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Ժամանակաշրջանի մը սկիղբը՝ մեծ բա ւաբարութիւնը ունինք սւեսնե լու, 
որ «Վերածնունդ» առանց ընդՀաաման իր երեք աարիներր բոլորեց ե կը մանէ 
չորրորդին մէէ* 

Ա յն բոչոր ղի աո ւ Աներն ու. ն սլա m ակն երր, որոնք «Վեր ա ծն ո ւն դ)) ի երեւման 
սլա աճա ո. եղան՝ այղ երեք ա արիներ ու ընթացքին են ա ցին միշա իր առաջնորդող 
ո կղբունքն երր ն պիաի էքն ան նաեւ իր այս նոր շրջանին մէջ ալ։ 

Հաղորդակից ու ղգայուն պաՀել գաղութները Հայրենասիրական շարժում՛ 
ներուն, վերածնունդի մւոքերու փոխանակման m եղին Ը_էէա'/» արձանագրե է 
Հայկական Հերոսական բոլոր դէպքեր ր ու խան դա վառուի լ ան էն g մով, ut եղ ut tu լ 
եւրոպական Հայրենասիրական շարժուններուն ու քաջալերել, աՀա իր Համառօա 
ու գլխաւոր ղիծերուն մէջ այն որուն իրադործմանր ձգաած է մեր թերթը։ 

Բայց ասկէ ղաա, որքան ալ «Վերածնունդ)) Համոգուած ըլլլար, որ սին ու 
ամուլ վէճերէ Հեռու խաղաղ– ու լռին աշխատանքի ձամբուխ է որ կարելի պի
աի րլլայ անցնել վերածնունդի շրջանն ու թեւակոխել աղաա բարգաւաճ ման ու 
Հայ ա աղան ղի սանձարձակ յառաջադիմութեան աարիներր «Վերածնունդ)) լաս» 
սւիպւսէծ եղած Է պայքարի մանել մէկ քանի կարեւոր խնդիրներ ու շուրջ» կարգ 
մը յեա tu դի մա կան տարրերու դէմ, որոնք Համարձակած էին վԱասել փորձել 
վերածնունդի մաքհրու պայծառափայլ ջաՀերուն։ 

«Վերածնունդ)), ինչպէս լքեր րնթերցողներր գիաեն, դուրս եկաւ այղ պայ» 
քարն երէն իր ջաաա գոված գաղափարներով յաղթական։ 

1*լրԻհ կարեւոր դեր մր, որ ան կա ա արեց, կր կայան այ ջերմեռանդօրէն 
պաշապանութեանը մէջ ղաա ի մր, որ գերագոյն դա ան է թերեւս, որ գեր աղան -
ցապէս մեկնման կէան է Հայկական դարաւոր ձղաուռներուն իրականացման։ 

«Վեերածնունդ)) այդ դաաին Հանդէպ ուրիշ բան էէր կրնար ընել և ուրիշ 
բան ջաիաի ընէ։ 
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Այժմ,՝ մեր ամե՛նախոր փափաքն է, որ վերջապէս Հայկական դժրաղգ խրե– 

ԴէԸԱ վերջնականապէս լուծուած, յաջորդ ժամանակաշրջանի մր "ԿԻԴԲԼՀ ^Վերա* 

ծնունդ)) այլեւս լոյս չաեսնէ օաար Հոդի վրայ, այլ մայր երկրին իսկ ծոցին մէջ 

և այնտեղ, ըլլայ դարձեալ մէկ Համեսա արձագանգն ու շէփ"Ր"ԴՐ ս*էշա միեւնոյն 

նպատակներուն^ րայց վերածնունդի աւելի արժանաւոր խնղիրներու մէջ։ 

խՄԲԱԳՐՈՒԹք ՒՆ 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿ ԱՆ 

f W M H b Ï H W t : Ե Ւ Հ Ա Ց Ե Ր Ը 

1918 թուականի %ոյ.եմբեբ i-ին Դաշնակիցները զի՛նադադար կ՛նքեցի՛ն 
թուրք կառաւք արութեան Հետ։ Հաստութեա՛ն պայմանները պէտք է մշակուէ՛ 
ին կարճ ժամանակ յետոյ և քՒուրքիոյ ճակատագիրը պէտք է որոշուէր 
միանգամ ընդ միշտ։ / ՚ 

1918 թուականը անոաւ, քՒուրքիոյ ի/նղիըը յետաձգուեցաւ 1949-1*1*։ 
Աճեցաւ ամրող^ութեամբ 1919 թուականը ես—քՒուրքիոյ Հարցը ւէնաց միշտ 
անլո ւծելի ։ 

իւ աՀա կսկսի 1920 թուականը։ Յոյս ունինք սակայն, որ գէթ այժմ 
Դաշնակիցները պիտի կարողանան լուծ՛ել քՒուրքիոյ Իգդիրը "֊ անոր Հետ 
միասին Հայկական ողբերգական Հարցը։ 

Ի՞նչ է մեր պաՀանֆը քՒուրքիայէքն և պետութիւնն երէքն։ 
ք<զՀ ք\լ այն, ինչ քՒուրքիան այնքա՛ն դար ապօրինաբար սլա Հանվեց մեզմէ 

և միւս փոքր ազգերին ե ոչ այն, ինչ պետութիւնները կը պա Հանվեն աՀգն 
ու ձախ էն։ • աե , • 

((.Մենք կուզենք ունենալ մէկ անկիւն՛ արեւի տակն։—Մ եհ՝ ազգերը կը 
գործ՜ած՛են այս խ°ոքը կեղծ՛աւորաբար, Րայ& մենք կուզենք յիրաւի այղ՛ 
քանը միայն—մէկ անկիւն արեւի տակ։ Այո ազատ, ապաՀով անկիւնը 
մինչեւ Հիմա մեզի զ/ացուած՜ է իւրոպայի և Թուրքիայի կոզմէն։ Հայ մտ՛ 
ղովուրղը ունենալով այղ ապաՀով վայրը» Կուգէր ոտեղծ ագո բծել իր ե իր 
ղրացիի Համար։ քՒրքական յիմար քաղաքականութիւնը փորձեց խեղդել 
Հայ ժողովուրդի արդար ձայնը արեան Հեղեղներու մէֆ։ JjL թուլամորթ ու 
նենգաւոր էւրոպան թոյլ տուեց, որ այղ ոճրագործութիւնը կատարուի մեր 
ժողովուրդի վրայ։ ՚՚Քկ 'Iv^S 

Հետեւա նքը... 

Այն երկիրները, որ կը շէնցնէբ Հայ աշխատաւոր, արդիւնաբերոդ 
ժողովուրդը, այսօր անապատ են դարձած։ քաղաքակրթութիւնը կործան՛ 
ւած՛ է, տնտեսական բարիքը ցամքած՝։ 

Մե՛նք կոպե՚նք օգտակար լի՛նել մարդկութեա՛ն, քաղաքակրթութեա՛ն։ 
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Եւ օգտակար լի՛նելու. Համար՝ կը պաՀանջենք անկախութիւն մեր Հայրենի 
Հոգի վրայ։ 

իրաւունք ունի՛՞նք արդեօք ձգտելու, անկախութեան։ իրաւունք ու՛ 
նի՞նք պաՀւսնՀելու, որ մեր ճակատագիրը ա/լևս Հանուի թուրք կառավարու
թեան արիւնոտ քմա Հաճոյքէն։ 

Հայ ժողովուրդը մի ա Հա մուռ կերպով Համոզուած է, որ ՚ այո՛։ թ՛իւր՛ 
քիայի ոչնչացումը մենք չենք ՛ցանկար։ Թուրք ժողովուրդի ինքնորոշման 
դէմ Հայ ժողովուրդը երբեք չի ըմբոստանար։ Բայց այն իրաւունքը, որ մենք 
կը վերապաՀենք քԻիւրքիային —նոյն իրաւունքը կը պաՀանջենք նաեւ մեզ 
Համար։ 

%ախկին քԻիւրքաց Հայաստանի վրայ մեր իրաւունքը կը յ առասան այ 
մէկէ աւելի Հիմուն քներէ։ 

Եթէ աշխարՀագրական տեսակէտով ղեկավարուելու ըլլանք—Հայկա
կան վեց նաՀանգները կ իլիկիայ ո վ միասին կը կազմեն Հայոց բարձրավան
դակի բնական մասերը, որ կր ձգուի Աք ր արատ էն մինչեւ կիլիկիա։ ՛հայե
ցէք քարտէսի վրա/ և դուք կը տեսնէք, որ Հայկական լեռնոտ ռրկիրր 
Արաքսի և Եփրատի պատմական Հովիտներով կը Հասնի Տաւրոսին և անոր 
վրայ ով Միջերկրականին, ՚ որոշակի բաժանո լելով այն դաշտավայրէն, որ կը 
ձգուի դէպի Հարաւ, դէպի Պարսից ծ՛ոց։ Չ՛ուք կը տեսնէք նաեւ, որ այդ 
ՍՂՐՍՐ ԿՐ բաժնուի միւս կողմէ այն Հարթութենէն, որ կը տարաՆուի դէպի 
Արեւմուտք և. կը Հասնի մինչեւ կ. Պոլսի շրջանները։ 

ԱՀաւասիկ ա շխարՀագրօրէքն այդ երկիրը* ՈՐ Հայաստան կը կոչուի և 
որ կը կանգնի Միֆագետքի և իսկական Թիլրքիաքի միֆեւ, իբրեւ մէկ լեռ
նային անբաժանելի զանգուած՝ իր գետերով* Հովիտներով, հրաբաշխներով։ 

Եթէ պատմական տեսակէտով մօտենալու ըլլանք — ա յ դ երկիրը Հայաս
տան է Հնագոյն ժամանաէլներէ սկսեալ։ Այրարատը, Բարձր Հայքր> Վաս– 
պուրականը, Տարօնը, Հքոփաց աշխարՀը, կիլիկիան Հայ ժողովուրդի նախ
նական բնակավայրն են ՝եզած՜& այն ժամանակ տակաւին, ռՐՐ ոչ թուրք 
կար այդ երկիրներու մէջ, ոչ թաթար, ոչ քիւրղ։. 

Եթէ քաղաքակրթական տեսակէտը որ և է արժէք ունի մեր իրա
ւունքը սաՀմանելու նկատմամբ—այդ երկիրները գրեթէ բացառաբար Հայ 
ժողովուրդի քաղաքակրթութեանն են պարտական։ Գրականութիւն, դպրոց
ներ, մամուլ, ճարտարապետութիւն, արուեստներ ու գիտութիւն Հայ ժողո– 
*1ո1~ՐԴի ստեղծագործութիւնն են րոտ մեծի մաս քան։ 

Եթէ տնտեսական տեսակէտին վրա/ ծանրանանք—Հայ ժողովուրդը 
ամենի կողմէն ճան աչուած է իբրեւ բարիք արտադրող, արդիւնաբերոդ, եր
կիր Հարստացնող մէկ արտասովոր ոյժ։ Այդ ոյժը առաջնակարգ ղեր կր 
կատարէ „չ միայն մեր միջավայրին մէջ, այլ եւ Թիւրքիոյ միւս կենղ– 
րոսները—իզմիր, կ. Պօլիս և այլն և այլն։ 

Եթէ վերջապէս թուական որոշ չափի գեր ա կշռութիւն է Հարկաւոր 
անկախութիւն ստանալու Համար—այգ գերակշռութիւնը մենք ունեցած 
ենք պատերազԱէն առաջ, կ ունենանք նաև այժմ, Հայկական նաՀանզնե– 
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բու և ^ԷԼԷԿԷՊ ներկայացնելով շատ տեղեր բացարձակ մեծամաս՛ 
նութիւն և շատ տեղեր ալ յարաբերական մեծ՛ամասն ութիւն։ Եւ ալս այն ժա
մանակ, երբ /(Իիլրքիան ամեն կերսլ ա շիա տած է Հայկական փոքրամաս
նութիւն ստեղծել Հայաստանի մէջ՝ կոտորածներ • կազմակերպելով, բռնի 
իսլամացումով, Հայերու արտագաղթով, մուՀաճիրներու ներգաղթով, վար
չական կամայական բաժանումով և այլ Հազարումէկ ան թոյ լա տ ր ելի մի
ջոցներով։ Օքնայելով այղ միջոցներուն՝ անկարելի է եղած՝ սակայն Հայ ժո
ղովուրդի թուական յարաբերութիւնը միւս տարրերու Հանդէպ Հայաստանի 
մէջ նուազեցնել, որովՀետեւ Հայ ժողովուրդը ունի աճման ու զարգացման 
զարմանալի, ապշեցուցիչ կարողութիւն։ Եւ եթէ այս պատերազմի ըն
թացքին թուրք կառավարութեան աՀաւոր ոճրագործութեան Հետեւան
քով Հայ ժողովուրդը թուլացաւ, ոչնչացաւ—աւելի լաւ չեղաւ թուրք տար
րի վիճակը, որ մեծ՛ վիդիրի խոստովանութեան Համաձայն իսկ մօտ երեք 
միլիօն զոՀ տուեց պատերազմին, սովին, Հիւանդութիւններուն։ 

Եւ այսօր, եթէ Հի՛նգ միլիոն թիւրք կայ* երեքուկէս միլիոն ալ Հայ 
կայ, որի մէկ մասը գաղթած՝ ու տեղա Հան ուած՝՝ կ՛սպասէ ամէն օր իր 
PHjTP վերադառնալու և իր տունը վերանորոգելու։ 

Ո՞ր իրաւունքի Համաձայն այս Հայութիւնը պիտի նորէքն դրուի 
թուրք տարրի ՝ գեր իշխանութեան ներքոյ։ 

Ո՞ր իրաւունքի Համաձաքն Հինգ միլիոն անկուլտուրական տարրը 
պիտի տիրէ մեծ՛ամեծ Հոզամասերու վրայ, ուրկէ ոչ ոք օգուտ պիտի 
ստանայ, ոչ դրացին, ոչ եւրոպան, ոչ Հալը և ոչ իսկ իր խեղճ ու թշուառ 
ժողովուրդը, իսկ ռրեք ու կէս միլիոն Հայութիւնը էպիաի կարողանայ վեր
ջապէս իր Հողը ստանալու, ունենալու իր անկիւնը արեւի տակ*** 

թ՝ող թ՛ուրք ժողովուրդը ապրի խաղաղ ու բարգաւաճի իր երկրի 
մէջ։ Թող ան իր երկրի կատարեալ տէրը ըլլայ և, թոզ ոչ մէկ ու-րիշ մեծ՝ 
պետութիւն չբռնանայ անոր իրաւունքներու վրայ։ խնայած՝ այնքան ծ՜անր 
ոճիրներուն՝ Հայ ժողովուրդը չի ցանկար բնաւ թուրք ժողովուրդի գերու
թիւնը։ 

Բայց թող ան չձգտէ տիրել վերստին միւս երկիրներու *1րայ> ԹՈՂ 
չձգտէ խեղդել մեր ժողովուրդի անկախութիւնը, որովՀետեւ այղ ձդտու 
կր բղխի նոր պատերազմ և ՀամաշխարՀային խաղաղութիւնը նորքին կը 
վտանգուի։ | 

ԱՀաւասիկ մեր տեսակէտը։ 
Երր սաեղՆուի սակայն անկախ Հայաստան և. երբ քՒիլրքիան Հաւա

քէ իր ոյժերր և ամփոփուի իսկական թուրք երկրի մ՛էջ—երկու երկիրներն 
ալ կարող են նուի բուի լ ներքին ստեղծ՛ագործական, աշխատանքին, 
որովՀետեւ երկուքն ալ պէտք ունին այղ աշխատանքին։ 

Եւ այն ժամանակ, երր անցնի մանաւանդ այս ոճրագործ՛ սերունդը, 
Հայ ժողովուրդն ալ կը ձգտէ մոռանալ այնքան ծանր g եղեռնագործութիւն– 
ները, կը նայի ներկային, կը նայի ապագային յանուն ընդՀանուր խաղաղու
թեան և յանուն ժողովուրդներու Համերաշխութեան, որովՀետեւ վստաՀ ենք, 
թէ այդ ճանապարՀով միայն Հնարաւոր է երկու կողմերու Համար ևս կեն՛ 
դասութիւն ու զարգացում։ 
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Ք Ե Զ Հ Ա Մ Ա Ր 

bu ?ով|ւկ լինէի, 
դու» քնք ո ւշ ցարասի, 
Գ գուէի կարօտով 
Վ_արսերգ ս*Նղ.ոհսի։ 

bu –եղնիկ լինէի, 
դու. աղրիւր պաղպաջուն, 
խւքէի ք)աւքրոյրգ 
ՇրԹունքաԼ տոչ՛որուն։ 

bu B-իՕ-եո- լինէի, 

դու. կաուքի|} բոց_կրակ, 

կիղոնէի գր կի գ ս՞էշ, 

լյ ե ռն է ի ոտ,թիո_ տակ... 

UK. ԻՍԱՃԱԿԵԱՆ 

Ի Ր Ա Ի Ո Ի Ն Ք Ը ա Ի Ո Ր . Ի ' 1 , 

Մի անգամ եւս, յաղթական Զանգեզուրր դուրս շպրտեց իր ձորերից 
նենգ ոսոիյին։ Գաւը պատրաստուած՝ էր արտակարգ խնամքով* տասնեակ 
Հազարաւոր թշնամի Դ°ՐՔռրր մեծ ա քանակ թնդանօթներով շարժուել էին 
երեք տարրեր ուղղութեամբ, շրջապատել էին եւ սեղմել ու խեղդել էխն ուզում 
Հայոց միջնաբերդը * • • Բագուն, թուրանական դաւերի ու ոճիրների լայնը, 
պատրաստուել էր տօնելու իր վերջնական յաղթանակը, չոքելու Հայկական 
Հանրապետութեան կրծքին ե աւելի խրոխտ ու բարձրաձայն պաՀանֆելսւ 
Ղյարաբաղր, ՀԼանգեզուրը, %ախիջեւանր, Գողթանը, ՚էարսր, Հյարուրն ու Գա– 
րալագեազը, գրեթէ ամբողֆ անդրկովկասեան Հայա՛ստանը . • • jffv 

«Mais queîqu' un. troubla la ffte . . . » 
էյւ դա մեր փոքրիկ* պաշտելի բանաէլն էր, դա մեր մի բուռն կտրիճներն 

էրն, որոնք Հակառակ իրենց մերկ ու բոբիկ վիճակին, իրենց թուական փոք
րութեան, զէնքի ու ռազմամթերքի պակասութեան, արՀա մարՀելով ամէն 
արգելք ու զրկանք, վառուած մի սուրբ ու չքնաղ Հայրենասիրութետմբ, 
գրոՀ տուին թւով գերազանց թշնամո ւ դէմ եւ կոտորելով դուրս մղեցին քժ՝ա֊ 
թար Հորդաները Օյանգեզուրի սաՀմաններից։ Հխնգ Հարիւր թաթար դիակ 
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եւս փռուեցին Հայոց ՜ձորերում, թաթ՜ար կառավարութեան յաւիտենական 
^նթրիղների շնորՀիւ։ 

Եւ աՀա գոռող, գիշատիչ Ատրրէյ^անը սլար տուած՝, նաՀանջի ճամրու 
վրայ։ Եւ աՀա Հաշտութեան բանակցութիւններր սկսուած • • • ։ 

Հեռագիրը ծանուցում է, որ պատերազմական գործոդութիւններր վեր՛ 
շացած հ% եւ. որ զն գա պետ Հաս քելի նաիւագաՀութեան տակ երկու Հանրա
պետութեան g վարչապետները քննում են Համաձայնութեան վերջնական 
պայ մանն երր։ 

Վե ր քն ա կ ա՞ն Երթե՛ք։ Ատրրէյֆանը յետ նաՀանԳեց ատամ 
ները կրճտելով, պիտի վերստին կազմակերպուի ու պատեՀ առ թէ լ վերըս– 
տին պիտի յ արձակուի Հայերու վրայ։ Ատրրէյֆանր էաիտի Հան գս տ ան այ, 
քանի դեռ կայ ետեւը քիչ թէ շատ Հզօր Թիւրքիաէկ որը . շարունակ քա
ջալերում է իր կովկասեան ցեղակիցներին եւ նոյնիսկ . • • եւրոպական մեծ 
թերթերի վկայութեամբ, վրացիների մէջ եւս պրօպագանդ է մզում։ 

Յամենայն դէպս, մի ծանր քար իՀաւ մեր կրծքից։ Զանգեզուրի կո
րուստը անՀաշիւ աղէտ պիտի րերէր Հայոց անդրանիկ Հանրապետութեան։ 
Զանգեզուրի նուաճումով՝ պիտի վտանգուէին ուրիշ վայրեր։ իոկ յադթա՛ 
նակր մի աստիճան աւելի բարձրացրեց Հանրապետութեան Հմայքը, 
ոչ միայն կովկասեան Հորիզոններում, ուր բոլո՛րն են ատամ կրճտում Հայ 
վիրաւոր ժողովրդի դէմ, այլ եւ ասդին, եւրոպական վարիչ շրջաններում։ 

զիրաւունքր զօրաւորին է)>,—^կրքլնե'նք միլիոնաւոր անգամ կրկնուած 
–այգ Հինաւուրց ճշմարտութիւն ր։ Հայոց միացեալ Պատուիրակութեան Հա
րիւրաւոր աղերսական դիմումներն ու պերճախօս յիշատակագիրները չեն 
կարող այնքան ազդեց ութիւն ունենալ, նոյնիսկ յաւերժական իրաւունքի 
անունով բարբառող Գաշնակից պեաութիւնների վրայ, որքան այղ մի Հա
տիկ յաղթանակը Աանգեզուրի լեռնաստանում։ Մեր խեղճութիւնր ո ան ա Հա
րելով, մեր վիշաը Հեգնելով, դիւանագիտութիւնը կարող է վաղր խաչ դը– 
նել Հայկական խնդրի վրայ, խլել մեզնից օսմանեան կոչուած Հայաստանը, 
վերադարձնել Թիւրքիային և ողորմածաբար շնորՀել մեզ J, այն փոքրիկ 
Հանրապետութիւնր միայն, որ Հայ ժողովուրդն է նուաճել իր արեան գնով։ 

Է°ՐԳ ^ՐՂԸ^՚Է եւ ոչ էլ էօյդ Ջ°ր£ի առեղծուածաքին ֆրազներից մենք 
չկարողացանք իմանալ, թէ ի ՚նչ վախճան է սպասում, մօտ օրերս, Հայոց դա
րաւոր ու չարատանջ խնդրին • - • ։ 

Մի բան այժմից ա1լներեւ է։ ԱՀնդամ մեր սոսկալի կացութեան մէջ, 
անգամ մեր Համեստ ուժերով մենք կարող էինք կոել մասամբ մեր ճակա
տագիրը, եթէ ժամանակին ու ազգովին կազմակերպած էիոէիսք֊ ա յ դ ոյժե
րը • • . Եթէ սկդրից Համազգային ուշադրութիւնր կենտրօնանար մեր բանա 
կի վերա կազմութեան ու ուժեղացման վրալ, այսօր թերեւս ամբողջ նախ
կին ԹիւրքաՀայաստանր չէր լինի Մուսթաֆա ՚Բէմալի ճանկերում։ Զան
գեղ ուր ի փառաւոր յաղթանակը գալիս է աւելի եւս կսկծալի դարձնելու 
այգ Հաւանական ենթադրութիւնը . • * ։ Եթէ մենք ուժեղ լինէինք կով կասի 
մէջ, դիւանագիտութիւնը և մի կարգ կիսապաշտօն օրգաններ այլ լեզու կը 
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գործ՝ ած՝ էիս Հայոց Հարցի վերաբերմամբ . եւ մենք էէի՚հք Լսի ԴաԳՐռլի շը՛ 
շուկներր՝ Հայաստանը քՒիլրքերուն վերադարձնելու մասին***։ 

Բայց մինչ Հայոց Հանրապետութեան պատուիրաԼլներր փաստաբա
նում էին դա շնա/լից երկիրների մէջ—դիւանա տներում ու Հանրային կար
ծ՜իքի առաֆ—ՀաՀ պետութեան ու Հայկական բանակի դատը, օգնութիւն 
Հայցելով այդ Հիսնական պատուարները ուժեղացնելու Համար, ՈԼրէլ\ ^ ա 7 
մարդիկ, նոյն իսկ պաշտօնական Հանգամանք ունեցող, ոչ միայն ՔաՐ ան
տար բեր ութիւն էին ցոյց տալիս այդ ան Հրաժեշտ գործի Հանդէպ այլ ե մի 
զազիր ան գիտակցութեամբ Հակառակ պրօպագանդ էին անսւմ, Փարիղէն 
մինչեւ Լօնդօն ու Ամերիկա, անգամ դիւանատներու մէջ, աշխատելով, որ 
չճանչցուի Հայկական Հանրապետութիւնը, այլ ճանչցուի միւս Հայաստա
նը։ ժամանակը կը գայ, և Հայ Հասարակութիւնը կր տեսնէ, թէ ինչ 
անարժան խաղեր են խաղացուել Հայկական սուրու դատի շուրջը մի քանի 
անպատասխանատու անձերի կողմից, որոնց Հիսնական մտաՀոգութիւնն 
է եղել մի տարուց ի վեր զատել երկու դատերը, անջրպետ գնել ՚ երկուսի 
միջեւ*.* 

Գեռ չենք խօսում այն անմաքուր վայնասունի մասին, որ բարձրա
ցրին մի քանի Հայատառ թերթերու մէջ՝ Հանրապետութեան իբր ((.մարք
սիստ)՝), «բօլշէվիստ» կառավարութեան շոլրջը*** Տզէա ու յիմարական զրոյց
ներ, որոնք պարզապէս նպատակ ունին վարկաբեկել մանուկ Հանրապետու
թիւն ր։ 

Եւ գեռ շարունակւում է այգ նենգ արշաւանքը*** 

Մ– Վ.ԱՐԱՆԴԵՍ.Ն 

Ziuj Արիներու, երկսեռ, խոււքբեր դոյսոյ ս°էշ 
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Բ Ա Ն Ա Ս Տ Ե Ղ Ծ Ը 

Երբ ան 1լը քայտնուի մարդկութեան մէ£, իր երազին մրրկոտ քաՀը 
բարձրացնելով, յա՛նկարծ՛ ամայութիւն մր կր տեսնէ իր շուր£ը> ե. կամ ամ 
բոխներր կ՚ոդֆունեն բարձրաղաղակ՝ գալուստ ր քնարահարին զոր վաղր Ալի" 
տի լքե՛ն շուտով իր տառապանքին Հետ մինակ։ Ընկերներ ր, բար եկա են երր, 
եղբայրներն իսկ այդ գեղեցիկ ու խորՀրդաւոր դիւաձարին ի տես՝ ամենաչա
րակամ ար գա Հա տանք ո վր կր լեցուին։ 

(քափերր եւ անտարբերութիւնը սակայն, միեւնոյնն են անոր Համար՝ 
որուն երազը ուրիշ վարձատրութիւնն եր ունի, ուրիշ ցաւագին լռութիւն՛ 
ներ ու քերթողը տիրութեամբ եւ Հոգիով լեցուն աչքերր կը սեւեռէ երկնքին, 
եւ լուռ, մտամփոփ, մոլորուն ինքն իր՚մէֆ, առանց ՛գիտնալու թէ ո՛ւր է 
Հանգրուանը, կր բռնէ ճամբան որ գԻ"ՔՐ անծ՛անօթ աշխարհներ կը 
տանի* * I 

ՍՀնդիմադրելի կախարդանքով մր արբշիռ ան կր քանձնուի խելայե– 
դօրէքն վերացական թռիչքներու որոնք . իր Հոգին կը բարձրացնեն, իբրեւ 
ովկէանի յորձանուտ ալիքներուն վրայ՝ կարապ մը թեւաբաց..* 

Եթէ Հիենած ըլլար իր ամբողֆ երազին մեՀեանր ; ժողովուրդին, ցե
ղին կամ մարդկութեան երախտագէտ զգացումներուն վրայ,$ շուտով պիտի 
գտնէր ամենատխուր պատրանքին թախիծ՝ր, բայց ան ինքն իր էութեան 
մէ£ կը զգայ իր տառապանքին անփոխարինելի երջանկութիւնը,, իր Տըխ– 
րութեան Ժպիտը գեղաՀրաշ։ 

Աքն իր սրտին մէԳ_ ունի սափորն արցունքին և սափորը գինիին, եր–՝ 
կոլքէն ալ կ՚արբենայ, եւ աՀա՛ թէ ինչո՛՛՛ւ այնքան Հզօր նախանձախընդ– 
րութիւնն ունի իր վշտին՝ զոր երբեք չի շաՀագործեր։ Անոր Համար վիշ
տը աղբիւրն է յաւէրժական Հրճուանքներու, աղբիւրն անապակ ՝ որուն 
բիւրեղէն միայն կը լեցնէ յորդաղեղօրէն իր սիրտր, սրտին ամեն ա խո
րունկ ալքերը մինչեւ*.* 

Եւ քերթողր մեծ է միայն իր վի^աով, իր կորսուած յոյսերով, եւ 
անոնց ներշնչած մելամաղձոտ նուագներով, նուագներ զորս նախ ինքն իր 
կեանքով կ՚ապրի, եւ երբ այլեւս կեանքը ամենագեղեցիկ Հայելիի մը նման 
ֆախֆախուած է, սրտին բաբախուՏները զանոնք É արտասուքի մարգարիտ
ներով կ՛ բնդելուդ են քնարին վիրաւոր լանջքին վրայ*** 

ԽորՀրդաւոր Հոգի մը՝ ուր գոքները եւ ձայները կը բագմապատկուին, 
Հասնելով իրենց ամենանուրբ եւ ա մենացայ տուն երանգներուն, Հոգի մը 
որուն ընդմէշ^էն կը ցոլանայ տիեզերքն ա մրողի ինչպէս մեծ ու բազման
կիւն վանիէ մը։ Ու չէ տրուած շատերուն տեսնել աշխարՀն այդ Հոգիին, 
ուր մտածումին եւ երազին Հրա շալի քներ ր կ՚երեւան թափ անցա շող եւ ծի
րան երփ ե ան ստուերներու մէֆէն։ Եւ Հո՛ս է քերթողին ամենամեծ Հմայքը, 
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իր բովանդակ էսւթեան անբացատրելի խորհուրդը որ դԻ^քը 1լ առաջնորդէ 
այնպիսի ճամբտսներէ որոնք աս աղեր ո սև եւ արեւն երուն մէ£ կ ՚անՀետին.., 

Հակասական եւ մտ աղան ցական բնաւորութիւն մր, տարուբեր՝ Հազա՛ 
. րաւ որ գաղտնի ոյժերու միֆեւ որոնք ղիոքը միշտ ենթակայ կ՚ընեն Հոգեզ
մայլանքի ե յուզոււաերու, տխրութեան և Հրճուանքի։ ճշմարտութիւնը 
իրեն Համար կշոոյթն Է որուն կուզէ տիրանալ, եւ երբ4ք այլես վարպետ 
մրն է, երբ իր մատներուն տակ քնար՛ը կ՚աղէ բաղխի ցնորակոծ՜ ուժգնու՝ 
թեամբ մը վսեմ նուագներու, ինքնամոռաց ե գժբաղգ մըն է ան՝ դժբա ՚ղդ 
մը մեզի Համար որ չենք Հասկնար իր Հոգին որուն մէ£ անոր էութի^ը կը 
բարձրանայ, կը սաւառնի,^ ինչպէս արծիւ մը ան սա Հման երկնքին մէֆ... 
Իր երջանկութիւնը, միա՛կը զոր երբեք պիտի չուզէ փոխել աշխարՀի ամե– 
նաճոխ Հարստութեանց Հետ, ն ե ր շն չ ո՛ւ մն է, որ այլեւս արուեստին 
օրէնքներէն ծնունդ առած, իր առածին թեւապար ու խայտալից թռէձՔՐ 
չունի, այլ քերթողին մտածումին ե անոր այնքա՛ն եր կար օր Էն ու ցաւա
գին օր Էն փնտռած գեղեցկագոյն ձ ե ւ ի ն մէ£ կը յայտնուի։ 

Ի՛՞նչ փոյթ որ անց՛ած են դարեր ր, երբ ա Ատուածներուն կեանքը ամե– 
նաշքեղ եւ ամենապայծառ գեղեցկութիւնն էր սփոած բնութեան ե մարդ՛ 
կային մտածումին մէ£, ի՞նչ փոյթ որ ամայացած են պուրա/լներն իրենց 

՚ նիմփաներին, աղբիւրներն իրենց նայուՀիներէքն, ալիքներն իրենց ծովանոյշ– 
ներէն, քերթողր կ՛ ոգեկոչէ զանոնք, ե ի՜նչ մելամաղձոտ ե յ ււղո ւս% ա լի g 
քաղցրութիւն մր կայ անոր երդերուն մէֆ..» 

Հին գեղեցկութի՛ւն ր աղբի ՚ւրն է իր ներշնչումին, ան Փարոսի մար
մարին մէ£ պիտի յղանայ նոր ձեւն իր երազներուն, նոր րաշափառ 
և ան մա Հա կան Արուեստին։ էւ եթէ կործանած են Ա՚եՀեանները, գեղա
քանդակ սիւներուն վերել լուսնկան կը յածի մեղմօրէն արտասուելով։ 
Աւեր ակները կ՚ապրին ե. կ՚ապրի միտքը բանաստեղծին Համար։ 

իյորՀրդապաշտ ձեւր բոլոր մաՀացած գեղեցկութիւններուն, աՀա՝ ինչ 
որ ան մա Հ է, ե քերթողր միայն պիտի ստեղծագործէ Հզօր գաղափարի մը 
մէ£ անոր սլացիկ ու վճիտ պատկերր։ 

Վարպետներն անցած են և ամենավառ ծաղիէլնե՚ըն անոնց ըդեղին կր 
գարդարեն այս աշխարՀը։ ճամբան՝ ուրկէ անոնք օր մը քալեցին, Արե– 
ւին ճամբան է դէպի– Արեւին մեՀեանը, Արեւին տաճարը,. Արեւին բագինը։ 
Ու բանաստեղծը կը լեցնէ սափորն իր էութեան արեւին ոսկեշառայլ աղ– 
բիւրէն, անոր բազմերանգ վրձինն է իր գրիէը» անոր ճ առա գային է իր Հըս– 
կոււքներուն ճրագը։ 

է լ եթէ իր կեանքն ամբողֆ մեՀեան մը, տաճար մը, բագին մըն է, 
անոր դրան վերեւ Ապոդոն պիտի քանդակէ ան^ն^ելիօրէն՝ ճշմարտութեան 
ա ՛չաման դե այ մուրճով, գԱրեւի՚ն, Արեւի՛ն, Արեւի՛ն գէ^ոիովը պիտի արբե
նաս, ո՜վ անցորդ, այս խորՀրդաւոր սեմէխ ներս, եթէ մի աքն ուխտի կուգաս 
գեղեցկութեան ու վշաի ա Ատուածներուն » : 

քերթողութիւնը անբաժան մասն է իր Հոգիին, և ամբՈզֆ Հմայքն իր 
արտայալտութեանց։ Առանց անոր՝ ծնած էպիաի րլլար ան այս աշխարՀին, 
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եւ այս մարդկութեան մէի Այ՛նքա՛՛ն յա դեռ ած է, այ՛սքա՜ն խորապէս թա
փան g ուա ծ անոր կախարդանքին, անոր գինովութենին, որ տեսակ մը վե
րացական եւ Հո գերանա կան աւանդութեան մէ$ խորասուզուած, իր շուրթի 
կեանքին ե կեանք է՛ն իսկ բաժնուածի վիճակ մր ունի յաճախէ 

Այսօրինակ վիճակո՛վ ժը միայն ան պիտի ամփոփուի ինքն իր սրտին 
մԷ9, անոր թարախուտներուն ունէլնդրելու Համար։ 

Որո՛ւն Համար կ՚երգէ իր նուաղներր։ իրեն Համար միայն, ներշըև– 
չումին առթած գերագոյն Հաճոյքին Համար միայն։ ինքն իր Հոգիին միակ 
ու ճշմարիտ ունկնդիրն է, ունզնդիր մը որ չի լսեր միայն, այլ կը խորՀի, 
Կը վերլուծէ, կը քննադատէ և շատ քիչ՝ անգամ եւ այնքա՛ն դժուարաւ 
կը գնաՀատէ։ ԱՀնոր անձին եբկբաժանումը կր ստեդծէ խորունկ ե. անսաՀ– 
ման Հայելի մը ուր միտքը Հոգիին գեղեցկութիւնն երր կը տեսնէ։ Երեք ճըշ– 
մարտութիւններ, կեանքը, սէրր եւ մա Հը միակ տիեզերական մտածումի 
^P. hit Ju*uaifu ա<սոՐ Համար, եւ իր կոչումը ուրիշ րան չէ եթէ ոչ ^Հրա
պուրիչ ձևի մը տակ այղ երեք ճշմարտութիւնները ներդաշնակել, վերածել 
երեք օղակներու որոնք Հդթայ *^Ր Կր յօրինեն պարփակելով իրենց միֆեւ 
անյեղլի մտածում ը։ 

Աքն կ՚երգէ իր Հոգիին մէշ այնպիսի նուաղներ զորս երրեք պիտի չի 
լսէ մարդկութիւնր, 1ւ ի՚նքր միայն կը զգայ խորուն՛կ, ցաւագին II անսաՀ. 
ման քաղցրութիւնը չերդուած վիշտերուն, չերդուած սէրերուն, չերդուած 
երազներուն։ 

Եթէ ամբոխներին Հեռու կ՚ապրի, Հեռու մարգկութենին, օր մր զք*նքր պիտի 
տեսնենք ոստաններու Հրապարակին վրայ, պղնձեայ կամ մարմարեայ ար
ձանի մը մէֆ ան մա Հացած» որովՀետեւ իր մաՀը պիաի ր[[այ յաղթանակը 
չի լսուած ՛քհնարին։ 

Եւ իՈ<ս^ փոյթ։ Ամենասեւ լքումին և դառնակսկիծ թշուառութեան 
մէ£ իսկ ան աւելի երջանիկ եւ Հպարտ է, քան մեծ ա Հար ուստ իշխան մը, 
որովՀետեւ իր նուաղները մտածումի մարգարիտներ են որոնց արժէքը 
արուեստին մէ£ կը կայ ան այ, ե Արուեստը դին չունի։ 

Բազմաքանդակ դագաղներու և արձաններու մուսէոն մըն է իր կեան
քը բովանդակ։ Հոն կը քնանան գեղեցիկ մեռելները գեղաՀրաշ ան դրա– 
Հոյլերուն մի^եւ։ 

Ի՞նչ կը զդայներշնչումի աստուածային,ժամերուն երբ ինքնամոռացման 
թալուկով մր, ոգեՀարցի մը պէս, վերացած իր Հոգիին ալիքներուն վրայ, 
երկու անյեղլի զօրութիւններուն խաղալիք, ԱնՀունին եւ Անծանօթին, յան
կարծ կը յիշէ իր մարդկային վիշար, եւ խելայեղ կսկիծին եւ պատրանքին 

հ.Ր հեծկլտայ, կը Հեծկլտայ կը Հեծկլտայ • • • եւ արդին իսկ մեծ է ան, 
ե արդին իսկ իր էութիւն ր խառնուած է իրերու տիեզերական Հոսանքին։ 

Գաղտնիք մը՝ իր կեանքը, իր Հոգիի՛ն կեանքը՝ զոր ո՛չ մէկը պիտի 
կարենայ վերլուծել, Երազին և Մտածումին կշոոյթը ամենախորունկ դաշ
նակութեանց մէ£, եւ Արուեստը ոը երբեք պիտի չարգիլէ զգացու&ներուն 
Prftë տաԼ> աՀա՝ պատմութիւնը ճշմարիտ բանաստեղծին։ եթէ կատարեա) 
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է ս/ևիկա, եթէ անոր դրուագները գեղեցիկ են, փառքը իր ամենավառ ծիրա
նին պիտի ձգէ րիւրաղի Անարին վրայ։ 

/ԱորՀուրդէ խորՀուրդ սլիաի երթայ բանաստեղծը, եւ օր մրն ա՛լ պի
տի խորասուզի մեծ Աքնծանօթին և Հոգիներու անՀունին մէֆ, այնքա՛ն խա
ղա ղաւէտ իրիկուն մը, որ մարդկութիւնը պիտի տեսնէ յանկաբծոյն, ոս1չե– 
վառ վերջալոյսին տակ յաւիտենական Տ ա ռ ա պ ա ն ք ր Հրապուրուած անշր֊ 
շուկ կեանքի մը Հպարտ ե անայլայլ գեղեցկութեան մէ£ * . • ։ 

ԱՐՍէՆ-ԵՐԿւա– 

ՎԱՐԳԱՆ .ITOMIMrfa 
2 * Լ 

Երբեան մեր արուեստագէտները աւելի ճանչցուած են օտարն երէ 
քան մեղմէ—առ այժմ մէկղի թողունք ատոր պատճառները— Վար դան Ա՝ ա֊ 
խոխեան մէ1լե է մեր այդ կարգի արուեստագէտներէն։ 

Իր երկու ցուցաՀանդէսները զինք դասած են մինչև. Հիմայ ծանօթ 
նշանաւոր ծովանկարիչներու առածին շարքերուն մէի Ատոնք 1908ին էին, 
Նիսի և Մոնթէ-՚Բարլոյի մէի S 

իր ցուցադրած Հարիւրի մօտ նկարները սքանչացումով և զարմա
ցումով լեցուցած են գեղագէտ քննադատները, որոնք արձագանգած են իր 
արուեստը մտաւոր Եվրոպային։ 

Վ. //*ախոխեան արտադրած է \՝ ճամբորդելով* անցած է ափրիկեան 
եզերքներին, պտրտած է ամբող£ էւրոպան ՝ քիուսիան, Ա քան ախն աւեան եր– 
կիրքերը, Անգլիան, ֆրանսան, Իտալիան և ամին տեղ։ 

* * 
Xf ո վան կար չութ իւնը, բա զդատ մա մր գեղարուեստի միւս ճիւղերուն, 

շ ատ նոր է։ 

17րղ դարուն էր որ յայտնուեցաւ առածին ծովանկարիչը՝ Հո լան տա
ցի Վան կոյէնր. անոր յաֆորդեցին Վան տէն Վէլտ, ՊաքՀույզին, ե Ռու– 
յըստայէլ։ Ասոնց արուեստը Հիմը միայն կաղմեց ապագայ ա ռա^դի մութ իւն-
ներու։ քւ տա լի ան տուաւ Աա լվա թոր Րոզան, Վենետիկցի *ք*ասալէթթոն, 
կուարտին։ ԱՀնգլիան՝ Ուիլսոնը, Ուիլեամը, Պ"նինկթոնը, իսկ Ֆրանսան՝ 
Գլոտ Լորէնը, Գլոտ Աոնէն, ժօզէֆ Վէընէն։ Բայց Լէոնս Պինէտիդ այս 
չր£ա*նի արուեստին Համար կ՚ըսէ «Աքն ուրիշ բան չէ եթէ ոչ կուտակում մը 
շինծու բաղակցութիւններու, որ միայն Հաճելի է և որ ծնած է իտալական 
Հին յիշատաէլներէն և ներշնչուած՝ թատրոնական զարդերէն։ 

19ՐԳ զարուն կր յայտնուին երկու մեծ ծովանկարիչներ՝ Ա. Գա պա– 
նէլ և Գուրպէ։ Ասոնք իրենց որոշքղերր կատարեցին այգ ատեն։ Բայց չեն 
կրնար բաղդատուիլ Մախոխեանի Հետ. նախ որ անոնք չեն դիտած ծովը . 
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այնպէս առանձին, ինք իր մէք, ինչպէս ըրած. են Այվազռվսքի, և Մա– 
խոխեան. յետոյ, գոԼք Հոս չէք տեսներ աչք ՛չլացնող լոյ սեր ու. խաղեր, գոյ՛ 
ներ ու կախարդական շերտաւորոււաեր և կուտակումներ, որոնք տպաւորա
կանի մը մոգական գաւազանն են և կր պատկանին, առհասարակ, Գապա– 
նէլներու և Գուրպաներու արուեստին և որոնք կը կոչուին արդիական ըմբըռ– 
նումով <Լ ինքնատպութիւնէ | 

Ներկայ արուեստագէտներր այլեւս ըմբռնած՝ են թէ այս գնացքով 
արուեստը կը ղիմէ ղէպի ուծացում, դէպի այ լա սեռում։ 

Վար դան Մ ախոխեանի արուեստը այս տկարացումին մէ£ գիւտը 
կ ըլլայ փնտռուած ի բա կան ո ւթե ան, գիտակցութեան, Հմտութեան, գիտու
թեան և մանաւանդ ճշգրտութեան, ասոնց աոֆեւ Գամիլ Մոքլէր ո՛գևոր՛ 
ուած կը գոչէ <ւՀ?ովու երգի՜չը», «Le symphoniste de la mer.» 

Թէ ու՛ր է Մ ախոխեանի արուեստին ոյժը և խորութիւնը— 

m բուն իսկ նիւթին, տարրին մէֆն է1 իր բոլոր ծանրութիւնովր, 
թանձրութիւնովը, խորութիւնովը, շարժունութիւնովը, և այս ՐՈԼՈՐՐ 
իր անշունչ կտաւին վրայ . . . յաւիտենական ըմբոստը սանձուած՝ ա1լնթար
թի մը մէֆ * . • Գարձեալ, ինչպէս կարենալ արտայայտել, վերին վար րնկրղ– 
մող նայուածքով մը, ալիքի մը տեղատուութիւնը և ուռոյցքը և չդարմա_ 
նալ թէ ի՚նչպէս այգ ալիքը շրջանակին ՛ա մէֆին վար չիյնար . . • և ի տես 
այս բոլորին մենք [Աել կը կարծենք իրենց բախումը խարաններուն եւ 
զգալ ցնցունները յաւիտենական փոթորիկի պատերազմներուն. Հոս թող 
խօսի իր Հիացողը՝ Գ. Մոքլէր* Հ-Ւր մեծ ալիքները կը վազեն ուղղակի մեր 
վրայ, խարազանող կատաղութեամբ մը, կռիւի մեքենաներով, նեաընկէցնե– 
րով, որոնք կը շրջապատ են փրփուրէ տժգոյն Հեծելազօրքեր. ամին ինչ աղ 
մուկ և քաօս է, բայց բոլորն ալ ներդաշնակ, որովՀետեւ Հուրին այս մոլե
գին, Հեծկլտացող ՝ և կատաղի տրամը կը ղեկավարուի ծովուն ճակատա
գրական կշռականութիւնովը, որով ա/իքը m կր ^՚^յթքէ՛ կը պա առի, կը 
փշրուի, նորին կ՚իյնայ, նորին կը բարձրանայ, կանխագիտակ միօրինակու
թիւնով մը, ուր Հիները գտած՛ ՛են ՛առասպելը Աիգիֆի՛ միշտ յաջողելու 
վրայ, միշտ վրիպած, բայց երբե՛ք յուսաՀատ . . . )) (Սիգիֆ որդին էր Հովի 
աստուածին. աՀարկու մէ1լն էր իր աւա՛զակութիւններովը և անգթութիւ
նովը. մաՀին ետք դատապարտուեցաւ ժայռ մը գլտորելու, դժոխքին դէպի 
լերան մը գագաթը, ուրկէ միշտ վար կ՚իյնար։) Ուրիշ մր Մախոխես/նի 
աւԻքԱերր կը նմանցընէ զարնուած մարդու մը, որ անմիՀապէս իյնալու վա
խին բոնուած, գլուխը կախ խելակորոյս կը վազէ։ 

Բայց իր ծովանկարները միշտ փոթորկոտ չեն, ունի շատ քաղցր, 
պա շ տելի օրին քաղցր տեսարաններ ալ։ 

^tuPn ^n<u Հանդա՜րտ կը քևանայ, աւելի ճիշտ կը մրափէ, իր Հեւա– 
ցող կուրծքին տակ մեծցնելով նենգաւոր սերմերը վաղուան փոթորիկնե
րուն՝ երբ ժայռերսւն սիլուէթներր կը Հակին, աբեւոտած եզերքներով, 
Համբուրելու Համար անոր ելեւէիղ կուրծքը—այս այն պաՀն է, երբ թեթե՜ւ 

Fonds A.R.A.M



p ճ 
ձ> 
2. 
C 
2. ճ 
-3» 

p 

Fonds A.R.A.M



iB I ՝ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

զովութիւն մը էլը սաՀի, . յապաղած՝ վերջալոյսներէ յետոյ, ծփծփացող փե
տուրներու վրայ » • • . 

Այն այ լա զան ութ իւն ր որ կարեւոր մէկ յատկանիշն է Ա՚ախոխեանի 
արուեստին, իր երանգապնակը պտրտցուցած է ամին տեսաբաններու 
առՀեւ» ծովին մինչեւ յետին խրճիթ ր։ Այսպէս ան ունի լաւ բաժին մը 
դաշտանկարներու, որոնցմէ մէկը մանաւանդ ուշագրաւ է։ (հուսիոյ անծայ
րածիր դաշտերու մէՀ, ձիւներ է, սառած գետակ մը դժուարաւ իր Հան
գոյցները կը քաշէ մինչեւ, մշուշապատ Հեռաւորսւթիւննեըը, ուր ալ կը 
վերածուի արծաթէ բարակ թելի մը։ Երկինքը ցաօ՛ է ե՛ տխուր,– թեթեւ 
մշուշ մը տակաւին կը զգացուի, ոչ մէկ բան, բացի երկու սև կէտերէ, 
որ կարենայ մեզ խանգարել զգալէ տիրող Համատարած սուգր, արգին 
ձիւնած է—–բայց տակաւին պիտի ձիւնէ^-կը բացագանչէ Օկտաւ ՄիլՀ» 
այս տեսարանին առՀեւ։ 

Աոլրիշ տեղ մը» ((.լուսնոյ լոյսՖով, ձկնորսի երկու նաւա1լներ մեղկու
թեամբ կ՚օրօրուին փոքրիկ ալիքներու քմայքոտ ծփանքին մէՀ, որոնք 
Հազիւ, կը փոթփոթեն Հանդարտ և անուշ ծովը* արծաթազօծ մեծ կոյտ մը, 
լայննալով Հեռուին, կը ցոլացնէ կաթնային սպիտակութիւնը լուսինին, որ 
իր ճառագայթները կը մաղէ ամպերու մէՀէն, կարծես աւելի խորՀր լաւոր 
դարձնելու Համար նուաղուն Հմայքը իտալական գիշերին։ 

Այսպէս, իր դո բծեր ո ւն մէՀ իրենց որոշ տեղերը ունին լուսնի բոլոր 
խաղերը, արեւի բոլոր զոյները, առաւօտին մինչեւ՛ երեկոյ եւ երեկոյին մին
չեւ առաւօտ։ իր զննողի աչքերը լաւ կը ճանչնան տարերային օրինքնեըը եւ 
իրենց քմա Հաճոյքները, որուն Համար ան կրցած է զգացնել տալ այն, ինչ 
որ ինք կը դգայ, ցոյց տալ այն, իսչ որ ինք կը տեսնէ, ան Հարազատ 
միջնորդն է մարդուն և նիւթին, որով բնութեան միՀեւ։ 

քիոաին արուեստին տուաւ մտածումը, գաղափարին Հետ։ իսկ 
Մ ախոխեան՝ կշռականութիւնը, ծաւալիս և զանգուածին Հետ։ 

իր գործերր, ընդՀ՚անսւր ա/լնարկով մր, Հանդարտ, ան շռայլ ել դասա, 
կան են, բայց Մախոխեան ո՛չ մէկ ղսէրոցի կր պատկանի, ան ինքնաբոյս 
արուեստագէտն է, ինչպէս մեր ս%Հ շատեր, անկախ՝ արուեստի ո՚և է սահ
մանումէ, միշտ բնութեան Հետ և դէմ ղիմաց. իր ներշնչումի աղրիլրը ան 
է և ոչ թէ թէդբիներ. իր ոճը ղդացոլսն է, որով իր Հոգին կը պատշաճե– 
ցընէ նիւթին Ա ոչ թէ միևնոյն ձեւր կը կիրարկէ ա,մին նիւթի Համար։ 

Ամին գնով նոր. բան մր Հնարելու տենՀը ներկայիս շատեր կը մոլո
րեցնէ։ Մինչ մախոխեան մր ի^քգիսք միշյո խոնարՀ պիտի զգայ բնութեան 
առՀեւ։ ինչպէս պոտըլէր կ՚րսէ, արուեստագէտը բնութեան դիմաց այն 
մենամարտողն է, որ տակաւին չյազթուած կը պոռայ սարսափին։ իրնր– 
կարներիե՜ այնպէս կը կարծէք թէ բան մը չի՜գիտեր, տակաւին պէտք 
ունի սորուելու, զգացնել տալով միանգամայն թէ ըրած է ինչ որ կրնար, 
մինչեւ իր ոյժերուն ծայրը, բայց տակաւին միշտ պատրաստ՝ սորուելու. 
Հասկնալու, գիտելու, մանրազննին Հոգածութիւնով մը և գերագոյն Հանքով 
մը—ԱՀա Մախոխեան նկարիչը, իր գլխաւոր գիծերուն մէՀ։ 
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իսկ Այվազովսքրնա որուն յ ի շատ ակր տակաւի՛ն շատ թարմ է մեր 
ներկայ սերունդին մէՀ, եւ որը իր ժամանակին յայտնութիւն մը եղաւ, 
այժմ դժրախ տարար շատ քիչերու,՝մէՀ միայն կապրի, որովՀետեւ իր ար
ուեստը, թէև այնքան բարձր, Հետք մը չէ թո զահ՜ գե զարուեստական ու֊ 
սուցուԱներու վրայ* այլ մթնոլորտր լեցուած է Գուրպէի մր կամ Գա պա
նէ լի մրփ շունչով ել արուեստի ուսանողները ծովը կը ճանչնան միայն 
անոնց վրձինովը եւ ներկեր ո վր։ ք*այց Հմուտ գրագ էտ-քննադ ատներ կը 
զգան այգ արուեստին պարապութիւնր, զայն կը կոչեն «ձեռնածութիւն», 
ղաչքի փոշի նետեր և շատ փոքրաթիւ քանի մը գործերու մէ£ խնամքով 
տեղ կուտան երկրորդ Հայ արուեստագէտին գործերուն եւ արուեստի գնա. 
Հատութես/ն լաւագոյն րաժինր կը յատկացնեն Հեղինակին, զետեղելով զայն 
ամենանշանաւոր ծովանկարիչներու ԱՀ կողմը։ 

Բայց որքա՛ն պիտի ուզէինք մենք, Հայերս, տեսնել Աախոխեանի 
լիքներուն մէՀ Վան այ Աովուն յոյսերը, դարաւոր՝ ինչպէս րարախուսներր 

իր առասպելներուն, Աղթամարի ցոլացումները՝ կրկնուող երկինքի մը երազ
կոտ կապոյտին մէՀ, Ա Լան այ լիճի՛ն վերՀալոյսներր, Արարատի սպիտակ 
սրրութիւնր, ԱՀնիի ոսկորն երր, Բիւրակնեան լեոներդւ աննման վեՀութիւնը. 
ինչով վար կը սնայ Հայ գեղՀուկին խրճիթը պոՀեմականէն . . . 

Ա՚ենք խորունկ ցաւր ունինք, բ՚ւլոր ––Հայերս ալ, ՚ կորսնցնելու Հայ 
արուեստի Հրաշակերտները, Հայկական ոճը, Հայուն սրբութիւններր։ Մեզ 
Համար աւելի՝ բան մը եղած պիտի ըլլար, եթէ Մ ախոխեան մր էյւրոպային 
ներկայացնէր Հայուն f/գին, Հայուն Աիրտը։ 

քՒէեւ մինչեւ Հիմայ մեր պայ ման ա դրեալ քաղաքական և ազգային 
վիճակր մեծ մասով կ՛արդարացնէ զիրենք, բայց . այսօր իրականութիւն է 
որ մեր արուեստագէտներէն շատեր ուծացած են Հայրենի ոգիին, Հայրենի 
աւանդութիւններին, սրբութիւսներին։ ներշնչումի ծովեր կան մեր երկրին 
մէՀ, իր խոպան աւեր վիճակին մէՀ իսկ* "^fài. Հայուն զաւակներ ր օտարին 
դուռն են ինկեր, մեր ռամիկը իրենց Համար անծանօթ մըն է և. իրենք՝ 
անոր, մեր գեղՀուկր օտար է իրեց սրտին և իրենք՝ մեր գեղՀուկին, 
մեր երկիրը անՀրապո՚յր է. . • 

Դա՚րձ դէպի Հայ Արուեստը, Հայ ոգին, արդին իսկ ուշ է։ք^Մեր գրա
կանութիւնը, լեզուն փրկուեցան նոյն միՀոցով՝ գեղեցիկ «Հայաստանեայցնով։ 
Ատեն է որ մեր արուեստագէտները գիտակցին իրենց նուիրական պարտա
կան ութ ես *նր ՚ ղէպի իրենց ժառանգութիւնը։ ժամանակն է որ այլեւս նկարի
չը վերցնէ իր կտաւր ե վրձինը, արձանագործը իր մուրճը, ՀութակաՀարբ 
իր լարերը, ճարտարապետը իր կարկինր, կանգնին բոլորը միասին, դիմեն, 
ուխտագնացութեան մը պէս» գէ՚գի Հայրենի աւերակներր, ուր Հին օրերու 
Հեթանոս գեղեցկութիւնը իրենց կը սպասէ • • • 

Փարիզ. ՊԵՏՐՈՍ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 
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ԼՈՐ ՏԱՐԻ> mm\mi ՏԵՍԱԿԷՏՈՎ 
ՏԱՐԵԳԼՈՒԽ եվք ա ՚ Է Ա ՚ ն Դ 

իր կար դարերէ ի վեր սովորութիւն եղած է • \թոր Տարրն սկսիԼ 
Յունուարի առածի՛ն օրին, մինչդեռ Հնագոյն ժամանակներ մարդիկ աւելի 
գիտութեան ե. բնութեան վրայ Հեծնուելով տարեգլուխր կր Հաշուէին գար՛ 
նան սկի գբէն,՝ այսինքն՝ Հիմակուան Հաշուով՝ Մարտ ՝\ ամսի 21՚ի (Հրն տօ՛ 
մարով՝ 8ի) կէս գիշերէն և ե2ի (Հ. S* Օի) առաւօտին, որ ժամանակ արե՛ 
լր Խոյ աստեղատունը կը մտնէ ե գիշեր ցորեկ Հաւասար կ*Րէէայ։ Այս սո~ 
վորութիւնը մինչեւ ՝} Հիմա սլա Հա ծ են Պարսիկներր, որոնք այս օրը «\>ավ– 
բուղն կանուանեն, որ կր նշանակէ «նոր օրն, Հայերին՝ Ամանոր։ Ասկէ զատ՝ 
թ՛ուրքերն իրենց ելեւմտական տարին կսկսին Մարտի 22-ին (Հ. Տ* ^^ս)* 
որ Հրէից ալ կրօնական տարեմուտն է, Համապատասխանելով էբրայեցինե՛ 
բու (յգիպտոսին ելնելուն։ Հրէից մէՀ կրօնական տարին կսկսի Ղյիսան կամ 

՚ Արիր ամիսով, իսկ քաղաքական տարին կսկսի Թիշրի կամ ԱյթանՀիմ 
ամիսով, որ աշնան գիշեր աՀալասարի ե մօտ երր՝ Սեպտեմբերին կր Հանդիպի։ 

Գալով Հայոց, մենք ալ Հրէից նման մեր սրբազան և քաղաքական 
տարիներն * ու տարեգլուխներն • ունէինք։ Արբազան տարեգլուխը կ՚սկսէր՛ 
ճիշտ Հրէից ՔՈէ1 եղածին պէս՝ գարնան գիշերաՀաւասարին, այսինքն Մար
տի 22ին (Հ. Տ* 9րն)։ Այս ամիսը արեգակին նուիրուած րլլալուն՝ Հայոց 
մէՀ ^ԱրեգՖ կր կոչուէր։ Ւսկ մեր քաղաքական տարեգլուխր կսկսէր Օգոստ. 
ամսի 2ձխն (Հ. Տ* 1էխն)։ Առա Հին ամիսը կը կոչուէր «՛Նաւասարդն, այսինքն 
«նոր տարին, զանդկերին ն ա վ ա՝ «նոր» ե ս ար ր դ ա՝ «ամ, տարի» բառե
րին կազմուած, որ կր Համապատասխանէ սովորական «Ամանորն բառին։ 
Բայց քրիստոնէութեան ազգեցութեան տակ՝ Արեգ ամիսով սկսող մեր կրօ
նական տարին բոլորովին մէկ կողմ ձգուեցաւ, ե \թաւասարդը թէ՛ կրօնա
կան և թէ1 միանգամայն քաղաքական տարեգլուխ ճանչցուեցաւ պաշտօնա
պէս, ինչպէս մեր Օրացոյցներուն ու Տօնացոյցներուն մէՀ կը տեսնուի մին
չեւ Հիմա։ 

Ե՞րր տարեգլուխր Յունուար 
տարուեցաւ։ 

Ասոր պատասխանը գտնելու Համար բարձրանալու ենք մինչեւ Հռո– 
մայեցիներու պետութեան նախնական ժամանակները, մինչեւ իսկ պետու
թեան Հիմնարկութեան ա ռաշին թուականները։ 

Աւանդական Հռոմուլոսի օրով (՚Բ^Ա. 7օ<*>—713) Հռոմէ ական տարե
գլուխր կսկսէր Մ արտ քէն. իսկ կ ըսուի թէ իր յաՀորղը ՝ %ումա Պոմիպլիոս 
Յունուար 1ը տարեգլուխ Հռչակեց և ժողովուրդը պար տա դրեց Հետեւիլ այս 
որոշումին։ Անկէ բաւական ետք, քրիստոսէ A3 տարի առաՀ, Յուլիսս կեսար 
Յունուար 1ը տարեգլուխ ընդունելով Հանդերձ՝ կարեւոր բարեփոխութիւն– 
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ներ մտ ցուց Հռոմէ ակա՛ն տօ մարին մէՀ, որով իր անունը տրուեցաւ Յուլիս 
ամսուան։ 

Յուլիոս կեսարի ալս փոփոխութիւնը քրիստոնէութեան ժամանակ ալ 
րնղունուեցաւ ե a Յուլեան Տօ մար)) կամ ^Հի" Տ°մարՖ անուններու տակ 
ընդՀ անբացաւ։ Բայց 1ՏՏ2ին Հռովմի Գրիգոր ԺԳ» պապը նոր փոփոխու– 
թիւսներ մտցնելով՝ աւելի կատարելագործ՜եց ա օմարը, որ «Գրիգորեան Տօ՝ 
մար՛» կամ «՛Նոր Տօ մար)) անունն ստացաւ, և՝ բացի (հուսա ստ անէ և Յու– 
նաստանէ՛ էւրոպայի մէՀ գործ՜ած՜ուիլ սկսաւ։ 

Ութերորդ գարուն մէՀ, Հ^արլմանեի օրով, ֆրանսական տարեգլուխը՝ 
Հռոմուլոսի ժամանակուան պէս՝ Մ արտ 1ին նշանակու՚սծ էր՛ և՛ գործած՜ու
թեան գրուած։ ք՚սկ ԺԲ* գարուն՝, .եկեղեցականներու պնդուսեերուն վրայ՝ 
տարեգլուխը փոխադրուեցաւ Աւագ կաբաթ օրուան։ Բայց այս տեղափո– 
խութենէն յառաՀ եկած ժամանակագրական անկանոնութիւնները նկատի 
առնելով քերանս այ ի կարո լոս fi*, թագաւորը 1օՕՀին Յունուար 1ր տարե
գլուխ Հռչակեց։ 

Այս ըսուածներէն կը Հետեւի, թէ ՀռոԱաքեցիներն են որ առաՀին ան
գամ Յունուար 1ը Տարեգլուխ րնդունեցին և տօնեցին» իսկ միւս ազգերը 
անոնց Հետեւեցան։ /.v; 

Բայց ի՞նչսլէս կը տօնուէր Տարեգլուխը։ 

Հռոմայեցիք իրենց իւրաքանչիւր ամիսը երեք մասի բաժնած էխն» 
i) Caleildae, 2|ե1սՏ /LÔjNopae.* Ամին մէկ ամսագլուխ, այսինքն իւրաքան
չիւր ամսուան առա Հին օրը՝ Caleûdae կը կոչուէր, որմէ յառաՀ եկած է՛ մեր 
«կաղանդ)) բառը։ Ուրեսն Հռոմայեցիք 12 կաղանդ ունէին։ Ա*եծ կաղանդը, 
— տարեգլուխը Հաշուելով ըլլա՛յ Մ արտ էրն, րլլայ Յունուուար 1րն, — մաս
նաւոր Հանդէսներով, խրախճանութիւններով ու Հրապարակային ցոյցերով 
կը տօնէին։ Տարուան առա Հին օրը, Հիմակուան պէս» մարդիկ իրարու այցե
լութեան կերթային ենուէրներ կուտային կամ կրնդունէին փոխադարձա
բար, բարի մաղթանքներ ընելով իրարու։ 

Jju ալ կր մաղթեմ, որ մեր ազգային բոլոր իղձերն իրականանան, և 
Հայոց ազգը վեըՀնականապէս ազատի բարբարոս թուրքերու իշխանութե– 
նին, ազատ շունչ շնչելով ազատ ե. անկախ Հայաստանի մէՀ։ 

կ. 3- ԲԱՍՍ՚Ս&ԵՍ/Ն 
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Ա ՚ԼՕԹք 
Mon Dieu! qu'est-ce que ce monde... 

Alfred de Vigny 

էքս ա՛ն զա il մր անտառ մտայ, երր գԻւռՐՐ աշխարՀ ղարձուցած էր 
խորՀրդաւոր ու պակուցիչ ուրուականներու օտարոտի ճեմավայր մը։ 

քքս անտառ մտար ինծի ծանօթ կածանովը, ուր բարաթները, կնձնի֊ 
ները, կասկենիներր երկարած է՜ին, երկարած է՛ին և որոնց . կատարներ ր 
չարագուշակ պտոյտներ կ՚ընէխն որկխոքի tlOUJJ: Բան՝ սարսափահար, 
լուսնին շոդերր՝ գի շերուան լռակեաց փառքը, դաշտավայրերուն, րոյներուն, 
ծառերուն, ծերպերուն բոլոր քնքուշ Հրապոյրները առած ՝ փախեը էր տեղ 
մը, ուր Համայնատարած գիշերը լէր թափանցած։ Աետաղային լռութիւնն 
՛ու մեռելային ան շարժ ութիւն ը,> որ պատած էրն ա շիւ աբոն, զարհուրելի աղ՛ 
մուկ մը ու քսաւքն ելի իրարանցում մը կը բուրէին։ Լեւիաթան, Հրէ՜ շային 
ծիծաղով կարծես կը թաւալէր անծանօթ աշխարՀին անսաՀմանհւթեանր մէՀ... 

Յեղակարծ Հով մր կելլէր. ան Հա մար բարձրուղէշներու ան Հա մար սա
ղարթներն թեթեւ ու օտար աղմուկներով որ կիկլոպէական ճիչերու . խառ՛ 
նա շփոթութիւն մը կը յուզէին՝ բարբարոս սէնֆօնի մը կը կազմէին ուր 
լռութիւնը, անխլիրտութիՀնր, մաՀը կը տիրէր։ %ա 

Օղթ այազերծ, ճիւաղային քրքիջներով, պառաւ վՀուկներ էին, որոնք 
խօլօրէն կը շրՀէին կապարէ միջոցին մէՀ ուր ո ՛չ երկինք կար ո ՛չ գետին։ 

Ցիր ու ցան մազերով, կոր ճիրաններով վՀուկներուն պարն իսկ էր, 
որ սատանէական ուրախութեամբ կր բոցավառուէր. կարծես իւռժէլն էր, 
Ա՛ օռկանն էր, որոնք Հսկայական ու քսաւքն ելի մռլտուքին մէՀՀն կը խնդային, 
պարեգօտներր Հովին, թխաթոյր ստինքներով։ /Աաւարր այնպէս սուզած էր 
ամէչնայետխն ծակտիքներուն մԷՀ բնութեան որ կարծես,՛ Հոն արեւր իր 
պայծառութեամրր երբեք լուսաւորած ԷՐԱար։ Անտառի սոխակներուն ձայնը 
այնպէս կտրած էր, որ կարծես երրեւիցէ սոխակին աստուածային երգե՛ 
բուն ի լուր, յո գնար եկ ճամբորդը կանդ չէ առեր՝ դիւթուած, առիւծները քա– 
՚րայըները չեն ուղղուեր՝ խոնարՀած։ ինչպէս մեծղի անթրոցով մը Հրավառ 
ղժոխքը պիտի քրքրէր* մութ ձեռք մր կը ցըցուէր մերթ ընդ մերթ և ցնո
րական շարժումներով կը բորբոքէր տարածութեան մէՀ ցրուած անթիւ* 
ան Հա մար, մեծ ու փոՔՐ ոգիները որոնք բոլորն ալ Զարին ու fij աւա
րին մարսՂւացոււաերր, կատաղութեան, նոպաներու մէՀ կը յափրանային այն 
գարշաբոյր շոգիէն որ 2_էկոէոՐ կր բարձրանար, ինչպէս սրբութիւններու 
դիա կարան է մը, իրենց քեՀենային քուրաներին ուր կր խմորուէին աղիճ 
կիրքերը* անասնական փափաքը բռնապետելու, ուր կր կեռար բոլոր պա
լար ապատ ընդելականը մռայլ ու ոճրապարտ Հոգիներուն..* 
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Ասդին, անդին, Հսկայ կաղնիներու, փտած բո Այն եր ո ւն ժէ£, ինչպէս 
բորենին դերեղ մանն երուն՝ ոգիներ իսրաիյճանքի էին նստեր կարծես, որոնց 
փոքրիկ» ԱՍ- կէաերու նման աչքեր էն զզուելի մոլուցքի մր մէՀ ունայն ու 

յ անցա սլա բա փառասիրութեան, նախճիրածին ու դաժան գոռոգութեան 
բոցեր կը ցայտէին, որոնց արտասուքով զմռսուած ժպիտները փշաքաղընդվզու– 
մով կը զայրագնէր քեզ ե որոնց ուրախ ութ ի ւնր ինչպէս Հազարաւոր թոյն եր է շին
ուած մեղր, անթիւ Հոգիներու անէծքն– ու պատուՀասը կր Հրվեժէր * • * 
ԱԼ ես այդ ժամուն անտառ մտա ի տժգո՜յն ու սարսռո՜ւն, ես անտառ մտայ 
անՀունապէս խեղճացած ու փոքրիկ դարձած, ԴԳաէով իշխանութիւնր ան՛ 
Հունապէս Մեծին ու անՀունապէս Զօրեղին։ 

ինչպէս նաւակ մը ովկիան ո սին բացերը, ովկիան ոսային փոթորկին 
մէՀ, ինչպէս աւազ մը անապատային ուրականին տակ, ես՝ որ աղօ ՛ե 
չէի գիտեր, զարՀուրանքէ ու սարսափէ գետնաՀար՝ աչքերս պաղատագին 
վեր բարձրացուցի և կարկամած՝ շրթունքներս մրՏնՀացին. a Աստուա՛ծ, 
ա մէն ա կարող ու ամէնաղօր Աստուած, խղճայ իժ վրաս, խղճաք բոլոր 
քու ստեղծած ա յ ս մոլորած արարածներուգ վրայ, որոնք այս անօրյւնակ 
Գիշերուան Հեղձուցիչ ժամուն չարչարանքի բոլոր ան Հ սարին նոպաները 
կ՚ապրին* Բարիին, ճշմարտին, Գեղեցկին բիւրեզային մար սնաց ման գթա՛ 
ռատ Աստուածը, ալ խղճա՛ մեզ բոլորիս վրայ ու վերջապէս Հ ամայնա տա-
րածօրին ծաթեցուր քու պայծառափայլ, կենսաբեր մ, գերաՀրա շ Արեւդ»։ 

ZPU.2 ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ 

ՄեՌԵԱԼ.ՆԱՐՈԻ ԶՕՐՈԻԹԻԻՆԸ 1 
Ռ֊ՈՍԴՈՄհ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

Անգլիացի գրագիտուՀի մր, Տիկի՛" Օլիփան, գրքոյկի մը մէ$_, կա
խարդուած, քաղաքը տիտղոսով և որ տեսակ մը տարօրինակ գլուխ 
գործոց մըն է, մեզ կը ներկայացնէ գ՝սւառական քաղաքի մը մեռելները, 
որոնք յանկարծ, վրդովուած իրենց Հիւաած ոստանին բնակիչներուն վար
մունքին ե բարքերին, կ՚րմբոստանան ե կ՚արշաւեն դէպի տուները, փո՛
ղոցները և Հրապարա1լները. անոնք իրենց անթիւ, ամենազօր ե թէեւ ան
տեսանելի բազմութեան ՚ ճնշումովր կը քշեն ապրողները, կը վտար զա
նոնք քաղաքին դոներին դուրս և կը կանգնին այնտեղ արղիլռէով որ ապրող՛՛ 
ները մտնեն քաղաքին պարիսպներին ներս, մինչեւ որ խաղաղութեան և 
զղջումի դաշինք մը կը մաքրագործէ սիրտերր, կը դարմանէ գայթակղու
թիւնն երր և կապաՀովէ աւելի արժանաւոր ապագայ մը։ 

C) Les Sentiere Dans La Montagne (de Maurice MaeterlmelvJ 
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Անտարակոյս մեծ ճշմարտութիւն մը կայ այս մտացածին պատմու
թեան ներքեւ որ մեզի կը թուի որ քիչ մը շատ Հեռու մզուած է, որովՀե
տեւ մենք միայն նիւթական և վաղանցուկ իրականութիւնները կր տեսնենք։ 
Մեռեալները մեր մէ£ կ՚ապրին ե կը շարժին շատ աւելի իրականօրէն ե 
աւելի ազդու կերպով քան թէ պիտի, կարենար նկարագրել ամենին ար կա՛ 
ծախնդիր երեւակայութիւնը։ 

՛էք ատ տարակուսելի է որ անոնք կր սնան իրենց գերեղմաններուն մէֆ: 
Նոյն իսկ ՀետզՀետէ աւելի ստոյգ կը դառնայ թէ անոնք երբեք թոյլ չեն 
տուած՝ որ սիրենք փակենք գերեղմաններու մէֆ։ Հ/իրիՅներու ներքեւ, ուր 
զիրենք բանտարկուած կը կարծենք, քիչ մը աճիւն կալ միայն, որ այլ ես 
իրենց չի պա ական իր, զոր լքած առանց վիւ

աի ՂՈՍ Հաւանականա

բար չեն բարեՀաճիր այլ ես յիշռլ։ Ի՚ոէ որ կր կադմէր իրենց իսկական էու֊ 
թիլնը, մեզ Հետ կը սնայ։ Ի՞նչ ձեւի տակ, ի՞նչ եղանակով» • % Հազարաւոր, 
թերեւս միլիոնաւոր տարիներէ յետոյ, տակաւին չենք գիտեր, և ոչ մէկ 
կրօնք կրցաւ ալդ մեզ յայտնել գոՀացուցիչ ստուգութեամբ մը, Հակառակ 
ամենքն ալ $ անաց ած են այգ ընել» բայց, որոշ նշաններէ զատելով, կարելի 
է յուսալ որ օր մը պիտի գիտնանք։ 

# 

* * 
Առանց աւելի նկատողութեան առարկայ դարձնելու զօրաւոր բայց 

շփոթ ճշմարտութիւն մր որ առ այժմ ան Հնար է ճշդորոշել կամ ԴԳաէի 
դարձնել, դո Հան անք այնքանով որ առարկելի չէ։ 

ինչպէս այլուր ըսած եմ, ինչ որ ալ ըլլայ մեր՝ կրօնական Հաւատքր, 
ամէն պարագային տեղ մը կայ ո ար մեռեալները չեն կրնար մեռնիլ, ուր կը 
շարունակեն գոյութիւն ունենալ այնքան իրականա պէս ե երբեՏն աւելի 
գործօն կերպով քան թէ երբ տակաւին մարւաացեալ էին* մեր իսկ մէֆն է 
որ կը գտնուի այդ կենդանի բնակարանը և այդնուիրագործուած վայրը, որ 
անոնց Համար զոր կորսնցուցինք կր դառնայ դրախտ կամ դժոխք, նայե
լով թէ որքան կը մօտենանք կամ կը Հեռանանք իրենց մտա ծուեն երէն և 
իրենց իղձերին։ 

Ijl իրենց մտածուններ ր և իրենց իդ&ռրը միշտ աւելի բարձր են քան 
մերխննեըը։ ()ւըեաքն մենք ինքզինքնիս բարձրացնելով է որ պիտի երթանք 
դէպ իրենց։ Մենք է որ պիտի առնենք առածին քա/լերր. անոնք այլեւս չեն 
կրնար իֆնալ, մինչդեռ մեզ Համար մի՝շտ կարելի է բարձրանալ. որովՀետե, 
ինչ որ ալ եղած րլլան իրենց կեանքին մէ£, մեոեալներր կը դաոնան լաւա
գոյն քան մեզմէ լաւագոյն երր. նուազ լաւերը, իրենց մարմխնր թօթափելով, 
ազատուած են անոր մոլութիւններէն, պզտիկութիւններէն, տկարութիւն– 
ներէն, մեր յիշողութիւնն ալ այդ բոլորը կր լքէ և միայն ոգին կր սնայ որ 
ամէն մարդու մէՀ մաքուր է և– չի կրնար ցանկալ ուրիշ բան, բայց միայն 
բարին։ Ձար մեռեալ չի կայ, որովՀետեւ չի կայ չար Հոգի։ Այղ պա աճա՛ 
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ոով Է որ, քս/եի՛ մենք կը մաքրագործուինք վերստի՛ն կեանք կուաանք 
անոնց որ ոչ եւս Էին ե երկինքի կը փոխենք մեր յիշողութիւնը ուր 
անոնք կը բնակին։ 

Եւ ինչ որ Հ^իշտ ճշմարիտ եդած՜ Է րոլոր մեռեալներուն Համար, այ 
սօր առաւել ես ճշմարիտ Է քանի որ լաւագոյ՛նները րն տրուեց ան գերեզ
մանի Համար։ Այն ինչ որ ստորերկրեայ կ՚անուանենք, զոր կը կոչենք 
ստուերներու թագաւորութիւնր և որ իրականասլէս եթ՜երային է և լոյ սի 
թագաւորութիւնր, այդ անդէնի մէ^ն ալ այնքան խորունկ խառնակութիւն– 
ներ յառաֆ եկան որքան որ տեսանք մեր երկրին վրայ։ Ամին կողմերէ 
երիտասարդ մեռեալները Հոն արշաւեցին և այս աշխարՀիս ծ՛ագումին ի վեր 
մեռեալները երբեք չեն եղած այնքան բազմաթիւ, այնքան լի ուժով եւ 
եռանդով։ Մքքնչ տարիներու ընթացքին, գերեզմանը կ՛ընդունի միայն յոգ՜ 
նած և ս սլա ո ած գոյութիւններ, այս անբաղդատելի բազմութեան մէֆ մէկը 
չի կալ որ րստ Բէրիկլէսի բացատրութեան ((.կեանքին դուրս եկած չըԱա( 
փառքի ամենաուժեղ աստիճանի մէ^յ» Մէկը էէկայ "Ր ո չ թէ իֆած, այ֊ 
բարձրացած £ԸԱայ ԴԷՂԷ Ս^Ա^Ը* զգեստաւորուած ամենին, մեծ զոՀողու– 
թեամր որ մարդս կարենայ ընել գաղափարի մը Համար որ չի կրնար մեռ
՛նիր Հարկ –դիտի րլլար որ, այն ամինր որուն Հաւատացինք մինչեւ այսօր, 
այն ամիսը մեղմէ գերիվեր որուն փորձեցինք Հասն իլ, աքն ամին ինչ որ 
մեգ րարձրացուց այն կէտին ուր կր գանուինք, այն ամին ինչ որ լաղթած 
է գէշ օրերուն և մարդկային բնութեան գէշ բնազդներուն, ՐԱային միմիայն, 
պատրանք և սուտ, եթէ ի ր ա կան ա պէս անէանային այդպիսի մարդիկ, ար
ժանիքի և փառքի այդպիսի կուտակում մը, եթէ առյաւէտ ան Հետ ան այ խն, 
առյաւէտ դառնային անօգուտ ե գուըկ Հսսյնէ, առյաւէտ անգործօն աշխար– 
մր վրայ որուն կեանք տուած են։ 

Հազիւ թէ կարելի որ անէացում լինի մեռեալներու արտաքխն վերա
պրումի տեսակէտով* Բայց բացարձակապէս ստոյգ է որ մեռեալները կը 
վերապրին մեր մէ%Հ այս տեղ ոչինչ կը կոր սուի և ոչ ոք կը մեռնի։ Այսօր 
սեր յիշռզութիւններոոն մէֆ կ՚ապրին Հերոսներու բաղմութիւններ որոնք 
մաՀուան Հարուածը ստացած են իրենց ծաղիկ Հասակին ՝ մէֆ և բոլորովին 
տարբեր են երբեԱնի տժգոյն և նուազուն մեռելներին որոնք գրեթէ կազ
մուած էխն Հիւանդն երէ եւ ծերունխներէ և որոնք երկրէս Հեռանալէ առա 9 
արգին իսկ գա դրած էխն գոյութիւն ունենալէ։ Ա յժմ պէտք է մտածենք որ 
մեր ամին մէկ տունին մէի այնքա % մեր քաղաքներում որքան մեր գիւ՜ 
ղերում, պալատում որքան ամենամթին խրճիթում, երիտասարդ մեռեալ մը 
կ՛ապրի ե կը տի րէ իր ուժին փայլին մէ9։ 

Ամենաթշուառ և ամենամթին բնակարանը լեցուն է փառքով մը զոր 
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երբեք էի պիտի Համարձակէր եր ա զել։ Այդ Հերոսին յարատեւ, ներկայութիւ
նը, տիրական եւ անխուսափելի, տունը կը լեցնէ և յառաֆ կը բերէ կրօնք 
մը և մտածուններ որոնք անծանօթ էխն, կը նուի բա դոբծէ ամին ինչ որ 
զինքը կը շրջապատէ, կր բռնադատէ որ աչքերը աւելի բարձրը տեսնեն ե 
միաքը այլեւս չխոնաբՀի, կը մաքրագործէ օղը որ կը շնչեն, խօսակցու– 
թիւնր որ այնտեղ աեղի կունենայ և գաղափարները որ Հոն կը Հաւաքուին» 
և մեր ձաւորէ մերձաւոր, ինչ պէս երբէք աւելի լայն օրինակ չէինք ունեցած,, 
անիկա կ՚աղնուացնէ և կը բարձրացնէ ամբողֆ ժողովուրդ մը։ 

Այդսվիսի մեռեալներ աւելի խորունկ, աւելի բեղՏնաւոր ե նուազ 
նախնական զօրութիւն մը ունին քան կեանքը։ ՀԼարՀուրելի է որ այս փոր
ձը կատարուեցաւ, որովՀետեւ անիկա ամենին անողոք ե առածին այղքան 
աՀա դին զանգուածային փորձն էր զոր մարդկութիւնը կրեց. թ ա յ ց Հիմակ 
որ փորձութիւնը անցած է, շուտով պիտի քաղենք անոր ամինին անսպա
սելի պտուղները։ Չպիտի ուշանանք տեսնելու որ տարբերութիւնն երր կը 
լայննան ե ճակատագիրն երր կր փոխուին մինչեւ այն ագռերուն որ ունեցան 
այդ բոլոր մեռեալները և այդ բոլոր փառքը և ազգերուն՝ որ զրկուեցան 
անոնցմէ, և զարմացումով պիտի Հաստատեն թէ այն ազգերը որ ամենին 
շատ կորսնցուցին, անոնք են որ պա Հեցին իրենց Հարստութիւնը Ա իրենց 
մարդիկր։ կորուստներ կան որ ան զն աՀա տելի շաՀեը ՛են ե շաՀեր կան ուր 
կը կորսուի ապագան։ 

Մեռեալներ կան զորս չէ կարելի փոխարինել ապրոգներով և որոնց 
մտածումը այնպիսի բաներ կը կատարէ որ ապրողներր չեն կրնար կատա
րել։ Ա՜եռեալէւեր կան որոնց գաղափարը մա Հին կ անգին կանցնի ե վերստին 
կը գտնէ կեանքը, և մենք գրեթէ ամենքս, այս ժամուս,պատուիրակներն 
ենք մեզմէ աւելի մեծ, աւելի ազնիւ,, աւելի ծանրակշիռ, . աւելի իմաստուն 
և աւելի կենդանի էակի մը։ Արնիկա, ամին անոնց Հետ որ իրեն կ՚ընկերա
նան, պիտի ՐԱաք մեր դատաւորը եթէ ճշմարիտ է որ մեռեալներր կը կշռեն 
ապրողներու Հոգին ե թէ իրենց վճիռին կախում ունի մեր երջանկութիւնը։ 
Անիկա պիտի ըլլայ մեր առաջնորդը ե մեր պաշտպանը. որովՀետեւ աքն 
ատենին ի վեր որ պատմութիւնը մեզ կը յայտնէ իր դժբաղղութիւնները առա
ծին ան գանն է որ մարդս կ՚զգայ որ այդպիսի բազմութիւն մը այսպիսի 
մեռեալներու իր գլխուն վերեւ կը սաւառնի և իր սրտին մէ£ կը խօսի։ 

Փարխլ Թարգս** ԶԱՊԷ-Լ ԵՍԱՅԵԱՆ 
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ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ՛ ԱՇԽԱՐՀԷՆ 
( * i 

Փարիզի գեդար ո ւես տա կան կեա՛նքը աակաւ կը վերստանայ իր նախա– 
պատերազմեան կենսունակութիւնը յորդաՀոսան, արագ մակրնթացութիւ– 
՛նով մր։ &թլ 

Ֆրան սայի այս մայր ոստանին մէ£ ի յայտ եկող արուեստի արտա
դրութիւնն եր ո ւն որակի ազնուութիւնը ե քանակի ճոխութիւնը միշտ ապա– 
Հոված՛ են իրեն ուղղութիւն և թօն տուողի առանձնաշնորհեալ գիրք մը։ 
Փարիզը կը շարունակէ ան ալ Համաշխարհային արուեստի փորձաքարը։ 

Առանց կանգ առնելու երեւցող գրական ե թատերական նորութիւն– 
ներուն վրայ, ու թոՂէով ա յ ս կարեւոր Հոգը ձեռն Հաս աշխատակիցներու, 
մենք պիտի աշխատինք այսուՀետեւ, պարբերաբար ընթերցող Հասարակու
թեան ուշադրութիւնը դարձնել երեւցող նկարչական աչքառու ցուցադրու
թիւնն երուն վրայ։ 

Ա յս անգամ կը մատնանշենք Հետեւեալները։ 

1*— Ա թ է՛ն լ էն ի (Steinlen) ցուցաղըու թի ւ ն ը, կալըռի Լա 
Պօէսիի մէՀ, 64 bis Rue La Boeti, որ պիտի տեւէ մինչեւ Յունվ. 27։ Մուտքը 
ազատ է։ ք-՝աց է ժամը 9ին Տ։ Յայտնի արուեստագէտ *եկարի^_ Սթ^է^եի 
գործ՛երին մօտաւո րապէս 400 կտոր՝ գծ՛ագրութիւնն եր ու, բասթէլներու (մա
տիտներով նկարուած՝ նկար) և իւղանկարներու ցուցադրութիւն մը շատ 
յա^ող դասաւորումով կատարուած՛։ 

Ա թին լին ի արուեստը, իրապաշտ գոյն եր ու տակ, կը պարզէ, րնկերա– 
լ ին-Հասարակական կալուած՛ իքն պատկանող ԲՈԷՈՐ ս ^ լ ս ւ ա յ ո յ Ղ խնգիրներր։ 
Անիրաւուածներու լ՚֊խհ ե Համակերպող բանաէլն է որ կը շարժի իր գծա
գրութիւնն երուն և նկարևերուն մէ£, ամին մէկ տիպարր ներկայացուած իր 
աշխատանքի տեսակին ինքնայատուկ անսեթեւեթ տարա զո վր ՝ և խոնարՀ 
կեանքի յարատեւ տուայ տան քներին կաղապարուած կեցուածքովը (attitudes)/ 

իր ամբողֆ ԳՈՐ^Ր> մարդասիրութիւնով օծուն, կր թրթռայ իրակա
նին սիրովը։ 

Մելամաղձիկ շունֆ մը կը ծաւալի Ա թին լին ի ցուցադրած*՝ երկերուն 
վրայ։ Մելամաղձութիւն որ Հիւանդոտ "ձիսէ ունի իր մէ£ և էրդխիր Ր^Կ՛ 
ճուած Հոգիներէ, այլ կը ծորի յարատեւ ոգորումի գիտակցութենին, մելա
մաղձութիւն մը որ այլեւս բնական դարձած Համակերպումի մր երանգը 
Հագած է։ 

Անաթօլ Ֆրանս կը գրէ իը մասին. Հ%րբին, աշխոյժ, ուշադիր զգայու
թիւն մը, աչքի անսայթաք յիշողութիւն մը, արտայայտութեան արագ 
կարողութիւններ՝ Աթինլին սաՀմանած են դաոնալ գ^ագրիչր և նկարիչը 
կեանքին որ կ՛անցնի, վարպետը փողոցին...։ խուժաններու գրգռայոյզ կամ 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 27 

զուարթ Հոգի՛ն իր էութեան թափանցած է։ Զգացած է անոր աՀեղ պար
զութիւնը և մեծութիլնր...։» 

Զա"3 կ՚ընենք, անքատ պատկերներու ուրոյն նկարագրութիւնը՝ որ 
ըստ սեզ աւելորդ աշխատանք է։ 

Մե՛նք բաւականացանք Աթինլինի գործին խոշոր գծերը ffnjg տաէ* 
փարիզաբնակ մեր Հետաքրքիր ընթերցողներուն կը սնայ երթալ մօտին ըմ
բո՝'շիւն ել արուեստը իր մանրամասն ճոխութեան մէֆ: 0ք՝՜; 

2. Լա Ա ի մ է զ (La Cimaise) Ա րՀո ւ ե ս տ ա գ է տ ն ե ր ո ւ ըն կ ե– 
բ ո ւ թ ե ան տ ա ր ե կ ա ն g ո ւ g ա Հ ան՝ դ է ս ըէ կալըռի Տէվանպէգի մէջ, 
45 Bd.. MalesherbeS,)* Լուրք և զնա Հատուած արուեստագէտներու խմբակցու
թեան մը արտայայտութիւն՝ այս ցուցսյՀանգէսը կ՛արժէ իր ամբողջութեան 
մէջ ուսուենասիրել։ Բայց ան մասնաւոր չաՀեկանութիւն մր կը ներկայացնէ 
Հայ արուեստագէտներու Համար՝ նոյն միութեան անդամ մերազգի երկու 
արուեստագէտներու է» ՀյաՀխնի և Տ* Բօլատի ցուցաՀանգէսին մասնակցու
թեամբ ր։ աա^ 

Պ* ԵաՀին ղրկածէ Հոն 4 գծագրութիւնն եր (տեսարան և դէմք) և S 
բասդէլ "-. որոնց Տը կը ներկայացնեն էլնո^ դէմքեր լոյսի ե գոյն ի Հարուստ 
զանազանութիւնով։ իսկ միւս երկուքր պտուղներ, որոնք բասդէլով շի^՜ 
ուած առՀասարակ տեսնուած գործ երէ սովորաբար բացակայ, բայց այ ստեղ 
գնաՀատելիօրէն զգալի իրենց գոյնի և գծի կորովալի շեշտաւորուՏներով 
յատկանշական զոր ծեր են։ 

Ժանտաջուրով (eaUX-fortes) փորագրութիւնը, որուն մէջ ՚էյաՀին այնքան 
զն աՀա տելի վարպետութիւն ձեռք բերած է, իր կոդմէ չէ որ կր ներկայացուի 
սակայն այս անգամ, այս ցուցադրութեան մէջ, Պ* Տիգրան Բօլատ կը լրա
ցնէ, այդ թերին, եթէ կարելի է այսպէս արտայայտուիլ։ 

Պ* Բօլատ կը ցուցադրէ կարգ մր փոքրադիր փորազրութիւններ (eailX-

forteS^) երկու շրջանա1լներու մէջ ամփոփուած, մին կր պարունակէ նմոյշներ 
այն Հաւաքածոյին որ պիտի զարդարէ ԱՀնաթոլ Ֆրանսի, «Le puit de St. Claire» 
գործին Հրա տարա կութի ւնր, իսկ միւսր, նմոյ ՛շներ այն Հաւաքածոյին որ պի
տի զարդարէ ուրիշ գեղարուեստական Հրատարակութիւն մը, Բիէռ Հյինի 
մէկ նոը գործը, «Les mémoires d'un rat»* 

Այո նկարչատան մէջ կարժէ տեսնալ, նաեւ փայտի վրայ փորա
գրութեան ժամանակակից արուեստին նուիրուած շաՀեկան ցուցադրութիւն 
մր որ պիտի տեւէ մխնչեւ՛ ամսոյս վերջը։ 

ՓՈԽ ՄԻ ՏԱ*. ԶԵՐ ԹԵՐԹԸ ՈՒՐԻՇԻՆ H 

ՄԻ ՔԱՋԱԼԵՐԷԻ ՋՐԻ ՀԵՐԹ ԿԱՐԴԱՑՈԱԵՐԸէ 

§ ԹԵՐԹ ԿԱՐԴԱԼ ՈՒԶՈՂՆԵՐԸ ԹՈ% ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԻՆ 
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ՆՕՐ ՏԱՐԻ 
Ք՜ԱՐՇԱԿ ԿՈՐ*Լե8ԵԱՆոՆ 

Գիւ՛ղ ու արն ակ, դուռ ու եր դիք Հ այրե՛ս է, 

Խընկոա դաշաեր, նաշխուն ձորեր գարու՛ս է 

•Vա՚եան՛չ արա եր, լեցուն արաեր ցորեանէ 

fihnT դ րո դրուի՛ս ա1 լ ե ի լեր ով Նոր կեանքի ։ 

Հայաստանէ Հարս ու աղ^իկ գեղարփի, 

Արարաաի լոյս ա կերէն թո՝ղ օծուին,*. 

Ու կրարիճներ սլար մա՛ն ա գեղ՜* Հայարի, 

քժմ դ ուիւա րնեն Եռագոյնէն նորածին։ 

Եր ա գա ւէ ա մարգերու մէ%_ ծաղկավառ 

ճերմակ գառն եր թո՝ գ թրռվրռան կարօտով, , 

Ու մայր կովեր թո՛դ բառաչեն սէրաՀար ^ 

Հորդուկներուն էրեն g յոգնա՛ծ աչքերով։ 

Գ՛ետակներու ափերուն վրայ թոդ նորէն 

Հովիւս երգէ անուշ երգեր սչլրէնգէ, 

Ո լ ոչխարնե ր թող աեր եր թան մայելէն՝, 

Բարաիներու շուքերուն աակ ամայի։ 

Գիւղ ու գիւղակ, ծուխ ու ծրխան Հայրենի, 

Հայ ասա անի շուշան արոյր աղջիկներ 

թ՛ող այգն րլլան Արշալոյսով ս՝ը յրղի» 

Ու թ"1 ղ ծրնին նաւասարդն ան Հին Օրե՜ր»*,։ 

Փարխլ ԱՐՍԷ-Ն ԱՃԷՄԵԱՆ 

ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԻ ՀԵՌԱԴԻՐՆԵՐ 

Հայաստանի Հ անրա ւգեաութե ան Պատուիրակութեան Պ* ՛Նա ի։ ա գա Հ ր ստա
ցած է Հետեւեալ Հեռա դիրն երր։ 

Պ* Ա* ԱՀարոնեան, ՚նախագաՀ Հայաստա՛նի Հա՛նրապետութեա՛ն պատ
ուիրակութեան խաղաղութեա՛ն խորՀրգաժո ղո վի մօտ* 

ՀՀանգեգուրի փառաւոր յաղթա՛նակի՛ն առթիւ, զոր Հայկակա՛ն քաջա
մարտիկ գունդերը տարած՜ ե՛ն թուբքօ-թաթար միացեալ և թւականօրէն 
ան Համեմատ բարձր ուժերու դէմ, ՄաՐսԻ/Իոյ %այ գաղութը, Հաւաքւաօ՝ 28 
Դեկտ. 19i9jfù Մ ասիլիա սրա Հի՛ն մէջ, լոելէ յետոյ օրւսՏն ատե՛ն արան՛ն երր, 
իր խոր Հիացուին ու ֆերմ չնորՀաւորութիւմները կը յայտն է Հայկական 
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անպարտելի բանակին, իր ղօբավարներուն և զինւորներուն, ինչպէս նաև 
Հայկական կառավարութեան, որ կրցաւ ոտքի կանգնեցնել այս բանակը, և 
այս առթիլ կը փութայ Հայաստանի Հանրապետական կառավարութեան 
յայտնել իր Հաւատարմութեան խանդակաթ զգա g ուսն երե ու բացարձակ 
օրիեապաՀութիւնր, կը յայտարարէ պատրաստ ըԱալ էիոՀին կատարելու իր 
ազատ քաղաքացիի բոլոր պարտականութիւնները և կը խնդրէ ձեզմէ որ 
բարեՀաճիք իր զգացմանց թարգմանն ըլլալ Հայկական երիտասարդ Հան
րապետութեան կառավարութեան Սօտ։ 

ի ղի մա g Ա* ար սի լիոյ Հալ գաղութին 
՚ձթձ Ժողովի նախ ադա Հ 

ՎՐթԱՆէՍ ղԱԶԱՐԵԱՆ 

Տի արք Աւետիս ԱՀարոնեան և Պօղոս Նու պար 

ՆախագաՀք Հայ Միացեալ Պատուիրակութեան՝ 

Նոր տարւոյ առթիւ յարդալից շնորՀաւորութիւններ և ձեր ազգային 
գերագոյն նպատա/լներու իրականացման Համար Հերմ մաղթանքներ։ էյը 
խնդրենք նաեւ որ մեր բացարձակ Հաւատարմութեան զգացումներուն թարգ
մանն ըլլաք վարչապետ Պ* /Աատիսեանի միջոցաւ, Հայկական Հան բա պետ ու 
թեան խորՀրդարանին և Հերոսամարտ բանակին մօտ։ 

աճ Աաիս Ապապայի Հայ գաղութ 
ԱՀարոնեան, Փարիզ, 

Հայ 3 առա Հ ղի մա սէր երիտասարդաց Ընկերակցութեան սրա Հին մէՀ, 
ի ներկայութեան իտալական մեծ՝ թերթերու թղթակիցներուն եւ Հ, [J, Դաշ
նակցութեան, ՅառաՀ դի մա սէր Երի աա սար գացի, ՀայուՀեաց ՅաոաՀգիմասէրի, 
կամքի և Հայ Հետազօտի չներուն տեգի ունեցած ցերեկոյթին՝ Նախ ադա Հին 
առաՀարկութեամբը բուոն ծ՜ափերով որոնուեցաւ Հայկական Հանրապետու
թեան ուղղել, իր Փարիզի Պա աո լիր ակութեան միջոցաւ, սրտագին շնորՀա
ւորութիւններ՝ վերջերս ի քՀանգեզուր և այլուր տարած՛ փառաւոր յաղթա– . 
նաէլներուն Համարէ 

ՆախագաՀ ՝ 
Աղեքսա՚նղըԷա, ԹԻԻԹԻԻՆՃԵԱՆ 

I ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Հ . 5. Դ Ա Շ Ն Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

Հ* 3* Դաշնակցութեան fi*, ԸնգՀ, Ժոդովը, գումարուած Երեւանի մէՀ, 
ընտրեց իր մէֆ Դատական Ատեան մը, որ պաշտօն ունի քննելու Դաշնակ
ցական ընկերներու, գործիչներու եւ մար մինն եր ու. ուղղուած՛ ամէն կարգի 
ա մբ ա ստանո ւթի ւններր։ 

Այսու կը յայտարարենք Հայ Հասարակութեան, ովքեր ունին մեղա՛ 

դրան քներ ՚էա շնա կցական ընկերներու, գործիչներու և մարմիններ ու նկատ՛ 

մամբ, ան մի Հա պէս փութան մեզ ուղարկել գրաւոր, կնքուած իրենց ստո

րագրութեամբ։ Ամբաստանութիւնն երր Հաստատելու Համար եթէ ցոլ g տ ըր

ուին վկաներ, պէտք է անպայման գրուին նաեւ այս վերՀիններու Հասցէներր։ 

Հ* 3* Դաշ, fi՝, ԸնգՀ* ժողովի կողմէ ընտրուած 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏԵԱՆ 

I 
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ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 2ԱՅ ԼԵԶՈՒԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԱՐ 

Փարիզի մէՀ Հայ լեզուի ուսումնա

սիրութեան Համար րնկերութիւն մր 

կազմուած՝ է նախաձեռնութեամբ 

Բրօֆ. Մաքլէրի և Մէյէի* նպատակ 

ունենալով, ծանօթացնել եւրոպացի 

ազգերուն Հայ լեզուի ծագումը։ Այս 

առթիւ մեծ անուն Բրօֆէսէօրները 

շրջաբերական մը Հանած" են որուն մէՀ 

կ ըսեն։ 

ձՀայ լեզուն յոյժ կարեւոր է ու

սս ասիրել իբրեւ լեզուագիտական, 

բանասիրական, պատմական ե գե

դա ր ո ւե ս տ ա կան լեզու մը։ 

Պատմաբանին Համար Հայ երէն գր– 

րականութիւնր երեւա՛ն բերած է Ե՛րդ 

դարէքն սկսեալ յաջորդական պատմու

թիւնն երու և քրոնիկներու շարք մր 

որոնք արաբական ե բիւդանդական 

բնագիրներու պակասը լրացուցած՛ են։ 

իսկ ինէ ո ը կը պատկանի գեղար

ուեստի, գիւտերու ե ՚մասնաւորապէս 

ճարտարարուեստական Հր ատ ար ակու

թի ւնն եր ո ւ։ 1[ԱՐռլի եղած՜ է գտնել 

Հետքեր, պեղումներու միջոցաւ, նախ

քան Հռոմէական ս. գոթական արուես

տը ներկայացնողները։ 

Հայերէն գեղագիտութիւնը և ման
րանկարչութիւն ր Հաւասարապէս ին
քնատիպ են, ու կարելի եդած է Հրա
տարակութիւնն եր ու միջոցաւ յայտ 
բերել արուեստ մր Հայկական՝ որ եր
բեք ծ՛ագում առած չէ բիւդանդական, 
լատինական և ոչ ալ թրքական ար
ուեստէն։ 

Հայ գրականութիւնը առանց խօսե

լու թարգմանութիւններու մասին 

որոնք յաճախ բնագիրներ են աստ

ուածաբանական և բազմատեսակ զո

րական կտորներու, Արեւելքի մէՀ 

ամենագեղեցիկ և ճոխ լեզուն էէ բո 
լորովին ինքնատիպ։ 

Եւրոպացի Հայկարա՛ններ կրցած՛ 

են– ծանօթացնել Եվրոպայի Հասարա

կութեան Հայ գեղարուեստր, Հայ ճար

տար ա ր ո ւես տ ր, Հայ բանաստեղծը, 

գիտնականը, "կարիչը ե երաժիշտը։ 

Այժմ աւելի քան երբեք պարտա

կան ենք այս ճգնաժամային րոպէնե

րուն ծանօթացնել անոնք Աւրոպայի և 

քաջալերել ու օժանդակել Հայոց։ 

Այս ընկերութիւնը որոշած Է սար

քել ՀաւաքուՏներու ե նաեւ Հրատա

րակութիւնն եր ու շարք մը։ Լոյս պի 

տի տեսնեն երեք պրազներ* Ա, Լեզուի 

օագումր, տեղեկութիւններ Հայ գրա

կան ութ են էքն, պատմութենէն, գեղար-'ֆ^ 

ուեստէն և Հայաստանի րնախօսու– 

թեն էքն։ Ա՛ ատենա գրութիւն մը Հա– 

յաստանի աշխատութիւններու նու՜ 

իրուած։ Դ* Ընդարձակ և Հետաքրր– 

քրական քբմնիկ մը Հայերենի ուսում

նասիրութեան Համար։յ> 

ԼՈՒՐԵՐ 
ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՍՏՈՒԹԻ ԻՆՆԵՐԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Հարստութիւններն են աղ, պղինձ, 

քարածուխ, անտառ, բամպակ, բուրդ, 

կաշի, բրինձ, գընի* ալքօլ, քօնեաք, 

մրգեղեն, միրգերու ու րնղեղ1~ններու 

քօնսէրվներ և խոտ։ Ներկայիս Հա լաս

տան ր կարող է աբտաՀանել բաւա

կանաչափ խոտ, զանազան տեսակի 

կաշի, ոչխարի և ալծի մորթ, բուրդ, 

ալքօլ, գիս ի» ա ղ ե երկաթուղային գե

րաններ։ 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱԿԱ8ՈՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Ի ՄԷ֊Զ 

Հայաստանի նախարարական խոր– 
Հուրդը Հաստատեց արտ ասա Հմանէն 

Հ 
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Հայաստա՛ն ներմուծուող 1լ այնտեղէն 

արտած՜ուող ապրա՛նքներու, մաքսայի՛ն 

սակացոյցը, որու Հիմա՛ն վրալ րոլոր 

ապրանքները պիտի ա՛նցնին սա Հմա՛ 

նայի՛ն մաքսայի՛ն Հիհնարկութիւննե– 

րէն և, պէտք է ենթարկուին տուրքի։ 

Այս որոշումը գործադրութեան մէջ 

մտած՜ է Դեկտ. Յէն սկսեալ։ ֆ;*ձ 

ԶՃԱԿԱՃԱՆՈՒԹԻՒՆ Ի ՆՊԱՍՏ ԱԶԳԱՅԻՆ 

խՆ ԱՄԱՏԱՐ Ո ՒԹԵԱՆ 

. կ+ Պսլսսյ ՛Բա դաք. Ժողովը վաւե
րացուցած է ծրագիր մը, որով ի նը– 
պաստ Ազգային խնամատարութեան 
100,000 տոմսակ Հրապարակ պիտի 
Հանուին մէկ մէկ ոսկինոց, այս գու
մարէն 3H,000 ոսկի պիտի բաժնուի 
շաՀող թիլերուն։ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԴԵՍՊԱՆԸ 

Տունաստանի Արտաքին գործոց 

նախարարութեան կարգագրութեամբ 

Հայաստանի մօտ յունական դեսպան 

նշանակուած է Պ* Բաբա։ 

1ԱՅ ԲԱՆԱԿԻ ՕՐԸ ՃԱՅԱԱՏԱՆԻ ՄէՋ 

Հայաստանի /ԱորՀրդարանր կազ՛ 

մած է յատուկ յանձնախումբ մը որ 

պաշտօն ունի կազմակերպելու ՀԱՅ 

ԲԱՆԱԿԻ ՕՐԸ։ ք § 

Պիտի սար քո ւին Հանդէսներ, երե
կոյթներ, դասախօսութիւններ ու ա– 
նոնց արդիւնքով Ծ՛ննդեան տօներու 
առթիւ Հայ ր ան ակր պիտի Հիւրա
սիրօքն։ 

Ալս նուիրական պարտականու

թեան ու եր ախ տա դի տա կան արտա

յայտութեան յաջողութեան Համար 

ԲՈԼՈՐ ՚ դասակարգերէ մարդիկ եկած ՚ 

միացած են խոր Հր դարան ական յանձ

նախումբին։ 

ԱԶԳ– ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ

ՆԵՐԸ ՓԱՐԻԶ ԿԸ 1ԱՍՆԻՆ 

Ագգ՛ Պատուիրակութիւնր Երեւան 

ղրկած էր Պ՛ *£• Թէքէեանը և Տօքթ. 

Տէր Ա տեփանեանր, ո րպէս զի զանա

զան առկախ խնգիրներու մասին բա 

նակցութիւններ . կատարեն Հայաս

տանի կառավարութեան Հետ։ Հաւաս

տի աղբիւրէ կ՛իմանանք թէ բանակ

ցութիւնն եր ը խղուա պատուի

րակութեան կողմէ առաջարկուած 

յաւակնոտ եւ ան րն դուն ելի .պա Հան ջ ֊ 

ներու պատճառով։ կառավարութիւ

նը Համերաշխութեան սիրոյն բրած 

է կարելի ղիջուսներ, բայց պատուի– 

րաԼլներր բաւական չեն գտած այղ 

ղիջուՏներր եւ իրենց պաշտօնը աւար

տած նկատելով Փարիզ դարձած են։ 

Ի ՆՊԱՍՏ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՐԱՆԱԿԻՆ 

Ւզմիրի քաղաքական ժողովը քա

ջալերելու Համար գաղութին մէջ Հա

յաստանի զինւորներու ի նպաստ ըս– 

կսուած Հանգանակութիւնը մասնաւոր 

fանձնախումբ մը կազմած է եւ կը 

յուսացուի որ Հանգանակութիւնը 

՛շատ արդիւնաւոր պիտի ըԱայ։ 

Z» 3- ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Թ՚. ԸՆԴՃ– <±ՈՂ_Ո՝ԼԸ 

3* Դաշնակցութեան քԻ. ԸնդՀ. 

Ժողովը աւարտած է իր աշխ ատոլ՛ 

թիւններր եւ տուած է խիստ կարե

ւոր եւ օգտակար որոշումներ, որոնց 

Համաձայն Հ* 3* Դաշնակցութեան 

գործունէութեան Հիսնական ուղեգի

ծը պիտի ըլլայ Հայ ժողովուրդի գո

յութեան ամրապնդումը՝ եւ անոր 

բարգաւաճումր անկախ եւ աղատ, 

ուժեղ Հայրենիքի մր Հողին վրայ։ 

ՀետզՀետէ կը դաոնան բսլոր եր
կիրներէ Երեւան Հաւաքուած պատ
գամաւորները։ 

Ի ՆՊԱՍՏ ՇՈՒՇԻ Ի ՃԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒՆ 

Նոյ. 20-ին, ժընէվի մէջ Օր. Տիրու-փ 

Հի ՀՀառափեան նուագաՀանղէս մը 

սարքած է ի նպաստ իր Հայրենիքին, 
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՚Շուշիի որբերուե, որուն արդիւնքին, 

100 ֆր. յանձն ած է Պ– Լէօփոլտ 

վրին, 100 ֆր. Ժընէվի Հալ Տիկնանց 

Միութեան եւ 850 ֆր. Փարիզ Պ* Ա՛ 

ԱՀ ա ր ոն եան ին ։ 

Տ Ե Ղ Ա Կ Ա Ն 

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՑՈՅՑ ՄԸ, ՆՈԻԻՐՈԻԱ Ծ ք>. 

Զ Ա Ր Դ Ա Մ Ա ՆԻ ՅԻՇԱ Տ Ա ԿԻՆ 

Փարիզի ժողովրդական Ակումբի 

նախաձեռնութեամբ, յարգանքի gnig 

մր տեղի ունեցաւ անցեալ 1լիւրա1լի 

գիշեր Voltair/r սրաՀին մէջ, որ լեցուն 

էր Հրաւիրեալներով։ Պ* Արամ Ան՛ 

տոն եան կը նախագաՀէր երեկոյթին։ 

Բանախօսը Պ* Ա* Ձօսլանեան մէկ 

ժամի չափ խօսեցաւ սլոլսական ե 

գաւառական գրականութեան շօւր^ ե 

անդրադառնալով քքի. . Զարգարեանին 

իբր գաւառացի գրող մը, է$եր կար՛ 

դաց անոր գործերէն ու Հիացումով 

արտայայտուեցաւ դ մեծ՛ վարպետին 

տաղանդին ու գործերուն մասին։ Ու՛" 

գելով կապ մր տեսնել քք*. կարդար՛ 

եանի ե անոր Հայրենակից /(Ւլկատին– 

ցիի միջեւ. Պ* Զօպանեան ներբողա

կան խօսքերէ վերջ ընթերցումներ 

ըրաւ քՒլկատինցիի գործերգն։ 

Բանախօսութենէն Վերջ գեղար՛ 

ուեստական բաժինը ունեցաւ խիստ 

յաջող րն դուն ելութիւն մը։ Օր» Լ* 

Տէմիրճեան անգամ մը ես ի յայտ 

եկաւ իր տաղանդովն, ճարտար ու 

զգայուն ^ութակաՀարի Հանգաման– 

քովը։ I 

Պ* &• Աարեան կարգաց fh* Զար
դար եան ի Ծովակին Հարսր։ 

Պ* Լ» Յարութիւնեան կարդաց 

Գա մա ռ-՝Բաթի պ ա ի Հիմի էլ Լռենքը։ 

իսկ Պ* ՏԼանան արժանացաւ բուռն 

ծ՛ափերու ու Հրաւիրուեցաւ կրկի" ո լ 

կրկին արտասանելու. ու երգելու* Պ* 

ՀՀանան երեւան եկաւ նաև ժողովըր– 

ղական երգիչի լատկութիւններովր։ 

Ս– ԾՆՆԴ Ե ԱՆ Տ ՕՆԸ \Q 

Յունւար 17 կիւրակի երեկոյ ժա

մը ձին ճրագալոյցի Ա. Պատարագը 

քառաձայն պիտի երգուի երգեՀոնի 

մասնակցութեամբ, 18 Յունւար $ եր

կուշաբթի Ա. Ծննդեան տօնին առ– 

թիւ Հանդիսաւոր Պատարագ պիտի 

մատուցուի ժամը /Օին։ 

Երգիչ խումբը կրկին քառաձայն 
պիտի երգէ պատարագը։ 

Մեներգները պիտի երգէ Տիկին 
Գա վան օղ։ 

ՍՏԱՑԱՆ* 

Փարիզի Ազգային Համագումարի 

խմբանկարը Ամերիկայի մէջ պատ

րաստուած Մ ամասեան եղբայրներու 

կողմէ և ի վաճառ Հանուած՜ է ի 
նպաստ որբերու։ 

Փայլուն թուղթի վրալ ս. դրօշա 
զարդուած՜։ , 0 

Գին Ց ֆրանք։ Գիմել իյմբագրու– 
թեանս։ 

ԱԶԳ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
պատուիրակութեան / քարտուղաբու
թիւն ր կը յայտնէ ի գիտութիւն Հայ
րենակիցներու որ՝ 

Ա. Անցագիր ե, վկայականներ 
ստանալու ե կամ անցագրեր վաւերա
ցնելու Համար պէտք է դիմել քար
տուղարութեան ամէ՜ն օր բացի կիւ՛ 
բակի Է, ժամը Ց Էն 7։ 

Բ* Հ Անցագիր կ ստանալու Համար 

պէաք է ներկայացնել նախկին ո և է 

անցագիր մը կամ Համազօր վաւերա

թուղթ մը ու 2 լուսանկարներ։ 

քարտուղարութիւն 

27? Av. Marceau 
Տնօրէն.խմբագ[ւո՝ ՏՕՔԹ. Լ. ձԱՄԲԱՐՑՈԻՄԵԱՆ 
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Վ_ւ«յյ [>1{է՛ ւս*1ւլ» 

ԻէքԲԱԳՐԱԿԱՆ 

Ռ-ոստոՕ՛ 9ԱՊէԼ ԵՍԱՅԵԱՆ 
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P S Կ– 3- ԲԱՍՄԱԶԵԱՆ 

Աքսորի Համբուն q_puij, fc.— դէ՜«|ի շւսսդոիր 

ԱՐ ԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 

այ ՊեսւսւկւսՍ կարս՞իր խայ՚ր 

£ա«քա(|գայիՆ մեծ ւքիԹփ՚Նկ մը 

ԹՂ.ԹԱԿԻ8 

Օաար Աաաււլ «Տե-ՅԼԻ ՔՐՕՆԻԿ՝»* 

ԱզգայիՆ եհ սւեղական լա.|ւե|\ . 
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Բաժանորդ ա գի՛նն Է քկմկն երկրի Համսէը տարեկան 30 ֆրա%քՀՀ 

Ամերիկայի %ամար 3 տոլար ՝• 

ՊաՑԱաԱԿԱՊֆ ԿԱՆԽԻԿ* 

Դրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տնօրէնի ՀասցէթֆՀ 

Dr. LEON HÀMPARTZOUMIAN 

llll 16, Bd. Saint Denis 16 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ 
*ՎԵՐԱաՈհՆԳ»Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐԶԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 

ԲԱԶՄԱԹԻԻ ԱՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 
Գեղարուեստական գունաւոր նկարներ՝ Արշակ քԷԷթվաճեանԷ, Վ՛ 

Ս՛ ախոխեան է և Հր. Ալեանաքէ։ *••'&՝ <â 
Յօդուածներ ունին՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա. իսաՀակեան, Աիամանթօ, 

Վարուժան, Մինաս Ձէրագ, կ* Բասմա^եան, Բբօֆ. Ա. Տէր Յակոբեան, Ա. 

Անտօնեան, (]՝աֆ. ՀԼարգարեան, Արմէն-Գարօ, Վ. Թաթուլ, [h. Շիղժանեան, 

W* Վար ան դե ան, Ա Յտկորեան, Օր.. Լ. Տէմիրճեան, Ա՛՛ %արսամեան 

Հ. Աարղարեան, Գարեգին Վրգ՛ 3՛ ճ՛ Աիրունի, Արս^ն-Երկաթ, Մ՚ Ջանան, 

Տ°քթ. կարօեան, ի}արա զան և երիտասարդ գթողներու խումբ s մր։ 

ԳԻՆ i2 ՖՐ.աէ WÈ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ ՄտՆո մաԱ՛ւն... 

Տք-՚՚՚Յ՛ . ՀԱ ՐԻ՚Կ՞ԵԱՆ՛. ՝: ա̂̂ – 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱԱԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչսլէս նաեւ արեւելեան և. եւրոպական 

ամեն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ և ՄԱ՚ԲՈհՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի. 

մհլ 18, rue de la SQrbOIllie» ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէչ կարելի է գտնել աբտէԱսաԱանեան բոլոր 

Հայերէն թերթերը։ Métro Sa'mt-Miclicl-^ Odéop 

֊ | | ̂ g f f^ 
ԷՕՀՊԷԿհԱՆ , ԵՒ. ՀԷՅ f^Â 

Վկա\ուաՆ ֆարիգի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

ԿԱՆԱՆՑ Դ ԵՐ S Ա .Կ Ն Ե Ր 
Robes. ManteauK et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

3ii Hue de Clépy PARIS ! 
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ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ -ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ՛հ– ՏԱՐԻ 

թիի 3 — 24 ՅՈՒՆՒԱՐ 1920 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ւ Ա 8 ր Կ ե a b I 

<ïTemps» օրաթերթը 8օւեւար 1օի թուով կը Հաղորդէր, որ Հաշտու
թեա՛ն կօնֆէրանսի գերագոյն իւորՀուրդր իր վերըՂտ նիստերէն մէկուն մէՀ 
ճանչցյյծ է Հայաստանի, Վրա սա ան ի և Ատրրէֆանի փաստական անկախու– 
թիւնր։ Երկրորդ °ՐԸ> սակայ՛ն, անուղղակի կերպով սրրագրուե՜աւ այղ Հա
ղս րղա գրութիւն ր և սլա ր զո լեց ա ւ որ ճանչցուած՜ են առ այժմ Վյրաստանի ե 
Ադրբէշս/նի փաստակա՛ն ((le fait) անկաիյութիւնր միայն։ 

Ե°րը պիտի ճանաչուի Ա*իացեալ Հայաստանի անկաիյութիւնր եւրո
պակա՛ն ե ամերիկեաս պետութ իւններու կողման—դժուար է ասել։ Հաք ժո֊ 
Դովըդի Համար ծ՜ա՛նր իրողութիւն է այ՛ն, որ այս տասնեՀինգ ամիսներու 
ընթացքի՛ն, զի՛նադադարէն մի՛նչեւ այսօր, չճա՛նչցուեցաւ իր հա՛նքերով 
կազմակերպուած Հայաստանի Հանրապետութիւնը։ 

Այս Հանրապետութիւնը ոչ թուրք բռնակալութեա՛ն ստեղծած՛ գոր Նն 
էր, ոչ առատացած էր կերմա՛ն ՛նուաճող րանաէլներու աֆակցութեամր և ոչ 
ալ դա տնակիցներու օժանդակութեամբն էր Հիւսնուած։ 

Հայաստանի Հա՛նրապետութիւնը—Հայ գիւղացի ժողովրդի ստեղծած 
գործեն է ե արդիւնքն է այն պայքարի որ մեր ժողովուրդը վարած է տա• 
ճիկ փաշա ներ ու աշիյարՀ տկարութեան, թաթար րէգերու տիրապետութեա՛ն 
է Գերման զի՛նուորակա՛ն ո յ ^ ի Համագործակցութեա՛ն ու դաւադրու՛
թեան դէմ։ 

Ծա՛նր իրողութիւն է, որ այս ժողովրդակա՛ն Հանրապետութիւներ չը 
ճա՛նչցուեցաւ դաշնակիցներու կողմէխ այ՛ն ժամանակ, երր անոնք յաղթա
կան, կովկաս մտան, և աւելի ծանր է այն, որ կ ո վկաս մտնելով՝ Ադրբէ՛ 
2անի բէգական միջնադարեան ի շխանութիւնր աւելի սիրաշաՀուեցաւ։ 
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Այսօր, Հաշտութեան կոնֆէրանսը փաստասչէս կր ճանչնայ Ադրբէ– 

ֆանի ե Վրաստանի անկախութիւննեըը միայն և կը յետաձգի Հայաստանի 

անկախութեան Հարցը։ \քեզ Համար այս բաժանումր կարեւոր է։ Ա՚ենք կապ

ուած ենք Հին Թի*֊րքիայի Հևա, քանի որ ունինք Ա*իացեալ Հայաստան և 

կ՛ուզենք, որ Հայաստանի անկախութիւնը ճան ա չուի իր երկու խոշոր Հատ

ուածներով։ էւ այս պատճառով մեր Հարցր մենք յլռ<սք նկատեր կովկասա 

եան իքս ղի ր ե Համոզուած ենք, որ այն չպիտի ղրուի Վրաստանի և. Աղր 

ըէքանի Հետ միասին մէկ շրջանակի մէ^յ * 

Գա շնա կից կաոավարութիւնները այս վայրկեանիս պէտք ունին, որ 
կովկասեան լեռնաշղթան Հարաւային կողմ եզերող պետութ իւսները պատ
ուար Հանդիսանան Հիւսիսի առաջխաղացման դէմ։ Ոչ մէկ կասկած՜ չկայ, 
որ Վրաստանի ե Ատրբէֆանի փաստական անկախութեան ճանաչումը այդ 
նկատառութենեչն կը րղխի։ ք՝այց Հ ա յ ժողովուրդն ալ Հինգ ամբողջ տարի 
պաշտպանած է կովկասր, ե դրանով մէկ տեղ դաշնակիցներու դատը, Հարա՛ 
լի րարրարոս առաջխաղացման դէմ։ 

րնչպէս է, որ Հայ ժողովրդական Հանրապետութիւնը մինչեւ Հիմա 
չճանչցուեցաւ դաշնակիցներու կողմէքն և որ եէ աջակցութիւն չստացաւ իր 
դժուարին և ան Հաւասար պայքարր շարունակելու ղէթ վերջին տ արու այ 
րնթացքին։՝ 

Այս մէկ Հիսնական տարբերութիւն է, որ մենք կարեւոր Համարե
ցինք վեր Հանել։ 

Այժմ ալ մեր իսսդիրը նունն է, ի՛նչ ո ը անցեալ Հինգ տարիներր, խնչ 
որ : եղած է անկէ առա^յ Հ ա յ ժողովուրդը կանգնած է տաճիկ 
փաշաներու ա շխաըՀակալութեան և թաթար բէգերու նուաճո զա
կան քաղաքականութեան Հանդէպ։ [ԺԷ մէկը և թէ միւսը մեզ 
Համար եղած են անպատմելի կերպով ծանր։ քԻԷ մէկը և թէ միւսը, իբրեւ 
.միջնադարեան յետաՁնաց ե բարբարոս ոյժեր՝ կաւերեն ռրկիրր, կստրկացր– 
նեն Հայ գիւղացիութիւնր, կոտորած ե արիւն կը տարածեն ՛միայն աշխա
տող և արդիւնաբերոդ ժողովուրդներու վրայ։ 

Պատմութիւնը ե քաղաքական գէաՔռրը. այգ պայմաններու մէջ են 
,ղրած Հայ ժողովուրդը։ 

ի՛՞նչ պիտի լինի մեր պարտականութիւնը այդ իրականութեան Հանդէպ– 
Շարունակել մեր պայքարր — մինչեւ որ թաթար ե թուրք յեաաշրջա

կան ոյժերը յաղթուին և միւնչեւ որ քաղաքակրթութիւնը ապաՀովուի մեր
ձաւոր արեւելքի մէ^։ Գաշնակից պետութիւններր պարտականութիւն ունին 
աջակցեք ու Հայ ժողովուրդին, որպէսզի ան կարողանաք իր դերր կատարել 
այդ ուղղութեամբ։ 

Աւ֊րիշ ուղղութեամբ Հայ ժողովուրղր թշնամիներ չպիտի որոնէ։ էւ 

աքս տեսակէտէն ո ե է դաւադրութիւն, ինչ կողմէ ալ գալու ըլլայ, պէտք 

է յետ մղուի Հայ ժողովրդական զանգուածներու կղղմէ։ W$i 

Վայրկեանը ծանր է, պէտք է կատարելապէս զգաստ լ՛ինենք, որպէսզի 
նոր փորձութեան չենթարկուինք։ 
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Ա՝արդէ1{ կան որոնց մասին խօսիլը դժուար է, գրելր ալ աւելի դժուար։ 

Անբացատրելի զգացում մր կարծ՜ես մեզ լռութեան կր Հրաւիրէ որովՀետեւ 

կզգանք խորասլէս որ մարդկային արտայայտութեան միջոցները անբաւական 

են սլատկերացնելու այն բարոյական պատկերր որ ամէն մէկս մեր յիշողու

թեան մէջ կր սլաՀսլանենք երկիւղածութեամբ։ ՛թանի անդասներ փորձեր եմ 

ԳՐռէ քհոստոմի մասին ե զգացեր եմ անկարողութիւնս, քանի անդասներ փոր

ձեր եմ խօսիլ իր մասին ե կցկտուր բառեր ե՛մ արտասանել միայն, այսուա

մենայնիւ տարիէ մր ի վեր է որ անիկա իր աչքերր փակեր է, անդադար կեն

դանի ւքնացեր է իմ մտածումիս մէջ և եղեր են օրեր, որ իմ մտքիս բոլոր Հո

րիզոնն երր ամբողջութեամբ^ գրաւուեր են իր յիշատակովր։ 

ինձ Համար, և մեզմէ շատ շատերուն Համար, անիկա մեռեալ չէ. 

անոր բարոյական դիմագիծր յարատեւ կերպով կանգնած է մեր դիմաց, յա

ճախ կը-փյօսինք իրեն Հետ և յաճախ նաեւ վարանումի ե անձկութեան 

չարչարող ժամերու մէջ, կ՛զգանք ու կ՚ընդունինք իր Հաւանութիւնը կամ 

մերժումը* աւելի թափանցող, աւելի կատարեալ, աւելի անառարկելի կերպով 

մը կենդանի է անիկա մեզ Համար և խօսքերը որ արտասանած է, վերաբեր

մունքը որ ունեցած է այս կամ այն ճգնաժամային օրերու մէջ բարոյական 

օրէնքներ են դարձած ՜ե անխախտելի Հիմք օլրիՀ օրերու ե գալիք դէպքերու 

մէջ մեր ունենալիք վարմունքին ու կեցուած՜քին։ ^ 

ի Հ անգամ կր պա տա Հի որ մարդ մը այնքան ուժեղ լուսեղէնն Հեաք 
մը թողու իր ետեւր, որ մարդ կարողանայ այդքան մեծ բարոյական տիրա
պետութիւն ունենալ Հոգիներու վրայ, թանկագին ե Հազուադէպ բան է այդ 
յետ մաՀու զօրութիւնր, որ այլեւս ազատագրուած ժամանակի ե Հեռաւորու
թեան սաՀմանափակոււաեր^ն կաւ ու կր սնայ ամէն տեղ ու ամւ՜ն ատեն և. 
որուն ազդեցութիւնը պիտի կրեն գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար ամէն 
անոնք որոնց Հոգին ոեւ է բարեբաղդ առիթով մը Հաղորդակցութեան մտած 
է Ո՚ոստոմի Հոգիին Հետ։ 

ff/à ՝ գ 
:-# # -

Հեղինակաւոր անձեր, իր ուղղակի աշխատակիցները, շատ ըաներ կու

նենան զըռլիք՝ անշուշտ իր մասին։ Ռոստոմի կենսագրութիւնը Հարուստ է 

դէպքերով ե այնպիսի նիւթերով որոնք սերտ կերպով կապուած՝ են մեր ազա

տագրութեան պատմութեան Հետ։ ՍՀնոր կեանքի պատմութիւնը միեւնոյն 

ատեն պատմութիւնն է Հայ ժողովուրդի ամենամեծ՜ ե ամ£ն1քն Հաստատ կեր

պով կառուցուած՜ կուսակցութեան պատմութեան, իր Հասարակական ղոր– 

ա 1 աա 

Փ 
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ծունէութիւնը սերտ կերպով կսկսի Գա շնակցութեան Հետ որուն Հինսագէր
՛ն երէքն մէ1լն կ որուն ամուր սիւներէն մէկը եղած է և, որուն լայ՛ն զմբէթին՛ 
բոլոր ծանրութիւնր մէջոց մր մի՛նակը տարաւ էր անճկելի ուսերուն վրայ։ 

չեմ ուզեր սակայ՛ն ծա՛նրա՛նալ էր Հասարակակա՛ն գործուն էութեա՛ն մասին, 
այգ բանր լքնելու ոչ միջոցները ունէմ ե ոչ Հարկ եղած ձեռնՀասութիւնր, 
ես պէտէ ջանամ ներկայացնել էր րազմաղեմէ Հոգէէն մէկ Ծրեսր, ներքին 
ս^աՐԴւո* էր ^"գէւքհ ժպիտները, այն էնչ որ շատ շատերուն անծանօթ մը– 
նացած է որովՀետեւ էր բազմազբաղ և Հեւ է Հեւ կեանքէն մէջ, առիթ չու
նէր, ժամանակ չունէր արտայայտուելու ե որ տար օր էն ակ ե էյէստ վեր ապա՝ 
Հութեաժբ մր կարծես քօղարկուած կր պաՀէր։ 

# # 

Ամէն անոնք որ քհոստոմր անձամբ ճանչցած են գէտեն որ անէկա սա– 
կաւաիյօս էր, յ աճա էյ լռակեաց* էր ղէմքը էյոժոո էր և անժպէտ, էր էյէստ 
դիմագծեր ր, խսրշոՁներով գծագրուած առաջէն Հանղէպումէն կը սնայըն 
ան Հա ղորդ և ներամփոփ։ Արնիկա կարողութիւնր ունէո ընդ մէշտ ան Հա ղորդ 
ՖԼ ա լու ոմանց Համար։ իր խորաթափանց ա£քռրր մէկ անգամէն կր սուղ– 
ւէէն մարդոց Հոգէէն մէնչեւ է*որքը ե. այդ էր պատճառը անշուշտ որ 
անիկա մէկ անգամէն կր սէրէր կամ ոչ* էր ատելութէւններր ե սէրերր Հզօր 
էէն ե գրեթէ մշտնջենական, էր զօրաւոր խառնուածքը չ՛էր Հաշտուէբ գաղջ 
Համակրութէւններու, փոքրէ^լ սրտմտութիւններու, միջակ զնաՀատութիւն– 
ներու ե անցողակի տրամադրութիւններու Հետ։ Աքսպէս էր կամ այնպէս^ 
կ՚ընտրէր կամ կը մերժէր և անոնք որոնք ըաղդը ունէին իր Համակրու
թիւնը վայելելու, անոնք որոնք իր սրտին ճամբան գտած՝ էին, անոնք 
միայն գիտեն թէ գորովանքի, սէրոյ* անձնուիրութեան ներողա
մտութեան ինչ ան սա Հման ծով մը ^£ԱՐ այԴ խիսա» խոժոռ ե 
ան Հա զորդ երեւոյթով մարդուն Հոգւոյն ^"ՐՔՐ* անոնք միայն գի՛ 
տեն արժէքը այն դժուարին ժպիտին որ գէմքին վրայ կը ծաղկէր որ ա մ– 
բողջ իր էութիւնը կր լուսաւորէր և որուն յիշատակր շատ թանկագին 
բանի մը նման կ՛ընկերանար մարդուս մտածումին ե զգացումներուն։ 

# # 

Առաջին անգամ իրեն Հ ան դի պեց այ ^օլսոյ մէջ* Ա տ անաւքն նոր վերա
դարձեր էի* ճաշի սեղանի մր շուրջն էինք* իր անունը լսած՝ էի բայց իր գէմ– 
քր անծ՜անօթ էր ինձ* անձնական սուգ մը մթագնած էր գ11<սՔՐ՛ ուշագրու– 
թեամբ կը նայէի այդ խիստ ղէմքին մեծ՜ութեան տարօրինակ ու անբացա
տրելի գգացում մը կը ներշեջէր ինձ* լոին էր ու ճաշի ամբողջ տեւողու
թեան բառ մը չ՛արտասանեց, իմ քովս նստած էր կարօն* Հարցուցի իրեն թէ 
ո՛վ է* անմիջապէս մեզ ծ՜անօթացուց* իր նայուածքր քանի մը անգամ ծան– ՚ 
րօրէխ սեւեռեց իմ վրաս, իմ տաժանելի ճամբորղութենէս դրուագներ կը 
պատմէի* ա մէնքն ալ Հետաքրիր էին և ամէխուն ուշադրութիւնը կեղրմնա
ցած Էր իմ խօսքերուս վրայ ու երբ սեղան էխ կ ելլայինք ինձ մօտ եկաւ 
ձեռք ս սեղմեց, կարծես ուզեց բան մը ըսել, ռնգունքը լայնացան, շրթները 

Fonds A.R.A.M



ՎԵ Ր ԱԾՆ Ո ԻՆԳ 37 

շարժեցի՛ն անձայն ու լռեց ու իր զսպուած յուղումով դէմքին արտայայ

տութիւն ր այլ ևս դրօշմուած սնաց իմ մտքիս մէֆ։ 

՛Բանի մր շաբաթներ յետոյ էրզրում^ն նամակ ստացայ իրմէքս։ Ազ

գային վերածնունդը իր մեծ թափին մէչ էր և այդ մեծահոգի մաբդր իռրՀ 

դպրոցի տեսուչ գացեր էր էրգրում երկրին կուրծքին մէՀ, իր կամքի ուժովր 

դղրդելու ժողովուրդին զանգուածը որպէսզի գիտակցելով իր դէրին դիմէր 

դէպի իր ճակատագիրը։ Այդ նամակովդ II* յա^որդող ո ւ ֊ ր ի շ նամակներով զիս 

կր Հրաւիրէր երթալ էրգրում, կը յայտնէր թէ գաղափարական և կրթուած 

կնոֆ մը դեըր ի՜նչ մեծ կրնար րԱալ այդ բեղ աւոր շրջանին մէ^յ Աւագ, 

անձնական պատճառներ, պզտիկ պատճառներ ԱՐԳռլք եզան ինձ այդ Հրա

ւէրին պատասխանելու^ ե երբ յաշողեցայ վերջապէս այգ արգելքներուն 

յա գթելու, երբ պատրաստուած էի ճամբայ ելնելու, էւրոպական պատերազմը 

ծագեցաւ ու ամ{Հն ինչ իր Հիմքերին խտխտուեցաւ։ 

(Անա(|ածլւ յաջորդով) ՋԱՊՒԼ ԵՍԱՅԵԱՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐԻՆ ՄԵՌԵԼՆԵՐԸ 

ՌՈՍՏՈՄԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

Ո՜ւլ ւ1Նո_ելներր վըսեէք գաղափարին հայրենի՛, m 

Որո՚նս ifiuÇndli արգաւ. ա՛նգ ք)ու»*նօքեր արւվա ակօս՛ներ, 

âli|i ւ իր Jiif ՛ներ՛ն արիւ՛նոտ եղան ք}իմՆր ւՈյ^եաէւի՛ 

Ո՛՛ր .piiiïiդ_ւււ1լհյ-յ Յիշաաակր. ււ|րւ]ի1ւոէ՜ դափ՛նի՛ներ։ 

|ա * Երր °Ր ւք'ա(յեդ <| ւ H il M LITM ւլ դւււ.,ր ծառացաք, {)րսկա"նե'ր, 

ԱզատուԹիւ/նր կ ՚ ե ր գ է ր իւ աււս ուրդի՛ն մէգ ()րրալ|ւր, 

Ուր արա գի՜ն՛ փա.Աջերով ծեր երադներր կարմ՛իր՛ 

Կր քաղէր մա Օր տժգոյն՛ ոբսլէս գար՛նա՛ն ծաղիկներ ... 

Z այ որդի՛ն ե՛ր ա մ ՚ է ՚ ՚ ն ք դ ալ, բայց երբ 0 ս ,Ր՚1 էր իւո՚նարՕիլ 

ընդունելու 1)աւՐար ս|սակ*ն Ա՛ն մ՛ա 0 ու. Թե ա՛ն օ ե ո ֊ք եր է՚ն, 

Ո՜փ դ ո ւ ք £ո_ուքի ղաւակՆեր, կր մ՚եո-՚նէիք ւ[ե()օրէ1ւ, 

Ոաքի ւ|րրայ, իւրոիյտարայւ, եւ. աօքերո՜ւլ ժպտալիր 

Երբ որ ա՛նցա՜ք, Արշալոյսն այ՛նքա՜՛ն բոսոր էր ծաԹած, 

Որ տակաւի՛ն • ւտ_1ւջիւ1ւ ւ Ր ՚ էր ծեր լա՚նփքիՆ ^եհքր լրււած... 

ԱՐՍէՆ-ԵՐԿԱՕ֊ 
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ւ ւ տ Ս ա , ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՊԱՏՄք|ԻԹ1'ԻՆԸ 

՚ ՛ * . ԻՇԽԱՆՆԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆ 

Ռ'ււ.|»է1ւ Ա.— կւս։ տանգին.— Թորոււ Ա.— լեւսն Ա — Q-iîniJii Բ.— Սլ1«().— ք>հւ.յւէ-1ւ p.— լեւ.ււ1ւ բ։ 

Հայերը կ'ի[իկիոյ մէ£ Հաստատուեցան կամաց կամաց ե ամբող£ 
երկրին m էր դարձան։ 

^ ԷԼՒԿԷՊ դան ազան մա սերուն վրայ է չքսող Հայ երեւելիներէն Վասիլ* 
Ապիրատ, Աւչին ե ուրիչ իչխաններ իմանալով, որ Բագրատունեաց վեր՛ 
2ին թագաւոր տարաբախտ Գագիկ Բ.ի (1042—1046) ագգականներէն (հոլ՛ 
բ1խ անունով մէկր մեծ ապստամբութիւն մը կը պատրաստէ ե կիլիկիան 
կուզէ Հոսոսներու ձեոքէն ազատել, անոր Հետ կը միանան ե ապստամբու՛ 
թիւնը կը յաֆողցնեն (10110)։ Այն օրէն սկսած կիլիկիոք ժէք կր կազմուի 
Հայկական փոքրիկ pmjg անկախ իշխանութիւն մր, որ Հիմնադրին անունով 
((քիուբինեան Հարստութիւն)) կոչուեցաւ յետոյ։ 

քք*ուբէնի Հիմնած փոքրիկ իշխանութիւնը տարիներու րն թաց քով մեծ
ցաւ ընդարձակուեցաւ, ե կամաց կամաց՝ ամրոդ9 ֊ Եիչիկիա Հ ա յ ո ց ձեռք 
ան ո ակ։ 

քիուբէնի յաիւրգեց իր կոստանդին ո բդին ( 1098—1099)Հ 

կոստանդին իշխանի . ժամանակ Խաչակիրներու առածին բանակը մտաւ 

*1իւԻԿիա( 'PQ.9(*)l Խաչակիրներս երբ Կիլէկիա մտան, արդէն յոգնած էխն և իբենռ 

պալարն սպառաւք էր, այնսլէս որ՝ ուտելիքի կողմէ j~,Հապ նկզութիւն* կը 

կրէ թ՛է Այս լո*-ըը Հ՛պոց ակաեհք Հաւքկելով՝ սկսան պմէ% կողմէ Ըմպելիք 

Հաւաքել և ղրկել անոնց* Անկէ զատ՝ կոսաանղին իր զօրքով գնաց միացաւ 

Խաչակիրներու բանակինք և Ան ա ի ոք ի պաշարման ժամանակ օգնեց անոնց։ 

կոսգանղինի մեռնելէն ետք իրե՛ն յաֆորդեց իր երէց որդին՝ քՓորոս Ա* 

(1099—1129)t որ ո՝չ միայն Աելֆուկեան Պարսի1լներուն լաւ տփոց մը 

տուաւ, այլ և մեր Բագրատունեաց վերջին թագաւորն սպաննող կիզիստրա 

բերդին իշխանները պատմելով ե անոնց րերդր գրաւէք ով՝ Գագիկ Բ*ին 

Հրէմ՚ր լուծեց Հոռոմներէն։ 

քՓորոսին յաֆորդեց իր եղբայրը՝ Լեւոն Ա. (1129—1UT), որ իր ամ 

ըոզ£ կեանքը պատերազմներով անցուց. սակայն վերջապէս Հոռոմներէն գե

րի բռնուեցաւ, և իր երկու տզոց՝ քիուբէնի ու քՓորոսի Հետ կ. Պոլիս տար՛ 

ուելով բանտարկուեցաւ։ Ասոր վրայ Եիլիկիա նորէն Հոռոմներու ձեռք ան

ցաւ, բայց էեւոնի բանտարկուած որդիներէն թ՚որոս p. Կ» Պոյս1քն փախ

չելով եկաւ Հասաւ Եիլիկիա, ուսկից Հոռոմները վանեց և երկրին տէր 

դառնալով իր իշխանութիւնն ամրացուց (1148—1169): 
1170ին թորոս 

Բ*ի ՄլեՀ եզթայրր քա$որգելով իրեն, շատ գէչ Համ– 
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բաւ մբ թողուց» Բայ9 բարեբախտաբար իր է$տեփ անկ եղբօր աղան՝ քիուրէն 
P* ի շխ ան ո ւ. թեան գլուխ՛ն անց՛նելով ( 117Ց—՚11 7) դարմա՛նեց այս արատը։ 

քիուբին Բ.ին յտ^ոըդեց իր եղբայրը Լեւոն p. (1187), հր իր խելացի 

գործերով ու քա^ութիւններով մեծ ա՛նուն Հանեց, ե էւրոպայէն արքա՛ 

յական թագ. ընդունելով՝ կիլիկիայի թագաւոր Հռչակուեցաւ (1100—1210)։ 

Ասիկա՛ քհուրենեան Հարստութեան աոաջին թագաւորն եղաւ։ 

Կ. 3- ԲԱՍՄԱՏԵԱՆ 

( 3 Ի z ո n_ ո I e- Ի K Ն Ն Ե Ր") 

1 ffiW 
( Շ ա ր H ւ. 1ւ ա կ n ւ. W ի i. Il ) 

Մեր զինուորր, կշտացած ըլլալով, քնանալու տրամադրութիւններ ցոյց 

կու տար ատենէ մր ի վեր։ ք*այց կ֊՚երեւայ ս/նՀանգստութիւն մը ունկը, 

որովՀետեւ Հազիւ աչուըները փակած, կը շտկուկր և կր սկսկր քերուըտիլ։ 

Գլուխը մանաւանդ կը քերկր շարունակ։ Յայտնի կր որ ոջլոտած կր։ Մի–՝ 

9ոց մր՝ Հանեց ղէնվէրիյէ))ն, այն եռածայր ծալլուած գլխանոցը զոր էյնվէբ 

վւաչա մտցուցած կր թոԿրք բանպկին մկֆ ե զԴՐ ա*֊ելի սովորաբար ղգաբա* 

1աքԳ կը կ"^էի%^ Հանեց, մՎը ՚ԷԱՀ՚քԱ ղաըձուց 1ւ սկսաւ ժողվեի Ժողվեր կը 

տեսնէինք ամբոզֆ բաղմոկթիմն մը այն պժգալի ճերմակ միջատներէն, որոնք 

տակաւին ա՛նծա՛նօթ էին մեղի։ • Վելվէն ժեր խեղճ մաըմյքՀքն ալ անոնց ptlL* 

ծար ան պիտի դառնար։ Հա

գանելով կը դիտէինք զինուորր, որ առանց գարշանքի ոևէ արտա

յայտութեան, մէկիկ մէկիկ • կը Հաւաքկր ոջիլները ու կը նետէր կաոքկն 

դուրս։ Բոլորն ալ դո՞ւրս կիյնային իրօք։ fru Հեռուն՝ կառքին ծայրն էի։ 

Զինուորին ամէնկն մօտ՝ S» Վար գան քա Հանան նստած էր» աւելի կծկուած 

քան նստած։ ք*ը գէմքին ծամածռութիւններէն, իր գգուշանալոկ շարժում

ներին, աւելի կծկուելու, պզտի1լնալու, րնկրկելու Համար ըրած ճիգերէն կր 

Հասյլնայի որ ոջիլներին մաս մը կառքին մէ£ կի/սայ11<ս: Խեղճ մարդր բոլո

րովին փուշի վրայ էր։ Զինուորին սուինը միշտ իր կուշտին կը սպառնար 

ամկն անգամ որ կառքր կր ցնցուէր։ է»լ միշտ ցնցումի մէԳ էի՛նք արդէն, 

որովՀետեւ ճամբան ՀետզՀետէ աւելի գէշ կր դառնար։ Բայց այղ սուինեն 

աւելի՝ ոֆիլներր կր սոսկացնէին Տ» Վար դանը։ էւ ճշմարիտ նախանձով մր 

կը դիտէր մեզ, Խօճասարեանն ու զիս, առանց մտածելու Որ մենք ալ այդ 
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սպառն ալիքին զերծ ^էիսք* քանի որ ո^իէ^^րր քալելով քալելով կրնային 
մինչեւ, մեզի ալ Հասնիր Ĵ jjÉjj 

—Պիտի, խենթենամ, պիտի խենթենամ, կր մրմնջէր խեղճր շարունակ, 
աչուրներր ան րամ ան իր սեւ. վերարկուին, միշտ այն վախով լեցուած թէ 
յանկարծ ո$իէ մր կը տեսնէ անոր վրայ: 

—Աւելի խելօքն ա լու, քան խենթենալու ատեն է, րսաւ ]Աօճաս արեան 

վճռական շեշտով մը բոր ԸոլոՐոլ11քս ^JlgufUuaBnL՝B Վարդանր։ 
Մեր ձիերը լաւազոքեները չէխն» ե շարունակ եա կր մնայինք միւս կառ

քերէն, որոնց երկար տողանցքր աղեղի մր ձեւով տ ար ածուած էր ճամրուն 
երկայնքը։ ԱյԳՊ-է" շարոլնակ ետ մնալով, մօտեցեր էինք այն կառքին որուն 
մէջ կր գանուէին մեզի րնկերացող սպաներր, ոստիկաններն ու պաշտօնա՛ 
աարներր։ Լաւագոյն կառքն էր իրենցր, րայց կառապանր յամրաբար կը վա
րէր ձիերր» որպէս գի ետ սնան մեր կառքերին ե Հսկեն անոնց վրայ։ ճրշ– 
մարի տ խորՀրղա ժողովի մր մէջ էին կարծես։ • քքնկիւրիին մեզի .միացած ոս" 
տիկանութեան քօմիսէր մր բաներ մր կր բացատրէր միւսներուն, որոնք 
ուշադիր գխնքը ^տիկ ^Լըեէ^նէ ՛Բանի մր անգամ՛ «ԳալէճիքՖ բառր Հասաւ 
ականթիս։ {£էինք գիտեր թէ ի՞ն չ՛ կր ն շան ա կէ ույդ բառր։ Տեղի՞ թէ բերդի 
անուն մըն էր։ Զինուորր՝ որ սիկառ մր խնդրելու շնորՀր ըրեր էր սեղի, իմ 
Հարցմանս վրայ լուսաբանեց այս մութ կէտը։ Գալէճիք գիւղ մըն էր Ջան– 
ԳԸՐըի ճամրուն վրայ, և ապաՀով արար պիտի ստիպուէինք այդ գի Լ* երր Հոն 
անցներ 

— Բայց կրնայ Ըէէաէ ՈԸ չկենանք յարեց անփութօրէն, ե գիշերանց 
շարունակենք ճամբան։ 

Այո Հեռան կարբ բոլորովին ընկճեց մեզ, որ ցնցուելով ցնցուելով ճրշ" 
մարտապէս Հարդ ու փշուր եղեր էխնք արդին, և չէխսք գիտեր թէ ի՛՛նչ 
պիտի ըլլայ մեր ոսկորներուն դրութիւնը, եթէ քիչ մը կանգ չառնենք, չը 
Հանգչինք։ 

—էյս կը մեռնիմ, ՛եթէ տակաւին ժամ մրն ալ տեւէ այսպէս, վճռեց 
Օ* Վարգան։ 

}յւ սակայն, դեռ երկու ժամ ալ պիտի տեւէր մ խնչել առաջին Հան
գրուան ր, Րավլին՝ ուր կանգ առինք իրիկուան մօտ։ 

Ընդարձակ խանի մր առ^ևն էինք։ Գիւդր Հեռուն էր, ծառախիտ պար
տէզներու ետին։ Հազիւ վար իջած, ոստիկանները մեզ զղուշացուցին որ 
ւԸԱայ Թէ Դէ^Դե*" մօտենալու փորձ ընենք։ կ՚րսէին թէ ոչ մէկ էրիկ մարդ 
կրնայ այղ գիւղին ներս մտներ Եթէ մտնէ՝ գիւ-ղխ" թոլոԸ հէները վրան 
կ*իյնան ու լաւ մր կր ծեծեն։ Աւելի Համոզիչ դաոնալու Համար կ՛աւելցնէին 
թէ կրնան նոյն իսկ մեռցներ Այդ պա Հուն անանկ կարծեցինք թէ* պար
զապէս մեզ կը խաբէին, որպէսզի չցրուինք, միակ կէտի մը վրայ կեդրո– 
նանանք և դիւրանայ իրենց կատարելիք Հսկողութիւնը։ Բայց ամիսներ վերջ 
երբ աքդ միեւնոյն ճամբէն էնկիւրի կը տարուէինք, պիտի Հասկնայի թէ 
ոստիկանն երր մեզ չէին խաբած։ 
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Ե՛– արդին ըրուելու տրամադիր չէխնք» որովՀետեւ. անօթի էի՛նք ե 

խանին մէջ գտնուող նա արա վաճառին խանութը միաէլ բանն էր որ կրնար 

մեզ Հր ասլուրել ույդ տեղէ Խեղճ մարդր շփոթած Էր։ Երըեք ատանկ Հարսնիք 

չէր տեսած։ Աւելի քան Հարիւր ՛քսան յաճախորդ, ե ինչ յաճախորդներ։ 

Գրամին նայող չկար։ ինչ որ կր սլաՀան^էր, կը տրուէր առանց սակարկու՛ 

թեան, որովՀետեւ աներեւակայելի Ը1[աԼՈԼ– աստիճան աժան էին ծա՛ 

խածներր։ Տասը Հաւկիթը քառասուն գփարա, յիսուն ը ս կ ո յ ղ քսանը Հինգ 

փարա, սքանչելի մեղր՝ օխան ութ ղրուշ, կարագր նոյնպէս, Հայր նոյնքան 

աՀաև։ Գիւղէն՝ իմացեր էին մեր գալուստը, ե պզտիկ լաճեր մածուն, կաթ, 

լյյւաշ, Հաւկիթ ու պտուղ կը բերէին իրարու եաեւէ։ Բերուածր վայրկե

նապէս կը սպառէր։ Նոյն իոկ գառնու(լներ, ուլեր ե գոսոտած ոչխար մր րե՛ 

րեր էին ծախելու։ 

իյանը որուն առֆեւ– իքեր էինք, ե ուր ամիսներ վերք շաա եղերա

կան վերադարձ մր պիտի Ը^էֆ մեր . ընկերներին մէկ մասխն Հետ, Հաստատ– 

լած էր սիրուն ծ՛առաստանի մր մէֆ։ կշտացեր ու երկնցեր էինք կանանչին 

վրայ, աղուոր՝ տաքուկ արեւի մր տակ, ու կր Հանգչէինք այն գարՀուրելի 

յոգնութենին ու ցաւերէն, զորս կառքերուն անտանելի ցնցումր տուեր էր 

մեզի։ 

(է«ււյ»ու^ւ:ււկհլի) ԱՐ ԱՄ ԱՆ ՏՈՆ.ԵԱՆ 

ա^Պետաո. ԿԱՐՄԻՐ 1«ԱՉԸ| 
| ԿՈՉ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՅԵՐԻՆ 

Հայաստանի գաղթականութիւն ր, սովածներն ու որրերր, որ մի Հսկայ 

բազմութիւն են կազմում, միայն Հայաստանի Հանրապետութեան կառավա

րութեան աղքատ միջոցներով չէին կարող իւն ա մլեր Գրա Համար Հարկաւոր 

էր, որ Հասարակութեան լայն խաւերր այղ չտեսնուած ընդՀանուր Հայկա

կան աղետին օգնութեան գային։ Ա՚իւս կողմից Հայ աստ ան ր միշտ կուի ժէջ 

լինելով չարակամ Հարեւանների շնորՀիլ, նրա զինւորների խնամքն էլ* 

նրանց վիրաւորւած լինելու ժամանակ, պէտք է ծանր սնար դարձեալ բո

լոր քաղաքացիների վրայ։ ԱՀա այդ էր պատճաոր, որ Հայաստանի Հան՛ 

րա պետութեան /է/նամա տ արութեան ե Աշխատանքի նախարարը սոյն Նոյեմ

բերի 20ին Երեւանի Հասարակական գործ՜իչներին ե կառավարութեան ան

դասներին Հրաւիրեց ժողովի ե դրեց Հայաստանի կարմիր Խաչի Ընկերու՛ 

թեան Հիմքր։ 

Տայտնելով Զֆղ այս մասին, ես գիմում եմ գաղութներու Հայկական 

կարմիր Խաչի Ընկերութիւններին սոյն կոչով, ամեն կերպ օժանդակելու 

Հայաստանի կարմիր Խաչի Ընկերութեան, որով Հնարաւոր լինի օգնելու 

t 
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մեր քաջարի զօրքէ**" ս֊ քաղց ահ՜» Հիւծւած և Հիւանդ գաղթականութեան, 

որոնց P՝["-]l Հայաստանի ՛ներկայ սա Հմաններում Հ1>0,000ից անց է։ 

Հայաստանին Հարկաւոր է սլա՛ րին, Հադուստեղին, դեղօրայք, որոնց

մով միայն նրա րնակչութիւնր ոտքի կանոնելու հնարաւորութիւն կարող 

է ստանար 

Եւ մենք չենք կասկածում որ արտասահմանի Հայութիւնը, որ այնքան 

ոգեւորւաՆ է ան կա իւ Հայրենիքի գաղափարով, չի գլանալ իր ձեռքից եկածը 

անելու, այգ ան կա իւ Հայաստանում առողջ, աշխատանքի ընդունակ և կարող 

քաղաքացիներ ունենալու Համարէ 

ա? ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

Ծ* Խ*— Հրատարակելով այս կոչը» որ ամէնուն սրտին մօտ է, կը սի

րենք յուսալ, որ գազութներու մէֆ արդին կազմուած կարմիր իյաչի ընկե– 

րութիւններր սլիտի դառնան մասնաճիւղը Հայ Պետական կարմիր /Աաչին 

ե այն տեղերր որ դեռ չկան նոյն ընկերութիւններիէւ՝ շուտով պիտի կազ

մուին։ կը յուսանք ուր պիտի կարենանք յառաջիկայ թիւով իսկ ծանուցանել 

կազմը Փարիզի "էք կարմիր ի)աչին, որուն անշուշտ պիտի մասնակցին ան

խտիր ամին դասակարգի Հայեր։– 

msmn lTOr ՄԻԹ1ԴԿ ՄԸ 
Գ ԱՀԻՐԷ ա ա. ՝ 

(Սեփսւկա1ւ Թ*է|Թ*սւկցհւ,Թ|1ւ!1ւ) 

<գւս ք>լւ p Է֊ 29 դեկտ. 

Եգիպտոսի Հայ Ազգ» Միութեան նախաձեռնութիւնով և Հայ յարան– 

ւանութեանց երեք Հոգեւոր պետերու նախագաՀութեամր, Համազգային մեծ 

միթինկ մը տեղի ունեցաւ երէկ։ 

Ժամանակին առա£ Գալստեան վարժարանի րնդարձակ րակը գրաւած 

էին 2000 է աւելի Հայեր։ • M j j ; ^ j g 

Միթինկը րացւեցաւ <ձԲամ Փորոտանիով զոր նուազեց Հայ Արինե
րու ֆանֆարր։ 

Առածին խօս՚քը առաւ Եգիպաոսհ առաշնորղ թորգոմեպսկ. Գուշակեան 

որթուելէ ետք Հայոց կրած տառապանքներն ու ըրած գոՀողութիւններր ար

դարութեան դատին Համար, ըսաւ որ Հ֊Աղգ* Միութիւնք Հրաւիրած էր Եգիպ– 
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տոսի Հայութիւնը, ձայ՛ն բարձրաց՛նելու, աղերսելու, խ՛նդրելու, աւելի ճիչա է 
ըսել, բողոքելու ե սլա Հանք ելու մեր իրաւուքներր։ Պէտք է բողմքել, աւել– 
Տոլ9 Սր՛բազանը, բողոքել անոնց, որոնք մեր բարեկամներն են ե մեզ իբր 
պզտիկ դա՛շնակից ճանչցան, անոնց՝ որոնց դրօշը մեր եռագոյնին աոա£ մեր 
սրաերուն մէֆն ունէինք։ ՛Հ* 

Հյէփորր [ռռց> թնդանօթը կեցաւ, դեռ մերինները կը շարունակեն 
իրաւունքի սլայքարր, վկայ Հայկական Հանրապետութիւնը և Միացեալ 
Հայաստանի կառավարութիւնր, որ Մասիսի կատարին կը Հսկէ ողֆ Հայու
թեան վրայ Ի։ 

Սրբազանին այս խ°սքռրը» ի*ոՐ տպաւորութիւն թողուցին ներկանե
րսւն վրայ։ ՀետզՀետէ խօսք առին նաեւ Վեր» ]Աան դա մուր ու Դունուզեան 
եպիսկփ ու յետոյ քուէարկուեցաւ– Հետեւեալ բանաձեւր, 

Հ՛ Եգիպտոսի Հայ գաղութը իր բարձրաստիճան եկեղեցականներով և 
Ազգային Միութեամբ, , որ քաղաքական բո[ոը կուսակցութիւններն ու աղ– 
գային Հաստատու թիւններր կը ներկայացնէ, մեծ մ^իթինկի մր մէֆ, միա– 
ձայնօրին քուէարկեց Հետեւեալ որոշմնագիրր* \$&Լ 

Հայ ազդը, իրաւամբ խռոված՝ ՀետզՀետէ մտա Հո գի չ Հանգամանք _ րս– 
տացող այն լուրերին, որ Խաղաղութեան ՎեՀաժողովին կախում ունեցող իը 
ապա զային շուրֆ կր դաոնան։ ՝փ: 

Վրդոված՝• այն յայտարարութիւններին ե ակն ար կութի ւններ էն պետա
կան մարգոց որոնք րնդն շմարել կուաան Հայրենի սուրբ Հողին կոտորա
կումն ու բաժանումը, ե գլխաւորաբար կիլիկիան Հայաստանին խլելու ան
արդարութիւնը։ 

Թրքական անքաւելի ոճիրին յետոյ իր մէկ միլիոն զաւակներուն 
արիւնազանգ un Հա բեր ո Լրթենին վերքը* այ*ե կարեւոր ծ առայ ո ւթի կնն եը է՚կ 
բւոքը, զորս Դաշնակիցներուն ղատին մատու՛ցին իր քաշարի^ո£սզմի1լները, 
որոնք ղկռ մինկկւ. օրս ղին ի ձեոին կը պաշտպան են անկախ Հանրպախտու^ 

թիւնը, զոր իրենք կազմեցին իբր 1լ»րիդը ամբողջական և ազատ Հայաոտա%ի\ 

իր րոլոր խաւերովը և միաձայնութեամբ* ուժդնօլւիե կը բողոքէ ըեդ* 
դէմ ո և է որոշումի, հր կրնայ վտանգել անոր անկախութիւնը։ 

Հայաստան, Հինգ դար շարունակ, կրած ՐԱաԼոՂ մարտիրոսութեանց 
դառնագոյնը, բայց միշտ վառ պաՀելով վերջնական յաղթանակի իր անխոր՛ 
տակելի յոյսը, երբէք չպիտի ղադրի պա յ քարելէ, ձեռք բերելու Համար իր 
անկախ ութիւն ր այնպէս՝ ինչպէս ՎեՀաժողովին մէ£ պաՀանֆեցին իր պատուի՛ 
րազները։ 

Ա՛նիկա, այս Հանդիսաւոր ժամուն, դաշնակիցներուն կը յիշեցնէ իրենց 
բացորոշ խոստումներն ու այն սկզբունքներր, որոնց Համար իրենք յայտա
րարեցին թէ կը կռուէին։ 

Ու որքան սէլ ակար ըլլայ իր ձայնը, Հայ ազգը կը բարձրացնէ զայն 
իր բովանդակ ուժովր, մի անգամ ես պա Հանվելու Համար որ, իր ապագային 
նկատմամբ ո եւ, է իրաւակարգ որոշուելէ, եւ ո եւ է յանձնակատար պետու
թիւն ընտրուելէ առաք ftp Հաւանութիւնը առնուին։ 
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Մեծ պետութիւններու նոյնի սկ Պ"լսոյ ա սլա գայ ի՚ն նկատմամբ տալիք 
կարեւոր վճիռներր քրիտիկական չեն քան Հայաբնակ վայրերու մասին անոնց 
տալիք վճիռներր։ 

Մեծն Բրիտանիան մասնաւորասլէս, որպէս Ա՛իգագետքր կառավարող 
ե Պարսկաստանի մէֆ որոշ գեր ունեցող պետութիւն, կռուազան ցեղերով 
բնակուած Հողամասի ետին բարեկամ Հայաստանի մր կացութեան Հանղէպ 
չի կրնար անտարբեր սնալ։ Ո՛չ ալ կրնանք մտքի անդորրութեամբ տեսնել 
որ անկախ Հայաստանը զրկուի այն Հողամասերին որոնք են կամ մօտերս 
էին գերակշռօրէն Հայաբնակ» կամ նա զրկուի Աեւ ծովի վրայ յարմար նա՛ 
ւաՀանգիստէ մը։ 

Լորտ Պրայսի և։ Բրիտանական Հայկական կօմիտէին Հետ միայն մին՛ 
չեւ այն աստիճան կը Համաձայնինք ուր գոյութիւն ունեցող էրեւանեան 
Հանրապետութիւնը պէտք է րնղարձակուի ե իր £J մէֆ պարունակէ Վան, 
Մ ուշ,՛ կրզրումր ե գուցէ $բապիզոնր։ 

Բայց բոլոր ր այս չէ։ կայ նաեւ այս անկախ Հայաստանի արեւմտեան 
և Հարաւ-արեւմտեան կողմր ինկող Հողամասը ուր կր բնակին մասամբ 
Հայեր և մասամբ խառն ցեղեր յոյներ, քիւրտեր և ուրիշ մաՀմետականներ, 
որոնք ընդՀանուր առումով Հակաթիւրք են։ ĵ igjjj 

Մենք Համամիտ ենք անոնց որոնք կր մերժեն այս Հողամասերը 
թի ւ ր քեր ո ւձւվերա դարձնել, բայց մենք յլէէ^Ք հ.աԸոՂ Լ^Դ՚^^ԷԼ ա ք ս աեսա՛ 
կէար թէ ման տ աթր ընդունելու պարտաւոր ենք։ 

Եթէ Ամերիկա դարձեալ Հեռու կենայ ե Իտալիա պնդէ մերժել սաՀ՛ 
մանափակ պատասխանատուութիւն, կարելի է տակաւին Հնարաւոր էիսի 
գտնել ո՚-րիշ յարմար }էզոՔ մը, զոր օրինակ Դյորվէկիան, որ ընդունի 
ման տ աթր։ 

Սակայն դժուարութենէ դուրս գալու ամենաչար րնթացր պիտի լինի 
Հեշտագոյն ճանապարՀը փնտռել, պաՀելով թուրքին իշխան ութիւնրն ոյնիսկ 
գերի շխանութիւնը։ 

9 Յ ՚ ւ ^ ւ ա ր 920 V I Ւ Ք Ր ՕՆՒ Կ » 

ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՅՈՒՀԱՐՋԱՆԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՏՕՕՕ ՖՐԻ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 1087 ՖՐ– ԵՒՍ ՊկՏ՚Բ է% 

ՍՊԱՌԵԼՈՒ ՄՕՏ է «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 1920ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ։ 
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Միացեալ Պատլիրակոլթեան մի
ջոցով ցարդ Հայաստան դրդուած են, 
100 սնտուկ դեղօրայք 100,000 ֆր» 
արժէքով, 200 սնտուկ վիրակապեր 

• ՛Բան ա տ ա կան ^ կարմիր ի}աչի կողմէ 
նւիրուած. օՕՕ քիլօ քինին 60,000 
ֆր* արժէքով։ 

իսկ Գերմանիային դա g ած £ ա յ 
գերիները իրենց Հետ Հայաստան տա՛ 
րած են ՕՏ սնտուկ Հականեխական 
դեղեր, նւիրուաՆ Պռրչինի ^ ա յ դա՜ 
ոո ւթին կողմէ։ 

ձԱՅ ԳԵՐԻՆԵՐՈՒ– ԴԱՐՑԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
Պ ա տւիր ա կութ եան դիմուեներով 
Գերմանիա գտնուող 903 ^ ա յ Դռրի՛ 
ներր դաշնակիցներու ծախքով .Հա
յաստան փոխագրւա ձ են։ 

Պաթում ղրկւած ե՛հ ՛ն աե իտալիա 
գտնուող 52 Հայ գերիներր։ 

Հէչրանսա գտնւող 40 Հայ գերի
ներր արգին մեկնած են Մ արսէյլի 
ճամրով։ 

Սերպիա գտնւող Հայ գերիներու 
մասին Աերպ կառավարութեան մօտ 
եղած դիմումները նպաստաւոր պա
տասխանի արժանացած են։ . 

Գիմում եղածէ բրիտանական կա
ռավարութեան որպէս զի ազատ ար
ձակէ Հնդկաստան գտնւող 1օ Հայ . 
սպաներն ու զինւոըներր։ 

րոլոր այս գերիները զինւորա– 
գրուած էին թրքական, ռուսական և 
պուլկարական բանակներու մէք։ 
ՃՈՒՆԳԱՐԻՈՅ ՃԱՅԵՐԸ 

Հունգարիոյ Հայերր կազմած են 
Աղդ* Միութիւն մը և ԱՀարռն– 

եանի ղրկած իրենց մէկ նամակով 
իրենց Համակրանքն ու Հպատակու
թիւն ր կ՛ա լեցնեն Հայկական Հան
րապետութեան և կը յայտնեն թէ 
Մ աճա ռի ս տան ի Հայերը իրենց բոէոր 
միջոցներով պատրաստ են երթալու 
Հաստատուելու իրենց նախնիքներու 
երկիրր» Հայաստան։ 

Օտարութեան մէ£ կորսուած նկատ– 

ուած այս Հին գաղութին վե՛րազարթ

նումը ուրախութեամբ ողքունւած է։ 

ԶԱՐՏԱՏՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Ըւրախութեամբ կ*իմանանք, թէ՝ 
ֆրանսական կառավարութիւն ր Պատ– 
ւոյ Լէգէոնի Ապայութեան /Աաչը տը– 
ւած է Զ°ր՛ Մնդրանիկի։ 

Մեր քերմ շնորՀաւորութիւսները։ 

ԱԶԳ– 1ԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԷՋ 

Ամերիկա Հայ գաղութին մէք սկս– 
ւած է,ազգ. մեծ Հ անգանակութիւն մը։ 
Ամերիկեան Հաստատութիւն մը ՝յան– 
ձրն առած է կրԼլնապատկել Հաւաք– 
ած գումարը։ 
Հանգանակութեան արդիւնքի Հա՛– 

րի՚֊րիե է1 ա11Ա11՛ ԴՐն.ու~Ւ Հայաստա
նի Հանրապետական կառավարու
թեան, օՕր Օյոլսոյ Պատ բիար քարա • 

՛հի՛ն, ՏՕը ԿխիԿիոյ և WFI;. Բ^էոս. 
թեան։ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՊՐԱԶԻԼԻՈՅ ՄԷՋ 

Պըազիլիոյ մէք Հայաստանի Հան
րապետութեան ներկայացուցիչ կար
գուած է Հայազգի յայտնի ԳՈՐ°^Է^ 
Տօքթ. կթիին Պրազիլ։ 

ԵՐ ԱԽՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ 

Լոնտոնի Հայ պատգամաւորութիւ
նէ1 էէ1 երախտագիտութիւնը յայտնած 
է, վերքերս տեղի ունեցած այն (այ-
տարարութիւններուն Հանդէպ, որով 
անգ լ» կառավարութիւնը Հայաստանի 
բախտը Հաստատ Հիման մը վրայ դր՜ 
նելու իղձը կը լայտնէր։ 
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ՏԵՂԱՀԱՆ Եոչ րրաւ արտասաՀմանի Հայե՛ 
g ; բուն կապ Հաստատել Երկրի՛ն Հետ 

É ու աս դա մա Լ ռ ե ւ Հոս գտնւող ռանա– 
1ՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍ ԱԽՕՍ Ո ԻԹԻԻ-Ն *• LU Լ Լ T Լ Ղ 

*. • օ c # m c յլ il Գան բարենպատակ սնկեր աեսութիւն– Հ. 3. Դաշնակցութեան Փարիզի } ո ՐԱ Հ ? f 17» «i Լ w տ ռւ ո I C սերու։ Աչ մէն անդամ այսքան յու՛ Ա արսնիս նախաձեռնութիւնով, հրա– c * Լ M -i ՝t- *J 
I L * . ւ ռ լ <ա P ւ Դէէ ո ւ ազԴոլ– կերպով չէինք լսած պարակայիս դասախօսութիւն մր տե– "• *• *֊ ՚ Լ Լ ւ Լ ւ ւ t- ւ 

t «- ա . ւ ru ւ Հայաստանի ու Հոն– տիրող իսկական դի ունեցաւ անցեալ երկուշաբթի դի„ " է Լ ւ Լ Լ 
Ê ր. ո # ր ic րւ t\ կապութեան մասիս։ 

շեր Société Savante/' սրա Հին մ ԷՀ որ լ * լ *\ 
ւ CL ւ Րւ ա ç. t ւ .իանախօսուլժեան աւարտումէն լեցուն էր Հետաքրքիրներով։ Լ ւ 

առա շ, սերզասերէս մըն Խօսք առաւ 
Դասախօսս, սնկեր Թաւէն Նալ– il , ւ լ t 

*• ւ ձ. T ճ " * ՝ Լ ու ըսաւ, (լոր չի բաւեր ցաւիլ ու ար– 
աանտեան, որ մասնաւոր մեսիօնոմ ը լ ը ւ*, ւ ւ ւ us 

լ Լ լ ւ ւ Ղ. զազատիլ հայրենիքի տխուր վիճա– 
մը Երերան ղացաձ կ ոս ա՛նկից կը Ա% ^ Ա Յ Ք Ը Չ ^ ^*|| ^ 
դառ՛նար Ամերիկա երթալու. (.ամար, ր ա ց ա չ ցլալ– ե ր բ ^ gg կե%դանի 
քանի մը օր Փարիզ É ալ արկադ վկայ ութի ւններ ցաւալի կացութեան 
ըու^աՆ ըլլալոմն՝ լասագո/ն առիթ մը մ ա Ա ը % ։ ՊԷաքԷ գրական կերպով 
եր ներեաէանար ւսեւու Համար րրմէ «ւ * , . «-
ււ ւ ւ յ ւ Լ ւ ւ ւ Լ 3nJ3 աասք մեր Հա մ ասր ասք ու 
նորա դոյն աւրեր Հայաստանէն, եր րԼ ու ւ լ ւ 

Լ Լ V Լ ւ ւ *յ t. Լ Լ սեր օգնուլժեաս պարտքը գա տարելով 
ժոոոմուրռեն, եառաւ/արու/ժենէն ու <ւ » « /է- ՜ ր թ 

ւ Լ Լ * Լ Լ Լ Լ -* սուիրադոր&ենք ա յ ս Կաւաքումր, 
բանակէ I Հանգանակութիւն մը բանալով ^ ա յ ՚ 

Ընկեր ^աւիև %ալպանտեան իրեն կական Հերոսական բանակի պէտքե– 
յատուկ պարզ և սա Հուն ոճով մր 2 բուն Համար»։ 
ժամ լարուաՆ պա Հեց ԱՀետաքրքրու– ԱյԱ խօսքերը (ծափերով րնդու՜ն– 
թիւններր ու տուաւ տեղեկութիւն՛ ւեցան որ Հաւանութիւն միայն կը 
ա!\Խւ\\mliif^i•5f,*< նշանակէր և Հանգանակութիւնը բաց– 
^^անախօսըյհսոռաայյն չի ներկա՛ ուեցաւ ու տասը վայրկեանի մէք զո– 

յացուց Հայասաանի^ւսըռի վիճակը։ ացաւ 2090 ֆրանք։ 
՛Նկարագրելէ, վեր^^թւռավարութեան Ատորեւ կուտանք ցանկր%մաս~ 
Հանքերով եղած յառաք դիմութիւննե՛ նակցողներու, փափա քելով որ դա դու
րը, ընկերակցութեանց կագմութիւնը, թի% մէՀ եւսշարուևակուի այս Հան– 
վերաշինութեանց ծբագիրներու իրա՛ Գ ՚ ^ ՚ Խ ձ " ^ / ՛ < Լ ^ ը ե. պատկառելի գու– 
կանացումը, Հայ ղինւորի տոկուն ու– մսֆձվ^ը Փարիզի Հայ գաղութը ցոյց 
թիլնն ու քաիւթիւնր, աշխատանոց՛ տայ իլյ^Ղա մակը ութ իւն ը դէպի իր 
ներու բացումր և Հայ աշխատաւորի Հայրենիքր ու իր բանակը։ 
ճարտարութիւնն ու ւժափած^անոերր, 1 „ ւ Ր Ա Հ ո ձ 

ւ ւ Լ I լ Ղ լ ՝& Լ ւ՛ Տ՛ Սիսօսեան 200, տ<>.յ>Թ. լ. շա^^աո. 

պատմեց մեզի դրուագներ Հայկական ձումնաե 150, շ այկ Ադա^աԼ 150, տօքԹ. Լ. 
ցաւերին ու տառապանքներին, անօ– օւյա՚ււջսւ՚ււեա՚ն 100, Յ * Պարկոճեա՚ե 100, լ. 

թի ե մերկ Հազարաւոր գաղթական՛ Կիււֆս>կհրտա1ւ 100, գ. դերօակեսա 100, M... 

ներում վիճակին, անդեղ ու ան ան– ^bw^ui l. 100, Տ. Ս ե^քե ան i 00, Պ. Ա\Ղ^ 
կոոհս ԴՈ ւա սգա un լքներ ո ւ * կեանոՄԱ, 
Լ լ լ լ լ Ս լ լ ^ զաոոս1.ա1ւ 50, . Սա^ակ ՊասմւսՍեան 50, վ_. 

անշապիկ ու անկօշիկ ղինուորներու ^ Ւ Տ Ա Ւ 1 Ն Ս Ա 50, ̂  Պ ր . Ար,ոա2Էս 50, տիկիՆ 

դրութենէն։ Աօ֊աւքեւսն 50, Պ* 0-երդեա1ւ 50, Պ • ԱԴա 
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սէ-կեան 50, լ. Սրապեա՚ն 10, Ապէլ Մի. 

նասեան 50, Արչակ շօպանեա՚կ 35, ՕՐ– Զա. 

ււավւեաՆ 30, կ. Ներսէս 30, Պր՛ գոԱ|-&եան 

30, Սրաւք Անտոնեա՚ն 20, ՏօքՍՒ. տէՐ-Սաե. 

ւխս՚նեան 20, ՏօքՍՒ. Կարօյեան 20, Պր. Սա. 

ÇiuKHàbuiu 20, օր– շիԹ՚Սեսա 20, Պր՛ Պա. 

րոեվարՈ-եան -20, Պր՛ ՍարգխւեսՀս՜ 20, Պր՛ 

Ք|ւրէւ1'|ււո^1,ւս1ւ 20, Պր՛ ԱԱագեան 20,' Պր՛ 

Ս ալմաստ եա՛ն 20, կ. գասաաեւսն 20, Պր՛ 

Պետրոսեան 10, Պր. Թաք}մազեան 10, Ո^1ւ 

10, տէօվլէՍ– գէորգեաս 10, ոմ՞ն 10, ք\մն 

10, Պ՛ ԱճէմՆսլն 10,4 Մարկոս գալու.սսւեա1ւ 

10, ոս°ն 20, ոմ*Ն 10, ոմ՛ն 5, Ա. Ա-ՏէւՐեան 5 : 

Ը՝նգ0անու.ր գումար 2090 ֆրա՛նք։ 

ԱԶԳ՛ ՃԱՄԱԳՈՒՄՄՐ 

Ազգ* Պատուիրակութիւնը Հեռա

գրով ստիպողական ժողովի Հրաւիրած՛ 

է Ազգային Համագումարի ան դաւէն ե– 

րր. կը կարծուի թէ սլատգամաւոր– 

ներր Փարիզ կը Հասնին Փետրուարի 

կիսուն ե կարելի ^ՐԱայ Համագու

մար ր վերաբանալէ 

ZU.3 ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՄԸ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ 

Ֆրանսական ոստիկանական վերա

տեսչութեան կազմած։ բարեսիրական 

մէկ Հան գէսին մէք, Հանրապետու

թեան նա իւ աղա Հին ներկայութեան 

ա րտասանութիւններ է ըրած (լ Բա լէ 

քիուաեար թատրոնի գերասաններէն 

Պ* ՎաՀրամ Ավաճեան։ 

ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ Վ.ՐԱՅ 

Յունւար 15 Երեքշաբթի օր Աղ

իւ արՀա գրական ԸնկերութեանձթրաՀին 

մէՀ Հայաստանի մասին բանախօսեց 

Տրլարիւ աբբան, նախագաՀութեամբ 

կաթոլիկ Համալսարանի տնօրին ե 

ակադեմական Պօտրիար Եպիսկ» ի* 

՛Նշանաւոր անձերէ բաղկացած Հոծ՛ 

բազմութեան մը ներկայութեան երկու 

ժամէ աւելի խօսեցաւ Հայասէր քա– 

Հանան ե իրը Հայաստանն ո՛ւ Հայ երր 

ճանչցող շատ Հետաքրքրական ու շի

նիչ տեղեկութիւնն եր տուաւ։ 

Եր բանախօսութեան միջոցին մո 

գա կան լապտերով.ցոյց տուաւ Հայ աս 

տանի ու իր րնակչութեան, Հայկա» 

կան Հեր ոսութիւնն եր ո ւ և մարտիրո • 

սութիւններու պատկերներէ Փաս տա– 

ցի կերպով Հրեց յայտնի թրքասէր

ներու կարծիքը և օրինա1լներ մէ9 բե-> 
րելով ցոյց տուաւ թուրքերու ցեղա

յին վայ րենութիւսներ րէ 

ՀանդԷսր փակեց Պօտրիար Եպկ՛ 

ցաւ յայտնելով որ՜ ժամանակի սղու

թեան պատճառով պիտի գրկուի Հայոց 

մասին իր Համակրանքն ու զգացու ենե– 

րը յայ անելու Հաճոյքին, ե յի^եց միայխ 

նախկին նախարարապետին Պ՛ Րիպօի 

Հետեւեալ խօսքերր թէ՝ վֆրան– 

սայի ե իր դաշնակիցներուն Համար 

պատւոյ ի/եդիր մրն է յարգել պատե

րազմի միջոցին իրենց կառավարու

թեան պետերուն ըրած՛ խօստումը 

Հայաստանի մա սինձէ 

ԿԱՈ.ԱՆԴԻ ՃԱՆԴԵՍԸ 

Շաբաթ գիշեր Հ» 3* Դաշնակցու

թեան Փարիզի մարւէնին սարքած 

կա զան դի Հանդէսը անցաւ աննախըն

թաց փայլով ու յաջողութեամբդ, 
Հ– 

Հայկական^՝՛բանակիլ պէտքերուն 

իրենց մասնակցութեան բաժինը բե

րելու պատրաստ մօտ 100 երիտա

սարդներ ու ընտանիքներ Հաւաքւած 

էխն մէկ սեղանի Հոլր9 ուր աւանդա

կան կերակուրներու գե զարուեստա

կան ճաշացուցակ մը Պ* Ռ* Հթիշման– 

եանի կողմէ պատրաստուածէ Հիացու

մի և ան Համբերութեան նշաններ 

կ՛արթնցնէրէ 

ճաշը անցաւ շատ զուարթ. /9*ա– 

մատաին, Պ* Ա* Յակոբեանի կարգագ

րութեամբ խօսք առինչի պա րեանւԼրղփ 

Պ՛ ԱՀարոնեան, Բժ, ՕՀանջանեան, Պ* 

Պ* Ղօպանեան ԳԷորդեան, Հ. ՚Բի– 
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րէմիտճեան։ 

^րեղարուեստա կաե բաժինր կատա

րեցին ՝ Պ» Մ* Ջանան իր Դ^այլելի 

• յատկութիւններով և Օր* Տիրո*-Հի Զա" 

ո ափ եան գա շն ա կա դարի տ ա ղան դո վ ը : 

Հանդէսը վերկացա ւ. Հայկական 

պարերով, որոնցմէ առաք սակայն 

խօսք առաւ Տօքթ* Լ* Համբարձում– 

եան ե Հաւաքման ն պա տ ա կր շեշտելէ 

վեր^է gnJ3 տուաւ սրաՀին մԷՀտեդ 

կախուած փոքրիկ սաւառնակ մր եւ 

ըսաւ թէ անիկա կր նմանի սաւառ

նակ մը գնելու բացւած Հանգանակու

թեան Համար ցարդ Հաւաքւած գու

մարին 400 ֆր* ե առաջարկեց որ սա

լա ռնակր մեծ ցնելու Համար գումարն 

ալ մեծ՛ցնել ե Հանգանակութիւնր բա– 

ցաւ։ 

ՍՀնն ա իւ րն թա g ոզեւորութեամբ ու 
եռանդով ամին կողմէ սկսաւ տեղալ 
գումարներ ե քիէ ատենին դումա ր ր 
բարձրացաւ մօտ 7000 ֆրի։ 

%ուիրատուներու ցանկը կը Հրա
տարակենք յ առա ջի կաք թիլով։ 

Հանդիսականներր իրենց պարտա

կանութիւնը կատարողի գոՀունակու– 

թիւնով ե ընտանեկան Հաւաքու մի մը 

զուարթ տպաւորութեան տակ մեկ– 

նեցան, մաղթելով իրարու որ 1921 ի 

կաղանդը տօնեն Հայաստանի մէֆ։ 

ՃՐ ԱՊԱՐ ՍԿԱՅԻՆ ԲԱՆԱԽՕՍ Ո Ի-ԹԻԻՆ 
ֆետր. 8 կիւրակի ցերեկ ժամը 4ին 

Բրօֆ. 3}. Մաքլէր պիտի բանախօսէ 

Eglise des Billettcs/- մէջ, 24 Rue des Ar
chives; Նիւթ ունենալով ՀԱՅ ԵԿԵՂԵ

ՑԻՆ 

ԿԱ՚ԼԱնԳՋԷԲ ՀԱՅ ՈՐԲԵՐՈԻՆ 

Ստացա՛նք Փարիզաբ՛նակ Պրն. Մ» 

Իզմիրլհանէ 40 ֆր. 

Ոէ1% 5 

Այս բաժինին արդիւնքը պիտի ղրկՈէ֊Է 

Գա Հիր է ի Ո ր չւախն աս՝ Ընկերութեան։ 

ԿԱՄԱԻՈՐՆԵՐՈհ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ 
ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑԱՆ֊Բ 

Պը՚ե. Լ. Կիւմ՜իւչկերաա՚եէ– 100 ֆր. 

Արդէն Հաւաքուած Ot)/3 

՚կնգՀ. գումար 

ՍՏԱՑԱՆ* 

ՄԵՐՈԻԺԱՆ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆԻ 
ՄԱՐՄնԵՐԳՈՒթԻիՆ ԱՆՈԻՆ 
ԲԱՆ ԱՍ S G ՛՛ԼԾԱԿ ԱՆ ԳՐՔՈՅՔԸ I 

Ա յս ղրքո{կի մասին գրախօսա

կան փորձ մը ընելու նեղութիւնը 

առանց յանձն առնելու, սա դիտողու

թիւնը կ* ո լզէինք ընեի թէ Հայկա

կան գանգուածային և արիւնա Հեղ 

զոՀոզութիւններէ յետոյ՜, երբ վերապ

րող որրի մը £ ժպիտն իսկ ամբողջ 

ողբերգութեան մը ներշնչում կրնար 

դաոնալ ՀԱՅ Հեղինակին Համար, 

ՄԱ^քՆԵՐԳՈԻԹԻհՆՆԵՐՈհ Հըաաա– 

րակութիւնր մենք կր գտնենք առ֊ 

նուագն անպատշաճ Հայկական այժմ

եան ազգային ոգիին ու Հայ Հանճա

րին, եթէ ոչ անարգիչ։ 

•ԲԱՌԱԶԱ8Ն ՊԱՏԱՐԱԳ Ա մ ե ր ի 1 լ ա ^y o r c e s t e r ք ա ղ ա ք հ % 

Վաղը կիւրակի, ժամը 10ին, պա– ընկեր Յարութիւն եան մէկ տարեկան 

տարագր քառաձայն պիտի երգուի, «Վերածնունդ» կր նուիրէ տեղւոյն 

եկեղեցւոյ տօնախմբութեան առիթով։ Հ. 3* Ղ՝* Կօ միտ էին։ 

Տնօրէն– խորագիր՛ ՏՕՔԹ– Լ– ՃԱՄԲԱՐՑՈԻՄԵԱՆ 
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. ՏԱՐԱԵԱՆ 
Հ էԼւս՜ճաո-ակա՚Ն. դերձակ 

44, rue LàfayeUe» -M 

Անգլիական և ֆրանսական կերսլա– 
սեղ^եներու ճոիւ աեսա1լներով ու իր 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու– 
թեամբը կը դո Հա ցնէ իրեն դիմող բոլոր 
աճաիւորղները։ 

<ԱՐՄԵ%ԻԱ> 

քաջալերեցէք վ Ար մենի ան շաբաթա

թերթը, որ 34 տարիներէ է վեր Ա ար– 

ոէյլի մէջ կը Հրատարակուի IP« Փոր՛ 

թուդալեանի կողմէ։ Տր1լն* ըժնգ. 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille. 

F O U R R U R E S ՀԱ8 ԳէէՐԶԱԿ . 
Les plus belles et les mo.n. 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 ' é té R E N A R D S * 

M O D E L E S N I C O L A S 
Maison A R O U T U N 1 A N 

ROBES. MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR-
Actuellement RÉCLAME l %5 0 " 

Ma gasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Statioo.-N.-D.-de-LoreJle 
Tramways : Carrefour Châteaudun 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 

Հասարակագիտական 
Բաժնեգին Հ> ալը.։ Հասցէ՝ 

7, BennetSt. BOSTON Mass. 

՝ ԱԱՊԱՐԷԶ|՛ 
՚Բադքա. Ազգայք*" Գրական 

կը Հրատարակուի շա
բաթը երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆր.։ Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

e nhDUPb - p ԿԻԼԻԿԻԱ 
ԵգիսլտաՀայ Լրագիր, Ազգային, Օրաթերթ տզզային* գրական ե 

Գրական ե քաղաքական կը Հրա– քաղաքական 

տա բակս լի շաբաթ ր j անդամ խաբե
կան բաժնեգինն է 50 ֆր. 

Հասցէ՝ B. P. Տ6ծ Le CÂIRK 

( Egypte) ՝ mm 

Հասցէ, Journal Guiliguiav Rue Du 
Van Yoïou, ADANA 

Բաժնեգի՛նն է 60 ֆրանք, դիմե– 
իէմբագրու. /եանս։ 

Z . M t t t l Տ Ա Ն , _ . ' ՝ 

(ՍՕՖԻԱՅԻ) IV ;. : 

կր Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե. 

Հասցէ, Ifcprim^^ Հաբաթ օրերը։ Հ.վ ;|| 

ա Հաս3է՛ Journal, Arménien UAYAS-
TAN Rue Br. Miladmovi 21—Sofia 
(Bulgarie) ՜ '. 

Բաժնեգինն է Տարե՛կան ՑՕ ֆր* 

աք՛ 
Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական։ 

Բաժանորդագրուելու. Համար դիմել 

ոք մրա գրութեան ս ։ 

Բամնեգի՚մս վ .ՀՀ ֆր. Խաբեկա՛ն։ 
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ԱԱԻԱՌ1ԱԿ ՄԸ £118 m\iWh 
(S0.000 ՖՐԱՆ* ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽՔՈՎ) 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՚ ՀԱՆ ԳԱՆ Ա ^ Ի ԹԵԱՄՐ 
նԱԽԱՋԵՌՆՈԻթԵԱՄԲ 

Հ. 3- ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐՄՆԻՆ 

I Վ Ա Ն Գ Է Ս * mm 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԵԾ ԵՐԵԿՈՅԹ 

ԵՐԵՔՆԱԲթԻ ԳԻՇԵՐ, 10 ՓԵՏՐՒԱՐ ԺԱՄԸ ՃԻՇՏ 8.Հ0 ԻՆ 

SALLE DES AGRICULTEURS 8, Rue d'Athems PARIS 

ï ՚ . ԿԸ ՄԱՍՆԱԿԱ՛Ն ; 
ՕՐ՛ Լ– 6էՄհՐՃԵԱՆ - • k£&?^՝$ Jv ՝'՝È"^& (Ա՞-սյյի*" Պատժոյ |ք|1<յ uîïi ւս կ ջութակի, Փ<1ւ|փ<|[ւ 

Երաժշտանոցէն) 

ՕՐ– Տ– ՋԱՌԱՓԵԱՆ '՝'^MÈL-'*ih' '• ժԸսէվի Երա^տսւնոցէն 

ՊՐ– Տ– ԱԼԻՔՍԱՆԵԱՆ • Bfc^^'* *'£î • Յայ անի &սւս£ՈհՏՒսւկւսքյար 

Mv Léon Kartun . . . v . Հ . • Pianiste 
M m c . Luisa Myriel՝'*՝ֆ՛ ֊ ֆ$Հ ՞>>"է * De la Gaité Lyrique et clés grands 

concerts Classiques 
M m c . Antonia Pierre—Petit . . . | ' . prix^de Harpe du Conservatoire et 

de Concert Colonne 
M . François Perpignan . * | : . . Compositeur 

ՊՊ• If. ՋԱՆԱՆ, ՍՎ_ԱՃԵԱՆ; Z- ՍԱՐԵԱՆ, Կ՛ ԿԱԿՈՆԵԱՆ, 
3«էւ|ւո*1ւ|ւ դերաւաւՆ՚ււելւ եւ. ե(ւգ[ս՚1ւե|ւ 

Բարէգի Երաժշաասիրաց խումբը և St. GCFVaiŜ  երգէՀեերը դեկաւխւ– 
վարութեամբ ՏՕՔթ. Լ. ՀԱՄԲԱՐՋՈԻՄԵԱՆԻ։ 

Տոմսակներու՛ն զիներն են, 20, 10, S ֆրանք։ Տոմսակները ս ա ա . 
նալու և կամ փոխելու՛ Համար դիմել «Վերածնունդի խմբագրութեան։ 

Տոմսակներու փոխարժէքը և նուէրները ղրկել Յանձնախումբի [ÙÊ 
ձասլաՀի Հասցէին՝ Mr* Sahatdjian 9, .Rue Choron. PARIS « 
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*v* Directeur-Fondateur : :-^l$r?^ 

D' LÉON HAMPARTZOUM1AN, 16, Boulevard St-Denis - PARIS ( j â l 
աճ Té léphone : N O R D 69-51 
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կը Հրատարակուի ամէն շաբաթ 

P ա J ա՛ն n բղա գի՛ն՛ն Է ամէն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրասք 

Ամերիկայի Համար ՛> տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 

Գրամ, ՛նամակ և ամէն գրութիւն • ղրկել Տնօրէ՛նի Հասցէիս 

| H Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

I ԼՈՅՍ SbuU.I՝ 
ՀՎԵՐԱԾՆՈԻՆԳԺ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 

ԲԱՏՄԱ^Իէ՝ ԱՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 

Գեդա բո ւես տա կա՛ն գունաւոր ՛նկար՛ներ՝ Արշակ Ֆէթվաճեա՚նէ, Վ. 

Ա ախոխեանէ և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ունի՛ն ՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա. իսաՀակեան, Սիաս՝անթօ, 

Վարուժան, Մինաս Զէբազ, կ. Բասձա^եան, Բբօֆ. Ա. Տէր Աակոբեան,– Ա. 

ԱԱտօնեան, (հա՛փ. (Հար գար եան, Արմէ՚ն-Գարօ, Վ. /Թ ա փ ուր (հ՛ Շի շ ժանեան, 

Ս՝. Վար անգեան, Ա. է{ակոբԼան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Մ՛ Պարսամեան 

Հ. ՀԼարդարեան, Գարեգին Վբգ. 3՛ ճ. Սիրունի, Արսէն-Երկաթ, Մ - Ջանան, 

Տօքթ. կարօեան, ]\}աբադան և. երիտասարդ գրողներու խումբ մրէ 

» ! ԳԻՆ M ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մածո՛ւն, մաօ֊ո՚մս... 

• ; | ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿԵԱՆ ՝jtJd- . ք | 
ՓԱՓԿԱՃԱ՛ՇԱԿՆԵՐՈՒՆ Ա2՝ԲԸ. ԼՈՅՍ 

պատուակա՛ն փիլաւ ու ւիլաքի, ինչսլէս ՛նաեւ արեւելեա՛ն և եւրոսլական 

ա մէն տեսակ ԸՆՏՒՐ, ՀԱՄԵՂ, ե. ՄԱ՚ԲՈհՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար դի

մել 18, rUC de la Sorboillie. ժ ամա դրա վայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆԻ՛Ս մէ£ կարելի է գանել արտասաՀմա՚նեա՚ն բոլոր 
Հայերէ՛ն թերթերր։ Métro Saint-Michel—Odéon 

ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա/ուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարա՛նէ՛ն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Տ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes» Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գի՛ս 

38 Rue de Cléi-y PARIS 
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Վ Ե Ր Ա Ծ ՚ Ն Ո ՚ Ի Ն Գ 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ –ԻԱԼԱ՚ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ֆ ՏԱՐԻ 

քՒիհ 4 — 31 ՅՈՒՆՒԱՐ 1920 

-• :iU!l|IL«lll'l. ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՝ 

v ՝ -:՚-',՝ք ճ ԱԼՆ ԱՋ-Ռ Ի Մ Ը | \ 
ւ յ M 

Յունւար 27-ը թուականով, Հայաստանի Հա՛ն ր սէ պետ ութ եա՛ն Պատ֊ 

լիրակութեան Պ՛ Լա իւ աղա Հր ստացած է Հետեւեալ պաշտօնական Հազորգա– 

գրութիւնը Հաշտութեա՛ն կօնֆէրա՚նսի ԸնգՀանուր ՚Բարտուդարութենէն։ 

«Հաշտութեա՛ն կօնֆէրանսի ԸնգՀանուր ՚Բարտուղարոլթիլեը սլատիւ 

ունի յայտնեքու Հայաստա՛նի Հանրապետութեան Պատուիրակութեա՛ն 

Պ՛ Նարւսւգս՚Հի՚ն, որ իր 1920 Յունւա՛ր 19-ի ՛նիստի՛ն ձկշ\ Գերագոյն ]Աոր– 

Հռւրղը կայացուցած է Հետեւեալ վճիռը, որուն Համաձայ՛ն. 

Ա– ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԳՈՅԱՊէՍ (fa 

fait) ՃԱՆ2ՑՈՒԱԾ կ՛ 

P.— ՈՐ ԱՅՍ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ. ՋԻ ԿԱՆԽՈՐՈէէՐ ԱՅՍ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

ԱՊԱԳԱՅ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒ ԽՆԳԻՐԸ։ 

isf^f'i. ձԱՇՏՈՒԹԵԱՆ ԿՕՆՖէ֊ՐԱՆՍհ 
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Խ Մ Բ Ա ԳՐ Ա կ Ա % 
1 

1Ա8ԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Հաշտութեան g կօնֆէրանսր Յունւար 19-ին ճանչցած է վերջապէս 
Հայկական պետութիւնը։ '$jjm 

Մէկ տարի է որ Հայաստանի Հանրապետութեա՛ն Պատուիրակութիւնը, 
lt եր կայացն ելով Հայ Հերոսական ժողովուրդը ե Հ՜այ պետական միակ կազմա
կերպութիւնը, ամե՛ն աղամողի չ փաստերով կը պաՀանֆԷր մեր պետութեան 
պաշտօնական ճա՛նաչումը։ 

՝Puufù ամիս է արդէ՛ն, որ փաս տա պէս դոյ ութ իւն ունի մեր Հանրա
պետութիւնը, արդիւնք Հայ ժողովրդի սեփակա՛ն Հանքերուն և այնքա՛ն զար՛
մանալի յաղթանակներուն։ Վրաս տան, ԱտրբէՀան գոյութեան՛ իրաւունք 
ստացա՛ն գերմանական ե տաճկակա՛ն րանաԼլևերուև շնորՀիւ։ Այն ժամանակ, 
°րր յաղթական էր Գեր ման–թրքական զինակցութիւնը1 ստ եղծուեցան Վրաց– 
թ աթար ական դաշնակից Հանրապետութիւնները գերման և տաճիկ զինւորի 
միջոցով։ Հայաստանն այդ ժամանակ ամենքէն լքուած՛, Հեռու (հուսաստա
նէն, Հեռու իր միւս դաշնակիցներէն՜, շրջապատուած թուրք-թաթար-վրացի 
գերման Հակառակորդներով ե Հակառակ այդ բոլորին* կարողացաւ, պայքա
րի/» կարողացաւ յաղթել ե իր սեփական ուժերով կանգնել Արարատի ստո 
րոտին Հայ ժողովրդական Հանրապետութիւնը։ 

Գտնուելով անվերջանալի ղժուարութիւններու մէջ և դիւցազնաբար 
դիմագրելով բոլոր խոչրնգոտնեբուն՝ Հանրապետութիւներ իր աոաջին տարե
դարձի առի թովէ Ա՚այիս 2Տրն՝ պաշտօնական կարեւոր ակտ կատարեց, միա
ցած Հռչակելով երկու Հայ աս տա՛սները, ինքը Հանդիսանալով, ի*որՀրդարանի 
ե ժողովուրդի բուռն ցանկութեան Համաձայն» If իացեալ Հայաստանի կառա
վարութիւն։ 

Այսպիսով ծնունդ առաւ Հայկական պետութիւնը։ 
Էլ աՀաւասիկ այս Հայկական պետութիւնն Է, որ կը ճանաՀուի այսօր 

Հաշտութեան կոնֆէրանսին կողմէ։ « ճանաչել Հայկական պետութեան կաա 
ռավարութիւնը, իբրեւ այգ պետութեան փաստական կառավարութիւն)։ 

Այս ճանաչումը մեր Հերոս ժողովրդի յաղթանակն է։ Այո ճանաչու՛մը 
արդիւնքն է այն բազմաՀազար մարտիկներու և այն միլիօնաւոր զոՀերու 
անդուլ աշխատանքին, որոնք ապրեցան պատուով Լ մեռան փառքով։ 

Հայկական պետութեան այս պաշտօնական ճանաչման ժամին* մեր֊ 
ամենիս երաիւտագիտական զգացուՏեերը պիտի ուղղուին միաքն դէպի Սեր 
րնաշխարՀի այն ա՛ննման ժողոյլուրդը, որ Հերոսներ տուաւ ծանր ժամանա– 
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էլա2Ր$ա<**է °*էջ 4- ծնաւ, զարհուրելի երկունքներով մեր այսօրւան անկախ 
պետութիւնը։ 

Այս պետութեան սահմաններու գծ՛ումը առայժմ թողնուած է մինչեւ 

թուրքական Հարցի լուծումը։ Մէկ ամիս կը տեւէ՛0 սահմաններու վերջնա

կան գծումը, թէ աւելի — դժուար է ըսել։ (*այց ինչ որ կարելի է ըսել Հաս

տատ կերպով, այն է, որ այգ խնդրին մէջ Lu իրական արժէք պիտի ունեն այ 

միայն Հայ ժողովուրդի ուժը, պայքարի և դիմադրութեան կարողութիւնս։ 

Մեր սա Հմանն երր պիտի գծուին Համաձայն այն զօրութեան, որ մեր ժողո

վուրդը ցոքց է տուած մինչեւ օրս կամ կենթագրուի թէ կարող է ցոյց տալէ 

Հետաքրքրական Է, թէ ի՝նչ տարբերութիւն ունի Հայաստանի ճա

նաչման պաշտօնական ակտը Վրաս տանի ե Աարրէ^անի Համեմատութեամբ։ 

^Վերջիններս ճանչցուած են տարրեր թւականով ե տարրեր պայման

ներու մէջ։ Մնոնք գիտուած են իբրեւ g կսվ կա սեան Հանրապետութիւնները» 

որ կը գտնուին (հո ւս աստ անի ծայրերկրային մասերու մէջ, ե ճանչցուած են 

սի աս տապէս այն նպատակով, որ Հակադրուին ռուսական յեղափոխութեան 

առաջխաղացման դէմ։ 

Մինչդեռ Հայաստան ր ճանչցուած է ոչ թէ իբրեւ կովկասեան Հան

րապետութիւն» այլ իբրեւ Հայկական պետութիւն, դուրս գալով կովկաս

եան շրջանական և միանալով Արեւմտեան Հայաստանի Հետ, որի սա Հմանն երր 

պիտի լուծուին, քՒուրքիոյ խնդրին լուծման միջոցին։ 

Այսպէսով, այս պաշտօնական ճանաչման մէջ պէտք է տեսնել նախ

կին (հուսաց ե քՒիւբքաց Հայ աս տասներ ու միացումը աքն պէս» ինչպէս Հըո՛ 

չակած է Հանրապետութեան կառավարութիւնը Մայիս 2Տի ակտով, ե այգ 

կառավարութեան փաստական ճանաչումը» իբրեւ կառավարութիւն Հայկա

կան պետութեան։ 

ԱՄԵՐԻԿԱ ԵհՍ ԿԸ ՃԱՆԶՆԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 

. H H 

Որքան որ Միացեալ Նա Հան գներ ու դեսպանը ֆարի ղի գեսպանախոր– 

Հուրդին կը մասնակցի «պաշտօնական դիտոզնի Հանգամանքով» յայտնի է 

սակայն որ Ամերիկան որոշած է իր ձայնը լսելի ընել տալ ՀետզՀետէ լուծ– 

ւելիք խնդիրներու մէջ։ 
Դեսպանը մշտական յարաբերութեան մէջ է Ոկաշինկթընի Հետ։ 

իր ստացած ՀրաՀանգնեբուն Համաձայն յայտարարեց դես սլանա-
խորՀուրդին թէ՝ 

Ç ԱՄԵՐԻԿԱ ՍՐՈՇԱԾԷ ՄԻԱՆԱԼԳԱԾՆԱԿԻ8ՆԵՐՈՒՆ. ՃԱՆ2ՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ.^ ք JE 

առանց որ այս ճանաչումր կան խո րո չէ Հայաստանի սաՀմաննհբը» որոնք 

Գերագոյն խորՀուրդին կողմէ պիտի որոՀոտփն, քՒուրքիոյ խսդրո՚ֆ լուծման 
ժամսէնակ։ %ի 

Ւ-եՕՐՔ-ձեՐԱԼՏ» 
27 3ns.lei.iup ̂  
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

(Mi H 8 H i r 
% . (ՅԻՇՈ՚ԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ ՏՊԱՒՈՐ ՈհԹԻՒՆՆԵՐ) 

(Շար. 1*1. 

քիոստո լ1 կրցեր էր սաՀմանր անցնիլ և գիտէի որ կ ո վկաս էր. ե երր 

Պոլլկարիա և անկից ալ քիումանիա ապաստանելու, ստիպուեցայ, Պուքա– 

րէստի Աէ^իմ դիմացս երկու ճամբաներ կր բացուէին^ ^ղէպի կովկաս^էկամ 

դգպի Բարիդ, ու Հե տեւեց այ առածին ճանապարհին, քիոստռվէն Հեռագրե

ցի իրեն, Հազիւ թէ ղի՚նքը կը ճանչնայի անձամբ, բայց ներքին խոր զգա՛ 

ցումր ունէի որ դէպի Հարազատ բարեկամ մրն է որ կ՛երթայի։ ". 

՛Սոսկալի Հոգեկան դրութիւնր որուն մէֆ էի^Ք աՀՂ միջոցին.unւգե– ^ 

բու աՀա գին շղթայ մր կապուած՜ էր մեր ոտքերուն. պատ առոտ ուա ծ սըր՜ 

տերով, Հո գինիս բեռնաւորուած Հագար՝ ցաւով, խելացնոր, ֆիղերնիս քայ

քայուած, Հալածական մշտատեւ մղձաւանջէն Հասանք %Թիֆլիգ։ Աժբողֆ 

ամիսներ Հակառակ այն սիրաէիր ռւ- աաք մթնոլորտին որուն մ.էք սկսանք 

վերապրիր Հա կա գդեց ութ ի ւն ր մեր կրած տառապանքներուն այնքան ու մզին 

էր որ ինձ թուեցաւ որ այլեւս երբէք, բայց երբէք ժպիտր չի պիտի երեւայ 

մեր գէմքերուն վրայ ե թէ մեր ուղեղները միանգամ րնգմիշտ խեղանդամ– 

լած պիտի ւհւան։ 

Աւելի քան երկու ամիս սնաց ի քիոստո մի տան մէՀ, Հարազատ եղբօր 

գուրգուրանքով վարուեցաւ անիկա ինձ Հետ. Հոգեպէս Հիւանդ,^ֆիզիքա– 

պէս Հիւանդ, մատնուած մտային ապիկարութեան, անտանելի ինձ եւ ու** 

րիշներուն Համար, իմ թմրած ուղեղիս ընգմէֆէխ կարողացայ ընդնշմարել 

վերջապէս գորովանքի, Համբերութեան, ներողամտութեան և անձնուիրու

թեան այն անսաՀման գանձը՝ որ այդ խոժոռ անՀաղորդ ե խիստ երեւոյթով 

մարղր շռայլելով կ՚ընծայէր ինձ և այնքան ուրիշներու Համար։ 

Այգ անդրադարձումն իսկ եղաւ առածին լոյսի ՛նշոյլը ՈՐ ծագեցաւ իմ 
մթագնած՛ էութեանս մէ£ ե խաւարը փարատեցաւ ՀետզՀետէ։ 

Վերքի օրերը որ անցուցի, իր յարկին տակ ան մոռանաք ի պիտի եսան 

ամար։ Ամբողք °բր զբաղուած տենդագին գործուն էութեամբ մը անի

կա տուն կը վերադառնար ճաշի ժամուն յաճախ Հ ընկերացած Հիւրերով։ 

Բոլոր անտուն մարդիկը, բոլոր այն րնկերներր որ ո ե է գործով Թէֆլէդ 

էին, իր Հիլրերն էին, իր Համեստ սեղանին շուրք ր ոլորուած էին միշտ 

ամէն դասակարգի եւ ամէն աստիճանի պատկանող մարդիկ* րնգՀանրապէս, 

իր սովորութեան Համեմատ քիչ կր խօսէր ինքր բայց իր արտասանած՝ բա

ռերը կ ընդունուէին պատգաձներու նման, քիչ չէր պատաՀէր նաեւ որ ո և է 

մէկու մը շատախօսութիւնը լսելիս, մեղմօրէն կը ննֆէր ընկճուած մշաա– 

աեւ յոգնութենէ։ Ամէն կարգի խնդիր, % ամ(֊ն կարգի վէճեր կու գային այղ 
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սեղա՛նի՛ն շուՐ$Ը ռլ- ^ 4 ա Ք էր շատ խորաթափանց ու. խորամանկ րլլալ կարե
նալ գուշակելու. Համար թէ էր իր անձնական արա Սա գրութիւնը այդ– 
տեղ յուզւող ի/նդիրներու ւէասին, այնքա ն իր դէմքը կր սնար անթափանցելի։ 

ւՀաշէքս յետոյ կրկին կը մե!լնէր եւ կը վերադառնար կէս գիշ°րր անց 
յաճախ շատ ուշ, ես եւ իր սիրելի ^այրէԿրՍ կ*սպասէինք իրեն Ր^թրիքի» 
ու շատ ուշ ՚գիշերուան մէջ, ընթրիքէն յետոյ քիոստո մ կ՛ այլափոխուէր կը 
վերադառնար իր ես ին ու եթէ լաւ տրա մա դրուած էր՝ երկարօրէին կը պատմէր 
իր մանկութեան յիշողութիւններր, իր առածին երիտասարդութեան ոգեւո
րութիւնն երր, իր ներքին զգացոււաերր, գնաՀատութիւններր եւ յուզոլՏեերը։ 

Օ՚Հ այԴ գիշերները* կը տեսնեմ իր սիրելի մայրիկին վտիտ սիլուէթը 
որ Հակառակ իր յառաջացած տարիքին լիքն էր կորովոՈ եւ ոգեւորու– 
թեամր* անիկա Հակառակ օրուան յոգնութիւսներուն չէր երթար Հանգչե
լու ֊մինչեւ որ իր Ատեփանր չի քնէր. ու յաճախ իր վառ աչքերով որոնց 
մէ9 երիտասարդական ցոլք մը յամեցած էր, կը Հետեւէը իր սիրական ղալ
եին վերյիշուսներուն, խօսքով մը, րառով մր կ՛ արծարծէր զանոնք, վերըս– 
տին կը յուզուէր ե թարմ կեանքի ալիք մր կարծես կը բարձրանար սեն
եակին մթնոլորտին մէ^յ 

ինչպէս՜ լաւ կը պատմէր քիոստոմ, եւ ինչպէս իր Հոգին կը յայտ– 
նուէր Հարուստ ու ծանրաբեռն յուզուս%երով,$-տպաւորութիւններով եւ ըզ– 
գացողութիւններով*—երբեեն, շատ քիչ անգամ, կը խօսէր իր ունեցած 
յուսախաբութիւններուն եւ գառնութեան մասին այս կամ աքն ] անձին 
կամ այս կամ այն դէպքին վերաբերմամբ* բայց րնգՀանրապէս իր պատմու
թիւնն երր ոսկեզօծուած էխն ուրախութիւնով, յաղթանակով, լաւատեսու
թեամբ։ կարծես նորօրինակ արեւ մը կր ծագէր, կարծես լոյ սի մէջ կ՚ողողէր 
մեզ, կարծես թեւեր կուտար մեր Հոգիներուն եւ իրականութենէ վեր կր 
սաւառնէինք գաղափարի եւ իտէալի աշխարՀի մը մէ£, Հաղորդակցութեան 
մէ9 մտնելով տիեզերական յուզուսներու։ 

Ընդլայնուած Հոգիով, խաղաղած ու պայծառացած Հրաժեշտ կառն էի 
եւ կր քաշուէի իմ սենեակս* Հոգեկան ճ Հազուադէպ վիճակներ կան որոնց 
միջոցին մարդուս, ներքին Հայեցողութեան ս ա Հ մ անն եր ր ու չափեր ր կր վեր
նան ուր ամեն էն վերացական մտածումներու եւ երագներու աննիւթական 
սիլուէթն իսկ կ՝ ան Հետ ի, որովՀետեւ մարդուս Հոգին անամպ եր1լնակա մար 
մը կը դառնայ լիացած իր լոյսով, իր անսաՀմանութիւնով։ 

* 
Այն ժամանակ Անդրկովկասի Հայերու կեանքը եռուզեռ վիճակի մէջ 

էր» քհոստսմ գնաց դէպի նոր գրաւուած Հա ք կական գաւառն երր, ես գացի 
մինչեւ Բեդրոկրատ եւ վերադարձիս ենացի Բագու։ Ընդմիջաբար կը Հան– 
՚էԴե^^Ւ^Ք իրարու եւ ամէն անգամուն ղինքր նոյնը կը գտնէի, ՛նոյն բար
ձրութեան վրայ, պէտք էր աչքերը շա՜տ վեր բարձրացնել իրեն մակարդա
կին Օծսնելու Համար եւ ինչքա՜ն տխրութիւնով կը մտածեմ որ մարդկայքն 
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տկարութիւններ մեզ արգելք կրԱա<ս յարատեւ կերպով այդքա՛ն ա՛նմատչելի 
ոլորտներու մէք մնալու։ Իր անսպառ ներողամտութեանս շն որ Հիլ անշու՛շտ 
մչնչեւ վ°րքը բաղդը ունեցայ վայելելու իր Համակրումը ինչ որ իմ ներ՛ 
քին ամենամեծ՛ գանձերէս մէկը կը Համարեմ։ P ագո լի կռիւներուն նախօր
եակին Հա սա լ այնտեղ եւ îfi/աց մինչեւ վերքը» մինչեւ թուրքերուն քաղաք 
մտնելը։ 

իր կեցուածքը» իր վարմունքը ոչ միայն աՀա գին նշանակութիւն ու
նեցան, այլ եւ ինքն էր որ փրկեց մեր ազգա/ին պատիւը, իր Հ եղանակաւոր 
խօսքով, իր ցասումովը վերք գնելով բոլոր վարանումներուն, եւ մտավաի։ու
թի ւնն երուն ։ իր կեանքին այգ դրուագը, իր կենսագրութեան ամեն էքն գե
ղեցիկ էք եր էքն մէէլն Է որուն պատ մութիւն ր կարող Է սերունդներ դաստիա
րակել եւ ազնուացնել։ քՒԷեւ իմ գրութեանս շրքանէն դուրս է իր կենսա
գրութիւնը՝ բայց չեմ կարող այստեղ չի յիշել իր խօսքը որ վճռական ազ
դեց ութիւն ունեցաւ եւ որուն առաք բոլոր կուսակցութեան g ներկայացու– 
ցիչ^երը խոնարՀեցան։ 

Երբ առարկութիւն եղաւ որ թուրքերու Հետ կռուի մտնելէ առաք 
պէտք է Հաշուի առնենք մեր ուժերը եւ կշռենք թէ Հաւանական է որ 
յաղթող դուրս պիտի գանք եւ թէ Հա[լ առակ պարագայքն պէտք է Հպա
տակութիւն յայտնենք կենանքերնիս փրկելու Համար։ 

քիոստո մ ընդոստ դարձաւ դէպի ժողովը եւ ցասմնալից աչքերով 
գոռաց* 

ա «Երբ Թուրքը քաղաքին առաքքն է, այլեւս ընտրութիւն չի կայ մեզի 
մեռնելու եւ ապրելու մէք, այլ մեռնելու եղանակին մէք։ 

# • . # 

Վերքին անգամ քիոստոմին Հանղիպեցայ Պարսկաստանի մէք։ քծեՀ– 
րանէն Վագւին եկեր էի քքիքագետքի վրայ ով էւրոպա գալու Համար։ ինքը 
}նզէլիէին եկեր Էր քՒեՀրան երթալու Համար։ Տարբեր ճամբաներով նոյն օրը 
Հասեր Էի՛նք Վագւին. ինձ Հեռագրեր Էր նախապէս որ առանց գինք տես
նելու չի մեէլնիմ, բայց ինձմէ բոլորովին անկախ պատճառներով Հարկա
դրուած էի ճամբայ ելնել։ Մեծ եղաւ ուրախութիւնս երբ իմացայ որ վնր՛ 
քապէս պիտի տեսնեմ դխնքը մեէլնելէ առաք։ (]ւշ ատ են Հասեր էի ՛Լա զլին 
ու դեռ ճամբու փոշին չի թօթսւած փութացի իր մօտ։ Սիրտս ճնշուած էր 
շատ գառնութիւններով ե մտաՀոգ էի մասնաւորաբար այն պատճառով, որ 
ինքր կարող էր մոլորուած րԱալ կարգ մը թիւր տեղեկութիւններէ. առա քին 
իսկ Հանդիպումին իր սիրելի ժպիտը զիս Հանգստացոլց։ ՝ կարծելով թէ Հե
տեւեալ առաւօտը կանուխ պիտի մեէլնիմ, շատ երկար ատեն մնացինք միա
սին ե խօսեցանք, բոլոր թիւրիմացութիւկներր Հարթուեցան որովՀետեւ իր 
մտքի խորքին մէք Հարթուած էին արդէն» զիս քաքալերեց ու ոգեւորեց ե 
զգացումը ունեցայ որ իր ամուր ձեռքովը ձեռքէս բռնած ղիԱ դուրս կը 
Հանէր մանուածապատ ե մթքան ճամբէ մր։ Խօսեցաւ ինձ գորովանքով ե. 
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Համ արումով և էրե՛ն Հա՛շիւը տալով իմ գործուն էութեանս ե իր Հաւան ու՜ 
թիւնը ստանալով ըսի իրեն խորին անկեդծութեամչ ստա, 

—–քիոստոս՝, եէՒԷ Ք°Գ ՀաԱար այսպէս լաւ է, բոլոր մնացածը ինձ Հա
մար նշանակութիւն չունի։ 

Այդ խօսքերը որ արտասանեցի այգ անգամուան Համար չէրն միայն 
այլ եւ գալիք օրերուն, զ այլ ե իմ կեանքի բոլոր Հանգրուաններուն 
Համար։ է՝ւ Հիմա որ մեռած է անիկա» . որ այլ եւս երբէք այս աշ
խար Հիս վրայ չի պիտի Հան դիպի մ իրեն, որ աղ եւս երբէք իր Հա
մոզիչ իր ոգեւորիչ ձայնը երբէք էի ոլիտի լսեմ, դարձեալ անդիմադրելի կեր– 
սլով իմ վարանումէ» երկբայութեան ժամերուո, մտքովս կը խօսիմ իրեն 
Հետ» կը խոըՀրղակցիմ իրեն Հետ, գիտեմ թէ ինչն է լաւ և ինչն է վատ 
իրեն Համար ե անիկա ընդ միշտ կենդանի է ե պիտի սնայ բոլոր անոնց 
Համար որոնք մեծ բաղդը ունեցած են իր Հոգեկան ՝• ջերմութիւնը զգալու, 
որոնց վրայէն իր լայն շունչը անցած է։ 

Նախաի/նամութիւնը ուզեց որ Հետեւեալ առաւօտը չի կարենամ մեկ– 
նիլ և երեք օր շարունակ երկար ժամեր ան ցուց ինք միասին խօսելով օրւան 
յուղումն ալի կացութեան վրայ, մեր անվերի ցաւերուն և մեր ան վերք JnJ~ 
սերուն վբայ։;:? Թուրքերու Հետ զինադադարը 1լնքուած էր ե լայն Հորիզոն
ներ կը բացուէին մեր անխոնք յոյսերուն։ Տաճկական Հայաստանի ազա
տագրութիւն ր կատարուած փաստ կը Համարէր ե մեր դղեակը կը կազմէինք 
վստա Հութեամր ե Հաւատքով։ 

Պէաք էր տեսնել զինքը թէ ինչ մեծ ոգեւորութեամբ լիքն էր» թէ 
ինչ անսաՀման ուրախութեամբ կ՛անդրադառնար կատարուածին, թէ ինչ 
արագութեամբ իր բոլոր 9աէ֊ռՐԸ ռ ւ֊ վիշաերը կ՚սպիանային և ինչպէ՜ս 
պատրաստ էր նուիրուելու նոր կեանքի կառուցումի Հսկայական աշխա
տութեան։ 

Աւա՜ղ, ո՛՛վ կարող.էր երեւակայել որ այգ անյաղթ ե անխոնք մարգը 
իր մէք կը կրէր մօտալուտ մա Հը։ 

# 

(fՀ արսիլիա Հասած առաքին օրս տարօրինակ դիպուածով մը Հիւրա 
նոցին սպասման սրա Հին մէք Հանդիպեցայ ՎաՀան ֆափազեանին, որ նոյն 
օրը նոքն միքոցին կը Հասնէր {ք արսիլիա կովկասէքե։ ք)ւ առաք յան բանը որ 
ինձ ըսաւ քիոստո մին մաՀուան լուրն Էր» ասիկա այնպիսի ան Հաւատ ալի» 
անսպասելի, անՀնարխն լուր մըն Էր որ՛ կարծես չի թափանցեց իմ ներքխն 
Էութեանս, ես այդ գուժր ընդունեցայ մտքովս բա/g Հոգիս մերժեց ընդունիլ* 
ու այգ Է անշուշտ .ճշմարտութիւնը։ քիոստոմը չի կրնար մեռնիլ, մաՀը ան֊ 
զօր Է իր դէմ, այն խնչ որ կայ լաւարոյն, ինչ որ կայ մաքուր ե լուսեղէն 
անմաՀ պիտի մնայ, անիկա պիտի ապրի մեր մէք, մեր Հոգիներուն մէք, 
մենք զինքը կենդանի պիտի պա Հենք ինչպէս անդին գանձ մը ու պիտի 
աւանդենք գալիք սերունդներուն իր Համադրական արժէքին մէք, որպէսզի 
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Mi ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

իր կհասքր?Հ իր իտէալները բեղմնաւոր գառնան՛եւ որպէսզի վեր քա պէս 
Հ՛նարաւոր րլլայ իրակա՛նացնել այն՛ որուն իրակա՛նացումը չի տեսաւ ինքը 
մարմնեղէն աչքերով։ 

ԶԱՊ1*_ ԵՍԱՅԵԱՆ 

ԻՆՉ ՏԵՍԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻԶ 
> • < 

մի՛նչեւ կլ 

ՀԱՅԶԻՆհՈՐԸ . 

ր երազդ ղռւգագիպութեամր Հաճոյքն ունեցայ Ալհքսանդրա սլոլէն 
արս ճամրորդելու Հայ զօրավարի մը Հեաէ Հ 

Ապրանքատար եւ մարդ՜ատար գնացքները դէ՛զի Հայրենիք դիմող 
գ՚ս գթականն եր ո ւ խուռնամբոխ բազմութիւնով այնքան լեցուն էին՝ որ անՀր– 
նար կր լի՛նի ինձ տեղ մր գտնել* 

Հիւրասէր ղօրավարը սիրով կ՚ասպնքականէ մեզ իր մօտ9 ե այսսլէս 
Հայաստանի ժողովրդապետական Հանրապետութեան մէք ամէքնքս ան իւ տի ր 
զօրավար, այցելու, զինւոր, կին, երախայ միասին կը ճամրորդենք վակօնի 
մը մէք՝ որ ապրանքատար լինելէ դադրելով, մարդատար րլլալու պատիւին 
արժանացայ էր։ |̂ jpj 

Հաճոյքով կր գիտեմ ղօրավարը յոտից ցգլուխ. ուշադրութիւնս կր 
գրաւեն անոր ոսկեփայլ ուսնոցները Հալ տառերով զարդարուած։ 

ք)ւ ես պաՀ մը մոռնալովդ մեր սովալլուկ ^գաղթականներուն բազմու
թիւնը» կրՀ Հրճուէի..* որովՀետեւ կր տեսնէի Հայաստանի Հողին վրայ, Հայաս
տանի շոգեկառքին մէք,Հ՜Հալ զօրավար մր, բանակներ ո լ Հրամանատար* 

շՀանապարՀորդի Հետաքրքրութիւնս ինծի Համարձակութիւն կուտայ 
ե, առանց այլեւայլի կր մօտենամ անոր եւ չեմ գիտեր ինչպէս խօսակցու 
թիւն կր բանամ։ կը Հասկնամ որ պատիւն ունիմ ուղեկից լինելու կարս ի 
P* զօրամասին Հրամանատար՝ դ°ր* Յովսէփեանին։ 

'-: Ըւ երբ իր կարգին ան ալ կը Հաս էլն այ թէ՝ իր խօսակիցը ովկիանոս– 
ներ, ծովեր և երկիրներ անցնելով Հայաստան եկող ուխտաւոր մրն է, մեր 
մէք կր Հաստատուի կապ Հ մր զոր շատ կը տարուիմ որակելու մտերմական 
մակդիրով։ 

կր Հարցնէ ինծի Ամերիկայի եւ էյւրոպայի գաղութն եր ու մասի՛ն. կը 
Հարցնէ՛ Փարիզի պատուի րա կութիւսներու մասին, կր Հարցնէ ՀոգեՀան 
«մանգանի մասին... կուդէ Հասկնալ թէ մինչեւ, ե՞րբ պէտք է սպասեն, արդ
եօք ե*րբ Հայաստանի տառապանզր վախճան պիտի գտնէ... 

Կը քանամ իր Հարցումներուն՛ պատասխանել ե յուսադրել..* ԱնՀամբեր 
եմ, ես ունիմ ան Հատնում Հարցումներ... կուզեմ Հասկնալ մեր զինւորներուն 
թիլը, անոնց առողք ական վիճակր, կուզեմ Հասկնալ ռազմամթերքին . քւ 

>ա՛ 
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նակր, կուզեմ Հասկնալ Հազար ու. մէկ բաներ... 

}քւ յարգելէ քՀօրավարը ա՛էտ մր քաղելով կ՛սկսի խօսիլ...։ «Պարոն կրսէ 
ան, ես երկար տարիներ եղած եմ ռուսական բանակէն մէք, գանուած՛ եմ 
զանազան գօրաբանակներու մէք, ես Հայ գինւորին պէս գրական Հայրենա
սէր ե զոՀարերող զէնւոր երբէք չեմ տեսած։ Հայ զինւորր շոր չունէ, կ°շէկ 
չունէ, տրեխ չունէ, խշաէկ չունէ, գէ^Ք չունի, .փամփուշտ չունէ, ան կողէն 
չունէք Հանգիստ չունէ, քուն չունէ, երբեսն Հաս ալ չունէ ե սակայն 
առէւծէ պէս կր կռուէ)։ 

<ւԵս կեանքումս • Հայու գինւորին պէս Դ°Րքի չոմ Հրամայած։ Հայու 
գօրքր քաք է, Հայու ղ°րքր Աուրբ. է սուրբ, *րրիստոս իսկ էի^էր որանս տեղ 
մի օր չէր կարող գիմանալ։ 

«Նայէ Պարոն, ինչպէս տկլոր է Հայու զինւորր, բայց ինչպէս քաքյ>, և 
ինծի (jnfg կուտար իր թիկնապաՀ երիտասարդ զինւորր, որ քիչ անդին 
դռան մօտ զօրավարին գոյ քերուն մօտրկ նստած, բազուկներուն մէք գրկած 
Հրացանր, կր քանար լքրդուճ մր փրՀքհ&է իր Հոր ո՝ սեւ Հացէն ե զոր սակայն 
կուտէր աննման ախորժակով։ jgçjji 

ԷԼ աՀա մեր գնացքը կանգ կառնէ։ Գ>րղրլ ՏՀախքախ մեծ եւ Հայարը– 
նակ գիւղին առքեւն ենք։ Վար կիք^^եք շոգեկառքէն։ կր ներկայանայ գիլդի" 
զէն լոր ական Հր ամանա տարր ե կր Հաղորդէ Հարկ եղածը զինւորներու կա
ցութեան մասին։ 

Անյագ փափաք՝ մ՚ունիմ ժողովուրդին Հետ խօսելու, ե աՀա արդէն 
պա շար ւա ծ եմ Հետաքրքիրներու խումրերոփ., ան վերք Հարցեր..* սակայն 
միշտ միեւնոյն Հարցը աք լագան եւ լ իւր ազան ձեւերով... ե՞րբ վերք պիտը 

–գտնեն այս տան քան քներ ր... ե"րբ պիտի գայ Ամերիկան Հաց, շոր» 4 0 2 / * 4 ս ՜ 
խա զաղութ իւն պիտի բերէ, եր՞բ./, ձմեոր գալյ^ն առաք թէ7». իսկ եթէ գարու– 

առաք չՀասնի էլ ո՞նց պիտի եղնի մեր Հալը... կր խօսիմ, կր յուսադրեմ 
կր մխիթարեմ, կր քան ամ քա քալեր ել։ 

կր մօտենամ զխնւորի մը կր բարեւեմ, ինձ կը պատասխանէ շնորՀալի 
զինւորական բարեւով մը, կը ծանօթանանք ե կը սկսինք խօսիլ... մեր վայ– 
րաշարժր զբաղած է քոլր առնելով եւ ես անվախ կարոդ եմ խօսիլ.»* 

կը Հարցնեմ թէ ինչպէս են, կանոնաւոր ամսական, սնունդ ե խնամք 
կ՛ստանա՞ն, թէ ո եւ է գանգատ ունի՞ն... 

քՍրոխտ նայուածքով մր ինծի կի պատասխանէ* «մենքֆզինւոր ենք 
պարոն, խօմ զօրքութիւնր Հանաք չի, Դ°րքի կեանքր % դիւր չէ լխնելու... 
ոչինչ չենք ուռում, շնորՀակալ ենք, մեր ընտանէքէննայեցէք, մեր երեխեքը 
սոված մէ թողնէք, տուէք մեգ զէքնք, փամփուշտ, շոր եւ կ°շէկ։ էս սարե
րը տեսնում էք պարոն, շատ ցուրտ են֊ շատ ցուրտ, մարգ սառչում է առանց 
շորէ»՛ մենք Հաց չենք ուղում, խոտ ուտելով էլ կարող ենք կռուել, մէայն 
մեզ տուեցէք կ°շէկ> շոր ե փամփուշտ, մէայն մեր երեխէք սոված չմեռնենյ>։ 

կլ Հասկցայ որ խօսակէցս այն քաքարէ Հայ որդէն երէն է, նոր դարձած 
ռազմաճակատէն, լորս օր շարունակ կռւած է... խոտ ուտելով։ 

ՀՀ/Հթոզեկաոքէ սուլոցր կստէպէ զէս րնգՀատել խօսակցութիւնս եւ Հըրա– 
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ժեշւո առնելով կր փութ՜աւք գրաւել տեղս* քիչ Հ^րք ^ ա Ա է Ա է ՛նաեւ զօրա՛ 
վարը։ իլ դէպի Եոյրս։ Արդէն օրը տարաժամած էր, այնքան տարուած էինք 
խօսակցութէւնով որ }գգացինք թէ P't'H^" ա՛նցաւ ժամանակը, ժամեր սահեր 
Հանցեր էին իրարու ետեւէ, կէս գիշերը մօտ էր երր կանգ՝Դ առինք կարս 
լբերդաքաղաքին առք եւ։ կառքերը կր սլարպոլէին, եռուզեռ մը աՀա կայա
րանին մէք։ կծու ցուրտ մը կասղնտէր ականթներն ուս ծայրերը։ Հրաժեշտ 
ւկառնեմ յարգելի զօրաւարէն, ե ոստիկան կեցած զինւորի մը առաք նոր ղու՛ 
յթեամր կ՚ուղղուիմ Գ*բղ Պրիկատիայի Հրամանատարին տունը, ուր կը են ամ 
^tbl^HH դքքս՚֊որոերու մօտ։ 

Աոիթ^ն օ գա ո լելով կուզեմ տեսնել կարսի ամրութիւնները։ կը տես
նեմ քաղաքապետին՝ Պ* ՆոբՀատեանին որ կը բարեՀաճի մեզ ամէն դիւրու
թիւն տալ որպէսզի կարենանք տեսնել զօր» Փիրումեանը ե անկէ Հրա
ման առնել այցելելու Համար բերդերր։ 

կէս ժամ յետոյ կը Հասն ինք բերդերուն ստորոտը, սրընթաց գետին 
հդերքը ծառազարդ եւ շքեղ տան մը առքեւ կանգ կառնէ մեր ինքնաշարժ ր։ 
Արդէն Հասած ենք սպայակոյտի դրասենեակը. կը ներկայանանք ՝ կարսի 
րերգապետ եւ Ալեքսանդր ո պոլի շրքանի ղօրա գունդերուն րնղՀանուր Հրա
մանատար գ°ր* Փիրումեանին որ սիրայիր ընդունելութիւն մը կ՚ընէ մեզի։ 

Պարզ բայց կոկիկ սռնակի մը մէք,Հ. կր բացատրեմ այցելութեանս նը– 
պատակր. ե աՀա ՀայուՀիթն քնքշիկ մատներու Հարուածներո՜ւն տակ, կը 
սկսին գրատիպ մեքենային տաոաշարքերը ելեւէքել քրխքըխկաէով* Արտա
սահմանի Հայութեան, մանգայի ելնի մասին եղած Հարցումներուն պատաս
խանելէ ետք, դարձեալ կը Հետաքրքրուիմ զինւորներու վիճակով։ 

Նոյն տխուր պատմութիւնը, զինւորներու, կտրիճներու մասին նոյն 
ան վերք թւուՏե –մաս անցը... չունին... չունին... Հագուստ չունին, տրեխ չոկ» 
նխն, Հաց չունխն, սակայն զոՀող ոգի ե ա՛ննկուն սիրտ ունին։ 

<^Կը զարմանամ ես Պարոն, կրսէր պարթեւՀասակ ղօրավարը, որ մեր 
զօրքերը դասալիք չեն ըլլար, կը զարմանամ, ի՞նչպէս կապրին, ի*նչպէս կր 
տոկան ե ինչպէ՜ս սիրով պատրաստ են ամէն րոպէ ռազմաճակատ երթալու։ 
Մեր զինւորներու կեանքը կեանք չէ, աք լ պարզապէս նաՀատակութիւն... 

էս Հիացած եմ մեր զինւորներու ազգասիրութեան, աշխարՀի վբա( 
այսպէս Հերոս ղինւոր չկայ։ 

(շարունակելի) ՏԱՒե-Ն 

Գիշերն ասաղերու պարաէղ մ առկախված 
Ոսկի կամուրԼով՝ քաղաքի՛ս վըյւայ, 
Գիշեր՛ս Հէքեաթ՛» է մեղմիկ երգրւաէ, 
Արիքով *Ա իորոմ՚կ. երաղաՀրմայ։ 
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՛՛Բեղի պիտ՛ չլսեմ Հէքեաթը բոլոր 

Իր Խաղիկներուն որ կր պրսպըղան, 

Եկո՛ւր» իմ աա%շ_անքս, եկո՛ւր, իմ աղո՛ ւոր, 

Որ վ>եգ օրօրեմ երգի մը նըման. • . 

՜Մովիւն ս*է£ ինկան աս աղերը ոսկի* 

Uf/էոիս անդունդին վերել. խոնարՀած՝ 

- Օ/չո՛ ւր, իմ Հքնաղ երազ աան^անքի, 

Ու մեծ աԷվւերուդ կախարդանքը լա՛ ո։ 

է/արա Ալներն աՀա՛ լիճերուն արծաթ 

Կը սաՀին ափերն իմ երազանքին, 

Եւ լուսն կա շող ակեր լուսացայա 

Նայ ուռիներու կ՛արա ա un ւեն Հոգին է 

Գ*եզի սլիա*ըսեմ Հէքեաթ՜ն երգելով 

՚Րր Խաղիկներուն և սրա ի ս մեռած, 

ւ՚իշերն ասա ղեր ու սլարաէղ մ* է ձգուած 

ԱնՀունէ ոսկեվառ երկնակամարով* s *։ 

Փարիզ Ս.ՐՍէՆ-եՐԿԱ£ 

1ւ._ԴէՊԻ ԶԱՂւՂԸՐԸ 
( Շ «AI ր n ս ՛Կ ա կ ո t. D- ի ս՛և ) 

Շատեր ինկած՜ էին մեռելներու, պէս» նոյնիսկ առանց պատառ մր բան 

ծամած ԸԱաէՈէ-> ս այլեւս չէի՚ե ուզեր շարժիլ* էլր փափաքէին գէւ°ՐԷՀ ամԳ՜ 

տեղ անցընել, քիչ մր ոյժ ամբարել այն նոր յոգնութեանդ եւ. նոր ցաւե

րուն Համար որոնց պիտի ենթարկուէինք ճամրան շարունակելով։ ք)րովՀե՛ 

տեւ կառուղին չ ինչպէս կառապանները կ՚ըսէին, միշտ գէշ էր ատկէ անգին* 

Այս մտքով* գիմում եղաւ մեր վրայ Հսկող ոստիկաններու և զինուոր՛ 
ներու պետերուն, թ ա յ ց դիմումը անաց ապար գիւն է Գիշերը անպատճառ 
ԳալԷճիգ պիտի անցընէինք։ էյւ, տակաւին երեք չորս ժամուան ճամբայ մը 
ոմն Էինք մինչեւ այգ գիւ֊ղր։ Նոյն իսկ Հրաման տուին որ պատրաստուինք 
ան մի £ա պէս կառք նստելու Համար, ո րպէս զի մութէն առաք կարենանք 
Հասն եւ։ 
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Մերիններէն չատեր գացեր չոր խոտ ճարեր էի՛ն, կառքերուն մէշ 
կը փռէին՝ ճամբուն յոաժանքր մեղմելու յոյսով։ Ամէնէն ոգեւորուած՜ը՝ այգ 
աշխատութեա՛ն մէ^՝ Մէքայէէ, t/ամտանճեանն էր, քանի մը ՍկիւտարցիՂւերու 
Հետ որոնք խուրձ խուրձի վրայ գնելով աղուոր մը կահաւորեցին իրենց կառ՛
քը։ Գացեր էին նոր էն խոտ գնելու, երր ոստիկան մր եկաւ, դիս Հանեց այն 
ծ՜առին տակէշն ուր երէլնցեր էի, և. ուրկէ շարժելու փափա՞ք թէ կարողու
թիւն չունէի, լաւ չեժ յիշեր Հիմայ։ 

Ո ս աի կանին Հրաւէրը այնքան ստիպողական էր որ ստիպուեցայ ոտքի 
ելլել։ Ւնծի միացան նաեւ քԱօճասարեան և S* Վյսրդան քաՀանայ, որոնք 
մեր կառքր կր փնտռէին։ 

I—Բայս ի*նչ կեցեր կը տնտնաք, ատեն չկայ* պոռաց ոստիկանը* 
—կառքերնիս կր փնտռենք, ըսաւ Տ» Վարգան։ 

• —կառքերը մասնաւոր չես» ելէք այգ կառքին ժէք։ Հ 

էւ մեգի ցոյց տուաւ այն կառքր, զոր էթամտանճեան ու ընկերները 
կա Հաւորեր էին այնքան Հանգստաւէտ կերպով մը։ Հրամանը կրկնել Հար– 
լինք, Լ երեքս մէկ կառք ցատքելով երէլնցանք խոտի գէզերուն վրայ։ 

Վերքեն՝ ՝ տեսնել պէտք էր Աամտանճեանի ՝դէմքը։ իրենց րաժին ին
կեր էր աքն աղտոտ ու անպիտան կառքը որով մինչեւ Ըավլի իք ած էինք։ 
Ամիսներ ետք գեռ չէր մոռցած ա յ ս պարագան ու երբեք չուզեց Հաւատալ 
թէ ատոր մէֆ յանցանք մը չունէինք, թէ այգ Հյավւշտակումրյ»,— ինչպէս 
կ՚ըսէր,—բռնադատուած էինք կատարել ոստիկանին Հրամայողական ստիպ
ման տակ։ 

՜ճամրան՝ նշանակելի րան մը չունեցաւ մինչեւ Գալէճիգ։ Ոսկորներու 
ցաւր միայն կր տեւէր նոյնքան անողոք կերպով մր, որովՀետեւ կառքերուն 
ցնցումը խորտ ու րորտ կառուղիին, վրայ կը շարունակուէր միշտ նոյն սաստ՛՛ 
կութեամր։ Բայց երբեւա Հանգիստի պա Հեր կ՚ունենայինք, երր կառուղին 
ձգելով կառքերր կը սկսէին. յառաջանալ մարգագետիններու վրայ!քն։ Մէկ 
քանի աննշան գիւղերու, մէ^էքն անցանք այգպէսով։ Լոկ յլիներ ու պզտիկ 
աղաք անոնց մէֆյ էրիկմարդիկ, նոյնիսկ տարեցները, դրօշի տակ էին վա
ղուց։ Տեղ տեղ, ցանքը լքնա g եր էր անվթար, որովՀետեւ Հնձող ձեռքեր կը 
պակսէին։ Գիւղի Ար մօտ^Հ. կսւռքերր կանգ առին և թո[ոՐ Հեծեալ ոստիկան
ները, զին ոլորներն ու կառա պանն երր աւարի տուին յարդի* ^ife էս^_ Դաւ"էէ 
աՀագին գէզեր, առանց կարեւորութիւն ընծ՜այելու կիներու բողոքին և 
անէծքներուն։ Մէկ քանի զինուորն եր իրենց Հետ բերեր էթն նաեւ չոր խո՛ 
տի դէզեր, կը ծախ էին մեր իններուն։ 

Լուսնակ անուշ գիշեր մըն էր, Ա նոր1քն մեր աչուըները անբաժան 
էիս լուսնան որուն կը նայէինք այն մտածմամբ թէ Հեռաւոր "իր^էՒ՚^^Ր^^ 
աչքերն ալ թերեւս այգ պա Հուն անոր կը նայէին։ կարծես կր քանայքքնք 
լուսն քէն միջոցաւ անոնց Հետ Հաղորդակցելու։ ԱրգԷքն տակաւ, նայելով նայե– 
լով, լուսինը աքն սիրական դէմքերէն մէկուն ու ժիւսին նմանութիւնը կը 
ստանար յա հորդաբար։ 
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Միակ միքադէպր կառքի մը անիւներէ՛ն մէկուն խորաակումր եղաւ։ 
Նախ ամբողք կարաւանը սպասեց,^ յուսալով որ շՆւտով կր կատարուի նո
րոգութիւնը, րայց վերքէն, գինուորներ ճղուեցան այն կառքին մօտ, և մենք 
իքանք Գալէճիգ։ j | | 

իյանր՝ որուն առք եւ կեցան կառքերը ե որ մեզ պիտի պատսպարէր 
այղ գիշերը, Հազիւ թէ քսան Հոգիի ննքարան կրնար դառնալ։ Բայց ստոր՛ 
նայարկը, սրճարանի վերածուած աՀագին սրաՀ մր կար ուր^Թուրքերու 
ամբողք բազմութիւն մր խռնուեր էր մեր Հա սա լ ատեն ր։ Յիսուն ՚^Հոգի 
կրնայինք տեղա ւո բուի լ այնտեղ, Հոգ չէ թէ քարեր ւն վրայ։ Ոստիկաններ 
որոնք այս Հաշիւը ըրեր էին, մտան .այգ սրաՀէն ներս, ե որովՀետեւ 
թՈՎ-ըքնրր ՎգաՀվէ սէօՀպէթիձի նստած՝ չէի՛ն ուղեր տեղերնուն շարժիլ* խա
րազանները բարձրացնելով մէկ քանի վայրկեանի մէք i: մաքրեցխն սրաՀը, 
մարղոցմէն անշուշտ, ոչ այն զարՀուրելի աղտոտ ութ ենէքն որ կը աիըէր ամէ^ն 
կողմ։ Ս ի կառ ի ե նարգիլակներու հ՜ուխ ր թանձրացեր Էր այնքան որ կաբելի 
չէր շնչել։ Գետինը՝ քիչ մը ամէն կողմ թուք, պտուղի կճեպներ, կերակուրի 
ւքնացորդներ, մանաւանդ սոխի կանանչ ծ՜իլեր ե ասոնց ամէնուն Հետ զար
Հուրելի դարշաՀոտութիւն մր զոր բոլորովին անտանելի կր դարձնէին մօ
տաւոր ու անտեսանելի՜ ճ է մի շէ մը բղխոդ զարմանազան Հոտերր։ 

Մերխնները, ՀետզՀետէ այդ սրա Հը կը լեցուէին։ Բազմոցի տեղ ծ՜ա
ռայող բարձրաւանդակն երր բռնուեր էրն վաղուց։ Հասնողը կիյնար ու 
կ՚երկննար, այնքա՜ն յ՜ոգնած, քախքախուած էինք բոլորս ալ։ 

Լսեցինք որ վերր խանին սենեակներր մարգ կը տեղաւոր են և թէ 
այդ խուցերր աւելի Հանգստաւէտ ՛են, բայց անգամ մը իյնողը ալ չէր ուզէր, 
չէր կրնար տեղէն շարժիլ։ 

—Տդաք, զգուշացէք, պոռաց, մէկը, ոքիլներու ամբողք բանակ մը կայ 
գետինը։ 

Ոքի՜է • • Բա1ց մեր ընկերներէն մաս մր կը խռկային արդէն, 
ուրիշ մաս մը՝ քնանալու վրայ էր, ՛Ս"/" իսկ գետնի քարերդլն վրայ, որոնց 
երկայնքը խումբ խումբ տար ածուեր էխն շատեր, առանց ծածկոցի, առանց 
անկողնի պատրանքր տուող ձորձի կտորի մը։; ՚Բռլնր սփոփանք մըն էր 
որմէ չպիտի կրնային Հրաժարիլ, եթէ նոյն իսկ իրենց ըսուէր թէ վերէն 
կրակ թափելու վրայ է։ 
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Խաղաղութեան Համաժողովէ ան– 
դաւՖերԼխ մասնախումբ մը սկսած է 
զբաղւիլ Հայաստանի սահմաններուն 
գծումով* 

Մեր ստացած; տեղեկոլթիւններուն 
Համաձայն երկու Հայ ասա աններ ու մի
ացման խ՚եդիրր լուծուած է։ Հայկա
կան պետութիւնը պիտի ամփոփուի 
նախկին Թրքական ե նախկին (հու* 
սական Հայաստաններու միացումով։ 

Հաւանաբար մինչեւ մէկ ամիս էն 
վերջնականապէս որոշ ուած %Ը11ան 
Հայաստա՛նի սահմանները։ 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԱԿԱՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ 

աթ£ Մնգլիոյ ե ֆրան սայի պաշտօնա
կան տարեցոյցներու մէ£ որոշւած է 
արձանագրել Հայաստանի պետու
թիւնը իր ամբող£ կազմով ե մանրա
մասնութիւնն եր ով։ 

Բհ֊ՊԻ ԿԻԼհԿԻԱ 

Միացեալ Պատուիրակութեան կո՜ղ– 
մէ Կէլիկիա մեկնեցաւ Տիկին Զապէլ 
էքսայեան, տեղւոյն՝կրթական և որբե
րու գործեբու մէք աջակցելու. Համար 
Պ* Մ* Տա մատեան ի։ 

ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՕՐԸ Կ՛ ՊՈԼՍՈՅ ՄՒՏ 

կ* Պոլսսյ Ագգ՛ իշխանութիւնները 
Համաձայնութեամբ pn£np ընկերակ– 
ցութիւններու և յարանւանութեանց, 
ժուժկալութեան օր մը որոշած 1ան, 
որուն արդիւնքը յատկացուած է Ազգ* 
էքն ա մատ արութեան։ 

Բոլոր նայերը փաղանգի առթիւ 
իրենց ծախսելիք գումարները յանձ՛ 
նած են թաղերու, մէԼ կազմուած 
յանձնախումբերուն։ 

ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՄԻՏԱԶԳԱՅԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ 

ԵՒ ՃԱՅԵՐՍ 

Փարիզի մէչ\ Հասաաաուած Առեւար* 

Մի ^ազգային թանգարանին բացմա՛ն 

աոթիւ Հացկերոյթ՝ մը ո ար քոլեց աւ նա– 

խազա>Հութեա՚մբ Ֆրանսայի առեւտրա

կան նախարարին։ Այս Հաց՛կերոյթ՜ին 

Հրաւիրուած էին Պ» Պ» ԵՆ ԱՀարոնեան , 

Պօ ղուս Նու-պար, ^օր« Կ որ կանեան եւ *հ* 

. Նորաաունկեան։ 

Փի լքանանք թ՛է՝ ամս (ժ՛անաւար ան ի 

Արեւելքի և Հայասաանի բաժինն երր 

յանձուած են Հայ ընկերութեան մը։ 

ՃԱՅԱՄՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿԻՆ ՃԱՄԱՐ 

Հայկական բանակին սաւառնակի 

Վերաբերեալ սլէաքերուն Համար նուի" 

րած են* 

Քէլէկեան խստն 40,000» ֆր. 

Պ. Հ. ճէվաՀիրճեան 40,000 \ 

Պ. Ժ. Մալգոմ, 5,000, 

Պրք. Վ. ե Հ. Բուլճեան եղբարք 2000, 

Պ. Խ. ներսէսեան 2000, 

Պրն* Մ աքս Վար զերեսեան 50 ձեռք 

ճերԱպակեղէն տրամադրած է Հայաստանի 

Հանրապետութեան Փարիզի պատուի՛ 

րակութեան Հայ բանակին յատկացնե

լու Համար։ 

Ուրախ ենք որ Փարիզի Հայ զաղու՜ 

թիս՝ մէ£ շարժում մը սկսած է այս ուղ– 

ղութեամբ և յոյս ունինք որ գա դո ւթ էս 

ուրիշ շատեր գրական փաստերով, ի՛

րենց Համակրանքը պիտի յայ ան են դէ

պի Հայ բանակն ու կառավարութիւնը։ 

ԱՍՈՒԼՒՍ ՄԸ ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ ՆՒՒՐՈՒԱԾ 

Հ» 3» Դաշնակցութեան Գրասիրաց 

Ակումբը գրական ասուլիս մը կազմա

կերպած է Սիամանթօի նուիրուած։ Տա՛ 

ռաԼիկայ Նաբաթ գիշեր 44 Փեար, ժամը 

8 ու Լ\էսին Société Savante/* սրաՀին 
մէ^_։ Պիտի խօսի երիտասարդ բանաս

տեղծ Արսէն-Երկաթ։ 
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ZU3 ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ խԱ2Ը 

Հաճոյքով կիմանանք թէ՝ Փարիզի 

մէԼ քա՚եի մր անձնուէր Տիկի՛ններ և Բը~ 

ժիշկնեբ, ա գգուելով Հայ ասա ան ի խը 

սա մա աար ութ եան նախարարի կոչէն, 

կազմած են Հայ պեաական կարմիր հա՛ 

չի Փարիզի մասնաճիւզը։ 

Ս օա օրէն Հրաւէր պիաի Աէէայ աը– 

ր ամաս զիր բոլոր ուժերուն ե ընգՀ. ժողո

վի ժլ» ԺԷԼ պիաի մշակուի ծրագիրն ու 

կանոնագի րր ու յետոյ պա շաօնասլէս 

կազմուած պիաի Հռչակուի մաԱնաճիլղը։ 

էԱՊՒՆ-ԳԱՐԱ-ձԻՍԱՐՒ ՃԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ 

Այս նիւթին շոլրք_ Հրապարակային 

բանախօսութիւն մր պիաի կաաարէ Պ* ֊ 

Հայկ– Ար ամ *fiի պարեան, Հէնգշաբթի 

գիշե՛ր 5 Փեար. ժամը 8,30ին Սալ աէզ 

Ակրիքիւլթէօրի *քէ2_։ Գեղարուեստ ական 

՛ճոխ բաժին մը պիաի ունեն այ երեկոյթր 

..որուն Հասոյթը պիաի յատկացուի Նա՛ 

պին-*հարաՀիսարի ե Սեբաստիոյ որբե* 

բուն։ i!!r*'r! 

ԲՐՕԲԱԿԱՆՏԻ ՃԱՄԱՐ 

L'Orient Illustré պարբերաթերթը ո– 
բոշա ծ է իր յաոա$_իկայ թի*՜ը նուիրել 

Հայ ասա ան ի, իր ԷԼ\երը գար զա ր ւա ծ պի– ՝ 

յո ի ըլլան Հայկական բազմաթիւ պատ

կերներով և քար ա էսն ե ր ո վ։ 

ԼԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ եհ ՈՐԲԵՐՈՒՆ ՃԱՄԱՐ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Փա֊ 

րէզի պատուիրակութիւնը ի նպաստ 

Հայկական բանակին ստացած է շնորՀա– 

կալութեամբ Հետեւեալ գումարները» 

Աւո ի ս-Ապապա ի Հայ գազութէն 41943,30 

ֆրանք։ Պ • ՎաՀան Չիլինկիրեանէն (Ա֊ 

աիս– Ապապա) 500 ֆր* Պ* Պետրոս Փա

փա գեանէն (Հարբար) 4000 ֆր.։ ԸնգՀա

նուր գումար՝ 43443,30 ֆր՛* 

Ի նպաստ Հայ որբերու, Լոս Անճէլոսի 

(՛Բալի ֆ օրն իա) Տիկնանց Որբախնամ 

Միութենէն 4393,65 ֆր.։ 

Օբիոբգ ՏիրուՀի Զարափեանի Ժընէվի 

*քէ£ տուած երաժշտական երեկոյթէն 

ի նպաստ Նուշի ի որբերուն 850 ֆր»։ 

ԸնգՀ. գումար9 5243, 65 ֆր.։ 

ՍԱՒԱՌՆԱԿԻՆ ՃԱՄԱՐ 

17 փեար. £աբաԹ՜ գի շեր m. ա՛ն կա դա՛ս գի սե_ 

զա՛նին նափրա տո ւա եր ոսն ցանկը. 

B-օփ՚ճեան 100, ՏքԹ՛* Լ* ճաւքբարձոսմՆան 150 Մ* 

Վ_արգերեսեան 300, Լ. Արասքեան 20, ՏօքԹ՝. Ալ. 

լա1)վերաի 100, Աա փակեա՛ն եղբարք 150, Արաս* 

^արոնեան 200, օմՂ» 20, ճ * "յր քիւգարեան 20, 

Սալասստեան 20, 3* Ե^իմնսւե 200, կ. գասաս^ 

եան 10, Պօդոսհան 20, տիկ՛ b* Սա1)ակեան 50, 

niTû 20, Աո.աքելեաՆ 40, տէր ես տիկի՛ն լյե գրա կ 

200, C\tT% 20, Ասատոսրեան 30, b- ճրկայհան 10, 

գ. դնրձակեան 100, 0p. Մարմարեան 20, Op. 

Թ-օփալեան 20, Ա. ր. 20, Ա– ՊասւքսւճեաՆ 50, 3. 

գասաարեան 50, լու.1)-ֆիկ 20, Մնլբո՚նեան 50, 

Տէր ես Տիկին վ_արպետեան 100, ՏօքԹ. շաւ.ու,շ., 

եան 50, Օր– ԱգամՆան 20, Օր՛ իվօն 0 « | է ն 50, 

ՏօքՍ". Նէ»|րոսգ50, OP- Մաննիկ 20, 0p- S» Զա. 

ոօսփեան 50, Ի». Ե0փււ"եան 50, Օր՛ Աօնա Փա. 

փագեան 50, Միջասեան 1Q, (1)տիգրան սիմօնեան 

2000, Տիկին Ագաւքեան 20, ք\մՂ» 2, Մանոսէ« 

Ոսկերիջեան 2, Զ.. Պասւքա՚Զհան 10, Գրիգոր &ԷԹ\. 

վաՔեան 40, Ա. £ա()րիկեան 30, Op. b* ՊասմսՀ, 

ճեան 50, Տիկի՛ն կապի գրիգորեա1ւ 25, Համբար, 

եան 50, Տ* գ էոր գ ե ան 70, ճայկ Ագարեան 100, 

Ս. Մամասեան 20, Միսաք Տե՛ր Սարգիսեան շ0, 

Տիկին Z էր մ՛ի՛ն է Պարոն եան 50, Մ՛ Uq արեան 50, 

Ոս"1ւ 20, Մ– տի^րկէրե**՛^ ^0, Ա» Յով^ա՚ննէսհան 

50, Ա. Շաֆրիկեան 20, Օր՛ ՊօյաՏեան 20, 3- Պ", 

յարեա՛ն 20, Սէրվնաե 150, Գարագոջ 20, Ոմ՞՛ն 

20, 1ր. Անտ. 20, ք\մհ 500, Մ> ճաւքբարձոսմՆա՚ն 

30, Միսաք 25, Օմն 5, Փոքրիկն Ալիս փափագ, 

եան 50, Եդիա ՄելքոԱեա1ւ 50, Փոքրիկն է գ ւ ա ր գ 

ձաս^արձոսմ՚եա՚ն 50, Փոքրիկ՛ն էօժէնի Պարոն, 

հան 50, Օրիորգ Ա՚ն՚նա Աա^ակեան 50, Պա», 

ջաքճեան 20, Տիկին ՊասմաՏեան 50, Մ«»լ« 

եան 20, Զ Ն ալ պ անտ եան 50, Ա. £ա*նըւքեան 20, 

Ահագեան 20, Մպ}րեա1ւ 20,՝ Ա, բարսեղեան 110, 

ը՝նգ()անոսր գոսմաթ՛ 6559 ֆր.։ 

(1) Պ. Տ» Սիմօնեանի խո«տացած 2000 ֆրան, 

քի գումարը, ի՚նջպէս 1ւաես անցեալ 0-իւ.ու[ 

ծանոսցսած 200 ֆրանքը, րոլորը 2200 ֆրանք, 

յ է գանձոսած տակասի1ւ։ 
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64 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՈՒՆԻՆ 

Հայոց եկեղեցիիս Հասցէով բագ մա– 

թ՜իւ֊ նամակներ եկած ենէ ասոնց աէրերը 

անծանօթ են Հոգեւոր Հովիւին։ 

Այգ նամակները մեգ յանձնուած են 
գանելու Համար իրենց աէրերը ՚՝ որոնք 
Հեաեւեալներն են* 

Պ. Պ. Կ* Գարաճա (Աթ էն քէն եկած)։ 

Տօքթ* ^րիգոՐ Ար ի սա ա կէս Մ խճե ան 

(Օվաճրգէն)։ Գաֆէսճան։ Կարապեա 

իՒիրեաքեան (արձանագործ)։ Մանուկ 

Ադամեան։ Ա արգիս Տէր Երամեան։ Հը՛ 

րանսւ Գանիէլեան։ Երջանիկ Պալեան (2 

նամակ)։ 3 ո վՀ անն էս ՈսկերիԼեան 2։ 

Յա կոր Տէր Յա կորեան։ Արշակ Մկրաիէ– 

եան։ Ռուրէն թ՚օփալեան։ Գրիգոր Պ՛ա՛ 

րակէօգեան։ Վաղին ակ Պարոնեան։ Հայկ 

Հէքիմեան։ Աս՛ր աա Ալթրրարմաք։ Յա՛ 

կոր Մինասեան 2։ Գէորգ թ՚ումանեանց։ 

Կարապեա Ավաճեան։՜ Երուանդ $Հաաէ– 

եան։ ՎաՀան Ալթունեան։ ՀՀօրավար 

թ՛որգոմ։ Աաեփան Մամիկոնեան։ ք՝էմ– 

-պէքեան եղբարք։ ՎաՀան քրոմինոսեան 

(կամաւոր)։ Մէլքօն Տէօվլէթեան։ Պաղ՛ 

աասար Տիգրան Մանկիեան։֊ Տէր Պօղոս՛ 

եան եղբարք։ J 

Այս նամակները սաանալու Համար 

դիմել խմբագրութեանս, առաւօտները 

ժամը 40-12։ 

ԱԶԳ ՛Հ՜. 

Հայաստանէ Հանրապետութեան 
պատուիրակութեան քարտուզարու՛ 
թիւնը կր fայտնէ է գիտութիւն Հոյյ՛ 
րենակիցներու որ ՝ 

Ա* Անցագիր և վզայականներ րս՛ 
տանալու և կամ անցագրեր վաւերա
ցնելու Համար,, պէտք է դիմել քար» 
տուղարութեան ամէն օր բացի Հի*–– 
րակիէ, ժամը & էն T։ 

fi* Անցագիր, ստանալու Համար 
պէտք է ներկայացնել նախկին ո և է 

անցագիր մր, կամ Համազօր վաւերա՛ 
թուղթ մր ու 2 լուսանկարներ։ 

ՔԱՐՏ ՈՒՂ. ԱՐ ՈՒԹԻՒՆ 

27 Av. Marceau 

ԿՈՏ ՀԱՅ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐՈՒՆ 

Հայ֊ Ֆրանսական պրօպականտին 

Համար ղատ .կարեւոր է որէ ամէն Հե

ղինակ իր գործերէն մէկ մէկ օրինակ 

ուղարկէ Հետեւեալ Հասցէին։ 

M. Frédric Macler 
A dministrateur-archiviste 

d e l à Revue des Etudes Arméniennes 
2 rue de Lille 2 Paris VII. 

կր իտն գրուի Հա լաստանի, Պոլսոյ 
ե րոլոր գա զութն եր ո ւ Հայ մա մուլքին 
արտատպել այս կոՀր։ 

ՍԱՒԱՌՆԱԿ ՄԸ ՀԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ZԱՆԳԱՆ ԱԿ ՈՒԹԻՒՆ ՈՎ. 

Ստացանք՝ Հայ րանակին սաւառ՛ 
նակային ե այլ պէտքերու Համար՝ 
Պ՛ Արշակ Սիսակեանէ ՏՕ ֆր. 

Նաի*որգ գումար 4100 

4Տ0 

Այս րամն քէն գումարները կ՚աւեչ 

նան Հ» {$. Դաշնակցութեան Փարիզի 

մարային րացաՆ ժողովրդական Հան՛ 

գան ակութ եան վրայ։ 

| | ' ֊ ՍՏԱՑԱՆ* 
Պ* Զ* Խանգատեանի պատրաստած՛ 

Հետեւեալ իսիսա շաՀեկան ե գեղե՛ 
ցիկ գորՆր. 

Rapport Sur l'Unité Géographique, 
de* l'Arménie 

բազմաթիւ պատմական ե փաստացի 

քարտէսներով։ 

Տ ^ Ր ^ - ֊ Ւ սւքք ա գիր ՛ ՏՕՔԹ. Լ. ՃԱՄԲԱՐՑՈՒՄեԱՆ 

ԽթԽաաԼ Spécial ճ <ւ VERADZENOUNT* fM Gérante; Mlle S. LACROIX 
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. ՏԱՐԱԵԱՆ 
Վ_աճաւՆակսւս_դեոծւսկ 

44, rue Lafayette» 44 
Անգլիական Լ. ֆրանսակա՛ն կեր սլա՛ 

սեղաններու, ճոխ աեսաէլներով ու իր 

ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու– 

թեամրր կր գոՀացնէ իրեն դիմող 

աճա խորդն երր։ 

<ԱՐՄԵՆԻԱ* 

քաջալերեցէք զԱրմենիաՖ շաբաթ ա 

թերթր, որ 34 տարիներէ ի վեր Ա ար՛ 

սէյլի ՚^էք կր՛ Հրատարակուի Ա** Փոր՛ 

թուգալեանի կողմէ։ Տր^ե. բժնգ. 20 ֆ, 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille. 

F O U R R U R E S 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 

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 1 A N 

ROBES. MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR 
Actuellement RÉCLAME , £ 5 0 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En lace Station N.-D.-de-Loretle 
Tramways : Carrefour Châleaudun 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 

Գրական, քաղաքական ե 

Հա սարա կա դիտական 

Բաժնեգին Հ> տլր»։ Հասցէ՝ 

1, BennetSt. BOSTON -Mass. 

՚Բաղքա. Ազգային Գրական 

կր Հրատարակուի շա

բաթը երկու անգամ։ 

Բաժնեգին 30 ֆր*։ Հասցէ՝ 

P. 0. Box 344, Ffesno Cal. 

Ց Ո Ի Ս Ա Ր Ե Ր ՚ ՚ - ք , 

ԵգիպտաՀայ Լրագիր, Ազգային, 

Գրական ե ՛Քաղաքական կը Հրա

տարակուի շաբաթր 3 անգամ Տարե

կան բաժնեգինն է 30 ֆր» 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE 

(Egypte) 

Օրաթերթ ազգային, գրական ե 
քաղաքական։ . 

Հասցէ, Imprimerie KechichianSMYRNË 

Բաժանորդագրուելու Համար դիմել 

ա գրութեան ut 

Բաժնեգինն է ւ> է> ֆր* տարեկան։ 

ԿԻԼԻԿԻԱ 
Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական 

Հասցէ, Journal Guiliguia» Rue Du 
van Yolou, ADANA 
fcÉjg Բաժնեգինն է 00 ֆրանք, դիմե– 

ագրու J եան ut 

ՀԱ8ԱՈՏԱՆ. •' 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) 

1ր Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե 

Շաբաթ օրերը։ 

Հասցէ, Journal Arménien HAYAS-
TAN Rue Br. Miladinovi 21—Sofia 
(Bulgarie) 

Բաժնեգինն է Տարեկան îil) ֆր* 

քվմբ 

խմբ 
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(30,000 ՖՀԱՆ-Բ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽ-ԲՈՎ) 

-. - ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ • ՀԱՆԳԱՆԱԿՕԻԹԵԱ-Մ^ ՝ 
ՆԱԽ ԱՋ ԵՌՆՈԻթԵԱՄԲ 

Հ. 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐՄՆԻՆ 

* f'v | II. I. Դ I; II Ջ | 
ԳԵ՛ԼԱՐ ՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՄԵԾ ԵՐԵԿՈՅԹ 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐ, 40 ՓԵՏՐԻԱՐ ԺԱՄԸ ՃԻՇՏ 8.50 ԻՆ 
SALLE DES AGRICULTEURS 8, Rue d'Athènes PARIS 

ա ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ 

ՕՐ– Լ– ՏէՄՒՐՃԵԱՆ . ••l̂ Jt̂ f̂̂ l'̂ py'tKi • (Աո-աջին է)աւա.ոյ մրցանակ փւււ.0-ւււկ[ւ, Փ.">|>|><լ|> 

ՕՐ– Տ– ՏԱՌԱՓԵԱՆ՝ - Գ ,Հ,• f .\-2$՝ \È*^ • ժ|1՞նէվի Ե("Ա<*2"՛"՛՞Տ՛՛՛ցէն 
ՊՐ– S- ԱԼհՔՍԱՆԵԱՆ 'B̂ wHS՜-'՝հլ՝'• • ' •'riSfe'- Յայտ՛է՛ի 0-ւա.շո i. liHu կա fj ա ր 
M'. Léoù K'artun . . . ՜ . . . . Pianiste Հա 

•M"" . Lui sa Myriel • M'y • ,• De la Gaité Lyrique et des grands 
^^tf^p concerts Classiques 

M" 1 0. Àntonia Pierre—Petit . " . - . i , Ier. prix de Harpe du Conservatoire et 

de Concert Colonne 
M 1 . François P e r p i g n a n . . . . Compositeur 

ՊՊ- Մ–. ՋԱՆԱՆ, «Լ– Ս֊ԼԱՃեԱՆ, X- ՍԱՐեԱՆ, Կ– ԿՍ.ԿՈՆԵՍ.Ն, , 
Յսւյա՚նհ դերասաններ եւ. երգիչներ 

Բարիզի երաժշաասիրաց խումրր ե St. GerVftiS^ երգիչները ղեկաւքա– 
,/արութեամբ ՏՕ&Թ- հ ՀԱՄ ԲԱՐՋՈԻՄ ԵԱՆի, 

Տոմսա1լեերուն դի՛ներ՛ն ե՛ն, 20, 10, S ֆրանք։ Տոմսակ՛ները ստա
՛նալու և. կամ փոխելու. Համար դիմել «Վերաձ՜՚նոլնդյւի խմբագրութեան; 

Տոմսակ՛ներու փոխարժէքր և ՚նուէրներր դրդել Յանձնախումբի գան
ձապահի Հասցէի՛ն՝ Mr. Sahatdjian 9, Rue Choron. PARIS 
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ffë&r • Directeur-fondateur : 

D i ï ) N H A M P A R T ^ O U M l ^ î s î i f f B'feevard St-Denis — PARIS.JX') 
Térfohone : N O R D 6 9 ֊ ST ^ ^ 
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ՈամաՂւ, 

Վ ԵՐԱԾՆՈՒ-ՆԴ \ 
Կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

ւրգագինն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S ո լար 

Դրամ, ՛նամակ 
ԲԱՑԱՐՋԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօ 

Dr. LEON HAMPÀRTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis.. 16 

րէնի Հասցէին 

՝ : § J § f ՝ - ԼՈՅՍ XI;IIIU\* ֊ • • ; ' • Հ / 
« ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԴԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈԻՆԱԿՈՒթԵԱՄԲ 
• Բ՚ԱԶՍ՜Ա&Իի ԱՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆեՐՈՎ– 

Գեղարուեստական գունաւոր նկարներ՝ Արշակ Ձ}էթվաճեանէ, Վ. 

Մախոխեանէ և Հր. Ալեանաքէ։ $lf$fc 
Յօդուածներ ունին՝ Ա. . ԱՀարոնեա՛ն, Ա. իսաՀակեան, Սիամանթօ, 

Վարուժան) Մինաս Ձէրազ, կ. Բաեմա^եան, Բբօֆ. Ա. Տէր Յակոբեան, Ա. 
Անտօնեան, քհաֆ. Աարդարեան, Արմէն-Գարօ, Վ. թ՛աթուլ, [է. Շիշմանեան, 
Ս1. Վարանգեան, Ա՛. Յակոբեան, Օր. Լ. Տէժ՝իրճեան, Մ. Պարսամեան 
Հ. Զարգարեան, Գաբեգին Վրգ՛ 3՛ ճ՛ ԱիրՈ՚Յսի, ՜Աբսէն-քյրկաթ, Ա՝. ՏՀանան, 
Տօքթ. կարօեան, Խարազան և երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 42 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մ ահո՛ւն, մահո՛ւս. 

H! Ա Հ 11 V - Հ Ա Ր Ի Կ Ե Ա Ն | § 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՀ*Ը ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչսլէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ> ՀԱՄԵՂ. » ՄԱ-ԲՈՒՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, rue (((' la SoiItOIllie. ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ճԱԵԱՐԱՆին մէ1 կարելի է գտնել արտասաՀմանեան բոլոր 

Հայերէն թերթերը։ -.Métro Saint-Michel—Odéon 

ՖՐԱՆ-հՕ-ՀԱմ • ԸնԿԵՐԱԿՑՈՒԹՒՒՆ | 
ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՚ ՀԷՅ 

Վկա/ուահ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէս 
Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Յ Ա Կ Ն ե Ր 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue dé Cléry PARIS 
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ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

I ՓԱՐԻԶ, Ո–, ՏԱՐԻ 

թիի Տ—7 ՓԵՏԲԻԱՐ 1920 

ԽՄ Բ Ա Գ Ր ԱԿ ԱՆ 

ա ա ա ՝ Հ ա w ՝ ՄԵՐ.՚ԴԵՐ^Ի1, ՈՅԺԸ 

Հաշտութեան կոնֆէրանսի Յուսւար 28֊ի պաշտօնական գրութեան 
պատասխանելով Տունւար ՅԱի գրութեամբ. Հայաստանի Հանրապետութեան 
պատուիրակութիւնը շնորՀակալութիւս կր J այ ան է Հայկական պետութեան 
ու կառավարութեան ճանաչման առիթով և միաժամանակ յոյս կը յա,տնէէ 

„ր Հայաստանի սաՀժաններր որոշովս Հայ ժողովուրդի արդար տոկալու– 
թիւններու Համաձայն։ 

p Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի սաՀմաններոԼ նկատմամբ անպատիւ, 
վաճառք Է սկսուած և որ Դաշնակից պետութիւններր որոշ դժուարութիւն֊ 
ներ կը յարուցանեն մեր ժողովրդի օրինական պա Հանձել* ոմն դէմ։ 1916 
թուականի տխրաՀոչակ դաշինքր, որով երեք մեօ֊ .պետութիւններ գաղտնի 
կերպով կը կարգադրէին Հայկական Հողերու խնդիրր և մեր արիւնաներկ 
կիրը կը յանձնուէբ Հզօրներուն — այսօր նորէն կը վերադառնայ։ կի/իկիան և 
Արեւմտեան նաՀանգներր զոՀ կերթան այղ գաղտնի պայմանագրութեան։ 

Ամրով Հինգ տարի Հայ ժողովուրգր կռիւ մզեց Դաշնակիցներու Հետ 
միասին թուրք գերմանական զինակցութեան դէմ, Հաւատալով որ այգ կռիւը 
տեղի կունենայ փոքր ագգերու ազատագրութեան Համար։ Այդ Հաւատքի 
մէ1 մենք ամէն ինչ դրիսք ե զոՀաբերեցինք այնքան, որքան ոչ մի մեՆ պե
տութիւն զոՀաբերաՆ է Համեմատաբար։ 

Դառն է խոստովանէի որ մեր ժողովուրդի այդ անխարդախ Հաւատքը 
մինչեւ Հիմա չփոխարինուեցաւ և այն խոստուՏներր, որ պատերազմի ընթաց, 
քին մեզի ըրին միւս փոքր ագգերու Հետ միասին—այսօր ոչ միայն կը մՈա 

նան անկատար, աք լ և կը թուին ծաղր ու Հեգնութիւն։ 
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ee ՎԵՐԱԾՆ ՈՒՆԳ 

Մե՛նք տեսանք, որ Հայկական կոտորածները լաւագոյն առիթ կը Հան՛ 

դի սան այ ին Դաշնակիցներու ձեռքը՝ վարկարեկելու Համար Գերման կառա– 

վարութիւնը և ժողովուրդը։ Այսօր այդ առիթը այլ ես Հարկաւոր չէ— և 

Հայկական կոտորածներու պատմութիւնը ձանձրոյթ ու նեղութիւն կր պատ

ճառէ բարոյականութեան յաղթանակի Համար կռուող կառավարութիւներուն։ 

ԷԼ արդին անպատիւ կերպով Հանդէս կուգան նոր տեսակէտներ։ Բա

ւական չէ, որ ընթացք կը տրուի 1916 թուականի գաղտնի դաշնագրութեան, 

այլ եւ առաք կը քաշուին Մ ուսթաֆա ՚Բէմալ, Ատրբէքան, մ ո ւս ի ւլման ա կան 

երկիւղներ, նոր դասաւորուին եր ու նոր շաՀեր։ Այս նոր շաՀերուն կուղեն 

դարձեալ ղոՀաբերել Հայ երկիրը և. Հայկական արդար դատը։ 

ԱԼ կիէիկիային ու Տիգրանակերտ1խ զատ, որ աՀա գին Հարուստ Հոդա՛ 

մասով կանցնի 1916 թուականի Հերոսներուն, իյարրերղը, Ա՛երաստ ի ան կը 

յանձն ո լին Մ ուսթաֆա ՚Բէմալի բարբարոս կառավարութեան, Երգն կան, Տր՛ 

րապիղոնը, անգամ Բարձր Հայքի նշանաւոր բերդաքաղաքր կը վտանգուին ե 

թիւրքաց Հայաստանին, մեր պատմական եր կրէն կը փորձեն մեղի թողուլ 

Վանը, Ա*ուշը, Պիթլիսր մի ալն։ Վէճի տակ կը գտնուի մինչեւ իսկ Սեւ ծ՜ո

վի վրայ սեփական Հողամաս ունենալու Իգդիրը ե Հայ ժողովուրդի, Հայկա

կան պետութեան պաՀանքներր կուզեն գոՀացնել տնտեսական ելք տալով 

միայն դէպի ծ՜ով ձՊաթումի ազատ պետութեանդ "իք_ով* 

Այս դաւագրական մտածողութիւնն երր Հարկ Համարեցինք յիշատակել, 

որպէսզի Հայ ժողովուրդը ե Հայ Հասարակական կարծ՜իքն իմանալ, թէ ի ՜ ն չ 

պայմաններու մէք կը գտնուի մեր Իգդիրը ե ատկէ պէտք եդած^ եզրակա

ցութիւնն երր Հանէ։ 

Ա^ելի բախտաւոր վիճակի մէք չէ Հայաստանի Հիւսիսային և արեւել

եան սաՀմաններու ի՚նգիրը* Յայտնի է որ կովկասեան Հողի վրայ մեր դրա

ցի Հանրապետութիւններր կը ձգտին տիրանալ մէկ կոզժէն՝ Ախալքալաքին 

ու էօռիին, միւս կողմին՝ ՂարաբաղինՀև Զանգեզուրին։ձ Յայտնի է ամին 

անոնց, որոնք շատ թէ քիչ ծանօթ են վիճակագրութեան, պատմութեան ու 

աշխարհագրութեան, որ վեր^յիշեալ չորս երկրամասերուն մէք խոշոր մե– 

ծամասնութիւն կը կազմէ Հայ ժողովուրդը և որ այգ երկիրները աշխարՀա– 

գրականօրէն կը պատկանին Հայկական բարձ՛րաւանդակին։ 

Չնայելով այս բացարձակ իրողութեան, մեր դաշնակիցները ցանկու

թիւն կը յայտնեն այդ երկրամասերը—Ախալքալաքի բացառութեամբ թերևս 

—յանձնել Վրաստանին և Ադրբէքանին, տալով անոնց մօտ կէս միլիոն առողք, 

կենսունակ Հայ ժողովուրդ։ Դաշնակիցներու այս քաղաքականութիւնր 

կը բացատրուի շաՀերու նոր դասաւորութեամբ և նոր դաշնակիցներ դրրա– 

ելու մտաՀոգութեա-մբ, դաշնակիցներ որ կարողանան կռուիլ Հիւսիսի 

Յեղափոխութեան դէմ։ ԱՀա թէ ի՚նչպէս կր զոհաբերուի Հայաստան ր։ 

Հայ ժողովուրղր այս նոր ոտնձգութիւններուն դէմ պիտի պայքարի 

անշուշտ, զինուած՜ այն խորխն գիտակցութեամբ, որ պատմութիւնը, քաղա

քակրթութիւնը, տնտեսական տեսակէտները, ա շխարՀագրութիւնր, անգամ 

ա զգաբն ակչա կան վիճակագրութիւնը, չնայելով այնքան ծ՜անր եղեռնագոր– 
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Նութիւններուն— կր խօսի՛ն է ՛նա ասա Հայաստանի։ 

IH էւ այս բռլորը ստեղծ՜եք ու֊ Համար՝ դարձեալ ու դարձեալ ան Հրաժեշտ 
է մեր ներքին ոյժը։ Թող Հաք ժողովուրդը խորապէս գիտակցի այս ճշմար
տութիւնը, որի փորձառական աբտայայտութիւնները մենք տեսանք շատ 
I աճաիյ։ 

Աքդ ներքին ոյժը — մեր Հանրապետութիւնն է, մեր ժողովրդական բա՛ 
նաէլն է, մեր բնաշխարՀի չարքաշ ու աշխատող ժողովուրդի ան սա Հման 
անձկնա զո Հութիւնն է։ 

Այդ ներքքէն ոյժով պետութիւններր մեզ ճանաչեցին, Հակառակ ալն՛ 
քան դաւադրութիւններուն, որ մի օր կր բացուին անշուշտ։ 

Մեր սաՀմաններու Հարցը — կախուած է մեր ներքին ոյժ^ն։ Թոզ բոլոր 
Հայ ժողովուրդը խմբուի այդ ոյժի 2_ուՐ^Ը» nP այս°ր մ ի ա կն է ՈՂ±\ ուշ՛ 
խարՀի առք եւ, իբրեւ մեր դատի, մեր նուիրական իրաւունքի պաշտ պանր։ 

Այսպէս մենք կը յաղթենք» • . 

ԴՐԱԽՏԻ ԵՐԿԻՐ 

Պիաի ճաճանչէ, խաւարի՛ն մէչ\էն, Այգը լուսածին, 

Ո Լ սլիա ի դարձեալ սոխակներ երգեն Հայրենի երկրին։ 

Ակութը մարած, նորէն սլիա՝ վառի կըրակով ոսկի, 

Տաճարներն Համբուն. սլիա* կըկէն լեցուին, րոքրով 

կն ար ո լկի : 

Հ/*ղին խոր երէն սերմերը յուռթի Հունձքերուն վաղուան, 

Պիտի ընձիւղին, զմրուխա ներկելով դաշտերը գարնան։ 

Վըրէժի շունչով պիաի դաշներգէ քնարն Հայրենի, 

ՄաՀերն ու սուգերը, անծայրածիր ծովերն արիւնի։ 

Ու մոխիրներուն, աւերակներուն, շիրմաստաններուն, 

Վրայ սլիա ծա թէ Արեւին ոսկի շառափը ան Հուն։ 

ԵԼ բոյրով օծուն, շողերով Լոյս ի ու ճառագայթի, 

Նորէն սլիա* ժսլաի, արեան ծովերէն, Երկիրն դրախտի։ 

Վ-ԱՈ-ԻՆԱԿ ՊՒՔԵԱՐԵԱՆ 
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08 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ՀԱՅ Զ Ի Ն հ Ո Ր Ը ; 

Այս մէիցիս մեզի, կր մօտենայ գնդապետ ՎաՀան || Առաքելեան, 

՝յ ԲեՐ՜ ւտա 
զօրավար Փիրումիանի սպայակոյտին պետր, ե ժպիտով մը ինձ կո 
ԴռՐՐ այՑ^Ժլոլ Համար անհրաժեշտ արտօնագիրը, մեզի ւՀ կընկերանար երի
տասարդ սպայ մր։ Շնորհակալութիւն յայտնելով կը բաժնուինք։ 

ինքնաշարժը կ՛սկսի բերդի օձապտոյտ ճանապարհներուն , տաժանելի 
վերելքը։ Յետոյ ան Հա տնում աստիճա՛ններէ ե .զառիվերն երէ մագլցելով, վեր 
կր բարձրանանք։ կող^ունենք Հայկական Եռագոյնը, որ ամպածրար ամրոցի 
մը խրոխտ բարձունքին վրա ի շքեղ վէտվէտուենեբով Հոոերուն դէմ կը 
ծփծփար ծածա՜ն ծածա՜ն։ 

՚րաղաքը կը տարածուի մեր ոտքերուն տակ* ե մեր չորս դին շուր
ջանակի բերդերու անվերի Հդք^այ մր։ կարսը Հբերղապաա քաղաք մ*է, իր 
2 Ո 1 ֊ Ր Լ \ գանուած՛ բլուրները բոլորն ալ ամրութիւնն եր ունին։ 

Զօրանոցներ, բնակարաններ, պա քարեղէններու մթերանոցներ, ռազ
մամթերքի պա Հեստներ ամեն տեղ աչքի կր զարնեն, տարաօՀուած բլուր
ներու կուշտին վրայ կամ պաշտ պան ւած ծմակներու մէ^յ 

Արդէն բլուրի կատարն ենք. ընդարձակ դաշտի մը մէ^էքն Լլանցնրնք 
որր բերդին պարոնը կը Հայթայթէ, մեր առաջնորդ \ սպան՝ ^*ռդէ 9nJS Կոլ– 
աայ գետին անդիի կողմը աշխատող մշակը իր Հնադար եան չ ա ր չ ա ր ո վ ։ 

կը Հասնինք պաՀեստները։ Հազարաւոր մեծ ու փոքր t թնդանօթներ 
զինւորական կարդա պա Հութեամր կարծես բարելի են կեցած, անխլիրտ աչ
քերով կը դիտեն Հեռո՜ւն Հորիզոնը։ ԱՀա մթին սրաՀ մը, ռումբերու սրն– 
տու1լներ դէզ առ դէզ» Բէուր առ բլուր շարուած։ 

Ատորերկրեայ սանդուղն եր է վար ի£"ռ1ու1 կը մտնենք քարաշեն, ամ
րակուռ շ^եք մը, մեր առֆեւ կը պար զուի բաւիղ մր, պայթուցիկ նիւթերու 
մթերանոցն է։ Աեւ և անծուխ վառօդի զանազան տեսաէլներ պարունակող 
պարկեր, քէնչպէս նաեւ, նորագոյն թնդանօթներու ռումբեր։ 

Ա՝ արտկոցին վրայ գործոն թնդանօթները ամէ՜ն կողմ դիրք բոն ած են, 
մեր առաջնորդ սպան ցոյց կուտայ մեզ լեցնելու ե կրակելու կերպեր ր։ 

Հիացիկ ակնարկ մ՛ալ նետելով անթել Հեռագրի կայանին վրայ, Հրա
ժեշտ կառնենք բերդապաՀներԷն . ու կր սկսինք մեր վայրէֆքր։ 

* 
Յաիբդ օրը կ՛այցելեմ կարսի չորրորդ զօրամասի գրասենեակր։ Ժր՛ 

րաՀան մեղուներու նման ամենն ալ զբազուած են, մին քարտէս գծելով, 
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ՎԵՐ ԱԾՆ Ո ՒՆԳ ՝ Gif 

ուրիշ%'մը թարգմանութիւններ ընելով. Հոն յանձնախումբ մը նստած գինւո– 

րական բառերը Հայացնելու կ՚աշխատի, ու1յ>իքԼ մը զինուորական կրթու

թեան կամ զինուորական դպրոցի Համար Նրազիրներ կը պատրաստէ։ ԱՀա 

ե բանակին մա տա կար ար ր, որ բանակին ան Հրաժեշտ պէտքերուն ցանկը 

ձեռքին կը պա Հանքէ ու կը պաՀանքէ... բանակին Հարկաւոր է ե՛*** և՛... 

Հրամանատար ԱեպուՀի Հրաւէրին վրայ, ներկայ կըԱամ նաեւ մար՛ 
զանքներուն, որ կը կատարուէր քանի մր Հարիւրեակ զինուորներու կողմէ 
միայն։ էթա տեր արդին ռազմաճակատ մե\լնած՝ են, դիրքերու մէք կ՛ սպասեն, 
վաշտ մր արդին Հետախուզութեան ելած՝ է*** Ւսկ ժաս մըն ալ զօրանոցներն 

որովՀետեւ կամ Հիւանդ են և կամ Հագուստ և տրեխ չունէին որ մար
զանքի ելլէին... 

Կը Հասնինք մարզարանը. Հրամանատարը կառքին իք՚նելով կուղղուի 
դէպի զինուորներու շարանը որոնք բարեւի են կեցած, գոռ բայց քաղցրա
հնչիւն շեշտով մր (<րարե՜ւ քաքացյ> կր պատասխանէ և Հարիւրաւոր բերան
ներ միասին :ք ծրարե՜լ քաքին» կ! արձագանգեն։ 

՛կզգայի որ վերը բերդին վրայէն Հայկական Եռագոյնը կը ծածանէր 
քաքերու ողջոյններուն այս արձագանգներին։ 

Սպաներուն տրուած՛ բացատրական կարճ Հրամանէ մը ետք աՀա կը 
սկսի վաշտերու և քո կա ան եր ու մարզանքը։ ինչ շարժուններ որ տեսած էի 
ուրիշ բանա/լներու մէք ամենն ալ կատարեցին անսխալ։ 

կը տեսնենք նաեւ ռազմափորձերը որ կատարեցին նոյնպէս ճարպիկօ– 
րիս։ ԱՀա որսի փորձերը, որ դետին պառկած՛ օձի նման սողալով կը յա
ռաջանային, յանկարծ՜ ոտքի ելլելով % խելայեղ կ՚արշաւէին, կը լսենք 
շ անթաՀաըիչ Համազարկը, յետոյ կսկսի աՀռելի սուինամարտր, ի*լտիկէ 
Հրամանը արգին տրուած՛ է, զին լորն երր վագրի նման կը սուրան սուիններ– 
նխն մերկացուցած՛՝ որոնց խելակորոյս ելեւէքր սարսափի տպաւորութիւն 
կը թողուն... Սակայն գա րի թին £ Շերամի ստենգորեան ձայնը վերք կուտայ 
այս անարիւն նախճիրին։ 

Զինւորներր կը Հաւաքուին իրենց սէրռլի Հրամանատարին Հուրքը 
բոլորաձեւ։ ]Աօսք կը արուի այցելուներուն, որոնք Հաղորդելէ ետք մեր քա
քարի բանակին արտասահմանի Հեռաւոր Հայրենակիցներուն ողքռյնն ու յար
գանքը, կր դրուատեն անոնց քաք ամար զ ռազմափորձերը, կարգապաՀսւ– 
թիւնր և ման աւանդ անոնց զո Հ սղութիւնն երր։ 

Հրամանատարը կը պատասխանէ ի նպաստ իր բանակին. 

ՀլՏարգելի պարոններ։ 3 ան ձին ձեր, մեր բանակը կողք ունէ արտասաՀ– 

մանի մեր Հայութիւնը։ Աենք դիտենք որ, դուք Հեռաւոր երկիրներու մէք 

գտնուող Հայերդ մեզ և մեր սիրելի Հայ աստ ան ր չէք մոռցած, ծ՜ովերին և 

ցամաքներին անցնելով ձեր դէպի Հոս գալուստը արգին ապացոյց է։ 

<ւՈւ-ր որ Հայեր կան, գնացէք ըսէք թէ՝ մենք այստեղ Հաւաքուած ենք 
մի մեծ՛ նպատակի Համար, մենք պիտի ազատենք մեր պապերուն նուիրա
կան երկիրը, պիտի վերականգնենք զայն ու պիտի ընդարձակենք, սիրով 

Fonds A.R.A.M



70 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

որդեգրած ենք զի՛նւորի ; չարքաշ կեանքը, դիանալով որ անիկա գրկանքի 
ա առա սլանք ի 1լեանք էէ Մենք ունինք միայն մէկ իաէալ, ունենալ Միա ռեալ 
ե Անկախ Հայ ա ս տան, այս նպատակին Համար զէնք ե%ք վերցուցած՛, և այս 
նպատակին Համար պիաի կռուինք, նոյն իսկ անօթի, մերկ ու ոտնաբոպիկ։ 
Եթէ փամփուշտ չուն ինք, պիտի կռուինք մեր ակռաներով, կամ պիաի առա՛ 
տենք մեր երկիրը և կամ ցաւով պիտի իյնանք անոր աւերակներուն տակ։ 
Ըսէր ՚, մեր արտասաՀմանի եղբայրներուն, որ մեզ գ չմոռնան, մեզ չլքեն, չը 
չթողուն սոված ե առանց փամփուշտի.,* մենք սիրով կը կատարենք մեր այս 
Նանը պարտականութիւնը* . բայց ամօ՜թ մեր, եղբայրներ ուն եթէ մոռնան 
Հայաստանն ու իր րանակներր իր այս զրկանքի օրերուն։ 

Բարով երթաք, մեր բարուները Հաղորդեցէք մեր Հեռաւոր եղհայր– 
ներունէն 

£)ին լորն երր կր ձայնակցէին իրենց Հրամանատար քէն քաղցր ու ազդու 
ո ղ £ ո քսն եր ո ւն, ապա ութ առ ութ շարուած՛ կո լղզուին դէպի իրենց բանակ– 
ներր, պատշաճեցնելով ՚՝ Մ եր Հայրենիքնի եղանակիս իրենց Համաչափ քայլերրէ 

( ս ւ ւ ր ո ւ ՚ ն ա կ Լ լ խ g Ջ Ա Ւ էՆ 

\-\ Կ Ո Զ BflïJLf1 ՀԱՑեՐՈԻՆ 
* - « H 

Ս ա ա ց ա հ ենք Պրաղիլհոյ ^Ոէօ-ԵասԷքոօ ք1աղաքէն Հայազգի S <>.րթ. Պ բ ա գ ի լ ի 

կ ո չ ր, a il լ դա ահ Հայեր ունէ ՚ Ր Հրատարակենք, որոշ կրճատուսՆերովէ 

Հայկի զաւակներ, լսեցեք՝ 

Լսեց Էք Պրազիլիոյ կոյս անտառներին բարձրացող եղբօր մը ձայնը, 
որ աղատ Է ամեն կապանքէ և ճշմարտութիւնը կրսէ առանց վերապաՀու– 
թե ան թէ մեծեըուն ե թէ փոքրերուեէ 

Եթէ մեր նա իւն ի քր իրենց դամբաններուս՛ խորք/ն և մեր մարտիրոսնե
րուս զեռ արիւնոտ ոսկորները կ ար են ա յ ին խօսել՝ սոսկումով պիտի րսէին 
մեղ «բացէք աչք երնի դ » .* 

ք՚՚նչ սրտաճմլիկ տեսարան, ա մէն եոզմ ատելութիւն ե երկպառակու
թիւն, մեր մար մինն երր դեո Հաղիւ ա զա ա ուած Տ0Օ,ՕՕՕներՈԼ խողխողումէն 
և արգին դարանակալ թ շն ա մին ե ր մեր Հայրենիքին բարոյական ոյժերը կու՛ 
,, Ալ, պատառել սուտի ե շաՀատակութեան Հեղեղներ դուրս տալով, մինչ Ե՛֊՛ 
ր ո սլան մեր աչքերը կը թունաւորէ խոստուսսերու փոշիներով։ 

թշուառ Հայեր, դարաւոր չարչարանքներէ յետոյ, վերջապէս ազատու
թեան ւլուոնելաւե աո^եւ ենք, բայց փոխանակ միասին բանալու փրկութեան 
դուռը, դ իր ա ր կը կործանենք։ 

ինչ պիտի մտած՛են քաղաքակիրթ ժողովուրդները։ Մեր թուրք թշնա
միները ուրախութենէ կը վաղվաղին. , 0 
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Հայաստա՛նի Հանրապետութիւնը աչքի փուշ է դարձած՝։ Ըսէք խըն– 
դրեմ ի՛՛նչ է Հայաստանի Հանրապետութիւնը։ Անիկա Հայկական Հողամասին 
՛մէկ Հատուածն է, Հայերէ րնակուած և Հայերու կողմէ անկախ Հռչակուած՛։ 
Այս երեք ր ան եր էն ի*ն£ն է որ այնքան սարսափ կը պատճառէ. Հայ Հո՞ղը, 
Հայ ժողովո՛՛՛ւրդը թէ՛ Հայ անկախութիւնը։ 

Պէաք է ՛ըսէք թէ կիսկատար Հաշտութիւն մրն է ստորադրուածր։ 
1870 ին յետոյ Ֆրանսան ալ Ալղաս Լորէնր տուաւ, ձեռքը ստորագրեց բայց 
սիրտը րոզոքեց։ Նոյնպէս՝ Հ ա յ ռ ր ը բողոքեցին Գերման՛ թ՛ուրքերու կողմէ 
պարտադրուած՛ աւազաէլներու Հաշտութեան դէմ։ 

Եւ արդին անոնք,֊ որ այսօր այլեւս անարժէք դարձած՛ պաշտ օն ա՛ 
թուղթը ստորադրեցին՝ շատ ^յստակատեսութեամբ շարժեցան, որովՀետեւ 
այղ ձեւր 4100,000 գաղթականներու կեանքր փրկեց։ Հանրապետութեան 
գոյութիւնր դէպք մըն է որ ազդած է Հաշտութեան Համաժողովին վրայ։ 

Համոզուած՝ եղէք որ Հանրապետութիւնր մեզ Համար փառք մրն է. 
երբ կը խօսինք օտարն եր ո ւն մեր ազատագրուած՝ Հայրենիքի մասին, անոնք 
անպայման կ՚րսեն, &Այո', այժմ Հայաստանը իրաւապէս գոյութիւն ունի։» 

Ոճիր մրն է մեր երկրին մէկ մասը միւս մասին Հակա դրել ր. մէկ Հա՛ 
լաստան սի այն կայ* սրբապղծ՛ութիւն է ռուսական, թրքական և 
պարսկական Հայաստաններու մասին խօսիլ. Հ֊մեր թշնամիներն են որ այգ 
կտրատումը ըրած՛ են. մենք չենք կրնար պատմութեան այդ ոճիրը ճանչնալ։ 

ԱՀաւասիկ պարզ Հարց մը։ Որո՞նք են այս ան մի արան ութ եան Հեզի–՛ 
նաէլներր։ Դատարաններու առք եւ Հաստատուած՛ սկզբունք մը՛ն է այս, 1տ 
fecit C l l i prodest» Հեդինակր ան է, որ՛ այդ երկպառակութենին կ՚օգտուի։ 

Հետեւաբար ճշմարիտ յ անցա պարտն երր այն Հայրենակիցները չեն 
որոնք կուրցած են քաղաքական կրքին, այլ անոնք որոնք խարւած են 
ճարպիկ կռ ւար արն եր ո ւ կողմէ։ Հ ՛առներու ետին զօրաւոր շաՀադէտներ կան 
պա Հ ուա ծ։ Եվրոպական կարգ մր շա Հախն գիր կառա վարութիւնն եր նոյն
պէս իրենց ՚ Հին դրու թիւնր կր կիրարկեն, ր ա ժ ն է որ տիրես։ 

Մենք Դաշնակիցներու՛ դաշնակիցներն ենք, այո՛, բայց այդ Դաշնա
կիցներու մեծ մասր վտանգաւոր վաճառականներ են որոնք միշտ մութ 
քաղաքականութիւնը ի գործ կր դնեն։ 

Հայ ժողովուրդ, աչքերդ բաց։ * \ 

/(Ւուրքերր մեգ բաժնել կլւզեն էւրոպան կր քան այ մեղ Հրապուրել 
•խոստուՅներով, Լմիանա՚նք մեր թշնամիներր վանելու և վաճառական կա՛ 
ռա վարութիւնն եր ո ւ տռասեերը վրիպեցնելու Համար։ 

Մեր գիրքը աէտք է ամփոփուի երեք խօսքի մէք. 
Զգուշանալ թշնամիներէ ե վաճառակա՛ններէ. 
Ներողամտութիւն և անկեղծ՛ութիւն մեր մէք. 
Ամին բանէ վեր, Հայրենասիրութիւն։ 

ՏՕՔ&. է– Պ Ր Ա Զհ Լ 
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Ատ [»u_Ապա պայի ÇuiJ գադու.ԹԷ1ւ ճարտարապետ Ա Փավւազեա՚նի պատրաստած» ղաՅ– 
Թական կոԹ-ռդ»ի ս՞Էկ ծրագիրը որ՛ պ. ոդօդոս Նոհպարի յանձնւած Է– Հայաստա՛ն դրվհելու. է) ա ս՞ար 
հ քննու,Թիւ.ն, սակայն ւքի՚եքեհ այսօր կախ ու. ած կը ւՈւայ Պատուիրակութեան սրածի՛ն մէշ} 
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{ Յ հ Շ Ո ւ Ո Ւ 0 - Ի հ ն ն ե Ր ) 

Ե._ԴԷՊԻ ՉԱՆՂԸՐԸ | ֊ 
( Շ ա p n ւ, 1ւ ւ« կ n ւ. 13՜ ի t, 1ւ ) ^Ճ$Փ 

Գալէճիգ այղ զարթնո՜ւմը, առտու կանուխ։ Եթէ ինծ՛ի ձգէին, թերեւս 
ամբքղք օրր քնանայի այն պաղ քարերուն վրայ, այնպէս՝ ինչպէս երկնցեր 
էի նախորդ գիլռրր, վերարկուիս կէսը տակս, կէսը վրաս, գչխուս նտակ 
իբր բարձ ունենալով կօշիէլներուս զոյգը։ Բայց չթողուցին։ Մէկը եկեր ոտ
քեր էս կր քաշէր։ Աչուըներս բացի և իմ դժբախտ բարեկամս Արծրունին 

տեսա։։ 
—Հ՚Ժ՚Ր՛ Ժ՝ե1լնելու վրայ ենք, կ?րսէր* 
Բայց առանց կարեւորութիւն տալու, գլուխս միւս կոդժ* գարձուցի 

կօշիկներուս վրայ ե նորին աչուրներս դոցեցի։ j&p? 

Այգ անհանգիստ քունր այն քարերուն վրայ։ Բայց երջանկութեան 
պէս բան մըն էր, ուրկէ չէի ուզեր որ խլեն զիս։ Միշտ պիտի յիշեմ այգ 
նիրՀին ամբողք անուշութիւնը, այն չար չար ագին յոգն ութ են էն վերք որուն 
ենթարկուած– էինք ինկիւրիէն մեկն ելն էս ետք։ 

ճարաՀատ, Արծրունի թոզուց ու գնաց։ Բայց քիչ ետքը ուրի՛շներ 
եկան և գրեթէ բռնի Հանեցին զիս տեղէս։ 

—Հարսնիքի՞ կ՚երթաք որ այսպէս կ՚աճապարէք, կը մոլա այի, յայտ՛ 
նասլէս նեղսիրտ, մատուըներուս բոլոր ոյժով լփելով աչքերս, որոնք կը 
յամառէին փակ Տեալ։ պ$Հ *ՀՀ 

Եթէ դուրս չՀանէին խանին, ոտքի վրայ պիտի քնանայի այդտեղ։ 

Դուրսը ՚ մառախուղ կար։ Ցուրտ, խած՜ատիչ օգ մը։ Ե*֊ UJJU սԼաՂ 
քարերուն վրայ ժամեյ* տեւող խորունկ քունէն ելլողի մը Համար ամինին 
վտանգաւոր բա՛նն էր այգ ցրտին մառախուղը։ Բայց զարմանալի տոկունու
թիւն մը ստացեր էր կարծ՛ես մեր մարմխնը։ Ո^սերնիս կծ՜կտած; կը սրԱր
փայինք քուրին ելած՜ կատուներու պէս։ Բայց այդքան միայն։ Նոյն իսկ Հի" 
ւանգկախներր մեր մէք, Հարբուխ մը անգամ չեղա՛ւ։ 

Ե՛֊ արդին բոլորն ալ մեզի պէս քարերուն վրայ չէին անցուցեր գի* 
չերր։ Գալէճիգի Հայերը, որոնք քանի մը ամիս վերք ամբողք ո վին պիաի 
կոտորուէին 1քեկի*֊րիի էքայոց առաքին կարաւանին Հետ Հան ո լելով, անկողին 
և. վերմաէլներ բերեր էին գիշերանց, և մեր ինն եր էն շատեր Հանգիստ կրցեր 
էին քնանալ, մասնաւորաբար խանին վերնայարկը գտնուող խուցերուն մէք։ 

Ոստիկան, ժանտարմա, գործի վրայ էխն կառապաններուն Հետ։ կառ՛ 
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՚յգ 
ՔռՐԸ Կը պատրաստուէի՛ն։ Հետաքրքրուեցանք թէ ի՛՞նչ տեսակ տեղ է 
Գալէճիգը։ 

— Գինիի ճշմարիտ Հայրենիք մր, կ՚ըսէին քանի մր տեղացիներ որոնք 
մեր մօտ փութացեր էին առտու կանուխ։ |£Տ 

Ամինուն բերանն ալ Հարցումներու շարք մր կար։^\քՀ %*ձ 

—Ո՞վ էինք» ո՞ւր կ՚երթայինք, ինչոհլ կ երթայինք. . . 

Ղեմ կարծեր որ կրցան Հաստատ պատասխան մր ստանալ։ 

1Աօ ճասարեան՝ բազմութիւնը ճեղքելով ինծի– մօտեցեր էր։ Գիշերը ան՛ 
կոզնխ մէշ անցուցեր էր ե շատ ան Հան զիստ չէր երեւար։ 

—՜Քիչ Հը րուփ առնենք, ըսաւ, կը տաքցնէ։ 

Մօտեցայ , փաթտոցաւոր թ՛ուրքի մր որ խոշոր աիկ մը րուփ բերեր էր 

և կր լեցնէր շիշերու մէի Նիշ մըն ալ մենք գնեցինք, և էն առա£ ես զայն 

տնկեցի բերանս ի վար, բայց շուտով գուբս տուի ի՛նչ որ խմեր էի։ Նիշյլ 

կերեւայ նախապէս քարիւղ կը պարունակէ եղեր, որովՀետեւ ինծի անանկ 

եկաւ որ քարիւղ է կոկորդէս ի£Աող Հեղուկր։ 

քյւ մարդը որ չէր ուզեր ետ առնել այդ շիշը* Կոիւր փրթաւ,^ու 

/(Ւուրքին բերնին փախած (լկեավո ՚ւրD բառը բոլորովին արծարծեց զայն։ 

Վայրկեան մը ետք, փաթտոցը թռեր էր մարդուն գլխին ե գետինը1 Հինգ 

վեց շիշ» մեր ոտուրներուն , տակ խորտակուած, դանգաղօրին դուրս կու 

տային իրենց պարունակած թանձր րուփր, որ արիւնոտ գիծերով ոստայն մր 
կը ձեւացնէր տակաւ։ 

Ամբողֆ բազմութիւն ՛մր կար մեր շ"Լր£ը» J* ե ճիշտ իմ մօտս կոմի՛ 
տաս վարդապետը։ 

–ճամբայ տուէք, ճամբայ տուէք, ժանտարմա կուգայ, պոռաց պաՀ 

մը թեւերր բարտելով, բռնադատելով մերիններր որ բացուին, տեղ տան 

եկողին։ 

իմ բախտէս, եկողը ճիշտ մեր զինուորն էր, որունֆ Հետ այլեւս մր՛ 

տերմացեր էինք մինչեւ Գալէճիք, որովՀետեւ ճամբան իր ուտելիքր մենք 

կու տայինք, և երբեք իր սիկառի ի/նդրանքր՝չէի մերժեր՝ երբ ծխելու փա 

փաքը կ՚ունենար։ էւ ծի/ելու փափաքը, իր ՛մօտ, քնանալ չէր գիտեր։ 

— Ի ՞ ն չ կայ, ի" ոչ կայ, ըսաւ յառաջանալով։ £^ 

Նախապէս մեծ բան չկար, պարզ բան մըն էր ՚ մեր վէճին առարկան, 

բայց Հիմայ այլեւս բարդ, անլուծելի կնճիռ մր դարձած էր։ Հինգ վեց կոտ

րած շիշ գետինր, րուփր որ կր վազէր կ՚երթար, յետոյ մարդուն փաթտո՛ 

ցը այդ րուփին մէֆ։ Գիւրաւ կարգադրուելիք Հարց չէր։ 

Երկու բառով բացատրեցի խնդիրր։ _Ել– որովՀետեւ քարիւղ Հոտող շի

շը միշտ ձեռքս էր, տուի զինուորին որ անգամ մր Հոտուըտաց։ Իր Հո՛ 

տա ռութ են էն կախուած էր ամին բան, և քիթր շուտով իր վճիռը տուաւ 

ր ս պաստ մեռի։ 
–Ալլան, պոռաց մարդուն, ուլա՛ն... 

ԷԼ վճռական պաՀերու մէֆ թ՛ուրքերը յատկանշող այն ձեւակերպու

թեան պակասով վեց գիրը դրաւ մարդուն, նոր և քարի՚֊դ չՀոտող շիշ մը 
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րուփ մէկ կողմ դնելով Սեգի Համար։ 

Այս միքադէպը կր յիշեմ ա՛նոր Համար որ գրեթէ ճիշտ այդ սլա Հե

րու ն տեսնուեցան մտայի՛ն խա՛նգարմա՛ն առաքին ՛նշա՛ն՛ն երր մեր տարա

բախտ կոմիտաս Վարդապետին մօտ։ իրեն Համար՝ ժանտ ար մաներու երկիւ

ղը, տեսակ մը սեւեռեալ մտածում դարձեր էր։ կ՛ երեւայ, ճամրան իրենց՛ 

կառքին ընկերացող զինուորր մերինին պէս յարմարող մարդ մը չէր» ե կամ 

չէխն կրցեր մեզի նման յարմարիլ անոր ոլգաիկ փափաքներսւն, մինչեւ անոր 

վրայ վխտացող պզտիկ միջատներուն։ ինչ որ ալ ըլլայ պատճառը, j այլեւս 

տեսած կԳուրքր ժանտարմա կը կարծէր, յարգալիր գիրք մր կ՚առնէր, ՚ կ՚ուզէր 

բռնադատել մեզ որ մենք ալ յարգանքով կենանք, ճամբայ բանանք, a թէմին– 

%աՀ» ընենք։ Տեսնելիք բան էր իր ձախլիկ <լթէմիննաՀ»ը։, Զեռքր նախ գըէ՜ 

խուն կր տանէր, քետոյ կ*ի քեցն էր մինչեւ փորը* ե ամբողք մաբձնովը կր խո– 

նարՀէր, ժպտուն երեւալու յայտնի ճիգով մը։ 

կատակը սիրող մարդ, ինչպէօ որ կը ճանչնայինք զինքը, սկիգրհերը 

չՀաւատացինք թէ իրօք լո^րք բաներ էին այդ ամէնը իր մօտ։ կր խըն– 

գայինք, որովՀետեւ կը կարծէինք թէ կը Հեգնէր մարդիկը։ Բայց տակաւ, 

երբ այլեւս ատիկա իրեն Համար սովորամոլութիւն մը դարձան, ե կը կըրկ՜ 

նէր ամին առթիւ, օրական տասն անգամ, քսան անգամ, սկսանք կասկածի, 

որ իրօք բան մը խանգարուած է իր մէք, իր գլխուն մէք։ 

ճիշտ այն պաՀուն ուր զինուորր այն զալաթուրքա» եղանակով ճամ– 

բու դրաւ րուփ ծախող քհուրքր, նորին կոմիտասի ձայնր լսուեցաւ։ Աիշտ 

նոյն անփոփոխելի պատուէրն էր որ կու տար. 

—Բացուեցէ՝քէ ճամբայ բացէ՛ք, ժանտարմա կու գայ.. . . 

Ոստիկան մըն էր որ Հեռուէն մեր բազմութիւնր տեսնելով եկեր էր 

Հասկնալու թէ ի՞՚^Հ պատաՀած էէ Մեր զինուորր ի/նգիրր ՚ Հասկրցուց, 

ամին պատասխանատուութիւն բեռցնելով թուրքին վրայ,՝ որֆ արդին Հե՛ 

ռացեր գացեր Էր։ 

—Շուտ, կառքերր մտէք, ըսաւ ոստիկանը, պէտք է կանուխ ճամբայ 

ելլենք, որպէսզի իրիկունը Հասնինք Զանզըրը։՜ 

Օր մը, ամբողք օր մր տակաւին պիտի քաշէինք կառքերուն այն 

զարՀուրանքր։ Ականք կու տայինք մարդու ՛մը որ մեզի կ՚ըսէր թէ ճամբան՝ 

մինչեւ Զաղըրը՝ ֊.լեռներու մէքին կ՛անցնի, ինչ որ բոլորովին անտանելի աի-

տի դարձնէր անշուշտ ճամբորդութիւնր։ Դժկամակութեամբ Հեռացանք 

խանին, սկսան ր իք^ել պզտիկ զառիթափ է մր,– որուն ստորոտը մարգուտ 

Հովտին մէք կառքերր պատրաստ մեզի կը ս սլաս էին։ 

էյւ աՀա նորին կոմիտաս վարդապետի ձայնը* 

—Բացուեցէ՝ք, ճամբայ տուէ՛ք*.. 

Կ՚երեւայ ժանտարմա մր կու գար ՚ .նորին ետեւնուս։ Դարձանք .ու 

նայեցանք դէպի խանը։ Իրօք մէկը կիք^էր այգ ճամբէն, բայց... մարդ չէր։ 

ինչ որ մեզի կը ^Հետեւէբ՝ պարզապէս գօսոտ, Հիւանդկախ աւանակ մըն էր 
ՈՐ ԷՐ ե՚ՐՒ՚Լ1"0^ սրունքներուն վրայ տատանելով կը քալէր, աւելի կր գլորէր 
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զառիթափն ի վար։ ԱպաՀով արար Հովիտր սլիաի իՐ՚էր իր առտուան նա– 
խաճաշին Համ՛ար։ Բայց տեսնելով որ կեցեր իրեն կը նայինք, ինք ալ կեցաւ, 
պաՀ մը աչուըներուն ցաւաՀար աէլնարկր մեր վրայ ձգեց, յետոյ ցցեց իր 
խոշոր ականքներր, և գունչը մեր կողմը երկարելով սկսաւ զռա՜լ ողբագին 
շեշտերով։ 

—ԲացուեցԷ՛ք, ճամբայ տուէ՛ք . • . ժանտարմա կու գայ, կ՚ըսէր խեղճ 
կոմիտասր, յարգալիր դիրքի մը մէք վերարկուն Սոթտելով։ 

կապէս զաւեշտական . տեսաբան մրն էր։ 

Եւ սակաւն, ոչ մէկերն ի ս սիրտ ունեցանք խնդալու։ j|% 

(Շարունակելի) ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 

Ն Օ Թ Ե Ր 
կեանքը 0-ոք.րքիոյ ւ/է՜ջ.— «քաղանի դ աշնա գր ութիւն լԼսւրբէջանի եհ 0-ուրքիոյ ւքիջեւ.— 

- > ա յ դին* » " " 0 պ ա տն էշին ւ|րտյ.—— յ ո ռ ա գ ո յն լուրեր.* 

Թուրքիա կոչուած՜ գժողքին ստացուած {ՈԼ֊րեբր շատ խորՀրդաւոր ե՜ս, 
Երեսփոխանական րնտ րութիւններր փա ստեցին այն Համոզումր թէ՝ 

Միլլի անունին տակ պա Հու ած՜ են իթիՀատական ոՀմաէլներ։ 

|3| թուրք կառավարութեան կողմէ դաւաճան նկատ ուա ծ– Մուսթաֆա ՚ԲԷ– 
մալ և իր րնկերները այսօր դարձած են երկրին ճակատագիրր ղեկավարող– 
ներր ։ Առանց միլլիներու խորՀուրդխն կառավարութիւնը մատն անգամ չի 
շարժեր։ 

Հայկական քարդերու ե տ ե գա Հ անութէ ան Համար ամբաստան ուած՛ 
իթիՀատական քոքերին մաս մը, երկար գա տա վարութենէ մր վերք անպարտ 
արձակուած՛, էսԿ ու՛րիշներ յիմարութեան նշա՛ններ ցոյց տուած՜ ԸԱաԼ՜ 
նուն Համար ազատ արձակուած՝ են. . « 

Անել կացութիւնը կը շարունակուի, մինչ ասդին Խաղաղութեան Հա֊ 
մաժողովը կուշացնէ յայտն ել իր տուած՛ կամ տալիք որոշուՏները։ Այս ու
շացումը սակայն վախ կազզէ թուրք մամուլին, որոնցմ մէկ կարեւոր մասը 
նախզգուշութիւնը կունենայ մեծ՛ վտանգին և կր քան ալ մտքերը պատրաս
տել։ կառավարական կամ Բ. Ղ՛րան թերթերը, ըստ սովորութեան, կուզեն 
բա բեն ոբոգոււքներու ծ բա գի բներ առաք քշել, խոստանալով Լայն ինքնա վա
րութիւն ոչ-իսլամ տարրերուն։ 

Այս կատակերգութիւնը այն աստիճան յառաք գա ցած է որ, յան
դուգն ընդդիմախօս Ալի-՚Բէմալ պէյ» իր թերթին մէք կը գրէ թէ փոխանակ 
բարենորոգոււքներու ծրագրի մը, ՛եթէ քԻալէաթի և ինվէրի գլուխները ներ
կայացնենք իւր ո սլային, շատ աւելի արդիւնաւոր կ՚ըլլայ։ 

Աւ֊րիշ թերթ մը կ՚րսէ. a Աստուած անգամ վկայ է որ մենք ոչ-իսլամ– 
ներուն քիթն անգամ ար խնած չենքՖ։ Հայաստանի կազմութեան ի*սդէրը* ֊ 
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անգամ մը ևս իրար անցուցած է թո՛՜րքերը։ Զա՛նազան տեղեր բողոքի մի՛ 
թի՛նկն եր կր կազմակերպուին, այս անգամ թուրք կիներն ալ գործի վրայ են 
աւանդական « վեր մեզուխ » ր քուէարկելու Համար։ 

Ա*ուսթաֆա ՚Բէմալ մէկ քաղաքէն միւսը կը վազէ ու կր կազ՛մակերպէ 

չէթաներու խում բեր։ Աքս բոլոր շաբժուսսերր պիտի նկատ էինք Հոգեվարքի 

մր մա Հա մերձի ճիգերր, խելայ՛եղ ու կատաղի։ Բայց ղքՓանգի մէֆ երեւցած 

Հեռագիր մր խորՀիլ ՚կուտայ մեզի ծանր կացութեան մը մասին։ 

ղքՒուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ե Ատրբէֆանի ներ

կայացուցիչի միֆեւ կատարուած բանակցութիւններր աւարտած ա– 

մաձայնութիւն մր գոյացած է ե որոշուսներր գաղտնի կը պաՀուին։» ի՛՛նչ 

կրնան րւլաէ ա յ ս գաղտնի որոշոլեներր։ է/ատ պարզ են անոնք ե ամէնուն 

յայտնի։ Ըրո շոււաեր տրուած են դիւրացնելու Համար Հա մա թի լրանա կան ծր– 

Րագիրր ե միջոցներ ձեռք . առնել ոչնչացնելու՛^ Համար անոր խոչրնղոտներր։ 

Հանդիսաւորապէս յայտարարուած է որ Ատրբէֆանի բանա կր անբա

ժան մասն է թրքական Միլլի բանակին։ JjL ասիկա Հաստատուած է Հայ– 

կական յ աղթանա Լլևերու ատեն Ատրբէ^անի բանակին մէ£ թուրք սպաներու 

ներկայութիւնով։ 

Թուրքերն ու թաթարներր ուխտած են ամին գնով ֆնֆել Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը։ /ԱորՀրդաժողովներով նուիրագոբծած են այս որոշումը 

այնպիսի ատեն մը՛ երբ անդին Հայ և թաթար պատգամաւորներ կը խորՀրր– 

դակցին տեւական Համերաշխութիւն ստեղծելու միջոցներու մասին։ 

Այս աՀաւոր վտանգին առֆեւ Հայ զինւորր կեցած է. միշտ ՀՀամուր, 

Հայ բանա կր կռթնած իր ժողովուրդին՝ կ՚սպասէ պատնէշին վրայ, ե որքան 

ալ բազմաթիւ րԱան թշնամիներն ու իրենց դաւերր, Հայ զինւորր պիտի րլ 

լայ միշտ յաղթական, թէեւ ո անտ բոպիկ ու առանց զապիկի, բայց անվախ։ 

Հայ ժողովուրդը, մանաւանդ ար տա սա Հման ի Հայութիւնր պիտի գիտ
նան քաջալերել իրեն զիւնորներր, նիւթական ե բարոյական նեցուկ Ը[Լալով 
անոնց։ 

Նորանոր լուրեր կր Հա սնին մեզի։ Ատրրէշանի Հանրապետութեան ճա

նաչման լուրր Հասած է Պոլիս, թու-րքերր խրախճանք կատարած են ոչ թէ 

միայն այս անկախութեան ճանաչումին՝ այլ նաեւ անոր Համար, որ Հայ 

Հանրապետութիւնր նոյն բախտին չէր արժանացած։ ԷԼ արդին թուրք թեր

թեր ր թսերգմանը կ՚րէէան Հանրային կարծիքին։ ձիֆՀամ» յօդուածի մր մէ£ 

կ՚ըսէ թէ՝ ամբողջ Հայ ա ս տան ր Ատրրէշանի սեփականութիւնն է, և թէ Հայե

րը առանձին պետութիւն մը կազմելու երրեք ըն յունակ չըԱալով$ ուշ կամ_ 

վազ Ատրբէֆան պիտի տարածուի մինչեւ Թիֆէխդ՛ նոյն իսկ մինչև Պայազիտ։ 

քՒուրքեբը չեն կրնար մարսել, երբ Հայոցմէ յափշտակուած Հողերը ու 

ապրանքները իրենց տէրերուն* կը դարձուին։ Պատերազմի ընթացքին Պոլսոյ 

մէ£ գտնուող Գարակէօզեան որբանոցի շիեքր գրաւուած ԸԱա1ուն, Սուլթանը 

ուզած՛ է այդ վնասը փոխարինել և իր 1&000 ոսկի արժէք ունեցող մէկ Հողր 
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նուիրած է Հայերուն, այս պարագան իսկ փորէ [քաւ՜ պա աճառած է, ու. մ*իլլի 

թերթերր բացէ ի բաց կը քննագաաեն Սուլթանը։ 

Ի՞նչ պիաի ընեն, կաս ի՞նչ պիաի գրեն վազը, երր իմանան թէ Հայ

կական Հանրապետութիւնը ու Հայ կառավարութիւնը ճանչցուած է պաշ

տօնապէս։ Այգ կր տեսնենք։ ^թ՜է 

ս ա ւ ՚ ւ լոԻՐեք՛ 
Ի ՆՊԱՍՏ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ 

Հաւաստի աղրիւրէ կը Հաղորդեն 

մեզ թէ՝ դ ւֆ - ||| 

Սաեգլիոյ Ա՛չի։ ա տա ւոբա կան կու

սակցութեան (Xabour PartyJ ղեկավա

րող մարմինը որոշածէ դիմուՏներ ընել 

Հաշտութեան Համաժողովի՛ն, սլա֊ 

Հան քել 

ով 
Ա. $քնքել իսպառ թրքական տիրա

պետութիւնը Հայաստանի մէք։ 

Բ* Ա՚իացնել Հայաստանի ՚ երկու 

Հատուածներր մէկ պետութեան մէք։ 

Գ. Տալ Հայկական պետութեան յար

մարաւոր ելք դէպի ծով։ 

Դ* Տալ Հայկական Հանրապետու

թեան միջոցներ, 1/եքզինքը պաշտ պա

նէ լու Համար սպառնացող վտա նգնե– 

րու դէմ։ 
Հեռագրական դիմումը եղած՝ է արդին։ 
ԼՐՏԵՍԻ ԱԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Մէկ քանի օր առաք Երեւանի կա

յարանին մէք Հայ. ոստիկանութիւնր 

ձերբակալեց աւստրիացի ՛ՀՀ սպայ մը, 

որուն վրայ ի։ ո լղար կութ եան ժամա

նակ գտնուեցան Հայաստանի . սաՀ– 

մաններուն /ա տա կա գիծ՜ը ինչպէս նաե 

Ատ բբէ քան ի՛ կառավարութեան մէկ 

ծածկագիր Հեոագիրր։ Եդած խիստ 

քսնութենին երեւան ելաւ որ ան Ատր– 

բէքանի կառավարութեան Հաշւին լըր– 

տեսական գործով անցած էր սաՀմա– 

նագլուխը, և պիտի մեէլնէր Հին կա

խի քեւան, 1Աալիլ պէյի ապստամբ զբե– 

ւորներուն միանալու Համար։ Ղ>եկտ. 

2Օին զիւորական ատեանի առքեւ դա

տավարութիւն ր տեղի ունենալով, 

փաստացիօրէն յանցապա րտութիւնր 

ապացուցուեցաւ ե 1 օ տարուայ տա

ժանակիր աշխատութեան դատա

պարտուեցաւ աւստրիացի լրտես ըս– 

պան։ 

((հորիզոն)) 

քՃՈԳԻՆեՐՈՒ ԱՃՈՒՐԴԷՍ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄՒՋ 

Հայկական մարտիրոսագրութիւնը 

պատկերացնող՛այս ֆիլմ՛ը կր ցուցա

դրուի Լոնտոնի մէք, Հովանաւորու

թեամբ ղԱզգերու Ընկերակցութեան»։ 

Այս ֆիլմի ՀերոսուՀխն Օր* Մատի– 

կանեան, որ Ամերիկա կը գտնուի, Հե– 

ռագբով Լոնտոն կան չուած է այդ օրը 

Հանրութեան ներկայացուելու Համար։ 

Ա/ս Հեռագրին պատասխանուած՝ է, 

թէ \ Օր* Մատիկանեան անյայտացած՜, 

է, և թէ կը կարծուի որ իր ազգի թըշ– 

նամիները աներեւութա ցուցած են 

ԴԻԳՔՐ՛ )| 
ՄՍ.Ն2Է-ՍԹՐԻ ZU.3 ԳՍ.Ղ.ՈԻԹԸ 

Մ եր թգթակիցր կը գրէ թէ ՚ Մ ան– 

չէսթրի Հ ա յ ՏիզԱանց Միութիւնր կա

ղանդի առթիլ Հանդէս մր սարքած՝ է 

ի նպաստ Հալ որբերուն։ Բանախօսած 

են Հոգեւոր Հմվիւ Արէլ Ծ* Վրգ* եւ 

Պնր. *հ* Ձ/նտգլեան։ 

Զանազան կենդանի պատկերներէ 

երդերէ ու նուագներէ վերք, ներկա

ները պատուասիրւած են թէյասեղա՛ 

նով մը։ Գո Հացուց ի չ Հանգա կութի ւն 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ 

մեր ալ եղած Է։ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ Ո՚ՆՋՈՅՆԸ 

Հայաստա՛նի վարչապետ Պ* Ա* Խա– 

ա ի սեան դիմած Է ^իլիկիոյ, քիումա՛ 

՚նիոյ և Պուլկարիոյ Հայութեան Հետև՛ 

եալ գրութեամբ.— 

((fru երկանի 1լ եմ Հաս՛արում, որ 

դարող եմ դիմել Զեդ՝ Է ԷՐ Միացեալ 

եւ անէլաիյ Հայաստանի քաղաքացի՛ 

՛ների՛ս և շնորՀաւորել ճեղ մեր դարա

ւոր ձգտոււաերի իրականացման ՝ Հա

յաստանի անկախութեան Համար։ 

ԱնՀուն գոՀունակութեամբ տեղե՛ 

կացայ մեր սիրեցեալ Հայրենիքի վե

րազինութեան և բա ր գա ւաճ ման Հա

մար Զեր թափած խանքերի և աշխա

տանքների մասին։ 

Մազթելով բոլոր սրտովս յաջողու

թիւն և ձեզ բոլորիդ երջանկութիւն և 

բարօրութիւն, ես Հաստատ Հաւատտ

ռած՜ եմ որ դուք վաղր ձեր բաժինն Էք 

բերելու րնդՀանուր Հայրենիքի վեբա

շխն ութ եան գործին։ ՚ 

Jlfttդրում եմ որ դուք սրանից յետոյ 

միշտ եւ կանոնաւոր յարաբերութիւն 

սլա Հէք Հանրապետութեան կառավա

րութեան Հետ, որբ միշտ պատրաստ 

է ընդառաջ գնալու ձեր պէտքերիե՝ և 

արդար պա Հանրերին։ 

Ո՚֊ղարկում եմ Զեզ կառավարու

թեան անունից $ եր մա գին ողջոյնդ։ 

Z\s ՈՐՃԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐ ՃԱՇՏՈՒԹԵԱՆ 

ՃԱՄԱԺ-Ո՚նՈ^ԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Պատուիրակութիւնը ՒԲՐ պատասխան 

Հաշտութեան Համաժողովի 28 Յունւարի 

ծանուցագրին, դաշնակիս պետութիւն՛ 

ներ ո ւ ներկայացուցիչներուն զրկած է 

շնորհակալութեան գիր մը ե մի ան գա– 

Ն Օ Ւ Ն Դ ՚ 79 

մսյ^ե բաղձանք յ այտն ահ է որ շուտով, 

որդշուի թրքական ե ռուսական Միա– 

Ո եալ Հայաստանի սահմանները, Համա՛ 

ձայն Հայ ժողովուրդի արդար և օրին ա՛ 

կան ակնկալութիւններուն ե այդսլիսով 

գոհացում կր արուի ամեն էն աւելի աան՛ 

Գ_ուաե գա շնա կից ազգի մլլ արդար պա՛ 

Հանիներուն։ 

ՃԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ Ի՛ ԱՏԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Պատուիրակութիւնը դիմած է ^՚ընէվի 

Միջազգային Կարմիր ԽաՀին, ո ր պէս դի 

Հայ Պետական կարմիր Խաշը ընդունի 

իրր անդամ ալդ մարանին։ 

ՓԱՐԻԶԻ ՃԱՅԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ >ՀԼ 

Հաւաստի աղրիւրէ կիմանանք թէ» 

յայտնի թուրք մը, որ շյաըդերու սի9ոցին 

Կեսարիոյ ի թի Հատ ական քօժիթէի *եա՛ 

խագաՀը եղած է, այժմ Փարիզ կը գըա՛ 

նուի Նախելու Համար իր Հետ բերած 

Հազարաւոր գորգերը, որոնց Համար կըսա 

ուի թէ Հայերէ յափշտակուած գոյքերու 

մաս կը կազմեն։ 

Կը յուսանք որ, Հրապարակի Հայ 

վաճառականները, ստուգելէ ետք այս 

պարագան միջոցներ ձեռք պիտի առնեն 

այդ գողցուած ապրանքները գրաւել 

տալու և այդ անախորժ վաճառականը 

ձերբակալելու Համար։ 

Ն 3- ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԱԳԱՃԱՆԴէՍԸ 

Հայկական բանակին սաւառնակ մը 

նուիրելու Համար յառածի կայ Երեքշաբ

թի գիշեբ կազմակերպուելիք ն ուա գա՛ 

Հանդէսը պիաի սկսի ժամը ճիշտ 8,30ին, 

նոյնիսկ եթէ սրաՀը պարապ ըլլայ։ 

Յայտ ագրին ճոխ ութի՛նը նկատի առ՛ 

նելով այս կարգադրութիւնը ընել ո– 

ւահ ԷՀ 

ԹԵԼԱՍԵՂ. ԱՆ Հ 

Ազգ–, Պատուիրակութեան բրօբա՛ 

կանաի ւ անձնաիյ ո ւմբը, անցեալ շաբթու 

թ է յ ասեղան մը տուաւ ի պատիւ Ապէ աը 
Լառի լի ե ֆրանսացի յայտնի Հայասէր
ներս։ ։ 
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ՍԱՆԴԷ՛՛՛Ս Թէ ԲՐՕԲԱԿԱՆՏ 

Անցեալ Կիրակի գիշեր» Փարիզի Հայ 

զա զութ ր Հրաւիրուած էր ՀայաստօՈւի 

Հանրապետութեան ճանաչումի առիթով 

գեղարուեստ ական երեկոյթ մը, սարքը՛ 

ւած Ազգային Ազատական Միութեան 

կողմէ։ 

Հանրապետութեան պաշտօնական 

ճանաչման ուր ախ ութ են էն գինովցած 

գաղութը, փութացած էր լեցնելու «էն՛ 

ժէնիէօր Սի վիրի սրաՀը։՛ 

Բանախօսեցին Պ* Պ* Ջօպանեան ե $. 
Սաեփ ան եան։ 

Պ* Տ* Սա եփ ան եան իբր Ազգ. Պատ՛ 

լիր ակութ եան պատգամաւոր՝ նոր գար՛ 

ձած ըլլալով Երեւանէն, իր տպաւորու՛ 

թիւնները պատմեց ներկաներուն։ ՀԱՀ 

է՚սկ Պ» Ա* Ջօպանեան՝ օգաուելով այս 

Հազուադէպ առիթէն՝ ՝ տեղեկութիւններ 

տուաւ Ազատական Միութեան գործու՛ 

նէութեան մասին ե յայտնեց թէ իրենց 

խանքերով քիչ ատենէն կարելի պիաի 

ըլլայ կազմել այն Հսկայական կուսակ

ցութիւնը, որպէսզի կարելի ըլլայ պայ՛ 

քարիլ միւս մեծ կուսակցութեան Հ* 3* 

՛հաշն ակց ութ եան դէմ* պայքար՝ որ ան

հրաժեշտ էր և օգտակար։ 

Պ* Ջօպանեան ինքն ալ զգալով ան՛ 

շուշտ որ կուսակցական այս բրօբական՛ 

տը լաւ չէր ազդեր ներկաներուն վրայ, 

ուզեց փոխել տրամադրութիւները ե 

աւետեց ներկաներուն թէ՝ .դաշնակից՛ 

ները պաշտօնապէս ճանչցած են Հայ 

Հանրապետութեան կառավարութիւնը։ 

Պ» Ջօպանեան իր ճառը աւարաեց քանի 

ծանուց ուսն եր ով։ 

րեզարուեստ ական բաժինը լրացուց 

հ Հաւաքումը փրկեց Պ, Մ. ՏՀանան յայտ

նի դերասանը որ Տիկ. Մ ար մար եան ի 

Հետ, Հայկակաֆւ տարազներով երգեցին 

Հայ գեղջկական երգեր ե արժանացան 

բուռն ծափաՀարութիւններու։ 

ՓԱՐԻԶԻ ԵԿԵՂ-ԵՑԱՍէՐ ՃԱՅեՐԸ 

Անցեալ կիրակի առաւօտ, Փարիզի 

440 եկեղեցասէր Հայերը Հրաւիրուած 

էին քուէարկութեամբ եկեղեցւոյ 10 Հը* 

րաժարած երեսփոխաններու ընտրւ.ւ– 

թիւնը կատարելու։ -

Հազիւ 4-7 անդասներ անձամբ կամ 

գիրով իրենց քուէները բերած էին. միւս 

կողմէ նկատելով որ, Հրաւէրազիրներուն 

ու ցանկերուն մէշ_ - մոռացութիւնն եր 

կան ՝ անկանոնութեանց ու բողոքի աեղի 

չտալու Համար, որոշուեցաւ նոր քուէ

արկութիւն կատարել յ առաջիկայ Կի

րակի առաւօտ։ Այս անգայէ քուէարկող

ներու թյ?ւը որքան որ ալ ըլլայ^ ընտրու

թիւնը օրինաւոր պիաի նկատուի։ 

ՃՇԴՈԻՄՆեՐ 

Անցեալ Թփւոփ տրէ.ած «կադանգի սեղանի» 

I) անգան ակուԹե ան ցանկին ս"Է© ւ(ոո_ցւած էին՛ 

Պ. ԱաաԹճհան 200 ֆր. Պ՛ Ադա եան 50: իսկ Պ– Զ՛ 

Պասմաճեան 100 ֆր. փոխանակ 10ֆ.ի Պ» Ա– 20-

պան եան 50 ֆր. փոխանակ ՅՕի։ 

Անցեալ Թ՚իւով ձանուցւած Պ* Մ* Վւարգերէս.. 

եանի Çiuj բանակին նւիրա ծ £երւքակեդենները^ 

ւդէ-սւք է՛ րլլան 650 ձ ե ո ֊ ք փոխանակ 50.ի։ 

^ԱՆԱԻ՚ՕՍՈԻԹԻԻՆ 

Վաղը, Կ իրակի, 8 Փետրւար ժամը ժիք* 

Salle de rEncôuragement-^ սրաՀին մէջ 
Rue'de Rennes (métro St. Germain 

deS-Plès) Foi et Vie Ընկերութեան նա

խաձեռնութիւնով, ե ծերակուտական 

յայանի Հայասէր Պ* Վիքթօր Պէրարի 

նախ ա գա Հ ութ ե ամբ. ֆրանսերէն լեզւով, 

պիաի բանախօսէ Մ. ՎԱՐԱնԳԵԱՆ, նիւթ 

ունենալով, ((Հայաստանը Սպասումի 

ՄԷԻ* I. ՛ ՛ ա .՛ ՜ ՝% \ 
ԹԻ Ի՛Ր ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Բազմաթիւ բաժանորդներ կը գրեն 

ս՛եզի խնդրելով որ իբր նուէր խոստաց– 

ւած մեր տարեցոյցը ղրկենք իրենց։ 

Յաջորդ թիլով կը դնենք տարեցոյցը* 

նուէր տալու մասին մեր ըրած յայտա

րարութեան պատճէնը։ 

Այս պէս ով պատասխանած կըլլանք 
բոլորին ալ։ 

. ալ ՚ Տնօրէն-~խԱ-բ ա գիր< Տ Օ ք Թ < լ > ձԱՄԲԱՐՁՈԻՄԵԱՆ 

Impnmene Spécial du | VEHADZEN0UNT, La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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ՏԱՐԱԵԱՆ 
Վ_ ա՛ճ առ֊ ավան .դերձակ 

44, ru£ Latayette, 44 

Ա՜նգլիական ե. ֆրանսական կերսլա– 
սեգէններու ճոխ տեսակներով ու իր 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու֊֊ 
թհամրը կը գոՀացնԷ իրեն դիմող բոլոր 
աճախոր գները։ 

՚ԱՐՄԵՆԻԱ* 

քաջալերեցէք վԱրմենիաՖ շաբաթ ա 
թերթը, որ 34 տարիներէ ի վեր Ա*ար 
սէյւէ ՚^էլ* kd հրատարակուի Ա*փ– Փոր– 
թուգալեանի կողմէ։ Տր1լև. բժնգ. 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIÂ, Marseille» 

F O U R R U R E S ԳԵԻԶԱԿ 
U s plus belles et les moins chère, î T R A N S F O R M A T I O N S 

«e tout Paris T R A V A I L A F A Ç O N 

,Garde pendant l*Eté 

.Occasions exceptionn^s de Fourrures. Prix.d^fé R E N A R D S 

M O D È L E S N I C O L A S 
|gJt;* - - Maison A R O U T U N I A N 

ROBES. MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR. 
Actuellement RÉCLAME 1 5 0 • 

En face Station' N.-D.-de-Lorelle 
Tramways : Carrefour Chàteaudltn 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին Հ> տլր+։ Հասցէ՝ 

7, BennetSt. BOSTON Mass. 

՝Բաղքա+ Ազգային Գրական 
կր Հրատարակուի շա֊ 

Magasin ; : 5, Rue Bourdalooe (9e) բաթր երկ ու անսաս։ 
Բաժնեգին 30 ֆր՛։ Հասցէ՝ 

P. O.xBox 344v- Fresno Gah 

'•• : V ; . ; : ' ; ԿԻԼԻԿԻ.Ա. 
ԵգիատաՀայ կագիր, Ազգային, Օրաթերթ ազգային, գրական և 

Գրական և ֆազաքական կը Հրա– քաղաքական 

տարակուի շաբաթը 3 անգամ Տարե– Հասցէ, Journal Guiliguia* Rue՝ ÏÎU 
կան բաժնեգինն է֊ՅՕֆր. van Yolou, ADANA 

Հասցէ\ R P. 868 Le CAIRE Բաժնեգինն է 60 ֆրանք, դիմե– 

( Egypte) խմբագրութեանս։ \ 

Օրաթերթ ազգային, գրական և 
քաղաքական։ **Ը Հրատարակուի Զորեքշաբթի և 

՚ Հյա ա/Ժ օ ե 
Հասցէ> Imprimerie KeChichiaoSMYRNK ա " °Ր ՐՐ; ֊ ֊ 

գ Հասցէ, Journal .Arménien-ոճ YAb-
Բաժանորդագրուելու Համար դիմել J^iV RuC Br. MiladinoVL 21—Sofia 

ոյմրա գրութեանս։ (Bulgarie) 
Բաժնեգինն է iSS ֆր* տարեկան։ Բաժնեգինն է Տարեկան 30 ֆր* 
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ււա՚ւաա in: Լ\ա Wmm--
(30,000 ՖՐԱՆ-Բ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽ֊ԲՈՎ) 

<M) քԼ(1ՎՐ ԳԱԿԱՆ ՀԱՆ ԳԱՆ ԱԿ_0Ի թ*ԵԱ tf P g 
ՆԱԽԱՋԵՌՆՈԻթԵԱՄԲ 

MM ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐՄՆԻՆ 

- - ՜ ր | շ , Ա Ն դ է ս ա 
ԳԵ՛ԼԱՐ ՈհԵՍՏԱԿԱՆ ՄԵԾ ԵՐԵԿՈՅԹ 

ԵՐԵԲՇԱԲթԻ ԳԻՇԵՐ, 10 ՓԵՏՐՒԱՐ ԺԱՄԸ ՃԻՇՏ 8.30 ԻՆ 

SA LLE DES 'AGRICULTEURS S, Rue d'Athènes PARIS §É 

lH ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ 
ՕՐ– X* Տե-ՄԻՐՃԵԱՆ *î^^pC*- •՝^V^^^j^« (Աօ.ւսջի*ե T)uitni.nj մրցանակ ջուԹակիյ փարխփ 

Երաժշտանոցէն) ՚՛ 
ՕՐ– Տ– ԶԱՌ ԱՓ ԵԱՆ • ժր̂ էվի Երա(1 շաանայէն 
ՊՐ. Տ– ԱԼԻ ՔՍԱՆ ԵԱՆ ! ? Tèf'é^^^^^'M'' Յայտնի Թ>սււ̂ւււ:Թւս1լւււ̂ք up 
\K I.eon Kartun • • . Pianiste | | | | 
Mm c . Luisa Myriel £c$K . ' a Gaité lLyrique et (tes grands 

Concerts Classiques ^ 
M,11C. Antonia Pierre—Petit :^:'՝;^^Խ.՛ ՛ fe> prix-de Harpe* du Conservatoire-et 

de Concert Colonne 
$fe François Perpignan - * ; / | ? - • Compositeur 

ՊՊ• ՛Մ– ՋԱՆԱՆ,. Վ_- ՍՎ_ԱՃԵԱՆ? Շ– ՍԱՐԵԱՆ, Կ– ԿԱԿՈՆԵԱՆ, 
Յայտնի դերասաններ եւ. Երգիյ^՚եր K^MI 

. Բարէգի երաժշաասիրաը խումբը և St. Gei vais^ երգիչ՛ն եըը ղեկավա– 
վարութեամբ ՏՕ՝Բթ. Հ. ՀԱՄ ԲԱՐ ԶՈԻՄԵԱՆԻ։ 

Տոմսակներուն զի՛ներն ե՛ն, 20, 10, Ց ֆրանք։ Տ"մսա1լներր ստա

նալու և կամ փոխելու Համար դիմել «Վերածնունդ»ի խմբագրութեան։ 

Տոմսակներու փոխարժէքր և նուէրներր ղրկել Յանձնախումբի գան

ձապահի Հասցէին՝ Mr. Sahatdjian 9, Rue Choron. PARIS 
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Directeur-Fondateur : 

I HAMPARTZOUM1AN, r&, Boulevard St-Denis ֊ PARIS (X՛) 
T é l é p h o n e : N O R D . 6 9 - 5 1 
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Վ Ե Ր Ա ԾՆՈՒՆԴ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բաժա՛ն որ դա գի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք^ 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ Լ ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
. 16, Bd. Saint Denis 16 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ 
«ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳԺ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ pp 

ԸԼԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 

ԲԱԶՄԱԹԻՒ ԱՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 

Գեղարուեստական գունաւոր նկարներ՝ Արշակ ֆէթվաճեանէ, Վ. 
Ա՝ աիւոիւեանէ և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ունին՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա, իսաՀակեան, Աիամանթօ, 
Վարուժան, Մին աս Տէրազ, կ. Բասմաֆեան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակոբեան, Ա, 
Անտօնեան, (հաֆ. f) ար զար եան, Արմէն-Գարօ, Վ, Թաթուլ, (հ՛ Շի շ ծանեան, 
Ա՛. Վարանգեան, ՚ Ա. ՝ B"՛կորեան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Ա. Պաբսամեան . 
Հ. (Հարղարեան, Գարեգին Վրգ. 3՛ ճ՛ Սիրունի, Արսէն-Եբկաթ, Մ՚ Ջա՛նան, 
Տօքթ. կարօեան, Խարազան և երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 42 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Wաճո՛ւն, մած՜ո՛ւն... 

ՎԱՀԱՆ՛. ՀԱՐԻԿԵԱՆ • ՛ ք 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՀ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչպէս նաեւ, արեւելեան և եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ. ՀԱՄԵ՛Լ և ՄԱ֊ԲՈԻՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, rtlC de la Sorboillie, ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէչ կարելի է գտնել արտասաՀման\ 
Հայերէն թեըթեըը։ Melro Saint-Michel 

ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա/ուած՛ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 
Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր 8 Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր զքա 

38 Rue de Cléry PARIS 
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Վ b Ր Ա Ծ Ն Ո M Դ 

ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ –ԲԱ՚ԼԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ է՝՝ ՏԱՐԻ 

5 ' ք ԹԻՒ 0—14 ՓԵՏՐՒԱՐ 1920 | f 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿ Ա% 

ք ԵՐԿՈԻ ԶԵԿՈ8ՑՆԵՐՈԻ ԱՌԻԹՈՎ 
ղՎերածնունդ^ի այսօուան թուով կը Հրատարակենք Ազգ* Պատուի" 

ր ա կութ եան երկու (լ սլա չ տօնական» զեկոյցները։ Այգ զեկոյցներէն մէկը կքԼ 
վերաբերի Հայ ՛՛քրդական Համաձայնութեան» միւսը Միացեալ կառավարու
թեան։ |È|S 

Հայ –քրդական Համաձայնութեան նկատմամբ մեր մէ£, որքան գիտենք, 
երկու կարծ՛իք չկայ։ Ամենքն ալ կընգունին, որ անՀրաժեշտ է մեր գբացի 
՚Քիւ֊ՐԴ ժողովուրդի Հետ փոխադարձ Հասկացողութեան գալ։ ք՚այց ո*~րիւ է 
այս սկզբունքային Հա մակարծ ութիւն ր, ուրիշ է անոր գործեն ակտն ձեւակեր
պութիւնն ր։ ՝Բիւրդերու Հետ Համաձայնութեան գալու միջոցին նա ի։ Հարկա
ւոր էր րնտրել քրգերու ոլրիշ ներկայացուցիչ և ոչ այն, որ քաղաքական 
տիւուր Հռչակ ունի և որ բացարձակապէս կասկած՜ելի է։ 

Յետոյ ան Հրաժեշտ էր Համաձայնագիրը կազմել այնպէս, որ աքդ կաս* 
կածելի մարդը որ ե է կերպ չկարողանար այն շաՀադործել ի վնաս մեր ժո
ղովրդական դատի։ Հա մա ձայնագրի մէ£ ըսուած՛ է այո՛, որ Հայ ժողովուրդը 
կը ձգտի անկախութիւն ստանալ և բաժանուել Օսմանեան պետութենէն։ 
Աայց նոյն Հա մա ձայն ագրի մէ£, չգիտենք ինչո՛ւ, յ ի չուած՜ է նաեւ այն, որ 
՛պլզենք ազատուել <լԱիութիւն ե Յառաջադիմութիւն» կօմիտէի լուծէն։ Գըժ– 
» է գուշակել, թէ ի՝նչ գաղտնի Հաշիւ ունէր տխրաՀռչակ Եէրիֆ փա– 

տոզռՐԸ պա Հանվելու ատեն, բայց որ եւ է կասկած՜ չկայ, որ այդ 
ՀՏՈՓԸԱ կաՐոզ °ն ծառայել միայն ի վնաս Հայաստանի։ 

յ Հ ա յ Ժողովուրդի Համար բացարձակապէս միեւնոյնն են ճիթթիՀատ» 
ձյ{Րթիլաֆ» կօմիտՀնեըը և աոՀասաըակ թրքական ո և է իշխանութիւն։ 

ահ 

mu 
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fci. ամեն տեսավ Հա մա ձայն ագրի մէք մենք բարոյական պարտականու– 
թիւն ունէինք Համարձակ կերպով շեշտել այգ պարագան։ , J T 

ԱՀաւասիկ այն, ինչ պէտք էր բներ 

Ս՚իւս դեկոյցր կր վերաբերի Երեւանի բանակցութիւներուն՝ Միաց

եալ կառավարութիւն ե մէկ րնգՀանուր պատուիրակութիւն կազմելու շուրֆր։ 

Այս ե^ԴէՐՐ աւ^ւէ կարեւոր է ե աւելի Հիւ/նապէս կր շօշափէ մեր 
կեանքի վիրաւոր կոդմր։ 

Ութ ամսէ աւելի է, որ այս էգերու մէ£ մենք կ*արծարծենք և կր 

պա շտ պան են ք մէկ շատ տարրական միտք — այն,՜ որ Հայ ժողովուրգր ունի 

Հանրապետութիւն, որ այգ Հանրապետութիւնր միակ քաղաքական օրգանն 

է ե որ անրնգունելի է ուրիշ մարմիններու Հաւասարազօր գոյութիւնը։ 

Ու֊թ ամիսներէ ի վեր կրսենք, որ Մայիսէ *8ի ակտով Հայաստանի 
Հանրապետութեան կա ռավա բութիւն ր կր Հանգի սանայ Միացեալ Հայաս
տանի կառավարութիւն, որ իյորՀրգարանր, րնտրուած էի^ելով Հին ռուսա– 
Հայ և Հին արեւմտաՀայ \/՜ Հատուածքներէդ առանց օրինական ո ե է բաժան
ման, կր Հանգիսանայ Միացեալ Հայաստանի խորՀբդարան։ 

քիուսաՀայ և թրքաՀայ Հին կոչոււէներր այլ ևս ՚ձ երբեք գոյութիւն 
չունին ե նա իւ կին սաՀմաններր վերացած են արդեան Հայաստանի Հանրապե
տութեան Մայիս 2&է նշանաւոր ակտով։ 

Այղ Հանրապետութիւնր ունի իր բանակր, որ նոյնպէս միացեալ է, 

քանի որ կազմուած՝ է Հայութեան ՜երկու Հատուածքներու քաղաքացիներին, 

առանց ո և է խտրութեան։ Միացեալ կա ռավա բութիւն ր, յենած՝ միացեալ 

խորՀրգարանի վրայ, միացեալ բանակի միջոցով կր պաշտպանէ Հանրապե

տութեան սաՀմաններր և կր ձգտի ՀետզՀետէ ազատագրել Հայաստանի Հո֊ 

ղամասերր, ինչպէս Անդրկովկասի, նոյնպէս և Հին Թու֊րքիոյ սահմաններուն 

մէֆ։ Եւ աստիճանաբար, նոր Հոզամասերու ազատագրութեան Հետ զուգըն

թաց,՛ կր լրանայ Հայաստանի Հանրապետութեան խորՀրդարանը։ 

Այսպէս է իրողութիւնր։ 

Հայ ժողովուրգր ամ^Ն տեղ ալ զգացած է այս կացութիւնր ե գիտակ
ցած՛ է այս ճշմարտութիւնը բնական առողջամտութեամբ, իր ան վերա պա Հ 
Հաւատարմութիւնր յայտնելով Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

Բայց Փարիզի մէֆ գտնուած է ապօրէն ու անկանոն մէկ օրգան, ՈՐ MÊ 
ինքզինքն անուանելով Հաւոց Ազգ* Պատուիրակութիւն, Հակառակ կերթւ 
նոյնիսկ գաղութներու բացարձակ տրամադրութեան և մէկ տարիէ ի 
կրմբոստանալ Հայ ժողովրդական Հանրապետութեան դէմք ձգտելով ս 
ծել երկու իշխանութիւն, պառակտելով Հայ ժողովուրգր, որ Մայիս 
պատմական ակտով Հռչակուած՛ է մէկ ու միացեալ։ 

«Վերածնունդը» քննադատելով ազգային անուանւող պաաուիրս 

թեան յոռի ե վնասակար քաղաքականութիւնը՝ ամիսներու րնթացքին պւ 
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պանած է aiJu* $է մե՛նք ունի՛նք մէկ Հա՛ն րասլետ ութ իւն և որ պարտական 

ե՛նք ասե՛ն կերպով ընդունիչ այն։ Մենք գիտենք, որ մեր Հան րա պետ ութ իլ

՛եր շատ պակասներ ունի, գիտենք որ միացեալ կառավարութիւնը ամենե

ւին իտէալական կառավարութիւն չէ—րայց գիտնալով Հանդերձ այգ՝ պիտի 

Հասկնանք, որ մեր կեանքի դժոխային p պայմաններու մէջ եղածն այն է որ 

պիտի ճանաչենք ե ճանաչելով սրբագրենք, ու լրացնենք այն։ 

Այս պէտք է լինի մեր միակ քաղաքականութիւն ր։ Բայց Փարիզի 
աղգային պատուիրակութիւնը տարբեր կերպով ըմբռնեց իր* պարտակա
նութիւն ր ե այնպիսի դեր կատարոց, որ օր մը անշուշտ, երբ ամէն կողմէ 
լուսաբանուի այն — խորին գայրոյթ ու ծ՜անր զգացում պիտի առաջ բերէ 
Հայ ժողովրդական բոլոր խաւերու մէ£: 

իր վնասակար գործունէութիւնը աշխատած՛ է զանազան կեղծ պատ
ճառներով փաստաբանել։ Այս պատճառներու շարքին առածին տեղը գրա
ւած է ռուսական վտանգը, որի մասին խօսելով դեռ– անցեալ Յունիս ամ
սին «Վերածնունդ^ր անուանեց Աազօնովի գաւ։ ք£կր/լնենք այն, ինչ § որ 
ըսած ենք ութ ամիսներու ընթացքին։ Այժմ Ազգային անուանւած պատ
ուիրակութիւնն ինքը կընդունի, որ Հայն վտանգը, սրմէ դեռ քանի մր ամիս 
առա ^ 1ր9°Ր^՛ աեղի կար զգուշանալու այժմ գրեթէ ան Հետացա ծ է:» 

Հետ եւա " նքը ։ 

Հետեւանքը այն, որ գէթ այժմ, քանի որ վ վտանգը ան Հետացած է)՝>, 
անկեղծ կերպով րնդունին, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնն է մեր միակ 
օրգանը ե փրկութեան միակ ուղին։ Հ 

է լ երբ րնդունին այս, կր Հասկնան որ իրենց ծայրայեդօրէն անմիտ 
առա£ար1լներր . և ծանր պայմաններու մէ9 գտնուող կառավարութեան փռխ– 
առաջարկները նոր վնասներ միայն կարող են բերել մեր տառապած՝ ժո
ղովուրդին։ 

Պէտք է մէկ կողմ թողնել այն անպատիւ և դաւադիր խազը, թէ Հայաս

տանի • կա ոա վարութեան ան դա են երր ծ՜այրայեղ յեղափոխականներ են և 

թէ իբր այգ պատճառով պետութիւններր չեն ուզեր աջակցիլ Հայաստանին։ 

Պէսւք է միայն շիտակ և անկեղծ՛ կերպով ընդունիլ Հայաստանի Հաս՛ 
րա պետութիւնը և անոր Միացեալ կառավարութիւնը* • • 

Եւ ընդունելէ յետոյ, ամենի Հետ աշխատիլ լրացնել եւ սրբագրել այն։ 

ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄ 

Պոլս էն արժան ա Հաւատ ադբիւրէ Ազգ՛ Պատւիր ակութ եան Հասած Հե– 
jjùfrp ՚^ր կը գուժէ թէ Կիլիկիոք մէջ կանոնաւոր և գիւած թուրք խումբեը 
Գդակում գործ՛ած են Հայերու վրայ, Մ արա շի 4 Զէյթոլ5*է շըքա կաներ/է 

* Հայեր ձարդուած են։ 
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գ. 

ՀԱՅ ԶԻՆՒՈ Ր Ը ^ ^ ^ ^ ^ H 

Ա ուր մա լուի զօր արա՛ն ակին Հրամանատար Դրօի րարեՀաճ կարգադրու– ՚ 

թեամբ, Հաճոյքը կունենամ տեսնելու մեր ռազմաճակատներ էն մէկր։ 

Առաւօտուն կանուխ ոտքի ենք, ու առանց կանգ առնելու շարունակ 

կը քալենք։ կանոն ինք (ւԶուարթնոցրՖ, կանցնինք նաեւ Վաղարշապատը 

առանց նոյիսկ է^միածնը այցելելու։ 

կը Հասնինք Մ՚արգարա գի֊֊ղր* թնդանօթաձիգ զօրքերու կայանի մր 

մէ£ կը գտնուինք։ իրենց սպային մէկ կտրուկ Հրամանին վրայ զինւորներր 

րարեւի կը կենան՛, Հակառակ անոր որ վերին Հր ամանա տարր ծ՜պտուած էր 

քաղաքային զգեստներու մէ^յ 

ԱՀա փոքրիկ բուրգերու երկար շարան մր, կազմուած՛ Հայ զին լորն ե– 

րու զէնքերէն։ ՊաՀակ մը Հրացանր ուսին աչալուրֆ կր Հսկէ անոնց վրայ, 

Համաչափ քայլերով րրգաշարքերու երկայնքը կերթայ կուգայ։ Փիչ Հեռուն 

տասնեակ մը զինւորներ Հաւաքւած իրենց տասնապետին լոլր£ր* կուսում

նասիրեն թնդանօթի զանազան մասերը։ 

Աւելի յառաջանալով, աՀա մեր առֆեւ կը պարզուի երկաթեայ Հսկայ 

կամուրֆ մր, որուն տակԱն պղտոր Արաղը Լչրնթանայ։ Հայ զինւորր սուինը 

Հրացանին ծ՛այրը անցուցած կսպասէ կա մուրկին գլուխ ր։ ժպիար գէմքին ՚ 

Հրամանատարը կը մօտենայ գէպի զինւորր* 

—Ո՞՛նց ես ա՜յ աղայ։ $ա 

—Հյատ լաւն եմ իմ Հ ոամանատաո։ 

—Չե՞ս մրսում... ո՞ւր է Հ շինելէդ, գնա բեր։ 

ՊաՀակր տատամսեցաւ, սակայն չէր կարող Հրամանատարին չանսալ, 

—Այս տեղ է «շինէբս վրանին տակ։ է լ ցոյց տուաւ մեզ պատա

ռատուն գրգլեակ մր, ծակծ՛կուած՛, կարկտուած, բզկտուած՜ քուրքի կտոր մը 

որուն վրայ ամեն ձեւի ու ամեն գոյնի կտորներ կարելի էր գտնել... 

—՛Շապիկդ ո՞նց էՀա՜յ տղայ, մաշա՞ծ է։ Ըլ, սկսաւ վերարկուին կո– 
ճակներր քակել.,. 

—Արէ * Պարոն ամերիկացի, ըսաւ ինձ ժպտելով, արի տես Հայաս
տանի զինւորներուն շապիկը... 

Զիսւոբը տակաւին կեցած էր իր բարելի դիրքին մէ£ անշարժ, ձ 

ձեռքր ամուր կպցուցած" կուրծքին ու աքով բռնած՛ իր սուինաւոր Հրաց 

և աչքերր ուղղած՛ շեշտակի մեր վրար մեք ի զուր կը փնտռէինք շա 

կոշտ խարազ մ ՛էր, որը կը ծ՛առայէր թէ շապիկի, թէ բաճկոնի և թ 

րարկուի անոր ցրտաՀար կամ արեւակէզ մարմինին Համար։ 

—«Գնացէք պատմեցէք Պարէքն, ինչ որ տեսաք. աՀաւասիկ Հայաս 
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նի անկաքսութիւնը իր արեան գնով ձեռք բերող Հայ զինւորր, աՀա Հայաս

տանի սլա Հա սլան Հրեշտակը» որ Արագի ափին, Արարատի ստորոտը, ցե– 

րեկւայ տաքին ու գիշերւայ ցուրտին» անքուն աչքերով կը Հսկէ Հայաս

տանի մանուկ Հանրապետութեան վրայ։ ԱՀա մեր փրկութեան միակ Jnjup* 

միակ կռուանը, որ շապիկ մ՛իսկ չունի և սակայն կը կռուի ան տրտուն չ և. 

անձկնա զո Հ.** 

Ու ես տիրութեամբ ե ամօթով Համակւած, չէի Համարձակեր նայելու 

ոչ Հրամանատար Գրօին, ոչ կամր9ապաՀ գինւորին, ոչ Արագին ե ոչ ալ 

Հսկայափառ Արարատին.* • Հայ զինւորը մերկ էր, իսկ մենք արտասաՀման 

ունէինք բարեկեցիկ Հայեր ե մեծ՛ափարթամ Հարուստներ, որոնք կրնային 

իրենց օգնութեան բաժինը չզլանալ*Հ • 

երկրորդ զինւորական կայա՛նն ենք, Iff՝ ա կքարի մօտիկ։ ք՚րօն կը Հը* 

րաւիրէ գիս տեսնել իրենց զդաշտային զօրանոցը», ան Հա մրեր չորս կողմս 

կը նայիմ առանց կարենալ բան մը նշմարելու, վար կիջնենք խճուղիէն ե 

*անա1լնկալ կերպով աչքիս կը զարնէ զդաշտային զօրանոց օր, Հաստատուած 

ցամաքած Հեղեղատի մը կամարին տակ*** 

Հարիւրապետ քէն Հետ կարճ խօսակցութենէ մը ետք, ճամբայ կելլենք 

գէպի Ա ալաքլու, Հոն Հասնելն ուս արդէն կէս օր էր։ Տիգրան Պ ա ղաա ս ար

եան ե ՎաՀան fi ա սա րմ աճեան գաբիթ^ններր Հեռաձայնով իմացած ԱԱա1ոՎ 

մեր գալուստը, ճամբան մեզ դիմաւորելու եկած էին։ Մեգ կաոա^նորգեն ուղ

ղակի դէպի իրենց սենեակը, որը կը ծ՛առայէր թէ գրասենեակի, թէ ննջարա

նի և թէ սեզանատունի։ (հա զմաճ ակատ ի մասին մեզ կը Հաղորդեն սրտա

պնդիչ լուրեր, Հրամանատարը կը կատարէ անոնց Հետ կարճ զինւորական 

խորՀուրդ մը, կը կանչուին գունդին մատակարարն ու պա Հես տա պետը, նո

րանոր պէտքերու ե զնոււաերու Համար կարգադրութիւներ կընեն։ 

&ուտով կը Հրաւիրուինք ճաշի, Հիւրասէր Հայ զինւորը, մեգ բաժին 

կը Հանէ իր սնունդէն ու մեզ կը կերակրէ կուշտ ու կուռ* գինին, միսը ու 

լուբիան կը զարդարէին մեր սեղանը։ ճաշէն յետոյ առանց երկար սպասելու 

ճանապարՀ կելլենք դէպի Ւգտիր։ 

իգտիր Հասնելնուս քանի մը քիլոմէթր անգին կը գտնուի ռազմաճա

կատը։ կաք ցելենք սպայակոյտին գրասենեակր որ լիքն է քարտէսներով, ու 

զանազան Հա շուեթուղթե րով։ Հրամանատարը պաՀ մը մեզմէ բաժնուելով 

կան Հետ ան այ իր սպայակոյտին Հետ, քառորդ ժամ վերքր պատրաստ են ար֊ 

գցն մեր կառքերը և վաշտ մը ձիաւոր ներ։ Հրամանատար Գրօն կը նետուի 

ձիուն վբայ ու կոլղզուինք գէսլի Արարատի ստորոտը, ուր Հայաստանի 

զինւորնեբը խրախներու մէջ կ՛սպասեն։ 

Արեւը կսկսէր իջնել, Հայաստանի անամպ երկնքի անարատ կապոյ– 

'*յֆն տակ Արարատի սպիտակափառ գագաթ ր կը փայլէր, անոր տիտան 

րեսին վրայ կարծես ժպիտ մը կը ծ՛փար։ 

կ այցելենք ճակատի առաջիէն գիծը ուր Հայ զինւորը իր Հրացանը 
զինդ գրկած՛ կ* սպաս Է, անոր Հարուածի սարսափէն թշնամին չի Համար
ձակիր Արարատի կողերէն վար իջնել։ 

ա 
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Վարը րաց դա՛շտի՛ն վրայ, § Հեծելազօրքր իր սիրակա՛ն մարզանքները 
կր կատարէր մեր Հիացիկ ակՂւարէլներուն տակ։ 

Բայց իզտիրի ճաՀիճներր ֆերմի ու ժանտատե՛նդի րոյներ ե՛ն, և Հայ 

զի՛նւորր նորածին Հանրապետութիւնր պաՀպանելու Համար Հիւանդութեան 

այդ րոյնին մէ£ կր Հսկէ դէ^երց ցերէկ, կր տառապի, կր Հիւծի ու կր մեռնի 

անտրտունջ, որպէսզի Միացեալ Հայաստանի երազր իրականանայ։ 

է լ երեւակայել, որ այս քաջարի զինւորներ^ն շատեր զոՀ կերթան այս 

սոսկալի ((մալարիայ))ին քան թշնամի գնդակին։ j է լ երեւակայել որ անոնց 

անգին կեանքր կարելի էր գնել քանի մր կրամ «քինին»ով որ կը պակսի...։ 

Մենք, արտասահմանի Հայերս՝՝, պէտք չէ զլանանք մեր պա ր տա կան ու
թի ւնր կատարելու Հանդէպ մեր քաջարի զինւորներուն, որոնք կր տառապին 
անմրմունՊ մեզի Համար, մեր Հայաստանին Համար։ 

Յիշենք, մերկութեան պատճառով մարզանքի չկարենալ , մասնակցող 
Հայ զինւորր։ Xp$ 

Յիշենք, Արագի կամուրֆին վրայ ՚Հսկող ան շապիկ Հայ պաՀակր։ 

Յիշենք իգտիրի ճաՀիճներուն մէֆ ֆերմէ տառապող Հայ կռւող զյքնւորը։ 

է լ յիշենք ՀՀանգեզուրի յաղթական ու վեՀանւՀն Հայորդիները։ 

ISP ՋԱՒԷ-Ն 

թացօգհայ պատարագ թօրԹ֊.Սայիտի ք)այ գ ազ ա վ ա յ րին ւքէջ 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ՀԱՅ ԱԶԳ– ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 

էրկար ամիսներէ ի վեր Հքոլսոյ ՚Բրտական Ացգ.Ակումբր բանակցու

թեան ՛մէջ էր Ազգ* "Պատրիարքարանի Հետ.%։ Պատրիարքարարանը^ կր Հա

ղորդէր իր բանակցութեանց– մանրամասնութիւններրձԱզգ. Պատուիրակու 

թեան, խնդրելով որ ինք ալ իր կարգին բանակցելով Հաշտութեան Վեհա

ժողովին մօտ ՛Բրտաց ներկայացուցիչ Շէրիֆ փաշային Հետ,յանգէր որոշ 

համաձայնութեան մր։ 

Դաշնակից տէրութիւններէխ ոմանց ներկա լացուցի չյւերն ալ ան Հրա

ժեշտ սլէտքր զգացուցած էխն որ Հայերր ՛Բրտաց Հետ Համաձայնութեան 

մր գային։ Այս, պայմաններուն մէջ է որ բանակցութիւններ տեղի ունենալով 

.Ամբողջական Հայաստանի Պատուիրակութեան և Նէրիֆ փա2այէ միջել, 

խմբագրուեցաւ Հայքքրտական Համառօտ Համաձայնագիր մր, որ ուղարկուե

ցաւ Հաշտութեան ՎեՀաժողովին։ 

Բոլորովին սխալ են Պոլսոյ կարգ մր թերթերու մէջ երեւցան՝ լուրերր, 

որոնց Համաձայն– Հ/էրիֆ փաշան ե. Հայկական Պատուիրակոոթիւնր Հայ ե 

քիւրտ տէրութեանց . սաՀմաններու մասին՝ իրենք իրենց մէջ արդին իսկ 

որոշ Համաձայնութիւն գոյացուցած՝ րլլան։ 

f ՚ ԱՀաւասիկ Հա մա ձայն ագրին՛ ՛բուս թարգմանութիւնր. 

«Պարոն նախագաՀ, 
ffi'ji ա ՚ -. t \ : •՛ ՛՛Հա գ-Հ. 
ք՚Փ^՚ա| ՚) «Ստորագրեալքս, Հայ .և ^֊^Բիւրդ. ագգերու ներկայացուցիչներս, պա

տիւ րւկխնք Հաշտ՜ութեան ՎեՀաժողովին յ այ անելու, թէմեր երկու ազգերը, 

երկուքն ալ Արիական ցեղէ, նոյն ձ՚շաՀերն ունին ե նոյն նպատակր կր Հե– 

տապնգ են. այսինքն իրենց ազատագրուեր ե անկախութիւնը՛—• մ ասն աւո րա

պէս Հայոց Համար՝ իրենց ձերբազատումր թուրք կառավարութեան անգութ 

տիրապետութենէն, ս րնգՀանրապէս՝ Հայոց ինչպէս ՛Բրտաց Համար՝ իրենց 

ճողոպրումր Միութեան և 3 առա ջգի մութ եան ՚Բօմիթէի լուծ՜էն, որուն պաշ

տօնական և գաղտնի կաոավարութիւնները իրենց այնքան աղիտաբեր եղած 

են։ Բոլորովին Համաձայն ենք ուրեսՂւ Հաշտութեան Համաժողովին մի ասն ա– 

ձբար խնգբելու Համար՝ րստ ազգայնութեանս սկզբունքին՝ կազմութիւն՛ Մի~ 

*աացեալ անկախ՛ Հայաստանի մր ե անկախ ՚Բիւրտիստանի մր, աջակցու– 

^յքեամր մեծ՛ պետութեան մր, մեր երկու ազգերին իւրաքանչիւրին բաղձան֊ 

\* լսելէ յետոյ՝ նշանակուած մեր երկիրներուն շնորՀելու Համար իր թեք– 

^ֆ>ական և րն տրական օգնութիւնը վերա շինութեան շրջանի միջոցին։ 

«Դալով վէճի նիւթ եղող Հողամասերուն՝ ինչ որ կերեւայ յաջորգաբար 

աշտութեան ՎեՀաժողովին մատուցուած Հայ ե քիւրտ յիշատակագիբևե– 

fjb, երկու ապագայ պետութեանց սահմանագլուխներու վերջնական ճշա՚բլ՝ 
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մին Համար որոշապէս կր յայտարարենք, որ այդ կարգ 

զունք Հաշտութեան ՎեՀաժողովին որոշմանս, կանխաւ ւ/ստաՀ 

ասս 

ադրութիւնր հր թո 

ր վճիռր արդարութեան ե իրաւունքի Հիման վրայ պիտի դրուի։ 

«կը Հաւաստենք նաեւ մեր բացարձակ Համաձայնութիւնր երկու, տէ– 
րութիւններու իւրաքանչիւրին մէջ փ ո քըա մա սնութեանց օրինաւոր իրա
ւունքները յարգելու մասին։ 

« Հաճեցէք ընդունիր Պարոն %ախագաՀ, մեր. * . 

՝քՀիւրտիստանիթ Համար՝ 

\յախագաք) Ք|ււոա1(ա1ւ դդատւփրկ. 

խաւլադո»,13-. £ամաժու|ուԱա մօա՛. 

Հայաստանի Համար ՝ 
ՊՕ՚նՈՍ ՆՈՒՊԱՐ Լ. 0Z ԱՆՋԱՆ ԵԱՆ 

Նախգ. շաւ Ազգ» պաՄւհ\ւըկ®–. Վ_ասն Նա|ււագա(}|ւ 

Ztujlj. շ.անրաս|ետու>ԹեաՆ 
T| <""»*•(»!(. խ. q_hf}(tidnqri(|[ilf մօա* 

Ամերիկայի մէՀ, քանի Հայ գործ՛իչներ սխալ մե/լնութիւններ տուած 

ՐԱալով այս Համաձայնութեան մասին, ե անոր շուրֆ նոյն իսկ ՜մամուլի մէջ 

վէճ յարուցած ըԱալով, Ամբողջական Հաքասաանի Պատուիրակութիւնը 

Յունւար 29 թուակիր Հետեւեալ Հեռադիրը ուղղեց Ամերիկայի իր ներկայա

ցուցիչներուն՝ լրագրաց մէ^ Հրատարակելու Համար*— 

^Վերջին ծ՛այր ցաւալի կը գտնենք որ մամուլի մէջ վէճ յարուցած ըլ
լան Հայ –Սրտական Համաձայնութեան մասին։ Այդ Համաձայնութիւնը, որ 
ստորագրուած է Ազգ* Պատուիրակութենէն ե թէ Հայ Հանրապետութեան 
Պատուիրակութենէն, ոչ մէկ կերպով չի վտանգեր Հայկական շաՀերն ու 
պաՀանջներր։ 

Փարիզ, 3 Փետր. 1920 ZU.3 Ա2Գ- ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 

ԿՈՉ աՅՈԻԹեԱՆ 
If ուսուլէն կընեմ կոչս։ Հոս մեր գործ՜ը դեռ վերջացած ՛չէ» բազմաթիւ 

Հայ կիներ, ազջի/լներ, տղամարդիկ և երախաներ տակաւին կր գտնուին 

Արաբներու և ՛Քիւրտերու վրանին տակ, խուղին մէջ։ 

Այգ խլեակները, Հակառակ իրենց ներ շնչուած՛ թոյնին, նոր կր լսեն թէ 

Հայը մեռած չէ, Հայու կողեսակիցները յաղթական են, ե իրենք կր փրկեն 

եթէ Ն ուսուլ Հասնին։ կուգան կաթիլ կաթիլ բայց մի՛շտ..*։ 

Աենք ալ մեր կողմերն պաշտօնեաներ կը ղրկենք անոնց մօտ ե կլ 

դիւրացնենք աղա տա գրման գործ 

Ա ուսուլի մէջ կայ որբանոց, ուր կա պաս տանին նորե1լներր։ Հոն 
դաստիարակուին մինչեւ 16 տարեկանները, իսկ ո֊֊րիշ վարձուած շէնքի 
կը խնամուին չափաՀասները։ 

Առաջ ամեն կողմէն օգնութիւն կուգար, բայց Հիմա, կարծէք մեր վել 
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քերբ բուժուեցան, տի բահ՛ է վտանգաւոր լռութիւն, ե մեզ ոչ մի տեղէ 

օգնութիւն չի կայ։ է0£ 

՚ Մեզ ղրկուած– ժիՀոցնեբբ —Փարիզին ե Երեւանէն—սպառելու վրայ ե՛ն։ 

Ո՛վ Հայեր, վայր կետս մր մտէք այդ ղժբաղղներու վիճակին մէֆ որոնք 

Հինգ տարի իրե՛նց Հոգիի խորքին մէ£ պա Հա ծ՜ են Հայութեան կրակը, ե 

առիթը եկած՛ պարագային կ*ապաստանին մեգ, սպասելով ամեն Հոգատա

րութիւն մեզմէ։ 

- Երեւակայեցէք մեր դրութիւնր, որ այղ սրտակեղեք վիճակին առֆեւ 

կ անճրկինք, չենք կրնար Հարկ եղաՆ խնամքր տանիլ չը յուսախաբելու ջեր

մեռանդ Հաւատացեալը, ե ափսոսալ չտալու արապի վրանին ե քիւրտի խուցին։ 

Յանուն ձեր Հայրերու, եղբայրներու, քոյրերու ե զաւակներու, որոնք 

գեռ մա րենական ե Հոգեկան տւայտանքի մէֆ են, օգնեց էք մեզ որ ազա

տենք անոնք։ 

Օդնեցէ՛ք մեզ, դուք, որ ամեն ատեն նամա1լներ կր տեղաք մեզ, ձեր 

սիրելիները փրկելու Համար։ 

Ս՜իջագետքի Տարագր. (Jiu pif ՛նքա £այասէոա*ևի £աՆ|1սյս|ետա.1()՜եսւՆ 

Ներկայացուցիչ Սփշգտք* գաղԹ. ներկայացուցիք, 

ՍԱՐԴԻՍ 2ԱԳՄԱԳՃԵԱՆ ԱՐՍէՆ-ԿԻՏՈԻՐ 

Ամեն օգնութիւն զրկել այս Հասցէով՝ 

Mr. Arsen Kitour Représentative of Armenian Republic 
Mosul-Mesopôtamie 

I 
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25 3P»»1i»»iJUfv ^ Լ սեփական %ւլԹակ(յու,Թի>!ն. r ^ 

Մեր յարարերութիւևներր Վրաս տան ի Հետ Հետ զՀետԷ. աւելի կան ո՜ 

նաւորւում են. և բարեկամական բնոյթ ստանում։ ԱՀնշուշտ յայտնի Է Զեզ, որ 

մեր կառավարութիւներ արդին ստորագրեր Է Վրաս տան ի Հետ երկու պա ք մա՛ 

նագրեր, մին ապրանքների ազատ փոխադրութեան մասին, միւսը ՀԷ^է՚լի 

ի/նգիրների փոխադարձ Համաձայնութեամբ վճռելու մասին։ ՚ՀԽ 

կարեւորագոյն է^դէՐԸ ՈՐ Դռռ սպասում է իր լուծ՜ման՝ Հոգային 
իւն գիրն էէ Վրացիների Վերմիքն առաջարկն Է թողնել իրենց ամբողջ Ախ ալ՛ 
քալաքի գաւառը, իսկ ՝Լ°րԷԷ մեծագոյն մասը թողնելփ Հայաստանին իսկ 
միւս մասր ԱլլաՀվերտիի գործ՜արա՛նով՝ Վրաստանին։՝ **. ^ 

Դրա դիմաց Հայաստանի կողմից առապար կլում է, տալ Վրաստանին 

Ախալքալաքի գաւառը ե պաՀել Լօրին, որ պէտք է միանալ Հայաստանին։ 

Ատրբէջանի Հետ Զանգեզդւրի շուր9ր ՚Լյոյբ* 23րն կայացած Համա՛ 

ձաքնութիւնից յետոյ, մեր յ արաբերոլթիւններր գոՀացուցիչ են։ ՛Առանձին 

րնդՀարոււքներ տեղի չին ունեցել։ Մօա օրերումս Թիֆէիղ գալու են Ատրբէr 

ֆանի կողմից /Սան-քԱօյսքին և Հայաստանի վարչապետ Պ* tl] ատի սեան ր, 

որոնք խոբՀրղակցելու պէտք ունին Վրա/չտանի վարչապետի պաշտօնատար 

Դէգէչկօրիի Հետ, օրւայ կարեւորագոյն խնդիրների մասին։ y ՚ * ^ 

Հայաստանի պարենաւորման դբռւթիւնր վերջին ժամանակ կրկին ծա– 

՛երր օրեր կրեց, Սակայն ներկայումս սկսել է լաւանալ։ ՚n 

Ալիւրր 1լանոնաւոր կերպով ՝ ստացւոլմ և բաժանւում է . ժողո

վուրդին։ : - - ^ ' ^ / : V " " ' 

Երկրի ներքին դրութիւնր ներկայումս Հանգիստ է. Օլթխե գրաւուած՛ 

է մեր զօրքերին տեղական մա Հ մետ ականներ ի ի/նգրանքխն Համաձայն։ 

^.Հայաստանի առող^ապաՀական վիճակր գոՀացուցիչ է։ Համաճարակ 

Հիւանդութիւնն եր գրեթէ չկան, կավ՛ արտայայտւում են շատ թոյլ կերպով։ 

r » i ճ ՛ք . 
M Հ. 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԲՈԼՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԵՒ ՀՆԿԵՐՆծՐԻՆ 

Հ* 3* Դաշնակցութեան Բրգ ընդՀանուր ժոդովը կազմեց յատուկ մա 

Օըն՝ բաղկացած՛ րեկ* Մ» Վարանգեանից,գքեուբինից ե Ա* Վրացեանից՝ կո 

սակցութեան արխիւներր կարգի . բերելու, կուսակցութեան պատմութեան 

վերաբերեալ նիւթեր Հաւաքելու ու <ւ'1՚իւան Հ* 3» Դաշնակցութեանս մատ 

նաշարով Հրատարակելու ե կուսակցութեան պատմութիւնը պատրաստելս 
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Որպէսզի րնդՀանուր ժողովի յանձն ար արութիւնը կարելի լինի իրա

գործել, անՀրաժեշտ է, որ կուսակցական րոլոր րնկեբներն ու մար մինն երր ՚ 

գիտակցելով գործի կարեւորութիւնն ու անյետաձգելիութիւնը, գործնական 

լուր£ աջակցութիւն ցոյց տան ընտրւած մարային։ Այգ պատճառով րոլոր 

ընկերների վրոյյ ղրւում են Հետեւեալ պարտականութիւնները։ 

Ա Հաւաքել Դաշնակցութեան գործուն էութեան վերարերւող ամեն 
տեսակ նիւթեր — նամաէլներ, յ ի շողութիւսներ, յ ի շատ ա կարա՛նն եր, ժողովնե– 
րի արձանագրութիւնն եր, զանագան նկարագրութիւնն եր, ԳոՐ0՝իլ<սռրի կեն– 
սագրութիւններ Սայլն։ ՝Ճ*:Հ 

՝ P* Դրի առնել f ի շողութիւսներ, կուսակցական գործողութիւնների նը– 
կարադրութիւններ, գործիչների կեն սագրութիւններ Սայլն։ 

Դ. Հաւաքել Դաշնակցական ե Դաշնակցութեան Հետ կապ ունեցող 

անձերի, խմբերի ե վայրերի լուսանկարներ, քարտէսներ ելն։ J*ffi 

Դ» Հաւաքել խմորատիպ ե տպագրլած թռուցիկներ, լեգալ և անլեգալ 

թերթեր, գրքռՐ* րնտրական կոչեր, պլակատներ, շրջաբերականներ ելն։ 

Այս ՐՈԼՈՐ նիւթերը կեն զրոն ական կոմիտեների ՚ միջոցով տեղափոխել 
Երեւան .կամ Ժընէվ։ Եթէ որ եւ է պատճառով անկարելի է ուղարկել նիւթի 
րնագիրր, պէտք է ուղարկել պատճէնը՝ վաւերացւած կո ւս ա կաց կան որ ե է 
մար սնի կողմից։ 

կուսակցական մարմի՛նները պարտաւորւում ե՛ն։ 

Ա. Ստանալ րն կերն եր ի Հաւաքած ե պատրաստած նիւթեր ե Հաս
ցնել ըստ պա ականելոյն։ 

p. Հոգ տանել, , որ Համապատասխան րնկերներր գրի առնեն իրենց 
յիշողութիւններր ե աջակցեն ընկերներին նիւթեր Հաւաքելու։ 

Դ* կարգի բերել կուսակցական արխիւներր t ե ընթացիկ գործունէու– 

թեան Համար անՀրաժեշտ վաւերաթղթերր պաՀելով՝ միւսներն ուղարկել։ 

Դ* ԸնյլՀ. ժողովի կողմից յոնտրւածՏ-վերոյիշեալ մարւ/նին ամեն աջակ

ցութիւն ցոյց տալ ե նրա կողմ՛ից եղած աբխիւների֊ ե պատմութեան վե

րարերւող բոլոր աջակցութիւններն ու ՀրաՀանգներր կատարել։ 

Թէ րնկերներր ե թէ մարմիններն իրենց նիւթերր պէտք է Հաս ցնեն 
Հետեւեալ աասցգներխն* 

/• Հայաստանից, Ատ րբէջանի g, Վրաստանից, (կուսաստանից ե Պարս
կաստանից— Երեւան, Հ. 3* Դաշնակցութեան բիւրօին։ 

2. Երկրի շրջաններից, Պո՝լսից, Կիլիկիայից» Եգիատոսից» Եվրոպայից 
՛ե Ամերիկայից—ժրնեւ, (ձԳրօշակ)՝) ի խմբագրատուն։ 

%ոյն գիմուեն արւում է նաեւ րոլոր այն անձանց ե կազս՝ակերսլու՛ 

որոնք որ եւ է նիւթով կամ խորհրդով կարող են օգնել Դաշ՛ 

^կցութեան պատ մութիւն ր գրելու ձեռնարկիս։ . ' À A 

Լ. 3* դաշեակցուԹեսյն p(iWpo 

ԵՐԵՒԱՆ 
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֊ * 

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 

Ա յն Հայ թերթերը ՚ որոնք գրեցի՛ն թէ Հայ Ազգ* Պատուիրակութեան 

Երեւա՛նի առաքելութիւնը իր պաշտօ՛նին մէ£ ձախողած է, թէ րանակցու– 

թիւններր խ գ Լ ա Ն են, սխալ տեղեկութիւն մըն է որ տուած են Սեր Հա՛ 

սարա կու թեան։ Բանակցութիւնն երր րևգՀա տուած էխն միայն, ե Պ* Տ* Ատե֊ 

փան եան դաոնալով Փարիղ բերած է փոխ առա^ար/լները Երեւանի կառա

վարութեան կողմէ նշանակուած բանակցողներուն՝ որպէսզի պատուիրակու

թիւնը անոնց պատասխանէ ուղղակի։ Արդ, քիչ օր առաֆ Ազգ* Պատուի

րակութեան Նա խազա Հր ստացաւ, նամակ մր Պ* էԱատիսեանէ, որ յանուն 

Հայ Հանրապետութեան կառավարութեան կը բանաձեւէր, Հաշտարար ոգիով 

մը այդ փոխ-առա^ար/լներն ի պատասխան պատուիրակութեան ներկայացու

ցած միացման ծրագրին։ Նկատի ունենալով, որ Հայոց Հարցին վճռական լու

ծումը շատ մօտիկ է, նկատի ունենալով որ քաղաքական վտանգը որմէ դեռ 

քանի մը ամիս աոա£ [Ր?_0րէ^ աեզի կար զգուշանալու, այժմ գրեթէ, ան Հե

տացած է, նկատի ունենալով որ Հայոց ներքին պառակտման բարձում ր և 

ե մէկ կառավարութիւնով ու մէկ պատուիրակութիւնով Դաշնակից տէրու

թեանց ներկայանալր կրնայ ամենաբարեբար արդիւնք ունենալ մեր դատին 

վերջնական լուծ՛ման այս օրերուն, Ազգ* Պատուիրակութիւնը որոշեց առանց 

այլեւս վէճի դնելու փոխ֊ առա հարկններուն ինչ ինչ կէտերը—որ սովորական 

ժամանակ կրնային ք՛ննադատութեան ենթարկուիլ — ընդունիլ առանց վերա– 

պաՀման Պ* lu ատ ի սեան ի ներկայացուցած՝ պայմա՛նները, ե այղ մտքով Հեռա– 

գրեց իրեն, նոյն £ ատեն Հեռագրելով նաեւ Պ* Պ* Ս ամս օն Յարութիւնեանի ե 

Արշալոյս Մխիթարեանի՛ կարգելով զանոնք իր ներկայացուցիչներր, որպէս

զի միացման իրականացումին Համար Համաձայնին կառավարութեան Հետ և 

իսկոյն կատարուի միացեալ կառավարութեան կազմութիւնը ե. Փարիզի եր

կու պատուիրակութեանց ձուլումը։ 

կը յուսանք որ քիչ ատենէն այգ վերա կազմութեան և ալդ ձուլումին 
կատարուած՛ իրողութիւն մը ըլլալուն աւետիսը կրնանք տալ Հայ Հասա
րակութեան ու շնորՀաւորել։ 

Փարիզ 5 Փեայւ. 1920 2ԱՅ ԱԶԳ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 

ՓՈԽ ՄԻ ՏԱ-Բ ԶԵՐ ԹԵՐԹԸ ՈՒՐԻՆԻՆ * 

I ՄԻ ՔԱՋԱԼԵՐԷ* ՋՐԻ ԹԵՐԹ ԿԱՐԴԱՑՈՂՆԵՐԸ 

ԹԵՐԹ ԿԱՐԴԱԼ ՈՒԶՈՂՆԵՐԸ ԹՈՂ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒ 
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ՃԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ԱՄԵՐհԿԱ 

Հաւաստէ աղբիւրէ կիմանանք թէ 

Հայաստանի Անկախութեան Ամերիկ– 

եան կօմիտէի նախագահ Պ* ճերարտ 

Հեռագրած՛ է Հայաստանի Հանրապե

տութեան Պտտւիրակութեան, թէ Ա– 

մերիկեան կառավարութիւնը տեղեկա

ցուցած՝ է Հաշտութեան Գօնֆէրանսին 

թէ խսքը կր շարունակէ իր շահա

գրգռութիւն ր Հայաստանին կա տ մա մր, 

ս ա Հմանն ե բու Հարցը տակաւին որոշ

ված՛ չէ ե Ամերիկեան կա ռագա բու

թի ւնր ուշադիր կերպով կր Հետեւի 

այգ խնդրին։ Պ» Լօճ ես խոստացած՜ է 

իր աֆակց ութի ւնր։ 

Հեռագրին մէ^ ըսուած՛ է նաեւ, որ 

սաՀմաններու նկատմամբ Հայերու 

ցոյց տուած զիիւմր կարող է վնասա

կար րլլալ Հայաստանին։ 

ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայաստանի Անկախութեան Ամե

րիկեան կօմիտին կը Հաղորդէ <ԼՀայ

րեն իքն ին, որ Հայաստանի Հանրապե

տութեան Առաքելութեան նախագաՀ 

Պ* 3* ^աիյզնունի ե իր քարտուղար 

Գաբիթին JJ* (քելիքեան ստորագրեցին 

փոխառութեան կարգ մը պաշտոնա

թղթեր 2,714,000 տօ լար գումարի մը 

դամար, որով գնւած ա լիւր ր արդին 

իսկ ղրկուած՛ է Հայաստան։ 

ՊՐԱԶԻԼԻՈՅ ՃԱՅԵՐԸ 

Պրազիլիոյ Հայ գաղութին կողմէ 
տեւեալ Հեռագիրը գրկուած է Պ* Լ°յտ 
^օրճին։ 

r «Մա րտիրոս ե. դաշնակից Հայաս 

\ւանր Անգլիային կ՚աէլնկալէ արդարու

թիւն, մենք կը պա Հանվենք տարինե 

ի վեր թուրքերու կողմէ աւերւած 

մեր բոլոր Հողամասերը։ Աշխատասէր 

ու արդիւնաբեր Հայերր կրեան վճա

րել օսմանեան պարտքին մէկ մասը՝»։ 

ՏԵՂԱԿԱՆ 

ՃԱՅ ԲԺԻՇԿԻ ՄԸ ՑԱՋՈԴ-ՈՒԹԻՒՆԸ 

Աեծ Հաճոլքով կ՛իմանանք Հայ բը– 

ժիշկի մը ունեցած՜ յաիղութիւնները 

pd-շկ. Ակաղէմիաին առաֆ։ 

Տօքթ* ԱՀնտրէ ՎաՀրամ, երիտա– 

րարդ Հայրենակից մր, Société Savante/r 
իր ներկայացուցած՛ iS գիտական գոր

ծ՛երին զատ, այս անգամ Բժշկ* Ակա– 

գէմիին ներկայացուցած՛ է նոր գիւտ 

մր, Institue È Pasteur/r տնօրոն Prof* 
ROUX/ » միի ցաւ։ 

Գի տ ուա ՀՀ է որ կենդանիի մը վրայ 

եղած՛ s e r U i n / f ռբԿրՈՐԴ ներարկում մր 

13-20 օրւալ ընթացքին մաՀ կը պատ

ճառէ, նոյն բանր կրնայ պատաՀիլ նա– 

ե մարդոց Համար, և այս պարագան 

շատ քաճախ Հիւանդանոցներու մէ£ 

պա տա Հարն եր ո ւ տեղի կուտայ։ 

Տօքթփ ՎաՀրամ կենդանիներու վր– 

րայ երկար փորձերէ վեր£, իր գիւտի 

շնորՀիւ յաիզած՝ է այս վտանգին 

առաջքը առնել։ 

ք՝ժշկփ Ակադէմիայի երեք անդամ

ները այս գիւտը փորձած՝ են ե անոր 

նպաստաւոր արդիւնքի մասին տեղե

կագրած՝ ու յայտն ած՜ են թէ Տօքթ* 

ՎաՀրամի գիւտին շնորՀիւ առաֆքր 

կ* առնուի վտանգաւոր արկած՜ներու։ 

Տօքթ– ՎաՀրամ ալս գիւտր ներ

կայացուցած՛ է նաեւ Փարիզի թժշկ. 

և ԱռոզֆապաՀական ԽորՀուրդ/ւն ուր 

ես արժանացած է շնորՀաւորութիւն– 

ներու։ 

Պ*– Տումէր, ծ՛երակոյտի նախկին 

նախագաՀր, որ ներկայ եղած՛ է այս 
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խորՀուրդին, շնորՀաւորած Է Տօքթ. 

ՎաՀրամր և ըսա ծ Է թէ երկանիվ է որ 

այս գիտական յաոաջդիմութիւնը կը 

կատարուի Հայու. մը կողմէ, որ ար– 

տասաՀմանի մէՀ մլիտի րլլայ ֆրան

սական գիտութիւններու լայագոյն 

ներկայացուցիչը։ 

Մեր շնորՀաւորութիւսները։ 

ՃԱՒԱՔՈԻՄ ՄԸ 

Անցեալ Հինգշաբթի գիշեր, ֆա

րի գի Հալ գաղութը Հրաւիրուած էր 

* Երկրագործներու Ս'րաՀ$ը, լսելու Հա

մար Պ* Հայկ-Արամ ՚Բիպարեանի մէկ 

բանախօսութիւն ր կապխն-ԳարաՀի– 

սարի Հերոսամարտի շո՚-֊ր^ 

Այս Հաւաքոլմը որբերուն ինը– 

սլա սա ըլլալուն, շատ մը Հայեր բաւա

կանացած էին տո մսեր ու արժէքր մի

այն վճարելով, այնպէս որ սրաՀի կէ~ 

սը Հազիւ լեցուած էրէ 

Պ* Ա» ՉօպանեանԷ խնդրուած էր 

Հանդէսը բանալ ե /անուն կազմակեր

պող յանձնախումբին շն որՀա կա լու՛ 

թիւն յայտն ել ֆրանսացի արուեստա

գէտներուն որոնք սիրայօժար կերպով 

կր մասնակցէին դե զարուեստ ական յա
շող բաժնխն։ 

Պ* Qo պան եան այս պարտքը կատա. 

րելէ վերՀ էջեր կարդաց Հ/ապին-Գա– 

րաՀիսարի Հերոսամարտի մասին գրր֊ 

լած՛ գրքէ մը։ գեղարուեստ ական բա

ժինը կը կազմէր նուագախումբ մը 

իր ընտիր կտորներով ե ի մասնաւորի 

Պ» Ֆ* Ազազարեան երիտասարդ ե 

խոստսեալից ^ութակա Հար մը որ եր

կար ծ՛ափեր խլեց Հանդիսականներէն։ 

Հանդէսը աւարտելուն, բեժ եկաւ 

Պ* Հայկ-Արամ ՚Բիպաբեան և ներողու

թիւն էսն դրեց ներկաներ էքն որ յայ տա

գրին գեղարուեստական բաժինը եւ 

բացման ճառը ժամանակ չէին ձգած 

իրեն բանախօսելու։ 

Միջնարարին, դուրսը գաւիթին 

մէջ ի նպաստ որբերու^ ծախուեցան 

զանազան Հեղինա1լներու ե բարեսէր 

անձերու կողմէ նւիրւածձԼգրքեր եւ 

պատկերներ, որոնց Հասոյթը միա

ցած տոմսերուփոխարժէքխն ՝ շուտով 

պիտի երթան գաւաթ Հը ջուր նետե

լու, կարօտութեան և ցաւի մեծ– Հըը– 

գէՀին վրայ։ V ֊ 

ՇՆՈՐՃԱՒՈՐԱԿԱՆ 1Եք>ԱԴԻՐՆԵՐ 

Պ* Ա* ԱՀարոնեան, ամէն օր կ ՛ստա

նայ բազմաթիւ շնորՀաւորական Հե

ռադիրներ, րսէսր ^ ա յ գաղութներին 

Հայաստանի Հանրապետութեան կա

ռավարութեան ճանաչումի առիթով ։ 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

Անցեալ շաբթու Փարիզի օտար 

մամուլի րնկերակցութեան I կողմէ 

պատուիրակութիւն մը ընդունւած է 

3)րանսայի Հանրապետութեան նորրն– 

աիր նախադաՀ Պ* Տէշանէլի կողմէ և 

սիրալիր Հիւրասիրութեան արժանա

ցած։ 

Պատւիրակութեան կր մասնակցէր 

նաեւ (ձվերածնունգֆի աշխատակիցը 

Պ* Հ* Ալեանաք։ 

* (յախադա Հր ընդունած է իրեն ի 

պատիւ մօտերս տրուելիք պատւոյ 

ճաշի մը նախագաՀելու Հրաւէրը։ 

ԴԷՊԻ 1Ո-ՈՄ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Փարիզի պատւիրակութեան նախա

դաՀ Պ* Ա ԱՀարոնեան Հռոմ սե1լնե՜ 

ցաւ իտալիոյ վարչապետին ե պե

տական անձնաւորութիւններու Հեւ 

տեսակցելու Համար։ 

Դե֊ՊԻ ԵՐԵՒԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Փարիզի Պ ա տ լիրա կո թեան անգա 
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Բժիշկ Հ. ՕՀանջանեան՝ Հւսնրա պե

տութեան ճանաչումիս ետք, Երեւան 

մեէլնեցաւ տեղական կառավարութեան 

գործերուն մաինակցելու Համար։ 

֊ Լ– 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԱԳԱՃԱՆԴէՍԸ 

Երեքշաբթի գիշեր Salle des Agri
culteurs/' սրա Հին մէջ անն ախ րն թաց 
յաքողււթեամր տեղի ունեցաւ Հ. 3* 

դաշնակցութեան սարքած՛ նուագա– 

Հանղէսր, յօգուտ Հայաստանի բա

նակին սաւառնակ մը գնելու ձեռնար

կին։ Դեղարուեստական բաժնին նր– 

կարագբռւթիւնր յաջորդ թիւով սլիտի 

տայ մեր աշխատակիցր Պ* Հ* Ալեա

կս աք։ 

%ուա գա Հան գէսին վեր£ ընգՀանուր 
ոգեւորութեամբ քուէարկսւեցաւ 
տեւեալ բանաձեւը Երեւան ղրկւելու 
Համար։ 

ղֆտրիզի Հ* . 3* Դաշնակցութեան 

մարեն ի նախաձեռնութեամբ ե ի նր– 

սլաստ Հայ բանա կին սաւառնակ մը 

նւիըելու գործին ի նպաստ սարքւած 

գեղարուեստական երեկոյթին ներկայ 

Փարի զա Հայ ֊գաղութի շուրջ 000 ազ

գայիններս, Հայաստանի Հանրապե

տութեան պաշտօնական ճանաչո 

առիթով1 կր յայ անեն ք՝ֆ մեր ամենա* 

ջերմ շնորՀակալութիւններր ե շ՚սոր– 

Հաւորութիւններր Հայ քաջարի բանա՝9 

կին, որուն Հերոսական անձնուրաց 

գոՀոզութիւններուն կը պարտինք 

ձեռո բեռ լած՛ յաջոզութիւններր։» 

ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Foi et Vie ընկերութեան նախաձեռ
նութեամբ անցեալ կիրակի ցերէկ* 

Société d'Encouragement^ սրաՀին մէջ, 

՚սյտնի Հայասէր և ծերակուտական 

» Վիքթօր Պէոարի նախագաՀութեան 

ակ սարքւած Հա լաքումի մը մէջ 

ծ՜ բազմութեան մը ներկայութեան 

բանախօսեց Պ* Մ* Վա բան զեան, նիւթ 

ունենալով օՀ ա յ աս տան ր Ապասումի 

մէջ»։ $ ա. 

Պ* Պ* Վարանգեանի ե Վ. Պէրարի 

յոյժ գեղեցիկ և շաՀեկան ր ան ախ ou ու

թի ւնն երր պիտի Հրատարակուին Foi 

et Vie^ պաշտօնաթերթին մէջ, ուրկէ 

թարգմանելով պիտի տանք մեր րն– 

րնթերցողներուև վՎերա ծնուն զձի յա– 

ոա ջիկայ թիլերին մէկուն մէջ։ 
ՃԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ ՃԱՄԱՐ 

ի նպաստ Հայկական բանակին Հա

մար զն սւելիք օդան աւերի, Հայաստա

նի Հանրապետութեան Փարիզի պատ– 

ւիրակութիւնր ստացած է» 

Տի գրան խան քէլէ կ ե ան 10,000 ֆր. 

չրանղ. ճէվաֆիր-ճեան 10,000 

Յակւա \,երսէսեան 5000 

գ երսէս խան ՚Լյերսէսեան ÇOO0 

d-- Մալքօլւքից (լօնտոն) 5000 

բօլ բուլԶեան 2500 * ^ 

է-աքէրեան եղբայրներ 2500 

խայատուբ Ներսէսե ան jfëgj 2000 

Թ-ագէոս չաէքբարսոհւքեան 2000 

բուլճեան եղբարք 2000 

կխ.ս"խ.շկերտան 2000 

Նա.Ո|ար դարակիհլեան 1000 

ՃԱՅ ԳԵՂ.ԱՐՈՒԵՍՏ 

Société des Artistes Indépendants 
Grand Palais/r մէջ շարք մր նուագա– 
Հանդէսներ պիտի տայ ներկայ ամսու 
րնթացքին։ 

ֆետր* 10 Երկուշաբթի ժամր 3-3 

Օր* Բա բա եան և Տիկ* Լալուա Բաբա– 

եան ն ո ւա գա Հան գէս մ ր չկազմակեր

պած են նուիրւած Հին ֆրանսական, 

Հայ ե ռուս երաժշտութեանց։ 

Աալոն այցելողները ազատ մուտք 

ունին նուագաՀանգէսի սրաՀր։ 

ԿԱՄԱհՈՐՆԵՐՈՒ ՅՈՒՇԱՐԶԱՆԻՆ 

I ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑԱե-Բֆ 

Ատիս-Ապապաին Հայ մր Դ» Հ* 13 ֆր* 

ԸնգՀ. գումար 3428 ֆր** 
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ԿԱՐԵԼԻ՞Է ՀԱՐՑՆԵԼ 

Ծերունի Հայ մր, Հայրենիքի մէէ\ 
իր ամբողք ընաանիքը և Հար սա ութի ւնը 
կորսնցնելէ վերք_ Փարիզ կուղայ բնակե
լու իր երկու ՀափաՀաս որդիներու մօա։ 
Տղաքր ուր ա խ ութ ե ամբ կ*րնդունին ի՛ 
րենց Հայրը և կ*որոշեն միասին ապրիլ։ 

• Վրայ կր Հասնի մեծ պատերազմը։ 
Տղաքր կամաւորապէս կր զին ւոր ա գրու
ին ֆրանսական բանակին մէշ_ ու աոա– 
շ\ին գիծերուն Վրայ կ*իյնան Հերոսաբար.* 

Ծերունին կր սնայ աննեցուկ։ 
Այժմ, անիկա կ՛ ստանայ եկեղեցիէն 

չեմ զիաեր որ ընկե՛րութեան անունով 
ամսական 20 ֆրանք միայն, « . 

Կա՛րելի՞ է Հարցնել թէ ո՛վ պիաի 
նայի այս ծերունին։ 

Ֆրանսական ճակաավն վրայ մեռած 
է ուրիշ Հայ զին լյա ր մը։ 

Կառավարութիւնը գումար մը կը յաա– 
կացնէ մեռած զինւորներու ընաանիքնե– 
րուն։ Կառավարական սլաշաօնեան կը 
ն եր կայ ան այ զինւորի բնակարանը հր կր 

սլաաասխանուի, թէ Հայոց եկեղեցին 
սլէաք է գիմել։ 

Պաշաօնեան կր դիմէ եկեղեցի և Հոն 
ալ կր սլա ա ա սխ ան լի իրեն թէ իրենք ո 
ե է իրաւասութիւն Հունին այղ գումարը 
առնելու։ 

Կարելի՞ է Հարցնել, ինչո՛ւ կազմուած 
էր կամաւորն եր ո ւ սլաշասլան ընկերու
թիւնը։ 

ԱԶԳ 

Հայաստա՛նի Հան րա պետ ութ եա՛ն 
Պ էր լի՛ն ի դիւանա դի տա կան ներկայ ա– 
ցուչութիւնր կը խ՛նդրէ Հայ թերթե– 
րու խժբադրութիւններէն ե Հայ Հրա
տարակիչներէ՛ն, որպէսզի իրե՛նց Հրա
տարակութիւն՛ն եր էն ղրկե՛ն իրե՛ն, փո

խա՛նակելու Համար Հայկական դատի 
մասի՛ն Գերմա՛նիա Հրատարակուած՛ 
գործերու Հետ։ 

Հասցէ՝ Mission Diplomatique 

de la Republique arménienne 
w. 15 Viaiserall Berlin 

ՄՕՏ ՕՐԷՆ ԼՈՅՍ ԿԸ ՏԵՍՆԷ 

ՓԱՐԻԶԻ Ս՛ԷԶ 

«ԽԱՐԱԶԱՆ» 

Երգիծ՛ական Հանդէսը, աշխատակ
ցութեան ր յայտնի երգիծաբաններու 
ե ծաղրանկարիչներու։ 

Այս թերթի վարչական բաժինը } 

«.Վերածնունդ» ի վարչութիւնը րո
տան ձնած րլլալուն այժժէն ՛կարելի է 
բաժանորդագրուիլ, դիմելով Հ(Վերա– 
ծնունդ նի վարչութեան։ 

Տարեկան բաժանորդագինն է ամէն 
սրկրի Համար 13 ֆրանք։ 

ՍՏԱՑԱՆ-Բ 

((քյրեւան»ի Տարեցոյցը պատկերա
զարդ ե դսգցիկ յօդուածներով։ Հրա
տարակութիւն «Երեւան» թերթի։ 

Գին 2ծ ղրշ.։ 

ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ 

Ն* Ղ,ազիկեանի, Աղեքսանղրիա. — Նամա
կի կսպասենք։ 

0. Մ աՀա ես եան ի, Պ՝աՀիրԷ* — Նոյնպէս* 
Խ աՀա ա ուր եան, Ալժէ,— Կարող փաս

տաբանի մը Հասցէն ուզած էիք, Փարի
զի Հայ գա զութ էն շաա մը գործերու* կար
գադրութիւնը յա Լողցուցած է: 

Mr. Roger Bàrthié 
avocat à la Cour 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
47 Rue Euperrë paris 

Տնօրէն—խմբա գիր՛ ՏՕՔ&. Լ. 1ԱՄթԱՐՑՈՒՄԷ?ԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VER A DZENO UNTi> . La Gérante; Mlle S. LACROl 
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* ՏԱՐԱԵԱՆ €ԱԲՄԵՆԻԱ* 

Վ_ս.Զաո.ական.դերձակ « « , ւ , 11 Ոհ Լ Շւ 

՚իաշալերեցգք ձ Ար սեսիան շաբաթ ա– 
44, rue Lafayette, 44 թեբթր, որ 54 տարիներէ ի վեր Մաբ– 

Ասգչիական և ֆրանսական կեր սլա՛ սէյլի ս*ԷՀ կը Հրատարակուի Մ* Փոր՛ 
սեզէններու ճոխ տեսակներով ու իր թսւգալեանի կողմէ։ Տր1լե– րժնգ* 20 ֆ. 
ճաշակքն, ձեւին ու կար քան շիքու– 
թեամբր կը գոՀացնէ իրԱն դիմող րոլոր % 

աճախորգներըէ 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille 

F O U R R U R E S ՀԱՅ ԳԵՐՋԱԿ 
Us plus Mies 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'Été 
.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 
Mi A R O U T U N I A N 

ROBES, M A N T E A U X . COSTUMES TAILLEUR-
Actuellement RÉCLAME % 5 0 -

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Station N.-D.-de-Loretle 
Tramways : Carrefour Châteaudun 

- Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին Հ> տլր*։ Հասցէ* 
Ղ, BennetSt. BOSTON Mass. 

ԱՍՊԱՐԷԴ 
՝Բաղքա. Ազգային Գրական 

կը հրատարակուի շա
բաթը երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆբ*է Հասցէ* 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

B ' n h U U B b P 

ԵգիսլտաՀայ կագիր, Ազգային, Օրաթերթ ազգային, գրական և 
Գրական և քաղաքական կը Հրա– քաղաքական 

տարակուի շաբաթը 3 անգամ Տարե
կան բաժնեգինն է 30 ֆր. 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE 

(Egypte) 

Հասցէ, Journal Guiliguia* Rue Du 
van Yolou, ADANA 

Բաժնեգինն է 60 ֆրանք, գիմե– 
խ մրա զրո լ ՚ I եանս։ 

ՀՈ ՐԻ a m i Ճ6ԱՍՏԱՆ 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) 

Կը t րա տարա կուի Չորեքշաբթի ե 
կաբաթ օրերը։ 

Հասցէ, Journa! Arménien HAYAS-

Բաժանորդագրուելու Համար դիմել y ^ y R u e fir M i l a d i n o v i 21_Sofîa 
(Bulgarie) 

Բաժնեգխնն է Տարեկան ՏՕ ֆր* 

Օրաթերթ ազգային, գրական և 
աղա քա կան։ 

սցէէ Imprimerie Kechichian SMYRNE 

1բ ա գրութեան ս ։ 
Բաժնեգինն Է ֆր* տարեկան, 
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ՆԱՕԻՕՆԱԼԱ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀ. ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ 1882ԻՆ 
ԿԸ ԳՈՐԾէ ԿԱՌԱՎ-ԱՐՈՒ&ԵԱՆ ՔՕՆ&ՐՕԼԻՆ ՏԱԿ 

կեդ.րո1ււււտեւ|ի <է)ու.քրէշ. ոփ՛՛ տ Ը ciupji (Ւիհ 12. իր սեփակա՛ն շ է ն ք ի ն լքէ-յք 

Դրամագլուխ՝ ամբողջովի՛ն վճարեալ 10,000,000 ֆր՛ 
պահեստի դրամագլուխ 

4 2, M 9,824 
• Վ՚նասուց Հատուղու մ՝ մի՛նչեւ i918 ղեկա. 147,000,000 
(տՆասիոնալայ> ընկերութիւնը կ՛ընդունի կեա՛նքի ապահովագրութիւն– 

՛ներ, միւս բոլոր ընկերութիւն՚ներէ՚ն ա՛նհամեմատ աւելի աժա՛ն սակադի՚եով– 
Արեւելքի ընգՀ. ՛ներկայացուցիչ՝ 0. ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
Ֆրա՚նսայի ը՚նղՀ. « ՏՕքԹ՛ Լ՛ ՀԱՄԲՍՀթՈՒՍԵԱՆ 

16 Bd. St. Denis Paris. 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ 

Պ Ա Ր Տ Ի Զ Ա Կ 
ՃԱՇԱՐԱՆ 

ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՑԵԱՆ 
Ալ ուրախացէք ո՛վ "նրբաճա՛շակ 

Հայրե՛նակից՛ներ–, զի ամէ՛ն տեսակ 
Թէ՝ Արեւելեա՛ն, թէ Եւ֊րոսլա 1լաս 

Համեղ ու ամա՛ն կերակուրներ կա՛ն 
Ս՛եր ճաշարա՛նը։ Օն ա՛նգամ մըն ալ 

Ա՛եղի փորձեցէք, կրնաք գոՀ Տնալ։ ՚Հ&ա 
Հասցէ՛ն՝ 4 rue de la Tour d'Auvergne: 

MODERN RESTAURANT. . . պէտք է գայ Հայը, 

P H O T O G R A P H E J ) A R T . 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ 5.BOULEVARD MONTMARTRE^. PARI 

ASCENSEUR 
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c l o u m a l a r m é n i e n 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Դ. ՏԱՐՒ, ԹԻՒ 7 

Փարիզ , 21 փեարւար - 1920 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿՈՒթԻՒՆ 

\յոո ո՜ճիրր ե». դ աշնակիցները 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

կիլիկիան նոր եւլեււնբ 

Հայաստանի £անր. պա տուիրակութեան գիրը 

ս JÈ$UnV եգեո_նի աո-իԹ՜ույ 

Աքսորի Հա ս՞րան Վ_րայ, Է . — դ էպ ի ջանդրրլւ 

ԱՐԱՄ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

Նոր կիրաԱուտք ԱՐՍՒՆ Աճե֊ՄԵԱՆ 

Արդուր Արէլեանց 0- Գ. ԳԱԼՈՒՍՏՔՆ 

ճայերէն ուսումնասիրութեան լա կեր ու.Թիւն 

Z- 3- Դ» Նո»»ագա0անգէսը շր. ԱԼԵԱՆԱՔ 

Ադգային եւ. տ եդակ ան լուրեր 

Directeur-Fondateur : 

Dr LÉON HAM.PARTZOUM1AN, 16, Eouievard St-Denis — PARIS (X՛) 
T é l é p h o n e : N O R D 69-51 
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Վ Ե Ր Ա ԾՆՈՒՆԴ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բա մ ան որ դա գի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել. Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Տսխէ Denis 16 

• ք ԼՈՅՍ Տ ԵՍԱՒ 
*ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳ»Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵԻ ՃՈԽ ՊԱՐՈԻՆԱԿՈՒթԵԱՄԲ 
ԲԱՏՄԱ&ԻՒ ԱՆՏհՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 

Գեղարուեստական գունաւոր ՛նկարներ՝ Արշակ 3)Էթվաճեանէ, Վ. 
Ա՛ախոխեանէ և Հր, Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ոճի՛ն ՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա, իսաՀակեան, Աիաժանթօ, 
Վարուժան, Մին աս Ջէրազ, կ. Բասմաֆեան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յա կորեան, Ա. 
Աե տօն եա՛ն, (հաֆ. ՀՀարղարեան, Արմէն-Գարօ, Վ. թ՛աթուլ, ffr. t/իղմսՏնեան, 
Ա՝, Վարանղեան, Ա. Յակոբեան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Ա՛. Պարսամեան 
Հ. Զարգարեան, Գարեգին Վրգ՛ 3՛ ճ՛ Սիրողի՛ Արսէն-Երկաթ, Մ՛ Ջանան, 
Տօքթ. կարօեան, խարազան և երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 12 ՖՐ. ՚ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մածո՛ւն, մածո՛ւն... 

•՝| I ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿԵԱՆ , . , / | | 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ Ա2-ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչսլէս նաեւ արեւելեան ե եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸնՏԻՐ. ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ-ԲՈԻՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, rilë de la Sorbonne» ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՆԱՐԱՆին մէչ կարելի է գանել արտասաՀմանեան բոլոր 
Հայերէն թերթերը։ Métro Saint-Michel — Odéon 

ՖՐԱՆ$0_ՀԱՑ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա քուած՛ Փա րի դի ձեւագիտութեան վարժարանէն 
Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Տ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Cléry PARIS 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

՚ Տ Ա Փ ԱԹ ԱԹ ԵՐԹ '., . 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ՒԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ՛հ– ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 7 -֊2i ՓԵՏՐԻԱՐ 1920 

ԽՄԲ ԱԳ Ր ԱԿ ԱՆֆ 

ՆՈՐ ՈՃԻՐԸ ԵՒ 'ԳԱՇՆԱԿԻ«ՆԵՐԸ 
Հայ ժողովուրդի մարտիրոսագրութիւնը վախճա՛ն չունի։ 

Ա*ուսթաֆա ՚Բէմալի աւաղակարարսյ Հորդաներր անպարտելի են դար՛ 

ճահ՛։ Զին ա դա գա րին 1օ ամիս յետոյ Գաշնակիցներր չկրցան զինաթափ ըսել 

թի՚֊ՐՔ կառավարութեան Հաճութեամբ ե խրախոյսով . գործող այդ Հրոսա

խմբեր ր: 1յլ Հայ ժողովուրդի արիւեր մէկ անգամ ես — գուցէ Հազարերորդ 

անզամր—Հոսեցաւ աշխարՀի առֆեւ։ 

կարծ՛էք բաւական չէի՛ս 1894-9Տ.ի դժոխային ֆարդերր Ա ասուն, Մուշ, 
Վյան, Տրապիզոն, քարբերդ, կ» Պօլիս ե այլուր։ կարծ՛էք բաւա կան չէին 1909 
թուի սա Հման ա գրական կոտորածները Կրլիկիա, որի րնթացքին c

nLp£ 
50,000 Հայեր մորթուեցան « Յառա^գիմա կան/ներ ու ձեռքով։ կարծէք բաւա
կան չէր պատերազմի ամբոզֆ տեւողութեան միջոցին Հայ ժողովուրդի զանգ֊ 
՝ ւածային ոչնչացումր Օսմանեան Հրէշային կառավարութեան Հրամանով։ 

Այսօր երբ Հայ Հալածական, աշխատասէր, քաղաքակիրթ ժողովուրղր 
կը Հաւաքուի նորին Կէէէկէայի քաղաքներր և աւաններր—- ստեղծագոբծ՜ելու 
ե վերանորոգելսւ նպատակով — այսօր եւս, զթն ա գա գա րին և դաշնակիցնե
րու յաղթանակէն ./*) ամիս քետոյ, ամենավայրագ կերպով կր մորթուի, կր 
խոզխոզուի ան։ 

քքնչո՞ւ։ ՈրովՀետեւ դաշնակիցները չկամեցան զինադադարի ժամանակ 

զինաթափ ըսել թրքական բարբարոս կա ռավա բութիւն ր։ ՈրովՀետեւ դաշ՛ 

նակիցներր թողուցին, որ էք ուսթաֆա կէմալի Հրոսակախմբերը զինաւորւթն 

Ընդդէմ* Հայաստանի։ ՈրովՀետեւ դաշնակիցները չկամեցան զխսել Կի[էկէայէ 

և Հանրապետութեան սաՀմաններու մէ£ ապրող Հայ ժողովուրդր՝ խնքնա՛ 

պաշտպանութեան և մեր Հայրենիքի ազատագրութեան Համար։ 

ՈրովՀետեւ, միւս կողմին դաշնակիցները իրենք չկամեցան իրենց մի

ջոցներով առաջքն առնել Հայկական նոր, աբիւնաՀեղ Հեկատոմբներու։ 

Fonds A.R.A.M



98 . ՎԵ Ր ԱԾՆ Ո ՒՆԳ 

Մինչ դեռ Հ՛նարաւոր էր ե՝ ՚^Է^Ը միւսր։ 

Հնարաւոր էր, որ դաշնակիցներն իրենց՛ (.(փոքրիկ դաշնակցին՝» ամե– 
նադոյզն ծառայութիւն րնէին ի փոխարինութիւն այն անՀամեմատ խոշոր 
ծ՜առայութեան, որ Հայ ժողովուրդն ըրած է անոնց։ ՄկՀրաժեշտ էր միայն, 
որ դաշնակիցները Հասկնային թէ ոճրագործութիւն է Հայ ժողովուրդին նե՛ 
տել յաւիտենասլէս թրքական եա թազան ի րերանր։ Եթէ աաճիկ կառավարու
թիւն ր կոտորեց Հայ անզէնն ժողովուրղը, սլատճաոը ո՛՛չ միայն Հայ ժողովրդի 
թշնամիներուն մէք պէտք է որոնել, այլ ե աւա՜ղ մեր դաշնակիցներուն ան՛ 
տարբերութեան մէք։ 

Հայ ժողովուրդը անարի ե թուլամորթ, ժողովուրդ չէ։ 

քյւրոսլայի իրագեկ ե մասնագէտ մարդկանց մի աՀա մուռ վկայութեան 

Համաձայն Հայը գիտէ կռուիլ զարմանալի Հերոսութեամր ե անձնուիրութեամբ։ 

ԵԼ Հայ ժողովուրղը կրնար ինքզինքը սլա շտսլանել, եթէ մի աքն իր ((մեծ 

դաշնակիցները^) անոր ձեռքը զէնք դնէին ե ոչ թէ ունեցածն ալ խլէիա իր*?է։ 

Ո՞վ աւելի քաջութեամբ և աւելի երկար դիմադրեց պատերազմի սար

սափներուն։ ին^ո՞ւ միւսները ֆ ստացան զինական . և դրամական աջակցու

թիւն, ինչո՞ւ մինչեւ անգամ մեր թշնամիները զ^նք ստացան եւ Հայը ոչ։ 

կիլիկեան նոր Եղեռնը անպս՚տւութիւն է դաշնակիցներու Հասցէին։ 

թ՛ուրք կառավարութիւնը, Մ ուսթաֆա ՚Բէմալը, քիւրտը, տաճիկը — 

մենք կը Հասէլևանք։ Բայց մենք չենք Հաս1լնար դաշնակիցները։ 

քառասուն ե աւելի տարիներ առաք Հայ բանաստեղծը գառնացած սրբ՜ 
տով կը բացականչէր.— ^ Հ ա յ արիւն ալ վոթեցաւ 

Ե*֊ր1պայի արեան պասքը յագեցաւ» • . » 
ԵԼ այսքան տարիներու ընթացքին Հայ անմեղ արիւեր կը վոթի ան

վերի ու անսաՀման։ Բաւական չեղա՞ւ արդեօք։ 

Ե՞ՐԲ 1դէաՔ է վերջապէս վերանայ մարդկութեան անունը& անարգող 
այս եղեռնը։ IK.i 

(յ՞րբ պէտք է թշնամին զինաթափ լինի եւ բարեկամը խիղճ ունենայ։ 

ՄռՐ վիրաւոր եւ Հերոսական ժողովուրդը կուզէ գիտնալ վերջապէս։ 

ք ԿԻ1.ԻԿԵԱՆ ՆՈՐ եՂԵՌՆԸ 
ւ il « m u ւ ւ I I I m ւ ՛ m m — i h i — — • 

£ ւ ւ ւ | ա ւ ւ ւ ՚ » ս ւՆ [ ւ շսւ1ւ|ւասյ1աւու.1(Ւ!ւսւՆ ււյււաււփ|սււ1յւս.13՜|)ւ.1/|» ստաշած Է՜ քյ ե ւ ւ ւ ե ւ » ե սյԼ () Ա ււ ֊ սւ գ [ ւ | ւ | ւ.— 

Ի<լւք|ւ|», 13 փ ! ՚ ւ ո | ս. ս ւ | ւ . 

(( I] ի [ ի կի nJ մասին ստացուած արմանա Հաւատ եւ ստիպողական տեղե

կագրի ժը Համաձայն, Հայ ազգաբնակչութիւնր կը գտնուի զարՀուրելի վիճա

կի մը մէք։ Մ ուսթաֆա փէմալի 60,000 թուրք եւ քիւրտ աւագա1լները օգ֊ 

տուելով bfrltkt"J չժմնային մասի ան պա շտպանութենէն, կարգած են Զէյ՜ 
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թո մկի t ֆոն ուղի եւ շր Հազս/ներ ու. Հայերը։ Ջարդուած Հայերու, թէ-֊ը կը 
Հասնի 7000Է։ Մ արաղի շուրջ կռիւը կը շարունակուի։ կորուստ՛ները շատ 
լուրջ ե՛ն։ քքիշեամրե յառաջացան՛ Է մինչեւ ՊտզչԷ եւ կ սպառնայ էր սարսա՛
փէ տիրապետութիւնը տարած՜ել։ Հայերր պատրաստ ե՛ն յարձակսււաերուն 
դէմադրելու։ Բայց իրենց կը պակսի ինքն ա պաշտպանութեան ան Հրաժեշտ 
միջոցները։ (Անմիջական օգնութիւն մը միայն կրնայ փրկել foO.000 Հոգինոց 
ժողովուրդ մը ամրողշական բնաջնջումէն։ 

1ՐԱՆՏ Վ-ՐԴ– ԿԱՐԱՊԵՏեԱՆ ՃՐԱՆՏ ՆհՔՕԹԵԱՆ 

ԱՈ-աջՆորգ £աաց հ<լւք|)|փ, 3 ունասսւա՚Նի Լաւ գա դա.Թին նիւգֆ. 

ԴԻՄՕԻՄ ԵքԼԵՌՆԻ ԱՌԻԹքԻԼ 

Հայաստանի Լ «iti |i ա սյ ե ա ո ւ. Թ ե ան պ ա ս ւ ւփ ր ա կ ո ւ.Թ հ ան նախագա(յր ւդ. Ահարոնեան կիլիկեան 
սոր եւ|եո.նի սափԹով, գիր ւքր ուղարկեց Հաշաա.Թե ան Ք<ա.'|>էրսւ1»ւփ նախա գահին հհ դ աշնակից 
կաւււււէ[արու.1<Ւիւնն1ւրւ»ւն։ 

գիրր, յիշատակելէ՜ յե տոյ Ւ<|էքիրէն սսււայւօսծ «լերոյի ;1աւլ ()1ւո֊սւգիրր ՚ կ՛ աւելցնէ.— 

ձՏտսնր Հինգ ամսուայ զինադադարէ մը ետք, խորին ցաւով մրն է որ 
կ՛իմանանք Հայկական աք ս նոր ջարդերու լուր երր։ 

քք*ա շն ակի g պետութիւնն եր ու սպա lin դա կան դէրՔՐ nt~otZ բանի jj* 
ծ՛առայեց, եթէ ոչ քաջալերելու րարրարոսներր, որոնք Համարձակեցան իրենց 
աւերիչ գործունէութիւնր փոխադրել երերի մր մէջ՝ ուր դաշնակից ոյժերու 
Հովանաւորութեան տակ, Հայ ազգաբնակչութիւնր է՚^ՔԴէ՚^ՔԸ Կբ կարծէր 
կատարեալ ապա Հովութեան մէջ։ Կ է[ԷԿՒոյ ժէջ սեացորգ Հայ ժողովուրդի 
սպառնացող վտանգը շատ մեծ՛ է։ 

Անգամ մը եւս կը ախ ո Աճե՛նք դաշնակի կառա վարոլթիւններուն, 
վճռական միջոցներ ձեռք առնել, վերջ տալու Համար Ա ուսթաֆա կէմալի 
կազմ՛ակերպած և թրքական կառավարութեան մասնակցութեամբ կատար՛ 
ւոզ այս գաղանութիւններուն։ 

Ստիպողաբար կը խնդրենք իրենցմէ, ԿէլէԿէոյ մեր եղրա/րներուն տալ 
իրենց խնդրած ինքն ապա շտ պան ութ եան միջոցները, որ մենք եւս քանի քանի 
անդասներ խնդրած՝ .ենք։ 

Մենք վստաՀ ենք, որ դաշնակիցները մտիկ պիտի ընեն Հայ ժողո
վուրդի անունով իրենց եղած՛ աքս կոչը ե իրենց կարելին պիտի րնեն 
գաղրեցնելու Համար այս նոր գժբաղդութիւնրՖ։ 
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Աք Ս Ո Ր Ի Ճ Ա Մ Թ Ո Ի Ն * Լ Ր Ա 8 

( Յ Ի Շ Ո ՚ Ն Ո Ւ Օ - Ի Ւ Ն Ն Ե Ր ) 

\iJWY îlU'l. 'l.l 'J 'i: 
( Ç ա ր n ւ» l i ui կ ո ւ. Թ ի h 11 ) 

կառքերը մեծ մասամբ լեցուեր էէ՛ն։ Մեր ը՛նկեր՛ներ մէկ քանի՛ն տա՛ 

կալին կը յամառէին յարգի և խոտի խուրձեր փնտռել ճամրուն Հանգստու

թիւնը ՚ապաՀովելու Համար։ խօճասարեան ե Տ» Վար գան քաՀանայ խելացու

թիւն ըրեր էխն կանուխէն գրաւելու մեր կառքը։ Կը պատրաստուէի իրենց 

մօտ ելլելու, երր Ակիւտարցի երիտասարդ մը, Յարութիւն Գա լֆ այ եան, կար

ծեմ Հնչակեան, եկաւ լուր տուաւ թէ ժանտարմա մը թուղթ մը բերաւ մեր 

րաւանին Հսկող զինուորներու Հրամանատարին։ 

:—Անպատճառ նոր րան մը կայ, կ ըսէր։ 

Մէկ քանի Հոգի իրարու երես նայեցան։ 

—Արդե՞օք» . * 

Ամէիտուս ալ շրթունքին վրայ էր այս Հարցու մը։ կը յուսային որ թե
րեւս վերադարձի Հրաման մրն էր եկած Պոլս (շն։ Պատրիարքարան ե Ազգ* 
Իշխանութիւններր կրնային մեր ազատման Համար կատարւած գիմուհնհրը 
արդիւնաւորած ըլլալ։ 

Բայց յոյսի փաք լակ մըն էր ասիկա լոկ։ Ոստիկաններ տակաւ կ՚իջնէին 

զառիթափն ի վար, կառքերո&Հձառաքին շարքերը կարգի կը դնէին, անընդ– 

Հատ ժամացոյցի նա քելով։ Ամէն րան ցոյց կու տար թէ ճամրան պիտի շա

րունակ էինք։ ՚վֆւ՚փ " ^ S r 

է լ աՀա ՀԼր ծրո ւնիե1 -վ որ ժանտ ար մայի մը Հետ կ՚անցնէր մեր մօտ էն։ 
—Ո՞ւր կ՚երթաս, Հարցուցինք։ 

—^էեմ գիտեր, ըսաւ, զիս ուզեր են։ 

Հետեւեցանք իրեն, նորէն ելանք զառիթափն ի վեր, մինչեւ խանին 

առքեւ, ուր իրեն ծանուցուեցաւ թէ ինք պիտի սնայ, որովՀետեւ սխալմամբ 

բերուած է մինչեւ Գալէճիք։ ՊաՀ մը ուրախացաւ տարաբախտ տզան, ե 

մենք ալ նոյնքան ուրախացանք, կարծելով թէ մէկը կազատի գոնէ։ Մէկ 

Հոգիի ազատումը յոյսի աշխարՀք մըն էր միւսներուն Համար, è մանաւանդ 

"Ր յ ա յ տ * " է կուսակցական գործիչ մըն էր ազատողը, ինչ որ բոլորովին կարե– 

1ե !lP դարձնէր միւս ոչ-կուսակցականներուն, մեր խումբին ստուար մեծա* 

մա սնութեան ազատումը։ 

Բայց այս ուրախութիւնը փորերնիս պիտի սնար։ Գօմիսէրր որ Աեկիւ՛ 
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րիին սեզի ընկերացած էր, մօտեցաւ. Ար օ՜ր ո լ՛նէին ե Հարցուց. 

—Ազուպ Ավատ ի սեան, նամր տիկէրի Արզունի, սի" զ մի սինիդ (Յա կոր 
Աւետի սեան, այլ անուամբ Արծրունին դո՛*լք էք)է 

Արծ ր ունի ի Հաստատական պատասխանէն վրայ, 

—Գուք Այաշ սլիտի երթաք, յարեց, ձեր թուղթ ր այն տեղէ Համար էֆ 

ե սխալմամր Հոս բերուած՝ էք . • . ան որ ձեր տեղը Հոն թողուած՝ է, պիտի 
բերուի Չանղըրը» » * 

Հազիւ թէ ատեն ունեցանք վերջին Համբոյր մր փոխանակելու, որով

Հետեւ շուտով բաժնեցին մեզ, Արծ՜րունին ձգելով ձիաւոր ոստէկան-զինուորի 

մր Հսկողութեան։ կ՚երեւայ այգ ո ս տի կան՛ զինուորն էր լուրը բերողը։ Բայց 

նորին ՚ չուզեցինք լքել մեր ընկռրր ե ոստիկաններուն առաջարկեցինք որ 

մեր կառքերին մէկր պարպելով անոր թողունք։ 

—Պէտք չկար պատասխանեցին, գիւզր կառք չի պակսիր։ 

Բայց լաւ գիտէինք որ կառք չկար գէ՚֊դէ՚ե ՚^է^։ ՛Նախապէս՝ ինիւրիէն 

ուզած էին Գալէճիքի, ինչպէս շրջաններու տրամադրելի կառքերր, և անոնց

մով էր որ ղէպի Ձանդրրր կ՚իջնէինք։ Ո՛– թերեւս Պ՚ալէճիքին Այաշ՝ խեղճ 

տղան Հետիոտն ստիպուեցաւ Հետեւիլ ձիաւոր ժանտարմային, անշուշտ 

թեւերր կապուած, ինչպէս կանոն էր։ 

ԱԼ աՀա նոր մտա Հո գութ իւն մր մեզ ամին ուս Համար։ Աքաշի ե ֆան– 

ՂԸՐԸՒ միջեւ անպատճառ զանազանութիւն մը կար, ե բախտի, դիպուած՛է 

արդիւնք չէր մեր խումրին մէջ կատարուած բաժանումը, քանի որ Արծրու* 

նին կ՚առնէին ետ՝ Այաշ կը տանէին, յայ անելով թէ այն տեգի սաՀ մանուած 

էր։ Ոմանք կ՚ըսէին թէ Այաշ վտանգաւոր ն կա տուած մարգոց յատկացուած՝ 

է, բուն դժոխքր, որուն քով՝ մեր Զանզըրըն տեսակ մը քաւարան կը դառ

նար։ իրաւունք ունէին այսպէս խորՀելու։ Բայց աքդ պա Հուն՝ տարակուսիլը 

ներելէ էր մեզի, որովՀետեւ Այաշ հնացած բոլոր մարղիկը զվտանգաւոր» 

չէէս» խսչաէս մեզէ Հետ Qu/նղրրր քշուողներուն մէջ ամին մարգ չէր կրնար 

ըսել թէ d անվնաս » նկատուելէք արարած մրն է։ Այաշ մարդիկ թողած է/՛եք 

որոնց անունը նոր կ՛իմանայինք* ոչ մէկ գեր խաղացած էին ազգային կեան

քի մէջ։ իսկ մեզի Հետ կը գտնուէին մարդիկ որոնք յայտնի կուսակցական– 

ներ էին ե շատ աղմկալից կերպով մը խառնուած՛ էին վերջի՛ն տարիներու 

ազգային անցքերուն։ 

Այս շփոթութեան մէջ կառքնստանք՝ տանջանքի ճամբան շարունա
կելու։ 

# 

(քնա , *քնա', միշտ նոյնր։ Բարեբախտաբար աւելի Հանգիստ էինք այս 

անգամ։ Մեր կառապանը ձիերուն յարգէն տոպրակները կառքէն մէջ թոզեր 

էր, ե էրր բարձ կը գործածէինք զանոնք։ կառքր միշտ կը ցնցուէր, ե ամին 

մէկ ցնցումէն՝ յարդի խուրձեր կը խուսէին այղ պարկերին, կը Հովթփէին 

մեր շոլրջը» կ*էքսայէ*ս մեր վրայ: ՚հէմքերնէս, մազերնիս, Հա գուսանիս, • 

վերջապէս վերին վար յարգով կը ծ՜ած՛կուէր տակաւ։ 
՛ճամբան այս ան գաս սարերու կուշտը կր քերէր, կ՛ անցն ինք աղուոր 
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Հովտի մը բարձունքէն, որուն մէք տեղ տեղ պզտիկ ու սիրուն գիլզեր, ծա

ռաշատ րնդարձակ տարածութեանց ժէք։ Մեր դէմը՝ Հորիզոնը փակ էր ամ

բողք ո վին։ Մն վեր քան ալի լեռն ա շղթայ ՚ մը կը քօղարկէր զայն ամէն կողմէ։ 

Զինուորր որ մեգի կ՛ընկերանար» ծանօթ էր այգ վայրերուն, գիւղի մը քու

րը, ու~րիշ ԳՒ՚՜ԴՒ Աեիքը» ՈԼրէւէ Հև* խՍ&ՈՐՐ ՂԸ.՝ԳՈէ1էր բերանը շաչեցնե

լով։ Բայց այդ ամէնր մեգ չէին Հետաքրքրեր։ րնչ որ յանկուցած էր մեր 

ամբողք մտածուեներր՝ Qu/նղրրըն էր։ Մնունը բոլորովին անծանօթ չէր մեգի։ 

Գիտէինք որ թուրք ցեղին ազգային մեծագոլն ճարտաբարուեստական քա՝ 

զաքներէն մէ!լն էր,— Հլէալէպիւ>ին ե ղլէպլէպիճիններու Հայրենիքը// է լ աւելի 

անոր նկատմամբ տեղեկութիւն ստանալու ան Հա մրեր էինք։ Բաք g մեր ր ախ

տէն զինուորր բնաւ չէր ճանչնար Չանզըրըս։ 

Ու ժամերը կ՚անցնէին։ Որո՞ւ մտք(£ն կ՚անցնէր թէ մեզմէ շատերուն Հա

մար, այդպէս արագ արագ սա Հող ժամերէքն իւրաքանչիւրր զիրենք քայլ մր 

աւելի կը մօտեցնէր այն քստՏնելի բանին,— մաՀուան։ 

* # 

—Պանա ՚ պագ, Հէմշէրի, ֆանզըրըքա քա՞ չ սաաթ( ինծի նայէ՛ Հայրե
նակից, Ձազըրը քանի ժամէ՞ն)։ 

Տէր Վարդանն էր որ այս Հարցումը կ՚ուղղէր թուրք գէ1լԴաՅՒԷ ^՝ո։ 

ՄաՐԴՐ մինակ չէր։ Զորս կամ Հինգ Հոգի էին, կեցեր էխն ճամրուն _ վրայ, 

բերանաբաց կը գիտէին մեր կառքերուն ան Հատն ուժ կարաւանը։ Յայտնա

բար զարմացած, ապշած էխն՝ այդքան բազմութիւն տեսնելով այգ ճամրուն 

վրայ։ Բայց շատ աւելի ապշեցան՝ երբ թուրքերէն խօսք մր լսեցին մեզմէ, 

որովՀետեւ անշուշտ իրենք ալ, ինչպէս իրենցմէ առաք մեր դէմը ելած ուրիշ 

Թուրքերէ մեզ ռուս գերիներ կարծած էին։ 

Տ* Վար դան կրկնեց Հարցումը։ Գեղքու1լներէն ժ*էկր՝ վայրկեան մը խոր– 

Հրգակցելու պէս ըրաւ իր ընկերներուն Հետ, յետոյ աք ձեռքը բարձրացնելով 

ափր բացաւ և Հինգ մատուռները մէկանց ցոյց տալով՝ 

—ԸՀա ՚, ըրաւ։ 

—Ադէկ եկեր ենք, Հինգ ժամ սնացեր է ըսաւ Տ* Վար դան ուրախու– 
թեամբ։ 

Աւետիս մըն էր որ կու տար մեզի։ Պոռացինք ՛քիւս կառքերուն Հէք 

գտնուող մեր ընկերներուն որ չարչարանքը լճանալու վրայ է, Հինգ ժամուան 

տեղ միայն են ա ցած է։ Ու կառքէ կսՒռք ուրախառիթ լուր ր՝ տարածուեցաւ բո

վանդակ կարաւանին երկայնքը։ համացոյցս նայեցայ։ ժամը դեռ եօթն էր։* 

Մ ութը չկոխած Qu/նզրրր պիտի Հասնէինք ուրեՏն։ 

Բայց աՀա կարաւանը կեցաւ յանկարծ։ կառուղին ՝ լերան մը կողէն 

օձապտոյտ կը բարձրանար մինչեւ գագաթը։ Ձ՛իերը յոգնածՐԱալով* £աիտի 

կրնալն բեռցած կառքերը քաշել։ Ամանքս ալ, բացի մէկ քանի ծերունիներէ, 

վար իք անք, թողուցինք որ կառքերը բարձրանան սարն ի վեր ե քանի մը 

ժան տար մաներու Հետ սկսան ք Հետե լիք Հովտին մէք!քն երկարող արաՀետի մը, 

ուրկէ սարին միւս կողմը անցնելով կառքերուն կրնայինք Հասնիլ։ 
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Աղուոր բնութիւն մր՝ ա՛նուշ օղով մը որուն ամբող^ կազդուրիչ մաք– 
րութիւնր Հրճուանքի մատնեց մեզ յանվարձ՛։ Տղու պէս բաներ մը դարձեր 
էինք, կը կաաակէինք, իրար կը Հրմշտկէինք բարձունքներն ի վար, ու գը– 
րեթէ ամէնքս ալ կ՚երգէինք։ Մեր զինուորր իմ Հետս էր միշտ։ Շուքիս պէս 
էր: f) չ թէ անոր Համար որ կր վախնար թէ կը փախչիմ ե գլուխր փորձանք 
կը բերեմ, այլ անոր Համար որ անպիտանին մօտ ծ՛խելու մոլութիւնր երբեք 
Հանգիլ չէր գիտեի և իր սիկառի Հայթայթիչը ես էի։ Բայց այս անգամ չոլ֊ 
Գ^Յւ առէԱնց փոխարինութեան տալ, պայման դրի որ Անատօլրի երգ մը երգէ։ 
՛քառի մր շուրթն էինք, նստանք՝ բոլորակ մը ձեւացնելով, մարգը մէՀտեգնիս։ 

(ճաոոճււսկհլխ ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆեԱՆ 

2այ Լ/այրերան 

Հայրենական մեր արնակին լուսանցքէն 
Այս իրիկուն նորէն ծուխը թարս՝ խունկին 
Ո լոր ո ւելով կր բարձրանա՛յ յաԱրօրէն 
Մեր նաՀա ա ակ Հոգիներու Բագինին։ 

Կիրամուաք է, մա/րր ըսաւ իր գաւկին 

— Տրղաս գբնա՛ խբնկամանին կրրակ գիր» 

Մ՚եոնոդ գա սող մեռելներու Լոյս՛ Կեանքին 

ք}սկի գոյնով, ան ո։ շ րոյրով խը^ՀԻՀ դիբ* 

Տընակն Հիմայ մրշուշին մէք_ խունկ ծախին 
Ղ՛իg՚անոյշի փոքրիկ ծովակ մր կ Ըէէաի 
Ու փոքրիկը մ՛այրիկին Հեա թախծագին 
Լուռ կ՚աղօթեն ձեռքերն իրենք սրրաին վրայ։ 

Ու կ՝ազօթե՜ն..* ու կ՝աղօթեն սըրաագին 
Մորթուածներու, լացողներու արցունքին. 
Հազա՛՛ր Հագա՜ր մանկիկներու արեւին, 
Հերոսներու սլաքքարներուն ոսկեծին,,,։ 

Հայրենական մեր արնակին լուսանցքէն 
Hju իրիկուն նորէն ծուխը թարմ խուն կին 
Ոլորուելով կը բարձրանա՛յ յամրօրէն 
Մեր նաՀաաակ Հոգիներու Բագինին,,,։ 

Փարիզ. UPUbV Աճե-ՍՆԱՆ 
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սրդոիր ՏԻԳՐԱՆ ա*աա 
Ցիւրիխի գեղարուեստասէր շրքաններու մէք, փայլուն Հա մրաւ վաքե

լող երիտասարդ Հայ արձանագործ՛ մրն է Արէլեանց։ Հև ադար եան շրքաններէ 

սկսեալ մինչեւ ՛ներկայ մեր օրերը, արուեստի մասի՛ն գոյացուած վարդապե– 

տ ութի լ՛ե՛ները, ՛նաեւ արտադրուած գլուխ՛գործոցն երր, Արէլեանցի Համար մի

այն պատմակա՛ն արժէք ու՛նիս։ Արուեստագէտի՛ն րնտրած իտէալ առարկայէն 

կախում ունի, արուեստի արգասիքին կատարելագործութիւնը։ Այգ առար՛

կան, Արէլեանց կառնէ բն ո ւ թ ե ն ՚ ՚ է ն , լոկ իրականս ւթեան ծոց էքն ք օդա

զուրկ ընելով կը ՀայելացնԷ մեզի։ ինքն իր մէք ստեղծած է ինքնայատուկ 

գեղարուեստ ական աշխարՀ մը։ 

Արէլեանցի գեղարուեստ ական ըմբռնումին վրայ, իր մի քա վայ րին բար

քերն ու սովորութիւնները, արուեստասէրներու տեսակէտները շ ատ չեն ազ

դած, ինչպէս առՀասարակ ազդուած^են անցեալի վարպետները։ Ա,ն իր ինք՛ 

նուրոյն արուեստի Հասկացողութեան գաղափարին միշտ Հաւատարիմ լենա

ցած՝ Հաստատ քայլերով կր քալէ իր սեփական այն ճամբէն, որ դի՜ք 

կ * առաջնորդէ կենդանի ի ր ա կ ան ո ւթ ի ւն։ Այս լոլ-րք վարպետին բազ

մաթիւ գործերուն գեղեցկութեան ե Հասունութեան աստիճանը Հասկնալու 

Համար, բնութեան սիրաՀար արուեստագէտ մը Ըլլալու է։ իր արուեստին 

՚ներաշխարՀը թափանցելու Համար, պէտք է երկար դիտել ե մտածել, որով

Հետեւ ան Հրապուրիչ և աչքառու դեղեցի կր չէ որ յօրինած է, այլ իրական 

գեղեցիկը։ | ; ։ . ճ ք ^ | 

իր Հին գործերէն «Գրկախառնութիւներ բնական մեծութեամբ շինւած, 

փառաւոր կառուցուածք մը ունի։ Ելեկտրական սրտերր շրթներու Հպումով 

միանալով, կարծես երկու մարմիսներր կը Հալին ե իրարու մէք կր ձուլ– 

ւին։ Որ կողման ալ դիտէք զա(ն, Վարպետ ր մեծապէս յաքողած է, անգամ– 

ներու կարգաւորութեան դասաւոր մանր մէք, ներդաշնակ Հաճելի տպաւորու

թիւն կը թողու ամբողք ո ւթե ամբ։ Բայց ճարպիկ ձեւակերպուած • գիրքր չէ 

որ մեր սրտի։ կը խօսի, այլ ան ո ր ա րտայ այ տած կենդանի աղդեցու էւնը։ 

Այս գործին որոշ մասերս ւն վրայ, ապրող կենդանութիւնը կը պակսի։ 

՚Տարբեր կեանք մը կայ աւելի վերքեն յօրինած զկայն ած կիներ ար

ձանին վրայ։ Բնական կեցուածքով, առանց բռնի դիրքի* ԴէԻ՚Փ* է[աՐ մինչև 

սրունքները, դիծերու Հոսուն .ս/նուշութիւն մր ունի և կապրի։ Այս ԴՈՐ" 

ծին մէք մտած ուած շարժուն գաղափարային՝ առարկան չէ, որ անշարժ կէ– 

տի մը վրայ բոն ուա ծ ե քանդակուած է, այլ անշարժութիւնր շարժումի է 

մղուած, իրապէս անոր կեանք տրուած։ (լկայնած կիներ կարծես թէ կը շըն– 

չէ, Արէլեանց անոր ներքին զգացումները, ձեւի, լոյ սի և ստուերի !*| միքոցով 

ան՛բացատրելի եղանակով մեր սրտին կը Հաղորդէ։ Արդէն արուեստագէտին 
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աշխատութիւնը ա ք ս կէաիհ կ՛սկսի երբ բացատրութեա՛ն, բառեր 1լր պակսին 
ե նկարագրութիւն ր կանգ կ՛ առնէ։ 

Աբէլեանցի առարկաները բնութեան մէՀն են։ Աքն միշտ իրականութե– 
նիև առնելով գուտ ճ շ մ ա ր ի տ ին արգանգէն կ*ստեղնէ գեղեցիկը* Հին վար
պետներուն պէս լոկ գեղեցիկր արուեստին բաժին ր չէ բրած, այլ մարմնա
ցուցած է իրականը, որ է օգտակարը և բարքէն։ Էր աղուած թելադրութիւն– 
ներէ յօրինուած՝ արուեստի արգասիքներ, որոնք իրականութեան մէֆ գոյու
թիւն չունին, վայրկենական վառվռուն տպաւորութիւն կր թողուն մեր Հե– 
տաքրքրութեանր վրտյ ե ասոնց արժանիքը, խոտէ խարոյկի մը լոյսին չտփ 
տեւական է միայն։ Վառ երեւակայութիւնը արուեստագէտին յ ա ռա £դի մո ւ– 
թեանը զարկ, իսկ թելադրութեան պէսպիսութիւնր՝ գաղափարներու երանգ 
կուտայ։ Բայց ամին երեւակայական ՛գաղափար որ չի բղխէր իրական 
ճ շ մ ա ր տ ո ւ թ են էն, չնարխարՀիկ է ե սուտ։ Այսպիսի նախանկարով 
ք օրինուած գործեր առասպելական գեղեցիկր կամ բարին կը ներկայացնեն, 
որոնք սակայն գոյութիւն չունին ե խոշոր ո չ ն չ ո ւ թ ի ւն են։ Աիրտր 
ազնուացնելու, ուղեզր կրթելու, Հոգին գեղեցիկքն կերակուր տալու Համար, 

ո՛՛ւ, ան իրականութեան աշխարՀի րղձանոյ շներր կամ իտէալ անձնուի
րութեան մա բղա սա ուած՝ մր յօրինել էանանք և ճ շմա բիտ ին տեղ կ ե ղ– 

Արգուր տիգրա՛ն Արէլեանց իր աշխատանոցին ւքէ-շ 
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ծ ի ք սերմանենք։ Բնութիւնր ա մենակատար եալ արուեստագէտն է որուն 

արարչութիւնն է արուեստագէտ էակր, որով արուեստր իրական կեանքն է։ 

Մեզի պաշտելի է մեր կեանքր ե գեղեցիկ է ինչ րան որ կր սիրենք։ ՈւրեԼա 

ճշմարիտ կեանքն է գեղարուեստը ե անոր բովանդակութիւնը։ 

Աբէլեանց այս իրականին գաղափարին առաջնորդուած է և իր <ձկի~ 
սարձաններֆր արուեստին բարձրագոյն գագաթնակէտին մօտեցող արտա
դրութիւնն եր են։ 

Աբէլեանց, իր ակնարկը կեդրոնացուցած՛ է ամենակենսականին, մա

քուր, յստակ ճշմարտին վրայ։ Մ արգկանց դէմքին մէջ խտացած եր

կրորդական շատ մը մասնակի ա ր տայ այտ ութի ւններր կր զտէ, ե կր ցուցնէ 

տեւական ճշմարիտ նկարագիրը մերկացած, որ է իրական մարգը։ 

՝* * ա* 

Ա» *Ւ* Աբէլեանց, զաւակն է Ցի֊֊րեխի Համալսարանի տարրաբանու

թեան աւագ ուսուցչապետ ե ՀՀուիցերիոյ կեդրոնական բարձրագոյն դատա

կան ատեանի W տարրաբանութեան վերյէն քննիչ, Բրօֆ. Տօքթ* Յարու-թի/-ս 

Աբէլեանցի։ Անած է Ցի֊֊րիխ 188Ցին։ Երկրորդական դոլրոցր աւարտելէ վերջ, 

երկու տարի Ցի֊֊րիխ ի ե մէկ մէկ տարի Մի՚ւնիխի ե թ-արմրշտաթի Համա

լսարաններուն մէջ ճարտարապետութիւն ուսած ե աւարտած է։ Յետոյ գա–՛ 

ցած՛է Ֆլօրէնց ե Հռոմ ուսումնասիրութեան։ կրկին՛ վերադառնալով Մի՛֊՛ 

՚նիխ զբաղած՜ է քանդակագործութեամբ, Հռչակաւոր Բրօֆ. 3)1՛օսմանի աշա

կերտած և օգնականր եղած, է։ Աբէլեանց վեց տարիէ ի վեր Ցխ֊րիխի մէջ 

լուրջ աշխատութիւն՛ մը թողած է ետին ե իր արտադրութիւնները տեղւոյն 

թանգարանի, պաշտօնական ե Հասարակական շինքեբր կը զարգար ե՛ն։ 

'•m 0- Գ– ԳՍ.ԼՈՒՍՏԵՍ.Ն 

if SOCIÉTÉ DES ETUDES ARMÉNIENNES 

(ՀԱՅԵՐԷՆ ՈԻՍՈՒՄՆԱՍԻԽՒԹԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ) 

Մեզ յարմար թուեցաւ Հի ձնել փարիզէ մէջ ճՀայերին ո ւս ուսն ասի բու՝ 
թիւններու ընկերութիւն՝» մր, տյղ ուսուսնասիրութիւններր յառաջ տանելու 
ե արդիւնքր ծանօթացնելու նպատակով։ 

քԻԷ„ լեզուագիտական և թէ բանասիրական տեսակէտով մեծ շաՀ եկան ու

թիւն ունին Հայերենի ուսոււքնասիրութիւններր։ 

Լեզուաբանը Հայ երին ի մէջ կը գտնէ Հնդեւրոպական մասնաւոր բար

բառ մր բոլորովին անկախ միւսներէն և որ առանց ունենալու, օրինակի Հա

մար, յունարէնի կարեւորութիւնր ե պէսպիսութիւնր, ինքնատիպ վկայու

թիւն մը կր բերէ Հնդեւրոպական լեզուներու տեսականին (théotî&)։ քհրացէ 

լեզուներէ Հայերէնի փոխառութիւններր թանկագին տուիքներ կր Հայթայ

թեն յունարինի, ասորերինի ե մանաւանդ իրանեբինի զարգացման ուսում

նասիրութեան Համար։ Վերջապէս՝ Հայերին լեզուի զարգացումը բոլորովին 
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Հետաքրքրակա՛ն երեւոյթ մըն է։ 

Պատմարանին Համար, Հայ գրականութիւնը կը Հայթայթէ, ՚Բրիստոսի 
fe. գարէն սկսած գրեթէ անընգՀատ ՛չարք մը պատմութիւներու և մամա՛ 
նա կա գրութիւնն երու՝ որոնք կուգան վերաձեւել (reCOUper̂  բիւդանդական և 
արաբական բնադիրներր։ 

ինչ կր վերաբերի Հայ արուեստին, մասնաւորապէս ճարտարապետու

թեան վերաբերեալ գիւտերն ու Հրատարակութիւնները դիւրացուցին գտնել 

այգ արուեստի Հետքը մինչեւ իսկ Հռոմէական ե կոթական ճարտարապե

տութեան դործերու մէք։ Հայ ղեղագրութեան և մանրանկարչութեան նուիր– 

ւած Հրատարակութիւնները նոյնպէս ցոյց կուտան Հայ արուէստ մր, որ չը– 

շփոթուիր ո չ րի ւզան դա կան ին, ոչ իսլամականին ե ոչ լատինականին Հետ։ 

Գալով գրականութեան, առանց խօսելու թարգմանութիւններուն վրայ 

որոնք երբեեն կը պարուն ակ են թանկագին բնադիրն եր, որոնց իսկականը 

կորսուաՆ է, կան թանկարժէք գործեր, նախ աստուածաբանական, ապա 

զանազան նիւթերու վրայ։ Արեւելքի մէք գոյութիւն ունեցած քրիստոնէա

կան աղգային գրականութիւններուն մէք, Հայերենը եթէ ոչ ամենէն Հա

րուստներէն մին՝ գէթ ամ1քն1քն ինքնատիպներէն մին է։ էւնոր ժամանակա

ւոր քանին մէք, անցեալէն անկախ, նոր զարգացում մրն է որ կը շարունակուի 

աւելի կենդանի, աւելի բարգաւաճ կերպով՝ քան երբէք։ , 

Աւրոպայ ի առաքին Հայագէտն երր բաւականացած են միայն եւրոպա

կան Հասարակութեան տալու Հայ գիտուններու գործերը։ ԱՀնկէ ի վեր լեզ– 

ւա բաններ, պատմաբաններ, բանասէրներ, գեղարուեստ ական քննադատներ 

աւելի առաքնետուեցան, ՀետզՀետէ աւելի իրենց անձնական նպաստը բե

րին Հայերէնի ուսումնասիրութեան գործին։ Ա յսպէս անոնք ազդեց ութ իւն 

գործեցին Հայ գիտուններուն վրայ–, որոնք իրենց կարգին, ընդունեցին ուսում

նասիրութեան եւրոպական դրութիւններր։ Պէաք է զա ր գա ցն ել այս արդիւ

նաւոր փոխադարձութիւններր։ 

Այս ճգնաժամային — ե վճռական — շր քանին, ուրկէ կանցնի Հայ ազգը, 

կարեւոր է բացայայտ կերպով մէք տեղ Հանել լեզու մը, պատմութիւն մը, 

արուեստ մը, գրականութիւն մը որոնց ինքնատպութիւնը կը վկայէ որ Հայերը 

իրաւունք ունին ապրելու ե զարգանալու։ «Հայերէնի Ըուսո ասիրութեան 

Ընկերութիւն» մը ՀիՏնելու նպաստելը՝ Հայ ազգին իր իրաւոնքները լաւ 

Հաստատելու նպաստել կը նշանակէ։ 

Այս ինկերութիւնր կրնայ գործել Հաւաքոյթներ և մանաւանդ Հրատա
րակութիւնն եր ընելով։ Մտադիր է գլխաւորապէս Հրատարակել — նայելով 
իր. ունեցած միքոցներուն — տարեկան Հատոր մը որ պիտի պարունակէ երեք 
մասեր» 

Ա. Նորագիւտ յ ի շատ ակար անն եր Հայաստանի լեզուին, գրականու
թեան, արուեստին ե Հնախօսութեան վրայ։ 

Բ. Sարիի ընթացքին մէք Հրատարակուած Հայաստանի վերաբերեալ 
գործերու մատենագրութիւնը և գլխաւոր Հրատարակութիւններուն վրայ 
քննադատական տեղեկութիւններ։ 
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Գ. Հայերէնի ուսո L.HU ասիրութեան վերաբերեալ իրադաբձոլթիւններու 
մէկ ժամանակագրութիւնը։ 

Ա. ՄէՅէ . Ֆ՛ ՄԱԳԼէ֊Ր 
Դաս ա իւս* 1 Ֆրա ես այ ի Գօլէ<քքս օւ» դասախօս՛ Արեւելեան կ ենդանի 
բարձր Ուսում՛ներու, վարժարանին՝ յեզունեոա. վարժարանին։ 

Հասցէ՝ Mr. le professeur A. Meillet 

89, Avenue d'Orléans Paris fl4 m e ; 

Մ* Խ*— կ՛արժէ որ ամին Հայ մասնակցի այս ՛օգտաշատ Ընկերու
թեան՝ քաջալերելու Համար անոր մեծանուն Հիմնադիրն երբ, որոնք Հայ ու 
մր սլէս եռանդով փարած՛ են Հայ լեզուն ու Հայ արւեստը տարածելու դըժ– 
ւար գործին։ 

Ան դա մա գրութեան և վճարումի պայմաններն են* 

1) Գործօն անղաՕներր ք membres actifs) կը վճարեն տարեկան 20 ֆր*։ 

2) Բարերար անղաՏներր ք membres bienfaiteurs) կը վճարեն միանուագ 

2ծօ ֆր.։ . i f • ՚ ՚ | , $ • 

3) Նուիրատու անդասներ ր ( membres donateurs^ կը վճարեն միանուագ 
&00 ֆրանք։ 

H 6\ V ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ $ . Հ ՚ ՛ ՝' 
Արդին փաստուած իրողութիւն մրն է՝ որ Դաշնակցութեան Փարիղի 

մարանին կազմած Հանղէսներր, Հոմանիշ են յաջողութեան։ 

Հա( բանակին սաւառնակ մր գնելու Համար Դաշնակցական մարանին 
ձեռնարկած՝ Հանդէսներու շարքին Բ*ր եկաւ ւիովի*ն ապացուցանելու այգ 
ճշմարտութիւնը։ 

կազմակերպողները որոշած էին. կիրարկել շատ Դ**վռԼր սկզբունք մը* 
սկսիլ ճիշտ որոշուած ժամին, առանց նկատի առնելու Հասարակութեան 
թիւր* ե այդպէս ալ եղաւ* սըաՀը դեռ կիսով լեցուած՝ էր, երբ րնկեր Լ* Համ
բարձում եան ի ՚ ղեկավարութեան տակ կազմուած՛ ե Աէն-ժէրվէի երգիչներով 
գօրեղացւած՛ իէումբր «Բամ Փորոտանիով կը բանար երեկոյթ ր։ 

Բլշացողներուն Համար գուցէ անախորժ անակնկալ մր եղաւ տքդ, 

բայց Հարկ էր վերջապէս սորվեցնել մեր Հասարակութեան ճշտապաՀութիւն մր 

որ անոնք կր գործադրեն սակայն, երբ օտար ներկայացուսՂտեր կր յաճախեն։ 

Խմբերգին յետոյ աոաջին անգամ րԱալով Փարիզի մէջ բեմ կուգար 

Օր* ՏիրուՀի Զառափեան՝ ժրնէվի •Բօնսէրվաթսւաոին, որուն ճկուն մատ– 

ներուն տակ քիամօի -cG&VOtte&̂ % Հրապուրիչ ներգաշնակութիւնները մաս

նաւոր քնքշութեամր մը արտայայտուեցան։ կոմիտաս Վարդապետի ե կոր– 

կանեանի ազգային պարերու եղանակներուն մէջ դեռատի դաշնակաՀաբուՀյէն 

յայտ բերաւ իր կովկասցիի խառնուածքը, տալով ՛այգ կտորներուն իրենց 

մասնայատուկ նկարագիրը։ 
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ԱրաՀը որ գրեթէ լեցուած՝ էր արդէքն՝ րուռն ծափաՀարութիւններով 
վարձատրեց արուեստագիտոլՀին։ 

Պ* Ս արեան խտացած զգացումով մր արտասա՛նեց Մեծարե՛նցի զէկուրր ե։ 

Մեր ա՛ն՛նմա՛ն կոմիտ ասի գա շևակաւո րոււքներուն մէք զկուժս առաքե՛ն 

ամենէն գրաւիչներէն է։ Ան կր յիշեցնէ իտալական որոշ, սիբերգերը* ան 

գան ա գեղ է մեր ղաշտերու ծաղիէլներուն նման* ՝ ե անուշ1 % մեր սարերու. 

՝ վճիտ քուրերուն պէս։ /Աումբր՝ որուն մէք կարելի չէր կա սկա ծ ի լ օտարնե– 

րու ներկայ ութիւն ր ՚ առանձինն յաքողութեամր երգեց աքդ կտորը։ 

ԱրաՀր որ արդ1քն ամրոզքասլէս լեցուած էր ՝ խանդավառ րնդունելու– 

թիւն մը ըրաւ «Երր որ ՐաՅլ1^ս դոներն յուսոյ՝» խմբերգին, իր կ իլիկի ան 

տեսնելու «.ցանկութիւնը» ծափերու որոտներուն մէքՀն զգացնելով՝ անոնց, 

որոնք կուզեն Հայուն արդէն բղկտուած մարմինին բրցնել այդ կտորն ալ։ 

Մեր կիլիկիան էր որ կը պատկերանար, կր ձեւակերպւէր երգին թռչտող 

նօթերուն մէքէն։ Հասարակութիւնը անվեբք ծափերով ու գոչերով ստիպեց 
խումբին կրկնել։ 

Պ* Ա[իքսանեանի ներկայութիւնը մասնաւոր փայլ մը կուտայ այն ամէն 

երեկոյթներուն* որոնց իր թաւքութակին տպաւորիչ Հրապոյրր կը բերէ։ 

Հայ ե օտար գեղապաշտ Հասարակութիւնը գիտցած է միշտ արժանաւորա

պէս դնաՀատել զինքր, և այս անգամ ալ Տըպիւսիի C ( S O I i a t e » £ ե թումանի 

«PhaDtasiestllcke»^ ինքնամփոփ Հաճոյքով մր ունկնդրուեցաւ։ 

Ընկեր Ջանան եկաւ արտասանելու մեր երիտասարդ րանաոտեղծ 

Արսէն֊Երկաթէն կտոր մր, որ արժանացաւ մի աՀա մուռ ծափերու։ 

Փ ա ր ի զա Հայ Հասարակութիւնր այլեւս անկարող է տեսնել Հէանանին 

բեմին վրայ, առանց զինքր կրկիս ու կրկին բեմ կանչելու փափաքը զսպելու։ 

Անվերf ծափաՀարութիւններէն ստիպւած րնկեր Ջ ան ան ճեկաւ «քՒուքըՖ 

արտասանելս*–, ծիծաղներու փոթորիկ մր յարուցանելով Հասարակութեան մէք։ 

Պ* Սվաճեան մեր երիտասարդ՛ արւեստադէտներուն մէք զն աՀա տելի 

ոյժ մըն է, ՚ Վ ե յաճախ առիթը ունեցած ենք զինքր ծա փա Հարելու։ իր <& Բո

ղոք)) ը սակայն աւելի տպաւորիչ պիտի րԱար, եթէ ան արտայայտւէր աւելի 

սեղմ, խտացած ձեւով, աո անց չափազանցւած շարժուձեւերու, գոչերու, 

որոնք՝ տրւած ՐԱալով սրա Հին Համեստ Համեմատս ւթիւններր, անախորժ 

տպաւորութիւն մր կը գործեն Հասարակութեան վրայ։ Պ* Սվաճեան ուժեղ 

ե ղաշն ձայն մը ունի անկասկած, բայց ցանկալի էր որ կարողանար իր 

ձայնին աստիճանաչափը Համեմատեցնել իր դտնւած սրա Հին պարունակու

թեան կարողութեան։ 

երաժշտական անթերի Հաճոյք մ՛եղաւ լսել Տիկ* Բիէռ-Բըթին— 

*Բոն սէր վաթո ւառի Տաւիղի առաքին մրցանակ—֊որուն սուրբ մատներուն 

տակ Հասէլմանի « L a SOUl'Ce»^ մանաւանդ ակունքի մը վճիտ ու լոյծ մարգա

րիտներուն կարկաչուն սաՀանքին տպաւորութիւնը թողուց։ 

Հանդէսը փակւեցաւ «Մեր ՀայրենիքՖով, որուն զաՀա եղբայր, քեզ մի 
գրօշե բաոերուն, բեմի խորէն գանգաղօրէն բարձրացաւ մեր եռագոյն դրօ
շակը, ոզքունւած Հասարակութեան խ՛էացուցիչ ծափերով։ 

1Ր. ԱԼԷԱՆԱՔ 
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ւ տ տ ւ ՝ ն ք Լ ո ւ ՝ Ր ե ւ ՛ 
ՊՈԼՍՈՅ ԵԻ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 1 ԱՅ ԿԱՐՄԻՐ Ւ՚ԱՑեՐԸ 

Պոլսոյ Հաք կարմիր էԱւսչր դիմած 

ՐԱա1Ոէ1 Ամերիկայի Հ* 3* Դաշնակցու

թեան կարմիր իյաչին, այս վերոյքս ր 

սիրայօժար րնդունած Է այս փոխ– 

Iարարերութիւսր և իսկոյն Պոլիս 

զրկած՛ Է օ0,000 ֆր*Է մօտ գումար մր։ 

Մ ԱՆ ԱՍ ԱՐԵԱՆԻ ԿՏԱԿԷՆ 

I)անա սար եան վարժարանի իյնա– 
մ ա կա լութիւն ր որոշած Է Ազգ, խնա
մատարութեան տրամադրել օՕ,000 
ս սկի ի գումար, մը, որրաիյնամ գործքւև 
Համար։ 
ԻԶՄԻՐԻ ԱՐԻՆԵՐԸ 

S8I ՚ Ղ Է է՛է Յունաց Մետրապոլիտի 
Հովանաւորութեամբ, տեղւոյն միջազ
գային պօյսքաութները ինպաստ Հայ 
որբերու քօքարտներ ծա իւ ած են եւ 

! Հասոյթ ր եղած Է 10,000 ոսկի։ 

Տ Ե Ղ Ա Կ Ա Ն 1 

ՈՐԲԵՐՈԻ ՃԱՄԱՐ 

Փարիզի Հաք Տիկնանց իքնամակա– 

չութիւնր իր Հաւա՛քած՛ գումարներին 

. 13,000 ֆր* ղրկաօ^ Է Հ ա յ Բարեգոր

ծական րնդՀ. միութեան և 3000 ֆր* 

ԳաՀիրԷ Հայ Որբախն՛ամ Ընկ.եան։ 

Տիկնանց իյնա մա կա լութ եան միջո՛

ցաւ Փարիզի Հայերը ցարդ որդեգրած 

են 130 որբեր միայն։ Հաճոյքր պիաի 

ունենանք ան՛շուշտ այս թ ի ֊ - ր կրկնափ 

պատկուած տեսնելու։ • 

Պ* Վ,* կաթսաեանց յայտնի բաբե՛– 
սէրր, 10 որբերու ծ՛ախքը ստանձ– 
նած է։ ք 
՛՛ԳՐԱԿԱՆ ԱՍՈԻԼԻՍ 

Անցեալ Կիրակի գիշեր «Գիտուն

ներու Ընկերակցութեանն սրա Հին մէջ 

Հ. 3» Դաշնակցութեան նախաձեռնու
թեամբ գրական ասուլիս մը կազմա
կերպուած՛ էր, նոլիրւած՝ Ա իա ման– 
թօի։ 

Երիտասարդ բանաստեղծ բեկ* Ար
սին Երկաթ շատ գեղեցիկ կերպով եւ 
Հմտօրին վերլուծեց Աիամանթօի գոր
ծերը և Հիացումով մէջբերուՏեեր ըրաւ 
անոր ընտիր կտորներին։ 

Խօսք առաւ նաեւ ընկ* Սիմոն Յա– 
կորեան ե դրւագներ պատմեց Ատոմի 
կեանքին ու անոր կրած՝ տպաւոր ու– 
թիւններին։ \ 

Սիամքսնթօի կտորներին արտասա

նեցին ընկ– Ջանան և Պ՛ Ս արեան շատ 

զգայուն ե յուզիչ կերպով։ 

Ընկ* Արսին Երկաթ պիտի շարու
նակէ իր շաՀեկան դա սա խօսութիւն-
ներր fառաջիկայ առթիւ։ 

2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ձԱՄԱՐ 

ձԱզատ Որ մնա գի բներ նու 9}րանքօ– 

Հայ Մասնիկի • նախաձեռնութիւնով 

Հրապարակաքին բանախօսութիւն մը 

տեղի ունեցաւ անցեալ Լյաբաթ գիշեր 

« Որլքն աղի բներգ ո լ մեծ օթեակին մէՀէ 

Օրուան բանախօսն էր յայտնի 

գիտուն Բրօֆ. ^յարլ Րիշէ» սր մէկ ժա

մէ աւելի շարուած պաՀեռ Հանդիսա

կաններուն ուշադրութիւնր: Պատմա

կանն ըրաւ Արեւելեան Հարցին և գըլ՛ 

խաւորաբար ծանրացաւ Հայկական 

խնդրին վրայ, որուն արդար լուծման 

Հ՛ամար միջոցներ ցոյց տուաւ։ 

Բրօֆ* ՐԷՀ\ԷՒ տեսակէտով անկախ 
ե մեծ Հայաստան մը, Միջերկբակա
կանէն մինչեւ Աեւ ծով, ա մեն ա օգտա
կար գործն է մարդկութեան Համար, 
նաեւ պետութիւնն եր ուն ՝ իրենց շա Հե
րու տեսակէտով։ 

Բանախօսութիւնը վեր9ացաւ գե֊ 
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զարուեստական սիրուն ու Հմայիչ 

բաժինով մը։ 

Հանդէսին նախագաՀր քուէարկես 

բանաձեւ մը որուն մէք 800 ներկանե֊ 

բու կողմէ, ժաժ առա շ Հայաստանը 

կազմուած տեսնելու ցանկութիւնը կը 

Կ.Ը յ ա յ տ ս ո ւ - հ ր ։ 

ՖՐԱՆՍ-ՕՐՄՒՆՒ ՔՕՄԻԹէՆ ԵՒ* ՓԱՐԻԶԵԱՆ 

ՄԱՄՈՒԼԸ 

Անցեալ Երկու՛շաբթի օր Հայ աս՛ 

տանի պաշտ սլան ֆրանսական քօմի– 

թ£ն, օրագրողներու տանր "մէք ընղու՛ 

նելութիւն մը սարքեց ի պատիւ փա՛ 

րի զի մամուլի ներկայացուցիչներուն։ 

՚թօմիթէի նախագաՀր Պ* Նարլ Րի՛ 

շէ ոդքունեց խմբագիրն երր ե շնորՀա՛ 

կալութիւն յայտնեց անոնց մարտի

րոս Հայաստանին արդար դատին րն– 

ծայ ուած ծառայ ութ եան Հա մար։ 

Յոյս յայտնեց որ այդ վերաբեր

մունքը պիտի շարունակուի ցոյց տալ 

թրքական վայրագութեանց այս գըժ • 

բախտ զոՀերուն, ե աւելցուց ըսելով 

թէ՝ «մարդկութեան Համար մեծ ամօթ 

մը պիաի րլլայ, եթէ ճնշուած աղգե՛ 

բու ազատագրման Համար մղուած 

այս մեծ պատերազմէն վերք քաՐգերր 

տակաւին շարունակուին» ։ 

Պ» Րիշէ վեր քացուց իր ճառը եզ 

րա կացնելով՝ «ամբողք Հայաստանը 

տալ բոլոր Հայերուն»։ 

Պ* Մարաշեան, իր Հայբ1լնակիցնե– 
րուն կողմէ շնորՀակա բութիւն յայտ՛ 
նեց յարգելի ճառախօսին ու մամուլի 
ներկայացուցիչներուն։ 

ՆՌՒԱԳԱւԱՆԴե-Ս ՄԸ 

Անցեալ Շաբաթ գիշեր «էրկրա– 

գործն եր ո ւ ԱրաՀ»ին մէք տեղի ունե

ցաւ ն ո ւա գա Հանդէս մը կա դմա կերպ՛ 

լած յայտնի դա շնա կա Հար Ադամեան 

քոյրերու կողմէ։ 

ԱրաՀը լեցուն էր և Փարիզի Հայ 

գաղութը օտարներու Հետ անգամ մը 

ևս Հաճոյքը ունեցաւ ծափաՀարելու 

Հայ տաղանդի այս Հոյակապ նմոյշ՛ 

ները։ 
Ադամեան Քոյրհրր մտադիր են 

անցնելու Անգլիա և Հոն եւս, Լօնտոնի 
և Wանչէսթրրի մէք սարքելու նուա– 
գա Հանդէսն եր։ 

ՎստաՀ ենք որ Անդլիոյ մեր Հայ՛ 

րենակիցներր, ամէն քանք պիտի ր– 

նեն, Հայ արուեստագիտուՀիներու 

արժանի պատիւը ընելու Համար։ 

Շ Ն Ո Ր ձ Ա Կ Ա Լ Ի Ք 

3* Դաշնակցութեան Փարիզի 

մարմինը պարտք կղդայ Հրապարա

կաւ իր շնորՀակալութիւններր յայտ՛ 

նել Ար. ՀիրուՀի <Հառափեանի Պ* Պ՛ 

Ալէքսանեանի, ՏՀանանի, Ավաճեանի, 

Ա արեանի, Գա վա ֆեան ի ինչպէս նաև 

երգիչ խումբի անդասներուն, որոնք 

իրենց բարեՀաճ մասնակցութեամբ 

փայլը աւելցուցին Հայ բանակի։ սա՛ 

ւառնակ մը նուիրելու նպատակով 

Փետր* 10ին սար քո ւած Հանդէսին։ 

Այս առթիւ կը խնդրուի տոմսակ 

ստացող Հայրենակիցներէ՝ որպէսզի 

Հաճին այդ տոմսերու փոխարժէքը 

փութացնել յանձնախումբի գանձա՛ 

պաՀ Պ՛ ՍաՀաթճեանի Հասցէին. 
9 Rue Choron. 

Ցսււ.ւս| կ ի մ ա ն ա ն ք Ս՜է Աղգ. Պաա. ա ն գ ս ւ ւ ք 

ՏօքՕ՜՛ Ն է վ յ ա ւ զ ի du i jpp, Այրի Տ ի կ ի ն Գ ա յ ե ա ն է 

Ն է ւ | | ւ ո ս | , 76 տ ա ր ե կ ա ն ք)ււասւկ[ւ'1ւ ւ ք է շ ւ ք ե ո ւ ա ծ է 

<քոնէվ. փ1"»ւ|>– 11 [fii շ ր ^ ա ւ ա ս տ ս ա ծ ի ր p " (np u | u i w 

ր տ գ ւ ս ն ե ր է ՚ ն ։ 

\Տ\աՀ\ <յաւ.ակ(յա.Թքււ.*1ւներր1 

Գ Ե Ղ - Ա Ր Ոհ Ե Ս Տ Ա Կ Ա Ն Ե Ր Ե Կ Ո ՅԹ ( M Ա ր ո ւ ե ս տ ս ^ 

գ է տ ն ե ր ո ւ . կ տ ր ք է ՜ ։ Կ(՛ iJ'ftuAmi 1|«յի*1ւ, Պ ՛ Պ ՛ Մ ա գ « 

ս տ.սւե ան, Զ ս ա ս / ն ե ս ւ ն , 3 t l<(••>ւ.1ժ՜|ււՈւtïttili^ Ա ա ր ե ա ն 

I• t. ո ւ ր ի շ ն ե ր , –ճոխ յ ա յ տ ւ ս գ ր տ լ d p : 

Théâtre de l'Oeuvre ՝>5 Rue dé Clich\. 

Slioptli—խմբագիր՛՛ ՏՕՔ&. Լ. ՃԱՄ^ԱՐՑՈհՄԵՍ/ս" 

mprimerie Spécial du « VERADZENOUNT» La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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. ՏԱՐԱԵԱՆ 
Վ_ա՜Տ ա ո_ա կան.դե րձ ա կ 

44, rue Lafayette, 44 
Անգլիական և. ֆրանսական կեր պա–՝ 

սեղիմներու. ճոխ տեսակներով ու. իր 
ճաշակին, ձեւին ու. կարքս։ շիքու– 
թեամրր կր գոՀացնէ իրեն դիմող բոլոր 
աճախորդներր։ 

*ԱՐՄԵՆԻԱ> 

քաջալերեցէք վԱրմենիան շաբաթ ա՛ 
թերթր* որ 34 տարիներէ ի վեր Ա՝ար՝ 
սէյլէ "էջ կը Հրատարակուի Ա* Փոր՝ 
թուղալեանի կողմէ։ Տրկե* բժնգ* 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA» Marseille. 

FOURRURES ԳԵՐԶԱԿ 
Le* plu» belles et les moins chère» 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*Été 
Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix dTéfé RENARDS 

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, MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR-
I Actuellement RÉCLAME 1 5 0 * 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Station N.-D.-de-Loreti* 
Tramways : Carrefour Çhâteaudun 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին 3 տլր*։ Հասցէ՝ 
7, BennetSt BOSTON Mass. 

•Բաղքււկ Ազգային Գրական 
կը Հրատարակուի շա

բաթը երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆր*։ Հասցէ՝ 

P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

էգիպտաՀայ Լրագիր, Ագգայթ"* 
Գրական ե քաղաքական կը Հրա
տարակուի շաբաթը 3 անգամ Տարե
կան բաժնեգինն է 30 ֆր* 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE 
(Egypte) 

Օրաթերթ ազգային, գրական ե 
քաղաքական։ 

Հասցէ, Imprimerie Kechichian SMYRNE 
Բաժանորդագրուելու Համար դիմել 

nj մրա գրութեանս։ 

Բաժնեգինն է 33 ֆր* տարեկան։ 

՝ Ք ԿէՎՒԿԻԱ .ք– 
Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական 

Հասցէ, Journal Guiliguia» Rue Di* • 
van Yolou, ADANA 

Բաժնեգինն է ՏՕ ֆրանք, գիմե– ՚ 
խ մրա զրո ւ. ձեանս։ 

՝՝ ! ՀԱՑԱՍՏԱՆ ՝ 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) 

կը Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե 
Օաբաթ օրերը։ 

Հասցէ, Journal Arménien HAYAS-
TAN Rue Br. Miladinovi 21—Sofia 
(Bulgarie) 

Բաժնեգինն է Տարեկան 30 ֆր» 
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ՆԱ8Ւ0ՆԱԼԱ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀ. ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ 1882ԻՆ 

ԿԸ ԳՈՐԾՒ ԿԱՈ-ԱՎ-ԱՐՈԻԹԵԱՆ ՔՕՆ&ՐՕԼԻՆ ՏԱԿ 

կեգրո1ւատեւլհ ՚ղ ոլ ք ր է -յ. |>ի«. ւոԸ Բարի (Ւիւ. 12. իր սեփակա՛ն շ է ն ք ին iTfcj 

Դրամագլուխ՝ ամբողջովին վճարեալ՝ 10^000,000 ֆր՛ 
ՊաՀեստի դրամագլուխ՝ '42,819,824 ՚ . 5>՝. * 
Վնասուց Հատուցում՝ մինչեւ 1918 գեկտ. 147,000,000 
«Նասիոնալա» ը՛նկերութիւնը կ՛ըն՛դունի կեա՛նքի ապահովագրութիւն– 

ներ, միւս բոլոր րնկերութիլններէն անհամեմատ աւելի աժա՛ն սակագինով– 
Արեւելքի ընղՀ. ներկայացուցիչ՝ 0՛ ՄԻՆԱԱԵԱՆ 
Ֆրանոայի ընղՀ. « ՏՕ֊ՐԹ. Լ– ՀԱՄԲԱՐՋՈՒՄԵԱՆ 

10 Bd. St. Denis Paris.-

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ 

Պ Ա Ր Տ Ի Զ Ա Կ 
աՇԱՐԱՆ 

ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆ 
Ալ ուրախացէք ո՛վ նրբաճաշակ 

Հայրենակիցներ, զի ամէն տեսակ 
/Յ՛է՛ Արեւելեան, թէ Եւ֊րոսլական 

Համեղ ու աժան կերակուրներ կան 
Ա՚եր ճաշարանը։ Օն անգամ մըն ալ 

Ս՛եգի փորձեցէք, կրնաք գոձ Օսալ։ 
Հասցէն՝ 4 rue de la Tour d'Auvergne: 

. MODERN RESTAURANT, . . պէտք է գայ Հայը, 

P H O T O G R A P H E ^ D A R T . 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
Կ՚ԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5.BOULEVARD M O N T M A R T R E . PAR I S. 

• A S C E N S E U R 
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քլՈՎԱՆԳԱԿՈԻթԻԻՆ 

Պոդսյսւտիէւ Փայլք 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ձա՜յր, Բարի՜ £ա]ր ՌԱՖԱէԼ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ 

հայկական խնդրին ոդատւքոսԹփւնը 

Կ. 3. ԲԱՍՄԱՏԵԱՆ 

Վ_երլու»ծական փորձ մը սիաէքանՕ՜օի 

քերԹողուԹեան *|յրայ ԱՐՍէՆ-ԵՐԿԱՏ– 

ԿիլՒԿՒԻ՞յ կացութիւնը Ա, ՍԱՍՈէ՝{*Ւ 

£ այ կա կան Հանրապետութեան jfc 

ԱՐՍե֊Ն ԱճէՄԵԱՆ 

Աքսորի Համբուն Վ_րայ, Է.— Դէպի շանորրր 

ԱՐԱՍ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

Ազգային եւ. տեղական ւոհրեր 

9 

Directeur-Fondateur : 
D' LÉON HAMPARTZOUM1AN, i6, Boulevard St-Denis - PARIS (Xe) 

Téléphone: N O R D 69-51 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն ՈԻ՚ ե ՚ Ւ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բաժանորդագիրն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար Տ տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տնօրէ՛նի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

M % ք ԼՈՅՍ 8 Ե Ս ԱԻ 
«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳԺ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 
ԲԱՏՄԱ&ԻԻ ԱՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ 

՚, • Գեղարուեստ ակա՛ն գունաւոր ՛նկարներ՝ Արչակ Տ)էթվաձեանէ, Վ. 
Ա՝ախոխեա՚նէ և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուած՛ներ ունի՛ն՝ Ա. ԱՀարոնեսւն, Ա. իսաՀակեան, Սիաժանթօ, 
Վարուժա՛ն, Մի՛ն աս Ձէրազ, կ. Բաս մածեան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակ"րեան, Ա. 
Աս տօն եան, (հաֆ. ՀՅԼարղարեան, Արմէ՚ն-Գարօ, Վ. թ՛աթուլ, (հ՛ Շիշժա՚նեան, 
Մ • Վարանդեան, Ա. Յակոբեան, Օր. Լ. Տէմիրճեա՚ն, Մ ՚ Պար սա մնան 
Հ. Զար դար եան, Գար եղի՛ն Վրգ՛ 3՛ ճ՛ Սիրունի, Արսէ՚ն-էրկաթ, Մ • Ջանան, 
Տօքթ. կարօեան, /lj ար աղան և երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 42 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մաձո՚մն, մածո՛ւ՛ն... 

Տ. ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿԵԱՆ . ––Փ; 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՍ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլալ ու փլաքի, ի՚նէսլէս ՛նաեւ արեւելեա՛ն և. եւրոպական 
ամէ՛ն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ և ՄԱ-ԲՈԻՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար ղի. 
մել 18, rue de la Soi'bonne» ժամադրավայրը Ր"լոՐ * ա7 երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆի՚ն մէ1 կարելի է գտ՛նել 
արտասաՀմանեան բոլոր 

Հայերէ՛ն թերթերը։ Melro Saint-Michel—Odéon 

ՖՐԱՆ«ԼՀԱ8 ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻԻՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկաքուած Փարիզի ձեւագիտութեա՛ն վարժարա՛նէ՛ն 
Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Ք Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գի՛ն 

38 Rue de Cléry PARIS 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն ֊Ո Իք ե I 
# 

Շ Ա Ր Ա Թ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՚ԲԱ՚ԼԱՀԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 9-10 — 13 ՄԱՐՏ 1920 

ԽՄ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն 

ՊՈ՚ԼՊԱՏԻՂ» ՓԱՅԼԸ 

Ղէոր քարդեր և եւրոպական՛ պետութեանց նոյն ոճրապարտ թ ո յ լաւու
թիւնը կամ ան տարբերութիւներ։ 

Ասոնցմէ երկուքն ալ, այլեւս անորակելի կր դաոնաս մեգի Համարէ 

Դժբախտութիւնը իր բոլոր երանգներովը ՀիւծելԷ յեաեյՀայաստանը9 

դանգուածաք ին տեղաՀանութիւններ, սպասնութիւններ, առեւանգս լեներ, 

գանգուահ՜ային զոՀեր անպատսպար վիճակի մէք ցուրտէ և անօթութենէ, 

զոՀեր տարափոխիկ Հիւանդութիւններէ, և վերք ա պէս դան գուա հային գոՀեր 

ճակատներու, վրայ։ 

Այս բո լոր էքն յետոյ, երր աՀա ընգՀանուր պաաերագմը կանգ կ՚առնէ, 

երր Հաշտութեան օրէնքներու առաքին խարիսխները կը Հաստատեն յանուն 

արդարութեան ու տարիներով տանք ուած՛ փոքրիկ ագգեբու ազատագրման, 

օր ցերեկով, եւրոպական դինւորական ոյժերու աչքին տակ թոյլ կը արուի 

որ թափառական Հորդաներու սուրը գեռ Հնձէ թշուառ ու ան գ էն ժողո՛ 

վ ուր դի մը գլուխն երր։ 

նախամարդու վայրենութեան մէք են ա g ահ՛ ցեղեր, գեռ կը շարունակեն 
պաշտպանուելու անկարող վիճակի մէք գրուած՛ մարտիրոս ժողովուրդէ մը 
արիւնը Հոսեցնել։ 

Տէր բաւեր, որ անցնող իւրաքանչիւր եղանակ, ամառ ու ձմեռ, իրենց 

գոՀերու Հարկը կ՚առնէին ոչխարներու Հօտերու նման մէկ թշուառութեան 

կեղրսս^ն դէպի օւ-րիշ կեդրոն մը քշուոդ որբերէ ու գադթականներէ, աՀա 

բսնութեան ու րարրարոսութեան դէմ մղուած՛ անօրինակ պայքարէ ու յաղ» 

թասակէ մը յետոյ, ներկ այ ո ւթեանն իսկ Ա՛յգ պայ քարողներու որոշ ներկայա– 
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ցուցչութեանը, բարբարոսութիւնը անգամ մըե ալ մարան քած ու. գրեթէ 

կմախ քած ժողովուրդի մը արիւնը կը Հոսեցնէ, և այս անգամին սա այնքան 

Հակամարդկային ու. քստՏեելի է» որ ամենահեռաւոր, ամենաչէզոք, և ոչ մէկ 

կերպով չշա Հա գրգռուող ուժն իսկ, կարողութիւնն իսկ, աղ գերութիւնն իսկ 

որ բարոյական է ե մարդկային, որ կրնար առաքքը առնել ու կասեցնել և 

չրրաւ պատասխանատու է և ոճրապարտ։ 

Եատ մը կոտորաններ ս՛եզի ունենալէ առաք չէին նախատես ուած՜ կամ 
չէիս սպասուաՆ, այսօր ալ այս վերքի կոտորածէն յետոյ ամէն գիտցածնիս 
անորոշ է9 բայց որոշ ՚ ամէն ինչ կրնանք սպասել։ էւ նոր աղէտէ մը յետոյ 
ապշաՀար, չկբ1լնենք դարձեալ, ղորքան ցաւալի, բայց t^i. տարօրինակ 
բան. • •»* 

H*/"* If^i, ՈՐ օտարը պէտք էր րնել, կրնար րնել և չըրաւ՝ դատապար

տենք, րայց գմնէ աքսօր, մենք, քարգուողներու արիւնակիցներս, ընենք 

այն՝ ինչ որ դարերէ ի վեր պէտք էր միակ նպատակը ըլլար» այն՝ որ իր 

կիր առուած տեգր Հիացման պտուղներ տուած՛ է, այն՝ fi* չ որ ասկէ յե

տոյ սա Հման ա գծուած Հայկական Հան բա պետութենէ մը վերքն իսկ կենսա

կան է և անխուսափելի,^ այն՝ ինչ որ կրնայ կարմիրով խեղդել կարմիր 

քարդ երր.*. 

իյե՛ ղճ քարդուողներ, որ սուրին ու Հրացանին ղէմ պա չտպան ուելոլ 

Համար բագու1լներր միայն ունէին.»* ՛խ;– 

Ո1 չ* Հացէն առաք, Հագուստէն առաք, աւելի կենսական, աւելի ազդու 

թան մը կայ ղրկելիք մեր այն Հայրենակիցներուն՝ որոնք վտանգի տա 

և որուն Համար ու ան մի f ա կան օր էն ամէն Հաք պարտաւոր է ամենամեծ՛ չա

փով ցոյց ՛տալ իր առատաձեռնութիւնը։ 

Այս նպատակով շարժումը գրեթէ ամէն Հայու սրտին մէք հՂտած է 

ե սսացեալ բոլորն ալ պարտաւոր են ա մեն ա ուժ գին կերպով զարկ տալ ասոր 

եթէ չենք ուզեր անգամ մը եւս անակնկալներու Հանգիպիլ ու կրկնեի 

ղատ ցաւալի, րայց զարմանալի րան..*ւ>t 

Եւ սակայն զարմանալի ոչինչ կայ. սուրին ու Հրացանին դէմ ձեռքով 

չէ որ խեղճ անղէններր պիտի կարենային ինքղինքնին պաշտպանել։ 

ինչո՛՛՛ւ մոռնալ որ անՀնարին չէր բոլոր տեղա Հան ուած ու ապա f ար

դուած գաւառներուն մէք տեսնել ՀՀապին-ԳարաՀիսարի նման, պարզումը 

դիմադրութեան գրօշին և այգ բարբարոս գլուխնեբր ճզմելէ յետոյ վտանգ

ուիք։ I 

Ա՚եզմէ զատ ոչ ոք աւելի լաւ գիտէ, ար պ ո զ պ՛ա տ էս փ ա յ լ ր 

միայն կրնաք կրակին ու վայրագ ոյժին սպասարկող այգ վայրաԳ Հորդա– 

ները քշեք ղկաի իրենց որքեբը։ 

V 
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Ս է 
J 

Տաճկաստանի մէք գտ՛նուող քրիստոնեասերը Հիս ժամանաէլնեբէ ի վեր 
•մշտակա՛ն Հալածանք՛ներու, ենթարկուած րլէալով՝ ստիպուեցան էւրոսլայի 
դիմել ե քրիստոնեայ պետութիւնն եր ու միքամտութիւնը իքն գրելէ 

Արգիւլ ՄԷքիա կայսրը (1859—1861)՝ եւրոպական միջամտութիւնե
րու իբր Հետեւանք՝ 1839ի <լի)աթթր Շէրիֆ»ով ու 18Տ6ի <ձ]Աաթթը Հիւմա՛ 
յուննով ի լուր աշխարՀի կր խոստանար ընգՀանուր բարենորոգում՝ մտցնել 
երկրին մէք։ Բայց խոստացուած՛ բարենորոգումներու մեծ՛ագոյն՝ ման աւան գ 
ամենակարեւոբ մասը չգործադրուեցաւ, ու նոյն իսկ սուլտան Մէքիաի օրով 
տեղի ունեցած– Լիբանանի (184 iS), Ջիդդէի (18Ց8), կրկիս Լիբանանի և 
Սիւրիայի (1860) քարդերը, իսկ Աբդիւէ Մէքիաի յաքորգ Արգիւլ Ազիզի օրով 
(1861—1876/ՀպատաՀեցաւ Հէյթունխ մեծ դէպքր* 

Օէյթուն դարերէ ի վեր կիսանկախ դիրք ^ր բռնած՜ կապրէր իր ան՛ 
առիկ լեռներուն մէք, կառավարուիլով չորս՚Հայ իշխաններու կողմէ։ Օսսան* 
եան կառավարութիւնը քանի մը ան զա են եր փորձեց վռրք տալ Զէք թունի 
անկախութեան, բայց ամէն անգամ ալ ան ք աքս դո ւթեան մատնուելով՝ ստիպ– 
ւեցաւ ետ քաշուիլ։ իւ սակայն 1862ին ff արա շի կառավարիչ Ազիզ փաշան 
— կեգրոնի Հրամանին Համաձայն — Հ£էյ թունի վրայ քալեց, ե. ճան ապար Հին 
իրեն դիմադրողներին 70 Հոգի սպաննելէն ետք՝ Արեգին (Ալաբաշ) և Աւագ՛ 
կալ (Մխալ) Հայ գիւղերուն վրայ յարձակեցաւ ե կրակի տուաւ ղանոնք* 
իս՜կ ետքը՝ Զէյթոլ^սի մօտ՝ մեծ՛ կռիւի մը մէք պար տուելով, ստիպուեցաւ 
փախիլ։ Այս դէպքէն ետք՝ կարգ մը միքամտութիւններով՝ ՀՀԷյթունցխները 
կառավարութեան Հետ Հաշտուեցան, ե թոյլ տուին որ զօրանոց մը շինուի Հոն։ 

Խոստացուած բարենորոգուՏներու չգործադրուելուն երեսին դժդոՀներու . 
բանա էլն երթալով աւելցաւ Տաճկաստանի մէք, և օր մրն ալ կառավարու
թեան ղէմ ապստամբեցան երկու օսմանեան գաւառներ,— Բոսնիան ու Հեր– 
սեգովխնիան (187 Տ)։ Ասոնց օրինակին Հեաեւեցաւ նաեւ Բուլղար ի ան (1876)։ 
ֆսկ Հայաստանի մէք՝ թուրք կառավարութեան սարքած՜ բարբարոսային 
Հալածանքները, բոնի կրօնափոխութիւնները, ամին տեղ և ամին ժամանակ 
բացարձակ կերպով անպատիժ սնաց ած ա ւա զա կութի ւնները, և՝ նոյնիսկ 
«բարեխնամ» կառավարութեան. դրդումով և իր ալքերուն առք եւ կատարուող 
մասնակի քարդերն ու գեռ ուրիշ ան Հա մար խժղժութիւսներ կը շարունակ 
ւէին անդադար։ Արգ՝ Պ"լսի Հայոց պատրիարքը՝ իյրիմեան ք. Հայրիկ 
(1869—1873)՝ Հայաստանի մէք գործ՛՜ուած՜ րաբբարոսութիւններու գէմ բողո
քեց Բ* Դրան, որ ինքզխսքբ խոլ~լ ձեւացուց։ քսրիմեան՝ կառավարութեան 
ԴՐՐ^իք դարձած՛ Հայ քոքերու մեքենայութիւններէն ու գաւերէն գգուելով՝ 
Հրաժարեցաւ, որուն յա քո բդեց Ներսէս Վարժա պետեաՂ (1874—1884)։ 

1878ին՝ երբ Տաճկաստանի ե Ռուսաստանի միք եւ տարի մը առաք 
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բացուած աՀա գիս պատերազմը վերք կը գանէր և Ա յ-Ատեֆանոսի մէք, 

ուր բանակած՛ էին քիուսերը,–– եւրոպական դեսպաններու ներ կայութեամբ 

Հաշտութեան դաշինք կը 1լնքուէր (3 Մարտ 1878), Ներսէս Վարժապետեան 

Հայոց կրած՜ տառապանքը նոյն Դեսպանաժողովին ներկայացնելով դարման 

խնդրեց։ Փողովը Հայոց իյնղքւրր նկատի առնելով՝ Հ ա ւ կ ա կ ան խնդիր 

կոչուած՝ դիւան տգիտական Հարցին Հիմը գրաւ, ht կնքուած՝ դաշնագրութեան 

մէք 16ոգ յօդուածն աւելցուց, որ կ՛ր սէ. 

(.ՈրովՀետեւ ռուս ղօրքին կողմէ Հայաստանի մէք գրաւուած՛ երկիր*՛ 

ներր, որոնք Տաճկաստանին պիտի վերադարձուին, պար պո ւա ծ ժամանակ4 

կրնան շփոթութիւններ ու րարդութիւններ յառաք գալ Հոն ե երկու պետու

թիւնն եր ո ւն բարեկամական յաբաբերութիւնները վտանգել, Բարձրագոյն 

Չ՛ուռը՝ առանց այլեւս յապաղման՝ կո խոստանայ Հայոց բնական՝ գաւառ՛ 

սերուն մէք տեղական պէտ քեբուն պա Հան քան՝ րարւոքռւՏներն ու բարեկար– 

գութիւններ՚ը գործադրել, և իրենց (Հայոց) ապա Հովութիւնն երաշխաւորել 

՛քարդերու ու Ղէրքէսներու դէմ։) 

Այս յօդուած՛ին նախնական բնագրին մէք գտնուած՝ զվարչական ինք

նօրինութիւն» բառերը ՝ անգլեւթուրք ստ՜իպման վրալ ՝ փոխուեցան, ե «.բար

ւոքումներ ո Լ բարեկարգութիւնն եր» եզան։ Ասկէ զատ, Այ-Ատեֆանոսի մէք 

կնքուած՝ 0»ա շնա գրութիւնը՝ ԱՀնգլիայի կողմէ (կուսաստանի շատ նպաստա

ւոր Համարուելով, ԱՀևգլիա առաքարկեց ՎեՀա ժ ո ղո վի մը մէք քննել քոեդիրո* 

ե գործ՛ը. Հանուեցաւ Բերլինի մէք գումարուած՝ ՎեՀաժողովթն (13 Յունիս— 
13 Յոււիս, 1878)։ 

ՎեՀաժոզովը . դեռ չգումարուած՝ Աքն գլի ա տեսնելով որ Ասիայի մէք 

քիուսերու դէպի Ա՝իք երկրական ե կ* Պոլիս յաոա քխ աղա ցում ր Հակառակ է 

անգլիական շաՀերուն, ոչ միայն քիուսերր ետ դարձնելու այլ եւ Հայաստանի 

բարենորոգումներուն վրայ Հսկելու գործն ալ անոնց ձեռքէն առնելու Համար՝ 

, Յունիսի 4ին Տաճկաստանի Հետ Հետեւեալ գաղտնի պայմանագրութիւնը զնքեց* 

<լԱյն պարագային երբ Բաթում, Ար տա Հան, գարս, կամ այս բերդա

քաղաքներէն մէկը Ռուսիայի ձեռքը Սնայ, եւ կամ թէ ո ե է մէկ ժամանակ 

քիուսիայի կողմէ փորձ ՐԱայ գրաւել ո ե է մէկ մասն Ասիոք այն գաւառ

ներուն ՝ որոնք խաղաղութեան վերքնական դաշնագրին Համաձայն Ն* կփ ՛Վ– 

սուլտանին սեպՀականութիւնը կր ենան, Ան գլի ա պարտականութիւն կրս՜ 

տանուն է միանալու Նորին կայսերական ՎեՀա փա ռութ եան՝ յիշեալ երկիրնե– 

րր գինու զօրութեամբ պաշտպան ելու Համար։ 

«.Ասոր փոխարկն՝ %. կ* Վ» սուլտանը ԱՀնգլիայի կը խոստանայ պէտք 

եզան՛ բարենորոգումները մտցնել, լաւ կերպով կառավարելու և պաշտ պան ե՛

լու Համար P» Դրան յէշեալ երկիրներու մէք ունեցան քրիստոնեայ և ուրիշ 

Հ պա տա (լներ ր։ (Ա յ դ բարենորոգումները յետոյ պիտի որո շուքէն այս երկու 

տէրութիւններ^ն)։ Ե՛– որպէս ղի Ան գլի ա իր յանձնառութեան գործադրու

թեան Համար կարող ըլլայ պէտք եղած՛ միքոցներն ապա Հովել, Ն* կ» Վ* 

սուլտանը կը Հաւանի նաեւ տալ կիպրոս կղզին, ո րպէս զի անոր (Անգլէայէ) 

կողմէ գրաւուի ե կառավարուի։» 

(Շարունակելի) | Q | PUUITUSbUfe 
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ՎեՐԼՈԻԾ^ԱԿԱՆ M P S Ս՛է ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ 
ՔԵՐԹՈՂ,ՕԻԹԵԱն ՎՐԱ8 

դիւ.ցսպնօոէն.— հոգեվարքի եւ. 3 " յ " ի Ջաֆեո՛—Կարմ՛իր լու.րեր բարեկամէս.— վայրե՛նի 
£րասէ-ր.֊— Սո^րր Մեսրոաւ 

(Դասախօսութիւն Հ . 3» Գ* Գրասիրաց Ակումբի կողմէ սարքուաձ գրական 
ասուլիսի մր աոթիւ)։ 

Ագն ուա պաշտ վարանում մը կու՛ 

սոնա մ այս պա Հուն, խօսելէ առաք 

Սիամանթօի քերթողութեան վրար 

Այգ վարանումը երկար օրին Համա

կած՛ էր միտքս, մինչեւ որ տեղի տու

աւ այն Հղօր ու ճշմարիտ Հիացումին 

զոր Ձեզմէ իւրաքանչիւրը ինծի Հետ 

արդէն զգացած՝ է մեծ բանաստեղծին 

Հ անդէպէ 

Այս անշուք սրա Հը իմ աչքեր ուս 

առք եւ կը զգենու երեւոյթը մեՀեանի 

մը՝ ուր մենք ամենքս Հաւաքուած՝ 

իր յիշատակին ե փառքէս պաշտա

մունքն ընելուէ Էս այնքան երիտա

սարդ եմ կատարելու Համար քուրմէ 

մը գեր րէ կ ո լզէի ՐԱաէ ուխտաւոր 

մը, եկած Հեռու տեղերէ, եւ ծնրադիր՝ 

ստուերին մէք, ոգեկոչել այն du պիտակ 

ազանն, իրեն պէս, Հ շրթունքներս դէ

պի ցաւը կարկառած 

ուա– 
ԱՀռելի գիշերուան մը խաւարէն վերքը մենք չէ գտանք այն ազն 

դէմ բոլոր քաՀակէրները Հայ մտքին, և այսօր անոնց հոգիներուն մաքրա– 

ւոՂ Հայ°^երը Հաւաքելով աճիւնի սափորին մէք, գառնակսկէծ ճակատագիրը 

y ունենանք եղբայր օրին սգալու։ Մենք որ, տակաւին լոյս կ՚ուզէինք մեր հր– 

Փ՛քի աստղեբուն Համար, մենք որ տակաւին այնքան T պէտք ունէինք մեր 

մա աները զանակելու անոնց սրտին Հրազօծ կրակին, գեռ չի թրթռացուցաՆ 

1արերը ՚Բնարին, g ա ւատանք ամայութիւն մը կը զգանք, որովՀետեւ բագին

ները Հազիւ կերտուած՛, այսօր աւերակ են, քաՀերը Հազիւ բռնկած՛, այսօր կը 

շի քանին, և ի՛նչ աստուած՜ային է, տեսէ՛ք, այն ողբերգութիւնը՝ ուր ամէ՛ն– 

Fonds A.R.A.M



քն ալ, Հայ մտքիս բովա՛ն գա կ փառքերը, գերագոյ՛ն ողքակէղներր դարձա՛ն 
զոՀաբերութեան գաղափարի՛ս։ 

կս պիտի չընեմ Հոս պատմութիւնը մեր գրակա՛ն վեր ած՜՛ն ունդին Որուն 
ամուր Հիմնաքարերին մին եղած՛ Է Աիամանթօ, ո՛չ ալ պիաի ըսեմ ձեզի թէ 
Է ն չ երկունքով կատարուած Է այգ գեզաՀրաշ վերածնունգր։ Բայց Հարկ Է 
շեշտել որ եթէ աշխարՀաբարն ւսլ պիտի ունենայ իր ոսկեդարը, այդ ոսկե՛ 
դարն՛ արդին սկսած՛ Էր կերտուիլ այնքան ծ՛իրանեփառ և անկործ՛ան կո թո ղու՛ 
մով մր, ագամանգեայ մուրճերու տակ՝ որոնցմով Հայ քերթողութեան երկու 
նոր աստուածները կր քանդակէին ա մեն ա վճիտ մարմարներու վրայ։ Դուք 
ամենքղ իմ խօսքերուս մէք կր տեսնէք այն երկու աստուածներր, Ա իա ման՛ 
թօն ու Վարուժանը, երկուքն ալ դափնիներով արա ախուր ուած, երկուքն 
ալ անմաՀ, որովՀետեւ իրենց երգերով Հրապուրեցին անմաՀակսձ վիշտըէ 

Սպասենք որ վաղուան քննա դատը, խղճամիտ և արդար կերպով մեր 
բանաստեղծութեան արժէքները վերլուծէ։ Ե՛ս քանի մը քառորդ ժամուան 
միքոցխն Հազիւ թէ պիտի կարողանամ իր րնգՀանուր գիծեբուն մէք ձեզի 
ներկա լացնել էարճանեանի գրականութիւնը։ 

Հիացումը ամեն ատ կար զգացուին է մեր ՚^էք, բաք g երբ անոր կը 
Հասնինք քննական երկարատեւ աշխատանքէ մր ու մանաւանդ գեղեցիկ ճա
շակէ մր յետոյ, անիկա կր գագրի այլեւս րԱալէ այն տկար զգացումը։ 

Թոյլ աուէ՚ք ֊ինծի առաջնորդել ձեզ Հոգիներու լռութեան այն վսեմ 
Հանգրուանր՝ ուր քերթողր մեզի կը սպասէ իր քնարին Հետ» ի՛նքն է որ պիտի 
խօսի ձեզի այս գիշեր, ի՛նքն է որ անգամ մը եւս պիտի Հնչեցնէ այն պղնձէ 
լարերը որոնց վրայ Հեղեզօրէն Հոսեցաւ արիւնը մեր զոՀերուն, արիւնը մեր 
մորթուած՛ արեւներուն, 

(( Վասն գի \գիաեմ՝ որ րոլոր արշալոյս՛ն երր ՛Սափրակա՛ն Հողէն 
((Տարիներէ ի վեր âfh-ր արիւնէն են կար if իր..»)) 

Բայց նախ անցնինք այն քաղաքին ղոր մաՀագռւժօբէն քնացուցին 
Եփրատին– ալիքները։ 1878ին ծնած է Ատոմ Եարճանեան Աէլնայ մէք, ոս
կեվառ Հայրենիքը՝ որուն լեռները աստ դերով պսակուած, իրենց արծիւնե– 
րուն Հետ Հսկեցին բանաստեղծին մանկութեանը վրայ, բայց ինքն է որ կը 
խօսի» 

« Ահաւասիկ լւնութիւնր ուր օր մր ես ծնես այ... 
{( ԱՀ ա LUS սի կ Եփրաաին ձայեր։ Րնչ կ՝ որոտաս, ո՛ վ Եփրաա, 
«Փու գաւակդ է քովէդ անցնողր... 

«Ես քեղի Հետ կ* ուդես* սուրալ, ալիքներդ կոտորէ1... 

Տարիներ առաք ան կ՚ըսէր իր^Հայրենի գետին» (ԼԵս պարմանի մըն եմ 

((Երադկսա, ափերուդ վրայ թափառուն, 
((Յոյսով գեղուն, արեւով խենթ, և անուրջով երջանիկ..*)՝) 

Շարունակենք մեր ճամբան եւ յետոյ կանգ առնե՛նք Հոն, տան մր 
առք եւ (Լա պարան քի մր պէս մեծ՛ ե շքեղէ) Հոն ճրագ մը կր վառի, 
բանաստեղծ՜ը որ 

«Երգի յ/եհրու. սպիտակ կատարէն» 
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(ԼԱԱաղահորեան դիշերներու յոյսին Հեա, 

((Վարէն ահեղավազ Եփրաաին կ՚ունկնդրէ***y) 

Տարիները կ՚աքւցնին։ Տ6ի քարդին վերքը կզի սլա ո ս է ան, բայց ար՛ 

գին երազներու, սիրահա՛րն է տժգոյն ե սլացիկ։ Ան կր լսէ Զայները որոնք 

Հեռուներին կուգան, կր ճանչնայ զանոնք, ե. Հեռա կարօտ լ ի չատածներու, 

թախիծը կը մաշէ աղուն Հիւանդագին էութիւնը։ 

Մուսաներ ր կր ժսլտին ե կը խոնարՀին իր սրտին վրայ, ուր արտա

սուքի լի՛ճ մը գոյացած է արիւնի կարմիր ծաղիէլներով եզերուած*** 

Կը յիղէ տունը. Հայրենի տունը։ Լսե՛՛նք անոր, ի ոքն է որ միայն 

սլիտի կարենայ վշտադինօրէն ոգեկոչել իր ծնած՜ տունը» 

«Ափ ս*ը մոխիր Հայրենի, տուն)) 

(Այս քերթսւածը արտասանեց Պ* Ա արեան)։ 

Եգիպտոսին վերք երկար պիտի ըԱայ ճամբան, եթէ քայլ առ քայլ 

Հետ ելին ք իրեն։ Վաղը ֆարի զ է ան, Ժրնէվ, Ամերիկա, թափառական, միշտ 

երազուն, միշտ իր ցեղին խնկած՛ Հերոսներուն Հետ, եղբայրական մաՀուան 

մը խորՀրդաւոր վսեմութեամր, գեղեցիկ մաՀուան մը որուն ձեռքերը գափ՛ 

նեպեաէլներ կը Հիւսեն, քեարր միշտ կուրծ՛քին վըայ. Հալած՜ուա՛ծ՛է որովՀե՛

տեւ կը Հալածուին իր եղբայրները* * * 

Բայց արգին գաղափարին ձայնը ըսած* Է անոր* 

((ԱմրոդԼԼ երկիրր սսէուերիգ աէԷքԷԷն, Հոգիիդ Հեա, աոանձին, 

((Հոր ի գոնէ Հոր ի դոն վլաչէ* գուն*** 

գԱքսպէս շրթունքներդ դէսչի 0աւր կարկառած, 

((Ողնակի դուսն եր ու ուխտուած սպիաակ աղայ*** 

Ու պարմանին քալեց, գրեթէ ամբողք քսան տարիներ, որոնց ընթաց

քին ան վայրկեան մ՛ իսկ չի շեղեցաւ այն նպատակին որ առա քէն օրին 

իսկ մարմնաւորած էր զքքնքը ցեղին տառապանքին մէք։ Ան միշտ ունեցաւ 

գիտակցութիւնն իր կոչումին, Il Հիւկօին պէս Հաւատաց որ աստուած՛առաք 

մարգարէն էր ինք որ եկած էր կռուելու ճշմարտութեան և իտէալին Համարէ 

Անոր ՚Բնարը Աուր մըն Էր որուն կրակին մէք մկրտուեցաւ իր Հոգին։ 

Հիմա որ ճանչցանք բանաստեզծր, իր քնարին մօտենա՛նք, տեսնե՛նք 

թէ ինչպէս անոր լարերը իրենց Հեծ՛կլտանքներուն աստուածային տխրու

թեան ը ՛մէք յանկարծ ըմբոստացումի փոթոր կա ձայն պղինձները կը Հնչեցը– 

նենէ Արծիւի աղիքներ կան Հոն, քնարխն կուրծքին վրայ ուժզնօրին պըր՛ 

կուած, կան Հայ մայրերու աղիքներ, և քնարն ամբողք զոՀերու ՚ ոսկորնե– 

րիս շինուած՝ գերեզմաններու արՀաւիրքին՝ I* մեռելներու յարութեան սար

սուռներն ունի*** քերթողին մազերբ կը խառնուին անոր՝ պատանքի մը նը* 

ման ծած՜կելով զայն*** 

Ր 0 Ա յ լ երգեց այս լարերուն վրայ սիրտը բանաստեղծ՜ին, քս^ԱԼէս թտ– 

փեցաւ անոր արիւնաՀոս ու վճիտ սափորը ճերմակ թուղթերուն, մեր նոր 

գրականութեան անքն քելի մագաղաթներուն վրայ։— 

ԱՀաւասիկ գիւցագնավէպ մը, <ւԳիւցադնօրինւ>ր, գրուած 1890»t90f, 
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Փարիզի, Տի՚֊րիի՚ի ու ՎԷԻսնայի ^kf* տեսնենք որ «սպիտակ աղան» թա

փառական է միշա, կար առլի մը պէս որ ան սա Հման ծ՜ովու մը վրայ կը սա– 

Հի, և այղ ծ՛ովը իրեն Համար արիւնին ծ ո ՝գն է**» Ւ'սէ թուական, 1899»** 

տակաւին երէ՛կ, քարդերու վաղորդայնին յղացուած՛ այս գործ՜ը որոշապէս՝ 

կ՚ուրուագծէ առաք քէն պատկերը բանաստեղծին որ այն ո ւՀ ետ եւ խորՀրգա– 

պաղտի տեսլական գեղեցկութեամբ մը երեւցաւ Հայ գրականութեան մէք.»* 

Մէկիկ կէկէկ բացատրել ձեզի իր բոլոր երկերը, ՚ամբողք գէշռ[՛ ^ը 
պիտի առնէ գուցէ, ու մենք պիտի տեսնենք որ մեր պատուհաններուն 
առք եւ* 

«Առաւօտը պայծաոօրէն կր մօտենայ*..)) 

Որքան կարելի է պիտի Համառօտեմ ըսելիքներս, յարգելով իրաւունքը 

բոլոր անոնց որոնք պիաի ուզեն պաշտամունքի արտայայտութիւն մ՚ընել 

աստուածային քերթողի յիշատակին, կապել դափնիի նոր ուղէշ մը անոր 

արգին ծ՜անրակ ա պ ու գեղադալար պսակներուն ։ 

«Գիւցաղնօրինգր կը բաժնուի 7 մա սեր է։ Եօթը թի՚֊ը նուիրական 

եղած՛ է միշտէ ինչ որ ապրած՝ Է եբբեսե աստուածներուն Հետ, այսօր կր 

վերապրի բանաստեղծներու Հոգիին մէքէ 

Հսկայական ոաՀվիրաներր 

«.Ըմբոստացումի ապառաժներէն իրենց ճակատներն արիւնաձ՝ 

կը քալեն մարմարեղէն յոյսին ճամբուն վրա» որ զիրենք կ առաջնորդէ 
« Աստուածացումին^ գէպի «.Արշալոյսները» երր 

«Անգին, ա՛ն ծալր ածիր ե Հեռաւոր արտերուն վրայ, 

«Բոլոր երիտասարդ ու լայն ու Հուժկու Հերկոդներլլ մեր. վաղնջական՛ 

V. Հողերուն, 
«Իրենց խելայեղ եզներն երկաթներու լծած, ու յաս՚աոօրէն 
«Ագամանդեայ արգասաւոր աբշալոյ սԱ երր կ արօրեն... 

կամքին Հսկաները «.ճակատամարտին» և «յաղթանակին յետոյ» կը 

Հասն քէն «Հան գրուան ր» ուրկէ վաղորդայնը կաբշալոյսուի։ 

ԱՀա՛ նիւթը։ կը տեսնէք թէ ինչ ինքնատիպ ու խոբՀրզաւոբ կա– 

ռոլցուած՜ք մր ունի ամրողք քերթուածը։ Առանց խօսելու ձեզի ալս գիշեր 

«Հայորդիներրնի մասին, դիտել կուտամ որ «Գիւցազնօրին»ը արգին ինքնին 

նախարտակն է «Հայ որ գին երր »ին որ արժանի է կոչուելու մեր ցեղին «Յե

ղափոխական Աւետարանը»։ Հո՛ս ալ քերթողին բոցավառ շրթներուն վրայ 

կուգան այս պաշտելի անունները որոնք մեր երէկուան արիւնոտ փառքը 

և այսօրս լան կարմիր արշալոյսը կերտեցին* 

«Գոլք այլեւս անմաՀօ՚րէն ժիրայր, ու Պետօ ու Փարեան կ՛աղաղակուիք, 

«ԵԼ Գ՚նունի, ե Արամեան, ե Սեր որ, ե Գեւեան... 

(Շարունակելի) ԱՐՄէՆ-ԷՐԿՍւԹ 
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Երր ղին ադա դարը էլնքւեց զինակցութեան աղարտութեամբ* Հայ ժո

ղովրդի խանդաւառութիւնը մեծ՛ եղաւ։ Արդար իրաւունքով նա սպասում 

էր որ դա շնա կիցն երր քՒուրքիոյ ոճիրներին վերք պիտի դնեն* սակայն Հայ 

ժողովուրդի յոյսը նւաղագոյն չափով մ* ան դամ չ՛իրականացաւ։ 

Հայաստանի, ինչպէս և ^t'[t'kl'nJ քաղաքական կացութիւնը չափա

զանց աննպաստ կերպարանաւոր ո լեների մէք մտաւ* մեր մեծ՝ դա՛շնակից՛ 

"երը ո ՛չ միայն արժահավայել կերպով ՚ չգնահատեցին Հայ ժողովրդի մեծ՜ 

պատերազմի ընթա՛ցքում ցոյց տուած* Հերոսական ՝ ճիգերը ե Հսկայական 

աշխատանքները, այլն. Հա մա ձայն ական ութ եան երկու Հզորները Ձ)ր անսան ե 

Անգլիան, իրենց ներքին տիրապետական ձգտուՏեերէ ե քաղաքական-տն– 

. տեսական Հակամարտ շաՀերի ՛բերումով, ունեցան ներքին խուլ բաղխում– 

ներ, որոնք աղետաւոր Հետեւանքներ տուին Հանրապետական Հայաստանէ 

Համար, ե սրէ Հեռաւոր արդիւնքն է կէլէկեան վերքէն եղեռնը, 20,000 Հայերէ 

եղերական քարդր։ 

Այսօրւայ աշխաբՀԷ բաղդր անօրինողները երբ ամիսներ առաք ւԼեր– 

սայլում վճռում էին պա բաւող պետութիւնն եր ի ճակատագիրը և իրենց 

Համար առիւծ՜է բաժէններ ապա Հով ում, նկատէ չունեցան պատերազմէ մէք 

էրեն g Հաւատարիմ և իրենց կողքի՛ն Հերոսաբար կուռդ ե էր թւէ Համե

մատութեամբ ամենից աւելի զոՀւող մարտիրոս Հայ ժողովրդի քաղաքական 

անժխտելի և պա ամա կան օրին ն ո լիր ագո բծ՜ուած իրաւունքները։ 

Այն կոչունքները որով դա շնա կիցն երր պատերազմէ բեմը է քան ե 

որով աշխարՀի Համակրանքը շաՀեցան, այսօր նկատի չեն առնւում։ 

Հին ֆինանսական Հաշիւների ու Հողային նորանոր դրաւոլեների ան

կուշտ ախորժակներս են ոբ նորից ղեկավար սկզբունք են դարձել արդա

րութեան, ե ճնշւած ազգերի ազատութեան անունից խօսող այգ պետու

թիւնն երէ Համար։ 

Պատերազմի առաքին օրերից ք'սկ* Հակառակէ թուրք– դեր ման կառա

վարութեանց խոստոս-սներին, Հայ ժո գով ուրդը միաՀամուռ խան դավ ասու

թեամբ ե կատարեալ Համոզումով Ընդգրկեց Համաձայնութեան դատը և յ ա յ – 

տարա բլած սկզբունքների, , իրաւունքի, ազատութեան ե ճնշւած՜ ազ

գերի ազատագրութեան յաղթանակի Համար վճռական կերպով պատերազմէ 

բեմ նետւեց։ Այդ օրւանից մենք մեր քաղաքական գործունէութեամր բա՛ 

ժ՚անւեցինք մեր ռրացի ցեղերից, որոնք պատերազմի սկզբից զխնակցութեան 

կողմը բռնեցին։ Այգ իսկ պատճառաւ անտագոնիզմը մեր ե ա1Գ Տեղերի մի՛ 

քել խորացաւ և լետա գայ ում առիթներից օգտւելով Հայ ժողոորգէ դէմ ծա– 

ցան՝ սպառնալով նրա ֆէդիքական դոյ ութ եան ր։ ռա 
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կովկասաՀայաստանում Հայ ժողովուրդը իր զին ս՛լան ոյժերով ռու

սական բանակների կողքին ճակատեց թշնամուն, և կով կա սեան ֆրօնղի 

բոլոր նշանաւոր ճակատամարտներում, Աարիղամիշի, Գիլմանի, էրղրումի. 

Վանի, Հուլամեբկի, Գա աւան ի, Պիթլիսխ Խյուսի, Մուշի և Աասնոյ, ունե

ցաւ իր խոշոր ե վճռական մասնակցութիւնը։ 

ԱաՀմանից այս կողմ, նախկին թուրքիայում, Հայ ժողովուրդը նոյն 

քաղաքական Համոզումը ունէր, նա Դաշնակիցներին Հաւատարիմ և Զի

նակցութեան անվստաՀելի մի տարր նկատւեց, և աՀա ունեցաւ ամեն աղար՛ 

Հուր ելին, Մեծ Հայաստանի Հայ ժողովրդի զան գլանային քարդերը և տարա՛ 

գրութիւնը, մէկ միլիոնից աւելի Հայերու ընտրումը։ 

Գաղութների Հայութիւնը նոյն Համակբութեամբ և քաղաքական դա

ւանանքով տոգորոլած, զինւորագրւեց ֆրանսական դրօշակի տակ, և Հայ

կական լէղէոնը Պաղեստինեան ճակատ ամար տներ ում թշնամիի պարտութեան 

մէք վճռական րաժին ունեցաւ։ &£. այսօր էլ նոյն լէգէօնի զինւորները Հե

րոսաբար կ 

ռւոձ-մ են ֆրանսական դրօշակի տակ։ 

Այսքան զոՀաբերութիւններից ե Համաձայնութեան կողքին ցոյց տը– 

ւած զինւորական անժխտելի ծառայութիւններից յետոյ, անՀանդուրժելի է 

տեսնել Տէր-Զօրի արեան բաղնիքներից ե Աուրիական անապատներից Հազիւ 

ճողոպրած՛ և Կիլիկիայում Համաձայնութեան գրաւած՛ գօտիի և նրանց զօր– 

քեբի ան միք ական Հսկողութեան տակ գտնւող երկրամասի մէք Հաստատւած 

Հայերի կոտորածը, երբ թրքական մայրաքաղաքի մէք նստած յաղթական 

Համաձայնութիւնը կարող էր Հեշտութեամբ ս ահ ձա Հարել թուրքի ու ոճրա՛

պարտ քաղաքական գործունէութիւնը։ Ա. ՍՍւՍՈՒՆՒ 

ՀԱ8ԿԱԿԱՆ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 
Գուն ծրնեբ ես ու կր մեծնաս Մ այր Հայաստան 

Մեր արցունքին անարեւներէն ակ ոոոգւած. 

Համայնական արտերու պէս լուսատարած 

Կր կանաչն աս, 1լ ոսկիանաս դրախտի նմանէ 

Գետակներէդ, կալեծրփին մեղր ու գինի, 

Այգիներէդ շարբաթ մ՛իրգեր կր պղպրքան, 

Աղրիւրներէգ կր փրփրլրի*** նուշ ու շուշան 

Ու դաշտ եր էդ ՔաոցրիՀ երգեր աշխ ատ անք ինք 

Ծովակարօտ ծերուկ մայրեր լիագորով 

Ուխտի կուգան տաճարներուդ գեղաքանդակ 

Ու աղքիկներ, նախշուն Հարսեր նորապրսակ 

՝Բեգ կր բերեն բուռ բուռ իղձեր օծուն լոյ սով.** 

Ու յոր դա ծուփ առատութեամբ Հին Նիրակի 

® Z kt. լեցուին շէն ամբարներդ ոսկի" ոսկի՜*.* 

Եւ Համբոյրովն Հըզօր արքայ Արարատի 

Գուն կր մեծնաս երազիդ Հետ Նոր Գարունի*՞** 

« " « P N Ա Ո * * ՛ UrfHTbUfe 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ §39 

Ա Ք Ս Ո Ր Ի Ճ Ա Մ Ր Ո Ի Ն Վ Ր Ա Ց 

( Յ Ւ Հ Ո Ղ . Ո Ւ Թ հ Ւ Ն \ , ե Ր ) 

( Շ ւ ս | յ ո ^ ա !) n ւ. ի k 11 ) 

Զօրանոցի՛ն մէկ անկիւնը, ուր փութացինք, արդէն իսկ պզտիկ Հա

մախմբում մը կար։ Մեր ընկերներին մէկ քանին շրքապատաՆ էին Գաս սլար 

Զերադը, որ արտակարգ յուզման մը մատնուած՛ ՐԱաԼ կէՀ թուէր, ե զոր կը 

էանային Հանդարտեցնել։ Ս՜օտը՛ ֆ ժանտարմա մը որ շփոթած՛ կեցեր էր, 

կուշտ կուշտ կը խնդար՝ այն խումրին նայելով։ 

֊ Ի ՛ ՛ ն չ կայ, Հարցուցինք։ 

—*հա}լուրտու, գաչոլրաու (փաքսցուց, փախ ցուց) ըսաւ խնդալով։ 

Բան մըն ալ էէխնք Հասկցած՛ երր խումրին մօտեցանք։ Անոնք որ ին 

առաք մեր դէմր ելան, ցուցամատ երեին շրթունքն երնուին վրայ գրած՝, լռու

թիւն կը սլա տուի ր էխն մեզի։ Բալց ի*սչ կաՐ Իր°Ք* Հետաքրքրուած սլիտի 

ճեղքէինք բազմութիւնը, երր կարծեմ իյօճաս արեանն էր որ նշան ըրաւ 

ինծի ՝ իրեն Հետեւելու։ 

—իյեդճ Զերազն է, ըսաւ, և զիս մէկղի առնելով, քանի մը բառով 

բացատրեց եղելութիւնը։ 

Երբ ա յ դ մթութեան մէք առաքին անգամ կը տեսնէ զորանոցը, տա

րօրինակ յուզման մը կ՛ ենթարկուի տարաբախտ * ծ՛երունին զոր ա մինքս ալ 

կր սիրէինք, և որ ճամրուն ընթացքին, չափազանց արի Հոգի մը ցոյց 

տուած էր, լաւատեսներէն մէկն էր։ Բայց այն դժնդակ ուղեւորութիւնր, 

այն ան Հան գի սա կառքերով, իրեն Համար ալ անշուշտ չարչարանք մը դար

ձեր էր, ու խախտեր էր իր քղային գրութիւնը։ Միքոց մը իրենց կառքին 

մօտ գտնուող ժանտարմա մը կանչելով, մտերմաբար րսեր է անոր» ցոյց 

տալով զօրանոցը* 

—Սա շինքը կը տեսնե՛՛ս, ատիկա բանտն է, զիս Հոն կը տանին ե 

վազ առտու պիաի կախեն*»* եթէ կ ուզես բախտդ շինել, զիս փախցուր* ե 

անգամ մը որ Պոլիս երթանք, լիապէս կը վարձատրեմ քեզ*** 

Հազա՞ր, թէ երկու Հազար ոսկի խոստացեր է աքդ առթիւ։ 

Ժանտարման, բարեբախտաբար, առաքին վայրկեանին էսկ ԳԳա9ԾՐ 

կ թէ մտքի Հաւասարակշռութեան տէր մարգ մը չէ դէմինը, ե իսկոյն անոր 

ըսածը Հաղորդեր է մեր ընկերներին մէկ քանիին, որոնք Հիմայ կը քանայք/ն 

Հանդարտեցնել զայն։ 
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£40 ՎԵՐԱԾՆ Ո Ւ Ն Դ 

—pufli մը չէ, Զերագ էֆինտի» բան մը չէ, օդափոխութեան պէս բան 
մըն է որ պիտի բնենք այստեղ*.՛ ամիս մը կը քշէ չի քշեր» նորին Պոլիս ենք, 
կ՚ըսէին։ 

Աչուըներր խոշոր խոշոր բա չլած՛ իր շուրքը կը նայէր ե այդ խօ Աքե

րուն ականք կու. տար ան Հան գի սա Հանդարտութեամբ մը։ Խօճաս արեանի 

Հետ գացինք իր մօտ, ե զինքը բաժնեցինք խումբէն։ Պէտք եղաւ զուարթու

թեան ամբողք պոռթկում մը, զինքը իրականութեան վերադարձնելու Հա, 

մար։ կատակներով քրքիջներով յաքողեցանք Հանդարտեցնել զինքը։ 

Մ ի fng մը կարծեցինք թէ այլեւս վերքն ական է այգ Հանդարտութիւնը՛*, 
րայց* յանկարծ նորին վրդովուեցաւ, մտաբերելով եղբայր ր։ 

Ա աքուր, խորապէս ազգասէր մարդու Համբաւ մը ունէր Պոլսոյ մէք, 

նոյԽ իսկ Հա միտ եան օրերուն։ Անունը Հմայք մըն էր երիտասարդութեան 

Համար։ իր վրայ խորՀելով կը մտաբերէին նաեւ իր եղբայրը, և այլեւս եր m 

կուքև ալ կը նոյնանային։ Այդպէս կր խորՀէր նաեւ Համիտեան ո Ատիկա* 

նութիւնը որ քանի քանի ան գա տներ ձերբակալեց զինքը ե խուզարկութեան 

ենթարկեց իր՛ բնակարանը, այն կասկածով թէ յարաբերութեան մէք է եզ– 

Ր°ՐԸ Հետ, և Մինաս Դերաղի կողմէ, էւրոպայի մէք Հայկական դատին 

.անունով կատարուած ձեոնար1լներուն կր–, գործակցի Պոլսէն։ 

Ա/ս աքսորն ալ այգ մտայնութեան արդիւնքն էր։ (ք*էօն-քհուրք կա

ռավարութիւնը, պատերազմի առաքին օրերուն, իր շու~րքը Համախմբած էր 

Հա մի տի օրերին հնացած բոլոր լրտեսները, մասնաւորաբար Հաղերը, որոնց 

րնղՀ անուրին գործակցութեամբ պատրաստուած էին «կասկածելիներու 

ցանկերին շատերը։ 

ք£երազ գիտէր թէ եղբօրը Համար էր այս Գողգոթան։ Րայց այգ ք գայթս 
գեր ա գրգռութիւնը որ ամին բան տաէլն ու վրտյ ըրեր Էր իր մէք, չէր կըր– 
ցած խաթարել այն խոր "էրը զոր ունէր իր եղբօրը Համար, ու կը պոռար 
անձնուիրութեան պոռթկումով մր. 

—Փա՜ռք քեզ, Աստուա՜ծ, որ գոնէ ան ապա Հովութեան ժէք է*** 

է լ այս անձնուիրութիւնը բոլորովին պաշտելի բան մր կը դաոնար 

այղ րոպէին՝ ուր ներքնապէս այն Համոգումր ունէր թէ զինքը կախելու 

Համար ԱՀնատօլրի այգ անկիւնը բերած են։ 

՚Բէլէկեան մեզի օգնութեան փութաց։ Ուրիշներ նոյնպէս շրքապատե

ցին ղինքը անուշ ու Հանդարտեցուցիչ խօսքերով, ու տակաւ, $ Զերագ տե

սակ մր ան լոյդ ան տարբերութեան մէք թաղուեցաւ, գրեթէ բոլորովին ան

գիտակ շուրքր անցած դարձածէն։ 

Զօրանոցին առքեւ ուր Հասանք, ղուռր բացուեր էր և մերրնները 

խումբ խումբ ներս կը մտնէին։ Դրան մօտ՝ մութին մէք՝ երկու փայ

լուն սև աչքեր, որոնք զարմանալի . կերպով մը կը փայլէին, ուշադրու

թիւնս գրաւեցին։ Զինուորական տարազով մարդ մըն էր, նիՀար, թխորակ, 

կեցեր էր անկիւն մը, և զարմանքի շատ մեծ արտայայտութեամր մը կը 

դիտէր ՀետզՀետէ դոնին ներս մտնող խումբերր։ ՛Բանի մը վայրկեան այդպէս 
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քտաւ 
գիտելէ վերք, ելաւ, այն անկիւնէս ուր կէս մը պաՀուըտած էր, և dit 

Սեր մէք։ Բախտը այնպէս բերաւ որ առաքին քայլերուն իսկ գէմ աո գէմ 

գայ ՚Բէլէկեանի Հետ, և անոր Հարցնէ թէ ո վէր ՚Բէլէկեան էֆէնտին։ 

—էս եմ, ըսաւ Հ.ԱապաՀ»ի խմբագրապետը։ 

—Օ՚Հ* շատ, շատ ուրախ եմ, պատասխանեց մարգը, ե ներկա քացուց 
ինքզինքը։ ք ք I 

Ղանղբրրի զինուորագրութեան մա սև աճ ի լ. ղին տնօրէնն էր, լիսնապետ 
Իզզէթ պէի ե. փոխանորդաբար կը վարէր տեղւոյն զինուորական ոյժերուս 
Հրամանատարութիւնը։ 

—էս յարեց, խօսքը ՚Բէլէկեանի ուղղելով, ամեն աքեր մ Հիացող մըն եմ 

ձեր յօդուածներուն, ե եկած՛ թերթերուն մէք էքն առաք <ւԱապաՀ*ր կր փըն– 

առեմ*** Բայց Հիմայ ատոր վբայ խօսելու ատենը չէ*** ձեր ամին ուղ մասին 

եկած՝ Հեռագիրը որոշ բան մը չէր պա բուն ակեր*** սաչափ մարգ պիտի գան 

ե ձեր Հսկողութեանը կը յանձնենք, ըսեր էխն*** չէի գիտեր թէ ո՞վ են եկող

ները* պատերազմական գերինե՞ր, ոճրագործնե՞ր, դատարկապորտնե՞ր* » * բան 

մը» բան մը յէր ըսուած՛*** բայց սա անկիւնէն ուր կեցեր ձեզ կը գիտէի ատե

նի մը է վեր, տեսայ որ շատ շնորՀքով ու պատկառելի մարգի կ կան ձեր 

մէքը*** գեռ ա մինքդ ալ չեմ ճանչնաբ, բ ա յ ց անշուշտ կը ծ՛անօթանանք.** 

մինակ՝ պիտի ներէք ինծ՛ի՝ ձեր ընդունելութեան Համար պէտք եղած՛ պատ

րաստութիւնն երր տեսած՛ չըլլալուս, որովՀետեւ նախ Հասած՝ Հրամանը անո

րոշ էր, և յետոյ ատեն չկար, դեռ նոր Հասաւ Հրամանը*** բայց Հոգ մի ընէք» 

ամին բան շուտով կը կարգադրեմ** Հրամմեցիքֆ Հրամմեցի ք*** 

1մտանք դոնին ներս» անցանք նըբացքէ մը, որուն։՛; երկու կողմերը 

աղտոտ խուցեր, բայց չկեցանք և գացինք է՚մբուէլ խոշոր բացօթեայ բակէ 

մը մէք՝ որ շրքանակուած էր աՀա գին զօրանոցին չորս թեւերով* 

Զինուորն եր ՚ ձեռքերն թե մէյ մէկ լապտեր բռնած՝» ՀետզՀետէ մեր մօտ 

կր փութային։ 

(Շարաձակեչի) ԱՐԱՄ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

ԿԻԼԻԿԻՈ8 Ե՚ԼԵՌՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
ԲՈղՈ՚ԲԻ ՄԻ ԹԻՆԿ ՄԸ ՀԱՑ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՄԷՋ 

ֆետր* 29 Կէրակէ օր» Փարիզի Հալ գաղութը Հըաւիրւած՝ էր եկեղեցի 
էր բողոքէ ձայնը բերել միացնելու Կէլէկէոյ մէք վերքերս կատարւած քար– 
գերուն առիթով։ 

Միթինկը կազմակերպուած էր Փարիզի բոլոր Հայ քաղաքական կու– 

սակցութիւններու ե Հայ ընկերակցութիւսներու նախաձեռնութիւնով։ 

Օախ՛ խօսք առաւ օրուան ն ախ ա գա Հը ՎռամշապսւՀ 

պարետն և Հա լաքումի նպատակը պարզելէ վերք ձայն տուաւ Հ* 3* Ղ՛աշ– 
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*4i Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո հ Ն Գ 

նակցութեան ներկայացուցիչ Պ» Կ* Բասմաքեանի։ 

Պ» Բաս if աք եան խաղաղութեան շրքանին մէք և ազատարար տէրու

թեան մր գրօշին տակ կատարուող այս նոր ոճիրներու մասին իր խորունկ 

ցաւը՛ յայտնելէ վերք, առաքարկեց կարելի եղած րոլոր միքոցներր ձեռք առ

նել, որսլէսզի ա յ ս ; յ քարդեր ր չվերսկսին և կամ սկսելու պարագային ժողո

վուրգր կարենայ քք^քղյք^քր պաշտպանել։ 

Բ. Բանախօսն էր Ռ՛ամկավար կուսակցութեան կողմէ Պ* Հ՛այկա

զուն Արամեան, որ իր զարմանքը յա քանեց թէ՝ Թուրքին, Դ՛ուսին, Գերմա

նին խժդժութիւններուն դէմ միայն բողոքելու^ վարժուաՆ Հայերս, կը Հա

ւաքուինք այսօր բողոքելու մեր իսկ բարեկամներու, մեր մեծ՛ դաշնակից

ներու ան տարբեր ութ եան ու ան Հո գութ եան ղէմ, որուն ուղղակի արդիւնքն 

է այս վերքին քարդը։ jrf| 

Պ* Գ* Թ ա Հմա զեան խօսք առաւ յանուն Ա* Գ* Հնչակ եան կուսակցու

թեան՝ յայտնելով իր զայրոյթը խաղաղութեան շրքանի մը մէք կատարուող 

ալս նոր եղեռններուն Համար։ Պէաքը ցուց տուաւ ան Հրաժեշտ միքոցներու 

որոնցմով կարելի ըԱաք պա չտպան ուի լ։ 

Վերքին բանախօսը եղաւ Տ°քթ* S* Ս տեփ ան եան յանուն Ազգ. Ազա

տական կուսակցութեան։ Համաձայն գտնուելով նախկին բանախօսներու 

գաղափարներուն՝ աւելցուց թէ այս նոր եղեռն ր ղաս մր պէտք է ըԱայ մեզի 

մեր մինչեւ Հիմայ ընդգրկած քաղաքականութիւնը փոխելու Համար։ 

Յետոյ, միաձայնութեամբ րնդունուեցաւ Հետեւեալ բանաձեւը, որ 

իսկոյն Հեռա գրուեցաւ Լոնաօն, Դաշնակիցներու խ ո րՀ ուրդին, ինչպէս նաև 

դաշնակից ու չէզոք պետութեանց խորՀրգարաններուն ու մամուլքն։ 

«Փարիզի– Հայ գաղութը, բոլոր Հայ կազմակերպութեանց և միու՛՛

թեանց նախաձեռնութիւնովը Հաւաքւած Հաք եկեղեցիին մէք, ԼԱելէ վերք 

օրուան բանախօսներր միաձայնութեամբ քուէարկեց Հետեւեալ որոշումը* 

(լֆարիղի Հայերը, յուղուած և զայրացած նորանոր քարդերու % գոյու

թենէն որոնց զո Հ գնացին Մարաշի, Զ է յ ^ ՚ ^ է * Ֆոնուզի իրենց բա դմա Հա

զար Հայրենակիցները, և որ տակաւին կ՛սպառնայ տարածուիլ Կիէէկէոյ 

միւս մասերուն մէք, իրենց ամեն աբուռն բողոքը կը բարձրացնեն, թուրք 

կառավարութեան գիտակցութեամբ և Մ ուսթաֆա ՚Բէմալի աւազակախում– 

րերու կողմէ գործադրուած զազանութիւններու ղէմ։ 

dէէ)որ վիշտով կր Հաստատեն, որ Հայ ազգին դէմ կատարուած ոճիր՛

ներու ա/ս յանդուգն վերսկսումը, Հետեւանքն է կայսրութիւններու ամենին 

արիւնարբուին Հանդէպ դաշնակիցներու զինադադարէն ի վեր ցոյց տուած 

ծայրայեղ ներողամտութեան, և միաժամանակ ցաւ ի սիրտ կը տեսնեն որ 

սարսափելի տեղաՀանութիւններէ վերապրող դժբաղգ Հայեըը, որոնք վերա

դարձած էին իրենց Հայրենի տուները, չունէին իրենց անՀբաժեշտ միքոցնե-

րը ինքնապաշտ պան ութ եան Համար, Հակառակ որ թուրքերը գինաթափ չէին 

եղած և յաճախ վտանգաւոր շարժո ւձսեր ցոյց կուտային։ 

<լկը խնղրուի Գերագսյն ԽորՀուրգէն ստիպողական և ազդու միքոցներ 

ձեռք առնել արգիլելու աըիւնաՀեդութիւնր և ղադրեցնհլու Համար նորանոր 
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_դէտներու m ար ածումը, որ այն քան ցաւով կը պղտորէ րոլոր Հայ սըրտե 
րու զգացած ուրախութիւն ր, մօտաւոր և, ստոյգ Միացեալ ե Ա՛նկախ Հայ աս 
տասէ կազմութեան մասի՛նն։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԸ ՎԱՑԱՍՏԱՆԻՆ 

(ԻՄԱ «. 20ՊԱՆԵԱՆԻՆ) 

> • < 

Փարիզ Հրատարակուող «Հայաստան* թերթի i6 ֆետր* թիւր» որ 
ստացանք Ա՝արտ 7ին միայն, «Վերածնունդիի տուած՝ կարգ մր տեղեկու– 
թիւնները «սուտ», «նպատակաւորՖ, «խեղաթիւրուած՛*, «անխղճամիտ* ելն, 
անուանած՛ է։ 

ճգնաժամային այս օրերուն մէք մեր նպատակը չէ անշուշտ րոլիմիք 

ընել, բայց քանի որ Պ* Ղօպանեան ձեռքի տակէ Հրապարակային Հարս կը 

գարձնէ ալգ պարզ խսգիրսեբը և միւս կողմէ որպէսզի մենք ետ մզենք 

անենք «Հայ աս տանն ի կողմէ մեզի տրուած աղտոտ ածականները, կը փու

թանք «Վերածնունդ» ի մէք երեւցած երկու տեղեկութիւնն եր ու. մասին փաս

տացի Հա լաստ ուսն եր տալ և էմնղիրր մեզի Համար փակուած նկատեր 

Ա. ԽՆԴԻՐ՛֊ «Վերածնունդի S թիւին մէք «Հանդէ՞ս թէ բրօբականգ» 

խորագրին տակ տեղեկացուցած էի՛նք թէ՝ Ադգ՛ Ազատական Միութիւնը 

Հայ ա սասանի անկախութեան ճանաչումը տօնելու պատրուակով գաղութը 

Հաւաքած՛ ե փոխանակ տօնի, բրօբականղ ըրած՝ էրէ 

՛Բանի որ այս ճշմարտութեան արձանագրութիւնը ան Հանգիստ ըրեր Է 

Պ* Զօպանեանր, յէշենք ֆ որ գաղութին զրկուած ՀբաւԷբագբեբուն մէք 

գրուած՛ էր՝ «Հայաստանի անկախութեան մօտալուտ ճանաչումին առիթով 

գեղարուեստ ական երեկոյթ* ելն։ 

իրաւ է որ այս Հրաւէրագրերը զրկուած՝ պա Հուն Հայաստանի ան

կախութեան ճանաչումը գեռ պաշտօնապէս յայտարարուած՛ յլէբ, րալց նը– 

կատի ունենալով Վրաս տան ի և Ատ բբէ քան ի անկախութեան ճանաչումը, օրէ 

օր կսպասուէր Հայաստանի ալ անկախութեան ճանաչմանը, և այդ իսկ 

պատճառաւ Հանդէսը կազմակերպուած՛ էր, Հրաւերագրերը պերճախօս օրին 

կը փաստեն այգ։ 

Մ ենք գէմ չենք կուսակցական բր օբա կան տի Հանդէսներ կազմելու։ 

՛քննադատեցինք եւ կը քննադատենք երր ժողովուրդը կը շաՀագործուի, կը 

խաբուի։ JjL ինչո՞ւ աւելին ըսել։ ԱրաՀը լեցուն էր ե ներկաներուն, նոյն 

իսկ Ազատական Միութեան անդասներու կարծ՛իքը նոյնն էր՛ ինչոր «Վերա– 

ծնունդ*ինր։ Ը0վ է խեղաթիւրողը։ 

Բ. ԽՆԴԻՐ*— Հապէշիստանէն Պ* Պ<*ղոս Նուպարէ ղրկուած՝ կոթողէ 

մը մը մասին է։ If ենք Հրատարակեցինք ալդ պատկերը աւելցնելով թէ Հա– 
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վառակ քննութեան Համար Երեւան դրուելու պա Հան քքին, պատուիրակ Ու՛ 
թէյ. Ը Ր աւա կանա 

Հայ 
ցած է անով իր սրա Հի պատերը զարդարելով։ 

աստ աս » ա tju խնդրին մէք ալ «խեղաթիւրում» և ճստախ OU Ո Լ" 

1ա~ թիւն» կր վերագրէ մեզի։{ Այսքան բացարձակ ճշմարտութիւն Հերքել Հ 

մարձակիլը շատերռւ տրուած՛ չէ իսկապէս։ 

ր տեզեկութիւնր փաստօրէն Հաստատելու Համար մէք կը բե– ոս մե 

p ւ աւա ոռ ն 
րենք պատկերի Հեղինակի եղբօրմէն մեր ստացած՜ մէկ նամակը 

կերպով կը ծ՜առայէ մեր –Հակառակորդներուն իբր պատասխանէ 

«Սիրելի բարեկամս, 

€• • •Եղբայրս Ատեփան Փա փա զեան, ՀապԷշ կառավարութեան մօտ 

պաշտօն ունի իբր ճարտարապետ կառավարութեան գեղարուեստ ական ճիւ

ղին։ Վերքերս իր արուեստի Հմտութեամբ յաղթական կոթողէ ս*ը բլանր Ա 

պատկե՛րը պատրաստած՛ ԸԱալով ի յիշատակ ազատութեան Համար նաՀա– 

տակուող Հայ զին ոլորներուն, այս աշխատութիւնը Ատի ս-Ապա պայի իտա

լական Հիւպատոսարանի եւ նոյն կառավարութեան միքոցաւ Փարիզ Պ% Պ°~ 

գոս ՂքՈւպարին ղրկած՛ էր, փափաք յայտնելով որ եթէ զնա Հատուի Հայկա

կան կառավարութեան կողմէ յարմար տեսնուած՛ քաղաքի մէք բարձրացուիք 

Պ* Պ°ղոս Նուպար ստանալով պատկերը պատասխանեց եղբօրս, այն 

ալ ֆ ր ա ն ս ե ր էն լ ե զ ո ւ ո վ, թէ (լաշխատութիւնր մեր մօտ գտնուած՝ 

ճարտարագէտներու կոզմէ զն աՀա տուելով պ ա տ էն կ ա խ ո ւ ե ց ա ւ ու 

յարմար՜ ժամանակին զայն գործադրութեան կը գնենք։» 

Այս պատասխանին վրայ, եղբայրս իսկոյն գրեց Պ* Պ°ղոս Նուպարին, 

որ փոխանակ պ ա տ է ն կ ա խ ո լ ա ծ պաՀելու ալդ &Բագէրր* յանձնէ 

Հայկական կառավարութեան՝ ներկայացուցիչ Պ* Ա* ԱՀաբոնեանի, որ իր 

կարգին կը զրկէ Պ* հ) ատ ի սեանին ի քննութիւն։ 

Այժմ Զեղ կը Տնայ Հետամուտ ըլլալ արդիւնքին. • • ։» 

Պ– ՓԱՓԱԶեԱՆ 

Ուրեմն շատ պարզ է թէ այս պատկերը ղրկուած չէր պատին - կախ– 

ուելու Համար, այլ Երեւանի կառավարութեան քննութեան ը ենթարկելու 

դամար Փաբրզ զրկուած էր* 

Ո* վ է խեղաթիւրողը։ թարման ալի է սակայն որ Ազգ* պատուիրակս։*՜ 

թեան բազմազբաղ եւ եռանղուն անդամը, որ մ*իքոց չունի իր ստացած նա

մակներուն պատասխանելու, վճար եալ փաստաբանի իր ղերին դուրս 

ժամանակ կը գտնէ նմանօրինակ վկաֆ»եբով Հանրային կաՐ°՝էքՐ աղտս– 

րել փորձելու։ 

Ծ* Խ*— Ատորագծոււքեերր նամակագրինն են։ 
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Հա՛յր, րարի՛ հայր. 

Տո՛ւր ինձի իմ մանկական հոգիս։ 

Նայուածքներուս՝ անմեղութիւնը նախկին, լսողութեանս՝ հնչիւններ ր այն*.. 

Տո՛ւր արցունքներուս աոաջին քաղցրութիւնը, աոա9ին ժպիաս. 

Երագներուս ճերմակ 6 աղիկն երր, ե՝ ա աուր ինծի, A ա՛յր։ , 

Արարիդ հայր, մի1 մերժեր սլա ա ան ի ի իմ աղօթքս* ՚ լ ք& 

Վհիշերր կր վերկանա՝ ահա, աոաւօար 1լ սկսի*.. 

Եւ ես ծնրադրած, ե՛ գչխահակ, ե՛ աժգոյն, կր հայ սե՛մ* 

թ՛ող գի շ երր Հր վերկանա՛, հայր* լոյսր շաա է առաա. 

Ու սաւերն եր էդ ու աս աղեր էդ վեր%_՝ մեր կութի ւնր շա՛ա է ագեղ, հա՛յր։ 

Ամենաղօ՚ր հայր, լսէ՛ գիս. 

Խոնարհութեան, արամութեան ե հեկեկանքիս մէ£_էն, լսէ՛ գիս՛ 

Տո՝ ւր ինծի յաւէրժութի՛ւնն իմ մանկական հոգիիս։ 

Տո՛ւր ինծի, որ մայրիկիս համբոյրէն վերէ\* շուշաններս՛ւն միայն համրոյրր 

դիանամ։ 

Տո՛ւր ինծի, Ան ամ այնպէս՝ ինչ/ղէս սա եղծես իր դուն։ 

Ու վաղր, աւարաելով խորհրդաւոր կամքիդ ուղին, երր քեղի՛ մեկն ի մ,.. 

/Փող անհուն նայւածքդ՝ քա՚ղցր ե բերկրալի՛ Ր//ա իմ վրաս։ 

Հա՛յր, աո՛ւր ինծի այդ պարգեւդ, 

Ես կուզեմ մանո՛ւկ ԱԼԷաէ> հ՛ա՜յր* 

Մայիս 917 ռԱՖԱե-Լ ՋԱՐԴԱՐեԱն 

ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ ՀԱՅ ՏԱՐԱԳՐԻ ԿԵԱՆՔԷՆ 

Սպասումը աղրիլրի առաջ Zuij որբուկ՛ներ եւ. իրենց 

խնամատարները 
Ջրկիր աղջիկներ 
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Ազգ* Պատուիրակութիւնը Հետեւեալ Հեռագիրը ստացած՛ է Պոլսոյ պատ
արի ար քար անին * 

«Ցաւով կը տեղեկաց՛նեմ ձեզի թէ ֆրա՛նսական գինւորներր ֆետր. Տի 

գիշերը ետ քաշուած են Մ ա բաշին։ Յա քորդ օրը 3000 Հայեր փորձած են 

գուբս ելլել քաղաքին, բայց fարդուած՝ են։ 1300 ո ւ ֊ ր ի շ Հայեր յաջողած են 

իսլաՀիէ անցնիլ բայց իրենցմէ մեծ մաս մր ցուրտէն մեռած՛ են։ 

Մ արա չի մէք սնացած 20000 Հայերէն 18000ը f արդուած են։» 

Հայոց Պատրիարքի տեղակալ 1 Ս՚ԵՍՐՈՊ ԵՊ՛ ՆԱՐՈԵԱՆ 

Միւս կողմէ Կիլիկիայէն կը Հասնին եղեռնի նախապատրաստութեան 
մասին մանրամասնութիւսներ. 

7 ֆետր.— Ատ ան այ էն՛ 0 ժամ Հեռու գտնուող Զէ յթունլու կայարանին 

մօտակայ լեոան վրայ 2000ի }ափ թուրք աս պա տա /լներ պատրաստ կ սպա

սեն եղեր Ա՝ արա շի կողմերին գալիք ուժերու։ 

իսլաՀիէ 10 ֆետր.— Ֆրանսական կառավարութեան կողմե Հայ միլի ո 

(քաղաքապաՀ) զինւորներուն Համար եկած զէնքերէն 44 Հ ատս, 3000 փամ

փուշտով միասին խաբեբայօրէն կ*առնուին Հազարապետ Արագի պէյի ե 

տեղւոյս գայ մա դա մին կողմէ ել կը ղրկուին էյուրշիտ աղային։ 

Պէյ Փուն արի մէք Հայ կամաւորներուն վրայ յարձակող թուրքերուն 
մեծ՛ամասն ութիւնր վերոյիշեալ քօուբշիտ աղայի և տեղւոյս միւս աղաներուն 
չէթաներին կը բաղկանար։ 

ՏԻԿԻՆ ԱՐՄԷՆ ՕՀԱՆԵԱՆԻ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ 

Եհ ՊԱՐԵՐՈհՆ ԱՌԻԹՈՎ -| 

Տիկէ" Արմիե 0 Հան եան, անցեալ Շաբաթ օր, Մարտ Ցին, Université 
des Annales/r սրաՀին մէք բանախօսութիւն մըրաւ ասիական բանաստեղ
ծութեան և պարերու մասին։ Յետոյ Հինգ պարերու մէք անգամ մը ես 
ապացոյցը տուաւ իր անվիճելի տաղանդին ՚ որ կարծես ճանչցած ՐԱալով 
Հոս, Արուեստի ոստանին մէք իսկ» կարգ մր ցաւագին ՀիասթափուԱեեր, 
ստուերին և լռութեան մէք կը պաՀէ երկար ժամանակէ ի վեր Հայ չքնաղ 
պարս 

Զայն ով մը որ քաղցրադաշնակ է, նման իր պարին, Տիկի՛ն Արմին 

ՕՀանեան ոգեկոչեց խորՀրգագեղ Ասի ան, Պարսիկ բանաստեղծներու զթերն 

և սէրը, Հայ Դոդթան աշուղներր ե ի ս բայ էլի ողբական ու կրօնաշունչ 

ոգին։ Հնդկաստանը, որուն աղքի\լներր մինչեւ այսօր վարդերով պսակուած, 

կը պարեն մեՀեաններու մէք» մոռացում մը եղաւ։ ՀնդկուՀիները գեղեցիկ, 

արքնաթոյր ու բոցավառ աչքերով, որոնց մարմիններին ոփիոմը կը ծաւալէ 
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խորունկ և անսահման զգլխս/նք մր9 չիկան մեր աչքին առքեւ պարզելու 
միսթիք Հոգիի" ամենագեղ ար ա այ այ աո ւ թիւն, 

Բայց ա յ » մոռացումը դիտումնաւոր էր անշուշտ, որովՀետեւ Տիկին 

tout Արմին դասախօսութեան սկիզբն արդին յայտնեց, որ 

միայն Փոքր Ասիոյ մասին, Պարսկաստանի, Հայաստանի և Յուդայի երկ՛ 

րին շուրք։ jjjfe. 

Հոգեկան կատարեալ վայելք մը եղաւ ամբողջական լեցուն սրա Հին 

Համար, Տիկին ՕՀանեանի դասախօսութիւնով որուն մէք, տեսլական ու 

Հեռաւոր մթնոլորտով մը իրարու յաքորդեցին դեղեց կութիւններր եբգերու 

և պարերու ներդաշնակութեան։ Մենք տեսանք պարսկական գորգերու 

նկարին ու ծաղկազարդ պարտէզ մր զոր Հիւսեցին տժգոյն աղքիկներ 

որոնց Հոգիին ՛մէք անգիտակից վիշար սիրոյ քաղցրութիւն մը եղաւ լոկ։ 

Աքն սլացիկ ու թափանցաշող մատները որոնք զարդարեցին այս գորգերը 

թանկագին, չէին գիտեր թէ ինչ կախարդանք մը կը Հոսէր իրենցմէ, լու

սեղին սարսուռներով*** ԱՀա՛ պատկերը քերթողութեան զոր Հաք պա բո 

ներկայացուց մեզի, աՀա՝ միակ խորՀուրգը, միակ ներշնչումը քերթողնե

րուն որոնք յաճախ քառեակներու մէք ամբողք երկար քերթուածներու 

շունչը կը դնէին։ Տիկին Արմին րնթերցուՏներ ըրաւ անմահական Ֆէր՜ 

գիւսիին, Ատ ագի ի վարգերը բուրեցին իր անուշ ձայնին մէք*** Րայ0 P'i. 

որ այնքան ուշագրաւ ու կաէ՚արդիչ եղաւ, Հալ Գողթան երգիչներու ոգե

կոչումն էր անիկա, թմբուկի միօրինակ շեշտերով չտփուած։ 

Երկն էր երկինք ե երկիր, 

Երէլնէր ե ծով ծիրանի..• 

Երգին ամբողք եզանակր թմբուկին վրայ լսեցի ես։ Արտասանու
թիւնը երգ մըն էր։ 

Տիկքն Արմին ՕՀանեանի պարերր ՝ որոնք Պարսիկ պարուՀիի Հռչակ 
մը ստեղծած են իրեն Համար Փարիզի մէք$ արժանաւոր պսակն եզան 
դարձեալ իր արուեստքն։ 

Ասիոյ մէք, կը պարեն, ինչպէս ըսաւ ազնուագեզ դասախօսը, 

միայն պարելո՛ւ Համար, կ՛երգեն միայն երգելո՛ւ Համար։ Պարը ե երգը 

Հոգիի ճաշակ մըն է, անգիտակից Հաճոյք մը, իր վիշար ե սէրը կախար

դելու մի քոց մը թերեւս*** Տիկքն ՕՀանեան կր պարէ ալն քա՛ն արուես– 

տօրին։ իր մարտկին իւրաքանչիւր շարժումին ժէք նուագքն շեշտը կ՚օ– 

րօրուի, կ՚արտասուէ, կր Հեծկլտայ։ ֆ Պարսկական անարուեստ ու պարզ 

նուագախումբն էսկ> որ պարերուն Համար ստեղծեց ալն մթնոլորտը որուն 

մէք Հարճերու Հոգքն կր քնանայ արծաթահոս աղբիւրն եր ու | կարկաչին 

օրօրուած։ 

Հայ դաշտային պարին յետոյ Տիկքն Արմին յաքորղարար տուաւ 

մեգի պարսկական, թաթարական, և եբրայական պարեր։ ՊարոլՀիին ար

տայայտութիւնը եղանակին Հետ կը վշտագնի, կը զուարթանայ, կը ծա

մածռի խելայեղ տան քան քով։ Պարր, Տիկին ՕՀանեանին Համար արուեստօ. 

րին կր մարմնաւորուի կեանքին և իր խորՀուրգին մէք։ 
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«Պարսկական Հա՛նդէս» կոչուած էր այս 9ռրեկոյթր որուն փայ(Ը 

աւելցուցին երգչախումբր դոր էճարտարօրԷՂւ վարեց Տօքթ* Լեւոն Համրար– 

ձումեան, կոմիտասի երգերով, ե տաղանդաւոր դերասան Պ* Ջա՛նան՝ որ 

մե՛ներգեց՝ յուղելով ՚ներկաներր իր Հայրե՛նակցակա՛ն աշուղի ձայ՛նով։ 

Այս օրերուն, երր այ՛նքա՛ն սլկաք ունի՛նք մեր ցեղի՛ն արուեստ՛ն ու 

դր ական ո ւթի ւն ր ծ՜ա՛նօթաց՛նելու Ֆրա՚նսայի՚ն, լաւագոյ՛ն պիտի ՀրԱա՛°ր արդ– 

եօք Հո՛ն ցերեկոյթը կո^ել «Հայկական Հանդէս», ե . փոխանակ այնքան ծան

րանալու Պարսկաստա՛նի մասի՛ն, աւելի ուժգնօրին ոգեկոչել Հա f աս տա՛ն ր, 

Հայ ցեղի՛ն երգերս ու պարերր որոնք ոչ մէկ չափով պիտի պակսեց՛նե՛ն Հրա֊ 

պոյրր գեղեցկութեան ե արուեստիս։ 

ԱՐՍԷՆ.ԵՐԿԱ0֊ 

ԿՒՍԱՐՔԱՆ ՄԸ (Արէլեանցի գոոծերէս) 
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Հ» 3* Դաշնակցութեան Փարիզի ընկերները խորին ցաւով իմացան 
եզերական մաՀը իրենց ըևկերոք 

* ք ՀԱՄԲԱՐՋՈԻՄ ՚ԲԻՐԷՄԻՏՃԵԱՆԻ 

(իրր գիւանազիաական թղթատար դէպի Հայաստան ճամբորդած ատեն 

Ա եւ ծ՛ովու մէք խեղդամահ եղած) 

Եւ այս տխուր առթիւ իրենց սրտագին ցաւակցութիւները կը ք այ ան են 

ողբացեալ րնկերոք պարագաներուն։ 

աա% u n ՝ r a I յաստան չունի իր ներկայացուցիչը 

ի տա լիոյ մէք, ինչպէս ունի Վրաս՛ 

ՃԱԲ՚ՈՆ ԿԸ ՃԱՆՏՆԱՅ ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ 

1Ս.Ն Ր Ս.Պ ԵՏՈ ՒԹԻ ՒՆ Ը 

Հայաստան Հանրապետութեան Փա՛ 

բիզի Պատուիրակութեան Պ* նախա

գահը ստացած է Հետեւեալ պաշտօ

նական նամակը Խաղաղութեան Հա

մաժողովին։ 

Փարիզ, 7 լյարա 1920 

Խաղաղութեան Համաժողովի ընդ՛ 

Հանուր քարտուղարութիւնը պատիւ 

ունի յայտնելու Հայաստանի Հանրա

պետութեան Պատուիրակութեան Պ* 

\, ախ ադա Հին, թէ ՛է,. Վ. շքա բոն ի գեսա 

պանը յայտնած է իրեն, թէ ճաբոնի 

կառավարութիւնը կը մի ան այ Անգ

լիական, $է ֆրանսական և իտալական 

կառավարութիւներուն ճան չնալու 

Համար Հայաստանի Հան բա պետ ո ւա 

թիւնը իբր իրական կառավարութիւն։ 

ւԱՅԱԱՏԱՆհ £Ս.ՆՐԱ.ՊԵՏՈԻ9֊ԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՂ 

ՅՈհՑհՑԸ ԻՏԱԼՒՈՅ ՍէՋ. 

Ի տա լիոյ երես փոխ ան ական ժողո
վքին մէք կարգ մը Հայասէր երեսփո
խաններ Հարցապնդում ուղղած էխն 
թէ Հայաստանի անկախութիւնը 
ճանչցո՞ւած է, եթէ այո՝ ինչո՞ւ, Հա՛ 

տանը։ 

կառավարութիւնը այս Հարցա

պնդման պատասխանած է. 

«իտալական կառավարութիւնը 

պաշտօնապէս ճանչցած է Հայաստա

նի Հանրապետութեան անկախութիւ

նը և արդին Երեւան ղրկած է իր ներ

կայացուցիչը։ կառավարութիւնս ու՛ 

րախութեամբ պիտի ընդունի իր մօտ 

Հայաստանի Հանրապետութեան ներ

կայացուցիք։» 

Եւ արդին Հայաստանի Հանրապե

տութեան իտալիոյ ներկայացուցիչ^ 

նշանակուած է Պ» Մ* Վար ան դե ան որ 

ձեռնարկած է իր պաշտօնխն։ 

ձԱՅԱՍՏԱՆՒ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ 

Մեր ստացած տեղեկութիւննեըուն 

Համաձայն՝ Հայաստանի սաՀմաննե– 

րու Հարցը վեր քան ա լու վրայ է։ Ամե– ՝ 

նաղժուար կէտը, Աեւ ծովու վրայ 

Հողամասեր ունենալու ի*եդիրր լուծ– 

ւած է արդին ի նպաստ Հայաստանի։ 

ԵՐԿՐԻՆ ՄէՋ ձհՒԱՆԴՍՆՈՑ ՄԸ 

Ամերիկայի Հ. 3* Դ– Կարմիր Խա

չի խումրերը սկսած են Հանդէսներ 

կազմակերպել Ամերիկայի Հայաբնակ 

Fonds A.R.A.M



ISO ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

քաղաքներ ո ւ. մէք ե արդիւնքը յատկա

ցնել Երկբք*ս ս*էք ՀիՏեուելիք ձիւան» 

ղանոցի մը ֆօնտին։ 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՐԱՆԱԿԻ ՊէՏՔԵՐՈՒՆ ՃԱՄԱՐ 

Ֆրէղնոյի Տայ երիտասարդներու 

քսումը մը Հանգանակութեան ձեռն աթր 

կահ՝ է ե ա ռաշին արդիւնքը 230 տի 

ղրկած՝ է Պ* ԱՀարոնեանի Հայաստա

նի բանակին ան Արք ական սլէտքերուն 

Համար։ 

Նիւ՚Ե°րքԻ"* Վարդերես եան եղ» 

բայրներր մեղ ղրկած՝ են Հ. 3- Դ* ոսկի 

զինանշաններ փողկապի ասեղի ձեւուի 

ե լամբակի զարդի Համար շինուած՛ 

խնդրելով որ ասոնց արդիւնքը յատ

կացուի Հայ բանակի պէտքերուն Հա

մար Փարիզի մէք բացուած՝ Հանգա

նակութեան։ 

Հայկական բանակի սլէտքերուն 

Համար կը նուիրեն նաեւ. 

Միքայէլետն եղբարք (Ալճէրի) 100 ֆ. 

Տիկքն Ն* էթաՀպազ 40 ֆր» 

ՄԱՆ2ՒՍ9-ՐՒ ՃԱՅ ԳԱՂ.ՈՒԹԸ 

Մանլէ սթրի Հայ Երիտասարդաց 

Ակումբը Վարդանանց տօնին առթիւ 

Հանդէս մը կազմակերպած՛ է ե նա

խագահ Աբէէ Ծ* Վրղ՚ք* առա քար կու՛ 

թեամբ ՚ էրս Համակրանքի ու Հաւա

տարմութեան արտայայտութիւն որո

շած է Հայ բանակքն նուիրել երկու 

սաւառնակ։ Այս սաւառնակներու ար՜ 

ժէքը 2000 անղէ ոսկի նուիբած են 

20 Հոգիներ 10 Սա կան ոսկիի արձա

նագրուէլո վ։ 

ՃԱՅԱՍSԱՆԻ ՃԱՆ ՐԱՊԵՏՈՒՏ՚ԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱ8ՈՒ. 

8Ի2Ն ԵՐԸ 

Հայաստանի Հան բա պետ ո ւթեան 

ցարգնշ անակուած Հիւպատոսներն են 

Պ» f+աթաեան Ատիս ՛Ապա պա 

Պ* Ն Նէվրուզ ժընէվ, 

Տօքթ* Պ բա զի լ Պրազիլիա, 

Պ– Զամքէրթէնեան Անվէրս, 

Տօքթփ Ար սլան եան Աելասիկ, 

Պ* Ասաաուբօֆ Ֆին լան տի ա, 

Պ* Գէորգօֆ ճիպութի, 

իսկ դիւանագիտական ներկայա

ցուցիչներն են, 

Պ* ԹաՀթաճեան Կ* Պպիս» 

Պ* Դ* F աստր մաճ եան Ամերիկա, 

Պ* Մ* Վար անգեան Իտալիա, 

Տօքթ. կրէնֆիլա Գերմանի։ 

ՃԱՅԵՐՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Անգլ. խորՀրգարանին ոէք» աա– 

աասխանելով Լորտ Ա էս ի լի այն Հարց

ման թէ ի՞նչ միքոցնեբ ձեռք առնուած 

են քՒուրքիոյ մէք գտնուող Հայերու 

պա շտ պան ո ւթեան ր Համար, վարչա

պետ Լոյտ ճորճ ըսած է թէ «Կիլի

կի ոյ մէք ք արդուած Հայերու թք"-Ը 

կը Հասնի քօՕՕՕի և թէ ֆրանսական 

կառավարութիւնը ան մի ք ական միքոց

նեբ ձեռք առած է զօր* կուբօի ղրկե

լու Համար նոր ումեր ո րպէս ղի կի– 

itktn( խա զաղութիւն ր վերա– 

հաստատուի և թէ Հայերու, ղէմ նոր 

շարժումներ տեղի չունենան։ Ֆրան

սական զրահաւորն եր ես ղրկուած են 

Կիլիկիայ>։ 

*ԱՅ ԴԵՐԱՍԱՆԱՊԵՏԻ ՄԸ ՄԱՃԸ 

Պոլսէն Հասած թերթերին կ ՛իմա

նանք մաՀը մեծանուն դերասանա

պետ Մարտիրոս Մ ն ակեանի ։ 

Տ Ե Հ Ա Կ Ա Ն 

ՈՐթԱխՆԱՄ 

Փարիզի մէք խումբ մը երիտա
սարդներ կազմա ծ են մասնաճիւղը 
ԴաՀիրէի Հ ա յ Որբախնամ րն կերու
թեան։ 

Այս օգտաշատ ընկերութեան ան

դամակցելու պայմանն. է, տարեկան 

առնուազն 300 ֆր*է նուիրատւու– 

Fonds A.R.A.M



թիւն մը։ Այս գումարով որբախնամր 

որր մը կը սլա Հէն ո լիր ատուիս անու
նով ։ p 

ԼԱՅ ԿՍ.ՐՄՒՐ h*aae 
Հաքասաանի Հանրապետութեան 

Խնամատարութեան և Աշխատանքի 

նախարարի կո%իս պատասխանելով, 

Փարիզի Հալ գաղութին րազմաթիւ 

բժիշէլներ, ատամնաբոյժներ, գեդա՛ 

գորհներ, անձնուէր տիկիններ և պա

րոններ Հաւաքւելով Պատուիրակու 

թեան շէնքին մէք, կազմեցին մասնա– 

ճիւղր Հայ աս տանի կարմիր }ք}աչին: 

Առժամեալ վարչական ժողովի ան

գամ րն տրուեց ան. Տքթ» Ղազարոս" 

ԲժշկուՀի Գրքօեան, Տքթ* Համրար՛ 

ձումեան, Տքթ* ԱլլաՀվերաի, Տքթ* 

Արապեան, Օր* Հ* Ադամեան ե Տիկի՛ն 

Արսին էրկաթ։ 0-

Փոխ անդասներ րն տրուեց ան1 Տիկ* 
£ա ոա փ եան, Տքթ* Ս օ լաք եան ե Տքթ* 
Զաուշեան։ 

ԸնդՀ. ժողովը միաձայնութեամբ 

նախագաՀ Հռչակեց Հայաստանի Հան– 

Պատ* նախագաՀ Պ* ԱՀարոնեանը։ 

1ԱՅՍԼՍհՐԱԿԱՆ ՑՈՅՑ ՄԸ 

du արդու ե քաղաքացիի իրաւունք

ներու պաշտպան» ֆրանսական ընկե

րակցութեան նախաձեռնութիւնով 

Հայասիրական մեծ gnjg մր տեղի ու

նեցաւ Palais de la Mutuajité^ սրա Հին 

P U - * f B f ^ ա 
Ժամանակին առաք սրա Հը լեցուած 

Էր արդէն։ 

Օրուան նախա գա Հը, յայտնի երես

փոխան Պ* ֆէրտինանտ Պի՚֊իսոն բա

ցաւ Հանդէսը, բացատրելով Հաւա 

քոլմի նպատակը և այն պատճառնե՛ 

րը որ գիրենք կը մղեն մեծ Հա մակրո ւ– 

թեամբ գէպի այս մարտիրոս ազգը, 

Հայութիւնը պաշտ պան ելա.։ 

Յայտնի Հայասէր ծերակուտական 

Պ* Վիքթոր Պէրար՝ իր Համակրելի 

պերճախօսութիւնովը պատմականը 

ըրաւ Հայկական Հարցին և դրուագ

ներ պատմեց պատերազմին ԱԿԷԴՐՐ 

Դաշնակից պետութեանց մօտ էր և 

Հայ յեղափոխականներու, ըրած դի

մումներէն։ 

Պ* Պէրար իր անկեղծ ցաւն ու զայ– 

Րոյթբ յայտնեց, որ Դաշնակիցներու 

աններելի և թոյլ րեէՅ՚ացքր եղած էր 

պատճառը՝ որ պարտուած Թուրքիաս 

գլուխ բարձրացնէ, վերսկսելով իր 

բարբարոսութիւնններունե այս ան

գամ դաշնակից մեծ պետութեան մր, 

Ֆրան սայի դրօշխն տակ։ 

Յետոյ խօսք առաւ նախկին նա

խարարապետ Պ* Բիելրվէ» որ նկատէ 

առնելով Հայոց կրած տառապանք

ները ու անսաՀման զոՀաբերութիւնր 

ի նպաստ դաշնակիցներու դատէն, 

ամեսին աւելի արժանի նկատեց Հա– 

ազգը իր ազատագրման։ 

Վերքին բանախօսր եղաւ Տիկէն 

Սէվըբէ՚ե։ I 

Յարգելի յեղափոխականու 
Դ՛ե, ո» 

բուն կեանքր պայքար մը եղած էր, 

պատմեց թէ ինչպէ՞ս առաքին անգամ 
ոԼԼա1ո4 աձցեԼու-ք^\՝9-սՐ բնդունած էր 
վեՀոգի ֆրանսացի >- քա Հան այ ի մը, 
որ կուգար պատմելու Հայոց կո
րած տառապանքները, աոաքարկելով 
որ միասին աշխատին այս մարտէրոս 
ժողովուրդէն փրկութեանր Համար։ 

Համակրանքէ նամակներ ղրկած 

էին. Պ* Տրնէ ՚Բօշէն, Օր* Րիպինսօն, 

Պ* Ուլեամս, Լէօբոլ Ֆավր, Լօրա Պր՛ 

բայս, Պինժամին Վալըթօն, Պէլճ կըր֊ 

թական նախարարը, Պ* Կլաաըսթոե, 

կարտին ալ Մերսի է ե ուրիշներ։ 

Յունական երեսփ. ժողովէ անգամ 
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Պ* Աթոս անձամբ, կար՛դաց էր մէկ ՛նա
մակը, որով Ց ո յ ն ժողովուրդը իր եզ– 
բայ բա կ ան զզացուՏեերր կր յայ ան էր 
ու կ՚ողքունէր վերածնւող Հայաս
տանը։ 

Աամաէլներու րնթերցումին վռրք* 
միաձայնութեամբ քուէարկուեցաւ 
բա՛նաձեւ մը, որով ներկաներր իրե՛նց 
խոր համակրա՛նքը կը յայտն էին Հտյ 
ազգին ե դիմում կ՚ընէին դաշնակից 
սլետութիւններուն, փութացնելու հա
մար Հայաստանի աղա տա գրումը։ 

Հանդէսը ունէր նաեւ իր գեղար– 
ւեստական բաժ է՛ն ր։ Յայտնի երա
ժշտագէտ Պ* Ալի քսան եան ի Հեղինա– 
կութիւևներին Հմայիչ կտորներ նը– 
ւագուեցան quatior/r մր կողմէ։ 

Ֆրանսացի երգչուՀի մը Տիկքն 
Wuillemin Հայ լեզւով երգեց (լկանչէ 
կռունկ» ը ե (լԱզնայ օրօրեր։ 

Գեղարուեստ ական մասը սակայն 
իր Հմայիչ տպաւորութիւնը կորսըն– 
ցուց ուսանողի մը՝ Պ* Գայըգճեանի 
նորավարժ եըգերովը։ 

ճ– Ց. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԼՍԱՐԱՆԸ 

Փարիզի ժողովրդական Ակումբը, 
ղԱկաղէմի Լիւգօ»ի իր սրաՀը թողած 
ՐԼԼԱԼՈէ1 Հ* 3' Գտշնակցութեան ըն
թերցարանը Հոն փոխադրուած Է։ 

՚ Ընթերցարանը բաց Է ամին գիշեր 
ժամը Ցին սկսեալ, Հոն կարելի Է գըա* 
նել Փարիզի ե արտասահմանի րոլոր 
Հայ թերթերր։ Մուտքր ագատ Է։ 

18 Rue de la Sorbonne 

ներին Բբօֆ. Մարքուարի * 

'«L'origine de la reconstitution de la 
Nation Arménienne}) 

ԳԻՐՔԸ՛ թարգմանեց Տիկքն Մ արի կ. 
3* Բաս մաֆիան։ 

I ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ | 
ՎաՀան թէքէեանի <ւկէս Գիշերին 

Մինչեւ Արշալոյս» բանաստեղծու
թեանց Հաւաքածոն (1914—1918)։ 

Տպագրութիւն վՎերա ծնունդ» ի։ 
Գին Ց ֆրանք։ Գիմել խմբագրու

թեանս կամ Հեղինակին. 

9 rue du Boccador. 

#*# Աաացանք ԱաՀակ-Մեսրոպի 
երկու նոր Հեղինակութիւններր. 
«Անապատի Երգեր» ե <r Եղեռնի Յու
շարձան» (1916—1918)։ 

Տարագրութեան ընթացքին անա
պատին մ ԷԼ գրուած տարագրի կեան
քէ դրուագներու փունք մր։ 

Գին 3 ե 4 ֆրանք։ 

ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՊԱՐՏԷԶԸ 

Օր* Նիկողոսեան, վկայ ուա ծ ու
սուցչուհի մր ժընէվի քօնսէրվաթու– 
արի մէք րնղունուած շատ դիւրու
սոյց մէթոտով մը մանուկներուն կ ՝ա-
ւանգէ սօլֆէժի և դա՛շնակի դասեր. 

Հասցէ՝ Mlle. H* Nikoghossian 
6 rue St. Louis en l'Ile. Tel. Gobi. 15-̂ 3 
Օրէորդը կ՛ստանձնէ նաեւ Հայերէնի 
դասեր։ 

ՍՏԱՑԱՆՔ 

Պ էր էէն ի Համալսարանի ուսուցիչ 

Պ* Եղիշէ ճրկայեան երկու օրինակ 
Վերածնունդ» կընուիրէ Պարտիզակի 

ե Ատա-Բաղարի Ազգ. Վարժներուն։ 

Տպագրիչներու գործադուլին պատճառով վՎերածնունգ»ի ներկայ թիլը 
կը Հրատարակուի միացեալ և 24 էքերով։ 

Տնօրէն—խմբագիր՛ ՏՕՔԹ– Լ. ՃԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial du AVERADZENOUNT* La Gérante; Mlle S. LACROX 
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. ՏԱՐԱԵԱՆ 
Վ_ա՜Զ ա ո_ւս վա՛ն, դերձակ 

44, rue Latayette* 44 

ԱՀ* գլի ա կան Լ. ֆրանսական կեր սլա՛ 
սեղաններու ճոիէ աեսա1լներով ու իր 
ճաշակին, ձեւին ու կարթն շիքու– 
թեամրը կը գոՀացնԷ իրեն գիմող բոլոր 
աճաիորդներր։ 

<ԱՐՄԵՆԻԱ>\ 

քաջալերեցէք « Արմենիա ն շ աբաթա 
թերթը, որ 34 տարիներէ ի վեր Մար՝ 
սէյԼէ "էլ* ԿԸ Հրատարակուի (Բ• ֆոր 
թուգալեանի կողմէ։ Տրէլե* բժնգ* 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille. 

FOURRURES ՀԱՅ 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'Été 

Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix d'été RENARDS 

M O D È L E S N I C O L A S 
Matson A R O U T U N I A N 

ROBES, MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR 
Actuellement RÉCLAME %5 0 * 

M agasirt : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Station N.-D.-de-Loretle 
Tramways .- Carrefour Çhiîeaudun 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին 3 տլր.։ Հասցէ1 

7, BennetSt. BOSTON Mass. 

՚րաղքա. Ագգային Գրական 
կ Ր Հրատարակուի շա– 

րաթր երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆր+t Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

ՑՈԻՍԱԲԵՐ 
ե գի սլա ա Հայ Լրագիր, Ագգային, 

Գրական ե ՛քաղաքական կր Հրա
տարակուի շարաթր 3 անգամ Տարե
կան բաժնեգինն է 30 ֆր* 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE 
(Egypte) 

աթերթ ագգային, գրական ե 
քաղաքական 

Հասցէ, Journal Guiliguia» Rue Di* 
van Yolou, ADANA 

Բաժնեգի՛նն է 60 ֆրանք, գիմն– 
ա դրու՛ժ եան ս։ 

Օր 

խմր 

Օրաթերթ ազգային, գրական ե 
քաղաքական։ 

Հասցէ, Imprimerie KechichianSMYRNE 
Բաժանորդագրուելու Համար դիմել 

nj՛մրա գրութեանս։ 

Բաժնեգինն է 33 ֆր. տարեկան։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ– 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) 

կը Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե 
Շաբաթ օրերր։ 

Հասցէ, Journal Arménien HAYAS-
TÀN Rue Br. Miladinovi 21—Sofia 
(Bulgarie) 

՚ Բաժնեգինն է Տարեկան 30 ֆր* 

Fonds A.R.A.M



ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՀԱՅ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ 
ՎԵՐԱՊԱՀՈԻԱԾ ԳՐԱՄԱԳԼՈԻԽՈՎ 

• X I 

Maison de Commerce Arménienne 

17 Rue de l'Echiquier Paris (iOme) 

Հաստատութիւնս ամե՛ն կողմ զա՛նուող Հայ առեւտրակա՛ն՛ներու զիւ
րութիւն մր ընծ՜այելու ՛նպատակով .կազմուած, կը կատարէ՝ գնումներ Ֆր– 
ր ա՛կս այ ի Հրապարակներէս, յան Հնար արութիւնն եր, ապրանքներու տեղաւո
րում եայլն։ 

կր զրկէ նմուշներ ամեն տեսակ ապրանքներու ե կը պատասխանէ 
գործառնութեանց մասին եղած՜ Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերանոց թե մէք կը գտնուին մեծ քանակութեամբ. 
Eau de Cologne aux parfums d'Arménie. 
Crème de beauté « Chouchan » >՝Éfoit, 
Dentifrice du Dr. Léon. 
Ատամնաբոյժի վերաբերեալ ամեն տեսակ գործ՜իքներ ե պիտոյքներ։ 
Ամերիկային Հասած՜ Հայ եբգերու ֆօնօկրաֆի նոր բլաքներ երգըւած 

Ա. ԱաՀմուր՛ատեանէ, Տիկին Զ* Փան ո սեան է և fi*. Պէզտզեանէ։ 
Այս բլաքևերր կարելի է գործածել միայն փոփոխելի ասեղներով, ա ղա

ման ղէ ասեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուխները կարռէի է փոի*ռլ տալ շատ 
աժան գինով։ 

Սոյն բլաքներէն մթերք մը կայ նաեւ Պ* Հայկ-Արամ ՚Բիպարեանի մօտ 
46 Av. Secretan Paris. * 

Յատկապէս շի սել տուած՛ ենք ինքնաՀոս գրի՛չն որ «Arménie պիտակով 
և ոսկի ծ՜այրով։ Ուրիշ ԴրիՀ֊՚որէ աւելի տոկուն և աւելի աժան։ 

«Վերածնունդդ ի Տնօրէնր, ր/լտլով միաժամանակ վարի իր այս Հաս
տատութեան, դրամական բոլոր առաքումները (յէք կամ մանտաբօսթ) պէտք 
է ըլլան Տ°քթ* Լ* Համբարձումեանի անունով։ 

ներկայացուցիչներ ունինք կ* Պոլիս» Իզմիր» Պէյրութ, Բօրթ-Աաիտ, 
Գա Հիր է, Ազեքսանգրիա, լՀավա, Մ ի լան, Աարսէյլ, Լիօն, Լոնտօն, Ա ան չէս– 
թրբ» Նիւ՚Եօբք* Նիքակօ, Աւաշինկթըն, Պօսթըն, Րիօ տը էանէյրօ, Պուք– 
րէչ» Աօֆիա, Ատիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր և փութկոտ գործունէութիւն։ իւրաքանչիւր յանձնարա՛
րութեան պէտք է միացած՝ րլլայ կանխիկ փոխարժէքը։ 

Սեր շինքին մէք փոխադրուած՛ է նաեւ «Վերածնունդ՛»ի գրատունը ուր 
պէտք է գի մեն արտ ասա Հմանէն գիրք ուզսզները, իոկ Փարիզի մէք պէտք է 
դիմեն «Վերածնունդդի խմբագրութեան։ 
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D i r ec teur ~ P o n d a l e u r ï'֊-

P LÉON H A M P A RTZO U Ml A N, ~i 6, Boulevard St-Denis — PARIS (Xe) 
T é l é p h o n e : N O R D 69-51 
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՚ Ս - ֊ ւ ՚ ւ ւ ա ւ ւ ՚ ւ դ 
կը Հրատարակուի ամէն շաըաթ j 

Բաժանորդագին է ամէն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ և ամէն գրութիւն ղրկել Տնօրէնի Հասցէէն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ 
ՀՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳԺ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

Ifll ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ՚ ՊԱՐՈԻՆԱԿՈԻթԵԱՄԲ 

ԲԱԶՄԱԹԻՒ Ս.ՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. • 

Գեղարուեստ ական գունաւոր նկարներ՝ Արշակ ֆէթվաճեանէ, Վ. 
Ա՝ ախոխեանէ և. Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ունին1 Ա. ԱՀարոնեան, Ա. իսաՀակեան, Սիամանթօ, 
Վարուժան, Ա՝ինաո Գէրաղ, կ. Բասժաքեան, Բրօֆ. Ա. Տէք 3"*կ"բեան, Ա. 
Աև տօն եան, քիաֆ. ՀԼարղարեան, Ար՚մէն-Գարօ, Վ. թ՛աթուլ, Ռ՛ սիշժանեան, 
(ք. Վարանղեան, Ս. Յակոբեան, Օր. Լ. $էմիրճեւսն> Մ՛ Պարսամեան 
Հ. Զարգարեան, Գարեգին Վրղ. 3* ճ՛ Աիրաքնի, Արսէն-Երկտթ, Մ՚ Տ>անան, 
Տօքթ. • կարօեան, ]ը արա զան և երիտասարդ գրողներու խումը մր։ ՀՎ 

ԳԻՆ 12 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ ՄաՆո՚ձ,, ՚ մաՆ«'Ս.աԼ 

ա ՜ ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿեԱՆ . ՚ Խ է 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱԳ՝ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչպէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական, 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ-ԲՈԻՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի– 
մել 18,' rue de la Soi'bonne. ժամադրավայրը րոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ճԱաՐԱՆինմէչ կարելի է գտնել արտասաՀմանեան րոլոր 
Հաւերէն թերթերը։ Métro Saint-Michel — Odéon 

ՖՐԱՆՔՕ J.IIB . £ՆԿԵՐԱԿ8ՈԻ1«Գ.Ին 
ԷՕԶՊԷԿԵՕձ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա/ուան Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 
Կ Ս. Ն Ս, Ն 9 Դ . Ե Ր Յ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Cléry PARIS 
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ՇԱ՛ԲԱԹ՛ԱԹԵՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԻԱ%Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ % ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ / / — 21 ՄԱՐՏ i920 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն 

§ Ի 1 Չ 1 8 Ո Ի 1 տ , ք 08ԱՐԷՆ1 
ա — — y ՝ տ 

կիլիկեան վերջին եղեռնը աւելորդ անգամ մր ես եկաւգ ապացուցա

նելու սա բացորոշ իրականութիւնր, թէ ^օտարներին չկա լ յոյս»։ 

իւրոսլան տեղին իսկ չշարժեցաւ այս նոր եղեռնին ի տես։ 

Մէկ քանի Հարցապնդում* կտրուկ ^ու դիւանա գիտական պատաս

խաններ, Համակրանքի խաղալիկ դարձած՛ ցոյցեր ու միթինկներ ե աՀա ամին ր։ 

ի՞նչ բրաւ էյւրոպան։ 
Շատ բան կրնար լ ն ե լ և չըրաւ, րայց յնչ որ բրաւ, նա բրաւ իրեն 

Համար՛, իր իսկ շաՀուն Համար։ 
՛Լորին մեր արիւնի գնով օգտուեցաւ ան.*.։ 

կ սպաս էինք որ Դաշնակից կւրոպան յարգէր իր ստոբագրութիւնը* 

^ՐԲ Ւ՚^Ք մեղադրէր ու֊րիշր* 

քԻուրքիոյ Հետ կնքուած զինադադարի պայմաններուն մէջ, յատկապէս 

դրուած՛ պարբերութիւն մր կար որուն Համաձայն, Հայաբնակ նա Հան օնե

րուն մէջ, թուրքերու կողմէ ամենափոքր խլրտում մը, անա պա Հո վութիւն 

մր պատճառ պիտի ըլլային որ Դաշնակից բանա1լներր գրաւէին այգ նա– 

Հանգներր։ Այգ թուականին ի վեր խլրտում ու անապաՀովութիւն միայն 

կր տիրեն ՛Հայաբնակ նաՀանգերու մէջ, և այս պարագան քանի1 քանի՝ առիթ

ներով ցոյց տրուած՝ է Դաշնակից պետութիւններուն, որոնք արգին շատ 

մօտին տեղեակ էին այս ընդվզեցուցիչ կացութեանր, ե սակայն կր տնային 

միշտ նոյն ան տարբերութեան և նոյն ֊Հանդիսատեսի դերքն մէի 

Խաղաղութեան այս շրջանին մէջ 20000 Հայերու գեռ անթաղ ղիակներր 

"i.fài. ձՓ՚՚Ւ՚^Տէ՛" ղաշնակիցներու մեզի Հանդէպ բռնած՝ ղէրքԻս* 

՛Բանի մը Հայասէր ֆրանսացիներ ճառեր խօսեցան—- ե այն ալ Հայ ե" 

բու թելադրութիւնով — միթինէլներ կազմեցին ու բանաձեւեր քուէարկեցին։ 
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Դաշնակից պետութիւնս եր ու Բարձրագոյն իյորՀուրդը, ազդարարագիր 

մր ղրկեց ԹոՀ֊րքիոՀ* ՚ս^ան VUJU ^ft ադդարարագրերուն որ քԻուրքիա վար֊ 

ժուան էր ստանալու է ւր ոսլայ էն Հայկական յարդերէն յետոյ։ Հա 

Անգլ. խորհրդարանին մէֆ ^վարչապետ Լոյտ ճորճ, բաւականացաւ 

Հաստատելու թէ ^1իլիկիոյ ^է^_ քարդուան Հայերու թիլր 43000ի կը Հասնի 

և թէ դաշնակիցիներու կողմէ անՀրաժեշտ Հրամաններ տրուած են ուր որ 

անկ է, որպէսզի նմանօրինակ դէպքեր չկր1լնութն։ 

Լրօտ Պրայսի, մեն՝ Հայասէրի Հարցապնդումին ի պատասխան, Լօրտ 

Փրրզրհ ցաւով կր Հաստատէ կոտորան՛ը և կըսէ թէ՝ նկատելով որ ^իէիկիոյ 

Հայերու պաշտպանութիւնը Ֆրանս այ ի յանձնուան է, նա ան Հրաժեշտ մի

ջոցներ ձեռք առան է արգիլելու Համար կոտորանները։ • 

իսկ ֆրանսական պաշտօնական շրֆանա!լներու մէ£, միշտ նոյն գթա
սիրտ արտայայտութիւսներուն կր Հանդիպինք։ 

Անցեալ օր, երր առիթը ունեցանք դէմ առ գէս՝ գտնուելու Ֆրան սայի 

Հանրապետութեան նորրնտիր և Հայասէր ն ախ ա գա Հին Պ* Տէշս՚նելի "֊ Հայա

սէր նախկին նախարարապետի մը Պ* ԹՓ՚ւրվէէ* ո ւ ^՚ՐՐ խօսակցութիւնը 

դարձաւ Հայկական ֊վռր$քւն կոտորածներուն՝ այս վ^Ր^ի^Ր բաւականացաւ 

միայն ըսելով» a խեղճ Հայաստան» խեղճ Հայեր, շատ ցաւալի է՛ այս»։ 

Պ* Միլըոան, Ֆրան սայի այժմու նախաբարապետ ր, խորՀրղարանի րէ՛ 
մէննոյն բանը ըսաւ, աւելցնելով ճիշտ իր անգլիացի պաշտօնակցին նման 
թէ1՝ պէտք եզան մի^ոցներր ձեռք պիտի առնուին։ 

Մեզմէ զատ ոչ ոք գիտէ այս զպաշտօնական խօսքերուդ–իմաստը, 
a ի ճ ա պ ը ն ա պ ա ք ա ր ը զ», մենք վարժուան ենք լսելու այս պարբերու– . 
թիւնը։ 

Պոլսոլ Պաարիարքո։բանը ճարաՀատ, նոր դիմուեներ է րրան՝ թուրք 
նախա բարաբներուն, որոնք կը պատասխանեն թէ՝ չեն կրնար Պոլս£ն ու 
ի զմիտ էքն անդթն գտնուող Հայերու պաշտպանութիւնը ստանձնել, և թուրք 
ազգայնական շարժումին արգելք ըէէտլ։ 

ԷԼ արդէն նորութիւն մը չէր մեզի Համար այս պատասխանը։ Գի՛ 
տենք որ թուրք կառավարութեան իսկ գիտակցութեամբ կր կատարուէին 
այգ կոտորանները։ 

՛ԷԼ Հիմալ կրկին ղի ման ենք էւրոպային՝ որպէսդի ՜նա վճռէ ու կա

տարէ ժեր արդար իրաւունքներու պաշտպանութիւնը։ \}ւ կարն ելով որ ^ 

դաշնակիցներու մօտ մէկի տեղ երկու պատուիրա՛կութիւն բաւական չէր» 

Պատրիարքն ալ դրկ^ցի՚սք» խորՀելով թէ՝ գուցէ անոր սեւ սքեես սւ թաւիշէ 

գտակր որոշ ագդեցութիւն րնեն դիւանագէտներուն վրար 

Ամերիկային Հարիւր եպիսկոպոսներու կողմէ Հալերու ի նպաստ գի՛ 
մունն անգամ դժուար թէ ազդան րԱան արդէն տրուան որոշուսներուև վրայ։ 

Աէկ բան միայն յայտնի է եւ շատ որոշ կերպով. 

Դիւանագիտութիւնը կր շարունակէ ճառել, դաՀիճները սանձարձակ 
իրենց դանա1լները կը սրեն, ու մենք սին յոյսերով օգնութիւն կ՛սպասենք 
Եւրոպայէն։ Մինչեւ ե՞րր... 
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# * 

Զիւսն է!_եր» ԴԷՂ՚՜^՚Լ1՝ 

Զոր եր ԷՀ շռեր, 

Սար երր հասկեր։ 

՛հաշա ու ղուրան 

կողքերու աակ արեգական 

/՛ար ձեր են սով 

Ալիքներու փրւիուր-փրվւուր, 

Հ*Ս"ա բաշերով։ 

Մի բարակ քամի 

Օուբա պաղ շրթունքով 

Կուղայ Հեոուէն* 

Իրիկւան զանգի անո՛ւշ ղօկան£ներ 

Գրկած կ*բերէ քամին իր ձեան էն. 

Տաւարի p առա չ ու շներու Հաչ 

Հաւաքեր, բերեր, կառնի, էլաանի 

ա, Ծովերր ձիւնի։ 

Արեւն անզօր՝ սարի գլխէն 

րրեքւեր Է սա ծ. 

Գէզերն ամպերով կարմիր բոցերով 
Վաուեր, կր հ խան. 

Լուռ է քարի պէս* 

Զէն-եպաուն Հ*կայ: 

էս ով է էս պէս y 

(/՛էնա՛ կ, անընկե՛ր, 

՛Ցուպը ձեռին, 

Սասն՝ ուս էն կախ, 

(TԷ2_քին մախաղ, 

. Գլուխը քաշ՝ լուռ կ*երթայ։ 

Ջի վախենայ րուք-բորանէն, 

Զի վախենայ գայ լ– գաղանէն , 

Ական£ ղոահ ձէնին զանգի, 

քՒէՈ կծիկը իրեն մաքի 

՛Ար ձա կեչո վ՝ 

Գլուխը քոյ շ լուռ /լ երթայ... 

Ահ– Ւ՝ՍԱ՚1ԱԿԵԱՆ 
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ւ ւ տ Ս ա . ! »ՆԴՐԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ • 
H M 

(Շար, եւ» վ ե ր ջ ) տհ* 

՛Ներսէս .պատրիարք իմա՛նալով որ Բերլինի մէջ ՎեՀաժոզով մր պիաի 

գումարուի, ա%մի^ապէս է/րիմեան Հայրիկ ու ՛խորին Աար֊ՊԷJ ֊ծ սրբազան՛ 

սերը՝ Ատեփան Փա փա զեան ի ո՛ւ Մի՛նա ս Ձերազի ընկերակցութեամբ իւր ո պա 

ղրկեց» Հայոց ցաւերն ու պա Հանձներ ր ներկայացնելու^ Համար Մեծ՜ Պետու

թեանց։ Աակայն այս դիմումներն ա պարզիւն մնացին։ Եսկ ՚ դարձեալ Ա֊նգ– 

լիայի դրդումով1 Այ-Ատեֆանոսի Դաշնադրութեան բոլոր յօդուածներուն 

Հետ մեր դժբաղդ 10բղ լ օ դո Լածն ալ կրճատուեցաւ ե մեզ տրուեցաւ \01 րգ 

յօդուած՜ը, որ կրսէ*. 

dԲարձրագոյն Դուռը յանձն կ՚առնէ առանց այլեւս յապաղման1 Հայոց 

բնակած՛ գաւառներուն մէջ տեղական պէտքերուն պաՀանջած .բարլոքում\ 

ներն ու բարեկարգութիւնն երր գ ործա գրել, ե իրենց (Հայոց) ապահովութիւնն 

երաշխաւորել երդերու ու ֆէրքէսներու դէմ։$ԼԱյս մասինդ ձեռք ֆառնուած՛ 

միջոցներու վրայօք՝ անիկա (p. Դուռը) պարբերաբար տեղեկութիւնն եր պի

տի տայ պետութեանց, որոնք անոնց գործ՛ ագրո ւթեան g վրայ պիտի Հսկեն։» 

Դաշնագրերով խոստացուած՛ ե d առան g այլեւս յապաղման» գործա 

ղրուելիք բարենորոգումները չկատարուեցան սակայն, այնպէս որ կ. Պոլսի 

դեսպաններր՝ ՎեՀաժողովին երկու տարի ետք, 11 Յուսիս 1880ին, ստիպ– 

ո լեց ան իրարու Համանման ծ՛անուցագիր մր ներկայացնել Բ* Դրան, 

Հետեւեալ դիտողութիւններև ընելով Հայոց մասին* &1թ 

վ.1878 Տոկէս դաշնագրին 01րգ յօդուած՛ով Բարձրագոյն Դուռը 

յանձն առած՛ է անյապաղ գործադրել այն բարենորոգումները ու վարչական 

բարեփոխութիւնները1 զորս Հայաբնակ նաՀանգներու տեղական շաՀերը կր 

պաՀանջեն, ե երաշխաւորել նաեւ՛ այս ժողովրդին ապահովութիւն ր ՚Բրգերու 

ու)է Ջէրքէսներու յարձակումներուն ու վայրագութիւններուն ղէմ, ինչպէս 

նաեւ այս մասին առնուած քայլերու արգիւնքր տեղեկացնել պետութեանց, 

որոնք անոնց գործադրման վրայ Հսկելու պաշտօն ս տանձն ած են։ 

«Այս մասին (%* Վ* Բրիտանական) կառավարութիւնը տեղեկացած է 

որ Բ* Դրան կողմէ ոչ մէկ ֆանք եղած է ծանօթացնելու այն քայլերը զորս 

Դոլռր պիտի առնէր, յարգելով Բերլինի դաշնագրին 01րգ յօդուածին աայ 

մանները, ոչ ալ ո ե է կարգագրութեան ձեռնարկած է Պետութեանց կողմէ 

գործ գրուելիք Հսկողութեան մասին։ 

(ձՊետութեանց ներկայացուցիչներուն կողմին եկած բոլոր տեղեկա 

գիրներր կր ցուցնեն, թէ այս նաՀանգներու կեանքը ողբալի է։ (%. Վ. Բը~ 

րիտանական) կառավարութիւնը չի կրնար թողուլ որ Բերլինի դաշնագրին 

մէջ իրերու այս վիճակին բարեկարգման վերաբերեալ պարբերութիւններր 

մնան այլեւս մեռած տառ։ Ասկէ դատ անոնք Համոզուած են, որ Պետու– 
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թեան g մի աՀա մուռ և անրնդՀատ ճնշումը մէայն կրնաք ՚-^ղել Բ. Գուռը՝ 

կատարելու այս մասին իր պարտականութիւնը։ Հետեւաբար^՝ ՚ (Ն* Վ» Թրի" 

տան ական) կառավարութիւնը* ՐԱաԼոՎ ք՝ռՐէէ ւ դա շնադրոլ-թիլ<նն ստորա՛ 

գրող պետութիւնն երէքն մին, պարտ կը Համարի պա Հանձել այգ դաշնագրին (>1 

յօդուածին անմիջական ու լիու֊լի գործ՛ադրութիւնը։ Էլ կը Հրաւիրէ Ա: կ. 

*Լ, Սուլտանի ՝ կառավարութիւնը՝ որ բացորոշաբար յայ անէ, թէ որո՞նք Ե՛Ն 

այղ յօդուածին արա մա դրութիւնն երր կատարելու Համար իր առած քայէռՐԸ^>։ 

Այո մասին՝. fi. Գրան պա տա սի։ ան ր (& Յուլիս) խուսափողական էր, 

ուստի՝ դեսպաններն ստիպուիցան 1880 Աեպտ. 7—/էին Հաւ՛աքական 

ծ՜անուցագրով մը դիտողութիւն րեել Գրան։ Բայց այս քայլն ալ ոչ միայն 
• 

ապարդիւն անցաւ, այլ եւ Հայոց դէմ կատարուող Հալածանքներն աւելցան 
ու ժողովուրդը սոսկալի խժդժութիւննեբու մատնուեցաւ, որուն իբր Հետե
ւանք՛ Աարօի, Աւետիս \,ադարբէկի, fo՛ան Աղատի, Յա կոր Աեղաւորեանի, 
օմաւոնի, Գ. Ղյսրաճեանի ե այլոց ձեռքով էւրոպայի մէ£ Հի լքնուեցաւ ձՀըն– 
չակեան Յեղափոխական կուսակցութիւներ (1887), որ ժողովուրդը յե
ղափոխութեան պատրաստելու ^Համար $ Հնչակդ անունով պաշտօնական 
թերթի մր Հրատարակութեան ձեռնարկեց։ 1800ին ալ ՚Բրիստափոր^Ա՚իքա– 
յէլեանի, (եոստոմի ու Սիմոն Տէաւարեանի նախաձեռնութեամբ էլ ո վկա սի մէֆ 
կազմուեցաւ ճՀ. 3* Գա շնա կցական կուսակցութիւներ, Հւ ՀիՏեուեցաւ կու
սակցութեան բերան ՀՀԳրօշակ» թերթր։ 

Ագրի պա սեան ի րնդՀարումէն Ա Ա արգիս կուկունեանի արշաւանքին 

ետք՝ Հայոց կրած՝ ՀարստաՀարութիւններուն ՝ վերֆ տալու Համար ոտքի 

ելաւ Ա ասուն Jj^ բայ g կառավարութիւնը թնդանօթի բռնելով ֆնֆեց փճացուց 

Աասունի գրկթէ ՐՈԷՈՐ գ/1ւԴ^*ՐՐ (1894)։ Ասոր վրայ Կ» Պոլսի եւրոպա

կան գեսպաններր p. Գրան ընդունել տուին Հայաստանի վեց նա Հանգն ե՛ 

բուն մէ^ — կաբին, Վան, Բագէ շ, Դիարրէքիր* Աեբաստիա " ւ ֊ ի) ար բերդ — 

բարենորոգուՏեեր մտցնելու նոր ծրագիր մր (11 Մայիս 1803)։ կառավարու

թիւնը այս ծրագրին պատասխանեց 1808—9Ցի աՀռելի Հարդերով, որոնք 

1000 Ապրիյի" կրկնուեցան Եի[իկիայի մէֆ* Օօի կոտորածներուն լուրը 

Հասնելուն պէս Զէյթուն՝ ապստամբեցաւ, ե քառասունրՀինգ օր կառավա

րութիւնն զբաղեցնելէ ու քանաբար կռուելէ ետք՝ պատուաւոր կերպով վար 

գրաւ զէնքերը (1896)։ 

է008ին «Օսմանեան Ա ա Հման ա դրութիւն ՝$>ը վերստին գործադրութեան 

դրուելով1 ՛թ՛ուրքերը կեղծ՝ Հաւասարութիւն և եղբայրութիւն քարոզեցին, ե 

բանտերու զռներր բացին։ իսկ 1014ին (հուս կառավարութեան նախաձեռ

նութեամբ կ. Պոլսոյ մԷՀ Հայկական բարենորոգուՅեերու նոր ծրագիր մը 

կազմուեցաւ, որուն Հետեւանքով՝ Հայաբնակ գաւառներու Հսկողութեան Հա

մար թուրք կառավարութեան կողմէ երկու եւրոպացի քննիչներ նշան ակ-

ri լեց ան,— ՝Հյորուեգիացի Հօֆ ու Հոլլանդացի Վես տենենկ € մարզպանները», 

— որոնք Հազիւ թէ ասիական Հողին զբայ ոտք կոխած էին՝ մեծ պատե

րազմը վրայ Հասաւ, և ամին բան վերՀ գտաւ։ 
՛Հիմա Հայր պէտք չունի «բարենորոգումներու» ծրագրի, տյլ պէտք 
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1S8 Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո հ Ն Գ 

ոմնի զէ՛նքի և ուտեստի, քանի որ 1918 Մայիս 28էն ի վեր գոյութիւն ունի 
Հ ա յ կ ա կ ան յ&կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ ի ւ ն մր, որ իրականա սուսն է մեր եր
կար տարիներէ ի վեր երագած անկախութեան։ 

I ՎեՐԼՈհԾԱԿԱՆ|փՈՐՑ|§ ՕԻԱՄԱՆԹՕԻ^ | 

Սիամանթօի երկրորդ երկը կր կազմեն «Հոգեվ՛արքի և Յոյսի $աՀերյ>ր 
գրուած 1897—1907, ժըեէվի, Փարիզի, Լէյզէնի, Լօզանի ե Ուշի ի մէք։ Ու 
շագրութիւն լնենք այս թուականին, 1897, որ աւելի մօտիկ վաղորդայ՛նն է 
առաֆին1 շաբդերուն։ իսկ աքն Հինգ քաղաքներր զորս թուեցի քիչ առաք, 
ոոյց կ ո ււո ան դարձեալ բանաստեղծին թափառական վիճակր։ Անոնցմէ. Ժր– 
նէվը՝ա՛շատ մեծֆ ազղեցութիւն ունեցած է պարմանիին վրայ։ Ատեն մր 
քհուսոյի Հայրենիքը Հաւաքուած էքն գրեթէ բոլոր մտաւորականներր մեր 
ցեղին։ Հոն կր խմբագրուէր «.Գրօշակծր, Հոն էր %արիպր, ազատութեան 
ճանապարՀին, Հոն էին մեր բոլոր Հսկան երր որոնք Հերոսներր սրտազինե՛ 
ցին, ու փառաբանեցին անոնց գեղեցիկ մա Հեր ր։ տ|| 

Այսօրինակ բոցավառ, ե Հայրենաբաղձ մթնոլորտի մր մէք ծաղկեցան 
ամենաբոսոր Հ–՛ ե ամենամռայլէ ծաղիէլներր Սիամանթօի ներշնչումներուն* 
Արիւնքն երգիչն եղաւ ան։ Արի՛ւնն Է որ Հոսած Է անոր քնարին լարերին, 
մեր զոՀերուն ու մարտնչողներուն արիւնը՝ որուն գերագոյն ոյժին Հաւա՝. 
տացեալն Էր ինքր, ե ա սլար գիւն օրէն չէր քանդակած իր Հատորին– ճակա
տքն վրայ, (որովՀետեւ ամին գեղեցիկ Հատոր մեՀեան մրն է իեծի Համար), 
էոքիէէոի սա խօսքր* 

((Արիւնը և եղբայրակցութիւնը ամենամեծ ոյժերն են))։ 
ինչ Հոգեվարք ե ինչ Յոյս երգեց ան, երբ արդին ՀաՀերր կը մարէին 

մեր մայրերուն Հեծկլտանքին, երբ բանաստեղծ ր ուզած էր քաղցբաՀոս սր
բին գով մը երգել. ՚ա&Հ 

((Աղա ման դե ա ք ասուակներն ե թռչուններն Հայրենագեղ)) 
ե աՀա՛ անոր • 

((Շունչը յիշաա ակներ ու զարթնումէն յանկարծօրէն մեռաւ» 
եւ երգին տեգ, 

((Շիթ աո շիթէ շիթ առ շիթ$ արցունքներն են որ ինկան վար*** 
«.Այսպէս քանի՜ քանի՜ արեգակներ մեռան, 
((Բայց քնարիս լարերը դեռ թա՜ց են, եղբայրներ, դեռ իր լարերը թաց են, 
((Ա՜Հ» ԳԸթացիք մաաուըներուս, ե թո՝՛դ երգերս մրրկին***)) 

Ան վաղը շատ աւելի Հզօր շեշտ եր ու մէի շատ աւելի բարձրացած 
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ու մրրկայոյզ ալիքներով պիաի երգէ այն արիւնը զոր Հայ բանաստեղծներր 
<( Եղբայրներու գլխատումէն իրենց մաքին մէ£ ըմպեցին...)) 

Ի՜նչ ա դնուասլա շ տ օրէն տիւ րա սարսուռ ու մա Հա դող քերթուածներ ես 

ամենքր որոնք՝ Հոգեվարքի և յոյսի քաՀեր՝ 1լր պլպլաս ու կ՚առկայծին դամ

բարաններու լռութեան ու գի լերի՛ն ս^էք*** ^ ա յ ց արիւնը իյաւարի՛ն մէք ալ կը 

Հոսի, լռութեան ՚^է՚ք ա լ կ՚երդէ* անոր անդիմադրելի զօրութեան ե. Հոսան

քին մէք է որ Սիամանթօի քնարին լարերը կը Հնչեն։ 

Տեսէ՛ք թէ ի՞՛նչ է այդ արիւնը բանաստեզ ամար որ գեղեցկու
թեան ու սիրոյ ողրերդութիւնր լսեց իր արուեստին խելացնոր տ առա պան– 

ՔԻ՛Ս մէք. ա § ւ՛ շ I § v ա , y ա 

Ծ /՚արբտսրո սներ էն թափուած արի A ԷՀ, կեանքիս աոշեւ այն կմախ ա ա ես ի չ 

աւաղ անն էր, 
ս Որուն խորերը, ես քանի՛ անգամ, մաքառումի և ուխտի արդար 

ընկերներուս Դե ut, 
«Իմ նորավարժ քնարս, գրիչս, սուգերու սրինգս ե անրի ծ սուրս արծաթ եայ 
«Եկայ, եղերականօրէն, աՀաւո՚ր մկրւոութեան Ար Դամար, անոր մէ^ր 

թաթխելու. • • » 

Երազներու Հիւանդագին ե սպիտակ տղան Լէյղ^սի «ստնաթօրիոմ»ր, 

իր ղալկաՀար մատներուն տակ, իր ի՛սկ Հոգեվարքին մէք ցեղին Հոգեվարքը 

լացաւ... Ա՝աՀուան տեսիլքով ու չարչարանքի երագներով ազօթեց ան, ե 

Հոգեվարքի իրիկուններէն վերք աւերումի գիշեր մը իր Հոգին Յիշատակի և. 

Գթութեան աղաղակն երր լսեց Հեռաւոր շիրիՏներէ^և Հասնող... րայց միշտ 

յ աճ ա խ ան քև ունեցաւ արիւնին որ խաւարին պատանքներէն Հոսեցաւ բար– 

ձրակոՀակ ու մռնչա ձայն ալիքներով։ Ո՛– վերացումի խելայեղ ն ո պաներուն 

մէք ան երգեց. 

(( Ո աք եր ուս տակ աւերակներ եմ տեսած, ե լուսամուտէս դուրս Հա դարա

ւոր մեռցուածներ..* 

«Ս ուր եր շողացին,, ձգեց է՝ ք ղի*՛, ո վ ակարութեան կապանքներ, 

գեռ սուրեր կր շողան, 
{(Եւ բանաստեղծի աչուըներս ՛որի ւն, արի՛ւն, տրի ւն է որ կր տեսնեն... 

.ե «Ասպետի երգնխն մէք միեւնոյն տեսիլքը՝ որ միշտ կը Հաչածէ իր Հոգին. 

HH անգ մի1 առներ, կար մի րն Է, կար մի րն Է, կարմիրն աԴեղ արիւնին... 

Գերագոյն ու ճակատագրական Հորիզո՛նն Էր անիկա որուն մէք ծած -
կըւեցաւ անՀետօրէն ի՛նքր մեծ՝ րանաստեղ Vb ալ... 

ի՜նչեր պիտի ուգէի կարդալ ձեզի այս Հատորէն, եթէ երկար ժամա

նակ ունենայթնքէ^աԲ^սնական խորունկ ու կատարեալ վերլուծում մը մի 

Համարէք այս դասախօսութիւնը որուն միքոցաւ ես կ՛ ո լզէի որ մենք ա մէնքս 

ալ Հաղորդուէինք ^Հայրենիքը երզոզն բանաստեղծի մը ան մա Հա կան Հոգիին 

Հետ։ Թոյլ աուէք որ րնեմ քանի մէքրերուՏներ, և յետոյ փակենք դուռն ալ 

այս մեՀեանին, որուն սիւներուն վրայ կր թանձրանաք րաի՚լնր՝ վարդերու 

ծ՛իրանիին ու դափնիներու դալարին մէք։ րայց պէտք է սրտազինուիլ, որով՛ 

Հետեւ քայլ մր անդին ուրիշ մեՀեան մը կը տեսնեմ որուն աւերածները 

արիւնի ծովի մը մէք կը խարակուին... 
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Անյուսօրէն երդուած ըմբո ստացումներէ վերքը1 յոգնութեան խալարը 
կ՚իքնէ Հոգեվարքի քաքերուն վրայ։ Բայց այս անգամ քերթողը Հաղբիւրնե– 
րու պայծառ տղան» է որուն 

«Հոգիի՛ն վրայ լուսինը կը ձիւնէ*** 
Ան կր խօսի ուխտաւորին Հետ* 
\(Գիտեմ* սքեմիդ մէշի վանականի իրանդ ոսկիէ 
((Շատ ապրուած աստուած ի մը խոն քէնքն ունի***)) Ճ > Հ ՛ ^ 

((** ,Ո Լ ես պիաի մեկնի մ տրտմութեանս ե ստուերիս Հետ մենաւորք 
«.tt/i՚շա՛լոյ՛սի մը ու վերջալոյսի մը արիւններուն ժամուն*.*)) 

ե այսպէս կր խօսի Հերոսին* 

((Զեոքերդ ինձի երկարէ՛, եւ եկո՚ւ, որպէսգի նայուածք նայուածքի դէմ 
((Ես՝ ի քեզ Հերոսն սքանչանամ Հայրենիքին նուի րուած. 
{(Գւ գուն՝ քնարիս \ մրրկաթեւ լարերէն թերեւս ճան չնաս, 
((Այն Հին օրերու ընկերը, որ ցեղին ե ձեր բոլորին ան չավւ ելի՝ g աւեր էն, 
(.(Փորձեց՝ բարկութեան և ընդվզումի պղինձները Հնչեցնել*** 

Դիւցազնական Հոգիներու յ աճ ախ անքն ունեցաւ միշտ, անո՛նք իրենց 
վսեմ գաղափարին ու նուիրումի գեղեցկութեան մէք կր ներշնչէ բանաս– 
տեղծը, որուն երգերովր կուզէին մեռնիլ յսւսաՀատներր իրենց Հերոսակա՛ն 
ճամրուն վրաք*՜ ԱՀալասիկ ընկեր մր «շքեղօրէն գեղեցիկ* եղրաքրագէմ և 
աՀաւոր», գեռ չի մեէլնած կռիւի, եկած է՝ բաղխելու գուռր քերթողին* 

((Հաւատքի և Հրաժեշտի իրիկուն է, ընկեր, 
((Ես որբ մըն եմ Ա ըմբոստ մը. Անաս բա ր ե ա՛ Լ, 
((՛Բու երդերէդ երգ մը տո՛ւր ինձ, երգ մը, ես երգելով կ՛ուզեմ մեռնիր*.» 

բանաստեղծներն ալ ի ՚րենք երգելո վչե՞ն մեռնիր*** 
Տատրա1լներր չի թառեցան երբեք անոր մաքրաշող ուռերուն վրայ, 

ո՛չ ալ մրտենիներն իրենց Հեշտաբոյր ծաղի1լներն անձրեւեցին անոր Հոգիի՛ն 
մէք։ Տառապանքի և տխրութեան ի՚՚եչ խորՀրդաւոր թրապատուր մըն էր 
Սիամանթօ որուն քնարը սիրոյ լար չունեցաւ։ Ան երբոր թամբեց ասպե– 
տօրին իր երիվարր, արդինիսկ կր ճան՚չնար նպատակին խոժոռադէմ և Հզօր 
տեսիլքր որ կ՚արՀամարՀԷ աժին տկարութիւն» 

((* » » կանգ մի՛ առներ, 
«.Սրաթռիչ երիվար, նպատակս տկարութիւն չի ճանչնար...» 

Բայց ան գիտէր որ ապրելու Հրճուանքր լուսազեղ տարափով մր կը 
Հոսէր ենութեան ամին ակերին* ան դիտէր որ արեւր կար, ինչպէս սիրու– 
Հի/էն ժպիտր, ե գինին որ կ՛ա րրեցնէ՝ ինչպէս Հա մրոյ րր շրթունք շրթունքի։ 

((Եւ ո՜վ գիտէ, թերեւս, գեղուՀի մը, պուրակի մը եզերքէն, 
((Սսկի ողկոյզ ժը և սափորով ումպ մը գինի մատուցանէ, , 
((թ՛երեւս Հոգիս Հասկնաք և քրոԼ մը ՛պէս ինծի ժպտի*** Հ*է 
((Բայց չեմ ուզեր ես երագել*.* կանգ մի1 առներ, երիվա՜ր.*. 

Ու փոխանակ չքնաղ կոյսերու իբաժպիտ աչքերուն, անոր Հոգիին 
անդունդին վրայ խոնարՀեցան կտրուած գլուխներ կիսաբաց նայուածքներով 
որոնց մէք անՀունր կր փախչէր յաւիտեան»** 

((Օգնութի՜ւն ինծի, գլխատուած գլուխներ դէպի գիս կ՛արշաւեն.*»». 
՚ (է;աասՖակելի) J W ԱՐՍՒՆ-եՐԿԱ* 
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Յայլի սարսափին աակ րն թարմացած՝ կեանքի փտտած թելէ երկ ա– 
բումբ անկիւններու տակ կծկո լելով, կ՚աշխատէի Հիւսել։ Մթնոլորտր ցաւի 

տնքոցով, կը սարսռար և տարածութեան մէք Հոգեվարքի ցաւատ անք և 

րռնի սլոռթկուեներ՝ գիրկընդխառնուած՛, կը բարձրանային, կը տարածուկին։ 

Լոյ սի թրթռացող ճառագայթներ՝ կոտտացող վէրքի արձագանգին մէք՞ձկը 

9 մարմրկէխն, մանուկի մը Հոգեվարքին պէս՝ անոնք գալարուկով՝ կը լուծ

ուէին, իրենց բաղկացուցիչ բոլոր լուսաշող գոյնեբով, տառապանքի բիւրա– 

ղան երանգապնակին մէք։ 

Սենեակին*մէք փակուած, ՛շլմորած աչքերով, անկիւնէ մր կը գիտէի 

պարտադրուած մաՀը որ՝ ակռան երր վայրկենաբար կրճտացնելով, գեղին աչ– 

քերբ Հոգւոքս մէք կը մխրճէր, կեանքի բոլոր Հմայքոտ առինքնող քաղցրոլ– 

թիւնները, իր փտտած շրթունքներովը ծաղրելով, կր խոյանար <? վրաս որ՝ 

գեռ գարուններու եւ կոկոն վարդերու բացումին՝ ծ՛ովաց՛ած՛ երազով, կը 

սպա սէր։ 

Գուբս ր շլմորեց ո ւցի չ վայնասուններ պատերուն, դռներուն ե պատ ու՛ 

Հաններուն զարնուելով– անլուր ճիչով մը կը թաղուէին օդին մէք>» որուն 

արձագանգը՝ սրտիս մէք կը թաղուէր սարսուռի պաղ Հով մը յ– պտտցնելով 

մ արսնոյս վրայ, ուր երազներ՝ ծաղկելու Համար,ֆեկած ապաստանած էին։ 

Գուրսը աՀաւոր էր, ծիծ՜աղ չկար ե ոչ ալ ժպիտի մր մոռցուած ճա

ռագայթը լքնա ցած էր։ կափարիչները նետուած դագաղներ, փռուած էի՛ն 

ամէն կողմ, բաց հնացած աչքե՛րը երկինքն ի վեր, վրէ^ի նման, յառած՛^ կր 

նայէին ու կը նայէին 1ւ կը կրծէին իրենց մա տները՝, անօթութեան երկարող 

գալարունները ալ աւելի ուշացնելու Համար։ 

Խաղաղութիւնը գերեզմաններ ո ւն մէք կը թեւածէր, անպատանք մար

մի՛ններ, լուռ ու մունք, կիքՀէէին՝ Հապշտապ գոցոկող փոսերու մէք։ Գամ

ուող դագաղ չկար, տա խտածներու գալարուող ե չոր ողբը լռած՛ էր։ 

Եւ ես սենեակիս մէք, իմ սիրելիներէս անք ատուած, գուրգուրացող 

միակ քրոք մը խնամքին անձնատուր, կր կռուէի մաՀուան Հեա որ՝ ամ^ն օր, 

գոնէ անգամ մը, գուռս կրունկին վրայ կը բանար, կը գիտէր գիս» կը ծ աղ– 

րէր ե. ապա,— Վաղը թող ըլլայ, րոելով կ՚երթար յոյսս աւելի երկարելու, 

տառապանքս աւելի խորունկցնելու Համար։ 

Օր մըն ալ դարձեալ, սովորական ժամուն, դուռս չոր, Հատիկ Հատիկ 

կր զարնուի։ Գրան այգ չտփուած զարնուածքր, սրտիս մէք գամերու նման 

կը մխրճին։ (քաՀուան կոչնակին վեր քիւն Հարուածներուն պէս կը տարա ծուին 

Ա կու գան կը լեցուին Հոգւոյս մէք։ Այղ աննշան Հարուածները բնութեան 

մէք չի մարեցան, էութիւնս եղաւ իրենց մխացող դերեզմանր։ 

Դուռը վախով մը կը բացուի։ կառապանս է որ ՛ներս կը մանէ։ Հոգիս 
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վայրկեան մր կր թրվռայ, րայց երր նայուածքս Հ աչքերուն ^ մէք կը սւզո, 
կ՚ըեկրկիմ, կր կծկուիմ անկիւն մր» կ՛ուզեմ աներեւութանալ ոչնչանալ այղ 
դաժան ու գուժկան ֊նայուածքին երկրորդ անգամ մըն ալ չի ՛սլա տանելու Հա
մար։ Հին, իմ նախկին Անաղանդ կառապանիս երեւոյթներ ր չեմ տեսներ վր– 
րան, Հագուած, շտկուած, Հոտաւետուած եկած էր*. Հպար՛տ եւ խնքնավըս– 
տաՀ շեշտով մը կր րարեւէ, առանց Հրաժեշտի կր նստի, ՛անտեղի կը խրն– 
գայ, կր խօսի և կը ծխէ։ իր ձայնին մէք Հին՝ օրերու Հլու և ՜տա՛ք մտերմու
թիւնը չկայ, այլ խենեշութիւն մը ծրարուած է np՝ այրող էալ-ամՒ *եման, 
կը տարածուի մարմնոյս ին մտերիմ անկիւնն երր։ Երքանիկ օրերուս կառա՛ 
տանը՝ Ալին է որ առքեւս նստած զիս ծա դրելով, կր խօսի։ իսկ ես կծկուած, 
պզտիկցած, ձեռքերս շփելով, կտրուկ կը պատասխանեմ։ կեանքն է՛ որ՝ մէք ս 
կը դողայ, գես կր պզտիկցնէ, 1լ ո՛չնչացնէ ապրելու» ; երկա՜ր ապրելո՛ւ Հա– 
մարփյվ,ք * 

Ձայնիս մէք Հին, Հրամայող շեշտր մարած էր, Հազիւ շրթունքներս կր 
շարժիս ե իւրաքանչիւր րառ կշռուելով, կշռուելով կր բարձրանայ և կը մարի։ 

կառապանէս 1 Ալիիս ալ կր վախնամ, անոր ձեռոն ալ Հ;մա Հուան ան -
տեսանելի գործիք մը կայ։ էւ՝եո երկուքի ծալլուած, աչքերս գետինր, քա
քերուն յառած, դողալով ՛մտիկ կ՚ընեմ։ ,^կ՚ապրիմ, կեանքը՛.՝ որուն մէք րս– 
ուած է թէ քաղցրութիւն կայ* » ». ։ 

՛Երկար աննպատակ խօսելէ, խնդալէ վերք, Հրամայողական շեշտով մր, 
֊ինծի նայէ էֆինտի՛, կ՚րսէ» » »՝ • ! 

Այդ ձայնէն կյլ սթափիմ, կր շտեու.իմ, Հնազանդ, ծիծաղի, պէս բոնի, 

րան մըն ալ շրթունքիս վրայ, իրեն կրնայի մ, ձայնին կը կախ Ո՛ւի մ» ՀՀ£^ 

Գուն քոյր մը ունիս, կ՚րսէ, ՛ինծի պիաի տաս,.աոաքին գիշերը աղա?Հ 

յիս կր պատկանի, ք երկրորգր իմս, երրորդին պատասխանատու ՚չեմ») »1$Ա 

Բառեր չեն որ կը տեղան, կրակ չէ որ կր թափի, տան քան քի գելարան

ներ չեն որ Հոգիս կը պրկեն, իրական ութ իւն մըն– գ որ՝ .դաժան, ^կուգայ 

օճախիս անթ եղա կալը մարելու։ Տարիներու գուրգուրանքս, ՛երագիս կըսէ, 

քոյրս է որ կուզէ» ո՞վ, իմ կառապանս, Ալին» » » 

կը դողամ, ՝ կը սսԽիմ։ Պատասխանելու, խնդրելու Համար ուժերս կր 
ամփոփեմ, րայց առանց ժամանակ տալու, դաժան կերպով, ոտքի ելլելով 
կ՝ աւելցնէ. 

—Եթէ չես ուղեր Տէր"էլ-Զ°Ր եբթալ»^ դարձեալ առանց քրո քղ, Հպէտք է 
որ գա/ն վաղը ինձ քան ձնես, մնաս բարով» » ՚» 

Ել կը մեէլնի» * » 
*՜ * 

# փ 

Անոր մե1լնելէն վերք քովնտի դուռս կր բացուի։ ՝Բոյրս, գեղատես Հա
սակով, կարմրութիւն մր, արցունքով օծուած այտերուն վրայ, բոցավառուած 
աչքերով, որոնք տառապանքի մէք նոր Հմայք մը ստացածէ են, ներս կր 
մտնէ։ կուգայ, քովս կը նստի, կը շոյէ մազերս, Հնչիւն ձայնով կուզի զի*, 
գոտեպնդել, սպառնացող վտանգքն պատրաստել» » » 
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ժպտի, ցաւիս կվրայ շուշանի նման, իր գլուիս ր կը ծռէ, խորունկ 

թորկոտ ալքքսսըո֊ձ Կրայ ՝ երերուս, ^^^^f^^^^-F J§ „ j&j > ^ 

»~ » Դարձեալ էը ՛ժպտի ^թէլաԳ բոլոր 1լձձոա\ուաՆ գոկգռւըանքը 

ճրագի նմա% 1լ'աշիատի գեռ ապրիլ... 
ացոզ 

Կը Հաւաքէ իսքգի՚նքր, կը կեդրոն առն է իր զոՀողութեանքամենափոք– 
րիկ ՛ուժերը և 

I 
tylt**? ԳՐսՂՂլԳէ ԳՈէ^՛ աս1Բէ ռ ս Pni մեռնիմ. 
պլռ Է սենեակր, }ոչ մի՛ շարժում չի՛ ՛կայ։՝ Զայնս կոկորդիս մէք բան՛ 

տարկուած՝ է, կը խեղգուիմ,Հ^ ղօրեղ ճիգ մը կ՛ընեմ խօսելու, պոռալու, ար
գելք ըւ/ալուէ բայց չեմ կրնար, անզօր եմ, Տէր՚է[~Զ°ՐՐ աչքիս առք եւ ցցուած 
կը կոկայ. 

—Օճախնիս^մարեցաւ եղբա՛յր, կը շարունակէ խեղդուկ ձայնով, զայն 

պէտք է որ կրկի՛ն վառես... երդիքին ծուխը՝ այս անիծեալ °ըկէն քը - անգամ 

մըն ալ պէտք է որ չտեսնէ... ես չեմ կրնար... օճախին տէրը ղռւն ես... գնա՛ 

ապրէ՛... քոյր ր միշտ . եղբօրը զոՀն է... մեզի օճախ պէտք է... մեզի եղբայր 

պէտք է... քոյրեր շատ կաս... 

ՍՀնշարժ, ստրուկի Համա կերպութեամբ մտիկ կ՚ընեմ պատգամը որ՝ 

իմ կեանքի մեղկութեամբ Հիւսուած՛ Հոգիս չի զգար։ Ա՚աՀուան առ քել ան

զօր, կը սողոսկիմ, Հողերուն^ Հ գուղձերուն փակած՝ ճանկերովս բզիկ րդիկ 

եղած՝ կեանքը պաՀել։ ՝Բրոքս ձայնը օդին մէք, գարերով ճնշուած՛^ վրէժի 

նման կը պայթի, կը տարածուի իմ Հոգիս, Տէր՚էլ՚Զ°րի արՀաւիրքյէ յ»ր 

սրտին աո քել պա Հա պան գրած մտիկ կ՚ընէ Րայց չի շարժիր, արգելք 

չըլլար.., 'lÊk, 4 Հ ֊ ՜ Ք ա •:%&՝ 

Մնաս բարեա՜ւ եղբա՛ւր, կ՚երթա՚մՀ՚որ գո՛ւն փրկուիս, մի՝ մոռնար 
օճախս վառել... օճա՛խս... ա՜խ օճա՛խս..* 

Հովի նման կր սուրայ դուրս, կը կոըսուի քաղաքէն մանուածապատ 

ճամբաներուն մէք՝ Ալթն գտնելու, գիս փրկելու, օճախս վառ պա Հ ելու 
Համար... 

Զ. Մ Ա Սհ Կ ե ԱՆ 

Լ Ո Ի Ի Ե Ր | Կ Ի Լ Ւ Կ Ւ ' Ա Է Ղ 

Uut.t.litu, 25 Փ՚«ա|>. 

Մ արա շի մասին ստացուաֆ տեղեկութեանց Համաձայն՝ /քարաշէն ֆը– 

րանսական ո ւժերու նա Հանքին վրայ՝ 4000 Հայեր միայն փախչելով ելած 

են Մարաշէն, որոնցմէ 2000ը սառած1 ու մեռած են Մ արա շի շբքակայքր։ 

Ա%ացեալ Հայերը՝ 20000 Հովի որոնք Մարաշի մէք Ձևացած էին, ամբողքու– 

թեամբ ք արդուած 
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IM ՎԼ՚ՐԱԾՆՈհ՚ւԳ 

Ս՛արա շի վեր ffiu լնգՀարուՁներուֆառաքին օրն իսկ ճակատին զար՛ 
՛ն ո լելով մեռած՛ է $է յթունցի վաշտապետ Յովնան ՚Բերիկեան^որ մէկ քա
՛նի ամիս առաք վերադարձած էր Կ ո վկա սին, ուր մասնակցած էր կամաւո– 
րակա՛ն կռիւներուս՝ Անդրանիկի Հրամանատարութեան ՛տակ։ 

Մ արաղին փախստականէ իսլաՀիԷ ապաստանող 2000 Հայ երր առանց 
բնակարանի ե անօթի վիճակի մէք կր գտնուին։ Ամէնն ալ ձիւնի վրայ կը 
նստին։ Պէաք է ան միք ական օրին ղանոնք Ատ ան ա փոխադրել, այլապէս բո
լորն ալ պիտի մեռնին։ 

կ՚րսուի որ Հաճրնի շրքանի թուրք գիւղերուն մէք քԻուրքերր « մազ– 
պաթայներ պատրաստած ե ղրկած են չէթաներուն։ Այս Հ Սա զպաթ ա՛ննե
րով անոնք իրենց պատրաստակամութիւնը յ այտնած են ղանոնք ընդունելս ւ 
ե անոնց օժանդակելու։ 

կարսի Հայութեան մէկ մասը Սիս ապաստանած է։ կարս ի մէք գրտ– 
նուռդ ե Հայերու բարեկամ ճանչցուող թուրքերր խորՀուրղ տուած են Հայե– 
րուն որ շուտով Հեռանան անկէ, որովՀետեւ չէթաները կր՝մօտենան։ 

Պ՛ Թայարտաի օգնական Պ* Սի*֊պէ Աիո եկած է։ կարսի մէք միայն 
Հայ ոստիկան զինւոբներ կը Տքնան ներկայիս։ 

Փետր. 18քն տասը Հոգիէ բաղկացած Հրոսակախումբ մը 
բատին կէս Ժամ Հեռու գտնուող Գուզճու օղլուի ագար ակր դալով Հարցու
ցած են թէ Հոն Հայ կա՛՞յ ։ 

Այս էէթՓ՚որէՀ ծխախոտ ծախելու պատրուակին տակ 1քր պտըտին։ 4 

Կէսարիալէն ստացուած նամակի մը Համեմատ, թուրքերու մզկիթին 
ելելու պա Հուն՝ Հայերը իրենց ՛խանութները գոցելով ^ապաստանած՛ են 
տուներր։ 

îî§p Տեղացի Հայութիւնր աՀ Ու սարսափի մէք՝ կ ՛ապրի։ ՚ 

Միեւնոյն ատեն թուրքերր գպօյքօթ Հռչակածէն Հայերուն դէմ, և 

Հայ առեւտրականներէն ու խանութպաններէն ոչ մէկ առեւտուր կ՚ընեն։ 

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈհԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

Եհ ՕՏԱՐ ՄԱՄՈհէԻ ՆԵՐԿԱՅԱ8ՈԻՑԻ2ՆԵՐԸ 

Անցեալ Շաբաթ օր, Hôtel Gontinantal-^ մեծ սրաՀնեբռւն մէք, Օտար 
Մամուլի Ընկերակցութիւնը սեղան մը տուաւ ի պատիւ Ֆբանսայի Հան
րապետութեան նախագաՀ Պ* Տէշանէլի։ Ներկայ էին նաեւ Անգլիոի$ Ամե
րիկայի, իաալիոի լՀաբոնի, Պէլճիքայի ե Սպանիոյ^դեսպանները. Ներքին 
Գործեբու նախարարը. Ոստիկանական Վերատեսուչը, քաղաքապետական 
Ժողովի Նախ ադա Հը, նախկին նախարարապետ 

Բէնլըվէ. ծերակ ուտա՛ 
կաններ, երեսփոխաններ ե օտար մամուլի թղթակիցներ։ 

Հայ մամուլին կը մասնակցէին «Հայրենիք^ի թղթակիցը Պ* Հ» Ալ0**՛** 
նաք ե «Վերածնունդ»ի տնօրին Տօքթ. է*. Համբարձումեան։ 
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0 ւ Հ ա շ ի ^իքոցին Պ» ՏԷշանել պատասխանելովն Ընկեբակցութեաֆնա– 

խազա Հի ճառիս, շնորՀակալութիւն յայտնեց օտար մամուլի թղթակիցնե

րուն որոնք Ֆրանսաս ճանչցուցած՛ Էին իրեն արժանի կերպով։ 

ճաշ^ե վերք, մտերմական շր քանակ մը ստեղծուեցաւ իսկոքն։ 

Պ*. ՏԷշանել իր սովորական à ժողովրդական ութ եամր կը մօտենար 

թղթակիցներէն իւրաքանչիւրին եւ Համակրալիր խօսակցութի՛ւնն եր կ՚ունե
նար անոնց Հետ։ 

Տօքթ. Համբարձումեան ե Ալ եան աք, օդտուելով .այս առիթ էն, ողքու– 

նեցին Պ. Տէշանէլը յանուն «Վերա ծնունդն ի և «.Հայ բեն ի քԳ ի» ըսելով որ իրենք 

չեն փսռցած այն օրը երր Աորպոնի բեմէն յայտնեց իր Համակրանքի րղգա– 

g ո լեները Հայ ազգին ե յոյս յայտնեցին^որ Պ* %ախագաՀր պիաի շարու

նակէ ցուցնել նոյն Համակրանքը • այս մարտ՛իրոս ազգքն։ 

Պ* Տէյչանէլ շնորՀակալհւթիւն յայտնեց որ Հայ երր չեն մոռցած այդ 
օրը ե. աւեյցուց թէ՝ ինք միշտ նոյնն է և թէ պիտի գայ Հայաստանը .տեսնե
լու» իսկոքն որ վեր քա ցնէ իր բանտարկեալի շբքանըւ 

Հայ մամուլիv ներկայացուցիչները տեսակցութիւններ ունեցան նախկին 

նախարարապետ Պ* P/ի՚լըվէի ե ճաբոնական դեսպան Պ– Մացցիուխ^Հետ, 

որոնք ես խիստ Համակրալից վերաբերում մը ցոյց տուին դէպի Հայ ազդր։ 

աաWin m 
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԶԼձՐՂհՐՈԻ^յ ԴԷՄւԱՅԿԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎ.Աք?ք\հԹեԱՆ ՐՈԴ-ՌՔԸ 

Պոլսք&֊&Հասած՜ ճամբորդէ մը կը 

տեղեկանանք թէ նախարարապետ Պ» 

Ա. /էք ատի սեան ե պատերազմական 

նախարար զօր* Արար ատեան ազդու 

բողոք մը ներկայացուցած են դաշնա

կից պետութեանց մօտ՛ ^ի[իկիոյ մէք 

տեղի ունեցած՛ Հա լ կական քարդերուն 

Համար։ 

Հայկական կառա վար ութ իւն ը ն ոյն– 

պէս, իր Պոլս ոք ն երկայ ա ցուց չ ի միքո– 

ցաւ, խիստ ծ՜անուցագիր մը տուած է 

թուրք կառավարութեան՝ կիլիկեան 

քարդերու և ներքթն գաւառներու մէք 

Հայոց գէմ շարունակուող Հալած՛անքի 

քաղաքականութեան մասին։ 

J]* Պոլսոյ երեք յարանուանութեանց 

Հոգեւորն պետեր ու վարչութիւենե֊ 

րր Համազգային խառն ժողովի մը^մէք 

լսելով կիլիկիայէն Հասած՛** վեր քին 

լուրեր ր, որոշած են. 

1+֊֊*- Դէպքերու վերքթն մանրամաս

նութեան g վրայ օ Հոգեւոր պետերու 

ստորա գբութեա մր ն որ դի մ ում մը 

պիտի ըլլայ այ՛սօր իսկ \}ւբոպա։ 

2£.—– Նոյն դիմումը պիտի ընեն Հո

գեւոր պետերը եկեղեցական բարձրա

գոյն շրքանակի մէք ի Պոլիս։ 

S.—*. Արկածեալներու 10,000 ոսկի֊ 

էի։ դատ 20,000 ոսկի ես պիտի զրկուի 

• 4 L - * ֊ Այս նպատակաւ Եզմիբի ազ– 

գայթններուն ալ ուշադրութիւնը պի՛ 

տիկ Հրաւիրուի։ 

—Մէկ ամիս ՚, ազգային ամէն 

Հանգանակութիւն (բացի .Հայրենիքի 

տուրքէն) պիտի ղադրի 1ւ այղ վայրե

րու Համար Հանգանակութիւն պիտի 

ըււաբ 
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Իզմիրի Հայերու կողմէ Հ Հայրենիքի 

տուրքն անունով ազգայի՛ն պէտքերու 

Համար տրուած՝ գումարները Հաշւո– 

լած m. տա րեկան 200,000 ոսկի* 

Ե ԳԻ Պ Տ Ո ՍԻ zué Ե Կ Ե Ղ Ե ՑԻՆ Ե Ր Ո Ւ uta 

Եգիպտոսի Հայոց առաջնորդ թ՛որ

գոմ էպսկ. Հրամայած Է, որ այսուՀե– 

տհւ Եգիպտոսի ^ ա յ եկեղեցիներու մէք 

պատարագի միջոցին և անդաստանի 

ատքա յ ի շատ ա կուի Հայաստանի Հան

րապետութիւնր։ 

Զ Ա հ է Ն Պ Ա Տ ՐԻԱ Ր Ք Ը Ն Դ Ո Ի Ն ՈԻ Ա Ծ Ա Ն Գ Լի ՈՅ 

ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՆ • 

. Լոնտօնի մէք Ա^Դէէ՚Ս ԺօրԺ թա
գաւորը իր պալատին-ֆ մէք ընդունած 
է Զալին Պատրիարքը րացառիկ պա– 
տի ւն եր ո վ։ 

ԱՄ Ե ՐԻԿ Ա ՑԻ Ե ՊԻՍ Կ Ո Պ ՍՆ Ե ՐԸ ë f 1 ԱՅՍՍ Տ Ա \ ; 

Ամերիկացի Հարիւր չեպիսկոպոս

ներու կողմէ շնորհակալութեան ՛գիր 

մր ղրկուած է Լոնտօնի Եպէ՚սկո՛պոսին 

որուն . մէք ի մէք՛ այլոց կ՚րսուի թէ՝ 

Վ Հայ աս տան ր իր կրաեոր Հողամասե

րին ան քա տուած ե սլա շար՛ուած ա՛

ռանց ՚ ելքի, երբեք/ չսքիաի կարենայ 

իր իրական անկախութիւնը ունենալ 

"՚ ՒՐ էսԿ Ալէաքերր ՚ Հոգալ։ Պատկա

ռանքով բայց կորսվի կերպով կր բո

ղոքենք կանխատեսուած միքոցնե– 

բուն գէմ ե կոչ կ՚ըսենք ամբողք Բրխ 

տանիոյ Ժողովուրդին, արգիլելու Հա

մար մարտիրոս Հայաստանի դէմ ոճ

րապարտ անարդարութեան մր ղորա 

ծա դրումր ն ։ 

ՄԻՏ– ԸՆ Կ Ե Ր Վ Ա Ր Ա Կ Ա Ն ՐԻԻՐ ՕԻ կ ք ! & 

Միք՛ Ընկերվարական Բիւրօն կոչ 

մր Հրատարակած է ոքով ցոյց գոլ. 

աայ պատերազմի Հետե՛ւանքով մաՀ– 

ւան Հս պա մնալիքի տակ գտնուող 

400,000 ամին ազդէ մանուկներու վի

ճակը ե. կը դիմէ Հանրային օգնու
թեան։ 

Այգ կոչքն մէք յրշուած է նաեւ 

Հայ մ ան ո ւ1լն ե ր ո լ ՛սա Ս՛ին* «Հայաստա

նի մէք Հազարաւոր փոքրիկ մանուկ

ներ կ՚ապրին վայրի կենդանիներու 

նմանէ Անոնց ծնոգներր կոտ ո՛ր ուած 

են ե տուկերը աւերուած։ Հայաստա

նի մէք շատերը կ՚ապըքն խոտով։ ՛էյ ատ 

տեգեր ոչ բնակարան կայ նւ ոչ; ալ ՚ ա– 

պա ստանար ան ե մարդիկ կ՚ապ՛րին 

Հողի վրայ։» 

ՄԻԶԱՋԳԱՅԻ^ ՔՕՕ^էՐԱԹՒՖՆԵՐՈհ ՄհՈհԹԻՒՆԸ 

Ժլնէվի մէք յաոաքիկայ ամիս տե

ղի պիտի ունեն այ Մ ի Լագ՛ ՚Բօօբէրա– 

թիֆներու Համաժողովր, Հ ՜որուն մաս

նակցելու Հրաւիրուած է նանւ Հա–՝. 

յաստանի Հանրապետութեան *ր°օբէ– 

րաթֆներու կողմէ%պատուիրակ մր։ 

ՃԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵԾԻ UC Մ Ա 1Ը 

Մոսկուաի մէք մեռեր է ՜տաղանդա

ւոր բանաստեղծ՛ ՎաՀան Տէր եան, ո– 

րուն գործերը Բէթրօկրատի ե Մօս~ 

կուայի մէք (հո ւս երին ի թարգման լած 

են քիուս յայտնի բանաստեղծ Պրիւ՛ 

սօֆի կողմէ։ 

ՄԻՏ Ա Գ Ե Տ ՔԻ 1Ս.ՅէՐԸ 

Մ ուսուէին՝ ստացուած մասնաւոր 

նամակէ մը ՀՀ կը տեղեկանանք թէ՝ 

Հայաստանի Հանրապետութեան ճա

նաչման լուրը մեծ բերկրութեամբ 

լսուած է Հոն ե իսկոյն ներվաղթի 

շարժումր սկսած է։ 

Հայ աս տան ի Հանրապետութեան 

Գաղթականական ներկայացուցիչ Պ՛ 

Արսին կի տուր սկսած է Արաբներու 

ե թուրքերու մօտ գտնուող որբերու 

Հաւաքման գործին։ 

Հայաստանի նախարարաց խորՀուր– 

դը որոշած է Պաքուպայի 3000 գաղ

թականներուն օգնելու ե մաՀմետա– 
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կաններու մօտ ղան ու֊ ած գերի՛ները 
աղատելու Համայք 3 միլիոն րուպլիի 
վար1լ մր բա՛կ ալ։ 

,ZU3 ԲՐՕՖ– ԱԸ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹԵԱՆՑ 

ԱԿԱԳԵՄԻ ՍԻՆ i r t s 

Ֆրա՛նսակա՛ն թերթեր ր ծանուցի՛ն 
թէ՝ իտալական Համալսարա՛նի pp°-
ֆէսօրներէն Գ. Ս իա միսիան ի րնտրր– 
ւած է անգամ Փա րի գի Գիտութեանց 
Ակ ա գեմիաինփ^Հ 

Պ* Սիամիսիանի ուրիշ մէկը չէ եթէ 
ոչ Վենետիկի թիարաններէն ծանօիժ 
պատմաբան Հ. ՄիքայԷլ Վրդ» ՉաւՀլ*լա; 
եանի ազգականներէն Պ* Չամիչեան 
Հայազգի գիտնական ր։ 

^ Ր ԱԶԻԼԻԱ եհ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Պր ազի լիոյ Հանրապետութեան նա՝ 
խագաՀր, ընդունելով Հաւոց Պատուի 
րակութիւնր, յա f ան ած է թ^է* Պրա '•• 
գի լի ան օգնելով Հայերուն, ար դա բո լ– ; 
թե ան պարտականութիւն մը կատ ա– 

՝ բա ծ կ՚ԸԱայ* աւելցնելով թէ՝ կարե– 
I\ լին պիտի րեէ քաղաքական ե առել՛ 

տըական յարաբերութիւններ Հաս՛ 
, տ ատելու Համար | Հայաստանի Հետ։ 

Պրազիլիայի դրամատէրերէն մէկ 
քանին լաճն առեր են ՚ ա՛ռեւտրական 
կապ Հաստատել Հայաստանի Հետ ե 
թէ Պրազիլական կառավարութիւն ր 
այղ նպատակին Համար նաւ մը տրա– 

- մա գրած է։ 

ՖհԼհ-ՓէՒ ԼԱՅ ԳԱՂ^Ոհէ^Ը 

Վարդանանց տօնքն օրի Ֆիլիպէի 
Հայ գաղութը Հանդէս մր՚կազմակեր֊* 
պած է ե այդ օրը Հայ բանակի օր 
նկատուելով, Հանգանակութեան ձեռ
նարկած ի ի նպաստ Հաք բանակին 
ուրկէ գոյացած է 4^,0Qff. լէվա։ 

ՄԱՆ2ԷՍԹՐԻ ՃԱՅԵՐԸ 

Մանչէսթրի մեր թղթակիցը կը 

վըէ թէ՝ Մարտ 14ին Զաւէն Պատրի
արք Պ* Ա՛ ԱՀարսնեանի և Զ°Ր՛ Կօր֊ 
կան եան ի, այցելած են Մ անչէսթբ, 
ուր Հայ գաղութ ր մեծ պատիւ 
րով ընդունած է զիրենք։ 

ՏԵՂԱԿԱՆ 

ՀiU3"ԿUP'ffհ՚Ր *&Ա2հ>ԱՐ£Տհ ՄՍՍՆՍճհք^Ը 

Հայ, կարմիր /Աաչի Փարիզի մաս– 
ն աճ իւղին p. , րնգՀ. ժողովր պիտի 
գումարուի վաղը կիրակի՛ ժամը ճիշտ 
3ինձ եկեղեցիի ի։ որ Հր դարանքն մէք։ 

Ա. ԸնգՀ*•' ժոզովին րնտըուած առ– 
ժամեայ վար չ* մարմինը իր պատրաս
տած ծրագիր-կանոնագիրը fi- ԸնդՀ* 
ժ ո ղո վին ներկա լացնելէ առա ք Հրապա
րակաւ կ՜ոչ կէնէ Փ՛արիզի բոլոր Հայ 
րնկերակցութիւններուն ե գաղութի 
բոլոր անդասներուն { անխտիր գալու 
անդամակցելու Հայ կարմիր քԱաչին ե 
միացած ուժերով աւելի լաքն չափով 
օգնութեան Հասնելու Համար մեր Հե՛ 

I րոսական բանակին ու Հայրինիքի գժ– 
բաղղներուն։ 

fi. ԸնգՀ. Ժողովի ՝մէք պիտի կա
տարուի նաեւ սեայուն վարչ. մարմնի 
ընտրութիւն ր։ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ՄԸ ՛ՓԱ 

Արեւելեան ագգերու պատմութիւ
նով ու լեզուներով գրագող € Բարի զի 
Ասիական Ընկերութեան» Մարտ 12ի 
նիստին մէք ԿՀ 3* Բասմա ք եան դե կու– . 
ցում մր ըրած է% 1(1րդ. գարուն մէք 
մեր ազգային ազատութեան՝ Համար 
աշխատող Յա կոր քչամիրեանցի մա
սին, որ մեռած է Մ՛ալաքքայի մէք, 
1774ին։ 
1ԱՅ ԲԺԻՇԿԻ ՄԸ ՍՊ ԱՆՆ ՈՒԹԻ ԻՆԸ 

Տեղական թերթերին կ՛իմանանք 
թէ՝ Մօ՚եթիչիի մէ1 (Ֆրա՛նսս,) Տօքթ. 
Ծիրինեան սպա՛ննուած է ատրճանակի 
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երեք Հարուածներով իր պաշտօնա– 

կից՚ներէ՚ն ^Հօքթ. Պ»էյէ կողմէ, Ոճի֊ 
րիս շարժառիթը ; կը Համարուի ֆա* 
խանձութիւն։ Ոճրագործը յ անձնը– 

> ա 

ցութեամբ նշանաւոր դերասաններու։ 

ԼԱՅ ԴեքԱՍ,U%iN LTC ՅՍ&Ո/նՈԻ-ԹԻհՆԸ 

քֆ^անօթ դերասան Պ* ՎաՀբամ 1]ը– 

վ աճ եան մեծ յաջողութիւնով սկսած՛՛է 

իա ղալ Théâtre Michel-/» Ժէք, ընկեր ակ– 

Տ առաքի կայ շաբթու լեյս կր ասնէ 

P | | ֊ ՚ Հ ԱԽԱՐԱԶ1Ռք0 ՚՚ա^Ա 
Հետաքրքրական և ճոխ բո վան դակու*_ 

թեամր։ Վարչական րաժինր ՀՎերա– 

ծնունդՖի յանձնուած ՐԱալով, դրուժ» 

և դրութիւններ՜սլէտք է ղրկուին «Վե

րածնունդ» ի՛ Հասցէով։ Տարեկան բաժ

նեգինն է .^ֆրանք^^^^ ք|| 

P I P I ս • Գ Ր Ա Ի Օ Ի Ա ծ , : ա ա m Ի ա ^ ա 
ՍՀնգլիական, Ֆրանսական ե իտալական բանաէլներր, (քարտ 10ի առա

ւօտուն գրաւած են Պոլիսը։ | ք Տ 

Դաշնակիցներու վերին. vՀրամանատարը "՚ Հրով՛արտակ մը Հրատարակած 

է որուն մէք կ րսէ թէ՝ «Դաշնակիցները ն սլա տակ չունին Սուլթանին ՜^Հեդի– 

նակութիւնը քնքելու, թէ այս գրաւումր ժամանակաւոր բնոյթ ունի ե պի

տի տեւէ մինչեւ որ խաղաղութեան պայմանները՝ կէտ առ կէտ գործ՜ադրուին 

Թուրքիոյ կողմէ։» j£jj§ 

Գրաւուած են պատերազմական ե ծովային նախարարութեանց ^պաշ– 

տօնատուններր, կա մուր քր և. թղթատարական ե Հեռագրական Հաստատու

թիւնն եր ր։ ՚Բաղաքր առանց դիմադրութեան յանձնուած է, միայն պատեր՝ազ՝ 

մական պաշտօնատ՛ան մէք պա Հապ ան ՝ զի՛նուորն երր զէնքով :%՛գի մադր ած են 

ու քանի մը սպաննութիւններէ վերք յանձնուած։ 

Ժողովուրդին ցրւըուած է Դաշնակիցներու քօմի սէր էքն ստորա գրուած 

Հրովարտակ մը որուն մէք կ՚ըսուի թէ՝ եթէնոր քարդեր և դժուարութիւն 

^՝ եր յարուցուին, Պ"լի՚սր վերքն ականապէս պիտի բաժնուի քԻուրքիայէս ե, 

թէ այս գրաւումը ոլի տի ա ար ածուի աւելի լայն սաՀմաններու մէք։ 

կասկածելի նկատուած Հին նախարարներէն եւ ծանօթ անձնաւորու– 
թիւններէն մէկ քանին ձերբակալուած 

ե՛ն։ 

կը կարծուի թէ Պոլսո1 գրաւումով,. Ա*ուսթաֆա»՝Բէմալ կը զրկուի պա՛

րենաւորումէ և ստիպուած կ՚ըլլայ անԼՀնատուր րլլալ, մանաւանդ որ,^Մնգ՜ 

լիա որոշած է ամէն գնով, նոfia իսկ գինու զօրութեամբ վերք գնել թուրք 

ազգայնական շարժումին, որ կ՝սպառնայ նաեւ Միքագետքի ե Աուրիոյ։ 
Շոգենաւային երթեւեկս ւթիւններն, բօսթի ու Հեռագրական Հ Հա դո ր– 

գակցութիւնները առժամապէս դա դրա ծ են։ 
Պոլսոյ կողմը գրաւած են ֆրասական, Բերան անգլիական և Ասթա 

կան մասը իտալական զինւորներր։ [՝jj$ 
*Բազաքը Հանդարտ է։ Վերին Հրաման՛ատարութիւնը սպառնաց ած. է 

մա Հո ւան դատապարտել ան Հն ագան դներ ր։ 

Տ ^ օր էն -խմբ ա գ իր ՛ ՏՕՔ&. Լ. ԼԱՄԲԱՐ ՏԷՈհՄեԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VEBADZENOUNT» La Gérante; Mlle S. LÀCROX 
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Վ,աճաո֊աէ(ա1յ_դերձա1( ՚ 1
 ( 

քաջալերեցէք ղԱրմենիագ շարաթա 
ւ rue Lafayetle» 44 թերթը, np ^4 տարիներէ ի վեր Ա*ար 

Անգլիական ե ֆրանսական կեր սլա– սէյլի մէք կը Հրատարակուի [/\ Փոր 
սեղաններու ճոխ տեսակներով ու իր թուգալեանի կողմէ։ Տրկն. բժնգ. 20 ֆ 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու– 
թեամրը կը գոՀացնէ իրեն գի Սող բոլոր 
աճախորղները։ 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA* Marseille 

F O U R R U R E S ՀԱՅ Գ ն Ր Ց ^ 
| - -, , „ , . T R A N S F O R M A T I O N S 
'Les plus belles e( les moins crieres 

de ասէ J V i s ; ||1 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 D N I A N 

ROBES. MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR 
Actuellement RÉCLAME 1 5 0 

Magasin s 5. Rue Bourdaloue (ÏK) 
En face Station N.-D.-de-Loretle 
Tramways : Carrefour Çhàleaudun 

ԱմերիկաՀայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին Ց տլր*։ Հասցէ* 
7, BennetSt. BOSTON Mass. 

՝Բաղքա* Ազգային Գրական 
կր Հրատարակուի շա– 

բաթր երկու., անգամ։ 
Բաժնեգին ՏՕ ֆր*։ Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

ԵգիսլտաՀայ Լրագիր, Ազգային, Օրաթերթ ազգային, գրական ե 
Գրական ե քաղաքական կը Հրա– քաղաքական 

տարակուի շաբաթը 3 անգամ Տարե
կան բաժնեգինն է 30 ֆր* 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE 

(Egypte) : 

Հասցէ, Journal Quiliguia. Rue Di* 
van Yolou, ADANA 

Բաժնեգինն է Հ60 ֆրանք, գի՝մե– 
խմբագրու. ժեանս։ 

Օրաթերթ ազգային, գրական ե 
քաղաքական։ 

(ՍՕՖԻԱՅԻ) 

կր Հրատարակուի Աորեքշաբթի և 

Հասցէ, Imprimerie Kechichian SMYRNE Շ ա ս ա ^ ^եՐԸ: | j 
աա Հասցէ* Journal Arménien tlAYAS-

Բաժանոբգազրուելու Համար դիմել R u e fir MiladinOvi 21—Sofia 
Bulgarie) 

Բաժնեգինն է Տարեկան՛ HO ֆր* 
nj մրա գրութեանս։ / 

Բաժնեգինն է SU ֆրֆ տարեկան 
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ՕՌԵԻՏՐԱԿԱՆ Լա 1ԱՍՏԱ8ՈԻԹՒԻՆ 
ՎԵՐԱՊԱՀՈԻԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ 

Maison de Commerce Arménienne 
17 Rue, de FEchiquier Paris (i0™c) W 

Հաստատութիւնս ամե՛ն կողմ գտնուող /Հայ առեւտրականներու դիւ

րութիւն մը ընձ՜այ ելու ՜նպատակով կազմուած, կր կաաարէ-ՎգնուՁներ Ֆր՛՛ 

րանսայի Հրապարակներէն, յանձնարարութիւններ, ապրանքներու տեղա՛ւո

րում եայլն։ 

կր ղրկէ նմոյշյյեր ամեն տեսակ, ապրանքներու ե, կը պատասխանէ 

գործառնութեանց՝ մասին եղած Հարցումներուն։, Հ 

Հաստատութեանս մթերանոցին մէք կը Լ գան ուին– մեծ քանակութեամբ.՝։ 

Eau de Cologne aux parfums, d'Ajjhënie^ . 
Crème de beauté «Chouchàn»-. ; 
Dentifrice du D r ^ J b é o n ^ l 
Ատաենաբոյժի վերաբերեալ ամեն ՛տեսակ գործիքներ ե պիտոյքներ։ 

Ամերիկային Հասած Հայ երդերու, ֆօնօկրաֆի նոր բլաքներ երգըւած 

Ա. £՚աՀմուրատեանէ, Տիկխն Զ* ֆանոսեանէ ե թ՝. *կէզազեանէ։ 

Ա յս բլաքներր կարելի է գործածել միայն փոփոխելի ասեղներով, աղսթ– 

մանդէ թսսեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուխները կարելի է փոխել տալ շատ 

աժան գինով։ 

Ս՛ոյն բլաքներին մթերք մր կայ նաեւ. Պ* Հայկ-Արամ ՝Բիպարեանի մօտ 

46 Av* Secretan Paris. : 
Յատկապէս ՛լինել տուած ենք ինքնաՀոս զքիՀ}*ռՐ «ATVfléftia» պիտակով 

ե ոսկի ծայրով։ Ուրիշ գրիչներէ աւելի տոկուն ե աւելի աժան։ 

«Վերաքն ունդ» ի '• Տնօրէնր, ըլլալով միաժամանակ վար ի իր այս ^Հաս

տատութեան, դրամական րոլոր առաքումները (չէք կամ մանտաբօսթ) պէտք 

էյլլլան Տօքթ* է*. Համբարձումեանի անունով։ £jgj 

ներկայացուցի՛չներ ունինք կ. Պոլիս, ՛Իզմիր» Պէյրու^» Բօրթ-Աաիա, 

ԳաՀիրէ, Աղեքսանդրիա, չՀավա, Աիլան, Աարսէյլ, Լիօն, Լոնտօն,. Մանչէս– } 

rfL"> ՚եիւ-Եօրք, Հ/իքակօ, ՚Ուաշինկթրն, Պօսթըն, Րիօ տը Աանէյրօ, Պուք– 

րէշ» Աօֆիա, Ատիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր ե փութկոտ զործունէութիլն։ իւրաքանչիւր յանձնարա

րութեան պէտք է միացած ըլլայ կանխիկ փոխարժէքը։ . 

Մեր շէնքին մէք փոխադրուած է նաեւ <լՎերածնունդ7>ի գրատունր Աւր 

պէաք՜է դիմեն արտասաՀմանէն գիրք ուզողները, իոկ Փարիզի մէք պէտք է i 

դիմեն «Վերածինունդ»ի խմբագրութեան։ ց | | 
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ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Դ. ՏԱՐԻ, £ h h 12 

Փարիզ, 27 Աարա 1920 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ Ո Ւ թԻԻՆ 

Ա\*[} Դ1ւս[1ւււ,|»քւ 

հ» Ս՜ՂԱԳՐԱԿԱՆ 

Վերլուծա կ ան փորձ՛ սլ» սիաւքսյՍ19-օի 

քե|ւ19-ու|ու.13-եա1ւ ւ||)սւ ԱՐ Ս ԷՆ-եՐ Կ ԱԹ 

լուր եր Հ այ ա ս տ ան էն 

Աքսորի– Համր ու՛ս Վ.րայ, դէս||ւ Ջսւնորրբ 

ԱՐ ԱՄ ԱՆՏ ՈՆ ԵԱՆ 

կիլիվեան Ս"ւ՝րք}ա*սդ.ակ -

Ազգայի՛ն եւ. տեղական լուրեր 

Directeur-fTôndateur x 
D' LÉON HAMPARTZOUM1AN, 16, Boulevard St-Denis — PARIS (X՛) 

Téléphone : NORD 69-51 
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կը Հրատարակուի ամէխ շաբաթ 
Բաժանորդագինն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐԶԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON H AMP ARTZOUMI AN 
16, Bd. Saint Denis 16 \ 

ԼՈՏՍ Տ Ե Ս ԱԻ i l 
*ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳ»Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ 
ԲԱԶՄԱԹԻՒ ԱՆՏհՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 

Գեղարուեստական գունաւոր ՛նկարներ՝ Արշակ ֆէթվաճեանէ, Վ. 
Ա՛ախոխեանէ և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուած՛ներ ունին՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա. իսաՀակեան, Սիաժանթօ, 
Վարուժան, Մ թ՛աս Չէրազ, կ. Բասմաքեան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակոբեան, Ա. 
Անտօնեան, (հաֆ. ՀՀարդարԼա՚ն, Արմէն-Գարօ, Վ. թաթուլ, 1հ՚ Շիղժանեան, 
Ա՛. Վար ան դե ա՛ն, Ա Յակորեան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Մ ՚ Պարսամեան 
Հ. Զարգարեան, Գարեգին Վրղ. 3՛ ճ* Սիրունի, Արսէն-իրկաթ, Մ• Ջանան, 
Տօքթ. կարօեան, էք արապան և երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 12 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ ՄաՆոձ,, մաօ֊ո՚ւ՚ե... 

\ ; ՎԱՀԱՆ. ՀԱՐԻ.ԿԵԱՆ ,% 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ Ա2՝ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչսլէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ, և ՄԱԲՈԻՐ կերակուրներ ճա՛շակելու Համար դի
մել 18, rue de la Sbl'bonne» ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէ[ կարելի է գտնել արտասաՀմանեան բոլոր 
Հայերէն թերթերր։ Meiro Saint-Michel — Odépn 

ՖՐԱՆ$(ԼՀԱ8 ԸՆԿԵՐԱԿտԻԹԻԻՆ 
ԷՕ£ՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկայ ուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 
Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր 8 Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գի՛ն 

38 Rue de Cléry PARIS 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ի Ն Գ 

՝ ,.| Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ ՚ 
ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ աՂ.Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, % ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ 12 — 27 ՄԱՐՏ 1920 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՄԵՐ Պ Ա Ր Տ ՔԸ 
Տխուր սլա րա ղաներ ու. նորանոր դէպքեր մեղ կ ՝ստիպեն անդամ մը 

ես անդրադառնալու, կենսական Հարցի մը շու֊րք ե անգամ մը եւս վեր առնե

լու մեր րարքերու վարաեոյ բներին մին։ 

՛Բանի՝ ք՛անի՛ առիթներով յայ ան եր ենք արդին թէ Հաւ ժողովուրդի 

ստուար մէկ մասը, մանաւանդ արտասՀսՀմանի գաղութները՛, թացի մէկ քա

նիէն Հեռու են, շատ Հեռու իրենց պարտքը կատարելէ։ 

Հայաստանի ու Հայաբնակ նաՀանգներու որբանոցն երր լեցուն են որ

բերով։ կիլիկեան վերքին կոտորածի ան մի քա կան արղիւնքր եղաւ աւելցնել 

այգ դժրադդներու թիլը։ Ազգային իշխանութիւններր շուարած վիճակ մ՚ու.* 

նթն. ի՞նչպէս, ո՞ր մէկուն, ի՞սչով Հա սնին օգնութեան։ m 

ի՞նչ կրնան ընել Համազգային ժոզովները, Որբախնամ րնկերութիւն– 

ներր, ազգ* խնամատար մարմիններր, ի՞նչ կրնան րնել այղ անձնուէր խմ

բակցութիւնն երր երբ կարեւորն ու անՀրաժեշտր դրամբ կր պակսի։ 

Որբանոցներ ր ամին օր Հաց կուզեն, ե անոնց ա f ս ան միք ական կարիքր 
գոյացնելու միակ միքոցր Հայ ժողովուրդր ե Հայ գաղութներն են։ կը կա* 
տարե ն անոնք իրենց պարտքր։ 

աղդաբար ոչ։ 

Նոր կոտորածներու, նոր դժբաղդութիւններու ատեն, ամենին առաք 

ցաւի ու բոդոքի արտայայտութիւններ կաղմակերպողներր եղած են արտա– 

սաՀմանի Հայ գա զութն երր։ Պէաք չէ սակայն բաւականանալ ցաւակցու

թիւներով ու բողոքներով։ Պէաք է փրկել ցեղին բեկորները, օգնութեան 

փութալ որբերուն ու կարօտեալներուն։ 
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Փարիզի Հայ զաղու֊թր ամէնէն աչքառուներէն է, ի ոչ որ կը կատարէ 

նա, մեծ՛ Հետքրքրութեամր դիտողութեան կ՛առնեն միւս դաղութներր։ 

Ի՛՛նչ է րրած Փարիզի Հաք գաղութր։ Անուրանալի է որ քանի մր պար

տաճանաչ Հայեր կատարած– են աւելի քան իրենց սլարտքր. րայց շատ շատեր 

չեն իսկ փորձած՛։ Պա աճառն երր շատ Հո գեռ տնական են ե տխուր, չխօսինք 

առայժմ անոնց մասին– բայց երեւոյթները շատ սեւ են ե վնասակար։ 

ի՞նչ եղաւ «Ազգային տուրքձի ի*եղիրը* ո՞ւր մնացին նպաստամա

տոյցի անդաՏեերր, իռ<եչ եղաւ սեւ ցան կր– ո՞ր օրուան կ՛սպասեն։ 

Նոր ծրագիր մր կամ նոր ձեռնարկ մր մեծ խանդավառութեամր կրե

դո լնուի Հոս, րայց առածի կարգ անցած է, թէ Փարիզի՜ Հայերու իյ ան դա

վա ռութ իւն ր լուցկիի մր չափ կեանք ունի միայն։ 

Լաւ գործելու Համար, ուշ րԱալր ի^եղիր չէ։ Պէաք է ե Հրամայողա
կան պաՀանք է որ գաղութր շարժի և– այս անգամ չմարելու. Հաստատ 
որոշումով։ 

Ազգային տուրքի սիսթէմր լաւ կամ գէշ սկսուած էր– պէտք է թա
փով մր շարունակել զայն։ 

Յաւալի է որ այո գաղութին մէք էկայ գաղհւթէն րն տրուած ե գա գու

թին պատասխանատու մարմին մր որպէս զի ձեռք առնէ զէկր ա յ ղ գործին,Հի– 

մայ ժամանակ ալ չէ ընտրական գործով ղրաղելու։ 

Ստիպողական պա Հան f կաք շուտով օգնութեան Հասնելուդ. Հայրենիքի 
կարօտեալներուն։ յր/ձ 

Արգ^ն գոյութիւն ունեցող նպաստամատոյց մարմնի անդամներր շատ 
պատուաւոր մարդիկ են, կարելի է անոնց վստաՀիլ։ 

Ուրեեն փա րի զա Հայ իւրաքանչիւր Հայ պէտք է այգ մարմնոյն վստա– 

Հի իր ազգային տուրքր, ե նոյնիսկ քանի մր ամսականը կամ տարեկանրկան

խիկ վճարելով, որպէս գի կարելի ըլլաք պատկառելի գումար մր Հասցնել աղետ– 

եալներուն։ | $ Տ ՝Հ^[ 

Օրինակ առնենք միւս դաղութներր։ 

ՊուլկարաՀայ գաղութր կիլիկեան վերքին կոտորածր լսելուն պէս» իս

կոյն փութաց ազգային տուրքերէ գոյացած իր սնտուկին 200000 ֆրանք ղր

կել կիւիկէա։ Պոլսոյ Ազգ* իշխանութիւններր 30000 ոսկի ղրկեցիե աղետեալ– 

ներուն, դարձեալ արդիւնք աղգային տուրքի։ 

Որ՛0 օրուան կ՝սպասէ փարիզի Հայ գաղութր։ ինչսւ չի շարունակուե -
ցաւ սկսուած գործր։ 

Պէաք է իսկոյն վերսկսիլ գործը առանց վՀատելու։ Պէաք ԷՀ Հրաւիրել 
իւրաքանչիւր Հայ տալու իր Ազգային տուրքր։ 

Չվճարողները բարոյական պատիժի ենթարկել, սև ցանկերու մէք պէաք 

է առնել։ Մէկղի թողուլ <rանուշութեամր ուզենք որ չվշտնայ »ի ձևերր։ 

Երկու ճամրաք կայ, կամ պարտաճանաչութիւն կամ պարտազանցու
թիւն։ 
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Աս վերք ի՛ն՛ներու մասին որոշ կա ր դա ղր ո ւթի ւնն եր կը շատցնեն առա

քիչներուն թիւը։ 

Եթէ փա րի զա Հայ գա զութ ր չուզեր անարգանքի սիւնթն չլամււիլ պէաք 

է կատարէ իր պարտքը։ 

ԼԵՐւ.ՈԻԾԱԿԱՆ|ֆՈՐՕ \ՏԷ ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ 
-'.՝•• քԵՐԹՕ՚ԼՕԻԹԵԱՆ ՎՐԱ8 

Սէրը, զայն երգած– էին ուրիշներ լա լա Հ առաք քնարներու տխրութեան 

ու քաղցրութեան մէք...Բայց մի՝ խորՀիք երբեք որ Աիամանթօի ինքնատպու– 

թիւնր րան մր պիտի կորսնցնէր իր գեղեցկութենէն, եթէ բանաստեղծր սի* 

րոյ երգիչ մ՚ըլլար։ Փնտռուած ոչինչ ունին այն քերթուածներ ր որոնք ծնած 

և ազնուացած են ի՛ր իսկ Հոգիին, ի՛ր իսկ էութեան, ի՝ր իսկ տառապանքին 

մէք... Զգայախաբ fhalluciné.J մըն էր ան թերեւս, բառին ամենալայն իմաստով, 

խորՀրղապաշտ ու ցաւագին տեսանող մր որուն Հոգիին առքեւ>? կեանքն ու 

աշխարՀը մեր՝տեսածէն բոլորովին տարբեր եըեւոյթեեր կը Հագնէին։ ի՛նքն 

իսկ .իր Հոգիին ծիրանեվառ ու միաստուեր տեսիլներին սարսափաՀար՝ կը 

փնտռէր մեծ լռութիւնը որ իր կարգին տառապանքի մը չափ գեղեցիկ ու 

դառնակսկիծ կը թուէր... 

Փակելէ առաք ալս Հատորր, թոյլ տուէք ինձ կարդալ անոր առաքին 

քերթուած ր։ Ա յս րնթերցուեներր թերեւս աւելի % րնդարձակ ու բովանդակ 

վերլուծ՜ումի մը կը կարօտին; ինչ որ ես մտադրած էի արդին, բայց դուք 

ներողամիտ պիտի ըլլաք ինծի, ե պիտի Համարէք զիս ա յ ն Հոգին որուն ցո

լա g ուսն երր աղօտ մէկ ուրուագիծր կուտան միայն Աիամանթօի լուսապայ

ծ՛առ ողբերգական ե անդնդախոր էութեան... 

iU*ա Հուան տեսիլք» Sfe 

(Դասախօսը կարդաց այս քերթուածր) 

ա «.կոտորա՛ծ, - կոտորա՜ծ, կոտորա՜ծ...» 

Ու դարձեալ կոտորած, դարձեալ արիւն, այս անգամ կիլիկեան Հո
վիտներուն մէք... կարծես արիւնով երդուած երգերր՝ միա՝քն արիւնին մէք 
պիտի լսուէին, ու վերքապէս անոր ալիքներուն տակ պիտի ֆ խեղդուէին 
fաւիտեան շեշտերն անոնց... 

«կարմիր լուրեր բարեկամէս, » աՀա՛ գիրքր զոր Սիամանթօ Հ տուաւ 

մեզի Կիլիկիոյ քարդին յետոյ։ Հո՛ս ալ արիւնին սարսափր .գինովութիւնը, 

Հո՛ս ալ վերքապէս արիւնին անպարտելի ոյժը որ իրեն քանդակել տուաւ 

նոր մեՀեանին դրան վերել Լէօն Տիէրքսի սա խօսքր։ 

<լէւ րմպենք այսպէս դեռ տաք աբիոնը մեր վէրքերսրն.*. » 

Fonds A.R.A.M



909ին, Պոլսոյ Սկիւ-աարի մէք գրուած այս Հատորը խենթութիւն 

մըն է, բարեկամներս աստուածայի՛ն խենթութիւն մը որ այնքան ուժգնօ– 

ր/Հն կը փոխանցուի բոլոր անոնց որոնք իմանալ կ՛ուզեն այս ՝ կարմիր լու– 

Տասներկու նամա/լներ են անոնք զորս խորհրդաւոր անծ՜անօթ մր 

տուած՝ Է իրեն, ու քերթողր մօտեցած՛ Է քնարին, ծանրաթախիծ ու մռայլ 

բայց խոժոռադէմ, աս աո լածներու զայրոյթն իր Հոգիին մէք*** Ա՜Հ, ՚եոյն 

քնարն է անիկա, նոր լուր մըՀ էի կայ Հոն, Աէրը տակաւին չէ խոնարՀած 

անոր վրա ի ե երբեք ալ պիտի չի ժպտի բանաստեղծ՛ին աչքերուն, որով

Հետեւ այն օրր, երր Ցեղին արիւեր կր խառնուի արշալոյսին, անոր առա֊ 

9ին կարմիր Հեղեղը պիաի բղխի գերագոյն ուխտաւորներու կուրծքէն... 

Ու պայմանին գառն ակս կից ներշնչումով մր խելայեդօրէն երգած է այդ լու

րերը։ ֆնչ աՀաւոր ու գեղեցիկ ոյժ մր կայ անոնց մէք, Հո ՛ս է որ Ք°Ը՛ 

թողր իր յոգնած սւսերուն վրայ կր զգայ ձեռքերը մաՀուան, ե իր նայուածքն 

անոր անխորաչափելի նայուածքին սեւեռուն՝ տրտմաթախից տաղով մր 

նախճիրը կ՚երգէ, և կ՚երգէ րմրոստացումր որ յաղթանակ մրն է այս 

անգամ, 

«Յաղթանակը մեգի՜ է, կրակեցէ՛ք, աստեզաբեք եղբայրնե՜ըՀ> 

կոտորածին այս դրուագն երր քստմնելիօրէՀն թարմ են տակաւին մեր 

մտքին մէք։ Արիւեր ապար գիւն օր էն չի Հոսեցաւ, ոչ մէկ ատեն արիւեր կր 

կորսնցնէ իր բոսորագոյն ծիրանին Հայրենական Հողերուն ե Հայրենաշունչ 

երգիչներուն Համար՛։ Արնիկա մեր գրականութեան– արժեց փոքրիկ Հատոր 

մը որ այնքան մեծ է, գլուխ գործոց մ՛րլլալու չափ։ էւ արղ^ն գրեթէ 

ամբողք Սիամանթօի • գրականութիւնր արիւնաներկ ակօսներէ ժայթքով 

ոսկեվառ Հասկերու գիղեցիկ Հունձք մրն է։ 

Ելլա գայ ի տֆքնարաՀարր դիւցազնական խառնուրդներէ յետոյ կ իքյոեր 
պատերագմի դաշտը,, պղինձէ լարեր ր պրկելով իր դողդոք ուն ե եղբայրական 
ձեռքին տակ։ 

ՍՀն կր նստեր Հոն, զրաՀներուն fախ f ախ ուած վաՀաններուն միքեւ։ 
Անոր ողբական շեշտերուն կը յաքորդեն յանկարծ փոթո ր կա ձայն թրթռում
ներ ր փառքի եւ ան մա Հո ւթեան երդերուն, և քերթ ողին շուրքր Հսկայա
կան մեռելները կր քնանային լուսնկա շող պատանքի մր թափանձկու– 
թեանը մէք» կը քնանայյքն Հայրենիքին ամբողք կեանքն զգալով իրենց . 
արիւնաՀոս լան քքեբուն տակ... 

Աիամանթօ քյլլադաքի քնարա Հարին պէս մեծափառ եւ Հզօբաշունչ 
երգիչն է որ սուգի եւ տխրութեան լաըեըէխ վերք կր մրրկէ ւ, փառքին ե 
յաղթանակին պղինձները.... 

(Հա{էաՂւակել\ւ) ԱՐՍե-Ն-ԵՐԿԱԹ 

ՎՐԻՊԱԿ Նախորդ մասին մէք ուղղել Հետեւեալ սխալր, «գլխատ
ուած– մարմիններ)> փոխանակ «գլուխներ»ի։ 
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Անցեալ շաբթու Փարիզ Հասաւ Երեւանի թէմէն առաջնորդ Խորէն Եպիսկ. 

Մուրաաբէղեան, որ Կաթուղիկոսի կողմէ իբր սլաաղամաւոր Ամերիկա/ կ՚երթայ 

Փարի դէն ո Լ Լոնաօնէն անցնելով։ 

Խորէն Եպիսկ. Կ. Պոլսոյ մէԼ խիսա շահեկան ա ես ակս ութի ւն մր ունեցահ է 
« ձակաա ամարա)) ի թղթակցի՛ն Հեա ու նորանոր աեղեկութիւններ աուաՆ է Հայաս– 
m աս ի ներկայ վիճակի մասին։ 

Այգ յայաարարութիւնները մեր ըն՛թերցողներուն կր ներկայացնենք իրենց 
շաՀեկանութեանր Համար։ 

Յարուցեալ Հայաստա՛նի կորսվի մ՛էկ ներկայացուցիչն է իյորին 

եսլիսկոսլոս, Երեւանի առաքնոբդր, որ Հայրենի պա տգաւքն երր շրթներուն ՚ 

\որ ԱշխարՀր կր դիմէ՝ անոր Հասցնելու Հայաստանի ողքոյսն ու ա1լն կա լու

թի ւնն երր։ ինքը սան է Ներսէսեան Հռչակաւոր դպրոցին, ուրկէ առած՜ տոՀ– 

միկ կրթութիւնը ճոխացուցած և Հիմնաւորած է արեմուտքի Համալսարաննե

րով* • Նո՛ր է թողած մեր Հայրենի աշխարՀը։ իր առաքելութեան մասին Հար՛ 

ցապնդելէ առաք անդիմադրելի ծարաւով մը կ*ուզենք իմանալ մեր ռրկրի 

կացութեան մասին։ Ո՛– ան կը պատասխանէ Հրապուրիչ ձեւով մը։ |s|p 

—Հայաստանի կացութիւնը լաւ է ե խաղաղ։ Ստեղծագործական աշ

խատանքը րուռն կերպով ու անխառն ոգեւորութեամր վերսկսած՛ է ։ Համա

լսարանի բացումին զատ, աՀա Երեւանի մէք Հիմը կը֊ գրուի երաժշտական 

բարձրագոյն վարժարանին—՝fi օն ս է ր վ ա թ ո ւ ա ր ի ն։ Ա յգ նպատակով 

եղած առաքին երեկոյթէն գոյացաւ 100,000 րուպլի։ Գործ՜ը գլուխ պիտի 

Հանուի կամաւոր նուէրներով։ Վարչապետին կողմէ զանազան քաղաքներ 

Հրաւէրներներ են ուղղուած մասնակցելու նուիրատւութեան։ 

– Ի ՞ ն չ վիճակի մէք է ցանքը։ 

—կառավարութիւնը գերագոյն ճիգեյըով յաքողած է գտնել բաւարաբ 

սերմնցու։ Վերքին օրերս Պաթումէն Հինգ միլիոն րուպլի արժոդութեամբ գը– 

նած է շուէտացիներին։ քԻրանգիթի փոխադրութեան գործով զբաղած է 

կառավարութեան ներկայացուցիչ Պ* Արշակ թաղկս սեան ր, և Հաւանական 

է որ արդին սերմնցուն Երեւան Հասած է։ Աակայն այս քան ր բաւարաբ չը 

նկատուելով, կառավարութիւնը Ամերիկա քէն ստացած ալիւրի ե ուրիշ պա

րէններու փոխանակութեամբ՝ աւելի սերմնցու ունեցող Հայ գիւղացիներէն 

կ՚առնէ պէտք եդածը ու կը տրամագրէ չունեցողներուն։ ԱպաՀով ենք որ 

սովորական տարիներու բերքը պիտի ս տացուի և պարեն աւորման գործը 

բոլորովին բնականոն վիճակ մը պիտի ստանայ յառաք ի կայ Հունձքին։ 

—Նոր 1լնճիռներ չկա՞ն։ 

—Այս ստեղծագործական աշխատանքներում Համընթաց, դարձեալ 

երդուեալ Ատրբէքանն է, որ այսօր դաւեր կը սարքէ, կարծես քաքալեր– 

ւ ած Ագուլ իսի խաղաղ աղգաբնակչութեան բնաքնքումին։ Խեղճերը միա– 
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մտութիւն ունեցած էին Հաւատալու, ատրբէճանեան արդարութեանր, Հպա

տակութիւն յայ անելով։ Ս տաք օդ լուրերով կ՚ողողեն ամէն կողմ, իբր թէ 

Հայ զօրքերր գրաւած՛ րԱա*ե Նուշին։ Այս դաւադիր ստութիւնր խիստ ե 

պաշտօնապէս կր Հերքէ Դրօն՝ Զանղեզուր^ն։ Ատ բբէ քանի շիլ՛ նպատակն է 

նոր դաւերով պատռել այն դաշնագիրը, որ կնքած է Հյուշիի Ազգային ]Աոր– 

Հուրդի Հետ ե այգպէսով տիրանալ Զանգեգուրին։ 

Հայկական կառավարութիւնը այս անմ^նքին իրազեկ, ուժի դիմելէ 

առաք պարտք է Համարած իմացնել ԱՀ՚ղլիսյ» ՛Ամերիկայի ե քէրանսայի ներ

կայացուցիչներուն, որոնք խոստացած են իրենց կարողութեան չափով ազ

դել Ատ ր րէ քան ի վրայ և արիւնա Հեզութեան առաքքր առնել։ ԱՀնոնք կ՛ա զղա* 

րարեն թէ իրենց աքակցութենէն պիտի զրկուի այն կառավարութիւնը, որ 

պիտի փորձէ նախայարձակ րլլալ։ Այսպիսի անել ե առեղծուածային կա

ցութեան է մատնուած դարձեալէ Հերոսական Զանգեգուրր։ Վերքին °ՐԸ 

Ատ ր րէ քան ի վ ներկայացուցի չր յայտարարած էր թէ այլեւս ամէն միքոց 

սպառած է խնդիրը խազաղութեամբ լուծելու։ 

Դարձեալ Թուրքիան է որ կր գործէ, կր գաւէ, կր կազմակերպէ,^կր 

սպառնայ իր գաղտնի դաշնագրերով ու փաշաներով, իր սպաներով, ասկէր– 

ներով ու ոսկիներով, կարծ՛ես բացարձակ վստաՀ Ը[էաէով թէ անպատիժ 

պիտի մնայ։ Մինչդեռ որքան % տարբեր է Հայ կառավարութեան ընթացքը 

թաթառներու և թուրքերու Հանդէպ, րլլայ Երեւանի, րլլայ կարսի շրքան– 

ներու մէք։ Այս տեղերու իսլամներր միայն օրՀնենք ունին Հայ կառավարու

թեան Հասցէին, ե Հպատակութիւն կր յայտնեն ամենաերախտագէտ սրտով։ 

Սակայն այս ժողովուրդներու անունով Թէֆէէսի ե Պաքուի մէք դաւադիր– 

Z այ սա տան ի Համալսարանի շ էնքր 
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՚ները Հեռագիր Հեռագրի ՝վրայ կուտան, երեւակայակա՛ն Հայկակա՛ն րռևու

թի ւմներու մասի՛ն։ Եթէ մխիթարակա՛ն կէտ մը կայ այ՛ն ալ սա է որ Հա

մա ձայն ական ներկա յա ցուցի ՛շներ ր արգին սկսեր են թափանցելու անոնց 

իրական արժէքին։ Եթէ անկարելի գառնայ խնդիրը միքամտութիւններով ե 

աղդարարութիւսներով կարգադրելր, Զանգեդուրր կամաց կամաց նորին ոտ

քի պիտի կենայ ե պիտի մղէ իր գոյութեան կռիւը։ Ե1֊ ա յ ս բացարձակ է, 

որովՀետեւ այն Հարազատ լեոնորգիները շատ խոր գիտցած՜ են թէ ՀՀի՞նչ 

վախճան կը սպասէ բոլոր այն Հայերուն, որոնք Հպատակութիւն կը յայտ– 

նեն արիւնռուշտ տարրերուն։ Ասուլիսի գերեզմաններր պերճախօս վկա

ներն են այս անյեղելի ճշմարտութեան։ 

-1—ի՞նչ է ձեր տպաւորութիւնը Հայոց բանակի մասին. 

—Ամինին մխիթարականը, սրտապնդիչն ու Հպարտացնոդր Հայ բա՛ 

նա1լն է, որ ամին տեսնոդի Հիացում և կորով կ՚ազդէ։ ^Զօրամասերու մեծ՜ 

մամը արդին Հագած է նոր զգեստներ ե կօշիէլներ, իսկ էէեացած մասերն ալ 

շուտով կ՚ուենան իրենց բաժինր,^քանի որ կառա վա բութիւն ր մեծ մ^թերք 

ձեռք բերած է։ ^ T j «V՜, 

կարգապաՀութիւնը օրինակելի է ե երկաթեայ, իսկ ոգեւորութիւնն ու 

Հայրենասիրութիւնը Հրաշալի։ ԱՀնոնք իրենց ամէն մէկ քայլին ե խօսքին 

մէք կրներշնչեն ժողովուրդին այն կուռ ե անխախտ Հաւատքր թէ իրենք 

կան ժողովուրդին Համար, կ՚ապրին անոր Համար և պատրաստ են նորին ու 

նորին մեռնիլ դարձեալ անոր Համար։ իրենց թիւր ի Հարկէ կրնայ շուտով 

կր1լնապատկուիէ առանց վնասելու ռրկրի վերաշինութեան ու տնտեսու

թեան ր։ իրողութիւն մը, որ չափազանց յուղած ե. Հպարտութեամբ լեցուած 

է Հայ զինուորին սիրտը, այղ ալ այն զրամական ե այլ ձեւի նուիրատւու֊ 

թիւնն է, որ սկսաւ ամէն կողմ։ Այո քերմ և ան վերա պա Հ Համակրանքր կը 

մեզմէ իրենց բոլոր ցաւեր ր։ Տանկալի էր, որ նոր եռանդ և զարկ տրուէր այղ 

Պ» խսւտիսեսւ1ւ ես Զօր. Արաոատեւսն ԿԸ puipbi.bli Ջա՚եգեդոսր գացուլ դի1ւու»որ՜Ն(• րլւ 
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նուիրական օգնութեան, որու արղիւնքր այնքան գեղեցիկ է և շինարար։ 

—կառավարութիւնր փոփոխութիւն կրա՞ծ է։ 

• —Պ* Պօղոս %ուպարի վերքին Հեռագրին Համաձայն, Պ* Աամսոն $ա 

րութիւնեան բանակցութեան մէչ է Վարչապետին Հետ, խառն դա Հ լիճ ի մլ 

կազմութեան Համար, Երեւանի ժողովրդական կուսակցութիւնր պիտի տայ 

երկու նախարար, երկու ուրիշներ պիտի ղրկուին ֆարիղի ազգ– Պատուի 

ր ակութ եան կողմէ։ Ամբողջական կա զմր պիտի բաղկանայ տասն և մէկ նա

խարարներէ, որոնցմէ Օր Դաշնակցական, 4ր քիամկավար ե ժողովրդական 

կուսակցութենէն, մէկ չէղոք* որ պիաիյե ստանձնէ պատերազմական նախա

րարութիւնը։ pg§ 

—ի՛՞նչ է ձեր առաքելութեան բուն ն պատ ակր։ 

—Պիաի երթամ Ամերիկա ե յանուն Հայ կառավարութեան ու Ա– կա
թուղիկոս քէն պիտի ստանամ Ամեբիկեան կառավարութեան և ժողովուրդի 
վերջնական պատասխանր մեր երկրի, մեր դատի մասին։ ի՞նչ– կր խորՀին 
և ին՞չ, պիտի ընեն.–– Այգ իսկ նպատակով կաթուղիկոս ական յատուկ կոն– 
գաէլներ կր տանիմ Ամերիկայի բոլոր յայտնի անձնաւորութեանց, որոնք 
զբաղեցան ու կը շարունակեն ղրաղիլ մեր ճակատագրով։ 

կոնդակներ ունիմ նաեւ Պ* Պ* Պ°ղոս Նուպարի, Դարտաշեանին ե ու
րիշներու։ Պ* Պօղոս կուպարի Համար մասնաւորաբար Ա. կաթողիկոսի կողմէ 
ՀրաՀանգներ ունիմ, որպէսզի Համրնթաց երթայ՜ ^Հայաստանի կառավարու
թեան ձգտումներ ո ւն ե դիմումներուն։ կառավարութիւնր ինձ տուած է Հա
մառօտ ուղղեգիծեր, արտօնելով րնդլայնել ե պարզաբանել որոշ խնդիրներ 
թէ Ամերկայի, թէ Փարիզի պատգամաւորութեան Հետեւելիք քաղաքականու
թեան ե րնթացքին նկատմամբ։ 

Նմանապէս պաշտօն ունիմ միացնելու– բոլոր մասնակի Հայ կարմիր 
Խաչերը «Հայաստանի կարմիր /Աաչ» անունով, քանի որ այլեւս՜,պաշտօնա
պէս ճան չուած է ե կառավարութիւնը Ժրեէվ^ե Հրաւէր է ստացած մաս 
կազմելու ՀամաշխարՀային կարմիր քԱաչին։ Բոլոր Հայ մասնաւոր կարմիր 
/ք/աչերու դրամներն ու դեղորայքը պիտի փոխադրեմ Երեւան։^ 
S a Մասնաւորապէս պիտի զբաղիմ կրօն՜ական խնգիրներով. ե ամ^ն, 
բաժանում ու թիւրիմացութիւն բառնալով պիտի րնտրեմ աոաքնորղ մր 
Ամերիկայի Համար։ 

Վերջացնելէ առաք, յատկապէս կր խնդրեմ ամենակտրուկ կերպով 
Հերքել այն չարակամ ե զրպարտիչ յերիւրանքներր մաուզերիս թներու 
մասին։ Հայաստանի մէք կատարեալ անդորրութիւն կար ինչպէս նաեւ բա 
ցարձակ ապաՀովութիւն կեանքի, սեփականութեան ե դաւանանքի։ Ո՜վ որ 
ասոնց Հակառակը կը պնդէ ստախօս մը չէ միայն, այլ ե ստոր զրպարտիչ 
մր և թշնամի մը Հայրենիքին։ 

Նոյնպէս բացարձակ է Հերքումս այս զրպարտութեան մասին, իբր թէ 

Հայ Հարուստներու դէմ" ատելութիւն և գէշ վարմունք կայ։ Մեծափառ 

Արարատն ու Արաքսր իրենց թեւերր բացած են անխտիր և ամէն մէկ Հա

յս րգու ըլլայ աղքատ թէ Հարուստ, իսկ կառավարութիւնը պաշտպանն ու 
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պա Հակն է ամին մէկ բնակչի, որ ուղիղ սրտով եկած՛ Է երկիրը վերաշի՛նելու 

ե իր քրաինքը իւ առն ելու ՛նուիրակա՛ն և ազատ Հողերուն։ Այո՛, Հալած՜անք 

մը կայ, բայս գիտէ՞ք որոնց գէմ,— անո՛նց, որոիք գծ՜ուծ շաՀախնդրու– 

թեամր մը կ՛ուզեն Հայ աղքատ ժողովուրդի թշուառութիւնն ու մերկութիւ

նը ան պատկառ օրին շաՀա գործել։ իսկ ասիկա արդար է։ Ար գար է որովՀե

տեւ մեր Հողը սուրբ է, ե Հայ ժողովուրդը շատ ու շատ Հարս տա Հարուած 

ու կեղեքուած։ Մեր կառավարութեան նշանաբա՛նն է—աւանդական եդեմը 

ստեղծել այս Հողերուն վրայ, x[jyոր վայրենութիւնն ու բարբարոսութիւնը 

գարերով դժոխքի վերածեցին։ 

( 3 b Շ Ո Ղ-ՈՒԹհ հ Ն Ն Ե Ր ) 

ւ,՝._դւ-"ւԻ ա \ , ՝ ա 
( Շ p " *՚ն ա կ n ւ. 8" ի ւ. Ղւ ) 

Զօրանոցին բակին մէք՝ տատանեալ կեցեր կը նայէինք թէ ո*ւր պի

աի յանգի այս արկածը որուն ելքին Հասած՛ ըլլալոա.՝ տպաւորութիւնը կրեր 

էինք ամենքս ալ։ Մութին մէք՝՝ մեր ալ\Ք°րը անդադար կը յածնին չորո 

կոդմերնիս։ կը կարծէինք. թէ մեր բնակավայրը պիտի ըԱայ աIԴ Հսկայ 

շէնքը, ե ա մէնքս ալ ան Հա մրեր էինք Հասկնալու թէ ինչ էր իր°ք* Րայց 

ոչինչ կր տեսնուէր յստակ։ 

• Բերնէ բերան՝ խօսքեր կը թռէին։ Ա արգիս Արենց կարծիք կը յայտնէր 

թէ տեղը գէշ չէ ե թէ կաբելի է ժամանակ մը անցընելէ Հոն։ քէուարթ էր, 

ինչպէս զուարթ պիտի սնար աւելի ետքը, եղերական օրերու մէք, միշտ 

անձնավստահ թէ պիաի կրնայ "վր^՜իր նախ զգուշութեան Համար միայն իր 

քիչ որ սայրասուր անունր բթացնել կարծեր էր «Գրլրճեան՚նի փոխելով, ինչ 

որ սակայն ճիշտ ու ճիշտ Հակառակ արդիւնք մը կրնար տալ, քանի Հյյէոր 

թրքական «գրլրճ))ր, այգ օրերուն, –անՀունապէս աւելի Հատու բան մըն էր 

քան Հայկական «սուրար։ ԴժգոՀներ չէին պակսեր. 

—Հո՞ս պիտի անցնենք աքսորը, կը մրմռային, եր1լննալու, պառկելու 
տեղ մր փնտռելով։ 

կ՚երեւայ կը կարծէին թէ բակին ս*էք պիաի պառկինք, որովՀետեւ, 

Հասնելնէս ի վեր ոչ ոք խորՀեր էր մեղի ցոյց £ տալու տարբեր տեղ մը ուր 

կարենայինք Հանգչիլ։ (]տքի վրայ հնացեր էինք բոլորս ալ։ 

Բայց աՀա՝ դրան մուտքի նրբանցքին մէք1~ն՝ մարդիկ սկսան վեր ել
լել սանդուխէ մը։ Դէպի այն կողմ գացինք։ 
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—Գուն անցիր, ըսաւ մէկր, որ կարծեմ ՀյաՀնուրն էր։ 

— ք ՝ ա յ Յ դուն ո՛չ, յարեց դաոնալով ետիս գտկուող մարդու մր ղոր 
չէի ճանչնար։ 

Օ՚արդր բողոքեց, լէայց մտիկ րնոդ չեղաւ։ Սանդուխէն սկսայ վեր 

բարձրանալ, առանց բան մր Հասկցած ըլլալու Ph էն չո՞ւ զիս կր թողէին ե 

այն մարդը կ՚արգիյէին։ Վեր ելլելուս՝ անմիքապէս սլիտի Հասկնայի՝ սլա աճ առը։ 

Տոքթ. թորգոմեան, ՚Բէլէկեան, Տոքթ. ճէվաՀիրճեան, Տակոր Գորեան, 

Բիւզանդ Բէչեան, սեղանաւոր քԻէրլէմէղեան, 3| Պալագեան Վարդապետ, : Խ°՜ 

ճասաըեան, Հ ՅովՀան վարդապետ, ե ուրիշներ զորս չեմ (իշեր*սանդուխին 

զլուխր ոգեւորուած՝ խօսակցութեամբ մր րռնուած էյն։ 

—(քնաց անկողին բերելու, կ՚ըսէին՜, աէլնարկելով մէկու մր որուն ո՝վ 

ըսաւը լէՒ ղի՛՞եր։ g 

–––Գէշ մ^արդ չերեւար* կը Հաւաստէր մէկու 

—Լյան աչքեր ունի, դիտել կու տար ուրիշ մը։ jjSÉ*! 
—ՎստաՀելիք մարդ չէ, մրմռաց ուրիշ մը* 

է լ այսպէս՝ ամ^ն կողմէ մէկ մէկ գնա Հա տում միշտ այդ անծ՛անօթ 
մարդուն նկատմամբ, որուն մեղ դիմաւորող սպան, իզղէթ պէյր « ԸԱաԷԸ 
իմացայ \ շուտով։ 

—Տեղերնիս շատ Հրապուրիչ չէ, բայց Հոգ մի լնէք, շուտով անկողին 
կը բերեմ րսելով ելեր գացեր էր։ 

ՇաՀնուր՝ շարունակ վեր կ՚ելլէր կ՚իքնէր սանդուխէն։ Բէլէկեան ան

ոն դՀ ատ Հրամաններ կու տար անոր։ Յայտնի էր որ վարր, բակին մէք մր֊ 

նացողներէն րնտրութիւններ կ9ըլլային՝ վեր առնելու Համարդ է լ այլեւս կր 

Հասկնայի թէ ինչո՞ւ զիս թողեր էին սանդուխէն բարձրանալու, մինչդեռ 

այն միւս անծանօթ մարդր որ ինծի Հետ միեւնոյն ատեն ելլել կ՚ուգէր, 

արգիլեր էիե։ 

Սանդուխին գլուխէն Հեռանալով մխրճուեցայ երկար նրբանցքի մը 

մէք, որուն երկու կողմերը բազմաթիւ խուցեր, բոլորն ալ առանց կարասիի 

և մութ։ Գրեթէ բնաւ պարապ խուց չէր մնացեր։ Ամէնուն մէք ալ մարդիկ 

կը տեսնէի։ Առաք Հասնողր աեղ մր բռներ էր արդէն ե չէր Հեռանար անկէ, 

վախնալով որ ուրիշներ կը գրաւեն։ 

ինծի տեղ չէր մնացած՝» րայց կը խորՀԷի որ ետքէխ կրեայի նրբանց
քէն մէկ անկիւնն ալ երկննալ։ Այդ ապաՀովութեամբ իք այ վար, բակր, և 
զարմացայ տեսնելով որ Հազիւ մէկ երկու Հոգի միայն կը սլքտային Հոն։ 
Հարցուցի թէ ու՞ր են միւսներ, ե բակին անկիւնը գտնուող դուռ մը ցոյց 
տուէն։ 

—Ղօվուշը գացին, Հոն պիտի պառկէնք, ըսաւ մէկը։ 

Փութացի ղէաի այղ դուռը։ Երկար սրաՀ մը մտեր էի, որուն մէք էին 

մեր բոլոր րնկերները և կր տեղաւորուէէն։ ՛Բանի մր աղօտ լոյսեր, ըստ 

բախտի ճարուած լապտերներէ խուսելով, կը բեկբեկէին այս ու այն կողմ, 

շրքմոլիկ Հուրերու պէս։ Բայց շուտով զինուոր մր խոշոր լամբար մր բերե

լով կախեց սրաՀին կեդրոնը և սկսանք իրար տեսնել։ ճամբան ՝ կառքերուն 
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լքէք՝ իրարմէ ա՛նքատ Տնտցեր էինք, չէի՛՛ք գիաեր թէ ո՞վ են մեզի ընկերա

ցող՛ները։ Հիմայ, այղ տեղ, Համախումբ բազմութեան մէք, շփոթեր էինք տես

նելով բոլորովին անծ՜անօթ ղէմքեր որոնց ուշադրութիւն չէինք ըրած բան

տին մէք, զորս երբեք չէինք j/դեր տեսած ըլլաԱ և զորս սակայննոյն ճա

կատագիրը բերեր միացուցեր էր մեզի այգ Հեռաւոր ու անյայտ անկիւնին 

մէք* Խումբ մը իրարու սրտակիցներ քով քովի կեցած՝ մէկիկ մէկիկ կը 

գիտէինք զանոնք։ Ամէն դասակարգէ մարզիկ կային մէքերնին, նոյն իսկ 

a թուլումպա ձի ն ի տարազով խումբ մը որ միակ զանգուած մը կազմեր և 

սրաՀին կեդրոնը բռներ էր։ Բայց Հարկաւ ատեն պիտի ունենայինք ամէնուն 

ալ ծանօթանալու։ Փութացի Դա ս պա ր Զերազի մօտ ՝ որուն չարչարանքէ 

ելած մարտիրոսի խռովուն գէս՞քը ն շմա բեր էի Հեռուին։ Հանդարտեր էր 

այլեւս, բայց տակաւին քիդերր փոթորկի մէք էին։ , 

—ի՞նչպէս ես, Հարցուցի իրեն մօտենալով։ 

—Բան մը չունիմ, ըսաւ, միայն ժանտարմա մը կար որ կ'ըսէր Ph 
մեղ կախելու կը տանին։ 0lè\ 

Մինչդեռ ինք ատիկա ըսած էր ժանտարմային։ Հա կա զգեցութիւնն էր 
որ իր գործը կը կատարէր։ 

—If ատակ է, ըսի խնդալով, ամին ուս ալ այդպէս ըսաւ ան պի տան ը։ 

ՇտՀնուր սրաՀը մտեր էր այգ . միքոցին ե նոր մարդիկ կը փնտռէր վեր 

Հանելու Համար։ կանչեցի ղինքը խորՀուրղ տուի որ {£երաղր անպատ

ճառ միասին առնէ, ու փութացի Տոքթ* ճէլալի մօտ, որուն քիսերն ալ 

ատ են է մը ի վեր տա էլն ու վրայ եղեր Էին, ե որ բարձրաձայն անըմբռնելի 

բաներ մը մրմռալով կու գար մեր կողմը։ Այն տպաւորութիւնը՝ունեցայ թէ 

Զերազի ուղղուած էին այգ խօսքերը։ ֆւ իրօք՝ վիճեր են իրարու Հետ՝ վե

րը գտնուած՜ ատենս բոլորովին աւելորդ բանի մը Համար, որուն ինչ ըլլալն 

ալ անյայտ սնաց կամ չուզեցինք Հաս/լնալ։ ՈրովՀետեւ մեծ՜ դժուարու

՛թեամբ կրցանք առաքքր առնել նոր փոթորիկի մր, որուն երկուքն ալ 

յանձնուելու տրամագիր ըլլալ կը թուէին։ 

Արդին իզղէթ պէյ այդ միքոցին ներս մտաւ մէկ երկու զինուորի U 
խումբ մր տեղացիներու Հետ, որոնց շալակը դէզ ղէղ անկողիններ, վերմակ՛ 
ներ, բարձեր։ 

—կրնայ ըլլալ որ ամէնու դ ալ չբաւէ, ըսաւ, բայց գիշերանց այս– 
քանը միայն կարելի եղաւ ճարել, այս գիշերը անուցէք և վաղր Աստուած 
ողորմած է։ >^ 

Դեռ խօսքը չէր լրացուցեր, երբ անկողին, վերմակ, բարձ, ձեռքէ ձեռք 
յափշտակուեր էին արդին։ Ոմանք կը կռուէին իրարու Հետ։ 

—Դուրսը ուրիշ ալ կայ, ըսաւ մէկը, ե. շատեր որոնք չէին յա քողեր 
ման մը ձեռք անցնել, վազեցին դուրս։ 

իրենց Հետ ես ալ դուրս ելայ։ Իրօք անկողիններ դիզուեր էին բակին 

մէք» բայց իզղէթ պէյ ըսաւ թէ ատոնք վերիններուն Համար են ե Հրա– 
u^UiêaB 2ու՜ք2.ռ գանուող մարդոց որ առնեն ու իրեն Հետեւին։ Գիրուկ, կար՛ 

ճաՀասակ մարդ մը կեցած էր անկոզիններուն մօտ, և իր կարգին Հրաման– 
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ներ կու տար քովը կեցող մէկ երկու. Հոգիի, անկողին՛ն եր ուն փոխագրու

թեան Համար։ Հարցուցի թէ Հա՞յ է* 

—ինծի Ասա տուր աղա կ՚ըսեն, ըսաւ, աս ան կողին երր իմ տունէս բե
րած եմ, եթէ պէաք ըլլայ, Հոգիս ալ կու տամ ազգիս Համար։ 

Յետոյ, առանց կարեւորութիւն ընծայելու թէ շուրքր ո՞վ կայ, § արեց. 

—Ա՚է՛ վախնաք, Հոգ մի՛ ըսէք* Աստուած այս անգամ մեզի Հետ է։ 

Խանդաղատանքով կը յիշեմ Հիմայ այս աղուոր մարդը։ Վերքէն, ինքն 
ալ տարագիր, Հալէպ պիտի մեռնէր առանց ելքր տեսնելու, ի զուր օգնու
թիւն Հայցելով այգ Աստուծմէն զոր «մեզի Հետն կը կարծէր։ Պիաի մեռնէր 
թշուառութեան մէք։ 

(Շարունակելի) ԱՐ ԱՄ ԱՆՏՈՆեԱՆ 

• ՚։ Կ Ի Լ Ի Կ Ե Ա Ն Ս Ո Ւ Ր Հ Ա Ն Դ Ա Կ ՛՛Հ/՝՝ 

Աաանա 3 Մարտ, 

Մարաշէն երէկ Հոս Հասած Հեռագրի մր թաքուն իմաստէն կը Հաս
կցուի որ որ Հոն ոչ մէկ Հայ էրիկ մարգ ոզք չէ մնացած, վերապրողներր 
միայն կիներն են։ 

Ասկէ կը Հետեւի ու բենն որ ֆրանսական ուժերու անբացատրելի նա֊ 

Հանքէն ետք՝ Աարա շի թուրքերր քարգած են ամրողք Հայ ա զգարն ա կչու

թի ւնր։ Որով, Ա՝ արա շի վերապրող ութը Հազար (?) Հայութեան մասին նա

խապէս եկած՛ տեղեկութիւններր՝ զորս մենք վերապաՀութեամբ Հաղորդած՛ 

էինք, ՀետզՀետէ կը կորսնցնեն իրենց ստուգութիւնը։ 

Երէկ քաղաքիս մէք զրոյց կր շրքէր թէ Ս՛արա շի մէք թուրքերը Հա
ւաքած են Հայ երիտասարդները ե յանձնած են զանոնք թուրք պատերազ^ 
մական ատեանին, այն ամբաստանութեամբ թէ անոնք ֆրանսացիներու 
Հետ միասին մասնակցած են անցեալ կռիւներուն։ 

Փետրուար 26ին Ս՚երսինի մէք փոքր խուճապ մր տեղի ունեցաւ, մէկ 

քանի խանութներ փակուեցան։ Ֆրանսական, Տո՛նական ե Արաբական վար

ժարանները գոցուեցան։ Սակայն շուտով կարգը վերա Հաստատուեցաւ։ 

Այսօր Մերսին ցամաք ելան 5600 ալճէրացի զինուորներ։ կ՚ըսուի թէ 
Աելեւկիան գրաւելու մտադրութիւն կայ։ 

Մերսին ի մէք երկու երիտասարդ թուրքեր 1լնոք մր Հետ միասին ռումբ 
փոխագրած ատեն անգգուշութեամբ փողոցին մէք մէկ Հատր ինկած . ու 
պայթած՛ է։ կառավարութիւնը երեքն ալ ձերբակալեց։ քի ու մրին տեսակր 
ֆրանսական է։ Մ ան ր ամա սնութիւնն եր կը պակսին։ 

Պայթած՛ ռումբին Հետեւանքով՝ նոյն օրը երեկոյեան էնի ՄաՀալէի 

թուրք տուները խուզարկութեան կ՝ենթարկուին։ քիումրի տիրոք տունէն 

կը զանուի 2 ատրճանակ, 4 թրօմպլօն, բաւականաչափ գինւորական Հա

մազգեստ ու փամփուշտ, նոյնպէս զոզցուած վաճառականական ապրանքներ։ 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 181 

ա ս տ ի ւ ԵՒ աաա, ԼՈԻՐԵՐ 
.ՄԵՐՒԿԱՑՒՆԵՐՈԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ 

Հ ա յ ա ս տ ա ն ի Ան վ ախոսՍՒե ա ե Ա մ Ն ր ի կ ե ա ն կ օ ւ քի ա է ի վ ա ր ի չ տիար | $ Գ ա ր տ ա շ ե ա ն Ç b i n b i . . 

1քսւլ|ւ կր Ç h n - ա գ ր է « Հ ա յ ր ե ն ի ք ի . 

ՆԻՒ-ԵՕՐ՚Բ» Փեւոր. 23, 1920 
Հաքասաանի Անկախութեան Ամերիկեան Կօմիաէն ամսոյս 23ին մեծ ժո

ղով մէՀ պիաի գումարէ Նիւ Եօրքի Պան քըս 
՜ՔըլԸ՚զԻ*՛ մէ£* ՚սկաաի ունենալու 

Համար Հայկական Հարսին ներկայ կացութիւնր, և Հաւան օր էն նոր ղիմուսՂտեր 
պիաի կաաարէ ՆախագաՀ Ո ւիլսընին և առա նձին կսէեր պիաի ուղղէ Ամերիկ
եան Ծերակոյաին» Ամերիկեան ժողովուրդին II Ֆրան սայի ու Անգլիայի ա դա
ւս ա կ ան կարծիքին։ 

Անցեալ ամսուան ընթացքին այս Կօմիաէն 75,000 օրինակ փրօփական– 
աի գրքեր ու բրօշիւրներ ցրուեց այլ եւ այլ աեղեր։ Երէկ սկսանք առաքումը 
ճէրարաի գրահ ((Անգլիացիները եւ Ֆրանսացիները Հայ ասա ան ի մէի) անունը 
կրող աեարակներուն՝ ուղղուած զան աղան թերթերու ե եկեղեցիներու։ 

լՀէըարա ուղղակի խորհրդակցութեան մէէ՝ եղած է ՆախագաՀ Ուիլսընին 
Հեա, որու ար ամա դրութիւնն եր ը ն սլաս ա աւր են։ ճէրարաը. ներկայիս Հաղոր
դակցութեան մէԼ է նաե Պրայսի, էօյա ճօրճի, ՝Բրողրնի, Պալֆուրի և Րասլըրա 
Սիս իլի Հեա։ 
ԲՈՈ-ՈՔԻ ՄԻԹԻՆԿ ՄԸ 

ՆԻՒ ԵՕԻԲ, Մարա Երէկ" քաղաքիս Ս. ՅովՀաննէս Կաթողիկէի ըն
դարձակ ժողովասրաՀին մէ%_ գումարուեցաւ Հսկայ Հրապարակային ժողով մր, 
ուր անցուեցան Հայանսլասա% որոշուես՝եր։ '^$4. 

Ժողովին կը նախաղաՀէր Տօքթ* Մէնինկ։ Որա էս նախագաՀ՝ անիկա բա
ցա արեց ժոզովին նա ա ut ակը կուռ ե Հուժկու խօսքերով։ ((Մենք Հոս եկած ենք, 
ըսաւ ան, ամեն էն Հանդիսաւոր կերպով մեր ձայնը բարձրացնելու և բողոքե
լու քայլի դէս՝> որ եթէ իրագործուելու ՐԼլայ, պիաի աեւա կանացն է Հին ու 
տսե թոյ լա ար ելի չարիք մը, պիաի ձախոզեցնէ օրէնքի եւ արդարութեան գոր
ծադրութիւնը Հանդէպ անոնց, որոնց գործած ոճիր՛ները ամէն չափ ու սաՀման 
անցած են և կը շարունակուին աակաւին, պիաի վիրաւորէ անոնք՝ որոնք ա– 
մենէն շաա աառապեցան այս պաաերաղմի ընթացքին ե որոնք ամեն էն շաա 
արժանի են մեր Համակրանքին))։ 

Ժողովին մէչ\ խօսած են նաև յայ ան ի Հայասէր Տօքթ, ՝&էփթըն Հայա և 
Եպիսկոպոս ճէյմս Տաբլինկթըն։ 

Ուշագրաւ պարագաներէն մէկն էր ծերակուտական Լօճի Հեռագիրը ((ի 
նպասա Հայերուն և Հակառակ թուրքերուն))։ 

Բողոքի Հեռադիրներ եկած էին նաև ականաւոր ամերիկացիներէ։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆՆԵՐ 

Փեարուար 4՝5ին զօրավար ՛Լամա զոլվի նախագահութեամբ ut եղի ունեցաւ 
նիսա սպայակոյաի շէնք ի մէ^, ներ կայութեամբ պա ա եր ա զմական նախարարի, 
ս պայ tu կոյ ա ի պաշաօնեաներու, կրթական նախարարի, Գարե գին եպիսկոպոսի, 

Fonds A.R.A.M



É82 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ակադեմական Տա մա՛ս ովի, Փրօֆ, ՚Բալանթարի, քսսելու. պաաուանշաններ Հ՛իմ
նելու Հարցը ե. Հասաաաելու ասո՛նց նկարները։ 

Ընղուն ո ւեցաւ երկու /». /լարգի պաաուանշան* առաջինը Վարդան Զօրա
վար ի և ե՜րկրորդը Տրղաա Մ եհ ի անունով։ 

Նկարները Հայկական ոճով են և կաաարուած են նկարիչ Խօճայեանի 

ԵԼ ԵՔ ՏՐ Ա Կ ԱՆ Կ ԱՅ ԱՆՆ Ե Ր 1 ԱՅԱՍ Տ ԱՆՐ Մէ֊Տ 

Մ՛ այիլեանները ներկայացուցին երկրագործութեան պեաական ԿաԼ" 

ուածներու նախարարութեան նախագիծ մը, որով նախաաեսուած է Q անգու 

գեաի 2_Րայի'ս ուժին օգաագործութիւնը։ 

Ըսա նախագծի, քանդուի */րայ կը Հասաաաուի Հիդրօ եչեքարական կա՛ 
քան, 38000 ձիու ուժով։ 

Այգ կայանը պիախֆ^ծառայէ Երեւան –՛Լա մա լու, Երեւան-Վաղարշապաա, 
Երեւան– Աշա ար ակ գի ծեր ո ւն, միացնելով Աշաարակ-Վադարշապաաը է^միածնի 
կայանի Հեա։ 

Այգ գիծերու ընղհանուր աարածութիւնը պիաի ըլլայ 100 վերսա։ 

Նա խ ա գի ծ • պա ք ման ա գի ր ը . քննելու Համար նշանակուած է յանձն աժողով 

մը Տէր–Միքաքէլեանի նախադասութեամբ։ 

եՒՐՈՊԱՅՒ» £ԱՅՈ8 ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ 

Կաթողիկոսը կոնդակով մը՝ Հասաաաած է ՚էեւոնդ եպիսկ* Բուրեանի Եւ– 
ր ոսլայի առաջնորդական պաշաօնը։ 

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԿԸ ՏհՆՈհՒՆ 

«ճսւկաւուսւքսւրտ)>ի Թ*ւլ13-ակիյյը կ|ւ գ » է Տրապիւլո՚սէ՚՚ս.—• 

Տրապիղոնի Հիւանդանոցը ունի Հարիւրապեա ան օր էխ մը, զինուորական 

բժ՜իշկ ե 10 գինուոր պս/շաօնեաներ, որոնք կը ղրաղին ւիրօփականաով և կ ըս

ուի թէ ունին նաև գին ական պաարասաութիւններ։ 

Լագերը թ՛ուրքերու Հեա շաա սերա կապււած չեն և անոնց քիչ 
շաա գի աա կիցն երր կողա։ ակից են որ եւ է աիր ապեաո ւթեան, միայն թէ Հան– 
գիսա ապրին։ 

րթիլաֆ ականները քաշուած են ասպար եզէն ե կառավարութիւնն ու դին* 
ուոր արան ութ իւն ը ՐթթիՀաա. միլլիճիներու ձեռքն էէ 

Ս*իլլիճիներու գլխպ՚-՚֊Ը ուժերը կեդրոնացած են ԿարԴւոք ե կիլիկեան ճա– 
կաաին վրայ։ ՝ 

Կը թուի որ աւելի լռւր^Լ պա ար ասա ութ ի ւններ ունին ՚/արնոյ շը£_անը, ե 

կ՛ ա ր ա այ այ ա ո լին որ գարնան կը սկսի այդ կողեն ալ կռիւ ( անշուշա Հայկական 

Հանրապեաութեան գօրքերուն –Հեա)։ Վերջին Ժամանակներս մեծ ՛քանակու

թեամբ (կը կարծուի (£000 սնաուկ) ռազմամթերք Է ուղարկուեր Կարին։ Փեար. 

21 ի գիշերը Կարին աանող ճան ապար Հի վրայ S Էյ իր մէն– S Էր Էի *քէէ\ բոն ո ւեցաւ 

21 սնաուկ ոագմամթերք Անգլիացիներու կողմէ։ Տրապիգոն քաղաքի ՀՈԼՐ$_Ը 

ԴՒՐՔ-^՚Ր k.tL պա ար ։ս սաուին ե ուժեր կը կեդրոնացն են ՄաԼկայի շրԼանը։ Զէն

քերու փոխադրութիւնը կը կաաարեն գիշերը։ Միլլիճիներու շէֆ Մ՛ուսթաֆա 

՚Բէմալը այժմ կը գանուի էնկիւրի։ Փոխադրուած ղէնքերու թաքստոցները 

մինչեւ այժմ յ ա յ ան ի չէ Դաշն՛ակիցներուն։ 
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ՅՈՅՆ ԱԶԳԸ ԵՒ ՃԱՅԵՐԸ 

Յունաց Պատրիարքարանի սինօռին ե քաղաքական ժողովին կազմուած 

պատուիրակութիւն մր Պոլսոյ Պատբիարքարանր երթալով յանուն Յոյն ազ

գին » պատ» տեղա սլա Հ % ա րոյ ան եպս*. ի յ այտնած է էր ցաւր վերքին քար դե՛ 

րուն առթիւ։ քքիւս կողմէ, Աթինքի ՚Երեսփ* ժողովին մէք, երեսփոխան մը ^՛ա

ռաք արկած է որ ժողովր ցաւ յայ անէ Հաւաք ինք նոր կոտորածներուն առթիւ։ 

Աբտագին գործերու նախարարը ամիքասլէս ձայնակցելով, յայտարա

րած է թէ երեսփ. ժողովր սլէտք է Հելլեն ագգին Համակրանքը f այտնէ Հայ ազ

նիւ ազգին որ այնքան տառապած է գարերէ ի վեր, մանաւանդ վերքին քսան 

տարիներու ընթացքին։ Հելլին կառավարութիւնը կը ցաւի որ չկրցաւ աւելի 

գործնական աքակցութիւն մընուիրել Հայերուն ե զանոնք պաշտպանել վեր* 
շին քարդերուն դէմ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ 

Լոնտոնի ժէք Հայաստանի սաՀմաններու մասին խորՀ րդակցութի ւնն ե– 

րը կը շարունակուին։ Հաւաստի աղրիւրներէ մեր ստացած տեղեկութիւնե

րուն Համաձայն Հայաստան ր Աև ծ՛ովու եզերքին պիտի ունեն այ իր սեփական , 

երկրամասը։ ձքԻանգթերթի այն տեղեկութիւնր, որու Համաձայն իբր թէ Հայաս

տան Սև Ծովու եզերքին Հողամաս պիտի չունենա յ, սխալ է։ Առ այժմ Հայաս

տանի արեելեան ե Հիւսիսային սաՀմաններու Հարցր քննութեան առարկայ չէ։ 

Տրամադրութիւն կայ այդ ի՚ոդէրը ձգելու Հայաստանին ե Վր աստ անին, Հա

յաստանին ե Ատպէյճանին խ՛նդիրը ներքնապէս լուծելու Համար, վերքին Հաս

տատ ութ իւն ր թողելով անշուշտ Հաշտութեան Համաժողովին։ 

Ու՛րիշ տեղեկութիւններու Համաձայն գերագոյն խորՀուրգր պիտի ղրաղի 
այգ խնդիրով Լօնտօնի մէք, Զատկի տօնէն յետոյ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ Ը 

կր տեղեկանանք որ Հայաստանի Հոգատարութիւնը առաջարկուեր է 

Ազգերսւ Ընկերակցութեան։ Աւս վերքինս սկզբունքով Համաձայներ է, Րալց 

գործնական Հարցերու֊քննութիւնր գեռ չէ աւարտած ե իր պատասխանը վերք– 

նականապէս չէ տուած։ 3§ 

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱՆՈ՛ՆԻԿՈՍԸ ՄԵՐ ՄԷՋ ffi 

Առքի օր Փարիզ Հասաւ Կիլիկիոյ Տէր ԱաՀակ կաթոդիկոսր իր քար
տուղարին Հետ։ Գաղութը ե ազգային իշխանութիւններր պատշած մեծաբան* 
քով ընդունած են զբնքը։ 

ՀԱՅԵՐԷՆ ԴԱՍԵՐ ՚ 

Հայ տիկին մը պատրաստ է Հայերին դասեր ստանձնելու րնտանիքներու 
մէք։ Գիմել խմբագրութեանս։ 

ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Հայկ-Արամ *Բիպարեան* կր խնգրէ մեզմէ ծանուցանել,*թէ վերքերս 
ՀՀտպին Գար ա Հի սարի և Աեբաստիոյ որբերուն ի նպաստ իր սարքած Հանգէսի 
Հաշիւներր Հրատարակած է Աարսէյլի «Արմինիաշի անցեալ շաբթուան թիԽ 

լին մէք։ 1 
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ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

Հ* 3* Դաշնակցութեան Փարիզի 
Մարմյնը Ապրիլ H յն Զատկի կիւրա* 
կէ °րը թատերական շքեղ ներկայա
ցում մը կ՛ ուտ այ յ* օգուտ ^էէէկէոյ 
Հ* 3* Դաշնակցութեան կօմիտէին։ 
Պիաի ներկայացուի Լ» ՚է/անթի «Հին– 
Աս տուածն երր» ե 3 Պարոնեանի <ձ1քե* 
ծա պատիւ Ա* ուրացկաններ» lyU գլխա
ւոր վարագոյր մր* մասնակցութեամբ 
*ե ղեկավարութեամբ ծանօթ ղեր աո ան 
Պ* Մ* Հան ասի։ 

ԵՆՈՐՀԱԿԱԼԻ* 

Պարտք կ՛զգամ ներկայիւս Հրա
պարակաւ իմ շնորՀա կա լութի լեներս 
(այ ան ել ֆրանսացի յայտնի փաոտա– 
բան Պ» Պարթիէի որ այնքան կրնճ– 
ռոտ ե դժուարին կարծուած մէկ դա» 
արս • արագարար ե ի նպաստ 
լուծուելուն պատճառ եղաւ։ 

կր յանձնարարեմ Փարիզի Հայրե
նակիցներուս, դատական ո ե է գործի 
մասին դիմել Հայասէր փաստաբանէն 
որուն Հասցէն է* 

M'. Roger fiarthié 
avocat à la Cour 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
il Rue Duperré paris 

&ւսրեք) խաջասւոհոեսւն 

ՄԱՆ2ԷՍԹՐԻ ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴ

ՆԵՐՈՒՆ 

Համալսարանի ուսանող Պ* Ժ* Մի՜ 
սաքեան մեր բարեկամր, յանձն առած 
է գանձել <(Վերածնուդ/)ի բաժնեգինե– 
րը։ կը ինգրենք Ա՝անչէսթրի մեր յար» 

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ Հալէսչի գոր. 
Նակալութիւնը սասն ձնած է Պ* Լ* 
Թիւֆէնքճեան։ 

«ՎԵՐԱԾՆՈԻՆ՚հԻ Ա. աարիի 2 և 
ր* տարիի 1Հ> թիլերուն ստիպողաբար 
պէտք ունինք։ Ունեցողս եր էն կը խրն– 
գրուի ղանոնք փոխանակել մեզի Հետ 
նոյն արժէք գրքերով։ 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱ^ա 

«ԽԱՐԱԶԱՆ*ա 

Երգիծական պարբերաթերթը, 
կր պարունակէ Ազգային Համա

գումարի, դռնփակ մէկ նիստի զուար
ճալի նկարաղրոլթիւնր,—Հ%ուվօ Տե– 
պաոքէն ներու մասին 3 դէպքեր ե նոր 
Հայուն Հաւատոյ Հանգանակն ու Հայր– 
մերր, գրուած Ե* Թօլայանէ (կավռօշի 

Յաք անի երգիծաբա՛ններ, Jj. Օտեսն 
ե է.թ՝օլաեան իրենց աշխատ ակցու– 
թիունր խոստացած ե՛ն։ 

P աժան որ դա գինն է 1օ ֆրանք։ 
Բաժանորդագրուելու Համար պէ՛

տք է դիմել <$Mjbբահնունդ» ի վար՛չու
թեան։ 

քՎերածնուղՖ կր նուիրեն 
Պ* Ստեփան փէօսէեան մէկ տարու

ան &Վերածնունդ՛ն կը նուիրէ Գատր– 
Գիւղի կրթասիրաց Միութեան։ 

Հ. 3* Դաշնակցութեան Փարիզի 
մարմնի րնկերուՀիներն ու րնկերներր 
կը Հրաւիրուին ընկերական րնդ, ժողո՛ 
վի յ առաջիկայ երեքշաբթի զէ շեր Հ. -
3» Դաշնակցութեան ըևթերցարանրն 

գելի բաժանորդներէն անոր վստաՀիլ։ մէ£ ժամը ճիշտ 8 ին։ 

Տ ն օ ր է ն – խմբ ա գիր ՛ ՏՕՔՕ-. Լ. ւԱՄԲԱՐՋՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VERADZENOUNT» La Gérante; Mlle S. LACROX 
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. ՏԱՐԱԵԱՆ 
Վ.աճաոօսկաս_դերձսւկ 

44, rue Latayette, 44 

Ա^Գէէական ֆրանսական կեր սլա՛ 
սեղաններու, ճոի տեսաէլներով ու. էր 
ճաշակէն, ձեւին ու կարթն շէքու-" 
թեամրը կր գոՀացնէ իրեն ղէմող րոլոր 
աճա խոր գները։ 

€ԱՐՍԵՆԻԱ> 

քաջալերեցէք «ւԱրմենէագ շաբաթա
թերթը, որ 34 տարիներէ ի վեր Ա* ար՛ 
սԽԺ "էլ\ hR հրատարակուի Փոր– 
թուգալեանի կողմէ։ Տր?լն+ րժնգ* 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille. 

FOURRURES ՀԱՅ Գ Ե Ր Ջ Ա Կ 

Les plus b.elles et les moins chères 
de tout Paris 

T R A N S F O R M A T I O N S 

T R A V A I L A F A Ç O N 

Carde pendant l'Eté 

.Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix «PJff 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 . C O S T U M E S T A I L L E U R 

Actuellement RÉCLAME 1 5 0 • 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Station N.-D.-de-Loretle 
Tramways : Carrefour Châteaudun 

Ամերիկահայ Օրաթերթ 
Գրական, . քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին Ց տլր.։ Հասցէ՛ 
7. BennetSt. BOSTON Mass. 

•Բաղքա. Ազգայի՛ն Գրական 
կը Հրատարակուի շա

բաթը երկու, ա՛նգամ՛։ 
Բաժ՛նեգի՛ն 30 ֆր՛։ Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

ԵգիսլտաՀայ կագիր, Ազգայի՛ն, Օրաթերթ ազգայի՛ն, գրակա՛ն և 
Գրակա՛ն և քաղաքակա՛ն կը Հրա– Քաղաքակա՛ն 

աարակուի շարաթը 3 անգամ Տարե– Հասցէ, Journal Guill'guia, Bue Di* 
կան բաժնեգինն է 30 ֆր. van Yolou, ADANA 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIBE Բաժնեգի՛ն՛ն է 60 ֆրա՛նք, գիմն– 
(Egypte) խմբագրութեանս։ 

•աա . (ՍՕՖԻԱՅԻ) 
Օրաթերթ ազգայի՛ն, գրակա՛ն և 

քաղաքակա՛ն։ ԿԸ Հրատարակուի 2որեքշարթի և 
՜՛ա՝ • tt * էթարաթ օրերր։ 

Հասցէ, Imprimerie Kechichian SMYRNE Journal Arménien HAYAS-
Բաժանորղագրուելու Համար գիմել fAN Rue Br. Miladinovi 21—Sofia 

ովմրագրութեանս։ . (Bulgarie) 
Բաժնեգինն է ֆր. տարեկան։ Բաժնեգինն է Տարեկան ՏՕ ֆր* 
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ԱՌեԻՏՐԱԿԱՆ ա ձԱՍՏԱՏՈԻԹԻԻՆ 
ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ # 

՛ — — » X » • — — - ՛ — 

Maison de Commerce Arménienne 
՝ 17 Rue de l'Echiquier Paris (10ME) 

Հաստատութիւնս ամե՛ն կողմ գտնուող Հայ առեւտրակա՛ն՛ներու դիւ

րութիւն մը ընծայելու ՛նպատակով կազմուած, կր կատարէ %զ գնումներ 3)ր– 

ր ան սայի Հրապարակներէն, յան (Տնարարութիւնն եր, ապրանքներու տեղաւո

րում եայլն։ 

կր ղրկէ նմոլշներ ամեն տեսակ ապրանքներու և կը պատասխանէ՛ 

գործառնութեանց մասին եղած Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերս/նոցին մէ£ կր գտնուին մեծ քանակութեամբ. 

Eau de Cologne aux parfums d'Arménie* 
Crème de beauté -iChouchan». 
Dentifrice du Dr. Léon. 
Ատամնաբոյժի վերաբերեալ ամեն տեսակ գործիքներ ե պիտոյքներէ 

Ամերիկային Հասած Հայ երգերու ֆօնօկրաֆի նոր բլաքներ երգրւած 

Ա* ՛Շ աՀ մուր ատ եան Է, Տիկքն Զ* Փան ո սեան Է ե /&*»• ՊԷզաղեանԷ։ 

Այս բլաքներր կարելի է գործածել միայն փոփոխելի ասեղներով, ագա

ման ղէ ասեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուիներր կարելի է փոխել տալ շատ 

աժան գինով։ »Ձ 

Աոյն բլաքներէն մթերք մը կայ նաեւ Պ* Հայկ-Արամ ՚Բիպարեանի մօտ 

46 Av. Secretan Paris. 
Յատկապէս շի՚սել տուած ենք ինքնաՀոս գրիմեր «Amiénia» պիտակով 

ե ոսկի ծայրով։ Ո՚֊րիշ զրէ^՚^րէ աւելի տոկուն ե ;աւելի աժան։ £gj 

«Վերածնունդնի Տնօրէնը, ԸԱաԼՈէ1 միաժամանակ Հարիչը այս Հաս

տատութեան, դրամական բոլոր առաքումները (չէք կամ մանտաբօսթ) պէտք 

է ըլլան Տօքթ* Լ– Համբարձում եան ի անունով։ 

՛Ներկայացուցիչներ ունինք կ* Պոլիս, Իզմիր, Պէյըու-թ* Բօրթ-Աաիտ, 

ԳաՀիրէ, Աղեքսանղրիա, ճավա, Միլան, Մարսէյլ, Լիօն, Լոնտօն, Մանչէս– 

թըր» Նիւ-՚Եօրք, Շիքակօ, Ուաշինկթըն, Պօսթրն, Րիօ տր էանէյրգյ, Պ"ւք– 

րէլ> Աօֆիա, Ատիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր ե փութկոտ գործուն էութիւն։ իւրաքանչիւր յանձնարա

րութեան պէտք է միացած ըլլայ կանխիկ փոխարժէքը։ 

Մեր շէ՚եքին մէք փոխագրուած է նաեւ վՎերածնունգնի գրատունր ուր 

պէտք է գի մէն արտ ասա Հմանէն գիրք ուղս գներ ր, իոկ Փարիզի մ ԷՀ պէաք է 

ղիմեն «Վերածնունդ»ի խմբագրութեան։ 
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clou mal a r m é n i e n 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Դ. ՏԱՐհ, 13 

Փարիզ, 3 Ապրիլ 1920 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ ՈՒԹԻՒՆ 

Ցւափն դարւքւսնր 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

քՍսնասսւեդծու,Թփւե Ահ... ԻԱԱՃԱԿԵԱՆ. 

վերլուծակա՛ն, սխա1ան1<Ւօ ԱՐՍՒՆ–ԷՐԿԱԹ 

Զեկոյց զեղծարար ս|աշտօ1ւեա1ւեր[ւ մասին >. 

Տեյաակքյա.Թ՝իւ>ն մը Աաք)ակ կաԹողիկոսի Çbu 

կիլիկեան Սոսրք)անռ_ւսկ 

Ազգայի՛ն եհ ՚ m եղա կան լա.րե| 

mm directeur-fondateur : 
D r L É 0 N HAMPARTZOUMUN, i6, Boulevard St-Denis - PARIS (X՛) 

Téléphone: N O R D 69-51 Fonds A.R.A.M



կր Հրատարակուի ամէն շաբաթ 
Բաժանորդագի՜նն^ է ամէն երկրի Համար տարեկան ՏՕ ֆրանք 
Ամերիկայի Համար 3 տոլար 

Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէի՛ն 
Dr. LEON HAMPARTZQUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 

ԼՈՅՍ տ ե ւ ա ՝ ւ 
*ՎԵՐ#&ՆՈհՆԳԺ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐ&ԱԿ ԼԻ ՃՈԽ ՊԱՐՈԻՆԱԿՈՒթեԱՄԲ 

PLWl/afrhN ԱՆՏՒՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 

Գեղարուեստական գունաւոր ՛նկարներ՝ Արշակ Ֆէթմաճեանէ, 
Wաիւոիւեանէ ե Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ունին՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա. իսաՀակեան, Սէ ամանթ օ, 
Վարուժան, (Բի՛նաս Ձէրազ, կ. ԲասմաՀեան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակոբեան, Ա. 
Աետօնեան, քիաֆ. Զար գար եան, Արմէն-Գարօ, Վ. թ՛աթուլ, Ռ– Նիշս՚անեան, 

Վարանգեան, Ա. Յակոբեան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Ա՛. Պ"բսամեան 
Հ. Տէարգարեան, Գարեգին Վրդ. 3՛ ճ՛ Աիրունի, Արսէն-Եբկաթ, Մ• Ջանան, 
Տօքթ. կարօեան, Խարազան 4լ երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ ռ ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐՃԱՆԱՐԱՆ Մածո՛ւն, մածո՛ւն... 

'à ՚ ՝'ՎԱՀԱՆ ՛ՀԱ ՐԻ ԿեԱՆ : ՝^ i |^ ՝ 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ Ա2*Ը ԼՈՅՍ 

Պատուական վւիլաւ ու փլաքի, ինչպէս ՛նաեւ, արեւելեան ե եւրոպակա՛ն 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ– ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ-ԲՈԻՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, vue (le la Soi՝t)OUUC> մ ամա դրա մ այր ր բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէչ կարելի է գտ՛նել աբտասաՀմա՚նեա՚ն բոլոր 
Հայերէն թերթերր։ - Melro ' Sa int-Micl i r l—Odéon 

ՖՐԱՆՔՕ-ՀԱՕ ԸՆԿԵՐԱԿՕՕԻԹԻԻՆ ՜ 
ԷՕԶՊկԿՆ՚Աե ԵԻ ՀԷՅ 

Վկալուաձ՝ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէ՛ն 
Կ Ս. Ն Ա ն B Դ ե Ր Տ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robe». Manteaux et travail à façon, խիստ կափաւոր գի՛ն 

38 Rue de Clérv PARIS WÊM Fonds A.R.A.M



Վ b P Ա m Ո Ւ I Դ 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ –ԲԱՀԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ. Գ– ՏԱՐԻ 

թիի 13 — 3 ԱՊՐԻԼ 1920 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ ԱՆ 

mm ԴԱՐՄԱՆԸ 
> > < 

Հայկական քաւին ու տառապանքին դարման մը գտնելու. Համար Ազգ* 
մարմի՛նները նոր միջոցի մը դիման են, և ասիկա իրենց Համար 
միակ փրկարար միջոցն է։ Բարձրաստիճան կղերականներ կը ղրկուին 
էւր ո սլա որոշ պաշտօններով։ 

կրօնաւորներու Հոսանք մը սկսան՛ է դէպի դիւանագիտութեան կ°Դ" 
րոնները։ էֆմիաննայ կաթողիկոսին կողմէ եկան՝ է Երեւանի թեմին առա շ» 
նորդ Խորեն Եպ* նպատակ ունենալով Հայ ագգի կրած՝ տառապանքը պարՏ 

զել դիւանագէտներուն ե դարժան ինդրել։ 

կփ Պ՜ոլսոյ Զալին Պատրիարքը Հաստն՛ է Լոնտոն, անձամբ յայ անելու 
Համար դիւանագէտներուն թէ ինչ ողբալի գրութեան ժէ£ կը գտնուին Հա– 
յերը քՒուրքիոյ մէֆ և թէ է**եչ կ*րսպասեն անոնք էւրոպայէն։ 

Եէէէկիոյ Սա Հակ Բ* կաթողիկոսը Փարիզ կը գտնուի, նպատակ ու
նենալով ^1էՓկէոյ անպաշտպան վիճակը ցոյց տալ Ֆրանսային ու օգնու
թիւն սպասել ան կեռ։ 

Եվրոպա կը գտնուին նաև Հայ Բողոքականներու ազգապետը և Հայ 
Հռովմէականներու մէկ եպիսկոպոսը նոյն նպատակներով։ Վազը Հաւանակա
նաբար Ամմառի վանքին ու էրուսաղէմէն միաբանական պատուիրակու
թիւնն եր Համեին Փարիզ։ 

Եւ՛րոպական դիւանագէտներէ օգնութիւն սպասելու մասին մենք մեր 
կարծիքը f այ ան ան ենք արգին, բայց եթէ նոյն իսկ պէաք ըլլար նոր դի– 
մումեեր ընեի նոր խնդրանքներ ու բաղձանքներ ներկայացնեի թեչՀ՞ւ. այղ 
բաները ընել կրօնականներու ձեռքով։ 
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տա կան 

Հասկնանք վերքապէս թէ ի՛նչ ազգ ենք մենք, կրօնակա՛ն թէ պե՛ 

Եթէ կրօնականներր սլիտի ընեն դիմումեերն ու. բանակցոլթիւններր% 

ինչո՛՞ւ, կը սլա Հենք զոյգ ղոյգ պա աո լիր ակութ ի ւններ։ 

Եթէ կը կարծուի թէ, սքեմաւորները դիւանագէտներու մէկ 

դասակարգին վրայ կ՚ունենան պատկառելի Հ ազդեցութիւն, կը սխա

լինք։ ՚Լրկուած եկեղեցականներ ր ճիշտ Հակառակ արդիւնք յառաք կը 

բերեն։ 

Դաշնակիցներր չե՛ն գիտեր միթէ թէ ի^է դրութեան մէք կը գրտ– 

նուին Թուրքիոյ Հայերր։ կր կարծ՛էք որ չե՜ն կարդացած Հայ Պատուի֊ 

րակութեան կողմէ ամին օր տրուած երկար տեղեկագիրներր։ Անոնք ծա՛ 

նօթ են նոյն իսկ մեր ներքին կեանքին, թերթերու պարունակութեան ու 

մեր բոլոր վէճերուն։ 

Ֆրան սա չի՛* գիտեր միթէ թէ Հէլէկէոյ գրաւումին ՛Համար իր քանի 
մը Հազար սեւամորթներն ու գինուորնկրր բաւական չեն։ 

կը կարծէք որ պաշտօնական* տեղեկագրերը ՝անտե՞ս կ՚առնուին, ե 

կամ թէ Կիլփկ/այ Ազգ* Միութիւններու կողմէ տեղւոյն վրայ եղած դի

մումն երր օրր օրին չե՛ն տեղեկագրուած նախարարութեան։ 

Սնգլիոյ ժօրժ թագաւորր մեծ պատիւներով րնդունեց Զալին Պատ– 

րիաՐՔՐ ե իր Համակրանքր յայտնեց Հ ա յ Աղգքն, բաք g քսնի մր օր և վերք՛ 

Սնգլիոյ վարչապետը Հրապարակաւ կը յայտն է թէ իրենք չեն կրնար ամ– 

բոզք աշխարՀի ոստիկսնութիւնը ստա նձնել։ - m 

Վաղր^ապաՀովարար արքայավայել րնղունելութիւն մը ըլլայ ԱաՀակ 
կաթողիկոսքն, զուտ կ՛ սպա սուի . այս քաղաքավարական րն դուն ելու

թիւնն եր էն։ 

Անհասկնալի է արդարեւ, որ մեր պատասխանատու կրօնաւորներն ու 

պատրիարքները երեսի վրայ թողուն իրենց ՚ Հօտերը ու թափքն Եւ֊րոպա։ 

Անոնց տեղը, մանաւանդ Հիմայ, պէտք էր ըլլալ իրենց ժողովուր

դին գլուխը։ , | յ | ՛ ՚ £ 

ինչո՞ւ այդ ծ՛ախքերը, երր անգին Հազարաւոր որբեր ամենօրուայ 
Հացի կարօտ էն։ 

կաթողիկոսի ու Պատրիարքի այս առաքելութիւնը կ՛արդարանար 

եթէ անոնք եկած Ըէէային Հայաստանի ծով կարիքներուն դարման փնտը– 

ոելու9 Եւրոպայի Հայ մեծա Հարուստներու քարացած գռները զարնելով և 

յօգուտ կարօտեալներուն մեծ Հանգանակութեան մը ձեռնարկելով։ 

՛Բանի որ եդածր եղած է, գոնէ օգտագործեն իրենց ճամբորդութիլնը 

ե ոկսին ազգային մեծ Հանգանակութեան մը, որուն այնքան պէաք ու– 

^՚յ^՚Ք՛ մանաւանդ Հիմայ նորանոր աղէտներէ և կոտորածներէ վերք։ 
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ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ . 
ԱՆՏԻՊ Պ0հՄԱ8Ի8(*) 

Դաոնանք ոլ պագնեք 
Մայրակաթ Հողը սուրբ Հայաստանիդ 

Գո՛ւն» ակն-արեւ աշխարհների. 
Ար դրել ես գստՀըդ ոսկե այ 
Ազգերի մեծ ճամբու վրայ* 

Հագար ու, մէկ պանծա՛նք ձեզի, 
Ագաա Մասի9ս» 
fi իւր լեռներ ո ւ թագ ու պսակ, 
Մ եր աշխարՀի Հզօր գմրէթ։ 
Ա ի փա՛ն, Ս ա՛ սուն, 
Աոնո՛ս,– Տաւրո՝ս ու Ամա՛նս1 ս, 
)é/r կ՚երագէք Հպարա, մուշ՚մուշ, 

Հայու սրա են, փափաք կուի՛ն*. 
Հով ԿԱ ՀԱէէք պաղ ու անո՝ լշ 
ճոր ոլ Հովիա չիքր մշուշէ 
Համբո՛յր ձեզի, 
Ըմբոսա Եր ա՛ սիք, կա մուր £ քանդող, 
Տղմո՚ւ֊ա, Եփրաա, Սի Հուն, յ^Հան* 
Արածանի ոյւ Ախ ուր եան, 
քԷնմաՀսշկան Հայոց գեաեր, 

կայծակ կսւաաք, կրակ կուսնաք 
ftp ՐԴ1"^£ էՔ մեր սրս՚երէն. 
Հայսս ծովեր, երկն ո ւո աչքեր, 
Որ միշա կուլա ք Հայու վէրքեր, 

**&ւ մրրկէք ՛՛Ւ a a ֊ վթէ*** 

Հագա՛ր ապրիք, դալար դա շ ut ե՛ր, 
Օսկի արաե՜ր սուրբ ցորենի* 
Հայ արիւնով, քրանով շաուած, 
Մեր պապերու, մեր ժամերու 
Երկնուո օրօցք» սուրբ գերեգա/ան* 

02 այ ժողովուրդի ցւափն նս ուրախութեան յոգՆաշւս՚ն երգիչն ու բազմատաղանդ, pui. 
նասւոեդծր մեղ ղրկած է այս սատՏփն տակ բանաստեղծական սիր. 1̂ւ փուն շ մը ոսրկէ *աս «քԸ 

5րաաարակեցի1,ք մեր նախառեալ &ի է„վ, ոս{յ ինք կ ՚ եր գ է Çuij «աւսաւղանքր Ù աղաաո^Ուը* 
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Հուր Հալքերիդ աաղերս անուշ 

սեր աշխար Հի գովքը կ* անեն* — 

՛հուն, գովական Հայոց աշխա՛ րՀ, 

Լա չ ու մարկան քո ծէռ ու քար, 

ԱւադՀաւոիկղ - մարդարիա։ 

Ամէն ծերպէդ աղբիւր կուգար՝ 

ՏՀանգի նման արծաիհաՀունչ* 

Հանդ-անղասաան՝ վարդերու փուն£, 

if աո՛ հ աղիկիդ մեղր կուաար։ 

'fin արեւդ ոսկէ՜դանգուր, 

Վաո աէքերդ գոՀար ու Հուր, 

Արեւե՜լքի դարպասներէն j 

Լոյս կր բաշխէր Հեոո՛ւ-Հեոո՛՝ ւ,.է^ 

՝* £r ՈէԼթ աշխարՀներ, մլար Նովե՛ր։ 

Հեռա, ճամբորդ շէմքդ կուգար, 

Հարկ ու պաաւով կ անցնէր, կերթար* 

Երնէկ կ՛ ասէր մեր աշխ ար Հին, 

Հագար ու մէկ օրՀնանք կուաար*** 

ՍԻ* ԻՍԱԼԱԿՆԱՆ 

ՎեՐԼՈԻԾևԿԱՆ ՓՈՐԶ ITC ԱԻԱՄԱՆԹՕԻ 
ւ՚ՔհՐԹՍԴհԻԹԵԱՆ Վ Ր Ա 6 

դ. 

Ou կը մոռնամ ձեզի կարդալ այս նամաէլներէհ քա՛նի մր էֆեր։ Դուք 

արդէն այնքան անդասներ լսած՛ էք զանոնք, և. լսեցիք թերեւս ահաւորա

գոյն երր սա վերքին ա արիներուն։ Ո՞րը կ՛ ոլզէք որ կարդամ, ի*նչպէս ընել 

ընտրութիւն մը, երր ա մէնքն ալ իրենց սահմռկեցուցիչ լուրէրը :ճկուտա*ե 

մեղէ։ Պ ա ՞ ր ը$ Լ ո գ ա*ն ք ը, (ի՜՛նչ Հեգնանք, կարծես թէ զուարթ կեան

քի մը և արեւոտ սիրոյ գաղտնիքներն ունին այս խորադիրները որոնց տա1լ 

թագուն կը սնայ ամենասև, ամենամռայլ ողբերգութիւնը սիրոյ և կեան

քի)* ԲայՏ ասոնց կը յաՀորգեն ահաւասիկ Գ ա շ ո յ ն ը, ՝fi ա ւ ո ւ. թ ին ը, 

իյեդգամաՀ րէ կ ո յ ր ր, մանաւանդ կ ո յ ր ը, մտիկ ընենք րանաստեղ– 

չին* | , • ՜ - |...... . ՝ I f S l . .է՜՝ ՚ -
(Այս քերթուած՛ը կարգաց զերասան Պարոն Ջանան)։ 

ալ սարսափահար Էք։ 

Նէքսսլփր, Մաքսլէթի վէու1լներուն րերանը դրած է սա Խօոքը*. 

^Գեղեցիկը սարսափելիէ, Ա սարսափելին՝ գեղեցիկն։ 

էլլիտա, իպսէնի «Ծովուն կինը» կ՚ըսէ* 
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Ա յս երկու. մա ած ո ւեներր Սիամանթօի ամրոդք գրականութիւնը 

կ ամրոդքառնեն։ 

Բայց այս չարչարանքի պաակերր վերջինն է ։ Ա*ենք արդին կր դաս– 

նինք Հոն ուր ՔռՐ^ոՂՐ *^ՈՐ լարեր կ՛անոնէ իր՛ քնարին։ կարօտախտէ մե

ռած կռունկի մը աղիքները այս անգամ անոր մա աներ ո ւն տակ Հայրագո

րով պատգամներու ՚ քաղցրութիւնը կը Հեծեն։ 

((Հայրենի Հրաւէրգր գրոՍած է միեւնոյն տարքն։ Արիւնը Հոսած՛ է 

այնքան ուղքսօրէն, դաշտերը ամայացած՛ են, ամայացած՝ են տուները* 

ատս որ Հայրենիքին պանդուխտ զաւակներր իրենց մարած՝ օճախնե

րը վերադառնան։ ՝%:-Հձ 

<լք}լ երկարի՜ կարաւանը լուսաղբիւր քն ճան ապար Հ էն..*յ> 

Ո րով Հետեւ, 

Հկռուն1լներր կռնչելով ինչպէ՜ս անցան Հովերուն Հետ, 

<ւՄեր հր դիքին վրայ էն ինչպէ՚ս անցան առանց խապրիկ մը րե– 

րելու...1> 

Հոս բանաստեղծը Հայրենիքն է ամրո՝ղք Հոգիով։ Մեղմկէ՛ .ո*վ Հյի 

գիտեր այն Հայրերը որոնք Հոգեվարքին մէք էսկ ԿԱ սպաս էխն X իրենց զա

ւակներուն։ Տեսէ՝ք, ինչ անսաՀման թախիծ և P^i. որաառուչ քաղցրու

թիւն մր* կան սա քանի մը տողերուն մէք s 

պ£ Հ.Ես քու Հա՜յրդ եմ, ՚բազուկներուս մէք Լ* նետուէ՝, բերանդ ինձ մօ» 
տեցո ՛ւր, 

Վ՚քՀու ծարաւէդ ծերացեր եմ, ես քու Հայրդ եմ կ մա Հաք երմէս ղող՛ 
ղոքուն...յ> 

Մեզմէ ո՞վ չի դիտեր այն Հարսները դեռատի որոնք մինաւորիկ՛ 

իրենց Հեռաւոր սիրականները կ՚երագեն» 

%Ես քու ճամբուղ կր նայիմ, իմ սր տա Հատ որ Հեռաւորս, 

ՀԱ՜Հ* իմ1 կաթնաթոյր կողերս դեռ մայրութիւն չի ճանչցան, 

«.քյւ Հարսանեկան իմ ոսկեթեւ քօղերովս 

ձԳեռ չի կրցաք խանձարուր մը զարդարել... յ> 

Հաւատացէք որ այսքան տխրօբին քաղցր, այսքան մարդկայքն և 

սրտի մօտիկ ներշնչումով բանաստեղծը միշտ անմաՀ պիտի մնայ։ 

Ան չէ մոռցած Հայրենի միամիտ ե անոյշ, ցնորապաշտօրէն գեղեցիկ 

սովորութիւններր որոնք, աւա՜ղ, թերեւս չի շարունակեն այլեւս մեր նոր 

սերունդները ներշնչել։ Նոր կեանքի մը զարթօնքին մէք թո՛ղ անոնք՛^ Հայ 

Հոգիին վերածնունդն, րլլան մեղի Համար՛։ Հայ *է ընտանիքին ճշմարիտ ա– 

նուշութիլնը այղ նախապաշար ական մտածումեերն էքն որոնց մէք ես 

յ ա յ ան ուած կը տեսնեմ մեր Հեթանոս դարերուն մէկ տարտամ լոյսը։ Ամ– ՚ 

բոզք մարած՛ արեւ մը կալ Հոն, կոհսուած գեղեցկութիւն մը որ ապրիլ 

1լուզէ, մեռած կեանք մը որ կը յիշէ իր Հոգին.,. 

Ա Հ՛, մեկնած օրուանդ արեգակը չե՞ս յիշեր, 
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«Երբ ipP* կ Ո է լ ֊ ժ ն ես քոլ– ձիուդ շուքին վրան սրսկեցի*** 

է)ւ մեր բոէ՚էրի՚ե "այրերս աԼ միեւնո՚լն բանը Էըրի՞՚ս» երբ °Ր ^Ը մեկ 

նեցանք Հայրենի աուեէքե... Հո՛ս Է միայն f ուզելու գաղտնիքը։ ինչ որ ամէ 

նուսն է, ի՛նչ "Ր Համայնական է ե մարդկային, շատ աւելի իյ ան գա դա 

տանքով, շատ աւելի տիրութեամբ, շատ աւելի յսաակօրէն պիտի թա

փանցէ մեր սիրտերը։ Տիրենք լատին կատակերգակ քԻէրանսի աս խօսքր. 

&ք*նչ որ մարդկային է, օտար չէ յէնծ՜ի։յ> 

Երբ մարդկային ան Հուն գա գա փար քէն կը շաղկապ ուի Հայրենի գա

ղափարը, կեանքերու ե իրերու գգացումր շատ աւելի Հզօր, աւելի յո*֊գիչ ե. 

իէորունկ կ'ըէԼայ* 

(լՀա՚րենի Հրաւէբյ>ը Աիամանթօի գեղեցկագոյն եր1լն է։ Արնիկա պիաի 

ՐԼԼայ ՎաՂԸ՛ երր խաղաղութեան ե եղբայրութեան մէք Հայրենիքները միա

նան իրարու, անկորնչելի յուշարձան մը իր գրականութեան Համար։ Հ^իւ– 

ցազնօրէքնձի երգիչը Հասկնալու ե սիրելու Համար ան Հրաժեշտ է զգալ այն 

բոլոր քաղցրութիւնն երր, այն վճիտ պարզութիւնը՛ որոնցմով արտայայտած 

է ան, քանդակագեղ արձանաց ումով մը, մեր Հայրենական գեղեցկութիւն ր 

իր Վշտին և Լո՛սին մէք*** 

Պարզութիւնը լուսապայծ՛առ ո ւ ֊ ղ ի ՜՛մը ֆկ՚ԸԱայ ^ Ո Ա «.Հոգեվարքի և 

Յոյսի քաՀերֆով մռայլ բաւիղներէն վերք* Հոս մենք արեւին մէք կը տես–՝ 

նեն՚ք Տառապա՛նքը՝ որ արեւին չ՛ոփ սիրելի ե կենդանատու է։ ք՝ալց խո

րունկ թախի՛ծ՛ը կը յ այտնուի Աիամանթօի բոլոր քերթուա 

և, այս անգամ իր երգած՛ Տանք ան քր Յ ո յ ս ի մը չափ ան սա Հման խորՀուրդ– 

ներ ունի։ Եղբայրն իր եղբօրը կը գրէ* 

«Ներէ՛, եղբայր, որ այսօր և՛ քու սիրտդ և՝ քու Հոգիդ 

ղԱ՚աՀուան գուժով մը փլատակի մը վերածեմ.+ գ 

և յետոյ առանց ո ե է ՚ միf անկեալ դարձուածքիդ֊ սլար զօր էն տխրազդեցիկ 

սա խօԱՔՐ՝ 

<լ Մ եր մայրը մեռաւ այս իրիկուն***)» 

ԱՀա՝ սրտագին յիշատա/լներ որոնք մեր ամենուն կը պա ական ինչ մե՛նք 

անոնցմո՛վ սիրած՛ ենք Հայրենիքը, անոնցմո՛վ շղթայ ուած իր տառապանքիս* 

«Ե՛– խ՛նկամանը որով ծնունդը կը տօնէինք, 

(լիր արծաթէ մա գերուն գէմ, գլխուն վրայ 

«ԱՀաւասիկ որ կը ծ՚խա՜յ*** 

Ալ նամակին վերք աւոբութ եան ր. 

«Վաղն առաւօտ ուռիէն որ քու ձեռքէգ է բուսեր, 

(ւԵրկու– ճիլզեր պիտի կտրեմ, 

տասուքիգ իբր ւիշատակ, Հո դա կուտին տանելու**** 

(էէսրոսեակելի) S ԱՐՍէՆ-հՕԿԱԹ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

ՆԵՐՔ– ԳՈՐԾԵՐՈՒ Ն Ախ ԱՐ ԱՐ ՈՒԹԻՒՆ 

3 G 

; . ՝ ՚ ՛ ՝ - : | - # ՚ Ս Ե Կ Ո 8 8 

; Զ Ե Ղ Ծ Ա Ր Ա Ր Պ Ա Տ 8 0 Ն Ե Ա Ն Ե Ր Ի Մ Ա Ս Ի Ն 

Հայ աստ ա՛ս է ներքի՛ն գործոց նախարարութիւնը . վերքին ամիսներու, 

ընթացքին գատ բացած ե քրէական Հետապնդման է ենթարկած կարգ 

մր պաշտօնեաներ։ Բանտարկուած են ոչ՜ միայն ներքին գործոց նախարա

րութեան անմիքապէս ենթարկուող պա՛շտօն եան երր* աղ նաև միւս նա

խարարութեանց ենթակայ պա շտօնեաներր, որոնց բացասական*՛՛ գործո ւ– 

նէութեան մասին ստացուած են ճշգրիտ տեղեկութիւեներ։ Այդպէս օր» 

Նոր tf) այ ազի տի 2_րքա"[՛ °*ոԳո11բգ[՛ բողոքին Հետեւանքով անցեալ Նոյեմբե

րի 19ին իմ կողմէ բանտարկութեան և քրէական Հետապնդման է ենթարկ

ուած նախկին պարե. նախար, մէկ լիազօր» որր Նոր Պայաղիաի Հրքանի 

ժողովուրդին Հաւաքած գումարները վատնած է։ Վերքին օրերս խուզար

կութիւն կատարուած է Զէյվա գիլզի որբանոցի նախկին կառավարչի մօտ, 

որ ծառայած է 1919 Մայիսի Վին մինչեւ Յունիսի 1ՑրՏ որմէ, վերք ար

ձակուած է, սակայն այնքան իրեր իւրացուցած է, որ այգ իրերուն մէկ 

մասը ծա խելով ապրած է մինչեւ այժմ և վերքին օրերս անոր մօտ կա

տարուած խուղարկութեան ժամանակ գտնուած են դեռ եւս 40 զոյգ կօ

շիկ, 13 շապիկներ, 23 վարտիք, 9՝ վերնաշապիկ, 9 անդրավարտիք, 260 

տուփ թանցրացած կաթ, 30 փութ բրինձ և ՃՕՕՕ րուպլի դրամէ Հ 

Անիկա նոյնպէս բանտարկուած է և դատի ենթարկուած։ Ա յս գործը 

բաց է անում մի փոքր Հ պան ամայ) որի մէք մասնակցել են և շատ ուրիշ՛ 

ներր, որոնք Հետապնդուում ե՛ն։ 

Բանտարկուած է նոյնպէս մէկ Հա մա լսարան աւարտ գաւառական կօ– 

միսար։ Երկար կ'ր[էար մի առ մի թուել ղանոնք» ատոնք մի ամրոդք շա

րան են, որոնք բոլորն ալ ստացած են և պէտք է ստանան իրենց պա– 

տիժր։ 

Գանելով, որ պետական գումարներու վատնումները այնպիսի յան

ցանք էն, որոնք Հասարակութեան աչքին կր ձգեն պետական իշխանու

թեան բըէոթիժը, ներկայիւս կը յայտարարեմ որ ներքին գործ՜ոց նախա

րարութիւնը նաև առաքիկայում անպատիժ չպիտի թողու գեդծումեեբու և 

ոչ մի ոՀաք4պ&– ^ |: ՝ ՚ 

Մեր պաշտօնէութիւնը պիտի գիտնայ, որ իրենցմէ կր պաՀանքուի 

սրբութեամբ % վերաբերուիլ ժողովուրդին Հաւաքուած գումարներուն ու 
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մթերքներուն. * ժողովուրդին յա m էլ առուած գումարներն ու մթերքները պի– 
• տի գործ՜ադրուին ՛այդ նոյն ժողովրդի վրայ։ 

տեսակի տուրքերէ տուգանքներ» աճուրդով վաճառուած՜ իրե– 

հե՛ն դո քացած՛ գումարները պաշտօնեաներր պարտաւոր են իր ժամանա

կին, առանց, ուշացնելու֊* մտցնել գանձարան և տեղեկացնել իրենց իշխա

նաւորին։ Ամ(~ն մի գէնք, պղնձեղէն, կոր գեղէն ^ այլ իրեր– որոնք կը 

գրաւուին *սյս կամ այն ՚ անՀատէն,^սաՀմանի վրայ կամ երկրի ներ սեր ր» 

պաշտօնեաներր պարտաւոր են տետրակի մէք անցունելու տեղեկացնել իրենց՛ 

իշխանաւորին, իսկ Հաւաքուած էրերր \ պարրերարար ներկայացնել իշխա

՛նութեան։ գէ^վ 

Պաշտօնեաներր պիտի գիտնան որ լատուկ մարդիկ կակ, որ կը Հե

տե լին իրենց գործ՜ուն Էութեան և այն, ի՛նչ Հնարաւոր Էր նախկին պի-t-J 

Ր°քրաթիք կառավարութեան օրով, Հնարաւոր Հ*գիտի լինի ռամկավարական՜ 

կարգերու օրով,Հցեըբ յայտարարուած Է մամուլի ե, խօսքի ազատութիւն։ 

Ար պէս զի մի անգամ ընդ միշտ վերք տրսլի պաշտօնէութեակ զեղ– \ 

ծ՜արարութեան, ներկայիս կ՛առաքարկեմ Հասարակութեան, ով որ տեղե

կութիւն ունի, որ իրօք որ և է պաշտօնեայ անմաքուր կը վերաբերուր 

իրեն յանձն ո ւա ծ գումարներուն, ապրանքներուն, մթերքներուն, թող չքաշ՛ 

ուի տեղեկացնել ներքին գործերու նախարարութեան։ Ասով ես չեմ ուզեր 

տեղի տալ,* որ ամ^ն ոք անտեղի բանտարկութիւսներ ընէ կամ դ թշնա

մանքէ դրդուած սա կամ նա զրպարտի, պէտք է գիտնալ, որ զրպար

տութեան Համար զրպարտուած՜ը միշտ իրաւունք ունի զրպարտոգին դա

տի կանչելու։ Աակայն միւս կողմէ անՀրաժեշտ կը գտնեմ, որ ժողովուրդը 

գիտակցի»*թէ նա իրաւունք ունի ամ^ն^մի զեղծումի կամ կողոպուտի 

գէպքում յայտնել կառավարութեան և Հաւատացած՜ լի՛նի, թէ այգ յ ա յ տ ա ՛ 

բարութեան արդարացի և ճիշտ եղած՛ ատեն զեղծ՛արարը անպատիժ չի 

սնայ։ 

ձայաստանփ Ներքի՛ն գ որ ծ եր ո», ն ախ ար ար 

Ա– ԳհՒԼՒ՚ԱՆԴէԱՆ 

: Տ Ե Ս Ա Կ Ց Ո Ի Թ Ի Ի Ն Մ Ը 

WÊÈ Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ո Ս Ի Ն Հ Ե ։ 

ԿիլէԿ.Իոյ ՎեԲքԻ% պատաՀար՚նեբու. ոս այժմու, վիճակի՛ն մասի՛ն կգբիա 

աեզեկու-թիմմներ ու՛նե՛նալու. Համոզումով տեսակցութիւ՛ն մը ոսկեցա՛նք Կի– 

լիկիոյ ԱաՀակ Բ. կաթողիկոսի՛ն Հես, իր պա՛նդոկի՛ն սէի ֆ | § 

ՎեՀափաոը—ի՚նչսլէս կը կոչե՛ն զ ի ՚ ն ք ը ֊ մ ե զ ընդունեց քա Հա՛նայ ի մը 

Հաշտութեամբ և շատ սիրալիր։ Տեղեկութիւներէ ո սղեց Փարիզի Հա, 
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գիտ%ալ թէ իսկապէլ կեանքի մասին ու Հետաքրքրութ եամ՚ր ուգե, 

ՐէԳՒ Հա1^ՐԸ կը Հետ ա քրքրուի՞ն կիլիկիայով։ 

Թելադրութիւն ինդրեցի ՎեՀափաոԷն քանի ՝ մր Հարցումներ րնել 

իրեն ու պատասխաններ ր Հաղորդել «Վերա ծնունդ՝» ի ընթերցողներուն։ 

Ի՞նչ է Զեր Փարիզ գալուն ն պա m ակր։ 

—՚ 2/Ա/ա որոշ է նպատակս* Հոտիս ցաւէիր ցոյց տալ Ֆրանսային ու 
անկեց սպասել անմիջական դարմանը։ 

— Մինակ Ֆրանս այ Է՞ն պիաի ինղրէք դարման մը եթէ ոչ միտք ու
նիք նաե Լոնտոն անցնելու։ 

— ՄԼնակ 3)ր անսային կ՛սպասեմ օգնութիւն* քանի որ Ֆրան սան է 
որ իր Հովանաւորութեան տակ առան՝ է կիլիկիան։ 

Գիմումներու սկսա՞ք ՚ արգին։ 
՝ -0

: — ս չ տակաւին։ 

— Ո՞ր աստիճան ստոյգ է որ Եիլիկիոք վերքին կոտորածը 20,000 
զո Հեր տարած է։ ք ^ * ՛ ^ 

— կարծեմ թէ 20,000ր քիչ ֊մը չափազանցուած է» րայց 18,000 

ապա Հո վարար կոտ սրուած են ե ասկեց զատ ամին օր ե ամին տեղէ օրական 

տասնեակներով ս պանն ո ւթի ւնն եր ո ւ լուրեր կր Հասնին։ Պէաք չէ չափա

զանցել թիւերր, այլապէս օտարն եր ու քննութեան արդիւնքին վերք մեզի 

ստախօսի տեղ կր գնեն ու այլևս չեն Հաւատար մեր խօսքերունէ 

— Ա jn վերքին կոտորածի մասին քանի մը մանր ամա սնութիւնն եր 
շատ օգտակար պիտի ըԱային* մանաւանդ որ կարգ մր լուս արան ո ւթի ւնն եր 
պէտ ք են Հանրութեան Համար, կ՛ արտօնէի՞ք Զեր Պ* քարտուղարը որ մե
զի տար այդ տեղեկութիւնն երր։ 

— ^titktnJ iaPVfî* ռղ°ոնի մասին կ ի լիկի ան թերթերու գրածներուն 
կրնաք Հաւատալ, անոնք* մանաւանդ «Կիլիկիան ս;^ անվախօրէն կը գրեն 
դէպքերը կատարեալ ճշգրտութեամբ։ 

— Հաճընի մասին լսեցինք թէ պա շար ուա ծ է* ^ իրա՞ւ է։ Ֆրանսա

կան զ°րք էկա*յ Հաճընի մէք* ո՞ւր են Հապա գրաւող բանակի ոյժ երր։ 

— Մեր մեկնումի պաՀուն Հաճրնր պա շարուելու մժտ, էր ե դժբախ

տաբար ոչ մէկ Ֆրանսացի զինուոր կայ Հոն։փ1}ւ արդին ք ֆրանսացի զին– 

ուորներր կր գտնուին միայն երկաթուղիի գծի երկայնքին։ 

— I*™"^ եղան Զէյթուն, Ֆոնուզ ու^շրքակաները։ 

— Ատոնք բոլերն ալ (չնչուեցւմն, մարգ չի մնաց. ամէնքը կոր
ծ՛անուեցան։ 

Զեր կարծ՛իքով, ՎեՀափառ, որքա՞ն զինուոր պէտք է \Կիլփկէո\ 

ն Համ ասար։ կատարեալ գրաւումին ու պաշտ պան ւ 

— 20,000ը բաւական է։ 

— Վտանգ կա՛յ Ատ ան այ ի Համար։ ինչպէս է տեղացի թ՛ուրքերուն 
ղբութիւնը։ Û/1 

— Անշուշտ, վտանգ կայ ամին աեղի Համար։ Տեղացի թուրքերը թէե 

0 
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194 Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո հ ն Գ 

ոչխարի պէս ես Հի մա ի բայց երր Միէէի ոյժերու, ոտնաձայնը լսուի, բոլորը 
կր կատղին ու գայլեր կը գառն անէ 

— թ՛ուրք ՚ ե ֆրանսական թերթեր ուզեցին Հեր քել Ա* արա շի մէք եկե
ղեցիներ քանդուած՛ ու Հայերու ողք ողք այրուած՛ ըլլալուն լուրր. ո*ր աս
տիճան ստոյգ է։ 

՝— ^ յրուած եկեղեցիներու թիլը Հեցի կը Հասնի որոնց փլատակները 
կարելի չէ Հերքել, իսկ Ա* Աստուածածնայ եկեղեցիին մէք մօտ 800 Հայեր 
լեցնելով 4 այրած՝ են։ 

իքօսակցութիւնր դարձաւ ֊կ՝իէիկիոյ ս*էք տիրող ազգային կեանքի մա

սին ու ՎեՀափառը • ու Պ* ԶաՔարիա Պզաիկեան—Ազգ* Համագումարի Հ/ի՛ 

յիկիոյ ներկայացուցիչը— մեզի տուին կարգ մը տեղեկութիւններ որոնցմէ 

երեւան եկաւ թէ» Հակառակ կոտորածին ու նոր քարդերու վախին, կեանք 

կայ Եիլիկիոյ մէք* ամէքն օր նուագյսՀանդէս ու թատրոն, կուսակցական 

Համերաշխ գործ՛ակցութիւն,– քլիւպներ ու դա սա խօսութիւնն եր, ու այս բո* 

լորէն Հետիւութիւն մը. 

Ա քս ա գ գ ը չի մեռնիր։ 

Լ Ո Ի Ր Ե Ր ՛ Կ Ի Լ Ւ Կ Ի Ա Է 1 , 

1 ԱՏԱՆԱ, 12 Մաըա 

Առքի գիշեր Հաճրնէն ստացանք Հետեւեալ Հեռագիրը*— 

Հաճըն, 8 Ա* արա*— Պ ա շարհ ւա ծ ենք։ ՎասՀկան ինկաւ։ Ժողովուրդը 

սարսափի մէք է։ , Ստիպողաբար օգնութիւն Հասցուցէք։ Ասիկա Հաւանա

բար մեր վերքին Հեռագիրն է, կարելի է Հեռագրաթելերը կտրուին։ 

4 Հ. 8- Դ. ՀԱՃԸՆԻ ԿՕՄԻՏԷ 

Առքի օր, երեքշաբթի, Այնթասլէն օդանաւով եկած՛ մարտ 8 թուա

կիր նամակի մէք կ՚ըսուի թէ քաղաքը âO օրէ ի վեր պա շարուած է շըը– 

քա կան եր էն եկած՝ թուրք չէթ^եերուն և կանոնաւոր զինուոբներուն կողմէ։ 

՚Արղէքն քաղաքին մէք լեցուն են եզեր չէթէխեբը, որոնք ծ՛պտեալ վի

ճակով կը պատի1ն և կը գրգռեն թուրք բնակչութիւնը։ 
Տեղւոյն Հայութիւնը իր տուներէն դուրս չելլեր և սարսափի մէք 

կ՛ապրի։ 

Մինչեւ նամակը գրուած՛ օրը 13 Հայ քաղաքացի և S ֆրանսական 
զինուոր սպաննուած՛ են։ 

Կը լսենք որ Հռչակաւոր իյուրշիտ աղայի գիլզին՝ Փէֆէրիզէ մէք 
գանուող 34 անձ Հայերէն 3Օր չէթ^ներոՀն կողմէ էլօղլու կը տարուին և 
Հոն՝ անոնց բոլորն ալ գն գա կա Հար կ՚ըլլան։. Ասոնցմէ մէկը Հինգ տեղքին, 
վիրաւոր վիճակի մէք Հագար գժուարութիւննեբով .իսլաՀիյէ կ՚իյնայ, ու 
անկէ ալ Ատանա կը Հասնի։ 
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Ս հ Ջ Ն Ա Ր Ա Ր i r e 

Կարդացիք անշուշտ որ ներքին գորհե֊ 
բու նաիւարարը շրջաբերական մր ղրկտհ կ 
գաւառակին իշեոսնութիւէաներուն որով 
սլատուկր կուտայ զգուշանալ քրիսաոնեա՛ 
ներր ա՛ն Հան գի աո {*^ո,[ աբաբ^'երկա այէւ 
վայրկեանին ուր Տուրքիս յ արտաքին քա*. 
ղաքականութիւնր բարելաւելու վրայ կ։ * 

Օյ« շրջաբերականը դո Հար մըն կ իր 
տեսակին մկՀ։ 

Նաիս՝ gnj*J կուատյ թկ ասկկ առաջ 
քրիսաոնեոաեեբը անՀաաանդիստ րեող արարք». 
ներ կր գոր&ուկՀէԱք որովՀետեւ Հակաոյսկ 
սլար ադա ձին, ադկաք չէ կար այս տեսակ 
պատուկրի մր։ 

Յետոյ, ցոյց կուտայ թկ նմանօրինակ 
արարքներ ասկկ ետքն ալ պիաի դորհոլին, 
քանի որ նախարարը միայն ներկայ վայր

կեանին Համար կ1ա[պի[հ քրիսաոնեաներու 
դկս Հալահանքը։ 

Նաիւարարր իր շրջաբերականով սլար* 
զասլկս ըսել կ՚ոլգկ.– 

1°ելօք կեցէ՛ք մինչև, որ սա Եւրոա 

սլացիներուէւ Հետ գորհերնիս կարգադրենք, 
անկկ ետքը դարձեալ ուզահնիգ կ՚ոՊւկք* 
Clju ՀբաՀանռո տեւական Հանգամանք չունիք 
փափուկ վայրկեան՛ի միլ սլաՀանջքին դոՀա– 
ցում տալու Համար կ* Վ,այրկեանը անոնե
լուն սլկսք ՀրաՀանգը հրարեցկք ու դարակը 
դրկք և. դորհերնիդ շարունակեց կքէ 

Վերջապկս եղահշ. կարճ խօոքով, 
սարար մըն կ, դադար մրէ մինչև. որ տե
սարանը փ ո իա ւի ու ներկայացումը շարոս– 
նակուի։ 

Եւ ալս ողբերգական ներկայացումը 
ափսո սք գարերկ Է վեր կը շարունակուի* 

ԵՐՈԻՈնԳ՛ ՕՏնԱն 

ՅՈՒՍԱՀԱՏԱԿԱՆ ԿՈԶ ԱՐ 

պաշարապահ ձ ւ ս Տ ը Ն ի ՚ ն ^եսւլեսեալ կոջ|ւ ոսւլւլռսած է կիլիկէ** ՝3 ֆ ր ան ս ա կ ա ՛ ն իչխւսսււհ. 
ՕփւՅյսերուա.— 

ձԱմէքս կողմէ սլա շարուած են Մ ուսթաֆա կէմալի խումրերով» որոնք 

մեր շրջակայ րոլոր թուրք գիւղեր ր ղին ած են։ .Վիճա1լնիս ան Հան դուր ժե– 

լի է։ Եթէ ւ՚աիսլողէսրար զէնք • և օգնութիւն չի Հասցնէք մեգի, պիտի 

մեռնինք մինչեւ վերքին վա f րկեանր փառաւորապէս դիմաղրելէ վերք։ կր 

կռուինք բարձր բռնելու ֆրանսական դրօշր, ե ա յ a դրօշը կրնայ մեզի օգ՛ 

սել ե փրկռԼ* Հակառակ պարագային, դուք պիտի լսէք Հս՚ճրսէ ՏՕՕՕ Հա

յերու արեան րողոքր և սա լա տանք աղաղակը։ 
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աւ R H H K ԼՈԻՐԵՐ 
ՊՈԻԼԿԱՐԱձԱՅ P. 1ԱՄՍծՈՒՄԱՐԸ ï f e ^ 

Պուլկարիոյ Հայաբնակ քաղաքներին ընտրովի զրկուածէ պատգամա
ւորները կազմած են ՊուլկարաՀայ fi. Համագումարը, որու նիստերը տեւած 
են 21 օր։ Համագումարը որոշած է ի մէք այլոց. 

1.— ժխտել Փարիզի Ազգ. Համագումարին և Ազգ. Պատուիրակութեան 

անքատ գոյութիւնը Ա չմասնակցիլ այգ Համագումարի երկբորղ նստաշբքա

նին։ Հետեւապէս պուլկս՚րաՀայ երկու սլատուիբակլները այցօրւընէ սկսած 

կը կորսնցնեն իրենց պատգամաւորի իրաւունքն ու Հանգամանքը։ 

2*— ճանչնալ Հայաստանի Հանրապետական խորՀրգաբանն ու կառա

վարութիւնը իբրեւ Հայկական դատին վերին ու միակ Հեղինակաւոր պաշտ» 

Ալանն ու պատասխանատուն, տրամադրելով անոր պուլկարաՀայ գաղութին 

նիւթական, բարոյական ե ֆի զիք ական օժանդակութիւնը։ 

3*— Ընդունի/ Պոլսոյ Պատրիա՛րքարանը իբրեւ զուտ կրօնական և մը– 
շակութային Հաստատութիւն մը։ 

Այս նկատումներէն և որոշուողներէն յետոյ ՊուլկարաՀայ ազգ* Միու

թեան fi* Համագումարը բաղձալի կը գանէ որ Հայաստանի Հանրապետական 

կառավարութիւնը մեր ամբողք ական & Հայրենիքի անկախութեան և վերա– 

շինութեան ծանր գործը աւելի Հաստատ Հիմերու վրայ գնել կարենալու Հա

մար, ապաՀդվէ Հայ ժողովուրդին բոլոր կենսունակ տարրերուն գործակցու– 

է§Թա ï ?ա ՝; ւ 4 Լ ւ ա ա 
Հայ կնոք ընտրական իրաւունքը որ այնքան բուսն ե արդարացի կեր՛* 

պով պաշտ պան ուա ծ Է Հ* £?. Դաշնակցութեան կողմ Է և որուն դէմ եդած 

են սկիզբն երր առՀասաբակ բոլոր Հոս անքն երր Պ* Ա՛ Միութեան կանոնագրի 

վեցերորդ գլուխ ր մշակւած միքոցին, առանձին վիճաբան սւթեան ենթ ար կլե

լով թեր ու գէմ ՛կարծիքներու փոխանակութենէ յետոյ, «նկատելով որ՝ ազգ* 

Միււթեան բոլոր որոշումները կը ղաՀագրգռեն բոլոր կիներըյ>, պատգամա

ւորներու ստւար մեծամասնութիւնը քուէարկած են ի նպաստ կիներու ըն

տրելու իրաւունքին։ «. ~ 

Համագումարը խոր» ցաւով լսած է որ զինադադարի և խաղաղութեան 

յա քո բղող 16 ամիսներէ յետոյ Կի/իկիոյ գրաւեալ վայրերու մէք 20000 նոր 

զո Հեր տուած է Հայութիւնը։ Որոշած է իսկոյն օգնութեան Հասն իլ աղէտ֊ 

եալներուն ե 200,000 ֆր* ղրկել։ ք ; 

ZUUbPUCtv ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

Ա. M Հնչակեան կուսակցութեան Ամերիկայի Որքանի Կեդր.\– Հարիչ 

Մարմյ&ի*%Հ* Գ* Ամերիկայի կեգբ* կօմիտէին ե Հեր* Հնչակեան կու

սակցութեան Ամերիկայի ՆաՀանգային Վարչութեան ներկայացուցիչները 
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խորհրդակցական ժ ո դուք ի մր մէք նկատի առնելով կիլիկիոյ մէք ծայր տուած՝ 

Հայկական քարդերը, ինչպէս նաև Հայաստանի բաժանման վտանգը՝ միա

ձայնութեամբ որոշեցին բողոքի Հրապարակային միթինկլներ սարքել գա

ղութին Հայաշատ կեդրոններուն մէք ե բողոքի բանաձեւեր ղրկել հագա՝* 

ղութեան Ժողովին, ՛Միացեալ ՆաՀաեգներու, ԱՀնգլիոյ, Հէրանսայի ե իտա– 

լիոյ կառավարութիւններուն։ 

£Ս.Յ ԲԱՆԱԿԻՆ ԼԱՄԱք* 

ճիպութիէն (Հապէշիստան) Տիկին Նոյեմի Գէորգօֆ 10,000 ֆրանք 
ղրկած է ԳաՀիրէի Հայ Տիկնանց Միութեանն յատկացուելու Համար Հայկա
կան բանակինէ 

իսկ Եգիպտոսէն նոյն նպատակին Համար ֆարիդ Պ* ԱՀարոնեանին 
ղրկուած է 1400 անգլիական Ծթկիէ 

ZU3UUSU.*bb ZU.LTUP 

Գան ատ այ ի <լքՒօրօնօ կրօպՖ թերթը իր կոզմէն 1000 տօ լար նուիրե

լով, Հայաստա%ի ի նպաստ Հանգանակութեան սկսեր է ե 4 օրուան մէք 

Հանգանակութեան գումարը բարձրացեր է 29,000 տոլարի։ Գան ատ այ ի մէք 

մեծ շարժում մը կայ Հայաստանի օգնելու* ա մէ՛ն օր զանագան քաղաքնե

րս ր մէք կը սարքուին թ է յ աս եղանն եր, ժողոֆլեր%– ի նպաստ՛ Հայաստանի 

կարօտելոցդ 

ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑ ՄԸ 

Ամերիկեան բանակին մէք ծառայող Հայ գինս լորն երր որոշեր են բո

ղոքի ցոյց մը ընել Հայաստանի վիճակի մասին և իբր բողոքի նշան որո

շեր են Նիւ Եօրքէն մինչեւ Ուաշինկթըն քալելով երթալ և անձամբ խնդրել 

քօնկրէսէն Հայ դատի արդար լուծումր։ 

ՕՐ» ԼԻՏէ՝ ՏՒՄհՐճԵԱՆհ ՆՈՒԱԳԼԱԱՆԴՒՍՃ 

Փարիզի Հայ գաղութը քանի՝ քանի՝ առիթներով Հաճոյքը ունեցած 

է ծափաՀարելու ՝0ր* Լիտիա Տէմիրճեանը, որ իր տաղանդը միշտ ի սպաս 

դրած է Հայ ազգային և բարեգործական Հանդէսներու ե երբեք չէ մեր» 

ժած իր բարեՀաճ մասնակցութիւնը։ 

Օր* Տէմիրճեան, իր բազմաթիւ Հիացումներու ցանկութեան գոՀացում 

տալու Համար սարքած է նուագաՀանգէս մը որ տեղի պիտի ունենաք ՏՅ.116 

deè Agriçûiteure/» մէք iO Ապրիլ* Ո֊-բբաթ գիշեր ժամը ճիշտ S ուկէսին։ 

ֆար ի գի Հայ գաղութը պարտաւոր է երթալ ու ծափաՀարել մեծ ար– 
ուեստագիտուՀին ու իր շնորՀակալութիւեներն ու Հիացումր յայտնել անոր 
իր անձէնուէր աքակցութեանը Համար որ միշտ պատրաստ է տալու իր 
Հայրենակիցներուն։ 

Տոմսերը կարելի է գնել նուագաՀանդէսի սրա Հին մէք։ 
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ձԱՊե-ՇԻՍՏԱՆԻ £ԱՅեՐԸ 

ԱՀնցեալսերո գրած՝ էի*~*Ք Pk Հա֊ 
պէշիստանի Հայերը Պ* Պետրոս Փ՛Ա՛ 
փա զեան ի միքոցաւ 1000 ֆր* նուիրած՛ 
էին Հայ* բան ակի՛ն։ Այդ գումարը նուէ* 
բահ՜ են Հետեւեալ ազգայինները* 

ձապաՀ), Օր* Հ* Ադամեան, Պ* Հաքկ՜ 
Արա մ ՚Բէ սլար եան (p* Գան ձապաՀ)։ 

Նկատի ունենալով գործին կարե
ւորութ՜իւնն ու րն դարձա կութ իւն ր, 
կանոնագրին Համաձայն վարչութիւնը 
ԸնդՀ* ժողովի անդամներին սլիտի 

Տիարք՝ Ա* Պալեան 300, Գ* Տէր կազմէ զանազան յանձնախումբեր, 
Բարթոզեան 200, Աեմէրճիպաշեան այնպէս որ կարմիր հաչի անդամնե– 
եղբարք 100, Պ* Փա փա զեան 100, ՐՐ բոլորն ալ գործ պիտի ունենան 
(ք* Հազարեան 100, *Լ* Գասապեան (*°ռ1/*Ք աշխատող բազմաթիւ ձեո– 
100, Լ* ՄաՀրեզեւեան 100։ 

ՏԵ%ԱԿԱՆ՜ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

P* Տարեգարձր Փարիզի մէք էսն՛ 

քերու միացումով կարելի պիտի ըլ
լայ լա/ե չափով օգտակար ըլլալ Հայ՛՛ 
կական Հերոսական բանակին ու Հայ 
կարօտեալն կրուն։ 

Պէաք է որ Փարիզի դայձրը փու
թան անգամ արձանագրուելու կար
միր ի/աչին, որոմն դոները բաց են բո* 

նախրնԹաս . փասով տօնեւու Համար #c /» ր Տք. **, * օ «ւ * 
ւ լ ւ & ւ 4L ՜լ լ լ չորրն Կամար։ Գործօն անդամ ըլլալու 

Հայասաանի կարմիր Խալի Փարիզի է g 
ՍամԱաճիսղր մե* աաարասաոսթիմս– ^ Ա տ ա ր ե 1 լ ա ն շց ֆ ր վճարել* ներ կը տեսնէք Այգ օրուան Հանդէս
ներէն գոյացած արդիւնքով կարմիր 
հ)աչր կը յուսալ Ph սլիտի կրնայ 
կարեւոր Հասոյթ մը ունենալ ու զայն 
ծ՜առայեցնել իր նպատակներուն։ 
ԿԱՐՄԻՐ Ւ՚ Ա ՏԸ 

Հայաստանի կարմիր հաչի Փա՝ 

8աւով կ՛իմանանք մա Հը 

ԱՅՐԻ ՏԻԿԻՆ ՄԱՐԻԱՄ –ԲկԼԷԿԵԱՆԻ 

որ երկարատեւ Հիւանդութենէ մը 
վերք իր զաւաէլեերին շրքապատուած՛ 

րիզի մամնաճիսզը ունեցաւ, իր թ. ՐՔԿ tP մաէՕլա՚Աացո^ե 75 տարե– 
ԸնղՀաֆո^ր ժոդովը Կիրակի օր։ %որ 4 " * 4/* $ֆ Յա֊զարզաւռրոս– 
անդամներ ո ւ ար ձանա գրութենէն վերք P՝oat գէսԸ կատարուեցաւ իր– 
ւ ՝ա *_ « կուդաոք£ե առաւօտ Հաւ եեեոեռեեն զարգացուեցաւ պատրաստուած՝ ժրա– L *~ ււ^ւ •» ւ ւ օւ ւ 
/ / c e / / / i մէք Հաւ ե oui աո Հոծ ռասմուԹեան գիր կանոնագիրը և կարգ մը բաբե– ^ J ուԹեան ։ 

փոխումներէ վերք վաւերացուեցաւ։ *֊ * " * ա " 
Վարչական մողովի ընտրութեան @^^i^Ë^3DIB^^^^I^KSB^^^^^SHiS 

ձեռնարկելով ընտրուեցան, Տքթ+ %ա- Տէր ե Տիկիս Տ* հան ՝Իէլէկեան և 
գարոս եան (Ա* Ատենապետ), Տօքթ* պարագաները իրենց շնորՀակալու– 
•Բօլօլեան (P* Ատենապետ), Տօքթ* թի ւնն երր կր յայտնեն ամէն անոնց՝ 
Համբարձումեան, Պ* 3* Ասատուրեանֆ որոնք անձամբ կամ նամակով ցա– 
Տօքթ– Արապեան (Ա* Ատենադպիր), ւակցութիւններ յայտնած էին ԱՅՐԻ 
Տիկին Տէրպէաէրեան (fi* Աաենադսլը֊ ՏԻԿԻՆ ՄԱՐԻԱՄ ՚ԲԷԼկԿԵԱՆԻ մաՀ. 
աիր)> Տօքթ* ^ԱյէաՀվերաի (Ա. Գան* ուան աոթիլ։ 
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Ս* ԶԱՏԿԻ Տ01Ը 

Հայ եկեղեցիի՛ն մէք Ծ» Զաակի ՀաԲ՛ 
թուայ* արարողութիւ՛ներ ԷՀ պիաի կա– 
ա ար ո լին Հեաեւեալ ժամանակացոյցով* 

Կիր* Ա"{րի{ £ Ծաղկազարդ* 
Աոաւօաուն (J* Պաաարագ ժամր iՕին։ 
Երեկոյե-սն ժամր 4,30ին Դռնբացէքի ա– 
րարողութիւն։ 

Աւագ Հինգշաբթի 8 Ապրիլ» 
Աոաւօաուն ժամը 8,30ին ժամերգութիւն 

« « 40 ին Ս» Պաաարագ, 
Երեկոյեան « 4,30ին //անչ. արարղթ. 
Դիշերր « 7,30ին Խաւարման պշ* 

Աւագ Ուրբաթ 9 Ա՚ՂՐէե 

Երեկոյեան ժամչՀ £,50ին թաղման կարգ 
Աւագ Նաբաթ 40 Ապրիլ* 

Երեկոյեան ժամր 5,օ0ին ժամերգութիւն 
tt (( 5ին Ս* Պաաարագ* 
Կիրակի 44 Ապրիլ ԶաաԻկ* 

Աոաւօաուն ժամր 8.30ին ժամերգութիւն 
« '(< 40ին Ս* Պաաարագ, 

ձի աղալոյ ո ի Շ աբաթ երեկոյեան և 
Զաակի աոաւօաեան պաաարագր քառա
ձայն պիա՛ի եր գուի Երաժշաասիրաց 
խումբի կողմէ Լ երգեհոնի մասնակցու– 
եամբէ 

ՍՏԱՑԱՆ* 
«ԳարՍաԱՖ 

Բժշկական, առողք ապա Հա կան ե գի
տակա՛ն պատկերազարդ ամսաթերթը 
օր կան կ+Պոլսոյ Հայ բժշկական մի ու– 
թեան։ 

Հասցէ 5 rue de Crusse Péra Consple. 

Տարեկան ր ա ժանորգա գրութիւն 
2Հ> ֆրանք։ 

ձՀայ Բուժակն 
Բժշկական ե առողքապաՀական ամ

սաթերթի Բ. թիւ~ը։ 

Հասցէ՝ կիլիկեան Գրատուն J 7 r U 6 

£abrirtan Péra, 

ԱՐԵԱԿ ՖէթՎԱՃԵգԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 
Այո Երկուշաբթի Ապրիլ *>ին կր բառ– 

ուի Լուվրի պալատան «ք*ավիյօն ար 
Ս՛ արղան))ի մէք տաղանդաւոր նկարիչ 
Պ* Աբշակ Ֆէթվաճեանի նկարներուն ե 
Հայագիտական գործ եր ո ւն ցուցահանդէ
սը որ իր տեսակին մէք աննախընթաց 
է։ Ս*անրա մա սնութիւն ր յա քոր գով։ 

ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ ՄԸ 
Նա ի** աղա Հ Ուիչսրն Դաշնակիցներուն 

ղրկած է ծանուցագիր մոլ» որուն մէք կ՝ԼՀԱ 

սէ նաև թէ՝ Մ իացեալ Նահանգները Հա՛ 
մաձ՚՚՚յն են մեծ և անկախ Հայաստանի, 
մր կազմութեան։ 

ԲԱԶՄԱԼԵԶՈԻԵԱՆ ՏՊԱՐԱՆ 
«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 

Տպարանս ճոխացած ր[ԼաԼով նոր 
տարերով ու կազմածներով, ի վիճա
կի Է ստանձնելու տպագրական ամէն 
կարգի աշխատութիւններ, սե է գու
նաւոր։ 

Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, 
քաբտէսներֆ նամակագլուխ, ղրքաբե– 
րական, ստացագիր. Հաշուեցոյց, այ
ցաքարտ, ե այլ առեւտրական թուզ՛՛ 
թեր։ 

ԱրտասաՀ մանէն եղած յանձն արա
րութիւնն եր կ՚րնգունուին։ Իյնամուած 
աշխատութիւն, գիւրամատչելի գի՛ 
ներ ե փութկոտ առաքում։ 

Հ* Ց+ Գաշնակցութեան Փարիզի 
մար ես ի ընկերոլՀիներն ու ընկերները 
կը Հրաւիրուին ընկերական ընդ* ժողո» 
վի յառաք ի կայ երեքշաբթի գիշեր Հ+ -
5* Գաշնակցութեան ընթերցարանին 
մէք ժամը ճիշտ 8 ին։ 
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«ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴՎ ՍԻՐՈ՚ԼՆԵՐՈհՆ 

Ամէքն օր գնաՀատական նամակներ ու քաջալերական գրեր կ՛ստանանք 
մեր րնթերցողներէն, որոնք կր գովեն մեր քան քերբ ((Վեր ածն ունդեր օգտա
կար ե շաՀեկան դարձնելու Համար ե կր շնորՀաւորեն մեգ որ ՝ յաք ոգած՜ 
ենք՝ (լՎեր ածն ունդեր դարձնել ֆարիդ Հրատարակուող Հայ թերթերին ամէ՛
նէն կանոնաւորր։ ՀյնորՀակալ ենք մեր բարեկամներուն իրենց խրախուսան
քին Համար և պիտի քսնս/կք ^"՚յն եռանդով շարունակել։ 

Բայց անՀրամեշտ է, որմեր րնթերցողՂւերր գիտնան, թէ՝ 

ij թ՛ուղթի դինր <$00 առ էՕՕ բարձրացում կրած Է որաէրէւ ալ գէշցած։ 
2) Թէ գրաշարներն ու տպարանի ՝ աշխատաւորները, Համաձայն բան՛* 

լոր ական սէնտիքայի որոշումին, կ՛ստանան 200 առ 100 յաւելում։ 
3) pou թի գին երր որոշուած է աւելցնել։ 

4) կեանքր ե դրամի Հրապարակր ան Համեմատ փսխուած ՛են։ 
յէքւ մենք այս բոլոր պ այ մանն եր ո ւն Հակառակ ստիպուած ենք քար– 

զել մեր խ ոստումը ե մէկ տարի ղՎերածնունդն ղրկել մեր բաժանորդնե
րուն ամէն շաբաթ և կանոնաւոր արար 

ԱնՀրաժեշտ էնաեւ,. որ մեր բաժանորղներր գիտնան թէ Հ ֊Լեր ածն ունդ) 
իր Հրատարակութիւնր ապաՀսվելու Համար ոչ մէկ մա ր մին է կամ ան Հատէ 
մէկ սանթիմ նպաստ չստանար։ 

Այս աս՚-եալներր սակայն, մեզ կ՛ստիպեն ՝»Վերածնունգ)ի բաժնեգինը 
աւելցնելու. ե ընելու ՏՕ ֆրանք ֆոխանակ ՅՕի։ 

*{£ենք կրնար ստիպել ե իրաւունք ալ չուն ինք պ ա Հան f ելու որ 30 ֆր* 
վճարողները 20 ֆր* ես վճարեն։ 

Իքեղէրր կը թողոմեք ի^րաքա՚նչիսր ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ԿԱՄԷԻՆ 
ՀյնոբՀակալութեամբ կ ՛րն դուն ինք 20 ֆր»ի - տարբերութիւն ր ե «.Վե– 

րաձնոձգէի մէչ րաժէ՚ն մը կը բա՛նա՛նք «ՎԵՐԱԾՆՔհՆԳ»Ի ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ 
խորագրով։ ՚ իսկ կր շարունակենք կանոնաւոր արաբ թերթ ուղարկել 3 0 
ֆրանքէն աւելի վճարել չուզող մեր բաժանորդներուն։ 

Նոր բաժանորդներ կ՛ընղուն ինք միայն ՑՕ ֆր* բաժնեգինի փոխարէն։ 
Օրուան կացութենէն ու կեանքի պայմաններէն Հասկցող, մեր խղճա

միտ բաժանոբդներր տարօրինակ չպիտի գտնեն անշուշտ մեր ալս կարգա
դրութիւնը, մանաւանդ որ ագատ թողած ենք զիրենք վճարելու կամ ոչ։ 

Այս առիթէն օդա ո ւելով կարելի" է արդեօք խնդրել մեր բնաւ չվճա
րող բաժանորդներէն որ մեզի փութացնեն գոնէ իրենց Հին Հաշիւներր։ 

ՎԱՐ2ՈՒԹԻՒՆ 

Տ ն օ ր ք ն – խւքթագիր՛ Տ0Ք8-. L. 1Ատ?ԱՐՏՈՒՄէյԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VERADZENOUNT» Խ Gérante: Mlle S. LACROX 
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քաջալերեցէք « Ար սեսիա » շ արարէ ա– 
44, r u e L a t a y e l t e p * ք v յ 4 ապքթ,ֆրէ ի վեր Մար. 

Անգլիական և ֆրանսակա՛ն կեր պա՛ սէյլի մէք կը Հրատարակուի Մ* Փ»ր՝ 
սեղէններու ճոխ տեսակներով ու իր թուգալեանի կողմէ։ Տրէչն* Ր^նգ. 20 ֆ. 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու՛ 
թեամրը կ գո^՚եէ իրե՛ն ղի Հող բոչոր g j g ՚ Journal ARMEMA. Marseille. 
աճախոբ գները։ 

— g 

F O U R R U R E S 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 Pari* T R A V A I L A F A Ç O N 

Car Je pendant l'Été' 
Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix <Tèt£ RENARDS* 

M O D È L E S N I C O L A S 
Mawon A R O U T y N ï A N 

ROBES. MANTEAUX, COSTUMES TAILLEUR-

Actuellement RÉCLAME^r%50^ 

gasin-: 5, Rue Bourdaloue (9e) 
\ . - F n facç Station N.-D.-de-Lorell* 

'Tramways: Carrefour C h â t e a u d o n 

ՀԱ6ՐԵՆԻ* I 
Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 

Հա սաբա կա գի տակ ան 
Բաժնեգին Հ> աղբ,։ Հասցէ՛ , 
՜, fieuuetSt- BOSTONMass.' 

*Բաղքա. Ազգային Գրական 
կը Հրատարակուի շա

բաթը երկու անգամ։ 
Բաժնեգին &0 ֆր*։ Հասցէ 
P. 0. Box 344, fresno Cal. 

ԵգիսլտաՀայէ^\րագիրֆ Ազգային, 
Գրական ե ՝Բ աղաք ական կը Հրա՛ 
տարակուի շաբաթր ՜Տ անգամ Տարե
կան բաժնեգինն է 50 ֆբ* 

Հասցէ՛ B, IV 868 Le CÀIRtë 

(Tîgypte) 

Օրաթերթ աղգային, գրական ե 
քաղաքական 

Հասցէ, Journal jS^uiliguia/ Rue Du 
vari YOIÔH, A D A N A 

Բա ժնեգինն է 00 ֆր անք, գի մե– 
խմրագրու յ՚եանս։ 

Օրաթերթ աղգային, գրական ե 
քաղաքական։ 

Հասցէ, Imprimerie Kçciuclûan SMYRRE 

Բաժանորդագրուելու Համար դիմել 

njմրա գրութեանս։ 
Բաժնեգինն է Տօ ֆը* տարեկան։ 

(ՍՕՖԻԱՅԻ) 
կր Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե 

Օաբաթ օրերը։ 
Հասցէ, Journal Arménien HAYAS-

TAN Rue « r ; Miladinovi 21—Sftfta 
(Bulgarie) 

Բաժնեգինն է Տարեկան Օ՚Օ ֆր* 
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աԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾԴԲԱՄԱԴԼքԱ*ԽՈՎ 

• » K ւ * ; 1— 

Maison de Commerce Armémenne 

17 Rue de l'Echiquier/ Paris (\Ome) ա 

Հաստատութիւնս ամե՛ն կողմ գտնուող Հայ առեւտրականներու ղի֊–՜ 

բութիւն մր ընծայելու նպատակով կազմուած* կր կատարէ՝ j գնումներ Ֆր~ 

ր անս այ ի Հրապարակներէն, յանձնարար՚ութիւններ, ապրանքներու* տեղաւո

րում եայլև։ 

: կր ղրկէ նմոքշներ ամեն տեսակ ապրանքներու ե. >;;՜քկըjtպատասխանէ 
գործառնութեանց մասին եղած Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերանոցին մէք կր ղտնուէն մեծ քանակութեամբ. 

'Eau.de? Cologne; aux - parfui-rfs^Âruiénk?* • 
: Crème deieauté « Chouchan». 
Dentifrice du Dr. Léon. 
Ատամնաբոյժի վերաբերեալ ամեն տեսակ գործիքներ ե պիտոյքներ։ 

• Ամերիկային Հասած Հայ երդերու ֆօնօկբաֆի նոր բլաքներ երգրւած 

Ա, &աՀմուրատեանէ, Տէկի՚ե Զ » ֆանոսեանէ և թ՛. Պէզազեանէ։ 

Այս բլաքներր կարելի է գործած՜ել միայն փոփոխելի ասեղներով, ադա
մանդէ ասեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուիներր կ֊ԱՀ՚ելի է փոխել տալ շատ 
աժան գինով։ 

Աոյն բլաքներէն մթերք մը կայ նաեւ Պ* Հայկ* Արա մ ՝Բիպարեանի մօտ 

; 46 Av* Secretan Paris. 
Յատկապէս ՚էի՚եել տուած ենք ինքնաՀոս գրիչներ Հ(À TTÏlënia} պիտակով 

ե ոսկի ծայրով՛։ Ուրիշ ղբ/՚յլհհրէ աւելի տոկուն ե աւելի աժան։ 

«Վերածնունդգի ՚ Տնօրիեր» Ը/ԼԱԼո11 միաժամանակ Վարիչը այս f Հաս

տատութեան, դրամական րոլոր առաքումն երր (չէք կամ ման տ ա ր ou թ) պէտք 

է րլլան Տօքթ» Լ» Համբարձումեանի անունով։ 

՛Ներկայացուցիչներ հւնինք կ. Պոլիս, իզմիր, Պէյրութ> Բօրթ֊Աաիտ, 

ԳաՀիրէ, Աղեքսանղրիա, շՀավա, Միլան, Աարսէյլ, Լիօն, Լոնտօն, Աանչէս– 

թըր> Նիւ՚Եօրք, Նիքակօ, Ուաշինկթրն, Պօսթրն, Րիօ տը էանէյրօ, Պուք– 

րէչ> Աօֆիա, Ատիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր ե փութկոտ գործունէութիւն։ իւրաքանչիւր ՛յանձնարա
րութեան պէտք է միացած րլլայ կանխիկ փոխարժէքր։ 

Մեր շիեքխե մէք փոխադրուած է նաեւ ^Վերածնունդիի գրատուն ր ուր 
պէաք է դիմեն արտասա Հմանէն գիրք ուղսզներրէ իոկ վ>արիղի մէք պէտք է 
դիմեն ՀՎերածնունդհի խմբագրութեան։ 
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ԲՈ ՎԱՆԳԱԿ Ո ՒթԻԻՀ, 
Ապրիլ SMflfi»o*fck 

Ի քսոոոց սրտի խօսք գադոհ&՜ների 

հրի»ւսսսարդօէ.Թեան 

ԱՐՇԱԿ ՖէԹՎ-ԱճԵԱՆ 

բասասւոեղծուՕ֊խ.^ Ահ. >ՍԱ1ԱԿԵԱՆ 

Վ-երԼուծւսկան փորձ մը \յ^ամւսԿէ¥օ\է 

ք ե ր ՏՒո ղո ւ.ՏՒև \ս% ùji այ 

Գի».դ1» է)ատկերնր(> ԱՐՍՒՆ Աճե֊ՄԵԱՆ 

Ադ գայիՆ եւ* m եղա կան լոդրեր 

ա J.EON HAMi>ARTZOUMMN. Boul e v a nj St-Denis - PARIS (Xe) 
T é l é p h o n e : N O R D 69-51 Fonds A.R.A.M



' i j . T i m. n i ' V r 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

1 աժ ա՛ն որ գա գի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլաբ 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տնօրէ՛նի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ԼՈՅՍ Տ ԵՍԱՒ 
*ՎԵՐԱԾՆՈհ%ԳԺ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 

PUaUUfrbh Ս.ՆՏԻՊ ՊԱՏԿեՐՆԵՐՈՎ. 
Գեղարուեստ ակա՛ն գունաւոր նկարներ՝ Արշակ ֆէթվաճեանէ, Վ՛ 

Ա՝ախոիւեանէ ե Հր. Ալեանաքէ։ 
Յօդուածներ ունին Ա. ԱՀարոնես/ն,* Ա. իսաՀակեան, Աիաւէանթօ, 

Վարուժան, (Բինաս ՂԷրագ, կ. Բասմա^եան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակսբեան, Ա. 
ԱևտՀնեան, (հաֆ՛ Աարղարեան, Արմէն-Գարօ, Վ. թաթուլ, քէ. Նիչմանեան, 
Մ՛ ՀԼտրանգեան, Ա Յտկորեան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Ա՛. ՊւսրսւսմեօաԿ 
Հ. էՀար դար եան, Գարեղին Վրդ. 3՛ ճ՛ Սիրունի, Արսէն-Եր՚կաթ, Մ • Ջա'նա'ս՛ 
Տօքթ. կարօեան, ի) ար ագան և երիտասարդ գր՛ողներու իւուժբ մր։ 

ԳԻՆ 12 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ^– ՄաՆո՚մն, մածո՚Հ*... 

՝; . , ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿԵԱՆ ՝ | ^ ^ | 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱԱ՚ԲԸԼՈՅՍ 

Պատուական ւիիլաւ ու վւլաքի, ինչսլէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ. 8 ՄԱՔՈՒՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, HIC de ia S o r h o i l U C » ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ fj|3 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱԵԱՐԱՆին մէչ կարելի է գտնել արտասաՀմանեան բոլոր 
Հայերէն թերթերը։ Me i r o Saint-Michel—- O d é o n 

ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա քուած– Փտրիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

llobes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Cléry PARIS.. 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՔԱ՚ԼԱ՚ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ ՏԱՐԻ 

թ՛իի 14 Ա ԱՊՐԻԼ 1920 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿԱՆ 

Ա Պ ՐԻԼ Տ Ա ՄՆԸՄԷ Կ 
Դէպքերու դարձեալ տարօրի՛նակ զուգադիպութիւն։ 

Ապրիլ տամնրմէկր այն օրն է» ուր 191Ցին, աքսորի ու տեղաՀանու– 
թի ւն՚ն եր ո ւ ծրագրիս գեՀենային մեքենան սկսաւ իր աոաջին ^ Հունձքը կ. 
Պոլսոյ ականաւոր Հայ մտա լոր ականներուն։ 

1920 Ապրիլ մէկ և տասնըմէկ, դարձեալ նորանոր յարդերու լուրեր։ 

իսկ միւս կողմէ ՎեՀամոդովը կը գծէ Հայկական պետութեան վերջնա
կան սա Հմանն երր։ 

Հայկական ճակատագրի այս վիճակին մէջ, ու մեր նաՀատակուած 

մեծ մտա ւոր ականներուն յիշատակին Հետ, ուրախութիւնն եր ու կողքին, դե ո 

որքա՛՛ն արտասուքներու ու գառնութեանց տեղիք ունինք։ 

Ամէն տեսակ զանգուած այ յան զոՀոզութիւններէ յետոյ յ անտարակոյս 

մխիթարութեան ու Հրճուանքի անչափելի ակ մըն է Ë դիտել ո Հայկական 

խնդրոյն լուծման սա գա Հա վէմ յառաջացումը, որուն աոաջին քայլերր գա

րերու իսկ ընթացքին կարելի չէր եղած առնել ե որուն ա/սօրուայ վախ

ճանը երէկուայ մեր ա մեն ա լաւատես մտա ւոր ակա՛ններն իսկ էէին երագած։ 

ԱՀն շուշտ գարերու ընթացքին կուտակուած րոլոր ^Ա՛րդերը, կռիւներն 

ու. գոՀոզութիւններր իրենց լիակատար րաւաըաբութիւն ը կը գտնեն Հայկա

կան Հանրապետութեան մը Հերոսական կառուցման մէջ» անշուշտ լեռնա

կուտակ գոՀոզութիւններր կը Հաւա սարա կշռուին ազգային դարաւոր իտէ–, 

ալին ի բա կանաց մա մբը, pwjg գեռ այս չի նշանակեր որ մենք գառնութեան* 

ամենախոր գառնութեան տեղիք չուն ինք ալլևս։ Բայց մանաւանդ այս գեռ 

չի նշանակեր որ փակուած է^ Հայ ազգի գերագոյն ճիգերու շրջանը, որ ա՝լ 

ամէն Հայ թեթեւցած է պարտականութիւներէն ու միայն կը են այ Հայաս

տան վազել զանազան շաՀեր Հետապնդելու...։ 
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՚Բէսնի մը տարի՛ներ առաք, առաքեալներու պէս Հայկական Հորիզոնէն 
եզեր ական օր էն աներեւութացած մեր մեծ՝ մտավորականները իրենց թողած 
Հայկական վերածն սող պետութ՛եան Հետ, թողած՝ են նաեւ, պա տզա աւեր, գերա– 
գոյն պատուէրներ ունքն անոնք որոնցմէ ոչ մէ1լ Հայ կրնայ խուսափիլ... 

ԱՀա Ակն ունին, խրոխտ ու. ոգեշունչ Հրապարակագիր Հռետորը։ Հ՚ԻԷ՝՛ 
պի Եր կիր» ի կարապետր, որուն ձայնը տարիներ առաք այնքան Հայրանա֊ 
Հունչօրէն Հնչեց ե որ այսօր խան դավ ասութեամբ կ՛արձագանգէ» այնքա՜ն 
ջերմօրէն արծարծելով արօրին ու. Հերկին, Հոգին ու. բրիչի*" պաշտամունքրէ 

Զարգարեանր՝ Հայկական մամուլի ոսկեգարին մտա թափան g պետը, 
՛՜որուն d Ազատամարտ ն եան խ մրա գրակա՛ններ ր մեր երիտասարդութեան Հա՛ 
սար վաղուան Հայրենիքի վերա շինութեան քաՀերը պիաի ըրրմե։ 

ՕաՀրիկեանը՝ մռայլ ու ոսկրուտ ծերուկը, որուն առիւծ՛ի նայուածքէն 
Պապը-Ալիի վարիչՒւերր կը սարսէին։ Ապազգայնացման մեծ՛ Հարուած՛ողը ու 
ագգային աւանգութիւններու նախանձախնդիր պաՀպանողր։ 

համակը՝ իր բեմբասացի ձայնին տակ զանգուածները սարսուռի մէք 
պահող Հռետորը, ուած՛ գասակարգերուն խորամիտ թէորիտիկոսը ու 
Հասնող սերուն ղը խան ղավ առօր էն մարզի ^էք ղնողր։ 

քքւ գեռ քանինե՛ր, որոնք իրենց փառաւոր առաքելութիւնը կա տար ե» 
ցյն ղժրախտ Հայրենիքի ազատագրման Համար, ժողովուրդի անտանելի 
կացութեան՛ րարելաւման, տնտեսական ե մտաւոր յ առա աք դիմութեան 
վերա ծնուն ղին Համար։ 

Հիմայ, ռիշտ է, այդ գործ՛ին ամենին կարեւոր մասը, Հիմքը դրուած՝ 
է, ըայց դեռ կը մնայ շարունակել, ա մրող քացն ել այնքան Հերոսութեամր 
ու արիւնով սկսուած ալդ գործ՛ը։ 

Ու անոր յաքողութեան ղկմ ծ՜առացած՛ կը տեսնենք գեռ՛ պարբերա
կան քարդերը, գաղթականական ու որբերու գործ՜ին այնքան կարոտալի վի՛
ճակը, ներքին վարչական ու պաշտօնական Հաստատութիւններու ան կա զ֊ 
մա կերպ գրութիւնը*..։ Հ&ւ 

ԱՀա թէ ինչու Համար կ՚ըսէինք, թէ դեռ դառնութեան ու կսկիծի 
աքեքան տեղիք ունինք։ 

Մեր մեՆ մտաւոր ականներուն յ ի շատ ակն եր ու արծ՛արծ՛ման ալս օրին, 
առաւելապէս վերած՛աղկման ու վերածնունդի Հեռապատկերներն են որ մեր 
իտէալներր պէտք է դառնան, մեզ լծելու Հսկայական աշխատանքի կառքին։ 
Այս օրին առաւելապէս մեր պաբտականութիւններու գիտակցութիւնն է որ 
պէաք է խօսի մեր մէք, ամէն մէկն պատրաստէ այն ուժին Համար, որ 
աղիւս մը, շաղախի կտոր մը պիաի տանի Հայկական պետութեան Հսկայա
կան շենքին կառուցմանը։ 

Մեր մեծ՝ մտաւորականներու աճիւնները գերագոյն պատուեբներ ու
նին, որոնցմէ ոչ ՛մէկ Հայ կրնալ խուսափիլ... 
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Խ0ՐՈ8 ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ 
ԳԱՂՈԻԹՆԵՐԻ U՝bP ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ I 

Վերքերս մի այս 40-15 օրով Եգիպտոս այցելութեանս միջոցին* մի ա՛նգամ 

ես տեսնելով այն աեղի մեր գաղթականութ՜եան բարգաւաճ ուստի և առհասա

րակ ինքնագոՀ վիճակը, միւս կողմէ, ս էլա ա ելով երի աասարգ ոյժեր ի մի թուա

կանին աչքի րնկնող Համախռնում որ տր ամա դրուած կր թուի գործելու* րայց ե 

որու, ղյաբծունէութ եան ուղղութիւն աո լող մի Հեղինակաւոր, ազդեցիկ, ^"ե՚րշնչիչ 

կամ վարակիդ ոյժ չկայ։ 

Եմ մէք միշտ էսայ աացող զգա՛ց ուռներս ու ղաաողութիւններս չկարողացայ 

յետ մղել ե ղրեցի իմ Հ.Ր խորոց սրտի խօսքոը ԳաՀիրէի a 3 ուս արեր» ին լքէք որ մի" 

ան զամայն գեր աղանցասլէս կր սլաաշաճի մեր րոլոր գաղութների երիաասարգ 

ոյժեր ին* Éli^l 
Հա մա շիյ ար Հային պատերազմի պատճառաւ արգելափակ լինելով կովկա– 

սի ե ապա Հայկական Հանրապետութեան սահմաններում, ե մեր ա արա գիր ազ– 

՝ գա կիցն եր ի Հեա ուղղակի յարաբերելու Հնարքից զուրկ, չգիտեմ ինէո՝ւֆ րայց 

Հաստատ Հաւատք ունէի որ, աշխ ար Հր տակն ի վեր արած՛ կուին առաջացրած 

խոր ցնg ուեն եր էն յետոյ, ե մեր եր ի տաս ար գութ եան երրեԾեի մտաքն ութ եան 

մէք մի յեղաշրքռւմ աեղի ունեցած կր էէ"էր* Պ էաք է ասեմ որ այդ տեսակ յե

ղաշրջում շատ քիչերի մօտ նկատելի է* ե կր կրկնեմ, աքս՝ չասեմ անղգ ա քու -

թեան թող ԼԷ^*Է յեղափոխուելու մէք՝ մեր երիտասարդութեան յապաղումին դրլ– 

խաւոր պատճաոր, մայր Հայրենիքի իրականռւթեան Հետ անծանօթ լինելն էէ 

Սպասուններով մեգ սպառող աքեր ազգային Հարցի դատավարութեան Հա

մար նշանակսւած աքեր զոյգ պատուիրակութիւններր, Հայր և Էր երկիրս օտար

ներին ծանօթացնելու մտօք ամրողք շարք մր Հրատ արա կութիւններ արին գլխա

ւորաբար ֆր անսեր Էն լեզւով ե որոնց, պարունակութեան Հեա անծանօթ՜ Է եսա– 

ցել ար տաՀ այրեն ական աքեր Հայ երիտասարդութիւն ր։ Կարեւոր Էր, նոյնիսկ շաա 

կարեւոր ծանօթանալ այգ գրականութեան Հետ որում բաւականին կոն կրէդ կեր

պով խտացած աւուրս բերուած են աքեր դժբաղդ Հայրենիքի իրականռւթեան շաա 

մի երեսներ* Ծեր արա ասա Հման եան մամուլր լաւ մի գործ կատարած կր լիսէր 

եթէ իր էք երի ՚^էք զանազան յոյգեր, յուշեր, Ա այլ բան աստ եղծութիւնն կրէ 

առաք անցընէր՚ մեր երիտասարդութիւնը Հայրենի իրականռւթեան Հեա ծանօ

թացնող գրուածներէ 

Իմ վերքին «7* խորոց I)րտի»ին մասին ինձ յա ք տնեցին ցանկութիւն նրան 

արտատպւած տեսնել ե Փարիզի մեր Հա/ թերթերից Սինում։ Ի՜նչ ասել կ՛ուղի, 

թո զ լինի, քանի որ մեր երիտասարդութիւնը որին եռ կոչեցի վեր ածն Լող ազգի 

ր ա ղ գ ր» յ ո յ որ, պ ա ր ծ ա ն ք ր և Հ ա ւ ա տ ք ր, Հույր Էն իքի g դուրս ամե -

նա բարգաւաճ գաղութներում, թէ կուղ ա մեն ա արեւմտեան մտօք կրթուած ե 

բարեկեցիկ պայմաններում, չ՚արժէ, ինձ Համար, Հայրենի Հողից *ղոկ չեկող 

մի թ է կուղ դեռ, ասիական մտ այն ո ւթե ամբ բոբիկ Հողագործը կամ ողորմուկ ար– 

Հես աա Լորը։ 
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Ար ut օ՛ն ում եմ «Վերա ծնուն գ))ը արաաապել իմ յօդուած ր և. այսւոեղ եո 
լսել աո ալ իմ «/* խ^րսւյ սրա ի)) խօսքլլ։ 

* 

կարիքների ծովի՛ն մէք մոլորած ու. անղեկ մա կոյ 1լն երին ապա լին ած 

Հայ գործի£նե'ր> որ փրկութեան ափին Հասնելու Համար թիավարեցի՛՛ք ու 

թիավարեցիք, ձեր Հաւաաքր ձեզ զօրավիգ ունենալով, մեր Հայրենիքի աղա* 

տա զրո ւթեան այս օրեր քան ձեզ եմ ուղղում ճի խորոց սրտիֆ իմ խօսքը, 

ձե՚Գ, տղամարդի մեծ սրտով երիտասա՜րդ գործիքներ, ձե՜զ, մեր ցեղին յոյսը» 

րախտր պար ծան քր գործիչներ, ձե՛զ, առաքեալի նրոաՀաւատի խան դավա՛ 

ռութիւնով անձնուրաց զրաՀակիրներ, որ չի մոռնաք րոլոր այն ամենը ինչ 

մերազգի մեծութեան իսկական ապացոյցներն են՝ զզուելիօրէն խանութպան 

ագգերու, քաղաքակրթութեան չտեսների ե Հզօրութեան \)ԶՏ\Շւ\\ների մեզ 

վրայ յառած աչքին դէմ ճակատամրարձ կենալու և անոնց շաՀասիրու՛ 

թիւնից բթացած ու լեշակեր ութ իւն ի g ան ա մնա ցած գէմքին ուղիղ նայելու 

Համարէ 

Գո՚ւք, մեր ցեղին բա զմա Հազարամեայ յա ակութի ւններ ինէ մեր Հի՛ն» 

Հնօրեայ մշակոյթի կրօնի շքեղութիւնն երին սիրոյն Համար միլիոնով զո՛ 

Հա բեր ո ւա՛ծ ազգի տղայք, մտքի մասնա գիտութիւնների բանակին զինուոր՛ 

ներ, դո՝լք աւելի մի մեծ գործ ունիք ձեր բազկի ե մկանունքի 20-30 տա

րեկան քաքարի ֆիզիքական կորովի կողքէն* Զեր պարտաճանաչութիւն ի g 

ե ինքնագիտակցութիւն ի g է բղխելու Հայ վերածնունդի նուիրական աշ՛

խատանքին կամաւորածների փա զանդր։ Գուք, բախտի բերմամբ վերապ

րողներդ աշխար Հալեր ուրականի սփռած աւերքից, դուք ուղիղ և օրինա

ւոր ժառանգներդ մի Հոյակապ, ԱՆՍՊԱՌԵԷՒ Հարստութիւններով լիք Հայ՛ 

րենիքի՝ ուր ոյժի Հզօրութեան ինքնակոչ տէրեր գաբե՜ր շարունակ խոտի 

վրայ նստած շան ղեր են կատարել չթողնելով ձեզ օզտուիլ ձեր սեփա

կանութիւն բարիքից, ձեզ եմ ուղղում իմ (լի խորոց սրաէնֆը, սթափեցէ ք, 

շտապեց է՛ք, ձեզ ե ձեր ուսման ու փորձառութեան, ձեր արուեստին ու գի

տութեան է սպասում մարդակերների և վայրենիների ոտքերի կոխան եղած 

մեր սարերի, սարա Հարթէ րի կոյս տնտեսութիւնը, մեր ծովածաւալ դաշտե

րի ե բամպակի մշակութիւնր, մեր տաք բնագաւառներ ի այ դեստաններից 

ու պարտէզներ ի g բղխելիք գինեգործս ւթի ւնր ե չոր Ու պաՀածոյ մրգեղենի 

՚Իալիֆորնիաներբ, մեր շերամաբծութիւնր որ զարկ պիտի տայ մեր բաս* 

պսակէ, վուշի, կանեփի տուած թելերէն Հետ, մեր անյիշատակ մա մ ան ակնե

րից ի վեր քուլՀակ ե գորգագործ ժողովուրդի ճարտարագործութեանր՝ ազա

տելով մեզ կատարելագործուած ^րկիր^^րի կախակայութիւնից։ Ան g է ք* 

առաք եկէ ք, Հանքային և քրաբաշխութեան Հնժէքնիէօոներ, ելեքտրագէտ՛ 

՛հեր, քիմիագէտներ և մեքենագործ վարպետներէ Գործուն Էութեան ան սա Հ՛

ման ասպարէզ են ձեր Հանճարի Համար մեր երկրի Հանքածուխի, պղինձի 

և այլ բազմատեսակ Հանքերի երաէլներր, որ մեր վերակենդանացող ՀՔռԴ 

Հայրենիքի ներքին օրկանիզմի արիւնատար խողովա1լներն են լինելուէ 
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Եկէք օգտագործել ամեն տեսակի ^ափի ուժերով՝ մեր ելեքտրա կան 

էնէրկիայի անս սլա ռ ե եզականօրէն առատ քանակութիւնը որ՛ ձեզ կը Հայ

թայթեն, Հ ա մ ա ր ե ա ձ ր ի, մեր լեռնոտ բնաշխարՀի սաՀանաՀոս գետերի 

և ֆբվէժների թափը։ Հաւաքեցէք ու արտասանեցէք ձեր Հրաբխային երկ

րին ամէն կող՛քը վաղուց JuaJu*ub "՜ աս*1քե տեսակի Հանքային ազբիւրների 

անցամաքելի առատութիւնը։ 

Սիրո՞ւմ Էք ձկնաբուծութիւնը, աՀա ձեզ մեր սքանչե՜լի ծովաՀանա– 

գոյն լճերը, որ մի մի ոսկի Հանք արժեն, կամ գուցէ կուզենայի՛՛ք մեղուա– 

^բուծութեամբ պարապիլ, դրախտանման . Հայաստանը ունի անբաղդատելի 

Հարուստ <լ floral ։ 

Բաւ է, որքան մեզ, դժբախտացածներիս վրայ նայեցին—մինչեւ իսկ 

մեզանից գլխով Տաօ^ ս անընդունակ մարդիկ որպէս էէրէիների ու Հրքիկ 

փերեզակների վրայ։ Անմիտ է օտարի Հողին վրայ ամբոդ£ կեանքեր մսխել՝ 

մի պատառ Հացով ապա Հովուած կարծելու Համար մեզ, կամ առեւտուրի 

մի պա տա Հ սւկան թէ ճարպիկ ձեռնարկութեան դարձուածքի մէջ մի կլորիկ 

գումար մի կոգմ գնելով սոնքալ և նա խանձողն երի չարակամ և Հեգնող 

.ժպիտները տեսնելով պղտորիլ։ 

Հերիք է» ա ո ա յ ք * ամօթ է որ Հայրենիքը ազատելուց յետոյ էլ մեր՝ 

ա սարսափների մէջ կոտորուելով կոտորակուած ազգի յոյսն ու ապագան՝ 

մեր Հարի ՚ւր Հազարներով որբերր, մեր ամէն աջակցութեան իրաւունքը ու

նեցող ամէ՜ն տեսակի խեղճացածներ, օտարների խնամքին յանձնուած թող– 

ու օտարութեան մէջ պարտքով ապրողի մեր գոյութիւնով քարշ գանք 

երկրէ երկիր։ ՜ <£ J r 

Ժամանակ է սթափելու ե ամաչելու^ որ մեր երկիրր ճանաչելու, ու– 

սուՏեա սիրելու Համար, սարեր ու ովկիանոսներ անցնելով Հեռուներից եկող 

օտարներ մեզմէ լաւ ճանչնան մեզ և մեր երկիրը» ո լ փորձուին մտածել թէ՝ 

ի՜նչ կերպի կամ տեսակի քաղաքական վիճակ պիաի տալ մեզի՝ որպէսզի 

իրենց շարերն էլ կոկոլին*.. 

Ելէ՛ք* եկէ՛ք» Հայրենիքը կանչում է ձեզ, պա ականեցէք ինչ կուսակ

ցութեան որ կամիք, րնտրեցէք այն բնագաւառը, որ կր յարմարի ձեր ճա

շակին, խառնուածքին, մասնագիտութեան։ Դուք, օրինաւոր ժառանգներն 

էք Մայր Հայաստանին, որ կանչում է ձեզ, սպասո՜ւմ է ձեզ՝ արցունքը 

աչքերին։ Հերիք է որքան թափառեցաք աշխարՀի մինչեւ անդիի ծայրերը, 

գնացիք ու սնաց իք Հեոուները* բալ է, որքան վարժուեցաք ^Հայրենասէր) 

նպատակներով սար քուած զանազան Հաւաքոյթ երեկոյթներում գանձա

նակի և թ ա պ ա խ ի մէջ մանրուք ձգելով բարեգործութեան մարզանքների, 

անգիտանալով կամ մոռանալով որ մարդկութեան րարիքին Համար եղած 

ամէն մի զոՀարերութիլն միայն պարտականութիւն է և ոչ առաքինութիւն։ 

Ժամանակ է ե Հարկաւոր է Հետաքրքրուիլ թէ՝ ինքնագլուխ ազգերը, 

ագատ գոյութեան իրենց պայմանների Համար ինչը ինչպէս կանեն։ Ամեն՛ 

քիս* Հայրենիքի ե ա ղ գ է բարեկեցութեան Համար ամեն մէկիս արածը» 

պէաք է գիտնալ, որ միայն և պարզ ինքնօգնութիւն է, որմէ գոյացած մեծ 
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աւա զան ի ց սգաւն կարոդ է րղխէէ մեզանից ամէն մէկի անհատական բարե
կեցութեան աղբիւրը։ Թող այլեւս վեր քան ան կիսամիքոցնեբ» շարժուեցէք 
առաք և աիրեցէք ձեր ժառանգութեան րւ ցոյց տուէք որ արժանի էք ապ
րելու։ 

ԱՐՇԱԿ Ֆէ&Վ– ԱՃԵԱՆ 

Ա%ՏԻՊ Պ0ԷՄԱ8Ի6 

Հայոց աշխարքի փառքին ու փայլի՛ս 
Նախանձեցին, գաւ կապեցին 
Յոյն ու Հռովմ Հնարագէա, 
Պարս ու արաբ արիւնարբու, 
քթուրք ու մոնղոլ գազանակեր ԱԼ* 
Հագա՛ ր– Հագա՛ր բանակներով. 
Ծովերն անոան» եկան փաթթի^ք 
Հայ ո ո լեոներ, խորունկ ձորեր։ 

Նսաաւ կողմէն Արաբական 
ու ֊կիզ՛՛դ անասվաաէն 

Աւագներու շեղբերն եկան, 
Վիշապ քամու շն է ով թ՛ռան, 
Եկան» կոխին Հայոց աշխարՀ։ 

Մեծ Կաւկաւի բիւր րիլրեղի 
Գագաթն եր էն » 
Ու Վրկանայ կաաողաՀք–փրփրած 
Ծովու խոր էն՝ Հեղեղներով 
Պղաոր-բրոր, աՀեղագոՀ» 
քՒուբք ու թուրան փլան» եկան 
Հօր գան եր ով աշխարհաւեր՝ 
՚հե– Սուլթանի թրի աակով՝ 
Մոնչալով երկրասասան» 
Աաաւաերով սուր ու կացին 
Եկան կոխին Հայոց աշխարՀ։ 

UN* հ ՍԱՃ ԱԿ ԵԱՆ 
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•ԼեՐԼՈԻԾԱԿԱՆ ՓՕՐԶ ՄԸ ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ 
•8ԵՐթ-ՈԴ.ՈԻԹԵԱՆ ՎՐԱ8 | 

Այս ԲոէոՐ սովորութիւնները ծանօթ ես մեզի։ Գիտենք, ափսո՛ս, որ 
այն ուռի՛ները որոնք մեր ձեռքովը տնկուեցան, այսօր Հովանի չեն ձգեր 
այլևս մինչեւ իսկ՛ Հայրենի աւերակներուն վրայ։ ք^այց քերթողին երդերուն 
մէք կ*ապրին անոնք սաղար՚թագեզ, ե անոնց պսա1լն է որ անթառամ պիաի 
սնայ գափնիի մը պէս։ 

Հայր են արոյր է կարծես այն մթնոլորաը որուն մէք Հաւաքուած 

այս գիշեր։ Ես պիաի ուզեմ շարունակել այս քաղցր ոգեկոչումն երր որոնց 

մէք բանաստեղծին մա ան եր ո ւն տակ մեր սի՛րտն է որ կ՚երգէ, մեր սի՛րտն 

է որ կ՚արտասուէ Հեծ՜կլտագին։ ԱՀա՛ նոր տարէնj 

{(*** Ամէն եր գիք իր խր ախ ճանքի ժաս% ունի » 
H թոնիրին շռւրք^ որուն վրայ այգիներուն մրգեղէնները կր բուրեն, 
«՛Քառասուն անձ մէկ աան գաւակ» բոլորակի նստած են» 
«.Ամէն Հոգի իր առք_եւ ցնծութեամբ մր կը սկսի 
((Ւր արծաթե այ աշաանակին կապոյտ ճրագը վառել*»*՝» 

՜ե. յետոյ գֆղԹցիկ աւանդավէպը զոր մեծ մայրը կը յիշեցեէ Հարսներուն» 

«Վաղն առաւժա, մթնշաղին1 այգուն երգն երգելովն 

«Զրի Գա&էք՛ նոր ա արի ին^ աղբիւրն եր էն, ակնթարթ մը՝ սսկի1 է սր 
կր վագէ,**ո 

0ետոյ բանաստղծը մեռելներուն ձայնը կ՚երգէ* 

ՀՀՅ ^Մեռելներն անո՛նք են որոնց Համար մենք մեռանք»*•£ 

Ա իա մանթ օ մեռելներուն պաշտամունքս ունի» որովՀետեւ Հսկայական մա– 

Հացեալներ կան, որոնց կմախ այ էն ձե ոքերուն մէ՛ք է խմորուած կեանքին 

անպարտելի պդ/նձը։ 

Վերադարձը Սիամանթօի քնարին ամեն այ ուղի չ քաղցրութիւնը 

կուտայ։ ի՛նքն֊ալ միշտ վերադարձող մըն էր իր թախծոտ Հոգիէն մէք» 

դէպի Հայրենական երկիրը՝ որուն կարմիր Հոդին փոխարէն, աքսորի խուժ՛

դուժ՛ փապարները ծածկեցին գուցէ, եզերական պատանքի մը պէս» անոր 

վիրաղեղ կո*-ր֊*ՔԸ։ Ե*֊ այսօր, աւելի* քան երէկ, այսօ՛ր» երբ» 

^Արշալոյսները սկսան շուշանի մր նման ծաղկի լ t 

զերր ապագան կր լուսն այ, հ նոր կեանքը կը ծնի,)) 

If տիկ ընե՛նք վԱոաքեաբին Հրաւէրը. (Դասախօսը կարգաց ճԱռաքեաբր)։ 

Աիամանթօ գրած է նաեւ վԱուրբ Մեսրոպգը» նարեկեան շունչով։ 

գեղեցիկ էքեր կան այս փոքրիկ Հատորէն մէք ուր կը տիրէ խելացնոր վանա– 
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կտնին ողբերգական շունչը։ € Հայ բենի Հրաւէր* էքն վերչգա փնի ի սաղարթ մը 
միայն կ աւելցնէ այս նոր քերթուածը բանաստեղծին ար գէն շաՀած փառ* 
քի ծանբա Հի ւս պսաէլներուն։ ՚՚ԳձչՏ* 

Աիամանթօի լեզուն չունի Վարուժանի լեզուին ճոխութիւնը։ Բայց 
աոանձին առնելով զայն՝ կը տեսնենք որ բանաստեղծը դժուարութիւն չէ 
կբտՏ երբէք իր մտածունները և զգացուՏեերր գեղեցկօրէն արտայայտելու Հա* 
մար։ Մեր լեզուն կը նմանի խնկաբոյր կաւի մը որուն բրուտը կրնայ իր 
ուզած ձեւը տալ։ կը բաւէ ՐԱալ վարպետ բրուտ մը» որպէսզի ձեւեր ըներ– 
գա շնա կուին իր ձեռքին տակ։ Ա իա մանթ օ նոր բառեր կըստեղծէ։ Մեր լեզ* 
Ուին ճկունութիւնը կը թոյլատրէ կարծես այս նոր բառեր ո ւն գիւտը։ Բայց 
արդեօք անկարելի" էր* փոխանակ այս միջոցին դիմելու, ուղղակի ի քնել, 
բանուորի մը պէս» Հանքերու՝ խաւարին մէ£ ի լոյս ընծայելու Համար ոս– 
կթե և միւս մետաղները որոնք նոյնքան անհրաժեշտ են կռանելու ե կշռա
չափելու քերթուածի մը Հնչադաշնակ տողերը։ 

Սիամանթօ պէաք եղածին պէս չէ խորաչափած մեր լեզուին գե– 
ղեցկութիւնները որոնց այնքա՛ն յաճախ ակի կը Հանգի պինք, երբ կը կար
դանք Վարուժանը։ 

. Եարճանեանի գրականութեան մէ£ մակբայներու գործածութիւնը եր* 
բենն կը Հասնի գեգաՀրաշ երեւյոթի մը* 

Հ Այսպէս վայրագօրէն ու քինայ ոյ զօր էն ե յաղթական օր էն,.. )) 
Բայց արդէն անոր Համար ուրիշ վերֆաւորութեամբ մակբայ գոյու

թիւն չունի գրեթէ, ամենքը նոյն յետադաս մա սնի էլն ունին։ 
ՏենգոսաօրԷն, յոգն ահ օրէն, ut ժգաււն օր էն , մաՀագու֊ժօրէն, անձնուրացօրէն, 

խենթօրէն, Տսվօրէն... եա/լն։ 
ինչպէս տեսանք վերը, յաճախ այս մակբայները միեւնոյն տոգին մէՀ 

իրարու կը յաքորդեն, անոր տալով Հզօր ե լայնաշունչ կչոսյթ մը, կամ 
ծանրաքանդակ արձանութիւն մը* 

սԵւ սուրա՛, սիրելիս, պերճօրէն, զուարթօրէն, կարիճօրէն սուրա՛...» 
Ուրիշ տեղ մը* 

«Երկարօրէն, մաՀագոլժօրէն ու բարեպաշտօրէն**.)) 
Բայց յաճախ մակբայներու այս ամբոխը բիրտ ոյժն է կարծես որ 

արուեստիս յղացումները կ աւերէ մուրճի Հարուածներով։ Մա կրայն եր ու 
այս խելայեղ ԱԼ շռայլ գործածութիւնը շատ բնորո՛շ ինքնատպութիւնը 
կը կազմէ Աիամանթօի լեզուին։ 

իր վերջին երկերուն մէք աւելի ճոխութիւն կայ րառերու։ Հոն պատ» 
կերնեբը շատ աւելի որոշ գիծ եր ունին,, և քանդակները շատ աւելի ստեղ
ծագործ ոյժի մը տակ ստացած են իրենց տեւական ձեւերը։ 

Աիամանթօի քերականութիւնը ըմբոստ է երբեՅե։ Ես անոնցմէ չեմ 
որոնք առանց կարգ մը թոյլտուութեանց ՚ քերականութեան բացարձակ տի* 
րա պետութիւնը կը ճանչնան։ Ամէն լ։.զծ կոյր է* Բայց լեզուի մը օրէնքնե
րէն միայն կը ծնի գեղեցիկ ոճը։ Երբ լեզու մը սկսած է որոշ կազմութիւն 
մը ստանալ, ինչպէս մեր աշխարՀարարը, լաւագոյն է ընթանալ քեբականնե– 
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բու գծած– ուղիին։ ք*այՏ ԸսԴոա-ս1քսՔ միեւնոյն ատեն որ ժողովուրդին 
Հետ իր գրագէտները կը դրոշմեն ոճի նոր ձեւեր, -*ՈԲ բառեր կը ըԱա 

տ եղծ են, այս կամ այն բառի՛՛ն կուտան տարբեր իմաստ մը կամ ուժգնու
թիւն մը։ Մ տած՛ումին պէս լեգուն իր յեղաշրջումներն ունի։ Բառեր կան 
որ կր մեռնին էակներու պէս» կը ծնին ուրիշներ, Ա այսպէս յաւիտեան։ 

Ընդունելով Սիամանթօի քերականութեան այս փոքրիկ ա գա տ ու
թի ւններ ր ՝ լեզուն ոչինչ պիտի կորսնցնէր իր գեղեցկութենէն, եթէ միայն 
Հետեւողներու ամբոխ մր երեւար։ 

Անց՚եէնք Հիմա իր կրած՛ ա զգեցութեան։ Այո մասին մէք ես պիտի 
չխօսիմ ՛գարեկին ե միւս Հալ գրագէտներուն վրայ, որոնք ունեցած են իրենց 
անժխտելի ազգեցութիւնր։ ԱաՀմանա փակելով այս նիւթր ես աչքի առաք 
պիաի ունենամ էւրոպացի գրագէտներ որոնք Հզօրապէս թրծ՛եցին Հ տժգոյն 
պարմանիին» միտքը։ 

նախ քան այս, պէտք է խոստովանիլ սակայն որ այգ ազգեցութիւնր 
ոչ մէկ կերպով եղծանած է ինքնատպութիւնը բանաստեղծ՛ին։ 
(Շարունակելի) ԱՐՍէՆ-ԵՐԿԱԹ 

ԴԻ Ի՛ԼԻ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ 
3 @ 

/ Հ ' V 
Ա. 

Խունկ թարմ՛ութեան մթնշաղով մր յողԻ 

^իւ֊ԴԷՀ՜ աակաւ անոյշ քունէն կ*արթըննայ. 

Ջերերուն ս"է2_> լեոներուն ղէմ, ճամբուն վրայ 

Կր ծփծըփան կապոյտ ծովեր Աըշուշի։ 

՝Ծրխաններուն ծուխը Հիմայ կերկարի՜, 

Աքլորները եր կա՜ր եր կա՜ր կը կ ան չ են, 

Ու ծեր մայրեր կեր թան կանուխ Հազալէն՝ 

Աստուածածնի պատկերին դէմ աղօթքի։ 

/ 

ԱՀա՛ ւըծվարն ել եր ըշաապ արա կեր թայ» » 

Նախիրն աՀա՝» կը բարձրանա՜յ րըՀրէն վեր» 

Ու վարգ Հարսեր, կայաառ ղէմքով կըարիճներ 

Պ՛աշտ կը փութան ծիծաղն իրենց գէմքին վրայ* 

Կը ծաղկի սէ՛ր» աընակին շուր2_ Հա/րենի, 

Գարունագեղ ժըպիանեբով աղջիկներ 

Մըշակներու կուաան կարմիր նո՛ր իղձեր» 

Ու այգն ադու֊որ, գիւղակին ղէմ կը բաց ուի • 

Փ«»րԻ<? ԱՐՍՒՆ Աճե-ՄԵՍԼՆ 
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Կ Ո Զ Մ S i 
ձայաստսաի Կաոս՚իր ի , ա £ ի փաօՀաֆ մասնաճՀսդ» ւքեզւքէ կր խնգրէ կոատաՈփկել Հետերա. 

Սիրելի Հայրենակից սեր, 

Հայաստանէ կարմ՛իր քԱաչի Փարիզի նորակազմ մասն աճ իւղը Բ* 
Ժողովի մը մէջ պատրաստեց ու վ՚աւերաչքուց իր Ծրագիր֊ կանոնագիրրէ 
Աւելորդ կր Հա մա րին ք կարմիր Խաչի ընձեռնած անվիճելի օգտա– 

կարութիւններր թուելու Հոս, մանաւանդ որ Հայ իրականութեան մ ԷԼ անի» 
կա կոչուած է շաա բարերար գեր մր խաղալու* 

Մենք Համոզուած ենք որ ամբողջ ոյժերու միացհւմով ե Համերաշխ 
գործակցութեամբ մր միայն պիտի կարողանանք Համեի լ մեր նպատակին, ոք 
է փարիզաՀայ գաղութին մէջ աոա9 բերել անխախտ՝ կազմակերպութիւն մը 
IL օգնութեան Հասնիլ մեր Հայրենիքին։ 

Ինչպէս կանոնագիրը ցոյց կուտայ, մենք սիրայօժար կ*ըն գունին ք 
ամեն Հայ քա՛ղաքացի մեր կազմին մէջ, ե կը խոստովանին ք որ իւրաքան– 
յյ՚՚-Ր Հ ա յ սւէաՒ կարենայ ոյժ մը աւելցնել այս գործին՝ աջակցելով մեզի։ 

Կր խնդրենք ձեզմէ, սէրէեի Հայրենակիցներ որ Հաճիք անդամակցիլ • 
կարմիր հաչին, վստաՀ ըլլալով որ ոչ մէկ ջանք չպիտի խնայուի մեր կող* 
մէն 

օգտագործելու ամէ՜ն տրուած խորՀուրդ և լումայ կարմիր Խաչի գե* 
րա զանց օր Էն մարդկային ե գերագոյն նպատակին Համար։ 

Լիայոյս ենք որ մօտ օրգն շատերը մեզի գործակից ունենալու Հաճո՛յքը 
պիտի ունենանք։ 

ի դփէ/աց վարչական ժողուԼի 

Տ0Ք8-. ԳԱՋԱՐՈՍԵԱՆ Տ0Ք9֊. ԱՐԱՊ^ԱՆ 

3* Ղ*է>—Պատւոյ անդասները կը վճարեն միանուագ առն ուա զն &000 ֆր* 
Բարերար <r € <r < 2000 ֆր* 
Նուիրատու <r <ւ € Հ՝ 1000 ֆր* 
Գործօն € C մուտքի 10 և տարեկան 20 ֆր* 
Օժանդակ a € a 10 ֆր* 

Նամաէլներր ուղղել կարմիր Խաչի առժամեայ Հասցէին՝ 
13 Rue Jean Goujon 

Դրամական ամեն տեսակ առաքում կատարել գան ձա պա Հի Հասցէով 

JVK le Dr. Allaverdi 6 Place de l'Odéon, Parle. 
< 
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ԱԶԳԱՅԻՆ եԻ ԶԱՆԱԶԱՆքԼՈԻՐԵՐ I 
( - * - * - • 

Ա̂ՏՈՒԱԾՆԵՐ ԶՕՐ– ՃՍ.ՐՊԸՐՏՒ ՏԵ՚ՆեԿԱԳՐԷՆ 

(ւԴժուար է մեզ Ամերիկա գան ույ» զներ ուս Համար ըմբռնել կաա*Ա* 

թիմեր ժողովուրդի մր, որ իրասլէս սովամաՀ կ՝ՐԱայ զանգուածաւին կեր՛ 

սլով — մարդկային Էա1լներ, որոնք չեն կյնար կտոր մր Հաց ձեռք անցնել 

կեանքը քարշ տալու Համար։ Մեր ժողովուրդը Ամերիկայի մէք երբէք տե

սած չէ որ մարդկային էակներ անյագարար յափշտակեն գետնախնձորի 

կեղեւները, աւելցուք ազտեզութիւնները» և խոտը դարձնեն իրենց ճաշա

ցուցակի գլխաւոր առարկան։ Ասոնք բաներ են զորս տեսաւ մեր առա

քելութիւնը։ Աւեր ամէն կողմ, ոչ տուն կաի "է հունձք կայ, ոչ արք առ 

կալ, և ոչ ալ ճարտարարուեստ, բացի մերձաւոր արեւելքի Նպաստամա

տոյց Յանձնախումրի Հաստատածէն։ Մեզ ցնցում պատճաոեցին սովամաՀ 

ամբոխ թե մէք գտնուող ստուարաթիւ կիներն ու երախաները, և որբերու 

բազմութիւնը կը ներկայացնէ սովի երեւոյթներէն մին։ Մենք տեսանք 

Ց0,000ը այս որբերէն, որ կը կերա կրուին Մերձաւոր Արեւելքի նպաստա

մատոյցի որբանոցներուն մէք։ Բայց կան բազմաթիւ մեկուսացած շրքան– 

ներ, որոնք օգնութեան կ՛ սպասէն, ե օգնութեան միակ ազբիւրը այժմ Ամե

րիկան Է։ Աոնուազն 800,000 Հայեր կան, որոնք բացարձակ ՚թշուառու

թեան մէք կը գտնուին, կան 1Տ0,000 երախաներ, որոնք ինամքի կը կա՛» 

րօտին. 80,000 Հոգի բացարձակապէս անօգնական են։ 

<լք)ւրեՅե կայ դարմանի մեծ կարիքը»։ 

ՈՂՏՈՅՆհ ճէՌԱԴհՐՆեՐ 

Հայ Ա. քիամկավար կուսակցութիւնը Հայաստանի մէք գումարած իր 
շբքտնային Համագումարին մէք որոշած է նաեւ ողքոքնի Հեռադիրներ ղրկել 

չապաստանի խո ր ե ր գ ա ր ան ի ՞սախագաքքոհԹեաէւ 

Հայ քիամկավար կուսակցութեան Հայաստանի շրք* Համագումարը 
բացուած Երեւանի մէք, իր ողքոյնը կը զրկէ Հայկական Հանրապետութեան 
խորՀրգարանին, ալն քերմ յոյսն ունենալով, որ նա եւս իր կողմէ իմաս
տուն ճանապարՀով պիտի միացնէ իր քանքերը՝ այն աշխատանքներունֆ 

որոնք ուղղուած են, ի գլուխ Հանելու Միացեալ և անկախ Հայաստանի 
գազափարը։ 

ԼաՀաաոաԿ\\ £<ս1ւրապեաոն&եսա կաո֊ավարոևԹեա՛ն պ, q_uip£UJU|bin{î1i 

Հայ քիամկավար կուսակցութեան Հայաստանի շրք* Համագումարը 

Հաւաքուած Երեւանի մէք, կողք ունէ Զեզ» որպէս դարաւոր ստրկութենէ 

յետոյ վերածնուած Հայրենիքի ազատ Հանրապետութեան ներկայ ա ցուցչէ, եւ 

մեծ յոյս ունի, որ դաշնակից պետութիւններր պիտի յարգեն նաև արեւել

եան Հայաստանի ազատութեան իրաւոնքր, որով այսօրուան Հայկական 

Հանրապետութիւնը կարեւոր մէկ մասը պիաի կազմէ այն անկախ և Մի՜ 
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ացեալ Հայաստանին, որուն վրայ սեր ունեցած իրաւունքը մէկ միլիոն 
Հայութ՛իւն իր արիւնով սրրագործեց։ 

Հայաստանի Լահո. Զինուորական Նախարարին PS 

Հայ քիամկավար կուսակցութեան Հայաստանի շրջանային պատգա
մաւոր ական մոգովը, գումարուած Երեւանի մէջ% կող^ունէ յ անձին Զեր 
Հալ քաջարի բանակը, որ արիաբար կը պաշտպանէ ազատ Հայրենիքի սահ
մանները եւ խոր Հաւատք ունի որ, մինչեւ ագատ 1ւ Միացեալ Հայաստանի 
գաղափարի իրականանալը, ազգայնացած մեր այգեըիտասարգ բանակը պի
տի դառնայ առողջ կորիդր մեր ազգային փառաւոր բանակին։ 

ՆՄՈՅՇ ՄԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՍՏԱՑԱԾ 1ԵՈ֊ԱԳԻՐՆ ԵՐէՆ 

dքաղաքէն դուրս չենք կրնար ելլել։ Չէրքէզները զինուած կ սպառնան 
մեզ թէ վաղը միւս օր ձեզի պիտի ջարդենք։ Տոլներնիս քան գել սկսան։ 
Նոյն իսկ բողոքելու Համար կառա վաբա տուն չենք կրնար երթալ։ Վիճակ՛ 
նիս ծանր էհ Արդեօք մեր Աստուածը թուրքս"րն են որ կը տի բա պետ են մեր 

* կեանքին, կը սպաննեն և կառավարութիւնը լուռ կը սնայ իբր աստուա
ծահաճոյ գործ մը։ Գիւղերու մէջ սպաննութիւնները սկսան, ոմանց դիակ
ները գտնուեցան, շատեր անյայտացած են։ թ՛ուրքերը կատարելապէս գին՝ 
Լած են։ f)*ւր դիմենք, ի՛՛նչ ընենք, շի տկէ շիտակ Աստուծոյ Հեռագրելու 
միջոց մը կա՞յ...* 

ԲԱԶՄԱՐՈՒԵՍՏԵԱՆ Վ.ԱՐԺԱՐԱՆ ՄԸ ԿԻԼԻԿԻՈ8 Մէ«– 

Իզ՛միրի բարեսէր ազգայիններին Պագրճեան եղբայրն երր, յանձն 
առած են Եի[իկիոյ մ*էջ ամին տեսակ ար Հեստներու Համար գործնական 
վարժարան մը Հիսն ել։ Այս նպատակին Համար նուիած են 30*000 անգլ. 
սսկի ե յանձն առած այգ գումարը բարձրացնել 100,000ի։ 

ԻԶՄԻՐԻ ՃԱՅԵՐԸ 

Եիլիկիոյ ադէտեալներուն իբր նախնական օգնութիւն Ւզսիրի Հալերը 
իսկոյն 20,000 ոսկի զրկած են Հոն։ 

ZU8 ԲԱՆԱԿԻՆ ՃԱՄԱՐ 
Ատիս ՛Ապա պա ի և Հարրարի գաղութներին վերջ Տէր է Տավաի և ճի

պռ ւթ ի ի Հայ գա զութն երր ես Հանգանակութեան ձեռնարկած են ի նպաստ 
Հալ բանակին։ ճիպութիիե Մաթիկ Գէորգօֆ Հանգանակութիւնը բա
ցած է 10,000 ֆրանքով, յաջորգաբար Մ* Որրերեան 2000 ֆր* և ուրիշներ 
ՏՕՕ, 200, Ա ւՕՕ^եր* ստորագրած են։ Հանգանակութիւնը կը շարունակս լի։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ վՀՔ 
ԱրժանաՀաւատ աղբիւրէ կ՛իմանանք թէ՝՝ Հայաստանի սաՀմաններու 

խնգիրր վերջնականապէս լուծուած է։ 

Հալաստան պիտի ունեն այ մօտ աւորապէս 130,000 ք^ռ. քլմ. տա
րածութիւն ե կարեւոր նաւաՀանգիստ մը Աեւ ծովի վրա։։ 

կ՚ըսուի թէ Հայաստանի Հոգատարութիւնը պիտի յանձՏնուի Ազգեր ո լ 
Ընկերակցութեան, որուն Հայաստանի ընելիք դրամական փոխառութեան 
Կաշւոյն Անգլիական կառավարութիւնը քիչ ատեն էն պիսփ սԿսէ ռազմամը– 
թերք ղրկել Հայաստան։ 
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իսկ HJերիկեան կառավարութիւնը իր վերջնական պատասխանը չէ 
տուած տակաւին Հայաստանի Հոգատարութեան մասքն։ 

ԶէՅԹ՚ՈՒՆ ԱՆԿԱՒ» 

Զէյթունը տեղաբանութեան միջոցին թէեւ կործանուած էր, րայց ու– 
րախութեամր կը տեղեկանանք թէ 1500 Զէյթունցիներ կրկին Հաւաք ո լե
լով թուրք կառավարիչը ճամրռւ գրած ու անկախութիւն Հռչակած են։ 

ԿհԼՒԿհՈՅ Ա՚նէՏԵԱԼՆԵՐՈՒՆ £ԱՄՍԼՐ 

Վերք թե ղէպքերու առթիլ Ազգ* Պատուիրակութիւնը £00,000 ֆբ*ի 
գումար մը զրկած է Ատ անտ Մ* Տամա m եան ի։ 

ԿԻԼՒԿՒՈՅ Վ-հճԱԿԸ 

Անգլ* խորՀրգարանի անգամ Պ* Ուիլամս Հ Հետե սալ արտ 27 թ+ 
Հեռագիրը ստացած է Ատանայէն, Տօքթ* ՚Բ^նէաի^ն։ 

«կ. Պոլսոյ ե Հալէպի Հետ ամէՀն Հաղորդակցութիւն ընդՀատուած է։ 
Բազմաթիւ օրերէ ի ղեր լուր չուն ինք Հաճընէւն, կիներն ու մանուկները 
Աիսէն Ատանա փոխագրուած են։ Հայ կամաւորն երր կը փորձեն օգնու
թեան երթալ Հաճրնին։ Հար ունի չի ե էքպասի շրք ական երր արիւն ալի կր՛ 
սիւներ տեղի ունեցան։ Ներկայ պայմաններով ան Հնարին է օգտակար աշ
խատանք կատարել։ 

Հաճընը մեծ վտանգի մէք է, ե պաշտօնապէս Հրաման տրուած է 
կիներն ու երախաներր գուրս Հանելու։ ՝՝ Առանց մեծ ոյժերու օգնութեան 
այս գործողութիւնը վտանգաւոր է և գորհնականապէս անկարելի է, րայց և 
այնպէս ոչ մէկ ոլժ ղրկուած է Հոն։ 

Հաճընին օգնելու և պաշտպան ելու գործը ամրոդք ո ւթեամր թողուած 
է Հայերուն։ Այս պա Հուս կացութիւնը յուսաՀատական է։» 

Պ* Տէ֊էՍԼՆէԼ ԵՒ Պ– ՄՒԼԸՌԱՆ Կ՚ԸՆԴՐՒՆՒՆ ԿՒԼՒԿհՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 

^ԻւԻհ.Իոյ ԱաՀակ Բ* կաթողիկոսը րն դո լնուած է Ֆրան սայի վարչա
պետ Պ* Միւըոանէ և Հանրապետութեան նախագաՀ Պ* Տէշանելէ։ 

կաթուղիկոսին ընկերացած են իր քարտուղարը ճէպէլ՚Պէրէքէթի 
փոխ֊կառավարիչ Պ* ՎաՀան և Պ* Զ* Պզաիկեան, իսկ թարգմանի գերը կա
տարած է արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտ օն եան եր էն Պ* Նշան 
Գալըպճեան։ Երկու նախագահներն ալ մեծ պատիւներով ու քաղաքավա
րութեամբ ընդունած են կաթողիկոսը և Հեաաքրքրութեաժր լսելէ վերք իր 
պա Հանքերն ու խնդրանքները Հաւաստած են, թէ Ֆրանսա Հակառակ իր 
ալժժու դժուարին կացութեան, ամեն կարելի միքոցներ պիտի գործադրէ 
որ տխուր դէպքերը չկրկնուին և Հայերը ոչ միայն Կիէիկիոյ, ազեւ Հայաս
տանի մէք բարգաւաճ և խաղաղ վիճակ մը ունենան, և Ֆրանսա պիաի 
ընէ ասիկա ոչ թէ Հայերուն Հանդէպ ունեցած Համակրանքին իրր ապացոյց, 
այլ իբր պարտք մը։ Ս. կաթողիկոս ըսածէ թէ՝ եթէ դժուարութիւնն եր կան 
բաւականաչափ զինուոր փոխագրելու՝ Կիէիկիոյ Հայերը երք անիկ սլիտի ըլլան 
կռուելու տեղւոյն վրայ գտնուող ֆրանսական ոյժերուն Հետ կողք ԿոԳՔի> 
միայն թէ պէտք է զինել ղանոնք։ Պ* ՆախագաՀը շնոբՀակալսւթիմն յայտ– 
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նած է այս պատրաստակամութեան Հ։ Համար և խոստացած է այղ մասիս 

անՀրաժեշտ միջոցները ձեռք առնելէ 

£ftKfc-P ZU.3 ԲԱՆԱԿԻՆ 

Հաճոյքով կիմանանք թէ ճիպութիէն Պ* Մաթիկ Գէորգօֆ ԼՊ֊Տով– 

Հաննէս Ասատուրեան Հայկական քանակին նուի ր ած են մեյ մէկ օդանաւ։ 

S հ ՀԱԿԱՆ 

ՅՈՒՑԱՃԱՆԴէ-Ս ՄԸ 

Ապրիլ Տի" Երկուշաբթի բացուե– 
ցաւ Լուվրի պալատին Pavillon de 
Marsan/r մէՀ ցուցաՀանդէսը տաղան
դաւոր նկարիչ Պ* Արշակ Ֆէթվա– 
ճեանի Հայ րենական ՛Հայ ագի տա կան 
գ ործեբուն։ 

Պ* Ա* Ֆէթվաճեան անցեալ Նոյեմ
բերին նախաճաշակ մը տուաւ մեղի 
այս նոյն գործին որ Հապճէպ կերպով 
ե միայն երկու օրուան Համար ցու
ցադրուեցաւ Հայաստանի ՜Հանրապե
տութեան Պատուիրակութեան շէո" 
քին սրածներուն մէջ, և ուր. մասնա
ւորաբար Հրաւիրուած Հարք մը կա. 
րեւոր տնօնաւորութիւններ Հիաց
մամբ միաբերան պա Հանվեցին որ 
ցուցաՀանդէսը տեղի ունեն այ աւելի 
երկար ժամանակով աւելի կարեւոր 
ե կեդրոն տեղ . մը որպէսզի բոլորն 
ար կարենան տեսնել զայն։ 

Ուրախ ենք որ այն ժամանակ ար* 
տայ այ տուած այդ ցանկութիւնը այ
սօր իրականացաւ։ 

Պ* Ֆէթվաճեանի գոբծերուն այս 
սոսկ Հայագիտական և Հայ գեղար
ուեստի ցուցաՀանդէսը կը տեւէ մին– 
չեւ Ապրիլի 29* ՝ֆ 

Փարիզի Union Centrale des Arts 
DéCOratife/r անօրէնութիւնը ֆրանսա
կան մայրաքաղաքին ազգային մէկ 
Հաստատութեան մէջ իր Հովանալս՛ 
րութեամբ պատուելով մեր ազգակից 
արուեստագէտը, 800 մասնաւոր Հր– 

րաւէրագրեր ուղարկած է Փարիզի 
իմացական, արուեստագիտական, քա
ղաքա՛կան ե վարչական անձնաւորու– 
թիւններո ւն։ 

Առիթ է կարենալ ցոյց տալու Հա
մար թէ տասը, քսան և քառասուն 
տարի շարունակ Փարիզի պէս լՈւսոյ 
ոստայնի մէջ ապրողներս որքան լու
սաւորուած ենք։ 

Պ* Ֆէթվաճեանի այս ցուցաՀտն– 
դէսԸ* փութս/եք ըսել, & անոր £ոլոր 
գործերը չեն։ Ա-ն գեռ այս եղածին 
կրէլնապատիկր ուրիշ աւելի մեծ ծա
ւալով ե ընգՀանուր Համամարդկային 
բնոյթով գործեր կը մտադրէ ցունա– 
գրել երկրորդ Հայ ցուցաՀանկլէսի մը 
մէԼ, ուր ցանկութիւն կայ, Համախմ
բել աշխարՀիս վրայ գտնուող բո/որ 
Հայ գեղարուեստ տգէտները . իրենց 
գործերով։ Միոչայղ, Ֆէթվաճեա
նի այս ցուցսքՀանղէսը իր տեսակին 
մէք^ աննախընթաց յ* եւ չտեսնուած 
պատուաւոր պայմաններու մէջ, մեր 
ազգային Հանճարի, մեր Հն օր էական 
քաղաքակրթութեան և գեղեցիկ պաշ
տաման Հաւատքով ցեղին քանի՜ ան
դասներ բարբարոսներու կողմէ մոր
թելով սպաննել ուզած մշակոյթի 
աոՀաւատչեայներու ցուցադրութիւն 
մ՛է։ Ծախու չեն այգ գործերը։ Պ* Ֆէթ
վաճեանի միակ ցանկութիւնն է ի լոյս 
ընծայուած տեսնել զանոնք որպէսզի 
ՐՐ°Ք»՝ Համայն քաղաքակիրթ աշխար– 
Հի սեփականութիւնը ըլլան։ 

Եթէ իրականանաք այղ միտքս–. 
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աս տարակոյս որ անկէ ամենամեծ 
լափով և ամենէխ առաք սլիտի օգ՛ 
տուի մեր արհեստաւոր ե արուեստան 
գէտ ժողովուրգր, մեր վերաթեւող 
մշակոյթի կեանքր վերապրելու Հա
մար նոր^ն ու նոր^ն ոտքի կանգնող 
ազգր։ 

1ԱՅ ՈՐԲԱԽՆԱՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐՀԶՀ 

ՄԱՍՆԱՃՒՒԻՂ.Ը։ 

Հայ ՚ Որբախնամ րն կերութեա՛ն 
նուիրատուութիւնները պիտի գանձէ 
Պ* ^ր/՚գոբ Գերձակեան։ 

• Որրերու որդեգրումի՛ն Համար 
պէտք է վճարել տարի՛ն 300 ֆրանք։ 
Ալս գումարին վրայ առ Հաշիւ վճա 

ման պիտի աշխատի։ 

Առա քա դրուած ձեռնարկն երուն 
մանրամամնութիւններր ՀետզՀետէ 
պիտի ծան ո ւցո լին Հասարակութեան։ 

Լ • *& » Դ-սւ շն ա կց ո նՕՒեան 
Փարիզի Ս՜արւքիՆ 

Ս* Դ* Հս՜քսւկեաԱ կաաակցէՒ. 
Ա(լատական_ք>աւյ1|ավսւ[1 կա.սակց0՛. 

Փա րի ղի Հ* 3* Գ+ Մ ար մթեր լիովքն 
օժանդակելու Համար վԱ՚իքկուսակցա
կան Ա*արմնիֆ ծ՜րագրած՝ թատերական 
ներկայացման և այլ ձեռնարկներուն, 
սիրով կր Հրաժարի առա f ի կայ Ապրիլ 
£1 ի օրը տրուելու Համար «Վերած՜ր՛ 

նունդն ի անցեալ թիւով ծ՜անուցուած՝ 
րումներու փոխարկն կը արուին առ՛ ներկայացումէն։ 

ժամեայ ընկա լա գրեր, և երր գումարը իսղ Կիլիկիոյ Հ* 3* Դ* 1Ր քանին 
լրացուի, ԳաՀիրէի կեդրոնէն կ ուգայ 
վերքն ական ստացագիրը, ե որղեգրը– 
ուած ո ըրին լուսանկարն ու ծանօ– 
թութիւններ։ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 
Վաղը Ա* Զատկի տօնին աոթիւ 

կիէիկիոյ ԱաՀակ p. կաթողիկոսը Պա
րադ պիաի մատուցանէ։ 

Ա/ս առթիւ, ինչպէս նաև ՜ձրագա– 

օժանգակելու Հարցր կը պաՀԷ իր ամ
րոդք արժէք ր, որու իրականացման սլի 
տի աշխ ատուի տարրեր միջոցներով։ 

Փարիզի Լ. 3* դ. Աաու/իՆ 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ 

ՓԱՐԱՋԱՆ» Ի Բ* ԹՒհԸ 

Ա+ քՒիւդն աւելի Հետաքրքրական 

լուցի շաբաթ երեկոյան պատարագը և աւելի ծիծաղաշարժ։ Աքս և լաք որդ 

քառաձայն պիտի եր ղուի եր աժ շտաց 
խումրի կողմէ և ընկերակցութեամբ 
երգեՀոնի։ 

Մեներգները պիտի ռրգէ Տիկքն 
Գա վան օգ։ 

ԱԶԳ 
Հի1յիղիոյ Վարքին դէպքերուն պատ՛ 

ճառաւ Համազգային Հսկայ ճիգ մը 
ասէ% ժամանակէ աւելի ան Հրաժեշտ 
դառնալով, Հայ քաղաքական կուսակ՛ 
ցութեանց Փարիզի մ ասն աճ իւղերս 
կազմեցինք Ս*իք կուսակցական մար՛ 
մին մը, որ ներկայացումներով ե ա յ L 
միքոցներով այդ նպատակին իրագործ՝՛ 

թի՚-երր պիտ՜ի ղրկուին միայն բաժնե
գինը կանխիկ * փութացնող բաժա
նորդներուն և մեր գործ՛ակալներուն 
Հատավաճառս ւթեան Համար։ 

1920 տարւոյ բաժնեգինն է £& 
ֆրանք* դեմել «Վերածնունդ» ի վար™ 
չութ եան։ 

ՓՈԽԱ՛Ն ԾԱՂԿԵՊՍԱԿԻ 

Հայաստանի կարմիր ]Աաչի Փարի
զի մասն աճ իւղը շն որՀակալութեամր 
ստացած է ՏՕ ֆր* Տիկին Հերանսլշ 
Համբարձումն ան է, Այրի Տիկքն Մ արի– 
ամ ՝Բէլէկեանի մա Հո լան աոթիւ ալ։ 
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՝2i6 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

'ԳտԱՈւՈԻՆԳ,,Ի ԸՆԹԵՐՑՈ^ՆԵքՈԻՆ 
<ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ>Ը ՍԻՐՈՂՆԵՐՈՒՆ 

Ամէն օր գնաՀատական ՛ե ա մա 1լն Լ ր ու քաջալերական գրեր կ ՛ստա՛նա՛նք 
յեր ընթերցողներէն։ որոնք կր գովե՛ն Սեր Հանքերը վՎերածնունդ»ը օգտա
կար Լ զահեկան դարձնելու –Կամար և կր շնոըՀաւորեն մեգ որ յաջողած 
ե՛նք ՝ (Վերածնունգէը դարձնել Փարիզ Հրատարակուող ճայ թեըթերէն ամէ
՛նէն կանոնաւորը։ էՀնորՀակալ ենք մեր բարեկամներուն իրենց յսր այս ուս ան
քէն Համար ե պիտի էանանք նոյն եռանդով շարունակել։ 

Բայց անհրաժեշտ է, որ մեր ընթերցողները գիտնան, թէ՝ 
1) Թուղթի գինը ՏՕՕ առ iOO բարձրացում կրած՝ է որակն ալ գէշցած։ 
2) Թէ գրաշարներն ու ապարանի աշխատաւորները, Համաձայն րան– 

ւորական սէնտիքայի որոշումին, կ՛ստանան 200 առ 100 յաւելում* 
3) fi-օսթի դիները որոշուած՛ է աւելցներ 
4) կեանքը ե գրամի Հրապարակը անհամեմատ փսխուած են* 
Ե՛– մենք այո րոլոր պայմաններուն Հակառակ ստիպուած ենք (ար

գել մեր խոստումը ե մէկ տարի «Վերածնունդ» գրկել մեր բաժանորդնե
րուն ամէն շաբաթ և կանոնաւոր արար 

ԱնՀրաժեշտ է նաեւ, որ մեր բաժանորդները գիտնան թէ «.Վերածնունդ* 
իր Հրատարակութիւնը քսպաՀովելու Համար ոչ մէկ մարմինէ կամ անՀաաէ 
մէկ սանթիմ՝ նպաստ չստանար* 

Այս տուեալները սակայն, մեզ կ՛ստիպեն }Վերածնունգ»ի բաժնեգինը 
աւելցնելու ե ընելու ՏՕ ֆրանք ֆոխանակ ՅՕի* 

Զենք կրնար ստիպել և իրաւունք ալ չունինք պա Հանվելու որ 30 ֆր՛ 
վճարողները 20 ֆր» ես վճարեն* 

Խնգիըր կը թողունք իւրաքանչիւր ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ԿԱՄ՚ԲԻՆ 
ՕնորՀակալութեամր կ՛ընդունենք 20 ֆր՚ի տարբերութիւնը և <ւՎե– 

րածնունգւի մէ1 բաժին՝մը կը բա՛նանք ՀՎԵՐԱԾՆՈԻՆԴ»Ի ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ 
խորագրով* իսկ կը շարունակվենք կանոնաւոր արար թերթ ուղարկել 80, 
ֆրանքէն աւելի վճարել չուզող մեր բաժանորդներուն* 

Նոր բաժանորդներ կ՛րնդունին ք միայն ՏՕ ֆր՛ բաժնեգինի փոխարէն* 
Օրուան կացութենէն ԱԼ կեանքի պայմաններէն Հասկցող մեր խղճա

միտ բաժանորդները տարօրինակ չպիտի գտնեն անշուշտ մեր աքս կարգա
դրութիւնը, մանաւանդ որ ագատ թողած ենք զիրենք վճարելու կամ ոչ* 

Ա յս առիթէն օգտուելով կարելի"՛ է .֊արդեօք խնդրեք մեր բնաւ չվճա
րող բաժանորդներէն որ մեզի փութացնեն գոնէ իրենց Հին Հաշիւները* 

ՎԱՐՁՈՒԹԻԻՆ 

Տ՚ւ՚օրէ՚հ հն ա գիր ՛ ՏՕՔ&. Լ– 1ԱՄք>ԱՐ8ՈՒՄեԱն 

Imprimerie Spécial du c VËRA DZENOUNT* La Gérante; Mlle S. LACROX Fonds A.R.A.M



<Ասճաււակա1ւ.դերձէ1ւ1ւ ^ A լ լ լ Ո ՐԼ*. Լ Ո 

•րաշալերեցէք Հ Ար սեսիան շ արարք ա՛ 
p me Lalayette, 44 թերթը, որ 34 տարիներէ ի վեր Մար. 

Անգլիական Ա ֆրա՛նսական էլեր սլա՛ ֊ սէյլի մէք կը Հ րատարակուի Ա* Փոր՛ 
սեղէններու. ճոխ տեսակներով ուիր թուգալեանի կողմէ։ Տրկն. րժնգ. 20 ֆ. 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու՛ 1 

թեամրը կը գոՀացնէ իրեն դիմող րոլոր J o u n , a l ARMKNIÀ. Marseille-
աճախորդներր։ 

FOURRURES ԳԵՐՁՕԿ 
Lès plus belles et le* moins chère* 

T R A N S F O R M A T I O N S 

de tout Par»' T R A V A I L A F A Ç O N 

Gardé pendant l'Été P51 

.Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix «Tété RENARDS 

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, MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR 
Actuellement RÉCLAME 150 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En tace Station N.-D.-de-Loreiie 
Tramways : Carrefour Chàteaudun 

ՀԱՕՐԵՆԻք 
Ամերիկահայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական ՚ 

Բաժնեգին օ ալր»։ Հասցէ՛ 

7, BenuetSt. BOSTON Mass. 

ԱՍՊԱՐԷԶ 
՝Բաղքա. Ազգային Գրական 

կր Հրատարակուի շա 
րաթր երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆը+* Հասցէ 
\\ 0. I3ox 344/ Fresno Cal. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ 

Պ Ա Ր Տ ԻԶ Ա Կ 
ԱՐԹՈհՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆ 

Ալ ուրախացէք ո՛վ նրբաճաշակ 
\ Հալրենակիցներ, գի ամէն տեսակ -

Թէ9 Արեւելեան, թէ կւրոսլական 
Համեզ ու աժան կերակուրներ կան 

Մեր ճաշարանը։ Օն անգամ մրն ալ. 
Մեգի փորձեցէք, կրնաք գոՀ մնալ։ 

Հասցէն՝ 4 rue de la Tour d'Auvergne: 

MODERN RESTAURAAT. . \ սլէտք է գաք Հալբ։ Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱՊԱՀՈՀԱԾ ԳՐԱՄԱԳԼՈԻԽՈՎ 

Maison de Commerce Arménienne 
47 Rue de l'Echiquier Paris (iO՝w) ֊. , . 

Հաստատութիւնս ամե՛ն կողմ դասուող Հայ առեւտրակա՛ն՛ներու դիւ
րութիւն մը ընծայելու նպատակով կազմուած, կը կատարէ՝ գնումներ 3)ր~ 
ր անս այ է Հրապարակներէն, յան (Հնար արութիւնն եր, ապրանքներու տեղաւո
րում եայլն։ 

կր ղրկէ նմուշներ ամեն տեսակ ապրանքներու ե կը պատասխանէ 
գործառնութեանս մասին եղած՝ Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերանոցին մէք կը գտնուին մեծ քանակութեամր. 

Eau de Cologne aux parfums d'Arménie* ffig 

Crème de beauté «Chouchan». 
Deatifrioe du Dr. Léon. 
Ատամնաբոյժի վերաբերեալ ամեն տեսակ գործիքներ ՛ե պիտոյքներ։ 

Ամերիկային Հասած՝ Հայ երդերու ֆօնօկրաֆի նոր բլաքներ երգրւած 

Ա. £աՀմուրատեանէ, Տիկքն Զ» ֆանոսեանէ և քհ* Պէզազեանէ։ 

Ա քս րլաքներր կարելի է գործածել միայն փոփոխելի ասեղներով, ադա

մանդէ ասեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուխները կարելի ՛է փոխել տալ շատ 

աժան գինով։ ^J/L 

Աոյն բլաքներէն մթերք մը կայ նաեւ Պ* Հայկ* Արա մ ՚Բիպարեանի մօտ 

4 6 .Av. S e c r e t a i a P a r i s. ԿԱ 

Յատկապէս շինել տուած ենք ինքնաՀոս գրիչներ «Arménia» պիտակով 
ե ոսկի ծայրով։ Ո՚֊րիշ ղրէՀներէ աւելի տոկուն և աւելի աժան* 

«Վերածնունգգի Տնօբէնր, ըէէալով միաժամանակ վարիչը այս Հաս՛ 

տատ ո ւթեան, դրամական բոլոր առա քուսն երր (չէք կամ մանտաբօսթ) պէտք 

է ըլլան Տ°քթ* Լ» Համբարձումեանի անունով։ 

Ներկայացուցի՛չներ ունինք կ. Պպիս, Իզմիր, Պէյրութ, Բօրթ-Աաիտ, 

ԳաՀիրէ, Ազեքսանգրիա, ճավա, Մի լան, Մ արս էյ լ, Լիօն, Լոնտօն, Մանչէս– 

թրր» Նի^՚Եօրք» Շիքակօ, Ո^աշինկթըն, Պօսթըն, Րիօ տը էանէյրօ, Պուք– 

րէլ* Աօֆիա, Ատիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր ե փութկոտ գործունէութիւն։ իւրաքանչիւր յանձնարա
րութեան պէտք է միացած՝ ըԱայ կաՆխիկ փոխարժէքը^ Հ՝% 

Մ°Ը 1^քի^ "էք փոխադրուած է նաեւ վՎերածնունղյ>ի գրատունր ուր 
պէտք է դիմեն արտասահմանէն դիրք ուզողները, իոկ Փարիզի մէք պէտք է 
դիմեն <ւՎերածնունգ}>ի խմբագրութեան։ 

Fonds A.R.A.M



ԲՈՎԱՆԴԱԿ ՈՒԹԻՒՆ 

դարձեալ մ՛ե՛նք մՆւլի 

Զավյփէֆ 
թիւղա՚նգեան Նամակ 

Ֆէ՜Թվա՜Տեանի g ու(յա(} ա՛ն գէ՜սի՛ն առ.ի Թով 

ՇԱՌԼ ShZL. 
վերլուծակա՛ն վարձ մր սիամւսնԹ՜օի 
քերԹուլութ՜եա՛ն վրայ 

ԱՐՍէՆ-ԵՐԿԱ8" 
£այ Որրր կ. եՕՔՍԻՒԶԵԱՆ 
Աքսոյփ ճամրու՛ն Վ_րայ, b «— Դ-էպի Զանդրրո 

ԱՐ ԱՄ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 
լուրեր Կի|իկիայէն 
Ազգայի՛ն եւ (լա՛նազա՛ն լուրեր 

wm X>îrecteur-y0^dateur : 
D' .LÊON H A M P A R T Z O U M 1 A N V rfrrfpulevard St-Denis - PARIS (X՛) 

• Téléphone: N O R D 69-51 Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո ՒՆԴ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն չարաթ 

Բաժանորդագի՛ն՛ն է ամէն երկրի ճամար տարեկա՛ն ՏՕ ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐԶԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ և ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասռէի% 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ԼՈՅՍ Տ Ե Ս ԱՒ 
*ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳ»Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 
ԲԱՏՄԱ9Փ1՝ ԱՆՏՒ՚Ո ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. ^ > 

Գեղարուեստական գունաւոր նկարներ՝ Արշակ Ֆէթվաճեանէ, Վ. 
^ախոխեանէ և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ունին ՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա. ի՚սաՀակեան, Աիամանթօ, 
Վարուժան, Մին աս Զէրազ, կ. Բաս մածեան, Բրօֆ. Ա, Տէր Յակոբեան, Ա. 
Անտօնեան, քհաֆ. ՀԼարղարեան, Արմէն-Գաբօ, Վ. Թաթուլ, էհ՛ Նիշմաևեան, 
Մ՛ Վարանդեան, Ս՛ Յակոբեան, Օր. Լ. ՏԷմիբճեան, Մ• Պարսամեան 
Հ. Զարդարեան, Գաբեղէն Վ֊րղ՛ 3՛ ճ՛ Սիրունի, Արսէն-Երկաթ, ՝. Ա՛. Հանան, 
Տօքթ. կարօեան, Ju արա ղան ե երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 42 ՖՐ. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մածո՛ւն, մածո՛ւն. 

•' ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿԵԱՆ ' ֊ - - ՜ Տ 9 
ՓԱՓԿԱճԱՆԱԿՆԵՐՈհՆ ԱՀ-ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլալ ու փլաքէ, ինչսլէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ-ԲՈՒՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի
մել i8, rue de la Soi'bonne» ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէՀ կարելի է գտնել արաասաՀմանեան բոլոր 
Հայերէն թերթերը։ Melro Saint-Michel—Odéon 

ՖՐԱՆ*0-ՀԱ6 ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
Է0ԶՊԷԿԵԱ1 ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա։ուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 
Կ Ա Ն Ա Ն B Դ ե Ր » Ս. Կ Ն.Ե Ր 

Ilohes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր դին 

38 Rue de Clérv PARIS 
Fonds A.R.A.M



Հն Ր Ա Ծ Ն 0 Ի I Դ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ –ԲԱՎԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ՛հ. ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ ts.te 24 ԱՊՐԻԼ i920 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿ ԱՆ 

աաւ ս ա Ս՛ԵԶԻ 
Քոս սեփակ ան ուժիդ. կւԱժ֊՚նած . րերդ. մը եղիր սւնաո_իկ„ 

Թժանգ ա կի սյէսՀք յե-1ւ զ գ ար քճ սււվււ.ձ1ւեր ո£ Աստուած։ 

3» Թ. Գ. 

Անձկութեան, սպասուսխ իքոի ու.յուղումի շաբաթ մըն ալ անցուցինք։ 

Հայաստանի սաՀմաններու խնդիրը որոշուած, լսնցած է կըսեն մեզի, 

որոշուած nu գծուած է թուղթի վրայ։ Մենք ալ գծած էինք մեր սահման

ները երր Հայկակա՛ն պատանքները ներկայացուցինք Խաղաղութեան ՎեՀա

ժողովին դարձեալ թուղթի վրայ։ 

Եւրոպական մեծ թերթերին իւրաքանչիւրը իր ցանկացա* եղանակով 
քարակս մը կապէ, եւ խը ուզած մասը կուաայ Հայաստանին, միշտ 
թուղթի վրար 

g Հայաստանի իրական սաՀմաննեըը գծուած ե% Հայ արիւնով, անՀն^գի 

կարմիրով և Հայ ոսկորներու պարիսպովդ Չխօսինք այժմ^սամաններու 

մասին։ Հոգատարութեան Հարցն է որ խնդրոյ առարկայ է, և որ պիտի 

վճ ոուէր անցեալ կիրակի։ 

Խաղաղութեան Համաժողովը, իր մէք չգտնելով պետութիւն մը որ 

ստանձնէր Հայաստանի Հոգատարութիւնը, խնդրած էր Ազգերու Ընկերակ– 

ցութենէն, որպէսզի այս վերջինը Հաւաքաբար ստանձնէր զայն։ 

Ազգերու Ընկերակցութիւնը շատ Համակրական տրամադրութիւն ցոյց 
տուաւ դէպի այս մարդասիրական գործը, ն. կը սպասուէր որ իր վեյոքնական 
որոշումը Հաղորդէր։ 

Հա սալ այդ օրը, և Ազգերու Ընկերակցութեան խոր Հուր դը Հրապա

րակային նիստի մը մէչ յայտարարեց, թէ իսկապէս Հայ ժողովուրդը պէաք 
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է ըլլայ անկախ ու ազատ, եւ թէ Ագգերու. Ընկերակցութիւնը սիրով պիտի 

ուգէր ստանձնել Հայաստանի Հոգատարութիւնը, եթէ չէզոք ՛պետութիւն– 

ներին մէկը յանձն առնէր գործադրութիւն ր այղ Հոգատարութեան։ 

իսկ մինչեւ այգ չեզոք պետութեան փնտռտուքը, խնգիր չէ թէ թուրք 

կառավարութիւնը տասնեակ Հազարաւոր գաղթականներ փոխագրէ Հայաս

տան։ Խնգիր չէ, երր ան զխն Հայաստանի դարաւոր ե երդուեալ թ շնա մթներ ր, 

թ՛աթարներն ու քՓուրքերր ձեռք տան իրարու անցնելով իրենց երագած ու 

ծ՜րագրած՝ աւերակ Հայաստանին մէք էն։ /Սնգիր չէ թէ դարձեալ Հայ արիւնը 

Հոսի ու նորանոր զո Հեր աւելնան միլիոնաւոր զոՀերուն վրայ։ 

Այս ըոէոՐ երեւոյթն երր պէտք է Համոզեն մեզի,՝ որ մենք միայն կոր

նանք Հասկնալ մեր g աւերին և մենք միայն կրնանք դարման տանիլ մեր ցա

ւերուն։ Աչ մէկ աԴԴ տան քուած է ու զոՀուած իր ազատագրումին Համար 

այնքան որքան Հայ ազգը, ոչ մէկ ազգ f արդուած է ու զոՀուած օտարին Համար 

այնքան ՚ որքան Հայ ադգր։էւ այս բոլորին վռէ/սարին մեզի տրուածր կամ տրուե– 

Լիքը շնորՀ չ.Է, ողորմութիւն չէ, ոչ ալ կողոպուտի բաժին։ Մեր ստանա

լիքը մեր արդար իրաւունքի մէկ մասն անգամ չէ։ Այդ իրաւունքը պիտի 

ստանանք մենք մեր սեփական միքոցներով։ Օտար դիւանագէտներն անգամ 

չեն վարանիր ըսելու՝ (ք Հայ երր * պէտք է սորվին նախ իրենց վրայ գնել 

յ ոյ սեոնին y>: 

Մենք գիտենք աք գ, գիտենք նաև թէ Հայ ժողովուրդր կրնայ լնել աւելին 
քան յնչ որ կ* ո պա սէ օտարին։ -պ»Հ 

Հայ ժողովուրդի զաւա!լներն են, Հալ բանակի զխն ոլորները, որ կրո– 

ուեցան ու կր կռութն մինչեւ այսօր Հայաստանի սաՀմաններուն վրայ, կէս մէք-

քերնին ձիւներու մէք, մերկ ու անպատսպար, պա շարուած թշնամի ցեղերէ, 

. և Հայ զինուորի Հերոսական դիմադրութեան ու առնական կոԲո4ե ՛ՇնորՀիւ 

Հալաստանի Հանրապետութիւնր կր մնայ կանգուն՝ ե ^անգեզուրը, Ղյսըա– 

րաղն ու Հքուշթն կը մնան անբաժանելի մաս մեծ Հայաստանին։ 

Մենք ենք ղարձեալ որ յաղթակա՛ններու գրաւած Հոգա մա սերուն վրայ, 

յաղթուողներին պա շարուած Հաճրնի մէք կր դիմադրենք Հերոսաբար ու կր 

կռուինք։ Հայ ժողովուրգր գիտէ ղոՀաբերել, օգնել, տալ, կռուիլ, եւ այս 

բոլորը ոչ թէ իբրեւ ողորմութիւն կամ շնորՀ, այլ իրր պարտք ու անՀր– 

րաժեշտութիւն, իրր դարման իր իսկ Հէրքյ**՛* 

Հայ ժողովուրգր իր ազատագրումին Համար իր իսկ միքոցներով, իր 

մասնագէտներով, իր պատրաստած՛ ու զնած ռազմանիւթերով և իր էսկ արիւ

նով կրնայ Հրաշքներ գործել և ցոյց տալ աշխարՀի, թէ ինչ որ քսան պե

տութիւնն եր չկարողացան կամ չուզեցին րնել, Հայր կրցաւ ընել մեն մե

նակ, Հաւատալով իր բանաստեղծին սա տողերուն. 

(L*finL սեփական ուժիդ կրթնած բերդ մր եղիր անառիկ, 

(ԼՕժանդակի պէաք չեն զգար ոչ առիւծներ ոչ Աստուած։՝» 
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Զ Ա Վ Ր Ի Է Ֆ 

Վշտի, "Գթէ* այլայլած զարմացումի իւրաքանչիւր խօսք, իւրաքան

չիւր էացա գանչութիւն ալ մի քավ կր թուի, վիրաւորի չօր էն Հասարակ կը 

թուի արտայայտելու. Համար ցաւի այն գալարումը, որ այս ամէն մէկ 

1ո*֊րր> աղէտի մը ծանրութեամբ մեր վրայ կ՚իյնայ։ 

Անցեալ օր մեջ Հարիւրաւոր ու Հարիւրաւոր մեծերն էին, դեռ երէկ 

ԱրաՅե էր, Ա՝ ուր ատն էր, քիոստոեն էր և այսօռ, մէկը դարձեալ ամէնէն մե

ծեր էն։ Այս զարՀուրելի տերեւաթափի շրքանին, անոր տա/լն իսկ» թերեւս 

" ամէնէն դժնդակ պարտականութիւներէն մէ1լն է, & Հ.Վերա ծնունդ» էն ինծի 

յանձնուած, անցողակի ու վարկպարազի քանի մը տողով թոթովանքը ընել 

մեծ կորուստի մը արժէքին երր իր ցաւը մեզ շշմեցուցած ու Համրացուցած էէ 

րաք g լռե՞լ,. երբ լռութիւնը մամուլին կողմէ ան տարբերութեան նշան 

Հ միաքն. » 1 

Այժմ որ առանց պրպտում ի, մէտքս կը Հանգչի ա յ դ յաղթանդամ, 

այնքան սեւ, իմացական աչքերով մարդուն վրայ, որուն լաքն ճակատին 

գծերր, ձայնին ա մրա շեշտ եռանդը մոլեռանդ աշխատողը կո յատկանշէին՝ 

առա քքէն իսկ րոպէին, առաքին քաղցր ե ուժեղ տպաւորութիւնը որ կուգայ 

իրմէ, ինչպէս բոլոր £եծ մար գոցման, առօրեայ կեանքի ընթացիկ 

խնդիրներու Հանդէպ իր մանկական միամտութենէն ու պարզութենէն կը բղխի 

որոնցմով խնկուած էր ինք։ 

Մ ան աւանդ կամաւոր ական շարժման մէք, իր ունեցած գործունէու– 

թեան շրքանյն երր իր ճերմակ Հոգիին առք եւ յանկարծ կը բացուէր ան՛

խուսափելի բերումով, կեղծիքի, սուտի արարք մը, դեռ երբեք չեմ յիշեր 

տեսած Ըէլալ զոյգ մը խորը աչեր որոնց մէք զարմանքը այնքան ուժեղ ու 

անկեղծօրէն ղրօշմուած ըԱալքան* ու իր խաբուած ՈԼ թերա՛ցած մանուկի 

Հանդարտօրէն մեղադրական շեշտովը ու իր անկատար Հայերէնովը (որ չէր 

դա դրեր իր աոանձին Հրապո/րը ունենալէ) . կը կրԼլնէր.— Սիրի կանե՜ր, սիրի՛ 

կանե՛ր... իր Հոգին գրեթէ անծանօթ էր ու անընտել սուտին ու խարդախու

թեան, գոյութեանը ու կարելիութեանն իսկ* %**րոնց Համար զարմացում ու 

ցաւ ունէր մէայն։ 

Զաւրիէֆ, անձնազոՀութիւնն իսկ էր։ Որպէսի բուռն եռանդով փա

րած էր ան» սաՀմանա դրութեան շր քանին վերածնունդի գործին Էր Հայրե

նիքէն, որուն դժբախտութիւնն ու քաղաքակրթական մեծութիւնը որքան 

ուշ ճանչցաւ նոյնքան աւելի՛>-, մոլեռանդ ու անձնուրաց եղաւ իր նուիրա

բեր ում ը անոր։ ինչպէսէ գուրգուրանքով սնոյց ան ԷԲուշի մէք մեծ ու 

եւրոպական դրութեամբ Հիւանդանոց մր բանալու ծրագիրը» որ ենթարկուե

ցաւ թուրք ազատական կառավարութեան շարունակական արգե՛լքներուն, 

ձգձգուձներուն, նոյնի սկ այ ռպէս է բարեգործական ձեռնարկի մր Համար որ 
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քաղաքական ոչ մէկ Հետեւանք առաք քերելու անոն գունակ ՐԱալէ զատ, 
միայն առաքին և բարերար օրինակ մր կրնար րլլոտլ, նոյնքան օգտակար 
Հայերու որքան թուրքերու Համար, յետամնաց, լճացած՝ թուրքական այգ 
գաւառներուն մէք։ 

§~քՅ Րնչոլի սի նիւթական ու բարոյական զ ոՀողութիւններուք; գնով 

թափանցեց }+ ու \ թափառեցաւ ան Մ ուղփ, էբղրումի, Աասունի գա՛ 

ւառնեբր, մինչեւ ամենայետին գիւղերր, իբրեւ շատ Հմուտ րժիշկ, տանե

լու Համար j, լոյ սի ու ա ռողքա սլա Հ ա կ ան րմրռնումներոլ առաքին կայծերր 

տգիտութեան ճիրա՛ններուն մէք գալարուող ժողովուրդին։ 

Միայն անոնք կրնան չափել գոՀողութեան ու անձնուիրումի խռբու» 

թի՛նը այգ գործ՛ին, որոնց ճյսկատներր գոնէ անգամ մր զարնուած են ի ն չ ֊ 

պէս կարծր ապառաժներու, խրտչումին, անվստահութեան ր, թ շնա մութ եա֊ 

նը ժոզովուրգի մը որ թշուառութեան ու տգիտութեան մէք կր տապկուի։ 

Պէաք էր Բժիշկ Զաւրիէֆի դժբախտացած արտայայտութիւնր տեսնել 

Հասկնալու Համար այգ, երբ ան կր պատմէր թէ ինչպիսի մարտիրոսութիւն 

էր գիւղացի Հիւանդ մր քննելր, մանաւանդ կին մր, երբ ան ամին գնով կր 

մերժէ րազկերակր շօշափել տալ, մարմնսյն մէկ մասր Սոյց տալ ե որուն 

Համար ամին տեսակ Հիւանդութիւն, ամեն տեսակ ցաւ մէկ խօսքով միայն 

կ՛արտ այ այ տուի,՛ a աղա , իմ փոր կր ցաւի»։ 

պատաՀած է, որ Զաւրիէֆ, ընկերային ու քաղաքական այսպիսի յոռեգոյն 

պայմա՛ններու մէք, ձգած է մէկ գի՚-ղր* իր պարտականութեան գիտակցու

թեան ր մէք մեծ եւ ուժեղ, ու անկէ յ առա քացած տանքանքին մէք գոՀունակ 

ե բոպիկ ոտքերով, ճամբորդի պայուսակ մը կռնակը, դիմած է դէպի ո ւ բ Ի ւ 

գի*-ղ "Ը» առաւօտուն րնդմէքին, Հայաստանի ճամբաներին... 

Ե֊~$Զաւրիէֆ կը պատ կան էր ազնուական ընտանիքի մը ու իր կեան
քը, մինչեւ պարտականութեան ժամի Հնչումր, անցած է աւելի քան լայն 
ու Հեշտ պա լմա՛ններու մէք։ 

թնչքան աւելի անփոխարինելի կր դառնայ ՜իր այս անսպասելի կո

րուստ ր երր կր ՝մտած՜ենք թէ ինքնուրաց ոլ վճիտ գաղափարական թափի 

մր մէք, վերականգման Հսկայական աշխատանքներուն գժուարութիւնները 

խիզախող ճակատներուն օրինակը որքան ազդարարիչ ու խանգավառօրին 

մղիչ կրնար րլէալ Հասնող երիտասարդութեան Համար։ 

^քհուելէ յետոյ երկու գիծը միայն, այնքան սիըելի Զ՚^՚-րիէֆԻ*" առա՛ 

քինութիլններուն, ես ալ չեմ ուզեր շարունակել ե ինծի ուրիշ րան^չի գար 

ալ ըսել, եթէ ոչ կք^^է անգամ մը եւս այնքան անգամ րոուած միտքր 

թէ՝ մեզի, փոքրիկներ ո ւս Համար, որոնց գլուխն երր երբեՁե շօյուա ծ են իր 

Հայրական ձեռքերին, իրենք գերեզմանի քաքերուն անդիին կր դաոնան գա

ղափարին ու քաքալերութեան աղբիւրներր, ուրկէ մեր փոքրութեան ու ար

կար ո ւթեան պաՀերուն պիտի երթանք գօտեպնդուիլ։ 

Անոնք լեցուցած են այժմեան ամրոդք աւերակ Հայ աստ ան ր ե կա– 
ռուցւոզ Հայաստանի Հիմնաքարերուն տակ, աւելի ամուր, իրենց ստուեր
ներն են որ պիտի մնան։ 

ZPU.S ԶԱՐԴԱՐԵԼՆ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Ր Ի Ի Զ Ա Ն Դ Ե Ա Ն Ն Ա Մ Ա Կ 
m 

Առա քիս նամակս զոր կ՝ուղղեմ «Վերա ծնունդն ի էքերուն, կը գրեմ 

ա մեն աքեր մ ուրախութեան յափրանքին մէք» կը տող եմ զայն այն սլա Հուն* 

երր Հինն Րիւզանգիա թուրք մայրաքաղաքը արդէն գրաւուած Համա՛ 

ձայնականt ուժերէ կր պարէ մեծ խրախճանութեամբ։ 

•Բաղցր երազն է որ կը կատարուի վերքապէս» երազ որուն իրակա

նացումին մեծ անձուկով կ՚սպասուէր Հ երկար ատեն է ի վեր.**՝ այսպէս՝ 

կը ճշմարտի աՀա ֆրանսացի Պռայէռ րժի շ կին դ ա ր մը առաք Հրատարա

կած այն խոսքը թէ՝ «Les vrais — croqants fiés Turcs) seront un jour ehassés 
d'Europe par une nation à cheveux blonds»* À chveux blonds (խաբտեաշներ) 

այդ Ազգը եկաւ աՀա՝ Անգլիացին et C*V անպայման վռնտելոլ իւր ո պայ էն 

ու Պոլս էն քԻիւբքը, հր 14Ց31խ ի վեր ա֊րիյլ գործ չ ունեցաւ» րայց եթէ՝ 

յուլութեան» ծուլութեան, ցոփո՛ւթեան, շուայտութեան և գողութեան զա

զիր թատերագիրն ըլլալ, և քարդի, թալանի, լլկումի, առեւանգութեան և. 

ա մենակերպ գազանութիւներու անամօթ ցուցագիրը։ քԻո՚զ վռնտուի, լաւ. 

է ա ն ա գ ա ն ՝ ք ան ո՛չ երրէ ք։ 

Այս վտարումը զինադադարին Հեա որոշուած խոդիր մ* էր, չ՚պիաի 

ուշանար գործադրութիւնը, եթէ՝* Հթն ատեններու մէք թրքական ոսկիներով 

թղծուած կարգ մը եւրոպացի պնակալէզներ, սունկի պէս բուսնելով այս տեղ, 

գործի գլուխ չ՛անցնէին։ Ասոնք եզան՝ որ Րիէո Լօթիներու արդէն Հիւանդ 

ուղեղներուն վրայ ազդելով պատճառ եզան թրքասէր քաղաքականութիւն 

մը ստեղծելու և յամեցնելու թուրքին արժանաւոր պատիժը։ 

Պոլսոյ (իբրեւ թէ առժամանակեայ) գրաւումէն անմիքապէի յետոլ 

իմացուեցաւ, թէ ի՜նչ՝ սոսկալի մեծ աղէտ մը սար քուած է եղեր, և ի՛նչ 

ճիւաղային ծրագիրներ պատրաստուած են եղեր Պոլսոյ Հայ և. Յոյն 

ազգութիւնը ի սպառ բնաքնքելու..*։ 

Աղէտը ծրագրողները, նոր քարդի կազմակերպիչները մեծ ու փոքր» 

նախարար, պաշտօնեայ, րմիշկ անխտիր ձերբակալուեցան ան մի քա պէս, 

և փոխադրուելով անգլիական դրա Հա լոր մը, կ՚ըսուի թէ արդէն իսկ տար

ուած են դէպի գլ՝ բարեյուսոյ։ jp? 

Յալալի է սակայն, որ գա Հա ժառանգ իշխան քքէճիտ Հոս թողուեցաւ» 

այն՝ որ ձերբակալուած-վտտրուածներու խորՀրդակցութիւններուն նախա

դասն էր եւ անոնց վան տա լա կան ծրագիրներուն յաքողութեանը պաշտպան» 

շուտով Սուլթանին տեղը անցնելու, վաղօրօք Աուլթան Հռչակուելու յիմա

րական երազով։ 

Հսկողութեան տակ է սակայն այ ո մարգը, որ իբրեւ թէ լաւագոյն 

թուրք մ9էր» գեղարուեստի սիբաՀար, քիչ ու շատ Հ լեզուագէտ ու տէր 
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փոքր ինչ մարդավարի կրթութեան, կը յուսացուէր՝ որ դոնէ այս Հա
կառակ կ՚ըլլար քարդի սկզբունքին, րայց սխալուած 1նք եզերէ ՖաթիՀի 
Հրապարակը տեղի ունեցած՝ միթինկին մէք, որուն նախագաՀն Էր դա Հա՛ 
ժառանգ իշխան Աէճիտ, երր Աիւլէյման %ազիֆ անուն սրիկաս պօռալով 
ոռնաց թէ (վԱռւլթան ֆաթիՀ Պօլիսը առած մի քո ցին շա՜ա մեծ սխալ մը 
գործած է ո՝չ՛ ի սլաս* տարրերր րնաչինչ չընելովը»), յանկա՛՛րծ՛ գա Համա՛ 
ռանգը ոտքի կ ելլայ ու կր գոչէ* («Մի՛շտ անոր չկրցած ըրածը կամ ընել 
չուզածը, անոր արդի յաքորգներր չե՛՛ն կարող ընել, քանի՝ որ մեր փրկու
թիւնը այգ է»)։ | B | 

Եւ այս ժիթթնկին վաղայաքորղ օրը սկսաւ Մ արա շի նոր Հայա– 
քարդը..։ 

Յըտեսութիւն։ 

Կ, Պօլիս 29 սարտ 620 Arméniaca 
Ծ* հ* * *— Յօգ«»»ւսծագիրԸ վադեմֆ ե», խխւտ յարգուած ազգ ային գ ործ[*£ u*pù Է որ խոստա^ 

ցած Է շարոս՚եսւկսւբար իր շա^հկան ԹդԹ՜ակքյ m. Թիկն՛ներ լ» ղրկել « Վ եր ա ծնա ծ դ » ի։ 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՓՈՐՁ ՄԸ ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ 
ք Ր̂ԹՈ՚ԼՈՒԹԵԱն ՎՐԱ8 

Մեծ՝ քերթող մը րն ո ւթեան ձայները 4լը լսէ իր եղբայրներուն ձայնին 
րնգմէքին, բնութեան պատկերը կը տեսնէ անոնց գրուած՛քներուն խորը, և 
ճշմարտութի՛ւնը միայն իր գերագոյն նպատակն էէ 

Ազդուի լ չի նշանակեր Հետե լի լ։ Լա մարթին Վիրգիլիոսը և Օսսիանը 
կը յիշեցնէ իր շաա մր գեղեցկագոյն տողերուն մէքՀ ասիկա չի նշանակեր 
երբեք որ ան Հետեւող մըն է անոնց։ Եթէ կ՚ընդունինք որ բանաստեղծ՛ի մը 
Հոդին քանդակուած բիւրեղ մըն է որուն մէք կը ցոլանան բոլոր լոյսերր, 
բոլոր գոյները և երանգները տիեզերքին, և կը Հնչեն բոլոր ձայները կեան
քին, ինչո՞ւ պիտի չրն գուն թեք ուրեմն որ այգ լոյ սերը, ալդ գոյներն ու 
ձայները իրենց նմանօրինակ ազդեց ո ւթի ւնն երր ունեցած՝ են միշտ ալդ րիւ– 
րեղային Հոգիներուն վրայ։ ^ 

Արուեստին և գրականութեան խորքր միշտ անայլայլ էէ 
Ո՞ր գրականութիւնը աւելի բոցավառ գեղեցկութեամբ մը և ստեղծ՜ա

գործ՛ական ոյժով մը պիտի թրծեր այն անվարժ տղուն սիրտր որ «.շրթունք
ները • գէպի ցաւը կարկառած» եկաւ Արեւմուտք՝ իր Հոդին դեռ այնքան քեր– 
միկ Ա այնքան կախարդանքով լեցուն Արեւելքի խո րՀ ուր գներին։ րայց անոր 
ամենամեծ՝ և Հգօրագոյն գդացումը տառապանքն էր, մերկ ու ցաւագին տա
ռապանքը որուն վաղը պիտի Հագցնէր պաշտումի ե սիրոյ ամենաշքեղ ծ՛ի
րանիս t 

Վքւպակտն from ail tique) քնարը թերեւս ոչ մէկ լար տուաւ անոր, 
Պաոնասեանը սորվեցոլց այն Հպարտութիւնը որուն մէք վսեմ լռութիւնը 
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ծածկեց էր անձի՛ն իսկ վշտեբն ե յոյսերը, ՛եւ սրտին վէրքռրը փոխեց Հայ՛ 
րենիքին եւ ցեղին վէրքերուն։ 

ինձմէ առաւելագոյն ըսելիքներ պիտի ունենան այս նիւթին 2nt-pf 

րոլոր անոնք որ ղինքը ճանչցան, կամ Հետեւեցան իր առաքին քայլերուն, 

քաջալերեցին վարանոտ պարմանին, առանց ուղղութիւն մը տալու անոր» 

որովՀետեւ արդէն իսկ անոր վարանքին մէք կ՚ապրէր այն տեսլական Հա

ւատքը որ զայն գեղեցկագոյն ստեղծուՏներու առաքնորղեց։ 

Եթէ Պառնաս եան քերթողութիւնը անոր | սատափեդէն ճակատին վը֊ 

րայ Հպարտութեան անքն քելի գրոշմը գրաւ, խոր Հր գա պաշտը զայն ամրող– 

քապէս իւրացուց, ամրողք իր էութիւնը, ամրողք իր Հոգին, ամբողք ՝ իր 

միտքը։ i -

ԼալաՀառաչ երդերու ՛մէք իր երազներուն, սէրերուն ե յոյսերուն 

տխրութիւնը կամ Հրճուանքը չ ՛էր որ պիտի բերէքէ ան մեզի։ ինքը նախ 

եւ առաք, եւ այն ա՜ն g աւագին օր էքն սքանչելի նուիրումով մը, Հայրենիքին ՜ 

ղաւաէլն Էր։ իրրև. Հայրենիքին երգիչը՝ ան դի քալեց բնաւ այն ճամ

բան եր Էն ուրկէ քհսզբատունի մը, Ալէ շան մը, Պէշիկթաշլեան մը 

եւ foրի մ եան մը անցեր էին։ Հայրենիքէն անցեալ փառքերս եւ դիւցազ

նական Հերոսները արդէն էսկ ան մա Հա g ած էէն a Հայկ Դիւցազն »ի, 

Հ Հայրունի*ի եւ Պէշիկթաշլեանի գրարար կարգ մը տաղերուն մէքէ 

Բայց ներկան արշալոյսով յղի Էր, եւ ի՜նչ արշալոյս, երբ քերթ ողբ 

տեսաւ որ* 

. «Արեգակն արձան նման է/եր դաշտերը կ՚ոռոգէր...» 

Դիւցազնական էր այդ ներկան իր ողբերգութեան ր մէքէ Հայ ըմբոս

տացումս կը մռնչէր շղթայակապ առիւծներու Հոգիով։ էւ Ա իա մանթ օ ու

զեց երգել ներկան, առանց մոռնալու ապագայ յան տեսիլքը զոր . այնքան Հը– 

զօրաշունչ Հաւատքով մը կը մարգարէանա րէ Զալն երգեց աստուածառաք 

ուխտաւորէ մը պէս» բանալով ցեղին առքեւա իր փա/փայած յոյսերուն փը? 

շալից ե երկար ճամբան t 

Միակ բանաստեղծը որուն ազդեցութիւնը որոշապէս կը յայտնուի 

էր գրականութեան վրայ, ՎեռՀաոն էէ ք*այց ինչպէս արդէն ըսի, այգ ազ

դեցութիւնը ոչ մէկ չափով կը խափանէ Հայ քերթողին Հոգին, ո՛չ ալ զայն 

կը պարածածկէք Ցոյց տալու Համար ձեզի թէ ի՛նչ չափով տպաւոր ուա ծ 

է JJիամանթօ ՎեռՀաոնի քերթուածներէն, ես ստիպուած պիտի ըէէայի գա» 

սախօսութիւնս բաւական երկարել տակաւին, մէքբերուսներ ընելով Վեռ– 

Հ առն էն և Աիամանթօէն՝ բաղդատութիւն ֊մ*ընելով անոնց միքեւ՝ ցոյց տա

լու Համար նմանութիւններր։ կը շատանամ ի վեր Հանելով միայն այն փոք

րիկ ե անն ղան կէտերը որոնցմով էարճանեան կը մօտենայ ՎեռՀաոնէն։ 

Միեւնոյն բառեր ու երեք անգամ կրքլնութէւնը յ աճա խակի պէպք մըն 
է երկուքէն Համար ալ. 

Կոտորա՜ծ, կոաորա՛՛ծ, կոաորա՛ ծ. .. Օ՛, անգթ © ր էն , ան գթօրէն, ա՝նգ[ժօ-՜ 

ոէե, —արի՜ւն, արի՛ւն, արի՛ւն կը տեսնեմ*.. —Մ՛տիկ ըրէ՛ք, մտիկ ոբէ՚Ք* 
մսաիկ ըբէ՚ք**. եքն* 
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Եւ Հարցումներով սկսուած՝ սա տողերս օրի՛նակի Համար* 
Մ ար մար Է ՚ժսերէն րդեօք իրե՛նց իրանները կերտեցին» 

«եւ ո՛ր գինիէս, մր թոյն էն, կամ որ արիւնէն Հրավառ. 
«Ու վերջապէս, ըսէ՛ք, ո*ր խաւարներու երկունքէն է որ ն ո լաճ ելով 

սանձեցին* «. » 
Այս րոլորր ՎեռՀառնեան ձեւեր են։ 
Սիամանթօ բացարձակապէս ինքնատիպ է տաղաչափութեան մէք։ 

իր տողերը կը նմանին մրրկայոյզ ալիքներու որոնք Հորիզոնէ Հորիզոն կ՛եր՛ 
թան, ե Հուսկ ուրեմն երբ կը Հա սնին ծովափունք, ատիկա lu ի այն մռնչելու 
Հեծկլտալու ե մեռնելու Համար է։ 

Ան պէտք ունէր կարծես լայն օր էն կշռուած՝ տողերու՝ երգել 
ու Հա

մար այն մեծ՛ տառապանքը որ զայն ան վախճան օր էն զգայ ախ արեց։ իր Հոգին 
ցեղին բովանդակ չարչարանքներն ապրեցաւ։ 

Վերջացնելէ առաք այս մասը, ես պիտի փափաքէի որ մենք անմենքս 
ալ գիտնայինք թէ որքա՜ն ան Հուն ա պէս կ՛եղբայրանան իրարու ցեղին և բա
նաստեղծին Հոգիները։ Գուք ամենքգ ալ կարդացած՝ էք անշուշտ աքն քեբ– 
թբլածը որուն խորագիրն է «Հողիս»։ «Հոգեվարքի և Յոյսի Ջա^եր»ի ամե
նագեղեցիկ՛ էք երին մէգն է ասիկա որուն մէք ես կը տեսնեմ բովանդակ Հայ
րենի քր տառապանքներու ե դառնակսկիծ՛ աւերումներու սև տխրութեամբ։ 

«Հոգիս այն &բկիրն է ուր որբ ե սեւաՀեր աղան եր ու բաղմութի մեներ 
«Սձ ար դար սուրերու շողիւններէն Հաչա ծա կան, 
«Աղեխարշ ճիչերով փլատ ակներուն մէ£էն կր փախչին.** 
«Հոգիս այն երկինքն է, ուրկէ քոյսին բոլոր ասաղերչլ թափեցան»••)) 

Որքան թ՛ոյլ է իր կրած՝ ազգեցութիւնր, այնքան և թերեւս աւելի Հզօր 
եղաւ ի՛ր ունեցած՛ ագգեցութիւնը մեր դրականութեան վրայ։ Բայց ես կր 
խոսաովանիմ որ բացարձակապէս ան Հաւատ եմ սպասած՝ բարիքին Հանգէպ։ 
Երր Հսկան ոչ ևս է, մենք միայն ողորմելի գաճաճներ կը տեսնենք իր ճաւք* 
բուն վրայ։ քյւ այնքան դժուար է արդէն բարեբար ու վարձաՀատոյց ազ
դեց ութիւն մը կրել Սիամանթօի քերթողութենէն։ կարծ՛ես ան ուզած է 
այնպիսի ինքնատիպ և գաղտնի դրոշմ մը տալ իր գրուածքներուն% որ ոչ մէկ 
Հասկնար թէ ի՜նչպէս քերթողին մաքրափայլ և պաշտելի ձեռքերը շաղած՝ 

բաոերու. այն թանկագին խմորը որուն ոյժին մէք անյեղլի Մ տած՛ումը 
կ՚ապրի։ WÊ 

իր երեւա կայ ութի ւնր որուն Հորիզոնները միշտ անսաՀման են, կր 
քլատեն երբեմն ներ շն չեա լին թռիչքը։ Մենք կը տեսնենք որ մաշկեղ արծ իւր 
միքոցին և անՀունին մէք կը սաւառնի, և յանկարծ խելայեղ կառաչով մը 
կ իյնայ երկնաբերձ լեռներուն զարնելով իր լախաստուեր թեւերը որոնք Հուս– 
կօրէն կը տարած ուին արիւնաներկ» տակաւին մեգի Համար բարձունք մը 
եղող պարեխի մը կուշտքն..». 

(l/t»uiguj&p յօքքոքւդ.ոէ|) 
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ՖէԹՎԱՃԵԱՆԻ 8Ո1«81ԱԱ1Դէ9Ի1 ԱՌԻԹՕՎ 
Արե ւելեան երկիրներու, սլար սկա կան կամ ար արա կան, 1ւ բիւզան– 

դական աշխարՀի միք եւ, իր ունեցած աշխարհագրական դիրքով» իր պատ

մութեան փոփոխականութիւններով, որյաքորդաիար գրին զայն իր գբացի 

մեծ կայսբութիւններոս ազգեցութեան շբքտնակին մէք, Հայաստանը եղաւ 

կանուխգն, Բիւզանդիոնի և Արեւելքի միք եւ վէ&ի առարկայ մը, շփմա՛ն 

կէտ մը, ուր Հպեցան իրարու ե գուգա խաոնեց քան երկու Հակառակ քա

ղաքակրթութիւներ։ •. Տաճախակի յարարերութիւններ պա Հ ելով Ասորես– 

տանի». Միքագէտքի և Պարսկաստանի Հետ, Հայաստան, բնականաբար պիտի 

կրնար օգտակար դասեր առնել անոնցմէ։ Միւս կողմէն, բիւդանդական միա* 

պետութեան Հետ ունեցած իր տնտեսական ե քաղաքական յ ա բաբերու– 

թիւնները կը դնէին զայն Հելլենական ազդեցութեան ներքև։ Բայց Հակա

ռակ ասոր, ան ունէր իր առանՏնայատուկ Հանճարը, ինքնատիպ և ստեղ

ծագործ ող, որ, գեղարուեստ ական բոլոր ի*ոգիոները լուծելու եղա կան օր էն 

ճարպիկ, վարպետ ճարտարապետնեբու ձեռքին տակ Զ*րղ էն մինչեւ Ժ*Ւ»րգ 

գաբ արտադրեց Հրաշալի ծազկաւսրում մը կառուցումներու, և զարղար– 

ուեստ մը՝ արտասովոր ճոխութեամբ Ա ան Հաւատ ալի զանազանութեամբք 

ԱյսուՀանգերձ այս շաՀեկան գեղարուեստը բաւականին գէշ ճանչ

ցուած է ե Հակառակ JJ տրժիկովսքիի վերքին գործին (*) դարձեալ ան բա

լա կան օր էքն ուսումնասիրուած։ Հայկական, ճարտարապետութիւնը արդեօք 

ի*նչ կը պարտի ասիական այն Հին աւանդութիւններուն, որ Գ.րղԷն մին

չեւ Զ+րղ գարերու [{սթա3ք1'ս վերանորոգեցին քրիստոնէական գեղարուես

տը ԱՀնատօլուի ե Ասորեստանի մէք։ Ւ՞նչ կը պարտի արուեստը բիւդան

դական ազդեցութեան, կամ ընդՀակառակը արդեօք Հայաստա՞նն է,— ffu^m 

պէս կը սլնդեն ոմանք,— որ իր գիտութիւնը փոխանցած է բիւդանդական 

գեղարուեստին։ ճիշտ է որ քԻ.րդ էն մինչեւ ժ ՚ բ դ գար Կ* Պոլիսր լեցուն էր 

Հայերով, և այդ ցեղը, խելացի ու գործունեայ, և Հարստութիւն ընձեռ

նելու ըղձանքով կ՚երթար ու կը ցրուէր Արեւելքի մէք։ 

Ա յսպէս, անխոնք ուղեւորներ, Հայ արուեստագէտներ իրենց մ է -

թ ո ան ե ր ը կը տարածէին Հեռու աշխարՀներ։ ԺԱ– ե ԺԲ* գարերու ըն

թացքին կը Հանդիպինք Հայ նկարիՀներու, Եգիպտոսի եւ Երուսազէմի 

մէի Կ՛ Պոլսոյ 

՚^էք ք/Լ* Հանդիպինք ճարտարապետնեբու, որոնցմէ մէկը (**) 

Ժ»բդ գարուն վերքերը աշխատեցաւ Ա յա-Աոֆիայի գմբեթի վերա շինութեան։ 

ճիշա է վերքապէս, որ Հայ գեղարուեստը բովանդակ քրիստոնեայ Արեւել

ք՛) Dîe Baukunst der Armenier und Europa, Vienne 1917. ա 
Հայաստանի գեղարուեստը և Եւրոպա* 

(**) Կ՛ակնարկէ Հռչակաւոր Տրդատ ճարաարապեաին։ 
Fonds A.R.A.M



22e ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

քի մէք տարածեց էր սկզբունքն երր» ապա Վրա ստանան անցնելով րիւ. ղան՛ 

դա կան կայսրութեան սահմանները, Հայ արուեստր տարաւ. իր ոճն ու 

եղանակը մինչեւ քիուստստան և Հարաւի սլաւ ժողովուրդներու մէք։ ՚Բիէվի 

Ս* Աոֆիա եկեղեցիին Բիւղանղացիէ մը աւելի Հայու մը գործն է թերեւս։ 

Ուրեմն կրնա՞նք րսել, ինչպէս կը պնդեն ոմանք, թէ րիւղանդական 

գեղարուեստը իր ծագումով Հայ գեղարուեստ մըն է, ե թէ րիւղանդական 

ամենին աչառու յիշատակարա՛նն երին ոմանք, ինչպէս Վասիլ Ա.ի շի^ոլ 

տուած րասիլիքական նոր եկեղեցին, իր ձեւի յղացումով Հալ շինութիւն» 

ներէ ներշնչուած և նոյն ինքն յունական խաչաձեւ յատակագիծը, որ րի՛–՛ 

ղան դա կան ճարտարապետութեան այնքան բնորոշ ձեւն է, Հայաստանին. 

Բիւղանդիոն եկած՛ ըլլայ։ Այս րոլոը պնդումները մասամբ վարկած ական 

են։ Բայց այղ ենթագրութիւններն իսկ բաւական են ցոյց տալու Հայտս» 

տանի. ինքնատիպ ե բեղուն գեղարուեստին շաՀեկանութիւնը ե բովան

դակ կարեւորութիւնը որ կը կայ ան այ իր յիշատակարանն եր ուն ուսումնա

սիրութեան մէք։ 

Այսպիսի > ուսումնասիրութեան մը Համար Հայ արուեստագէտ Պ* 

Ֆէթվաճեանի քրաներկերու և նկարներոլ ցուցադրած Հարուստ Հաւաքա– 

Նոն անկարելի է որ չունեն այ իր ուրոյն նշանակութիւնը։ Պ. Ֆէթվաճեան 

երկար տարիներ Համբերութեամբ ե մանրակրկիտ կերպով ճամբորգած է 

Հայ երկրին մէք» ուսումնասիրելով անոր յ ի շա տա կարանն երր, նկարելով 

անսնց մանրամասն ո ւթի ւնն երր, յափշտակուած՝՝ զարդանկարներու սքանչելի 

Հար ստութիւն ով որ կը ծ՛ած՛կեն անոր եկեղեցիներուն որմերը։ 

Բասիլիքաձեւ, ինչպէս իրերուքի տաճարը, կեդրոնական յատակագը 

ծ՛ով» ինչ պէս Ան ի ինը, որ կը յիշեցնեն ասիական և ասորական բազմանկիւն ի # 

շինութի ւններ ր, յունական խաչաձեւ եկեղեցին, ինչ պէս էքմիածնայ կաթս–, 

զիկին, գմբեթաձեւ բազիլիք, եռախորան սրբարանով կամ քառատերեւ, այս 

բոլոր յա տա կա գծերը կը Հան ղի պին իրարու, կատարելագործ՛ուած՛ արուես

տի եղական ճարտարութեամբ մը։ Եւ այս յ ի շաա ա կարաններու արտաքին 

ճ ակտին վրայ կը տեսնուի շ քան կարն եր ու ծաղկաւորում մը, ուր» նկարչա» 

վայել և յատկանշական րա դմա պի un ւթեամր մը երեւան կուգայ ստեղծագոր

ծական սքանչելի ոգի մը։ Երկրաչափական զարդանկարներ» ճկուն, Հիւսուած՝ 

կամարաձեւ լայն գօտիներ սիւնգտակներ բեռնաւորուած £ որթատունկի 

տերեւազարդ ճիւղերով, նուռերով կամ ծաղիէլներով, ղէմընղղէմ կեցած՝ երե» 

ւակայական կենդանիներ և մարդկային դէմքեր կը խաոնուին զարդանկար

ներուն, ու բոլոր ասոնք յորդառատ ճոխութեամբ, եւ երբեմե չա» 

փա գան g ուած։ Բայց այս բոլորը յաճախ ինքնատիպ են եւ լուրք ուսում՛

նասիրութեան արմանի։ 

Պ* Ֆէթվաճեան, իր երկար ու անխոնք աշխատութեան արդիւնքր 

եղող բազմաթիւ նկարներին փոքրիկ մաս մը միալն ցուցադրած է։ Բայց 

այգ քանն իսկ» իր յանկուցիչ անկեղծ՛ութեամբ բաւական է ցոյց տալու շա

Հեկանութիւնը ալդ արուեստին, կազմուած՛ այն սարա Հարթին վրայ, որ 

անապատ է այսօր եւ աւերակներով ծածկուած, եւ սբ Ախուրեանը կը շըբ՛ 
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քապատէ Հիմայ իր խորունկ խոռոչներով—Սնին, Հին մայրաքաղաքը Հայ 

թագաւորներու., որ ցոյց կուտայ ԺԱ եւ ԺԴ գաբերու իր Հիասքանչ եկեղե

ցին երե ու Գրոքը երկար ատեն սլա շտսլան ող յաղթական պարիսպները* 

% Ֆէթվաճեան յաճախ այցելած՝ ու վերադարձած է աւերակներու 

այս գաղտը, որ իր ագգի անցեալին րովանգակ փառքը կր կազմէ։ Ան նր– 

կարած է զանազան տեսարաններ, Հաճո լ ակա մութե ամբ վերարտադրած ամ֊ 

բողք ական մասերու տպաւորութիւնն եր եւ բազմաթիւ մւմնրա մասն ո ւթի մե

ներ՝ Հայրենասիրական եռանդով մր, որ անցեալի մէք կր գտնէ ապագայի 

յոյսն ու գրաւականը։ ֆ Անոր ցուցաՀանգէսը, այնքան ՛լա Հ եկան եւ այնքան 

ուսուցիչ գեղարուեստի պատմութեան» Հաւատքի արտայայտութիւն մըն է 

իր ազգի ապա գայ թև Համար, եւ այդ իսկ պատճառաւ աւելի եւս արժանի 
է ան մեր Հտմակրանքին։ 

Դարերու ընթացքին Հայաստանի մէք գոյութիւն ունեցած՝ է պետու

թիւն մը» ազգ մը, իր ուրոյն կեանքն ունենալու ընդունակ, ստհզծագործող 

ծ՛ագումով եւ բեղմնաւոր ազդեց ո ւթեամր։ Այս պետութիւնը, այս ազդը» աշ– 

խարՀի մը մէք որ կր սպասէ, կը յուսայ քիչ մր աւելի ճ՛շմարտութիւն եւ 

արդարութիւն, իրաւունք ունի վերածնելու եւ Հակառակ բոլոր վայրագ 

կոտորածներուն, որոնցմով յուսացին րնաքինք լնել զայն, Հայութիւնը յա
րութիւն կառնէ դարձեալ, ինչպէս ՛Լա գարոս իր գերեզմանէն։ 

պքֆ Ասդ֊աւք արձանագրութեանց եւ» գեդեսփկ 

գսքրո^Թ-եաեց ակադ֊է՜ւքիայքւն 
կարգէք. Ա, ք>. CUrVLSfrZL 

Ա Ք Ս Ո Ր Ի Ճ Ա Մ Ր Ո Ի Ն Վ Ր Ա Ց 

( 3 h C Ո I r t K f r h Ւ Ն ն b P ) 

• ՚ ՛ • , : ՛ : ֊ • ՛ . ^ ա տ ա ա 

( Շ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ) 

Զօրանոցին վերնայարկը՝ անկողիններու րաշխումր տեղի ունցաւ աւե

լի Հանդարտութեամբ» թէեւ ոմանք, Հակառակ տրուած արգելքին, մին

չեւ վեր ելեր ե րարձ, եւայլ յափշտակելով կը տանէին վար։ 

Երկար մի քոց մը մնացի վարի սրա Հին մէք, որ ճշմարիտ բանտի «լխօ– 

վուշ*ի մը երեւոյթ ր ստացեր էր։ Յոգնած՝՝ ինչպէս որ էինք ա մէնքս ալ, 

լէԻ"Ք ժտ ածեր քնանալ։ Ուրեմն Չանղրրր պիտի մնայինք, և ան ալ այդ զօ

րանոցին մէք։ Ասոր մասին ապա Հով էինք, և այլեւս բոլոր ենթագրութեանց 

առք ել գուռն երր բաց կը մնային։ 

վայրկեանին իսկ մեր մտքին ներկայացաւ նախ աքսորին 

տեւոզոլթեանր Հարցր, և անոր անոր Հետ նիւթականի, ինղիրր։ Ունեւոր 

մարդիկ կային մեր մէք որոնք այգ մասին Հոգ չէին ըներ։ Բայց մեծ ՛մասամբ՝ 

օրր օրին ապրող մտաւորականն եր էինք, մեզի Համար ինղիր էր թէ Ի*1*Լ 
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պիտի լքնէի՛նք այդ տեղ ապրելու, մանաւանդ անդէն՝ Պոլիս եսաց՝ ողսերը 

ապրեցնելու. Համար։ Այն Հապճէպէն մէք որով մեզ Հաներ էէսֆ Պոլսէն, 

գրեթէ ոչ մէկեընուս վրայ դրամ կարէ Ամեն ԷՆ Հարուստը, ՐացԷ ^kk. երկու, 

բացառութէւններէ, ոսկի մր դրամ չունէր վրանէ 

— Բարեբախտաբար, կ՚ըսէինք, ճամրու գրամ չառին մեզմէ, այլապէս 
եդածն ալ չպիտի սնարէ 

Եւ– իրոք մեր խումրին Համար բախտաւորութիւն մը եղաւ, ասիկա» 

որովՀետեւ մեզմէ վերք աքսոր զրկուած՛ բոլոր Հայերէն* *եոյե իսկ Պոլսոյ 

բանտէն չելած բռնի պիտի գանձէին ճամրու, ծախքը մինչեւ %էկոմէտէա$ 

Սնկէ անդին ագատ էին կառախումբի ծախքը չվճարելու, եթէ երբեք 

Հետիոտն առաք երթալ ո լզէին t 

* 

Առտուն՛ զարթնումը տաժանագին բան մը եզաւ ՛լա տեր ուս Համար 

"P լէէֆք հ.ՐՑԾՐ անկողքն մը ճարել ե. տախտակէն Վրայ եբ/լնցեր Էինք, 

իբր բարձ ունենալով մեր կօշիկներուն գոյ գրէ 

Բայց արթնցանք բարի լուրեր առնելով։ ՒղղԷթ ՚դէյ վստաՀեցուցեր 

էր մերինները թէ զօրանոցը առժամանակեայ բնակութիւն մըն էր, և թէ 

պիտի արտօնուէինք քաղաքը Հաստատուելու։ Գաղափար չունէթնք դեռ 

քազքին վրայ, բայց վերքապէս՝ զօրանոցի մը մէք փակուելէն լաւ էր նոյն 

իսկ ամենէն անՀրապոքր քաղքի մը մէք Տնալըէ Մէկ երկու Հոգի՝ որոնք 

ծանօթներ ունէին Չանղըրըէ մէ£, արտօնութիւն ստացեր էին g եր եկէն ետք 

քաղաք երթալու ոստիկաններու Հսկողութեամբք 

Դուրսը՝ բակին մէք՝ արտակարգ եռուզեռ ։մը։ ՚Բաղքէն մանրավաճառ

ներու ամբողք բանակ մը եկեր էր մինչեւ զօրանոցէ Ոմանք յաք ողեր Էին 

ներս մտնել՝ զինուորնեբուն մ Էյ մէկ բան Հրամցնելով t Անճար ա քթեր հնա

ցեր էին դուրսը ե անկէ բարձրաձայն՝ իրենց բերած նիւթերուն գովքը կը 

Հիւսէինք կարագ, Հաւկիթ, Հաց, մեղր, զանազան կար կան դա 1լն եր, մածուն, 

ոեբ, պտուղներ, վերքապէս ամէն բար կարէ Մեր ընկերները՝ իրարմէ 

խլելով կը զնէինէ Վաճառորդները երբեք ասանկ Հարսնիք չէին տեսերէ 

Մենք ալ նոյնպէս։ ՈրովՀետեւ Պոլսէն ելած ատեննիս ա մէ՛ն բան սկսեր էր 

ողիլ» րայց աՀա այգ մաըգիկը կարագէն քաշը 8 ղրԼ*ի* մեղր քէնը 6 ղրշ*ի 

կր ծախէինէ Հաւկիթին Հատը կարծեմ Հէնդ փարա էր, և Հաւ մը երկու 

ՂՐՈէ՜2Ւ ծախել կ՚ուզէր տղայ մը, առանց գնորդ գտնելու։ Նոյն իսկ մեզ կը 

խաբեն եղեր, ինչպէս դուրսը սնաց ած Հ վաճառորդներ ը կը պոռային, աւել– 

g ընելով որ իրենց մօտ աւելէ աժան են այղ ամէնը, էն չ որ ճշմարտու– 

Զօրանոցին գուռը բաց էր, և քանի մը Հոգի կրցեր էին դուրս ելլել, 

չՀեաւանալու պայմանաւէ Արդէն պաՀակ զինուորներու աչքը մեր վրայ էրէ, 

7*ազքԷն ալ ոստիկաններ եկեր էին Հսկողութեան Համարէ իյօճասարեանի 

Հետ դուրս ելանք։ Աղուոր ծառուղի մը կ՛երկարեր զօրանոցին մօտ էքն դէպի 

քաղաք, որուն մէկ քանի մասերը որոշ կր տեսնէինք։ Պոլսոյ թրքական. 
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թաղել \հւ ւասւու կ տեսարա՛ն մր, փայտաշէն ու. ցած տուներով։ Ուրիշ բան 

Րի չէր երեւար գրեթէ։ *Բազաքր օղակի Ար ձեւով կը պլորուէր բարճր - սա 

մը շու֊րքը* ք * ա յ Յ րնութիւ-նր չորս դին, շատ ծիծղուն րան մը ունէր։ ֊Ար

տեր կը նշմարուէին աքակողմր, անսահման տարածութեան մը վրայ» p̂p 

գետի մը գոյութիւնը ղգա[ի կը ղաոնար Հաճելի կարկաչով մր որ մինչեւ 

մեղի կը Հասնէր։ Զօրանոցին գէմր, պզտիկ քուրի լեզուակ մը։ Պաղ քուր 

մը ունէր զոր կուշտ մը խմեցինք։ Յետոյ, /Աօճասարեանի Հետ ծ սելով, 

մեր քով գտնուած մէկ, Հատիկ թաշկինակը որ սեփ սեւ րան \ժըն էր դար

ձեր, սկսան ք մաքրելու աշխատիլ։ 

Հայ կթն մը որ վաճառորդներուն Հետ եկեր էր, մեգի մօտենալով Հար– 

ցուց թէ լուածքի տրուելիք րան չունթնք 

•— Ե՛ն չ րան, Հարցուցի։ 

— էթասլիկ, վարտիկ, թաշկինակ**, մենք լաւ կը լուան ք կը պնդէր։ 

էքն գալս եկաւ։ Մէկ ձեռք ճերմակէ դէն միայն կար մեր մօտ» և ան ալ 

կռնաէլնիս։ Լուացքի տալու Համար պէտք էր որ մերկ պատինք։ Ու՛ խեղճ 

ԿԻ՚եը ոՐ լէր կրնար ըմրոնել թէ մարդիկ կրնան րԱալ առանց գոնէ ձեռք 

մր փոխնորդ ճերմակեղենի։ 

Ղյերսր զօրանոցին մէք մեր ընկերներէն ոմանք» մասնաւորաբար 

Արենց ե ուրիշ կուսակցականներ» զբաղած էքն պատրաստելու այն տեսակ 

մը Հաւաքական կազմակերպութիւնը որ ամէնէն մխիթարական և ամէնէն 

պատուաբեր բանը պիտի րլլաբ մեր աքսորի կենցաղին։ Մեր "էք՝ քիչ մր 

ամին արՀեսաի տեղեակ մարդիկ չէին պակսէր։ ՚ կօշկակար» դերձակ, քօ– 

լաճի, խոՀարար, ֆէսճի, են.։ Եթէ ամէն մարդ իր արՀեստը գործ՜ադրելու 

վիճակին մէք դրուէր, պիտի կրնայինք բաւել մենք մեզի։ Գթները պիտի 

ենթարկուէին որոշ սակացսյցերու, որպէս գի շահագործութեան դուռ՛ չրաց» 

ուի։ Թէ՝ անգործներուն զբաղում պիտի Հայթայթուէր ե թէ Ասացեալ» 

նեբը որոնք ար Հեստ մր չունէին» պիաի կրնային իրենց կեանքի պէտքերր 

Հոգալ լաւագոյն պայմաններով։ 

Յաք որդ մէկ երկու օրուան ընթացքին պիտի իրականանար այս աղ

ուոր մտածում ր որ միշտ մեր տիրական մտաՀողութիւսներէն մէկը մնաց 

Ձանղրրիի մէք։ Այգ առաքին օրր որոշեցինք նաև կազմել մատակարար 

մարմին մր որ քաղքէն եկող վաճառորդներէն թեք միայն պիաի լնէր մեր 

ամեն ուս պէտք եղած՛ ամէն բան։ ՈրովՀետեւ շատուոր էինք» կրնայինք 

տեսակ մը աճուրդի ենթարկել մեր գնուՏներր, և նուաղագոյն գթոը պա Հ ան

քողէն միայն դնել։ Այդպէս ալ եղաւ։ | |ք 

խաղքէն՝ կաթսայ, սաներ եւԼ\. բերած էին Հայ բնակիչները» և Պոլ» 

սեցւոց այնքան ծ՛անօթ եղող Համբաւաւոր ձԵբքանիկ Արամրգր՝ ցերեկուան 

Համար Հա/կական փառաւոր փիլաւ մր կր ծանուցանէր, անարդար կա

րագով։ ՜ ՚^ա^՝ 

Արմէն Տօրեան, անկիւն մը նուագաՀանդէս մը սարքեր էր» կ՚երգէր 
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ֆրա%սերէհ, է՚^լ՝ nP Սակայն էլերեւայ թէ mi աճ ութ իւն սլա աճ առեր էր 

բակէն մէք գտնուող կարգ մր զօրականներու։ Հասկցանք որ Հայրենասի

ր ա կ ա ն երգեր կարծած՜ էէն, մինչդեռ պարզ ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն սիրերգներ է լ ՛ ն ։ 

Խեղճ ազան ստիսլուեցաւ երգել ն ա ե \ գերման ազգային քայլերգը, որուն 

ինչ ըլլալը, բացատրեցինք գժգոՀներուն, յայտնելով որ միւս եր զոլածներն 

ալ գերմաներէն են, ե այս պ է ս ով յաջողեց անք ցբուել գ ո յ ա ց ա ծ վատJտպա

ւորութիւն ը ։ f Jv*-

(Շ ար ուն ա կ ելի) ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 

ՀԱՑ ՈՐՐԸ 
Աքսորի ճաւ/քէն հալածական, 
Որք֊՚ու՚նի եղբօրս խայ՚աաուրին 

Դժգոյն Խո գուն, բայց ո՝ է նամէա 
Մութ խորշերու ծաղկէն "կրման, 
Որոնք նոյն իսկ են Հակամէա 

Խ ամրի լ շոգէն արեգականէ ՛՛՛՛ր՛; 

Սառեր են քո՝ւ արբունքներդ ալ 
Աչքերուգ մէ%_ ականակիտ, 
Ուր կը շողան ապակե փայ լ, 
— -fiայ g ոչ ցուրտէ՛ն քու Հոգիի գ։ 

Փո՛ւ ալ այրած շրթներուգ վրայ, 
$)երդ աերեւ մը գօս՝ աշունի, 
Տակաւ երգ մը կը թրթռայ, 
—fiայք դեռ ոչ Խագ, ոչ մա՛նկ ունի** * 

Գուն կը յ ի շ ե ՚ ս , — Հրացանազարկ 
Ը ս պանն ե ցին ^այրիկ(ԷԴ խեգճ, 
՚Քսյրրգ m արին թիւր քերն անարդ, 
Մայրիկիդ ալ դիակը աըիսեգծ*.* 

Կ՚երթաս քագցած, քայլամոլոր* 
Բայց Հոգիդ չէ աննպատակ» • 
Հայ Որսն ես դուն, աարբեր բոլոր 
Որբերէն այս արեւին աակ։ 

Դուն նըման ես ամոլի մը մէ£ 
Արամազդի մրափող շանթին, 
Տէոբ Հեփեսաոսն օբ մը գարբնեց 
Բոլոր ուժ ո էի։ իր եռանդին։ 
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Մրրիկներու աՀհղապար 
Ղ՛ուն ոգի՛ն ես դեռ մանկունի, 
՝Մոկիէով պատուած բո՛ցն ես անմար 
Որ ՀրգեՀներ պիաի ծրնիէքք" 

՛հուն նրլման ես գոռ Հեղեղի* 
Որ օրերԱԳ կէՀ կուտակենք 
Օր մր քեզմով պիտ՝ Հ եղեգի" 
քիշնամիին Հողն ապաքէն**, 

.Այսպէս՝ անձա՛յն, քայլամոլոր 
Կ՛ երթ՜աս գէպի քռւ֊ նրպաաակ. 
Հա՛յ Որբն ես գուն, տարբեր բոլոր 
Որբեր էն տյո արեւին տա կ**. 

կ. էՕՔՍԻՏՏեԱՆ 

twmm « Ի Դ ՇՈԻՐԶ 
ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈԻԹԻհՆնԻԲ 

ւ*ւ • —• 
Հայաստանի Անկախութեան Աս՞եոիկեսւն կօս՞իտէի նախագսւք) եւ. Պէ՜րլհ^ի \J. Նահանգ, 

ներու. նախկի՛ն գեսպան ճէյմս ճէրարտ Հայաստանի բաժանման մասին Դաշնակիցներու, կայա. 
ցուցած որոշուսքներր իմանալուն պ է "յ ^եո֊ագրական դիմումներ կատարած է Անգլիոյ ար տա. 
քին գործերու նախկին նախարար Դ\. Պալֆուրի, եւ. երկուքին միջես տեղի ունեցած են ք)ետեւ„ 
էոսլ րանակցուԹիւններր։ 

(Ա. Հեռագիր) ՝t՝hl2 1 2 փետր. 1920 

Վսեմ*. ԱրթՀըր Պալֆուր, Լոս տօն, 

Հայաստա՛նը բաժան բաժան ընելու, գա շքէն բներ էլն քուած՛ ես իբրեւ 
արտաքին գործերու նախարար ձեր պաշտօնավարութեան ընթացքի՛ս, ինչ֊ 
պէս՝ նաեւ, այնպիսի ատեն մը, երբ դաշնակից լի արն եր ե պետական անձ– 
նաւորռւթիւններ ընդգրկած՜ էխն ժողովուրդներու ինքն որ ո շման սկզբունքը՝ 
իբրեւ իրենց պատերազմական Հիսնական նպատակները։ Մենք մասնաւոր 
ուշադրութիւն գարձուցինք սՀեգլօ՛թրքական դինա գա դարի մէք վեց Հայկա
կան վիլայէթներ յիշուած րլլալուն ե այժմ բնականօրՏ՜ն նեղուած ենք այս 
լուրերէս՝ թէ Դաշնակիցները կտոր կտոր կ՚ընեն Հայաստանը։ Մեր պարտա
կանութիւնը կը նկատենք, իբրեւ. Մեծն Բրիտանիոյ բարեկաեսեր, յայ անել 
թէ քսան Հազար Հոգեւորականներ, ութսուն և Հինգ եպիսկոպոսներ, երկ 
Հարիւր յիսուն քօլէճներու ե Համալսարաններու բրօֆէսօրներ ե. ք 
սուն նաՀանգապեաներ՝ որոնք կը քա տա գովեն ամբողք ական Հայաստանը, 
"վիտի Հրաւիրուին միանալու մեզի Հայաստանի բաժանումը դատապարտե
լու Համար։ Ամերիկացիները արդէն նուիրած են երեսուն միլիոն տօ լար և 

սւ 
՛առա՛ 
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այժմ ալ դիմում կ*ԸԱայ ա՛նոնց նուիրելու ուրիշ երեսուն միլիոն տօլար, 

Հայերուն ի նպաստ։ Գերիշխող Հանրայի՛ն կարծ՛իք կայ այստեղ» որ Ամե

րիկա օգնէ Հայաստանին, կա դմա կեր սլա կան նախնական շրջանին։ Մեր կօ– 

միտէի տասր անդամները իրենց Հետ ունենալով Հիւ՛ղը ն Ր ութ՛ը ու Լ°ճի 

Հաւանութիւնն ալ ստանալով Հեռագրական գիմում կատարեցին նախ առա» 

Հին, որ Ամերկա օգնէ Հա լ աստ ան թնէ Անձկագին կս սլաս ենք որ Աքնգլիա 

լր£°րէս նկատի առնէ Հայկական խնդրի վերարերմամբ Ամերիկայի կարծիքը։ 

ՃԷ-ՐԱՐՏ 

(Պատասխանը) լոնտօ1ւ 26 փեսւր. 1920 

ւԼսեմ ճէյմս ճէրարտ, 

Զեր ֆետր 13-ի Հեռագրին ի պատասխան՝ կը փութամ նկատել տալ 

որ՝ /.— Առա ֆին պարբերութիւնը գրուած՛ է սխալ Հա սկա g ո ղուիԴամբ մը։ ՝ 

Հայաստանի մասին ես ոչ մէկ դաշնագրութիւն 1լնքած չեմ։ 2*—— Ձեմ կըր՜ 

սար ըսր ո՚նել թէ է՚նչո՚ս Հ ամար Մեծն Բրիտանիա պատասխանատու պիտի 

բռնուի քսան Հազար Հոգեւորականներու, 88 եպիսկոպոսներու 280 Համա9 

լսարաններու նախագածներու և 40 նաՀանգապետներու կողմէ, եթէ Մեծ՝ . 

Հայաստան մը չստեղծուիր ան մի քա պէս, որ իր մէք պարունակէ Հիւսիսին 

քիսւսաՀայաստանը ե Հարաւին տտրածուի À մինչեւ Միք երկրական։ Թոյլ 

տուէք ինձ յիշեցնելու ձեզ Հետեւեալ իրողութիւնն երր. /•—Մեծն Բրիտա

նիա Հայ աս un ան ի մէք սէ մէկ շաՀ չունի, բացի այն Հետաքրքրութիւնը՝ որ 

Հիմնուած՜ է մարդասիրական գեսն ի վրայ։ Այդ տեսակէտին իր դիրքը ^իշդ 

այս է* ինչ որ Միացեալ ՆաՀանգներու դիրքր* —| Ես միշտ պնդած՝ եմ, որ 

ե ատեն որ պատեՀութիւնը ունեցած՛ եմ, թէ թրքական կայսրութեան 

նախապատերազմական Հո դա մա սեր ու մէք կացութիւնը րարեփհխելու Համար 

Միացեալ Նա Հանգն երր պէտք է որ իրեն ինկած՜ պարտականութեան բաժի– 

%ը ստանձնեն, պնդած՝ եմ մասնաւորաբար որ Ամերիկա Հայաստանի յանձ

նակատարը ըլլայ։ Դէպքերը սակայն, որոնց վրայ Մեծն Բրիտանիա Հա

կա զգեցութիւն գործ՝ դնելու ի վիճակի չէ* արգիլեցին ալս տեսակէտի իրա

կանացումը ե ուշացուցին թրքական խաղաղութեան կնքումր» որմէ առաք 

եկան խիստ անախորժ արդիւնքներ։ 3*— կը թուի թէ Հայաստանի մէք տի

րող իրերու դրութեան մասին մեծ՝ թիւրի մացութիւն կայ։ Դու՛ք Ձեր Հե

ռագրի առաքին պարբերութեան մէք կը դիմէք ագգերու ինքնորոշման ըսկգ– 

բունքին։ Եթէ այգ սկզբանքր մենք վեր առնենք իր սովորական իմաստով» 

այն է յարգել շրքանի մը մէք այժմ ապրողներու մեծ՛ամասն ո ւթեան կամքէկ 

այն ատեն պէտք է յիշենք նաեւ թէ Մեծն Հայաստանի շատ մը մառերուն 

մէք բնակիչները ճնշիչ մեծ ամա սնութեամբ իսլամներ են և եթէ անոնց թոյլ 

արուի քուէարկել, անոնք անտարակուսելիօրէն պիտի քուէարկեն Հայերու 

դէմէ Ասիկա իբրեւ եզրակացութիւն ներկայացնել չեմ ուզեր, րայց պէտք 

չէ մոռնալ, որ ով որ յանձնաոու կ՚ըլլայ, ձեր բացատրութեամբ» օգնել Հա

յաստանին իր կազմակերպման շրքանին, պէտք է պատրաստուի նաեւ գոր

ծադրելու զինուորական ոյժ։ Մեծն Բրիտանիա արգին մեծ՝ դժուար ո լ– 
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թի լքե՛ն հր կը տեսնէ գործադրման մէք ա ք ս պատասխանատու, պարտակա

նութիւնն եր ուն, գորս թեք սա անձն ած է։ Ան չի կրնար օգնել Հայերուն, որ 

անոնց թէլը բարձրանայ։ Ամերիկա աւելի րարեբաղգ գիրքի մը մէք է այգ 

բանը ընելու, իր ստուար աղգտբնակութեամբ, իր անսպառելի աղրիլրն1/րով 

և. այն պատճառով որ պատերազմը իր ուռերուն Հրայ գրած չէ նորանոր 

պատասխանատւութիւններ։ Ան շատ առատաձեռն և վեՀանձն եղած՝ է դէպի 

ալս բազմաչարչար ժողովուրդը, րայց ես կը կասկածի մ թէ նոյնիսկ ամէնէն 

սրտագին ե առատաձեռն մարդասիրութիւնը բաւական պիտի րլլայ թրքա

կան վայրագութեան ե վատ վարչութեան տխուր Հետեւանքները բառնալու, 

եթէ այգ մարդասիրութեան չմիանայ քաղաքական ե զինուորական օգնո՛ւ

թիւն ր։ Ջեր Հեռագրին կր Հետեւցնեմ, թէ այս. Հարցի մասին իմ ընթացքս 

Ամերիկայի մէք սխալ Հասկցուած է, եթէ ճիշդ է այս, երախտապարտ պի

տի ըլլամ ձեզ եթէ այս պատասխանս Հրատարակութեան տաք։ 

ՊԱԼՖՈՒՐ 

(Եոկոոոգ 1)եո_սյգիր) 27 Փետր. 1920 

Վսեմ* ԱրթՀըր Պալֆուր, Լոնտօն, 

Ա՚եծապէս կը զն ա Հ ատենք ձեր Հեռագրի մէք ցոյց * տուած վեՀանձն 

ոգին։ իբրեւ արտաքին գործերու նախարար ձեր պաշտօնավարութեան ըն

թացքին Հայաստանի բաժանման դաշինքի խօսքր ըրած՝ ատենս, ես մտքի 

սյէք ուսէի Աայքս-Բիքօ գաշնագրութիւնր։ Մենք կր մտածենք թէ Մեծն 

Բրիտանիա և Ֆրան սա արդարանալի չեն, երր Հայաստանի արդարութիւն 

րնելու իբրեւ նախընթաց պայման կը պաՀանքեն որ Ամերիկա օգնէ Հայաս

տանին։ ինքնորոշման սկզբունքին կոչում ընելու իրաւունք չուին Թուր

քերն ու ՚Բիւրտերր* որոնք քարդերով ու տ եղա Հանո ւթի ւններ ով Հայ աս տան ր 

ԳՐԿԵՑԻ՛" ՒՐ Հաք բնակիչներին* ոչ ալ Հայաստանր գերութեան մէք պաՀելը -

ե կտոր կտոր րնելր կարելի է արդարացնել այն Հիման ՝ վրայ, թէ անոր 

կարողութիւնս նուազած՜ է պետռ ւթի ւնն եր ու տնտեսումին պատճառով։ 

Մենք կը Հաւատանք թէ 1878-ին ի վեր Հայաստանի տագնապալի կացու

թիւն ր սերտ կապ ունեցած է շարք մը կարգադրութիւներու Հետ՝ թէև 

բարենպատակ, որոնց մէք անկասկած՝ Մեծն Բրիտանիա խաղացած՝ է առաք– 

նորգող գեր։ 

Մենք կ՛զգանք թէ, եթէ Հայկական –Հարցին մօտենանք Հա մակրո ւ– 

թեամբ ե մեր անցեալի մեղքերր քաւելու մտադրութիւնով, ել եթէ իւրա

քանչիւրս ընծ՜այենք Հարկ եղած ուշադրութիւնը ուրիշներու առանձնայա

տուկ գժուարութիւմներուն, որոնք ՛ժամանակաւոր են միայն, այն ատեն 

կրնանք փրկել Հայաստանր։ Գալով րնակչութեան թիւի խեղբի՛ս* արուես– 

տ ական օրին ստեղծուած ղրութիւնր կարելի է դարմանել ներգաղթով եւ 

արտագաղթով։ 1914ին թրքա-Հա յա ոտանին մէք կար մէկ միլիոն չորս Հա

րիւր Հազար Հալ բնակչութիւե։ Այն ատեն Հայերը կը կազմէին մեծամաս– 

նոլթիլն, կամ րնակչութեան Հա րի լրին քառասուն տոկոսր, իսկ Թուրքերը 

և ՚Բիւրտերր միասին՝ քառասուն և Հինգ տոկոսր։ Հայերու կէսը գրեթէ րր– 
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նայնքուեցան, ե. Հաւս/եւս բար ի ս լածներուն ալ Հարիւրքն երեսունը։ Երթ փա

խստականները Հայրենիք վերադարձողին, երր կով կաս ա Հայ աս տանը մի ան այ 

թրքա-Հայ աս տանին, երր արեւլեան և արեւմտեան Աքն դր կով կաս Էն, Էյւրոպա– 

ւէե,* ֆոքր Ասի այ էն, Ամերիկայիս եւ ուրիշ տեղերէ Հարիւր Հազարաւոր 

Հայեր ներզաղթեն, այն ատեն Հայերը մեծամասնութիւե պիտի կազմեն ալն 

Հողամասեըուն մէք, զորս իրֆնք կր պա Հան քեն։ Այն կարծիքը թէ Ամերիկա 

չուզեր Հայաստանին դրական աջակցութիւն ցոյց տալ, դիւրաւ կր Հեր քուի 

այն փաստերով թէ մեր կօմիտէի թէ Հանրապետական եւ թէ դէմօկրատ 

անդասները, մէշը Հաշուած՜ Հիլգ» Լօճ, Փարքըր» է)ւիլիըմս, Էւի°թ> Պըթլրր* 

Հի՚գըն, Հյիւրմըն եւ ուրիշներ կը քա տա գովեն ՝,այն միտքը թէ Ամերիկա 

Հայաստանին պէտք է տայ ան Հրաժեշտ աքակց ութիւն, որոշ եւ տեւաս 

կան քաղաքականութեամր մը, Հայաստանի կազմաւորման շրջանին։ p Մեր 

պաշտօնական անգործութիւնը վերագրելէ է միայն այն ակնյայտի ան Հը՛ 

րաժեշտոլթեան, որ ստիպուած ենք մեր ուշադրութ՛իւնը կեդրոնացնել մի– 

ազգային աւելի կարեւոր և աւելի ճնշող Հարցերու նկատառման։ Այս 

իրոդութիւնները նկատի ունենալով, ես պարտաւոր եմ ըսել, թէ եթէ Հա

յաստան ղրկուի իր օրինաւորապէս պաՀ ան քած Հողամասերին ե դէպի 

ծ՜ոՎը ելք չունենայ, ինչ որ պատճառ պիտի դառնայ որ իր գաղթական ժո

ղովուրդը Հայրենիք չվերադառնալ և իրրեւ քքսքգխսքը ապրեցնող ազգութիւն 

Հայաստանը մատնուի անկարողութեան, Հայաստանի Ամերիկեան բարեկամ 

ները երբէք պատուաւոր կերպով չ՚զիաի րնդունին այսօրինակ լուծում մը t 

կը պնդեմ որ, ո ե է առժամեայ կարգադրութիւն, ո ո դուք կ՚ընէք, 

պէաք է Հայաստանին ապաՀովէ ելք մը Սեւ ծովուն վրայ ե եՀվ> մը Մի

ջերկրականի վրայ, անշուշտ պէտք եղած կերպով նկատի առնելով 3}ր ան

սայի տնտեսական շաՀերը Հարաւային Հայաստանի մէք» PmJ9 ճան չն ալով 

ամբողք շրքանի Հայկական Հանգամանքը։ Ղ*էպի անգլիական ե ֆրանսական 

ասպետականութիւնը մեր ունեցած Հաւատքը և մեր կշռադատեալ Համո

զումը, թէ անպատշաճ է թոյլ տալ թրքական սպառնալիքին որ գերակշռէ 

եւրոպական քաղաքակրթութեան մի աՀա մուռ կամքը, Հայաստանի պարտա

գրելով նոր զոՀողութիւններ, պարտք կը գնեն մեր վրայ որ ամեն * աԱնը– 

պաստ պարագայ մեկնաբանենք ի նպաստ Հայաստանի*, կը խնդրենք ուրե– 

մըն որ դուք ալ օգնէք Հայաստանին իրականացնելու Համար իր օրինաւոր 

ձգտուՏները, միաժամանակ վստաՀ ՐԱալով որ մենք ալ մեր բաժինը կր 

կատարենք, միշտ մտքի մէք ունենալու այն Հրամայական անՀրաժեշտու* 

թիւնը, որ շարունակական ներդաշնակութիւն կը տի րէ մեր՝ երկու, ժողո

վրդապետութիւներուն մի քել, յօգուտ թէմեր փոխադարձ ղա Հերուն և թէ 

ընգՀանուր աշխարՀի շա Հերունէ 

ճէՐԱՐՏ 

(Պատասխան) դ If^f" 9 ՚ ^ 2 0 

Վսեմ ձէյմս ձէրարտ, 

Նտա շնորՀակալ եմ ձեր ֆետր. 18-ի Հեռագրին Համար, զոր Հա զոր՛ 
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դա ծ եմ արտաքին գործեր ու, նախարարութեան։ թե չէս գիտէք, ամրոդք 

Հարցը այժմ լուրք նկատողութեան կ՚առնուի ]Ա աղա դո ւթեան ժողովի կողմէ։ 

Եթէ առարկութիւն մը չունիք, կը մտադրեմ Հրատարակութեան տալ թէ 

ձեր երկու Հեռա դիրն երր և թէ իմ պատասխաններս։ 

ՊԱԼՖՈՒՐ 

Մ Ա Ր Ա Ծ Ի Ս Պ Ա Ն Դ Ի Ն Հ Ե Ղ Ի Ն Ա Կ Ն Ե Ր Ը 

ՀլԱվընիռւ> թերթի վերջին թիսերէՂ, մէկոձգմէչ Բիէռ Լօթի պարտք 

ղդացեր է անգամ մը եւս Հրապարակ գալ ցոյց տալու Համար որ ինք ան

դրդուելի օր էն կառչած կը մնայ ղատերու ամենին անկարելիին, քար ղարար 

Թուրքերը արդարացնելու Հրէշային գործին։ Մեծանուն վիպասանը իր Համ– 

րաւի ոյժին կրթնած Հեղինակաւոր շեշտով մը կը ճգնի յանցաւոր Հանել 

իրականիս մէք իրեն անծանօթ Հայ ժողովուրգր և պաշտպանել իրեն դարձ» 

եալ էապէս անծ՛անօթ եզող թուրք ցեղը։ 

P* Լ°թի իր յօդուածով անգամ մը ևս կը քան այ ապացուցանել որ՝ 

Մարաշի մէք%Հ ա յ կ ա կ ան քարդ տ ե գ ի չէ ո ւ ն ե g ա ծ րնաւ, Հա

յերն են որ ֆրանսական զօրքի տարազին տակ դիտմամր խառնակութիւն 

առաք րերած են, սպաննելով մեծ թուով Թուրքեր և նոյն իսկ Յոյներ \ 

Նորութիւն ՐԼէալով, այս անգամ /»• Լօթի անգլիացիներու մատը կը տես

նէ գործ՜ուած՛ եղեռնին մէք, որովՀետեւ իր ստացած՝ լուրերուն Համեմատ 

սպաննուած՝ Ֆրանսացիներր անգլիական գնդակներէ և ռումբերէ զար

նուած՝ են։ 

Մեզի չսլա տ կամնի ր այս վերքին վարկածքն քննադատութիւնը ընել, 

բայց ՈՐ կր է1°ՐաԲ°րի ՀայոՏ 4Րայ եղած ՞անՀեթեթ զրպարտութեան 

կարելի Է իսկոյն քրել զայն մէք բերելով /», Լօթիին աւելի իրազեկ, Ֆրան

սացիի մը» Մ արաշի կռիւներուն մասնակցող զինուորի մը յետ ա գայ նամա

կը զոր թարգմանելով նոյնութեամբ կ ՛արտատպենք <ձլ Հիւմանիթէյ> $՝որթի 

բշ. 8 Ապրիլի ք^ի՚-Ի^» Յռյ& տալու Համար թէ վերք թե քարդերու դրդիչները 

ոալր պէտք. է • փնտռել։ 

ֆ 1 '• - ՝ ՚ ա ա ԱՏԱՆԱ. 29 Փեար. 
ՀլՀիւմանիթէգի սիրելի ընկերներուն, 

կ՛ուզեմ որ գիտնաք թէ՝ ինչպէ՞ս կատարուեցաւ Մ արա շի սպանդր 

(l)OUCherie) ի՚նչպէս յկո կոչենք մենք, արշաւախումբին մասնակցողներս։ 

Այնտեղ կո ըսուած կամ վիրա լոր ուած Ֆրանսացիներու թիւը կա

րելի է ըոել՝ Հազարի կը Հասնի։ 

Պատերազմի րնթացքին, երբեք այնքան տանք ուած չէինք» ոչ թէ 

թշնամիին կրակին այլ անօթութենէ և ցուրտէ։ 

Մտաբերեցէք անգամ մը որ առաքին Հանգրուանին 20 ֆիլօմէթր 

ճամբայ կտրեցինք 80 սան դի մէթր ձիւնի մէք է» երկրորդի Հանգրուանին 20 
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քիլօմէթր ճամբայ 60 սան թի մէթր ձիւնով։ Երրորդ Հանգրուանը 40 քհէՕ՛ 
մէթրի Հա սա ւ և ձիւնը միշտ կ՚իքՀոէր* 

Ս՛արա շի առ քև. Հասնելով, ռմբակոծեցինք քաղաքը որ ստացաւ 7 ծ՛նոց 
թնդանօթի 700 Հարուած ու ՀրդեՀի մատնուեցաւ։ 

Յետոյ Հարկ եղաւ ետ քաշուիլ կռուելով, ինչ որ ամենին դար Հուր ե՛ 

Դեռատի կիներ, երախաներ եւ ծերեր (խօսքս Հայ բնակցութեան մա՛ 
սին է), որոնք Հետեւեցան ֆրանսական նպՀանքին, մեռան ձիւնին մէք զոՀ 
երթալով ֆրանսական Հրամանատարութեան որ թուրքեբր անոնց դէմ գբգռեա 
լէ վերք ոչինչ ըրաւ զանոնք փրկելու Համար։ 

Այս նաՀանքը սոսկալի եղաւ, իւրաքանչիւր 10 մէթրի վրայ մեր ըս* 
պաները առնուազն մէկ մաՀ կը Հաշուէին։ 

Ֆրանսացի մայրե՛ր խորՀեցէք ասոնց վրայ։ 

Հապա խեղճ սենէկալցինե՚րը, քանինե՜ր ինկան գնղա1լներուն տակ 
կամ ցուրտին մաՀացան։ 

ՍՀնօթութենէ կը մեռնէինք։ Դադարի ատեն թիի վրայ քիչ մը ալիւր 
կ՚եփէինք։ ՝ իւ մեզի կ՚ըսուի թէ, սպաները կուզեն նոյն բանր վերսկսի լ 
Ապրիլ ամսուն* ֆրանսացի ժողովուրդը պիտի ուղի՛ դեռ Համակերպիր 

Այս քստմ՛նելի արարքին ականատես 

ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ 

Ա Զ Գ Ե Ր Ո Ւ Ը Ն Կ Ե Ր Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ Ը 
եԻ 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ո Գ Ա Տ Ա Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 
Հ^ՊՐէլ հէՐահՒ °Ր* Փարիզի մէք գումարուեցաւ Ազգերու Ընկե

րակցութեան իյորՀուբդը, որ իր օրակարգին վրայ ունէր գլխաւորաբար Հա
յաստանի Հոգատարութեան Հարցը։ 

իյորՀուբդը որոշեց որ Ազգ* Ընկերակցութիւնը ստանձնէ Հայաստանի 
Հոգատարութիւնը, և այս նպատակէ իրագործման Համար լ ար մար նկատեց 
խնդրել Դաշնակիցներու Գերագոյն ի) որ Հուր գէն, որ Հայաստանի Հոգատա
րութեան գործադրութիւնը յանձն ուի չէգոք պետութեան մը։ 

•֊–ա ՚ Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Ր ՚ Ա Ն Ա Կ Ը ^ ՜ 
ՀքԻայմըզՖ Հաւաստի աղբի լրէ կը տեղեկանայ թէ՝ Հայկական բա

նակները գրաւած են Զան դե գուբն ու %ար արաղը։ 

Ծ* Խ+— Այո լուրը ստուգելու Համար դիմեցինք Հայաստանի Հանը*. 
Փարիզի Պատուիրակութեան ուր մեգի յայ տնեցին թէ ո և է պաշտօնական 
լուր չունին այգ մասին։ 
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, ֊ , ՜ ՛ « ՛ 

Յայտ՛նի գործիչ Տիկին Զապէլ Եսաեանէ սաասուած է Հետեւեալ Հեռա

գիրդ 

ԱՏԱՆԱ, i Ապրիլ 1920 

Կիլիկէոյ կացութիւներ շատ ծ՛անր է ։ քրիստոնեայ բնակչութիւնը վը– 

տանգի մէք է ։ թուրքերը դաշտ ի քած են ե կ ՝ սպառն ան Ատ ան այ ի, քԻարսու– 

սի9 Ա՛ եր սին ի։ Հայ կամաւորական խումրեր կազմուած են օգնութեան Հաս

նելու Համար Հաճրնի, Սիսի ե Աման ո սի շրջականեր ուն։ Հայոց ունեցած 

միքոցներր անրաւական են վտանգքն դէմ։ &ատ մտա Հոգ ենք 2000 որբերու 

վիճակի մասին։ կ՛ուզենք սրբերը փոխագրել ապաՀով վայրեր, կիպրոս 

Եգիպտոս ե իզմիր։ ԱՀնՀրաժեշտ ե կարևոր է Բրիտանական կառավարութե

նէն արտօնութիւն ստանալ։ կր խնդրենք դիմումներ ընել։ Փոխագրութեան 

միքոցնեբ չուն ինք ստիպողական պարագային։ կր՝ խնդրենք նաև մեզի տրա– 

մագրուած նաւեր ունենալ, ֆրանսական կառավարութեան արտօնութեամբ 

որբերու փոխագրութեան Համար։ 

ք ԷՆԱՄԱԿ Կ Ի Լ Ի Կ Ի Ա Յ Է Ն 

Ատանա 21 Ա՝ արտ*— Մ եր ստացած ստոյգ տեղեկութեանց Համաձայն, 

թուրք չէթիներր յաքողած են կտրել Հաճրնի և ՎաՀկայի Հեռագրաթելերը։ 

կ՚րսուի թէ Հաճրնի վրայ արշաւող Միլլի, ուժերր իրենց Հետ ունին 

նաեւ թնդանօթներ։ Տեղւոյս ոստիկան զինուորներու մէկ մասր իրենց.՝; զէն

քերով ան Հետացա ծ ըլլալուն կր կարծուի թէ անոնք միացած՝ են չէթինե– 

. բուն։ Ա՝եր սին ի քաղաքապետարանի պատին վրայ փաքցուած է թուրքերին 

ազգ մր սա ո բա գրուած Մերսինի Միլլի քօմիթէին կողմէ որուն մէք կ՚րսուի* 

«Արթնցէ՛ք ո՜վ քհուրքեբ, դուք անցեալի յաղթական կայսրութեան 

մր զաւակներն էք* վատ քրիստոնեանեբը կիլիկիան մեր ձեռքին խլել կուզեն* 

անոնք անցեալի մեր ստրուկներն են և մեզ Համար օրուան մր ղուրպանցու։ 

Առէ՛ք զին քերնիդ ու մէկ յարձակումով դուրս րրէք այս վատ անա Ատուած

ներ ր մեր սիրելի Կէլիկէային^է 

Այս ազդր գրուած՝ է ոտանաւորի ձեւով և լեցուն է քրիստոնեսներու 

դէմ նախատթնքներով։ Ամրոդքութեամր թարգմանուելսվ յանձնուած է քա

ղաքիս կառավարիչ Պ* ՝ԲՈէ֊լէէ$ 

Հայ կամաւորական ումեր րնդՀարում մը ունեցած են ՝ Հարունիէի մէք 

Միլլի ուժերուն Հետ, որոնք կորսնցուցած են 38 Հոգի, իսկ մեբիններին 8 

Հոգի վիրաւորուած կայ։ 

Տեղւոյս փոխ ոստիկանապետի պաշտօնին կոչուեցաւ Պ՛ ^րՒգ՚^Ր 

լաքեան որ ասկէ առաք կր վարէր գլխաւոր քօմիսէրի պաշտօնր։ 

Միլլթներր որոշած են մեծ Համագումար մը ունենալ Նիյտէի մէք* 

Մուսթաֆա կէմալի կողմէ ղրկուած մասնաւոր գործակալներ սկսած՛ են կա

մաւորն եր Հաւաքել սրպէսզի Կիլիկեան օտար ուժերին վեբագբաւեն։ 

*** 
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Այս պաՀուս Փարիզ գտնուող Հայ կրօնական պետերուն, Կիէիկիոյ Տ* 

ԱաՀակ կաթողիկոսին, կ» Պոլսոյ S* Զաւէն Պատրիարքին և Հայ Հռոմէա– 

կաններու ներկայացուցիչ Նազլեան եպիսկոպոսի ի պատիւէ պատւոյ ճաշ 

մը սարքուեցաւ անցեալ Հինգշաբթի գիշեր Լ է լ ս Ի թ ա < ս Ի ա պանթո֊ 

կին մէք յանուն Փարիզի ֊Հայ գաղութին։ 

՛կրօնական պետերը շ՚րքապատած Էին ՊՊ. ԱՀարոնեան, Պօղոս %ու– 

՛պար, Գյոբատուկեան, Էգնաեան, ՚Իէլէկեան, ՚Բիպարեան Հայր Աուրբ, Վ. 

քԻէքէեան, Չօպան՚եան, %. Գալրպճեան և. Փարիզի՝ Հայ գաղութին բազմա
թիւ ընտրեալներ։ 

ճաշի միջոցին առաքին անգամ խօսք առաւ Փարիզի Հալոց Հոգեւոր 

Հովիւը ՛Ք ի սլար եան XF* Վ['Դ՛ ե յանուն & իր Հոտին ողքունեց Հոգեւորական 

պետերն և յայտնեց Թէ Փարիզի Համար աննախընթաց բան է կաթողիկոս 

ու Պատրիարք Հի՚֊ր ունենալ իր ծոցին մէք։ 

Պ* Պօղոս Ղքուպար Ֆրանսերէն ճառ մը կարգաց որուն մէք JnJu կը 
յայտնէր թէ Ազգերու Ընկերակցութիւնը շուտով ձեռք պիտի առնէ Հա
յաստանի Հոգատարութիւնը։ 

Պ* Ա* ԱՀարոնեան խօսեցաւ իր այն յուղիչ ճառերին մէկը, որ կ՛ելեկ

տրականացնէր ամբողք սրաՀը։ Հայաստանը, ըսաւ, ծնաւ այն օրին՝ երր 

բոլոր Հայերը անխտիր ըսեն մենք Հայ ենք և միացած։ Մի՝ զարմանաք 

աւելցուց, թէ Հայաստան ՝ անկախ Հռչակուած է, ես կը զարմանամ թէ դուք 

կը ծափաՀարէք երբ ձեղ կը յ այտնուի թէ Հայաստան անկախ է ։ Ոչ մէկ 

ադգ, ոչ մէկ ժողովուրդ այնքան արժանի է ադատութեան որքան մենք։ Պ– 

ԱՀարոնեան կոչ ըրաւ բոլորին աւելի ամուր կապերով միանալու։ 

Ղյաղլեան եպիսկֆ միութեան անհրաժեշտութեան մասին խօսելով ա– 
ւելցուց թէ Հայը որքան ատեն որ միութեամբ ու Համերաշխութեամբ կ ՛ապ
րի այնքան ատեն չի մեռնիր Հակառակ բոլոր տանքանքներու ու տառա
պանքներու։ 

Պ* Ա* Qo պան եան, պէտք տեսաւ ըսելու թէ թէե փոքրիկ՝ վէ-֊^եբ ու 

անՀամաձայնութիւններ կան կամ եղած են, բայց բոլոր Հայերը Հայրենիքի 

ազատագրումի գաղափարին շուրք միացած են ու Համերաշխ։ 

ճառերու ամենին Հետաքրքրաշարժ ե արդիւնաւոր մասր սկսաւ երբ 

Զաւին Պատրիարք ոտքի ելաւ և քիչ մը կատակի քիչ մը գործնական ձե– 

ւով Հասկցուց թէ այս ճաշերն ու ճառերը փոր չէին կշտացնէր, թէ պէտք 

էր որ Փարիզի Հայերը իրենց դրական Համակրանքը յայտն էին ազգին։ 

Սա Հակ կաթողիկոս աւելի առաք անցաւ և ըսաւ «Մենք եկած 

ենք տառապանքներով ու ցաւերով լեցուն և ձեր այս ճաշերը սպեղանի 

մը անգամ չեն կրնար տալ մեր վէրքին։ էս վաղը կամ միւս օր կը մեկ– 

նիմ, ի՛նչ պատասխանեմ քարղուած ու Հալածուած ցեղիս, Ատանա ապաս

տանած խեղճ Հայութեան Հարցումին, թէ «ի՞նչ բերիր մեգի– ի՞՚ոՀ ԸՐՒ՛" 

Փարիզի Հանգիստ Հայերը» էւ ես ստիպուած եմ դառնալ ձեռնունայն»։ Ծե– 
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բունի Կաթողիկոսի այս խօսքերր շատ խոր տպաւորութիւն թողուցին և 
Պ> –Բէլէկեան իսկոյն բացաւ Հանգանակութիւն մր ի նպաստ Կիէիկիոյ աղէտ– 
եալներու։ 

ԿԻԷԻԿԻՈՅ ՀԱՄԱՐ 

Ա. Համբարձումեան 10,000 Ա– Կէվրէկ ՏՕՕ 
՛Բէլէկեան Խան տօօօ էգն ա եան ՏՕՕՕ 
Ադամեան J f & £ 1000 3՛ Տարաեան 1000 
3՛ Պօյեաճեան 1000 Բուլճեան եղբարք 2000 
Ա՛. Ներսէսեան . 1000 Գ՛ Կէվրէկ ՏՕՕ 
Վ. Աար գի սեան 1000 Գ» ՀամաՍճեան 1000 
Լ. կիւմիլշկերտան 1000 կ. Wանիսալեան ՏՕՕ 
Ա՛ ճէվաՀիրճեան 1000 Տէր ՕՀանեան 1000 
ի. ԱաՀակեան 1000 , Խ՛ Ներսէսեան 2000 
Վ. թ՚ագւորեան ՏՕՕ է). ՀամաՍճեան 1000 
3՛ Մարկոսեան 1000 Փարիզի Բարեգործ՜. ՏՕՕ 
Պ՛ Համբարձումեան 2000 կ. Նիկողոսեան ՏՕՕ 
Ա. ղօնչէկիլլ 1000 Մ ՚ Մինասեան 2000 
Գալրպճեան եղբարք 2000 . Լ. Պօշնակեան 200 
Զ՛ Պաս մաճ եան 1000 Գ. Բապուճճեան ՏՕՕ 
3՛ Գարագա շ եան 1000 ՚Բիպարեան Հ. Ա. 200 
Մանասէ Գալհւստեան ՏՕՕ Օր. Հեղինէ Մելքօնեան տօ 
Տօքթ. Գօլօլեան 800 ՀայուՀի մր 20 

Տ4.470 

Համառ իսկոյն 

Գումար 
Այս Հանգանակութիւնը ղուրսր եւս շարունակելու Համար 

յանձնախումբ մր կազմուեցաւ բաղկացած՛ ՊՊ՛ Ա՛ Համբարձումեանէ կ. Նի 
կողոսեանէ ե 3՛ Պօյաճեանէ։ կարգը եկած՝ էր գաւառի կարօտեալներուն 
որոնց Հոգը կր ծ՜անր ան այ կ. Պ ոլ ս ոյ Պատրիարքարանին վրայ։ ք)աւէն 
Պատրիարք բացաւ Հանգանակութիւնը։ 

ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՄԱՐ 
Ա. Համբարձումեան 
- Գալրպճեան եղբարք 
Լ. կիւմիւշկերտան 
Ադամեան • 
3՛ Պօքաճեան 
Մ՚ Ներսէսեան 
Ա. ՃէվաՀիրճեան 
Ա. Ղօնչէկիլլեան 
Զ՛ Պ ա 11 մ աճ ե ան 
3՛ Գարագաշեան 

1Տ.000 
moo 
1Տ00 
1Տ00 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Մանասէ Գալուստ եան 200 
3. Տարաեան 1000 
Վ. Սարգիսեան 1000 
Բուլճեան եղբարք 2000 
3. Մարկոսեան 1000 
Խ. Նեբսէ սեան 2000 
Խ՛ Համամճեան 1000 
Կ. Նիկողոսեան ՏՕՕ 
Ա՛ Կէվրէզ ՏՕՕ 
Գ. Կէվրէկ ՏՕՕ 

ԸնղՀ. գումար 36,700 
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էթատ ՛նշան ավելի էր գովելի ազգասիրութիւնը Պ* ԷԱրմենակ Համբար 

ձումեանի, որ զոյգ Հանգանակութեանց ը՛նթացքի՛ն 10 Հազարով 1օ Հազա

րով կը պատասխանէր միլիոն ատ էրն եր ու ՑՕՕՕխն ե 2000ին գէմ։ Հյատ Հա՛ 

մեստ էր Պ* Ա* Համբարձումեան Րայց "֊ այնպէս թող ՛ներէ մեզի Հրապա

րակաւ ևս շնորՀաւոբելու գինքը։ 

Ուրախ ե՛նք» որ ինչպէս ցոլց տուած էի՛նք մեր նա խան ձե ալ խմբագ

րակա՛նով, Հոգեւոր պետերր գիտցա՛ն Փարիզի մէք լաւագոյ՛ն ձեռնարկ մը ընել 

յօգուտ ազգիս և Փարիզի Հայ գա ղաթը ասով պիտի կրնայ իր մեղքերը քա՛ 

ւել և իրաւունք ունե՛նալ ըսելու Համար, թէ Հայրե՛նիքի կարօտութեա՛ն մեծ 

ՀրղէՀիս մէք կրցած է գաւաթ մը քուր ՛նետել։ 

Դիտողութիւն մը սակայ՛ն որուն անկեղծութեան մասի՛ն վստաՀ պէտք 
է ըլլաս այս սեղանը կազմակերպողները։ 

Նմանօրի՛նակ Հաւաքուսսեր Հապճէպով, բերնէբերան կամ Հեռաձայնով 

չե՛ն ըլլար» նուազ կը յա քողին։ Հաւանականաբար շատ մը Հայեր վշտացած 

ալ են որ իրենց լուր չէ տրուած– Հայեր՝ որոնք մեծ Հաճոյքով պիտի ու– 

զէին մասնակցիլ այս սեղանին, վճարելով իրենց ինկած բաժինը ե մանա

ւանդ լալևօրին մասնակցելով Հանգանակութեան։ % Թէե այս Հանգանակու

թիւնը դուրսը պիտի շարունակուի, րայց մենք Հաւատացած ենք դառն 

Փորձութեամբ, որ Հոն, տեղին վբայ, շատ աւելի յաք ող և արդիւնաւոր կ՚ըլ

լար ան։ 

ՀԱՇՈԻԵՏՈԻՈԻԹԻԻՆ ՍԼ 

Ֆրան սա Հայ կամաւորն եր ու նպաստող ընկերակցութիւնը կը խնդրէ 
մեզմէ Հրատարակել Հետեւեալը* 

ԲԱՐԻԶ. 29 Մարա 1920 

Փարի զա Հայ գազութր ընգՀանուր ժողովի Հրաւիրուեր։ վ աոժամեայ 

յանձնախումբի մը կողմէ, 17 Ա* արտ 1018ին Հիմը դրաւ ֆրան սա Հայ 

կամաւորներու Նպաստող Ընկերակցութեան որուն Համար գաղտնի քուէ– 

արգութեամբ ընտրեց եօթր ան ձերէ բաղկացած վարչութիւն մը։ 

Վարչութիւնը 24 յօդուածներով ծրաղիր-կանոնադիր մը մշակեց և 

ներքին գործոց նախարարութեան մօտ Հարկ եղած պաշտօնական դի

մուէ/հերն ու ձեւակերպութիւնները կատարելով՝ ընկերակցութիւնը 2յուն

ուար ւԱւՕին ներքին գործոց նախարարին ճանչցուեցաւ իբրեւ e u V T C d o 

guerre» ա յ ս նաՐԳՒ ընկեըակցութիւններու օրէնքին վեր ապա Հա ծ բոլոր 

առաւելութիւնն երին օգտուելու Համար։ 
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Ընկերակցութիւնը ունեցաւ մինչեւ 103* ան դաւէ։ Ամսավճարները ո կը՝– 

սան գանձուիլ 1918 ապրիլ աժիս Էն մինչեւ 1919 Յունւար, այսինքն միայն 

ութը ամիս։ Արդէն, շաա քիչեր իրենց պարաքր կատարեցին մինչեւ– այգ 

թուականր։ Բացառութիւն Հաշուելով Հաճոյքը ունինք արձանագրելու 

Հոս, որ եօթը անդամներ գտնուեցան որոնք մինչեւ վերքը Յէ Ա՝արա 1919, 

այսինքն մինչեւ բոլոր գանձումներուն վերքաւորութիւնր, իրենց պարտա

կանութիւնը լԷու[Է կատարեցին։ 

իւրաքանչիւր Հայ կամաւոր 30 ֆր* կ՛ստանար երր արձակուրդով 

Փարիզ վերադառնար, վիրաւորեալներուն առանձնապէս գրամ կ՚ուղար– 

կււէր։ Բացաստի, Վարչութիւն ր նախաձեռնութիւն ր ստասձնեց 1919 Յուն– 

վար 19ին՝ \Jնունդի առթիւ՝ վաթսունի մօտ՝ կամաւորներու պատուաճաշ 

մը տալ շնորՀիւ Պ՛ ՜Բէլէկեանի առատաձեռնութեանt 

Ընկերակցութեանս նպատա1լնեբուն Համար նախատեսուած էր ամ

սական 1000 ֆրանքի պիւտճէ, մր, մինչդեռ արձանա գրուահ՝ անգամներ ուն 

տալիք ամսավճառեերուն գումարը 730 ֆրանքի միայն կը Հասն էր։ Ծրա

գրուած՜ էր նաև առն ո ւա դև 3000 ֆրանքի պաՀեստի գումար մր ունենալ 

ր է ֆ օր մէներու ե է է ԱԼ է Ը էներու, յատկացուելու Համար։ Անկարելի 

րլլալով. անգամավճառներու գումարը բարձրացնել, որոշուեցաւ նուիրա

տուս ւթիւններէ գոյացած գումարներ ր ծախսել ե յետոյ սարքել գեղար

ուեստ ական մեծ՝ երեկոյթ ՛մը՝ Հասոյթը է Ւ է ր է ^ ա յ գինուորներուն յատ

կացուելու Համար։ Ա յգ գեղարուեստ ական երեկոյթր տեգի ունեցաւ 13 

Ապրիլ 1919ին և զուտ շաՀ բերաւ 10689 ֆր. 13 սեգ.։ 

Այդ թուականէն (13 Ապրիլ 1919) մինչեւ վերքերս, ֆրանսական 

ճակատէխ, Եիլիկիայէն, Ա*արօքէն կամ Ալճէրիէն վերադարձող ամէն լ ի– 

պ է ր է ֆրան սա Հայ կամաւոր ստացաւ 130 ֆր*։ Ընդամէնը 90 Լ է պ ե ր է 

ո ւն եցանք ։ 

իր Մարա 29ի նիստին մէք, վարչութիւնս նկատելով որ ծրագիր– 

կանոնագրի առա քա դրած բոլոր ն պա ա ակն երր իրագործ՛ուեցան ե թէ այլևս 

ֆրան սա Հա ք կամաւոր գոյութիւն չունի, որոշեց լուծ՛ուած՜ Հռչակել ընկե

րակցութիւնը և այս որոշումը պաշտօնապէս Հաղորդել ֆրանսական ներ

քին գործոց նախարարութեան,— որուն Հակակշռին ներք եւ կ*էյն ար ընկե

րակցութիւնս իբրեւ O e u v r e d e g u e r r e » — ի ն չ պ է ս նաև ՓարիզաՀայ գաղութին 

մամուլի միքոցով։ Արդէն, ամէն վեց ամիսր անգամ մր վարչութիւնը ըն

կերակցութեան դրամական $է գործառնութեանց մանրամասն Հաշուեկշիռը 

ուղարկած՛ է Փարիզի թ ր է ֆ է տ Ը է* ° L Ւ "fà* 1ք^^աէս °Ը^սՔԸ կը պա– 

Հանքէ։ Ասոր Համար կանոնաւոր տոմարներ բռնած՝ է զոր նուիրատու 

Հայրենակից՛ներու ՛և անդասներուն տրամադրութեան տակ կր դնէ վարչու

թիւնը։ 

Մեր բարոյական և նիւթական" Հաշուետուութիւնր ներկայացնելով 

ընկերակցութեանս յարգելի անղամներուն և նուիրատուներուն, կուգանք ՝ 
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ւ ան ո ւն ֆրանսահայ կա մաւորներուն մեր խո՜րին շնորՀակալութիւնները 
յայ անել ամին անոնց որ նսլաստեցին Ընկերակցութեանս նպատակներուն 
յաքոդո ւթեան։ 

Ի դիմաց ֆրանսահայ կամաւորներունպաստող Ընկերակցութեան 

գ անձ ապաք) քարաոսդար^աշուապաքյ Նախա գ ահ 

ՅՈ^ԼՍՒՓՏԱՐԱՅԵԱՆ ԳՈՒՐԳէՆ ԹԱձՄԱԶԵԱՆ ՏՕՔ&. ՚նԱՏԱՐՈՍԵԱՆ 

>—< 

ՖՐԱեՍԱՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՆՊԱՍՏՈՂ^ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

1 ՄԱՐՏ 1918է*ն ՄԱՐՏ 1920 

ՄՈՒՏ* 

1913 սուիրատւու– 

թիւնք (4000 ֆրանք 

Անանունէ մը, 1130 

ֆՐ* Թիրեաքեանէն, 
ևւն.) 
Ամսավճար 

՚ Փոխառութիւն 
Տոկոս 

1919 Նուիրատու» 
ութիւնք (3000 ֆր. 
Հէլէկեանէն) 
Ամսավճար 

ԸնդՀ. Հասոյթ նուա

գահանդէսի 

1920 Ղ/ուիրաաուու՛ 
թիւնք 

Զռդէ Հեղրնկ. իրա– 

ւոււնքգե 

Ֆր* 

6190.30 
6313. 

700. 
100. 

3900. 

460. 

13167.1ճ 

281.13 

174.90 

ԸնգՀանուր գումար 31494.30 

1918 Բեոմիսեօնէր 
Վիրա ւորեալներու 
Րէֆօրմէնեոու 
Վճարում փոխառու՛ 

թեան 
Արտակարգ օգնութիւն 
Աախք 
1920 Բէրմիսիօնէր 
Վիրա ւորեալներու 
Բէֆօրմէներու 
Լիպէրիներու 
Պատուաճաշ 1ւ օգ՛ 

նութիւն 
Ծախք, որուն 2477 

ֆր» 90ր նուագահանդէ
սին Համար (սըաՀ՝ 770. 
30, տպգր. ❁ 280.1-ծ\ ար՛ 
թիսթ եւնուագ 812.10, 
Հեղինակի իրաւունք են. 
613.03) 

1920 Լիպէրէներու 
Ծախք 

ՄՒէտուկին մԷԼ պատ
րաստի դրամյանձնուած 
Աղգ. Պատուիրակու– 
թեան 

Ֆր* 

4օՅՅ. 
1921.33 
2333.93 

700. 
170. 
362.90 
673. 
430. 
190. 70 
1187. 

3600. 

2647.90 
J293. 
134.40 

31088.40 

406.10 

31494.30 
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ԿԱՐԵԼԻ՛ կ ՀԱՐՑՆԵԼ 
Անցեալ տարի, Ազգ* Պատուիրակութեան ե Հրաւէրով Համագումարի 

շէնքին մէք 
Հաւաքուեցան փա րի զա Հայ գա գութէն շատ մր անձնաւորուէ 

թի ւններ ե լսելէ վերք Հայոց կրած տառապանքներու ու անոնց ունեցած 

կարօտութեան և կարիքներու մասին Ազգ* Պատուիրակութեան ճառերր և 

աեզեկոլթիւնները, որոշեցին միանուագ նուիրատւո ւթի ւններէ զատ ազգային 

տուրքի սիստէմր ընգունիլ Փարիզի մէք ես։ 

Չխօսինք ազգ* տուրքի րնղՀատման յայտնի և անյայտ սլա աճառներու 

մասին առ այժմ, անցնինք ուրիշ կարեւոր իրողութեան մր։ 

Աքգ օրր Հ աւարումին մէք Պ* 3* րնճուճեան իր և իր եղրօրր անունով 

խոստացաւ կարգ մը Հայկական արժ՜էքաւոր Բնութիւններ նուի՛րել օրուան 

նպատակին։ նուիըատւութիւնը ծափերով րնղունուեցաւ ու թերթերու մէք 

ծ՛ան ո ւցո ւեցաւ։ Աքդ °բէն ի վեր ինճ ո ւճ եան եղբայրն երր կ՛սպասեն որ նպաս

տամատոյցի պատուարժան անգամները գան և ստանան վերոյիշեալնուէրներր։ 

Այժմ կարելի* է Հարցնել թէ ե՞րբ վերք պիտի արուի ֆարիզաՀայ գա

ղութի ազգային գործերու անիշխանական այս վիճակին։ 

Մենք տանք պատասխանը։ 

Որքան ատեն որ ֆարիզաՀայ գ աղութէն Գընտրուած, ու անոր պա

տասխանատու իշխանութեան մր գոյութեան տեգ անպատասխանատու (թէև 

պատուաւոր) մարզիկ անցնին ամէն գործ՜ի գլուխ ե որքան ատեն որ գա

ղութը Հանդուրժէ այս անկանոնութեան, այս ազգավնաս դրութիւնը պիտի 

շաբունակուի միշտ։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ե Ի ԶԱՆԱԶԱՆ ԼՈԻՐԵՐ 
* ^tlbk.bnJ F^Zi* առաքելսւթիւնը մէկ տարուան ընթացքին իր 

գարմանատուններուն ե Հիւանդանոցներուն մէք դարմանած է Ց Օ Օ Օ Օ կա
րօտեալ Հայեր։ 

* Հայկական կառավարութեան 3 0 0 , 0 0 0 սնգէ ոսկիի նուիրատւութիւն 

մր ընող Պ* ^րէգոը Մելքոնեանի եզբալրր իր ամրոդք Հարստութիւնը ազգին 

կտակած է ։ 

* Եգիպտոսի Մաթոսեան տունր 1000 եգպտ* ոսկի նուիրած է Աէ[ի՜ 
կիոյ ազէտեալներուն։ 

* %ոյնպէս Աղէ քսան դրի ալէն Պ* Արմենակ կամս արա կան 1000 եգիպտ. 

ոսկի նուիրած՝ է այս նպատակին Համար։ 

* ՊուլկարաՀայ Համագումարին կողմէ գիմում եղած ԸԱալով Աերպ 

կառավարութեան, ալս '[tyïfàn ազատ արձակած է բոլոր Հալ զոբէ^^ԲԱ 

Ա զանոնք փոխադրած՛ է Ա երանիկ, իրենց ծննդավայրը վերադառնալու Համար։ 

*\Պոլսոյ մէք անծանօթ գնդա1լներ մաՀացուցած են ՎաՀԷ իՀսան 

անուն տխրաՀռչակ լրտես մը։ 

* Հայաստանի Հանը. Պէբլթ՚ի Ը"Դ^* Հիւպատոս նշանակուած է Պ* 

Աւետիս Աւետիքեան։ 
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* Թուրք ազգայնական՛ներու– աւա– 
զակախմբերը Պարտիզակի մէք ևս 
թափանցած ըլլալով տեղւոյն բնակ– 
չութիւնը ստիպուած է Հեռս/նալ գիւ՛ 

* Թուրք կառավարութիւնը. որո* 
շեր է ԱՀնատօլուի պարպոԼած տեղերը 
լեցնել իսլամ գաղթականներով և ար՛ 
գին 32000 թուրք գաղթականներու 
փոխագրութեան Համար միք ո ցն եր կը 
խորՀի։ 

* Հայաստանի Հանը, ելեւմտական 
նախկին նախարար Պ. էնֆիյէճեա՚ն և 
խորհրդական Պ– Բիրանեան Ամերի՛ 
կային Փարիզ վերադարձան։ • 

* Ամերիկայի մէք բացուած ազգ. 
Հանգանակութեան 48000 ֆր. նուի՛ 
բա ծ է Պ* Տիգրան *Բէլէկեան։ 

* Փարիզի իրաւաբանական Համա
լսարանիս ընթաց աւարտ Պ* Արմենակ 
Ս ալմաստ եան լաքողապէս անցուցած 
է իր տօքթ օբայի քննութիւնն երր։ 

Մեր շնորՀաւորութիւններր։ 

<ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳ»Ի ԹԵՐԹՕՆԸ 

S առաք ի կայ թիւով կ՚սկսինք Հը՛ 
րատարակել մեծ եղեռնին վերապրող 
մտա ւոր ականն երին Պ» Չիթունիի մէկ 
վէպը իրական կեանքէ 

«ԱՐԵԱՆ ԾՈՎԻ ՄԷՋ» 

((Վերապրողի յուղեր ու խոՀեր» 
(913—918) 

Ականատեսի և տանքուողի իրա 

կան ոդիսական մը ՚ բաղկացած երեք 
՜մասերէ։ 

«վԵՐԱԾՆՈԻԱԳԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ 

պ. Ն շ ա ն գ ա լ ր ւ գ ճ ե ա ն Փ ա ր ի զ 

գ ա յ p i i j t i l i u A ï Ա դ բ ւ Ա յ րն ե ո 

rq. վ_. կ ա Թ ս ա ե ա ն ց 

«Լ– տէօւԼլէ^եա1ւ 

Պ» b- Տ է « | րիշև ան Պէո_ն 

ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ 

Երդնկացի Աբղակ ԹաՀմիզճեան 
կր փնտռէ իր եղբայրը 

ԱՒԵՏԻՍ ԹԱՃՄՒ&ճեԱՆ 

որուն եօթը ամիս առա լուան Հաս ցին 
եղած է 

149 Salvay Ave, Ditroit Mich (U. S. A.) 
£ուր ունեցողներին կր իքն դրուի տե– 
ղեկութիւն տալ իր եղբօրը վՎերա– 

նի Հասցէով։ 
— S փուքքս Նոյ ե մի ՕաՀպագ կը վքնտը– 

ոէ իր թոռր ՛էք աւար ՛չ Տէրտէրեան, որ 
իր մօրը Ատրինէի Հետ քշուած էր 
Ամասիա, և որուն ողք Րէէալու Լուրր 
կր շրքի։ 

կը իքն գրուի իր մասին լուր ունե
ցողներին իմացնել խմբագրութեանս։ 

Փ՜ՈԽԱՆ ԾԱՂԿԵՊՍԱԿԻ 

Փարիզի Հայ Տիկնանց խնամա
կալութիւնը շնորՀակալութեամբ կը 
ծանուցանէ թէ ի նպաստ որբերու 
տեւեալ գումարները ն ուիր ած են փո
խան ծաղկեպսակի Հանգուցեալ Աւրի 
Տիկքն Մարիամ *Բէլէկեանի մաՀուան 
առթիւ։ 

Տէր եւ Տիկին Ա.ճէվաՀիրճեանէ 
100, Սվաճեան եւ Միքայէլեան ըն
տանիք 1009 Տէր Տիկի՛ն է. կիւմիւշ– 
կեբտան 80, Պ՛ Օաեա՚ն 30, Պ. 3՛ Պօ– 
յաճեան 30, Տէր Տհկթ Ա.կէվրէկ 30, 
Տէր եւ. Տիէլթ՛ ժ. կսմէրեան 30, Տէր եւ. 
Տիկթ՛ Ա՛ Պաքրճեա% 30, Տէր եւ. Տի 
կին Մ * Ներսէսեան 20, Բուլճեան Աղ
բար ք 100, Տէր եւ Տիկին Արշակ Գա՛ 
րակէօզեան 100, Տէր եւ Տիկին ՄիՀ֊ 
բան Գարակէօզեան (Նիւեօրք) 100, 
Տէր եւ Տիկի Խ* Նեսէսեան 30, Նէր 
եւ Տիկին կ. Մաթէոսեան 30, Ոծն 
30, Տ. Բաթարան 100, Պ՛ 0- Թաշ– 
ճեան 30, Տէր և Տիկին Բիթօէֆ 300, 
ընգՀ. գումար 1480 ֆրանք։ 

Տնօրէն—խւֆա գիր՛ ՏՕՔԹ* Լ– ՃԱՄՐԱՐԶՈՒՄեԱՆ 

lpmrimerie Spécial du « VERADZENOUNT* La Gérante; Mlle S. LACROX 
Fonds A.R.A.M



. ՏԱՐԱԵԱՆ էԱՐՄԵՆԻԱ* 
Վ_ա՝Տ ա օ ֊ ա կա îi_ դ ե րձ ա կ 

՚րաչալերեցէք « Ար մեն իա Ֆ շ աբաթա 
44, rue Lafayette. 44 „ ր M տաք1ի%եըէ է վ ե ր Մ ա [ , 

i ԱՀ*Գւէական ե. ֆրանսական կեր սլա– սէյլի մէք կը Հրատարակուի Մ* Փոր 
սեղաններու ճոխ տեսակներով ուիր թուգալեանի կողմէ։ Տրկն. բժնգ. 20 ֆ, 
ճա շ ակին, ձեւին ու կարթն շիքու– 
թեամրր կը գոՀացնէ իրեն դիմող բոլոր 
աճախորդներր։ 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille 

F O U R R U R E S ԴԵՐՁԱԿ 
Les plus belle» 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. Prix dTéfՀ RENARDS* 

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, MANTEAUX. COSTUMES TAILLEUR 

Actuellement RÉCLAME % 5 0 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e> 
En face Station N.-D.-de-Lorelle 
Tramways : Carrefour Châleaudun 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Դրական, քաղաքական ե 
Հասարակագիտական 

Բաժնեգին 3 տլր.։ Հասցէ՝ 
1. BennetSt. BOSTON Mass. 

ԱՍՊԱՐԷԶ՝ 
՚Բաղքա. Ագգային Գրական 

կը Հրատարակուի շա 
բաթր երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆր՛։ Հասցէ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ 

Պ Ա Ր Տ Ի Զ Ա Կ 
ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆ 

Ալ ուրախացէք ո՜վ նրբաճաշակ 
Հայրենակիցներ, գի ամէն տեսակ 

Թէ՛ Արեւելեան, թէ Եւրոպական 
Համեղ ու աժան կերակուրներ կան 

Մեր ճաշաբանր։ Օն ան գա մ մրն ալ 
Մեգի փորձեցէք, կրնաք գոՀ մնալ։ 

Հասցէն՝ 4 rue de la Tour d'Auvergne: 
MODERN RESTAURAIS!. . . սլէտք է գալ Հալր։ Fonds A.R.A.M



ԱՌեԻՏՐԱ տւ ՀԱՑ 1« Ա Տ ՈԻԹ1փ1, 
ՎԵՐԱՊԱՀՈԻԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ 

Maison de Commerce Arménienne 
17 Rue de l'Echiquier Paris (\§"՝ e) 

Հաստատութիւնս ամե՛ն էլողմ գտնուող Հայ առեւտրականներու դիլ՛ 
բութիւն մր ընծայելու ն սլա տա կով կազմուած, կը կատարէ՝ գնումներ Ֆր
րան սայի Հրապարակներէն, յանձնարարութիւններ, ապրանքներու տեղաւս՛ 
րում ևայլն։ 

կր զրկէ նմոք շներ ամեն տեսակ ապրանքներու ե կը պատասխանէ 
գործառնութեանց մասին եղած Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերանոցին մէք կր գտնուին մեծ քանակութեամբ. 

Eau de Cologne aux .parfunis d'Arménie. 
Sgfe Crème de beauté «Chouchan». 

Dentifrice du Dr. Léon. 
Ատամնաբոյժի վերաբերեալ ամեն տեսակ գործիքներ և պիտոյքներ։ 

Ամերիկայէն Հասած՝ Հ ա յ երգերու ֆօնօկրաֆի նոր բլաքներ երգրւած 
Ա* ՀյաՀմուրատեանէ, Տիկքն 3*. ֆանոսեանէ ե fit*. Պէզազեանէ։ 

Ա քԱ րլաքևերր կարելի է գործածել միայն փոփոխելի ասեղներով, ադա
մանդէ ասեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուխները կարելի է փոխել տալ շատ 
աժան գինով։ Ջէ&Հ t 

Աոյն բլւսքներէև մթերք մր կայ նաեւ Պ՛ Հայկ*Արամ ՚Բիպարեանի մօտ 

46 Av. Secretan Paris. 
Յատկապէս շթեել տուած ենք ինքն ա Հոս գրէՀեեր dAllllénia^ պիտակով 

ե ոսկի ծայրով։ Ո՚֊րիշ գրիչներէ աւելի տոկուն ե աւելի աժան։ 

«Վերածնունդ» ի Տ՚հօրէնր, րլ՛լալով միաժամանակ ՛քարի Հր այս Հաս

տատութեան, դրամական բոլոր առաքումն երր (չէք կամ մանտաբօսթ) պէտք 

է րլլան Տ°քթ* Լ՛ Հա մբարձումեանի անունով։ 

%երկայացուցի ՛լներ ուն ինք կ. Պոլիս, Իզմիր, Պէյրոլթ* Բօրթ-Աաիտ, 
ԳաՀիրէ, Աղեքսանդրիա, ճավա, Միլան, Մարսէյլ, Լիօն, Լոնտօն, Մանչէս– • 
թրր» Նի^էօրքէ Նիքակօ, Ուաշինկթրն, Պօսթրն, Րիօ տր ԷանԷյրօ, Պուք– 
րէ1> Աօֆիա, Ատիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր ե փութկոտ գործուն էութիւն։ իւրաքանչիւր յանձնարա
րութեան պէտք է միացած րլլայ կանխիկ j փոխարժէքը։ 

Մեր լէեքթն մէք փոխադրուած է նաեւ «Վերածնունդի ի գրատունր ուր 
պէտք է ղի մեն արտ ասա Հմանէն գիրք ուզսղներր, իոկ ֆար ի զի մէք պէտք է 
դիմեն «Վերածնունդի խմբագրութեան; 
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, ft <̂  I>îrectenr~ fondateur : 
Ù ' L É O N H A M P A R ? i p ? U M l A N , 1 6 , Boulevard St-Denis - P A R I S (X<) 

' •^•-""•'՝^ E i l Téléphone : N O R D 69-51 
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I ւ. տ ս ո , ւ ւ ւ < ւ դ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բաժանորդագի՛ն՛ն է ամէն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար 3 տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ ե ամէն գրութիւն զրետել Տնօրէ՛նի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 18 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ 

Պ ԱՐ S Ի Զ ԱԿ 
ԱՐ ԹՈՒՐ ՃՐԿԱՑԵԱՆ 

՛Ալ ուրախացէք ո՚գԼ նրբաճաշակ 
Տ̂քէյք Հաքրենակիցներ, դի ամէ՛ն տեսակ 
Թէ Արեւելեան, թէ Եւրոպական 

Համեղ ու աժան կերակուրներ կան 
Ս՛եր ՛ճաշարանը։ Օն անգամ մըն ալ 

Մեղի փորձեցէք, կրնաք գոՀ սնար 
Հասցէն ՝ ՛Հ tue Aê'ia Tmfr' WAUV&$'HW& 

MOà^^ RESTAU RAS Tr. - պէաք է. գա, Հա,ր։ 

Ս՝ածո՛ւն, մածո՛ւ՛ն,. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ 

^ ^ ա ՚ ՛ ՎԱՀ ԱՆ ՀԱ Ր Ի Կ Ե Ա Ն ՚ ՚ ֊. 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱԶ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուակա՛ն փիլաւ ոլ փլաքի, ինչպէս նաեւ արեւելեան ե եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ. ՀԱՄԵՂ և ՄԱ՚ԻՈՒՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, me de ՝fà Sorbonne, ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներու՛ն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէչ կարելի է գտ՛նել աբաասաՀմանեան բոլոր 
Հայերէն թերթերը։ Métro "Saïnl-Micliel -— Odéon 

ԷՕԶՊԷԿԵՕՖ ԵԻ ՀԷՅ 

Վկա քուած Փարիղի ձեւագիտութեա՛ն վարժարա՛նէ՛ն, 
Կ Ա՛Ն ԱՆ 8 Դ ե Ր է Ա ւ Ո հ Ր 

Kobes. Manteaux et travail a façon.' խիստ չափաւոր գին 

3il Kue nV Clerv PARIS 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ H 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՝ԻԱ%Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ Գ՛ ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ 17 i ՄԱՏԻՍ mo 

ԽՄ Բ Ա Գ Ր Ա կ Ա Ն 

Հայկական Հարցը անգամ մր եւս գրուեցաւ գի լան ա գիտական սեղանի 

վրայ։ ֊ ա M j v H 

Տիրող դիւանագիտութիւնը անգամ մը ես ձեռք առաւ մկրատը և այԱ 

անգամ սկսաւ էօնտոնի մէք Հազար դժուարութիւևներով նախա ձեւել տրուա ծ 

Հայաստանի՛ սահմաններէն մասեր կտրել, տեղ տալու Համար ՀետզՀետէ հ՜ը՛ 

՚եոզ ե ծնելիք սլետութիւններուն աոժամապէս, ե որո չ նպատակներու, ապա

գային։ | , | : , • ՚ ֆ :; |– 

Սան իհէմօի մէք Հաւաքուած աշիւարՀակալները տուին կարգ մը որո

շումներ Հայաստանի սահմաններու, ոյժթն, բանակին Հոգատարութեան և 

պէտքեբուն մասին, չափեցին ձեւեցին ե իրենց յարմար տեսած՛ եղանակով 

նոր Հայաստան • մը երեւան Հանեցին բոլորովին տարբեր մեր Հ% երագածէն, 

բոլորովին տարբեր Լօնտոնի մէք իրենց իոկ գծած քարտէսէն։ 

Հոն տրուած որոշումները առ այժմ գաղտնի կը պա Հուին։ 
«Վերածնունդ»ի այս թ ի ւ ֊ ք ն մէք կուտանք այղ առթիւ զանազան թրղա 

լծակիցներէ Հաւաքուած տեղեկութիւններն ու պաշտօնական յայ տա բարու
թի ւնն երր։ 

ւԺեղիր է գիտնալ, թէ վերջնական են այս որոշումները, վերքի՞ն անգամն 
է որ Հայկական Հարցր կր գրուի դիւանա գիտական սեղանի վրայ. տրուած 
որոշումներն ոկ գծուած– սաՀմաններր պէ՞տք է րն դուն ի լ իբր վերջնական 
որոշումներ մեր ճակատագրին։ քձ̂Հք 

Ոչ անշուշտ։ J '-J8|: ՚ ֊ ffî 

Այգ որոշումեերր ո ե է կերպով չեն Հանգստացներ մեզի, մինչեւ որ չէ 

մտնեն իրագործման մէք։ Հետաքրքրական է գիտնալ թէ ի՞նչ պիտի ըսէ 

Fonds A.R.A.M



Ամերիկ որուն աջակցութիւնը խնդրեցին Դաշնակփցները^նոյնիսկ այն 

էբոշուՁները տալէ վերք։ Ի՞սչ պիտի պատասխանեն Թուրքերը^ երբ Մայիս 

10ին գան լսելու և ստորադրելու, իրենց պարտադրուած պայմանները։ 

Ի՞նչ պիտի ըսեն մեր 'պատուիրա1լները, պիտի ընդողնի՞ն որ իրենց 

արուի թշնամի ցեղերէ պա շար ուա ծ, պաշտպաններէ Հեռու, աոանց նաւա

հանգիստի փոքրացած Հայաստան մը։ 

Այս րոլոր տուեալներով մենք չենք կրնար Հայկական խնդիրը վեր Լա
ցած նկատել, իրաւունք ալ չունենք Հանգստանալու։ 

Հայաստանի Հոգատարութիւնը առաջարկուեցաւ Հոլանտալի, և կ՚ըսուի 

թէ այս վերքինը ընդունած է զայն, պայմանաւ որ նիւթական Հոգո միայն 

իր վրայ չի ծանրաբեռնուի։ 

Դաշնակիցներու Գերագոյն /ԱորՀուրդր, Ագգերու Ընկերակցութիւնը ե. 

աշխարՀ իրար անցան Հայաստանի Հոգատար մը գտնելու Համար, և Հիմայ 

որ գտան տէրութիւն մը որ կ՛ուզէ ստանձնել Հոգատարութիւնը, աՀա երե

ւան կ՚ելլէ Լօրտ Պ՚րրգըս՝ Մեծն Բրիտանիոյ ներկայացուցի Հր ե կ՚աոաքարկէ 

ու կը պնդէ որ Հայաստանի Հհգատարութ իւնը յանձնուի ՛թան ատ այ ի։ Լոյտ 

ւՀորճ կ՚եկրորդէ առաք արկը և *ուժ կուտայ անոր։ 

Ի՞նչ Հանելուկ է այս։ ՀՀ$0, 

Եթէ վանատան ՀՀ չ րլլար,£ապաՀովարար Հոգատարութիւնը • պիտի 

առաքարկուէր Հնդկաստանի կամ Եգիպտոսի։ 

Վերքին պա Հուն ալ կը գրեն, թէ եթէ Ամերիկան րնղունի Հայաս

տանի Հոգատարութիւնը* այն ատեն միայն կարելի պիտի ըլլայ էր գրումը 

տալ Հայաստանին* իսկ եթէ չընդունի*.* 

կը տեսնէք Ù որ դարձեալ առեղծուած այ ին կը դառնայ մեր Հարցր։ 

ի՞նչ պիաի ըսէք երր լսէք,ճթէ ]] ուր ի ական ni. Արաբական թագաւո

րութեան մը կա դմա կերպութենէն վերք, չլսուած ու չխօսուած (թէև պատ

րաստուած) ՚Բիւրտիստտնի մը կազմութիւնը գրուեցաւ սեղանի վրայ և 

ընգունուեցաւ։ 

Ո^ւրկէ պիտի առնուին այս նոր պետութեան Հողամասերը։ 

Մեր պատոլիրա1լները թող չքակեն իրենց ճամրորղութեան պայուսակ

ները, ապաՀովարար պիտի ճամբորդէն նաեւ ուրիշ քաղաքներ Հետեւելու 

Համար նոր վեՀաժհղովներու և նոր դիւանտղիտութեանց։ » 

Այս՝ բոլոր տարուբիրուԱներր մեգի իրաւունք կու տան ըսելու, թէ Հ ա _ 
լաստանի }ոնռիրը դեռ չէ վերքացած։ 

Ա պասենք և յուսանք։ Բա լ g չի քնանանք։ 

0 
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fChloroformisatiou ) 

UJuiCcUi) Ջէսվրիէֆէ1 յիշատակիս 

Գործ՜ողութեան սրա Հր զարդարուած է զանազան քերթող ու պա՛ 

տառատող գործիքներով։ Արա Հը՛ սպիտակ տպաւոր ութ իւն ունի։ Ա պիտ ակ, 

մաքուր, փայլուն։ Փակ* մեծադիր ապակիներէն եղեւնին իր արեւով զւարթ 

կատար ր կ ՝օրօրէ գուրսէն։ 

Բոլոր իրերու տպաւորութիւնր արագօրէն կ՝անդրադառնայի զգայա
րանքներովս մէքէ թէե բոլորովին Հանգած՝ ու կանգնած եմ մազէ կա– 
մ բթակին՝ որ կր րամնէ կեանքը մաՀուան տիրապետունէն։ էս կը խոր– 
Հիմ՝ այս րոպէին, արդեօ՞ք րն դուն ակ պիաի էքն էի, այսքան նրբակրկիտ 
զգացողութեան։ 

Հիմա երկարեցին իմ :Հ մերկ ու վտիտ մարմինր մետաղէ սեղանի 

կարծ՞րութեան վրար Երկու սպիտակ րժիշկ երկու օգնականներու^ Հետ, 

լւացարաններու առաք արագ կ՛օճառեն ձեոները. մինչդեռ ելեքտրա կան 

վառարանին վրալ կ եոայ պսպղուն գործիքներով լեցուն աման մը։ Գթու» 

թեան քոքր մը, զթութ եան բովանդակ զեղումով ձեոներս ու ոտներս, մաՀ

ուան գա տա պարտ ւա ծ ի մը պէս կը կապէ անքակտելի օրէն։ Յետոյ, իր մէկ 

փոքրիկ ձեռով կ՚աճապարէ աչերս փակելու, և միւսով, ինչ որ բուրմունք^ 

խեղդող ու մաՀացնող, կը կաթեցնէ լաթէ ամանի մը վրայ, որ յուսաՀա– 

տօրէն շունչիս ազատութիւնը կը բռնադատէ ու կը կաշկանդէ Հոգիս..* 

Ինծի թսեց աւ որ ծովը ինկայ, որ քուրը ներսս կը խումէ, ու m * 
լէքեերր յափշտակեցին զիս..* 

Ր՚ւՀ, ո՚ւՀ... ղէմքս կը դարձնեմ մէկ այս կողմ, մէկ այն կողմ, խուա 

սափելու Համար դժոխային Հորձանքներու մթնոլորտէն։ Գթութեան ձեռքը 
շաա Հաստատ է սակայն։ ՝' ՀետզՀետէ բուրումը կր կորսնցնէ իր սրու
թիւնը։ 

Արունգներս պրկւեցան, ուղւեցան ու քարացան. քետոյ բազուկներս, 

թոքերս աՀա կ՚ուռին, կարծես ամէն ինչ անսաՀման կէնգլայնի իմ\ս%ք։ 

մաՀուան առաք թե սան դխ ամա տերս ւն վրայ եմ. և ինչ ան Հուն արագու

թեամբ կր թաւալիմ սանդուխներէն...։ Հոգիս յանկարծ՝ երկիւղը պատեց* 

դէաը անդունդ սաՀողին պէս ուզեցի՝ կառչիլ ո նէ Հաստատուն ուժի՛ ու 

™ւած՝է ptyzkfi""* Այնքան թոյլ կերպով զուրս եկաւ ձայնս շուրթերէս, 

երր ըսի՝— «Տօքթէօ՚ո, ոտներս այլեւս չեմ կրնար շարժել, ք ձեոներս ալ, 

ա՛լ չեմ զգար A կուրծքս սաստիկ կը մեծն այ Տօքթէօ՚ր, պիտի ժեռն ի՞մ...» 

Դանդաղ, խուլ, ընդՀատ, կարծես երազի մէք լսեցի բժիշկին ձայնը. 
— « • • • f r չ...ո՝չ...այ՜դպէս... այդպէս պիտի լինի...»։ ԱՀա իմ մարմինը արդէն 
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մեռած է։ Այլեւս իշխանը չեմ իմ մար հնիս։ Ուղեղս կը Հրամայէ, և Հրա՛ 

մանը չի գործ ագրո լիր։ Դեռ կ՛զգամ տուրքիս անդորր ու Հանդիսաւոր շար՛ 

ժուայ եր ը, որոնք կ՚սկսին, կ՚ընղլայնին, կը ձգւին դէպի յաւերմութիւն։ 

Ձ՛այները որ կը Հնչեն սրա Հի տարածութեան մէք, լենծի կուգան շատ Հե

ռաւոր– Հորիզոնէ ու անոնց Հնչիւնները թէև պարզ են, բայց իմաստը այլ

եւս կր խուսափի բանականութենէս։ 

(իամացոյցը Հնչեց**, մէկ.** երկու և ամէն մէկ զարկը աւելի Հեռու է.** 

*1ռրքին զարկր արդ^ն Հնչեց ու ենաց օդին մէք։ թուրքս անՀուն է ու ամայի։ 

\}ս մոռցայ frt/ii; Ես Դաո&այ î^îc" աննշմարելի ոչինչ։ ԱրաՀ չի կայ շուրքս, 

պատերը քակւեցան, ձուլւեցան պարապութեան։ Տիեզերքը ներս լեց լեց աւ 

իր անծաւալով։ Հեռաւոր ու անլսելի բաղձանք մը* Հոգիի անՀասելի խո– 

բունքն՝ խառնւելու ալդ անսաՀման խաղաղութեան։ ժամացոյցի Հերքին 

Հնչիւնը մտաւ պարապութեան մէք ե. շարունակեց իր թռէէՔո։ 

իմ վերքին մտածումս էր* արդեօք անգամ մ ալ կը բանա՞մ աչերս։ 

իմ վերքին յիշողութիւնս է, այն* որ յանկարծ սեւը պատեց, ԳԼոէ-" 

խիս ^Էք բարձրացաւ կարճատեւ փոթորիկ* միտքս իր շուրք սաստիկ 

թաւալեցաւ, բաժանման X տանք ան քի վերքին թա փա Հարումով* ուղեղս կըծ– 

կւեցաւ, վեր ածուեցաւ սեւ ազտիկ կէտի մը, ու մութ թռչունի մը ան

դորր թեւերով թռա՜ւ դէպի**. 

ՕԱՖԱէԼ ԶԱՐԴԱՐեԱՆ 

Մ Ա Յ Ի Ս Մ Է Կ 
քոլոր երկրէւ աշխատաւորներուն 

Եւ ձեր արիւնի գոյն ով դրօշա1լներուն այեր աճիք ձողերը 

Ա՝ այ ի սեան դափնիներով գարգաՀիւսած, 

Եւ ձեր յաղթական քայլերգներու գոռ շեփոբումբ 

Րոլոր մեծ պողոտաներուն վրայ փոթորկելէն՝ 

Մեր եդբա/րութեանը քալեցէք 

—IYվ աայքարի և աշխատանքի անծանօթ ընկերներ– 

Դուք ՝ որ նաւթաՀորերու թացութիւնը ծծեցիք անդադար, 

Դուք * որ քարիւղ կր բուրէք ե պ էն զ ին* 

Դուք՝ որ տարիներով ձեր ուսն ու քամակը տրամադրեցիք Հսկայ քարա– 

շեոքերու սպառնացող բեկորներուն, 
Դուք ՝ որոնց մարմինը վերստին ե վերստին դ եփեցաւ շոդեկաթսաներուն 

առք եւ, 
Դուք՝՝ որ մեքենաները ճանչցաք միայն ե անոնք ձեզի, 

Դուք՝ որոնց մառերուն և մօրուքին մէք փոշին ու մուրը անպակաս եղաւ 

շարունակ, 
Դուք՝ որ սև տառերուն մտերմութիւնը փայփայեցիք, շարելու Համար էքեր 

որոնք ձեզի* Հայ Հո քեցին ամէքն օր, 
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Դուք՝ որոնց մատն երր ծա կծկեց ան եւ ողնաշարները ծռեցան, 

Դուք՝ որ Հիմա կը Հազա՜ք ձեր գործ՛արանին մէկ վտանգւած՝ մեքենա 

յին պէս 
Դուք՝ որ երիտասարդ չեղած՛՝ ծերացաք, 

Դուք ՝ որ բաղձացիք ու չի կրցաք, երագեցիք ու չի Հասաք, 

Դուք՝ որ գեղեցիկ սիրտ մը. ունեցաք րայց տգեղ ձեռքեր, 

Դուք՝ որոնց բազուկն երր իրար շատ կը նմանին ե ան ո ւնն ին միայն ո՛չ, 

Եզրայբօրէն ղէսլի մեզ քալեցէք 

Ձեր կարմիր ցասումի բոլոր Հրեղէն արՀ աւիր քներով՛.*.։ 

է)ւ մօ՛տ բերէք, եղբայրնե՜ր, ձեր Համրոլրը 

Որ այնպէս առողք է ե ան գթար։ 

ԱՀաւասիկ մեր շրթունքներր, ուրկէ գեռ կը բուրէ 

kl ելա ցնոր ծուխը Մեծ՜ ՀրգեՀին։ 

Հրճւեցէք, եղբայրնե՜ր, ալս ա՛լն փրկարար ՀրգեՀն է որ մոլեռնօրէն բոցավառ, 

է;ր կարեցա լ Աիպերիայէն մինչեւ կալկաթա ե՛ւ Փէքին ե՛ւ ՚Աիւ՚Եօրք. 

Եւ Հեռաւոր կղզիներր Ովկիան ի այ ի։ 

0՜, ինչպէս ճարճատեցան բոլոր ամրակուռ և չարաբաստիկ շէեքերը թըշ՛ 

նամիին, 

քյւ ամեՀի ԴՂՐդէ^հը անոնց Աստուածն իոկ գոզացոԼց իր գա Հին վրայ։ 

Հրճւեցէ՛ք եղբայրնե՛ր, յաղթանակը վեր fus պէս մե՛րը եղաւ 

}յ'ւ փարաւոր, ե՛ւ տօնական, ե՛ւ պանծալի.*.։ 

իյորտակեցէ՚ք և դուք բոլոր աքն պիղծ՛ դարպասներն ու ապարանքները 

Որոնց բարձրութիւնր ձեր երախաներու ոսկորներուն վրայ է ծանրացեր։ 

Հբղե՜Հ, Հրգե՜Հ, Հբգե՜Հ՝տարածեցէք չորս ծագերուն 

քյւ անոր շուրք պար բռնած մեՀենական սաղմոսներ երգեցէք մեզի Հետ. 

է լ շեփորեցէ՚ք անդադար, «թշնամին մեռաւ, թշնամին մեռաւ, 

Անիկա որ մեր թշուառութիւնը ստեղծեց, 

Ատեղծեց՝ ու անգթօրէն ծաղրեց. 

Անիկա որ թոյն խառնեց մեր Հացէն մէք, 

թ^ոյն խառնեց՝ ու վայր են օր էն քրքչաց։» >^ք2 

Հյեփորեցէ՚ք, եղբայրնե՜ր, Օրերու Օրն է այսօր, 

Արեւափառ ե՛ւ լուսագեղ ե՛ւ անիմանալի ե՛ւ աՀեղ...։ 

ԱՀա ձեզ ե՛ւ զինին Հրաշագործ, 

Արբեցէ՛ք ընկերներ ե արրեցուցէք ամբոզք աշխարՀր. 

Դինին կարմիր՝ Արդարութեան եւ Եղբայրութեան Հնձանքն, 

Արբեցէ՛ք րնկերներ ե արրեցուցէք ամրովք աշխարՀր.*.։ 

Փ<ււ(փք| 
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ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՓՈՐՑ $է ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ 
ՔԵՐԹՕ՚ԼՈԻԹԵԱՆ՚ՎՐԱՏ 

: — 

Ջ • 

Երեւակայութիւնը խելացնոր խուճապի մը կը մատնէ յաճախ Աիա

մանթօի պատկերները որոնք մերթ խորՀրդաւոր ստուերներու մէք, և մերթ 

դոյներու լուսա շառայլ տպաւորութեան՝ մէք կ՛ անցնին։ Անոնք դիւրըմբռ

նելի չեն մեղի Համար, և տեսակ մը անՀաս1լնալիութեան դրոշմը կը կրեն 

իրենց վրայ։ կարծես թէ նկարիյբ իր երազը չուզեր յայտնել յանկարծ, ե 

մտածումը կը խուզարկէ ներկերու թանձրամած ու մռայլ խաւերու տակ։ 

Աիամանթօի վր^ի^ը էի 1աՐ^էր առանց բոսոր դոյնին, բոսորը կարծես 

Հայելին ըլլայ ուր յաճախ այնքան խորՀրդաւոր տեսիլներով կ՛անդրադառ

նան ցոլքերն իր Հոգիին։ Դ Բոսորաներկ է արդէն ամբողք Հորիզոնը որ բա

նաստեղծին Հեռաւոր ներա շխ ար Հէն կ՚երեւի։ Բայց Հազուագիւտ չեն իր 

քերթողութեան մէք այն պատկերները որոնց պայծառութեան ե զիրենք ստեղծող 

ճշմարիտ ոյժին առք եւ մարգ Հիացումով կանգ կ՚առնէ։ ԱՀա ւա սիկ ար

ձան մը. 

((Յետոյ այսպէս է մ քաղցրահոս մազերս ուս երէս վար.** 

«Արմունկներս հու՛ս կուրն եր ուս վրա՛ն յենած՝ և է մ երկու ձեռքեր ուս՝ » 
((IF ար մար թասէ մր ձեւր ւոալով՝ 

((Հեծեծանքով սրա էս կայծեր՛ս֊ ասոր մէէ\ ես կ* արտասուեմ**.)) 

աՀոյլանդբի մը. ՝ ' > տ ՝ -

((Ու աՀաւասէկ արծաթք* ւտյ խնկամանները սրբազան» 

Լ(Ենէպէս վաղնջական ու մաքրակրօն քրմուՀէներ 

((Այսպէս մեր անշարժ ձեռուրներուն բարձունքէն, _r , 

(((Յ՛ոդ ձեր յաղթողի կերպարանքներուն աոքեւ, 

((սեր պաշա ա մունքն արտաբուրեն,**)) ց |Փյ fjï*^ 

Երբեսն ալ միակ տող մը կը բաւէ պատկեր մը ուրուագծելու. 
((ԵԼ աՀաւասէկ նորէն լայն շարժոււՈտերր սերւ/եաոաններուն)) 5 ^ 

Նմանութիւնն երր ինքնատիպ ե գրաւիչ են, ^շատ անգամ յանկարծ ա֊ 
Հաս (լ խուռնամբոխ սարսափով մը* 

((Հսկայակա՛ն կաղնէն եր ու տերեւներ ր վէրաւորուած թռչուններու նման 
((Հոգեվարքէ ճէչերով վար էնկան .**)) 

Ուրիշ տեղ մը* 

((Եւ գերեզմաններ, մեր քայլերուն տակ, կմւս՝խքէ անաառԳւեր, 

fcSSj ղանղաղօրէն պէտ է շարժէն.**)) 

Ածականներու գործածութիւնը երբեսն Հակասական իմաստներէ ցայ
տող մտածումին լոյսովր կը զարդարուի. 
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Եղբայրագէմ Ա աՀաւոբ», Հո՜վ իշխաԿակակ, աՀպւոբ, ^ճշմարիտ (ւ 

բարեկամ սուր» ufir^y 

Բայց միեւնոյն նմանութիւններուն յա ձախ կը Հան դի պինք իր քերթգԿԱ4ս՛ 

նեբուն մէք, ինչպէս նաեւ միեւնոյն ածականներուն որոնք նոյն գոյակս/կ 

նեբը կ*որակեն։ Ասոր պատճառը ես կր վերագրեմ իր լեզուին անբալաոա– 

րութեան։ էարճանեանի արուեստը որ դիւցազնական է բայց ոչ Հին ըմբըո,՛ 

նումովէ ինչպէս Օդիսականր կամ \յնէականր, աւելի Հզօրագոյն և լայկա ՛լուն չ 

լեզուի մը կր կարզտէր։ Պարզութիւնը, Հնագեղ– իմաստին մէք» Pnt"Pntlfà 

ռու է ըլլալէ Աիամանթօփ քերթողական*արժանիքը։<լՀաքրենի Հրաւէր»ի երգիչը 
€ԱՈՐ ՔԱ!Լ ^P կ* առնէր սակայն, երր Հայրենի քաղցր յիշատակներր կ*ոգեկո– 

չէր։ Եթէ ոճիբ՚ր չի լա իշտակէր զայն մեզմէ, մենք անկասկած պիտի ու

նենայինք մեր գրականութեան Հողին վրայ նորակերտ մեՀեանի մր սիւներր 

որոնք իրենց գեղեցիկ/ պարզութեան մէք Հին արուեստը ՛պիտի խսրՀրգա՛ 

ն բչէին։ 

՛Բանի մր յաւելուածական խօսք ես ունիմ Աիամանթօի տա դաչա • 

փ ո ւթեան Հ_ՈԼ~րք: ՚Ւնչպէս ամենքս ալ գիտենք, անիկա ազպւուսչափ է ե 

չի Հպատակիր մեր րն դո լնած օրէնքներուն։ . Անոր կ շռոքթր Հեռաւոր մէկ 

յիշատակն է կարծես եղանակին մեհենական աղօթքներուն զորս մեր քուր– 

մերը կ՚ընէին։ Եյ անոր մէք վերապբումր կր տեսնեմ խորՀրգաշունչ ե քաղ– 

ցրրալուր չափ ական ո ւթեան մր զոր Նարեկի ողբերգութիւնը կը ծնի։ 

ինծի՝ այնպէս կը թուի որ բանաստեղծը գրելու, ժամանակ իր սեն

եակին մէք կը քալէր, բարձրաձայն արտասանելով իւր ա քան չի ւ ր տողը։ Այս 

լայնօրէն. ե ազատօրէն չտփուած կՀռոէքէը ^ոգԷՒս մէքէյե աէտք էր անպատ

ճառ ձայնի փոխուէր, որպկսզի Հասնէր ա\ն ներդաշնակութեան որուն ալիք

ներուն վրայ կը բարձրանայ ամրոդք քերթուած ր, կարապի մը պէս որուն 

թե ւ-երր աՀեղասաստ մրրի1լներուն Հետ կր տարփաւորքն։ Բայց յաճախ, ու 

մանաւանդ ((Հայրենի Հրաւէր»ին մէք, այս տ աղա չափ ութի ւնր պկնէրեւ ձրգ– 

տում մը ունեցած է ղէպի Հայկական չափը, մասնաւորաբար թատերականը։ 

«.Մօր մր եբազրն խորագրով զմայլելի քերթուած ր գրեթէ ամբողջապէս 

Հայկական թատերական չափով գրուած է։ 

((Երագս քեզ –այսօր՝՝ գըրեմ .–^— մեռելոցի — կէս գի շեր էր, 

«Ջսբս /եդրայրներդ–– յանկարծակի՝ իմ առէեւրս — ծունկի եկան... 

Երբեմն ալ արձակէի։ տարբերութիւն չունի Աիամանթօի տաղաչա
փութիւնը։ Օրինակի Համար. |1 | 

((Նոր տարի ի իրիկու՛ն Է։ Ամէն եր դիք իր խրախճանքի ժան% ունի,— 

((թոնիրին շուքէ*, որուն վրայ այգիներուն մրգեդէնն՜երԱ կլլ բուրեն,– 

՝հ առա սուն անձ, մէկ m ան գաւակ, բոլորակի նստած են 

Ահամանթօի առաքին գրուածքները շատ^ոուրպ ըկգունեաւթիէ^ռո. 

տած են։ Ռդւ֊սաՀա)հրշ չափէ% պւելի ծաղրած (ն զանոնք։ Բայց ո՞վ յա%– 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

կարծ ամայութիւն մը, և յետոյ չարակամ ու մարդկային ամբոխ մը չէ գը– 

տեր իր շու~րքր» երր գիշռր մը, երագին մրրկոտ քաՀը աստղեըուն տակ վա

ռելով՝ բաժնուեր է իր ընկերներին, բարձրանալու Համար դէպի նպատակին 

վեՀութիւնը • Բայց քարերը Հասած՛ են իր ետեէն, ե ճակատէն աՀաւասիկ 

արիւնը կը Հոսի։ (Բագերը Հովին մէք՝ ան կը շարունակէ իր ճամբան գէպի 

վեր։ Տխրութիւնը անոր Հետ կը քալէ իր ստուերին պէս, և ափսոսանքի 

խորունկ շեշտ մը կը յայ անուի բանաստեղծին ձայնին մէք, երր ան կ՚երգէ* 
((Ու֊ բար եկա էքսերս թունաւոր ծաղիկներ քաղեց Էն 

«Ւ՚ս* Հեռաւոր գերեզմանս զարդարելու Համար . ..(( 

իր բարեկաենեբը այսօր ին՜չ ծանրագին դափնիներով ուխտի պիտի 
երթային դէպի անոր շիրիմը որ անյայտ րԱալով՝ Հայրենիքին սիրտն է ամ
բողք» * • 

Բայց ես կը Հաւատամ որ մեղուները փեթակ մը շինած են անոր գան
կին մէք ուր ոսկեղէն մտածումը փոթորկեցաւ միշտ։ 

ՄեՀեաններրը աւերակ են այսօր, բայց ^1՚ասվրէ արուեստը դոր գարեր 
առաք մարդկային միտքը յղացաւ։ 

ճշմարիտ ու մեծ; բանա ստեղծները իրենց սիրտը կը թափեն ցեղին 

ու մարդկութեան բաժակին մէք, իրենց արիւնը կը խաոնեն անոր գինիին։ 

Մեր բաժակին մէք շատ աւելի արիւն կայ այսօր, քան գինի։ իյմենք դար

ձեալ ճմեր տաք վէրքերուն արիւնը^ որ Հեղուկ լոյսն է այն մարգարտաՀոս 
աԴԼԱէէ-ո1?ս ոՐոլՀկ վրաք միշտ Հայ– միտ քր խոնարՀեց՚աւ Գողթան աշուղն եր Էն 

մինչև Սիամանթօ։ Վերցնենք արիւնէն այս դաշխուրանը մեր կարմիր ա բե

ներ ո ւն, և թո՛ղ Հայրենիքը զայն պսակած ըլլայ գեղադալար դափնիներով 

ու ծաղկագեղ մրտենիով։ Վերցնենք զայն մեր Արտերուն Հետ, ամանքս 

մէկ ծնրադիր բագինին առք եւ՝ ուր մեր աստուածային քերթողներր զոՀ– 

ուեցան, և թո՛զ երազներու պայմանին սպիտակ իր շրթունքները փոխան 

ցաւին, դէպի մեր Հոգըները կարկառած, անգամ մը եւս, եդբայրօբ^ն, այս 

գիշեր, մեր Արտերուն մէք իր ան մա Հա կան սրտին բաբախումները լսէ.**։ 

ւլերշ fg$î ա ԱՐՍէ-Ն-ԵՐԿԱԹ 

ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ Թիւ *2> էք i72. լուը պէտք է ըլլայ լ ա ր, ուխ– 
տաւորներներու—ուխտուածներէն, աստեղաբեք—աստեղաբեբ,՝ կը յաք որ
դէն—կը յաքոըդէին։ 

Խ Ա Ղ Ա Ղ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Գ Ե Ր Ա Գ Ո Յ Ն Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ Ը 

" ՚ Ս Ա Ն Ռ Է Մ Օ Ի U W I 1 1 

տատ 
Դաշնակիցներու Գերագոյն խորՀուրդի պատուիրակները այս անգամ 

Հաւաքուած են Աան (հէմօի մէք, ղրաղուելու Համար մասնաւորաբար թըր֊ 

քական Հարցով, որուն այնքան սերտօբէն կապուած է Հայաստանի Հարցը։ 

իյորՀուրգի խոբՀբդածութիւննևրն^ու որոշուՅեերր գաղտնի կը &պաՀուին 

առա 
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* Ապրէլ iOftu, պասքիս՜ նիստի՛ն մէք բոլորն ալ Համաձայն գանուած՜ 
թրքական Հարցի շուրք» ե որոշուած է թուրք պատուիրակութիւնը Փարիզ 
Հրաւիրել Մայիս 10ին։ 

Մաբէշալ 9>օշ֊ անգլիացի թղթակիցի մր յայտնած է, թէ քՒուրքիոյ 

պարտադրուելիք խաղաղութեան պայմաններու իրագործման Համար անՀր՛ 

րամեղտ է 300000 Հոգինոց րան ակ մր։ 

* ձՆիւ֊՚Եօրք՚Հէրըէսւ^ի լ^՝Ղլ^ակէցը կը Հեռագրէ թէ նախագաՀ Աւիլսրնի 

ծ՛անուցագրին ի պատասխան Դաշնակիցները գրած են իրեն, թէ. կր ցաւին 

որ չեն կրնար թուրքերր զուրս նետել Պոլսէն ե չեն կրնար աւելի մեծ՛ 

Հայաստան մը տալ Հայերուն։ Թդթակիցր կ՛աւելցնէ թէ Հայերուն տրուե

լիք Հողամասը՜ աւելի փոքր պիտի րլլայ քան թե չ որ որոշուած՝ էր Լօնտո– 

% է I : ՚ ՛ I 
,՝փ * Ս՚ՊՐէւ ՔՕք՚ն P* նիստին մէք զբազուած է կրկէն անգամ թրքական 

• Հարցով և որոշուած է քՒուրքիոյ պարտ աղբ էշ իր նոր սաՀմաններր։% U»JU 

նիստէն մէք Պաթումի նաւաՀ անգիտը միք ա զգայնա ցուցած են ո րպէս զի ՛Հա

ւասարապէս ծառայէ Հայաստանի, Վրաստանի ե Ատ ր բէճ անին։ 
յյ՚աթէնի թդթակիցր կը Հեռագրէ թէ բարձրագոյն խորՀուրդր Միա՝ 

ցեալ ՚եաՀանգնեբուն ղրկած է կոչ մը ի նպաստ Հայաստանի։ 

#*# Ս՚Պւ՚ՒԼ Թու֊քքիոյ ն Հայաստանի մասին վերքնական որոշում– 

՛ներ տուած են։ Որոշուած է նաեւ էն քնա վարութիւն տալ ՝Բիւրտիսթանի։ 

Ֆրանսական թերթերու թղթակիցներր կր Հեռագրեն թէ Հայաստանի 

Հոգատարութիւնր առաքաբկուած է Հոլանտայի, որ սկզբունքով ^րնղունած 

է եթէ մեծ պետութիւննեբր%իւթական մանէն մէք առանձին չի թողուն զէնքը։ 

Զորս մեծ տէրոլթիւսներ ԱնգլիայդՖրանսա, Իտալիա և ՜ձաբոն նիւ

թապէս պիտի օժանդակեն Հայաստանին ե. պիտի խնդրեն նաեւ Միացեալ 

%ա Հան գներ էն որ մասնակցի այս օժանդակութեան։ 

Հայկական բան ակր Հաւանականաբար պիտի բաղկանայ էՕՕՕՕնոց 

երեք զօրաբաժիններէ, որոնք պիտի կազմուին Հայ կա մա լորն եր ու կողմէ։ 

Սպաներ, զէնք, ե ռազմամթերք պիտի Հայթայթուին Դաշնակիցներուն կողմէ։ 

Ամերիկեան դեսպանը որ չէր մա մնա կցէր նիստերուն, ՀրաՀանգ րս– 

տացած է ներկայ րլլալ ժողովի նիստերուն առանց մասնակցելու վիճաբա

նութեանց։ ա$ 

Աաըէլ 2% Ժ՜ողովր լսելէ վերք Պ* Պօղոս %/ուպարի էր գրումի մա
սին տուած բացատրութիւններր, որոշեց զայն կցել Հայաստանի։ 

Ա՚ՂՐՒԼ ^ Ժողովր երկարօրէն քննեց Հայկական անկախ Զպետու

թիւն մր կազմելու կարելիութիւնն ու պայմասներր։ Ո բո շո ւեցաւ Հարցնել 

Միացեալ %աՀանգներուն թէ իրեն ընելիք օգնութիւնը npր աստիճանի պի. 

տի րլլայ, քանի որնորակազմ Հայկական պետութիւնը ապաՀովելու Համար 

առածին տասր տարիներու ընթացքին պէտք պիտի րլլայ, 300 միլիոն ֆր>ի: 

Այս պէտքին Համար Հայերու կողմէ իրենց երկրին բերուելիք օգնու

թեան մասին լսուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Պատուիրակութեան 

նախագաՀ Պ* Ա» ԱՀ աբոն եան, որու մասին գՄաթէնշի թդթակիցր կր գրէ* ճՊ* 
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ԱՀարոնեան ի յայտարարութիւննեբը շաա Հետաքրքրական էին։ Այս Հան՛ 

րա պետութիւնը կր ներկայացնէ ներկայիս գլխաւոր վասր ապագայ Հայաս

տանին։ ԱՀարոնեան կը յայտարարէ թէ մինչեւ մէկ տաբի քիչ մը 

օգնութիւնով իր Հայրենակիցները կրնան մինչե 30000 ղինւոր Հայթայթել։ 

k] ղճ մտ ու՛ժի ւնր պետական անձերս ւ որոնք պատասխանատուութիւնը ունին 

յայտարարելու թէ Հայաստան պիտի կրնա՞յ ապրիլ թէ ոչ, խոովեցան 

ԱՀարոնեանի ճառով։ Երկու գլխաւոր Հարց կր արուի Հայաստանի մասին 

–֊պաշտպանել նաւահանգիստ շ, որ Պաթուս% է, ե որ Պոլշէվի քներու սպառ

նալիքին տյյ^լ է. ու յեւույ վտարել թուրքերը իր մայրաքաղաքէն՝ ձէբ՛ 

զրումին։ 

Պաթումի խսգիրը կարղալրուաՆ է,– նաւաՀանգիստը պիաի պաշտ* 

պան ո ւի ոչ թէ անոր Համար որ անիկա ան Հրաժեշտ է Հայաստանին, աԱ 

որովՀետեւ ան ամբողք կ ո վկա սի Համա՛ր ան Հրաժեշտ, տնտեսական նաւա– 

Հանգիստ մըն է, և մանաւանդ, որովՀետեւ վիճարանութիւններէ վերք շատ 

Հա՛ւանական չնկատուեցաւ որ Պոլշէվիքներր յարձակին քաղաքին վրայ։ 

էրզրումի Համար, որ ՚ Հաստատուած է լեռնային մասի մը մէք, խըն՛ 

գիրը բոլորովին կը տարբերի։ Լոյտ ճօրճ,£ շատ քաքալերոդ չերեւնպր Հա՛ 

յաստանի, րայց նախարարը Լորտ ՓրզըբԿւ ստիպողաբար տեղեկագիր մը 

խնդրեց ղինուորական իշխանութիւնն/զրէ թէ որքա՞ն ե ինչ տեսակ զին՛ 

ոլորներով կարելի կ՚ըլլայ այդ գործոզութիւնները կատարեր։ 

՚^ Ժողովը լսեց Պաթումի մասին մասնագէտ զինուորականներու կար
ծիքը ե որոշեց այգ տեղեկութի ւնն եր ը լրացնել Ամիբալ Րոպէքըն է որ ար
դին Պաթում կը գտնուի։ Ժողովը շարունակեց Հայաստանի մասին իր 
վիճա ււա նութիւնները : Ա՛գրի լ %1էս 2$ ժողովը $ալարտեց իր վիճաբանու
թիւնն երր։ 

ԹՐ-ԲԱՀԱ8 ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 

Աղդ՛ Պատուիրակութիւնը չենք գիտեր ինչրւ Համար, պէտք դգացԼր 

է Փարիղի մէք Այգ* Համագումար անունով կրկին Հաւաքելու քանի մը 

գաղութներու ներկայացուցիչներդ 

Ամերիկայի Պուլկարիոյ Ա Մէլ\ագետրխ պատգամաւոբներբ որոշած 
են չպատասխանել այս Հրաւէր ին։ 

Այս պաՀուս ֆարիդ կը գտնուին նախկին Համագումարի ան գա այ ե՛ 

րէն Տ» Եղիշէ Արքեպ» Գուրեան, Տօքթ. Ս* թարսեղեան, գ. Աինապեան 

(կ, Պոլսէն), Տօքթ. Ալթունեան, Զ՛ Պզաիկեան (Կիլիկիային)$ Պ* Թէրգխ 

պաշեան (Հայաստանի թրքաՀայ վւ ախ ստակ անն եր ին) Մ * Տէրսլէտէնեան 

( քիումանա Հայ երին)։ , • 

կ՝երեւի թէ Ազգ» Պատուիրակութիւնը իր նիստերը կպըենալ սկսե

լու Համար պէտք պիտի Դ Գ ա յ առաքուան նման նշանակովի անդատներ առ

նել իր մէք և այս քանի մր գաղութներին Հաւաքուած պ ատուիրա(լներու 

կոզմէ տրուած որոշսւսկեբր պիտի ՚ուզէ պարտագրել ազգին։ 

կառավարութեան մէք՜ կա ռավ արութիւն չե՞ն ըսեր ասոր։ 
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ՎԵՐԱԾնՈհՆԳ 2M 

« Վ _ ե Ր Ա Ծ Ն Ո ւ > Ն Դ » հ 0 - ե Ր Թ Օ Ն Ը 

Ա Ր Ե Ա Ն Ծ fi Վ Ւ Մ Է Ջ 

Վ_1?[աւս|(սւդի \կ յ ո ^ շ հ ր է 1 ւ ք ա ղ ո ւ ա ծ ի յ ա ւ կ ս յ ն Ç U I J ո գ ի ւ ւ ա կ ս ւ ՚ն ւքլւ 

m 

ՀՊ Ա Լ ՝Բ Ա ն Ց Ո Ւ Կ § Վ 

չքամրսւ պայուսակը կէս օրէն ետք ղրկուած– ՛էր։ 

իրիկուն է։ Փետրվարի ցուրտ ու թօնուտ օր մր։ 

Ընթրիքի սեղանին 1ուԸւ\ը. շարուած Հինգ փոքրիկներում դէժքը ար՛ 

ի»ուր կ։ Տասնեակ մր պճլտուն աստդեր՝ միալար յառած են սեղանին ճա

կատը նստած ^™JPçJf£fy ակյ^երոմկ *?էք։ ֆոքրիկ Հոգիներր կ՛զգան ^"շէչ 

մեծ ամպ մը. իրենց սրտին ոէք։ ՀայրէԿրե ո լ ^^յքէԿէ^ աչքերուն մէք 

է%լի տանք անք կայ, արցունքի զսպուած կայլակներ կը՚^ն չմարեն, ՐայՏ 

իրենք ալ ՝ զուսպ են ու 1ուռ։ 

(4) Մեր Նախորդ թի՚֊սվ ծանուցածին Համաձայն էլ սկսինք Հրատարա

կել (Վերածնունդ) ի մէԼ՝ մեձ եղեռնէս Հրաչքով աղա ա ած վերապրող մթա

ւորականն եր էն Վանեցի բազմարդիւն դրա g էտ Պ* Տ[պբա%էկՋիթունիի յոյժ ?W 

Հեկան մէկ իրավէաը։՜ 

ՎսաաՀ ենք որ մեր {*նթերոօոֆերյլ ինքզինքնին պիպի գտնեն բոլո

րովին ուրիշ Հմայք ունեցող, իսկաաիպ, թրթռուն, գրիչի մլլ Հանդէպ, ինչպէս 

է Ջիթունին. իՒլկաաինցիի, Հարգարժանի ու Գեղամի խմորէն, րնաշխարՀի ինք

նաբոյս գբէ՛դ մը։ 

Սիր ուա ծ գրագէար որ Փարիզ եկած է իր Հայագիտական բազմաոժէք 

գործեր ուն, մա սնաւ որ ut պէս Հայկական լիակատար fiառարան ին Համար մեկե

նասներ ճարելու, գա ած է Համակրանքի լայն շրջանակ մր ՓարիդաՀայ գադու– 

թէ% մէլ, ա ւ -՝ա § ա ա^՚ա ՛՛ւ խ ֊ 
Պ՛ Ջ ի թունին իոեն Հետ բերած է m Հայ ԱշխարՀի ծոցէն իր քաղած ու 

կա դմա ծ նշանաւոր գեղարուեստ ական Հաւաքածոն, \, Հայաստանի հուսա րան ր։ 

Այս արժէքաւոր բուսարանը քննուած էJ| մասնագէտներէ ե ((Պիւլրթէն^ր 

Հրատարակուած է Ս՚ի^ադգային Բուսաբանական '/աՀՀաոին կողմէ՝ ֆրանսերէն 

Լատիներէն ով։ Jfe 

3առաջիկային առիթ կ՛ունենանք մեր Հանդէսին մէ$_ տալու Հայկական այո 

անդր անէ կ բուսաբանին Հայ—լատին—ֆր անս. անունացանկո։ Կ՛իման անք որ 

Հ ար ո ւս աներ էն ոմանք առաջարկած ե՜ն գնել բուս ար ան Ա ե նուիրել Հայաստա

նի մէք կա դրուելիք թանգարանին։ Հայն տեսնել փ ա փ աք ո՛ղն երր կրնան դրել 

Հեղինակին և վ/Ա մա դրութիւն մր առնել։ Չփմել Խմբագրութեանս։ 
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— Հայրէ^Ը սորէ՞" կր փնտռե՛ն...։ 
— ՛Ար uu...։ 

Ու գերագոյն ճիգով մր կուլ տուաւ Հայրիկ կոչուողն իր աչքին 

մէք կուտակուած արցունքը ու կոկորդին ցամքած ճամրան անով թրքեց։ 

— ՛Բանի մ*անդամ տեսաք վարժուեցաք..., ղաւա '1լներս, նորին քանի 
մ՝օրուան Համար.*, ստիսլուած եմ Հեռանալ ձեղնէ..., կր յուսամ շուտով 
կուգաք կը գտնէք.% Հայրիկը..., քաք եղէք./., այնսլէս չէ՞ սլգտիկ Անա՛ 
Հիտս.*.։ 

— Այո՛* Հայրիկս, ես նորին սլիտի գամ քեդ տեսնեմ Կղզիի մէք*..։ 

Բայց տղաներուն մայրն այս անգամ շա՜տ լուռ էր. նէ լացած էր նոյն՛ 

tuk.* փ կամ...1 ;* –շատ-շատ \ անքուն գիշեր մ՚էր անցուցեր, կ'րսէիք։ 

0» այս երթը, այս բացակայումը՝ բոլորովին տարբեր էր ասկէ ա՛ 

ռաք սլատաՀած երկու-երեք մեկն ուսն եր էն։ ինչո՞ւ մայրիկը զ՜պայուսակ, 

ճերմակեղին ու Հագուստ կ՚առնէր միասին...։ 

Ը՚սթրիքը վեր քա ցաւ֊ սովորականին տարբեր Հապճեպով՝ մը ու խռո՛ 
վագրն լռութիւնով մը։ 

— ԳԷ՚Հ» ա դռլորներս, ելէք շուտով պառկեց էք*»*, մայրիկն ստիպուած 
է ինծի ընկերանալու մինչեւ իմ երթալիք տեղը։ Ա*արիամը ծեղ կը Հան՛ 
ուեցնէ և պատմութիւնն եր կր պատմէ մինչեւ քնանաք*»*, ծեղ բարի գի՛ 
շեր..., ձեռքս Համբուրեցէք ու***, 

Հինգ փոքրիկ Հրեշտաէլները կարգով մօտեցան իրենց Հայրիկքն ձեռ. 

քը պագին, ու Հայբիէլն անոնց այտերին կարօտով մէյմէկ աաչիկ քաղեց՝* 

թրքուած աչքերու գաղտնի յուղումով մը**., նայեցաւ սան դո լիսն ի վեր ա՛ 

նոնց վերելքը, վերելքն ու ետադարձ նայուածքները***, ե անգամ մ՛ալ զրս– 

պեց ինքզինքը։ ^ | 

Ա՝ այ բերնին՝ ներս խեղդուկ Հեծկլտուքի մը մէք՝ սիրտը պպողովատել . 
կը քանար։ 

Ա՝ութ էր այլեւս, մե1լնելու ժամանակ էր։ 

Գերագոյն քաք ութ եան պաՀ մր՝ տունէն մեէլնող ղինւոր ական փա
խրս տ ականին Համար։ 

Եթէ յանկարծ, չար դիպուածով մը դէմերնին ոստիկան մը տնկուէր 
ու\Հվ է ս ի գ ա (անցաթուղթ) Հարցնէր ???։ 

• կէս ժամ առաք էր ածիլուեր ու գլխի մազերը զրօ թիւ մեքենայով 

կտրել տուեր։ Գէմքին նայողր՝ զինւորցու տարիքով մարդ մը պիտի գըտ՛ 

նէր իր դէմ* ճերմակ մազ ՛չէր ձսացեր ԳԼուխր որ գոնէ արդարացնէր 

գրպանը գտնուած յիսուն (30) տարեկանն ո g կեղծ անձնագիրը։ 

Բայց իրուանդ վտանգի դիմագրաւ ող տիպերին էր։ Այդ տոկուն 

խառնուածքին կը պարտէր իր ողք ու ազատ ԸԱալը։ Ո՛վ գիտէ քանի՝եր՛ 

րորղ վտանգն էր որ կ արՀամարՀէր իր տասնութ տարիքին ի վեր։ Լեռնե֊ 

բու ու Հովիտներու Հետ երկար ու յաճախ ունեցած մտերմութեանց մէք 

դարբնուած էր իր աննկուն կամքը։ Ա*անկութեան փափուկ անցեալքն 
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մէք այնքա՛ն վեՀերոտ էրու անգ՝ շատոնց էր "Ր Արգիոնի գաւկի մը պա՛ 

գա րի շնութիւնովը կը նայէր իր շուրքը։ 

Այս անգամ սակայն ան գ ո ւ ն գ J ունէր ցատկելիք։ Յոյժ վտան

գաւոր, նոյն իսկ յիմարական ձեռնարկ մը կը փորձէր։ 

— Երթասք ^արտոէ՜Ց fàn?P։ 

— Երթանք.**։ 

Ու երկու ստուերներ տունէն դուրս fսա Հեց ան՝ վստաՀ ու վրդով 

գնացքով մը։ Անցան ֆանկալթիի կողմնակի փողոցներին, ու շիտակին 

զարնելով՝ ուղղուեցան դէպ Ֆէրիաիէ։ 

թեթեւ անձրեւ մը կը մաղէր։ Լաւ էր որ այգպէս էր։ Նոր ինկած 

մութին Հետ թօնին քսած մթարը՝ կսքօզէր դէտող ալքերէ խուսափող 

գէմքերը։ Փողոցներուն անկիւնը սլքտացող թուրք ոստիկանները մէյմէկ 

տաքուկ կրակի շուբք բոլորած ըլլալու էին։ Եբուանգ իր 1լնոք թեւը մտած՝ 

առանց փորձանքի Հասաւ ծանօթ տունին գուռը, որ կարծես ինքնին 

բացուելու խելօքութիւնն ունէր, և միասին վեր ելան։ 
— 0՜, բարիրկուն, Պարոն Հօֆման, բարի եկաք, Համեցէք*.*, մ ա՛յն 

Հ է ռ.*.։ 

3— կութ ն ա պ ը ն թ, ե ա՛ ե ա՜.».։ 

Կէս խնղուք կէս կսկիծ բուրող այս խօսքերը ոգեւորեցին սենեկին 

բնակիչները։ Անոնք ամիսն ալ կիներ էին, և մէյմէկ բան կը կար էին Հապ

ճեպով.— Գլխարկ, պայուսակ, գօտի, ՝ կրէլնոց**. ՝ գերման զինւորական ի 

անթերի նշաններովը։ 

Ծ պ տ ա ր ա ն ըսենք այս տունին։ Զի թէե վիպագիր գրի Հր կրնա 

այսօր աոանց դոյզն վախի արձանագրեք անուններն ու տեղերը, քրոնի

կագրի մը ճշդութիւնով, բայց արտօնուած Չըլլալուս՝ թող ներեն իմ ըն

թերցողներս երբ բաւանա մ միայն ընգՀանուր կոչումներով։ 

Հագիւ Եր ո ւան դ իր ամուսնին Հետ ներս մտեր և վերարկուն Հանել 
նստելու վրայ էր՝ M դուռը գարկին։ 

Սենեակին մէք գտնուողներն ամիսն ալ ակամայ ցնցուեցան գուռին 
բաղխումը լսելով։ (]ւ գիտուեցաւ որ այս վիճակը կը կր1լնուէր անկէ ետք 
ամին անգամ որ դուռին Հնչեակը թրթռար։ 

Եթէ սատանայ մը տնկուէր յանկարծ սենեակին մէք...։ 

Ովքե՞ր էին Հոն սպասուողներր,դ ի՞նչ բանի Համար կը 

գերման զին ւոր ական ի ֆ Հ՛ագուստները։ Աա գլխարկի ճակտի 
ու֊Րդէ ձեռք բերուած կրնային ԸԱալ**»։ 

(ՇԱւրունակե|ի) 

կտրուէին 

ն շ աններն 

ԸՆՏՐՈԻԱԾ ՏՈ՛ԼԵՐ 

Թուրքը և Ֆրանսացին նոյն առաւելութիւները և նոյն թերութիւն– 
նեըը ոսնին։*ճև 

գւօտ Ֆ ս ո - է Ր 
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Կ Ա Ր Ե ՞ Լ Ի է Հ Ա Ր Ց Ն Ե Լ 

Հայ բժիշկ մր Տօքթ» Յակոբեան, որոշած– ՐԱալով վ»արի դէն Եգիպտոս 

մեելեիլ կր դիմէ Ֆրանսական իշխանութեան, ստանալու. Համար իր ան ռադի՛ 

րր։ Ֆրանսական ի շխանութիւեներր կր սլա տ աս խ անեն (ինչպէս ամէն Հայի) 

թէ Հայոց անձագրերր կր տրուրն Հայ Հիւպատոսարանին կողմէ։ Տօքթ* Տա֊ 

կորեան, կարծելով թէ Ազգ* Պատուիրակութիւնր Հիւպատոսարանի % վերած– 

ուած է, կր գիմէ 9 Rue B o C C a d o r * Պ* Ա* Հանըմեան կր Հասկցնէ $օքթօրին 

թէ սխալ Հասցէի եկած էր, ե թէ պէտք էր ղիմել 81 Rue La Bpêtie Հայաս– 

տանի Հանրապետութեան Հիւպատոսարանր։ Վրայ կր Հասնի Պ* Ջօպանեան, 

և տեղեկանալէ վերք թէ խ՚^դէբը անցագրի շուրք է, կը միքամտէ ու կ %ըսէ* 

ձՀայ Հանրապետութեան Պատուիրակութեան անցագրերը չեն ընդունուիր. 

կը պատռոլին ու կը նետուին, եթէ կ՚ուզէք մենք կրնանք ձեզի անցագիր մր 

տար, եւ կուտայ Պօղոս %ուպարի կողմէ ստորագրուած անցագրի ձեւով 

թուղթ մր՝Հետեեալ պարունակութիւնով. <ւՊ* Ոստիկանապետ, Հաճեցէք գրա

բերիս տալ անցագիր Ար, եթէ ոևէ անպատեՀութիւն չէք տեսներ»։ Տօքթօ– 

րր Ակս թուղթով կը դիմէ ոստիկանատուն, ե կ ստանայ Ֆրանսական անցա՛ 

գիք ՚ ՜ա \ Ê \. 

կարելի՛" է Հարցնել - ինչու* այս կատակեր զութիւնր, ինչու՞ այս դաւե– 
րր, ո՞վ չգիտեր թէ Հայաստանի Հանրապետութեան Փարիզի պատուիրա
կութիւնր միայն կուտայ անցագրեր՝ յանուն Հայաստանի կառավարութեան, 
և անոնք իսկոյն կը վաւերացուին ո ստի կանո ւթեան ե բոլոր տէրութեանց 
Հիւպատոսարաններու կողմէ։ 

Ա՝թնչել ե՞՛րր պիտի տեւ այս աղտոտ պայքարները Պ» Ջօպանեան։ 

Ի ՆԵԱՆ ՍՈՒԳԻ Եհ ԲՈ%Ո՝ԲԻ 

կ» Պոլսոյ Ազգ* Համագումար ժողովր, երեք Հոգեոր պետերու ներկայ
ութեան, լսելէ վերք գաւառներէ ամէն օր Հասած ան ապահովութեան լուրե
րը, ե Կիէէկիոյ կո՛տորածներու մասին զարՀուրելի մանր ա մա սն ո ւ թ ի ւնն ե ր ր, 
ե միւս կողմէ նկատելով որ քրիստոնեանէրու պաշտպան, ե քրիստոնեայ 
մեն պետութիւններու յաղթանակեն վերքն իսկ* Հայ ազգր կնթարկուի նո
րանոր Հալածանքներու, և Հայկական դատը չի գտներ իրեն արմանի լուծու
մը, որոշած է Զատկի տօնէն սկսեալ փակել րոլոր եկեղեցիներու դռները և 
այլևս Հոն քրիստոնէական պաշտամունք չկատարել մինչև ցնոր տնօրինու
թիւն։ 

Զատիկը չէ տօնուած այս տարի, րայց ժողովուրդը Հրաւիրուած է 
Զատկի առթիւ կարօտեալներու և որբերու Հանդէպ իր ունեցած՝ ^պարտքը 
կատարելու։ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ եՒ ԶԱՆԱԶԱՆ ԼՈԻՐԵՐ 
usrs_>—— — 

ԱՄեՐԻԿԱ Կճ ՃԱՆ ԶՆ ԱՅ 1ԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Ամերիկայի դիւանա գիտական ներ

կայացուցիչ Տ°քթ* Գ* Րասէորմա– 

ճեան (Արմէն-Գաբօ) կր Հես ա գրէ Փա

րիզի պաս\ուիրակութեան, թէ Մի՝տց– 

եալ%աՀանդները պաշտօնապէս ճանչ– 

ցած են Միացեալ Հա՛յաստանի ան

կախութիւնը։ 

ԼԱՅ bh ԹԱԹԱՐ ԿՈ֊ԻՒՆեՐԸ 

Ատրպէյքանի կառավարութիւնը 

Հրաման ըրած է Պաքուի Հայերուն 

թողուլ երկիրը ե իսկոյն Հեռանար 

Պաքուի Հայ երր մեծ կ մասամբ նաւ– 

թաՀօրերու տէր ե միլիոնատէր վա

ճառականներ, ստիպուաՆ են թողուլ 

իրենց Հարստութ իւսներր և ապաս

տանիլ Թէֆւէդ ո ւ Երե ան։ Միւս 

կողմէ Հայաստանի թաթար ժողո

վուրդը Համաձայն իր կառավարութ

եան Հետ, սկսած՜ է խլտուսներյառաք 

բերել, ե ասիկա պատճառ եղած՝ է որ 

Հայաստանի և Ատրրէյքանի մի քև 

պատերազմական վիճակ մը ՚ գոյու

թիւն ունենայ այնպիսի ատեն մը 

^Pt* ւ^հֆւէդէ ^ ա յ * 4րա9է՛ ս թա~ 
թար ներկայացուցիչներ կ՚աշխատէ
ին մշտական՝Հա մերաշխութեան դե– 
ւորն, մը պատրաստել երեք ազգերու 
Համար։ 

Հայ բանակը, կռիւներու մէքյաղ– 

թական ելլելով գրաւած՜ է ՛Հա բաբա -

բաղը, կուշին և ուրիշ քաղաքներ։ 

Գերի բոնոլած՜ է Ղարաբաղի կա

ռավարիչը Տօքթ. Աուլթանօֆ որ լուր 

ղրկած՜ է Պաքու գագրեցնել Հայոց 

դէմ սկսուած՝ թշնամական արարք

ները։ 

Եբեան եկած՝ է որ թաթառներու 

մէք Հա կա Հայ այս շարժուններուն 

* պատճառ եղած են իթթիՀ ատ ական 

պրո պա կան տի ոտները։ 

ՀՈՍԵԼԻ ԶԵՈ-ՆԱՐԿ LTC 

Փարիզի Հրապարակին վրայ գոբ՛ 

ծ ող Հնու Jեանց Հայ վաճառականնե

րը գաղափարր ունեցած են օգնու

թեան Հասնելու Հալ կարօտեալներուն 

Հետեեալ ձևով։ 

իւրաքանչիւր Հայ վաճառական 

պիտի նուիրէ որոշ քանակութեամբ 

Բնութիւններ, պիտի դիմուի Հայերու 

Հետ գործ ունեցող օտար վաճառա

կաններու և անոնցմէ ես պիաի Հա– 

՚ ւաքուին առարկաներ որոնք պիտի 

ցուցադրուին և վաճառուին մեծ սրա– 

Հի մը մէք։ Գոյացած գումարին կէսը 

պիտի յանձնուի կիէիկիոյ Կաթոդիկո– 

սին, և հնացեալ կէսը պիտի զրկուի 

Պոլիս գաւառի կարօտեալներուն Հա

մար։, ՝ 

Աւս նպատակին Համա՛ր Տիգրան 

խան ՚Բէլէկեան 100 կտոր թանկագին 

առ՛արկաներ նուիրած է արդին, իսկ 

Գալըպճեան և քնճուճեան եղբայրներ 

խոստացած են բազմաթիւ առարկա

ներ նուիրել։ 

1 Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի ԴԱՃԼՒՃԸ 

Հայկական գաՀլիճին մէ9 եդած 
են ւիոփոխութիւններ և կառավա– 
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րութիւնր կազմուած է Հետևեալ կեր՛ 

սլով. '% 

ա Պ* OU Խ ատիս եան վարչապետ» 

ք*ժիշկ Հ* Հ)Հանքանեան՝ Արտ» գործ* 

նախարար» Պ* Տէր Մինա սեան՝ պատ» 

նախարար, Պ* Զ°Ր* Հախվերգեանt 

օգնական պատ» նախարարէ» Պ* Ա* 

Գի ւլխ ան տան եան ՚ ներքին գործոց 

նախարար» Պ* Ս* Արար ատեան ՚ ելե– 

ասական նախարար, Գ» ՀՀամալեան՝ 

Հաղորդակցութեան, Ա» Վրացեան՝ 

պարենաւորման նախարարէ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԸ ՓԱՐԻ2Ի ՄԷՋ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

ր. տարեդարձին առթիւ մայիս 50 թե 

կիւրակէ ցերեկ Salle des Ingenieures 
Civils^ մէք տեղի պիտի ուն են այ մեծ 

Հանդէս մը* որուն Հասոյթը պիտի 

յատկացուի Հայաստանի կարմիր /Աա– 

• չի Փարիզի մասնաճիւղին։ 

Ա* անրամասնութիւններր պիաի 

ծանուց ո լին յա քորդ թիլերով։ 

ՊՈՒԼԿԱՐԱձԱՅ ԿէԱՆՔէ՚Ա 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Պուլկարիոյ դիւանա գիտական ներ՛ 

կայացուցիչ ն շանակուած է ՛Տօքթ* 

Գ» Աայեան։ 

ՆԱՄԱԿ 1ԱՊե֊ՇԻՍՏԱՆէՆ 

Գաղութիս մէք Հայկական դեսպա

նի մը անՀրաժեշտութիւնը նկատի 

առնուելով եղած դիմումներուն վրայ, 

. Փարիզի Հայկ» Հանրապետութեան 

Պատուիրակութեան կողմէ Պ* Գէոր– 

գոֆ քյթովպիոյ դի ւան ագի տա կան 

ներկայացուցիչ կարգուած է։ ï$j,y 

Եթովպիոյ Հայ գաղութր գիւտ՜ 

նա գի տա կան ներկայացուցիչ մր ու՛ 

նենալու կամ չունենալու պայքար» 

ներ ունեցաւ իր մէք։ Պ. Եոայի կա՜ 

րեկեան քանաց բաւական յոգնե՛ 

ցուցիչ ճիգերով արգելք րլլալ ներկա, 

յ ա ցուցչի մը կարգուելու Հարցին մէք, 

և չորս կողմ տուած ՀրաՀանգներով 

ուզեց ձայն Հաւաքել Հեռագրելու Հա

մար Փարիզի Հանր» Պատուիրակու

թեան թէ՝ <ւՀայ» ներկայ ա ցուցչի մը 

պէտքը չկայ» մեը շաՀերը տեղւոյն 

օտար գեսպաններր կրնան պաշտ

պանել։՝* Պ* Մաթիկ ՚Գէորգօֆ պաա 

տիւ Համարեց այգ պաշտօնը ստանձ

նել, նուիրելով նաև մէկ օդանաւ Հայ» 

կառավարութեան բանակին։ 

՚ ԵՆՈՐՀԱԿԱԷԻ-Բ 

ներկայիւս կ՝ուգամ Հրապարա

կաւ շնորհակալութիւնս յ ա յ անել Հա

յաստանի Հանրապետութեան /ԱորՀր– 

գարանի և Փարիզի Պատուիրակութ

եան նա խազա Հ Պ* Ա* ԱՀ աբոն եան ի 

որուն պատկանեալն ախ արարութեան 

մօտ դիմումին ե Պ* Զ* Խան զատ նա

նին ան շա Հախն դիր քանքերուն շնոր

Հիւ, կարողացայ իմ երազներուս նա

խադուռնէն ներս մտնել Arlfe et Mé
tiers դարոցր իբր boursier րնգունուե– 

լով։ 

Պարտք կ* զգամ Հոս մա մնա ւորա

պէս շեշտելու, թէ Հալ կառավարու

թեան ներկայացուցչին Հայ ուսանող

ներու անխտիր օգտակար ըլլալու այս 

գործելակերպը արժանի Լ է բոլորիս 

Հիացումին։ 

էյնորՀապարտ ԸԱալով Հայ կա

ռավարութեան ե ներկայացուցչին, 

ես պիտի քան ամ ուսումս աւարտելէ 

վերք, գործնականապէս ապացուցա

նել իմ երախտիքր Հանդէպ Հալրենի– 

քիս։ 

Փսւ |փ< | Լ– ՍՐԱՊԵԱՆ 

S Ï i o p r / l i —խմբ ա գիր ՛ ՏՕՔԹ– Լ– ԼԱՄԲԱՐՋՈՒՄեԱՆ 

Imprimerie Spécial մ ո aVERADZEXOUNT* La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի Ք 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ազգայի՛ն, գրական, քաղաքական եւ 
Հասարակագիտական։ 

24 րգ աարի 
Բաժնեգինն է 0 աօլար 

Հասցիե՝ î3-~~l5? Shamnut Street, 
Boston Masa. 

ԻԶՄԻՐԱՀԱՅ ՕՐԱԹԵՐԹ 
Ա. աարի 

Բաժնեգինն է՝ ա արեկան 5 0 ֆր՛ 

Հասցէ.–֊՛ Impiinierie Keohichian 
l i lY 'SMYRNE \SK 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրանք 

Հասցէն.— Rue Divan Yolow 

A DANA, (CIUCIE) 

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

րգ աարի 

Տարեկան բաժնեգինն է SÙ ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Kue Cahitsten' 

ձ Ա Յ Ա Ա Տ Ա ն 
ՊԱԻԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

Բէ աարի 

Բաժնեգին տարեկան ռ0 ֆրանք 

ՀասցԷ.^ Rue Br. MiladsnéM ֆ1 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
42 րգ աարի 

Բաժնեգինն ք 5,50 աօլար 

ՀասԱփ, P. 0. BOX 8<>՝i 
, fRKSNO, Cali foïnia 

ՅՈՒՍԱԲեՐ ' & H P f c * f r 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րգ աարի 

Hft Հրատարակուի շաբաթ ր ՜ Հ> ! անգամ 

Բէսժ/էեգիՆն Է տարեկան 30 ֆբ* ՝f 

Հասցէ—M P. HH8՝ Ա ÇAfHE 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

Տն օրՀն –խէէկւագիր Փօրթուգ ալ ե ան 

S. Î րգ աարի 

S ut ր է, կ ա՛կ բաժնեգինն Էճ օՕ ֆր* 

Հասցէ. Journal Arménia. MAKSKIL1 
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ւ ւ.քա>՝՚ւ.ւււ՚ւ, i i n i 
Մարսէքլ.— Պ~ Վ– ՎաՀքչւնի. 

ժրեէվ^Պ– և նէ՚/րուզ* 

Ա՚անչէսթր.— Պ» à"* Միսաքեան, 

կօնտոն.– Պ– ԱֆԲէսէճեա%։ 

Ալէքսանդրիա.—- Պ* ս* ՚ՀաղիկեանՀ 

ԳաՀիրէ.— Պ* 3՛ ԳալէմքեարեանՀ 

ԲօրթԱաիտ.— Պ. Ա՛ Թագւորեան, 

Հապ էշի սա ան.—Պ* Պ* ՓափագեսՏֆ։ 

ձիպութի^^Պ»^ Աէֆէրեան, 
՜ Պաղ տատ »֊--— Տիկի՛" Մ\ Միջասեան, 

ԹԷՀԲա<1՛* — *հաՐւԱ Ղաշեան, 
կ. Պոքիս.–֊*՛ Կիչիկիա "գրատունդ 
իզմիր. քԺ՚օքաճեան գրատուն, \ 

Մերսի%.–֊֊– Պ֊ Գ* Թո սուն եան, 

Ատ ստնա.— վ^ԷւԷԿԷա*Է խմբագրթ» 

Հայէպֆ Պ– Լ թիւ֊ֆէնկճԼան, 

Պէյրութ.– Սար ա ֆեան եղբայրներ, 

Ա էրաս արիա.՛—՜Ե» Համբարձ՛ումեան 

Երո֊֊սաղէմ.– Գան գա շ եան եղբք. 

կիպրոմ.– Պ՛ Հ. Ար մա ղան եան ։ 

Պ եր լին Վ Հ» ՕՀանեան, 

Աօֆիա. « Հա f աստանդի խմբգրթ • 

*Հաոնա.—Գաթինէսեանև Աճէմեւսն 

Ֆրէզեօ.֊–՜ ղԱս սլար էգ» ի խմբգթ. 

Պուքրէշ»—- 3*ֆՊարակեանէ 

%իւ-Եօրք.–— Վաբ/էեր էս եան եղբք,, 

Պօսթրն.— « Հայրենիք»ի \ խմբգ. 

Տիթրօիդ.– Պ* Աար^էիսեան, 

ճիքակօ.– Պ* Մասսւկեան, 

՚6 ի*– - Հավ^ն. — Պ* Ս* Կ ար օեան, 

Պռւ1ի։օս֊ԱյրԷս»-~-՛ Աօլկարեան։ 

* Հակառակ նիւթական ան m աե ելի յլժ ուարո ֊՜թի ւնն եբո ւն, պխ աի :շ արու.» 

նակենք կանոնաւոր Հրւս աարակութիւնր <՝՛ Վեր ա հն m ւն ղ » ին ։ 

Մենք չենք կրնար բաժնեգիներր գանձել ու. ս ղութի ւնն ռւ գժուա– 

բութի ւններ ր պատճառ բռնելով թերթի Հրա տար ակութ իւնր կաղացնել կամ 

րնգՀատել։ ՏՕ* *Աղ 

Բայց, պարտք կ*զգանք մեր րն երնողներու ՝յայտԱել քանի մր ման

րամասն ո ւթի ւններ թերթ՛ի նիւթակ ան վիճակի– մաս Էէն Հ 

« վերա ծնուն գ » կր ղրկուի * էճՕՕ րն թեր ցողն ե բուք կթէ պատանի, որ 

այս էօՕՕ ընթերցողներէն 1000 - Հոգիներ բաժնեգին; վճարեն կ՝ստանանք 

օՕՕՕՕ ֆրանքէ յլՎերածնունդդ ի իւրաքանչիւր թիւի Համար ծախք կ ՛երթայ 

1280 ֆր, (թուղթ, գրաշար, տպագրութիւն, ՜րօսթ^ այս դո ւ մարին մէք չեն» 

աեղին վարձք ր պաշտօնեաներուն ամսականն երր եւ այլն։ ք\ւրեեՂէ 

տարեկան օ2 թ ի ֊ ֊ է Համար կր ծախսուի մօտ (ՀՏօՕՕ ֆրանք։ 

\Այս գումարին եթէ օՕՕՕՕը գանձուի, միշտ բացր կր մնայ otioOO ֆբ-t 

Մենք մեր անձնական միջոցներով կր֊գոցենք այս բացր։ Ոչ մ\կ անհատէ ե 

ոչ մէկ իմարմինէ մէկ սանթիմ ՛չենք ստանար։ Արդ։ կը խնդրենք մեր յ արգե

լի բաժ անորդներէն որ գոնէ իրենց բաժնեգինները Հաճ ին •փութացնել մեզի։" 

իսե եթէ Հաճին մեր իւն գա ծ ՝ 20 ֆրանքի տարբհրհւթիւնր Գրկռ[ շնոր*> 

Հակալ կ ՐԱանք իրենց։ t 
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Լքեր ք)ետեւ.ե\ւյլ բարեկամ* *եերո փէփրայօժայւ յւս"եձՆ առ.ած աւ օ գնել ւքեզի; 

ժընէվ*~ Պ*%Ն ֆէվրո**Փ 
Մանկէսթր.— Պ» Ժ*Պ֊Միսաքեան, 
Լօնաոե Ա. –Բէսէճեան, 
Ալէքսանդրիա*– Պ* %• Ղ^ագիկեան, 
ԳաՀիրէ.— Պ* 3* Գտլէմքեաբեան, 
Բօրթ՚Սաիտ.— Պ* Ա* Թագւորեան, 
ՀապԷշիստան.—Պ՛ Պ* Փտփադեան9 

ճիպոլթխ^Պ^յյ* Աէֆէրեաս, 
Պաղտաա.— Տիկի" Մ* Մինասեան, 
քԻԷՀրան.— Պ» Գա բա գա շ եան, 
Կ* Պոլիս*– Կիւիհէ՝ա գրատուն, 
իգմիր.— քԻօքաճեան գրատուն, 
Մերսին.– Պ* *% թոսոսնեան, 
Ատ անտ.— «կիլիկիա»ի խմրագրթ. 
Հալէպ ք jjjj. թիւֆէնկճեան, 

Պէյրութ*ՀձԱաբաֆեան: եղբայրներ, 
Աէրաստրիա.—՛Ն* Համբարձումեան 
քյրուսաղէմ.— Գան գա շե ան եղրք* 
կիպրոս..– Պ* Հ՛ Ար մա ղան եան, 
Պֆրլին*– Պ* Հ* ՕՀանեան, 
Աօֆիա.— a Հա ք աստանդի խմրգրթ* 
Վաոնա.—Գա թին է սեան ե Աճէմեան 
Ֆրէղնօ.— «Ասպարէգ)ի խմբգթ* 
Պոլքրէշ*— 3* Պտրաեեան, . 
Նիւ՚Եօրք*— Վարգերէսեան եղրք* 
Պօսթըն.— «Հայրենիք» ի խմբգ. 

Տիթր°իդ* !9{՝։ Ս արգի սեան, 
օիքակօ*— Պ* Հ* Մանուկեան, 
Նիւ-Հավէն*— Պ* Ա* կաբօեան, 
Պու-Հնօս՚Այրէս*— Գ* Աօ լկար եան։ 

Վ ԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ ՐԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈԻՆ 

Հակառակ նիւթական անտանելի դժուար ութիւններուն, պիտի շարու
նակենք կանոնաւոր Հրատարակութիւնը «Վերածնունդ) ին։ 

Մենք չենք կրնար րաժնեդիները գանձել ու սղութիւնն ու դժուա
րութիւները պատճառ բռնելով թերթի Հրատարակութիւնը կաղացնել կամ 
րնդՀատել։ 

Բայց, պարտք կ՛ղղանք մեր ընթերցողներու յայ անել քանի մը ման֊ 
րամասնութիւններ թերթի նիւթական վիճակի մասին։ 

«Վերածնունդ» լկը ղրկուի iSOO ընթերցողներու։ Եթէ պատաՀի, որ 
այս 1300 ընթերցողներէդ 1000 Հոգիներ բաժնեգին վճարեն կ՛ստանանք 
օՕՕՕՕ ֆրանք։ «Վերածնունդ) ի իւրաքանչիւր թիւի Համար ծ՜ախք կ՚երթայ 
1280 ֆր» (թուղթ, գրաշար, տպագրութիւն, բօսթ) այս գումարին մէ£ չեն, 
տեզինյ^ վարձքր պաշտօնեաներուն ամսականները եւ այլն։ Ուբեձն 
տարեկան 32 թիւի Համար կը ծ՛ախսուի մօտ 60300 ֆրանք։ 

Ա՛ս գումարին եթէ ՅՕՕՕՕը գանձուի, միշտ բացը կը Ահ այ 56300 ֆր*։ 
Մենք մեր անձնական միջոցներով կր գոցենք այս բացր։ Ոչ մէկ անՀատէ և 
ոչ մէկ մար դնէ մէկ սանթիմ չենք ստանար։ Արդ, կը խնդրենք մեր յարգե
լի բաժանորդներէն որ գոնէ իրենց բաժնեգինները Հաճին փութացնել մեղի։ 
իսկ եթէ Հաճին մեր խնդաՆ 20 ֆրանքի տարբերութիւնը ղրկել շնոր֊ 
Հակ ալ կ ՚ըլլ անք իրենg։ 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 
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ՓԱՐԻԶ, f-- ՏԱՐԻ 

ԹԻհ 18 8 ՄԱՅԻՍ 1920 

*Ո ԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ M 

Պ Ա Շ Տ Օ Ն Ա Կ Ա Ն Կ II îl " ; . 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՐ M 

* — 
Հայրեն ա կիցներ, 

ԱՀա կր մօտենայ երկրորդ տարեդարձը այն պանծալի օրուան, եըը 
Հայկական ազատամարտի ուխտեալ դըօշակիրեերը Հայ անկախութիւնն Հռ
չակեցին՝ արիւնի, աւերի ե կրակի մէք էն կեանքի կոչելով Հայաստանի Հանա 
րապ ետ ո ւթի ֊նր։ 

Ա*այր—Երկրի Հայութիւնը ան սա Հման ցնծութեամբ ողքուևեց մարտա
կան սերունդի այս Հերոսական շարժումը և Հոգելին փարեցաւ Հայկական 
նորաստեղծ՜ պետութեան, իբրեւ միակ ապաւէնը իր փրկութեան։ 

0) Այս կոջո Ա-էհհ գրոհած Աւ1նրիկւա)ա} գ աղութին Çuiifuin, (՛ալg արժանի է 

կ արդացուելու րոլոր ճայերէ՛ն, մանաւանդ, այնսփսի աաեն մո՛ երբ աւքէն վուլմէ լքուած, 

անօգուտ յ ոյս եր է ու դփսոհս* Ն եր է ձանձրացած ու. յուսաքսափ՛ մխսկ յոյսերնիս գրսւծ ե՛նք 

Հեք ս ե փ ա կ ան հ այր ենիքին «. Jhn հերոսական բանակին վր այ։ 
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ինչպէս աշխար Հի չորս կողմը ցրուած՛ Հայութեա՛ն, այ՛նպէս ալ մեր, 

ԱմերիկաՀայ տարագիբներուս սրտէ՛ն բարձրացաւ բերկրութեան սոյն ա%-

պուսպ աղաղակը, եւ մենք տօնեցինք յիշատակելի եւ անմոռաց այգ թուա

կա՛նը՝ Հաւատար Սա կաս մեր զգացումներն Հաղորդելով Հայաստանի անդրա

նիկ կառավարութեան։ 

Առաջիկայ Ա*այիս ֊ 2 8 - ի ն , մենք կը պատրաստուինք տօնել երկրորդ 
տարեդարձը Հայկական Հանրապետութեան։ 

Այս անգամ սակայն, պիտի չբա լականանք միայն ծափաՀարութեամր 

և խոսքերով, ա յ լ մեր զգացումները պիտի արտայայտենք նաև գործնականօ– 

Մեր անկախութիւնը ձեռք բերուեցաւ ան Հա շիւ և թանկագին դո Հա–՛ 

րերութիւններու գնով, և կանգուն կրնայ ենալ ու յ արատ Լել նիւթական, 

բարոյական և ֆի ղի քա կան մշտատև դոՀողութիւններով միայն։ 

Ա*եծ է և բազմապիսի կարօտութիւնը մեր կառավարութեան, մեր 

աւերուած Հայրենիքին և ամ^ն^ տեսակ զրկանքի մատնուած մեր ժողովուրդին* 

Հայութեան բարեկեցիկ դասակարգին և պատերազմի արՀ m լիր քներ՛քն 

զերծ հնացած բաղդաւորներուն պար տա կան ութ ինն է եղբայրօրէն ընգաոաֆ 

երթալ Հայրենիքէն Հասնող օգնութեան կոչերուն։ 

(Լեր գաղութը մի՝շտ պարտաճանաչ և զոՀաբերող, տարիներու ըն* 
թացքին շատ նպատակներու Համար առա տա ձերն օր էն նուիրած է ։ 

քաջալերուած անցեալի՛ն մէջ մեր կոչերուն տաց ած սրտագին ընղու֊ 

նելութենէ՜ն, մենք, այս անգամ նուիրատռւութեան Հրաւէր կը կարդանք, 

նոր նպատակի մը, Հայաստանի բանակին Համարէ 

Տարագի՛ր Հայեր, >lpii 
Ղ՚ո՜ւք, որ Հալ ազատագրական պայքարին ա՜յնչափ իօտ եդած Էք սր

տով և Հե ի Հե Հետևած մեր բանակի քսքֆագործութիւննեբուն, գիտենք որ 

ձեր մաքուր գգաժուճսերուն Հարազատ թարգմանը պիտի նկատէք մեզ, երր՛ 

Հայաստանի Բանակին անունով նուիրաՀաւաքութեան կոչԱ կ՚ուղղենք մեր 

գաղութին։ pral ՝~&Ք, 

ԱմերիկաՀայ գաղութը, որ այսպիսի շարժուններու մէջ միշտ առածին 

շարքին վրայ գտնուած է, այս անգամ ամեն էն ետ ՚ Տհացաձն է, որովՀետև 

թ՜է երկրի և թէ արտասաՀմանի միւս գաղութներուն մէջ այս շարժումը 

շատոնց սկսած և պատկառելի գումարներ ալ գոյ ա g ած են արդէն այս նպա

տակին Համար։ 

Մեգի կը սնայ, այժմ, մեր նուիրատռւութեան քանակով գեր ա զանց ր– 
նել 

արտասաՀմանեան միւս Հայ գաղութները եթէ նախաձեռնութեան տեսա
կետ է մենք ետ ենացինք անոնցմէ։ 

Հայ անկախութիւնը, խրուած մեր քաջամարտիկ զինուորներու սուին–՛ 
Աեռղւ ծստլրովը, պարտք կը դնէ բոլորիս վրայ ղօրացնել մեր բան ակր՜ պա– 

Հա պանը մեր նորազատ Հայրենիքին և այն միքոցը, որով պետի կարենանք 

իրականացնել աղգային մեր իձոէալները ապագայինէ 
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Առանց լաւ պա բռնաւորուած և ուժեղ բանակի, աւազի վրալ կառս լց
ուած շ (Հեք մրն է մեր ազաաութիւեը ե՛նթակայ փուլ գալու ամէքն վայր» 
կեանք ?"աձ 

Մեր դիւցազնական բանակը, որ երկու տարիէ ի վեր ար Հա մարելով 

աժէքն դժուարութիւն, բոպիկ ե գլխաբաց, յաղթական օր Էն պա ք քարեց աւ մեր 

ազատութեան թշնամիներուն գէմ, ուխտած՛ է նոլն վճռական՛ութեամր շա

րունակել պայքարր մինչև իր վերքին փամփուշտը և մինչև եր արեան վեր– 

չթ կաթիլը* I I I յ 11 

111*:. Ան փոխարինութիւն չ՛ակնկալեր և ոչ ալ մենք. մերնուէրով կը խոր» 
Հինք փոխարինած՛ ըլլալ իր թանկագին և անփոխարինելի ծառայութիւն՛ը 
Հայրենիքին Հանդէպ։ fjĵ  

Մե՛նք մեր պարտքն է որ պիաի կատարենք, մենք՝ որ օտար Հորիզոն

ներու ապա Հով կեանքն ապրեցանք Հաք րեն իքին մէք ոզո զուող կեանքի և 

մաՀու պայքարի րնթացքին՛ անմասն մնալով մեր արենակիցներու բարոյա

կան, նիւթական և ֆիզիքական զոՀարերութիւններուն։ 

Ազատասէ ՝ր Հայորդիներ, 

ԱՀա ոսկեղէն պատեՀութիւնը մեր անկախութեան պա Հ պան ում ի սրա 

բազան պայքարին մէք մեր մասնակցութիւնը բերելու։ 

Ցոյց տանք աշխաբՀին» որ Հայ քաք որդիներու մզած՛ պատերազմը մեր 
ալ պատերազմն է և մեր երակներուն մէք կը Հոսի կարմիր արիւնը մեր 
դիւցազն բանակին։ (քք;՛ 

S ոյց տանք որ արժանի ենք ազատութեան։ 

թող Նոր-ԱշխաբՀի ՜ այս Հեռաւոր ափերէն դէպի անկախ Մեծ՛ Հայաս

տանի օրրան Արարատ եան աշխարՀն երկարող մեր օգնութեան բազուկ

ներ ր ուժգին ազդարարեն Հայ անկախութեան դարանամուտ թշնամթնե– 

րուն, թէ իրենք չեն կրնար յաք ոգի լ իրենց դիւային ծրագրին մէք և թէ 

աշխարՀի չորս Հովերուն ցրուած՛ Հայ ութիւն ր մէկ մարդու պէս % կեցած՝ է 

իր արի բանակի կոզքթն։ 

Վրիժածարաւ, Հայեր, 

Գխոակցեցէ՚ք որ ձեր այրած Հոգիներուն Համար 

գոյութիւն ունի—Հ ա յ կ ա կ ա ն Բ ա ն ա կն է ա/գ, 

վրայ բացուած, խոր-խոբ վէրքերուն մէկ սպեղանի 

ւ Ա րն ՝Փ- է այգէ 

Գուրգուրանք Հայ զինւորին վրայ, .թեւ ու թիկունք ըլլանք Հայկա

կան Բանակին, այն խոր Համոզումով որ անոնց միքոցով միայն պիտի 

կարենանք ապրիլ իբրեւ ազատ ազգ, անոնց պաշտպանութեան տակ– միայն 

պիաի կարենանք վերաշինել մեր աւերուած՛ Հայրենիքը, և Հոն ապաՀով 

կերպով տեղաւորել մեր որբերն ու ալրիացած մա լ բեր։ 

Առանց զօրաւոր, ևամեզ շբքապատոզ թշնամիներուն յարգանք ազ
դող զինուորական ուժի, ի զո՜ւր են բոլոր քանքերը Հայրենի աւերուած 
օճախներու վերականգնումին և մեր Հալածական և անօգ արենակիցներու 
օժանդակ ութ եան։ 

մէկ մխիթար անք 

և ձեր Արտերուն 

կայ—Հայ զին– 
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Այս ճշմարտութիւնը լաւ. ըմբռնած են մեր թշնամիները, որոնք քա

նիցս փորձեցին պարտութեան մատնել մեր արի բանակը և սա/լայն չարա– 

չար պաբտուեցան։ ՀՀ 

Եթէ մենք վերջին երկու տարուայ ընթացքին ազգովին մեր բոլոր 

ուժերը լարած ՐԱայթեք աժս ուղղութեամբ, այսօր Հայաստանի Հանրա

պետութեան սահմանները միայն պաշտպանելու կարող բանակի մը տեղ, 

պիտի ունենայինք բանակ մը, որու Հակահարուածի սարսափէն մեր ցեղին 

երդուեալ թշնամիները չպիտի Համարձակէին նոր ^Հարդեր կագմակերպել 

Հա լ կա կան դեռ չգրաւուած վայրերուն մէ^յ 

ճանՀնանք մեր ցեղի մարտական թաքուն կարողութիւն ը, արժա

նաւոր կերպով գնա Հատենք զայն և մեր ապագան ապա Հովուած է։ 

Լա՛ւ ըմբռնենք Հայկական Բանակին վիճակուած դերը մեր ազատու

թեան պաՀպանումին և իբրեւ անկախ այդ բար գա լաճ ու մի կենսական աշ

խատանքին մէջ և գոչենք միաբերան, | |||| 

կեցցէ՜ Ազատ Հայաստան, 

կեցցէ՜ Հայկական Հերոս Բանակը, 

Ապրի՜ Հայ Արի յ^նսւորը։ &gg 

I À 8 Հ– 5* ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

* ԱՄԵՐԻԿԱԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՕՄԻՏԷ 

Պօսթըն Ապրիլ 2> 4920 (կէԻԲ) j| 

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ԱՆՏԻՊ ՊՈԷՄԻՑ 

Ռդչ\ Հայ ասա ան՝ 

*հիւղ ու քաղաք , 

Եղաւ, կոխան 

Հօր ղաներ ԱԼ 

Ո աներ ո ւ. աակ։ 

Մա շ՚ւեց, դաոաւ 

Ս՛է բուո փոշի, 

՛Քամ՛ին ասա ւ, 

Ցրիւ արաւ 

Արար-ա շխար 
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I 

/» սկզբան այնպէս ե՛նթադրուեցաւ թէ՛ 1914ի Հա մաշթարՀային պա– 

տերազմր, Աէրաժէվօի մէք գործուած ոճիրթն արդիւնքն ՛էրէ Pmjg (հուս 

ժողովուրդի կատարած՝ մաքրագործումէս երեւա՛ն եկաւ որ» ան շարունա

կութիւնն էր Պալքանեան պատերազմին, արդիւնք եւրոպական պետութիւն– 

ներու շա Հա մոլութեանց ե քաղաքական Հա կա մարտութեանց։ Էքւ Ժէօն 

Թի՚-րքերր, փոխանակ խրատուելու, իրենց սարուած դասերին ե ունենալու 

միտումներ դէպի լաւագոյն կազմակերպութիւն, յոխորտացած՛ էտ իրն էի վե

րագրաւումէն, ժամանակ չկորսնցուցին աշխարՀր տակն ու վրայ ըսելու. 

Համար։ 

յ014ի Տունվարին, փորձեցին պատրաստել ալպանական ապսաամ՛* 

բութիւն մր, € Օսմանեան բարերար կառավարութիւնը^* բա/g այս փորձն ալ 

յա քո դո ւեց այնպէս ինչպէս որ կարելի էր* Ալպանացի ժողովուրդը տեսնե

լով Ժ՛էօն տքՒիւրքերոլ նպատակը, ապստամբական շարժումիս մասնակցող 

բոլոր զին ո ւոր ականն երր պատժեց, ան միք ական միքոցներով։ fi այ g երիտա

սարդները չի խրատուեցանք Ուզելով օգտուիլ» Պ ալք ան եան երբեմնի դաշ

նակից, փոքր պետութիւններու նորածագ Հա կառա կութի ւններ 1քն, ուզեւյին 

՛պղտոր քուրի մէք ձուկ որսար Մօտեցան Պուլկարիոյ է վնաս (Հունաստա

նի* նոյն իսկ ոճրապարտ քԻալէաթ 19է4ի Փետրվարին, վարչապետ քիատոս– 

լավոֆի Հետ գազանի տեսակցութիւնն եր ունեցաւ։ Բաց աստի a. երիտա

սարդները» չունեցան Հեռատես քաղաքականութիւն մը, Եւրոպական մեծ՝ 

պետութիւններու Հետ ալ։ անՀնալով Անգլիական ԲրօթԷքթօրայ, Պար* 
աից ո՜ոցի 4րայ գանուող թրքական Հոզամասերուն, Գերմանիոյ բար կու՛ 

թի*նր շարժած էին։ Վերքինս նշմտրելով որ, քՒիւրքերը իրենց իոկ ձեռ

քերով ր պճ ուր գի կը գնեն իրենց երկիրը, փորձեց մոտենալ Զարի կառա

վարութեան . ե Համաձայնութեան մը գալ Թի֊-րքիոյ • բաժանման իւն գրոյն 

մէք, րո՚/ց կաըե/ի չեղաւ որոշում մը տալ, Ա»^Գ[իոյ միքամտութեամրըէ 

Այս պաՀերուն ալ ինչպէս միշտ* թիւրք գանձը փոշիներու մի ալն ընդու

նարան եղած էր. ժէօն իՒիւբքերուն գրամ պէտք էր, այն ալ միմիայն Փա

րի զէն կարելի էր Հայթայթել։ Արդէն Թիւըքերը մօտեցած են 9>րան սայի 

այն ատեն միայն» •՛ երբ անոր գրամին տգէ աքն ունեցած են։ Ա յսպէս Հարկ 

եղաւ կրկին մօտենալ Ֆրանսայի, խնդրելով 700 միլիոն ֆրանքի գումար 

մր, որպէս փոխառութիւն։ ՚ձավիտ դարձաւ թունգ ֆրանսասէր և եկաւ 

Փարիզ, գրպանր ունենալով մենաշնորհներու րնդարձակ քաթալօկ մը* 

ֆրանքօ-թիւրք քօմիթէներ կազմուեցան, թէյասեղան, ճաշկերոյթ, ի-նքոյք– 

ներ սարքուեցան, վերստին գտնուած՛ Հին բարեկամին ի պատիւ ե միլիոն– 
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առրը շուտով ճամբոր դեցին դէպի Հքսլիստ Միլիոններէն ղաա ճավիտ սսւա 
քքաւ Համամտութիւնը ձըտսսայի մաքսային տուրքերուն 4 աո Հարիւր յ 
լելումին։ Այս բոլորին փ ո խար [fis ֆրանսա ՚ ստացաւ Հայաստանի, ւ^Աու– 
րիոյ և Պաղեստինի մէջ շինուելիք երկաթուղիներուն մենաշնորՀը. նաւա
հանգիստներու շաՀագործումը քհունուդի ե Մաբօքի վրայ։ Պսլիսը ուրա
խութեան մէջ էր, ֆրանսական միլիոնները m շատերին գինովցուցած էր, 
Տ)բան սան փառաց ի փառս կը Հանուէր ե երիտասարդները }էին գիտեր 
ինչպէս յա քանել իրենց երախտագիտութիւնը։ ճէմալ փաշան գրկեցին Ֆր՛ 
բան սա, որ Թիւրքիոյ յաւիտենա՛կան երախտագիտութիւնը անձամբ ներկա՛ 
լացնելու եկած էր, բայց աւաղ յաւիտենական երախտապարտութիւնը վեց 
ամիս իսկ չտեւեց։ ^Զարի կառավարութիւնը անտարբեր չէր հնացած ան
ցած դարձածներուն. Պոէսոյ ռուսական դեսպանին թեւարկութեան տակ 
քիրանքօ՚թիւրք քօմիթէի կողքին կազմուեցաւ (հոլսօ՚թիւրք քօմիթէ մըն 
ալ, նոյն իսկ &ինլըքոր քհալէաթ գնաց մինչեւ Լիվատիա, բարեւելու անորին 
կայսրութիւն Նիքպա ք*»ը։ ք*այց այս ամենը Գերմանիոյ քունը ՝ խանգա
րած էր Ա նոյնիսկ պաՀ մր կը կարծուէր թէ գերմանական ազդեցութիւնը 
ի Թիւրքիա ան Հետանա լու. վրայ էր։ Սակայն Գերմանիա, շնորՀիւ իր դես
պանին ե զինուորական առաքելութիւներուն կրկի՛ս յաջոդեցաւ, թեչպէս 
1&08ին և 1013խն իր ձեռքն առնել «երիտասարդներուն» պախուրցքը։ %ախ 
Լիման ֆօն J)անտէրսը, կարգել տուաւ թրքական թէ ցամաքային և թէ ծո
վային ոյժերու կազմակերպիչ վերին Հրամանատար։ 

Յետոյ պատրուակ բռնելով Ֆրանսայի թողուած մենաշնորՀ%երբ+ 
Տէ°յչ պանքի միջոցով ստացաւ մենաշնորհներ շաՀա գործելու երկաթու
ղային Հետեւեալ գիծ երր. Գա դատ ի այ էքն—կէսարիա 383 Հազա րա մէթր։ Ու՛ 
լսւ-գրշլա—֊կէսաբիա—Աեբաստիա 230 Հագարամէթր։ Ատարազար-—Պօլու—– 
վէասթէմունի 200 Հա գա րա մէթր։ Եւրոպական չորս Մեծ պետութիւններ^ն 
զատ. Հինգերորդ մր եւս երեւան եկած էր ե ուշ չի m Հասնելու Համար, 
այնքան շուտ կ՚աճապարէր որ, իր պաՀանջքները ուրկէ սկսէր և ուր 
վերջացնէր ինքն ալ չէր գիտէր, և այս նորեկը 191 էի Հերոսն Էր՛ Իտալիան, 
որ պատճառ տուաւ 1912~—*1913ի պ ալք ան եան պատերազմին, վերցնելով 
Ափրիկեան ԹբիփօլիթԷն և Միջեր կր անի մէջ Տօտէքան էս կղզին։ Գեռ ան
կարող իր իր կողուպուտը մարսելու, «Երիաասարդներէնձ պա Հանվեց Ատա– 
լիոլ ծոցին շաՀագոըծումը ե Հոնկէ մինչեւ^ Գոն իա երկաթուղիի գիծ մը 
շինելու մօնաշնոըՀը։Հ ճախարակին թելը քակուած էր, միւս կողմէ Գեր
մանիա իր երազներուն իրականացումը, ամբողջ քՒիլրքիան գերմանական 
գաղթավայրի մը վերածելու երազը, վտանգուած տեսնելով, լաբմար առի– 
թի մը կ։ սպա սէր իր վառօդը կրակելու Համար։ Այն ալ շատ չուշացաւ, 
Աերպ Հայ բեն աս էրին արձակած գեղակը, գնաց իյնալու Գերմանիոյ վառօ– 
թարանին մէջ, ՀբդեՀելով րոլոր կւրոպան։ 
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Պատերազմիս սկիզբն երր Գերմանիա չէր՝ ուզեր որթիլրքիա պատերազմին 
մասնակցէր, րայց տեսնելով որ Գա շնա կիցն երր րն ղմի f արար գիմուՏեեր կը 
կատարե՛ն իր աշակերտներուն մօտ, պա ձանձելով չէզոք ո Հիքիւն If և ի վար՛ 
ձա արութիւն խ ո ստանա լի վ քԻիւրքիոյ ամրոդրականութիւնը, խորՀեցաւ թէ 
մի գուցէ առանց իրե՛ն վերջնական կարգադրութիւն մ ր ԸԱա( @՝ի*֊րքիոյ 
մասին, այլեւս չՀամրերեց և քՒիւրքիս/ն իր կոխքին մխեց պատերազմին 
մէք, միակ նպատակ ունենալով վերջնական Հաշուեյ արդարութիւնը րնել 
թիէ֊Րքի Գ1[ս1՛*՛* [*այ& ռուսական 1Տ17ի յ եղա փ ո խութ իւն ր պատրաստեց 
Գերմանիան, որ ուրիշին Համար պատրաստած՛ փոսին մէք ինքն իյնայ իր 
Հետ թաղելով ախտաւորեալ քաղաքականութիւն մը։ i 

Բայց ցաւալի է խոստովանիլ որ, այսօր կր գտնուին կա ո ավար ու՝ 
թիւններ, որոնք կ՛ուզէն փոխանորդել գերմանական քաղաքականութիւնդ 
ոտնակոխ ընելով* Ազգեր ու, ժողովուրդներու ամ են Է ե նուիրական իրաւունք* 
ներր, որոնց Համար իրր թէ կռուեցան Հինգ տարի շարունակ։ 

Որ"1էս ԳՒ ԱրԾԼկքի S ԺԷք խաղաղութիւնը կարելի րլլայ տեւական 
ընել, որպէս գի թիւրքերը առիթը չունենան կրկին իւրոպան կրակի 
մատնե ու. մի ան գամ ը%գ աս դա տ, անհրաժեշտ է վերք տալ թրքական կա՛ 
ռավարութեան մը գոյութեան թողլով թիւրք ժողովուրդին ապրիլ ազատ, 
Ազգերս լ Ընկերակցութեան Հովանաւորութեան տակ։ 

՚ * փ ս ւ ր ք ս ւ 

ՊԱՐՍ. ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԸ ՄԻԱՅՆ 

«Արձագանգ ֆարիզիի վերքին թիւ֊ին մէք խմրագիրը Տակորոս 
քԻիւրապեան՛ նախանձի և չարութեան նօպայէն րոնուաՆ, զրպարտութեամր 
լեցուն գրութիւն մը Հրատարակած էր թերթիս տնօրէնին դէմ։ Առանց զխ 
քանելու նմանօրինակ վալրաՀաչութեան մը պատասխանել՝ Հարկէք կը Հա
մարենք միա/ն շեշտելու, որ այդ աղտոտ յերիւրանքը ոչ մէկ կերպով կըր– 
նայ վարկարեկել «Վերածնունդնի տնօրէնը։ Լուրք դատողութեան տէր մար֊ 
գիկ պիտի Հասկնան թէ ինչ ըսել է թշնամական զրպարտութիւն մը, որուն 
Հետ կարելի չէ Համեմատել մաքուր պայքարը։ Մենք չենք Հյամենար այս 
՛նիւթին շուրք, ու մեր պարզ պատասխանը կոլտանք միայն իբրեւ ար Հա
մար Հանք։ 
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m ԳԻՏԵՐ 
Լիալուսի՛նն Հրաշափառ 

Գիրկն ան Դունին» այս գիշերէ 

Արևի պէս Հըրավառ՝ 
Ոսկի վարաե՛՛րն է փրռերԳ..յ 

Գաշաերուն մէԼ մերձակայ՝ 
Հովն երիղներ կր Հիւսէ* 
Լուսնակի քովն ամպ տէր կայ— 
ՀԲոզն երակի՜ս սնդուսէ.*.։ 

՛Ծովուն կուրհքր ժպաեր էր* 
եր eu զիս պէս Հոլանի* 
Ոսկի մանեակ է կապեր՝ 
Հուր ասա զեր էն գեղանի*. 

՛Ծառ ու Նազիկ ՝ մերձաւոր 
Մարգերուն մէԼ կր պ՛արեն, 
Ու ալիքներն մեզմգրօր՝ 
Շուրթր ժայռին Հա մրուր են* 

եկո՛ւր, Սէր իմ* այս գիշեր 
յ§}աՀերն երկնիս կր վառին. 
9իր ար a Տաճար մ *եմ Արեր՜" 
Լեյոո՚Լր խունկրդ բուրվառին* 

եւ աղօթէ՝, ազօթէ՛... 
Որ վառ. Լա Հերն իմ սրաին» , 
Առա ուս Արեւն երր ցաթ՛է՝ 
Երազիս պէս չ՚անՀեաին 

Ա«Ոք|փկա 

8՝ Ս. Lbff f îVbUV 
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ՎծՐԱԾւՈհՆԳ 

« Վ-եՐ Ածն ո ւ\/դ»ւ եր թօն c 

Վ.եչս աւ |րո դի ifp յ ո հ շ ե ո է Ն յֆաղոսած \iuiuu\ifu Çiiij ո գ յ ս ւ ւ ս կ ա ն 

Պ Ա ԼՔ ԱՀ, Ց Ո Ւ Կ il Վ 

Հոգ՚ղ*.* t Հայ ոմն ձեռքէն ի\^չ կրեայ ազատիլ։ Հայր կը Հալածեն՝ ա՛ն 
կ* սա ի պուի ՜իր Հոգին ապաՀովել։ ինքն ապա շտպանութեան Հզօր բնազդը 
միջատին մէֆ անգամ* դրած՜ է Բնռւթիմն***։ 

Սանդուխներէն վեր՝ մէխ կ՚կէէ արագ քայլերով։ Գուռը, կը րաց ուի 
ե. աՀա երրորդ մը։ Գերման տասնապետի աարագ է Հագեր։ 

— ք*արի իրկոմն Պ* Հօֆմաս***,* ՝0ւ-.՝Հ 

— Բարի իրեսմե, կո ւթն ա պըս թ***։ 
—- իւ աճա ձեր անցագիրը։ Այո՛t Դ"!֊»2 կ '^րթաՔ միանալու, ձեր գոմն՛ 

դին» որ Նիչ կը գանուի*.»», ձեզի կ՚ընկերանայ նաև այս միեւնոյն թուղ
թով՝ ՎԷռնԷռ»**, 

•— ծա՛, եա՝***, իՀթանքէշըն***։ 
— ԱՀա նաև ձեզի ուրիշ ընկերակից մը* իոմնկ, աս ալ անոր ա՛նցա" 

— Միւսները չեկան գեռ**.*.։ 
i Գուռը Հնչեց, փեդկը բացուեցաւ* սիրտերը տրոփեցին թէև ՝ բայց եկող

ները սսլաunւաձ՜ներն էին։ 
կերս մաստն դեռատի այր ու կին մը։ 
— Բստրել» էո՚մնկ*»»։ 
— էո՞մեկն ով կ ըլլայ, որ,— Հարցուց նորեկը զարմանքով։ 
— Նոր կնքանունդ ալդ է,*>– մ ա՝ յն Հ է ո, սլա տիւ ոմնի մ ես ալ 

Հօֆման կոչուելու* ինչպէս որ մեր ընկերը, որ դեռ չեկաւ». Վէռնէո սլիտի 
կանչենք* մինչեւ սա Հմանն անցնինք։ ՚ Հ ^ ^ 

— Առանց կնքա Հօր՝ անուն չի դրուիր, վրայ բերին կարով զբաղող 
օրիորդները, ձեր էլեքա Հայրն ո՞վ է Հոս***, t 

— Հա\ Հա՛, Հա՛, չէ*ք տեսներ որ 1լնքաՀայրն արդէն մկրտութեան 
վկայականն ալ միասին բերաւ* կեցցէ էլնքաՀաւրր***։ 

— ՀԾ9Տէ Օ՜սլաումի Տլեքա Հայրը»»»։ 
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Բայց կեց^էխհրր ուրախութեան բաժակի մէէ չթե՝ որ թնգային, կխ 
գիչ արցունքներու, կրթիչի մը մէք_ կր խեզդսւին, ո րպէս գի ձայնը զուրս 
.չելլէ սենեակէն։ 

Վերջապէս երրորդ անձը ներս մտաւ։ 
— 0 *ն ի գործ՛, ժամանակը թանկ է այս գիշ°Ը* 
— Աքս» -պէաք է գերմանս/նալ..*, Հը՛* աւելի լաւ է քան թրքանա

լը, չէ\..։ % ՚ . 1 

— անկասկա՛ծ, ոիրելի Հօֆման,. այլապէս Հարկ կ ԸԱար Հիմա ընչացք 
ած իք եք ու. տեղ ուրիշ րան մր կրճատել, Սնոյն իսկ փոքրուած՛ մեր մա գերուն 
փոխան* ճերմակ փաթթոց մր ունենալ գլուխնուս։ պՏգ 

իյօսելով մեկտեղ երեք երիտասարդներ Հայելիի աոա£ անցած՛ նոր ար» 
Հեստի մր սկսած էին։ իրենք իրենց Համար սափրիչ դարձած՝՝ ածելիով 
կամ ժ ի լ է թով րեխ֊մօրուքնյան կ ած՜իլէին։ 

— Médecin malgré l u i ո ի ր ե լ ի Եունկ ուՎէռնէռ, մենք ալ մեզի Հա՛ 
մար կրնանք ըսել Coiffeur malgré !ûi~-:. ըսաւ ՚ իրուանդ, որ՝* Հօֆման կը 
կոչուէր։ 

՛Բանի մը րոպէ ffî* մասևմաքուր ած՜իլուած՛, անրեխ ան մօրուք ե ան
մազ սաքսօններ էին դարձեր երեք ճամբորդնեսյլ։ 

Օրիորդներն ու տիկ ինները կը նայէին մէկի՛ն ու միւս քան» կը իքն դային 
ու կը կատակէքքն։ Ա 

— ԱնՀնար է ձեզ այլեւս Հալ կարծ՛ել, պարոններ, մէ§մէկ գերմաններ 
էք Հիմա**»։ 

— ՛Բա ինչ ալ աղէ՛՛կ կ՚երթայ զինւոբական գլխարկն ու քտարազը»»»է 
սկսեր Էին ար գէն ծ՛պտիլ։ , 

Երկու կեղեւ պէտք էր կրել» ներքին և արտաքին։ Ղբերսքտնը իրենց աո՛ 
վորական քաղաքայի՛ն Հագուստը, վրայէխ՝ գերման զինուորականի կանչս» 
րակ ժ ա ք Է թն ու տափատը գլխարկով, գօտիով ու կրէլնոցով։ 

Հիմա կրնաք նէ ճանչցէք**», երեքն ալ Հարազատ փ ո մերանի ա ցիներ 
ենֆ քիչ մը թուխ թէեւ բայց այդ տիպի գինւորներ շատ կային գերման բա
՛նակին մէչ, i % 

Փոքրիկ կրակարանը մար իլ կ՚սկսէր, ժամր\ գիշերւան կէս քան կր մօ
տենար, կիներէն ոմանք տարուած– են արդէն քուն ի անուշ թմրութեան մը 

Պէաք է քիչ մը ֆ Հանգիստ ընեի նստուկ քնանալ մինչեւ լոյսր 
բացուի։ *> 'JjSà 

Ուրբաթէն շաբաթ լուսնալու գիշերն է, 16 Փետրվար i91U։ 

Փողոցին անկիւսներէն մէկին իրայ նայող տուն, մր րլլալուն՝ Հարկ 

էր զգուշանալ անագան ժամուն սենեակին մէ9 լոյս վառ պաՀելէ։ 

Լամբարը մարելէ աոա£ ամէն ոք տեղ մը. կՆկտեցաւ բազմոց՛ներուն 
վբայ։ "Բիչ մը ատեն ալ խօսակցութիւններ փոխանակուեցան մե1լնողներուն 

ու եռացողներուն մէք, մոռցուած կամ վռրյիշելիք նոր բան մը յանձնարա– 
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րելու, խորՀուրդսեր ու ո*րոշուեսեր ըսելու., ինչ որ բնական է ամէ% ճաւք» 
րորգութեան պաՀերուն։ 

— Եղբայրներուս մասին չմոռնաս տեղեկութիւն տալու, ՔԲոլ\դ ոէԼ 

մօրդ, եղբայրներուդ ե. ազդականներուդ, ՝ վերջապէս Հայաստանի մաս յան 
գոհացուցիչ լուրեր տուէք, կազմուած կարգախօսին Հփ ա ո օ լ այ Համա» 
ձաքն,~^կը յարէր Երուահդի կինը՝ որ քովիկը ընկողմանած էր$ 

— իմ տուած թուղթին շնորՀիւ ամէն տեղեկութիւն պիտի առնենք, 
Տիկի՚Հ* Արուս, վրայ բերաւ քնաթաթախ օրիորդ Նոլշանը։ 
j * |P?p>- . — "Նշանաւոր ՛թուղթէն Երուս/սգի"ս ալ տուիր».»*։ 

—- Երուանզ^ն ալ, միւս երկուքէն ալ։ (Էաւօ-զատ թող գրեն». գ.գրա» 
քննութեան ակիշէն մէկը չէ միւսը կր ճողոպրի Հարկաւ, և մենք մեր 
սպասած լուրերը կ՚ունենանք։ 

— Լռեց էք, ա՛լ քնանանք քիչ մը***, 

Ըսողին րերանը Տեաց իր խօոքը* յանկարծ ոստիկանի մը uste~lfaiJ? 
սարսռաց ո լց վաղոցին ամայութիւնը**.$ 

SB Ամէնքը մէկէն ցնցհւեցան, այր թէ կին։ Զայն-ձուն յ՚իկայ, շունչեր» 
%ին բռնած սպասեցին։ . 

ճրագը մարած էր արղէՀն, բայց դիմացի տուներէն մէկուն ֆաՀը ա « 
զօտ մը 1լը լուսաւորէ Ծպտարանը։ Պէաք չէ ստուեր մր իսկ շարժի ապա» 
կիին վրար էքրնայ դրսէէն նկատ ուի լ։ j p g 

Ոստիկանը կեցաւ տունթն ճիշտ առաքր ու կը սուլէ։ 
յԱՀա երկրորդ ոստիկան մր, նոր1խ սուզում։ քհաղը ոտքի պիտի Հա– 

%1/ն**.*։ 

1 1 
a ջ՜» 

i 

Ս՚եծ պատերազմի սկիզբը Փարիզի Հալ գաղութր չբաւականանալով 
ֆրանսական բանակին տուած իր ընտրեալ երիտասարդներու կամաւոր ա՛
կան բանակով, ուղեղ Հայ գաղութին Համակրանքը յայտն ել նաև ուրիշ ե– 
ղանակով մը։ ձ ճ | 

ԽորՀուեցաւ– Փարիզի մէ£՛ Հաստատել Հայկական Հիւանդանոց մը և 
Հայ բժիշկներու ու Հայ դեղագործներու ձեռքով խնամել ասպետական ֆրան» 
սայի վիրաւորներր։ i^gi . ! ^ 

Ա յս գաղափարի իրագործման Համար եղան նուիրատուութիւննեբ ու 
Հաւաքուեցաւ մօտ 40,000 ֆրանք։ 

Չեմ գիտեր ի՛՞նչ պատճառով ափդ ծրագիրր չի գործադրուեցաւ. ptaJa 

կարելի" է Հարցնել, ի"նչ եղաւ այգ գռւմարը։ 

Fonds A.R.A.M



Մ* Â B F W ՄԷԿ՛Ն 

Ղվէկուաե Մաբսէյշի Հ***յ գաքյութի նախագահի՛ն, Հայաստանի 
ՀանրապԽաութեան ճանաչման /տօնախմբութեան առիթ՛ով 

ՀԱզեիւ \ախագաՀ, 

Աքն èkii ա կ ան տկարութիւնս չպիտի ներէ ինձ մասնակցիլ ձեր այսօրեայ Հան
դէսին, այլ ձեզ Հետ՛ եմ բոլոր սրտովս. Հայ Հանրապետութեան Համազգային 
վաւերացման աոաջին քայէՐ տօնելու Համարէ 

Մռայլ ամպերու մէք^ն ծագեցաւ մեր Հանրապետութեան արեր, սև ու 
կարմիր ամպեր* և ասոր Համար պէտք է աւելի յարինք անոր, ինչպէս մայր 
մր աւելի կ՚սիրէ այն զաւակը որոյ հ^նունդր աւելի ցաւ պա աճառեց իրեն։ 
ինն զարեան երկունքի պտուղն է այն Հայաստանը, որոյ անկախութիւնը ող՛ 
քունելու երջանկութիւնը ունինք։ Գագիկ P* ի ձեռքէն ինկած դրօշն է որ 
էրեւանի վրտյ կը ծածանի այսօր՜։ Ամուր բսնենք այգ դրօշը» ուս ուսի տր՛
ուած բռնենք զայն, որպէս զի չ՛ սասանի ներքին ու արտագին փոթորի/լնե֊ 

Հերետիկոսութիւնները չեն մեռնիր բնաւ, որքան այլանդակ կամ վնա
սակար ալ ըլլան։ Համաթուրանութեան կամ Համիսլամութեան գաղափարը 
թուրք ազգին մէ£ կուսակիցներ պիտի գտնէ միշտ* և Գամոկլէսի սուրին 
պէս կախ ուա ծ պիտի նսազ Հայութեան դլխուն վրար Որպէս գի ոխերիմ թշ f 
՛նա մին երէ պա չտրուած մեր փոքրիկ ժողովուրդը կարենաք կանգու՛ն ս%ալ,ան– 
Հրաժեշտ ՝է որ անվթար պա Հենք մեր ազգային յատկանիշները, և նոր սե» 
բռւնգներուն տանք կրթութիւն մը որ Ասիոյ Սպարտացիները Հանղիսացռւնէ 

Ազատ ենք կարծիքի գանազանութիւններ ունենալու և տարբեր կու» 
սակցութիւններու վերաբերելու, այլ, երբ մեր մի և անբաժան Հայրենիքը 
պաշտպանելու ժամը Հնչէ, պէտք է որ ամենս ալ մէկ բանակի պէս շար
ժինք, J ի լելով թէ, կուսակցական ըլլալէ առաք, Հ՛այ ենք ամենքս ալ։ Մեր 
միութեան և Հայրենասիրութեան մէֆ մի ալն կրնանք գանել այն ոյժր սրով 
Հայ կեր ո ւ, ԱրաՏեերու, Տի գրամներ ու, Վարդակներու, Աշոտներոլ և Լևոննե՛ 
բու անընկճելի ց°ղը* վնր^ապէս փշրելով ստրկութեան լուծը, քաղաքակր
թութեան մշտավառ քաՀր պիտի բարձրացնէ մառախլապատ Արևելքի վրալ* 
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Ֆրան բայ ի վարչասլեաը Պր* Միլրան Սան Րէմօէ վերադարձէն վերք 
1Ս որձ ր դար անին առքեւ ըրաւ, կարգ մը յայտարարութիւններ։ ՝ ի մ իքի այլոց, 
թէ Մեծն Բրի ա ան իա ընդունեց Միքագէաքի և Պաղեսաինի Հոգատար ու.–, 
թիւնը, իսկ Ֆրանսա՝ Աուրիայինը. ինչ որ նշանակալից է, Պր՛ Մէէրաե ոչ 
մէկ խօսք ըրաւ. Եիլիկիոյ մասին, Հայաստանի մասին Պր* Մթլրան աւել՛ 
ցուց*—կոչ մը ղրկուեցաւ նախագաՀ Պ* *Լիլսընի որակս ղի Մրաց, %աՀանգ՛
ները րնդունին Հայաստանի Հոգատարութիւնը ե. կամ գոնէ ^Ր^Ք որոշեն 
այս նոր պետութեան սաՀմանները։ 

ւ Ս Յ Ա Ս Տ Ա Ն հ ԼԱՆՔհՐՍ 

Հայաստանի մ Էք լեռնային արղիւնարերութիւնը քաջալերելու Համար 
կառավարութեան լեռնային բաժանմունքը մրցանակ "եղանակեր է անոնց, 
Որոնք աոաքին անգամ Հանքերու տեղեր կը գտնեն։ 

Ոսկիի» փլաթքէհի ե թան կ ա գին քարերու Համար նշանակուած է 
1300-Ժ000 րուբլի ոսկեդրամ, արծաթի, կլայեկիդ ^՚իքէլի» պիսմութի, զինկի 
ե պղեձի Համար §00՚1000 րուբլի ոսկեդրամ». Տեացած Հանքերու Համար 
100-800 րուբլի ոսկեդրամ, նաւթի ե քարածուխի Համար 300-3000 ր* ոսկ*։ 

՛Բռնութեան առնելով լեռնային օրէնքներու նախագծի փոփոխութեան 
Հարցր, Հողի մէք գտնուած բոլոր Հ՚արստութիւսները կը Համարուին պետա
կան սեփականութիւն* Հողի մասնաւոր տէրերը կ՚օգտուին միայն անոր 
մակերեսին։ Այն բոլոր ակտերն ու փաստաթուղթերը, որոնք (լնքուած 
են մասնաւոր մարդկանց ե Հողատէրերու միք եւ, ոչնչացուած կը Համար– 
ուին վեց ամսուան ըսթացքին։ Ա լդ անձեաւորութիւնները ոլէաք է վերա» 
նորոգեն իրենց իրաւունքնեբր Համաձայն նոր պայմանագրերում 

£ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն հ 2 Ա 1 ա Լ Ս Ա Ր Ս 1 Ն հ Ն ՄէՏէ 

էհուսիոյ նախկին կրթ* նախարար Ա Մոսկուայի Համալսարանի գլխաւոր 
փրօֆ, տեսուչ ՝ Ա* Մանւելովը Հրաւիրուած Է Հայաստանի Համալսարա
նին Հ ամար միեւնոյն պաշտօնով ե ամսական տասը Հազար րուալի ռոճի
կով։ Փրօֆ. Մանւելով պիտի դասախօսէ ՝Բ աղաք ական Տնտեսութիւն։ Դա– 
սախօսութիւննեբը պիտի սկսին Զատիկքն վերք և մինչեւ այս տարուան 
լրումը պիտի աւարտի քաղաքատնտեսութեան դասընթացքը։ 

Լեռնային ճարտարագէտ Պորիզ Ի վանով ելս Հրաւիրուած է իրըն֊ 
անգլիերէնի ուսուցչապետ, 2Ց00 րուպլի ռոճիկով։ 

ՀՀայաստանի Հեռագր* գործակալութ1*նէն S Ապրի է ) 
Ատրպէ յճս/նի Յրդ ՚ ե 7րգ գունդերը գերի բոեուեցան։ 
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Զա՛նգ եզ ուբի եւ ՚Լարապազի րսրգ ճակատներուն . զբալ 
փայլուն յաքողութիւններ կան։ Աաոպէճանի բոլոր յարձակուՏեերը ետ են 
մղուած՛։ Հա կայ արձակման դիմելով" գիւղացիները խորտակեցին ատրպէ– 
ճան ե ան զօրքերը, գերիներ առին և՜ կր Հետապնդեն փախուստի մատնուած 
Հակառակորդը։ Հայ գիւղացիները գրաւած են Ղարապաղի և Զահգեզուրի 
միք եւ. գտնուած Հողամասը։ Գրաւած են նաև Գեմիրչիլար, կուբաթլու, Գոն– 
դարլու, խաչվառ, Ըանքիլան գիւղերը մինչեւ Վարթազ։ Գրաւուած է նոյն» 
պէս Հռչակաւոր Մարքիչ-Աւտոլաբը։ Գէպի Հ^ուչի տանող խճուղին Հայերու 
ձեռքն է։ ձԱսկեարաս կիրճը ՛Լար ապա ղի Հայ գիւղացիներուն ձեռքն է»։ Աարր– 
պէճանի զօրամասերու յաճախ ակի յարձակուեսերր Ասկե արանի ամրութիւն֊ 
ներու վրայ, ամէն անգամ ա/ չարաչար կը քախքախւէին։ Մալիրէկլուն, 
Խանքին գին ե. կուշին պա շարուած են Ղարապաղի Հայ գի տ.զա ցիներու 
կողմանէ Զա՚եգեզուրիտ Հերոսական գի՛ւղացիները այսօր անցան խո դարեր գր 
և միացան ՂյսՀր ա պա ղցքաներ ուս, միւս կողման ալ ՛Լալադարաս g յաները ՝ Ղ,ա֊ 
ր ապազէնն $Է ան գեղ ո ւրին ? կռիւները կը շարունակուիս։ 
£ԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒ ՃԱՄԱՐ Wà 

ՓարիզաՀալ տիկնանց միութիւեր որբախնամ գործին ի նպաստ րնտա– 
նեկան Հալա քում մը կազմակերպած Է, որ տեղի պիտի ունեն այ վաղր, կի
րակի 3 քքն 7 ը Hôte! Llltetiâ ի մեծ սրա Հին մէք։ Հա լաքումը պիտի պատ– 
ուռ լի թէյ ասեղս/նով մը որոտ֊ միքոցթն տեղի պիտի ուռե՛նան երգեր, պարեր և 
արտասանութիւն/ներ։ 

կը յուսանք որ մեր զաղութր պիտի քաք ալերէ այս ձեռնարկը, երբ 
մանաւանդ ասոր Հասոյթը յատկացուած է Հայ որբերուս։ 
Ա* ՖէԹՖԱՃեԱ-ՆՒ 8Ո**ՑԱձԱՆԴէՍԸ 

Մասնաւոր իքն դրան քով ՝հ ցուցաՀանգէսը դեռ րաց պիտի սնայ iO 
օր ևս։ 

ՏուցաՀանգէս այցելած են յայտնի արուեստագէտներ և բիւղան դա գէտ– 
ներ, որ տանք փափաք յ այտնած են որ այս ցուցա Հան գէսը փոխագրուի գեղար– 
ուեսաից վարժարանին t/էք և այս մասին դիմում ՛ըրած են գեղարուեստի սա– 
խարարին մօտ, յայ ան ելով որ ալդ ցուցարան գէսը օգտակար պիտի ըլլայ թէ 
զիան ականներս ւ թէ ուսանողներս՛, մանաւանդ անոր Համար որ Հայ քրիսա 
տոնեայ գեղարուեստը չորս Հինգ գար աւելի Հնութիւն ունի ֆրանսացինե
րու Roman ճարտարապետութեան ամենամեծ Հնութենէն։ 

Ա՚նեՏԱԼԻ ԿԱՐԿՈՒՏ եՐեՒԱՆհ ՄէՋ 

1^5 (Հայաստանի Հեոադր. գործ*) 
Ապրիլ Օին Երևանի մէք աղաւնիի Հաւկիթի մեծութեամբ կարկուտ 

սկսաւ տեղալ։ jtê  
/Խորտակուեցան քաղաքին ապակրները և որոշ տեղեր կտրուեցան Հեռա– 

խ օսային. Հեռագրական և ելեք արա կան թելերը։ ՏեղաՀաս եղան սիւներ։ Զռ~ 
Հեր ալ կան։ յօորՀրդարանի ապակիքները ամէնքե ալ կոտրեցւսն, որով ՛նիստը 
ընգՀատուեցաւ։ կարկուտր միլիոններով վնաս պա աճառած Է թէ քաղաքին և 
թէ ղրքակաոերուն։ 
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ՆԱԽԱԳԱՀ Վ.ԻԼՍՇՆԻ ՆՕԹ-C WSÊ 
Նախագահ Ո ւի/ սրն Ա* ար tri 2 էին Գտսշ՛ 

ն ակի օներուն առւած՛ Է նօթ մր, որուն 

աէԷ2_ Հայկակա՛ն **աՐ&ի մասին կ րսէ*— 

«Խնդրական չի կրնար ըլլալ այս կա» 

ոա վարութեան անիք առն շ t-u Ç ագո գտաւ.» 

թիւնը Հայասաանի Վերաբերեալ իւըս՛ 

դիրներսւ մասին, ե Մ ի առեալ Նա Հան գ՛

ներ ո Լ կառավարութիւնը Համոգուահ է, 

թէ քաղաքակիրթ աշխարՀր կր պ ա ֊ 

Հան^է ե կ՝՛ակնկալէ խիսա աոաաաձեռն 

if եր արեր ո լա0 այգ գժբաղգ երկրին Հան՛ 

գէսլէ Անոր սա Հմանն երր պ Էաք Է գծուին 

այնպիսի ձեւով մր, որ Հայ ժողովուրդի 

բոլոր օրինաւոր պաՀանֆները ճանչոու֊ 

ին Լ անոնց արուի դիւրին և անարգե՛լ 

ե՛լք մր դէպի ծովը։ ԹԷ*ղԷ1Ո անծանօթ՝ 

այն նկաաուքէեերուն որոնցմով ւ*երագոյն 

Խ՚որՀուրդր ղեկավարուած Է իր որոշման 

մէշ_, այն գգացումը ունինք որ Լագիս՛ 

աանի վրայ մասնաւոր իրաւունքներ 

ut ալով՛ դժուար պիաի ՐԱաՐ Հայաս

աանի Համար ապաՀովեչ այնպիսի ելք 

մր դէպի ծովը, որ անՀրաժեշա է անոր 

գոյութեան Համարէ կր յուսանք թէ նը– 

կաաի ունենալով այն իրողութիւնր, որ 

Տրապիղոնր մի շ m եղած է Հայաստանի 

մէ£էն երկարող վաճառականական ճամ– 

րուն վեր Լիս կայանը . ե որ Վէսիգէլոս 

այդ կողմերը բնակող յոյներուն կողմէ 

նախասիրութիւն արաայայաած է միա

նալ Հայասաանի քան թէ թուրքի ոյ* 

աէրութիւնները յօժար պիաի ըչլ ան 

Տրապիղոնր ut ա լու Հ այ ա ս ա անի\) t 

ա ՆԱՄԱԿ ՎԻԵՆՆԱ8ԷՆ J 

Ապրիլ քքին ՎիեԴւսա/ի հայ գա* 
զութը ե Մխիթ արեանք Հանվի սա* 
կան պատարագ մատուցին ի խնդակ
ցութիւն և ի շնորՀակալութիւնֆ ագ~ 
գային Հանրապետութեան վերածնու– . 
թեւմն։ Գաոիոյ, Ամերիկալի, Հելուե– 
դիոյ> ՊրադԻէԻոյ> Հունգարիոյ, ԼեՀե» 
բու, շեխերու ևն– դեսպաններ, Աւըս– 

տբիու կրօնի նախարարն, փոխ-նա– 
խ ար արա պետ%, գերապետներ, բրօ– 
ֆէօսէօրներ ե այլ մեծ՜ամեծ՛ անձինք 
թէ՛ կղերական ե թէ՝ աշխարՀիկ 
դասէն Հրաւէրով փութացած՛ էին 
մասնակցիլ։ Ներկայ էր նաև S* 
Կրինֆըլդ, Հ ա յ Հանրապետութեան 
Պեր լինի ներկայաց՜ուցիչը։ Եկեղեցին 
լի էր բովանդակ։ Տէղեստաւորումէքս 
վերքը օրինուեցաւ եռագոյն ԴԸ°ՀԲ» 
զոր բռնած՜ Էր 12 տարեկան սպիտա
կազգեստ պսակազարդ °րիորդ ՝ Փա՛ 
՜փասեան։ gB 

Առաջնակարգ երաժշտութիւն ր, 
օրինակելի կարգապահութիւնը, եկե
ղեցւոյ ձ զգեստներու պերճ ղա ր դա
րան քրՀ ամ^են ալ ափ ի բերան րրաժ՜ 
Էին։ Q ատերն Հեռացան լաւ տպաւո
րութեամբ, ուրիշներ յո լզուած մեկ" 
նեցան, իսկ Հալ գաղութը դրօշյւն Հե– 
՚ տեւելով բարձրացաւ վանատան Հիւ– 
րանոցր, ուր Հանգանակութիւն տեղի 
ունեցաւ ի նպաստ Հանրապետու
թեան պիտոյից։ Փա մը 2ի մօտ դո՛» 
Հուն ակ սրտիւ ցրուեցան ազգայինք։ 

ԻՏԱՍ՚Ա Եհ ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 

«ԱրմենիաՖ ի Հռոմի թղթակիտը 
կը գրէ թէ Հայաստանի Հանրապե
տութեան Դի ւան ա գի տ ա կան ՜՛ներկա
յացուցիչ Պ" Վար ան դե ան յաճախ ակի 
յարաբերութեան մէք է նախարարնե
րու ե քաղաքական կարևոր անձնա– 
ւոբութիւններու • դետ։ իտալական 
կառավարութիւն ր Հայ ա սասան ղրկած՛ 
էր տնտեսական պատուիրակութիւն 
մը որ այս օրերս վերադարձած– է, ե 
Հետևեալը յաայւոարաժ* 

Հ Հայ աստ ան խեղճութեան մ էք է, 
որովՀետև այնտեղ կը պակսի կազմա
կերպութիւնը, կր պակսին՛ք Հողագոր
ծ՛ական մեքենաներ* րայց երկիրը մե֊ 
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տա զի, բամպակի, կաշիի ս-այ[սի մեծ 
հարոտութիւններ ունի, նիւթեր 
որո՛նք բոլորովի՛ն կր պակսին մեգի։ 
Հայաստան խիստ կարևոր շուկայ մրն 
Է մեզի Հա մար, քան անք մեր ուժերով 
օգտուիլ անկէ*։ 

իւ ou ելով Հայասաանի մաս են կ*սէ 
ձեթէ Հայաստան ունեն այ երեք 

ֆյ ատի սեանն եր, տասը տարուան մէք 
կր գառն այ երկրորդ Իտալիա մրէ 

ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ 

Տօքթ, Արամ Պ առա ւեան 36 տա
րեկան Պոլսեցի, որդի փաս տափան 
ՅովՀս/ննԷս Պառաւեանի, 1917 ին 
իբր թրքական բանակի թարգման 
Աուրիոյ ճակատը զրկուած Էր, այժմ 
լսուած Է թէ Հալէպի կողմը Գ°ըի 
բոն ուած է 191S սեպտ. ին Անգլիա՛ 
ցիներուն կողմէ։ Իր մասին լուր ու՛ 
նեցողներէն կր իւն դրուի իմացնել իր 
կնոքր Հետևեալ Հասցէով» 

M" i e Baravian ; 

Kaiserin Augusta Alla 79 

Berl in Charlottenbu rg 

կր բան դրուի Վ ճակատամարտն է 
ե «(Հուսաբեր* է արտատպել վերո
գրեալ յայ աարաբութիւնըէ 

ՍՏԱՑԱՆ* 

ա Ուժին Վճիռն ը անուն թատեր
գութիւն մը* պատրաստեց <lf* Օննիկ 
քՀԷրիտճեանփ տպագբ. Փարիզ, գին 2 
Ֆրանք։ 

(ւխոսրովային)) կամ «Հայ Տարագրի 
երգարանըէն ՚Բերթեց Ա եղանակեց 
խոսրով Արտոնց, ձայն ա գրուած եւ 
դաշնաւորուած* տպագրութիւն կ. 
%եսէս, Փարիզ* գին 6 ֆրանք։ 

ԲԱԶՄԱԼԵԶՈհԵԱՆ ՏՊԱՐ1Ռ 

•ա՛֊ «ՎծՐԱԾ1ՈՒ1Գ»Ի%; • . 
Տպարանս ճոխացած ԸԱաԼով *սոԸ 

նոր տառերով ու կազմածներով, ի վի
ճակի Փ է ստանձնելու տպագրական 
ամէն կարգի աշխատութիւևնեեր, ոևէ 
գոյներով ։ 

Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, քար
տէսներ, նամակագլուխ, շր քարեր ա– 
կան, ստացագիր, Հաշուեցոյց, այցա
քարտ, առևտրական թուղթեր, մա՛ 
Հազգներ և Հարսանեկան Հրաւիրա– 
գիրներ։ 

Արտ ասա Հմանէն եղած յ անեն արա
րութիւնն եր կրն դո լնուին։ խնամուած 
աշխատութիւն, դիւրամատչելի զիներ 
և փութկոտ առաքում։ 

Ծ Ա Ն Ո Ւ Ց Ո ՒՄ 
Տ°քթ• է* ՀամբարճՀումեանի գար՛ 

մանաաունրբաց է ամէն օր ժամը 8-7։ 
Jo մ բա գրական և այլ գործերու Համար 
Հ Վերածնունդ ն ի տնօրէնը այցելու» 
թիւններ կ ՛ընդունի առաւօտները 
միայն։ 

Հ* Ց» Դաշնակցութեան Փարիզի 
ընկերներն ու ընկերուՀիներր կր Հրա» 
լի բուխն ընկերային ընղՀ* ժողովի 
երեքշաբթի գիշեր Հ. 8* ընթերցա՛ 
րա՚եի՚Ա մէք* ք 

ԱՄԷՆ ԵՐԿՐԻ ԱՆԿԵ%ԾՆԵՐ 
ԿԱՐԳԱՑԷ՚Ք 

Փ ա ր ի զ ի Çuij b p գ ի ծ ա կ ա ՛ հ fil-bplfrji 

Բաժնեգին տարեկան 1Ց ֆր* կանխիկ 
՚հիմել /Աբագրութեանս։ 

S l l O p t î l խ մ բ ա գ ի ր ՛ Տ0Ք6". Լ. ւ Ա Մ ք ^ Ա Ր Ց Ո Ւ Մ ե Ա Ն 
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կը Հրատարակուի ամէն շաբաթ 

Բաժանորդագի՛ն՛ն է ամէ/ե երկրի Կամար տարեկան ՏՕ ֆրանք 

Ամերիկայի Հա՛մար S տոլաբ .. _x 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ և ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMtAN jj 
16, Bd. Saint Denis 16 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ –աէԱՐԱՆ 

ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆ 

Աք ուրախացէք ո՛վ ՛նրբաճաշակ 
- Հա(բենակիցներ, զի ամէն տեսակ 

Թէ՛ Արեւելեան, թէ Եւրոպական ՝' 
Համեղ ու աժան կերակուրներ կան 

Ս՛եր ճաշարանը։ Օն անգամ մրն ալ 
Մեզի փորձեցէք, կրեաք գոՀ ե՛ն ալ։ 

Հասցէն՝ 4 rue de la Tour d'Auvergne: 
MODERN RESTAURAIT**,;. պէաքէ զա, Հա,ր։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մած՜ո՛ւն, մածո՛ւն. 

ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՉ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 
Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչպէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական 

ամէ՚կ տեսակ ԸՆՏԻՐ. ՀԱԾԵ՛Լ և ՄԱ-ԲՈԻՐ կերակոպքնհբ ճաշակելու Համար գի– 
մել 18, rue de la Sorboiine. ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէ£ կարելի է գտնել 
արտասաՀմանեան բոլոր 

Կայերէն թերթերը։ Meiro SaùifeMichel — Odéoa 

$ Ր Ա Ն ք Օ « ա 8 Ը ն Կ Ե Ր Ա Կ 8 Ո Ի Թ ի . Ի 1 ւ 

ԷՕԶՊԷԿԵԱ1 ԵՒ Հէա 

Վկա,ուած Փարիզի ձեւագիտութեա՛ն վարժարա՛նէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Տ Դ Ե Ր » Ա Կ Ն Ե Ր 

IlobeSt Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր զին 

38 Rue de Cléry PARIS 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 
զգայի՛ն, գրական, քաղաքակա՛ն ել 

Հասարակագիտական։ 

Բաժնեգինն Է 5 tua[ար 

Հասցէ՛ն՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mets*. -

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրանք 

Հասցէն.—• Rue Divan Yolpu 

AD AN A, (CILICIE) 

ԻԶՄԻՐԱՀԱՅ ՕՐԱԹԵՐԹ 

Ա. տարի 
Բաժնեգինն է՝ տարեկան ՏՕ ֆր. 
Հասցէ.— Imprimerie Kechkhian 

SMYRNE 

ձ ա ս տ ւ ւ ւ 
ՊՈԻԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

Բ. տարի 
Բաժնեգին տարեկան ՏՕ ֆրանք 

Հասցէ.— Rue Br. Miladsnové 21 

SOFIA 

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

/ 10 րդ սւարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Rue Cabristan 

PERA. Console 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
սրի 

Բաժնեգինք։ Է 3,30 տօ լար 
Հասցէն P. 0. BOX 865 

FRESNO, California 

_ ՑՈԻՍԱԲէՐ 
Լ # ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ ifèjj 

2 րղ տարի . 
'՚Հ? Հրատարակուի շաբաթը 3 անգամ 

Բաժնեգինն է տարեկան 30 ֆր. 

Հասցէ– B. P. 868 Le CAIRE 

Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ 

Տնօրէն-իւմբագիր Փօրթուզալեան 

օձ րդ տարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր. 

Հասցէ. Journal érménia, MARSEILL 

Fonds A.R.A.M



ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Դ. ՏԱՐԻ՝, B-ԻՒ 19 ՚ ֊ ^ փ 

Փալփգ, 15 Մայիս 1920 | 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ Ո Ւթ ԻՒՆ 
Տ ա ր ե դ արձի ն ախօր ե ա կ ին 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

բ ան ա ս տ եղ ծ ո ւթիւն ԱՒ-. ԻՍԱ1ԱԿԵԱՆ 

Հայաս տ անի £անր. որր անոցներր 

Մ– 1էէ?ՏՐՈՍեԱՆ 

Աշխա տ անքի տօսք ԱՐՍե֊Ն-ԵՐԿԱՑ– 

շ են ուղեր Հայաս ա անր 

&արգւ1\ գ. ՖՆՏԳԼԵԱՆ 

կ արելի* է հ արցնել 

B-րքա^այ Հ ամա գ ո ւմարի բ. Տ ա ր եշր չ ան ո 

Արեան ԾուԼի ս՞էչ 

աա ՏԻՐՈՒՆԻ 
Ազ գ ային եւ զ ան ազան լուրեր ՚աԼ* 

Directeur-Fondateur : ygp 
D' LÉON HAMPARTZOUM1AN, 16, Bpuievard St-Denis — PARIS (Xe) 

WËÉM T é l é p h o n e : N O R D 6 9 - 5 1 
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Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի Ք 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ազգային» գրական, քաղաքանա՛ս եւ. 

Հասար ա կագի ա ական։ 
21 ՐԴ քրի 

Բաժնեգինն է 5 /այ օ լար 

Հասցէ՛ն1 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mass. 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժ անոր գա գրույթ իւն 80 ֆրանք 

Հասցեն.— Rue Divan Yolon 

ADANA, (CILICIE) 

ԻԶՄԻՐԱՀԱՅ ՕՐԱԹԵՐԹ 
Ա, աարի 

Բաժնեգինն է՝ ա ար եկան եՕ ֆր՛ 

Հասցէ.— Imprimerie Kechichian 
SMYRNE 

ձաւաո 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

10 րգ տարի 

Տարեկան րաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Rue Cabristan 

PERA, Console 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
12 րգ աարի 

Բաժնեգինն է Յէ50 տ օլ ար 

Հասցէ՛ն.– P. 0. BOX 865 
FBESNO, Califomia 

s a 

ՊՈհԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
Բ* աարի 

Բաժնեգին ա արեկան 50 ֆրանք 

Հասցէ,— Hue J?r, Miladsrïové 21 
SOFIA 

Յ Ո Ւ Ս Ա Բ Ե Ր 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

2 րգ աարի Տնօրէն –խմբագիր Փօրթուգալեան 

Կր Հրատարակուի շաբաթ ր Հ> անգամ ձ5 րգ աարի 

Բաժնեգինն է տարեկան 30 ֆր. Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր. 

Հասցէ— 5 . P. 868 Le CAIRE Հասցէ. Journal A j ՝ménià* M A R S E I L L I 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

Տ Ա Փ ԱԹԱԹ ԵՐ Թ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԻԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ք–՛ ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 10 էՏ ՄԱՑԻՍ 1920 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՏԱՐեԴԱՐՁԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ 

Սան Րէմօի ժոզովը աւարտեց իր աշխատութիւններր ու պա ագամա» 
ւորները մեն ՚ ու պզտիկ տէրութիւններու, զարձան իրենց երվիրր։ ||| 

Փարիզ զարձան նաև Սեր պատգամաւորները տխուր ու սրտաբեկ 
բայց ոչ յուսահատ։ |§|| 

Ւ*նչ անցաւ, դարձաւ Հոն, չենք գիտեր. բայց Ի՚^է ՈՐ գիտենք այն Է՝ 
որ Սք*ն ՐԷմօն իսկական փորձաքարը եղաւ, մեր բարեկաՏեերուն, Հաւ աս» 
տանի ՀՀէն եւ նոր, մեծ՜ ու յիոքր պաշտպաններուն։ 

Հոն, այգ կանաչ սեղանին 2_nt-p£ նստած՜ գիւանագէտները բոլորն ալ 
երեւան եկան իրենց իսկական զոյներով, երեւան եկան բացարձակապէս 
ոչ բարեկամներ Հայկական Հարցին։ 

Հայաստանի մասին տրուած՛ որոշուՅներր լաւագոյն փաստերն 
ասոր։ 

Լոնտոնի մէՀ, նոքն այղ գիւանագէտները, որոշած՜ էին Հայաստանի՛ն 
կցել երեք նաՀանգներ Պիթլիսը» Վանը ու էրզրումը, Համաձայնութիւն զո» 
յա ցած՜ էր նաև ^"Րրորգի՛^ Տրապիզոնի մասին։ 

Լոնտոնի մ ԷՀ Հրճուանքով լսուեց ալ -jj? Հայաստանի Հբայթն սեփակա» 
կանութիւններու» մասին և <rՀայաստանի Հուրերու մէՀ դաշնակիցներու֊ ու» 
նենալիք իրաւասութիւններու մասին։ 

Այս ՛բոլոր որողուսներու Հաստատումին ՝կ՝սպասուէր Սան Րէմօի 
մ ԷՀ և աՀա... ճիշտ Հակառակը։ 

Վանի ու Պ ի թլի սի նաՀանգնեբր կցելով Հայաստանի Հանրապետու
թեան ուզած՝ ե՛ն գոՀացում տուած՛ ըլլալ մզզի։ Մեր պատուիրակները մի՛ն՛ 
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278 ՎԵ ՐԱԾՆ ՈԻՆԳ 

չեւ ՚ւ^րքը պաշտ պան ած ե՛ն այն թէդը՝ թէ առս/bg էրղրումի չէ կարելի 
Հայաստան կազմել։ 3 այ ան ահ՝ են թէ* եթէ դաշնակիցները չեն ուզեր զին– 
ւոր տրամադրել էրզրումը հ. գրաւելու Համար, Հայկական բան ակր կազմ Լ 
պատրաստ ի վիճակի է մինակր կատարելու աքդ ղորՆր, բաւական է որ 
դաշնակիցները բարոյապէս օգնեն իրենց, մինչդեռ դաշնակիցներու զինւո– 
րական իէորՀուրգը, • ՄարաՀախտ Ձ>օշի նախագաՀութեան% տակ գումար
ուած–, նկատած՛ Է որ կր դրումի գրաւումին Համար ան Հրաժեշտ Է 300,000 

զօրք, և Հետեւաբար, Դաշնակիցներու Համար անկարելի Է։ Ա՛սպէս» էր– 
զրումի ի-նղիրր յան&նուաՆ է նաիւագաՀ Վիլսը֊՚ի կարծիքին ու իրաւախո– 
Հութեան։ 

Թէ ի՛՛նչ պիտի ըսէ նաիտագաՀը, այգ կր տեսնենք։ 
կարեւոր խնդիր մը ևս, մեզ Համար ամենակարեւորր, նաւա Հանգս տի 

Հարցն է։ 

Դաշնակիցները որոշած՛ են, որ՜ Պաթումր նաւա Հ՛անգիստ ըլլայ և Հա– 
երուն Համար։ Այս լուծ՛ումը ոչ մէկ կերպով չի դո Հացն էր մեզի, մենք ան՛ 
Հրաժեշտօրէ՜ն պէտք ունինք մեր սեփական ՚ ժովամասին։ Խաղալիք դար– 
դարձած՜ երաշխաւորութեան գրելով, սա որա գրուած՜ պայ ման ա դրութիւնն ե– 
րով մեզի տրամաղուած՜ օտար նաւաՀանգիգտ , մը չի գոՀպցներ Հայաստանր։ 
flpn2 է ս անվիճելի, որ Հայաստանը ապրելու Համար պէտք ունի ծ՜ովու և 
եթէ Միացեալ %աՀանգներու միջամտութիւնով կամ ս եփ Հա կան միջոցներով 
մենք ունենանք էրդրումր՛ պիտի ունենանք նաև անոր անբաժան ծովամասբ 
և Հետևաբար երկու Հայ նաւա Հանգիստ, Րիդ^ն և Աթինան։ 

Ու՜րիշ ոևէ տեսակ լուծ՛ում կ՚ըԱայ ժամանակաւոր և ոչ րաւարար։ 
Ուրեւքն ամէն ինչ կախում պիտի ունեն այ երկու բանէ. 
է/ախ միացեալ նա Հան դաց կոզմէ սպասուաՆ պատասխանէին, յետոյ 

թուրք պատուիրակներու պարտադրուած" Հաշտութեան պայմաններէն։՝\ 
Առաքինին կարՆիքր ծ՛անօթ Է աշխարՀին. գ Հայաստանի տալ կարելի 

եղածին չափ ընդարձակ Հողամաս և ելք մը սև ծ՛ովու վրայ»։ 

իսկ թուրքերու կարծ՛իքը լսեցինք դեռ պաուի րաէլներ ր Փարիզ չՀասաՆ։ 
«Թուրքիա պատրաստ Է Հայաստանի թողուլ Էրդրումի Վանի և Պիթ՛ 

լիսի նաՀանգները»։ 

Այս երկու կէտերը կը լուսաբանուին այս ամիս և գեռ ամիսը յլվռՐ$ա՛ 
ցած՝ մենք իրաւունքր կ՚ունենանք Հանգիստ սրտով և ա սլա Հով տօնելու Հա
յաստանի Հանրապետութեան Հռչակման /»• տա՛րեդարձը, և այս անգամ ամ
բողջական, միացեալ և մեծ՛ Հայաստանի տարեդարձը։ 
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ՎԵ Ր ԱԾՆ Ո ՒՆԳ 

ԱՏՈՒԱԾՆԵՐ 
ԱՆՏԻՊ ՊՕԷՄԱՅԻՑ 

Աւա՜դ, աւա՜զ, Հայ/ta աշխա՚րՀ, 

՛Քոլ }ՈՐս ԲՈ1"ՐՔ ծով է սլաւոեր, 

Ծո՛վ ան յա m ակ, ծով արիւնի* — 

Բիւր–բիւրաւոր էն թշնամիք 

՝*Բու Հ_ոՐս Բ**ԼՈՐՔ ծով են սլաաեր։ 

՜Ծ՛ովու ալիք՛ին թի*– ու Համրանք կար, 

յՅ՚շնամու զօրքին թիւ Համրանք չ ԿաՐ 

Գարնան անաաոի թուփ֊ա երեւներուՏ 

յիՒիւ ու Համրանք կար, 

Ք՚շնամո՜ ւ զօրքին թիւ-Համրանք չկար 

Հարիւր աաբինե՜ր ու Հազա ր աարի • 

թշնամին եկաւ, թշնամին եկաւ, 

Հարիւր ա ա րին եր ու Հազար աարի 

իՒշնամին կուգար, թշնամին կուգար 

Վերէ\է դադար չկար*֊. 

.Հ՚ւ^ ֊էոլ՚յ՚ի՚ի քդէս եկան, ծածկեցին 

Հայոց ^Հ^կինք, երկնոգց կամար* 

il*եր արեւն է լ դառաւ Խաւար, 

fj*լարի մէ2_ մաաւ, մարաւ* . ՚՛ . 

Հ}ին ու անգղ եր ամ֊ եր ամ 

Ե կան-նս ւո ան մեր սարերուն* 

կաոԼցներր երկաթեղէն 

Մեր Ժայռերու որին վրէն, 

ՀՀ*ասս այ սարեր սեւաւորան. 

Հայ կարիճներ թե ւա որ ան. 

Սվէիւններլէ աչքերն առան, 

Ա՛ս սլա սլ մա ան, 

ՀհԷմ թշնամուն, բիւր թշնամուն, 

Հքոիւ ելան* 

Զարկին, գարկւան գարե՜ ր, դարե՜ր*. 

Զարկի՛ն, գարկւա՛ն։ 

Մեր քաքերէն, կարիճներէն 

Հա գարն երո՝վ. Հագարներս՛ վ 

Ընկան կուում, խարոյկ ելան* 

Հագարներս վ, Հագարներով 

Սրի ելան ու կախաղան, 

Հազարներով, Հազարներով 

Անթաղ կորան, գերի աարւան* 
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օէն քաղաքներ աւար առան, 

Աւեր արին, կրակ աւին, 

Ս՛եր ո լ մանուկ սրի Հանին, 

Մեր ու աղայ Հրի աւին, 

Գիւդ ու աւան, Հանդ– ան դա սա ան, 

Վանք ու դարպաս կողոպաեցին, 

Հրի աւին, մոխիր արին, ^$ք£ WÈ 

Մ"խիր արին,, քամուն աւին*». 

Ս.Ւ.՛ հ Ս Ս Ջ Ա Կ Ե Ա Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ-Ր* ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐԸ 
Ե Ւ 

ԲԺՇԿԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈԻԹԻԻՆՆԵՐԸ 

Հինգ Հարիւր Հագար գաղթականներէ և չքաւոր տեղացիներէ զատ 
Հայաստանի կառավարութիւնը իր ուռերուն վրայ կը տանի ուըի 2 մեծ՛ 
րեռ մը, 80,000 որբերու բեռը։ Հայ որբերը, Հայկական սարսափներու և 
Հալած՛անքներու խըլեաէլներր, առարկայ են ամենամեծ՛ Հոգատարութեան և 
խնամքի,որովՀետև անոնք են մեր ապագայ երիտասարդ սերունդր, անոնք 
պիտի րւլան մեր ապագայ յ ո յ ս ը » Հայաստանի անկախութեան ամենին կա– 

, տաղի պաշտպա՛ններն ու պաՀապաններր։ yé j j 

ՍՀնցեալ ամառ, երբ կ՚այցելէի Հայաստանի գլխաւոր քաղաքն երր, Եբեան 
Ալէ քսան դրա պօ լ, կարս, Նոր՚Պայաղիտ, Հայ որբերու և տարագիրներու թշ՛ 
ուառութիւնը աչքի կը զարնէր։ էրեւանի փողոցներուն մէջ կը վխտային 
ցնցոտիներ Հագած՛, անսւաղ որբեր և չքաւորներ որոնք Հաց կ՛աղաղակէին։ 
Սակայն մէկ քանի ամսուան ընթացքին, շնոՀրիւ կառավարութեան ձեռք 
առած՛ միջոցներուն ե Ամերիկեան Նպաստամատոյց Ա*արանքէն, փողոցներուն 
մԷՀ ոչ մէկ որբ և ոչ մէկ մուրացիկ չէր տեսնուէր։ Բոլորը կը Հաւաքուէին 
ոստիկան ո ւթեան կողմէ ե կը զետեղուէ յան նախ Հանբակիտարաններու մէջ, 
յետոյ կը փոխադրւէին որբանոց։ աս տեսայ որբեր փողոցէ՜ն նոր Հաւաքուած՛, 
տերևի պէս դողդոջուն, նիՀար և աղտի մէջ կորսուաՆ Հանբակիտարա՛ններու 
մէջ, յետոյ որբանոցներու մէջ տեղաւոր ուա ծ՛ որբեր, մաքուր Հաքուած՝, մա
քուր անկողիններով և բաւականաչափ սնունդով խնամուած։ Միայն Երե
ւանի փողոցներէն երկու ամսուան րնթացքին Հաւաքուեցան 2200 որբեր։ 
ՏՕ,000 որբերէն 30 Հազարը արդէն մինչև անցեալ տարուան դեկտեմբեր 
ամիսր տեղաւորուած՛ էք՛ն մեծ՛ մասամբ ամերիկեան որբանոցներուն մէջ,Ասաց

եալն երր սնունդ կ՛ստանան սննդակայանն եր ու մէջ, Երևան, Արաբան» ՚Բըրք՜ 
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ԲԱՎաղ և ՚Լարաքիլիսա։ Հայ աԱտս/ն^և դոԼբԱ Ատրպէւճանի և՝ Վրաս տանի 

մէք Ուփնք նաև 4000 որբել.։ 

Թէ՛ Ամեիիկեան և թէ պետքական\ Որբսքնոցներուն մէէ՝ կրթո՜ւթիւնը կր 

արո՛ւի Հայերէնս լեզուով և Հայ ուսուց՛իչներու և ՈԼսոԼցչՈւՀիներոկ միՀ^ցՈվ։ 

քէրբաԱՈցներու կողքին բացո՛ւա՛ծ1 են ա'րՀեԱտ'անոց%եր, ուր օրո՛ւան մէկ 

մասը որբերուԱ կր մո՛ր վեցն են վս/ն ni Վան ա՛ր Հեստներէ կառավարութիւնը կը 

կր՛ ձգԱքի կարճ մաձսԽսէկի ս%ջ այգ արձեէէսէսքԱոոներով Հոգալ որբերուն Նախ֊ 

նելԳրէ ԱյԱՕլիսո՝վ մեր էքբրեր՚ը մէկ կհ՝ղմէխ պիտի կրթուին և արվեստներ պիտի 

սորվին, միւս՛ կով մէն իրենք իրենց՝ ծ՜ախքերը պիտի Հովան իրենց ս եփ Հական 

աշխատանքո՛վ և բեռ սքի տի էԻԱ™*"՛ Հա՚ք մողովուրդինէ 

Որբան՚ոցներր կր վան հ լին խնա՚մատա՚րութի՚ան և աշ խ ա՛տ՝ անք ի նախա

րարութեան որբանոցա՛յին բա՛ժնի Հսկողութեան տ՛ակ։ Sfjf 

Սովի, գա՛ղթի, թշո՛ւա՛ռութեան Հետևանքով ՀիւանդոԼթիւննեքԻն ա 

աւեէի տարածՈԼած են և ՀիԼանդներուն իէիլը ստ՛ուարա՛ցած՜։ քիուԱական ռէ– 

ժիմի ժսյլՀսՌմյկ ՍրԱս/նի նաՀանգին և կարսի ջրհանին մէջ կար ընղաժէնը 

16 ՀիւսԽվԱքնՈց՛ 10Ց մահճակալով, այմմնոքս վայրերուն մէջ (առանց՛ Նա

խիջևանի և քչարո՚ւրի) կայ Խօ<է մա4ճակար Նախորդ ռէժիմին աքդ չր$ան* 

ները կը բաւականանային 21) բմիշկով, իսկ այժմ բժիչէլնիրու թիւ՛ր 100 է՛ 

աւելի է, բայց ասոնք բաւական չեն։ Հազիւ թէ HÙOO մաՀճակալ բա Լա բա) 

բութիւն տար Հայաստանի Հանրապետութեան ա ռհ ղ^ա պա Հ ա կան պէտքեբուն ։ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը բացի բժիշ1լներէ և ԱաՀճակալԱերէ, 

կարիք ոմնի գեղերու, մանաւանդ Q u i n i n e ի» որուն չգոյութեան Հետևանքով 

աՀավին թիԼով աշխատաւորներ և ղինւորներ կը տառապին մալարիա/է և 

չեն կարով բՈւժո՝ւիլ* ասկէ կը տուժէ թէ Հայաստանի արդիւնաբերութիւևը 

և թէ բանակը* 

Ա/ժժ Հա^ասասւնի բժշկա-ԱանիւՈարական վարչութիւնը կը կազմէ կս– 

Սիտէներ ընղճանրապէս ՀամաէՀարաԼլներոԼ դէմ մաքառելու Համար։ կազմւած՜ 

կ կօմիաէ ժԱ ժողովուրդը՛ խին^նիգասիօնի ենթարկելու Համար։ 

%հյն վարչութիւնը րաքած՛ կ կեդրոնական դեղարաններ, ուրկէ ՝ բո

լոր առՈղէապաՀական հաստատութիմմները կ/i ստանան իրենց դեղերը։ 

Հայասաս/եի բՈլոր Հիւանդանոցները և առող^սպաՀական մարմինները 

կ*1լնթարկՈւին խն ա մա ա արակա՛ն և աշխատանքի նախարարութեան բժշկա

սանիտարական բաժնին* 

Հայաստան Մ, ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ 
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282 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՕՆԸ 
(ՄԱՅԻՍ ՄԷԿ) 

Ս ut եղծագործ աշխատանքի Բադէնիս 

Կ՝երթամ՝ այսօր ուխտաւորի մը նման։ 

Ո ւ սեր m ս վրայ պսակներ ունիմ ծան՛ 

րակապ 

Ուռենիի, դափնեվարդի ու կանաչ 

Հաս կեր a ւ աակ Հըպարտութիւնն իմ 

ւ ճակաիս 

Կ՛ եղբայր ան այ տառապանքին մարդկու

թեան։ 

Աշխատանքի ն որուն ձեռքերը վըճիա 

՚ / ՚ ե ր թ ո ղ ի ն սիր ար վիրաւոր կը ճմլեն 

Բալասանով, կնդրուկով, 

Աշխ ա տ ան ք ի ՚ ն որ մա ր ղր ի ան եր կը 

յդկէ՝ 

Ադամանդները թառերուն ու մաքին, 

Կը քանդակէ գեղեցկութեանն^արձան

ներ, 

Ու կը բանայ –կախարդական արեւով 

՛հան կեր ու մէջ Հոր ի դոնն ե ր երագի, 

Աշխ աա անք ի՛ն որ Հողերուն արգանդէն 

Ոսկի Հունձքեր կը Ժայթ քեցն է, ու 

մեաադն 

Իր բրնաաուր շողիւնին մէ£ կը վառէ. 

Արուեստներու մայր րսա եղծիչ և ան– 

մաՀ 

Աշխատանքի՛ն կ երթամ այսօր աանե– 

լու 

Լեցուն սափոր մ* աս տուածներու աճիւ

նով* ,, 

ՈրովՀետեւ մեռա ն ա մէնքն արեգ–՛ 

I &• % ՛՛ա ա 
Երիտասարդ այն մըշակները Ա աքին՝ 

.Որոնք ցեղի մը ապագան դարբնելով՝ 

կ՛բանիդին մէ2_ ամրակուռ 

Կ ո թողեցին դարէ դարէ 
Աշխաաանքի մեՀեան մըն Էր կեանքն 

անոնց 

Ուր գեղեցիկը պաշաուեցաւ առ յաւէտէ 

Ծիրտերը հոն բաբախեցին ուժդնօրէն 

Տառապանքս՛վը ցեղին, 

Եւ այգ խորունկ աՀքերուն մէջ երագ՛ 

'՝է£թ. կոտ 
Սիրոյ Համբսյրը գազանօրէն արտաս

ուեց»»» -

է Այսօր կուգամ անոնց իուէալը կարմիր 

Արշալոյսէն առնելու, 

Եւ Հողեն մէջ անոնց սրտին արիւնէն 

Ս* ա տներս օծած՝ քաղել կ ուզեմ վե– 

րըստին 

Վարդե՜ր, վարգե՜ր, դափնե վար դե՛ր 

որմսg մով 

Կարենայի՛ ձեզ պսակել, 

• Ո՛վ եղբայրներ մոոցըւած 

Եղբայրութեան ագնին մէ%_» • • 

Կուգամ անցնիլ ձեր շեմերէն որոնց 

վրայ 

Ես կը ս վառեմ Հասկի խարտեաշ որաներ 

Եւ քնարիս երգը ձեզի 

Այսօր կ՚երգէ խաղաղութիւնն ըսպաս– 

ուած... 

Եմ երգըս ձեր անօթութեան սեղանն է, 

Ականակիտ աղբիւրն է ձեր պասոէքին, 

Ջեր ճրագներուն ձէթն է ան, 

Եւ ջի^՚ջ դինին բաժակներուն ձեր կոտ

րած»»» 

Ո"վ Եղբայրներ Աշխատանքի, ո"վ դուք 

խոնջ 

Կոշկոռացած, արեւախանձ բանւորներ, 

ի ո ւք * որ Հողին ու լ եռներուն բնդեր– 

քէն 
Կը փընտըոէք Հանածոներ մետաղի, 

Ու կը մոռնաք, ՚ աւա՜ղ, կեանքին ձեր 

դոնով 

ՄաՀուան վըտանդը դաժան».* « 

բուք որ երէկ պատերազմէ դաշտ ե՛

րուն 

Տըւիք արիւնն յոր գա զեդ, 

Ու ձեր կուրծքերն ըրիք ասպար ու 

պ ա անէձ^ 

Հսկայական գրոՀներուն դէմ ոսոխի՛ն, 

Այսօր դարձեալ Աշխ ատ անքէն դաո

նալով 
Հացին պատառը բորբոսած կը թրջէք 
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Ջեր արցունքովը լեզի* * * 

Եղբայրութիւնը դրժեց 

Իր խ ոստուններն, իր երգուեսերն երէկ–, 

ո Լան, 

Ո՜րթ են այսօր զըրկըւածները կեան

քին, 

Գինին անսնց բաժակներուն արի՛ւնն է 

Եղբայրներու զարնըւած 
Պ ատերագմի խառնուրդին մէշ_ աՀա– 

ւոր,,* 

Արդարութիւնը վերըսաին խազուեցաւ, 

Եւ լանջքին վրայ թշուառութեան՝ 

վիրադեղ1 

՚ԲըբքըՀալով օրէնքն իր սուրը գամեց*** 

Հայ Աշխաաանքը սըգաւոր է Համակ, 

Ո՛՞ւր են, աւա դ, իր վարպետները Հըս՛ 

Երիտասարդ իր աստուածներն անցեալի՝ 

Որոնց մաքին, գաղափարին ՀաՀերէն 

Արեւ մը նոր կը ծաթէր ՝^^Ê 

Հոգիին մէջ սերունդներուն ապագայ/ 

Ո՛՛ւր են. ՛Քնարներն Հոգետաւիղ եր– 

՝ձձե£ գերուն 
Ս* ատն եր ո ւ տակ՝ լուսա Հոս 

Ալիքներով փոթորկած*** 

Ո՛՛ւր մրրկավարս Հանճարին 

Այն քերթողները Հըպարտ 

Որոնք իրենց սրտին ակերը բացած՝ 

Արտասուքս՜ վ լեցուցին 

Անմս/Հութեան բագմաքանգակ ՜սափոր–՛ 

ներ*.* 

Հայ մտքին երկը բգքտեցին վատօրէն 

Իբրեւ գրօշակ մը փառքի 

Որուն կարմիր ծալքերուն մէջ ոսկե՛ 

ՆՀլէ վառ 
Արշալոյսի փողփողուններ կ անցնէին։ 

Այսօր կ՚երթամ սրտիս թախիծն ող՛ 

բա լու 

Եղբայրութեան տօն եր էն 

Դէպի բագինը լոյսին 

Ո^ր Հայ մշակները զոՀեցին անտըր– 

տունէ* 

Գարունն իրենց կեանքերուն.** 

Կ՚երթամ քնարիս լարերն ամբողջ ի՛ր՜ 

գելու 

Աղ աղ ակով մը g աւագին ու վայ բագ* * * 

Զարթօնքն այսօր կր բարձրանայ մեր 

հոդին 

Ակօսներէն արշալոյսով արօրուած, 

Կեա՜նքն է, կեա՜նքն է որ կ արթըն– 

jgji նայ յաղթական, 

Եւ արիւնին մէջ կը նետէ լայնասփիւռ/՛ 

Ոսկի Հունձքերն ապագայ*** 

* 
* # 

Հայ թրուպատսւր՝ ես իմ քնարիս 

ջ ախ ջ ախ ուա ծ 

Կուրծքին նոր լար մը պրկեցի ուժգ– 

նօրէն, 

Ել Հինեցի դրօշակ Այլ նոր պայքարի**. 

Կ երթամ երգերըս մրրկայոյզ երգելու 

Աշխատանքի ն որուն Հնոցին մէջ կար՛ 

միր 

Հալբենիքիս լեռներ ր կոյս կը բանան 

Հեղեղօրէն ծոցերն իրենց արգաւանդ*.* 

ԱՐՍէՆ-էյՐԿՍԼԹ 

ԿԻԼԻԿԵՑԻ՝Բ ՅԱՂԹԱԿԱՆ 

Հաւաստի աղբիւրէ կ՛իմանանք թէ շնորՀիւ Հաք կամաւորական 
խոլմբեբու Հերոսական դիմադրութեան Աիս, Հակնչ Հէ,թ„<_ն եւ շ^ականե՛ 
PC ԿԸ ղի՚քսլդրեն մեծ կորուստներ տալով թշնամիին։ 

Պ* Ա. Աթանասեանէ կր խնդրոլի խմբագրատունս Հանդիպիր 
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€Նիւ*Եօրք*-Հէրըլւո}) ի Մ այիս 4 թութն խ if բա դրական ր։ 

Հայաստանի Համար չքւսնտան &մածյյւն Նայվեմ* ո՞վ կ՚առնէ» ի ելաֆ 
է։ Զօր* Հարպըքտի տեոքյկչսգրէն յհպ/fj՝՝ Ամերիկայի քքնէթւն£չ աչսԼրլ. թխ 
լադրու-թիւնը շատ ցուրտ ըն դո լոյալու՛թիւն գտաւ.։ Գեբագոքկ ԽրՀբՀ-քդքլ 
Աղգ.'Հ[^կերակէյությԷան ՚ առաջարկի g > աս ալ քաղաքավարօրէն մերժեց,։ 
Այ*ս աաըադայի մէ£, շատ տրամաբանցրէն թէլա գրութիւն եղաւ որ Մեծն 
Բրի տան իա միսիև Հետ քիչ մլ& .ալ Ր.սկոր աբնէ L Հէք Հայաստանը ֆաւեր 
ցրնէ ա/կ J Ա՛նձն ա ռութ ե ան g սորս լքկդրւնած՛ է Փարթամ սի$ագէտքի ե Պա>– 
ղէստինի Համար։ 

իսկոյն նշանակալից բողոք մրն է դուրս .եկաւ անգլիական մամուլի 
մէջ, « վտանգ կայ» ի ղօղանջ մը որ՚Հ Ամերիկացւոց Համար շատ Հետաքրքիր 
պէտք է րլլայ։ կ՚ըսեն մեգի թէ &աքև հ՜անը պարագային որ Հայաստանի 
բեռն ալ շայլկէն ՛նոր վտանգ ,մը վերաՀաս կ\սպառնաք դժբադդ անգլիացի 
Հարկավճարին դլխբւն; Աղգաց Ընկերակցութեան ներկայացայ յուշագրով, 
մեզի Հիմա կ՚իմաոնէն, ման տան Հպռա^նակայէգ բ%եռի մը ամդԿ ք1Բակա՛նի շերն 
ունի»։ ինչո՞ւ այսպէս։ ք\րովՀհտել Հայաստան ֆինյմյյս Հունի, բսՏյլաքյլ ֆբչ֊– 
նի, և (ձխոշոքկեկ գույքայքկ£ր կանխաւ $#կ թափք/թւ ակպք յ?ւկի ^fôt 
՛նոյն ի#կ երկիրր պէտք է ՚յքուաՀմաքբ գրաւուէ քՒզւ֊թֆԿբ1Ի*> Ա հ]քԲ WJff ալ 
դլուիւ եէվէ բասում ա արիներ դարձեալ դէտք կայ յմենկաէլ գին ւորա կլան 
ուժիֆ,։ 

Անտարակոյս կայ աւելի ասպետակա՛ն Հայեացք մր թէ զօրաւորին 
պարտականութիւնն է տկարը պաշտպանել, անտեսելով շաՀ ու դինի խա– 
նութական նկատոււաեր։ Հայաստանի դժբադդ վիճակը սրամտօրէն գլխա։– 
բանեց իր վերջի ուղերձին մէջ ողբացեալ Արամ Րաֆֆի նշանաւոր Հայ 
մը, ըսելով ((Հայաստանի եղերականը երկու 1լերպ 4**1.Զ«£ մրն էր պատե
րազմին. Հիմա զոՀ մըն է խաղաղութեա՛ն։ թշնամիները գիսքր կր Հալա
ծ՜էին, Հիմա բարեկամները կը լքին դյ՝%քր* 

կը յիշու-ի որ մեն պատերազմին բկիդբը*՝ Հայ^քԸ Իք^3 Բ^ԴԴԸ ^Լ՚ա՛ 
պեցին Դաշնակիցներուն բաողին Հետ, կամաւորներու խումբեր կաղմեցիՆ, 
ու ռուսական բանակին ռաՀվիրաները ուղեցոյցնեըը եգան։ 

քիուսաց, ՀայաստանՀկ Հեռան պլէն յեռանաչէն քետբյ երբ ^թլշէվյյկ^ 
ները իշխանութեան գլուխ անցա՛ն, երկար ատեն ^այխրխ* .կյքն ոյր Հա կա տի 
գինը կը պաշտպանէյքն ,և թի^քկռ^ւն յայաաջյխաոայյ/ւԽւթ էգյմն։ 

թրքական Հայաստանի մէջ գայթՀյռւրեչի ջարղեյր աեոի ունեցան, %և 
ամբողջ Հայ ժողովուրդը տեզաՀանուելյռվ ղրկուեցայ֊ Ար»աբիոյB ՚ներսեբը^ 
այս Հայերին մէկ միլիոն կորան ջնջուեցան։ իրենք իրենց Հողին ՚ վրայ 
կեդրոնանալով, քիուսաՀայերը ինքնաջան առանց օգնութեան, թուրքերուն 
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քքով կաս յառաջխաղացութեան արգելք Հա՛նդիսացան, ասով դիւրացնելով 
Զ°Րփ Ալ^^Պ-էէ Պաղէստրն ե– lfիքադետք Քաէռ1Ը> շատ թրքական զօրք կով* 
կաս փոխադրուիլը Հարկաւոր դարձնելով։ 

Երախտադիտութիւնը-^-եթէ ոչ ուրիշ բան^-կը թուի թէ . սլէտք էր 
պարտաւորէր ԱՀւգլիան էոր ընդունի Հայասաանի ման տան։ Լորտ Պրայս, 
Հայաստանի կատարեալ անկախութեան դատին երեւ՛ելի պաշտպանը, ո լ ֊ ր ի շ 
ոօրեղ պատճառ (էր կը բերէ, յայտարարելով թէ >ինք չկարծեր թէ որ. 

և է Հակառակութիւն կայ Ս^Կգլիոյ .^ղ^աստանյի բարօրութեան մէ^ այլ թէ 
ընդՀակւսռա1լ^, .^թգկայթտանի ա պա Հովութեան Համար մեիապէս օգտակար 

Հ*նԱաա" ^^քՔ&ԿՓ*՛ t^fayfàP^Pt&E փեՐՑ^&Լ ֆայսպեան Ծ,ովին, $եչ. ծովին 
և ՍԻ^բի"յ մէի՚Հ" քանույսն եբկիբնիրէն և այդ երկ-իբներր բարգաւաճ վի– 
յճակի ս^էջ %այկական էղհտըւթիւն մը վետականներով Արեւմտեան 
քաղաքՓկիթթ սլետութեան մը օդհո^թեամր և խորՀթդա տուութեամր։ էյլ 
կո յխշեցկէ ՛նաև, յթէ Անգլ. կառավարութիւնը շատ Հ£զ^յայտարարած՜ է 

թէ ի՛նք կր խ"բՀի թէ ՈՐ Ծ լ է թրքական իշԽանոյլթիւն սլէտք է ռադրի 
Հայաստա՛նի մէֆ։ 

Ա յս'Ղ^ս ՒԼ^°Ք է՚րեձ-ց՚&ծ՚ը աայ% ՛Է» թէ Հայաստանի Հո դա տա բութիւնը 
է(քեծն Բրիտանիոյ կ՝իյնայ, և. թէ Հակառակ խեղճ Հարկավ աճարին, ան 
պէտք ՛է յանծէն աոնէ իրին սեփական մասը ((ճերմակ մարդուն բեռգին։ 

$Ա>ոգւք. Գ. ՖՆՏԳԼեՍ& 
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&ֆփբաօյս?Հ&ֆ յ?Ի*Ի*1՛ մէն $/? կարգանք՚ՀՀֆտե^եալ պատմու
թիւնը, յոր երգիծական ըլլալէ աւելի, չր+րք է և գայթակղեցուցիչ։ 

«Դմեբիկեան բանակը երբ կը թողուր. Ֆրանսական (Հողը, իր ունե
ցած՛ պա տ՛ի ր աո մա կան .մթերքը սկսաւ ծախել զանազան տէրութիւններու եւ 
որոշ պայմաններով։ Հայաստանի Հանրապետութիւնն ալ պիտի p զտուէր այղ 
ապրանքներին։ fi տնակցութիւնն եր կատարուեցան, .ապրանքները զատուե
ցան Հա շուեց,ուցակ ե պայմանագրութիւն շինուեցաւ ե ստորազրուեցաւ 
յէայաստանՆ Հանրապետութեան պատուիրակութեան կողմէ յանուն Հաւ կա– 
յռավ արութեան։ 

Ա լ ս պէս Հա ւ աստան ի կառավարութիւնն ալ պիտի ուն'են,ար ք^,Հի^նգ մի– 
tfիրն տոլարի ապրանք ԱմերիկԷան բանակի մթերքին։S Պայմանագրութիւնը 
Հայերու կըղմէ "Փորագրուած՝ ներկայացուեցաւ Ամերիկեան բանակի էիա– 
• զօբ ՚նեբկայձսցուռձիֆ որպէսոի .սաորագբէ և մինք տէր ր լ լանք ապրանքնե
րուն։ Բայց ա մ (sp ի կա ս՛ին վարանոտ ձևով մը ըսաւ մեր՚իններուն ։ քՀ^ատկըցա– 
չի՚խք որ ,ադդտյյւե խսոիրի մր պատկառաւ պիտի չկրնս/իք դո Հացում տալ ձե– 

Մ՚է՚Է^Ի^եյիրԸ զարմացան իրար անցան, վւսղեցին աստի՛ս անգին, և ամին 
յոեղէ \ ո յ և պատայյխանը ւէստացան։ լսըևան եկաւ որՀնախկինէադգ, պատուի
րակութեան անդասներէն մէկր* Հէրոլն անունը տալ առայժմ յարմար չե՛նք 
տ՛եսներ, նամակ մը դրած Է ա մեր ի կա ցիներուն Հետևեալ իմաստով* 
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վԱՓ։ կառավարութիւնը որոմն Հետ դուք կը բանակցիք, երբեք չի 
ներկայացներ ամբողջական Հայաստանը։ կառավարութեան ներկա քացու֊ 
ցիչհեըը պոլշէվիքներ են, ե անոնցմէ սա որա դրուած ոևէ պայմանագրութիւն 
ընդունելի պիտի չրԱայ ռՐՐ կազմուի ամբողջական Հայաստանի իսկական 
կառավարութիւնը։ 

է լ շնորՀիւ ազգ* պատուիրակութեան տյգ անդամին դաւաճանու
թեան մեր զինուոըները, որ մեզի միայն յաղթանակներ տուին, կը Ասան 
զրկուած Հինգ միլիոն տոլարի բարիքներին»։ 

կարելի է Հարցնել, ո՛՛վ է Ազգ* Պատուիրակութեան այս դաւաճան ան– 
դասը։ •բ. 

ԹՐ« Ա Ա 8 ՀԱՄԱԳՈԻՄԱՐՒՐ* ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԸ 

Աայիս Ծ ի չորեքշաբթի օր Ազգ* Պատուիրակութեան շինքին մէջ 
կատարուեցաւ բացումը քանի մը գաղթականութեան g ներկայացուցիչներու 
Հա մա գումարffù։ 

Անցեալ տարուան Համագումարի ան դաւքն երին ներկայ Էին ԵզիշԷ Ար
քեպիսկոպոս Դուրեան, Տօքթ* Ա* Բարսեղեան (կ* *1)օլսին), Վ. քԻէքէեան և 
Տօքթ* Նեվրուզ՝ (Եգիպտոսին), Պ* Պօդոս Նուպար (լՀա վային), Պ* Զ» Պզաիկ– 
եան (Կիլիկիայիո)» Պ* Ա» Հանըմեան (Պարսկաստանի– թրքաՀայ փախստա
կաններին), Պ* Դ* Սինապեան և Պ* ՄըսԸՐ1Ը (Հայ Հոովմայականներէն) Պ* Թեր– 
դիպա շեան( Հայաստանի թրքաՀայ փախստակա՛ններին), Պ* Դ* 3)օնտգլեան 
(Մա՚նչէսթրրէ՚ե), Պ. Տ– –Բէլէվեա՚ն (ֆարէզփ,), ty. Ա. շօպա՚նեա՚ն, Գաւիթ պէյ 
ե Ե* Աղաթօն (ժողովընտիր)» ամինքը տասնրՀինգ պատգամաւորներ։ 

յքնչպէս գիտեն մեր ընթեր ցողն երր, այս Համագումարին մասնակցելէ 
Հրաժարած են Ամերիկայի, Պուլկարիոյ ե Աիջագետքի ներկայացուցիչները^ 
նկատի ունենալով որ Հայոց գերագոյն մարմինը Հայ կառավարութիւնն է և 
անկէ դատ ոչ ոք իրաւունք ունի Հայ ազգի ճակատագրով զբաղելու։ 

Աւս ժողով ին բացառաբար Հրաւիրուած էի՛ն Զաւին պատրիարքը 
քհէրզեան կաթողիկոս, ՛Նաղյեան Եպիսկոպոս, ՚Բիպարեան Ծ* Վրգ*> Զ°Րավար 
Գօրկանեան, Պ* ինֆիէճեան, Պ* Բիրալեան և Փարիզի Հայ թերթերու խմբա
գիրները որոնք սակաքն արտօնուած չէի՛ն ուրիշ ժոզովներու ներկայ րԱալու։ 

Ժողովր բացաւ Պ* Դ՛ Նորատունկեան ե Հաւաքման նպատակր բա
ցատրելով ցաւ յայտնեց որ • քանի մր գաղութներ չէի" զրկած իրենց ներկա
յացուցիչները։ Ըսաւ որ ժողովր իր կանոնաւոր նիստերր պիտի սկսի յառա
ջի կայ շաբթու օրակարգ ունենալով Դիւանի վերընտրութիւնը, Դիւանական 
ընթեըցուսսեր, ազգ* պատուիրակութեան Համարատուութիւնը և անցեալ 
տարուան Համագումարին րնտրուած օրէնսգիր յանձնախումբին տեղեկա–, 
տ ո ւութիւնը լսել։ 

4 
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Պ» Նորա տուն կետն ցաւ յայտնեց ժողովէ անունով իր ան դաւքն երին 
ողբացեալ 3* Մոստիչեանի մա Հո լան աոթիւ, յէշելով մասհաւորապէս որ 
Հանդուցեալր առաջինը եղածէ Համագումարէն յիշեցնոդ, թէ բոէորր աէտք է 
Հաւաքուին Հայաստանի Հանրապետութեան շու-ր^* Հայ ատ անի Հանրապե
տութեան Դաշնակիցներու կոդմէ ճանաչումը յիշելով ըսաւ թէ լաւ կրԱայ 
որ ժողովր իր շնորՀաւորութիւններր յայտնէ Հայաստանի կառավարութեան։ 

Պ՛ Պ* Ն"՛՜պար Ադգ* պատուիրակութեան կողմէ ճառ մը կարդաց, որուն 
մէջ Համառօտ տեղեկութիւնն եր կուտար Լոնտոնի և Աան-քյ՚էմօ ի մէջ Հայկա
կան Հարցի անցուցած փուլերու մասին, ընդարձակ Համարատուութիւնը 
պա Հ ելով դռնփակ նիստի մը։ ՚ Հ է Հ Հ 

Պ* Ա* Ձօպանեան պէտք տեսաւ խօսելու և ըսաւ, թէ միութենին աւելի 
Հաւատք պէտք է Հայերուս, ե թէ Հայերու միջև ան միաձայն ութ եան պատ
ճառները անձնական Հակառակութիւններ էտն, որոնք առաջ կուգան տառա
պած ժողովուրդի մը ան Հա տներ ու ջղայնացած վիճակին, ե թէ պէտք է միջոց՛ 
ներ ձեռք առնել այդ վիճակը դարմանելու Համար։ 

Զաւ.ին պատրիարք իր էւրոպա գալուն պա աճառներուն մասին երկու 
խօսք ըրաւ, ըսելով թէ թէև պաուիըակութիւնր կը գործը ֆարիդի մէջ, բայց 
կարծես թէ կաղացոլմմր կար անոր գործին մէջ» և այղ իսկ պատճ՛առով աղդ* 
պաշտօնական ժողովնեըը անհրաժեշտ նկատեցին որ քնքր էյւրոպա գաբ։ 

Հայ Հռովմէականներու պատրիարք քՒերդեան կաթողիկոս մաղթանք
ներ ըրաւ Հայկական դատին ե Հայ ժողովուրդի բարգաւաճումին Համար, 
որպէս զի Հայ ութիւնը երջանիկ կեանք ունեն այ թէ այս և թէ Հանդերձեալ 
կեանքի մէջ$ M 'fjjtë 

Ժողովը աւարտեցաւ, յնչպէս ամին անգամ, ա/ս անգամ և՛ս պիւսքիւիի 
թէյի և օշարակի Հիւրասիրութեամբ։ 

_ ՊՈԼՇէՎյԻԿԵԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

Ստացուած տեղեկութիւններու Համաձայն, Աովիէտներու ար տաքքն 
ղործերու փոխ-քոմիսէր Պ» ]ա արա խան Հետեւեալ առաջարկութիւները ներ
կայացուցած է էյրեւանի կառավարութեան» Տ§ 

(Լ Հայ կա կան կառավարութիւնը պէտք է յանձնառու ըլլայ ո եւ է արար
քի մէջ չդասուելու Ա ո վիէդական Ո՚ուսիոյ Հանդէպ։ 

քրուսիոյ ե Հայաստանի մ իջել վաճառականական ե դիւանա գիտական 
յ արաբերութիւնները պէտք է վերա Հաստատ ույն։ Երեւանի կա ո ա վար ու 
թեան Հրամանով ձերբակալուած Հայ ք ո մ ի ւ ն ի ս տները պէտք է աղատ 
արձակուին։ Հայաստանի կառավարութիւնը կամաւ որա կան բանա1լներու 
դասալիքներուն ապաստարան պիտի չըլլայ։ Ատոնց փոխարէն Ա՝ոսկուայի 
կառավարութիւնը յանձնառու կ՚ըլլայ ձար ական րէժիմի օրով Հայկական Հո
դա մա սերուն մասին եղած բոլսր կա ր գա դրութիւնն երը ջնջուած նկատել և 
Երեւանի Հանրապետութեան յանձնել ռուսական պետական գանձին իրեն 
իյնալիք բաժինը»։ 
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^յե՚ր՚ւս՚սյրողի մ*Ը յուշհոէ/ս քաղուած [ւ|ւա1|ծսե (յայ nn_[iimil^iAi' ifj/ 

= — 

պ ա լ Ք Ա ն Տ ո Ւ Կ 0 Վ 

Լ* ԾՊՏՈՒՄԻ Գէ?ՇԵՐս? ՚&Տ 

—% Տզա՛ք, մասէնուած– չ՚րԱանքՀ*. / !Տ|$յ*& 

g^j Ար՜ սս**.։ 

Շունչերն անգամ զգալի չե՛ն՝ սե՛նեակէ՛ն մէջ։ Պակուցիչ լռոեթեան ա՝&ա* 
£nyi վայր՛կեա՛ն՛ն եր՛ մըՀ*,՛ անորոշութեա՛ն սար Թա՛փուքն օծուն։ 

Ոստիկանները փո՜խնիփոխ կր սուլեն։ Ո*Հ կ ՛ուզենք զիշերապա՞ Հը, fjftf 
չէ ո սա է կանա կան նոր ուժեր։ 

— Տզաք, ասոր վերֆր աղէկ չերեւար կորէ 
կիներ սմքեր կեցեր են,՝ գէշ ն ախ աղզա g ոլոքներ՛ Հմւնին՛ թէեւ՝ բայց.. :, 

է՛ն չ պիտի ՛ըլլայ սա ոսաէկասներհւն կանչէ։ 

ք]ւ երե՚ւակա՛յելոլ է սենեակին մէջ առանց ճրագէ,* առանց, անկողէնէ,՝ 
բադմէէցնեքէոե մէջ թիզնած՝ տասնեակ մը ա՛յլք եւ կիներու կացութէևնր...։ 

Չոր՛ս եր՚էտ՚ա՚մար՚ռնե՚ր, գեր՛ման զի՛ն*սո՛ր՝ա՛կան ի տա՛րազո՛վ ծ սլա ո 
գերման ան՛ց՛ագիր մը մէկ զկէ Անա՛ննին՛,՝ օմմանէէս/ն կեղծ անցա՛գիր՛ մր մէկս/լ ՝ 
գրպանի մէջ, դէպ ի.. սաՀմէմնրո։; ևլաԼքէեն§էէևկբվ փախ չեխ ւ՛ պեյտրաստ։ ՜ 

Պ ա լք ան g ո ՚ ւ. կ (Balkanzugp/, երկաթհԼղիի գնացք մքԼ հի միայն 
կեդրոնի Գէրութիւններու ղին ւորա կան ութ եան վ եր ապա Հ ուա ծ էր* Պոլսի 
ո֊ Պ էր լին ի ՚^իջև^ ուղղակի Հաղորդակցութեան Համար։ 

Ս՜աննաւհր բարձր յանձնարարագրերով ՝ արտօնուած քաղաքա՛յին 
անձեր,—՜Դերման՛, Աւստրիս1ցի, Պուլկար ու Թուրք—Հազիւ թէ կարենային տոդ 
գտնել ՛Բայ զէր ին զին ւորա կան կառախումբին հ Պալքանց՚ոԼկի մէջ՛։ 

Եթէ կարելի էր՝ դինւորական չեղո՛ղի մր Ցէփլինով ճսԱմբՈրդել, Պէսէ 
քանցուկով ալ թերեւս կարելի րէլար։ 

Դեղեցիկ երազ մր պիտի Ըէէար միայն, Հ ա յ ո Լ մ ր Համար, 
վերցուիլ Թուրքիոյ դժոխքին, Արեան՛ Ծովի մէջէն, Տէփլինի մր թեւերովը, 
կամ նոյն իսկ մութ մէկ խցիկիս մէջ ծւարելով, ու թոիլ Հեռանալ նետ՛ 
ուիլ ազատ Հողի վրայ.—- Պուլկարիա, քէումանիա, քիուսիա, Զուիցեր– 
իա, Ամերիկա * * * , եթէ Հնար էր։ 
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Պոլսի կառավարութիւնը, որ իրր գլուխ ու ղեկավար ունէր երէկւան 
Հեռագրի պաշտօնեայ մր, քՒալէաթ, 1Ս1Ցին ի վեր փակեր Էր ամին փա" 
խուստի գուռ թուրքի արև ակ Հայ ուս առաֆ։ 

Ամենախիստ Հակակշիռ կար անցա գրեր ո լ Համար։ ինչպէս Հին բարի 
ՀէքիաթներուԳ. մէ^ դէվաբնակ եօթը ա ր ը ն ծ վ ո ւ կ ղ զ ին ան մեր՛ 
ձեն ալի էր Հողածին ամին էակի առաք, այնպէս ալ Արեան Ծով կտրած թուրք 
դե Հեն էն դուրս ելքը անՀնար էր ամին Հայ ան Հատի Համար։ 

Եթէ մէկր, Հրաշքով կամ անոր պէս ան ա էլն ունելի միջոցով մը; դուրս 
սաՀէր բազմապիսի արգելքներու ցանցին ու վտանգներէ, ե յա$ողէր արեւի 
շողերուն պէս կաթէէ սա Հմանէն անգին, ամին մարդ երազէ արթնցածի 
նման պիտի Հարցնէր իրեն, Հէքիաթի աղջկան ոճով.— 

—Հողածի՛ն, օձն իր պորտով, Հաւքն իր թեւով չէր կրնար ներս մտնել, 
գուն ինչպէ՞ս եկար...։ :՚ք^| 

(\ւ այդպիսի բախտաւոր Հաք ո*Ը ա.էաե կրնար խորունկ շեշտով 
պատասխանել, — 

—- կեանքի եւ խօսքի ազատութեան ս է՜ ր ր զիս բերաւ...։ 
Այս էր» ՛մօտաւոր ա պէս, ՚կերքին Հոգեկան պատկերը այն մարգերուն, 

որք շունչը բռնած, սմքած կեցեր էէն Ձ)էրիտիէի Ծպտարանին վերի սեն
եակին մէլ*» ^ինչ դուրսր, փողոցում, ոստիկանին սուլիչը սարսուռի ալիք
ներ կր (քհցդէր աահոլ~9էւ լռութեան ծ ո ցինէ 

Ոստիկա՛նն երր Հիմա զոյգ Էին ե փոխէփոխ կը սուլէին . անընդՀատ։ 
Ծպտարանին ճիշտ դուռէն տա կը կեցեր են։ 

Հէք կիներ՝ Հազար աղօթք, պաղատանք ու խոստուայեր...՝ բերան
ներն ո ւն մէջ, Աստուածածնի Հասցէին,— բայց մեր քաղցրաՀալեաց Տիրա– 
մայրը շատո՜նց անուշ քուն ի գիրկը ^ztkr^Ztk. % հ.Ա մրափէ եղեր...՝ Հայրե
նի երկրին գուբս։ 

Վերջապէս երրորդ անձի մր քայլերը կը դղրդե՛ն սալայատակը, ճոկա
նին թիքթաՔԸ կը Լսու-ի* ՜ գիշերապահն է կը մօտենայ թազին մէկ ան– 

Սենեակի մէջ գտնուողները քամ եղան։ 

((Հիմա դուռը պիտի զարնեն ե աՀա շղթան ո աքերն ուս է։ Փախուստի 
ճար ՛ճամբայ չկայ..*՝»։ 

հ)որ ու ճնշող լռութիւն մը՝ մութ սենեակէն մէ£...։ ՓախստիԼլներն 
ամին մէկը իր ինկան քովիկը կծկտած, սենեակին խաւարին Հետ նոյնացեր, 
անշունչ իրեր են դարձեր։ Հյունչ չի լսուիր բազմոցէ բազմոց։ 

ԱՀաւոր ճգնաժամ մը...։ ՝յ 

Հ}որս երիտասարդներու կեանքը թելէ մը կախուած է, որ կրնայ Հաս
տոն ալ, Հաստնալ՝ չուանի փոխ ուի լ, կախաղանի եռոտանիին վիզերնուն ան– 
ցրնելու...։ 

Ու֊ չորսէն կեանքերէն կախուած են գեռ եւս քառեակ ընտանի քներ ու 
կեանքեր, ու թերեւս ուրիշներ ալ։ 
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Գուլպայի Հիւսկ է խնդիրը, մէկ թել քաշես՝ վերին վար կր քակուի։ 
Անոնք ս սլա սեռ ի՛ն աՀա լի վայրկեանն եր, մենք ալ իրենց Հետ տառա

պիլ փորձենք, թողունք զիրենք մութին մէֆ ու անորոշ վտանգին առա ի 
դառնանք ուրիշ սենեակ մը...։ 

2.— ԱԼԻՔՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ 

Փանկալթիի Հայոց գերեզմանատունին դէժը A 7 թի՛– աունը կը բնա
կէր կոմիտաս վարդապետ ը։ 

Մակդիրի՛ն առաք եթէ կոմիտասին տարբեր անուն մր ԸԱար՝ պիտի 
ստիպուէի գոնէ Հակիրճ կենսագրականով մը ծ՜անօթացնել ան բեխ ու բեխա– 
ILn/f Ընթերցողներուս։ 8& ?^ 

Բայց կոմիտաս անունը պէտք չի թողուր այդ տողերուն։ 
Արեգակն ու լուսին, մեծափառ մոլորածներն ու աստղերը կենսագրու

թեան չեն կարօտիր։ 

կոմիտասը կոմիտաս է, ամին բարձրութիմեներէ վեր է, ամին խաւե
րէ վար է, ամին ո՛ ւ սրտին մէՀ է։ Եաիսկոպոս չէ, ա ր քն ու դո ր ր չու
նի, Ծայրագոյն վարդապետ ալ չէ. Պատրիարք, կաթողիկոս բնաւ չէ։ 
է լ սակայն աշխար Հա ծան օթ կոմիտաս Վարդապետն է։ 

Պողոտային վրայ նայող պատշգամին առաք, ղէմ-դէմի նստած կր խօ– 
սակցին վարդապետն ու Երուանդ Փան ո սեան, կոմի տասի մ տեր իւքն ՝ ու ժո
ղովրդական երդերու աշխատակիցր։ պ% • ՛ • ' I 

Խօսակցութիւն ր Հայրենիքին շուրֆ է ։ ձ Ամերիկեան դեսպանատունէն 
իմացած լուր երր կր խանդա վառեն Վարդապետ ր, որ գիտէ իր Հուրր շոլր
բիններուն ալ փոխանցելու գաղտնֆքր։ ՝\Հ՝՜ 

Դուռը թրք՚թրք կը մատն աՀա բեն։ ՛ա r՝V ՚. 
—- Մտէ ք**+* 

Երիաասարդ մը ներս կ՛ իյնայ աւելի1 քան՝ թէ կը ման այ։ 
-— Բարեւ Վարդապետ.*.* ||^ 

—• Բարեւ, կռպօ քան, բա՛րե՜ւ.,., բաբե՜ լ..,, վա՜յ ծանօթ չէք իրա
րու.*.։ 

ԱՀա քեղի՝... ունին, այսինքն էրուանդ Փան ո սեան, որու մասին յա
ճախ խօսեր եմ քեղի։ Սա էլ մեր ք է ռ թ էն ք է լ է կռպօն է...։ 

֊ Զել։ մասին միշտ լսած ու կարդացած եմ, Պարոն Երուանղ, Վար
դապետին աչքին լոլսն էք< ուրախ եմ որ անձամբ ճանչնալու առիթ 
ունեցայ։ 

— իսկ ձեր անո՞ւնր..., Վարդապետ կռպօ կոչեց, որ անշուշտ սգուած 
ժողովրդական ձեւն է՝ կարապետ անունին։ 

(Շս*ոու.եսւկե|[ւ) 2ԻԹՈԻՆԻ 
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Ա Զ Դ 

Տինիքինինի բանակէն աասնևմէկ 
Հայ սպաներ Հիւանդ ե վիրաւոր վի
րաւոր վիճակի մէջ Հասած՛ են կիպրոս 

Ա՛ղ սպաներուն անոճներն են. ՝ 
Բժիշկ Մկրտիչ Արեշաաեան (Երե

ւան )՝։ ՝ 

Բժիշկ կ ո սա անդին Գալուստ եան (Պա– 

Հազարապետ Ատեփ. Պէկ Դանիէլեան 
(Աստրական) *Հ£ 

Հարիւրապետ Ա ար գիս Մելիք 3"վսէփ– 
եսա (Գանձակ) 
Հարիւրապետ օիկողոս կարկօնեան 
(Պաքու) 
Յիսնապետ Ար մեն ա կ Պ ա պօ վեան • 
(Մ օսկուա) 
Յիսնապետ Լևոն Մէյսէրեան (էքա– 
տիրինպուր) 
Յիսնապետ ՚Բրիստափոր Աւագեան 
(Պաքու) 
Յիսնապետ Վարդաջուր Ջէմպերճեան 

(Խրիմ) V I § 

Ենթասպայ Միքայէլ Թաքեան. Աուշի 

Վաղար շ ակ Պ աղտ աս ար եան (Գրօզա) 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
Պատուիրակութեան քարտուդարու– 
թիւնը կը յայտարարէ թէ Պատուիրա
կութեան դիւանատունը որ ժամանա • 
կա ւորա պէս փոխադրուած էր 81 Rue 
la Boitie կրկին վերա Հաս տա տուած է 
27 Av. Marceau/r աոաջին յարկը։ 
lU Անցադրեր ստանալու վաւերացնե
լու ինչպէս նաև Certificat de Nationa
lité* ստանալու Համար կարելի է դի
մել աժին օր բացի կիրակիէ ժամը 
16—18 ին։ '1 

Անցա դրեր ստանալ կամեցողները 
պիտի ներկայանան իրենց Հին ան
ցագրով կամ ինքնութիւնր Հաստա
տող պաշտօնական որ եւ է գրու
թեամբ, ինչպէս նաև 2 Հատ լուսա
նկարներով ։ 

՚Հք^յ. Պաաոէփոսւկու»0՜եսյ*ս քարտուղարուՕ-իւ՚և 

ՎԵՐԱԾՆՔԻՆԳԺ ԲԱՑԱՌԻԿ ԹՈՈԸ 

?աԱԶԳԱՑԻՆ՝՝Հ$Խ ա թ & ' ; j 

Մայիս 2Ցին, \Հայաստանի Հանրա
պետութեան Հռչակման fil տարեդար
ձին առթիւ «Վերածնունդ» պիտի 
Հրատարակէ բացառիկ թիւ մը նոլիր– 
ուած Հայաստանի Հանրապետու
թեան։ 

Այս թիւր պիտի պարունակէ՝բազ
մաթիւ անտիպ լուսանկարներ և յայտ
նի գրագէտներէ բազմաթիւ յօդուած
ներ։ 

Պիտի ղրկուի միայն մեր բաժա
նս րղներո մն ։ 

ՈՐԲԵՐՈհ Ի ՆՊԱՍՏ 

Փարի ղի Հայ Տիկնանց խնամակա– 
լութիւնր կիրակի °ր» ի նպաստ որ
բերու գործին տուաւ խիստ յաջող 
պար ա Հան զէս-թէ յա սեղան մր։ Ար՛ 
գիւնքը բաւական նպաստաւոր կը 
յուսաց ո ւի; մանաւանդ որ տիկիններ ր 
ջանք չէին ի/նայած Հան գէսին փայ
լը աւելցնելու Հասար։ Հանդէսի մի– 
^ոցինճ աղա մանգէ գաւաթի մր մէջէն 
սուրճ խմելու՛* իբաւունքր 1000 
ֆրանքով ստացաւ էգիպտաՀայ Պ» 
կ ո ւտսուղեան։ Տիկնոք մր կողմ է նուիր՛ 
ուած մատանի՝՝մը՝ աճուրդով 1600 
ֆրանքի գնեց Պ* Մ* Մինասեան։ fri. 
Հանդէսին գեղարուեստ ական բաժնին 
մէջ յաջողօրէն երեւցան ՊՊ* Զ 

ան ան, 
Յարութիւնեան, ՛Շ ա Հին եւ ուրիշներ։ 
Բոլորը մեէլնեցան գոՀ տպաւորութեան 

k տան։ 
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Պասքիլ, ունինք զեկուցանել մեր* 
պատ. Հայրենակցական միութեանց 
և յարգոյ Հայրենակիցներու ի տաճ՛ 
կաստան և յարտասաՀման. թէ Կ իլիկ՜ 
իա ա սլաս տան ած վերապրողներս 
Ատանա կեդրոն ունենալով y\ կազմած 
ենք Հայրենակցական Միութիւն մը 
յանուն էքօզկատի ե յարակից գաւա՛ 
ռակներու (Պօղաղլեան, Ալաճա, Ագ– 
տաղմատին) ունենալով յատուկ ծրա
գիր մը ըստ որում Միութիւնս կէս* 
նպատակի ունենալով ի ^իքի այԼոՅ 
առժամաբար ամոքել կարօտեալներու 
թչուառութիւնը, ապա ի մի խմբել բո՛ 
լոր Հայրենակիցները ե բնակեցնել նո
րակազմ Հայաստանի մաս կազմող 
արգաւանգ Հողամասի մր մէք և այս 
մասնագէտ Հայրենակիցներու միքոցաւ 
պատրաստուելու ձեռնարկուած ծրա– 
գրի մը Համաձայն* 

Սոյն ձեռնարկին բարոյական ե 
մանաւանդ նիւթական դժո ւաբու
թի ւնն եր ը նկատի ունենալով1 H.ni. 
կ՚ընենք մեր բոլոր Հայրենակիցներու 
Հզօր աջակցութեան ը որպէս զի Հայ
րենասիրաբար Հետաքրքիր ԸԱա<ս 

իրենց երբեՏնի շին ղող Հայրենիքի 
այսօր բառին բուն իմաստով փճացած 
վերապրող բեկորներու, ներկայի ե 
մասնաւորի ապագայի բարւոք ման 
յոյժ կենսական խնդրոյն, Հաղորդակ՛ 
ցելով միութեանս Հետ ու լայն օրէն 
սատարելով իրենց նիւթական ե բա՛ 
րոյական օժանդակութիւնը։ 

Մ ի ութ եան ս Հասցէն 

Union des Arméniens de Yosgad 

B. P. 111, Adana [CilicieJ 

ՓԱՐԻԶԻ ՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈհ 
ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸ ք | 

ինչպէս կը յիչեն մեր ընթերցող՛ 
ներր, «Վերածնունդ» նախաձեռնու
թիւնը ունեցաւ Փարիզի Հայոց եկե՛ 
ղեցւոյ գաւիթին մէք կանգնելու մա՛ 
Հարձան մը, ֆ՚նուիրուած Փարիզին 
ֆրանսական բանակին մէք նաՀատակ– 
ուած Հայ կամաւ որներու յիշատակին։ 

Այդ Հանգանակութիւնը Հասած է 
34 2Տ ֆրանքի, Ա անոր ՝ գանձուած 
մասը ի պաՀ դրուած է Comptoir 
National d'EsOOmpte դրամատան մէՀտ 

Յուշարձանին կառուցման Սայլն 
մանրամասնութիւններու մասին Հայ 
ճարտարագէտներէ բաղկացած յանձ՛ 
նախումբը իր կարծիքը յայտնած է 
և տեղն ալ որոշած։ 

Նկատելով որ այդ գումարը կարե
լի չէ եղած Փարիղի Հայ գաղութին 
Հաւաքել ե պա Հան քո Լած գումարը 
լրացնել։ «Վերածնունդ» ի վարչու
թիւնը այգ գործին յաջողութեան ի 
նպաստ մօտ օրին պիտի սարքէ թա
տերական ներկայացում մը, որուն 
մանրամասնութիւնն երր պիտի ՚ ծա
նուց ուին ՀետզՀետէ։ 

՚Բիւրքճեան, Աեդրաք Տէրպէաին– 
եան և քՒէբզեան ընտանիքները իրենց 
խորին շնորՀակալութիւններր ՝ կը 
յայ անեն ամին անոնց ՚ որոնք անձամբ 
կա մնա մա կո վ իրենց ցաւակցութիւն՛ 
ներր յայտնած էին՝ ողբացեալ 
ԱՅՐԻ ՏԻԿ՛ ՆԷՎՐԻԿ ՚ԻԻՒՐՀՃԵԱՆԻ 
մա Հուան առիթով։ 

«Վերածնունդ» ի խմբագրութիւնը 
ԱՅՐԻ ՏԻԿ՛ ՆկՎՐԻԿ –ԻԻՒՐ-ԲՃԵԱՆԻ 
մա Հո ւան առիթով իր խորին ցաւակ
ցութիւնն եր ը կը յայ անէ իր բոլոր 
պարագաներուն։ 

Slioptli—խմբագիր՛ ՏՕՔԹ* Լ. 1ԱՄքԱ1ՐՑՈհՍՆԱՆ 
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՚ԼԵՐւաւոհւդ 
կր Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բաժա՛նորդագի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկբի Համար տարեկան ՏՕ ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Դրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն գրկել Տնօրէնի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ 

ՊԱՐՏԻԶԱԿ 
ՃԱՇԱՐԱՆ 

ԱՐԹՈՒԼ ՃՐԿԱՅԵԱՆ 

Ալ ուրախացէք ո՛վ ՛նրբաճաշակ 

Հայրե՛նակիցներ, զի ամէ՛ն տեսակ 
Թէ՛ Արեւելեա՛ն, թէ Եւրոպական 

I Համեղ ու աման կերակուր՛ներ կա՛ն. 
Մեր ճաշարանբ։ Օ՛ն անգամ մը% ալ 

Ս՛եգ՛ի փորձեցէք, կրնաք գոՀ Յնալ։ 
Հասցէ՛ն՝ 4 rue de la Tour d'Auvergne: 

MODERN RESTAURAIT. \ . սլէտք է զա, Հա(Ր: 

ԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ ՄաՆո՚ձ,, մածո՛ւ՛ն... 

J Î Վ Ա Հ Ա Ն Հ Ա Ր Ի Կ Ե Ա Ն " ՝ ՝ ; | 1 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ Ա2՝ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պ-սւտուական փիլա՜ւ ու փլաքի, ինչսլէս ՛նաեւ արեւելեա՛ն ե եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ֊ԲՈՒՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, rUC (le la SorbOlinC. ժամաղրավայրր բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆի՚ն մէ£ կարելի է գտնել արտասաՀմանեան բոլոր 

Հայերէն թերթերր։ Melro Saint-Micbel — Odéon 

ՀԱՅԿՆ 

' Ֆ Ր Ա Ն Ք ( ԼՀ Ա 8 Ը Ն Կ ե Ր Ա Կ Ց Ո Ի ԹԻԻՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

Վ1լա,ուաՆ Փարիգի ձեւագիտութեա՛ն վարժարա՛նէ՛ն 

ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՐՏԱԿՆԵՐ 
llobes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գի՛ն 

x 38 Rue de Cléry PARIS 
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ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՀԱ8 p W f l l ' P W I , 
ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ 

Maison de Commerce Arménienne 

17 Rue de l'Echiquier Paris (-\Omo) 
Հաստատութիւնս ամեն կողմ գտնուող Հայ առեւտրականներու գիւ՛ 

բութիւն մր ընծայելու նպատակով կազմուած, կր կատարէ՝ գնումներ 3)ը– 
ր ան սայի Հրապարակներին, յանձնարարութիւններ, ապրանքներու տեղաւո
րում ևայլն։ 

1քը զրկէ նմոք շներ ամեն տեսակ ապրանքներու le կը պատասխանէ 
գործառնութեանց մասին եղած Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերանոցին մէ£ կը գտնուին մեծ քանակութեամբ» 
Eau de Corogne aux parfums d'Arménie* 
Crème de beauté «Chouchan». -
Dentifrice du Dr. Léon. 
Ատ ա լքնա բոյժ ի վերաբերեալ ամեն տեսակ գործիքներ ե պիտոյքներ։ 
Ամերիկային Հասած Հայ երդերու ֆօնօկրաֆի ՛նոր բլաքներ երզրւած 

Ա* ՀյաՀմուրատեանէ, Տիկին Զ* ֆանոսեանէ և թ՝. Պէզաղեանէ։ 
Աքս բլաքները կարելի է գործածել միայն փոփոխելի ասեղներով, աղա–՝ 

մանգէ ասեղ ունեցող ֆօնօկրաֆներու գլուխները կարելի է փոխել տալ շատ 
աժան գինով։ 

Սոյն բլաքներէն մթերք մը կայ նաեւ Պ* Հայկ-Արամ ՝Բիպաբեանի մօտ 
46 Av՝» Secretan Paris. 

Յատկապէս շինել տուած ենք ինքնաՀոս դրիճներ Հ Arménie պիտակով 
ե ոսկի ծայրով։ Ո՚֊րիշ գրի^երէ աւելի տոկուն և աւելի աժան։ j K 

ՀՎեբահնունգգի Տ՛նօրիեր, րլլալով միաժամանակ վարի Հր այս Հաս
տատութեան, դրամական բոլոր առաքումները (չէք կամ մանտաբօսթ) պէտք 
է ըլլան Տ°քթ* Լ* Համբարձումեանի անունով։ 

ներկայացուցիչներ ունին ք կ. Պոլի ս» Իզմիր, Պէյրութ, Բօրթ-Աաիտ, 
ԳաՀիրէ, Աղեքսանղրիա, ճավա, Միլան, Մարսէյլ, Լիօն, Լոնտօն, Մանչէս֊ 
թրր% Նիւ-Եօրք, Նիքակօ, Ո՚-աշինկթըն, Պօսթըն, Րիօ տը էանէյրօ, Պո լք* 
րէշ* Աօֆիա, Աաիս-Ապ-Ապա։ 

Պատուաւոր և փութկոտ գործունէութիւն։ իւրաքանչիւր յանձնարա
րութեան պէտք է միացած ըլլայ կանխիկ փոխարժէքը։ 

Մեր շինքին մէֆ փոխագրուած է նաեւ <լՎերահնունդգի գրատունը ուր 
պէտք է դիմեն արտ ասա Հմանէն գիրք ուզողները, իոկ Փարիզի մ ԷՀ պէտք է 
գի մեն <լՎերածնունդ})ի խմբագրութեան։ 
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տՅՐԵՆԻՔ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ագգային, գրական* քաղաքական եւ. 
Հա սարա կա դիա ական։ 

24 րգ աարի 
Բաժնեգինն Է օ աօլար 

Հասցէխ՝ 13—15, Shawmut Street, 

Boston Mass. 

հաէՒանորգասրո*. թիւն ՏՕ ֆրանք 

Հասցէ՛ն.֊– Rue Dwcuf Yolmi 

ADANA, (ClLlCIti) 

ԻԶՄԻՐԱՀԱՅ ՕՐԱԹԵՐԹ 

Ա, աարի 
Բաժնեգինն է՝ ա արեկան 30 ֆր. 
Հասցէ*— Imprimerie Kechichian 

SMYBNE 

ձաաո 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

10 ՐԴ սրի 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Hue Cabristaa 

PERA. Console -

չ ս ա ս ա լ 
ՊՈՒԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

Բ* աարի 
Բաժնեգին ա ար եկան 50 ֆրանք 

Հասցէ.— Rue Br. Miladsnové 21 
SOFIA 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
(2 րգ աարի 

Բաժնեգինն է 5,50 աօլար 
Հասցէ՛ն. P. 0. Box 865 

FRESNO, California 

յ ո ւ ս ա բ ե ր 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

րգ սրի 
լ* Հրատարակուի շ արա է) ր 3 անգամ 

Բաժնեգինն է ա ար եկան 30 ֆր. 

Հասցէ– B. Բ. 868 Le CAIRE 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Տնօրէն* ի՛ մրա գիր Փօրթուգալեան 

35 րգ աարի 

ծ արեկան բաժնեգինն է 30 ֆր՛ 
Հասցէ. Journal Arménia, MARSKILt^ 
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Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԻԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ՛հ՛ ՏԱՐԻ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
I P. ՏԱՐԵԴԱՐՑԸ 

ԱՀա իր բազմապիսի ձեւերուն մէ£ դարաւոր նպատակ մր, չար չարա* 
դոն՜, արիւնաշաղախ կեանէ մր յետոյ իր ակահ ութիւս դարձած՛է 

Երկու տա րի Է ի վեր աՀա գերագոյ՛ն Հա՛նգրուա՛նը, ուր այդ շրջա՛նէ՛ն առաֆ 
Հալ ժողովուրդի ամե՛նաազնիւ ու ամենամեծ Հոգիներուն երազները Համար՛ 
ձակած էին միայն սաւառնիլ, խեղդուելու Համար իրենց արիւնի կարմրու՛ 
թեանը մէ}։ • I I 

Այսօր, անոր Հաստատման երկրորդ տարելիցին, անկարելի կրԱայ մտա՛ 
ծել (ժէ ի^նչսլէս րնդունուեցալ ան մեր մէ9 ե ի՛՞՛նչ եղաւ իր կատարեալ զար
գացմանը Համար։ 

Եղ՛աւ այն, ինչ որ պատմութիւնը սովոր է արձանագրել ազգերու տա– 
գրութեան մէք, մի իրականութիւններու առքե։ 

Հայ ազգր, իր ծայրաՀեզ, ան բնականոն տարօրինակութիւնը Հոն ալ ցոյց 
տուաւ։ 

իըակա<Աութիւնը որ խանդավա ռութ եան անօրինակ թափով պէտք 
էր ընդունուէր, պատաՀեցաւ նոյն իսկ Հակամարտ ոյժերու։ 

Նոյն իսկ, անոր փոքրութիւնը, անոր տկարութիւնը, թչուառութիւնը 
զինք եղաւ զինքր ճանչնալ չուղողներու ձեռքը։ 

Բոլիթիքոս գլուխներ ուզեցին Հեռաւոր ու օդային պատճառներով ընդ՛ 
Հանուր Հայկական Հարցը երկուքի բաժնել, կեդբոեանալ այսպէս | կոչուած 
Հ(թիւրքաՀայ դատին» վրայ ևայլն Աայլն։ 

Այսօր, արդին իրականութիւն մըե է ան ոչ միայն ներքին աղգաւին տեսա
կէտով, այլ ե օտար աչխարՀին առՀև ու պաշտօնապէս, իր Հակառակորդներ 
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294 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

բուն աղմուկները ըղղիւնէ մը նման սլէաի մարթն պատմական մեն՛ եղելու.* 
թե ան առք եւ., դարաւոր մեր եր աղին առք և, ե ապագան Հ՛ղի տ ի Հասկնայ այգ 
րղդիւնն իսկ» ե ցաւայայտ զարմացում մը պիտի ունեն այ միայն անոր Համար։ 

Արդին Հազուադէպ է տեսնել ոևէ ժամանակ մեծ իրական ութ եան մը 
եըթր, առանց ՀակաՀարուաՆր յղանալու* կարեւորը այն է՝ որ Հայկական Հան
րապետութիւնը արգին կանգնած՛ է և սկսած է իր ար մատն երր ձգել։ 

Հին երգի մր, զծիրանի երգ» ին Համաձայն, կը սնայ բոլոր թռչուննե
րուն սուրալ Հոն, անօրինակ եռանդով բոյներու կառուցման սկսելու։ 

Ու ատոր Համար ան Հրաժեշտ է, որ իւրաքանչիւր Հայ, մեծ շինքին կա
ռուցման Համար իը Հարկը տանի Հոն» ան Հրաժեշտ է որ ամին Հայ վերա
ծաղկման իտէալովը խանդա վառուած ՐԱայ ե լուրք պատրաստութեամբ զին՛ 
ուած։ *Mk 

Ասպարէզները» բոլոր Հայ ասպարէզները գատարկ են ու ամայի, liai 
արձագանգող բղղիւններր մռնչիւններ կր թուի մեր միջատներուն ։ 

Ամենակաբեւորը այժմ, այն մեծ ուշադրութիւ՛նն է որ պէտք է ընծայել 
Հասնող ու կազմուող սերունդին, պէտք է որ ան ունենայ իր աչքին առք եւ 
Հերոսութեան ու ղոՀողութեան մեր փառաւոր ազգային անցեալը, լեցուի ամե
նածանր ու գժուարին վերա շինութեան մտապատկերովը և ըստ այնմ ղինէ իր 
բռունցքը։ 

Պէտք է* որ կանգ առնէ այլևս շրքելէ անապատին մէք թագաւոր ըլլալու 
Հրապոյբը ե շաՀագործման զզուելի ախորժաէլնեբը, ու մաքրագործման Հետ 
սկսի վերաշինութիւնը։ 

է)ւ այս գործն Է միայն պատրաստուող, Հասնող սերունդին, որ Հայկա
կան Հանրապետութեան երկրորդ տարելիցի այս օրին, անգամ մր ես սեւեռե– 
լով իր աինարկը գէ*դի ա յ ս մօտիկ և փառաւոր անցեալն ու նոյնքան մօտիկ 
ու կախարդական ապագան, գիտակցի այն ծանր պա ր տա կան ութ եանը որ կ ՚իյ -
նայ իր վրայ։ 

Գոյութիւն ունեցող ու Հասած մարմիններն և ան Հա ան երր պիտի քա
լեն աքնպէս՝ ինչպէս որ սկսած ե՛ն և շարունակած, նոր աշխատանքը նոր 
աւիւ՛ններով, նոր սերունդին կը պատկանի, ան է որ անձարձակ, ու Հեւա– 
սպառ պիտի դիմէ դէպի լուրք պատրաստդւթիւնը, անտարբեր են ալով Հեշ
տին ու մի քակ փառասիրութիւներուն։ 

Աս է որ լեցուած ու ուռճացած, պիտի երթայ Հայկական Հանրապե
տութեան Հոգին վրայ, ուրկէ գեռ սերունդներու արիւնի ու արցունքի շոգի՛ն 
կը բարձրանայ, ՀիԱնելու Համար Հայկական ԲԱԶՈՒԿԻՆ ու Հայկական ՈՒ՛ 

առաքին ազատ բագինները։ 

ՏՕՔԹ՛ Լ. ԼԱՄ ԲԱՐ ՋՈ Ի Մ ԵԱՆ 
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Պ– Ա– ԱՏԻ ՍԵԱՆ 

Վ_սւ|դ>աս|1ւ՜ւււ £սւյաստսւ1ւլւ Z«««'li|"u u j Ih im i i.I iH, ս/հ 

րառնանք ու պագնենք 

Նորազաա Հողր Հայ ո ո աշխարհ ի, 

Նոր -յ աւի ա եան՝ Էդ Էափ ե ր կան՝ 

Արև մաղթենք 

Մ ասլլսայ քա£_ Ս՝ ան ո լկին 

Որ գնաց դէմ Սուլթանին, 

Ո ոն ա սլե ա ին ։ 

Մասըլսայ էն քաքերուն, կարիճներուն, 

Որ թողին Խոփն ու մանգաղ 

՚հէս բռնութեան թոան անվաէս • 

կրակի պէս, Հեղեղի պէս 

Ղ՝էմ վազեցին 

Հօր գաներուն, դե դահիճներուն, 

Փա շան եր ո ւն ու շէյիլերուն, 

Սպաներուն ու բէկերուն. 

Ալ– Հա միգէ, սև-ասկեարին, 

*}՝այլ ու գազան թշնամուն դէմ։ 

Արև մաղթենք էն քաքերուն, 

Որոնք Համրանք ու թիւ Հունին , 

Նրանք, որոնք ասա ղեր ո լ պէս 

Կր ցոլցլման, անուն Լուն ին * 

Արի, անաՀ վալադներուն , 

Գիշերւայ աէք էդ քաքերուն , 

Ամէն, ամէն ֆէդառներուն , 

Որ լ ո յ ս կուաան, ու թիւ չունին։ 

Ապրած կենան - կանանչ արև , 

Պայ՛ծառ սնան • 

Ղ՝ո% ւք, որ Հուր ու կրակ մտ ած* 

Սուրբ Վրէժ՜ի առիւծ դառած՝ 

սեր ա շիւ արքի պա ա ւի սիրուն 

կռիւ մա աք» 

Մեր երկնքի ասաղր դո՛ւք էք» 

Մեր արունքի բոցր դո՛ւք էք։ 

ԱՒ. ԻՍԱՃԱԿԵԱՆ 
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ա 

կ ուզեմ երգել ցայգերգը ցեղիս, որուն նմանր Տէր* ղուն լսեցիր 
կան քներդ գոցեցիր։ 

Ըսէ Տէր» ՚ դժոխքի ո՞ր անդունդիս ներս նետեցիր ցեղիս րաղդին ր 

ու 

ա֊ 
նալին, 

ու 

Մեզ փրկելու Համար՝ իյ աչեց էն. ազատելու Համար՝ բանտեցին. Հուսկ 
բեհն, ապրեցնելու Համար ողք՛ողք կրա1լներու մէք թաղեցին։ 

Տ ա ք է արիւնը ցեղիս, անոր վարգ վարդ վերքերը ձեռքիս մէք դեռ 
կ այրին։ 

Տեղս» փու՛շէ պսակը կրկին ԴԷՈէ-խղ անցուցխն, քեզ նորին խաչեցին, 
քնարիս լարերը կողիդ արիւնովր կարմրցուցին։ 

Էլի» Էլի անգամ մրն ալ գոչեցիր, կբկխ" անգամ մեռնելով մաՀը ան֊ 
մաՀացուցիր* % 

\}լրոպ, դուն քու նոր նոր դրժուՏներովդ Հայուն սարսափները յաւէր՛ 
մտցուցիր։ 1 

Լաւերու դժոխքին մէք կ՛ուզեմ կռել մուրճեր ու բա Հեր։ 
Մեռան բոլոր աս աո լածները Հայ մտքի բագինին։ 
Մուրճով կ՛ուզեմ անոնց անդրին քանդակել։ 
ԲաՀով կ՚ուդեմ անոնց Հոզվարին վրայ ծաղկօն գարուններ ար՛ 

թընցնել։ 

Այգիխն Հողն արիւն խմեց, արցունք խմեց որթատունկի արմատ՛ 
ներր փտտեցան։ * 

Տեղիս լաստափայտն անտէր, թափուր ափերուն վրայ, ծ՜ոված՜ուփ 
կր քախքախուի։ 

Հայուն խաչը ամպերին վեր, արեւին վեր, շատ վեր բարձրացաւ, 
անոր թելերին արիւնը աստղերուն վրայ ծորեցաւ։ 

II՛0 վ կրցաւ չափել Հայ Հաւատքին ան Հուն խորՀութիւնը։ 
1Աոր է Հայուն Հաւատքը, խոր, ինչպէս ծովերուն անդունդ խորու

թիւնը։ 

Մեր յոյսերուն նայուածքը դարէ դար, ծ-ովէ ծով երկարեցաւ։ 
Ադամանդին աւելի ծանր մեր երազները, տատրակի փետուրին չափ 

թեթեւցան, գերեղմանի նոճիներուն մէք Հողմավար թաղուեցան։ 

Երկի՛նքն ի վեր Հայուն արիւնը կը ծխայ, մեր բողոքող շրթունքներր 
երկթեքի խոլլ ականէին կր դսլչի՚ե։ WM 

Մայրիկ ի ո"լՐ սեմին վրայ կանգուն, անձկութիւնով կը սպասես, 
կտրիճդ ա՛լ տուն չի դառնար, ձիւնն է փռուեր անոր մարՏկոյն վրայ 
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Դուն սի ՚ լար մայրիկ, քու. լացիդ փոխարեն, անապատի մրրիէլներր 
ազուդ վրայ պիտի ողբերգեն* 

Մեր սրտին մէ9 մաՀը սուգն, է լեցուցեր, ալ յոյսի տեղ չէ ւէնացեր։ 
Լացինք, լացինք, և արցունքով սեր աչքին ղռներր փակեցինք։ 
Նոր այգր շատ Հեռու է Ասացեր, մենք մեր գողգոք ծունկերուն ան» 

վստաՀ, ա՛լ Հենք բռներ այն երկար ուղին, ուր մաՀն է սփռեր իր շու. 
քր մռայլէ 

Ո՛՛վ կրնայ ցոդիո ցաւերն սփոփել, անմահութիւնով լի սափորը գե
՛րեզմանին քարին վրայ խորաակեցաւէ 

Հայ դրօշակին շուրքր զուարթ մայիսր գեռ չի ծաղկե ցաւ։ 
Սի Հուն ի ափունքին նաւասարդի աղաւնիներն ետ դարձան, անոնց 

թեւերը նոր մարտիրոսներու արիւնովն Էր կարմրեր։ 

Մեր տունր կրպկով արիւնով Է լեցուեր, լքաւեր տանիքին ձ վրայ 
ուսինն իր տխրութիւնը կ՚աղօթէ։ 

՛Վայրի վաըդր շոճիին պիրկ պատատուկ վեր Է բարձրացեր, տատ
րակին գարնան սիրերգին Է կարօտցեր։ 

Մեռնելու կարգը թռչուններուն Է Հա սեր, վայրի ՎաՐԴԸ է***/"^" 
տատրակին դիակը սրտին խոցուած Է գտերէ 

ԱՀա՝ խաղաղութեան քուրմերուն ափին մէ£ .դրամբ կը Հնչէ, խաչ 
ուած ցեղս, անդամ մրն ալ խաչին վրայ կը մեռնի։ 

Հայուն արեւը վերջալոյսին մէ£ կը նիրՀէ, Հայուն յոյսր Ղ°բթ ս ս 

անձրեւ անոր վրայ կը կաթ կրթէ։ 
Անվեր £ գիշերներու պատանքին մէք ցեղիս մերկ Հողին, մենաւոր 

լուսնի սպիտակ տրտմութիւնր կը Հագնիէ 

Աշտեշատ փ առա պանդ ոստան, աստուածներուդ աճիւնին մէքին դուրս 
Հանէ, ցոյց տուր Հայուն բաղդը լուսաշողէ 

Տեղիս այգիին մէ£ ողկոյզ չի սնաց, զարեր եկան անցան, լուծերուդ 
լծկան չի սնաց։ .*y»* 

Մնցան Հադար Հազար ղազազներ* կալիդ կալւոր չի սնաց։ 
կը բացուի Հողը, լացող սրտերր Հոն կը թափին, թախծոտ կեանքե

րը Հող կը դառնան։ 

(Հաւերժացած գարու՛ններուն տակ անմաՀ յի շատ ակն եր կր թաղուին։ 
Ազատութեան բագինին մէ$» Հազար Հազար մարտիրոսներուն բողո

քի երգր նուազեցինք։ 

Օրէ՛նքներու քուրմերը, մեռելի սեւ պա տանգը զերթ դրօշակ, մեր ՛նոր 
գերեզմանին վրայ պա բդեցին : 

Հայեր, Հայեր Հանգած Հոգիները մի մոռնաք, ամէն կիրակմըտին 
անոնց Հոգթն ծխեցէք։ 

Ցեղս» քու Հանճարիդ անուշ անուշ բուրումին, մաՀը բնաւ աչքը չի 
դոցեց։ 

Վիշապներն անքրթիթ դա գա ղի գ մէք Ք^Դ յօշոտեցին։ 
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թ՛ափէ Տէր ց°ՂԴ °րՀ<Աու.թեւսն մկրտարանի՛ն վրայ, ուր Հայ մանուկ
ներն իրենց արիւնին մէք խեղդեցին։ 

թ՛աղմանական գի շեր ր յաւերժօրէն երկարեցաւ։ Արիւնքարաւ գա– 
Հիճեկր ւէեր սգաւոր դռներին ներս մտած՜, ցեղիս յոյսին վերքին թելերն ալ 
խլեցին։ 

Նազովրեցի ՚, դուն յարութեան Աստուած՜, րաց թեւերդ յաղթական, 
խլէ փոլ֊շէ սլսակր ցեղիս արիւնոտ գլխին։ . &tk 

՚Բրիստոս ղուն խաչովդ աստուածային, քանդէ էլնքուած սլատանքր 
Հայ շիրմխն, ուր նոր գարուններ են ծներ, Հոն Հայուն Հոգին Հինգ գարու 
նիրՀին է արթնցեր։ 

վ_ենեա[ւկ ԱՏՐՈՒՇԱՆ 

ՆՈԻԻՐՈԻԱԾ Պ» IL ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻն 

Ք՚ԽԻԹԱՐԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵՆԷՆ 

Եո-ա գունեան "Զօ՚Տի գ ր օ շ Մասեայյ ի ծ այր 

երկնաճեմ՝, Արիք Աուսսդք Ziu.lր1.1ւbuiy. լը „ 

ռ հ ս ց ե ՚ ն տ աւլք հելիկ ոն » (1890) 

ՈԳԻ՛Ն ես դու արփիահրաշ, փառապանծի՝կ ՆախագաՀ, 

թորգոմեանցս Հայր անմաՀաշունչ Հնգին Հայկայ՝ 

Որ նորաՀրա շ իւր Յարութիւնն աւելու մեզ կու գայ*.* 

Ի՞նչպէս մեր անձն յուզուէքեերով սրրաաարրոփ չըծրփա՚յ, 

ԼՈԻՍՄԼՈԸՈԳ ՄրԷսիթարայ շառաւիզներլլս արրուպ, 

Լի՝ Հաւաաքով՝ կէՀդկա՚թ սիրով՝ գալուդ կարօ՜ ան ենք 

քաշեր, 

Մինչ Հուսկ աՀա գուն երեւցար՝ ոսկեգիսակ իբր ասուպ.*» 

—ԻՀնե՜ր վրրադ՝ իբր ՛Հայրենեաց՝ բ ի ՚ ֊ ր օրՀնութիւն լ\ե– 

ա •ÊÈ- ւհր՛ 

Ա՜Հ*., սոսկակա՛ն անՀաա Ար չես, Ողջո՛յն քեզի որ եկար Հ 

Մեր սրրաերուն յորդ բաբախմունքն անդրանկածին բզ

զալու, 

Հա լաս ա ան ի քաղցրի՝ կ մուսայ, Սուրբ Լա զարու սիրաՀար.** 

Գորովագութ մեր Մ այրիկի՛" Հըմայքն եր զէ՛ տաղերու։ 
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Ա. ԱւԱՐՈՆԵԱՆ 
Նսփւագաք) Հ այաս տ անի խորքյր գարս/սի՛ն եւ, շ. £u i ï in . 

ԱյւլաւլոհԹ-եա1ւ Վ_ե()աժոդու||ւ Փարիզի Պատոէփրա կ ա ռ ե ա ն 

Ի՚ՆՋ փոյթ մեզի թէ ալեծուփ Միջերկրական ծոփէ աՀեղ 

Կ ան^րրպեաէ Հո զն Հայրենի՝ փարսախներով բիւրա բիւր.,. 

Մեր . Հայրենեաց շիր ի էա եր էն ունինք մասունք, ո՜, այ սա եղ, 

Այժմիկ ալ ՛Բեղ՝ աւեաարեր բարիքներուն երկրաաուր։ 

Ո՛ Հ, Հայրենիք սլիաի դառնաս օր մ՛ Հրրճուանքի՛ երգերով, 

Ուր եղբայրներն ե Սեր քոյրերն րնդառա^ել սլիաի գան՝ 

Պերճ Յաղթանակն Հայաստանեայց երբ ՀըոՀակուի ծովէ ծով 

Ու վայելենք ճոիյ սլրա ուռներն Անդորրանքի բերկրական,,. 

ԱՅՆ Ժամանակն՝ ո՛վ Բան ասա եղծ, Հաւ Հայրենեաց սիրելին, 

Վե՚Հ սարերուն սլաամէ զրւարթ՝ ի՛նչքան վըշաով են լացեր՝ 

Պ անղուխա որդիքն իւր Հարազաա, ԻսԿ ա Ր Դ կ՛ եռան ցրնծագին, 

3որս՝ յաա կասլէս՝ Մէս ի թ արեան ՍՈՒՐԲ ԽԱ8ԸՐու մէն Հայերէ 

ՎԵՆԵՏԻԿ, 30 Ապրիլ 4920 
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ՀԱՅԱՍՏԱ՛ՆԻ ՚ՆՈՐԱԿԱԶՄյ ՊԵՏՈԻԹԵԼււ» 
ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ 

* • 
Վերա ծն ո ւ ն դ ո վ ՝ 1լող^ունեմ Հայաստանի պետութեան վերածր– 

նունդի p. տարեդարձը* 
Հայ ադգին երկար դարերէ ի վեր երաղածն էր որ իրականացած է այժմ։ 

Առասպելական Փիսիկին պէս կր վերածնի ան իր աճիւններէն։ 872 տարի
՛ներ անցած էխն որ Հայաստանի մեր սեփական ագդային պետութիւնր վեր* 
քացած էր Բա դրա տուն թևեր ի անկումովը։ քյւ ի՜նչ տարիներ...։ Սոսկալի Հա– 
րրստաՀաբութիւննեբի, գադթականութեան ե տարագրութեան, արիւնի ե կո
տորածների երկար դարերին վերք աՀա՛ Հագիւ այժմ տէր կր կանգնի Հ ա յ ր 

. իր Հայրենի սեփական աշխարՀին։ Ո՛՛վ կարող է պատշաճ բառեր գտնել ճրշ– 
գութեամր բացատրելու Համար այն անճառելի ուրախութիւնը, այն ոգեւո
րութեան զգացումները որով կը թրթռայ ամեն Հայ սիրտ այս կատարուած 
եղելութեան վրայ որ մեր ազգային պատմութեան մէք նոր դարաշրջան մր կը 
բանայ։ Հտյ ազգի կրած այնչա՛փ երկարատեւ դարաւոր տառապանքներին 
յետոյ, ո՛՞ր Հայ սիրտ կարող է այժմ ուժգին խանդաղատանքով մր չգուրգու՝ 
բալ Հայաստանի նորածին Հանրապետութեան վրայ և չօգնել անոր զօրաց -
ման և զարգացման։ 

1918 մայիս 28ը յաւէրժական յիշատակի արժանի օր մ՛է Հայաստանի 
պատմութեան մէֆ։ Այգ ամիսը կ ո վկա սեան նորածին 3 Հանրապետութիւն֊ 
ների անկախաբար գոյութիւնր Հռչակող թուական մը գարձաւ։ 1018 մայիս 
2 Օին Վրա սա ան զթնք անկախ տէրութիւն մր յայտարարեց ե Գերմանիաէն 
պաշտպանութիւն խնդրեց։ Հետեեալ օր Ատրպէյճան նոյնր բրաւ ե դիմեց 
իհիւրքիաի աջակցութեան։ 28ին, Հայաստանի Հանրապետական վարչու
թիւներ ելաւ բոլորովին անկախ Հռչակեց թնքզթնքը ե չնայելով իր անօդնա -
կան, անօթի և թշնամիներէ շր^ապատուելով մին մենակ հնացած վիճակին, 
bF J"JUH իրեն վրայ դրած, սգի ի բոխն մաքառեցաւ ամին ղժուարոլթիւն– 
ների դէմ, անվՀատ կռուեցաւ ղիւցազնօրին ե վերջապէս իր ուժով ու խել
քով յալ\ողեսալ– կանգնել Հայաստանի անկախ պետութիւն մր որ աներեւա
կայելի գժուարութիւնների ու թշուառութիւնների մէջ կարողացա ծ է զար՛ 
գանալ ՀետզՀետէ, այնպէս որ էւրոպայի Դաշնակից պետ ո ւթի ւնն ե ր ր տեսնե
լով որ Հայաստանի Հանրապետութիւնր ապրելու կարող, կենսունակ մար– 
մի՛ն մ Է, այս տարի յունւար 20ին պաշտօնապէս ճանչցուած Հռչակեցին 
անոր կառավարութիւնբ և ընդունեցին Հայաստանի պետութիւնն ալ կանո
նաւոր պետութիւնն երի շարքին մէֆյ 

կ ո վկա սա բնակ մեր այղ քա£ Հայրենակիցների յաջողութիւնը սՀէկ ան– 
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գամ եւս էլա սլա un լցա՛ն է թէ ազգերը արտաքի՛ն ոյժերի աջակցութեան ար
ժանանալու Համար սլէտք է ՛ներքի՛ն ոյժ կորսնցնե՛ն ե թէ ազգի մը ան կա -
խութիւնը կտրուի ր այլ կ առնուի...: 

% Աւս առթով կուզեմյիշաաակել նաև մեր ազատութեան ռաՀւիրաևերիև 
Հանգուցեալ *հրիգոր Արծրունիի քաղաքագիտական մէկ մարգարէութիւնը։ 

քՒուրքիաի դէմ Հայերի յեղափոխական գործ՛ունէութեանը Հակառակող՛՛ 
ներ կ՚առարկէին այն ժամանակ, թէ մենք այղ կերպով պարզապէս գործ՛իք 
կր դաոնանք ք\*ուսիաի քաղաքականութեան որ կը ցանկայ գրաւել իր սաՀմա– 
նակին թրքաՀայ աստ անի Հողերր, էրզրումր, Վանը, Մոլ֊լՐ եայլն։ Երր այս 
մասին դիտողութիւն ըրի իրեն մի օր, նա պատասխանեց մօտաւորապէս Հե՛ 
տեւեալը. 

քիուսիան Ալալական փոքրիկ ազգերն ալ, ՛նոյն իսկ յունական երկիր՜ 
ներ, կլլելու ծրագիր կրնայ ՛ունենալ, բայց յոյ՛ները, սերպերր պուլկարները 
գիտցած են այնպէս վարուիլ որ օգտուեր են (հուսիաի այդ ախորժակին ե 
իրենց ազատութեան Համար. անոր աջակցութիւնը վայելեր են։ Մենք ալ 
պէտք է ջանանք օզտուիլ այղ Հանգամանքին։ Եթէ թիւրք կառավարութիւնը 
մեր յեղափոխական շարժունների Հետեւանքով ստիպուեցաւ Եվրոպայի ճնշման 
տակ ին քև ա վարութիւն տալ Հայաստանի և կամ դէթ բարենորոդոււքևեր մտ՛ 
ցունել այնտեղ, մենք մեր նպատակի Հասած կը լթնթնք։ իսկ եթէ անկարելի 
բան է որ թիւ-րքր բարեկարգութիւն մտցնէ Հայաստանի մէջ ե մեր շարժում՛ 
ների Հետեւանքր այն լթնի որ, մեր բաղձանքի Հակառակ, քիուսիան գրաւէ 
այգ տեղեր, այդ ալ յուսա Հա տա կան չէ։ Հայ ազգը փոխանակ թիւրք կառա՛ 
վարութեան տակ անդադար ՀարստաՀարուելու, գաղթել ստիպուելու, կոտոր՛ 
ուելու և ՀետզՀետէնուաղելով ոչնչանալու, թիւրքաՀայ աստանի մէկ մասը 
կովկասի Հետ միանալով կը զօրացէ կովկասի Հայութիւնր, Հայեր աւելի բա՛ 
րեկեցիկ վիճակ մր կունենան, աւելի Հոծ բազմութիւն մր, ոյժ մը կը կազմեն 
քիուսաՀայաստանի մէջ. ՊաբսկաՀաւերի ե ՀնղկաՀայերի շաբճուՏների՜ն Հետե
ւանքով քրուսերի ձեռքն անցած Երեւանի մէջ այժմ Հայեբր աւելի կր շատ
նան ե կր ղօրանան քան նախքին տիրապետող Պարսիկները և այստեղի Հայեր 
նիւթապէս ու մտա ւորա պէս շատ աւելի զարգացած են քան Պարսիկ տէր ու՛ _ 
թեան ձեռքին տակ տակաւին Ձևացած տեղերի Հայեբր որոնք ապա՛ 
Հով ու Հանգիստ ապրելու միջոցներ ունենալու Համար կ՚ստիպուին ՀետդՀետէ 
գաղթել կ ո վկաս։ Միւս կոդմէա քիուսիան չափին աւելի րնդարձակուած լինե
լով և միենոյն ժամանակ այլազան տարրերէ բաղկացած իր բազմամիլիոն ժո
ղովուրդն երր գոՀացնելով կառավարելու անզօր վիճակի մէջ զտնուելո վ, իրեն 
մէջ այժմ ծնունդ առած բն կեր ա կան յեղափոխական շարժունները քայքայման 
պիտի ենթարկեն ռուս կայսրութիւնը և մենք Հայերս ալ մտա ւորա պէս պատ՛ 
րաստուած ու բազմաթիւ ե զօրաւոր ղարձած լքքնթնք, այգ ժամանակ պիտի 
կրնանք մեր ազատութիւն ձեռք բերել իր սա Հմանն երի մէջ։ 

ԱՀա Գ. Արծրունիի մարգարէութիւնր կատարուած է այժմ։ Ել դէաՔռ՜ 
րը տարբեր Հոսանքներէ կանխեցթև եկան ու նպաստեցին անոր շուտով 
կատարուելուն։ 
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Հիմա որ Հարիւրաւոր տարիներէ ի վեր մեզ ճղակտոր ընող սոսկալի 

գես ո ւթենէն և շատ մը անյաջող Հանքերէ յետոյ ունեցանք վերջապէս Հտյ պե

տութիւն մը Հայաստանի մէֆ, պէտք է որ ամին կերպով ոյժ տանք անոր և 

պա չտպան ենք։ կ՝ ի լիկի ա ի ժէֆ Ռուրինեանների Հաստատած՜ Հայ թագաւորու

թեան տկարանալուն և կործանուելուն պատճառ զարձան ոչ միայն արտաքին 

թշնամիների արշաւանքներր, այլ ե մեր ազգային ու եկեղեցական ներքին 

կռիւներն ու սոսկալի պա ռա կտո ււէն եր ր ։ ԱՀա օ4օ տարի է որ կողրանք ու 

կուլան ք մեր կիլիկիաի թագաւորութեան կործանէք ան վրայ ալ, այգ երկ՜ար 

տարիների ընթացքին մէֆ թիլՐՔ բռնա պետութիւնր Հոն ալ մեզ թշուառաց ր– 

նել ու, տկարացնելՈ՝ւ և ոչնչացնելու իր ճիւաղային քաղաքականութիւնը 

գործ աղած էրվելով . . . : 

Բոլոր սրտով գուրգուրանք ուրեՏե, Հայե՛ր, Հայաստանի մեր նորածին 

Հանրապետութեան վրայ, առատօրէն նուիրենք անոր մեր ոյժեր ե փաստօրէն 

սսյս տանք աշիտարՀի թէ Հայր արդարս, կարող և արժանի ազգ մ* է եղեր իր սե

փական տէրութեւն եւ անկախութիւն ունենալու։ 

Մ– ՓՈՐՕ-ՈՒԳԱԼԵԱՆ 

Մ– ՓՈԻԹՈՒԳԱԼԵԱՆ 
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ԲԺԻՇԿ Ն ՕՃԱՆՋԱՆեՍ-Ն 

Արտաքի՛ն գ որ ծ ոց \\ ախար ար Z այ սա տ անի ձա1ւրաււ|հտու.Թ1ւա*1ւ 

ե Ր Ե Ի 111. 
ՑեդիՆ. րսլսր ո ւխ տ ե ա լն եր ո ւն 

Երեւ ան, խորհրդանիշ ղու անճառ* 

Հայ ուղեղին, Հայ ոյժին բազմադարեան դու կոթող. 

Երեւ ան, Երուանդներու, S ի ղրանն եր ու մայրաքաղաք փա ռայ եղ* 

՛Քոյրն Հնամեայ Վան՛ S ոսպի՝ նոյն ախ որ Հուրդ, նոյն ափ առ։ 

Ար աաքսի-շաա, S՝իգրանակերա, քու դսաերքր նազելի, 

Ինկ՜ան կոր՜ ան, ու անոնցմէ այսօր ունինք, միակ կոթող մր փշուր։ 

Այլ սակա/ն դու, անպատմական ժամանակի, Հայ կամքերուն, 

Դիւցազնութեանց, ղու պերճախօս արձանաց ում, 

Որ դարերու, աւերումի երախէն դուրս ժայթքած աՀեղ, յաղթական, 
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Երբէք» երբէք, չի կքեցար, չի կքեցար մինչև Հայկայ Արեգակն 

ՀՀքեգ, գքեգ, վերն արեց իւր Արեւելքն առաջին. 

Անկախութեան Արշալոյս ր Հայ ցեղին, վերածագման մ--£_ ԼՈՂԼՈՂ* 

՛Բու երկինքր րնարե g իրեն աս սլար էգ։ 

Եւ ի՛նչ խորՀուրդ խորիմ 

Հին Արարաան է որ 
ասա, դար ու. դար վեր£ 

ա Լյսօր կլլ զարթնու։ 

Հիացում քեզ մշաական, զի յաղթող ես այսօր ե սուրն քու Հայկայ՝ 

Համբուրեցին թշնամիներդ բազմաթիւ. ;>?նւ 

՛Բու ոսոխը դարաւոր, անկախութեանդ առաջեւ ծնրադիր, 

՛Քեզ ձիթենի ե արտասուք կարկառեց։ * 

Ս՛ի1, մի1 խոկար մտայոյզ, 

1*նչ Հոգ Լսէ քու մի քանի զաւակներդ բուաէեայ՝ 

Անկարող են տեսնելու քու Հրավառ արշալոյս, 

Մ՝ երուժանի, Վասակներու մչՏին գարեր ր անցան, 

իՒէԱ աւ՜աղ, տգիտութիւն մր խաւար, բունած կայ՝ մէ%_ մեր Հոգւոյն, 

Սակայն այն ալ քու ցոլքերուն առածին փաfլվալուն, մխրճող, 

*հուցէ Հալի, ան է ան այ ։ ցնդի մի օր։ թ*ԷԼ լաւ էր* յոյժ ցանկալի, 

թ՛է ամէն Հայ մի ա Հազոյն՝ անկախութեանդ. Արշալոյսին առա%_1ւ 

Ծնրադրէ՜ ր– ե աղօթէ՜ ր: 

Սակ այն դու մի՝ յուսա Հ ատիր» դու տխրելու ունիս դեռ շ՜ատ պատճառներ։ 

Մի՝ մի, տխրիր, երբ անոնք, որոնց օր մր արիւն և ոյժ Նուիրեցիր, 

Բեզի Համար, ա՜ Հ ցաւալի, քեղի Համար՝ Գերեզման է որ կը փորեն * . . 

Սակայն սիրտ առ, վստաՀԷ՝, 

Ղ՛ու որ երեսուն արիւնարբսւ ցեղերու դ՛ամբանականն կարդացիր, 

Դերեմա՛նն այն՝ որ կը փորեն քեգի Համար, 

Փորողնե՝ր մենք պիտի թաղենք անոր մէ£_ ։ 

Մ ա՝Հ մաՀ անոր՝ որ կը կը գսլչի Հայութեան։ 

ԶլՀԼԼայ երբէք, վՀատիս, 

՛Բանի որ գեռ չենք կարծեր, տակաւին մենք չենք կարծեր, 

Խնդրողական օրեր ուղ մէ£, Որ Հայութեան մէկ մասը, 

Խաւարամիտ դեռ մէկ մասը կռնակը քեզ, ա՜ Հ վատօրէն դառցընէ. 

Այն ատեն մենք կը պսակենք զայն, իրրս նոր Ս՝երուժան։ 

Դյլ սակայն ղու, Հայ աշխարՀի դու դշխոյ, 

րու Եր եան, դափնիազարդ մայր Հայրենիք* 

՚ Տաւ մը ունիս անարտասուք, պարտք մը ունիս անկատար, 

Սուգ մր ունիս՝ ասպ ետ օրէ՛ն դու ողբալու, 

ԲազմաՀազար Հայե՜ր կորան անվրէժ • « • 

Ակնարկն իրենց վրիժաբորբ, յուսաՀատ, շանթած երկնիմ անողոր մ։ 

Երեւա՜ն, քեզ չեն պակսիր ո՝չ ՎաՀագն, ո՝չ Տիգրան, 

Մի՝ յամենար, մի յամենար, օր .մը ոյժերդ լարէ՝, 

Սարքէ տօնը խրախճանքի աՀաւոր, 

Հայ աշխարՀի վրէժ՛ի՛ն։ 

Փարիզ 
ՍՏԵՓԱՆ ԵԱԼՏԸԶԵԱՆ 
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Պ– ՔԱՋԱԶՆ ՈՒՆԻ ՚ 

Ա ո ա ջին Վ_ւսյւօաււ|եսւԸ Հ այ ա ս տ անի Հ անր ա պ ե տ ո ւթ ե ան 

.Ա8ԱԱՏԱՆԻ. ԲԱՆԱԿԸ 
Ս ա ինքը ազատագրուած Հ այ ժողովուրդս է՜ որ զէ՛նք է 

վերցրել Հայրենիքի անկախութիւնը Հաստատելու Համար։ Իրաւուն

քը ոլէ՚ոք է պաշտպանւի զինւած հեսով, — սա սլա ա մութ ե՜ան ախուր 

օրէնքներից մէկն ՛է։ Իրաւունքը աո անց ոյժի— գեղեցիկ ցնորք է, 

լի դառն Հիասթափոււքեերով։ Ով ուզում է ասլրիի "լէո՚Ք է ս*իշտ 

սլա ա ր ա ս ա լ ի ն ի հ պայքարելու իր գոյութեան Համար։ Ապրելու ար

ժանի է Փմի այն նա ով իսկապէս կամք ունի ապրելու։ Իսկ ույդ 

կամքի գերագոյն արա այ այ ւո ութ ի lIA ն է՝ կուի մէ£_ Ա եոնելու պաա– 

ր ասաա կա մութիւն ը։ ՛հարերի փորձառութիւնը սովորեցրեց Հային 

ույդ ղաժան ճշմարտութիւնը։ Ու Հայր դիմեց զէնքի, կազմեց իր 

բանակը։ Ում Հ ա մար թանգ է ազաա Հայաստանը, պէտք է ամե

նից Համար ու ամենից աւել ոյժ տայ բանակին։ ՀՀոՀաբերութեան 

Հարց չի կարող լինել* պարտականութիւն է որ պիտի կատարուի։ 

( Հ ա յ ր ե ն ի ք » ՅՈՎ_. ՔԱՋՍԶՆՈՒՆԻ 
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Դեղեց ի կ օր Ար» որ այլ չեղաւ, այն ս Ա օրերէն,Սեր ժանգոտած գիտակցութ

իւնը խաւարէն լոյս թափանցեց ընդոստ, ամեՀի ոստում մրն էր այս ցայգէն 

այգ, րեգասեան թոիչ մր, ինչպէս սլիա՛ի սի րէ ri որակել բան ասա եղծը։ Շիլ ակ՛ 

նարկներր շլմորեցան սլաՀ մր ես ու թերահաւատ՝ լուսաէեաք անրջանք մր 

Հա Սարեցին զայն* սակայն ամիսն երր սա Հեց ան, սա Հեց ան փոթորիկներ գռա՛* 

ցնելով, արեան ծովերով, Ագիտացեալ մաՀու)) խիզախ գրոՀներով* ուգ տակա

ւին գերբնացին, թէական ենթադրուած իր ականութիլն ր դիւցազնութեան ու 

կորովի լուսապսակով մր ցցուեցաւ մեր առջև։ Արարատն է որ կր ղիւցազներ– 

գէ Անիի ողբր, աՀա Ա նանն է որ կր գռւսաներգէ Շիրակայ յուռթի Աառգերու 

ազատութեան ոդ$_ոյնն է ան Հորիզոնէ Հորիզոն, ծա՛գէ ի ծագ։ 

4046 ին նենգօրէր յափշտակուած Բագրատունեաց մականն է որ իր Հա

րազատ տէրերուն ձեռք անցաւ 1948 ին։ թող ՀՀ արց ո ւի թէ ի գին ինչի՞ եղաւ 

այս փոխանցումր։ Ցեղին Հաւատքր, յաղթանա՛կի Հաւատքն ու կեն ս ո ւնա կու

թի ւնն է որ վաստկեցաւ զայն, թէե արիւնր մինչև մեր կոկորդը նուաճեց, թէև մեր 

ոսոխները դեռ իրենց– Հուսկ մոլեգնութիւնը կը ՀրաՀրեն խարուկելու Համար 

մեր գոյութիւնն իսկ, թէ և մեր բար եկա այ եր սին ու առաձգական խոս աո ւսնե– 

րու %մէ2_ մեր նաՀատակներու նուիրական արիւնը կուզեն Հեգնել տակաւին։ 

Ու պատմութիւնն է այս, կարմիր ու սև պատմութիւնը Հայ g՛եզին $որ 

երբէք չդաւաճանեց մարդկային վսեմ մտատիպարներու ի խնդիր իր% ունեցած 

պարտ ա ւոր ո ւթ ի ւններ ո ւն, որ երբէք գծուծ ու նենգ Հաշիւներու մէջ փորձութեան 

ք մայքն եր ո ւն խաղալիք չգարձուց իր աւանդական վեՀանձնութիւնը, իր ազ

գային առաքինութիւնը։ 

Եթէ եր է կը մռայլ եղաւ, այսօրը կը պա ր զո ւի տակաւ ու վաղը պայծառ 

պիտի ճանաչէ Հր ա վառ, մշտավառ £աՀը մեր ազատութեան։ Գերերջանիկ սե

րունդը այն է որ ՛պիտի ապրի փոխանցման այս Հոգեպարար շրշ_անր, որով– 

Հետև առածին շողր ամենէն փայլունն է անաստղ գիշերէն վեր£։ Գերերջանի

կը ալն է օր գեՀենէն յաղթական մուտք կը գործէ դրախտը։ 

Մենք ենք այդ սերունդը, վերապրող սրտագին խլեակներն են այդ սերունդը 

որ այսօր իսկ ազատութեան մէջ գործելու ու դէպի վեՀը բարձրանալու Հա

ճոյքը կըմբոշխնենք։ \ 

Սիրտ սրտի, ձեռք ձեռքի՝ մենք պիպի վարենք մեր նաւը դէպի յաւիտե

նականութիւն, ի՛նչ փոյթ եթէ մրրկավար յորձանքներ գան րաղխիլ անոր կո

ղերուն, մեր բազուկներն երկաթէ անընկճելի պատնէշներ պիտի դառնան ու 

անձնուրաց ողին, Հեռատես ու առողջ դատողութիւնը մեր ճարտար վեկա վա

րը պիտի ըլլայ, ու պիտի նաւենք, պիտի սուրանք գէպի լուսածիր ապագան 

որուն պատասխանատու է խանդավառ այսօրը։ 

Իբր երդուեալ ուխտաւորներ ճշմարիտ քաղաքականու թե ան՝ մենք պի տի 

ընթանանք անշեղ . ուղիներէ, աննենգ ուղիներէ, կողք կողքի՝ մենք պիտի վա– 
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րենք մեր լուսացիր արօրը բերրի կաթոգին դաշաերէն։ Պիաի վարեն ք £J ա՚Լ ու 

ձախ, յեա ու յաոաք_, մինչև Հոն ուր մեր Հայրենի սրրութիններր մեր արգա
սաբեր քրաինքին կարօաովր կր պապակին։ 

3 ան կուցի՝ է լուս ապա ակեր . . • g եզր կը քալէ ճակաաը բարձր ու Հպարտ* 
թող նախանձը բորբոքի իր շուր%_, ան՝ ստեղծագործ աշխատանքի երգր իր 

շուրթին՝ անփոյթ ու անվեՀեր՝ պիտի արշաւէ դէպի գեղեցիկը, ղէպի վսեմը 

որուն տենԼաց ՝ այնքան սրտազեղ, գարեր ու դարեր արիւն արցունք րմպելով։ 

Րր մաՀացած անմորած զաւակներու արիւնոտ աճիւններէն նոր Հանճարներ 

պիտի ծնին աՀա քալելու Համար ((դէպի՝ ՛ողբի ւրր լոյ սին))։ Հրաշափառ վերա– 
ծնունդ, դու, կոթողուած կամքն ես անյաղթ ու անմաՀ ցեղիդ։ 

Ս՚արսէյլ &• ԵՂ-bCb 

9 

ԶՕՐԱՎ.ԱՐ ԳՕՐԳյ.ՆԵԱՆ 
շի1ւ. խորՕր. Փարիզի խազ. Վ_ե§աժոզովի Հայ Zuilip. Պատու.իրակու,1<Ւեան 

/ 
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Երկու, տարի ա՛նցաւ, այն ար Հաւր ալի օրից յետոյ երր մե՛նք ստիպւե՛ 
ցանք Հրատարակել մեր Հայաստանի ան կա խութիլեր։ Ես Երեւանուսե էի ե 
բնաւ, չեմ մոռնալու այն շատերի թեր ա Հաւատ ե շատ ուրիշների էլ Հեգնոտ 
ժսլիտներր այգ Հրատարակութեան օրր ե գեռ շա՛տ յետոյ։ 

Բայց ե մինչեւ այսօ՜ր, այսօր էլ քիչ չեն գրանք։ Ես գիտեմ մինչեւ 
իսկ մեր ագգային գործերը վարելու Համար մ ան տ ա ունեցողներ որք ժրպ– 
տում են գեռ։ Արանք ամիսն էլ այն անդրղուելի Հաւատքն ունին թէ աշխար* 
քի րաներր այսպէս չեն գնալու և «է%րն բարի) օրերի կաբգեբր նորից գալու 
են։ Աս վերջինները մանաւանդ, տիբլօմաթ տ՛օդա զի օն ար գա Հատ անօք Համա՛ 
բում են ինձ ու քեզ ե բոլոր ոգեւորուածներէն որպէս՝ առն ուա զն մոլորուած– 
ներ կամ աշխաՀքին բաներին անգիտակ խեղճեր։ 

I # 
# ՚ # 

E pur si rUUOVe ! Հայաստանի Հանրապետութիւնը եղաւ, հնաց, տեւում է 
ե որ գլխաւորն է, ճանաչեց թե նրա գոյութիւնը և օրինաւՈբութիւնը այսօր 
աշխաբՀիս ժողովուբղների բաղդի տնօրինողներ։ իսկ սրանից յետոյ էլթերա՛ 
Հաւատ իլ «ժպտար ե են ալ այնպէս ինչպէս էթնք ((Հին բաբի)) անց ե ալում, 
ղարշելի մի բան է . . * ։ 

* 
* * աա 

ԱշխաբՀիս ամենաՀզօր ազգի կառավարութեան գլուխ կեցած մաբդր, 
Լոյտ-ճօրճ, իւ՛ր քաղաքագէտի դիրքի բարձրութիւնից ձայնարկեց ազդարա
րելով մեզ գիտնալ թէ, ժ ա մ ան ա կ է ո ր մ են ք ս կ ս ին ք մ ե զ օ գն ե լ 
Անգլիական վարչապետին մեր Հասցէին արտասանած խօսքերն Հասարակօ
րէն կը թարգմանուին, «բաւական է որքան • • • զաՀլէ տարիք՝»։ իսկապէս ես 
այդ ազղարարութիւնր կարօտցած րոպէիս Հողովս բաւական սեացի։ Վաղուց 
սպասում էի այդպիսի մի մշտուկի Հարուած մեր փուչ, փչանայուներին, 
մեր թմբերով բոն ուա ծ ազգի կորածներին որ սթափին վերջապէս։ Ել շատ 
վաղուց սպասում էի այդպիսի եբեսծեծանքբ մեզ «տեսնող)) ե «ճանաչողն 
օտարների կողմից։ Մենք մեր ողբ ու կականով, յոգնեցբինք մինչեւ իսկ մեղ 
անկեղծ Համակրուլներին եւ մեր բաբին ցանկացողներին։ Նրանց ականՓնեբր 
մեր աղէտքի Հետեւանք վայնասունի g պէտք է կարծել որ այլեւս նասբ կա
պեցին։ Մենք չենք մտածում որ նրանք ե դատել ե զատել գիտեն և ի վերջոյ 
զզուելի է ու նրանց Ջղայնացնում է մեր մուրացկանի երգին միօրինակ և 
չվե՛՛բբացող շարունակութիւնը։ Հերիք է նաեւ որքան շատ Հոլովեցինք ու 
խոնարՀեցինք մեր ազգային ցեղական բարեմասնութիւններ (նոյն իսկ մեր 

Fonds A.R.A.M



կոտորածները ) միայն խոսքերով, նրանք պաՀան^ում են դրական, փաստա
ցի տուեալներ մեր ազգային Հանճարի, Հոգու մես՜ութեան ե սրտի ադնւութեան։ 

՛Նրանք տեսան ե տեսնում են այղ ամենից բաւական մեր երկրռւմ նա– 
Հատակուոդ միլիոնաւոր ամբոխէին ե. նրանից դուրս եկած՝ ու գաղութներում 
վայրավարտէն մոլորած կամաւոր ականների մէֆ վերջապէս նրանք անկեղծօ
րէն Հաւատո՛ւմ են որ մենք Հին, մշակոյթի, ալն էլ արեւմտեան մտօք այսինքն 
իրենց մշակոյթին սիրաբար տզգ ենք։ Հաւատ ում են և կուղենան որ մենք 
լուծուինք իրենց քաղաքակրթութեան կառքին, բա/ց ենոքա աՀա բաց է 
սլա Հանֆ են դնում որ ե մենք, ինքնօգնութեա մր մի բան ունինք մեղ Համար։ 

ՍՀնդլիայի մեծ վարչապետին խօսքերը անտարակուս ուղղուած են մեր 
ազդի մէ9 առաւելապէս անձնական գոմծերով կլան ուած ե իրենց անտարբեր 
սառնութեամբն աչքի րնէլնող այսօր բաւականին պատկառելի մի կոստինկէնտ 
կազմող Հայ դրամատիրութեան, որի կենդանի մասնակցութիւնր ազգային 
վերածնութեան երկունքի այս օրերին, բնականաբար սպասելի դրա՛ 
ւոմ է ուշադրութիւն։ 

Եւրոպացի ե ամերիկացի կառվարութիւններ իրենք եր1լնքից չեն ցած 
բերի պետութեան պաՀպանութեան, բարօրութեան, բարգաւաճ ման ան Հրա
ժեշտ բաներ ր։ Բանակը, նաւատորմը, նրանց զինումբ ե ամեն կազմակեր
պումներ փողով են Հայ թայ թւում։ Մն դլի ական կառավարութիւն ր անգլիացի 
գործարանատրէր կանխիկ սակով վճարում է՝ վրան և բովանղակ անգլիա
կան ազգին բարեկեցութեան Համար անյետաձգելի բաներր։ Արդ Լոյս1 ՛ճոր՛ 
ճերր ին չպէսով, ո՛ւմ բարիքը ումից առնեն ու մեղ տան որ մենք էլ ազատ 
լթնթնք։ Անցեալ տարի Ֆր. կառավ. ուզեցել էի՛նք 10 000 Հրացան, այն էլ 
Հին ձեւի, որոնք Հաւանաբար չեն էլ գործածւելու. իսկ մեզ պատասխանել 
էթն—«բերէք կանխիկ ոսկի ե տարէք։՝» Մենք վիբաւորուեցինք, բայց ժեր 
դժողքում կաղմուիլ սկսած նոր պետութեան Համար անՀետաձգելի թղթա
դրամի տպագրութեան Համար փարիղումՀայ ունեւոբների չուզեցին նո/ն 
իսկ փոխատւութեամբ մասնակցել։ 

\ # 
* * 

Ընթերցո՛ղ, կարզալով այս ամինր, վրդովումից խեղդուել կը կարծես, 
կր մորմոքի սիրտդ, գուցէ կ՛անիծես ալն օրը երբ մի Հայ մայր ծնաւ քեղ. 
բայց այսպէս է ի րա կան ութ իւն ր. կեանքր ուժեղն եր ինն է։ Ուժեղը լաւա
գոյն դէպքում ամենաշատը կար գա Հատի յետաՏնացին վրայ։ Մեր գոյու
թիւն ր կե ան քում միայն այնքան ժամանակ և այն չափով կարելի է Հաշուի 
գնել, որքան ՀամաշխարՀային առաք դիմութեան շարժումի ղեկը իրենց ձեռ
քում բռնողներ անգոսնելի որակութիւն կամ քանակութիւն չեն նկատեր այն։ 
ՄռՐ մայր Հայրենիքում, այսպէս թէ այնպէս գարեր տեւող պայմա՛նների 
Հետ եւ անք ո վ՝ մեր ազդր կամովին թէ ակամայ՝ տարադրւել է ու զանազան 
երկիրներում բնակած գաղութներ կազմելով մի կողմից Հալւել, մի կողմից 
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է լ յա մառեի տեւել ու տեղ տեղ է լ բարգաւաճել, Հարստացել է ։ Աւսօր, երբ 

եր վար տարի՛ներից յետոյ, վերադառնում է մեգ մայր Հայրենիքում ՛նորից 

վերահալող ա՛նվախ դրութիւնր. ուր մեր օթախի՛ն Հաւատարիմ ե%ացող մէվ 

յյլ վէս միլիոն Հարազատներ նաՀատավուեցան ու մի այդքան է լ զանազան 

չ ա փ ու տեսակներով դժբաղդացան, արհաւիրքի g Հեռի գաղութներում ան

վնաս սնացաՆ, մինչեւ իսվ մեՆ Հարստոաթիւններ դիզած՜ մեր դրամատէր՛ 

ներ, սլէտք է մտածէին որ, Հայաստանը իրենց ժառանգութիւնն է և. իրենք 

այնտեղ որքա՛ն իրաւունք այնքա՛ն է լ պարտքեր ունին։ Գաղութների Հայ 

դրամատիրութիւնը իրան Հիւրասիրւած և պաշտպանութիւն տուած՜ երվրի 

«տեսնող», <ւխորՀողՖ և, «դատողն մեր րաբեվաւէներու աչքին այսօր ի՚֊ր ան– 

տարբերութեամբ գայթավղութիւն է առա£ բերում։ Մեր «էք՝արեկա&սերիցՀ 

քանիսր քանի անգամ վամ ա1լնարվում վամ ուղղակի մատնան՛շում են մեր 

դրամատէրննրին երբ մե՛նք առիթ ենք ունենում ՛նրանց Հետ զրուցելու մեր 

այսօր տասլավւող Հայրենիքիդերվունքի մասին։ 

# 

Ամերիվացին թէ իւր ո պա ղին երբ տեսնում են աչք հ՜ավելու, ՛նախանձ 

շարժելու չ ա փ ունեւոր Հային, Հաւատում են թէ,այդ Հայր բաւավան ժա~ 

մանավ իրենց երվրում րնաված՜ Սարդէն իրենց ՛նման վարգի՛ն, շևորՀքով, 

ժպտերես, ձեւերովն է լ գրաւիչ, վերջապէս վստաՀելի, տեղը եկած ատեն 

նաև ԷԱ՚յն Հիւ՛րասէր, եւաքլն, յամենայն դէպս մի քիչ իրա<սց ս[էս ա է ա Ք է 

որ լ ի ն ի ։ 

Աւա՜ղ, ինչպէս ա՛նենք, # ո՞ւմ Հասվացնենք որ չափազա՛նց երվար ժամա -

նավ տառապած՜ Հայը, վեանքի պատւի 1ւ ինչքի ա՛ն ապա Հովութեան երվրում 

անվերի մտաՀոգութեան ու սրտաղողերի մէֆ ֆղավոտոր ծ՜նող՛ներից բազմա

թի՛– սերունդներէ ի վեր Հիւա՛նդ աշխարՀ եվան՝ Հաքը, երվրէ երվին քարշ 

եվա h բ ո շ ա յ ի ԻլՐ ապրուՅների ընթացքին ըստ տեղի և Հա՛նգամանքի գե

րազան ցութիւններ ի առա$ խոնարՀած՝, ՆպտւաՆ, քծնած՜, սողացած՛ և ստոր

՛նա՛նալու պէս Հարվեցուցիչ պարագաներէ անցած՛ այս օրուան ունեւոր Հայը 

գեռ չի՛ վարող եւրոպացուն վամ ամերիկացուն պէս լինել, մտած՛ել ե, զգալ։ 

Ընթերցո՛ղ, տես, ես ինչպէս չքմեղացրի արտասաՀմանի մեր գաղութ՛ 

ների դրամատէր ունեւորներէն։ Բեռը որ մեզ առա Հարվում են շալավել, մէվ 

երվու, երէք ուսերով անբառնալի բան չէ։ Մենք ի զուր կ՛սպասենք վամ 

գուոները վը բաղխենք +Հայ դրամատիրոջ, որ դրամատէր եղած՛ օրից դա դա

դարում է Հայ լինելուց*».։ Մենք պէտք է վազմա վեր պո լքանք և մտա 

թէ ինչ միացեալ ուժերով դուրս գալու ենք ստեղծ՛ելու Համար այն դրա

մագլուխը որ մեր երվրի պաշտպանութեան անՀրանեշտ ՑՕէՕՕՕնոց բանավը 

կը վազմէ։ Ասի մի անգամ ապաՀովելուց յետոյ մեզ Հաշուի առնել ստիպ-

ուած՛ թշնամիքր Հանգիստ վը թողուն մեգ որ ժամանավ մեր Հայրենի Հարս

տութիւնն երր ինքնին ներս վը բերեն և դրամատէրը և դրամը։ 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ՅԱ 

Յեղափոխական ճանապարհով ա զա տուած՜ Հայրենիքի, նոր մի Տեղա 

փոխական գործի երկունքն է այս որ մենք պիտի ապրինք։ Միտք չունի 

ստորնանալու Հա՛ դրա մա տէր ին առաք որին պարտա գիտակցութեան կսչ 

պիտի անենք դեռ»*»։ Տունր վառւում ,է քուր Հարկաւոր է, ով ուրտեղից 

ի՛նչով կամ ինչպէս կուզի թող բերի, այս՛» միայն բերի։ Հ, Հանրապետութեան 

Յայտնի նկարիչ»՝ Ա. ՖՒ8֊Վ>ԱՃԵՍ.Ն 

բարեկամ երիտասարդ մի աշխաւոաւոբութիւն կայ % արտասաՀմանում որ 

î.nî. ԴՐա մատ իրոք Համբաւ չունի բայց և առանց դրամի է լ չէ ե գործերն է լ 

կարգին է ։ Հայրենիքի ազատագրութեան Համար արիւն թ ա փ ա ծ Հայ կու– 

սակցութիւնների մի ՀամախորՀուրդ Համակամ գործունէութիւն, Հարցը կը 

լուծէ շատ շուտով։ Այս բանր պիտի անէ մանաւանդ երիտասարդութիւնը 

ի Հարկէ որին կը պա ՛ո կան ի ապագայի բոլոր բարիք ու վայելքները։ Հայ

րենիքի ապաՀովութեան և բարգաւաճ ման Համար արուած ամին բան, երի– 

տասարգր առաք ինքն իրե՛ն Համար էոր կ անէ։ Հայրենիքր արժանապատիւ 

է միայն այն ժամանա ՛լ երբ երիտ օտսարղութիւնր գիտակցում է իւր արժա՛ 

նապատւութեան։ Հայ յեղա իոխռւթեան Հերոսների Հոգիները Հանգիստ չեն 

ունենալու եթէ դուք դանդաղիք այս անգամ էլ։ Ազատուած Հայրենիքը ոտքի 

կանգնեցնելու Հազար ո*֊րիշ մեր կատարելիքների մէք առաքին Հերթին այս 

գործին շուրքը պիտի խտացնել մեր բոլոր ոյժերը ե ցոյց տալ աշխարՀին որ 
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բոշաներ չենք։ Պէաք է ազգային քասլիտալի բոլոր տես ակներ բ միանան 
որպէս գի միայն այ ս կամ այն տեսակի ղոՀա բերութիւն անողներ չնստին 
ու. չ ասեն— «առաք մենք յետոյ դուք, առաք մերր յետոյ • . . դարձեալ մերը՝»։ 
Nil! n'a tOUS les talents» բայց երեւակաեցեք տաղանդի այն աւազանի մեծու– 
թիւնը եթէ բոլոր Հայերը իրենց տա զանդր մի քիչ ի սպաս իրենց ցեղի բար
ձրացման Համար մէք բերեն։ Հարկ է աղգային բոլոր ոյժերի մօբիլիզասիօս 
ե շուտով այնպիսի օրինակ տալ Լոյտ՚լՀորճին մեր ինքնօգնութեան և ի՛նք՛
նագիտակցութեան որ, թէ նա Ա թէնրա պէս աJէ մտած՛ողներ և մեզ բարեկամ 
աշխաբՀր մեզ վրայ նային ոբպէո լուրք Հաշուի առնուելու ազգի վրայ։ 

ՐԻ ՄԸ ԵԻՍ 

ք)ւ դեռ աբեւը չի ծագիր Հայ սարերուն կատարին՛ Հալ լիճերու կա
պուտակ աչերուն, զմրուխտ ձորերուն ունու ագ քուրեբուն դէմ։ 

Տաբի մր եւս • . • 
ք)ւ տակաւին ԲնութիՀնր չի արթննար Հայոց ԱշխարՀին մէք, Հայ շինա

կանին ու մամիկին աղօթրանի աղօթքին մաքուր մրմունքներուն տակ։ 

Հայ օրՀնած-բերան Հօտաղը՝ մաքին չի գրկեր իր կաբօտած ա թեւերուն 
մէք, գեղի մա ս– մա տ ա ղին բնծայ բերելու։ 

Արօրը, Հտյի՛ գութան ր, սուրբ գութանը, տարի մր եւս չի ակօսեր Հայ
րենիքին կորդ ու կռէճ կուրծքր՝ չոր ու անվար մնացած՝ չորս չիք տարիներէ 
ի վեր . . . ։ 

«Հայ թ գութան, Հայի գութան, 
• — ^ ա մ ա ր աշխատիս • • . »/ 
երգն անգամ շոթունքի վրայ գոյութեան իրաւունքէ ղուրկ սնաց։ 
Տարի մը եւս, ու Հայ կոյսերուն թափօրը, կուժերը ուսին, դէ"{ գեղին 

աղբիւր ր չրդնաց • • • / ԱդբԻ՚՜ՐԸ Հ _ ո ւ ՜ 1 այ ։ արիւն արցունք կը ծորէ՝ չորս տարի՛ 
ներէ իվեր . • • ։ 

Գարուն մը ևս, Հաւոց ԱշխարՀին մէք,—բա\ց ու*ր է իր ^թդար-դաշտը՝ 
խատուտիկ Հայ գեղքկուՀիներով ծաղկած, ուր է իր ակօսը վաղուան բերքո
վը յղի* ուր են իր անձրեւբ բերրի կուրծքր սանրող, ու՛ր է իր աբեւը՝ Հողին 
շունչը գգուողդ. • , և ու՛ր եէ իր Հարագատները՝ Եօթն Ադբօբ Ա եղանին 
շո՚-րքբ բոլորուած, եօթն աշխարՀի Բարիքովր լիք ու ակաղձուն • • . ։ 

ՀՈէ1ը Ժ Z"J^P Հարսանեկան պսակներր՝ Հայոց ԱշխարՀի վեՀափառ 
ծար-ծաղիէլներուն. մեղուն ու թիթեռր՝ Հայ փեթակներուն սուրՀանդակը ինչո՞ւ 
կ՚ու շան այ։ Ո՞՛ւր Է Հայ որսորդին երին, քանի՛ տարի Է իր 

ուսին կախ1 սա– 
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րէն դէսվ տուն, խորովածէ կրակին վրայ չի ճենճ երիր, չի բուրեր, չի բուրա– 
ւէտեր սարերու կանաչ սեղաններուն կուրծ՛քը * . . t 

Ո՛ աայր ինձ զծ՛ուխ ծ՛խանի, 
—IjL. զ* առաւօտն սա ւա սար ղի, 
չ՛վազելն եզանս և զ՛վազելն եղֆերուաց . . . ։ 
Ոչ» ^ ա յ փառքի օրերու փառապսակ Արքայ, երանի 

քու օրերուդ սերունդին . • • , — ք՛եռ ճերմակ փաթթոցր 
պրկուած՛ սպիտակափառ Մասիսի ճաճանչագեղ ճակտին 2ուՐ$Ը • * * » 
գեռ խաչի կոճը չէր գրկած՛ ոչ մէկը քու քաջագանգուր զա– 

չէր օձա– 

ւա էլներուդ պողպատ մարմինին. դեռ Հռոմ ու Բիւզանղիոն քու 
«. r - Լ ւ ւ ւ ֊ -

արամեան կուրծ՛քիդ վրաք իր ^_ա<սացէ PmP^E ԳՐա^ չէր***» ո ւ դեռ Հիւսի
սի և Հարաւի Մեծ՛ Արեւմուտքը՝ իր փոքրոգի դիւանագիտութեան շուկան 
բացած՛ չէր կամուըֆՆերու ըմբոստ Արաքսի Դ՚աշտերուն մէֆ..*։ 

Գարուն մը եւս*.., ու սա կը նշանակէ տարի մը եւս, ու դեռ չի– 
| ա ւ Ալեւոր Արարատի կապոյտ երկինքներէն, Հրեշտակը* որ վէսը 1Ր$էր 
թ աղուած՝ Հ ա յ ո ւն վրայէն...։ 

Աղէկ տղան՝ օրօրոցէն, 
ÈSS —Աղէկ տարին՝ գարնանոցէն*. .։ 

Մայիս *քը եւս, ու տակաւին ձիւնծաղիկն իր արմատին վրայ կը 
թոռմի, քաղող ձեռք մը չերէլեցաւ իրեն։ կաերբուկր կր ժպտի՛0՛ թէ կուլայ 
բուրիկ֊բուրիկ–՝ Օյճների մարմանդ կուրծքին վրայ, թիւրաԼլնի (J ա ղկած սա
րերուն վերել, Արագածի պճնեալ փէշերուն շուրֆր։ 

Ի՚եչո ւ* ու ւռ ււս. չլսուի սրինգը Հայ Հովիւին, առտուան 
զովուկ զեփիւռին շունչովը^ զիլ ու թրթռուն, թրթռալով խոր ձորերուն ՚ 
Հով ծմակներուն րնդմէֆ, զղզղուն իրերու վրայ խաղալով, ծաղիէլներուն 
բուն ճապուկ Հասակը • գգուող, րզէզներռւն Հետ Համանուագ կազմած.*.։ 

Օ՞՚ւր է Հայոց ԱշխարՀի տնաշէնն արքայ Արագիլր։ Հ}առերուն ճիւղե– 
րուն մԷ9, ծխնելոյզսերուն վրայ՝ չի բազմիր իր մեծանիստ վեՀափաու 
բոյնր բարերար։ Ո՛֊ ծառերուն շուրթը, 4այրՒ արօասերունէ մէ£, օձերն են 
՛շատցեր, կը վխտան սառուցիչ սուլիւններով..., արքա թռչունին օձաքաղ 
կտուցն է պակսեր ԱաՀատակ Երկրին մէՀ1քն Հինդ տա րի է. ի վեր...։ 

— Ու կռո՞ւնկը՝ մեր աշխարՀէն խաբրիկ մր չունի՜... ՚ ի վեր։ 
— իյարրի1լն Արարատէ՜ն..., ա՛յ ախրար, կ(ձԱաՀման քաֆաց՝ զէշն իւր

եանց»,—Հեթանոս Հայրերուդ պատ գա՛ւէն ըսեմ քեղի,..։ 

Աւանդ պատգամ մըն ալ՝ անգիր Հայրերուդ Ա ասուն եան բերանով,— 
<ձՈվ չ՚ւ/էսեր քամկով տնիկ՝ 
—2/՛՛ ՔԸ-՝Էր "^Էք անուշ քընիկ...ֆ։ 

Տունգ շինէ քո ւ ձեռքովդ, քարերր կրէ Տրդատ եան կռնակովդ։ 
Օտարին աչքը մեզ լոյս չի տար, արեւդ Արարատէ՜ն ա՜յ ախբար...։ 
Տարի մըն ալ այդ գծով։ ÊËâ 
Փարիզ, 20 Մայի" 1920 2Ի0-ՈՒՆԻ 
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Ա. է-ՆՖԻՅՒճեԱՆ 

Հ այ ա ս տ ա նի Ա. դ ա հ լի ճ ին Ելմտական ն ա խ ա ր ա ր 

W M I . ( ՝ Y 
Ներէ՝ ինծի մա՛յր, զու գեղեցիկ, ղու Հարազատ, զ ո լ 

• անծաւալ ե՝ւ կատարեալ ե՝ ւ ան մա Հ : ՚ ^ Օ 

ԱՀա ոտքերս արիւնոտ ու ա!լար, Ազատած ի աչքերս՝ 

ստւերոտ ու արցունքոտ, Հի՚լէզ Հ?*Հ_ին՝ անսաՀ– 

մանիղ մէԳ_ ծնրադիր՝ 

Ես կր սիրե՜մ քեզ, մանկութեան իմ աոաջի՛ն սի֊ 

րուՀի, իմ միակ քո՛յր գուրգուրալի, իմ գրկա

բաց P"-րի՛ /^* xe. // / ' ^ ս կլՀ սլաշտե մ քեզ։ 

Եւ կարօ՜ ան ունիմ արտեր ուղ ոսկի, անտառներո՛ւդ, 

լեռներուգ կարօտն ունիմ։ 

Րա՛ց քո գիրկը ծաղկավառ, թող գլուխս կուրծքիդ 

վրայ ու Հովերուդ Համբոյրներ՛ո՜ւն մէ£, թող 

ումի արցունքներս նւիրական՝ 

Անս ո ւ ii il լ աղբի ւր սրտէդ վար.,, 

Ո-ԱՖԱե-Լ ԶԱՐ ԴԱՐ ԵԱՆ 
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immm, ՍԻՐՏԸ 
Ժայռէ՛ս վլւրայ կ ՚ի^նէր ար6իւ. մ անօթի * * * 

Հոն ինկած էր Հայղուկր վէրք ՛Հը սրաին, 

Եւ արիւնին թերմիկ ՎաՐԴ^ՐՐ րոսոր 

Կր ծաղկէին արեւին մէ%_ իրիկուան . . . 

ՏՀեվւիւոն անոյշ կր Համբուրէր գա լկա Հար 

ճ ա կա ան անոր գեղեցիկ 

ԱնմաՀութեա մբ ղեոաաի ... 

Արծ իւն երեք անգամ՛ դարձաւ բաղխելով 

Լայն թեւերն իր սեւաթոյր, 

Ու կեռ կրաուցր մրխեց 

Տաք վէրքին մէԼ Հայդուկին * . . 

Ան չէր մեռած, ա յ է միայն 

Կր քրնանար Հոգեվարքով մր խաղաղ, 

Տրղու մր ս[էս օրօրուած ... 

Անոր աչքերն ունէին 

Լուսե՜ղ ժ րպի ա մր խորՀուրղի և սիրոյ, 

Եւ անոնց մէ$_ կ առկայծէր 

՚յ^աՀ մ ոսկեղէն, արեւաբոց ե ան Հուն » . • 

Ար ծիւն երեք անգամ կրաուցր մրխեց 

Անոր կուրծքին արիւնոա • » « 

Հայդուկն յանկարծ արթրնցաւ, 

Եւ իր սուրին կրոթրնած՝ 

Ոսկի մաղերր սարերու Հովին մէ^, 

Լրսելով ձայնր թրռ^ունին թեւերուն 

Որ լայնասաուեր կ իջնէին, 

Այսսլէս րսաւ սլաղաաանքով մր երկար» 

(( Արծ ի՜ ւ, արհի՜ ւ, ա՛խ մի փորեր իմ ա չքեր ս 

Ես աաենօք իմ Հեռաւոր գիւղիս մէ9, 

Լ եոներուն վրայ մագրլցած 

Շաա մօա էի քու բոյնիղ, 

Եւ արծուիկներրդ ինծի 

Կր կանչէին իրենց քով ... 

Արծի՜ ւ, արծի՜ ւ, Արարատին կողերէն 

Առիր թրռիչքդ առածին, 

Ես ալ անոր կարիճ ղաւակն եմ Հրպարա, 

Հ՛այդուկն անվախ որ իր սրա էն գա րն՚-րւած 

(օ՝րշն ամիին ղրնդակով՝ ՝'՝&:տ, 

Առիւծի աէս կր մձյւնի՜ ... 

Արծ ի՜ ւ, Հեոո՛՚ ÛM մայրրս ինծի կր սպասէ՜*** 

Ու կր լրսեմ Հովին մէԼ 

Fonds A.R.A.M



316 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Հեծկլտագին անոր արցունքր ցաւոտ, 

ԵԼ խ ունկն անոր գանգուրներուն րոպ իա ակ 

ԵԼ կր շնչեմ աակա լին • • • 

Հոգիիս մէք իր Համբոյրներր կր զգամ 

Սիրոյ վերջին ծաղիկներով թառամած • , • 

Իրիկուն է, մայրրս Հիմա 1լաղօթէ 

Ոսկի շողեր իր ճակատին սլրսակն են • . . 

Ես չ\րորՀին մօտիկ լացող ուռենին 

Որ լրռութեամբ լուսնակին տակ ւ | կ՛արտասուէր, 

Ալս իրիկուն կր Հեծկրլտ այ գաղտնաբար . , • 

Հայրենական երղիքին տակ մրթամած֊ 

Աւեր՛ակ է մա Հա բոյր, 

Ու կր տեսնեմ որ դուոր բաց է ճամբո՛ւն, 

՚հուռր բաց է մօրրս թերմիկ * սրտին պէս 

Վերադարձի՛ ս որ յաւիտեան կ՚ուշանայ... 

Ա՜խ, սեւ արծ ի ւ, մայրրս աՀքերր դրրան՝ 

Րր մէկ Հատիկ զաւակին գեռ կր ս սլա սէ՛.,. 

Եկո՜ ւր, քաշէ՛ ուժգնօրէն 

Րմ Հերոսի կուրծքէս դուրս 

Վիրաւոր սիրտրս լեցուն 

Հայրենիքիս արեգակովս ու սիրովն*,* 

Ու մօրրս տա՛ ր, թո՛զ զայն օծէ քաղցրա Հ ոս 

Արտասուքովն իր նրւաղկոտ ալքերուն, 

Խուն կով, լոյ սով, Համբոյրներովն իր անոյշ.*։ 

Արծ ի՛ ւ, սլատռէ՛ լան^քըս, աՀա1 կր մեռնիմ, 

թ՛ո՛ղ իմ սրտիս կարմիր արիւնր ժայթքի 

Որսլէս գինին Յաղթանակի տ օներուն՝..* 

Ա՜խ, այս գիշեր իմ րնկերներրս բոլոր 

Պիտի վերցնեն իմ ար ելիս բոցեր ո ւն 

Րրենց բաժակր դափնիով զարդարուած* .* 

Ս իրան Հայդուկին չի՛ մեռնիր, 

Ան տա՜ք է միշտ, ու վեՀօրէն ուխտրւած 

Հայրենիքի նրւիրական խորանին*.* 

հ2_ի'ր» Արծի՛ ւ, թեւեր րդ զա՛րկ որ րզգամ 

Խոր վէրքի" մէչԼ կրտուցիդ շանթր պողպատ, 

Մըխէ՛ ուժգին, ճապուռներովրդ բզքտէ՛ 

կ ուրծքրս արղէն վիրա զեղ... 

Ցաւ չեմ րզգար, ա՛լ կր մեռնիմ, լոյսն աՀա՛ 

Բիբերուս մէՀ_ կր մրթագնի յաւիտեան... 

Աճապարէ՝, սիրտրս ա՛ո, 

Մայրրս Հո՛ն է, երգ/՚քին տակ ամալի, 

Իր Սուգին մէ2_ ան իմ Փառքիս կր սպասէ՜... 

Շուտով գբնա՛, շուտով գբնա՛, որլացի՜ր 

Սեւ լեռներուն վրրայէն, 

Պ՚իշե՚րր մեծ թեւերուդ 
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Պիտի վառէ ոսկեղէն ԼաՀն աստ ղեր ունէ.. ՚ 

Արշալոյսին Հասի1 ր արն ակս Հայրենի, 

րրրան առ^եւ սլիաի գանես առանձին 

Ս* այրրս ճերմա՛ կ վարսերով, 

յՏՀաՀրակին Հետ որ կուլա՛յ 

Հի՛ն ե՜րգ մ անոյշ մի օր ին ա կ որով ես 

Այս իրիկուն կր վ*րն ան ամ երջանի՛կ... 

Պիտի գտնես ^րՀսրին մօտ ուռենին 

Արդէն խորցած, ու միայն ոստ մր գալար՝ 

Մա որ՝ զոր ես մանկութեան մէ£ տնկեցի, 

Պիտի սլաՀԷ գերեզմանիս սլրսակին... 

Մօրրս գրկին մէ2_ նետէ՝ սիրտրս կարմիր 

Արիւններու ծաղիկներով սլրսակուած. *. 

Ել օգին մէք գուն վերրստին բար ձրաց ի՛ ր, 

Վերադարձի՛ ր դիակիս, 

Եւ թ ո յ լ մի՛ տար որ կեր րլլամ գայլերուն,,. 

Հայրենիքիս լեռներուն վրայ խրոխտա սլան ծ, 

Փառքի Արծի՛ւ, արծուիկներուգ տա՛ր ինծի,,,)) 

Աչքերն անոր նրւաղեցան լոյ սին Հետ, 

Սուրր ձեռքին ան ինկաւ,,. 

Ոսկի մաղերր սարերու Հովին մէֆ_, 

յ*լուխ ր ժայռի մր կուրծքին՝ 

Ան կր սպասէ ր ա Հ_քեր ր րա'ց ա,!ս ճամբուն՝ 

Ուր մեծ թռչուն ր գիշերին Հետ ի£աւ 

Տանելով սիրտն ար ի ւն ա Հ ո ս վարդի պէս, 

Ո Լ դեռ ամրող2_ բաբախումուիւ իր կեանքին, 

Արշալոյսին %րոցերուն մէ%_ ոսկեվառ,.*։ 

Արոյրի, ե ր գ ե ր » ԱՐՍՒՆ-ԵՐԿԱՕ– 

ԴԻԻՑ ԱԶՆ ԱԿԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 

իր գաւա!լներէն թափուր, սգաւոր Մ այր– Հայ ասա անի վրայ կր ծան

րանար մեռելական թոր լռութիւնր։ 3 ° շ ո տ ո է - ա ծ , րզքտուած Հայութեան 

ցանուցիր սնաց որդն երր կր Հեծ Էին, կր ՀիւծԷին, կր Հռնդային կիզիչ անա

պատներու աւագներուն մէք։ Այս անիծեալ աքսորավայրերուն մէք իսկ կր 

Հետեւէր անոնց քայլերուն թրքական սարսափն ու խոշտանգումր, խոց ո՝ 

տելով անոնց Հոգիները Հոգեվարքին պա Հուն ալ։ Հայութեան արեւր կը շի– 

քանէր։ Մեր միլիոնաւոր ղժրաղդ քոյրերն ու. եղրայրներր Հայկական՝ աղ 

տութեան լուսաշող երազին խամրումին անպատում կսկիծր սրտերն 

յաւէտ կը փակէին կենսակարօտ աչքերնրև անառաւօտ աչքերնին ե ան

յ ո յ ս ղիշերուան մէք։ Մասիսի ստորոտր միայն կր պլպլար Հայութեան 

ա -

առ– 

Fonds A.R.A.M



^ * 2Ղ / / մ11։ Հո" միայն կը բաբախէր տակաւի՛ն Հայ սիրտը, վշտախոց II 

լուսաբեկէ 

Արիւնա րբու թշնամին իր գեՀենական խրախճանքէն բարձրանալով 
կը փութացնէր ոճրագործ– Լ աւա գա կային խուժանն ու բանակը դէպի Կով՛ 
կաս, դաշունահարելու Համար Հոն մեր սիրտը, վճռած՜՝ բնա£նՀել մեգ, Հայու
թեան օրրանն իսկ մեզ գերեզման դարձնելով։ Գազանը արդէն կ՚ոռնար կը 
կան չէր, իր ռնգունքները ^ԼԸԴ1այ"էը արիւնի նոր խրախճանքի մը 
Համար։ 

Բայց, ո՛վ զարմա՛նալէ Հրաշք, ժի%չգե դ գազանը իր ժանիքն երր կը՛ 
սրէ ու կը կչրտէ Հայուն սիրտը յօշօտելու Համար, յ ոգնաբեկ 
և երեւութապէս . մաՀամերձ Հաճութիւնը ա Հագին գոռումով մը յան– 
կարծօրէն կը Նանրանայ, կամքի գերագոյն Հւ Ջղաձգային պրկումով պոզ՛ 
պատուած՛ կը խոյ ան այ վատոգի ոսոխէն վրայ, ֆախֆախելով անոր ժա
նիքները, փեռձկելով անոր ցռուկը։ Եղեռնը մա բանացնող թուրքն Հայութ
եան յանկարծական անսպասելի, դիւցազնական յարութենէն շլմորած ՝ կը 
կծ՛կի ոլ- (ետ կը քաշէ իր մագիլներր։ Մինչեւ երէկ Հայը արՀամարՀոզ, 
Հայուն վրայ յոխորտացող անբարտաւան թուրքը, Հաքուն վրէժխնդիր, 
պատուՀասիչ, արա գա Հաս Հարուածներուն տակ կը խոնարՀի իր պար– 
տութիւնը խոստովանելով, ու կը յանձնէ պատմութեան վատութեան, 
գձձութեան, տխմարութեան անֆնֆելի փաստ մր։ Արիւնով ու ոճիրներով 
սնուած՜ ՀրէշՐ Հը խորտակուի ու կը փշրուի Հայութեան փոքրաթիւ բայց 
.Հերոսական բանակին ՚աՀաբեկող թափին տակ։ Ու Հայութիւնը կր տօնէ 
իր Հրաշափառ յարութիւնը։ 

Մենք չենք կրնար Հեոուէն չափել ու կշսել մեծ՜ութիւնն ու վեՀ*1ւ– 

թիւնր մեր եղբայրներուն,՛ որոնցմէ շատեր ղոՀուեցան փրկելու Համար ազ
գին պատիւն ու գոյութիւնը, և որոնցմէ շատեր կ՚ապրին տօնելու Համար 
Հայութեան Անկախութիւնը։ 

Մեր միտքը յլԴ°րեր *սոքս իսկ բաւականաչափ Հիանալու և զարմանալու 
Հայուն այս դիւցազնական յարութեան վրայ։ Պատմութիւնը դեռ չէ արձանա
գրած իր էքե\ ուն մէ9 ա յ դ օրինակ անՀաւատալի Հրաշք մը։ 

Ալպանացին, Յոյնը, Աերպիացխն, Պուլկարը, Մակեդոնիացին, կրէտա– 
ցին, ամենուրեք, ուր որ գիտութեան տակ Հեծ ող ժողովուրդ մը ազատութիւն 
ստացած՝ է, կրցած՝ է զայն վայելել իբր նուէր, Հզօր պաշտպա՛ններու գինու 
տնակցութեամբ։ Հայը միայն, արիւնաքամ եղած՝ Հայը միայն, պսակեց ինք
զինքն անկախութեամբ, իր դիւցազնական զոՀաբերութեանց շնորՀիւ։ 

Ուսկի՞ց առաւ Հայը, պատմական վայրկեանին, իր մոլեգին կա տա ղու– 
թիւնն ու ա մէն վտանգ ու երկիւղ արՀամարՀող քաջութիւնը։ Արդեօք–, մոլեգին 
Արտ աւագդ իշխանը ա Հաւոր ժամուն, լեռ ան կո,[երր պատռելով, քարայրներ էն 
դուրս խոյ ացած՝, իր շղթայներով աՀեղազա*նգը Հնչեցուց։ Արդեօք Մասիսի 
Հինաւուրց ՝քՀաֆե՞րր միացան Հայ մարտիկլներուն շարքերուն։ (քլ կամ, միթէ 
մեր միլիոնաւոր եղբայրներր իրենց վաղաժամ գերեզմաններին fարութիւն ա– 
ոած՝, իբր4ւ պաՀեստի ուժեր, յարձակող խումբերու թիկունքէն, յասա՜£, յա– 
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ռա ՛ն վրէ՚՚է, վրէ՛ժ ձաքեե՚ցէ՚ն, Այ ո , ա ՚յս ամիսը և դեռ աւելին,— թէև բան ա– 
ա– 

ԴՂ՜ 

կանութիւնը մերժէ աքսբանբ, սի բաբ զայն կը զգայ — վճռական ժամուն լ 
րեցին ու պողպատեցին Հայուն թևն ու Հոգին։ Արտա շէսներուն, Ար 
ներուն, S ի զրահներուն, Վար գանն եր ո ւն, քիուրիններուն Հոգին, միտքը և ա՛
րիութիւնը վառեցին ու զինա վառեցին Հայ մարտիէլներբ։ Համայն ցեղին Հոգին 
ապշեցուցիչ վեՀութեամբ ւա գտնուեցաւ գերագոյն վայրկեանին։ Հայ փոքրա
թիւ– բանակր, որպէս թէ՝ Հրաշքով մը րիլրապատկուած ՐԱար, ղիւցազնացաւ 
ու փրկեց Հայութեան պատիւն, գոյութիւնր, Անկաիւութիւնր, թ՛եքելով անար– 
ժանօրէն մեր երեսին փակցուած՛ ստրկութեան մրուրը։ Հայ րանակքան շնորՀիւ 
մի աքն կրնանք այսօր պարծիլ և Հպարտանալ իբրև ան Հատ, իբրև ազգ, իբրս 

Պետութիւն։ Փա՜ռք ու պատիւ Հայ բանակին, փա՛ռք ու պատիւ ամին անոնց 
որ զայն շինեցին ու վարեցին։ 

Հայե՛ր, եղբա՛յրներ, գուրգուրանք Հայ բանակին վրայ, սիրենք ու 
պաշտե՛նք զայն, զո Հա բերե՛նք Հայ բանակին սիրոյն ամին բան, մեր սիրտը, 
Հոգին, միտքը, գրամը, արիւեր։ Հայե՛ր, եղբայրնե՛ր, Հայութեան ներկան ու 
ապագան Հայ բանակի՜ն աւանղուած է* մեր գոյութիւնր Հայ բանակին ուժին 
կաթում ունի։ Հզօրացնենք Հայ բանակը, այս պէտք է րԱայ մեր ա զգա սի
րո ւթ իւն բ< այս է ամին Հայու սրբազան պարտականութիւնը։ 

<դեո.լին ՏօքՍհ ՊԱԶԱՐՃԵԱՆ 

ԼԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐԻՆ 

Հայաստանի ղաշտերուն կանաչ ծոփերր ցամքեր, ՚ ծիլ ու ծաղիկ մե
ռեր էին։ Դետերու արծ աթր արիւնի դոյ՛ն էր առեր, անտառներու մերկու
թիւնը սարսռուն սառեր, ու ձմեռ մը Հիւսիսին ու արեւմուտքին կարմիր 
ձիւն էր փռեր Արարատի սրտին,.. 

Հայաստանի վարդաստաններուն ծոցր դարուեր կրկին չէր ծաղկեր, 
Դանձակի դրաէստ պարտէզներուն– պիւլպիւլներբ չէի՛ն վերադարձեր ու լեռ» 
ներու ղիրկբ թառած կաքաւներ չէի՛ն կաքրճեր.,, 

Հայաստանի գեդածիծղուն Հարսեր, լոյս աղքի/լներ Հազա՜ր Աստուա
ծածին ու Վարդավառներ էին ո ղք ուներ Հա դա՛ր կարմիր ղատիիներ էի" 
Համբուրեր ու օր մր.,, չէթե պարեր, չէի՛" ծիծաղեր ու չէթն կանչեր... 

Հայաստանի տ իւրա կարօտ մայրեր ամին օր ամին ժամ այնքան աղօթք 
էին բրեր, աստղերով իւունկ ծիւեր, ու չէի՛ն Հա սեր արեւ-մուիյաղին.., 

Հայաստանի ծերունի պապեր աբեւաՀաբ ժպիտներով շատ էին սպա
սեր, նայեր էթն արեւելքի Հո բիդոնին ու Արեւր չէր ծաթէր. ու մեռնելէ 
առաք մր ենքեր էին թէ՝ Հայաստան ապրի մեր զերեդւ աններին վար պօ– 
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ռացէք ելէք ի՛՛նչ էք քնացեր... 
Ըւ Հայաստանի քեր I ողն երր որոնք երգեր էին Տառապանքի, Պայքա

րի ու Յաղթանակի քնարին Հրայ Մեծ՛– Երգը» որուն արձագանգին Մասիսի 
Հորիզոնն էր կարմրեր, այգ կարմիրէն ծ՛աղկեր է աւսօր Մեծ՛ ԱրՀաԼոյսը 
որուն եռա վառ բոցերը կը Հա սնին մինչեւ մեր սրտերը ու մինչեւ Աստ– 
ուա ՛ծ՛... 

Ողջո՛յն, Համբո՛յր, պաշտամո՛ւնք քեղի մեր արփանոքշ երազ կա ր 
մ ի ր, կապոյտ ու նարի ն 

I 

ԱՐՍեՆ ՍՃՒՄԵԱՆ 

(^ԻԻԶԱՆԴԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԱՆԻ 

4 Մայիս 020 

թ՛ուրք պատգամաւորներու կարաւանը, երկու օր առաֆ– յատուկ կա
ռախումբով քաղաքէս մեէլնեցաւ դէպի Պարիս» ընդունելու Համար Ո ր ոշ մ– 
ն ա գ ի րը, զոր Հաշտութեան Գերագոյն ժողովր վեռ րֆապէս պատրաստեց 
քժ*ուրք ազգին և կառավարութեան ապագայ վիճակին Համարէ 

Պատգամաւորութիւնը իրեն Հետ շալկեց-տարաւ քսան և Հինգ խոշոր 
սնտուկ վաւերաթուղթե... փասթաթուղթեր... որոնցմով պիտի ապացուցանէ 
թէ թ՛ուրք աղգը անմեղ է, անպարտ Է, արդար Է, թէ կատարուածէ անլուր 
Հայ աս պան– ոճրագործութիւնն եր ուն մէ£, մասնակցութիւն չունէր, և պիտի 
պաՀանֆէ՛ որ Թուրքերու մասին տրուած՝ վճիռին խստութիւն ր մեղմացուի, 
թ՛ուրքը վեր ապա Հո ւի իր վաղեմի... իրաւունքներուն մէ^յ Պատգամաւորու
թեան անդասները կ՜ը յուսան՛ թէ այդ մգլոտ թուղթերով՝ (բոլորն ալ կեղծ՝ 
ու վերջին ղարփնուած) պիտի կարենան Համազել ՎեՀաժողովը և այդպէս՝ 
իրենց բնատուր կտրել– կախ ելա կան ղազիր արՀեստին, որով օՕՕ տարի է ի վեր 
Եւրոպան ու Աս ի ան արիւնի մէ£ լողացուցինք 

Բայց կ ըսուի՝ թէ տարուած 2& բեռ սնտուկներու մէ9 վաւերաթուղթ-
փաստաթուղթէ աւելի, կան՝ ճոխ նուէրներ,դարևելեան Հնամենի Հարուստ 
առարկաներ, թանկագին կապետներ, ադամանդներ, զարդեր, որոնցմով թուրք 
գա մա ւոըները պիտի ֆանտն Գերագոյն –ժողովրդակա՛նն երր գրաւեչ,դ անոնց 
սիրտը մեղմացնել ի նպաստ թուրքիոյ. Է՜Հ, անկարելի ոչինչ չ կ ա յ ա յ ս աշխար– 
Հիս մէֆ. քանի որ զինադադարի վաղորդայնին սկսած՛, թոլ֊րքը հ.ԸՑաէ՜ Ղալ\՛ 

նակից բանաէլներու բանակնեբուն ու դրա Քաւորներուն աչքին առֆև՝ մեՆա* 
քանակ զէնք փոխագրել Ասիական քաղաքները» և Մուսթաֆա ՝Բէմալեան 
Հրէշային ասպատակութիւնը կազմակերպել և Բրուսիացի ծ՛պտեալ սպաներ 
(հումին ե իուկօ-Սլավ անցագիրներով այգ ասպատակութեան ղեկավար Al 
4աՐՒւ կարգեէ ինչո՞ւ չընդունիլ թէ նա իր օրՀասական դալարուտներուն 
Ski ա լ չկարենայ գութ շարժել, մանաւանդ՝ որ վաղօրոք բազմաթիւ թրքու– 
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Հի՜ներ ալ ճեպընթաց վազեցին արդէն ֆարիս, և գլխաւորապէս անոնք՝ որ 
m արիէ մը ի վեր Դաշնակիցներու ծովային ու ցամաքային ոյժերու գլխաւոր
ներուն Հետ ամենասերտ շփոււաեր ունեցան, իրենց դեղեց կութհամրը անոնց՛ 
մէ շատ սպաներ գգ/խեցին ե իրենց կենա կիցն կա տեցին Հրաշքներ կարելի են 
գեռ, զո՝լցէ թրքուՀիներր աւելի յաֆոզ արդիւնք ծննդաբերեն քան պատգա
մաւոր ութ եան անդասները իրենց փաստաթուղթերու գէզերով։ 

Ամին պարագայի մէֆ խաղցուած այս կատակերգութիւններուն Հակա
ռակ, թուրքերու տխրութիւնը չափազանց է Հոս.** իրենց Համար տրուած՝ 
վճիռին անդարձ ու վերջնական րլլալու մասին ո՝ր ե է թերաՀաւատութիւն 
չունին եւ շատեր ալ՝ ի. սրտէ կը մաղթեն՝ զի ժամ առա£ բոլորովին կործ՜անի 
այս թ՛ուրք պետութիւնը, որ ի պատուի էր և ո՛ չ իմացաւ, ու Հաւասարեցաւ 
անբանից և_ գազանաց ե նմանելով նմանեցաւ անttùg։ 

պատգամաւորութեան անդասները՝ իբրև թէ թուրք պաշտօնէու
թեան ամինին մաքուրներն են, բայց այս մա քու բներն իսկ թ է զ մր մի աքն 
ունին, այն է՝ ա մ էն զ ո Հ ո ղ ո ւ թ ի ւ ն յ ան ձն ա ռն ե լ, բայց £ ա– 
ն ա լ՝ չթողուլ որ Հայաստան մը կազմուի, իրե՚է/էք մտայնու
թիւնը այս է, և. այս է բոլոր թուրքի իղձը, թո ՛զ կործ՜անի ամբողֆ Թուրքիան, 
բայց Հայաստան չշինուիք 

Կը պատմեն՝ թէ i91o Ապրիլ 24ի գիշերը ձերբակալուած՝ Հայ մտա
ւոր ակա՛նն երին մէկը բանտին մէֆ, երբ յուսաՀատ խօսքերով կ՚ըաւէ՝ ղա՛լ Հայ 
ու Հայաստան չՏնաց, ամին բան վեր^ացաւ». անդիին Յարութիւն էՀաՀրիկ– 
եան յանկարծ ձայն ր բարձրացնելով, «Պարոն, քՒԷ՚կուզ մի Հայ սնաք աշխար– 
Հում, դարձեալ շինուելու է Հայաստանը, Հէ՚նց այգ մի Հային Համար» կը 
գոչէ՛ ՆաՀիկեանի այդ խօսքը, այսօր մարգարէութենէ աւելի ճշմարտութիւն 
մր, թո Ղ թուրք պատգամաւորներուն ականէին գինտ մը ըլլայ, և և մենք 
պոռանք ու պոռա՜նք, կեցցէ՜ նորած՜ինն Հայաստանէ 

ARMENIACA 

ԿԱՐԵՒՈՐ 

Վերջերս Եւրոպական գրեթէ բոլոր թերթերը սկսած են Հրատարակել Հա

կասական լուրեր Հայաստանի վիճակին մասին* այղ լուրերուն աղբիւրներր միշտ 

նոյնն են. անոնք կ* ուզան պո լիսէն, և մենք կր՛ կարծենք որ անոնք նպատակ 

ունին միմիայն միտքերը գայթակղեցնելու։ 

Հայաստանէն ստ աւլուելիք պաշտօնական h ճշգրիտ Լո1լՐսՐԸ_ մենք պիտի 

տանք ՚ մեր ընթերցողներուն օրը օրին և նոյն իսկ յաւելուածով։ Միակ պաշտ՛ 

լուրը որ Հայաստանի պատուիրակութիւնը ոտացած է Երեւանէն այն է՝, նա

խարարական կազմը սր ամբողջութեան մէՀ_ էէն ալով վարչապետի փոփախութիւն 

միայն կատարուած Է, և Պ. Խ ատիս եան ի Հրաժարումով արտագին գործ երոլ նա

խարար բժիշկ Հ. 0 Հան Է՝ ան եան եղած Է վարչապետ։ 
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POUR L 'ARMÉN , e 

ւ k;m, 
SURSUM CORDA ! 

Des siècles d'oppression n'ont pu l'anéantir, 
Malgré les cris de mort, malgré l'effroi du glaive, 
A l'horizon du monde, un peuple se relève 

Rouge du sang de ses martyrs! 
Ses fils, de leurs carcans, ont- forgé des épées, 

Liberté sainte ouvre tes bras 
* Et que les lamentables glas 

Se changent en cris d'épopées! 

Des sources de l'Araxe aux bords de l'Hellespont 
Les plaintes des mourants clament désespérées; 
L'incendie a souillé de cendres empourprées 

La neige éclatante des monts ; 
Le sang des vierges coule aux rives de l'Euphrate; 

Pour délivrer ton peuple en deuil 
Brise les flancs de ton cercueil 
Et sors du tombeau, Mithridate! 

Debout, fière Arménie, et que, des monts sacrés, 
Roulent comme un torrent les chants de délivrance, 
Qu'ils fassent, de ton sol, pour ton indépendance, 

Surgir les bataillons serrés. 
Lève-toi ! L'Ottoman tremble sur le Bosphore, 

Plus de sanglots et plus de pleurs, 
Debout, debout, et haut les cœurs 
Arméniens, voici l'aurore! 

Peuple, pour tes bourreaux, allume les bûchers ; 
Du Caucase au Liban que tes drapeaux frissonnent ; 
Ainsi que des clairons que tes cloches résonnent, 

Etchmiadzine aux sept clochers! 
Et, qu'en un vol puissant, les voix de tes Tyrtées, 

Ainsi que d'immortels semeurs, 
Lancent au monde leurs clameurs 
Par tous lés échos répétées ! 
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II 

EN E X I L 
Il n'y aura bientôt plus d'Arméniens en Turquie d'Asie. Le gouvernement Jeune-Turc est en train de réaliser le plan du sanguinaire Abdul-Hamid et fait procéder systématiquement à l'extermination de la race arménienne. 
Les hommes sont massacrés, les femmes et les enfants sont emmenés en captivité pour être vendus. Le viol, J'incendie, le pillage achèvent la dévastation de cette malheureuse contrée. 

(Les journaux) 

Sur la terre étrangère, 6 jeunes exilées, 
Vous pleurez vos ruisseaux, vos riantes vallées 

Et, de vos bois, les vers buissons; 
Vous pleurez l'Arménie à l'âme agonisante 
Et, tristes, vous chantez, de la patrie absente, 

Les mélancoliques chansfcns! 

Criez votre douleur, ô vierges éplorées; 
Célébrez dans vos chants vos sœurs déshonorées; 

Pleurez la mort de vos amants; 
Pleurez de vos martyrs la terrible agonie; 
Pleurez jusqu'à ce que l'héroïque Arménie 

Brise le joug des Ottomans! 

Vous êtes l'espérance auguste d'une race. 
Vos pleurs jettent l'opprobre et la honte à la face 

De vos sinistres égorgeurs! 
Pleurez, car les chagrins ennoblissent les âmes; 
Pleurez, car des sanglots et des larmes de femmes, 

Surgissent les héros vengeurs! 

Je ne suis qu'un poète étranger à vos rives; 
J'ignore votre langue aux images si vives, 

Mais, dans vos chants mélodieux, 
Mon rêve a visité vos campagnes désertes, 
J'ai vu vos champs en friche et vos villes ouvertes 

Et des pleurs ont mouillé mes yeux! 

Je veux mêler m(a plainte à vos voix gémissantes, 
A celles de l'Araxe, aux ondes mugissantes, 

Que n'ont pu dompter les émirs! 
Car je suis du pays des sublimes démences 
Où les héros sont grands, où l'on plaint les souffrances 

Où l'on honore les martyrs! 
André L A N G R A N D . 
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Հա 

՝Բա^, Հար աղա՝ m Հայ ու աղայ, 

Մ այրդ որ վըրոյղ կր դող դողայ 

Ու կր Հսկէ քեզ միշտ արթուն, 

Տիշեցունել սլարաէ քե՜զ ս՝իշտ, 

թէ՝ տառապած, Հէզ» բազմավիշտ, 

Ա՛Հ, ուրիշ if այր մ ալ ունիս ղուն։ 

Ուրիշ մալր մ ալ սուրբ ե նո՛յնքան 

՛Բեղի Համար նրւիրական 

Որ կր Հիւծի, լրքհւած, Հեռուն. 

Որուն արիւն կ* ե՛րթ այ սիրտէն, 

Եւ իր ա^քեր քեղ կր դիտեն 

Արտասուալից ու սեւեռուն։ 

թիացի՛ր, կա/տառ Հա լու տրղայ, 

Եթէ ղլիւուդ կրրակ տեղայ 

Պէտք է զո Հես կեանքրդ դալար, 

Պաշտ/զ ան ես զայն խանդով մի՛ շտ նոր 

ԵԼ կամ ղուն ալ մեռնիս Անոր 

թ՛եւերուն մէչ\ վշտագալար։ 

Զինուէ՛ » կռուէ՛ Ան՛որ Համար, 

— "i. հ.եՐՔ"Վ բուռն և յիմար 

Որք կր տանին քեզ խորխորատ— 

Ա/չ ձիրքերով կուռ, Հաստատուն, 

$անա՝ որ լաւ Հայ ս՝ըլլաս ղուն 

ՎեՀանձն, ազնի՛ւ և անարատ։ 

Ան դարաւոր անցեալ մ ունի 

Փառապանծ, պերճ ե անուանի, 

էի՜ անցքերով դիւցազնական 

ՎեՀ Հանճարներ լուսապրսակ 

Ու գաւակներ յաղթաՀասակ 

Որոնք կրած են թագ ու մական։ 

ար դա՛, սորվէ՛ ^՜իր, անձնաձիր, 

Միշտ աշխատէ՝՚, միշտ զարգացի՛ր» 

Եղիր գիտուն, լսլր2_» խոՀական. 

Ս*անեակի պէս մարգարտաշար 

Խ r. ր Հմտութեան ղիզէ պաշար 

Որ ոտքիդ դէմ խուխեր չի գան։ 

Հայ երկիրն է ան, Հայրենի՛ք, 

Ուր ապրեր են քու վեՀ նախնիք. 

ՕրՀնե՛ ալ Հողերն ազգիդ օրրան, 

Որուն ծոցին խորքերուն տակ 

Ա՛յնք ան փառքեր անյիշատակ 

Գտած են իրենց չուռ դամբարան։ 

Ս այր Հայրենիքն է ան ի կայ, 

Որ ցաւերու մէ$_ կր տոկայ 

Մ ար ելու մօտ Հոգւոյն արեւ . . . 

Ս ա Հասարսուռ գերեզմանի 

ԱրՀաւիրքր կր տատանի 

Անոր տժգոյն ճ ակտին վեր եւ։ 

ԵդՒր բարի, եղիր արդար, 

Խոտոր ճամբէ դուն մի երթար, 

Պատիւէն վեր՝ բան մի ղասեր, 

թէ կարօտ իսկ ցամաք Հացի՝ 

Եղիր պարկեշտ քաղաքացի, 

Ազատամիտ և ազգասէր։ 

Եւ» անվրդով ու ան խ ա բան, 

Այս աշխաբՀիս մէֆ_ երեք բան 

Լոկ պանծացուր ու պաշտէ դուն, 

—Ամէն բարեաց ակն, աւազա՛ն, 

Երջանկաբար ու սրբազան՝ 

Աղդ, Հայրենիք, Ազատութի՛ւն։ 

Ս/ԼԵՔՍ. ՓԱՆ Ո ՍԵԱՆ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ï ^2Տ 

լՎ.եՐԱԾՆՈՒՆԴ»Ի B-եՐԹՕսԸ («) 

Ա Ր Ե Ա Ն & Օ Վ > Մ Է & , 

^հ ո ս այ ո ո դ ի ւքր յ ո վ ե ր է ն ք աղու ա ծ իրա կ ան ftuij » ո դիս ա կ ան ifp 

ա 

Պ ԱԼ-ԲԱՆ8 Ո ՒԿ Ո Վ 

2.— ԱԼԻՔՆԵՐՈՒՆ Դէ-Մ 

— կռպօն աւելի կարճ է,— յարեց Վարդասլետր—, ա՛ք՝ երկու վա՛նկ 
է, կը ո՛ւղ օ* իսկ Կ ա՛– ր ա * սլ ե՛տ՝ երկար է։ 

— Մեր կոդմերր սակայն անոր երկու սղուաՆ ձեւը կայ, կարօ ե 
կ ռ սլ օ։ Վերքինր քիչ մր անարգական կոշտ մտքով կր գործ՛ած՜ուի։ կարօս 
պատշաճապէս կր արուի յարգելի կարապետներու, բացատրեց Երու-աէԱռ։ 

— իր տարրին մէՊ է էրուանդր, կը տեսնես կոպս, կամ յարգելիօրէն՛ 
կարօ։ ժողովուրգի ծոցին սկսաւ բխեց՛նել ՛նորին։ 

— Ժողովրդակա՛ն ծ՜ա՛նօթ երգխն մէ£ ալ կը գտնենք.<ձ\}էգ կարօ՛ն 
Ս՛ուսին և քաֆս Ադասին» . • • ։ Բայց ձգե՛նք անունի խնդիրը, անձին ու 
գործին նայինք։ կռ ղօն տա քրքիր երիտասարդ մր կ* երեւի,—եղրակացուց 
Փան ո ս եան : >>y • 

— Աւ . . . Պատ աաքրքիր,— յարեց կոմիտաս։ 
— ր նչ գործով կ գբաղիք, կարռլի՞ է Հասկնալ արդեօք։ Ուսանո՞ղ էք։ 
— Զ՛արմեր րնձմով գբաղիչ> 7*ս 1լը փափաքէի լ"ել ձեր մասին • • . ։ 
— կռպօն գիտե՞ս ինչով կ՚ղբաղի, ֆանոսեան,— ընդմիջեց վարդապետ՝ 

ինքն ուզելով գո Հա ցում տալ Հարց ար կուին։ Մեր կռպօն . . • Հը՛մ, մեր ՚Բէօ– 
թաՀիացի Հայրենակից կռպօն . • - թուրք ոստիկանները կը դարձնէ իր 
շուրթը։ Հ/էրլօք Հօլմս՝ Հոտառութիւն ունէր մարդու փնտռտուքի մէֆ, կռպօն 
զինքր փնտռողնկրր շուարեցնելու մէֆ վարպետ է։ 

— Հէինւորական փախստական է անկասկած՛ • • . ։ 
— ԵԼ զինւորական, և ո չ– զին ւո բա կան, և փախստական կամ ոչ փախրս" 

տա կան , . , , միայն թէ մեր կռպօն օձիքր ձեռք չիտար, և երբ տայ, նորին 
ետ կ՚առնէ . . • . թուրք ոստիկաններուն քիթին կը խնդայ ու • • . կծ՜իկր կը 
դնէ։ Պու-էք՚՚՜ւէ^Լե՛" ս{ատս^ոլ-թի^*ե է» ^ ա ՚ ^ ա ՚ Հա՛, պառաւը կը լոլոզէ՝ ծ՛առն 
ի վեր կը շուլլուի։ Պատմէ՛ ֆանոսունի . • • , շատ սուր էֆ այդ մանկակա՛ն 
Հէքէաթը* Կռսչօն այլ իբ մանկութիւնը պիտի տեսնէ Հէքիաթէն մէէ։ 
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320 ՎԵՐ ԱԾՆՈՒՆԳ 

— Աւելի շուտ1 Հաճելի էր լսել կոսլօի, այսպէս ըսենք՝ Նոր Պուլուլիկի 
իրական Հէքիաթր • • • ։ 

— Ըսես, երկու բառով .—մեր կռպօն ղինւոր պիտի երթար* տարիքը, 
կազմը, առողջութիւնը Լ ազգութիւնը յարմար էթն այղ նուիրական կոչումին, 
կոպօին քայլերը Հաստատուն, թիկունքր պինդ էթն» Հրացան կրելու ե դաս
տերուն կուրծքր ընդոտնելու Համար։ Կ՝րԱայ ՀըԱաԸ՝ Կարօն չսւզեր կօռի 
տակ մտնել։ Պայմանաժամը՛ կը լրանայ, օր մ ալ ոստիկանին «վէսիքա՞ . . •)) 
Հարցումին առաք գլուխ ր կը ծռէ ու • • * դրպա զին ւոր ութ եան ճամբան . . • ։ 

— Աղուոր Հէքիաթ կը պատմես, Վարդապետ,—րն ղմի քեց կաբօն։ 

— ճամբան քՒաքսիմ, Վալիտէ Ջէշմէ, ամայի բացատի մր քովին կ*ան
ցնին, մէկ քանի ուրիշներ ալ րնկերացուած են փախստականներու այս փոք
րիկ ե առօրեայ կարաւանին։ Մեր կռպօն չուզեր աւելի շն որ Հա պարտ ձգել 
կարաւանատէր յ արգելի ոստիկանը իր անձի մազին . . . ,— «փօլիս էֆինտի, 
պզտիկ պէտք ունիմ, սա պատին տակն ընեմ գամ» կ՚ըսէ ու կը փակի պատին։ 
Միւսներն ալ կը վարա կուին մ ի զա խտին, անոնք ալ պատ թև զէ մ * . . ։ Ու խե
լօք գաւիթ ոստիկանր՛ ինքն ալ . . . պատին դէմ։ կռպօն աք ՛ձախ աԼլնաբկ 
մր կր նետէ, ոստիկանին աչքին Հեռի է ինքը, մէ՛կ, երկո՛ւ, երե՛ք,— պատին 
անկիւն ր կանցնի, փողոցին մէք Հանդարտ անցորդի մր պէս կր քալէ, կր 
Հեռանայ, ծանօթ դուռ մը բաց կր գտնէ ե . * . աՀա կր տեսնենք որ Հիմա 
ալ Հոս է . , . t Բայց այս պատ մութիւն ր Հինցաւ արգին, նոր քրոնիկներ ունի 
կռպօն, աւելի՛ զ գ ա յ ա g ո ւն g, ինչպէս պետի րսէր պոլսաՀա/ օրաթերթի 
բաբեր մր։ 

— իսկապէս Հետաքրքրական տիպ մր կր տեսնուի կարօի անձին մէք։ 

— Պուլուլիկի մր խօսքն րրիք ե չլԱեցթնք այգ Հէքիաթ ր,— վրայ Բռ~ 
րաւ կարօ, որ չէր ուզեր իր մասին խօսուէր, աքն քան Համեստ էր։ 

— ԵԱ կռպօի ղէ՚ղքր պատմեցի, ֆանոսեան ալ Պուլուլիկր կր պատմէ 
միտքերնիս կը ցօղենք զուարթ զրոյցով մր։ 

— «Պուլուլիկր՝ չարաճճի արթուն տղեկ մրն է եղեր . . . * օր մր կ՛եր փ 

թայ արմաւի ծառին վրայ կը բարձրանայ՝ արմաւ կ՚ուտէ, պառաւ մր կ ու՛ 
գայ կ՛անցնի, կր տեսնէ պուլուլիկր, կ՚ըսէ՝ «Պուլուլիկ, պուլուլիկ, լեզուիկդ 
ուտեմ, մէկ Հատ արմաւ ձգէ ուտեմ»։ Տղան մէկ քանի Հատ արմաւի կը ձգէ 
պառաւին որ չտեսնել կը կեղծէ։ «Աչքս կոյր է՜ * • • I Ի$իր 4աՐ ձեռքովդ 
տուր» կ'ըսէ» կը Լոլոզէ* Պուլուլիկր վար կ՛ի քնար արմաւը ձեռքովը տալու, 
պառաւն է՝ տղեկը բռնելուն պէս պարկին մէք կր խոթէ ու . . . դէպի տունը։ 

«ճամբան պառաւը կը ւոգնի. աաըկը ուսին վար կ՚առնէ, դաշտին մէք 
Հովիւին կր յանձնէ, մինչեւ քքնքր պզտիկ պէտքև Ը"է դառնայ . • • ։ 

*SatltLP h.P. տ ռ Ա է Ա է ՈՐ ա.աԸ^£Ը կը Ի*1ԸտԻ։ Բուլուլիկը կ՛ աղերսէ պարկր 
կր բացուի, տղան շունչը դաշտերուն մէք կ՚առնէ, կր փախի կ՛աղատի։ Հովի՛ 
վը <ձ]Աաղ մը խաղանք սա պառաւին » ըսելով՝ Պուլուլիկին տեղ ձիւնի կոշտ 
մը կը գնէ կը կապէ։ 
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Պ առասր դարձի՛ն՝ պարկը կը շալակէ ու ճամբայ կ՚իյնայ։ Պարկի՛ն 
ձիւ՛եր կսկսի Հալիչ, կռ՛նակէ՛ն վար կը վազէ %Ս դասէ՛, Պ„լլու.լրկ 

, սպաս 
տու կ Համեի՛նք քեղի կը ցուցնիմ ինչ ըսկ է պառաւին վիզէն վար չռելը 

Տուն Հասնելուն՝ ոչ Պուպուլիկ կայ, ոչ իր ծանրութեան չափ ձիւն 
»։ 

• • » 
թռչունը թռեր է վանդակին, ձիւնն ալ պառաւին կոնաէլն ի վար \՝ԼԷ տաք 
պաղ • • • 

—ԱՀա ձեզի Պուլուլիկ քէոթինքէլին,—վրայ րերալ վարդապետ ր՚ձեռնե– 
ՐԸ 1փռԼՈէ1 ո ւ ՚քԷյ^Էկ. Հատ սազ խլելով իր մօրուքէն։ 

— կարօի ոստիկան՚ախբարր՝ Հէքիաթի պառաւին քսաներորդ ղարոլ 
թրքական ներկայացուցիչն է ուրեես,—յարեց Պուլուլիկ պատմող էրուանդր։ 

— ՚Բէոթինքէլէ՛ ,—ՂՐգսեց կոմիտաս, խոշոր աչքերր ո լոր– ո լոր դար» 
ձրնելով էրո ւան դի ու կարօի, կարօի ու է)ր ո լան դի վրայ։ 

— Բայց ինչ՞ու այգ օտար բառը, Վարդապետ՛—միջամտեց էրուանդ։ 
Միթէ՛9 Հայերէնը չէք լսած՜։ 

— Ւ*նչ կրսէք* Հայերին աղուոր անուն մը գիտէ՞ք քէոթէնքէլէին։ 
Մոզէսը՛ չի բացատրեր պէտք եղած՜ին չափ։ Աւելի յատկանշական բառ մը 
կ՛ուռեմ , նայինք բառի տ՛ոպրակդ ինչ ունիս։ 

— Մեր ժողովուրդը շատ յարմար անուն մ՛ունի քէոթէնքէլէին (léZQTd) 
աքն զոր նկարել տուեր էք ձեր դաշնակի ստեղն ած ած կին վրա/։ Սողսողիկ 
կ՚ըսեն՜ մեր կողմերը։ 

— Ա՜տ՛, Հիանալի է% Սողսողիկ,— սողսըղալով երթացողէ ինչսիրուն 
Է" , ասկէ ետք քէրթէնքէլէ պիտի չ՛ըսեմ, սողսողիկը թէ Հայերին է, թէ 
սաՀուս, թէ յատկանշական։ Աք քեզի ա զգա գրագէտ » * * , կը տեսնե՞ս Կարօ՛, 
ինչպիսի շտեմարան է Փան ո սեան ի միտքը։ 

Վարին դուռին զանգակը Հնչեց, սանդուխներին վեր մէկր կր բարձրա
նայ* թըք՛ 1^ԸՔ» գուռին փեղկը կը բաց ուի Ա աՀա նոր դէմք մը $ որ 
առանռ բար եւ տալու՝ 

— Վաք, կարօ, ղուն Հոս ես եղեր, լսեցինք թէ դագաղդ կը վերցնեն կոր 
եղեր*— շար այ արեց ընտանի ոճով մը։ 

—Դագաղս կրնան վերցնել առանց զիս տարած՛ Րէէալու ..• , աւելի լալէ 

Հոգիներու աշխարՀին մէ£ կր յած՜ի ուրիշ կարօ մը, մարգերուն մէֆ ուրիշ մը։ 
Դուք Հոգեփոխութեան չէ՞ք Հաւատար ։ 

— Ոստիկանին պատմութեան նոր մէկ Vttvionte ն է, Փանոսեան, թէև 
չի նմանիր Աասմանց Տունի վարիանթներուն, բայց ոչ նուազ առասպելական 
է,— աւելցուց կոմիաասը։ 

—Ա՛» չ՞էք իմացած՛, Պ* Երուանդ,—վրայ բերաւ նորեկը որ ծանօթ էր 
բոլորին ալ։ 

— ՝Բիչ անգամ դուրս ելլելու ստիպուած՝ եմ ••• , յայտնի է թէ յքեչ 
յտրգելի պատճառներով, այնպէս որ շատ բանէ անտեղեակ կը ՅԱամ։ Պատմե
ցէք» խ՚եղրեմ, շատ Հետա՜քրքիր Նաթ-ֆինքըրթրն մ՛ուն քէնք մեր ս՝Է$յ կր թուի 
ինծի։ 

(Շարունակելի) ՑԻԹՈՒՆԻ 
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ՄԵՐ Օ Ց Ժ Ե Ր Ը 
Այս խորագրի՛ս տակ, առանց կուսակցակկան ե այլ խ արութեան, սլիաի 

գեաեզենք լուսանկարները մեր այն ր„լ„ր Հայրենակիցներուն. որոնք Հայրե– 

նեքէն դուրս օաար շրԼանակներու մէԼ Հաստատուած, սլաաիլ կը կբերեն Հայ 

ցեղին. Հպարտութեամբ կը յայանեն իրենց Հայ ըլլալը, M տրամադիր են Հայ

րենիք դառնալու ե աշխատելու վերաշինութեան գործին։ 

Վերածնունդի այս շրԼանին, երբ մարդու սով կը աոիրէ Հասյաստասնի մ է լ . 

ր կարծենք թէ օգտակար պիտի ըլլայ մեր այս %բաժինը կրկնակի աէսա– 

կէ ան եր ով։ 

ՅԱԿՈԲ ՊԱՂ-ՏԱՍԱՐԵԱՆ 

Եթովպիոյ Արքունի փողերանոցի 
Հիլքնադիբ տնօրիեր, որ երկար տարի
ներէ ի վեր ՀապԷշիստան Հաստատ
ուած ՝ մեծ Համարում ու վստաՀու– 
թիւն կր վալ ելէ կայսերական գեր դաս
տան յան ու Հապէշ կառավարութեան, 
պատիւ բերելով իր ցեղին։ 

Վերքերս ֆարիղէն անցնելուն, Պ» 
Ա. ԱՀարոնեանէն Հրաւէր ստացաւ 
դառնալու Հայաստան ու Հոն ե Հաս
տատելու Հայկական փողերանոցը։ 

M_. ԿԱԹՍԱԵԱՆՑ 

Երկար տարիներէ ի վեր Ե՚֊րոպա 
Հաստատուած, ինքնօդնութեամբ յա 
ռաչացած ու Հասած է մեծ դիրքեբու։ 
քէնք ներկայացուցիչ և բաժնեկիցն է 
Անգլիական ե 3) բան սակ ան մեծ դրա
մա տ ո ւնն ե ր ո ւ; Արոշած է դառնալ Հա 
յաստան ու Հոն Հի լքնել Հայկական 
մեծ դրամատուն մը։ 

Պ* կաթսաեանց իր շրքանտէրնե
րու մէք պատիւ կը Հ բերէ Հայ ցե՛ 
ղին։ 

I 
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Պ. ւԱԱՐՈա՜ե ԻՏԱԼԱՀԱ8 ԳԱԴ,ՈԻԹԻ1. ՄԷՋ 
1 

I՛ (ՄԵԼԱՆ Եհ ՎԵՆԵՏԻԿ) , 
Սեփական 1̂ ՜ւլ1օ՝՜ա1յյ| ուԹիւ՚ււ 

Սան քիէմօի ժողովեին վերք իտալիոյ Հայ գաղութին ցանկութեան Հա
մաձայն Հայաստանի խ որՀրդա րանին և Փարի ղի սլա աւիր ակութ եան ՛Լ ա թա
գա Հ Պ* H» ԱՀարոնեան այցելեց (քիլան ե Վենետիկ։ 

Պ* ԱՀարոնեան Ա՝իլան Հասաւ Ապրիլ 2Տին։ կայարանին մէք Հայ գա
ղութին կողմէ սլա տ ւ.իր ակութ իւն մր ծաղկեփունջերով և մանուկ Հայաստանի 
ոգին ներկայացնող դրօշադարդ փոՀ*րիկով մր րնդունեցին ղթնքը։ Այղ °ՐԸ 
իրիկրւան, զաղութր իր մեծ Հիւրերուն ի սլա տիւ ճաշկերոյթ մր տուաւ, որու 
միքոցին ԼՐիլանի գաղութին կողմէ Պ* Հ ա յ կ Ղաղարոսեան բարի գալուստի 
ճառով մր ողքունեց նոր Հայաստանի Հանրապետութեան քԱորՀրղարանի նա– 
իւագաՀր։ Պ* ԱՀարոնեան երկար ճառով մր գաղութին տուաւ տեղեկութիւն– 
ներ Հայկական Հարցի վիճակին ե իրեն յատուկ Հմտալից բանախօսութեամբ 
իյանղավառեց ներկաներր, որոնք քանի քանի անղածներ ծափերով կ՚րնդՀա– 
տէին իրք ճառր։ Սեղանին վրայ Հիմր գրուեցաւ Հայաստանի Հանրապետու
թեան Համար Հանգանակութիւն մր, որ բացաւ Պ* Հ ա յ կ ՚Լադարոսեան 20,000 

ֆրանքով, ե որ պիտի շարունակուի։ 

Հետևեալ օրր իրիկուան ամբողք գաղութը կայարան փութացած Էր ող– 
քեբթ մաղթելու Համար Պ* ԱՀարոնեանին որ կր մեիևէբ Վենետիկ։ 

Ծոքեկառքին ք՝ատովալէ անցքին, տեղին Հայ ուսանողներր կայարան 
եկած էին ողքունելու Համար մեծ Հիւբր։ *հի'Հերր ժամը 12ին Պ» ԱՀարոնեան 
Հասաւ Վենետիկ, ե Հակառակ գիշեր րլլալուն, բոլոր Ա՚իւիթարեան ^ ա յ բ ռ Ր Ը 
եկած էի՛ն ղթեքր ո ղք ունելու ե առա քն որ գելու պանդոկ։ Յաքոբդ օրր,՝ Ասվրիէ 

ՅՕին, րնղունելութիւն կատարուեցաւ Ա* Ղաղա րի վանքթն մէք։ 
Գարնանային այղ Հրաշալի օրուան մէք, Ա. Ղաղարու այդ վեՀափառ 

՝ շինքին վրայ կր ծածանէբ Հայկական եռագոյնր, որ յաքորդած էր Ալի շալի 
դրօշակին։ Վանքին զանգակները կր ղօղանքէին. ամբողք միաբանութիւնը 
քարափ իք ած <ւկեցցէ)>նեբով րնդունեց Պ* ԱՀարոնեանր։ Աքնմիքապէս թափօր 
կազմուեցաւ, և առաջնորդուեցաւ եկեղեցի, ուր Պ* ԱՀարոնեանին յատկացու
ցի՛ն մասնաւոր տեղ մր: Աշակերտներու խումբր երգեց կրօնական և ազգային 
երգեր։ Տեսարանր շատ յուզիչ էր, և ամրողք միաբանութիւնր կ՛արտասուէր, 
երր Հայր Յովսէփ վարդապետ արտասւօտ աչքերով և Հեկեկալից ^յուզմուն– 
Ք"վ կր կատարէր դո Հար ան ակ ան աղօթք՝ րսելով. 

ՕրՀնեսցի՝ և նախաիւնամեալ պաՀեսցի 
Արեելեան կողեն աշխարՀիս, 
^Հանրապետութիւն Հայաստանի 
է լ զինւորեալ մանկունս նորա։ 
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3ÔV ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

էկեղեչյակս/ն արարողութենէն վերի վա՛նքի ժառա՛նգաւորաց վարժա
րանին մէ£ կատարուեցաւ, աշխարՀիկ ընդու՛նելութիւն, ուր կարդացուեցաւ 
Մխիթարեաններու կոզմէ այս րն դու՛ն ելութեա՛ն առթիւ սլա տրա ստուած՛ 
ուղերձ ՛մը ։ 

Ռդ}ոյ^է ի*օսքեր ըրք՚՚ս ^ ա յ ր it'UJppt^L 4ՐԴ* ՆաՀապետեան և Հայր Աա– 
Հակ վրդ* Տէր Մովսէսեան։ իսկ Հայր Տիժ՚օթէոս վարդապետ յիշեց թէ ինչ– 
պէս ինք Տրապիղոն եղած՝ էր մեծ՝ աղէտի ատեն և իր որրերր Հաւաքած՜ ու 
Հայաստան փախած՛ էր» և աքն ատեն Պ* ԱՀարոնեան իրր Թէֆէէսէ ^ ա յ ո 9 
Ազգ» /ՍորՀրդի նախագաՀ՝ գրկաբաց ընդունած՜ էր զիրենք ու պատսպարած՛։ 

Բոլոր Մխիթարեաններր յայ տնեցին նոյն զգա g ուսն երր որ, իրենք եթէ 
Վենետիկ ապաստանած՝ են, ատիկա պարզապէս թուրք Հալած՜անքէ Հեռու 
զարգացնելու Համար էր Հայ միտքը։ Այժմ իրենք ամրողֆութեամբ տրա մա
գիր են դաոնալու Հայաստան ամբոզֆ ուժով, և ըսելու Հայրենիքին (ձև զգոյս 
ի գոյ ո g քեզ մատուցանեմ։* 

Ո*աֆաէլեան վարժարանի մէ£ ալ ընդունելութիւն կատարած՜ և պատւոյ 
ճաշ տրուած՛ է որուն ներկայ եղած՛ ե՛ս ամբողֆ միաբանութիւնը, ուսանողու
թիւնը և Հայր Տիմօթէոս վրդ*ի "Րբերր։ Եղած են արտասանութիւններ և 
րանա խօսութիւ՛նն եր և Պ* ԱՀարոնեան կայարան մեէլնած՜ է, որուն ողջերթի 
գա g ած՜ են բոլոր միարանութիւնր և քաղաքապետութեան ներկայացուցիչ 
մը։ Օրուան թերթերը մեծ՜ գովեստով խօսած՛ են մեծ՛ Հիւրի մասին։ 

ZU3 ՈՐԲԵՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ 
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ԹՈԻՐք ՊԱՏՈւՓՐԱԿՆԵՐԸ 
ԽԱ՚ԼԱ՚ԼՈԻԹԵԱՆ «ԼԱԱԺՈ՚ԼՈՎԻՆ ՄԷՋ 

Ինչպէս ծանուցինք մեր յաւելուածով, Ս՛ա քիս 11ին թուրք պատգա֊ 
մաւորները Թէֆիք փալայէ գլխտւ որութեամր ներկայացան Խաղաղութեան 
Համաժողովին, ստանալու Համար դաշնագիրր։ 

Որոշեալ ժամուն մեծ՝ ու փոքր Դաշնակիցներու պատգամաւորները 
Հաւաքուած՛ էին Արտաքին գործոց նախարարութեան մեծ՛ գաՀ/իճին մէֆ։ 

Այս անգամիրր օրինապէս ճանչցուած՛ կառավարութիւն Հայաստանի 
կառավարութեան կողմէ պաշտօնապէս Հրաւիրուած՛ էր Պ՛ ԱՀարոնեան, և 
արգին դաշնագիրր պիտի ստորագրեն չորս մեծ՛ և միւս փոքր դաշնակիցները 
որոնց գլուխը այրուրի1*ի կարգով գրուած" Է Հայաստանր իրր փոքր դաշնակից։ 

Xi ատ մր պատգամաւորներ ինչպէս չքարոնի դեսպանը, Պ* ՎԻհիդէէՕԱ* 
Լօյտ ճօրճ չէին եկած՛» մանաւանդ որ այս աոաջին Հաւաքումը աւելի ձևա– 
կերպութիւն մըն էր Դաշնագիրր քանձնելու Համար։ Բուն ժողովը պիտի ըլ
լաք դաշնագրի ստորագրումի օրը։ 

Հաղորդակցութեանց գործ՛ադուլին պատճառաւ ուշ Հասաւ Պ* ԱՀարոն֊ 
\ եան, որուն տեղր սակայն թիւրիմացութեամր նստած՛ էր Պ* Պօզոս ՂթՈւպար, 
փոխանակ քարտուղարներու տ եղի։ 

Ժամր ճիշտ 4ին սրաՀ առաջնորդուեցան քՒուրք պատգամաւորները և 
նստեցան իրենց յատուկ տեղերը։ 

Տեսնել կ՚արժէր իսկապէս այս մար դիքը, յո լզուած դողա Հար և տժգոյն, 
ոճրապարտներու պէս եկած՝ նստած՛ էին դատաստանի առֆև։ 

Երկար լռութիւն մր տիրեց, կարծ՛ես զգացնել տալու Համար՝թէ կատակ 
չէր* կր գտնուէին յանցապարտներու աթոռին վրայ և յաղթողներու դիմաց։ 

Խօսք առաւ ժողովի նախադաՀր Պ* Միլրան և ըսաւ* 
<ւՊարոն լի տզօր պտտուիրաէլներ Օսմանեան կայսրութեան, 

Դաշնակից տէրութիւններր ինծ՛ի պաշտօնր քան ձնե ցին այս դաշնագրի 
Օ՛րագիրը ձեզի տալու, խնդրելով որ րնդունիք զայն։ Որոշած՛ են որ ատոր վրայ 
վիճարանութիւնը գրաւոր կերպով կատարուի։ սոյնպէս պէտք է որ դուք գրով 
ներկայացնէք ձեր դիտողութիւնները որոնց պիտի պատասխանուի դարձեալ 
գրաւոր կերպով։ Ջեր դիտողութիւնները մեզի Հասցնելու Համար մէկ ամիս 
պայմանաժամ ունիք։ ՀասԼլևալի է որ այժմին իսկ պատսաստ ենք ընդունելու 
ոևէ փաստաթուղթ որ Հարկ Համարիք մեզի յանձնել։ 

Պարոններ, լիազօր պատուիրաէլներ 0ւ/ս» կաfսրութեան, քՒիլրքիան ար. 
տաքիս ճշման առֆև զիջանելով 1914 րն թշնամութիւններր սկսաւ Դաշնակից 
տէրութիւններուն դէմ։ Իր այդ սխալին Հետևանքով, Դաշնակից տէրութիւն– 
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՛սերը դէրե՚սք Հարկադրուած՜ տեսա՛ն մի քանի տարի երկարաձգելու դժ՛նդակ 
պատերազմ մը։ Հետևապէս, Դ՛աշնակիս տէրութիւնները պարտաւոր են այդ՛ 
պիսի սոսկալի վտա՛նգէ մը խուսափելու Համար ամՀն ադդու նախդգուշու– 
թիւններ ձեռք առնել։ Դ՛աշնակից տէրութիւններր որոշեցին ապաՀովել Նե
ղուց՛ներու ապաՀովութիւնր և միևնոյն ժամանակ պա Հ պա՛ն ել Սուլթա՛նի վե– 
Հապետութիւնը ^souveraineté) Կ* Պո՝լսի մէք։ Այս որոշումր ցոյց կուտայ թէ 
իրե՛նք կ՛ուզե՛ն իեքել արդարացի դաշնագրութիւ՜ն մը՝ ()սմ. կայսրութեա՛ն 
Հետ, նկատի առնելով քՒիւբքիաի իրաւունքներր, շաՀերր ե օրինաւոր ցան՛ 
կութիւններր, ե թիւրքիաի մէք Հ աստատել խաղաղութիւն մր որ Հի լքնուած 
ՐԱԱյք իրաւունքի, ազատութեան և արդարութեան սկզբունքներուն վրայ, որոնց 
յաղթանակին Համար կռուեցան քք»աշնակիցները։յ» 

Ա լս ճառին վերք դաշնագիրր յանձնուեցաւ ՚. քԻէֆիք փաշային, որ 
յոտնկաւս բնդունեց ե րսաւ. 

Պ՛ ԱախագաՀ, 
«Ս՛եր Պատուիրակութիւն ր մանրակրկիտ կերպով պիտի քսնէ այս 

դաշնագիրր ե ինչպէս ըսիք, մինչեւ մէկ ամիս պիտի պատասխանէ ՚Լե– 
Հա ժողով ի դ։» 

Ամին թնչ լսեցած էր, ժողովր փակուաՆ Հռչակուեցաւ (Փուրքերր 
դուրս ելան սրաՀէն ու առաջնորդուեցան Վէրսայլի իրենց արա սա դրուած՝ 
պանդոկր։ 

Դաշնագրին մէք բսուած է ի մէք այլոց, թէ կ. Պոլիսր կր ձ%ալ թուր
քերուն այնքան ատեն որ (ժ՚ուբքիա լարգէ ներկայ դաշ1էագրին ե տյլ պայ՛ 
մանագրերու արա մադբութիւններր։ 

Վոսվւորի և Տա ր տ ան ել ի նեղուցներ ր ազատ պիտի րլլան միշտ և ւսի՛ 
տի միքազդայնանան։ 

Եղմիրը պիտի փոխանցուի Յոյն կառավարութեան։ 
Հունաստանի պիտի սնայ քյւրոսլական Թ՛ուրքիան ամբողքութեամբ, 

ինչպէս նաև Արշիպեղաքոսի կղղթսռՐԲ: 

Թուրքիա պիտի ունեն այ ոստիկանական բանակ մը միայն։ 
Ոչ մէկ զր աՀա ւոր կամ ընդծովեայ պիտի ո Լնեն այ. քանի մը ոստիկան 

նաւեր պիտի Հսկեն ծովու վրալ։ Աչ մէկ օդանաւ պիտի ունենայ բանակը։ 
Հա լ աստ անի մասին գա շնա գիրը կ՚ըսէ. 

« քՒիւրքիա կը ճանչնայ Հայ աս տան ր իբրեւ ազատ և անկախ պետու
թիւն եւ կր Հաւանի բնգացնելու Ամերիկա ի Միացեալ ՆաՀանդնեբու նախա– 
գաՀին իրարարութիւնր Թի՚-րքիոյ ե Հայաստանի միք եւ սաՀմանաղլխի գբծ՛ 
ման Համար էր դրումի, Տրտպիզոնի, Վանի ե Պիթլիսի նաՀանգներու մէք և 
Հայաստանին ծովի մերձեցման մասին։ Պայմանագրական տրամադրութիւն 
մր կայ որ կը յիշեց՚նէ աքն պարտականութիւններն ու իրաւունքներր որոնք 
պիտի կրնան Հայաստանի պա տ կան ի լ, նախկին թիւրքական Հողամասեր 
Հա լաստանին տրուելու Համար ՆտխագաՀին տալիք որոշման Հետեւանքս վ։ 
Մէկ կոդսէ Հայաստանի և միւս կողմէ Վրաս տանի և Ատրպէճանի միք եւ 
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ս ա Հ ման ա գլուխ՛ն եր ո ւ որոշումը պիտի կատարուի այգ երեք տէրութիւննե -
րու մի ֆեւ ո ֊զղա (լի Համաձայնութեամբ, մը։ Հայաստանը առանձին գա շնա 
գիր մր պէյւք է ս յարագրէ պաշտ պան ելու Համար ցեղային կամ կրօնական 
փոքրամասնութիւններր, փոխանց ման ազատութիւնր և ուրիշ ագգերու 
վաճաոակայութեան Համար արդարացի դրութիւն մը։յ> 

Այո դաշնագիրր պիտի կրէ անշուշտ փոքր փոփոխութիիւններ և պիտի 
ստորադրուի քՒոլրք կառավարութեան և Դաշնակիցներու կողմէ։ 

Վերանա (լա՛ւ դա շնա գիրը առանձին Հրա տարա կութեամբ պիտի տանք մեր 
ընթերցողներուն։ 

ՐԱՏԻ ՈԻ՚ԼԵԻՈՐՆԵՐ 

Զենք դիտեր թէ ո՞ւրկէ եկան։ Պղտիկ տղաքներ, աղֆի1լներ կամրջակին 
վրայ, Հրճուանքի աղաղակներով եւ կր պոռչտան մատերով կը ցուցնեն երկու 
վւոքոիկ, Հաւանաբար շատ փոքրիկ թռչումներ, որոնք յոգնած, վարանոտ և. 
ծ՛եքծեքուն թռի/ներ-էվ, ՀետղՀետէ կր մօտենան շոգենաւին։ 

Մարդիկ* կիներ, աղջիկներ, նոր խումբեր ղազմած՝, նոյն մանկական 
Հեւքոտ Հետաքրքրութիւնով, աչքերը խո շորցուցաՆ են Դ$աԼլ19* անՀամբեր 
կ՛սպասեն սա ուղեմոլոր թռչուններուն՝ որոնք Հեռաւոր երկիրներէ կուգան, 
յայտնապէս սպառած՝ են, այնքան մօտ կը թուխն իրենց անկումին։ 

Մեր նաւր երեք օրէ ի վեր կրնթանայ բաց ծովուն վրայ, Հեռու ո և է 
ցամաքամաս է։ Մեր աչքերը յոգնած՛ են ան Հա անում, անս ա Հման ալիքներն 
դիտելէ։ Ո՞ւրկէ կուգան ասոնք, ո՞ր անծ՛անօթ, կապոյտ կղղիին բնակիչներն 
են, որ աւանդութեան կախարդական թռչուններու պէս, մեգի կուգան Հե՛ 
ռուներէն, թերեւս պատգամաբերը դառնալու Համար ճա կա տա գրային եղելու՛ 
թիւններուտ 

կամ պիտի Հա սնին մեր շոգենաւին, և կամ թռիչը քայքայուած՛ պիտի 
իյնան ալի բներ ո ւն մէֆ։ Այնքան սպառած են» կեանքի կորովի պայքար մր, 
յաւիտենական մաՀուան դէմ, բայց Հերոսական պայքար մր, որ կրակով և, 
գութով կը լեցնէ ստոյիկ դիտողները։ Երկու Հանդիսատես մ այր ա պետն եր֊ 
որոնք Ափրիկէէ Հասարակած՛ային կղզիներէն կուգան, վար առած՜ են աղօ՛ 
թաքրքերը* ե իրենց ակնդէտ սպասումին մէ£, գեռ Հրթ՚եերր մեղմօրէն կը 
շարժին։ ինծ՛ի կը թուի թէ, ա յ ս անգամ անոնք, րոպէ մր մոռցած՛ Հոգիներու 
փրկութիւնը, կ*աղօթեն սա խեղճ թռչուններու ազատութեան Համար։ 

Պիտի Հասնին.»,չպիտի Հասնին։ Ամէն շն^ող Հոգի, կարծ՛իք մը կը յայտ՛ 
նէ։ ՄեՆամասնութիւնը աւելի յոռետես է։ ԱՀաւասիկ կը մօտենան, քիչ քէւ 
կր խոշորնան, բայց թռիչներր թուլցած՛, քայքայուած՛ են։ Այնքան մօտ են 
ալիքներուն և կարծես այլևս այնքան Հեռու իրենց փրկութեան երազուած՝ 
Հանգրուանէն՛ սա շոգենաւէն որ առանց պաՀիկ մը կայք առնելու, անգթօրէն 
կը յ առասան այ փրփրացաք տ Հուրերու մէք։ 
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F այ g չեն իյնար, միշտ կը թռին. վերջին կորովի ճիգ մըն ալ. թխի1լնե– 

րը անընդՀատ կը թևափախեն. ՀետզՀետէ կը բարձրանան, կր մօտենան, կր i /o-
տևնան, և գերագոյն սլացքով մր կը նետուին դէպի շոգենաւը, կը փռուին 
կամրջակը ծած՛կող Հսկա/ Հաստ կտաւին վրայ։ 

Փրկուած՝ են։ Տղա քն երր Հրճուանքի ճիչեր կ* արձակեն եւ հ՜ափ կը զար՛ 
նեն, մարզիկ, կիներ ամենքը ուրախ են։ Մ այ բա պետն եր ուն աչքերր, աստուա
ծային ուրախութիւնով մը կը ճառագայթեն։ 

Մեր ա պա ս տան ե ալն երր, երկու վայրի տատրակներ են։ Ո՞վ կրնար երե
ւակայել, պուրա1լներու այս ընտանի թռչունները որ մանկութենէ ի վեր սո՛
վորած՜ էխնք զիրենք դիտել, մեր տանիքներու քիւերու վրայ, կամ պարտէզին 
Նառերուն մէՀ, յաւիտենական անբաժանելիները, իրենց կտուցին վրայ ունե
նալով սիրոյ ժշտաթրթիռ մեղեդիները։ 

Ծովը խաղաղ է։ Թռչունները փռուած՛ են կտաւին վրայ, և անշարժա
ցած՛ կր Հևան արևուն տակ։ կայմին առՀնդեր կը կենան, բարեբախտաբար 
Հեռու են մարդկային ձեռքերու Հասողութենէն։ 

Հետաքրքիրներու խումբր ՀետզՀետէ կր ցրուի, կ ՛ան Հետ ան այ։ իմ աչ
քերս գրեթէ մին ակր ւքնա g ահ են, որ կ՝ըմբոշխնեն Հեռու թռչուններու, երկար 
անշարժ տեսան կա րր։ 

ՀետզՀետէ կը տխրիմ։ Հոն գամուաՆ, անդամալո՛՛՛յծ՛ պիտի սնան արդ
եօք, վերջնականապէս քայքայուած՛, խորտակո՞ւած՛ է իրենց թռիչները, այսա 

քան Հեր ո ս ական փրկութենէ մը վերՀ, պիտի J եռեի՞ն արդեօք։ 
Հոգիս կը կսկծ՛այ։ Վայրի տատրա 1լնե ՛ր ս, ինչո՞ւ ձգեցիք պուրակներու 

ձեր սիրաբոյր ապաստաններր, յանկարծ՜ ինչո՞ւ Հրաժարեցաք քիւերու արևոտ 
խաղաղութենէն, և փոթորկի թռչուններ դարձաք, թափառական և ուղ եմռ 
լոր, Հուրերու այս դաւադիր ան ս ա Հ ման ո ւթե ան մէՀ։ 

ինչե՜ր, ինչո^ւ երաղեցիք, ձեր անդորր երկրին մէՀ, օր մը այսպէս ան
վարան, դէպի փոթորիկր եւ մաՀը խիզախելու Համար։ 

(ՓերԱս ձեր երազին ան Հուն ութիւնը մատնեց ձեզ այս վիճակին, թերևս 
ձեր թռիչներր, շատ վերերր, շատ Հեոուները ուզեցին Հոլանել, և ձեր անկումը 
այսօր աւելի կսկծ՛ալի է և սրտաճմլիկ։ 

Արևը մարբ մտած է։ Յուրտ Հով մր կր փչէ ամէն կողմէ, ալիքները կը 
մեծնան, կը շեշտուին։ կը մթնէ, բայց տատրա1լներր, կուշտ կուշտի սեղ
մս ւած, անշարժ և անկենդան կ՛սպասեն, թերևս մեռած՜ են կայմին քովր։ 

* * 
Հետևեալ օրր մանուէլներր կամրջակին վրայ, Հրճուանքով իրարու կը 

ցուցնեն թռչուսներր, որ գիշերուան Հանգիստէ մր վերՀ, բոլորովին կազդուր– 
ուած, նորին տէրն են օ յ֊երուն։ Շոգենաւին մէՀ, շոգենաւին Լ

ու՝ըՀ_Ա* անվերՀ 
թռիչներ կր կատարեն, ծ՚ովր կը բացուին ժամանակ մը, յետոյ վերստին վերա
դառնալու Համար։ 

ԱմբողՀ Օրը կը շարունակեն այսպէս, երազի մր ուղևորներն են, կայք 
չ՛ունին, ապա Հո վարար պիտի թռին նորին. *դիտէ նետուին ալիքներու մէՀ* 
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պիտի երթա՛ն Հեռուն է շա՜տ Հ եռու՛ն, իրենց նոր կայանին Հասնելու ե կամ 
մեռնելու Համար։ 

Ցամաքը կը տեսնուի և սրտերը, կը Հրճուին։ իրիկուան դէմ շոգենաւը 
կանցնի If ես ին այ ի պարանոցին։ Տիրօըէն կր դիմեմ գեղեցիկ և լռած էանան, 
որ օր մը կը խայտար և իր լանջքին Հուր կր ժայթքէր։ ՊաՀ մր սրտիս մէք 
ի քած, երկար րոպէներ կր խորՀիմ մարած Հրաբուխներուն վրայ..»։ 

Մ անուզները նորին կը պոռչտան, և իրարու կր ցուցնեն տատրաինե– 
րր, որ այս անգամ կորովի և զօրեղ թռիէքով մը» կր դիմեն դէպի կիլիկիան 
լերկ ափունքները։ 

կ՚երթան, կ՚երթա՛ն կր պզտիին ան, կէտ մր կը դառնան, յետոք կ ՚ան– 
Հետանան իրիկուան ստուերներու մէք։ կ՚երթան ե այլևս ետ չեն գար, փո
թորկէ և մաՀէ աղատած, երագի ուղեւոր թռչուննեբբ։ 

Երք1 Ի"ծի կ՛առաքարկուի, Հապճեպով երկու աող գրել մեր անկախու
թեան տարեգարձին առթիւ, միտքս ան մի քա պէս կը տարուի կ՚երթայ, երէկի 
Հերոս թռչու՛ններուն, և մերինին Հետ Հանգստութիւնը իրենց ճակատագրին, 
իրենց Հանդէպ կր յիշեցնէ աւելի խանդաղատանքով և գուրգուրանքով։ 

Մենք ալ ՛նոյն փոթորկէ բռնուած խլեաէլներն ենք, որ կր ճամբոբդենք 
մօրկածուփ եւ մառախլապատ ծովու մը վրայ։ Ը՚եկրկիլ էկայ* ո՛չ ալ վայր
կեանի մր յուսալքումր։ Պիտի Հասնինք անպայման, պիտի Հ ասեինք մեր սե
փական թեւերով դէպի կայանը ազատութեան։ Հալ բանակր — մեր Հերոս 
տղա քներ բ — մշտարթուն փարած են մառախուղին եւ խութերուն մէք նա
ւարկող մեր խլեակնեբուն, եւ անոր ոաՀվիբաներբ ուխտեալ Ուղեւորներ, 
մեծ Երաղին եւ կերաիչը Հայկական արշալոյսին։ 

Ա/դ աՐ2աէոյՍՐ թէսվէ*1* աղօտ, բայց ծագած է վերքապէս, եւ մեր Հդ– 
գխներբ կը էեց1՛է գերագոյն յուղումով եւ պաշտամունքով ։ 

4>ւ"|փ:լ ՏօքԹ. Մ. UULPh 

ՀԱՐԶԱՏ Ր J ՒթԻՒՆ ՄԸ 

Փ.>րլ1՚1.ւ՚ւ £/ի կ՚ւդաքարոլթիլնր ՚Բրիսթ պատուանշանիս ոսկի խաչլւ նուի ր ահ 

է Տօքթ. Հ. Հա ՛՛բար ուզանին, որ պատերազմ՛ի միիտին խնամած էր Փորթու

գալի զինւորներր ո կր շարունակէ խնամել զե սսլան ա տ ան ե Հիւպատոսարանի 

պ աշ տ օնէութի ւնր : 
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Կիլիկիոյ ՎեՀ* Կաթողիկոսր ստացած է Հետևեալ Հեռագիրը, Ատ ան այ ի 
առաջնորդ Գեր. Արսլանեան վրդ.ին։ 

Հակառակ ֆրանս. գին* իշխանութեանց Հզօր Հանքերուն՝ կացութիւնը 
անփոփոխ կը սնայ։ Հաճըն և Զէյթուն– ամբողջապէս պա շարուած՛ և կղզիաց
ուած՛՝ գեռ կր գի մա գրեն։ Տրամադրելի ոյժերու չգոյութեան պատճառաւ, Հա
ղորդակցութիւնն եր ր, զինուորական օղնութիւններր և պարենաւորումը ան
կարելի դարձած՜ ՐԱաէո*1* ա յ ս երկու քաղաքն եր ու գրութիւնը յո ^ս աՀա տակ ան 
է և կը վախցուի որ մէկ օրին միւսր ողբերգական վախճան մը ունենան անոնք։ 
Ա իոն ալ պա շարուած՛ ,է, բայց ան եր կար օրին կրնայ ինք զին քր պաշտ պաներ 
է)չՀմէկ միՀոց կայ օգնելու քքարաշ/ւն ուր վերապրողներր կը տասանորդուին 
ամին օր ե ներկ՛այիս կր գտնուին Ալպիսթան տարա գրուելու սպառնալիքին 
տակ՝ որ մաՀ կը նշանակէ։ 

՚Բէսապր ամիսէ մը ի վեր պա շա՛ր ո ւա ծ՜ և անօգնական հնացած՛ է։ Ժո
ղովուրդը զինք չունի։ Ա՝ուսա Տաղի Հա1°րր մօտալուտ /արձակման մր կը 
սպասեն /Թուրքերու կողմէ։ Հասան Պէյ/ի որ ամին յարձակոււաերու ղիմադ– 
րեց, ինչպէս նաև ձէպէլ Պէրէքէթ և Տէօրթ-էօլ առ այ ապա Հով և Հանգիստ 

ատ մը վայրերու մէՀ՝ Մէրսինի, Տարսօնի և Ատ ան այ ի, իինիճէի և 
Պօզանթիի, Ատանայի և Հալէպի միՀև՝ երկաթուղիի և Հեռագրի Հաղորդակ
ցութիւնն երր կտրուա ծ են։ 

Պէլօմտէք, Հաչքօրի, կէլէպէք և ՛Բուղա լուք գրաւուած՜ են ազգայնա 
կան Հրոսակներու կողմէ, որոնք քրիստոնեայ բնակչութիւնր մաս մր Հարդած 
և մաս մրն ալ գերի տարած են։ 

ԸնդՀանուր և տևական ան ապա Հովութեան պատճառաւ քրիստոնեանե– 
բու արտագադթր մտաՀոգիչ Համեմատութիւսներ կը ստանայ։ Հունձքի եղա
նակը մօտեցած՛ Րէէաէով* կր վախնանք որ անկարելի պիտի ըլլայ բերքը ման
գաղել, իսչ որ մօտ ատէենէ՚յ տեղի պիտի աայ սովի և երկրին տնտեսական 
քայքայման։ § p | 

Բաւականաչափ զօրավիգներ անՀրաժեշտ են պաշարուած քաղաքները 
փրկելու և զսպելու Համար Հրոսակները։ 

Ժամանակի կորուստը եղերական պիտի րԱար քրիստոնեայ րնակչու
թի ւնն եր ուն ՚ որոնք բնաՀնՀուելու սպառնալիքին տակ կր գտնուին։ Գաղթա
կաններու թշուառ վիճակը աննկարագրելի է»։ 

I I ԱՄԵՆԱՀԵՐՁԻՆ ԺԱՄ | 

Թերթիս մամուլի տրուած՛ պա Հուն կ՛իմանանք թէ Միացեալ *Լ,աՀանգ– 
ներու Փարիզի դեսպանը, Դեսպաններու /ԱորՀուրղիններկայանալով յայտն ած՝ 
է իր կառավարութեան մէկ որոշումը, որուն Համաձայն ՂյախադաՀ ք)ւիլսըն 
կընդունի Աան քիէմօի Համաժողովին մէՀ իրեն եղած՜ առաջարկ ր, այսինքն 
իր իրաւախոՀութիւնր Հայաստանի սաՀմաններու գծման Հարցին մէի 

* * 
Վաշրնկթօնին Հասա* Հեռագիր մը կը ծանուցանէ թէ ՆախագաՀ (քւիլ 

որն խնդրած է ՚Բօնկրէէն, որպէս զի Միաց. ՆաՀանգները արտօնուին ընգու– 
՚եելու Հայաստանի Հո գա տա բութիւն ր։ 
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ԿՈՄԻ8Ա11 ՎԱՐԴ11ՊԵՏՒ 
ԽՆԱՄԱՏԱՐ (1ԱՆ2ՆԱԽ0ԻՄՐ 

ՓԱՐԻԶԻ ՃԻհ ՛Լ 

Մ հՒՏԲ 

1014) 

27 Ա՝արտ 
14 Մայիս 
16 3ուլիս 
16 » 

16 » 
10 Օդոսա. 

Փր. սնդ. 

կ> Պոլսի Հայ Գեղարուեստի Պաշա. Յանձնախումբ 1330,73 

9 Սեպ 

10 Հոկա 
20 \ 

20 \ 

26 » 

6 Նոյ. 

20 Նոյ. 
2Տ Նոյ. 

1920 

U 8H' 
{0 ֆետր. 

Տիկին Գաչչինեա%Է (ֆարիզ) 
Տիկին ֆանոսեանի սարքած նուադաՀան չէսի 

Հասոյթ (ԲոսթօՆ) 
Նու֊էրներ a Sու սարերի » միջոցաւ (ԳաՀիրէ) 
Թիֆւիոի Հ կոմիտաս » Եբաժշտա՚սմլ՚ի երկու 

նուադաՀանդԷսներու Հասոյթր Պ՛ Հ՛ ՎաՀանեանի 
սիք ո ցաւ 

Պ– յարութիւն Աբղարեան Աղեքսանդեիոք «Արևն 
թերթի միքոցաւ (Հոնկ կոնկ. Վերածնու՛նդ) 

նուէրներ «Յուսաբերի» միքոցաւ (ԳաՀիրէ) 
Վսեյսյպաաիւ. Պ°դոս Նո՚Հպար փա շա\ 
Ն ո ւա դա ՀաՆդկսի Հասոյթ Տ^քթ. էմիրգեանի 

մի քո յա ւ (\>] OY\denCe-Ամերիկա) 

Տսքթ* Լ. Հա մ բարձումէ ան ի սարքած ն ուա գա Հան
դէսի Հասոյթր (ֆարիդ) 

Հանգանակութիւն կատարուած Պ* Նէ՚քրու֊գի 
կողմէ (ժընէվ) I 

Պ* €հաբրիէէ Նորատունկեան 
Գեր» Վար դան *0\ վրղ* Գաս պար եան ՆաՀ֊Ծուատ 

եանի միք ո ցաւ (Նի*֊՚Ե°րք) 

Հայ Յառաք դի մա սէր Երիա. Ըսկ» (Աղեքսանդրիա) 
ձրեգնոյի Հ Հայաստանեաց Առաքելական Եկողեց\ասէր 

Տիկնանց Ը%1լ.Վ Գեր. ՀաՀԷ Ծ* վրղ՝ միիցաւ 

2000 — 

20 — 

1647,03 

3000 — 

1300 — 

00 — 
-

M Mi3 

600 — 

2016 — 

1810 — 

727,30 

100 — 

109 — 

2960 — 

2011,10 

21943,40 
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1919 

6 Ապրիլ 

0 » 

2 S 8ուլիս 

2Տ I 
10 Սեպս,. 
24 Գեկա. 

1920 

30 Ց՚Նվ. 

20 Ապրիլ 
1 Մ այիս 
1 à 

ճան ապարՀա ծախք (կ. ՊոէսԻ" Փարիզ, բացի 
շոգե՛նաւի տոմսակէ) 

ՀիւանգապաՀի՛ն 
Տեղեկագրի ընդօրինակութիւն 
Հի ւան դա պա Հթն 
Երկու օտար բժիշէլներու տրուած վարձք 
Երթեեկ, ղրօշմաթուղթ և մանր ծախքեր 

Հիւանղապա Հին 

Մանր ծախքեր 
Մի՛նչև այժմս Հիւանդանոց վճարուած 

I 1919 Ապրիլ — '020 Մայիս 
1 Մայիս Պատրաստ դրամ 

Ֆր* սնդ. 

586.30 
20 — 

^10 — 
10 — 

600 — 
70 — 

10 — 
lo
is — 

7329 — 

13282,90 

21943,40 

կոմիտաս վրդ.ի իյնամ. Յանձ. ֆարիդի ճիւղին ԳանձապետուՀի 
15 Մա էիս 1920 

" ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԲԱԲԱՅԵԱՆ 

կոմիտաս վրդ.ի խնամ յանձ* Հրատարակելով իր Հաշուետուութիւնր, շնոր– 
Հակալութիւն կր յա/անէ բոլոր այն Հաստատութիւններուն և աղ դա յ իններուն 
որոնք պէտք եղած օժանգակութիւնր Հասցուցած են մեզ, և նկատի ունե
նալով վարդապետին Հ ի սան դո ւ թեան Համար նախատեսուած երկար տևողու– 
թիւնը, և կեանքի պայմաններուն օր ըստ օրէ աւելի սղութիւնր, կոչ կրնէ 
Հայ գեղարուեստի սիրողներուն և վարդապետին Համակրողներուն՛ որպէս զի 
նոր ճիգով մր կարելի րէէայ ապա Հովել ապագան։ 

13 Մայի U 

Փարիզ 
Կոմիտաս վրգ.ի Խնամատար Յանձնախումբի 

Փարիզի ճիւղի ՆախագաՀ 

M-Ո-ԱՄՇ. Ծ– ^ԱՐԴԱՊՒՏ 

Տօքթ. Լ* Համբարձումեանի սարքած Համերգի ընգՀանուր արդիւնքն 
եղած է 2703 ֆր*» որմէ ցարդ անգանձելի սնաց ած է 893 ֆր* չ վճարողներու 
ցանկը տրուած է մեզի։ 

Ամերիկայի <ձ ՝Բնառ յ> նուագախումբի կողմէ Պ* Գաս պար եան ի 
միի ցաւ 1919 օդոստ. 11ին Հասած է 243 ֆր\ 80 սն* յանուն կոմիտաս վրդ*ի 
չէք մը, որ ցարդ անգանձելի կը սնայ։ 
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄՈՍՏԻՋԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ 

ՈՐԲԵՐ 

՚ Բազմաշխատ ազգային գործիՀ Հան

գուցեալ Յարութիւնէ Սոստիէեանի յի– 

շատակր յարգելու Համար իր բարե– 

կաէէէւերր յանձնախումբ մր կազմած են 

նպատակ ունենալով Հան գուցե ալի ան

ուան Հայ որբեր պա Հեր Ի նկատ ի ու

նենալով սոյն ն սլա ա անի Հանրային բը– 

նոյթր» յանձնաէսումբր կր դիմէ րոլոր 

ա՛զգայնոց որ վւափաքողներր իրենց 

նուէրն երր ուղարկեն յանձնախումբի 

զանձապաՀ աիար Ն* Պ» ի ւլսլէն կե ան ի. 

17» Grâce ôhurch St. 
London E. C. Z. 

England 

Հ* 3* Դաշնակցութեան Փարիզի 

ընկերներն ու րնկերուՀիներր կը Հրա 

ւիրուին ընկերային Ը^Գ^* ժողովի 

երեքշաբթի գիշեր Հ. 3՛ Դ* րնթերցա– 

րանին մէջ։ 

ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՆՏԱՄՈՒՆԲ 

ԱԶԳ* ՏՕՆԻՆ ԱՌթԻՒ 

3 առա Լի կայ կիրակի 30 մայիս Փա* 

րիզի Հայ եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան 

նախաձեռնութեամբ գոՀ արան ական 

պա շա ա մունք սլիաի կա ա արուի Հայ 

եկեցւոյ մէ2_։ Պիաի պատարագէ եղիշէ 

Արքեպիսկոպոս ՛հուր եան։ 

Երղեցողութիւններր պիաի կա ա ար

ուին քառաձայն րնկերակցութեամբ եր* 

գեՀոնի։ 

ՓՈԽԱՆ ՆՈՒԷՐԻ 

Պ* Հ* Պասtjաճեան կր խնդրէ իր 

բարեկանՂւերէն որ իր քր*>2_ մօաաւոր 

ամուսնութեան առթիւ փոխան ծաղկե֊ 

փունջի նուէրներ ընեն Հայաստանի 

կարմիր խաէի Փարիզի մասնաճիւղին 

որուն գանձապաՀն է Տօքթ* ԱլչաՀ– 

վէրաի։ 

6» Place de l'Odéon. 

ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ 

Պոլսոյ Կալաթա Ս էրայի ՝%:• Լիսէէն 

շրջանաւարտ Պ* Տովսէփ Սա եփ ան եան 

4942ին, Փարիզ եկած էր* ե կր բնակէր 

ոիւ S աթլաս Ա կր պարապէր աղամանդ 

յդէլել"*– արՀեսաով, 4944 էն ի վեր լուր 

ւԿայ իրմէն։ Իր մասին աեղեկութիւն 

ունեցողներէն կր խնդրուի չուր դթՀ՚եչ 

խմբագրութեանս կամիր եղբօր Հասցէ– 
ին. 

M. Stépanian 

1101 Jonge St. 

Foronte ortaris 

Canada ՚աձ 

Պ* Հր անդ Դանիէլեան որ 4943 ին 

Փարիզ եկած է։ 

Իր մասին լուր ունեցողներէն կր 

խնդրուի լուր ut ալ խմբագրութեանս 

կամ Հեաեւեալ Հասցէին, 

Vahé Pirarian 

36, Spring Տէ* 

Whotinsvill inass. 

U. S. A. 

ԳՈՐԾ ԿԸ ՓՆՏՌԷ 

Պաաուաւոր Հայ երիտասարդ մր 

գործ կր փնտռէ գրա սենեակի ս կամ 

Հաստատութեան Ար մէք_* Համեստ պայ

մաններով։ 

Գի մել խ մր ա գր ո ւթեան։ 

— ^ՐՒՈՐԴ *^IL ՈՐ Էր ամբող^ րնտա– 

նիքր կորսնցուցած Է աքսորի Ա*Է2_» կր 

փափաքի Համեստ պայմաններով պաշ

տօն ստանցնել դրասենեակի ե կամ 

տան մր մէ$_* °րիորգր շրջանաւարտ է 

Պոլսոյ Գպրոցասէրի Վարժուհին ո g էն ։ 

գիտէ լաւ ֆրանսերէն, տաքթիլօկրաֆի 

ձեւագիտութիւն \ և կար։ 

Fonds A.R.A.M



340 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ 

Մ* Գարիպեան, Ս՛արսէ/լ 

Շ սոր Հակա ենք ձեր Համակրանքի 

աղնի ւ զգացումներուն ար տ այ այ տ ո ւ– 

թե ան ո Հա if ար։ ինչպէս յայտարարած 

ենք ար գէն, մենք կ ար Հա մարենք մեր 

անձին Հանգէպ եղած յարձակոււ/եերր, 

և որոշած ենք չպատասխանել անոնց։ 

բուք ալ գիաէք այգ անձնական յար՛ 

ձակոււ/սերուն նպաաակր։ II*ենք իրա

ւունք Հունինք ժո զո զուր գի օգաին յատ

կացուած a Վերածնունւլ ւ) ի ՀՀ երր արա– 

Սա զ ր ե լ անձ՛։ ական սլայքարներո Լ։ 

Կոիւ րներււ տրամագրոլթիւն եր֊ 

րէք չուն ինք, ե ար գէն կոիւ ընելու Հա

մար պէտք է երկու Հոգի րլլ՚սլ։ 

« Եր ձագ անգ Փարիզի ոն թոզ շար ո Լ֊ 

I ակկ գրել ինչ որ ուգէ։ Մենք րսինք 

և կ րսենք թէ՝ պայքարր և կռիւը օգ– 

ռակար է այն ատեն միայն» երր ան

կից կ Օ գա ո ւի ժոդովու րզր՝, ազզր։ 

Պատուաւոր մարզիկ միայն գիտեն 

ասիկա, և ատոր Հակաոակ չես շարժիր։ 

ՍՏԱՑԱՆ* 

«ԳՈՅԱՄԱՐՏ» Քաղաքական և Հա– 

սարա կական իզմիրեան սլարրերաթեր– 

թր շաՀեկան և ճոիս րո վան գա կութ՚եամր։ 

Տարողութիւն կր մաղթենք մեր 

պաշտօնակցին։ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ 

֊Դ 3* Սարր֊*հույումւՀեան 

S էրպ ա սլ եան 

Մրսլ անե ան 

Նեեո ո Լ զեան 

r. Հալէաե ան 

Վ. Մ արտ իրսսեան 

Տէր ՕՀանեան 

Ս՛ Փափազեա՚Ա 

Նա րոյ եան 

Ա, Ն էմերճի պաշեան 

իրա պ աք եան 

ճիւ֊Հէր եան 

Փարիզ 

ժրնէվ 

» 
Սէնթիմիէ 

Փարիզ 

Մ արսէյլ 

Հարրար 

Նիօր(ֆրնս 

Փարիզ 

ՄՕՏ ՕՐԷՆ ԼՈՅՍ ԿԸ ՏԵՍՆԷ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷԶ 

թԱՏԵՐԱԿԱՆ—ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ 

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԱԱՍԱԳհՐ 

.«՚ւքբազփրՆեր՛ ԱՐՍե՚Ն-ԵՐԿԱԹ եհ Ա. 5էԱՆ ԱՆ ԵԱՆ 

Z|>ատւււ|»ւս1{ա.Թ[ււ.1ւ եւ. Տււ|ազ.ք)ք|ւ.Թիւ.1ւ վ_ԷՐՍ.ԾՆՈԻՆԴի 

Ապահովուած է կարող գրողներու տեւական աշխատակցութիւնը 

Տարեկան բաժնեգինն է՝ 30 ֆրանք 
Վեցամսեայ* 20 >) 
Հատը 3 y> 

՛Հայ րեմն ը պիտի ունենալ թատերական մատենաշար մը որ պիտի 
տայ Հա/երՀն ե թարգմանուած արժէքաւոր գործեր։ 

((Հա( Բեմիր պիտի բլլալ Հայ տզզային թատրոնին աոաջին է արտա
յայտութիւնը, որուն շու֊բ£ պիտի գան բոլորուիլ ամէն անոնք որոնց նպա՛ 
տաէլն է նոր ե ամրակուռ Հիմերու է/րաք Դ^^Լ ^ ա յ բեմական արուեստն 
ու գրականութիւնը » 

Տ*Աօրէ1ւ—խմբագիր՛ ||ՏՕՔԹ. Լ– ձԱՄԲԱՐՏՈԻՄԷԱՆ 

Imprimerie Spécial du « YERADZENQUNT* La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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ՎԵՐԱԾ1>ՈԻՆԴ 
Հրատարակուի ամէՀհ շաբաթ 

Բաժանորդագինն Է ամէն երկրի Համար տարեկան ՑՕ ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 
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ա ա ւ ա ւ , ա ա ս տ ո ւ ն է 
ՕԱԿԻնԱՐ ԵՒ ՀԱՄ ԲԱՐՁՈՒՄ ՍԱՆ Լ1Կ. 

(ՎԵՐԱՊԱՀՈհԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ) 

Maison u? Շօաաշո՚շ Arménicnut* 

17 R u e d e l'Echiquier Paris (ii)m9) . 

Telepli. Louvre 10— 

Այս Հ ա աո ատ ո ւ. թի ւ1ւ ր քաջալերուած՛ իր գտած՛ ըե զ t: ւ ն ել ո ւթեն 1Հն և 

oé աու֊ահ նորանոր ոյժերով ու. փորձառու, գործ ակցութեամր,սլ ա արա ս ա 

է կատարելու, ամեն կողմէ իրեն հղած առեւտրական յանձնարարուիքիւհներ, 

խղճա մ ի m և փութկոտ գործունէուիքեամր։ 

կր կատարէ յանՏԼնարարռլթիլններ, ներածում, արտածու մ Լ ասել– 

արական ամեն կար էլի գործառնութիւնէ 

կր գրկէ նմոյշներ ու. կր ա ա տասի» ան է առեւտրական Հարցերու։ 

ւ^նկԼրակզութեան ղրաժատունն է. 

Comptoir National d'Escompté de Paris 
սկա տի ո tfh են ալ ո վ Եւրոպական Հրապարակէ արդի վիճակով աո այժմ 

ստասաւու ռ և է յանձնարարութիւն չենք կատարեր առանց փոխարժէքր 

Գործի Համար Փարիզ զալ ուզող մեր Հայրենակիցները լաւ կ ՐԱայ որ ան 

զյամ մը խորՀրգակցին մեզ Հետ։ 

4 * 
1 L w m i i i ' V n » ա ա \ 

ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ Եհ ԳՈՐԾԻ-ՐՆԵՐՈՎ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ է ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱՆԽԱՏԱՆ՚Ի 

եԻ ԳՈՒՆԱՒՈՐ 
Գրքեր» պրօշիւրներ,{ թերթեր, քարտէսներէ նամակագլուխ, շրշա» 

ր երական յ ստացագիր. Հաշուեցոյց, ա քցաքարտ, առեարական թուղթեր, 

մաՀաւլղներ և Հարսանեկան Հրաւիրազիրներ, տետրաէլներ > սլաՀարան ծա» 

սուցազրեր են, 1ւն.. 

Արտա սա Հմանէն եղա ծլ ան ձնարարութ իւններ կ ՚ընզունուինէ խնամուած 

աշխատութիւն,, ղ իւր ա մատչելի ղիներ0 Հ%փութկոտ առաքում, պատուաւք 

զո ր ծ առնութիւնէ Ո ե Է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի լ անցնելէ օէհՀաղ 
բա զգա տել մօր աշխատանքին էւ գիներուն Հետտ 
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UQUCT C A V A ււ ERI il 
VIOUETTÊ CAÙU50' 

K D.03E NOMMA VA Ո Ո A 
©LE BAISER SUPRÊME. 
BOUQUET MONNA VANNA* 

MAGNATIC etccMM ĵi! 

• 

« M Ï F U M E C L I E MQMMÀfkVAIiNA ipSwo^ItlÙiuY. " IfifefQtffc BOrghèse. 

//Հւ Հրատարակուի ամէն շարաթ 

pus մա՛ն որ գա գի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի դամար աարե1լան ՏՕ ֆրանք 

Ամերի՛կայի համար & տոլար 

ԲԱ8ԱՐԶԱԿԱՊԿՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ ե ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէ՛նի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 
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Օ Ր ս ա ո Ւ ա 
Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ ք 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԷԻ ՝ԲԱ%ԱՔԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, ՛հ՛ ՏԱՐԻ 

&Իէ՝ 22 S 8ՈԻՆԻՍ 1920 

ԽՄ Բ Ա Գ Ր Ա կ Ա Ն 

Մ Ե Ր Հ11ԻԱՏ1*Ը 
Երկու, աարի ա՛նոան այն օրերէն ՝ երր Հայ ժողովուրդի ղաւակներր, յադ*՛ 

թապանծօրէն Ա*ասի սի գագաթին լղար դեցին Հայ դրօշակը։ 
Հաւատացած՛ էթն անոնք և կը շարունակենք հաւատար թէ կանգուն 

սլիաի սնայ այգ դրօշակը ե անխորտակելի, իրր խորՀրգանիշ Հայ արիւնի 
անսպառ ղոՀար եր ութ եան ։ 

ինչո՛՛ւ այդ Հաւատքը չը տիրէ նաև Հայ ժողովուրդի այն ղաւյո1լներուն 
մէ2՛ որ կը գանուին Հայրենիքէն դուրս՝օտար Հորիզոններու տակ* ՈրովՀետե. 
տարօրինապէս ապշեցուցիչ գրութիւն մը կր տիրէ մեր մէք։ Հեռադիրներս ու 
թերթերը չեմ գիտեր ի՛նչ աղբ իւր է կամ միջոցէ ներ շնչուած լսւր ժը կսւ– տան, 
թէ այս ինչ կամ այն թնէ րանակր սկսեր է յարձակիլ Հայաստանի վրայ, թէ 
Հայերր սպառնալիքի տակ են, կամ թէ֊՝ Հայ բանակը պա շար ուեր է, և կամ 
այլ նման լուրեր^ ՚ որոնք իսկոյն կը Հասցնեն մեզի այն եզրակացութեան* թէ 
ալ լննցանք, կործանեցանք, Հայ ու Հայաստան չՏնաց, մե՜ ղք* ափսո՜ս*** ե 
աՀա, յուսաՀատութիւն ե տխրութիւն։ 

Յաջորդ օրր լրագիրներր կյը ծանուցանեն* թէ այս թնչ կամ այն թնչ պե
տութիւնր մտադրութիւն ունի Հայաստանի Հոգատարութիւնը* ստանձնելու» 
կամ թէ %ախազ՚"Հ Ուիլսըն առաջարկած է ծերակոյտին որ Ամերիկա ընդունի 
Հայասաանի Հոգատարութիւնը* ե այս կարգի լուրեր իրաւ կամ սուտ* իս՝» 
կոյն կը խան դա վառեն մեզի» իրար կ անցնինք* կ՚ուրախանանք» ցնծութեան 
տօներ կը սարքենք» կեցցէ՜ Հայաստան» ալ փրկուեցանք» ա զատուեցանք»**։ 
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Օր մը վերֆ այդ PalnP լռէ~րերր կը Հերքռւին, ե. մենք , կր ան անք ապշած՛ 
ու դարձեալ յուսարեկ։ 

ինչո՞ւ.։ ՈրովՀետև, Հաւատքն Է որ կը պակսի մեզի։ 

Հաւատքը՝ թէ օտարներին չկայ յոյս, թէ մենք ենք տէրը մեր ճակա՛

տագրին և. մենք մեր սեփական միջոցներով միայն պիաի կրնանք փրկուիլ։ 

Հաւատքը՝ թէ ինչ որ ալ ըլլան Հայաստանի թշնամիներուն խաղերն 

ու դաւադրութիւնն երր, Հայ Հերոսական ր ան ակր ունինք պատնէշին վրալ 

որ անվեՀերօրփա կր գիմագրէ այգ բոլորին։ 

կը պակսի վերջապէս Հաւատքը, թէ Հայ ժողովուրդի իւրաքանչիւր, 

ան Հատի գոՀողութեանց րաժինի միացումով Հրաչքներ կրնանք գործ՛ել մենք 

ե կը Հասնինք. այն երջանիկ օրուան, երր՝ ոչ տխուր լուրերն կր յուսաՀատե֊ 

ցնեն մեզի ե ոչ ալ ուրախ լուրերը կը խանդա վառեն։ 

Պիտի ուրախանանք ու պիտի Հրճուինք մեր իսկ տարած յաղթանակներով ե 

Հայաստանի վերածաղկման ծ՜իլերուն ի տես» պիտի տխրինք ու ցաւինք մեր 

ուժերուն ե արժէքներուն կորուստին Համար։ \?/''>*'-

Հաւատքը պիաի ըլլայ մեր միակ գօրավիգը և այդ ՄԵՐ ՀԱՒԱՏՔէԻԼ 
պիտի Հասն ինք իտէալին։] 

՚—Սիրու՛ն Հաւաքեր, ի՛նչո՛՞ւ կուլա ք, 
Ս այրերն ասիս աաարակներուձ» 
—Ւ՞նչպէս չլանք» ձագերս թ՜ռան» 
Ելա՛ն » թ՜ո ան օ առար աշխար £ ։ 
—Ա՛խ» ձեր ձագե՛ր նորէն կուգան* 
՛հոլք բախաաւոր սիրուն Հալքե՛ր» 
Ս*եր ձագերը բոնին» աարան, 
՛Տան դին ասեր» Վառին սներ. 
Կարի՛ն գերան» ամա՛ն» ամա՛ն* 
Երնէկ ձեզի» ակն ու աղբիւր» 
Սրաի մրմուռ որ չէք աեսեր* 
$Ւէ աեսնէիք սրաի մրմուռ» 
Կա կուրն այ ին Հեր գոՀար աչքեր։ 
Աշխար Հն՝ արեւ» մենք մէ£_լլ՝ սև* 
Ս եր սրաերր Բո& Կա մխան* 
Երնէկ նրա՛ն մայր չի ե՛զեր» 
Ցաւ չի քաշեր, ամա՛՛ն—ամա՛ն* 
Անուշ ՛որ դիք» քար լին էինք» 

ամա՛ն» ամա՛ն» 
Զեդի աեդակ քար բերէինք աման» 

աման» 
Նշխուն րարոա չ * ան էինք » ամա ՚ն, 

ամա՛ն։ 

ԱՒ* ՒԱՍէճԱԿեԱՆ 
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կեռասենիներու. աշխաբՀ ն է իմ Հայրենիքս, Հոն ուր սե լեռներն այն՛
քա՜ն մօտիկ են կա պո յա երկնքին։ Հեռաւոր գիշերին մէք լուսնկափայլ թա– 
փ ան g կութ իւն մր կ՚ողողէ անոր այգիները որսեք մուշկ և ծ՛ոթոր կը բուրենք 

Հո՛ն է օրօրուած մանկութեանս քաղցրութիւնը ե պատանեկութեանս, 
մելամաղձիկ երազները Հիւսուած են անոր արևին ոսկեվառ ապրշումէն ։ 

կեռասենիներու աշխարՀն է իմ Հայրենիքս, Հոն ուր ծաղկատի Հարս» 
ներր ոոկիով ու գիշերով խեղղուած գլուխներ ունին, և խորունկ աչքեր ուր 
*(իշար կախարդանք մըն է*** 

Յիշատակիս ամենակարմիր ծաղիկն անոր պարտէզներէն քաղեցի ՝ 
զարդարելու Համար սրտիս մռայլ խորանը» և երազիս ամենաիսնկարոլր վարէ 
գը անոր վարդենիներուն վրայ թառա մեց աւ*.+ 

Բայց ես անոր գարունը կ՛երազեմ։ ԱՀնոր դալարագեղ պսակները ճակա
տիս չի կապած՝ ես ուխտաւորն եղայ տխրութեան մեՀեաններուն*** 

էս անոր կեռասենիներուն ստուերին մէք ամբողք արև մր» ամբոզք 
կեանքի մը ժպիտը, ամբոզք սիրոյ մը երգր, ամբողք երազի մը գեղեցկութիւնը 
մոռցած էի*** ՚ . » 

Անոր քրքմաՀոտ ծաղկոցներուն ոսկեթև մեղուն իր փեթակը լքա՛ծ է 
այսօր» և ժայռերու կամ ծառերու վէրքթկ մէք կը Հաւաքէ գարնան լոյսը 
րիւրեղեայ կաթիլներով**» 

; էս անոր կեռասենիներուն երգր յիշելով կ ՛արտասուեմ։ 

Աւօտին շաղը կը թրքէր այն ատեն կոյս աղջիկներու մարանին պէս մա
քուր ծաղիկները՝ որոնց շափրակներուն մէք թիթեռնի !լե երր կ՚արթննային, 
և %որ Հարսներուն ձայնը կը Հնչէր էծլվլուն ծիծաղկոտ ազրիւրին Հետ։ 

Անոնց ոսկիով ու գիշերով խեղդուած մառերուն մէք արևը կը ՀրդեՀ– 
ուէր զանակներով ծիրանի, և անոնց աչքերուն մէք ան սա Հման ՝ ուր վիշտը 
կախարդանք մըն է գեռ իմ Հոգիիս Համար, ցայգալոյսին Հա մրոյ րը կ՚արտաս՛
ուէր ժպտագի՜ն*** էւ ծաոէ ծառ» ծաղիկէ ծաղիկ, թիթեռնի1լներու անտե՛
սանելի երամի մըն ման Հոլաթև» կ՚անցնէր թեւասլացիկ և օդայածիկ անոնց 
երդը թրթռուն որ լոյ սին Հետ խառնուած՝ արևին շուրք ոլրուած ապրշումէ 
կարժի մը պէս. կը թելատուէր։ ,գ^ք) 

Աղրիւ֊րներր կախարդական էրն այն օրերուն, որովՀետև աստեղազարդ 
մերկութեամբ ոգիներ արևին առաքին ճառագայթներին վախնալով՝ անոնց 
բիւրեղին խորունկ սիրար կր փնտռէի՛ն թագցնելու Համար իրենց ամօթխածու
թիւնդ 

Ոգիներր Հարսներուն սիրահարուած էին այն ատեն, և գիշերները կու– 
գային անոնց Հեշտավառ ծաղիկները քաղել կեանքի մեՀեաններուն Համար 
դրասանգելու* 
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Արշալոյսին Հետ կր փախչէին անոնք ա ան ելով իրենց խորՀըդագեղ 
էութեան մէ$ գեղեցիկ ջերմութիւնը ծ՜աղկատի մարմիններուն վարդերուն ման 
թալկաց ահ՝ երիտասարդ կուրծ՛քերու տակ*,* 

Ոդիներր սիրահարուած էին Հարսներուն* և Հարսները գիտէինաղրիւր– 
ն եր ուն կախաբդանքր սիրել–։ 

Ականակիտ քուրր ծաղի1լներուն վրայ կր թափուէր ժպտագին ու խայ
տալից* ինչպէս մարմինը չքնաղ ու զուա՜րթ աղջկան որ իր գեղեցկութիւնը 
ցոլացած կր տեսնէ ի՛ր իսկ աչքերուն, . ի՛ր իսկ մերկութեան, ի՛ր իսկ սար» 
ս ուռներուն մէջ... 

նոր Հարսներր պար կը բռնէին կեռասենիներուն տակ, երր այգիներէն 
քաղաք կ՚իջնէին փեսաները։ Ծաղիզներով կը պսակուէին անոնք, Հինայ ուած 
մատներով այդ աղումր ազֆիէլներր, ե. Գեղեցկութիւնն իր անսա.Հման թէւե" 
րով՝ րոցավաո տարփ արքի մէք գրկած՜ էր իմ Հայրենիքս ամբողջ... 

Հին օրերու զրոյըր " */ պիտի գայ վերստին պատմելու նոր կեանքին»** 
Ո?վ պիտի Հիւսէ արևին շողերէն Հէքեաթը ոսկեզօծ.** Ո*վ պիտի լեցնէ Աղ– 
րիւրին կախարդանքէն Գեղեցկութեան սափորները մարմարեայ՝Սիրոյ րագին-
ներուն Համար*** 

կեռասենիները ՛զարդարուած՛ են կարկեՀանի, սաթի, և JUiklfuPb փուն– 
քերով։ Բայց ո՛՛ւր են Հարսները, ո*ւր՛ են աղրիւրները որոնք 4աոո 

մթաս տուեր արա Հետն եր ու կարմիր խիճերուն վրա լ կը թափեն իրենց 
սրտին արտասուքը մարգարիտ*.* Ո՛՛ւր են ծ՛իծ՛աղներն ու ծ՛ափերը* ո՞ւր են 
պարերը լուսաշրֆիկ ե զանոնք բռնող կոյսերը գեզաՀմալ.** 

փրքուեներուն վրայ մեղուն չի թառիր, և թիթեռնիկը եղիճներուն մէջ 
թևամփոփ կը մեռնի*.. ՀհՀ <M*§ 

Վախ, Հին օրերու Հէքեաթը Հիւսող ձեռքերը վարդամատ ի կ Հո՛ղ են 
դարձեր... 

Վա՛խ* էին սէրերու Հէքեաթը երգող շրթունքները կարմիր շատոնց 
արդէն փակուեր են զարն ան րոլոր մեխակներուն և նուռի ծ աղի 1լն եր ուն Հետ*** 
Վա՛խ, Հին պարերը դարձող ոտիկներն ալապաստրէ դետն էն սլացեր են առ 
յաւէտ» և Հիմա կը թափառին մաՀուան անծ՜անօթ ու խաւար Հովիտներուն 

Սո՛ւտ է, սո՛ւտ է որ ծ՜աղկած՛ ըլլան կեռասենիները Հեռաւոր քաղաքիս 
մէջ ուր մանկութիւնս անցուցի մինչև պատանեկութեանս երազները մելա
մաղձիկ։ Սո՛ւտ է որ աղրիւրները վերստին երգած՝ րԱան արծաթ ո ռոք լուսրն– 
կայով, ու Նազիկներու Հետ զիրկ գրկի ՝ Mtp"J "Գւ^^րը կանչած։ քնացո՛ղ քսա
ցս զ աղուո՜ր Հարսներուն**,* 

Ես տարա շխարՀի այգիներէն անցայ |՛և տեսայ կեռասենին երր բոլոր 
որոնց տակ աղջիկները կը պար էին կապոյտ լուսաշող պարեգօտներ Հագած՝ 
և իրենց մաղերր զեփիւռին գգուանքներովն մէջ...Բայց անոնցմէ ո՛չ մէկը, ո՛չ 
մէկը նման էր Հայրենիքիս կեռասենիին որուն ճ իւղերը նազանքով օրօրուն 
ծ՛աղիկ Հասակներու պէս կը գրկուէին խնկաբոյր սիւգին Հետ։ Ո*չ "%կը» 19 i_ 
ժէկր օտաբուՀիներէն կը նմանէր քաղաքիս Հարսեբուն որոնց ծանրագան
գուր մազերը ոսկիով ու գիշերով խեղդուած՜ իմ սիրտս կը պատանքեն այսօր*..։ 

•u*p|i|| ԱՐՍՒՆ-եՐԿԱԹ 
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34Տ 

ինծի ԿԱ ԿասԼէ ձայն մր անծանօթ 

Անյայտ ու Հեռու մշուշ ծովերէն; 

կր կանչէ անվերի շեշտով մը թ աղե ոտ՝ 

Ինչպէս տան Լուահ Հոգին տրտմօրէն,*. 

՛Ու ամէն վայրկեան ու. ամէն րոպէ* 

Երր քաշուած սենեակս յար աղմուկ կեանքէն 

Երազ կը տեսնեմ* ձայն մը կը կանչէ 

ինձ գէսքի իր կողմ ծովերու խոր էն».. 

Ու կէՀ սիրեմ ես մնա Է միշտ այդպէս 

Անձնատուր անվերԼ անծանօթ կոչին. 

S աւէտ Հմայուած ու յաւէտ անտես»՛ 

Անյայտ ուղիով ինձ կանչող ձայնին*»* 

Ւզ<Գր ԱՆՏՈՆ-ԿԱՏեԼ 

ԵՐԿՕԻ ԿՈԶ ՀԱՑ ՀՈ՚ԼԱԳՈՐԾ՚նԵՐՈԻՆ 

Հ, Հ. Երկրագործական նախարար Պ. Ս* Վրաս եան Հետեւեալ երկու կոչերը 

ուղղած է Հայ Հողագործներուն* վարուցանքի և բամպակի մշակութեան Համար՛– 

վձաղաքացինե ՛ր, 

Հայաստան այսօր ապրում է գլխաւորապէս Ամերիկայի Հացովt 

Ամերիկայի գերագոյն ներկայացուցիչ գնգ. Հասքէ[Ը Հայաստանի կա

ռավարութեան Հեռագրել է ամերիկեան կառավարութեան պաշտօնական որո» 

շումը, թէ «օգոստոսից սկսած՛ Հայաստանին այլեւս ալիւր ուղարկելու չէէ* 

Մինչեւ յեղափոխութիւն՝ Հայաստանի Հացի խոշոր մասը գալիս Էր 

քիուսաստանից, այժմ մեր Հացր ստանում ենք Ամերիկայից։ Օգոստոս ամսից 

սկսած ոչ (հուսա ս տան ի g Հաց կ՛ունենանք* ոչ ա մերի կայ ից, 

Հայաստանը պէտք է սեփական Հացով րա լականան այ t 

Այս նշանակում է» որ Հայաստանում պէտք է այնքան Հա g աՀա տիկ 

ցանուի* որ ղրսի ալիւրին կարիք չլինի։ Այս նշանակում է* որ Հայաստանի 

մշակելի Հոգերը չպէտք է խոպան թողնուեն։ 

քաղաքացիներ» ձեր ապագան ձեր ձեռքին է» այժմ միայն ձեզանից է 

կաթուած՝ սո՛վ պիտի լի՛նի եկող տարի Հայաստանում, թէ առատութիւն։ 

կառավարութիւնն իր կողմիս ամին Հնարաւոր մի քոց գործ է գնում 
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ժողովուրդիս սերմացու և լծկան տալու Համար։ էն չ որ Հնարաւոր է տրւոոմ 
է։ Բայց չպէտք է մոմնաք որ միայն կառավարական ուժերը բաւական չեն 
մեծ՝ կարիքին գոՀացում տալու Համար, Հասարակութիւնն ինքը պէտք է աշ
խատէ։ Սերմանման գործը պ է m ք է դ ա ռն ա յ Հ ա մ ա ժ ո ղ^ո– 
վ ր ր դ ա կ ան գործ՝։ 

ք^է՚գէ^ պս*աերադմի ժամանակ իւրաքանչիւր քաղաքացի ոտքի է ել
նում պաշտպանելու Համար իր կեանքն ու Հայրենիքի ապա Հո վոլթի ւնը, այն
պէս և այսօր ամէն ան Հատ պարտաւոր է ցանել ինչ որ կարող է։ Դրանից, 
է կախուած մեր փրկութիւնը։ 

8անեցէ՝ք ՀացաՀատիէլներ։ 
ՏանեցԷ ք բանջարանոցային բոլ սեր։ 
Տանեցէ ք բամպակ։ 

Զանեցէ՛ք, ինչ որ կարող էք։ ՛Շատ ցանեցէ՛ք։ 

՝Բաղաքացինե ՛ր։ 

Գիտէք արդէն որ պարլամէնտը Հեր ցրել է 1920 թ* բերքից սկսած՝ բամ 
պակի մենաշնորՀի օրէնքը։ 

Գիտէք նաեւ Հայաստանի Հարստութեան գլխաւոր աղրիւրներից մէկն 
էլ բամպակ։ է։ Ար տ ասա Հ մանից մեգ Համար կենսական անՀրաժեշտութիւն 
ունեցող ապրանքներ բերելու եւ մեր գրամի արժէքը բարձրացնելու Համար 
անՀրաժեշտ է շատ բամպակ ցանել։։ 

ք^նչքան շատ բամպակ ունենաք, այնքան մեր ապրուստը աժան կը լի
նի։ Բամպակը Հայաստանի Համար Հացի չափ կարեւոր է։ չՏճ 

Հաց, երկրագործ՛ական մեքենաներ ու գործիքներ, կօշիկ» ման ի ֆակտու
րա, դեղօրայք, շաքար, վաղօններ, աւտոմօպիլ, ամէն բան կ ունենանք* եթէ 

նենանք բամպակ։ 
Աւս գիտակցութեամբ է, որ կառավարութիւնը որոշել է ՀՀ ամէն կերպ 

օժանդակել բամպակ ցանողներ յան։ 
Օժանդակել սերմացուով, դրամով եւ, ըստ կարելւոյն ալիւրով։ 
կառավարութիւնն առ այժմ յատկացրել է տասը միլիոն րուբլի րամ– 

պաղ ա գործին օգնելու նպատակով։ 
Գիւղատնտեսութեան ե պետական դոյքերու նախարարութիւնը մշա

կի լ է Հետեւեալ պայմանները։ 

ՊԱՑՄԱՆՆծԻ ք 

ԲԱՄՊԱԿԱԳՈՐԾՆԵՐԻՆ ՏԱԼԻ-Բ ՕԺԱՆԳԱԿՈհԹԵԱՆ 
1. Բամպակ ցանռղներին արւռւմ է կառավարական օժանդակութիւն 

սերձնացուով, ալիւրով, դրամով։ 
2 ՍերԱնացուն վերաղարձւում է սերմնացուով։ 
3 իւրաքանչիւր գեսեաաենին արւռւմ է 2Տ,000 րուբլի, ե քաղՀանից 

**ո*սծ՝, մշակներին ալիւր։ 

I 
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A Գրամի ե ալիւրի փոխարժէքը վերադարձնում է մինչեւ 1021 թ* փետ* 
Z? ԴԸամով կամ, փոխադարձ Համաձայնութեամբ բամպակով։ 

5 Բամպակի վաճառքր Հայաստանի ներքին շուկայում ազատ Է, ար*» 
տ աՀ անութ իւն ր կատարւում Է անպայման ապրանքափոխանակութեան սկյըզ* 

. բուն քով։ 

6 Օժանդակութիւն տ բլում Է թէ Համայնքներին, թէ բն կերութիւնն ե՛
րթն և թէ ան Հա տներ թե։ 

7 Դ՛րամական օժանդակութեան մի մասը կարող է տրուել ցանելուս 
առաք, միւս մասը յետոյէ– 

՚դ. 8 Օժանդակութիւն տ բլում Է ան միք ա պէս նախարարութիւնից, եւ գա
ւառական ու քաղաքային ինքնավարԱլթիւնների. կամ որտեղ կայ, մանր վար» 
կի ընկեր ութի ւնն երի միքոցդվ՛ 

0 Գրամ եւ ալիւր ստացողը գրաւոր երաշխաւորութիւն է տալիս» որ 
ստացած ր կը գոբծագրի իր նպատակքն* և ստացած՛ի Համար պատասխանա
տու է իր ամ բողք ունեցած քով ինչպէս նաեւ իր ունեցած ցանքսի բերքով։ 

10 Օժանդակութիւն ստանալո՛ւ Համար պէտք է ներկայացնել եր աղ՛ 
խաւոբող վկայական կոմիտէից, կամ քաղաքական ու գաւառական թնքնա– 

• վարութեան (զեմստւօ) վարչհւթ իւնից, կամ զի ւղա տնտես ական նախարարու
թեան ներկայացուցիչ։ Ան Հատ Ատացովներր այս բոլոր երա շխաւորութիւննե– 
րի փոխարէ՜ն կարող են գրաւ դնել իրենց ստացուածքը* Համապատասխան 
նոտարիալ թուղթ ներկա լացնելով։ 

11 Ալիւր եւ գրամի երկրորդ մասը ստւսեալու րամար պէտքէ է ներ
կայացնել յօդ* 10 ում յիղուած Հիտնաբկութիւններից վկայական, թէ այս 
թնչ տեղ ե ա լ ս ք ան գ ե ս ե ա տ ին բամպակ ցանած ունի։ 

12 Օժանդակութիւն ստացողը եււ վերի պայմանները չկատարողը կեն– 
թարկուի օրինական պատասխանատուութեան։ 

՚Բաղաքացինկ՚ր, 
՛Նախարարութիւնս ըստ ամենայնի րնղառաք է գնացել բամպակ ցա

նողն երթն ե իր կազմած պայմաններով տալիս է ամին դիւրութիւն։ Ա՛ն ում 
կ, որ դուք, իբրեւ գիտակից քաղաքացիներ, թէ սեփական եւ թէ պետական 
եւ թէ շաՀր աչքի առաք ունենալով շատ ցանէք։ 

Որքան շատ բամպակ ցանէք այս տաբի, այնքան կուշտ ե Հարուստ/ 
կր լթնէք դուք ե. այնքան Հարուստ կը լթնի պետութիւնը։ 

Գիւղատնտես՛ական և պետական Գոյքեբի նախարար1 

Ա. ՛ԼՐԱՑ ԵԱՆ 

• H H 

I 

Fonds A.R.A.M



348 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ՊԱԳՈԻՊԱ8Ի m mmmmm 
• 3 & 

Պագուպայի Հայ փախստական կօմիտէի կատարած ա մեն ավերքին վխ 
ճակագրութեամբ ներկայիս Պագուպայի մէ9 կան 1Ց760 Հայեր, որոնք եկած 
են առաւելարաբ Վասսլոլրականէն, յետոյ Ա ալմաստին, Ուրմիէն, Աօլղուզէն 
և Մօսսւլի տաբագրութիւններէն։ Այս քէմրի բնակցութեան մեծամասնու՛ 
թի^նը սակայն կը կազմեն դարձեալ Ս ալմաստ էն և Ուրմիէն ՛յէ եկած ասորի՛ 
ները, որոնց թիւն Հայերու թուին Հետ միասին Հաշուելով մօտ 400Q0 կը 
Հաշւուիէ 

Պագուպայի ամբողջ այս քէմբը վրանաքաղաք կամ սպիտակ քաղաք 
անունով կոչուած է սոր Հայերուն մէջ ե. իրապէս ընդարձակ Հարթ տարա
ծ՛ութեան մը վրայ Հաստատուած՝ 4000 ի չափ վրանները Հեռուէն սպիտակ 
բուրգերու նման Հա մա Հաւասար Հեռաւորութեամբ ու կարգով շարուած՝ տե
սակ մր Հիացում առթող ներ դաշնակութեամբ մը կը տպաւոր ե՛ս մասնաւորա -
պէս աոաջին այցելողը։ 

Պաղատտէն 30 քիլ°ժէթր Հեռաւորութեամբ Պաքուպա գիւղաքաղաքի 
նարնջի ու լիմոնի խիտ ծառաստաններով դիմաց, Տիալա գետին մէկ ափին 
անծայրածիր՝ ընդարձակ դաշաագետնի մը վրա/ պատմազան դիւցազնութե
նէ մը յե՛տոյ եթէ կարելի է ըսել ՚ իր ժամանակաւոր Հանգիստը Անգ լ* կառա
վարութեան անմիջական խնամքին ներք եւ. եկաւ առնելու Հայ մարտիրո
սութենէն, Հայ Հերոսութենէն, Հայ չարչարանքէն Հաւասարապէս իր բաժի
նը րարերախաու թիամր ե դժբախտութեամբ ստացած՝ մասնաւորա պէս Վաս– 
պուրականի ժողովուրդը, ան առաջին բնակիչներէն եղած է այս շրջողն քա
ղաքին, Հոն Հա տա տուելով 1018 օգսւո. ամսուան կէս եր էն սկսեալ։ 

Տեղը չէ սակայն նկարագրել Լւ բացատրել Հոս այս ժողովրդի կատարած՝ 
Հերոսութիւնը և գերը մեր ազատագրական շարժման ընթացքին սկզբէն մին՝ 
չեւ մեր օրերը՛ Ժամանակի ընթացքին երր այս տեսակ մը թմրածութենէն 
արթննանք, այն ատեն երկ՛ար, երկ՛ար պատմելու, նկարագրելու ժամանակ 
պիտի ունենանք։ Հետաքրքրական սակայն այս ժողորրգի այդքան տարա՛՛ 
Նութիւսներ չափելէն, ան Հաւասար պայքարները մղելէն, լեռն եր ու ծերպե՛ 
րէն,, ձիւնապատ սարերու, թաց խրախներու, փշալից ու աւազուտ ամա՛ 
լութիւններ օրն ի բուն, ամիսներով» անդուլ անդադար, ոտաբոպիկ, մերկ ու 
անօթի կռուելով ու յաղթելով, զոՀելով ու ղոՀուելով Պագուպա, Ա՚իջագետքի 
ալս աննշան մէկ անկիւնր Հասնելով ներկայիս ունեցած՝ կեանքն է, ան 
ժխտուՅե է անցեալի իր ունեցած կեանքին ան Հակասութիւնն է երէկ՛ 
ուան ե այսօրուայ իր թռիչներուն։ Երէկ գ(*"ՔԸ ձեռին ազատ անկաշկանդ 
իր Հայրենի լեռներու վրայ, անմերձենալի սարալանջեր, կողքին վէս ու յաղ՛ 
թական կեցուածքով, այսօր վրանի մը տակ կծկտած, նպաստաւորւողի 
կախեալ վիճակին ենթակայ, ձեռքերն ծալլած, ձեռն երեց ութի ւեբ աոժամա 
նաև մէկդի թողած՛է եթէ տան, կ՚ուտէ եթէ ոչ կ սպասէ իր վախճանին, 
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այս գրութեան մէք դարձեալ կ՛սպա սէ, կը յուսայ և որ գլխաւորն է կո Հա
ւատայ իր տառապանքի վեՀ ութ եան և օր մր չէ օր մը փառաւոր արդիւն
քին» որուն մէկ մասը արդին իսկ այսօր սկիզր առած. է Արարատեան ղաշ» 
տէ՚ե մէք. Մասի սի դալարագեղ փէշերուն տակ* Հայ կառավարութեամբ» 
Հայ դատարանով, Հայ բանակով պսա կա զարդուած։ էքլ օրն ի բուն այս 
Հերոս ժողովուրդը սրտատրոփ կ՛ սպասէ այն աւետաբեր լուրթն, որով իրեն 
Հայրենադարձը պիտի ծանուցուի։ Հայրենի՛ք ինչքան աւերակ ու , ամայի 
դարձեալ կ՛՛առկաբծէ սրա երր, դարձեալ կը քաշէ մագնիսի նման Հայեր 
դէպի զթնք» անապատ լինին թէ աշխարՀի մէկ ծայր։ 

Պագուպայի այս սպիտակ քաղաքը բաղկացած է 36-ftS SÔCtiOD սե* 
րով» այս ԲՈ1ՈՐԸ միասին երեք շբքա*նի բաժնուած է մէկ Հայկական, 
միւս Ասորական, իսկ երրորդ ՏՀԷլօներու շրքան։ 

իւրաքանչիւր շրքան Անգլիացի MfljOT^ մր Հսկողութեան յանձն ուա ծ է։ 
Ամին section կր բաղկանալ ՏՕ վրանէ* իւրաքանչիւր section ունի սէքշընա– 
պետ մը, անգլիացի սպայ մր իր լատուկ թարգմանով և երկրորդական ծա» 
.սայողներով։ Ամին section ունի փօլիսներ, որոնք աչալուրք կը Հսկեն կարգ ու 
կանոնին։ կան նաև section/* պաՀեստապետնեբ իրենց օգնականներով։ Ասոնց» 
մէ դուրս կան Հրշէքներ, որոնք ՀրդեՀ պատաՀելու դէպքին կ՛օգնեն ՀրգեՀ 
մարեցնելուն* նաև մաքրութեան Համար, քրի բաշխման» արտաքնոց՛ներու 
մաքրութեան Հոգ տանող առանձին և մասնաւոր խմրերր, որոնք կատարեալ 
մեքենա կան ո ւթեամբ մը ժամէ ժամ, վայրկեան առ վայրկեան կը Հսկեն ու կը 
կատարես իրենց վրայ տրուած պարտականութիւններր։ 

Ակիզբներ, մինչև անցնող տարուան կէս թե, բոլոր գլխաւոր բաժանում* 
ները կը կառավարուէին Անգլիացի պաշտօնեաներու ձեռքով և Հսկողու
թեամբ* սակայն վերքիններու դէպի Հայրենիք մեկնումով՝ բացի պատասխա» 
նատու պաշտօններէն Տեացեալ գործեր ու կառավարութիւնը յանձն ուած է 
Հայերուն և ասորիներուն դարձեալ Ա՛նգլիացի ղեկավարներու Հսկողութեան 
տակ։ 

՝Բաղաքի մը ամին պա Հան քուած մանրամասնութիւնն ունի Սպիտակ 
քաղաքը։ Ա*ա մնաւորապէս ծայ բայ եղա գոյն աստիճանի բծաիքն դրութիւն 
գոյութիւն ունի մաքրութեան գործին մէք։ Ամենաքնքթն անմաքրութիւն, որ» 
պիսին է սիկարի կռթեր, կամ փայտի շի՚֊զ մը, խիստ պատժի կ ենթարկուի։ 
Արդին ա մին section ունի առանձին բժիշկ մր, ամին օր գրեթէ առանց բա» 
g ա ռութ եան կայցելի վրանէ վրան, կը քննէ Հիւանդներ, պզտիկ անմաքրու
թիւն նկատողութեան կ՚առնէ և թերևս Հիւանդութիւն ունեցող մր ան մի քա պէս 
Հիւանդանոց փ՜ոխագրել կուտայ։ Ես Հան դիպեցայ ծանր աշխատանքի ան բն
դի ւն ակ մարդկանց որոնց պաշտօն էր՝տրուած իրենց section ի մէք անրնդ– 
Հատ պատիլ և ան մաքրութիւնն եր եթէ կան Հաւաքեն ու Հարկ եղած տեղը 
փոխադրեն։ Այս ծայրաՀեզ զգուշութեամբ միայն կարելի եղաւ ՀետզՀետէ 
դէսե առնել Հիւանդութեանց։ 
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— Հ՝*ոօԱ. նորէն գինլորակա% փախստական է, բայց կը տատի, ներս– 

դուրս կ՚ելլէ կը մանէ, կ՝երթայ-կՈլ,զայ՝ անվախ Օր մը% ալ ծանօթ տունի 

Կ մՎ է թաղը կը ւբքաաատոլի ոստիկաններու, շղթայով մը։ Խուզարկու– 

թիձ պիաի ըլլայ տուները մէկիկ-մէկիկք կարօն անշուշտ ՜առաիւց քարը 

ա * Դ Ը Vmo՝ Կ ՚ £ Ա ա յ փ * 9 * Ւ*Կ"(* սենեակին մէշաեղ կը ըերէ սեւապատ զա՛ 
զաղ մր..., 

— յետո՜յ.*** 

— Ու մէ]ը կ՚երկննայ՝ կամովին մեռած, դա գաղթ։ դլխուն ու ոտքին 

կողմը մէյմէկ աշտանակներ կը վառեն տ ունին սգազգեստ կիները* և շուր՛ 

քըն ասած՛՝ կ սկսին ռղր ու կոծի..., Հեթանոս Արշակունին եր ու եղերա

մայրերը վերակենդանացնելով...։ Ոստիկաններր սանդուխէն ի վեր իրենց ել՛ 

քին մէջ՝ ողբալու ձայներ կր լսեն ու սենեակին դո լոր Հասած՛՝ կը տեսնեն... 

Հանդերձեալ կեանքի ճամբորդ մր..., ու ե ա կը դառնան ՝ մրթմրթալով.– 

Հ%ն9եցեալ ունին եղեր, Հոս* փախստականն ի՛նչ գործ՛ ունի...՝%։ 

— Գեթ սեմ ան ի ի ննջեցեալ մր, սակայն. •.,—րնդմիջեց կարօ՝ իրեն ԱՈ» 

վ որա կան սրամտութիւնով ր ։ 

— §արեաւ ի մեռելոց ՚ որ ոչ էր երբեք մեռեալ..., և նա աՀ աւասիկ 

է,—՛կատակեց վարդապետ։ 

XSառան ներս մաաւ սւ փոքրիկ փայլուե Հեշտաեռ (սամավար) մը 

դրաւ սեղանին վրայ։ Գոլորշին Հաճելի մեղմ շունչով մը սկսաւ զոՀել սեն֊ 

/ոսկին մթնոլորար։ թ ՛ է յ աման ին մէջէն թարմ բուրեան դռլոր շ ի մը սքան

չելի խնամութիւն մը ունէր կարծ՛էք Հեշտաեռին շունչին Հետ։ Րոպէապէս 

Աստղիկի մեՀեանի մը փսխուած՝ էր կ՚ըսէիք, մեծ երաժիշտին գեղայար

դար սենեակը* 

Մէկ անկիւնը, Փանկալթիի ծ՚առուղիին ԱԼ Հեռուն Վոսփորի կապոյտ 

սւ մակսւկազարգ կուրծքին ռւ աւելի վերը՝ Գամլրճայի զմրուխտ բարձե» 
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րուն Նայող լուսամուտի՛ն առաք՝ Վարդապետին գրասեղանն էր դրուած, 
ամիս արշալոլսի կոլս շողերուն այգորող։ ՛Քիչ ասդիքւ՝ մեծ ագեւոր դաշ» 
՛նավը՝ y ք է ո թ էն ք է լ է-սողսողիկով նկար ուած ծածկոցով մր* գրասեղա
նին կռնակին՝ ուրիշ սեղան մը կռթնած, դուռին ձախ կողմին պատին տա» 
կը՝ մեծ գրադարան մը, ասոր ու գրասեղանին մէք տեղը խորշաւոր գրակալ 
մը, մէք տեղն ու աք կողմը կլոր սեղանի մը շուրքր՝ աթոռներ ու թ ի 1լև ա՛
թոռներ, մեծ գորգի մը վրայ ճնշելով։ Պատերին վար կաթուած էին Վանե
ցի յայտնի նկարիչ Փանոս քԻէրլէմէղեանի տասնեակ մր\ արժէքաւոր նկար
ներ ր՝ ոսկեզօծ շրքան ա զն եր ո լ մէք պրկուած,– Արարատն ու էք միածինը, 
Հայ ՝ԲաՀանան, կոմիտասը՝ ծառի տակ կը կարդայ, *ԲէօթաՀիայի նկարը, 
գաղթականներու, գիշեր մը, Աեւանայ լիճն ու վանքը* ե քանի մը մանր 
մունր նկարներ։ 

Հեշտաեռն այն գեղարուեստ ական կենդանի1 գործիքն է1 որ իր շուր» 
քը կը Հա մա խմրէ րոպէապէս ամին ներկայները, ինչպէս դաշնակ մը իր 
ունքլնգիրները։ 

Մ էք ա եղէ կլոր սեղանին շուրքր րոլորուեցան քիչ*-որ մտերիՏեերը ե 
Վարդապետ իր ձեռքովր մէկիկ-մէկիկ լեցուց գաւաթները ու սրամտութիւն* 
ներոլ յորձանքներով էր ո ւան ղի, կարօի ե Ար սին ի առաք դրաւ։ 

— Խմեցէք, տղերք, թէյը Հաշիշ է, թէ՛ կր գրգռէ թէ՝ կը թմրեցնէ, 
կամ ըստ թէյածսաիաներու" ամառը կը ղովցնէ, ձմեռը կը տաքցնէ*. .։ 

Վարդապետ որ իր ձայնին Համար կ՛զգուշանար տարրեր ըմպելինե
րէ՝ շատ կր սիրէր թէյը* /*/? սովորութիւնն էր, գրեթէ ամին իրիկուն, 
Հեշտաեռին խօսուն ընկերակցութեան մէք քանի մր Հանգիստ րոպէ ապրիլ՝ 
պա տա Հա կան—ե անպակաս—ու մտերիմ այցելուներու Հետ մէկտեղ։ 

կովկասի այս Հաճելի սովորութիւնր՝ կոմիտաս Վարդապետ կը վե» 
րա կենդանացնէր ամին իրիկւայ մեռնող շողերուն ե տեւին։ 

Գա լա թնին Հազիւ կէսր խմեր էթն՝ դուռին Հնչեակը լսուեցաւ։ Նոր 
ծանօթ մրն ալ աւելցաւ, նոր րաժակ մըն ալ ընկերացաւ միւսներուն։ 

Բայց նորեկը յայտնի աճապարանք մր ունէր։ կարօի Հետ խօսուն 
թնչ որ ա/լնար1լներ կր փոխանակուէին։ 

— է լա՜ւ, լաւ, թէյս խմեմ՝ երթանք,— րսաւ կարօ նորեկին, որ 
դեղագործ մըն էր։ 

— %որին Հիւսուա՛՛ծք կայ կարօ՛,—միքամտեց Վարդապետ։ 
—Ատանկ րան մը***։ 
Ու թէյը շուտ-շուտ կլլելով՝ ոտքի ելան կարօն ու Յարօն, ներկան ե՞ 

րուն ձեռքը սեղմելով՝ ցը *** մը կոխեցթն՝ մեկնեցան։ 
— Ի՜՛նչ եռուն տղայ մըն է***, — յարեց էրուանդ կարօն ակնարկե

լով, երր առանձին սնաղին Ար սինին ալ մեկնելին ետքը։ 
— ՛Շատ ուշիմ տղայ է* թ**քդթնքր զինւորութենէ ազատ ելէ յետոյ՝ 

ուրիշներու ալ օգտակար կ՚ՐԱ՚ոյ* 
— «Հիւսուածքն ըսածդ ի՞՛նչ պիաի րլլայ, Վարդապետ*, անկասկած 

պաՀ մր առաք լսածներուս շարքին արկածէևեր մր***։ 

* 
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5S2 ՎԷՐԱԾՆՈհՆԳ 

— ՀյնորՀքո վ խաղի ելեր է թուրք ոստիկանության Ատ* Պզտիկ տա՛ 

րիք ունեցողներր կը Ներացնէ.**,, զթնւորցուները ման կա պարտէզի տարիքին 

կ՚իֆեցնէփ լաւ թուրքերէն գիտցող Հայ երր կր թուբքացնէ*»*՝ անունով ու աղ՛ 

գով։ Վերջապէս կը Հիւսէ, կը բանի, գրիչ կը խաղցնէ, մելանը արևի՛ն չողե՛ 

բուն շնորՀքին կր յա՛նձնէ 1ւ*++ իր ԱՆ պէս աղատ կը պատ ցնէ շատերը։ 

— Արդէն յ ա յ տ < ս ի է իր դիմագհերէնփ կովկասաՀայու որակումով ê ո ւ՛ 
լիկ բաս է։ 

(էարուԱակե(ի) 

աՅԱՍ8Ա1Ի ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹԻԻՆԸ ՃԱէւՉՑՈԻԱԾ 
ԱՄԵՐՒԿԵԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈԴ,ՄԷ 

t «X՛ 
՚, / 

ԱՄԵՐԻԿԱ ՚՝*«Ը ՃԱՆ2ՆԱՅ 1Ա8ԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱՒ»ՈԻ&ԻԻՆէ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Միացեալ \,ա կանգներ ու. կա ո_ա վարութեան կռղւքէ -Օսւ_ 
նայ՝ոս»քր կատարուած կ հետեւեալ պաշտօնական գրութ՜իւն ոփ, զոր Պետական Քարտուղար 
Պէյնւղրիճ Քօլւղի ուղղած է Հայաստանի Հանրապետութեան ո՚աշինկԹրնի գիւանագիտական 
ներկայացուցիչ ՏՕքթ* Գ* Փւսստրս*ա£եանիւ 

23, Ապրիլ ՈՒԱԵԻ1Կթ>Ը1, 4920 

Տօքթ* Փասարմաճեան, 

Նշանակուաձ ՛ներկայացուցիչ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Տէ՛ր. 

Ի սլ ա ա աս խաս Մէացեալ Նահանգներու կառավարութեան կողմէ ձեր կա֊ 

ոավարութիւնը ճանչնալու աքասին ձեր մինչեւ այժաք կա տար ահ դիմուՏ/եերուն, 

պատիւ ունիւՐ տեղեկացնելու ձեգ ե ձեր միջոցաւ ձեր կառավարութեան, ռբ 

Նա էսա գա Հին կարգադրութեա՛ն Մէացեալ Նահանգներու կառավարութիւնս 

այս թուականէն սկսեալ կր ճանչնայ Հայաստանի Հանրապետութեան տ ր 

ֆ ա ք թ օ կառավարութիւնը։ 

Այս քայլը կ առնուի այն Հասկացողութեամր, որ աքս ճանաչումը ո և է 

կերպով չսլիաի կ ան խոր ո շ է Հայաստանի Հոդային սահմանները, որոնք յետա– 

գային ճշդուելիք խնդիրնկր են։. 

Ընղունեցէք, Տէր, իս* րարձր յարգանքներուս Հաւաստիքը։ 

պետական քարտուղար 

Պէ8Ն*ՈՐՒՃ ՔՕՍՈԻ 
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ՎԷՐԱԾՆՈհՆԳ SëS 

ա » եԻ ԶԱՆԱԶՍ.Ն ԼՈԻՐեՐ 
Հայ աս աստն ի Հանրապետութեան P-

Տարեդարձի՛ն առթիլ սար քուած Հան» 
գէսր աեղի ունեցաւ փայլուն պատ
րաստութեամբ։ ՍբաՀր լեցուն էրա 
Նկարագրականը՝ յաք որդով։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ԱՌՒԹ֊ՈՎ. 

Անցեալ շաբաթ գիշեր քանի մր 
երիտասարդներ ընտանեկան ճաշ մը 
սարքած՝ էին ի պատիւ Հայաստանի 
Խորհրդարանի նախագահ Պ* ԱՀտրոն– 
եան ի, ճաշը անցաւ մտերմական տա» 
քուկ շբքանակի մր մէք, խօսեցան.Պ* 
ԱՀարոնեան, Վար ան դե ան, .£ Աբսէն– 
էրկաթ և Ա*արսիչիայէն յատկապէս 
եկած Պ* Ա* Թիւբապեան։ 

Օր* էլմասեան, Տիկին ԱՀ արդն եան ի 
նուիրեց ձեռագործ վարդերու փունք 
մը և Տիկին ԱՀարոնեան աղնուօրէն 
այգ փունքը նուիրեց Հայ բանակին։ 
Աճուրդի գրուեցաւ օՑՕ ֆր* դնուե
ցաւ Պ* Ա* քՒիւբապեանէ և Որ այդ 
փունքը կրկին անգամ նուիրեց Տիկին 
ԱՀարոնեան ի։ 

կիրակի առաւօտ Հայ եկեղեցիին 
մէք գո Հա բան ական պաշտամունք կա֊ 
տարուեցաւ Հոծ բազմութեան մր ՛ներ» 
Լալութեամբ* էկեղեցին այս առթիւ 
զարդարուած էր Հայ դրօշակներով։ 
Պատարագեց Գուբ եան սրբազան ուր 
քարոզեց։ Կէս օրէ վերք Պ– Ա* ԱՀա
րոնեան ընդունեց û Հայ գաղութը, 
պատւիրակութեան շ Հնքթն մէք nu 
՚Բիպարեան Ծ– վրգ* յանուն զաղու, 
թիս շնորՀաւորեց տզզալին աօնը։ 
Պ* ԱՀարոնեան անգամ մր ես Հ իա ցուց 

ներկաները կուռ ճառով մը պատմա
կա՛նն րնելով Հայաստանի Հանրապե
տութեան Հաստատման։ Փափաք յայտ
՛՛եց որ բոլորը գան միանան իրենց 
դրօշակի շուրք և միասին վերաշինե՛ն 
Հայրենիքը։ 

ձԱՑԱՍՒՐԱԿԱՆ 8Ո38 ՄԸ ՄԱՐՍԷՑԼՒ ՄէՏէ 

Les Educateurs Populaires ընկերակ
ցութեան նախաձեռնութիւնով և Պ* 
Աբամ քՒիւբապեանի քանքերով Հայա
սիրական մեծ ցոյց մը կազմակերպած 
է Մարսիլիոյ մէք Ապր* 18 ին Հոծ 
բազմութեան մր ներկայութեան։ 

Հայաստանի մասին Համակրական 
ճառեր խօսած են ընկերակցութեան 
նա խաղա Հը ե յայտնի փաստաբան 
Պ* Պէրթբանօն։ Տէա տա գոված են Հալոց 
կամաւոր ական մասնակցութիւնը Ֆր՛ 
ր ան սա կան բանակին մէք, ե Հոն ներ
կայ եղող Հալ կամաւորներու անձին 
մէք ողքունած են Հայ Հերսս ժողս» 
վուրդնու զինւռրները, Ա յոյս յայտնած 
ե% որ Հ այ դատը պիտի գտնէ իր ար»՝ 
դար լուծումը։ \ՀՀ:; 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ bh ԱՍԵՐ հ ԿԱՅ 

Ուա չինկթբնին Հասած Հեռագիր» 
սերր կը ծանուցանեն թէ Ամերիկեան 
ծերակոյտի արտաքին գոբծերու յանձ
նախումբը 4 ի դէմ 14 ձայնով մեր» 
մ ած է նախադաՀ Ուիլսբնի առաք ար» 
կր Հայաստանի Հոգատարութիւնն րն» 
ղունելու մասին։ 

ԼՕՆՏՕՆհ ՃԱՑեՐԸ 

Լօնտօնի Հայերու Հոգեւոր Հովիս 

Աբէլ ՝0* Վբգ* Իր քա€ԱքԾՈՈ^ Հարելի 
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եղած է 7000 ոսկի Հաւաքել 10 ան– 
ձերէ, և այս գումարով ձեռնարկուած 
է կեգրոե թաղերին մէկուն մէք Հայ 
եկեղեցի մր և առաջնորդարան մր շի
նելու։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵԻ ՊՕԼՇէ^ԻՔՆԵՐՇ 

թիֆլիսիե 29 մայիս թուակիր Հե
ռագիր մր կը ծանուցանէ թէ* 

Պաքուի մէք կազմուած տեղական 
Սօվիէթը սլաշտօնադուրկ եղած է 
Ա*օսկուաի կողմէ ղրկուած ս£°1շէվիք 
քօմիսէրին կողմէ։ Հայերու և Վրացի
ներու Հանդէսլ պօլշէվիքի ոչ մէկ յար
ձակում գոյութիւն ունի։ 

ITիէ-Ա կողմէ Երեւանին Պօլիս դար
ձող ճամրոբգներ կր Հաւաստեն թէ 
Ալէքսանդրարօլի մէք ծագած սլօլշէ– 
վիքեան շարժումր որ յեղափոխական 
բնոյթ առած էր ե պատճառ եղած էր 
Ամերիկեան օգնութեան քօմիթէի ան
դասներուն Հեռանալուն, կասեցուած են 
կառավարական զօրքերու ձեռքով։ 

՚Բօլօնէլ Հաուզ Եբեան դարձած է 
ե Ամերիկիան օգնութեան գործր 
շուտով կը վերսկսի։ 

Ա՛ԼԵՔՍԱՆԴՐ Ի ՈՅ ՀԱՅԵՐԸ 

Ադեքսանգրիւայ ՀայութիաՖը Հեռա

գրով մր դիա/ած է Պ* Տրեի-՝Բօշէնի խըն– 

գրելով որ մի^ամաէ Ֆրանսական կա֊ 

ռավարութ եա*ս սօտ փրկելու Հասար 

Այսթապի մէԼ պաշարուահ 2$,000 

Հայ եր րէ 

ՆՈԻԻՐԱՏՈԻՈԻԹԻԻՆ ՄԸ 

Փարիզի Հայ գաղութին Պ* Խ– 
Ավաճեան Հետեւելով իր բարեկամին 
Պ* Ա* Համբարձումեանի օրինակին, 
ինք եւս 26000 ֆրանք նուիրած Է 
վերչթն Հանգանակութեան* 13,000 
ֆրանք Կիլիկիպ Կաթողիկոսին և 
10,000 կ* Պոլսոյ Պատրիարքին տրա
մադրելով։ Մեր երիտասարդ առեւ

տրականներու այս առա տա ձեռն ո ւ– 

թիճը քրքիր Կ չդիտի" ըլլ՚-յ արդ– 
եօք Հին Հա՜րուստներուն։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՐ 

Հ * 3* Դաշնակցութեան Ամերիկայի 

կեդբ– կոմիտէի ՛նախաձեռնութիւնով 

Հալ բանակի ի նպաստ բացուած. Հան

գանակութիւնը ցարդ Հասած է 266 

320 տոլարի, այսինչն 4*261,120 ֆր*։ 

Հանգանակութիւնը կյ§ շաբունակուի 

մեծ թափով։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 

Պ* Հի}Քոէ֊Ք առաքարկեց Ամերիկ
եան ծերակոյտին Հայաստանին տալ 
10,000,000 Անգլ. ոսկի(Ց40,000,000 
ֆրանք) օգնելու Համար անոր տնտե
սական վերականգնումին մէքէ 

ՈՐ^ԵՐՈ* ՕԳՏԻՆ 

3 առաքի կայ 11 Յունիս Ուրբաթ 

գիշեր ժամը 8 ո լկէս թե Salle des In
génieurs Civils^ սբաՀին մէք Հայ և 
օտար արուեստագէտներու մասնակ՜* 
ցութեամր նուագաՀանդէս մր պիտի 
տան ՊՊ» Նշան և Յակոբ Գալըպ– 
ճեաններու դուստրերը։ Ա յս ն Ալա
զա Հանդէսի արդիւնքր պիտի յատ
կացուի Փարիզի Հայ Տիկնանց խնա
մակալութեան որբերու գործին։ կը 
սիրենք յուսալ որ Փարիզի Հայ գա
ղութը խմբովին պիտի երթայ քաջա
լերել օբիորռներու ազգասիրակա՛ն 
այս ձեոնարկր։ 

Փա րի զա Հայ Տիկնանց Խնամակա
լութիւնը որբերու ի նպաստ տունե
րու մէք դրած իր գանձանակներին 
ստացած է Հետեւեալ գումարները* 

0 \ Մթնասեան 442, կ. կէվբէկ 
140, Ա* Կէվբէկ iOO, Քէլէկեան բնա
կարան 200, Լ* Մանուկեան 80, Ար– 
թիսբ ճըրկօեան 44, Տ* Աիմօնեան 
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207, Միրզա 40,Տքթ. Համբարձումեա՚ն 
34, Գալըպճեան էղբարք 682', գու
մար 1969, ՛նախորդ դումաը 6682.80, 
ընգՀանուր գումար 8681.30։ 

Անցեալները տրուած թէյասեղա– 
նին Հասոյթը եղած է 20,000 ֆր. 
եթէ մի քա՛նի ապառիկ տոմսակ՛ներ 
վճարոլին։ 

Տիկնանց խնամակալութիւնը է– 
գիպտոսի Հայ Բարեգործակա՛ն Մի՜ 
ութ եան ղրկած/ է իր որգեգրած որբե
րու՛ն ի Հաշիւ 28000 ֆրանք։ 

ՓՈէ»ԱՆ ւԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ՆՈհէՐՒ 
Օրիորդ Պաս մաճ եա՛ն ի ամուսնու

թեան աոթիւ փոխան Հարսանեկան 

՛նուէր ի Պ» Դ» Ր աթար ա՛ն tOO ֆրանք 

՛նուի ր ած է Հայաստանի կարմիր քԱա– 

չի Փարիզի Մասնաճիլղին* 

ՄԵԿՆՈՒՄ 

թ՛երթիս Տնօրէն Տոքթ. Լ. Համ– 
բարձումեան, i8 օրուան արձակուր
դով Լոհ տոն և Մանչէսթր մեկնեցաւ։ 

ՀԱ8 ԲԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՐ 

Պ. Ադամեան Սեթիֆէն (Ալճէրի) 
280 ֆր, զրկած է մեզի իրրև նուէր 
Հայ բանակին՝ իր ամուսնութեան ա– 
ոիթով։ Աք ո գումարը յանձնեցինք Պ՛– 
ԱՀարոնեանին։ 

ՈՐԲԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Փարիզի Հայ կրթասիրաց Միու

թեան սարքած մէկ Հանդէսին արդիւն» 

քը 890 ֆր՛ զրկուած էր ՎհՀ. կաթս» 

զիկոսին։ Այդ գումարը իր տեղը Հա

սած }ԸԱա1"վ՝ դրամատան կողմէ վե– 

րադարձուեցաւ Պ» ԱՀարոնեանին։ 

ՍճԱՑԱՆ-Բ 

«Ձեզին Յարութիւնը* 

Յարութիւն Մ– Պէրպէրեանի յօդ

ուածներու Հաւաքածոյ, ՚է/աՀան Ո՛* 

Պէրպէրեանի յառաջաբանով։ 

Տպգ՛ Կ՛ Պոլիս՛ դին 28 զբշ՛ 

ՀԱիրոյ զգացմունքը Հայ գրակա

նութեան մէի։ Գրեց՝ Ա. Մելիք։ 

Տպգ՛ Ֆբէզնօ. գին 28 սէնթ 

ղԱյլասերուած, անբարոյական ռու– 

սաՀայերը՝»։ ՜Բաց նամակ առ ՛Վեր, 

Հնչակեան ՊաՀակ թերթի։. 

Գրեց՝ Ա. Մելիք։ Գին՝ 20 սէնթ* 

«Նոր Գասագիրք Հայոց Պատմու

թեանն, Ա. տաբի* 

Պատրաստեց՝ կ՛ 3. Բաս մածեան։ 

Տպգ՛ Կ՛ Պոլիս, գին՛ 28 ղրչ* 

« Ոգի Հայաստանի» 
Բանաստեղծութիւններ Մ ա՛ն աճ իր 

Տպգ՛ Իզմիր՛ գին՝ 10 ղրղ։ 
Հասոյթը յատկացուած է տարա– 

գբեալներու։ Գիմել խմբագրութեանս* 

«.Բանակցոլթիլններ Ազգ՛ պատլի– 

րակոլթեան ե Հայաստանի Հանրա

պետութեան միիւ» Գրեց՝ Ա՚Վըացեան 

Տպգ՛ ՀՀայբենիքէի։ !աՏ1 

ՄԱՀԱԳՈՒԺԵՐ 

Խորին ցաւով կ՛իմանանք ռուսա– 

Հայ տաղանդաւոր նորավիպագիր 

Վրդանէս Փափազեանի մա Հը որ տեղի 

ունեցած է Վաղարշապատի մէի 

Պոլսոյ մէք մեռած է յայտնի բեմա

գիր Աևումեան որ քանի մը ամիսէ 

ի վեր անկողնարկ էր* 

ՑաԼորդ թիւով իր յիչաաակին 

նուիրուած գրութիւն մը պիաի ըլլայ 

մեր թերթին մէի 
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Պա ար աս աո ւթե աՆ մէ$_ է և յառածի կայ Նոյեմբերի սկիզբը ՝ չոյԱ կո 

աեասէ* 

ԳՐԱԿԱէՈԻթԵԱՆՑ, ԱՐՈՒԵՍՏՆԵՐՈՒ ԵՒ ԳԻՏՈՒթԵԱՆՏ 

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 

ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ 

f p l l ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 

Շաւարյ լյիսսւքեան, Յակոբ Օշական (քիհֆէ՜Տեան)* Միք– ÇimAnuib-ftbiuU խմբագիր ««յակա. 

ւոամարսւտի, գրագէ՜էո^քննագասւ, խմբագիր «Ո սա ա՛ն» ի 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ - ՛ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

ՅԱԿՈԲ ՍԱՐԳհՍեԱՆ 

Կը Հրաւիրուի՛ս մեր բոլոր յայտնի գրողները փ ո ւ թ ո վ իրենց մասնակ

ցութիւնը բերել մեր այս ձեռնարկին։ 

Իսկ գործիս Համակիրներէն կը իւն դրուի՝ կարճ ժամանակի աքը Համար 

մեգի տրամադրել նաՀատակ մտավորականներու անտիպ գրութ՜իւններ ե լու

սանկարներ, րնաշխարՀի նկարներ, Հայ ե օտար գեգարուեստի վերարտադրում 

թիւններ, կենսագրական նօթեր, մեր ժամանակի պատմական դրուագներ եւն.։ 

Աշիւատակցոհ&՚իհնները ի թարկին կր վճարուփն մբշսւ ւոսյուելէ– աո֊աջ. 

Հրատարակելի նիւթերը, ամենէն ուշը մինչեւ քՏ Օգոսա, 920, ինչպես 

նաև. ամէն տեսակ թղթակցութիւն՝ յգել Հետեւեալ Հասցէին* 

Rédadtion «HAIKACHÈN» 
37 Rue Cabristan—Péra CONSTANTINOPLE 

.« «Լ է ր ա ո ոԻւ գ դ ա ռ ւ ւ \ ՚ 

ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ, Եհ ԳՈՐԾ Ի ֊ԲՆԵՐ ՈՎ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ կ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱԾԽԱՏԱՆ* 

ՍԵՒ ԵՒ ԳՈԻՆԱԻՈրք 
Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, քարտէսներ, նամակագլուխ, ՝ շրջա

բերական, ստացագիր, Հաշուեցոյց, այցաքարտ, առևտրակա՛ն թուղթեր, 

մ աՀ ազդներ և Հարսանեկա՛ն Հրալիրագիրներ, տետրակներ, պահարան ծա. 

նուցաղրեր Աս. ե՛ն.. 

Արտասահմանէն եզածյանձնարարութիւններ կ՚րնդունուի՛ն։ }(քնամուաՆ 

աշխատութիւն, գիլրամատչեչի զիներ, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 

գործառնութիւն։ Ո ե է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի լանձնելէ առաք 

րաղդատել մեր աշխատանքի՛ն եւ գիներուն Հետ։ m 

Տ ն օ ր է ն – խմ՛բագիր՛ ՏՕՔ&. L. £ԱՄԲԱՐ8ՐՏՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial du^VERADZENOUNT» Խ Gérante; Mlle S. LACROIX Fonds A.R.A.M



ՀԱՅՐԵՆԻՔ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ա ղղայ ին % գրական* քաղաքական եւ 

Հ ա սա ր ա կագի ա ական։ 

24 րգ աարի 

Բաժնեգինն Է 5 աօչար 

ՀասցԷ%՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston, Mass. 

ԻԶՄԻՐԱՀԱՅ ՕՐԱԹԵՐԹ 
Ա. ասք րի 

Բաժ՛։, ե զիս՛ս է՝ տարեկա՛ն 50 ֆր. 

Հասցէ.— Imprimerie Kechichian 

SMYRNE 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրանք 

Հասցէ՛ս.— Rue Divan Yolou 

AÏ)AN A, (CILÎCIE) 

$ ա ա ո 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ՐԳ տարր 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէս.— 37. Rue Cabristan 

PERA. Cons^ple 

ՊՈԻԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
fi. տարի 

Բաժնեգին տարեկան 50 ֆրանք 

Հասցէ— Rue Rr. Miladsnové 21 
SOFIA 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
4% րգ աարի 

Բաժնեգինն է 3,30 աօչար 

Հասցէս— P. 0. Box 865 
FRESNO, California 

ՅՈՒՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

՝% րգ աարի 

՚/հ» Հրատարակուի շաբաթ ա 3 անգամ 

Բաժնեգինն է ա արեկան 30 ֆր» 

Հասցէ– R. P. 868 Le CAIRE . 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Տնօրէն-խս՞րաղիր Փօրթուգալեան 

35 րգ տարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր. 

Հասցէ. Journal Arménia, MARSEILLE 
Fonds A.R.A.M



P H Ô T O G R A P H E v D A R T . 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
Կ1ԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ 5.BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 

• ; a s c e n s e u a 

Մեր ՛նախորդ՛ բացառիկ թիւի քուսանկարնեբը պատրաստուած 

ե՛ն Հանրածանօթ լուսանկարիչ հ). Ա՚Ղ^Լե կ"դմէ։ 

ԱՌեԻՏՐԱԿԱՆ ՀԱՅ «11811րԹր1'՝1, 
OU ԿԵՆԱՐ ԵՒ ՀԱՄԲԱՐՋՈԻՄԵԱՆ ԸՆԿ. 
(ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ) 

Maison de Commerce Arménienne 
47 Rue de l'Echiquier Paris 0Omt) hM 

Teleph. Louvre 18—23 

Այս Հաստատութիւնը քաջալերուած իր գտած ընգունելութենէն ե 

օժտուած . ՛նորա՛նոր ոյժերով ու փորձառու գործակցութեամբ, պատրաստ 

է կատարելու ամեն կողմէ իրեն եղած առեւտրական յանձնաբարութիւսներ, 

խղճամիտ ե փութկոտ գործ ուն էութեամբք 

Կը կատարէ յանձնարաբութիլեներ, ներածում, արտածում ե առեւ
տրական ամեն կարգի գործառնութիւն։ 

Կր դրկէ նմոյշներ ու կը պատասխանէ առեւտրական Հարցերու։ 

Ընկերակցութեան դրամատունն է. 

Comptoir Natioual d'Escompte de Paris 
Նկատի ունենալով Եւրոպական Հրապարակի արդի վիճակը, աո այժմ 

ո և է յանձնարարութիւն չենք կատարեր առանց փոխարժէքր ստանալու։ 
Գործի Համար Փարիզ գալ ուզող մեր Հայրենակիցները լաւ կ՚ըլլայ որ ան
գամ մը խորՀրղակցին մեզ Հետ։ 

Fonds A.R.A.M



Բ Ո ՎԱՆԴԱԿ Ո Ւ թԻԻն 

Ք ա դ ա ք ա յյ ի ա կ ւււՆ £ասւոէոու.Թիէ.Ն 

Ի>ՀՏԲ\1ԳՐԱԿՀ1Ն 
Ո ս տ անը Ա ՐՍ էՆ- Ե Ր Կ Ս » 

3» սեւ.ու.ւքեանի ifiuljni.uAi ա ոփ Թ՜ով 

Մ– Ջ Ա Ն ԱՆ ե Ա Ն 

Դ|ագոէ.սյայի (յայ գաւ)Թականու.1ւՒիւ.նը 

Մ • Ս Ա ՍՈՒՆՑեԱՆ 

Ար ե ան Ծ ՛ ՛ վի էՐԷ՜օ 

ՋԻՑ ֊ Ո ՒՆհ 
Ազ գ այի ՛ն ե ւ զ ա ն ա զ ա ն լ ո ւ ս ե ր 

Directeur-Fondateur : 
D - L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , M B o u l e v a r d S t - D e n i s - P A R I S ( X e ) 

T é l é p h o n e : N O R D 69-51 Fonds A.R.A.M



• ֊ ' « B R A D A • . 
• B O U Q U E T C A V A L l E.R.I 
յ LA- VIOLEtTE C A B U 5 0 WLflr ROJE MOTHTA VA MUA 
SpE BAISER S U P R Ê M E . * 

SSOUQUET MON NA-VANNA * 

MAGNATIC efc.erc... 

' A B F U M E Q I E M O N N A - V A N N A 
•Rl-S-rlEuiLiy. 188.Que B O r g h è i e . 

ՎեՐ1ա1ՈԻ1Դ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն չարաթ 

Բաժա՛նորդագին՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն ՏՕ ֆրանք 

Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 

Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տսօրէ՚նի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

•ֆ ՝ֆ -, ՓԱՐԻԶ, p ՏԱՐԻ 

0 7 » A 2 5 / 2 ՅՈՒՆԻՍ 1920 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿԱՆ 
**** ՛Հ՛ •'* ՚ 

f a w w M M i . 1ՀՊԱՐՏՈԻԹԻԻ1. 
\ 

. ^ - v g a / 

Պետութի՝ ւնր միայն կը ՛ներ շնչէ քաղաքացիական Հպարտութիւնը 
Հայ րենիքի մը զաւակներուն։ 

Պետութիւնը այն ամրակուռ պատնէշն է որուն վրայ կը ծ՜առա՛նաս 
[***լոր ոյժերը որոնք անպարտելի Հռչակուեցա՛ն գերագոյ՛ն կռիւի՛ն մէֆ» և դու* 
պարայադթ ոգորումով մը կը կանգնին՝ արհամարհելով ամյՀն վտանգ որ իրենց 
գոյութեան կը սպառնար 

Պետութիւնը ցեղի մը տարած՜ Յաղթանակին ամենամեծ՜ և ամենաշքեղ 
արտայայտութիւնն է, ան մա Հօրէն պսակազա րղուած՜ Հերոսներու գեղադալար 
ու հանրաՀիւս դափնիներով։՜ 

Պետութիւն ր վերջապէս այն աղբիւրն է արշալուս ուած՛՝ Դոլ" ապագայ 
սերունդներուն Համար ժայթքեցուց կայծ՜ակնավառ Աուրր մաՀագեղ դի Լ ո աղ
նին՝ յաղթ աժ եռ ու կր ան իդեայ լեռներու ծ՜ոցին ժէֆ... 

Պետութիւնը ՂյերՀնչարա՛նն է վսեմ Հպարտութեան և ք)ւի*տարա՚նը 
Հայրենանուէր ու տեսլական երդումներու։ 

Անիկա միակ և անվկանդ կոթողն է որուն վրայ ազատագրուած՛ ցեղի 
մը ճակատագիրր պիտի քանդակեն այն րոլոր գաւակները Հայրենիքին՝ որոնք 
դս՚յՆ Հպարտութեամր և խանդավառ յոյսերով կր Հիադիտեն։ 

Երր կ՚անցնէին Հռոմի արծ՜իւները փոշեթաւալ ու ծ՜իրանեգոքն ուղինե
րէն պատերազմին, ամէն սիրտ կը վառէր զմայլանքով* . ամէն Հոգի կը թևա– 
ծ՜էր բարձրասլաց, ամ1քն շունչ կ*ուռէր վարաններու արոյրէ կուժրին տակ, և 
Մ ատակ Գայլին կորիւններր կը մռնչէին առիւծասիրտ... 

Fonds A.R.A.M



Feritas civicilS» քաղաքաց իա կան Հպարտութի՛ւն, միակ ոյժն էր, միակ 
ու գերազօր ագդակ՛ն էր անիկա որ այ՛նքա՛ն զարեր Հոոմը աէր գարձուց աշ
խարՀի, այլ մա՛նաւանդ կռա՛նեց ա՛նոր բարձրութիւնը, և փառագոչ ազաղա/լնե» 
րով թնգացուց անոր տարած՛ յաղթա՛նակները րոլոր... 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր աւելի քա՛ն երկու տարուան պատ՛ 
մութ եա՛ն մէֆ գարերու ճշմարտութիւ՛նը պանծա ցուց։ 

Ամ ե՛ն ա դժուար ի՛ն պարագա՛ներու մէ£՝ երր տկարները պիտի ընկրկէին 
սև յուսահատութեամբ, Հայ գինուորը աժէքն օր քիչ ժը շաղախ պատրաստեց 
իր կարմիր արիւնով և հայրե՛նիքի ՛նուիրական ու ծիրանի Հողով՝ Յաղթա– 
նակի պատուանդանին Համար... 

JjL այսօր Յաղթանակը դարձեալ իր դրօշակները • կը բանայ Հեռաւոր 
մթամած Հորիզոններէն՝ որոնց տակ Հայաստանը կ՚անցնէ նորագոյն տագ
նապներ t 

ԳաՀլիճին փոփոխութիւնը ղ^նք ծառայեցուցին մեր հակառակորդները՛ 
անգամ մը ես :Հ ապաբղիւնօր^ն վատօրէն Հարուածելու Համար Դաշնակցու
թեան կատարած տէրը Հանրապետական կառավարութեան Հաստատման մէֆ, 
ԳաՀլիճները կը փսխուին ամէն Հանրապետական երկրի մէԼՀ թայ g Հայրենի
քը միշտ կանգուն կը են այ և ամօթ անոնց որոնք զայն կը Հիադիտեն լոկ իր 
պայծառ աբեթն տակ..» Երբ խաւար դէշերը կ՚ի^նէ լայնաստուեր թեերով 
ագռաւի մը պէս* պատնէշին վրայ վրաք պիտի Հսկեն անոսք միայն որոնք 
մեր Հողը սիրեցին, որոնք մեր Հողը Հերկեցին իրենց կանանչ արևին արիւնով* 

Թո՛ղ յուսա Հատին ու վաքէն տկարները, ժենք Հզօրապէս կը Հաւատանք 
ա՛յն ժողովուրդէն որ այսքա՜ն երկար տարիներ արիւնի և արցունքի ծովե
րէն անցաւ։ 

Մկրտուած է անիկա, ժողովուրդը, իր բոլոր ուխտուած գաւազներուն 
Հետ, արիւնի և արցունքի մէֆ, մկրտուած է անիկա կրակին և վառօ դիս մէչ\.. 

Մեծամասնական (կուսաստանր չի կրնար թշնամի Հանդիսանալ մեր 
երկրին որ դարձեալ անանցանելի պատուարը պիտի րԱայ Համաթուրանական 
գրոՀին դէմ։ 

Վրացի գործիչ Պ* Ռամիչ՚հիլիէ յայ տարաբութի ւններր Հայ ֊Վրացական 
բարեկամութիւն մը կը յայ ան ան շեն ֆ և արդէն ուրիշ կերպով պիտի չի զառ
նաբ իրողութեանց անիւը։ 

Վերջին լուրերն ալ կուգան Հանդարտեցնելու մեր վրդովուած 
միտ քերբ և մեր նայուածքները վերստին Հպաբտօբգն դարձնելու ղէպի Հոն 
ուր ժողովուրդի մը կամքը Հզօրապէս կ*երկաթուի Ատրպէյճանի և Ղարա
պաղի դաւադիր և քանիցս պար տուած բանաէլներուն դէմ։ 

Հանրապետութիւն մը ունինք, մեր Հայրենիքը* բանակ մը ունինք, մեր 
"jfyl Անոնք Յաղթանակն էին երէկ, և Յաղթանակն են այսօր։ Չարժե՛՞ր որ 
Հպարտանանք անոնցմով, չարժե՞ր որ ամրապնդենք աւելի մեր Հաւատքը ու . 
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բոցավառե՛նք մեր յոյսը վաղու ան անակնկալներուն առ^և որոնց վտանգը a i_ 
մէկ ատե՛ն պիտի սարսափէ մատնէ Հայաստանի զինուորն երր։ 

քաղաքացիներ ենք այսօր» սլետա կան ժողովուրդի մը զաւա1լները, ձեր 
միակ իրաւունքն է Հպարտանալ բայց ո՝՛չ կուրօրէն, այլ խորունկ ե ազնուա
կան գիտակցութեամբք 

Feritas Civicus. ՛Երևանի արՆիւներր կֆ անցնին այսօր արևափառ մեծու
թեամբ, ու թո՛ղ ամփէ սիրտ զմայլանքով լեցուի, աժ էն Հոգի բարձրասլաց 
թևածէ, ամէն շունչ ուռի Հայ կուրծքերու տակ, որովՀետև Արարատի կորի՛–"՛ 
ները մռնչելով միայն պիտի մեռնին առիւծասիրտ...։ 

Ո Ս Տ Ա Ն Ը 
Վերջալոյսէն արիւնէն ո սա անն Հրավառ կը կարմրի, 

ճակաին սլըսակ մ ոսկեկուռ, իրր եւ դշխոյ մ՝՝անցեալի։ 

Ւր պատմուճանն է ՀրգեՀը ծիրանի բոցերուն 

Որ երկնասլաց նեաերէն կր աարափին պըսպրղուն, 

Ո Լ ա աճարն երր Բ ոԼո Ր մար if արա կերա կր Վառեն 

Ծրլացումով մ՛ր խորու՛նկ, ու Լա Հա զարդ ոսկեղէն 

Լո ւս ա Ա ո ւան երն Հնամենի կ՚ըլլան բռնկած Հայելիներ 

Ուր Արուեստին ու Փառքին Հրաշալիքն է ցոլացեր* 

Հոն ան որա Հոյլ աղբիւրն եր արեւին աակ մայրամուտ 

/Բիւրեղն իրենց կը թափեն իբր աղամանդ Հոսանուտ։ 

fi սա անն Համակ լուսաշող, ոստանն ամրող£_ ՀրդեՀուած 

Ունի Արուեստը մեՀեան, ոք՛. Գաղափարն իբր աստուած։ 

Հոն մարմարեայ սիւներէն դափնեվարդեր կը կա իյ ուին 

՛հրասանդներով ծանր ա Հիւս, Հոն կը ծաղկի մրտենին 

Ստուերին մէչ Հոաեւան» ուր շրթունքները տարփոտ 

Կը միանան իրարու Համբոյրներով էսնկաՀոա։ 

XPnîfit իր ափունքն է կապոյտ ուր արեգակն է էլ\^Ր* 

Ծովն իր կեանքին օրրանն է անդորրաւէտ, մեղկաք_եր։ 

Հքոկանաւերը թեթեւ Հոն կը ս սլաս են թեւաբաց՝ 

Արշալոյսին մեկնելու* երազներով ծանրացած» 

րէսլի Հ եռո՜ւն գեղ ա Հրա շ, ղէսլի Հեռս՜ ւն անծանօթ 

Ուր Պայքարին մէ%_ կուգայ մեծ Աշխատանքս արիւնոտ 

Ւր լայն կոդերը բանալ Գինովութեան բաժակին... 

Ոստանն աՀա՝ կը վառի յաղթանակով ժպտագին, 

ՈրովՀետեւ ոտքն անոր խըռնըւած են ամբոխներ, 

Սեւ ամբոխներն Իտէալին՝ որ քաղեցին ծաղիկներ 

/Բարձունքներէն երկնամուխ, աստեղավառ ծագերէն, 

Երբ լուերն կան վիՀերուն կը խոնարՀէր մեղմօրէն։ 
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Ո՜վ աղաղակը վայրագ աքդ վեՀապանծ մարգերուն , 

Ո՛ վ իւռովակոծ կուրծքերէն բարձրաւք ող Հեւքը ար ոփ ո ւն 

Ո՜վ– նայուածքներն այգ արբշիռ Գաղափարին արեւէն, 

Ո՜վ շրթունքները պրկուած տառապանքով՝ ուժգնօրէն 

Որոնք գիաեն մրռրնչեչ յաւերժութիւնը վշւոին, 

Ո՜վ ձեռքերն այգ կոշտացած Հողին ոյ&քերը մըթին 

Իրենց լուսեղ Նոցին մէէ աստուածօրէն արօրող*** 

Ո՜ վ ալքերն այգ որ ունին Հրեղէն բոցեր երկնաւղող 

Հոգիներու բովին մէ£՝ ոսկիի պէս մաքրափայլ. 

Ո՛վ ներշընչուսՂտ արծուաթեւ որ պի՝ ա ուղէր անՀուննա՛լ 

Անոնց մտքին մէ£ երկինքն անծայրածիր գանելով, 

Ո՛վ ամբոխներն երազին դեղեց կա տարփ ու գինով.*, 

ԱՀա՝ ոստանն Հոյակերտ արձաններուն պղնձակուռ՛ 

Ուր վերԼ\ավոյսը Կ*Է2Հ*Է ճաճանչագեղ, բոցաՀուր։ 

Կր քանդակուին կրակին մէ^ մարմարն ու պղինձը գար, 

Ու դրօշակներ ծիրանի կը ծածանին բազմածալ 

Ինչպէս կարմիր կակազներ ոսկիին մէԼ Հասկերուն... 

Ո՜վ կախարգիչ պաՀն անճառ, ո՜վ լուսեղ կանչը ծովուն 

՜հէպի ափունքն երագին, գէպի ափունքն Հեռակայ 

Ուր կը ծաղկի նունուֆարն ինչպէս աղուո՜ր չուսընկւսյ։ 

ԱՀա* ոստանը մարմար, կրանիգ, ոստանը կերտուած 

ճշմարտութեան ու փառքի մուրճերուն տակ ոսկեմած, 

ԱՀա՛ թռիչքները վէմին ու մետաղին եւ լոյ սին 

Որոնցմէ կայծ ե երանգ, բոցն աստղերուն կը Հոսին։ 

Ու վարը Հոն սալարկէն կը բարձրանան կոթողներ 

Որոնց Արուեստն ու Հանճարն իրենց վեՀ գրոշւա են տըւե 

Աղբիւրներու լուսացայտ բիւրեղն ինչպէ ս կը վառի, 

ԱՀ ա՝ ոստանը մաքին, գեղեցկութեան, պայքարի. 

Ոստանը մեծ Հոյաշուք ուր ամբոիւներն իտէալին 

Տանջանքն իրենց մռնչելով երկարօրէն կը մեռնին։ 

Ո"ր բարձունքէն պախավէժ՝ ասա ղերն իրենց լանշ_քերոմէա 

Վէրքերու պէս կարմրաբորբ՝ յաղթանակով սարսըռուն՝ 

Եկան ոստանը կերտել իրենց մա Հուխ Հսկայի՝ 

Միշտ անցնելով մարդկութեան Հոգիներէն ամայի։ 

Օր մը վերելքը միայն կարշնեղ սերունդը գերեց. 

Որպէս վաՀան ընտրեցին կուրծքերնուն գէմ մռնչաՀեծ 

Արեւն իրենց գեղեցիկ տարիներուն սիրավառ, 

Երբ թամբեցին սեւապանծ երիվարները խաւար 

Որոնց բաշերն Հրալէր լազուարդէն մէ$_ կը սուզին, 

՚հէպի լուսեղ Նըպատակն իրենց վըսեմ երագին։ 

Ծ՛ովը կ՚երգէ դիւթական Հեոո՜ւն ափերը գալար, 

Ծովը կ*երգէ յորձանքներն ու քաշտիներ մրրկավար, 

Եայմերն անոնց երկնաձիգ որոնց վըրայ կը_ թառին 

Փ՜ոթորիկի թըոչուններ անծանօթէն խաւարին 

Իրենց թևերը յոգնած, երբ ովկէանէ ովկէան 
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Որոնեցին արշալոյսն ու վիՀերուն մէշ ինկան..* 

Ծովը կ*երգէ Uեէլն ուՏքե երն ու վերադարձն յա գ թ ա զո ո, 

Հրաշաաեսիլ ցամաքներն իրիկուններուն մԷԼ անդորր, 

Խաղաղութիւնը լոք սին և անոր տենչը վայրի» 

Ծովր կ*երդէ բարձունքներ ե գըրոՀներ պայքարի... 

Ո՜վ էր անՀունը կապոյա, ո՜վ իր ոսաանըլ մարմար 

Ուր ամբոխներն ապըսաամբ կր ծառանան խրոխտաբար 

Ուր մեծ գիշեր մը, գիշերն արշալոյսին ապագայ 

Ասա գերուն Լափ կը վառէ կարմիր ՀյսՀերն իր Հըսկայ։ 

Վարը Հոն գաշան է բերրի եղբայրութեան Հունձքերով, 

Արևն իր կեանքն է թափեր Հողերուն ծոցը գինով 

Հ Ուր Աշխատանքը՛՛ մաքուր ճակատներու քրտինքէն 

Կը լեցընէ բաժակ մ*ուր գինին և լոյսը կ երգեն 

Ս իր ա գա շն ա կ Հոսումով, կար մրա կայ լակ գերդ արիւն, 

Կը Հընձեն յաղթ բագուկներ ծովս ալեծուփ Հասկեր ո ւն։ 

fi այց վերջալոյսը բոսոր ոստանին վրայ կը մարի, 

Նաւերն աՀա՝ կը մեկնին, դղրդոցներով արոյրի 

Խարիսխներէն վերցըւած յոյսը կ*ելնէ ա սագերուն, 

ՈղնագբաՀները Համուռ գերդ Հընոցներ պըսպըղուն՝ 

^՝էաէ գէզերն անծանօթ ամեՀօրէն կը դաոնան, 

Ու կայ մեր էն երփնաշող մեծ դրօշակներ՝ ան սա Հման 

Ա*իչ\ոցին մէշ_ կը վառին, կր վառի ծովը Համակ, 

Ու զանգակներ կը Հնչեն աշտարակէ աշտարակ։ 

ԱՀա՝ ոստանը փառքին ցայգն աս աղերով կը պսակէ, 

՛Նաւերն արդէն Հեռացան բոցերուն Հետ սուտակէ 

Ցորենն Հոդին տանելով, տանելով ՀյաՀը Մաքին, 

Ու ծարաւի մարդկութիւնն իրենց մրրկոտ ցըռուկին։ 

Ա՜Հ, վերադարձը բոլոր Գաղափարին յաղթական, 

Ոստանը լուռ կը խոկայ խորՀրգաւոր ապագան, 

Ու պըսակնե՜ր ակնաՀուո յաւերժութեան աս աղեր էն։ 

Կը բարձրանայ փոթորիկն աՀեղասասա, ուժգնօրէն, 

Ու զանգակներ մեծաշռինդ կը ղօ ղան չեն դէպ* Հ եռուն 

Ս՛ովին վտանգն աՀաւոր վերադարձող նաւերուն։ 

Եւ ամբոխներն յոգնախուռն ալեկոծեալ կը Հասնին, 

Կայ մերն աՀա՝ կերևան անդունդին մէԼ պայքարին. 

Մեծ աղաղակը զանոնք յաղթանակի՜ն կը կանչէ, 

Յաղթանակի՜ն քանդակուած ոսկեղրուագ պըղինձէ. 

Եւ ամբոխները կու լան, կը մըռընչեն ակ գինով, 

— ԱՀա՛ ոստանը փառքէն է\ա Հա զարդուած գիշերով...։ 

Փ արի դ ԱՐՍՒՆ-եՐ 
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8. ՍԵԻՈԻՄԵԱՆԻ 

ՎԱ՚ԼԱձԱՍ ՄԱՀՈհԱՆ ԱՌԻԹՈՎ, 
է֊*֊4 — 

Երբ 908 ի Օսմ. ԱաՀսանադրութեան յաջորդ տարի՛ներուն, Հայ մտա՛ 
լոր ակա՛ններու, աշխատանքին շնորՀիւ, Պոլիսր կ՚սկէր առաւել կամ նուազ 
գրական –գեղարուեստ ական շարժումի մր կեդրոն ր դառնալ, երր սկսած՛ Էին 
ՐԱալ գրական ասուլիսներ, դասախօսութիւններ, յոբելեաններ, այդ ատե՛նն 
Էր, 1914 թուխն, երբ եկաւ \]եւումեան ՝ Զարիֆեանի Հետ միացած՛, Հայերէն 
ներկայացումներու դարք մր տալու, որոնք գտան խանդավառ ընդունելութիւն* 
այսպէս վանելով այնյուսախափ տպաւորոլթիւնր որը ունեցած՛ էին իրենց առա
ծին Պոլիս այցին՝ քաղաքական դէպքերու Հետեւանքով։ 

Այդ շրջանին Ս եւումեան ի գլխաւոր դերերն եզան*—Հ. կրօսման՝ (թա
գաւոր), Մէֆիսթօ՝ (ֆաուսթ), կար լոս ՚ (ԱւաղաԼլևեր ), ՚Լարա Րոստամ՝ (Նա
մուս) վան ա Հայր՝ (Հխն Աստ ուածն եր) Սայլն։ 

Ա եւումեան ունէր երկար Հասակ, չոր բայց թաւ ձայն, դանդրաՀեր գե
ղեցիկ գլխի կազմ, և միապաղաղ դէմքի մը վրայ զետեղուած՛ զննող ու սեւե
ռուն աչքեր։ 

Ա եւումեան աշխատանքով Հասած արուեստագէտ մր ՐԱալով իր խա
ղարկութիւնը արուեստի վարակիչ ու ինքնաբուխ Հուրան աւելի, ունէր մա
թէ մա թիքա կան տեսութեան մը ճշտութիւնը՛ որը ինքն էր ստեղծած, և ա յ ս 

ինքնաճանաչումով։ էր անշուշտ որ իր տիտղոսներուն մէ£ առածին տեղը 
կուտար րէժիսէբր բացատրութեան, և թերեւս նոյն պատճառով է նաև 
np U եւումեան ի կրօսմանը կը սնայ իր խաղացած Հերոսներուն մէ£ ամենին 
աւելի արժէքաւոր և գերազանցօրէն բնական։ ք^այց Հակառակ իր Հիւսիսի 
մարդու սառն խառնուածքին և իր արտասանութեան տարօրինակ շեշտին, 
Սեւումեանյ շևորՀիւ իր աշխատանքին ու Հասկացողութեան կարողացած էր 
Հասարակութեան մէի իբրեւ դերասան, ^արիֆեանի և Արէլեանի նման գե
րազանց տաղանդներու Հաւասար դիրք ունենալ և խաղալ գրեթէ անոնց խա
ղացանկի գերերը։ 

Ա եւումեան քէնքն իր մէ£ կը մարմնաւորէր գործունեայ մարդու մը բո
լոր յատկութիւնները։ Ան կը գրէր» կը Խօսէր այն բոլորը որ տեսած էր մեծ 
ոստա՛ններու կատարելագործուած բեմերուն վրայ և մեր ժողովրդին մէի 

Ս եւումեան բեմի ա՛յն գործիչներէն էր որոնք կուզեն Հայ դերասանը 
բարձրացնել և Հասցնել (արգելի մտաւորական ութ եան մը մակարդակին։ իր 
Հայ թատրոնի մասին գրած ու դասախօսութեան ձեւով պար զա ծ տեսութիւն– 
՚եերը, կրկնութիւներու Հանգամանգովն իսկ, կը սնան գնա Հա տելի և օգտա– 

Սեւումեան մէկն էր անոնցմէ որոնց Համոզումը Հաւատքի կը Հասնի 
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տա՛ 
Պոլսոք երկսեռ երիտասարդութեան բեմական ընդունակութիւննեբուն ե 
զանդին նկատմամբ։ Աքդ պատճառով էր, որ 9 if) ին վերքերը նամակով մը կը 
դիմէր ինծ՛ի, Պոլսոյ մէք գործելու իր ցանկութիւնը յայ անելով—որուն, տա 

8* ՍեՒՈԻՄեԱՆ 

րօրինակ նախազգացումով մը դէմ էի արտայայտուած այն ատ էն—գործ ո ւ– 
նէութիւն մը որ Հազիւ իր խաղացանկին մէկ սպառումը եղաւ, Լ իր այնքան 
փայ փայս, & իաէալ%երէ^ „չ մէկին Հ ասած, մեռաւ Պոլսոյ մէք. Հեռո՛՛ւ à այր 
Հայրենիքէդ, M î I f 

Սեւոլ^մ՚եանով կը կորսնցնենք Հայ բեմի ճանչցուած, ազդեցիկ ե օգտա– 
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կար աշխատաւորներէ՛ն մէկը, որ գիտէր մօտենալ երիտասարդներուն, ոգե
ւորել ղանոնք, անտարբերներու մէջ Հետաքրքրութիւն արթնցնել ե,–՝ վերջա
պէս միացման գիծը րԱալ Հին ե նոր արուեստին։ 

Ա եւումեան ծնած էր Ագուլիս, իր ուսումը առած էր Ալէքսանդբաբօլ 
և լրացուցած Թիֆլիս» Մոսկուա և այլուր։ քիուսեբէն դիանալով ունէր նոյն 
լեդումն թարգմանած մէկ քանի թատերախաղեր։ Տարիներ փոխն ի փոխ վա
րեց Թիֆլիս ի ե Պագուի տ բա մա թիքա կան, Արթիսթական և Զուպալովի ժո
ղովրդական թատրոններու բեմադրի պաշտօնը։ 

Վերջին անգամ Պոլիս կուգաբ Հայ Հանրապետութեան կողմէ իրաւա
սու պաշտօնով։ Այգ շրջանին իմ ֆարիդ դալս պատճառ եղաւ, որ չկարո
ղանանք աշխատակցիլ, բայց նկատի ունենալով իր սեւեռուն գաղափարա
կանը, որն էր, կորիզը ստեղծել վաղուայ մեր Աղգային թատրոնին, գաղա
փար մը, որը (ւՊոլսոյ Հ ա / Տրամաթիկ Ընկերութիւն» ը իր կազմութեան առա
ծին օրգն իսկ նպատակ ընդգրկած էր. իբրեւ մէկ անդամը այղ ընկերութեան 
Հիմնադիրներէն, Աեւումեանի վադաՀաս ք: կորուստով կրէլնապէս ընկճուած» 
կ՛եղբայրանամ իր Հոգիխն, նոյն գաղափարով զրաՀակիր։ 

JJեւումեան մեր թատրոնի պատմութեան մէջ կը գրաւէ պատուաւոր 
ԳԻՐՔ մՐ։ ա ՛՛Զ 

Աշխատանք ու յարատեւութիւն իր յիշատակին Համար։ Հֆ£ 
Փ արիզ Ս՜. ՋԱՆ ԱՆ ԵԱՆ 

9». ծ*— Այս աոթիւ Հրապարակով կ ՛առաջարկէի Պ* Հ* Ընկ* իմրն 
կերներուս, Համաձայն րն կերո ւթեան ծրագիր կանոնագրին, - պատուոյ անգամ 
արձանագրել Պ» 3* Աեւումեանը, ինչպէս նաև մեր դժբաղդ ընկերը, Պ* Ե* Նա֊ 
Հէ՛քն ը, որոնք րլլալով ^ ա յ բեմի արժանաւոր և բազմաշխատ նուի ր ուածն երր 
դառնակսկիծ մա Հով միայն Էքևցին իրենց այնքան սիրած Հայ թատրոնր։ 

ՆՈՅՆ 

ՊԱԳՈԻՊԱՅԻ ԼԱ Գ ԱՂԹԱ Կ ԱՆՈԻԹԻՒՆԸ 
Պագուպա Հաստատուելէն մինչև Հիմա մեր ժողովուրդի մէջ ււլատա– 

Հած մա Հերու թիւն է եդած մօտ 2800, իսկ ասորիներուն ՅՕՕՕՀե պակաս։ 
Հայերունը ինչպէս կը տեսնուի աւելի շատ է եղած քան ասորիներուն ր, որով– 
Հետև վերջինները ճանապարՀի ընթացքին փոխադրութեան։, սնունդի եայլն 
դիւրութիւններ աւելի շատ ունէին, քան Հայերը, որոնք զգալի կերպով զուրկ 
են եղած այգ յարմարութիւններէն։ Սակայն ներկայիս ուրախալի է յայտնել 
որ Հիւանդութիւնները ան Համեմատ քիչցեր են և ընղՀակաոակը ծնունդները 
շատցած։ Այս ՚առթիւ իմ ստացած տեղեկութիւսներս մօտաւորապէս Հետև– 
եալներն են։ Հայերու մէջ օրական 2 մաՀեր կր պատաՀին իսկ ծնունդ մօտ 3։ 
Առաջին տարին երր գաղթականութիւնը զեռ նոր էր Հասած Պագուպայի դաշ
տը Հազիւ Հ 62 ծնունդներ է ունեցած, իսԿ մաՀ ան Համեմատ աւելի, մէկ 
տարուան մէջ 2Ց00։ Ա յս մասին ուրիշ անգամուայ թողնելով վիճակագրա
կան աւելի մանր ամա սնութիւնն եր՝ բաւականանալով այս քանով ես կ՛անցնի մ 
րսիշ խնդիրներու։ ք^այց այս բաժինը ամբողջացնելէ առաջ ըսեմ որ ժողովրդի 
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Համար Հաստատուած՜ է արա՛նց և կա՛նա՛նց առա՛նձի՛ն Հիւանդա՛նոցներ ամէ՛ն 
յարմարութիւններով օժտուած։ Այս Հսկայ կա դմա կերպութեան գլուխը կը 
գտնուի քօլօնէլ Owen» յաքոՐԴ գեներալ Ou թիին, որր Հանգստի Համար վա
ղուց մեէլնած է Լոնտոն և ^որ առածին կազմակերպիչն և ղեկավարն է եղած 
Պագուպայի Camp/Ճ* 

Մ ոռցայ յայտնելու որ իւրաքանչիւր վրանի տակ մօտաւոբապէս 2ՑԷ 
աւելի անձինք կը բնակին։ Վերքերս K կառավարութիւնը արտօնութիւն է 
տուած ժողովրդեան, որով ով որ կամենայ կարող է # առանձին տուն մը 
շինել տրուած ցուցմունքներով։ Այս արտօնութենէՀն օղտուելով շատեր 
առանձին տուներ շքուած են ուր կը բնակին, այսպէսով եթէ ա յ ս ամառն 
ևս Հոս Տքնալու րլլան, կը կարծուի որ շէնքերու թիւր աւելի շատ պիտի 
ըլլայ քան վրաններուն։ Շինուած շէնքերր ՀետղՀետէ շատնալով սկսած են 
տեսակ մը գէլղէ տպաւորութիւն թողնել մարդուս վրայ, նա մանաւանդ 
տանիքներու վրայ դիզուած ցախերու, փայտերու և վառելիքի նիւթերուն 
ի տես։ Ամեն S e c t i o n / » մէք կա1 դարձեալ Հասարակաց խոՀանոց մը, ուր իրենց 
Հաց կամ կերակուր և կամ լուացք ընելու կը ծառայեցուի։ Հիանալի է 
տեսարանր և բանաստեղծական միանգամայն, երբ ՏՇՇճօսի կիներ, ադքէկ" 
ներ կամ տղամարդիկ լեցուած խոՀանոցի մէք մէկ կողմ Հաց կր թխեն, մէկ 
կողմ կերակուր կ*եփեն, մի ուրիշ կողմ լուացք կ՚րնեն, կր խօսին, կը ՔրքՀ՚մն 
և այսպէս Համայնական կեանք մը կը վարեն։ Սիրելի ընթերցողները կբր՛ 
նան երեւակայեւ այն պայմանները, որոնց ներքեւ միեւնոյն վրանի տակ 
մարդիկ կ՚ամուսնանան, ոմանք ամուրիի անքուն գիշերներ կ՛անցնեն, մէկ 
անկիւն նորա մոյները իրենց տարօրինակ երք անկութիւնը կը վայելեն, Հայրն 
ու մայրր իրենց նորածինով կը Հրճուին, անՀատնեիր իրենց ողք կամ մե
ռած ընտանիքներու և պարագաներու կարօտն ու սուդը կը քաշ 
այս բոլորը միօրինակ կ՛ստանան իրենց նպաստ ր ու կ՚ապրին միեւնոյն ըն
տանիքի պէս միեւնոյն վրանին տակ։ Այս վիպային կեանքին մէք եր՛ 
բեքքն ծիծաղաշարժ դէպքեր եւս կր պատաՀին՝ եղած են դէպքեր երբ տղա՛ 
"աՐԴԸ գք՛լերանց կարէք Հոգալէն վերադառնալով իր վրանր կորսնցուցած 
է և սխալմամբ ուրիշ վրան մը մտնելով անծանօթ անկողնի մը տակ ու 
իբր իր անկողինը պառկած է, և կրնա՞ք զսպել ձեր ծիծաղր, երբ յանկարծ 
այդ անկողնի մէք գտնուող կինբ կամ տղամարդր անծանօթի մը ներկայ ու– 
թենէն սարսափած վեր կր ցատկէ և օգնութեան կր կանչէ։ 

Հյատ են պատաՀած այսպիսի դէպքեր դորս ժողովուրդը իրեն յատուկ 
չարաճճի ղուարճականութեամր մը իր պարապութեան ժամերուն քիչ մը չա
փազանցելով կ՚սկսի պատմել, կատակել և երբեմն բամբասել։ ԱնպատեՀ չեմ 
նկատեր դարձեալ յէլելու որ ծածք չ՛ունեցող արտաքնոցներու մէք, ուր 
բաժանմունքներ չկան առանձին, մարդիկ կը նստին և մէկ կողման կարի քեխն 
կը Հոգան ու միւց կողմէ երկար երկար պատմութիւններ կ՚ընեն իրարու։ Նոյն
պէս կքքեերը իրենց առանձին բաժանմունքին մէք, ամէնքը իրար կը ճանչնան, 
ամ1~նքը իրարու վիճակին ծանօթ են. գաղտնիք էկայ։ ՚էյատ Հազուադէպ են դո– 
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զութիւնները, թշնամութիւններր։ Գաղթ ավան ութ եան սկզբէն ի վեր միայն 
Հրեայ վաճառական մըն է սպաննուած՝, որուն Հեզինա1լները չի գանուեցան։ 

Ամառը Հետաքրքրական է Տիալա գետի ափը, ուր երկսեռ բազմութիւն 
մը երեկոյեան կը փութայ իր մրկած մաբմինր կուրին մէք զովացնելու և բո– 
ԷՈՐՐ մերկ ու տկլոր, առանց քաշուելու իրենց լոգանքը կ՚ընեն ու դարձեալ 
նոյն ուրախ քրքիջներով վրան կը վերադառնան։ Դ՛ժբախտաբար Տ ի ա է ա գետը 
բաւական զո Հեր խլեց մեր ժողովուրդէն, որովՀետև մէկ մ՛ալ քուրի խորերքը 
Լողացողը նոյն իսկ ամեն աճա րսլիկ լուղորդը յանկարծ f բա մոյն կ'ԸԱաՐ* ծ4– 
ա յ Դս[իսի դէոլքոր անցեալ ամառ յաճախ սլա տա Հեց ան, որմէ վերք կառավարու
թիւնը խստիւ արգիլեց գետի մէք լողանալը։ 

իրենց բարքերու և սովորութեան մէք աւելի վրան բաց են ասորիները 
ե մասնաւորասլէս չէլօները, որոնք յաճախ բազմութեան կամ երթևեկու– 
թեան ճամբաներու մօտիկ էրիկ ու կին առուի եզերքը կծկտած զիրար կը լո
ղացնեն։ Դեռ ուրիշ շատ մը վրան բացութիւնն եր, որոնց մանրամասնութիւնը 
այնքան ալ Հետաքրքիր չէ Հոս լիշատակել։ 

ԵԱ կը փափաքիմ տալ ((.Վերածնունդնի ընթերցողներուն Պագուսլալի 
Հայ ժողովրդի ներքին կառավարչական ձևի ման բա մա սնութիւնն երր։ 

Պագուսլալի Փախստական կ օ մ ի տ է ն.— Ա նցեալ տար
ուան սկիզբները Պագուպայի Հայ ժողովուրդը ընտրած է իր մէքէխ 9 Հոգիէ 
կօմիտէ մը, որը յարաբերութեան գիծն է կառավարութեան և ժողովուրդեան 
միք և։ կօմիտ^ն իր նիւթական անձկութեան պատճառաւ չէ կրցած յաճախ 
շարք մը անՀրաժեշտ գործերու ընթացք տալ, որով իր գործունէութիւնը 
սաՀմանափակուած է նեղ շրքա<սի մր մէք, միայն ժողովրդի առօրեայ խնդիր՛ 
ներու կարգագրութեամբ։ 

( է ա ր ա Ֆ ա կ ե լի) !տ| Ա. ՍՍ.ՍՈՒՆ8ԵԱՆ 

ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍ ^ # , 

Ի ՆՊԱՍՏ ՓԱՐԻԶԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ՈՐԲԱԽՆԱՄ ՄԻՈԻթԵԱՆ 

ԳԱԼԸՊՃե ԱՆ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ԿՈՈ-Մէ 

ւ 

// Յունիս 920 Ուրբաթ գիշեր կը մասնակցին նաև՝ ՊՊ* Մաքսուտ– 
եան, £ ան ան եան և Ֆրանսացի կարող արուեստագէտներ։ կ՛արժէ՝ վայելել 
դեռատի օրիորդներու կազմակերպած այս երեկոյթը։ 

18, Rne d'Athènes, Salle des Agriculteurs^ սըաՀին մէք, Ժամը 8 ու կէսին 

I 
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« Վ Ե Ր Ա ԾՆՈՒՆԴԴ ԹԵՐԹՕՆԸ (6) 

.,, ք ՝• ԱՐ՛ԵԱՆ;, IF.ոՎԻ ՄԷՋ ՚ • 
-as 

<4_tpiuu|pni))i մ*Ը յ ո սշ ե ր էՆ ք աղու ա ծ իրական Çujj ոդփսակաե dp 

Պ ԱԼ՝ԲԱՆՑ Ո ՒԿ Ո Վ 

2.—. ԱԼԻՔՆԵՐՈՒՆ ԴԵՍ 

•՛'—— է/ատ մանրադէպեր անցած Ան գլխէն, աւԷքԷ աւէՔ 1լ ընղՀարի ասՂ^ն 

օր»**» 
— Ե՛– ալիքներուն դէմ յաղթական է կարօն, կր տեսնեմ : կեցցէ աղան, 

շիտակը՝ քիչ են մեր մէք իրեն նման աիսլեր։ Ե՛֊ աՀա այս կարգի աղէտաւոր 

օրերու մէք է որ երեւան կուգան անոնք իրենց ցեղին ամրողք ուժգնութեա մբը։ 

Երուանգ գոՀ սրտով Հրաժեշտ առաւ Վարդապետէն, ու մտմտալով* 

աունին կողեն ուղղուեցաւ։ 

Այդ °րէն ի վեր Երուանդ ու կարօ սրտակից բարեկաաներ եղան։ կարօն 

անկէ ետք յաճախ առիթ ունեցաւ մօտէն տեսնուելու Երուանդի և անոր փոք՛ 

րի1լներուն Հետ։ Զափազանց սրտաբաց ու Հողատար րն!լեր մ՛էր կարօն Փա~ 

նոսեանի Համար։ 

Պիաի տեսնենք թէ ի՝նչաէս և ինչ պարագաներու մէք։ 

ԱՐԾՐՈհՆԵԱՆ <*ՈՂ_Ո՝Լ ՄԸ 

ՀՍշազնի խմբագիր Գրիգոր Արծրունիի և անմաՀ Րաֆֆիի կենսադրու– 

թի ան քիչ-շատ ծանօթ եղողները կը յիշեն անշուշտ։ Մեծ Հր ա պա է ա կա դի– 

ԲԲ* Թէֆւիոի իր խմբագրատան մէք շաբաթական կանոնաւոր Հաւաքոյթներ 

կ՚ունենար, ուրտեղ թերթին բոլոր խմբագիրներն ու մօտիկ աշխատակիցն երր 

կր վիճաբանէին ազգային, րնկերական և քաղաքական խնդիրներու 2_ոԼրքը։ 

Այդ խմրուսներուն մէք էր որ, անկիւն մր լուռ մտախոՀ ունկնդրող 

ապագայ Րաֆֆին կը դարբնուէր իր Հեռագօր աէլնոցին տակ։ 

Անտարակոյս վսեմ խորՀրղաւոբութիւն մը ունենալու էին <ւՄշակ՝տ> ի 

խմբագրական այդ շաբաթեայ ժո ղուլն երր։ Պատկառելի բան մը կ՚գգայ 

մարգ երր տարիներու Հեռաւորութեան մը մէք!քն կ՛ուղէ բանալ վարագոյրը 

այղ եզական ներքնաշխարՀին։ 
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ճ ի շ տ ա յ գ տպաւորութիւնը կ ՛ զ գ ա ր է ր ո ւ ա ն դ ՝ ամէի։ ա ն գ ա մ որ կ՛ան

դ ր ա դ ա ռ ն ա ր Հաւաքոյթի մըէ որ աւա՜զ, րացոլելուն պ է ս պ ճ ր դ կ ո ւ ա ծ ծաղի

կի մր ն մ ա ն ա ծ էրէ 

1914 ի գ ա ր ն ա ն Է ր ։ Պատմական թ ւ ա կ ա ն մր՝ Հ ա յ ա ս տ ա ն ի փ՛Լալից Էքե– 
Ր1 es 

Բարենորոգումներու գ ո ր ծ ն ա կ ա ն ծրագիրն էր սեղանի մ ո 
V ԳՐ ուաւ 

Հօֆ nu Վէսթէնէ՚նկ՝ ս լ է յ տ ի տ ղ ո ս ո վ մարզպա՛ն ՚նշա՚նակսսա^ էի%, ո ւ ճամ– 

Բ ա յ ելնելու մրալ 

Ամէ՛ն Հայ ու. սիրտ զոյգ կր տ ր ո փ է ր , դ ա ր ե ր ս ս երազը մարմի՛ն կ՚առ՛նէր 

ու 
դի լա

՛ւ֊ լ 

այլեւս, շաՀախնդիր էւրո սլան Հայկական Հարցը ձեռք ա ռ ե ր էր 

ն ա գ ի տ ա կ ա ն կկոցը կը բ ա ն էր արագ և ամուր։ 

խ ա բ կ ա ն ք չ կ ա ր այլեւս։ Բ ա ր ենոո ոգուՏները թուրք կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ ե ա ն 

չէի՛ն վ ս տ ա Հ ո ւ ե ր , այլ ե ւ ր ո պ ա կ ա ն մականը՝ խ ա չ ա կ ի ր պ ա շ տ օ ն ե ա ն ե ր , լիա

զօր իրաւասուներ կը կ ա ր գ է ր Գո[*ծին գ լ ո ւ խ ը ։ 

Հ ա յ կ ա կ ա ն Վ ե ց ԱաՀանգները բ ա ժ ն ո ւ ա ծ էխն երկու մարզպանութիւն– 

ներու, մէյմէկ Ա* ա ր զոլան ի ձեռքով կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ ե լ ո ւ Համար։ 

Պ ա ր ս ի կ ու յոքն Հ ա կ ա մ ա ր տ շաՀերու շրքանն էր կը կրկնուէր ան

գ ա մ մ՛ալ։ Տիզբոն ու Բիւղանդիոն՝ երկա՜ր դ ա ր ե ր խազցեր^քէին այս եղա

ն ա կ ո վ Հայերու ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ճ ա կ ա տ ա գ ր ի ն Հետ։ Հիմա ալ անոնց բ ն ա կ ա ն 

ու ա ն բ ն ա կ ա ն ժ ա ռ ա ն գ ո ր դ ն ե ր ը —Ո-ուսն ու Գերման ր— բեմ իքեր էին ու 

մականին ծայրովր աք–ձախ կը դարձնէին Արարատեան Սառնանուշը...։ 
— ինա՛մասիկ... որ կը տանիմ..., 

— ինա՛մա՚փկ.*. որ չեմ իտար...։ 

Մ տ ն կ ա կ ա ն խ ա ղ մը կայ, որ չէք գ ի տ ե ր դ ժ բ ա խ տ ա բ ա ր (*), բայց որ 

այս պ ա Հ ո ւ ս յ ա ր մ ա ր ա պ է ս միտքս ե կ ա ւ ու լաւագոյն կ ե ր պ ո վ կը պատկե

ր ա ց ն է Սլաւօնին ու Սաքսոնին կռիւը՝ Հայ Ոչխարին վրայ։ 

Ասոնցը՛ մ ա ն կ ա կ ա ն խ ա ղ չէ սակայն, մ ա կ ա ն ա կ ա ՜ ն խ ա ղ է ։ 

Այն ա տ ե ն ալ, երանելի Հին օրերուն մէք, մեզն է Հ ա զ ա ր ա մ ե ա կ ն ե ր 

առաք, Պ ա ր ս ի ց Հ^ասլուՀ ա ր ք ա ն մ ա կ ա ն ա կ ա ն խ ա ղ կը խ ա ղ ա ր Աաւասպ 

Ա ր ծ բուն ի ի Հետ, ու ... կը տ ա ր ո ւ է ր ։ 

— Հ֊Այէ երբեմն՛ ի մ ա կ ա ն ա կ ա ն խաղուն՛ երկիցս պատաՀեաց ՀՀյաւաս– 

պ ա յ Արծրունւոյ՛ զգնդա1լն Հանել ի էթապՀոյ...գ։ 

Հիմա Հայն էր տարուողը,՝ ամէն օր, ՚ ամհՀն նոր բաշխում-բաժանումի 

մը Հանդէպ։ f\jjM 

Ե թ է ռուս ու գ ե ր մ ա ն տ ի տ ա ն ն ե ր ո ւ ուղղակի շաՀերն էին որ իրարու 

կր ր ա խ է խ ն Տ ի գ ր ի ս ՚ Ե փ ր ա տ ի երկայնքը, ս ա կը նշանակէր անուղղակի՝ թ է 

Ե ր ե ա կ Համաձայնութեան ու Զինակցութեան ի ն ա մ ա ս ի կն էր որ կը 

խ ա դ ո ո ւ է ր լռելեայն, քօղի տ ա կ է ։ 

Ա ա ր զ պ ա ն ն ե բ ր ՝ մէյմէկ ա դ ղ ե ց ո ւ թ ե ա ն գ օ տ ի կը ներկայացնէին իրա՛ 

( 1 ) ն կ ա ր ա գ ր ս ^ ա ծ է շ իԹ - ո հ նիի « Հ ա յ կ ա կ ա ն խ ա ղ ա շի ւ ա ն ք ) » ե ր կ հ ա տ ո ր մր ցմ ան ա կ ո ւ ս ւ ծ 
գ ո ր ծ ի ն մկդւ 
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կանին մէք, ապագայ ռուսական ու գերմանական ծրադիրներուն ի նպաստէ 
Ըստ ; երեւոյթին ՚ պէտք էր որ 3)ր ան սա և. Անգլիա ալ Հիւս է սափն 
Մեն՜ Արքին մաճը բռնած Ըէէայքքե, քք^^սլէս Աւստրօ– Հուն գար և իտալեան 
արբանեակները՝ Բր ուսի ակ ան Բեւե ռային Աստղին 2ոլրքը պիաի յածէին։ 

Թուղթի քաղաքականութիւնը այս էր. ո*վ կրնար գուշակել թէ րաց 
գա շտի մէք գոռացող առա քէն թնդանօթր տարրեր կարկինով պիտի գծէր 
Հայաստանի ինչպէս նաեւ, բոլորովին անսպասելիօրէն, ամբողք Եէ֊բոս£այի 
սահմանները... t 

1914-ի կանաչ Սեղաններուն վրայ բացուած խաղաթուղթերը ուրիշ 
ղուշակութեիւն կըսԷԷն։ 

Հայկական ի^նդէրր կը լուծուէր՝ իւ բուղայ ի գործօն միքամտութեամբ։ 
կառավարի՛չները որոշուած էին, ու իրենց կեդրոն ր Հաստատուելու Համար՛ 
րն տ ան իքնին* ու կապոցնին առնելու գացեր էին, կարճ արձակուրդով մրէ 

Գեղածիծաղ ապագայ մը կը բացուէր Հայուն Համարէ 
թ՛մրած ուղեղներն անգամ շարժիլ սկսեր Էին։ «Պիտի երթանք Հայաս

տան, պիտի տեսնենք, վայելենք, դորհ եր ու պիտի ձեռնամուխ ԸԱանք, 2ա՛ 
Հինք ու Հայրենիքի կարօտն առնենք»։ ք ւ j ; f j ^ 

• Այս Էր ամենուն լեղուին վրայ ու մտքին մէք։ 
Դեռ Հազիւ վեց ամիս կ՚ըլլար,— 11)13 ի աշնան— որ Պոլիս, Թհֆլիս 

և ամենուրեք՝ Հայր տօներ էր Գրերու Գիւտին ու Հայ Տպագրութեան զոյգ 
տօները1 աննախընթաց շքեղութիւնով։ 

՛Բանի մը շաբաթ առաք ալ Փըթի՚Եանի թատրոնին մէք պանծացու
ցեր էր Հայը՝ Յեղափոխութեան վեթերաններէն րախ տ ա ւորա դոյն ր Մկրտիչ 
Փօրթուգալեանը, տօնելով Յոբելեան մը որ դժբախտաբար վերքակէտ մը 
պիտի դառնար Հայկական տարեգրութեան g մէք ...։ 

Հագ/"– թէ՝ Ա ր մ են ի ա-ի իսկապէս բախտաւոր աստղի տակ ծնած 
խմբագիր՛ը "՚ոքր շոգենաւ դրած՝ Հեռացեր էր Վոսպորի օձագալար ափերին..., 

Րայ9 մենք դեռ Հոն չենք մեր վարդագոյն երազներու բարձին 
վրայ ենք տակաւին։ 0՜, կապո՛յտ Հորիզոններ կան մեր աչքերուն առաք, 
կանաչ-կարմիր Հագած դաշտեր կր բա ցոլին մեր քայլերուն Հետ ... ։ 

Խանդավառ օրերու ՛մէք ենք, կ՚ապրինք, գործելու տրամադիր ամէն 

?ՒԴ՝ Ւ^Ք^Ւ^Ք^ "Բ ազգային շողշողուն վաղորդայնին իր բաժինր * 
զեզու։ 

Ու կը տեսնենք պարզ Հաւաքոյթ մը, Արծրունեան ժողով մը, այդ 
յուսոտ օրերուն։ 

Գիշեր մը։ 1914, գարնան։ 

(Շ ա ր ո ւն ա կ ե լի) 
ՏԻԹՈհՆհ 

է 
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ԱԶԳԱՅԻՆ եՒ ԶԱՆԱԶ1Ո,|ԼՈԻՐԵՐ 
I * 1 

ՀԱՅԱՍ Տ ԱՆ ԵՒ ԵՐԱՍ Տ ԱՆ ԱՒԵԼԻ ՍԵՐՏ 

Վրացական թերթերը Հետեւեալ 
կերպով կը պաողեն տպաւորութիւն– 
ները վրացի քաղաքական ԳոՐ°^իչ Պ> 
Ռամիշւիլիի» որ նոր վերադարձաւ 

՝ Օրեւանէն.— 

ձԸնկ. (հա մի շւիլիի ղիտողութիւն– 
ներուն՝/ Համաձայն Հայաստանի կա
ռավարութիւնն ու պ ա ր լա մեն տ ր իրենց 
անկախութեան պաշտպանութեան 
խնղրին մէք Հաստատուն ե վճռական 
քաղաքականութեան կը Հետեւրն։ 
Անոնք պատրաստ են իրենց անկա
խութեան Համար իրենց մատչելի 
ոյժերը դործաղրել պոլշէւիղներու և 
թէ Տաճկաստանի ղէմ։ 

Պագուի յեղ. կոմիտէի վերջնագի
րը ե յետոյ Օրքոնիկիձէի վերջնագի
րը Ղարարաղը (ւ (Լանգեզուրը ղա– 
տարկելու մասին Երեւանի մէք մայիս 
մէկի Հայկական միտինգով բուռն յու
ղում յառաք բերին։ 

կառավարութեան Հուրքը ինքնա– 
պաշտպանութեան նպատակով Համա
խմբուած՜ է ամբողք ժողովուրղր։ 

Տեղական Պոլշեւի1լներր չեն Հա
ւատար վերքն ա գրեր ո ւ վաւերակա
նութեան և էքորՀրղային իշխանու
թեան թշնամիներու գաւը կբ Համա
րեն զայն։ Հայաստանի Հետեւած ըն
թացքը Հաստատելու Համար կը բա
ւէ յէշել արտաքին գործերունախա
րարին (այժմ վարչապետ) Հեռազիրր։ 

(ւԱլէքսանղրոպոլ, Երեւանից մեկ
նած գնացքում, Ւ"իդոբ (համի շւի լուն։ 
Շատ ցաւումեմ, որ չկարողացայ ձեզ 
ուղեկցել կայարան։ Ըն զո լնեցէք իմ 

անկեղծ ցանկութիւններր յաղթանա
կելու մեր ընդՀանուր գործերում։ 
խնդրում եմ յայտնել վրացական կա
ռա վար ութ եան ր մեր Հաստատուն վըճ– 
ռականութիւնր գործել ձեզ Հետ միա
սին երկու ժողովուրդների Համար այս 
ճգնաժամային օրերում։ 

J ք ՕՀԱՆՋԱՆԵԱՆ 

Վերքին դէպքեր ր Ատրպէճանի մէք՝ 
զգալապէս բարեփոխեցին Հայաստա
նի բնթացքր, որ կը ձգտի ամրօրէն 
մտերմանալ Վրաստանի Հետ։ 

Ընկփ /*« (համիշւիլին ցաւելով կը 
մա ան ան շ է որ Հայկ. կառավարու
թիւնը քիչ ուշադրութիւն կը դար– 
ձրնէ երկրի ներսը ^ոլշէվզներու դէմ 
մղուած կռւրն։ Մ այիս 1 ի օրը Պոլ– 
շէվւ*կներր աղատօրէն Երեւան եկան 
իրենց նշանաբաններով և ցոյցեր կազ
մակերպեցին Երեւանի ե Ալէ՚քսան– 
դրապօլի փողոցներուն մէք։ Այդ չի 
նշանակեր թէ որ և է Հանգամանք 
ունին Պոլշէվի1լներուն Հանդէպ, այլ 
պէտք է վերագրել այն Համոզման թէ 
Հայաստանր ապաՀովագ– 
ր ը Լ ա ծ է Պոլշէվիզմի թոյ* 
ն ին դէմ։ Ատիկա սխալ է սակայն, 
քանի որ ժողովրդի տնտեսական ծա– 
նրր կացութիւնը և ժողովրդական 
բարենորոգութիւններու %ոչ այնքան 
արդիւնաւորութիւնը, յարմար Հող կրր՛ 
նան դաոնալ Պոէշէվէկեան արկած ա– 
խբն դրութեան։ 

Z ԱՅ ԱՍ ՏԱՆ Ի ՆՈՐ ԴԱ1ԼԻՃԸ 

Հայաստանի նոր ԴաՀլիճր Պ» ՕՀան
քան եան ի վարքապետութեամր կազ– 
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մուելէ յետոյ, J\JորՀրգարաՆո տուաւ. 
Հետեւեալ որոշուՏները, fef' 

Ափ— Դադրեցնել իյ որ Հր դարան է 
Ղւիստերր մէ!լ ամիս։ 

P+—- Խորհրդարանին բոլոր լի ա զօ
րութիւնն երր տալ կառավարութեան։ 

Գ.— Յանձնարարել Խոր Հր դարա
նի նախագահութեան և կառավարու
թեան արտակարգ պարագաներու 
մէք նիստի Հրաւիրել իյորՀրդարանը։ 

ԱԵՒՈՒՄԵԱՆԻ ՅՈՒՂ-ԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻԻՆԸ 

Պոլսոյ մէք մեծ՛ Հանգիսաւորու– 
թեամր կատարուած՝ է րէժիսէօր-դե– 
րասան 3* Ս եւումեանի յուղարկաւո
րութիւն ր։ £/* ասն ակը ած՝ են Հալ 
քաղաքական կուսակցութիւններր, 
աղդ. մարմինները ե Պոլսոյ Հայ Տրա– 
մաթիկ Ընկերութիւն ր։ Խօսուած՜ ե՛ն 
դամբանականներ Դ» կառվարենցի, 
&• Միսաքեանի, Ա. Ա՝ կրեան ի ։ & քԻ* 
Գառնիկի և կղերականներու կողմէ։ 
Թափօրի ատեն Համաձայն ական իշ– 
խանութիւններր ղինւորական պատիւ
ներ են ընծայած։ 

Մարմինր ամփոփուած է Նիշլիի 
աՂՂ* ՚ ր ե զման ա տ ան այն մասին 
մէք որը յատկացուած է Ազգային 
գործիչներու։. 

ՃԱՅԱԱՏԱՆ ԵՒ ԱՏՐՊՒՅՃԱՆ 

Հավասի գործակալութիւնը 31 
Մայիս թուականով կ. Պոլս(քն կը ծա
նուցանէ թէ Հա լաս տան և Ատրպէյ– 
ճան բանակցութիւններռւ մէ9 կը 
գտնուին վէճի առարկայ եղող խրն– 
գիրոերր կարգադրելու Համար։ 

Հայաստանի քաքարի զինւորնե– 
րուն կը պարտինք դարձեալ ալս յաղ
թանակը որ պայծառ լոյս կը սփռէ 
կ ո վկաս եան մռայլ Հորիզոնին վրայ։ 

ՄԻԼԼհճՒՆԵՐԸ 

Միւլիճիսերը՝ էւրոպայէն Աքն ա տօ՛ 

լու ղրկուած նամակներն ու Հեռա
դիրները չեն ընդունիր, եթէ նոյն 
իսկ ան Հատական և առեւտրական 
ըլլան։ 0Ամ թղթատարական անօ
րէնութիւնը Համաձայն թղթատարա
կան միութեան կանոնագրին՛ Պէոնի 
դիւանին տեղեկագրեց այս պարագան։ 

ՓԱՐ՚ԻՏհ ԿԱՐՄՒՐ հ»Ա2Ի ԵՐԵԿՈՅԹԸ 

Մայիս 27ի գիշերը Hôtel Lutetia/r 
սրա Հին մէք Փարիզի Հ ա յ Կարմիր 
Խաչը տուաւ Ն ուա գա Հանդէս մը որ 
կը զուգաղիպէր Հ ա յ Հանրապետու
թեան /»• Տարեդարձին։ Խօսեցաւ Պ– 
.Ա՛ ԱՀարոնեան մէկը այն ճառերին, 
որոնք, ժողովուրդը ամենէն անստոյգ 
ու տարտա մ վիճակին մէքն անգամ 
դէպի խրախուսանք ե գործունէու– 
թիւն կը մզեն, իր խօսքերը վեր քա
ցուց այսպէս–— Օ.Ես չեմ վախենում 
մեր թշնամիներից, ես վախենում եմ 
վախեցողներից»։ 

Երկարօրէին ծա փա Հա բո ւեց ան Հայ 
արուեստագէտն երէքն թաւ քութակա– 
Հար Պ* Ալիքսանեան և դերասան Ա՛Հ 
ան ան ե ան ։ 30 Հոգիէ բաղկացած 

երկսգռ խումբ մր Տ°քթ» Լ՛ Համբար
ձումէ ան ի ղեկավարութեան տակ, եր
գեց Հայկական և Եւրոպական կտոր 
ներ։ 

ՆՈՐ ՊԱՅՄԱՆԱԺԱՄ 

Թուրք պատուիրակութիւնը նոր 
պայմանաժամ մը խնդրած է Դաշնա
կիցներէն դաշնագրի ս տ որա գրութեա-
նր Համար։ Դիտողութիւնները պիաի 
ներկայացուին Յուլիս 11 ին։ 

Դաշնակիցներուն պատասխանը 
գեռ չէ որոշուած, բայց Հաւանական 
է որ պայմանաժամի երկարաձգումը 
պիտի շնորՀուի թուրքերուն, ինչպէս 
եղած էր միւս երկիրներուն Համար։ 
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ՄԱՃԱՊԱՏհժ 

Պատերազմական աւոե ան ր մաՀ– 

ուան դա տա Ավար տա ծ է թուրք ապրս– 

տամբութեան պարագլուխներր ՝ Րէ՛ 

ուֆ Ավէյ* նախկի՛ն ծովային նախա

րար որ այժմ բանտարկուած է Ա՝ալ՛ 

թալի մէք, ե. Ա՝ուսթաֆա ֆէՎղէ փա

շա, նախէին պատերազմական նախա

րարէ. 

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿ ԿԻԼհԿԻՈՅ ՄԷՋ 

–ԲԷլիսԷ և Աքնթապի միքեւ, Տր– 

պէաովրբ զօրադունդբ որ Այնթապի 

Հետ Հաղորդակցութիւն Հաստատե

լու կ՚երթար, բաղխեցաւ ուժեղ զօբա

բա ժն ի մր կազմուած թուրք Հրոսակ

ներէ ել կանոնաւոր զօրքերէ։ Ֆրան

սական ղօրադունդր ցրուեց զանոնք, 

բազմաթիւ գիրիներ առաւ որոնց մէք 

կը գտնուին թուրք գնդապետ մը ե 

երկու Հազարապետ, դրօշա1լներ ե 

մեծ աւար մը։ 

թշնամին ունեցաւ 1¥00 մեռեալէ 

Ֆրանս* զօրագունդը գրաւեց Այն– 

թապը։ 

— — — — — —I— mPIUM—!•՛ աաաա>ս *—աաւ V ՜ա mi m u m — 

ՍՏԱՑԱՆ* 

(ւՊօղոս \,ուպար Հանրային Դա

տաստանին առաքն։ 

Բանախօսութիւն ՝ Պ* ծ » ՏԷՎրէւ՛ 
եանի, արտասանուած Աղդ՛ Համա–, 
դու մարի մէք։ 

Տպգ» Ասպարէզի» գին՝ 20 սէխթ։ 

Պ ա ա 
աեսնէ* 

րասաութեան մէք է և յառաքի կայ Նոյեմբերի սկիզբը լոյս կը 

I Հ Ա 8 Կ Ա ՇԷՆ – Տ Ա Ր Ե ԳԻՐ * 
ԳՐԱԿԱՆՈԻթ-ԵԱՆՑ, ԱՐՈՒԵՍՏՆԵՐՈՒ ԵՒ ԳՒՏՈՒթԵԱՆՑ 

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 

J ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ 

NՍՂԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 

Շաւ.ւս|ւշ Ս՜իսաքեա՚ն, 3"ւկ"|՛ ՕշակաՆ (ք|ււ..'|>է£Ասւն), ut'.!»- ՇաւՐտ անկեան խորագիր (<ճսւկա„ 

ւաաքարտփ, գրագէտ.ք1ւնսյգսյտ, խմբա գիր « Ո ՚ ՚ ՚ ւ ա ւ ՚ հ փ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ - ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

ՅԱԿՈԲ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 

Կը Հրաւիրուին մեր բոլոր յ ա յ ան ի գրողները փ ո ւ թ ո վ իրենց մասնակ
ցութիւնը բերել մեր այս ձեռնարկին։ 

Ւսկ գործիս Հա մա կիրն եր էն կը խնդրուի՝ կարճ ժամանակի մր Համար 

մեզի ար ամա գրել նաՀաաակ մա աւոր ականներու անաիպ գրույթ ի ւնն եր ե լու» 

սանդարներ, բե աշխարՀի նկարներ, Հայ և օաար գեղարուեսաի վերարա ագրու– 

թիւններ, կենսագրական նօթեր, մեր ժամանակի պատմական դրուագներ եւն*։ 

Աշիյատակցո^Թիհ՚աներբ ի թարկի՛ն կր վճարափ՚ս ւքիչտ տս|ու.ելէ աո֊աջ. 

Հրա ա արա կեչի նիւթերը, ամենէն ուշը մինչեւ 45 Օգ ո nui. 920, ինչպէս 

նաև ամէն աեսա կ թղթակցութիւն յդել Հեաեւեալ Հասցէին* 

Rédadtion cHAIKACHÈN» 
37 Rue Cabristan—Péi-a CONSTANTINOPLE 

$Նօրէ1ւ--~ խմբա գիր ՛ ՏՕՔԹ– Լ– ՃԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial du <r VER A DZENO UNT » La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի Ք 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

•ազգային* դրական, քաղաքական եւ. 

Հասարակագիտական։ 

21 ր գ տարէ 

Բաժնեգինն է 5 աօչար 

Հասց£V ձՅ—15, Shuwmut Street, 

Boston Mass. 

ԻԶՄԻՐԱՀԱՅ ՕՐԱԹԵՐԹ 

IL տարի 

Բաժնեգինն է՝ տարեկա՛ն 50 ֆր* 

Հասցէ.— Imprimerie Kechichian 

SMYRNE 

ՕՐԱԹԵՐԹ 

Բաժան որ գա գրութիւն 80 ֆրանք 

Հասցէ՛ն.— Rue Divan Yolou 

ADANA, (CILICIE) 

ՊՈԼՍԱՀԱՑ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

10 րդ տարի 

S ար եկ ան բա ժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Rue Cabristau 

PERA. Cousjple, 

Հ ա ս տ ս . 
ՊՈՒԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

՚ ՚ * 

Բ* տարի 

Բա ժն եգին տ ա ր եկ ան 50 ֆ րանք 

Հասցէ.— Rue Br. Miladsnové 21 

SOFIA 

ՅՈԻՍ Ա Բ Ե Ր 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 ր գ տարի 

՛Հհ» ^ րատար ա կ ուի շ ար ա է) ր 3 ան գա ս՞ 

Բաժնեգինն է տարեկան 30 ֆր* 

Հասցէ B. P. 868 Le CAIRE 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

12 րգ տարի 

Բաժնեգինն է 3,30 տօլար 

Հասցէ՛ն P. 0. B0K 865 

FRESNO, California 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

Տն՚օբէխ–խմբագիր Փօրթուգաչեան 

35 սրի 

Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր* 

Հասցէ. Journal Arménia, MARSEILL 
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P H O T O G R A P H E J ) 'ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
Կ՚ԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ £ BOULEVARD M O N T M A R T R E f v § P A R I S , 

• , A S C E N S E U R . 

Մեր նախորդ բացառիկ թիւ֊ի /ուս ան կարն երբ պատրաստուած 
են Հանրածանօթ լուսանկարիչ Պ* Ապէ[ի կողմէ։ | 

ԱՈՆԻՏՐՍ.ԿԱ1, ՀԱՅ աԱՏՈ1>Թ1Փ'1 
ՕՍԿԻՆԱՐ ԵՒ ՀԱՄԲԱՐՋՈԻՄԵԱՆ ՀՆԿ. 

(ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ) V 

Maison de Commerce Arménienne 

17 Rue de l'Echiquier Paris fl0nie> 

Teleph. Louvre 18—25 

. Ա յս Հաստատութիւնը քաջալերուած իր գտած ընդունելութեն^ն և 
օժտուած նորանոր ոյժերով ու փորձառու գործակցութեամբ* պատրաստ 
է կատարելու ամեն կողմէ իրեն եղած առեւտրական յան&ն ա բարութ ի լններ. 
խղճամիտ ե փութկոտ գործ ուն էութեամբ։ 

կը կատարէ յանձնարարութիւններ, ներածում, արտածում և առեւ
տրական ամեն կարգի գործառնութիւն։ 

Կր ղրկէ նմոյշներ ու կը պատասխանէ առեւտրական Հարցերու։ 
Ընկերակցութեան դրամատունն է* 

Comptoir National d'Escompte de Paris 

Նկատի ունենալով Եւրոպական Հրապարակի արգի վիճակը, առ այժմ 
ո ե. է յանձնարարութիւն չենք կատարեր առանց փոխարժէքր ստանալու։ 

Համար ֆարիդ գալ ուզող մեր Հայրենակիցները լաւ Հ ' Ը Ա ա յ ՈՐ ա<ս՜ 
գամ մը խորՀրդակցին մեզ Հետ։ 

I 
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•դա 

խՍՐԱԳՐԱկԱ^ 

/2 /2Վ ԱՆԳ ԱԿ Ո ԻԹ ԻՒՆ 

կ ի լի կհ ան Արյյաւփրքր 

Գիւ՚ դի Փա ա կն pli հր « 

ԱՐԱէՆ ԱՃԷՄեԱՆ 
3 m | Ç . սե » » "^»^՚Ս»նի 9-ան կ ա գ ին Յիշ ա տ ա կ ի ն Լ 

ԱՐՄԷՆ 01ԱՆԵԱՆ 
£ է ք ե ա Թն երոսն Ա ղ ջ ի \ա!* 

Ա Ր Ս ԷՆ - ե ք ^ յ ֊ Թ 
T| ա գո սպայի j^uij *գադՏՒականոևԹիւ.նր 
Է&& Մ– ԱԱՍՈՒՆՑեԱՆ 
Ա՛լ բ ա ւ ա կ ա ն է 

52g ՝ ՚ Տ 0 ՔԹ \ Լ– 1ԱՄԲԱՐ£ՈՒՄեԱՆ 
Արեան , Ծով՛ի ս°է^ 

JSgï ԶԻԹՈՒՆհ 

կաւքասորներփ» Յ ո լ ՝ £ ա րձ անո • 

Ա զ գ ա յ ի ն ես գ ան ազ ան Փ ՚ ՚ է փ Ր 

^ Directçur^fondateur „շ * 

IÈOH H A M P A R T Z O U M 1 A N , ւ6. Boulevard St-Denis — P A R I S <W , 
fe^m" • * . ïW- ^ T ^ P h p B e : NO.RD-.69-51 . Fonds A.R.A.M



կր Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 
Բամ ա՛ն որզա գի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի համար տարեկա՛ն ՏՕ ֆրանք 
Ամերիկայի ճամար Օ տոլաբ 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տնօրէ՛նի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ԱՆԳԼԻԱ ԳԱՑՈ%ՆԵՐՈհՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Առա՛նց լեզուն գիտ՛նալու, առանց, բարքերը ճանչնալու օտար երկիր 
մը երթալ, ու Հոն ոչ մէկ ծա՛նօթ ունե՛նալով զմրախտ ԸԱաէր գիտե՛ն ամէ՛ն 
ա՛նո՛նք, որոնք այս պարագա՛ներու տակ գտ՛նուած ե՛ն։ Բայց Լոնտոնի մէշ 
մարգ ղժրաիւտ $ՐԱաՐ> եթէ միտքը պաՀԷ Հետեւեալ Հասցէ՛ն. 

Seiupad Kesedjian 6 Archer Street Picadilli, W. I, 

Պ՛ Սմբատ ՚Բէսէճեան ունի Հայկական ճաշարա՛ն, մը, ուր կր գոՀա– 
ցընէ ամէ՛նէ՛ն փափկաճաշակ՛ներ՛ն ա՛նգամ, իքէ իւնամռւած իւոՀանոցոմ ու արե
ւելեա՛ն եւ եւրոպակա՛ն կերակուրներով։ Պ– "ԲԷսԷճեւսև պատրաստ է տալու 
ամէ^ն կարգի զիւրութիւն, իրե՛ն գիմող Հայրե՛նակից՛ներուն։ Ուստի Լոնտոն 
գացող ամէ՛ն Հայ թող դիմէ Պ՛ Սմբատ Քէսէճեանի՚ն։ 

: < Հ Կ ռ ա \ ՝ ւ գ դ ՏՊԱՐԱ՜ՆԸ 
ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ Եհ ԳՈՐԾԻՆԵՐՈՎ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ կ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ É j | 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ k 

ՍԵՒ ԵՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ 

Գրքերի պրօշիւրներ, թերթեր, քարտէսներ, ՜նամակագլուխ, շրջա
բերական, ստացագիր. Հաշուեցոյց, այցաքարտ, առևտրակա՛ն թուղթեր, 
մաՀազղներ և Հարսա՛նեկա՛ն Հրաւիրագիրներ, տետրակ՛ներ, պաՀարան հ՛ա–, 
՚նուցագրեր 1լն. ե՛ն.. 

Ար տասէս Հմա՛ն է՛ն եղածյան&նարարութիւններ կ՚ը՚ն զո լնուի՛ն։ Խ՛նամուած 
աշխատութիւն, դիւր ա մատչելի գր՛կեր, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 
գործառնութիւն։ Ո ե է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի /ա՛նձնելէ առա9 
բաղդատել մեր աշխատա՛նքի՛ն և գի՚ներուն Հետ։ 
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Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ 
ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ –ԲԱՂԱՍԱԿԱՆ 

1 ՓԱՐԻՋ> $j ՏԱՐԻ 

ԹԻ h 24 I 19 ՅՈհՆԻՍ 1920 
• V ՚ 

Կ Ի Լ Ի Կ Ե Ա Ն u r : u Ի ւ՛ r f- r. 
Հ ա / Ձեզին պատմութիւնը դարերէ ի վեր այնքա՛ն սերտօրէ՚ն 

կապուած՜ է արհաւիրքին Հետ։ Այս բառը կարծես չարա շուքօրէն կը պար
փակէ այն բոլոր իրադարձութիւններր որոնք յարատև խռովքի և տագնապնե
րու, մէքյ^ն մեր գոյութիւնը պա Հ պան ահ՜ ե Դա/ե ՀեազՀետէ աւելի ուժգին 
կամքով մը Հրգեդաօ՝ են։ 

Մեր կեանքին վերածնունդր անչափելի կորուստներով կռանուած՛, այն
քան արժէք կը ներկայացնէ այսօր, որքան գարերու ընթացքբս յամառօրէն 
Հետասլ1ւղուաօ՜ նպատակի մը յաղթանակը։ ք*այց արՀաւիրքր միշտ անբաժան 
ճշմարտութիւնն է եզեր Հայ ճակատագրին։ ԱրՀաւիրքր ամէշն Հորիզոնի տակ 
մեր երկիրն Է պար ած՝ ած՝ կեր՛, ե այսօր անիկա շատ աւելի եզերական ՚ ու մռայլ 
երևոյթ մր կր ստանա ւ, երբ այնքա՛՛ն յոյսով ու խանղավառութեա մր կ ՛ու֊ 
դԷԷնք ողքունել տակաւին երէկ1 ազատագրուած՛ Հայրենիքը։ 

Ունեցեր էինք ար գէն կիլիկեան ար Հա լիրք մը որ դաւագիր ու նենգ 
բարեկամութեան մը ցնծա տօնն եղաւ մեր զո Հերուն արիւնին մէք։ 

Բայց այսօր ամենատարտամ անակնկալն իսկ չունէինք այն եղելու
թիւներուն որոնք մեր փայփայած՜ լոյսերը շուտով ի դեր և պիտի Հանէին։ 
Դաշնակիցներու պաշտպանութեան տակ ամէՀն վտանգ առասպելական կը 
թուէր մեգի, և գաղթակա՛ններու կարաւա՛նները կը վերադառնային անվերք ե 
լուսավառ շարաններով դէպի ՎաշխարՀր որ իրենց արև էր տուած»։ 

<լքՒայմզնի Պնլիսէն ստացած Յունիս Ց թ ուականով մէկ Հեռագրին Հա
մաձայն՝ ամսոյս առա Հին օրէն սկսեալ թշնամութիւն երր գադբած են Քէմալի 
գունդերուն ու ֆրանսական՝ բանակին միք և։ 
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Մե՛նք գեռ նոր արձանագրած՛ էինք յաղթանակ մը որով Այնթապը 
Ֆրանսացիներուն ձեռքը կ՚իյնար։ 

՝Բ աղաք ական մութ խաղերը որոնց զոՀ գնաց Մ արա շի բնակչութիւ– 
նը գրեթէ ամբողջապէս, դեռ կը չարունակուին։ Մեգի չէ տրուած այս էգե
րուն մէք քօղազերծել այն սպատաԼլներր զորս Դաշնակիցները կր Հետապնդէին, 
և որոնց անողոք բաղխուաներէն դարձեալ մեր ժողովուրդն է որ կր ւքնաս
ուի և նորանոր զո Հեր /լուտայ: 

Ամենափոքր հարդերն իսկ այսօր մաՀացու վէրքեր կր թուին Սեր ցե
ղին արդգն արիւնոտ կողերուն վրայ բացուած։ 

Արդարութեան ե. իրաւունքի անունո՛վ մարտնչեց ան Դաշնակիցները 
որոնց յաղթանակը պիտի դարբնէր վերանականօրյշն ագատութիւնր ճնշուած 
ազգերուն։ Հայր փոքրիկ Դաշնակիցն էր որ գոՀաբերեց ի՛նչ որ ունէր, իր 
զա ւա Լլն ե ր ո ւն ա մեն աազնիւ արիւնէն սկսեալ մինչեւ յետին բարեբեր գուղձն 
Հայրենական գաշտերուն։ Պատերազմի տարիները վեր$ պիտի գտնէին, ե 
այնքան մեռելներու կեանքը պիտի փոխանցուէր խաղաղութիւնը վսեմօրէն 
ծնող Արդարութեան յաղթանակին։ 

Այսօր կր տեսնենք թէ ի՜՛նչ կը մանգաղենք Հոն ուր մեր զոՀերուն 
արիւնը Հեղեղօր^ն էր թափուած ակօսէ ակօս՝ երաղուած ոսկի Հունձքերուն 
Համար*** 

Ազատու՛թեան սեղանր դեռ եւս չէ պատրաստուած բոլոր Հայութեան 
Համար։ Երեւանի սաՀմանները լաւագոյն ճակատագրի մը Հորիզոնր կը յայտ– 
նաբերեն սակայն, ն Հոն քաղաքական դաւերը կը բաղխին մեր քաջարի 
ղին ւորն եր ուն պղնձակուռ լանջքին դէմ։ 

Ալնթապի գրաւումով չի լուծուիր կիլիկեան Հարցը որ ՀետզՀետէ աւե
լի կը թնճկուի։ Աաանայի դաշտին պարպումով, քրիստոնեայ բնակցութիւն֊ 
ները կ՚իյնան թուրք բարբարոս իշխանութեան տակ։ ԱՀնոնք բողոքագիր մը 
ղրկած են Ֆրանսական և Բրիտանական կառավարութեանց, ինչսլէս նաև 
Ազգերու Դաշնակցութեան։ կր յուսացուի որ Ֆրո՚նո՝* զօր ազուն գեր ու Հեռա
նալէն սյռա^՚ Դաշնակիցները պիտի պնդեն որպէս ղի ԱՀնո+աալսւի մերձա
կայ գաւառներ ր Հաւաքուած թշնամի ոյժերը զինաթափուին։ 

Զինաթափումի Հարցը այնքան յաջողապէս կթքոարուեցաւ, երբ խըն՛ 
ԴեՐԸ k.E Դառ*նար Հայկական լէգէոնին շուրի Մեր տդաքը ֆլատուեցան բա– 
րոյապէս, և ալսօր անյուսօրէն իրենց Հոգիին մէ£ ամփոփուած՝ լեռնէ լեռ կը 
թափառին։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրին սրտին մէ£ շղթայակապ ու մաՀամերձ 
առիւծ մր կայ։ Անձնուրաց խենթ ութիւն ր զոր անոնք ցոյց պիտի տային Հե
րոսական խառնուրդներու մէֆ, այսօր վերածուած է դանդաղ և տխուր Հոգե– 
լլկումի մը։ Արաբայի քաքերն իսկ զինաթափ, անոնք՝ որոնց խելայեղ գրոՀին 
առ9ե երէկ Արարատը կր միանար Արաբա/ին*** 

Մենք՛ գեռ կը յուսանք և կը սպասենք որ Դաշնակիցներր չի լքեն այս 
անգամ իրենց փոքր Դաշնակիցը թշնամիներուն ամենաստորին վրէժխնդրու
թեան առՀև։ Մեր ցեղին արիւնր Աաանայի դաշտերն արդէն ողողած է։ Թո՛զ 
ոյժ տրուի մեր զաւակներուն որոնք իրենց կուրծքերով ասպար կանգնեցին 
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մինչև այսօր Հաճ բնի և Տէօրթ-կօլի պատնէշներուն վրայ։ Արդարութեան և 
իրաւունքի անունով ինկան բոլոր ա/ե դինուորներր որոնք այսօր ամենացա
ւագին զարթօնքը պիտի ունենային իրենց արիւնոտ գերեզմաններսւն մէք9 

եթէ մեր գոճերն աղեիյլլյրշօրէն պօռային Դաշնակիցներուն դէմ*** 
Այսօր մենք մեր Հոգիին մէք անՀուն թախիծր կը զգանք երազուած վե

րադարձին*.. 

« Յան կա մ տեսնել զիմ կիլիկիա...Ֆ 

Երգը Հեծ՜կլտագին կ՛երկարի սրտերու լռութեան մէք. և (ձԳալքնան բացուած՜ 
դռներուն)) առ քև, կարմիր ծ՜աղի1լներու փոխան, մեռելներ կը գտնենք դարձեալ։ 

Այն աշխարՀը, այն Հայրենիքը բովանդակ որ մեզի արև տուաւ, կար
ծես գեղեցկագոյն է իր տառապանքին, իր խաչելութեան մէք... Մենք աւելի 
սրտագինօրէչն կը կա պո լինք անոր, և Հակառակ ամէն յուսախաբութեան՝ դար
ձեալ բարձրագոռ աղաղակներով կը թնդան մեր ձայները* 

(Լ Ցան կա մ տեսն էլ գիմ կիլիկիա...։ւ> 

Գ Ի Ւ ՚ Լ Ի ՊԱ Տ Կ ԵՐՆԵՐ 
ԱՐ ՏՈՒՆ Ջ ՝§ r • 

Սի Joli Յ ա կ ո բ ե անին 

Զոր ու հրմակ, ղաշա ու անտառ, բրլուր սարակ եւ ան գա սա ան 

Յուլիսի մեծ արեւուն աակ Աազւէա՜ղ մաղմա՛՛ղ կր բորն կին... 

Առուակներուն ՝£աւրն Է ցամքեր, .Վազքր յոգնած մայր գեաակին, 

Ամբոզք ֊այգի ու այգեստան քորք ո՛ւմ քրրքո՛ ւմ կր թալկանա՛ն... 

Այս ի՛նչ շողեր ու ինչ տապեր արտերուն մէ$_ ամրան Հունձքին, 

Հարս քազուորներ կրրահ կարակ, կարմիր՝ ինչպէս նրոան գինի* 

Երիտասարդ կարիճ արղաք արետ աՀար ու տօթագին 

Ման զա գներով բուռ բուռ 1լ րնեն Հասկերն Հասուն հով ցորեանի։ 

Մ արդ մարդաձայն չրկայ բնաւ դաշաերուն *քէ£_ եւ ա՛չ անգին, 

Ուռենիներ ու բարաիներ հարաւ աՀիւհ կ՚ոգեվարին, 

էՈ'չ թռչուններ կր գեղգեղեն ո՝ չ ալ քնքո/շ քայլ մր Հովին, 

Հազիւ երբեմն Հ եռուն եր էն կր Հր սուի ձա/նր ճրլպուոին։ 

Ծիրա՛ն հիր ա՜ն արաերուն մէք% • արա եր ո ւԱ մէ$_ արեւ՛ոսկի, 

Տեսքն է միայն Հնձուորներուն որ կր քաղեն ու կր քաղեն, 

Երգն է կարօա ու մրռմրոուն աղջիկներուն այրող սրրաէն. 

Ու ձա/նն անո՜յշ, որ ակի րին Հնչուն զանգին, որ կ՛երկարի՜...։ 

Փ արիզ ԱՐՍե-Ն-ԱճէՄԵԱՆ 
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| 8 ւ ւ ՚ ս . ափւււ՝ււտ.ւ՛ Թւ ո , տ տ , ՕԻՇԱՏԱԿԻՆ 
p<= ™ 

Հայ Հասարակութիւնը այնչափ սովոր է, դերասան երիտասարդներին 
փուֆ ու դատարկ, էլամ բարոյական գեղեցիկ զգացմունքներից զուրկ Համա֊ 

որ պարտք եմ Համարում, վերցնել գրիֆ"՛ ԺԷկ քանի նօթերով նկարա
գրելու, մեր Հայկակէսկ թեմի լաւագոյն և ինտէչիգէնգ ուժերից մէկին, տարա– 
բազդ Աևումեանին, իր վազա Հաս մաՀուան առիթով։ 

Սա ւած էր Ագուլիս, և պա՛շտելով գեղարուեստը կա տարելագոր– 
ծ՛լում էր* ուսու ասիրելով գրականութիւն ր. բայց ունենալով մի ծերունի 
մայր, որին պաշտում էր, ունենալով վախճան ած եղբայրներ որ թողել էին 
Օ զաւակ ու այրի, այղ բոլորի տնտեսական Հոգը սնում էր իր վրայ երր գեռ 
Հազիւ 17—18 տարեկան էր։ խնայած այս ծանր պա/մաններին նա Հետևում 
էր գեզարւեստին և ստիպւած էր մի ժամանակ առևտուր անել, և անում էր • 
ուրախ զուարթ, պաՀելով ինքզինքը Հպարտօրէն անկախ, մեր զզւելի, եսա
մոլ ու Հաստակաշի պուրժուաների դէմ։ 

Ղ*տ ինչքան պարտաճանաչ ու անձնուէր՝ իր ընտանիքի մ՚էֆ, լուրֆ ու 
Հպարտ՝ ցուցամոլ Հասարակութեան դէմ, նոյնքան պարզ ու ղէմոկրա տ էր 
Ժողովրդին Հանդէպ։ Աա էր որ առածին անգամ ստեղծեց Հայոց զժողովրդա
կան» թատրոնը թէ Բադու ե թէ Թիֆլիս* Բանւորները 10 կօսլէկ տալով գա
լիս էին Աև քաղաքի կամ Բիբի-Էյ-բաթի նաֆթաՀանքերի խժխժոցի մէֆ տես
նել մեր ներկայացումները, որը մենք շատ աւելի ոզևսրութեամբ էինք տալիս 
Հան քերում գտնուած տյդ խեղճուկ սրաՀների մէ^։ ուր զիրենք բարձրացնելու 
Համար մեր արած խանքերը։ վարձատրւումէին այդ արՀամարւած բանւորնե– 
րի կողմից* յարգանքով ու սիրա[իր պաշտամունքով; Այն գուրգուրանքը որ 
նրանք էին ցոյց տալիս մեր աշխատանքի և մեզ Հանդէպ* երբէք կարելի 
չպիտի լի՛ներ գտ*Կել մեր ունեւոր ու Հարստացած շրջանակին մէի ՈԿր միայն 
գիտեն, վատ Հասկանալ» բամբասել Ա Հեգնել, արդարացնելու Համար ՚Բրիստո֊ 
սի ասածք ՀՄԷ քէոռ%էք Մարգարիտները խոզերի պոա^դ IFfàï բանւոր Ժո՛ 
զովուրգը խռնւում էր թատրոնի շենքերի աոաֆ* Հետաքրքրլում, Հարցնում, 
թէ ե՞րր պիտի նրանց Համար ՛ներկայացնենք (S քիուզանձը* զԱանդուխ կոյսեր՝ 
վՎարղան ՄամիկոնեաԿգը կամ «Արշակ Բ*. Ֆը։ ի գուբ էր Պ* Աևումեանը ծի
ծաղելով պատասխանում թէ այղ բիէսնեբը Հին են, վատ գրուած։ Ժողովուր– 
գը, երէկւայ երկրագործն ոլ գիւղացին, այսօրւայ բանւորը* պաՀան^ում էր 
իրենը, իր Ազգային կեանքէն ծնած, իր անցեալի պատմութենէ։ քաղուած 
բիէսնեբը ապացուցանելով Ժողովրդական առածը «.թթու խաղող թէ ա– 
նուշ խաղող*, մեր այգիի խազողն է։* 

Մի օր Բիբի-Է յ-բաթի նաֆթաՀանքերում խաղացինք՝ « Ա մբաթովձի 
«Դաւաճանութիւն» րիէսը* ես խազում էի թբքուՀու Հարճի» գեղեցկուՀի ղքիու– 
քայաւի գերը* չար ունախանձոտ, ՚ՀէաՀել մի սատանայի գեր էր։ Պ* Աևումեանը 
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ծիծ՜աղելով ասաց ինձ.— «Աշխատեցէք շատ ուժզին չտալ այղ ղերը, ժողս՛ 
վուրդր վառ երևա կայ ութ իւն ունէ, /(Ի ամար թագուՀուն կործանումի ժամա
նակ մէ1լն ու մէկը կարող է Զեզ գնդակաՀարել րարկութիւնից ու վրէժից։՝» 

— կարապե՛տ, Հարցրի ես մեր ծառալին որին բերած էի թատրոն, սի՛ 
րեցի՞ր թուրք խաթունի, Րուքայայի խաղր։ 

— կն շան աղքիկը , էն սատանի ծնունդը՞, Հարցրեց նա, մօտը լինէի, 
էս իմ ձեռքովս կը խեղղէի 1խ անզգա մր։ 

Աի Հաւատաց, խեղճ կարապետ ր, որ այգ անզգամի գերը կատարողը 
իր խ անուսն էր, որը գունատւում էր, երբ մի Հաւ էին մորթոտում։ ԱՀա՛ այգ 
պարզ ու մաքուր ժողովրդի Համար էր աշխատում Պ* Աեումեանը, մաշելով 
իր առողջութիւնը եռապատիկ եռանդով։ 

Նա գործելով եւ թատրոնում և առևտրում մեծացրեց իւր Հանգուցեալ 
եղբօր որդիներին, լաւ պայմանների մէք, օրՀնութիւնը բերնին, Հողին յանձ– 
նեց իւր պառաւ մօրր, և !)/4ի պատերազմից տոաք, մտածելով անձնական 
երքանկութեանը մասին, ամուսնացաւ, րնտանիքի և գաւկի Հայր լինելու 
Համար, բայց իր եռանդուն աշխատանքր ոչ մի րոպէ չի ձգեց, և ոչ էլ դա
ւաճանեց գեղաբւեստին : 

Անցեալ տարի աշնան կովկասից գրում էր ինձ — (ւՄեր պետական 
թատրոնը դ ա լու Համար Ի՛նձ ուղարկում են Պոլիս, երիտասարդ ուժեր 
փնտռելու, պիտի միացնեմ մի խումբի մէք մեր բոլրր փայլուն տաղանդները, 
պիտի վերածնիլ մեր թատրոնը։ Մեծ յոյսերով ե Հաւատքով են ինձ ուղար
կում Պոլիս, պիտի ապացուցանել որ արժանի եմ ալդ Հաւատքին» գրում էր 
նս՛ վառ տողերի մէք։ 

. Երեք ամիս յետոյ նա գրում էր ալլանդակւած գէրով վԱրդՀն անկող՛ 
նուսն եմ... չգիտեմ ի՞նչով կը վերքս/նա/ այս տխուր պատմութիւնը . . . յ> 
ինչո՛՞վ, ունայն մաՀով, որը բոլորիս սպասումէ, մա Հով, որին մենք մոռանում 
ենք և փոխանակ միմիանց Հետ սիրով ու յարգանքով վերարերւելոլ, գիշա
տիչ գազանների նման վիրաւորում ու խածոտում ենք միմիանց։ 

Այդպէս ենք, Հիմա որ Աեումեանը մեռած՜ է, ո՛վ դո՛ւ Հայ ժողովուրդ, 
որ այդչափ եռանդով արուեստագէտներիղ քարկոծել գիտես, խոնարՀիր նրա 
դիակի առաք և ասա քու յարգանքի ու ոիբոյ խօսքը, և քու սովորութեանդ 
Համեմատ ք^աղի՚ր նրան Հանդիսաւորութեամր։ 

Պէտք եղած ատեն սիրել, գուրգուրալ ու յարգել չգիտենք, բայց իր 

տաղանդաւոր ղաւա1լներին մեղ նման շքաւորութիւնով թաղել գիտցողի ազգ 

չկայ և թերևս էոյէաի էլ լէ՚սի. լաւ ազգ ենք, լուրք, պարկեշտ ու գնա Հատ ող։ 

ՊԱ>{փ<Լ ԱՐՍ՚էՆ 01ԱՆԷԱՆ 
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W l l P U i m ԱՂՋԻԿԸ 
Աքն ատեն, երբոր Գուն մարմարեայ գեղաքանդակ սափորդ կը լե 

*"էէը կախարդական աղբիւրնե 
9Ը-

չուսուած՝ բիւրեղէն, իմ Հայրենիքիս 
Հարսները գեղեցիկ էին, և պսա կա զարդուած՝ նուռի կարմիր ծաղիկներով։ 

Վարդենիներ ր կը բարձրանային անոնց Հասակին չափ, և բարտիները 
սարսռա լիր փոթորիկ մը կը ղգային անոնց ստուերներուն ի տես։ Հ) աղիկ՛ 
ներուն ծոցը քնացող Հեշտաբոյր գարո՛ւնը միայն անոնց մարմիններուն 
թարմութիւնը ունէր, և Հիսլ լայ ի մեղուներն իսկ անոնց շրթունքին մեղր ո-
4.P. գինովցած՝ էխն*** ԱՀնոնք արե՜ւ ունէին իրենց սրտին մէֆ, հ.Սա՝հ. ու~՛ 
նէին իրենց աչքեր ուն երկնքին մէֆ, ու բոցավառ ոսկիներէն կը Հիւսուէր 
անոնց պատմուճանը թափանցաշող***։ 

Հէքեաթներու Աոլ\իկ» Գուն անոնց ամենագեղ ԳիցուՀին էիր» ե ամփւ 
սիրտ կը պաշտէ՜ ր քեզ իմ Հայրենիքիս ա՛ննման Հարսներուն կուրծ՛քին տակ, 
ամեն Հոգի ցայգալոյսին կը սպա սէր, երբ Գուն կ՚անցնէիր լիճերու կապոյտ 
Հայելիին մէշ Հազար նունուֆարներ. բանալով, և աս տղեր ր՝ փրթած՛ ման՛ 
. եակի մը մարգարիտներուն պէս՝ անոնց շափրա1լներուն վրայ կ*^fuuajf^u 

քու պաշտելի աղուոր ձեռքեր էդ*** 

Հէքեաթներու Ագֆի՜կ» քու մեՀեանդ իմ Հայրենիքիս մէֆ կը գըտ՛ 
նուէր։ Հեռո՛ւ Հեռո՜ւ ճամբաներին լուսնկափայլ՝ Երագը կուզար գէսլի կա՛ 
խարդանքդ, և Սէրը կը Ժպտէր անմահութեամբ շուրթդ բուրվառող Գա՛ 
բունին***։ 

Գո՛ւն միայն սիրավառ կոյսերուն մազերը թել թել կը ցրուէիր զե՛
փիւռին գգուանքներուն, ապրշումէ աէիքի մը ՛նման, որուն մէ^Ան ծ՛ովը կը 
բուրէր և դէլերր կը մերկանար իր ամենաքաղցր Հեշտանքով։ Q | 

Գո՛ւն մի աքն կ՚ոսկեզօծ՜էիր անոնց աչքեր ուն սեւ թաւիշր արեւի երան՛ 
քով» ե կա պո ւ տ ի մար մար ադեդ ղալկութիւն մը կուտայիր անոնց մարմիննե՛ 
բուն լոգանքի ատեն։ 

Գուն Աստղիկն էիր, Գուն ԱնաՀիտն էիր, Գոմն Սէրն էիր և Հեշ
տանքը։ Գեղեցկութեան խո րՀ ուր դր քեզմէ՝ կը բղխէր ա մեն ա վճիտ ակով, 
ո Լ սիրո/ վիշտը Հոգեզմայլա՜նքն էր քեզ պաշտող կեանքերուն*** 

Ի՜նչ աղբիւրներ քու ձայնիդ լուս աղա շն ակ մրմունջն ունէին, և ի՜նչ 
վարգեր կը ծաղկէին քու մարմինիդ բուրումնաւէտ պարտէզէն, երբ Գուն 
ցայգերու լռութեան մէֆ այգեստանէ այգեստան կ՚երթայիր, և մինչեւ արշա՛ 
լոլս վաբդամատիկ ձեռքերով կը թելատէիր ոսկեղէն կծ՛իկը պատուՀանէ 
պատուՀան թրչկոտոզ երազներուն*** Գաղտասոյր լուսնակն էիր Գուն, երկ
՛նային յակուբֆէգ կը կախէիր թեթե՜ւ թեթե՜ւ մարմինդ սպիտա՜կ անկո
ղինն եր ու վերեւ, և աստղերուն ՆիՆաղը կ՚արծաթուէր արտեւանունքներուդ 
տակ բաբախուն*»՛ ինչե՜ր կը Հծ՚Նէր ձայնդ անոյշ, որ այնքա՜ն Հեռու կր 

Fonds A.R.A.M



ՀԵՐԱԾՆՈհՆԳ 878 

թուէր, երր Դուն այնքան մօտիկ էիր, և կոյսերուն ձեռքը ձեռքիդ մէք՝ 
կեանքի՛ն, կեանքի՛ն մեՀեանները կ՚երթայիր մրտենիի դրասանգներ Հիւսելու. 
Աստղիկի մարմարին*** 

Հէքեաթներու Աղքի՚կ» Արտերու, գաղտնի խռովքր միայն Դո՛ւն գիտէ
իր, և Նաղի1լներր զգլխիչ բուբուՏևեբ ունէին, երբոր կ՚իյնային քու. ձեռքե– 
րէզ* 

Դ՛ո ՛ւն կը պատրաստէիր նոր Հարսներուն առագաստը, և. ԴիցուՀիի 
պաշտելի գեղեցկութիւնդ կը ցոլանար քեղի և Հեշտանքին Համար մերկացող 
մարմիններուն վրայ*** 

Աքն ատեն Նաղիէլներր կը մեռնէին սիրաՀարներու շունչէն, և. անոնց 
բուրմունքը թալկացնող զօրութիւն մը կը ստանար գրկախառն ուա ծ մարմին
ներ ո Լ քերմութեան մէք,** 

Այն ատեն աղբի ւրներուն վրայ կիք^՚էի^՛ Հո լաթ եւ տատրա1լներու 
զոյգեբ, և բաղեղները գեղադալար բարտիներուն Հասակն ամբողք կը սեղմէին 
արեւներու կարօտով։ Աքն ատեն ցնծա տօնն էր Սիրոյ ե Գեղեցկութեան յաղ
թանակին, և գաղք ալիքներով կր Հոսէր Արեւին տարփանքը ամէն ծաղիկի, 
ամէն ծ՛ոցի» ամ^ն սերմի մէք***։ 

Հէքեաթներու Աղքի՜ կ» Դո ՛ւն էիր միակ ներդաշնակութիւնը Գեղեցիկին 
ե֊ Սիրոյ, ե ՛Քնարը քեղի Համար կը Հնչեցնէր երգն ան մաՀ ութեան , Սափորը 
կր լեցուէր քեղի՝ Համար գինեւէտ ողկոյզներու արիւնով, 1լ շրթունքները մե
խակի շափրա1լներոլ պէս նոյն Համբոյրով կը փակուէին քու ծ՜ոցէդ անրս– 
պառ Հոսող ոսկե շիթ մեղրէն քաղցրազօծ՝*** 

Դո՛ւն էիր կեանքը, Դո՛ւն էիր բեղմը, Դո՛ւն էիր քեր մութի ւնն Արե
ւին, և Հեշտաւէտ ալիքը սիրախտաւոբ ափունքները գգուող, քու մարմի– 
նէ՚դ միայն իր մեղկութիւնը կ՚առնէր*** 

Դո՛ւն միայն գր կախ տոնուսները կը ստեղծ էիր երիտասարդ Հեշտանքին 
և ան մա Հա կան մոռացումին, և կ՚ողողէիր Հարսնարանները քրտնաքեր բու֊ 
ր ո լեն եր ո վ որոնք անտեսանելի բրաբիոնն եր ու պսակէ մը կը ծ՛աւալէին այն
քա՛ն խորունկ, այնքա՛ն թեթեւ։ 

Հէքեաթներու Աղքխ'կ> ո՛՛ւր մեէլնեցաբ փնտռելու կախարդական Աղ
բիւր ր Հայրենիքիս գարնանազայր Հեղեղներէն կազմուած՛, երբ ձիւներուն 
շուշանները կ՛ ա բչալուս ո լին, և Գարունը կ՚իք^է արաՀետներուն կարմիր 
կանաչ գօտին կապելու*** 

Ու*ր լքնա ցիր այսքան տարիներ, գիտե՞ս որ վերադարձիդ սպա
սող Հարսները մեռան, և ոսկեթել պատմուճանէն Գեղեցկութիւնը մերկացաւ**» 

Ուրկէ պիտի երեւիս, վարսերուդ ալիքը սիւգին, ո՛՛ր ճամբուն, 
ո*ր Հորիզոնին լուսավառ կախարդանքին մէք^ն, երբ իրիկունը մանիշակի լիա 

ճերուն վրայ կը փռուի, և նունուֆարներր կը փակուրն երազող շրթունք
ներու պէս. 

Լքեցի՛՛՛ր առյաւէտ իմ Հայրենիքս որուն ծաղի1լնեըը բոլոր թե լաս լա g 
ոտքեբուղ զզուանքները ճան չ g ան, և նռնենիները քու վրադ անձրեւեցին 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

իրենց բոսոր ծաղիկները, երբ Դուն քնացար այգի՛ներու. ստուերին մէք 
Հոտեւան.* » 

Տարի՛ր քեգի Հետ ամին քաղցրութիւն, ամին ժպիտ աչքերուդ ժէ£ 
բանտեցիր, ամին յոյս մոխրացաւ առանց քեռի, ե միայն արտասուաթոր 
ուռիները Լա ա ցին գերեզմաններուն վրայ... 

Ցորենի ծաղիկները մոռցա՞ր, և սարբինան ող1լուզագեդ որուն տաԼլ եր* 
գերը ծիծա՜ զն էին սիրավառ շրթներուն, երբ իյաղողին արիւնը կը Հոսէր Հըն– 
ձաններէն Հայրենական, ե ցնծ՜ութիւնը կը միացնէր սիրտերն իրարու, Հոգի– 
ներր միեւնոյն տենչանքով, ե միեւնոյն Հեշտանքով մարմինները գեղեցիկ 
ե ուժեղ.** 

Մ ոռցա՞ր Հին կեանքր, Հին սէրր, Հին գեղեցկութիւնը, Գուն այս ամին– 
քիս Հրա2ա[իքն էէր* Գուն Հէքեաթն էիր կա^իւ մը ^ ° ï / r ^ r ' արեւին Փրթած՛ 
զանակի մը դողդոջուն ու ոսկեվառ, և ժպիտի՛ն աչքեր ուն որոնց երկար սեւ 
թարթիչներուն տակ աստղերու պարտէզններին իյորՀրգաւոր ու կախարդա
կան ստուեր մը կը դնէիր... 

Մոռցա՞ր* աքն աղրիւրները որոնց մարգարիտին Հոսանուտ օր մը սափո՛ 
րրդ Լացուցիր, ե անոնց եզերքը ծաղկող շուշաններէն պսակուեցար*.* 

Ու՞ր պիտի գտնես վերստին քրքումները մեղուատ ենչիկ և ծոթորն 
անուշաբոյր որոնցմով բլուրներն և աք զիները գեղեցկութեա՛նդ կընուիրուէ՛ 
ին*.. 

Մոռցա՞ր վերջապէս, Հէքեաթներու Աոլ\իկ* UJJ<U Հար մնա բանն երր բոլոր 
շուշաննեբո՜ վ անբիծ՜, այն Հարսները չքնաղ մարմիններով իւն կա րոյ ր* ա / ն 
Համբոյրներն երազուած՜ ե գրկախառնումները թերմիկ, և թալկացումը վար՛ 
գերու պէս այն տա՛ք անոյշ ծ՜ոցերուն որոնց մէՀ աստղերր քնացան ե Հո
գիին մոռացումը գեղեցկութեան զգլխանքով օրօրուեցաւ*** 

Մոռցա՞ր ասոնց ամէնը, ասոնց ամ են ուն Համար եր՞բՂ. պիտի վերա
դառնաս Հայրենիքիս... 

Եկո՛ւր, և ճամրուն վրայ ծաղիէլները քու ոտքերդ պիտ լուան աըշա– 
շա լոյ սին արցունքով, աղրիւրները պիաի ցայտեն լեռն եր ու վէրքին մէԼ, և 
կեանքին Յարութիւնը պիտի ժպտի քու դարձիդ, ո՜վ Հրաշքներու ամենա
գեղ ԳիցուՀի... 

Կ՝ապէ՝ սպիտակ ե Հպարտ ճակատիդ ցորենի ծաղիկներին, և քրքում
ներով նոր պատմուճան մը Հիւսէ՝ քու մարմինիդ Համար*** 

Հոն, վարր, ուր կանաչ արաՀետները կը միանան, քռզի կը սպասեն 
գարունները կարմիր, ե ufcpnJ փոլ^որէ^_ մը բարտիները կը յուզէ, երբ ՚իուն 
կ՚երեւաս, Հէքեաթներու /ՓադուՀի՜ ... 

Եկո՛ւր կախարդական աղրիւրին տանելու գեղաքանդակ սա– 
փորըղ մարմարեայ, որպէս զի դարձեալ նոր նոր արշալոյսներու առա Գին 
ՔՐքոէ մ բոցերուն Հետ ոսկիո՜վ լեցուին թուրերը բոլոր, և Հարսներուն իղձը 
կատարուի*** ;,>՝* 

Առանց քեղի կեանքը պիտի չի վերա լառն այ Հայրենիքիս, ոչ աչ Գե՛ 
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Վե Ր ԱԾՆ ՈՒՆ՛Ի 

դեցկութիւնը պիտի ւղա չտուի։ Գուն գիտես ամէն գաղտնիք որ սիրտէ սիրտ 
1լր խօսի, ամին արտասուք որ կը մարգարատն այ Հոգիին մէք... 

Եկո ՚ւ-ր» Հէքեաթներու Աղքիկ» Գուն չես մեռած, քանի որ կը պատ֊ 
րաստես առագաստը նոր Հարսներուն, և անոնց մարմինները կը բանաս Հեշ» 
տարոյր շուշաններու նման... 

Եկո՛ւր, Գուն Աստղիէլն ես, Գուն ԱնաՀիտն ես, արեւին աարփանքր 
Ծովին կը խաոնես, երգը՛ Համբոյրի՛ն, գեղեցիկ ոյժը՝ Հաճոյքին, և ծաղիկ» 
ները, կարմիր վարգերը, վարդե՛րր գի՛նիի " կարկեՀան**. 

Ո՞վ պիտի պատմէ քու Հրաշքդ, երբոր դարձեալ անցնիս Հայրենի ճամբանե
րին... Ո*վ պիտի երդէ նոր երգ մը քեղի Համար, ճրագի մը աստղր վառելով 
պաաուՀանին առք եւ՝ պիտի սպասէ անձկութեամբ... իսկ Գուն աչքերդ փակէ՛, 
մի՛ տեսներ Հուրքդ, որովՀետեւ, ըսէ՛, չե՞ս գիտեր որ մեռած՛ են Հայրենիքիս 
չքնաղագեղ Հարսները բոլոր, և անոնց առագաստը գոը Գո՛ւն պատրաստե
ցիր» գերեզմանի փսխուեցաւ... 

Հիմա դարձի՛ր ետ, աղբիւրները կ՚արտասուեն» եւ անոնց վերեւ ուռի– 
ներր սգաւոր քոյրերուն ման, իրենց գանգուրները քուրին մէք՛ կ՚երագեն 
տխրութեամր այն կոյսերը որոնք այլեւս պիտի չի գան Ծաղկազարդի ոստեր 
կտրելու..* 

Հաւատացո՞ղ սնաց Հրաշքիդ։ Այն ատեն, երբ վարդենիները կր բար
ձրանայ ին գեղեցիկ Հասատկիդ չափ, ամին սիրտ քեղի՛ կը սպա սէր իմ Հայ
րենիքիս Հարսներուն կուրծ՛քր բանալով կեանքր փո ՛թորկող սէրերուն։ Աքս 
ատեն քանի՛ Հարսնարաններ զարդարեցիր շուշաններով սպիտակ որոնց Հետ 
չէիր մոռնար կարմիր վարդ մը &գել անբծութեան մէք այն բոլոր թեթեւ քօ
ղերուն... 

Գարձի՚ր ետ, Հէքեաթներու Աղքիկ* որովՀետեւ ամին Աղբիւր լռած է, 
ե քու Աափորզ արտասուքո՛վ է մար գար տաց եր, երր գուն կ անցնիս լացող 
ուռիներու, ստուերին մէք էն, և կ՚երթաս ի զո՛ւր փնտռելու նուռի ծաղի1լներր 
կարմիր*** 

* ս յ ր ի ( ւ ԱՐՍէՆ-ԵՐկԱԹ 

ՊԱԳՈԻՊԱ8Ի ձԱ8 քԳԱ՚ԼԹԱԿ ԱՈ, Ո Ի ԹԻԻՆ Ը 
կօմիտէի նախազաՀն է ՎաՀրամ Ծ* ՎրԴ՛ կանաչեան որ միեւնոյն 

ատեն Պա գուպարի առա ք նոր գա կան տեղապաՀն է։ կօմիտէի կարեւոր անդամ
ներին մէկ քանին անցեալ ամառ կ ո վկաս մեկնած են, իւրաքանչիւրը իր կար՛ 
գին ան Հրաժեշտ տեղեկագրեր ներկայացնելու Համար Հայաստանի կառավա
րութեան։ 

կօմիտէն ս կղբէն յարաբերութեան մէք եղած՛ է քՒԷՀրանի և Հա մատա
նի կօմիտիներուն Հետ* սակայն ժողովուրդին Պտգուպա Հասն ելին վերք ԹԷՀ– 
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լուր տրուած՜ է, որ ՛նիւթ՜ական Սայլն կարիքներու Համար այլեւս 
դիմելու է Պադտատի Ազգ* մ արմաններուն կամ Եգիպտոսի, Ամերիկայի, ինչ
պէս նաե Փարիզի Ազգ» միութեանց և. պատուիրակութեան։ 

Փակագծի մէք կարեւոր կը Համարեմ յայտնել որ Պ ա ղ տ ա տ ի մէք Ա՝ու
շեղ Արքեպիսկոպոս Ա ե բորեան ի առաջնորդութեան օրով նշանակովի մարմին 
մը կազմուած է, որն ինքղինք Միֆա դետքի Տարա դրելոց Ա՝ ար մին անունով 
կոչած՛ ու ըստ այն մ գործ՜ած՜ է։ 

Պագուպայի գաղթականութիւնը Հոս Հաստատուելով Հարց է բարձրա
ցուցած իր ներկայացուցչութիւնն ունենալ այդ մարային մէք։ Ել սակայն 
դժբախտաբար տարագրելոց մարմինր - որ օրինաւոր ոչ մի Հիմ ունի իր կազ
մութեան օրին սկսեալ - Հակառակած է այս առաջարկին, որով Գաղթակա
նութեան և Տարագրելոց կօմիտէի միքեւ պատաՀած են յաճախակի թիւրի՜ 
մացութիւններ որոնք կը շարունակուին մինչեւ այսօր։ 

Տարագրելոց Ա*արմինը կը գտնէ որ գաղթականութիւնը Հիւր է առժա
մաբար այս շրջանին մէջ, որով զանոնք խնամելը պազտաաաբնակ Հայերու 
պարտականութիւնն է։ 

Բայց լաւագոյն պիտի ըլլար եթէ մենք ունենայինք մեր ներկայացու
ցիչը ա 1 Դ մարային մէջ, այս կերպով մեր կեանքը շատ աւելի անդորր երե
ւոյթ մը պիտի ստանար։ ձՓ. 

2 Առաջնորդարան.— Պագուպայի Առաջնորդարանը աւելի քան կը 
ճանչցուի իր կրօնական ժողովով* Ներկայիս կրօնակա՛ններու թիւն է երեք 
վարդապետ ե, 13 քաՀան ան եր։ 

կրօնական ժողովի Ատենապետն է Սա Հակ ՝ff* Վրգ* Ադամեան։ ժողո
վուրդը իրեն երեք եկեդեցինենր ՜ շինած՜ է, որոնցմէ մէկր կեդրոնական և 
այր եկեղեցի անունով կը ճանչցուի։ 

կրօնական ժողովի պարտականութիւնն է իրաւասութեան սաՀմաննե– ՚ 
բու մէջ ընկած՜ խնդիրները կարգագրել։ 

2 Դատական JJ*արմին*— Դատական մարմինը բաղկացած՛ է երեք ան
դասներէ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կ՛ստանայ 20 բուրի Միք* Տարագրելոց 
ՄաբՅնէ՚ն։ Դ ատական մարմինր առօրեայ վէճերը կը կարգադրէ և իր որոշում
ները կօմիտէի միջոցաւ Անգլ. կառավարութեան կը Հաղորդէ։ 

Â Ուսումնական Մ արմին.— Պագուպայի Հայ գաղթականութիւնը ներ
կայիս 12 section ներու մէջ տեղաւորուած է։ Այս section ներու մէջ բաց
ուած՛ են Ց ժողովրդական դպրոցներ, ուր կը յաճախեն 2170 երկսեռ աշա
կերտներ, 30 ուսուցի չներով, որոնք ԱՀնզլ. կառավարութենէն կ * ստանան իւրա
քանչիւրը ամսական 30 բուրի։ կրթական ղոբծ՜երու կար զա դրութեան g Հսկե
լու Համար ընտրուան* է Ց Հոգիէ բաղկացեալ ուսուՏնական խորՀուրգ մը։ Դըպ– 
րոցական պիտոյքներ առայժմ չկան։ կառավարութիւնը խոստացած՝ է Հայ
թայթել շուտով։ 

Գոյութիւն ունի կօմիտէի կողմէ նշանակուած թղթատարական բա
ժանմունք մը որուն ղեկավարն է Յո վՀ անն էս Վրղ* Հերեան։ 

կառավարութիւնը նախապատրաստական աշխատանքներ կը ծ՝բա զրէ 
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Պագուպայի ըն դարձակ արհեստանոց մր կազմակերպելու֊ Համար» ուր 
ամին արՀեստաւոր իր մասնագիտութեան Համաձայն պիտի աշխատի և վար՛ 
ձատրուի։ Արհեստանոցին ան Հրաժեշտ բոլոր պիտոյքները պիտի Հոգայ Անգլ* 
տեղական իշխանութիւնը։ Եթէ ի Դվ"լխ բերուի այս ձեռնարկը որուն 
յաջողութեան մասին չենք կասկածիր բնաւ» ժողովրդեան մէջ գտնուած ան՛ 
գործ մարզիկը բաւական պիտի օ զտուին և իրենց նիւթական անձկութիւն ր 
այղպիսով թերեւս քչիկ մը բարելաւուի։ 

Պագուպայի մասնաւորա պէս Վա ս պո ւրա կանի ժողովուրդը պատերազ
մի սկիզբին մինչեւ այսօր անընդՀատ կ՛սպառի» առանց շաՀու աղբիւր մը 
ունենալու։ էթատ քի^եը են որ այս ու այն միջոցներով կ՚ապրին։ 

Ս՛եր կառավարութեան քուէարկուած 2 ու կէս միլիոն րուբլիի գումա
րը մխն^եւ այսօր չէ Հասած։ Ան Հրաժեշտ է որ պատկանեալ մարմինները 
միջոցներ ձեռք առնեն այդ գումաըր Միջագետք Հասցնելու, որովՀետեւ շատ 
մը կարեւոր գործեր կան, որոնք ետ սնաց ած են նիւթական պակասի պատ
ճառաւ։ Առանց այգ գումարին գաղթականութեան անունով Հոս ուղարկուած 
Պ* Արսին Կիտուրը անգործութեան է դատապարտուած ե ստիպուած է. եզեր 
Ս՛ուսուլ մեէլնիլ ազատագրման գործով զբաղելու Համար։ 

Այս անգամսւայ թղթակցութիւնս վերջացնելէ առաջ քանի մը խօսք 
ես կ՛ ո ւզէի ընել Պագուպայի մէջ Ամ եր ի կա ցիներու գործուն էութեան մասին։ 
Ամերիկեան գործուն էութիւնը երթալով նուազած է։ Անոնց բացած արՀեստա– 
նոցը փակ կը սնայ այսօր։ Ներկայիս Պագուպայի Ամերիկեան գործերու ներ
կայացուցիչն է Մսթըր Մըքգաուլ։ Ասոնք ունին Հայերու և Ասորիներու 
Section ներու մէջ դպրոցներ։ Առաւելապէս իրենց աչքր Ասորիներու վրայ 
կը դարձնեն։ Հայ գպբոցը կը Հո գա g ուի Ամ եր ի կա ցիներու ծախքով* Հոն կր 
յաճախեն 1Ց0-200 աշակերտներ։ Դպրոցը ունի երկու Հ ուսուցիչ։ Դարձեալ 
արտասաՀ մանին՝ մասնաւորա պէս՝ Ամերիկային իրենց պարագաներին գրկուած 
դրա լքներ ր Պագուպայի մէջ Հասցէներուն վճարելու գովելի պար
տականութիւնը ստանձնած են Ամերիկացիները, և իրօք այս առթիւ մեծա
պէս ալ օգտած են ժողովրդին։ իրենց այս գործը արժանի է երախտագիտու
թեան։ 

Ար տա սա Հմանէն թերթեր շատ անկանոն և ուշ կ՚ստացուին։ Հայաստա
նի ինչպէս նաև Պոլսոյ Հետ գրեթէ յարաբերութիւն չուն ինք։ կարծես Պա– 
գուպա լքուած անկիւն մըն է։ Պատկանեալ մարմիններու պարտ ական ու– \ 
թիւնն է խորՀիէ մեր ճակատագրի մասին, որովՀետեւ ամին Հայու նման 
մենք էլ նախանձախնդիր ենք կեանքի անցուդարձներուն։ 

(Վ.երշ) Ս" ՍԱՍՈԻ-ՆՑԵԱՆ 
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Հասկցա՛նք վերջապէս բոլորս ալ, թէ դի ւան ագի տա կան աշխարՀէն 
յուսախաբուեցանք, թէ այսինչ կամ այնինչ տէրութեան մասին մեր տածած 
յոյսերը ի դեր և ելան։ 

Հասկցանք վերջապէս, թէ փրկութեան միակ ճամբան մեր իսկ ոյժերուն 

Բայց ո րպէս գի մեր ոյժերր կտրելի ԲԱա[ միացնել ու խտացնել, ե որ
պէս գի կարելի, ըլլայ օգտուիլ Հայ Ցեղի տրամադրած առաքինի բոլոր ոյժերէն, 
անհրաժեշտ է մէկ բան, էականը ե անխուսափելին, Հ ա մեր ա շ խ ո ւթի ւնը։ 

Թուղթի վրայ, ճառախօսի բերնին մէք և այլուր, այս, բառը կը սնայ 
մեոե ալ տառ։ 

Բուն Համերաշխութիւնը, գործնական Համերաշխութիւնը զծնունդ 
պիտի առնէ այն օրը միայն՝ երբ ղադրին բոլոր գաւերն ու պառակտումի ծնունդ 
ներքին դաւագրութիւնները։ 

Պիտի Հաւատանք բոլորս և պիտի տեսնենք այն պայծառ ճշմարտու
թիւն ր՝ թէ այլևս ազգ, ժողովուրդ ևայլն պիտի խմորուին մէկ բանի մէջ, 
Հայ Պետութեան մէք։ | ք 

Պիտի Հասէլևանք վերջապէս որ պետական ա զ գ ենք մենք։ 
Աներևակայելին, չ՚սպասուածն ու չմտ ածուածը կատարուեցաւ» Հայը 

ունեցաւ իր անկախ պետութիւնը։ Ովքեր ալ բլլտն անոր Հիմնադիրներն ու 
ղեկավարները — պատմութիւնը պիտի գրէ ա \ ղ մասին — անիկա չպա տ կա
նի ր ոչ մէկ կուսակցութեան և ոչ մէկ խմբակցութեան* Հայ պետութիւնը կը 
պատկանի բոլոր Հայերուն անխտիր։ 

Ովքեր ալ ըչլան անոր ներկայացուցիչները, ինչ կուսակցութեան կամ 
դաւանանքի ալ պատկանին անոնք, արժանի են մեր բոլորի յարգանքին ու ա– 
Գակցութեան։ 

րբականութիւնը սակայն Հեռու է այսպէս ըԱտլէ։ 
Հայ դաՀլիճի մասնակի փոփոխումը Պոլսոյ թերթերին մէկ քանին ու

րախութեան ճիչերով արձանագրեցին և մակագրեցին ձԱնկո՜ւմ, տապալո՛ւմ 
Դաշնակցական դաZլիճին »։ 

կարծ՜ես, թէ Ա՝ուսթաֆա ՚Բէմալ փաշայի դաՀլիճի տապալումը կ՛ա֊ 
ւետէին։ 

Փարիզին մինչև Ամերիկա նոյն ան Հաս 1լն ալի մտայնութիւնը կը տիրէ։ 
Հայ բանակի ամենափոքր ձախորդութիւնը մեծ ուրախութիւն կը պատճառէ 
կարգ մը շրքան աէլնեբու, և Հայ բանակի իւրաքանչիւր յաջողութիւն անտար
բեր կը թողու զիրենք։ 

կերքին դաւեր ու աղտոտ դաւադրութիւնն եր երևան կ՛ելնեն ամին 
օր, չխօսինք անոնց մասին» բայց ինչ որ ցաւալի է և ամօթ, այն ալ ալդ 
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բոլոր դա սա դրութեա՛ն g ա զբիւրի՛ն գոյութիւն՛ն է Փարիզի մէ$* Ազգայքքն կոչ
ուած պատուիրակութիւնը, որու՛ն գոյութիւ՛նը ոչ մէկ կերպով կրնալ արդա
րանալ այս պա Հուս, Հովա՛նաւորողը և շատ ա՛նգամ ծ՛նունդ՛ն իսկ է այգ դա
ւերուն։ 

Որդր մեր մէՀին է, և արմատին գեռ չգտցած պէտք է ճզմել զալն։ 

« Հիմա ժամանակը չէ Ֆ ի քաղաքականութիւնը վեր£ "(էաք է գտնէ։ 
Ժողովուրդը պէտք է գիտնայ թէ՝ ի՞նչ կ՛անցնի կը դառնայ իր անունով 
գործոդ մարմիններու պատերին ներս։ ժողովուբդր պէտք է զիտնայ թէ ո՞վ է 
իր շաՀերու իսկական պաշտպանր։ 

m 
Որբերու, նահատակներու անունին վրայ պատուանդան շինել ու ւսնկէց 

պատ գա Լաեր արձակել շատ դիւրխն է. Հայ ժողովուրդը ի՛նքը պիտի շի՛նէ պատ
ուանդանը իր ղեկավարներուն։ 

Հայ ազգի շաՀբ կը պաՀանֆէ բո լո բուի լ միայն պետութ եան շուրջ, 
գուրգուրալ Հայ բանակին վրայ և զօրացնել զալն։ 

Ալ բաւակա՛ն է, գաւերն ու ղաւագրութիւննեբն վերֆ պէտք է գտնեն» 
այլապէս, իր ազատութեան Համար Հարիւր Հազարաւոր զոՀեր տուող այս ժո– 
զովուրզր գիտէ նաև ՛նոր զոՀեր տալ ի թնդիր իր այդ թանկագին ազատա
գրումի պա Հ պա Հման ու յ արատԱ ման : 

Ալ բաւակա՛ն է։ 

Լքանք է՛ս fihiri Լ. Z-

ՃԱՆՉՆԱՆ-Բ ՄԵՐ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ 

Ժամանակէ մր ի վեր Փարիզի մէՀ կը գումարուին իսլամական ձ ու 
թրքական շաՀերոլ պաշտպան միթին1լնեբ։ Այղ բոլորին նախաձեռնողները 
ուրիշ մարդիկ չեն, եթէ ոչ Պոլիսին ու ուրիշ տեղերէ եկած թուրքեր։ 
Բայց մեզի Համար ամենին տարօրինակը այն է որ այղ միթինկներու մէ9 
Փլող Ֆարերն եր ո ւ, Բիէր Լօթիներու ե ni~ptl 4uiJu*ub թրքասէրներու, 
կարգին խօսք կ՚առնեն Ֆէբտինանտ Պիւիսօնի, ժան էօնկէի նման Հայասէր 
ճանչցուած ֆրանսացիներ։ 

Եւ ասոնք այն Ֆրանսացիներն են որ ամիսներ աոաֆ Հայկական մի» 
թինէլներու մէ£ Հայկական դատը կը պաշտ պան էին թրքական բարբարոսու
թիւնն եր ու դէմ։ 

ճանչնանք մեր ճշմարիտ բարեկամները։ 

1 
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«Վ_ԵՐԱԾՆՈՒՆԴ»հ ԹԵՐԹՕՆԸ (7) 

Ա Ր Ե Ա Ն & Օ Վ Ի ; Մ Է Ջ 

Վ_երաս |րոՈի ւքը յոհշերքե քադոսած իրական (յայ ոդիսական մր 

Պ ԱԼ՚ԲԱՆՑ Ո Ւ Կ Ո Վ 

3 ԱՐԾՐՈՒՆեԱՆ ԺՈԴ.ՈՎ. ՄԸ 

Ա՚եզէ b՛u/նօթ շՓ՚քէ մը մեծ՝ սե՛նեակի՛ն մէֆ ՀետզՀետէ աթոռ կը գրա
ւե՛ն ծ՛ա՛նօթ դէմքեր։ 

Նա խացանկի մը մէ£ նկատի առնուած՛ և Հրաւիրուած՛ անձերը* քեչ 
բացառութիւնով, արգին ներկայ էին։ կարելի է ժողովր բանալ։ 

S ունին տէրը* սքեմաւոր մը, խոր լռութեան մր մէֆ կը բացատրէ, 
երկու բառով, Հաւաքման նպատակը, ցաւելով որ քանիները ներկայ չեն ու 
շատերսւն ալ Հասցէն չունենալով* Հնար եղած՝ էէ Հրաւէր զրկելու։ 

Ապա կը խօսի Ա1լնունին***։ 

Ո՛– քանի որ Դամբաններու առա£ կը գտնուինք տարաբախ
տաբար» մէկղի նետենք վիպական վերարկուն, պար զօրին գրենք խնէ որ իրո
ղութիւն է։ 

Փողովը տեղի կ՚ունենար կ ո մի տաս Վարդապետին ֆանկալթիի ծ՜ա
ռազարդ մեծ՛ պողոտային վրայ նայող նկարազարդ սենեակին մէի 

Ներկայ էին այգ անդրանիկ Հիսն աղբ ական ժո դովին, կոմիտաս ինքը» 
Ակն ուն ի, իյաժակր, Տօքթ* Բա զի լ, Գ* Բասարմաճեան (Արմին Դարօ), ֆանոս 
Թէրլէմէզեան, Տիգրան Զէօկիւրեան, Ա արգիս Մինասեան, Տիգրան Ջիթունի 
և. մէկ երկու ուրիշներ զոր չեմ Jի շերէ 

Հրաւիրուած՛ էին Գուբ եան Սրբազան, Գ* Վարուժան, քհ՛ ՏԼաբղարեաս– 
Ա* Ալպօյաճեան, Վռամեան, Հ* կէտիկեան են., բայց չէին կրցած՛ գալ՝ ան
ձնական պատճառներով։ 

a Հայաստանի Ուսումնասիրութեան Ընկերութիւն». — այսպէս կոչուե
ցաւ ձեռն արկ րէ 

Թեր ու ղէմ վիճարանութիւններէ ետքը՛ մշակուեցաւ ծ՛րագիր մը 
որ շուտով պիտի տպուէր ու ցբուէբ ժողովրդի բոլոր խաւերուն մէի Ըն– 
տրուեցաւ առժամեայ Դիւան մը։ 

Նկատի առնուեցան գործ՛օն ան դաւքն երր, թղթակից անդասներ և շրջուն 
անգամներ» արձանագրութիւնն ստորագրուեցաւ ներկաներ ուն կողմէ և գիշեր՛ 
լան վեՀ լռութեանր մէէ Հրաժեշտ առին իրարմէ սւ* ցրուեցան..*։ 
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Աւա՛դ, g ր ո ւ ե g ա ՛ն..., թառին /ակն իմաստովը, մէյ մըն ալ քով 
քովի չգալու., «.Հայաստանի Ուսումնասիրութեան Ընկերութիւնը) րերան 
չառնելու զարհուրելի ճակատագրով մը»**։ 

Անդրանիկն ու միակը, վերքի՛ նը եղաւ այղ ժողովր.— Հիմնադիրներու 
և լուծման ժողովը միևնոյն ատեն։ 

«Հայաստանի Ուսումնասիրութեան Ընկերութիւներ յա քորդ օրւայ Հայ 
թեբթերու մէք արձանագրուեցաւ իբր պատմական անուն մը դժբախտաբար, 
և Ծրագիր-կանոնադիրր Հազիւ թէ լոյս տեսած էր կոկիկ տարազի մը տակ, 
խանդավառ ուխտաւոր Ղէօկիւրեանր դեռ Հայաստանի այնքան Հմայիչ Ալը" 
տոյտը չբոլորած՝1 պայթեցաւ ընդՀանուբ պատերազմը***։ 

Մնացածը յալ անի է։ 

Օրքուն անդամը ետ դարձաւ Հայաստանին, կէս ճամբան Հազիւ թէ 
Հասած։ Ետ դարձաւ, բայց ուրի՛շ մարդ դարձած՝ էր* բոլորովին տարրեր 
մկրտութիւն մ՝ ունեցեր էր կ՛ըսեմԳէօկիւրեանր, անօրինակ կերպով յ ափը շ՛ 
տակուած, խան դա վառուած՜ էր Հայրենի Հոդին ու օդին, քրին ու տունկին 
Հպումին։ Աւանղութիւններու Մայր-Երակին քչիկ մը բան խմեր էր Տիգրան, 
ու շատեբու պէս՝ որ իրենց չնաշխաբիկ Հայրենիքին բնական գեղեցկութեան 
անծ՛անօթ են՝ բերանը բաց մնացեր էր, Հոգին կարօտ մա շ դարձեր էր Երկի րին* 
սիրտը Հոն թողած՝ դարձեր էր։ ՝ 

— € Լալռ ւղա րի Տ&որյ>ին Հէքիաթր լսած եմ,— կ՚ըսէր օր մը իր ան ու
նակից բարեկամին — ու Հիացեր մնացեր եմ։ Ի՛նչ գանձեր ունինք եզեր մեր 
անգիր գեղացիներու բերնին մէք» ի՜*ն$ թանկագին զո Հարն եր՝ որոնց յտրգը 
գուն քաք գիտցողներին եղած՝ ես։ Դառնալէս ի վեր՝ աշակերտներուս կը պատ
մեմ ու կը պատմեմ* տեսնես՝ մագնիսացուցեր եմ, կր թռցնեմ իրենց միտքը***։ 
0'» գա Լ տարի՝ նորին պիտի երթամ, ք֊ և ալս անգամ անյ ս/գ-անյ ա գ պիտի 
պտտի մ, ուսումնասիրեմ, գրեմ***)։ 

ՀԷ՜Ք Ձէօկիւր, գալ տարի նորէ՜ ն պիտի երթայիր***, այո՛, բայց տար
բե՛ր աստղերու տակ, ուր մաՀիկը մանգաղն է ծ՜աղիկ կեանքերու, ու եղաւ 
քու ծ՜աղիկ կեանքիդ, քեզ պէս բի՛ւր ծ՜աղկատիներու ալ***։ 

— Հոն***, բայց ո՞ւր, ո ր քարի տակ, ո՞ր ձորի մէք, Հո՛ն*** Աղբ եր ան g 
Արիւնը ծ՛լեցա՞ւ արդեօք, ձեր բէլ-ր՜բիւր եղբայրներու բոսոր արիւնին ոռո
գումին » » » ։ 

<ւԼալոլղարի Ձորեր ի՛նչքան կակաչներ տեսած՝ ՐԱալու են քու փար
փառ ուշիմ աչերը»»*։ 

վՎանքեիդ սքեմին՝ դուն և քուկիններդ ինչպէ՜ս շուտ սըգւորեցաք,— 
ցեղիդ արուն ու էգը սե լերդ կարեցաւ Տաւրոսի լան քերն ի վար, Հեռուն, Հե– 
ռուն, Միքերկրեան ափերուն վրայ էն մինչև Ա՛տն շի երկու ափը անէծ՜ք մռրն– 
չելու***։ 

Ծփո՜ւն . անէծքը եղա՛ւ ձեր ամբողքին կարմիր կարաւանը, Լլնատ Արև» 
մուտքի մեծ՝ պողոտաներուն վրա ի**։ 

Ձեր Դամբանը մարմար չէ։ 
(էաոո»>նակե(ի) 2Ւ՝ ԹՈՒՆԻ 
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ԿԱՄԱԻՈՐՆԵՐՈԻ 6ՈԻՇԱՐ2Ա1 
Ս՛օտ օրէն Փարիզի Qujj ե կ եղեցիին գ ա ւիԹին ւքէջ ււ||ւտ[ւ ոարձրանայ Յու՛շարձան ւքր, 

նախաձեո-նուԹեւսմր «^լհրա ծնուՖ գյփ եւ ժողովրդա կ ան ՕանգանակուԹեաւքր/ Այս 3 " » ՚շ » "ր. 

օանր 1ւու.իրա.էսծ պիտի ալ այ յիշա տ ա կին այն կարիճներուն, որոնք ֆրանսակ ան բանակի՛ն 

առաջին գ ծ երուն վրայ յ աղթան ա կ է յադԹանակ երԹալաԼ ինկ ան ք}երոււարար, եւ. ց ոյց տ ուին 

Թէ ինքսյէս ()այր գի տ է իր արիւնլւ Թաւի ել ի իւնգիր ար գարուԹեան, իրաւունքի եւ. ագա_ 

տ ո ւԹե ան։ ^ 

Այ գ ^ սյն գ անա կ ուԹիւնր խիստ գ եղեցիկ ժ է ս Թուլ ifp վերջացած։ րլլալով ասելորգ 

ե ն ք նկասւեր ս|ատւՐականր րնել գ որ ծին, եւ. Օրատարակել ց ան կբ րոլոր նուիրա տ ուներուն * » ։ 

* ~ — ւ 

ՀԱՅ ԿԱՄԱԻՈՐԻ ՄԸ ԿՏԱԿԸ 

Պարտք մր ու՛նիմ էլա տար ելիք որ ՛նուիրական սլար տա կան ութիւն մը 
դարձած Է ալն օրին ի վեր, երր այդ սլարտքր իմ վրաս դնողը՝ ֆրանսական 
բանակին մէջ Հայ կամաւոր մը, մեռաւ։ 

Ես մէկ քանի առիթներով առաջարկած՛ եմ կարգ մը մա ր մ ինն ե ր ո ւ, որ
պէս ղի կատարուի աքդ պարտքը ենո/ն իսկ քանի մը թերթերու մէջ Հրապա
րակաւ առաջարկած՛ եմ։ Զայն բարբառոյ յանապատ ի։ 

Այդ կամաւորը կարապետ Դա ղան ճ եան, պատերազմի ճակատին, երբ 
դեռ ողջ էր, ինծ՛ի նամակ մը գրած՝ է Լ 42 ֆրանք ղրկած, էմնղրելով որ այդ <Հ2 
ֆրանքբ իրեն դարձնեմ եթէ վերա դառնայ, և կամ տարօրինակ միամտու
թեամբ մր, խնդրած՝ էր որ այդ 42 ֆրանքով իրեն գերեզմանին վրայ խաչ մը 
դրուի փոքրիկ արձանագրութեամբ մը ե Գէ վիճակո՚-ած էր իրեն Հայկական ղպ
տին Համար ֆրանկական ճակատին վրայ իքնաԲ 

Ոչ մէկ տարակոյս կայ որ ալդ փափաքը թերևս մէկ Հոգիէ մը արտա
յայտուած* բոլոր ֆրանսաՀայ կամակորներու սրտին մէջ ^սլ տեղ ունեցած է 
և ՛լատերոմն Համար նոյն իսկ խաղաղարար սփոփանք մընկատուած։ 

Պատերազմի ճակատէն Հեռու, շատ Հեռու ապրողներուն կը սնար ա– 
ոանց ըսել տալու Հաս1լնալ այղ փափաքը և իրականացնել։ 

Արդ, Հակառակ կարգ մը ղժուարութիւններու, ինծի Համար անկարելի 
է նախաձեռնողը չըլլալ պարտականութեան մը որ որքան ինծի, նոյնքան 
ֆրանսաՀայ ամբողջ գաղութին կը պատկանի։ 

Ծրագիրը Հետևեալն է» Փարիզի Հայկական եկեղեցիի բակին մէջ պէտք 
է կանգնել յիշատակարան-կոթող մը Իւր ՛գիս՛ի փոխագրուին խեղճ կարա
պետ կ՚ազանճեանին և բոլոր իր ընկերներուն անունները, որոնք իբրև Օտա
րակա՛ններու Լեգէոնին պատկանող զօրքեր միշտ առաջի գիծերուն վրայ ան» 
խնայօրէն և Հերոսաբար ինկան։ 
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Անո՛նց յիշատակէն վայելուչ քար մը կանգնելու Համար աոնուագն 
3000 ֆրանք սլէտք է. ԱՐԳ՝ ես կր բանամ այգ ֆօնտր իբբե խարիսխ դնելով 
կարապետ Գա զ ան ձեան ի 42 ֆրանքր, իմ կողմէ 10Ը ֆրանք և ան Հա տի մը 
կողմէ 200 ֆրանք։ 

«Վերածնունդ» փր յա քորդ թիւերուև մէք պիտի Հրատարակէ անուն
ները բոլոր այն ազնիւ Հայերուն, որոնք պիտի մասնակցին այս Հանգա
նակութեան։ 

Փարիզի եկեղեցւոյ Հոգաբարձութիւնը իր աքակցութիւնր ապաՀովա՝ 
չպիաի ղլանայ ինծի կարգ մր օրինական ի/նդիրներհւ Համար։ 

15 Փետր. 1019 SDP&- Լ– շւաթԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

ՑԱՆԿ ՆՈհԻ ՐԱՏՈԻՆԵՐ Ոհ 

կարապետ Գա ղան ձեան 42, Տօքթ* Գալրպճեան 30, Գ. կգնաեան* 20» 

Հա մբարձումեան 100, ան Հատ մր 200, 
Տարաեան 200, Ա. Պարոնեան 100, 
Ա. ճէվաՀիրձեան 100, Տիկիս Արաք– 
սի 30, Զ. Պասմաճեան 30, Ա» ժամ– 
կոչեան 20, ff. Տրզեան 20, Ա. Պաա– 
կերաՀանեան 20, % Ֆէթվաճեան 10, 
Պ– Փափազեան 10, ff\ ՄկրեաԱ 20, 
Վ. Խնտամես.ն 20, Ա. ՑովՀանսէս. 
եան 10, Մ* Մատէնճեան 20, Վ. Տէր 
8ակորեան 20, Ա. Հացեաե 30, Վ. 
էսմէրեան 2U0, Միքէ Կիւմիւշեան 
20, Ա. Տէր Միքաէլեան§23, ff. Պօ֊ 
տուր եան 10, Վ. ՚Բիլրքճեան 10. Ա– 
մ եբիկ. Զխս՛ Փ^լպաշեան 20, Եր* Պար– 
կըրճեան 13, IIեն 3, ff. ՄիՀրդատ– 
եանց 23, Q. Աարաճեան 100, Ա. կէվ. 
բէկ եան 30, Վ, Ալեանաք 20, Գա ասպ
ետն 20, Վար պետ եան 30, ք)ե% 3, Աև 
ծովցի Ոկէ Տ, Ա. ՀաՀրիկեան 10, Բ. 
Գումրուեան 10, իյ. Վա^լօեան 3, Հ. 
•Բիրէմիտճեան 30, Մ՛ Ծելքոնեան 23, 
Ադամեան քոյրեր 30, Ա. Ավաճեան 
300, Տ> Փէլէկեան 200, ՚Բ. Ավաճեան 
100, է. կիւմիւշեան 100, Ա. Գալէն՛ 
տէր 20, Աաաթճեան 30, Պ* էրամ 
20, Ավաճեան 100, Այրի Տիկթ 

Մր g ումէ դրուած էր մահարձանիս շինութիւնը որուն Դամար սա ա ցած 
ե՛նք Հայ արուեստագէտներէ պատրաստ ււաՆ հրագիրներ, որոնք պիաԿ քննուին 
յանձնախումրին կոզմէ և լաւագոյնը գործադրութեան պիտի գրուի վ՛ոլթով» 

Մէթր Գ* Փուլճի 30, 8. Գբիղորեան 
(Պէնկաղի) 40, Ա՛. Ազիկեան 3, Հ. 
Անտոնեան 3, Ո են 20, Ե. ճրկայեան 
3, Պ՛ Պօլօեան 10, Ա. Ադամեան 10, 
Ա. Գալուստ եան 10, 3* Գաս սլա ր եան 
10, Ա. Մ՚՚՚֊րատեան 3, Լ. Sinanides 
•'>, Ֆրանսացի բարեկամէ մր 3, Ֆրան
սացի Օրէորղէ մր 3, ժ» Բաստրմա– 
ճեան 13, կ, Պիպէբեան 30, Արս էն 
Աճէմեան 3, Ա. քԻիւրապեան 42, Գա– 
լուստեան Եղբարք (Արճէրի) **0, Մէն– 
գիլ 20, Հ,. ՛Լա զիկ եան 4, կ. Բասմա֊՝ 
քեան 10, հ կիւմիւշկէրտան 100, Գ» 
Հ. (Աաիս Ապապա) 1 3՛ "Բէչէճեան 
(Լոնտոն) 30, Լ Տաքէսեան 
Գաբամաճեան (Լոնտոն) 100, 8* 
Քէչէճեան (Լոնտոն) 300, Մ. Աէ 
ֆէրեան(Մանչէսթր) 300, Մ* Պալթա՛ 
եան (Մանչէսթր) 300։ ԸնդՀ. գոլ* 
մար 3103։ 

Ս՚եգտւք if|i• huii կը |ււ*Ագ|ւհ1ւք այս (յանկին 
ւքէջ «̂»P p»»phlnnif ներէն որոնք սւրոսաէսգրուսւծ 
lu. գեո. յ*1«ն վճարած, ա̂ճին (iplilii) խաւ տումը 
րսրգհլ n % ՝ մ՚հւլ փութացնել }սոսսւսւ(|ւււ.ած գու.„ 
մարն երր։ 
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ԳԵՂԵՑԻԿ ՎԵՐՋԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

ԼՕՆՏՈՆ. 9 Յունիս 920 ՚ 

Սիրելի Տ°քթ. Լեւոն Համբարձումեան 
Ցաւելով տեղեկացանք թէ՛ մինչեւ, այսօր կարելի չէ եղած ամբողֆա– 

ցըսել ֆրանսփ բանակին մէ^ Հայութեան պատիւը բարձրացնող նահատակ Հայ 
ղին ւո րն ե բո ւ Յուշարցանի Հանգանակութիւնը և թէ ատոր Համար կը պակսի 
միայն iSOO ֆր*։ Վերոյ ի չ եալ գումարը մեր Համեստ կարողութեան սաՀմանին 
մէջ զգալով, երեք ԱՀն գլի ա բնակ բարեկամներ կ* ստանան ենք մեր մէջ բաժնել 
300 ական ֆրանք, ուստի իքն գրենք. Հաճեցէք փութացնել Յու՛շարձանին 
լրացումը այն գիլցազներուն, որոնց նուիրական արիւնով ս բբա գործուեցաւ 
Հայկական Դրօշակը և անոնց նման քաջ Հա լորդիներու թանկագին կեան 
քերողն էր որ ծնունդ առաւ ազատագրուած Հայաստանը։ 

Ընղռւնեցէք մեր սիրաէիր րարեւները 
Զերգ 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Մ– ՔԷՏՒՃեԼԼՆ 

ՄԻՍԱՔ Պ ԱԼԹԱԵԱՆ 

ՄԻՍԱՔ ՍՒՖԷՐԵԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ եԻ ԶԱՆԱԶԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
ՃԱՌԱԳԻՐ ՄԸ 

Ատ ի ս ՛Ապա պա I ի Դաշնակցական 
f/նթա կոմիտ էն Հետեւեալ շնոբՀաւո– 
րական Հեռագիրը ղրկած է թերթիս։ 

վԵթովպիոյ Դա՛շնակցական ընկեր՛ 
սերը իրենց յարգանքը կը մատուցա՛ 

լ անուն մեր գաղափարին մեռած 
քաջերուն։ Հանրապետութեան Հաս՛ 
պատումին հրճուալից Հոգիով կը նը՛ 
կատեն Հայաստանի է* Հարստութիւ
նը զոր յարգանքով կ՚ողջունենք։ 

կը խնդրենք մեր եղբայրական ար
տայայտութիւնը Հազորգել Հայ առա՛ 
ջի՛ն՝ վարչապետին իյ ատի սեան ին 
(նախկին վարչապետ), խո բՀ բղա բա
նին և Հայրենիքի բոլոր զաւակներուն»։ 

ZU3 ԲԱՆԱԿԻՆ ՃԱՄԱՐ 

Փարիզի Հայ Խրաժշտասիրաց էսումրր 
մօտ աաենէն յատուկ Հրաւէրով երկու 
մեծ նուագահանդէսներ պէտ է տայ Լօն– 

աօնի և Մանչէսթրի Ա*Է2_* յօգուտ Հայ 
բանակին։ 

ԿՈՄԻՏԱՍ Վ.ԱՐԴԱՊեՏԻ ԳՈՐԾԵՐԸ 

Ման չէս թ–բաբն ակ ազգասէր Հայ մր 
յանձն առած է ասլել տալ Կոմիտաս վար֊ 
գա պետէ գործ երր, և արգէւնքր յատ
կացնել մեծ վարսլեաին։ 

Հաճոյքով կ*ի if ան անք թէ Վարդապե
տին վիճակր սկսած է բարւոքի լ և 
վերքին օրերս վարպետ ր ոէ թէ միայն 
կ երդէ ու կր նուագէ» այլ և սկսած է 
գրել յիշատակն եր և ձայնագրել երգեր։ 

ԳՐԻԳՈՐ ՋՕՃՐԱՊԻ ԿՏԱԿԸ 

Ողբացեալ Գրիգոր Զ°^Րապի գոյ՛ 
քերր իր կնոք ❁կողմէ ծախ ուա ծ են Պոլա 
սոյ մէ2_, իր մա ա են ա դար ան ր նուի ր ած 
է Հայաստանի Հանրապետութեան։ Կ ի՛ 
լիկիոյ վեՀփ կաթողիկոսր յայտնեց մե
զի թէ ՏէօՀրապ Կ ի լիկի այ էն անցքին 
իր կա ակր լան ձնած է կաթողիկոսին 
որուն Համաձայն ՀՀօՀրապ իր Հարստու– 
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թենէն երկու. Հազար ո սկէ /լա tu կա ծ է 

ազգին։ 

ԿԻԼՒԿԻԱՅԻ ձԱՍ՜ԱՐ 

Տ. ԱաՀ ակ կաթողիկոսին Անգլիա 

այցելութեան առիթով և նպաստ կիլ/՚կ– 

ի ո յ ազեաեաչներուն Ա ան չէս թ ըրի Հայ 

զազաԷ1 ր Հանգանակած է մօա 400,000 

ֆրանք։ Հանգանակութիւնը կը չարու՛ 

նակուի, նուիբաաուներու ցանկը յա» 

Լորդով։ 

Լօնաօնի Հայ աիկնանց էսնամա կա՝-

Լութիւնը այս աոթիւ կաթոգի կո սին 

յանձնած է {00 Անգչ. ոսկի, իսկ Լօնաօ

նի Հայ գաղութին անունով ^Ի է['ԿԻո I 

որբերուն Համար գրած է 400 Անգ» ոսկի։՛ 

ԱՆԳԼԻՈ8 ՃԱՅԵՐԸ 

Պ ա ա եր ա զմի ընթ՜ացքին Ազգ, զա

նազան պէաքերու Համար Մանչէսթը– 

րի Հայերը աուած են մօա 7,500,000 

ֆրանք, իսկ Լօնաօնի Հայերը 1,500,000 

ֆրանք։ 

Այս սլաաուական գաղութներու 

ա զղա սիր ութ ե՛ն կ՚ս պէաք կը զգա՛՛՛յ արդ

եօք օրինակ առնել ՓարիզաՀայ գա

ղութը, որ ամբողք պա ա եր ա զմի միջո

ցին աուած է միայն ե մի միայն, 

300,000 ֆրանք։ 

1ԱՅԿԱԿԱՆ ձԱՐՑԸ ԱՆԳԼ– Ւ*ՈՐ1ՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄՒՋ 

Անգլիական իւորՀրղարանի յունիս 

9 ի նիսաին մէ2_ Մ՜՛. Պօն առ Լօ պատաս

խանելով երեսփոխան Մ. Բա լմէր ի . 

Հարցին կ՚ըսէ* {(ՆախագաՀ Ուիլսըն իր 

անՀաաական կարողութեամբ Հայաս

աանի սահմանները գծելու գործը ըն

դունեց, ե Սենք անկարող էինք Ամե

րիկայի մերժումէն վերք_ րն գուն ի լ Հա

յասաանի Հոգա աարութ իւն ը։ Մ * ՛Քէն֊ 

վօրթ Հարք աուած է թէ Հայասաանի 

Դոզա աարութ իւն ը Ամերիկայէն մերժր– 

ւելու պարագային մենք սլիաի ձգե նք 

Հայերը , իրենց ճակատագրին, ե թէ 

արդեօք կառավարութիւնը աեղեա կ է 

որ ասի կա լ պատճառ պիտի ը լ լ ա յ որ

պէս զի Օօվիէդական Ռուսի ան պիտի 

սա ան ձնէ Հայասաանի Հոգատարու

թիւնը։ 

Մ * Բա լմէր*— ՛Բանի որ Ամերիկան 

մերժեց ընղուն իլ Հայաստանի Հոգա

տարութիւնը, ինչո ւ Աեգլիա չ ընդու

՜նիր գալն։ 

Մ. Պօնար-Լօ.֊— Ասի կայ կարեւոր 

խնդիր մըն է, ե ես կրնամ ըսել անմի– 

շ_ապէս թէ մենք չենք կրնար ստան

ձնել Հոգատարութիւնը։ 

Մ. ՚Բէմպլէր (Հեգնանքով) Ս՛ի 

որովՀետեւ Հոն նաւթ ա Հան գեր չկան։ 

ԿԻ ԼԻ ԿԵՍՆ Տ ԱԳՆԱՊ 

(( իհայմզ)) ի Պոլիսէն ս ա ա ցած ,5 յ ո ւ 

նիս թուականով Հեռագիր մը կ ըսէ թէ 

կոիւը ղադրած է ՚Բէմալի գունդերուն 

ե Ֆրանսացիներուն մի9 եւ, ամսոյս ա ռա-* 

Լին օրէն սկսեալ։ 

Պ1 իլէկիոյ քրիստոնեայ բնա կզու

թիւները բողոքագիր մր ղրկած են Դաշ

նակիցներուն ե Ազգերու Ընկերակցու

թեան։ Կր յուսաց ո ւ ի որ Ֆրանսացինե

րուն կ իլիկի ան պար պ ելէն աոաշ_՝ 

Դաշնակիցները պիտի պնդեն որպէս գի 

Ասա m a լուի մօտակայ գաւառները իյըմ– 

բըւած թուրք ոյժերը զինաթափուին։ 

1ԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒՆ 1ԱՄԱՐ 

Անցեալ ուրբաթ գիշեր Ծալ աէ՝*Հակ– 

կոիքիւլթէօր ի սրաՀին մէՀ_ Փարիզա-> 

՛այ գա դո ւթէն Պ* Պ. Նշան և Օննիկ 

ոալըպճեաններուն դու սարերը, արուեստ 

աագէա դրի որ գներ, ն ուա գա Հանդէս մը 

սարքած էին մասնակցութեամբ Պ Պ * 

Ս աքսուտեանի, ան ան ի ե 3ար ութի ւն -
եան ի։ 

ԱրիոՐԴ '• րալըպճեանները իրենց 

տաղանդով օրինակելի ա զդաս իր ու– 

թ եամբ Հաճելի յ ա յ անութի ւնն եր եղան 

Փարիզի Հայ գաղութին Համար որ 

եկած էր գիրենք ծա փա Հար ելու։ 

Հանդէսին Հասոյթը մօտ ՑՕՕՕֆրանք 

յատկացուեցաւ Փարիզի Հայ Տիկնանց 

Խնամակալութեան որ դե դրած որբերուն, 

մաղթ ելի է որ իւրաքանչիւր Հայ ան– 

Հաա Գալըսլձեաններուն օրինակին 

Հետ ե լ ի ։ 

Fonds A.R.A.M



392 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ՄԻՍ -ԲԱՎԷԼԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

Գեր մ ան ա 1լ ան խժդժոլթիլն՚ներոլ 

պաՀուն Պելճիգայի մէք իր պարտա– 

կա՛ն ութէ ա՛ն զոՀ զա g ահ՝ Ա՛նգլիացի 

գթութեա՛ն քոյրի մը Միս ՚Բավէլիյի

շատակի՛ն յուշարձա՛ն մը կանգնուե– 

ցաւ Tllillerie ի պարտէզին մէի 

Աւղ յուշարձանը ՛նուիրան է Matin 
օրաթերթր Փարիզի քաղաքի՛ն։ 

Յուշարձանի րացումր կատարուե

ցաւ շաբաթ օր մեն՝ Հանղիսաւորու– 

թեամբ, ե, այգ աոթիւ Հայ կարմիր 

է/աչի Փարիզի մասնաճիլղէն պատ

գամաւորութիւն մը իր ան զամ ուռի

՛ներէ՛ն Տիկեն Տէրպէտէնեանի ձեռքով 

գեղեցիկ ծ՜աղկեփունջ մը գրաւ յուշար

ձա՛նի՛ն վրա ի 

ՀԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՐ 

Հայաստանի բանակի՛ն երկու սա
ւառնակ նուիրելու Համար Հետեւեալ 
՚նուիրատուութիւններր եղած են Ա՚աս– 
$էսթըրի ^ ա յ գաղոլթէն. 

ՊՊ՛ % թաՍիրեանց 100, 
Ա. Սէֆէրեան 100, Ա Յակոբեան 
100, Հ. Գուեումճեա՚ն 100, Տիկին 
Հ. ՚Բը՚նաճեան 100, Տ– Տէվլէթ– 
եա՛ն 100, Մ՛ Մ ա ր գա ր ե ան 200, -ԲԷՀ-
եաեան 200, Մ. Սէֆէրեան 100, Մ՛ 
թօքաճեա՚ն 100, ժ. Հանէսեան 100, 
Հ. Ս՝արգարեան 100, Աչըքկէօղեա՚ն 
100, ը՚նգՀ. գումար 1Տ00 Անգլ. ոսկի՛. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՀԻՒՊԱՏՈՍԸ 

Պր– Տիգրա՛ն Ս՛ Միրզաեանց նշա– 

՚նակուած է Հայաստանի Հա՛նրապե

տութեա՛ն Հիւպատոս Ա՛արսէյլի մէք։ 

ՄՈՍԿՈՒԱ ԿԸ ՃԱՆ2ՆԱՅ ՀԱՅԱՍ-Ի 
ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 

ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Ս՚ոսկուա մեկնած Հայկակա՛ն 

պատուիրակութեա՛ն նաիւազաՀ Պա 

րո՚ն Լեւոն ՛է/ա՛նթ Վլա տի կա լկաս է՛ն 

կր Հաղորդէ որ, իյորՀրդայիհ Ռուսաս

տանի եւ Հայաստանի միքեւ ՛նախ

՛նակա՛ն Հաշտութիւնր կնքուած է, 

որով կը ճանչցուի Հայաստանի ան

կախութիւնը և ՛ներկայ կառավարու– 

թիւնր։ 

Պատուիրակութիւնը ԶԷ^ՐՐ՚^՚Է 
նախագաՀութեամբ մեկնած է 1Բոս– 
կուա ուր պիտի ստորագրուին Հաշ
տութեան վերջին պայմանները։ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ 

Պոլսոյ Օբթա-Գիւղի և ի/ասգիւ– 

զի Որբա՛նոց՛ներուն մէկ տարեկան 

«.Վերածնունդ» կր ՛նուիրէ Լօնտօսէ% 

Պ՛ Ա՛ ԱրրաՀամեան։ 

Հ՛ 3' Դաշ՛նակցութեա՛ն Փարիզի 
ընկերներն ու ընկերուՀիները կը Հրա– 
՚՚յՒՐ՚՚՚՜Ր՛" ընկերայի՛ն ընգՀ. ժողովի֊ 
երեքշաբթի գիշեր Հ. 3՛ Դ՛ ընթերցա 
րանին մէք։ 

ԱՄԷՆ ԵՐԿՐԻ ԱՆԿԵՎԾՆԵՐ 

ԿԱՐԳԱՑԷ՚-Բ 

Փարէօյւ ÇUIJ հրգիօական Թ՚երփ՜ը 

Բաժ՛նեգին տարեկա՛ն 1ծ ֆր՛ կա՛նխիկ 

Գիմել /Օրագրութեանս։ 

աճ Տ ն օ ր է ն – խւքբսւգիր՛ ՏՕՔ&. Լ. ւԱՄԲԱՐՑՈՒ֊ՄԵԱՆ 
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Ա ւ ա ր ա ւ im m m m w i 
ՕՍԿԻՆԱՐ ԵՒ ՀԱՄԲԱՐՃՈՒՄԵԱն ԸՆԿ– 

(200,00V ՖՐԱՆ* ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ) 

Maison de Commerce Arménienne 

il. Rue de l'Ecb^uier Paris (10™) 

Teleph. Louvre iS—23 

Այս Հաստա տութ իւեը քաջալերուած՛ իր գտած՛ րնղունելութենէն 1ւ 
օժտուած՛ ՛նորա՛նոր ոյժերով ու փորձառու գործակցութեամ՛բ, պատրաստ 
է կատարելու ամե՛ն կողմէ իրե՛ն եղած՛ առեւտրակա՛ն /անձն ար արութիւնն եր, 
խղճամիտ և. փութկոտ գործունէոլթեամբ։ 

կը կատարէ յանձնարարութիւններ, ներած՛ում, արտած՛ում և առել* 
արակա՛ն ամե՛ն կարգի գործառնութիւն։ 

Կր ղրկէ նմոյ շներ ու կը պատասխա՛նէ առեւտրակա՛ն Հարցերու։ 

Ընկերակցութեան դրամատունն է, ՚ 

Comptoir National d'Escompté de Paris 

՛Նկատի ունենալով Եւրոպական Հրապարակի արգի վիճակը, առ այժմ 
ո և է յանձնարարութիւն չենք կատարեր առանց փոխարժէքր ստանալու։ 
Գործի Համար Փարիզ գալ ուզող մեր Հայրենակիցները լւ 
գամ մը խորՀրղակցին ՚մեզ Հետ։ գՓ՚Հ 

Կ'ըււայ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ 

RHOTOGRAPH EJOART. 

5.BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 
• - .ւ ւ A S C E N S E U R , 
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ՀԱՏԿԱԿԱՆ Çffa՛՛Լ ՆԵՍԿԱ-ՑԱՑնԻՄ 
/' ՆՊԱՍՏ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅ ՌԱԶՄԻԿՆԵՐՈՒՆ 

ն ԱԽ ԱԶ ԵՌՆՈ Ի թե ԱՄԲ. 

Լւպ կու.սակ<յա.!<}1ւանւ| ctmi յփւյի Մ ւ ա ւն ui a j ւ ւ.ւլ (• 111 M *i.: 

%եկԱՎԱՐՈԻթեԱՄ՝0 

Յայ անի դ հ ր ա ա ս ն ՊՐ– ՋԱՆ ԱՆ ԵԱՆ Ւ 

Ե Ւ 

ՐՍյ՚Շ՚ՀԱՃ ՄԱՍՆԱԿ 8 քքիթեԱՄԲ 

Տ աղ ան դ ա ւ որ աբու.եսսւագիաու.1յի ՏԻԿԻՆ ԱՐՄԵՆ ՕձԱՆԵՍձյք* 

ՊԻՏ&՝էԵԲԿԱՅԱ8ՈԻԻ 

ԼեհՈՆ Ե ԱՆ Թի 

• m ւ ա տ ո հ ւ ա ա – * * 

WSfàM&J» »"'"".{ –"Ի երեկոյի՛ս, ժա,ք,լ S - կԿ-Ի՛։ 

լ>1(.!,,՝.(. \\ ; ւ i 11 M • \ի թա m եր ասրա Հի՚ե մէք 

II՛։./՛–։ •- •! <;մ>:՚<։ ի! ի՚՚եյ։ առա՚եձքէ՚Ն յսՀ. '•'"'[[•"jfâÊ 

Պ աւորաոաա թեան՝ էՐԷ Հ Լ; ե յաոաԼիկայ Նոչեմխերի սկիղրԱ / ՚Հք *f կք՛ Հ 

՝*ՐԱԿլԼՆէէԻթեԱնՀէ ԱՐ (IԻ LU ՏՆԵՐ ԵՒ ԳԻՏՌԻ f<hhitt,H 

ՊԱՏԿԵՐԱՀԱՐԻ ԺՈ՚ԱԻԼԱՄՈԻ* . 

ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
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Վ Ե Ր Ա ԾՆՈՒՆԴ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բա ման որ դա գի՛ն՛ն է ամէն երկրի Համար տարեկան ՏՕ ֆրանք 

Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐԶԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 

՛հրամ՝, նամակ և ամէն գրութիւն գրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis~ 16, 

. ԱՆԳԼԻԱ ԳԱՑՈ՚ԼՆԵՐՈՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Առանց լեզուն գիտնալու, առա՛նց րարքերր ճանչնալու օտար երկիր 

մը երթալ, ու Հոն ոչ մէկ ծ՜անօթ ունենալով դժբախտ ըլլալը գիտեն ամէն 

անոնք, որոնք այս պարագաներու տակ դան ո լա ծ են։ Բայց Լոնտոնի մէք 

մարդ դժբախտ չըլլար՛ եթէ միտքը պաՀԷ Հետեւեալ Հասցէն. 

Senipad Kesedjiair 6 Archer Street Picadilli, W. 4, 

Պ՛ Սմբատ ՚Բէսէճեան ունի Հայկական ճաշարան մը, ուր կր գոՀա– 

ցընէ ամէնէն փափկաճաշակներն անգամ, իր խնամուած խոՀանոցով ու արե

ւելեան եւ եւրոպական կերակուրներով։ Պ ՚Բէսէճեան պատրաստ է տալու 

ամէն կարգի դիւրութիւն, իրեն դիմող Հայրենակից՛ներուն։ Ո֊-ստի Լռնտոն 

գացող ամէն Հայ թող դիմէ Պ՛ Սմբատ •Բէսէճեանին։ 

ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ ԵՒ ԳՈՐԾԻ-ԲՆԵՐՈՎ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ կ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱՆԽԱՏԱՆ-Բ 

ՍԵՒ ԵՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ 

Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, քարտէսներ, ՜նամակագլուխ, 2Րքա՛ 
բերական, ստացագիր, Հաշուեցոյց, այցաքարտ, առևտրական թուղթեր, 
մաՀազդներ և Հարսանեկան Հըաւիըագիրնեբ, տետրակներ, պաՀարան ծա, 
նուցազրեր են. են.. 

ԱրտասաՀմանէն եղածյանՕնարարութիւննեբ կընղունուին։ Խնամուած 

աշխատութիւն, դիւր ա մատչելի գինեբ, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 

գործառնութիւն։ Ո ե է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի քանՏնելէ առաք 

բաղդատել մեր աշխատանքին և գիներուն Հետ։ 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն 0 | 1 ՝ 1 Դ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԲԱԴ.Ա-ԲԱԿԱՆ 

\ • ՓԱՐԻԶ» ք՛՛ ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 2Տ 26 ՅՈՒՆԻՍ 1920 

էէ Մ Բ ԱԳ Ր ԱԿ ԱՆ 

Մ t? P Կ Ա Յ Է Ն Ն Ե Ր Ը ; 
՝•••'՝•• «՚ 

Այսօր %այ կոձու-ոԴ ni_ ս\Հ անՀատի գաղտնիք Է, թէ / , ^ ' £ l i ï / r * , / , գար՛ 
Հուր ելի պայմաններու մէ£ կազմուեցաւ, կ ո վկա սի զ Հայկակա՛ն կառա վար ու՛ 
թիւնր, թէ ինչ յուսահատական, միեւնոյն ատե՛ն Հերոսական մարտնչուՏաե֊ 
րով» երկու դժ՛նդակ եւ երկար տարի՛ներու ընթացքին* անիկա կրցաւ պաՀել 
իր գոյութիւն ր։ Միեւնոյ՛ն պայմաններու տակ, ա՛ն այսօր կեանքի ու մաՀու 
գերագոյն պայքարը կր մզէ, Հայ ժողովուրդին բազմաՀազար զաւակներուն 
արիւնովը գնուած ազատութիւնը եւ անկախութիւնը տեւական դար ձնել ու 
համար։ 

Այս չափազանց ծ՛անօթ ճշմարտութիւնը, ըմբռնելի չեղաւ որոշ դա
սակարգի մարգոց* որոնք աժէքն Հանք թափեցին եւ կը ՛Հ թափեն դեռ, զայն 
երեւութապէս չըմբռնելու եւ այդ թերահաւատութիւնը իրենց Հետեւողներուն 
մէշ ալ վարակիչ դարձնելու Համար։ Չուզեցին ըմբռնել թէ» Հոն Հայաստա
նի լեռներուն վրայ մղուած՜ գերագոյն պայքարը անոնցմէ չէր» ԴՈՐ ՚^՚Րգք՚կ 
օր մը մզեցին Փա րի ղի մայթերուն վրայ, Հիմակուան իրենց աստուածացու
ցած վսեմ կուռքը փշրելու Համար։ Չըմբռնեցին, աւելի իրենց գործ՛ին չեկաւ 
ըմբռնել, ե այսօր նոյն ս*արդիկր իրընց խայտաբղէտ արբանեակներու. Հետ% 

սրտառուչ Հա ժա դաշնակցութիւն ով մր զուգորդուած, ուրիշ կողժ կը շարժեն 
իրենց թուղթէ Հյիօակներո. ուրիշներ կ*ուզեն արատաւորել և ըստ մեզ այս 
անգամ ալ իրենց ղիքրղ* Հոգեւարք գոյութեան «գերագոյն պայքարով կը մղեն։ 

Ուրիշ զգացում չէինք կրնար ունենալ, Փարիզի Հայ Ազգային Աղա* 
տա կան անուանական կուսակցութեան —իմա Ազգային պատուիրակութեան 

4՛ 
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մի քանի անդասներու. — պաշտօնաթերթը եզոդ € Հայ աս տան՛ձ թերթին «.Վախ
ցողները» վերնագրով յօդուածը կարդալով։ 

Այդ յօդուած՜ը, Հանրապետութեան պատուիրակութեան պետ ԱՀա» 
րոնեանի մեր անկախութեան տարեդարձին առթիւ Փարիզի Հ ա յ կարմիր 
քւյաչին կողմէ ծարքուած երեկոյթին առիթով բրած բանախօսութեան այն 
մասին կր պատկանի, ուր յարգելի բանախօսը, թուելէ վերք կ ո վկա սի մէֆ 
մղուած վարքի՛ն տարիներու Հայ ազատագրութեան պայքարին, բազմապիսի» 

ոսական և դժնդակ դրուագներր ու պարագաները, կ՝անդրադառնար օր» 
ուան մտաՀոգիչ լուրերուն վրայ։ էքւ բարձրացնելու \ Համար անձկութեան 
մէք °ԴՈԴ ուն1լնդիրներու տրամադրութիւնները, կ՚ոգեկոչէր Հայ ժողովուրդի 
անպարտելի Հոգին ու կենսունակութիւնը որ Հայսօր կարմիր խաչէ աւելի 
երկաթ խաչը գրկած», վսեմ գիտակցութիւնով մը, անվարան կը քալէր 
դէպի իր ապագան,, ընկճելու իր դժխեմ ճակատագիրը ե դարբնելու Համար 
իր Արշալոյսը։ Յետոյ ծանրանալով տար ածուած լուրերուն ե Հ Հեռադիրնե
րուն, գրեթէ ամբոզտութեամբ թրքական աէլբիլրէ րլլալուն վրայ, կ՚զգուշացը– 
նէր ունկնդիր ժողովուրգր այդ շշու1լներուն ախտավարակ և յուսսէլքիէ 
ազդեցութենէն, մանաւանդ անոնց՝ Հայ. որոշ շր^անա1լներու մէ9 գիտակցա
բար տրուած խոշոր Համեմատութեան ե գուժաբեր պատգամի մր Հանգա ման» 
քք՚ն ա/լնարկելով, շատ արդարացի կերպով կ ՚ընդվդէը. ե իր ճառը կը վեր» 
Լացնէր սապէս, «Jju չեմ վախենում այնքան թՈԼ֊ՐՔռրից ս Թաթարներից» 

j 

որքան վախենում եմ վախեցողներից»։ 
Մեր իրականութեան մէք, ինքնին փիլիսոփայութիւն մը կ՛արժէ, 

տեղին արտասանուած՜ այդ նախադասութիւնը որ կը մատնս/նշէ մեբ^քա» 
զաք ական նորաստեղծ՛ կեանքին մէք, մեր Հոգեբանութեան ե քա ղա քա
ցի ական դաստիարակութեան ամ են էն թարախոտ կողմը։ «Հայաստան» Հա
կառակ իր illustrissime խմբազիրներուն այդ ՛բանախօսութեան ներկայ րլ
լալուն, առանց ամբոզֆ ճառախօսութեան Հոգիին վրայ ծանրանալու, աճ
պարարի մը վարպետութիւնով, ամբողջապէս կր խեղաթիւրէ, Հաս1լնալ չձե
ւացնէր այդ խօսքերուն բուն իմաստը, արտաքնապէս միայն ՝ վեր կ առնէ 
չվախցողներ» բառը» ե առիթը յարմար սեպելով, իր ընթերցողներուն կը 
Հրամցնէ, ժաՀրով ե նեխութիւնով• լեցուն յօդուած մը, որ պայծառ արե
ւու տակ. անգամ մրն ալ քօղադերծ՜ֆ կ՚րնէ իրենց սեւցած խղճմտանքը և 
անոր ետին թագնուած յետին նպատա1լները։ 

Մեր ն պատ ակր չէ ԱՀա րոնեանի ճառին /և անձին պաշտպանութիւնը 
ընել Հոս, արդԱն ոչ կարօտ է անոր ե ոչ ալ իր Հպարտութիւնը կը ձգէ որ 
այդ ուղղութիւնով փորձեր րլլան։ Ոչ թէ Հիմա» այլ մեր մարտիրոսագրու
թեան երկար տարիներու րնթացքին, ան կ՚ապրի մեր բովանդակ, նոր սե» 
բունդին մտքին ու ուղեղին մէք, և պէտք չունի յերիւրուած ներփողական– 
ներով ե անգու առաքինութիւններով կուռք դառնալու։ 

քանի որ րստ իրենց սովորութեան, ձեռնոցը անգամ մըն ալ այսքան 
ս ին ի ք կերպով նետուեցաւ Ազգային Պատուիրակութեան պաշտօնական 
Օրկանին կողմէ, կարժէ զայն վեր առնել այս անգամ ալ, թափանձե– 
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անկումներուս լու Համար մեր «ղեկավարներուն մաքի եւ խղճի մութ 
ուրկէ մինչեւ այսօր աւա՜ղ, լոյ սի խեղճուկ շող մըն ալ չցաթեցաւ, եւ 
ցաթելիք ալ չունի։ 

Ցաթելիք չունի, որովՀետեւ աղրիւրր խաւար է։ Գեռ լրբութիւնը եւ 
խաւարամիտ քինոտութիւնր, ոչ մէկ տեղ այն աստիճանի Հասաւ, որ «Հա» 
յաստ ան* ի COnSO r t / f » այսպէս ինքղինքին ներէ, այսքան ամբարտաւան եւ 
եւ վրան րաց յանդգնութիւնով մը գիտակցաբար եւ գլխովին խեղաթիւ
րելու բանախօսութիւն մր ել «վախցողներ»ր բառր մատի փաթթոց գաբ» 
ձընելով անգամ մը եւս Հարուածէ Դա՛շնակցութիւնը եւ Հայ Հանրապե
տութիւնը։ 

ԱՀարոնեան երբէք չ ր ս ա ւ.— եւ ոչ թէ իր նկարագիրը եւ ղֆր* 
քը ունեցող անձնաւորութիւն մը, այլ մեր ներկայ կացութենէն քիչ շատ 
տեղեակ որեւիցէ Հալ ան Հատ չկրնար ըսել թէ Սուտ են Պօլշէվիք» 
թրքօ-թաթաը եւն* այն ամէն տեսակի վտանգները որ «Հայաստան» սազա 
մոսերգուի մը Համբերութիւնով կը յերիւրէ եւ կը շարայարէ |} քսանըՀինգ 
երկար տողերու մէք։ 

Սուտ չեն անոնք, ե սուտ չեն կրնար ըլլալ։ Ոչ ոք այդպիսի բան մը 
ըսաւ» ե ըսելու սիրտ ունի։ Հայ Հանրապետութեան կառավարութիւնը, 
անոր Փարիզի ներկայացուցիչը, ամբոզք Դաշնակցութիւնը և կռուող Հայ ու
թի *նը սկիզբէն ի վեր Հեռատեսութիւնը ե կատարեալ գիտակցութիւնը ունե
ցան այգ վտանգներուն ե անոնց ճշմարիտ ու ան գնա Հա տելի արժանիքը 
—֊որ օր մը պիտի ճանչնայ յաք որդ սերունդներու պատմութիւնը— Հոն է, 
որ այգ զարՀուրելի վտանգներուն առք եւ չընկճուեցան, և ձեր Հեգնած՝ «լա
ւատեսութիւնը» ունեցան, զրաՀաւորուած մաՀուան իսկյաղթելու աննկուն 
ե, պողպատէ կամքով .–մը։ Անիկա լաւատեսութիւն մըն էր» որուն ա1լն էր մեր 
ղատին արդարութիւնը, մեր ժողովուրդին յադթելու և ազատ ազգ դաոնա
լու կամքը ե Հերոսութիւնը, մեր դարաւոր մարտիրոսագրութեան դժխեմու
թիւնը և անոր ներշնչած՛ վրէժ՛ի գերագոյն Հոգքն։ Լաւատեսութիւն մը, որ 
կը բղխէր» ՚քեր կռուող սերունդներու յեղափոխական աւանդութիւննեըէն և 
ԱՀա րոնեանի մր բերնով այն օր» անդամ մըն ալ կ՚ոգեկո չուէր և կր | վսե
մանար, աստուած՛ացումը կ՝ըլլար այղ ժողովուրդին, որ վտանգի ամեն էխ դը– 
ժրնղակ և աՀա լոր վայրկեաններուն իսկ» յառաք կր բերէր իր կամքին մեծ ու" 
թիւնը և գեղեցկութիւնը, և ատով «յադթելու» անվկանդ Հոգին։ 

Դուք կը Հեգնէք այդ «լաւատեսութիւնը ե «յաղթական դառնալու 
կամքը ու տոկունութիւնը։ կը Հեգնէք այն գերագոյն ե մէկ Հատիկ յոյսը» 
որ այսօր կը են այ մեգի մեր ակնկալութիւններուն առք եւ» միայն իբր սրբա
զան ուխտի տապանակ մը, որուն սեւեոած են ամէն Հայու ա1լնարկ» որմէ 
կ՛սպասենք միայն իրականան ալի Հրաշքը Ա տեւական ազատութիւնը։ 

Դուք կը Հեգնէք այգ լաւատեսութիւնը» և ատով» Հայ ժողովուրդին 
ապրելու և յադթելու կամքր։ թշուառականնե՜ր, ըսէ՛ք, ատոր տեղ իՈ<ս1 
կուտաք մեզի» դուք որ Հինդ երկար տարիներ, գրեթէ Հայ դատին միակ 
դիւան ագի տա կան մեծափառ ղեկավարները եղաք* դուք որ այս Հացկատա– 
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կութիւնր խաղցիք, տ առա սլա a ազգի մը ակնկառոյց, ե. կուռքի մը պէս» ձեզի 
սեւեռած նայուածքներու առք եւ» այսօր ձեր «Հայաստան» ով յայտարարելէ 
՛Հերք թէ «սեր ղատը կորաւ...» գոնէ տարրական առաքինութիւնը չէք ունե– 
Կար լռելու ե ատո մ ձեզ արդարացնելու, աւելի մոռցնելու ձեր ապիկարու
թիւնը» 1աիր1°Ր^ կը Հեգնէք անձնաւորութիւն մը» որ այնօրուան բանախօ
սութեան մէք իսկ կը յայաարարէր թէ ձեթէ ունինք այսօր անկախութիւն մը, 
անիկա ոչ ոք շաՀեցաւ, ոչ մենք, ոչ դիւանա գիտութիւն ր, այլ միա՛յն Հալ ժո
ղովուրդը». 

Զեր թուած այդքան Հիասթափ ութի ւններէն Հերք» աքԴ կռուող 
ժողովուրդը» ե ֊անոր auյս օրուան ձնունդը՝ ֆ Հայ Հանրապետութիւնն է մեր 

•յոյսի» մեր պաշտումի միակ առարկան, ալն տուաւ ինքնին իր մարտնչումով 
ալսօըուան մեր անկախութիւնը, Հիմա կարգր մեզի է Հարցնելու ձեզի» դուք 
ի՛նչ տուիք մեզի» Պօքատորի երանելի դիւանագէտներէ 

Զեր գորհ՚ունէութիւնը շատ բացայայտ է։ Պիտի խնայենք ձեզ ա յ ղ 
Հարցումին պատասխանելու յոգնութեն(քն, ե յաքորդով մենք պիտի ստ ի պ՛
ուխն ք պատասխանել ե ցուցնել «վախցողներ ր» յօդուած՛ին ետին թաքն ուռ զ 
ձեր բուն ցաւը։ 

Պիաի ստիպուինք այո՛» յաւիտենական Համերաշխութեան ուխտեալ 
Հագներգուներ, դուք որ արտաքին աշխարՀի մէք սովորաբար միշտ ա \ ռ 

թելերն ղարկիք ե կը զարնէք» ու ձեթ այս տեսակ սովորական prOVOCâtioU-
ներով միշտ խանգարիչները դար՛ձաք Համերաշխութեան» ամ^ն ատեն որ 
անիկա ՛ճշմարտապէս մեր մէք գոյութիւն ունենալու և Հաստատուելու երե
ւոյթներ կը ցուցնէր։ 

Ա Ն Տ Ա Ռ ՈԻՀԻ 

Եթերային երգի մր պէս դիւթական, 

Երէկ գիշեր ձայ՛նդ անտառէ ն լը_Աեցի 

\Լմ՝րւող2_ գիշեր՝ եօթն ան ա առն եր չափեցի — 

Որսորդի պէս՝ ձայնիդ եկայ, Սիրակա՜ն ... ։ 

Անաաոներու ո՜վ իմ՛ Եղնիկ Հրրաքուի՛, 

քՒաւուան եր ու /սո՜րը թաղուած այս առտուն՝ 

Ո՛՛ր արեւին վիրաւոր կուրծքդ րացիր ՛հուն 

[3՝ա փառական Հոդիս սիրո՜ վդ կր ա ան £ ուի՛ ։ 
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(isee— 1920) 

Վաղարշապատի մէք մեռան– է Վրթանէս Փա փա զեան։ Այս մաՀա– 
գոյժր չարա շուք օր էն կր 1լնքէ ամբողք գրական կեանքի մր պատմութիւներ որ 
իր. ամենա փայլուն ցոլքերն է ստացած՛ Հայ Տառապանքէն։ 

Մեր գրականութիւն ր վերջին աՀաւոր աղէտին մէք կորսնցոլց այնպի
սի ղէմքեր որոնք փոքրիկ ցեղի մր մեծ՛ փառքերն էին։ 

Տակաւին երէկ, ապրիլ 11 ի տարեդարձին, ցաւագին ոգեկոչումով մր 
կր դաոնայինք դէպի անոնց որոնք մէր եր1լնքին մարած՛ աստղերուն յլափ 
գեղեցիկ եղան։ Այսօր նոյն վիշտն է որ կր Համակէ մեզ, երր Հոս կ՛ուզենք 
արձանագրել մա Հր Վ. Փա փա զեան քէն, ե տժգոյն մէկ ուրուագիծ՛ ր տալ իր 
գրականութեան։ 

Երգել Հայ տա ո ա պանք ր և անոր մի քել ծ՛առացող ապստամբ ոգին խան» 
դա վառել, աՀա նիւթր որուն շուրք րոլորուած են այնքան տաղանդաւոր 
գրագէտներ, Արովեանէն, քիաֆֆիէն սկսեալ մինչեւ ԱՀարոնեան։ 

Վ. Փա փա զեան, բնիկ Վասպո լրականgի՝ արեւմտաՀայ գրականութեամբ 
միայն ծանօթ է մեզի, ինչպէս Լեւոն Հքանթ՝ որուն լեզուն սակայն երկու 
բարբառներու մետաղներէն կազմուած՝ նոր ձոյլ մրն է։ 

Վ, Փա փա զեան յայտնի է որպէս Հեզինակր պատմուածքներու որոնք 
ցայտուն կերպով կր պատկերացնեն թրքաՀայ կեանքը իր ամբոզք տառա
պալից իրադարձութիւններուն մէք։ 

Ըմբոստ ոգի մր կր բաբախէ միշտ իր գրիչին տակ զոր ան թաթխած 
էր մեր դո Հերու արիւնին ե սրտին մէք Հերոսներուն։ 

ինչ խորունկ Հուզումով գրուած են այն արձակ եղերերգներր որոնք 
խորՀրդապաշտօր^ն կր հայտնաբերեն նոյն ցաւր Հայ մայրերուն՝ լա լա Հառաչ 
ԱՀակ թռչուններու ողբին մէք^ն։ 

յաղթականներու կեանքէն առնուած՛՝՝M պատկերներ, ճամբան ձիւնին 
վրայ վառուած՝ խարոյկի մր շուրք, զրոյցներ որոնք մեր տառապանքին իրական 
Հէքեաթներն են միշտ, «Աւետեաց երկրին» կարօտր որ այնքան տարիներ 
մաշեց սրտերը պանդուխտ. Հայրենի Հողը, Հայրենական արտր մրրկաՀոս 
անձրեւէին աւերուած՝, շ>Ս՛երկ ՚րերվիշըն որ կ՛ուզէ մոռնալ վիշար կեանքին, 
եւ կը ծ՛խէ ոբիոմ, կր ծ՛խէ վերացած և ինքնամփոփ... Ասոնց ամենը խորՀրր՜ 
գա պաշտ ական քօղի մր տակ այնքան յուդուՏնալից կերպով ու խո րապէս 
կր թագցնեն մարդկային ցաւր որ մեր գրագէտներուն Համար միշտ Հայրե
նիքին ցաւն եդած՛, . է։ 

Իր զրոյցներուն մէք որոշապէս կ՚երեւի աղդեցութիւնը Հիւսիսի գրա
կանութեան։ իպսէնի և Պիօրէնսընի խորՀրդապաշտութիւնր տպաւոր ած 
է իր Հոգին։ ԱյնուՀետեւ Փա փա զեան մեզի տուաւ Հ^բոյ ցներնի գիր ՀՐ* 
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Փափա զեան ի միակ մտասեւեռուսն եղած է րողոքը անարդարութեան 
ռու դէմ։ իր գրուածքները յաճախ ձգտոււաաւոր ոգիէ մր կը բղխխն, ՚ ե Հե 

են ունենալէ իրապաշտ յզացուեներու այն խորունկ ու կենսատրոփ ոյժը 
nP t W j f l î f ֊միտքր անքննելի գրոշեներով կը տպաւորէ։ Իր լեզուն սա
կայն Հզօր շեշտերով կը բարձրանայ ե յաճախ մար դա գոռ աղաղակ մըն է 
տկարութիւնը սրտազինոզ։ Աճը սեղմ է» %քզուտ ՝ ե ամփոփ։ 

Սարսափի տարիները, կարծես ամէքն գրիչ կոտրեցին, ամէն ներ շռն
չում խեղդեցին տառապակոծ անդոՀանքով մր. Հայրենական Հողին պէս 
մեր գրականութիւնն ալ չունեցաւ իր արօրուած ակօսները ոսկեղէն Հունձ
քի մը Համար։ Վիշար սակայն ամենավսեմ ոլսուցուՏն է զգայուն Արտե
րուն։ Սն և որ կը խմորէ գրագէտքն ըդեղը սոր արեւներու ծիրանէվառ 
շլացուեներով, նոր տեսիլներ %կուտալ անոր մտքին, նոր Հորիզոններ կր 
բանայ անոր թոիչքքքն առք եւ։ 

Թէ է"$ե'ր Հը սպասէինք Վ* Փափազեանէն և բոլոր իր արեւմտա– 
Հայ եղբայրակիցներէն, իբրեւ գեղեցկագոյն երկերն իրենց գրականութեան, 
դժուարին է յա լ անել Հոս։ կեանքի ե ս ի ր ո յ քերթուածը վալրագօրէ/ն բը» 
զրքտեցին անողոք ձեռքեր, ե արիւնոտ պատանք մը ձգեցին գարնան ծա
գի էլն եր ուն վրայ։ Զրոյցր» Հէքեաթը» Աւանդավէպը նոր պատկերներ, նոր 
Հուրիներ, նոր դիցանուշներ չունեցան, ե մի ալն տառապանքը Հողմակոծ 
ալիքի մը պէս փոթորկոտ՝ քօեց տարաւ գեղակերտ մեՀեաններուն մար
մարեայ սիւները բոլոր*** A ̂  uibmb ^ՐՂԷԷ*^ ^եր բանաստեղծները քախ– 
քախուած *ք^նարին վրայ որուն լարերուն խառնուած» Հիւսուած էխն Գ այն
քան ծանրագանգուր օղակներով, խողխողուած կոյսերուն մազերը, օձա– 
խըռիւ մազերը մայրերուն, և իժեր, իժեր որոնք թունաւորած էքնձ ամ£ն 
վարգ և ամէն շուշան*** 

՛Շատ բան կը սպասէինք անոնցմէ որոնք ապրեցան և տեսան չար
չարանքը, շատ բան կը սպասէինք անոնց գրիչէ"> անոնց Հ-նարէն... բայց 
կը մոռնայինք որ դառնակսկիծ անդոՀանքբ սաՀմռկեցուցած էր ամէն 
սիրտ, և քարացուցած ամէքն ակնարկ*** 

Վ. Փա փա զեան ի եղբայրական խոովքը սա վերքին տարիներուն, թե
րեւս մեզի կտակեց այնպիսի էք եր որոնք դարձեալ դեղեց կա գոյնն երր "վի
տի Համարուին իր գրականութեան։ Հ If ենք նոր Հունձքեր կ՛ուզենք կապե
լու Համար խայրին Հասկաթուռ զոր րնծայ պփաի տանինք Ազատութեան 
Գի g ո ւՀ էին։ 

ԹայՅ ՒՐ Յիշատակր ոգեկոչելու Համար՛ ետ կը դաոնամ այսօր, յե
տադարձ ակնարկով մր կր պարածածկեմ իր կեանքը բովանդակ որ տեղ մը 
Հանգրուան չի գտաւ, ե Հուսկօրէխ, գերեզմանը զոր ճակատագիրը զլա
ցաւ իր եղբայրակիցներուն, անոր փառապանծ գլուխ ր կր ծածկէ յաւեր֊ 
ժութեան Համար... 

Գափնին պիտի դրասանգէ անոր ղխրիմր որուն վրայ, ամառ իըէա 

կուննեբռւ կապոյտ արեւաշող ստուերին մէք, ԱՀակ թռչունները պիտ ՝եղեր– 
ռեն, ե անղութ որսորդին գնդակէն վիրաւոր Եգնիկը պիտ գալ անոր սրտին 
սափորէն կեանքին արեւր խմելու, իբրեւ աղբ իւր է մը ՀԷ յաւերժաՀոս ու 
վճիտ֊.*,, 
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ԱԽԱԳ1Ա ՈԻԻԼԱԸՆ1^ՊԱՏ>ԱՄԸ 
ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ քՄԱՍՒՆ 

(ՈհղղՈՒԱԾ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԾԵՐԱԿՈՅՏԻՆ) 

Պատուարժան ժողովականք, 
a Մայիս 14 ին, Գործադիր ՄարՁեոյ պաշտօնատան մէք Միացեալ Նա՛ 

Հան դներ ո Լ. քարտուղարէն ստացուեցալ պաշտօնական Հա ղորդագրութիւն մը 
որ կը Հաղորդէր Հետեւեալ որոշուՅեերը.— 

«Նկատելով որ Արտաքին Յարարերութեանց Հ}երակոյտի 3անձնախումբ 
րին էնթայ անձնախումբին մէք լսուած վկայութիւնը որոշապէս Հաստատա՛ծ՛ 
են ճշմարտութիւնը Հաղորդուած՛ կոտորածներուն և ուրիշ խժդժութեանց, 
որոնց ենթարկուած՛ են Հայեբր. 

«Նկատելով որ Միացեալ ՆաՀանգաց ժողովուրդը խո րապէս ագդուած 
է Հայաստանի մէք տիրող անապաՀովութեան, սովի ե. թշուառութեան ողբա» 
լի դրութիւններ^ն. |ա 

«Նկատելով որ Հա ք աստ անի Հանրապետութեան անկախութիւնը պարտ 
ու պատշաճ օր էն ճանչցուած՝ է Խաղաղութեան ՎեՀաժողովի Գերագո քն Խոր* 
Հուրդէն և Ամերիկայի Միացեալ ՆաՀանգաց կառավարութենէն, 

«Կ՚որոշէ որ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան ճանաչ» 
ման առթիլ Միացեալ %աՀանգաց անկեղծ շեորՀաւորութիւններր մատուցին 
Հա ք աստ ան ի Հանրապետութեան, առանց կանխորոշելու էսն դրոյ թառար կայ 
երկիրներու ՝ սաՀմաններր* 

ձկ՚որոշէ նաեւ որ ՄիացեալՆաՀանգաց Ծերակոյտը այսու յոյս /այտնէ 
որ Հայերը շուտով պիտի տիրանան Հաստատուն կառավարութեան մը, ան– 
Հատական ազատութեանց և. իր աւան g պա ՛չտպան ութ եան ր և ազգային բաղ
ձանաց լիակատար իրականացմանը*. 

ւլկորոշէ նաեւ, որ պաթումնաւաՀանգիստի մէք և. Պաքու երկարաձրգ– 
ւող երկաթուղիին Հբքակայքը գտնուող Միացեալ ՛Լա Հան գա g քաղաքացինե
րու կեանքին անՀրաժեշտ պաշտպանութիւն րնծայելու Համար, ներկայիւս 
խնդրուի ՆաՀանգէքն որ, եթէ Հանրային շաՀուց Հակառակ չէ, ամերիկեան 
ռազմանաւ մը և նաւազներ ղրկուին այդ նաւաՀանդիստր եւ ՀրաՀանգ տ բր
ուի նաւազներուն ցամաք ելնել 1ւ պաշտպանել Ամերիկացւոց կեանքն և 

Մեծ՝ Հետաքրքրութեամբ U անկեղծ՛ գոՀունակութեամբ ստացայ և կար
դացի այս վաւերաթուղթ ր, ոչ միայն անոր ՛Համար որ անիկա կը մարՏԼա– 
ցընէը Հայ աս տ ան ի ե անոր բնակչութեան նկատմամբ իմ ունեցած Համոզում
՛ներս ու զգացումներս, այլ և, մանաւանդ անոր Համար, որ անիկա ինծի 
կը թուէբ Ամերիկեան ժողովուրդին ձայնը՝ որ կ՛ար տայ այտէ իր ընդՀանուր 
Համոզուններն ու քրիստոնէական Համակրանքր, ե կր պարզէ պարտականում 
թեան այն ճամբան՝ որ այնպէս կը թուէբ իրենց թէ՝ որոշապէս կը կենար 
մեր առք եւ։ 
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«Սոսկ պա ut աՀա կաս զուգադիպութիւն մը ըլլալէ ալելի նախախնա– 
Հական կարգադրութ՛իւն մը կր նկատեմ, որ գրեթէ ճիշտ միեւնոյն ատեն 
չուր ստացայ որ ներկայիս Աան՛Րէմոյի մէք նիստ գումարող պետական ան
ձանց խորՀրդաժողովր՝ որ նպատակ ունի Փարիզի մէք կէո Տնացած դաշնա
գիրը գծելու՝ կեդր. Պետութեանց վերաբերմամբ, պաշտօնապէս որոշած է 
վճռական գիմում կատարել այս կառավարութեան ընդունելու Հայաստանի 
մ անտ անէ Անոնք միաժամանակ կը յարէին թէ իրենք այս ք ա յ լ ը կ՚առնեն 
ոչ թէ «որովՀետեւնոյն իսկ ամենապզտիկ ^փափաքն (ունին իրենց վրայ՛ 
իյնալիք պատասխանատուութիւններ^ն խուսափելու» այլ որովՀետեւ երբեՏեի 
օսմանեան կայսրութեան նկատմամբ իրենց ստանձնելիք պատասխանա– 
տուութիւնները վերին աստիճան պիտի ձգտեն իրենց կարողութիւններր, ու 
յետոյ իրենց Հաւատքն է թէ Հին աշխարՀի կանխագրաւոււաերէն ա զա տա
գր ր լած պետութեան մը ասպարէզ ի քնելը աւելի լայն վստահութիւն պիտի 
ներշնչէ ե ապագայի Հաստատնութիւնը պիտի երաշխաւորէ եւրոպական 
ուրիշ ո եւ է պետութենէ մը աւելի։ 

«Արղ1քն իսկ» Փարիզի ՎեՀաժողովի մէքն ալ այն Հասկացողութիւնը 
եղաւ թէ վերքին պատերազմէն Հետեւանօք զիրենք կառավարող գերիշխանու– 
թենէս ազատուած և միանգամայն ներկայ աշխարՀի գառն պայմաններուն 
բերմամբ առանձինն իրենց ոյժին վրայ կենալ չկրցող ժողովուրդներէն բնակ– 
ուած դաղթավաւրեըու ե երկբամասերուն նկատմամբ ի գործ պիտի գրուի 
աքն սկզբունքը, թէ այս կարգի ժողովուրդներու բարօրութիւնն ու զարգացու
մը պիտի՛ կազմեն քաղաքակրթութեան նուիրական աւանդը՝ զոր ի Գէու-խ 
Հանելու Համար երաշխիքներ պէտք է ընծայուին։ 

«Ըն դո լնուեցաւ, թէ նախապէս թուրք կայսրութեան մաս կազմող Հա
մայնքներէն ոմանք Հասած են զարգացման այնպիսի աստիճանի մը՝ որ առ՛ 
ժամապէս կրնայ ճանչցուիլ իրենց գոյութիւնը իբրեւ անկախ ազգեր՝ ենթա
կայ յանձնակատար պետութեան մը վարչական խորՀուրդին ե օժանղա– 
կութեանը, մինչեւ այն ատեն երբ անոնք կարող րլլան առանձին ոտքի կենա
լու։ 

«Այս սկզբունքը գործադրելու ե Հայաստանի այսօրինակ խորՀուրգ և 
օժանդակութիւն ընծայելու փափաքով է որ Սան– Րէմոյի մէք խոր Հր դա կցող 
պետական անձնաւորութիւնք պաշտօնապէս կր խնդրեն որ այս կառավա
րութիւնը ստանձնէ Հայաստանի Հոգատարութիւնը։ 

Վ Առ ի տեղեկութիւն ՚Բօնկրէսի, կրնամ լարել նաեւ որ միեւնոյն նիս
տէն մէք որոշուած էր խնդրել Միացեալ %աՀանգաց ՚ԼախագաՀԼքն յան Բնա
ռու ը/լալ որոշել սաՀմանները քՒուրքիոյ եւ Հայաստանի միք եւ էրզրումի, 
Տրապիզոնի, Վան այ ե Պիթլիսի վիլայէթներուն մէք, և Համաձայնութիւն -
կայացուեցաւ ընդունելու անոր վճիոր ինչպէս նաեւ ո եւ է որոշում որ անի
կա կուտայ Հայաստանի անկախ պետութեան դէաի ծով ելքի մը մասին։ 
Մի՚սչես այդ վճռոյն տրուիլր թուրքիոյ և Հայաստանի սաՀմաննեբր պիտի 
սնան այնպէս, ինչպէս որ են ներկայիս։ Ես իժ պարտականութիւնս Համա* 
բեշի րնդունիլ այս դժուարին և փափուկ պարտականութիւնը։ 
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Աան-Րէմոյի Խորհուրդի Հրաւէրին ի պատասխան, ստիպողաբար կը 
թելադրեմ –Բօ՚նկրԷսին և կր խնդրեմ ա՚նկկ „ր Հեղի՚նակսսթիյ, տայ Գորէա. 
դիր ՄարՁնսյն որ Միացեալ Նահա՛նգներ՛ն ստա՛նձնե՛ն Հայաստա՛նի à ա՛ն տա՛ն։ 
՛ս ա y if թելադրութիւնր կ՚ընեմ այն խոր Հաւատքով, թէ Միացեալ ՛Լա Հան՛ 
գաց ժողովուրդին փափաքը պիտի ըլլայ իրականացած՛ տեսնել զայս։ Հ ա – 
յաստանի Հանդէպ ցուցուած՝ Համակրանքը մեր ժողովուրդէն մի միայն մէկ 
մաս էն բղխած՛ չէ, այլ արտաքոյ կարգի ինքնաբղխութեամբ և անկեղծու
թեամբ արտայայտուած՝ է այս երկրի քրիստոնեայ արանց ե կանանց ամ՛ 
բոզութենէն, որոնց ազատակամ նուէրներովր Հայաստան գործ՛ն ա կան տպէս 
փրկուեցաւ իր գոյութեան ամ են էն ճգնաժամային պաՀուն։ Այս մեծ՛ և վե– 
Հանձն ժողովուրդը իրենց սեփական դատր ըրած՝ են Հայաստանի դատը։ Այս 
ժողովուրդին և անոր կառավարութեանն է որ կ՚ուղղեն ճ իրենց յոյսերն ու 
•աէլնկալոլթիւները Հայասաանի տան քա Հար ժողովուրդները՝ որոնք աՀա 
դուրս կուգան աննկարագրելի տառապանաց և վտանգի շրքանէ մր, և ես 
կը յուսամ որ ՚Բօնկրէսր յարմար պիտի սեպէ ամենայն առատաձեռնութեամբ 
վեր արեր ո ւի լ անոնց այս /ոյսին ե, ակնկալութեան ր Հետ։ Անկախութեան 1լ 
վերստին խաղաղ կեանքի մր տիրանալու ճգնող շատ մը ժողովուրդներու 
պատասխանատու ներկայացուցիչներու կողմէ տրուած անսխալական ապա
ցոյցներէն գիտեմ որ Միացեալ ՆաՀանգաց կառավարութեան վրայ կր ՛հայ" 
ուի արտաքոյ կարդի վստաՀութեամր ս. Հաւատքով, և. ես կը Հաւատամ թէ 
պարզապէս կասեցնէ պիտի ըԱայ քաղաքակրթութեան յուսալից րևթացռր 
եթէ մերժենք բարեկամ ու խորՀրդական ըէէաէ ա յ ս ժողովուրդներէն անոնց 

զոր առաջնորդելու և որոնց օժանդակելու Համար պաշտօնապէս ե Հեղինակօ– 
րէն դիմում կ'րէ1այ մեզի։ 

«Գիտեմ որ խիստ տագնապալի ընտրութիւն մըն է որ կր իքն գրեմ 
կրէս1քն, բայց ես այս թելադրութիւնը կ՚ընեմ այն վստաՀութեամբ թէ *Բր– 
րիստոնեայ ժողովուրդներու շատերուն բաղձանաց Համաձայն և անոնց ո գ՛
լովն է որ կը խօսիմ։ Մ°ր ժողովուրդին մէք Հայաստանի Հանդէպ ցուցուած՛ 
Հ ա մ ակր ան ք ր բղխած՛ է պարզ խղճմտութենէ, քրիստոնէական մաքուր Հա
ւատքէ ե բուռն բաղձանքէ, տեսնելու որ ամենուրե՛ք քրիստոնեայ ժողովուրդ
ներ օգնութիւն զտած՛ են իրե՛նց տառապան՛քի պաՀուն, աղա տուած Ան իրե՛նց 
անարգ Հպատակութենէն և թշուառութենէն, ե ի վիճակի եղած՛ են ոտքի 
կանգնելու և իրենց տեղը գրաւելու աշխարՀի աղատ ագռերու շարքին մէք։ 
Մ եր, Հայաստանի անկախութիւնը ճանչնալր պիտի նշանակէ իրական ազա
տութիւն և ապաՀովուած՜ երք անկութիւն՝ իր ժողովուրդին Համար, եթէ 
մենք անվախօրէն ստանձնենք յանձնակատարութեա՛ն պաշտօնին յատուկ 
աոաքնորդութեան և օժանդակութեան պարտականութիւնն երր։ Հետեւաբար, 
բուռս յոյսով ինչպէս նաեւ այն զգացումը թէ ՝թօնկրէսր կամովին պիտի չի 
Հրաժարի իմ իրեն բրած թելադրութենէս, ստիպողաբար կր խնդրեմընգունիլ 
այն Հրաւէրը զոր պաշտօնապէս և Հան դի սա ւորա պէս մեզի բրաւ Աան-Րէմոյի 
էԱորՀուրդր ՝ որուն ձեռքերուն մէք դրուած՝ է գործր երբեՏեի օսմանեան կայս» 
րութեան մէք եղած կառավարութեան էլնճիռներն ու դժուարութիւսները 
Հարթելու ե կարգ ու կանոն պաՀելու ու ապրելու տանելի պայմա՛ններ ստեղ
ծ՛ելու այղ է այ սրութեան այն մասերուն մէք որ, ի շաՀ քաղաքակրթութեան, 
ալ կարելի չէ թողուլ թուրք իշխանութեանց նեբքեւ։» 

ՈՒՕՏՐՕ ՈՒՒԼԱք*Ն 
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ft 111* Ա ԿԻ ; ՕՐԸք ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՄԷՋ ՝ 

Պոլիս/՜նէ Գաւառներէն և է ւր ո պա կան այլ Գաղութ սերէ ետք ՝ Ատ
լաս m եան ի ու խաղաղականի ափերուն թառած՛ րաղղատարար աւելի Հարուստ 
ե. երք անիկ այս զաղութն ալ եկաւ իր յարգանքի և շնորՀակալութեան բա
ժին պարտքը տալու մեր քաքարի բանակին ե անոր կողքի՛" կանգնած երի
տասարդ Հանրապետութեան։ Ազգային Հասարակական խնդիրներու շուրք Հայ 
աշխատաւ որ տարրի ցոյց տուած խիզախ ու ձեռներէց ոգխն ակն այ այ անի 
իբականութիւններէն մին դարձած է այս գաղութին մէք։ Բառ մը իսկ չարժեր 
ըսել «ունեւոր» դասակարգքն քաղաքական րմբռնողութեան ե անոր Հայրե
նասիրական Հայեցակէտներու մասին որոնք միայն պարփակուած՛ ե՛ս 

չորս 
պատերու մէք ու յաճախ յանդգնութիւնն իսկ կունենան խենթեր անուանելու 
անոնք որ գիտցած ենֆ միայն ու միայն զոՀաբերել ազդին ու Հայրենիքին 
Համար։ ԱՀա՝ թէ ուր է տարբերութիւնը երկուքին միք եւ։ 

Ամիսէ մը աւելի է որ յառաք 1լը տարուին Հայ բանակի օբուայ Հրա
պարակային Հանգան ակութի ւնները։ Բոլոր քաղա,քներու ժէք խանդա վառու– 
թեստն ալիքները կը բարձրանան ամ£ն կողմ ուր Հայ ու Հոդին կը սաւառնի, ուր 
կայ Հայ բանակին ու Հայ զին լորին վրայ գուրգուրացող սիրտ մը, այսպէս 
ամէն կողմ ուր կան ու կ՚ապրին բոլոր մեծ ու պզտիկ <լխենթ»երու բանակ
ները։ 

Համազգային այս շարժումին նախաձեռնարկ ու ղեկավար Հանդիսացաւ 
Ամերիկայի Հայ* Յեղ* Դաշնակցութեան կեդր* կօմիտէքս որ երեք շաբաթնե– 
րու անդուլ ե ամուլ րանակցութիւններ կատարելէ ետք քաղաքական միւս 
երեք կազմակերպութեանց Հետ դուրս եկաւ իր առնական ժեստով իր ուսին 
վրա լ տանելու Համար պարտքի մեծ՛ բեռը։ կարծ՛ես անՀրաժեշտ ութիւն մը դար
ձած՝ է մեր Հայկական կեանքի իբականութեան մէք որ մարտական այգ կազ
մակերպութիւն ր Հակառակ իր թիլի մեծ ամա սնութեան միշտ զի 
քած՝ է ե խոնարՀած՝ Հակառակորդ տարրերու– միք եւ Համերաշխութեան եզր 
կայացնելու մտադրութեամբ, մինչ մեր Հակառակորդները կ՛որոնեն ուրիշ 
մտքեր մեր այգ զիքողական քաղաքականութեան մէք։ Շատեր պարսաւեցին ու 
դեռ կը մեղադրեն Դաշնակցութիւնը որ միայն իսքը խրոխտաբար գուբս 
եկաւ բանակին ե կառավարութեան անունով, երբ ուրիշներ կը տատամսէին 
նոյն իսկ Հայ բանակի անունը յիշելու, անշուշտ գիտնալով որ Հայկական 
բանակի զինւորները կր բաղկանային«խաւաքարտեայ զին ւորներէ».* .Անոնք կը 
մեղադրեն Դաշնակցութիւնը որ իբրեւ թէ կ՛անտեսէ բազմաչարչար ՜հի լիկ* 
իան որ միաժամանակ մասն է Միացեալ Հայաստանին և սակայն չեն ուզեր 
խոստովանիլ իրական ո ւթիւնը։ Արդէն Դաշնակցութիւնը կուսակցական մի– 
քոցներով ամիքապէս առաքեց տասը Հազար սէ օ լ ա ր ի գումար՛ մը Կխ 
լ^կիայի իր կեդրոնական մարենոյն՝ միաժամանակ յայտարարելով որ Հան– 
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գանակռւթեան արդիւնքի՛ն կարեւոր մէկ մասը առածի՛ն պատեՀութեամբ պիտի 
փութացուի Կիէիկիոյ ին քն ա պաղ տ պ ան ո ւ թ ե ան գործ՛ին։ Ու մինչ 
մ՛եր Հակառակորդ Հո սան քներ ր միայն թուղթ ու մելանով օդային դղեակ» 
ներ կը կառուցանեն ու անթիւ րանաէլներ կը կազմակերպեն Կիէիկիայի °Դ~ 
նութեան Հասնելու մարմաշէն րռնուած՝ անդին արդէն լուռ ու մունք գործ՛ը 
կ՛ընթանայt փսխուած լեզուները, անոնք որ դեռ երէկ ծ՜ափեր կր զարնէին 
Հայ ղին լոր ի տարած յաղթանակներուն Աար տար ապատի, Ա ար բղա մի շի ե. 
այլ շրջաններու մէք, այսօր նոյն այգ խմբա1լները Հաւատալով Հանդերձ Հայ 
զինւորի անձնուրացութեան և անոր Հոգեկան բարձր տրամադրութիւնե
րուն՝ ձեռքերն ին ետ կը քաշեն իրենց գրպաններէն և կը քան ան Հա
կազդել արդէ՜ն իսկ սկսուած՛ Հանգանակութեան։ Հակառակ սակայն Հակառա
կորդ տարրերու յարուցած դժուարութիւններու Հրապ* ժողոէխերր աւելի մեծ՛ 
թափ կ ՛ստանան Համազգային բանակի օրուայ յատուկ կազմակերպած թափ ո բնե
րով։ Փբովիտէքնս, ՐԷյսին ե այլ գաղութներ դուրս եկան Հսկայական մեծ՝ թա
փորներով ուր Հայկական եռագոյնը կը ծածանէր ամգն կողմ։ 

Հանգանակութեան արդիւնքը արդէ՜ն իսկ անցած՝ Է երեք Հարիւր Հա
զար տօլարր ե կը յուսացուի որ կէս միլիոնը զանէ։ 

՛ա Հայաստանի Հանրապետ՛ութեան ներկայացուցի յօները այս աոթիւ բե
րին իրենց գործնական աքակցութիւնը և վստա Հ են որ սկսուած՛ գործր 
պիտի վերքանայ իրենց սպասածին աւելի մեծ՛ յաքողութեամր։ 

• Ո*֊ր կեանք կայ Հոն չպակսի ր յա f սղութիւնը* 
Յաղթութիւնը նորէն ղոՀաբերողինն է* jMf, 
կես ց է՛ Զո Հաբեր ող Հայ ղինւորր, 
կեցցէ՜ ԶոՀարերոզ Հալ աշխատաւորը։ 

Յփլա տ էլֆիսյ Ա. 1Ա8եԱՆ 

1 * 1 

ՏԻԿԻՆ ԱՆՆԱ ՐԱՖ&ԻԻ ՄԱՀԸ 
Խմբագրութիւնս ստացաւ. Հետելեաէ Հեռագիրը Լոնտոնէն 

Տիկի՛ն Րաֆֆի վախճանեցալ Հինգշաբթի, յուղարկաւորութիւնր 
պիտի կաաարոսի յ առաքի կա, ՛երեքշաբթի օր։ ՚ճ. 

IÉ ; § ԱՐԵԱԿ ՐԱՖՖԻ 

|gt Այ" fj^ առնելով խմբագրութիւնս պաշտօն տուաւ. իր Լոնտոնի 
գործակալին մաՀասլսակ մր գնել գերեզմանին վրա, *Վերահնսւնգ»ի անոա.– 
սով։ 

Մեր ցաւակցութիւները Հանգուցեալխ որղւոյն Պ. Աբշակ Րաֆֆիի* 
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««ԼհՐ1աՆՈ1՝ՆԴ»Ւ Օ-ԵՐ&ՕնԸ (8) 

ՎծՐԱԾՆՈհՆԳ 

Ա Ր Ե Ա Ն Ծ Ո Վ Ի Մ Է Ջ 
q.bpuiu|pni|(i ifp յ ո վ ե ր է ն քաղուած իրական Çujj ոդիսական dp 

ՊԱԼ-ԲԱՆՏՈՒԿՈՎ 

4 ԵՐԵՔ ԳԵՐՄԱՆՆԵՐ 

i#1S Փետրվար 17ի ՛չարա թ առտուն, մութուլուսին, երեք գերմա՛ն 
զիսւորսեր, ճամբու պայուսակը կռսայլնիս, դուրս կ՚ելլէին Պ-լ«ի (Փերայիյ 
գլխաւոր փողոցներին մէկուն վրայ րաց ուա ծ՝ տան ւ)ը դուռն էքն, և շրջասփիւռ 
կէս –գա ղաս ի ակնարկով մը փողոցը քսսելէ վերք՝ Հանդարտ 1ւ ա՛նխօս դէպ 
առաք կ՚երթային։ 

Յիսուն քալլ անգին իրենց կը միանար չորրորդ գերման զինւոր մը, որ 
տասնապետի նշան կը կրէր թեին տակ։ 

Առտուն կանուխ ըլլալուն՝ փողոցներ ր դեռ ամայի էխն։ Ցանցառ 
անցորդները զինւորներ էին միայն, գերման կամ օսմանեան։ 

Երր 0 ս ման ե ան կ՚ըսենք՝ պէտք է Հասկնալ թուրք, Հա ի յոյն, 
Հրեայ թուրքաՀպատակ զինւոր։ 

Ս՛եր երեք գերմանները՝ չորրորդին միանալէ ետք՝ շարունակեցին քա
լել իրենց քիչ ս*ը ծանր պա լուսակներուն բեռին տակ, առանց իրարու Հետ 
րառ մր փոխանակելու։ 

Ս՚էքերնին մէկ֊երկուքը՝ լռութեան– տաղտուկը վանելու Համար» իրենց 
գրպաններէն մէյմէկ տուփ սիկար Հանելով ծխել սկսան։ Սիկարի տուփերուն 
վրայ կը փայլէր գերման զինանշանը՝ « Ba l kdDZ-Ug D խոշոր մակագիրովը։ 

Այգ մասնաւոր սիկարները Պալքանցուղով ճամբո բդելու բացառիկ ար
տօնութիւն ունեցողներուն միայն կր տրուէին։ 

ԵբբեՅե֊երբեսս մեր չորս գերմանները իրենց վրայ-ղլուխր կը չափչփէին 
յայտնի վեՀերոտ ակնարկներով, կամ փողոցի երկշարք բերդանման շէնքերուն 
կը նայէին շիկնոտ ու ուած՛։ 

Օղը թէե ցուրտ՝ բայց ծանր պայուսակը շալկած մեր ճամբորդները1 

քրտինք ունէին իրենց ճակատներուն վրայ։ 
՚իառորղ ժամէ մը Հասան Երրորդութեան մօտիկ փողոց /մը, տունէ 

մ ՛առք և կանգ առին։ 

Տասնապետը բաժնուեցաւ երեքին ու փողոցին մէք տեղը դրան մը 
Հնչեակը քաշելէ յետոյ՝ երբ դուռը բացին՝ ներս մտաւ։ Միւ՛ս երեք զինւոր՛՝ 
ներր սպասեցին փողոցին անկիւնը։ 

ՈբովՀետև այն օրերուն՝ գործօն ծառայութեան մէք գտն՛ուող ամիկ 
գերման զինւոր՝ Հրացանը ուսին կ՚երթեւեկէր, և սոր երեքները Հրացանի փո՛ 
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խա%՝ ճամբու պայուսակ միայն ունէին, կրնշանակէր որ արձակուրդ առած 
դինւորներ էին որ կ՚երթային իրենց երկիրը, կամ ուրիշ զօրակայան մ ր՝ իրենց 
գունդին միանալու ։ 

Պ֊սՀէ մը՝ տասնապետը գուբս ելաւ, իրեն Հետ ունենալով կարճահա
սակ գերման զինւոր ական մը։ 

էրր մօտեցան փողոցին անկիւնը սպասող երեք զինւորներուն, ասոնք 
շտկուեցան ու զինւորական բաբե տուին։ 

կարճահասակ գերման զինւոր ականին գէմքին վրայ ակամայ ժպիտ մը 
սողաց, որ աննշմար չանցաւ միւսներէն։ 

՛Բանի մը գերմաներէն բառ փոխանակեց տասնապետին Հետ, ու նշան 
ըրաւ որ իրեն Հեաեւին։ 

Հնգեակ խումբը քալեց բաւական տեղ երբ տասնապետը բաժնուեցաւ 
խումբին, զինւորական բարևը տալէ յետոյ։ 

Միւսները շարունակեցին ճամբան, կարճահասակ գերմանը ենթաս՜
պան առքևին, երեքը քովընտի կամ ետևին՛ պաղարիւն քալուածքով մը։ 

Մերթ աք կը դառնար են թաս պան ու կը խօսակցէր զին լորն երին մէ
կուն Հետ։ Մի՚-ս երկուքը լուռ կը Հետեւէին անոնց։ 

կ ա լաթա+Ա էրային կողենակի փողոցով մը քհիւնէլ իք ան և զինւոր ական ի 
տոմսակ առնելով ներս մտան* երկրորդ կարգի վակօնը անցան ու քովքովի 
տեղա ւոր ո ւեց ան նստարանքն վրայ։ 

Միւս անցորդներին ոմանք կէս-Հետաքրքիր նայուածքներով կր պատ– 
ւէին երբեսն մեր պայ ո ԼԱ ա կա ւոր գե՜րմանները, որք աւելի գոՀ կ * ըլլային կար՛
ծէք ՝ եթէ զլացուէր իրենց այղ պատիւը։ 

Փոքրիկ խումբը ելաւ քԻիւեէլին և առանց տասնոցը վճարելու՝ անցաւ 
կա մուր քէն, ուղղուեցաւ դէպ Աիրքէճի։ ժամը առտուան Տը կը Հնչէր արդին 
երր կայարան մտան։ 

՛էյերս ու դուրս՝ ամին ղրան առաք մէյմէկ սուինաւոր թուրք զխն ւոր 
պա Հակ կեցած են։ 

Անցնողներն ամէնքն ալ, առանց բացառութեան, զինւոր կամ զինւորա
կան են, թուրք» գերման, աւստրիացի կամ պուլկար։ 

Գեղի ճամար՝ եթէ փնտռէին՝ անկարելի էր գտնել այգ չորս մենա շնորՀ» 
եալ ազգերին տարբեր լե զուով խօսող զինւորական մը։ ՝՝.•՛'] 

Պատերազմին տագնապալի շրքանն էր։ ՚քՒուրքերր՝ աւելի քան ոևէ ատեն 
իրենց զինւորական յաքողութիւններուն մէք էին։ Արդին կը խօսուէր թէ շու
տով Թիֆլիս կը մտնեն, թէ էրևան ի մէք անձ նատուր րլլայու կամ մեռնելու 
դատապարտուած է Տեացորգ Հայութիւնը։ Գերման և ԱւստրօՀունգար բա– 
նա1լներր լախտի Հարուածներ կ՛ի քեցն են մէյ մը արևմտեան ճ ակտին վրայ 
ֆրանք և անգլօ-ամերիկեան ուժերուն, մէյ մը իտալականին, ապա կրկին ռու
սական քայքայուած բանակին ե տեւին Հասնելով կ՚ցրուէին կամ գերի կր 
բոն էին։ 

ԱաՀմանէ սաՀման անցուդարձ, ճամբորդի երթեւեկ՝ այնքան խիստ 
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Հակակշիռի ենթակայ էր որ թռչուն ա ն գ ա մ չ է ր կրնար անց
նիլ, առանց Դաշնակիցներու Վերին Գօմիսէրներուն գիտութեան...։ 

Անցնելու արտօնուող բացառիկ բախտաւորներն ալ կա ՛մ թուրք կրբ՛ 
նային բւլաէ» կամ կեդրոնի Պետութիւններէն մէկ կամ միւսին, Հպատակէ 

Յոյնին ու մանաւանդ Հայուն Համար չինական պարիսպ կուր քաշ
ուած՜, 191ծ £ն սկսեալ 2 մինչեւ Զինադադարին կնքուիլը։ 

Այս այսպէս ՐԱաէոՎ մէկտեղ յանդուգն Հայեր ալ պակաս չէին, որ 
կը փորձէին գիւանագիտական երկաթ թելերու g ան g ը ճեղքել ու 
դիմացի կողեն անցնիլ, ինչպէս Մարտի ձուկերը որ գետն ի վեր կը նետ՛ 
ուին։ IIP 

Գեռ Հազիւ քանի մը թարմ ամիսներու խնդիր էր Հ^աւարշ Միոաք– 
եանի ձերբակալուիլն ու բանտա րկուիլր՝ երբ պուլկար ի աժանցնելու խաբ
կան քո վր Սիրքէճիի կայաբանր կը մտնէր իր թղթածրարներուն կապո
ցին Հետ։ tej-

Ա ւղ դաւաճան խաբէութեան կսկիծն ու սարսափը միշտ կը նորոգ֊ 
ուէր Պոլսի Հաւութեան զգացող մասին մէք, ի լուր գոՀին տրուած՛ 
պարբերական տանջանքներուն։ 

Բայց այգ բոլորը լսուելով մէկտեղ, և թերեւս Հակառակ այդ բոլո
րին, Հայ արիւն եւ անուն ունեցող տասնեակ մր երիտասարդներ % ալ 
Պալքանցուկր նստեր ու միւս անմազներուն պէս թուրքական սա Հմանն 
անցնիլ լաք ողեր էին, խուսափելով այսպէս իրենց արիւնին ծարաւի կա 
ռավարութեան մը ան զղային ճիրաններէն ու խնդալով դրամապաշտ Դաշ
նակիցներուն աէ քիթինփ**։ 

(Շարայյակե |ի) 2ՒԹՈՒՆԻ 

՝ - . ՇՆ Ո ՐՀ Ա Կ Ա ԼԻԴ : ' ՝ ՛ / • • ' 
Փարիզ, 1$ Յունիս 1920 

Հայաստանի Հանրապետութեան Պատուիրակութիւն ր Մ ա յ ի ս 2Տի առ
թ ի լ ստացած՝ է բազմաթիւ Հեռադիրներ ե գրութիւնն եր աշխարՀի չորս 
կողմը ս փռուած Հայ Հաստատութիւսներէ ե ան ձեր է, որոնք կր Հաղորդեն 
անկախութեան երկրորդ տարեդարձին օրը սարքուած Հանդէսներու մասին, 
միաժամանակ յայ ան ելով սրտագին շնորՀաւորութիւններ և. մաղթանքներ։ 

Պատուիրակութիւնս ան Հուն գոՀունակութեամբ ե սրտի բերկրան
քով անգամ մըն ալ կ՛ արձանագրէ ամբողք Հայութեան Հայրենասիրական 
գգացուսեերուն այս »քերմ արտայայտութիւնները, որոնց թարգմանը եղածէ 
Հայաստանի Վարչապետին մօտ։ 

Յանուն իր կառավարութեան Պատուիրակութիւնս Հրապարակով 
շնորՀակալութիւն կր յայտն է իր բոլոր Հայրենակիցներուն, որոնցմէ իւրա
քանչիւրին առանձին պատասխանելու դիւրութիւնը չունի։ 

Հայաս տ անի Հսւնո. Ղ\ատ. Ն ախա գ ահ 

Ա՛ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 407 

w m \ kv m v m \ ԼՈԻՐԵՐ 
* ԱՅ ?ԱՆԱԿՏ ԲԱՆԴԱՆԱԿՌՒԹ՚ՒՒՆԸ | | | 

€ Հայրենիք» ի մէկ խմբագրականին կը քաղենք Հետեւեալ մաս րէ -
ԴրեթԷ ամին քաղաք գլեց անքաւ, իրեն Հ ամար նշանակական՜ րամին րէ 

Միայն անցեալ կիրակի օրուան մոգովն եր ուն մէք Հանգանակուած՝ է է մօ
տաւոր ասլէս Օծ, 000 տոլարէ ՛Բլի վլէն տի մեր փոքր գաղութ ր մասնաւորա– 
ակս՝ ամիս ակնկալութիւն գ(եց անցաւ Հայաստանի ր ան ակին նուիրելով 
աւելի քան 14,800 տոլարի պատկառելի գումար մրէ շյ&$ 

Անցեալ կիրակի օրուան Հան գան ակութ ի ւննեբուն՝ շատ շատեր, Հա
մեստ և չարքաշ գործաւորներու լէգէոն մը՝ մասնակցեցան 200-160-100 ովէ 

Եթէ մեղմէ իւրաքանչիւրը դժբախտութիւնը թէ բարեբախտութիւնը 
ունենար գտնուելու մեր Հայրենիքին սաՀմաններուն մէք, ապա Հով արար այս 
աՀաւոր գոյամարտին պիտի պարտաւոբուէր մասնակցիլ անձամբ։ Եթէ սա
կայն դէպքերու կոյր դա սա ւոր ման մը Հետեւանքով չենք կրնար մասնակցիլ 
մեր ցեղին դիւցազնական գոյամարտին, պէտք է Հոր իւրաքանչիւրս գոնէ 
ստանձնենք մէկ զինուոր Հագուեցնելու և զինելու Հո գրէ Ւսկ այդ կը պա Հանքէ 
առ նուաղն Հարիւր տոլար։ 

Թո՛ղ ուրեՁե Հանգանակութեան մասնակցող իւրաքանչիւր ան Հատ 
իր պարտքը Համարէ գէթ ժէկ զինուոր Հազուեցնել ու զինել Հայրենիքի սաՀ
մաններուն պաշտպանութեան և ընդլայնման Համար։ 

Գո Հուն ակութ եամր կ՛իմանանք որ մեր Նիւ-Եօրքի Հարուստները մեծա
պէս շա Հա գրգռուած այս Հանգանակութեամբ և կր պատրաստուին 
աննաիսնթաց յաք ողութեամր մր ՛պսակելու Հայաստանի բանակին ի նպաստ 
այս անդրանիկ ձեռնարկր։ 

ԳԵՂԵՑԻԿ ՆՈՒԷ֊Ր ՄԸ 

Ամերիկայի Հ. 3* Դաշնակցութեան կեդբ. կօմիտէն 100,000 տոլար 
նուիբած է Հայաստանի կառավարութեան, Լոնտոն ա սլա գրուած Հայկական 
թղթագրաւքն եր ո ւ ե ուրիշ պէտքերու յատկացուելու Համար։ 

ՆԱհ՚ԿՒՆ Վ_ԱՐ2ԱՊԵՏԸ 

Հայաստանի կառավարութիւնը թաթում ղրկած՜ է նախորդ վարչա
պետը Պ* էԱատիսեան, արտակարգ լիազօր ութեամր՝ յանուն Հայաստանի, 
անՀրաժեշտ ձեռնարկներն ու բանակցութիւսներր կատարելու Համար օտար 
ներկայացուցիչներուն Հետ։ 

ՍԱՒԱՌՆԱԿ UC ԵՒՍ 

Հայկ* Հան ր. Բ. Տարեդարձին առիթով ԳաՀիրէի > մէք սարքուած է 
դաշտ աՀա էգէս մը նախաձեռնութեամբ Դաշնակցական մարմիններու։ 

Պ* Հապիպ Գառնուկ որ ծ՛անօթ է իր շատ մը նուիրատուութիւններով 
սաւառնակ մր. նուիբած է Հայ Բանակին։ 
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400 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ձԱ8 ԱՐՈՒ-ԵՍՏԱԳէՏհ ՄԸ ԳՈՐԾԵՐԸ 

Ֆրանսա/ի արուեսաագէաներու ըն

կե՜րակցութեան ա ա ր ե էլա՛ս g ու.ցա Հան

դէսը որ րացսւահ է Grand Palais է 
մէք կր պարունակէ նաեւ, քանդակուած 

ա շխաաութի ւնն եր Հայազգի արձանա

գործ Հրանգ Պենաէրեանէ։ Խրիմեան 

I Հայրիկի կիսանդրի՛ն կ* երեւի այղ գորգե

րուն մէ$ 

ԹհՖԼԻՍԻ ՈՐՐԱՆՈ8ՆԵՐԸ 

Հայասաանի Հանրապետութեան 

նախարարներու, որոշումով Լորս մ՛իլիոն 

րուպլի վարկ խնդրուած է խորհրդա

րանէն ՚ Հայաստան փոխագրելու Հա աքար 

թիֆչիսի որբանոցները։ 

£Ա8 ԲԱՆԱԿԻՆ 1ԱՄԱՐ 

Հայաստանի կառավարութիւնս 

300 միլիոն րուպլի յատկացուցած է 

զօրքերուն սնունգր լաւացնելու, և անոնց 

վիճակը բարելաւելու Համար* 

Պ՛ ք>- ՈՐՐԵՐԵՍՆ ՄԵՐ ՄէՏէ 

Հաճոյքը ունեցանք մեր խմբագրա

տան մէք այցելութիւնն ընդունելու մեր 

սիրուած ե տա զանգաւոր բան bu սա եղծ 

Ռուբէն Որրերեանի, որ Փարիզ կուգայ 

ընտանիքով,՝ Հայաստան անցնելու ե 

այն ա եղ Հասարակական կեանքին նը– 

ւիրուելու Համար։ 

ՄԵԿՆՈՒՄ 

Հայաստանէ Հանրապետութեան 

նախադաՀր, Պ» ԱՀարոնեան, մեկնած 

է Պուլսներ, մօտէն Հետեւելու Համար 

՛հա բնակիչներու մոդովին աշխատու

թեանց։ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ 

Գ* Գերձակեան 

ff * Դարա մաճ եան 

Ա*• իրրանոսեան 

Ռ* Որրերեան 

Լ. Դալֆաեան 

Փարիզ 

Լոնտոն 

Փարիզ 

Հ 

€ 

ՀՐԱՒԷՐ ՀԱՅ ԿԱՄԱհՈՐՆԵՐՈՒՆ 

ֆրանսական ր ան ակին մէք ծ՛ա

ռայած– Հայ կամաւորները կը Հրաւիբ– 

ւիրուին խորհրդակցութեան մը Հա

մար Վերածնունդ ի խմբագրատունը, 

յա ո աքի կ այ ուրբաթ գիշեր 2 յուլիս, 

ժամը Ց ին։ 

կը խնդրուի լուր ա ա լ բոլոր քք"՛ 

կերնեբո ւն ։ 

ԽորՀրդակցութեան նիւթն է կա

մաւորն երու յուշարձանը։ 

ՍՏԱՑԱՆ-Բ 

ձՓիէնիկֆ ի մայիս թիլը ճոխ բո

վանդակութեամբ, նուիրուած ԱսլրիԼ 

11 ի անմոռանալի Բագինին։ 

ՄԱՀԱԳՈՅԺ 

էքգիպտաՀայ թերթերէն իմացանք 

մաճը Դրիդոր Ս՚ելքոնեանի որ վերքերս 

իր ամրոդղ ունեցած՝ Հարստութիւնը 

300,000 եգիպ* ոսկի, կտա կա ծ էր Հա

յաստանի Հանրապետութեան։ 

Մեր ցաւակցութիւննեըը մեծ բա

րերարին պարագաներուն։ 

Հ* 3* Դաշնակցութեան Փարիզի 

ընկերներն ու ընկերուՀիները կը Հրա

ւիրուին ընկերային րնդՀ. ժողովի– 

երեքշաբթի գիշեր Հ» 3» Դ+ Ընթերցա

րանին մէք։ 

Տնօր էն—խմբ ա գիր ՛ ՏՕՔԹ* Լ. ՃԱՄՐԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial de « VERADZENOUNT» La Gérante; Mlle S* LACROIX Fonds A.R.A.M



ԱՌԵՒՏՐԱԿԱ՛Ն ՀԱՑ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ 
ՕՍԿԻՆԱՐ ԵՒ ՀԱՄԲԱՐՋՈՒՄԵԱՆ ԸՆԿ. 

(200,000 ՖՐԱՆ՚Բ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ) 

Maison de Conihierce Arménienne 

օդ m ո լա 

17 Rue de l'Echiquier Paris (\Omé) 
Teleph. 'Louvre 18—23 

Ա յս Հաստատութիւնը քաջալերուած իր գտած ՚րՕղոլևելութե՚նէն և. 
ծ ՛նորանոր ոյժերով ու փորձառու գործակցութեամբ, սլատրլ 

է կատարելու ամե՛ն կողմէ իրե՛ն եղած՜ առեւտրակա՛ն քանձնարարռւթիւևներ, 
խղճամիտ և փութկոտ գործունէութեամբ։ 

կր կատարէ յանձ՚նարարութիւններ, ներած՜ում, արտածում ե առեւ
տրակա՛ն ամե՛ն կարգի գործառնութիւն։ 

Կր ղրկէ ՚նմոյշներ ու կր սլատասիւանէ առեւտրական Հարցերուտ 

Ընկերակցութեան դրամատուն՛ն է. 

},փք} Comptoir National d'Escompte de Paris 

՛էյ կատի ունե՛նալով քյւրոսլակա՚ե Հրապարակի արգի վիճակը, աո այժմ 

ստասաւու։ 
ռ և է յանձ՛նարարութիւն չենք կատարեր առանց փոխարժէքը 

Գործի Համար Փարիզ գալ ուզող մեր Հայրե՛նակից՛ները լալ կ՚ըլլայ որ ն ^ – 
զամ մը խորՀրղակցի՚ն մեզ Հետ։ 

PHOTOGRAPH EvD'ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5.BOULEVARD MONTMARTRE^ PARIS. 
լ ւ. ՛ A S C E N S E U R , 
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«խ ար ազան » ի 7 ող. Թ՜իւր ()ետեսեալ բո. 
վան գա կո ւԹփ սկ ո d : 

1 i u , i կ տ ր ա կ անները ՝ լոն տ ոնի կենգանա. 

բանական պ ա ր տ էզին ւքէշ՛ 

2 ձոո-ովփկ Ç u i u n i f Ա. Ա^արոնեանի ւՐօտ։ 

3 Շաո-այփւններ. Ջւսսէն T|սաւ|ւ|ւա|ւ.յ> լոն. 

աոն[ւ tfbo? 

4 քիջ ւՐր Ժպքւտ։ 

5 է-ր երրեմ*ն յորժաւՐ ջօս|սւնեան օէր ան. 

գամ ազգ. ււ|Աւտուփրակու.Թեան։ 

6 դասա՛կաններու. ւ|սւրձաւորու.1<)՜քււ.նր։ 

7 ձեո-ւսգ |«րներ։ 

(( hj ա ր ա զան » ի բաժս/նոր դա գրուե
լու. Համար 13 ֆրանք դրկռԼ Վերածր՛ 
նոոնղ ի վարչութեան։ 

E L Y S E E 6 0 - 8 3 
TRUOA.NE S ? , - S S 

«ELYSIUM A R T GALLERY 
rftleg OATAPAN-PAHI9 

C O D E S . A e c »'K 

C PPIVATt 

ÉTOILE 

Բարձրագոյն արժէքով կր գնէ առաջնակարգ բնութիւններ (Antiquités)* 
գորգեղէն ք Tapis et Tapisseries^)» կերպաս ( Etoffes aDc«J» խեցեղէն ( Faïences et 
Poice'aines,), գրչագիր '.(Manuscrits), մանրանկար (Miniatures), ւ ^ ա ա ^ձր (Tab
leaux) և ամէն գարու գեղարո ւեստական առար կայն եր (Objets 'd'Art)* 

Ամին լեզուով թղթակցութիւն և վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ՛ 
զով՛ս առ գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat. 23 rue Baudin. 
PARIS IX ) * %։ % " ' M ' . : M. WÊ'.; 

յ \ , \ ՝ , \ ՝ ա ա ՝ ւ , գ „ | ԳՐԱՏՈՒՆԸ 
«Վերածնունդ» ի գրատան գործառնութ իւսներուն աւելի զարկ տալու 

Համար խնդրեցինք մեր բարեկամ L յայտնի գրագէտ Պ* Չիթունիին որ ստան
ձնէ գրատան վարչութիւնը, ((Հայկական Գրատունդ Librairie Arménienne 
անունով։ 

ք\ւստի, ասկէ ետք ամին յանձնարարութիւն պէտք է զրկել ուղղակի 
իր Հասցէին* 

Librairie Arménienne D. Tchitounyy Rue Riboutté ? .Paris (0e) 

Գրատունս, րստ առաջնոյն, պիտի Հ ա յ թ ա յ թ է Հայերին ե օտար լեզու՛ 
ներով Հրատարակուած ո եւ է գիրք» 1Րագիր> պարբերաթերթ, քարտէս, միւ– 
զիքի նօթաներ,քարթ-բօստալ% թերթերու բաժանորդագրութիւն եւայլն։ 

Պատասխանի Համար ներփակել մէկ ֆրանքր նամակադրոշմ։ 
Ամին ապսպրանքի Հետ պէտք է ղրկել փոխարժէքը, Տնացոբդ Հաշի

ւը կը գանձուի contre-rem bourse,nent ով։ 

Fonds A.R.A.M



ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Դ. SUPh, frbh 26 

Փ արիզ, 3 3"ւ*լիււ 1920 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ Ո Ւ ԹԻՒՆ 

Մեր կ այէնները 

հ>Մէ*Ս.ԳՐՍ.ԿՍ.Ն 

Ահ– ԻՍԱձԱԿԵԱՆ 

ԱՐՍՒՆ-ԵՐԿԱԹ 

Մայիս 28 ի Ç ա ն գ է ս ը կա լ կ ա Թ այ ի մէգ 

Ազ գ այի՛ն եւ» զ ա ն ազ ա ն լ ուր եր 

թան աստ եղծ ու,Թ՜իւն 

Ա պրիւրները 

Directeur-Fondateur : 
D r LÉON HAMPARTZOUM1 AN, i6. Boulevard St-Denis — PARIS (Xe) 

Téléphone : N O R D 69 -51 Fonds A.R.A.M



Վ ԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 
կը .Հրատարակուի ամէ՛ն շարաթ 

Բաժանորդագի՛ն՛ն է ամ\Հն երկրի Համար տարեկան ՏՕ ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէ՛նի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 

ԱՆԳԼԻԱ ԳԱՑՈՎՆԵՐՈՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Առանց լեզուն գիտնալու, առա՛նց բարքերր ճա՚նչնալու օտար երկիր 
մր երթալ, ու Հո՛ն ոչ մէկ ծա՛նօթ ունե՛նալով ղժրաիւտ ԸԱալը գիտե՛ն ամէ՛ն 
ա՛նո՛նք, որոնք այս պարագա՛ներու տակ գտ՛նուած ե՛ն։ Բայց Լոնտոնի մէք 
մարդ ղժրաիւտ Հրլլտր, եթէ միտքր սլաՀԷ Հետեւեալ Հասցէս* 

Sempad Kesedjian 6 Archer Street Picadilli, W. 1, 

Պ՛ Սմբատ ՛Բէսէճեան ու՛նի Հայկակա՛ն ճաշարա՛ն մր, ուր կր գոՀա– 
ցրնէ ամէ՛նէ՛ն փափկաճաշակ՛ներ՛ն ա՛նգամ, իր խնամուած խոՀա՚նոցով ու արե
ւելեա՛ն եւ եւրոպական կերակուր՛ներով։ Պ– ՛Բէսէճեա՛ն պատրաստ է տալու 
ամէ՛ն կարգի դիւրութիւ՛ն, իրե՛ն դիմող Հայրե՛նակից՛ներու՛ն։ Ուստի Լո՛նտոն 
գացող ամէ՛ն Հայ թող դիմէ Պ* Սմբատ ՛Բէսէճեա՛ն ին։ 

«ՎԵՐաՈհԻՆԴԴ ՏՊԱՐԱՆՍ 
ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ ԵՒ ԳՈՐԾԻ՚ԲՆԵՐՈՎ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ է ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ 

Օեհ ԵՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ 

Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, քարտէսներ, նամակագլուխ, շրջա

բեր ա /լա՛ն, ստացագիր, Հաշուեցոյց, այցաքարտ, առևտրակա՛ն թուղթեր, 

մաՀազղներ և Հարսա՛նեկա՛ն Հրաւիրագիրներ, տետրակ՛ներ, պաՀարա՚ն Նա» 

՚նուցագրեր ե՛ն. և%.. 

Ար տ ա ս ա Հ մա՛ն է՛ն եղածյ անձՀնարարութիւ՚նսեր կ ը՛նղուն ո լի՛ն։ Խ՛նամուած 
աշխատութիւն, դիւրամատչելի դի՛ներ, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 
գործառնութիւ՛ն։ ք) և է աշխատա՛նք ուրիշ տպագրիչի քանոնելէ առաք 
բաղդատել մեր աշխատա՛նքի՛ն և զե՛ներուն Հետ։ 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ l i Ո Ւ Ն Դ 

Շ Ա B Ա Թ11 Թ Ե P Թ 
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Որքան ալ խօսուած և ճշմարտութիւնը լեղյեղուած րԱայ, կ՛արժէ եր
կու խօսքով ա՛նդրադառնալ « Հայ աստանդի այն ստորի՛ն դր սլար տութ եան, 
ցուցնելու Համար մեր պաշտօնական պատասխանատու անձերու վատու
թիւնը. Հոգիին սևութիւնր և ժաէրր, որ Հազիւ թէ խպնելու մարդկային տար
րական զգացումը կորսնցնող մարգերին կրնայ րզխիլ։ 

1918 ի՛ն կովկասի մէք, երր մեր ամրոզք ցեղին, կեանքի և մաՀուան, 
ըլլալու կամ չըլլալու գերագոյն Հարցը մէքտեղ դրուած էր, այն ատենուան 
Ազգային իյորՀուրդի որոշումով, ԱՀարոնեան, Պապաքանեան և ուրիշներ– 
Վրացի ու թաթար պատուիրակներու ուղեկցութիւնով, ստիպուած դիմեցին 
թուրքերու Մայրաքաղաքր, կնքելու Համար Համաձայնութիւն մր, գոնէ առ, 
ժամարար Հեռացնելու վտանգր, և մինչև փրկութեան նոր Հորիզոնի մը պար
զումը գնելու Համար այն թանկ, ճակատագրական վայրկեասներր, յորում 
ամրողԳ ցեղի մր ֊ռուսաՀայ և թրքաՀալ– ֆիզիքական գոյութիւնը խնդրոյ 
առարկայ դարձած էր։ 

Այս ամե՚նու՚ն յայտ՛նի իրողութիւնը խեղաթիւրել, և կարե՛նալ ըսել թէ 
^ԱՀարո՛նեան Պօլիս գ՛նաց թալէաթի գուրգուրա՛նքով, Պրուսայի թրմուկնե
րում ը՛նծայած Հեշտա՛նքը վայելելու, Հաղիլ թէ մեր պատուիրակութեա՛ն 
անդասներուս ճիւաղայի՛ն ուղեղի՛ն մէջ կրնար ծ՛նիլ։ | 

Բ ա ց ա ր ձ ա կ ա պ է ս սուտ է թէ Ա Հ ա ը ni ե աՎգ ա g ա ծ 
է Պ ը ո ւ ս ա , ի ջերմուկ՛ները։ Դուք որ, այ՛նքա՛ն գուրգուրանքով ձե 
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զի յատուկ մեէլնարանելու ձեւով մր վեր առած՜ Էիք իր L l l t c t i f t ի սրաՀին 
մԷՀ ((վախենում եմ վախեցողներից» խօսքր, թերեւս տեղեակ էիք նաեւ, ան
կէ երկու օր վեր£ P o C C â r d i A սրա Հին մէ£ ըրած՛ բանախօսութեան f Աքն տեղ 
նոյն բանախօսը, զգածուած՛ տողերով, Հայ մա բա ի բո սա գրութեան և ազա
տութեան սլա j քարին սլա տ մա կան ր ընելէ վերֆ, յ ո ւզո ւՏն ա գթն կ1 ան դրա դառ
նար իր պոլսոյ առաքելութեան, ցեղին փրկութեան անունով իրեն սլար՛ 
տա դրուած պաշտօնին դժխեմութեան, և մանաւանդ այն Հարկին 
որ պիտի երթար իր ընկերներով Սեր ցեղքն դաՀիճներու արիւնոտ ձեռքը 
սեղմելու։ ((Հանրային գործիչի կեանքիս ամենէն դժնդակ վայրկեանր եդած՛ 
Է,Ֆ կը գոչէր այն օր ԱՀարոնեան։ Մօտ օր1?ն Հրապարակ ելլելիք ղՀայրենիքիս 
Համար» իր նոր երկը, արղէքն պիտի պաբգէ աքդ մասին, Հանրային ԴՈԲ՛ 
ծիլին և մեր ցաւերու անզուգական երգիչին, իսկական դգացուսսերը ևյու– 
դուսն երր։ 

Դուք վատութիւնը և Համարձակութիւնր 1լ ունենաք դեռ, արատա
ւոր ելու ԱՀարոնեանր և իր ներկայացուցած կառավարութիւնր մեր նաՀա՛ 
տակ, անմոռանալի րն կերևեր ո ւն անունովր։ Զարդարեաններու, Ա1լն ուսինե
րու, ՀյաՀրիկեաններու դիա/լներն անդաս* կը բողոքեն ձեր այդ կեղծ կա
րեկցութեան դէմ։ Դա g է՛՛ ք ուրիշ տեղ, ե ուրիշներու անունով Հնչեցուցէք 
կաղկանձիւնի նմանող ձեր այս ((Հայրենասիրական» վայրաՀաֆ մեղեդիները։ 

Միայն այն ըսէք մեղի, թէ ձեր ((վախցողները» յօդուածը ձեր մե
ղա՛՛յագիրն է, եթէ ոչ Պիղատոսական Հրովարտակ մը, ձեր ձեռքր լուալու 
ե դուրս ելլելու Համար, ղի ւան ա գ ի տա կան աքն անելԼքն ուր րերիք 
Հասցուցիք Հայ .ազդր 

Երբ մանրակրկիտ Հոգած՜ութիւնով մը կը թուէք, Հալ ազգին կրած 
աղէտներ ր և Հիասթափութիւնն երր, երբ կ՚ըսէք* ((Ս՛եր դատը կորաւ մեծաւ 
մասամբ*»* կիփկիան ալ մէթր***» բան մը չէ՞ք ԴԳաՐ &եր խղճին խորը,—եթէ 
սակայն ունիք—փուշ մը, տատասկ մը, երկաթէ խարան մր որ կր ճան կռտէ 
ձեր ապիրատ Հոգիներր։ Դուք որ ամբող9 Հայութեան առֆեւ բարբանջեցիք 
ձեր դիւանա գիտական սխրագոբծութիւնները, դուք որ ձեզ Հովանաւորող 
անզուգական փաշան աստուածացուցիք, իր կարո ղութի ւններուն, իր դի
ւան ագի տա կան յ ա թողութիւնն եր ո ւն պայծառատեսութեան Համար, դուք 
դրիք դայն փառքի կոթողին վրայ,} Հիմա անուղղակի կերպով, ձեր այս 
յայտարարութիւնով վաՐ կ՚առնէք ալդ պատուանդանէն, Հռչակելով իր 
Հինգ տարիներու վարած քաղաքականութեան ապիկարութիւնը և ողբա
լի սնամէթութիւնր։ Դուք ժողովուրդին մէ£ կուռքեր ստեղծեցիք, ա ձիւնէ 
անդրիներ կանգնեցիք, փչոդ առածին Հովերուն խեղճօրէն Հալելու Համար։ 

Դուք մեռցուցիք մեր դա ար, թշուառականնե՛ր, ^ՐՅաՔ °գաա գործել ՚ 
պատեՀ առիթները, էդՐՅաՔ արժեցնել մեր Հեբոսութիւններր և մեր մար
տի բասագրութիւնը, տղայ ա կան խեղճութիւնով մը քր դոՀացաք,՜ բերանացի 
խեղճ ու կրակ խոստուողներով։ Առաքինութիւնը անգամ չունեցաք խոս
տովանելու, Հ՚՚եթէ ոչ ձեր ապիկարութիւնը, գոնէ ձեր անբաւականութիւն ր։ 
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Ել այսօր փոխանակ լռելու, զեռ լրբութիւնը կ՛ունե՛նաք այս ամինր ձեր 
պաշտօ՛նական բերա՛նով Հայ ժողովուրդի՛ն յայտարարելու, յետոյ չնաշխար
հիկ գիւտով մը կոչելու ղինչպէ՞ս տակաւին չվախնալ այս Դքժողովուրդը...Ֆ 

Վախնանք ուրեեն, ա՞յս է Հիմա, Հայութեան ձեր ձգած միակ ժա
ռանգութիւնը, ա՞յս է այն ուղխն զոր կը ցուցնէք իրեն, ա՞լս է պատուի
րակութեան վսեմապատիւ պետին Հովանաւորուած՜ Ազգային Ազատական 
Հռչակաւոր կուսակցութեան ուղեգիծ րէ 

Աւա՜ղ, դուք վախցողներ չէք միայն, այլ ուրացողներ։ Այսօր ամին 
գոյն ի, ամին դաւանութեան և կուսակցութեան պատկանող Հայ անՀատ 
ժողովրդային անսխալական, նոյնիսկ բնազդային Հակումով մը Հասկցաւ, 
թէ, մեր միակ կռթնելիք ոյժը, այսօրուան ստեղծուած՛ Հայ Հանրա պետ ո լ՛ 
թխե՛նն է, թէ անիկա է մեր պետական կազմին կորիզր, թէ փոթորկոտ 
ծ՜ովուն մէ^ անիկա է մեր միակ և մի միակ յոյսր ու փրկութեան խարիսխը, 
թէ անիկա կուսակցութեան մը չ պատ կան իր այլ ամբողջ Հայութեան, մա
նաւանդ կռուող, զոՀաբերող Հայութեան որ տարիներով մաքառեցաւ այգ 
անկախութեան արշալոյսը ողֆոլնելու Համար։ 

Այգ Հայութիւնն է որ գիտէ և Հոգելին կը գնաՀատէ պետութիւնն ե՛
րին ձՀայ Հանրապետութիւն* անունով ճանչցուած՜ այսօրուան պետ ու՛ 
. թիւնր որ ղուք գեռ քինախնդիր վատութիւնը ե աղայական յամառու՛
թիւնը կ՚ունենաք զայն «Երեւանի կառավարութիւն* կոչելու։ 

Դուք դիւանագիտական ճանապարհով մեր դատը սպաննելէ և Հայու
թեան ոչինչ չտալէ զատ, դաւադիր քինախնդրութիւնով ամին Հանք թա
փեցիք ե կր թափէք այդ Հանրապետութիւնը տապալելու և վիժեցնելու 
Համար։ 

Զեր պաշտօնական բերաններով, քո ւ լ ի սն ե ր ո ւ ետեւ ամին սադ
րանք օրինական Համարեցիք զայն վարկաբեկելու Համար, ե աւա՜ղ, մասամբ 
յաջողեց աք։ Մեծ՜ Պետութիւններու առֆեւ, Հայ կառավարութիւնը միշտ 
"10լ1էվիք յայտաՐաՐռցէք ս նոյնիսկ կը Հաւաստեն թէ ձեր ր ա ր թ իին 
մէկր, վատութիւնը ունեցաւ Հայաստանի Համար, Ֆրանսայի մէջ Հ> միլիոն 
տօլարի զինք ե ռազմամթերք տալու պատրաստակամութիւն յայտնող Ամե
րիկա ցիներ ուն րսելու թէ՝ ^Հայ Կ՛առավաբութիւնը Պօլշէվիք էյ>։ 

Այս տեսակ անխոստովանելի, յայտնի եւ լուռ "Հայքարով չ Հասա ք 
ձեր միակ ցանկալի թիրախին1 որ էր պետութիւններու կողմէ Հանրապե
տական ՚ կառավարութեան ճանաչումին արգելք Հանդիսանալ եւ Փարիզի 
մէջ Հռչակել ձեզ՚ իբրեւ թ ր ք ա Հ ա յ ա ս տ ան ի ան ֆ ա տ կ ա ռ ա վ ա֊ 
բութի ւ ն։ 

Ու՛րախութեան վաղանցիկ փայլատակումէ մը յետոյ, ձեր երկրորդ 
սուգը եղաւ, երբ վերջապէս իմացաք թէ, վերնընթաց ամսուան մէ£ Պօլշէ– 
վիքներու յ առաջխաղացումով, Հայաստանի մէջ դաՀլիճի փոփոխումը և կազ
մուած՝ նոր կառավարութիւնը պօլշէվիք չէր։ f Վայրկեան մր Հրճուե֊ 
ցաք եւ արտայայտուեցաք նոյնիսկ անոր մէջ գտնելով ձեր Հոգեվարք զո– 
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յութեան տեւականացումը։ ինչո՛՛՛ւ չէ, Փարիզի մէք Պօլշէվիք Հայաստանի 
տեսակ մր JJ ազան ո լիլերն եւ Միւլիքոէխերր պիտի դաոնա f իք։ 

Զ՛եր Հաշիւը պարապ ելաւ* Հայաստանի կառավարութիւնր այսօր նո՛ 
րէն ազգային ուղղութիւնով կորովի կառավարութիւն մըն է, եւ ո՛չ թէ 
վԱՀարոնեանի ֆրազներով»,—ինչպէս կ՚ըսէք,—այէ իր զաւա կներ ու արիւնով 
եւ կուրծքերով կը պայքարի իր Հողին ազատութեան եւ անկախութեանը 
Համար, եւ մինչեւ վերք ալ պիտի շարունակէ այդպէս։ 

ի՞նչ ընել ուրեՏն, դռները վերջնականապէս կը գոցուին մեր Փարիզի 
ամրարիշտ դիւանագէտներուն առք եւ։ Աքնքատ Հայաստան ուզեցին ստեղծել, 
չեղա՛ւ* Հայ Հանրապետութիւնը վարկաբեկել եւ վիժեցնել փորձեցին, չե 
զա՛լ* «աթոռներ» սակարկեցին, նորէն չեղա՝ւ։ կիլիկիան որուն՝ քաղաքա
կանութիւնը եւ դիւանագիտութիւնը իրենք վարեցըն աքսօր, բերին Հաս՛ 
ցուցին այս զարՀ ոլրելի ֆ ի ա ս ք օ ին, եւ աքսպէսով մեր քաք ամար տիկ 
լէգէոնի քայքայման պատճառ Հանդիսացան։ 

՝ քքեոելային Համագումարով մր, որ աւելի թաղական իյորՀուրդի մը 
կը նմանի, կ՛ուզեն դարձեալ վերակենդանացնել իրենց Հին աւանդութիւն֊ 
ներր եւ փրկել իրենց ոտքերուն վր՚սյ փ[լոԴ Հոդը* Պատուիրակութիւնր ղե
կը կորսնցուցած քայքայուն նաւ մըն է այսօր, և անդասներուն մեծամաս–, 
նութիւնը թերեւս գիտակցաբար անկարող ՚ պետութեան և կուսակցութեան 
գաղափարները զանազանելու 

Ղ/որատունկեանի պէս դիւանա գիտութենէ Հասկցող մարդիկ երբ կր 
յայտարարեն թէ Համագումարը այլեւս կորսնցուցած է իր գոյութեան իրա
ւունքը, ե պէտք է ամէն ինչ քան ձնե լ պաշտօնական կառավարութեան ներ– 
կայացուցչին, «Հայաստան» ի խմբակին նշանաւոր ((գլուխներ»ր գեղեցիկ ներ– 
շընչումը կ՚ունենան խորՀելու թէ աւելի քար մար պիտի րլլար իրենց տ օ– 
ս ի էնն ե ր ը փոխանցել»** ՛Լա լա թիոյ ազգ, ժ ո դո վին*** 

ԱՀաւասիկ թէ ի՞նչէ ((Վախցողներր» յօդուածին տակ թաքնուող ոգին։ 
Նշանաւոր Ազգային Պատուիրակութիւնը իրերու բնական բերումով և տրա
մաբանօրէն կը մեռնի։ Մարդիկ որ Հայրենիքի շահերէն աւելի իրենց անձ
նական շաՀերը ունին անոր տեւականացումին մէք, այնքան ամբարիշտ 
երագներ, նախարարական գրեթէ շաՀուած աթոռներ երեւակայելէ վերք, չեն 
ուզեր անոր ներքին ի մեռելաթաղներն Բէէաէ> ե այսքան անփառունակ կեր՛ 
պով անշքանալ։ Ձեն ուզեր, և կայաններու յատուկ ե դրա f ր ա ս պան դաւաճա
նութիւնով մը, կ՛արատաւորէն և. ամէ^ն տեսակ միքոցներու կը դիմեն իր օրո
րոցին մէք սպաննելու Համար մեր մանուկ Հանրապետութիւնը։ 

Ղ՝ո լք կառավարողներ Հայաստանի արիւնոտ դաշտերը՝ Փարիզի Պօ– 
քատօրէն, ի զո՛ւր են ձեր. Հոգեվարքի չարչրկուՁներր, Հայ խիղճը ամէն 
տեղ է, ուրկէ ս բրուած՝ է ձեր յ ի շատ ա կը։ Այսօր առՀա սարակ, գրեթէ 
ամէն զո քնի եւ դաւանանքի պատկանող Հայ, Փարիզի նշանաւոր Ադգ* Պատ
ուիրակութեան կը նայի, իբրեւ քանդուած՛ տունի մը որուն վրայ մի աքն 
բուերը կը վայեն կոտրակուած Հայրենիքի մը չար ոգիներուն պէս։ 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 4J3 

Դուք որ ԱՀարոնեանր կ ՛ամրաոտ ան էք Պոլսոյ մէջ «ափ մր Երեւա
նով, ամրոոֆ դարաւոր Հայկական Հարցր, թրքաՀա/աստանր, կիլիկիան, 
ՀՀանդեդուրր, Ղարարաղր եւն* փոխանակած՛ ըլլալուն Համար*, քէէ "Ա ան– 
դին դուք ձեդ կր Հակասէք եւ «յիմարութիւն* կր կոչէք» երր այսօր նոյն 
կռուող Հայութիւնը կը մաքառի ՛Լար արա ղի լեռներուն վրայ։ ԱՀարոնեան 
այսօր ալ, այն միեւնոյն կառավարական կուսակցութեան ներկայացուցիչն, 
է, այն կուսակցութեան, որ Հզօր կերպով նստած է ՚Լարարադի լեռնե
րուն վրայ։ 

Չարիքին արմատը եզող ձեր չորնալիք աթոռներր կախ ուա ծ են այդ 
լեռներու արիւնոտած կողերին։ Բաւական է ալ Փարիզր* Հրամմեցէք 
դէպի Հայաստան։ Հայութիւնը իր երկիրր շինելու Համար ուրիշ տեղէ յոյս 
չունի։ թուք ալ ուրիշ ճար չունիք, մտէք Հայրենի փարախին մէջ, Հոգ չէ թէ 
ՀիմակուՀիմա նախարար ճԸԱաՔ։ Դուք տղաներու կը նմանիք որոնք անմի– 
ֆապէս կ՛ուզեն խլել իրենց ցանկացած իրը կամ տեղը, եւ իրենց աճապա
րանքին մէ^ այնպէս կր կարծեն թէ» վաԴԸ մութ է, եւ չաիտի Հասնին։ 

Դուրգուրացէք քիչ մը մեր իրական ոյժը եւ միակ յոյսը եզող, ձեր 
ծաղրած եւ չՀաւնած սԼԴաի^_ Հանրապետութեան։ Եթէ ատիկա ալ չունե
նա/ինք, դուք Փարիզին պիտի դարձած ԸԱայիք արդին, իրենց լապտերները 
մոռցող յիմար կոյսերուն պէս*** թերեւս Ղյոլաթիոյ Ագգ* Երես փոխանական 
Ժողովին մէջ վիճելու Համար Հայաստանի անկախութեան վրայ*** 

Տէրութիւններու կողմանէ իյաղաղութեան Դա շն գա ի րով իրաւապէս 
ճանչցուած մեր Հանրապետութիւնն է միակ այն Պրօպատիկին որուն մէջ 
կրնան սրրուիլ ձեզի պէս քաղաքական րորոտները։ 

Չկրցանք անջատ Հայաստան մը կազմել, ո՛վ ապիրատ կայ իններ, 
Հերիք է, դադար տուէ՛ք միւսն ալ քանդելու ձեր մոլուցքին***։ 

ԼՈՒՐԵՐ ԵՐԵՒԱՆԷՆ 

— Հայկ* մանր վարկի ՀիՁեարկութիւսներու միութիւնր կառավարու
թենէն ստացաւ 40 միլիոն Րոլ֊աէէէ նպաստ և սկսաւ իր գործունէութեան 
(ւՀայ՚Վարկ* անունով։ 

— Հայաստանի անկախութեան տարեդարձին առիթով «Հայկ* Համա
գործակցական ընկերութիւններր* ազատութեան յուշարձանի ֆօնտին նուի– 
րած են 100*000 րուպլի։ % 

— Նոր Պ այ ազի տի արտակարգ ատեանին վճիռով զնդա կա Հար եղած է 
պոլշևիկեան շարժումի պարագլուխներին ուսուցիչ Աարուխանեան։ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ԷՋեՐ ԱՆՏԻՊ "Պ0ԵՄԱ"Ի8 

Ո ւռիներ ր մաղերր կա էս 

կացի՛ն, լացէ՛՛ս գետեր՛ս ի վար* 

ու. կ ա ր օ ա արօս-Հարսներ 

կասեն, լացէն Հիւսերն է վար։ 

—-Ա*բնաց ձմեռ, եկաւ, յ՛աբուն, 

Ո սկի –ծաղիկ աղբիւրն եր ո ւն. 

Ես էէեացի ա ռ ա ն ց ՂարուԱ, 

Մ արան ասա ղերն իմ ա Հերուն։ 

Ա ր ա ո վ սիրել եմ, քուրի"կ Լան, 

Սեւո՞վ վայելեմ, քուր է՝ կ Հան։ 

Zf ար ան –շար մաղ սլաՀած եմ եար, 

Վարգգ (&ողէր՝ ո՞ւր գնացիր, 

֊կարդ ու բլբուլ գա ան էր ար, 

Ես՝ Բ1Բոււէկ* ո՞ւր սնացէր։ 

Ս ր ա ո վ ս է ր ^ է ե՜մ, մայր է՝կ Լան, 

Սեւո՞վ վայելեմ, քուրի՝ կ Լան։ 

Ե ա ՛ ր Լան, թոթ ր քու ալ ձիով 

է ս սարերու ալմասա ձիւնով. 

Արի ինձ աար թ՜րիդ ուժով, 

Վյաէսնամ մեռնիմ քու կ ա ր օ ա ով.*» 

Ս ր ա ո վ սիրել եմ, եարօ՛ Լան»՛ 

Սեւո՞վ վայելեմ, կարի՛ճ Լան».. 
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Ա Ղ P Ի Ի Ր1, Ե Ր Ը 
416 

3 >C 

Զի*նի շուշաններ արշալուս ո լան, աղրիւրները կ արտասուէի՛ն լեռներու 
վէրքին մէլ\։ ք՝այց ռՐՐ գարունր կր դառնար ծաղիէլներու ե դալարագեղ զուար
թութեա՛ն մր ժպիտի՛ն Հետ, ա՛նո՛նք իրե՛նց մար գար տա Հոս րիԼրռղր կր Բ^րէխ^ 
Հո՛՛ն, վարը, ծմաէլներուն, բլուրներուն ե գիւղերուն խառնելու, իրրեւ ան– 
մա Հակա՛ն ոզ^ոյնր՝ ա սագերուն այնքան մօտիկ ձիւնապսակ լեոներուն։ 

Անո՛նց թափ անցա շող սրտին վրայ նունուֆարները կ՚երագէին ոսկի 
մանիշակ իրիկուններու մելամաղձիկ լռութեան մէջ։ 

Անոնց Հայելին ցոլացումը կուտար դիցագեղ նար զիսն եր ուն որոնք յա– 
ւերժօրին կը ծ՜աղկին իրենց գեղեցկութիւնր դիտելու Համար զմայլանքին մէջ 
Հոգեպարա՛ր Հէքեաթին,». 

Անոնց մէջ ամառ գիշերներուն րուրուՏնայեղձ ե Հեշտաւէտ, լուսնկան 
խոշոր մարգարիտի մը պէս կ՚իյնար* երէլնանոյ շի մը մանեակին փրցուած գոգ
ցես, ե աստղերը, աստզերր կը պսպղայէն թարթափող ալքերու Հանգոյն՝ որոնց 
վրայ կր ծանրանան քնակին թեւեր ր լուսատ արփ»** 

Անոնց մէջ Հէքեաթէն յաւերժահարսն երր կուգային լոգնալու ան Սա Հօ
րէն գեղեցիկ ե Հոլանի, որոնց վարդած՜աղիկ մարմիններին Արշալոյսր կը 
ծնէր*»* 

Անոնց մէջ Հին Գեղեցկութիւնը տակաւին ոսկեժպի՜տ կը շողար, Հին 
Աէրր ն_'ռՐադէր անոնց մօտ, և Հին երգը այնքան սիրազեղ և տարփելի շրր– 
թունքներու վրայ լռած՜, անոնց բիւրեղէն մէ^ին Հեռա դաշնակ օրօրումով մը 
կը Հնչէր անմաՀական սրտէն վրայ Գարուններու՜ն} Գարուններուն»*» 

ԱրաՀետներուն երկարող ե օձապտոյտ գօտիին վրայ ծազիէլներր կը 
սպառէին անոնց, և եղնի1լներր ծարաւի, որսորդին ար Հա լիրքն իրենց անոյշ 
մելամաղձոտ ալքերուն մէջ՝ վախկոտ ոստումով մը յանկարծ կը դառնային 
դէպի ակերը*** 

Անոնց երգը Հեռուին կը լսուէր, կախարդական ^Հրաւէրի մըպէս, 
երբ անցորդը պուրակէն մէջ կը մրափէր, և անոր Հուրջր դի g անոյշն եր կը 
պար էին ստուերագեղ տեսիլներով*»» 

Գիւթերգր մեղմօրէն կը Հեռանար, կը Հեռանար օրօրուն սիւգերու 
շղարշին պէս ալիք ալիք, և ծաղի1լները կ՚արթննային՝ իրենց խնկաբոյր 
ծոցին մէջ զգալով Համբոյրները լոյ սին,»» 

Այն ատեն այգիներուն և պարտէզներուն մ էջին կ՚անցնէին ազբիւր– 
ներր, զուարթութի՜ւն սփռելով ամին Հոգիի ե ամէն ծ՜աղիկի մէջ։ 

Այն ատեն ոսկի՜ կր Հոսէին, գեղեցիկ Հէքեաթի մը ճշմարիտ երա
գին Համար, Հայրենիքիս ազբիւրներր, ե քանի սափորներ լեցուեցան ոս
կիով, քանի սափորնե՜ր Ամանորի այգուն ճաճանչին Հետ, երբոր Հարս
ները կը սպաս էէն, և հրաշքը լուսեղին պայծառութիւնը ^£*ԸԱաՐ անոնց 
տարփաւոր Արտերուն»,» 
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Այն ատե՛ն ա ղբիւրներր Ոգիներ ունէին, ե տուներր կր Հաւատային 

անոնց բարութեան կա if չարիքին։ 

Բայց ես գիտեմ որ սպասող Հարսներր դեղաչուի տեսած՜ էին Հրաշա
լի Ք" անոնց մերկութեան, ե Հեշտավառ սարսուռներով կր զգային իրենց 
գարնաւէտ մար մինն եր ո ւն մէք՝ շուշաններուն ծաղկումր... 

՛Ծաղկե g ան շուշաններն առագաստի խորՀուրղներուն, և անոնց ան
բիծ սպիտակութիւնր զարդարուեցաւ երազուած վարդի մր պաշտելի կար– 
մրրութեամբ... Հքաղկեցան շուշաններր մերկութեան ե մեղուներր Համբոյրին 
անոնցմէ ամբողք գարուն մը քաղելով արբեցած՝ վերադարձան Հոգիներու 
փեթակէն մէք՝ ուր մեղրը յաւիտեան չսպառիր, որքան ատեն որ Սէրը կը 
ժպտի,.» 

Ծաղկեցան առա դաստն երր մրտենաղար ղ պսակներով, և Հեշտ ան քր 
անմաՀութեան Հրեղէն բոցերուն մէք գեղեցիկ և ուժեղ մարմինները ձուլեց 

իրարու, և կեանքին վայռլքը սիրաՐոյՐ 9°Դ^ՐՈէ1 P'PV'S կոյսերուն ծոցը 
տարփաքեր. . • 

Ասոնց ամէնր խորՀուրդն էր j|Բնութեան, երբ աղբիւրները ոգիներ 
ունէին, ե տուները կը Հաւատաք ին անոնց..* 

Կը փոթորկէին սրտերը, երբ աղբիւրներր կ ՝երգէին կախարդական 
երագը Համբուրող շրթունքներուն որոնց վրայ կարօտր միշտ կը բոցա
վառի... յքյթ 

Այն ատեն ամէքն գեղեցկութիւն ոգի մըն էր, աղբիւրներու Հէքեա
թէն ծնունդ առած՛։ 

ԷԼ կարմիր շրթունքն երր } կակաչներու Հրեղէն շափրակներուն պէս 
որոնք սիւգին Համբոյրովը կը*միանան, քանի՜ քանի՜ Հէքեաթներ գիտէին 
երգել սիրտէ սիրտ, երբ ծաղիկ Հասա1լնկր գր կախ առնուած կը եսայրն 
ընդ երկար, ադբիւրներուն մօտ, և ցայգալոյսը կ՚ողողէր լուսաթափանց 
կա պոյտ ով՝ լռութիւնը այ դեկան... 

ԵԼ կարմիր շրթունքներր մեղրազօծ կը բաժնուէին այն ատեն, երբ 
գինովութիւնը կր թալկացնէր մարմիններր վայելքո՜վ... 

Աղբիւրնե՛րը միայն գիտէին անոյշ գաղտնիքը սէրերուն որոնք երբեեն 
ծաղկեցան շուշաններուն պէս անբիծ, ու վարդերուն պէս՝ որոնց բոքրր 
կր զգլխէ մա Հո ւան թալուկով... 

Աղբիւրնե՛րր միայն գիտէին լուսնկափայլ քրցայտի նման ձիւնավառ 
Հասակր Հոլանի աղքիէլներուն որոնք իրենց դեղեցկութեամբր Հոգեզմայլ՝ 
աստղերուն տակ երազի մը պէս երեւցան... 

Ադբիւրեե'րը միայն պաՀեցին իրենց վճիտ խորունկ սրտին մէք ար
ցունքները լացո՛՛ղ կոյսերուն, արցունքները լացո՜ղ ուռիներուն, մարգա
րիտներու պէս որոնց r խեփորը կը գտնուի անծ՜անօթ և լճաՀմաք ծ՛ովերուն 
կա պո յարն մէք... 

Ո՛ւր ե% այսօր աղբիւրները, ո՛՛՛ւր են Հարսները գեղեցիկ՝ ոգիներուն 
Հաւատացող, ո՛ւր է գարունը որ անմաՀութեամր կը ծաղկէր... 
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Սափորները փշրուեցան աղբիւրն եր ու ճամբուն վրայ, ե զանոնք էրեն g 
ուսին վրայ ղԲոՂ Հարսները մեռան»*» 

JJպասեցի՛ն ազբիւրներր, ի զուր երգեցին կախարզական Հրաւէրը 
ոգիներուն, վերադարձող ստուեր մ՛իսկ չեկաւ մեղմօրին յառ՜ելու իրենց 
մօտ, ոչ ալ ծաղիկ մը Գարնան ձեռքին ինկաւ իրենց Հայելիին մէֆ, ոչ ալ 
աստղի մր անոյշ ալ*ՔռՐԸ թարթափեցին իրենց խորր»»» 

Ոգիները սգաւոր՝ փախուստ տուին անոնց բիւրեղայ ցուրտ ամալու– 
թենին, ե ուռիներն իսկ անգութ խոր շա կով մր չոր ցան*** 

Հիմա մուրտի փուշերն ու ոքոզներր կաճին այն արաՀետներուն 
վրայ ուրկէ երրեծն Գարունր կ անցնէր ծաղիէլներու դրասանգ մր նետելով 

j սաղարթագեղ ծաոերուն ե մացառներուն իսկ*** 
Հիմա լեոներր վէրք չունին, ոչ ալ ծառերր որոնց րալասանր ցամ

քեցաւ*** 

/սիճերուն վրայ, ոսկի մազերով ե սսլիտակ մարմինով սպաննուած 
աղջկան մր պէս» ամին աղբիւր լռած է»** Ո –֊սիները միայն վերրնձիւզիլ կը 
սկսին, ե աՀա1 փոքրիկ ոստ մը, , մա Հա պսակի մը նման, ^՚իլՀ^Է աղջկան 
ոսկի ՚ մազերուն խաոնելու զմրուխտին ծիծաղը»** gslj 

Բալց ինչո՞ւ Համար ոգիներր վերադարձան, ե իրենց Վ1 անոյշ Հեռա֊ 
դաշնակ ձայնր տուին աղբիւրներուն***ե ինչո՞ւ Գարունը կ՚ի^եէ լեռն ա պտոյտ 
արաՀետներէն իրեն Հետ բերելով զու ա բթութիւն ր Հնօրեայ կեանքին, ե ծա
ղիկներով պատմուճան կը Հիւսէ պարտէզներուն ե այգիներուն*** 

Այս ի՜սչ խորՀրգաւոր զարթօնք է իմ աւերակ Հայրենիքիս մէի». Այս 
ինչ արեւ է Հրաշող ու ոսկեվառ, որուն ճառագայթն երր Ապողոնի նետերն 
են բնութեան կուրծքը պատռող՝ կեանքի արգաւանդ աւիշը Հեղեղօրին ցայ
տեցնելու Համար»*» 

Գարնանազայր աղրիւրները կը լոր զխն, լեռներ ը վիրաւոր են դարձեալ։ 
Ա՛խ» պիտի ՚ուզէի գիտնալ թէ լեռներու սրտին չափ որո՞ւն սիրտր վիրաւոր 
չէիս Հայրենիքիս վերագարձող այս գա բունին ի տես, որո՞ւն սիրտր յորղա զեղ 
պոռթկումը չունի վշաալից արտասուքին, որո՞ւն սիրտը չարիւնիր»»» 

Ես գիտեմ որ սափորներր փշրուած են աղբիւսներու ճամբուն վրայ, 
եւ մեռա՛ծ Հարսներր չքնաղ որոնց անյայտ գերեզմանները պսակող ծա
մուկներն ու թոթոշներն իսկ թառա մեց ան առ յաւէտ,»» 

էս գիտեմ որ բնութեան խաբկանքը չի ժպտիր Հեքեաթին 
ոգիներուն որոնք դարձեալ պիտի թող լքեն ադբիւրներն արծաթաՀոս, վերա
դառնալու Համար այն ատեն միայն, երբ ոսկի՜ պիտի Հոսի մարմարեայ սա
փորներուն մէի երազի մը ճշմարի՜տ գեղեցկութեան, և արաՀետներու օձա
պտոյտ երկարող գօտիէն վրայ Գարունը կանգ պիտի առնէ, ձեռք տալու 
Համար դէսլի Աիրոք ԱեՀեանը թափօր կազմած Հայրենիքիս չքնաղագեղ ու 
տարփելի կոյսերուն»,-։ 

Փ ս յ ր ի գ ԱՐՍե-Ն-ԵՐԿԱԹ 
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ՄԱ8ԻՍ Դ Ա Ա Ն Ը ՈԻԹԻ Հ Ո Ն Դ Է Ս Ը 
Կ ԱԼ Կ ԱԹ Ա6Ի Մ Է Ջ 

Մայիս 28 ին, Հայ Հանրապետութեան տարեդարձին °ՐՐ Կ ա լկա թայ ի 

՛այսս եկեղեցիին մէԼ տեղի ունեցած են պա ա արագ ե գոհաբանական մաղ

թանքներ։ Հայոց եռագոյն ր Հան գիսաւորութեամբ ՚օրՀնած է աւագ . քաՀանայ 

Ե* 3 ո վՀ անն էս ե անլլ։ Բոլոր ժողովուրգր Լեր մեռան ղութե ամբ Համբուրած է Հան

րապետութեան ալդ պանծալի խորՀրղանիշր։ Եկեղեցիին սրաՀին մէԼ ճաշ մր 

տրուած է բոլոր Հայ պանդուխտներուն և փքաւորներուն։ Ցերեկին Հայկեան ճե

մարանին մէԼ կատարուած է Հանդէս մր որուն քաղաքին ուսանողներն և ո ւ ս ա -

նողուՀիներր Հայրենասիրական երգերով ե արաասանութիւններով իրենց մաս» 

նա կց ութ ի ւնն երր բերած են։ *հիշերուան ընթրիքի սեղանին 2_ՈԼ-րԼ որուն նախա

գահած է Պ* Մնացական Մկրտիէեան, մօտ երկու Հարիւր Հայեր ամենամեծ 

խանդավառութեամբ բաժակներ պարպած են Հնդկաստանի կայսեր, Հայոց 

Կաթողիկոսին ե բովանդակ Հայութեան կենացը։ Այգ առթիլ Պ» Մ* Տ* 

Սէթեանց խօսած է. Հետեւեալ գրաբառ ճառը գոր Հաճոյքով կը Հրատարակենք* 

՛Լառ է այս £ոլն£ը որ կը սաւառնի Հայ գաղութն եր ու Հոգի ին մէք, ե. բոլոր 

Հայ ութ ի ւն ր աշխարին էորս ծովեր էն իր խանդավառ ո ղ Լ ո յ ն ը կուտայ ագատ 

Հ այրեն իք ին ։ 

Սրբակրօն ճսւրք» Պա տուարժան նախա գ ահ, Ղ]ատուելու1}ի տիկնայք եւ. Յ ա գ ե լ ի Պ"1– 
րււնայք.սերա.նգք եւ. շա տ ա ւիղք Հայ կ այ եւ Ար ամայ դիւց ազանց ՛ 

Պատիւ մեծ Համարեմ անձի՛ն զի րա՜ ղղ լինի ինձ առա քարվել զբաժա– 
կաճառ պանծալի <ձՀանրապետութեան Հայաստանի» յայսմիկ ան գր անիկ 
Հանդիսի, ուստի պարտ է մեզ աստ խմբելոցս նախ և յառաք գողութիւն և 
փառաբանութիւն վերառաքել յ՚Աթոռ Յաւիտենական կնորՀացն Աստուծոյ 
որ արժանի արար զմեզ տեսանել և ողք ունել զայս օր ցանկալի և ասն խրախ
ճանի ազգային վերակենղանութեան՝ զի ի սմին իսկ աւուր երկու ամօք յա
ռաք՛ այն է 28 Ա՝ այ ի սին 1918 ամին՝ խորտակեցին ժանգոտեալ շղթայք և 
խզեցան կապանք Հնգեդարեան գերութեան Հայոց և յաղքամուղք խաւարէ, 
Ի LnJu գերարփի ե1լն ցանկալի ազատագրութիւն բազմաչարչար և նա Հատակ 
ազգիս։ 

Որպէս փիւնիկ յարեաւ վերստին ի մոխրոց, ծնաւ և յոՀնչէ ի գոյու
թիւն ե!լն Հանրապետութիւն Հայաստանի այլ թէ ե՛՞րր արդեօք՝ յաւուրս մեծի 
ճգնաժամուն ազդիս և ի խառն և յաւէտ փոթորկալից ժամանակի աշխարհա
դղորդ պատերազմին՝ ոչ ուրուք օգնականութեամբ սակայն և ոչ իսկ աք ակ՛ 
ցութեամբ կամ աղդեցութեամբ Հզօր Դաշնակցաց՝ այլ միայն ի շնորՀս ան– 
մաՀ քաՀից, անդուլ ճգան g և ան Համեմ ատ դո Հա բեր ութ եան g անմաՀ Հա ք Հե– 
րոսաց, քաքարի և անձնուէր կամաւորաց Լ տօն ելի նաՀատակացն Հայոց աշ– 
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ի ար Հի զի քա£ գի տացին սնվեՀեր և ան զո սգա կան Հերոս ք Սեր գործիչք թէ 
ււաժ JnJa յօտարաց և թէ առանց Հեղման արեան ան Հնար էր այլ ևս ի ձեռս 
Բ ԲռԼ ղրազձալին Ազատութիւն վասն նա Հա տակ ազգին իւրեանց սիրելւոյ։ 

Արգ ի ծագել ա շխարՀասա սան պատերազմին, Հ ա յ կամաւորք պատե
րազմեցան վասն (հուսաց ամենայն ի։ ասն ղավա ռութ եամր և օրինակելի քաջու
թեամբ այնու, յ՛ու՛սով և ակնկալութեամբ սակայն թէ թերևս կարացին Հզօր 
տնակցութեամբ Ռուսաց ազատել և փրկել զբազմատանջ Համազգիս իւրեանց 
•ընգ .տաճկական բռնակալութեամբ։ 

՛Յաջողութեամբ պսակեցան ջանք նոցա և վաստակք առ ժամանակ մի 
սակայն՝ զի յսկզբան պատերազմին յորժամ յաղթողք էին քիուսք կարացին 
Հայք օգն ութ եամր քիուսաց մտանել ի Տաճկա Հայ աս տան ե գրաւել զՎան և 
գայլ քաղաքս ի ձեռաց Տաճկաց, ՛այլ յորժամ դաւաճանութեամբ Գերմանիոլ 
անկաւ, բեկաւ, անպիտանացաւ ե. կորեաւ յերեկեան մեծազօր ալն կայսրու
թի՛ւն, անկան Հայք ի մեծի ՛տարակուսանս և լանՀնարին վտանգս իսկ» շր^ա– 
պատեալ գո՛լով ո խեր ի մ թշնամեօք յամենայն կուսէ՝ ի քժ՚աթարաց, ի Տա ճկա 
և նոյն իսկ ի Գերմանացւոց որք սովորական քաղաքականութեամբ իւրեանց 
ղրդէխս զարիւնարբու Տաճիկս րնդդէմ անճար անոք և անօգնական Հալոց 
վասն օ դնելոյ քրռւսաց։ 

Յայսմիկ անել վիճակի որ* մաՀ մօտալուտ սպառնայր այլ ևս գոյութիւն 
իւրեանց, խորՀեցան Հերոսք մեր խորՀուրղ մեծ և սքանչելի և յայնմիկ գերա
գոյն վայրկենի որ այլ ևս եկեալ Հասեալ էր վասն ազգին և Հայրենեաց՝ ելին և 
անվեՀեր Հռչակեցին զան կա խութ իւն ազդին միանգամ ընդ միշտ որով բազմա
դարեան անձկալի երազն Հայոց իրականացաւ և եռագոյն — կարմիր, կապոյտ 
և նարնջագոյն — փառապանծ Դրօշն ազատութեան Հայոց ծածանեցաւ ի 
վերայ նուիրական և լ աւէտ խոր Հր դաւոԸ լեռին Արաբա տ՛ա լ ՝ ի 21) աւուր Ա՝ա– 
յիսխս» ֊՝&֊՝՛& ամի կենարարին։ 

Գեղեցիկ ի Ձն խոր Հր զեամբ բստրեցին արժանագով ՀիՏնադիրք Հանրա
պետութեան Հայաստանի գՀինաւուրցն զԱրևան որպէս զմայրաքաղաք և զա
թոռ իշխանութեան իւրեանց՝ անդ Հաստատելով և բանալով զ/Սոր Հրդարանն 
Հայաստանի՝ ուր նստին և խօսին բաց ի Հայոց՝ ևներկայացուցիչք քիուսաց, 
–Լրաց, քՒաթարաց ևնոյն իսկ ոխերիմ թշնամեաց մերոց *Բրգաց որք Հպա
տակք են այժմ Հալ Հանրապետութեան։ 

Չմոռանամ յիշել թէ ի ժիջի Հայ անդամոց /ԱորՀրգարանին գտանեն և 
երկու Հա/ տի1լնայք որ է Հզօր ապացոյց գործնական աջակցութեան գող" 
տրական սերին յերս ազգայինս։ 

Արդի անդամք Հայկական Գա Հ լիճին են Հետեեալք։ (Հոս ճառախօսը 
կը թուէ բոլոր անդաեներր նախկին դաՀլիճխնի Աւնի Հանրապետութիւն մեր 
ներկայացուցիչս ի Հետևեալ տեղիս և քա՛ղցր է մեզ յուսալ թէ որպէս յայլ 
երկիրս՝ եղիցի նոյնպէս և աստ ի մեծի մայրաքաղաքիս այս ^Հեղկաց արս ան ա 
լոր ներկայացուցի չ մի Հայ Հանրապետութեան ի մօտ ապագային։ 

Տարդ նշանակետ լ ներկայ ա ցուցիչք Հանրապետութեան Հայաստանի 
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ե՛ն Հետեւեալ Հա՛նրածա՛նօթ ա՛նձի՛նք։ (ճառախօսր Հ„ս կը թոլէ դէլ_ա%ազի 
կան ՛ներն տա՛ 

՛ատոս ֊ցիչները 
Ունի Հանրապետութիւնն զի՚֊ր կանգուն բանակ և կառավարութիւն եր– 

կրին ընթանայ սաՀուն կերպիւ ղի նախարարք մեր և զօրավարք են արք խո՛ 
Հունք, Հեռատես ք ե գործունեայ ք՝ վառեալք սիրով ազգին ե քաղցրանուն 
Հայրենեաց։ 

Յորմէ Հետէ Հաստատեալէ Հանրապետութիւն Հայաստանի, ընդարձակ" 
եալ են նախկին սաՀմանք երկրին ՚ գրաւմամբ անդրանիկ բերդաքաղաքին 
՛Հարսի ի Տաճկաց՝ և յետոյ Ղյսրաբաղի, Հ/ուշւոյ, ՀՀանգեզուրայ, %ախիքեա՛ 
նայ ե դեռ քանի աւուրբք յառաք՝ Եղիսաբէթպօլսոյ ի քհաթարաց՝ և րստ 
վճռոյն իյաղաղական ՎեՀաժողովոյն որ ի Աան Րէմօ, յաւելցին ի մօտոյ ե. այէ 
կարևոր Հայաբնակ գաւառք Տաճկաստանի ի Հանրապետութիւն Հայաստանի։ 

\Ի iS Ապրիլէխ ի վեր ունի Հանրապետութիւն մեր իւր սեփՀական 
դրամաթուղթ Հլ նամակադրոշմ պատրաստեալ յ Աւր ո պա՝ զուտ Հայկական 
ճաշակաւ ե գծագրութեամբ։ կայ ի դրամաթուդթսն պատկեր ամպաՀամբոյ ր 
ե յաւէտ նուիրական ((Արարատ >} լերին և ի դրոշմաթուղթսն նոյնպէս տեսա՛ 
նի խորՀրդաւորն (TԱրարատի որպէս և մանող կին, գութան ե զանազան տեսա՛ 
բանք Հայ աշխարՀի։ Թէ վասն ազնուութեան թղթոյն, թէ վասն ճաշակաւոր 
գծագրութեա՛նն եւ թէ վասն նրբութեան եւ մաքրութեան. Հայկական թղթա՛ 
դրամք եւ ղրոշմաթուղթք են գեղեցկագոյնք ի Համօրէն կովկաս։ 

Աւելորդ չՀամարիմ յիշատակել աստանօր թէ սոյն այս գաղափար ազա
տութեան Հայ աշխարՀին չէ նոր բան ինչ սկսեալ յ երեսն ական ամաց Հետէ, 
զի դեռ 130 ամօք յառաք յորժամ՚Լարա բա ղի Հայ իշխանք, Հ Մէլիքն կոչեցեալք, 
վարէին տեսակ մի անկախութիւն յԱրարատեան երկրի, Ա*ադրասաբնակ մե
ծագործ , մեծաՀարուստ եւ ազգասէր վաճառականք մեր Տէուղայեցիք՝ յորս 
մասնաւոր յիշատակութեան արժանի է ոսկեսիրտն Աղայ Հրամիր (Jուլթա– 
նումեան, քանային դրամայ ուժով եւ ւԼրաստանի աքակցութեամբ ի ձեռս բե՛ 
րել ղանկա խ ո ւթ ի ւն Արար ատեան նաՀանգի։ 

Առքն արժանաւոր Հօր՝ արժանաւոր որդին, Աղայ Յակոբ Հյամիր Աուլ՛ 
թանումեան ա՛յնքան ոգեւորեալ էր ազգային ազատագրութեան գաղափարաւ 
մինչ գրեաց եւ տպագրեաց յ իւրում իսկ տպարանի, յա մին 1773, բազմակող՛ 
մանի եւ Հմտալից կարգս եւ կանոնս վասն կառավարութեան Հայ աշխարՀի 
յորժամ եղիցի այն ազատ, անկախ եւ ինքնավար։ Տպագրեալ է մատեանս 
այս յոյժ Հազուագիւտ է Մադրաս քաղաքի եւ կոչի «նշաւակն որ է (Լկար֊ 

գա դրութիւն Հայոց վասն կառավարութեան Հայաստանեաց յԱշխարՀին։ 

Յոյժ Հետաքրքրական են եւ շաՀեկան իսկ 320 կարգք եւ կանոնք Ա՛ 
Դ ա յ Յակորայ Հյթամրեանց եւ զարմանալին այն է չէ եւ օրէնսդիր մեր այս 
ընտրեալ էր զէրեւան որպէս զմայրաքաղաք իւրոյ <rՀայկական Տանուտէրոլ՛ 
թ անն։ Մ ա ր գարէա կան ոգի արդարեւ։ 

ԱՀաւասիկ տապանագիր Աղայ Յակորայ էթամրեանց որ ի Ա՝ալազա. 
ՀԱ զքո fi* ընդ քեղ դամբարանիս փառն րնթերցօղ, 
«Տուր ինձ լուրն ազատութեան ազգին իմոյ որ եմ տենչօղ... Ֆ 
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Զա՛րթիր Հեղի՛նակդ պանծալի, դա՜ բթիր և տես թէ զիարդ երազ աղ* 
գասիրիգ իրականացաւ.յետ iSO ամաց և սիրելին ազգ քոյ եգիտ բաղձալին 
իւր ազատութիւն։ Հան զի՛ սա ոսկերացդ Հայրենակիցդ մեր Հոյակապ որ յան– 
Հուն Հեռաւորութեան աշխարՀիս այս Հնդկաց՝ կարապետ, նախաշաւիղ ե 
ոաՀվիրայ Հանդիսացար ազգային ազատագրութեան սուրբ գործոյն։ ՕրՀնու– 
թեա՛ մր տնկեսցի անմաՀ յիշատակ քոյ ի մէնջ ի յամայր ամս։ 

Փա՜ռք բարերարին զի յետ Հնգեգարեան գառն գերութեանց տանջա
նաց, տառապանաց, Հալածանաց, աքսորանաց և անլուր զրկանաց յաւէտ 
բազմաչարչար ազգ մեր այլ ես ազատ է և անկախ և կարէ յապագային լինել 
ազգ մի մեծ ի շարս յառաջադէմ ե լուսաւորեալ ագգացն ա շխարՀի՝ եթէ սա
կայն օգտեալ ի գառն փորձոյ անցելոյն թօթափեսցեն յանձանս զնախկին 
թերութիւնս իւրեանց — ԴՔՓ՛ "՜ գնախանձ, զոխ ե զատելութիւն, զիսն և 
զքոլն — ՈՐՔ է Հնուձն քանդեցին զտուն Հայոց։ Ուրախառիթ է սակայն թէ 
Հանրապետութիւն Հայաստանի քաջ կշռելով զ յարգ և զարմէս ուսմանց ե 
գիտութեանց բացեալ է անգ յէյրեան մայրաքաղաքի մերում Համալսարան մի 
Հայկական որ եղիցի փարոս լուսաւորութեան ազգիս։ 

Արզ 1 ա յ ս ս ւ Ի ս ի ու՛րախ և ցնծառիթ տօնի ազատութեան ազգիս պարտ է 
մեզ յիշել և զալն ամենայն քեբթոզսն, մատենագիրսն ե գՀրապարակագիրսն 
մեր որք յրնթացս անցեալ կիսադարուն քնարաւ իւրեանց եւ սուր գրչաւ ծնու
ցին եւ սնուցին գոգին ազատագրութեան յազգին՝ զի ՛ըստ բանից անմաՀ 
քերթողին Աեսրովբայ քՒաղեաղեանց՝ «ճշմարիտ ազգասէրին է օրինակաւ 
քաջի գործոց նախաՀարց գոգիս որղւոց զարթոճցանել յ ազատութիւն Հալ– 
րենեացՖ ։ 

Պարտիմք յիշատակել գոՀութեամբ եւ գքաջարի զինուորսն Հայոց աշ
խարՀի, զկենղանիս եւ զնաՀատակեալսն, որք սուրբ արեամբ իւրեանց եւ գի
նու զօրութեամբ և ան Հա տա կան կարողութեամբ կերտեցին զա զա տա գրութիւն 
Հայաստանի՝ խորտակելով եւ ջախջախելով զ յաղթ զշղթայսն զառն գերու
թեան։ Յէջս տոՀմալին պատմութեան գովութեամբ՝ յիշատակեսցեն լ ապա գա
յին պանծալի գործք Հեր ոսաց մերոց եւ նոր Վարդանանց։ 

՛Արդ աղաչեմ ով ազնի՛ւ Հանդիսականք՝ եկալք ամենալն ջերմեռանդու– 
թեամբ եւ խանդա վառութեամր պարպել յ ոտնկայս բաժակ ան ուշս. Հա մ գինւոյ 
ի փա՛ռս եւ ի պայծառութիւն Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

կեցցէ՛ Մ այր Հայաստանի երկամեայ Հանրապետութիւն* կեցցէ՛ Աուրբ 
էջմիածին եւ. Հանրապետութիւն Հալոց, կեցցե՜ն ազգային գործիչք եւ գիւտ՛ 
նագէտք, կեցցէ՜ Հալ բանակ եւ կեցցե՜ն Հայ զինուորք եւ կեցցէ՜ բազմաչար
չար՝ իսկ այժմ փրկեալ Ազգ Հայոց։ 
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ՄԱ ՏԻՍ Ք Օ Ա Ն Ը ՕԻ Թ Ը Ե Թ Ո Վ ՊԻ 0 8 Մ Է Ջ 

տա– 

ս 

Հա ք կակա՛ն Հանրապետութեան Բ. աարեդարձր Հանդիսաւոր P կերպով 

աօնուահ է Եթովսչիոյ մ՛այր աքա ղաքին մէ£։ Հանրապետութեան դիւանագի 

կան ներկայացուցիչ Պ* Մաթիկ Գէորգօֆֆ իր աիկնո£ Հետ ժամանած են Աաի 

Ապա սլա։ Տէր ե Տիկին Գէորգօֆֆ ը ն դուն ուա ) են զիրենք դիմաւոր ող խումբէն 

որ Համակրական ցոյցեր բրած է իրենց ի սլա ա իւ։ 

Փոխ ՛Հի ւսչաաոս Պ* Հայկ Բաթափան բարի գալուստ մաղթ՜ելէ վեր%_ յար

գելէ Լիւրերուն, Վեր Հանած է գեղեցիկ ճառով մլլ Հայկ* Անկ ախութեան պատ

մական աքթին գեղեցկագոյն նշանակութիւնը, յետոյ յարգալիր ոգեկոէու Ես ըրած 

է յիշատակին անոնց որոնք կռիւի դաշտին մէ%_ ինկան ազատութեան արշալոյսին 

Համարէ 

հ օսք առած Էնան Պ» Պ աղտի կ Փա փա զեան, Հ* 3* Գա շնա կզութեան Ենթա– 

կոմիտէի կողմէն։ Պ* Մաթի/լ Գէոր գօֆ պատասխանած է երկու խօսողներուն ալ 

իրեն յատուկ պարզ այլ գեղեցիկ րաոաարութիւեներով։ 

Հուսկ յետոյ արծաթեայ ափսէի մր վրայ ցորե՛ն, աղ և խաղող րերած 

են յ արգելի Հանդիսականներուն աոՀ_եւ իրր եւ խոր Հր դան ի շ Հայաստան ԱշխարՀի 

առատութեան* l/f^ 

Ներ կ աներ ո Լ խ ա ն դ ա վաոութիւնր աննկարագրելի եղած է այս ոգեկոչող 

ե գեղեցիկ Հանդիսաւորութեան միջոցին։ 

Փ՚Փ» ձիւ.Ա|ատոս 
Պ՛ Մ– \ Գէ֊ՈՐԳՕՖՖ 

դիվանա գիտական ներ կ այ աց ուցիք 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո հ ̂  Դ 423 

ՒյԱՈ_ԱՂ_ՈՒԹԵԱՆ Վ.Է1ԱԺՈ Ղ.Ո Վ-Ը ԵՒ ՃԱՅԱՍՏԱ– 

ՆԻ 1ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Խաղաղութեան վեհաժողովի քար
տուղարութիւնը դիմած է Հայասաանի 
Հանրապետութեան պատուիրակու
թեան նախադասդ. Պ» ԱՀարոնեան ի 
ունենալու Համար լիակատար ցանկը 
պատուիրակութեան ամբողք կազմին 
իւ ո ր Հ ր դա կանն եր ո ւն Հ 

ZU3. ԼԱՆՐ՛ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

C b ^ Z ^ ^ n ^ b l U J P ՍՏԱՑԱԾ b ՃԵՏԵՒԵԱԼ 

ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ 

ՅԱՃԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ւ»ՈՐ1ՐԴԱԺՈՈ_ՈՎ_ մլղ տեղի պիտի ունենայ 
երկուշաբթի օր 6 յուլիսին Փարիզի մէք 
նախագաՀութեամբ Հայասէր ՀՀուիցեր 
իացիներու ընկերակցութեան որուն 
պաաւոյ նախագաՀն է յայտնի Հայասէր 
Լէօմբօլտ ֆավր։ 

•ԼԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ 1ԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Ամերիկայի ((.Հայրենիք)) ի ձեռն ար-
կած Հայաստանի բանակին Հանգանա
կութիւնը ցարդ Հասած է մօտաւորա– 
պէս 7 ո Լ կէս միլիոն ֆրանքի/ 

Պ– Ա. խ ԱՏԻ ՍԵԱՆ ՓԱՐԻԶ ԿԸ ՃԱՍՆԻ 

Հաւաստի աղբիւրէ կ՝իմանանք թէ 
Հայասաանի Հանրապետութեան նախ
կին վարդապետ Պ* Ա* Խ ա տ ի ս եան մօտ 
օրէն Փարիզ կը Հասնի։ 

Ի՚ՈՐՃՐԴԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 

Նկատելով որ Խաղաղութեան վե– 
Հաժողովին տրուելիք ցանկը պա Հան-
շուած է Հոն կարգ մը աշխատանքներ 
կատարելու Համար, Պ– ԱՀարոնեան դի
մած է պետական կեանքէ Հասկացո
ղս ւթ իւն ունեցող Հետեւեալ անձնաւո
րութեանց իբր խորՀրդական. 

ՊՊ* Առաքէլ պէյ նուպար, Գաբրիէլ 
Նոր ա տուն կեան, Ո սկան Մ արտիկեան^ 
^րիզոր Սինապեան, Տիգրան յՀաքեան, 
Ռուբէն Պէրպէրեան, Սիմոն Ա սա ուա -
ծատուրեան, Տօքթ* Նէվրուզ։ 

ՊՊ* Առաքէլ պէյ Նուպար և Դաբրին 
էլ Նորա տուն կեան քաղաքէս բացա -
կայելնուն պատճառով անկարելի, նը– 
կատած են իրենց աջակցութիւնը բե

րել։ 

ֆետր, 1—10 Ապրիլ 

Բրօվիտէնսի Հ. #. | ք Կօմիտէի 
ի նպաստ Հայ կարօտեալներու 1(183 
ֆրանք։ 

Տէր՚Մկրաիչեան և Ա՚ուրազեան 
(Ֆրէ՚լնօ) ի նպաստ Հայկ* p ան ակի 
2Ս49 ֆրանք 80։ 

ԳաՀիրէի Ազգ. Միու իւն եկեղե– 

ցին Հանգանակուած՛ ի նպաստ Հայկ. 
Բանակի 2497 ֆր. 26։ 

Լօզանի Հայ Ուսանողական Միու–՛ 

թիւն ի նպաստ Հայաստանի որբերու 
1260 ֆր.։ 

Տօքթ* Ասլանեան (Աալօնիկ) Ա*ա– 
կեդոնիայի զանազան քաղաքներ ի 

նպաստ Հայկ. Բանակի Հանգանակ
ուած 6000 ֆր*։ 

Փարիզի Հ* 3* Ղ** մարմին օդա
նաւերու գնման օգտին 4600 ֆր.։ 

Այոյն մարւքնԼՀն Զաւէտն սալբանդ֊ 
եանի դասախօսութեան առիթով Հայ 

կական բանակի կարիքներուն։ Համար 
դեղօրայք գնելու 1906 ֆր** 

Պ* ԳԷորգօֆ (ճիպութի) ի նպաստ 
Հայկական բանակի 60,000, և. օդանաւ 
մր գնելու Համար 60,000 ֆր*։ 

%ոյնէն չէքով մր ի նպաստ Հայկ, 
բանակին 2812,60 ֆր.։ 

Նոլնէքն չէքոմ մր ի նպաստ Հայկ, 
բանակին 1137,օՕֆր.։ 

Մարսէյւի Աղդ* միութիւն, Պ* Նու՛ 
պարի միքոցաւ ի նպաստ Հայկական 
բանակի 10,000 ֆր*։ 

Աթյքնքի Հայ Համայնքէն նոյն նրա 
պատակին 3000 ֆր»* 

Պ* fà՝ագւորեանի միքոցաւ (նիկո– 
սիոյ Հայ գաղութին) ի նպաստ Հայ 
բանակի 6026 ֆր** 

Ա՛արսէյլի Հայ դաղութէն Հանրա

պետութեան p. տարեդարձի առթիլ 

տրուած ցերեկոյթի Հասոյթր 4660 ֆր։ 

Fonds A.R.A.M



424 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ԱՄԱՆՍՍԻ £ԱՆՐԱՊԵՏՈՒ9֊ԻՒՆԸ 

Պոլիս էն ճքԻայմզնի ստացած Հեռա՛ 
գրի մր Համաձայն՝ Կիւէհէո*! ^է}՝ ^Ըռ՜ 
չակուած է– Հայ Հանրապետութիւն մր 
մր «Ամանոսի Հանրապետութիւնդ ա՛ 
նունով։ կր կարծուի ՛՛թէ ֆրանսացի
ներու Համաձայնութիւնը կայ այս քա
ղաքական ցոյցէն մէֆ։ Հանրապետու
թեան Նա ի՛ա գա Հր՝ Բ՛ուրգն եան՝ վերջ
նագիր մը տուած է Մուսթաֆա Չէ
մալին ստիպելով որ իր ոլժերը քաշէ 
Ամանոսի սա Հ մ աններին։ 

ՈՐՐԵՐՈՒ ՃԱՄԱՐ 

Օր» Պ՛ալըպճե աններ ու կազմակեր» 

պահ նո ւագա Հ ան ղէսին արդիւնքը բար

ձրացած Է 42,000 ֆրա սքի* Պ» Տիգրան 

՚Քէլէկեան ինք սա ան ձնած Է ընել նո

ւագարան գէս ի բոլոր ծախքերը։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄԸ 

կ իմանանք թ Է Պ» Պօդոս Նուսլար 

իր • տկարութիւնը և յոգնածութիւնը 

պատճառաբանելով, Հրաժարական մա

տուցած Է։ ք՚րեն Հետեւած են ոՀ_ նը» 

ւազ յոգնասպառ միւս երկու ան դա ես ե -

րը՝ ՊՊ. Ջ օսլան եան և թէքէեան։ 

ԿԱՐԵՒՈՐ ՃՇՏՈՒՄ ՄԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

P* տարեդարձին առթիւ ԳաՀիրէի մէ^ 

տեղի ունեցած դաշտահանդէսը կագ՛ 

մակերպուած է Հա յուՀեաց Միութեան 

և Հալ բժշկական մարսԴւի նախաձեռ

նութեամբ, և մասնակցութեամբ բոլոր 

Հալ քաղաքական կուսակցութիւնե

րուն։ 

ՆՈՐ ՃԱՆԱ2ՈՒՄ 

Մոսկ ուա մեկնած Հայկական պա տm 

ուիրակութեան նախագաՀ Պ* Լևոն 
Շանթ Վլա տի կա ւկա սին կր Հաղորդէ 
որ, խորՀրդային քրուսաստանի և Հա
յաստանի միջև նախնական Հաշտու
թիւնը /չնքուած է, որով կէ ճանչցուի 

Հայաստանի անկախութիւնը և ներ
կայ կառավարութիւնը։ 

Պատուիրակութիւնը Ղիչէրխեի Հր– 
րաւէրով մեէլնած է Ա՝ոսկուա, ուր 
պիտի ստորա գրուին Հաշտութեան 
վերջնական պայմանները։ 

Ի ՆՊԱՍՏ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՆՑԵԱԼՆԵՐՈՒՆ 

Ա՝անչէսթրրի Հայ գաղութին մէջ 
Հանգանակութիւն կատարուած՛ է ի 
նպաստ Կիէիկիոյ աղէտեալներուն։ 

Նուիրած են» Ա* Պաքրրճեան 300, 
Ա. Գոյումճեան 300, Ա» իփլիքճեան 
iOO, Վ» ՝Բընաճեան 100, #\ Մար– 
գարեան 100, Ա» Տա մատեան ԱՕ, 
կ» Հանէսեան 80, Բ» իյէրպէկեան 
30, Ա* Աէֆէրեան 23, Ա» Օտապաշ– 
եան 23, Ա» քԻօքաճեան 23, Գ» Հա
զարապետ եան 23, Ա» Լօնգ 13, Պ* Թա– 
միրեանց 23, Պ* Արվաճեան 10, կ» կիւ 
միւշկերտան 3, Ա՛» Պալթաեան 10, 
Ա» Յա կորեան 20, S* կէօգպէկեան 
10, 3՛ Մարանեան 3, Լ» Հ» 3, Պ> Յա– 
կոբեան 3, Բրիկեան 13, Ա» Շնորհա
ւոր եան *>., 3. Գամպէրեան 20, 3* ՇաՀ– 
պազեան 3, Ա՛ * Եդիավարդեան 10, 
Վ, Յակորեան 20Հ Ա» կ» Յակորեան 
20, Աուքիասեան Օրդիք *>0 Սնգէ 
ոսկի» ընդՀ» գումար f6^3 անգլ» ոսկի։ 

Հան գան ակութ ի ւնր կր շարունակ– 
ուի։ 

Ցաւով կ՝ իմանանք թէ Մ ան չէս-

թըրի Հայ գաղութի նախկին Հոգեւոր 

Հովիւ և Վերածնունդի գործակալ Տեր 

Ներսէս ՝ԲՀնյ. Ս վաճեան վախճան ած է 

Պոլսոյ մէի 

Մեր ցաւակցութիւնները իր պա

րագաներուն։ 

Տ ն օ ր է ն – խ ւ ֆ ա գ ի ր ՛ քտՕՔԹ. Հ Լ– ՃԱՄՐԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial de <r VERADZENOUNTi* La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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ՕԾԿԻՆԱՐ էԻ ՀԱՄԲԱՐՀՈԻԾԵԱ֊Ն ԸՆԿ. 

(200.000 ՖՐԱՆ* ԳՐԱՄԱԳՍ1հԽէԻկ 

Manon de Commerce Arminienne 

17 Rue de l'Echiquier Paria M<> ; 

Teleph. Louvre t&—23 

Hju 4 ա սա tu աո ւթ ի ւե ր ր աք ալերու ա ծ Էր դա ահ՝ րե ղուն ելս ւթ ե՛ն Էն lt 

օմ աո ւած նորանոր ո ք մ եր ով ու փ ո ր աոու ղ ո ր b tu 1լ ղ ո ւ Էք ե ա մր » պա արա ս ա 

Է կա m ար ել ու tu մ են կազմէ իր ե՛ն եղած ա ո ե լ արակ ա՛ն ք ան ձն ա րարութ ju ՛ե՛ն եր, 

խղճա մի ա և փութ կոա ղործ ո ւե /, ո t fj Լ tu մր։ 

Կ ր կա ա ա րէ ք ա՛ն ձ՚ն ա լ։ արութի լեն եր, Ներած ում, ա ր ա tu ծ ում և ա ո ե լ 

արական ամես կար ղի ւլ ո ր ծ ա ոն ո ւթ իւ՛ն : 

Կր ԴՐգէ ամայղեեր m կր սլ ա ա ա u Ju ա% է ա ոեւարա կ ան Հարղերու : 

Ը ե կերա կւլ ուի)եւս՛ե ղ րամ ա ա ո լեն է. 

Comptoir National d'Escompte de Paris 

օկաաի ունե՛նալ ո tj 1)ւր ո պ ա կ ա՛ն Հրապարակի արգի t/իճակր, աո այժմ 
ասէ J ա և ձ՚ն արարս ւթ ի ւ՛ն s Սեր կա ա արեր ա ո անւլ ւի ո խ ա րմԼրր սա ա՛ն tu լու։ 
4իործ ի Համար փարիղ գալ ուղ ո ղ մեր 1 այ ր են ա կ իոն երր լաւ. կրԱայ */* ան
գամ մր ի/որէրղա/լչյին մեղ ՀեաՏ 

P H O T O G R A P H E v D A R T . 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ^ \ 

ՀՀ ԿԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5. BOULEVARD m on tm a r t r e . paris. 
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eiârSEE 60-63 
'fnjOAiNE S9-&5 

• 

ELYSIUM ART GALLERY 

e ( e g H A T A P A N - P A f K S 

CODES ABC 3"1 

i . O O I V A T I 

Բարձրագոյն արժէքով կը գնէ առաջնակարգ Հնութիւններ (AnticjuitéS^* 
գորգեղեն ք Tapis et Tapisseries), կերպաս (Etoffes anc*,), խեցեղէն (faïences et 
Porcelaines), գր}ագիր (Manuscrits), մանրանկար (Miniatures), պա ակեր (Tab
leaux^ և ամէխ գարու, գեղարուեստ ական առարկայներ (Objets d'Art)/ 

Ամէն լեղուով թղթակցութիւն և վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ՛ 
զութ, առ գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat. 23 rue Baudin, 
PARIS IX ) » 

&ՐԱՆ*0_Հ1Լ6 ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՂԻՆ՛ 
ԷՕԶՊԷԿԵա ԵԻ ՀԷՑ 

Վկայ ուած՛ Փա րի ղի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն 9 ^ ե Ր Ճ Ա Կ Ն b P 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գքն 

38 Rue de Clérv PARIS 

<<ՎԵՐԱսա1Դ,, Ի ԳՐԱՏՈԻՆԸ 
«.Վերածնունդ» ի գրատան գործ առն ութ իւններուն աւելի զարկ տալու 

Համար խնդրեցինք մեր բարեկամ ե յայտնի գրագէտ Պ* Ձիթունիէխ որ ստան
ձնէ գրատան վարչութիւնը, «Հայկական Գրատունդ Librairie Arménienne 
անունով։ 

Ուստի, ասկէ ետք ամէն յանձնարարութիւն պէտք է ղրկել ուղղակի 
իր Հասցէին* 

Librairie Arménienne D, Tchitouny, Rue Riboutté Paris (9e) 
Գրատունս, ըստ առաջնոյն, պիտի Հայթայթէ Հայերէն և օտար լեզու՛

ներով հրատարակուած ո եւ է գիրք* ԼՐադէր՛ **{արրերաթերթ, քարտէս, միլ՛ 
զեքի - նօթաներ, քարթ՚րօստալ, թերթերու բաժանորդագրութիւն եւայլն։ 

Պատասխանի Համար ներփակել մէկ ֆրանքր նամակադրոշմ։ 
ԱԱէն ապսպրանքի Հետ պէտք է ղրկել փոխարժէքը, Յեացորդ Հա՛չի՛ 

ւը կը գանձուի contre-remboursement ով։ 
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ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
m 

Դ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 27 

Փարխլ, 10 Յուլիս 1920 

Բ Ո ՎԱՆԳ ԱԿ Ո Ւ թԻ ՒՆ 

Ք աղաք ա կ ան քյորիզոնր 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՍփսԹիք իղձեր վ.. ԳէՈՐԳԵԱՆ 

Հայաս տ ան եւ Մե ծ ամասնա կ աններր 

Ռ. ԴԱՐԲԻՆ ԵԱՆ 
կօօւղէ՜րւտյիա՚ն Հայաս տ անում՝ 

Գ. ՄԿՐՏԻՑԵԱՆ 
՚.<ձին ՚ Ասաւււածներ»ր Փւսրիղի մէ՜ջ 

ԼՐ> ԱԼԵԱՆԱՔ 
Արեան Ծովի մ է շ ՏԻԹՈՒՆԻ 

Աղ գ ային եւ ղասսւդւսն լուրեր 

Directeur-fondateur : 
D՝ LÉON HAMPARTZOUM14N, i6v Boulevard St-Denis — PARIS .(X՛) 

Téléphone; N O R D 69-51 
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ԱՆԳԼԻԱ ԳԱՑՈ%ՆԵՐՈՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Առա՛նց լեզուն գիտ՛նալու, առա՛նց բարքերը ճանչնալոլ օտար երկիր 

մը երթալ, ու Հոն ոչ մէկ ծա՛նօթ ու՛նենալով դժբախտ ըլլալը գիտե՛ն ամէ՛ն 

ա՛նոնք, որո՛նք այս պարագաներու տակ զտնուա Ն ե՛ն։ Բայց Լոնտոնի մէ\ 

մարգ գժբախտ Հրլլար, եթէ միտքը պաՀԷ հետեւեալ Հասցէ՛ն. 

Senipad Kesedjian 6 Archer Street Picadilli, W. 1, 

Պ– Ամբատ ՚Բէսէճեան ու՛նի Հայկակա՛ն ճաշարա՛ն մը, ուր կը ղոՀա– 

ցընէ ամէնէ՛ն փափկաճաշակներ՛ն անգամ, իր՛ իյնամ.ւաՆ խոՀանոցով ու արե

ւելեա՛ն եւ եւրոպական կերակուր՛ներով։ Պ ՚Բէսէճեան պատրաստ է տալու 

ամէ՛ն կարգի զիւրութիւ՛ն, իրեն դիմող Հայրենակից՛ներուն։ Ուստի Լոնտոն 

գացող ամէն Հայ թոզ դիմէ Ս՛մբատ •Բէսէճեանին։ 

ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ ԵՒ ԳՈՐԾԻ՚ԲՆԵՐՈՎ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ է ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱԵԽԱՏԱՆ-Բ 

ՍԵՒ ԵՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ 

Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, քարտէսներ, նամակագլուխ, 2Րլ՝ա՜ 

է՛երական, ստացագիր, Հաշուեցոյց, այցաքարտ, առևտրական թուղթեր, 

մաՀազղներ և Հարսա՛նեկան Հրաւիրագիրներ, տետրակներ, պաՀարս/ն ծ՛ա, 

նուցագրեր Ան. ևն.. 

Ար տասաՀմանէն եղաՆյանՀլնարարութիւններ կ՚ը՚նղունուին։ քոնամուած՛ 

աշխատութիւն, գիւրամատչելի զի՛ներ, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 

գործառնութիւն։ Ո և է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի քան&նելէ առաք 

բաղդատել մեր աշխատա՛նքի՛ն և գիներուն Հետ։ 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

Շ Ա P U Թ Ա Թ Ե Ր Դ ՛ . ՛ 
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ՓԱՐԻԶ՛ % ՏԱՐԻ 
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ԹԻՒ.27 j 10 ՅՈՒԼԻՍ 1920 

՚ԽՄ ԲԱԳ Ր ԱԿ ԱՆ 

Ղ. Ա IL Կ Ա Ն | ձ Ո Ր Ի Զ Ո Ն Ը 
^srz^r-

Դի ւան ագի տա կան աշխարՀի մէք, գործէ աւելի խօսքով, աւելի ղատ 
արեւելեան երք անիկ երազատեսութիւնս վ մր, մեր ամբոզք ական Հայրենիքի 
ա իրացումը երագելէ Վերք» եկանք Հասանք Հիասթափութեան ցուրտ գետնի 
մը վրայ։ Այն ատեն միայն» սթափումի նշաններ սկսան ք ցոյց տալ եւ իբր 
վերքին փորձ, Հևի Հև ու անձկութիւնով փարեցանք, էւրոպայի քաղաքական 
թխպոտ Հորիզոնին վրայ ենացած մր քանի լուսաւոր ամպեր ո լ, որոնք 
իրենց կարգին առանց ուշանալու ՀետզՀետէ մթագնեց ան և ան Հետացան։ 

Մեր ղատին բացարձակ արդարութիւնը ու գեղեցկութիւնն էր որ, 
մեր երևակայութեան այղ սլացքներր կուտար, ճախրելու Համար խոստում՛ 
ներով լեցուն կապտորակ Հորիզոններու մէք, որոնք այսօր այլեւս գրեթէ 
մթագնած՛, ամպերով կուտակուած են։ 

Ա*յԴ սԼաԱՔԸ ձկոտրեցաւ, թէպէտ կորսնցուցած՛ իր Ի^ոիչքին ուժգնու
թիւնը և թափր, սակայն գեռ կը ճախրէ, և այս անգամ իրական, աւելի 
սեփական մթնոլորտի մը մէք։ Այսօր յայտնի եղաւ այլեւս, թէ ո և է եր
կէնքէ լուսաւոր շող մը չկայ, մեր երկինքն է միայն լուսատուն և յուսա
բերը» Արարատի երկինքը՝ որուն տակ մենք ստեղծեցինք, մեր սեփական 
բազուկներով և արիւնով, անկախ Հայրենիք մը։ 

Բայց ա/գ դեռ բաւական չէ։ Ասկէ վերք, մեր դիւանագիտութեան և 
քաղաքական Հաւատամքին ՀիՏնաքաբը պէտք է ըլլայ Հայ Հանրապետու
թիւնը, զոր պէտք է զօրացնել, որուն վրայ պէտք է գուրգուրալ, իբր մեր 
փրկութեան միակ ելակէտը եւ զայն դարձնել քաղաքական ամբողքութիւն 
մը» ոյժ մը։ 

Պատրանքներու ժամանակը անցաւ» աւաղ, ինքնախաբէութիւն պէտք 
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չէ։ Վերքին շաբաթն եր ո ւ. քաղաքական զէպքերր, անգամ մրն ալ եկան 
Համոզել մեզ, եւ. ցուցնել ցուրտ իրականութիւնր իր ամբողջ մերկութեան 
և դաժան ստուգութեան մէք։ 

Աենք այնպէս կը կարծ՜էինք, թէ մեր միլիոնաւոր ան մեզ ցեղակիցնե
րու զոՀաբերումբ, մեր տդամարղերու, դաշնակիցներու կողքին Հերոսական 
մարտնչուՏներր ե թափած արիւեր, մեծագոյն գրաւականն էին, որսլէսգի 
Հզօրներր, Հռետորութեան սրտառուչ ֆնոսլաներու մէջ, մարդկութեան եւ 
իրաւունքի անունով, իրենց բրած ասպետական, Լքեղ խոստուՁները գոր՛ 
ծաղրէին գոնէ անգամ մը, գոնէ այս անգամ։ 

Չգործադրեցին, ընդհակառակը գեղեցիկ և Հանդիսաւոր խոստուՏներու 
վրայ կերտուած՛, մեր պղատոնական յոյսերը եւ ա!լն կա լութի ւննեբր։ անգայ՛ 
տա ո ան, անշքացան, շոգիացան ՀետզՀետէ։ Մենք այղ Հիասթափութիւննե– 
բուն կսկծոտ ա զգեցութենէն գեռ չ՚սթափած, խորքն ցաւով Հանդիսատես 

. եղանք, մեր «բարեկամ» դաշնակիցներու մէջ ծայր տուող, ծաւալող Հսէ* 
մակրական խորին Հոսանքին, որ կ՚ուղղուէր զէպի մեր դարաւոր թշնամի
ները՝ թուրքերը։ 

Այն ինչ որ ցնորական երագ պիտի թուէր տարի մը առա շ, ցուրտ, չա
փազանց ցուրտ ե անողոք իրականութիւն կը դաոնար։ Աան Րէմօլի մէջ, դաշ
նակիցները իրենք իսկ պատրաստելէ վերք, թրքական դաշնագիրր, —1 որ կի
սով չափ անգամ չ էր գոՀացներ մեր դարաւոր, պատմական բաղձանքներր —, 
մի քանի շաբաթ ներ վերք, կարծես կր խզճաՀարէին իրենց բրածին վրայ, եւ 
դաշնակից երկիրներու մամուլր մեծամասնաբար, կարեկցոտ ե Համակրալից 
յօդուածներ կը նուիրէր անիրաւուած թուրքին, պաՀանքելով դաշնադրին, 
վերաքննութիւնբ։ 

Մուսթաֆա ՚քՀէմալ կոչուած՝ աւազակապետին խումրերր, մէկ օրէ՛ն 
միւսր, a Հայրենասէր՚տներու Հսկայ բանակ մը կը դաոնար, աՀաւոր ոյժ մը, ո՛
րուն դէմ կռիւին անիմաստ ՐԱալր» ա յ դ աւազակին գոՀացումը ե անոր Հետ 
ուղղակի Համաձայնութիւնր կր ֆատագովուէր։ թուրք բ ր օ բ ա կյա ն տ ր 
անսանձ արշաւներ կ՚ընէր, Լօթիները ե Ձչէրարները ստուերին մէք ձգելով, 
ընկերվարական Պիւիսօններէ նախագաՀուած, յ աճա խակի մ ի թ ին կն ե ր ո ւ 
մէք, 70,000,000 միլիոն Հնդիկ ի սլա լքներ ո լ անունով, կը բողոքէին ան դա» 
մաՀատուող, նաՀատակ թուրքիոյ ի նպաստ։ Րօպէրթ ՚Բէին, Գաղատիոյ մէջ 
կէմալի Հետ կնքած ընդվզեցուցիչ զին աղա զարբ կրներփողուէր, իբր քաղա
քական Հասունութեան օրինակ մր, ե իմաստուն քաԱ մր։ Իտալիան, ասպե
տական վեՀանձ նութիւնով մը կը յայտարարէր թուրքերու Հետ բարեկամու
թիւն ր և ան շա Հաին դրութիւնը։ 

Մեր ազգային պատուիրակութիւնը այս միջոցին կրնար պարծենալ, այդ 
ուղղութիւնով իր ալ ըրած տարուան մը լոգնասպառ Հանքերուն Համար։ Հա– 
յութիւնը բնական է երախտապարտ պիտի սնար իրեն, լսելով որ գոնէ կրր– 
ցեր է, տարուան մը միջոցին 30,000 ֆրանքի Հսկա լ ! գումար մը յատկացնել 
բ ր օ բ ա կ ան տ ի անկարևոր գործ՜ին, մինչ օրինակ, այդքան մր կամ աւելի 
դրամ յատկացուցած՝ էր անձնապէս Ամերիկայի իր ներկայացուցիչին։ 
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կացութիւնը չափազանց ընկճող դարձած էր։ էւրոպայի Հանրային 
կարծ՛իքին Հետ, թուրքերս ալ Հաստատապէս Համոզուած էրե, վերաքրն– 
նութեան անունով, Աան Րէմօյի Դաշնադրին Հիսնական փոփոխութեան։ Ար֊ 
դէն իրենց կողմէ վեՀանձնութիւն մը ըրած՛ կր կարծ՜էին, Հայաստանի շնոր– 
Հելովներքին ինքնավարութիւն մր, որուն իսկական իմաստը մեզի շատոնց 
յայտնի ԷՀ ,1 

«Արեւելքի մեծ յաղթականը» — ինչպէս կը կոչեն Հոկ— Վէնիզէլոսր, 
իր առնական, վսեմ ժ է ս թ ո վ ը, անգամ մը ևս փրկեց կացութիւնը, քախ– 
քախեց թուրք երագատեսներու վերքին աէլնկալութիւններր և ամիսներու ըն
թացքին կառուցած շէնքը։ Ատուերին մէք գործո՜ղ իրենց իւրոպայի Հզօր բա– 
րեկաեներր դառնացան, և փոխանակ իրը դաշնակից դատին ծառայող, Յու– 
նաստանի շնորհակալութեան մի քանի խօսքեր ուղղելու, որ երբէք չէր սա
կարկած իր զոՀողութիւնր, տարակուսանքի արտայայտութիւնն եր 
միայն ունեցան, ձեռնարկուած շարժումին արդիւնքին և յաքողութեանր 
Համար։ 

Պուլսների ԽորՀրդաժողովի վաղորդայնին, յատկանշական էին ՀԱ*ա– 
թ/քն^ի սա խօսքերը. (Լ...Ամբոզք գծին վրայ յունական յաղթութիւն մը 
եղաւ, Վյքնիզէլոս ստացաւ այն թնչ որ կուզէր. եւ ինչպէո որ կուզէր։ իր 
աստղը արեւելքի եր1լնքին մէք կը փայլի վ առ պայծ՜առութիւնով մը* մաղ
թենք որ ո եւ իցէ ամպ չմթագնէ զայն...» 

Որքան ալ անկեղծ ըլլան կամ ոչ իր մաղթանքները, ապա արար 
աւազակապետի մը Հրոսա1լները չէ որ պիտի մթագնէին այգ աստղը, ինչպէս 
որ րրի՛" ԿիւԻն.Ւո1 արիւնոտած դաշաերուն • մէք։ Հթաբթուան մր 
փորձր, եւ Յոյն բանակքն յաղթական յառաքխաղացումը ցուցուցին թէ որ
քան ճիշտ եւ արդարանալի էին յոյն պետական մեծ անձնաւորութեան Հա
շիւները եւ անձնավստաՀութիւնր։ 

Թէ ո՛րքան օգտակար կ՚ՐԱայ յոյն բանակի արշաւանքր մեր դատին 
Համար, առայժմ կարելի չէ որոշ բան մը ըսել։ քՒԷ արդեօ՛՛՛ք յոյն բան ակր 
իբր պատերաղմի դաշտ, իրեն Համար սա Հ ման ա գծուած Հողաբաժիններր գը– 
րաւելէ վերք, Մուսթաֆա ՚Բէմալ կ*ամփոփէ* իր ոյժերը ԱՀնատօլո*֊ի ներսերը 
եւ Հայաստանի սահմաններուն վրայ, դարձեալ կարելի չէ Հիմակուրնէ պա 
տաս խան ել ։ 

ք*այ9 Ի^լ "Ր ճշմարտութիւն է եւ y Հայութիւնր պէտք է ճանչնայ, 
Վէնիդէլոս իր Հայրենիքի դատին աշխատելով անուղղակի կերպով նաեւ աշ
խատած եղաւ մերինին։ ԱՀն Սանգլիոյ կռթնած՝ անգամ մըն ալ քախ– 
քախեց թուրք ամբարտաւանութիւնը որ ՀետգՀետէ խոշոր եւ վտանգաւոր 
Համեմատութիւնն եր կ*ստանար։ 

Ով որ թուրքին Հ 
այրուած՛ մր կ իքեցնէ, Ըէէայ նոյն իսկ ամենէ փոքրիկ » 

արժանի է ՝մեր երախտագիտութեան, եւ կրնալ Հաշուել մեր տեւական բա
րեկամութեան վրայ։ Յունաստանը անոնցմէ է, որ իր աշխարհագրական 
դիրքով եւ պատմական պաՀանքներով պիտի սնայ թուրքիոյ յաւիտենական 
ոխերիմը, ուր ելքն մեր բարեկամր։ 
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428 ՎԵ Ր ԱԾ1 Ո ՒՆԳ 

Մեր կառավարութիւնը այլեւս ժա ման ա էլն է որ ձերրագատուի սլա՛ 

ւոեՀասլատ Հոսանքներէ, ինքնակոչ քաղաքագէտներէ եւ պէտք է պարզէ 

մէկ ճակատ։ Պէտք է ունենալ իր ուրոյն եւ որո ՛չ քաղաքականութիւնը, 

լուրք կերպով մօտենայ քաղաքական դէպքերուն եւ իրոզութիւններուն, ոչ 

թէ պղատոնական Համակրութիւսներով, այլ շաՀերու առարկայական րմբռ– 

նումով ինքզինքր դասաւորէ այն ազգերու կարգին, որոնք Հայաստանի մէք, 

Հայաստանի սահմաններուն վրայ, կենսական շաՀեր ունքն, եւ մէկ օրէն 

սիւսր գալն չեն կրնար լքել ղրօսսյ շրքիկի մը շուտիկութիւնով։ 

ՄԻՍԹԻ-Բ ԻԴ.ԶԵ Ր 

Պա Հ ել ու Համար կ ախար դանքն ան շ է%_ 

Սէր– Հա Ա՛րոյրն եր ուն, 

ո ւզէէ քան դե լ մարմարէ ս էրուն 

Տա ճար մ* Հ ոդւոյս մէ%_, 

Ուր* մեհենական քուրս՛ի մը պէս լո՜ւռ* 

Ամէն իրիկուն 

Ո ո ւր վա ոէի քեզ սրա էս խուն կեր ուն 

Իբրեւ անրի ծ՛ p-nJP։ 

Ու վաղնջական Հին Հին երդերու 

Երազանքով լի՝ 

Արրենա՜ր Հոգիս անդիմադրելի 

Սիրովըյղ աղու*** 

Հեթանոսական աԱէն ինչ Հեշտոտ՛ 

Մըռայլ Հոգւոյս մէ£_ 

Պաշտէի զքեզ սիրով մր անշէ£_, 

Անայ լակարօտ*** 

Ու երազէի շրթունքներովդ վարդ 

Մ ազերրդ եփուն, 

Ո ւրուադրծէի լա<ս2_քրդ արրոփուն, 

^ԼՔ^ԲԼՀԴ ՂԸ.լարթ։ 

Հէերթ անդրիագործ քանդակէի ձիւն 

՝ Րրանրդ մարմար, 

Մըտքիս մէչՀ, յաւէտ երգելու Համար 

Ս էրրդ անանուն* * • 

Ու երբ ցնորքներ զիս խռովէին 

րո ւն մօ ար ս ար թուն ՚ 

Հրոկէիր վրաս գիշերըն ի բուն, 

Ս իրովդ անձկագինէ 

Եւ ես արբեցած սիրոյդ երազէն 

Գ՚ՐԿԻԳ մէն գրւա՜րթ 

Գոց էի աչքերս, օ , թաղուած արդէն 

Տեսիլքին մէ2_ վարդ*** 

ԳէՈՐԳեԱՆ 
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ա 1 տ 1 bh ՄծԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ1ւԵՐԸ 
— 

«ճակատամարտկէն Հաճոյքով 1լ արտատպենք Հայասաանի Հանրապետու

թեան ՛հա ա ական նախարարի օգնական ընկեր Ռ» Դար րին եան ի ((ՅաոաէԼ)) 

գրած յօդուած ա շարքէն քաղուած մր, ցուցնելու Համար մեր ընթերցողներուն, թէ 

պօչշէվիքութեան մասին ի՞նչ կր խորՀին «պօչշէվիք» յայտարարուած Դաշնակցու

թիւնը Ա Հ* Հանրապետական կառավարութիւնը։ 

Բոլշէվիկեան Ռուսաստանը, որ իր Ազգային կռիւը Անգլիայի ղէմ քօ– 
զարկում է ինչ որ (Լ Հա մա շխարՀա քին» ((.սոցիալիստականն, և « սլրօլետ արա
կան)՝) խօսքերով ունշանաբաններով, իրօք ի մպէրիալիստական մի պայքար 
է մղում անգլիական ի մպէրի ալի ղմի գէմ։ Ռուսական բոլշէվիգմր այսօր ռու
սական ուժասպառ ու f ախք ախ ուա ծ իմպէրիալիզմի մի նոր ձեւն է, որով 
նա կամենում է խարել, մոլորեցնել իր և օտար ժողովրդական զանգուածնե
րը՝ աւելի լաքողութեամբ Հետապնդել կարենալու Համար իր մութ նպատակ
ները։ 

Ազգերի ե պետութեանց պատմութիւններն իրենց ներքին տրամաբա
նութիւնն , իրենց ներքին .մղուՏներն ունեն։ fy ելա գար են այն մարդիկ և խըմ– 
րակցութիւնները, որոնք իրենց ողորմելի ոյժով և ցանկութիւններով կամենում 
են շրքել պատմութեան անիւը և տիրարար ազդել իրենց ազգերի պատմա
կան ընթացքի վրայ։ իշխանաւորն երր չեն որ իրենց քմա Հաճոյ քով որոշում 
են իրենց ազգերի ու պետութեանց քաղաքական ուղին, այլ երկրի աշխար– 
Հադրական դիրքը՛, նրա տնտեսական վիճակն ու պաՀան քները, ժողովուրդի 
առ անձնայ ատ կութիւններն ու Հոգեբանութիւնը, որ դարբնւեր է դարերի ըն
թացքում, նրա կուլտուրայի և տեխնիկայի աստիճանը մի շարք ա/է առար
կայական պա լմա՛ններ։ ԱՀա այս ազդակներն են որ իրենց տիրական դրոշ 
են դնում այն բոլոր ան Հա ան եր ի քաղաքականութեան վրայ, որոնք ցնորա
կան յանդգնութիւնն ունեն իրենց սեփական քմա Հաճոյ քով ու գաղափարնե
րով դուրս գալու իրենց պետութեան և ազգերի պատմութեան կենսական 
շահերի ու պատանքների դէմ։ 

Եթէ Լէքնինն ուիր ՀամախոՀներր Հրապարակ եկան թերեւս շատ տար
բեր ձգտումներով ու նպատակներով քան այն, որ նրանք Հետապնդում են 
այսօր, այժմ արդէն պարզ է միանգամայն, որ ոչ թէ նրանք են Հարկադրել 
քիուսաստանր որդեգրելու իրենց (լՀամաշխարՀայինն, Վսօցիալիստական», 
զբարձր» նպատաէլներր, այլ ընդՀակառակը, Ռուսաստանն Է որ ստիպել Է 
նրանց <լսօցի ալի սա ական՛ն նպատակների մէք դնել բոլորովին այլ բովանդա
կութիւն, ռուսական աղգային իմպէրիալիստական բովանդակութիւն։ 

Ռուսաստանի պատմութիւնը այսօր Բոլշէվիկներու ձեռքով է ձգտում 
իրագործել իր աղգային նպատակները։ 

Նկատի ունենալով Ռուսաստանի ներքին աղէտալի քալ քայումր են բա 
միանգամայն խախտուած միքագգային դիրքը» կ_աԸռԼԻ է անվերապաՀօրէն 
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պնդել, որ Ռուսաստանի ներկայ մղումը գէպի Արռլօ[Ք ուբՒ1 Բաս լէ> ռթէ 
ոչ յուսահատական 9ղաձգութիւնըէ որ բխում Է կատարեալ անզօրութիւնից։ 

Անղլիան Հրամայական պէտքր ունի ստեղծելու Հայաստանը, ձիան» 
զամ ըեղ միշտ ազատելու այն՝ ռուսական լուծից ե ոտնձգութիւնն երից ե իր 
ազզեցութեան շրֆ՚մսի մէք գցելու այն։ Հայ աս տան ր վստաՀելի կր լխսի միայն 
այն ժամանակ, երր Հեռու կը լինի ռուսական ազղեցութիւններից ու գալե
րից» Աւելխն նա սլէտք է լխսի Հակառուսական։ Այլապէս նա միշտ կասկա– 
ծ ելի կը սնար 

Ռուսական ամէն մի միջամտութիւն Հայկական գործերին, Հայկական 
ամ^ն մի Հակում գէոլի Ռուսները՝ անխուսափելիօր^ն կործանարար կերպով 
պիտի ան դրա դառնայ Հայաստանի քաղաքական բաղդի վրայ։ 

ՓնաՀատութեան առնելով միջազգային ուժերի փոխ՚յարաբերութիւսն 
ու զօրութիւնը ներկայումս, առանց որևէ տատանումի մենք միանգամ րնդ 
միշտ պիտի պարզենք մեզ Համար որ մեր քաղաքական բաղդի վերջնական 
որոշումը գերաղանցապէս, եթէ չասեմ բաց առա պէս, կախւած է Ա՚ոգէիայից։ 
Ռուսաստանի զերր Մերձաւոր Արևելքում և մասնաւորասլէս Հայաստանում 
վերջացած պէտք է Համարել։ 

Պէաք է կանխել ղէպքերը, պէտք է նախատեսել . միքազգալին ոյժերի 
վտանգաւոր գա սաւո բուսներբ ե Համապատասխան նախազգուշական միջոց
ներ ձեռք առնել այժմեն իսկ։ Այս է որ ստիպում է Հեռատես ք աղաք աղէտ
ներ ին մի այնպիսի Հաշտութիւն կնքել վտանգաւոր ուժերի Հեա, որպէս ղի 
ստեղծւեն, աճեն ու զօրանան այղ ուժերը, որոնց միջոցով Հնարաւոր էխս ի 
պաՀպանել քաղաքական Հաւասարակշռութիւն ր ապագայում։ 

Գերմանիան արղէ^ն օղակուած Է այդպիսի պետութեանց շղթայով — 
{£եխօ-Ալօվակիա, րւգօ-Ալավիա, Ռումանիա, Ուկրանիա, ԼեՀաստան, Լիտվա, 
Լատվիա, Էստօնիա։ 

Ո* ո ւսաստ ան բ շղթայւում Է Ֆինլանդիայով, Էստօնիայով, Լատվիակով, 
Լիտվայով, ԼեՀ աստ անով, Աւկրանիայով, Ռումանիա յով, իսկ Հարաւում ան
դրկովկասեան ու թերևս կովկասեաննոր պետութիւններով։ 

Sաճկա ստանը շղթայւում է Արարիայով, Միջեգետ քով, Աիւրիայով, 
(Հունաստանով, Հայաստանով, Հաւանաբար ՛քիւրտի սա անով և վերջապէս 
մի շարք եւրոպական գաղութներով — ֆրանսական Եի/իկիայով, իտալական 
Ադա լի այ ով, փաստօրէն անգլիական Պոլիսով ունեղուցներով։ Այս քաղաքա
կան Հոյակապ կառուցուածքը ա ր Հ ես տ ա կան չէ բնաւ, այլ Հի լքնուած է մի քա
նի ոչ էական շեզուսեերով, ազգային առողջ և կենսունակ սկզբունքի վրայ։ 
Նորակազմ բոլոր պե տ ո ւթի ւններն էլ գերաղանցապէս ազգային պետութիւն՛ 
ներ են և բոլոր տուեալներն ունեն զարգանալու և զօրանալու։ Այղ պետ ու
թի ւններն են որ բաժանում են այսօր Գերմանիան Ռ՛ուսաստանից, /Ռ՛ուսաս
տանը S աճ կաս տանից։ 

Հայաստանը այղ շղթա լի օղակներից ս%կն է, որ բաժանում է և բաժա
նելու է Ռուսաստանը S աճ կաս տանից։ Դաշնակից պետութեանց և առանձնա
պէս Անգլիայի Համար, որ ստեղծում են Հայաստանը, Հայկական պետութիւնը 
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այն չափով արժէք կ՚ունե՛նայ, որ չափով վերջի՛նս Հակում չ՛ ունե՛ն այ ոչդէպի 
Տաճկաստանը, ոչ էլ գէսլի քիուսաստանր։ 

Երբէք չ՚դէաք է մոռանալ, որ Հայ աստ ան ր չի ստեղծւում յանուն .արդա
րութեան կամ մարդասիրութեան, այլ միմիայն քաղաքական նպատակներով։ 
իսկ այգ քաղաքական ն սլա տակն է ծառայել իբրև պատնէշ Ռուսաստանի և. 
Տաճկաստանի կամ Համիսլամական շարժման միք եւ։ 

՚թաղաքական ալն իւրայատուկ պայմաններում, որոց մէք կառուցւում 
է Հայկական պետութիւնր, միքադգային ուժերի փոխ-յարաբերութեան այն 
շրքանում երբ վերքնականապէս ձեւաւորւում է Հայաստանի քաղաքական 
բաղդը, ոչինչ չկայ աւելի վնասակար եւ . ես կ՛ասեմ նոյն իսկ կործ՜անարար 
Հայ ժողովրդի Համար, քան ալն կոյր եւ ստրկամիտ ռուսասիրութիւնր, որ 
այս կամ այն ձեւով երեւան է գալիս մեր քաղաքական կեանքում։ 

Մենք մեգ պարդ Հաշիւ չենք տալիս, թէ՜ յքնչ Հսկայական յեղա շր քուէէն եր 
են կատարւել միքադգային ոյ՚ժերի փոխյարաբերութեանց մէք թէ պարտւած, 
քայքայւած, բաժան բաժան եղած քրուսաստանր այլեւս ոչ մի դրական դեր 
չունի կատարելիք Մերձաւոր Արեւելքում, թէ Հայաստանի բաղդը տնօրինող– 
ների շարքիդ ԳոլՐս է շպրաւած քրուսաստանր, եթէ չասեմ առմիշտ, գէթ շատ 
եւ շատ երկար ժա մսնա կով։ $-/v 

Մի՛՜ս ^ԼոՂ^ԻՑ "ռնք կարծես տակաւին պարղօրէն չենք գիտակցում, 
որ երկրագնդի այս մասի վրայ, ուր դտնւում է Հայաստանը, Անգլիային է 
վիճակւած վճռական խօսք ասել ի վերքոյ, որ մեր քաղաքական ապագան 
կաիյւած է աշխաբՀիս այդ Հզօրագոյն պետութիւնից։ 

Մեզ Համար պարզ պիտի լինի բաղարձակօրէն, որ եթէ կայ այսօր մի 
մեծ պետութիւն, որը կամենում է ազատ ե անկաիյ Հայկական պետութիւն 
ստեղծել, Անգլիան է դա։ 

/րուսաստանր միշտ ձգտել է կլանել Հայ աս տան ր, ձեռք բերել մեր եր
կիրը առանց Հայերի։ Այդպէս է եղել ցարական Հզօր քրուսաստանր, այդպէս 
է այսօր ե բօլշեշիկեան ուժասպառ քրուսաստանր։ 

քրուս ք*օլշեւի[լներր, իսկ նրանց յետեիցնաե. Հայ ստրկաՀոգի Բօլշե– 
ւիկներր կամենում են Հայ աստ ան ր ենթարկել նորերն Ռուսաստանի ազդեցու– 
թեան։ Այդ անելով նրանք բնաւ չե՛ն մտածում Հ՛այ ժողովրդի բարօրութեան 
մասին, այլ րնդՀակառակը, նրանք դաշն են կապում Հայ ժողովրդի երդւեալ 
թշնամիների՝ թուրք տաճիկների Հետ, որպէսզի Հայ ժողովրդի դիակի վրա f ով 
միանան թուրք ազգայնականների Հետ և նրանց միքոցով ամրապնդեն Ռու
սաստանի դիրքր* 

Ռուս րօլշեւիկներր ձգտում են իրենց Հա յրենաղաւ Հայ րն կերն եր ի մի
քոցով Հայ ժողովրդի բաղդի Հետ խաղալ այնպէս ինչպէս որ սովոր էին խա
ղալ ռսւս Յարերր: Փոխւել են ժ ա մ՛ան ակն երր, փոխւել են սլայմաններր, փոխ՝ 
լել են նշանաբաններր, Հագուաոներր, գոյներր, բայց ռու սա կան Հա յա ք ինք 
ոգին Տնում է անսասան։ ՛Նրա մաՀաՀոտ շունչր նոր^ն զգացւումէ մեր Հորի
զոնների տակ ալս ծանր օրերին։ 

Եւ՚՚սրս՚սք» որ ձգտում են դէպի անկախութիւն, պիտի ըմբռնեն վերքա– 
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պէս, որ րօլշեւիկեան քիոԼԱ ա ս տ ան ր էլա տար ելա պէս անզօր է տնօրինելու Հա
յաստանի բազդը û "Ր մ^ր ԲաԴԴԸ կապել, թէկուզ մամանակաւորապէս, 
d ա Հ Լան գատապարտւաՆ նրա քաղաքական սիստեմի և իմսվէրիալիզ մի 
Հետ, նշանակվում է քարտի ՛քրայ Գ"ռ1 մեր ղատր, մեր ազգի ամրոդք 
ապագան • • • 

Կ Օ ՊԷՐ Ա ՑԻ ԱՆ Հ Ա 8 Ա Ս Տ Ա Ն ՈԻՄ 

Կօօպերաաիւ շարժումը % ախկիս ՌուսաՀայասաանի և ՏաճկաՀ այ ասա ան ի 

Հայկական զաւաոա մասերում երկար անցեալ չունի։ Աոաջին Կօօպերաաիւ 

սպառողական ընկերութիւնը րացուել է Հին –Նախ իջեւանի գաւառում 4900 ի։ 

Ս՛ի քանի տարի անց՝ րացւում են մի շարք վարձային ընկերութիւնն եր զանա

զան կեդրոնական վայրերում, րա/ց նրանց թիւր PnJL կերպով աճում է, շնոր– 

Հիւ վարչական մարմինների յարուցած խո9ընդ\ոաների։ 

Գրութիւնը կ օօպերատիւ շարժման Համար նսլաստաւոր է դառնում 4905 ից 

յեաոյ, երր Ռուսաստանում ե Տա ճկա սա անում ( 4908 թ») միապետական ռէժիմը 

ut ե ղ ի է՚աալիս ս ա Հ ման ա դր ա կան կարգերին։ Սակայն դրութիւնը արմատապէս 

փոխւում է միայն 4947 ի Ռուսական յեղափոխութեամր, երր վեր ան ուս՝ են Հա

սարակական ինքնա գործուն էութիւնը կաշկանդող օրէնքները և առածին ան գաս 

Ռուսաստանում Հրատարակւում է իսկական կօօպերաաիւ օրէնսդրութիւն։ 

S աճ կա Հ ա յ ա ս ա ան ո ո մ, մինչեւ 4945 ի հարդերը, գոյութիւն ունէին մի քանի 

տասնեակ սպառողական ընկերութիւնններ, որ բաւարարում էին քաղաքների 

րնակչութեան 4\7 մասի ե գիւղական րնակչութեան 4120 ի կարիքները, Ալդ ժա

ման ականից ժողովրդի Հետ միասին իր սաղմի մէԼ մեռնում է կոոպերացիան։ 

ՌուսաՀայաստանում գործող կօօպեր աա իւների թիւն է եղել 4948 թ* 403, 

որոնք գործում էին Հետեւեալ շրջաններում, 

Երեւանի նաՀանդի քաղաքներում 20 

Երեւանի գաւառում 36 

էշմիածնի » 37 

Սուր մա լուի - )) 48 

նոր– Բայ ազի ղ ի » 28 

Շարուր-Գարալագեազ-Նախիչ*եւան ,55 

Ալէքսան դրոպոլի 62 

Ախալքալաքի » 25 
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Նոյն ժամանակամիջոցում գործում էին սպառողական կոպեր mut ի ւների 

միութիւններ վեց կեդրոններում. 

4) Երեւանի նահանգական միութիւն*՛ 2) Ալէքսանղրապոլի գաւ. Ծ իրակ միու՛ 

թիւն. 3j Նոր-ք՝այադէաի գաւ* Շիր* միութիւն. 4) Շամշացինի Շիր* գաւ* միութիւն. 

5) Նա դախի Շիր* գաւ* միութիւն* 6) Ղյարսի նաՀ* Շիր* միութիւն. 

Այս վեց միութիւնները իրենց 403 րնկ. ունէին աւելի քան 50.000 անդամ՛ 

ընտանիքներ ե եթէ ամէն մի ընտանիքը Հաշւելու լինենք Հինգ անդամից՝ կ*ոաացւի 

250.000 Հոգի որ իրենց կարիքները րաւարարումէին կօօպերացիայի միջոցով։ 

Տ ա ՜ ճ կ ա կ ա ն ա ր շ ա ւ ա ն ք ր ։ Կօօպերաաիւ շարժումը իի զարգացման 

շրյանուսն էր և աւելի լայն ծաւալ կ՛ստանար, եթէ տեղի չունենար այն սոսկալի 

աղէտը, որին ենթ՚արկւեց ամբողք Հայաստանը, դաոնալով մէկ կողմից պա տեր աղ՛ 

մի թատերաբեմ, միւս կողմից ենթ ա ր կւելով ա աճ կա կան Հորդաների աւեր ածու
թեան։ 

S աճ կա Հ այ աս ա ան ի աղէտը Հանրածանօթ է* բնակցութեան Հետ աւեր ակների 

տակ գերեզման գտաւ նաեւ նորաստեղծ կօօպերացիան ։ 

Անվնաս ^îfii ա g նաև Ռուս ա Հայ ասա ան ըՀ 494 8ի մարտին տաճկական բանակը 

անցնում Էր Կովկասի նախկին սաՀմանը, շարժւումերկրի ներսը և գրաւում՝ Ղյարսի 

ամբոզք ն ա Հանգը, Ալէքսանղրապոլի, Ա ո ւր մա լուի, Շար ուր ՛Նախ իջեւան ի գաւառ՛ 

. ները, է^միածնի, Երեւանի, "Լազախի, Ախալքալաքի գաւառն երի Հարուստ և մար

դաշատ մասերը։ Սրի ե Հրի մատնուեցին այղ գաւառները, ուր ո Անէացան նաեւ 

կօօպերաաիւ կազմակերպութ իւնները։ 

Աւեր ումից զերծ սնաց ին մի քանի լեռնայ՛ին գաւառամասեր, ուր շարու

նակեցին - իրենց գոյութիւնը մօտ 30 կօօպերաաիւ ընկերութիւններ։ 

կօօպերացիայի կրած վնասները*— ՈրովՀետեւ կօօպեմատիւ շարժումը 

Հայաստանում՝ գ ե ռ կազմակերպողական շր2_անն էր ապրում, գ ե ռ չկային վիճա

կագրական որոշ տուեալներ կօօպերացիայի վիճակի մասին, ուստի ե դժուար 

է ճշգրիտ որոշել վնասի չափը, որ ունեցել է կօ օպերացիան պա տեր աղ մի ըն

թացքում ե տաճկական արշաւանքից։ Ջկ ան նաեւ փաստաթուղթեր րն կեր ո ւ՛

թիւններ ի զործ ուս էութեան մասին. որովՀետեւ բնակցութեան մէկ մասը Հազիւ 

ազատելով իր կեանքը գաղթել է, թողնելով ամէն բան թշնամու ձեռքը։ 

Սակայն այն տուեալները, աւերուած ընկերութիւնն երի մասին, որ սնաց ել 

են մի երկու շրջանային միութ իւնների ար ձանագրութիւններ ում, կարոդ են 

Հիմք ծառայել որոշելու վնասի այն Հափը որ կրել է Հայաստանի կօ օպերացիան 

Աւերման են ենթարկուած աւելի քան 300 սպառողական ընկերութիւն 

ե չորս շրջանային Աիութիւն, որոնք ունեցել են Հիսնական դրամագլուխ 3000 

րուպ լի* մինչեւ 50*000 րուպչի։ Եթէ ընդունելու լինենք ամէն մի ընկերութեան 

Համար *քի£խն դրամագլուխը առնուազն 40,000 րուպ լի, վնասի ընդ Հանուր գու

մարը կը Հասնի 3*000,000 րուբլու կամ 7 ո լկէս միլիոն ֆրանքի։ Դորա վրայ 

պէտք է աւելցնել նաեւ զմիութիւնն երի կրած ւաասը Ռուսաստանից գնած ապ

րանքների Համար, որը 2 ու կէս միլիոն ֆրանքից անց էէ 

Այդպիսով պէտք է ը ն ղուն ի լ որ Հայաստանի մանուկէ– կօօպերացիան 

երեք տարուայ ընթացքում կրել է մօտ, 40 միլիոն ֆ ր ա ն ք ի վ ն ա ս , 

պատերազմից՛ նա ման աւանդ տաճկական արշաւանքից* 

ԿՕՕՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ. — 

Ժո շո վր գա կան անտեսութիւնը Հայաստանում 4947 թ* սկսած ենթարկւում է 

բացարձակ քայքայման։ Ռուս բանակի նաՀան^ը, տաճիկների արշաւանքը, մի 
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քանի Հարիւր Հազար գաղթականութեան կեղրոնացում է մի երկու գաւառնե

րու//*» աաճիկների դրդումից ծագած թաթարների թշնամական շարժումր երկրի 

ներ un ւ մ, Հայ ա ս ա ան ի կղզիացում և սլաշարումր աոաֆ_ են բերում ծայր ասա ի՛ 

ճանի ան ա ես ական ճգնաժամ։ Հայ ասա ան ր մաանւում է Ժի սլա շարուած բ հր դ ի, 

որի օղակներր օր աւուր սեղմում* էին ե որր իր ՎռՐ$_իս օրն էր ապրում։ 

Այդ ծանօթ օրերին f լաmուած կօօպերացիան շարունակում է իր ա են՛ 

դային աշխաաանքր։ 

Գ– ՄԿՐՏԻ2ԵՍ.Ն 

" Հ Ի Ն ԱՍՏՈԻԱԾնԵՐ"Ը ՓԱ՛ՐԻԶԻ. ՄԷՋ 

Հայ քաղաքական կուսակցութիւններու տեղական մասն աճի ւղերուն 
նախաձեռնութեամբ, Յուսիս 26ի երեկոյեան R. Mailbei^r փոքր թատերա
սրահին մէք տեղի ունեցաւ Լ* Հ/սնթի ծ՜անօթ «Հխս Աս տուածներ՝* ուն ներ– 
կա Հ առում բ, ի նպաստ ^ի[իկիոյ ռազմիկներուն։ 

իմ կարծիքով կազմակերպիչ մասնախումբր սխալ մը գործած էր րն– 
տրելով ԷՀ ան թի գործր, որուն տրամաղիքական նկարագրէն շատ աւելի գե
րակշիռ պարկախաղական (ֆ է է ռ ի ք) րեոյթը կը պատանք էր այլապէս ճոխ 
ե Նրրակրկիտ րեմաղրութիւն մը՛ որ կր բացակայ էր, ե շատ աւելի րնդար
ձակ Համեմատութիւևներով ե պատրաստութիւններով օժտուած բեմ ժր քան 
Rue de l'Orient^ փ՚՚քրէհ բռմը։ 

թատերական գրուած ք մր, ման ա ւան գ Շանթի թատերախաղին նման 
տեսիլքներով, երեւոյթներով, բնական ե արուեստական խազերու, լոյսերու 
ե ձայներու effet-ներով լեցուն գրուածք մր արժէքաւորելու Համար չի բա
ւեր որ արուեստագէտ մբ — լԴԱայ ա < ս ̂ անանեանխն պէս շնորՀալի ե բար
եացակամ— իր ուսերուն վրայ վերցնէ գլխաւոր գերբ ե ճգնի թէ խազա, 
կիցներուն և թէ բեմագրութեան թերութիւններր պարտկել իր խաղով։ 

է^անթի թատերախաղին մէք իւրաքանչիւր առանձնախօսութիւն (tirade) 
կը պարտագրէ բեմական խաղ մր։ Այգպէս, երբ Աբեղան փրփրացող ծովը 
նետուած պաՀուն կը դիմէր գոռացող փոթորիկին և քամիին*** բեմբ կա
տարեալ calme plat մր կր ներկայացնէր, ո՛չ մէկ սոյլ քամիի, ո՛չ մէկ որո
տում, փայլատակում, քուրերու շառաչում, ո չ մէկ աղմուկ որոնք խաբկանքը 
տային բնութեան րնդվղումին, ե որոնք պիտի շրքանակէին, ուրիշ խօսքով 
թօնը կազմէին այս նկարին, որուն գլխաւոր անձնաւոբութիւնր կր ցցուէր 
—Աբեղային մոլեգնած երեւոյթով—էռրկ ժայռերու գագաթին։ 

կրնայի բազմապատկել օրինա1լներբ ալն թերութիւններուն — բեմա
կան որոնք մեծապէս վնասեցին խաղին [^ոոռւիք տպաւորութեան։ 

կատարումի թերութիւններ նոյնպէս եղան, ե չէին կրնար լԱԱաէ՛ 
տրուած՜ ըլլալով Հապճեպ պատրաստութիւնր, և երեք փորձով ներկալացումբ։ 

ինչպէս ըսի Ջանան իր ուռերուն վրայ կը տանէր խաղին ամբոգք 
ծ ան բութ իւն բ, և սակայն իմ տաղանղաւոր բարեկամս ինձ թո (լ կուտայ, 
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կը յուսամ, նկատելու որ իր արտասանութեան թօնը զղա լի կերպով միա
պաղաղ սնաց աո Հասարակ, տեսակ մր լալկան շեշտ, որուն չէր վարժեցու
ցած մեզի սակայն։ 

Առաւելապէս տպաւորիչ էր ան իր անձնասպանութեան վերքին րո– 
պէքնեորւն, բնութեան կռիւին դիմաց, փրփրած բնութիւն մը ինքն իսկ* ե 
որուն աւա՛՛ղ պակսեցաւ բեմական իւաղերուն տպաւորութիւնր։ 

Պ* Ջ ան ան եան շրջապատուած Էր ծ՜անօթ սիրողներէ, որոնց մէք ̂ էաՐ 
Տիկին Ա. ՕՀասեան՝ Աէդաի ղերին մէք։ Տիկինր շնորՀալի էր իբրեւ երեւոյթ, 
բայց դժբաղդաբար Հայերէնի Հն չո ււքն ե ր ո ւն մէկ քանի խստութիւններր անա– 
իյորժ տպաւորութիւն մր կը ձգէին։ իր զղգոյշէները՝ որոնք կ՚արտասանէր 
Հդր՛կուշն Հակառակ ոուսաՀայ բարբառին վարժուած ականթներուս բարեա– 
ցակամութեան, աններդաշնակ էին։ 

Պ* կոթիկեան յաք ող կերպով տուաւ կոյր վանականի սիլուէթը, Պ* 
է Տէօվլէթեան, Սիրաքեան, Դատաւորն ան և Ա անուկեան մի քակ յաքոդութեամբ 

մր տարթն իրենց դերերր, որոնք լաւ չէին կրցած իւրացնել, եթէ դատենք 
յուշարարին շարունակական յուշուաներէն, որոնց Հնչիւնը սրաՀին մէք իսկ 
լսելի կըլլար։ | 

էթնորՀալի պատկեր մը կաղմեց /?• Երեւոյթին մէ$ միգանոյշներու Աբե
ղային 2ՈԼր2ր բոն ած պարը, որուն մէք Օր. Յասմիկ և Օր* Ա[իս մա սնա ւո
րա պէս ճկուն շարժուններով յայտնուեցան։ 

Ստուար բազմութիւն մը խռնուած էր փոքր թատրոնին մէք։ Օթեակի 
մր մէք կը նկատ՜ււէին Պ* ե֊ Տիկ* ԱՀարոնեան, որոնք Հակառակ Հեղձուցիչ 
մթնոլորտին Յնացին մինչեւ խաղին վերքը։ 

Երկրորդ բաժին մը — երաժշտական — մեզի անդամ մ՛ալ առիթը տուաւ 
ծափաՀարելու մեր նուրբ արուեստագէտներր, Օր* Տէմիրճեան և Պ* ԱիէՔ՝ 
սանեան, որոնց ճշմարիտ վարպետի կատարումը գեդարուեստական անխառն 
վայելքի մը նկարագիրը կը դնէ ՊէթՀովէնի մը _<rMl Ո^Աին և Հայկական 
մեղեդիի մը վրայ Հաւասարապէս։ 

ZP- ԱԼեԱՆԱՔ 

ՍԱՆ ՖՐԱՆԶԻՍ-ԲՕՅԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Աան Յէրանչիսքօյի Համագումարին ներկայացուած ծ՛րագրին մէք Հա
յաստանի Հաբցր Հետեեալ կերպով յիշատակուած է. ՚ € Ամերիկեան կառա վա
րս ւթիւնր սլա ր տ էր ընձեռել Հայերուն ամէն կարելի Լ ազդեցիկ օգնութիւնը՝ 
Հիլքնելու ե պաՀպանելու Համար իրենց սեփՀական կառավարութիւնը, ինչ 
որ Համաձայն պիտի րլլար Սահմանադրութեան ե Միացեալ %աՀանգներոլ 
Հիսնական սկզբունքներուն։ Առաքին և ապարգիւն քուէարկութենէ մր յե
տոյ նիստը յետաձգուած՛ է։ 

ՈՒՐԱԽ ենք յայտնելու մեր րնթերցոյներուն որ ձՎերածնունղգի խրմ– 
բագրութիւնը վերակաղմուած է նոր ոյժերով։ 1)ը յուսանք որ այսուՀետեւ 
թերթը պիտի դառնայ աւելի ճոխ ու բովանդակալից։ 
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« Վ.ԵՐԱԾՆ Ո ՒՆ Դ»Ի ԹԵՐԹՕՆԸ (9) 

- Ա Ր Ե Ա Ն & Ո Վ Ի Մ Է Ջ 
•լերասյրոդի ւ/՚Ը յ ո ^ շ ե ր է ՚ ե ք աղու ա ծ իրական Çuij ո դիսա կ ան ifp 

fi. 
Պ ԱԼ՛ԲԱՆ 8 Ո ԻԿ Ո Վ 

— ԵՐԵՔ ԳԵՐ Ս՛ԱՆՆ ԵՐ 

Ատակբ, մութ տեղը լիս Է տալիս», Հ*ԸսԷ ՌուսաՀայը։ 
Ե՛– մութ անկիւններ շա՜տ կայի՛ն այն ատեն, ինչպէս կան Հիմա, ինչ– 

պէս պիտի ըլլան վաղն ալ։ 
Եթէ Աւետարանները ղարրնուաՆ են փորձառու ղի աողութի ւններով, և 

Յիսուս մը երեսնեակ մ՛ արծաթով կր մատնուի իր թշնամիներուն ձեռքը, տարօ՛
րինակ չէ որ նոյնչափ՛ մը թուղթ ղ ր ա մով ալ Հայ մը կրնար մատնու
թենէ ազատուիլ և աղատ Հողի մր վրայ ոտք կոխ ել, — Աեծ Պատերազմի ա՛ 
Հաւոր օրերուն մէք։ 

Գաղտնի խմրակցութիւններ կազմուած՛ էխն՝, յատուկ այս կարգի փա
խուստներ ղիւրացնելու և զ ր ա մ շ ա Հ ե լ ո ւ Համար։ 

է լ որովՀետև Հակառակ ամէքն գաղտնապաՀութեան1 անխոՀեմլեզուներ 
Ո՛ւ թուղթ մրոտողներ պակաս չէին, գաղտնիքն ալ շրջաբերութեան ելած՛ էր 
ու խիստ Հսկողութիւն ի գործ կը գրուէր զինւորական իշխանութեան կողմէ* 
սա Հմանն եր ու ե կայաններու մէք» երթեեկող ան ձեր ո ւ ինքնութեան ճշղումին 
Համար։ 

Պայուսակները ման ր ա կրկի տ կր նայուէխն և անցագրերը ուշադիր քրն– 
ն ութ եան րովէ կ՛անոն էլն։ 

Բայց ժողովրդական առած մը կ՚ըսէ,— ձեթէ գողն ուզէ՝ եզն երզիքէն 
կը Հանէն։ 

է լ ժոզովրզի այղ առածը գործադրողներ շատ եզան։ Գողօնն ան g ո լցին 
օր-ցերեկով, Դաշնակիցներուն Հսկող–Հակակշռող պաշտօնեաներուն աչքին 
առաք, և ան ոն g մ ե ղ ս ա կ g ո ւ թ ի ւ ն ո վ ը ( §\Q, )։ 

կեցցէ՛ գեր ման ա կան պողպատէ Մ 1 է ս է փ է ի < ս ր որ կը Հալի ոսկիի 
շողիւններուն առաք, ինչպէս սառոյցը արեւին տակ։ 

Ս՛եր ճամբորդ երեք գերմանները անցան Աիրքէճիի կայարանն ին սա– 
լօնՀն ուր թուրք պաշտօնեաները անոնց պայուսակները քննելէ յետոյ՝ ար– 
տօնատոմս փակցուցին անոնց վրայ, որով ազատ կրնային անցնիլ արտաքին 
դուռէն։ 

էնթասպան՝ որուն իբր թէ յանձնուած էր երեք զինւորներուն Հողը, 
ձեռացի նշաններով զանոնք իր ետեւէն տանելով, առաջնորդեց դէպի կառա– 
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շարը» ե. անոնց յատկացուելիք վա կոն է՛ն դուռը Հրելով բացաւ ու՛սերս մտա՛նէ 
Պոլսէքն Գերմանիա մեկնող Պալքանցու կիւն մէք Էյքն* 
Երեք զինւորները Հա՛նեցի՛ն իրե՛նց պայուսակները դրի՛" իրակալներուն 

վրա ի ու լայն շունչ մը քաշելով տեղաւոըուեցան երկուքը քով՛քովի* երբոր՛ 
դը իրենց գէմը։ , 

Մ էքերնին մէկը Հանեց իր դինւորի երկար տառատոկը ե մէքքի գօտին՝ 
միւսներուն գօտիին Հետ յանձնեց են թա ս պայ ին : 

էքն թաս պան քանի Ար բառ փոխանակեց երեք զթնւորնեբէքն մէկուն 
Հետ ու վաբ Ի$աւ– վակօնէքն, կորսուեցաւ դին ւորա կամններու բազմութեան 

կուտով լեցուեցաւ վակօնը ուրիշ գերման զինւորներով։ 
Ամանքն ալ մաքուր ածիլուած, անբեխ ան մօրուք, Դ[ի*ի մազն անգամ 

գրօ մեքենայով խուզուած՜, սիկարը բերանն ուն, Հետերնին մեծ՜ ու փոքր ծ՜անր 
տուփեր կամ պայուսակներ, Ըմպելիի շիշեր, թարմ ուտելիք, Հաց, պտուղ, 
ամ էքն բանէ 

Ժամը Տը ՛քառորդ կ՚անցնէր։ Հակակշռի պաշտօն եան վակօնէքն ներս 
մտաւ, անցագրերը Հաւաքեց, ու երբ կարգն եկաւ մեր ծանօթ երեք զինւոր– 
ներուն՝ խորՀրղաւոր թափանցող նայուած՜քով մը պա բուրեց ղանոնք։ Առաւ 
ամբողք անցագրերը գուբս ելաւ։ 

Վակօնին մէք ամեն էքն քիչ 30 Հոգի խտացեր Էին։ Ամէքնն ալ իրենց գուն– 
դին միանալու կամ արձակուրդի շրքանով մր իրենց տունը դառնալու թուղթ 
ունեցող գերման զինւոբներ Էխն։ 

կառախումբը բաղկացած Էր քսան վակօնէ ե իր ամբոզք բնակցութեան 
թիլԲ Հի*"Գ ^արիլՐՐ չէք անցնիր։ 

Մեկնումի վերքին սուէիչր չտրուած՜՝ անցագրերը վերա դարձուած էխն 
մի սնոյն պաշտօնէին ձեռքովր։ 

Վակօնին դրան մէք էքն՝ բարձր ձայնով կը կարդար անունները և կր 
յան ձնէր թուղթերը*— 

— fr ո՛ւն կ***9. Հ օ՚ֆ մ ա ն ո ւ ն տ Վ է ռն է՜ս**»։ 
Այս անունով կոչուող երեք գերման զինւորնեբր ձեռքերնին երկն g ու՝ 

ցին ո Լ առին իրենց թուղթը, թեթեակի շիկն ելով***։ 

րսւյց իՈ<եչ տարօրինակ գերմաններ* ոչ կը խօսին, ոչ կը խնդան***, կար
ծ՜էք ակռայի ցաւ ունին բերաններն ուն մէք, չեզունին բոն ուա ծ է * * * ։ 

Մեր ուշիմ ընթերցողները ճանչցան անշուշտ* գեր ման զինւոր ի 
անունին ու տարազին տակ՝ այն երեք Հայեբր, որոնց Հան դիպեց անք 3) է՛ 
րիաիէ փսղսցի ՀՏպտարանթն մէք» երբ իրենց քաղաքային Հագուստին վրայէքն 
գերման զինւորի տարազը կը Հագնէին նախորդ գիշերը։ 

Մենք զիրենք թողած էինք աՀաւոր վայրկեանի մր մէք, երր ոստիկան
ներուն սուլիւնովր թաղը ո աքի կ՚ելլէր» ե ամէքն սիրտ սարսափով լցուած 
կ՛ սպա սէր թէ թնչ է ըլլալու՝ Հետևանքը։ 

՛Ծպտարանին ճիշտ քսվի տունին տակր, նպարավաճառի մը խանութը 
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բացուած կողոպտուած տեսեր է եղեր ոստիկաններէն մէկը, և սուլիչր բեր՛ 
նին՝ թաղ/էն պաՀնորդր կր կանչէ եղեր։ 

Ա՚ինչե որ պահ՛նորդ» պա պան իր ճոկանովը սալայատակները թնդա՛ 
ցնելով մօտեցաւ, ոստիկաններուն ՝ մեր գեր ման ա տ ա ր ա զ Հայ պարոնները քա
ռորդ կամ կէս ժամու, ճամբորդութիւն մ՛րրած՛ էյն կ ե ան ք էն դ է սլ մ ա Հ, 
իրենց Հետ զի՛չերող Հէք կիներն ալ իրենց պէս...։ 

ՊաՀնորդին ներկայութիւնն ան Հրաժեշտ է եղեր՝ գիշերււսն խռովուած 
Հանդա րտութիւնր թաղին մէք կրկի՛ն ա արածելու Համար։ 

Կա ին ու սարսափ բ մեր ծպտեալներուն ւէնացեր էին աւելի։ 
Բայց չէ* որ դարերու փորձառութիւնն է ըսեր,—- > ՝ : Հ(ԱՀր քանզ ճմաՀը 

գէ՛ն է...յ>։ 

Գիշերն այդպէս անցեր էր, և Հիմա մեր երեք Հայ գերմանները 
Պալքանցուկի մէք դէոլփ սա Հման սուրալու վրայ են։ \0$՝Հ 

Ժամր ինն ո լկէս, թր՚ք՚թր՚ք* ռՐՐ"ՐԴ սուլիչ* ոլ- քաղաքակրթութեան 
գերման նժոլդը կր ֆրշայ արդէ՜ն...։ 

<ւԳերման գ-ք աղաքակիրթ նժոյգ» է չեմ րսեր։ Ան իր պողպատ 
սմրակներովր Հուր ու մոխիր կր տանէր ամէն ռազմաճակատի վրայ՝ քաղա
քակրթութեան շԱսքը լափելու, թաղելու... Համագերման մոլուցքով ։ 

(ՇաոքԱ,եակե(ի) ՏհԹՈԻՆԻ 

ա Ա Յ Ի ՚ Ս նԻ ԶԱՆ ԱԶԱ1» ԼՈՒՐԵՐ 
Տիկին Զ* Եսայիա" Պոլսէքն 14 Յունիս թուականով Պատուիրակու

թեան Հաղորդած է Հետեւեալ Հեռագիրր.— 

Կիէիկիոք կացութիւնը շատ սուր Հանգամանք առած է։ \»ախապէս 
գրաւուած դիրքերը պարպուտ ծ են։ քրիստոնեայ ժողովուրդը ե ֆրանսա
կան ոյժեր ր կեդրոնացուած են զաշտ ի երեք քաղաքներուն մէք։ Մ էրսխսր 
յարձակում կրեց թուրքերէն, որոնք ետ մզուեցան զրաՀաւորներու բացած 
կրակովր։ ՏարԱոնի Ամ երիկեան մի սիոն արութեան պետր առեւանգուած է 
իր կնոք Հետ։ Ամանոսի շրքանին .մէք կատարեալ Համաձայնութիւն կը 
տի րէ Հալերու և ֆրանսացիներու միք եւ, որոնք կը Տեսն պաշտպանողականի 
վրայ և ուր Հայկական ոլժեր կացութեան տէրն են։ կռիւը սկսած է Աաա
նայի շրքակայքր: Անկարելի է Համաձայնութեան գետին մը գտնել թուրքե
րու միքեւ։ Հայ ժոզովուրղին տրամազրութիւններր միշտ կռուելու կոզեն է, 
ե նախապէս պատաՀած ծանրակշիռ դէոյՔռՐՐ նկատի առնելով՝ երբէք Jnju 
ե վստաՀութիւն չունխն քէմալիսթներու վրայ։ կացութիւնը անել է» եթէ 
դաշնակից գրաւումը չշարունակուի։ fji-րիշ միքոցով կարելի չէ Հերաշխաւո՚ 
րել Կիէիկիոյ ապաՀովութիւնր։ 
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ա Հաւասար աղբիւրէ կը տեղականանք որ Հ. Հ* Պատուիրակութեան 
նախագաՀ Պ* fl» ԱՀարոնեան ի ճա մբոր ղութի ւնր ի Պուլոնեը, առիթ տուած 
է որ անիկա ունենայ խիստ շաՀեկան տեսակցութիւններ, դաշնակից սլե~ 
տութիւններու ականաւոր կարգ մը ներկայացուցիչներու Հետէ 

Այսսլկս Պ* ԱՀարոնեան մասնաւոր և երկար տեսակցութիւն մը ունե
ցած կ Պ՛ ՎՀՀսիդԿլոսի Հետ, և այղ տեսակցութեան րնթացքին յաջողած Է 
ապաՀովել անոր աջակցութիւնը, մեզ Համար խիստ կենսական կարգ մը 
իյեդիրներու մասին։ 

Պ* ԱՀարոնեան 
տեսակցած կ նոյնպէս, ի տա լիոյ արտաքին գործոց 

նորընտիր նախարար կոմս Տորսալի Հետ,\վ որ յալտնած է իրեն թէ իտալա՛ 
կան կառավարութիւն ր ցոյց տալու Համար իր Համակրական զգացումները 
Հայաստանի Հանրապետութեան Հանդէպ, Տրապիգոնի իտալական նախկին 
Հիւպատոս և. յայտնի Հայասէր գօմանտօր կօրինին նշանակած է, իտալա
կան դիւանագիտական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետութեան մօտ։ 

Պ՛ ԱՀարոնեան նոյնպէս խիստ մտերմական տեսակցութիւններ ունե
ցած է, պէլճիքական արտաքին գործոց նախարար Պ* Հիմանսի և Սնգլիոյ 
արտաքին գործոց նախարար Լորտ ^րրդբ^ի Հետ։ 

Պ* ԱՀարոնեանի կ՚րն կերան ար իր այս ճամբոր գութեան մէթ, պատուի
րակութեան ընդՀանուր քարտուղար Ա. Հանրմեան։ 

՜— լսենք թէ թուրքերու Հետ մինչև. Դաշնագրին ստորագրումը, — 
թերևս անկէ ալ անդթն — գործելու Համար, ա զգայթն Համագումարը բացար֊ 
ձակ փոքրամասնութիւնով նորո գեր է պատուիրակութեան կազմը։ Անդամ 
ըևտրուած են Հետևեալներր. Պ՝Պ* Պ°ղոս Ղյուպար, Գրիգոր Աթնապեան, Տօքթ* 
%էվրուզ և Լևոն Մկր ւոիչեան։ 

ԱՄԱՆՈՆԻ ԻՆՔՆԱԲԱՐՈՒԹԻՒՆՍ 

ձկիլիկիանի մէք կը կարդանք • — կր թուի թէ ՀետղՀետէ պիտի Հաս
տատուին Ամանոսի 2/,^ա^,/ք Հայկական ինքնավարութեան կամ Անկախու
թեան յայտարարութեան մասին Հբքոդ 1ոլրերը* 

Տէօրթ Եօլի մէք Հռչակուած է Հայկական ինքն ա վարութիւն, մինչև 
անգամ զրոյց կայ թէ Ա յասի նաւ աՀանգիստր Հայ ուժերու կողմէ գրաւուած է։ 

Շարժումը ծաւալած Րէէալ կը թուի ։ 

ՆՈՒէՐ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ 

Պաթումի Հայոց Ազգ. ]ԱորՀուրդը 200000 րուպլի նուիբած՝ է Հայաս
աանի պետական գրադարանին։ 

ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ 

Ուրախ ենք յայտնելու որ մեր տաղանդաւոր բանաստեղծը fh» Որբեր– 
եան, և էգիպտոսէն նոր տեղս Հասնող Տ°Ք1?՛ W * Աալբի «Վեր ա ծն ո ւն դն ին 
խոստացած են իրենց կանոնաւոր աշխատակցութիւնր։ 

ԱՆԹԵԼ ՃԵՈԱԳԻՐ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄՒՋ 

Երեւանի իտալական ներկայացուցիչը Երեւան ղրկած՝ է iô սնտուկ 
կազմածներ, Հիւաելու Համար ան օ՝ել Հեռագրի կալան մը։ 
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440 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

8ՈՒ8Ա1ԱՆԴե՝Ս ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷԶ 

Հայաստանի առեւտրա– արդիւևա-
րերա կան պալատը սկսած է ԳոՐ" 
Ծուած վաներու, ձեռագործակա՛ն 1ւ ուրիշ 
իրերու ցուցահանդէսի ՛նա իքն ական աշ~ 
խտտանքները, ս սլա տակ ունե՛նալով 
արտասահմանեն Հայաստա՛ն եկող ան– 
ձերու որոշ ծ՜անօթութիւն մը տալ 
անոնց մասի՛ն։ 

Պալատը պիտի կազմակերպէ ՛նաեւ 
դասախօսութիւններ, ուր մասնագէտ– 
սերը օտարներ ուն պիտի ծանօթացը– 
նեն Հա յաս տան ի բ՛նական Հար ստու
թիւն՛ն երր ե զա սոնք շա Հա գործ՛ելու 
միջոցները։ 

ՆՈՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 1ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷ՛Ջ 

«Հայաստա՛ն» ա՛նունով ՛նոր ընկե
րութիւն մը կազմուած՝ է Երեւանի 
մէ9, Ց—0 միլիոն ռուբլի դրամագլու
խով։ 

(Ընկերութիւ՛նր ՛նպատակ ու՛նի բա
՛նալու տպարա՛ն՛ներ* կազմարան ներ ե 
գրատուսներ։ 

ԼԱՅ ԶԻՆՒՈՐՆԵՐՈՒ ՌՈՃԻԿԸ 

Նախարարներու խորՀուրդբ Հաս
տատած է բանակի զի՛ն Լ ո ր՛ն եր ո ւ ե 
սպա՛ներու ամսակա՛ն՛ներու յաւելումի 
ցուցակը, որ գործադրութեա՛ն դրուած 
է Ա՛գրի լ 1էն Հետեւեալ կերպով* — 

Զխնւորներր կր ստանա՛ն 200—օ44 
րուպլի, կամաւոր զինւորները 000— 
յՕծՕ, ս ա Հ մանա պա Հ կամաւոր գի՛ն՛ 
ւռրներր (300—2100, իսկ ձիու Հա
մար ՏՕՕ րուպլի աւելի, սպաները 
6000, գօրավաբները 000։ Աստիճա– 
ւորներբ կը ստանան յաւելեալ ծ՛ախք 
ըստ իրենց վարած՜ պաշտօնի 000 
րոսպ^ յի՚եչեւ. 4600։ 

Պաշտօնական ճան ա պարՀ որ դու -
թեան պարագային զօր ականն երր բա
ցի զուտ ճանապա րՀածախսէչն » կբ 

ստանան նաեւ օրա պա Հի կ1 Հայաստա
նի սահմաններուն մէք, իրենց ամսա
կանի մէկ երեսուներորդի չափով* իսկ 
Հա ք աստ ան էն դուրս օՕ առ 100 աւելի։ 

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԿԸ ՉՏԱՐՈՒԻՆ 

Երեւանէն կը գրեն թէ Հայաստա
նի իսլամ Հպատակն երր օգտուելով 
քանի մը օրուան ներքին շփոթու– 
թիւններէքն Սուր մա լուի և Զանգիբա– 
սարի շրջաններուն մէք ուզեցին գր– 
լուխ բարձրացնել, բայց քաքարի բա
նակին և Դաշնակցական կամաւոր 
մարտիկներուն ուժերով խաղաղուե
ցան։ 

Դա ւա գրական ե ըմբոստացման 
շարժուններ կատարեց ին նաև Հայաս
տան ապաստանող Տենիքինեան զօր
քերու թափթփուքները և Ա՝ ա լական
ներ բ, որոնք նոյնպէս ՛ճնշուեցան և 
և արժանի պատիժը տնօրինուեցաւ 
ան մի քա պէս։ 

Հայ բանակը օրէ օր կը ստուա
րանա յ եւ կ՚ուժեղանայ։ Ա իա պետա
կան մտալնութեամբ (հուսերը Հետըզ– 
Հետէ կը Հեռացուին բանակէն եւ պե
տական Հանրաքին ՀիՏեա բութի ւսնե– 
րէքն։ Հայ լեզուի տիրապետութիւնը 

ՀետզՀետէ գրական աԸդէԱ-սքէ 4/? 
Հասնի։ 

ՊԱՐԵԻՈՐ ԱԶԳ 
d Juարա զան » երգիծաթերթին վար

չական գործերբ միաքն <լ Վերածբ– 
նունգնին յանձն ուած ըլլալով, անիկա 
ոչ մէկ կապակցութիւն ունի մեր 
թերթէն խմբագրական մարւաին Հետ։ 

ՄԵԶ մօտ նա մա/լներ ունին Օր* Ն՝ 
Մելիքեա%, 0/,. Հ. Տէ՚ւիրճեան, Պ՚Պ 
Վ* Դարակիւլեան, Գ* Հալէպլեան, 3՝ 
Աճառեան, Q}* Աղա զար եան։ 

Տ ն օ ր է ն – խմբա գիր ՛ ՏՕՔԹ. Լ– ՃԱՄՐԱՐՁՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial de « VERADZENOUNT» La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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Ul f o b SP IMb ՀԱՅ ՀԱՕՏԱՏՈԻԹԻԻՆ 
ՕԾԿԻէԱՐ ԵՒ ՀԱՄԲԱՐՋՈՒՄԵԱՆ ԸՆԿ. 

(200,000 ՖՐԱՆ-Բ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽՈՎ) 

Maison de Commerce Arménienne 

17 Rue de l'Echiquier Paris fÎ0 , m j) 

Teleph. Louvre tS—23 

Այս Հաստատութիւնը քաջալերուած իր գտած ընգունելութենէն քլ 
օժտուած՛ ՛նորա՛նոր ոյժերով ու փորձառու գործակցութեամբ, պատրաստ 
է կատարելու ամե՛ն կողմէ իրե՛ն եղած առեւտրական յանձ՛նարարութիւնն եր, 
խղճամիտ և փութկոտ գործունէութեամբ։ 

կը կատարէ յանձնարարութիւններ, ներածում, արտածում ե առեւ
տրական ամեն կարգի գործառնութիւն։ 

կր ղրկէ ՚նմոյշներ ու կր պատասխանէ առեւտրական Հարցերու։ 

Ընկերակցութեան դրամատուն՛ն է. 

Comptoir National d'Escompte de Paris 

Ղւկատի ունենալով իւր ո պա կան Հրապարակի արգի վիճակը, աո այժմ 
ո և է յա՛նձնարարութիւն չենք կատարեր առանց փոխարժէքը ստանալու։ 
Գործի Համար Փարիզ գալ ուզող մեր Հայրենակիցները լաւ ւԸԼ1այ "Ր Ա՛ն
դամ մը խորՀրղակցին մեզ Հետէ 

01'ԱԹԵՐԹ 

Հասցէ՝. KO Y AM ART, Imprimerie 
Kéchichian, Smyrne. 

M ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԱԾ £ 

ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆԻ 

Հայկակա՛ն ՛Սոր ճաշարանը։ 
Միշտ պատրաստ գոՀացնելու Հայ 
Հայրենակիցները, իր Համեղ ու նրբա
ճաշակ կերակուրներով։ Հասցէ՝ 

4 rue de la Tour d'Aiwergne. 
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ELYSIUM ART GAIXERY 
A. P R I V A T ) 

6. GJÏ. Qsé/i^^n^ ^ C ^ ^ z ^ 

Բարձրագոյն արժէքով կը գնէ առաջնակարգ Հնութիւններ (Antiquités)* 
գորգեղեն ք Tapis et Tapisseries), կերպաս (Etoffes anc*,), խեցեղէն (Faïences et 
Porcelaines)* գրագիր (Manuscrits), Ժ՛անրանկար (Miniatures), պատկեր (Tab
leaux,) և ամ£ն զարու գեղարուեստական առար կայն եր (Objets d'Art)* 

Ամէն լեզուով թղթակցութիւն ե վաճառման առաfարկ պէտք է ուղ՛ 
զուի՛ն աոԳ. ՓԱԹԱԲԱՆ CM. PATAPAN, Bureau d'achat, 23 rue Baiulin, 
PARIS IX ) ։ M â 

&ՐԱՆՔ0_ՀԱ6 ԸՆԿԵՐԱՒԿՑՈԻՔՔՓՒՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵԻ Հ Է Յ 

Վկա քուած՛ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր « Ա Կ Ն Ե Ր Wt* 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Clérv PARIS' 

|«ՎեՐ1ա1ՈԻ1Դ„ Ի ԳՐԱՏՈՒՆԸ 
«.Վերածնունդ՝» ի գրատան գործառնութիւններուն աւելի զարկ տալու, 

Համար խնգրեցինք մեր բարեկամ ե յայտնի գրագէտ Պ* Ջիթունիէքն որ ստան
ձնէ գրատան վարչութիւնը, ^Հայկական Գրատուն» Librairie Arménienne 
անունով։ 

Ուստի, ասկէ ետք ամէն յանձնարարութիւն պէտք է զրկել ուղղակի 
իր Հասցէին. 

Librairie Arménienne D. Tchitouny, Rue Riboutté Paris (99) 
Գրատունս, ըստ առաջնոյն, պիտի Հայթայթէ Հայերէն և օտար լեզու

ներով Հրատարակուած ո եւ է գիրք» ԷՐագէր* սլարրերաթեբթ, քարտէս, միւ– 
զիքի նօթս/ներ, քարթ-բօստալ, թեբթերու բաժանորդագրութիւն ե սայլն։ 

Պատասխանի Համար ներփակել մգկ ֆրանքր նամակադրո՛շմ։ 
Աժէն ապսպրանքի Հետ պէտք է զրկել փոխարժէքը, Տնացորղ Հաշխ 

ւը կը գանձուի contre-remboursement ով։ 

Fonds A.R.A.M
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Վ ԵՐ Ա ԾՆՈՒՆԴ 
կը Հրա ut արա կուի ամ էքն շաբաթ 

Բաժանորդագինն Է ամէն երկրի Համար տարեկան 60 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար Ց տոլար 

I ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ || | 

Գրամ, նամակ և ամէն գրութիւն ղրկել Տնօրէնի Հասցէին 

ùr. LEON ոձաՐճաւօՀյա^ 
16, Bd. Saint Denis 16 

ԱՆԳԼԻԱ ԳԱ8ՈՂ.ՆԵՐՈՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Առանց լեզուն գիտնալու, առանց բարքերր ճանչնալու օտար երկիր 
մր երթալ, ու Հոն ոչ մէկ ծ՜անօթ ունենալով ղժրաիւտ ԸԷԼաԼՐ դիտեն ամէքն 
անոնք, որոնք այս պարագաներու տակ գտնուած են։ Բայց Լոնտոնի մէք 
մարդ դժրաիյտ }ԸԱար* եթէ ժ՝իտքը պաՀԷ Հետեւեալ Հասցէն* 

Sempacl Kesedjian 6 Archer Street Picadilli, W. 1, 

Պ* Սմբատ ՛Բէսէճեան ունի Հայկական ճաշարան մր, ուր կր դո Հա՛ 
ցրնէ ամեն էն փափկաճա շ ակներն անգամ, իր խնամո ւած իսոՀանոցով ու արե
ւելեան եւ եւրոպական կերակուրներով։ Պ ՛Բէսէճեան պատրաստ է տալու 
ամէքն կարգի դիւրութիւն, իրեն դիմող Հայրենակիցներուն։ Աւստի Լոնտոն 
գացող ամ էքն Հայ թող դիմէ Պ» Սմբատ ՚Բէսէճեանին։ 

.ՀԿռաադդ ՏՊԱՐԱՆ 
ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ ԵՒ ԳՈՐԾԻ՚ԲՆԵՐՈՎ 

|ք Ի ՎԻՃԱԿԻ է ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ 

ՍեԻ ԵՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ 

Գրքեր, ս{Բ0շ1"֊րնեբ, թերթեր, քարտէսներ, նամակագլուխ, դրքա՛ 
բերական, ստացագիր,^Հաշուեցոյց, այցաքարտ, առևտրական թուղթեր, 
մաՀազդներ և Հարսանեկան Հրաւիրագիրներ, տետրակներ, պա Հար ան ծա* 
նուցագրեր են» են*. 

Ար տա սա հմանէն եղածյ անձնարարութիւններ կ՝րն դո լնուին։ էքնամուած 
աշխատութիւն, դիւրամատչելի դիներ, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 
գործառնութիւն։ Ա և է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի լանձնելէ առաք 
բադդատել մեր աշխատանքին և գին եր ուն Հետ։ 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

• Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ֊ԲԱՂԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ ք–՛ ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ 28 *7 ՅՈՒԼԻՍ 1920 

Խ Ս ՝ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն 

Գ Ո Ր Տ Ե Ր Ը Կ Ը Կ Ր Կ Ռ Ա Ն 

\ 

Պարբերաբար տարի՛ն մէկ անգամ, Հրաժարական տալու, յետոյ ետ առ– 
նե/ոլ. սովորութիւնը, սեգի կուգայ թէ Նորին Վսեմութիւն Ագգային Պատ
ուիրակութեան նախագահին մօտ, ունակութեան մը ձեւը կ՚ստանս 

Նորին վսեմութիւնը կամ կը Հրաժարի ե կամ չ Հրաժարիր, կաժ յոգ
նած է ե կամ յոգնած չէ։ Նորին վսեմութիւնը չենք կարծեր որ, մեր ազ
գային 

ղատի այս ամենէ տառասլոտ վայրկեանին սիրտ ունենայ, ԵգիոԼ տո– _ձձ— -յ, պթ%— 

սէն մինչեւ Պօլիս սրտերը թունգ Հանելու և Վոսփորէն մինչեւ Զակագիկ 
ան Հուն երախտապարտութեան և անխախտ վսաաՀութեան Հաւաստիքներ 
Հաւաքելու։ 

ՆնորՀաւորելի է որ, րստ սովորութեան Նորին վսեմութիւնր իր Հը– 
րաժարականր շուտ մը ետ առաւ, եթէ ոչ ինչպէս կր թելադրէր Եգիպտոսի 
թերթ մր, «Հեռադիրներ պիտի տեղային ֆարիդ, Հայութեան ամէն կեդրոննե
րէն և Հատուածներէն»՝ որպէսզի մեծանուն նախագաՀր և անդասները ետ 
առնեն իրենց Հրաժարականները։» 

Ետ առին, կը յուսանք թէ Հիմա քիչ մը պիտի Հանդարտի գորտերու 
կրկոոցր, Ա մեզ Հանգիստ պիտի ձգեն։ 
Igr Երր այդ կրկոոցը Նկոսի ափերէն կուգայ, երրէք չենք զարմանար, 
միջավայրին արտադրութիւնն է, կ՚ըսեն թէ Հոն ճախճախուտներ շատ կան։ 

Բայց ի՛նչ ըսել, Պօլսոյ տարագիր և Հերոսացած՝ Պատրիարքին, երր 
Պօլսոյ Ազգային Երեսփոխանական ժողովին րեմէն կր յայսնուի իրր ամենէն 
վատթար provocateur մր, երր կը յայտարարէ թէ, Պօզոս Նուպարի նա– 
խագաՀած պատուիրակութիւնն է որ պաՀանքեց այդ նաՀանղները, ե ոչ թէ 
«Երեւանի Հանրապետութիւնը»։ 
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9 
Ա՞յս է Սրբազան, Եվրոպայի ձեր երկարատեւ թափառումներու շբր– 

քանին իւր 
ացուցած և Պ°լիս տարած՛ չնաշխարհիկ պատգամը։ ՛հեռ Պադտա– 

տԻ &nLL անասէատներու մէ՞ք էիք LUJU ատեն, երբ այգ պատանք ագիրր միա
սին ստորագրեցին ԱՀարոնեան և Նուպար* երբ Հանրապետութեան պատուի՛ 
րակութիւնր իրեն մատչելի ոչ մէկ առիթ փախցուց, ամբողք միացեալ Հա
յաստանի դատը պա չտպան ելու Համար։ Եթէ Փարիզի կամ Լոնտոնի մէք չը 
1սռցիք» գոնէ լբագիրներու մ՞էք ալ չկարդացիք թրքական դաշնագիրր, 
որուն մէք տէրութիւններր, ձեր առն ուա զն տդայամտօրէն «Երեւանի Հան
րապետութիւն)) կոչածը, իրաւապէս Հայկական անկախ պետութիւն %կը 
ճանՀնային, և Հոն կը գծ՜էին այղ պետութեան սաՀմաններր, որ դուք բաժ
նել և նորէն վերակենդանացնել կուղէք,^ անքատ Հայաստանի Հին, բորբո
սած մտաքնութիւնր։ 

՝Հյ§4 Ա բբա՝ դան, երբ այդքան թեթեւօր^ն կր խօսէիք «Երեւանի) Հայ Հան
րապետութեան վրայ, չենք գիտեր, ձեր վեղար ր չկարմրեց աւ, ալս մի– 
քոցթն ամբողք Հայութեան կեանքի և անկախութեան Համար՝ այնտեղ Հագար
ներով ինկող Հայ առիւծներու արեան ցոլքերովը։ 

Եթէ դեռ չ սորվեցաք, լաւ դիտցէք ե դրոշմեցէք ձեր և ձեր ժողո
վուրդի մտքին մէք սա արեւափայլ ճշմարտութիւնը, որ առանց Հայաստանի 
Հանրապետութեան կորած է ամբողք Հայկական դատը։ Արնի
կա է մինակ, որ տեւական կր դարձնէ մեր գոյութիւնր, և տեղ մը կ՛ա պա -
Հ՛ովէ մեզի աղատ արեւի աակ, թէ անիկա է, որ պատկառանք կ՚ազդէ մեր 
բազմաթիւ թշնամիներուն, եւ յարգանք մեր «բարեկամներուն)), որպէսդի 
ուզած չուզած՜ ճանչնան, մեր ձեռքով և արիւնով նոլիրա դո բծուած ան– 
կախութիւնր։ Արնիկա այսօր իր մէք կը Համախմբէ վերապրող թրքաՀայ աս– 
տանցիին մեծամասնութիւնր, անոր, այսինքն ամբողք Հայաստանին 
բանա1լն է որ ուշ կամ կանուխ, թերեւս մօտաւոր ապագայ թե պիտի գրաւէ 
մայր Հայրենիքէն դաշնադրով ձեզի ձգուած մասերը։ Սխալ է ձեր բռնած 
ճամբան, ձեզի և. մեղի պէսներուն անկ է նախապէս խաչաէլնքել և ՐԱեէ 
ձՏէբ ուդղեա գճանապարՀս իմ...» և ետ դաոնալ ղէսէի ոլ՜ՂԻՂ ճամբան։ Յե– 
աոյ խրատել Հայ ժողովուրդը որ չմոլորին, գուրգուրան իրենց Հաստատուած 
Հերոսական Հանրապետութեան վրայ, ղօրացնեն, ուժեղացնեն, աւիւն, կեանք 
ներարկեն անոր արիւնող երակներուն)), թէ անիկա է միակ Հայաստանի 
անկախ կառավա բութիւն ր, պէտք է, թրքաՀայ ր իբր ծառայ, իբր աէր անոր 
Հետ միասին քալէ և րն գունակ դարձնէ զայն, մեր ամբոզք ական երկրի գը– 
րաւու մին ։ ՀՀգ 

Զեր պարտականութիւնն է Հասկցնել թէ երկու Հայաստան գոյութիւն 
չունի և չկրնար ունենալ, թէ անիկա անբաժանելի է, մէկ է ամէնուն Ա Հա
մար։ Թէ անոր անունը «Երեւան» չէ, այլ Հայասաանի Հանրապետութիւն։ 

Եթէ այս չէք կրնար րնել, գոնէ տարրական առաքինութիւնր ունե
ցէք լսելու։ Աւետարանի բարի սերմնացանը եղէք, որոմ ցանողներ արդէն 
շատ ունինք։ 
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Դ Ի Ա Կ ՛ ՛ Ը 
<i Հա մա գումար» պիտ ակր կրոդ փա րի գա Հայ թագակա՛ն խորՀուրգը, 

ամիսներ տեւող ճգնարան երկունքէ մր վեր^յ վերջապէս ծնաւ նոր երեւոյթ 
մը, որր կը սիրեն ՛սորէն» ազգային պատուիրակութիւն անունով JnPn$p2.aL։ 

Երր Յիսուս մանուկը ծնաւ, աստղ մը փայլեցաւ ԲեթղեՀեմի Հորիզո
նին վրա լ։ Մենք ափսոս որ ա/ս առթիւ Հայաստանի մթագնած՛ երէլնքին վը՛ 
Ը ա յ ՛ iuitutt վխսանք ո զքունել այդպիսի լուսայեղ օդերեւոյթ մր, որովՀետե 
մանուկը մեռած ծնաւ։ 

Այս դիակէն առֆեւ, ողրալոԼ ոչ պէտք ուն ինք, ե ոչ ալ անոր տալու 
ազգային k սուգի մը Հանգամանքը, քանի որ անիկա մեր ծոցէն բղխած՛ Հա
րազատ, բնականոն ծնունդ մը չէ։ւ 

բնականոն ծնունդ մը չէ, բ ա յ ց ախտավարակ երեւոյթ մըն է, որուն 
վրայ կ՛արժէ երկու խօսքով անդրադառնալ։ ւ՝[Հ 

ա Անցեալ տարուան Համագումարր — որուն պատմութիւն ր դեռ վ շատ 
թարմ է մտքերու մէ£—առ Հասարակ Հայկական ամէն կեդրոններու եւ 
Հատուածներու մէֆ արթնցուցած էր խսր ղժգոՀութիւն, այն պարզ պատ՛ 
ճառով որ, անիկա կազմուած էր մեծ ա մա սն արա ր, Հոսկէ Հոնկէ Ժողվուած 
նշանակովի անդասներով, եւ ոչ թէ Հայ ժողովուրդին քուէովը, որուն 
անունով Հաւաքուած՛ էխն Հոն, որոշումներ տալու իրեն Համար գոյութեան 
Հարց եզող կենսական ինդիրներու Հուր^յ 

Ա յն ատե՚ններ ժամանակին փափկութիւնը ե վայ րկե աններ ու թան
կա րժ էք նշանակութիւնր, ըմրռնած էր Հայ ժողովրդի իմաստութիւնը նոյնիսկ 
•րնս/զգօրցն, շատ յառաֆ տարած չէր իր ղժգոՀութիւնբ, լռած՝ եւ սպասած 

JnJut ռԼՔ կամ յաֆող արդիւնք մր իր ղատի պաշտպանութիւնր րո
տան ձնողն եր ու կարողութենէն և իմաստութենէքն։ 

Այսօր տարի մր վերֆ, յայտնի եղաւ որ այդ «.իմաստութիւնն» ինչ 
սլիսի անելի մր առաջնորդեց մեզ։ 

ինքնին ապօրէն եղող անցեալ տարուան Համագումարը, ֊ որ բաղկա
ցած էր oit Հոգիէ, բնտրած էր ազգային պատուիրակութիւնը, եւ Հանգիստ– 
ւորապէս որոշում տուած էր, որ ազգին Համար կենսական եղող խնդիրները 
կրնային միայն լուծուիլ, Համագումարի ներկայ թուէն մէկ ձայնի առաւե
լութիւնով։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան տէրութիւնն եր ու կողմէ պաշտօնա
կան ճանաչումովը, տրամաբանօրէն ՛գոյութեան իրաւունքը կը կորսնցնէր 
«Հա մա գումարեր։ Բայց փաշայի պատուիրակութեան անդասներու պետական 
իմաստութիւնը, իրենց կր թելադրէր նորէն, որ երկրորդ անգամ, նիստի Հը– 
րաւիրէր Համագումարր։ 

Շատ մը կեդրոններու պատուիրա1լներր, երբ պատճառաբանեցին այդ
պիսի ժողովի մը անիմաստ ՐԱալը ե Հրաւէրին չՀամակերպեցան, պատուի
րակութեան կողմէԱ Հրաժարած նկատուեցան։ Այս 24 (Հն 7 Հոգի ես չմաս– 
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նա կցեց ան (( Հ ա մա գո ւմ ա ր )) ին, առանց պատճառաբանութեան /լա J Հրաժարա
կան աուած՛ ԸԱաԼու։ 

Նորին վսեմութիւնը երբ բարեհաճեցաւ իր Հրաժարականը ետ առնե
լու, ն՛որ ազգային պատուիրակութիւնր— որ իբր թէ պաշտօն պիտի ունե
նաք մինչեւ թրքական դաշնագրին ստորագրումր—րնտրուեցաւ, Հոսկէ Հոնկէ 
դժուարաւ ժողվուած 17 անդասներով, որոնցմէ 10ը մասնակցած են քուէար
կութեան։ 

Նոր պատուիրակութեան անդամներին ամ են էն շատ քուէ ստացողը 
եդած է Նորին Վսեմութիւնը որ Հազիւ 12 քուէ ունեցած է։ Որով եթէնոքն– 
իսկ վայրկեան մը րն դունին ք, որ ալս տարուան Համագումարին 24 անդամ՛ 
ներէ բաղկացած բԱաԼԲ օրինական է, Պ» Պօղոս Նուպար ստացած անգամ 
չէ, նախորդ Համագումարէն ըստ օրինի որոշուած կէսքքն մէկ աւելի ի քու^ն։ 

ԱՀաւասիկ թէ ինչո՞ւ այս խեղճ նորածինր, ապօրծին դիակ մրն է։ 

ԵՐ ԵԻԱՆԵԱ1 ԼՈՒՐԵՐ 

— Մայիս 28ի տօնախմբութիւններու Համար Հայաստանի կառավարու
թիւնը մէկ միլիոն րուպլիի գումար մր յատկացուած է։ 

\ 
— Աշխատսյնքի նախարարր նախարարներու խորՀրգին մէք օրինագիծ 

մը ներկայացուցած է դիւղացիական ե բանւո ր ա կան միութիւններու գոր– 
ծունէութեան ընդլայնման նպաստելու Համար 600,000 րուպլիի վարկ մր 
բանալու մասին։ 

,.'— Հայերու մէք առևտրական գիտութիւնն եր տարածող կովկասեան 
բնկ*ր Երևանի մէք բացած՛ է Հաշուապական ղասրնթացքներ, , որուն կից 
պիտի րլլան նաև դասընթացքներ կիներու Համար։ 

— Հա լաստանի կառա վա բութի էնը մէկ միլիոն Րուս[էիի ՎաԼ1հ. Բա~ 
ցած է Հայաստանի մէք բանւորներու յատուկ գրադարան մը Հիմնելու Համար։ 

— JO նամատարութեան նախարարութիւնը որոշած է Թիֆէիոի ՐՈԷՈՐ 
որբանոցները Երևւան փոխադրել։ Ա յ դ նպատակով Ե լ և մտ ա կան նախարարու
թեան աոքև խնդիր յարուցուած է ՜4 միլիոն րուպլիի գումար մը բաց թողնե
լու մասին* 

— Թիֆլիսի ս^էք պիտի տօնուի վաստակաւոր ուսուցիչ Աթ* հքնկոյեաևի 
գրական մանկավարժական 26 ամեալ յոբելեանը։ Այս աոթիւ յարգելի յոբել
եանին եղած՜ է 10300 րուպլիի նուէր մր զ ան ա ղան Հաս տատ ութի ւններու, 
դպրոցներու և քաղաքային վարչութիւններու կողմէ։ Ասկէ զատ Հայաստանի 
Հանրապետութեան լուսաւորութեան նախարաբութիւնընուիրած՝ է 20,000 
ըուպլի 

9-
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.csuehïi ՍԻՐ Ե Ր Գ 

Լո՜յս իրիկուն* եարրս ցորե՛ն Հկր ո անէ, 

Իր ճակաաին Հա մրոյ ր է շողն արևուն. 

Կր սարսրոան ինկող ա մէն ցորենէ 

Սև րսա ինքն երր ճմլրւած Հողերուն։ 

Ես կր աեսնեմ անոր Հասա կր ղաշաին 

Սաուերներո՛ւն բար ա ի ի սլէս իւառԱրւպՆ, 

Աս աղերն անոյշ Համբոյրներով կր հաիՒին, 

Լո՛յս իրիկունն է վարդերով կատարուած։ 

Մէ$_քի գօաին, նախշուն կարմիր ու ոսկի, 

Ո՞վ լեցուց որ չի սլարսլրւիր ցանելով, 

՛ճրագիս արևն անոր Համար կր ծագի, 

Ես աղբիւրէն եկայ սրաի" հարաւով»** 

Եարրս կարիճ սչիաի ղառնայ քաղելու 

Կարմիր Հասկերն երիաասարղ իր սիրոյն, 

Եարրս գիաէ որ հոցին մէ£ Հերկերու 

Արևն աշնան կր իյաոսրւի սերմերուն։ 

՛հեռ կր ցանէ, ասազերուն շափ կր ցանէ, 

Եարիս գօաին կարծես Ասա ուա b է կսալեր, 

Իմճրրագիս արևին ղէմ կր ցանէ,յ 

Ես իր ղարձին դեռ կր սսլասեմ անՀամբեր։ 

Պիաի դա ռն այ կարօաէն սիր ար դին ո՛ վ 

Իմ ծոցիս մէ2_ գարունրս աա՜ք առնելու, 

Եւ Հողին սլէս որ կ րլ/այ մէ՝ կ ցորենով 

ք՝՛եnîfiiաւորուահ, իր Համբոյրքս արևու, 

Վաղր, կարմիր և օրՀնաբեր Հունձքերուն, 

Ես սլիա՝ րզգամ իմ եարիս ոյժր բոլոր, 

Եւ գրկի" "՞էէ* առնելով թեղն Հաս կեր ուն 

Պիաի ժսլաի՛՛մ գերանղւորիս աարվւաւոր.,. 

Սեւ րսաինքներր Հողերուն ճմլրւած 

Կր սարսրոան ամեն ինկող ցորենէ, 

Մէնքե գօաին իմ ձեռքովս եմ լեցուցած, 

Լոկս իրիկուն, եարրս ցորեն կր ցանէ, 

Իմ սիրականն ասաղերուն չ ա փ կր ցանէ՜*.*։ 

(Ցորենի Եր գ եր) ԱՐՍԷ-Ն-նՐԿԱԹ 
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Կ00ՊԷՐԱ8ՒԱ*ն ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ * 
իբրեւ. կազմակերպուած ընկերութիւն մեծապէս նպաստում է ժողո

վրդի անտեսական կեանքի րարելաւմանր։ կառավարութեան և Ամերիկեան 
նպաստամատոյց կօմիտէի յանձնարարութեամբ ե օժանդակութեամբ կօօպէ՛ 
բա ցիան իր վրայ է վերցնում նիւթերի Հայթայթման ե բաշխման զործր։ 

Հայկական նորակազմ բանակը նոյնպէս մեծապէս օգտւում է կօօպէ– 
րացիայի օժանդակութիւնից, ուտեստեղենի և Հագուստեղէնի Հայթայթման 
գործում։ կօօպէրացիան նաեւ օգնութեան– է Հասնում րազմաՀազար գազ՛ 
թականութեանր։ 

Օսան գործունէութեան շնորՀիւ է, որ կօօպէրացիան Հայկական 
կեանքում դառնում է ամենասիրւած կազմակերպութիւնը, վայելելով կա
ռավարութեան ե ժոզովրզա (լան լայն խաւերի վստաՀութիւևն ու Համակրանքր։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան ծագման օրից, կօօպէրացիան դառ
նում է նրա յենարանը տնտեսական կեանքում։ Տնտեսական ամեն մի խրն– 
դիր վճռւումէ կօօպէրացիայի գործօն մասնակցութեամբ։ Նա ունի իր պատ
ուաւոր տեգը ե Հեզինակաւոր ձայնբ երկրի տնտեսական ինղիրների վճռման 
դէպքերում։ կօօպէրացիայի գաղափարը այն աստիճան ժողովրդականացած 
է» որ դժուար է երեւակայել Հայ աս տան ր առանց կօօպէրացիայի։ 

Կ00ՊԷՐԱՑԻԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Երր 191 ա շն ան ր տաճի1լները դատարկում են նաիւկին (հո LU ա Հայաս
տան ի գաւառները և ժողովուրդր վերադառնալով իր Հայրենիքս՝ սկսւում է 
մի տենդային շինարար աշխատանք, կօօպէրացիայի Համար նոյնպէմ վե
րածնունդի շրջանն է սկսւում։ Մխսէ 101 Տի ամառը Հազիւ &0ի Հափ սպա
ռողական րն կերութիւնն եր էխն գործում, նոյն թ լականի աշնանր նորից վե
րա րացւում են Հին րն կերութիւնն եր ի g շատերը, որոնց թիլՐ անցնում է 
երկու Հարիւրից։ Արդի կօօպ. ընկերութիւնն երր երկրի մասերում դասաւոր– 
ւած են աւսաէս* 

Երեւանի գաւառ 36 Ղյոր-Բալազէգի գաւառ 16 

կչմիածնի 1 34 ԴիլԻէանի <ւ 3 
Աուրմալուի « 7 կա զախ ի <ւ Օ 
Գա րա լա դե ազի ղ 3 Փումրակի a 6 
Ալէքսանղրոպոլի « 60 ՛Հարսի շրֆան • 

ա ւ 
Լոռու ղ 42 Զանգեզուրի 3 

Ըն գա մենը 303 ընկերութիւնն եր։ 
Գոյութիւն ունին նաեւ շրջանային միութիւններ՝ Ալէքսանղրոպոլի 

Նիրակ միութիւն, Նոր Բալազէղի ե Լոռւայ միութիւնները։ 

Հայաստանի բոլոր կօօպերաաիւ ընկերութիւնները իրենց միութիւն– 
ներով խմրւած են Հայաստանի կօօպերատիւների միութեան՝ ճՀայկօպնին 
չու֊րչը։ 
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Գոյութիւն ունեցող վիճակագրակա՛ն աւեալների Հիմա՛ն վրայ կարելի 
է տալ րնդՀանուր ձեւով մի քա՛նի տեղեկութիւ՛ն՛ն եր այղ ընկերութիւնների 
անդատների թւի> շրքան ասութեան և. Հի Տնակա՛ն դրամագլուխի մասի՛ն։ 

Ըստ վերքի՛ն աւեալների այդ 203 ս սլա ռո զական ընկերութիւկներր ու՛ 
նին մօտ 00 Հագար ան դա մ՛րն տանիք 1,800,000 րպ» բաժնեգումար 660,000 
ռսլ. սլաՀեստի. դրամագլուխ և ունեցել են 1010 թ. առաքին կիսամեակում 76 
միլիոն ռուսլլի շրքան ա ռութիւն։ 

ՀԱՅ՚ԿՕՊ»— 1010 թ. Յուլիսի 1՚ի Հայաստանի կօօպերաաիւ րնկերու՛ 
թիւն և միութիւնների ներկայացուցչական Համա գումարում նախկին Երե՛ 
ւանեան նաՀանգական միութիւնը յայտարարւեց Հանուր Հայաստանի կօօպէ՛ 
րատէւների միութիւն «Հայ-կօպն ան ւան տակ, որը իր վրայ վերցրեց Հա՜ 
յաստանի կօօպերաաիւ շարժման ղեկավարութիւն ր։ <լ Հայ՚կօպ ձին անցան 
Երեւանեան նա Հանգական միութեան շարժական և ան շարժ ՀլայքՐ։ պա
հեստներն ու դրամագլուխը։ 

«Հայ՚կօպնին անդամագրւած են շրքանալին միութիւնները և ան Հա տ 
կօօպէրատիւներ այն վայրերից ուր դեռ գոյ ութիւն չունին շրքանային միու՛ 
թիւններ, նաեւ մի քանի վարկային և արդիւնաբեր ական կօօպ. րնկերու՛ 
թիւններ, որ գործում են Հայաստանո ւմ։ 

«Հայ՚կօպծը ունի Հինէլ բաժանմունք՝, J. Առեւտրական, 2+ Արղիւնա֊ 
բերական 3. կ ո ւլտ ո ւ ր ա կան - Հ ր ա Հ ան գչ ա կան ՚ Հ ր ա տ ա ր ա կչա կան, 4, Ֆինանսա
կան և. 6» Րաղխման։ Ունի իր կօօպերաաիւ օրգանը՝ «Հայաստանի կօօպէ՛ 
րաց իա)) անունով։ 

Նախկին Երեւանեան նա Հան գի կօօպ. միութիւնր, ներկայիս «՚Հայ՚կօպֆր 
ՀիՏնուելԷ 1017 թ. Մարտին։ Մինչեւ 1016 թ. Յունւար ունեցել Է 213 ան՛ 
դամ կօօպերատիւներ ե 3 ու կէս միլիոն ր՛գ* շրքտնառութիւն։ 1018 թ* 
Հայաստանի ամենակրիտիկ շր քանում ունեցել է սկզբում 213 անգամ, որոնց 
թիւր տաճկական արշաւանքի շնորՀիւ ՅՕի, և տարւայ վերքը նորից բարձ
րացել 100ի։ Շրքանառութեան գումարն է 32,242,303րպ. 60 կպ. իսկ 1910թ. 

փառ. 1 Նոյեմբերի շրք տնառութեան գումարը Հասնում է 130,017,180 րպ. 
70 կպ՝ դրա մէք չէ Հաշւած արդիւնաբերական բաժնի և վերջին երկու ամիս
ների շրքանառութիւնն երր որբ եթէ գումարելու լինենք նախկին ամիսների 
գումարի Հետ կ՚ստացւի մօտ 200 միլիոն րուպլու շրքան առութինն 1910 թ. 
րն թաց քում։ 

« Հայ • կօ պնր դեռ 1018 թ. սկսած՝ առանձին ուշադրնւթիւն է դարձնում 
սեփական արդիւնաբերութեան վրայ։ Ունի կօշիկի (Հասարակ ժողովրդական) 
արՀեստանոց, որ ամսական մի քանի Հագար դոյդ կ°շիկ է պատրաստում 
կօօպերատիւների ե ՜կառավարութեան Համար։ Ունի պաՀածոների ^COUSeiTC^ 
գործարան, որ պատրաստում է բադմաթիւ տեսակի պաՀածոներ եւ սննդա
տու քաղցրաւենիներ։ 1018ին ունեցել է 600,000 ոպլ. արժողութեամբ պա
Հածոներ, իսկ 101Օին մեծ չափով զարդացոել է արդիւնաբերական ճիւղը, 
առաք բերենք թւերը։ Անցեալ Նոյեմբերի 1ին արդին պատրաստ էր վաճառ
ման Համար, պա Հես տներ ում էր գտնւում 40,000 քիլօ լօլիկ, 12,000 քիլօ 
մսի պաՀածոյ, 4000 քլ. մրգի պաՀածոյ, 6000 քէ խաղողի ռուփ, 6000 քլ. 
^ՈԻն՛ (C"k.nJ& ել ալիւրէ շինած) եւ բանջարեղէնի պաՀածոներ 26000 քիլօ։ 

(Վերքր յաք որդով) 
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Ձորեքշարթի Յուսիս 23-ին «Salle de la Société de Géographie de Paris* 
սրա Հին մէ£ Հայկական ղատի ֆերմ պաշտպան ե Ներակուտա կան Վիքթօր 
Պէռար, ուն1լնդիրնեբու խուռն բազմութեան մր առֆեւ բանախօսեց, նիւթ 
ունենալով «Ֆրանս այ ի Պ արտականութիւններր Արեւելքի մէ$ն։ 

կր նախագաՀէր Dlipleix Comité-/* ան զա մ կապրիէլ Պի՚-վալօ։ 
Հաւատարիմ են ալով իր բնտրած նիւթին, բանախօսը նախ պատմա

կանը ըրաւ 3) ր ան սայի 2 գարերէ ի վեր Արեւելքի մէֆ ունեցած քաղաքա
կանութեան, քաղաքականութիւն՝ որ բացարձակապէս արգասաբեր է եղած 
Ֆրանսական ժողովրդի բարոյական ու նիւթական շաՀերուն։ %ա իր Համո
զիչ շեշտին Հետ միասին բերաւ պատմական արժէք ներկայացնող շարք մը 
վկա j ութի ւններ ու փաստաթղթեր որով ապացուցեց թէ՝ Ֆրանսան մէկ գարէ 
ի վեր Պարսկաստանէն սկսեալ ժինչեւ Վոսփորի ափերը իր վարած՝ խելացի 
քաղաքականութեան շնորՀիւ, կրցած՜ է ձեռք բեր ել այն մեծ– Հ ա մա կր ան ք ր 
Արեւելքի մէֆ որ Հակառակ իր թշնամիներուն գործ գրած ներելի՜ ե աններելի 
միջոցներուն, Արեւելքի գրեթէ բոլոր ժողովուրդները տակաւին փարած են 

՝ ֆրանսասէր քաղաքականութեան։ 

Բանախօսը բացատրեց թէ ինչպէս վերջին զարու բնթացքխն Զ) ր ան
սան Արեւելք ուղարկած իր քաղաքական ու կրօնական առաքելութիլենե
րով» կարողացեր էր կրթական ու կրօնական ե բարեգործական զանազան 
կարգի Հաստատութիւններով, արեւելեան խաւար երկիրների մէ£ քաղաքա
կրթութեան առա^նորդբ Հանդիսանալ։ Այդ ԳՈՐ°՝Ր ԳԼոլ-1ս Հասել ե այղքան 
աչքի ըն1լնող տեղ գրաւելու Համար, Ֆր անսան բարոյական զոՀողութիւններու 
Հետ միասին, տրամադրած է նաեւ նիւթական աՀա գիս զոՀոզութիւններ, 
ե ստացեր է Համապատասխան օգուտներ Ա անխախտ պաՀեր իր ա գդեց ո ւ 
թըմսը Արեւելքի մէի J fH ! p 

, Համա շխ ար Հային պատերազմր սակայն Հի ենայ ատակ կ՛ոնէ 2 գարու 
ալդ աշխատանքր։ Ֆրանսական փոքրէ^է գաղութներբ ցիրուցան ՐԱալէ 
յետոյ գրեթէ կ՛ան Հետանան, իսկ կրթական t կրօնական ու բարեգործական 
Հաստատութիւններբ կործանւած ու աւերա1լներու են վերածւած թշնամի 
տարրերու կողմէ։ 

Բանախօսը օրինակ բերելով Թուրքիան, կ՚ապացուցանէ ֆրանսական 
կառավարութեան կատարած քննութիւնն երի ւն ե քաղած տեղեկութիւնե
րուն վրայ, որ նախ քան պատերազմը, Թուըքիոյ մէֆ գտնլոզ ֆրանսական 
Բոլոր ղոԼրոց» որբանոց և եկեցեՔիներ^ն ո՛չ մէկը կանգուն է սնաց ած։ 

Զինադադարը երկու տարիէ ի վեր գոյութիւն ունի։ Ֆրանսական խոր– 
Հրղարանը Հարիւր միլիոններով պիւտճէ քուէարկած՝ է զանագան նպա
տակներով տեղի ու անտեղի, րալց գարերէ ի վեր Արեւելքի մէ£ ձեռք բեր– 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 449 

ւած ազդեցութիւնր վերա կա՛ն գնելու Համար ո՝չ մէկ սա՛նթիմ է յատկացու
ցածէ Ջեմ սլա Հա՛նքեր որ ՛նա օտարի՛ն օգնէ, բայց ֆրանսական Հաստատու
թիւնն եր ո ւն ե այն րա զմաթիլ րն տա՛նիքներուն որոնք երբեմն մեծ՜ դիրքի 
տէր և սակայն այսօր իսպառ քամւտծ են, պէտք է և պարտականութիւն 
ունի կարեկցութեան ձեռք կարկառելու։ ՛Բանի որ Ֆրանսան չի վերահաս
տատեր ու չի վերանորոգեր ալն տարրերր, որոնք իր ազդեցութիւսն ստեղ
ծող ու պաշտպանողներն են եղած, Հազիւ թէ Ա ուս ուլի քարիւղն ու Կի[ի" 
կիոյ րամպակր Հնարաւորութիւն՛ ունենան այգ կորսուած ազղեցութիւնր 
իր են ՀՀ վ եր ազար ձն ելու։ 

Ապա բանախօսր դաոնալով Հայ ժողովրդին ե դէպի նա Ֆրանսայի 
ունեցած պարտականութիւնն երր, Համողի չ ե ուժեղ շեշտով րա g ա կանչեց* 

«Ապա ի՞նչ ըսել այս կենսունակ, փ տոկուն րայց և այնպէս դժբադդ 
ժողովուրդին Հանդէպ մեր ունեցած պարտքի մասին։ 

«Որպէս իմ Հայբենիքր և ժոզովհւբդր սիրող ֆրանսացի, ամօթ կ՚րղ՛ 
գամ նայելու անոնց վրայ (բուռն ծ՜ափաՀարութիւններ)։ Անոնք, պատերազ
մի առաքին օրին իսկ» իրենց ամբողք ոյժն ու կարողութիւնը տրամադրած 
ե՛ն դաշնակիցներու ղատին, բրեն g բաիստր կապեր անոնց Հետ ե ն լիրա բե
րեր իրենց ամեն կարգի ե առաւելագոյն դո Հո ղութի ւնն երր, առանց նախօրօք 
ո ե է պա Հան f կամ պա լ ման առա քար կելու։ 

«Զարական քիուսաստանին անոնք տրամադրած են, բացի իրենց կա
նոնաւոր ղինւորներէն, որոնց թիւր 100,000-ր կ՚անցնէր, նաեւ կա մա ւո բնե
րս ւ աՀա գին բանակ ե այնքան վ ե Հ ան ձն ա բա ր յայտարարեր «մենք կը մոռ
նանք անցեալը եւ ինքգինքնիս ամբողքապէս ձեր տրամադրութեան տակ 
կը դնենք։ Օգտագործեց էք մեր ոյժ երր ինչպէս որ կուդէք։ Մենք մեր բաղդր 
կր կապենք դա շնա կիցն երու բաղդին)՝)։ 

«Ֆրանսական բանակին անոնք պատերազմի սկդբի օրերին իսկ տւած 
են իրենց նուիրւած կամաւորներր, որոնք իրենց արիութեամբ >Cաչքի են 
ընկած մեր սպաներուն կողմէ ե անոնց գովասանքին արժանացած։ Հ ա յ 
ներկայացուցիչներ որոնց Հետ ես ինքս բանակցեր եմ, Հարցուցի թէ ինչպի՞սի 
Հատուցում կը ցանկան այս բոլոր զոՀոդութիւններուն Համար։ Անոնք պա
տասխանեցին։—Ոչինչ։Վյթէ դաշնակիցները յաղթող Հանդիսանան, պարդ է 
որ մենք ես կ՚ունենանք մեր բաժնին Հատուցումը, Հակառակ պարագային 
մեր կորուստներն ալ րնդՀանուր կորուստներուն վրայ կ՛աւելցնենք։ Անոնց 
ներ կայաց ո լցիչն երր Թիֆէիսի մէք նոյն պատասխանը տուին Զարի փոխա
նորդին ինչ որ այստեղ ֆրանսական Հանրապետութեան ներկայացուցչին։ 
Եւ» ով զարմանք, այս նիւթապէս քամուած՝ ժողովուրդը, այնքան ծ՜անր զո– 
Հողութիւններր միայնակ իր վրայ առաւ, .առանց ո և է աչքի ընկնող օգնու՝ 
թիւն կամ նպաստ ստանալով դաշնակիցներին։ 

Եկաւ վերքապէս դինադադաբը, որուն Հետեւեցաւ յաղթութեան մեր 
մեծ տօնը։ Երկու ամբողք տարիներ անցան այգ երանելի օրերին։ Աբդթ֊նքը 
Հայ ժողովուրդին Համար՛. Նա դեռ աչքի առաք է, սիրելի Հայրենակիցներ, 
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իր ամբողջ մերկութեամբ, և թոյլ տուէք ըսելու ամբողջ այլանդակու
թեամբ։ Աքնոնց այնքան Հաոատարիմ և վեՀանձն վերաբերմունքին՝ դա շնա
նա կիցներր, որոնց կարգին է նաեւ Ֆրան սան, պատասխանեցին իրենց լռու
թեամբ։ Հայաստանի կացութիւնր Կիլիկիայ(Հն մինչեւ էրեւան պարզ է և 
բացատրութիւններր՝ աւելորգ։ 

«Երիտասարդ Թուրքիան՝ որուն Հանդէպ այնքան կարեկից վերաբեր
ում և մեծ՜ յոյսեր ունէի ապագային ցոյց տուաւ իր կատարեալ սնան՛ 
կութիւնր, այլատարր և նոյն իսկ իր մողովուրդբ կառավարելու նր՛ 
կատմամր։ Ա յգտեղէն կր ծագի նաեւ իմ յուսախաբութիւնս դէպի արեւել֊ 
եան գործերր և մասնաւորապէս քայքայուած ու անՀետացոդ Թուրքիայի 
Հանդէպ ֆրանսական կառավարութեան ցոյց տուած բարոյական վերա
բերմունքը։» 

Բանախօսը վեր^ացուց՝ իր ժառր, անդամ մր եւս դիմելով Հասարակա
կան խղճին և կոչ բրաւ մասնաւորապէս Ֆրանսացի ժողովուրդին, որ նա 
ըմբոնէ ու գնաՀատէ Հայ ժողովրդի կատարած մեծ զերր պատերազմի ըն
թացքին և Համոզուի որ անիկա ներկայ յաղթութեան մեծ գործին բերած 
է իր մասնակցութիւնը։ . ժամանակ է որ Ֆրան սան Հասէլնայ վերջապէս 
ալդ պարզ ֊չ ճշմարտութիւնը եւ կատարէ իր պարտականութիւնը դէպի 
արեւելքբ ընդՀանրապէս եւ դէպի Հայ ժոդովուրղր մասնաւորապէս։ 

Միթխնկի նախաղաՀ Պ* Պի՚֊վալօ շնորհակալութիւն յա քանեց բանա
խօսին իր պերճախօս և այնքա՛ն զկայուն արտայայտութիւններուն Համար։ 
Առաջարկեց, որպէս ծերակուտական, Հայ ժողովրդի օգնութեան կարեւոր 
Հարցր. լր^օր^ն արծարծ՛ել ծերակուտական եւ խորՀբդարանական շրջաննե
րու մէջ ե դրական օգնութիւն պաՀանջել Հալաստանի Համար։ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՑ ԱււԻՐԱ Կ ԱՆքժՈ՚ԼհՀԸ . 

ՀՀուիցերիացի Հայասէրներու կազմակերպած խորՀրղակցական ժողովր 
տեղի ունեցած է Յուլիս Տխն, Hôtel Llltetia/r սրաՀին մէի 

Գա շնա կից ե չէզոք երկիրներու պատկանող Հռչակաւոր անձերու ստուար 
խումբ մըներկայ գտնուած է։ ք)ւրի շներ իրենց անդամակցութիւնը յայ տնած են 
Հեռագրով կամնամակով։ Պեոնի «Duncb, Պալի «Batlor Nuchrichton« ե «Tirnes» 
թերթերը իրենց թղթակիցներբ ղրկած՝ են։ Նոյն իրիկունը Հարիւր Հոգիի Հա
մար պատուոյ ճաշ մր տրուած է ժողովի լ արգելի անդասներուն ե Ֆրանսացի 
ծանօթ Հայասէրներուն։ 

Ժողովր փակելու Համար Յուլիս 7ին Հրապարակային Հաւաքոյթ մր 
տեղի ունեցաւ Salle (Խ Géographie/* մէջ, ժամր 4 ու կէսին։ կր նախագաՀէր 
Վիքթօր Պէոար։ Յաջորդաբար խօսք առին էէօբոլտ Ֆավր, Փրօֆ* Մէյէր» 
Տիկ* ՚էնկա Նալսլանտեան, որոնք անգամ մր ևս պանծացուցին Հայաստանի 
անվկանդ կամքր իր ազատութիւնբ ղարբնելու և նոր կեանքով մր վերածնելու 
Համար քաղաքակիրթ մարդկութեան մէ$։ 
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Վիքթօր Պէռարի նախաբան ական քանի մը խօսքերէքն յետոյ, Լ* Ֆաֆր, 
ԺընԷվի ծերունազարդ Հայասէրը որ տարիներ շարունակ չէ րնկբկած Հայաս
տանի ծառայելու իր դժուարին և անձնուէր գործունէութեանր մէք, այնքա՛ն 

յ ո ւդո ււքն ա լի g շեշտերով պարղեց մեր ցեղին կրած տան քան քներ ր իր վերա
ծնունդի օրերին սկսեալ։ 

Յարգելի բանախօսը քարդերուն սարսափելի դրուագները ոգեկոչեց և 
մեր ղոՀերուն արիւնը սլանծացուց իբրև, եղեռնին անքնքելի սլատմութիւնր որ 
սև. արատով մը սլիտի խարանէ միշտ թուրք կառավարութեան ճակատը։ 

Տիկ» Ւ՛ն կա ՛Լալա անտ եան խօսեցաւ Հայ Հերոսութեան մասին։ գՀայու 
մը որբևա լ րին եմ ես, ըսաւ ան, և ղաւա/լներուս Հոգիին մէք կր սիրեմ իրենց 
ողբացեալ Հօրը Հոգին և Հայաստանը : » 

Յուղումի և տխրութեան, ինչպէս նաև. ճշմարիտ Հիացումի սարսուռնե
րով լեցուց ան ներկաներուն սիրտերը խօսելով գերագոյն և ան Հաւասար կռիւ
ներու մասին որոնց կարմիր խառնուրդներուն մէք Հալ սեբունդներր ար&ուային 
թռիչքներով և առիւծի խոյանքներով մա Հաց ան . •. 

Տիկ* Ւնկա % ա լսլան տ ե ան այնքա՛ն խո րապէս արտայայտեց նոյն որբ՛ 
տա զինող զգացումը, որով մեզի Համար կ՚ապրին և պիտի ապրին աո յա*֊ էտ 
բոլոր անոնք որ ինկան Ազատութեան ճամբուն վրայ, անանուն Հերոսներէն 
սկսեալ մինչև, փ առա Հռչակ դի ւց աղն երր։ Հայ Հերոսութեան պատմութեան էքե՛ 
րը գրուած են qnՀերու եւ Հերոսներու արիւնով, գրուած են անոնք վեր ապրող
ներու արտասուքով։)՝) 

Տիկ» ս ալ պ ան տեան ի այս խօսքերր անմոռանալի տառապանքր անդամ 
մը եւս արթնցուցին մեր Հոգիներու թմբիրին մէք։ 

Բրօֆ. Աէյեէ ճշգրիտ մէկ ուրուագիծը տուաւ ամբողք Հայ պատմու
թեան։ Հայաստանի և քԼուիցերիոյ միքեւ նմանութեան եզր մը գտաւ այն 
միակ տարբերութեամբ որ Հայ աստ ան ր ունեցած է և ունի իր ուրոյն քաղա
քակրթութիւնը։ Հայ կեանքին կեդրոնը նկատեց Արարատր ուր Հաստատուած 
է, րսաւ ան, Հանրապետութիւն մր իր բանակով, իր խորՀրդարանով։ Հ$էար– 
ղերը գրաւումի իրաւունք մր չեն կրնար Հանդիսանալ երբէք թուրք կառա
վարութեան Համար, Հայ աս տան ր ոչ մէկ պաշտպան ունի այսօր, բայց իր 
ապրելու Հզօր կամքր կայ, և պիտի ապրի փոքրիկ Հայաստանը, ՀետզՀետէ 
մեծնալով և միանալով միւսին որ իրեն կը սպասէ։՝» Բրօֆ* Մէյեէ լուսալից 
խանդավառութիւնով վեր քացուց իր բանախօսութիւնը, որուն ճշմարիտ դա 
սախօսսւթեան մը դրոշմը տուաւ, այնքան Հմտալից և խորունկ ոգիով։ 

Վ* Պեռար պերճախօս կերպով յետադարձ ակնարկ մր նետեց Հայ դա
տին վրայ։ Հ՚ԲսանըՀինգ տարի առաք, ըսաւ ան, Հայաստանի ան կա խու
թի ւնր ան Հաւատ ալի գործ մը կը թուէբ, մենք երազողներս կը Հաւատայինք 
անոր։ Այն ատեն քրուսաստանր, Տաճկաստանը, և Գերմանիան իրենց ճի
րա՛ններուն մէք կր խեղդէին մեր երագը, այսօր ոչ եւս են անոնք և երկու 
Հայաստան դոյ ութիւն ունի։ ՝Բաղա քագէտներր ստեղծեցին ղանոնք, բայց 
մենք մէ՛կ Հայաստան կ՚ուղենք, և պիտի կարենանք զայն ստեղծել։ 

Այս՛» քարդերը ոչ մէկ ատեն իրաւունք պիտի տան գրաւելու նոր Հո– 

Fonds A.R.A.M



դամասհրր որոնց մէջ ռրէ^Լ Հայեր ապրեցանք Մե՛նք պիտի Ծ՜աղկեցնե՛նք անա– 
պատներր։ *Բ սա՛նը Հինգ տարի յուսացինք, պայ քարե ցանք, և այոօր, երր րր– 
լուրին ծայր էն կը տեսնենք արշալոյսին առածին շողերը, կ՛ըսեն սեգի թէ 
տակաւին պէտք է Հա մրեր ել։ If ենք որ երկար ատեն աշխատեցանք եւ էրե՛ 
կր կեցանք երբէք, կը յուսանք թէ օր մը արդարութիւնը պիտի տեսնէ մեր 
կատարած գործ՜ը։ Հայաստանի Հանրապետութիւնը կատարուած իրողու
թիւն մըն է այսօր, իր բանակսվ, իր խորՀրղարանով եւ֊ իր սաՀմաններով։ 
ԱՀա՛ երկրորդ Հանրապետութիւն մը կըստեղծէ Ֆրան սան իսքէնտէրունի 
ծոցին մէի Յիսուն տարի առաջ մեր կառավարութիւնը խոստացած էր պաՀ– 
պանել Զէլթունր, իբրեւ փոքրիդ անկախ երկրամաս մը։ կը պա Հանվենք որ 
այսօր տրուած խոստումը կատարուի, եւ տասր տարի չանցնի ր մենք կը 
տեսնենք մէկ ծայրին Կիէիկիոյ* միւս ծայրին՝ Հայաստանի Հան բա պետ ո լ– 
թիւններր, Թիֆլիսէքս մինչեւ իսք^նտէրուն Հայ աշխարՀր միացած իր ամ 
րող^ութեանը մէի) 

Յար գելի բանախօսը fuju քայա^եց ՈՐ Ամերիկան կ՚ստանձնէ խբն ա՛
մա տա բութիւն ր։ Հայերր, ըսաւ ան, պատրաստ են տրամադրելու անոր իրենց 
բոլոր ոյժեր ր, իրենց դրամբ, իրենց արիւեր, իրենց Հերոսութիւնը, ամէն 
ինչ, ամէն ինչ։) 

Յետոյ յաֆորդարար խօսք առին Հայասէր անգլիացիներու պա տուի-
րակուՀխն, Օր* Րօպէրթսրն ե ՊՀ Վկ^իզէէոսի ^Լոդ^է՝ Պ՚նտոսի խնքնավարու
թեան ներկայացուցիչներէն Պ* Թրիանտոֆիլէս։ Օր* Ըօպէրթսբն Հայաստանի 
օգնելու կոչ բրաւ բոլոր ներկաներուն, փարելու անոր անկախութեան գա՛ 
ղափարխն ե զարկ տալու ՀետզՀետէ ծաւալող քաղաքակիրթ ազգերու Հա
մակրանքին դէպի Հայ ժողովուրղը։ Պ* Թրիանտոֆիլէս յունական րանակին 
լ առաջխաղացումը պանծացուց ե անոր յաղթանակին Հետ շա զկապուած Հա
մարեց նաեւ Հայաստանի վերջնական լաղթանակր։ 

էէո րՀր գակցական ժողովր որոշած էր ան միջ ա պէս ղիմուեներ կատարել։ 
Պ* Նախագա Հը կարդաց պատճէնները այն նամակներուն որոնք ուղ

ղուած են վեՀաժողովին (Արայի մէջ), Ազգերու զաշևակցութեան, ֆրանսա
կան, րրիտ» եւ Միացեալ Նա Հան դներ ու կառա վարութիւններուն, եւ մաս
նաւոր կերպով՝ նախազաՀ Վիլսընին։ 

ՎեՀաժողովին հ ղրկուած նամակին մէջ խոր Հր ղա կցական ժողովր կր 
յիշո՚յսէր այն Հանդիսաւոր խոստուՏները որոնք եղած են Հայաստանին Հա
մար, եւ կը խնդրեն որ պէտք եղած՜ կա ր գա գր ութի ւններն ,րԱան պա Հ պա– 
նելու Համար արդէն ճանչցուած՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնր, եւ իրա
պէս տէր դարձնելու զայն րոլոր սաՀմաններուն որոնք ապագայ Հայ կա՜ 
ռավարութիւնը պիտի կազմեն։ ժողովր կը խնդրէ միեւնոյն ժամանակ ապա–՛ 
Հով ձիճակի մէջ դնել պաՀպանութիւնր միւս րոլոր տեղերու Հայ րնակչու
թեան։ Ազգերու դաշնակցութեան խորՀուրդին ղրկուած է այս միեւնոլն 
նամակը որուն մէջ ժսզովր յայտարարած է կազմութիւնը վ Հայասէրներու 
Միջազգային Դաշնակցութեան) մը որուն ^ԴՐ^Է1 ա է տ ե Ը.ԼԼա( ԺրնԷվ» 
նպատակ ունենալով պաշտպանել Հայաստանի իրաւունքները, միացնել փը– 
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րօփականտի Համար եղած՛ ձեոնար1լներն եւ Հանքերը Համախմբել քաղաքա՛ 
կիրթ երկիրներու լուսամիտ կարծիքին Համակրանքը Հայաստանի պէտ՛ 

j քերուն ՀուրՀ։ 

Ֆրանս* կառավարութեան ուղղած՛ իր նամակով ժողովր խնդրած է 
Ֆրանսայի պաշտպանութիւնն և աՀակցութիւնր Կիէիկիոյ մէՀ վերջերս կագ՛ 
մուած Հայկ* Հանրապետութեան, շնորՀակալութիւն յայտնելով խորՀրղա– 
րանին Հայ գաղթականներուն օգնելու նպատակով 21 միլիոն ֆրանքի բա
ցառիկ պիւտճէի մը քուէարկութեանը Համար։ 

Բրիտանական կառավարութենէն խնդրած է իր ոյժեր ր չի քաշել Պա՚ 
թումին ե Սեւ Ծովի միւս նաւա Հանգիստներին, որքան ատեն որ Հայերու 
կեանքր ապա Հովուած չրԱայ-։ 

Վերջապէս ժողովր աղերսած է Միացեալ ՂյաՀանգնեբու կառավարու
թենէն նորոգել պարենաւորումի պայմանագրութիւնր յաՀորդ տարուան Հա
մար, քանի որ քաղաքական դէպքերու բերումով Հայ գիւղացիութիւնր չէ 
կրցած Հայրենի Հողը ցանել, ե սովը անխուսափելի պիտի րլլայ։ 

Պ* Խ Ս ՏԻ Ս Ե ԱՆ Ի Ժ ԱՄ ԱՆ ՍԻՄԸ 
կիրակի օր, 11 Յուլիս, Հռոմի ճամբով ֆարիդ ժամանեց նախկին վար

չա՜պետ ե Հայ կառավարութեան լիազօր Պ* Խ ատ ի սեան։ կալարան փութա
ցած էթն խումբ մր Հայեր որոնք մեծ խանդավառութեամբ ընդունեցին Հալ 
նախկին վարչապետը։ Պատւոյ ընդունելութեան սրաՀին մէՀ խօսք առաւ քա
ղաքիս առաջնորդ ՚Բիպարեան Վարդապետ որ Հպարտութեամբ ոդՀունեց Հա
յաստանի Հանրապետութեան առածին քաղաքական անձնաւորութիւնը որ 
Երեւանին, Հայրենիքին կժւգաբ։ 

Բանաստեղծ Պ* (հուրին Որբերեան փառապանծ եկուորը ողՊունեց յա
նուն բոլոր Հայ ղաղութներուն, ուր այնքան Հայրենակիցներ իրենց աչքերը 
փակեցին յուսալից ակնարկով մը դառնալէ վերՀ Հեռուն ծագող ազատու
թեան արշալոյսին։ 

ՅուզուՏնալից խանդավաոութիւնով մր «անապատին եկողն և Հայաս
տան վերադարձող բանաստեղծը էԱելի ըրաւ իր ձայնին մէՀ ՐՈԷՈՐ ա յ ն ձայ -
ներր որոնք Հեռաւոր ովկիաններէն կուգային իրենց Հպարտ ողջոյնը բերելով։ 

Պ* Ju ատի սեան պերճախօսօրին պատասխանեց իրեն եղած ողջոյննե
րուն։ Ոգեկոչեց վերաքն երկու տառապալից տարիները որոնց ընթացքին 
Հայաստանը մեծ վտանգներ ան ցուց, ՝, «եւ այսօր ըսաւ ան, ես Հայաստանի 
նորածին Հանրապետութիւնը գուրգուրանքով կր շրՀապատեմ մօր մը պէս 
որ իբ գաւկին ծնունդը տեսած ե անոր երկունքի ցաւերովը տ անցուած է։ 

իր ճամբորղութեան նպատակին շուբՀ որոշ ա1լնարկութիւն մը ընելէ 
յետոյ» Վ* /Ա ատի սեան իր ողՀոյնր տուաւ բոլոր ներկաներուն, և մա սնաւորա
պէս բարեւեց Օր* Բօպէրթսըն Հայասէր անգլուՀին որուն Հանքերով ՝Հ. քանի 
մը միլիոնի նպաստ ղրկուած է Հայաստան։» 
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Ներկաներին շաաերր քուդմունքով կ՚արտասուէին, և այն բոլոր ար՛ 

ցունքները Հայրենաբաղձ Արտերէ բղխող, գեղեցիկ և խոնարՀ ողՀոյնը եղան 

ուղղուած Հայաստանի կառավարութեան լիազօր մեծ եկուրին։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ. ԵՒ Զ Ա Ն ԱԶ Ա Ն ԼՈՒՐԵՐ 
« • BT . 

ՍՏԱՆԱ ՊԱՇԱՐ ՈՒԱԾ 

Մէրսինին ստացուած՜ կիլիկեան վերՀին լուրերուն Համաձայն Ատա– 

նա սլա շար ուա ծ է ։ Յունիս քսանին ի վեր զ ի ն ադա դաբր վերՀացած ՐԱաԼոՎ% 

կէմալի տեղակալներին Հյէմսէտտին առաՀին յարձակողականր շղթայազերծեց ։ 

Ատանայի Հիւսիսակողմը ՚Բիւրտ՚քՒէփէ կոչուած տեղին։ Մէրսի՚նի ե 

Ատանայի Հաղորդակցութիւնը կտրուած և երկու քաղաքներր պա շարուած 

են։ Յունիս 10ին Ատ ան այ ին Ա՚էրսին մեէլնող շոքեկառքր ստիպուած եղաւ 

կէս ՀՀամրին վերադառնալ։ Ատանայի շրՀակաfքր քանի մր տեղերու մէՀ, 

ֆրանսացի Դ°րքերը կը դիմադրեն տակաւին։ Ւնճիրլիքի Ժ՚ԷՀ որ քաղաքին 

16 քիէմ* Հեռու կը գտնուի, քրիստոնեայ զինուած խումբ մր 1600 ձիաւոր– 

ներու յարձակողականր ետ մղած է ։ Եթէ 1_Ր^_ա^Լայ գօրատեդիներր չի կարե

նան մինչեւ վերՀր դի մա դրել, Ատ ան ան շուտով կ ՚ ի յ ն ա յ ։ 

— Ամենավերի ին տեղեկութիւններու Համեմատ (Յունիս 20) Կիէիկիոյ 

ղրութիւնր նոյնը կը մնար Ատանայի մէՀ երեսուն օրուան Համար միայն 

պաշար կը գտնուի։ 24 Յունիսին էքնիճէի կայարանին վրայ 1000 զինուած 

ձիաւորներ յարձակած եւ պաՀակախումրր որ կը բաղկանար 40 ֆրանսացի՛ 

ներէ, ա մբո ղՀո վրն Հար դա ծ են ։ Ա՝էր սին֊Տա ր ս ոն երկաթուղին աւերուած ե Հա՛ 

ճի քՓալէպի կայարանը գրաւուած է ։ 

ԱՏՐՐԷՃԱՆԻ Վ-ԵՐՋհՆ ՕՐԵՐԸ 

Գքոլսին ս տ ա ց ո ւ ա ծ Հաղորղագրութիւևներու Համեմատ, Յուլիս էին Աօ՛ 

վի Էթա կան և Հայկ* կառա վար ութի ւնն եր ուն միՀեւ կնքուած Է ղաշինք մր 

որով ՀԷանդեղուրր մաս կը կաղմէ Հայաստանի։ Ընդհարումներ տեղի 

ունեցած են Հայերու և թաթարներու միՀեւ։ քհաթարները շատ դժդոՀ ը Ա ա ՛ 

լով Պ ա քուի գրաւումին՝ կը պատրաստուին եզեր ապստամբութեան։ Պա քուի 

Աօվիէթր առանց զատի մա Հա պատ իժ ի ենթարկած է 22 կառավարական 

պաշտօնեաներ և նախարարներ։ Ատրբէճանի կառավարութեան ղեկավարն երր 

և դրամատէրներր կր փախչին կամ պօլշէվիէլներուն ձեռքր իյնալով կր 

բանտարկուին իբրեւ Հակայեղափոխականներ։ Երկրին բոլոր պաբինր կը 

ղրկուի (հուսաստան։ 

ՊԱ8-ՈՒՄԻ ՊԱՐՊՈՒՄԸ 

կնդ* Հա սքէ լ դիմած՜ է Բրիտանիոյ և ֆրանսական կառավարու

թիւներուն, խնդրելով որ Պաթումի պարպու մր յետաձգուի մինչեւ Օգոստ* 

Գնդապետին դիմումթն ժխտական –պատասխան մը տրուած է ։ ՚հաշնակից– 

ներր ք ա ն դ ա ծ են քաղաքին բոլոր Հ ամրութիլնները, նկատելով որ անիկա 
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միջազզ. նաւա Հանգիստ մըն է։ կը կարծ՜ուի որ ան գլի ա g ին ե ր ը տակաւին 
վերջնականապէս չեն պարպած Պ ա թ ո ւմ ր, բայց վրացի զօր քերբ արգէշն իսկ 
ստած են in%։ m 

ԼԱՅՐ ԱԼՒՇԱՆԻ ԾԾՆԴԵԱՆ ZUPՒՒՐ ԱՄԵՍ.ԿԸ 

Այս տարուան յու՜լիսի 3 էին կը լրանալ Հայր ՛Լեւոն զ Ալի շ ան ի ծննդեան 
Հարիւրամեակը։ Թիֆլիսի Հայ կրթակպն, կուլտուրական ու Հասարակական 
Հիսեարկութիւսներու և ընկեըութրւններու ներկայացուցիչները ընտրած էն 
նախաձև §ն ո զ յանձն աժ ոգով մը՝ մշակելու Ալի շանի Հարիւրամեակը յաւերժա
ցնելու եղանակը։ Qu/նձնաժողովը որո շահ՝ Է յորելեանական Հանդէսը յետա
ձգել ե տօնել այս տարւայ աշնան ս յորելեանական տօն ակատ արման կեդրոնը 
դարձնել Հայաստանը և այդ իմաստով պատշաճ դիմում կատարել Հայաս
տանի Հանրային կրթութեան նախարարին և Հայկական Համալսարանքն։ 
1'սկ մինչև այղ՝ շարունակել աօնակատարման նախապատրաստական գոր– 
ծունէու թ իւն ր, որուն Համար Թիֆլիսի յորելեսնական լանձնաժոզովը ցան
կալի նկատած է՝ Հրատարակել ա) Փոքր a ժողովածու» Ալիշանի բանաս
տեղծս ւթիւններէ՜ն արձակ գրւածքներ, Հանգուցեալքն Համառօտ կենսագրա
կանով միասին։ ր) <ւ Յուշարձան), Ալիշանի կեանքի և գործուն Էութեան 
շուրջ յիշողութիւնն եր, գնաՀատսւսեեր ելն։ գ) « Ամբողջական ուս ու Տե ա սիրո լ– 
թիւն) Հանգուցեալի կեանքի ե դրա կան –գիտական գործ ունէութ եան մասին։ 
Ասկէ դատ լանձնաժողովր յարմար դատած է նախաձեռնող Հանդիսանալ 
Հ Հայր Ալիշանի անուան ֆոն m ի Ֆ Հաստատութեան ր: Տեղական յորելեանական 
մասնաժողովները պէտք է կապ պաՀպանեն սոյն յանձնաժոզովխն Հետ մին
չեւ Հա լաստանի մէջ կեդրոնական մ արս՛նի կազմակերպումը, Հետեւեալ Հաս
ցէով՝ «Ալի շանի Յորելեանական կոմիտէ), Հայ կանանց Միութեան գը– 
ր ադա բան։ 

900 ZU3 ԳԵՐԻՆԵՐ էՐՋՐՈԻՄԻ ՄԷՋ 

կաբխնի մէջ կը գտնուին 1)00 Հայ գերիներ որոնք տաժանելէ աշխա» 
տան ռնե բու և ամենածանր տանջանքներու ենթարկուա ծ– են։ •Քաղաքը գրեթէ 
ամայացած է։ Թուրք բնակչութիւնն ալ ՀետզՀետէ կը Հեռանայ։ 

ՔԷ-ՄԱԼԱԿԱՆ ՍԱՐՍԱՓԸ 

"/* է մա լա կ ան սարսափը տարած ուած՝ է Ատ ա բազարի շրջականեր ուն 
մէջ, որ բոլոր գիւդ երր աւարի տրուած և. շարդուած են։ Հայերը և Յոյները 
ենթարկուած են մեծ տուգանքներ վճարելու։ Հայկ* ա զբիւր է քաղուած՝ լու
րերու Համաձայն՝ Լ)ել՛ա ստի ո լ և քԻօքաթի մէջ 10, ՕՕՕի մօտ Չէրքէզներ 
ա պստա մր ԱԼ ծ ե լ ի սունի չափ ականաւոր ազգայնականներ ս պանն ած են։ 

՝Բ է մա լ ա կ ան ուժերը Տրապիզոնի և կիրասոնի միֆեւ պաշտպանս ւթեան 
գիծ՝ մը կը Հաստատեն, վախնալով որ Յոյները զօրք կը Հանեն ցամաք։ 
ZU3 ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԸ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ 

Ւգժիրի Հայ ընթերցատունը, Հաստատււած 1804 թուականէն, մօտ 
օրէն կը տօնէ իր յիսնամեայ յոբելեանը։ Գրադարանը ունի GOOO կտոր գիրք» 
Հանդէս ելն։ իր սեփՀական շէնքլյ կաոոլցուած է I$96խն, ազգային Հանգա
նակութեամբ։ 
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ՃԱՅ ԱՏՄԱՆ ք ՑԵՌՆ ԱՐ ԿՆ ԵՐ 

Հ « Հ » Հաղորդակցութեան նախա
րարութեան կարգագրութեամբ, նոյն 
պաշտօնատան մէՀ հ՜ա ռայ ողն երր 
իրենց գլխարէլներուն Հրայ ռուսական 
նշաններ չպիտի կրեն։ 

Նոյն Նախարարութեան կարգագ
րութեամբ պաշտօնատուներու ցու՛ 
ցանա1լնեբն ալ ամբողջովին Հայերէ՜ 
րին ի պէտք է փ ո խո լին։ 

Z ԱՅ ԱՍ S ԱՆԻ ԳհհՂ-ԱՑհՈՒԹԵՍՆ ձԱՄԱՐ 

իսթ Րիլիֆ Ընկերութենէն Պ» Վխ 
քրրւէյ Ամերիկային մե1լնեցաւ էրևան։ 
Պ» ՎիՔԲՐւէյ պաշտօն ունի ուսումնա
սիրելու Հայաստանի Հանրապետու
թեան սահմաններուն մէ9 գանուող 
դիւղացիհւթեան անՀբաժեշտ պէտքե– 
րր, Հողերու, ՛՝՛• սեփական տնտեսու
թեան մը Համար։ Պ* Վիքրրլէյ Սեպ
տեմբերին կը վերա դառն այ Ամերիկա 
ուր րնկ.եան քօմիթին 3 միլիոն տո
լարի պատրաստ գումար մը պիտի աբ
րա մա դրէ Հայկ. Նպաստի գործը Հաս
տատ Հիմերու վրա լ դնելու Համար։ 

Պ– խԱՏՒՍԵԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԸ 

Հայաստանի կառավարութիւնը, խոր

հրդարանին կողմէ էրեն արուած լիա– 

գօրութեանց Հիման Վրայ որոշած է փո

խառութիւն կնքել պ1» ա ութ եան ելմաա– 

կան դրա թ իւն ր բարելաւելու Համար։ 

Այո վ, ո էսա ռութ ե՛ան բացառի կ կարեւո– 

րութիւսը սկա ա ի առնելով, իրակա

նացման Համար f աաուկ լիաղօր նը– 

շանակհւած Է Պ» Ա* Խատիսեան։ Ւ՝աւյ 

աստի, Խ ատիսեան ի Վրայ դրուած Է 

այլ քաղաքական սլաշաօն: Խաաիսեա– 

նի նախագահութեամբ ելմտական նա

խարարութեան մԷ2_ աեղի ունեցած է 

խորհրդակցութիւն մր, մասնակը 

թեամբ դրամատուններ ու շրջանակին, 

Հայաստանի քաղաքն եր ու միութեան, 

մանր վարկի ՀիսԴէարկութիւններու մի

ութեան, աոեւարա– արդիւնաբեր ական, 

սենեակի ներկայացուցիչներու ե այլ 

հասարակական գործիչներու։ ԽորՀգակ– 

ց ԱՍ կան ժողովր փոխառութեան պայ

մաններու գանաղան երեւոյթներր 

ք՛են ելէ յետոյ որոշեց ՀիԱեել ((Փոխա

ռութեան Կեդրոնական ՚Բօմիթէ))։ 

Այս փոխառութիւնը սլիաի ը լ լ ա յ ար

տաքին ե 20 միլիոն տոլար։ 

ԿԱՐՄԻՐ խԱ2ԻՆ 2;ԱՄԱՐ 

Հայաստանի կարմիր /Աաչի Փարի
զի Աասնաճիւղի Ա*այիս 2<Դին սար
քած նուա գա Հան գէսին սրա Հին ծախ
քը նուիրած է Պ՛ Վ* կաթսաեանց, 
իսկ եր գչախ ո ւմբին և առա նձին եր
գիչներուն ունուաղողներուն վ՚էկ մա
սին վարձքը և յայտագրին Նախքը իր 
կողմին վճարած է թերթիս տնօրէնը։ 

ՅԱՅ S ԱՐ ԱՐ Ո Ի թԻԻՆ 

Հայաստանի՝ Հանրապետութեան 

պատուիրակութեան քարտուղարութիւ

նը կը խնդրէ մեգմէ ծանուցանել 

ի դիա ութ իւն Փա ր ի ղի Հա/ Հասարա

կութեան թէ յ առա Լի կայ Հինգշաբթի 

22 յուլիս իրիկուան ժամը 8 ու կէսին 

Սալ աէ ղ՚ Ակրիքիւլթէօրի մէԼ (ոիւ տ*Ա– 

թ էն 8)* պիտի բանախօսէ Հայաստա

նի Հանրապետութեան ն ա խ կին վարչա

պետ Պ՛ Ա* Խաաիսեան* մուտքը ազատ է ։ 

!ու– 

ՅաՀորդ թիւով պիտի սկսինք Հր֊ 
րատարակել Տօքթ* Մ• Սալրիէն շարք 
մը պատմուած քներ, որոնց նիւթր 
քաղուած է Բօրդ՚Աայիտի գաղթակա
նութեան կեանքին։ 

Տ ն օ ր է ն – խմ բ ա գ ի ր ՛ f ՏՕՔԹ– Լ– ՃԱՄՐԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial de չ VER A DZENO UNT* La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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C LYSE £ 60 -63 ՜Հ I R LI OAi N E 59-65 T« է «g : », 9 »*rTA»*.H.»Altlt 

ELYSIUM ART GALLERY 

Բարձրագոյն արժէքով կը գնէ առաջնակարգ Բնութիւններ (Antiquités^, 
գորգե դէն (Tapis et Tapisseries), կերպաս (Etoffes anc^» խեցեղէխ (Faïences et 
Porce'aines,), գր}ագիր (Manuscrits), Ժանրանկար (Miniatureŝ , պատկեր (Tab-

leailKj ե ամէն գարու գեղարուեստ ական առար կայն եր (Objets d'Art)* 
Ամէքն լեղուով թղթակցութիւն ե վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ՛ 

զուի՛ն առ գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat. 23 rue Baudin, 
PARIS IX ) ։ 

ՖՔԱՆՔ(ԼՀԱ8 ԸՆԿԵՐԱԿՑՕԻԹԻԻՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵՒ ՀԷՑ 

Վկա քուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Ջ Ա Կ Ն է Ր 

Itohes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

3$ Rue de Glérv PARIS 

«ՎԵՐՍաԻ՚եԴ,, Ի ԳՐԱՏՈՒՆԸ I 
- • ՚ 

«Վերածնունդ» ի գրատան գործառնութիւններուն աւելի զարկ տալու 

Համար խնդրեցինք մեր բարեկամ ե յայտնի գրագէտ Պ* Չիթունիէն որ ստան

ձնէ գրատան վարչութիւնը, «Հայկական Գրատուն) Librairie Arménienne 
անունով։ ֆ 

Ուստի, ասկէ ետք ամէն յանձնարարութիւն պէտք է զրկել ուղղակի 
վր Հասցէին* 

Librairie Arménienne D. Tchitouny, Rue Riboutté- Parts (9՝*) 
Գրատունս, ըստ առաջնոյն, պիաի Հայթայթէ Հայերէնն ե օտար լեզու

ներով Հրատարակուած ո եւ Է գիրք» 1ՐագԷբ* պարբերաթերթ, քարտէս, միւ– 

գիքի նօթաներ, քարթ-բօստալ, թերթերու բաժանորդագրութիւն եւայլն։ 

Պատասխանի Համար ներփակել մէկ ֆրանքր նամակադրոշմ։ 

Աժէքն ապսպրանքի Հետ պէտք է զրկել փոխարժէքը, ենացորդ Հաշի 

ւր կր գանձուի contre-remboursement ով։ 

Fonds A.R.A.M



0 Գ 8 Ո Ի 1 ; 8 է ք Ա Ռ Ի Թ Է Ն 
30,000 ԶՈՅԳ ԿՕՇԻԿ 

ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ Գե՚ԼԵՑԻԿ ԿՕԵԻԿԱՐ 

ՖԱՊՐԻ*Ա8Ի ԴԻՆԵՐՈՎ 
ԶՈՅԳ ԶՈՅԳ ԿԱՄ ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻ 

Maison de Commerce Arménienne 

17 Rue de l'Echiquier Paris flO ! , ,e) 

Teleph. Louvre 18—23 

ՉՍՊԱՌԱԾ ՓՈՒԹԱՑԷ՛Ք ՕԳՏՈՒԻԼ 

տ ւ ա տ 
«a*.a*aiiav t>i՝ ՀԱՍԱՐԱԿԱԲԱՆ 

Հասցէ՝ KOYAMART, 

Kéchichian, Smvrne. 
Imprimerie 

Միչ> 

ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԱԾ է 
ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱեԻ 

"ՊԱՐՏԻԶԱԿ,, 
Հայկակա՛ն սոր ճաշարա՛նը։ 

ա սւ ր ա ս ut գոյացնելու. £այ 
Հայրենակիցները, իր Համեղ ունրրա 
ճաշակ կերակուրներով։ Հասցէ՝՛ 

4 rue de la. Tour d'Auvergne. 
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ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ ՈՒ թ՝ ԻՒՆ 

\ /tt, \ ս| li m ա կ ա՛ն .[) ա դաքւս կւսե ո i.Ehh ան ifji 

' tuïi |] H» ոու.Թփւ.1ւլւ ՏՐ-. ՄՍ– 

>UJ1I ա ս isî li ւլծււ i.Irp uù Աի.. հՍԱՃԱԿօԱՆ 

՚ կօօսյէ(սս յիւսՆ Հասսսաւաւա.ս 

Գ. ՄԿՐՏՒ2ԵԱՆ 

<(3"«.սիկ»լւ Տ0Ք9-. ՀՏ՛ UULPb 

Z. այ ա գիա m.liHiufli QiiiiTtup կ ազմուած 

մի ըն կ ե ր ո ւթիւն Ա. ՖՒ9-Վ. ԱՃԵԱՆ 

Գիւղի Ա|ւսակ1ւ-րՆ1ւր ԱՐՍէՆ ԱՃՒՄԵԱՆ 

Պ՛ Ա* խսււո|ւս1ւԱւՆ[ւ |»ա'1ւախ(աւս.0-իւ.'1ւլւ 

գ ա ր ո ւն Ա. ԱՐՄԱՆ 

Լոս սգարաֆսւյերու. ւք[էու.1<Ւ|ււ.Ալւ 

Ազ գ ային եւ «լա՚Կ ա. յա՛ւ ւ լուրեր 

Directeur-Fondateur : 
D r LÉON H A M P A R T Z O U M 1 A N , 16, Boulevard St-Denis - PARIS (Xe) 

Téléphone : N O R D 6 9 - 5 1 

7o 
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0 Գ S 0 Ի I; Ո է֊ P- ԱՌԻԹԻԴ 

oO.OOO ԶՈՅԳ ԿՕՇԻԿ 

ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ ԳԵՂԵՑԻԿ ԿՕՇԻԿՆԵՐ 

քւքւ*Թ.ււ air'aii'i.HOiiii 

ձՐ ԳՈՆ 
ԶՈՅԳ ԶՈՅԳ ԿԱՄ ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻ 

աա՚տրԱԿԱ՚ե m աֆ❁ա% \m 
Maison de Commerce Arménienne 

1" Rue de l'Echiquier Paris (\0me) 

Telepli. Louvre 18—25 
ՉՍՊԱՌԱԾ ՓՈՒԹԱՑԷՔ ՕԳՏՈՒԻԼ 

ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԱԾ է 
ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆԻ 

ա ւ ա ա ատտ* 
• « ^ Ա ^ Ա Գ Ա Ն bl> ւՍ.ւյՍ.1՝ Ս.՝1Ա.><Ս.Ն / Ր ք ք «1 Հ _. _. C... 

V « Ա իդտ պատրաստ գոՏազսեւու֊ դաւ ՕՐԱԹԵՐԹ Հ " 1 / T Ձ ճ 
Հայրե՛նակիցները, իր Համեղ ու. նրրա– 

Հասցէ՝ ROYAMART, Imprimerie ճաշակ կերակուրներով։ Հասցէ՝ 
KéchichifflL, Smvrne. 4 rue de la Tour d'Auvergne. 
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Il A M B R A D A 
| K O U Q U ^ T C A V A L l E t t l ' i 
K A r V I O L E T T E C A O U Ô O 

mm R O J E MonriA VA Ո Ո A 

•'©.LE BAI5ER 5 U P R Ê M E 
BOUQUET MONNAVANNA* 

HGSK MAGNAT1C etc,«fc.՝:, :• 
• J A D I S - r i E U i L L Y . I 8 i i Que B û r g h è s e . 

Տպագրական ամ՛է՛ն կարգի աշխատանքի Համար դիմել 

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 3> ի րազմալեզւեան տպա ր ան ո : 

16, Boulevard St.-Denis, Paris. 
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Վ Ե Ր Զ Ա Պ bU. ». 
Պիտի կրնա՛նք զոՀացում տալ մեղի եղած ղի il ո լակերուն 

Ստացանք ԳՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէն ե ֆրանսերէն լեզուներով միաժամանակ 

Փոխանակ Հա/երէնի Համար զատ ե Ֆրանսերէնի Համար 

զատ մեքենաներ գնելու, կրնաք գիլրամատչելի գինով մը 

այս մեքենան միայն գնեէ որ կր գրէ ԵՐԿՐԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ։ 

Ամէն ծանօթութեանց և պայմաններու Համար դիմել 

ՀԱՏ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ, 17, Rue de 'L'Echiquier, Paris. 

Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնն 

և Գիւանադիտական ներկաքացոլցիՀներր ԱՅՍ ՄԵՔԵՆԱՆ 

միայն կր գործ՛ած՛են։ |ա|1 

C 3 A . S E : A L O U E R 

Fonds A.R.A.M
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ա Յ Ր ԵՆԻՔ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

աՂՂայէ^* գրական, քաղաքական եւ 

հ ասա ր ա կագի ա ական։ 

24 ՐԳ ԱԲՐ 
Բաժնեգինն է ճ աօլար 

Հասցէ՛ն՝ 13—15, Shawmut Street, 

Boston Mass. 

ՕՐԱԹԵՐԹ 

Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրա՛նք 

Հասցէ՛ն.— Rue Divan Yolou 

ADANA, (CILICIE) 

ԲԱՐԻԶԱՀԱՅ ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹ 

Ա. տարի 

Բաժնեգին՛ն է՝ տարեկան 4Տ ֆր. 

Հասցէ.— 16, Bld. St. Denis 

PARIS 

ա ա ա 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 
ՐԳ 

սրի 

Տար եղան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէ՛ն— 37, Rue Cabristan 

PERA; Console 

Հսատւո. 
ՊՈհԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

fi* տարի 

Բաժնեգին տարեկան ՑՕ ֆրանք 

Հասցէ— Rue Br. Miladsnové 21 

SOFIA 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

4% րդ աարի 

Բաժնեգինն է 3,30 աօլար 

Հասցէ՛ն P. 0. Box 865 

FRESNO, Californie-

ՅՈՒՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

ՐԳ սրի 

Ար Հրատարակուի շաբաթը 3 անգամ 

է՝աժնեգինն Է տարեկան 30 ֆր. 

Հասցէ– B. P. 868 Le CAIRE 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

Տնօրէն.խ մրադիր Փօրթուգալեան 

33 րդ տարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր. 

Հասցէ. Journal Arménia, MARSEILLE 

Fonds A.R.A.M



C H A Q U E / A R M Ê N I B J V N B 

qui vient à Paris 

d o i t s ' h a b i l l e r c o m m e u n e P a r i s i e n n e 

Pour cela il faut s'adresser à : 

JEAN REGN 1ER 
338, R u e S a i n t - E o n o r é , 338 

avec des prix modères, elle sait habiller avec élégance 

DéveloppementdehPoitrine 
RAFFERMISSEMENT des S E I N S 

DrNOTY 
absolument 
inoffensif 

D'NOTV 
11, Bout1 

BAVH* 
6 . 6 0 

Trttitomertt complet : 
PILULBS et 2 BAUMES : 20 (r. franco. 

Brochure n* envoyée gratuitement. 

ԿԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ 

RHOTOGRAPH EvDART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Կ՚ԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5. BOULEVARD MONTMARTRE^. PARIS. 
A S C E N S E U R 
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Վ Ե Ր Ա ԾՆ Ո ՒՆԴ 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԲԱՂ.Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ Գ՛ ՏԱՐԻ 

թիի 29—30 Si ՑՈհԼիՍ է920 

M ՊԵՏԱԿԱՆ քԱՂԱքԱԿԱՆՈԻԹԵԱՆ ՄԸ 
ԱՆՀՐԱԺԵՏՏՈԻԹԻԻՆԸ 

Կ/՚լիկիոյ pu*pàpui վանդակէն մինչև գաշոէ և միջերկրականի ափունք
ներ ր, աՀաւրր տռամը որ կը f գործուի, ամ ե՛ն Էյն Հերոսակա՛ն միանգամայն 
ամե՛ն Է՛ն ընդվզեցուցիչ դրուագներէ՛ն մէկ՛ն է Հայկակա՛ն դիւցազներգութեան 
ե. Հայ մարտիրոսագրութեան որ երբէք արձա՛նագրած ըլլայ մեր սլաամու.– 

Օրեր չե՛ն, շաբաթներ չեն, այլ ՛երկար, ա՛ն Հա տնո՛ւմ ամիսներ որ 
կարմիրէ մղձաւանջը կր սաւառնի տարագրութենէ և մաՀԷ ազատած բուռ մը 
Հերոսական ժողովուրդի վրայ։ 

Մարա շի աՀաւոր քարդը կարծես թէ շատ բնական եղելութիւն մը ըլ– 
VP' քաղաքական շրք տնակներու մէք պղատոնական մի քանի տխեղծ մլվը– 
լոսքնհր Հա%ե(է վերք, ստուերին մէք կորսուհցաւէ Հերոսական Հաճընը ամ– 
բոդք ամիսներ օգնութիւն աղաղակելով և մարտնչելով ֆրանսական եռագոյ
նին շուքին տակ մեռնիլ ուխտելէ յետոյ— ինչպէս կը յայտարարէին— եթէ 
՛Հաւատանք էթան էի վերքին շաբթուաք լուրին, վեր քա պէս ընկճուեցաւ։ ՝^ 

Բօթը որնոյնիսկ տարաձայնութեան ձևին ներքև զու գայ մեղ Հեռու՛ 
ներէն, մեր սրտերը կը լեցնէ ան Հուն կսկիծով և սարսուռով։ 

Այս մասին ստուգութիւն չունինք, նոյնիսկ պատճառներ ունինք կաս
կածելու, անոր ճշմարտութեան։ Եթէ երբէք իրական է, չ՛եմ գիտեր որ անմեղ 
սրըռւեներու. թափած արիւնովը, այս անգամ այգ եռագոյնին կարմիր շերտն 
ալ չ՚կարմրեցա՞ւ։ 

Օճիրը կանգ առած չ՛է գեռ։ Անիկա աւելի զօրաւոր և աւելի քաքա– Fonds A.R.A.M



458 վ&Ր1ԼԾՆՈհՆԳ 

լեր ո լած– Հասած՛ է մինչև ծովեզերքը։ Զին ա գա գա ր ի մէֆ 1լնքած իր յաղթա՛
կան նոր զինադադարով Ա* ուսթաֆա 'fi էմալի զինուած՝ աւաղաՏլներր պա շա
րած են Ատանան, Տարսոնէ ե Մերսինը, Դաշնակիցներու, գըաՀաւոըներու քի՝– 
թին ներքե, սարքելու. Համար արիւնի նոր խնճոյքն եր։ 

ե՛՛րր պիտի արթննայ վերջապէս « Հզօր օներու մաՀանալու վրայ եզոդ 
իւզճմտանքը։ Ե՛րր պիաի ի*[րտի յաղթականներու քարացած՛ սրաին մէ£ 
մարդկային ալն տարրական զգացումը, թէ անֆնֆելի ամօթ մըն է իրենց 
պա՜շտպան դրօշակին տակ ապաստանած ժողովուրդ մը, ստոյիկեան գար
շելի սաոնասրտութիւնով յան ձնել գժի եմ ճակատագրին։ 

8nJ մեծ Հայրենասէրքն ր ան ակր, զբօսական պտոյտ մը ընողի Հեշտու
թիւնով, 13 օրուան մէֆ Հասաւ Իզմիրին մինչեւ Պրուսա, ապացուցանելով 
թէ» Հոս Ա՛ուսթաֆա ՚Բէմպլի «լՀայրենասէրներՖու, այնքան փառաբանուած 
րանակր, կազմակերպուած տէրութեան մը չեմ ըսեր կամքի տոկունութեան 
այլ Հասարակ րար եկա մեց ո զութ եան առֆև, Հազիւ թէ թուղթէ դղեակ մըն էր։ 

Փզտիկ (Հունաստան մը 13 օրուան մէի ա Հագին երկրամաս մը սրրեց 
անցաւ» էսգ սնգին իր րաղդյն ձգուած Հաճընը, տասնեակ մը 13 օրեր Հերո
սաբար մարտնչելէ վերֆ, սպառած կ՚իյնայ կամ իյնալու վրայ է իր պաշտ պա– 
նած եռագոյնին տակ։ 

Արդարութիւնը և մարդկային խղճմտանքը երբէք այսքան վատօրէն 
Խաչուած չէին։ 

Ա՚արաշով, Այնթապով^ Հաճրնով դեռ չ՛լրանար այս մարտիրոսագրու– 
թիւնր, և ան Հաւասար կռիւը։ Վտանգը Հասած է Ատ ան այ ի դուռն եր ուն, ե. 
մեր սրտերը կը դողան նոր արՀաւիրքներոէ վաղորդայնքն։ 

Մեր դիւանագիտութիւնը — ամբողջական Հայաստանի ղոյգ պատուի» 
րակութիւնր դժբաղղաբար հ.ոՅալ՜ P^^L* ժօտ վեց ամիսէ ի վեր արեան 
ե արՀաւիրքներու մէֆ տապլտկող Եիլիկիսյ Համար։ %ոյնիսկ անոր քաղա
քական ուղղութիւն մըն ալ չկրցաւ Հարկադրել — որովՀետև ինքը չ՛ունէր 
— որը ծնած ըլլար պետական շաՀերու ըմբռնումէ և ^1իէիկիոյ մեր ժողո
վուրդին ֆիղիքական գոյութեան կենսական մտաՀողութենէ։ 

Ա՚եր դիւանագէտները առաւել կամ նուազ պա տե Հա պաշտ կրաւորա
կանութեան մէջ սպասեցին դէպքերու բնական զարգացումին։ Հասարակ ժո~ 
դովրդի՚հ Հետ Հրճուեցան երր լո*-րերը սրտապնդիչ էին, յուսալքուեցան երք՝ 
րօթարեր կը դաոնային։ 

Այնտեղ կռուող, զո Հաբերուող ժողովուրդն է որ վերջապէս գտաւ ելքէ՛ 
ճամբայ մը, որ գեռ մթապատ րայց լեցուն է լուսաւոր Հեռանկարներովէ 

Ակնարկել կ՛ուզեմ Աման ո սի շրջանի ինքնավարութեան։ Անիկա որ
քան ալ ԸԱայ իր սկզբնական շրջանին մէ£, ամ են է գեղեցիկ երևոլթն է որ 
կրցաւ ի յաքտ բերել տրամաբանօրէն նոյնիսկ բնազդօրէն ^իլիկիոյ մարաըն– 
չող ժոզովուրդր։ • 

Որքան ծանօթ է ինծի 9ոք Մարգուանցի ժողովրդական Հերոս մը՝՝Մես– 
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րոպ անուն — որ նախապէս աք մասնակցած՛ է շատ մր սոխատեսակ կռիւնե
րու — Հ Ազգայի՛ն պաշտպա՛նութեան գօմիթէի» մր ղեկավարութիւնով ն. 
տեղուոյն ազգայի՛ն միութիւն՛ն եր ու օժանդակութիւնով կր վարէ ի՛նք՛ն ա պաշտ֊ 
պահութեան այս գեղեցիկ ԳՈՐ^Ը։ Օ՚յԴ W^J^l^ կուսակ9ու4միմսները կատար՛ 
եալ Համերաշխութիւնով ՛սոյ՛նիս կ բնազդական յստակատեսութիւնս վ մը բո– 
լորուած ե՛ն, իրե՛նց ստեղծ՛ած՛ ի՛նքնավարութեա՛ն շուրք ։ 

Այգ շարժումը միայն հ՜ա փապարելով չլրանար* ատոր վրայ պէտք ԷՀ– 
1Ր^օրէ*ն ան դրա գառն ան և, խորունկ կերպով մտան՛ե՛ն մեր պետական ա՛նձնա
ւորութիւնն երր» Կէ[էկէո1 ստեղծուած՛ նոր կացութեան մէշ. առաւելա
գոյն շաՀր ապահովելու Համար Հայաստա՛նի գա ա ի՛ն։ 

քիէ ինչպէ՞ս... անիկա կախուած՝ է ասոնց պետական ի մա ստութենէն 
1ւ Հեռա տես ութ են էն ան մ իգապէս ըմբռնելու Համար կացութիւնը որ կրո՛ 
տեգ հ՜ուի Հի մա լ Սիւրիոյ և Եիլիկիոյ մէք։ 

« թայ ս՝գւ> երր աոաջին անգամ (լԱմանոսի Հանրապետութեան) կազ
մութեան լուրը կուտար, կ աւելցնէր թէ անիկա պաշտպան ուա ծ՜ է ֆրանսա
կան իշխանութիւններէ, և ստեղծուած՛ այս վիճակին Հանդէպ իր մտաՀոգու– 
թիւեը կը յայ անէր նոր 1լնճռոտութիւևներ գուշակելով։ 

%Ոքն թերթը երկու շաբաթներ վերք աՀ աւասիկ կը յայտն է» ֆրան
սացիներու տուած վերջնագիրը էմիր Ֆէ յսալին և 24 մամ վերք թանքերով 
1ւ օդանաւերով 80 պ ա թ ա յ ե ոնն ե ր ո ւ դէպ ի Հալէպ և Դամասկոս 
ար շ աւանքը։ 

կացութիւնը Կէ[էկէոյ ե, Աիւրիոյ մէք կառնէ բոլորովին նոր երեւոյթ 
ե քիչ մը կը պարզաբանուի թէ» ինչո՛՛ւ Համար մարդիկ նախապէս սառնա՛ 
սիրտ րլլալէ Վերք9 այսօր կր Հովանաւորեն Հայկական ինքնավարութիւն 
մը, որ Հաւատարիմ օժանդակը պիտի րԱար իրենց՝ Կիէիկիոյ դաշտ քէն վրայ» 

պայծառ տեսնենք իրոզութիւնները, և չԸԱայ ՈՐ մեր արիւնոտած՛ մատ՛ 
ներով» ուրիշներու Հաշւոյն շագանաէլներ քաշենք կրակէն։ Ունենանք մեր 
ուրոյն քաղաքականութիւն ր, պաշտպանելով մեր ֆիզի քա կան գոյութիւնը 
և ստեղւուած ինքնավարութիւնը, գէշ մարգ Հ ըլլանք արաբներու» Հետեւա
բար անգլիացիներու Հետ» որոնց Հետ կենսական շաՀեր ունինք։ £աոա– 

պած թշուառ ժողովուրդ մրն ենք, զոՀ չդաոնանք ուրիշներու քաղա
քական շաՀեր ո ւ և տեսակէտներու, մենք տապկուինք մեր իւղին մէք և 
Հսկենք մեր ֆիզիքական գոյութեանր։ 

Ամանոսի ինքնավարութիւնր չ՛դարձնենք արկածախնդրական զար
մում մը, ազդեցութիւններու և Հմայքներու նոր Հիմքեր փնտռելու Համար։ 

Այս շարժումր դնենք իր ազգային և իսկական Հունին մէք, պէտք է 
շարժինք շրքաՀայեցութիւնով և պետական ըմբռնումով։ 

ՂաաՀատենք վայրկեաններոլ լրբութիւնր և մեր դատին Համար անոր 
նպաստաււր եզող Հան գա ման քներ ր։ Առաւելագոյն շաՀը ապաՀ՚ովենք հ մեր 
Հայկական դատին, մասնաւորապէս «կորած» Համարուող Կիէիկիպ Համար։ 
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£ ա ա շատ Ց օրէն էլստորազբուի թրքական դաշնագիրը։ ՊԷաք է 
Հրաժարիլ այլեւս Փարիզը Հայկական քաղաքականութեան կեդրոն դարձնելու 
մեր ցնորքներէն։ Հոս դիւան ազի տա կան մարմին մը ստեղծելով մեր պետա
կան Հասկացողութիւն ունեցող անձնաւորութիւները պէտք է վերադառնան 
Հայաստան ու կիլիկիա» ե գործին ուղղութիւն տան ժողովուրդին մէի 

կ ի լիկ ի ան շատ Հերոսօրէն կրեայ կռուիլ, րայց իր սաՀմանափակ շըր֊ 
քանակին մէք չկրնար յստակօրէն տեսնել, քաղաքական Հորիզոնը էլ անոր 
Հաւանական բարդութիւնն եր րէ 

Ուշ չէ ղեո, վնասին որ կողմէն ալ դառնանք շաՀ է։ Ագենքք պատե– 
Հապա յա կրաւորականութիւնը, որ բոյե դրած է մեր ^ դիւանա գի տա կան 
մարմինին մէշ և դառնանք իրականութեան։ 

Բաւական է որ ա£ ու ձախ վայրապար Հոգատարութիւններ փնտռե
ցինք ե չգտանք t jjpS 

Ժա ման ա 1լն է այլեւս» որ ստեղծենք մեր պետական ք ա ղ ա ք ա* 
կ ան ո ւ թ ի ւն ը և ուղղութիւն տանք մեր կռուող ու զոՀաբերուող ժո
ղովուրդքն։ 

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ 

ԱՆՏԻՊ Պ0ԵՄԱ6Ի9 
Ու երգեցին Հարս ու աղԼիկ 

Ուռի՛ներու շւաքի տակ 

Անուշ ձէնով, սրտի սիրով՝ 

Ջ ե/էհերն ասեղ ու ճախարակ։ 

–«ՖԷգաՀ եարս ալ ձի՛ն Հեծաւ 

Առաւ մօսինն ու գնաց» 

Ընկերներով» բոց-երդերով 

Սարծիւն ելաւ ու գնաց։ 

էն ամպը չէ՝ սարի վրէն 

ԱՀ ու սարսափ որոտաց» 

Վե՛ր ե1 լ ու տես՝» թշնամու գէս* 

Ռումբ ու կրակ որոտաց։ 

էն ամ՛պի մէէ՝ կայծակներ չեն» 

Մ էգն ու մռայլ փերթեցին, 

է՛ն ֆէգաՀիք» ախպրաիքս են»՝ 

Սուր Հրեղէն չփարտեցին։ 

Ա խ» երազով Հերիք Աեամ, 

Երթամ, րնկնիմ կուի մէչ. 

Երթամ, կուիմ իմ քաԼի Հետ, 

՝Հք ե ռն ի մ սիրուղ գրկի մէէ՝. « • » 
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ՎԵ ՐԱԾՆ ՈՒՆԳ 461 

ԿՕՕՊԷՐԱՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ 
(էար. եւ վերջ) 

ՈրսվՀեաեւ Արարաաեան դաշտի և Երեւանի շրջան՛ների ազդաբնակԼութեան 

՜ւ/օ՚ծ tfասր պարապում Է դինհդորեութե ւսմբ և ժողովրդական տնտեսութ՛եան Հա

րուստ մասն Է կազմում, ե միւս կողմից արտաքին աշխար Հ ի Հետ փոիյ անցու՛

թեան նիւթ ունենալու Համար, Հ{Հա\կօպ\>ը իր սեփական միջոցներով, պաա– 

րաստեց 400»000 լիտր գինիէ արաա Հանելու Համարէ Եր ար ամա դրութեան ut. ակ 

Ունի նաեւ քոնեակի գործարան։ 

«Հայկօպոը իր վրայ Է վերցրել Հայաստանի կօօպերացիայի դեկա վար ու

թիւն րէ Ունենալով 20ի Լափ ՀրաՀտնգիԼներ. որ կօօպերացիայի գաղափարի տա

րածմանը ե ժողովրդականացմանը նպաստում են* Բացի կօօպերաաիւ օրգանից, 

նա բազմաթիւ աք լ Հրատարակութիւններ Է անում, ունի երգեցիկ խումբ, կազմա

կերպում Է ամեն տեղ մատչելի դասախօսութիւնն եր ժողովրդի չայն խ աւերի 

Համար* ունի նաեւ մի շարք այլ Գրագիրներ կրթական մասի վերաբերեալ որ 

աստիճանաբար իրականացնում ենք 

ՀէՀԱՅԿՕՊոԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ.֊ «Հայկօպ»ը իբրեւ Հայաստանի կօօ– 

պերատիւների կեդրոնական միութիւն, իր վրայ վերցնելով ա զգաընա կԼութեան 

մէկ երրորդին պետական Հասաատութելնների* որբանոցների. զ°րքի ե դա գթա–֊՝ 

կ անութ ե ան կարիքների բաւարարՈւմը, չնայած իր գերազանց ճիգերին, միայն 

մասամբ է կարողանում Հասնիլ իր նպաաակին» ֆինանսական լայն միշոցների 

բացակայութեան պա աճ առն եր ով։ Ունենալով միայն 250,764 ո. 38 կոպ* Հիսնական 

պաՀեստի, մասնաբաժինների Սայլն գումար, որ իր ժամանակին, Հիեեւելու պա֊ 

Հուն 4947 թ. մեծ գումար էր ներկայացնում, ներկայիս, ռուբլու անկման պատ– , 

ճառով կորցրել է իր նշանակութիւնը։ 

Հայաստանի կառավարութիւնը իր սուղ միջոցներից Հայ կոպին տրամադրել 

է S միլիոն ռուբլի, Մոսկուայի ժողովրդական պանքը երկու միլիոն, այլ սեղանա

ւոր մի միլիոնի Լափ որ Հայկօպի ունեցաՆ միջոցներով ընդամենը կազմում են 

մօտ 42 միլիոն ռուբլի որ և շր ջանա ռութ եան ժէջ է գրուահ, այնպէս որ Հայաստա

նի կոոպերացիան ներկայումս ապրնւմ է ֆինանսական մեծ ճգնաժամում։ 

Հարիւրաւոր աւերուած կօօպերաաիւների վերականգնումը, ապրանքների 

մեծ կարյէքը բնակԼութեան կողմից, գաղթականութեան օժանդակելու խնդիրը 

վերականգնելու իրենց աւերւաօ տնտեսութիւնը, Հայթայթելով արտաքին շու

կաներից աշխատանքի գործիքներ ե Հայկօպը իբրեւ Հարազաա ժողովրդական 

Հաստատութիւն՝ ջանում է Հնարաւորութեան սաՀ մանն եր ում է բ աւար ար ել այղ 

ծով կ արիքներ ի Հ ամար։ *§Ï̂ É 
Հայաստանի կօօպէրացիան կարօա է անտեսական օժանդակութեան Հա

կառակ՝ դէպքում նա անկարող կը լինի կաաարելու իր– առաքելութիւնը մանուկ 

Հանրասլեաութեան տնտեսական կեանքի Հիմքը դարձնելով կօօպերացիանէ 

ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ Տայով Համաոօ in տեղեկութիւնն եր Հ այ աս՛ 

աանի կօօպերացիայի անցեալ և ներկալ վիճակի մասին, ադէաք է յիշաաակել 

այն Հեռանկարների մասին» որ ունին Հայկօպը ե կօօպերացիան ընդՀանրապէո 

ապագայի վերաբերեալ։ 
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Կանգնած լի՛նելով զուտ կօօպերաաիւ. սկզբունքների վրայ ընդգծուած 

ՌոզդԷչեան ոաՀ լիրաների կողմիս» օժտուած ժողովուրդի և կառա վարս ւթ հա՛ն 

վս m սւ Հ ո ւթ ե ա ifp ՝ Հայասաանի կօօպերացիան Հաստատուն քայլերով առայ_ է րն» 

թանում։ Հայ ժողովուրդի տոկուն աշխատասիրութիւնը Հա՛նդիսանում է մեծ 

գրաւականը կօօպհրացիաի փառաւոր ապագայի։ կօօպերացիան բռնազբօսիկ 

շարժում էէ Հայ կեանքի Համար» այլ ինքնաբուղխ ձ Հարազատ* դարեր շարու

նակ ենթակայ աւերուաաերի Հայ ժողովուրգր միայն ինքնօգնութեամբ, Համա 

Խմբմամբ ե ժրական աշխատանքով է կարողացել սլա Հ սլան ե լ իր գոյութիւնր։ 

Ազգային այգ յաա կութ ի լեներն են յոյս %՛երքշն՚£ո՚ղը Հայ կօօսլերաաորներինէ 

լա լա ա ես լինելու ապագա ք ի վերաբերմամբ։ 

Ներկայումս կերաւում Է Հայասաանի մանուկ Հանրապետութիւնը։ Ալե 

րակների կոյա դարձրած այգ երկիրը սկսել Է վերակենդանանալէ Հայ ժողովուր

՛դը ՛սկսել Է վերաշինութեան գործը։ Այգ եռուն ե ծանր աշխատանքին մասնակ

ցելու Է նաեւ կօօպերացիան իբրեւ Հարագաա ժողովրդական ՀիեԴւալ/կութիւն։ 

Հայ կօօպերացիան նսլաաակ Է գրել և ձ գա ում Է նոր անտեսական՝ կեանքի Հիմքը 

դաոնալու։ Նպատակ Է գրել երկրի արդիւձաբերութիւնը, առեւտուրը, կուլտու

րական կեանքը իր ձեռքում ունենալու։ Ինչ որ ժողովուրդինն Է՝ այգ կօօպերա– 

ցիայինն Է, ամեն տեղ, կեանքի բոլոր ճիւդերում՝ իշխելու Է կօօպերացիան։ ԱՀա՛ 

այն t որին ձգտում Է Հայաստանի կօօպերացիան » որը միջոցներից թէեւ թ ո յ լ 1 

բայց ուժեղ է իր գաղափարով։ 

Այն ծանր խնդիրները» որ առաջնորդել է Հայաստանի կօօպերացիան 

պա Հանվում է Հսկայական տնտեսական միջոցներ։ Հայ կօօպերացիան մեծ 

մեծ յոյս ունենալով իր ոյժեր ի վրայ» այն ուա մեն այն ի Լ կարօա է բոլոր երներ–* 

ների գաղափարական կօօպերաաիւ Հիսնարկութիւնների բարոյական ձ ֆինան

սական օժանդակութեան։ Մեծ յոյս ունենք կօօպերատիւների միջազգային միու– 

թիւնների վրայ, որ գալու է օգնելու Հայաստանի կօ օպերացիային մոխիրների 

տակից յարութիւն տալու Հալ ժողովուրդին և իր Հարազատ կօ օպերացիային։ 

Նորակազմ Հայկական պետութիւնը տնտեսական կեանքը կառուցանելով 

կօօպերացիայի սկզբունքների վրայ, Հայասաանի կօօ՛պերացիան դառնալու է մի 

կեդրոն տարածելու կօօպերաաիւ սաղմերը մերձաւոր Արեւելք ում, նպաստելով 

կօօպերացիայի յաղթանակին, որ Հիմք է ծառայելու ազգերի իսկական դաշնակ

ցութեան ե եղբայրութեան ։ 

ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ 
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1 I il Ի H ւ՛ Կ " j 
Ւ*եքը ոյլ վարդապետ էր, ոչ կաթողիկոս, բայց ապա Հո վարար կաթողի 

կոսի նմանող վեՀափաո երեւոյթ մը ունէր իր ընկեր աղաւնիներու, քովք 
Վրանաքաղաքին մէջ վեց Դոյգ էյք" սեր ընտանի աղաւնիները՝ որոնյ 

ժամանակ ժամանակ կր շատնային, կը քիչնային ե ամենքն ալ մկրտուած 
էյն անուններով։ երեք Հատին կնքաՀայրն էր, վերջին տարուայ գարնանա՛ 
Ըսկիռրի^ մեգի Հիլր ռղող, Բրօֆ. Ա. էյ աչա տուր եան, իսկ միւսներուն կլնքա՛ 
Հայրը ՛ես եղած՛ էի։ 

> Զոքգ Դ"յգ> ՂաՐԳո11 knL Գա֊ւՒն Տարտարոսը և քԱաթունմարբ, Դերենիկը 
և /խատուտիկը։ Վեղարաւորր և Երեցկինը, Տուսիկը և Ձիւնիկը* Աեւակը և 
ւԼր՚քիկր* վերշապէս Վարուժանը, Լուսիկը և կապուտիկը։ 

Ամենքն ալ իրենց կարգին ունէին շնորՀալի կամ .անշնորՀ ձեւեր ե 
բնաւորութիւնն եր։ Պզաիկ աշխարՀ մը կը ներկա քացն էին անոնք իրենց սի» 
րով, գուրգուրանքո՛վ, վէրքերով ե նախանձաբեկ ատելութ ի լեներով։ Մեր 
կեանքի անբաժան ընկերներն էյ՜ն անոնք» որ ամէՀն օր, ամէ^ն ժամ կը թափա
ռէին մեր մէջ, ծազիէլնեբու և թուփերու առընթեր, վանդակապատի ճաղերուն 

Սարսափելի արարած– մըն էր ճՏարտարոս^ը, դժոխքի պէս գոքնով և 
Հոգիով սև, ընկերներու՝մէջ առաջնակարգ կռուագան մը։ 

Օր մը շատ ցաւալի ա՛րկածի մը ղոՀ գնաց, և որբեայրի ձգեց Հաւկի– 
թին վրայ ան Հող և անկասկած նստող խեղճ ]Աաթուն մարբ ։ 

Մեղի ԴՐացէ նռնենիի մը Հովանիէն տակ, գերեզման մը փորեցյնք 
իրէն» վրան քառակուսի կարմիր քար մը դրինք» ե սիրուն խաչ մը կան զն ե՛ 
ցինք Հետեւեալ վերտառութիւնով 

Հ Աստ Հանգչի քարին տակ 
d Տարտարոս , նաՀատակ։ յ> 

a$արտարոսգի նաՀատակութենէքն վերջ ժամանակ մը մաՀ չ՛ունեցանք 
մեր թռչուններու շարքերուն մէջ։ կեանքը և սէրը իրենց մէջ իրենց բնականոն 
վիճակր առին։ Նոր սէրեր երգեցին» նոր սիրերգներ լքեջեցին, ելան, մասն, և 
նոր ձագուզներով լեցուցին բաց են ա ցած բոյները։ 

Աղաւնիներուն մէջ աչքի զարնող գսյգ մը կար, որ առաջին ա1լնարկով 
իսկ կը գրաւէ՛ր դիտողներուն ուշադրութիւնը։ Վեղարաւորը և Երեցկինն 
էին այս չնաշխարիկ ղոյգր, որ չ՛ես գիտեր առաջին պա Հուն, իրենց սեռին 
ի՞նչպիսի Անգիտակցութիւնով մը, խոշոր զարտուղութիւնս վ մը գործուած 
էր անուանակոչութեան մէք։ «.Երեցկին* կոչած էինք, մեգի նոր եկած» Հեգ 
ե սմսեղուկ երևցոզ թռչուն մր՝ որ ետքէն արու ելած էր ե «Վեղարաւորդ 
քորջորջած էինք Դէո՚-է՚Ը խոպոպաւոր, ոտքերը փետրազարդ, շքհղ» առնական 
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երևոյթով ուրիշ թռչուն մր, որ յետոյ էգ ելած էր։ Ասոնք առածին պաՀուն 
իսկ իրարու զոյգ եղած էին։ իրենց սեռի տեսակները Հասկցուած՛ էր, բայց 
շատ ուշ էր աղես։ Սովորութիւնը նուիրագործ՛ած՛ էր իրենց անունները փո՛ 
խել կարելի չ՛էր* Արուն «Երէցկին» կը կոչէիք fcuk ԷԳԸ ^Վեղարաւոր։՝* 

Ա՛ննկարագիր, անբարոյական, կռուազան ևնախանձարեկ թռչուն մրն 
էր «Երեցկինգը, Հակապատկերր՚ իըէ՛ ՀեզաՀամբոլր ազնիւ, զնկան ճՎեդարա
ւոր գին, որ իբր տիպար մայր՝ անսաՀման ի ան տա դատանքով կը գուրգուրար 
ձագուկներուն վրայ։ Անիկա օրերով չէր ձգեր իր մութ անկիւնը, երկար ժա
մեր թուխս նստած Հաւկիթներուն վրայ, անձկագին կ՛ սպա սէր իր աւազակ 
ամուսինր՝ որպէոզի վայրկեան՝ մր բարեՀաճէր գալ բոյնը» Հաւկիթներուն 
վրայ իր տեղը բռնած, իրեն կեր ուտելու, (ւ քիչ մր րն զարմացած թեերը շար _ 
ժելով թրվռալու ժամանակ ձգելու Համար։ 

Հ-Երեցկրնգը շատ անգամ չէր գար» միշտ նոր սիրաբանութիւններու 
հտևէ էր, կը մոռնար իր բոյնր և իր կինը» ե դարպաս կը դառնար ուրիշներու 
կիներուն» մանաւանդ իր անդրանիկ աղք կան ճԱրմիկգին շուրք։ Եւ իր յամառ 
Հետապնդուածներուն մէք շատ անգամ կը յաջողէր ալ։ 

Ա՚արտիրոս, բայց Հոգեկան մեծ՝ անՀունութիւն ունեցող կին էր ղվեղա– 
րաւորՖր կը տեսնար իր ամուսինին բացէ ի բաց իր դէմ ըրած՛ ան ար գա բու
թի լեները, սրիկայ բնաւորութիւներ, մանաւանդ իր աղք կան Հետ ունեցած՝ 
աններելի ե դրական սիրաբանութիւնները» բայց ատով Հանդերձ երեւութա
պէս գոնէ շատ չէր յուգուեր։ կապուած իր րոյնին և ձագուէլևերուն մայ
րական ան Հուն սիրոյ մէք կը գտնէր իր Հաճոյքը և մխիթարութիւնը**, f 

^Տարտարոսնի ցաւալի նահատակութենէն վերք,ձեռք անցուցինք 
շքեղ, սեւորակ, լագուարթի զարնող փայլուն, շողշողուն փետուրներով* 
իսկապէս Հպարտ և ազնուական զթռչուն մը՝ որուն անունը Հ&ուսիկ» դրինք։ 
Յուսիկր առաքին օրերն իսկ ընկեր եղած էր այրի Տեացած ail] աթուն մարգ ի 
Հետ, ե երեք երկար շարունակական ամիսներ, անոր ցուցուցած՜ էր անխա– 
ռըն տաքուկ սէր մը, որ երբէք սովոր չէինք գիտել միւս ընկերներուն քով։ 

Շատ անգամ կը բռնէինք և կը պաՀէինք էիյաթունմար»ր, փորձի 
ենթարկելու Համար Յո՛ւսի կին սէրը։ Խեղճ թռչունը խենդ կը դառնար, կը թը– 
ռէբ, կ՚երթար կուգար, կը փնտռէր րնկերուՀին, և վերք ա պէս ծ՝աղի1լներու 
մէքը կանգնող սիւնի մր վրայ թառած, կր վայէր, կը Հեծէր, ադոլ» տխրա
գին և սրտառուչ։ 

Աքս վայրկեանէ՛ն «ՅոլսիկԳր իր փայտեայ բարձունքին վրայ • կանգ
նած, սիրով փոթորկած, Հեծ՛եծ՛ագին, կենդանի պզտիկ անդրիի մը կը նմա
նէր։ Երբ այլեւս ոգոքուած իր Հեծեծանքէն, U կարեկցոտ վշտին Հանդէպ, 
մեր ափին մէք թրվռացնելով կը ցուցնէինք րնկերուՀին՝ (լխաթունմարգը ՚ 
ուրախութեն^ն խենդ կը դաոնար, յանկարծ ական մոլուցքէ մը կր խոյա
նար մեր վրայ, և անվախ մեր քիւին կամ առքեւի սեղանին վրայ թառած՛» 
կը շօշափուէր, կը Համբուրուէր «fyաթուն մարշին Հետ։ Այլեւս կարելի չէր 

զինքր Հեռացնել։ Սպառնական ձեռքի շարժումէ մը ետք» Հազիւ մեր 
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գլխուն վրայ, մի քանի թռիչք կատարած\ նորերն կուգար, կը թառէր մեր 
ձեռքեր ուն մէք թրվռացող սիրական յն քով։ 

Հակառակ (լ Յուսիկդ ի ցուցուցած այսքան տաքուկ և դիւցազնական 
սիրոյն, «քՕաթունմարդ երթալով կր տկարանար» փետուրները կը թափուէ– 
ին$ մինչդեռ իր րնկերուՀիներէն գեղանի «Ջիւնիկդը ե «Վեղարաւորդը ետէ– 
ւէ ետեւ մայր ^ԸԱային* 1ք"Ք հո ա Հ Ա Ա > Ր ամուլ» նկուն ե փետրաթափէ Սարե
լուն ճաոագաքթներուն տակ, <ւՅուսիկդին ծիածանային երանգներով վառող, 
Հզօր ԷԱ՚սֆքը* անդադար, ԷարշալոյսԷ մինչեւ վերջալոյս, կ ուռէր, կր Հեծէր 
ե կը թրթռար։ Փոթորիկ կար, սիրոյ Հեղեղ, սա Հեծկլտացող թռչունի սլըգ– 
տիկ էութեան խորը, րալց, աւազ, գաւկի սէրր չէր գար, սԷԴտիկի մր ^լվլիւնր 
չէր լեցներ «Յուսիկդի մշտապէս ամայի և տխուր րոյնը t 

Օր մը (լ/ցաթունմա րն [ռիկ ենյքիկ մեռաւ եւ անմխիթար ձգեց իր ա մոլ
ոքն ը։ –Այլեւս ոչ մէկ րան գոյութիւն ունէր վՅուսիկդը րոյնին կապող, ո՝չ 
կին, ո՛չ զաւակ, ո՛չ ալ իր կենսաթրթիռ էութիւնր տաքցնող ամուլ սէր մը։ 

Երկար օրեր, ամիսներ, զրկւեցանք իր սիրադոռ ազու Հեծեծանքէն, 
որ մեր՛ առօրեայ Հաճոյքը եղած էր։ Իր ընկերներէն և ոչ մէկը ընդունակ 
եղած՝ էր, իր ձայնին մէք դնելու այնքան գորով, այնքան ներդաշնակութիւն 
ել ուժգնութիւն, որ մեգի նախապէս միշտ ըսել տուած էր իրեն Համար, 
*kn գ ո ո ա յ *fի P ր ա J է Օ զ ը* • •)) 

Ռլ*. Թէ ՚ ^ ւ ՚ ^ Ր ՚ ^ յ է ^ ^ Գ * Հիմա ամենափոքր Հեծեծանք մրն ալ չիկար* 
«Յու֊սիկգր կարծես Հրաժարած՛ աշխարՀէն, ձգած էր իր այնքան գուրգուրա
ցած՛ րոյնը։ Ստուերի մը մէ£ կանգնող ղրան մր, բարձրացիր փեղկը ընտրած՝ 
էր իրր կայան, ուր վիզը ներս քաշած՜ կ սպաս էր, գրեթէ ամբողֆ °րր* գի" 
շերն ալ Հոն կը պառկէր, առանց երթալու քաշուելու իր տաքուկ րոյնը» 
ո՛ւր օր մր, իր պաշտած րնկերուՀիին տղիակր տեսած էր լոյս աչքերով։ 

Մեր շրջանակին մէ9 ամէն օր ճաշի ատեն, «Յուսիկդի վշտդն, «Յու
սիկդ ի սէրէքն զատ խօսելիք րան մը չունէինք։ Միլս աղաւնիները կարծ՛ես 
գոքութիւն չունէին։ Սգաւոր թռչունին այս ազնուական րսթաօքր 1էՐ Հի՛ 
ացնէր մեգ, մինչ անդին «Երեցկինդը ձգած իր կինը, սիրաբանութիւն կը– 
նէր ազֆկանը Հետ։ 

Ուզեցինք ամոքել իր վիԼ
ար* եւ իրեն բնկերուՀի Ր Ա ա լ ՚ 1 Լ ֊ Համար ետե– 

ւէ ետեւ նոր թռչուններ բերել տուինք, եւ բան տ ար կեց ինք միասին վանդա
կի մը մէ^, «Յուսիկն վշտին եւ սիրոյ մէֆ որքան Հզօր, նոյնքան եւ աւելի 
Հզօր ու կատաղի եղաւ իր ար Հա մ արանքին եւ գայրոյթխն մէք։ Այնպիսի 
մոլուցքոտ խոյանքով մը կը նետուէր, վանդակի իր անկոչ դրացիներուն վը– 
րտյ» որ առածին պա Հուն իսկ կ*ղդացուէր եղեռն ածին ատելութեան մը Հետ 
ո֊իմացինը մեռցնելու, բացայայտ կամք մր։ Մեր փորձերուն մէ£ անյայող» 
ղինքը եւ ուրիշները ան օ զուտ տանջանքէ մր խնայելու Համար, շատ ան
դասներ ստիպուեցանք . վանդակին գոն երր բանալ, եւ– ազատութիւն տալ 
բանտ արկեա լներ ուն։ «Յուսիկդ առածին պա Հուն իսկ Ա՛նայլայլ թռաւ գնաց» 
իր մեծ աստւոեր փեղկքն վրայ, եւ Հոն թառած ամ բողք օրեր եւ գիշերներ» 
անքատհ լած իր անբաղձալի բեկերն եր էքս, ան Հաղորդ անոնց սիրո լ եւ ուրա* 
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խութ ես/ն աւագներուն, ստոյիկ եւ փիլիսոփայ արՀ ամա բան քով մր, իր բար
ձուն քէն դիտեց մարզիկը թէ թռչուններր, աղմկոտ րոքները եւ ծ՛աղիկները9 

որոնք այլեւս բան մը չէին խօսէր իրեն։ 
Երկու տիպար սքանչելի մայրեր ձԶիւնիկնը եւ «Վեղարաւորնը, ետեւէ 

ետեւ ձագուկներ կը ծնէին, եւ քիչ ժամանակուան մէք, կը բազմամարդէին 
րոյներու առընթեր ծ՜աղկանոցը։ 

«Խատուտիկն ր եւ «Լուսիկնը օր մր մեռան, շաբաթ մր վերքր «Զի*֊– 
նիկնին ամուսինը՝ «րերենիկնն ալ Հիւանդացաւ, վեց եօթը օր Հիւանդու
թենէ վերք, առաւօտ մը զէնքը բոյնին մէք մեռած՛ գտանք, իր զաւակին 
ղ Սեւակնին Հե տ։ ՚ ; V 

«Գեբենիկնին եւ «Սեւակ))ին մաՀը, մեզի շատ գէշ ազդեց։ «Դերենիկշ 
պարտաճանաչ, տիպար Հայր մըն էր, որ երկու ամիսը չանցած՝ յառաք կը 
բերէր իր նոր ձագուկները։ «Սեւակն իր անդրանիկ զաւաէլն Էր, ճերմակի 
վրայ սեւ բիծերով եւ շերտաւորուեներով, մանաւանդ իր աչքերուն շոլբքէ* 
բոլորուած՛ սեւածիր շր քանակով, բացայայտ գրաւիչ գեղեցկութիւն մը ունէր։ 

Ըստ օրինի, նռնենիին տակ քար մը եւ պզտիկ խաչ մը տնկեցինք, 
իրենց Հեծութիւնով եւ բնաւորութեան ազնուութիւնով, իսկապէս այս քրա 

րիստոնեայ թռչուններու գերեզմաններով վրայ։ «Լուսիկնը եւ վ Խատուտ՛իկէն 
ալ ունեցան իրենց տապանա քարբ եւ խաչերը անուններու պարզ արձանա
գրութիւնով մը։ իսկ Հայր եւ որդի «Դեբենիկնր եւ «.Սեւակնը, մէկ գերեզ
մանի մէք դրինք, որուն վրայ խոլորկեկ խաչ մը Հովանի ըրաւ, Հետեւեալ 
արձանագրութեամբ* 

J «Անկիւն մը մենիկ - ՚ H 
«Մեռաւ «Գերենիկն, 
Յետոյ զաւակը 
Գժբաղղ «Ս եւակրէն 

Գեր են ի կի մաՀովը, Բբօֆ. խաչատուրեանի Ա անիկը գեղանի Զիւնիկը 
այբի Տեաց։ Ջիւնիկը գեղեցիկ և Համեստ 1լնոք իր անդիմադրելի Հրապոյրովը, 
իր ամուսինին մա Հո ւան առաքին օրն իսկ* թռաւ գնաց, իր բարձունքին վրայ 
սպասող աբՀամարՀոտ Յուսիկին քով, և մի քանի օր վերք յաքողեցաւ գրաւել 
անոր սէրը։ 

Տիպար զոյգեր եղան շաբթուան մր մէք։ Յուսի կի սիրոյ Հեծեծանքները 
սորէն սկսան յեղյեղուիլ իր բոյնին լՈւրքը, որ ամիսներով լքուած՛ ւաացած 
էր։ Հակառակ Տէիւնիկի բացայայտ նազանքին ել պզտիկ սադրանքներուն 
երբէք չ՛ուզեց տուն փեսայ երթալ, Գերենիկի մենաւոր բոյնին։ Զիւնիկ ա~ 
բուին ոէրը գրաւելէ վերք, իր բոյնին մէք քաշուած՛, շատ օրեր սպասեց որ 
Յուսիկր ստիպուի գալ իր անկիւնը, բայց Յուսիկ վայրկեան մր անգամ չը 
լքեց, քԱաթունմարի Հին օճախը։ 

ՃԷՀեիէլ ձգեց իը րոյնր, եւ այնտեղ Հանգուցեալ Գերենիկէքն Տքնացած՛ 
տասը օրուան նորածին մը —- որ մեռաւ երկու օր վերքր — եկաւ Հաս
տատուեցաւ նոր ամուսինին «ապարանքնին մէք՝ որ միւսներուն բաղդատէ– 
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չով աւելի լաւ եւ ընդարձակ շինուած ըլլալուն Համար սովոր էինք ալդսլէս 
կոչել։ 

Յուսիկը Հեծեց, սնից, բայց երրէք չունեցաւ իր նախկին սիրոյ ուժ
գնութիւնը։ Երբ Ձիւնիկը կը բոնէինք եւ կը պաՀէինք, իր սէրր նոր փորձէ 
մը ենթարկելու Համար, առածին բերան քիչ մը կը փնտռէր, յետոյ կու գաբ 
կը թառէր իր փեղկին վրայ։ Աեր ձեռքերուն մէ£ թրվռացող Ձիւնիկին ձեռքը, 
առաիւան սլէս իրեն կատաղութիւն չ՛էր տար, տեղէն անգամ չ՛էր շարժեր։ 
Միակ ուշադիր կը դիտէր իր գոյգը՝ որուն րնականօրէն պաշտպանութիւնը 
սասն ձնած էր։ 

Սիրոյ այս տկարացումէն վերի գաւակ մը կուզէր զայն Հրա Հրելու Հա* 
մարէ Բայց աւա՜զ գաւակը չ՛էր գար։ 

Օր մը իր բոյնքն բացակայութեան ժամանակ, Հաւկիթ մը գողցանք 
դրացի թռչունէն եւ ան մի ֆա պէս դրինք Յուսիկի րոյնին մէի 

Երր կէսօրուան մօտ բարձունքէն վար ի քաւ ե մտաւ իր անկիւնը, 
շատ Հաւանական է, որ աչքերուն չէր Հաւատար։ քքւրախութեն^ն մտաւ 
ելաւ, վայեց, Տնքեց, աղու և գուրգուրագին, թնթացուց շրֆապատր, մար
գերուն ծա ղի 1լե եր ուն ե իր ընկերներուն Հռչակեց իր ուշացած յաղթանակը, 
յետոյ քաշուեցաւ րոյնին մէի և վեՀափառ երկիւղածութիւնով մը թուխս 
նստաւ Հաւկիթին վրայ։ 

իր կինը գեղանի Ձիւնիկը Հեզօր^ն եկաւ մօտեցաւ իրեն։ Դռնակքն առ՛ 
իև կեցած, ապշած կը դիտէր ամուսինը՝ որ իր Հայրութեան ղերը, չափա
զանց լուրթի առած, երկիւղած օր էն նստած էր Հաւկիթին վրայ։ Յուսիկ ոչինչ 
ուզեց Հասկնալ, Ձիւնիկի ապշութեան ե քա մա Հր անք ի ձևեր էն. վեց երկար 
ամիսներ վայ եր գելէ վերի լոյս աչքով Հազիւ թէ տեսած էր իր բոյնքն մըշ՛ 
տական մթութիւնը լուսաւորող Հաւկիթի մր ձիւնափառ գեղեցկութիւնը։ 

Ձիւնիկ կ՚երեւի չ՛կրցաւ Հասկցնել թէ խարդաւանանք մր կար մէիոեզ, 
ե թէ իր ընդերքները, այդ օրերը երբէք շարժած չ՛էքն իբր մայր և ամուսին։ 
ՅուսաՀատ թռաւ գնաց, Յուսիկր ձգելով իր սնկիւնին մէի 

քիռչուն մը Հագիւ թէ այդքան Հերոսութիւն մր կրնար ցուցնել։ Օրե՛րէ 
երկար օրելէ, Հակառակ Ձիւնիկի դժկամակութեան ե Հազուագիւտ ժամերու 
մէ£ միայն բոյն յաճախելուն, անվՀատ ե աննկուն սպասեց Հոն, շատ անգամ 
անօթի ու ծարաւ։ Հագիւ մի քանի վայրկեաններ կը գտնէր, բոյնէն վար իիսծ 
չմեռնելու չափ քիչ մը կեր ուտելու և իււ֊րի պգտիկ ընդունարանին մօտենա™ 
լու Համար։ 

՛Բոան օր եղած յլէր* երբ պգտիկ խատուտիկ ձագուկ մը դուրս ելաւ 
Հաւկիթ1խ։ Վարանեցանք նոր անունով մը մկրտելու ապօրծինր։ 

Յուսիկ գոՀ էր և երջանիկ* վայրկեան մը չէր &ԳռՐ իր ձագուկր որ 
օրէ օր կը մեծնար, կր գեղեցկանար և Հասակ կը նետէր։ 

Հոկտփ առաւօտ մը, կանուխ, գունատ ե ղողդոդագին եկան լուր տուին 
ինծի որ գիշեր ատեն, դաւաճան ձեռք մր գլխատած էր Ձիւնիկը, կող^ն փայ
տի կտորով մը դաշունած էր Յուսիկր, եւ ոտքեբուն տակ ճզմած էր իր պըզ– 
տիկ ձագուկը։ 
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Յայտնի էր, ոճիրը աՀոելի էր եւ գործ՛ուած գիտակցութիւնով։ Յու
ղում չ՛ցուցուցի, ուրախութիւն չ սլա աճառելու Համար ՝ այ՛ն գարշելի սեւ Հո
գիին՝ որ թերեւս մեր աժենուն սիրելի թռչունի մը մա Հո ւան տուած՝ կսկիծ՛էն 
պիտի ճաշակէր իր եղեռնագործ– գոՀունակութիւնր եւ մխիթարութիւնը։ 

գանչեցի մեր նոր պարտիզպան ի) ա չաաուրր, պաղարիւնութիւնս վ 
պատուիրեցի յիրեն, որ նոր գերեզման մր փորէ նռնենիին տակ եւ վերցնէ դի
ակները։ Յետոյ Հրա Հանգ տուի որ անմիքապէս ժոզվէ միւս թռչունները, ան– 
Հետացնէ ե քակէ իրենց պզտիկ պալատները։ ՝ Միեւնոյն ատեն խլէ նետէ 
նռնենիին տակ սգացող պզտիկ խաչերր։ 

If էսօրին վերք արղ(Հն աՀաւոր ամայութիւն եւ լռութիւն մր կր տիրէին 
մեր ճաշի սեղանին ՛ե պարտէզին շուրք։ 

Ազնիւ կարմրորակ. փայտէ Հսկայ խաչ մը կանգնեց քան գերեզ
մանին վրայ y եւ վրան խոշոր տառերով գրեցի «ՅՈհՍԻէ)ր» օրեր ամ
բողք. կարմիր, աՀաւոր խղճի խայթի մր պէս մխուելու Համար ոճիրր գոր
ծող թշուառականին սրա քէն մէք, եթէ երբէք սիրտ ըսուած՜ բանը իր քովը 
գեռ գոյութիւն ուն Հր։ 

Վրանաքաղաքը լռած՛ է այսօր, ամեն մարդ ամեն շսչսգ Հոգի Հեռա» 
ցած է։ ԼռՈԼթիւնր եւ ամայութիւնը կր տիրէ տաժանագին, ամեն տեղ փը՝ 
լա տակ եւ աւերակները կը ցցուին աչքիգ առք եւ, եւ թախծութիւն մը կը 
Հոսեցնեն Հոգիէդ ներս։ 

՝ff աղի1լներէքն շատերը չորցած են, ուրիշներ կ՚իյնան» կը թառամին։ 
Մեր մտերմիկ ան կիւն քէն մէք, միակ բարձր կր կանգնի Յուսի կին գերեզմա
նքին վրայի կարմիր խաչր, կր Համբուրուի ծով^ն եկող Ղ՝եկտ.ի պաղ քամի
ներուն Հետ, ե .ստոյիկ, կարծես կը Հեգնէ մարդկային վատութիւնը, պզտիկ 
h.bV^aPP. DL~ 1ու-Գոլ-"եերր։ 

Մենք կ՚երթանք* թերեւս այղ խաչր դեռ երկար օրեր Հոս ամայու
թեան մէք պիտի Հսկէ «Յուսիկնի գերեզմանին վրայ, եւ ծ՛ովերուն ու ալիք
ներուն պիտի խօսի,՜Հ* թէ մարդիկ որքան փոքրոգի եւ դոեՀիկ կրնան ըլլալ։ 

Այդ կարմրած խաչի Հովանիին տակ Հանգչէ՛ խաղաղ եւ ստոյիկ եւ 
քիչ մը Հպարտ եղիր, որովՀետեւ քու Հանդէպ ունեցած մեր սէ՝րը մեոցուց 
քեզ, 8ռլ-սի՝կս։ 

1919 Տ0Ք9". Մ. UULPb 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆնԽՈԻԹԻԻՆՀ H 

իյորՀրդային քիուսաստան կմե1չնած մեր պատուիրակութիւնը Մոս՛ 
կուայէն ուղիղ գծով կը Հեռադրէ, «Հաւանական է որ մէկ քանի օր յետոյ 
կը ստորագրուի պայ մահագիրը իյորՀրդային Ռուսաստանի և Հայաստանի 
միքեւ։ էԱորՀրգային Ռուսաստանը պատրաստ է անպայման ճանչնալ Հայաս
տանի անկախութիւնը ե չխառնուիչ անոր ներքին գործերունն։ 
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ՀԱ8ԱԳԻՏ0ԻԹեԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ԿԱԶՄՈՒԱԾ ՄԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 

H * * 

Անցած 1919 թուականի վերքերն էր Փարիզի մէք կազմուեցաւ ֆրան
սացի աշխարաՀռչակ բանասէր եւ գիտնականների մի ընկերութիւն «Société 
des Etudes Arméniennes» անունով որ իրեն առա ք աղբ ել է Հայագիտու– 
թի ւնը, | » \ I i 

Հայաստանի մշակոյթին իրական ճշգրիտ զնաՀատութեամր րն որոշու
թիւնը, նրա կրած ազդեցութիւններր Հարեւան երկիրներից եւ արած կամ 
կատարած վարակիչ գերը ԻլՐ J արարեր ած ժողով ուր զն եր ի վրայ* ապա 
Հայի ծագմանէ Հայրենիքի մատփն մի Հարք լէգէնտաների առ միշտ մոռացոլ 

թե ան մատնել եւ նրա ազգային Հանճարի իրական իսկական գնի մասին 
արդար ճշգրիտ գաղափարը կազմել տալու Համարէն ԱՀա ընդՀանուը կար
գացուցակը կատարել մտադրուած գործիէ 

Գիտնականների յատուկ աշխատասիրութեան մէք լուռ ու մուն շ կազ
մուած ալս՝ արդարեւ մի քիչ ուշացած կաճառը լինելով անպայման Հեղի
նակաւս ր թարգման մի կողմից Հայ կեանքի րոլոր դարերի մշակոյթին դրա
կանութեան եւ գեղարուեստին, միւս կոգիից եւրոպական միաւորականու
թեան մէք, շատ բան կարող է անել որպէս ուղիղ Հաղորդիչ, անկոզԱԱակալ 
դատաւոր՝ լուսաբանելու Համար ՛դեռ եւս չգիտցուած, . չ պարզուտ ծ թերի 
կամ վատ ուսուՏեասիրռւած բաները։ ^հիսնականների եւ րանասէրնեբի այգ 
ընկերութիւնը պիտի կատարէ մեզ Համար մեծ՛ կարեւորութիւն ունեցող 
գեր, որ լինելու է՝ ծանօթացնելու մեր ազդր, մեր ցեղային Հանճարը եւ մեր 
կատարած գերը այսօրուան ապշեցուցիչ կերպով տգէտ եւրոպացիներինէ 

•Ընկերութեանս պատկառելի պատուակալ նախագաՀը G. Schliimberger 
1916 Մարտի 10՚ին «Journal des Débats»^ մէք Հրատարակած իր «Հալերը 
ժիքին գարում» յօդուածում գրում էր* -gl| 

(ւՓարիգի մէք՝ չՀաշուելով Հայ գաղութի անղաՏեերր թերեւս չկայ 
ՏՕ Հոգի սր բան գիտնար այս այնպէ՛՛ս Հարուստ կիրքերով ցեղի քաղաքա
կան ե զինւորական պատմութիւնիg• էն 

Société des Etudes Arméniennes/» ունի իր սեփական օոգանր «Revue dfes 
Etudes Arméniennes» անունով որ՛ առ այժմ լոյս տեսնելու Է տարին երկու 
անգամ, որում խտացուելու էն Հայագիտութեան վերաբերեալ բազմաթիւ 
Հրատարակութիւներ եւ քննադտսւթեան ենթարկւելուէ 

Հայ բանասիրութիւնը, կասկած չունիմ, Հրճուանքով պիտի րնդառա՝՛ 
քէ պատկառելի վաճառականների այս ձեռնարկին և իր ովսանն աքակցի 
նրա տեւելուն։ 

Բանասիրութիւնը՝ կապուած Հնաբանութեան, պատմագիտութեան և 
լեզուաբանս։թեան պէս լրքօր^ն ծանր Հմտութիւն պաՀանքող պատրաստա– 
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ասութեան ի Հարկէ ղատ քիչերին մատչելէ կամ յատուկ մէ ղրաղում է 
ուստէ եւ Հասարակութեան լաքն խաւերու Համար էլ ոչ մատչելի։ Հայ մտա– 
ւորա կան ութ եան պարտքն է ուրեւա նրա օռգանի Համար մտած՛ել նախ, ապա 
իր կողմից ինչ որ կարող է անել որ այդ Հանդէս ր չի լինի ՅՑՕ օրը մի անդամ 
լոյս տեսնող չոր ու լղար մի տարեցոյց կամ նիՀար ու անարիւն մի վեցամ
սեայ ։ էքս կը խորՀիմ որ այս Հանդէսը պէտք չինի անպատճառ պատկերա
զարդ, շուքով, Հէնքով, շնորՀքով վայելուչ և «ի վայ ելու ես զա ը գա– 
ց ե լ ո ցն մի Հանդէս, իր խմբագիրների, աշխատակիցների րարձր դիրք ու 
աըժանիքք/ն Համապատասխան՝ պատկառելի մի Հանդէս։ 

Փութամ ասել որ մեծանուն ֆրանսացի բստնասէրնհրի ինքնաբերաբար 
ունեցել են այս ձեռնարկի նախամիտքը։ Մենք պիտի միշտ յխշենք որ գիտ
նականը, բանասէրը, արուեստագէտը, ինչքան էլ մեծ՛ Ու կարող՝ ո՛չ մի 
երկրռւմ, ո՛չ մի ազգի մէք էլ չի տրամադրում մեծ՛ մեծ՝ գումարներ ե առանց 
պետական կամ մերթ կողեն ակի աջակցութեան ոչ մի բարգաւաճ ե տեւա
կան գործունէութիւն ոչ մի ժամանակ Հնարաւոր չէ։ էս Հաստատ Հաւա
տաց ել եմ որ Revues des Etudes Arméniennes^ առաքին ր քերմ Համակրանքով 
ողքունելու է մեր վերծնւող Հայաստանի պետական վարչութիւնը* յետոյ կը 
գան աշխաբՀիս բոլոր արեւելագէտները որոնց մէք ի Հարկէ, Հայերը պէտք 
է նախանձախնդիր լինին առաքին տեղո՛ւմ լինել։ ՛Քաղաքակիրթ Հին մի ազգի 
սերունդր լինելու, այսօր էլ քաղաքակիրթներ ի քովը և շար քքէն մ Էք կանգ 
առնելու Համար մեր յաւա1լն ութի ւնն երր, ի վեր քոյ մեր քաղաքական պայ
մանները ե ամբողք շարք այլ նկատառութիւննեբ պիտի մղեն մեզ քաղաքա
կիրթ կերպով խմրուիլ այն նոր գործի շուրքր ե տալ ապացոյց մեր Հա
սուն ութ եան և ազգային տրժանապատւութեան։ 

Իրենց ամբողք կեանքը մի նպատակի Համար ի սպաս գրած և վաղուց 
Է որ առաքեալէ լուսապսակով վաճառականների այն րնկերութիւնր, իրենց 
գրական բանասիրական ան Հուն երախայրիքով աշխաբՀիս ամեն1~ն քաղա
քակիրթ ազգերից մինի պարծ՛անքը եղած՛ մեծ՛ ՚ աշխատաւորն երի այս խրմ– 
րեակը մեզմէ ոչինչ չէ խնդրել։ Մեգ սնում է ցոյց տալ մեր ար
ժան քիր և ասել տալ որ «Հայ երր այսօր էլ ինչպէս Ծնում ե միք քան գարերուս, 
են ու են գեղեցիկ ձիրքով օժտուած՛ ազգն։ 

Ա. Ֆե-B-M.ԱՃԵԱՆ 

? n * 

Հայագիտութիւնը բարձրացնելու Համար մտ ածուած՛ այս ընկերու
թիւնը իր դիւանը կազմած՜ է Հետեւեալ կերպով* 

Պատուակալ %ախագաՀ*— Պ* Կիւս տալ Օլիւմպէրժէ, անդամ ֆրանսա
կան էսն թի թո ւի։ 

, ԱախագաՀ.— Պ* Սառլ Տի է անդամ ֆրանսական էքնսթիթիւի Բրօֆ* Փա» 
բէզի Համալսարանին գեղեցիկ դպրութ. ֆաքիւլթէին։ 

Փոխ ՆախագաՀ.— Պ* Վիքթոռ Պէոար, ծերակուտական և տնօրէն ֆը– 
րանսկ. բարձր ուսմանց վարժարանին։ 
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Անդամ— Պ* Ա* Ֆ* Հէր"1ա՛ գրական ագէա ե փոխնախագաՀ «Մարդու 
իրաւանց դաշնակցութեան՝»։ 

ԸնդՀ* ՛Քարտուղար*— Պ* Ա* Մ kl է» Դոլէժ տը ֆրան սի ե Փարիզի բար– 
&րր ուսման g վարժարանի՛ն (յայտնի Հայասէր լեզուաբան)։ 

Դիւանա կա լ գործավար.— Պ* Ֆրէար* Մաքլէր> Բրօֆ. Փարիզի արեւել
եան կենդանի լեգուներու վարժարանին (յայտնի Հայագէտ)։ 

ԴանձապաՀ.— Պ* Հ* Լաքոուա։ 
Ընկերութիւնը պարբերաբար կը կազմակերպէ1 միայն իր անդասնե

րուն Համար Հրապարակային նիստ, որուն կարելի է Հրաւիրուին կարեւոր 
Համարուած կամ՝ ընկ* անդասներու մէկին մասնաւոր յանձնարարութեամբ 
կողեն ակի անձնաւորութիւններ։ Այսպիսի նիստերուն մէք, սովորական դի
ւան ական Հա շուետո լական արարողութիւներէ յետոյ կըԱայ դասախօսու
թեան ձեւի տակ Հա ղո բղա գրութիւն՝ Հայագիտութիւնը Հետաքրքրողնորոյթի 
շուրթը։ 

Անցեալ ամ սու Յունիսի 2ճ-ին կայացաւ անդրանիկ նիստը Փարիզի 
արեւելեան կենդանի լեգուներու վարժարանին մէք։ 

Հրաւիրեալներու մէք կը նկատուէին Հայաստանի Հանր. և Ազգ* երկու 
պատուիրակութիւնն եր ո ւ նախագահութիւնը իրենց անդասներով, նաեւ նախ
կին պատրիարք Եղի չէ արքեպ. Դուր եան։ 

Դասախօսեց ընկերութեան նախաղաՀ Պ* Շառլ Տիլ» նիւթ ունենալով 
Ը*րգ-^ն ԺԴ՚րդ դարերու Հայ ճարտարապետութեան բիւզանղականի և այլ 
քրիստոնեայ երկիրներու վրայ ըրած կամ անոնցմէ՛ կրած աղղեցութիւննե– 
րու Հարցը։ 

Դասախօսութիւնը տեւեց մէկ ժամէ աւելի, որու ընթացքին ձեռքի 
տակ ունենալով մեր տաղանդաւոր նկարիչ Ա* Ֆէթվաճեանի նկարներն ու 
ագուառէլներր, տասնեակ անգաւաեր գովքը ե դրուատիքը ըրաւ անձնուէր 
արուեստագէտին կատարած աննման գործքն գեղեցկութեան և մեծ կարե
ւորութեան։ 

Յար զելի դասախօսին Հաղորդաղրութիւնը կր Հրատարակուի Ընկերու
թեան օռգանին մէք։ «Վերածնունդն իր ժամանակին կ՚աշխատի տալ անոր 
ամփոփ թարգման ութիւն ր։ 

Société des Etudes Armeniermes/r անդամակցելու տարեկան ըաժնեվը– 
ճարր 20 ֆր* է» 2 ՏՕ ֆր* միանուագ վճարողն երր Հայագիտական Հանդէսքն 
բաժանորդ կը նկատուին։ 

Տ00 ֆը* միանուագ վճարողները կը կոչուին դ ընկերութեան նուի
րատու անդամ։ Հայագիտական Հանդէսի տ արեկայ։ բաժանորդագինն 
է 2Տ ֆր*։ Հանդէսի լոյս կը տեսնէ տարքն երկու անդամ։ Առանձին Համարը 
կ՛արժէ 1Տ ֆր* Ընկ*ես/ն անդամ չեղողները բաժանորդագրուելու Համար պէտք 
դիմեն Librairie Paul Genthner 13 Rue Jacob, Paris VI. 

Ընկերութեան Հետ յարաբերութեան* մէք մտնել փափաքողները պէտք 
է դիմեն դիւանի վարչապետին Mr. F. Macleer rue Cunin Gridin Paris 111. 
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4։ ՚ ԳԻԻ՚ԼԻ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ 

Շուքերուն տակ ծառաստանին գեղադալար ուռիներուն 

Պեր է եկեր արւարն աՀա Մ արգանդներու սարէն իք ած* 

9 օրէի արեւն արբուն լուսափողփող, ոսկեգեղուն 

Կ՚այրէ բոլոր դաշտ ու դուրան, ձոր ու ծործոր Համատար ահ։ 

Լուրթ լեոներու գուղձաքարեր, Հրսկա՜յ Հըսկա յ քարաժայոեր 

Տօթ արեւէն Հ_երմ Հրանուտ բոց կր ժայթքեն շիկակարմիր, 

Բացաստանի ծիլ ու ծեղեր ու բարտիներն Համակ այրեր 

Վարէն եկող փոքրիկ սիւքի մր Համբոյրին են ծոնրադիր,.. 

Մասրենիներ, վայրի վարդեր, թրխապրաուղ մորմենիներ 

Սիրակաբգա Հարսներու պէս մրռմուռ մրռմո՜ւռ աչ 1լ աղրնծւին* 

Ու գեղուղէշ փրշատիներ» գեղաՀասակ, արծաթաՀեր 

Կր մաբմլլրին դալուկ Հիւանդ, արեւաՀար ու տապագին։ 

Գա/չ՚Աղբիւրի մեծ շաւիղէն օձապրաոյտ լուսածածան 

Խումբր կ՛անցնի պերւորներուն ծիծաղներով Հիր ցրնհագին 

Ու լայնարձակ արաՀետէն կ երթան կա լա եղ չարա ն շարա ն 

Որակիրներ գան դա կա լոր, դանդաղաքայլ որ կ՛ երկարին*** 

Հեոուներէ"ն, Հեոուներէ ն երազանուրբ, կապտած որ ան 

Կ* արձագանգ լին քաղցրիկ ձայներ աարտա՛՛մ, միսաիք և սարսրռուն 

Ու կր լրսւին երգեր անոյշ, կարկամէ՝ ագեղ և դիւթական 

Բրլուրներուն ծոցր պաՀւած սիրաբաղձիկ կաքաւներուն։ 

Ու շուքին առակ ծառաստանի գեղադալար ուռիներուն 

Շէ՛ր կը կանչէ Հովիւն Հիմակ Մարմանդներու սարէն իԼած 

Միջօրետքի արևն արբուն լուսափողփող, ոսկեգեղուն 

Կ՚այրէ ամբողԼ դաշտ ու դուրան ձոր ու ծործոր Համատարա՜ծ։ 

Fonds A.R.A.M



Պ* Սև i l ւ ւ տ Ի mm, Ի f ա/*, ւ լա ( ա ք ւ Ի ԹԻ M * Ը 
Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի ՄԱՍԻՆ 

Անցեալ Հինգշաբթի ՛ / / ՛ ; ' ՛ / ՛ ՛ • ՛ ' / " ՛ / / " ՛ --•/՛''՛ S a l l e d e s A g r i c u l t e u r s ^ mpm. 
տեղի ու նե ցաւ Լայ m util tu հի կ t a ո ա վ ար ու ԷՍ, ա՛ն ք իա էք օր 

ՊԱԽ mm իա՛ 
հա՚ե ի դե /լոյ y- ր ա՛ն ա ի/ օ H H ւ թի՛ ՛եր; Ար ա ՚» ր ամբոգքապկս լեցուԽ Լր։ Փարիզի 

Հայ գաղութ ր արմանաւ ո լւա սլԼս ծ ա ւիոգքունեց / ո ա՛ն կ ա / n, Հայ ա ս m ա ն ի ՛նա իւ֊ 

կին վ ա ր չա պ ե տ ր որ ա il ր ո ղՀ երեք ժամ Հետաքրքիր վիտակի մ/,ք սլ ա t եց 

ներ կաներ ր։ Ատոլւեւ կ ուա անք իր լայն գիծ եր ուն մէ9ք, Պ– Ա* fit ատի սեան ի 

Տիկիններ և Պարո՛ններ. 

քէ՚ՈԱ տուէք ին ծ ի ՛ն ա իւ շնորհակալ րլլալու ձեզ ի՛ն ձ րն ծ այ tu ծ ար/ րն՛ 

գաւն ե լութ եան ե ոո / ղ ե/' /' Համար, որոնք ինձ չեն սլ ա ա կ ա ն ո լ մ, ա /լ սլ ա m» 

կան ում են իմ և ձեր Հանրապետութեան, որովհետեւ, ղու ր բՈԼՈբգ Հայ ա ս տա

նի քաղաքացիներ էք ե ւ) հ ր րոյ որիս Համար Լ՛" I ա սա ա՛ն ի ՝> ա հ ր ա սլ L ա ո ւ թ ի լոր 

ամենաթանկագին է ե ա մե ն ա ս իր ելի : 

՚էւ ո ր է են լել Ն ii/. երկու տարուան կեանք ր ւ ՚նի միտքն եւ. ես այսօր 

նպատակ ունի iJ Հոս A ե ղ ն կա րա գրելու իա կեանքը, ձեզ անելու իր սլա՚ոմու՛ 

թիԼնր, ներկայ ijիճակը, կար իր ներր էլ նրանց Հոգալու եղանակները։ 

րբբեւ ականատեսի ե» ան ա չտա պատմարանի, աով երա պ ա Հորէս ձեզ 

պիտի ասեմ ե բացասական ե թէ գրական կող մեր ր մեր հանրապետութեան, 

ո րպէս գի ձ ե ղ il Լ իւր ար անգիւ ր ր տեղեակ լինի իսկական գրութեան, իր բա

ժ՛ ի՛ն ր բերէ րն ղ S ա՛ն ուր զարգացման, ե եթ/, ղու բ ծ՛անօթ Հ րւլաբ սլա կ ա ս– 

ներին չէք եաբոդ ա շ իյ ա ա ել նրա բարգաւաճ ման Համար։ 

Ես նոլն ա՛ն ա տաոութ եամր խոս Լ լ եմ / ' ' / ' ք/"/՛ Պ ա թ ում, Պոլիս, ե կր 
խօսիմ սա եւ Հոս։ 

Հ այ ասա անի Հանրապետութեան պատ մութ իւնր սկսում է i0i8 Մ այիս 

23-ոս։ Ղէկաաի ունենալով մեր տանք ալից կեանքր ե մեր աոքեւ անյայտ 

ա պ ա գան il են բ վձոել էինք Որ Լա / ա ս m ա՛ն Համակէր իբ ան կա խութ իւնր։ 

(հուսական Հայաստանի մէք կազմուած Հայկական Հանրապետութիւնը 

մեր իտէալը չէ Համա րուած, մեր ի տէալն է միշտ սի աղ Լա լ մեծ անկտի։ 

Հայ աստ ան ր ։ 

Պէաք է խոստովանքդ թէ մեզմէ ոչ ոք չէր կրնար երեւակայել որ հայ

կական անկախութեան ՚՚կի՚լրր ղրուէր ոուոական Հայաստանի մէք, բոլորս 

Համոզուած էինք որ պէաք է կազմել անկախութիւնը տաճկական Հայ աս՛ 

տանի մէք։ Անսպասելի դէպքեր մեզ ս», ի պել, ի՛ն որ Հայաստանի ան կախ ու՛ 

թիւնր Հռչակուի թիֆլիզում։ 

Ել մենք Աղ գայի՛ն խոր Տուբղի ժամանակ տեսանք որ շենք կա

րող կռուել Թուրքերը մտել էին Պա քու, սարսափելի էբ դրութիւնը, մենք 
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ուժասպառ եւ անկարող էինք դի ւ1ա գրելու., Հեռու, շատ Հեռու դա՛շնակի ո՛ 
ներից, Ազգ* Խոր Հր դի վճիռով ՛Բա քաղն ուն ի ի էլ Բարաք ան եան ի Հետ գացինք 
Պաթում, և 1018 Յունիս &-ին ստորագրեցինք Պաթումի՛ Հռչակաւոր դաշ» 
նագիրր, որը ի Հարկէ կայան մը եղաւ մեր պատմական ճակատագրին։ Մենք 
շատ լաւ գիտէինք որ գա շնա կիցն երր մի քանի ամիս յետոյ կր մտնեն մեր 
DPktl*n յաղթական, և մենք չէինք սխալուեր, դէպքերը ցոյց տուին այդ։ 

Երկու ամիս առաք ձդուք բոլորդ մեղի Հետ տօնեցիք Հայաստանն 
Հանրապետութեան Բ, տարեդարձը։ էքրկոլ տարուայ կեանք՝ որու ընթացքին 
աՀա գին փոփոխութիւսնեբ տեղի ունեցան J ողովրղի և Հանրապետութեան մէք։ 

Մեր յոյսերու մեծագոյն մասր իրագործուեցաւ այղ երկու տարուայ 
ընթացքին և մենք տեսանք ցուցմունքներ մեր գործ՜ուն Էութեան մասին։ 

Անսասանելի դժուարութեամբ կրտէիք ունենալ 8000 քո, քլմ տարա
ծ՜ութեամբ Հողամաս, չէինք կաՐող սակայն գոՀանալ այսքանով։ 

Լ/ատ դժուարին պայմանների մէք Հինք, չունէինք ծ՛ովու կողմից ազատ 
մուտք, Պաթումէն Երեւան ազատ անցքը կ՛ արգիլուէր Վրաս տանից։ Հաղոր
դակցութեան միքոցներր կր պակսէին, զգեստ չունէինք, վառելիք չունէինք։ 
ԱնՀրաժեշտ էր երկրի մէք շինարար t^,գործ կատարել։ Մեր գլխաւոր նպա
տակը եղաւ նախ ապաՀովել ժողովուրդի ֆիզիքականը, և ա յ դ ԳՐՐ^Է աո֊աքին 
Քայլից ինձ վիճակուեց իմ վրայ վերցնել երկու մեռած՜ նախարարների պաշ
տօնն երր, խնամատարութեան նախարար կ ա րճի կեան ին որ սպանւեց, Ներքին 
գործ՛երի նախարար Ար աժ Մ անուկեանին որ զոՀ գնաց բծ՛աւոր թիֆից* 

Բծ՛աւոր թիֆը աՀոելի զոՀեր էր տանում մեզնից* իբր րմիշկ կարող եմ 
ձեզ ասել որ ոչ մի տեղ և ոչ իսկ բժշկական գրականութեան մէք մենք չենք 
պատաՀել նման Համաճարակի։ 

Բնակարաններ չունէինք և մենք գործեց յինք այս ան աս ան ելի դժուար 
պայմաններու մէք։ 

Համաճարակի դէմ կռուելիս մենք կորսնցուցինք մեր բժիշկների մեծ՝ 
տոկոսը* ժամանակ եղաւ որ մենք ամբոզք Հայաստանում ունեցանք «5» բժիշկ
ներ միայն, սնաց եալ բո լոր ր զոՀ գացին բծաւոր թիֆքքո* 

Այս դժնդակ պայմանների մի քո ցին էր որ մենք սպիպուած եղել ենք 
մղել մի կոիւ Վրաս տան ի Հետէ Հ* Հանրապետութեան առաքին պատերազմը։ 
Մեղ արտասաՀմանում քննադատել են թէ, երր բանւորներ չոէ-ոիք գերեզ
մաններ փորելու, ի՞նչպէս Համարձակում էք պատերազմ Հռչակել Վրաս– 
տանի դէմ։ Ասում եմ ձեզ, վայրկեաններ կան որ թնդանօթներն ու Հրացան 
ները իրենք իրենց են պայթում ։ 

Ի՞նչ էր պատճառը այդ պատերազմին։ Մ°նք մեռնում էյքեք մեր եր* 
կրում, և Վրա սա ան տեսնում էր այս բոլորը և չէր օգնում մեզի* օզնութիւկից 
զատ չէր ուզում մեզ տալ մեր իրաւունքներր, ռուսական բանակէ Տնացած 
ժառանգներից մեր մասր* չէր ուզում մեզ վերադարղնել իր մօտ աւանդ Անա– 
ցտծ՝ մեր գոյքեբը։ Մենք յետ չէինք ուզում մեր թատրոններին, մեր շ&՚քե– 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 476 

րին, մենք պարզապէս ուզում էինք շորեր, տաք շորեր մեր զինւոոների Հա
մար* պա Հեստ, ալիւր, զեղեր ե այս րոլորր արդէն մեզ էին պատկանում չէին 
ուզում մեզ տալ Սեր բաժինըr, ե օրէինք էին Հրատարակում թէ ինչ որ զտնւում 
է Վրաս տան ի Հողի վրայ, վրացիներին է պատկանում ե ինչ որ կայ Հայաս
աանի Հողի վրայ Հալերին է պատկանում։ 

Պաթումից Հայաստան չէին թողնում ապրանք փոխադրել ե Վրա սա ան ի 
ճաժրով Հայաստան մտնելիք ապրանքների թրանզիթի Համար ուզում էյին որ 
մեր սեփՀական Հողամասերից զի քում անենք, այսինքն այդ անվիճելի իրա
ւունքներր ծ՛ախու առնենք մեր երկրի մասերով։ Այս պայմանների մէք լէէֆք 
կարող Համբերել, ե մեր ժողովուրդրնախամեծար Էր Համարում տալ իր վերքին 
կաթիլ արիւնը քան թէ իր Հողր։ Եւ֊ % շարաթուայ պատերազմից վերք, մենք 
տիրացանք մեր բոլոր Հողամասերին՝ որոնք Գերմանացիների օգնութեամր 
գրաւել էին մեզանից, եւ մեր րանակր, մեր բոպիկ ու մերկ րանակը արդէն մօ– 
տեցել էր Թիֆէիզին ե այղ իսկ պատճառով վրացիք սկսել էի՛ն նեղել Թիֆէի" 
զի Հայերին։ Թիֆլիղից & ժամ միայն Հեռու էինք և մենք 1լ1ւքեցխնք զինա գա՛
գար Վբ աստ անի Հետ, յետոյ Հաշտութիւն, եւ ստացանք որոշ իրաւունքներ 
թրանզիթի, զէպի Պաթում անցքը։ 

ÊjjS Ե*– սակայն, սովը եւ Հա մ աճա բա կը շարունակում էին զեռ իրենց աւերը։ 
Ա՚ենք դիմել էինք Ելրոպա եւ Ամերիկա եւ պարզել կացութիւնը եւ օգ

նութիւն իքն դրել։ 

Աարիլ 21ին, երր պաշարակիր գնացքը Հասաւ՝ ալդ օրը եղաւ. Հիմը Հա
յաստանի վերա կեն դան ութ եան։ 

Եթէ այսօր Հ* Հանրապետութեան մէք ժողովուրդր կ՚ապրի, դա շևոր– 
Հիւն է Ամերիկեան ալիւրի։ 

Մեր ստացած Ամերիկեան ալիւրի րաժանումր անում էինք ապրողների 
թիլի Համեմատութիւնով։ Այս ալիւրով ապրեցանք մինչեւ Հունձքը, եւ ժո
ղովուրդը որ կմախացած էր սկսաւ կենդանանալ։ 

Դժոխային այս պայմանների մէք Հայ զինւորր եղաւ գաղթականութեան 
յ առաք ապա Հր։ 

Հայ զինւորր, Հայրենակիցներ, եղաւ իսկական Հերոսը։ 
Ձէ կարելի բաղդատութիւն գնել Հայ զինւորի, Հայ մտաւորականի, 

Հալ կուսակցական գործիչի Հետ, որովՀետեւ մտաւորականն ու գործ՛իչը 
վերքապէս մի տուն ունեն, մի անկիւքն, կռնակումր շոր ունեն, իսկ Հայ զին– Հ 

ւ-որր րոպիկ է և մերկ և 0-7 գինւորներ մի անկիւն ում կր քնեն։ 
Հայ զինւորր Հակառակ, որ 10. տարիէ ի վեր ծ՛առայութեան մէք է. 

Հա շ լելով ռուսական բանակի փ մէք ծառայ ութիւն ր, դարձեալ պատրաստ է 
կռուելու քաք արար, պայմանաւ որ կերակրեն իր րնտանիքր։ 

Դասալիքներ չկան բանակին մէք, 1ւ եթէ պատաՀել է որ մէկ քանիսը 
Հեռացել են բանակից, դրա պատճառբ այն է եղել, որ Հայ ղինւորր վախե
՛ցել է որ իր Հայրենի տուեր, օճախը ենացել են անպաշտպան։ 

Մենք միշտ շրք ապա տուած եղել ենք թշնամիներից, ՚ և այդ իսկ պատ
ճառով ստիպուել ենք ունենալ 1200 քլմ* ռազմական ճակատ։ Մերկ ու բո– 
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աիկ զինւորի վիճակը սկսուել Է ըարւոքիլ, երբ Փարիզից ստացել ե՛նք կօ
շիկ ու զգեստ։ Հակառակ ՐոԷոր գժուարութիւններին ու. Հիւանգութիւննե՛ 
րին Հայ դէ^՚^ՐԸ կ՛1՛–՛11֊^ ե լայնացնում է Հայաստանի Հանրապետութեան 
սա Հմանն երբ։ Որ սլէս զի կարելի լինէր դի մա գրել այս բոլոր դժուարութիւն՛ 
ներին։ Պէտք էր կերակրել բանակը, Հագուեցնել դինւորր և ռազմամթերք 
տալ նրան, ուրախ եմ յայ անելու որ վերքերս ստացանք բաւական մեծ քա
նակութեամբ ռազմամթերք։ Մեր զինւոբների թիւր կրէլնապատկուած Է, 
այժմ մենք մարդու սով չունենք։ Որքան զգեստ եւ զէ^նք ունենանք և որ
քան որ կարենանք կերակրել, այնքան զօրք կարող ենք ունենալ։ 

Աան ՈԷմօի մեր պատուիրակները շատ լաւ են պատասխանել դա շնա՛ 
^itd^^rt*" մենք մեր սեփական զօրքով կարող ենք գրաւել տաճկական 
Հայաստանը։ Վյսղբ, երբ Թուրքիոյ դա շնա զի բր սա որա գրուի ե քիչ ժամա
նակ յետոյ որոշուին Հայաստանի սաՀմանները, կը կարծէք որ այդ ստորա– 
զրուած թուղթը ձեռքերն ի դ պիտի կարենաք ասել թուրքերին «Պարոններ, 
դուրս Հրամմեցէք, տեղ տուէք մեղին եւ կամ թէ կբ կարծէ՞ք որ դաշնակից 
բանա/լներ տեղ պիտի բանան ձեզի որ երթաք տէր րԱաք ձեր Հողամասերին, 
ո՛չ րարեկաՅներ, Հայ բանա՛կը պիտի կատարէ այդ դերը, պայմանաւ որ ձեզա
նից իւրաքանչիւրր բերէ իր բաժինը։ Հայ բանակը ինքնաշարժ կառքերով չէ 
որ պիտի յառաք սնայ։ Հ այ ղինւորը վարժ ուած է քալելու եւ պիտի քալէ։ 
Ամբողք Հայաստանի մէք մենք ունինք 17 ապրանքատար եւ 0 մարդատար 
«օթմօպիլններ։ 

Մեր բանակում ունինք և յոյներ, եղի տ բներ, ռուսներ։ Մենք ասում 
ենք նրանց — «եթէ դուք ուղում էք ապրիլ մեր երկրռւմ ե դաոնալ մեր Հը– 
պատակլները, ղին ւո բա գրուեցէք, այլապէս դուրս ելեք մեր երկրիցն—եւնրանք 
զինւոր աղը ւու մ են։ Մեր մտաւորական եւ ունեւոր երիտասարդութիւնը չի 
գինւորագրւում եւ փախչում է Թիֆլիղ* Մենք ստիպուած ենք եղել ու 
խնդրել Վրաստանից որ իր բանակին մէք առնէ նրանց, որպէսզի չի քաքա
լեր ուի • այս երեւոյթբ։ 

Ես ձեզ անվերապաՀօրէքն ասում եմ մեր պակասութիւնների մասին, 
որպէսզի դուք գիտնաք եւ բստ այնմ, բերէք ձեր մասնակցութեան բաժինը 
երկրի վերա շինութեան Համար։ Մեր զինւորները շորեր չունեն։ Սպայակոյտի 
պետ զօր*, %ազարրեկեանր երբ ՀրաՀանգ էր ստանում նախաբարութիւնից 
զինւորական մի գործողութիւն անելու, նա ասում էր թէ չի կարող շարու
նակել այս պայմաններում, թէ ղինւորներին շորեր են Հարկաւոր, եւ նիւթա
կան այս վիճակի մէք զինւորական գործողութիւսներր դժուարւսնում են։ 

Զինւո՝բներին սնունդ է Հարկաւոր,* պէտք չէ կարծել թէ միայն ա մե
րի կեան ալիւրով ժողովուրդբ ե ղիո^որը կարելի է կերակրել։ կառավարու
թիւնը իր ծ՛ախքով կերակրում էր 700,000 գաղթական, միս չկար, տաւար 
չկայ, թուրքերր քշել տարել էին ամենը* կեանքը թանկանում էր եւ գմ ո լա
րան ում, եւ մենք ստիպուած ենք եղել ամեն ինչ գնել դուր սիդ, րայց ինչո՞վ, 
թուղթէ դրածներով ենք վճարում եւ որքան շատ տպենք թղթադրամ, այն
քան նուազում եւ. պակասում է մեր դրամի սակր։ 
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Առաք մէկ տօ յ արբ արժէր 2 րուպլի, այսօրւայ արժէքն է 2000 րպէ* 
մի ֆրանքը առաք արժէր 37 կօսլէկ, այսօր արմում է 200 րուպլի, պէտք 
չէնաեւ կարծել թէ լայն ռոճիէլներ կուտանք մենք կառավարական պաշտ օն -
եաներին։ Եթէ նախարարը անձնական միքոցներ. չունի ապրելու, ստանում 
է ամսական 70 ֆրանք։ Մեր ամենաբարձր պաշտ օն եան ստանում է 14,000 

րուպլի, իոկ ամենափոքր պաղտօնան 6000 րպէ* 

ր ան ակր կերակրելու Համար պէտք ունինք մենք արտասահմանից բե
րեք աալ եզներ եւնրանց գնումին Համար սակի խնգիրր չափազանց նեղում 
է մեզ։ Զինւորի խնգիրր ամենից շատ է զբաղեցնում մեզ։ ԵբկՈԼ– տարւայ 
կեանքում մենք ունեցանք ՀետզՀետէ բարւոքուած ե. բարեփոխուած՜ կեանքէ 
Ունեցանք սխալներ, ունեցանք նաեւ Հերոսութիւննեբ։ 8000 քո* քլմով 
սկսուած՛ Հանրապետութիւնր այսօր ունի 62,000 քո. քլմ. տարածութիւն։ 

S աճ կա Հայ եւ ռուսաՀայ չկայ ւյ*ռղ Հա մար y մեն Հայաստան ասելով 
կր Հասէլնանք միացեալ Հայ ա ս ա ան ր, այսօր թուղթի վրայ, րայց վաղր իրա
կանութեան մէք, եւ այղ պիտի լյնի շնորՀիւ Հայ բանակին։ Մենք պէտք է 
խոն ար Հո ւինք փաստերի առաք։ Մենք պիտի անենք Հունաստանի նման որ 
զնում է, նստում եւ ստեղծում, այսօրւայ մեր 62,000 քո. Քէ*1** Հողամասը 
մենք ՛մեր ուժերով պիտի լայնացնենք եւ անենք 240,000 քո. քլմ. եւ այգ 
ս ա Հ ման ո ւմ կանգ պիտի առնենք ժամանակաւս րապէս։ 

Պէտք չէ սակայն արՀամարՀել դաշնակիցների ուժր, մենք միշտ պէտք 
պիտի ունենանք մեծ տէրութիւնների Համակրանքին։ 

Առաք մենք ունէինք մի միքնակարգ Հոգեւոր վարժարան միայն, այսօր 
ունենք մի Համալսարան եւ 768 տարրական դպրոցներ, S միքնակարգ կիս*– 
նազիոններ, 8 դասարաններով։ Համալսարանը առժամեայ կերպով գտնւում 
է Աղէքսանդրապօլում, որովՀետեւ յարմար շէնքեր չունենք Երեւանս ւ.մ։ 
ՂքՈյնիսկ Աղէքսանդրապօլում Համալսարանի շ^սքի մ՛էք առաւօտուն մանչերի 
վարժարան է, կէսօրին աղքկանց, իսկ ժամր 6ից յետոյ Համալսարանական 
դասրնթացք։ \ 

Ուսուցիչներ ՛և ուսուցչուՀիներ են պակսում մեղ։ 

թ՛ատրոն չունենք, թատրոնի Համար շինուած 4 շէ°քերը գործածելում 
են իբր Հիւանդանոց ։ 

թ՛ուղթի սովր ծայր աստիճանի Հասել է մեզ մօտ։ Դասագիրք չունենք 
և Հայ թերթերր դժուարաւ են լոյս տեսնում։ 

Դրամի սովի պատճառաւ մեծ բաց ունի մեր պետական պիւտճէէնt 
700,000 գաղթականներից զատ կառավարութիւնը կր պաՀԷ 42,000 որբերից 
12,000ր, իսկ 30,000ր կը պաՀեն Ամերիկացի ք։ 

Զրի է ուսումը Հայաստանի մէք, ե պարտաւորիչ։ 
Գիւդա ցին երից մենք տուրք չենք ստանում, տուրքր պիտի վճարեն այս 

տարւայ օգոստոսից, երր գիւղացին Հնձէ բերքր։ Երկաթուղիի , միքոցներր կը 
պակսին մեզի։ Առաքէ Ռուսաց ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետութեան 
մասերում կար 2ՏէՕ շոգեշարժ մեքենայ և 3600 վակօն, այսօր ունինք միմիայն 
23 շոգեշարժ և 400 վակօն, իսկՎրասաան ունի 460 շոգեշարժ եւ 6000 վա– 
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478 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ստա– 
կօնւ Ա՚ենք մազութ կը վառէի՛նք շոգեշարժն երի Համար եւ մաղութր 
նայինք Աարրէ քսանից, որ սակայն ուզեց մեզ ծախել մազութը Ղյարա՛ 
սլազով եւ Աանդեզուրով* մեր ժողովուրղր րմրոստացաւ եւ րսաւ, երր թրքա– 
Հ այ աստ ան ի մէք մեր եզրայրներր քՒալէագների եւ ]նվէրների դոՀ գնացին, 
մենք մեր ամենավեր քին արիւնի կաթիէր կր ղոՀենք եւ չենք տար մեր Հողա՛ 
մասերր ։ 

Այժմ մենք ունինք շաբաթական 5 գնացք Երեւանից– քժ՚իֆլիզ, մինչ 
վրացիք ունին օրական -4 գնացք Պաթումից՚քՒիֆլիզ։ Անցեալ տարի մենք 
Ամերիկա գրկեցինք լիազօրներ, որպէսզի պարզէն մեր վիճակը եւ դարման 
ստանան։ Ամերիկացի ք փառաւոր թափորներով, եպիսկոպոսներով ընդունած 
են մեր պա տ գա մա ւորներին եւ ասում էին թէ ունին տրամադրելի կառքեր, վա– 
կօններ, րայց այդ բոլորի Համար դրամ է Հարկաւոր։ 

Ես ինքս դիմել եմ Լօյտ ճօրճին, որպէսզի Հայաստանի տայ մէկ միլիոն 
սթէրլին փոխառութիւն։ Լօյտ ճօրճը պատասխանել է ինձ՛ մեծ քաղաքավա9 

րութեամր թէ ռազմամթերք ինչքան որ ուզենք կը տան ե տւին էլ, րայց գր+ 
րամի Համար պէտք է դիմէ Հայ Հարուստներին, ե ասել է. եթէ դուք չէք գի9 

տեր Հալ Հարուստների Հասցեներ, մենք կարող ենք ձեզ ցոլ g տալ Ան գլի ա 
բնակող Հայ Հարուստների տներբ։ 

Հյատ բսներ էտն մեզ Հարկաւոր* գիւղատնտեսական գործիքներ, երկա
թուղիի գիծեր, շենքեր, սեր են g ո ւ, և այս բոլորքն Համար դրամ, դրամ։ Դրա 
մագլխի ազատութիւնը ու ապաՀհվութիւնը էլեբաշխաւոբէ կառավարութիւնը։ 
Լայն ասպարէզ կայ զո րծ ուն էութեան Հայ դրա մատիրոք Համար, երկրի վե– 
րաշինութեան Համար անՀրաժեշտ է դրամադլուխր, րացի Հողի սեփականու
թիւն ից, որ դադրած է վաճառքի ապրանք րԱալէ, մենք կը յարգենք ամեն 
սեփականութեան իրաւունք ե ամեն ձեռնարկութիւն։ 

է/խալներ ունեցել ենք մենք ե սակայն սրբագրել ենք, ե ո՞վ չի սխալւում* 
օրինակ, անցեալ տարի կառավարութիւն ր գրաւեց ամրողք բամպակի բերքը, 
այսինքն օրուան գնով գնեց մշակողներից, շաՀ էլ ըրաւ 4Հ>ի զնածր ծա– 
խեց 2000ի, բայց արդիւնքր այն եղաւ որ այս տարի ո£ ոք չի ցանեց բամ
պակ, վախենալով որ կառա վա բութիւն բնո րի g կր գրաւէ, այժմ մենք նոր օրէինք 
ե՛նք n րատարակել որով բամպակի մշակ ութիւն ը աղատ Է։ 

Բնական Հարստութիւններ ունինք Հայաստանում, ուն/նք ազի երեք 
խոշոր Հանքեր ե պղինձի Հանքեր։ ՏԷրայքն ոյժր ամենամեծ բնական Հա
րբ ստութիւնն Է մեզ Համար, Հրաւիրած ենք մասնագէտներ օգտագործելու 
Համար ալդ քրային ոյժերր, ունինք նաեւ ուրիշ Հարստութիւններ ե այս 
բոլորը ռուսական Հայաստանի մէք։ 

Առաք Հայաստանում ունէինք 3 քաղաքներ Երեւան, Աղեքսանգրոպոլ £ւ 
կարս, այժմ ունինք ինը քաղաքներ։ ԱՀ ազին կարիք կ ա յ մասնագէտն եր ի 
րժիշէլների, ճարտարագէտներ ի։ Հայրենիքր պէտք ունի ձեր բոլորին, գլխա. 
ւորաբար արտ ա սա Հ մանի գաղութներին։ 

Հայաստանի մէք ապրելու Համար անՀրաժեշտ է նեղութիւն եւ անձ՝ 
նագոՀութիւն։ Այդ նեղութեանց վերք տալու ե վերա շինութեան գործին կա– 
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րենալ սկսելու. Համար կառավարութիւներ րոլոր պետական կուսակցութիւն՛ 
ներու Համաձայ՜նութեամբ և աքակցութեամր, քուէարկեց օրէնք նորքին փո
խառութեան 20,000,000 տոլարի։ Այս գործի յաջողութեան Համար դիմում 
պիտի րլլայ ու պիտի աշխատուի Հայաստանի, կաթումի, Թիֆլիգի» Պոլսոյ 
Փարիզի, Լոնտոնի, Եգիպտոսի, Իզմիրի» Ամերիկայի, Հնդկաստանի և վեր
ջապէս բոլոր գաղութների մէք։ 

Հիմայ որ դուք որոշ գաղափար ունեցաք կացութեան մասին, դուք 
ԲՈԷ"ՐԴ իբր դրական փաստ ձեր Համակրութեան, պէտք է արձանագրուիք 
Հայրենիքի անկախութեան փոխառութեան* ամօթ պիտի լինի թէ մեր և թէ 
մանաւանդ օտարների առաք եթէ չյաքողուի այս փոխառութիւնր։ Այս գոր
ծի յաջողութեան Համար անՀրաժեշ տ է տակաւին մի բան, Համերաշխու– 
թիւն եւ միութիւն։ կարոդ ենք բոլորս ալ չունենալ նոյն մտածելակերպը 
կամ քաղաքական դաւանանքը, րայց պարտաւոր ենք յարգել մեր գաղափարի 
Հակառակոբղներրն ։ Օրինակ առնենք եւրոպացիներից, որոնք ամենանուրբ 
ճեւերով րաոլա մ խնթում Հայ Հո յ ում են իրարու առանց զիրար վիրաոորելու։ 

Հայաստանի մէք երբ Պօլչէվիկեան շարժումր սկսւեց եւ Հայրենիքը 
նկատւեց վտանգի մէք, բոլոր Հալ քաղաքական կուսակցութիւսները ան խր
տիր եկան Հաւաքուեցան կառավարութեան դուրք որ Գա շնա կցականներէ 
կը բաղկանար եւ րսին* Հ մենք պիտի պաշտպանենք ձեգի, որովՀետեւ դուք 
Հանրապետութիւնն էք ներկայացնում եւ մենք միակ Հանրապետութիւն 
միայն ունենք։ Նոյն Համերաշխ գործ ակց ութի լեր բերին նաեւ այս փոխա
ռութեան շուրք եւ իւրաքանչիւր կուսակցութիւն, յատուկ շրք արեր ական
ներով Հրաւիրեց ժողովուրդը օգնել փոխառութեան գործին։ 

կառավարութիւնը, խորՀրդաբանը այսօր կր բաղկանան Դաշնակցա
կաններից, բայց վաղը կարելի է գան ուրի՛շներ, մեզ Համար ցանկալի կը 
լինէր որ բարլմանր ըլլար զանագան Հոսանքների ներկայացուցչութիւն։ 

ներկայ խորՀբգարանը պիտի դա գրի եւ նոր քուէարկութեամբ մը 
պիտի ընտբուի նոր խորՀրդարան ե Հետեւաբար նոր կառավարութիւն, գոր
ծ՜ակցութեամբ և աքակցութեամբ բոլոր Հայերին ինչ կուսակցութեան էլ 
պատկանքն նրանք։ 

Ալդ աիտի կատարուի մօտիկ –ապագայում, երբ Հայ բանակը տիրանայ 
քիչ ատեն գծուելիք սաՀմաններուն և կատարուի միացեալ Հայաստանի 
իրական ութի ւնր։ 

Մենք շատ պէտք ունենք տաճկաՀաքերին օգտուելու Համար նրանց 
առաւելութիւններից, եւ մենք գիմել ենք թրքաՀայ նախարար Հայրենակից
ներին ոբպէսզի գան Հայաստան ու ստանձնեն նախարարական պաշտօններ 
բայց նրանք մերժել են մեր Հրաւէրը։ 

^ կրկնում եմ, մենք ունեցանք սխալներ ու սրբագրեցինք և կր սրբա
զկենք, արինք և Հերոսութիւններ* չէք կարող ասել թէ ոչինչ էք արել երկու 
տարւայ ընթացքին։ Հ* Հանբատետութիւնր չէ այն ինչ որ էր "կիզբը ե մենք 
բոլորս ձեռք ձեռքի աիտի անենք աւելէն, վերաշինելով միացեալ մեծ եւ 
անկախ Հայաստանը։ 
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{{Վեարծնունղ))ի Նախաձեռնութիւնով ե ժողովրդական Հանգանակութես մբ 

Փարիզի մէ2_ կանոնուելիք Հայ ՜ կամաւորներու յուշարձանի մասին խորհրդակ

ցական Հա լա քում մր աեղի ունեոաւ խ մրա ղր ա ա անս մէ%_* ուր Հրաւիրուա 

ֆրան ո. բանակի վերապրող Հայ կամաւորն երր։ 

Ներկաներուն ու բացակայ կամաւորներէ առնուած Հաւանութեան Համա», 
ձաքս որոշուեցաւ յուշարձանր կանգնել Փարիզի Բէռ-Լա– Շէգ գերեզմանատան մէք_։ 

Օդա ո ւելով ֆրանսական խոր Հր դար ան ի նոր քուէարկած օրէնքէն, ֆր ան

սայի դանազան ճա կա ան եր ուն վրայ թաղուած Հալ կամաւորն եր ուն մար մինն ե– 

րր սլիաի փոխադրուին Փարիզ և գեր եղ ման ատ ան մէ%_ յաակասլէս գնուած աեղ 

մր սլիաի ամփոփուին, ուր սլիաի բարձրանայ յուշարձանր։ 

Վերապրող բոլոր կամաւորներուն յիշողութեան և սլա ա ե ր ա դմա կան նա
խարարութեան կոէ սլիաի րլլայ որպէս ղի կարելի րլլայ զանել ճիշդ գերեզ– 
մաններր մեր Հերոսներուն։ 

Ասկից առա է* թէե որոշուած էր Հայ եկեղեցւոյ գաւիթին մէՀ_ կանգնել 

արձանր, բայց ն կա ա ելով որ եկեղեցի գացող Հայերր միայն սլիաի կրնան զայն 

աեսնել, ե միւս կողմէ նկատելով որ կառավարութեան ծախքով ե արտօնութեամբ 

կարելի է մեռած զինւորներու մար մինն եր ր ի մի Հաւաքել, ե աւելի աչքառու 

աեղ մր կանգնել՝ ցայտուն ՝ապացոյցր Հայկական Հերոսութեան և մարտիրոսու

թեան, յարմար նկաաուեցաւ ք*էո-Լա-Շէգի նման յ ա յ ան ի աեղ մր յաակացնել 

կամաւորներու յուշարձանին։ 

Եկեղեցին զետեղուելիք յուշարձանին Համար 5000 ֆրանքի ծախք մրնը* 

կա աուած էր, բայց Հիմայ Հասարակաց այս աեղին ւէէ£ * * ա յ անուան արժանի 

գեղեցիկ յուշարձանի Ար ե յարակից ծախքերուն Հաս՛ար աւելիին սլէաք պիաի 

ր լ լ ա յ ։ Մենք ապաՀով ենք որ Սեր րնթերցողներր պիաի լրացնեն պակսելիք 

գումար ր և վերապրող կամաւորն երր ևս ամէն £ անք պիաի թ ա փ են փառաւոր 

ձեւով մր յաւերժացնելո՛ւ իրենց զինա գիր ընկերներուն յիշաաակր։ 

ԳԱՐ ՕԻՆ 
Ռ-աֆաէլ Տար գ ար ե ա՛նի՛ն 

Որո tî# Հարսնիքն է որ կր կա ա ար են, 

Ալս ինՀքա՜ն £աՀեր*.. ո՛՛՛ր ձեռքն անճանաչ 

Վառեր է ղանոնք անյայա Կատարէն,՛ 

թ՛ափելով բիւր ծիլ, ծաղիկ ու կանաչ։ 

Այս ինչքա՜ն ուրախ կր ժպտի առուն 

Արեւին դիմաց վառ n առաւօտեան. 

Այս ինչքա՛ն սնդուս գոգր մարգերուն, 

%Ա/ս ինչքա՛ն նարօտ չեռներուն վրան**, 

խարուն –Հար սնկան պսակն է շքեղ*** 

—Այո ինչքա՜ն խունկեր, այս ինէքա՜ն դափնի, 

Եսկ ո՛վ է փեսան Հպարտ սիրագեղ. 

Որ պիաի վայլէ այս սէրր գաղտնի* 

—0՜ այգ իմ սիրտն է, իմ սիր ար պարման*,*։ 

Ա՝ Ա ՐՄԱՆ 
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Հուեգարաբնակ ազզութիւններու մէք ժողովուրգ մը կայ որ գովարար 

ովասիս մր կր կազմէ, օրի՛նակ Հանդիսանալով միւս րոլոր քեղերուն։ Անի" 

կա Հայ ժողովուրդ՛ն է որ թէ մտաւորապէս ե թէ զգացումներով մ իա քած է 

Հունգարացի՛ներուն՝ առա՛նց մոռնալու սակայ՛ն իր ցեղր ։ 

Հայ սրաերր վերստին առլցուած ե՛ն Հայրենիքի ոգիով, ներշնչուած 

անոր գեղեցկութեամրը։ Անցեալ Ասլրիլ ամսոյն 18ին անոնք միացան 

զոՀարերելու Համար Հայրենիքի սրրազան խորս/նքան։ ՀունգարաՀայերուն 

Համար այգ օրր մեծ նշանակութիւն մր ստացաւ։ Հայրէտնի րոլոր աւանդա

կան զգացումներն ե սովորութիւնները վերապրումի գեղեցիկ վերադարձ մը 

ունեցան ամեն Հայ սրտի մէշ։ 

Որոնուեցաւ միութեան կապ մր Հաստատել Հունգարարնակ Հայերու ե 

ամրողք Հայաստանի ցեղակիցներուն միք եւ։ 

Ժողովր սկսաւ Տօքթ* Ժան քԻիւրքսաի կողմէ որ խօսեցաւ^ Հայաստա

նի փառաւոր անցեալին ե Հաւաքոյթին ունեցած նպատակին ղուրք։ 

Տ°քթ* Ա* Հէրման, Համալսարանի ուսուցիչը և Հռչակաւոր Հայրենա

սէրդ զուգահեռական ղիծով մր եղրայրացուց Հայաստանի ե Հոլնգարիոյ 

մղած՝ դարաւոր կռիւներր յանուն ազատութեան ե անկախութեսսն։ 

Տօքթ* էյղիա ՏովՀաննէսեան պանծացուց իր խօսքերուն մէք Հայերուս 

Հայրենասիրութիւնր և զոՀարերութեան գաղափարը որ երբէք չէ ընկրկած՝ 

ամենած՛անր պարագաներուն մէք իսկ* 

Հաւաքոյթին նպատակը րացատրեց ժօզէֆ քՒէոդորի որ ըսաւ թէ Հա

յաստանի ե Հունգարիոյ միքեւ ՐԱա[իք ընկերական յարարերութիւնները 

v յառաք պիտի բերեն նաեւ տնտեսական աշիսատանք մը։ 

Ա*եծ խանդա վառութեա մր մր ներկաներ ր միութեան նախաղաՀ րն արե

ցին Պ* կրնօ Գանիէլ նախկին վ աճ ա ռա կան ական նախարարը, ՀունգարաՀա– 

յերու մեծ զաւակը, շառաւիղը քԻէոդոր Գանիէլին որ առա քին դատաւորն 

եդած է «Հայկ. Ընկերութեանն (1673)։ 

Պարոն կրնօ Գանիէլ իր ճառախօսութիւնով ըսաւ* «Ա*ենք, Հունգարա– 

Հայերս» պիտի ենանք միշտ երախտագէտ ղաւաէլներր Հունգարիոյ Հայրենի

քին, ոայց այդ Հայրենասիրութիւնր մեզ Հակասութեան մր մէք չի գներ 

բնաւ, երր մեր խորունկ Համակրութիւնր կր Հռչակենք վերածնող Հայաստա

նին Հանղէպ* մեր միութեան ա մեն ա կարեւոր պարտականութիւնը պիաի 

Ը1Լայ kuiP Լւ յղածին չափ սերտ յարաբերութիւն մը մշակել Հայաստանի 

Հանրապետութեան Հետ։ն 

Աիութիւնը կր բաղկանայ վարչական և տնօրէն ժողովներէ։ Առաքյնր 

կազմուած է փոխնախագաՀներէ, տնօրէնէ մրէ քարտուղարներէ, նօտարներէ 

և քննիչներէ։ Միութիւնը ունի 22 ան դա են եր ։ 
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Ա Ր Տ Ա Ս ԱՀՄ ԱՆԻ Լա Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ե Տ Ն Ե ՐԻՆ 
(ԿՈԳ Հ. Հ – ԵՐԿՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ) 

Հայաստա՛նի Խորհրդարանէ և կառավարութեան միֆից աւելի անդամ
ներ արած՜ որոշումներով պետական Հիւքնա րկութիւսներր ամենակարճ ժամա
նակում Հիսնովին պէտք է Կայացուին։ ՛Լա խա բարութիլեներից մի. քանիսի 
և մասնաւորապէս Գի ւղա անտեսութեան նախարարութեան պաշտօնէութեան 
խոշոր մասը մասնագէտներ են — գիւղատնտեսներ, անասնաբոյծներ, անտա– 
ռագէտներ, Հանքագէտներ, կաթնատնտեսներ, այգեպաններ, մեղուարոյ ձներ, 
Հողաթափներ եայլն. որոնք այժմ մեծ մասամբ կազմուած են (հումներից։ 

Առաքին Հերթին Հարկաւոր են — 20 անասնաբոյծ, 10 անտ առա գէտ, 
10 Հողաչափ, 25 գիւղատնտես գործնական աշխատանքների, մասնագիտա
կան դպրոցների ուսուցիչներ, պա շտօնեաներ, 1Ց քրագէտ (ինժին էր֊ Հ ի ղրօ լի կ), 
Ց Հանքագէտ, երկրագործական մեքենաների մեքենագէտներ եայլնէ 

Ստանձնելով Գի ւղա տնտես ական նախարարութեան պաշտօնր և կա
մենալով անմիքապէս Հայացնել ՀիՏնպրկութիւններր՝ ես թէ՝ Հանրապետու
թեան դի ւան ա գի տ ա կան ներկայացուցիչների եթէ՛ մամուլի միքոցով դիմեցի 
արտասաՀմանի Հայ մասնագէտներին՝ Հրաւիրելով նրանց Հայաստանում պաշ
տօն ստանձնելու։ Գրսից նոր եկողների Համար ես խո ստացայ աւելի վարձա
տրութիւն և դիւրութիւններ տալ, քան արդէն պաշտօնավարողներէն։ Երեք 
ամիս անցել է աՀա, ե մինչև այսօր ոչ մի դիմում չունիմ արտասաՀմանի 
Հայ մասնագէտներից, որոնց թիւր Հարիւրներով է Հաշււում։ 

Նորից և վերքին անգամ, Հրապարակով, դիմում եմ ձեզ, Հայ գիւդա– 
տն տեսն եր, անասնաբոյծներ, անտա ռագէտներ, Հանքագէտներ, քրագէտներ, 
այգեպաններ, կաթնատնտես և ուրիշ մասնագէտներ, եկէ՝ք Հայաստան ուր 
ձեզ Համար կայ առատ գործ՛ և յարմար պաշտօններ։ ՜ճի՛շտ է, Հայաստանում 
աշխատիլն այժմ դժուար է և կապուած՛ է զոՀոգութիւնների Հետ* Բայց եթէ 
ԳՈԼՔ լէք գալու դժուար օրերին, եթէ չէք կամենում գոՀողութիւն անել այ
սօր, վաղր, երբ Հա սնին լայն ու Հեշտ օրեր, դուք այլևս աւելորդ էք Հայաս
տանի Համար։ ինչո՞ւ քիուսր, ԼեՀր կարող են Հիմա էլ ծառայել Հայաստանում, 
իսկ Գո*֊ք չէք կարող, ո՛՛ր օրուայ Համար է ձեր Հայ բենա սի բութիւն ր։ քԻԷ* 
կարծ՛ում էք, որ քԻիֆլիսում, Պոլսում, և Ամերիկայումնստած, գեղեցիկ ճա՛ 
ռեր արտասանելով ու լաւ լաւ խորՀուրդներ տալով մեզ՝ արո(~ն իսկ կատարած՝ 
էք լինում ձեր ազգասիրական պարտականութիւնները։ 

Եթէ դուք Հայաստանի Հետ էք ու Հայաստանի բարեկամ, եկէք ՀայասՆ 

տան, եթէ չէք գալիս, թոդէ՚ք Հայաստանը Հանգիստ։ Հայաստանը ձեր ճա
ռերին ու խոբՀուրդներին կարօտ չէ, Հայաստանին ձեր գո՛րծն է Հարկաւոր, 
ձեր Հմտութիւնր, ձեր մասնագիտութիւնը» ձեր Հայագիտութիւնը։ 

— եկէ՛ք* 4 
Հայաստանի ՀանրասյհտոսԹեան 

bptïMlAf, 25 £ ո սնիս 1920 Դ|ս.դաւււ*նա1.սու,Թ1.ան եւ. Աշխատանքի 

նախար ար ՛ Լ). *ԼՐԱ8էԱՆ 
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ԳՐԻԳՈՐք ՕՏԵԱՆԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻՆ ՎՐԱՑ 
*e 

Աղդ՛ Համագումարը իր ցրւումէն առաք՝ որոշած՜ էր ուխտագնացու
թիւն մր կատարել մեծ Հայրենասէր աքսորական Գրիգոր Օտեանի շիրմին 
վրայ, Բէր լա Նէգի գերեզմանատան մէի Փարիզի *ա/ դա ղթ ական ութ են էխ 
փոքրիկ խումր մր փութացած էր մասնակցելու Հայրենապաշտ ուխտագնա
ցութեան որ տեղի ունեցաւ շաբաթ օր, Յուլիս 12 առաւօտեան մամը տասն 
ու կէսին։ ՎստաՀ ենք որ մեծ բաղմութիւն մր պիաի խռնուէր «Մեռելներու 
Յուշարձանին* մօտ, եթէ ժամանակը յարմար րԱաոէ 

Հայրնեասէր ե անմոռաց գործիչին անշուք տապանաքարը կը ծած
կէր Հայ եռագոյնով ծաղիգներու շքեղ մաՀապսակ մը, որ Հիւսուեցաւ 
բանաստեղծ Ռուրէն Օրբեբեանի եւ բոլոր Հայութեան երախտագէտ ղդա– 
ցուսեերով ։ 

Հայրենաշունչ գեղեցիկ ճառեր խօսեցան՝ ՝Բիպարեան Վարդապետ, քի* 
Որրերեան, Ա* ԱՀարոնեան, Ա* Qo պան եան և Պօղոս %ուպար, որոնք պանծալի 
յ ի շատ ակր ոգեկոչեցին մեծ Հայ բեն ա սէրքն, քաղաքական գործիչին ե Հայ 
գրագէտին որ եղաւ Գրիգոր Օտեան։ 

՚Բի պ արեան վրղ* յաւիտենի խաղաղութիւնը մաղթեց Հան գուցե ալին 
որուն գործուն էութեան արգասիքը չ՛գիտի մեռնի երբէք։ 

//». Որրերեան ոգեկոչեց Հայաստանի ուխտաւորները որոնք Ազատու
թեան ճամբուն վրայ մեծ երաղր կերտեցին։ Ամբոզք Հայութեան առաքեալը 
եզաւ ան որ ցեղին կորովը պանծացուց եւ անմաՀութեան քունը ՛էն քող Հայ– 
ոեն ասէր Օտեանի շիրմին վրայ Համախմբեց ամբողք Հայ Արտերուն յուսալիր 
բաբախումները։ pu/նաստեղծր կարդաց «\,որ ՀաւատամքՖբ Հայ վրէժին Հայ 
գաղափարին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

Ա* ԱՀարոնեան խօսեցաւ այն մեծ մեռելներուն վրայ որոնք յաւիտեան 
կը խօսին եւ չեն լռեր, ու կր պատգամէն գա[իք սերունդներուն իրենց 
կեանքի եւ մաՀուան զեղեց կութի ւնր։ «Երանի տանք այն ազգերս ւն որոնք 
ունեցած են Գրիգոր Օտեանի պէս մեռելներ որոնք ան վերք կը խօսքն, մեռել
ներ ՝Բբիստափորի, Զա լար եան ի եւ քիոսաոմի պէս որոնք մեծ քաղաքագէ
տին գործբ շարունակեցին կամքի, կուի եւ Ոյժի անպարտելի երրորդութեան 
մը պէսէն 

Ա. Ձօպանեան ոգեկոչեց Հայ գրագէտն ու արուեստագէտ ր որ աշխար– 
Հաբար լեզուին վարպետներէն մէկր եղաւ։ 

Պօղոս ՂքՈւպար իր երիտասարդ տարիներու յիշատակին Հետ ագհլա
կան ղի մա գծեր ր տուաւ Գրիգոր Օտեան ին որուն խորՀուրդհերր րսաւ, զիս 
առաջնորդեցին Հայրենիքի ծառայութեան ասպարէզին մէքէն 

Ուխտագնաց խումբը զոր թափօր՝ պիտի ուզէինք կոչել, կէս օրուան 
մօտ ցրուեցաւ։ իսկ Հոն կը մնայ տակաւին եռագոյն ծաղիկներով մաՀապը– 
սակը, անմաՀութեան դափնիի մը պէս դրասանգուելով անշուք տապանաքա
րին վրայ։ 
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m m i եԻ ա ւ ա տ Pbf 
1ԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՍԲԱՅԻ ՄՒՋ գրի ամբողջական գործ 

Հաւաստի ագբիւբէ կ՛իմանա՛նք որ 
առաքին անգամ բլլալով, Արայի մէք 
Հայկական պատոլիրակութիւնբ րն՛ 
ղուն ուած է իրր պաշտօնական պատ
ուիրակութիւն։ 

Պելճիգական կառավարութիւնը, 
ինչպէս միւս տէրութիւններու ներ՛ 
կայացուցի ՛շներ ուն j մեր պատուի՛ 
րակութեան անդասներուն ես տը– 
րա մաղը ահ՜ է ձրի բնակարան, ե իրենց 
վերադարձին երկաթուղիի à էք առան՛ 
ձին յարկաբաժին։ Մեր պատուիրա
կութեան եղած է այն ամէն պատ իւր 
ինչ որ եղած է միւսներուն։ 

Պ* Պ* ԱՀարոնեան ևՆուպար պաշ
տօնական ուն1լնդրութիւն մր ունեցան՝ 
են նաև Պ՚Պ> Վէնիզէլօսի, Պէրթրլօքի, 
Վան սիթարի ( Աքն դլի ա ) և ուրիշնե
րու Հետ։ 

ա դրութիւն ո 
— մէքն ՐԱալով Հայ աս տան ր — իբր 
աւանդ պիտի պա Հուին գրաւման բա
նակին ձեռքր ։ 

Այս նոր պատասխան՚ամրաստա– 
նադիրբ յանձնուած է թուրք պատ
ուիրակութեան Յուլիս 17ին ե տասը 
օր պայմանաժամ միայն տրուած է 
րն դո լնելու կամ մերժելու Համար։ 

Ըն դո լնուելու պարագային ստո
րադրութեան Համար քանի մը օր ես 
պայմանաժամ պիաի տրուի։ Հակա
ռակ պարագայինj Գաշնակիցներր ոչ 
միայն նոր միքոցներ ձեռք պիտի առ
նեն զայն պարտագրելու Համար, այլ 
Ասն Րէմօ պատրաստ ո ւածՀՀ դաշնա
գիրը քՒուրքիոյ Համար աննպաստ կեր
պս վփ ոփոխ ութեան պիտի ենթարկուի։ 

— Սբայ ՂաԼ ուզած են քԻուրք 
պատուիրակները ե բացարձակապէս 
մերժ ուած են։ 

ձԱՅԱՍՏԱՆԻ Վ-ԵՐԱՇԻՆՈԻԹԻՒՆԸ 

իյնամատարութեան ե վերա շինու
թեան նախարարութեան կից Հի ան ւա ծ 
է գլխաւոր ճարտարապետի պաշտօն 
մը որուն կ՛ենթարկուին աւերուած 
քաղաքնեբու ե գիւղերու վ եր ա շինու
թեան, ա զգա բնակութեան օգն ո ւթեան 
քաղաքնեբու բարեշինման, պետական 
ՀիՏնարկութիւններու կառուցման, 
Հայաստանի ս ա Հ մանն եր ո ւն մէք գրա 

նուող կառուցման նիլթերու որոնման, 
նաև Հնութեան յ ի շատա կարաններ ու 
պաշտպանման վերաբերեալ րոլոր 
գորՆերր։ Այս պաշտօնին Համար մր– 
տաղիր են Հրաւիրելու Բեդրոկրատի 
գեղարուեստական ակադեմիայի յայտ
նի անդասներէն ժէկբ։ 

* Դաշնագրի մասին թրքական գի՛ 
տողադրին տրուած պատասխան բ բա
ցարձակապէս անփոփոխ կր պաՀէ 
դաշնագրի Հայաստանի վերաբերեալ 
մասերը, և առճՀասաբակ ամբթդք դաշ– 
նագիբր, ձևական շատ ասեն շան փո
փոխութիւնն եր ով ։ 

Պատասխանը —— որ արդէն Հրա
տարակուեցաւ — խմբագրուած է 
խիստ կերպով, ուր ինչպէս նախա
պէս ըրած էին թուրքերբ, ի միք ի ալ
լո g խիստ կերպով կր մեղադրուին 
Հայերու Հանդէպ իրենց բրած խժդր– 
ժութիւններուն Համար։ 

Ան դլօ ՛յունական բանակին գրա
ւած բոլոր Հոզամասերր, որոնք ըստ 
դաշնագրի թ՝ուրքիոյ մասը կը կազ
մեն, անոնք մինչև թրքական գա շնա– 
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Հայաստանի ելմտական նախարա
րութիւնը երկու ելեքտրա կան երկա
թուղագծ՛ի ( Արագած-կարս-Սեւ ծով ) 
մենաշնորհ տուաւ։ Այգ գէ^՚Ը էր ^kfp 
կառնէ քարածուխի ե աղի Հանքե
րու ամբողք լրքանր ե կէս ա ռ կէս ~\ը 
զեղքէ երկաթուղագծին երկարութիւ
նը։ Ս՚ենաշնորՀ առնողներր պարտա
ւոր են ելեքտրական ուժր այնպէս մը 
գործ՛ածել որ երկաթուղիին պէտքերը 
դո Հացն ելէ վերք, 230.000 ձիու ուժէն 
ոչ պակաս, արդիւնարերական ձեո՛ 
նարկութիւններու վերապաՀուի։ 

1Ա8ԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԵՆԱՒՈՐՈՒՄԸ 

Լսելով խնամատարութեան նախա m 

րարին ղեկուցումր երկիրր յառաք ի֊ 
կայ տարին Հացով ե աղով ապա Հով
ելու մասին, Հ* Հ. ղաՀլիճր որոշեց 
Հաշուի տակ առնել ամբողք նոր բեր
քը ե միաժամանակ դիմել Ամերիկայի, 
յ առաք ի կայ տարին եւս ալիւր ուղար
կելու Համար։ ՀՋ՚Հ 

— Յուլիսի ընթացքին երեք շոգե
նաւ ալիւր ղրկուած է Հայաստան Ա– 
մերիկեան կառավարութեան կողմէ։ 

ԴԱՂ.ԹԱԿԱՆՈհ0-հՒՆ 

հյնա մատ արութեան նախարարս ւ– 
թիւնը կարգադրեց որ Զան գի բա զա ր ի 
շրքանի գիւղացիներուն թողած՛ գի՛֊՛ 
Ղ PC բնակին Աարուր %ախիքեւանի 
շրքանի Հայ գաղթ ականներ ր։ 

ԴԵՂ. ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ՃԱՄԱՐ 

Հ՛Հ* Պէրլինիներկալացուցչութիլ– 
նր գնեց 90,000 մարքի արժէքով դե
ղեր և րժշկ. գործիքներ շատ ձեռրն– 
տու գներով։ Սոյն գումարը Հանդա–, 
նակուած էր Վի(քննայի ե Գերմանիսյ 
Հայկ* գաղութին։ Դեգերուն մէկ մասը 
քյրեւան Հայկ* կառավարութեան, եւ 
մէկ մասն ալ Պոլիս պատրիարքարան 
պիտի ուղարկուին։ 

«ԳԱՅԼ Վ.ԱՃԱՆ» 

Խրիժի մէք կազմուած՛ է «Դայլ 
֊Լա Հան*, անունով Հայ մարմնամար
զական միութիւն մր, որուն նշանա
բանն է Հ.առողք սերունդր ժողովուր
դի մր բաղդաւոր ապագայի մը Հիմ
նաքարն էյ>, Ա նպատակը այդ գաղութի 
երիտասարդութեան ֆիզիքական ե 
բարոյականի զարգացումր ե բարձ– 
րացումր։ Ա յս նպատակին Հասնելու 
Համար միութիւնր պիտի կազմակեր
պէ մար են ամար զա կան վարժութիւն– 
ներ, դաշտային պտոյ տներ, Հայ արի
ներու խումրեբ, մարմնամարզական, 
առողք ապա Հական ե գիտական դա– 
սախօսութիւններ։ Ատոնց կարգին տեղ 
տրուած է նաեւ մայրենի գրականու
թեան ե պատմութեան։ 

1ԱՅԿ- ձՍՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ԿԸ ՏԵՂ-ԱՓՈՒ՚ՈՒհ 

ԵՐԵՒԱՆ (Հ* Հ – Գործ*) * — Նախա– 
րարական խորՀրդի որոշման Համա
ձայն, ներկայ ուսումնական տարուան 
սկի գրին Հայ կական Համալսարանը Ա– 
ղեքսանդրապոլէն իր եան կը Փոխա
գրուի։ 

Համալսարանի Համար պիտի տրա– 
մադրուի տեղական ճեմարանի շ^քնքր։ 
Համալսարանր պիտի ուն են այ առ 
այժմ իրաւաբանական մ ասն աճիւդ։ 
Բնագիտական մասնաճիւղր բանալու 
Համար ձեռք առնուած եննախապատ– 
բա վտ ական աշխատանքներ։ կրթա
կան նախարարին յանձնարարուած՛ է 
Համալսարանի կան ոն ա գր ո ւթ ի ւն րն եր -
կայացնել։ 

ՏԵ՚նԱՓՈՒ՚ՈՒՄ 

Դարաբաղյան կը Հաղորդեն, որ 
տասնեակ Հազարներով զինուած՛ թա– . 
թար ՛ք* ո չ ո ւ ո բներ սկսան տափաս– 
տ անն եր էքն բարձրանալ լեռնային մա
սերը։ 
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ՏԱՆԳՒՊԱՏԱՐԻ ՃՈՒ» ԱՒԱՐԸ 

՝. 0ու,լիս քին ստացուած Հա զոր զա
զրութիւն մր Կ'ըսէ Pk Վրա9 — Ա" 
տբպէճանեան քարարերութիւն՛ներր 
նոր էքն լար ո ւա ծ են ։ Հաշտու
թիւն կնքուած է թէե երկու կողմե– 
րու մի քև, բ ա յ ց Ատրսլէճանի քԱորՀըը– 
դաբանային իշխանութիւնը կր ձգտի 
Զա քաթալար ի վիճելի շրջանակը կազ
մակերպել վրացիներուն դէմ։ Մեծա
մասնականներն ալ իրենց ^.աՐԳէ 
Վրա սա անի մէք կ՚աշխատին րրոբա– 
կանտով, զէնքով և դաւաղրութեամբ։ 

Ատրպէճանի /ԱորՀրդային իշխա
նութիւներ փասաօբէն կը գտնուի ք)*ու– 
սերու ձեռքը՝ որոնք կ՚աշխատին եր՛ 
կրքքն գէպի Աօսկուա և (հուս աստ ան 
տեղափոխել րոլոր պարաններու մը– 
թերքներր։ Այժմ երկրի սահմաննե
րուն մէք սով կր տի րէ։ Հացի ոընը 
շատ րարձր է։ (Լուսերը կը գրգռեն 
Գանձակի շրքանի Հայերը> որոնց ռազ
մամթերք կը բաժնեն ե առանձին 
գունդեր կը կազմէն։ I] առա վար ու
թիւն ր Համաձայնած Է Պա քուի մէք 
բանտարկուած Հտյ գսրծիՀներր փո
խանակել Հայաստանի մէք բանտար
կուած Մեծամասնականներու Հիտ ։ 

Զան ղի սլա զա րի խնդիրն ալ յաքո– 
ղասլէս վերքացաւ։ Րոլոր ապստամբ 
դիւղեբբ Հսլատակուած են։ կառավա
րութեան ձեռքը ինկած են միլիոննե
րու արժէք ունեցող պարէքն, բրինձ, 
բամպակ, *աց» ցորեն, իւղ ևայլն։ 
Վերքին լաքողո ւթիւններոլ շնորՀիւ 
Հայ քրդական յարաբերութիւնները 
կը լաւանան, Ա ուր մա լուի և Արաբա–, 
տի շբքանն եր էքն քրդական լէյի՚երը 
իրենց Հպատակութիւնը կը յայ սնէն 
Հայկական կառավարութեան։ 

Պտթումի խնդրին առթիլ մեծ խբ– 
լրբտում կայ Վրացիներու և ԱտբպԷ– 

ճանցիներու միք եւ։ Այս վեր ք ինն երր 
ոխերիմ թշնամի են Վրացիներուն, եւ 
լաւ սպառազինուած ԸԷ1աէով, րնդՀա– 
րուՅեերէ կը վախցուի։ 

հՐԿԱ8-ՈՒՂ.ԻԻ ՄեՆԱՇՆՈՐՃ 

իյումբ մը խոշոր Հայ դրա մա տէր-
ներ ներկայացուցին նախագիծ մը 
Պաթում-կարս-Ա արտարապատ երկա
թուղիին շինութեան Համար։ ՛Նա
խաղի ծբ բազմակողմանի կերպով քբն» 
նուելէ յետոյ ՛Վ միքավարչական խոր– 
Հուրգի կողման՝ որ բաղկացած է Հայ 
ա րՀ ես տա դիտական ընկերութեան ան
դասներէն, ելմտական, Հաղորդակցու
թեան եւ դատական նախարարութեան 
ներկա քացուց ի Աւերէն, պետական վե
րա Հսկի Հ էն ե mJl մասնագէտներէ։ 
նախագիծբ ճանապարհներու Հաղոբ– 
կակցութեան նախարարքն կողմէնեբ– 
կայացուեցաւ նախարարական խոր– 
Հուրղին որ վաւերացուց։ Այս ձեռ
նարկին մասնակցելու բաղձանք յայտ
նած են ֆրանսական, անգլիական ե 
իտալական դրա մա տէրն եր։ Ծրագբբ– 
ուած ուղին պիտի րոնէ Օլթիի ած– 
խաՀանքերու շոքյանը, կողբի և կազ– 
զուանի աղաՀսնքերը։ Այս ձեռնար
կին շնորՀիւ ԱեւԾովէն մինչեւ Գաւ–" 
բէժ ճանապարՀը կը կրճատուի 2Ե0 
վ եր ստով 

Նախագիծը պիտի գործադրուի վեց 
տարիէն։ ՄԱնաշնորՀի տէրերը պար– 
տա լորուտ ծ են ելեկտրական ոյժ ձեռք 
բերել, օղտո լելով ճորոխի, Արա քսի, 
Ախուրեանի և Հրաղդանի քուրերին։ 
Այս ոյժը նոյնպէս պիտի բաշխուի 
նաեւ աք լ պետական, Հանրային և մաս
նաւոր Հաստատոէ-թիւններուն՝ անոնց 
պէտքեբուն Համար։ Ա՚ենաշնորՀի ժա
ման ա կա միք ո ցը նշանակուած է Տօ/ 

տարի։ 
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քլ f i լ* M * V Աւեա՛ն ա ք. ԱլլաՀվէբտխ Արա Սեան, 
իաԱասնոսէն ստացուած Հեռաոոե M <ւ գ t ւ 11 

un Համաձայն Ֆրանսական ռօ ո աո ո ան– . . " , «֊ Ո. » Ղ ռ 
զեըը կը Համախմբէ Ձ ա կ է ի մ է ք ̂  ^ ՚ , | | 

^«.^ Մաալաքայի և „.ա. ^ . ձ ա % ք % ե ր ա ր տ ա յ ա յ տ [ չ . 
յաքի կաաաը՚եեըը, Սո.րիակս.% „յժե– ^ լ „ թելագքթլթիճ%ե,. 
րը ոըռի կը գս,1.Ոսի% Մաճէլա%կա,ի ա Ն k յառաչիկայթ 

ՊԷաԷվի խմըաւզես,%եըը կը Սըսքսա<ս ^ յ ւ ^ ^ ֆ ^ 
Դամասկոսի մէք ուր որոշ եռանդ մը 
կը տիրէ։ ք ք Տօքթ. Նէվր^զ բաժակ առաքաբ– 

Փայմզ» իր ստացա* Հաղորդա– ^ * " 4 բժիշկներու նաեւ 
m❁m ո՚լ տտ Լ *ա J ՚ / ' ւ ռւ (Լ Տօքթօրներ խատիսեան և ՕՀանքան -
դրութիւներուն վրայ կրսէ թէ ֆը– ~ ^ ffo Ֆ փ ա ան ուած է 
րանսացիներր վերքնադիր մր ղրկած՜ ա ե հ.Ծ ա9Լ1* ափաք յաւ 
են կրիր Ֆէյզալին ստիպելով որ 24 Պ՛ Խատիսեանը յառաքիկա, նիստին 
ժամուան մէք ճանչնայ Աուրիոյ վրայ Կ^Ւրել իթԲ P+tlk> W յաՐԳեԺ 
« t / c K . # շ վաոԿաաետր սրստեՀութիւն և տրաքիր ան սայր ունենալրք հո դատ արու– Լ Լ <֊ I ֊- ա Լ ՚ ՚ 
Օ.Լ.Կ յլ Ր €ւ ւ ր մառոե/ե Ժամանակ ունենա։։ րՒրւնը։ ձրուած պայմանաժամը լրէն՛ էԼ ԷԼ Լ * 
ցած՝ րլլալո վ՝ ֆրանսացիներր թշնա– ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ՓԱՐԻԶԻ ՄՒՏ 

մութիւններր սկսած են երկնեան յա– Ուրախութեամր կը տեղեկանանք 
ոաքխազացութիւնով մը ՀալԷպի և իրաւաբանական ուսանողներէն օր. 
Դամասկոսի վրայ։ Եբկեան, և ՊՊ> Եր ո ւան դ ճիւՀեր– 

Արարները ոչ մէկ դիմադրութիւն եան, ՎաՀԷ Պէօրէքեան, Պ* Գաբբիէլ– 
ցոյց տուած են մ ի չեւ այսօր։ Ութ՛ t t A L i c e n C e Ի ֊դննութիւններր յաքո– 
սուն գումարտակներ ֆրանսացի եւ Ղ«լ-թեամբ տուած և Licenciés en Droit^ ՝ 
Սէնէկալցի զօրքերէ բաղկացած, թան– ահաՂ"»է% արժանացած են։ 
քերով ու սաւառնակներով կ՛տքա կցէ– Գ Փ՛ Աղա զարեան, երիտասարդ 
ին ոազմաշարժումին։ քութակաՀարր, Ecole Normale de Mu-

Փայմդ» կ՛րսէ թէ ֆրանսական s i ( ï u e & """հ""* է Brevet de Capacité^ 
կառավարութիւնը ազդարարած^ է Վկայականր։ 
Դամասկոսի կառավարութեան որ Ս՝եԼ* սըաագին խնդակցութիւները։ 
սուրիական երկաթուղիներր որոնք ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ 8ԱՂ-ԹԱՆԱԿ ՄԸ 

մեծ մասով շինուած^ են ֆրանսական ֆարիղի <ւՀայ Աարենամրազական 
րնկերութիւններու կողմանէ, այսու– Սրութիւնը* մասնակցած ըլլալով H 
Հետեւ Ֆբանսայի Հսկողութեան տակ Ցուչիսի Cormeille/r մէք տեղի ունեցած 
պիտի անցնին։ ողիմպիական մրցոււաերուն. Պ» Արմե– 
ZU3 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ հաչիկեան առաքին Հանդիսացած 

Տօքթ* ՚քօլօլեանի նախաձեռնու– է վեց քիլ^թ* ի վազքին մէք։ 
թիւնով Ֆբանսայի մէք *Հայ Բժշկա– Երկրօբգ մրցում մը որ տեղի ունե– 
կան Միութիւն* մր կազմելու Համար ցած է Յուլիս է4ին Herblay^ մէքէ դարձ֊ 
Փարիզի մէք, առաքին խորՀբգակցա– եալ առաքին ^Հանդիսացած է Պ* Ա ե)ա– 
կան նիստ մը ունեցած՝ են, Տօքթօր– չիկեան։ 
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488 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

կանը այս երկու, ողիմպիական Հանդէս՛ 

ներուն։ 

ԾԱԳՈՒԱԾ ԹՐՔԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ 

Յա քոր գիւ սչիաի տւսնքնկարազրա-Աւիրութեսն մր դիմակը անցնելով իրենց 

խղճմտանքին վրայ։ 

Temps էն սկսեալ մինչեւ, Èxcelsior 
և րոլոր միւս թերթերր մեծ՛ամասն ո ս– 

Humanité^ մէք Աոառէ-Աօրիզէ գգա\թեամբ մասնակցած են ալս Հայրե– 
քացունց կերպով կը դիմակազերծէ 

այն րոլոր ֆրանսերէնն թերթերը որոնք 

կաշառուած ըԱալով թուրքերէն՝ բա՛ 

րոյապէս նպաստեցին ա յ ն փոխ ա– 
ոութեան որուն շնորՀիւ Տաճկաս– 

աղաւ արիւնոտ խնճոյ քին ուր բաժակ

ներուն մէք յետոյ Ֆրանսա/ի զաւակ

ներուն արիւնը Հոսեցաւ..,։ 

ուն։ 

տանը գքնուեցաւ ֆրան սայի դէմ։ 

Humanité/i ք՚^իք^ոիիլ վավերաթուզթե– 

րը Փարիզի պատերուն վրայ իսկ երել» 

ցան։ էլ աշա ռակեր ֆրանսացիներուն 

տրուած՝ գումարը երկու միլիոն ֆր»ը 

կանցնի։ ԱՀա թէ ինչպէս թուրքերը 

կարողացած էին գրամի ուժով յաքոզ– 

ցընել ձեռնարկ մը որ այնքան սուղի 

նստաւ Ֆրանս այ ի, որուն դէմ զինեց 

ամենավատ ե ստորին թշնամի մը որ 

թուրքն եղաւ։ թ՛ո՛զ Հասկցուի Հիմա 

թէ ինչ սև և արիւնոտ բարեկամուս 

թիւս մը կը Հռչակեն Բիէո. Լօթի և իր 

Համախոհները ծախու առնուած թրքա-^խմրա գրութեանս։ 

«ՌԱԶՄԻԿ» 

Հայաստանի ռամկավար Հանրապե

տութեան զօրական ն ախարաբութի ւ– 

նր ձեռնարկածէ է վքհազմիկն զօրական 

շաբաթաթերթի Հրատարակմանը* նը– 

պատակ Ունենալով ծառայել Հայ բա

նակի մտաւոր բարոյական կարիքնե^ 

ՍՏԱ8ԱՆ-Բ 

Երի տա սարդ քութակաՀար Պ* Արա 

Պօյաճեանի Ց և 1Ցաշխատոլթիւնները 

քութակի և դաշնակի Համար* Գերմա

նական խնամոտ տպագրութեամբ։ 

Գինն է 4 և 3 ու կէս ֆրանք, դիմել 

ՊԱՏհՈՅ ԱՏԵԱՆԸ ԵՒ ԽՈՒՍԱՓՈՂ. ԶՐՊԱՐՏԻՁԸ 

<ւԱրձ* Փարիզին թերթին խմբագիրը Յակոբոս քԻիւրապեան, իր թեր

թին մէք անձիս դէմ զրպարտիչ Հրատարակութիւնն եր Հրատարակելը սովո

րութիւն ղարձուցած րլլալուն ՝ պէտք չտեսա լ ^Վերածնունդն ի նման ժողո՛ 

վուբդին օգտին միայն ծառայող թերթի մր սիւնաէլները յատկացնել անձնա* 

կան կռիւներու և ձեռնարկեցի կազմել պատուոյ ատեան մը* որուն կոզմէ 

Պ* Թիւ֊րապեան Հրաւիրուեցաւ իր ներկայացուցիչները ղրկել և գալ փաստե– 

լու իր ըըած տմբաս տան ութիւսներր։ 

Պ* Թիւրապեսն քաղաքացիական քաք ութիւն եր չէ ունեցած ամիսէ մը 

ի վեր իրեն եղած կր էլն ակի Հրաւէրին պատասխանելու, որով իրաւունք կու՛–* 

տամ իսծի ղիեքր անուանելու պարզապէս զրպարտիչ մը։ 

ՏՕՔԹ. ւ. ւա/թՍԼՐՏՈՒՄհԱՆ 

Ի;է Տ ն օ ր է ն – £ ւ ք ր ա գ ի ր ՛ ՏՕՔԹ– Լ. ԼԱՄԲԱՐ ՃՈՒՄեԱՆ 

Imprimerie Spécial de « VERADZENOUNT* La Gérante; Mlle S, LACROIX 
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կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բամ անոր դա գի՛ն՛ն կ ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն ՏՕ ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէ՛նի Հասցէի՛ն 

Qr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ԱՆԳԼԻԱ ԳԱՑՈՎՆԵՐՈՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Առա՛նց լեզուն գիտ՛նալու, առա՛նց բարքերը ճս/նչնալոլ օտար երկիր 

մը երթալ, ու Հո՛ն ոէ մէկ ծա՛նօթ ունե՛նալով դժբախտ ըլլալը գիտե՛ն ամէ՛ն 

ա՛նոնք, որոնք այս պարագաներու տակ գտնուած ե՛ն։ Բայց Լոնտոնի մէֆ 

մարդ դժբախտ }ԸԱաՐ՛ եթէ միտքը սլաՀԷ Հետեւեալ Հասցէ՛ն. 

Sempad Kesedjian 6 Archer Street Picadilli, W. 4, 

Պ՛ Սմբատ "Բէսէճեան ունի Հայկակա՛ն ճաշարա՛ն մը, ուր կը գոՀա– 

ցրնէ ամենէն փափկաճաշակներն ա՛նգամ, իր խնամուած խոՀա՚նոցով ու արե

ւելեա՛ն եւ եւրոպական կերակուրներով։ Պ– ՛Բէսէճեա՛ն պատրաստ է տալու 

ամէ՛ն կարգի դիւրութիւն, իրեն դիմող Հայրենակից՛ներուն։ Ուստի Լոնտոն 

գացող ամէն Հայ թռղ զէմ՝է Պ՛ Սմբատ ՚Բէսէճեանի՚ն։ 

ՏՊԱՐԱՆԸ 
ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ ՏԱՌԵՐՈՎ ԵՒ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐՈՎ 

Ի.ՎԻՃԱԿԻ կ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱՄԵՆ ԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆ՚Բ 

ՍԵՒ ԵՒ ^ԳՈՒՆԱՒՈՐ 

Գրքեր, պրօշիւրներ, թերթեր, քարտէսներ, ՜նամակագլուխ, շրջա
բերական, ստացագիր, Հաշուեցոյց, այցաքարտ,. առևտրական թուղթեր, 
մաՀազղևեր և Հարսանեկա՛ն Հրալիրաղիրներ, տետրակներ, պաՀարան հ՛ա. 
՚նուցագրեր ևն. Ա՛ն., 

Արա ասա Հմանէն եղածյանձնարարութիւններ կ՛րն դո ւն ո լին ։ Խ՛նամուած 
աշխատութիւն, դիւրամատչելի զի՛ներ, փութկոտ առաքում, պատուաւոր 
գործ՛առնութիւն։ Ո և է աշխատանք ուրիշ տպագրիչի քա՚նՏնելէ առաֆ 
բաղդատել մեր աշխատա՛նքի՛ն և դի՛ներ ուն Հետ։ 
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T ^ A P H O N E S 

ELYSIUM ART GALLERV 
CODES A B C g>՝ 

*, PB IVATI 

Բարձրագոյն արժէքով կր գնէ առաջնակարգ Բնութիւններ (Antiquités,)* 

գորգեզրս (Tapis et Tapisseries), կերպաս (Etoffes an cj. խեցեղէն (Faïences et 
Porcelaines), գրագիր (Manuscrits), մանրանկար (Miniatures), պատկեր (Tab
leaux) ե ամէքն գարու, գեղարուեստ ական առար կայն եր (Objets d'Art)* 

Ամէն լեղ ուով թղթակցութիւն և վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ՛ 

ղուին առ գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat. 53 rue Baudin, 
PARIS IX ) * 

\ Փ Ա Ր Ի Զ Հ Ա Ս Տ Ա Տ Ո Ի Ա 8 Ա Ի 
ՅԱՅՏՆԻ Գ Ե Ր Ձ Ա Կ 

Պ. 1ՈՈ,ՈՒԿ ԱԼԹՈՒՆԵՍ.Ն | 
ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԶԵ ՒԱԳԻ ՏԱԿ ԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻ ԱՅԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ.ԵՒ Մ Է Տ Ա Յ Լ Ո Վ 

Պատրաստ է գոյացնել իրեն ղիմող այր ե կին յաճախորդները 

Ունի Անգլիական ե ֆրանսական ընտիր կերպասներու ճոխ մթերք մը 

Դիմեցէք և փորձեցէք անգամ մր 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elysées ) 

.Métro — iWarbeuf 

ՖՐԱՆքՕ_Հ116 ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷ8 

ւԼկալուած ֆարի ղի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Ձ Ա Կ Ն Ե Ր 

Hobes, Manteaux et 'travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Cléry PARIS Fonds A.R.A.M
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0ԳS Ո Ի ԵՑb P ԱՌԻԹԷԴ 
30,000 ԶՈՅԳ ԿՕՇԻԿ 

ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ ԳԵՂԵՑԻԿ ԿՕՇԻԿՆԵՐ 

՝ ֊ - ՝ ՖԱՊՐԻ«Ի ԴԻՆԵՐՍ^ - ՝ . 
ԶՈՅԳ ԶՈՅԳ ԿԱՄ ՄԵԾԱ-ԲԱՆԱԿ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻ 

ԱՌևԻՏՐԱԿԱՆ ՀԱՑ ձԱՍՏԱՏՈԻԹԵԱՆ ՄԷՋ 
Maison de Commerce Arwfâfténne 

17 Rue cfe l'Echiquier Paris (iOme) 

" " ՝ - ՝ " • © . * J Teleph. Louvre 18—25 

2ՍՊԱՌԱԾ ՓՈՒԹԱՑԷ-Բ ՕԳՏՈՒԻԼ 

*Ա.%էէ*օ.ԿԱ\, օԻ 4u.uara>iu>iuv 
0 I* Ա Թ b Ր Թ 

Հասցէ՝ KOYAMART, Imprimerie 

Kéchichian, Smyrae. 

ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԱԾ է 
ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱ1Ի 

i l "ՊԱՐՏԻ՛ԶԱԿ,, 
Հայ 1լաէլան ՛նոր ճաշարա՛նը։ 

Արշտ պատրաստ գոյացնելու Հայ 
Հայրե՚նակրց՚ներր, Էր Համեղ ուսրրա՛ 
ճաշակ կերակուր՛ներով։ Հասցէ՝ 

4 rue de la Tour d'Auvergne. 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ. Դ՛– ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ si 7 ՕԳՈՍՏՈՍ 1920 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՓՈԻ՚ԱՌՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայկակս/և դատի լուծման Համար հղած՜ Հսկայական աշխատանքը, 
աՀարկու փորձութիւններր՝ որոնց ենթարկուեցաւ անիկա, փայլուն խոստում 
Տներէ յետոյ, խանղավառութեանց ե յոյսերու շիք ման դառն յուսախաբու
թիւնը, ե մանաւանդ այս վերքին մէկ քանի տարիներու քաղաքականութեան 
խոստուՏեերն ե յետոյ ս ին ի ք անտարրերութիւնները անվիճելի ճըշ– 
մարտութեամբ մը ցոյց տուին թէ որքան անկայուն ու վտանգաւոր Հետեւանք» 
ներով լեցուն ուղղութիւն մըն է քաղաքական Հաշիւներու ալն կառուցուածքը 
ուր օտար աքակցութեան վրայ րեռցուած է ծրաղիրներու մեծագոյն մասըէ 
ԱՀա, վճռական լուծուններ գոյացնող վեՀաժոզվներու մէք Փարիզ» Լոնտօն, 
Աան՚քհէմօ կամ այլուր բռնած ՂԻՈՓ* ո ւ լեզուն այն քաղաքական անձնա
ւորութիւնն եր ուն, որոնք այն օրերուն՝ ռլր վերքին յաղթանակը զեռ աղօտ 
էր» երբէք չէին մոռնար յիշատակել իրենց (ւփոքբիկ դաշնակիցը), բորբոք» 
ուիլ անոր կրած՝ տ առա սլան քո վր ու յայտարարել կուոյն պատճառին ե րԱկրղա 

րունքներու մարդասիրական ե բարձր առաքինութեան կողմերրէ 
Արդէն իսկ օտարները մեղմէ աւելի լաւ ուսումնասիրեր են, որ ոչ 

նաւթի Հսկայական Հանքեր կան այժմեան Հայաստանի մէք ոչ ալ ուրիշ մե
տաղի, ու անոր Հոդին մեծ՛ութեան ու արգասաւորութեան չափը շատ Հեռու 
է Հագեցնելու եւրոպական ճար տար արուեստ ի դիւային ախորժակ րէ 

Միւս կողմէ ամեն էխ Հարեւանցի ա1լնար1լն իսկ մեր ազատագրական 
պատմութեան վբալ և այն գրական արդիւնքներուն որ ան մեղ տուան է 
մինչեւ այսօր, յստակօրէն ցոյց կուսսսյ, թէ զուտ Հայկական նախաձեռնու
թեան, զուտ Հայկական յանձն ապա սա սնութեան, նոյն իսկ զուտ Հալկակսն 
յանդուգն ժէսթերուն որպիսի մեծ բաժին կիքնայ մեր յ ա քո ղութի ւններուն մէք t 

Ասկէ ոչ շատ առաք, գրեթէ Հա մա Հայ կական իղձ մրն էր նրադրսւահ 
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490 ՎԵ Ր ԱԾՆ ՈհՆԳ | 

պայմաններէն քիչ տարբերութեամբ.՝ օտար պետութեան մը Հովանաւորու
թիւնը Հայաստանի վրայ, Հայկական տնտեսական և վարչական կա դմա կեր-
պութիւններու վերականզման Համար մանաւանդ այղ իղձը» մ^յանչե այժմ շատ 
մը կերպեր ստանալէ վերք* դեռ մինչեւ այսօր չէ իրականացած՛։ Մեր ապա֊ 
ԳաժՒ ֊ղատմութիւնր շուտով ցոյց պիտի տայ՝ թէ Հայկական պետութեան 
վերականգման Համար այդ դժրաղգ թէ րաբեբաղդ պատճառ մր եղաւ։ 

Իրականութիւնր այն է, որ այսօր ալ Հայր իր թէ ֆիզիքական պաՀ– 
պանութեան Համար, թէ պետական կազմակերպութեան Համար, թէ արտաքին 
թշնամին դիմագրաւելու Համար Հւ թէ տնտեսական բարելալման Համար 
թողուած է իր իւղին մէք տապկուելու, և ոչ մէկ կասկած կայ» որ այգ 
տապկուիլը փառաւոր պատուաստ մր կրնայ րլլալ Հայկական պետութեան 
քաղաքացի Հայուն երակին վրայ, եթէ մենք այժմ գիտակցինք Հայկ. պեi 

տութեան կազմաւորման շրք անին ապրող մեր Հայերուս վրայ յանկած՛ այն 
պարտականութիւներուն՝ որոնց Հաշիւր արդարացիօրէն պիտի պաՀանքեն 
ապագայ բարգաւաճ, մեծ Հայկ, պետութեան պատմաբա՛նները։։ 

Այդ գիտակցութիւնն է աՀա, որ փորձութեան պիտի ենթարկուի 
<լՀ այաստանի Ան կ ա ի։ ո ւ թ ե ան Փոխառութեան» գործին 
մէք, որուն Համար Պ* Ա* Խ ատիսեան իր առաքելութիւնր կր կատարէ ֊]. Պոէ– 
սոյ մէք խօսելէ և Հսկայական խանդա վա ռութ իւն և տրամադրութիւն յառաք 
բերելէ յետոյ, անցեալ շարթու Փարիզի մէք եւս խուռն բազմութեան մր առ– 
քեւ ալ պարզելով է^եդէրէ1* Pf: 

Պ* ]ը ատիսեան ան վեր ապա Հօրէն և ման ր ան ասն արար արտասաՀմանի 
Հայութեան առք եւ դրաւ Հայկական Հանրապետութիւնը իր բոլոր վէրքերուն 
ճշմարիտ պատկեբովր, եւ անկէ բզխելիք փառաւոր յոյսերովր որոնց իրա
կանա ցում ր կախուած է միայն իր զաւակներուն գիտակից եւ ինքնանուէր 
վերաբերումէն։ 

Պ* Խ ատիսեան* իր պարզութեան ր մէք այնքան պերճախօսօրէն ցոյց 
տուաւ անգամ մր եւս այն պարագան, որ օտարները փէ ոչ մէկ նիւթական 
նկատառելի աքակցութիւն կ՚րնեն, առանց տեսնելու նախապէս Հայ մեծա– 
տուններուն իսկ լայնաբուռն օգնութիւնր։ 

Այս անդամ առանց մատնանշումի, ինքնաբերաբար յառաք պիտի 
գանք կատարելու Համար մեր պարտականութիւնը։ Փոխանակ օտար ար
ծ՛աթամոլ րնկերութիլններու կոկորդին կապելու մեր գանձերր, վերածենք 
զանոնք Հայաստանի անկախութեան փոխառութեան թուղթերու։ ԱպաՀով 
ըլլանք որ Հանգանակութիւն կամ ողորմութիւն չէ որ կր պաՀանքեն մեզ՛մէ, 
այլ մեր դրամբ վեց տոկոսով վերստանալու յոյսն ալ ունինք։ 

Հայաստանի Հանրապկտութեան արդիւնաբերական ուժերը և տնտե
սութիւնը վերականգնելու ու Հանրապետութեան թղթադրամներու Հարցն է 
որ ի՛ն դրոյ առարկայ եղած է այսօր։ 

Թող րոպէ մր մեր Հայու մտքերր լուսաւորուին վերականգնող Հայ պե
տութեան մը բարգաւաճ պատկերին թող ի տես րոպէ մը մեր Հայու երաէլներու 
արիւնը բաբախէ մեր քնացած՛ խղճերուն վրայ կամ գոնէ րոպէ մը, թէեւ քիչ 
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մը Հեռա կայ, բայց աւելի մեծ՛ ե աւելի արմատական շաՀերուն գիտակցու
թիւնը խթանէ մեր Հայ մարգու պատուախնդրութիւնը, ՀրաՀրէ պարտա
կանութեան գիտակցութիւնը և մենք եւրոպացի րոլոր Լօյտ լՀօրճեըուն առ– 
քեւ Հայը սեւ երես չձգենք, միայն խափանելով ընդմիշտ օտար աքակցու
թեան Հաււսնականութիւնր։ 

Հայաստանի անկախութեան փոխառութեան մասնակցիլ կը նշանակէ 
կատարել Հայրենասիրական գերագոյն պարտականութիւն մր ուրկէ կախում 
պիտի ունենայ մեր Հայրենիքին արմատական ու վերքին ամրսղքացումր։ Հայ 
րան ակին անպարտելի ոյժր պիտի ծնի մեր գանձերուն անկաշառ ու վեՀան– 
ձրն զոՀարերումէՀն» ե շնորՀիւ այղ ոյժ[ն միայն մօտիկ ապա գայ խն մէք պի
տի ստեղծ՜ենք միացեալ Հայ աստ անրէ 

, Մեր րան ակր Հա գո լեցնելու ե զինելու Հարցը դրուած Է մէքտեղէ 
Անոնք որ իրենց արիւնը կը թափեն թոզ ճշմարիտ օրինակ մը Հանգիստ՛ 
նան զոՀարերումի ազնուական մէսթերու։ 

Արձանագրուինք Հայաստանի Հանրտ պետութեան փոխառութեան 
առանց տատամսելու, առանց սակարկելու, առանց տարակուսելու վաղուան 
յաղթանակքն ե երախտագէտ Հայրենիքին վրայ։ 

ՏՕՔ0-. Լ* £Ս.տ»ԱՐՏՈԻՄԵԱ.Ն 

ք ԵՐԵԻԱՆԵԱՆ ԼՈհՐԵՐ v| 
3 € 9-

Զանգիպաղարի յաղթանակէն յետոյ Հայ զինուորին կորովը աստիճան 
մը աւելի բարձրացած է ե անՀամրեր՛ ան Հրամանի կ1 սպասէ նուիրական առա
քելութեան ի խնդիր։ 

Զինուորներու բացարձակ մեծամասն ո ւթիւնր, Երեւանի շրքանին մէք 
ամբողքովին, լաւ ու կոկիկ Հագնուած՛ են, իսկ Հեռաւոր կեդրոններն ալ մաս 
առ մաս Հագուստեղէն կ առաքուիք 

Այժմ Հայ դինուորը կ*ստանայ Հասարակ ժողովուրդէն շատ աւելի 
լալ սնունդ։ իւրաքանչիւրին կը տրուի օրական 2 ֆունտ Հաց և րաւարար 
չափով կերակուր։ 

Զանգիբաղարի շրքանը Թաթառներու փախուստէն անմիքապէս յետոյ, 
կառավարութեան կողմէ Հայ գաղթականներ զետեղուեցան, որոնք կը Հսկեն 
ցանքերու վրայ որ արդէն մօտ են Հասուննալու։ 

Այս տարի Հայաստանի ժողովուրդին երեսը կը խնդայ՝ որովՀետեւ 
շնորՀիւ կառավարութեան քանքերուն, ժամանակին ամեն մի քոց գործ՛ դրը՛ 
ուեցաւ ՀացաՀատիկ սերմանելու, որմէ%առատ Հունձք կ՚սպասուի։ Ժողո
վուրդին այն մասը որ վշտացած էր կառավարութենէն, սերՏեցուները Հա
ւաքելու առթիւ տրուած խիստ ՀրաՀանգներուն պատճառով, այժմ կօրՀոէ 
այն բարերար ձեռքերը որոնք կանխաՀողութիւնը ունեցան֊ զի ոքը ամբողք 
տարուան մը Համար սովէն փրկելու։ 
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492 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Հ 11 8 Ե ՜Ր 
Հայաստս/iiի Հան րա պետութիւնր այսօր կնքում է իր առաքftb փոխա

ռութիւնր քսան միլիօն տօլարիւ 

Հայաստանի անկախութեան փոխառութիւն Է սա» որովՀետեւ նա մի
այն կարոդ Է իրականապէս երաշխաւորել, պաշտպանել ել փրկել մեր դա
րերով փայփայած և. գուրգուրած ա՜նկախութիւն րէ 

Էյւրոպա ե Ամերիկա օգնեցին մեզ, որպէս զի մենք մեր առատ թա
փած ծով արեան գնով ստանանք մեր անկախութիւնը։ 

Մ/ենք դարձանք տէր մեր երկրին։ Մենք կառավարւում ենք մեր օրէնք
ներով։ Հայր ագատ շունչ քաշելու, ապրելու, աշխատելու և իր Հալալ աշ 
խտտանքի պտուղն երր վայելելու Հայրենի քր անի։ 

Բայց աւեր է մեր Հայրենիքր։ 
քայքայուած է նրա տնտեսականը։ 

Մեր փռդր ինկած՜ է։ Մենք չունենք դիզած Հում նիւթեր ե կարօտ 
ենք օտար երկրների ապրանքների, անգամ Հացին։ 

Տնտեսական քայքալումր անխուսափելիօրէն Ապառնում է մեր պե
տութեան Դ ո յ ո Լ թ ե ա ն։ 

Միայն փոխառութիւն ր կարող է մեզ փրկել։ 
Համաձայն օրէնքի y այդ քսան մի լի օն տօլարի փոխառութիւն ր վերա

կան դնելով մեր երկրի արդիւնարերական ոյժերը և տնտեսութիւնը և ապա Հո
վելով մեր փողի արժէքր, մեզ պիտի ազատէ արտաքին աշխարՀի ճնշումից, 
կախումից եւ վեր քն ական ա պէս պիտի Հաստատէ մեր պետութեան Հիմքը, 
մեր Հայրենիքի անկախութի ւնը։ 

ԱՀա ինչու մեր փոխառութիւնր այսօր լինել չր լինելսւ Հարց է մեզ 
Համար, աՀա ինչու այդ փոխառութեանր պիտի մասնակցինք բոլոր Հայերս, 
թէ Հայաստանում, թէ Հեռաւոր գաղութներում։ 

^ող ամեն Հայ լաւ գիտակցէ ալն մեծ պատասխանատւութիւնր, որը 
ծանրանում է նրա վրայ այսօր։ 

Թոզ ամեն մի Հայ շտապէ նախ ինքր ձեռք բերել փոխառութիւնր ե 
միեւն ոյն ժամանակ աշխատանք թափէ, որպէսզի նրա բոլոր ագգական– 
ներր, բոլոր ծանօթները, մասնակից լինին եւս։ 

Բարեգործութիւն չէ այդ փոխառութիւնը։ 

Փող տուողը ժամանակին լ ետ պիտի ստանայ, ստանալով եւս տո
կոսն երր։ 

Փոխառութիւնր ունի և առաւելութիւնն եր։ 
Պետութիւնր րն ղուն ուժ է նրան իբր տուրք, իբր մաքս, իբր ապա– 

Հովադրամ։ 
Եթէ բարեգործութիւն չէ այգ փոխառութիւնը, նա մի քաղցր քաղա

քացիական պարտք է, որից միայն վատերր ե թշոլառներր պիտի խուսափին։ 
Եւ դիտմամբ խուսափողր մատնիչ է Հանդէպ Հայրենիքի։ 
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Ուրենն այսօր ամեն մէկը իրաւունք ունի Հարցնելու մեզ — դուք Գոր» 
ուել էք փոխ 

ասութեան այն չափով, որչափով Հայրենիքր իրաւունք ունի 
սպասելու ձեզանից։ կթէ չէք զրուել շտապեցէք ձեռք քերելու փոխառու» 
թի՚նըէ 

Ազատութեան» անկախութեան. Հայրենիքի գոլ ութ եան փոխառութիւնն 
է սա եւ մեր ձգձգելը, խուսափելը առաք է բերելու մի մեն վտանգ մեր Հալ֊ 
րենիքին, որի Համար նրա լաւագոյն ղաւաէլներր այնքան արիւն են թափել 
* . • եւ գեռ թափում են . i. # 

/lujuiu<riuilj|i Հ ա ն ր ա ց ետ m.fiHîUjii 

Կ ա ո_ա վւս ո « i. fiH» ա% |Jiiuï{Op 

Ա՛ Ո՚Ա ՏՒՍեԱՆ 

P ՝ ֊ ՚ ., ^ ՀԱ6Ա0ՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ \ ՝ •՛' 
ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ Î ? 

ձաստւաուս/ծ Է 1920 M . 31»K*Uիti|ւ ւ0.իՆ 

fjuii/uiàuijfîi 7,iu]uiuimuïi(i օդսալսււքէ-՚նսւհ 

1920 Kh Յ ո 1 ՝Նիսի 5_ի օր էնքի : 

/• Հայաստանի Հանրապետութեան ար գիւն ար եր ակ ան ոյժեր ր եւ տ բն
ակես ութ իւն ր վերականգնելու, և Հանրապետութեան թղթաղրանների ֆօնղն 
ապաՀովելու նպատակով կնքել 20 միլիոն Ամերիկեան գօլլարի ան ւ ան ակ ան 
գումարի Պետական փոխառութեան G տոկոսով։ Փոխառութեան 7Ց տոկոսը 
յատկացնել վերոյիշեալ նպատակին* իսկ տոկոսը գորնադբել Պետական 
կարիքներին Համար։ ՚–՛^ 

2փ Աոյն փոխաոութիւնր մտցնել Հանրապետութեան պարտքերի մատ» 
եանը Հայաստանի Անկախութեան փոխառութեան անունով։ 

3* Փոխառութեան պարտաթղթեր ր ( օ բլի գա g ի աներ ր) րաց թողնել 10, 
2Ց, $0, 1G0, $00, 1000 ղ°լլար արծԳողութեամբ ներկայացնողին վճարելու 
՛պայմանով։ 

Հ Պարտաթղթերի տարեկան եկա մուտ ր սաՀմանել 0 տոկոս, Հա շլելով 
1920 թ* Յուլիսի 2-ից* իսկ վճաբունն սկսել t92i թ, Յունւար 2-ից ե վճա» 
րել կէս տարին մի անգամ։ 

£>* Ամբոզք փոխառութիւնը աստիճանաբար մարել ոչ ուշ քան մինչեւ 
1030թ+ Յուլիս 2-ր» սկսելով 192$ թ* Յունւար 2-ից եւ ամեն տարի վիճակ 
Հանելով Յուլիսի 1՚ին եւ Յունւարի 2-ին։ Վիճակով ելան պարտաթղթերի 
արժէքը վճարել ելան °րից 6 ամիս յեաոյՀ Փոխաոութիւնր մարելու նպա
տակով, սկսան 192$ թ* Յունւար 2-ից, յատկացնել փոխառութեան անւա» Fonds A.R.A.M



սավան գումարէ S,3 աոկոսր առաքին 11 կիսամեաէլներից ամէքն մէկի ընթաց 
քում եւ 8,7 տոկոսը 12-րգ կիսամեակում։ փ$ 

0. կարոս՛ներէ եւ վիճակով ելան՜ պարտաթղթերի դրամագլխէ վճա 
րումը Հայաստանում կատարել Պետական Բանկում և նրա րաժ ան մո ւն քնե
րում ղօլլարներով կամ րուրլէներով րստ օրւալ կուրսի, էսկ Եւ֊րոս{ական, 
Ամերէկեան և Աս է ական պետութեանց մէք, վճարել ֆինանսներ է նախարարէ 
մատնանշած Հիլքնարկութիւններում տեղական վալիւտայով եւ նոյնպէս ըստ 
օրւայ կուրսի։ 

Պարտաթղթերի արժէքր ղօլլարներով չի վճարելու դէպքս ւմ, տեղա
կան վալիւտայի և ղ°լարի փոխյարարերութիւնը որոշւում է օրւայ կուրսով 
փոխառութեան րաժնեդրութիւնր սկսելու ժամանակէ 

8. Մինչեւ 1930 թ. Յուլիսի 2-ը կառավարութիւնը սոյն փոխառու
թեան ամրոոքական կամ մասնակի վերագնում չպէտք է կատարէ, ինչպէս 
նաեւ պէտք չէ որ եւ է փոփոխութեան ենթարկէ նրանէ 

9* Սոյն փոխառութեան պարտաթղթերի կտրոններր, ինչպէս նաեւ 
մարւելու ենթակայ պարտաթղթերը իրենց վճարման ոյժր պա Հում ե՛ս 10 
տարւայ ընթացքում սկսած սոյն օրէնքի նախատեսած՛ Հատուցման օրից։ 

10. Հայաստանի Հանրապետութեան սաՀ մանն երում սոյն փոխառու
թեան կտրոնները րնգ միշտ աղատ են ամեն տեսակի տուրքերից։ 

11. ներկայ փոխառութեան պարտաթղթերր տեղաւորել ֆինանսների 
նախարարի մատնանշած՛ բանկային տների, վարկային ե այլ ՀիՏնարկու– 
թիլնների միքոցով նախարարէ ՜մշակած՛ եւ նախարարների էքորՀրղի կողմից 
Հաստատւած պայ մանն եր ով t ձ,։ j 

12* Ֆինանսների \,ախարարր փոխառութիւնր րաց թողնելու պէս 
որոշում է ներկայ փոխառութեան . պարտաթղթերի եւ կտրո՛նների վայելած՝ 
իրաւունքներն ու առաւելութիւններր ղան ազան վճարումների (օրինակ մաք
սային, պետական եւ այլ տուրքերիJ . ժամանակ։ 

13. %երկալ փոխառութեան պարտաթղթերի տոկոսներր, ինչպէս եւ 
նրա 1լնքման Հետ ՚կապւած սոյն տարւայ ծ՜ախսերը Հոգալ փոխառութեան 
գումարից, իսկ յետագայ տարիների ընթացքում սոյն փոխառութեան աս
տիճանական մարումր եւ տոկոսների Հատուցումր կատարել Պետական էլեւ– 
մտացոյցի ՚ձ մասին գոյութիւն ունեցող կանոնների Հիման վրայ։ 

14. Ղ, եր կայ փոխառութիւնր ապաՀովել փ Հայ աստ ան ի Հանրապետու
թեան ամրողք դոյ քով։ 

Նախարարապե տ Ֆինանսների Նախարար 

y ZUUO ՕւԱՆՏԱՆԵԱՆ Ա. Գհ Ւ ԼԻ՛ ԱՆ ԴԱՆ եԱՆ 

Նախարարների խորքյրգի դ|ււ»սւ1փ Վ_արիք 
Գործերի Կաո_ագ |պփ}՛ 

Fonds A.R.A.M
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Գ Ր Ա Խ Օ Ս Ա Կ Ա Ն 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԱՄ ԱՐ » Ա. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ 

Տպագր. «Հայրե ՛նիք » ի, Օ)օս0՝ո1ւ 

Հայ գրականութիւնը արհաւիրքի սա վերքին քանի մը տարիներուն ամ՛ 
լութեան տխուր շրքան մը րոլորեց։ Ունեցանք անփոխարինելի կորուստներ, 
ե վերապրող գրագէտներն ալ իրենց Հոգիին լռութեան ր մէք սաՀմռկած՛ Տեա– 
ցին։ Տառապանքը իր երկաթէ ձեռքերով քախքախեց հնարները և ասոնց 
վրայ փռեց մաՀաբոյր պատանքներ։ 

Ինչ որ կր սպառէինք Վրթանէս ֆափաղեանէ մը, Ա* ԱՀարոնեանէ մը 
և ուրիշներէն, չիրականացաւ ղժրաղղարար։ ԱրևմաաՀաք գրականութեան 
աղբիւրնե՞րը ցամքեցան արդեօք, ցեղային աւանդութիւններր Հեռու են ա ցին 
այլևս ներշնչելէ այն միտքերր որոնք երրեՏե գեղեցիկ թռիչքներով սլացան 
Հայրենի երկնքին մէք։ Րայց ամէքն տեսակ աղրիւրնե րէ տարրեր արիւնի Հեղեղ 
մը կար այս անդամ, կարմիր Հեղեղ մը որ քշեց տարաւ իրեն Հետ սարսափի 
ամէքն աղաղակ, ե սրտերր լռեցին քնարներուն վրայ թևատարած՛ թռչուննե
րու պէս» և մա Հո ւան արՀաւիրքը ծանրացաւ ամէքն արտայայտութեան վրայ։ 

Մեծ գիրքը ներշնչուած Հայ եղեռնին աՀռելի պատկերներէն, զեռ lue 
չէ գրուած՛ մեզի Համար։ Արիւնին մատեանը գրող գրիչր մենք վստաՀարար 
կը սպասէինք տեսնել ԱՀարոնեանի ձեռքին մէք։ 

Հ Հայրենիքիս Համարքը մեծ՛ գրքին նախարդա*1լն է արդեօք։ ԱՀարոն
եան պիտի վերադառնա՛՝յ ճշմարիտ դրականութեան այն մեՀեանը ուրկէ տա
րիներ առաք մեկնեց ալ այնքան Հարուստ ներշնչուններով, և € Ազատութեան 
ճանասլարՀին) Ղարիպն եղաւ։ Հայ ցաւին մեծ երգիչը այսօր չի սրտազիներ 
մեզ կ աշագեղ վերադարձի մր այս Հաւատքին մէք։ Հայ յեղափոխութեան ե 
դիւցազներգութեան գաղափարը փառաբանուեցաւ այնքան Հզօր շեշտերով 
ԱՀարոնեանի պատռուածքներուն մէք, որոնք իր գրական փառքը պիաի 
կազմեն յաւէտ։ 

Իր նոր գիրքը սակայն բոլորովին տարրեր պարունակութիւն ունի։ Հայ 
իրականութեան աՀռելի ճգնաժամին մէք, Հապճեպ տպաւոըութիւոներու տակ 
գրի առնուած՛ յօդուածներու Հաւաքածոյ մըն է անիկա ուր կը Հանդիպինք 
բարերադդարար իրապէս գեղեցիկ էքերու, բանաստեղծ՛ական ճշմարիտ թռիէ~ 
քով* ե անկեղծ տառապանքի մը եղբայրութեամբը լեցուն։ Օրաթերթի տեղե– 
կաղրական շեշտ մը ունին երրեՏե այս յօդուածները, որոնց մեծ մասը արդէն 
Հրատարակուած՛ է Թիֆլիոի <ւ Հո րի դոնգին մէք։ 

ԱՀարոնեան նոր բան մր չաւելցնէր այս գիրքռ4 էք գ ր ա կ ա ս տաղանդքն 
վրայ։ ՝Բ աղա քան գործունէութ իւն ր գրագէտ մարդուններշնչումբ կր խափա
նէ յաճախ, բայք առանց պատճառները փնտռելու այս փոխակերպումին, խոս* Fonds A.R.A.M
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m ո վան ինք որ ԱՀարոնեանի գրիչր պիտի կարենայ գեռ ես արտադրել դեղեց՛ 
կագոյն երկերու շարք մը։ «Մրրկի Աուրրգին ե վ Ագատ ութ եան լՀանտպարՀինֆի 
Հեղինակը ստեղնաղորն առանձնութեան մը ստուերին մէքէն օր մը դուրս 
պիաի դայ վերստին իր երբենսի վառապանն՝ դափնիներսվր պսակուան։ 

՝ ^Հայրենիքիս Համարքը կարժէ կարդալ։ ԱՀա րոնեանի մը գրիչր միշտ 
դրական Հաճոյքի մը աղրիւրը կրնայ ցայտեցնել րոլոր անոնց Համար որոնք 
Արուեստի մեՀեանին անի ծուած քուրմերը կամ իտնկարկուները եղան՝ են։ <լԱ֊ 
ՀազանդրՖ շեփորող ե a Gloria VlCtlSD^ քերթողական թո֊իչքքն րանձրացող 9 
ձայնը միշտ պիտի Հնչէ մեզի Համար, միա՛յն որովՀետե արդէ՜ն լսած ենք այդ 
ձայնը աւելի ուժգին, աւելի եղբայրական ե աւելի յուզուննալից շեշտերով, 
Հայ ցաւի մեն երգիչին անցեալ երկերուն՛ մէք ։ 

«ԱԼԵԱԿՆԵՐ Եհ ԽԼԵԱԿՆԵ Ր» ՏՕՔ*. ս. Ս Ա Ս * 

Տպսւգր. Ա. 9ւսսսյպեսւ"ե, Ադեքսա1յդ.ր|ւա 

Ով որ ապրան է Աուէզի fրան ցքին ասիական ափերուն վրայ իրենց 
Հանգրուանը գտնող կետնքի այգ խլեակներուն Հետ, աւելի խո րապէս պիաի 
Հասէլնայ արժէքը Հալ վրանաքաղաքի այս տարեգրքիս։ 

Մեր տարագրումի արիւնոտ եւ ազեճմլիկ պատմութեան մէք ընդվզումի 
Հրաշագեղ մէկ դրո՚ւագր ՀիՏնարկեց այն քաղաքը որուն տուները սպիտակ 
թռչուններու պէս թեւամփոփ՝ վրաններ եզան միայն։ Աուէտիոյ ապստամ՜ 
րութիւնը, եւ Մուսա լեռան կռիւներէն յետոյ դէպի նով ճակատագրական 
վայրէքր նանօթ են ամէն Հայու Համար։ Բայց Աուէտիոյ ժողովուրդը, իր 
բնիկ բարբառին, իր բարքերուն և աւանդութիւններուն Հետ, .կաբելի է միայն 
ճանչնալ կարդալով Տօքթ* Մ • Սալրիի այս տարեգիրքը որ պատմական առա՛ 
քին արժէք մը կը նեկրայացնէ։ 

է՚Ր&՚՚ՐՂ արժէքր սակայն որ պատմական բովէշն անցան է միշտ, 
գրականն է։ Տ°քթ* Մ* Աալբի կ ստորագրէ պատմուանքներ, կեանքի ե տառա
պանքի գրուան զներ, բնորոշ տեսարաններ որոնցմէ լաւագոյնները կը Համա՛՛ 
բեմ ես ձԱլէքսան Փեսային, «ՋուլՀակ Աեծիկգը, <ւ]սեւ Ո՚֊սէփ^ր։ 

իբրեւ գրական արժէք ուրիշ ոչինչ կը գտնենք այս Հատորքն մէք 
որուն աշխատակցան են գաղթավայրէն անցնող կամ Հոն բնակող նանօթ և 
աննանօթ անուններ։ Պատմական եւ1 լեղուաբանական յօդուածներու մէք 
գնա Հա տելի է Պատ* Տիգրան Անգրէասեանի լուրք ե շաՀեկան ուսուննասի բու
թի ւևր Աուէտիոյ գաւառաբարբառին Հուրք։ 

Հետաքրքիր եւ Հաճելի է ընթերցումը ալս տարեգրքին ուր Տօքթ* 
Մ • Ատ լրի յաքողան է ճշմարիտ եւ սնայ լայ լ պատկերը տալու տարագիր 
կեանքի մը էյ լ ե ա կն ե ր ո ւ ն որոնց դէմ կուգան ցաւագին մրմունքով 
մը իրէն g երգը նուէն նուէն փշրելու Աուէզի քրանցքին Ալեակները* 

Ամփոփ ե բոլորովին ինքնուրոյն երկերու մէք, («Մեր ԽաչըՖ և «Մքքոկաա 
Հաւրւ) Տ°քթ* Մ* Աալբի, երեւան պիտի գայ շուտով իր որոշ արժանիքը 
փաստելով։ «Մեր Խաչը), նկարազարղուան տաղանդաւոր նկարիչ Ե* Տէմիր՝ Fonds A.R.A.M



ձեանի կողմէ, առաքի՛ն գիրքը սլիաի ըլլալ երիտասարդ Հեղի՛նակի՛ն1 որ Հաւա
քողի և Հրատարակողի դեր մր կատարած է մեծ մասամբ իր <ւԱլեա1լներ և 
խլեակներ» տւյրեղրքին մէք։ Մի՛նչդեռ քն՛նադատին Համար լաւագոյն աշխա
տա՛նք մը պիտի րԱալ ա՛նշուշտ վերլուծել արժանիքր ամբողջական Հատորի 
մր որ իբրև գրականութիւն կր յայտնուի։ 

«Ա Ի Ր ~ Կ Ա Թ ԻՆ » ւոՒԹՖհ ՄՒՆւա 

Տպագր* ՝<1տյրեն|ւք)փ, ՜դօոՕ՜ո՚ե 
Լութֆի Մինաս ԱմերիկաՀայ գրականութեան նորաՀաս բանաստեղծ՛

ներու շարքին կր սլաականի։ իր ոտանաւորներր կարդացած էի <ւՓիւնիկՖթն 
մէք առանց որոշ արժանիք մը գտնելու։ իր այս Հատորով սակայն Լութֆի 
Մինաս կուգալ ապացուցանել մեղի որ ՀետգՀետէ ներշնչումի գեղեցկագոյն 
ծաղիկներով պիտի ճոխացնէ իր քնարին մեՀեանր։ Ամէքն նորաՀաս բանաս
տեղծ ունեցած Է շուտով երեւան գալու եւ ծանօթանալու այն բուռն Էղձբ 
որ յետոյ դժրաղդարար ղղքումի կր փոխուի։ րաբերաղղարար Լութֆի Մի" 
նա սի Հատորիկին մէք ես գտայ այնպիսի Հատուածներ որոնք պիտի պա Հեն 
միշտ իրենց գեղեցիկ դրոշմր։ 

Լեդուի Հարստութիւն չի կայ ՛բնաւ, ոչ ալ աւարտած՛ պատկերներու 
կր Հանդիպինք այս դիրքին մէք։ Ներշնչումի թեւաբախ անկուռներ յաճախ 
կր մոլորեցնեն բանաստեղծր իր մտադրած՛ նիւթքն ամբողք ական Հեռատեսի՛ 
լէն։ Գեռ եւս յաոաքդիմելու է Հասնելու Համար արծուային թռիչքներու 
որոնք միշտ արեւին փառայեղ պայծ ասութեան ր կր բարձրանան ։ 

ԱմերիկաՀայ նորաՀաս գրողներին շատեր ա գգուած են Լյա Հան ՛Լա թա
լի ի գրի^էշն։ ինչո՛ւ Համար Համար ո%ր բառին սեռական տրական Հոլովը 
սէրի Կ'ԸԼԼայ եւ ոչ սիրոյ t Լեգուական յեղաշբքուՏներր այս կերպով չէ որ 
կը կատարուին, երբ արդէքն րն դո լնուած քերականութիւն մը կայէ Լութֆի 
Մինաս սկսած՛ Է Հետեւիլ Լեւոն Ծան թին՝ Է» առերուն եւ րայերուն վերքիս ՀյՖ 
դիրր Հալեցնելով իր ներշնչումի բոցավառ կրակին մէք։ Լեւոն Շանթ իր 
տուեալն երր ունի այս դանցառութիւնր արդարացնող։ ՚ՎստաՀ եմ որ Լութֆի 
Մինաս միա յն կր Հետեւի առանց գիտնալու թէ ինչո՞ւ Համար։ 

Յստակութիւնր պատկերի մր գեղեցկութիւնն է, որքան ալ խորՀրղա– 
պաշտ րԱայ անիկա։ Լութֆի Մինաս վրձին չունի երբէք, ե չէ տիրացած՛ 
տակաւին բառերու դոյներուն։ 

«Մ՛ակոյկ ւք՚է ա՛նցեր 
«Երկնքի ծովէ՛ն, 
«Ո1՛ փրփուր Թ՛ափեր՛ 
«Իր ետի՛ն,, ծուէ՜՛նք» 

Ասիկա նկարի մր նախարտակն իսկ չի կրսար Ը Ա ա լ ։ 
Այսօրինակ թերացոււէներ բա դմա թիւ են Հատորքն մէք, ինչպէս նաև 

տաղաչափութեան եւ ներդաշնակութեան սխալներ։ 
«Այս ճաւքբէ՚ն վ՚երԹար ամեն օր ա|գի, 
«Մայրրս 1[ա1»Ւաոգի.» 

իոնչ կը նշանակէ կաթ-ոգի։ 
«՚յո-ւակն ալ իր [}ետ այս Ջամբէն կ՚երէհսր 
«Տեր13՜ Qui լա ծ օ_ոք}սւր:» } Fonds A.R.A.M
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Հալեցնելով 
Լութֆի Ա՛ ի՛ն ասի զոՀարազիաութիւնր նոր գիւտեր կ*րեէ ՀգոՀարգ ր 

Զարմեր երկարել շ ա բ ք ր ա յ ս սխալներուն որոնցմէ կարելի պիտի ըլ
լայ խուսափիր ժամանակը եւ 
բանաստեղծի մը մտած ու Յեեո 

րեթերց 
ներ շն չ 

մեծ՜ ե Հզօր ազդակներ են որոնք 
ալերուն քանդակագեղ պարզու՛

թիւն մը և խորՀուրդ մը կուտան։ Յա քող է ձէարօտՀը որուն մէք պայծ՛առ 
տողեր կտն9 ինչպէս* 

«ԱնՀոգ, անվրդով թոէաէի վեր վար, 
«Մինչեւ որ գիս տուն կան չէր լուսընկան։)) 

«Արեւագալի տեսիլներուն» ին մէք ալ իրապէս գեղեցիկ մասերու Հան դիպեց այ* 
«Սրելը մերկ է — ադքէկ մէ ի՛նկեր 
«fiբնութեան ծոցի՛ն* 
«Ծաղիկ Համբուրող բոյլ ՛Հը թիթեռներ 
«Շուրքը կը յածին։)) 

ԱՀա սիրուն պատկեր մը* 
«Հոն եղնիկներու ստուերներ կ անցնին 
0Լոյսի պէս արագ, 
«Հոս քուրն է ձգեր աղԳ_իկ Ա՝ իր մատնին 
((Ու կուլա մենակ*)) 

Յետոյ բոցավառ տենչանքներով խենթ է բանաստեղծ՜ին Հոգին որ կուզէ 
((Ամէնուն սրտին մէք արագ ծաղկիր 
((Ամէնը սիրեի պարմանի՛ մեռնիլ,,*)) 

(ւՄագթաղենացիին սուգրՖ գեղեցիկ ներշնչում մըն է» րալց դմբա զղա -
բար ներշնչումին Համապատասխան չափով գեղեցկօրէն չէ գրուած՛է Բայց 
աՀա՛ անքնքելի ղբսշՏեեր մտած՛ումի և պատկերի* 

((Ես շրթունքով, ձիթենիով շատ դպա 
« Ծա զկա գար դի պատմուճանին հի ածան, 
((Եւ դգացի որ իր աէքերն իմ վրա 

. «Ներումի պէս Հոռե՛ցան,**)) 
Ուրիշ տեղ մը* 

((Գթացէք դուք իմ սրտին, է)՚իրուՀին իմ եւ այրի. 
«Համբոյրն Անոր կնդրուկ է, ստինքներուս 

մէք կ՛այրի.*.)) 
Ապագայի որոշ խոստուեներ կան այս Հատորիկին մէքէ Ես ւ ի ա 1 ո յ ս եմ 

որ «Ծիր՚ԿաթինՖէն նոր աստղեր .պիտի կազմուին Հայ գրականութեան եր
կիս քր զարդարողէ 

Լութֆի Մինաս գեղեցկութեան սիրաՀար մըն Է, ուրեսն ճշմարիտ 
բանաստեղծի մը Հոգին ունի* 

«Ու արբեցա, խենթեցա 
(( Անոնց անոյշ իսունկերով, 
«Ըսի կեանքս տամ ընծա 
«Գեղեցիկ ի ն անխռով***)) 

ք^ող սիրավառ պարմանին իր մաքուր ճակատը փշրէ անխռով Գե
ղեցկութեան մարմարիոնին դէմ, ե ներշնչումի ոսկի ծ՝աղի1լներբ պիտի րաց– 
ուին ամրողք ան մա Հա կան գարունով մը երազներու Հայրենիքին մէք***է 

ԱՐԱՒՆ-ԵՐԿԱԹ Fonds A.R.A.M
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Ա8 8b Ղ,* ԴԱՏՆ ԱԿ $ Û Ի ԹԵԱՆ 
ՏԱԱՆԵՐՈՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈ%ՈՎ 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

Որոշւած է գումարել, յառածի/լայ Աեպտ. 20ին, Երեւանի մէէ Հ. 3. 

Դաշնակցութեան 19րղ ընղհանուր ժողովր* 

Այս աոթիւ. ստացանք Հետևեալ օրակարգը, ղրկւաՆ Հ. 3՛ ԴաշԱակոու.– 

թեան Բիւրօքէքն, Հրատարակութեան խնդրանքով։ 

tt. ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԵՒ ՀԱԵՈՒԵՏՒՈՒԹԻՒՆ 

/. Հ. Դաշնակցութեան րիւրօի 

2. կենտրոնական կօմիտՀների 

3. Պարլամենթի ֆրակցիայի 

•4, Արտասանման եան սլա տ լիրա կոլթեան 

Տ, Դերագոքն Դատական Ատեանի 

6, Հաշւեքննիչ Մարսնի 

Բ՛ ՍՕՑԻԱԼ>֊ԲԱ%Ա-ԲԱԵԱՆ 

1. "Քաղաքական մօմենտր (գործելակերպ), 

2* Ամբողջական Հայաստանի քաղաքական ձևը — Սահմանադրութիւն. 

3. Սահմանադիր ժողով. 

4փ Ներգաղթ ե. վերա շինութիւն. 

Գ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ 

1. կուսակցութեան ֆինանսները, ffi^if 

2. կուսակցութիւնը Հայաստանում և. գաղութ՛ներում (փոխադարձ յա
րաբերութիւն)։ "ïffifi 

Դ՛ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿԵԱՆ՚Բ 

1. կուսակցական մամուլ և պրապագանտ. 

2. Կուսակցութեան մասնակցութիւնը ինտերնացիոնալին և սօցիալիս– 
տա կան րիլրօին. 

fc. ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆ 

Հ Ծանօթ, fl. Բոլոր զեկուցոլեներր պէտք Է անպայման լի՛՛՛է՛՛՛ գըաւոը 

և վաւերացրած կուսակցութեան Համապատասխան մարՅեի կողմից։ իւրա
քանչիւր գեկոլցմանը պէ 

տ Ք > ^Ց*՜Է դրամական Հաշիւը՝ քսնի որ ընդՀ. ժողո՝ 
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վում զեկուցուններ անելու, ժամա՛նակ iuitur/t "՛Ր՛՜է՛ ե– ՐոէոՐ զեկուցումները 
սլէաք է բաժանւին պատգամաւորներէն տպադրւած։ Ամերիկայի, Եգիպտոսի, 
Կէւէհ.էայէ> Պօլսի, Բա լկամներ ի, Թիֆլիոի ե Եր եան ի մարմիններն իրենց զե
կուցումը պէտք է ուղարկեն տպադրւած պատրաստ։ Զեկուցուեներր պէտք է 
Բիւրօին Հասցւեն ԱՆՊԱՅՄԱՆ ժինչե սեպտեմբեր 1ը։ Գրաւոր զեկուցում }ո 
ներկայացնող պա ագամա լոր ր րնդՀ* ժողս վին չի կարող մասնակցիլ։ 

Ծանօթ* Բ* —- Օրակարգի մէք Լրացուցիչ Հարցեր մտցնելու Համար կա՛՛ 
բելի է այգ Հարցերն ուղարկել Բիւրօին մինչե սեպտեմբերի 1։ 

ԸնգՀանուր. ժողովը բացւելու է 1920 թ. սեպտեմբերի 20ին՝ Երեւանում։ 
Ժ ո զովին Հրաւիրւում Ան մասնակցելու Հետեեալ մարմինները։ 

1. /հուս աս տա՛ն ((իօստով-ՀԼախէքևա՚Ա) 11, քՒաւրիգ 1 պատ 
1 պատգմ* 12. Կիլիէլիա 2 

2. Բա զու 2 13. ՊօլԷս 3 l 
3. Արցախ 2 14* Եգիպտոս i ï> 

ւ Թիֆլիս ՝ '.' • 3 16* Բալկաններ 3 
s. Բաթում 1 10* Ամերիկա Հ...՝՛ r 3 

6. (հուս* ծ՛ովափ (Աօշիից 17* էք որ Հր ղաբանական 
Հիւսիս 1 ֆրակցիա i Ֆ 

7֊. ՛Շ իրակ (Ալեքս* շրք.) 3 I 18* Ուսանող* միութիւն i D 

8. Վան անգ (կարս ի շրք*) 3 19* Աշակերտ*. յ> 1 Ֆ 

4. Երեւան 4 20* Բիւբօ 1 » 
'0. իԻԷՀրան 1 1 • 

ԸնգՀանուր ժողս վին եկած՝ պատգամաւս բների ծ՛ախքերը Հոգում են 
ուղարկող մարմինները։ 

Մթեչե– ընգՀ* ժողովը բոլոր մարմինները Բիւրօին Հասանելիք զրամը 
պէտք է վճարած լինին, Հակառակ ղէպքում գրկւում են ժողովքն մասնակցե
լու իրաւունքից ։ 

1920 յոճփսփ 10 

Երեխաս 
I* 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

P հ հ Ր 0 

ԳՐԱԿԱՆ ՆՕԹԵՐ 
Անցեալ շաբաթ գիլեր, կիյիկիաէՀն նոր եկած՛ ազգակից փաստաբան 

մը, Պ* Գ* ԹէԱալեան Աորպօնի Amphithéâtre Richelieu/* մէք, ֆրանսերեն 
լեզուով դասախօսութիւն մը ըրաւ Հայ գրականութեան վրայ։ 

Ցանցառ բազմութիւն մը, գրեթէ րացառասլէս Հայերէ բաղկացած՝, 
եկած՝ էր զխեք մտիկ ընելու։ Բարերաղղարար որ այդպէս էր, եթէ ոչ էա, 
պէս գրականութեան ե դպրութեան Համբաւաւոր տաքարին մէք, օտար Հա
սարակութեան մը– առք եւ, 46 վայրկեան տեւող դասախօսութիւնով մը ներ՛ 
կայացնել Հայ գրականութիւնը, չափազանց ծիծաղելի պիտի ըլլար։ Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ sut 

Եւ այդ 46 վայրկեա՛նի մէք, Պ* Թէլլալեան մի միայն թո լուս՛ն մա՛ 
սանցր կրցաւ րնել Ադամի Հայերէն լեզուն խօսելու լէ ժ ան տ 1ի* սկսելով 
մինչեւ Ա. Ա* ես րոպի երազր և *1)արոնեանի Արիսոզոմ աղան, և անոր ծիծա
ղաշարժ մանրամասնութիւնն երր, և վեր քացուց իր դա սա խօսութիւն ր իր 
կողմէ գրուած մի քանի ոտանաւորն եր ո լ րն թեր ցում ով։ 

Պ* Թէլլալեան առանց պերճախօս մր ԸԷԼալոլ» ունի ֆրանսերէն լեզուի 
մէք արտայայտուելու բաւականաչափ դիւրութիւն ե շնորՀք, ե ինչպէս կ ե՛ 
րեւի անծանօթ չէ մեր լեզուի պատմութեան ե գրականութեան։ 

Ահաւասիկ միակ գրական եզրակացութիւնը, որ իրր անձնական գր– 
նա Հա տում կրցանք Հանել իր դասախօսութենէն։ 

Հակառակ իր դասախօսութեան մէք տեսնուած՝ շատ մը անճշդութիւն՝ 
ներուն ե մոռացուՏեեըուն, մեր քաղաքներու Հայկական լսարանի մր մէք իրր 
քաք ալեր ա կան, զայն կրնայինք ծափաՀարել րարի սրտով մը։ 

Րայց ներելի յաւաէլն ութիւն մը չ Է երրէք այսպէս Հապճեպ, մակերես յ֊ 
թալին, ե անիմաստ վրձնաՀարութիւնով մր ծ՜եփել ծ՛եփծ՛փել Հայ գրականու
թիւնը օտար լուսաւորուած՛ Հասարակութեան մը պատկանող արուեստի 
տաճարի մը մէք, ե գոՀունակութիւնը ունենալ օտարներու առքեւ մեր ղա
տին և Հայ գրականութեան ծ՜առայած՛ րլլալու։ 

• Որչափ ալ լաւ նպատաէլներով առաքադրուած րԱայ* րնդՀակառակր 
Պ* Թէլլալեան գէշ ծ՜առայութիւն մը կ՚ընէ Հայ գրականութեան, օտարներու 
մէք զայն ներկայացնելով այսքան աղճատ իր անհասկնալի ձեւերով։ 

Ան Հասկնայի, պարզապէս անոր Համար որ իր ըրած՛ դասախօսութիւնը 
Մ ես րոպէն սկսելով Ագաթանգեղոս, Բաւստոս, Խորենացի, կորիւն, Փարպեցի, 
Եղի լէ» Ասողիկ, Երղնկացիդ ՝ Գանձակեցի, Օրբէլեան, և Մխիթարեաններէքն 
մինչեւ մեր օրերու գրողներր ե գրագէտներ ր Հապճեպ ե անկատար, 
երրեՏե երրեսն ըրած մէք բերում ե թ արգմանութիւններր այնպիսի շոգեպինդ 
արագութիւնով մը կը կարդար ե ան Հա ան ում <r ելն շներով կը զարդտրէր, որ 
այղ տողերուն կա տ ա ր ե լա պէս ծանօթ հղող– Հայերն անգամ Հարկադրուած՝ 
էին բան մր չՀ ասկն ալ։ 

• Պ* Թէլլալեան, ձեր դասախօս ութ են էքն վերք եթէ երբէք ձեր ձեռքը սեղ
մողներ ե շնորՀաւորողներ եղան ամեն պարագայի տակ անկեղծ չէքն։ Ցան
ցառ Հայ երիտասարդութիւնր որ Հոն ներկայ էր, բաժնուեցաւ սրաՀէն ոգե
ւոր ո ւթ են է աւելի քմծիծ՛աղով մր։ 

Գովելով Հանդերձ ձեր նախաձեռնութիւնը, ուշիմութիւնը ե Համար՛ 
՚ ձակութիւնը, եթէ անկեղծ՛ թելադրութիւն մր կուզէք, նախ f անաց էք միշտ 

Համեմատական պաՀել ձեր կարողութիւնը ձեր յաւակնութիւններուն Հետ, 
մանաւանդ օտար Հասարակութեան մը առքեւ։ Երկրորդ, եթէ օր մը նորէքն 
բարի գաղափարը ունենաք այդպիսի շրքանակի մը մէք խօսելու, փոխանակ 
նորատեսակ ապագայապաշտ "կա րի չի մը անփութութիւնով Հայ գրականու
թիւնը 4Ց վայրկեանի մէք brossage^ մը ձեւով այսպէս քնարակելու, ճշդե
ցէք ձեր եր ան դա ւոր ուսն երր, նիւթ մը, Հեղինակ մը ընտրեցեք, եւ բրէք անոր 
գրական ամբողք ական վերլուծումը։ Երրորդ* Հրաժարեցէք ՎաՀան Ա՝ ամի կոն– 
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եանը աշխարՀի միջազգայի՛ն իրաւաբա՛նութեա՛ն ա ո ա ք ի՛ն Հ ի մ ք ր դն ո ղ4 

կամ Հայր Բագրատունիս ԱշխարՀի ա մ ես ա մ ե b՝ թ ա բ գ մ ա՛ն ի չ ը 
զաւան ելու ձեր ամե՛նագէտ և քիչ մը յաւաէլնոտ բացարձակաբանութիւննե– 
րէն, որովՀետեւ այգ անձնաւորութիւնները որքան ալ մեն՝ արժանիքներ ու
նենան, գոսք ամբողջ աշխարՀի պատմութիւնը գիտ՛նալու ե գաս/ելու Համար 
շատ երիտասարդ էք տակաւի՛ն* 

JVf. Մ– Ս. 

ՊԱՏՈԻԱհԵՐ 81)68'Մ՛Ը 
Միս չեւ ցտրզ Փարիզի գաղութը անտեղեակ էր թէ՝ Հոս գոյութիւն ու՛ 

նէր « Հայ Մ ար ս՚ն ամար զա կան միութիւն* մը, որ բոլորովի՛ն զուրկ րԱալով 
օտար տնակցութենէ, իր ոյժերով կազմեց առաջի՛ն Foot-ball^ խումբը է 

Միութիւնը չբա լականալով այ ս չափով, կազմեց սոյնպէս athlétisme^ 
ճիւղր, որ քիչ ատե՛ն էքն ունեցաւ փայլուն շրջան մր իր առաջի՛ն քայլերուն 
մէջ իսկ* Հակառակ բնակա՛ն լուրք դժուարութիւսներու, առա՛նց վՀատելու 
աշխատեցա՛նք սոյն դժուարին եործը գլուխ Հանելու և յա^ողեցանք։ 

Ամեն ուս ջերմ փափաքն էր չտփուիլ ֆրանսացի մեր բարեկամներուն 
Հետ» ե այգ օրը չուշացաւ։ 

Յուլիս ւ /էն առաջ արդ^ն Փարիզի պա տեր ուն վրայ խոշոր յայտա– 
գիրներ փակցուած՝ էին, որոնց մէջ աչքի կը զարնէր Հետեւեալը*՜ԳՀՕքՉււ\ծ.§ 
fête sportive à Cormeille, avec" le concours des athlètes arméniens de Paris» ելն։ 

Որոշեալ օրը Հասանք Գորմէյ ուր Հոծ բազմութիւն մր մեզ դի մա սո
րելու եկած՝ էր։ ժամը 2ը 43 անցած Հաւաքման առաջին նշանը տրուեցաւ։ 
Հաւաքոյթին նա խազա Հր, որ քաղաքին ծանօթ երեւելիներէն էր, գոչեց* 
Հ Բարեկա՛մ Հալեր, կեդրոնի պատւոյ տեղը ձեգի կ սպասէն։ 

Շրջապատուած՝ *հորմէյ-ի ե ՀԷՐ"ԱԷյ՚ի խումբերով՝ տողանցքը կատա
րեցինք քաղաքապետարանին >jառջեւ։ Պ* ՛Քաղաքապետը առաջին նշանը 
տուաւ 6 քլմ* վազելու Համար։ Մեր խումբքն նշանակուած էր նշանաւոր 
վագող ու ծ՛անօթ Sportemens'iA/f^V Պ* Արմէնակ իյաչիկեանը։ Տասր վայրկ
եան յետոյ Հեծան իւով առաջին սուր Հան դա կր կր ՛Հասնի իմացնելով մեր 
ընկերոջ ջախջախիչ առաջնութիւնը իր մրցակից ընկերներուն վրայ։ ՚Բիչ 
յետոյ կսրեւնայ կարմիր դրօշակով վերջին սուրՀանգակը, և աՀա Պ* Ար մե
նակ կը մօտենայ Հաստատ ե յաղթական քազերով։ 

ձՀայը առաջին) կը պոռայ ժողովուրդր, և բուռն ծափաՀարութիւննե– 
բու Հետ միասին «կեցցե՜ն Հայերն ու Հայ աստանօր բաց ագան չութի ւններր 
օղը ՝ կը թնդացնեն։ 

Նոյն պէս կը շաՀին ցատկելու գունտ և սկաւառակ նետելու առա քնու» 
թիւններր, անընղՀատ ծափ աՀա բութի ւններ և ծաղկեփունջեր խլելով։ 

Հանդէսէն յետոլ կը Հրաւիրուինք քաղաքապետարան ստանալու Հա
մար մեր յաղթութեան մրցանա/լները։ 
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Բաժնուելէ առաք ՀէրՊլէ՜է խումրին ՛նախա գա Հո մեզ կը Հրաւիրէ, 
մասնակցելու՛ Համար Յուլիսին 14խն կատարուելիք մրցոււաերուն։ Ս իրով 
կը Հաւանինք։ Արդէն մեր այս առաքի՛ն յաղթութիւնը խրախուսանք մը եդած՛ 
էր մեզի։ Ու այս անգամ, երկրորդ մրցումին, մեր յաղթութիւնր եղաւ շախ» 
կախիչ, գրեթէ վերցուցինք րոլոր առաքին մրցանաէլներր։ Հ Հոս իրենց նա՛ 
խագաՀր կրնուիրէ մեր խումրին արծաթեայ գեղեցիկ մէտայլ մր ինղան 
մեր յաղթութեան։ 

Ս՛եր նորակազմ փոՔրիկ խումրը, իր այս յաղթանակով, կրցաւ գէթ 
գաղափար մր տալ, կ ա մ ք ի և ո յ ժ ի գերագոյն օրէնքը փառարանող Եւ՜ 
րոսլայի - գաւա1լներուն, թէ Հայը րնդունակ է զարգացումի, գիտութեան ու 
քաղաքակրթութեան րոլոր .կ֊ճիւղերուն մէք, չտփուելով նոյնիսկ իրենցմէ 
գերազանցասլէս ուժեղներուն Հետէ 

Ազնիւ Հ սլար տ ութ իւն մը էլ զգանք ճան չցուցած՛ ըլլալն ուս Համար 
Հայ ութիւն ր, քարդերուն Համար կազմակերպուած ցոյցերէն տարրեր եղանա
կով մը և իր ունեցած՛ տարրեր ձիրքերուն մէքէ Դարերէ ի վեր առաքին 
անգամ Րէէալով մեզի վիճակուեցաւ մեր նորած՛ին Հանրապետութեան եռա
գոյն դրօշը րարձր բռնելու նմանօրինակ մրցուՏեերու մէքէ 

1քե1լնումի պաՀուն բոլոր ժոզովոկէգր Հետեւեցաւ մեր թափօրին մին
չեւ կայարան ուր դարձեալ վկեցցէ՜ Հայաստանդ կեցցեն Հայեբր) աղաղակ
ները կը բարձրանանք ՛Շոգեկառքը կառնէ իր ծ՜անր քայլերը ու յետոյ կը 
Հեռանայ սրընթաց, ետին ձգելով Հայ անուան թարմ ու անմոռանալի յի– 
շատակըէ ՝Գ*-յ 

ԱՀա բրօբականդ մր, որ եղաւ այնքան արդիւնաբեր, առանց Հազար՛ 
ներ ծախսելու։ 

Վ-Ա2ԱՆ ւՍԼՐՒԿԵԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ծՒ ԶԱՆ ԱԶԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
ՕԼԹԻԻ ԴէՊՔեՐԸ 

ւ 

Թիֆլիդի <1 Աշխատաւոր ՝»ը Հետեւ

եալը կը գրէ* | v / հ j If; 
ինչպէս Հաղորդուած էր» էրզրումի 

Գ°Րքերը ղեկավարութեամբ Գարապէ– 
քէր փաշայի, կր կենդրոնանային Օլ– 
թիի ուղղութեամբ, նպատակ ունենա
լով յարձակում գործել Հայաստանի 
վրայ։ Բացի ասկէ այդ տեղ կը կեղրո– 
նանային նաեւ թուրք-ատրբէքանեան 
գործակալն երրէ Համարելով վայ րկեանր 
նպատակայարմար, ԴարապԷքիր փա
շան Յունիս 21ին ՕլթէԻ շրքանէն 

յարձակման դիմեց Հայաստանի այն 
կէտերուն վրալ, որտեղ կանգնած՛ էին 
մեր ղօրքերր։ Տեղի ունեցաւ կատաղի 
կռիւ, որու Հետեւանքով տաճկական 
Հրոսաէլներր չդիմանալով մեր զօրքե
րու շեշտակի Հարուածին, սարսափա– 
Հար սկսան փախչիլ։ Մեր Դ°րքերր 
գրաւեցին ՚Բոսուկ եւ Բենեակը որտեղ 
կր գտնուին Օլթիի ածխաՀանքերր։ 
Հետապնդուող թշնամիէն խլուած է 
2 թնդանօթ, շատ գնդացիրներ և մեծ՛՝ 
քանակութեամբ փամփուշտ։ 
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ՃԱՅ ՐԱՆԱԿԻՆ Յ ԱՂԹԱՆԱ ԿԸ 

Պոլի" էն՝ <ձքծ՝ալմղնի ստացած Հե

ռագրի մը Համաձայն, Հայ ր ան ա կր 

ծանր կորուստներ պա աճ առա ծ է 

թրքօ-թ աթարներուն Նախ իք եան ի մէք։ 

թ՛շնամին բովանդակ նա Հանքի մէք 

կորսնցուցած է Պէկվէրաիի կարեւոր 

դիրքը։ 

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ—ՅԱՋՈՈ-ՈԻ-ԹՒՒՆ ԿՒԼհԿԻՈՅ Մէ֊Ջ 

Պէյրութգն 2 Օգոստոս թուակա

նով n, թ՛անն ի ստացած՝ մէկ տեղեկաա 

գբի՛ն Համեմատ՝ կիէիկիոյ դրութիւն ր 

մեծապէս բարելաւուած է ։ Ֆրանսա

կան ղօրաղունդերր Ատանայէն դուրս 

ելնելով էքնիճէի մէք կարեւոր յաղթա

նակ մը տարած են ՚Բէմալիսթներու 

մեծ ոյժերուն դէմէ 

թ՛ուրքերը, փաշաներու կողմէ մոա 

լեռանդօրէն սր տա դին ուած՝, թնդա» 

նօթներով և գնդաձիրներով կատա

ղութեամբ կռուած՝ են։ Ֆրանսական 

ղօրարաժին մր սուինաւոր վեց յար՛՛ 

ձակուհներ կատարած էէ Թշնամին 

ունեցած՝ Է 400Է աւելի մեռեալ ե ա– 

լար ձգած Է ՏՕՕ Հրացան, գնդաձի ր է 

2 ՏՕ գերի ՚ որոնց մէք եւ գերման սպայ 

մը։ GraCJ գօրագունդը Մէրսին Հասած 

է 31 Յուլիսին։ 

ԶԻՆՈՒՈՐԱԿ ԱՆ ԴՊՐՈ8ՆեՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ հ Մե֊ Տ 

Ալեքսանգրապոլի Աեւերակի գօրա9 

նոցնեըը պիաի յատկացուին նոր բացա 

ուելիք միքնակարգ եւ բարձր աղուն 

գին ո լոր ական ղպրոցներու, կաղմակեր ո 

պումը յանձնուած է զօր* Ֆէսինկխն, 

որ արդէն գործ՜ի ձեռնարկած էէ 

— քԱորին ցաւով կ՛իմանանք մաՀը 

Հ* Հանրապետութեան առաքին վար

չապետ Պ* *Բաքազնունիի երկրորդ 

զաւկին որ ինկած Է պատւոյ դաշտին 

վրայ, Զանգիպաղարի կռուին մէք։ 

— Հաճոյքն ունեցանք ընդունելու 

խմբագրատանս մէք այցելութիւնը 

Պ* Մաթիկ Գէորգօֆի, Եւթովպիոյ Հ* 

Հանրապետութեան դիւան ագի տա կան 

ներկայացուցին որ քանի մը օրեր 

առաք Փարիզ ժամանած՜ է իր տիկնոքր 

Հետ։ 

— Զ°Ր* Անդրանիկ վերքերս Փա րիդ 

ժամանած է ե յետոյ մեկնած է Ման֊ 

չէսթըր։ 

ՍՏԱՑԱՆ* 

«Հայրենիքիս Համարն 

Ա* ԱՀա րոնեանի։ 

* Հ ա յ ցեղը և Հալած՛անքները Հոգերա– 

նակակ լոյսին տակն 

#• Պ* Պօղոսեանի։ 

«Ծիր-կաթին» 

Լութֆի Մինաս։ 

«DémOSD Տքթ* Մախոխեանի։ 

«The Church and faith of Armenia» 
Աբէլ վրդ* ԱբրաՀամեանի։ 

Ստացանք նկարիչ Ա* Ֆէթվաճեա– 

նի Լուվրի թանգարանին մէք ցուցա

դրած՜ պատկերներէն գունատիպ ար

տ ա գ ր ո ւ ա ծ քառթ֊րոս տալները։ Ամեն 

Հայ պ է ա ք է ուն են այ ալս Հաւաքա– 

21 պատկերներէ և որ կ*արժէ 

միայն փոստի ծ՛ախսով 11 ֆր* դիմել 

խմբագրութեանս։ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ ՅԱՋՈՐԴ ԹԻՒԸ ՊԱՏԿԵՐԱԶՐԴ ԵՒ ՃՈԽ ԲՈՎԱՆ

ԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ ՊԻՏԻ ՆՈԻԻՐՈՒԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

Փ Ո Խ Ա Ռ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն ԵՒ ՀԱՑ ԲԱՆԱԿԻՆ 

Տ ն օր էն–խմբ ա գ իր ՛ ՏՕՔԹ– Լ– ZUUFUPâՈ Ւ՝Ս՛ԵԱՆ 
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ք Կ Ա Ր Ե Ւ Ո Ր 
« Վ ե ր ա ծ ն ո ւ ն դ » ի խ մ բ ա գ ր ա տ ո ւ ն ը աւելի ր ն դ ա ր ձ ա կ ո ւ ա ծ է եւ փոխա

դրուած, Հայ Ա ռ ե ւ տ ր ա կ ա ն Հ ա ս տ ա տ ո ւ թ ե ա ն շենքին մէքէ 

17 Rue de l'Echiquier Paris. 
Խ մ բ ա գ ր ո ւ թ ե ա ն վ ե ր ա բ ե ր ե ա լ ո և Է դիմում ե թղթակցութիւն պէտք է 

միմիայն ուղղուին Տնօրէնի անունին վերոյիշեալ Հասցէով։ իսկ թերթիս 

Տնօրէնին անձնական ե յ ա ն ձ ն ա ր ա ր ե ա լ նամաէլներր ու դ ր ա ձներ ր ր ս տ 

առա քնոյն կը ղրկուին նախկին Հասցէին* 

Dr. LEON HA MPA R TZO UMI A N 
16, Bd. Saint Dpnis 16 Paris. 

Ա ր տ ա ս ա Հ մ ա ն ի թերթերէն կր խնդրուի ն կ ա տ ի առնել Հասցէիդ՛ այս 

փոփոխութիւն րէ 

ԱՆԳԼԻԱ Գ Ա Ց Ո % Ն Ե Ր Ո Ւ Ն ԿԱՐԵՒՈՐ 

Ա ռ ա ն ց լեզուն գիտնալու, ա ռ ա ն ց բ ա ր ք ե ր ր ճանչնալու օ տ ա ր երկիր 

մր երթալ, ու Հոն ոչ մէկ ծ ա ն օ թ ունենալով դ ժ բ ա խ տ ըլլալը գ ի տ ե ն ամէքն 

անոնք, որոնք այս պ ա ր ա գ ա ն ե ր ո ւ տակ գ տ ն ո ւ ա ծ են։ Բայց Լոնտոնի մէք 

մարդ դ ժ բ ա խ տ չըէէար» ե թ է միտքր պաՀԷ Հետեւեալ Հասցէքն. 

Sempad Kesedjian 6 Archer Street Picadilli, W. 1, 

Պ. Ա ժ ր ա տ Բ է ս է ճ ե ա ն ունի Հայկական ճ ա շ ա ր ա ն մր, ուր կր ղոՀա– 

ցրնէ ամենին փ ա փ կ ա ճ ա շ ա է լ ն ե ր ն ա ն գ ա մ , իր խ ն ա մ ո ւ ա ծ խոՀանոցով ու արե

ւելեան եւ ե ւ ր ո պ ա կ ա ն կերակուրներով։ Պ– ՛Բէսէճեան պատրաստ է տ ա լ ո ւ 

ամէքն կ ա ր գ ի դիւրութիւն, իրեն ղիմոդ Հայրենակիցներուն։ Ո ւ ս տ ի Լոնտոն 

գ տ ց ո ղ ամէքն Հայ թող դիմէ Պ* ս մ բ ա տ –Բէսէճեանին։ 

..ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ՛՛Ի ՏՊԱՐԱ՛ՆԸ 
ՃՈԽԱՑԱԾ ՆՈՐ Տ Ա Ռ Ե Ր Ո Վ ԵՒ Գ Ո Ր Ծ Ի Ն Ե Ր Ո Վ 

Ի ՎԻՃԱԿԻ է ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ JÉÉÉS^ ՚ 
է Ա Մ Ե Ն ԿԱՐԳԻ Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք ՝ ՚գ 

ՍԵՒ ԵՒ Գ Ո Ւ Ն Ա Ւ Ո Ր 

Դրքեր, պրօշիւբներ, թերթեր, ք ա ր տ է ս ն ե ր , ն ա մ ա կ ա գ լ ո ւ խ , 2 ր ք ա ՛ 

բ ե ր ա կ ա ն , ստացագիր, Հաշուեցոյց, ա յ ց ա ք ա ր տ , ա ռ և տ ր ա կ ա ն թուղթեր, 

մաՀադդներ և Հ ա ր ս ա ն ե կ ա ն Հբաւիրագիրներ, տետրաէլներ, պա Հա բ ա ն ծա* 

ն ո ւ ց ա գ ր ե ր են» են*. 

Ր ԱրտասաՀմանԷն եղածյանձնարարութիւննեբ կ՚րնդունուին։ Խ ն ա մ ո ւ ա ծ 

աշխատութիւն, գիւրամատչելի դիներ, փ ո ւ թ կ ո տ ա ռ ա ք ո ւ մ , պ ա տ ո ւ ա ւ ո ր 

գործառնութիւնէ Ո ե Է ա շ խ ա տ ա ն ք ուրիշ Հ. տ պ ա գ ր ի չ ի /անցնելէ առաք 

բ ա ղ դ ա տ ե լ մեր ա շ խ ա տ ա ն ք ի ն եւ գիներուն Հետէ 

Fonds A.R.A.M



TRUDAIME S S - S 5 

ELYSIUM ART GALLERV 
Téleg PATAPAN-PAP.ip 

6, G> 
& 33, cgLce. S&vet-<£8„ ' 

Բարձրագոյն արժէքով կր գնէ առաջ՛նակարգ Բնութիւն՛ներ (Antiquités,), 
գորգեզէն (Tapis et Tapisseries,), կերպաս ( Etoffes anc), խեցեղէն (Faïences et 
Porcelaines,), գրագիր (Manuscrits,), մանրանկար (Miniatures,), պատկեր (Tab
leaux,) և ամէն գարու գեղարուեստ ական առար կայն եր (̂ Objets d'Art,)* 

Ամէն լեզուով թղթակցութիւն և վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ– 

ղուին առ գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat, 23 rue Baudin, 
PARIS ix ) * աա 

ՅԱՅՏՆԻ ԴԵՐՋԱԿ 

ք Պ. ՄԱՆ ՈԻԿ ԱԼԹՈ.ԻՆԵԱՆ 
՛ԼԿԱՑԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԶԵ ՒԱԴԻ ՏԱԿ ԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ Եհ ՄկՏԱՅԼՈՎ 

պատրաստ է գոյացնել իրեն դիմող այր և կին յաճաիւորղներր 

Ունի Անգլիական ե Ֆրանսական րնտիր կերպասներու ճռիւ մթերք մը 

Դիմեցէք և փորձեցէք անգամ մը ՚ 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elysées ) 
Métro — Marbeuf 

ՖՐ ԱՆ«ԼՀԱ6 ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ– 
ԷՕԶՊԷԿԵԱՆ ԵԻ ՀԷՅ 

Վկա/ուած՛ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ b Ր « Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Clérv PARIS 
Fonds A.R.A.M



ԲՈՎԱՆԴԱԿ ՈՒթԻՒն 

Փր կ ա գ ինը Տր. Մ՛ Ս. 

Ziuj զինւ ո րր ե ւ ս՛եր (չայրեն իքը Ա. խԱՏհՍեԱՆ 

£ ա յ կ տ շ է ն ԱՐՍե֊Ն-ԵՐԿԱԹ 

Մեր ա ն կ ա խ ո ւթի ւնը ՃՐԱ2-ԵՐՈՒԱՆԴ 

Լ այ աս տ ան ի ան վ ա խ ո ւթե ան փոխաո-ուՕ՜իւնը 

3- ՍՈ2ԱՐԵԱՆ 

Հայաս տ անը ւզէ տ ք ունի ք ս ա ն ւՐիլիոն տոլարի 

ՏքՏՒ. Լ– 1ԱՄՐԱՐՑՈ1՝Մէ?ԱՆ 

Մեր (չամբոյրը վ երապահած ե ն ք ՏքԹ". Մ՛ UULPh 

Պա տմական օրը 

Ազ գ ային եւ զ ան ազ ան լուրեր 

Մ– Ղ. 

Directeur-fondateur : 

պ LÉON HAMPARTZOUM1AN, 16, Boulevard St-Denis — PARIS (Xe) 
Téléphone : N O R D 69-51 Fonds A.R.A.M



0Գ8ՈԻե8էք– Ա Ռ Ի Թ է Ն 
՝30,000 ԶՈՅԳ ԿՕՇԻԿ 

ՍՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ ԳԵՂԵՑԻԿ ԿՕՇԻԿՆԵՐ 

ՖԱՊՐԻ*Ա8Ի ԳԻ ՛ՍԵՐՈՎ ՝ 
ԶՈՅԳ ԶՈեԳ ԿԱՄ ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻ 

ԱՈե1'8Ո1'ւ11Ն տ ձԱՍՏԱՏՈԻԹԵԱ՚Ն ՄԷՋ 
Maison de Commerce Arménienne 

17 Rue de l'Echiquier Paris (iOme) 

Teleph. Louvre 18—23 

2ՍՊԱՌԱԾ ՓՈՒԹԱՑԷ՚Բ ՕԳՏՈՒԻԼ 

ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԱԾ է 
ԱՐԹՈՒՐ ՃՐԿԱՅԵԱՆԻ 

M A A ^ v f o r ' W «V IA UÊP Հայ զա կան ՛նոր ճաշարանը։ 
• Ա Գ Ա Հ Ա Կ Ա Ն t>i» Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Կ ԱՆ ,P, C Հ L C 

ՕՐԱԹԵՐԹ ւ"Լա պատրաստ գոյացնելու ՜՝այ 
Հայրենակիցներր, իր Համեղ ունրրա– 

Հասցէ՝ KOYAMART, Imprimerie ճաշակ կերակուր՛ներով։ Հասցէ՝ 
Kcchichian, Sun nie. 4 rue de la Tour d'Auvergne. 

Fonds A.R.A.M



աաբաա. 

A M B R A D A 
HJQUET C A V A L l £p . |% 
VIOLETTE CA Q U 5 0 

Iflr ROJE MOttrlA VA M HA 
•BfjBAI5ER 5 U P R Ê M E * 

BOUQUET MONNAVANNA* 
^fp-^AGNATIC etc.erc... 

A Ê F U M E B I E M O M N A " V A M N A 
ADI5-rieuiLtY. - isa.Oqe B D r g h è s e . 

S սլա դրա զա՛ն ամէ՛ն կարգի աշխատանքի Համար դիմել 

« Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ » ի րազմալեզւ.եան տ սլա ր ա՛ն ր։ 

16, Boulevard St. Denis, Paris 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐՋԱՊԷՍ 
Պէւոի կրնա՛նք գոՀացում տալ մեզի եղան դիմումներուն 

Ստացանք ԳՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէն և Ֆրանսերէն լեզուներով միաժամանակ 

Փոխանակ Հաքերէնի Համար զատ և. Ֆրանսերէնի Համար 

զատ մեքենաներ գնելու., կրնաք գիլրամատէելի գինով մր 

այս մեքենան միայն գնել, որ կր գրէ կՐԿՈՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ։ 

Ամէն ծանօթութեանց և պայմաններու Համար գիմել 

ՀԱՅ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ, 17, Rue de L'Echiquier, Paris. 

Հայաստա՛նի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնն 

ե Գիւանագիտական ներկայացուցիչներր ԱՅՍ ՄԵ՚ԲԵՆԱՆ 

միայն կր գործածեն։ 

ՀԱՐ ՈՒՍ Տ Ն Ե Ր ՈՒ Դ Ե Ր Ձ Ա Կ Ը 

ԴԵՐՁԱԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՐՈՒՍՏԸ 

3* Տ Ա Ր Ա Ե Ա ն 
կերպասեղէններու իր ճոխ մթերքով, ու իր կտրուածքին, աշխատու

թեան ու ճաշակին շնորՀիւ Փարիզի Հրապարակին մեծ դերձակներուն Հետ 
կրնայ մրցիլ ։ 

44, Rue Lafayette 

ՓՈՐՁԵՑԷ-Բ ԱՆԳԱՄ ՄԸ Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ ՆքԴ 

Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ -ԻԱՂ,Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ f-- ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ 32—33 2i ՕԳՈՍՏՈՍ 1920 

Փ Ր Կ Ա Գ Ի Ն 

եաննե 

սեռու 

Ազգեր ո ւ. պատմութեան մէք ճակատագրական Հազուագիւտ վայրկ– 
ր կան, որոնց րացասական կամ դրական կերպով րմբռնումր, օր մր 

պայման աղէկ թէ գէշ՛ պիտի ան դրա դա ռն այ այգ ցեղր բաղկացնող ամբողք 
ւունդներու ապագայ կեանքին վրայ։ 

Ս՛եր ցեղի պատմութեան մէք ղժբաղղաբար Հազուագիւտ չեն այդ ճա-
կա տա գրային վայրկեանն երր։ ԸնդՀակաոակր, մենքֆ տարիներով արիւնի 
ու զուլումի ամբոզք երկար շրքաններ, անվախճան գողգոթա մր վերելա 
կեցինք, մեր բազուէլներր պրկուած, մեր դնդերները f լա պինդ, ցեղին յեղափո
խական միտքր և բոցավառ ակնարկներբ ուղղուած լուսագեղ ապագայի մր, 
որ ներկան Է այլեւս։ Մենք տյդ գողգոթան չբարձրացանք խեղճօրէն խ 

ա — ~ ուե 
ւ– 

՛լուայէ Համար — որովՀետեւ անիկա քսան դար առա քո լան աւանդութիւն Է 
— տյլ անոր մեը արիւնով և. քրտինքով կարմրած բարձունքէն մարդկու
թեան շեփորելու Համար կռուող և յարատեւող յեղափոխական ազգերու յա– 
րութիւնր եւ յազթանակր։ 

Ս՛եր ցեղքն յարութիւ՛նն է, քաղաքական յա բութիւն ր։ ՛է՛ ԱմենԷ բս– 
կեպտիկ Հոգիներու մթութեան մէք իսկ այլեւս պէտք է թափանձէ իմաստու
թեան շողը, թէ մենք խաւարէն լոյս ելած ա ո գ մրն ենք, պետութիւն մր, 
որ ինչքան ալ վտիտ րԱայ "ifr***!1 արժեցնէ իր գոյութիւնր եւ իր տեղը 
պիտի գրաւէ ա ր ե լին տակ։ 

Մեր պատմութեան մէք քիչ մը սովորական եղող տյդ ճա կա տա գրային 
վայրկեաններէն մէկր կապրի Հիմա Հայաստանի Հանբապետութիւնր։ 

Անիկա րնդՀանուր պատերազմով աղքատացած եւ այլասեռած, փո
թորկածուփ երկրի մը քաղաքական փլուզումէն ծնունդ առնելէ վերք, մօտ 
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երեք ա արիներ ի՛նքն իր վիճակին ձգուած, Ս՝եծփ Հայքէ՛ն փախստակա՛ն 
մեր 400,000 տարագիր արենակիցներու Հետ, իր գոյութեան անվերջանալի 
եւ գիւցագնական կռիւը ստիսլուեցաւ մզել անրնդՀատ վատթար եւ խար–՛ 
դախ թշնամիներու դէմ եւ կրցաւ արժեցնել անկախ ազգերու շարքին իր 
ասլրելու իրաւունքը։ 

Զխն ադա գա րէ վերք, քաղաքական դէպքերու շղթայաւոր ումր մեգի 
բացարձակ կերպով ցուցուցին որ այսօր մեր ղատին օրինական ճանաչումը 
կը պարտինք մեր արիւնով ե ան սա Հման զոՀողութիւններով ծնունդ առած՛ 
Հայ Հանրապետութեան կատարուած՛ իրողութեան։ 

Xi ատ բնական էր որ, երբ Հայ Հանրապետութիւնը անրնդՀատ կր մզէր 
իր ժողովուրդի կեանքի ե մաՀուան պայքարը, յեղափոխական Հրաբուխի մը 
վրայ նստած- ^րկբի մր մէք, չկարենար լծուիլ Հինաբար աշխատանքի ե 
ստեղծ՛ել իրեն Համար տնտեսական կայուն վիճակ մը։ 

Օտար ելեւմտական օգնութիւնէ զուրկ, այսօր ինք իր վիճակին 
ձգուած երիտասարդ Հանրապետութիւնը կը գտնուի t ելեւմտական աննա
խանձելի գրութեան մէք, որուն յառաք բերող պատճառները ^ չափազանց 
բացայայտ են, եւ ղլխաւորաբար կրնան խտացուիլ Հետեւեալներուն մէք։ 

Ա* Հայաստանի Հանրապետութիւնը ծնած ԱԱաԼով րնդՀանուր պատե
րազմի ամենէ ծ՛անր վայրկեաններուն, յեղափոխական ^րկրի մը թոՀ ու 
բոՀին մէք, եւ տաճիկներու սպառնալիքին տակ,, Հնարաւորութիւն չունէր 
ստեղծել սեփՀական դրամական դ բ ո ւ թ ի ւ ն մը՝ որ 1 Հի են ուած րչլար 
n ե է կայուն արժէքի վրայ ս ստիպուած էր առանց ո ե իցէ պետական 
ապա Հովութեան Հրապարակ Հանել թղթադրամներ։ 

fi. Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր ստղծումի օրէ՜ն մինչեւ այսօր 
իր ֆիգիքական գոյութիւնը պա Հ պան ելու Համար ստիպուած՛ Է գտնուիլ 
յարատեւ պատերազմական ղրութեսան մէք, սկիզրի օրերէն իսկ ծ՛անրաբեռ
նուած՛ է 0-7 Հազար փախստականներու եւ A0 Հազար որբերու սնուցման 
Հոգերս վը։ Ունենալով անորոշ սաՀմաններ, եւ գրեթէ ամբողքութեամբ սոված՝ 
և Հարկեցուցիչ պա աճառներու տակ թափառական ժողովուրդ մը, չէ կրցան 
ստեղծել Հ ա ր կա լ ին ղ ր ո ւ թ ի ւ ն որով կարող ՐԱտբ ծ՛ած՛կել իր բազ
մատեսակ ծ՛ախքերը, եւ պետական գանձին տէֆիսիթբ։ Այս պարա
գային ալ իր ձեռքին տակ մինակ միքոց մը հնացած է, այն է նոր թ ղթադր– 
րասեերու տպագրութիւնը։ ՝*$Թ 

Գ» Հայաստանը Հի են ո վին աւերուած եւ թ ա լան ո ւած Ը1/ա[ով թուր
քերէն, երկրին անՀրաժեշտ եւ կենսական պէտ քև ր ուն եւ վերականգնումին 
Համար ստիպուած՛ է միշտ ներածել արտաքին շուկաներ էքն, ի փոխարէն 
առանց կարող րԱալՈԼ– ինքն ալ չափով մր արտած՛ել երկրի արտադրութիւն– 
նեռը։ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը գրկուած՛ ԸԱաԼով գէ"ւԻ ծով ելքէ 
մը, իր բոլոր առեւտրական եւ ելեւմտական զործողութիւններր ստիպուած՛ 
է կատարել օտար երկիրներու մէք, օտար թղթադրամով, մասնաւորաբար 
Թիֆլիսի ս֊ Պաթումի Հրապարակին վրայ։ Միեւնոյն ատեն որոշ i չափով 
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Հարկատու ՐԱալով այԴ երկիրներուս, ապրա՛նքներու եւ կե՛նսակա՛ն մթերքի 
փոխադրութեան եւ ուրիշ Ծ՛ախսերու Համար։ 

Ասոնք ե՛ն գլխաւոր և անխուսափելի պատճառն երր մեր երկրին ելեւ
մտական ա՛ննախանձելի ու ծ՛անր դրութեան, այնպէս որ 1019 նոյեմբերին 
ֆրանսական մէկ ֆրանքր որ կ արժէր 2Ց Հայկական թղթադրամ րուպլի, այս 
տարուան Յունիսին անոր արժէքը բարձրացած էր ժինչեւ 17ծ րուբլիի։ 

ԱՀաւաոիկ թէ ինչպէ՞ս ամեն Հայ պէտք է րմրռնէ երկրին տնտեսա
կան վիճակր և ալն ճակատագրական վայրկեանին կարեւորութիւնր, որուն 
լիակատար Հասկացողութենին կախում ունի, մեր պետութեան Հիենաւորումը։ 

Պ* Խ ատ ի սեան՝ Հայաստանի նախկին վարչապետը, Հ* Հանրապետու
թեան Հրապարակ. Հանած, ներքին փոխառութեան Համար իր ըրած՛ առաքե
լութեան միջոցին, Հոս էյ ւր ո պայ ի մէք ե ուրիշ տեղեր չափազանց բացայայտ 
ե մանրամասն կերպով պարզեց երկրին տնտեսական դրութիւնր, ե գաղութ– 
ներու բարեկեցիկ Հայրենակիցն երր իրազեկ պաՀեց այս վիճակէին։ 

Բարեբախտաբար այս տարի ան Համեմատ աւելի լաւ Է, ժողովրդին մա
նաւանդ գիւղացիութեան տնտեսական դրութիւնր։ Զինադադարէն վերք, տա
ճիկներու կո վկա սեան սահմաններէն Հեռան ալովր, այդ շրքաններու փախստա
կան Հայրենակիցները վերադարձած՛ են իրենց քանդուած՛ Հայրենիքը, ամե
նածանր պայմա՛ններու տակ լծուած են աշխատանքի և իրենց տնտեսութեան 
վերականգնումին։ ՏաճկաՀայ գաղթակա՛ններին որոշ մաս մը, կառավարու
էի են 1~ն ստանալով՛ վարելաՀող և սերՅեցու, այլես կարող դարձած են ապրիլ 
իրենց սեպՀական միքոցնեբով։ Ասկէ զատ կառավաբութիւն ր, նախատեսու
թիւնը և Հնարաւորութիւն ր ունեցած՛ է 4000 թօն սեր Ձն ցու բաշխել գիւղա
ցիութեան, և մասնաւոր ուշադրութիւն դարձնել բամպակի մշակութեան։ 

Այս բարեդէպ կարգադրութիւններու շնոբՀիւ գիւղացիութեան ե գաղ
թականութեան որոշ մասր կունենայ իր բերքր, ե ապրելու սեպՀական միքոց– 
ները։ Անդին կը սնայ Սօտ 300,000 Հոգի քաղաքն եր ու բնակչութիւնը, 
200,000 անգործ՝ գաղթակա՛ններ, 40,000 որբեր, նաև Դ°րքերր» որոնք այս 
տարի ևս ան Հրաժեշտ պէտք ունին դրսէ՜ն առն ուա զն 33,000 թօն ալիւրի նե
րած՜ումին և Ամերիկեան օգնութեան, քանի որ կարելի չէ Հիմա ինչպէս առաք, 
կենսամթերքի որոշ մէկ մասը ստանալ (կուսաստանին։ 

կառավարութիւնը իր գոյութեան արիւնոտ պայքարը մղելով Հանզեըձ, 
Հնարաւորութեան սաՀմանին մէք մոռցած չէ երբէք գբաղիէ երկրին վերաշի– 
նութիւնովը։ Ա յս տարւայ ընթացքին վերա կանգն ուած՜ են Հազարաւոր գիւ՛ 
զական տնտեսութիւններ, վերաշինուած են ամբողք Վարսի» Ա ուր մա լուի, 
Ղումարլուի քանդուած շրքաններր, „ և անոնք Հիմա, ան Հրաժեշտ պէտքը ու
նին աշխատաւոր և ընտանի կենդանիներու, գի ւղա տնտես ական գործ՛իքնե
րու, վերածաղկեցնելու Համար մեր երկիրը, և Հոն ստեղծելու Համար բնա
կանոն կեանքր։ 

Իբր արմատական մի քոց, Հայրենիքին անկախ գոյութիւնը պահպանելու 
Համար, անՀրաժեշտօրէս պէտք է զարգացնել տեղական արդիւնաբեր ո ւթիւնը, 
ներմուծելով մեքենաներ, մշակելով մեր Հանքային բեղուն Հարստութիւնները, 
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շա Հա գործ՜ելով քուրի ոյժր՝ որ մասնագէտներու կարծիքին Համաձայն, ատով 
իսկ կարելի կ՚ըլլայ շարժման մէք դնել Հայաստանի ամրողք գործարան՛ները 
ե շոգեկաոքերը ։ 

Հ. Հանրապետութեան կառավարութիւնը մտած՛ած՝ է այս ամեն ուն 
վրայ, որոշած՛ է որոշ ծրագիրներ, որոնք իրագործումի ճամբուն մէք 

՝ կրնան մտնալ դաշնակիցներու աջակցութիւնով ե դրամագլուխի մեր երկիր 
մուտքովը։ 

Վեր ի վերոյ այս է պատկերը Հայ՚րենիքի տնտեսական արգի վիճա
կին։ Պ* Խ ատի սեան մեր Հանրապետութեան ամենէ Հեղինակաւոր ե քաղա– 

| քագէտ անձնաւորութիւներէն մէ!լն է, որ իր վրայ վերցուցած է Հայրենի
քէն դուրս, Հայկական գադութներու մէք պարսելու երկրին տնտեսական վի՛ 
ճակր, ե Հոն յաքոդցնելու Համար «Անկախութեան փոխաոութիւնր)։ 

Մենք վստաՀ ենք մեր Հայրենակիցներու Հայրենասիրութեան եւ 
քաղաքական Հասունութեան վրայ։ Անոնք կ՚րմրռնեն անշուշտ թէ այս 
պաՀուն իհչ՚զի՚սի ճակատագրական վայրկեանն եր կ՚ապրի ամրողք Հայրենի– 
քր։ քՒոԼրք դաշնագրի ստորագրումէն վերք» Հասած՛ է այն գերագոյն ժամրէ 

ե ազգային երքանկութիւնր որ ամրողք սերունդներ երազեցին ու երգեցին։ 

Մեր պարտասած բայց Հոգեպէս ա՛ննկուն ե Հերոս րանաԼլն է մինակ որ 
Հիմա եւս պիտի կռուի, պիտի անցնի Հայրենիքի սեպՀական Հողերէն, Հայ 
Հանրապետութեան եռագոլնր բարձրացնելու Համար զարերով բռնակալութեան 
տակ ստուերոտ ած մեր սրբազան բարձունքներու վրար 

Պէաք է զգեստաւորել, պարենաւորիլ բանակը, պէտք է մտածել ՛ներ
գաղթի առաքին կոչին սրտատրոփ սպասող մեր 400,000 թրքաՀայ գաղթա
կաններու ե անոնց անտեսութիւնը բարձրացնելու, միքոցներու Հայթայթու
մին, պէտք է խորՀիլ մեր որբերուն ե երկրի վերականգնումին։ Արտասահ
մանի Հայութիւն ր արձան ագրո լելով «անկախութեանդ՝ փոխառութեան, կա
տարած կ՚րլլայ իր քաղաքացիի պարզ բայց սրբազան պարտականութիւն ր ։ 

<լ'հրամա գլուխ ր կր սիրէ ապաՀովութիւնր և Հ ան գս տ ո լթ ի ւն րյ>, բայց 
մեր ամրողք ցեղին ապագան և ապաՀովութիւնն ալ կր սիրեն ղրամազլուխր։ 
Հայ ունեւորր ե առ Հասարակ ամ^ն Հայրենակից, Փարիզին մինչեւ Մանչէս– 
թրր* Լոնտոն, Պելճիգա, ^ուիցերիա, էյգիպտոս, իզմիր, Պսլիս» Պու-լկարիա, 
քհումանիա մինչեւ փարթամ եւ Հայրենասէր Հնդկաստանր ե մեր ամենէ վե– 
Հանձն գաղութը Ամերիկա պիտի լսեն Հայրենիքի գերագո լն կսչր ե անվարան 
պիտի տան մեր Հայրենիքի անկախութեան փրկագինը։ 

Փոխառութիւնով, ստրկութենէ ազատուող ե յարութիւն առնող, արիւ
նոտած՝ Հայրենիքն է որ իր զա ւա էլն եր էքն կը պա Հանքէ իր ազատութեան 
փ ր կա գին ր։ 

Հայրենակիցներ, գրուեցէք անկախութեան փոխառութեան, որպէսզի 
արժանի ըլլաք ձեր Հայրենիքին ե անոր երախտապարտութեան։ 

ՏՐ. Մ. Ս– 
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նեն 
Իւրաքանչիւր ժողովրդի Համար ամենաբարձր երջա՛նկութիւնն է 

I իր սեփական պետութիւնր. Հարազատ կառավարութեամբ պարլս 
ու՛ 

մէնտով, օրէնքներւ _ „ f . _ r . * «. ւ ւ 
վուրզները ապստամբւում են, պայ քարում, mi առա պո ւմ և ստանում են 
պա Հանք ա&ո։ 

Արդէն երկար հարիւրամեակներ Հայ ժողովուրզր, րնէլնելով օսմանցի՛ 

ների տիրապետութեան տակ, ԳԲՐ՜ 
կուել էր իր սեփական պետութիւ– 
նից։ էւ միայն այժմ, ան Հաւասար 
կռիւներից և անՀամար զոՀերից յե
տոյ, Հայ ժողովուրդը ստացաւ, աւե
լի ճիշտ է ասել ինքը ստեղծեց իր 
պետութիւնը։ 

Հքատ բան է կատարուած՝, բայց 
շատ բան ատում է ե կատարելու ։ 

Պետութեան Համար ան Հրաժեշտ 
է Հող, ժողովուրդ և զ րն ո լրական ոյժ։ 

Հայաստանի Հողր բաժնուած էր 
երկու մասի (կուսաստանի և Տաճ
կաստանի միք եւ* այս երկու մասերր 
պէտք է միանան։ 

Ժողովուրդր ցրուել է Հեռաւոր 
երկիրներ, նա պէտք է Հաւաքուի։ 

Զին ւոր ական ոյմր բան ակր 
աէտք է քանակով մեծանայ, Հագուստ և կ°շիկ ստանայ, ռազմական բոլոր 
պարագաներով օժտուի։ 

Այժմ մենք շարունակում ենք մեր գոյակոիւը եւ պէտք է գեռ շատ 
զրկանքներ կրենք, մինչեւ որ մեր պետութիւնը վերջնականապէս կազմա
կերպուի։ Բայց եւ այն, ինչ այսօր մենք ունենք՝ Երեւանի եւ կարսի շրր– 
f անն երր —այդ ձեռք է բերել մեր բան ակր, մեր գին ոլորները։ Արգին երկու 
տարի է ինչ մեր ղին ո լորն երր իրենց կրծքով և կեանքի գնով պաշտպանում 
են մեր սաՀմաններր եւ մեր երկիրը։ 

Մեծ՛ զոՀոզութեամր Հայ ռազմիկը գիշեր ու ցերեկ պաշտպանում է 
Հայաստանը թշնամիներից։ Հայ ժողովուրդր ա։գ բանը երբէք չի մոռնալու։ 
Մեր գինուորների սուինների պաշտպանութեան տակ միայն Հայ գիւղացին 
եւ քաղաքացին կարող են անդորր աշխատիլ ե Հողը մշակել։ Մեր բանակը 
Հնարաւորութիւն է տալիս ա զգա բնակութեանն իր կեանքր բարելաւելու 
դպրոցներ եւ Հիւանդանոցներ ՀիՏեելռւ, դաշտերը սեր մել ու։ Առանց բանակի 

ս. իյ Ա ՏԻ Ս է Ա Ն 

Նախկին վաքջապետ 

եւ. Լ. Հ անր ա պ ե տ ո ւթե ան լիազօր պա տուիրակ 

Լ 
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պա շտ պան ութեան օսմանցիները եւ թաթարնեբր վաղուց արդէ՜ն ոչնչացրած 
1լր լինէին Հայաստա՛նը եւ բնաքնքած՛ ՛նրա ժողովուրդը։ 

Ապագայում մեր բանակր Հետամուտ է լի՛նելու Սի մեծ նպատակի, 
նա ժողովրդի Հետ պէտք է առաք շարժուի դէ*գի թիւր քա-Հա լաստան եւ 
Հնարաւորութիւն պէտք է ստեղծէ ա յ ղ ժողովրդին՝ վերաշինելու իր գի՛–՛ 
զերր, քաղաքներր եւ ճանապարհները։ Գաղթականն երր սպասում են այն 
ժամանակին, երր պէաք է կարողս/նան նորից տեղաւորուել իրենց Հին օքախ– 
ներում եւ.Հանգիստ կեանք վայելել։ 

Այս բաղդաւորութիւնը նրանց պէտք է աայ Հայ ղինւորը, որի Հո՛ 
վանիին տակ ներգաղթը պէտք է իրագործուիք ԱՀա այն մեծ ծա ռայ ու" 
թիւններն ու մեծ պատուիրակութիւնները, որ ունի Հայաստակի բանակը։ 

Աքդ պատճառով եւ Հայ ռաղմիկը՝ ղինւորը եւ սպան ներկայանում 
են որպէս, Հայրենիքի ամենաարժանաւոր զաւակներ եւ ամրողք ժողովուրդը 
Համարում է նրան իր ամենաթանկագին գանձր։ 

(Ռազմիկ) Ս... խԱՏԻՍԵԱՆ 

Ե Ր Ե Ւ Ա Ն Ե Ա Ն ԼՈՒՐԵՐ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿ _ ՝ 

Օլթիէն եւ Զան գի պա զար էքն վերքը Հալ բանակը նաՀանքի ենթարկած 
Է պէյիւք Վէտիի թշնամի դունղերը։ Երեք օր տեւող րնդՀարումէ մը վերքր 
թշնամին փախուստի ճամբան բռնած է դէպի Պայազիտ, մեզի թողելով այս 
անգամ եւս բաւական մեծ քանակութեամբ պաշար եւ ռազմամթերք։ Մին
չեւ այսօր Հաւանաբար գրաւուած րլլան Նտխիքեւանը և ճուլֆան որոնց 
շնորՀիւ Հայաստանի ե Պարսկաստանի Հաղորդակցութիւնը Հաստատուած 
պիտի ըլլար 

— Ա՛ոսկովայի մէք Հայերու ե պօլշէվիէլներու բանակցութիւսները դեռ 
ես չեն վեըքացած։ կրսուի թէ Պ* Լ» î/անթ վերադարձած է Երեւան ուր պի
տի շարունակումէն այս բանակցութիւնն երր Հայաստանի Հանրապետութեան 
կառավարութեան եւ սօվիէթներու ներկայացուցիչ Լրկրանի միք եւ։ 

— Թիֆլիզի Հայէլ* Տեղեկատու Պիլրմն կր Հաղորդէ որ Հակառակ Հա
յաստանի Հետ կնքուած Համաձայնութեան՝ զկարմիր» Ատրբէքանի զ°րքր 
՛Լարարաղէն անցեր է Զանղեզուր» միանալու Ա*ուսթաֆա կէմալի բանակին։ 

Հայաստանի զօրքր կեղրոնացած է Զանգեզուրի Հիւսիս արեւմտեան 
կողմը ե կր գիմադրէ ուժգնօրցն։ 

Հալաստանի կառավարութիւնը բուռն բողոք յայտն ած ՐԱա1ով» Թիֆ՛ 
լիզի մեծամասնական ներկայացուցիչը պատասխանած՛ է թէ ստիպողական 
միքոցներ ձեռք առած է յառաքխաղացումը ղաղրեցնելու Համար։ Ալս անձու– 
դարձը Հեռագրուած է Աոսկուա Հայկ* Պատոլիրակու-թեսյնէ 

ԹիֆլԷդԷ ՝PDPP^PP Հև* Հաւաստէւն թէ Հայաստանի դէմ ղրկուած՛ ոյժը 
կը րաղկանայ 18 00 Հոգիէ, որոնց մէք բոնի մտցուցած են Ատրբէքանի մէք 
կալանաւորուած Հայ գիւղացիները։ 

I / 
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՛ԼԵ Ր ԱԾՆ ՍԻՆԳ 

Հ Ա 8 Կ Ա ՇԷՆ 

Ո՜վ քաղաքն իմ երազիս» 

Կ*ող2_ունեմ քեզ իբրեւ մեհեան «/**անցեալի, 

Որ աւերակ իր քանդակներ՛ն Հրաշափառ 

Նոր արուեսաի մ՝անմահութեամբ րղգեցան, 

Ղ՚ափնեվարդն իր ճակաաին շուրք գեղեցիկ* 

Հոգեաաւիղ փանդիռներու թրթռումէն 

Ուռիներու սաուերին մէ£_ կ՝արթննաք*.* 

ԱՀա՛ կուգամ, ո՛ վ ՛Փա գին* 

Գաղափարին չոլս սափորներ ր պորփիւր 

Աարուշանիղ թափելու յոր դա դեղ*** 

Արեւներու գինին կուրծքէն իմ քնարիս, 

Զոր ա առա սլան քր չՀախքախեց անողոք 

Եր ձեռքին ա ակ, լուս ա Հեղեղ կր Հոսի։ 

Իբրեւ արիւնր զոՀերուն, րնդունէ՛ 

Ս*ինէ յեաին շիթն ողկոյզներու աւիշին, 

Ցայզաաօնի մր Համար* 

Ընզունէ՝ երգն այս գողթան՝ 

Տանուն մաքին Հայրենի 

Որ հաղկեւյաւ օր մր ծոցիդ մէէԼ Հրսկայ, 

Յանուն սրրաին քերթողներուն որ արոփեց , 

Ս էրը նԱան արծիւներու ճաիյրանքին. * . 

Օր մր փառքին ծիրանիներն րղգեցար, .,. 

Եւ յաղթանակր ծածկեց 

՝ք^ու ճամբաներրդ Համակ 

րա փնին եր ով, կակազներով, Հասկերով,*, 

Ժողովուրդներն անցան գնացին, ե անոնց 

Կ ա ր ա ւան ե րն արգաւանդ Հողդ սլա առեցին 

Ուր երր արիւնր ժայթքեց 

Զաւակներուդ սրտէն, ցորենն աւելի 

ք՚եդուն Հունձքեր ունեցաւ*** 

Ո"վ քաղաքս իմ երագիս, 

Հերոսներուդ աճիւնին , մէէ\ կր նրն^ես," 

Ու վաՀաններն ե ասա արն երր պղինձէ 

Հրս կայ ա կան գուպարներու մէ%_– ինկած՝ 

Հ՚էբէ^Դ ^ԼՀսԿա1 կափարիչով կր փակեն*,* 

Եւ Հրսկայ բու մր կ անցնի 

Սաւառնաթեւ, ե իր թեւեր ր խաւար.. 

Կրմրթագնեն կարմիր աստ ղերն երկնքիդ.*. 

Օր ՛մր արուեստր լեռներուդ մարմարէն 

Տաճարներուդ ստուերին Ա*ԷԼ խնկաբոյր 

Վարդակներու սրփռեց արեւ մ Հրաշազարդ, 
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Ո*, գաղափարը լոքսին Հետ ունեցաւ. 

Իր պաշտամունքն երդերուն մէ£_ Աղօթքին,.* 

Հոն ուր սլացիկ ու֊ ոս աախիա պուրակով 

Զգեռ սօսին Հովանի 

Մեհենական սիւներուն վրայ նրրաաաշ$ 

ինչպէս մարմինը կոյսերուն գեղեցիկ, 

Գողթ ան երգիչն իր նըւա գները Հիւսեց 

զեփիւռներու բուրուԱՆաւէտ շըզարշով, 

Եւ ասաղերն Հոն թավւեցան գոգը վրճիա 

Աղբիւրն եր ո ւՆ որոնց վրայ 

ճաճանչաւուխտ Արփին իր քօղը սլաաեց 

Շ ուշ ան ա թոյր մ՛երկութեան շ**ւր£ Աստղիկին*., 

Ո՜վ բագին, ո վ գաղափարի Հրաշակերտ, 

Ուր ամեն գուղձ բոսորաներկ է Հիմա, 

Օր մը &ե՝ղի կուգային 

Հանճարն իրե՛նց գանկերուն մէ£_՝ արեգգէմ 

Ու րեոսէտի քերթողներ 

Որենց սրնգին, կամ փետուրին եղէգին 

Հուրը մարա h է վաղուց, 

Եւ արդ մոխիրը միայն 

Ներշնչումովս յարուցեալի մը տժգոյն՝ 

Մենք Հովերու թեւերուն վրայ կը պուղենք*,. 

Կը բարձրանայ լուս ընկան 

Արտասուքի ե արիւնի ծովերէն, 

Եւ մեոեչները հոցիդ մէ£ արթնցած 

Կը զգան որ շուրթն իրենց ճրագի մ*իսկ բոցով 

Կեանքը Ս*ըտքին, լ՛ա ղավ/արին, Հոգիին 

Ջող^ուներ յուշն անցեալ կարմի՛ր փառքերուս.. 

Ո"վ քաղաքն իմ երագիս, 

Ո վ քան դա կւա հ , ո՛ վ ցուլուաՆ, ո" վ փառապանծ 

Գեղեցկութիւն արուեստի, 

Արշալոյսին Հնոցն աՀա կը բռնկի 

Խ րրոխ տաբեր ձ լեռեերուդ սեւ կողերէն, 

Եւ արհիւներըդ աՀա՝ 

կը թեւթավւեն ու կը ճախրեն վեՀասլաց 

Կաաոյտին մէֆ_ եր կոնքիդ... 

րուն կը ղարթն ուս ու մարտագոռ, շեփորներ 

Պարիսպներուդ բարձունքէն 

Ատելին լոքսը կ՝ող9ունեն։ Պ՛աշտին մէ£ 

Հողերու րաց վէրքերէն Հասկը ատոք 

կը բուրէ կեա՛նքը Հունձքերուն արգաւանդ, 

Արե՛ւ, արե՛ւ կը Հոսի 

Ակօսներէն, ե Հղօրաշունչ տրոփելով 

Արգանդը մայր երկրին յուռթի կը ժայթքէ 

ճոխութիւնն եռն ե իր գաս X երը թագուն • * • 
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Կ ոսկեզօծէ Աշունն որթերը սորեկ* 

Սաթ ողկոյզները գինեւէտ կր նմանին 

Ստինքներուն առոյգ յրդի կի՛ներու 

Որոնցմէ^ կեանքէն իր յաղթ պոռթկումը կուտա/t 

Լոյ սին քաղաքն ըլլա՜ ս, արուեստը ծաղկի * 

ԱնմաՀութ եամբ գեղ եցիկ 

Սերունդներուդ Հոգիին մէֆ_, ու պըճնէ 

՝ք*ու մե Հ ե անն երր գ Հա մո ւռ 

Լուսա կառոյց արձաններով Հ անճարիt 

Եւ մա՛յրն րլլաս Հերոսներու* մա՛յրն ր լ լաս 

Որուն ծիծ երր ա ղրիլրներն ան ԷՀ սով առ 

fi ե ղմին ։ Հոյգին ե կաթին, -

Ինչպէս Հողին մէ2_, արիւնին՝ Հոսեցնեն 

Գարնան աւիշն արվ* ա գա ղ .. 

Երիտասա՛րդ ԷՀԷԷաս յաւէտ, ե տրոփէ 
Սիրտըդ ուժգին տիեգերքի սրրտին 
Ան ուշ արո՜յր րչչան գուղձերն արիւնոտ 
Նրւիրական ու դարաւոր քու Հողիդ 

Ուր մրխաո օր մը_ վէրքն Հզօր լանՀ^քերուն 

րիւցագներուն թ՚որոգմեան 

Որոնց փառքերն ե շառաչիւնը երգեց 

Չ՛արեր ամրող2_ քերթողին միտքն արծուաթԱ,*. 

Հասկերն անոր ծոցէն Հիմա կը պոռթկան 

Ինչ պէս երբեմըն արիւնն1 

Հազար Հազար գոՀերու։ 

Կաբիրայի կաւն անոր մէ%_ իյառնըւած 

Ը լ Լ ա յ Հոյդէ"» ո լ բեղմին, 

Ել մըշակին մաաներուն ծայրը ծաղկի՝ 

Զերդ կա կա fit եր ը բոսորէ 

Մեկոնի րոյրն ԷՀԴԳԷՀԼԽԷ Է ո յ Ա ն աբեւիդ, 

Աշունգ ըլլայ արգասաբեր և յուռթի 

ՈՈղկոյզներով Հրրագօծ, 

Ինչպէս մարմինն յեշտանքի յոյր կիներուն։ 

Ու ի*ալեակները լեցուին 

Փեթակներուդ մեղր էն, յորդին կաՀոլրներն 

Աւի շն ե ր էն Սարբինային ծ ան ր ա բեռ։ 

Առատութիւնը յորգազեղ լեց ընէ 

Ամբարներդ, ո վ Հայկաշէն։ 

Հունձքին, Լո/սին, Արուեստին 

.Գաղափարով £ա Հա զարդ, 

Լուսա Հեղեղ ան մա Հա կան տ օներուն 

Ըլլաս Ոստանը 2ԼՀք.եղ*»* 

Ասպար կանգնին քեղի կուրծքեր պղնձակուռ 

Հայկակներու որոնց սրտին մէ£_ կարմիր 

Պարիսպներուդ և ղռներուղ աո^եւ բորբ 
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Արշալոյսիս լսելով նժոյգներս արփաթեւ 

՚հէպի բագինն Ան ա Հի տի՝ քառատրոփ, 

ԱՀ ե գա ձայն արթըննայ, 

Ու մռնչելով խըրոխտ առիւծ մր Հոգին 

Մեր փառապանծ նախնիներուն, ՎաՀագնի 

Եւ Տիգրանի անյաղթ ոյժէն վերածնած, 

Առիւծ մո ծեր Վրէժին սեւ բաշր թոթուէ»,% 

(Արոյրի Եր գ եր) ԱՐՍԷ-Ն-ԵՐԿԱ9– 

ՄԵՐ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 
Մ արդկային լեզուն 1լ արտասանէր ուրիշ բառ մ ո, որ ունենայ անՀատ– 

՛հերու, և ժողովուրդներու, երևա կա ք ութ իւն ր բոցավառող ու անոն ո սրտերն 
ար ական առ՛ն ող այն մեծ ուժը, որ ա ն կ ա խ ո ւ թ ի ւ ն բառն ունի։ 

կեա՛նքի՛ն ա մեն ա Հարազատ ու ամե՛նագեղեցիկ իմաստը պարփակուած 
է այգ կախարդիչ բառի՛ն մէֆ։ 

^FP էր գերագոյն նպատակր, ա՛նոր տիրացումի՛ս կը ձգտի անՀատ 
մարդը, երբ իր ներքի՛ն բնական մղուողները խաթարուած չեն Հակաբնական 
ըմբոն ո ւեներով ու խորհուրդներով։ Անիկա կուզէ իր մտքին ու բազուկին 
ուժուքն ու արդար քրտինքին իրաւունքովը ձեռք բերել իր տնտեսական ան
կախութիւնը և ապահոված անՀատական դղեակի մը անձեռնմխելիութիւնը, 
անոր պա տեր ո ւն ետև աարիէ երջանիկ կեանքը, աղատ ուրիշներու քմայքէն 
կախ ուած են ա լու ս պանն ի չ մղձաւան^^ն։ 

Անկախութեան տիրացուէին կը ձգտին անկէ զրկուած ժողովուրդներ, 
իրենց արիւնը, իրենց մարմինը բերկրանքով մատուցանելով իրր գ\}ս այԴ 
տի բացումին, որովՀետիւ գիտեն թէ անկախութեան մէֆ միայն իրենց բոլոր 
մտային ու Հոգեկան կարողութիւններն, առաքինութիւններն ու յատկութիւն» 
ներր մշակելու և ինքնուրոյնութեամբ արտայայտելու պատեհութիւնն 
ունին։ 

f/ւրիշներու Հարկադրած՛ գերութեան մէֆ ժողովուրդի մը միտքն ու 
Հոգին կը Հաշմուին, կ՛ան դա մա լուծուին և բարոյական քայքայումր աստի
ճանաբար կր յ առասան այ ու կը ծ՛աւալի անոր ամբողֆ էութեանը մէֆ։ 

Ուրիշներու պարգևած ազատութեան մէֆ իսկ ժողովուրդ մը կը կոր– 
սընցնէ իր ինքնատիպ ու Հարազատ մշակոյթը, արտայայտութիւնը և կը դառ
նայ անյաջող արձագանգողն ու ցոլացնողը իր վլայնախոՀ ու ազատամիտ 
աիրոի մտածուսներուն, քատկութիւններուն, ձգտոււքքյերուն ու նկարագրին։ 

Այգ է պատճառը, որ ուրիշ երկիրներու պարգևած՝ լիակատար ազա
տութիւնն անգամ չկրցաւ մարել այն կրակը, յւբ ան կա խութ են է զրկուած ժո
ղովուրդի մը կուրծքին տակ կը վառի։ ինչպէս ան Հա ար, այնպէս ալ ժողո
վուրդ մը չ՛ուզեր սոսկ արձագանգ մ՚ըԱալ "՚֊րիշի ձայնին, չ՛ուզեր ներկայա– 
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S1G ՎԵՐ ԱԾՆ ՈհՆԳ 

նալ ուրիշին Հագուստով և ձախողօրէն կր^լ"ռէ ուրիշին ձևերր, կ՛ուզէ ի՛նք» 
նութիւն մը են ալ և իր մշակոյթին, քաղաքա կրթութեանն ու նկարագրին 
զարնել դրոշմ մր, որ ղխնք ղան ա զան ե ցնէ ուրիշներէ։ 

Անմի՞տ ձգտում մր։ Ո՛վ զիաէ, թերևս գարեր ետք մարզիկ այղ տեսակ 
վճիռ մ՝արձակեն անոր դէմ* բայց ներկաf մարդկութիւնը զայն կը գտնէ բա
ցարձակապէս բանաւոր և կը շարժի ու կ՛առաջնորդուի, իր բոլոր քայլերուն 
մէֆ, անոր մզումովը։ 

Այգ բանաւոր ձգտումը, անոր ՀրաՀարած անձնազոՀութիւնը, անվե* 
ծերութիւնն ու յամառութիւնը Հայ ժողովուրդը դարերով պաՀեցին իր անկա
խութեան տիրացումի պատերազմին մէ$, մինչև որ աքդ պատերազմը շաՀուե– 
ցաւ և այսօր կրնանք տօնել մեր անկախութիւնր։ 

Եւ որքա՛ն սուղ դնուաՆ անկախութիւն մը։ Ո՛չ մէկ ազգ վճարած՛ է 
այգ գի՛նը* ո՛չ Աէկ ազգ այդ գինը վճարելէ ետք կանգուն պիտի են ար իր 
յաղթութեան պտուղը վայելելու։ 

Հայ ժողովուրդը վճարեց այգ գի՛նը* հ֊ ռթէ դարերու ծանրութիւնը 
իրենց վրայ կրող ան Հա մար դերեզմանն եր ո ւ նուիրական ոսկորներուն եկան 
խ առնուի լ ժամանակակից անթիւ, ան գերեզման զո Հերու ոսկորները, տակաւին 
Տնացին ոտքի վրայ Հայ բանակը և ժողովուրդը, երկուքն ալ Հաւա
սարապէս անպարտելի ու իրարու արժանի, որոնք այսօր կր վաքելեն անկա
խութիւնը, անոր երանաբույր անուշութիւնն ու դգլխիէ զգայնոյ֊թիւնր։ 

Փա՛ռք այդ բանակին, որուն բազուէլները պէտք է են ան երկաթէ, ան
կախութեան պա Հ պան ո ւմին Համար, իւնչպէս երկաթէ էյքն, անոր տիրացումին 
Համար մղուած՝ դիւցազնական կռիւներուն մէֆ։ 

Հայ բանակը պէտք է պաՀուի սիրուած՛, փայփայուած զաւակը այս 
ժողովուրդին կուրծքին վրայ, մէ՛կ զգուշութեամբ, որ անոր սիրտը միշտ 
տաք լքնա f Հայաստանի սա Հմա՛նն եր ը պա շտ պան ելու նուիրական պարտակա
նութեան վրայ, և անոր արծիւի ա£քռրր աեսնեն Հ եռուն, ու միշտ թշնամիէն 
առա ^ խոյացնեն զի՚նքը ս ա Հ ման ա գլխին վրայ..* 

Փա՜ռք Հայ ժողովուրդին, որ չլքհց անկախութեան իր սէրր, երբ զի՛նք 
մաՀուան ճամբաներուն վրայ կը քալեցնէին, արիւնաքամ ու սպառած՛, այգ 
սէրին Հրաժարեցնելու Համար. Հայ ժողովուրդին՝ որ մինչեւ Հհր^ի՛" tlvuJP^i" 
եանր ցուցադրեց իր անձնուիրութեան, տոկունութեան ու դաղափարապաշ– 
տութեան առինքնող առաքինութիւնները, ՛հ և այս պաՀուն աշխարՀրե կը 
ներկայանաք այգ առաքինութիւններուն վսեմ վկայականը իր ձեռքին մէ£։ 
Այգ փառաւոր ժողովուրդը նուիրուած՜ է իր խաղաղ վերա շինական աշխա
տանքին, պատերազմական աշխատանքին խրուած թանկագին վայրկեաննե– 
րուն մէֆ, և նոյն ատեն այդ ժողովուրդր այս պաՀուն կը ձգեի իր ան
կախութիւնը ամրացնել ու ապաՀովել զայն բոլոր նախանձոտ ու չար Հոգի
ներուն ղէմ, որոնք պիտի ուզէին f անկարծ՛ խոյանալ և մէկ սեղմումով 
խեղդել զայն։* 

Հայ բանակ և Հայ ժողովուրդ։ Փառքի մէ£ թաղուած՛, անմաՀ լոյսե՛ 
րու մէ^ ողողուած՛ երկու էութիւններ, որոնց Հետ պիտի աճապարեն շաղ. 
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ու-իլ, սրտով ու Հոգիով, Հայաստանէ՛ն դուրս գանուող բոլոր զգայուն Հա Հեր ր։ 
կւ այգ բանակն ու ժողովուրդը սլէտք չէ մինակ ձգուին անկախու

թ՛եան պա Հ պան ման Համար իրենց ըրած գերմարդկային ու Հերոսական ճի
գերուն մէֆ։ 

Անկախութիւնը այնքան վսեմ է իր Հարազատ ն քանակութեան ը մ էի 
որ պէտք չէ ձգենք որ վաղանցիկ երեւոյթներ ամպերու պէս բարձրանան 
1ւ մեր հոգիները Հեռացնեն իրմէ։ «** 

Զնտան մը Հա f կական անկախութեան մէ£՝ դրախտ մըն է ՈԼրՒլէ 
թոյլատրած պալատին բաղդատմամբէ Ո*– մեր ձեռքն Է մեր ղղնտանգը 
լուսաշող ու երջանիկ վայր մր դարձնել, որուն մէ£ Հայ միտքը Հոգին ու 
խիդճը վայելեն ազատութեան արեւը ե չենթարկուին ներքին բռնակալու
թեան խամրեցուցիչ թոյներուն։ 

Հայ ր ո լ ո ր Հոգիներր, անկախ ընկերային, տնտեսական ու քաղա
քական այլազան տեսակէտներէն ու ձգտումներին, կրնան ու պարտական 
են միանալ մէկ ուխտի վրայ* 

Պիաի պաՀպանենք մեր անկախութիւնը մեր բոլոր ուժերով* պիտի 
րլլանք մեր բանակին Հետ, երբ ^ անիկա Հայաստանի սաՀմաններուն վրալ 
արթուն կը կանգնի պա Հա պան Հրեշտակի նման չձգելու թշնամիէն որ ներս 
մտնէ ե խանգարէ Հայ ժողովուրդին վերա շինական քաղցր աշխատանքն ու 
մշակութային ու քաղաքակրթական բուռն ճիգերը։ 

Փարի<լ 1ՐՍ.2 եՐՈՒԱՆԴ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 
Փ Ո Խ Ա Ռ Ո Ւ ԹԻ ՒՆԸ . 

s e 

Հայաստանի կառավարութիւնը վերահնւող Հայրենիքի ծով կարիքներին 

րնղաոաՀ_ էէն ա լու Համար որոշել է զն քել 20 միլիոն տօ լա րի փսխառութիւն։ 

// ju սլա ա մա կ ան մօ մեն դին, երբ մեր՝ դարերի ընթ ացքում աենէացած ան~ 

կախութիւնը արդէն իրականութիւն է. և Հայ ասա ան ր թէ փ ասա օր էն եւ թէ 

պաշտօնապէս ճան Հց ուա հ է իբրեւ անկախ պետութիւն ե անդամ Ազդեր ի Լի

գայի,— Հայաստանի կառավարութեան և դրա Հեա միասին Համայն Հայ ժողո

վուրդի կողմից Հարկաւոր է գերմարդկային ե արտակարգ ճիգեր թափել արագա

ցնելու Համար երկրի ֆինանսական, տնտեսական և կրթական զարգացումը և 

միաժամանակ ուժեղացնելու Համար նրա ռազմական և քաղաքական կացու

թիւնը* Ալ աքդ նպատակներին -Հ Հասնելու Համար կառավարութիւնը պէաք է 

ունենայ տրամադրելի խոշոր նիւթական միջոցներ* 

Անշուշա Հայաստանի անկախութիւնը ճանաչելուց և նրա Ազդերի Լիգայի 

մէք_ ընդունելուց յետոյ, դաշնակից սլեաութիւնները իրենց կողմից եւս պատ

րաստ կը լինեն դրամական օժանդակութին ցոքց աալ նոր սաեղծուոզ սլետու– 

թեանը։ Սակայն Հայ ժողովուրդը ինքը նախ պէաք է ապացուցի քաղաքակիրթ 

աշխարՀին, որ նա պատրասա է մեծագոյն նիւթական զոՀաբերութիւնն անելու 
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իր Հայրենիքէ վերածնութեան գործէ Հատ/ար։ Եւ աՀա այդ գիտակցութեամբ է 

որ Հայաստանէ սլարլամենար ե Հայկական կառա վար ութէ ւնր որոշել են դիմել 

Համայն Հայութեան, առաջարկելով նրա էր սեփական միջոցներով իրականա– 

նացնել այդէսէ մէ խոշոր փոխաոութէւն։ 

Յունէսէ Ց-է պա ր լա մեն ա է որոշումէց յեաոյ Հայաստանէ կառա վար ութէ ւնր 

Հրատարակեց փոխառութեան օրէնքը ե ան մի £ա պէս նշանակելով նախկին 

վարդապետ Պ* Ա. Խաաիսեանին իրրեւ յատուկ արտակարգ էիագ°Ր՝ ուղարկեց 

նրան արտասաՀմանեան Հայ գաղութները, փոխառութեան գործը յա^ոդեցնելու 

Համար։ Հայաստանի կառավարութիւնը միանգամայն Համոզուած էր, որ Հայրե

ն՛իքի վեըականգման ստեղծագործութեան այս մեծ օրերին, Հայ ժողովուրդը ամեն 

ուր նա գտնւում է ամենայն պաարաստակամութեամր ե ոգեւորութեամր կը 

շտապի իր րոլոր միջոցներով օգնութեան գալ նրան։ 

Եւ նա Հը սխալուեց։ Տողերիս գրողին վիճակուեց լէսռ՝£ ա կան ատ ես ր ե 

Համեստ Լափով մասնակէցը այն սկզբնական քայլերէն, որ Պ» V— Խատէսեանը 

ըրաւ թ՛է ֆ լէ զում, ապա fi աթ ումում ե Պօ լսում, և նա կարող է վկայել, որ այդ 

վայրերում Հայութեան ր՚՚չոր խաւերը առանց Հոսանքներէ խտրութեան ոգե

ւոր ութ եա մբ ընդունեցին Հայկական ան դրանէ կ փոխառութեան առաջարկը ե 

անմէ^ապէս կազմակերպեց էն յատուկ կօմէտէներ, որոնք եռանդուն կերպով 

առաջ են տանում այղ գործը։ /(Ւիֆլիզսւմ և Բաթ ումում, ինԼպէս և բուն Հա

յաստանում, փոխառութեան րաժանորդագրութէւնը արդէն բացուած է։ Պօլսում 

կազմակերպուած կօմէտէն մեծ թափով սկսել է գործը ե շուտով բանալու է 

րաժանորդագրութէւնը։ Եգիպտոս, Իզմիր, Ոալքաններ վաղուց է ինԼ ուղարկը֊ 

ւած են Պ* Խատիսեանի կողմից նամակներ ե Հրաւէրներ ու որքան լսում ենք, 

նոյնպէս կա զմա կեր պո ւել են կօմէտէներ այղ նպատակով, որոնք սպասում են 

ատիսեանի մօտալուտ այց ե լութ ե անը, որպէսզի ան մի ջա պէս դիմեն փոխա

ռութեան իրականացմանը։ Պ» Խատիսեանը անձամբ այցելեց նաեւ Փարիզ, Լոն. 

տօն, Մանէէսթր, ե այգ վայրերի Հայկական գաղութներն էլ արդէն կազմել են 

կօմիտէներ և էիայոյս ենք որ իրենց մասնակցութեամբ յետ Լեն սնայ միւս վայ

րերից* րի մունն եր են եղած գրաւոր կերպով նաեւ Ամերիկայի, Հնդկաստանի ե 

Հեռա ւոր ագոյն երկրներ ի Հայ գաղութներին, որոնք ներկայ ղէպքում նոյնպէս 

ինԼպէս ե անցեալն եր ում անպայման արձագանք կը տան Հայրենիքի կոԼին։ 

Անկախութեան փոխառութեան գործը այ սպի սով գրաւել է Համայն Հայու

թեան ուշադրութիւնը։ Կարելի է ասել նա այժմս Հանդիսանում է մի տեսակ 

փորձաքար Հայ ժողովրդի Հասունութեան քաղաքական կեանքի Համար, և 

մենք միանզամայն յուսով ենք, որ Հա/ ժողովուրդը ուր էլ որ նա գտնուի, ո է մէ 

ջանք Լի խնայի նպաստելու այդ փոխառութեան յ ա ^ո զո ւթ ե ան ը, ե այ սպի սով 

ցոյց տալ քաղաքակիրթ աշխ ար Հին, որ իր պարտ աճան ա Լութ ե ամբ և Հ այրեն ա -

սիրութեամբ նա արժանի է իր պատուաւոր տեղին, ունենա լու Ազգերի Լիգայի 

անդասների շս ր քերում։ 

ՅԱԿ. ՔՈշԱՐԵԱՆ 

ԳՆԴ. 1Ս.ՍՔՒԼԻ ՆՈՒե֊ՐԸ ZU.3 ՋհՆՒՈՐհՆ 

կագ* Հասքէլ էրևա՛ն գտնուած միիցին, լսելով Պէօյիւք Վէտիի և Գայլի 
Դրունքի Հայկ* բանակին կողմ էն գրաւման լուրը, 13,000 տոլաբի գումար մը 
նուիրած է յօգուտ Հայ գինւորին։ 
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•ԱՆԸ ՊԷՏՔ ՕԻՆԻ 
՚ԲՍԱՆ ՄԻԼԻՈՆ ՏՕԼԱՐԻ 

Լոնտոնի ւէէչ Հսկայ Հիւանդանոց մր կայ, որ կը մատակ արարուի ժո– 
ղովուրղի կամաւոր նուիրատուութիւններու արդիւնքով։ Երր Հիւանդանոցի 
պիւտճէէն րաց մը ունեն այ շենքին, սլատին վրայ խոշոր ցուցատախտակ մը կը 
փակցնեն, թէ «.Հիւանդանոցը այսքան գումարի սլէտք ունի}> և աՀա ա մէն 
կողմէ Հէքեր, նուէրներ կը Հասնին, մինչև որ այդ տախտակը վերնայ իր տեղէն։ 

Մօտ երկու ամիս առաֆ, առաւօտ մր անցայ այդ Հիւանդանոցի առֆե֊ 
ւՀն, տեսայ որ գեռ նոր կը դե տեղէ քան ցուցատախտակ մը՝ որով ժողովուրդին 
կը յայտնուէր, թէ ստիպողաբար 200,000 սթէրլինի պէտք կ աո 

ԽորՀեցայ թէ ամիսներով պիտի սնար Հոդ անիկա մինչև որ ուռ ուա 
գումարը լրանար։ Բայց այդ օրուան երեկոյեան իսկ, տախտակր վերցա, 
էր տեղանէ Խնդրուած՛ գումարը ստառուա * Էր 

Ժողովուրդը տեսաւ պէտքը և տուաւ առանց ժամանակ կորսնցնել ու. 
որովՀետև այգ գրամով քանի մը Հարիւր Հիւանղներու կեանքն էր որ կը փըր՛ 
կուէր և այղ տախտակին երկար ատեն Հոն Տնալը ամօթ մըն էր ազգին Համարէ 

Օրինակ առնենք այգ վեՀանձն աղղէքս։ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը 20,000,000 տօ լա րի պէտք ունի։ 

Տախտակը դրուած՜ է, և ամբողֆ ազգի մը կեանքի փրկութիւնը խ՛նդրոյ ա– 
ոարկաf է։ 

Ա՚իաչև ե՞րր պիտի պա Հենք ալդ մեր ցուցատախտակը։ 
Աարժինք քիչ մը։ 

Ուրախ ենք իմանալով, որ Մ ան չես թ ըրի Հայ երր առանց վարանումի 
արդէն^յանճն առած են մէկ միլիոն տօլար վճարեր Եթէ իւրաքանչիւր գա
ղութ Հետեւի ալդ օրինակին, շատ շ՛ուտով եւ դիւրութեամբ կը լրանայ այգ 
գործը, մանաւանդ որ ո լզուած գումարը փոխառութիւն է և ոչ թէ ողորմութիւն։ 

կը յուսանք, որ Պ* Խատիսեանի առաքելութիւնը ամ1~ն տեղ յաջողու
թեամբ պիտի պսակուի, մանաւանդ Հիմա՝ երբ մեր դարաւոր թշնամին իր կար՛ 
միր ձեռքերով ստորագրեց դաշնագիրը, որով քիչ ատենէն նախագաՀ Ո֊֊իլսընի 
գծած՛ սա Հմանն երր պիտի գրաւուին մեր զինւո բներով ու գրաւուած ալդ Հո– 
ղոմասերուն մէֆ պիտի դաոնան Հայ գաղթականները, եւ աքդ բոէորի Համար 
էական անՀրաժեշտութիւն է շուտով Հայաստան գրամ զրկել։ 

Տախտակը դրուած՛ է* «Հայաստան պէտք ունի քսան միլիոն տոլարի»։ 
Աշխատինք շուտով Լրացնել այգ պէտքը, ո րպէ՛ս զի իրաւունք ունենանք իբր 
Հայ ողՀունելու վերածնունդը միացեալ մեծ՛ եւ անկախ Հայաստանին։ 

ՏՕՔԹ. Լ– ՃԱՄԲԱՐՑՈԻՄեւ՚Ն 

ԱՐՋԱՆԱԳՐՈՒԵՑկ* ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ, 
ՈՐՊԷՍ ԶԻ ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԶԵՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ՈՍԿԵՏԱՌ 

I * ; ՛ԲԱՆԴԱԿԷ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՄԱՐՄԱՐԻՈՆԻՆ ՎՐԱՅ 
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ՄեՐ ՀԱՄհհ8ՐԸ-՛ ՎԵՐԱՊԱՀԱԾ ԵՆ#*~ 

(ԹՐ՚ԲԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԳՐԻՆ ԱՌԹԻՒ) ֊* 
Աէվրի յախճապակիներու ազգային գործ՛ատան շք°զ սբաՀին մէյք, 

Օգոստոս 10ին սա որա գրուեցաւ թրքական դաշնագիրը։ 
Ասիկա Հայութեան Համար յիշատակելի թուական մըն է, որ նոր ԷՀ 

մը կը բանայ մեր պատմութեան մէ£։ 

Այս անգամ Հայրիկի 1?Ղ1?Է 2^Ր^ՓՈ4Ը if* " P "k."*^ ԷԷ^Ք այնտեղ, ողոր՛ 
մութիւն մուրալու Համար Հզօրներու խրախճանքէն, այէ էրր պատերազմիկ 
և. դաշնակից պետութիւն մր՝ որքան ալ փոքրիկ» Բայց ստորագրողներուն 
մէ£ ամենէ մեծը եւ Հերոսականը, տաճիկ Հիդրային գլուխը ֆախՀախելու 
գործ՛իքն մէ9, ամբոզ£ երեսուն տարիներ իր թափած՛ արիւնի եւ ըրած՛ զոՀո– 
զութեան քանակովը։ 

Պ* ԱՀարոնեան որ Սէվրէ սրա Հին մէ£ կը ներկա լացնէր Հա լաստանի 
Հանրապետութիւնը, չեմ կարծ՛եր որ իր կեանքին մէֆ ունեն այ Հոգեկան աւե
լի բարձրագոյն Հրճուանք մը, քան այն որ տեսաւ և ըմբոշխնեց ալդ վայրկ– 
եանը, ռրբ մեր դարաւոր ^Դ^քէ^է" ոճրածին ծնունդները՝ — ֆ Է ս ա Լ ո ր 
թուրք փաշան ու պէյը — ԴՈԴԴ"Ղ ռ լ աժ գուն ած կը մօտենային մեծ՛ սեղանին։ 

Հրճուանքը մինակ իրենը չէ, այլ ամբող^ Հաւութեան կը պատկանէ։ 
Երբ պար տուած ^րէշր» վիրաւոր, անգամա Հատուած՛ եւ սողոսկուն ստէպ՛ 
ուած՛ էր ստորագրել եւ կնքել, պատմական դաշնագիրը, միեւնոյն ժամանակ 
կը էլնքէր իր մաՀուան դա տաղն իքը եւ սաՀմռկած կ՚ողֆունէր իր ծ՛ոցէն ծը– 
նող երիտասարդ նոր ազդեր ու, մանաւանդ Հայաստանի յարութիւնը։ 

Հայաստան՝ որուն անունն անգամ թուրքին Համար գարշանք մըն էր, 
և զոր աշխաաած էր դարձնել վիթխարի գերեզմաննոց մը, աՀա այսօր կ ՝ար– 
թըննար, կը ծնէր, կը նուիրադործուէր եւ °րր Հքստի մը կամ Թէվֆէք մը, 
կը մօտենային գեղարուեստ ական Հսկայ կաղամարին որ 10]4ին Քայգէրր 
իրեն Հ ամար ապսպրած՛ էր Սէվբէ գործարանին — աՀՂ Գ°րռդմաննոցին մե
ռելները կ՚արթ՛ննային, եւ մեր նահատակներու ոսկրները ծ՛ափ կը զարնէին 
Հրճուագին։ 

Բաղդի ի՛նչ դառն Հեգնութիւն» կայսրը թերեւս այգ կաղամարին մէյէ 
պէտէ թաթխէր էր արիւնոտ գրիչը» իր ոճրագործ՛ կամքին կարմիր պատ– 
գաեներր արձանագրելու եւ պարտագրելու Համար Համակ մարդկութեան, այ
սօր Աէվրի մէշ իր ոչնուազ եղեռնագործ՛ դաշնակիցը անոր կը մօտենար, իր 
պարտեալի գրիչը Հոն թրծելու եւ թուղթի վրայ մէկ Հարուած՛ով, իր ազգային 
մաՀացած՜ ճակատագրին վերջին նշոյլն ալ մարելու։ 

Սէ՛/րէ գոբձ-արանին քառակուսի սրաՀը — որ մինչեւ Հիմա ծառայած 
է ԷԲՐ ՅՈԼՏԱԴՐԱԷ1այՈէ յախՀո*աակԷԷ նկար աղար դո լան ամենէ նուրբ պնակ
ներու, սափորներսւ, պզտիկ անդրիներու եւ պատկերներու, —որքան ալ ըշ– 
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Ահաւասիկ այն ոսկեղէն գրիջր որով Դի Ա. Ահարո՛նեան ստորագրած՛ է 

Թ՜րքական դ ա շն ա գ իրը։ Հայաստանի Թանգար անին արօ՚ էք աւ որ աո-արկաներէն »քէկր 

պիտի ըլլայ անիկա։ Պա տկերին աէջ կր գ անո վւն նաես այն կարմ՛իր կնիքր bi, ս տորա գրուԹիւնր 

ո ր ոնք երեւցան դ աշնա գրի ՛ն վ ր այ։ 
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քօդ ԸԱայ ռ ւ Համրացուած կօպըլ^նսի եւ ուրիշներու յախճապակիներու 
վրայ նկար ո սահ նշանաւոր թ ա պ լ օն ե ր ո վ, առա Գին անգածն ՛էր որ իբր 
քաղաքական .ժամադրավայր կրնտրռւէր խոշոր Փարիզի մէֆ։ 

Պարզ Հանդիպում* մր<անշուշտ։ Բայց թուրքերը ամեն էն փոքրիկ յ՛ոյսն 
անգամ տած՜ելու չեն, որ իրենց . ստորադրած՛ դաշնագիրը և իր տրա մտ դրու
թիւնն երր օր մը ի նպաստ իրենց դիւրաբեկ կրնան րԱալ Սէվրի յախճապա
կիներուն պէս • • ։ ԸնդՀակառակը մենք է որ օր մը դիւրաբեկ պիտի դար– 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԱՂ.ԱՄԱՐԸ 

Որոճւ մելանովը ստոոագրոնեցա». Թրքակա՛ն դ աշնա գիրը 

ձնենք զայն,– եւ պիտի պա Հանվենք եւ խլենք մեր արդար իրաւունքը, որով– 
Հետեւ Սէվրի դաշնագիրը Հա f աս տան ր կր դարձնէ անկախ տէրութիւն մը, 
բալց անոր չիտ ար այն սահմանները և Հողերը՝ ուր մեր նախնիքը բնակեց ան, 
եւ մեր քաքերու արիւնը թափեցաւ ու կը թափի առատօրէն։ Հայութիւնը 
իր միւս նաՀանգները եւ կիլիկիան չկրնար մոռնալէ 

—Թուրք պատուիրակն երր ստորագրած՛ ժամանակ կը գոզա՛՞լին կը 
Հարցնէինք ֆորթուկալի պատուիրակութենէն ծ՛անօթ անգամի մը*.. 

— Մէկը 1ԼԸ Դ Ո Դ Ա Ր » Հեգնօր^ն կը պատասխանէ երիտասարդ օտարա
կան ր, անոր Համար որ թուրք ի ան իր երկրաբաշխութեան մէ£ Հերցին դաշ՛
նագիրը չէ որ 1լ ստորագրէ, • • նայինք ապագային։ 
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ասլագային մենք պէտք Է որ նայինք։ ԱԷվրի դա՛շնագրով Հայ աս՛ 
ր կր դա՛ռնայ անկախ իրաւական պետութիւն մր։ Հայ ժողովուրդին 

քաղաքակրթութիւնդ, միտքը, ուշիմութիւնր ե կենսունակութիւնը՛ այն խոր 
Հաւատքը կր ներշնչեն մեզի, որ անիկա օր մր, ապագային կարող պիտի ըլ
լայ պարտագրելու իր կամքը եւ ոյժը թուրք Հոր գաներուն, իրեն Հետ էլնքե– 
լու վերքին դաշնագիրը, և մեզի յանձնելու ամբողք մեր սրբազան Հաղերը 
ուրտեղ իրենց ներկայութիւնը այլեւս պղծ՜ութիւն մըն Է։ 

Բաղձանք մը չէ այս, այլ անՀրաժեշտութիւն մը որուն կառչած՜ պիտի 
սնաք Հայ միտքն ու Հոգին եւ գերագոյն ու գլխաւոր մտասեւեռումը պիտի 
ըլլայ Հայաստանի կառավարութեան։ 

ՀէլլաԴայէ ՚Բավուրր, եւ Արեւելքի դատին ամենէ մեծ՜ յաղթականը 
Վ£նիզէլօս> երբ գեղաքանդակ ոսկի գրիչով մը, իր ստորագրութիւնը կը ղը– 
նէր դաշնադրի մր տակ որ գլխաւորաբար իր Հայրենիքին եւ իր տարինե
րով Հետապնդած՛ իտէալին \ աստուածացուած էր, իր պատուիրակութեան 
գլխաւոր քարտուղարը Համբուրեց ա յ դ ԳՐԷՀՐ» ռ ւ երկիւղած՛ութեամբ ՛Լեր 
առաւ զայն։ 

իր դաւադիրներու գնդակովը գեռ չզգետնուած, Վցնիզէլօս րաղգր ու
նեցաւ եւ Հոգեկան գերագոքն բերկրութիւնը այն օր, տեսնելու իր ձեռքով 
կերտած մեծ՜ իտէալին իրականացումը, եւ անմաՀութեան լոյ սովը ճառա
գայթեց։ ^ |/ 

Պ* ԱՀաըոնեան եւս մասնաւոր ոսկի գրիչով մր ստորագրեց դաշնագիրը 
որ ասկէ ետք կը դաոնալ ազգային թանգարանի սեպՀա կան ութիւն։ 

Որքան ալ այդ գրիչր մեր գարերով ցանկացած անկախութիւնը նուի– 
րագորժող չքնաղ գործ՛ին ըլլալ, այդ պաՀուն զայն Համբուրելու Համար մը֊ 
տած՛ող մը չեղա՛ւ։ Ա՝ ե ր կրակէ Համբոյրը վերապաՀած՜ են ք 
ալն գրիչի"՝ որ օր մր, պիտի նուիրագործէ մեր ցանկալի կ իլիկի այ ով մէկ 
տեղ, ամբողջական Հայաստանի ազգային երազը։ 

ՏօքԹ". Ս՜. UULPb 

L'ÈRE NOUVELLE du 6 Août, 1920 

Հայ Ազգային Պատուիրակութիւնր Հետևեալը կը Հաղորդէ մեզ. 
վՀայ* Ադգ* Պատուիրակութեան նախ ա գա Հէ \,ո ւսլա ր փաշա, Դաշնա

կիցներու կողմէ Հրաւիրուած՜ էր ստորագրել Դաշնագիրը, իբր թրքաՀալոց 
և Հայ գաղթավայրերու ներկայացուցիչ։ Օսմ. պատուիրակութիւնը սակայն 
բողոքած է այդ աոթիւ առարկելով թէ Ղյուպար փաշա քՒուրքիոյ մէք ապրող 
Հայերը կը ներկայացնէ և իբր այգ պէտք չէ ստորագրէ դաշնագիրր։ 

Դաշնակիցները նկատի առնելով այս Հակասութիւնը՝ լուրք քննութենէ 
վերք որոշած՛ են որ նախամեծար է ալդ մասին չպնդել, նոքնինքև ի շաՀ Հայե
րուն, տեղի չտալու Համար որ դաշնագրին ստորադրութենէն վերք ալ թուր
քերը, անկանոնութեան պատրուակին տակ, պաշտօնական բողոք կատարելու 

• տեղիք ունենան։ 
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՕՐԸ 

1920՝ Օգոստոսի 10-ն է այգ։ 

ինչպէս բնութեան՝ այնպէս էլ ժողովուրդների պատմութեան մէքկան 
երեւոյթներ որոնք սնում են սպասողական ե ծածուկ վիճակում պատմական 
որոշ 2_րքա<սէ՛ Համար ե մի գեղեցիկ օր երեւան գալիս որպէսղի, ինչպէս 
շատ շատերի դարմանքն ու Հիացմունքր այնպէս էլ շատերի Հեռաւոր ժա՛ 
մանակներից սպառած իդ&Ծրր իրականացնելու Համար։ 

Վերջինների կարգին է պատկանում ^ ա յ ժողովուրդը որի Համար 
1020ի Օգոստոս 10ը կը Համարւի նրա տարեգրութեան, մասնաւորապէս 
ազատագրական ու յեղափոխական պատմութեան րն ական nu զարգացման 
արդիւնքը։ 

Համա շիւ ար Հա f րն պատերազմը թէեւ երկու տարուց ի վեր վերկացած՝ 
սակայն նրա Հաշւեյարդարութեան ձեւական մասը, այն է դաշնագրութիւն՛ 
ների ստորագրութիւնը այսօր է միայն վերծանում։ 

Այս ՚ւ^րքին արարողութիւնը թէեւ յայտ արարւած ((թուրք դաշնագիրն 
ստորագրութեան անւան տակ, սակայն ներկայացնում էր 7 տարրեր դաշ
նագրեր որոնց ստորագրութիւնով փակւում էր դաշնագրերի շարանը ե 
որոնցից երկուքը միայն ուղղակի առնչութիւն ունէին մեր ղատին։ 

Ա՛ր Թուրք եւ Դաշնակից պետութիւնների մէք ^՚Ք՚-ելիք դաշնագիրն 
էր, որով Թուրքիան ճանաչում էր Միացեալ Հայաստանը որպէս անկախ 
պետութիւն, իսկ p-ով, որ ծ՛անօթ է (լփոքրամասնութիւնների .իրաւունքները) 
անւան տակ, Դաշնակիցները պար տա լորում են Հայաստանին ճանչնալու իր 
երկրի Հողամասերում փոքրամասնութիւն կազմող ժոզովուրգների իրա
ւունքները։ « 

Մռր ՛նպատակից դուրս է, այստեղ խորՀրղած՜ութիւսներ անել մէկ 
կամ միւս դաշնագրի էութեան մասին։ կուզէի որպէս ականատես տալ պար
զապէս այգ պատմական օրւայ արարողութեան նկարագրութիւնը։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Փարիզի պատ լիր ակութ ի ւնր & ]ըաղա՛ 
ղութեան ՎեՀաժողովից առաքին անգամ Տի և վռրքին ու վեցերորդ անգամւայ 
Համար \}րեքշարթի ամսիս 10ի ժամը էխն յայտարարութիւն Է ստանում որ 
թրքական դաշնագրի ստորագրութիւնը տեղի կ՚ունենայ նոյն օրը ժամը 4ին 
Sèvres Afaiiufacture/r պատւոյ դա Հ լիճին մէք և որ ամսիս Տի Համար ուղար՛ 
կւած Հրաւերատոմսերր վաւերական են այդ օրւայ Համար։ ||§J P 

Նոյն օրը ժամը 3,3Օին ինքնաշարժ երկու կառքեր Հայաստանի Հան
րապետութեան պատւիրակութեան Հ^քից ուղեւորւում էխն դէս{ի Սէվր* 
տանելով պատուիրակութեա՛ն նախագաՀ Պ* ԱՀարոնեան և իր Հետեւորդները։ 

Ժամը 3,4Ցրն կառքերը կանգ են առնում ԱԷվրի պալատը տանող ծ՜ա
ռուղի ի առք եւ ուր՝ կարգադրիչ յանձնախմրի քննիչր մօտենալով խնդրում է 
տոմսերր ցոյց տալ, ապա կառքերը անցնելով պալատի կեդրոնական մուտքչ* 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ Տ2ծ՛ 

Նառուղիով, ուր կարգը պաՀպանում է Հետեւակ Դ°ՐՔՐ» կանգ են առնում 
պալատի պատւոյ բակի կեդրոնական մուտքում, ուր կատարւում է տոմսերի 
երկրորդ կոնտրոլը և առաքին Հիւրընկալը մեզ ուղեկցում է մինչեւ պատւոյ 
սրաՀի մուտքը։ Ալն տեղ կատարւում է Հրաւերատոմսերի վերքին քննու
թիւնը եւ գա Հ լիճ ի պատւոյ Հիւրընկալը նախ առաք նոբդում է Պ– Ահարոն
եան ր իրեն յատկացւած յատուկ օթեակում, իսկ նրա Հետեւորդները պատ
ուիրակութեան յատկաց

ւած, —թւով 7— տեղե
րում։ 
Դաշնագրի ստորադրու

թեան Համար տրամադրը– 
ւաՆ է լէնքի կեդրոնական 

՚ դա Հլիճը ՈՐՐ կրում է 
ձՊատւո։ ԴաՀլիճ» անունը 
և որի կենդրոնում տեղա
ւոր ո ւահ՝ են շքեղ– սեղան
ներ։ Ատորագրւելիք մա֊ 
պաւենիքով Լ զմուռով 
կնքւած դա շնա դիրն երր 
կարգով գասաւորւաՆ են 
ալդ սեղանների վրայ որոն– 

ՑԻՅ ՚ւէկի վբայ ղրլա* է 
19(4ին Դերմանիոյ կա լ սեր 
կողմից Սէվրի գործ՛արա
նին պատւիրած կաղամա
րը, որը պատերազմի յայ
տարարութիւնով Տնում է 
գործարանի սեփականութիւնը մինչեւ այսօր։ 

ԴաՀլիճին մէք տեղաւորւած է պայտաձեւ խոշոր սեղանը յատկաց
ւաՆ ստորագրող պետութիւնների մօտ 00 լիազօրներին։ 

ԴաՀլիճի մուտքի աք ե ձախ կողմերը յատկացւաՆ են խորՀրդաժողո– 
վին կից պատուիրակութեանց։ Հայ պատուիրակութեանր յատկացւած էր 
մուտքի ձախ կսղմի առաքին կարգերը։ 

ԴաՀլիճի աք և ձախ կողմերից ձզւռւմ են 2 երկարաձեւ սրա Հներ /ատ֊ 
կացուաՆ Հրաւիրեալներին, իսկ նրանց աք եւ ձախ կողմերում սեղմւած են 
մամուլի ներկայացուցիչներ ու լուսանկարիչները։ կեդրոնում ոտքի վրայ են 
պատւոյ Հիւրընկալներն և խաղաղութեան խոբՀրգաժողովի քարտուղարու
թեան ան դա են երր որոնց պաշտօ՛նն է Հետեւիլ դաշնագրերի ստորագրու
թեան կանոնաւոր ման։ 

Ժամը 4-ն է։ Բոլոր լիազօրները արդէն ներկայ ե գրաւել են իրենց 
պաշտօնական օթեակները, իսկ Հրալիրեալները տեղի փոքրութեան պատ
ճառով սեղմւաՆ են կեն դրոնական դա Հ լիճ ի աք և ձախ սրածներում։ 

Ա– Ա Ճ Ա Ր Ո Ն Ե Ա Ն 

Պատուիրակ Հայաստանի Հանրապե տ ութեան 

որ ս տորա գրեց Սէվրի Դաշնա գիրը 
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ՎԵՐ ԱԾՆՈՒՆԳ 

Պայտաձեւ, սեղա՛նի կենդրոնում տեղ է բռնել խաղաղութեա՛ն Վեհա
ժողովի և ֆրա՛նսակա՛ն նախարարների խորՀրդի նախագաՀ Պ» Միլրրան, ունե
նալով իր աք եւ ձախ կողմերին ֆրանս. ֆինանսների նախարար Պ* Ֆրրան–՝ 
սուա Մ ար շալ ե դեսպանական խորՀրդի նախագահ Պ* Ժի֊֊լ Դա մպօն, ապա 
անգլիական, իտալական եւ ճ ա բոն ա կան լիաղօրներր։ % Պայտաձեւ սեղանի 
աք մա Սի կենդրոնում տեղ է բռնել յունական Լիազօր և վարչապետ Պ* Վէ՛ 
նիդէլոս, ունենալով իր կողքին Փարիզի դեսպան Պ* Աթոս (հոմանոս և ռու
մանական լիազօրները։՛ Պ* ՂԼ^սէդէէոսի գէ"** Հանդիման եւ սեղանի ձախ կող՛ 
մում տեզաւոբուած է Հայաստանի լիազօր եւ պատուիրակութեան նախա
գաՀ Պ. ԱՀարռնեան ունենալով իր աք ե ձախ կողմերում պէլճիքական եւ 
լեՀական լիազօրները։ 

Ժամը ճիշդ 4ին, մի պարզ եւ ուժեղ ձայն դա Հ լիճի կեդրոնական մուտ
քից յայ տարարում է ^Օսմանեան կայսրութեան Պր*ք լիազօրները) որոնք 
են, դօր* Համտի փաշա, Թէվֆիք փաշա եւ էհէշիտ Հալիլ պէյ պաշտօնա
կան սեւ Հագուստներով, սպիտակ ձեռնոց եւ գլուխներր կարմիր րասակով 
(ֆէս) ծ՜ած՛կուած՛ Հետեւում են իրենց ներմուծող պարոնին։ ԱմբողԳ սրաՀը 
րստ սովորութեան ոտքի է կանգնում ի յարգանս պարտւածների։ Պատւոյ 
Հիւրընկալը նրանց բնդունում եւ առա քն ո բդում է իրենց յատկացւած օթ– 
եա1լները Պ* Պ* Վ/^ոիղէէՈԱ ռլ- Աթոս քիոմանոսի աք կողքին։ Նրանք թէեւ աշ
խատում են ծ՛ածկել իրենց յուղմունքը, սակայն նրանց գէմքի արտայայտու
թիւնը պարզապէս դաւաճան ում է իրենց, մասնաւորապէս Հալիլ սլէյ\*"Ր որէ 
խոշոր գեր դիմակր առանցնապէս նպաստած՛ է դրան։ 

յ Պ* Միլրրանը յայ տա բա բում է նիստը րացւած։ կարճ խօսքերով վըս՛ 
տաՀացնում Օսմանեան լիագօրներին թէ դաշնագրի բնագիրր որ քիչ JDUinJ 
պիտի9 ստորագրեն, Համապատասխանում է Դաշնակիցների կողմից՛; իրենց 
դբւած օրինակին։ 

V J^-պս* ղ°Ր* Համտի փաշան Հրաւիր՚ւում Է իխ պաշտօնակիցներ ի Հետ՝ 
ստորագրելու ՜դաշնագիրը։ Պատւոյ ^ի-֊րր^կալր ուղզ1լցում Է նրան դէսվէ 
դաշնագրի կեդրոնականէ սեղան ր որին Գէխէ\ՈՐ ռլ~ լուռ՛ Հետեւում Տն իր 
սլաշ տօնակիցները։ կարգաւ ստորագրում }hi՝՝ Օսմանեան կայսրութեան անու
նից, նախ թ՛ուրք եւ Դ՛աշնակից պետութիւնն ե՛ր ի մէք կնքուած դաշնագիրը, 
ապա ինչպէս բոլոր լիազօրն երր, Q ոյնփ տարական Համաձայնագիրը եւ վեր
ջապէս Փոքր-Ասիոյ՛ Դաշնակիցների մէք բաժ ան Լա ծ տնտեսական՛ շբք անն երի 
աղդեցութեան Համաձաքնութիւնբ եւ վերադառնում իրենց տեղերը։ Ապա* 
կարգը գալիս է Դաշնակիցներին։ Անգլիոյ կողմից ստո՛րագրում է Սիր ՚ճօրճ 
ԴրէՀամ, Ֆբանսաքից Պ– Պ* Միլըրան, 3) բան սուա Մարշալ եւ Ժի-֊լ Դամպօն, 
իտալիոլ՛ .Պ* ԲօնՀն Լօնգարր, ՜ձաբոնի՝ Պ* Մացուի։ Հորթը գալիս է Յոյն 
լիազօրներին Պ* Պ* Վ^"իղէլոս եւ Աթոս քիօմանոս ժպտաղէմ մօտենում ե՛ն 
դաշնագրին ել ստորագրում իրենց Հայրենակիցների կողմից այղ արարողու
թեան նւիրւած ոսկի Դրէ$ով "ՐԸ h.d յանւՀնուի պետական թանգարանխն1 

Հայաստանի Հանրապետութեան անունից պատւոյ Հի-֊րրնկալը Հըաւի– 

I 
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բում է պատուիրակութեան նախագաՀ Պ* ԱՀարոնեանր ստորագրելու Հետև՛ 
եալ 3 գա շնա գրերը։ 

ա) Դաշնակից և թուրք պետութեանց մէք եղած՛ դաշնագիրը Միաց
եալ Հայաստանի անկախ պետութեան ճանաչեց ման առթիւ։ 

ր) Միացեալ Հայաստանի Հողամասերի է [ ր ա յ ապրող և փոքրամասնու
թիւն կազմով Կողովուրդների իրաւունքների աոթիւ և 

գ) Վկայելու Համար Էուգօ-Ալաւ ե Հիճազի կառավարութեանց լիա
զորների բացակա լ ութիւն ե ձեռնպա Հ ութիւնը թրքական գա շնա գիրը ստորա
գրելու Համար։ 

Պ» ԱՀարոնեանը իր ոսկէ ԳՐէՈէ1 ստորագրելուց յետոյ դաշնագրերը 
"Հազիւ վերադարձած իր օթեակում Պ* Վենիզելոս ուրախ ե ժպտա դէմ իր օթ՛ 
եակից ç շն ո բնաւորական օդային ողջոյններ է ուղղում իրեն ե ձեռքը թոթվելու 
՛նշա՛ններ անում որին փոխարինում է Պ* ԱՀարոնեանը։ 

Հերթով շարունակում են ստորագրել Պելճիա, քիումանիա ՜ե ԼեՀաստանի 
՝է, Լիազօրները, * ևայլն։ 

r ք ffi • ՚ 

Ատորագրութիւնների շարանը վերքանալով ռրբ ՐՈ[ՈՐ լիազօրները 
իրենց տեղերը գրաւում են, Պ* Միէըրան կրկյքն ոտքի ելնելով յայ տարարում 
է նիստը փակւած։ 

էյ • 

Ան մի f ա պէս օսմանեան լիազօրներր վեր ելնելով Հետևում են իրենց ու
ղեկցին սրաՀից դուրս ելնելով։ 

Օրւայ և րոպէի ա մեն աՀետա քրքիր լիազօրներր Պ*Պ» Վենիզելօս և 
ԱՀարոնեանն են։ Լիազօրների մեծ մասը շրք ապատում են նրանց և թոթւում 
նրանց ձեռքր շնորՀաւորական ե րարեմախտութեան խօսքեր ուղղելով նրանց 
ե իրենց ժողովուրդին։ 

Պ» Վենիզելօս շտապում է դէպի Պ* ԱՀարռնեան ե մտերիմ ու բարեկա
մաբար թոթւում նրա ձեռքը ե ասում* (լԱեղնից և ձեր ժողովրդից յետոյ ես 
ե մեր ժողովուրդն է որ ուրախանում ու Հրճւում են այս մեծ՛ օրուան Համար։ 
Այսօրւայ Դա շնա գիրը նախ ձեր ու ապա մերն Է։՝Ֆ Պ* ԱՀարռնեան շն որ Հա կա՛ 
լութեան և զգացմունքի քերմ խօսքեր է արտասանում Պ* ՚Վենիզելօսի յաջո
ղութեանց Համար։ Ամէն կողմերից լսւում են գովեստի խօսքեր Պ* Վենիզե– 
լօսի քաղաքական յաղթութեան ե յաջողութեանց Համար և վստա Հասնում որ 
օրւայ դա շնա գիր ր քաղաքական մեծ՛ մարդու Հանճարի և մրաք ան աշխատու
թեան արդիւնքն է։ 

Ժամը S ու կէսն է, մինչդեռ լիադօրների մի մասը Հրաժեշտի խօսքեր 
են փոխանակում մի մի անց, միւս մասր քաշւում է պատւասիրուելու սրաՀ– 
՛ներ ու մէք ե Հիւր ընկալւելու զովացուցիչ ըմպելիքներով ։ 
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S28 ՎԵՐԱԾՆ ՈհՆԳ 

ՀԱ8 ԿՈՒՍԱԿ8ՈԻԹԻԻն1ւԵՐՈԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄԸ 
ՀԱՆԴԷՊ «ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ» ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ 

ՊԱՏՃԷՆ ՀԵՌԱԳՐԻ 
Ստացուած Ղ]. Ա. խաւո[աեաէւ[ւ անուաս՚ր put Թո լմում՛ 

Յունիսի 21 ի 1920 Թ.ի 

Մ՝իքկուսա կցական Մա ր մին ր Հետևեալ կո ւս ա կց ո ւթ ի ւնն եր ի, Հ ա յ Ժո~ 
դովրդական կուսակցութիւն, Հայաստանէ Ա* Ղ՚եմօկրատ ր ան լոր ա կ ան կու
սակցութիւ՛ն, Հայ քիամկավար կուսակցութիւն ե Անկուսակցականների 
Մի ութի ւնը, գտնելով որ Հայաստանի անկախութեան փոխառութիւնը, 20 
լ^ՒլլՒ€*ս Ղ°ԼԼաՍհ միանգամայն անհրաժե՛շտ է Հայաստանի ֆինանսական ե 
տնտեսական գրութեան րարելաւման Համար, ամ1~ն կերսլ սլաշտսլանում 
է կառավարութիւնր այղ փոխառութեան իրականացման գործում, ե գիմում 
է ՐՈԷՈՐ Հայ^*ր\քս առաջարկելով եռանդուն մասնակցութիւն gnjg տալ նրա 
տարածման մէ9 t 

լի ազօրն ե ր 

Հ այ ժ-ուլու|րո_ա1լա1ւ կու. սա կցու.Թ՜եան 

ՏէՐ-Ւ՚ԱշԱՏՐԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ ԵԱՆ 

Հայ Օ-աւքկավար կուսակցուԹեան 

ԴԱՐԲԻՆ ԵԱՆ, ՇԱՏՎ.0ՐԵԱՆ 

Անկուսակցականների Ա՜իուԹեսւն 

ԱԲԵՇԵԱՆ, 2ԱԼխՈՒՇԵԱՆ 

Հայաս տ անի Ս» դեմօկրատ բանւոր. կուսակցսւԹեաՆ 

ԻՇխ ԱՆԵՍՆ, ԱՆԱՆՈՒՆ 

Հ Ա Յ Զ հ Ն Ւ Ո Ր Ը 

Նկ ար ՛ Ա. Ֆ էԹփս Տ ե անի 
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ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ –ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՐԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԸ 

Օգոստոս 10ի պատմական օրը իր գեղեցիկ նշանակութեամբ փառա
բանուեցաւ, կիրակի, օգոստոս 1օ էն, Հայաստանի Հանրապետութեան պատ– 
ւիրակութեան չկնքին մէք։ 

Հոծ՛ բազմութիւն մր ներկայ գտնուեցաւ այս իւ ան դա վառ Հանդէսին 
որուն իրենց մասնակցութիւնը բերած՛ էին պաշտօնական անձնաւորութիւն՛ 
ներէ զատ՝ Հայ արուեստագէտներ։ Աոաջին անգամ խօսք առաւ բանաստեղծ՛ 
քիուբէն Որբերեան, որ յուզուՏնալից շեշտերով պանծացուց Հայ Ազատա
գրութեան գաղափարին բոլոր այն Հսկաները, որոնք իրենց գրիֆով և արիւնով 
մեր ցեղին դարաւոր երազր Հրաշագեղ իրականութեան մը փոխեցին։ 

Պ* Արշակ Չօպանեան անգամ մր ես տիրական անՀրաժեշտութիւնր 
ներբողեց Հայ եղբայրութեան։ 

Պ* Աւետիս ԱՀարռնեան խօսեցաւ մէկր այն ճառերէն որոնք իրենց խան՛ 
գավառ ե յուղող զգացումներուն մէք կր պանծ՜ացնեն Հայրենիքի գոյաբերու
թեան և Տառապանքի գեղեցկութիւնն ու փառքը։ 

Պ* Պօղոս Ղ/Ուպար կարդաց յիշատակելի ճառ մր Հայրենասիրական 
քորմիկ շունչով մը ղեղուն, որ Հպարտութեան ե Հրճուանքի արղարագեղ 
ցոյցր եղաւ ծերունազարդ այլ կորովի Հոգիի մր։ 

Ատորե Հաճոյքով կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն ՊՊ* ԱՀ աբոն՛ 
եանի ե Պ°ղոս %ուպարի բանախօսութիւններր իրենց ամբողքութեամբ։ 

Հէենդէսին գեդա բո ւես տա կան փայլ մը տուին Տիկ* Զապէլ Փանոսեան, 
ա մ եր ի կա Հա յ տաղանդաւոր երգչուՀին, իր քաղցրադաշնակ երգերով, և Պ Պ* 
ՎաՀրամ Փա փա զեան և ՏԼանան իրենց արտասանութիւններով և աշուղական 
երդասացութ ի մկներով։ 

սերկաներր Հիւբասիրուեցան մրդեղ1քևներ ով և քաղցրաւենի քով ծածկւած 
սեղանի մր շուրք ուր կը սպասարկէին Հայ տիկիններ ե օրիորդներ։ 

Հայ Արիներու խումբը իր զինւոբական կեցուած՛քով այս անմոռանալի 
Հանդէսին մի քոց քան ապագայ մարտնչող սերունդին դհղեցիկ տեսլականը ցոյց 
տուաւ։ 

3 • C 

( Պ* Ա* ԱՀարռնեան ի բանախօսութիւնր j 

Հայրենակիցներ, 

՛Բանի մր օր առաք Օգոստոսի 10-ին Սէվրի մէք կատարուեց մի պաշ
տօնական ակտ—թրքական դաշնագրի ստորագրութիւնր, որ դարերից յետոյ 
Հ ա յ ո ց աշխարՀի և Հայ ժողովրդի կե ան քում ամենամեծ՛ քաղաքական երե
ւոյթն է Հանդիսանում։ 

Այդ °րր մենք եւս մեր բոլոր մեծ՛ ու փոքր դաշնակիցների Հետ յա֊ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ– 

նուն Հայաստանէ ստորագրեց քէնք այս գա շնա գիրը, որով Հաստատուեցաւ 
էրաւապէս մէացեալ ազատ և ան Լլա էյ Հայաստանէ Ար ան Է g քառասուն երկու 
տարէ առաք 1878 թլէն ազգեր է մէ այլ Համաժողովում, Բեըլինում, առանց 
մեր մասնակցութեան ստորա գրուահ՛ էր մէ այլ մէք ազգային ակտ որ մեզ 
տալէս էր Հանրած՛անօթ և գժ.ււարաՀանգոյց Si յօգուաՆր։ 

42 տարէներէ այգ շրքանր, կարելի £ ասել առանց չափազանցութեան, 
եղաւ Հալ ժողովրդէ կեանքում ամենին ալեծ՛ուփ եւ ամեն էքն փոթորկալիgր։ 
րեղուն ու փարթամ յոյսերր ե ծանր ու դժնդակ լուսախարութիւնները» 
բռնութեան կատաղութէւնր եւ մեր ժողովրդէ անօրինակ մարպիրոսութիւնր, 
ան Հաւասար պայքար ր եւ թշնամիների աւերիչ վայրագութիւնը փոխ առ 
փոէ* յա£ոՐԴ0տք'ս իրար։ Արիւնն սւ մոխիր ր առատ եղան մեր Հայրենիքում, 
մինչեւ որ պատ մութիւն ր իր դատավճիռը արձակեց։ Յաղթողն եղաւ մեր 
արի ու տոկուն ժողովրդէ կուռ Հաւատքը եւ աննկուն կամքը։ 

Այսօր սակայն ոչ տեղն է ոչ էլ ժամանպկը Բէրլէնէ եւ Սէվրէ դաշ՛ 
նագրերէ մէմեանցէց բաժանող շրքանէ մէք անցած դարձածէ վրալ կանգ 
առնել երկարօրէն, գործէչներէ ե գործերէ գնա Հատ ո լեներ ասել, վասն զէ 
այգ անցքերը շատ են մօա եւ ան Հնարէն է առանց սուրժէկդէվէղմէ Ան՛ 
թարկուելու ճշմարտութեան խօսքն ասել։ քՒողունք այդ բոլորը պատմու
թեան։ Մեծ՛ եւ Հէասքանչ փաստն այն է, որ այդ 42 տարէներէ մեր աբէւ– 
նա շաղախ եւ նուէրական պատ մութէւնր Օգոստոս 10-խն (լնքուեց յաղթա
նակով։ Հէմքեր ունէմ քաք անելու որ այղ թւ֊էց մէ օր յետոյ Օգոստոսէ 
Մ ոսկուայում ստորա դր լած է մէ ուրէշ դա շնա գէր— Հայաստանե կառա
վարութեան եւ ռուսական Աովէէթական էշխաննւթէւններու մէեք։ 

Այ ս պէս ով գարերէ ստրկութէւնէց յետոլ, Հայ աղը էր սեփական ճէ– 
գերով, իր անս ա Հման անձնուիրութեամր ե 40 տարիների անրնդՀատ պայ՛ 
քարով մեն մենակ կարողացաւ իր լիակատար ազատագրութիւնը ձեռք բե
րել և ազատ ու անկախ ազգերի շարքն անցնիլ։ 

Այսպէս մեծ յաղթանակի ու ցնծութեան ալս օրերին երախտագէտա՜ 
կան պաշտամունքէ պարտք ունէնք ղէպէ ԲՈԼՈՐ մեր մտքէ և ռազմի վար 
պետներր որոնք այս մեծ օրր դարրնեցին։ էքբ ախ տա դէտական պաշտամունքի 
խօսք ունիմ մեր ադա տա գրութեան առա քէն ռաՀվէրանեբէն, % ալբան դե անին, 
Պեշիքթաշլեա%ինէՀԳամառ-*Բաթիպալին, Ալի շանին, /Սրէմեանէն, Րաֆֆէէն 
Վարժապետեանէն ե բազմաթէւ այլ մեծ ու փոքր յեղափոխական Գրչէ ե Գա
ղափարէ վարպետներէն։ 

Երախ տա գէտ ութէ ւն,դ պաշտամունք ե փառարանութէւն մեր բոլոր 
մարտական կագմակերպութէլններէն, յեղափոխական մեծ՛ վարպետներէն, 
՛Բրէս տափ որ էն, Աէմօնէն, (հոս՛տոմէն, էրեն g բոլոր փառապսակ Հետևորդնե
րով, և Հնչակեան անձն ուա՝g ռա զմէ 1լն երէն, ե Ար մեն ականն եր էն և բոլոր 
նրանց, որոնք մեր Հայրենէ մռայլ ձորերում ընկան մէ օր այս մեծ՛ օրուայ 
յոյսով և էրենց արէւնով Հա f րենէ ազատութեան շքեղ կոթողը բարձրացրին։ 

Արկէւղած՛ պաշտամունք ե նուէրական արցունք բոլոր մեր մարտէրո– 
սացուած տարագիրներին, այն անանուն ու մռայլ կարաւաններին, որոնք 
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ան ա սլա տներ ի մէք մա չուեցին ու չքացան բարբարոսութեան ն գովուած կր՛ 
րունկնեբի տա!լ։ Փառք ու յարգանք մեր Հերոսական բանակին որ Հազար ու 
մի զրկանքներով, մերկ ու բ՛ոկոտն, յ՛աճախ ցրտաՀար, գրեթէ միշտ կիսա» 
կուշտ մի անձնո՚ւիրութեամբ որ օտարների իսկ զարմանքն է շարժում, կա– 
բոզացաւ միշտ բարձր սլաՀել ազատ Հայրենիքի եռագոյն գրօշակր և նրա 
Հովանու տակ Հաղթանակից յաղթանակ՝ մաքրեց մեր երկիրը ե մեր շրքա՛ 
սլատր մեր ոխերիմ թշնամիներից։ 

Թողէք որ իմ շնորՀակալիքն ասեմ իբրև Հայաստանի պատուիրակու
թեան նախագաՀ, և մեր Դաշնակից մեծ՛ պետութ իւններին որոնք այս եր
կարաձիգ բանակցութիւնների ընթացքին Հակառակ մեր թշնամիների բոլոր 
գալագիր մեքեն այ ո ւթի ւնն եր ին 9 մեր գատր իր կուռ ու արդար պա տուան դա
նից վար չառան, երբէք չսակարկեցին մեր թիլր> երբէք չժխտեցին մեր մե
ռելներ ի նուիրական իրաւունքը։ Մեզ չը Հարցրին, քանի՛0 Հոգի էք այսօր 
ձեր Հայրենիքում, այլ միշտ ուզեցին իմանալ միայն, թէ որքա՞ն էխնք մենք 
պատերազմից առաք և նոյն իսկ Համիաեան քարդերից առաք։ օրանք թոյլ չը 
տուին որ թրքական ոճրագործ՛ութիւնը անմարգարնակ գարձնելով Հայաս
տանը՝ կարողանայ վայելել այս չը տեսնուած եղեռնի արդիւնքը։ Հայաստանը 
Հայրերից թափուր ՚ ղաւակներին անցաւ։ 

Ե՛– այժմ սրտի խօսք ունիմ Զեզ» արեւմտաՀայ իմ Հայրենակիցներս, 
սրտի խօսք ո՛չ որսլէս նախագաՀ Հայ պատուիրակութեան, ո1 չ որպէս դի
ւանա գի տա կան գործիչ, այլ որպէս պարզ գրագէտ։ Երեսուն տարի շարու
նակ ձեր տառապանքը, ձեր անօրինակ զուլումը աշխարըի չորս կողմերը 
շեփորեցի, բողոքեցի, ձեր վիշտն ու Հեծեծանքը լացի, բռնութեան դէմ ծա՛ 
պասցայ եւ խո րապէս երախտապարտ եմ ձեո, մ ասն զի այս նուիրական ար՛ 
ցունքով իմ Հոգին ցօղուած՛՝ ազնուացաւ ու բարձրացաւ, ձեր պայքարի, ձեր 
րմբո ստութեան շունչը իմ էութիւնը երեսուն տարի փոթորկեց, դուք ձեր 
անօրինակ նարատակութեամր արդարութեան ախոյեան դարձրիք ինձ, եւ 
ձեր այսօրւայ շքեղ յաղթանակեն մասնակից արիք։ 

Երախտապարտ եմ ձեզ երե սուն տարիների իմ արցունքի ու տան
քան քի, իմ ցաւերի ու ցասումի, իմ յոյսերի ու յոյզերի և այսօրւայ գերա
գոյն եր f անկութեան Համար։ 

Ես մենակ չ՛եղայ. Համայն արեւելաՀայ մտաւորականութիւնը, երկ՛ 
նող միտքն ու Հարւածող բազուկը, բոլորն յքնչ ազնիւ էր ու Հզօր, միշտ 
ձեզ Հետ եղաւ մեծ գաղափարի ճամբին, եւ սա Հման ի այս ու Ա՛յն կողմի 
խորՀոզներն ու մարտիկները իրենց գաղափարի ճամբին միշտ իրենց աչ
քերը նոյն Հայրենիքի պատկերի վրայ փակեցին։ Այսպէսով յուսացող ու 
պայքարող ազգի մի աՀա մուռ ճիգերը պատրաստեցին Օգոստոս 10ի փառա
ւոր օրը, երբ այլ եւս պատմութիւնը մեր առքեւը կանգնեց ասելու* 

« Ղ՛ու ո վ ազգ տառապանքի, ազգ արիասիրտ ու բազմաչարչար նա՛ 
Հատակների, քո թափած՛ արիւնն ամենէն առատ, ամեն էն ազնիւն եղաւ, քօ 
պայքարը ամենէն կուռ ու ամենին դժւարին, գուն արժանի ես այսուՀետեւ 
ազատ ազգերու շարքին մէք բազմելու։ <ւի*նչ շաՀեցանք Բերլինի վեՀաժո՛ 
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զովքէն» գրում էր Սեր բազմավաստակ Հայրենա՛նուէր ծերունին քքինաս ք£է– 
բազ։ էքւ պատասխանում էր, G է՛րգ* յօդուաՆր, որ Էյրիմեան Հայրիկ իր Հան
ճարեղ Հիւմորով Համեմատում Էր թդթէ ԴԴաԼՈԷ1 միքազգային կաթսայից 
Հերիսա վերցնելուն։ Այսօր՝ քառասուն երկու տարի յետոյ կարող ենք վե
րստին նոյն Հարցր գնել* 

«է՚՚՚նչ ղաՀեցանք Պարիզի Համաժողովէն։ Բայց պատասխանը նոյնը 
չէ, եւ կարող ենք Հպարտութեամբ ասել, a Մենք ղաՀեցանք մեր Հայրենի 
Հողը, Հայաստանը, Տ> որովՀետեւ, 42 տարիների ընթացքին մենք գառն փոր
ձով սովորեցինք թղթէ ԳՂա1Ա երկաթի փոխել և միջազգային Հերիսային 
կաթսայի մէք Համարձակօրէն մխել վճռական՝մետաղը։ Փա՜ռք Հազար փա՜ռք 

մեր գաղափարակա՛ններին, մեր մարտիկներին որ այս գեր ա զանց օր էն փրր– 
կարար իմաստութիւնր ուսու ցին մեզ։ 

Ասացի* Պարիզի խաղաղութեան Համաժողովից մենք շա Հեց ինք Հա
յաստանը։ ԱՀ, ես գիտեմ գժգոՀներ ունինք, յուսախաբ գէմքեր, տրտուն f, 
թէ գաւառներ կան զուտ Հայաբնակ, Հայրենի բնաշխարՀի մասեր, որոնք մե
զանից շորթւում են։ Գիտեմ այգ, Հայրենակիցներ, Հասկանում եմ այգ տըր– 
տ ունքն ու դժկամակութիւնը, բայց կ՚ուզէի որ քղացումէ վրայ գեր իշխէր 
քննադատական սառն միտքը ե պատմութեան ցաւերն ու փորձերը։ {£ը մոռ
նանք, որ տակաւին պատերազմից ան միքա պէս առաք մեր երազը թրքաՀայ 
գաւառն երի ազատագրուեն էր միայն, իսկ այսօր Միացեալ Հայաստա՛նն ու
նինք։ ԷԼ յետոյ՝ ո՞րն է այն ազատագրուող ազգը անցեալում, որ մի թռիչքով 
իր ազգային իտէալի ամբողջութիւնն է իրագործում։ Պետութիւն, աղատ 
ազգ դառնալու, Հողի մեծութիւնն ու փրկութիւնը չէ, որ պիտի զբա
ղեցնէ վարիչներին, այլ այն Հիմքեր ր որոնց վրայ Հաստատուելու էնոր պետու
թիւն ր։ Արդ, այդ կենսական Հիմունքներից առա f ինը ՝ Միացեալ Հայ ա ս տանԼք՛^ 
այսօր իրագործ՛ուած՛ է* երկրորդը՝ ելք դէպի ծ՛ովը կասկած՛ից դուրս է, վԽսֆ^թ։ 
մի վայրկեան իսկ չեմ վարանած յուսալ, որ Վիլսոնի խոՀականութէւնր մաղ 
ղէպի սեւ ծ՛ով կը Հանի լայնօրէ^ն։ 

Հայրենակիցներ, մեր ցեղի պայքարը, մարտիրոսութիւնը, եւ դիւանա, 
գիտութիւնը տուին մեզ այգ, ինչ այսօրւայ պայմաններում 
Հն ա ր ա ւ ո ր Էր* իմաստուն լինենք, գոՀանանք եւ գործ՛ի կենանք։ 

ԱյսուՀետեւ ազգր իր բաղդի տէրն է 4Ւ^ՒարՒ գործ կատարելու։ 
Հայրենինք ունենք ազատ ու անկախ* բայց թշնամին մեզ այն իսպառ աւե
րակ ձգեց։ ՄիաՀամուո քանքերով, կուո կամքով, աննկուն Հաւատով րս– 
տ եղծ ագո բծ՛ական աշխատանքի կանգնենք։ Մ ասնաւո րապէս արտասաՀման– 
եան Հայ ութի ւնը գերագոյն պարտ ունի շարժւել եւ առա ւ՚ևետսել։ Մեղք է 
այն եռանդն ու ժաման ակր որ մեր խո Հուն ու մարտնչող երիտասարդու
թիւնը վատնում է ա ր տա ս աՀ մանեան թերթերի, բան ա կռի ւներ ի, կուսակցա
կան Հակամարտութեան յաճախ վատ, գրեթէ ա զղա վնաս վէճերի մէք։ 

Ժամանակն է այլեւս, բոլոր ձեռն երեց ութ իւններին, մտածուններին, 
գրիչներին, բազուկներին, խելքերին, ընդարձակ ասպարէզ է բացւած Հայ
րենի աշխարՀում։ 

ԳԷ՚Հ, ամենքի և ամեն ինչ Հայրենիքում եւ Հայրենիքի Համար։ 

Ծս/նօԹ՛.— տեղի ա1ւձկու.Թ-եսւն ս|սւտ՜Տաո_աւ. Դ|. Նու.սյարի ճւսո-բ պիտի տա՛նք յ ա ջ որ դ ո վ ։ 
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ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆ-Բ ՀԱՑ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՄԷՋ 

( ԴԱՇՆԱԳՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ.) 

* 

0 գոս gn nu jo ի կիւրակէ առաւօա Հայ եկեղեցին լեց ո A էր Հոծ բազմու

թեամբ մ՛ր։ Ղ՛ասին մէ%_ իրենց մասնաւոր աեղերր գրաւած էին ՊՊ. Ա% ԱՀարռն

եան $ ^օրավար Կօրկանեան, Պօ գոս Նուսլար և պաաուիրակութեան ան գա 1ա երր։ 

Պաաարադի միջոցին Փարիզի մէ£ նոր կա դմա ահ Հայ Արիներր դասր 

բերին Հայկական դրօշակը և ՚ոիպարեան XF. Վրդ՛ պաաշաճ քարոզէ մր $ վեր£ 

կա ա արեց գոՀաբանական աղօթքներ Հ այ աս ա ան ի Հանրա պեաութեան ու. Հայ 
բանակին Համար։ -

Պաաարադէն Վերք ՀոգեՀ անզսաեան սլա շա օն կաաարուեցաւ բոլոր նա 

նաՀաաակներու. յ ի շաա ակին Համարէ Իսկ « աէր ողորմեա » ի աաեն աղօթքներ 

եղան Յոյն մեծ ագգի վարէապեա և Հայկական ղաաի մեծ բարեկամ Պ* Վէսէ՛ 
զէլոսի ա սլաքին ման Համար։ 

՝ Պ. ՀՐ ԱՋ ԵՐՈԻԱՆԳԻ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ 

Երեքշաբթի օր սօսիէթէ ար ժէօկրաֆիի սրա Հին մէք խօսեցաւ վերա

կա գմե ալ Հնէակեան գործիչ Պ՛ Հ ր ա լ Երուանգ։ 

Պ* ՀբաՀ_ Երուանգ իր Փար ի գա Հայ ունկնղիրներուն յ ա յ էոնաբերուեցաւ 
իբր կուռ, քո րամաբանական ե շաա լաւ խօսող մր։ 

Նա իւ ե աոա£_ խօսեց աւ Հոգեկան Հաղորգա կցութեան վրայ որ գոյութիւն 

ունի գա գութն եր ո ւ մէՀյ Յեաոյ ան գրա գառն ալով Հայ ասա ան ի անկախութեան 

վրայ, ըսաւ թէ անիկա այլեւս կր ղադրի յեղափոխական գա ս ա կա ր գեր ու սեւի -

Հա կան ութի ւնր ԸԷ1էաէէ» ե կր դառնայ ժողովուրդը շա Հա գրգռող Հասարակաց 

ազգային մեծ իաէալր։ 

հ՛ի՛լի՚կի՚ոյ ե Հայ աս m ան ի անբաժանելի մա սերուն անդրադառնալով, ըսաւ* 

«վերջին խրամի սկզբունքը չսլաՀեցին մեր պա աո լիրա կութի ւեներր, ինչպէս որ 

կ՚ընեն մեր կռուողները Ղ,արա պաղէն մինչեւ Աման ո ԱՀ » 

Պ* Հր ՛սէ Երուանգ վեր հացուց իր ճառը ծանրանալով անկախութեան 
ճշգրիա ըմբռնումին, քաղաքացիներու պար ա ա կան ութ ե ան. ե անկախութիւնը 
սորվելու անՀրաժեշաութեան վրայ։ 

ՊՕԼՇԵՒԻ-ԲՆԵՐՈՒ Եհ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻՋԵԻ ԽԱՂԱ՚ԼՈԻԹԻԻՆԸ ԿՆՔՈՒԱԾ 
((թ՛ան)) ի Լօնաօնի թղթակիցը կը գրէ*— 

Պոլշէվի§ԼԱեբը կը բա դմա պա ա կեն այն Հեոագրա լուրեր ր որոնցմով Յու՛ 

ց ընել կ՛ուզեն թէ աո զոր ուա հ են խաղաղասիրական նպա ա ակն երով։ 

Հէլսինկֆօրէն Մանչէսթըր Կ արա իրն ի կ՝ իմացնեն որ ա օր բա թի մէ2_ 
օգոսաոս 4ծ ին զինադադարը կնքուած է Ռուսիոյ ե Ֆինլանաիոյ մէ%_։ 

Մ ou կուայէն ար ուա հ ուրիշ Հեռագրալուրով մը որ երէկ կարդացուեցաւ 
Լօնաօնի աշխաաաւորական միութեան նիսաին Ժ՝Է2_, Սօվիէթը կ՝իմացնէ որ 
օգոսաոս / / ին խաղաղութիւնը կնքուած է Ռուսիոյ ե Հայ ասա անի Հանրապե
տութեան միք եւ։ 

սիՒայմզ)) ի մէք կը կար՜դանք թէ Սօվիէթները յայտարարած են որ 

կանգեղս ւրի ե ՛Լա ր ա պա ղի գրաւումը ժամանակաւոր է ե նպաաակ ունի արիւ՛ 

նաՀեղութիւնները դաղրեցնելու, մինչեւ ս ա Հ մանն եր ո ւ վերջնական կարգագրումը։ 
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M* ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ MhWm, ԼՈՒՐԵՐ 
ՑԱՒԱԼԻ ՄԱՃԱՓՈՐՏ ՄԸ 

Յոյն վարչապետ՝ Պ. Վէսիդէլօս թուրք դաշնագրի ստորագրութենէն 

երեք օր վերԼ Աթէնք մեկնած միջոցին կայարանին մէչ\ մաՀաիորձի ենթարկր– 

լեցաւ, Աբօսթօլ 0 էրմէփիս ե ՚Բիրեաքիս անուն յոյն նախկին բէժ ի մի երկու 

սպաներու կողմէ։ 

Փ ԶէնքԱ շր^ապատող բարեկամներու սապէս պաաասխանահ է վիրաւոր 
վար չա պե ա ր, 

—Թշնամիներս շաա օւշ Հասան, արդէն իմ գործս աւարտեցի » . . Հայրե

նիքս այլեւս զօրաւոր է եւ կրնայ շարունակել իր ճանապարՀր , , ինչ Հոգ 

ասկէ վեր Լ անօգուա սադրանքները անոնց, որ կուզ էին զայն կ՛որուստի առաջ

նորդել • . ւ 

Վարչապեաին վէրքեր ր թեթեւ են, և ամէն քոյս կր ներշնչեն արագ 

ապաքինումի։ Իր գործը չ՛աւարաեցաւ, Հայրենիքը, նաև մենք գեռ պէաք ունինք 

իր կորովին և պա լ հառաա եսութեան։ 

((Վերածնունդ)) թարգման կանգնելով իր ՓարիզաՀայ Հայրենակիցներուն 

իր ս ր ա ա գին ցաւակցութ իւնները կը յայտնէ այս վաա արարքին ղէԱ, և արագ, 

ապաքինում կը մաղթէ մեծ Հ ա ւ ր են աս էր ին ։ 

Փարիզի Յունաց մա աո լռին Ժ՝Է2_ դո Հ ա բան ա կան աղօթք կա ա ար ուա հ 

է Պ* Վէնէղէլօսի մաՀափորձէն անվաանդ ազատումին եւ առողջութեան Համար։ 

Հա քոց կողմէ ներկայ գանուած են ՊՊ, Պօ՚ղոս Նո՚ւսլար՝, ԱՀարռնեան. Տքթ* 

Նէվրուղ և սիրալիր ընդունելութեան արժանացան ենՏ 

ՍԱՒԱՌՆԱԿԻ ԱՌԱՋԻՆ ԶՈԼԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Սհ$ 
Յուլիս 24 ին կարս ի կողմերը սաւառնակի փորձեր կա ա արած պաՀուն 

ինկած ՛և մեռած է ենթասպայ ՄիՀրան Խայեան։ 

ՀԵՐՔՈՒՄ ՄԸ 

Փար ի ղի մեր պաշտօնակիցներէն մէկուն շաա մր ս ուա և սխալ աեղե– 

կութիւններու կարգին — ինչպէս այնքան Լաիրշօրէն մէՀ_աեղ նեաուահ ((բաղ՛՛ 

նիքի)) առասպելը–֊ ի Հեճուկս իրենց գրահին իրագեկ աղբիւրէ կր տեղեկանանք 

որ Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացուցիչ Պ՚ Ս*ասեՀեան խան աքս 

կիրակի մեկն ահ է իր պաշտօնատեղին։ 

Պ* Ս ասեՀեան խան կարող և ա ս պա ր էդին Համար պատրաստուած անձ

նաւորութիւն մ* է։ Մինչեւ Հիմա անձնուէր կերպով ծառայած է մեր ղատին 

առանց % ոեւէ նիւթական ակնկալութեան։ 

Յաջողութիւն կը մթղթենք իր նոր ասպարէզին մ՚է^* 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՒէՐԸ ԳՆԴ- 1ԱՍՔԷԼԻ 

Հայաստա՛նի կառավարութիւնը յանձ՛նարարեր է Թիֆէէ°ի էր ներկայա
ցուցիչին, գեզ* ՀասքէլՒ ^"՚-էր^Լ կառավարական մասնաւոր ուղերձի՛ն Հետ 
Հայկ. Հի՛ն մակագրութեամբ սուր մրէ Բայց զանազա՛ն դժուարութիւններու 
պատճառով կարռ[Է }ր/յա1ով սուրը պատրաստել գնդապետը մե!լնած ատե՛ն, 
մասնաւոր պատուիրակութեամբ պիտի ղրկուի իրե՛ն։ 
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Վ ե Ր Ա Ն Ո հ Ն Դ Ծ ՑՅՅ 

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԿԵԴՐ. Ի Շ Ւ՛ ՍՆՈՒԹԵԱՆ ԴԻՐՔԸ 

Վ.ԻՃԵԼԻ ՀՈ՛ԼԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(լՅառաիի Յուլիս Î3ի թիլի՛ն մէֆ 
կը զարգանք, 

Հայաստանի պատուիրակութեան 
՛նախագաՀ Պ* Հյանթ Մոսկուայէն 
Յուլիս ւ թուականով Հետեւեալը կը 
Հեռա գրէ Հայկ, կառավարութեա՛ն « — 
Առա ֆի՛ն աեսա կցութենէն յայտնի ե՛
ղաւ ոռ միակ դժուարութիւնը Ատըր– 
պէճանի սա Հմանն եր ո ւն խնդիրն է, 
որովՀետև ՊաքուՀն ամէքն կերպով 
կ՚աշխատի՛ն խանգարել պայմանա
գրութեան զն քո ւ մը։ 

Սօվիէթական կառավարութիւննը 
կ1 ընղուն ի մեր պա Հանիներուն ար՜ 

• դարութիւնր և չուզեր գոՀացումտալ 
սօվիէթական Ատրպէճանի և * ա յ "լ°1~ 
շեւիքներու բոլոր բաղձա՛նքներուն, 
սակայ՛ն ա յ դ վերֆիններու՛ յամառ 
պնդոէս,սներուն ու յերիւրածոյ տեղե
կութեանց Հետևա՛նքով, պայ մանա– 
գըրութեան կնքումը կը դանդաղի ։ 
Սօվիէթական Ատրպէճանի կառավա– 
րէշհերր կ՛ուզե՛ն օգտուիլ ռուս Հեղի֊ 
սա 

և ռուս զօրքերու ՛ներ. 
կայութենէն ՝ իրագործ՜ելու Համար 
էքուսավաթական ծ՜րագիրր, ա յ ն է 
գրաւել Ղ, ար աբաղն ու. ՀՀանդեղուրր 
և անվիճելի Հայկ. Հողերը, այսպէսով 
ամրապնդելու Համար իրոնց դէրքր 
թուրք ա զգաբն ակչութեան մէֆ։ 

Ռուսաստան կ՛ուզէ իրաւարարի 
գեր ստանձնել Հայ ՛թաթարական վէճր 
լուծելու Համար։ Մոսկուայի կառա՛ 
վարութիւնր քՒրքա Հայաստանի խընդ– 
րին ս**էֆ պատրաստ է միջ՛նորդի դեր 
կատարել Հայաստանի ու Ս՛ ուսթա փա 
f էմալի միչև։ 

ՂՆԴ. ՀԱՍՔէԼ ԿԸ ՄԵԿՆԻ 

Գնդապետ Հասքէլ կովկասէն Ամե
րիկա մեկնելու պատրաստուած՛ ըլ
լալով, \}րեան U Հա՛նդիպած՛ է։ իրեն 

ի պատիւ Հացկերոյթ մը տրուած՛ է, 
որու՛ն մասնակցած ե՛ն ամ բո ղի ՛նախա
րարական կազմը և բարձրաստիճան 
զին ւորակա՛ններ։ Ա յս առթիւ գոգ* 

՚ Հասքէլ ճառ մր խօսած՛ է գծ՛ելով իր 
գործունէութիւնր Հայաստանի Հա
մար առՀասարակ։ իրեն փոխանորդ 
կարգուած՛ է Պ* Եարրօ։ 
՚ԼԱՐԱԲԱ՚ՆԻ ԳԱՂ-ՈՒյք– 

Սիւնեաց ա շխարՀէն կտրուած՛, 
տու՛ն ու տեղէն զրկուած եւ Երեւանի 
մէֆ բնակող ղան դեդուրցիները, վա
րան դա g ին եր ր, դիղակցիներր, էսա չեն֊ 
ցիները, ֆրաբերդցիները և ուրիշներ 
որոշած՛ ե՛ն Հայաստանի մայր Հողի 
վրայ Հիւքնել ((՛Լար արա ղի գաղութ» 
անունով աւան մը։ Ընտրուած է յանձ– 
նաժողով մը որ պիտի բանակցի կա
ռավարութեան Հետ ձեռք բերելու 
յարմար Հողամաս։ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՈՒ՚ԱՈ-ՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՅԼԱՏՐՈՒԱԾ 
Վ-ՐՍՍՏԱՆԻ Մե-Ջ 

վրացական տեղեկատու պիւրօն 
կը յայտնէ թէ* Հ֊Լրաստանի կառավա
րութիւնը թոյլատրած՛ է բանալ ստո
րագրութիւն անկախ Հայաստանի Հա
մար՝ Վրաս տանի Հանրապետութեան 
սաՀմաններուն մ էի։ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՋԷ-ՔԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱՑԱԾ 

Հայաստանի մէֆ Հայկական չէքե– 
րու գինը վ°րֆին շաբաթուան ընթաց
քին զգալիօրէն բարձրացած՛ է* այս
պէս մէկ Հազարնոց անդրկովկասեան 
պօնը որ կ՚արժէր 7000 րուպլի, այժմ 
կ՛արժէ 4,300 րուպլի, էսկ վրացա
կանը 3,800։ 
Է֊ՐՋՐՈՒՄԻ ԿՈՂ.ՄԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻՆ 

p. Դրան շրջանակներ ո լ մէֆ կըս՛ 
ուի թէ Մուսթաֆա ՚յ^էմալ Հրամայած 
է Գարապէքիր փաշայի անմիֆապէս 
նորոգել էնկիւրի-էբզրում խճուղին և 
պէտք եղած զինւորները Հայթայթել, 
էրղրումէն Հայկ» սա Հման ա գլուխը 
երկարող ճամբաները նորոգելու Հա
մար ։ 

Fonds A.R.A.M



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐ 
էրեւան, 13 Յուլէս.— Ղամարլուի 

զօրամասը կուով գրաւեց վՎոլիչա 
ՎորոտաՖ դէրքերր ե Օարուրէ գաւա
ռի տասը թաթարական գէլղերը։ Հա
կառակորդը սարսափահար կը փախ– 
չի Հարաւ Աախէջեւանէ ուդղութեամր։ 

Յուլիս 14էն Գարալադեազի զօրա
մասը գրաւեց {£եւա, Արմիկ և Ախես 
գիւղերր։ 

(քիւս ճակատներուն վրայ փոփո
խութիւն չկայ։ 

— Պէքփ֊-կ Վէտին գրաւելէ՛ն յետոյ 
մեր երկաթուղային վարչութիւնը 
ձեռնարկեց Տէուլֆայի գծ՛ի վրայ fԼա
ւէ ար լու Արարատ երկաթուղագծի վե
րա՛ն որո գութի ւնր։ թ՛աթարները Հա
ւաքեր տարեր էին երկաթուղայի՛ն գի
ծ՜ը իրենց գիւղերը։ Վերա շի՛նութեան 
աշխատանք՛ները կր կատարուի՛ն շատ 
եռանդուն։ Յոյս կայ, որ այս օրերս կր 
վերսկսին այդ գէօ՚ր բանեցնել մինչեւ 
Վոլչա Վորոտա։ 

--— Մեր քաջարի ղօրքերը յառա£ 
խաղալով գրաւեր են արդ/Հն Զրնֆրր՛ 
լուն, ՇաՀարլոլ, էյադլու Ա fjագարակ 
՝ գիլղռրր։ Աոաֆխ աղացումը կը շարու– 
նա կուր ^Դայլի ԴրունքՖը գրաւելու 
Համար։ 

— Յուլիս է4ին ժամը 11,40ին, 
Ղամարլուի ուդղութեամր մեր պան
ծ՜ալի զօրքերը ուժեղ կռիւէ մը յետոյ 
գրաւեցին (լԴայլի Դրունք»ը։ յարուրի 
գաւառէ թրքական 10 գիւղերուն բր– 
նակչութիւնը խուճապի մատնուած 
կը փախչի դէպի Հարաւ, %ախի£եանի 
կողմը։ Ունեցանք 4 զինուոր վիրաւոր։ 
3 ուլի ո 14ին Դա րա լա դե ազի ուդղու
թեամր դրա ւեր են նաեւ Արմիկ եւ 
Արխիկ ԳՐ'-ԴռՐԸ: Միւս ճակատներուն 
վրայ փոփոխութիւն չկայ։ 
ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԻՆ ՃԱՄԱՐ 

Հայկական Հանրապետութեան 
Փոխառութեան կեդրոնական Հ՜Յանձ– 
նաժողով մը կաղմուած է Փարիզի ժէֆ 
Comité Central d'Emprunt: Paris անու
նով, որուն կ՚անդամակցին. 

Պ՛ Պ* ft- էնֆիէյճեան, առժամեայ 
նախագաՀ, //»• Արրերեան առժմ. քար
տուղար, Ա՝. Տէրպէաէրեան առժամ* 

Հաշուակալ։ Անդամք, Դ. Հյորաաուկ– 
եան, Տքթ» Յք՚Նէվրուզ, Ե– Մայիլեան, 
Ռ* Պէրպէրեան, Տիգրան խան ՚Իէլէկ– 
եան, Պօղոս էսմէբեան, Արմ. Համ– 
բարձումեան, []՝* Մէզպուրեան, Լեռն 
կիւմիւշկերտան, ffովսէս սերսէսեան, 
%. Դարակիւլեան, Դոնչէկիւլ։ 

• ՀԱՅԿ» 2Է-ՔԵՐԸ 

Վերֆխն օրերս Հայաստանի չէքե– 
րուն արժէքը բարձրացած՛ է և շատեր 
գնելու Համար կր փնտռեն ու չեն յա– 
շողիր։ Թէֆլէզր մէֆ մեծ՛ Հետաքըր– 
քրութիւն կայ դէպէ Հայկական չէքե– 
ըը։ Անոնք Հրապարակէ վրայ քրչ են, 
էսկ պաՀանֆր շատ մեծ՛ էէ կան մար
դիկ» որոնք կ՛ուզեն մէկ քանի միլիոնի 
չէք գնել։ Ձէքերու դրեր զգալի կեր
պով բարձրացաւ և դեռ շատ աւելի 
բարձրանալու յոյս կայ ։ , 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐԵՒԱՆԻ Մե֊Ջ 

Հայաստանի վարկային կօօսլեբա
ցի ան եր ո ւ մէութէւնը, էնչպէս յայտ– 
ներ է վարչութեան նախագաՀ Պ* Ա* 
Տէր Մինասեանը, Անկախութեան փո
խառութեան արձանագրուած է մէկ 
միլիոն ռուպլիի արժղղութեամբ։ Ւսկ 
Երեւանէ վարկի ընկերութիւնը 100 
Հազար րուպլիի արժէքով։ 

Ասոնք փոխառութեան անդրանիկ 
ստորադբուողներն են։ 

Հ* Հ» կարմիր Juաչի ընկերութեան 
գլխաւոր վարչութիւնը որոշեց էր բո
լոր անձեռնմխելի գումարները վերա՛ 
ծել փոխառութեան պարտաթուղթե
րու ե այսպէս ցոյց տալ բարոյական 
աջակցութիւն, Հրաւիրելով իր բոլոր 
ճիւղերր որ նոյն օրինակին Հետեւին, 
որովՀետեւ անկախութեան փոխ ա ռու
թի ւնր բացառիկ երեւոյթ է եւ եզակի 
շաՀեր կր խո սա ան այ Հայաստանի 
մէջ և դուրսր բոլոր բաժնետէրերուն։ 
է լ ասիկա խրախուսիչ կրնայ Րէէալ 
միւս բոլոր բարեգործական ընկեըու– 
թիւններուն որ իրենց անձեռնմխելի, 
գումարները վերած՛ես անկախութեան 
փոխառութեան արժեթուղթերու։ 

Տ ն օ ր է ն ֊ - խ ս ՞ բ սյ գ ի ո ՛ ՏՕՔԹ. Լ. 1ԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ազգային t գրական, քաղաքական եւ 

Հասար ակագիաա կան։ 

%4 րդ աարի 

Բաժնեգինն Է 5 աօլար 

Հասցէն՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mass. 

ԲԱՐԻԶԱՀԱՅ ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹ 
Ա* աարի 

Բաժնեգի՛ն՛ն Է՝ ա արեկան 15 ֆր. 

Հասցէ.— 16, Bld. St. Denis 
PARIS 

ձ ա ս տ ս ւ 
ՊՈԻԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

Բ* աարի 

Բաժնեգին ա արեկան 50 ֆրանք 

Հասցէ*— Rue Br. Miladsnové 21 
SOFIA 

ՅՈԻՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րդ աարի 

Կր Հրատարակուի շար աթր 3 անգամ 

Բաժնեգինն է ա արեկան 30 .ֆր՛ 

Հասցէ– B. P. 868 Le CAIRE 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժանորդագրուիք իւն 80. ֆրանք 

Հասցէ%.— Rue Divan Yolou 

ADANA, (CIUCIE) 

mwmn 
Պ/ԱՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 րդ աարի \ 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէ՛ն.— 37, Rue Cabristao 

PERA. Cons)ple 

ա ՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
1 Հ/ րգ աարի 

Բաժնեգինն Է 3,30 տօ չար 

Հասցէ՛ն.– P. 0. BOX 865 
FRESNO, California 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Տնօրէն-խմրագիր Փօրթուգալեան 

35 րգ աարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր. 

Հասցէ. Journal Arménia, MARSEILLE Fonds A.R.A.M



qui vient à Paris 

d o i t s ' h a b i l l e r c o m m e u n e P a r i s i e n n e 

P o u r c e l a i l f a u t s ' a d r e s s e r à 

J e a n R E G N I E R 
3 3 8 , R u e S a i n t - H o n o r é , 3 3 8 

avec des prix modérés, elle sait habiller avec élégance 

DéveloppementdeiaPoitrine 
RAFFERMISSEMENT des S E I N S 

Traitement 
du 

D'NOTY 
absolument 
inoffensif 

D'NOTY 
11, Bout* 

de 
Strasbourg 

PARIS 

Résultats 

en 

20 Jours 

Traitement 
interne ; 
PILULES 

i l fr. 
Traitement 
externe 

BAUMB 
6 . 6 0 

Trt\H❁ment complet : 
P I LULE S et 2 B AUME S : 20 fr. franco. 

Brochure n» envoyée gratuitement. 

MADAME, MONSIEUR, 

Si vous avez un Mari, des'Enfants, des êtres 
qui vous sont chers, lisez ceci : 

Les causes des maladies qui ruinent la santé de rhuma^ 
nité peuvent se résumer à deux : 

1° Les mauvaises digestions ; 
2 ° Les intoxications et empoisonnements. 
T » u t dans la vie dépend de l'estomac ; depuis la plus 

tendre enfance j u s q u ' à la vieillesse, c'est à cet organe 
que nous devons donner tous nos soins. Ce sont les 
mauvaises digestions qui, petit à petit, amènent l 'anémie, 
le vertige, la dyspepsie, la dilatation, les crampes d'es
tomac, les aigreurs, les insomnies et enfin tout le cortège 
épouvantable de douleurs dues aux intoxications provo
quées par des aliments mal d igéré s et qui, par suite, font 
que l'homme ne meurt pas mais se tue. Depuis de lon
gues années , un produit admirable a été créé , le CAMOT-
SEL, fruit de longues recherches faites pas d'illustres 
savants qui ont su extraire du gros cresson les principes 
fondamentaux et actifs qui, depuis la plus haute antiquité, 
ont fait de cette plante une panacée. Une cuillerée à ca fé 
de C À M O T - S E L représente un plat de gros cresson, et 
les effets sont tels que, dès la première absorption, les 
douleurs de l'estomac disparaissent, même dans les cas 
les plus anciens et lorsque aucun remède n'avait encore 
pu agir. Au bout du premier flacon, le malade pressent 
la guér i son , et c'est avec une certitude absolue qu'il re
commande le CAMOT-SEL à tous ceux qui, comme lui, 
ont gravi le calvaire des maladies d'estomac. Le CAMOT-
SEL est, en outre, un désintoxicant extraordinaire. Tous 
ceux qui fument, intoxiqués par le tabac, tous ceux qui 
boivent, intoxiqués par l'alcool, ont dans le CAMOT-SEL 
le remède souverain qui leur rendra la santé et le bonheur 
de vivre. 

Le flacon, 12 francs, Pharmacie Normale, 19, rue 
Drouot, et dans toutes bonnes pharmacies. 

P H O T O G R Â P M E J D ' A R T . 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Կ՚ԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ s BOULEVARD MONTMARTRE ^ PARIS. 
• A S C E N S E U R 
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Կ Ա Ր եԻՈՐ 
«Վեր ածն ունդ» ի խմբագրատունը աւելի ընդարձակուած– կ ել փոխա

դրուած՛, Հ ա յ Առեւտրակա՛ն Հաստատութեա՛ն շէ՚նքխն մէֆ։ 

17 Rue de l'Echiquier Paris. . 
]0 մրա գրութեա՛ն վերաբերեալ ո և է դիմում ե թղթակցութիւն սլէտք է 

միմիայն ուղղուի՛ն Տ՛նօրէ՛նի անունի՛ն վերոյիշեալ Հասցէով։ իսկ թերթիս 
Տ՛նօրէ՛նի՛ն ա՛նձ՛նակա՛ն և յա՚նճՂւ արարեալ ՚նամակ՚ևերր ու ղրաՅները ըստ 
առաջ՛նոյն կը ղրկուի՛ն ՛նախկի՛ն հասցէի՛ն. 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 Paris. 

Արտասահմանի թերթերէ՚ն կը իւԱդրուի ՛նկատի առնել Հասցէի այս 
փոփոխութիւնը։ 

ՆԱՅԵՑԷ֊Բ ԱՅՍ ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ 

Ամէ՛ն տեսակ կաՀ-կարասի՚ներ շի՛նել և ՛նոր ո գել տալու Համար 

օտարի՛ն դիմելէ աոա£ խորՀրղակցեցէք 

՚ Պ* ԱՐՇԱԿՕՈԻԼԽԱ^ՕՖԻ ՀԵՏ 
T A P I S S I E R 

18, Rue Moreau. PARIS \2e 

ՓՈՒԹԿՈՏ ԳՈՐԾՈՒՆ է Ո Ւ Թ Ի ՒՆ 

ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱ-ԲՈՒՐ ԱԵԽԱՏԱՆԲ 

ՉԱՓԱՒՈՐ ԳԻՆ 
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S I - V S E E E O - E A 

E l y s i u m A r t G a l l e r v 

C O D E S A B C gf* 

Բարձրագոյն արժէքով կր գ՛նէ առաջ՛նակարգ բ՛նութիւն՛ներ ( A n t i q u i t é s ) , 

գորգեզէ՚ն (Tapis et Tapisseries), կերպաս (Etoffes anc), խեցեղէ՛ն (Faïences et 

Porcelaines), գրչագիր f Manuscrits), մանրանկար f Miniatures), պատկեր ( Tab

leaux) և ամէն գարու գեղարուեստ ակա՛ն առարկայներ (Objets d'Art)* 

Ամէն լեզուով թղթակցութիւն ե. վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ– 

զուին առ գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat, 23 rue Baudin, 
PARIS IX ) / 

ՅԱՅՏՆԻ Դ Ե Ր Զ Ա Կ M 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԶԵՒԱԳԻ ՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ Եհ Մ կ Տ Ա Յ Լ Ո Վ 

Պատրաստ է գոյացնել իրեն դիմող այր ե կին յաճախորդները 

Ունի Անգլիական ե Ֆրանսական ընտիր կերպասներու ճոխ մթերք մը 

Դիմեցէք և փորձեցէք անգամ մը 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf (Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf 

ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵՒ ՀԷՅ 

ՎկաէուաՆ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Տ Ա Կ Ն Ե Ո 

Robes» Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

38 Rue de Clérv PARIS 
Fonds A.R.A.M



Directeur-Fondateur : 

LÉON H A M P A R T Z O U M I A N , 17, Rue de l'Echiquier. — P A R I S (X e ) 
T é l é p h o n e : L O U V R E 18-23 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՍ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ա զղայ ի՚ե » գրականէ Քա Ղա՝Ք ական Էէ 

Հասար ա կագիաանա՛ն* 

24 րգ աարի 

Բաժնեգինն է 5 աօլար 

Հասցէ՜ն՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mass. 

ԲԱՐԻԶԱՀԱՅ ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹ 
Ափ աարի 

Բաժնեգինն/Է՝ ա արեկան 45 ֆր. 

Հասցէ.– 10, Bld. St. Denis 
PARIS 

1B3U.USEII 
ՊՈՒԼԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

/'. տարի 

Բաժնեգի՛ն տարեկա՛ն 50 ֆրանք 

Հասցէ.— Rue Br. Miladsnové 21 
SOFIA 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
հաժանորգագրույթիւս 80 ֆրանք 

Հասցէն.— Rue Divan Yolou 

ADANA, (CILICIE) 

ձաաա% 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 րդ աարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն— 37. Rue Cabristan 

PERA. Console 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
42 րգ աարի 

Բա ժնեգինն է 3, 30 ա օլ ար 

Հասցէ՛ն P. 0. BOX 86$ 
FRESNCv California 

ՅՈԻՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րգ աարի 

Կը Հրատարակուի շարաթր 3 անդատք 

Բաժնեգինն է ա արեկան 30 ֆր* 

Հասցէ– B. Ր. 868 Le CAIRE 

ԵԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Տնօրէն-խէքբագիր Փօրթուգալեան 

00 րգ աարի 

Տարեկան բաժնեգինն Է 30 ֆր. 

Հասցէ. Journal Arménia, MARSEILLE 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ. ՏԱՐԻ 

ԹԻհ 3 4 28 ՕԳՈՍՏՈՍ 1920 

ա ս է ԺԱՄԸ... 
քՒրքական դաշնագիրը նուիրագործոււա Է պատմութեա՛ն աք՛ն ան քե– 

զելի օրէնքին, թէ քաղաքական ազդակներէ զուրկ զէնքի եւ սուրի ոյժով 
ՀիՏնուած և այդպէս ալ շարունակուող ոչ Ա՛էկ կայսրութիւ-ն եւ ոչ մէկ ժո
ղովրդական բացարձակապետութիւն գոյութեան մշտական իրաւունք կրնայ 
վայելել ա բեւրն տակ։ 

Ա յս պարագային ափսոս որ այգ ճշմարտութիւնը շատ ուշ f այ սւՆ աm 

բերուեցաւ, և քաղաքակիրթ մարդկութիւնը ներկայացնող Հզօրներու անո
ղոք բազուկը չափազանց գեդեւեցաւ եւ դանդաղեցաւ, մարելու Համար 
արիւնի և. ոճիրի եղեռնաբոյր օճախ մը» որ երկար դարեր օսմանեան կայս
րութիւն անունով յորֆրբխուեցաւ։ 

Սէվռի դաշնագիրը փլատակ մը կը դարանէ Հին եւ նոր ճ^նկիզներու 
Հայրենիքը։ ճ Զուտ թրքակա՛ն Հոդ » ա՛նուն ով անոր կը շնորՀէ շատ 
խոշոր երկրամաս մր, րայց Դաքս kll Դ"է քաղաքական եւ տ՛նտեսական 
այնպիսի պայմաններու տակ, որոնք երբէք Հաշտ կերպով չեն կրնար ըն
թանալ ինքնուրոյն տէրութեան մը անկախութեան Հետ։ 

Հայ ժողովուրդը, մինակ տան^ուած ազգերու յատուկ յագեցած 
վրէժխնդրութեան մը գո Հուն ակ ակնարկներով չպիտի դիտէ այգ փլատակը։ 
Արնիկա Հոգեկան արբշռութեա՛ն վաղանցիկ եւ սովորակա՛ն պաՀ մըն է որ քա
ղաքակիրթ ցեղերու քով երբէք տեւական չկրնար ըլլալ, աղ պիտի մօտենայ 
անոր իր տկարութեան այս վայրկեաններուն, երր ճիւաղի՛ն ժանիքները f ար
դուած՜ են, առաւելագոյն օգուտը և բարիքը քաղելու ի խ՛նդիր, իր սեպՀա– 
կան Հայրենիքին և աքդ աւերակներուն մէֆ Հայ նորած՛ին անկախ պետու
թեա՛ն Հիմունքր ամրապինդ Հաստատելու Համար։ 

1 
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838 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Բնական ժառանգորդն ենք և ժառա՛նգորդը պիտի Տեանք թրքա
կան ախտավարակ կայսրութեա՛ն, րայց '""'jfàtë "Ր ամենէ յետի՛ն ժա
ռանգորդն իսկ £՚Ը1[ա*ոք էր մահացնող մոլութիւնն երուն, եւ արեւելեան յու– 
լարարոյ ինքնագողութիւնով չնայինք այն դաշնագրին որ նուիրագորՆելով 
մեր անկախութիւնը թուղթի վրայ, Հայաստան կոչուած փլատակ երկիր մը 
կը յանձնէ մեզի։ 

Մեզի Համար նոր է որ պիտի սկսի ստեղծագործ ող աշխատանքը, եւ 
պիտի պարզուի վերաշի՛նելու ու կառավարելու րնգունակ եղող ցեղի մը 
Հասունութեան ու կարողութեան չափանիշր։ Հայաստանը աւերակ է, փոր
ձաքարն է որ մէ^տեզ դրուած է։ Ասկէ ետք պիտի Հասկցուի որ մեր ցեղը 
որքա՛՞ն արժանի է անկախ քաղաքացիի իր կոչումի՛ն եւ ընդունակ պետու
թիւն մը կառավարելու ու կառավարուելու արուեստին։ 

«.Հայաստանի կազմութիւնը և կազմակերպութիւնը, ամենէ դժուար 
իյնդիրն է արգի ժամ տնակներուն, րսած է մեր վարչապետին, անգլիացի ներ
կայիս պետական ամենէ մեծ՛ դէմքր։ ՛էյ ատ բնական է այդ յա f տարա բութիւն ր 
«ըրած՛ չէ թեթևօրէքն, մեզ յուսալքելու կամ աՀաբեկելու յետին նպատակով մը։ 

Մեծ պատերազմի յեղափոխական խառնարանէն ծնող, եւ ա՛նկախու
թիւն ստացած՛ ամբող£նորաբողբո£ ազգերու մէֆ, չյլայ ^էկր որ Հայաստանի 
չտփ աղքատ,% աւերուած եւ աշխարհագրական ամենէ ա՛ննպաստ դէրքէ 
մր մէ£ գտնուած՜ ՐԱայ* 

Մեր դիւանագիտութիւնը ըլլտյ թէ ժողովուրդր, գո բծելէ աւելի, շատ 
ա՛նգամ աւելի Հեշտ գտան խօսիլ։ Հայաստան ամէ՜ն ժողովուրդներէ 
ամին աղգերէ աւելի պէտք ունի առՀասարակ իր ամին զաւկին առաւելագոյն 
զոՀողութեան, մտքին, Հանճարին, բազուկի ոյժին, դրամագլուխին ե անձ
նուիրութեան։ 

Հայրենիքները խօսքով չեն կերտուէր, մ ան աւարդ պատմութեան այս 
շրջանին, ուր Հզօբներբ կառավարուած էրենց ժողովուրդներու Հոգեկան 
ներքի՛ն տբամադրութիւններէն, դարձած՛ ե՛ն ամենէ աՀա լոր եսապաշտը։ 
Ամին ժողովուրդ իրե՛ն Համար պիտի շէնէ իր կեա՛նքի ճամբան, ամին տղգ 
ի՚նքր պիտի առաջնորդէ իր ճակատագիրը դէպի արիւ՛նոտ Հորիզոնները եւ 
կամ դէպի մաՀ։ 

ինքնամփոփումի ժաման ա էլն Է, կը մտնանք մեր պատմութեա՛ն ամենէ 
պատասխանատու շրջանին մէֆ։ Թուղթի վրայ գրուած՝ անկախութիւնը 
շատ Հեռի է իրական անկախութիւ՛ն ՐԱա[հ։ Մեր Հայրենիքը գեռ իբր կա
յան կը ծառայէ թրքական Հորգաներու ել, մեր ժողովուրդը, մեր զօրքն է 
որ ստիպուած պիտի քալէ Հայրենի Հովիտներին, դէ՜պի ցոդքքո փտռապանծ 
արշալոյսը։ 

Հեռուին Հեռու սրտառուչ Հայրե՛նաբաղձութիւնով և ճոռոմ խանդա՛ 
վա ռո ւթի ւնն ե ր ո վ չէ որ կը կատարուի մեր պատմութեան ամենէ մեծ եղելու
թիւ՛նը՝ թբքա– Հայաստան ի գրաւումը։ Ամին Հտյ առանց բացառութեա՛ն, իր 
նիւթական, բարոյական բոլորանուէր աջակցութիւնը պիտի ՛նուիրէ ա՛նոր։ 
Այդսւ դղութիննով երէկ էյ ատի սեանն էր խ՛նդրողը եւ խօսողը* այսօր ղաշ– 
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՛նա զրէ ստորագրումիս *1ռՐ$* քաղաքական ան Հրաժեշտ ո ւթիւնն է որ կը 
թելադրէք աւելի կ *ստիսլէ աժին պարտաճանաչ Հայ քաղաքացիին կատարե
լու իր պարտքը։ Անկախութեան փոխառութիւնը այդ ուդղութեամր առածին 
փորձաքարն է։ 

Աքդ դեռ առաջինն է րտյց ռբբէք '1ռԲ^.է''սԸ։ Ցեղին ճակատագիրն Է, 
անողոք ճակատագիրը, այսօր ալ վաղն ալ, թերեւս դեռ երկար ժամանակ, 
անիկա ստի պո ւա ծ պիտի ՐԱայ Էր ^.ԱՐ^ԷՐ ԴՐ°1ա^1Ը բռնած՛ քալել արիւնի 
և յաղթանակի ճամբաներին։ Պիտի Քաէէ միշտ, իր քաղաքակրթութեան շի* 
նարար գործին Հետ, միշտ ստիպուած պիտի ԸԱայ մղել իր գոյութեան պայ
քարը, պիտի քալէ րնդառաՀ, գիտակցելով թէ ||Հակառակ իր Հայրենիքի 
դրախտային աւանդութիւններուն անոր արեւր շատ անգամ սքօղուած 
է թուխպերով։ 

Հ ա ս ա ծ՜ է ժամը, պատրաստուինք այգ գերագոյ՛ն վայրկեանին։ 
Վաղր ամբողֆ բանակր, անոր Հետ Աասունցին՝ ցեղին ք արապան ծ զաւակները 
որոնք բազմապատկուած են Ա* ոտ կան ի մէ£, Ա՝ շեցիի խրոխտ այրուձին 
որ իր ոյժին Հմայքը ցուցուց Աղեքսանդրաբօլի վերոյքն Հտյ ս1°է՜ 
շէվիկեան շարժ ո ււէներուն, պիտի շարժին յ առաֆ, պիտի անցնին սա Հման ը, 
պիտի ի^նեն լեռն եըէն, պիտի կենդանացնեն Արծրո ւնեաց ա շխարՀը ե. 
Ա. կարապետի աւերակները պիտի թնդան մեր մարտիէլներու ռադ մեր դե՛ 
րով, մեր նահատակներու ոսկրները ծափ պիտի զարնեն, ցեղին Հոգին եւ 
շունչը պիտի տարածուի Հաքբենի անսաՀման տարածութիւններու վրար 

Գնա Հա տելով վայրկեանիս փափկութիւնը եւ սրբութիւնը, լռութեան 
դատապարտենք մեր պզտիկ կիրքերր եւ Հայրենիքի անձկութեան այս գե
րագոյն վայրկեանին գիտնանք ցուցնել քաղաքակրթեալ ցեղի մը Հասունու– 
թէւնր քաղաքացիական ուղիղ վերաբերումը եւ պետական կեանքի ըմբռնումը։ 

Այս օրերր կ՚անցնխն, այսօրուան յ այ ան արեր ուած ^էէրքռրՐ կր մեղ
մանան կր մարին... Բայց նայինք որ Հայրենիքի նորավառ ճ բ ա գն 
ալ չմարի։ Անիկա է որ մինակ լոյս կ ուտ այ մեր Հոգի՛ներուն. ուրիշ տեղէ 
սպասելիք ճառագաքթ չունինք։ 

տր. Ս՛. Ս 

Դ-էՊՒ ՃԱՅԱՍՏԱՆ 

Մոս կոլային ստացուած ե՛ն գըրութիւններ որոնք կը յա քանեն թէ՝ Ռու
սաստանի Հայութեան մէֆ մեծ շարժում կայ Հայաստա՛ն գալու Համար։ 
Խումբ մը մասնագէտներ եւ մտավորականներ^ 150 Հոգի Մոսկուային, 1ÎG 
Հոգի Բեդրոկրատին, ըոլոըր առանց ընտանիքի եւ մեծ մասամբ 90 առ 100 
Հա մալս ար ական՛ներ դիմած են Հայաստանի կառավարութեան խնդրելով 
աջակցիլ որ թոյլ տրուի իրենց դուրս ելնելու Ռուսաստանին՝ Հայաստան 
գալու եւ իրենց ոյժերը Հայրենիքին ծառայութեան բերելու Համար։ Անոնք 
դիմած են նաեւ Զիչերինին։ Այդ ուդղութեամր մեր կառավարութեան 
կողմէ Հարկ եղած դիմուՏաերը եղած են։ 
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Գո՛ւն կաս ու չը կաս, մանիշակի պէս 
# 

* * 
որ արշալոյսի՛ն 

Հազիւ արեւուն բաժակն էր բացած, 

երր ղրսլաւ քամին, 
Անգութ Հարուածէն թառամած ինկաւ 

Հէքս իր շուքին քով։ 

՛հո ւն կաս ու չր կաս, ասուպներու պէս 

որ Հա գի ւ Հ ելքով 
Փայլիլ փորձեցին երկնքին վրրայ, 

վար կե անի մր *1էշ_» 
Ան^րպեաՆ ընգՀուպ կըլանեց անՀեա 

մարելով անվերի..* 

՛հո՝ւն, կառ ու չր կաս, նըման Հեքեաթի 

աղուոր թովչանքին, 
Ա՜Հ» ո րն է իրաւ*», արթո՛ւն եմ թէ քուն, 

որ կ ապրիս կրկին***։ 
*fin ՝յր, տենչանքներուս g այգանալն աՀա 

յուսոյ ափերէն 

Ան գարձ բաժնուած կ՛երթայ, կը սուրայ. 

մինակ եմնորէն***։ 

Սի րոյս լճակն է արտում, սգաւոր 

դագա գի նԱան* 
Ուր պատանքն ոսկի լուսնկայ Հոգւոյդ 

կ օրօրուի վրրան* 

Հս՚ն ամէն գիշեր ես կր նրւազեմ 

սարսուռով Համակ 
Երգն քիշաաակիգ, թախծսա քրնարիս 

վրայ գլիւաՀակ* 
Հեքեաթ գբոյ g ի նըման երագի 

ա իւ ուր գիւթանքին , 
Փո՚յր, ո՞ րն է իրաւ» գոլ կա ս թէ չը կաս, 

որ կուլա մ կրկին* •*։ 

է>*յր(պ ԵՐ-ԳՍ.ՄԱՆ 
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ՄԵԾ Պ Ա Տ Ե Ր Ա ԶՄԸ 
( ՃԻՊՈԻԹԻԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆեՐ ) 

ՄԱՐՍԷՅՅԷԶԸ 

4944, Օգոսաոս 2, 

էՄեսաժըրի» մը եկած՛ է եւ երկու Հա րի լրի Հափ ճամբորդներ Հաւաք՛ 
ւա& ե՛ն (ձ՚թաֆէ աը Լա Բէ» ի սրաՀր։ Գաղթականներ են Հնգկա-2ինէն, որ 
աշխատանքի շբՀան մր լրացուցեր, ֆրան սա կ՚երթան օդափոխութեա՛ն, ՛նոր 
ուժ, նոր արիւն պիտի առնեն։ կեանքի ամեն Հասակ իր ներկայացուցիչը 
ունի մէքերնին — £870ը տեսնող ծերունիներ ու նոր տարուն ազազուն ղա՛ 
ւակներ կր խօսին, կը խնդան, կը վիճեն, կը խմեն ու կ՛երգեն։ Փոքրաթիւ 
Հայ գաղութն ալ Հոն է, իր սովորական անկիւնը։ ժտմը երկուք, կէսօրէն 
ֆտքը։ \ Տարօրինակ իրողութիւն, որ ոչ մին էքւրոպայի մասին ՀՀ կը խօսի։ 
Աւստրիոյ վռր$*սագիրը, ռուսակա՛ն զօրաշարժը, գերման յուզուՏն ու ազ
գեր ու որոտումը անտարբեր կը թողուն մեր ա՛նապատային անկիւնը Հաւաք
ուած ուղեւորներու խումբը։ Յանկարծ դամբանային լռութիւն մը կը տիր է։ 
Տեղակալ Տըրուի, լՀիպութիի պա Հա պա՛ն զօրաց Հրա մ ան ա տարր,/– ներս կը 
մտնէ սրաՀէն, ձեռքը Հեռագրի կապոյտ թուղթ մը բռնած։ 

— ձՖրանսա ընգՀանուր զօրաշարժ յայտարարած էն։ 
Րոպէ մը միայն տեւեց լռութիւնը, բազմութեան շունչը բռնուած, 

կեանքը դադրած կարծես 1 երբ եօթանասունր ա՛նցուցած ալեւոր ծերունի 
ֆրա՛նսացի մը ոտքի ելաւ Ա արտասուագին ու որոտագին «£/* ա ր ս է յ յ է զ ըն 
երգել սկսաւ։ JjL ամբողֆ ամբոխը ոտքի էր, կիներ ազԳի1լներ, մանուկներ 
պատանիներ, երկու Հարի լրին աւելի, շատերը սեղան՛ներուն վրայ ՚ բարձրա
ցած, երգեցին, գոռացին, յուղեցին ու բռնկցուցին։ Ֆրան սան իր կո՛չը 1լ ուղ
ղէր աշխարՀի և անապատը արձագանգ կուտար Հրաւէրին, մարտիրոս ազա
տութիւնը առիւծի պէս կը ցնցէր իր րաշերր, պատրաստակա՛մ դիմագրա
ւելու բռնա պետութեան Հոր գաներուն։ 

Ու Հայերս ալ երգեցինք։ ԱշխարՀի վրայ ո՛չ մէկ ցեղ մեղի չափ 
իրաւունք ունէր գոռալու Ա* ա ր ս է յ լ է զ ին աստուածային վա՛նկերը։ 

Ու իր ա Հին մէ£ զառանցանքի պէս բան մը տիրեց մէկ րոպէ։ ՛էք ատեր 
իրարու վիզի փաթթուեցան ու տղայի պէս Հեծ՛կլտալով լացին։ ՛Ծերունի
ները, որ 1870ին 

տեսած՜ էին Ալղաս՚Լօրէնի բաժա՛նումը յօշոտուած՜ Հաքբե
նի քէն, ՛նոր նշանուած՜ երիտասարղներր, որ Ազատութեան բագինին պիտի 
երթային նուիրել իրենց սիրտն ու բազուկր, ու ֆրանսուՀին, եղերարաղգ ու 
խրոխտ, որ պիտի գնար ժան տ՚Արքներու, Մ ատամ քիօլաններու դր°շը բարձ
րացնել անգա մ մըն ալ։ ք}լ անդադար, ՀետզՀետէ աւելի որոտուն շեշտերով 
Մարսէքյէզը կր գոռար։ 

2 
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HA2 ՎԵՐԱԾՆՈՒ՛ՆԴ 

((Օն $ Հայրենեաց ար Է՛ զաւակք, 

փառաց °ՐԸ_ Հասած Է մեո, 

Գոռ բռնութեան աՀա դրօշակ* 

Մեզ դեմ* կանգնած Է ս իգապէս։ 

Գաշաերուն մէԼ կր լսէ՞ք ձայն 

Զօր ա կան ա g բիրա ու Վայրագ, 

Ջեր բա զկա1 g մէ £ մորթել կուգան 

Ջեր ամուսինքն ու ձեր գաւակք, 

Օն ի զէն, ո՛վ եղբարք, 

Կազմեցէ՜ք ձեր գունդեր, 

Յաոա՛ յառա'2_, մի ՚ զ ի դ ^ արիւն 

ԹՈԴ Լ ո ւ ա յ ձեր գաշաեր։ 

Սէր Հայրենեաց նուիրական 

Մ եր վրիժառու բազկաց օգնէ, 

Ազաաութի՜ւն մեգ սիրական 

Պ աշա սլաններ ուղ կող մէն կռուէ, 

Ուժգին ձայնովգ յաղթութիւն թող *զ*Փձ 

Վազէ մանէ դօրշներուգ աակ, 

Եւ ոգեսսլաո գձուձ ոսոիս 

Տեսնէ մեր փառք քու յագթանակ։ 

Օն ի զէն, ո1 վ եղբարք, 
կ ա զմեց էք ձեր գունդեր, 
Յառաէ^, յաոա$_, մի ոլիղծ արիւն 
թ՛ոդ լուա՛յ ձեր գաշաեր։)) 

Հայկակա՛ն խումբը աչքերնիս արցունքով ու սրտերնիս վրէժով, էրարու 
երես նայեցա՛նք։ Սիլվիօ-՚Բելլիքոյի <ւԲանտք իմնին ե ^Հիլկ°յէ Թշուառներուն» 
Հետ, տյդ երգը մեր յեղափոխութեա՛ն նուիրական երրորդութիւնը կազմած է 
կէս գարէ ի վերէ% Բնազդաբար, ռրդր սկսող եօթանասնամեաք ծերունիին 
ձեռքը Համբուրեցի, ա՛ն ալ վզիս փաթթուեցաւ։ 2ի գիտցայ իր անունը, ոչ 
ալ ինք՛ իմս։ Չեմ կարծեր թէ աշխարՀի վրայ աիաի Հանդիպինք իրարու 
՚նորէն։ էս առա՛նց մեր շուրթը ՛նայելու՝ խմբովին դիմեցի՛նք զօրանոց։ Ձ)րան
սայի կոչին պատասխանող առածին կամաւորն երր մե՛նք եղա՛նք։ Բնազդը կը 
մղէր մեզ ա՛քն կողմը, արդար դատի՛՛ն կողմը, երկար դարերէ ի վեր մեր ցեղին 
կուրծքիս տակ ամփոփուած խոյա՛նքն էր որ կր պոռթկար, մեր կեանքերը 
զոՀաբերելու Համար ազատութեան ՛նուիրական բագինին առֆև։ ԱՀա կամա՛ 
ւորներու անու՛ն՛ները։ 

4. — Տրդատ իյոյեան, Պոլսեցի, Հանրածա՛նօթ քա Հանայ ին երիտասարդ, 
առիւծ՛ի պէս զաւակը։ 

2. _ Օննիկ –Բիրէճեան, Գատը գիւղքն, որ վայրկեան մը երիտասարդ 
թուրքերու Հաւատացած՛, միացած՜ անոնց, կանուխին զգացեր էր դառն յուսա
խաբութիւնը, ու խլեակի պէս այս ափունքն էր նետուեր։ 

3. — ^երճ Պապաեան, Ւզմիրի Մեսրոպեանէն ի՛նծ՛ի ալ աշակերտած,՛ 
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ու ինձմէ տարի մը վերք^ Հոս եկած տարագրութեանը վրանը պար զելու. Համար։ 
4. — Հայկ Sամպուրաճեա՛ն, Եզմիրցի, Գլուխը այրած՛ տղայ մը։ 
«>• — Հայ^1 Թուլումպաճեան, իզմիրին, Ա՝ ես րոպե անի աշակերտ, ու 

երիցս ՛նուիրական ի՛նծի Համար։ 

0- — եղուարգ Աէֆէրեան, էւդոկիացի, Բերայի էսաեանէն աւարտա
կան, a ան ապա տի որղեգրինն քով տարիներէ ի վեր պաշտօնեայ, գրեթէ զաւակ։ 

7*—Մաքսուտ Աքնաճեան, Պօլսեցի,՝յ1 կեանքի յուսախարութիւններու 
ենթարկուած՛, այլ միշտ անընկճելի։ 

8*— Մուսու/լու, Եզ4էրցէ ^ ա յ ([աթոլիկ* զգայուն և ազնիւ պատանի մը։ 
9* — Զէրքէդւէ* Աղեքսանղրիայէն, Հայ կաթոլիկ, նախորդին պէս, այլ 

և աւելի կրակոտ ու խանդավառ։ 
10* — (հ* Որրերեան, կեանքի թափառականը։ 

ճիպռւդիի Հայ գաղութին կը Ձնար միայն Արթաքին, Օրթագիւղէն, 
Jի un ւնր լոՐսԸ անցուցած եւ որ սակաքն մեզի Հետ էր Հոգիով ու անցեալով։ 

Վաղը պիտի երթանք, առտուն կանուխ էքն, զօրանոց, մարզանքի։ 
<iU՛Էսամրրիկն մեէլնեցաւ արղէՀն ու քաղաքը քնանալ սկսաւ։ 
ԱՀնՀուն յուղումի մը ներքեւ ընկճուած՝ կը փակեմ աչքերս։ 
(Ոփափս) r>. ՈՐՌԵՐԵԱՆ 

( Պ. Պօղոս Նուպարի բանախօսութիւնը թրքական դաշնագրին առթխ 
Հ* Հ* Պատուիրակութեան սրա Հին մէի 

Սիրելի Հայրենակից՛ներ, 

Պիտի ուզէի կարենալ ըսել ձեզի ինչ որ զգացի, երբ Խաղաղութեան 
Դաշնագրին ՝\ ստորագրութիւնը նուիրագործեց Հայաստանի փրկութիւնն 1ւ 
իր վերջնակա՛ն կազմութեան մը մէի Լաւագոյն կը Համարիմ ձեզի կարդալ 
իմ արտայայտութիւն՛ն եզող այն Հեռագիրը զոր անմիֆապէս ուղղեցի Երևանի 
կառավարութեան որ այս եղելութեամբ ամենակարևորն է մեր ազգային դա
րաւոր պատմութեան, եղած՛ է այսօր միեւնոյն ժամա՛նակ կառավարութիւներ 
տաճկաՀայ վիլաքէթներուն զորս դաշնագիրը կը միացնէ Հանրապետութեան՝ 
այն սաՀմաններով զոր պիտի որոշէնախագաՀ Վիլսընի իրաւարարութիւնը։ 

ԱՀաւասիկ Հեռագիրը* 

ՕՀանղանեան, վ ա բչա պետ, 
bpbi.uili 

ձԱյս յիշատակելի օրը, երբ ստոբագրուեցաւ Խաղաղութեան Դաշնա
գիրը "Ր կը ՀիՏնաղրէ Հայաստանի ազատ և անկախ կառա՛վարութիւնը վի– 
լայէթներու կցումով, ի՛նքզի՛նքս խո րապէս երջանիկ կը զգամ արտայայտե
լով Երեւանի կառավարութեան և Զեզի, ջերմագին շնորՀաւորութիւններս 
այս պատմական մեՆ եղելութեան աոթիւ, որ բովանդակ Հայութեա՛ն սիրտը 
նդխութեամբ կր լեցնէ։» A (ՆՈհՊԱՐ) 
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S44 ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 

Այսպէս ուրեւքն, բռնութեան, տառապանքի, և այ՛նքան երկարօրէին ա– 
պարզիւն Հա՛նքերէ յետոի Հա Հ աստ ա՛ն ր յարութիւն առած և վերատրուած է 
իրե՛ն տերն, րլլալու ճակատագրի՛ն և ազատութեան, և արգաւա՛նդ ապագայի՛ն 
զոր պաՀա՚ն^ելու իրաւու՛նքն ունէր իր փառայեգ ա՛նցեալով։ 

Երր ճշմարիտ է որ նախագաՀ Վիլոըն տակաւի՛ն չէ արտասանած Հա
յաստանի սահմաններուն վրայ իր Ընելիք իրաւարարութիւնդ մենք կրնանք 
վստաՀութեամբ սպասել անոր, և մինչև իսկ յուսալ որ Հայաստանի սահ
մաններուն մէ£ պիտի մտնեն այն տեղերը, որոնք մասնաւորաբար սիրելի են 
մեզի, և մեր եղբայբներէխ^շատեր որոնք բաժնուած են մեզմէ, պիտի կարե
նան միանալ և մեր ապագային կեանքը ապրիլ։ 

Այսպէս կր զօդուի այն շղթան որ ժամանակակից Հայաստանը կը միա– 
ցընէ մեր նախահայրերու Հայաստանին, որ այնքան մեծ տեղ մը գրաւեց Արե
ւելեան աշխարՀի պատմութեան մէֆ։ Ել այո °Դակը որ կը Հանգոյցէ շղթան, 
այնքան դարերէ ի վեր փշրուած, վերստին կր դարբնուի մարտնչումի ծանր 
մուրճին տակ, մեր նաՀատակներուն և Հերոսներուն արիւնովր թրծուած։ 

Յու՛սալիր ապագաս կը բացուի մեր առֆև։ Որքան որ տիեզերական 
խաղազութիւնր դեռ ես ամբողջապէս չէ իրականացած, և աշխարՀի Հաւա
սարակշռութիւն ր դեռ ևս երերուն և անկայուն ըլլայ, և շատ մը մռայլ կէ– 
տեր տակաւին Հորիզոնը կը մթագնեն, մենք կը յուսանք որ խորայոյզ կոՀակ– 
ները, ամբողՀ ազգերը ցնցող և աՀոելի փոթորիկին վերջին ցուցմունքները, 
շուտով պիտի Հանդարտին, և արևր պիտի շողայ վերջապէս անդորրացած եր– 
կրի՛ն վրայ։ g I £ 

Հայկական նոր կառավարութիւներ, խ՛նամատար տէրութեան մը ձե՛ 
ռնտուութեան և Ազգերու Դաշնակցութեան , պահպանութեան տակ այլեւս 
պիտի չրլլայ ինչպէս երբեւէն, ] բարբարոս և աշխ ար Հա կալ ժողովուրդներու 
ճամբուն վրայ, ոչ ալ ան Հա մար պատերազմներու ռազմադաշտ մը։ Ազգերու 
Դաշնակցութեան վա Հանին տակ, Հայ աստ ան ր պիտի ՛կարենայ աշխատանքի 
լծ՛ուիլ, կապել իր Վէրքերր, վերաշինել իր աւերակները, իր աւերուած՛ դաշ
տերը մշակել, և վերստա՛նալ Արեւելքի մէջ իր ունեցած քաղաքակրթական 
դերբ զոր միայն բռնութիւնը ընդմիջած էր։ 

իրաւունք ունինք £ ուրեՅն զիրար շնորՀաւոբելու և ուրախանալու 
ձեռք բերուած այս արդիւնքներուն Համար, և սրտազինուած՛ այն գաղափա
րով թէ մեր ջանքերն ի դերեւ չելան, շարունակել զանոնք նոր խա՛նդով 
Հետապնդելու Համար մեր բոլոր պաՀանջներուն իբականացումր, որովՀետև 
եթէ շատ բան ըրած՛ ենք, դեռ եւս ընելիքներ ունինք։ Անիկա պիտի ըլլայ 
մեր յաջորդներուն գործր։ Անոնք մեր աշխատանքը պիտի ամբողջացնեն եւ 
իրականացնեն մեր ազգային բոլոր արդար բաղձանքն երր։ 

Եւ– որովՀետեւ այն անլուր տանջանքները որոնք Հիացման արժանի 
քաջասրտութեամբ մր կրուեցան, ինծի սովրեցուցին աւելցուցին աւելի լաւ 
ճանչևալ բացառիկ ընգունակութիւններր, կամքի եւ տոկունութեա՛ն առնա
կան ձիրքերը որոնցմով մեր ցեղը այնքա՜ն րարձրօրէն օժտուած՛ է, ես վըս՛ 
տաՀութեամբ կը դիտեմ ապագան մեր Հայրենիքին, մեր վերածնող Հայաս
տանին։ կեցցէ՜ ճՀայաստան։ 
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I Մ Ո Ի Ր Ա Դ \ 
( Մա Հուան երկրորդ տարեդարձի աոթիւ ) 

ձայ ւ|իշ"»Ր ք ե ղ օրօրեց 

Սյդ. ւլշսփ՚ն £ափ եղար ւքեծ»՝ 

Դ– Վ.ԱՐՈՒԺԱՆ 

Այս Հորս–Հի՛նգ տարւայ Համա շխարՀա ք ին վճռակա՛ն բաղխումեերի ու, 
գի՛ն ակա՛ն աՀաւոր, ճակատագրակա՛ն շարժումների մէք» մենք շատ ենք տու
ժել ազգովին, մենք շատ ենք քամւել ու Հալւել։ 

Մա Հր ւան ուրւականը, աւելի անագորոյն է հղել մեր փոքրիկ երկրի 
Հանդէպ, քան մի այլ տեգ։ Ամենուրեք մա՝Հ, անվերի մա՚Հ, մինչև որ Հայ 
ժողովրդի Համար թաղումը դարձել կ սովորական, լացը ձևական* Սակայն 
մաՀեր կան, որ անմաՀութեան կ առաջնորդեն և ըստ Նիցշէի* յէլ1ա4^է անմաՀ 
Օն միշա այն մարդիկ, որոնք իրանց ետև թողնում են սգացողների մի մեծ 
բազմութիւն։ 

Ա ուրագն աՀա, այգպիսիներից մէ1լն է։ 
.ինչո՞ւ երախտապարտ է Հայ ժողովուրգր նրա՚Լլ և ի^նչ է արել նա, 

կ՝աշխատենք այսու՝ իւր իսկ կենսագրականի մէջ խտացրած ցոյց տալ։ 

• # . ՛ * 

Մ ուրագը շատ Համեստ ծագում ունէր։ Նրա ծնողները Հայ բոշաներ 
էին, որոնք 70-ական թուականներ յան եկել Հաստատուել էին Աեբաստիոյ կով– 
տուն գիլզում։ Նոյն գիլզում 1874ին ծնւումէ Մուրադը։ Մինչև 20-21 տա
րեկան Հասակը, նա անում է գիլզու՛մ, առանց դպրոցի երես տեսնելու, և զիւ՛ 
ղի մեծատուններից մէկի մօտ <&մշակ» է դաոնում ու կատարում սոսկ գիւղա
կան աշխատանքներ։ 

1894ին գալիս է Պօ լիս և մասնակցում 9Ցի Պապը-Ալիի մեծ՜ ցոյցին։ 
Պօ լսում Գարակէօզեանի ա Հա բեկումն է կատարում և փախչում է Յունաս– 
տան, այնտեղից էլ Եգիպտոս։ 

Եգիպտոսի մէիմի քանի ամիսներ մնալուց յետոյ, իւր £է յթունցի ըն
կերոջ ժիրայրի (կարապետ Մխճեանի) Հետ անցնում է կովկաս և միանում 
Հայդուկային խմբերին։ կովկասոլմերկուսն էլ յարում են Հ* 3* Դաշնակցու
թեան և անցնում կարսի շրջանը, որպէս կազմակերպիչներ։ 

Մ ուրագն ու Ժիրայրը այգ շրջանում իրենց անկեղծ և անձնուէր գ՚՚ր՜ 
Նունէութեան շնորՀիւ, մեծ ժողովրդականութիւն են վայելում և կս՚զմակեր՛ 
պութեան ամբողջ զինա պա Հեստը իրանց խնամքի տակ են առնում։ Այդ ZHF" 
ջանում, Մուրատը բաւականաչափ մատնիչներ ու սև ուժեր է (լմա դրա գոր
ծումն և ոչ մի անգամ էլ ռուս կառավարութեան ձեոքր չի ըն1լնում։ 

1902ին Հթանթ Հայդուկային խմբի ամենաաչքառու գինւորն է դառնում, 
որպէս սիրաՀար զէնքի ու կռուի։ Նոյն թլին," մի քանի անգամ Օլթիի և 
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էք աս տուրի ուդղութեամր արշաւանքներ կ կազմակերպում և անյաջողութեան 
Հանդիպում։ 1903ին քԻուման քԻումանեասի Հեծ ելա խ մրի Հետ ա սոս ում է Սա– 
սուն, Անդրա՛նիկի մօտ։ ԱյնուՀետև թւում է, թկ բովա՛նդակ Հայութեան ծա
՛նօթ պկտք կ լիսիս Մ ուրագի քաջագորՆութիւններր Ատ սու՛ն, կ էլի է կուզա
նում, Հ}ն ի կ՚Ա էմալում ու Դալւորիկում։ Աուրատն այնտեղ Անդրա՛նիկի ա £ 
բազուկս կ դաոնում։ 

Ա յ դ Ժամանա1լներոլմ, Հա մի դա կան 20-30 Հազար կանոնաւոր դօրքերի 
գկմ կ կռւել Աուրատր մի փոքրաթիւ խմբով, և թշնամրն ՜ճեղքել ու անցել 
կ Պարսկաստան։ Պարսկաստանում, Ս+Աոաքելոց վանքի կոիւներում Հրաշք
ներ կ գործ՛ել Մ ուրագը և են ա ցել կ այղ կողմերը մինչև կ ո վկա սի Հայ-թաթա– 
բա կան յայտնի րնգՀարուԱսերի բռնկումր, 1904ին,. երբ թողել կ այդտեղ և 
վերստին դարձել կ կովկաս։ ֆ 

ԸնդՀարուձսերի սկզբին Աուրաղն իսկոյն անցել կ ՛Լա բա բաղ։ Նուշի, 
Դորիս ու Ղյսրան դարձել են նրա ընդՀ ար ման վայրերը։ Եւ ՛Լա բա բա ղի ժողո– 
4ԲՐՂԷ յիշողութեան մկջ դեռ ևս մինչև այսօր, այնքան թարմ են նրա կատա
րած գործերը, որ նրա կռուի ամենաուժեղ կկտերը յոր^որ^ել կ <է Ա ուրագի 
քարն, (ւԱուրագի սարն լիգինդական անուններով։ 

1906րն, երբ այս ընգՀարուսսերը վերկացել կին արդէն, Աուրաղն անց
նում կ Դողթան, Հին-Նախիջևան և Աստապատ յատուկ գործերով և ապա 
վերստին գնում կ Տաճկաստան* Վան, Աուշ, Բիթ լիս» Ս ասուն և այլ Հայրեր 
իւր Հայդուկային պարտքր կատարելու։ 

1908ին Օսմանեան 
աղետալից սա Հ ման ա դրութեան լայ տա բաբ ութ իւն ի g 

ան մի Հա պէս յետոյ, մի խումբ ընկերներով Ավազ եկաւ, որոնց մէջ կր եւ վար 
վըռուն գործիչ Բարսեղ ՕաՀպազը։ ժողովուրդը սրտաբաց ընդունեց իւր սի
րած Հեր ոսր։ 

էթատ կարճ ժամանակում Ա ուրագը շնորՀիւ իր խօսելու, Համոզելու 
բնատուր ^էրքէ*^ քաղաքում ու շրջաններում կոոսակցական մի տաք ու 
եռուն կեանք ստեղծեց։ Նա առաջինն եղաւ Ավազում, որ կրթական՛դպրո
ցական լայն գործունկութեան ձեռնարկեց, մտաւ ծխոտ ու մրոտ գիւղը» խօ
սեց գիւղացու պարզունակ լեզւով, բացատրեց գիւզացուն չարն ու բարին և 
բացեց դպրոցի փակ դոները Հայ մանռւկի Համար, գեղջուկի Համար։ 

19Î-4 թւի ամրան, դրութիւնը միանգամայն փոխւեց։ Դադարեց կուլ
տուրական աշխատանքը և բոլորի ուշադրութիւնը դարձաւ դէպի նոյն բը– 
ռնկուած ՀամաշխարՀային պատերազմր։ Հայ ժողովուրդի դրութիւնը քԻուլէ– 
քիոյ բոլոր կողմերում սկսեց ՀետզՀետկ վատանալ։ ԸնդՀանուր զօրաշարժ 
յայտարարւեց և 20-40 տարեկաններր զկնքի աակ կին կանչւում։ 

Օր ըստ օրկ պղտորւում կր քաղաքական Հորիզոնը, դէպքերն ու անց– 
քերբ ՀետզՀետէ սպառնալից էին դառնում և ամ(ին ինչ յարափոփոխ ու 
մշտաշարժ, տարտամ ու երերուն կրՀ Աուրագը եռացել կր մի անել կասու
թեան մկջ։ Ո՛չ մի տեղից, ո՛չ մի ստոյգ լուր առնելու Հնարաւորութիւն Հու– 
"էր* Հաղորդակցութիւնը խանգարւել, քաղաքների կապը միմեանց Հետ 
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դժուարս*g ել ու թուլացել էր։ Ամէն շրքան մնացել էր ինքնագլուխ ու ի՛նք՛ 
նակամ։ 

Ս՛ի երկու ամիս յետոյ 1914ի Հո կա 17ինէ որսլէս հետեւանք այդ կան՛ 
խապատրաստութեան, (հուս-քՒրքական պատերազմը յայտարարւեց։ 

Ա*ուրագը սնաց Ավազ, ապրեց գաղթի ու £արդի> ՔաԴՏՒ ու~ տարագրու՛ 
թեան բոլոր աներեւակայելի սարսափները։ fr*. 191Ցի աշնան նոյեմբերի վեր
ջերին, բոլորովին անակնկալ կերպով՝ մի խումբ քաջարի զինակիցներով և 
Հերկուլէսեան յանդգնութեամբ ճեղքեց արիւնոտ Աեւ Հքովը մի առագաստա
նաւով, ալիւրի տոպրակից շինած՜ սպիտակ սպիտակ, վրան սեւ խաչով գր– 
րօշակր պա բղա ծ և ի£տւ Բաթումի քարափր ընղՀանուր Հիացմուքի առ
արկայ գաոնալով։ Այսու, Մուրադն ստեղծեց քսաներորդ գարու Հայ Ոգի՛ 
ս ականը։ 

Ագատւելուց անմիքապէս յետոյ գնաց Անդրանիկի մօտ, կամավորա
կան շարժման վերջի շրջանում, ժտաւ նրա բանակը և գնաց մինչեւ Բի թլիս 
ու Մ ուշ ։ 

Հայ կամաւոր ական բանակները ցբւելուց յետոյ, Մուր ագնի՛իս կոյն 
անցաւ. էր զն կա ե «Մի Հայ մի ոսկին ֆօնդն Հիմնեց։ Այդ միջոցով բաւակա
նաչափ Հայեր ազատեց գերութիւնից, որոնք.% Դեր սիմի ՔՐդերի ո*էջ էի" 
ապաստանած։ 1917 թւի Դեկտ.ին, երբ ռուս ղ°րքր ոկսեց յետ քաշուիլ, 
ճակատը միանգամայն գատարկուեց։ Բոլորի յոյսն ու ապաւէնր, մինչեւ 
Անդրանիկի կր դրում գալը, Մ ուրագն ու ԱեպուՀն էին դարձել, մէկը էր զն կա 
միւսը Բաբերդ։ Ով որ մօտէին ծ՛անօթ Է այդ երկու աննման Հերոսների մի 
ացեալ խմբի գործուն Էութեան, նա կարոդ Է ասել, թէ նրանք որպիսի դեր՛ 
բնական ջանքեր էին գործ գնում Անդրանիկի Հետ, նարին ճակատը պաՀ՛ 
պանելու Համար։ 

19t8pU Մայիս, 3"Հեի ս ամիսներին որբ Հայ ժողովրդի խելակորոյս 
նա Հան fր թուրք զՏրքերին Երեւանի պատերին տակ էր Հասցրել, Մուրադն 
ու ԱեպուՀը արդէն անցել էին Բա դու, և այնտեղի մարտական Հայ ոյժերի 
գլուխն էին անցել դիմագրելու Համար Նուրի փաշայի զօրքերին։ 

Ալ աՀա Բա ղուի օր Հա սա կան կռիւներ ի g հ մէկում—Օգոստոս 4 ին— 
Հեր ոսի խրոխտ մաՀով ընկնում է Ս՛ուրագը Դ$*քո ձեռքխն, իր սիրած 
ճամբին* • . 

շԻՋԷՐԻՆՒ ՃԵՌ-ԱԳԻՐԸ 

Հ* Հ. կառավարութիւնր Ձիչերինէ ստացած է Հեռագիր մր Յուլիս 1 թ. 
որով նա կր Հաղորդէ թէ՝ /հուս աս տանի Սովիէթական կառա վար ութիւ՝ 
նր Հայաստան կը զրկէ Դիւանա դիտական ներկայացուցչութիւն մը էկրանի 
նախագաՀութեամր։ Ներկայացուցչութեան նպատակն է dՀաստատել բարի 
դրացիական յաբաբերութիւններ Սովիէթական Հանրապետութեան ե Հ. 
Հանրապետութեան միջեւնէ Հեռագիրը կը վերջ ան այ Հետեւեալ խօսքերով. 
(լԱենք կ՛ենթադրենք որ աւելի նպատակայարմար կ*ըլլայ եթէ Ռուսաստա
նի և Հայաստանի միջել կայանալիք դաշնագրութեան վերջնական մշակու
մը տեգի ունենայ մեր Պատուիրակութեան եւ Հ. Հանրապետութեան միջև։ 
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M8 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ M 

՝ , ՛ա ք՛՝ Հ ւ ՚ 

ՕՏԱՐ ւ / և մ ո հ ւ 

ՀԱ8Ա0ՏԱՆ1նԻ ԹՎԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԳԻՐԸ 
֊ Յ Տ յ 

թ՝րքական Հաշտութեան դաշնադրիս ստորագրութիւնը ամ էքն Հայ ու 
սիրտ ուրախութեամր եւ Հպարտութեամբ կր լեցնէ։ Գի ւան ագի տա կան տյգ 
պատմական ա ք թ ին Հ ա յ կառա վար ութ ես fis լիազօր ՛ներկայացուցի չին ալ 
ստորագրութեամբ Հայ աստ ասը իր իրաւակա՛ն պետութեան մը Հիմունքները 
կ՚ս տան այ ե Հայ ժողովուրդը* դեռ երէկ թուրք եաթաղանի տակ անզօր եւ 
րայեաՀ՝ այսօր որպէս պատերազմիկ ե պաՀան^ող կողմ, արիւնով գնուաՆ 
իր անկախութիւնը 1լ ազատ ապրելու իր կամքը կը պարտադրէ իր դարա
ւոր թշնամիին։ 

Հայ ժողովուրդը սակայն, շատ դառն յուսախաբութիւններ ունեցած՝ է 
մօտիկ անցեալի մէջ և. շատ սուղի նստած փորձերով կրցած է գնա Հատել 
էթուղթի փառքերն ու իրական ուժն ու արժէքը։ ԵԼ անտարակոյս այդ տե
սակէտէն դատելով, այս վերաքն դաշնադիրն ալ այնքան իրական արժէք 
պիտի, ունենաք, որքան Հայ ժողովուրդը իր միարամուռ ղոՀողութիւններով 
ե. իր ամբողջ թափով պիտի աշխատի արժեցնել զայն։ 

Բայց կալ մէկ Հի լքնա կան տարբերութիւն որ պէտք չէ սկեպտիկ 
վերաբերմունքով անտեմել, եւ այդ այն է՝ որ մեր դատին այս վերջին դիւա
նա գիտական պսակումը ոչ թէ մուրալով և դիւանագէտներուն դոները եր
կար բաղխելով ստացած ենք, այլ զայն կորզած ենք մեր կամքի և արիւնի 
ուժով, որպէս մեր արդար և անկորնչելի իրաւունքը, և ամէ*ն Հայ չի* մր– 
տա ծեր արդեօք որ, մեր ներկայացուցիչի գրիլԸ* երբ դաշնագրին կր մօտե
նար ստորագրելու, ան իր ծայրր ունէր կախ ուա ծ մեր միլիոնաւոր զոՀերու 
արիւնն ու արցունքը և մեր Հազարաւոր նաՀատագներու արդար բողոքն ու 

ո սա կան խոյանքը։ 

ԱՀ աւասիկ Հոտ կը կայ ան այ մեր ղատին իրաւական և բարոյական 
միջազգային ամբողջ նշանակութիւնը։ ճիշդ նոյն» պաՀուն, երբ գեղեցիկ 
զուգադիպումով, ներքին փոխառութեան Հարցը գրուած է սեղանի վրայ, 
գլխաւս բա բար մեզի, տնտեսական բնականոն եւ Հանգիստ պայմաններու 

գտնուող գա ղութա Հայերուս կիյնայ, պետական փոխառութեան մեր 
լիառատ մասնակցութեամրր, տալ մեր ղատին նաեւ իր ադգային պսակումը 
ե այս պէս ով կարելի դարձնել մեր սեփՀական միջոցներով իրականացնել այն \ 
ի՛նչ որ մեզի կուտայ դաշնադիրը։ 

Ողքունելով Հանդերձ մեր պատմութեան այս ամ են էխ գեղեցիկ մէկ 
ղրւագը, պէտք չէ սակայն ընղՀանուր խանդավառութեան մէջ անտեսենք 
շատ կենսական և ազգային նշանակութիւն ունեցող ուրիշ Հարցեր։ 

Հաշտութեան դաշնագիրը րաւարարութիւն չի տալէ զ ատ, Հ մեր կարգ 
մը արդար և պատմական օր էն ն ո լիր ագո բծած պաՀանջներուն, նոյն վտան– 
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գաւոր և անՀանգուրժելի պայմաններու մէՀ կը պաՀԷ Հայ ժողովրդի կարե
ւոր մէկ Հ ա աո լ ա ծ՜ ին, ^քէէէ^[էոյ ^ ա յ բնակցութեան ճակատ ագի բրէ 

ՀԷլԷհ. ա յ Հողովուրղի ֆիզիքակս/ե և ազգային գոյութեան, ապագայ 
ի աղաղ ու բնականոն զարգացման Հրատապ եւ այժմէական Հարցն է որ մեր 
աոՀեւ կր ցցուի, Հաշտութեան ստորագրումի այս վար գա գոյն օրերուն եւ 
Գաղը երբ թրքական կառավարութիւնը, դաշնագրի Հիման վրայ, վերաՀաս– 
տատուի այգ վայրերուն մէՀ եւ սկսի իր յաւէտ անուղղայ և անմիտ քա
ղաքականութիւնը, այն ժամանակ այղ Հարցընորէն իր Հին ձեւով ու այս 
անդամ աւելի սուր ե աւելի ողբերգական գոյն ե րով Հրապարակ պիտի գայ։ 

Այդ առթիւ շատ պատշաճ ե այժմէական կը գտնենք քաղուած արար 
ներկայացնել Հայ Հանրային կարծիքին Յուլիս ՅՕ՚ի (լԱանչէսթր կարտիէնգի 
մէք երեւցած € Հայաստան եւ թրքական գաշնագիրնր խորագրով նամակը 
որ օտար բարեկամ մամուլի մոզմէ, Հայ ղեկավար շրՀանաէլներուն ուղ
ղուած իրաւապաշտ եւ Հեռատես ազդարարութիւն մը կարելի է նկատել։ 

Յար գելի յօդուածագիրը ՚Բոնվէլ իվէնս այսպէս կը գրէ» 
Հ Թրքական Հաշտութեան դաշնագիրը, ըստ կարելւոյն չի լուծեր Հայ

կական Հարցը։ կիլիկեան Հայ բնակչութիւնը, որի վերաբերմամբ Բրիտա
նական նախարարապետը երկու Հանդիսաւոր առիթներով անՀրաժեշտ նկա
տեց պաշտպանութեան Հաւաստիքներ տալ* րստ երեւոյթին կը թուի լըք՝ 
ուած ըլլալ թուրքի քմա Հաճո լքին։ ԱՀէոնց ապա Հովութեան Համար եղած 
միակ նախատեսութիւնը, դաշնագրի մԷՀ մտ ուած <ւվւոքրամասնութիւններու* 
յօդուածն է։ իսկ թէ այդպիսի միՀոց մը որքան ազդու կրնայ ՐԱաԼ» այԴ 
դիւրութեամբ կարելի է դատել ^անցեալի պատմութեան լոյսով։ 1878ին նր– 
ման ապա Հովութիւնն եր մտցուած՝ էքն էյ ւր ո պա վան մեծ պետութիւնն եր ու 
կողմէ Պէրլինի դաշնագրին մէՀ։ Բայց ի՛՞նչ եղաւ արդիւնքը։ Յա հորդող տա
րիներու Հարդերը ողբերգական պատասխանը եղան։ 

Հ%երկայ դաշնագրի Հիման վրայ կիլիկեան լայն Հոդա շերտ մը, պա
րունակելով Ատանան, Տարսոն, Ա* երսին եւ Մ արա շ, ամբոխութեամբ պիտի 
վերագարձուի դրան։ %ման պարագաներու մէՀ այսպիսի կարգադրութիւն 
մը պարզապէս ոճիր է:ն 

Յար գելի յօդուածագիրը ներկայացնելէ յետոյ կ ի լիկի ո յ վերջին ծան_ 
բա կշիռ դէպքերը, սպառնական վիճակը եւ ժողովուրդի խիստ վտանգաւոր 
կացութիւնը, կը շարունակէ* 

Հ Թրքական լրբութեան սա Հման մը կա՛՞յ արդեօք։ ^իլիկիոյ արդէ կա
ցութիւնը այսպէս կը շարունակուի այն պաՀուն, երբ թրքական կառավա
րութեան կ ՛առաջարկուի ստորագրել (արդէն կատարուած՝ իրողութիւն) դաշ
նագիր մը որ ոչ-թուրք ազգաբնակչութեան պաշտպանութեան Համար մի՛ 
Հոցներ կը նախատեսեն։ Արդի կացութիւնը կը շարունակուի երբ տակաւին 
Ֆրան սան իր գրաւումին տակ կը պաՀԷ այդ Հողամասը։ իսկ թէ ի՛՞նչ պի
տի պատաՀի երբ այղ քաղաքները զուտ թրքական տիրապետութեան ներ 
քեւ իյնան, այդ արդէն կարելի է երեւակայել։ ինչո՞ւ ֆրանսական կառա
վարութիւնը չի կատարեր իր խոստումը, Հաստատելով ինքնավար պեոտւ– 
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թիւն մը Կի/իկի"ք dêf* Հազարաւոր Հայ երիտասարդներ, Ֆրանսկ. Արեւել
եան Լէգէմ°ի մ ԷՀ մաաս այգ խոստումի Հիման վրայ։ 

* Երկա՜ր տառապած այգ ժողովուրդը ապաՀովապէս լաւագոյն ճա
կատագրի մը արժանի Է։Ֆ 

Մեկնութիւններ տալ եւ նոր յաւելոււ%եր ընել միանգամայն աւելորդ 
է։ Պատմութեան և ամէն Հայ ո լ յիշողութեանը մէՀ դեռ շատ թարմ արիւ
նոտ անցեալի փորձառութիւնը անմոռանալի ղասեր պէտք է Ձեան։ 

Հայ ժողովուրդը արթուն պիտի Հսկէ։ Մի Հաղ գային քաղաքականու
թեան այս ծանր եւ փոթորիկներով յղի օրերուն, երր որո տումը սկսի, կայ՛ 
ծակը կարող է նորէն մեր գլուխ ին իյնալ եւ ար գէն մեր աւերակ տունը 
Հիենայատակ կործ՛անել։ Մեր դիւանագիտութեան եւ արտաքին քաղաքա
կանութեան վարիչները պէաք է իրենց ամենալուրթ ուշադրութեան առարկայ 
դարձնեն ւ կիլիկեան Հարցը, որ մեր ապագայ րարգաւաճումի եւ կենս ու
նակութեան տեսակէտէն նոյնքան կարեւոր է որքան Հանրապետութեան 
գոյութեան եւ կեանքին Հետ անմիՀականօրէն կապուած՜ ո եւ է Հարց։ 

\mm\A, ԵՒ ա ». ԼՈՒՐԵՐ. 
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թաղուի ԺԷ9 սովիէթական իշխա
նութեան Հաստատո •֊մէ՛ն յե տոյ, այն 
տեղ սկսած է Հայերու նոր Հալածանք 

• մասն ա ւոր ա պէս Դաշնակցականներու 
դէմ։ Օր օրի վրայ կբբանտարկեն բազ
մաթիւ անձեր։ Բ ան տ ա ր կ ո ւթ ի ւնն երր 
մեծ՛ ծաւալ ստացած մանաւանդ 

Յունիսի փերթերը։ Հայաստանի դիւա
նա դիտական ներկայացուցիչ Մ* Յա
րութիւն եանի ղիմուսևերը ԱտրբէՀա– 
նի սովիէթական իշխանութեան մօտ 
կը սնան ան Հետեւանք։ 

ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆC ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԶԶ Wt 

Մեծ– ոգեւորութիւն կր տիրէ {Հան– 
դիպազարի, Պէօյիւք Վէտիի և %»ախի– 
ֆեւանի փառաւոր յաղթանակներէն 
վերՀ» ոչ միայն դասալքութեան դէա՛ 
քերու չէք Հանդիպիր, այլ եւ կամա
ւոր արձանագրուողներու եռանդը Հա
զիւ թէ դարելի կ ըլլայ չափաւոր ել։ 

կար սի լՐՀանը Հանգիստ է այժմ 
՛Քիւրտերը իրենց Հպատակութիւնը 
կը յայտնեն Հայկական կառավարու
թեան։ 

Զինուորական կացութեան Հետ 
ՀետզՀետէ կը բարելաւուի նաեւ Հա
յաստանի տնտեսական կացութիւնը։ 
Այսպէս սախիՀեւան-Տէուլֆա գծին 
վերաՀաս տատ ումով կարելի է ապա– 
Հովուած նկատել Պարսկաստանի Հետ 
առեւտրական յարարերութիւնները։ 
Յանքր նոյնպէս աննախընթաց կեր՛ 
պով լաւ է։ Ակս ած են քաղել Աէէք՛ 
սանղրապօլի շրՀանր։ կարսի կողմը 

նոյնպէս կը սկսին քաղելու աշխա– 
տ ան քները ։ 

Պաթումը Վրա ս տան ի յանձնուելէն 
յետոյ, առեւտրական ոչ մէկ կենդա
նութիւն չի ցուցներ։ 

Անդրկովկասեան Հ անրա պետ ու
թի ւններ ու ղրաՁնեբը մեծ՛ անկում 
կրած՛ են։ Պաթումի րոլոր ՀայերՐ 
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Վ Ե Ր Ա Ն Ո հ Ն Գ Ծ ՑԾ1 

էլ աշխատիս տեղափոխուիլ Հայաս
տան, ուր ի/նա ւ)ա տարա էլա՛ն նախաբա– 
բութ եան կարգաղրութեամր էլը տե
ղաւորումն պարպուած գիւղերու մէշէ 

ՓՈՒ՚ԱՈ-ՈԻթ-ԵԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԸ Թ՜ԻՖԼՒՍԻ ՄէԶ 

կիրակի Օգոստ, էին Թիֆլիսի Հայ՛ 
կական պատուիրակութեան յատուկ 
դա Հ լիճ ի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաս
տանի անդրանիկ փոխառութեան Հան
դիսաւոր րացումը։ ԱրաՀի մուտքը 
զարդարուած Էր կանանչներով, Վեր
տառութիւնն եր ով եւ զանազան յայ– 
ա արարութիւնն երող։ 

Հանդէսը րացաւ Հայաստանի դի– 
լան աղի տա կան ներկայացուցիչ Պ* 
ք*էգգատեան, որ րացատրեց փոխա
ռութեան նպատակը ե անոր կատա
րելիք ղերը Հայաստանի ներկայ տըն
տես ակ ան տագնապի օրերուն։ Յա Հոր
դաբար խօսեցան Վոաստանի Հայ գա» 
ղութի կոդմէ ընկեր /»• քՒոփչեան, 
զանազան Հիսսարկութիւններու կող՛ 
մէ քՒաղէոսեանյ ուրիշ միութիւննե– 
րու և Հիսսարկութիւններու ներկայա
ցուցիչներէ pu/նախօսութիւսները 
կը ընղմիՀուԷին Հայ արիներու ե օրի
որդաց երգեցիկ խումբերու երգերով։ 

Հանդիսականներու փափաքով 
ոագբուեցաւ Հայաստանի կառավա
րութեան թէ1 Վրաստանի Հայ գա
ղութը կը նուիրէ Լայն աջակցութիւն 
փոխառութեան գործին յաջողութեան 
Համար, տրամադրելով իր առաւելա
գոյն մասնակցութիւնը, որպէս ղի ամ
րապնդուին Հայաստանի անկախու
թեան Հիմերը։ 

Օգոստոս 2ին Հրատարակուեցաւ 
€ Հայաստանի անկախութեան փոխա
ռութիւնն անունով միօրեայ թերթ 
մը գար դարուած ^աշազնունիի, fu ա– 
տիսեանի ե ՕՀանՀանեանի նկարնե
րով ե Հանրապետութեան զինանշա

նով։ Թիֆլիսի մէՀ փոխառութեան 
աոաջին արձան ագրո ւողը եղած՝ է մի– 
Հակ կարողութեան տէր Հայրենակից 
մը, ՏՕ, 000 րուպլիով։ Թիֆլիոի ղը՛ 
րամատուններու արձանա դրութենէն 
Հետե լցնելով, քլարելի է շատ յաջող 
նկատել փոխառութեան առաջքէն օր՛ 
ւան արդիւնքը։ 

երեւանէն մեր ունեցած՝ տեղեկու
թեան Հա մա ձայն Հոն եւս փոխառու
թիւն րացուած է եւ առա Հին արձա
նագրուողները եղած են նախարարներ 
ե երեսփոխաններ։ 

Լ՛ Ն ՓՈԻ՚ԱՈ-ՈհԹԻԻՆԸ bh ՊՈԻԼԿԱՐԱ1ԱՅ 

ԳԱ՚նՈԻԹԸ 

ՊուլկարաՀայ Ազգային Միութեան 
կեդր. Վարչութիւնը ստացած՝ ՐԱաԼով 

•Հայաստանի լիազօր Պ* ւԱատիսեանի 
Հրա Հաս գները փոխառութեան նախա
պատրաստական ա շխատան քներու 
մասին, ընտրած է Հ* Հ* փոխառու -
թեան կեդրոնական մասնախումբ մր 
եւ Հեռագրած՜ է գաւառի մարմիննե– 
բուն կազմել տեղական մասնաճիւղեր։* 

կեդր. Վար չութ իմն ր Հեռագրով Աօ՛ 
ֆիա Հրաւիրեց Պ* Խ ատիս եան ր որուն 
կր սպասէ խանդավառ ընդունելու» 
թիւն։ 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՃԱՍԱԳՈՒՄԱՐ 

Այս շաբթու ժընէվի մէջ կը գու
մարուի միջազգային եկեղեցական 
Համագումար մր որու կը մասնակցի 
Հայ եկեղեցւոյ կոդմէ Լօնտոնի Հայոց 
Հոգ» Հովիւ Տօքթ. Արէլ Ծ* Վրդ՝ Աբրա– 
Համեան։ 

ZU3 ԿԱՐՄԻՐ Ւ՚ԱՏԸ ԱՆԳՍ»Ո3 ՄԵՋ 

Արէլ Ա* ՎրԳ՚է ջանքերով Լօնաօնի 
Հայ Տի էլն անց էսն ամա կա լութի ւնր 
վերածուած Է Հայաստանի կարմիր 
Խ աչի մասն աճ իւղին եւ այս առթիւ 
բազմաթիւ նոր անդասներու արձա
նագրութեան ձեռնարկուած Է։ Տիկ" 
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Ց$2 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

նանց խնամակալութիւնը իր սլա Հես
տի գումարներն ու գո(Քռրը յանձ– 
նած է կարմիր Խաչին։ Մանչէսթրի 
մէՀ եւս միջոց՛ներ ձեռք առն ուա ծ են 
կազմելու Համար կարմիր էք աչի մաս– 
նաճիւղ մը։ 

ՄԱՍԵՃԵԱՆ Ի՚ԱՆ 

Բրիտանական կառավարութեան 
մօտ Հ * Հանրապետութեան դիւանա-
իտական ներկայացուցիչ նշանակւած՜ 
է ՅովՀաննէս խան Ա՝ասեՀեան։ Դես
պանատան ե յարակից ծախքերր Հո
գալ յանձն առած՜ է Մանչէսթրի Հայ 
գաղութը։ 

Ի ՆՊԱՍՏ Z.U3 ԲԱՆԱԿԻՆ 

Ամեն ա Հեռաւոր գա ղու ՛օն եր ու մէջ 
անգամ Հայ րանակին օգնելու պար
տական ութ ի ւնր արձագանգ կուտայ և 
արդիւնք։ Հոնկքոնկէքն Պ* Յարութիւն 
Արգարեան 1300 ֆր* տրամադրած Է 
Հայ րանակին սաւառնակ մր նուիբե– 

լու գործ՜ին։ Ուրիշներ կը Հետեւին իր 
օրինակին։ 

ԴէՊԻ ԳԻԻՂ. 

Հայաստանի խնամատարութեան 
նախարարութիւնր p յայտարարած Է 
Երեւան գտնուող գաղթականներուն. 
որ ալսուՀետեւ ոչ ոքի նպաստ պիտի 
արուի և քաղաքի գաղթականներս 
պիտի տեղա ւոր ո լին գիւղերու մէջ։ 

•ԲԱՌԱԶԱՅՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 

Վագր Կիրակի, Աստուած ա են այ աօ՛ 
նին աոթիւ, Հայ եկեղեցիին Ա*՝Է2_ պաաա-
րագր քառաձայն պիաի երդուէ երգէՀոնի 
մասնակցութեամբ ե առաջնորդութեամբ 
Տօքթ. Լ* Համբարձումն ան է։ 

ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ԺՈ՚ԼՈՎ, 

Հ» Ց* Դաշնակցութեան Փարիզի Ս*ար
սնին բոլոր րնկերներն ու րնկերուՀինե– 
րր, կր Հրաւիրուին րնգՀ* ժողովի f առա -
2_իկայ երեքշաբթի գիշեր Հ* 3* Դ» սրա– 
Գ ն մէԼ, 

ԱՐԴԱՐՈհԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Որսշած էի «.Վերածն ունդ» ի մէջ չպատասխանել (լԱրձագանզ ֆար ի զն ի 
խ մրադիր Պ* Յակոբոս քՒիւրապեանի (այլ անուամբ Վաբա զդատ), սուտերով 
ու ղրպարտութիւններով լեցուն իր անձնական յարձակումներուն։ Այս որո– 
դու միս մէջ Հ աստատ կր եսամ։ Արդարութեան դիմելէ առաջ, բարեկամներու 
խոբՀուրղով պատւոյ ատեանի մր Հրաւիրեցի զինքը, բայց խուսափեցաւ։ 

իր թերթին վերջին թիլին մէջ Պ* Թ՛ կ ամփոփէ իր զրպարտութիւն-
PB ո լ զանոնք կը գար դարէն ո բա գոյն սուտերով, եւ Հրաւէր կը կարդայ 

ինծի «.Վեր ածն ունդն ի մէջ միայն պատասխանելու։ Ես ա յ ս պատիւը չսլիաի 
ընեմ իրեն։ «Վերածնունդն ը մաքուր պիտի սնայ։ Բայց որպէս– դի Հանրային 
կարծիքր չի Հաւատայ թէ կր խուսափիմ պատասխանելէ, անձնական 
առանձին Հրատարակութիւնով մր պիտի պատասխանեմ իր ամբաստանու
թիւնն եր ո ւն եւ փաստերով, միմիայն փաստերով եւ ոչ թէ Հայհոյանքներով 
ցսյց պիտի տամ, թէ Պ* Յակոբոս քՒիկրապեան անպատկառ ս տ ա խ օ ս 
մրն է։ Ա*ի ան դա մ ընդ միշտ թոյլ չտալու Համար որ ամէն մարդ իր ուզածը 
ըսէ կամ գրէ անպատուելով եւ վարկաբեկելով ուրիշներր, կր դիմեմ ֆրանս. 

Արդարադատութեան, որբ լիալոյս ենք պիտի տնօրինէ վարկաբեկիչին ու 
զրպարտիչին արժանի պատիժր ։ 

ՏՕՔՕ-. Լ. ՃԱՄԲԱՐՑՈԻՍՆՍՆ 

l l ^ l i O p t V - խմ՛բագիր՛ Տ0Ք8-. Լ. ՃԱՄԲԱՐՁՈԻՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial de «VERADZENOUNK La Gérante; Mlle S. LACROIX 
Fonds A.R.A.M



Կ Ա Ր եԻՈՐ 
"ձՎք՚րաձրՆաՀԼղգի խմբագրատունը աւելի ընդարձակուած է եւ փ*քսա– 

դրուահ. Հայ Առեւտրական Հաստատութեան չթեքի՛ն մէի 
17 Rue de l'Echiquier Paris. 

Խմբագրութեան վերաբերեալ ո և է դիմում և թղթակցութիւն սլկաք է 
միմիայն ուղղուի՛ն Տնօրէ՛նի անունի՛ն վերոյիշեալ Հասցէով։ իսկ թերթի" 
Տ՛նօրէ՛նի՛ն ա՛նձնական և յ ա՛ն ձ՚Ա ա ր ա ր ե ա լ ՜նաՍակ՚ներր ու դրա աները ըստ 
առաջ՛նոյն կը ղրկուի՛ն ՛նախկի՛ն Հասցէին. 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 Paris. 

Արտասահմանի թերթերէ՚ն կը խ՚նդրուի ՛նկատի առնել Հասցէի այս 
փոփոխութիւնը։ 

* 

ՆԱՅԵՑԷ-Բ ԱՅՍ ՄԱ՚ԲՈՒՐ ԱԵԽԱՏԱՆ֊ԲԻՆ 

Ամէն տեսակ կա Հ– կարասի՛ն եր շի՛նել Լ ՚նորողել տալու Համար 

օտարի՛ն դիմելէ աոաչՀ խորՀրգակցեցէք 

Պ. ԱՐՇԱԿ ՕՕԻԼԽԱՆՕՖԻ ԼնՏ -
T A P I S S ÇE R 

1 18, Rue Moreau. PARIS 12e 

ՓՈՒԹԿՈՏ ԳՈՐԾ ՈՒՆԷ ՈՒԹ ԻՒՆ 

ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱնԲ 

Զ Ա Փ Ա Ւ Ո Ր ԳԻՆ 

Fonds A.R.A.M



ELYSIUM ART GALXERY 
6, & 

Բարձրագոյն արժէքով կը գնէ առաջնակարգ Բնութիւն՛ներ (Antiquités), 

ղորգեղէ՚ն (Tapis èt Tapisseries), կերպաս ( Etoffes anc.j. խեցեղէն (Faïences et 
Porcelaines^. զրՀագիր (Manuscrits), մանրանկար (Miniatures), պատկեր (Tab
leaux) և ամէՖ գարու գեղարուեստ ական առար կայն եր fObjetS d'Art)* 

Ամէ՛ն լեզուով թղթակցութիւն և վաճառմա՛ն առաջարկ պէտք է աւղ– 

ղուի՛ն առ գ. ՓԱԹԱՐԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat, 23 rue Baudin, 

PARIS IX ) ։ 

ՓԱՐԻԶ ՀԱ118Ա80ԻԵՑ 
՝M ՅԱՅՏՆԻ Գ Ե Ր Զ Ա Կ 

.Պ. Մ Ա Ն Ո Ի Կ Ա Լ Թ Ո Ի Ն Ե Ա Ն j | 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԶԵh ԱԳԻՏԱԿ ԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ Մ Ր ՑԱՆԱԿ ՈՎ ԵՒ ՄԷՏԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոյաց՛նել իրե՛ն դիմող այր և կին յաճախորդները 

Ունի Ա՛նգլիակա՛ն և Ֆրա՛նսական ընտիր կերպաս՛ներու ճոխ մթերք մը 

Գիմեցէք և փորձեցէք ա՛նգամ մր 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf 

ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵԻ ՀԷՅ 

Վկա/ուած՛ Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէ՛ն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Տ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր զի՛նգ 

38 Rue de Cléry PARIS 
Fonds A.R.A.M



J o u m a l arménien 

Շ Ա Թ Բ Ա Ա Թ Ե Ր Թ 
ա SUPrV, frhK 35 

Փարիզ, 4 սեււ|տ.՚1920 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ ՈՒ թիԻՆ 
\,ltp^}i"li «յաւեր SÇ,., U"« Ա. 

ձայ ՚Սսււ>ւսո.1ւորդփ*ն ՃՕՐԻ0Ն 

Գրախօսական ԱՐՍէ֊Ն-եՐԿԱՑ– 

£ րաւք սա ձայ ք)ա*ււրաս|եաու.1(Ւեւսս զօրական ոi.GK 

Ազգ ային եհ զանազան լուրեր 

Directeur-fTondateur : 

D ' L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , 17, R u e d e l ' E c h i q u i e r . — P A R I S ( X e ) 

Téléphone : LOUVRE 18-23 Fonds A.R.A.M



ա Յ Ր ե Ն Ի Ք 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

սյղղայիս, գրական, քաղաքական եւ 
Հասարակագիտական։ 

2է րգ աարի 
Բաժնեգինն է 5 աօլար 

Հասցէն՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mass. 

ԲԱՐԻԶԱՀԱ8 ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹ 
Ա. աարի՝ 

Բաժնեգինն է՝ տարեկան 45 ֆր՛ 
Հասցէ.֊ 16, Bld. St. Denis 

PAR I S 

Հաստս. 
ՊՈՒէԿԱՐԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
Բ, աարի 

Բաժնեգին աարեկան 50 ֆրանք 
Հասցէ.— Rue Br. Miladsnové 21 

SOFIA 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրանք 
Հասցէն.—- Rue Divan Yolou 

AD AN A, (CILICIE) 

& ա ա ո 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 րգ աարի 
Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 
Հասցէն.— 37* Rue C a b r i s t a n 

P E R A . Console 

ԵՌՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
42 րգ աարի 

Բաժնեգինն է Օ։օ0 աօլար 
Հասցէ՛ն P. 0. BOX 865 

F R E S N O , Ca l i f o rn i a 

ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 
ՐԴ էրի 

Կը Հ. ար ա կուի շաբաթ ր • 3 ան 
Բաժնեգինն է աարեկան 30 ֆր՛ 
Հասցէ– B. P. 868 Le CAIRE 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Տնօրէն ֊խմ՛բագիր Փօրթուգալեան 

35 րգ աարի 
Տարեկան բաժնեգինն է 30 ֆր» 

Հասցէ. J ou rna l A r m é n i a , M A R S E I L L E 

r 
Fonds A.R.A.M



Լ ե P Ա ¥ 1 Ո Ւ I Գ 

Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԲԱՂ.Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, f-- ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ ՅՏ 4 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ է920 

Ն Ե Ր Ք Ի Ն 8 II Ր Է Ր 
I l Թրքական դաշնագրի Հանդիսաւոր ստորագրումէն վերի երր կը գառ–՛ 

նանք իրաւական պետութիւն մը և անոր անկախ քաղաքացիները, կը մրա
նանք քաղաքական նոր փուլի մը մէի որ պէաք է խորունկ մտածումի եւ 
Հեռատեսութեան աղբիւր մը դառնայ մեր ժողովուրդին, մանաւանդ անոր ղի՛ 
–֊անագի տա կան ղեկավարներուն։ 

երբէք ոլշ չէ» ընդհակառակը պետակա՛ն կեանքի նոր ծնող ազգի մը 
Համար միշտ կանուխ է, անիկա որ կէտէն ալ ետ դառնայ, ձգէ իր մոլորանքը 
և կորովի սթափումով մը, շեշտօրէքն եւ պայ ծ առօրին ՛նայի բուն ի ր ական ո ւ– 
թեան։ Ոչ թէ խծբծանքի մեր մէ£ քիչ թէ շատ սովորակա՛ն եղան՛ ոգիովը, 
այլ ուղիղ եւ օգտակար քննադատութեան եւ մեր ներքին ու արտաքին ցա
ւեր ր պարզաբանելով, չափով մը անոնց բարձումին սատարելու, դիտումով, 
կ՛արժէ միշտ վերա գնա Հա տումի ենթարկել մինչեւ Հիմա մեր վարած՝ արտա՛
քին քաղաքականութիւնը եւ զայն վարող արժէքները։ 

Այս կալուածին մէ£ Ազգային եւ Հ* Հանրապետութեան պատուիրա
կութիւնն երր ունեցան միեւնոյն գործուն էութեան դաշտը եւ միեւնոյն 
տեսակէտները, սա տարբերութիւնով որ առաջինը գործած էր ամրոզֆ պա֊ 
տերրազմի շրջանին եւ ունեցած էր քաղաքական Հազուադէպ եւ անստգիւտ 
վայրկեաններ շաՀագործելի ի ՛նպաստ մեր դատին, երկրորդը միացած էր 
անոր զինադադարէն վերք եւ կատարուած իրողութիւններն ալ ՛նկատի առ
նելով, Համաձայնած եւ որդեգրած էր միեւնոյն սկզբունքներր եւ արտաքին 
քաղաքականութեա՛ն մէ£ Հետեւելիք գործելակերպը։ 

Այս կէտեբուն վերլուծումը շատ Հեռուները կը տանի մեզ։ Դէպքերը 
միանգամ ընդ միշա երբ կը դառնան անցեալի սեպՀականութիւն, վաղուաց 
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ԳաԼէՔ ա ա տ մա գի րը րև ա կ ան է պիտի ունեն այ պայծառատեսութիւնը եւ իր 
ԳՐձԻ" ծայրը պիտի գտնէ ճշդորո շող բուն րառերր, որոնք Հի Սա թերեւս 
շատ սառն պիտի թուէին։ 

Անդրադառնանք ներկայեն եւ մեր ներքին ցաւերուն, որոնք դեռ կը 
կր շարունակուին եւ ՀետզՀետէ իրենց ախտավարակ Հանգամանքովը տե
ւական ան ա լու եւ յաւերժացումի նշաններ կը ցուցնեն։ 

Այս էգերուն ժէ£ խօսուեցաւ անգամ մը, պետական քաղաքականու
թեան մը անՀրաժեշտութեան վրայ։ Մեր նորաստեղծ պետութեան պատե
րազմական մշտատեւ դրութեան եւ այլ զանազան– ազղա 1լներու րերումով 
էւրոպաքէն գրեթէ կղզիացած Տնալը, Փարիգր ղարձուց Սեր պետական ար
տաքին քաղաքականութեան միակ կեդրոնը որ չափով մը Հիմա եւս կը շա
րունակէ այդպէս ըէէալ։ 

իսկ ցաւալի՛ն աք՛ն է որ Հոս մեր դիւանագիտութիւնը երրէք չունեցաւ 
ոՐու\ քաղաքականութիւն մը, եւ զուրկ այդ շնորՀէն ինկաւ ամենէ ՛գէշ պա– 
տեՀապաշէոութեան մէ£։ . 

ՋխորՀեցաւ ան, թերեւս կարող չեղաւ իսորՀիի ուղղութեան ժը շուր9 
ազգային քաղաքական տեսակէտներու կեգրոնացումին, ուզած չուզած— 
թերեւս անզգալարար տարուեցաւ քաղաքական ծայրաՀեղ ապակեդրոնացումէ, 
պարբերաբար յարեցաւ ֆրանսայի, Անգլիոի յետոյ իտալիոյ ասպետական 
ճառերը թունդ Հանեցին մեր սրտերր որպէսգի մեր քաղաքական նաւուն 
ղեկը դարձնենք դէպի Ադրիականի ափունքներր եւ Հոն մեր կրած Հիասթա
փս ւմէ ու անձկութենէ վռր£> այս անգամ ալ վերջնականապէս դիմելու Հա
մար Ո Լ ֊ ր ի ւ ափունք մր՝ դէպի Ղ?որ աշիտարՀի մեծ Հանրապետութիւնը։ 

Ա յս Սեր ք աղաք ut կ ան ոդիսականին 1ւ թափառուատերուն առածին շըր՝ 
Հանն է։ Երկրորդը» մասնակի եւ վարանոտ վերադարձ մըն է Անգլիոի Յու֊ 
նաստանի 1ւ դարձեալ Ֆրանսայի։ 

Հարկ չկայ ըսել թէ մեր դիւանագէտ ղեկավարները ճարպիկ եւ ճկուն 
փրթան իւութերով եւ դժուարութիւններով լեցուն այս § տեսակ տաժա
նելի նաւավարութեան մը մէֆ: Բայց գժբաղգաբար զկատարուած իրո՜ 
դոկթիւսներէ" վերի ի յայտ բերուած խելացիութիւն եւ ճկունութիւնները 
ոչինչ կ՝արժեն եւ շատ անգամ ալ վնասակար են խնդրոյ առարկայ ՝ ժողո
վուրդին ճակատագրին տեսակէտով : Դիւանագիտութիւն ր պայծառատեսու
թիւնն է» Հեռատեսութիւնը, նոյնիսկ երբեՏն պարտադրուած ի Հեճուկս ժո
ղովրդին ազգային բնազդական պա Հանիներուն, օր ժը անոր ցուցնելու Հա
մար, թէ ամենէ փոքր քայլ մր իսկ առնուած է անոր ապագային 1ւ ազգային 
գատին գերագոյն ւ1տաՀոգութիւնովը։ 

Մէկ» անշեղ և ուղիղ պետական քաղաքական ուղղութիւն մը, տէրու– 
թիւններու աչքին պիտի բարձրացնէր մեր վարկր եւ պիտի ցուցնէր քաղա
քական կեանքի ունեցած մեր Հա սուն ութ ի ւնր։ Մենք ճկեցանք, յետոյ արմա
տախիլ քշուեցանք բա զղա Հա լած ա ի եղէգին պէս որ կը թափառի Հովի 
Հոսանքներուն Համեմատէ 
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^Ներկայիս մէի անցեալի տկարութիւններու պրպտումր չէ որ այնչափ 
1լը մտանողէ մեզ, թերեւս այղ ա1լարութիւններէն մաս մր գործուած են իրե
րու եւ քաղաքական դէպքերու բերումով, ՐայՏ Յալ~ա1է աՏ^* Է "Ր անոնք 
Հիմա եւս կը գործուին եւ մօտաւոր անցեալը չհանդիսանար մեզի փ որձա՛ 
ռութեան դպրոց մը։ 

Սէվռի դաշնագրով միացեալ եւ ան կա իւ Հայաստանը կը ճանչցուի եւ 
կը նուիրագործուի իբր իրաւական պետութիւն մը, ե անկախ պետութիւն– 
ներու Հոյլին մէի, անիկա կեանքի կը կոչուի իբր քաղաքական նոր գործօն մը։ 

Հիմա եւս գուցէ այս պատմական եղելութեան իրական գևաՀատումէն 
եւ անգիտակցութեն^ն է որ կը տառապինք, եթէ ոչ կարելի չէ այլապէս 
խորՀիլ Հանդիսատես րլլալ նախկին կարգ ու սարքին, նախկին գործելակերա 

պին, սպասողական անորոշութեան ու յուլութեան 1ւ պատուի րակութիւննե– 
րու՛նախկին բաղադրութեան զարտուղութիւններու։ 

Անցեալր կ՚երեւի գաս Հաիտի ՐԱայ մեզի. Փարիզը իբր Հայ ազգային 
քաղաքական կեդրոն, Հետեւոդական չեղաւ ուղղութեան մը եւ իր տարտա
մութեան, անորոշութեան, երբեւսէ Հակասական գԱրծուն էութիւնն եր ու բե
րումով, անուղղակի կերպով պատճառ դարձաւ որ իւրաքանչիւր Հայ գա
ղութ իրենց ղեկավարող ան Հ ա տներ ո ւ եւ կուսակցութ իւններու Հայեցողու
թեան եւ ըմբռնումի Համեմատ ունեն այ իր ուրոյն Համոզումր եւ տեսակէտ
ները, Հոգատար պետութիւն մը իատագովելու կամ Հակառակը պնդելու ինք
նատուր Հեղինակութիւնր եւ իբր ազգային քաղաքականութիւն իրեն ենթա
կայ մամուլին մէի իր Հայեցակէտը իերմապէս պաշտպանելու իրաւասութիւնը։ 

Ո ֊֊ղի զ թէ սխալ շատ անգամ անուղղակի կերպով մեր պա տուիր ակու– 
թիւնները ժողովուրդէն եւ Հոսանքներէն առին իրենց քաղաքական ուղղու
թիւնը, փոխանակ աներ պարտագրելու մէկ եւ կորովի ուղղութիւն մը։ Այդ
պէս շարժեցան որովՀետեւ իրենք արդէն *jk որոշապէս ուղղութեան մր յան
գած չէին։ Ասոր բարդուեցան անձնական եւ կուսակցային լուռ Հա կա մա ր– 
տութիւննեբ, մեր դիւան ագի տա կան մարանի պատկանող որոշ թուով անզատ
ներու Հ ա կա պետ ա կան արարքները եւ բրօբականտը, որոնք բոլորովին նուա
զեցուցին մեր Հմայքը եւ ի յայտ բերին քաղաքական Հասունութիւն չունե
ցող ժողովուրդի մը Հոգեբանութիւնը։ 

Այս տեսակէն ամենէ փոքրիկ եւ յետին նմոյշ մը յիշելու Համար կըր՜ 
նանք մէի բերել Հետեւեալ պարագան։ Գտնուեցան կուսակցութիւններ ներ
կայացնող պաշտօնական թերթեր, որ խոշոր դէրռրով Ւրենց թերթին ճա
կատ ր արձանագրեցին Ա^Դէիոյ կոդմէ Հայաստան ղրւկած ռազմամթերքր, ու՛ 
րիշ մը նոյնիսկ անոր ստացագիրը որո՛՛՛ւ կողմէ ստորագբուելու ի֊նդիրր յու
ղեց, խնդիրներ որոնք պետական . գաղտնիք էին եւ իրաւացիօրէն այդպէս 
ալ կը գաւանուէին մեր ղեկավարող մար մ իններէ։ 

Միացեալ Հայաստանի անկախութեան ճանաչումը, ոչինչ փոխեց այս 
սոսկական, ան Հա տա կան գործուն էութիւնն երէ եւ քաղաքական տարտամ 
ուղղութիւնն եր է։ իեռ պատուիրակութիւնն երր իրենց գոյութիւնները կը շա. 
րունակեն ըստ առաջնոյն եւ կ՛սպասեն չեն գիտեր ո՛ր օրուան, վերի տալու 
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ճամար, իրե՛նց քիչ մը չափազա՛նց երկարակեաց գոյութեա՛ն, եւ ինչպէս ու՛ 
րի շ մայրաքաղաքներ, Փարիզի մէի ալ Հաստատելու Համար Հ* Հանրապետու
թեան գի լան ազի տա կան ե Հիւպատոսակա՛ն ներկայացուցչութիւ՛նը, որ իր 
քաղաքական ուղղութիւնը ստանայ միակ իրաւատէրը եղող Հայ կառաւյարու 
թեն1~ն և. կարն այ զբաղիլ ամէն տեսակ առկախ և Հետապնդուելիք խնդիրներով։ 

Պատուիրակութիւնն երր աղէկ թէ գէշ էրենց ասպարէզը լրացուցած 
են։ Դ՛աշնագրի ստորագրումէն յետոյ ՎիւսԸսք՛ ^Լողմէ սա Հմանն եր ու գծումը 
շատ չ ուշանար։ ԱՀնկէ վերի* Հարկ }^[այ» նոյն իսկ մեղք է որ ազգը պաՀԷ մե–^ 
ծածախս պատուիրակութիւններ։ Երր վարչապետ ffj ատի սեան կը յայտնէր 
որ, Հայաստանի մէի երկու նախարար մէկ սենեակի մէի կը պառկին, ֊բնա
կան է ՀՀուլուներու երկրին աւանդութիւնը չէ որ կը պատմէր։ 

Նոյն վարչապետն էր որ մեգի կը ծանուցանէր, թէ Հայաստանի կցուած 
մասեբուն վերագրաւումէն վերի անմիիապէս պիտի կազմուէր ս ա Հ ման ա գի ր 
մոգովը։ Այս ժողովը և մինչեւ այղ, Հ* Հանրապետութեան կառավարութիւնը 
պէտք է գծէ եւ մինակ ձեռքը ունեն այ մեր պետական քաղաքականութեան 
ղեկը։ ! m ֆ ՝ ՝ % I I 

Ղ*եռ կ՛արժէ անդրադառնալ Փարիզի դիւանա գիտական կեանքի ներ
քին ցաւերուն վրայ։ Բայց ինչ որ ճշմարիտ է,աիթէ կան իրաւացիօրէն 
թրքա ՛Հայաստան ի շատ մը առկախ և կենսական խնդիրներ — և բնական է 
որ կան և միշտ պիտի ըլլան — մանկական սրտառուչ երազետեսութիւն մըն 
է անոնց յանձանձումը դարձեալ յանձնել ճաթռտած մեքենայի մը, որ մի– 
իա զգայ ին քաղաքական կեանքի ամէնէ նպաստաւոր վայ րկեսւննեբուն իսկ 
ապացուցուց թէ իր մէի չունի բաւականաչափ մզիչ ոյժը ե. կորովը \ զայն 
առաջնորդելու Համար իր բնականոն ե. բաղձալի Հունին մէի։ 

Մեծածախս պատուիրակութիւ՛ններ պա Հ ելու գրութիւնը դա դրած է 
օգտակար ըլլալէ և բաւականէն աւելի Հին ցած, նոր կեանք 1ւ եռանդ ներար
կելու Համար մեր անկատար հնացած դատի լուծումին, որ աւա՛ղ ճակատա
գրական օր էն պիտի ունենայ իր ցաւագին ե. արիւնող կողմերը։ 

Փոխենք գրութիւնը և խորՀինք պետութեան մը քաղաքացիներու 
պէս մէկ ճակատի սկզբունքին վրայ, անիկա որ կէտէն ալ սկսինք միշտնոր է։ 

<%Լ՛ Մանաւանդ խորՀինք ֆաըիզր զրկել մեր պատուիրակութիւններէն և. 
մեր պաաուիրակութիւններր Փարիզէն, մեր քաղաքական ծանրութեան կեղ" 
•բոնը տեղափոխելու Համար երկիր, որ շատ Հաւան օրէն ամենաբոյժ ՚ բալա
սանը պիտի ըլլայ մեր դիւան ագի տա կան inertie/^» ե– նոր ոյժ, նոր աշխոյժ 
պիտի ներարկէ մեր դիւանագէտներու երակներուն մէի։ 

Փարիզը նոր քաղաքական կեդրոն մը դարձնել, Լ խեղճ պատրանքներ 
տածել Հոս գումարուելիք նոր Համագումարներու վրայ առն ուա զն յիմարու
թիւն է, Հայութեան սիրտը Հոս չբաբախեր, այլ Հայաստանի և Հիլիկիոյ մէի։ 

ՏՐ. Մ. Ս. 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

ՀԱՅ ՍԱԻԱՌՆՈՐԴԻ՚Ս 
Գէպի շանթե՝՝ րն, ամսլերու մրաերմութիւնն որոնել,.* 

Ու Հրպիլ կոքս երկինքներու* երդերու... 

Եւ. լուսայորղ րստինքներէն արփիին 

Ըմպել Հիւթերն արարչագործ փառքերուն*.–։ 

Ո լ գէպի ի վե՛ր...։ Մայթերէն ու գեղեցիկ մարգերէն 

Արցունքներով ժրպիաներով կր Հետևինք թրոիԼքիղ... 

Ո ւ գերգ Հոգն՝ որ կ ուտ ալ ոյժ սաղարթագեղ Շառերուն, 

Մենք րոցն աՀա՛ կ*արծարծենք ագնրւական ճիգերուդ։ 

Գէպի վե՛ր, ու միջոցին արգանդին մէի Հրավառ, 

%պատակին խորաակուած ժայռերուն վրայ՝ վեՀօրէն 

Եռագոյնին մրՀսէ՛ ձողն, 

fi ւ իւ օ լար շ աւ բացաստանէ րաց ասա ան, 

Հերկէ եթերն Հրկիգոգ կրոինչներով գործիքիդ.*** 

Ո լ արշաւէ ե արշաւէ՝* Հոգ էէ որ 

իՒրոիԼքեերսւղ կորսրւին Հետքերն անդորր ու զուարթ. 

Ալիքներն ալ չենք գիտեր շարժումներուդ գեղեցիկ, 

ր Հեաևինք լոկ յոյսով, երագներով բոցերով 

Մեր Հաւատքին ու մրաքին...։ 

ԱՀա դափնին, զոյգ ադ^իկներր էքնադ 

Հայ ո ւՀ ին եր ր Հրպարտ վերադարձիդ սպասող 

Պիտի Հիւսեն քեզ Համար. 

Օ՛ն թրռիԼք մ՛ալ, վերելք մր եւր ս Հուժկու, 

Եւ Հոյագեղ պատուանդանիդ վրայ լուռ Ա ծրնրագիր, 

Ագօթելով, աղօթելով Համբուրէ 

Սւոուերր սուրբ մեռեալներուն մեր անմաՀ..,։ 

Կ. Պոյիս ձՕՐԻՕՆ 
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Գ Ր Ա Խ Օ Ս Ա Կ Ա Ն 
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Հ՚ԲԵԶՒ֊՝ ՆաՀւսս %աթալի (il)14—1920), տսլագր. «Հայրենիք»ի, 

Ամերիկահայ գրականութիւնը իր մէի կը Համրէ կարգ մը անուններ, 
որոնց ամենածանօթը եղան՝ է էթա Հան ՛Լաթային։ իրմէ կարդացած բազմա– 
թիւ֊ գրուահ՜ քներ արձակ թէ ոտանաւոր, եւ ամէն անգամ Հասած՝ եմ այն Հա– 
մոզո ւմին թէ Ն աՀան %աթալի երրէք բանաստեղծ՝ չէ, և երբէք չի պիտի կա
րենայ զգացումի և արուեստի գեղեցիկ էք ույ մր զարդարել մեր դրա կան ու
թի ւնր։ Պիտի չարժէր բնաւ գրախօսականի մը արժեցնել իր վերիքան Հա
տորը, եթէ ձըլլար ա յ ն կեղծ՜ ե. ստապատիր Համբաւը, որով Հռչակուած է ան 
իբրև, ամենամեծ՜ գրագէտ բանա ստեղծ ր Ամերիկա Հայ գրականութեան։ Պէաք 
է որ մենք ճշմարտապէս ծանօթանանք ա յ ն <լարժէքներ»ուն Հետ, որոնք 
պատեՀապաշտ պարագաներու մէի փ միայն երևան եկած և իրենց ողորմելի 
իսկութիւնը զգեստաւորած են շողշողուն և. սնոտի երևոյթնեբով։ Այն յան"s 
գուզն և սանձարձակ խոյանքը զոր կատարած է Լյա Հան ՚էյաթալի գրական 
գրեթէ ամէն տեսակ մարզերուն մէի, իր մասին երկար ատեն խօսեցնել տուած 
է։ Աքն շշուկ, ստուերին ու լռութեան մէի աշխատող միտքերը միայն օր մը 
շաՀած են այն դափնին որով Ապողոնի ձեռքերը կը պսակաւորէն, քերթողին 
արեւագեղ ճակատ ր • • • Երր՝ յետադարձ ակնարկ մր նետենք ոյյն ճամ– 
բանեբուն վրայ ուրկէ-կ արշաւած է^ւՀ/աՀան քյաթալի մինչեւ իր այսօր– 
ուան Հանգրուանը, ուրիշ բան չենք գտներ եթէ ոչ ապարղիւն ժխորի մը և. 
դիւրաբե՛կ Համբաւի մը արձագանգը։ 

՜էյ աՀան ՛Լյա թալի ամեիիկաՀայ սկսնա/լներու Համար կուռքի մը կեց
ուածքը ստացած է Հւ արդէն ասոնցմէ մէկ քանիին վրայ ունեցած է ա զգե
ցութիւն մը որ աւելի վնասակար քան թէ օգտակար կողմերով կր յայտնուի։ 

Ատենն է որ տա պա յո ւ ին կեղծուպատիր Հաւատքին կուռքերը, և. բա
ցարձակ Արժէքին րովը միայն մեր Համոզուսնեըը զտէ։ 

Գրականութիւնր արուեստ մրն է այնքան դժուարին որքան միւս ար
ուեստն երր։ Պէաք է ունենալ իր Հոգիին մէի բնավառ այն աստուածային Հուրը 
զոր ներշնչում կ՚անուանենք։ Արնիկա՛ միայն քերթողր կը բարձրացնէ վեՀա– 
սլաց, և. քնարբն լարերը կը խռովէ լուսածոր ու թափանցիկ մատներովը գե
ղեցիկին։ ՜էյ՛աՀան \աթալի բոլորովին զուրկ է ներշնչումէ, իր ոտանաւոր– 

Տները ոչ մէկ դաշնակութիւն ե. կշռոյթ ունին։ Անոնք ոտանաւորնեբ իսկ 
չեն, որովՀետեւ տաղաչափութեան օրէնքներուն վրայ չեն գրուած, այլ գը– 
րիչին քմաՀաժոյքը ծնունդ տուած է անոնց յանգերուն եւ ստիքսներուն։ 

Գուսանի մը վերարկուն Հագած և անոր նուագարանը կուրծքին սեղ
մած՝ .էյ աՀան ՛Նա թալի փորձած է այս անգամ իր սիրածին՝ Պէլլային գովքը 
երգել։ Բայց չի բաւեր միայն վերարկուն ել փանդիռը, այլ մանաւանդ ան– 
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Հրաժեշտ է ունե՛նալ ճշմարիտ Հոգին որուն ազբիւ֊րէն րզխեցան ՛Բուսակի 
մը ե. Տոցնաթանի մր պարզունակ եւ անոյշ տաղերը*»* 

աՀան %աթալի բռնազբօսիկ է միշտ, եւ արուեստակեալ ձեւեր ու մէի 
կը յայտնաբերէ իր գրելու անկարողութիւնը։ կեղծ՝ զգացումներով խճողուած 
են բպոր էիեըը իր վերիին Հ ատորին ուր Հազիւ թէ կարելի պիտի ըլլար 
գտնել Հոս ու Հոն գեղեցիկ յղացումի քանի մը ստուերային դրոշմներ։ Պատ
կերները եւ նմանութիւնները այնքան անյաիոդ և կիսաւարտ են որ, ընթեր
ցողին միտքր ոչ մէկ պայծառ յիշատաէլներով կը՝՝տպաւորեն։ Ամբոգի գիրքը 
տաժանելի ընթերցումի մը տուայտանքը եւ ձանձրոյթր կուտայ միայն։ կը 
փութամ ընթերցողին ներկայացնել քանի մը նմոյշևեր jj ՕաՀան %աթալիի 
սիրերգներէն. 

«*Բեզ դեռ կը սպասես" ({ա՜խ))ով, ղուս չես գար, 
<( Ախրս» «օխ» մր սուր, սեւ օր մր, Պէլլա՝ս* 
Սիրարգ կր մխուի, ու գուն ալ կուլաս» 

Կուլաս, կր սպասես մա Հին • • • ան չի գար,.. (ԷՀ. 

Անմուրազ փեսայ, անՀարս անկողին, 

՛Տեղի կրսպասեն, եկուր, նազելիս,9 

{(ԱՀ))էն պէմուրաա սիրողին, ով կին, 

Ասա ուած է մեռեր, ղուն ալ կր մեռնիս..*՝*) (՝էլ\ ^) 

Գուսան եր գերու ճշմարիտ խորՀուրգին և քաղցրութեան բացարձակ , 
եղՆանումր կը տեսնենք ՛Լաթ ալիի սիրերգներուն մէի։ Ապրուած ՛Լիլ"1 

մը, երազ մը եւ տխրութիւն մը չեն ներղաշնակուիր այն բոլոր զգացումնե
րուն Հետ որոնք կեղծ ու՝պատիր բառամթերքով մը կը յօրլենեն €՝Բեզիյ>ն։ 

Այս չէ՛ գրականութիւնը, ոչ իսկ առաիին Քայլը-{կրնանք Համարել 
զայն սկսնակի մը որ թոթովուն շրթունքներով կը Հեծէ լոյսի մեՀեանին 
անոյշ ու թախծալից Հեռա կարօտը։ %աթալի չարժեր մինչեւ, իսկ սկսնակ 
մր որ –մեզի ապագայի խոստուկներով կը ներկայանայ։ գՀյանթերգի և. Հ(Ամ– 
ոլերնի՛ Հեղինակր ուռուցիկ բացականչութիւններու մէի վարպետ մը եղած 
է միշտ։ Ատենն է որ ինքնաճանաչումի ան Հրաժեշտ եւ օգտակար զգացումով 
մը & • ՛Լյա թալի Հրաժեշտ տայ գրականութեան։ Շփացուցեր են դինքը կեղ՛ 
ծաւոր գովեստներու մէի։ fju կը յիշեմ կարդացած ը[լալ իր մասին թէ՝ «Շ* 
Ղ/աթալի Հրանա ՛Լագ արեանի Հետ Հայ & գրականութեան վարպետներէն 
1լը Համարուի։» Այո ամենը անշուշտ պատճառ եղած են որ Պ* &• Նաթալի 
շարունակէ իր արշաւանքը Պառնասի բարձունքներուն վրայ։ Բայց երբէք 
չի տեսնուեցաւ ան գեղաՀրաշ վերադարձով մր ուր ներշնչումի թս֊է^է^ Հը 
Հպատակի արփիաթռիչ երիվարը Բեկաս։ Ո՛չ մէկ ատեն &• Ղ/աթալի յուսա
դրած է մեզ վաղուան յղացումներու խոստումներով։ jj' ԱտեղՆագործ ոյժը կը 
պակսի միշտ իրեն և. այս է պատճառը որ բռնադատուած են իր զգացում
ները որոնք արուեստէն ձեւը չեն զգենուր երբէք իրենց արտայայտութեանր 
մէի։ կինը զոր կր սիրէ &• Նաթալի չի նմանիր բնաւ այն տարփուՀիին զոր 
երգած են ՚Բուչակը ե. ուրիշ աշուղներ։ ՛Լյա Հա պետ *Բուլակի ամենաիրապա շտ 
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1ւ Հեթանոս տաղերն իսկ աւելէ շնորՀալի և. արուեստօրէն գեղեցիկ են քան 
Հյ. Նաթալիի ամենաքօդարկուած երգերը։ 

((Շամամ ծրծերով շաքար կու մաղես» 

Այո՛, իրական արուեստին պատկերն է ա յ ս որուն կը իյ առն ուի ՛ներ, 
դաշնակ զգացումը աշուղական սիրոյն։ 

C. ՛Լաթ ալիին երգած՛ը Հ(էգ»ն է միայն, վսաթագէս» կին մը որ սիրա՛ 
Հար տառապողին խաչին դէմ կը քրքիայ «Բոզի մը պէս...» 

Արուեստի եւ երազային կարօտի գեղեցկութիւն էի կայ րնաւ այն ըզ– 
գացումին մէի ռոր ունի Հյ. ՛Լաթ ալի 1չնոի եւ անոր մերկութեան շ Հանդէպ։ -

Պարզ ըլլալու ե֊ մանաւանդ իր երդերուն աշուղական շեշտ մը տալու 
փորձերը երբէք չեն յաիողիր։ աձ 

«Է՛Հ», սիրողնե՜րն, ո՛Վ ԿԻ՛" շէսշյ՚Ղ* 

Օր մր սիրող կ'րլ1ա^* էա9ոԴ* 

Անէծքն է այս սիրող սրտին»,. 
Վա՜յ չար սիրող մր սիրո ղին,., 

Այս մէիբերուսները կը բաւեն ընթերցողը մեզի գա զա փ ա ր ա կից ընելու 
Համար։ &. \,աթալի բանաստեղծի Հոգի չունի, ե. պիտի չի կարենայ երբէք 
սիրուն ե. յաիող քառեակ մ՛իսկ ստորագրել։ իրեն կը են այ Վ ան արձ ան ա • 
գիր տապանաքար մր դնել իր իսկ ձեռքով այն բոլոր գիրքերուն վրայ որոնց 
Հեղինա1լն ըլլալու Համբաւը շուտով կը ցեղի ճշմարիտ քննադատութեան մը 
շունչէն։ Ա*ազթենք որ <ձ'Բեզի»ն փերիյթնը եղան՝ րԱաք այն գիտակից սալթա֊ 
քումին որուն ենթարկուած՛ է Ս. Նա թալի իր գրիչ շարժելու առաիին օրերէն 
սկսեաի 

՚ .', ԱԲՈՒ ԼԱԼԱ ՄԱ ՀԱՐ Ի 

Ահ. հՍսձԼԼԿԵԱՆ (գ. տ պ ա գր " » * ^ ՛) 

Երրորդ տպագրութեամբ լոյս տեսնող այս փոքրիկ Հատորը Աւ* իսա՛ 
Հակեանի ամենէն Հզօր ե. ստեղծ՜ագործ՛ական եր էլն Է\ a էր գեր ու Վէրքեր» ի 
պարզ Հոգիով ու վիրաւոր սրտով աշուղը Հոս կը ներկայանայ որպէս վեՀա՛ 
փառ դատաւոր մը որ կը խարանէ անողոքօրէն մարդկային բոլոր կեղծ՜ուպա
տիր առաքինութիւններր և. արծուօրէն կը ձգտի, կը սլանայ գէպի ազատու
թիւնն իր էութեան։ ԱշխարՀին սի՛րտը միայն կը տրոփէ իր անՀուն զեղեց՛ 
կութեամբ Ա*աՀարիի սրտին մէի ուր Արեւն իր գինովութիւնն է թափեր։ 

Վեցերորդ սուրաՀը Հրաշափառ երգ մրն է Արեւին ձօնուած՜, ագա
ման գա Հո ւռ գեղօն մը իբրեւ արուեստի ե. միանգամայն իբրեւ զգացումի։ 

a Ես սիրում եմ քեզ, ես սիրում եմ քեզ, կիզի՛ր» Է՚՚՚ՏԻ՚Ր էս^ Հրեղէն սիրով, 
a Եւ ոսկեճաճանչ վարսերդ շքեղ փռի՝ ր ինձ վրայ և գուրգուրի՛ ր ինձ։ 
((Եւ արիւնոաի՛ ր իմ շրթունքն երր քո ՀրդեՀավառ լոյս Համբոյրներով,–—)> 

Այս Հրաիերմ շունչը կը շարունակուի արդէն ա մրողի քերթուածին մէի 
որ Ա* իսաՀակեանի քերթողութեան պարտէզին ամենաշքեղ ու ոսկեվառ ծ՜ա
ղիկը պիտի նկատուի միշտ։ 
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ա1Ր118Ի1|ԴԱ8ԱՍ8!Ո,Ի1, ԱՌՋԵՒ 
՝ 1 X » _ 

Չար |ււօս,ր ձիւնէ՜ գն դ ա կի պէս 

ԿԸ [un ա րն այ ք ա նի գլորես 

pnijtj յ յ ՚ դ ^ հ ր է ՜ Ն ճշս\սրտու.Թեէան 

Շ m.m կր ()ալ|ւ ձիւնի նս՞ան։ 

3- ԳԱՅԱԵԱՆ 

«Արձագա՛նգ ֆարէգէն թերթէ՛՛ն մէի, էր խմբագիրը Պ– Յակոբոս քՒիւ– 
րապեան (այլ անուամբ Վարագգատ) ժամանակէ մէվեր խուլ պայքար մը 
սկսած է անձիս դէմ։ 

Օրինաւոր զէնքէ չգոյութեա՛ն պատճառով, Պ* Թիւրապեան կը դէմէ սուտ 
զէնքերու և ամբողիութեամբ էր կողմէն շինուած զէնքերու ե փաստերու* 

Պայքարը անձ՛նական է, տարակոյս չկայ — թէե– Պ» քՒիւրապեան էր 
թերթէ՛ն վերիին թէւէն մէի կրսէ թէ Հա%բայէ՛ն բնոյթ ոմնէ ան։ 

րայս «Արձագանգ ֆարէղէ» թերթր կարդացող > իւրաքանչիւր ընթեր– 
ցող, ձեռքը խղճէն վրայ կրնայ վկայել, թէ ինծի դէմ բացուած պայքարը 
զուտ անձնական է։ 

Ւ ն չ նպատակ ունէ այգ պ ա յ ք ա ր ր։ 

Ամէնուն Հետ Պ* քՒէւբապեան ալ Հաւատացած է» թէ եթէ «Վերա
ծնունդն կրցած է A տար էէ է վեր կանոնաւորապէս Հրատարակուէի անոր 
պատճառը զայն Հրատարակել սկսած օրէս է վեր ըրած զոՀողութէւնս է։ 
«Վերածնունդն էր Հազարաւո՛ր բաժանորդներէն ստացած բաժնեգիններով 
Հազիւ մէկ մասը կը գոցէ իրեն Համար եղած ծախքերուն, ան Հրաժեշտ էր 
որ մնացեալր Հոգացուէր. ե որովՀետև ատամնաբուժութեանս և Հայ Առել֊ 

. տրական Հաստատութեան բերած շա բուն շնորՀիւ ես ի վիճակի կ՚ըլլամ 
թերթին բացը գոց ել, պէտք էր որ Պ* Թիւրապեան ամէն մէիոց ձեռք 
առնէր զէս ԳՐ^ելու Համար այգ շաՀերէն, և «Վերա օն ունդ» է՛ դադարումը տես
նէր էնծէ Հասցուցած այղնէւթական վնասէ պատճառով։ 

«Վերածնունդնէ գոյութէւնր վնաս էր էրեն Համար ե ամէն մէիոց ձեռք 
պէտք էր առնէր որպէս զէ զէս վարկաբեկէր։ Ուրիշին վնասէն մէի կ՚ուզէր 
փնտռել էր շաՀր։ 

Պ* /Լհէլրապեան ծէծաղելէ Հաւատքն ալ ունեցած էր որ ար տա սա Հման է 
Հայ գաղութնեբր կ՛ օգնէին «Վերածնունդ»է, «խաբուելով էմյայտարարու
թիւնն երէս ու տիտղոսներէս»։ Պէաք էր անշուշտ արտասահմանի Հեռաւոր ու 
մօտաւոը գաղութներուն կլլեցնել կարգ մը սուտեր, մանաւանդ որ այգ սու– 
աերր Հերքում չպէտ է գան էխն, քանէ որ գրած էէն ք բացէ է բաց թէ, չպէաէ 
պատասխանէինք մեզէ դէմ եղած յարձակումներուն։ 
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«Վեր ա ծն ո ւն դն ի մէի $_աՒտէ պատասխանե՛նք մենք էրես* Է"Ք Պ» Թէ1֊– 
րապեան, ստախօս–զրպարտէի մր, արժանէ չէ «Վերածնունդ» է մէի խօսուելու.։ 

ք*այց որպէս ղէ մեր լռութէւնր սխալ չՀա ս կցուէ, և էրեն պէս խոր Հոգ
ներ — ռթէ կան — չկարծ՛են թէ մենք կր խուսաւէէնք պատասխանելէ,՝ 
օրինաւոր 1 եղանակով ձեռնարկեցէնք պատւոյ ատեանէ մր կազմութեան և 
մեր կողմ է նշանակեցէնք Հետեւեալ անձնաւորո ւթիւնները. Տօքթ* ^օլօլեան, 
Տօքթ* Արապեան և Տօքթ* Ա աՀակեան։ հքնղրուեցաւ Պ– ԹԷլ րապեան Է որպէս 
ղէ էնք ալ երեք անձեր նշանակէ ե այդ վեց Հոգէներր պէաէ րնտրէէն չէզօք 
նախագաՀ մրե Պ*Թէլ֊րապեան պէտէ դար փա ստելու էր դրածներն ու ամբաս
տանութիւնն երր, և պատւոյ ատեանէն վճէռը էախտէ սնար A պա տեր ու մէի, 
— էնչպէս կը կարծ՛էր Պ* քՒէւրապեան — անէկա պէտէ Հրատարակուէր էմ 
և էր թերթերուն, և նաև ուր է շ թերթերու մէի։ 

Պ* քՒէւրապեան վստաՀ, թէ չաէտէ կրնար փաստել էր ա մ բաս տան ու. 
թէւններր, խուսափեցաւ ե քադաքացէական քաիութէւնը չունեցաւ պատաս
խանելու այդ Հրաւէրէն, և առանց կարմրելու ելաւ գրեց թէ «պատւոյ ատեանր 
պատուաւոր մարգոց Համար է։» 

Հակառակ ատոր և Հակառակ բազմաթէւ ազգակիցներու իրեն Սօտ 
ըրած՛ խոՀեմութեան խորՀուրդիդիմումին, Պ* Թիւիապեան իր թերթին վերիին 
թիլին մէի մեր լռութիւնը չարաչար գործածած է ե իր ամբաստանութիւն– 
ները Հաւաքելով եւ խտացնելով Հրաւէր կը կարդայ մեզի Հրապարակաւ 
պատասխանել իրենէ 

'0:/ Soit / •'' •': y . . , ՛՛ք՝ . | * ՛ ^ i t z ՝ 
Զեռնոցր նետուած Է մեզի ե, կր վերցնենք զայն, և որպէս զի մեր ըն

թերցողները որոշ գաղափար ունենան նաև իր գրածներուն մասին, Հոս կր 
դնենք զանոնք և մի առ մի և փաստերով կր պատասխանենք անոնց։ 

\ 
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«Որբերու, անաճաԼ հաւաքուած գր ամը անյայսւսւցու,ցած է», կը գ ր է Պ– 8-ի»»րա"|եան։ 

Երկու– տ ա ր ի առա ի Փ ա ր ի զ ի կ ր թ ա ս ի ր ա ց Միութիւեը որբերու, ի ՛ ն պ ա ս տ 

թօմպօլայի Հ ա ն դ է ս մր ս ա ր ք ա ծ էր, և < լ Վ ե ր ա ծնունդն ի մէ$ յ ա յ տ ա ր ա ր ո ւ ե ց ա ւ , 

թ է ա ն ո ր Հասոյթը 714ֆր. ՑՕ ս ա ն ղ ի մ ը յ ա ն £ ն ո ւ ե ց ա ւ Ա զ գ . Պ ա տ ո ւ ի ր ա կ ո ւ թ ե ա ն ։ 

P^PPE մամուլի տ ա կ է ր ա ր դ է ն , կ ր թ ա ս ի ր ա ց Միութիւնը յ ա ր մ ա ր 

չի տ ե ս ա ւ ա յ դ գ ր ա մ ը պ ա տ ո ւ ի ր ա կ ո ւ թ ե ա ն խ ո ղ ո վ ա կ է ն անցնել, մ ա ն ա ւ ա ն դ 

որ ՑՕՕ ֆր. միայն կ ա ր ե լ ի ե ղ ա ն է ր գ ա ն ձ ե լ ա յ դ Հասոյթէն, ո ւ ս տ ի տյղ գ ա ն ՜ 

ձ ո ւ ա ծ Տ90 ֆ ր ա ն ք ը ն ա մ ա կ ո վ մը զրկեց ՎեՀ. Կ աթողիկոսին, և այս պարա

գ ա ն « . Վ ե ր ա ծ ն ո ւ ն դ » ի մէ£ կ ր թ ա ս ի ր ա ց մ ի ո ւ թ ե ա ն կ ո ղ մ է յ ա յ տ ա ր ա ր ո ւ ե ց ա ւ ։ 

(<Արձ* Փ ա ր ի զ ի » թ ե ր թ ն ալ Պ* Մ ա տ է ք ն ճ ե ա ն ի ս տ ո ր ա գ ր ո ւ թ ե ա մ բ Հ ա ր ց 

տուած՛ է ր թ է ի՞նչ ե դ ա ծ է ր տ յ դ դրամը։ 

իսկոյն պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ի ն ք ն ա մ ա կ ո վ մր ( ( Ա ր ձ ա գ ա ն գ Փա րի ղ ի յ> ի խ մ բ ա 

գ ր ո ւ թ ե ա ն , թ է ա ք դ գ ո ւ մ ա ր ը զ ր կ ո ւ ա ծ է ր ՎեՀ. կ ա թ ո ղ ի կ ո ս ի ն Crédit Lyonnais 
դ ր ա մ ա տ ա ն այսինչ թի՛– ե թ ո ւ ա կ ա ն չ է ք ո վ ը և խ ն դ ր ե ց ի ն ք ռր ա յ դ ճշդումը 

Հ ա ճ է ր Հ ր ա տ ա ր ա կ ե ր Բ ա ք g <ւԱրձ. Փ ա ր ի զ ի » թ ե ր թ ը ս ո վ ո ր ո ւ թ ի ւ ն չունէր ճըշ– 
դ ո ւ Տ ն ե ր ընելու։ 

Ա ն ց ե ա լ ն ե ր ս , ՎեՀ. կ ա թ ո ղ ի կ ո ս ի ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ ց ի չ /Աորէն եպիսկ. կա

թ ո ղ ի կ ո ս ի դ ի ւ ա ն ա տ ո ւ ն է ն ՛ ն ա մ ա կ մը բ ե ր ա ւ մեզի /այտնող, թ է ՎեՀ. կա՛ 

թողիկոսր ստացած է մեր ն ա մ ա կ ը , բ ա յ ց կ ա բ ե լ ի չ է ե ղ ա ծ դ ր ա մ ր գանձել, և 

կը խ ն դ ր ո ւ է ր մեզմէ Հոս դիմումներ ընել ա յ դ գ ո ւ մ ա ր ը ետ ս տ ա ն ա լ ո ւ Համար։ 

Ա յ դ ն ա մ ա կ ի պ ա շ տ օ ն ա կ ա ն Հ ա ն գ ա մ ա ն ք ի ն չնորՀիւ կ ա ր ե լ ի ե ղ ա ւ դ ր ա մ բ 

ետ ս տ ա ն ա լ և յանձնել Ա | | պ ա տ ո ւ ի ր ա կ ո ւ թ ե ա ն և ա ն կ է ց ս տ ա ն ա լ Հ ե տ և ե ա լ 
ս տ ա ց ա գ ի ր ը ։ 

R E PUB L I QUE A R M É N I E N N E փ 

rtr.GCO.VTm.N 

/ 

ո ւ ա 

Ա յ ս ստացա գ ր է ն բ ա ց ա յ ա յ տ կ ՚ ե ր ե ւ ա , Թ է 

ծ չէ։ J r ^ ո ր բ ե ր ո ւ դ ր ա մ բ ա ն Հ ե տաս՛ 
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ես ա տաւքնաբոյժ շ ե մ եղեր, Թ՜է– ոեւէ– տհղէ վ կ այական յունիւք եղեր, Թ՛է սուտ է եղեր 

Թ-է– ես վկսքյուած րքլսււՐ Փարիզի Ատաւք նարուժա կ ան է | արժարանէն եւ, ս՞եր ունեցա ծ Աս՞երիկեսւն 
աիփլօւքր եւս կեղծ է եղեր... 

Իբր պերճախօս պատասխան այգ սուտին, ստորեւ, կր գնեմ Փարիզի 
Աւոա լքնա բուժ ակ ան վարժարանէն ստացած վկայականս։ 

•Հ՚՚Հ ' j 

•Հ, Հհ ,>•/, „„/ալ . ^ ^ J l c ^ i i . ^ ՚ ՚ ս ս ս j i a i t ^«.-Htir i ia> ? , , 

Ոչ միայ՛ն Փարիզի Ատ ա Լա ա բուժական վարժարանի դասրնթացքր աւար
տած եւ յետ քննութեան ստացած եմ վկայականս» այլ եւ անդամ եժ 3) ր ան
սայի Ատամնաբոյժներու Ընկերակցութեան եւ Փարիզի Ատ ա են ա բուժ ական 
իարժարանի ու Հիւանդանոցի Հոգածու խմբակցութեան։ 

ԱՀա փաստերս։ 

— :, a c 
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GROUPEMENT de l'ÉCOLE DENTAIRE de PARIS 
45 . Rue de la Tour d'Auvergne & Cité Milton,"5*w 

ilmoiMMI 4 « Ï ՝M I i l,S8S;,nt MU*. M. i! M i 'i՝- i '•••->. !. m Iirfsl Km McMOnifl. Sir 

SOCIÉTÉ 0'OC-ONTOLOGIE S O C I É T É | L'ODONTOLOGIE 
DE PARIS tir Revus bi-meniuellt 

L'ECOLE et du DISPENSAIRE DENTAIRES.de PARIS 

Հ • Par*la. le 

Nous avons l'honneur de vous inf orrrt'er que • vous avez é t é 
admis comme membre de la S o c i é t é de l 'Ecole et du Dispensaire 

'dénia i res de Paris e i. ̂  d e la S o c i é t é d'Odontologie de Paris, le 

a p r è s avis favorable du Conseil de 'Famille 

Nous vous adressons,•par-ce même courrier, 9ous p l i s é p a r é , 
un exemplaire de la brochure contenant -'les statuts et règ lement s 
des diverses branches du GROUPEMENT et tous les renéelgnémonio 
Douvant vous i n t é r e s s e r concernant 1 a S o c i é t é . , 

Comme vous pourrez le voir par la lecture de ces documents,. 

1'ASSOCIATION offre a (es membres, l o u e les avantages d'un* orga

nisation professionnelle absolument complète . 

V e ù l i i e z agreer „ 
avec toutes nos f i l ւ c i t â t l o n J , 

l'assurance de nos sentiments confraternels 

te' $Kr4tam central du Groupement te 
<!•-• l'École-dtnmi'e ae՝Parts 

ՀՒիւրապեան Ամերիկեան տիփլօմէ մր լուսա՛նկարը 1լր Հրատարակէ 
ՒԲՐ մեր վկայ ագրին յտր և նմանր և ծ՜ախու առնուած 40 տոլարի : 

Պ* Թիւբապեանի Հրատարակած տիփլօմին մէֆ չեն երեիր մեր տիփլօ
մին Հետևեալ տողերր, որոնք կր Հաստատեն սլաշտօնականութիւնր։ 

City of New York» ՚ / v 

County of New York 
State of New/York . 
I here by certify that the above named Dental School is duly registered 

in the office of the county clerk of the county. 

H a r r i e է %R o b i n s o n 
Թարգմանութիւն. 

Յանուն Նիւ-էօրք քաղաքի, 
Նիւ՚Ե°րքի քաղաքապետարանի, 
Նիւ* Ե°րքի կառավարութեան, 

կր Հաստատեմ որ ԱտաՅնարումական վերոյ ի շեա լ գպրոցը օրինաւորապէս 
արձանագրուած՜ է քաղաքապետութեան պաշտօնատան մէֆ։ 

ՀԷրրիԷթ Ռօպէ՜նսօն, որուն ստորադրութենէն դատ տպագրեալ կը 
տեսնուի վկայականին վրայ՛ իր ^նիքՐ* 

Արձանագրութեան թիւն է՝ 17094. թուականը 26 Հոկտ. 1917։ 

/ 
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եթէ կեղծ տիփլօմ մր կայ մէիտեղ այս ալ Պ* Թի ֊֊րապեան ի Հրատարա
կած տիփլօսՂ, է։ 

Եթէ մեր վկայ ազիրր կեղծ րԱար, Ամեբիկեան կառավարութեան և 
կարմիր /fj աչի Փարիզի ներկայացուցիչները չպիտի րնդունէին զան ի կա և 
պաշտօնի չպիտի կանչէին մեզի։ Այղ տիփլօմին շնորՀիլ մենք արժանի 
եղանք մտնել Ամերիկեան րանակին մէի Հարիւրապետի աստիճանով, ու մեզի 
յանձնուեցաւ Փարիզի մէի առանձին դարմանատուն մր։ 

ԱՀա այղ առթիւ մեր ստացած պաշտօնի Հրաւէրը։ 

..''՝• AMERICAN RED CROSS 
Հ Croix-Rouge Américaine ) ՝ 

Dr. Léon Hampartzoumian 
16, Bd. St. Denis , | p 

PARIS 

Monsieur Le Docteur, 

Dr. Knox, faisant fonction de Chef de Bureau, a approuvé votre nomina
tion convhie dentiste de dispensaire à Paris. 

Voudriez-vous vous présenter à notre Bureau, (/aand il vous sera le plus 
commode, pour remplir les formules nécessaires èt accomplir les formalités requises. 

Veuillez agréer; Monsieur le Docteur, l'expression de nies sentiments dis
tingués. p & 

՛ F " . ; . • • .՛ F. DWAMi v 

Administrateur 
Bureau des Enfants 

Ւբր վարձատրութիւն մեր բարւոք ծառայութեան ստացանք պատե
րազմական իտաչ և Հետեեալ շնորՀակալութեան գրերը» որոնցմէ մին ստորա 
գրուած է Միացեալ ՛էյ աՀան դա g նախագաՀ Պ* ՎիլսրԱլ* կողմէ։ 

Ստորեւ կը դնեմ այդ երկու պաշտօնական գրեր րէ 

A M E R I C A A 7 li E I) C R 0 S S 
( Croità-Rouge Américaine ) 

Docteur Léon Hqmpartzoïnm'an ՛ 
10, Bd. St. Denit, Paris. 

Cher Docteur, 

Je tiens à vous remercier de la part de la Croix-Rouge kmérivaine, ainsi 
que de la mienne, du dévouement, zèle et adresse dont vous avez fait preuve, et 

Fonds A.R.A.M



des excellents services que vous nous avez rendus au Dispensaire de la rue Cen-
sier. Nos relations ont toujours été parfaitement cordiales, et je saisis cette occa
sion de vous souhaiter un grand succès dans l'avenir. 

Veullez croire, cher Docteur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Wffi Thomas B. C o o l e y 
Chef-adjoint Bureau 

des Enfants ' 

ՅԽ> $atna 

+ I I I 
jfbrttp â>eruice Certifîcate 

Œlje amcrttan iïational 3&cb ձւօճճ tenbertfUfîté expression of sincère appréciation 
(or tfjc fattbful anb efficient serbieeë renberrb fap pou to tfjis organisation in its 

toark ooerfîeas romueteb untfj rïje great €uropcan SBiar, toljen pou setbeo 

mm 
front 

Մեր գործածած– Տօքթ* տիտղոսը փիղերուն կը դպի Պ* $՝իւրապեանՀան 
և ամէն անգամ իր թերթին մէֆ մեգի կը կոչէ <լկեղծ տոքթէօրՖ։ 

իր ձեռք անցուցած՜ ? թուղթերուն մէֆ թող կարդայ նաև վարժարանին 
Հետեւեալ ծանուցումը» ուրկէ կ՚երեւայ թէ այդ վարժարանին աշակերտ րլ– 
լալու Համար անՀրաժեշտ է վկայուած՜ ՐԱաէ արդէքն։ 

Cette Ecole est la seule en Amérique donnant l'ehseignpment dentaire en 
langue française. On y reçoit en 4e année DES DIPLÔMÉS ETRANGERS, dé
sireux d'obtenir le doctorat e» chirurgie dentaire fD . D* S. ) 

Վկայականին մէ$ երեւցած D. D. S* ^Docteur en Chirurgie - Dentaire )ը 
իրաւունք կուտայ ինծ՜ի տօքթէօր ստորագրելու և ա յ դ իրաւունքը ճանչ
ցուած է ոչ միայն ամերիկեան այլ և ֆրանսական կառավարութենէն ։ 

ԱՀա նմոյշ մը միաքն Ֆրանսայի Ներքին գործոց նախարարութենէն 
տրուած և ոստիկանութենէն ստորագրուած քարդի մըՀ 
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

աա^ա • , ...՝^^^^^^0^^աա^^ 

^ / o n a / r t e ^ ^ ^ volontaire No J&ifïfc 
demeurant à Հ^ՕԼ^~ՀԱՀԼ<Տ. 

exerçant la profession Je ^.<Հե՜(յ^£&Հտ*~Հ?^՚^^^^Ղգ^է^Հ^քէձ^. • ա 
est autoiisê a porter l'insigne du ՝՝Volontariat du Travail pendant lû durée des hostilité*) 

période pendant laquelle il s'est engagé à participer, par un concours désintéressé à ton» travaux 
pouvant être utiles à la France, et qui lui seront désignés par li^CQj/UiéxIe direction 

-'•flairé di v^tarïaîy ՚ T i ՝ ֆնՀ1 

VOLONTARIAT OW TRAVAIL 

i $M դ ա ւ 

la 
^ ' B j - j . L « porteur de I'imiane devra toujouri être muni de la présente autorisation ainsi que de 
carte d identité. Ioute falsification, tout prêt de cette autorisation OTI de l'insigne exposeraient le porteur 

Ճ des sanctions sévères. 

թէ մենք իրաւունք ունի՞նք ֆարիղի մէ^ ատաՏնարուժութիւն ը՛նելու, 
թէ քննութիւնը ի՞նչ լեդւով եւ ո՞ւր անցուցած ենք, թէ վկայական ունի՞նք 
թէ ոչ, ասոնք խնդիրներ են որ Պ* Թիւըասլեանը չպէտք է Հետաքրքրէն։ 

Երթէ՞ն ի վեր Պ* Թիւրապեան նշանակուաձ է կրթական քննիչ եւ կամ 
բմիշ1լներու տիտղոսները Հակակշռող պաշտօնեայ։ 

լյեր 5իւք1ւած «ձայ ԱռԼեւ-տրակս/ս չաստատու.Թխձ»ը, որու/y Çuiifujp յայտարարեցինք Թ-է– 
200,000 ֆր. գրաՕսւգլովս ու/եի, կեղծ է֊ եդեր եւ. սուտ, ifbp րրածլւ շաւ)ատսւկու,»փւ.1, է եղեր, եւ. 
Պ. Թխվսսսւետււ կ կ գ ո ւշւ այնէ արտասահմանի (յայերր, որպէայփ ջխաբուփն եհ ՕՆգի ք)ետ գործ կ՛ա... 
ն են ա յ ։ 

Մեր առեւտրական Հաստատութեան դէմ եդած այս ստորին յարձակու
մին Համար արդէն դատի դիմած ենք։ Արդեօք ty. քՓիւրապեան անձա՞մբ Համ՛ 
րած է մեր դրամագլուխը։ Մեր , այ տարարափ 200,000 ֆր դրամագլուխը 
պատրաստ ենք կրկնապատկելու առեւտրական լաւ և Հասութաբեր գորգե
րու Համար, պայմանաւ սակաքն՝ որ մեր դիմացինները Թիւրապեանին պէս 
մարդիկ չըլլան։ Եւ յետոյ Հասարակութեան ի՞նչ փոյթ թէ մենք գրամ 
նինք կամ ոչ, մեզի Հետ գործառնութեան մէ£ եղողները միայն կրնան Հետ 
քրքրուիլ մեղմով, և Պ՛ Թիւըապեանի աղտոտ յարձակուէաերը ի զուր են։ 

ու֊ 
՛տա– 
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Փարիդ եկող Çiuj numi' l inri 'hl.կր ւՐո|որեց1ւե1յ,ք եղեր, անոնց գր աււներր շորթելու՛ դփտոհ 
մուլ ՝. 

Ոչ մէկ Հայ ուսանող մոլորեցուցած ենք, և ոչ մէկ սանթիմ առա ծ ենք 
ո ե է ուսանողէ։ ԸնգՀակառակր մեր ձեռքէն եկաՆր ըրած՛ ենք օգնելու եւ 
դիւրացնելու Համար անոնց յաիողութիւններր։ Բազմաթիւ ուսանողներ պատ
րաստ են վկայելու։ 

Պ* Թի-֊րապեան գիւտ մր ըրած՛ րլլալու բաղձանքէն բոնուած, երկու 
անդամ է որ Հերոսական Հպարտութեամբ մր, կը Հրատարակէ պատճէն ր 
իմ կողմէ Նիւ-՛Եօրքի Ատամնաբուժական վարժարանի տնօրէնին ղրկուած՛ 
շնորՀակալութեան մէկ նամակին։ 

Վարժարանի տնօրէնութիւնր աոանձին ՛գրքոյկի մը մէի Հաւաքած էր 
իր նախկին աշակերտներուն կողմէ իրեն ղրկուած շնորՀակալութկան նա֊ 
մակն երր և անոնց գլուխր կ՚երեւայ իմ նամակս և Ֆրանսացի ատսեաբոյժի 
մը մասին ըրած առաջարկութիւնս, թէ կ՚ուզէր աշակերտ արձանագրը– 
ուիլ այգ վարժարանին, վկտյուածլ րլլալով արդէն ֆարիզէն։ 

"Պ* Թիւրապեան խորՀրդաւոր ձեւով մը կը Հրատարակէ այգ նամակը, 
կլլեցնել ուզելով որ Հայ ուսանողի մը մասին է ան, մինչ Հրատարակուած 
(տպուաձ ) նամակին մէի ուսանողի անուն չկայ եւ տեղը բաց թողուած է։ 

Ի՞նչ կ*ոլզէ ըսել Պ* Թիւրապեան, կրնա՞յ ցոյց տալ Հայ ուսանող մր 
որուն դրամբ առնելով իր մասին գրած ըլլամ Նի֊~՚Ե0րք!: փֆ 

3-#-€ 

Իր սխրագործոհԹիւ՚նսերուա ()աւ1'ար կարսրր իյսւ«՚|ւ էԼարք ոհԹե՚նէ՚՚ն i|nMitiini.iuo է՜ կր գրէ՛ 
6-|ււ.րաււ|1ւան։ 

կարմիր էյաչի պարագան իսկապէս տարօրինակ է։ 
Փարիզի մէի Հայաստանի կարմիր էէ/աչին մասնաճիւղ մր բանալու 

նախաձեռնութիւն ր ստանձնեցինք Տ°քթ» Աօլախեանին Հետ։ Երկու խորՀրր– 
գակցական ժողովներէ վերի րնգՀ, ժողովի քուէարկութեամբ և. բաձարձակ 
մեծ ամա սնութեամբ անդամ րնտրուեցայ վարչական ժողովին։ 

Ա՝այիս 2Տի Ազզ* աօնր ի նպաստ կարմիր իյաչին սարքելու Համար, 
Համաձայն կանոնագրին կազմուեցաւ Հանդէսի կազմակերպիչ յանձնախումբ 
մը բաղկացած Տիկի" Արոէն֊Երկաթէ, Ար* Հ*յ Ադամեանէ, Օր* Ն* Փանոս– 
եանէ, Պ* Մ* Ջ "՚՛1՛ ան է և ինձմէ։ 1 I 

Տանձնախումբր պատրաստեց իր յայտագիրը և. զայն ներկայացուց 
վարչ* ժոգովին 1ւ անոր Հաւանութեան արժանացաւ։ 

Հանդէսը տեգի ունեցաւ, ուրկէ վերի վարչութեան ներկայացուցի Հա
շիւներս։ Բայց վարչութիւնր Հակառակ նախապէս Համաձայն րլլալուն, նկա
տեց որ շատ դրամ ծախսուած էր ե. չուզեց 1000 ֆրանքէն աւելի գումար մը 
տրամադրեի որպէս զի խ*"ղիրր լռրկարի ես ինքս յանձն առի մնացեալը գըր– 
պանէս վճարել ե. վճարեցի։ 

Ա յս նուէրին Համա՞ր է որ կարմիր իյաչի վարչութիւնր զիս պիտի 
Հրաժարեցնէր, իբր շնորՀակալութեան արտայայտութիւն։ *։Ե-– յետոյ վար– 
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^չութիւնր ընտրուան էր րնգՀ. ժողովէն և անոր մէկ ան դա մր Հրաժարեցնելու, 
կամ փոխելու Համար ընդՀ. ^"՚ղ՚՚վը, միայն կրնար կարդա գրութիւններ ընել։ 
Մի՛նչև այս տողերու Հրատարակուիլը գեռ Բ* ընդՀ. ժողով չէ գումարուած 
և Հետևաբար նմանօրինակ կարգագրութիւն մը չէ եղած՜։ 

կ՛երևի Պ* Թիւրասլեան երազին մէի տեսած՛ը գրելու սովորութիւն 
ունի։ 

Պ* Թիւրասլեանի ինծ՛ի դէմ յ արձակումները սկսած՛ ատենները երր 
նախաձեռնեցի պատժոյ ատեանի մը կազմութեան, նամակ մը գրեցի կարմիր 
իյաչի վարչութեան Հետևեալ իմաստով։ 

«Անձիս դէմ եղած՛ յարձակումներուն և զրպարտութիւններուն Համար 
ձեռնարկած՛ եմ պատւոյ ատեանի մը կազմութեան։ Եթէ պատաՀի որ այդ 
քննութեան ընթացքին բացակայիմ ժողովներէն, կը խնդրեմ որ բանաւոր 
նկատէք պատճառս և Հրաժարուած Հնկատէք զիսէՖ 

Այս նամակը գրել ստիպուեցայ, որովՀետև վարչութիւնը որոշած էր 
Հրաժարած՛ նկատել իր ժողովներէն յաճախ ակի բացակայող անդամները։ 

ԱՀ աւասիկ դէպքը իր ճշմարտութեան մէի։ 
Ո՛՛ւր» ե՞րբ, սաՀմանագրական ո՞ր օրէնքով վարչութիւնը լիազօր կ՚ըլ

լայ իր մէկ անգամը Հրաժարեցնել։ 

՜Բիւրտիսթանի մէի թերևս բայց ոչ Փարիզի մէի։ 

Ան գլի ա գ ազած ւքիջոցիս, ին քզինք ս կիւիկ[>",1 կ աթողիկոսին (յեաեւորգ ցոյց տուած ես" 

եղեր, եհ իւք բնա կ ա ծ սենեակիս ու» ՜ճաշիս գրաւքլւ ւէճարեր տուած եւք եզեր տ եղւոյն Ազգային ifuiji. 
ւքնին : 

Ստախօսութեան եւ խայտառակութեան գլուխ գործոց գիւտ մը Պ* 
քԻիւրապեանէ։ 

Արձակուրդով Անգլիա գտնուած՛ ատենս Լոնտոնիմէի զիս Հիւրասիրեցին 
ւ վաղեմի բարեկամներս Պ* Սմբատ ՝Բէսէճեան եւ Պ* 3* ՚Բէչէճեան իրենց տանը 
Հաէի* Ի&կ Մանչէսթըրի մէի իիևանեցայ այն պանդոկը՝ ուր ^էիէիկիոյ ՎեՀ* կա՜
թողի կոսն և իր Հետեւորդները իիած էին։ Մանչէսթըրի մէի ես ինքս, 
իմ գրպանէս վճարեցի պանդոկիս և ճաշարանիս ծ՛ախքերը։ Ո՛չ թէ միայն 
Մանչէսթրի Ազգ* սնտուկին բեռ չեղայ ես, այլ րնդՀակառակր ՎեՀ. կաթողի" 

կոսի ներկայութեան կփլիկիոյ ի նպաստ բացուած՛ Հանգանակութեան ա! 
իմ Համեստ մասնակցութիւնս բերի։ 

Փաստի պէտք կա՞լ այս ըսածներս Հաստատելու Համար։ 
աւասիկ այն նամակր, որը ղրկած է Ա՛անչէսթրի Ազգ* Միութեան 

՛Լախ ադա Հր «Արձագանգ Փարիզի»ի այս առթիւ ։ 

Ս՛աՆչէսթրր, 26 Օգոսաոս, 920 

Յարգոյ 
Պր* խմբագիր, «Արձագանգ Փարիզի» 

Փարիզ 
Յարգոյ Տէր* 

«Արձագանգ Փարիզի»ի Օգոստ. 20 թիլին մէի, Տօքթ* Համբարձում 
հանի Մ ան չէսթր այցելութեան առթիւ ի մի ի ի այլոց գրած էք թէ՝ Տօքթ– 
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Համբարձումէ ա՛ն ինքզինք Կիլիկիոյ կաթողիկոսի՛ն իբրև Հետևորդ ներկայս*, 
ցուցած՝ է °թէէի սեփՀականատիրո^ և ըստ այնմ տեղւոյս Աղդ՛ Մարմինն ալ 
վճարած է անոր օթէլի եւայլն ծախքերր։ 

՛Ներկայիւս պարտք կ՛զգամ իմացնել որ, ՎեՀ, կաթողիկոսի ծախուց 
Հաշիւներն որ Գօմիթէիս կողմանէ կարգադրուած ու վճարուած էին, Տօքթ. 
Համրարձումեանի սենեկի ևա/լնի Համար Գօմիթէս ոևէ բՀննի վճարած չէ. 
Հետևաբար ձեր այգ լուրը բոլորովին Հեռի է ճշմարտութենէ։ 

Այս Հերքումր պարտք զգացի պաշտօնապէս ընել ձեզ կարգ մր ազգայ
նոց խնդրանքին վրայ։ P^Â 

Յուսամ ձեր թերթի յաջորդ թւոյն մէք այս սխալր պիտի Հաճիք ուղղել։ 

Մնամ Զերդ Յարգանօք 

3. ԳԱՄՊԷՐԵՄԼ Jjf 

ինքզինքս իրր Փարիզի գրական, ս ա գ ային եւ. առ-եւտըական (յրաւղարակներու. ւ|րայ մն ծ 

ւ|սւ|ւկ վ այելող ֆասաատուած րժի >կ ifp կ՛ ուզես՞ եղեր –Ցանջցնել, ւքինյ՛ իրականու1<Ւեան ւէէշ (յայերէն 

իսկ երկու, աող անսխալ գ ր ե լ ջգիւոցող րարոյւալուրկ, անզգաս0, սյն գ եր ե ս , աճպարար ւքէ՚կն եւքեղեր։ 

իմինքնութիւնս ու վարկս ծանօթ են ինձմով Հետաքրքրւոոներուն– թոդ 
Պ* քՓիւրապեան չմոռնայ՝ թէ Փարիզ գալէ առա£ ես թողուցի ուսուցչի գրա
սեղանս ու աշակերտներս, մինչ Պ* /Փիւրապեան Ա Ամերիկաի եւ մանաւանդ 
Լոնտոնի մայթերուն վրայ տխո՛ւր յ ի շատ ակն եր։ 

իր ՀայՀոյանքներուն ուրիշ տեղ կը պատասխանեմ։ 

Իրր Թ՜է– ւ|ոնաուած ր||աս° Փարիզի £ այ եկեղեցիի երաժշտական [uni.մրէն։ 

Փարիզի Հայ եկեղեցին երաժշտական խումբ չունի։ Այդ երգեցիկ խումբը 
իմ նախաձեռնութիւնովս կազմուած եւ երաժշտասիրաց րնկեբութիւն անու
նով ծանօթ է։ Երգելու Համար կր սպասէ իմ Հրաւէրիս եւ իմ դրամիս։ 

«Արձագանգ Փարիզի» ի եկ եղեցի էն վռնտուած է գրելէն մէկ շաբաթ 
վերֆ, Աս տուած ածն այ տօնին առթիւ, խումբը իմ առաջնորդութեամբ քա
ռաձայն երգեց պատարագը Հայ եկեղեցիին ւէէք Հոգեւոր Հովիւին Հաճութեամբր։ 

կա Սալորներու, յուշ արձանի (սնգիր։ 

կամաւորնեբուն յիշատակին ի յարգանս արձան մը կանգնելու Հա
մար, «Վերածնունդի նախաձեռնութիւնով բացուած Հանգանակութեան, գո
յացած գումարին ու գործին լուրՀ Հանգամանքի մասին կասկած կը յաքտնէ 
Պ* քՓիւրապեան և վախ կը յայտն է թէ Հաւաքուած 3000 ֆրանքը անյայ
տացած է։ 

«Վերածնունդի ԷՀերր լաւագոյն պատասխանն են Պ* քՓիլրապեանի 
աղմուկին։ Դեռ նոր ծանուցինք որ յուշարձանը պիտի կանգն ուի Բէռ Լա 
Նէզի գերեզմանատան մէ[ եւ արդէն Հողը ձրի առնելու ել մեր Հերոսներու մար– 
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մի՛ս՛ն եր ր ֆարիզ փոխադրելու. Համար ղի մոլեներ եղած ե՛ն պատերազմակա՛ն 
՛նախարարութեա՛ն եւ. Փարիզի քաղաքապետութեա՛ն։ Յուշարձանի կանդն ու մի՛ն 
Համար վերապրող կամաւորները իրենց աջակցութիւնը տուած՝ են եւ գործը 
առաֆ կը տարուի անոնց օժանդակութեամբ և մասնակցութեամբ։ 

գՎերածնունդ))ի մէջ ծանուցուած է արդէն թէ Հաւաքուած դրամբ ուր 
կր գտնուի, դրամբ կը գտնուի C om p t o i r N a t i on a l e դրամատան,մէջ, եւ 46iS73 
թիւ ստացագիրր մեր ձեռքն է։ Գաղտնիք չկայ մէ^տեղ, եւ Պ* /Փիլրապեան 
իր Փարիզ Հրատարակուող թերթով մէկ տող անգամ չնուիրեց այս նուիրա
կան գործին եւ Հիմա կ՛ուղէ մուր քսել նաեւ ասոր վրայ։ 

վՎերածնունդծ Հպարտութեամբ կրնայ պարծենալ թէ այղ յուշարձանը 
կը կանգնուի իր իսկ նախաձեռնութիւնով եւ իր ընթերցողներու կողմէ։ 

Պէ՞աք է շարունակել փաստերու այս տեղատարափը* կոյրերն անգամ 
սկսան տեսնել և Պ* Թիւրապեան դեռ չպիտի տեսնէ ապա Հովարար։ 

Փաստերով ցոյց տուինք թէ գրպարտութիւնները Հիմ չ՛ունէին, աւե
լորդ կր նկատենք շարունակել։ Մեղք պիտի ըլլար թուղթին եւ քիչ մ՛ալ 
ընթերցողներուն։ 

Պ* Թիւրապեանի գրածներր իր տուած լուրերուն պէս սուտեր են, և. եթէ 
այս Հրատարակութիւնով ուզեցինք Հերքել զանոնք՝, պարզապէս գոՀացում 
տալու Համար կարգ մը բարեկամներու խնդրանքին, որոնք անպատճառ կ՚ու– 
զէին որ Հրապարակաւ Հաստատուի, թէ Պ* (ծ*իւրապեան Յակորոս ստախօս– 
զրպարտիչ մրն է ե մեզի Համար գամուած է անարգանքի սիւնին։ 

ՏՕՔԹ. Լ– ւԱՄԲԱՐՑՈՒՍՆԱՆ 
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«Արև.ի ամէն սէր անմեղութեան և սա եղծումի տե՛նչանք է» կ՝րսէ կէօթէ։ 
՛էյեր ՛շնչուած բանաստեղծն Է ԱԼ. իսաՀակեան իր այս երկին մԷ9» աղ֊ 

ն ո սա պաշտ քուրս մր որ կր փնտռէ գեղեցկութեան և. սիրոյ կորսուած մեՀեանր։ 
((Օ՜՛ իմ մայր արեւ, քո ոսկեփրփուր ծիրանիդ ՛՛գէր ուսերիս վրայ 
((Որ ես յաղթական, լոյս –•փառքերիդ *քէ2_ սլանալէ յաւէրժ դէպի* դէպի քեզ...)) 
ի սա Հա կե ան պիտի ունենա՞ յ գեղաՀրաշ վերադարձ մր գէպի գրականու

թիւնը։ Այս Հարցումին դրականապէս պա տա սիւ անելու Համար, ոչինչ ունինք 
իբրեւ յուսադրում։ իր վերիին ոտանաւորն երր տժգոյն տերեւներն են լոկ այն 
աշունին որ ծ՜աղկավառ ՜գարուն մր ունեցաւ։ քՒերեւ ս Ապողոն Հուսկօրէն 
գեղադալար գափնի մը եւս դրասանգէ իր աշուղի քնարին որուն լարերը 
միշտ Հնչեցին Հեռա կարօտ անուշութեամբր Գեղեցիկին և Սիրոյ։ 

ԱՐՍ էՆ –ԵՐԿՍ. 8-

ՊԷՅԻՒ-fi ՎԷՏԻԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

Հայաստանի վարչապետ Հ. ՕՀանիանեանր կառավարութեան կողմէ 
խօսած է Հետևեալ յուզիչ դամբանականը. 

«Ընէլնում են սրանք, մայր Հողին ենք յանձնում մեր Հերոս ինկերնե– 
րին, գեռ Էլի կընկնեն, մինչեւ վերիսականապէս կ՛ամբողջանա/ և. կը կազ֊ 
մաւոբուի մեր Հայրենիք^։ Ընկածների արիւնով է շաղաիււում մեր Հանրա
պետութեան լէհքր» ինկածների ոսկորներից է կերտւում Հ. Հանրապետու
թեան անկախութիւնը։ Բէիւք Վէտին, այդ աւազակների որֆը ՝ Հայաստանի 
Վէրգէնն՝ բնկաւ...։ Ել պիտի ըն/լնէը, քանի որ նա, իր շարունակական դա
լա դրութեամբ արգելք էր Հանդիսանում մեր Հայրենիքի ամբողջացման գործին։ 

Ընէլնում են թանկագին զոՀեր մեր ազատագրման կարմիր ճանա– 
պարՀինդ և, գեռ պիտի ընէլնեն շատերը, որովՀետև ինկածների կարմիր արիւ
նով է որ շաղախւում է ու գարբնւում ամէն մի ժողովուրդի ու պետութեան 
ազատութիւնն ու անկախութիւնը։» 

Ապա վերջում Հ. 3» Դաշնակցութեան բիւրօի, մամուլի եւ կուսակցական 
բոլոր կազմակերպչական մարմինների անունից Նաւասարգեանը վերջին խօսքն 
ուղղեց դէպի եղբայրական գերեզման ճանապարՀւող Հերոս ընկերներին։ 

«Փառք այդ ինկածներին... պա բաւեցինք անցեալում երբ մենք «բաբե֊ 
կա լքներ ի » Հետ էինք և. յաղթեցինք այսօր, երբ կռւում էինք մենակ։ Ե*– այս՛
պէս, Վեգիների վրայով դէպի ամբողջացած՝, անկախ և. ազատ Հայաստանր։ 

Չիլանք, չողբանք մեր ընկած Հերոսների դիաէլների վրայ, որովՀետև. 
զարնւեցին ճակատից, նրանք ընկան գիտակցաբար, քաջաբար կուրծքը դէմ 
տուած թշնամու գնգա1լներին և իրենց յեղափոխական կարմիր արիւնով 
ազատութեան դափնիներ Հիւսեցին իրենց ճակատներին։ 

Փառք ընկածներին f» 
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Լա ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
Հայ քաջարի բանակի մարտիէլնե՛ր, 

Մանուկ Հայաստանի պանծալի զօրքն արդէն յաղթութեանց դափնի
ներ ունի Հիւսած մեր բազմատանջ Հայրենիքի տարրեր ռազմադաշտերում՛ 

Հայաստանի թշնամիները մէկից աւելի անդասներ շեշտակի Հարուած
ներ կրեցին ձեր սեղմած բռունցքից, նրանք գիտեն, որ Հեշտ չէ անպատիժ 
ոտք դնել ձեր խնկելի նախնեաց Հայրենի Հոդին վրայ, նրանք բազմիցս 
առիթներ են ունեցել տեսնելու, թէ դարանած ու ոխակալ թշնամու Հանդէպ 
աՀարկու և սպառնական է Հանրապետական մանուկ բանակը։ 

Բայց աքն, ինչ ձեր յաջողած դ^նքն արեց այս մէկ երկու ամսուայ ըն
թացքում, այն դիւցադնութիւններր որ գլխապտոյտ արագութեամբ մէկը 
միւսի յետեւիg կերտեցիք դուք Հայաստանի մէկ ծ՛այրից դէպի միւսը ծա. 
ւալուող ռազմաճակատի տարբեր մասերում՝ պատիւ կարող է բերել ոչ միայն 
ձեզ, ձեր T Հայրենիքին ու ձեզ ծնող ժողովուրդին, այլ եւ ամենաառաջնա
կարգ պետութեան և ամենաազատա սէր ժողովրդի պանծալի ու անմրցակից 
բանակի քաջագործութեան g փայլուն էջերից մէկը կարող է կազմելէ 

Հ այ ա ս տ ան ի ա ր ծ ի ւ ն ե ՚ ր, խորտակւում են Վեդիներր մէկր 
միւսի յետեւից ե Վեգին երի վրա լ ով Հարթւում է դէպի մեր պաշտած ու 
երագած Հայրենիքի ազատութեան, անկախութեան ե ամբողջացման Հոյակապ 
ու սքանչելի շէ?նքը տանող յ եղա փսխ ական կարմիր ճան ապար Հր։ 

Հայաստանի ամէքն մէկ գիւղն ու աւանը, նրա իւրաքանչիւր թիզ ա ա՛
րած ոո թիւս ր, մեր Հայրենիքի անեաժան Հողերը ընկնում են ոչ թէ երկնքից 
մանանայի պէս, այլ կցւումմայր երկրին թանկագին զոՀերի գնով, արիւնալի 
կռի լկեր ի g վերջ, պանծալի յազթութիւններից յետոյ։ 

Աւ ես բնաւ դժգոՀ չեմ, որ այղ այդպէս է, որովՀետեւ գիտեմ, որ 
այդքան թանգ գնով ձեռք բեր լած ազատութիւնը նոյնքան թանգ գնով էլ 
կարելի է մեր ձեռքից խլեր 

Հայ քաջարի բանակի ա՛ննման ու սքանչելի մարտիէլնե՛ր, ես ուրախ 
ու երջանիկ եմ, որ մեր արիւնաքամ Հայրենիքի ազատական պայքարի ճամ
րին ընկած գոՀերր դար կլում են ոչ թէ թիկունքից, այլ ճակատած անպատ
կառ ո Լ արիւնռուշտ թշնամու դէմ, ընկնում են պատուոյ կռուի դաշտում, 
մաՀացու վէրք ստանում կրօնքից ու յաղթութեան դափնիներ Հիւսում, թէ 
իրենց ու թէ մեր լաւ Հայրենիքի ու լաւ ժողովուրդի Համար։ 

ՄաՀը մէկ է, բայց յաւերժ յիշատակ ու փառք նրանց, որոնք գիտեն 
մաՀը անարգել, կռուել Հերոսաբար ու յանուն Հայրենիքի փրկութեան ընկ
նել պատուով արիւնոտ ռազմադաշտում։ 

frii այսօր, ձեր քաջարի գործերից և փ առա Հեղ յաղթանակն երից յետոյ 
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Գ1ոլլս \^ոնարՀելով ընկած զոՀերի սրբազա՛ն շիրիւքն եր ի առա ի, անկարող՝ եմ 
Հիացմունքի խօսքս լՈԼ՝ԴԴռլ Ղազախ Հյամշատինի Հերոսակա՛ն զօրամասին 
որ Հայրե՛ն ադա լ վարձկա՛նների ՛ներող երախին սանձ դնելով, մէկ Հա բովա
ծով րնղմիշտ Հեռացրեց ՚Լարագօիւնլուի ձորի ապստամբ որիր։ 

Ես Հպարտութեամբ եմ յիշում ա յ ն մեծ յաղթ ան ակր, [ որ դէպի Աեւ 
Ծովը տանող Օլթիի ռազմադաշտում մեր զօրագունդր տարաւ տաճկական 
կանոնաւոր զօրա շարքերի վրայ, խ[ռլով խուճապի մատնուած թշնամուց 
մեծաքանակ զոՀեր, ռազմամթերք ու պարէն։ 

իմ անվերի դոՀունակութիւնն եմ յայտնում Գա ր ա լա դե ա զի լեռն ալան՛ 
իերհց էի^սՈՂ զօրասիւնին, որ շեշտակի Հարուածներով արժանի պատիժը 
տուաւ երես առած թշնամուն։ էթնորՀակալութեան « քսօսք 

եմ ուղղում ^ան
գի բա ղարի զօբաբաժնին, որ րնդամ^նր մի քանի ժամում կարողացաւ վե
րացնել մանուկ Հայաստանի պետական մաբւաից ժաՀրոտ ու քայքայիչ պա
լար րէ սարսափի մատնելով ան պատ կառա ցած Հակառակորդին։ 

Խորին երախտագիտութեամբ եմ արձանագրում ա յ ն վեՀ գործը, որ 
դէպի Հյարուր ու ՚էքախիիեւան սլացող զօրա բան ակր կայծակի արագութե՛ամբ $ 
կերտեց անառիկ Վեղիի ամրութիւնների տակ, յարգանքի ու Հիացմունքի 
խօսք վաստակելով անգամ թշնամուց։ ^,'7 

Ես Կալփք եմ զգում, վերջապէս իմ շնորՀակալութի ւնը յայ անելու 
նաեւ Հայ կամաւորական գնդերին, որոնք ինքնայօժար իրենց մասնակցու
թիւնն ունեցան գրեթէ այս բոլոր կոիւների մէի, յաճախ նրանգ տալով 
ժողռվրղական բնոյթ եւ ցուցադրելով անձնուիրութեան եւ Հերոսութեան 
փայլուն գործեր։ 

Այս բոլոր կոիւների ընթացքում, Հայաստանի պանծալի Հրետանին, 
ցոյց տւեց որ իր կաթ ուած ող Հարուածներից շշմած թշնամին այլեւս յոյս 
չունի մի օր մրցակցութեան դուրս գաԼ իրեն Հետ։ 

Մեր անվեՀեր Հեծելազօրքը ապացուցեց, որ ինքը դարձել է մի յտգթ 
բռունցք, որի պատճառած կորուստները Հակառակորդն անկարող է մարսել։ " 

Ե ֊ ֊ վերիապէս մեր քաիարի բանակի Հիմքր կազմող Հետեւակազօրքը 
Հոյակապ յաղթանա1լների այնպիսի Հիասքանչ դրուագներ կերտեց, որ պա
տիւ կարող է բերել ամէն մէկ Հերոսական բանակի։ 

Հայ քաիարի բանակի Հերոս զաւաէլնե՛ր, . 

Տանուն Աւետեաց Երկրի փրկութեան, յանուն Մայր Հայաստանի ամ՜ 
բողիացման, անկախութեան f ե ազատութեան, յ առա՜ ի դէպք՛ նոր յաղթա
նակներ, դէպի ՛հոր» ՀեՀ ու վսեմ գործեր։ *^ 

Հեցցէ՜ Հայ քաիարի բանակը։ 
կեցցէ՜ Միացեալ, Ազատ և Անկախ Հայաստանը։ 

Ներքի՛ն գ ործերի եհ Ո-UJգրական Նախարար 

Երեսան ՌՈհԲԷ-Ն Տե-Ր ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
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Վ Ե Ր Ա Ն Ո հ Ն Դ Ծ $6ծ 

8Ա8ՏԱՐԱՐՈԻԹԻՒՆ 

Ներկայիւս կուգանք յայտարարել 

տւ 
պատուարժա՛ն Հասարակութեան թէ 

չւոյս մէջ կազմած՛ ենք Հայ Մարմնակրթական ԸնդՀ* Միութեան Փարիզի 
մասնաճիւզը որ վաւերացուած է կեդրոնին ՜կողմէ։ Դիմած ենք նաև F»F.F» A • 
( ֆրանսական ֆութպօլի միութիւն ) ի որ ընդունած է մեր մասնակցութիւնը 
իրենց միութեան։ 

Միութեանս մինչև այսօր արձանագրուած են *>Հ> ընկերներ, որոնք 
խմբապետներու առաջնորդութեամբ շաբաթր i կամ 2 անգամ կանոնաւս՛ 
բարաբ կը Հաւաքուին մեր մարզավայրին վրայ ֆութպօլ խաղալու և դաշ՛ 
տային մարզանքներ կատարելու Համար։ 

Ունեցած ենք այլևայլ մրցոււքներ ֆրանսական խումրերու Հետ գոՀա– 
ցուցիչ արդիւնքներով։ կատարած ենք նաև արշաւներ 2Ր$_աԿայ գիւղերու 

մէջ* I I I P ՚ ՝ I • " -
Արդ, ծանուցանելով մասնաճիւղիս կազմութիւնը տեղւոյս Հալ զաղու՛ 

թին, էիայոյս ենք որ ան պիտի քաջալերէ միութիւնս շարունակելով իր 
գործը, աջակցելով մեզի նիւթապէս և րարոյապէս։ կը յուսանք նաև որ Հայ 
երիտասարդներր պիտի փութան անդամ արձանագրուիլ միութեանս որ ար
դէն ամբողջովին կազմակերպուած է։ 

I կՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 
Հ. Մ՛ Ը՛ Մ ՛է Փարիզիդ Մ ամևաճիւղէ 

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

(կիլիկեան սուրհանդակ) 
* 

Այսօր -4 Օգստ. կէսօրին, Ամբողջական Հայաստանի Պատուիրակու
թեան Ներկայացուցիչը, Հայ Ազգ* Միութէւնը, Հայ երեք յարանուանութեանց 
Հոգեւոր պետերը, Յոյն, Ասորի, քաղդէացի և Աուրիացի Հասարակութեանց 
կրօնական և աշխարՀական պատուիրակներէ միասնաբար ներկայանալով 
Կիէիկիոք վարչական Հակակշռի պետ դնդ* Պրէմոնին, Հան ղի սաւո րապէս անոր 
յան ձնեցին Կիէիկիոյ Թրքական պետութենէն անկախութիւնը և Ֆրան սայի 
Հոգատարութեան տակ տեղական քրիստոնեայ ինքնավար վարչութեամբ մը 
օժտումը Հռչակող պաշտօնաթուղթ մը՝ սա որա գրուած բոլոր վերոգրեալներէն 
յանուն Կիէիկիոյ ընդՀանուր քրիստոնէից։ 

ֆրանսական Հակակշռի պետը խիստ Համակիր վերաբերում ցոյց տա
լով և խոստանալով Հանդերձ անմիջապէս իր կառավարութեան Հաղորդել այս 
՛կարեւոր պաշտօնաթուղթը որ կոչուած է նոր թուական մր բանալ Կիէիկիոյ 
ժամանակակից տարեգրութեանս մէջ, խիստ պատուէր տուաւ մեզ յորդորել 
մեր ժողովուրդր Հանդարտութեան և կարգապահութեան։ 
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Ազգային պաշտօնական մարմինները, պարտք կը Համարեն յորդորել բո՛ 
լոր ժողովուրդը որ այս Հանդիսաւոր աոթիւ ցոյց տ ա յ անթերի կա ր գա պՀ ու
թիւն, զգուշանալով ամԼՀն կարգի ցոյցերէ և Հա մախ մ րոպեներ է որոնք արդէն 
արգիլուած են պա շարման վիճակի օրենքով։ 

Հայերր իրենց այս վայելուչ վարմունքով, քաղաքին թուրք և մաՀմե
տական բնակիչներուն Հանդէպ ո ե է ապօրինութիւններէ, արրեցութենէ ե 
առՀասարակ անդորրութիւնր խանգարող ո ե է արարքէ բացարձակապէս րղ~ 
գուշանալով պէտք է գործնականապէս ցոյց տան թէ՝ քաղաքականապէս 
Հասունցած ժողովուրդ մըն են, արժանի այն ազատութեան զոր կը պա Հան՛ 
ջեն, ու կը Հռչակեն իրեն՛ց քրիստոնեայ Հայրենակիցներուն Հետ Հա մա խոր– 
Հուրդ։ Միայն կարելի է, իբր ժողովրդային նուիրագործում անկախութեան 
յայտարարութեան, ղրօշաղարդել քրիստոնէական շենքերն ու Հաստատու
թիւնն երր, նախ ընտրարար ֆրանսական դրօշակներով։ 

Ստանա, 4 Օգոստ. 920 ԱԻՋՔՐԻՍՏՈՆէյԱՅ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ե;ՈՐՃՈՒՐԴ 

ԱԶԳԱՑԻ1, նԻ ԶԱՆԱԶԱՆ ԼՈԻՐէՐ 
ՃԱՅՈՑ ՍՊԱՐԱՊԵՏԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 

ԿԱՐՄԻՐ ԲԱՆԱԿԻՆ 

շՂսյասաանի £անրաս|եաու,Թեան զօրաց 

գ եր ա գ ոյն Արաժան ատ ար քլօրաւ|ար ՆաղարսԷկ. 

եսւն Օգոստ. 4ի1ւ (յեաէւևեաւ ւ)եո_ագ[ւրր ու.ղար. 

կած կ դ}ա,թա., խորհր դ ային կււյրւքիր Ժ՚Ա-րդ րա ա 

նա կի քյրասՆւնւտւաւրին. 

Հայաստանի ղօրքերր կը պաՀպա– 
նեն մեր պետութիւնը այն ո անձ դու՛ 
թիւններէչն որ կ՚րլլան թէ՛ արտաքին 
թշնամիներու և թէ առանց աղդի և 
կրօնի խտրութեան, ներքին խռովա
րարներու կողմէ։ Այն ալ ա՛յնպիսի 
ժամանակ մը երր ներքին խռովարար
ներու գործելակերպը կը սպառնայ 
պետութեան ամրոդրութեան ը։ Այս՝ 
ամէՀս պետութեան ղինուած ոյժի 
պարտականութիւնն Է։ 

Զեր. ադրպէյճանեան ե տաճկա
կան ղօրքերր կը ներխուժեն Հայաս
տանի սա Հմանն երր ե շատ բնական 
է որ կր Հանդիպին Հայկական զին֊ 
ուած ուժերուն։ իսկ ինչ որ կը վե

րաբերի ընդՀանուր Հողային Հարցե– 
րու լուծման, այդպիսիներր զինուո՛
րական Հրամանատարութեան քննու
թեան ենթակայ ըլլալ չեն կարող, այլ 
ենթակայ են երկու կառավարութիւն՛ 
ներու լուծման։ 

Մեր կառավարութիւնը բանակ
ցութիւնն եր ու Համար Մոսկուայի մէջ 
ունի իր պատուիրակութիւնը, բացի 
ասկից քիուսաստանի քԱորՀրդային 
Հանրապետութեան պա տուիր ակու– 
թիւնր, Լըկրանի գլխաւորու թե ասր, 
ժամանած է Եբեան և վիճելի րոլոր 
Հարցերը երկու պետութիւններու մի– 
յ1ւ կրնան լուծուիլ խաղաղ ճանա
պարհով։ Այս Հարցի առթիւ ՝բանակ
ցութիւնն ե ր արդ/Հն կ՚ըլլան Լրկրանի 
Հետ։ *5 

իսկ ինչ որ կը վերաբերի ձեր գրու
թեան այն կէտին, ուր կր խօսուի 
խեղճերու, անպաշտպան ընտանիք
ներ ու կոտորման ե ամբողջ գիւղերու 
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ոչն՛չացման մասին֊ ււլիտի ըսեմ» որ է ՛նաև, բացատրակա՛ն տետրակ որ կր 
յիշուած տե դե կութի լե՛ները մի ան գա– թուէ փոխառութեան առաւելութիւն՛ 
մայն չեն Համապատասխաներ իրա– ները։ 

կանութեան, որովՀետև մինչև ալժմ Զ Ս. Ն Գ ե Զ ՈՒՐՒ ԱՒԱՐԸ ՚ 

"i ՝*Կկ ԴէԼՂ «Հևչացուած չէ։ Զանգեզուրի վերջին յաղթանակի 
Ամէն անգամ ապստամբներուն Հե– """են. Հայ գօրքր գրաւած էր թշնա

մանալէն յետոյ մեր զօր քերբ կր դրա– ՄԻԷ% i 3 ° Հազար փամփուշտ, i թրն– 
ւէին կատարելապէս դատարկ գի֊֊ղեր, զանօթ, ամրով փոխադրութեան մի– 
իսկ եթէ. Հազուագիւտ պարագային, Ի Ց ^ Ր Ը * Կարմիրներու մէկ զրաՀա– 
մեր ղօրքերու գործողութեան վայրը Պ ա ա օթօմօպիլը, որ կուգէր դէպի 
փախած ապստամբներու մէկ քանի Նախիթւան փախչիլ, 200 Հրացան, 
ընտանիքներ կր Լաային, անոնք ան– ձ/՝եր ևլն։ Այս յագ ժանտկէն յետոյ էր 
միիապէս կ՚առնուէին կառավարական "Ր iujJ Գ°ՐՔԸ քաշուեցաւ և Հանգե֊ 
զօրքերու պաշտպանութեան տակ և Դ՞՛՜ՐԻ Ի^զրի՛" վերջնական լուծումր 
կր պաՀպանուԷին։ ՚ սնաց առկախ։ ^ -

ԱՆԿ Ահ» ՈՒԹ՜Է ԱՆ ՓՈ K> Ա.ռՈՒ*հ ՒՆ C / ՝ ԱՏ՜էՆՔՒ ZU3 ° ԵՍՊԱՆԸ Jj| ' 

1ԱՅԱՍՏԱՆՒ ՄԱՅՐ ԱՔ ԱՂ. ԱՔ ՒՆ UbS ՀաւաստիՀագբիւրէ՛կը լսենք որ 
ւ I Կ ւ PLCi ո OIS, * Տիգրան Չայեան Հ. Հանբապետու– Երևանի մէի, Օգոստ. 2ին, Հայտս– m Հ A- A Լ 

տանի Անկախութեան փոխառութեան & Ե Ա % ԴԵՍ™Հ՝ Կ™ՐԳ»"?* * Աթէ^քէ 
Հ, g* ՝ կառավարութեան սօտ։ բացման օրը, խորհրդարանի շ&քին 

ս լլ լ \ ^ էչրւնաղաս կառա զա բութի ւնր այս 
մէի խոշոր գումարներ ֆարձանա– , <. յլ լ ը c 

r րնտրուլժեան առ յ րւ րր ձաւասու– գրուած են Հետևեպւներր. ] „ # 1 £ 
§ ՚ «ւ Րւ / ՚ թիւնր յայտնած է։ Ա. Աոոոմոնեան I մի/իոն ոուաւե, . • 

Լ • , Լ Լ Լ 1 գԼ ՊԷ՜ԼՃԻՔԱ Եհ 1ԱՅԱՄՏԱՆ 

Հաւ-ամեռեեեան ոնեեոու^ժելն Ֆ֊ՃՕՕ m ւ Հ # / ռ.ւ «; 
J I I ւ ւ ւ ւ ». ճ ՚ւէլ** գաոազարուլժրւնր պաշտօ– 

Հագար, Մ* Հքաղաօեա-ն ,100 Հազար, % ա պ ^ Ա ղբմաՀ է Հ. Հանրապեաու– 
Նաչպա՚նտեա՚ե և Տէր Պօղոսեա՛ն 700 թ ե ա % Փ ա ր խ ի <1\աաով,րակով)եան, 
Հասար, Ա. Պարուրեան 300 Հազար, լ լ s Լ I Լ I ւ 

Ղ Լ w ւ JL ւ ւ ւրաւրաք յայտնելոզ որ երկու պետ ու– 
մտաւորականներ 600 Հազար րուպլի։ թի1_<մներու_ մի^և գիւանագիտական 

Աոաջին օրր արձանագրուած են յարաբերութիւներ Հաստատուին։ 
ուրիշներ ալ, Համագումար մօտաւո֊ Մ Ե Ր ձ հ Ւ _ ր Ե Ր Ը ֆ ՝ ^ 
րապէս 8 միլիոն րուպլի։ Ամերիկային Փարիզ Հասան ու էրե– 

— Վերջնականապէս որոշուած է ւ֊ան կը մե1լնին կաթողիկոսի ներկա֊ 
Պոլսոյ մէ9 անկախութեան փոխառու– յացուցիչ Խորին եպ. Աուրատպէկ– 
թիւնը Հրապարակ Հանել։ կեղրոնա– եան, նախկին վարչապետ #• ^ ա ^ աշ – 

կան Յանձնախումբը այս առթիւ Հը– նունի, զօր. Բագրատունի և Հարիլ* 
բաւէր ուղղած է նաև 20-28 նոր ա– րապետ Մելիքեան։ 
ռեւտրականներու, որպէսղի իրենց Հայաստանէն Փարիզ Հասան բրօֆ. 
գործօն աջակցութիւնը բերեն։ Պատ– Ա– Խաչատուրեան և Վ. Փա փա զեան, 
կերազարգ մեծատառ ազդերբ Հետրզ-^այս վերջին ր իբր անգամ Հ. Հ. Պատ֊ 
Հետէ կր տպա գրուին։ Պատրաստուածդ "վրակութեան։^ 
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«Ո» հ՚ԱՏԻՍԵԱՆ Ե^ոՊՏՈՍՒ ՄէՋ 

Լ. ձանրասյետուԹ՚եան գ[>բանագիտական 

ներկայացուցիք» T}. Թ-ա^Թ՜ա՚ճեան հետեւեալ f}hM 

ո.ագիր|1 ստացած է Եգ՚իպաոսէն.— 

Ամսոյս 17ին Հա սա ւ. Պ* Խատիսեա– 

նը։ Աղեքսանդըիոյ և. ԳաՀիրէի Հայերս 

փառապանծ՛ ընդունելութիւն մը ըրին։ 

էյ ո ստացան յա^դցնել անկախութեան 

անդրանիկ փոխառութիւնը ե անկախ 

ասկէ՝ նուիրեսին 4000 անգէ ոսկի, 

որպէս ոսկիի Հիմնադրամ։ Պ* Խատիս» 

եանը այցելեց անդր վերին քօմսիե– 

րին։ Սուլթանը իր Ա* սենեկապետը 

գրկելով՝ փափաքեցաւ տեսակցիլ։ Տե

սակցութիւնը եղաւ շատ սիրալիր։ 

Սուլթանը շնորՀաւորեց նորակազմ 

Հայ պետութիւնը, արտայայտեց իր 

Համակրանքը Հայ ժսղովուըդին ե դո– 

Հ ունակութիւնը եղի պա ա Հայութեան, 

անոր իր դեը դաս տանին և կառավա

րութեան Հանդէպ ունեցած ուղղամը– 

տութեան Համար։ Ըսաւ թէ ինքը լաւ 

ընդունելութիւն պիտի ընէ նշանակ– 

ուելիք Հայկ, դիլան ագի տ ա կան ներ

կայացուցիչին Համար և մաղթեց ա– 

ռեւտրական յ ա րաբերութիւսներու 

Հաստատումր Հայաստանի և Եգիպ

տոսի մի9եւ։ 

Պ* էԱատիսեանը ՊիրԷոն մեէլնեցաւ 

ամսոյս 24ին, ուր կր Հասնի 27ին։ 

Հոն պիտի սնայ երկու օր ե անկէ 

պիտի մեէլնի Ւղմիր րստ իր Հըրա՛ 

Հանգներուն։ 

ԼԱՅ ՀԻՒՂ. ՄԸ ԱՅՐՈՒԱԾ 

Պ արտիզակի մօտ Ս* անուշակ Հայ գիւ" 

ՂէԼ միլէիճիներու կողմէ այրուած է։ 

400 ՃԱՅԵՐ ԶԱՐԴՈՒԱԾ 

Պոլս էն Փարիզ Հասած Հեռագիր մը 

կը Հասա ատէ այն լուրը՝ թէ Պօ լուի մէչ_ 

միլլիճիներր 400 Հայեր սպաննած ե՛նք 

Վ.ՐԻՊԱԿ 

Ա* Երկաթի գ ր ա ՛ս օսականին Ա. մա" 

սին մէԼ (Վերածնունդ թիէ 34) արեւ* 

մ ր ա ա Հ ա յ բառը պէւոք է րլլայ ա– 

րեւելաՀայ։ 

1ԱՅ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԻՏՈՒձԻԻ ՄԸ ԾՐԱԳԻՐԸ 

Յայտնի դաշնակաՀարուՀի Օր* Ա, էք* 

սէրճեան պիտի տայ ն ուա դա Հանդէսն ե֊> 

րսւ շարք մր, սկսելով Փա րի դէն։ Օր* էք– 

սէրճեան սլիաի այցելէ Լոնտոն, Ս ան էէս-

թրր* Եգիպտոս, է՛ գմիր, Պոլիս ե-Ամերի–՛ 

կա։ Փարիզի ն ո ւա դա Հ ան դէս ր պիտի 

արուի Հո կա. ա մսուն։ 17' ան ր ամա սնու

թիւնն երր յաջորդով։ 

ՃԱՅ ԱՐՈՒԵԱՏԱԳԷ-Տ ՄԸ 

Գօնսէրվաթուարի Ի է յանձնա

խումբի ան դա tfù եր էն Պ» % է* Լուագօ, որ 

ծանօթ է իրրև Օփերայի թութակի սօլօ, 

քննած Ը_էէալուԼ Պ* ՎաՀրամ Հ. Ենովք֊ 

եանը, տուած է անոր անձնական վկա

յական մր Սօլֆէժի, տեսական նուագա

ծութեան և Լութ ակի։ 

՚Լ. ԽՈՐկՆԻ ՍՊԱՆՆՈՒԱԾ 

Պ*որիսի մէ9 (ՀԼանգեգուր) սոսկալի 

տանջանքներէ վռՐ$_ uinLZaa~t'ftiDPn 

Հրացանի բռնած են Հայաստանի խոր֊ 

Հրդարանի անդամ րնկեր ֊ԼաՀան Խո

րեն ին ե ԱրՀակ էթ ի րին եանը։ 

ՄԵՐ ՄՕՏ ԿԸ ԾԱԽՈՒԻՆ 

«ԱԼԵԱԿՆԵՐ ԵՒ ԽԼԵԱԿՆԵՐ» 

Տօքթ. Մ՛ Սալբիի Գի% 12 ֆրա՛նք։ 

Վ Ա Յ Ր ԵՆԻ՚ԲԻԱ Հ Ա Մ Ա Ր » 

Ա* Ահարոնեան ի։ Գին 1օ ֆրանք։ 

Տ ն օր էն–խւքբ ա գ իր ՛ ՏՕՔԹ՛ Լ« ՃԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial de a VERADZENOUNT» La Gérante; Mlle S. LACROIX Fonds A.R.A.M



ԿԱՐԵՒՈՐ 
Հ՜վերա ծնունդն ի խմբագրատունը աւելի ընդարձակուած է եւ փոխա

դրուած, Հ ա յ Առեւտրական Հաստատութեան լէ՛՛՛ք ի՛" մէՊ։ 

| & 17 Rue de l'Échiquier Paris. 
Խմբագրութեան վերաբերեալ ո և է գիմում և թղթակցութիւն սլէտք է 

միմիայն ուղղուին Տնօրէնի անունին Հերոյիշեալ Հասցէով։ իսկ թերթիս 

Տնօրէնին անձնական և յ ան ձ ն ա ր ա ր ե ա լ նամաէլներր ու դրաՁները ըստ 

առաջնոյն կը ղրկուին նախկին Հասցէին. 

I Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, ՝Bd. Saint Denis 16 Paris՝. 

Ար տասաՀմանի թերթերին կը խնյդրուի նկատի առնել Հասցէի այս 
փոփոխութիւնը։ 

ՆԱՅԵՑԷ-Բ ԱՅՍ ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ 

տեսակ կա Հ– կար ասին եր շինել և. նորոգել տալու Համար 

օտարին դիմելէ առա£ խորՀրդակցեցէք 

P Mmh Ս ՈԻԼԽ ԱՆՕՖԻ Հ Ե Տ 

- T A P I S S I E R 

18, Rue Moreau. PARIS \2e 

ՓՈհթԿՈՏ ԳՈՐԾՈհՆկՈհԹԻԻՆ 
ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱ՚ԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

2ԱՓԱԻՈՐ ԳԻՆ 

I Fonds A.R.A.M



ք£ւաPHONES 

ELYS I UM ART GALLERY 
r«fé9 M T A P A M - --me 

coots » « c a** 

ÉTOILE 

Բարձրագոյն արժէքով կր գնէ առաջնակարգ Բնութիւններ քAllti{JllitésJ» 
գորգեղէն ("Tapis et Tapisseries,), կերպաս f Etoffes an c.J» խեցեղէն (Faïences et 
Porcelaines,), գրագիր f Manuscrits), մանրանկար (Miniatures;), պատկեր (Tab
leaux^ i. ամէն գարու ղեղարուեստական առար կայն եր ('Objets d'Art)* 

Ամէն լեզուով թղթակցութիւն և վաճառման առաջարկ սլէտք է ուղ– 

ղուին առֆՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATA'P^j; BuWau d'achat. 23 nie'Baudin, 
PARIS IX ^ 

Լ Ս Տ Ա Տ Օ Ի ե Տ Ա Ի 

ՅԱՅՏՆԻ Դ Ե Ր Ձ Ա Կ 

Պ. ւՈԼւՈԻԿ ԱԼ՚ԹՈՒՆԵԱՆ | 
ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԶԵ հԱԳԻ ՏԱԿ ԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ Մ Ր Ց Ա Ն Ա Կ ՈՎ ԵՒ ՄկՏԱՅԼՈՎ, 

պատրաստ է գոյացնել իրեն ղիմող այր և կի՛" յաճախորդները 

Ունի Անգլիական և Ֆրանսական ընտիր կերպասներու ճոխ մթերք մը 

Դիմեցէք և. փորձեցէք անգամ մր 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf 

ՖՐԱՆՔՕ-ՀԱՑ ԸՆԿԵՐԱԿՑՕԻԹԻԻՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵՒ ՀԷՅ 

Վկաքուած ֆարիղի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Տ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր ղի՛ն 

38 Rue de Cléry PARIS 
Fonds A.R.A.M



P i r e c t ë u r - K o n d a t e u r 

Dr L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , 17, Rue de r Echiquier. — P A R I S ( X * ) 
Téléphone ; L O U V R E 18-23 1 Fonds A.R.A.M



ք P0 Լ YCL IM Q UE y\ 0 Ո EKNKj 
H) Boulv. St. Denis 16 

Téléphone — Xord 09é51 Métro—St. Denis 

Այս սոր դարմանատունը բացուած Է 

S û f ՝ P \ ԱՍ Ս Ա Հ Ա Կ ե Ա Ն Ի | 
տնօրինութեամբ, ուր Հայ և ֆրանսացի կարող ու, մասն աղէ ա բժիշկներ 

— որոնք միանգամայն կր պաշտօնավարեն և կ՚աշխատակցին Փարիզի զա՛ 

նազան Հի ւան դան ոցն եր ո ւ մէ9 — գիտական վերԳին մէթո աներով (ւ խղճմտօ

րէն կը դարմանեն Հետեւեալ Հիւանդութիւ1/ներր. 

Ա»— Ղյերքխն Հիւանդութիւնն եր 

/».— կանանց Հիւանդութիւններ. 

— Միզային» մորթի ե վեներական Հիւանդութիւններ 

*/••— ԱէՔՐ» ական չի, քթի» կոկորդի, բերնի ե ակռայի Հիւանդութ իւններ։ 

Աչքի* ականչէֆ քթի ե կոկորդի մասնագէտները կը գտնուին կէս օրէ 

աոաֆ, էսԿ մ^իւս բոլոր Հի լանդութիւններր կր դարմանուին մամը 2-7 (B* Մ՛) 

կիրակիներէ զատ, դարմանատունը ամէն օր րաց է, մասնաւոր ժամա

դրութիւնն եր ու Համար, դիմել թէլէֆօնով: 

Փարիզին կամ արտասաՀմանէն անոնք որ կր փափաքին ո ե է խ^դրի 
առթիւ. տեղեկութիւն ստանալ, կրնան թղթակցիլ ՝ Տնօրէնին վերոգրեալ 
Հասցէովը։ 

աաա չ ա յ ր ե ն ի ք 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ՐԳ աարի 

Տարեկան բաժնեգինն է Տ՛Օ ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Kue Cabristat) 

PERA. Console 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բա ժաՆ որդագրու [d [,tîi 80 ֆրանք 

Հասցէն.— Hue Divan Yohu 

ADANA, fClLICIE) 

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 
ազգային, գրական, քաղաքական եւ. 

Հասարակագիտական։ 
.2/ րդ տարի 

Բաժնեգինն է Օ աօլար 

Հասցէն՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mass. 

ՅՈԻՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րդ տարի 
Կր Հրատարակուի շաբաթբ օ անգամ 

Բաժնեգինն է տարեկան 30 ֆր՛ 

Հասցէ— B. Բ. 868 Le CAEIR 

Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո ՛ Ւ Ն Դ 

. ֊ Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

§ԳՐԱԿԱՆ,խԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ -ԲԱ%Ա՝ԲԱԿԱ% 

ՓԱՐԻԶ, % ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ 30—37 18 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ i920 

Կ Ի Լ Ի Կ Ի Ս . 
Մեր Ժողովրդին անփոփոխելի ե սլաք ման ա դրա վան ճա կա տա դիրն է» 

որ միշտ անողոք Հարկին տակ պիտի գտնուի տարուբերելու յոյսի ե յաԴ՝* 
թան ակի, մաՀուան ե պայքարի մշտական եռուզեռ ի մր մէչտեդ։ 

ճակատագիր մը չէ ասիկա իսկապէս, այն իմաստով որ մենք սովոր 
ենք անուանակոչել։ ճակատագիրներր՝ դիպու֊ածի ե անակնկալներու տար
տամութեան մէ^ յա յ տնաբերուող երեոյթներ են, որ միստիկականութեան մր 
կրէլներեոյթր Հագած՜, ինքգինքնին կր Հարկադրեն և ԴռՐ Կր խազան ագգերու 
քաղաքական կեանքին և Հո գերան ութ ես/եր մէ£։ 

Մերինր այս առումով, անուանապէս մինակ ճակատագիր է։ Ան ոչ 
միստիքականութեան մր մշուշապատ ոլորտներու մէ£, ոչ ալ ան ա 1լն կ ալն ե՜ 
բու չնախատեսուաՆ Հողի մը վրայ կր թափառի։ Հայ ժողովրդին ճակատա
գիրը անփոփոխ, գրեթէ թուաբանական ճշդութեամբ մր կ՝՛ընթանայ այն 
Հուներէն որ տարիներր, դարերը գծած՝ են, ե որուն Հիսն այ ատակ յեդաշրր՛ 
£ումրէ ղժբազդարար բայց տրամաբանօրէն կոչուած՝ Է պատրանք մը եռալու։ 

Ունեցանք և պիտի ունենանք անողոք ճշդութեամբ մը րաղդի միենոյն 
ղի մա փոխ ո ւեներ բ, որ դարեր ամբողֆ յք^Քդքք^ՔՐ մեզի պարտագրեց։ Մեզի 
պէս ժողովրդի մը քաղաքական բաղդր չկրնար արմատական փոփոխութեան 
ենթարկուիլ Հայրենասիրական բաղձանքներով, ատիկա եթէ նոյնիսկ բղխած՝ 
ըլլայ մեր Հոգիէն և կամ գօրաւորներու բարիկամեցողութենէն։ 

Հայ ժողովուրդը Հիմա ալ, ապագային ալ, մինակ պիտի կրնայ ապրիլ 
պայքարելով* աայքաըը իր ս աՀ ման ա դրուած ճակատագիրն է միենոյն ատեն 
անՀրաժեշտութիւնը որ պիտի ապրեցնէ և պիտի յաւերժացնէ զինք, իրրե 
կենսունակ և շնչելու կամք ունեցող ազգ մը։ 
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Եւ– այդ պայքարը § Մեծ Հայքի մէ£ ըլլայ թէ Կիէիկիոյ մէ}, սխալ է 
դիսաշրֆել Հայկական գոյամարտին այս շարունակական երեոյթնեըը և տար
բեր ու. տղայական մեէլնութիւններ տալ ատոր։ Անիկա մեր օրերու, պատ՛ 
մութեան մէկ նոր անդրադարձով իր անկախութեան ե ազատութեան տի
րացող ա՛ննուաճ ժողովուրդի մը կամքքէն անյեղլի արտայայտութիւնն Է։ 

ԿԷլԷԿՒոյ ՚ւ^Րւ^Ւ^1 գէաՔռՐ11 այԴ անսպառ պայքարին ոլրիշ մէկ երե՛ 
ւոյթն են։ Արհաւիրքի եւ բնա^ն^ումի դաժան օրերէն վերՀ կազմակերպուած՛ 
ան Հրաժեշտ ինքնապաշտպանութիւնը երբ այսօր անկախութեան Համար մրղ՛ 
ուած՛ Հերոսամարտի մր Հանգամանքը կ*ստանայ, մեր Հոգիները կը լեցուին 
Հրճուանքով, ե Տաւրոսի քղանցքէն մինչև Աման ո սեան մշուշապատ սև լեռ֊ 
ներր, յոյսը կը ճառագայթէ գեղեցիկ օդերևոյթի մը պէս* 

Հյատ տառապեցանք, .շատ պայ քարե ցանք և կը պայքար ինք. անկախ 
ապրելու Համար մեր թափած՛ արիւնը և անսպառ ղոՀաբերութիմնը, իրա
ւունք կուտան մեզի ոչ թէ յոյսի մը նշուլանքյէն, այլ պայծ՜առագեղ իրա
կան ութի ւսներ ու փոդփողումին և վայելումին։ 

Այս տեսակէտով շատ խղճալի սոփեստութիւն է \, մտա/նութիւնը ա՛ 
նոնց, որոնք կը փափաքին Հայրենասիրութիւնը ենթարկել տեսակ մը մենա՛ 
շնորՀի, և ժողովրդային յեղափոխական ֆմիաՀամուռ շարժում մը վերած՛ել 
ձգտելով մասնակի խումբերու կամ խմբաւորումներու ընդվզումին, բարոյա
կան սեփականութեան տեսակ մը իրաւունք ձեռք բերել կը կարծեն երկրա
մասի մը Համար, որ ամէքն Հայ ու սրտին մօտ Է և անոր կը պատկանի։ 

Այգ ամբարտաւան ժպրՀութիւնը և ինքզինքնին միակ Հայրենասիրա
կան և մարտական դափնիներով պճնազարդելու փութկոտութիւնը երկրին 
դուրս, արտ ասա Հման ի ՛կուսակցական կծ՛ու բարքերուն կը պատկանի* րա– 
րեբաղդարար ան Հիմք չունի բուն երկրին մէֆ, և Հոն ամ£ն կուսակցութիւն, 
աւելի լաւ է ըսել մ իա Հա մ ուռ Հայ ժողովուրդը, կատարեալ Համերաշխութիւ
նով և կամքով ընթանայ դէպի իր ազատութեան ճան ապար Հր։ 

Վերջին օրերս առնուած՝ Կիէիկիոյ ամէն գոյնի պատկանող Հայ մա
մուլը բացայայտ արտայայտիչն է այս Համերաշխ գործ՜ակցութեան, և միև– 
նոյն ժամանակ լաւագոյն պատասխանը և ղասը անոնց, - որոնք արտասաՀ– 
մանի մէ£ փողՀարը կ՚Ըէէան մասնաւորներու քաջագործո ւթիւսներու և զո Հա
բեր ութի ւնն եր ու, կուսակցական սնամէջ Հմայքներու խաբէութենէն տարուած՛։ 

Գեռ փրկութեան կայան մը՝ ցամաքը չՀասած, ՚ֆշատ փութկոտ չըլ
լան ք մեր դավքևխները քաղելու փոթորկոտ ալիքներուն մէՀ> պատմութիւնը 
անաչառ է, ամենուն վերա պա Հա ծ՜ է իր պսակներու փ ունչը, անտեղի գո
չումներով անոր °՝ղի1լները չէ որ պիտի ոսկեզօծ՜ուին, և ոչ ալ Հայրենասի
րական մենամոլութենէ մը առաջնորդուած, &րի ե անիմաստ ենթադրու 
թիւններ պիտի Հոլովուին Հայ յեղափոխական սերունդի որոշ Ա^էկ մասի՛ս 
Հանդէպ, որ միշտ եղած՛ է Հոն, ուր իր եղբայրներուն տառապանքը կայ և 
արիւնող սիրտը։ 

^blbhb"! Հայկական միւս նաՀանգներու գոյավիճակը ինչ որ ալ ըլ
լայ, ինչպէս անցեալին մՀիմա և ապագային ևս անիկա անբաժանելի 
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մաս կը կազմէ և կը Տնայ Միացեալ Հայաստանին։ Ամբոզք Հայութեան սիրտը 
այղ աւիւնով կը բաբախէ, ամեն Հա լու. աչքերը այդ ուղղութիւնով յամառ 
IL վստաՀօրէն կր նային ա սլա գային։ 

Ասկէ տարբեր զգացում մը ենթադրել ո ե֊ իցէ Հայու քով անիմաստ և 
անխիզճ պիտի ըլլար. ՐայՏ ամբողֆ Հայութեան իր ցանկալի աԿքէւէկէայք^ս 

Հանդէպ ունեցած՝ սէրը* տեսակ մը Հայրենասիրական աման շաՀագործումի 
ենթարկել, ե, ըսել թէ — ինչպէս որ ըսին ոմանք — «Թէ Կէլէկէ՛"" "՚յլե–" 
պէտք է դարձնել Միացեալ Հայաստանի կորիզը Ա– կառավարութիւնը^ այն
պիսի տղայական և վտանգաւոր մտայնութեան մր արտայայտութիւնն է, որ 
կը մատնէ այդպէս խորՀողներուն քով* քաղաքական տարրական Հասունու– 
թեան չգոյութիւն ր։ Այս մտայնութիւնը առակի այն ազնիւ չորքոտանիին 
պա բար ագան է, որ արտացոլացումէն խափուած, Հուրին մէք բերնին ոսկրը 
կը ձգէ» ստուերը* բռնելու Համար։ 

ինչպէս միշտ դա դրա ծ ^սնք յեղյեղելէ Հիմա առաւելապէս, բ՛արձրա
գոչ աղաղակենք և Հասկցնենք, թէ Հայութեան մինակ կրթվելիք օրինական 
կռուանր, դաշնադիրներով և իրաւական տեսակէտով ընղունուած՜ Ամիացեալ 
Հայաստանի Հանրապետութիւ՛նն է, անիկա պէտք է զօրացնենք, Հիմնաւո
րենք անով Հասնելու Համար մեր ազգային պատմական նուաճոււքներուն 1ւ 
բաղձանքներուն։ Անիկա պէտք է ըլլայ մեր գոյութեան նշանաքարը, Հոն 
պէտք է ուղղուին նայուած՜քները որպէսղի օր մը iiréidffîé Հայաստանի գր– 
րաւումը, ոչ թէ այսպէս սնամէջ խօսքերով շինուած՛ թուղթէ Հրթիռներ ըլ
լան, այլ զօրաւոր և անկախ ազգի մր կրակէ անպարտելի բազուկը, պար՛ 
տաղրելու Համար իր ոյժին ե արդարութեան իրաւունքը։ 

Կիլիկիոյ Ա՝Է2 քրիստոնեայ դաՀլիճի մը կազմութիւնով, Ատանայի մէֆ 
եղած՛ անկախութեան Հռչակումը, որքան ալ մեր սրտերը լեցնէ անխառն 
Հրճուանքով, վայրկեան մը ապրեցնելով մեր մէ£ ծովէ ծ՜ով մեծ Հայաստանի, 
ազգային երազը, Հեռու չէ նոր էն շատ մը մտաՀոգութիւններ պա աճառելէ։ 

Աէվրի դա՛շնագիրը կ ի լիկի ան կը ձգէ Տաճկաստանի։ ինքնա վարու
թեան մեծագոյն յռյսը կը խարսխուէր 3) բան սայի վերՀքքն պաՀու յ այտն ա բե
րած րարեացակամութեանր վրայ։ կազմուած՝ քրիստոնեայ խառն կառավա
րութեան Հանդէպ անոր ցուցուցած չկա մո ւթիւն ր ղժբաղդաբար կր մատնէ 
այղ բա ր եա g ա կա մութե ան տարտամութիւնը և. տՀասութիւնը։ Եթէ այս չր– 
կա մութիւնը ՀիՏնաւոր է, դժուար է կոաՀել թէ ի՞նչսլէս կը վերֆանայ այս 
Հերոսամարտը, որ կը սնայ մէկը ցեղի՛ս ազատագրական պատմութեան Հոյա
կապ դրուագներէն։ 

Այս Հարցումը ինքնիրեն ընելու է Ազգ* Պատուիրակութիւնր, որ Հիմա 
ալ յաւազնութիւնը ունի վարելու Կիլիկիոյ արտաքին քաղաքականութիւնը 
և ի Հեճուկս կիլիկէռյ ժողովրդին կամ ազգային մարմիններու դժկամակու
թեան» անոր պատուիրակութիւնը կոչուելու բաղձանքները։ 

^ ï ï a t f / r ? f պատուիրակութիւնը իր ձեռքը խղճին վրայ գնելով կրնայ 
վկայել որ, ինքը չէ որ կը վարէ, կամ կարող է վարելու Կիլիկիոյ իՀնղրին 
դիւանագիտական ուղղութիւն ր, այլ Կիլիկիոյ ժողովուրդն է որ ունի իրեն 
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յարմար դատած ուղղութիւներ, որ կը պարտադրէ կամ կր ծ՜ա՛նուցա՛նէ պատ
ուիրակութեան։ 

ք*այ9 ոՐՔա/0էե չի տակ և ՛նպատակայարմար է և կամ ի՞նչ Հիմքեր ու 
վրայ դրուած է կիլիկեցինեըուն այդ քաղաքական ուղղութիւնը, անորոշու
թեան մէք "Հինչ կարելի է ըսել, մօտաւոր ապագան պիտի տայ իր վճիռը։ 

Մեր ամ բողք սրտով և բոլոր էութիւնով կր մաղթենք որ այղ վճիռը 
ԸԱայ մեզի նպաստաւոր, և եթէ մշտակայ է ֆրանսական չկամութիւնը, անի
կա/ չըլլայ լոկ ժողովրդային անհեռատես Հայրենասիրութեան մը արտայայ
տութիւնը, վաղը մեզ մատնելու Համար նոր յ ուսախ ափուեԴերու, և ֆիզի֊ 
քական նոր զոՀաբերութիւններու։ 

Անցեալը դաս րլլայ մեզի. մեր ազատատենչ փութկոտութեան մէք 
զգուշանանք ալս գոյամարտը արկածախնդրական շարժումի մը վերած՜ելէ, 
որուն երկբայանքը վերջին շաբթուան մէք ան դո Հեց մեր մտ քերբ, կիլիկեան 
մամուլին, մէք կարդալով կազմուած՛ անքատ և զանազան կառավարութիւն– 
ները, որոնց իւրաքանչիւրը իր կարգին նախարարութիւսներ կր կոչուէին։ 

Չենք գիտեր թէ այս շարժումները որքա՞ն իրարու Հետեւողական 
են և զարգացած՝ քաղաքական վայրկեանի մը Հասունութեան մէք* եթէ ոչ 
դէպքեր ր կրնդլայնին, կր բազմանան ինքնաբերաբար» ե այն տեղի 1Ե0 Հազար 
Հայութեան ապագան կ՛ ստուերոտի և կը մթննայ անորոշութենէ ծնած՝ խո
շոր Հարցականի մը առք եւ։ 

Եթէ մենք չպիտի ունենանք մէկ և անշեղ քաղաքականութիւն մը, որ 
ուղղակի կամ անուղղակի իր ձեռքին մէք կեդրոնացնէ Հայաստանի ազատա
գրուած և ազատագրուելիք մասերուն քաղաքական ղեկը, և ամրողք Հայ 
ազգին և. իր կուսակցութիւներուն պարտադրէ այդ գրութիւնը, դեռ շատ 
աՀաւոր և կարմիր Հարցականներ պիտի ցցուին մեր աչքին առք եւ, անիկա 
ԸԱա( ^ԻւԻԿԻոյ ՚քէք կամ Հայկական Բարձրաւանդակի վրայ։ 

ՀԱՅ ԱՐԻՆԵՐՈՒ ՔԱՋԱԼԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ K 1 
Հ* Հանրապետութեան վարչապետը f,000,000 րուպլի նուէր ստացած՜ 

է Պ* Վ* *հօրօեանէ, Հայ Արիներու կազմակերպութիւնը քաքալերելու ե. զօ
րացնելու Համար։ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ ք, ք | | 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնր 7 միլիոն Րուաէիի 
վարկ մը բացած է դպրոցական պիտոյքներ գնելու Համար, իսկ 300,000 ր. 
իբրեւ Հանգստաթոշակ յո գնա վաստակ ուսուցիչներու Համար։ 

Ի ՆՊԱԱՏ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՄԱՐՏԻԿՆԵՐՈՒՆ |§ | 
Եթովպիոյ Հ. 3* Դ* Եսթակօմիտէն ի նպաստ Կիլիկիոյ մէք կռուող զին՛ 

ոլորներուն Հանգանակեց 20Ց8 ու կէս տալեր, (օրուան սակով 292 անգլ. 
ոսկի որ ղրկուած՜ է իր նպատակին։ 
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ՎԵՐ ԱԾՆ Ոհ%Գ 

.ՆԱՍՏԵ՚ԼԾ ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆԻ 
՝ԲԱ%ՑՐ ՅԻԵԱՏ ԱԿԻՆ 

Ասի՛ն գնացող մէկր կայ Մօսկվա» 

/)ւ ք՛եզ մի ՛Սա մակ գրել ուզես այ* 

Առածիս՝ Է2.ԼՀ ^*որ –էի զրահ, 

J)ր Հիւր եր եկան և կիսաա նՂւացՀ 

fi այց երբ առաւօտ թերթր ձեռք առայ 

՛Քո մաՀւան բ°թր սոսկումով տեսա/•«• 

Կսկծեց սիր աս այրւեց շանթաքար, 

՚Մի՞թյէ իրաւ է, մի՞թէ դու մեռար, 

•Ա՛խ, ինչքան բա՛ներ կ՚սւգէի ասել, 

Ջէ ս ր վաղուց է քեզ Հ_էի տեսել.** 

Այղ ո վյանդդնեց, Հ անճա՛ր դ շքեղ» 

Հանգցնել ոգուդ ա-ստդերր բիւրեղ* 

Զգա\ց ո ււա՛եր ի դո՝ ւ լո հ ս– շա՛տ ր ւան » 

՛՛հո՛ւ, ոսկի Հէքեաթ, երազ դիւթական* 

>Մի՞ թէ դու կաս, մի՞թէ ՛դու մեռար* 

•ԱնմաՀ գեղեցկի իշխան *ւիրաՀյսր–*** 

յինէո՞ւ է հաղում արեր կրկէ"՜* 

.Ինձ ծաղր է թւում, ե՛ւ տաղտուկ* ե՛՛ւ սինգ 

Ամէ՜ն բան ունայն* ֆ 

Ընկե՛ր իմ անգին* 

1*մ վաղուց սիրած Հոգի մտերիմ 

Ո՛է, ղսւ էես մեռել, քո դիրքը աՀա, 

Հրաշք-երգերդ, իմ կրծքի վրայ* 

՛Կ՛արդում եմ անյագ* ե մարգարտաշար 

՜Քո սուրբ տաղերից լսում անդադար 

•Ջ այնդ անուշիկ, ե սլա ակերդ Հեզ 

ԱոՀյևս է կանգնում* Համբուրում եմ քեզ 

•Խորունկ կարօտով. 

/?այց –ասա1, ի՞նչու 

՛Այսպէս շտապով Հեռանում ես ղու* 

յյ*'խ., ասա՝, ե՞րբ ես ղուն ինձ մօտ գալու, 

4J*ի՞ թէ իրարու էլ չենք տեսնելու. 

Կեանք., այս ուր Հովիտ՝ յաւիտեան լալու, 

ԱՒ– ՒՍԱ1ԱԿԵԱՆ 
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ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ 

Գեմ գիտեր թէ ամե՛ն էխ երկարն Է թէ ոչ, թ ա յ ց յամենայն դէպս պմե՛ 
նէն ծ՛անօթ եւ ՀետզՀետէ սաստկացող ու. մտ աՀ ո գի չ% Հանգամանք առնող, 
թմրութեան մր մէք կր քսան այ Հայ դրականութիւն ր։ Մ°ր մեծ՝ մտաւորա
կանն երուն յանկարծ՜ակի անՀետացումր, ապա պատերազմի մ աՀա րոյ ր տա– 
րեշրքանները առաք թև պատճառը եղան այս թմրութեան։ խաղաղութեան ա՜ 
ռաքին որքաններուն, Հին կեդրոնավայրերուն մէք հնացածները՝ որոնցմէ մե
ծ՜ագոյն մասը դեռ նոր կազմաւորուելու վիճակին մէք, և փոքրամասնութիւն 
մը Հիներէն՝ Հ տրուած՛ին ազգեցութեան տակ տժգոյն, անկամ ե. անեռանդ՛, 
սկսան թուղթէ գրական կեանք մը։ 

թերթեր ետևէ ետև, ոմանք իրենց Հին Հռչակին դրամագլուխովը, 
ոմանք նոր վերարկուներու փայլովր սկսան մորեխներու նման տեղալ։ Նոյն 
իսկ զուտ քնարական, ուսումնասիրական թէ քաղաքական մրոտումներուն 
մէք, կ առտառոցութիւններ չմնաց որոնց չՀանդիպէինք։ Ւսկ ա յ ն տարրերը 
որոնք ատակ էին ֆ Հայ գրականութեան նախկին վարկին պատուաբեր ար֊ 
տադրութիւններու, ճակատագրական օրէն ստիպուեցան Հայրենիքի քաղա
քական դատի յա քողման ր լծ՛ուիլ։ Այդ պատճառով ալ, այս ամբողք շրքանրն, 
ընթերցման արժանի Հազիւ մէկ երկու կտոր կը յիշեմ Տիկ* Եսայ°անէ, Qo-
պանեանէ, ԱՀարոնեանէ, քԻումանեանէ, Տէըեանէ, Տէմիրճեանէ և թերևս մէկ 
քանի ուրիշներէ։ Ա՚նացեալր ամրոզք, եթէ յոռի գրական միք ա վայ րի մը, 

\ Հոգ չէ թէ Ժամանակաւոր, ձախորդ ազդեցութիւնը չունեցաւ ճշմարիտ գրա
կանութեան մը սաղմերուն վրայ, թուղթի և թանաքի մսխում մը եղաւ։ 

Բայց բուն երկրի այս եզերական վիճակը, արա ա սա Հ մանի մտաւորա
կան խմբաւորումներուն աւելի լուրք աշխատանք և աւելի գիտակից վերա՛ 
բերում կր Հարկադրէր դէպի Հալ արուեստը։ 

Այղ խմրաւորումները, Հոս կամ այլուր, & շատ մը գեղեցիկ առաքա– 
դրութիւններով կրնային դրական ոևէ գործ՛ի մը ձեռնարկել, առաւել կամ 
նուազ չափով, բայց ամէն պարագայի տակ դրականապէս ծառայելուՀ ամար 
ներկայ գրական կիսամեռ կեանքին վերա ստեղծ՛մանը։ 

Jju կը կարծեմ, ամէն բանէ առաք. Հարկ էր ընտրել ճանապարՀ մը որ 
մեզ Հասցնէր նախ այն աստիճանին ուր մեր վարպետներուն թևերովը Հա
սած՝ էինք և ապա մտաՀոգուիլ անկէ ալ անդին շարժուելու մասին։ 

Արդ, պէտք էր նախ մեր տգէտ իմացա կանո ւթիւսներուն բոլորովին 
մատչելի դարձնէինք մեզի ձգուած կտակը, և անոր արժանիքին Համակ 
թափովր մեր խանդավառութեան առարկան րնէինք զայն, վեր արծարծէինք 
Համակ փառքը մօտիկ անցեալին կարենալու Համար քալել, առանց ծանր 
սալթաքումներու, գէպի ապագան։ Ամէն վերածնունդ սկսած՛ է նախ իր Հի
նին եթէ ոչ միղտնմանողութեամբր, առնուազն անոր ուսումնասիրութեամբր, 
որ կր պաՀանքէ լուրք պատրաստութիւն և Համեստութիւն։ 
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ՎԵՐԱԾՆ/1 ՒՆ $73 

Հիւկօ կ՛՚ըսէ որ 19րդ դարը աքն քա՛ն մեծ՛ Հա՛նճարներ չի կրնար տալ, 
բովՀետև գբաղուած՛ է քՏրդ դուրս ուսուՏնասիրութեամբր։ 

Այդ շարժումը սպասելի էր բոլոր այն ձեռնար1լներէքն որոնց վարիչ
ները երիտասարդութիւնը պիտի ըլլար* ճշմարիտ ցաւով մրն Է որ շատ յա՛ 
ճախ կը կարդամ այն ռէքլամային խոստոււաերր անՀամար Լնուելիք դրական, 
գեղարուեստական, բանասիրական, քաղաքական, թարգմանական, Հասարա
կական Ալն ելն ժողովածուներու, ամսաթերթերու և թերթերու մասին։ Յայ֊ 
տա բարութի ւններր միայն կը բաւեն յստակ գաղափար մը կազմելու Համար, 
թէ՝ ձեռնարկուներու մտայնոլթեանր ե թէ այդ գրական թերթին բեզւաաւո– 
րութեանը վրայ, որովՀետել շատ յաճախ,— չափազանցուած մի* գտնաք — 
անոնք կ՚անցնին մարդկային կարողութիւնն եր ու սա Հմանէն։ 

Այս մտքերը արծարծելու պատճառ եղաւ ժէկ քտնի օր առա£ լ ո \ ս տե
սած (ւՕշական» անունով կիսամսաթերթը։ Աոաջին թիւն է՛ սա, բացէք Հե
տեւաբար առածին էֆը տեսնալու Համար թէ ինչ նպատակ Հետապնդել առա
ջարկած է իրեն այս կիսամսեաա Հանդէսը։ ի միֆի այլոց կը գտնանք &]ս՝րմ– 
բագրութեան կողմէնին մէ9* 

« Օշակ ան ))ը պիտի ձգտի ուսոււաասիրել Հայ գրական ութ Խան, գեղարուեստի, 
պատմութեան ե Հայ լեզուի անցեալն ու ներկան։ 

{(Օշա կան ))ի խ մրա գրութիւնը, սլիաի £անայ այս Հանդէսին շ ուր խմբաւո

րել Հայ դրականութեան կարկառուն ղէմքերը անխտիր* 

Հ(Օշական))ի խմբագրութիւնը իր շուր%_ պիտի Հաւաքէ բռլոր այն նորերը, 
որոնք որոշ տաղանդ ի յա յա կը բերեն*»* 

«Օշականոը պիտի աշխատի խղճամիտ ուսուս%ասիրութիւններով երեւան 

Հանել Հայ տաղանդը յ ա յ ան ուա ծ ընդՀանսւր գրականութեան զանազան ճիւղե– 

րուն մէք_» լայն տեղ տալ բանասիրութեան, ինչ տզէս նաեւ վիպական, բանաս* 

առեղծական, պատմական ու թատերական գրականութեան և ուսոււաասիրել Հայ 

արուեստը մասնաւորաբար.•.*» 

Ոչինչ աւելի պերճախօսօրէՀն կրնար ապացուցանել կատարելիք անպէտ 
դերը կիսամսաթերթին քան ա Հա գն ութիւն ր քաւակնոտութեան Հետապնդելիք 
նպատա1լներ.ււն, Հայ գրականութեան այս թարթափուն վիճակին մԷՀ։ 

թղթատեցէք Հանգանակներր ըլլայ cGlobe»/&> ըԱայ «Mercure de France* 
էն, ըլլայ cRevue des deux Mondes ըլլայ ^Ազատամարտններուն, ըլլա– 
Վ Ո ս տան d ին, ԸԱայ «Գործեին, դուք չէք գտնար Հոն այսքան առագաստափոէֆ 
Հ աւա1լնութիւևներ։ 

Ու շտապով կը փնտռէք Հայ գրականութեան թաքուն այդ մեծ՛ ուժյ– 
որ այս կիսամսաթերթով, ձեռնարկեր է խիզախաբար այդ բարձր աշխաը 
տանքներուն։ Արտաշէս ՅովՀաննէսեանն է խմբագիրը, գրականութեան մբւ 
չեմյիշեր իրեն Հանդիպած՝ ըլլալ, բայց դեռ այգ ոչինչ չի նշանակեր* « 0 շ ա -

կան»էն'$ քանի մը է£ ես կը դարձնէք և կը գտնաք շարք մը բանաստեղծու
թիւնն եր իր մէն. կ ՛ուրախանաք որ անոնցմով գաղափար մը պիտի կազմէք 
իր մասին։ 

ծ ւ ի՛նչ, ողորմելի գրութիւններ սկսնակի բոլոր անխուսափելի թեհք– 
ներով, կը բաւէր մի միայն մէֆ բերել ամէնէն վերֆի արձակ բանաստեղծ ու– 
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թիւն ո մարդոց մ Ալիտ՛ներուն մասին, որոնցմէ մարդիկ կը խար ուիս, որ կեզ 
°՝էքի արտայայտութիւնն է և որուն Համար — կեղծ՛ել սորվելու Համար 
խեղճ բանաստեղծր ի՜նչ երազներ ստի լզուեր է թաղել։ Ով գի՛սէ դեռ ինչ 
երազներ ալ սլիտի ստիսլուիս թաղել, խեղճ Արտաշէ՚ս, ՆիՆաղելիութիւնէ 
ձերբա զատուելու 1ւ պարզ ու միամիտ տողերու՛ մէք թա կօրի ակ ան շունչին 
խորութիւնը դնելու Համար։ ԱՀա պատրաստութիւնն ու վիճակր Հետեւա՜ 
ՐաՐ ա յ դ խոստացուաՆ մեՆ աշխատանքներուն գլուխը անցած՛ Հեղինակին r 

Գալով իր միւս աշխատակիցներուն։ ԸնգՀանրապէս բոլոր թերթերուն 
առաքին թիլերը այնպիսի ճոխ ուժերու փայլովը կ՚ելլէ, որոնցմէ յետոյ, մի
անգամ ընդմիշտ զրկուած՛ կր սնայ ան։ Հոս ալ, առաքին թի-֊ի պարունակու
թեան մէք կը տեսնէք, Ա՚ինաս Զերազ, Հ£օպանեան, Բասմաքեան ելն։ Տպա– 
Խորութիւնը շլացուցիչ է. րացէք գրութիւնները Մինաս Ղէբազ բորբոսած՛ 
Հնութենէ մը կը Հանէ գրութիւն մը, նախապէս ֆրանսերէն գրուած՛, որուն 
Հայերէնր չէ թարգմանուած՝, Ջօպանեանէն արտատպում մը, Բասմա քեան է 
թարգմանութիւն մը Ալն։ Ա՚նացեալննրը առաւել կամ նուագ արժէքներով, 
Համեմատաբար նոր և. Համակրելի ուժեր են։ 

Անիրաւութիւն պիտի րլլար միւս կողմէ չյիշատակել բոլորովին ա յ ն 
սր շնորՀաւորելի է, այս պարբերականին Հրատարակման մէք։ Այդ ալ, նախ 
խմբագրին՝ Արտ ա չէս ՅովՀաննէսեանին կորովն ու զոՀոզութիւնն է, որ թէ 
խմբագրական, թէ վարչական և թէ գրա չարական աչխ ատ ան քները կրցած՛ 
է գլուխ Հանելով մեզի տալ իսկապէս չատ կոկիկ ու խնամուած՝ տպագրու
թիւնով Հանգէս մը։ 

իբրեւ եզրակացութիւն ես կառա հարկեմ, Համեստօրէն Հրաժարիլ բարձ– 
րաթաւալ ախորժակներէ որոնց իրագործումր ոչ ձեր պատրաստութիւնը, ոչ 
ցարդ ձեր ցոյց տուած՜ տաղանդը, Հայ երկրէե դուրս, ներկայ Հայկական 
կեանքր թոյլ կուտաս սպասելու։ 

էոյսի ձգտող երիտասարդ Ուժերը Համախմբել, գժռւարաՀաճ ճաչակով 
մը զտել, տեղ տալ անոնց ինքն այտ տուկ զրութիւններուն, ուժ տալ թարգ
մանական գրականութեան, և աոՀասարակ ՐԱաէ օրկանը երիտասարդութեան 
գրական-գեդարուեստական շարժմանը. աՀա այն որուն իրագործմանը կրնար 
ձգտիլ <ւՕականգը և ինչ որ ճակատագրական օրէն պիտի տարուի ընելու, 
եթէ յա քո ղուի իրեն աւելի երկար կեանք ունենալ։ 

ԼՐԱ.9, ԶԱՐԴԱՐՄԱՆ 
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Աքն ոնց վրաք մ ան կութ Ան էս ի վեր շատ բաներ մը լսա cV էի։ Պանտիկ 
անունով երիտասարդ յոյն դրացի ո^ր ունէինք, որուն Համար խորՀրդաւոր 
կերպով կը փսփսային թէ, առածին իրիկունէն իսկ երբ Հալերը կ՚երթաքին 
թառիլ իրենց անկիւն ի ցողերսւն վրայ, սեւ քօղ մը կը փռուէր իր ալքե
րուն և մինչեւ առաւօտ իրեն Համար լ ո յ ս ր Հարամ կ*Րէէարէ 

Հետաքրքիր, պատրուակով մր շատ անդամ Պանտիկի կը մօտենայինք» 
տեսնելու Համար այն խորՀրդաւոր քօղը, որ սարսափով մը Համական էր մեր 
մանուկ երեւակայութիւնը։ Ա յնպէս կր կարծ՜էինք որ, անիկա երկնայ ին պա– 
տուՀաս մըն էր, որ սա Հման ուած՜ էր մշտնջենաւոր ո լի լ ենթակալին վրայ։ 

Տարտանէլ թուրք բանակին մէջ ալ, երբ զօրաբաժինէս խումբ խումբ 
զինուորնեբ կուգային գանգատելու թէ, Հանմիֆապէս որ մութր կոխէր, քօղ 
մը կը փռուէր իրենց ալքերուն առֆեւ ե այլես չէին տեսներ», իսկոյն կը 
յիշէի ժեր դրացի խեղճ Պանտիկր, և մեր մանկական մտավախութիւններր 
յիշելով, Հեգնօրէն քիչ մըն ալ ժպիտով Հայ ընկերոջս կըսէի ՈՐ» դ՚^է Աստ
ուած՛ այս պարագային բաւական արդար եդած՝ էր, իր պատուՀասէն թուրք 
զինուորին ալ բաժին մը Հանելու Համար։ 

Վեր ի վերոյ ենթադրութիւններու վրայ տրուած՛ դեգերէին, ոևիցէ մէկր 
օգուտ չէր ունենար։ Զինուորներր իրենք գտած՛ էին դեղբ* արտօնագիր մը 
կ*ո լզէին բժիշկէն, թոքի կա որ մր ունենալու և. զաքն իբր դարման գործ՛ա
ծ՛ելու Համար։ Հազիւ թոքի կտորը ձեռք անցուցած՛ եռացած՛ Հուրի մէջ կը 
խաշէին, յետոյ անոր տաք տաք Հոգիին կ՚ենթարկէին իրենց աչքը ե գլուխը։ 
Մի քանի օր վերֆ —- քիչ բացառութիւնով— շատերը կ՚ըսէին թէ բժշկուած՛ 
են։ ^Հաւատալու պատճառ մը չունէի, քանի որ նախապէս իրենք կը գան» 
գատէին, թէ վերջալոյսէն վերֆ ikjfn աեսներ և թոքի Համբաւաուոր փորձառ– 
կութենէ վերֆ ուրախութիւնով կը յայտնէին որ կը տեսնէին։ Ամեն պարա
գայի տակ, չէի կարծ՛եր որ թուրք ծ՛անօթ ոկրամոլութիւնր, թոքի կտոր մը 
կլլելու Համար տեղի տուած՛ ըլլար այսպիսի երկար և ձեւակերպութիւններով 
լեցուն խարդաւանանքի, քանի որ ոչ թէ թոք մը, այլ ամբողջ եզ մը գող
նալ իրենց Համար շատ աւելի Հեշտ ե աննշան գործ՛ մը պիտի րԱար։ 

Վերջխն մէկ ու կէս տարուան շրջանին, Բոր-Աայիտի Հայ վրանաքա
ղաքին մէջ ալ դիտեցի Հաւկուրներու f H é m é r a l o p e j լէգէոն մը։ Ծեր, երի տա 
սարդ, աղջիկ, կին ու մանուէլներ^ն շատեր առանց սեռի ե Հասակի խտրու
թեան, վերջալոյսէն վերֆ չէին տեսներ։ Գեղերով ըրած՛ շատ մը փորձառկու– 
թիւններս երբեես օգտակար և երբեՏն անօգուտ կ՚ՐՈային, շատեր Հինգ վեց 
շաբաթուան դիլերային ժամանակաւոր կուրութենէ մր վերջ, կը զտնայք/ն 
իրենց նախկին բնականոն վիճակը և կը տեսնային։ կարելի էր ենթադրոլ– 
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թիւններ րնել, որ յաքողութիւնր տրուած՛ գեղերին էր. բայց Հաւկուրութեան 
ուրիշ շատ յամառ պարագաներու գոյութիւնր և Հակառակ գեղերու շարու
նակութեան անոնս տ ևա կանաց ո ւմը, առաքին պաՀուն իսկ լ\ո1~ՐՐ Կը ^գէ/ք" 
այսպիսի դի՛՜րի՛ն ենթագրութիւն մր։ 

էս անձամբ այն Համոզումին եկած էի որ, անիկա զուտ ախտա
բանական երեւոյթ մր ըլքա/է աւելի — ինչպէս բելլա կրան — րնդՀանրապէս 
սնունդի պակասութենէն ե միօրինակութենէն յառաք եկած՜, բնախօս ական 
թշուառութիւններու մէք դասուելիք Հիւանդութիւն մըն էր։ զկարելի չէր 
երբէք րնդունիլ ոմանց այն զարկած՜ը, թէ գաղթավայրի աւազուտքին անա՛ 
պատային միօրինակ գորշութիւնը ե տեսութիւնը Հաճոյացնող զանազան 
բնական պատկերներու նուազութիւն ր, պատճառ կրԱային այսպիսի ոչ 
ախտաբանական երեւոյթի մը յառաքացումին, նոյնիսկ թերեւս տեսողութեան 
խաբկանքի մը։ Եթէ Գեղեցիկ քրանցքով մը, շոգենաւերով, աղի աւազաննե
րով ե իր ցցուն շենքերով շրք ապա տուած վրանաքաղաքի պզտիկ աւազուտ՛ 
քին վրայ, մարդիկ Հաւկուր րլլային, պէտք էր մտածել թէ ան Հուն, անսաՀ՛ 
ման անապատներու մէք շարունակ շրքող ար արբ ե. պէտէվին ինչե՞ր պիտի 
կրԱային։ Յետոյ Տարտանէլի բնական գ եղեց կութ իւններ ով լեցուն լեոները 1ւ 
ձորերը, անտառները ե. քուրերր պէտք չէ երբէք թոյլատու ՐԱային, որ թուրք 
ղինուորներր խումբերով Հաւկուր դաոնային։ 

Գոց ելով այս կէս– ղի տա կան փակագիծ՜ը, պէտք է խոստովանի լ որ, 
վրանաքաղաքի մեր Հաւկուրները գոնէ մասամբ աւելի բանաստեղծ՜ փրթան 
1ւ թուրքի աէս չփնտռեցին խոշոր կենդանիներու թոքի կարմիր կտոր մը։ 
Անոնք սիրաՀարներ էին թռչունի, աքլորի, մանաւանդ Հաւու սրտին, որ կը 
փնտռէին անստգիւտ բալասան մը գտած՜ րԱալու Հաւաստիքովը։ 

Բժշկուողներ եղան, թռչունի սրտէն թէ իրենց Հաւատքէն, կամ թէ 
ինքնաբերաբար, որովՀետեւ նոյնիսկ առանց դարմանումի շատերուն 
Հաւկուրութիւնը տեղի կուտար մի քանի շաբաթներ վերք, և իրենց ակնարկ
ներէն գիշերային սեւ քօղը կ* ան Հետանար։ 

Որքան ալ առողջացողներ րլլային 9Տ00 ժողովուրդ ունեցող վրանա
քաղաքին մէք, Հաւկուրներու թիլր նորէն լէզէոն էր։ Երր ^էկր Կ * առողք անա ր, 
արդէն ուրիշներ անզգալաբար վարակուած կ^Րէէայթս։ 

Վրանաբնա1լները առաքին իրիկունէն իսկ, ստիպուած ՐԱալով քաշուիլ 
իրենց վրանները, Հաւկուրներուն վիճակը այնքան աչքի զարնող գժրազղու– 
թիւն մր չէր երեւար։ Մինակ յաճախապէս, ցաւալի մեւնոյն ատեն ծ՜իծ՜աղելի 
արկածներ տեղի կ՚սւնենային։ Գիշեր ատեն բնական պէտքի Համար կամ 
ո ե. իցէ առիթով, առանց առա քն որ դի դուրս ելած՛ Հաւկուրներ, շատ անգամ 
ուրիշի վրանը մտնելով, տեղի կուտային աՀա գին աղմուկի ու փոթորիկի, Ա 
մինչեւ որ իըականութիմնը Հասկցուէր, արդէն ամբոզք թաղի բնակիչները 
վրաններէն գուբս կը թափէին ժխորր և կոիւր դիտելու Համար։ Այղ պաՀէն 
յետոյ խօսուըռտուքը և ծ՛իծաղները կը շար ունակ էին մինչեւ ուշ գիշեր... 
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Բ՛ 
Գաղթավայրի ամէ՛ն վրանի բնակիչը առնուաղն եօթը Հոգի սլէտք էր 

ԸԱաՐ: Ընտա՛նիքներ կային որ նոյն թիւր կր ներկայացնէին և երբեսե աէ 
ա յ դ թիւէն շատ աւելի բազմամարդ էին» ուրիշներ Հազիւ մի քանի Հոգի 
կ9ըԱային ե իրենց թիւը կ ամբողջացնէին ազգական բարեկա մ և Ն անօթնե
րով։ կային ուրիշներ ալ, որ շատ աւելի գժրազդ էին, իրենց վրանին մէջ 
ստիպուած Րէ1ալով առնել անծ՛անօթ, անյարմար ընտանիքներ։ կար մէկ 
ուրիշ դասակարգ ևս, կ^ւնէ^^զաւաէլներէ բոլորովին զրկուած՛ չոր գլուխ, 
տարիքոտ ամուրիներ, որ Համաբաղդ վեց եօթր րնկերներով վրանի մը մէջ 
զետեղուած՛, ստիպուած էին միասին ապրիլ։ քԻշուառ էր իրենց վիճակը և 
անմխիթար։ Զուրկ էին րն տան եկան ամենափոքր գուրգուրանքէ ե էլն ո ջ մը 
խնամքներէ։ Ամուսնանալու ա մեն ա պզտիկ փորձ մր անողոք րնդդիմութեան 
կը Հանդիպէր էլնիէլներէն, իսկ երիտասարդ ամուրիներր երբէք բացր Ասացած՛ 
չէին, կէս օր էքն վերֆ դրացիին խնամութեան կ՚երթայ Էէն, մութը չ կոխած՛ 
վերջալոյսին իսկ ամուսնանալու Համար։ 

Վեց Հոգիով» ամուրի տարիքոտներու վրանի մը բնակչութեան կը պատ
կան Էր Էյաչեր աղբարը։ Պապիէլներու կարգին մէջ չէր կրնար դասուիլ, շատ 
դատ իրեն 66 տաբու կրնար ըսուիլ կամ թերես անկէ ալ աւելի երիտասարդ 
էր, բայց մա գերն ու մօրուքը տարագրութեան ու թշուառութեան ճամբա՛՛ 
ներու վրաի ժամանակէէն առաջ ճերմկած, իրեն ընկճուած՛ և ներքին կրակր 
սաբաժ ձեր ուկի մը եըեոյթը կուտային։ Գրականութիւնը բոլորովին Հակա
ռակ Էր, Հրաբուդխ կար /Աաչեր ագրարին սրտին և նեարդերուն մէջ։ 

իյեղճ մարդը ինքնիրեն սիրաՀարած էր, Ատ ան այ ի շրջակայ գիւղերէն, 
իրենց վրանին դրացի էքարիամ անուն մսոտ, կարմիր, փայլուն երեսներով* 
կունտ ու կլոր տարագիր որբևայրիի մը։ ի)աչեր շատ օրեր Հառաչած՛, շատ 
գիշերնկր աՀոելիօրէն երկար տառապած՜ էր% գէր Մարիամին մսերուն 
Համար։ Մարիամին ջ՝ուրի գացաՆ ժամանակ, fi բոպիկ ոտքերր, մերկ մերկ 
սրունքները, կր քսենդեցնէին իյաչեր աղբարը՝ որոնք ամէ^ն գիշեր մարմարէ 
յղկուած սիւնակներու պէս, իր սրտին և էութեան վրայ ճնշող և տառապե
ցուցիչ յաճախանքներ էին ։ 

իյաչեր իր նախկին գիւղին քաՀանային զա ցած, ձեռքերը կուրծքին, 
գլուխր ծռած, աղաչած՛ պաղատած էր տէրտէրին, այս գործը յաջողցնելու 
Համար։ 

—Ղուրպան քէ տէր պապա, ոտքերդ պագնեմ, բան մը ըսէ, ըրէ, քար֊ 
մարցուր Մ արիա մ Հանըմը։ Հատ խեղճ եմ . • ։ կթէ Աստուած ոզջ%առողջ 
մեզ Հայրենիք վերադարձնէ, երեք սենեակով ամբողջ տունս, յարդանոցս. • • 
շուտ մը իր՛ անուան դարձնել կուտամ։ 

Տէրաէրը գացած էր։ Ջգիտցուիր թէ թախանձած էր թէ « չ ՛ ինչ պէս պիտի 
ընէր քիչ շատ ունեւոր յաճախորդի մր Համար — բայց բացարձակ մերժումի 
պատասխանը բերած էր վրանին դռնակը աղօթելու ձեւով ծունր նստած 
Խաչեբին, որ տեսած էր տէրտէրին խնամութեան Համար Մարիամին վրա– 
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նէն ՛ներս մտնելը։ Սպասման այգ կարճ ժամանակամիջոցին մէք, շատ յու
սադրուած՜ էր իյաչեր ագրարը և նոյնիսկ իր լաւատեսութեան մէք այնքան 
յառաք գա ցած էր որ, նստած՜ տեգը կոպերր փակած՜ էր» աչքերէն ներս գէր՝ 
Մարիամը րանտարկած, կուշտ ու կուռ գրկելու ե֊ վայելելու Համար։ Ալս Հո– 
գեյուզութեան վսեմ րոպէին էր, որ տէրտէրը ներս մտած էր բացարձակ 
մերժումի պա տա սի» ան ր բերելու Համար։ 

կայծակնա Հար եղած է իյաչեր աղբարը ե. անխօս րոպեներ ինքն իր 
վրտյ կքած քարացած սնաց ած՜՝ էր։ Այգ վայրկեանէն յիսուննոց ալեծ՜աղիկ 
սիրաՀարր, սպառած՜ կորաքամակ ծ՜երունիի մր երեւոյթը ստացած՜ էր։ 

—Ատիկ ըրէ Խաչեր աղբար» աւելցուցած էր անողոք տէրտէրը, կրկ՛ 
նապէս պատուիրեցին ինծ՜ի և երգում ըրին որ եթէ ոեւիցէ տեգ ասոր վրալ 
խօսք ընես, կամ ճամբու վրայ, վրանի շռւրք ծուռ նայուած՜ք մը ձգես Ա՝ա– 
րիամին, քեղի փառաւոր ծեծ մը պիտի քա 

իյաչեր բառ մը իսկ չէր կրցա^ արտասանել, արդէն մա Հացու ծ՜եծը 
կերած՜ էր։ Գլուխը Հակած՜, լեզուն բռն ուած՜, գունատ և անշարժ անա ցած՜ էր 
մինչեւ Վերքը։ *Տէրտէրր խօսեցնելէ յուսա Հա տած, ձգած զա g ած էր։ 

— Մի մոռնար վերքին խօսքերս րսած էր տէրտէրր վրանէն դուրս ելած՜ 
ժամանակ, մի՛ մոռնար իյաչեր ագրար, կհ^երը կատղած են, . . t 

Հթատ անգամ տէրտէրներր իրենց խոստովանաՀայրի առանձնաշնորՀեալ 
Հանգամանքովր մեր մէք անստգիւտ մունետիկներ են։ 

• իյաչերին խնամութիւն ընող տէրտէրր, այս տեսակէտով իր պարտա
կան ութ ի ւնր լիապէս կատարած՜ էր ամբողք գաղթավայրէն մէք տարած՜ելով 
իյաչեր աղբարին ձախող ոդիսականը։ Երկու օր վերք ամէն մարգ, նոյնիսկ 
տղա քներ իր վրայ սկսած՜ էխն իւն դա լ, և. Հրապարակներու վրայ առարկայ 
դարձնել ծ՜աղր ու ծ՜անակի։ 

կ*երեւի Հեգնական շատ մր ակն արկութիւններ ալ եղած՜ էին գէր Մա՛ 
րիամին, որ իր սովորական ճամբէն, այսինքն հաչերի վրանին առքեւէն ան
ցած՜ ժամանակ, շանթ ա Հարի չ և կատաղի նայուած՜քներ կը ձգէր շուարած՜ 
խեղճ մարդուն վրայ։ 

Հէք խաչեր աղբա՛ր, շփոթած՜ իսկոյն ներս կը քաշուէր, կամ եթէ պա՛ 
տաՀմամբ ճամբուն վրայ անոր Հանդիպէր, ան մի քա պէս ուղղութիւնը կը փո
խէր Մարիամի աՀեղ նայուածքին չՀանգիպելու Համար։ 

Տէրտէրի խնամութեան գործը իր տառապանքը աւելի շատ ցուցած՛ էր. 
գոնէ առաք առանց մտավախութեան կրնար սիրել իր սրտին սիրականը, 
Հանդարտ և երազկոտ գիտել գէր» մսոլտ սրունքներր, իսկ Հիմա՞...։ Հիմա 
bU ԴէՐՔՐ եղած՜ էր քոսոտած, վախկոտ կատուի մր գիրքը» որ քսան քալ լ 
անդին կը փախի ամէն անգամ որ աննշան շուն մր տեսնէ։ 

Ամիս՛ներ անցած՛ էր, խնդիրը իր թարմութիւնը շատոնց կոր Անցուցած՜ 
գրեթէ մոռացութեան տրուած՛ էր։ Մինակ ես երբեմն կը յուզէի իյաչերին 
գեռ արիւնող սիրտը։ 

— իյաչեր աղբար, ինչպէ՚ս, քիչ մը մոռցա՞ր գէր Մարէամը։ 
— Ո՛չ» աէը իմ ո՛չ» մոռցուելիք բան չէ. . . ։ 
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Ջէ"ՔԸ կը յո1~սաԴՐէԷւ գուրգուրոտ կը գտնուէի իր if չտին Հանդէպ, 
ի՝*ոէ որ ան Հուն Հրճուանք կը պա տճ առէր ծերուկին, և ալերուն ժէ£ նախ֊ 
կին օրերու եոանգոտ փայլը վերադարձ մը կունենար։ 

Հաւկուրներու դէսլքերր կը շատնային գաղթավայրի վրաններուն մէ9։ 
Սխալմամբ մէկր միւսին վրանր մտած ե իր կինը կարծելով այս ինչ, կամ 
աքն քքն չ մամիկին քով պառկած, յետոք ան մի Հա պէս աղմկալից վռնտուած 
մարգերու և կիներու տեսակ տեսակ, քաճախադէպ պատմութիւնն եր, աքն 
ատեններ սովորական գայթակղութիւնը կը կազմէին վրաններու բնակիչ
ներուն։ 

Ղքերգաղթը սկսած էր* փախստականներու պէս» ամ!քն մարդ Հապըշ– 
տապ կը մեէլնէին։ իւրաքանչիւր օր 400 Հոգիի կարաւաններ կ՚ուղարկուէին 
գէ՚գէ Հալեա> Պէյրութ կամ Կիչիկիա։ 

Ա յն օրր մունետիկը գէր Մ ար ի ամի և քաղաքացիներուն ես առտուան 
Համար մեկնումի պատրաստ գտնուելու ստիպողականութիւնը բարձրագոչ 
աղաղակած էր։ Ալ յոյսը սպառած էր, պատրանք պէտք չէր** գէր Մ արիա մը 
պիտի երթար վերանա կան m պէս։ Արիւն կ՚երթար տարաբաղդ էքաչերի սբտէքն։ 

հաչեր իր կսկիծին ե անզօրութեան քուսաՀատ մէկ մզումովը, խար
դաւանանք մր սադրած էր։ Ամէքն բան աչքը առած վերջին գէշ_ռՐՐ — ^՚ՐԲ 

, այլեւս արշալոյսին, իր կեանքին Հւ սրտին լոյսր պիտի մարէր — մտադրած 
էր րնել Հերոսական վերջին փորձ մը։ Ինքզինքը Հաւկուր ձեւացնելով, 
անՀամրերութիւնով, գեռ կէս գիշերէն շատ առաՀ, մտած էր գէր Մարիամի 
վրանին մէֆ ե սուսիկ րուսիկ փռուած էր իր պաշտած 1լնո£ անկողնին քով։ 

Աոաջին Հպանցիկ Համբոյրին իսկ» կք՚^^ԲԸ արթնցած էք՛ն։ Մարիամ 
ե կեսուրը, վրանի րաց դռնակէն խնկող լիալուսնի շողերուն տակ» տեսած 
էխն /Աաչերի վեՀերոտ դիմագիծը։ Դժոխային, կատաղուՀքէներու պէս փրր՛ 
փրած, աՀաւոր թափով մր ինկած էին խեղճ մարդուն վրայ։ Հքեծած, վրան 
գլուխը պատռած էին։ 

Հարիւրաւոր Հարուածներէ վերՀ, երբ Խաչերը Հազիւ ճողոպրած դուրս 
կը նետուէր, Ա՝արիամր և իր կեսուրր դեռ իրենց բարկութեան ք< թափը չա
ռած, վրանին դուրս ալ բռնած էին խեղճ մարդր և անողոք ու անդադար կր 
զարնէին ու կը զա՜ ընէին։ | à | 

Անգութ ժողովուրդ մր, Հանդիսատես այս մարդկային սրտի խեղճ տը– 
ռամ՚ին, ձեռքերը ծալլած ծիծաղներով կր դիտէր տեսարանր։ Լուսխնը ցերե
կի պէս լուսաւորած էր ամայացած վրանաքաղաքը։ 1Աաչեր Հերոսօրէն գը՜ 
էուխը ծռած Համակերպ կընդունէը ետեւէ ետեւ Հարուածներր, և ծեծին տակ 
իսկ դեռ շրթները գեբայոյգ կերպով* անդադար կը շբրտային, գէր ՄարիամՀն 
վերջապէս քաղած Համբսfրին Հեշտանքովր։ 

Երջանիկ Հաւկո՜ւր։ 

1919 ՏՕՔԹ. Ս՛. ՍԱԼԲԻ 
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Ամերիկահայ յայտ՛նի երգջուքյի Տիկին Ջտպէլ Փան ո սեան այցելա ծ "(լալով կոմիաաս ւ|րո_.ի 

մեզի ւզատս՞եց ք)ետեւ»եալո« 

Վարդապետը տեսնելու, ցանկութեանս չէին ուղեր ղոՀացում տալ։ 
Գիմեցի Հայ բժիշ1լներու, անոնք եւս յուսա Հատեց ո լցին դիս* ըսթս մա» 

ն աւանդ» որ դեռ քանի մը օր առաք կ°շիկի Հարուածներու/ իր քուքէն վռրն֊ 
տած՛ էր տեղւոքս Հոգևոր Հովիւը և՛ այցելու Հայ բժիշկ մը։ 

Վոնտուիլն ու յանդիմանուիլը աչք առած՛է Ի^դբեցի Տօքթ* Նէ՚քբուզԷն 
ու Պ* Հրա£ Երուանղէն ընկերանալ թնծ՚ի։ 

Արտի տրոփումով մր մօտեցանք դարմանատան։ Գլխաւոր պաշտօն» 
եան յայտնեց մեգի թէ անկարելի է իր մօտ երթալ առանց բժշկի խոըՀուր– 
գին։*ֆ Տօքթ» ՂքԷվրուզի ներկայութիւնը դիւրացուց այդ գործն ալ և մենք 
առաջնորդուեցանք դէպի դուռը այն պարտէզին՝ որուն թուփերուն տակ 
վարդապետը ման կու գար արագ քայլերով ու մենախօսել ով։ 

Երկար ուխտազնացութենէ մը վերք քրիստոսի գերեզմանին մօտեցող 
Հաւատացեալի մր յուղումով կր նայիմ վարպետին։ Ընկերներս . չեն Համար
ձակիր Հետևիլ ինծի, երր քանի մը քայլ կ*առնեմ դէպի իրեն։ կանդ կ՚առնէ, 
զմայլելի երկար ժպիտով մը կը նայի ինծի, կարծ՛ես կը նմանցնէր իրեն ծա" 
նօթ 1լնոք մը* առաքին անգածն էր որ կը տեսնէինք զիրար։ 

Բարև Հայր Աուրբ կ՚ըսեմ իրեն։ 
-—• Բաբե՝ւ Տիկին, կր պատասխանէ ինծ՛ի աւելի մտերմիկ ժպիտով մր; 

ուրկէ քաք ալեր ուա ծ ընկերներս կը մօտենան իրեն ու կը րարևեն Դլհ<սՔԸ։ 

Վարդապետին ժպիտը կը քնքռւի դիմադիծէն երբ կրնայի Պ* Հրաչ Երուանղինտ 
— Դուն չէի՞ր աքն բժիշկը որ անցեալ օր եկած՛ էիր ղիս տեսնելու։ 
կը Հաւա ստացն ենք զինքը թէ Պ* ՀրաձԸ Ամերիկայէն նոր եկած՛ էր և 

Հայրենիք կր դաոնար։ Տօքթ* %էվրուզ կր ներկայացնէ ի՚ոքդի^ՔԸ ԻԲՐ Պ* 
Ղյէվրուզեան, քանի որ բ^իշկ բառն անգամ Հաճելի չէր վարգապետին, այն
քան կ՚ատէր բ°*՝իշ1լները։ 

— ինչո՞ւ չէք նստիր, կ՚սպասէք որ Հրամցնե՞մ ձեզի* ՚դնստէ ՛ք կ՚ըսէ 
ան իր նախկիքն ժպիտը վերագտած՛* երկա՜ր կը նայի ինծ՛ի ու կ՚րսէ։ 

—— Զեզի կր նմանցնեմ իմ աշակերտուՀիներէս մէկուն։ 
— Զեղի աշակերտած եմ Հեռուէն Հայր Աուրբ, բայց մօտէն ձեր խոր* 

Հուր գներ ո էն Հետևելու բաղդը չեմ ունեցած։ 
— Ո՞ւսկից եկաք Տիկին։ 
— Պռսթըն^ն Հայր-Աուրր։ 
— Պօսթը՞ն * * * ( Հոս վարդապետը կ՛սկսի խնդալ, կ՛ուղէ Հասկնալ թէ 

ուսկի՛՞ց ծագում առած է Պօսթըն անունը*** պօսթան շա՝տ կայ Հոն կը Հար* 
ցընէ մեգի։) 

իրարու երես կը նայինք երեքս ալ և լռելեայն նոյն բանը կը Հասկր* 
ցրնենք իրարու։—Վարդապետը շեղած էր նիւթէն։–֊֊ 
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— Հ ա յ ր սուրբ, կարելի" է ՀարցուՁեեր ուղղել ձեզ, ձեր զրահ– երդերու 
մասին որոնք տարի՛ներէ ի վեր երգած եմ, կ՚ըսեմ իրեն, փոխելու Համար 
Պօսթըն. քաղաքի անունին թողած տպաւորութիւնը...։ իր ղէմքր անոյշ մը՛ 
պիտով մը կը փայլի, ու կ՚ըսէ. — թնչո^ւ չէ Հրամմեցէք, պատրաստ եմ։ 

կը Հարցնեմ թէ՝ իր ձայնագրած երգերը կարելի՛9 է աոանձինն եր՜ 
գել երբ անոնք յօրինուած են իւումբի Համար։ 

— ^ՒԿէ"" Կ՚ՈԱԷ վարդապետբ, լուրֆ արտայայտութիւնով մը, երբ դուք 
ծանօթ էք երգին, կը Հասկնաք անոր բառերն ու Հոգին, երգեցէք ազատօ
րէն ինչպէս որ կուզէք։ Հյատ անգամ դաշնամուրը կը կաշկանդէ երգն ու 
երգիչը։ էս երբ առիթը ունենամ երգելու ձեզի կուտամ բացատ բութ ի ւսներ 
և դուք կը Հաս/լեաք թէ ինչ պէ՛՛ս կարելի է երգել առանց նուագարանի կամ 
իւումբի ընկերակցութեան։ 

— աՂպիաի ուզէի ձեզ աւելի յոգնեցնել, ըսի» զմայլած նայելով իրեն և 
մոռնալով նոյն իսկ ուր գտնուիլս ե ինչու Համար եկած ՐԱալս իր մօտ, շա
րունակեցի» պիտի փափաքէ"իք Հ ա յ ր սուրբ որ ո լ ֊ ր ի շ առթիւ ևս այցելու
թեան գամ ձեզի, երգեմ ձեր երգերին ու լսեմ ձեր դի տ ո ղութի ւսներ Է։ 

Վարդապետը ժպտեցաւ և զուարթ շեշտով մը րսաւ. 
— Հրամմեցէք որ ատեն որ ուգէք. Հաճոյքով պիտի լսեմ ձեզ և ես ալ 

պիտի երգեմ ձեզի։ 
Հրաժեշտ առնելով դուրս կ՚ելլենք։ 
էս աքն տպաւորութիւնը ունեցայ թէ* կարելի է շուտով բուժել Վար

դապետը, երբ զինքը դնենք այնպիսի միջավայրի մը ժէ£ ուր կարելի ըլլայ 
ստեղծել իրեն Հաճելի շրջանակ մը։ ժամանակի մը Համար երբ զինքը Հեռու 
պա անցեալը յիշեցնող դէմք եր էն ու դէպքերէն, ես Հաւատացած եմ որ 

շուտով մեր մէՀ կունենանք Վարդապետբ իր նախկին եռանդով ու կարողու
թիւն ով և Հաւաքուած անոր Հուրքը կ՛երգենք իրեն Հետ վ կանչէ՛ կռունկ 
կանչէ՛, քանի գարուն է...9 

Տ Ա Ր Մ Ա Մ Ո Ւ Լ 

ՆՈՐ ԳԻՐ՝Բ ՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

Հ Հայոց բարեկամ զուից երի ական միութիւններու կեդրոնական կոմի՛ 
Սէէնն վերջերս գրքոյկ Հը Հրատարակած է ^^Լուիցերիա և Հայաստան՝» 
խորագրին տակ։ \ 

Յայտնի Հայասէր Բ1տ1ւիամին Վալլոթռն, ղքԻրիպուն ար Ժընէվէն Յու
լիս 31 թուին մէջ վերլուծականը կուտայ այդ գրքոյկին և այղ առթիւ իր 
բողոքի աղաղակը կը բարձրացնէ ընչաքաղց և անխիղճ եւրոպական դիւա
նագիտութեան դէմ, որ իր տնտեսական Հակամարտ շաՀերուն ան գթօրէն 
դոՀաբերեց Հայաստանը՝ չուռ ու Հանդիսատես Ձնալսվ Հայ ժողովուրդի զանգ– 
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ո ւ. ա ծ այ ի՛ն մարտիրոսագրութեան, սկսելով Աուլթան Հա մի տի շրքանէն սին– 
չև. մեծ՝ եղեռնր, ե. գեռ այսօր ալ նոյն տյգ դիւանագիտութիւնը կուշանայ իր 
Օգնութեան ձեռքը կարկառելու Հայ ժողովրդին՝ որ իր ամ բողք ոյժր ե գոյ ու 
թիւնը ի սպաս դրաւ ազատութեան յաղթանակին և առաքին իսկ վ այրկեա 
նէն անվարան ընդգրկեց Հա մա ձայն ական պետութեանց դատը։ 

Ապա իյօսքը ուղղելով որոշ դասակարգի մը պատկանող կարդ մը ան– 
Հատներու, որոնք ԸէէաէՈէ1 անծ՜անօթ Հայաստանի և Հայ կեանքին և. շատ • 
անգամ ալ յետին մտածուններով առաջնորդուած՝ փերգաեկ ե. գող կը նկա
տեն, այսպէս կը գրէ յարղելի յօդուած ագիրր*– 

«.Պէաք է տեսնել Հայը իր Հայրենիքին մէք։ Բոլոր անոնք որ զայն ճրշ– 
մարտապէս կը ճանչնան, յարգանք ունին անոր Հանդէպ։ Գիւղացի թէ րան" 
ո ւոր, աշխատասիրութեան ե պատ ուա իքն դրութեան կողմէ ո չոք է ղաս առնե
լու պէտք չունի։ էւ Հայ զաղութները որոնք կ՚ապրին ազատ երկիրներ, ինչ
պէս օրինա,կ Ամերիկայի մէք, ուր անոնք Հարիւր Հազարաւորներով կը Հաշ
ուին,– ամենէն գործունեայ ե. ամենէն յարգուած Հատուածին կը պատկանին))։ 

Այդ է աՀաւասիկ իսկական Հայու Հոգեբանական ե բարոյական դի մա
գի ծր ներկայացուած այնքան առար կայ օր էն և այնքան Հա ւա տար մօրէն, 
Հայաստանի բարեկամ օտարի մր կողմէ։ Այդ Հայն է որ ամէն կերպով ար
ժանի է եւրոպական լայն օժանդակութեան որպէս Արեւելքի ամենէն քաղա՛ 
քակիրթ ե. օժտուած՜ տարրերէն մէկր։ Յօղուածագիրր ճշմարիտ անկեղծու
թեամբ մր, որ . ամէն Հայու Հոգին երախտագէտ զզացումով կը լեցնէ, իր՜ 
զայրոյթը յ ա յ տ € Ա ռ լ է յետոյ էւրոպայի Հ(Հզօր1> պետութիւններուն որոնք կա. 
րռզ էին շատ բան ընել վիրաւոր Հայաստանին 1ւ դեռ ոչինչ ըրին, այսպէս 
կը վերքացնէ* ա 

d ԵԼ որովՀետեւ մենք ներկայացուցիչ մր պիտի ունենանք Ազգեր ո Լ 
Ընկերակցութեան խորՀուրդին մէք, մաղթենք որ՛ան ամէն ժողովի հ յարա
տեւութեամբ մր այս պարզ Հարցումը միշտ տայ* — Հապա Հայաստա՞նը։ 

կ՛արժէ որ ամէն Հայ ծ՛անօթանայ այգ փոքրիկ գրքոյկին ուր Հայաս
տանի ցաւն ու պա Հան քները իրենց պատմական զարզացմանը մէք այնքան 
առար կայ օր էն ծ՜եծուած և այնքան ճշմարիտ կերպով ներ կայաց ո լցուած են 
ագատ £)ուիցերիայի անշաՀախնղիբ զաւաէլներու կողմէ։ 

ԱՏԱՆԱՅԻ ՄԷՋ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՀԱՅ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ 

Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ 

(գոյամարտի ԹղԹակցէն) Աաաեա, 7 Օգոստոս 

Օգոստոս 4ի պատմական օրը բոլոր քաղաքական կուսակցութեանց 
ներկայացուցիչներէ, քրիստոնեայ պետերէ և Հայ, Յոյն, Ասորի և Ազգ* Պատ
ուիրակութեան լիազօր ներկայացուցիչ Տիար Տամատեանէ բաղկացած պատ– 
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ուիրակութիւն մը 1լը դիմէ Գ՛նդապետ Պրէմոնի, և յանուն Կիէիկիոյ մեծա
մասն ութիւն ո կազմող քրիստոնեասերս ւ կը պա Հանքէ ֆրան սայի Հովանաւո
րութեան տակ Կիլիկիոյ Համայն քրիստոնեաներու անկախութիւնը։ 

(յախ քան այս դիմումը, երկու օր առաք արդէքն, Վերածին ( Դաշնակ
ցական) Չախըճը ( Վերակազմեալ ) կարապետ Կավուշ ( Հնչակեան ) Սի Հու
նի և ճիՀունի մէքտեդի երկրամասին մէք իրենց ոյժերով գրաւած և անկա
խութիւն յայտարարելով, իմացուցած էին Ֆրանսական զինուորական իշ
խանութեանց։ 

Մինչ այս գէաքը Ֆրանս, իշխանութիւնն երր ժէՀնէրալ կուրօին և Փա– 
րիգ կը տեղեկացնէին, ասդին վերոյիշեալ պատուիրակութիւնը Հանդիսաւոր 
կերպով կ՚երթար գրաւ ելու կառավարութեան շ^նքը ե անկէ դուրս կր ՚չոլըր– 
տէր րոլոր թ՛ուրք պաշտօնէութիւնը։ 

Ատանան դրօ շա զա ր դո ւած ցնծութեամբ կր տօնէր իր անկախութիւնը, 
կէսօրէ ետք մեծ ժողով մը տեղի ունեցաւ ուր կազմուեցաւ կիլիկեան կա
ռավարութեան Նախարարութիւնը Հետևեալ քրիստոնեայ անձնաւորութիւն* 
ներէն. M ա s 

Տիարք ՄիՀրան Sամատեան, Նախարարապետ 
Տօքթ. Պէդիրճեան ( Վերակազմեալ ) Ներքին Գործոց Նախարար 
Տօքթ. Մնացականէ ան ( Դաշնակցական ) Արտ* Գործոց 
Անդրանիկ կէնճեան ( Հնչակեան ) Ելևմտից 
Նալպանտեան ( Հ նչակեան ) Պարենաւորման 
Ժա մկո չեան » Պատերազմական 
Ժագ Աալվօ ( Դաշնակցական ) քՒղթատար. Հեռագր. > 
քՒրէբանի ( 8ոյն ) Դատական » 
Ժան ( Ասորի ) կրթական 
Նորակազմ այս Նախարարութիւնը կը Հաստատուի կառավարութեան 

շէնքին ժէք, և մասնաւոր չորս քաղաքական ներկայացուցի՛չներէ պատուի
րակութիւն մը ղրկելով Գնդապետ Պրէմօնի կը Հաղորդէ անոր կատարուած 
իրողութիւնը։ քԳՀ 

Գնգապետր անմիքապէս կը Հրամայէ Գաբիթէն կիսէին, երթալ ցրուե– 
լու Համար այդ ինքնակոչ նախարարութիւնը,.. Հակառակ պարագային բռնի 
ոյժ ի գործ դնել սպառնալով։ 

Ժողովուրդը նոքնպէս գօնաքի շուրքը լեցուած է ներս մտնել արգիլ
ուած ՐԱաէով* ներս մտնողները կը բանտարկուին, Հայ Նախարարութիւնը կը 
մերժէ գօնաքէն դուրս ելլել, կր Հասնի Գնդապետ Պբէմոն, որուն Հրամանով 
սուիններու սպառնալիքին տակ Հալ Նախարարութիւնը տեգի կուտայ և 
կ՚երթայ Հաստատուիլ Մուրատ րալաս։ 

8֊Դ_ԹԱԿհՑ 

» 

3 

3 
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Մ Ա 8 Ր Ը 

Բրնութեան գրլուիյ ՛գործոց մ՝արդարեւ, 

Մարէաացում սիրոյ, ամբոդ^ գուրգուրանք, 

Պաշաելի Էակ վրճիա, խոլաթեւ 

Որ կր սաւառնի ա՛ն մա Հ և անկեանք։ 

Մայրր խորհուրդ մ*է վեխօրէն չքնագ, 

փոխաբերութեան սրբագոյն բագին 

Հոն ծնունդ կ՚առնեն կեանքեր թանկագին 

Ուր սակայն կ՝ուգուի կեանքերու մաաաղ։ 

Անմախ է մայրր, %_ինք_ խոդին անոր 

Ալ ասաուածառած երկունքով նոր, նոր, 

Հոյակապ խանդով կր վերապրի միշա, 

Անմախ է մայրր, մեր սեւ օրերուն 

Ւր անուշ խոդին գգուանքով վեցուն 

Կուգայ ամոքել մեր մորմոքն ու վիշա։ 

Դ աբիրէ վ_. ՇԱՊԱՆեԱՆ 

ՄԵՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 
փու կողերէդ սուրր կ* ուզենք որ կա խ ուի, կախուի ու Հքակուի. 

Մեղաւոր են բոլոր անոնք որոնք մեր պատմութիւնը սողացող և 

մեր նոր խարսաութիւնր բադդաշնորխ կը գաւանին։ 

Մ եգաւոր են բոլոր անոնք որոնք քու զաւակներուդ մէկ պրգ՛ 

տիկ մասին վրայ ընգխանբացուայերու կր տարուին և ոսկիով վա– 

րակուած սիրտերու վրայ մեր մարտիկներուն պողպատէ սիրաերբ կր 

բեմադրեն։ 

Մեղաւոր են բոլոր անոնք որոնք մեր բազուկներուն իրագործած 
յաղթանակը սաուերել կր £անան։ 

Ինչ որ ունեցաւ մեր ցեղը ամենէն բարձր ձեւ մր ինքնածին, 

անիկա իր բանակն է։ 

Յ– ՕՇԱԿԱՆ 

Ո^վ է որ ոէքդ՚-լէո խորթ կը ՛նայի, կը ՛նայի ու չհպարտանար Համատա
րած ծ՛ով արիւնէ ու արցունքէ ՛ներկուած՛ մեր մեծ՝ արշալոյսին որուն եր
կունքը մեծ եղաւ ֆ աւելի քան երբեք Համամարդկային % բոլոր պատմու– 
թիւններուն մէի 

Ո՛՛վ է որ ունի աշխատութեան ու անձնագոՀութեան ազնիս և բարձր 
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գիտակցութիւնը, չուգեը կորովի ու յաղթ բագուկներր լայն բանալ յանուն 
Հայրենի երկրին ու ժողովուրդին նոր ցաւերուն ու տառապանքներուն։ 

Ո՞վ է որ ունի սրտին մէք գարուն իղձեր ու երագներ, ունի կուրծ՛քին 
տակ արծիւի եռուն բաբախումներ, ունի Հոգիի վսեմ և աստուածագեղ 
վեՀանձնութիւն, դարձեալ չուզեր Հրճուիլ ծփանքներուն ի տես մեր եռա
գոյնին՝ որուն Համար մեր պատմութեան գարերր լացին և սերունղնրը երա
գեցին։ 

* 

Վեց եր կա բա շար տարիներ Հին Տրովաի աւերա1լներէն մինչեւ ա[իք՛ 
ներր Պոնտոսի ե անապատներր ՏԷր"Զ°րերու, վեց եր կաբա շար տարիներ 
Ալիոի պայծառագեդ ափերին մինչեւ Հովիտներր ժայր Արաքսի ու դաշտերը 
Արարատի, մեծ ո ճ ի ր ր բացաւ իր թեւերը այնպէս լայն, այնպէս լա՛յն» 
որուն ա Հագն ութ իւն ր բնորոշող դիւցազն երգութիւն մը, եթէ երբեէ Հզօր 
շունչով երգող մէ1լն ըլլար ես՝ անոր զոՀ պիտի տայի իմ կեանքիս £ն աղուոր 
գա բունն երր* • * 

Վեց երկար տարիներ Հակառակ այդ մեծ Ոճիրին երբ մենք գիտցանք 
ու կրցանք մեր թափած r Հարազատ արիւնը արժեցնել ե մեր բազուէլներով 
ճեղքել ու պատռ ե, մեծ 

սարսափին սիրտը– • * ո*վ Է որ կզանգիտանաք 
ստրկօրէն այսօր այդ բոլո՛րը, y ու անգիտանալով կը ծաղրէ մեր Հազարաւոր 
Նա Հատածները, մեր Մեռելները. . • 

Ու ալ պէտք չէ որ լանք, մեր լացը մեզի Համար ոճիր եղաւ, ասկէ 
վերք մեր մաՀը պիտի ըլլայ։ 

Ս՛եր բոլոր ցաւերուն, տուայտանքներուն պատճառը մեր լացն է եզեր. 
Մենք ի զուր լացինք ազատութիւն ունենալու, րայց ո՞վ չգիաէ որ ազատու
թիւնը արիւնով կը գնուի. . • 

ն*։*՛ յա֊ 

g Ու Գմայ Հոն Ար արա ա ի կարմիր éպիտներուն զիմաց երր կը ց՛նծա՛ն 
ու ծափ կը զար՛նե՛ն Համակ դաշտերն ու ձորերը, զիկզակներ՛ն ու. չէ՛ն աւան– 
նեըը, գմայ երր Արաքսը ալ աղտոր չէ ու. էփըատը ոչ կարմիր, ամէն ա%-
գամէ աւելի այսօր պէտք է սթափուինք։ 

Պէտք է սթափուինք ու. ակա՛ն չ տա՛նք բոլոր ձայներուն մեր Հայրե՛նի 
եղըայր՚նեըոձ. որոնք Համբոյրներով ու. երգերով կ՚երթան մատաղ ընելոս 
իրենց սիրտն ու. արիւնը Արարատի նորակերտ Բագինին։ || 

I Ո՛վ է, ո՞վ է որ կ անգիտանա/ ա/սօր մեծ սարսափին դէմ տա
րան մեր մեծ ,աղթանակը ՝ և Հազա՛ր Հազա՛ր մեր մեռելներուն ասպետական 
վրէժէն, դիւցազնութենէն և ՀեղեղաՀոս արիւնէն գալարած շուշանագեղ ծա– 
զիկը ՚ Հանրապետութիւնր։ 

Ա. Աճե-յԵԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ Պ– ՕՀԱՆՋԱՆԵԱՆԻ ԿՈԶԸ 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ 

Դարաւոր ստրկութիւնից յամառ պայքարի գնով անկախութեան տի
րացած Հայ ժողովուրդն առաքին անգամ ձեռնարկում է պետական փոխա
ռութեան։ 

Այս երեւոյթ ր պէտք է Համարել մեր կեանքի ամենանշանաւոր դէպ՜ 
քերից մէկը։ 

Այս ձեռնարկութեան մէք Հայ ժողովուրդր Հանդէս է գալիս իբրեւ ան
կախ, ինքնիշխան և Հարազատ պետական օքախի տիրացած ժողովուրդը, որ 
ազատ է իր կեանքը տանելու իր գիտցած ճան ապար Հով։ 

Այս զուտ ֆինանսական, տնտեսական ասպարէզում ևս Հայ ժողո
վուրդը պիտի ապացուցի, որ նա արժանի է իր ձեռք բերած՛ ազատութեան, 
որ նա ընդունակ է աղատ ե. անկախ պետական կեանքի։ 

Հայ քաքարի բանակի Հետ մէկտեդ, որ Հիացումի արժանի յաղթու
թեանց դրուագներ գիտէ կերտել մեր բազմատանք Հայրենիքի տարբեր ռազ
մադաշտերում, որ անդուլ ե. անդադրում իր յաղթ բռունցքով կռւում ու 
կոփում է անկախ և ազատ Հայաստանի ամբողջացման Հզօր պատուանդանը, 
այսօր նաև. Հայ ժողովուրդն իր բոլոր թեւերով ու խաւերով մանուկ Հայաս
տանի անդրանիկ փոխառութեան յաքողացման գործ՜ում պիտի ապացուցի, 
որ թնքն էլ դիտէ պետականօրէն մտածել, պետականօրէն զգալ, լինել նաև 
իր տնտեսական կեանքՈւմ ազատ և ինքնիշխան։ 

Մինէ այսօր եղած՛ նման բոլոր ձեռնարկներն ունեցել են միշտ բարե
գործ՛ական բնոյթ, րդխևլ են գթութեան զգացումից և ոչ թէ պետականօրէն 
խորՀոզ ինքնագիտակցութիւնից, պետական բնազդից։ 

ԱՀա այսօր առաքին անդասն է, որ քննութիւն պիտի բռնենք ոզք աշ
խարՀի առաք, պիտի ցուցաՀանենք մեր պետական կարողութիւնները նաև 
ֆինանսական ու տնտեսական ասպարէզում, պիտի ապացուցենք, որ ընդու
նակ ենք, կարոդ ենք ինքնիշխան և ազատ՝ զգալ, խռրՀիլ ու գործ՛ել պետա
կանօրէն մեր կեանքի նաեւ այս բնագաւառ ում։ 

Այս գիտակցութիւնէ* ղեկավար աստղը պիտի լինի ամէն մի քաղաքա
ցու՝ % ունեւորի թէ չքաւորի, կատարելու Համար իր պարտականութիւնը 
Հանդէպ իր Հարազատ պետութեան, Հանդէպ իր ապագայի։ 

Ամենքն ունին առիթ և Հնարաւորութիւն Հանդէս գալ իբրև գիտակից 
և պետականօրէն զգացող և ապրող քաղաքացիներ և ես անխափան Հաւատ 
ունիմ, որ մեր պանծալի բանակի օրինակին Հետեւելով, մեր ժողովրդի մը– 
նացեալ մասը նոյնպէս կը կ ատարի իր սլա ր տ ա կան ո ւթի ւնր Հանդէպ իր Հա
րազատ Հայրենիքին։ 

<լ Անկախութեան Փոխառութեան» յա քող վախճանով պէտք է մեր ան
կախութեան ճանապարՀի խութ երր Հար քեն ք և նետենք Միացեալ ու Ազատ 
Հայաստանի վերքնական խարիսխը։ 

Յոյզ տանք, որ այգ էլ կարո զ ենք աներ 

Հայաստանի Հանրապե տ ութեան նախարարապե տ 
ZU.UO ՕՃԱՆՋԱՆԵԱՆ 
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l] n վ ի կտ ա 1լան քիուսաստանր Հա Սա* 
ձայն ած Է ան մի քա պէս պարպումի 
ենթարկել գաղթակա՛ն Հայերը ղէաի 
Հայաստան։ 

Հայաստա՛նի մէք ա
ա°11է'1էՔ "/աա~ 

ո ւիր ակ Պ» Լըկրաս յ այտ՛նած Է Թիֆ՛ 
չիղի ^ ա յ ներկայացուցիչ Պ՛ ՐԷգզատ– 
եանին, որ միքոցներ ձեռք կ՚առնուի՛ն 
Հայ գա գթակա՛ն՛ն երր [}*ուսաս տանէին 

գ գէսվի Հայաստա՛ն տեղափոխելու գոը՛ 
ծր կանոնաւորելու Համար։ Լրկրանբ 
յանձնարարած է իր աշխատակից Ա, 
Տէր Գաբրիէլեանին ղրաղիլ այգ խրն– 
ԳՐոփ ե իրեն ՚՚յյյ Հաղորդել ան Հրաժեշտ 
տեղեկութիւնն եր։ 

Հայաստանի տեղական Հիւպատոսը 
վարձած է նաւեր ՆովորոսիսկէՀն Հայ 
գաղթականներ տեղափոխելու Համար։ 
Այգ նպատակով ՊաթումՀն Նովորո– 
սիսկ մեգնեցաւ առածին նաւը։ 

Օգոստ* ք&ին Թիֆլիղքքն Հայտս՛ 
տան մեկնեցան 1200 Հայ գաղթա
կաններ։ 

ՃԱՅԵՐՈՒՆ եՒ ՅՈՅՆԵՐՈՒՆ ՎԻՃԱԿԸ 

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ Մե-Ջ 

Վերքերս Տրապիզոնէխ եկող ճամ
բորդ մը Հետեւեալ տեղեկութիւններր 
Հաղորդած Է «ճակատամարտկի.— 

Տրապիղոնի մէք թէեւ ո և է տեղա– 
Հանութիւն չէ եղած, բայց ժողովուրա 
դը սարսափի մէք է։ Գործերը բոլո" 
րովին ղադրած են, տասնեակ մը 
գաղթականներ միայն կ՚աշխատին 
Ամերիկա ցիներուն քով։ 17 որբ աղաք 
լողալով ֆրանսական նաւ մը կ՚ելլեն 
և կը մեկնին Պաթում։ 

Երկու ամիսէ ի վեր արղ^ն արգիլ
ուած է այր մարգոց ճամբոբգութիւնը 
իսկ ամիսէ մը ի վեր կիներուն ալ 
արգիլուած է ճամբորղել։ Երկու Հայ 
կիներ Հաղիւ կրցան թուրք բնտանի
քի մր միջոցով և թրքուՀիի տարա* 
գով մեկլնիլ Տրապիգոն^ն։ 

Տրապիզոն գալ ե անկէ մեկնիլր 
՚չատ դժուար է, նոյն իսկ թուրքերուն 
Համար, որոնք գաղտնի կերպով կը 
մեկնին ե կուգան։ թուրքերուն գի՜ 
տակից մասր կը փափաքի որ օր 
առաք օտարները գան ե ազատին ՝ք՝է– 
մալականներու ձեռք էն։ 

Տրապիղոնի մէք Հազիւ 4*Տ0ի չափ 
Հայեր կր գտնուին, որոնց մեծամաս* 
նութիւնր գաղթ ական եր են։ 

կիրասոնի յոյները տեղա Հան եղած 
են։ անոնցմէ Հարուստ ընտանիքները 
սպաննուած ու կողոպտուած են, Հա
յերէն ալ մէկ քանիներ բանտարկուած 
և սպաննուած են։ կիրասոնի մէք Հա
զիւ 80-00 Հայեր կր ՝գտնուին'. 

Պ. Ա. Ւ ԱՏԻ ՍԵԱՆ ԻԶՄԻՐԻ ՄԵԶ 

Ի գմիր, ՝ՀԱեպտ.— Պ. tt- ի)ատիս– 
եան այսօր Իզմիր Հասաւ վԱՀնտրօֆ» 
շոգենաւով, որ Հայկական դրօշակ 
պարզած էր։ ՂյաւաՀանգիստի Հարիւ
րապետը ՝ Հելլէն կառավարութեան 
անունով բարի գալուստ մաղթեց ա– 
նոր։ Առաջնորդարանին մէք խանդա
վառ ընդունելութիւն կատարուեցաւ 
իզմիրի Հայ գաղութին կողմէ։ Տէր ե 
Տիկին /Ա ատի սեան Հիւրասիրուեցան 
Պագրճեաններու տունը։, 

Պ* /Ա ատի սեան այցելեց Հելլէնն բա* 
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՛և ակի սսլա րասլևտ զօր* Փարասքէվօ • 
փուլոսի, որուն կողմէ ըն զո լնուեցաւ 
մեծ ու արտակարգ յէ ՛պատիւներով։ 
Նոյն մի քոռին Հելլեն ֆանֆաոր Հայկ» 
քայլերգէ1 կը նուաղէր։ 

Աթէնքի մէք Խատիսեան տե
սակցութիւն մր ունեցած՛ է Հելլեն 
վարչապետ Պ* *ԼԷ"իզէլոսի Հետ, որ 
անոր յայտարարած՝ է թէ յունական 
րանակր էաիտի քաշուի՝ մինչեւ որ 
Հայկական գրաւոււաերր վերքանան։ 
Աթէնքի լունական թերթերը խան– 
դաավռ խօսքերով արտայայտուած 
Պ» էյ ատի սեան ի մասին։ 

ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ՀԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

Մ՝իքաղետքի (1րրա խն ամին ատե
նապետը Հնդկաստանի մէք 70,000 
ռուփի Հանգանակելէ յետոյ վերքերս 
Աինկափուրի վրայով լՀավա դասած 
է, ուր Հանգանակած է Օ <Տ,000. գիլտր 
(մօտ 200,000 ֆր.)։ Տեղւոյն Հա յերր 
սկսած՝ են նաեւ մեծ քանակութեամբ 
Հին Հագուստներ Հաւաքել Պաքուպա 
ղրկուելու Համար։ 

Ն Ն ԱՆԿԱխՈՒԹ–– ՓՈԽԱՌՈՒԹԻՒՆԸ ՊՈԼՍՈՅ ՄէՋ 

Այլևայլ խանդավառ Հանդէսներու 
մի քուլին եղած՝ Հանգանակութիւններր 
որոնք պիտի շարունակուին, առաքին 
օրր Հաւաքած են 2Ց,000 ոսկի։ Աիւս 
կոդմէն Պռլսոյ կեդր. 3 ան ձն ա ժ ո ղո վին 
տասր անդասները Հաւաքաբար ար
ձանագրուած՝ են 20,000 ոսկի։ Ու
սուցչական Միութիւնն ալ ունեցած 
է իւ ան դա վառ մասնակցութիւն մը 
10,000 ոսկի արձան ագրո ւելով։ 

ՀԱՅ ՄԱՍՆԱԳէՏՆԵՐ ԴէՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 1| 

Պռլսոյ Հայ *հիւղատնտեսական Մի
ութեան կողմէ Հայաստան զրկուելիք 
մասնագէտներէն Ա, վեց Հոգինոց 
խումրէն երկու Հողագէտներ արգէն 
մեկնած են Երեւան։ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայ Ռամկավար կուսակցութեան 
օոկաններէն «Աղդ» թերթին գրած՜ին 
նայելով՝ Անդրանիկի ղեկավարու
թեամբ Կ իլիկի" f ինքն ա պաշտպանու
թեան Հանգանակուած գումարէն մի
սիօնարներու միքոցաւ ղրկւածւ՚ՀՕՕՕՕ 
տոլարր .իր նպատակին չէ յատկաց
ուած՝, չէ յանձնուած Ատանայի ազդ* 
մար մ ի՛ններուն, այ1$կը րաժանուի 
Հաւասարապէս բոլոր աղղի կարօտ
եալներուն ֆէլլաՀին, թուրքին ևլն.։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

<լթ՝այմղյ, ի մէք կր կարդանք»— 
Հայկական կառավարութեան կող

մէ ստացուած տեղեկութիւնն եր էն կը 
Հասկցուի թէ ՝ ^Հայաստանի Հ կողմէ 
գնուած զէնքերր, ռազմամթերքները 
և Հագուստեղէ՛նները Պաթումի Համ
րով Երեւան է| Հ ասպ ծ են։ կանխաւ 
էլն քուած Համաձայնութեան մը Հա
մեմատ այս իրեզէններուն Հարիւրին 
2Տ ր Վրաս տանի կողմէ վար դրուած՛ 
են, իրր իր նաւաՀանգիստներուն գոր
ծածութեան փոխարժէքը։ 

Տրուած՛ լուրերր կր շեշտեն թէ 
Հայաստան նա ւա Հան դի ստէ զուրկ 
եռալով, իր գործունէութիւնր քլատ– 
ման կ՝ենթարկուի։ Ներկայիս ան ի 
վիճակի չէ այսքան ղո Հ ո ղութ իւններ 
ընելու։ Հայաստան իր ձեռք անցու–. 
ցած՛ ամէն մէկ Հրացանին և թնթա– 
նօթին պէտք ունի։ իրաւ է թէ Ո՝ու– 
սիոյ Հետ Հաշտութեան նախաղիծերր 
կնքուած են, սակայն տրուած ՐԱա՚ 
լով պարտադրուած՛ պայմանները, կա
ցութիւնը վտանգաւոր ըլլալ $թուիր* 
Հայ երր ստիպուած էխն անոնք ընղո– 
նելու նկատի ունենալով քիուսիոյ 
զինւորական գրաւումը Երեւանի արե
ւելեան կողմը գտնուող \յւսխիքեւանի 
Ղյարարախի և Զանգեզուրի։ 
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1Ա8ՈՒԹՒՒՆԸ ԿԻԼԻԿԻՈՅ Մե֊Ջ 

կացութիւնը մեծապէս բարւոքած 
կ Կիչիկիոյ մէի Աաանա-Մերսին եր–՝ 
կաթուղին ամբողջովին մաքրուած է 
թուրք Հրոսախումբերէ, որ կ՚աւերէին 
զայն։ Ա՛արտէն ի վեր Հաճբնի մէջ 
թուրքերուն կողմէ պա ՛շարուած Հա
յերը կրցած են աբղէն ուտեստ ե 
ռազմանիւթ ստանալ։ 

ՃՈ Ի ԼՖԱ-ՆԱԻ՛ ԻՋԵՒԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱԳԻԾԸ 

Պ*>լշէվիքներուն գրաւո լմէ՛ի յետոյ 
երկաթուղիներու վարչութիւնը մին
չեւ ճուլֆա, կը սնայ տակաւին Հա
յերու ձեռքը, ր ս ա Համաձայնութեան։ 

ԿԱՐՍԻ ԵՒ ԿԱԴ-ԶՈՒԱՆԻ ԳԱՆՁԱՏԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ 

Վրաս տանի կառավարութիւնը չը
սելով արտաքին գոըծերու նախարա
րի զեկուցումը Հայաստանին վերա
դարձնելու Թիֆլիզի գանձատան մէջ 
գտնուող կաղզուանի և կարսի գան
ձատան գործերը որոշեց յանձնարա
րել արտաքին գործերու նախարարին 
ռր նա յայտն է Հայաստանի դիւանա– 
գիտական միսսիայի ներկայացուցի– 
չին, որ Վյրաստանր ճանչևալով կար
սի և կազզւանի j շրջուններու անվի
ճելի օրէն Հայաստանին պատկանելի– 
ութիւնր կը յանձնէ ՛Հայաստանին 
այԴ շրջաններու բացի Օլթիի ե Ար– 
տաՀանի շրջանին վերաբերեալ գան֊ 
ձատնային գործերը։ 

ՇԱՐՈՒՐԻ 2ԼԱ8Ի ՊԱՇԱՐ 

Գիւղատնտեսութեան նախարարին 
կարգագրութեամբ Հյարուրէն Հաւաք– 
ւած Հացը պիտի ամբարուի մասնա
ւոր պա Հես տի մէջ, Հոգալու Համար 
պետական, ֆ. Հասարակական ե մաս
նաւոր £ ՀիՏնարկութիւննե՚րու ծառա
յողներու և անոնց րն տանիքներու 
կարիքները։ 

ՋԱՐԴԵՐԸ Կէ34-էԻ ՇՐՋԱՆԻՆ ԱեՋ 

Կէյվէի լՐ^_ա<սաԿլ^ս Գարամու– 
սալի Հարաւակողմը տեղի ունեցած 
ջարդերուն զոՀ գա ցած են 8000 քը՜ 
րիստոնեաներ որոնք կատարուած ե% 

դրութիւնով։ Գիւղացիներր իրենց 

գիւղերէն դուրս Հանուելով այՐ^ՐՐ 
կիներէն զատած ու գնդակաՀարած ե՛ս 
կիներէն շատերր առեանգուած ե րս– 
պաննո ւած ե՛ւ, շատերն ալ իրենց ղա
լ ա 1լն եր ո ւն Հետ խեղղամաՀ եղած։ 
ՃԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐՕՇԱԿԸ ԱՆՎ.ԵՐՍԻ Մէ-Ջ 

ՍՀնվէրսի Միջազգային Ողիմպիա
կան Խազերու միջոցին, պատուոյ բե
մը զարդարող դրօշակներու կարգին 
գրուած էր նաե Հայկական եռա՛գոյնը։ 

Մ– ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՅԱԴ-ԹԱՆԱԿԸ 

Հ* Ա*. Ը– Փարիզի մասնաճիւղը /»• 
անգամ Րէէալով Հրաւիրուած էր Գոր– 
ժէւի Ֆրանս. 9)ուտպօլի . քԱումբ^ն 
մրցումի մը որը տեղի ունեցաւ Սեպ
տեմբեր՜42 կիրակի օր Գորմէյի պար– 
տէգի՛ն մէք։ I 

Հայերր յաղթ ած են ֆրանսացինե
րուն 1-ի դէմ S կոլով։ 
1ԱՅ ԴԱՐՄԱՆԱՏՈՒՆ ՄԸ ՓԱՐԻԶԻ Մե՚Ջ 

Ուրախութիւնով կ՛իմանանք թէ 
Տօքթ* Ա* ԱաՀակեանի ղեկավարու
թեան տակ դարմանատուն մը բաց՛ 
ուած է Փարիզի մէջ, որուն հրենս 
գործօն մասնակցութիւնը կը բերեն 
Հայ և ֆրանսացի կարող ու մասնա
գէտ բ^իլէլներ։ 

Յաջողութիւն կը մաղթենք։ 
ԱՆՑՆԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ 

Յաւովդ կ՛իմանանք թէ Փարիզի 
Հայ գաղութին գորգի ե Հնութիւննե 
բու վաճառական Պ* Գ» Փաթաբան 
առեւտրական ձախողութենէ մը յու– 
սաՀատած, ատրճանակի Հարուածով 
մը վերջ տուած է իր կեանքին։ 

V 
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Գաղութիս անդասներէն Պ» Արա if 
Վէզնէեան դժբաղդութ իւնը ունեցած Է 
կորսնցնելու, իր կողակիցը 

ՏԻԿԻՆ ԱՂԱՒՆԻ ՎԷԶՆԷԵԱՆ 

(ծնեալ ՀՀարիֆեան) և երկու օր քեաոք իր 

անդրանիկ որդին 

ԼԵԻՈՆ ՎԷԶՆԷԵԱՆ քք§ աարեկան) 

Առա Լինը զոխ դա ցած Է անողոք Ա 

անդարմանելի Հիւանդութեան մը, իսկ 

^է*^ԼՐՈՐԴԼՀ գիւղագնացութեան մէԼ* ապա– 

ոաժէ մ իյնալով գլխէն վիրաւոր ուած ու 

քիէ յեաոյ մեռած է։ 

Մեր ցաւակցութիւններ ը։ 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
- ֊ * — I 

Եթովպիոյ Հասարակութեան ընդ– 

Հան րապէս և մասնաւորապէս անոնց 

• որոնց Հետ կապուած՛ եմ անձնապէս։ 

Այսու կուգամ յայտարարել որ՝ 

մինչե այսօր Հր անդ Սօպաճեան ա– 

նունս ասկէ վերք վախած եմ Հրանդ 

Վառարանեանի։ 

ԱտէէԱաԱպապա (լյսւոր.)^ 

1 Մայիս 1920 ՃՐԱՆԴ Վ_Աք>ԱՐԱՆԷ?ԱՆ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԾԻԾԱՂԻ ՕՐԸ ՓԱՐԻԶԻ ՀԱՏ 

ԳԱՂՈՒԹԻՆ ՄԷՋ I 

Հոկտեմբեր ամսուայ սկիզբի՛" մաս» 

նաւ որ պաարաս աութեամբ Փարիզի լա

ւագոյն թ աարոններէն մէկուն մէԼ Պ - Մ՛, 

ՋԱՆԱՆԵԱՆ աոաջին անգամ ըլլալով պի" 

աի ներկայացնէ Ե* Օաեանի և Մ» Կիւրճ» 

հանի «ՁԱՐՇԸԼԸ ԱՐթԻՆ ԱՂԱ» խիսա 

ծիծաղաշարժ կաաակերգութիւնը Օ ա՛

րար։ Մանրամասնութիւններ ր յաջորդով 

ՆՈԻԱԳԱՀԱՆԳԷՍ 

3 այ ան ի դաշնակահարուհի Օր. Ա. 

էքս էր ձեան ի Նուագահանդէսը աեդի պի՛ 

աի ունեն այ Հո կա» IG շաբաթ գիշեր Ս ալ 

աէ զ ՝ Ակրիքիւլթէօրի մէի 

ՆԱԽԿԻՆ կամաւոր Պ» Մ արաիրոս Ղ„ա– 

զարեան պա ար ասա ած է Հայկական ե՛ 

ոագոյն դբ°շակէՀ զարդասեղի ձուով լո

դիկի Համար» Հատը 2 ֆր՛ իսկ մեծաքա՝ 

նակ գնոգներուն մասնաւոր գեզշ_։ 

րիմել Խմբագրութեանս։ 

ԱԶԴ 

Grasse ( Alpes Maritimes )ի Հիւան* 

զանոցի մէք I Հոկտ» 1919ին մեռած 

է Տրապիզոնցի Յարութիւն քՒիւ֊բք– 

եան։ իր մառան գորգներէն կր խրնդ– 

Րուի դէ^ել Պ ա տ ւի ր ա կո ւթ ի ւն ս ։ ՛ստա

նալու Համար Հանզուցեալին ստաց

ուածքները մէկ պայուսակ անձնա

կան իրեղէններ և ֆրանսական մէկ 

ֆրանքնոց 3 կտրոններ։ 

Հ այ ասա անի £անոաաեաոհ(Ւեսւ*ս 

Պատ. Ք ա ր ա m.i| ա ր ո i.r<> |ւ ւ՚էւ 

27, Av. Marceau 

I ԱԶԴ 

Նկատի ունենալով անցագրային 

Ա այլ գրութիւնն եր ո ւ վաւեր աց ման 

գործերու ծ՛աւալումը, ՚ սեպտեմբեր 

էէն սկսեալ վ երոյ իղեալ գործոդու՝ 

թիւններուն Համար Պատուիրակու

թեանս քարտուղարութիւնը կ՚ընգու– 

նի մամը 11էն 12 և 16էն (8ը։ 
Հայաս տ անի Հանրապե տուԹն ան 

Պատ. Քարտուղարէս.Թ՜իւն 

27 Av. Marceau 

« ԱՊԱԶԴԱՅՆԱՑՈՒՄ » 

Լոյս տեսաւ «Վերածնունդ»ի ապա

րանքէն Տ°քթ» Լ* Համբարձումէ ան ի 
Հ Ապա զգայնացումն անուն գրքոյկը ։ 

Օտարաբնակ Հա f սերունդին Համար 

այս գրքին ընթերցումը Հայրենասի

րութեան ե Հա յ ընտանեկան կեան

քին մաքուր ներշնչումը կրնայ ըԱալ։ 

Դինն է* 2 ֆրանք։ Դիմել խմբագրու

թեանս։ 

Տ նօր էն—խմբ ա գ իր ՛ g,ՏՕՔԹ՛ Լ՛ ՀԱՄԲԱՐԶՈՒՄԵՄՆ 

Imprimerie Spécial du <ւ VERADZENOUNT» Լմ Gérante; Mlle S. LACROIX 
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1 M ԿԱՐԵՒՈՐ 
«Վերածնունդդ ի խմբագրատունը աւելէ ընդարձակուած է եւ փոխա

դրուած՛, Հայ Առեւտրակա՛ն Հաստատութեա՛ն չէ՚նքի՚ն մէչ\ 

17 Rue de TEchiquier Paris. 
Խմբագրութեա՛ն վերաբերեալ ո և է դիմում և թղթակցութիւն սլէտք է 

միմիայն ուղղուի՛ն Տ՛նօրէ՛նի ա՛նունի՛ն վերոյիղեալ Հասցէով։ իսկ թերթիս 
Տ՛նօրէ՛նի՛ն ա՛նձ՛նակա՛ն Լ յ ա՛ն ձ՚ն ա ր ա ր ե ա լ ՛նամակ՛ները ու դրաՏևերը ըստ 
առաջ՛նոյ՛ն կը զրկուի՛ն ՛նախկի՛ն Հասցէի՛ն. 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 Paru. 

Արտասահմա՛նի թերթ երէ՛ն կը խնդրուի ՛նկատի առնել Հասցէի այս 
փոփոխութիւնը։ 

. ՆԱՅԵՑԷ՚Բ ԱՅՍ ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ 

Ամէ՛ն տեսակ կաՀ-կարասի՚ներ շի՛նել և ՚նորոգել տալու Համար 

օտարի՛ն դիմելէ առաֆ խորՀրզակցեցէք 

Պ. ԱՐՇԱԿ .ԱՈԻԷԽԱՆՕՖԻ-ՀԵՏ 
T A P I S S I E R 

48, Rué Moreau. PARIS \2t 

ՓՈՒԹԿՈՏ ԳՈՐԾ Ո հՆԷՈ ՒԹ Ի ՒՆ 

ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

9 ԱՓ Ահ Ո Ր ԳԻՆ 
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E LYS E E 6 0 -83 
'BuOAiHe 5 9 - 6 3 

E l v s i u m A r t G a l l e r v 

~efég B> A T a p a w-l»A« jjg 
CODES A a c s» h 

A t o i u e 

Բարձրագոյն արժէքով կր գնէ առաջնակարգ Բնութիւններ ('Antiquités^* 
գորգեզէն (Tapis et Tapisseries,), կերպաս ք Etoffes ancj, խեցեղէն f Faïences et 
Porcelaines^, գրչաղիր (՜Manuscrits,), մանրանկար miniatures,), պատկեր fTabr 
leaUX )̂ /ւ ամէն ՛գարու գեղարուեստ ական առար կայն եր (Objets d*Kvt)։ 

Ամէ՛ն լեզուով թղթակցութիւն և վաճառման առաջարկ պէտք է ուղ– 
զուի՛ն աո գ. ՓԱԹԱԲԱՆ ( M. PATAPAN, Bureau d'achat, 23 rue Baudin, 
PARIS IX y * 

՛Սա 

ւա/\_ 

ձ 

8 ԱՅ ՏՆԻ^զձՐձԱԿ 

Պ. i i m i i h i j ս £ յ * ւ ւ ւ ՝ ա ո , , 

Վ.Կ ԱՅ Ե Ա Լ Խ Ա Ր Ի ԶԻ ԶԵԻԱԳԻ Տ Ա Կ Ա Ն ԱԿ Ա Դ Ե Մ ԻԱ 3 ԷՆ 

Ա ՕՍԱ Ջ Ի Ն Մ Ր 8 ԱՆԱԿ ՈՎ ԵՒ Ա՝ կ S Ա Զ Լ Ո Հ 

Պատրաս՛տ է գոյացնել իրեն դիմող այր և Կ1/" J աճախորդներր 

Ունի Անգլիական ե $̂ ա1>յ#ա̂ աէ# րնտիր կերւ՚լասներու ճոխ մթերք մր 

Դիմեցէք և փորձեցէք անգամ մր 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elyséeè ) |ff : 

Métro — Marbeuf 

ՖՐԱՆքՕ-ՀՕ^ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈԻԹԻԻՆ 
ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա լ ուած՛ ֆար ի ղի ձեւագիտութեան վարժարանէն 
Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Տ Ա Կ Ն ե Ր 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ կափաւոր գին 

38 Rue de Cléry PARIS 
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Directeur-fondateur m 

D r LÉON H A M P A R T Z O U M I A N , 17, Rue de l'Echiquier, — P A R I S (X * ) 
Téléphona ; LOUVRE 18-23 Fonds A.R.A.M



ՆՈՐ Գ Ա ՐՄ ԱՆ Ա Տ ՈԻ1 
(POLYCL IN IQUE MODERNE ; 

16 Boulv. St. Denis 16 
Métro—St. Denis Téléphone—Nord 69-51 

Այս նոր զարմանա m ո ւնր բացուած է 

անօրէնութեամբ, ուր Հալ և ֆրանսացի կարող ու մասնագէտ բմիշէչներ 

րոնք միանգամայն կր սլա չաօնա վարեն ե կ՚աշխատակցին Փարիզի գա– 

տօ՛ նազան Հիւանդանոցներու մէֆ — գիտական վեբֆթն մէթ ո տներով և խղճմւ 

րէն կը դարմանեն Հետեւեալ Հիւանդութիւննեըը» 

Ա»— Ներքխն Հիւանդութ ի ւնն եր 

fi*— կանանց Հիւանդութ իւններ 

Գ*— Մ ի գայթն, մորթի և վեներական Հիւանդութ ի ւնն եր 

— ԱլՔէ* ականչի, քթի» կոկորդի, բերնի և ակռայի Հիւանգութիւններ։ 
Աչքի» ականչի, քթի ե կոկոբդի մասնագէտները կը գտնուին կէս օրէ 

առաի իսկ միւս բոլոր Հիւանգութիւնները կը դարմանուին մամը 2-7 (3* Մ*) 
կիրակինեբէ զատ, դարմանատունը ամէն օր բաց է» մասնաւոր մամա– 

գրութիւններու Համար, դիմել թէլէֆօնով։ ՝ 
Փարիզէն կամ արաասա Հմանէն անոնք որ կր փափաքին ո ե է խնդրի 

առթիւ տեղեկութիւն ստանալ, կրնան թղթակՑէէ Տնօրէնին վերոգրեալ 
Հասցէովը։ 

աատա Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի Ք 
ՊՈԼԱԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 ՐԴ ,բի 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն*— 37» Rue Cabristan 
_PERA Console 

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 
ազգային, գրական, քաղաքական ե ւ 

Հասարակագիտական։ 

21 րգ տարի 

Բաժնեգինն է 5 աօլար 

Հասցէն՝ 13—15, Shawmut Street, 
Boston Mass. 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրանք 

Հասցէն*— Rue Divan Yolou 

ADANA, (CILICIE) 

Յ Ո Ւ Ս Ա Բ Ե Ր 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րգ տարի 

Կր Հրատարակուի շաբաթը 3 անգամ 

Բաժնեգինն է տարեկան ՇՕ ֆր* 

Հասցէ– B. Բ. 868 Le CAEfR Fonds A.R.A.M



Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո l ՝ î Դ 

Շ R P Ա ԹԱ ԹԵ Ր Թ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂ.Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, W ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ >~>8 շւ; ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ i920 

դ b * n Ի Գ Ո Ր Ծ 
Երր ազգային մտաւորական բեդենաւոբութիւն, երրէք աղքատ չենք 

Համարուիք, րնդՀակառակր, թերեւս բաւականէն աւելի Հարուստ ենք, երրե
ակ ê անոր շատութենէն իսկ տառապելու աստիճան։ 

Հայ միտքը բեղուն է և ունի բազմապիսի թռիչքներ, իր առած՝ կրթու
թեան մակարդակին և միջավայրին Համեմատ։ ՀայՐռնի'քի վերաշթնութեան 
սա ղժուար վայրկեաններուն այղ մտային բեղմնաւորութիւնը, գեղեցիկ ծր– 
րագիրներոո, Հանճարեղ առա^ար/լներու և առաջադրութիւներու ձեւով չէ որ 
կր պակսի մեր մէ£: 

Մեր Հայրենիքի մէջ, պետական անկախ կեանք ե գորՆունէութիւն 
սկսած օրերէն ի վեր, մեր գաղութներու ե մտաւորական կեդրո՛ններու ժէջ, 
սրտի մեծ բերկրութիւնով Հանդիսատես եղանք, զանազան վեՀանձն առա^ա -
դրութիւններու և մասնագիտական ընկերակցութիւններու կագմութեան, 
որոնք մէկ ե լուսաւոր նշանաբան մը ունէին միշտ, չվերաշինել աւերակ 
բայց ազատ Հայրենեքը։Ֆ 

կասկած չկալ որ աքն ՜անկեղծ միանգամայն Հուժկու արտայայտու
թիւնն էր, սերունդի մը մտաւորական ընտրանիին որ կատարելապէս գիտակ 
էր, թէ դարերու ընթացքին ի՛՛նչ անսաՀման և անչափելի արժէքներ զոՀա– 
րերուած, թէ ցեղը ի'^է}ս1րսի աՀաւոր տաժանքներու և մարտիրոսութիւն՛ 
նեբու ենթարկուած Էր ինքզինքը արժանի դարձնելու Համար այդ անկախու
թեան։ Տարիներով նկուղներու մէջ բան տուած, այն բերդարգեր չուառ Հո՛ 
գիներու պէս, որոնք իրենց ագատ արձակումի առաջին ժամերուն, դժուա
րահաւատալի երազատեսութեան մր մէջ, լոյսի ե ազատութեան գինովու– 
թիւնովր կը զառանցեն, բնական էր թէ մենէ շատեր մեր անկախութեան 
արշալոյսին, լուսաթռիչ արբշռանքով մը, անձնուրացութեան և զոՀողութեան 

1 
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պատգամախօսներ դառնային, անպայման կերպով նուիրուելու Համար Հար 
րենիքին։ Այսպիսի գեղեցիկ ժ է ս թ ե ր1 պա արաս տա կա մութի ւնն եր և. Հոյա
կապ Նրագիրներ, ան կաս կա Ն սիրուն ու սրտառուչ են ե. կր յայտնաբերեն 
վեՀանձն ու րեղռւն դի մա գիծ՜ ր, ցեղին նկարագրին ու Հոգեբանութեան։ Բայց 
անոնք երր կր մնան ան Հ ե տ Լան ք ու սնամէջ ե, կր դառնան վայրկեանի գի՛–" 
րաֆինֆ յայտնութիւններ, կը վերածուին դատարկ պերճախօսութիւններու 
և. կ՚ապացուցանեն իրակսՏնո֊֊թեան զգացումը չունեցող, և անՀուն ղոՀողու– 
թիւններով ձեռք բերուած անկախութեան իսկական գնաՀատումէն զուրկ, 
տՀաս ժողովուրդներու Հոգեբանութիւնը։ 

Այս "է^Ր^Ւ^ խո րՀ բդած ութ իւն ր, քիչ բացառութիւնով վաւերական կը 
դառնայ, պատերազմի1 մանաւանդ սա վերջին տարիներու շրֆանխն, երբնկատի 
առնենք մեր զանազան գազութներու ե. մտաւորական ԲլսյՐռԿՒցէկ կեդրոն֊ 
ներու մէ£ կազմուած՝ ընկերակցութիւն և. միութիւևներու առաջադրած նպա
տակ ու ծրագիրները։ 

Որչափ կը յիշեմ ՊուլկաբաՀայ ժողովուրդը միա\լն է, որ առածին պա -
Հուն մտածեց իր սեփՀական ծ՛ախքերով պզտիկ Հիւանդանոց մբ դրկռ[ Հա֊ 
յաստան, և յաԳոզեցաւ։ 

Ամերիկայի մեր բազ մա Հայ գաղութը որ իր մտաւորական ոյժով, Հայ աս– 
տանցիի ազգային Հարազատ նկարագրով II կորովով կը կազմէ մեր Հայրենիքի 
վերականգնումի ամենէ ազդեցիկ եւ Հզօր սիւներէն մէկր, իր վեՀանձն նուի– 
րատուութիւն և Հանգանակութիւններուն դեռ չմիացուց %որ աշխարՀցիի 
գործնական ոգին, իը բազմաթիւ ընկեր ակցսւթիւններու սեփՀական ծ՜ախ
քով* Հայրենիք ղրկելու Համար, մասնագէտներ և կարող ան Հ ա տներ որոնց 
սովէն կը տառապի մայր Հայրենիքր ե. անոնց ստացումին Համար այնքան 
՛թախանձագին կոչեր կ՚ուղղէ ընղՀանուր Հայութեան։ Հարիւրաւոր մասնա– 
ճիւդեր Համրող իր կարմիր էյաչը, դեռ չկրցաւ աոողֆապա Հական մարմին մը 
ճամբայ դնել դէպի Հայաստան, որպէսզի առաւելապէս օգտակար դառնար 
մեր Հայրենի ժողովուրդին ե. քփչ մը ժպիտ, քէչ մըն ալ բերկրանք ցանէր 
մեր դիւցազնական զինուորներուն Հոգիին մէֆ։^ 

Եգիպտոս ունեցաւ, իր ճարտարագէտներու ե եր կրա չափներու մի ու՛ 
թիւնը, ե որքան յիշողութիւնս չխափեբ զիս* սկիգբի մի քանի ժողովներէ և 
ոգեւորութենէ վերԳյ այսօր անիկա մաս կը կազմէ այն շիջելափառ գեղեցկու
թիւնն ե բուն որ շատ անգամ Եգիպաոսի արեւոտ եր!լնքին տակ ծնունդ կ՛առ– 

ու կը մարին։ %ոյնպէս իր կարմիր Ի) աչը, երկար ատ են է ի վեր կր քը– 
նանայ անմեռներու այն սրտառուչ և գռոռ*)իկ քունով, որ Հուրիի իբականու– 
թիւններու և անցուդարձերու անգիտակցութիւնովը յատկանշուող մանուկ
ները միակ կրնան ունենալ։ 

Միևնոյն վիճակը կր տի րէ Ւ զմի րի և. առաւել կամ նուազ կարեւորու
թիւն ունեցող միւս գազութներու մէ£։ Պոլիսր Հոք^Հքո ատեք/ներս մինակ, 
այդ ուղղութիւնով խլրտուններ կը ցուցնէ, ե. Հայաստանի Համար իր Հայ
թայթած սակաւաթիւ սկա ուղի մարզիչ ե Հողագէտներով բարի օր թնա կ 
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կր Հ ան դի ս ան այ և. կը խանգարէ չափով մը գա դո ւթն եր ո լ անտարբեր ե մի՛ 
ա սլա ղաղ մթնոլորտը։ 

Մասնաւորասլէս անդրադառնալով մեր շրջանակին, Փարիզն ալ այսօր 
կը Համարուի Հայութեան ճոխ ե փայլուն գաղութներին ե մտաւորական 
կեդրոններին մին, որ այսօր ամենէ տխեղծ՛ սլլսլլանքր և շողարձակումն իսկ 
չցուցներ Հայրենիքի վերա կազմութեան ե վերա շինութեան նորաբաց ե քիչ 
մը մթաստուեր մարզին մէֆ։ 

իր ճարտարագէտներու միութիւնը, Հրնցած աւանդութեան մը անի՛ 
րական Հմայքը ունի, իսկ իը կարմիր նյաչր, ՀիմակուՀիմա ոսկեզօծ սնդու՛ 
սով քօղարկուած տա սլանա կ ուխտիի մր կը նմանի» որ անորոշ ապագայի 
մը Համար, կ՚երեւի թէ կր պարունակէ իր մէջ նուիրակ անութի ւսներ և գե
ղեցիկ խոստուեներ։ 

Ամէն Հայ գաղութ ընդՀանրապէս — և մեր խօսքը մասնաւորելով 
մեր միջավայրին — Փա[*էդր մասնաւորապէս պէտք է իրականութեան ճըշ~ 
մարիտ գիտակցութիւնով, իր միտքր և ոգեւորութիւնը ուղղէ դէպի գործ, և 
գէպի գործօն մասնակցութիւն վերաշինուելիք Հայրենիքին։ 

Երբէք դատապարտելի պէտք չէ Համարել երբ Հ. Հանրապետու թե ան 
պատուիրակութիւնը, ակամայ և ցաւով կ՚ստիպուի, մերժել, իրեն ներ՛ 
կալացող, ցանցառ Հայ մասնագէտ ե մտաւորական երիտասարդները։ Մեր 
երկրին դրամական անբարեյոյս վիճակը յայտնի է* որքան ալ պատուիրա
կութեան փափաքը զօրաւոր րլլայ, իր նիւթական կարողութենէն դուրս է 
եւրոպական արդի դրամի արժէքով, մասնագէտի մր յատկացնել ժիջին սա՛ 
կով ամսաթոշակ մր, որ առաւել կամ նուազ մէկ Հոգիի Համար Համապատաս
խան է մեր ամբողջ նախարարներու ամսաթոշա 1լներու գումարին։ 

Հայրենիքի նիւթական այս տագնապոտ շրջանին, կը սնայ մեգի մէկ 
կողմ՝ձգելով անտրամաբանական խծբծոււաերր, մեր կարելին ընել անՀատա– 
կան ե րն կերա կցական միջոցներով Հայթայթել Հայրենիք երթալ յօժարող 
մասնագէտներու ճանապարհածախսը, ե սկզբի շրջանին Համար կենսաթո՛ 
շակին մաս մր։ Աքդ ուղղութիւնով Պօլսոյ մի քանի երիտասարդ Միու-թիւննե՛ 
րհւ ջանքը և գործուն էութիւնը որքան շնսրՀաւորելի նոյնքան ալ օրինակելի է։ 

Փարիզի գաղութին ե մտաւորական գործող ոլժերուն Համար չափա
զանց պատուաբեր է, ե իր քով դէպի ինքնագիտակցութեան ու խոհականու
թեան անդրադարձ մը պիտի յատկանշէ երբ վայրկեան մը և վերջնականապէս 
Հրաժարի այլեւս, Հայ պետական գերագոքն քաղաքականութեան օրրանը 
ՐԱալու իր չարդարացուած Հւ սնամէջ քաւաԼլնութիւններին, և իր Հնարա՛ 
ւորութեան չափով լծուի Հայրենիքի Համար գործնական և ստեղծագործ 
աշխատանքի։ 

Երիտասարդութիւնը, պետական շաՀերու բարձրագոյն գիտակցութիւ՛ 
նով, ձգած պաՀ մր ակադեմական վիճաբանութիւնն երր, և տեսական 
քաղաքականութիւնով» և մանաւանդ այգ քաղաքականութիւնք վարողներոն 
անձին Հանդէպ ունեցած իր թեր ու դէմ ընդղիմախօսութիւններով զբաղելու 
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ունակութիւնը—որ կորովի վայրապար վատնում մըն էֆ և Համարժէք է 
կեն սա գործէ ոյժերու Ջլատումին — պէտք է անյապաղ գրազի Հայրենիքին 
վերազինութեան զորՆովը և անոր ցաւերովր։ 

Ոչ թէ վայրկենական և. անարդիւնք ոգեւորութիւններով, այլ օրուան 
պաՀանքներու կատարեալ գիտակցութիւնով և Հասունցած, ինքզինքը յար
գող Հալ քաղաքացիներու լրբութիւնով, պէաք է Հետեւի նոր գործունէու– 
թեան շաւիղի մը և, ձեռնարկէ այնպիսի գործերու որ այսօր անՀրաժեշտու– 
թիւն մըն են Հայրենիքին Համար։ Փարիզի մտաւորական երիտասարդութիւ
նդ իսկոյն պէտք է կազմէ Միութիւն մր, տեսակ մր յանձնախումբ որ պէտք է 
գրազի անվարան և անյապաղ, Հայաստան մասնագէտներ ղրկելու կենսական 
գործովր։ Այս միութիւնը պէտք է իր գործունէութիւնր տարածէ, նիւթա 
կան միջոցներ Հայթայթելէ զատ, ապաՀովէ մի քանի ունեւորներու բարեա– 
ցակամութիւնը, իրենց անունով և ծ՛ախքով ղրկելու Համար Հայաստան, 
մասնագէտ երիտասարդներ, որոնք քիչ թիւ չեն կազմեր Փարիզի մէի 

Եթէ անոնց թիւր շատ իսկ չըԱայ» Հայրենիքը Հիմա կը գտնուի 
այնպիսի վիճակի մը մէ£, որ երախտագիտութիւն միայն ունի, իր Հեռաւոր 
գաւակներու նոյնիսկ նուազագոյն զոՀոգութիւններուն։ 

Հայաստանի կրթական նախարարութեան խնդրանքին վրայ, Հայաստան 
դասագիրք դպրոցական առարկաներ, և. ամէն տեսակ գրքեր Հայթայթելու 
Համար,. Փարիզի մէՀ նոր կազմուող գրադարանի յանձնախումբը նուազագոյն 
չափով եթէ կարենայ իրականացնել իր վրայ դրուած ակնկալութիւնները, ե. 
ցուցնէ ռըկրթն ամենէ ան Հրաժեշտ մէկ կարիքը զգացած ըլլալու ըմրոնումր, 
մենք ասիկա կրնանք Համարել, ուշացած բայց լուսատու սկզբնաւորութիւն 
մր Հայրենիքին գրական օր էն օժանդակելու Համար։ 

Ունենանք վայրկեանի դիտակցութիւնր, ակադեմական խօսքի II խօս– 
ուըռտուքի այ լա սեռի չ շրֆանբ պէտք է սեփՀական ութիւն դարձնենք անցեալի 
ե. գիտակից Հզօր քայլերով պէտք է քալենք դէդի ապագան և դէպի Գործը։ 

Տր. Մ– Ս– 

" Ա ՊՕՐՍԻՆ,, 
<ւՕշականւ> կիսամսաթերթի ( թ* Լ է£ 32) «.Նօթեր» վերնագրի .տակ 

Հան դիպեցայ Տօքթ* Մ* ԱաէրՒԷ կիրարկած (Լապօրծ՚ին» բառի քննադատա
կան վերլուծումին։ (լԱպօրծ՚ին» բառը առածին Հայեացքով որքան ալ «անի
մաստ» ու զայլանդակ» թուի քննադատին, այս բառը ես չեմ Համարեր Հեդի– 
կի (Լսանձարձակ ազատութեան» արդիւնք, այլ իբր ժոգովրգական կազմու
թիւն, բոլորովին կանոնաւոր է ե֊ ար՛դիւնք է արդի Հայերենում տիրող ներ– 
վանկերու անկումի օրէնքին։ p g £ 

Ժողովուրդն իր առոգշ բնազդովը կ՛ առաջնորդուի լեղուի մէ$ և այս 
բնազդն է որ կ ՝ ստեղհէ լեզուի օրէն քներ ր, որոնք յետոյ բանասէրները կը 
գտնեն ու կը բանաձեւեն լեզուի բազմաթիւ օրին ա ՚վներ ճ ուսումնասիրելով։ 
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\ ա յ [եգուն ունի այսպիսի օրէնքներ, որոնք ընդհանուր են Հին, արդի 
և մանաւանդ գա ւառա բարբառներուն մէֆ։ Ասոնք ձայնաւորներու 1ւ ամբողջ 
վանկերու անկուտներն են՝ արդիւնք ՛լեզուի շեշտի տեղափոխութեան, որով 
բառերն այն աստիճանի չ՛այլափոխուին, որ նոյնիսկ դժուար կ*րլլայ ստու
գաբանել և գտնել անոնս բաղադրիչ մասերը։ Արդեօք աոաջին Հայեացքով 
ո՞ր Հայ գրագէտը & պիտի ճան Հնար ՝ p չ տէր» բառի ՀՀ տի» և ՀՀ այր» մա սերէ, 
զայժմ» բառի՝ չայս-ժամ» ար մա տներ է բաղկացած՜ ՐԱալր* կամ թէ զգոմէշ» 
բառի բարդ Ըէէալը (գոմէշ, գաու՚մայէշա՝ գենդ ար մ ատն եր է, որ ստուգաբա
նօրէն կրնշանակէ չցլախոյ») ե չպատասխանի» բառի չպացխուն» դառնալը՝ 
կիլիկեան Հայերէնի մէջ, և սակայն ասոնք կան և մենէ ոչ ոք կը Համարձա
կի ո՝ և է Հեղինակի չանսանձ ազատութեան» արդիւնք Համարել։ 

Արդի Հայերենի մէջ տիրող օրենքներին է եռավանկ ե երբեՏն աւելի 
վանկեր ունեցող բառերն երկվանկի ամփոփել, միջին ե, ա, ո կամ ՚ենի-անի 
ներվանկերր դուրս ձգելով, այսպէս՝ չ կեղեւէ լ» եղերէ՝ չկեղւեր, չժողովել»ը՝ 
չժողվել», չՀարսանիք»ը չՀարսնիք», զաւետարան»՝ չաւետբան», քՀաւատա֊ 
մը» <1 Հաւտա մ» ինչպէս ե չտեսանեմ» ր՝ չտեսնեմ», չգտանեմր»՝ գտնեմ, չ (կա
նեմ» բ ՝ Վ ելնեմ ելլեմ», չեղանիմ» ը՝ չեղնիմ, ըլլիմ, ըլլամ» ելն։ 

Արդ րեչպէս արդին քննադատր կր վերլուծէ չապօրծին» ապ-օրին-ծին 
մասերէ, որ իր լրացած ձեւովը պիտի ըԱար չապօրինածին», իսկ ամփոփ
ուած՝ չապօրնածին» կամ չապօրնծրն»։ ի Հարկէ լաւ պիտի ըլլար չն»ն պա– 
Հել ե րսել՝ չապօրնծին», որով և պաՀուած պիտի ըլլար չօրին» բառի լալ՛ 
տարար գիրը* Րայց ժողովուրդր իր արտասանութեան դիւրութեան ր կը Հե՛ 
տեւի, ոչ թէ բառի ստուգաբանութեան։ կենդանի լեզուի մէջ միշտ տրամա
բան ութ իւն ր չէ բառերու կազմութեան ղեկավարողը, այլ արտասանութեան 
դիւրութիւնը։ 

Աւելորդ չեմ Համարեր յիշել նաև, որ բառի ա՛յսքան ամփոփուած ձև 
ստանալուն մէջ, շե՛շտն ալ մեօ^ ղեր ունի։ Ապ— ժխտական ր, ինչպէս են և 
ա՛ն—, ո՛չ ժխտականներով միշտ շեշտուած է։ իսկ լեզուաբան ական յայտ* 
նի օրէնք է, որ շեշտազուրկ վանկերր մեծ չափով ենթակայ են սղումի և 
անկումի* ուստի չապօրինածին» բառին մէջ ա՛պ— շեշտը կրելով^–֊֊֊ օ ր ին ա՛ 
անշեշտ մասը կորուցեր է —ին ա—վանկերը և ա՛յս շատ կանոնապատշաճ 
կերպովդ 

Եթէ գրագէտները, ինչպէս միշտ եգեր է, լեզուի զար գա g ման մէջ իբր1 
պա Հ պան ո ղա կան տարր կառչելով քերականութեան, գեռ կր յամառին գրել 
Հաւատամ, Հայելի, ճակատի ևայլն, այս չի նշանակեր, թէ անոնք պիտի յա– 
քողին կասեցնել կենդանի լեզուի զարգացման ընթացքը և արգիլել փոփոխու
թիւնը։ Առժամապէս դանդաղեցնել կրնան, րայց արգիլել, ո՝չ երբեք։ Յաղ՛ 
թանա էլն ինչպէս ամին ասպարէզի մէջ» նոյնպէս և Հոս՝ կենդանի ժողովուր
դին է։ կենդանի լեզուն է, որ պիտի թելադրէ իր օրինքներր ՝ գրողներուն 
՛ոչ թէ Հակառակը։ 

ԲՐՕՖ՛ Ա. Ւ՚ԱՋԱՏՐԵԱՆ 
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(ՎԱՅՐԵՆԻ ԱՂԲԻհՐԻՑ» — ԲԱՆԱԱՏԵՂՔՈհԹԻԻՆՆԵՐ 

ԱՒ– ԻՍԱձԱԿԵԱՆԻ.— Տպագր. «Հ այր ե՛ն իք » ի, ՊօսԹ-ըն, ) 

< 

ՄնմաՀ է աշուղէ Հոգի՛ն, որովՀետեւ ցեղի մր Հոգիի՛ն ծնունդն է անի–՛ 
կա։ ԱԼ* ի ս աՀա կետն է տաղերէն շատերը կ՛եր զուին այսօր, ե պատճառը մի
այն այն պարզունակ արտայայտութիւնն է որուն մէվ երեւան կուգայ J ժո
ղովուրդին սէրր իր Հովուական գա ՛շներգութեամր։ 

«Երգեր ու Վէրքերյ>ի Հեղինակր այս անգամ ես մեզի կը բերէ Հայրենի 
քաղցրութեամբ թաթաւուն երգեր որոնց մէվյտխրութիւնը անբաժան է միշտ 
սիրոյ և գռԴռցիկի ա% մա Հա տենչ կարօտէն։ Աւ* իսաՀակեանին Համար Վէր՛ 
քէ ն է միայն որ կը բղխի ռրԳՐ* առանց վիրաւոր ԸԱա[ոլ՛ սէրտԸ չէ լ^ՐՐ* 
թըռար անոյշ Հեծ՜կլտանքէ մէի Այս է պատճառը որ Աւ* իսաՀակեանէ գրա
կանութիւն ր ամբողջ զգացում է, առանց ունենալու միեւնոյն ուժզնութեամբ՝ 
արուեստին ստեղծ՛ագործ՜ութիւնը։ Երբ Հոս արուեստի մասին կր խօսիմ իբ
րեւ բանաստեղծ՛, կը Հասկնամ ալն ներղաշնակութիւնր որ Հիմնուած՛ է տա
ղաչափական օրէնքներու վրայ՝ որոնց՝ կը Հպատակի ներշնչումը առանց բզ
զա ցումթն զօրութիւն ր կորսնցնելու և առանց քերթողին մտած՛ումը Հեռաg ր– 
նելու իր առածին գեղաՀրաշ տեսիլքէն։ քերթողական արուէստը գեղեցկու
թիւնն է բառերու Հարազատ Հոգեբանութեան և անոնց ճարտար ընդելուզ
ման։^. Չէ* որ բառերն ալ ունին իրենց քանդա1լներր * որոնցմով f գրուածքր 
պէտք է զարդարուած՜ րԱայ մեՀենական սիւնի մը պէս, 1ւ կամ արձանի մր՝ 
որուն յաւերժագեղ Զեին մէվ ներդա շնակութէւնր կ՚երղէ։ Վէռլէն կը Հարցնէր» 

ԱԵԼ ԱաԱտղէկր Միլոսեա՚ս մարմարեղէնս Է թէ ոչ*,*)) 
Այս մեէլնակէտր սակայն անողոք պիտի դարձնէր Աւ* իսաՀակեանի 

երդերուն քննադատութիւնը։ Բացարձակապա շտ ՐԱալով էսԿ՝ ես կ՚րնդունիմ 
որ «Աբու Լալա Ա ա Հարի» ի Հեդինակր աշուղական ամենապարզ տոգին մէք 
խորունկ զզացումի անկեղծութիւն մը ե արուեստի թեթեւ դրոշմ մը գրած՝ 
է։ Ամէ՛ն ֊ա՛նէ առավ իր մէվ ուժգին է ալն ազատութիւնը որ ցաւէն Հաճոյ
քին կր Հպատակի՝ ներշնչումի թեւերուն վրայ բարձրանալով դէ՚դէ աշ– 
խարՀը ոսկի ցնորքներուն* *• * 

Աւ* իսաՀակեան իր խորքին մէի մեծ՝ նմանութիւն ունի, տյս տեսա
կէտով, ՎաՀան Տէրեանի Հետ։ Բաղդատեցէք այս երկու բանաստեղծները* 
ս՝էկր ժոզովուրղին մէի մտորուն թափառական, միւսը եւրոպական ղեղաա 
կերտ ոստանի մը մէի գրգարաններու զաւակ, բայց երկուքէն Համար ներ
շնչումը միեւնոյն ծաղէկներն ունէ։ Մէկը զանոնք Հովէն, Հուրէն և սէրուած 
եարէն ոտքերուն կը նետէ շռայլօրէն, էնչպէս էր սրտէն ծ՛աղկած– անսպառ 
վարզերով գարուն մր* մէւսը վերանոցներու ծան բա բոյր մթնոլորտէն մէվ կը 
պաՀԷ զանոնք, և երբ կը քաղէ, անոնցմով կը զարդարուէ, գեղեցկութեան 
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կորսուած մեՀեանի մը պէս, բանաստեղծին Հրաշք-ազ^իկը "F ՔՊՐ՜Պ՚՚^ԷԿ՛ 
ներու սն դուր ուա ծ ալքերուն մէ£ կր ժպտի և անոնս մարմիններուն մէջ 
կ եթեր ան այ . . . 

Ալ.. իսաՀակեան ի՞նչ կր բերէ մեղի իր այս Հատորով, իբրեւ նորա
գոյն ներշնչում.— գրեթէ ոչինչ. պիտի րլլայ պատասխանը բոլոր անոնց 
որոնք կարդացած են չիր գեր ու Վէրքերձր։ Բայց տեսնենք թէ որքա՞ն ար
ժէք կր ներկայացնէ երդերու այս ծաղկեփունջը որ դրասանգուած է Հայրենի 
ադբիւրին մօտ արտասուող ուռիի մր գալար ոստին վրայ։ Վերադարձեր է 
յոգնած թափառականր որուն խանդավառ մե1լնումր տեսանք երէկ դէպի ոսկի 
ցնորքր։ Այսօր ա% կանգ է առեր Հայրենի ճամբուն վրայ, բայց նոյն երգերր 
կան իր Հոգիին մէ^ նոյն ջերմ կարօտը կորսուած քադցրութիւններուն, և 
նոյն վիչաը սիրոյ։ j | 

ԼՀԵՍ Հիմա այնպէ՛ս Գոլ յաւէրժ կ երգես, 

Յոգնած եմ ու լուռ, Հայրե՛նի աղբիւր»։ 

ք՛ննադատութիւնը պիտի կրէլնէ՛0 իր մասին նախապէս գրուածները։ 
Արժէքները տեսնելու և ղանոնք անկեղծօրէն գնահատելու կերպը ենթաբկր
ուած է մտքին և արուեստին յեղ՝–՛շրֆման։ Այսօբուան գեղեցիկք գալիք սե– 
րունղներր տգեղ պիտի գտնեն, եթէ անիկա չէ ստեղծուած արուեստի յա
ւէրժական և անայլայլ ձեւին մէջ որուն առֆեւ դարերու մարդկութիւներ պի
տի ծնրադրէ իր գոՀաբեր ուխտերով։ 

՛Բննադատութիւնր վիպապաշտօրէն առնելով՛ ես պիտի ըսեմ, որ Ալս 
իսաՀակեան ի երգերին պիտի Տնալ գեղեցկութիւն մը որ յաւիտեան պիտի* 
շադկապուի ոչ թէ միայն մեր ժողովուրդին սրտին, այլ ամբողջ սերունդներու 
Հետ՝ որոնք ան մա Հատ են չ երիտասարդութիւնը ե Տնորքին կախարդանքր 
պիտի պաշտեն։ Աղբիւրր պիտի ցամքի, րալց ոսկեվառ խիճերուն վրայ պի" 
տի գտնենք դիցանուշի մր ձեռքին ինկած մարմարեայ գեղաքանդակ սափոր 
մր ամբոդՀ մարգարիտներով լեցուն,— ի՜՚^Հ փոյԹ "Բ անոնք խեփորներու 
իրենց իսկական գոյնը կր պաՀեն միշտ.— ժամանակ չէ եղած ղանոնք տր
ուես տօ րին յղկելու, որովՀետեւ վիշաը ան մա Հա կան էր ե երգելու Հաճոյքը՝ 
ինքնաբուխ . . . 

Աւ* իսաՀակեանի Հոգիին Հարազատ ցոլացուՏն է աշուղական բանաս
տեղծ դաոնալու ձգտումը։ քԻոդ չրսուի թէ իսաՀակեան կանխամտածութիւնը, 
Հաստատ կամքը ունեցած է նոր աշուղ մը Հանդիսանալու Հայ գրականու
թեան մէ£։ bu բացարձակապէս սխալ 1լի գտնեմ այս գաղափարը։ Ալ. ի սա՛ 
Հա կետն դաշներգած է իր տա ղեր ր ժողովրդական բներգներու քաղցրութեամբ, 
բաք g ՛այս աշխատ ան քր եղած է աքն քան դիւրին որքան սրտագին Հաճոյք մր։ 

Անաթօլ Ֆրանսի Հետեւեալ մտածումր որքա՛ն մեծ չափով իր ճշմար
տութիւնը պիտի գտնէ Ալ. իսաՀակեանի գրականութեան Համար.— «.Ար
ուեստին մէջ ոչինչ այնքան գեղեցիկ է, որքան դիւրին ստեղծուած ր, Հ> — 
Զգացում և ներշնչում բաւական եղած են անոր։ Արուեստի երկարաբան ու 
ցաւագին ձգտուեներ՝ գտնելու Համար տեսլական ձեւը, ստեղծելու Համար 
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վերջապէս այս եղանակը որ ձողիիդ մէջ կը Հնչէ, ասոնց ամէնը թերևս կեր
պով մը եղծանեն աշուղական բներգին անուշութիւնը։ Աւ» իսաՀակեան 
առանց նորագոյն բան մը բերելու իր այս Հատորով, ուռիի գալար ոստ 
մը կը Հիւսէ, իբրեւ պսակ, Հայ ղրականութեան մեՀեանին։ Արիւնոտ 
ու սարսափելի տարիները բարեբաղղաբար չեն բզքտած իրենց անողոք ձեռ
քերով աշուղին սիրտը որ միշտ միենոյն գեղեցկութիւնն երագած և. միենոյն 
ցաւատանջ սիրո/ անփոխարինելի Հաճոյքն է երգած։ Պէ՞՛աք էր որ ան պատ– 

մեր բանա ստեղծն երր ցեղին տառապանքովն ու խաչելութեամբր ներ՛ 
շնչուէին։ Աւ» Ւ ս ա Հ ա կեան ին Համար այս փորձերը կատարեալ ձախողանք մը 
պիտի ըլլան։ «Հատուածներ ԱՀնտիպ Պօէմայից» խորագրով «Վեր ածն ունդ» ի 
մէվ երեւցահ իր ոտանաւորներր կրնան արդարացնել ալս մտածումր։ Հոս ալ, 
ռթէ Ւ սաՀակեան պիտի երգ է կորսուած կեանքին անոյշ արեւբ, Հայրենի ((օ^ա– 

խձր որուն կրակր մարեցին անգութ Հովեր, վստաՀ ըլլանք որ պիտի յ ա ՚ 
ԼՈՂՒ* Բա13 առանց երկար նկարագրութիւններով պար փակելու, իր երկր։ 

«Հայրենի Ադբիւրի°, Հատորին մէջ անոյշ 1ւ Հեռաւոր արձագանգներ 
կը Հնչեն Հայ աշուղներու, «ջան գիւլիւՏներու » և. պարսիկ բանաստեղծ՛
ներու քառեակներէն։ Օմար /սէյեամի գործած ա զգեցութիւն ր բացայայտ է 
Աւ. իսաՀակեանի վրար 

թ՛ոդ որ խմ՛եմ իմ սիրական, 

Նրթունքներուգ կարմիր գինին,—֊ 

Գլուխս զտ՚րկ դաՀճի նման*,. 

Եւ֊ սա քառեակը «Ջան գիւլիւմ» մը չէ՞* 

«Ա՜խ, աղջիկէ սարի միլին, 

Ջա՛ն աղչիկ> վարգի միլին, 

Եօթ տարի քեզ սիրել եմ 

Սրաիս սեւ գար տի միլին։)) 

Այս տազերով վերյագեցած Հողի մը ունի արդէն Աւ* իսաՀակեան, և 
երբ նմանօրնակ բներգներու կը Հանզիպինք իր գրուածքներուն մէջ, պատ՛ 
ճառը ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ այն սերտ եղբայրութիւնը որով իր Հողին կր 
շդթայուի բոլոր ծ՛անօթ կամ անծ՛անօթ աշուղներուն որոնց աւանդութիւնը 
վերստեղծ՛ած և. նոր զեղեցկութեամբ մը կարողացած՝ է երեւան բերել։ 

((Քվ կեանք ունի, գա բա էլ ունի, 

Գարաին դարման եար էլ ունի, 

Մենակ ես եմ անբախտ ծնւել, 

Սիրտս դար տոտ ու ճար չունի։ 

«Հայրենի Աղրի՚-րրց^Ր իրապէս վճիտ սափոր մը պիտի ԸԱար, եթէ 
այս փոքրիկ խճաքարերը ( քռաները) չի խառնուէին զայն լեցնող մա բղա ր" 
տաՀոս բիւրեղին Հետ։ 

(Մնացեալը յաջորդո վ) | | 1 ԱՐՍէՆ-ԵՐԿԱԹ 

{(՝Քու ունքերդ, իմ սիրական, 

Կեռ են գաՀճի թրի նման։ 

ԱշխարՀր սուտ, երազ ու սին. 

Քուչակի տաղ մրն է Հետեւեալը* 

Այէդ Համբոյրը որ ինձ տուիր, 

էնպէս ան ո ւշ-մեղո՛ւշ էր, 

էդպէս պտուղ ծառ ու ծաղիկ, 

Մով ու ցամաք չի ծլեր։» 
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ԶԻԿԵՐԸ ԴԵՌ ԼԵԶՈՒ ԶԵԼԱԾ 
# 

Հո գ եմաշ բարեկսււքխւ լ յ . . . ի1յ 

«Ալեկոծ գիշեր մըն էր այսպէս։ հ 
Սկսաւ, պատմութիւնը La faye t te - j t նաւապետը։ 

«Այսպէս ալկեոծ, ալսսլէս կէս գրկերին ե այսպէս Ատ լան ա ե ան ի ճիշտ 
մէշտեզը։ 

Արեւելքս ի էր. խորհրդաւոր ու խոր աչքերով, այնքան խոր, որ ան
կարելի էր թափանձել իր ո ե է խորհուրդին։ Յաճախ մռայլ ու նոյնքան 
յաճախ պայծառ էին իր աչքերը, որոնք միշտ կը շ փ ո թեռն էին միտքը և ան
կարող կը դարձնէին ո ե է եզրակացութիւն ընելէ իր մասին։ Միակ բանը, 
որ անկասկածօրէն կարելի էր մտածել, ալդ այն գաղափարն էր, որ կը ներ՛ 
շնչէր բոլոր իրմով Հետաքրքրուողներուն— ե չՀետաքրքրուող չկար—թէ այդ 
թուխ ու պզտիկ մարմինին մէ$ ոգի մը կայ. որ ընդունակ է ամին բան ընե՝ 
. լու, ե այն ալ միշտ ծայ բա լեղ տեսակին։ 

Յայտնի էր որ ապրած ու գրա՛մ ծախսած մարդ էր։ կր ծախսէր այն
պէս, իբր թէ միլիո՛ններ ժառանգած ըլլար, որոշ էր սակայն, որ ա £ ու ձախ 
շռաղօբէն ծախսած տօլաբները իր վաստաԼլն էին։ 

Հակառակ այնքան galant ըլլալուն, նկատելի էր որ յայտնի վան ո դա՛ 
կանութիւն մը ունէր կիներու ու օրիորդներու Հանդէպ, որոնք երբէք չէր 
մօտեցներ իրեն։ կիներ ու օրիորդներ այնքան Հետ ա քրքրուած էին իր մով 
առածին օրին, բայց այնքան վանողական էին իր գրաւ.ի չ աչքերր, որ ամենին 
Համարձակ օրիորդն անգամ կը վարանէր իրեն մօտենալ։ 

Ապրող ու տեսնող m մարդ Օր կը նկատէին, որ իր աչքերը փոշիացա ծ, 
անէացած Հոգի մը կը յատկանշէին. բայց ան արևելքցիի յատսւկ ճարտարու
թիւնով կրնար այդ փոշեկոյտին վրայ սփռել ժպիտի մր գոյնր. ժպիտ մը, 
որմէ մարդ բնազդաբար աւելի սարսափ կը զգայ։ 

— Ո՞ւր է Ատ լան տեան ի ճիշտ կեղրոնր, ամենին խոր կէտը. . . 
կը Հարցնէր ան ինձ ամին առտու. 

Ու ուրբաթ առտու մը կրկին Հարցուց, և ես պատասխանեցի, որ այղ 
օր, կէս գիշերին Հինգ րոպէ առա£, մենք մեր ճամբային վրայ կր Հասն ինք 
Ատլանտեանի կէսը։ 

Ծովն ալեկոծ էր այսպէս։ 
Ան չերեւցաւ ամբողֆ °րը* • 

Ես մոռցած էի զինքը. մինչեւ ընթրիքի ատեն, երր զինքը գտայ գրե
թէ թափուր սեղանատունէն մէֆ. որովՀետեւ ամենին դիմացկուն ճամբորդ՛ 
ներն անդամ ալդ երեկոյ կը բացակաf էին։ 

Աւելի ուրախ էր կարծես քան երբէք» դէմքր կարմիր էր ու աչքերր 
բոցավառ, չէր ուտեր այլ միայն կը խմէր։ 
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Ը՛նթրիքէն յետոյ ա՛նգամ մրն ալ Հանգիսլեցայ իրե՛ն ՛նաւի ճեմարա՛նիս 
վրայ, Հակած՛՝ ՛նաւի ճաղերուն, ԴԼուխր սեղմած՜ երկու ձեռքերու՛ն մէի ծովր 
1լը դիտէր։ 1}ւ տյգ վերք թե Հա՛նդիպումս եղաւ* * • 

կանզնեցայ իր մօտ։ Չ՛նկատեց գիսէ 

Ա*ռալլ էր ինչպէս ամպոտ երկինքր, որ իֆած էր ովկիան ո սի կուրծ՛֊ 
քին, կարծես կր. չափ էր խոբՀութիւնր Ա տլանտեանի։ 

Հարցուցի իրե՛ն կատակի շեշտով, թէ արդե՛՛օք ծ՜ովէ չէր բոն ուեր, 
կատակեցի՝ ծածկելու Համար կասկածս, որ այդ րոպէի՛ն ընկճող աՀաւորու՛ 
թիւնով մխուեցաւ ուղեղիս մէի կասկած մր, որ ձեւ չունէր, րայց անձկու
թեան ան Հոմն աՀաւորութիւնր ունէր, որ ո՛չ մէկ ձեւաւոր կասկած՛» կրնայ 
ունենալէ Ան չշարժեցաւ, չ լ ս ռ ը ։ Կրճոցի Հարցումս, կրկին չպատասխանեց։ 

է)ւ ալդ լռութեան աՀաւորութիւնր ըմրռնեցի ժամը 23,135-թև, երր կա՛ 
մրիսկի նոյն կէտէքև, խոր գիլռՐՈէ[ պա տան քուած ՝ ստուեր մր ովկէանի ալիք
ներուն մէվ կր նետուէր # • » 

՝ *. # 

ճնշող լռութենէ մր յետոյ, որ ալեկոծ ովկէանին վրա/ ծանրացող գի
շերէ մր աւելի աՀա լի g է, նաւապետ ր երկիւղած՛ աւան դա պա Հի մր պէս՝ թի" 
թիթեղէ խողովակաձեւ ամանէ մր Հանեց խնամքով ոլորուած թուղթ մը» 
խնդրելով ինձմէ իմանալ, թէ արդեօք կը Հաս1լևա՞մ այն լեզուն, որով դրւած 
էր այղ թուղթխն վրայ, որովՀետե. —աւելցուց ան— միայն այս ամանը դր՛ 
տանք ալիքներու մէվէև ե. մինչե այսօր ո ՛չ մէկը կրցեր է կարդալ ալս խոր՛ 
Հրգաւոր լեզուն, որ անպատճառ պատմութիւնն է աքն խորՀրգաւոր արե՛ 
ւելքցիին, Պարոն Mystère-^ • • ;.: 

* ւ#:. 

«Անունս թոզ ո՛չ մէկ մարդ գիտնայ, այլ միայն յաւիտենական Համ 
րերր, ձուկերը։ Անոնք թող գիտնան միայն օր մր, երր ովկիանոսր ցամքի 
ու ձուկերը կարղալ սովրին։ ձուկերու լռութեան կը վստաՀիմ միայն, որով– 
Հետեւ Հոդիս իր ցաւերով, ով կէանային խորքերու լռութեան մէվ թաղեցի։ 
Հքեսայ թէ ինչ որ մարդերր կը գիտնան կ՚եղծանուի, կը սրրապղծուի անոնց 
խելագար ծիծ՛աղին կ՚արժանանայ։ 

«իմ ցաւս այնքան խոր է, որ ովկիանոսր միայն կրնայ ծ՜ածկել, ՛Հու 
այնքան սուրբ որ ո՛չ մէկ ծիծաղի կը դիմանայ։ ձուկերն են միայն, որ ձա/ն 
ու ծիծաղ չունենալու մեծութիւնն ունին։ 

«Ա՝ արդերուն Համար չեմ գրեր, թէե. անոնք բոլոր ր իմ լեզուս կը խօ
սին, րայց ո՛չ մէկը կը Հասկնաք իմ լեզուս։ 

«կ՛երոնում, որ ամենէն մաքուր կեանքն ապրեցայ ողբերգական դիա՛ 
լածով մարգ ծնելէս ի վեր, ու ամենէն վատ կերպով դաւաճանուեցայ։ 

«Ո֊֊շ րմբռնեցի թէ ոճիր մրն էր ծնունդս» ուշ ըմբռնեցի որովՀետե՜։ 
դիպուածին ծնունդն էի ու դիպուած թև զերթն, որ Հայրութեան զգացոււքն էր 
գրեր երա1լներուս մէվ ու զաւակի մը երազը՝ գանկիս տակ։ 
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« 0 ՛ շատ ուշ զգացի այգ, որովհետեւ ես ալ իմ կարգիս ստեղհ՜ագոր
ծել ու ոճիրն էի գործեր ու Հայրութեա՛ն կսկծաՀիլ_ս խաչր կը տա՛նիմ ովկէ– 
անի խորքերը։ 

«Մարդ էի* սէրռՏե* ղիսլուածի՚ն գերի՛ն էի։ 
«Զաւակի սէրը միակ մաքուր զգա g ուսս էր որ կարծեր էի գանել մար

գերուն մէֆ։ Ա՛ն ալ եղծուած է ա՛նոնց մէֆ։ 

«Ամին բան, որ մար գեր ր կր գիտ՛նան ու պիտի գիտ՛նա՛ն կ՛եղծա՛նուի 
ու կր պզծուի։ 

«Ա՚արգեր ա՛նկողի՛ն կը մտ՛նեն ինչպէս ի։ ո զերր աղբանոց։ 
«էս ալ մարգ էի ու կը մտնէի անկողին զաւակի երազով։ 

ա 
,#* # 

«Օր մր շատ տխուր էր ան, որ կինս կր կոչէի։ Տխրեր է եղեր որով– 
Հետեւ կողերուն մէֆ մայրութիւնն է զգացեր։ 

«Ո՛֊ օր մր ինձ ներկայացուցին պզտիկ դիակ մր սեւցած, թունաւոր
ուած. . • 0 » այղ իմ գաւակն էր, գեռ նոր՛ ձեւաւորուած։ Ան ինձ ըսաւ մար» 
գերու ու մայրերու ոճիրները և ես զգացի թէ գաւակի երազով քրտնած՝ ես 
քքնչո՚ւ եմ վատներ իմ գերագոյն ա պրուսները Հայրութեան անկողնիս մէշ։ 

* kV: * M-
«էս վառեցի իմ անկողինր, ուր իմ զաւա1լն էի երէլներ. փոշիացուցի 

ամին բան, որ կապուած էր այգ երկունքիս Հետ.՝ ու ՛գիշեր մր տատի գե
տեզրը, տուի փոշին Հովերուն։ 

«էս ուխտեցի անկոդին չմտնել, ո՛չ մէկ անկողին, կը վախնայի որ 
անոր վրայ կին Հայեացք մը կրնար գամուած ՐԱալ։ 

«Պա Հեց ի ուխտրս. որովՀետեւ մարգ ձեւիս մէ£ Հայրութեան սէրն էր 
իմ միակ մխիթարանքս, ու չէի ուզեր անգամ մրն ալ վատնել Հայրութիւնս 
մարսնեղին աղբանոցի մր մէֆ։ 

«Ու այն օրին ես ապրեցաք կին մր պատմելու Համար։ 
; * 
# # 

«0՜» որքան միամիտ եմ եղեր կարծելով որ կրնաք ի կին մը պատմեր 
կինը էակ մըն է անպատժելի1 վեր տղամարդի բոլոր ուժերին։ 

«ք)ւ մայրը անոր, որ իմ թունաւորուած դա լակիս մայրն էր, ըսաւ 
երեսիս էգերու յատուկ սպառնալիքով. 

— Ի՞նչ պիտի ընէ իմ ազբիկս, որ քեղի կին տուի։ 
— էս կին եմ . . . արձագանգեց ադ^իկր։ 
«Ու ան իմ ուխտիս դէմ՝ գրկեց ընկերս։ 
«էգ էր» արու կը փնտէր։ 

* 
# ա ՚՛ 

«Ու֊ աՀա ես կը փախիմ ցամաքին ու մարգերին դէպի լռութեան ան՛ 
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604 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

թափա՛նցելի աշխարՀր, որ ո՛չ մէկ ծիծաղ Հասնի դիակիս. որովՀետեւ Սար
դերը կ՚եղծ՜ա՛նե՛ն ամէն սրբութիւն ու կր ծիծ՜աղին շն ական օր էն։ 

«Թող անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ ովկէանոսր ցամքելէ ու ձուկերը 
լեզու ռլլալէ առավ իմ անունն ու սլատմութիւնր կուաայ մարգերուն։ 

« f e c թոզ եօթնապատիկ անիծեալ ըլլայ ալն մարդր, որ իմ դիակիս 
ետեւՀն կը քրքՀայ։^> 

Ու. Lafayette^ նաւապետն ու ես այլեւս չխօսեցանք ո՛չ մէկ բառ, 
կարծես անէծքի սեւ ծանրութեան տակ մեր լեզուն էր քարացեր։ 

ւ I H J ՀԱԼԱՆ ՆԱ9-ԱԼԻ 
Օգոսա. 31, 920 

ա 

m 

ձայաստաՆի Անկախութեան այս շքա գրտւՈւերը, գ ծ ու ա ծ երիտ ասարդ արուես տ ա գ է 

Պ. ՍՏԵՓԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆէ, կր պատրաստուի՛ս Փարիզի ս*է?, նախաձեո/սուԹեաԱռ 

Ատիս.Ապապաի շ. Q. դ. ԱարւՐնոյն։ 
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ՎեՐԱԾՆՌՒՆԴ 60Հ 

ԱԹԷ1ԷՈՆԻ ՊԱՅԾԱՌ ՆԱՅՈհԱԾ՚ԲԻՆ ՏԱԿ 

Այս տարուա՛ն քերթողութեան ազգայի՛ն մբցանակր շաՀեցաւ Անտրէ 
Լա մա՛ստ է բա՛նաստեղծ՜ը իր «Աթէնէոնի պայծառ ՛նայուածքի՛ն տակ» ասուն 
դիրքով* Այո Հատորին ամենագեղեցիկ մասր կը կազմէ «Les AntiqueS»£ 
որուն մէջ բոլորովին դասական ե Հնագեղ ներշնչ ո ւսներու կր Հանդի պինք։ 
Անտրէ Լա ման պ է բանաստեղծր վերադարձ մր ունի իր Հոգիին մէջ գէովի 
գեղեցիկ արեւը Հին աս տուածներուն որոնց մա Հով ամայացան պոլրաէլն ու 
այգին, ամայացան արշալուսուած ազբիւրներր ե կապուտագեղ ալիքները 
ծովին։ Ֆրանսական գրականութեան մէջ դարագլուխ մր չէ անշուշտ գոր 
Ա. Լամանտէ կր յաւաէլնի բերել, քանի որ Լրքօնթ տր Լիլ արդին վաղուց իր 
«Poèmes Antiques» ով անմաՀացուց ԳիցուՀիներն ու Աս տուածն երր։ 

Արեւոտ և անոյշ պատկերներ կան Լա ման տ Էի քերթուածներուն մէջ, 
Հեթանոս ներշնչումներ ամենաչքնաղ շնորՀալիութեամբ քողարկուած. 

«Ո՛վ Հեշտանք. • . գիշերն աՀա վարդերով կր խնկարկուի, 
«էւ կշռելու Համար իրենց ծաղկած Հոգիներուն սէրը, 
«Անոնք զայն կը ձգեն, իբրև աւազ մր նրթաՀատիկ, 
«Աստուածային լռութեան կգէոքխն մէջ ոսկեղին. . • » 

Այ դեկան ջեր ման ոյ շ և ուրախ երգերը կը Հնչեն կարծես Հովուասրինգի 
մը մէ$Հն, երբ 

Լինօս Փաւնոսր ալիկանտի Հատի/լներ կ՚առնէ, 
կր ճզմէ զանոնք ե անոնց կարմիր արիւնով կր թաթաւէ 
Ար եւին մէջ տ արածուած ՛հիլին Լան դէմքր. • •)) 

Դեռ կրեայի մէջբերել ուրիշ պատկերներ ևս որոնք Լօնկիւսի և Թէո– 
կրիտ էս ի Հովուերգական քաղցրութիւններր կ՛ոգեկոչեն կարծես։ 

Հնագեղ թեւերուն կարօտն ունի Լամանտէ, և ի՜նչ գեղեցիկ պարզու
թիւն մր կայ իր երգերուն մէջ, պարզութիւն մր ջերմաւէտ և անայլայլ գի– 
ծերու որոնք պատկերը կ՛ամբողջացնեն անոր դրոշմելով Աթինէոնի իմաս
տուն ակնարկին պա լծառութ իւն ր։ 

Վերաղարձը զէպի Հին գեղեցկութեան մեՀեանները, միշտ պիտի ներ– 
շԸ^^Է Հոգին այն բանաստեղծներուն որոնք ան մա Հա տենչ ուրախութիւնր 
կ՛երգեն ա Ատուածներու ժպիտին։ 

Ֆրանսական արգի գրականութեան մէջ գոնէ նորութիւն ՛կր Համար
ուին Անտրէ Լամանտէի ալս կարգ մր քերթուածներր (Les Anliques^ որոնք 
իր մրցանակուած Հատորին ամենագեղեցիկ և թերևս ալ միակ գեղեցիկ էջե– 
րր՝ կը կազմեն։ 

« 
« 
« 
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ԿԱ8ՈՒԹԻԻՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ 
Լոնտոնի Հայկակա՛ն տեղեկատու, դիւա՛նը Հետեւեալ զեկոյցը կը Հաղորդէ» 
Մ իքի՛" Արեւելքի մէք խաղաղութեան Հաստատմա՛ն f ապա դումբ եւրո

պական մեծ պետ ութ ի ւն՛ն եր էն մէկ քա՛նի՛ներու՛ն առեւտրակա՛ն ամլութեա՛ն, 
զինուորական մեծ՛ ծախքերու և տնտեսական քայքայմա՛ն դուռ կը բա՛նայ։ 
Միւս կողմէն՝ Հայաստա՛նի մէվ ժողովուրդր ոչ միայ՛ն ղրկուած է ապրելու 
ա d ե՛ն ա կ ե՛ն ս ա կա՛ն միջոց՛ներէն, այլ ՛նաև շարունակաբար ստիպուած Է կռուե
լու րոլոր ճակատներուն վրար 

ԱլԷքսանդրօպոլԷն ՛նոր Հասած տեղեկութիւ՛ն՛ն եր էն կր Հասկցուի թէ 
Հա՛նրապետութեա՛ն սա Հմաններէն սերս տեղ տեղ ժողովուրդը կը տառապի, 
քաղաքակա՛ն կացութեա՛ն անորոշութեա՛ն պատճառաւ։ Հայկական կառա
վարութիւնը ստիպուեցաւ գէնքի տլսկ կանչել մէկ քանի դասեր՝ Զանղե– 
ղուրի ճակատը և Օլթիի շրջանակները թուրք Հաւանական յարձակումի մը 
դէմ պաշտպանելու Համար։ 

Այսպէս, ամենէն աւելի արղիւնաբերող երիտասարղութիւնր գէսքի 
տակ կը զանուի և դեռ JnJu չ^Լայ ՈՐ ալս երիտասարդութիւնը ունքերը 
թողլով, ի վիճակի ըլլայ վերաշինելու իր Հայրենիքր։ 

քՒուրքիոյ Հետ դաշնադրին ստորագրութիւնը և Հայաստանի անկախու
թեան վերջնական ճանաչումը Հայ ժողովուրդին վիճակին մէջ գդալի փո
փոխութիւն մը ներմուծելէ Հեռու ե՛ն, դ ա շնա գրին տրամադրութեան Համա
ձայն որքան որ Հայաստանի միացած են Վանի, էրգրումի և Բագէ շի նա– 
Հանգները, սակայն դեռ թուրքերր իրենց տիրապետութիւնր կը շարունակեն 
այս նաՀանգներուն մէջ։ ՄՕԼՈ ատենէն ձմեռը վրայ կր Հասնի և այս նա– 
Հանգներուն Հայ ուժերուն կոդմէ գրաւումը այսպէս անկարելի կր դառնայ 
մինչեւ յ առաջիկայ գարուն։ Անտարակոյս այս կը նշանակէ թէ՝ աձՂ * ս ա ՚ 
Հանզներուն 300,000 փախստակականներր ստիպուած պիտի ըլլան ուրիշ 
ձմեռ մո ևս անցնելու Հանրապետութեան սա Հմաններուն մէջ։ 

ԼեՀ ճակատին դէպքերուն պատճառով, Անդրկովկասի մէջ նոր խառ
նակութիւնն եր կը դարբնուին։ Պատճառներ կան ենթադրելու թէ սովիէթա
կան ուժեր ր կասպից ծովէն և Պաքուէն կր քա շուին, այսպէս ասպարէզը 
թողլով թաթար անիշխանութեան։ ԱրժանաՀաւատ աղբիւրէ կը Հաստատուի 
թէ թաթար «Մուսավաթ)) կուսակցութիւնը, որ անցեալ Մայիսին պար տր
ուած՜ էր, Տա ղիս տան ի և կ ո վկա սի լեռնական մա Հմետականներուն մօտ գոր
ծակալներ կր ղրկէ» ԴՐԴոէով զանոնք որ ռուսերուն վերադարձէն վերջ իրենց 
Վրէէէր առնես։ Այս կացութիւևր Հալ և թաթար կռիւի մը և թուրքերու, 
թաթարներու և. արաբներու միջել նոր դաւադրութիւներու դուռ պիտի 
բանայ։ Երբ դէպքերը այսպէս ընթանան, Միֆին Արեւելքի արդէն Հրակէզ 
Հնոցին մէջ նոր վառելանիւթ նետուած պիտի ըլլայ, ուրկէ տուժողը միայն 
Հայաստան չէ ապա Հո վարար։ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ w ւ ւ ա ւ . ւ ՈԻՐԵՐ 
ՀԱՒԱՍՏԻ ադբիւբէ կը տեղեկա

նանք որ Պրէ՚֊քսէւէ ելեւմտական մի– 
ջա զգային քօնֆէրասին պաշտօ
նապէս Հրաւիրուած՝ է Հայաստանի 

Հանրապետութիւն րէ 
Հայաստանի կողմէ այս խյյրՀրդա– 

ժողովին պիտի մասնակցին, նախկին 
ելեւմտական նախարար Պ* Ա Էնֆի– 
յէճեան, Պ* Ռ* ՊԿրպԿրեան և Պ* Ասա– 

տուոեան։ 
Աեր պատուիրակները պիտի պար

զէն Հոն երկրին տնտեսական դրու
թիւնը և պիտի խնդրեն դաշնակից 
պետ ութի ւններէքն փոխառու թեան ձե– 
լին տակ իրենց ելեւմտական օժան– 
ռա կութիւնը։ 

Ա ԽԱՏԻՍԵԱՆ ԵդիՀաոսի մէջ 
Սուլթանին ներկայացած ատեն Սուլ
թանը անոր ըրած է Հետեւեալ խօսքը* 

«կարծես ձեր դրօՀՐ խորՀրդաւոր 
կերպով կազմուած է% մէ^տեղը դրա՛՛ 
նուող կապոյտր կը խորՀրդանշէ եր
կինքը* որուն տակ պիտի ապրին 
Հայերը* այդ երկինքին տակ աղատ ե 
խաղաղ ապրելու Համար պէտք կ ա յ 
կարմիրին և դեղինին, այսինքն արիւ
նի ե ոսկիի։ Լյատ դիւրաւ կրնաք 20 
միլիոն Հաւաքել ոչ թէ Հանուր Հա
յութենէ, այլ միայն Եգիպտոս գրտ– 
նուող մէկ անձէ մը։ Ւբր օրինակ յի՛ 
շեմ Ա ատթէոսեանները, որոնք ինձ 
օրական չորս Հազար անգլիական ոս
կի մաքսատուրք կը վճարեն ե այս. 
պէս շատ ուրիշ մեծաՀարուստ Հայեր* 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ սչաաոսիրակ 
հորին եպիսկ* Ամերիկային վերա
դարձին Հետեւեալ յայտարարութիւնը 

ըրած է Հայաստանի սաՀմաններու 
մասին։ 

«Ամերիկեան արտ. գործոց նախա
րարին նախագահութեան տակ լ անձ" 
նաժողով մը կազմուած է Համալսա
րանի պատմութեան ե աշխարՀագը– 
րութեան րրօֆքներէ։ Սահմանագծում
ներու գործին մէջ իր օժանդակու
թիւն ր բերաւ նաև ղօր~ Բագրատունի 
որ խիստ ձեռնՀաս է այս գործին մէջ։ 
Սահմանագծումը գրեթէ աւարտած է 
և կը սպասուի մեծ պետութիւններու 
խորՀրդարաններուն ՚ակոզմէ դաշնա
գրին րն դուն ելութեան, ուրկէ վերջ 
Պ* Վիլսրե իր կարծիքր պիտի յայտնէ։ 

ԽԱՐԲԵՐԳԷՆ եկած Օգոստոս 2 , 
թուակիր նամակի մր Համեմատ, Հոն 
Հայերուն վիճակը բաղղատմամբ ու
րիշ գաւառներէ, բաւական լաւ է։ 
Որբերր կր խնամուխն ամերիկեան նը– 
պաստամատոյցին կողմէ։ Այս տար
ուան Հունձքը առատ է։ ինչսլէս Աե– 
բաստիոյ, նոյնպէս նաև Հոս թուրքե
րուն վրայ գէշ տպաւորութիւն կը 
գործէ, ջարդարարներուն ձերբակալու
թիւնը Պոլսոյ մէջ։ I 

ԹՐՔԱԿԱ՛Ն ադբիւրէ կր Հաղորդեն 
թէ՝ րնդՀարման մը միջոցին ծանրա
պէս վիրաւորուած է դեր գնդապետ 
ո)ալիտ պէի որ Գարապէքիր փաշայի 
կողմէ Հրամանատար կարգուած էր 
էր դրումի ճակատին և Հայաստանի 
դէմ եդած գործողութիւններուն։ 

ՊԷԼՃ կառավարութիւնը պաշտօ
նապէս կր ճանչնայ Հ» Հ. կառավարու
թիւնը։ Պրուքսէլի Արտաքին գործոց 
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նախարարութիւնը տեղեկացուց այս 
որոշումը Փարիզի Հ. Հ* պատուիրա
կութեան նամսքկով մր, որր գրուած՜ Է 
մասնաւորապէս բարեկամական ոճով 
մր Հանդէպ Հայաստանի։ 

ԱՂԵ՚ԲՍԱՆԳՐԻԱԲՆԱԿ Պ– Կարա– 
պետ Մելքոնեան 2,000 եգիպտ* ոսկի 
նուիրած է Կէէիկէոյ ինքնա պաշտ
պանութեան գործին։ 

Եգիպտոսի մէք մեծ* խանդով ա– 
ռաֆ կր տարուի ի նպաստ Կէէէկք՚ոյ 
սկսած՛ Հանգանակութիւնը։ 

ԱՍԿԷ ԱՌԱՋ Մէլլէ ավազակ՛ները 
յարձակելով ինէկօլի^ 1ւ ԱգՀիսարի 
վրայ, զանոնք կողոպտած էխն։ Անկէ 
վերք անոնք աւելի մեծ՛ րւժերով զա
սած են ճէրաՀ Հայ գիւղր՛ և ամբող
ջովին թալանի տուած՛ են զայն։ Միլ՛՛ 
լի ուժերը նկատելով որ f/նիճէ Հայ 

* գիւղին մէջ բաւական թիւով Հայ զին– 
եալ երիտասարդներ կան, .մեծ ուժե՛ 
րով կուգան պա շարելու զայն։ Անի՛ 
ճէի Հայութիւնը տեսնելով որ ո ե. է 
դիմադրութիւն անօգուտ պիտի անց
նի, որովՀետե ԿոՐոլ1է պաշտպանու
թեան մը Համար գի՛՜դը նպաստաւոր 
դիրք մը չունէր ու տեղացի թուրք 
գաղթականներուն ընթացքն ալ ըս– 

սլառնական էր, այս պատճառ՛ներով Ա լ բ Հ ա տ ո ր իզմիրեա՚նց մրցա՚նա– 
առա՛նց ա՛նձի կորուստ ու՛նե՛նալու, կը % ա զ ո վ ^«.կ^Հ. iS ֆրա՛նք։ 
նաՀանՊհ ռեաե m » ո ն*1ա A n » /» i 

գրաւուած վայրերու մէջ։ Գրաւման 
շրջանակէն դուրս գտնուող վալ բեր ու 
Հետ ամէն տեսակ Հաղորդակցութիւն 
խստիւ արգիլուած՝ է։ Գրաւման բա
նակի վերաբերումր խիստ սէրալիր է 
Հայերուն Հանդէպ։ Հելլէն բանակի 

Հրամանատարը Պըուսա ժամանած՝ է, 
իրեն բարի գալուստի գացող Հալ ներ
կայացուցիչները մեծ՝ պատիւներով 
րնդունած են, որոնց յայտարարած է 
թէ Հայ ՜ե Հելլէնն եղբայրակցութիւնը 
շուտով իր ուրախալի արդիւնքր պի
տի ունենար 

ՀՐԱՒԷՐ 

արանս, բաս ակի նախկի՛ն Հայ կամա֊ 

ւորներէն կր խն դրուի գալ խսրՀրղակ– 

ո ա կան ժողովի մր> որր տեղի պիտի ու

՛ս ե՛ս այ յառածի կայ Չորեքշաբթի երեկոյ 

27 Սեպտ* ժամր 9-ին ((Պարտիզակ)) ճա

շարանին մէԼ 49 Ռիւ Ռօաիէ, զբաղելու 

Համար Կամաւորներու Յուշարձանին 

խնդրով։ Կը խնդրո լի լուր տալ թերթ 

չկարդացող րնկերնեբուն/ 

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԵՐ 
Ատացանք ծանօթ Հա f բեն ա գէտ 

S* Ձիթունիի <rՀայագիտում Մատե– 
նաշար» ին թի՛– 2-7 դիրքերը* 

Թի՛– 2? Յուշիկք Հայաստանի, 
գունաւոր քարտէսով* 12 ֆրանք։ 

Թի՛– Յ՚դՀայկական /ԱաղաշխաբՀ 

նաՀանջէ դէպի այ գին երր ե լեռներ ր 
ուր ցարդ ապաստանած կր սնայ ան
տէր ու անօգնական։ Մէկ քանի փա
խստակա՛ններ կը պատմեն թէ թուր
քերը Աեպտ, 8-ին սպառնաց ած են 
Հրոլ ճարակ րոել թէ (քնիճէն և թէ 
ձէրաՀը։ 

ՅՈՒՆԱԿԱՆ գրաւման բանակի 
գալուստէն ի վեր կատարեալ անդոր
րութիւն կը տիրէ Պրուսա և շրջակայ 

Թի՛– 4' Հայաստանի ԱսկեՀանքեր 
4 ֆրանք։ 

Թի՛՛ Համբարձման Վիճակ 
Թիւ 6* Պղինձէ քաղաքի Պաւոմու

թի ւնր 3 ֆրանք։ 
Թի՛– 7փ Ասուլիս Հա f աս տան ի 

Ց ֆրանք։ 
Դիմել Հեղինակին.– 

37 bould* de Grenelle Paris ՝ 
կամ խմբագրութեանս միջոցով, միշտ 
կանխիկ ղրկելով փոխարժէքը։ 

Տնօր էն–խս տ ա գիր ՛ ՏՕՔԹ– ,Լ- ՃԱՄԲԱՐԶՈՒՄԵԱՆ 

imprimerie Spécial du «VERADZENOUNT» La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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ՀՎերահրնունղգի խմբագրատունը աւելի ընդարձակուած է եւ փոխա
գրուած–, Հայ Առեւտրական Հաստատութեա՛ն շենքի՛ն մէչ\ 

47 Rue de l'Echiquier Paris. 
kl մրա գրութեան վերաբերեալ ո և է գիմում և թղթակցութիւն սլէտք է 

միմիայն ուղղուի՛ն Տ՛նօրէ՛նի ա՛նունի՛ն վերոյիշեալ Հասցէով։ իսկ թերթիս 
Տ՛նօրէ՛նի՛ն ա՛նձ՛նակա՛ն և յ ա՛ն ձ՚ն ա բ ա բ ե ա լ ՛նամակները ու դրաՅները ըստ 
առաջ՛նոյ՛ն կը զրկուի՛ն ՛նախկի՛ն Հասցէի՛ն–. 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 Paris. 

Արտասահմանի թերթերէ՚ն կը իՏնղրուի ՛նկատի առնել Հասցէի այս 
փոփոխութիւնը։ 

ՆԱՅԵՑկ֊Բ ԱՅՍ ՄԱ֊ԲՈհՐ ԱԵԽԱՏԱՆ֊ԲԻՆ 

Ամէ՛ն տեսակ կաՀ-կարասի՛ներ ՛շի՛նել և ՚նորոգել տալու Համար 

օտարի՛ն դիմելէ առա£ խորՀրգակցեցէք 

•՜ • Պ/ԱՐՇԱԿ ՍՈԻԼԽԱՆՕՖԻ ՀԵՏ 
TA PI S S I E R 

48, Rue Moreau. PARIS 12e 

ՓՈՒԹԿՈՏ ԳՈՐԾՈԻՆկՈԻԹԻհՆ 

ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱՔՈՒՐ ԱՆԽԱՏԱՆԲ 

2ԱՓԱԻՈՐ ԳԻՆ 
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ՈԻՆԱԴՐՈՒԹԻ՚ՒՆ 

Արթո՚֊ր ճրկաքեան քաջալերուած– իր յաճախորդներու առատոլթենէն, 
աւելի ընդարձակած՝ է իր 

ՊԱՐՏԻԶԱԿ 
ճաշ արա՛նը, 

19 RUE RODIER 
( Նախկի՛ն ճաշարա՜նի՛ն շատ մօտիկ ) 

Պատ րաստ է միշտ գոյաց՛նելու արեւելեա՛ն կերակուր՛ներու սիրահար 

՛նրբաճաշակ Հայրե՛նակից՛ները իր մաքուր սպասարկութիւնով 1լ զանա

զա՛ն ըմպելի՛ներու ու կերակուրներու ճոխութիւնով։ 

Յատուկ բերուած՛ է արեւելեա՛ն (լբլագներու մասնագէտ խոհարարա

պետ մը որ, դժուարահաճներն անգամ կր գոյաց՛նէ։ 

Փ Ա Ր Ի Զ Հ Ա Ա Տ Օ Լ Տ Ո Ի Ե Ց Ա Ի 
ՅԱՅՏՆԻ աԵՐ Զ ԱԿ 

Պ. ԱԱ1ՈԻԿ ԱԼԹՈԻՆԵԱՆ WË 
ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ â Ե Ի ԱԳ%Ի S ԱԿ ԱՆ Ա Կ ԱԳ Ե Մ Ի ԱՅ ԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ Մ Ր ՑԱՆԱԿ ՈՎ ԵՒ ՄԷՏԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոյաց՛նել իրե՛ն դիմող այր և կէ՛^ յաճախորդները 

Ունի Ա՛նգլիակա՛ն և Ֆրանսակա՛ն ընտիր կերԼ՚լասներու ճոխ մթերք մը 

՚հիմեցէք ե փորձեցէք ա՛նգամ մբ 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf 

P H O T O G R A P H E ^ D A R T . 
՛ ծ ՝ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ ջBOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 
i ASCENSEUR 
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Directeur-Fondateur :x 

D' LÉON HAMPARTZOUMIAN, i R j * e . de l'Échiquier, — PARIS (X«) 
Téléphone ; LOUVRE 18-89 
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A M B R A D A 
^BOUQUET CAVA Ll éttt՝«î 

VIOLETTE C A Q U S O 
LA- R03E MOfUIA VA Ո MA 

*©,LE E.AI5ER S U P R Ê M E fi 
BOUQUET MONNA-VANNAi 

MAGNATIC etc.«fc... 

^ A C ^ T O W E Q I E M O N M A - V A M N A 

PAB15 -rtEUiuY. 122. Que B o r g h è s e . 

4 Superbes vases chinois et persans., Réelle occasion à enlever de suite. 
Mr. Simonin 11 Faubourg St. Denis Paris x. ('Porte St. D é n i s ) 
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Վ ե Ր Ա Ծ l i Ո Ւ Ն Դ 

Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵԻ ՚ԲԱ՚ԼԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ. ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 39—40 9 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 

MT / M I M C ՎԱ8ՐԿԵԱՆՆԵՐ 

ժամանակագրական տեսակէտով թերեւս կարճ, բայց իր առթած տա
ռապանքին և արՀաւիրքին տեսակէտով լաւիտենականութիւն մր արժող 
պատերազմի Հի՛նգ տարիներր, անցան ամենէ աՀա լոր սլա բա ար և աւերը ձր– 
գելով ժողովուրդներու Հոգիին մէի 

Պատմութեան ոչ մէկ շրջանին, ազգերը միտ Հա մուռ կերպով ե այն
քան սերաօրէն իրարու դաշնակցած էին, քանդելու Համար քաղաքակրթու
թեան գործը։ Անչափելի զոՀողութիւններով և տաժանքով լ այգեցան անոր 
Հասնիլ, իրենց յաղթականի դափնիները պտտցնելու Համար մարած օճախնե– 
րու և սգացող աւերակոյտերու վրայ։ 

Գեռ այս պաՀուն քաղաքական աշխարՀի մէի որքա՜ն ալ ի յա լա 
գան պարբերական և արիւնոտ պոռթկուՏներ ու բո ցավա ռուսներ—որոնք 
դեռ երկար ժամանակ պիտի սնան բնական ու սովորական երեւոյթներէն 
մէկր ՀրդեՀի անսաՀման դաշտի մը—սակաքն և այնպէս, ազեւս Հզօր է ժո
ղովուրդներու մէջ խաղաղութեան և աշխատանքի սէրը, և այսպիսի փոթոր, 
կուսներ Հազիւ թէ կարենան ստուեր ձգել անոր պատերազմատեաց Հոգիին մէի 

Այսօր ամբողջ մարդկութիւնը մէկ, անտեղիտալի և Հզօր բաղձանք մը 
ունի, որ Հզօր է քան ո և իցէ մարդկային սովորական զգացում, այն է իրա
պէս տեսնել աշխարՀի խաղաղութիւնը։ 

Հայ ազգը մէկն է այն ժողովուրդներէն, որ ամենէ մեծ և անՀրաժեշտ 
կարիքը կզգայ անոր, և իր ամբողջ ֆիզիքական գոյութիւնը կը գոզգղայ 
այգ պաՀանջքին տուած գերագոյն սարսուռովը։ 

Մեր ցեղը ապրած է մինչեւ Հիմա, և ասկէ վերջ մինակ կրնայ ապրիլ 

1 
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6*0 ՎԵՐ ԱԾնՈհՆԳ 

ու բարգաւաճիլ լ ամառ ու Հե տեւողական ա՛շխատանքով։ Ասիկա իր գոյու
թեան ա՛նշեղ Հանգանակն է և պիտի սնայ, որքան ատեն որ իրեն իբր Հա
ւաքական ութ իւն տրուաՆ րլլայ աղատ ապրիլ և շնչել արեւին տակ։ 

Մեր պատմական, սաՀմանա դրուած ճակատագրի բերումով, եթէ այ
սօր մեր տէրութիւնք ստիպուած է իր շինարար գործուն էութիւնը շատ ան
գայ յա պաղեցնել պատերազմական ան Հրաժեշտ գործո ղութի ւններով^ 
ասիկա պարզապէս արտայայտութիւնն է միեւնոյն կենսական սկզբունքին, 
այսինքն ազատ և խաղաղ կեանքի մէ£, աշխատելու Պ Հնարաւորութիւն րս– 
տեղՆել Հայ ժողովուրդին։ 

Ամբողֆ Հայութիւնր, պա Հ պան ո զականին Սին չեւ կարմիր– յեղափոխա
կանը և գրնուոբութիւն ր մի միակ այս տեսլականով և այս սկղբունքսվ է որ 
տոգոր ուած է, Հակառակը սլնղոզներր մթաստուեր անկիւսներու քարկոծող 
ասպետներ են, որոնց Համար որքան ալ սիրելի րլլայ ամ/Հն գնով ՚ ստուեր 
ած՜ելու ե խծբծելու ունա կութ իւն ր, Հաւանական չէ որ անոնք, ալ չունենան 
ներքնապէս, բուն իրաղարճութիւններու գիտակցութիւնր և առարկայական 
րմբռնում ր։ 

երր մէկ կողմէ մայր երկիրր կր ոգորի անրնդՀատ իր զաւա/լներուն 
ֆիզիքական գոյութեան ապաՀովումին, % ե անով Հասնելու Համարի աշխա
տանքի և բնականոն շինարար կեանքի ստեղծումին, միւս կողմէ Հե
ռաւոր ամբող^ Հայութիւնը, պէտք է ամփոփէ իր ոյժերը և իր իրական գոր– 
ծակցութիւնր ու օժանղակութիւնը պէտք է բերէ այղ ոգորումին զայն դար
ձնելու Համար առաւելապէս բարերար և արդիւնաւոր։ 

Վերազինութեան ան Հուն, ան սա Հ ման դաշտն է որ կր բացուի, փոքրիկ 
րայց Հերոսական ժողովուրդի մը առֆեւ որ գրեթէ ինքն իր գլխուն ձգուած, 
ստիպուած է վերաշինել իր քանդուած Հիւղա1լներէն սկսելով մինչեւ դամ
բարանն երր իր Հարիւր Հազարաւոր Հոս Հոն ինկած նաՀատակ գաւակներուն : 

Հալ ժողովուրդի ամէն ղասակարգր, խղճի անսեթեւեթ պայծառու
թեամբ մը, պէտք է իրապէս գիտնայ գնաՀատել գերագոյն զոՀողութիւնը 
անոնս, մեր 

մտաւորական ծաղիկ երիտասարդութեան, որոնք Հայրենիքի 
անկախութեան թշնամիներու կողմէ կ՚իյնան, կը գնդակաՀարուին և ասիկա 
ագատութեանը Համար այն եբկբինէ որուն երազովը սնան, մեծցան և առա– 
$ին զո Հը կր դաոնան անոր ա զա տա վառ արշալոյսին։ 

Հայ ժողովորդր Է^ՔՐ սլիտի դարբնէ իր ապագան ե ճակատագիրը, 
այս ճամբէն ե ըմբռնումէն իր ամենափոքր շեղումը կամ սայթաքումը, շե՛ 
զումը պիտի ըլլայ նաև իր անկախութեան գաղափարին։ 

Այգ անկախութեան պաՀպանումը իրեն պիտի պա ր տ ա դրէ շարունա
կական անՀուն զոՀողութիւններ, նիւթական, ֆիզիքական և բարոյական, 
որոնցմէ մէկը և թերևս ամենէն փոքրն է «.Անկախութեան փոխասութիւնը։» 

Մենք անգամ մըն ալ սրտագին կոչ կ՚ընե՚կք մանաւանդ մեր Փարիզի 
Հայ շրջանակին, արդիւնաւոր դարձնելու Համար զայն և պատուաբեր իր 
Հայ քաղաքացիի կոչումին ու գիտակցութեան։ 

Փարիզի մէ1 փոխառութեան արձանագրութիւներու գեռ սկիզրս ի**կ 
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չգրուեցաւ։ Համբերութիւնը երրէք առաքինութիւն մը եղած՝ չէ Հայ իրա
կան ութ ե ան մէի մանաւանդ մեր Հայրենիքի այսպիսի ճակատագրական 
վայրկեան ներ ոմն ան առն ո լադն Հա մա Հաւասար է յանձապարտ անգիտակցու
թեան։ Երք luատիսեան իր դասած տեղերուն մէի մի քանի օրուայ ընթաց
քին կրցաւ քիչ թէ շատ շարժում՛ մը Հիմնաւորել և ժողովրդական առն ել, սի
րելի է յուսալ թէ այս առթիւ մեր պատուիրակութիւնը իրր Հայաստանի 
Հանրապետութեան ներկայացուցչութիւնէ պէտք չէ գոՀ սնաց ած ըլլայ իր 
սպասողական Համրերութենէ, որ ամէ՛ն պարագայի տակ առաքինութիւն մը 
չէէ Ուշ քՊսն երբէք, յուսալի Է որ գործը ստանձնողները ե Փարիզի Հայ 
Համայնքը մօտ օրէքն կարդարացնեն ի մեն g վրայ գրուած յոյսը, մանաւանդ 
գիտակցութիւն ր այո ր ա ղ գ ո ըո շ վայրկէ անն ե ր ո ւ ն լրբութեան, որոնք 
^այրենիվջի Համար ճակատագրական են։ 

Տր. Մ՛ Ս– 

Հ116Ա11ՏԱՆԻ ԿԱ8ՈԻԹՒԻՆԸ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ* ԵՐԿՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒ 

ԶԻՆՒՈՐԱԿԱՆ ՏԵԱԱԿԷՏՈՎ 

ՏԵՍԱԿՅՈՒթԻԻՆ ՄԸ ԲՐՕՖ. Ա. ԽԱՋԱՏՐԵԱԼԻ ՀԵՏ 

Օգաուելով Բրօֆ. Ա* իյաչատրեանի Փարիզ ժամանումէն, խմբագրու
թիւնս տեսակցութիւն մը ունեցաւ յարգելի եկուորին Հետ որ Հայաստանի 
խապրիէլներու ամրոզֆ ու գեղեցիկ փունֆ մը բերած Էր մեզի։ 

ԱմԷնքս ալ գիտենք թէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը աճիւնէն 
յառնող փիւնիկի մը պէս միայն վերածնեցաւ տխուր աւերակներու և ծր– 
խաշունչ մոխիրներու մէի Այսօր կեանքին յաղթանակն է Հոն ուր մաՀ– 
ուան Հ.չարաշուք տիրապետութիւնը կար։ 

Ատ որ եւ կուտանք մեր Հարցումներն և անոնց պատասխանները որ էէն g 
շնորՀիլ մենք գրեթէ ամբողֆ ժամ մը Բրօֆ* /Աաչատրեանի Հայրենարոյր 
ներկայութիւնը վայելեցինք։ 

— ՒՈ€եչ է այժմ կրթական վիճակը Հայաստանի սա Հմանն եր ուն մէի 
— կրթական վիճակը մեծ յ առա իլի մութիւններ ունեցած է վերջին մէկ 

տարուան ընթացքին։ Գիտէք անշուշտ որ 1020 հունվար 30-ին Աղէքսան– 
Դ Ր օ ս լ ո լ ի մէջ քացուեցաւ Հայաստանի անդրանիկ Հա մա լսարան ր, օտարազգի 
պաշտօնական ներկայացուցի՛չներու, նախարարներու և ստուար բազմու
թեան մը ներկայութեան։ Ա* վեցամսեակին արձանագրուեցան մօտաւորա
պէս 200 ուսանող, 12 ուսուցչապետներ որոնք ղասաւանգեցին լեզուա– 
բ ան ական և պատմական ճիւղերը։ Այո տարի ամէՀն տեսակ ան յարմարու
թիւն րարձուած ՐԱԱԼՈէ1* Համալսարանը փոխագրուած Է Երեւան րաւակա/կ 
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ընդարձակ շէնքի մը ւէէի Լե դուար ահա կան և պատմական ճիւդերուն կից» 
պիտի ըլլայ նաեւ իրաւաբանական ճիլղը։ 

Համալսարանը պիտի ունենալ իր ուրոյն գրադարանը ուսուցի՛չներու 
ե ուսանողներու յատուկ բաժիններով։ /». վեցամսեային պիտի Հաստատուին 
նաև դասընթացքներ բնագիտական և Հաշուէ գի տա կան ճիւղերու Համար։ 

Հանրապետութեան սաՀմաններուն մէջ այժմ կը գտնուին 20 միջնա– 
կաՐԳ վարժարաններ որոնք ունին 5063 աշակերտներ, 170 դասարան, 183 
ուսուցիչ և 122 ուսուցչուՀի։ Աշակերտներին 93 աո 100 Հայեր են։ 

Նախակրթարաններու մասին խօսելով՝ նախ և առաֆ Հպարտութեամբ 
կ՚ըսեմ թէ նախնական ուսուցումը օրէնքի Համաձայն պարտաւորիչ է և ձրի։ 
Պէաք չէ մոռնալ սակայն որ այս սկզբունքները կը գործադրուին պա/ման– 
՛ներ ու ներածին չափ։ Ամբողջ երկիրը բաժնուած է 8 տեսչական շրջաններու, 
իւրաքանչիւրն ունի իրեն յատուկ շրջանային տեսուչը։ Այսօր կան W36 
նախակրթարաններ ուր կը դասաւանդեն 1047 երկսեռ ուսուցիչներ Հ40,188 
աշակերտներու։ 

Ալս թիլին դուրս կը սնան քաղաքային տարրական դպրոցն երր։ Անց
եալ և ներկայ տարիներու միֆեւ դժուար չէ տեսնել աՀագին տարբերութիւնը 
և այն մեծ յառաֆդիմութիւնը զոր կատարած է Հանրապետութեան կըր* 
թական գործը։ 1018—10 տարեշրջանին մենք ունէինք միայն £33 տարրա
կան դպրոցներ, 313 ուսուցիչ և 11136 աշակերտ։ Հանրապետութեան սաՀ
մաններուն մէջ ըն դուն ուա ծ Ըէէալով գաւառներու ներքին ինքնավ արութիւնը, 
այս տարի տարրական դպրոցներու ղեկավարութիւնը կը ստանձնեն ն ա Հան
գայ խն խնքնավարութիւններր* իսկ քաղաքային վարժարանները կ՛անոնին 
քաղաքային ինքնավարութիւններու ձեռքը։ 

Դպրոցական աշխատանքը յաջողութեամբ յառաջ տանելու Համար դեռ 
ևս մեծ արգելքներու պէտք է յաղթել։ Յարմար շենքերը միշտ կը պակսին, 
որովՀետեւ պատերազմի րնթացքխն նախակրթ արաններ ր աւերուած են, իսկ 
Յնացեալներն ալ անբաւաբար կը նկ^ստուին։ ՈւսուցիՀներու թիլը Համա
պատասխաներ բնաւ աշակերտներու թութն, որովՀետեւ անոնց մեծ մասը 
պետական պաշտօնէութիւնը կը կազմէ, միւս կողմէ դպրոցներու այսքան 
բաղմապատկուած րլլալուն պատճառաւ, անոնք իրենց ամբոդրութեամբն իսկ 
դարձեալ պիտի չի կարո ղան այ ին ր աւար արութիւն տալ ուսման աշխատան– 
քքքն* կրթական նախարարութիւն ր մասնաւոր ՀրաՀանգ ղրկած է Պոլիս, Հր֊ 
րաւիրելով Երեւան, այն բոլոր երկսեռ ուսուցիչները որոնք թէ տարրական 
և թէ միջնակարգ վարժարաններու մէջ կրնան պաշտօն ստանձնել։ 

Երկրորդ աՐգելք մը, դասաղրքերու պակասն է ամին տեսակ դպրոցի 
Համար։ կ ո վկա սի մէշ նախապէս մեծ մասամբ գործածուած ՐԱաէով ոուսե– 
րին դասագրքեր, այժմ շատ դժուար և գրեթէ անկարել՛ի է բաւական թիւով 
Հայերին գրքեր Հայթայթել։ Դպրոցական պիտոյքներն ալ դժուարաւ ձեռք կը 
բերուին յարաբերութեանց անկանոնութեան պատճառաւ։ 

— Ի՛՛՛նչ է որբերուն վիճակը։ 

— Հանրապետութեան Հաստատումով որբանոցներու վիճակը ան Հա– 
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մնմատօըէքս բարելաւուեցաւ։ Լքուած»%* ա՛ն օ գնա էլ ա՛ն ո՛րբերու ե այրի՛ներու 
di տուար բազմութիւն մը սլա աս սլա բո լեց աւ որբանոցներու, այրիանոցներու 
/ ւ Հիւանդանոցներու մէի մի՛նչև որ Մերձաւոր Արեւելքի օգնութեա՛ն Հասնող 
Ամերիկեան ընկ*ը ստանձնեց որբանոցներու մեծ՛ մասին ամէշն տեսա էլ Հոգը։ 
Այսօր 410,000-Է աւելի որբեր սլա տս սլար ուա ծ են կառավարական շենքեր ու 
կամ ամերիկեան որբանոցներու մէի ուր սնունդի, Հագուստի ե. ուսուցման 
գործը կանոնաւոր ընթացք մր ստացած է։ Ամերիկացիներր իրենց բաժնրն 
մէջ նաիյասլատ րա ստութիւնն եր կր տեսնեն տար է g աշակերտներու յատուկ 
արՀեստանոցներ բանալու Համար։ Պետական Հսկողութեան տակ գտնուած 
որբանոցներէն բոլոր տարէցները պիտի յաճախեն ամերիկեան աըՀեստա– 
նոցները։ 

կրթական նախարարութեան նախաձեռնութեամբ, ընդՀանրապէս զըսլ– 
րոցական Հին ծրագիրր բարեփոխուած է։ Եւրոպական նորագոյն ուղղու
թեան Հետեւելո վ ա

Փ/ս տարուընէ սկսեալ* գպրոցներու մէջ պիտի ն եր մո լծուին 
ամէն տեսակ ձեռարուեստներ իրենց ընդարձակ ու բազմակողմանի աշխա
տանքով։ ԸնղՀանուր ֆիզիքական աշխատանքը միայն Հիմ պիտի ծառայէ 
ճշմարիտ դաստիարակութեան։ 

Կը տեսնէք որ կրթական գործր որքան ընդարձակ է։ Հանրապետու
թեան կառավարութիւնը սչինչ կը խնայէ անոր Համար։ կրթական նախարա
րութեան Հսկողութեան տակ ձեռնարկուած է Հաստատել ազգագրականդ 
մարդաբանական ե ազգային թանգարան ու գրադարաններ։ Ազգագրական և 
մարդաբանական թանգարանին g կեանս տնօրինութեան կոչուած է d Ազգա
գրական Հանդէս» ի Հեղինակ Լալաեանցը որ իր ամբողջական դրա դարան ր 
նուիրած է նոյն Հաստատութեան։ 

Ազգ» Հանր* գրադարանի մը Հիմը գրուած է նաե., արդէն 20,000-ի 
մօտ գրքեր առնուած են որոնք մեծ մասամբ կը գան ութն Թիֆլիզի 9 մէջ։ 
Մօտ ժամանակէէն րոլորը կը փոխագրուին մայրաքաղաք։ 

Հայաստան՝ որ Հնագիտական թանգարան մըն է ինքնին, աւերակ տա
ճարներու, բերդերու ե յուշարձաններու ամբողջ Հարստութեամբ մը լեցուն, 
նոյնպէս պիտի ունենայ իր Հնագիտական թան գա ր ան ը ուր պիտի փոխա– 
ղրրուին իրենց պատմական ծանօթութիւններով ուսումնասիրուած Ր"[ՈՐ 
քանդակներն ուֆ բեկորներ ր Հալ ճարտարապետութեան ե Հայ արուեստին 
ընղՀանրապէս։ Հին քաղաքն եր ու և իրենց շրջանաէլներու Հողը անձեռնմխելի 
պիտի սնայ։ Պետական Հնագիտական ընկերութիւնը միայն իրաւունք պիտի 
ունենայ՛ պեղումներ կատարելու և ուսումնասիրելու պատմական արժէք 
ներկայացնող ամին ինչ։ 

— ի՞նչ տեզեկութիեններ ունիք Հայաստանի Հաղորդակցական միջոց
ներու մասին։ 

— Հայաստանի Հաղորդակցական միջոցներր ղեռ ես բոլորովխն կանո
նաւոր ու բաւարար չ1տն երկրի պէտքերուն Համար։ Հանրապետութեան սաՀ– 
մաններռւն մէջ ընդամէնը կը գտնուին ՑՕՕ քմ երկաթուղիներ որոնք մէկ 

Fonds A.R.A.M



ղողս՝էխ կապուած՛ ես ԹէֆէԷզԷ ե միւս կողմին պարսկական Ատ ր բէջ ան ի Հետ, 
իսկ արեւմտեան կողմին անոնք Հէն ռուսօ-թրքական սահմանագլուխ ր կր 
Հա սնին (Աաըըգամիշ)։ Այս տարածութեան վրայ յարաբերութիւն պաՀելու 
Համար շատ բաներ կր պակսին մեզի։ Վառելանիւթ (նաւթ,— մազութ ) 
չունինք։ Վերջերս գրեթէ բոլորովին գաղրած էր նաւթի ներածումը։ ինչպէս 
գիտէք, նաւթը մենք կ՛ստանայինք միայն Ատրբէֆանէն։ Առայժմ մեր շոգե– 
կառքերու երթեւեկութիւնը գրեթէ գաղրած է, միջոցներ ձեռք առնուած են 
Վրաս տանին կամ ff*n ւմ ան ի այ էն Հայթայթելու Համար ան Հրաժեշտ վառելա
նիւթը։ Ս՛եր երկրին մէջ Հանքածուխ կա ի րալց պատերազմի ընթացքին ած
խահանքերը աւերուած են իրենց երկաթուղագիծերուն Հետ։ ժամանակ և 
աշխատանք ան Հրաժեշտ են զանոնք նոր ո գելու Համար։ Բաւականաչափ ւ?? 
վայրաշարժ ունին ոչ ալ վակոն։ կ ո վկա սի ամբողջ երկաթուղային Հա
րստութիւնը սնաց Վրաս տան ի ձեռքր։ պաթումի գա շնա գրութեան Համա
ձայն անիկա պիտի բաժնուէր կ ո վկա սի երեք Հ ան ր ա պետ ութ ի ւսներ ո ւն միջև, 
իրենց երկրային տարածութեանց Համեմատ։ Բայց վրացիները գրեժէ ամ– 
ԲսՂ$Լ* աաՀեցխն իրենց։ Երկաթուղային Հաղորղակցութիւնր կանոնաւորելու 
Համար պէտք կայ նաև մասնագէտ վարպետներու և կարող պաշտօնեաներու։ 
Եթէ մենք կարենանք քիումանիային կամ Վրաստանէե ներածել մեր նաւթը, 
այն ատեն Տեացեալը ինքնին կանոնաւոր վիճակ մը կը ստանայ։ 

— կրնայի՞ք մեզի խօսիլ նաև երկրագործական վիճակի մասին։ 
— Հանրապետութեան սաՀմաններուն մէջ օրինագծուած է Հողի Հա

մայնացումը* Հոն ամին քաղաքացի իրաւունք ունի Հող ունենալու։ Երկրա
գործական նախարարութիւնը մեծ ձեռնարկներ ըրած է բոլոր Հողերը ցոԼ-՛ 
ցակագբելու և զանոնք բաշխելու Համար ա զգաբն ակչութե ան միջև։ Նախըն
թաց տարիներու աղէտները, Հա մաճ արա 1լն երր և սովը մշակելի Հողերուն մեծ 
մասը թողած են խոպան վիճակի մէջ։ Անցեալ տարուայ աշնան եղանակին 
թէ խորՀրղարանը և թէ նախարարութիւնը ջանացին սերենցու, լծկան և 
դաշտային գործիքներ Հայթայթել։ Մեծ չափով արդիւնաւոր եղաւ իրենց 
աշխատանքը։ Ալս տարուայ ցանքը, վիճակագրական բոլոր տուեալներով, 
առաւելագոյն է 1914 ի ևայս թուականին առա^ուայ տարիներու ցանքէն։ 

Երկրագործական նախարարութիւնը, ինչպէս նաև Ամերիկեան Նպաս
տամատոյց ընկերութիւնը լծկաններ գնեցին և տրամադրեցին զանոնք երկրի 
գիւգացիութեան։ Արարատեան նա Հանգի Հունձքի ժա ման ա 1լն էր երր թր քա
րն ակ Զանգիպագարր և յարուրի շրջանները պարպուեցան թուրքերին» և 
ամբողջ ցանքր լքնա g Հայ գիւղացիներուն ձեռքը։ Երկրագործական նախա
րարութիւնը արտակարգ միջոցներ ձեռք առաւ, որպէսգի Հունձքը բաժնուի 
ժողովուրդին միջեւ, և մաս մըն ալ յատկացուի բանակի պարենաւորման։ 

Այժմ երկրագործական մեքենաներ բերուած և Հողագործական րնկե֊ 
րութիւններ կազմուած են։ Երկիրը շուտով պիտի ստանայ իր բնականոն 
վիճակը։ Բամպակի մշակութիւնր որ Հայաստանի գլխաւոր արտագրութիւն՛ 
ներէն մէկն է, վերջին տարիներու միջոցին շատ աննպաստ պայմաններու 
մէջ կը գտնուէր։ ժողովուրդը միայն Հացի վրայ մտածելով, ցորեն կը ցանէր։ 

Fonds A.R.A.M



Այս տարի բամպակի ցանքը նուազագոյ՛ն եղաւ։ կառավարութիւներ միջոցներ 
ձեռք առա Ն և յորդորներ ըրած է, ինչպէս նաև նպաստ յատկացուցած է 
բամպակի մշակութիւն ընողներուն։ 

Ծխախոտի մշակութիւ՛նն ալ փորձուեցաւ Աոխումի (Աև Ծով) շրջան
ներին եկող գիւղացիներու տրամադրութեան տակ գրուած են կարգ մը գիւ՛ 
զեր որոնք առաւելապէս յարմար նկատուած են ծխախոտի մշակութեան Հա
մար։ Օգոսաոս ամսուայ՛ մէ^ եղած յայտարարութեան մը Համաձայն այս 
տարի ծխախոտի բերքը կը Հասնի մինչեւ 1000 բութ։ Երկրագործական նա– 
խ արա մութի ւնը միջոցներ, ձեոք առած է ո րպէս զի երկիրը այլևս պէտք չու՛ 
նենայ ծխախոտի ներածման, այլ մինչև Րսկ» Կարեէի եղածին չափ արտա
ծելու մասին մտածէ։ 

— Ւ*նչ է մեր երկրին ներքին վիճակր ղինւորական տեսակէտով։ 
— Հայաստանի ներքին կեանքր ընդՀանրապէս խաղաղ է, եթէ մեր 

սա Հմանն երր յարձակման չենթարկուին թշնամիներու կողմէ։ Երկիրը ներք
նապէս ձերբազատուած է ամին տեսակ թշնամիներէ, իսկ սաՀմաններուն 
վրայ արգին կր Հսկէ Հայ բանակը, £ ա յ գինւորը իր պողպատէ կուրծքով։ 
Զեզի ծանօթ է անշուշտ թէ ինչքա՜ն տխուր և ծանր շրջաններ անցուց 
Հայ գինուորը, անօթի, կիսամերկ և բոկոտն, ան դարձեալ չրնկրկեց՚աւ և 
երբէք չի թերացաւ Հայրենիքի Հանդէպ իր սա անձն ած գերագոյն պարտա
կան ութ ե ան ր մէջ։ իսկ այսօր, երբ ան ունի և՝ Հագուստ» և՝ ուտեստ, և՛ 
զէնք, և1 ռազմամթերք, դարձեալ միեւնոյն դիւցազնութեամբ յառաջ կը տա
նի իր պարտականութեան մեծ աշխսհոանքը, ընդարձակելով սաՀմանները 
մեր երկրին մինչև ՛Նախ իջեւան, Օլթի և կողբ։ 

Ամենածանր կացութիւնը Հայաստանի ելեւմտական դրութիւնն է։ Եր՛ 
կիրր դեռ ևս արտածո՜ւմ չունենալով, արտասաՀմանի մէջ արժոյթ չի ներ
կայացներ, և այս է պատճառը որ Հ. Հանրապետութեան չէքը ինկած է Հա
մեմատաբար կովկասի դրամական արժէքին։ 

Այս ծանր կացութեան Վերջ գնելու և երկիրը վերաշինելու Համար 
Հանրապետութիւնը դիմեց ներքին փոխառութեան որուն յաջողութիւնը կա
խում ունի արտասաՀմանի Հայութեան ճշմարիտ և դո Հաբ Լրական Հ այրենա– 
սիրութեենին։ 

Այս է Հայաստանի ներքին կաց ութ ի ւնը։ Ամին անոնք որոնք Հանդի
սատես եղած և այցելած են մեր երկիրը իր բոլոր դժնդակ վերի վայ ր ուռնե
րուն և անտեղիտալի յոյսին մէջ, ունեցած են միշտ նոյն Հաւատքը և Հաս
տատ Համոզումը թէ Հայաստանի Հանրապետական կառավարութիւնը կեն
սունակ Հաստատութիւն մըն է և յաջողութեամբ դուրս պիտի գայ ներկայ 
ծանր պայմաններին և պիտի դառնայ Հզօրապէս կազմակերպուած և ռամ
կավար սկզբունքներով կառավարուած տէրութիւն մր։ծ 
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Գ Ր Ա Խ Օ Ս Ա Կ Ա Ն 
(ՎԱՅՐ. ԵՆ Ի Ա%ԲԻհՐԻ8»~~ ԲԱՆԱՍ ՏԵ%ԾՈհԹԻԻՆՆԵՐ 

Ահ՛ ՒՍԱ1ԱԿԵՍ,ՆԻ«— Տպագր. «10յ}րե՝Նիք»քւ, ԴէօսԹ-ոն, J 

Աւփ իսաՀակեան, թնքպէս մի՛շտ, այս անգամ ալ օտար գաւառ արար–՛ 
բառին ե, օտար բառեբռւ դիմած է աշուղական ճշմարիտ շեշտ մը տալու, 
Համար իր երգերուն։ Բայց ալս գրքի լեզուն աւելի Հարուստ է իր բա ռամը՛ 
թեր քով։ d Մեր %ախաՀալրերը} խորագրով քերթուածը դիւցազներգական 
շունչ մը ունի ե այգ շունչին Հասնելու Համար բանաստեղծը դժուարութիւն 
չէ կրած Հարազատ բառեբռւ գործածութեան մէ^յ 

({Ռազմիկներր Խալդերի փախա՛ն պա ր տուած ու ՜նուաստ* 

<ձքՅ՝ողահ Բ֊աէէն ու~ ա ւ ա Ր իրենց Հողր Հացաշատ, 

՚ «.Ո սա անն երբ ոսկեդուռ, կիներն իրենց սեւացուի,)) 

էյլ քիչ ա՛նդին, աՀա Սեր սլասլերը որոնք (լմեՀեանների յանդիման.» 

((Հիմ դրեցին, վառեցին իրենց երգը սրբազան, 

(.(Եւ բա գին ր կանգնեցին իրենց արեւ՜ Աստծու, 

((՝Բաք_ Վահագնի, րաշխիէր յաղթանակի ե ղին ու, 

((եւ Աս աղիկի, բամբիշը վիշապաքաղ Վահագնի , 

(( Աս տուած հուին գեղեցկի, հզօր սիրոյ և կեանքի*** 

Աւ* իսաՀակեանի^բարձրասլաց թռիչքով ալս տաղերին ամենագե
ղեցիկը պիտի սնայ միշտ (լԱբու Լալա ՄաՀարի^ե* Pn'JS ^Մեր ՆախաՀայ՛ 
րերր» «Յաւերժական Սէր»ը ե ուրիշներ լեզուակ ան նոյն գանձերը ունին 
իրենց Հիւսուածքին մէՊ։ Գանիէլ Վարուժանը ան Հաս կևալի գտնողները պի–1 

տի չի գնա Հատեն անշուշտ Աւ* իսաՀակեանի այս նոր ձգտումր։ էյս կը յի 
շեմ ռուսաՀայ յայտնի գործիչի մը սա խօսքր*–— <ձՄեզ Համար ժողովրդական 
քառեակ մր շատ աւելի արժէք ունի քան ամբող^ Դանիէլ Վարուժանը զոր 
Հասկնալու Համար մարդ երկար տարթներ վանքի մէ£ ապրած ՐԷԼաէոլ– է* 
ղԱիրածր սիրածին տային–—Զոր գետնի քարի վրայ^> կր բացագանչէր խան՛ 
դավառութեամբ իմ լ արգելի խօսակիցս, աՀա՝ գեղեցիկ արուեստր, աՀա՛ 
ճշմարիտ գրականութիւնը* * * 7> էս Հաւատացած եմ որ դժբաղդաբար այս մը՛ 
տածումին կը տարուին, րոլոր անոնք որ գրականութիւնը կը Համարեն դի*–* 
րավայել Հաճո լք մը որուն մարդ կը Հասնի առանց որոշ և խորունկ ճաշակի, 
ե գոնէ առանց գեղապաշտ ըլլալու*** 

Անոնց Համար Աիամանթօի և Վարուժանի գրուածքներուն մեծ մասը 
պիտի չի կարդացուի ապագայ սերունդներին, պիտի Տնայ ինչ որ աւելի մօ՛ 
աՐԿ ԷՐ ժողովուրդին, ինչ որ արուեստի խորհրդապաշտ յղացում մը չունէր։ 
Իսկ Աւ* իսաձակեանը զոր կը նկատեն ռուսաՀայ ամենամեծ բանաստեղծը, 
պիտի ապրի միշտ, որովՀետեւ ժողովուրդին զաւակն է, գրեթէ իր րոլոր 
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Ն. ԱՂԱԲԱԼԵԱՆԻ ՃԱՌԸ 
» » » ̂  

Նախորդ, կր Ս՜ակ mil ՛նախարար Աղաբա|եա*ն հետեւեալ ՜ճաո-ր խօսած է՜ Հայաս տ անի խոր. 
եր գ արանի օգ՚ատ. 2_[ւ րայյաո_իկնիստին ս°էջ։ 

(լԼ,ախա բարապետ Հ. ՕՀանշանեանի ըն զարձակ ե. բազմա կողմանի զե
կուցումը իր րո վանդակ Ծ՜աւալով քննութեան առնելու ն սլա աակ չունիմ։ 

ԹԱԹԱՐԸ ՎՆԱՍԱԿԱՐ Չկ Հեկո^ցո^ից երերաց, որ աարլամէ՚նաի 
բացման նախօրեակին մօտ էր Հերթական խնդրի իրականացումը1 Տէուլֆա 
երկաթուղադՆի բացումը Հայաստանից դէպի Պարսկաստան։ Ս՛ի չարաբաս
տիկ Հանգամանք միայն խանգարեց կառավարութեանը անելու մեզ՝ Հայաս
տանի պարլամինտին, այգ ընծան։ Բայց մենք Հաւատացած՜ ենք, որ այգ 
մօտ օրերի խնգիր լինելով, շուտով կ*իրագործ ուի։ 

Այս կարճ ժամանակուայ ընթացքում շատ մեծ՜ զորՆ չէ կատարուէի 
մեր ռազմական ճակատները խոշոր Հ_ափՈէ1 կրճատուած են եւ սակաւաթիւ 
զ°ՐՔով պա Հ պան ո ւել Է մեր Հայրենիքի անբաժան մասերը։ կառավարու
թիւնը կարողացաւ ապացուցանել, որ Թաթարը մեզ Համար վնասակար չէ։ 

Թաթարների այգ բազմութիւնն այլ ես անարժէք է մեզ Համար և 
մենք ան Հրաժեշտ պէտք է որ պատմական խնդիբները լուծենք։ 

Ներքին ոյժերը յաղթա Հար ուած են ընդմիշտ՝ յետ ա գայ խնղիրներու 
լուծ մանը յաջողապէս Հասնելու Համար։ 

Մօտ է այն օրր, երր մեր Հարեւան Ատրբէջանր պիտի Համոզուի, որ 
իր սարքած բոլոր խազերն ի զուր են Հւ խաղաղութիւնը կը Հաստատուի այն 
ժամանակ ՝ երր Գանձակում և Ասկերանում դիրք կր բռնեն մեր զօրքերը եւ 
երբ մենք ամենալաւ բարեկամներ կը դառնանք ու Հայն ու Թաթարը ամե
նից աւելի Հաշտ ու բարեկամ կր լինեն ամին տեսակէտից։ 

Մենք կը տիրանանք մեր իրաւունքին։ 
Մենք չենք ձգտել տիրանալ ուրիշների Հայրենիքին։ 

Մեր բանակի զինւորները պիտի պաշտպանէն այս երկրի անկախու
թիւնը և զէնքի ուժով պիտի Հաստատեն այս կառավարութեան իշխանու– 
թիւնր այն տեղ, ո՛չ աւելի և ոչ պակաս, որի մասին յայտարարել է այս 
կառավարութիւնը։ 

ՆՈՐ ԲԱՐԵԿԱՄԸ Մի ՛նոր բարեկամ է երերացեր, որի՛ն չե՛նք դիմել, 
բայց որն ուզում է բոնի իր բարեկամութիւնը մեր վզի՛ս կ ա ս յ ե լ ։ \ա գրա
ւում է մեր Հայրենիքի մի մասր, ա րի ւնա Հեզութեան վեր£ տալու Համար և 
կցում Ատրբէ^անին։ Այս անգամ կռիւ է (հումների դէմ խորՀրդային դիմակի 
տակ, որն աւելի գաժան է քան Հին կարգերր, նեղմիտ է և բթամիտ և ոչինչ 
չի կարողանում ըմբռնել։ Հնի նման սա էլ իր գերեզմանն է փորում։ Աա չի 
Հասկանում, թէ ի՞նչ է ինքը միջազգային չափով։ %ա չի կարողանում ըմ
բռնել, որ յաղթում է նա, ով զարգացած է մտաւորապէս և տնտեսապէս։ 
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(ՍորՀրգային (կուսաստանը, մտքով, Հողով և Էութեամբ աղքատ այղ 
երկիբր ցանկանում Է յառաջ խաղալ, օժանդակ ունենալով Մ ուսթաֆա ՝ԲԷ– 
մալէ ողորմելի զօրքերը։ 

նենգամիտ ե. դաժան խորՀրդային (իուսաստանը, Թուրքերու Հետ մի
ացած՛ և զինակոած, այղ ան կեր սլար ան մարմինը, լետադէմ է Հին Ռուսաս
տանի նման։ Նա դաշնակցել է Տաճկաստանի Հետ։ Ընկերվարութիլնը կապ– 
լել է կարմիր արեան Հետ։ 

Յետադէմ ուժն է, որ գալիս է աոժամապէս կասեցնելու մեր յաջողու
թիւնը։ Մենք այս, ինչպէս նաև միւս ուժերի դէմ ես կր պայքարենք։ (հուս 
Հմայքից ա զատուէ g ինք, ռուսական ընկեր վարութեան ա յ դ ներկայացուցիչ
ները ամենա խաւարամիտ ներկայացուցիչներն են ընկեր վարութեան։ 

Արանք Հին (կուսաստանի աոաքխնութիւնները ընդունել են նուազեցը– 
նելով, իսկ մոլութիւնը՝ աճեցնելով։ 

Մենք ամենածանր պայմանների մէջ ցոյց տուինք Թուրքին ե Թաթա– 
թարին, որ ալս Հողը Հայաստան է և ուր Հ ա յ ժողովուրդը ցանկանում է 
է ազատ լթեել։ Այժմ մենք նոյնը ցոյց կուտանք նաև քիուսին։ 

Մենք պէտք է բարձր յայ անենք ամենքին, որ մենք բարեկամ ենք այն 
(կուսին, որ կովկասեան 1ղթայից ա յ ս կողմ չի անցնի և բարեկամ ենք այն 
քհուսին, որ Հայաստանի սաՀմանից այս կողմ չի գալիս (բուռն ծափեր)։ 

Գիտենք, ձմեռուան ընթացքում մեր թշնամթներր պիտի պատրաստը– 
ւեն մեր Հանգստութիւնը խախտելու։ 

Մեր թշնամիները նախանձում են որ ստրկութիւնից նոր բարձրացած 
այս երկիրը ուժեղանում է։ 

ՄԻՆՉԵՒ ԱՇՈՒՆ*— Միանգամ ընդմիշտ պէտք է ապացուցանենք, որ 
անառիկ է մեր երկիրր, գիտենք պաշտպանել մեր ազատութիւնը, մինչև Հա– 
մոզուեն, որ ալս երկիրը անկախ պէտք է ՚լինի։ 

Մեր իրաւունքի զիջումով չենք կարող Հասնել մեր նպատակին։ Ումով 
կարող ենք մեր անվիճելի իրաւունքը պաշտպանել։ 

Մենք օժանդակեցինք Տաճկաստանի, այղ ոճիրների զարՀուրելի բո բնի 
կործանմանը։ Նաև մեր ուժերի մասնակցութեամբ կործանուեց ասիական 
միւս բռնակալ պետութիւնր՝ %իկօլա Ա*ի և Նիկօլա Բ*ի բռնակալ (հուսաս՛ 
տանր։ Նոյնպէս կը խորտակուեն թշուառ ռուսական գլուխները։ 

Հերթական խ՛ո դիր է արեւելեան և Հիւսիսային սաՀմանների վերջնա
կան որոշումը։ Ե*– մեր անդաւաճան բանակը այգ կանի (ծափեր) և ան Հրա
ժեշտ է, որ յաջող կերպով Հասցուի մինչև աշնան վերջը։ Մենք ունենք ու
րիշ Հերթական իքնղիրներ, ելք դէպի ծով և ա աճ կա պա տ կան մեր նաՀանգների 
գրաւումը, եթէ միայն Հիւսիսից և արեւելքից ոչ մի վտանգ չսպառնայ։» 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 027 

»ՈԻ81ԱԱՆԴԷՍ՚ :՛ ՄԸ 

«Ջրանկարիչներու Միջազգային Ընկերութեան» 1^ՐԳ* ցուցական գէսը 
բացուած՝ է Հոկտ. 4-ին և կը տեւէ մինչե 23 Հսկա.։ Այս ցուցահանդէսին 
կը մասնակցի նկարիչ Արշակ ֆէթվաճեան եօթը ջրանկարներով որոնք են* 
«.Յիշատակ մը Պոլսէն,» «.Հանդիպում մը,» «Վենէտիկի Սուրբ Մարկոս եկե
ղեցիին մէջ,» «Դրուագ մր քիուս֊ճափոնական պատերազմէն,» երկու ծովա
նկարներ որոնք կը ներկայացնեն Աև Ծովը (Րիզէի ^ ա յ ափունքով) իր ալե
կոծ և Հանդարտ վիճակին մէջ, ելն։ 

կ՛արժէ որ մեր Հայրենակիցները և մանաւանդ փա րի գա Հայ ընչեղ դա
սակարգը Հետաքրքրուին այս նկարներով, որոնք Հոն ցուցադրուած են նախ 
նկարիչին անվիճելի տաղանդը յայ տա բերելու ե յետոյ ծախ ո ւե լու Համար։ 
Այս կերպով գոնէ մասամբ մը արժանաւորուած պիտի ըլլայ բազմատա
ղանդ ու վաստակաւոր *եկարիձը ՈՐ է Արշակ ֆէթվաճեան, իր երեսուն 
տարուայ անխոնջ ե բեղուն աշխատանքին Համար։ 

Յաջորդ թիլով այս նկարներու գեղարուեստական արժէքին մասին 
պիտի անդրադառնալ մեր խմբագիրներին՝ նկարիչ Պ* Ռաֆայէլ Նիշմանեան։ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻ2ՆԵՐՈԻ ԴԷՄ 

իյ մբա գրութեանս ուղղուած րաց նամակով մը Պ* Հ ր ա լ Զարդաբեան 
խստօրէն կը բողոքէ Պոլսոյ «Արծիւ» գրավաճառատան դէմ որ առանց նա
խապէս եդած պայմանագրութեան մը, Հրապարակ Հանած է նոր տպագրու
թեամբ, ողբացեալ (հուրին ՀԼար գարե անի կազմած «Մեղրագետ» ի բարձրա
գոյն ընթացքը։ g 

Այս դատապարտելի Հոսանքը վերջերս նորին սկսած է ծայր տալ Պոլ-
uni մէջ ուր Հրատարակիյլներր կարծես յարմար առիթը գտած են մեր գրրա– 
գէտ՝վարպետներու աՀաւոր կորուստին օզտուելու։ Րայց պէտք է վերջ գըտ– 
նէ շուտով ալս տգեղ շաՀա գործումը, երբ մ ան աւան դա կան այն պի սիներ 
որոնք իբրեւ անկորնչելի և նիւթական ժառանգ ուրիշ բան չունին՝ եթէ ոչ 
քանի մր Հատորներ որոնց Հրատարակութեան իրաւունքր անձեռնմխելի 
պիտի սնայ։ 
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ԱԶԳԱ8Ի1 b l ՝ S I T U » ԼՈԻՐեՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Հա՚նրաաեէոոսթեա՚ն 
պատուիրակութիւնը Հեռագիր մը ըս– 
տացած Է, որուն Համաձայն թուրք 
մեծ՜ ուժեր 0[թիի ու Կարսի ուզզու– 
թեամր կը յառաշասան սպառնալով 
Աարըգամիշի։ 

Այս արարքր թուրքերու կողմէ 
ՍԷվրի մէջ ստորա գրուահ– գա ՛շն ագրին 
դէմ ոտնձգութիւն մը նկատուելով, 
Հփ Հ* պատուիրակութիւնը բողոքներ 
ներկայացուր դաշնակից պետութիւն՛ 
ներուն։ 

Հ. Հ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՍԷվրի 
դաշնագիրը չստորագրող բոլոր պե՛ 
տութիւննեբուն պա շ տօնական գրու
թեամբ մը ծանուցած է որ Օգոստ. 
10-ին ՍԷվրի մէջ ստորա գրուած դաշ
նագրին Համաձայն, Հայաստանի պե՛
տութիւնը վերջնականապէս ի բա լ ա 
կան ո րին ճանչցուած էէ 

ՊՐԻԻ-ԲԱԷԼԻ Տնտեսական միջագ– 
գային. Համաժողովը աւարտած ըլլա
լով իր ա շիսա աո ւթիւններ ը, Փարիզ 
վերադարձան Հայաստանի պատ գա– 
մաւորնեբը Պ* Պ* էնֆիէճեան և Պէր– 
պէրեանէ 

Համագումար թե մասնակցած են 
մեն ու փոքր 30 պետութիւնն եր բա
ցի թուրքերէ և ոուսերէւ Նիստերր 
տեղի ունեցած են Պէլճ թոր Հր դա բա
նին մէջ, Հոն իւրաքանչիւր տէրու
թիւն Հաղորդած է իր երկրին տնտե
սական վիճակր։ Աւս առաջին Հաւա
քս ւեներր ծառայած են որ իւրաքան
չիւր պետ ութ ի ւնն երբ ծանօթանան 
իրարու տնտեսական դրութեան։ 

ՀսՏւաքումին արդիւնքը պիտի Հա

ղորդուի Ագռերու Ընկերացութեան։ 
Յառաջի կայ թիւով պիտի Հրատա

րակենք Հայաստանի ներկայացուցիչ– 
՛ներ ու տուած տեղեկագիրը Հայաս
տանի տնտեսական դրութեան մասին։ 

ՅՈՅՆ կառավարութիւն ր արտօ– 
նած է յունական դեսպանատան մը 
Հաստատութիւնը Հայաստանի մէջ։ 

ՊՕԼՇԷՎԻԿՆԵՐՈՒ կողմէ Հնղակա. 
Հարուած Պ* ՎաՀան /// ո բ էն ի ընտա
նիքին ք> Հարիւր Հագար ՐուՐ1էէ "ը– 
պաստ մը տուած է Հայաստանի կա
ռա վարութիւն ր։ 

ԱՈՄԱօՒ զիւղատնտեսական վար
ժարանի 11/ աշակերտները և Ցօ 
աոՀեստաւո բ՛ներ ու մասնագէտներ 
Պոլսին Հայաստան մեէլնած են։ Պատ
րիարքարանը որոշած է բոլոր որբեբբ 
Հայաստան փոիյագրել ու ասոր Հա
մար կարծիքը ուզած է Հ– Հ» կառա
վարութեան։ 

ԹԻՖԼԻԶԻ թերթերու տուած լու
րերու Համաձայն Օտեսայի Հայկական 
Հիւպատոս Եզիշէ Մ ելի քեան ր պօլշէ– 
վի1լներու ձեռքով սպաննուած է։ 

ԼՈՌԻԻ չէզոք գօտիի մասին Հա
յաստանի և Վյրաստսէնի միջև, կայա
ցած Համաձայնութեան առթիւ Թիֆ՜ 
լիզի մամուլը իր գոՀունակութիւնը 
ԿԸ քայտ€ԱԷ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Հ ան բա պետութեան 
զօրքը սեպտ* 1Տին գրաւեր է Կողբը։ 

կողբ կաղզուանի գաւառակին մէջ 
Բարթող լեռներուն և ou մ* սաՀմանա– 
գլթին միջեւ կը գտնուի և 7րղ գա
րին ի վեր ծանօթ է իր նշանաւոր 
աղա Հանքերով։ 
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ԱՂԵ-ԲՍԱ1ԳՐԱՊՈԼԻ քաղաքաց՛ն 
վարչութիւնը յայտարարութեամբ մը 
կ՚ըսէ թէ երախա՛ները փողոցներր ախ
տի չպտտին, այլ սլէտք է ամիսն աէ 
դպրոց յաճախեն։ Հքնողքներր սլէտք 
է յայտնեն քաղաքային վարչութեան 

թէ ""ր դպրոցը կ'ու-դէ*ե ղրկել իրենց 
գաւակները, որպէսղի դիւրութիւսներ 
ընծայուին իրենց։ 

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ գաղութը ժողովրր– 
դական նուիրաՀաւաքութեամբ դես
պանատուն մը կը նուիրէ Հ. Հանրա
պետութեան։ Հյէնքին Համար ծախք 
կանխատեսուած է 30,000 տոլար, 
Հանգանակութիւնը առա£ կր տարուի։ 

ՑԱՒՈՎ, էլ՚իմա՚նա՚նք թէ՝ Վրաս 
տանի մօտ Հաfկական նախկին ներ
կայացուցիչ Պ* Լեւոն էւանդիւլեան 

՚ մեոաճ է Թիֆլէզի մէի 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ փոխառութիմնր 
մեձ՝ ոգեւորութիւն յառայք բերած է 
ԵթովպաՀայ մեր Հայրենակիցներուն 
մէջ, որոնք ինքնաբերաբար Հաւաք– 
ւած ե յանձնախումբ մր կազմած են 
Հետեւեալ անձնաւորութիւններէ. 
Պատուակալ նախագաՀ Պ՛ Հր անդ Ա*ի– 
նասեան, նախագաՀ Պ* Յակոբ Պաղ– 
տասարեան, փոխ նախագաՀ՝ ՎաՀան 
Վարժապետեան, քարտուղար Մկրաիչ 
քՒուրեան, գանձապաՀ՝ էր ո ւանդ Հիւ
սիսեան, Հաշւեքննիչ Սուրին Չաքրր– 
եան, խոր Հր դա կանք Գբիգորիոս Պօ
ղոսեան ե Արտ աղէս Փէշաիմալճի։ 

Արձանագրութիւնն երր սկսած են 
և կր շարունակումն մեծ •եռանդով։ 
Յանձնախումբը վաւերացուած է Փա
րիզի կեդրոնական յանձնախումբին։ 

Յաջողութիւն կր մաղթենք։ 

ՍՏԱՒՐՈՊՈԼԻ յայ ա՛հի Հարուստ– 
ներիս Պոպովեան իր ամբողջ Հարբս՛ 

տութիւնր՝ 2Ց միլիոն րոաւպլի, կտա– 
կած է Հայաստանի Համալսարանին։ 

ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՅՈԻԵԱՐՋԱՆԸ 
Ֆրանսական բանակի վերապրող 

Հայ կամաւորները Հաւաքում մը ու
նեցան Պ* 3* Տարաեանի նախագաՀու– 
թեան տակ, որու միջոցխն թերթիս 
Տնօրիեր Համարատւութիւն մը ըրաւ 
d կամաւոբնեբու Յուշարձան» ի ԳՈՐ՛ 
Նի% և անոր մինչեւ Հիմալ ունեցած 
աՐդԻլ-սքի մասին ե խնգրեց որ կա
մաւորն երին յանձնախումբ մր կազ*՛ 
մոլի գործր շարունակելու և աւար
տելու Համար։ 

Ներկաները իրենց գոՀունակու– 
թիւն ու շնորՀակալութիւնները յայտ– 
նեցին «.Վեր ածն ո ւն դ» ի նախաՍեռնու
թեան ր Համար և ի/նղրեցխն թերթիս 
Տ՛նօրէնէ՛ն շարունակել գործը յանձ՛
նախումբի Հետ։ 

Յանձնախումբի անդամ ընտրուե 
ցան՝ Պ* Պ* 3* Տարաեան, ժամկոչ– 
եան, Աւագեան, Տիւլկերեան, Վ. քԱա– 
չիկեան ե իյաՀվէճեան։ 

րէռ-էաշէզի գերեզմանատան մէջ 
կանգնուելիք յուշարձանին Համար 
Հաւաքուած գումարր բարձրացնելու 
Համար ներկանեբր ուրիշներուն դի՛ 
մելէ առաջ, նախ իրենց մէջ սկսան 

Հանգանակութիւնր և նուիրեցին. 

3* ա Տարաեան 1000 ֆր. Աւագ
եան 100, կ. Գասապեան 30, Ա. 
ճեբմակեան 20, Ա. Տիպկէրեան 20, fc, 
ճրկայեան 20, իյաՀվէճեան 20, Գ. 
Սար աճեան 20, կ* ժամկոչեան 20, 
Խաչիկեան 20, Դաւիթեան iO։ Նիշ՛ 
լըեան 10, գումար 1280, արդին Հա
ւաքուած 3000, ընդՀ. գումար 0280։ 

ՅԱՅՏՆԻ դաղնակաՀարԾւՀի Օր՛ 
էքսէբճեանի նուագա Հանդէսը տեղի 
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630 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

կունենայ յառաջի կայ Շաբաթ գիլեր 

16 Հոկտ. Աալ տէ զԱկրէքե՚՜ւԹ&Ըե 
Հէք։ 

ԱՅՍ Շաբաթ գիշեր և կիրակի 
ցերէկ ժամը 2, 3 Օ՛թն տեղի կ ունեն այ 
^Ղարշըլը Ար թին Աղայ)՝) ի ներկայա
ցումը ի սլա ա իւ Պ* Մ* ՏԼանանի Théâtre 
Impérial-/r մէջ 3 rue du Colisée, Métro 
Marbeuf. 

ՍՏԱՑԱՆ* 

«.Հայրենի Ագբիլրից^ րանասաեղ 
ծութիւններ, Աւ* իսաՀակեանի, 
Տպ* «.Հայրենիք^ի Պօսթրն։ 

«կեանքի ԾուԷննեթ Մ* 3* Աժ 
աէրեանի. Տա* G Ոսկետառ» Գա Հի րէ, 

ՀՕշաղանՖ գրական Հանդէսին p. 
թի՚֊ը» ճոխ բովանդակութեամբ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ անկախութեան փո
խառութեան Պոլսոյ կեդր. յանձնա
խումբին նախ ադա Հր Պ* Մ ա բուքէ իր– 
բանոսեան արեւելեան ճեպընթացով 
Աւրոպային Պոլիս դարձին գոՀ գացաՆ 
է երկաթուղիի արկած՜ի մը։ Պոլսոյ 
մէք անձկութեամբ կ* սպաս էին իրեն 
աւելի մեծ՛ զարկ մր տալու Համար 
փոխառութեան գործին։ 

Ս՛եր ցաւակցութիւնները իր պա
րագաներուն : 

ՅԱՅՏՆԻ իսթակաՀարոսՀի Օր. 
Լի տի Տէմիր-Հեան գժբա զգութ իւն ր ու 
նեցած է կորսնցնելու իր Հայրը Պ*Գ» 
Տէմիրճեան։ Մեր ցաւակցութիւններր։ 

Լ Ե Ր ՋԻՆ ԺԱՄ 
Սրուի ան Հուն կսկիծով կ՛արձանագրենք Հո կա* 2 թուակիր Նիկոսիայէն 

I] ար աճեան Եպիսկ. Ա գաղթականներէ Պատուիրակութեան ղրկուած Հետեւ– 
I * Ւ Ê ա ռա 

Ա 
գիրր 
տան այ ի մէջ ձերբակալուած 1ւ վտարուած են տեղւոյքն Աղղայթն 

Միութեան անդասները, ինչպէս նաև. Հինգ Հարիւր կամաւորները, որոնք 
օգնութեան պիտի փութային Հաճընի։ ճնշում բանեցուած է օ(1 Հազար 
գաղթականներու, ձգելու Համար կ ի լիկի ան, որոնցմէ արգին մաս մը Մէրոին 
Հասած է շատ խղճալի վիճակի մէ£։ Հայկական Միլիոը ջնջուելու վրայ է, 
որուն Հրամանատարը՝ Շ ի շման ե ան վտարուա ծ է, ինչպէս նաև Հաւանական 
է Պ* Sա մատեան ի վտարումը։^ 

Այս տաժանելի և աղէտաւոր լուրին Հետ որ ոկիզբը կը թուի ԸԱաԼ 

^ԷԺԿԷՈ( "*էլ\ դաժան անակնկալներու — վերջին պաՀուն <ձթ՝այմզյ>ի մէջ կը 
կարդանք թէ ՝ 

ՎԱՅ ԲԱՆԱԿԸ ՎԵՐԱԳՐԱՒԱԾ կ ՕԼԹԻՆ»։ 

Տ ն օ ր է ն – խմբագիր՛ ՏՕՔ&. Լ– ՃԱՄԲԱՐԶՈՒՄԵԱՆ 
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ԲԱՑՈՒԱԾ է 

«Վեր ածն ունդ» ի 1921-ի բաժանորդագրութիւնը 
S պագը ակւսն ամ1քև տեսան ՛հիւթերու, և աշխատա՛նքի ա՛նհամեմատ սր– 

զութեան պատճառաւ ստիպուած պիտի ե՛նք 1921-ի րաժնեգինր բարձրացնել 

ՏԱՐԵԿԱՆ 60 ՖՐԱՆ-ԲԻ 

Այս ՛նոր շրջանէս սկսեալ «Վերածնունդ՝» պիտի Հրատարակուի իւրա
քանչիւր թիլի՛ն բազմաթիւ պատկերներով ։ 

ՄԵՐ ՆՈՒկՐԸ 

«.Վերա ծ՜նունդն ի ալպոմր 200 գեղեցիկ պատկերներով և շքեղ տրպա– 

գրութեամբ ԶՐԻ ՊԻՏԻ ՏՐՈՒԻ 

մեր այն բոլոր բաժանորդներուն որոնք մինչև 1920 Դեկա, i կը վը– 
ճարեն իրենց Հին պարտքերը և կը բաժանորդագրուին 1921-ի Համար կան
խիկ վճարելով բաժնեգինը 00 ֆր՚* 

Դեկտեմբերէն վեր9 բաժանորդագրուողները կանոնաւոր արար «Վերա
ծնունդ,, պիտի ստանան, բայց այս թուականէն վերֆ, անոնք իրաւունք 
էպիտի ունենան նուէրը ստանալու, որուն գինը պիտի ըլլայ 2S ֆր՚է 

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽԻԿ կ 
Բացի Հայ մամուլէն Լ մեր աշխատակիցներէն ոչ ոքի ձրի թերթ պի

տի չղրկուին։ 

ՎԵՐՋ ԳՐԱԾ ԵՆ-Բ ԱՊԱՌԻԿԻ ԱԻՍՏէՄԻՆ 
Հին ե նոր մեր բոլոր բաժանորդներուն թերթ պիտի զրկենք այն ատեն 

միայն՝ երբ անոնք Հաճին մեզ ուղարկել իրենց բաժնեգինները, ոչ ոքի բա
ցառութիւն չպիտի ընենք։ 

Հակառակ անտանելի գժուարութիւններուն, պիտի շարունակենք «Վե– 
րածնունղա ի Հրատարակութիւնը, վստաՀ ԸԱալով մեր բաժանորդներուն 
պարտաճանաչութեան վրայ։ 

իւրաքանչիւր բաժանորդ եթէ աշխատի ուրիշ մր բաժանորդագրել, 
մեր գործը մեծապէս կը դիւրանայ։ 

քաջալերելու Համար բաժանորդներ գտնելու սիստէմը, նոր բաժանորդ 
մը ներկայացնող իւրաքանչիւր բաժանորդի պիտի նուիրենք 10 ֆր՛ արժէքով 
գրքեր, ընտրութիւնը իրենց թողլսվ։ 

Հինգ բաժանորդ գտնողին պիտի նուիրենք ինքնաՀոս սիրուն գրիչ մը 
և «Վերածնունդւ>ի տարեցոյցը։ 

ՔԱՋԱԼԵՐԵՑԷՔ ԱՎԵՐԱ՚ԾՆՈԻՆԳՈԸ րաժանորղյսգրուելով ա՛սորու յանձնարա
րելով զայ՛ն Ջ՛եր բարեկաէ/Ն եր ո էձւ ։ 

ՄԻ ՔԱՋԱԼԵՐԷՔ ՋՐԻ թԵՐթ ԿԱՐԴԱԼ ՈՒԶՈՂՆԵՐԸ։ Փոխ մի՝ տաք ձեր 
թերթը ուրիշին։ թ՛երթ– կարդալ ուզողները թող բաժանորդագրուի՛ս։ 

Մեր գործակալներէն կր խնդրենք որ մինչև Չ՛եկա* i մեգի գրկեն իրենց 
Հաշիւները և նոր շրջանի Համար դրկուեչիք թերթերու քանակը Ա Հասցէները։ 
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Ի Ն Պ Ա Ս Տ Հ Ա 8 Ո ՐՐ Ե Ր ՈԻ 

Յաոաֆիվայ 23 Հոկտ. երկուշաբթի գիշեր ժամը S ուկէսին գեզար
ուեստական ՛կայրե՛նա սիրական երեկոյթ մը պիտի սար քուի Salle des Agri

culteurs ի մէ£, նախաձեռնութեամբ £u/y մարմնամարզական ընդՀ» միութեան 
Փարիզի J ասն աճ իւղին և՝ Վերածնունդի խմրադրութեան։ ԳաՀիբէի Միացեալ 
Որբախնամին ի նպաստ տրուելիք սոյն Հանդէսին պիտի Հովանաւորէ Հա
յաստանի Հանրապետութեան Փարի°ի պատուիրակութիւնը։ 

Այո առթիւ պիտի բանախօսէ Հ* Հ * նախագաՀ Պ» Ա* ԱՀարոնեան։ 
Գեղարուեստ ական բաժնին իրենց սիրայօժար մասնակցութիւնը կը 

բերեն Օր. Ա. էքսէրճեան, Տիկին Պթեէմէճեան. Պ* Տ. Ալիքոանեան, L é o n 
C a r t u n » Մ* ՏՀանան, Ավաճեան, Լ. Յարութիւնեան, fr, Ա արեան և 
ուրիշներ։ 

Տոմսերը կարելի է ստանալ ղՊարտիզակգ ճաշարանէն (IB Rue Rodjer^ 
Հարիկեան ճաշարանէն ( 18 m e de la SOrbonne ) և «.Վերաօնունղգի խրձ– 
բագրատունէն {17 rue de l 'Echiquier ) ։ 

Ստացուած տոմսերու փոխարժէքը ղրկել գանձապահ Պ* ^էվըէկէ Հաս՛
ցէով (Si rue Maubeug e ) ։ 

ԳՐԻԳՈՐ 8. ԻՍԿԱՆԴԱՐԵԱՆ 
20 ՏԱՐՈԻԱՅ ՓՈՐԶԱՌՈՒԹԻԻՆխԱՆԱՏԱՅԻ ՄԷՋ 

Ներ կա/ացո ւցի չ ամենամեծ ե վստահելի առևտրական րնկերութիւններու։ 

Ո՚ուսական նախկին կառավարութենէն ՛վաւերացուած միակ թարգմանը 

Հայերէնն, ռուսերէն ե անգլիերէն լեգունեբու։ 

Ան դամ տեղիս Առեւտրական ընկերութեան։ 

Հանրապետական Հայաստանի մէֆ գտնուող առեւտրական Հաստատու

թիւնն երր կամ ան Հատն երր եթէ պէտք ունին ՛Բանա տայի, Ամերիկայի կամ 

Մեծն Բրիտանիսյ Հետ ո ե է գործառութեանց, կարող են գրել ինձ Հետեեալ 

Հասցէով. 

Georg H. Alexandre 

Manufacturera agent 
P. 0. Box 293, Sault Ste-Marie CANADA 
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կերսլասևղէ՚ն՚ներու էր ճոխ մթերքով, ու իր կտրուածքի՛ն, ա՛շխատու

թեա՛ն ու ճաշակի՛ն շնորՀիւ Փարիզի Հրատարակի՛ն մեՆ դերձակ՛ներուն Հետ 

կրնայ մրցիլ ։ 

44, Rue Lafayctte Téléphone Louvre 45-55 

ԻՐ ԴԻՆԵՐՆ Են 

Քօսթիւմ 1100 ֆր. Բարտրսիւ (ամառուան) 1200 ֆր. 

Րարասիլ (ձմեռուա՚ն) 1400 ֆր. Հմօքի՚նկ 1400 ֆր. Ֆրա՛նկ 1600 ֆր. 

ՓՈՐՁԵՑԷՔ ԱՆԳԱՄ ՄԸ 

ՆԱՅԵՑԷՔ ԱՅՆ ՄԱՔՈհՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ 

տեսակ կա Հ– կար աս է՛ն եր շի՛նել և ՚նորողել տալու Համար 

օտարի՛ն դիմելէ առաչՀ խորհր՛դակցեցէք 

T A P I S S I E R 

18, .Rue Moreau. PARIS 12e 

ՓՈԻԹԿՈՏ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ 

ԵԻ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

Զ ԱՓ Ահ ՈՐ ԳԻՆ 

\ 
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Պիտի կրթանք գոՀացում տալ մեզի եղաձ դիմուէէներոմն 

Ատա3ա%ք գրի ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէն ԼՖրանսերէն լեզուներով միաժ ամանակ 

Փոխանակ Հայերէնի Համար զատ և Ֆրանսերէնի Համար 

զատ մեքենաներ գնելու, կրնաք դիւրես մս>տ լելի զինով մր 

, մեքենան միայն գնել, որ կը գրէ ԵՐԿՈՒ ^ԶՈՒՆԵՐՈՎ, ԱԼ, 

Ամէն ծանօթութեանց և պայմաններու Համար դիմել 

Հ՝ԼԵՐԱՕ%ՈՒՆ'հԻ 17. Rue de L'Echiquier, l'a ris. ' 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԹԵՒԱԳԻՏ ԱԿ Ան ԱԿԱԳԵՄԻկՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ ԵՒ ՄԷՏԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոՀացնելու իրեն դիմող այր և 

կին յաճախորդներր։ 

Ո՚Հնի անգլիական ե ֆրանսական ընտիր կեր

պասներու ճոխ մթերք մը։ Դիմեցէք և 

փորձեցէք անգամ մը ։ 

Հասցէ՝ 14jRue Marbeuf ( Champs-Elysées._)7 
j Métro — Marbeuf 
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դա 

Directeur-Fondateur : \ 

D' L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , 17, Rue de l'Echiquier, - PARIS (X*) 
Téléphone ; LOUVRE 18*89 
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ապա 

ԾԽԵՑԷՔ ՄԻԱ8\ 

1ՄՄԷ1 ,ԻԱ " | ՍԻ Կ 1 Ա ԴԹ1 Ե Ո ! 

Անվէրսի ԱՐՄԷՆԻԱ սիկարէթէ գործ ա տունը Համաձայնած ՐԱա[ոՎ 
Գադիոյ րԷԺԷԷն Հետ, սկսած Է. ներմուծել Էր սէկարէթներր, ե կր յանՏնա. 
րարէ ամէ՛ն Հայ Հայրենակից՛ներու ծխել ԱՐՄԷՆՒԱ* որոնք թէ իրենց տեսա՜ 
կէ ազնւութեամբ ե թէ գներու տարբերութեամբ արմանի են արգէքն Հան՛ 
րութեան գնաՀատ ման։ 

Արեւելեան ծխա խոտներով պատրաստուած– «ԱՐՄԷՆԻԱ ՍՓԵՍԻԱԼ» 
20 ԱիկարԷթնոց տուփը 4,80 ֆրանք։ 

Ամերիկեան ծխախոտներով ղԱ՚արիլանգի տեսակ «ԱՐՄԷՆԻԱ ԱՆԻ 
. ՍՓԵՍԻԱԼ» 20 սիկարէթնոց տուփր 3,60 ֆրանք։ 

ԿԸ ԾԱԽՈհԻՆ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ ՍԻԿԱՐԷԹԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ։ 
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Վ ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 
. Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԻԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ՛ ՏԱՐԻ 

|տ r M M l — — — — — — — — — — — ^ — — I III I II 

թիհ 42.43 30 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1920 

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՎԱ՚ԼՈՈտտ,... 

Յանկարծակի Մասիսէն մի՛նչեւ. Տաւըոս, նորէն մթազնեցաւ մեր քէմ– 
րախա Հայրենիքի երկինքը, որուն աակ խաղաղութեան և ՝ աշխատութեան 
ծարաւովը կարօտ աՀիւծ ժողովուրդ մը, ան Հա տնում տարիներէ ի վեր կ՚ըս– 
պասէ խաղաղ 1ւ երջանիկ օրերու գալուստին։ 

Չափազանց բնական է ա/դ կարօտը ժողովուրդի մը քով» որ երկար 
տարիներու մարտի րո սա գրութենէ և յեղափոխական մարտն^ուՏներէ *1°րՀ» 
վեր Գին աւերիչ պատերազմին, ա/նքան աՀաւորե այնքա՜ն անչափելի եղաւ իր 
զոՀաբեբութիւն ր, որ ո ե. իցէ պատմութիւն մը, արձանագրած ԸԱար ազգե
րու ազատագրութեան Սա մ բուն վրայ։ 

Հայր կեղեքուած, տասանորդուած, իր Հայրենի օճախէն տարագիր ե. 
թափառական, բայց այդ Համայն աւեր սպանդին մէ^յ^ն իսկ դու՛րս ելաւ, աւե
լի կորովի ե. աւելի Հպարտ, վսեմ գիտակցութիւնովը իր բրած զոՀողսւթիւն– 
՛ներ ու մեծութեան ու Հերոսական պայքարին, ան իր ձեռքովր * կերտեց իր 
անկախութիւնը որուն արժանի էր։ 

ԱԼ ալդ անկախութիւնը ՀետզՀետէ մարմին առաւ, ձեւ ստացաւ, ե 
Հակառակ <լմեծ»երու դժկամակ և անտարբեր վերաբերումին, ան ի՚հքդինքր 
պարտագրեց և վերք ի ՚/երֆոյ դարձաւ, գիւ ան ագի տա կան գործի մը, քաղա
քական .ամէն դիմագծերով իրաւական պետութիւն մը։ 

Տառապած Հայութիւնը Հրճուագին, 1իր աչքերը ղարձուց անոր, իբր 
փրկութեան կենսարար աստղի մը։ է լ Հիմա երբ իր ամբողֆ ոյժերը կ՚ամփո– 

րազուզները կը պրկէ ընդառաջելու Համար աւերակ Հայ բեն իքի պէտքե • 
բուն 1լ նուիրուելու վերջնականապէս անոր վերա շինումին, աՀա նորէն Հորի
զոնները կը մթագնին, կը կարմրին և Հայրենիքի մէՀ Հերոսներու արիւնը 
անգամ մըն ալ կը ներկէ այգ սրբազան Հողր, ուր մենք ուխտած ենք ամէն 
գնով անկախօրէն ապրիլ և զարգանալ, իսկ մեր մշտնջենական թշնամիները 

1 
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ՕՏՕ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

մեզի * ամար կ՛ուզեն զայն դարձնել, Հսկայ, անանուն դամբարան մրէ 
Ս՛եր թշնամիները ե մեր բարեկամները. • մեր քաղաքական ազգային 

կեանքի այս ծանր վայրկեաններուն, Հանգիտութեան այնպիսի եզր մը կայ 
այս երկուքին մէֆ, որ տարրեր տեսակ ղասաւորում մը, աւելորդ փափկանրա 

կա տ ութ իւն և ակնյայտ շեղում մը պիտի ըլլար իրականութեան ճանապարհէն։ 

Մէկը մեր դարաւոր թշնամին է, վիժմունքը ոճրած՛ին սեռունգի մը, 
որ գարշելի մակաբոյծ՜ի մը յամառութիւնով, ուխտած է մնիլ մեր արիւնովը, 
բայց գոնէ գրգիռն է ցեղին մէ£ ինքնապաշտպանութեան Հո դիքէն, ե. Հերոսու
թեան սրբազան կրակի վերա րծա րծումին» իսկ միւսը նոյնքան վատ, և թեըես 
աւելի բացասական ե թունաւորիչ իր վայրապար կերպով շռայլած՛» թմրե
ցնող և անօգուտ խոստում ու Համակրութիւններովր։ 

Մինչդռ Հայաստան այս պա Հուն կը տքայ, ե իր գոյութեան խնդրին 
իրեն ներշնչած՛ գերագոյն դիւցազնութիւնս վր, մէկ մարդու պէս կը ծ՜առան այ 
արեւմուտքէն ե արեւելքէն իր վրայ խուժող ֆարգարար թշնամիներու վրայ, 
մեր Հզօր բարեկամները, որոնք ՀամաշխարՀային արդարութեան ե ճնշուած 
ադգերու անունով, ամենէ մեծ խեղկատակութիւնը խաղացին այնքան շըքե՛ 
ղօրէքն, Հիմա մոռցած կը թուին ըլլալ, իրենց Հազար անգամ բարձրագոչ 
աղաղակած արդարութեան և ազատութեան դաւանանքը, և Հրապարակաւ 
ըրած խոստուսները։ 

Հայ ժողովուրդը ե իր գիտակից մասը շատոնց դա դրած Է պատրանք՛ 
ներ տածելէ, ե դաշնակիցներու կողքին իր թափած արիւնի Հաշիւը և փո
խարինութիւնը պաՀանշելէ։ Մեծերը, իրենց երկրին մեծ գործերովը միակ 
տարուած, ժամանակ չունին զբաղելու Համար երէկուան դաշնակից փոքր,. 
աղքատ երկրի մր մեծ ցաւերովը։ 

Այլևս այդ չէ որ կը պա Հանվենք, Հայ ազգը իր էութեան խոՐՐ Րա~ 

լական կորով և ինքնավստահութիւն կ*դգայ, չտարուելու Համար այդ պատ
րալից ինքնախաբէութիւններէ, բայց գոնէ կը յուսար որ իրենց կողմէ, առանց 
մեծ զոՀողութեան, քիչ մր բ ա ր ե ա g ա կ ա մ ո լ թ ի ւ ն ո վ օգնէին մեր վե
րականգնումի գործին, ե եթէ իրենք չեն ըներ, ձեռքերը չկապէին ուրիշնե
րու, որոնք տրամագիր կը թուէին ըլլալ պատմելու վատ թուրքը՝ որուն բա
րեկամութիւն ր այսօր վերաշաՀելու Համար, աճուրդի Հանած են արդարու
թիւնը։ 

էւ մեր Հայրենիքի ճիշդ այս ք ր ի թ ի ք վայրկեաններուն, երր Հայ 
ժողովուրդը իր գոյութեան արիւնոտ պայքարը կը մղէ» կարծես թէ Հատած 
ըլլար ամ^ն բան» Հեգնական պաղարիւնութիւնով մը vՊրիլքսէլի մէֆ 
(< ադգերու ընկերակցութիւնդ կոչուած ակադեմական կաճառի մը աոֆեւ կը 
վիճին «Հայաստանի Հոգատարութեանդ մասին, անկէ ալ ալդ չարչարուած 
խնդիրը գրկելու Համար ժըեէվի Հաւաքոյթին։ 

Տէր տիրական ելլող ֆկայ, ե ինչու պիտի ելլան որ • « • * Երր կան 
քարիւղի շտեմարա՛ններ, և նարնջենիներով բո ւր աւէտ ուա ծ Հողամասեր, խըն– 
ԴէՍԸ. k.P փոխ ո ւի, քանի որ դարաւոր (séculaire^ քաղաքակրթութեան առաք– 
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եւս լի դերը, իրենց եր սլարտադրէ լուսաւորութիւնը տանելու դէպի այղ 
անծ՛անօթ երկիրները . • • ։ 

Եւ դժուար է չմտած՛ել, թէ lf ուսթաֆա ՚Բէմալ անունով ք ելուզակ մը, 
անուղղակի դաշնակիցներ չունի յանձին լուսաւորութեան առաքեալներու։ 

Ա յս աւազակին ասպատակախումբը, որ մեծ՛աւ մասամբ բաղկացած՛ է 
անկանոն զինուորներէ և. թալանիչ ժողովուրդէ, իսկոյն պիտի առնէր ե պի
տի առնէ, ալն արիւնոտ եւ աՀաւոր ղասերին մէկը, որ այս վերքին տարինե
րու մէք իր բրած՛ փորձերը անոր ճաշակր տուին, եթէ Հրապարակ չգար, նոր 
գործ՛օն մը՝ Պօլշէվիգմը։ 

Հալ ղին ո ւորը կասկած՛ չկայ որ մինչև իր արիւնի վերջին ^ԼաթէէՐ առիւծ՛ի 
պէս պիտի կռուի, արտաքին այն ամէն ոտնձգութիւններուն դէմ, որ իր 
անկախութեան Համար կը սադրուի։ ք՝այց այս վերջին երեւոյթը Հեռու չէ 
մեզի մտա Հո գութ ի ւնն եր պա աճառելէ։ 

իր վերջնագրովը այսօր Հրապարակ իջնող սէ0Լլ\էէ1էդս՝ ը ուղղակի կը 
դաւաճանէ նախապէս Հայաստանի ըրած՛ իր պաշտօնական խոստուններուն 
և. իր դաւանանքին։ Երրորդ էն թ է րն ա ս ի օ ա լ ի ք օն կրէին, Պօլշէվի1լնե– 
րու կարմիր քրմապետը1 Լ^նին, իբր քօմմիւնիստական Հանգանակ, իր ներ
կայացուցած թ է զ ին մէջ, որ ընդունուեցաւ, կը յայտարարէր* 

վԱն Հրաժեշտ է պայ քարի լ րանիսլամական և նման շարժուններու, (թու՛ 
բանականութիւն) որ ազատագրական շարժումի ձեւին տակ, կը ձգտին ու՜ 
ժեղացնել դիրքը մեծ սեփականատէրերու, խաներու, մոլլաներս ւ ելն։ Ուրիշ 
տեղ մը կ՚աւելցնէր, <լկ օ մ մ ի ւ ն ի զ մ ը պէտք է զանազանէ պուրժուական 
ազգայնական և յ եղա փոխա կան՛ ազգայնական շարժունները։ ԱնՀրաժեշտ 
է որ օգնէ և օժանդակէ պզտիկ երկիրներու ազատագրական շարժուններուն, 
որոնք եթէ նոյնիսկ ժողովրդավար ե պուրժուական պիտակին տակ յայտնուին։յ> 

Ազատագրութիւնը նոր ձեռք անցուցած Հայաստանի դէմ ծառացող 
այսօրուան պօլշէվիգմը, Հրապարակ կուգայ բոլորովին ներՀակ ուղղութիւ
նով և ձեռքը կը դնէ ջարդարար ցեղի մը արիւնոտ ձեռքերուն մէջ, որ յա
ւիտենական աղտոտ դատակնիքը պիտի սնայ իր յեղափոխութեան պատմու
թեան մէջ։ Մաքուր ընկերվարական գաղափարապաշտութիւնր ՀետզՀետէ այլա
սեռելով, այսօրուան անարգ ձեւը ստացած պօլշէվիգմը, 1լ ուծացնէ, կը ցամ
քեցնէ Համակրութիւններր ճնշուած ժողովուրդներու, որոնք օր մը անոր 
նայեցան իբր Համա շխ ար Հային յեղաշրջումի ե. փրկութեան նոր արշալոյսի 
մը, որովՀետեւ ազգերր շատ տառապած էին դրամապաշտ տէրութիւններու 
րոնութ իւններ էխ։ 

Եւ այսօր ռուս ու թաթար, կարմիր ու կանանչ պօլշէվիէլներու քով, 
ամենին վատը և. շնականներն են, էւք°[լ\Է11Ւք անունին տակ յառաջ եկող այն 
Հալ ծախուած դաւաճա՛նները, որոնցմէ աւա ՝դ, բաւական մեծ քանակութիւ
նով արտադրեց մեր պատմութիւնը։ 

Գիտակցութիւնը ունենանք վայ րկեաններու լրջութեան և. իրական ու– 
թեան զգացումով Հետեւինք դէպքերուն։ Ոչ թէ պղատոնական յուղումով, 
այլ անխախտ Հաւատքով և. վստաՀութիւնով դիտենք Հա լաս տանի -
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երիտասարդ բա՛նակը որ այսօր կոէւ կը մղէ րազմաթիկ ճակատ՛ներու վրայ 
և Հրաշքներ կը գործ՜է։ Վայրկեան մը իսկ պէտք չէ յաճախէ մեր մտքին 
մէ^ ա յ ն ԲաՐոյա1քիէ երկբայանքր, թէ» ոճրագործներու այս Հերցիս աս սլա՛ 
տակութիւնը կարող կը դառնայ մարել այն ՀաՀր՝ որ մեր անկախութիւնը և 
մեր Հանրապետութիւնն է։ 

Հեռու այդպիսի աիղծ զաղափարներր։ Հայաստան պիտի ապրի իրը 
տէրութիւն, որքան ալ ծանր ըլլան իրեն 

պարտադրուած ֆիդիքական դոՀո– 
ղութիւններր։ իր ազատութիւնը ե անկախութիւնը ան սա Հման զո Գողութիւ
նով և իր զաւա1լներուն ծով արիւնովը գնող ազգ մը, ոտքի կոխան չկրնար 
դառնալ ասիական բուռ մը Հորդաներու: 

ք/ճրագար Ա*ուսթաֆաները և գինքր շր^ապատող ամբոխը չէ որ պիտի 
կրնան ջնջել ազգ մը, որ ապրեցաւ մինչե Հիմա, ե ասկէ վերջն ալ իր պատ
մութեան ամբողջ շրջանին, դեռ երբէք այնքան զօրաւոր եղած չէ իր մէջ 
ապրելու կամքը և կորովը։ ինքնագիտակցութիւնովը այն ազգերուն որոնք 
գիտեն ՚ վայրկեանն երո լ լրջութիւնը ե առաւելապէս կ– զի տակ են Հերոսա
նալու ե ան մա Հան ա լու արուեստ քէն, Արարատի ստորոտը գերագոյն խո
յանքով մը, ոտքի կանգնած Է ամբողջ, ամբո՜ղջ ազգը, իր անկախութիւնը 
փրկել» և զայն յաւերժացնելու Համար մեր սրբազան Հողին վրայ։ 

Հոս՝ Հրապարակումր սովորական, թերևս նոյն իսկ ղիտուՏնաւոր դար
ձած մի քանի աննպաստ Հեռադիրներու ազղեցութեան տակ շշմած մեր Հայ
րենակիցներ ր կը սարսռան, մինչ անդին Հայութիւն ր ամբո դրութեամբ զին
ուորագրուած իր արիւնը կը թափէ Հայրենիքի փրկութեան Համար։ 

Պղատոնական Համակրանքներ, ցաւակցութիւնն եր շատ խեղճ րդգա– 
ցուսներ են» այս ծանր րոպէներուն, ամ/Հն Հայ առաւելագոյն չափով պէտք է 
կատարէ իր պարտականութիւնը։ Երր ԿաՐԳԸ ԿուԳայ խօսելու, դատելու, 
դատափետելու, ձայները կը բարձրանան, կը բազմապատկուին . . . t Աքս դր– 
ժնգակ վայրկեաններուն, պարապ խօսքերու ասպետներ չէ որ կուզենք։ 
Երր անդին ցեղին լաւագոյն զաւա!լնեըը կ՚իյնան, կը նա Հա տա կուին, մայր 
Հ այ բենի քէն Հեռու գտնուող ամէն տեղի, ինչպէս այստեղի մեր Հայրենակից
ները, եթէ ազգային տարրական զգացում ունին, պէտք է ցուցնեն, ամենէ 
յետինը զոՀոզութիւններուն, իրենց ունեցածէն շատ աննշան մաս մը յատկա– 
ցընելով Հայրենիքին։ «Անկախութեան փոխառութիւնդը այղ ուղղութիւնով 
փորձաքարն էր, որ դեռ առկախ կը սնայ Փարիզի մէջ* կ՛սպասենք։ 

Հայրենիքը վտանգէ մէջ է, և պէտք ունի անՀրաժեշտօրհխ իր ամէն 
գաւկին գրական օգնութեանը։ Ամէքն Հայ պէտք է կատարէ իր պարտակա
նութիւն ր և Հնարաւոր ղոՀոդութէւնլ։ Յաղթանակի վաղորդայ
նին է որ կ՚ապրինք, սարսափելու պէտք չկայ, ճակատնիս բարձր, աչքեր՜ 
նիս Հրավառ և յուսալից — ինչպէս միշտ ուղղեցինք և չխտրուեցանք — այս 
անգամ ալ կրնանք ուղղել դարաւոր Արարատին, ուրկէ — ապառաժի պէս ան
խախտ և Հզօր ՐԱայ ձեր Հաւատքը —նորէն պիտի շեփորենք յաղթանակը։ 
իրենց Հայրենիքի ազատութեան Համար կռուող ժողովուրդները չեն մեռնիր... 
պատմութեան ղասն է ասիկա։ 

Տր. Մ. Ա. 
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Լուրթ ամպերը պատեր երկինք աըխրաղէս՝. 

՛Շիթ շիթ մարգրիտ երկիր աեդայ մեզմ բնգՀաա. 

Աշնան դալուկ պատեր ձառ* ճիւղ դեղնորակ* 

Հովը սուլէ,՝ աեբեւներր կը թըոին* « • 

Բնութիւնը կուլայ մա Հ՛ա մերձ իր վախճան . . -

ձմեռն է մօտ, մաճն է կուգայ յամրաքայլ . - . 

Մեծ Տիգրանի քաղաքին մէկ խուլ անկիւնում 
jfiաղ մութիւն Ար կայ Հ՛ոն սըմքած , սաՀմռկած* 

ո լ ադքէկ* մանուկ թէ ծեր անխտիր 
•կասբռտւած, կեցած, օր Հասական կ՚ապրին ժամէ 

Մեծ խաժամուժ ամբոխ մ ՛աՀա դուրս փրթի 
• ՛կար միը գլուխ, ճերմակ փաթթոց, վայրագ դէմք, 
կացիններով, սուր, մա Հա կով արդ ղինուած 
Զայն են իրար, ՀայՀուչ կարդան լրբօրէն։ 

Առք են ինկած մէ1լն ՛ապարօշ ունի fjp*f* 
Լայն վերարկուն քայլին տատան Հետ վէտվէտ, 
Յանկարծ կենայ — ամբոխն իսկոյն տայ նրշան. • « 
Լռութիւն մր մ աՀա սարսուռ թեւածէ — 
Մսլլան է, որ նուիրական իր բերան 
րանալ, խօսի, մարգարէին է պատ գա մ– 

<ձՄեծ փատիշաՀն — ԱլլաՀ թող կեանքն երկարէ — 
Հաներ Հրաման սուրբ ղուրանին անունով 
Մաքրել մեր Հողն ոլիղծ գեաւուրէն, կրօնքէն* կ « 
Ո՜վ իսլաՏներ, ուղղաՀաւա՛տ զաւակներս, 
Գիտցէ՛ք, ով որ գեաւուբի տաք արիւնով 
Ձ/եոք ու բազուկ լուանայ Հոս քաջաբար, 

Արքայութեան պերճ Հուրիներ իրն են Ան։ 
Մարգարէին ընտրեալ ոբգին քաք %ամ❁ն 

Զ՛եզ առաջնորդ. Հետեւեցէ՝ք Հրամանթն, * * Ֆ 
Ամբոխն յուզուած արիւնըռուշտ, մարդախանձ. 

Հքյետուի /առաք, քարդէդ, փշրել կալ պատրաստէ 
իսկ խուժանէն մէկը դսւրս գայ լ ա զթան դա մ 

Ամանքն անոր յառած նալին վէս տեսքին» 
Գլուխ ր սէգ, գիսախռիւ թափթփած 

Հ*) U»JU գ էպք"" իրւսկաէւ է են սյատսյք)եյւ է– t896.Ji կս տորածին տֆգոա1ւակեուոու.ս*; 
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Ս՛ազեր՝ ճակատ ծածկեն ոսկրուտ կերպարանք* 
քՒաւ յօնքերուն տակ զոյգ–խաժաչք արնախում, 
կապիճներուն մէ£ դարձդարձիկ ու շարժուն, 
ճոխ ըեչառքի մէ^տեզ^ն քիթ մ արծ ո ւե ռունգ 
Առնացի մէկ տիպար գծ՛են պարթեւեան, 
Որ մոնդոլեան ոչ մէկ նրշան յայտ րերէէ 

իր կաշնրուոն սօթթած բազուկ պինդ բռնէ 
կացին մ ՛ուս քան՝ զէն մա Հա բեր, սուր բերան* 
Լայն գօտիին մէ£ դաշոյն մը կեռ*խրած 
3առա2 քալէ Հաստատ, Հուժկու, վըճռական 
ինչպէս առիւծ1 գէպի իր որսր կարկամած* • «-

# 

իսկ Հոն աՀա Հէք բազմութիւն Հայերու. 
Աղիողորմ լաց ու կոծով բարձրաձայն 
կ՚ողբան իրենց սե օրն^ մաՀուան դուռն Հասած, 
Զինչ ներոնեան կրկէսն աՀեղ, լայնարձակ, 
Ո՛՜ր քրիստոնեայք կը բերուէին գունդագունդ 
Պատառուելու գա դանն եր էն ամեՀի։ 

Բազմութեան մէֆ* ճիշտ Հսկային մօտ, գիմս 
կեցած մէկ կին՝ սիրուն Հասակ կարապ վիզ» 
Ղ՝էմքր կլոր» ճակատը լայն, նուրբ շրթունք 
Ա՝ա Հո ւան դալուկ իֆած դէմ քքէն իրրե քօղէ. 
Ոսկի խոպոպ Հով/էն տարբեր ծածանուտ9 

Հայեացքը վեր ուղղած դէպ՛ մայրն կաթոգին 
Աղերսարկու Հեծեծանքով խնդրէ գիրկ • • • 
իսկ մայրն սզռւոր թևերն ետքէն պինդ կապած 
Չունի Հնար գիբղԱ առնելու իր զաւակ։ 

Հքաւի իր մեծ աչքերին յար անդադար 
Արցունք գիլ գիլ թափուքէն առատ, յորդաՀոս 
Ա՛ ան չուն դէմքքէն, ճակտին, թըշին կար մրախ այլ 

Արցունքներով ցօղուած իր դէմք մանկական 
Գեռափըթիթ վարգ մը կարծես, ցօղաթարմ։ 

* 
Զազա Նա ՚ մօ —այս է անունն Հսկայ քէն — 

Արձանացած՝ տեղին վրայ անմռունչ 
կացինն ուս է՛ն վար Է առեր անգիտակ 
Գետ քէն գրած՝ ձեռքր կոթին կռթըներ։ 

Թուրք խուժանը ապուշ կտրած կ*սպասէ, 
Թէ եր՛բ Նամօն նշան պիտ տայ կարգելու։ 
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# # 

— Դո՛ւ, վատոգի* ազգուրաց և անօրէն* 
այն մր ներսէն խօսի Նամօի ՔաՐ սրախնյ) 

Հերիք չեղա՞ւ այսքան արիւն ու ոճիր, 
Որ կր գործես տասնեակ տարի շարունակ* 
Ղքայէ՝ ասոնց ՝ քու արիւնն են ազգակից* 
՛Անմեղ զոՀեր մոլի ե խում իսլամին* 
ի*նչպէս ձեռքդ պիտի վերն այ զարնելու 
Այս ման՛ուկը, կի՚ե գեղանի* դժբախտ ՛մայր 1 * » 
յՈւրացող մր էիր միայն դու» Զա ՛դա, 
Եղբայրասպան կայթն մըն ես ա՛սկէ վերֆ* 
Մի՛ մոռնար, որ կայ դատաստան աՀաւոր–* 
Զի ՛ք թողութիւն եղբայրաս՛պան գազանին * * * — 

Նամօն յանկարծ՝ ցնցուի կեցած իր տեղէքն, 
Երազանքին, կարծ՜ես ՛ընդոստ արթնցած՛՛է 
Դառնայ դէպ խ°լ ամբոխն կանգովն քարացած 
ի՛նծ՛ Հետևին ձենէ Հնգեակ մը մեծեր 

յ^որՀուրդ մ՛ ունիմ անոնց գաղտնի յ այտնելու * • * $ 
Քալէ դէպ տուն կէս քայքայուն քարաշեն, 

պԼնՀետանալ փլատակին ծերպերում <* • <• 
(ուրիշ դարձեալ քանի մը Հնգեակ Հոն կան չուին. 
Որոնք զո Հո լին իր կացինէն Հատու, սուր* 
Յետոյ ուսին գրած բոսոր ներկուած զէնք 
Արեան շիթեր կաթկըթելէն դուրս կուդայ ՚ 
Նման վագրի մը արիւնազանգ երախով, 
§]ր նո՛ր լափած, յ ° շ յ 9 շ կըլած իր նախճիր 
Եղէդնուտ^ն դուրս խոյանայ թանձրախիտ–* 
Արիւնըռու՛շտ իր Հայեացքէն սարսափած 
յ&ուժանն իսկոյն ետ րեկրրկի գարՀուրածէ 

ձԴԷ՜Հ լսեցէք, վատ իսլաւաերգ ցածոգի,, 
Հայ եմ ես ալ, մէէլն ասոնցմէ, որ աՀա 
կապուած, կեցած ձեր սուրն բուն կըսպասեն* 
1)ւրացայ ես ա՛ղդ ու Հաւատքս, Հայրենիք* 
Դարձայ գործիք ձե՜ր ձեռքին մէ£ ոճրապարտ» 
Այսօրւընէ սակայն Հայ մ՚եմ քրիրտոնեայ • • • 

Ես կ ազատեմ եղբայր, քոյրեըս Համարձակ՛* 
Օվ որ չուզեր, յառաֆ թոզ գայ որ չափեմ, 
Ինչպէս անոնց Հասակներր չափեցի* 
Զո՜Հ քաւութեանս, Աստուած թող դարձս բնդունէ» 

իր ձայնը գոռ՝ զինչ խփլոըոտն ամպրոպի 

I 
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կ ՛արձագանգէր մէք խուժան քան սարսափած* 
Աշնան չորցած՛ տերեւներուն Հանգունակ 
Հոս Հոն թրռան 1լորսուելու Հողմավար։ 

* # 

Հերոս Ա*անուն — այս է անունն եր նախկին 
Առաք անցած՝ ազատ թողուած՛ զոՀերուն 
*ք*ալէ Հպարտ, սիր արն ուռած՜» աչքեր վառ* 
քԱղճթն տարած այս յաղթանակ փառապանծ 
Հթողալ դէմքին, ճառագայթէ լուսալիր* 
Երքանիկ էէ Հոգով Հրճուի գզքացած։ 

Հերն յուզուած փառք /լուտան Տէր Ասաուծռւն, 
Որ մեծ Հրաշք գործեց Հերքյյն ալս պաՀուն։ 

* # 
Երկինքր քթեք, ամպեր կոյտ կոյտ լեռներուն 

Գլուխն երր կը պսակեն վարդագոյն. 
Վերքալոյսի ղողեր Հազար րաղմերանղ 
Պատառուածք էքն ամպեր ո ւ Գորշ զանգուածին 
կ՚ոսկեզօծեն կաղամախի կատարներ • • • 
Ժըպիտ թրթռայ Հորիզոնի շրթներուն * » » 
Հայ սրրտերէխ օրՀնէքնք թռի դԷ՚Ղ ՍնՀուն • • • 

1919 Յունվ. 19 9Ր0Ֆ. Ա. խԱՏ>ԱՏՐԵԱՆ 

ՀԱՅ ՍԱՒԱՌՆԱԿՆԵՐԸ ՆՕՎՕ ՍԷԼիՄԻ ՎՐԱՅ 

Թիֆլիդի Հ* Հ* Գի ւան ա գիտական ներկայացուցիչը կը Հաղորդէ.֊ 
Պաշտօնապէս լայտարարւում է որ Հոկտ.ի Յին մեր սաւառնաէլները 

Նօվօ-1)Էլիմի շր քանում յա քող կերպով ռումրեր նետեցին թշնամու Հրետանի՛ 
թև վրայ։ Հոկտ.ի -4ի առաւօտեան թշնամին պողրի շր քանում յառաքխաղա– 
ցութեան դիմեց։ Յառաքխազաց ո ւթիւնը ետ մզուած Է։ Մնացած ճակատնե
րում կացութիւնը անփոփոխ Է։ Զօրակոչը մեծ յաքողութեամր ընթանում Է։ 

ՀԱՑԵՐԸ ՅԱՐԶԱԿՈՀԱԿԱՆԻ Կ՚ՍԿՍԻՆ 

Հայերր յարձակողականի սկսան ամրողք ճակատի վրայ։ 
Օղերը կը նեզեն ,}ուրք լ ա րձա կո ղա կան ր է Լ թուրք խուժանը որոնք 

զինուորագրուած Էին Տրապիզոնի մէք, խումրերով դասալիք ^՚ՐԱ՚մե։ 

(Թայմզ) 
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ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵՈԼՆ 
( ԲԱՆԱՍՏծՂԾք)ՒթԻՒննԵՐ--Ա. Հաաոր, ՄթՆՇԱՂԻ ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ — ԳԻՇԵՐ 

I ԵԻ ՅՈԻՇԵՐ—ՈՍԿԻ ՀԷՔԵԱԹ– ՎԵՐԱԳԱՐՋ) 

* %Հ՛ 

Ա՛ 

ՎաՀան S էրե ան ռուսաՀայ գրական պատմութեան մէֆ 1լը գրաւէ 
առանձնահատուկ տեղ մր զոր նախանձելի պիտի գտնեն արեւմտաՀայ աքն 
բանաստեղծները որոնք աւելի կամ պակաս չափով իրենց անձնական վիլ\՜ 
տերն և յոյսերը տաղերգած, ե Հետեւաբար վի պա պաշտ հնացած են իրենց 
խորքին մէ$։ Բայց ինչ որ Տէրեանի քերթուածները կը յատկանշէ, անոնց 
տալով ինքնատիպ գր ելա կերպի գեղեցիկ դրոշմ մը, կարելի չէ գտնել այս 
վեր9իննեբուն մօտ որոնք աւելի արձագանգներու դաշնալուր կախարդան
քէն տարուած՝1 կրէլնութիւններով կամ վերասացութիւններով փորձած՛ են 
գրական դիւրաբեկ Համբաւ մը շաՀիլ։ 

ՎյսՀան Տէրեանի ինքնատպութիւնը սակայն կարգ մը որոշ տպաւո– 
րութիւններ կրած է Վէռլ^նի քերթողութենէն որուն եղանակը այնքան տրխ– 
րօրօր քաղցրութիւն մը 1լերզէ։ 

Պիաի y ան ամ այս Համառօտ ուսումնասիրութեան մէ£ ընթերցողներուս 
ներկայացնել այն բոլոր արժէքը, այն թանկագին մետաղը որ կը Տնայ բովին 
կրակեն վերֆ։ Բանաստեղծութիւնը սակայն պէտք չէ ենթարկել նիւթա
պաշտ փորձաքարի մր* Հոգիներու պարտէգին այս խորՀրդաւոր ծադիկր 
պէտք չէ թերթատել քննադատի անողոք ձեռքերով, պէտք չէ խոշտանքել 
այս կախարդական թիթեռնիկր։ 

ինծխ չէ տրուած՝ Հոս նկարագրական դիմագիծ՛ը տալ այս տարօրինակ 
ու վշտագինօբէն սիրելի բանաստեղծ՛ին որուն երգերը պիտի Հնչեն առ յա
ւէտ ան մա Հա տենչ Արտերուն Համարք 

իր երկը ունիմ ձեռքիս տակ, Հետեւաբար իր ամբողֆ Հոգին զոր կ ՛ա
ռաջադրեմ ցուցադրել ընթերցողներուս։ 

Ք՛ննադատին և դիազննող գիտուն էէն միֆեւ վսեմ տարբերութիւն մը 
կայ միշտէ Առա^ինր Հոգիին թագուն երկինքներր կը բանայ ե անոնց ան– 
սահմանութեան ր մ ԷՀ եղած՛ տկար կամ մաշկեղ թռիչքները կը տեսնէ։ Երկ
րորդը կապուած է նիւթին որուն մէֆ կր սաՀմանափակուի, և որով ան յեղ
լի օր 1քև կը կաղապարէ իր մտածոււաերբ։ Բայց որքա՜ն խորՀրդաւոր ու ցաւա
տանջ է ՎյսՀան Տէրեանի Հոգին ուր միօրինակ վիշա մը կայ, միօրինակ, 
ինչպէս անբուժելի Հիւանդի մը կեանքը։ 

ՎաՀան Տէրեան չէ ձգտած երբէք ամբոխն երււ խռով ա Հար ալեկոծ ո լ– 
մթւ մէչ ՛նետել Հերարձակ քերթողութեան մը ծնծդաներբ, ոչ ալ Հայրենա
սիրական զգացումները գգուել իր ցեղին զաւակքներուն։ ինքը նախ ե առաֆ, 
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և բացարձակօրէն, իր Ե ո ի՛" երգիչն Էր, իր ՛ներա շխ ար Հին եղերաբախտ աք լ 
անմաՀ թագաւոր րէ 

Տառապելու, գերագոյն Հաճոյքէ՛ն միայն կր ծնէր անոր Հասար բանաս
տեղծելու Հաճոյքը որ ՀետզՀետէ աւելի բազմակողմանի սարսուռներով կը 
Համակէր իր Հ ի ւան գունակ էութիւնը։ ԷԼ֊ է՛" էլ է արդէիւ քերթողին այս խոր՛ 
ՀրրդԱԿսկի** առանձնութիւնը արուեստին և երազին մէք, եթէ ոչ Հարսնեակի 
մը մետաքսաՀիւս բանտը որուն մէք թիթեռնիկր ոսկեզօծ և. երփներանգ թե
ւեր կըզգենու ծաղիկներուն և արեւին դառնալու Համար. • • 

Առանձին որոշ նպատակ չունին ՎաՀան Տէրեանի պէս բանաստեղծ
ները, երբոր ՛քհնարին լարերը կը յուղեն իրենց ղա լկա Հար մա տներով՝ որոնց 
վրալ աբեւէ՜ն շող մր կը ղան ա կուի, ե. սրտէն արտասուքի շիթ մը կը մար
գարատն այ • » 

քերթողական արուեստ ին ե, ընդՀանրապէս արուեստին Հարցը Հոս ալ 
կուգայ յաւերժական տառապանքի մը պէս» քննադատին կամ վերլուծողին 
միտքր չարչարելու։ քիուսաՀայ ամէն բանաստեղծ շատ քիչ կարեւորութիւն 
տուած է անոր։ ՀՀգացոււքն է որ տիրասլետած է ամգն ներշնչումի, ե ամէ՜ն 
քերթողական յղացում անցած Է անոր սրտաքեր բովէն։ Այս փորձաքարը 
անողոք վերի վայ բուսներ յառաք պիտի բերէ մեր մինչեւ այսօր ունեցած գբ
նա Հատ ո լակերուն և Հակումներուն մէք։ Արուեստը ՐԱաէՈէ1 միակ անմաՀ ու
թի ւնր գեղեցիկին, Հարկ Է որ իր պաշտումի տաճարն ունենայ բոլոր երազ
ներուն ե բոլոր անոնց Համար որոնք օր մր արշալոյսը տեսան բովանդակ 
մարդկութենէ առաք, և եղան գերագոյն Անիծուածները անՀասելի կամար՛ 
ներու ՛յէ ՀՀ Պէ՛՛աք է որ արուեստ պա Հանք ենք միայն քանդակագործէն, միայն 
նկարիչէ՜ն կամ եր գա Հան Էն։ Բանաստեղծութիւնը առանցն աշնորՀեալ ՛է՛ի ցու՛ 
Հի՞ն Է արդեօք որ մտա Հաճոյքի թեւասլաց պարիկի մր պէս կուգայ թէւերը 
զարնելու ՛քհնարին . • • Անիկա նոյնքան դժուար թե արուեստ մը պէտք է Հա
մարել որքան քանդակագործին յղացումը որ ներշնչումի տեսլական պատ
կերը կը ստեզծէ գեզաՀրաշ կաղապարին մէք։ "թերթողը պէտք է կաղապա
րել գիտնայ յաւերժական և անայլալլ Զեւին մէք իր երազներր և ներշնչում՛ 
ները։ Ան երէկուան աշուղր պէտք չէ Համարել որ աէտի կամ թրուպատուրի 
ճամբաներ էն քալեց՛ անոնց իմաստուն վիշար Հրապուրելով սիրոյ զգայուն 
ու թեթեւ տաղերու քաղցրութեամբ։ 

•թերթ ողբ պէտք է թրուպատուրին փոշեթաւալ վերարկուին վրայ նե
տէ ծիրանի մը ե. անոր Հեծկլտագին նուագարանը աղեր ախէ արեւին եօթը 
գոյներէն ու ոսկեվառ շողերէն զանակուած իր աստուածային մատներով • • • 

քյւ սակաքն ՎաՀան Տէրեանի քերթուածները բա զղա տարար ռու-սաՀայ 
բոլոր բանա ստեղծութեան, ամէքևէՀն շատ աշխա տուած և արուեստով գրուած 
են։ Մենք պիտի տեսնենք որ Տէրեանի լեզուն Հարուստ է, միշտ զայն առ
նելով ռուսաՀայ դրականութեան մէք։ Պիաի տեսնենք ,| նաև որ բացայայտ 
յղկուՁներ կան այս տարաբախտ երիտասարդին ո տտնաւորներուն մէք, ան՛ 
անայլալլ գեղեցկութեան ղրոշւաեր որոնց Հասնելու Համար ան Հրաժեշտ է 
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քերթողական Աշխատանքը։ իսկ ինչ որ կը սլա տ կա սի արտ րնդՀանուր ան– 
մոգութեան զոր ունեցեր են ռուսաՀայ բանաստեղծները տաղաչափութեան՝ 
Հանդէպ, ի նկատի առնելով Հանդերձ իր պատճառները, Հո՛ս ալ դատապար
տելի պիտի գտնենք։ 

՚ Յաջորդ գրուածքով պիտի ներկայացնեմ ընթերցողներուս Տէրեանի 
քերթողութիւն ր իր Հնչականութեան տեսակէտով։ 

ԱՐՍէՆ-ԵՐԿԼա– 

ՀՈՎՈՒԵՐԳԱԿԱՆ 

Ո՞վ է անցեր ճաԱրաներէն մեր Մարմանդի սարերուն՝ ուր ամառին 
արեւ է բոց շիկաՀեր, ծառերն են Հերմ-Հիւանղ, ծադի1լները ոգեվար։ 

Ո՞վ է տեսեր գետակներու ցամքած՛ վազք յան տեղ դալուկ փրփուրնե
րուն ԱԱԼոլ-իլը կանաչ լեռներուն՝ և. Հեռաւոր ժայռերին բերես կ ի վար Հ սո
ղան g քր արփակէզ մողէզներու։ 

Ո՞վ է գացեր ու թափառեր անծայր, լայնածաւալ ակօսներէն ու 
արտերէն ե ո՜վ դիտեր շուքին տակ դալարագեղ նոճիներուն պեր երթալը 
յոգնած» սպիտակաշար տոլարին։ 

Ո՞վ է լսեր տուարածին քաղցրանուագ սրինգին երգը մելամաղձիկ, 
նայուածքներն աղու կարօ տա ձայն ոչխարներուն, ուլիէլներուն և դառներուն 
վէտվէուն վազքը՝ ծաղկագեղ բլրակն ի վար։ 

Ո՞վ է անցեր մեր եայլայէն։ 

* 
# * 

Անցե՞ր ես անցո՛րդ մեր գեղին, մեր եայլայէն՝ ուր ամառին օրերն են 
ծով-ծիրան, արեգաէլն՝ ոսկի սափոր» երկինքը՝ կապուտակ ադամանդ։ 

՛Բալե՞ր ես ո՛վ մարդ, մեր բլուրներին Հիրիկ դաշտերին, զիւմրիւթ ձո
րերին՝ ուր կաքաւներ Հմայագեղ կը կաքբճեն, ձայներ կը լսուին ղիւթա– 
սոյշ» նունուֆարներ և ծաթրիններ տօթաՀար կիյնան վար » • • 

Տեսե՞ր ես պարման, օ՜ զաւակ օտարական, մեր աղ£ի1լները ԼեռանՀ*) 
իյնձոր-Զորի բարձունքին երր տաղիկներ կը կանչեն սիրատարփ։ 

Ա՛նցե՛ր ես անցորդ մեր Ա*արդերին։ 
* 

# # 

էս անցեր եմ այգ լեոներին, մեր սարերին, անցեր ՝ ու անոնց քարերու 
շեղփերին Հազար անդասներ պատանի ոտքերս եմ արուներ » . • 

ԱՍ տեսեր եմ իմ պերուՀիներր նախշուն, պերտեղ կերթային *'j կարօտ 
սիրերգներով։ էս լսեր եմ Հովիւին սրխեգր որուն արձագանգին անտառն ե 

(՞յեւսյլսւ, ամա ուսնոց, 
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րու եզնիկները սիրաքեր կր թռվռային և ցորենի Հասկեբուն մէք րալա կար մ իր 
Հարսներն ու, աղքի էլն երր՝ մանքաղները ձեռքերն Էն վար՝ կարտասուէին անոյշ 
արցունքներ « » « 

* # 

Ո*վ պիտի անցնի Հիմայ այդ վայրերէն, անծայրածիր բացաստաններէն։ 
Ո՛՛վ սլիա ի լող գայ անգամ մր մեր սլա ր տէգն եր ո ւն ու այգիներու գա՛ 

լար ծովերուն մէք, ուր ամառին արեւն է եկեր կրկին բոցագեղ ՀրդեՀ բռրնկ– 
ցուցեր։ | 

Ո՞վ պիտի երթա ի երթայ սւ Հի՛ռ գայ այն աղուո՜ր դաշտերը աշխա
տանքի, սիրավառ գեղգեղանքներն Հազարաձայն թռչնիէլներուն, արբշիռ թե 
թափներր արծիւներուն ե բազՀնէրուն՝ որոնք Հպա՜րտ, Հիացիկ ճախրանք
ներով կը Հալածեն օձերն ու քարրերը բարձրակարկառ լեռներուն։ 

ԱՐՍե֊Ն ԱճbՍ՜ԵԱՆ 

ՋՐԱՆԿԱՐԻՉԻ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳ* ԸՆԿԵՐՕԻԹեԱՆ 
|՝. | ք ւ 8ՈԻ8ԱՀԱՆԴԷՍԸ.. ՚ ք 

3-«-* 

Ջրանկարը (aquarelle) ներկայիս ըմբռնուած ձեով՝ իբր նկարչական 
ուրոյն սեռ անծանօթ էր Հիներուն։ 

Ա՛ինչեւ իւղաներկի գիւտը (11»րղ. գարու սկզբինը նախնի արուեստա
գէտները նկարչական ստեղծագործութեան իբր մի քոց դիմած են ո ր մ ան ը՛ 
կ ա ր ին կամ աւելի ճիշդ ծեփանկարին (fresque,) և խիժանկար ին 
(gOliache)• երկուքն ալ նկարելու քրախառն կերպեր թէեւ՝ բայց թէ կիբար
կութեան եդանակով ե. թէ պարունակած երկրորդական նիւթերով Հիսն ովին 
կը տարբերին բուն քրանկարցն որ ինքնայատուկ գործածութիւն ունի ե 
գեղարուեստ ական տարբեր վախճանի կը ծառայէ։ 

Վերածնութեան ինչպէս նաև յաքորղ դարերու նկարիչները գործածած 
են արգի ք բանկա րին նախնական միերանգ (camaïeu) մէկ ձեւր միայն, 
այն ալ սակաւապետ կերպով, իրենց նկարներուն ուրուագիծը կամ նախա
պատրաստական ուսուՏնասիրութիւննեբը կատարելու իբր գիւ բա մատչելի 

Ջրանկար չութ իւն ը որպէս ինքնուրոյն ճիւղ մշակուած տեսնելու Հա
մար պէտք է Հասնիլ մինչեւ 1Տրղ9 գարու Վերքերը, երբ անգլիական բն ան կտ
րիչներու ք paysagiste) Հանրածանօթ դպրոցին վարպետները՝ իւղանկարին 
ղրեթէ Հա մա Հաւասար պատիւով ու փայլով կը մշակեն զայն և կ ՛ար տագր– 
phi դե գարու եստական առաք նա կարգ երկեր 

Անցնինք այժմ ն կաբա Հանդէսին ուր աչքի կը զարնէ 400-է աւելինը– 
կարներու կոկիկ դասաւորում մը։ Նիւթի տեսակէտով ամենէն աւելի կը տի
րապետ են ծաղիէլներր և բնանկարր (paysage) գրեթէ բոլորն ալ մանրանկար 

I 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 66/ 

ԴէրՔՈէ1: Դիմանկարներ և առ Հասարակ շնչաւոր Էակ պարունակող մեծադիր 
նկարչական գործ՛եր կը բացակային այստեղ, անոնք . պա ականելով աւելի 
իւղանկարի կալուածին։ 

Մօտենալով ցուցադրուած իրերուն, նախ և առաֆ յիշենք մերազնեայ 
նկաիիչ Ա* ՖԷթվաճեանի առաքումները։ Իր ցուցադրած 7 կտոր գործե
րին մասնաւորաբար երեքր, « Հան դի պո ւմ մը Վենետիկի Ա. Մ արկոսին ներ– 
ՔըԳ» ձՊօլսին Յիշատակ,ն ե « քք^ուսօ-ճաբոն ական պատերազմին դրուագ մըն՝ 
ցուցահանդէսին ամենին ծաւալուն չափ ունեցող նկարներին են, և Հակառակ 
իրենց տարածութեան ե նիւթի խրթնութեան, լուսանկարչական բծախրն՛ 
գրութեամբ աշխատ ուած են։ Նկարիչին միւս երկերուն մէՀ ևս սոյն մանրա
մասնելու սէրը կը նկատուի։ նկարչութեան Համար ոչ այնքան ան Հրաժեշտ 
այս մտաՀոդութիւնը թերեւս կարելի է բացատրել իի երբեՁնի Հետևած մաս
նագիտութեան՝ ճարտարապետական ճիւղին իր վրայ թողած ադղեցութեամբ։ 
Արդարեւ ճարտարապետական գծադրութիւնները կամ նկարները ունենալով 
վաւերագրական (doCUIIientaire,) արժէք, կը պաՀանՀեն ճշդութիւն և մանրա
մասնութեան g Հանդէպ Հաւատարմութիւն։ 

Իր «ՖէլլաՀի Տզանն Հրանկարի մր յա ակութի ւննեբովը օժտուած, ցոլ– 
ցա Հանդէսին Հա դո ւա դէպ դիմանկարներին մին է։ 

«իններորդ ալիքն–ը, «Մասիսը Երեւանէն Գիտուածն և «Հայկական 
Ծովափը ? Սեւ Աովի վրայն իր միՀակ ար տա դրութիւնն երին են։ Երանգներու 
նոյն պէսպիսութիւնը և արժէքը կը նշմարուի այս երեք գործերուն վրայ, 
որոնք սակայն տարբեր տարրեր և միջավայրեր կը պատկերացնեն։ Ա պիտակու
թիւն մը կը մշուշէ նոյն երեք նկարներուն վրայ, որ բնական գունագեղում– 
ներէ զուրկ, կաւճային ցրտութիւն մը կը սփռէ։ 

«իններորդ ալիքընի նիւթը որ ծառայած է երբեՏն Այվադովսքիի Հա
մանուն մէկ գլուխ գործոցին՝ այստեղ տկարօրին ի յայտ կուգայ։ Աէիքք*" 
ամեՀի տպաւորութիւնր չես կրեր, և ներկայացուած փրփրադեզ Հրեդին կոյ– 
տր աւելի ամպեղին անգայտ նիւթ մըն է, քան թէ Հեղուկ զանգուածի մը 
բռնավար փլուզումը։ 

Ֆէթվաճեանի ցուցադրութեան, րստ մեգի քննադատելի այս քանի մը 
կողմերուն անցողակի անղրադառնալէ յետոյ, աւելցնենք իսկոյն որ՝ ինքը ոչ 
միայն այս կարեւոր Ջրանկարիչներու ՄիՀագդ» Մի՚՚՚-թեան միակ Հայ ան
դասն է՝ այլ, եթէ չեմ սխալիր, միակ Հայ Ջրանկարիչը որ իսկապէս տիտղո
սին Համապատասխան լրբութեամբ ու կարողութիւն ով յարատեւած ըյլայ 
այս մասնագիտութեան մէՀ։ 

Արեւելեան տիպեր ներկայացնող իր Հրատարակած գունաւոր քարթ– ՝ 
փոսթալներու շարքը, արդին ժողովրդական դարձուցած են իր անունը մեր 
մէՀ: Ֆէթվաճեան մեծապէս գնա Հա տելի ազգային ծառայութիւն մատուցած 
է նոյն պէս» Հայ Հին եկեղեցական ճարտարապետութեան բեկորներէն ու 
սրբատաշ քան զա կա գա բդերին իր գծած կամ Հ բանկա ր ած բազմաթիւ Հա՝ 
ւա ստաբաններով (documents) որոնց ղժբաղղաբար մասնակի մէկ ցուց աղբ– 
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ր ութի ւնը մի աքն տեղի ունեցաւ անցեալներս Փա րիզի զա րղա րուեստի թան
գարանին փոքր սրաՀներ^Ն մէկուն մէք։ 

Երկար պիտի րլլար ցուցաՀանդէսի րոլոր գործերուն քննադատականը 
տալ։ Պիտի բաւականանանք ուրեսն թուել գեղարուեստ ական կարկառուն 
յատկութիւններ ցոլց տուող արուեստագէտները իրենց աչքառու գործերով՛ 

իւղանկարին մէք շատ սակաւաթիւ եղած՛ են կին արուեստագէտներ 
որոնք իսկական տաղանդի մը բարձրութեան Հասած րլլան։ Ջրանկարին Հա 
մար անոնք ընգՀակառակը մեծ Հակում ցոյց տուած և միշտ մրցման մէք 
գտնուած են ալրերուն Հետ։ Արուեստ մր որուն գլխաւոր նիւթ կը մատակա
րարեն ծաղի1լներր, բուրաստանն ու մր գա ս տ ան ր, մարգերն ու առուներր ել 
ամէն ինչ որ գոյնի՛ վառ շպարով մը պաըուրուած է՝ էէր ̂ 1ՐԱաՐ էր *1_Րա1 
չՀրաւիրել կնոք շա Հա գրգռութիւնը։ IjP 

Զարմանալի պիտի Հթուի ուրեսն երբ նկատել տանք որ ցուցաՀանդէ։ 
սին մասնակցողներուն մէկ չորրորդր նկարչուՀիներ էին։ 

իգական այս պատուաբեր փաղանգէն յի շենք. 
Օր* Ժիւ֊լիա Պ°յիղ որ՝ կին սովորական խառնուածքի մը Համար ան՛ 

ըստգիւտ՝ ^ԼոՐոՎի վրձնաՀարութիւններով կը պարզէ իր աշխատանոցին ներ՛ 
քր օրուան տարբեր պաՀերու լոյ սին տակ և րնտանի իրեղէքններու կաՀաւոբ՛ 
ման մը մէք էն։ 

Տիկին Հիւլլէօ տը Լաբէյրուզ կր ցուցադրէ տեսարաններ որոնք թէև 
քիլ մր ուրուագծալթն թերաւարտ վիճակով կը ներկայանան սակայն իրենց 
գոյն ի և գծերու ցայտուն ներդաշնակ արտայայտութիւններովր իրական 
յատկութիւններ կը պարունակէն։ 

Օր* Գառլիէ (Գամիյլ) որու Թիվօլի^ն (Հռոմի մօտ) բերած տեսարան 
ներր ինքնավստաՀ վրձին մր կը լատկանշեն։ 

Տիկ* Ագօքա (Լուիզ՚Մառի) որ իր մանրակրկիտ կանացի թալշանիւթ 
աշխ ատ ելա կերպովը ք facture) կր փոխադրէ մեզ Փարիզի ծաղիկներու բա՛ 
ցօդեայ շուկան երր։ Տի շենք մասնաւորաբար վ}]1^ն Աիլլբիսի Հրապարակը Լ 
<ձ՝թէ տէ Ֆլէօռ) երկուքն ալ առաւօտեան բարկ ե. ծաւի մշուշի մը տպաւո
րութեան տակ դիտուած։ 

Օր* ՚թռէբէն (Աիւզան) կը ցուցադրէ սրամիտ բովանդակութիւնով միա՛ 
գոյն ստուերանկարներ ("silhouette)» նիւթր ներկայացնելով կենդանական թա
գա ւորութե ան ա մեն ա Համեստ ներկայացուցիչներու դասէն, ի շուզներու fbour-
riCOtŜ  աշխարՀ/Հն, պէտք է գիտել անոնց Հետաքրքիր տողանցքը եւ իւրա
քանչիւրին այնքա՛ն բնական որքան այլազան փիլիսոփայ կեցուածքը։ 

Տի շենք նաև՝ Տիկին էըմէռ (Ա՛արի Թէրէզ)է մանրանկար ծաղիկներ 
և Մեռեալ-բնութիւններ (nature-morte^* Օր* Օաէն (Պլանշ)է բնական ծաղիկ, 
և Օր* ՝թասատավան (ֆէօտօռա)է սիրուն վարզեր։ 

Անցնելով ալբ արուեստագէտներուն, յիշենք մասնաւորապէս. 
Ժօրժ-քիու (թ՛օնի) à որու Վէրսայլի տեսարանները շատ գունագեղ և 

իրենց տեսակին մէք լաւագոյններէն են։ Մատնանշելի է մասնաւորաբար 
իր ամռապատ Աւագանար։ 
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Փարիզի պարաէզներր Լիւքսին պո ւրկ, Բարք Մօնսօ և մասնաւորա։ 
բար Աին Գլու. և Վէրսայէ անս սլա ռ նիւթ տուած՜ են ջրանկարի՛չներուն։ ԱՀա 
անոնցմէ մէկ քանին. 

Արիէս (Նէլ) կը սէոէ ՎէբսայԼԸ €կԿաԲռ1 աշնան և ձմրան եղանա1լնե– 
րուն (դիա ել մասնաւորաբար «Սփինքմը Վէր սա ղի մէի» «Աշունը» ելն)՛ 

քիօդինսթօքի Վէրսաղի տեսարանները գարնանային և ամառնային 
շպարով կը ներկայանան և վարպետ տաք վրձինի մը արդիւնքն են։ 

Բէլլըսիէ (Մ°րիս) ՚^լիՀսիի պարտէզին և Լիւքսէնպուրկի ծաղկաստա
նին նոյնքան յաջող տեսարաններ ցոյց կուտար Օլիվիէ (Ֆէլիքս)֊ի Լիւքսին՛ 
սլուրկի ծադի1լեերր սակայն նուազ Հրապոյր ունին։ կան տեդեր որ ան խը՜ 
ժանկարի (gouache) օգնութեան դիմած է։ 

Փարիզի վաղեմի անկիւնն երբ և պատմական շինքերն ու կամուրջները 
արուեստագէտներու ամբողջ սերունդներ զբաղեցուցեր են ու կ՛զբաղեցնեն 
մինչեւ այսօր։ Ասոնցմէ են1 Բօթիէ (Անտրէ), վարպետ մը բառին իսկական 
առումով, որ իր ներշնչման գլխաւոր առանցք դարձուցած է այստեղ Փարիզի 
կամուրջները, Բօն քիուայեալ, Բօն Ա առի, Բօն-դօ-շանժ ելն* որոնց վաղեմի 
տեսքը գիտէ ճարտար վրձինով մը ներկայացնել։ 

Լըվէո (քիրնէ), որուն Փարիղի սիրուն տեսարանները անձբեւնեբէ վերք 
դիտուածի տպաւորութիւն կը թողուն, պարագայ* որ դժուար է բացատրել 
թէ՛ իսկապէս րոպէի ընտրութեան Հետեւանք է, թէ ա շխ ատ ելա կերպի ինք
նատպութիւն։ Ամին պարագայի մէջ գործը գունագեղ է և Հրապուրիչ։ 

Տեսարա՛ններ և ծաղիէլներ ցուցադրող արուեստագէտներէն, յիշենք– 
Ռիքու ՛Լուի), որ ցուցաՀանգէսին ամենին աչքառուն կարիճներին մին 

է, իր վարպետի վրձինին ելած տեսարա՛նները անվրէպ կրնան ջրանկարչա
կան արուեստի անթերի նմոյշներ նկատուիլ։ 

Լրկալէ, որու բնական մեծութեամբ ծաղիկները զարդանկարչական 
(décoratif) ցայտուն արժէք կր ներկայացնեն։ 

Պույքօ (Պօլէդլաս), իր «Վանքի մը տեսարանները», «Զիթաստաննը 
ե. աոՀասարակ միւս ցուցադրած գործերը ի յայտ կը բերեն ն ախ ա վերած ր՛ 
նութեան շրջանի (primitif) յատկութիւններով օժտուած արուեստագէտ մը, 
սր Հին տուեալներու վրայ իւրացուցած է նաև արդիական յատկութիւններ 
գոյնի և գծագրութեան կրկնակ ուղղութիւններով։ 

Տօֆէն (Լուի), որուն քԻունուղի տեսարանները թէև լուսագեղ բայց 
քիչ մը ցուրտ ըլլալ կը թուին, թերութիւն զոր գար ման ուած կը տեսնենք 
իր «Մզկիթի Հին դուռը» գործին մ ԷՀ։ 

Տիւմէնիլ (Բիէռ), կը ներկայացնէ էարթրի մայր եկեղեցիին ներք քան տե
սարաններ, մեծադիր բայց անկաշկանդ աշխ ատ ելա կերպով մը իրականացւած։ 

Հուռթ ալ (Հանրի), Մարօքի տեսարաններ ունի, որոնց մէջ շուքի և 
Լոյսե բաժանումները շեշտսւած են վբձնինի լայն Հարուածներով։ 

Իբր նմոյ շ մը ճարտարապետական ջրանկարի կարժէ գիտել Պիւոնիստ 
(Բամըրոն)՚ի ցուցադրուԹիւնները որոնք Հասարակաց Հրապարակներ կամ 
զէնքեր կը ներկայացնեն։ 
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Գծագրակա՛ն զօրեղ յատկութիւներ ու%ին Քօնսթանթը՝ն (Հ).ի ղիմա– 
"նկարները, որոնք սակաքն հրա՛նկար՛ներ չե՛ն։ 

Խիժանկար՛ներ ունին ի մէՀ այլոց Լապոոլշ (Բիէո)է ց,Է0 (Ա,), 

Յա՛նուանէ թուենք նաև Հետեւեալ կարող աըսԱ,Աաա։£տ<յ,երը՛ կ%ժէլ 

(Անտրէ), Լինէլլ (Լաուոանս), Ազի (Լ). Վի^ի (Բիէո) „րոնց գործերը իրա– 
կան շահագրգռութիւնով կարելի է գիտել։ 

Ռ. ՇԻՇՄԱՆԵԱն 

:( ԴԷՊԻ | § p . 
* 

ՈԳԵԻՈՐՈԻԹՒՒՆԸ ՀԱ8'1ԼՍՏԱՆԻ .ՄԷՋ 

ԱՌԱՆՑ ԿԱՌԱԽՈՒՄԲԻ ԱՊԱԱԵԼՈհ ՈՏՔՈՎ կԱՐԱ ԿԵՐ ԹԱՆ 

Հայաստանէն Թիֆլիզ եկողները ՛նկարագրում են այն ոգևորութիւնը, 
"Ր "՛էրել է Հայաստանի բոլոր անկիւններում։ Երեւանից շատ խմբեր չըս– 
պասելով գնացքին, ոտով են գնում գէպի կարս։ Քաղաքներում և գիլզերում 
էլ տղամարդ չէ Տնացեր։ Ծեր թէ երիտասարդ, ամէնքը Հրացանը վերցրաՆ 
շտապսւմ ե՛ն գէպի ճակատ։ Խանութները փակ են, փողոց՛ներում էլ տղա
մարդ չի երեւում։ ՚էՀատ տեղերում կանայքն են փողոցները պաշտպանում, 
էսկ Ալէքսանգրապօլե այնպէս է ղատարկուել, որ բերդի պաշտպանութիւնր 
անցել է Հայ կիներին։ 

ՊԱՇԱՐՄԱՆ ՎԻՃԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ 

Երեւան, (պաշտօնակա՛ն).—•֊ Հաքաստանի Հանրապետութեան Հողի ամ– 
բոզ9 տարած՛ութեա՛ն վրայ յայտարարուած է պաշարման վիճակ։ 

Զօրակոչ է յայտարարուած մինչև ՅՏ տարեկանները։ Գասալիք՛ները 
կ՚ենթարկուին մա Հա պատիժի։ 

Հայաստա՛նի երկաթուղիները ենթարկուած են զինլ. իշխանութեան։ 

Օրուա՛ն կարգախօսն է ^Հայրենիքը վտանգի մէք է, ամէն ի՛նչ գէպի 
ճակատ, ամէն բա՛ն ճակատի Համար։» Ամէն տեղ կամաւորներ կ՚արձանա
գրուին մեծ ոգեւորութեամբ։ Բոլոր կուսակցութիւններր միացած են թրքա
կան յարձակումը վա՛նելու Համար։ 

՜՜ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ՜ՎՏԱձԳԻ ՄԷՋ է. ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ ԳՐՈՒԵՑԷ՜Ք 

ԱՆԿԱԽՈՒ/յ&ԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹԵԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱԶԳԵՐՈՒ ԳԱԾՆԱԿՑՈՒՈԻՒՆԸ 

Պրէւ՜քսէւէ Ազգերու. Դաշնակցութեան խորՀրդին մէք, երեք առթիւ 
խօսուած է Հայաստանէ Սաս թև։ 

Ա * — Հայաստանը պէ՛՛տք է անգամ րնգունիլ Ազգերու Լի վաք էն մէք, 
Հ* Հանրապետութեան նախագաՀութեան առա ք արկին վրայ։ 

Ընթացք տալէ առաք տյս խնդրանքին, Ազգերու Դաշնակցութեան 

Խորհուրդին պաՀանքքին վրայ, Հայաստանի պատուիրակութիւնը ներկայա

ցուցած էր մանրամասն տեղեկագիր և փաստագրեր, իր բանակի, ծովային, 

օգային, ֆ ին ա ն ս ա կ ա ն ոյժերու վրայ։ 

Այս մասին զեկոյց պիտի ընեն ժընէվի րնդՀ. խորհուրդին մէք, և պի
տի աոաքարկեն Հայաստանի ընդունելութիւն ը իբր անդամ։ 

fi » —— Հայաստանի Հոգատարութեան Հարցը։ 

Աքս Հարցին զեկուցողը եղած է ԱՀնգլիոյ պատուիրակ Պ» Պալֆուր. այս 
ալ նոյնպէս վճռուած է յետաձգել ժրնէվի ընգՀ* ժողովին։ 

Ա/ս ժողովին մէք, Ազգերու Դաշնակցութեան խորՀուրդր, իբր թե
լադրութիւն շատ Հաւանական է որ աոաքարկէ Հայաստանի ֆինանսական 
մեծ օգնութիւն մր ընել, երաշխիքովը Ազգերու Դաշնակցութեան, ամէն ան
գամ պետ ութ իւններ ու։ 

Գ Հ — թ՛րքական վերքին արշաւանքի մասին, Պ* ԱՀարոնեանի ՀետզՀե– 
տէ տուած երեք յուշագրերր լուրք ուշադրութեան / ւ ՝ ՝ | խորՀրդակցսւթեան 
նիւթ դարձած են վերոքիշեալ խորՀրդի մօտ, որ պաշտօնական գրով մր Հա
ղորդած է Հ. Հ* պատուիրակութեան, որ դիմած է պետութիւններու, Հրաւի
րելով ղանոնք անմիքական օգնութիւն Հասցնել Հայաստանի։ 

Պ* ԱՀարռնեան, տեսակցութիւններ սւնեցեր է, Լիկայի գլխաւոր քար
տուղար Սըր էըՒք Րիմօնի, իտալիոյ պատուիրակ Պ* Թիթօնիի, յունական 
ներկայացուցիչ Լոնտօնի դեսպան Պ* ՚Րաքլամանսօի, Պէէճիքայի արտաքին 
.գործոց նախարար Պ* Հիմանսի Հետ։ Նաև. առանձին ել երկարատեւ ունԼլնղր– 
րութիւն ունեցած է, վար Հա պետ Պ* տը Կաքրուայի Հետ։ 

Հ* Հ» Պատուիրակութիւնը, պաշտօնական Հրաւէր ստացած է, ներկա
յացուցիչ ուղարկել ժրնէվի րնդՀ* ժողովին, զեկոյց ընելու Համար Հայաս
տանի մասին։ 

թՈՒՐՔՕ-ՊՕԷԵԵՒԻԿՆԵՐԸ ԿԸ ՆԱՀԱՆՋԵՆ 

Անգի զին ւ* քարթիէէն կը Հեռագրեն.— 

Հայաստանի Հարաւային արեւմուտքի կացութիւնը շատ լաւ է։ 
Դաըապէքիրի զ°րքը բաղկացած է 7500 կանոնաւոր ե 2-300D ան

կանոն զինւորներէ ու 1Ց թնգաանօթներով կը յ առա քան ան։ Ասոնք սակայն 
կեցուցուած են կարսէն 40 քլմ և Աաըըզամիշէն 30 քլժ. Հեռու։ 
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Հայերը զօրաւոր և. բա դմա թիւ են կարսի շոլրՀր ու իրենց յաղթանս* 
էլին վրայ՝ վստաՀ։ Արեւելքի ճակատին վրայ, Հայկ* զօրաբաժինը %աիյիՀե 
ւանի Հիւսիսայի՛ն կողմէ ԳԷրուսի տանող ճամրան Պօլշէւիէլներու առՀեւ կրտ– 
րած է, սպառնալով անոնց դէպի ՆախիՀեւան նաՀանՀ մր։ 

Պօլշէւիէլները Պաքուի Հետ Հաղորդակցութիւնը ապա Հովելու ե նոր 
ճամրայ մր բանալու Համար Օրտուպատի կողմին եկած՜ ու փորձած՛ են Հայկ* 
ճակատը ճեղքել բայց չեն յաջողած։ Պօլշեւի/լները քուչայի Հարաւային կող՛ 
մին դէպի Աքազի Հովիտը յառաջանալով, Մէկուէ մէՀ կը յարձակին Հայկ, 
դիրքերու վրայ, միեւնոյն ժամանակ յարձակում գործելով Հարաւ– արեւելք էն։ 

Հայերը Պօլշեւի1լներուն մեծ՛ կորուստներ պատճառած ե ստիպած 
են անոնց ետ քաշուիլ։ 

Հայերը շատ լաւ զինւած են, լաւ պա ր են ա լոր ուա ծ ե լաւ Հր մա մա՛ 
նատարութիւն ունին։ Դաշնակիցները իրենց տուած են վառելանիւթ։ 

Աիա ցած ու զօրաւոր են թ՛շնամիին առՀեւ։ Ամին կողմէ բազմաթիւ 
կամաւորներ կուգան միանալու Հայկ* բանակին։ 

(Տէյլէ Թէլէկրաֆ 2Ց Հոկա.) 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ռ՛ԱԶՄԱՃԱԿԱՏԸ 

Հայկ* կառավարութեան Թիֆէիզի ՚ե^րկայացուցիչր Հետեւեալը Հեռա» 
գրած է Փարիզ, Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութեան*— 

ՀՐ նկատի առնելով թրքական ճակատին լայն տարածութիւնը ե միւս 
ճակատներուն վրայ բաւարար ոյժեր կեդրոնացնելու կարեւորութիւնը, մեր 
վերին Հրամանատարը Հրամայեց պարպել Բակիսմանը, Աարըզամիշը և Ար– 
տաՀանը։ Մեր դօրա գուն դեր ր քաշուեցան կանոնաւս րութեամբ, քաղաքացի 
ները և ուտեստեղէններր իրենց Հետ առնելով ու. կեդրոնական Աօվօ-Աէլիմի 
և ՊէկլիաՀմէտի մէի Թուր քերբ Հակառակ իրենց յարձակումներուն՝ աւելի 
չկարողացան յառաջանալ և կանգ առէքն Նօվօ-ԱԷլիմի առֆեւ։ իգտիրի ուղ» 
ղութեամբ յարձակումները ետ մղուեցան։ Մեր ճակատին կացութիւնը կա
յուն է և մեր զօրքերուն բարոյականը՛ գերազանց։ ՀԼօրաՀանութեան Հրամա
նագիրը լաւագոյն արդիւնք ունեցաւ, կամաւորներու մեծ թիւ մը արձանա
գրուած է և քաղաքական բոլոր կուսակցութիւններր միացած են Հայրենա
սիրական եռանդի մը մէՀյ 

Ս0վ.հէ8-ՆէՐՈՒ ԿՈ՚ԼՍ՜է ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ՏՐՈՒԱԾ Վ.եՐՋՆԱԳՐԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

«թաՐմղնի 21 Հոկտ* թուականով Պոլսին ստացած մէկ Հեռագրին Հա
մաձայն Հետեւեալներն են վերոյիշեալ վերՀնազրին պայմաներր*— 

/• Հայկ* կառավարութիւնը պիտի թոյլատրէ իր շոգեկառքներուն 
ագատ գործածութիւնը, սօվիէթական քիուսաստանի, ԱարբէՀանի սօվիէթին 
և թուրք ազգայնական կառավարութեան րանաէլներուն։ 

2*— Հայկ* կառավարութիւնը պարտի դրժել Սէվրի Գա1^ագէբԸ ^ Ւը՛ 
զել Համաձայնութեան Հետ ամին դիւանտգիտական բանակցութիւն։ 

3*— Հայաստանը պարտի ենթարկել սօվիէթական քիուսաստանի իրա
ւարարութեան Տաճկաստանի Հետ ունեցած իր սա Հ մտնային վէճը։ 
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A*— Այս վերքնագրի ընղուն ուռ լուն 1ւ անոր պայմա՛ններու / կատար 
Սան պարագային, ՀՀանգեգուրի ե. Ղյարարաղի Հողամասերը որոնք այժմ սօ 
վիէթ զօրքերու կողմէ գրաւուած են, պիտի արուին Հայաստանի։ 

կ՚ըսուի թէ Հայ վարչապետը մերժահ է րնղունիլ այս պայմանները։ 
ՄԻՇՏ ԳԱՂԹԱԿԱՆ 

իտալական շոգենաւո 
գաղականներ Հասած են 

Պ°լիս։ Նոյն թումբէն 200 գաղթականներ սնաց ած են Նիկոմիդիոյ մէք։ 
ՀԱՅ ՈՐԲԵՐԸ | 

Ազգերու Ընկերակցութիւնը պէտք տեսած է ունենալ մանրամասն տե
ղեկագրութիւն մը Հայ որբերու մասին, անոնց ներկայ թիլին, ե մանաւանդ 
այն որբերու նկատմամբ որոնց ազգը տէր չէ կրցած ըԱաԼ տակաւին։ Պատ
րի արք ար անր պատրաստած է վաւերական մանրամասն աշխատութիւն մը 
որ մօտ օրերս պիտի ներկայացուի։ 

Վ ԵՐՋԻՆ ԺԱՄ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿ § 

Վրացական պաշտօնական աղբի լրէ 27 Հո կա. թուականով կը յա լան են 
Հ. Հ. պատուիրակութեան, որ Հայկական բանակը, կարսի մօտ փշրած է 
թրքական ոյժերը ե թէ պզտիկ րնղՀարուՏննր կր շարունակուին։ Վրացա
կան Հաղորդագրութիւնր սքանչացումով կը խօսի մեր բանակի Հերոսութեան 
մասին։ ՀՀՀ 

Հ* Հ* պատուիրակութիւնը այս մասին դեռ պաշտօնական Հաղոըղագ՛ 
բութիւն չէ ստացած։ 

I ԿՌԻՒՆԵՐԸ ԿԸ ՆԱՐ ՈՒՆԱԿ ՈՒԻՆ 
Հ* Հ. պատուիրակութիւնը Հայ կառավարութենէն նոր ստացած է 

20 Հռկտ. թ ուակիբ Հետեւեալ Հեռագիրը. 
կռիւը կը շարունակուի թուրքերու դէմ Նօվօսէլիմի ե Մէրտէխէքի 

Հռւ֊րք։ կացութիւնը բոլոր միւս ճակատներուն վրայ կայուն է։ քՒէպէտ թրքա՛
կան ոյժերը թուական առաւելութիւն ունին, բայց մեր ժողովրդին և բանա՛ 
կին բարոյականը շատ բարձր կը սնայ։ Աակա/ն ե այնպէս ան Հրաժեշտ է 
որ դաշնագիրը ստորագրող ազգերը ճնշում բանեցնեն Պոլսոյ մէք թուրքե
րուն վրայ։ Միւս կսղմէ Սօվիէթական կառավարութիւնը 13 Հոկտ* ին 
պաշտօնապէս խնդրեց իր զօրքերււն Հայաստանի մէք էն դէաի J; Թուրքիա 
ազատ անցքը, ինչպէս նաև Հայաստանի կառավարութեան ՍԷվրի դա շնա գրէր* 
Հրաժարումը։ Այս խնդրանքը մերժուեցաւ Հայաստանի կառավարութենէ։ 
Նկատելով որ այսպէսով Հայաստանը կը ֆրքասլատուի թշնամի ոյժերով 
ե ստիպուած կ՚ըլլայ միաժամանակ կռիւ մղել պօլշէվիէլներու Լ թրքերու 
Էմ9 ընպՀանուը կացութիւնը | տակաւին կը նեընմէաղայցծե դժուարութիւն 
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668 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

<Ո.ՀէՈՐԳՕՖ ԴՒՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆՆԵՐԿԱՅԱՑՈհ8հ2 գովԱկԱա^է յ ա ո ա ք ա՛սելու. Հան. 
նաւաստ ան ի կա ռամ արութիւն ր <• . rii*. ւ ա Ր 

^ V ւ Լ Լ ւ ւ Լ ւ֊ գան ա զո ւլժ րն ր, դարեւոր գումար մը 
Հաստատած է Պ* Մ* Դէմոռօֆե դհւա– *, » ». t - » # ր <. # 

*• Լ Լ Լ ււ ձեռք բերելու և. Հայ զա սալորներու 
նա դի տա կան ներկա ւ աոռւցի Հ ի պա՛յ՛ _լ *, լ s «i 

T£ T. ւ ւ * u ut ււ ւ Լ արժան ր յուշարձան սը զանգն ելու 
տօնը Հապէշ կառավարութեան մօտէ Հաւք 

ր։ 
Ի ՆՊԱՍՏ ՈՐԲԵՐՈՒ 

Մօտ օրէն Փարիզի Հայոց եկեոե֊ 
ՈերաՀնունզնի և Հ* Jf. Ր. Մ* ւլ<. Րլ« Ր ֊ . . Ղ Լ 

rf> Լ Ա Ր <, A ԼՏ S ւ տ,\ "ԻՐ՛ ՛Էք Հանդիստւորասլէս պիտի 
Փարիզի մասնաճիւոին նախաձեռնու՛ , , I " , . Լ 

ռ լ ՚ ւ I I Ր IL Wm զետեղուի մարմարէ տախտակ մր, 
ԹհւնոԱ ևաոմահհոաաաոա աաաձ _ Լ Լ Լ Լ Լ* 

֊լ ~.լ..ա-լ. ւա ա լա ս ա լ։ տալստաղ մը, 
Թիլնոմ կազմակերպուած ն ուա դա– _ S ./ 5 <, x Լ Լ 
Լ Լա Ղ ւ ւ Լ Լ Լ ւ որուն վրայ արձանագրուած պրտի րլ– 
Հանղէսը տեղի ունեցաւ, Հոծ րազ– 
մութիւն մը փութացած էր ներկայ <

uyl 

գտնուիլ։ ՛Նկարագրութիւնը յաջորդով։ 

«Վ_եՐ ԱԾՆ ՈՒՆԴ» ԿԸ ՆՈՒԻՐե 

«Վեր ածն ունդ» ի նոր շրջանին Հա

լան մեռնող կամաւորներու անուն՛ 

ւրը։ 
Յաշորդ թիլով կուտանք Հան՛ 

գան ա կութ եան մասնակցողներուն 

ցանկը։ 
մար տարեկան երկու օրինակ <ւՎե– 
րածնունգ» կր նուիրէ Տիկին Մ* Գէ– ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ 

որգօֆ, րարենսլատակ Հաստատու– Կը յէշ^Յ^^Ք սեՐ բաժանորդնե– 

թիւսներու ընտրութիւնր մեզի ձգե– րունգ թէ նոր տարի էն սկսեալ թերթ 

լով։ Պէաի յատկացուին Հայաստանի պխաի մտանան անոնք միայն՝ որոնք 

Համալսարանէն և մատենադարանին։ իրենց Հին Հաշիւները մաքրելէ յետոյ, 

ՆՈՒԱԳԱձԱՆԴԷ-Ս ՄԸ Կ՚^Է՚ԷԿ վճարած են իրենց 102հի 

Գա շնա կա Հար ո ւՀ ի Օր* Ա* էքմէբ– բաժնեգինը 60 ֆրանք։ 

ճեանի նուագաՀանգէսը տեղի ունե– Մեր գործակալներուն ալ ստիսլ– 

ցաւ Հոկտ*. 16-յան մեծ յաջողութիւնով։ լած տիտի րԱանք ղադրեցնել թեր թե» 

Յաջորդ թիւով տ պա ւորոլթի ւսներ բու առաաքումր, եթէ մինչեւ նոր 

Պ* Հ* Ալեանաքէ։ 

ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸ 

Ֆրաս* պատերազմական նախա 

րարութիւնր պատասխանելով <(Վե՛ 

րածնունդ1)ի դիմումին, որոշած է Ֆը՛ 

բանսայի զանազան ճակատներուն 

վրայ թաղուած Հայ կամաւորներու 

մարմինները, կառավարական ախ՛» 

քով փոխադրել Փարիզի Բէռ-էաշէզի 

գերեզմանատունը։ 

կամաւոբններու Միութիւնր .քա 

ջալերուած այս որոշումին, մեծ եռան՛ 

տարեշրջանին չկարգադրեն առկախ 

լքնացած Հաշիւները։ 
Ապառիկ ե ձրի թերթ ^աիտի ղըր– 

կուի ոչ ոքի։ 

ՏՕ՚Բթ. ԱՐԱՄ ՊԷՕՅԻԻԲԵԱՆ 

Եհ 

ՕՐ. ՄԱ՝ԲՐՈՒՀԻ ԱԴԱՄԵԱՆ 
(Աւուսւք ՛Սա բոյժ) 

Ն Շ Ա Ն Ո Ւ Ա Ծ 

Տ ՛նօրէն—խմբա գիր՛ ՏՕՔԹ– Լ– 2ԼԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VERADIENOUNT» La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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ԱՄԷՆ ՀԱՅ ԻՐ ԳՐՊԱՆԻՆ ՄԷՋ ՊԷՏՔ է ՈհՆԵՆԱՅ 

«ARMENIA» ինքնահոս ոսկեծայր գրէէսրերր 

Նոր տարւոյ առթիւ ամե՛նայարմար ՚նուկրր 

Գի՛ն 2Տ ֆրա՛նք։ Դիմեք «.Վերածնունդի 

Ա Ր Ա ք Ա , 

ԲԱՐԵԻՆԱԿ ՂՈՒՄՐՈԵԱՆ 

24 rue Joufroy Paris (lime.) Tel. Wagrame 62-33 

Փարիդի Հրապարակին վրայ ծանօթ այս տու՛եր վերաբացուած է 
Հ^ՐԱՔՍ» ա՛նունով, ունի մուշտակի ե փետուրներու (plumes de parures) ճոխ 
Հաւաքածոյ մը, վերջին նորաձեւութեամբ։ 

կ՛ստանձնէ ՛նաև նորոզութիւններ և ձեափոիւութիմններ։ 

ճսաւա Հ Ա Յ Ր Ե ՆԻՔ 
ՊՈԷԱԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 

ՐԳ 
սրի 

Տարեկան բաժնեգի՛նն է 80 ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Rue Cabristan 
PERA. Console 

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 
ա զգայ էս % գրական, քաղաքական ե ւ֊ 

Հասարակագիտական։ 
%4 րգ աարի 

Բաժնեգինն է 5 աօլար 
ՀասցՀն՝ 13—15, Shawmut Street, 

. Boston Mass. 

ՕՐԱԹԵՐԹ 
/՝աժանորգագրուի7-իւն 80 ֆրանք 

Հասցէն.— Rue Divan Volou 

ADANA, (CILICIE) 

8ՈԻՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րղ աարի 
*՝1 Ա Հրատարակուի շաբաթ ր 3 անգամ 

Բաժնլեգինն է տարեկան 30 ֆր. 
Հասցէ—B. P. 868 Le CAEIR 
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ԲԱՑՈՒԱԾ է 

«Վերածնունդի 1921-ի բաժանորդագրութիւնը 
. Տպագրական ամէն տեսակ նիլթերու և աշխատանքի անհամեմատ սը– 

ղութեան պատճառաւ ստիպուած պիտի ե՛նք 1921-ի բաժնեգի՛նը բարձրացնել 

ՏԱՐԵԿԱՆ 60 ՖՐԱՆ-ԲԻ 

Այս ՛նոր շրջանէն սկսեալ «Վերածնունդ» պիտի Հրատարակուի իւըա 
քանչիւր թիլին բագմաթիլ պատկերներով ։ 

ՄԵՐ ՆՈհկՐԸ 

«Վերածնունդ՛»ի ալպոմր 200 գեղեցիկ պատկերներով և լՔ"Ղ տ ը ա ա ՜ 

գրութեամբ ԶՐԻ ՊԻՏԻ ՏՐՈԻԻ 
մեր այն բոլոր բաժանորդներուն որոնք մինչև 1920 Դեկա. / կը վը֊ 

ճարեն իրենց Հին պարտքերը և կը բաժանորդագրուին 1921-ի Համար կան– 
իյիկ վճարելով բաժնեգինը OU ֆր՛* 

Դեկտեմբերէն վերֆ բաժանորդագրուողները կանոնաւորաբար «Վերա 
ծնունդ» պիտի ստանան, բայց աքս թուականէն վեբշ1, անոնք իրաւունք 
պչիտի ունենան նուէրը ստանալու, որուն գինը պիտի ըԱԱ՚յ 2*>. ֆր՚։ 

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽԻԿ է 
Բացի Հայ մամուլէն և՛ մեր աշխատակիցներէն ոչ ոքի ձրի թերթ պի

տի չղրկուին։ 

ՎԵՐՋ ԴՐԱԾ ԵՆ՚Բ ԱՊԱՌԻԿԻ ՍԻՍՏԷՄԻՆ 
Հին և նոր մեր բոլոր բաժանորդներուն թերթ պիտի ղրկենք այն ատեն 

միայն ՝ երբ անոնք Հաճին մեգ ուղարկել իրենց բաժնեգինները, ոչ ոքի բա
ցառութիւն չպիտի ընենք։ 

Հակառակ անտանելի գժուարութիւններուն, պիտի շարունակենք «Վե
րածնունդի Հրատարակութիւնը, վստաՀ ՐԱաԼո4 բաժանորդներուն 
պարտաճանաչութեան վրայ։ 

իւրաքանչիւր բաժանորդ եթէ աշխատի ուրիշ՝ մը բաժանորդագրել, 
մեր գործը մեծապէս կը դիւրանայ։ 

քաջալերելու Համար բաժանորդներ գտնելու սիստէմր, նոր բաժանորդ 
մը ներկայացնող իւրաքանչիւր բաժանորդի պիտի նուիրենք 10 ֆր. արժէքով 
ԳՐՔեՐ՛ ընտրութիւնը իրենց թողլով։ 

Հինգ բաժանորդ գտնողին պիտի նուիրենք ինքնաՀոս սիրուն գրիչ մը 
և «Վերածնունդ»ի տարեցոյցը։ 

ՔԱՋԱԼԵՐԵՑԷՔ ՀՎԵՐԱԾՆՈԻՆԳՈԸ բաժանորղազրուելով անոր ու /անձնարա– 
րելով զայն Ջեր բարեկամներուն։ 

ՄԻ ԱԼ ՔԱՋԵՐԷՔ ՋՐԻ թԵՐթ ԿԱՐԳԱԼ ՈԻԶՈ՚ԼՆԵՐԸ։ Փոխ մի՝ աաք ձեր 
ք^երթը ուրիշին։ թ՛երթ կարդալ ուզողները թող բաժանորդագրուին։ 

Մեր գործակալներէն կր խնդրենք որ մինչև Գեկտ. * մեզի ղրկեն իրենր 
^Հաշիւները և նոր շրջանի համար ղրկուելիք թերթերու քանակը և հասցէներ։ 
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4 Superbes vases chinois et persans. Réelle occasion à enlever de suite. 
Mr. Simonin 11 Faubourg St. Denis Paris x. ( Porte St. Dénis ) 
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ՀԱՐՈՒՍՏՆԵՐՈՒ ԴԵՐՁԱԿԸ 

ԴԵՐՁԱԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՐՈՒՍՏԸ 

8* ՏԱՐԱԵԱՆ 
կերպասեղէններու էր ճոխ մթերքով, ու էր կտրուածքէ՛ն, աշխատու

թեա՛ն ու ճաշակէ՛ն շնորՀէւ Փարէզէ Հրապարակէն մեծ դերձակներուն Հետ 
կրեայ մրցէլ ։ 

44, Rue Lafayette Téléphone Louvre 45-55 

ԻՐ ԳԻՆԵՐՆ Են 

•Բօսթէւմ 1100 ֆր. Բարտրսէւ (ամառուան) {200 ֆր. 

Բարտսէլ (ձմեռուան) 1400 ֆր. Զմօքէնկ 1400 ֆր. Ֆրանկ 1600 ֆր. 

ՓՈՐՋԵՑԷ-Բ ԱՆԳԱՄ ՄԸ 

ՆԱՅԵՑկ-Բ ԱՅՍ ՄԱ֊ԲՈՒՐ ԱՆԽԱՏԱՆ՚ԲԻՆ 

Ամէն տես՛ակ կաՀ-կարասէներ շէնել և նորոգել տալու. Համար 

օտարին դէմելէ առաշՀ խորՀրղակցեցէք 

Պ* WZWl ՍՕԻԼԽԱՆՕՖԻ ՀԵՏ 
T A P I S S I E R 

18, Rue Moreau. PARIS 12e 

ՓՈՒԹԿՈՏ ԳՈ ՐԾ ՈՒՆԷ ՈՒԹԻՒՆ 

ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱՔՈՒՐ ԱԵԽԱՏԱՆՔ 

ՉԱՓԱՒՈՐ ԳԻՆ 
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K l f ԴԱՐՍ՝Ա1ԱՏՈ1՝ւ 1 
( P O L Y C L I N I Q U E M O D E R N E ; 

16 Boulv. St> Denis 16 
m Métro— St. Denis ' • Téléphone—Nord'69-51 

Ա ju նոր դարմանատունը բա ո ուա ծ է 

S0*M.tt ՝ ՍԱՀ՚ԱԿԵԱ՚էւԻ 
անօրէնութեամբ, ուր Հայ ե ֆրանսացի կարող ու մասնագէտ բժիշզներ 

—-• որոնք միանգամայն կը պաշտօնավարեն ե կ՚աշխատակցին Փարիզի զա՛ 

նազան Հիւանդանոցներու մէ$ — գիտական վերջին մէթոտներով և խղճմտօ

րէն կը դարմանեն Հետեւեալ Հիւանղութիւնները* 

Ա*–— Ներքին Հիւանդութիւնն եր 

fi»— կանանց Հի ւան ղութի ւսներ 

9».— Ս՛իգայ ին, մորթի Ա վեներական Հի լան զութ ի ւ՛սներ 

/»•— Աչքի9 տկանչիյ քթի* Կ?*կորգի* Ր^րհէ ս ակռայի Հիւանդութիւններ։ 

Աչքի» ական չի, քթի ե կոկոըդի մասնագէտներր կր գտնուին կէս օրէ 

առաֆ, իսկ միւս բոլոր Հիւանդութիւնն երր կը դարմանուին մամը 2-7 Ս՝*) 

կիրակիներէ դատ, դարմանատունը ամէ^ն օր բաց է, մասնաւոր ժամա

դրութիւնն եր ու Համար, դիմել թէլէֆօնով։ 

Փարիդէն կամ ար ա ասա Հմանէն անոնք ո՛ր կր փափաքին ո և է Է^Ղրք* 

առթիւ տեղեկութիւն ստանալ, կրնան {^դթակՅի[ Տնօրէնին վերոգրեալ 
աս ցէովը։ 

աւ 

Արթուբ ճրկաքեան քաջալերուած իր յաճախորդներու առատութենէն, 
ելի ընդարձակած՛ է իր 

I "ՊԱՐՏԻԶԱԿ,, I ք 
ճաշ արանը, 

19 RUE RODlEtt ; ՜ յ ՜ . ՚ ՛ 

( Նախկին ճաշարանին շատ մօտիկ ) 

Պատրաստ է միշտ դո Հացն ելու արեւելեան կերակուրներու սի բա Հար 

նրբաճաշակ Հայրենակիցներբ իր մաքուր սպասարկութիւնով ե դանա

գան ըմպելիներու ու կերակուրներու ճոխութիւնով։ 

տ ա տ 
օ ւ՝ Ա Թ b ր Թ |. , Ն Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ , . -

Հասցէ՝ KOYAMRT, Imprimerie | ^o^^.'^journal Armeuia, MARSEILLE 
Kéchichian, Smyrne 
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Պիտի երևա՛նք գոՀացում տալ մեղի եղած դիմումներուն 

Ստացա՛նք ԳՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէ՛ն ևՅէրանսերէն լեզուներով միաժամանակ 

« Փոխանակ Հայերէ՛նի Համար զատ ե Ֆրանսերէնի Համար 

• զատ մեքենաներ գնելու, կր՛նաք դիւրամատչելի գի՛նով մր 

այս մեքենա՛ն միայն գնել, որ կը գրէ ԵՐԿՈՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ* 

Ամէն ծանօթութեանց Լ պայմաններու Համար դիմել 

*ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳ»Ի 17, Rue >e L'Echiquier, Pari». 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԶԵՒԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ ԵՒ Մ ԷՏ ԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոՀացնելու իրեն դիմող ա\Ր եւ 

կին յաճախորդները։ 

Ո՚^նի անգլիական և ֆրանսական ընտիր կեր 

լսասներու ճոխ մթերք մը։ Գիմեցէք ե 

փորձեցէք անգամ մը f 

Հասցէ՝ 14 Rue Marbeuf ( Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf I 
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Բոլոր ր՚նկերներիէ 

ձայ աս տա՛ն ի զօրակոչը ՏքԹ՝՛ Լ» Z-

^լարգե՚նին ԶԱՐՈԻՃԻ Յ* Պ1ԱՐԻ 

Լա\ կարմիր խաջերր ՏքԹ՛. Մ. Ս* 

ճ* 3. Դաշնակցութեան կոյր 

Մ. Վ.արանգեանի զեկոյցը 

Ազգայի՛ն հհ զանազան լոսրեր 

Directeur-Fondateur ; | 

D* L É O N ^ H A M P A R T Z O U H I A N ; 17, R u e de l ' E c h i q u i e r , — P A R I S (X*) 
Téléphone ; L O U V R E 18-83 
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ք ԾԽԵ8ԷՔ ՄԻԱ8Ն 

Ա՚նվէրսի ԱՐէքէՆԻԱ ս1էհ.աՐէ?Ւ գործատունր Համաձայնած :Հ ը[լա[Ոէ1 
Գաղիոյ րէժիյքն Հեա» սկսած է ներմուծել իր սիկա րէթ՚ներր, (Լ կր յանձնա
րարէ ամէ՛ն Հայ Հայրե՛նակից՛ներու ծ՜խել ԱՐ՚Ս*ԷՆԻԱ» որոնք թէ իրե՛նց տեսա
կի ագնւութեամբ ե֊ թէ գներ ու. տարբերութեամբ արժա՛նի են արգէքն ղա՛ն՛ 
րութեան գնահատմա՛ն։ 

Արեւելեան ծխա խո տ՛ներով պատրաստուած «ԱՐ ՄԷՆԻ Ա ՍՓԵՍԻԱԼ» 
20 Սիկարէթնոց տուփր 4,80 ֆրա՛նք։ 

Աւքերիկեա՚ն ծխախոտներով <ւԱ՝արիլանգի տեսակ գԱՐՄկՆԻԱ ԱՆԻ 
ՍՓԵՍԻԱԵ 20 սիկարէթնոց տուփր 3,60 ֆրանք։ 

՜ա ԾԱԽՈՒԻՆ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ ՍԻկԱՐկԹԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ։ 
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ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ա%Ա֊ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, JN ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ 44 6 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1920 

Բ ՈԼ ՈՐ Ր1ԿԵՐ1եՐԻ1 

Ը՛նկերնե՛ր, 

թշնամին ՛նորից ծեծում է մեր դռները։ Աարըզամիշի շրջանում տեղէ 
Ան ունենում արիւնոտ դէպքեր։ Տաճիկ փաշաները ուղում են արեան մէ9 
խեղդել Հայաստա՛նի Հանրապետութիւնը և րնա^նչ^ել Հայ աշխատաւոր ժո
ղովուրդը։ կեանքը ւ1եր ՛քրայ նորից պարտականութիւն է դնում։ Հ, 3՛ ՛հաշ– 
նակցութեան Բիլրօն՝ ինչպէս ձայիսեան խռովութիւնների օրերին նոյն ձե– 
ւով յայ տարարում է։ 

ԲՈԼՈՐ ԸՆԿԵՐՆԵՐԻՆ ԶՕՐԱԵԱՐԺ 
Ամէն ընկեր պ ա ր տ ա կ ան է իրեն դնել կուսակցութեան տրամաղը՛ 

րութեան տակ ե. անմի^ապէս կատարել իրեն տրուած՛ ՀրաՀանգը։ 
Ընկերնե՛ր ղէպի գործ, դէպի ճակատէ 

ւ> Յ. դ. ԲԻՒ Ր Ս 
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-lUHUKSin.l' ԶՕՐԱԿՈՉԸ 
— -

h b » յիշեյյ1ււ1ւ,ւք ես՞ օեւլ ձեր ս|արտքլւ եւ. քյրաւփրում1 սրբազան կոփւփ։ Այն սրը if^iiujlf 

վ ն ա ս ՞ին Աւարտուած կո լ ի*Ս ի * երբ աւքէնքդ. իբրեւ, ւքի lui օ ոտքի կր կ ան գն էք սսոսո-ազէն 
^՚» զո^ոհելու. պատրաստ։ • 

հ զէ՛ ՛ն քաղաքացիներ, գ է պի n_iuqifui-S ակատ, գէսքի յ աղթան ա կ ։ » 

Ա/սպէս կր վերջացնէ Հայ նախարարապետը էր Հրամանագիրր այնպի՛ 
սէ պա Հո ւ. մր երր Հայ րենիքր վտանգէ մէՀ է ե ճգնաժամը՝ աննախընթաց։ 

Հա/աս տան է թշնամիները յարձակումէ են սկսած՛ ե ան Հա մար զո Հերու, 
գէնով ձեռք բերուած մեր անկախութէւնը վտանգէ տակ է։ 

ի՛նչ պէտ է ընէ %այ ժոզովուրղը։ 
Պէտէ ընէ ե կ՚ընէ արդ(Հն աքն՝ քքնչ ո ը ըրած՛ է դարերէ է վեր է խըն– 

գէր էը ազատութեան ու անկախութեան։ 
իսկ այժմ, նա կը կատարէ .էր քազաքացէէ պարտականութէւնը։ 
Ամբոդ^ Հա f աստ ան ոտքէ է կանգնած՛» ամբող£ Հայ ժողովուրդը ղօրա– 

կոչէ է Հրաւէրուած։ 
Տասնեակ Հա դարաւոր Հայ կամաւորն եր, ամէՀն օր կր Հա սնէն ճակատ 

և ամրոդֆ Հայաստանէ մէֆ մէկ կարգախօս մէայն գոյութիւն ունէ» 
Ամէն մարդ գ է պ է ճակատ ե ամէն է ն չ ճակատէ 

Համա ր։ 

Ծերունազարդ նախկին վարչապետ Պ* 3* ՚Բա^ադնունի^ն մէնչեւ վեր՛ 
£էն գեղջուկը, էրր պարզ զէնւորներ կռուադաշտ են մեկնած։ 

կաթողիկոսէն սկսեալ մինչեւ Հակընդդէմ կուսակցութէւնը մէկ քարոզ 
մէայն ունին» — Ա մ էն մ ա ր գ դ է պ է ճ ա կ ա տ ե ա մ էն էն չ ճ ա– 
կ ա տ է Համար։ 

Ակզրունքէ ե ծ՛րագրի տեսակէտներով էրարմէ տարբերող բոլո ՛ր Հայ 
քաղաքական կուսակցութէւններր, մէկդէ թողած՛ վէճերն ու կռէւեերր, մ էա
ցած են մէկ նպատակէ ե մէկ կռուէ Համար* ե ա յ դ կռէւով Հայ Հող1քն . 
գուբս վտարելու Համար թու-ԸՔԸ՝ որ անգամ մը եւս դաւաճանօրէն կր փոր
ձէ մեղմէ խլել մեր Հայրենի ժառանգութէւնբ: 

Բռնութեան ու զէնքէ Ոքժով Հաւաքուած՛ թշնամի բանաէլներուն դէմ 
Հայ Հերոսական բան ակր կայ կանգնած որ վստաՀ էր յաղթանակէն, կր 
գոչէ (էՄաՀ կամ Ազատութիւն^։ 

Ի՞նչ պէտէ րնէէնք մենք, արտասաՀմանէ Հայերս, եթէ բաղդը ունէ» 
նայ քէնք Հոն գտնուելու։ Անպայման պատրաստուած՛ պէտէ ԸԱայէնք պատաս, 
խանելու Հայրենէքէ Հրաւէրէն ու պէտէ դէմէէնք դէպէ ճակատ։ 

Նոյնը կրնանք ընել և պէտք է ընենք այսօր։ Բայց Հայաստանի մէ£ 
մարդը }է որ կր պակսի։ Հայաստանի վարչապետը, տեսնելով որ իր սպասածէն 
աւելի թիւով կամաւորներ կը խուժեն Հայաստան, Հեռագրով դիմածէ Թիֆ՛ 
լիզի ներկայացուցիչին, յայ անելով՝ որ մաս՛նագէտներ և զէնք բռնել գիտցող– 
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ներ միայն ղրկուի՛ն Հայաստան։ Ո՚֊րեւա դէպի ճակատ բոլոր մասնագէտներ։ 
Դուք որ կր գտնուիք արտասաՀմա՛նի մ ԷՀ և ձեր սրտերը յուղումով կր լեց
ուի՛ն երր կը կարգաք Հայկակա՛ն յ ա դթ ան ա 1լն եր ո ւ լուրեր։ Հայրենիքը պէտք 
ունի իր բոլոր ղաւաէլներուն ոյժի՛ն ու բազուկին» բայց Հայրե՛նիքը այս պա՛ 
Հուս պէտք ու՛նի զէքնք բռնել գիտցող բազուկներու ու մասնագէտ՛ներու։ 

Հայաստանի արգգն լեցուն Հիւանդանոցն երր վաղը պիտի իւճողուի՛ն 
Հազարաւոր վիրաւորեալներով։ Հայրենիքը պէտք ունի իր բոլոր բժի շ1լնե– 
րուն և առող^ապաՀական պա շտօնեաներուն։ ԱՀնոնք որ Հ կ՛զգան թէ իրե՛նց 
բազուկույն ու մասնագիտութեամբը կրնա՛ն ծառայել Հայրենիքին, աՀաւասիկ 
յարմարագոյն առիթը։ իսկ անոնք, որ զանագան արդարացուցիչ պատ
ճառներով չեն կրնար կատարել այգ պարտքը, անոնք պէտք է վճար 
իրենց փրկագինը։ 

Ասկից առա շ թուրք կառավարութեան զինւորական գանձին Հազարա
ւոր ոսկիներ կուտային Հայ երիտասարգներր, զերծ Տնալու Համար գինւորա՛ 
կան ծառաքութենէքն ե Հակառակ ատոր կրկին ե բռնի կը զինւորագրուէին։ 

Հայրենիքին գոբանականապէս ծառայելու Հաճոյքէն գրկուած իւրա՛
քանչիւր Հայ պէտք է վճարէ իր փրկագինը։ 

Ջի բաւեր յաղթանակի լուրերով Հրճուիլ, բանակին քաջութիւնովը 
պարծենալ ու այս բոլորով Հպարտանալ։ Ձ,մեոը Հասաւ ալս աՀաւոր աղէ՛ 
տխն Հետ միաժամանակ։ Հալ գինւորր պէտք ունի սնունդի, զգեստի, ղԼՀնքի, 
փամբուշտի. զեղի ե վիրակապի, ու այս բոլորին Համար Հայաստանի Հան
րապետութեան գանձր պէտք ունի գրամի։ Հայրենիքի փրկութիւնը կախում 
ունի մեր բոլորին ղոՀաբերութեն^ն։ իրաւունք չուն ինք մէկ ժամ իսկ Հան
գիստ քևանալու՝ երբ անգին մեր Հայրենակիցները թողած իրենց տու՛նն ու 
տեղը, զ£նքի են դիմած Հայրենիքի պաշտպանութեան Համար։ 

Հայ անուն ր կրել ուզող իւրաքանչիւր ան Հատի մէկ բան միայն կաք 
րնելիք, կամ գէպի ճ ա կ ա տ և կամ օգնութիւն ճակատի Համա ր։ 

Ու՛րես՛ն, կոչ կ՛րնենք արտասաՀմանի բոլոր Հայերուն, որպէսզի կա
տարեն իրենց Հայ քաղաքացիի պարտականութիւնը։ 

Մեր էգերուն մէգ է ա յ ն տեղ պիտի տանք այս շարժումին, վստաՀ ըլ
լալով որ շուտով Հաճոյքը պիտի ունենանք մեր կոչին արձագանգը տեսնե
լու և տալու ցանկը այն բոլոր Հայերուն՝ որոնք չկարենալով իրենց բազուկ՛ 
ներովը ծառայել Հայրենիքին՝ պիտի բաղձան նիւթական միջոցներով վճա
րել իրենց զինւորութեան փրկագինը։ ^մոռնանք այս վայրկեանիս Հայաս
տանի մէշ տիրող կարգախօսը* վԱմէ^ն մարգ գէպի ճակատ, 

Ել ամ էյն բան ճակատի Համար։» 
Ամէն անգամ ոբ առիթը ներկայանայ, Հայկական եռագոյնին ի տես, 

սրտատրոփ ու յուգուե%ալեց մենք կ՛երգենք՝ ((.Ամենայն տեղ մաՀը մի է « . 
Տարիներէ ի վեր երազուած այղ դրօշակը այսօր արիւնով է ներկուած, և. 
մեր արիւնարբու թշնամիները մեզ ամեն կողմէ պաշարելով՝ կուզենա այգ 
նուիրական նշանը խլել մեզմէ։ 

Վա՜յ այն Հայուն որ չզոՀուիր իր Հայրենիքի ազատութեան Համար։ 
Վա՜ք այն Հայուն որ չգոՀաբերեը իր դրօշակի փրկութեանը Համար։ 

ՏՐ. Լ* ւՍՄՐՍՐՑՈՒՄԵՍՆ 

Fonds A.R.A.M



672 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Վ Ա Ր Դ Ե ՆԻՆ 

Մ այիսի առտուան սա Հանդարտութեան առֆե երազուն, պատուհա
նիս առֆե. նստած մինչ կ՚րմբոշխնեմ տառապանքը ՝ Հոգիս փոթորկող խոր 
ցաւերուն» աչքերս յոգնած՛ կ՚իյնան, նիՀար ու երկար ճիւզերուն վրայ՝ պա
տուհանս զարդարող վարդենիին։ 

Տարիներէ ի վեր Հոն է, այդ տունկն ազազուն, ու ամէքն դարունի, 
ինչպէս Հիմա, թարմ, երփներանգ կանաչ տերեւներու ե կոկոններու սաղար՛
թախիտ պուրակ մը կր ձեւացնէ, ալքերուս տակ . . . ։ 

Վաղր, այդ կոկոնները վարդեր կը դաոնան, կարմիր, արենա գոյն, 
բոսոր վարդեր, անուշաՀոտ, տժգոյն վարդագոյն վարդեր, ծիրւսնեդոյն, ազ
նիւ, գեղեցիկ վարզեր, ու դա մ ասկե ան դեղին խոշոր վարդեր • • • ։ 

Բայց կար ատեն մր ուր այս տունկր վայրի էր, ու փոքրիկ» անգոյն 
ու անրոյ ր ծաղիկներով միայն կը զարզարէր պատուՀանս։ Օր մր, ճարտար 
ձեռքով մը պատ ո ւաս տուած, Հրաշալի կերպարանափոխութիւնով մը, զար՛ 
ձաւ եղաւ այս գեղեցիկ վարդենին, որ ամէն տարի գար ունին, իր Հոտաւէտ 
ու գունագեղ փունջերուն գեղեցկութիւնը կը պարզէ, իմ Հիացած՝ աչքերուն***։ 

Բայց Հիմա*** աչքերս կր գոցեմ յուղումով* որովՀետեւ կր յիշեմ սար
սռագին՝ իմ վարգ քոյրերս թարմատի, որ իրենց կեանքի գարունին, պատ՛ 
ուաստուեցան պատուաստովը եղեռնին, ու վարդերու տեղ՝ որ էին, դարձան 
աՂ?էԼԲԸ ցաւին***։ Անոնք, Հիմա, խոր շա կա Հար տունկերու պէս դա լկա Հար, 
կր քաշկռտեն իրենց գոյութիւնն ախտաւոր, ու կոկոններու տեղ՝ որոնց 
ծնունդ պիտի տային, անոնք պիտի պտտցնեն կոտտուքը, իրենց գօսացած՛ 
երիտասարդութեան * * . ։ 

Աւ կատեմ քեզ Հիմա, ու կը նախանձի մ քեզ, իմ Հէք սիրելի վար– 
դե՛նի ս։ 

ՏԱՐՈՒձհ Յ– ՊԱՃՐհ 

ք ; 5. % ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՄԻՈհԹԻհՆԸ 

Հ* 3* Դա՛շնակցութեան Վրաս տանի Աշակերտական Միութեան կեգր* 
կօմիտէքն՝ ի գործադրութիւն կեգր* կօմիտէի որոշման՝ իր ամրող^ կազմը 
զօրաշարժի ենթարկելու որոշում տուած է։ 

Այս որոշման Համաձայն, Հրաւէր եղած՜ է կուսակցական և Համակիր 
աշակերտներուն արձանագրուիլ Դաշնակցութեան կեգր* կօմիտէի գրասեն– 
եակը, ռազմական խումրեր կազմելով ճակատ մեկնելու Համար։ 

Ե իր ակի Հ* 3* Դաշնակցութեան կօմիտէի անզատները բոլորն ալ գա
ւառ գա g ած են զինւոր Հաւաքելու Համար։ 
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Լ Ա ԿԱՐՄԻՐ ՒԱՉԵՐԸ 
XJu/նօթ իրողութիւն մը մեէլնաբանելու Համար եղած՜ աւելորդ մտա Հո՛ 

գութիւն մր պիտի ՐԱար> °ՐՐ ըսե՛նք թէ մ1քն ա ազգերու կարմիր խաչերը, 
էապէս մարդասիրական նպատակներով ստեղծուած կագմակերպութիւններ 
ե՛ն, որոնք իրենց գոյութեան ամբողջ նշանակութիւնը կ՛ստանան պատերազմի 
օրերուն մէ^ւ 

կռիւի առածին շեփորը վտանգուած Հայրենիքներու մէջ, նաև. ստի» 
պ ո ղ ա կ ան կոչը և շեփորուեն է այն մարմիններու, որոնք զկարմիր /Աաչ» 
պիտակին տակ ժողվուած ե. այնպէս ալ ճանչցուած ե՛ն։ 

Մեր մէջ աւելի լաւ պիտի ըԱար, ընդՀանրապէս զկապոյտ խաչյ> ան
ուանակոչել, զանազան Հայ գազութներու մէջ կազմուած այն անգորրարոյր 
մարմի՛ններ ր, որոնք զկարմիր խաչ» փողփողուն պիտակին տակ իւ աղաղ Ա. 
երջանիկ շրջաններու կապոյտ անր^սնքր ե յուլութիւնը կ՚ապրին։ 

Հայրենիք մը որ իր աւերա/լներուն ւէէջէն նոր կ՚արթննայ, որուն բա
րոյական քաղաքական շէնքը Հազիւ կը կերտուի ե որուն վերա կազմութիւնը 
կը փորձեն քան գել աւերի և արիւնի ծովու մը մէջ, շատ բնական է– ոբ, ան 
իր աչքերը ուղղէ Հեռուները, այն ամ/Հն տեղ ուր Հայ մը կայ, որ կրնայ իր 
օժանդակութիւնը ե զոՀողութեան բաժինը բերել վտանգուած Հայրենիքին։ 

կարմիր խաչերը էապէս այս օրերու Համար ստեղծուած են։ սրտառուչ 
միամտութիւն մը պիտի ըԱար Հասկացողութիւնը այն տարրերուն, որ զինք կը 
բաղկացնեն ե կը իտորՀին որ օրինակելի և մեծ գործունէութիւն մը ցուցու 
ցած են, տարթն– մի քանի անգամ նպաստի Հանդէսներ սարքելով իբր թէ 
գործը տարբերութիւն ունեցած չրէէար> աղքատախնամի մը սովորական գոր՛ 
ծունէութենէն։ I I 

Լոկ Փարիզի Հայ կարմիր խաչին Համար չէ որ կ՚աէլնարկեմ, երեւոյթը 
քիչ մը ընգՀանուր է մեր զանագան Բարէ^9է^1 գազութներու մէջ։ Եդիա– 
տոսէ^ն մինչեւ Փարիզ Հայ կարմիր խաչերը իրարու եղբայրական ձեռք կրնան 
կարկառել իրենց բացասական գործուն էութեան տեսակէտով։ 

Ազգի այս գերագոյն ճգնաժամին, երբ Տաւրոսէքն, Հաճըն^ն մինչեւ 
Մ ասիս, դաւաճան և գարշելի ոճրագործութիւնով մը Հզօր բարեկամներու 
խնամքովր գիտակցօրեն լքուած, Հազարաւոր նաՀատակ գոՀեը ե Հերոսներ 
1լ իյնան մեր Հողերու վրայ, ժամանակն Է այլեւս Հարցնելու թէ ի՞նչ կ՚րնէ 
սա մեր Փարիզը, որ իր մէջ կր Հաշուէ տասնեակներով կրեսոսներ։ 

Օպերելի է այլեւս, այս Հանդիսատեսի տխեղծ գիրքը։ Հայրենիքներու 
ճգնաժամային վայրկեանները, ամենէ ներշնչիչ և գերագոյն պաՀերն են ամ՛ 
բողջ ժողովուրդներու Հոգեբանութեան մէջ» ի յայտ բերելու Համար անոր 
բարոյական կենսունակութիւնը և քաղաքացիի գիտակցութեան չափը։ 

Մենք Հոս Հայաստանի Հանդէպ իբր խորունկ Հ ետ Կ՝ քրքրութիւն լրա– 
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գիրեերր կը կարգանք մէայն*** և այս երանելէ անտ արբեր ո՛ւթ իւն ը կը շա
րունակենք երր Հայկական ուրիշ կեդրոններէն ձայներ կուդան սրտառուչ և 
կենս այ որդ, երր ազզայէն սլա շտ սլան ութեան քօմիթէներ կը կազմուին, երր 
Հայաստանի մէՀ ամ1քն քաղաքացի, մոռցած՜ ամէն ինչ, գոց ած իր տունին 
տեղին գոները ՚ կը դիմէ դէսլի ճակատէ 

Փարիզր մինչեւ Հիմա, իբր աչքի զարնող գործունէութիւն, կր խորՀիմ 
թէ իր սլա տրի արք ե կաթողիկոսները ա րժանաւո րասլէս Հիւրընկալելէ դատ 
խոշոր բան մը չըրաւ * * * ։ 

Փարիզի կարմիր խաչը, իր նմա՛ններուն պէս կրնայ պարծիլ իր չափա
զանց Համեստ գործ՜ունէութիւնովը***։ Եթէ այս ճգնաժամային վայրկեաննե
րուն ևս, ան ընդունակ չդաոնար ի^նալ ժողովուրդին մէֆ, խօսիլ, քարոզել, 
շաՀա գործ ել այս առիթը, և յառաֆ բերել առողֆապաՀական մարմին մը, իր 
չափով օգնութեան փութալու Համար Հայ ա ս տ անի, այդ կր նշանակէ որ սեւ 
խաչ մը պէտք է քաշել իր ապարդիւն գոյութեան վրայ։ 

<ï Հայաստան դա ցող բժիշկ չկայֆ կ՛ր սէր պատուիրակութենէն ծանօթ 
անդամ մը և աս անկ տրամաբանելով կարծեմ թէ չափազանց կը սխալէր։ Երր 
Հայրենիքը կը կանչէ, երբ պէտքը և պա Հանաքը կայ, իրր Հ ա J քաղա
քացի ամէՀն Հայ ան Հա ա պ ա տ ա լ ո բ է մ ե կն ի լ, ոչ թէ զոՀողութիւն 
մը այլ իր պարտականութիւնր կատարած ըլլալու Համար։ Վատ է մեզի Հա
մար Հանդիսատեսի գիրքր —լ^սչաէս պիտի րնէին, թուրքր, քիլՐտը ե մեր 
երկրին ամէ՜ն խորթ զաւա1լներր — երբ կոչր վիրաւոր Հայրենիքէն Է որ կուգայ։ 

Այսօր քիչ չէ թիԼը այն առո ղ^յս պա Հա կ ան պա շ տօն հաներուն, որոնք 
պատրաստ ե՛ն սիրով տրամաղրուելու, եթէ ըլլաք որոշ կազմակերպութիւն մը։ 

Փարիզի բժշկական միութիւնը լք հալով իբր գիտական, ար Հես տա կցա
կան միութիւն մը, իր անմիջական և գրական լաքն օժանդակութիւնր պէտք 
է բերէ կարմիր խաչին։ իսկ կարմիր խաչը առանց ժամանակ կորսնցնելու, 
քաւելու Համար անցեալի իր անգործութիւնը, Հրապարակ պէտք է ի$նէ, 
ոտքի վրայ դնելու Համար, Փարիզի գաղութին կողմէ Հայթայթուած՛ շրր՛ 
Հուն Հիւանդանոց .մը։ 

Հ* Հանրապետութեան պատուիրակութեան նախ ա գա Հր Պ* ԱՀարոնեան 
որ նաեւ պատուակալ նախագաՀն է ֆարիգի Հայ կարմիր խաչին, իրաւունք 
ունի ե պարտակ ան է Հետա քրքրուիլ ան մ իրապէս, անոր դրական կամ 
բացասական գործուն էութիւնով ր։ 

ատ երգեցինք Հայ արի բանակր, Հերոս բանակը*** Գէպի գո՜րծ։ Յոլ-ա 

ցընենք գործ՛ մր, որ մեր գաղութը արժանի կը դարձնէ այդ բանակին։ 
Ա նամէ^ խօսքերու ե քարոզներու ժամանակը շատոնց անցաւ, գա» 

նոնք մտիկ ընելու սիրտ չունինք։ 

Տր. Մ– Ս. 
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I 3, Դ Ա Ա ւ ա ՈԻԹԵ Ա ւ ԿՈՉԸ 
ա —ա.— 

՚ձ Ըներներ և. քաղաքացի՚ներ» 

Հայաստա՛նը նորից ալեկոծութեան մէջ Է։ 
Տաճիկ փաշաները նորից փորձում են իրենց գռեՀիկ ոտքերի տակ 

տրորել Հայ աշխարՀը և ֆիդիքական բնաջնջման ենթարկել մեր աշխատա
ւոր ժողովուրդը։ ԱՀա քանի օր Է քքուսթաֆա ՚ԲԷմալի զօրքերը յարձակում 
են մեր վրայ՝ Մերդենէկի և Սարրղամիշի ճակատներում։ թշնամու գերա
զանց ոյժերի ճնշման տակ մեր զօրամասերը յետ են քաշւել՝ ամրանալով նոր 
դիրքերում, և տաճիկների ձեռքն են անցել ՋՀնեաքն ու կարաուրգանր։ Հե
տախուզական տեղեկութիւնն երից երեւում է որ տաճիկները րաւական ոյժ 
են Հաւաքել այդ շրջաններում ե. լուրջ գործողութիւնն եր ի նշաններ են ցոյց 
տալիս։ 

Ընկերներ և քաղաքացիներ, մենք ամանքս դիտենք, թէ ի նչ նրսլա– 
տակներ ունի փաշաների այս շարժումը։ Օգտուելով միջազգային քաղաքա
կան աշխարՀում տիրող շփոթից ու մեծ սլեաութիւնների ներքին տագնա
պից* ա սլա Հովելով իրենց ռուս բանակի կողմից, տաճիկ յ եա ա գի մա կան փա
շաներ ր յարմար առիթ են Համարում իրենց Համար այնքան ատելի Հայաս– 
տանր ոչնչացնելու։ Տաճիկ շօվինիսթները յուսաՀատական խաղ են խաղում 
/ ւ իրենց թշուառ ժողովրդի ու մեռնող Հայրենիքի ճակատագիրը թղթի վրայ 
դնելով՝ վ^Ր^խ" ճիգն են թափում, վ որսլէսզի ան Հնարին դարձնեն անկախ 
Հայաստանի երկու Հատուածների միացումը։ ի գուբ աշխատանք, այգ բանը 
նրանց չի յա Հո ղուի։ Րոսլէական յաջողութիւնը Օէթիի ե կ արա դուրան ի շրր– 
ջանում ապացոյց չէ նրանց ոյժին։ Այդ ապացոյց է միայն այն բանի, որ 
Հայ գիւղացի ութի ւնն ամբողջապէս կլանուած դաշտային աշխատանքով՝ 
պաՀ մը թուլացրել է ռազմաճակատը։ Հայ ժողովուրդը շատ լաւ է Հասկա
նում թէ ինչ էնշանակում տաճկական արշաւանք և տաճկական տիրապե_ 
տ ութիւն, նա թոյլ չի տայ որ փաշայական Հորդաները առաջ շարժ լեն։ 

Տաճիկների արշաւանք — այղ նշանակում է Հայաստանի գիլզերի և 
քաղաքների կատարեալ քայքայում։ Տաճկական տիրապետութիւն — Հաւա
սար է Հայ ժողովրդի Համատարած կոտորածի։ Մենք տեսել ենք գա զան ու
թի ւնն երր Արեւմտեան Հայաստանում։ Տակաւին թարմ են մեր յիշողութեան 
մէջ տաճկական վայրագութիւնները կարսի, թիրակի, Ար տա Հան ի շրջաննե
րում։ Տաճիկ փաշաները չեն խնայել Հայ ժողովուրդին, չեն խնայի և այսօր։ 
Տաճիկ փաշան ու տաճիկ ասկեարը Հայի նկատմամբ աւելի վայրենի են, 
աւելի տմարդի ու դաժան, քան պօլշէվիկը։ էլ, եթէ Հա, զինւորը այնպէս 
խիզախօրէն կուրծք տուեց պօլշեւիկին, ապա բազմապատիկ ոյժով նա 
դուրս կը գայ տաճիկ բռնաւորների դէմէ 
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Ընկերներ ե քա զա քացիներ, կարսի շրջանին վրայ սեւ ամպեր են կու– 
տակւում։ ժամ առաֆ պէտք է ցրել նրանց։ Տաճիկ Գ°րքերը պէտք է յետ 
շպրտւեն ։ Փաշաները պէտք է իրենց արժանի պատիժը ստանան։ ինչպէս 
պօլշեւիկեան շարժման օրերին, ամեն դաշնակցական պէտք է նորից իր յե
ղափոխականի դերի մէջ մտնի։ Դէսլի Գոր^* դէաէ ճակատ։ Դանդաղելը յան
ցանք է։ ՛Պէտք է ստուարացնել դինւորական շարքերը։ 

Ոչ մի դասալիք չաիտի Լա այ տանը։ Ոչ մի ընդունակ մարդ չաիտի 
նստի անգործ՛։ Ամեն ինչ ճակատի Համար։ Ամեն ճիգ յաղթելու Համար։ Ամեն 
ոք կառաավարութեան Հետ։ Այսօր շարժւեցէք, • վաղը ուշ կը լինի։ • 

Տաճիկ փաշաները կամենում են մեզ խեղդել։ քհող նրանք մէ՛կ էլ 
տեսնեն, թէ, ի՚նչպէս է պաշտ պան ւում մի յեղափոխական և գիտակից ժո~ 
դովուրդ, որ իր ազատութիւնը արիւնով է ձեռք բերել։ Որպէսդի մեր Հայրե
նի քբ նորից աւերի ու աւարի չմատնուի, պէտք է ժամ առաֆ շարժւել դէսլի 
զին ւոր ական շարքերը, դէպի ճակատ։ 

Z. 3. Դ. ԲԻՒՐՕ 

/ Ս\ Վա՝ԱՆԴԵԱՆՒ'»ԵԿՈ88Ը > 
ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻՆ 

Վ.եոջեոս £ այ սատանի կացուԹեան մասին » l l , n r n , i l 1 ï ()եո-ագրսյլուոե|ւ քյասած ոԱալաԼ £ո_ոս՞(ւ 
Հ այ կ ՛ լ է կ ա սիոնին՛ T). ւԼար ան գ ե ան իտալական մ՛ա ս՞ուլին տուած է <1ոկոյց 1 ՚ Ը ճս^ասս^ս՚նի վեր* 
ջին գէ-սյքերու մասին։ 

Հայ բազմաչարչար ժողովուրդի Հալած՛անքը այս անգամ սովիէթական 
քիուսիան է որ կ՛սկսի։ Հակառակ այն յանձնառութեան՝ որով ան կը խոս՛ 
տան ար յարգել Հայաստանի անկախութիւնը ք սովիէթական բանակը միացած՛ 
քՒաթարներու և թուրք ազգայնականներու Հետ՝ արշաւած՛ է բազմաթիւ 
Հայկական գաւառներ ինչպէս Ղաըաբաղը, Զանգեդուրր, Աախիֆեւանը ելն։ 

Պ°էլ\էվի1է գունդերը ամէն տեսակ բռնութիւններ ի գործ կը դնեն դըժ՛ 
բաղդ Հայ ժողովուրդին վրայ՝ որ պատերազմի միջոցին թուրք բարբարոսու
թեան 1 միլիոն զոՀեր տալէ վեր9՝ այժմ նուիրուած է իր աւերաէլներու վե" 
բա շինութեան խազա զ աշխատանքին։ 

կօմմիւնիստ զինւորներու Հարուածներուն տակ ինկան բազմաթիւ ՛Հայ 
մտաւորականներ, որոնցմէ խորՀրգարանի երկու անդասներ՝ Խորինի ե Հյի՜ 
րինեան, երկուքն ալ ընկերվարականներ, ա Հա ւոր չարչարանքներէ վերֆ րս՛ 
պ անն ո ւեց ան ։ 

կռիւը կը շարունակուի, և Հայ փոքր Հանրապետութիւնը ամէն կողմէ 
պա շարուած է ՚կօլշէվիք, թուրք և թաթար դօրա դուն դերով։ 

Սովիէթական գունդերը բոլոնիական ճակատը թողելէ վեր£՝ այժմ կը 
դաոնան կ ո վկաս՝ ուր աօԼլէվիզմբ ե Համիսլամութիւնը միացած՝ կը ձգտին 
խեղդել Հայ ժողովուրդի անկախութիւնը՝ որուն Համար S –դարեր ան դո Հա– 
բերեց և պայքարեցաւ։ 
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ր տես մարդկային իրաւանց այս բռնաբարսւՏներուն՝ Հայաստանի 
ԱրՀե սա ակս ական սենտիքաներս ւ. Սի ութի ւնր Ա ընկերվարական կուսակցու
թիւնը կոչ կ՚ընեն քաղաքակիրթ մարդկութեան և զ ընկերվ* էքնթէրնասիօնա– 
լինդ։ Անոնք կը սլար զեն Հասարակաց կարծիքին աոԼ*ել այն սիս թեմա թիք 
Հալածանքը, որոնք սովիէթական զործակալներու կողմէ ի գործ կը գրուին 
եւ որոնք կը ձգտին իրագործել Հա J ի սլա մութիւն ը՝ Հովանաւորուած ԼէՀնինէն 
և ղեկավարուած իր զինակից Ա*ուսթաֆա ՚Բէմալէն։ 

ԳԱՀԻՐԷԻ ՈՐԲԱԽՆԱՄԻՆ Ի ՆՊԱՍՏ ԵՐԵԿՕՕԹԸ 
3 *•€-

Դրական ու գեզարուեստական սոյն երեկոյթը սարքուած էր նախա
ձեռնութեամբ Հ* Մ* Ը. Մ» Փարիզի մասնաճիւղին և ((.Վեր ածն ունդ» ի խմբա
գրութեան։ 

Agriculteurs-/' սրաՀը գրեթէ լեցուն էր սրացաւ բազմութեամբ՝՝ մը որ 
միշտ պատրաստ է եղած քաջալերելու բարեգործական ամ/քն ձեռնարկ։ ՛Բա» 
նի մը Հագար ֆր»ի Հասոյթ մը կը յուսացուի սոյն երեկոյթէն։ 

Դրական եւ գեզարուեստական ճոխ բովանդակութեամբ յայտագրի ՚ մը 
երկու մասերը իրարու յաջ ո բդեցին աւելի կամ նուագ փայլով։ Տ°քթ» Լ» Համ– 
բարձումեանի ղեկավարութեամբ երգիչ խումբր, ինչպէս ամէն Հանդէսի, այս 
անգամ ալ իր մասնակցութիւնր բերած էր Հայրենասիրական երգերու գեղե
ցիկ այլ միօրինակ փունջով մը։ 

Պ* &• Ա արեան արտասանեց քերթուած մը Աւ* իսաՀակեանէ^ն և Տ°ն 
կարլոսի մենախօսութիւնը կաոլըմանեըի դամբարանէն մէջ (^HernaniJ? Առա
ջին կտորին մէջ Պ* Ն՛ Ա արեան աւելի յուղիչ և աւելի տիրական տպաւորու
թիւն մը գործեց, իսկ հրկրորդր, ֆրանսերէն լեզուով, դերասանական մեծա
գոյն կարողութեան մը կարօտի Հասնելու Համար առոգանութեան և արուեստի 
անՀրաժեշտ մակարդակին։ Բայց երբ ի նկատի ունենանք որ Պ* Օ* Ա արեան 
այս կա որր պատրաստած է Conservatoire-/» քննութեան մասնակցելու Հա
մար, բարեմիտ րլլալու շատ մը պատճառներ կրնանք ունենալ։ 

Պ* Լ* Յարութիւնեան արտասանեց Cid-ի stances-/» և Maurice Magre-/* 
Comédien-/» երկուքն ալ մեծ յաջողութեամբ։ Պ* Լ* Յարութիւնեան տխրու
թեան ե ծիծաղի արտայայտութիւնները կ՚ստեղծէ դերասանական ինքնամո
ռացումով և արուեստի գեղեցիկ դրոշսներով։ 

Պ» Մ* Ջանան, որ յաճախ ցոյց տուած է Փարիզի Հայութեան իր դե
րասանական անվիճելի տաղանդը, այս անգամ մեծ մասամբ երեւան եկաւ 
իբրեւ զընթերցողդ մը։ Ան կարդաց մեզի ԱՀարռնեան ի զ Հո գիս խորան 
Համարի կտորը, որուն երկար ա շունչ էջերուն մէջ երեկո f թքէն յարմար անց
քեր կայխն, որբերու աղաղակներ (ւ անոնց վիշտերուն դառնակսկիծ ոգեկո
չումը։ Պ» ՏՀանանի երկրորդ ընթերցումը եղաւ «jP«f#/»fp/i, իս^Լ վերջապէս 
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ան ա բտասանեց ճկովկաս »ը որուն դիւցազնական II Հպարտ շեշտը Հնչեցուց 
իր ձայնին ալեկոծ ելեւէջներուն Ա՝է9է 

Պ* Վ* V՚ վաճեան և Պ* ՏԼանան կարդացին, «փոխասացութիւն րրին)՝) 
(իրենց իսկ, բառով) J1 սաՀակեանի ղԱբու Լալա Ա՝ աՀարիգի քասիտը, որուն 
միայն առածին երեք սուրալները կարողացան ընթեռնուլ, ե ու1լնգիրրներու 
գոռ ծ՛ափերուն մէջ վերջացուցին իրենց չնաշխարհիկ «փոխասացութիւնրյ>։ 

Պ* Դայըգճեան երգեց վԱ՚ոկաց Միրզանն և գեղջուկ սիրրրգ մը։%իր 
ձայնին մէջ գեղեցիկ ելեւէջներ կան* բա(ց տակաւին անիկա պէտք ունի եր
կար ատեն մշակուելու։ Պ* Դայըգճեան լաւ կ՚ընէ եթէ այ սուՀետեւ aCCOlll* 

pagûement-n^ երդէ, իր ձայնին Հրապոյրր կրկնօրէն գեղեցիկ պիտի թուի 
այն ա տեն t 

Օր* Ա* էքսէրճեան նուազեց երկու դասական կտորներ դաշնակի վրայ, 
մեծ յաջողութեամբ։ 

Mme» A. Pierre-Petit տաւիղի վրա։ նուադեց երեք կտորներ տխրանոյշ 
ե խորունկ ներդաշնակութեամբ։ ԱՀաւասիկ ունկնդիրներուն միջեւ եղած՝ 
(ձ գնա Հա տա կան)) մը իր մասին* 

— Աս ալ Դաւիթ մարգարէէն Լա ա g ած բան մըն է * * * 
Պ* Պ* Ալեքսանեան և Kartlin, թաւջութակի և դաշնակի վրա/ նուազե

ցին Beethoven-/* sonate op» 69 en la majeur-^* 
Պ* Ալեքսանեան ի ճպոտր որքա՜ ն ճարտար ե Հեծեծագին տիր ական ու՛ 

թեամբ կր լացնէ ՊէթՀօվէնի ան մա Հա կան սիրար թակութակին լարերուն 
վրայ 

Այս պէտք եղածփւ աւելի բովանդակալից յայտագիրը տեւեց մինչեւ 
կէս գիշեր։ Պ* ԱՀաբոնեան ներկայ չէր* դիւանա գի տա կան գործով Պէլճիքա 
մեէլնած րլլալուն պատճառաւ։ 

Հանդէսը վերջացա ւ «Ս՛եր Հայրենիք)) ով զոր ժողովուրդը յ ոտնկայս 
երգեց երգչախումբին Հետ։ 

ՆեՐԿԱՅ ՄԸ 

0f\ էքՍԷՐՃԵԱՆԻ ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ 
Աւլելս անտարակուսելի է որ Փա րի դա Հայ Հասարակութիւն ր պարզա

պէս մտադրած՛ է բողոքել գործով՝ այն անպատեՀ Հաւաստիա ռուսներուն 
դէմ, որոնք զինքը կը ներկայացնեն իբրեւ ճաշակով զարգացած, գեզասէր, 
արուեստասէր, եւրոպական մշակոյթին սիրաՀար են*, որակուԼաեր որոնց 
անողորմ անարղարութիւնր պէտք էր ապացուցանել վերջապէս։ 

ԵԼ֊ Փա րի զա Հայ Հասարակութիւնը մէկ երկու շաբաթուան ընթացքին 
Ջանան - էքսէրճեան երեկոյթներուն առիթ էն օգտուելով, եկաւ օտարներուն 
և մենէ տկարամիտներուն անՀերքելիօրէն ապացուցանելու, որ ինք երբէք 
արժանի չէ եդած՜ վերը յիշուաՆ ամբաստանութիւններուն, որ ան խորշելով 
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կը խորշէ թատրոնին (Հայ), երաժեշտութենեն, արուեստէ՛ն առ Հասարակէ 
Օրիորդ ԷքսԷրճեան ա՛նցեալ ՛չարա թ գիշեր այգ բողոքիս ա սլա ցոյց՛նե֊ 

րը տեսաւ. . • • սրա Հի՛ն յօրանջող թի1լնաթ ոռներուն սլա ր ա սլո ւթ ե ան մէջ * • • 
Հազիւ HO - 60 գեզասէրներ - սա անուղղելի՛ները - եկած էի՛ն երտասարգ 

արուեստագիտուՀին լսելու, գլուխ զ[խի» մտերմօրէն, գրեթէ eu petit Comité 
Հաւաքոյթի մը մէջ։ 

ԱնվերասլաՀօրՀն պիտի ըսեմ որ իմ մէջ եթէ Հայը վրդովուեցաւ պաՀ 
մը ալդ պարապ աթոռները տեսնելով, երաժշտասէրը խորունկ գո Հուն ակու
թի ւնը ունեցաւ անշշուկ առանց Հազի և խօսակցութըան աղմուկի լսելու 
մեծ վարպետներու զմայլելի կտորները, կատարուած մեծ յաջողութեամբ։ 

Եւ կարծեմ այգ փոքրաթիւ գեդասէրներուն Համար վրէ^ի գոՀունա– 
կութիւն մը եղ աւ արուեստագիտուՀիին Հետ գլուխ գլխի Ա/Դ ուն!լնդրութիւ
նը, առանց failSSe figure ի • • • Հասարակութեան մէջ։ 

Օր» էքսէրճեան կատարեալ վարպետի մը ինքնավսաՀութիւնով կը տի– 
րէ դա շնա մուր յանէ Ան ՊԷթՀովԷնի Ա տ ա ժ ի օ՚ի և Հյօբ^նի Պ ա լ լ ա տ-ի օր* 
՚ 47 ի մէջ յայտ եկաւ նուրբ արուեստագէտ, մտացի և ուսումնասիրուած խա
զով մր յարտայայտութիւններու Գ^՚փցիկ աստիճանաւս րուեներով և երանգ
ներով, որոնք իր երաժշտական զգայնութիւններուն ապացոյցերն էին։ 

&օրէնի Polonaise en la bemol/f առիթը ունեցած եմ Փարիզի մէջ օտար 
virtuose ներ ու մ ա տն երո ւն աակ լսելու։ 

Օր* էքսէրճեան ի այդ զմայլելի կտորին վերարտադրութիւնը ինձ յ ի֊ 
շեցուց այղ վարպետներուն խաղը, Հազիւ նկատելի style/» տկարութեամբ մը 
որ սակայն տրուած ՐԼԷաէՈէ1 արուեստագիտուՀիին երիտասարդութիւնը, 
ներելի է անշուշտ։ 

Օր* ԺԷոմէքն Հ^րվալԷ իր վճիտ ե ուժեգ ձայնին մասնակցութիւնր բե
րած էր այգ երեկոյթին։ իր երգած բազմաթիւ կտորներուն մէջ^ն մասնաւոր 
Հաճոյքով մը լսուեցաւ Martini ի Plaisir d'Amour-^» աըեւով ու գոյնով լեցուն 
կտոր մը՝ իտալական եր1լնածւ1քնի մը պէս։ 

/7Հ- Հաճելի անաէլնկալ մը. ան Mme Petit ն էր, իր Harpe-»^* Ժան տը 
Պօնօթֆօն տաւիղէն թրթռումները զերաժշտական անՀաշւելի ժպիտները՝» 
կ անուանէ* այդ ժպիտներր երանութեան վայ րկեաններ ամբողջ գունագեղ 
թիթեռնի 1լն երո ւ նման եկան ուն1լնդիրները ան սա Հման Հոգեկան բերկրանքի 
մը մէջ տանիլ ժպիտներու ներդաշնակ աշխարՀը, ժպիտներ՝ թեթեւ ու քմա
ծին, մանկունակ, անփոյթ կամ տխրամած, ժպիտներ անՀաշիւ, բոլորն ալ 
գրաւիչէ ՛կ 

Տաւիղը զմայլելի գործիք մըն Է, իսկ Mme Petit մեծ արուեստ ագիտու– 
Հի մըէ Հայ փոքրաթիւ ի ս կ ա կ ան գ ե գ ա ս Է ր ներուև ծափերը զայն զգա
ցին ել տուէն իրենէ 

ԼՐ, ԱԼԵԱՆԱՔ 
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ԵՐԵԻԱՆԵԱՆ ԼՕԻՐեՐ 
ՆՕՎՕ ՍԷԼԻՄԻ ԳՐԱԻՈԻՄԸ . % 1 

Հ* Հ* ընդ* սպայակոյտի զեկոյց*— 
Մէրաէնէի ուղղութիւն*– կռիւներ Էյպաթ և ՚Բոնոր Տաղ բարձրու

թիւներուն մօտ։ Թշնամի՛ն ՛նոր ուժեր ստացած՛ էր։ 
կարս ի զօրախումբ*— Մեզի Համար յաիղ կռիւներ Սո ւլո ւտ ո ւզ֊Գայ այ ի 

ժէի Նօվօ֊Սէլիմր գրաւելէ վերի մեր զօրամասերը կը յառաջա՛նան դէպի 
Եօլ֊Կէչմէզ և Պէօյիւք Գայա։ Յարձակումով առնուած է Պէռնա գիւղը։ Մեր 
սաւառնակները ռումբեր նետեցին թշնամիին պա բեն ա բարձ սայլերուն վրայ 
յայէոզ նշան ասութեամբ։ /(Իշնա մին խուճապի մատնուեցաւ 

IL։ 
ԻՆ՚ԲՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈԻթծԱՆ ԽՈ ԻՄ ԲԵՐ 

Հ* Հ* Պատերազմական նախարարին կարգագրութեամբ, ինքն ա պաշտ
պանութեան խումբերու զինա վարժութիւններր վեր սկսան։ 32-40 տարեկան 
րոլոր քաղաքացիներր և զյքն ապար տները, որ ո ե է պատճառով ազատ են 
զօրակոչէ, պարտաւոր են աոտուան.^ ժամր ներկայանալ Անգլիական 
պարտէզը։ Ան սա ստողն երր պատասխանատւութեան կ՚ենթարկուին։ 
ՀԱՅԿ. ԴՐԱՄԱՏԱՆ ԲԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅԷՋ I ֊#. 

Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է Հայկական ղրամատան բացումը, 30 
միլիոն Հիսնական գրամագլուխով։ Դրամատունը նպատակ ունի ծառայել 
Հայաստանի առեւտրական արղիւնաբերական պէտքերուն։ Մտագրութիւն 
կայ մասնաճիւզեր բանալ Հայաստանի և արտասաՀմանի զանազան քաղաք» 
ներու մէջ։ Առաջին առթիւ մասնաճիւղ մը պիտի բացուի Պոլսոք մէջ։ Դր– 
րամատունր իր գործողութիւններու բացման օրը, մեն գումար մը նուիրած 
է Հայաստանի կարմիր /Աաչին։ ՝յյ£՛ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ՅԱ՚ԼԹԱՆԱԿ 

Աթէնքէն քաշուած Հեռագրի մը Համաձայն՝ "Բէմա/իսթներու յարձա
կս ղա կան ը Հայաստանի գէմ ձախողած է ողբալիօրէն։ Հայկական բանակը, 
Իգաիրի շրջանին մէջ ջախջախեց թրքական երկու զօրաբաժիններ և ձեռք 
ան ցուց մեծաքանակ աւար։ 

ք j ԻԿՏԻՐ ՎԵՐԱԳՐԱՒՈՒԱԾ 

Վ.Թայմզյ>ի ստացած տեղեկութիւննեբուն Համաձայն Հայկ* բանակը 
վերագրաւած է Իկտիըը։ 

Հայերը –մեծ քաջութեամբ կը ղիմաղրեն թուրքերուն և իրենց փոքրա
թիւ– սաւառնակներով մեծ վնասներ կը Հասցնեն թշնամիին։ 
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աաւ ԵՒ ա ւ օ տ , ԼՈՒՐԵՐ 
ՄԻԼԱՆԻ ՃԱՅ ԳԱՂ-ՈՒԹԸ 

Մ է լան Հաստատուած Հայկական գաղութը վերջերս ընկերակցութիւն 
մը կազմած է զուտ տ՛նտեսակա՛ն Հողէ մը Հրայ* Ը՛նկերակցութեա՛ն նպա
տակէն է գաղութէ անզատներուն միֆեւ Հայրենակցական սերտ կապ Հաստա
տել* օգնել րաըոյապէս և է Հարկէն նիւթապէս իտալէա ե մասնաւորապէս 
Ս՛ի լան գտնուող ուսանողներուն, ուսումնասիրել մէկ կոզմէն Մերձաւոր արե
ւելքէ և մասնաւորապէս Հայաստանէ, և, միւս կողման իաալիոյ տնտեսական 
պայմա՛նները, անոնց միֆեւ տնտեսական փոխ՚յարաբերութիւն Հաստատելու 
Համար։ իաալիոյ մէ£ փրօ փական տի ձեռնարկել ճանչցնելու Համար Հա
յաստանի բնական Հարստութիւնները և ա սլա Հովելու երկրին վերազինու
թեան Համար իաալիոյ տնտեսական, ելեւմտական, ճարտարագիտական ու
ժ՜երուն աջակցութիւնը ու յետոյ ամ!Հն կերպով օժանդակել Հ* Հան բա պետ ու 
թեան եւ իաալիոյ միֆեւ Հաստատուելիք յարաբերութեանց։ 

#*# Ա՝էլա<սէ զաղութը կը բաղկանայ 80՛ 100 Հոգիէ։ Պ՛ ԱՀարոնեանի Մի– 
լան այցելութեան առթիւ անոր ի պատիւ տրուած Հացկերոյթի մը մէ£ Հայ 
բանակին ի նպաստ 110,900 լիրի գումար մը Հաւաքուած է Հետևեալ կերպով* 

Պ» Պ* Կարպիս Տի լսի զեան 30,000, Հայկ %ա գար ո սեան 20000, (քննիկ 
Տի լսի զեան 10,000, ՎաՀրամ Գազաղ 10,000, Արշակ Անտիկեան 6000, 
IPի Հրան Ագարեան 3000, Սեգրակ Ծովիկեան 3000, Տիկ՛ Ս» Ծովի կետն 1000 
Պերճ Պա պա ե ան 1000, ՀաՀան Հան ա էտ էն ե ան 1000, ՎաՀԷ Լա զեան 1000. 
Տէվլէթեան 1000, Օննիկ ֆափազեան 900։ 

Հ. Հ. փոխառութեան գործր կազմակերպելու Համար նախագաՀ կար՛ 
գուած է իաալիոյ Հայկ* Հիւպատոս Պ* կարպիս Տիէոիզեան։ Փարիզին շու
տով կը սպասս լին փոխառութեան պաշտօնական թուղթերը։ Յուսալի է որ 
այս փոքրիկ գաղութը Լայն չափով պիտի մասնակցի փոխառութեան։ 
ձեՌԱՒՈՐ ԳԱ՚ՆՈՒԹԻ ՄԸ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

ճավայի Սուրապա քաղաքէն երկու Հայ առեւտրակա՛ններ՝ Պ՛ Պ՛ Աւե
տում 3ակորեան և Պ* Արդար Հարիւր քիլօ քինին դրեած են Երեւան, հայ
կական բանակին Համար եւ կը խոստանան մօտերս ղրկել մեծ քանակութեամբ 
սուրճ, թէյ» ելն։ իյ որա պէս յուզիչ է մեր Հեռաւոր գազութներու այս Հ^րմ 
եւ ինքնաբեր օժանդակութիւնը Հայրենիքի վեր ա կա գն ման գործին, եթէ ար– 
տասաՀման գտնուող ամէն Հայ գէ } այսքան պարտաճանաչութիւն ունենա ր՝ 
մեր Հանրապետութիւնը շատ աւելէ նախանձելի դիրքի մը Հասած Հ՚ԸԱար։ 
ՓԱՐԻԶԻ 21ԱՅԿԱԿԱՆ ՃԻՒՊԱՏՈՍԱՐԱՆԸ 

Հաւաստի աղբ իւր է կ՛իմանանք թէ՝ Փարիզի մէ£ Հայկական Հիւպա
տոսարան մը պէտէ բացուէ շուտով։ Հէւպատոս ն շան ա կո լա ծ է Պ՛ Գ* Սի– 
նապեան։ կ սպա սուի Հայկ* կառավարութեան վաւերացման։ 
ԿԱՐԵՒՈՐ ՆՈՒե-Ր ՄԸ 

Փարիզաբնակ յայտնի բարեսէր Պ* Ռ* Մարկոսեան խոստացած 3 միլիոն 
ֆրանք նուիրել Հայաստանէ մէֆ ար Հեստ ագի տա կան վարժարան մը բանա՛ 
լու Համար։ 

è 
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ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹԻՒՆԸ խւսսլէս շրջանաւարտ Պօլսոք րմչկ. 
Աղէքսանղրիոյ Հայաստանի Հան֊ վարժարանէն, այս անգամ /աՀողու֊ 

րասչետութեան փոխառութեան յանձ– թեամբ իր շրջանը բոլորած է նաեւ 
նախմբի նախագահին կողմէ Հետևեալ ֆարիզի ֆաքիւլթէէն։ Երկար տարխ 
անձերը որոշուած են Եթ"վպի"( մէջ ն ձ ր աչխատած է Hôtel DieU- նչանա՛ 
Հայաստանի Անկախութեան փոխա– լ ո ր ա\իառոյօւ բրօֆփ [) e LaperSOnue/r 
ռութեան գործը կատարելու Համար* քքինիքին մէջ և իր փերջին թ էգը 

Պ* Պ* Մաթիկ ւԳէորգօֆ, կանգ Մի– ը6տ c a u s e s eéterminantes de la kératite 
նասեան, Դրիգռրիոս Պօղոսեան, Յով– interstitielle^, արժան աղած է մեծ 
Հաննէս Ասատուրեան և Արտաշէս զ%աՀատու_^իէ 

ՓԷչաիմալճեան։ Անկեղծ չնորՀաւորութիւններ մեր 

•— Երուսաղէմի ժէջ կազմուած է Ան՛ բարեկամին։ 

կախութեան փոխառութեան Համար ՚՛—— 

յանձնախումբ մը, որ քիչ ժամանակ՛ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ 
. լան մէ} աըձանագրութիւնները Հաս* ՀԱՄԱՐ ՆՈՒԻՐԱԾ ԵՆ 
ցուցած է 4000 տօլարի։ Պ* Պ՛ ՎաՀան Տիլսիզեան 300, Պա– 

կը շնսրՀաւորենք մեր Հեռաւոր լասանեան 300, Գարակիւլեան 200, 
Հա արենակիցներ ր։ Միսաք Բիւրումեան §00, Պօզաճեան 

ՀԱՅ ԿԱՐՄԻՐ Ի՛ԱՋԸ ՄԱՐՍէՅԼԻ Մ է2 Ադասլէկեան 100, թորոսօֆ 60, 
Բրօֆ. Ա. իյաչատրեանի Մարսէյլի Տիւլկէրեան 50, ՚Բիւբքճեան 50, Գա՛ 

մէշ ըրած բանախօսութեան ազգե– յըգճեաե 30, Ալէքսանեան 20, Նալ՛ 
ցութեան տակ Մարսէյլի մէջ կազմը– ճ ռ ս / ս 2 0 * Արսլաեեաե 20, Երուանգ 
ւած է Հալ կարմիր Խաչի մասնա՛ (Բէէռ) 2 0 * Միրիճանեան 20, թա՛ 
եԼԴ ^Ը։ ւուքճեան 20, 3* ՄիՀրդատեանց 20, 

ԿԱՐՕՏԵԱԼՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ Տէրաէրեան 10, J/lle. Margerite 35, 
Ցիւ-րիխի Հայկ, գաղութը որ սա՛ M. Julos Zaldenbak Ց, Մ– Իբրանոսեան 

կաւաթիւ անդասներէ կր բազկանայ, l50r Գումար 1620 
վերջերս պատրիարքարան զրկած է Արղէխ Հաւաքուած 6280 
երկու սնտուկ Հագուստեղէն Լ 750 ֆ* ԸնգՀանուր գումար 7900 
Հայ չքաւորներու յատկացնելու Հա՛ 
մ ա ո ։ Սնտուկներու փոխագրութիւնը ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԵՐ 

ձրիաբար լանձն առած է Danzas et ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ 

CO. Zurich փոխագրատունը։ y. ՆաՀանգաց Համար «Վերածը՛ 

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՆՑԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ նունզգի շրջուն գործակալ նշանակ՛ 

Կիլիկիոյ ազէտեալներուն ի նը՛ ո1_աօ. ռ%՝ ը%կերներ Գառնիկ Աառաֆ՛ 

պաստ Փարիզի Ափջկռւսակցական ռա% և Գրիգոր Գրիգորեան, մեր բա՛ 

ՄարՅնին 26 Յունիսին տուած ներ՛ ժանորզներն ու գործակալները անոնց 

կայացման արգիլնքր 2877,50 ֆր. պէտք է գիմեն, <ւՎեբա ծնունդդ ի վե՛ 

յ անձնս ւած է Պատուիրակութեան։ րաբերեալ ո և է գործառութեանց 

ՀԱՅ ԲԺԻ՛ՇԿԻ ՄԸ ՅԱՏՈ՚նՈՒԹՒՒՆԸ Համար։ 

Տքթ. Յակոբ Ալեանաքեան, նա– Բացուած է «Վերածնունդի ւ9'Հ0ի 
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բա ժան որ դա գրութիւ՛ն ր տարեկան II ՐՈՂ մտաւոր ականն եր ու և ազգայի՛ն 
աօլար։ 1920 Դեկա.էն առաք 1921ի զանազան դէպքերու և գէմքերու։ ի 
Համար բաժանորդագրուողներովն մի՛ ^րկին կր գնենք լաւագոյն գնով։ 
այն կր արուին խոստացուած նուէր՛ ԱԶԴ 
ներր։ Փարիզի Եկեղեցւոյ Հոգաբարձու– 
ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ թիճս որոշած րլլալով ր՚նղՀա՚նուր 

կո յիչեցնենք մեր բաժան որ գնե– պատերազմի ընթացքին Ֆրանսական 
րոմն, թէ նոր տարիչն սկսեալ թերթ քաղաքացի Հայ զինւորներուն ի յի– 
պիտի ստանան անոնք միայն՝ որոնք շ ՛ստակ Հայ եկեղեցիին պատին ՝ վրայ 
իրենց Հին Հաշիւները մաքրելէ յետոյ, վ ի մա քանդակ արձանագրութիւն մը 
կանխիկ վճարած են իրենց 1021-ի զետեղել, կր խնդրէ բոլոր Դադդիաբը– 
բաժնեգինր 60 ֆրանք։ նակ Հայրենակիցներէն մինչեւ տար– 

Ա՚եր գործակալներուն ալ ստիպ– ւոյս վերքը իրեն դրկռէ անունները, 
լած պիտի րլլանք դաղրեցնել թերթե– իրռ<սց բոլոր մանրամասնութիւսներով 
բու առաաքումը, *4աթէ մինչեւ նոր (ծննդեան թուականը, ո՞ր ճակտին 
տարեշրջանին չկարգադրեն առկախ վրայ և ո՞ր թուականին մեռած են են.) 
հնացա Հաշիւները։ ԱՈյ^ Հայ զի^^Լր^ն „ր„նք փառ֊ 

Ապառիկ և ձրի թերթ չպիտի դըր֊ ^ ֆ ^ ^ ^ ՀաՀաի% 

^1 է՛ ՛Ք՛ մրաւ եամ ասուր, Ֆրան սառե ռենւոր– 
ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ԿՈՒԶՈՒԻՆ Ղ կազխ* 

«Վերածնունդի նոր շրջանը պատ– ԿՆԻՔ 1ՈԴԱԲԱՐՑՈՒԹ֊ԵԱՆ 

կերազարգ պիտի ըլլայ, ուստի կը լէրիՊԱկ 
խնդրենք մեր բաժանորդներէն և ըն– Անցեալ թիւ֊ով. Հրատարակուած 
թերցողներէն, մեզ ուղարկել լուսա– բրօֆֆ /ցաչատրռա%ի «Ուրացողը» 
նկարներ նշանաւոր Հայրենակիցնե– ^ ^ ֆՏէ) շք լ շշոգ տողերուն 
բու, զին լորն եր ո ւ, Հերոսներու, գազ– միչէլ աւ_Լլց%Լլ Հետեւեալ տողը, 
թական ական խմբակներու, աքսորի €իր քզա%ցքի% պլլուած մանուկ 
կեանքի, նաՀատակուած և վերապ– գանգրահերդ։ 

ՎԵՐՋԻ՛Ն Ժ Ա Մ ՜ 
ԹՈհՐ-Բ ՈՒԺԵՐՈՒ –ԲԱՅ՚ԲԱՅՈՒՄԸ 

2 ՚Լոյեմբ.– Հայկական ճակատի վրայ, թուրք ուժերու քայքայումս 
կը Հաստատուի, իրենց նաՀանֆը փախուստի փսխուած է։ թ՛ուրք ազգայնա
կան պետերը կը փորձեն նաՀանքի շարժումը կասեցնել, Տրապիզոն-էրգրում 
Պիթւիս գծին վրայ, բայց կը Հանդիպին մեծ դժ՜ուար ութի ւնն երո ւ, պա բեն ա– 
ւորման ե շարժուն Հիւանդանոցներու չգոյութեան պատճառաւ։ Տարափո
խիկ Հիւանդութիւնն երր աւերներ կը գործեն թրքական շարքերուն մէք։ 

(Ֆի կարօ) 

Հոկտ. 1Ց-ի ի զտի րի կռիւներուն մէք Հայերը ցիրուցան ըրած են 
թրքական երկու զօրաբաժիններ, անոնցմէ առնելով Հազարաւոր գերիներ և 
մեծ քանակութեամբ աւար։ (էսրէրինի) 

Տ նօր էն—խմբ ա գիր ՛ ՏՕՔԹ. Լ– ՃԱՄԲԱՐՕՈԻՍՆԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VERADZENOUNT* La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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ԲԱՑՈՒԱԾ է 

«.Վերածնունդ»ի 1921-ի բաժանորդագրութիւնր 

Տպագրակա՛ն ամէ՛ն տեսակ նիւթերու և աշխատանքի անհամեմատ սր– 

ղութեան պատճառաւ, ստիպուած՛ պիտի ե՛նք 1921-ի բաժ՛նեգի՛նը բարձրաց՛նել 

ՏԱՐԵԿԱՆ 60 ՖՐԱՆ֊ԲԻ 

Այս ՛նոր շրթանէ՛ն սկսեալ «Վերա ծնունդ» պիտի Հրատարակուի իւրա 
քանչիլր թիլի՛ն բազմաթիւ, պատկեր՛ներով t 

ՄԵՐ ՆՈՒԷՐԸ 

«Վեր ածն ունդ» ի ալպոմր 200 գեղեցիկ պատկերներով և 2Ք^Դ տրպա– 

գրութեամբ ԶՐԻ ՊԻՏԻ ՏՐՈՒԻ 

մեր այն բոլոր բաժանորդներուն որո՛նք մի՛նչև 1920 Գեկտ. 1 կը վը– 
ճարեն իրենց Հին պարտքերը և կը բաժանորդագրուին 1921-ի Համար կան
խիկ վճարելով բաժնեգինը 60 ֆր՚* 

Դեկտեմբերէն վեր2 բաժանորդագրուողները կանոնաւորաբար «Վերա 
ծնունդ» պիտի ստանան, րայց այս թուականէն վերֆ, անոնք իրաւունք 
պկի տի ունենան նուէրը ստանալու, որուն զինը պիտի րԱԱ՚յ 23 ֆր՚։ 

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽԻԿ է 
Բացի Հայ մամուլէն և մեր աշխատակիցներէն ոչ ոքի ^՝րի Ի^՚րթ պի

տի չղրկուին։ 

ՎԵՐՋ ԳՐԱԾ ԵՆ՚Բ ԱՊԱՌԻԿԻ ՍԻՍՏկՄԻՆ 
Հին և նոր մեր բոլոր բաժանորդներուն թերթ պիտի ղրկենք այն ատեն 

միայն ՝ երր անոնք Հաճին մեգ ուղարկել իրենց բաժնեգինները, ոչ սքի բա
ցառութիւն չպիտի ընենք։ 

Հակառակ անտանելի դժուարութիւններուն, պիտի շարունակենք «Վե
րածնունդի Հրատարակութիւնը, վստաՀ ըլլալով մեր բաժանորդներուն 
պարտաճանաչութեան վրայ։ 

իւրաքանչիւր բաժանորդ եթէ աշխատի ուրիշ մը բաժանորդագրել, 
մեր գործը մեծ՛ապէս կը դիւրանայ։ 

•Բ-աֆալերելու Համար բաժանորդներ գտնելու սիստէմը, նոր բաժանորդ 
մը ներկաքացնոգ իւրաքանչիւր բաժանորդի պիտի նուիրենք 10 ֆր. արժէքով 
գրքեր, ընտրութիւնը իրենց թողլով։ 

Հինգ բաժանորդ գտնողին պիտի նուիրենք ինքնաՀոս սիրուն գրիչ մր 
և. «Վերածնունդ» ի տարեցոյցը։ 

՚ԲԱՋԱԼԵՐԵՑԷԲ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ))Ը րաժանորղազրուելոՎ անոր ու քանձնարա 
րելով զայն Ջեր րարեկաԱեերոլէ։։ 

ՄԻ ԱԼ -ԲԱՋԵՐԷԲ ՋՐԻ թեՐթ ԿԱՐԳԱԼ ՈՒԶՈՂՆԵՐԸ, Փոխ մի՝ տաք ձեր 
թերթչէ ուրիշին։ թ՛երթ կարդալ ուղողներր թող բաժանորդագրուին* 

Մեր 
գործակալներէն կր խնդրենք որ մինչև Գեկտ. 4 մեզի ղրկեն իրենը 

ՔՀաշիւները և նոր շրջանի Համար ղրկուելիք ԷԳերէԳերոլ քանակը և Հասցէներ։ 
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Ա յս ՛նոր դարմանատունը բացուած է 

տնօրէնութեամբ, ուր Հայ և ֆրանսացի կարոդ ու մասնագէտ բժի չելներ 

— որոնք միանգամայն կը պաշտօնավարեն եհ– կ՚աշխատակցին Փարիզի գա– 

նագան Հիւանդանոցներու մէք– գիտական վերքին մէթո տներով և խղճմտօ

րէն կը դարմանեն Հետեւեալ Հիւանգութիւնները. 

Ա*— Ներքին Հիւանդութ իւններ 

P*— կանանց Հիւանդութ իւններ 

՚ԾիզայԼւԱէ մորթի և վեներական Հիւանդութ ի ւնն եր 

7̂ —- Այլքի» ականչի, քթի» ^"^ՐԴէ9 Ր^Ր^Է A ^ի՚-անղութէմւքներ։ 

Աչքի» ականչի, քթի ե հրԽ՚ՍԴհ մասնագէտները կը գտնուին կէս օրէ 

առաք, իսկ միւս բոլոր Հիւանգութիւնները կր դարմանուին ժամը 2-% (3* Մ*) 

կիրակիներէ զատ, դարմանատունը ամէն օր րաց է, մասնաւոր ժամա
դրութիւնն ե ր ո ւ Համար, դիմել թէլէֆօնով։ 

Փարիզին կամ ար տա սա Հմանէն անոնք որ կր փափաքին ո և է խ^զրի 

առթիւ. տեղեկութիւն ստանալ» կրնան թդթաէ[ՅՒւ Տնօրէնին վերոգրեալ 
•Հասցէովը։ 

Արթուր ճրկալեան քաջալերուած՝ իր յաճախորդներու առատութենէ^ն, 
աւելի ընդարձակած Է իր 

• I l "ՊԱՐՏԻԶԱԿ.. 
, ճաշ արանը, ՝ffc? ՜ 

Ç 19 RUE RODIEK J | : 
( Նախկին ճաշարանին շատ մօտիկ ) 

Պատրաստ Է միշտ դոՀացնելու արեւելեան կերակուրներու սիրաՀաբ 

նրբաճաշակ Հայրենակիցն երր իր Հաքուր սպասարկութիւնով և զանա

գան ըմպելիներու ու կերակուրներու, ճոխութիւֆա.փ^ 

տ ա տ 
էԱ^Ա^ԱԿԱՆ ԵԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

01} Օւ Թ b Ր Թ 

Հասցէ՝ KOYAMRT, Imprimerie 

Kéchichian, Smyrne 

Շ Ա Բ Ա ֆ Ա թ ի Ր թ 

Հասցէ. Journal Irménia, MARSEILLE 
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1 Օ Ր ա ւ / ս . 4 
Պիաի կրնանք գոՀացում տալ մեզի եղած գիմուՁներուն 

ա | Սաացա%ք ԳՐԻ ՄԵ-ԲԵՆԱՆԵՐ | ք 
Հայերէն եՀերան սերէն լեզուներ ով միաժա մ ան ակ 

• ՚ խ g ՚ 

Փոիյանա1լ Հաքերէչսի Համար զատ և Ֆրանսերէնի Համար 

| fP զատ մեքենաներ՛՛ գնելու, կրնաք ղիւրամատչելի զինով մր 
այս մեքե՛նա՛ն միայ՛ն գ՛նել* որ գրէ ԵՐԿՈՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱՆ 

Ամէ՛ն ծանօթութեանց և պայմաններու Համար դիմել 

^ՎԵՐԱաՔէ^^^Աա d e ' F Ë c h i q u i e r , Paris. 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ՋԵՒԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻկՆ 

:՝ ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ Շ՛Ի ՄԷՏԱՅԼՈ\ 

Պատրաստ է զոՀացնելու իրեն զիմող ա/ր ե 
՝՝ « /լին յաճաիւորղներր։ *^ճ\ 

Ունի անգլիական ե ֆրանսական րնտիր կեր 

ւ՚չասնէրու ճոխ– մթերք, մր։ Դիմեցէք ե 
փորձեցէք անգամ մր ։ 

սցէ՝ 14 Rue JMarJjcuff Champs-Elysées 
Métro — Marbeuf-f 
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• » P H » շօ Նոյեօ-բ. 1 9 2 0 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ Ո ՒթիՒՆ 

Հայաստանի բ արե կ ամները եւ. Թ՛շնամ՛ին երբ* 

t ^ L ^ ç n ՝ sp- Մ – ս– 
*Լա5ան ՚տէրեան ՚ ԱՐՍէ֊Ն-եՐԿԱԹ 

Հայերէն ասետարանբ 

ք*ք՝6Ֆ. Ա* Ի>Ս.2ԱՏՐեԱՆ 

քաս՞իյլ Ֆլամարիօնի ի պատիւ, դաշտ ա թանգէս 

ձՐ. ԱԼԵԱՆԱՔ 

վերջին օրերու, զինւ.. զործոզա.Թփւ.ններր 

հայկական ՜ճակատին մ բայ 

Ազգային եհ զանազան լուրեր 

• լ յա Directeur-Fondateur : | 

D' LÉON HAMPARTZOUMIAN, յ 7 , Rue de l'Echiquier.— PARIS (X*) 
• Téléphone ; LOUVRE 18-99 
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՝ V ԵԽԵՑէ* ՄԻԱ6Ն 

=*= . Հ 

Ան վէր սի ԱՈ ՄԷՆԻ Ա սիկարէթի գործատունը Համաձայնած Ը[Լա[ոՎ 
Գա դիոյ րէժիին Հետ, սկսած է ներմուծել էր սիկարէթներր, ե. կր յանձնա
րարէ ամէն Հայ Հայրենակիցներու ծխել ԱՐՄԷՆԻԱ* որոնք թէ իրենց տեսա
կի ասելութեամբ ե. թէ գներու տարբերութեամբ արժանի են արդէքև Հան՛ 
րութեան գնա Հա ամ անէ 

Արեւելեան ծխա խո աներով պատրաստուած «ԱՐՄԷՆԻԱ ՍՓԵՍԻԱԷ» 
20 ԱիկարԷթնոց տուփր 4,80 ֆրանք։ 

Ամերիկեան ծխախոտներով զԱ՚արիլանգի տեսակ «ԱՐՄԷՆԻԱ ԱՆԻ 
ՍՓԵՍԻԱԼՖ 20 սիկարէթնոց տուփր 3,60 ֆրանք։ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻՆ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ ՍԻԿԱՐԷԹԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ։ 
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ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ^ԱղԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, % ՏԱՐԻ -|| 

թիի 43-46 20 ՆՈՅԵՄԲԵՐ *920 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՐԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ bl՝ Թ ա Ս ՜ Ի Ա Ր Ը 
• *•* M 

Անցեալ շարաթ զինադադարի երկրորդ տարեդարձին առթիւ, Փարիզի 
ընդարձակ պողոտաներուն վրայ տեսանք մէկը այն Հոյակապ Հանդիսու 
թիւններՀն, որոնք յաճախ չեն պատաՀիր ժողովուրդներու կեանքին մէի 

Ծովածաւալ բազմութիւն մր, աւելի պաշտօնական Ֆրան սան, մեծա՛ 
դրղորղ տօնեց իր յաղթանակը, նոյնր ըրին նաեւ Մանշի միւս կողմը ե այն 
ամէն դաշնակից երկիրներու մէ£ որոնք աՀռելիօրէն տառապած ե իրենց րիւ՛ 
րաւոր զաւակներու արիւեր թափած էին Հասարակաց յաղթանակին Համար։ 

Չափազանց տաժանելի էր այն օր մեզի մտածել թէ» երր անոնք Աոյ* 
il ին, Հպարտօրէն կը տօնէին յաղթական ելքը աՀաւոր պատերազմէ մը, որ 
ճնշուած փոքր ազզերու անունով, յետոյ արդարութեան և իրաւունքի գերա
գոյն մտաՀոգութիւնովր մէ^տեղ նետուած էր, նոյն օրը փոքր դաշնակից մը՝ 
Հայաստան լքուած իր ճակատագրին, կր տապլտկէր բազմաթիւ և վատ թըշ– 
նամիներու կռունէլներու տակ։ 

Արդարութեան յաղթ ան ակր կր տօնէին այն օր, միայն իրենց bouleVârd-
ներուն վրաի սառնասրտօրէն աչ քերնին ղոցած, չնայելու Համար ուրիշ Հո
րիզոններ, ուր իրենց կողքին կռուած փոքրիկ Դաշնակից մը, գաշունաՀար 
կը կեղէքուէր իր բազուկով և արիւնովը ստեղծած անկախութեան օճախին 
մէգ, նոյն արդարութեան յ առա Հա կիր ախոյեանը Հանդիսանալուն Համար։ 

Մեր արիւնը նորէն պէտք էր թափուէր ե մեր անկախութիւնը ուրեՏն 
պէտք էր վտանգուէր, անգամ մրն ալ Համոզուելու Համար որ ար դա՛ 
րութիւնը ե ազատութիւնր սնամէջ ու արգաՀատելի բառեր են, որոնք բոլո
րովին իրենց նշանակութիւնր ե բո վան գա կութ ի մնր կր կորսնցնեն, երբ այս
պէս փոքր ազգերր տխուր Հանդիսատեսը կը դաոնան անոր ամենէն եղեռնա
կան րոնաբարումին, իր Հզօր Դաշնակիցներու բարեացակամ նայուածքներ 
բու տակէ 
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Ա՝ի քաղային իրաւաբանութեան տեսակէտով գոնէ այնսլէո գիտէի՛նք 
որ, դաշնակից կողմերին մէկր կամ միւսը երր վտանգի ենթարկուի, բաղ
կացնող տարրերէն իւրաքանչիւրը ստիպուած է պաշտպանել անիրաւուած 
դաշնակիցին ի րաւուն քներ ր։ ՛Լոյն սկգբունքրնուիբա գործուեցաւ անգամ մրն 
ալ, Աղզերու Ընկերակցութեան օրէնսդրութեան Հանդիսաւոր մէկ տրամա
դրութիւն ով ր: Եթէ նախապէս Հայաստան կր Հանդիպէր դժկա ւ)ա կո ւթի ւնն ե– 
րու արժեցնելու Համար իր դաշնակիցի Հանգամանքը, գոնէ ։^_այգ նուիրա– 
գործուած էր ՍԷվրի դաշնագրով, երբ անիկա ստորագրած էր այդ դիւանա– 
գիտական վաւերաթուդթր իբր դաշնակից պետութիւն մը։ 

էլ երբ այսօր երբ այդ դաշնակիցին գոյութիւնը վտանգուած, ամբողք 
քաղաքակիրթ ազգերու, մանաւանդ իր Հզօր դաշնակիցներու կ^շ Հասցնէ իր 
եղեռական օգնութեան աղաղակր, մարդիկ երեւութապէս, վայրկեան մրյուզ՝ 
ուած ըլլալ կը թուին9 մի քանի Համակրական աւելի կարեկցական տողեր 
սեւագրելով իրենց պաշտօնական մամուլին ս՝էք* ուր մենք միշտ վարժուած 
էինք արղգն կարդալ, մեր դարաւոր թշնամիին սխրա գոր ծութի ւնն երո ւ 
փայլԾւն կողմերը։ 

Տարբեր տեսակ ալ կարելի չէ սպասել, երկերես և գարշելի - ճիւաղն է որ 
պառկած է Հգօրներու խղճմտանքին մէք։ Այսօր Հայաստան յաղթական կերպով 
արշաւող Մուսթաֆա ՚քՀէմալ մը կրնայ պարծենալ իր թշնամի– դաշնակիցներով, 
իր զբօսական պտոյտը ընելով զոր օրինակ մինչև Րատօս, ո՛ւր ազատութեան 
անմաՀ ախոյեան ^աւուրի Հայրենիքին ամբարիշտ զաւաէլները — որ միենոյն 
ատեն մեր ալ դաշնակիցներն են — առատօրէն պիտի Հայթայթէին իրեն այն 
զէնքերր, որ սաՀմանուածէին անկախութեան Համար կռուող ժողովուրդի մը 
սիրտը դաշունելու և անոր վրայ փշրուելու։ Ա*ուսթաֆա ՝քՀէմալ Հպարտութիւ
նով կրնայ դիտել, արեան Հեղեղը որ կր Հոսի Հերոս Հաճրնի անմաՀ բար
ձունքներու վրայ, երբ բուռ մը դիւցազնական ժողովուրդ երկար ամիսներու 
Հսյակապ մարտն քումէ ետք, դիտապաստ ^Լէ^Ւ*'այ եռագոյն դրօշակի մր 
տակ, որուն պատիւը շատ աւելի բարձր բռնեց, քան այն դաշնակիցը, որուն 
աԱկ էր պաշտպանել։ 

Ե՛– միւսներն ալ նմանապէս, արեւելքի մէք ամենէն կենսական շաՀեր 
ունեցող Հզօր պետութիւն մը, անղրկովկասի մէք իր առաքին գսրծր րրաւ, 
երկար ամիսներ խրախուսել ե. զինել արեւելեան Հորդաները, որոնք անՀաշտ 
թշնամիներն էին իր ե մեր fi-գոյութեան միանգամայն։ էլ երբ Հայաստան 
ամէ՜ն կողմ Է պա շարուած վերք Էէն ատեն նոյնիսկ ան Հրաժեշտ վառելանիւթը 
չէր գտներ, իր երկրին գինւորական վփոխադրութեանր Համար, մարդիկ 
իբր վեՀանձն առեւտրականներ,՛ մեգի մատուցումներ կ՚ընէին կանխիկ պա– 
Հանքելով անոր փոխարժէքը։ 

Ե՛– իբր ՚ւ^րքքք^ մխիթարութիւն4 նոբ^ն վաղր պիտի խօսին ժրնէվի 
մէք Հաւաքուած Ազգերու Ընկերակցութեան ընղՀանուր ժողովին մէք, Հա
յաստանի Հոգատարութեան մասին։ 

հոր աշխարՀի պառաւած տեսաբանը Վիլսըն, որ իր բարերարելու փութ– 
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կոտութեան մէֆ թերեւս ufuգիտակցօրեն ամենին աղետաւոր զէմքերին մէկր 
Եղաւ մեր դատէ՛ն Համար, ստեղծեց J ա % տ ա անունի՛ն տակ բ ր օ թ է ք թ օ– 
ր ա յ ի և աշխարհակալութեան նոր ձեւ մր, որ այն անդամ մեզի զլացուեցաւ 
մեր Հզօր բարեկամներու կողմէ։ Եւ Հիմա երբ Հա j աստ ան ր արիւն կուլայ և 
իր անկախութիւն ր մեծապէս վտանգո ւա ծ է, ժընէվի մէ1 նորէն կ՚սկսին 
այն խաղքութիւնը, որ ալեւս սկսաւ գղուելի դաոնալ։ 

• Ազգերր երբէք չեն մեռնիր* Հայաստան միշտ արիւնալի դժբաղդութիւն– 
ներու մէ^ թրծուած, անոր մէ£ միշտ անմեռ պիտի այ այ ցեղի ոգին, և այս 
թէ այն ձեւին տակ պիտի գրաւէ այն տեղր, որ իրենց ազատ ութ եանը Հա
մար զոՀուող ժողովուրդներու յատկացուած է։ 

Վյստ թու~րքը ՈՐ Հողեվարելու վրայ է, իր սատակին Հետ այսօր կա՜ 
բող կ'ը11ա1 դեռ ՔաՐ2 տալ մեր արիւնոտ մարմինը։ Բաղդի վեր9ին ժպիտ մր 
ե Հեգնութիւն մըն է այս իրեն Համար։ Հայաստանի երիտասարդ ե ազատա
տենչ ժողովուրդը իսկոյն առիթր պիտի գտնայ ի՚եքգի՚եքը գտնելու ե դուրս 
շպրտելսւ իր դարաւոր կեղեքիչը, նուիրուելու Համար ՚ դարձեալ իր երկրին 
վերա շինութեան գործին։ 

Բայց ժամանակն Է այլևս վ ե ր ա գն ա Հ ա տ ո ւ մ ի ենթարկել 
մեր ամբողջ քաղաքականութիւնը, և վերջնականապէս Հա ս էլն ա լ թէ, որո՞նք 
են Հայաստանի բարեկաՏներր և որո՞նք են թշնամիները։ 

sp. ս՛. Ս– 

ՎԱՀԱՆ օՏԷՐԵԱՆ 
( ԲԱՆԱՍՏեՂԾՈԻթԻԻնՆԵՐ—Ա. Հաա„ր, ՄթՆՇԱՂԻ ԱՆՈԻՐ ԶՆԵՐ ֊ԳԻՆՆ Ր 

ԵԻ ՅՈԻՇԵՐ– ՕՍԿԻ ՀԷՔԵԱԹ– ՎԵՐԱԴԱՐՁ) 

P. 

Վէռլինի ազդեցութիւնը Տէրեանի Հոգիին մէ£ եղած է այնքան կա
խարդական որքան երազուած ոստանին Հեռատեսիլ պատկերր Հայրենաբաղձ 
ուղեւորին Համար։ Եղբայրական Հոգիի մր Հետ ամենաջերմ և ամենասրտա
գին շաղկապումն է անիկա, տառապանքի և երազի խաւարներուն մէջ՛ լոյ սի 
և երազի կարօտներուն Համար։ Վէռլէքն Տէրեանի ամենասիրելի քերթողն էր 
որուն արուեստին աշակերտն (^disciple) եղած է ան, արուեստ մը որ նորաս
տեղծ գեղեցկութիւններ կուտար վիպապաշտ և պառնասեան դպրոցներին 
յետոյ՝ խորՀրդապաշտականին ոլորտներուն մէջ փնտռելով մեղեդիներ, մեղե
դիներ լոյսի և անխօս շրթունքներու* » » 

էշոոյթը գեղեցիկ է այն ատեն, երր քերթողին ներշնչումը չի խափա
ներ արուեստի օրէնքներուն մէֆ։ կշռո/թր եղանակէն է որուն ալիքներուն 
վրայ կը Հոլաթեւէ բանաստեղծխն երդը։ 

Հոգիին ամեն ա խորունկ և անս ա Հման միջոցներուն մէջ երազուած 
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աս ո ր մեղմ կամ բարձրասլաց շեշտերը կր Հասն է՛ն մի՛նչև , Ա՛ տած՜ումին տես 
լաՀրաշ Հանգրուան ր՝ ուր Ներշնչումը կը ծաղկի վերստիս . . . 

Վէոլքքնի քերթողական արուեստը կը խտանա/ Հետեւեալ տողին մէք. 
«De la musique avant toute chose»* Mallarmé միեւնոյն արուեստը՜ կը 

Հռչակէր իր քաղցրադաշնակ և տարտամ երդերուն մէք» և արդէն զուգաՀե– 
ռաբար Մ ալլարմէ և Վէռլփ։ կր Հա սնին միեւնոյն ՄեՀեանը որուն գեդա քան» 
գտկ սիւներուն վրտյ միենոյն քնարը կը Հնչեցնէ Հոգիին և կապոյտ –քիքոցնե– 

անիւ ou ասուդու 
ու 

շութիւններր։ Որոշին ու Տարտամին լուսաժպիտ և Ստ
աւ m. » Լ Լ 

երագեղ ներդա շևակութիւնր միայն կը յօրինէ այն գեղեցկութիւնը որուն 
մենք ամենակատարեալ ձեւերուն կը Հանդիպինք Վէռլէնի քերթողութեան մէք։ 

«De la musique encore et toujours/ և եղանակը պէտք է ունենայ երանգ՛ 
ներ միայն, դոյներու երազներ որոնք կախարդական թիթեռնիէլներն են ան
ծանօթ գարուն ի մը Հոգիներու պարտէզին մէք իր ծաղիկները բացող.». 

Տէրեանի բանաստեղծութիւններր ունին Վէռլէնեան Հնչականութիւն 
մը որ չէ փնտռուած, այլ Հոգիէ Հոգի իր եթերաՀիւս կարժերը նետող անոյշ 
եղանակն է անիկա։ Տէրեանի զգայութիւնը գերյագեցած է Վէռլփտով, և տա
ռապանքին վայրագ Հարուածները, եղբայրական սրտակցութիւնով մը պը– 
ստկեցին այս երկու բանաստեղծները իրարու այնքա՜ն մօտիկ։ Միեւնոյն 
ճակատագիրն ունեցան անոնք, և միեւնոյն եզերական թշուառութի^նը փա
կեց երկուքին ալ աչքերը մեր աշխարՀին արեւին դէմ բանալով ղանոնք 
իրենց ան Հուն խորհուրդներով ՝ աներե՜կ արշալոյսներուն . . . 

Երագներու գրկին մէք յաւիտեան շփացած տզան եր էին երկուքն ալ, 
բայց տառապանքով այնքա՜ն մեծ» այնքա՜ն տիրապէս մարդկային։ Հիմա 
թողունք որ մա Հը, Պ°տրլեռի այնքան վսեմ բացատրութեամբ, սաւառնի նո
րածագ արեւի մը պէս և անոնց մտքին ծաղիէլնեըը բանայ, ոբովՀետեւ տա
կաւին միքոցներ կային անոնց Հոգիներու թո-իչքքք" Համար, եր1լնային սար* 
բինաներ որոնցմէ անոնք պիտի քաղէին ոսկի աշուններուն գինովութիւնը, 
տառապանքին և երազին ի խնդիր, վիշաՐ Հրապուրելու Համար նոր մեոե– 
դիներով, նոր դիւթեր գներով . . . 

Տէրեանի քերթողութիւնը զգալու և սիրելու Համար ան Հրաժեշտ է 
ճանչնալ Վէռլէ^նը։ «Ս ագուռն ական տաղերգի Հեդինակր քաՀաղարդած է անոր 
գիշերական Հսկումները, անոր դառնակսկիծ սպասումներուն խաւարը, բայց 
Վէռլգն եղբայրն էր, սփոփարար քաղցրութիւնը, սրտագին ստուերը թեւաա 
բաց, և Հեկեկանքներ"՛֊՝ եբէլնային մեղեդին . . . . 

ջէբեանի կրած ազգեցութիւնը իր ամբոդքական գիծերուն մէք նոյն 
գեղեցիկ դրոշմներով չի յայտնուիր դժրաղդաբար։ Երբեմն բռնազբօսիկ Հա՛ 
ման ման ո ւթի ւն մը կայ, փնտռուած, Հետապնդուած ո ւ ղ ի ՚^Ր ^nfi Հանգըր՛ 
ուանը Հասնելու Համար։ 

՛Տէրեանի զգայնական ո ւթի ւնը սակայն յաճախ նոյնացած կը թուի ըլ
լալ Վէռլէնի զգայնականութեան Հետ։ ]}ոփե ստօրէն մտածողները սխալ պի
տի Հասկնան զիս, կարծելով թէ Տէրեանը Վէռլէնի Հաւասար արժէքներով 
կը ներկայացնեմ։ Եթէ սակայն առնենք մեր ամբողք Հայ գրականութիւնը, 
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ա՛նոր պարտէզին մէջ Տէրեանի քերթուածները կը Հանդիսանան ոչ թէ իրրե 
չնաշխարհիկ ծաղի1լներ, այլ բնիկ Հողին և արեւին թաքուն ոյժեր էքն Հովա
ցող դա բուն մը։ S Էրե ան Հայ Վէռլինն Է։ ինչ որ «իմաստութիւներ այնքան 
ցաւագինօրէն ե այնքան նուիրական տառապանքով քնարերգող բանաստեղ
ծ՜ ր կր բերէր ֆրանսական քերթողագրքին, կը նոյնանար Տէրեանի ձզտում
ներուն Հետ, անոնց ղրոշմելով իր անայլայլօրէն գեղեցիկ ձեւը և իր առանձ– 
նա յատուկ Հրապոյրը։ 

Հնչականութիւնը րառեբու այս կամ այն գործածութեան կերպին և 
չափակշոոյթին մէջ կր կայ ան այ։ Վէռլինի երգերր ծանօթ են մեգի։ Նոյնա
ձայն բառերու կր1լնութիւններր, փոքրիկ տողերու Հիւսուածական կարժումը 
կամ թելատումը կը ստեղծեն այնպիսի եղանա1լներ որոնք մեզի կը յիշեցը– 
նեն յաճախ (հօնսառի և (հրմի տը Պէէօի սիրերգները։ Հնչականութիւնը քեր
թողութեան ամենին մեծ Հրապոյրն է, երր մանաւանդ բանաստեղծին ներ– 
շնչումր կր ծաղկի սիրոյ և կարօտի արեւներուն տակ։ 

Տէրեանի քերթուածներուն առածին կախարդանքը դա շնա մրմունջ 
եղանակն է ալիքներու տխրանոյշ օրօրումին մէի 

«ՑրաաՀա՜ր, Հողմավա՛ր, «ճաճանչները թօշնան... 

Դողացին մեղմաբար Կանաչն երր ս աշնան — 

Տերեւները դեղին, իմ խոՀերր մ/1 լար 

Պատեցին իմ ուղին.** ՑրաաՀա՛ր, Հողմավա՜ր..* 

«Կրակներրս անցան, 

Ցուրտ ու մէգ է միայն*** 

Անուրջներս երկնածին 

Գընացի՜ն, գընացի՜ն* * * » 

(Աշնան երգ) 

Տէրեանի ձգտումը Հոգիին ամենախորունկ միջոցներուն մէջ ստեղծը– 
ւած կարօտ մըն է։ Անձրեւին տխրօրօր երգը գղացող, անոր միօրինակ մըր– 
մունջին Հետ լացող այս բանաստեղծր ՀետզՀետէ ուրիշ Jj կերպով չէր էԱեր 
այլեւս կեանքի ամէն ձայն, բնութեան ամէն երգ, սրտի ամէն մրմունջ։ Ամէն 
շեշտ անոր եղանակին երան զն երր կուտար, երանգները միայն որոնց մելա
մաղձիկ և տարտամ Համադրութենէն գոյներու որոշ պատկերը կը խուսա
փէր1 Երգը ամին բանէ առաջ վշտխն Հրապոյրն է, և ինչ է արդին Հանճարր, 
եթէ ոչ արեւին ժպիտր աստուածներու վերջալոյսին մէջ * * • Դերագոյն տա
ռապանքին ծիրանիներն իրենց ուսերուն՝ քեբթոդներր դժբախտ զաւակներն 
են Ցնորքին որուն բալաձիգ ճամբաներուն վրայ կը քալեն, անիծ ո ւած այլ 
եղբայրական։ fei- եթէ անոնք անծանօթ կը Ձեան իրենց Հոգիներով՝ մարդ
կային ամբոխներուն, փոշեթաւալ մազերով այղ քնարակիրները այնքան մօ
տեցած են պաշտումի և նուիրումի տաճարներուն իրենց ներշնչումին մին
չեւ յետին երգր, իրենց արիւնին մինչեւ յետ քէն բոսոր ծաղիկը տալու Համար 
անոնց * * * 

Այղ մեծ անծանօթները պատուՀասուած Հսկաներն են Հեռակարօտ 

\ 
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աշխ ար Հ՚ներու, որովՀետեւ ամէնքէն առաք ա րչա լոյ սևեր ր տեսան, և քալեցին 
դէպԻ Ն՚յսէն աղրէւրր։ %;\ 

Ցնորքի եղերաբախտ ե, անծ՛անօթ ուխտաւորները երբ իրենց երագած 
Հանգրուանը կը Հասնին, մեզի ուրիշ բան չեն թողուր, եթէ ոչ^ լուսնկային 
արծաթափառ ուլունքներէն Հիւսուած իրենց ան րք ական վերարկուն։ Հոգիին 
մերկութիւնները g ա ւա գին օր էն զգեստաւորելու Համար մենք անոնց կը դի
մենք , կը դիմենք բանաստեդծներուն որոնց ամբողք երգերն զգալու վսեմ 
Հաճոլքր տրուած է Տառապանքի և Ժպիտի գերագոյն եղբայրութիւներուն։ 

ՎաՀան Տէրեան, ցնորքի ազնուագեղ երգիչր, ունի այնքան թախծագ
նոյ շ երգեր որքան աշնան միօրինակ անձրեւր իր տրտմօրօր քաղցրութիւն– 
նեբուն Հետ. ՝ 

«Աշուն է, ա՛նձրեւ,», ստուերներն անձեւ 

ղողում են գան ղաղ.,, սլա՜ ղ, մ է ա սլա ղա ղ 

անձրե՛ ւ ու անձրե՜ ւ. ** 

Սիր արս ա անկում է ինՀ_ որ անուր ա իւ 

անձ անգսաութիւն... 

Սա ասիր, լսիր» սս չեմ կամենում 

անսահ լոյս"րից* անցած յոյղերից 

աաոաւղել կրկիս» 

Նա f ի՜ր, ախ, նայի՜ ր, սալում է նորից 

իմ Հիւանղ Հողին».. 

Աւս տխրագթե գա շնա կութի ւնները կը լսուին գրեթէ ամբողք իր եր գե
րուն մէք որոնք Հիւսուած են միայն -\է\\տԱ Հրապուրելու Համար։ ՎաՀան 
Տէրեան տարտամ գեղեցկութէւսներու, տարտամ եր f անկութիւնն երո ւ Հիւան
դագին Հեռա կարօտ ո վր տառապեցաւ, 

{(Ւմ մէ2_ սառել է Հիւանդ մի կա pour, 

Ե՛ւ չի ղան ելու աանշ_անքր մաշղղ,)) 

Երդերու, չի լսուած երդերու երանգները գուշակող Հոգի մըն էր ան 
որ թռչկոտեցաւ անծանօթ .բուրումներու վրայ։ 

Երգը անոր Համար ունեցաւ դիւթական Հմայք մը որուն լուսեղէն թա
լս ւ կով ր զարնուած՝ անոր սիրտը թունաւոր ծաղիկներու մէք փնտռեց գե
րագոյն և դաոնաՀամ նեկտարը մարդկային Հաճոյքներուն։ Աեղուն գիտէ որ 
թունալից շափրաէլներն առաւելագոյն կը պարունակէն քաղցրաՀիւթր, և 
մեղուին պէս անոր Հոգին արբեցաւ թոյնով՝ էոյսի ոսկեծորան շրթունքնե
րէն . . . 

Սրտաթով ե ախր աղա շն ա կ ՝ անոր Համար երգը եղանաէլն էր, եղանակը 
ձայներու զորս Հծծող տարփելէ շրթունքները փակուած էին յաւիտեան...։ 

(շաոուՅււսկհյի,) ԱՐՍԷՆ-ԵՐԿԱՕ– 
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աւս, 

Տարի՛ներէ Հետէ Ա* կֆմիածնի մատե՛նադարանի փղոսկրէ կողերով Աւե– 
ւրանր գրաւեր էր էւրոպայի գիտուն՛ներու, ուշադրութիւնը թէ1 իր կազմի 

փղոսկրէ քանդաԼլներով ր ե թէ իր գրչութեան Հնու թեամբր։ Այժմ Բրօֆ* Ֆր* 
Մակլէոի աշխատասիրւոթեամր ե Լեւոն Մանթաշեանի ծ՜ախքով Փարսիում 
լոյս տեսաւ լուսատիպ Հրատա րակութեա մր։ ԱմբողՀ Աւետ ա ր ա՛նն իր առա ֆին 
կողին սկսած՜ մինչեւ վերֆինր լուսատպուա Նէ. Հևդամին 470 ԷՀ։ Դրքի 
սկիզբը կաք 27 ԷՀ Հեղինակի ուսումնասիրութեան արդիւնքը։ Ամրողֆ Աւե– 
տարանր տ պո ւած՜ է Հաստ մ ադա թան մ ան թուղթի վրայ ե իւրաքանչիւր թեր– 
թր կր բաժնուի միւսին շատ բարակ թերթիկներով։ Ամբողֆ տպա գրութիւն ր 
շատ յալ\ոԴ է ե խիստ մաքուր։ Դործն իր ամբողջութեան մէֆ Հոյակապ Հրա՛ 
աարակութիւև մըն է։ 

Բնագրի սկիզր Հեղինակը գրեր է Ա* Յառաջաբան մը ( S - 8. ԷՀ) Բ* զա
նազան տեղեր գտնուող Հին Աւետարաններու անուններու Համառօտութիւսնե– 
րու ցա<սկը ( 9 ՚ 10 )* Դ* ներածութիւն մը ( 11 - 19 ) և Դ. մատենագիտական 
ցուցակ "Ը ժամանակագրական կարգով ( 21 - 27ի 

Ա. Յ ա ռ ա $ ա բ ա ն ո ւ մ Հեզինակր կր յիշէ իր ներկայութիւնը Ա* 
էչմիածնում 1909 ին, երբ մօտին ուսումնասիրելով այս 989 թիլին դրուած 
Աւետարան ր, կը ճանչնայ անոր մեծ կա րեւո բութիւն ր եկեղեցական գեղար
ուեստի ե գրչութեան կերպի տեսակէտէ և կր խորՀի լուսադիպով մատչելի 
դարձնել գիտական աշխարՀին։ Սակայն այսպիսի Հրատարակութիւն մր մեծ՜ 
ծ՜ախքի պէտք ունենալով կը յետաձգուի մինչեւ որ Լեւոն Ա՚անթաշեան յանձն 
կառնէ այս Նախքր Հոգալ* միւս կողմին վեՀ. Հայրապետն ալ կուտայ իր Հա
ւանութիւնը։ Այս բոլորն արդին պատրաստ էր 1914 Յուլիսի վերջին գործն 
սկսելու, երբ Համեւրոպական պատերազմը կը փրթէր։ 

/». Պրօֆ. Մակլէր իր ն ե ր ա Ն ո ւ թ ի ւ ն ը կ՛սկսի ըսելով՝ թէ էֆմի– 
ածնի թ* 229 Աւետարանը շատ տարիներէ ի վեր գրաւեր էր ուշ՚ադրութիւ– 
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նը զի տունքն երո ւ՝ գեղարուեստի պատմագէտներու, լեգո լարա՛ն՛ն եր ո լ, նոր-կը– 
տակարանի մեկնիչներու։ 

Առաջնութեան պատիւը | կր վերաբերի ժօզէֆ Ատրցիգովսկիի, վոր 
1891 ին իր մէկ ռրկովը գիտուններու ուշադրութիւնր Հրաւիրեց անոր վրտյ 
և մատնան՛շեց անոր՝ գեղարուեստի պատմութեան Համար ունեցած մեծ՛ կա
րեւորութիւնը։ Վիեննացի ուսուցչապետի այս գիտական ո ւսո լան աս իր ութիւ՛ 
նը ՀետզՀետէ բարեշրջում մը կրեց» նախ ք այտ արարեց, թէ Հայերու գեղար
ուեստն ու քա ղա քա կր թութ ի՛ւն ր կախում ունին Բիւզանգիոն^ն. սակայն յե
տոյ աւելի խորամուխ րէէաէով էր ուս ու 

ասիրութեանը մէք վերաՀասու եղաւ 
և Հրատարակեց, թէ Բիւզանգական գեղարուեստը շատ բան կր պարտի Հայաս
տանին։ իրեն վերապաՀուած էր Հայ գեղարուեստի Համադրական ու յօրինուա– 
ծական ( սիստեմաթիք ) ուսումնասիրութիւնը, որ Հրատարակեց « DaS Etsclie-
lïliadzin - Evangelier y> խորագրով 1891 Վիեննա։ ճիշդ այս թ. 229 Աւետա
րա՛նն էր, որ Հիմը դարձաւ իր ուսումնասիրութեան։ Ա*ակլէր այս կարեւոր 
գործք։ն I դելով Հետաքրքրուողները, Հետեւեալ դիտողութիւններր կ՚ընէ, 
որոնք կ՛ ամփոփ են իսկապէս իր գիտական Հրատարակչական ուսումնասիրու
թեան արդիւնքր։ 

Ատրցիգովսկի գրչագրի (լուսատիպի 228 և 229 թերթերը) վերջընթեր 
թերթերու վրայ գծուած մանրանկարներր աւելի Հին, այսինքն, Զ* գարու 
առածին կիսու գործ կը Համարի, քան գր չութի ւնր, որ ժ* գարուն է։ իոկ 
Ա՛ակլէր կ՚ըսէ.— 

«Հատորի վերք (թերթ 228 և 229) գտնուած չոՐս մանրանկարները 
անվիճելիօրէՀն նախնագոյն JJիւր ի ական երանգանկարներ (Enluminure) են 
գրչագրի մէք* ասոնք այսպէս ըսուած ներբերուած կտորներ են ձեռքով մը 
և այնպիսի ժամանակ, որ ճշդելը դժուար է։ն 

«Ասոնք Պ* Vտրցիգովսկի կր Համարի Q» գարու առածին կիսու գործ։ 
Jju այսքան Հին թուական մր պիտի չվերադրէի ասոնց։ է,ատ մօտէն քննեցի 
մագաղաթի տեսակր, անոր Հաստու թիւնը, գոյն ը, թանաքի երանգր, Համա
բարբառի կանոնները ե ամբողք ր կը թուի կատարելապէս ժամանակակից 
նոյն գրչագրի ընդօրինակութհանը։ Եթէ.այս սկզբնական f l l l i c i a l e) մանրա
նկարներն աէլնաբախ կերպով կը յի՛լեցնեն ։ձ80 ի Աստուածաշունչի նկար՛ 
ներր, ասով անոնք Հարկաւ ժամանակակից չեն դառնար, ե (/». գարու Հայ 
ծաղկարար մը կրնար նմանագործ ել Աիւրիական է, գարու օրինակ մը՝ 
Ըլլայ ուղղակի, ըլլայ միջնորդաբար, որոնք ներկայիս մեզի անծանօթ են։Ֆ 

էքմիածնի թիւ֊ 229 Աւետարանի մանրանկարները շատ կը յիշեցնեն 
Մլքէ թագուՀիի (Վենետիկ ՛Հազար) Աւետարանի զարաղնկարներր, որու 
գրչութեան թուաականն է 902 $ ք)ւստի կարելի է ենթ աղբել, որ և է» դա
րերուն միք եւ կար Հայ գեղարուեստի դպրոց մր, որ ներշնչում կ՛ստանար 
Սիւբրական օրինա1լներէն, և պէտք չէխորՀիլ, թէ Զ» գարու գործ են Աիւրի
ական տեսք ունեցող Հայ այն վաւերաթուղթերը ( d o C U Ï l i e t S )» որոնք կը պա– 
տաՀին վերքին ժամանակներուն գրչագրերում։» 
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ՎԵՐ ԱԾՆ II հՆԳ 693 

Հայ գրձագ[:Ր աւետարաններու, գրչութեան խմբաւորման Համար Մակէէր 
կը յիշէ Մէյէի արդին 1903 յան կատարած ուսումնասիրութեան եզրակացու
թիւներ* որով յի ՚չուաՆ դիտուեր երկու խում րի կր վերածի՝ իւրաքանչիւրն 
այսպէս բնորոշելով՝ աոաջինը կր բովանդակէ դրչագրերու շարք մը, որոնք 
կը ներկայացնեն բնագիր մր՝ մօտաւորապէս՝ ճշղօրին Համաձայն իրարու* 
այս խումբը կրնաք ներկայացուիլ էֆմիածնի գրչադրերու Հետեւեալ շարքովը՝ 
ժամանակագրական կարգով - թիւ 229՝ 989, 1053, 1000, 1072, 1099, և Ա* 
Ղազարս ւ օր քէն ակը 902 (?)։ 

Ս՚իւս խումբի օրինա/լներն րնդՀակառակր կը ներկայացնեն թէ՝ իրա
րու ե թէ ՚ առաջիններու Հետ բազմաթիւ տարրերութիւևներ, որոնք յառաֆ 
կուգան՝ ոմանք պարզ սխալումներէ, իսկ ոմանք իւրաքանչիւր գրչագրի 
ուղղումներէ։ Աւս խումբին կր պատկանին Ս* ո ս կվայի Հազարեան ճեմարա
նի 887 ին գրուածը և ԷՀմիածնի 1045 ե 1057 թուերուն գրուածները։ 

էֆմիածնի թի*– 229 Աւետարանը կը գտնուի առածին խումբի գլուխր* 
ան Հազուագիւտ գրչութիւն մրն Է ե քանի մը օրինակներ կը բաւեն ցուցնե 
անոր լեգո ւա բանական կարեւորութիւնը։ 

Ուղղաղրութի ւն*— Ալս ԳԸ$ագիրր մԷֆրերուՏները յաճախ չա
կերտներով կը կատարէ։ 

Ո ւղղա գրո ւթ ի ւն ր նոյնն է, ինչ որ է Հնագոյն Հայ ձեռագրերում և ասոր 
Համար լաւ օրինակ մըն է։ ԱՀնցեալ անկատարի յոգ* *հ* դէ^ՔԸ՝ ե ին Ա ոչ թէ 
էին* յոգ* Ա. գէմքր ե ա ք, ոչ թէ է ա ք, ե թ ե, ոչ թէ եթէ։ Այղ ձեւը 
նախրնտրուած է այ լ ին* այսպէս՝ ա յ ղ ք ա ս ե ին - այլք ասէին։ կր սիրէ 
յունական êtël գիրը տառադարձել է* էղիա - էղիա. մինչդեռ ուրիշ գրչագրեր 
սովորաբար ^ կուտան ե ։ • 

Թիլ ԳՐէսյգք'Ր11 it գործածեր՝ միջնադարեան գրողներու Համար 
սովորական եղած՝ բառեբռւ կրճատումի ձեւը։ Բոլոր բառերը կը գրէ ամբողֆ՝ 
այսպէս վա սն փոխանակ վս*, նորա փոխանակ նր* - վս* նր* ։ Աւս կըր– 
ճատումը վերապաՀուած է կրօնական արժէք ունեցող ինչ ինչ բառերու՝ իբր 
նշան պատուի և ճիշդ ասոր Համար ալ այս նշանը (ւ) Հայերէնի մէֆ կոչ
ուած է պ ա տ ի Լ, այսպէս Ած* Su* *fiu* Տր* Եէժ* (Երուսաղէմ)» այս պատի
ւը չի դրուիր օրինակ սուտ քրիստոնեայք, աստուածք, աստուածս բառե
րու վրայ, որոնք քրիստոնէական ըմբռնումով պատւի արժանի չեն։ 

Թիլ 229 գրչագիրը յատուկ անուններու ուղղագրրութեամբ շատ մօտ 
է յունարէնին* այսպէս կը գրէ թ ա գ գ է ո ս ( ThaddaioS ) փոխանակ թագէ– 
ոսի ( T h a d ê o s ) ։ 

կրօնական արժէք ներկայացնող ուրիշ յատուկ անուններ գրուած են 
ամբոզքագիր՛ ՏովՀասնէս, Աամարիա Սայլն։ 

Այս ԳԸլ\աԳԸով սլաՀուած է գրութեան ձեւ մը, որ • կարելի է դասել 
ա շ խ ա ր Հ, պ ա ր Հ ե լ% ա լ Հ րն ե լ վերնագրի տակ։ ԱշխարՀ Հոս գրուած 
է այնպէս, ինչպէս է և "՚֊րիչ տեղեր։ ՊարՀել կը ներկայացնէ այլազան 
ուղղագրութիւն, այսպէս՝ վոր պաՀէին դպա Հ պան ութ իւն ս» խօսքը այս գրչա
գիրը կուտայ՝ ղոր պարՀեին զպարՀպանութիւնսՖ ձեւով* ուրիշ տեղեր1 պա֊ 

2 
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րՀել կամ պա Հրել։ Ա՚ովորական օրՀնեաց ձեւը թի՛– 229-ը կուտալ աւՀր 
նեաց։ ԱւՀրնել րառի մէք ԴՈագՒՐԸ պաՀեր է Պարսկերէնէ փոխ առած 
բառերու բաղաձայններ ու. կարգը։ 

Գրչագիրս Հնչական ուղղագրութիւնը կը նախընտրէ ստուգարան ակա
նցն, օրկ. կը գրէ զամպարտաւանսն փոխանակ ղանպարտաւանսն-ի։ 

Այս լեղուաբան ական կարեւոր Նանօթութիւններին յետոյ Հրատարա

կիչը կը շարունակէ մէք բեր՛ել ուրիշ ուղղումներ* որոնք գիտակցաբար կամ 

անգիտակցաբար ներմուՆուաՆ են գրչագրի մ*էք։ 
կարճ ըսելով, կ՝աւելցնէ Մակլէր, թի՛– 229 ԳՐ^ագէրԸ ^If" աւե

տարաններու մէկ լաւ օրինակն է։ (]Հն կրնայ նկատուիլ իբր ստոյգ բնագրի 
մը տիպը ( type; ։ : I 

Ս* էքմիածնի այս գրչագիրր նշանաւոր է նաեւ անով, որ առաքին ան
գամ ԸԱալով երեւան կը Հանէ Մարկոսի Աւետարանի վերքին մասի՝ գլռէ-խ 
ԺԶ* 0 * 20 Հեղինակը։ Ա,ս կէտն առաքին անգամ մատնանշեց F» C* C()Dy" 

beaxe 1893 ին և ա/նոլՀետեւ գիտուններր կ՚գբաղին այս խնղրով։ Այս նոր 
Հեղինաէլն Է Արիստոն երեց։ 

Եթէ այս վերք արանը ղԱբիստոն Երիցու^^է* -լ՝Ըսե Մ ակլէր ՝ *| ոչ մէկ 
բան կը Հաստատէ, J է այս անձը պէտ ք է նոյնացուի՝ Յիսուսի աշակերտ և 
Պապիասի ուսուցիչ Արիստիոն երիցուն Հետ։ Այս է^դէբը դեռ կ՚սպասէ 
վերքնական լուծ՜ումի մը։ Ամէն պարագայի դիաելի է, որ թի՛– 229-ի ընղօ– 
րինակոդը շատ խղճամիտ է եւ նա պիտի չդեղքէր -ի- տառն այս յատուկ 
անունի մէք։ 

*հրչ_ագիր ընդօրինակողն իր յիշատակարանի մէք կը յայտնէ, որ ար– 
տա գրած է ստոյգ 1լ Հին օրինակներէ* իսկապէս ալ նա բախտաւոր եզեր է 
իր ընտըութեանը մէք։ Այս ԳՐ^՚^գ/՚Ր" hp ամբողք ութ եամբը վերառած՜՝ կը 
թուի շատ նման ըլլալ անոր* որը աէտք է Հայ թարգմանութեան ը բուն բը– 
նաղիրն ըլլար Մն ընդդիմակացն է, ինչպէս տեսնուեցաւ, Մոս-լ4.այէ "՜ ա<սոԸ 
տեսակի օրինակներուն, որոնք այս թարգմանութեան այլայլուած ձեւերը կը 
ներկայացնեն։ Ընդունու՜ած ուղղագրութեանր Համար, որ արղիացաւ ԶոՀրարի 
աստուածաշունչի Հրատարակութեան ր մէք կը Հաստատէ թէ վենետիկեան 
Հրատարակիչն ալ իր կարգին՝ բախտաւոր է եղեր գրչագրեբու իր ընտըու
թեանը մէք, որոնց վրայ Հիմներ է իր Հրատարակութիւնը։ Վաստակասէր
ներ ր, բանասէրներն ու լեզուախոյգները էքմիածնի թի՛– 229 աւետարանով 
պիտի ունենան առաքնակարգ յիշատակարան մր ն Հայ բանասիրութեան 
Համար։ 

Այսպէս կր 1լնքէ Մ ակլէր իր Հետաքրքրական ներածութիւնը։ 
y»* Մատենագիտական ցուցակը կ՛սկսի 1867-է~ն *Լիքթոր Լանգլուալի 

ուսումնասիրութեան յիշատակութեամբը Արիստոն Պռ[Էացիի մասին ե. այս* 
պէս ժամանակագրական կարգով մէք կը բերէ 26 երկ իրենց ուսումնասիրու
թեան եզրակացութիւններովը։ 2ծ և 26 թիւերր Աակլէրին են, որոնցմէ 
առաքինը մամուլի տակ է, իսկ վերքինը գեռ պատրաստութեան մէք։ 
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Այս ցանկի մէջ յիշուած ԳՐՔՌԸԸ գլխաւորաբար կ՚զբաղին երկու խըն– 
գրի ուսուՏնասիբութեամբ* նախ՝ թիւ 229 Աւեաարանի գեղարուեստի ժա
ման ակր ճշդելու եր) Արիստոն երիցու խնդրով։ Այս աւետարանի թէ փը– 
ղոսկրէ կողքերուն քանդակները ե թէ "էֆը գտնուած • մանրանկարներն ու 
զարզանկարներո կոնիբէր, Աէֆրէգ Րու֊դլէր ե Շաոլ ԴիՀլ Հակամետ են ըն
դունելու իբր Զ* կամ է* զարու գործ» որոնք յետոյ ներմուծուած ըլլան Աւե
տարանի մէջ. իսկ Մակլէր, թնչսլէս արդէն տեսանք, մանրակրկիտ քննելով 
մագաղաթի և թանաքի տեսաէլն ու որակը՝ ժամանակակից կը Համարի դրր՛ 
չադրին ե Հայ Գ՚ԳՐ՚՚ՅՒ ^Լ1 արտադրութիւն՝ Հետեւողութեամբ սիւրիական 
նկարչութեան։ 

Ալ աւելի Հետաքրքրական և նոր –կտա կա բան ի ուսումնասիրութեան 
Համար մեծ կարեւորութիւն ունի Արիստոն երիցո՛ւ իյսդիրր։ Սլ սերիոս կե– 
սարացին կը քիշէ Արիստոն Պելլացի Հրեայ–քրիստոնեայ մը Բ. գարու առա
ծին կէսին իբր մատենագիր, բայց որու երկերու անունը չի տար։ 

Պասլիաս կր յիշէ Յիսուսի աշակերտ Արիստիոն, որ ՅովՀաննէսի Հետ 
Հին վկաներն են Յիսուսի գործունէութեանր։ 

Արդ գիտունեերէն ոմանք թիւ 229 Աւետարանի Մարկոս վերջաբանին 
առաֆ գրուած Արիստոն երէց կ՛ուզեն նոյնացնել Պապիասի ուսուցիչ և Յի
սուսի աշակերտ Արիստիոնի Հետ ե իբր Հեղինակ Մարկոսի վերջաբանին։ 
Դեր ման աստուածաբան Հառնակ (1897) և Մակլէր չեն ուզեր նոյնացնել 
գրչագրի Արիստոնր Յիսուսի աշակերտ Արիստիոնի Հետ։ Ա*ակլէրի առար
կութիւնն արզին վերը տեսանք* իսկ Հառնակ որ, 1897-ի իր քննութեան 
մէչ <լանՀ աստ ատ» կր Համարի «.փաստերը» 1906-ին գրած մէկ ուրիշ գործի 
մէջ աւելի Հակամէտ կը թուի ընդունելու և այսպէս կ՛արտայայտուի* ((Պա
պի աս Յիսուսի աշակերտ Արիս տ իոնը և 3ո վՀ անն էս իբր Հին վկաներ կը 
ճանչնայ* ե ^ ա յ գրչագիր մը Ա* արկոսի ան Հար ազատ վերջաբանն անոր կը 
վերագրէ։» 

իսկ կոնիբէր, Ռէշ, էբէրՀարդ Նեստլէ գրչագրի Արիստոնր կը նոյնա
ցնեն Պապիասի ուսուցիչ Արիստիոնին, որովեւ 1լը ճշդուի Մ արկոսի 
աւետարանի վերջաբանի Հեղինակը։ 

Դիտողութիւն*— 1) Մակլէր գրչագրի Արիստոնր նոյն անձը չի Համա՛ 
րիր Յիռուսի աշակերտ Արիստիոնի Հետ նաև անոր Համար, որ թիւ 229 
աւետարանի. գրի՛չն այնքան խղճամիտ է որ չէր կրնար Արիստիոն անուան 
մէջ վերջին վանկի -ի- զեղջ ել ե գրել Արիստոն։ Մենք կը կարծենք, որ նախ՝ 
•ի– զեղջումը կրնար կատարուած ըլլալ Հայ լեզուի Հնչականութեան Համա
ձայն, որ կր նախընտրէ յունարէն բառերու մէջ կրկին ձայնաւորները մէկի 
վերածել, ինչպէս թէատրոն ըրեր է թատրոն* երկրորդ՝ –իոն վերջաւորու
թիւնն այնքան սովորական չէ Հայ ականջին, որքան ՚ոն։ Ասկէ դատ ղիաելէ 
է նաե, որ գրիէը շատ խղճամիտ ՐԱալով Հանդերձ դարձեալ կրնար Արիս՛՛ 
տոն գրել» երբ իր օրինակն ալ նոյն ուղղագրութիւնն ունենար։ 

2J Ո՚֊շադրութեամբ գիտելով գրչագրում այն տեգր, ուր գրուած է 
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Արիստոն երիցու.» րառերը կը տեսնենք կարեւոր պարագայ մը։ Մարկոսի 
բու՛ն աւետարա՛նը կը վերկա՛նաք «Եւ ոչ ումեք ինչ ասացին, զի երէլնչեին»։ 
—մասը կ՛անցնի նոր տողին սկիզբը ե. տողի երեք չորորրդը պարապ Է, 
"Ր ԳՐՒ^Ը Ժ*9Ոէ~9^Ր Է երեք եռանիշ կէտեբ իրարու ետեւէ շարելով՝ այսպէս 
։-։-։- Տա քորդ տողէն կ՛սկսի նոր պարբերութիւնս՝ «Ել յարուեեալ առ.*.» 
էռանիշներու տողի ևնախընթաց տողի միք եւ. աւելի փոքր տառերով գրուած 
է «Արիստոն երիցու» բառերը։ Արդ՝ Հարց է» ի՚եչո"՛֊ աոանձին տողի վրայ չէ 
գրուած, այլ տողերու միք եւ։ Արդեօք - մոռցուած ե յետոյ աւելցուած է, թէ 
գրիչի օրինակի մէք չէ եղեր և յետոյ ուրիշ օրինակէ յաւելում ըրեր է։ Ջեմ 
ուզեր ըսել նա՛և, որ ուրիշ գրիչէ մըն ալ աւելցուած կրնայ ըլլալ։ Մեր կար
ծիքով նկատողութեան արժանի են այս կէտ եր ը։ 

Պրօֆ. Մէյիէ 1903 «Journal Asiatique»^ մէք Հրատարակած իր մէկ 
յօգուածում կ՚ըսէ. «էքմիածնի. թիւ 220 գեղեցիկ գրչագրի լուսատիպ մէկ 
Հրատարակութիւնը գիտուն Հասարակութեան պիտի տար լաւագոյն Համա՛ 
զօրը Հայ աւետաբանի քննական Հրատարակութեան մը, և այս Հրատարա՛
կութիւնը ա՛յնքան աւելի թանկագին պիտի ըլլայ. որովՀետեւ այս գրչադրի 
է$. բառերր շատ Հետաքրքրական շեշտեր կը կրեն։» 

Մեծ գիտունին այս փափաքն այսօր իրագործուած է. 14 այժմ կը Լա այ 
որ Հայ և օտարազգի գիտուններն ուսումնասիրեն այս գեղեցիկ Հրատարա
կութիւնը լեզուաբանական և գեզարուեստական կրկին տեսակէտներով, իսկ 
Հայ ունեւորները շտապեն օրինակ մ՛ունենալ իրենց սեղանին վրայ։ Արդա
րև շքեղ կազմել տրուած այս աւետարանը, ինչպէս սովոր էին ընել մեր նախ
նիք, կրնայ պատուաբեր մէկ զարդն ըլլալ ամին Հ՛այ Հարուստի դաՀյիճում 
Իբր Ա֊ *հէրք* 1՝ՐՐ J գեղարուեստի օրինակ և իբր 951 տարուայ Հնութիւն 
ունեցող յուշարձան մը։ 

1920 £ n l | u i . 20 Փւպփղ ԲՐ0Հ>. Ա. ԻՍ.2Ս.ՏՐԵԱՆ 

քԱՄԻՑԼ ՖԼԱՄԱՐԻՈՆհէի ՊԱՑԻԻ 
ԴԱՇՏԱՀԱՆԴԷՍ ՄԸ ԻՐ ԺԻՒՎԻԶԻԻ ԴԱՐԱՍՏԱՆԻՆ Մ Է Ջ * 

«Art et Travail » Ազգային ընկերակցութիւնը Հոկտեմբերի 10֊ի կփւրա– 
կին մեծ աստղաբաշխին բազմաթիւ Հիացողներին ստուար մաս մը Հրաւիրո
ւած էր Ժիւվիզիի գիտաբանը, մեծ վարպետին ծննդեան 80 ամեակին առի
թով անոր Հասարակական յարգանք մատուցանելու։ 

Վարպետին ամենաքերմ Հիացողներին մէ1լն եմ եղած տարիներէ ի վեր» 
և այդ պայծառ կ իւր ակին մանուկի մը ուրախութեամբ էր որ մեէլնեցայ գն– 
վալիտի կայարանին դէպի վարպետին կախարդական մենարանը։ 

կառախումբը լեցուն է գիտութեան ուխտաւորներու ամբոխով։ 
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կէս ժամուան մէֆ կը Համեինք Ժիւվիզի։ Գ^Դ^ցիկ բնութիւն, կանա

չազարդ բլուրներ, Հանդարտ անկիւն մը։ 

կառախումբին դուրս թափւող բադմութեան Հետ կ՚սկսիմ բարձրանալ 

ծառազարդ ճամբէ մը դէպի վե՜ր, չէ" որ ա սաղերը զանելու Համար սլէաք է 

բարձրանալ։ 

՚Բիչ յետոյ լ ա յ ն սանդուխներու կը փոխուի ճամբան, որ կը շարունա

կէ բարձրանալ՝ երկու կողմի անտառա1լներուն մէջէն։ 

Գեռ դիտարանին ռչինչ չենք ն շմա բեր։ 

ֆողոց մը, Rue Camille Flamarion, արդին վարպետին Հողերուն վրայ ենք։ 

•թանի մը վայրկեան յետոյ կր Հանդիպինք դիտարանի շինքթն մեծ դըա 

բան առաֆ, ուր արդէն բազմաթիւ Հիւրեր խռնուած 
m 

%երսը՝ բնակարանին շինքին քով սեղաններ դրուած են յայն ճերմակ 

թուղթերով լեցուն, ուր ամին մէկ այցելու ստորագրութիւնը կը դնէ, պար՛ 

տէգին մէջ իր աթոռը գրաւելէ առաֆ։ 

Դիտարանը ընդարձակ շինք մըն է փոքրիկ դղեակի մը ձեւով, Հորս 

յարկանի, որուն երրորդ և չորորգ յարկերը յատկացուած են դիտարանին։ 

Նինքի մէֆտեղր կր բարձրանայ դիտարանին գմբէթը, որուն տակ կր 

գտնուի միֆակ զօրութեամբ Հեռադիտակ մը։ \ Դի տ ա ր ան ր Հաստատուած է 

գիւղին տիրող բարձրութեան մր վրայ* ընդարձակ կալուածի մը մէջ, որ 

վարպետին մտորուՏներուն 1լ ՛ընծայէ բնութեան բոլոր Հաճոյքները, մարգա

գետիններ, անտառակ մը* պուրա1լներ ե ծաղկանոցներ. 

Ամերիկացի կրեսոս մր՝ ջերմ Հիացող 9)լամարիոնի Հանճարին, այդ 

կալուածը նուիրած է անոր, ապաՀովելով րոլոր ծախսերը։ 

Արքայական նուէր մըն է ան։ Դիտարանին արեւելեան ճակատը կը 

նայի ընդարձակ մարգագետնի մը, կիսաբոլորակ, ուրկէ ծառուղիներ կը մեկ

նին ո Լ կ՚իջնեն բլուրին վար, կորսուելով թանձր թաւուտներուն մէ9։ 

Այգ մարգագետինին վրայ շարուած էին 3-800 աթոռներ, որոնք գը– 
րաւուեցան շուտով գիտութեան ուխտաւոբներին։ 

սէնքին դրան առաջ բարձրադիր ժամանակաւոր տախտակամածի մը 

վրայ շարուած էին՝ Վարպետին թիկնաթոռին քուրջը՝ կառավարութեան 

ներկայացուցիչին ե գիտական Հաստատութիւններու պատուիրակներուն 

յատկացուած թիզնաթոռները։ 

ւՕրղ թաղապետական շրջանակի երաժշտախումբը իր դրօշակով եկած 

էր շարւիլ շինքին առաջ։ ժամը Յին մօտ էր՝ երբ Ֆլամարիօն երեւցաւ շէն֊ 

քին ղրան մէջ, շրջանակուած իր երիտասարդ 1լնոջմ1խ, իշխան //•. Պօնա–՝ 

բարթին, «Արուեստ և Աշխատանք» ընկերութեան նախագաՀ Պ* Վալլէէնք 

ելն* ելն.։ Բազմաթիւ ծանօթներ մօտեցան Վարպետը շնոբՀաւորելու։ Ա՝օ– 
ա ^ Ց ա յ ռ ս ա հ էրռն յանձնելու մեր երկուքին մտերիմ բարեկամ յայտնի րս֊ 

պանիացի գրագէտ Ալպէրթօ Մառի զիս ներկայացնող և իր բացակա յ ութի ւ– 

նր արդարացնող այցաքարտը։ 

Առաջին անգածն էր՝ որ աշխարաՀսչակ գիտունին առաջ կը գտնուէի։ 
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ֆոքրաՀասակ մարդ մր, աշխոյժ և շարժուն, Հակառակ իր տարինե
րուն։ թափանցող նայուածք մը, որոնող, խուղարկու ե բարի։ Լայն ճակատ 
մը շր քանակուած աոատ, սպիտակ մազերու փունքերով որոնք, լու՛
սապսակ մը կը կազմեն իր գլխուն շուրքը։ Ֆլամարիօն գանկ մըն է աւելի 
քան մարմին մը։ Սիրաւիր բառեր կը փոխանակենք։ Հիացումս կը յայտնեմ 
իրեն, ե կ ըսեմ թէ զինքը կարդացած եմ մազուց՝ Հայերին թարգմանու
թեամբ։ կը խօսինք մեր ընղՀանուր բարեկամ Պ* Մ առի մասին։ կր ցաւի որ 
ներկայ չէ, եւ չէ կրցած գրել անոր երկար ժամանակէ ի վեր։ — Ամին օր 
աՀագին ծրարներով նամաէլնեեր կ՛ստանամ — կ՚ըսէ ինձ, անկարելի է նիւ
թապէս՝ որ կարողանամ բոլոր ինծի գրողներուն պատասխանել։ 

Հքրքապատուած ենք Հիացողներու խումրով մը, որոնք նոյնպէս կը 
սպասեն մեծ ծերունիին ձեռքը սեղմելու Հաճոյքը ունենալու։ Վերքին ձեռքի 
սեղմումէ մը յետոյ տեղս կը թոզում ուրիշներուն։ 

՚Բիչ յետոյ երաժշտախումբը «ՄարսէյյէգՖը Հը Հնչեցնէ* բոլորս ոտքի 
կը լսենք։ կարգը եկած, է ճառերուն, որոնց շարքբ կր բանայ իշխան Պ°նա– 
բարթ, վեր Հանելով մեծ գիտունին ժողովրդական գործը։ Ան սոսկ աշխա
տանոցի գիտնական մը չէ եղած, այլ իր գիտութիւնը ժողովուրդներուն մա
տակարարող մը՝ մատչելի ձեւով մր, որ այնքան Հրապուրիչ ,*» կր դարձնէ իր 
գրուածքները։ կառավարութեան ներկայացուցիչը, «Արուեստ ե Աշխատանք»ի 
ն ախ ա գա Հը ես կուգան նոյնպէս ծանրանալ *Լարպետին աստղաբաշխական 
գիտութեան, ե անոր յարակից շարք մը փիլիսոփայական Հարցերու ժողո
վրդականացման մէք կատարած ան գնա Հա տելի դերին մասին։ Պ* ՚Ւինիսսէ՝ 
աստղագէտ Ժի՚-վիզիի դիտարանին մէք, և Ֆէամարիօնի աշխատակիցը, կու՛
գայ Հաճելի բանախօսութեամբ մը բացատրել աստղաբաշխութեան ղիտու՛ 
թեան կարեւորութիւնը։ 

— Եթէ աստղաբաշխութիւնը չրԱար» ^Լ*Րսէ ան, դուք Ա՛չ պիտի կրնա
յիք ծխե լո՚չ ալ ձեր այնքան սիրելի սուրճը կամ թէյը խմել, սա պարզ պատ
ճառով որ եթէ կողմնացոյցը Հնարուած չ՚ԸԱար, շոգենաւերը անկարող պիտի 
ԱԱայէ*ս է՚րե՚նց ճամբան գտնելու* ել ովկիանոսր անցնելով մեզի բերելու այդ՝ 
նիւթերը։ 

Պ* ՚ԲինիսսԷ ծանրացաւ այն սխալ կարծիքին վրայ ՚ որ աստղագիտու
թիւնը կը նկատէ քանի մը ընտրուած մտքեբու շաՀագործումի նիւթ, առօր
եայ կեանքին Հետ ո՛չ մի առքնութիւն չունեցող, մինչդեռ աստղերու գի
տութեան ծանօթութենէն կախում ունի մեր ամինօբեայ երքանկութիւնր և 
նիւթական բարելաւութիւնը, տրուած ԱԱալով որ երկրագունդին ֆիդիքա
կան պայմանները կը պարտադրուին միլիոնաւոր քիլօմէթրներէ մեզի Հաս
նող խորՀրգաւոր ագգեցութիւններէ։ • 

Վերքին խօսողը եղաւ Պ» Ֆլամարիօն, որ եկաւ կարճ ու սրամիտ բա
ռերով իր շնորՀակալութիւններր յայտնելու Հրաւիրեալներուն։ 

կարճ դադարէ մը յետոյ՝ որու մի քո ցին Հասարակութիւնը ցրուեցաւ 
ընդարձակ կալուածին չորս ծայրը, գրեթէ ամառնային երեկոյեան մը բոլոր 
Հբապոյրները ճաշակելով, Հրաւիրեալները կրկին Հաւաքուեցան մարգագե– 
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տինին լոլր$ը» ուր այս անգամ յ ո ւնա Լաս պարեր ՝ Հինս շնորՀալի պա՛ 
րուՀիներու կողմէ՝ եկան արուեստը շաղկապել գիտութեան Հետ։ 

Արեւը իր վերքին ճառագայթներով 1լ ոսկեղօծէր մարգագետինը շրջա
նակող ծաոերուն գագաթները, ու այգ Հանդարտ երեկոյեան ժամին՝ անտե– 
սանելի թութակի մը նուագին ելեւէջներուն տակ Հրապուրիչ տեսարան մը 
եղաւ յունական կեանքին փրցուած՜՝ այդ կիսամերկ գեղոլՀիներու ներդաշ» 
նակ շարժուձեւերը, վաղքերը ե շուրջպարերըէ 

էյւ իջնող երեկոյեան խաղաղութեան մէջ յայտնի արուեստագէտներու 
կողմէ արտասանուած՛ րանաստեղծ՛ութիւններու վանկեր թռան միախառնուե
լու թռչուններու . ճռւո ղի ւնն եր ո ւն, որոնք շրջապատող ծ՛առերը կարծ՜ես իրենց 
մեծ՛ րարեկամրն Փառքր կ՚երգէին։ 

Հիւրերին ցանկացողներ բարձրացան դիտարանը, գեռ արեւոտ երէլնա– 
կամարին վրայ դիտակին մէջին աստղ մը դիտելու։ 

Վերջին կտոր մր երաժշտախումբին կողմին, և խորՀրդաւոր տունը 
՛թաղուեցաւ կրկին գիշերուան ու ծ՜առերուն ստուերին մէջ, մինչդեռ վերը 
մեՆ գիտունին սիրելի աստղեըը մէկիկ մէկիկ կը վառէին, իրենց Համակիր 
քթթուններով։ 

ՃՐ. ԱԼԵԱՆՍ.Ք 

Պ. ՍՀԱՐՈՆԵԱՆԻ Ոհ%ԵՐՋԸ ՆԱԽԱԳԱՀ Պ– ՄԻԼՌԱՆԻ 

Հ» Հ* Պատուիրակութիւն ր, Հայաստանի արդի կացութեան վերաբեր
մամբ բազմաթիւ դիմումներ և բողոքագիրներ ըրած ե ուղարկած՛ է մեծ՛ տէ
րութիւնն երու, զանազան քաղաքական ազդեցիկ անձնաւորութիւներու ե 
Ազգեըու Դաշնակցութեան գործ՛ադիր մարմնին։ 

Պ՛ ԱՀ՚սրոնեան, նախապէս խնդրուած՛ ժամադրութեան մր վրայ Ղ/Այ* 
12 ին րն դուն ուած՜ է նախագաՀ Պ» Մ*իլռանի կողմէ, որ Հայաստանի կառա
վար ս ւթ ե ան կողմէ շնորՀաւորած՜ է, իր նախագաՀ ական պաշտօնր։ 

Պ* ԱՀարոնեան Հետեւեալ ուղերձը կարդացած՛ է* 
Պարոն (յախա գա Հք 

Զեր նախագաՀ ական րնտրութեան առթիւ պատիւը ունիմ Զ/եր Վսե
մութեան ներկայացնելու Հայաստանի կառավարութեան լարդանքր ե բարե
մա գթութիւնն երր։ էյ ո րապէս բա բեր աղդ ենք Զեր վսեմութիւնը ֆ տեսնելով, 
այս երկրին ամենին բարձրագոյն պաշտօնին վրայ, որուն Հետ մեգ կապող 
այնքան սերտ կապեր ե եր ախ տա գի տա կան զգացումներ ոլնինք։ Ս՛անաւ անգ 
րարեբադդ ենք անոր Համար որ, մենք Զեր մէջ գտանք Պ* ՆախագաՀ, այն 
մեծ՜ ֆրանսացին, որ Հաւատարիմ իր երկրին վեՀ անձն տւանդութիւններուն 
միշտ մատչելի եղաւ ազնիւ դատերու և մեզի չզլացաւ ոչ իր Համակրութիւ
նը և ոչ ալ իր օժանդակութիւնը։ 

Պատերազմը լրացաւ Դաշնակիցներու շառաջուն յաղթանակովը, բայց 

Fonds A.R.A.M



անիկա դեռ վեր քացած՜ չէ Հայաստանի ՜Համար, որ այս պաՀուս իսկ կը սնայ 
ենթարկուած ամենին դաժան փորձեր ու։ Աքս դժնդակ պարադ աներ ու. ներշրն– 
չած զգացումն իսկ նեցուկ կը Հանդիսանա ի որ Հայաստան իր մէք յառաք 
բերէ ան Հրաժեշտ բարոյական Ոյժերը, պա շա պ ան ելու Համար իր այնքան 
սուդ՜ կերպով ձեռք բերած անկախութիւնը։ 

Յայ անելով Զ՛եռի այն րարեմաղթութ իւնները որ կր փութան ընել իմ 
կառավարութիւնս 1ւ ամբողք Հայ աղդը, Ֆրանսայի մեծութեան և Հարաճուն 
բարդաւաճումին Համար։ 

Համարձակութիւնը կ՚առնեմ կր^^լ ձեզ անգամ մը ՛ևս Պ* ՆախագաՀ, 
այն յոյսը որ մենք կը գնենք ազդու և զօրաւոր օժանգակութեանը վրայ 
Ֆրան սայի, որ ղուք այնքան մեծ փառքով կը ներկայացնէք։» 

Պ* Ն ախ ա գա Հը շնորՀակալ եղած, և խրախուսական խօսքեր ըրած է։ 

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐՈՒ ԶԻՆհՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈ՚ԼՈհԹԻհՆՆԵՐԸ § 

'՝- •'• I Wtfg.' " ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԻՆ ՝ ՎՐԱՅ ՝ ՚ | i | ՚ ՝ l | ՝ ՝ '-՝ ՜ 
յ - ^ է 

Երեւանին* ուղղակի կառավարութենէն անթել Հեռագրով, քՒիֆլիզին 
Հ* Հ* ներկայացուցիչ Պ» Բէկդ ատեանէ և Պաթումէն Հ* Հ* ընղՀանուր Հիւպա
տոս Պ» Աթաբէկեանէ ստացուած տեղեկութիւնները ցոյց կուտան որ մինչև 
Հոկտեմբերի վերքերը Հայկական բանակը ոչ միայն կրցած է յաքող կերպով 
դէմ գնել թրքական ուժերուն՝ այլ և ունեցած է աչքառու յաքողութիւններ։ 
Ղքոյն տեղեկութիւնները ստացուած են նաև, շատ աւելի փայլուն գոյներով, 
վրացական պաշտօնական շրքանաէլներու մէք, թէ Փարիզ և քէ Հոոմ։ 

Հոկտեմբերի 23-ին սակայն ՝Բեաղիմ Գարապէքիր չորս ուդղութեամր 
նոր յարձակում մը կը գործէ Ւգտիրի ճակատին վրայ և կը լաքողի գրաւել 
Դա բա քալա յ ի կամուրքը Արաքսի վրայ՝ ուղղակի սպառնալով Երեւանի։ 

Մ՛իեւնոյն ատեն ՚Բէմալիստները, մեր բանակին ուշադրութիւնր այդ
պէս ով Իգտիրի ճակատին վրայ Հրաւիրելէ յետոյ, մեծաքանակ նոր ուժերով 
որոնց ամբողքական թիւր մինչեւ 21W00 Հոգի կը Հաշւուի, կը յարձակին 
կաըսի վրայ և կր յաք ողին չորս օրուայ ամ են ակատ աղի րնդՀարոււաերէ յե
տոյ գրաւել բերդաքաղաքը Հոկտ. 51-ին։ Հայկական բանակը կը Հեռանայ 
կ արսին, իր Հետ տանելով դաշտային թնղանօթներր և կը նաՀանքէ դէպի 
Ալէքսանղրապօլ քայլ առ քայլ կռուելով։ 

նոյեմբեր 7-ին, ամին կողմէ լքուած ու ճարաՀատ, Հ* Հ* կառավարու
թիւնը թուրքերուն Հետ կը պարտաւոր ուի ստորագրել զինադադար Հետեւ
եալ երեք գլխաւոր պայմաններով. 

1. Հայկական ուժերր պիտի քաշուին Ար փա չայ ի արևմտեան եզերքին։ 
2. Ալեքսանդրապօ լի կայարանը, բերդը և շր f ականեր ը 10 քլմ. տարա

ծութեան վրայ պիտի յանձնուին առժամապէս թուրքերուն՝ մինչև խաղա
ղութեան բանակցութիւններուն վերքանալր, քաղաքային վարչութիւնը մր
նա լով Հայկական կառավարութեան ձեռքը։ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 701 

3* Ալե քսան դրա պօ լի ապա Հովութեա՛ն Հոգը պիտի ստանձնէ թրքական 
աւան ակր։ 

Զինադադարէ ստորադրութենէն անս իգապէս յետոյ Հայկական րանակը 
կանոնաւոր կերպով քաշուած՜ է քաղաքին 1ւ սկսած՜ են խաղաղութեան բա
նակցութիւնն երր։ 

Զինադադարի ստորագրութեան օրն իսկ» Նոյեմբերի 7-ին, նախարա
րապետ ե արտաքին գորՆերու նախարար ՕՀան^անեանի ստորագրութեամբ 
Երեւանի անթելը Հետևեալ Հեռագիրը ուղղած՛ է նախագաՀ Վիլսընին, դաշ" 
նակից մեծ պետութեանց նախարարապետներուն և Պ°լսոյ դաշնակից բար՛ 
ձըր քօմիսարներուն» 

«Հայաստանը, ընկճուած՛ ու մին մենակ Տնտցած՜ Հասարակաց թշնամ
ւոյն դէմ մղուած պայ քարին մէջ բռնադատուեցաւ ստորագրել զինադադար, 
այսօր. Նոյեմբերի 7-ին։յ> 

Աքդ Հեռագրի Հիման վրայ կարելի է Ասել որ Հայաստանը, Հի մա կուց 
իսկ» անվաւեր ե անընդունելի կը նկատէ Ա՛յգ զինադադարիդ պայմա՛նները, 
ինչպէս նաև վաղուայ խաղաղութեան դաշնագրի պայմաննեերր։ 

❁ * # կառավարական աղրիւրէ ստացուած ոչ մէկ Հաղոը դա դրութեան 
մէջ պօլշէվի1լներու կողմէ Գարաքիլիսէյի գրաւման լուրը չի ճշղուիր։ Նոյն
պէս չխօսուիր պօլշէվիկեան յարձակումներու մասին։ 

ՀԱՃԸՆ ՈՂ ԵՒՍ է . . . . 

Երէկ» 23 Հոկտեմբերին բոթաբեր սուր Հանդակն եր ութը ամիսներէ ի վեր 
պատնէշի վրայ կեցող Հերոսական Հաճընի Հերոսական անկումը գուժեցին։ 

թ՛շնամի բազմաթիւ ոյժեր մեծ թնդանօթներով կր յարձակին դիւցազ– 
ներու բոյնին վրայ և ռումբերու տարափին տակ պատնէշները խորտակելէ 
յետոյ, ներս կը խուժեն ու անխնայ կը կոտորեն բնակչութիւնը, նոյնիսկ 
ծերերն ու մանուկներր։ 

Նախատին՜ք ակարներու պաշտպանութեան անունով շաՀուած (աղ-
թան ա կին ։ 

Նախատի՜նք քրիստոնեայ ԱշխարՀին։ 

§pv «կիլիկիսւ» 
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7 Օ՛ձ ՀեՐԱԾՆՈհՆԳ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻ ԶԱՆԱԶԱՆ IJIhl'W 
ՃԱՅ ՃԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆեՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

ԻՏԱԼԻՈՅ ՄեԶ 
ք]ւրախութեամբ կ՛իմ ան անք թէ 

Հռովմի մէջ կազմուածէ է Հաւ!ալսա
բանակա՛ն՛ներու միութիւն մը, նպա
տակ ունենալով իտալիոյ մէջ Հայկ* 
րրօբականտին ոյժ տալ, ե քաղ. տ ըն
տես* և կրթ* Հարցերու շուրջ Հալաս– 

fî} տանի ի նպաստ փոիյ յարաբերու
թիւնն եր ստեղծել։ Ա՝ի ութիւն ր եւրո
պական մամուլին պիտի ծանօթաոնէ 
յաճախ ակի Հայկ* այժ մէութիւն ունե
ցող իրողութիւնները* փոխադարձա
բար տեղեակ պիտի պաՀէ Հայ մա
մուլը ղինքը շա Հա գրգռող տեղական 
Հո ս անքն եր ո ւն ։ 

ՇԱՐԺՈՒՆ ՃԻՒԱՆԴԱՆՈՑ ՄԸ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՄԱՐ 

1]. tynլսոյ Դում֊Դաբու թաղի կար
միր /Աաչը Տքթ» *Ւ* ՀյաՀնազարեանի 
ջանքերով շարժուն Հիւանդանոց մր 
կը ղրկէ Հայաստան իր բոլոր դեղերով, 
գործիքներով, նաե ա ռո ղ^ա պա Հ ա կան 
մարմինով մը։ 

ԻԲՐԱՆՈՍԵԱՆԻ Ւ՚ՆԴԻՐԸ 

Ս՝եծաՀարուստ Պ* Մ* Իբրանոսեանի 
յուղարկաւորութեան օրը Պոլսոյ մէջ 
ժողովրդային ցոյց մը սարքուած էր ե 

յ ուղարկաւորութեան Հանդէսը խա" 
փան ո ւած։ ժողով ուր դր պա Հան ջած 
էր որ Հանգուցեալքն ժառանգորդներր 
երեք միլիոն ոսկի տային Հայաստանի 
փոխառութեան։ 

Այժմ կ՛իմանանք թէ քաղ. 
ժողովի նիստին ներկայացած են Իբ– 
րանոսեան տան ներկայացուցիչները 
Ա Հաղորդած են թէ՝ Պ* Իբրանոսեանի 
ժառանգորդները Հայկ* փոխառու
թեան Համար կը տրամադրեն Հան

գուցելոյն խոստացած ՏՕ, 000 ոսկին, 
ժառանգորդներ ո ւ անունով նոյնքան 
գումար մրն ալ աւելցնելով անոր վրա լ։ 
կը խո ստանան նոյնպէս 30,000 ոսկի» 
ով առեւտրական վարժարան մը Հիմ
նել Հայաստանի մէջ Ա 20,000 ոսկիի 
նուիրսւտուութրւԱ մր ընել զանազան 
բարեգործական նպատակներու։ իսկ 
100,000 ոսկիի փոխառութեան արժե– 
թուզթերն ալ կը նուիրեն Հաստատ
ուելիք առեւտրական վարժարանին։ 

Այս մասին կարգ մր բացսոտրու– 
թիւններ տալէ յետոյ ժառանգորդները 
մեղ նած ու քաղ. ժողովը շարունակած 
է իր խորՀրդակցութիւնը առանց եզ
րակացութեան մը յանգելու։ 
ԹՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ՕՐԱՑԻՆԵՐՆ 

է մա լակ անն երր Հայաստանի Հետ 
իրենց զինադադարին ետք վերջնագիր 
մը տուած են Վրաս տանի, պաՀանջե– 
լով Պաթումի ան մ իջա կակ– պարպումը։ 
Այս վերջնա գրին վրայ Վրաս տան զօ
րակոչ յայաարարա է և կը յուսաց– ; 
ուի որ 70,000 Հոգինոց բանակ մը պիա 

տի կարենայ ունենալ։ 

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ 2ՒԶՈՔ ՈՒԹԻՒՆ 

Աել Ծովու Աանգլ* նաւատորմին Հը֊ 
րաման տրուած է բացարձակ յլէզո՜ 
քո՚ւթիւն պաՀել կ ո վկա սի դէպքերու 
ընթացքին, և միջամտութիւն մր ար
տօնուած է գաղթակասներու օգնու
թեան ե Անգլիական շաՀերու պաշտ
պանութեան մասին միայն։ 
ՊԱԹՈՒՄ ԳՐԱՒՈՒԱԾ 

Վերջին պա Հուն կ՛իմանանք թէ քէ– 
մալականներր մտած են Պաթում։ 

ՃԱՅ PUA; ԱԿԻՆ ՃԱՄԱՐ 

Փարի գի Հայ Տիկնանց Միութիւնը 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 703 

Հայ բանակին Համար 1H000 ֆրանք 

Հաւաքած՜ ու այդ գումարով գնած՛ է 

րանակին ու վիրաւորեալներուն ան– 

Հրաժեշտ իրեղիսներ, որոնք շուտով 

պիտի զրկուիս Հայաստան։ 

ՆԱխկՒՆ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՄհՈՒԹՒԻՆԸ 

Ֆրան սա Հայ նախկին կամաւորնե– 
րու միութեան ընդՀ. ժողովը քննելէ 
ու վաւերացնելէ վերք իր ծրագիր–կա՛ 
նոնագիրը, կատարեց վարչական խո -
Հուրդի րնտրութիւնր։ 

Ընտրուեցան ՊՊ* Տարաեան, Աղա՛՝ 
բէկեան, ՛իա ւի թե ան, Աւագեան, Ս ա– 
րաֆեան, ժամկոչեան և Տքթ* Լ՛ Համ՛ 
բարձումեան։ 

Ն Մ. Ը– Մ» Ւ» ՓԱՐԻԶՏ ՄԱՍՆ Աճհհ՚ՆԸ 

Ա* արմնա մարզական այս միութիւ
նս ՚/երքին շաբաթն եր ու րնթացքին 
ֆութսլօլի մրցոււքներուն մասնակցե
լով ունեցած է յաղթ ութ իւններ. այս
պէս Սէն՚Մօրի C. G- P. խումբին Հետ 
0 ի դէմ եօթր կօլով, Գար կանի խում
բին Հետ 1 ի դէմ երկու կօլով ե Պրիւ֊ա 

նուայի խումբին Հետ 0 ի դէմ / կօլով։ 

ՈՒՐԱԽՈՒԹԵԱՄԲ քիմա՛նա՛նք, 

էյգիպտաբնակ մեր բարեկամ Պ՛ 3"վ՛ 
Հաննէս էյ ա չա տ ր եան ի ամուսնութիւ
նը Օր՛ Զաւինա /Ա ա չա տր եան ի Հետ։ 

Մեր քերմ խն դա կց ո ւթի ւնն երր։ 

ԶՈՐՍ ԳՐԱԿԱՆ 

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԵՐ 

Դեկտեմբեր– Տուն վար ամիսնեմուն 

փարի գա Հայ Գրակ. Գեղարուեստա m 

կան ընկերակցութիւնը պիտի սարքէ 

չորս գրական դասախօսս ւթիւններ 

Ալի շանի (ծննդեան Հարիւրամեակին 
առթիւ), ՎաՀան Տէրեանի, Դ. Վարու
ժանի և Միսաք Մեծարենցի մասին։ 
Դասախօսելու Հրաւիրուած է բանաս
տեղծ Աբսէն-քյրկաթ։ Qnpu դասախօ
սութեան g ամբողք ական մուտքը պի– 
աի ըլլայ 10 ֆր. իսկ ուսանողներուն 
Համար 6 ֆրանք։ իւրաքանչիւր դա
սախօս ոո թիւն պիտի ունենայ գեղար
ուեստ ական բաժին մը։ 

Տեղը և ժամերը կը ծանուց ուին 
յաքորդ թիւով։ 

Պ» Աուպար կիւ լլապեան իր խորին 
շնորՀակալութիւնները \ ը Jա I տնէ 
ամին անոնց՝ որոնք անձամբ կամ 
գրաւոր իրենց ցաւակցութիւնները 
յայտնած էին իր ողբացեալ մօր Տիկ* 
կ իւլլապեանի մաՀուան առթիւ։ 

ԾԱԽՈՒ ԴՐԲԵՐ , 

«Վեբածնուգ))ի խմբագրատան Ա**Է2_ 
կչլ գանուին. 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԱՄԱՐ)) Ա՛ ԱՀարոն– 

եանի 42 ֆր. 

«ԱԲՈՒ ԼԱԼԱ Ս՛ԱՀԱՐԻ)) Ա. ԻսաՀակ– 

եանի 3 ֆր* 

«ԱԼԵԱԿՆԵՐ ԵՒ ԽԼԵԱԿՆԵՐ)) Տօքթ. 

Մ. Սալբիի 42 ֆր. 
«ԱՊԱՀԳԱՅՆԱծՈՒՄԸ)) Տքթ. Լ* Համ– 

բարձումեանի Z ֆր. 

Կոմիաաս վրղ՚ի սաներէն ղաշեաւոր– 

ւաՆ և Հրատարակուած 5 երգարաններ ր 

«ՀԱՅ ԳՈՒՍԱՆ)) Հատը 8 ֆր. 

Կոմիաաս վարդ.ի երգերը «ՀԱՅ ՚ԲՆԱՐ)) 

25 ֆր. 

« Վեր ա հն ուն գ ))ի ՜ 4920-ի Տարեցոյցը 

40 ֆր. 

Տնօրէն—խմբա գիր՛ Տ0Ք8-. Լ– ԼԱՄԲԱՐՋՈԻՄեԱՆ 

Imprimerie Spécial du Հ VERADZENOUNTÙ La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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"ՎԵՐԱԾնՈՒՆԴ„1\Ե* ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԸ 

ԲԱՑՈՒԱԾ է 

«Վեր ածն ոմն գնի 1921-ի բա J ա՛նոր ղա գրութիւն ր 
Տպագրակա՛ն ամէ՛ն տեսակ նիւթերոլ և աշխատանքի ա՛նհամեմատ սր– 

ղութեան պատճառաւ. ստիպուած ե՛նք 1021-ի բաժնեգինը բարձրացնել 

ՏԱՐԵԿԱՆ 60 ՖՐԱՆ-ԲԻ 

Այս ՛նոր շրթանէն սկսեալ «.Վերածնունդ» պիտի Հրատարակուի իւրա
քանչիւր թիլին բագմաթիլ պատկերներով։ 

ՄԵՐ ՆՈՒԷՐԸ 

«.Վերածնունդգի ալսլոմը 200 գեղեցիկ պատկերներով և շքեղ տրպա– 

զրութեամբ £րի ՊԻՏԻ ՏՐՈՒԻ 

մեր այ՛ն բոլոր բաժանորդներուն որոնք մինչև 1920 Դեկտ. 1 կը վը– 
ճարեն իրե՛նց Հի՛ն պարտքերը և կր բաժանորդագրուին 1921-ի Համար կան
խիկ վճարելով բաժնեգինը 00 ֆր-։ 

Դեկտեմբերէն վեր1 բաժանորղագրուողներր կանոնաւոր արար վՎերա 
ծնունդ» պիտի ստանան, բայց աքս թուականէն վեր£, անոնք իրաւունք 
պչիտի ունենան նուէր ր ստանալու, որուն գինը պիտի րլլայ 2 S ֆր-t 

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽԻԿ է 
Բացի Հայ մա մուրէն և մեր աշխատակիցներէն ոչ ոքի ձրի թերթ պի

տի չղրկուին* 

ՎԵՐՋ ԳՐԱԾ ԵՆ-Բ ԱՊԱՌԻԿԻ ՍԻՍՏԷՄԻՆ 
Հին և նոր մեր բոլոր բաժանորդներուն թերթ պիտի ղրկենք այն ատեն 

միայն՝ երբ անոնք Հաճին մեգ ուղարկել իրենց բաժն եգի՛սն երր, ոչ ոքի բա
ցառութիւն չպիտի ընենք։ 

Հակառակ անտանելի։ ղժուարութիւններուն, պիտի շարունակենք < Վե
րածնունդն ի Հրատարակութիլնր, վստաՀ ԸԱԱ1ով մեր բաժանորդներուն 
պարտաճանաչութեան վրայ։ 

իւրաքանչիւր բաժանորդ եթէ աշխատի ուրիշ մր բաժանորդագրել 
մեր գործ՛ը մեծապէս կը դիւրանայ։ 

քաջալերելու Համար բաժանորդներ գտնելու, սիստէմը, նոր բաժանորդ 
մը ներկայացնող իւրաքանչիւր բաժանորդի պիտի նուիրենք 10 ֆր՛ արժէքով 
գրքեր, ընտըութիւնր իրենց թողլով 

Հինգ բաժանորդ գտնողին պիտի նուիրենք ինքնաՀոս սիրուն գրիչ մր 
և Հվերածնունղգի տաբեցոյցր։ 

•ՔԱՋԱԼԵՐԵՑԷՔ «ՎԵՐԱ՝ԾՆՈՒՆԳ»Ը րաժանորղազրուելով ա՛նոր ու յանձնարա
րելով զայն Ջեր բար եղա ԱՆ եր ո ւն ։ 

ՄԻ ԱԼ ՔԱԶԵՐկԲ ՋՐԻ թԵՐթ ԿԱՐ՚ՒԱԼ ՈՒԶՈ%ՆԵՐԸ, Փոխ մի՝ տաք ձեր 
թերթը ուրիշին։ թերթ կարդալ ուզողները թող բաժան որ դա զրո լին։ 

Մեր գործակալներէն կը խնդրենք որ մինչև Դեկա. 4 մեզի զրկեն իրենց 
Հաշիւները և նոր շրջանի Հա՛մար զրկուելիք թերթերոլ քանակը և Հասցէներու 
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Հ Ա Ր Ո Ւ Ս Տ Ն Ե Ր Ո Ւ 

ԴԵՐՁԱԿՆԵՐՈՒՆ 

Դ Ե Ր Զ Ա Կ 

ՀԱՐՈՒՍՏԸ 

• ՏԱՐԱԵԱՆ՝ - 9 ՝ 
կեր պա սեղան՛ներու իր ճոխ մթերքով, ու իր կտրուածքի՛ն, աշխատու

թեան ու ճաշակի՛ն շնորՀիւ Փարիզի Հրապարակի՛ն մեծ՛ դերձակներուն Հետ 
կրնաք յրցիլ • 

44, Rue Lafayette Téléphone Louvre 45-55 

ԻՐ ԳԻԼԵՐՆ ԵՆ 

•Բօսթիւմ 1100 ֆր. Բարտրսիւ (ամառուան) 1200 ֆր. 

իարտս իւ (ձմեռուան) 1400 ֆր. Զմօքի՚նկ 1400 ֆր. Ֆրա՛նկ 1600 ֆր. 

ՓՈՐՁԵՑԷՔ ԱՆԴԱՄ ՄԸ 

ՆԱՅԵՑԷՔ ԱՅՍ ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ . 

Ամէ՛ն տեսակ կաՀ-կարասի՚ներ շի՛նել և ՚նորոգել տալու Համար 

օտարի՛ն դիմելէ առաՀ իյորՀրդակցեցէք 

Պ* .ԱՐՏԱԿ ՍՈ1ՎԽԱՆ0ՖԻ ՀեՏ֊ 
T A P I S S I E K 

18, Rue Moreau. PARIS 12e 

ՓՈՒԹԿՈՏ Դ Ո Ր Օ ՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ 

ԵՒ ԽՆԱՄՈՒԱԾ, ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

Զ ԱՓ ԱՒ Ո Ր ԴԻՆ 
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տՊԱԳՐստ, ւ տ / օ ՏԵՍԱԿ 
ԱՇԻԱՏԱՆքԻ Լ\ա ԴԻ0Ն1 

" Վ ԵՐէԾՆՈԻՆԴ՚՚Ի ՏՊԱՐԱՆԸ 
^է՚Րքեր* աըօշիրւնեբ, շրջաբերական, նամակագլուխ, Հաշուեցուցակ, 

սլա Հարան և ամէխ տեսակ գործեր խնամուած աշխատութեամբ ու չափաւոր 

գինեբով։ Նոր տարւոլ առթիւ այցաքարտ եր շինել տալէ առաք գիմեցէք մեգի։ 

ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԱՄԷՆ ԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԵԱՆՑ 
ՀԱՄԱՐ ԳԻՄԵՑՀՏ 

՝1<Դ՝ԱԱ 
Comptoir Commercial Armedien 

/7Rue de l'Echiquier Paris 
. Ներածում, արտածում, յանձնար արութիւն, ւՂում ե վաճառում աս՚էն 

կարգի ապրանքներու։ 

Փոխարժէքը չզրկուած յան Տնարարութիւնն երր անպատասխանի կը ւաան։ 

՝Նամա1լներն ու յանձնարարութիւններր ընել Համբաճումեանի անունին միայն։ 

Մեր շենքին մէք կը գտնուին կօշի1լներ կանանց և այր մարգոց Համար։ 
ճաշակաւոր ե. տոկուն ապրանք և ֆապրիքի գին։ 

Օգտուեցէք առիթին։ 

I ք "ԱՐԱ-PU 
ՄՕԻՏՏԱԿԻ ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱՏՈԻՆ 

ԲԱՐՈՒՆԱԿ ղՈՒՄՐՈԵԱՆ 

24 me Joufroy Paris (ilme.) Tel. Wagrame 62-33 

Փարիզի Հրապարակին վրայ ծանօթ այս տուեր վերաբացուած է 
*>ԱՐԱ՝ԲՍ?> անունով, ունի մուշտակի ե փետուրներու (plumes de parureŝ  ճոխ 
Հաւաքածոյ մը, վերքին նորաձեւութեամբ։ 

կ՚ստանձնէ նաև նորոգութիւններ և ձեափոխութիւններ։ 
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տ՛ա Յ. ԻՍԿսսււաւ 
* — 

20 ՏԱՐՈՒԱՅ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆ -ԲԱՆԱՏԱՅԻ ՄԷՋ 

Ներ կա/լսցուցի չ ամե՛նամեծ և վստահելի առևտրական րնկերութիւններու։ 

Ռո լսական ՛նախկի՛ն կառավարութ՛ե՛նէ՛ն վաւերացուած միակ թարգմա՛նը 

Հայերէ՛ն, ռուսերէն և անգլիերէն լեզուներու։ 

Անգամ տեղիս Առեւտրական րնկերութեան ։ 

Հանրապետական Հայաստանի մէֆ գտնուող առեւտրական Հաստատոլ– 

թիւննեըը կամ ան Հատն երր եթէ պէտք ունին ՚Բանատաքի, Ամերիկայի կամ 

Մեծն Բրիտանիսյ Հետ ո ե է գործառութեանց, կարող են գրել ինձ Հետևեալ 

Հասցէով. 

Georg H. AlexaDdre 

Manufacturer s agent 

Ր. 0. Box 293, Sault Ste-Marie CANADA 

Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի Ք 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

ազգայի՛ն, գրական, քաղաքական եւ 
Հ ասա ր ա կագի ա ական։ 

24 րգ տարի 
Բաժնեգինն է Ց աօչար 

Հասցէ՛ն՝ 13—:էֆ Shawmut Streetք 

Boston Mass. 

ՅՈՒՍԱԲԵՐ 
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐ 

2 րգ աարի 
Ա Հրատարակ ուի շ աբաթր 3 անգամ 

Բաժնեգինն է ա արեկան 30 ֆր* 

Հասցէ B. P. 868 Le CAEIR 

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԵԾ ՕՐԱԹԵՐԹ 

40 րգ աարի 

Տարեկան բաժնեգինն է 80 ֆրանք 

Հասցէն.— 37, Rue Cabristan 

PERA. Console 

ՕՐԱԹԵՐԹ 

Բաժանորդագրութիւն 80 ֆրանք 

Հասցէն.— Rue Divan YOIQU 

ADANA, (CILICIE) 
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ԱՄԷՆ ՀԱՅ ԻՐ ԳՐՊԱՆԻՆ ՄԷՋ ՊԷՏ֊Ր է ՈՒՆԵՆԱՅ 

«ARMENIA» ի՛նքնահոս ոսկձեա/ր գրիչները 

Նոր տարւոյ աոթիլ ամե՛նայարմար նուէրը 

Գին 28 ֆրանք։ Դիմեք «Վեր ածն ունդ՛» ի 

A M B Q A O A . 

UQWfP" C A V A ււ e.m\ 
A-VIOLETTE CARU50 ' 

• £ * ՝ B03E MOW1A VA Ո FIA 
^LE BAISER 5UPRÊME ,* 

BOUQUET MONNAVANNA* 
MAGNATIC « C . « K : . . . 

f A f t F U M E a i E M O N N A - V A N N A 
• W Q I i - r i E U i L L Y . IBS .Bue B O r g h è s e . 
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ւ ո ր Գ Ա Ր Ա : Ա 1 Ա Տ ՈԻ1 
f P O L YCLÏNIQ U E M O D E R N E ; 

46 Boulv.-St. Denis 46 . 
Métro — St. Denis Téléphone—Nord 69-51 

էր դար ման ա տուեր րացուա* 

է ՏՕքԹ. Ա* Ս ԱՀ Ա Կ Ե Ա 1 ւԻ 
տնօրինութեամր, ուր Հայ Լ ֆրա՛նսացի կարող ու մասնագէտ րժիշքլներ 

-— որոնք միանգամայն կր սլա >չտ օն ա վարե՛ն ե կ՛ա շիա տա կցի՛ն Փարիզի գա՛ 

՛հագան Հիւանդանոցներու, մէֆ — գիտական վերջին մէթոտներով և. խղճմտօ

րէն կր դարմանեն Հետեւեալ Հիւանդութիւններր* 

Ա*— ^ներքին ձիւանգութիւս՛ներ 

ր*.— (յա՛նա՛նց ձիւան գութի ւններ 

9*»— Միգայի՛ն, մորթի և վեներական Հի լան գութի ւններ 

*b*— Ալ\Քէ* ահ.ա<ս$}*1 sPt* կո կորդի,֊ րերնի և ակռայի Հիւանդութիւնն երէ 
Ա^քի* ականէի, քթի ե կոկորդի մասնագէտներր կր գտնուին կէս օրէ 

առար իսկ միւս րոլոր Հի լա՛ն գութ իւն սերը կը դարմա՛նուին մամը 2-7 (3* Մ») 
կիրակիներէ գատ, դարմանատունը ամ£և օր րաց է, մասնաւոր մամա–» 

դրութիւններու Համար, դիմել թէլէֆօնով։ 

ֆարիգէն կամ արտասահմանեն անոնք որ կը փափաքին ոևէ խ՛նդրի 

առթիւ տեղեկութիւն ստանալ, կրնան ք^՜դթա^10էւ Տ՚սօր^նյքն վերոգրեալ 
Հասցէովը։ 

Արթուր ճրկաք եան քաջալերուած՛ իր յաճախորդներու առատ ութ են էն, 
աւելի ընդարձակած է իր 

ք ք "ՊԱՐՏԻԶԱԿ,, 
ճա՛շարանը, 

19 RUE; RODIER | j | 
( %ախկին ճաշարանին շատ մօտիկ J 

Պատրաստ է միշտ գոՀացնելու արեւելեա՛ն կերակուրներու սիրաՀար 

՛նրբաճաշակ Հայրենակիցները իր մաքուր սպասարկութիւնով և զանա

գա՛ն ըմպելիներու ու կերակուրներու ճոխութիւ՛նով։ 

+Ա%Ա+ԱԿԱ\» Օ Ի Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Ն Ա * 

o r Ա Թ b Ր Թ 
Հասցէ՝ KOYAMRT, Imprimerie 

Kéchichian, Smyrne 

Ե Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ 

֊ Հ*"*ցէ+ Journal Arménia, MARSEILLE 
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ՕՐՈՊ1-Ս... 
Պիտի կրնա՛նք գոՀացում տալ մեզի եղած դիմումներուն 

Ստացանք ԳՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէն ևՖրանսերէն լեզուներով միաժամանակ 

Փոխանակ Հա f երկնի Համար զատ և 3)րանսերէնի Համար 

դատ մեքենաներ գնելու., կրնաք դիւրամատչելի գինով մը 

այս մեքենան միայն գնել, որ կը դրէ ԵՐԿՈՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ։ 

Ամէն ծանօթութեանց և պայմաններու Համար դիմեչ 

էՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳԺ 17, Rue de L'Echiquier, Pans. 

ՄԱՆՕԻԿ ԱԼԹՕԻՆԵԱՆ 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ՋԵՒԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ ՆՒ ՄԷՏ ԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոՀացնելու իրեն դիմող այր ե 

կին յաճախորդները։ 

Ըւեի անգլիական և ֆրանսական ընտիր կեր 

ւ՚լասնհրու ճոխ մթերք մը։ Դիմեցէք և. 

փորձեցէք անդամ մը ։ 

սցէ՝ 14 Rue Marbeuff Champs-Elysées > 
Métro — Marbeuf 
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ա 

ԲՈՎԱՆԴԱԿ Ո Ւ թԻՒՆ 

դամ՛բ սա ախ ou ilTiltî̂ SfWYft^fcriïl̂ ?^^" Տք|Տ̂ 5Տ̂ ք||ւ՛ ՚&Հո^ճ1$քք 
£սւյաՍտաԱլւ եւ» ւսօլշեւփէլներբ Տր« Մ. Ս. 

Վ_ա(յան տէրեան ճ^ծ&ՋնձճկԱճ 

Ազգերnu Ըեկերակ(յու.19-եա*ե ժոդու| Ը 

՛եւ» Հ այ կ ա կ ա ն Ç m p g p Ա. Ս. 

Դյատւքա կա՛ն ւքո՛ 

Է;|,րուգայ|ւ Թ՜աւ[ւաո1աէլաՆ (յայ 1ւաիւարար(յու.ներր 

ՊԱՆ 

Ազգայի՛ն ես qiubiuqiub լոպւեր 

DirecteurrÇônÔateur : \ 

D՝ LÉON H A M P A R T Z O U M I A N , 17, ա ճ de l'Echiquier. ֊ % A R t ë (X*) 
ա Téléphone ; LOUVRE 18-25 ÏM 
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N A Z A R E T H Z A H R E D J I A N է 

ԾԽԵՑԷՔ ՄԻԱ8Ն 

Ա՛ն վէր սի ԱՐՄԷՆԻԱ սէ^1արէթէ գործատունը Համաձայնած՛ ԸԱա[ով 
Կ՛ա դիոյ րէժիին Հետ, սկսած է ՛ներմուծել իր ս ի կա ր էթն ե ր ր, և կր յ ան iS^t ա՛
րա րէ ամէխ Հայ Հայրե՛նակիցներու ծխել ԱՐՄցՆՒԱ» որոնք թէ իրե՛նց տեսա՛ 
կի ագնւութեամր և թէ գներու տարբերութեամբ արժանի են արգէխ Հան» 
րութեան գնա Հատ ման։ 

Արեւելեա՛ն ծխա խոտներով պատրաստուած ձԱՈՄԷՆՒ՚Ա» 
^20 Սիկարէթնոց տուփը 4,80 ֆրանք։ 

Ամերիկեան ծխախառներով a\Tարիլան»ի տեսակ «ԱՐՄԷՆԻԱ ԱՆԻ» 
20 սիկարէթնոց տուփը 3,60 ֆրանք։ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻՆ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԲՈԼՈՐ ՕԻԿԱՐԷԹԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ՛ 
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ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԻԱ%Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ* ՏԱՐԻ 

թիի 47-4H-49 U ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ Î920 

ԴաքՐԱՆԱԻՕՍ ՀՌԵՏՈՐՆԵՐԸ 
-3 • E 

/» սպա սա Հալերու, ճառերը սկսան նորէն» այղ ապրանքէն ա Հագին 
պաշար մը ա մրար ահ՝ է Հայ ժողովուրդը, որոնց շատոնց կը նայի արգահա
տանքով իբրեւ, բորբոսած Հնութեան մը։ 

Հայանպաստ միջազգային ճառերր, մէյ մէկ դամբանականներ են որ 
ամէն անգամ մէք տեգ կուգան, երր .առն ո սա զն 10-20 Հագար քար ղու. ած Հա
յութիւն կաք, կամ երբ Հայաստան կ՛անոնէ իր գոյութեան տագնապալի 
վայրկեանն երէքն մէկը։ 

ճառեր կան, որոնք արտաբերուած մարդասէր անձնաւորութիւներէ 
և իտէապաշտ անզօրներէ, իրենց անկարութեան մէք իսկ, սփոփանքի և 
աղօթքի մը տպաւորութիւնը կը ներգործեն։ Բայց երբ անոնք մարդասիրու
թեան դիմակովը սքօղուած, կը թաքցնեն շաՀագէտ, անձնական նկատում
ներ, առնուագն կը դաոնան ծիծաղելի և գզուելի։ 

Ազգերու Դաշնակցութեան ընղՀանուր մէզովը, վերքին շաբթուան 
մէք թատր դարձաւ նորէն մի քանի դամբանախօս Հռետորներու, որոնք շատ 
անգամ, աժանգՀ կերպով մեր մեռելներու դիակներուն վրայ կ՚անմաՀանան, 
իրենց երեմիական սաղմոս եր գոլթիւններովը։ 

Անոնք Հայութեան տառապանքը կողբան, և > քաղաքակրթութեան 
անունին նետսւած նախատինք մը կը սեպեն, քաք և Հաւատարիմ ժողովուր
դի մը և անոր նորակազմ տէրութեան մարտիրոսագրութիւնը, իբր թէ այգ 
նախատինք կոչւած անծանօթ էութիլնր, Հաշուի առնուելիք երևոքթ մը ըլլար։ 

C Մենք շատոնց սովորած ենք լսել ալդ կարեկդ ական, անիմաստ un-
փեստութիւննեբը։ կօրներուբերնէնարաասանուած այգ անզօր խօսքեր ր, 
մեգի Համար աւեչի կսկծեցուցիչ և աւելի նողկալի են քան այն, եթէ անոնք 
գիտնային յարգել մեր վիշտը և մարդու պէս լռէին։ 

Լօրտ Րօպէր Աէսիլի, ծերակուտական Լաֆօնթէնի, ty. Հալֆուրի և 

1 
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Տօքթ* Սբայքալովիչի էտ էական անկեղծ և դատարկ ճառերէ՛ն վերք, ք / 1 " – / " 

գործոց մրն է Ֆրանսայի ՛ներկայացուցիչ Պ» Վ.իվիա<սիի ճառր, որ կ՚ըսեն թէ 
Հռետորակա՛ն յաջողութիւն մը եղաւ, ե այ՛նքա՛ն ալ փողփողուեցաւ այստեղի 
պուրժուական մամուլի՛ն մ էի 

Ֆրանսայի նախկին վարչապետր, Հայաստանի ցաւերու՛ն իր կարեկցու
թիւնը յայւոնելէ և «ամէ^ն ժամա՛նակ անոնց 3)րանսայի սրտի՛ն մէ£ խորունկ 
արձագա՛նգ մը գտնալը» (այտնելէ վերի արդարացի սրտմտութիւնով մը կը 
յայտարարէր որ, (լԱգգերու դաշնակցութիւնը ը՛նդունակ դարձած՛ չէ ո և իցէ 
դրական գործուն էութեա՛ն, որովՀետև ծանրաբեռնուած է խոշոր պատասխա՛ 
նատուութիւններով, առա՛նց ունենալու Հարկ եղած Հեղինակութիւնը։)–) է լ 
իբր միակ դարմա՛ն կը խնղրէր, գտնել միջամտող տէրութիւ՛ն մր, որպէսգի 
սակարկութեան մտնար Մուսթաֆա ՝Բէմալի Հետ։ 

իր Հռետորութիւնը յաղթական ելաւ, ե իր բանաձեւը անցաւ (<յանձ
նախումբն կազմելու կատաղով Հանդիսացողներուն բանաձեւին Հետ։ Հետեւ
եալ օրս իսկ Հոս թերթերու մէի Տ) բանս այ ի անունով, Պ* Վիվիանին պա՛նծաց՛ 
ցաւ, իրը Հայաստանի պաշտպան, ասպետական Հւ վեՀանձն ախոյեան մը։ 

Այդ բանաձեւերէն մէկր միւսը կ՚արժէր, իրենց ակադեմական տխեղծ՛, 
ձեւերովը։ Բայց ինչ որ չափազանց թափանցիկ էր, այն էր որ Պ՛ Վիվիանի, 
առիթը յարմար գտած էր, պաշտօնական յարաբերութեան մտնելու և նուի 
րագործել տալու Համար ՚Բէմալի Հրոսակային ոյժը, իբր օրինաւոր պետութիւն 
մը։ Բաղձանք մը որ շատոնց, մա սնաւորապէս ներկայիս մէի յաճ ախ անք մը 
դարձած՛ է, Ֆրանս այ ի Արեւելքի մէ$ ունեցած յեղյեղուկ և անորոշ քաղաքա
կանութեան Համար։ Հետեւեալ օրը <ւՆիւ-՚Եօրք ՀերալտՖ մե1լնաբանեյով Պ՝ 
Վիվիա՚հիի ՛ճառը, իրաւամբ և սրամտօրէն զայն կը կոչէր գեղեցիկ «COCJlietterie 
մր Հանդէպ Ա*ուսթաֆա~՝Բէմալի։)) 

քօեղճ Հայութիւն, որ քու չարչարուած՛ դիակդ կ՛ուզեն շաՀագորՆել, 
անոր վրայ սփռելով ասպետութեան և վեհանձնութեան երեւոյթական գափ՛ 
նեպսա1լներ։ 

Պ* Վիվիանի, Ադգերու դաշնակցութեան անզօրութիւնը և phrasiologièîr 
խծբծելու մէֆ որքան արդար և յստակատես, բայց իր gnjg տուած՝ միջոցին 
խեղճութիւնովը այնքան ար գա Հա տելի է որ, իր ճառը կը նմանի սնամէջ, 
գեղասոյլ շռնչանի մը, որ արտառոց ճկունութիւնով մը թռի$Ք 4 աոնէ, ղ աղ
մկէ, կը դառնայ յետոյ խեղճօրէն մարելու Համար։ 

(Լ Գտնա լ տէրութիւն մը որ, պաշտօնապէս սակարկութեան մտնար ՚ԲԷ 
մալի Հետ...» Արդեօք Ֆրան սան չէ՞ր բաղձար այգ պատուաւոր առաքելու
թեան, որուն ճաշակը Րօպէր ՝Բ£ն տուաւ }նկիւրիի մէի և անոր վիժելէն 
վերի Հիմա այնքան նախանձով և Հոգեկան անձկութիւնով կը նայի իր գը 
րաց ի իտալացիներուն, որոնք աւելի քաղաքագէտ փրթան, առանց վէճ ի ե 
կռիւի, ՚Բէմալի արիւնոտ ձեռքերուն մէֆ գնելով իրենց խայտագին ձեռքերը 
և գէնքերր, ազատութեան Համար կռուող պզտիկ ժողովուրդները մաՀառնե
լու Համար։ 

իրական ո ւթիւններր դիտենք իրենց իսկութեան մ էի ժրնէվի գլխաւոր 
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դամբանախօս Հռետորները, ՛ներկայ ագուցիչներն են այն տէրութիւևներուն, ո՛ 
բոն g գործ՜՛նակա՛ն րնթացր երբէք չՀամաձայնիրիրենց ուռուցիկ խօսքերունՀետ։ 

վքենք չմոռցանք (ք արաղը, ե սերունդէ սերունդ յյդիտի մոռնանք, ֆր՛ 
ր ան սա կան դինուորներու քթին տակ պա շարուած ե Է^Ր ամիս անոր եռա՛ 
գոյնին տակ կռուող ե ինկոդ Հերոսական Հաճընը։ 

ինչ Հա՜րկ այս մետասաներորդ ժամու Հռետորական ճառախօսութիւն՛ 
ներու։ Հոն իրենց ագգեցութեան շրջանակին մէք պէտք էր Հնչէր ասպետա
կան սակարկութեան նման կոչերր, Հոն պէտք էր Հանդէս գաբ գոնէ առնացի 
մարդու իրենց առաքինութիւններր։ 

Վէնիդէլոս ինկաւ. Հելլէնն մեծ Հայր/Հնասէրին շուքր քաշուեցաւ քաղա
քական տշխարՀփւ, որ այնքան պատկառանք կ՛ազդէր նոյնիսկ իր բարեկամ
ներուն։ Այսօր ֆրանսական պաշտօնական և անպաշտօն մամսւլը յամառօրէն 
օրերով կ դբաղի յունական խնդրով և Աէվրի դաշնագրին վերաքննութիւնովը։ 
թուրքերը բացէ ի բաց այսքան զօրաւոր փաստաբաններ ունեցած չէին պա
տերազմի սկիգբէՀն ի վեր։ 1Աօլ բաղձանք մը ելեւէք ^՚րոէ թրքական գրեթէ 

ո զաքին սթաթուքօ ին պա Հ պան ո լ մին Համար։ էւ ինչո՞ւ Հանգ ի– 
տ ո ւ թ ե ան եզր—մը չգտնել, Աէվրի դաշնագիրը վեր1քև վար վերաքննելու 
փափաքող պաշտօնական Ֆրան սայի և ժրնէվի մէք, Հայաստանի Ւ^դէրՐ 
առիթ բռնելով, «կէմալի Հետ պաշտօնապէս սակարկութեան մտնալու) քա– 
տազով Հանդիսացող իր պաշտօնական ներկայացուցիչին մէք։ 

Ֆրանս ան, յունական խնդիրր պատրուակ բռնելով, գէշ խաղ մր կը խա
ղայ» որ բնական է շատ Հաճելի չէ իր Մ ան շի դրացիին Համար։ Վտանգա 
ւոր խաղ մը որ եթէ Աէվրի գա շնա գրին վերա քննութիւնովր կ՛սկսի կաբել 
է մտածել թէ» այն կրնայ վարակիչ դաոնալ նաև Վէրսայլի ե. միւս գա շնա, 
գրերուն Համար։ Ա յս առթիւ պէտք չէ մոռնալ Ամերիկայի նորընտիր նախա
գաՀ ին մէկ ճառը, ոը Վէրսայլի դաշնագիրը կ՚անուանէր, (քարդի ժամանակ֊ 
ներու ամենէխ մեծ կ ա ֆ երէխ մէկր։յ> 

* 
. * * 

* 
p. 

Բիէր Լօթիի a բա րի թուրքէն է որ նորէքն սկսած է փառաբանուիլ։ 
թուրքերը լաւ ճանչցոդներր, մանաւանդ լքենք, տա/լն ու վրայ կ՚ՐԱանք, պո
ռալով թէ, թո֊֊րքր ընդՀանրապէս (յւրոպայի և մասնաւորապէս Ձչրանսայի 
մէք, իր իսկութեան մէք ճանչց ուած չէ։ կարծեմ անոնք է որ կը խնդան մեր 
այս իտէական վրդովմունքին վրա լ։ Բարութեան խնդիր չկայ, պուրժուա 
էյ ւր ո պայ ի պաշտօնական վարիչն երր պէտք եդածէն աւելի գիտեն և ճան ՛շ
ցած են արիւնկծակ թուրքին բուն էութիւնը և վատութիւնը, բայց իրենց 
գործին և. շաՀերուն կուգայ, միշտ կրգոել որ վթուրքր բաբի ժողով ուրդ է), 
անիկա անսպառ շա Հա գործելի գետին մըն է ի վնաս իրենց ժողովուրդներու 
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դիւրահաւանութեան և ի շաՀ իրենց անխոստովանելի և վատ ակնկ 
թիւններուն է 

Այս անգամ վկայութիւնը կուգայ, փառաւոր զինուորէ մը՝ ժէնէր 
կուրօ1~ն, որ ֆրանսական խորհրդարանի ելեւմտական յանձնախումբին լ 
քեւ վերջերս սլար դե g իր Սիրիական և կիլիկեան քաղաքականութիւնը, թ 
եց Ֆրանսայի այնտեղ բռնած Հայկական քաղաքականս ւթեււ 
ս խ ա լ ը ե վն ա սն ե ր ը Ա ի վերջոյ փառասլսակր Ըէէալու Համար ֊այս 
ա յենուն, Գովքր ե ներբողը ըրաւ թուրք «բարի» զինուորին, անոր քաջու
թեան, վեհանձնութեան, մարդասիրութեան • • • * /Փուրք զինուորներ գանը՛ 
ւած են, որ իրենց վիրակապերը տուած են ֆրանսացի վիրաւորեալներուն, 
յետոյ ինքը Տար տանելի մէֆ kP3^P է դարմանուիլ Հիւանդանոց շոգե
նաւի մը մէի որ գերմանական սիստէմով, ենթարկուած՜ չէ թնդանօթային 
յարձակումի։ ՕԼօրավարը մեծ՛ ինքնաբաւականութիւնով կը խօսի նաե, ֆր՛ 
բանսացի զինուորին թուրքին Հանդէպ զգացած՛ սիրոյ և մանաւանդ ատելու
թեան չգոյութեանը Համար։ 

Տէօրավարր անշուշտ երազներու աշխարՀէն չէ որ կուգայ։ Հաճընի 
բարձունքներուն վրայ 10 Հազար Հայերու, մանուկներու Ա կիներու արեան 
գոլորշին գեռ չը չորցաւ* րայց նկատելով որ, անիկա անարմէք արիւնն է 
ժողովուրդի մը, որ նախասաՀմանուած է շռայլօրէն , կարմրցնելու բարի 
թուրքին վիրակապ բաշխող ազնիւ ձեռքերը, չեմ գիտեր ինչպէս մոռնա՜լ, 
զինադադար էլնքուելէ վերֆ ք)ւրֆայի, Պօզանթիի, էքաէգէ ուղղակի 
խողխողուած, Ֆրանսայի Հազարաւոր ղաւա/լներր, որոնք դժուար է ենթ ա֊ 
գրել որ, առանց ատելութեան քրիստոնէական անձնուրացութիւնով 

էրռ<ս9 4է1ռՐԸ երկարեցին, բարի թուրքին ձեռքովր մորթուելու Համար։ 
իսկ եթէ զօբավարը կը գովէ Տարտանէլի մէջ թուրքին զինւորական քօրրէք– 
թութիւնը, չռմբակոծելով Հիւանդանոց նաւերը, այդ պատերազմին մասնակ
ցողն երր մասնաւորապէս գիտեն որ, մինչեւ Պուլկարիոյ պատերազմի մուտքը, 
իրենց նեղուցի Հաստատուն թնդանօթներէ զատ, արդէն չունէին Հեռաձիգ 
խոշոր Հրանօթներ, իսկապէս արժանանալու Համար այղ պատիւքն։ իսկ եթէ 
երբէք արժանի են, ԺՀնէրալ կուրօ անգիտակցաբար փառաբանութիւնը կըեէ 
գերմանական զինւորականութեան, որովՀետեւ Գերմաններն էին գլխաւոր և 
էական վարիչներր Տարտանէլի պատերազմին։ 

Խորհրդարանի ելեւմտական յանձնախումբը, այս կորովի ջատագովակա
նին Համար գոՀ ւաալով Հանդերձ, Հազիւ թէ Հաւանեցաւ «7 ամսուան պիւտճէ 
քուէարկել, մտած՛ելով անշուշտ, որ այդ միջոցին կարելի պիտի ըլլայ Հաշ» 
տ ո ւ թ ե ան Լ Համաձայնութեան գար Վբարի թուրք»երու արժա
նաւոր պետին՝ Ա՛ուսթաֆա կէմալի Հետ։ 

"/"Օղը այլեւս չափազանց թափանցիկ է, խոր դիւանագիտութեան Հարկ 
չկայ մարգարէ ըլլալու Համար։ Կիէիկիոյ մէջ կէմալի իշխանու
թեան Հաստատումը երկար ա մ ի սն ե ր ո ւՀ խ ն գ ի ր մը չէ} 

նախանշանները Հաստատապէս գոնէ այգ կը ցուցնեն Հիմակ ու Հիմա։ 

Fonds A.R.A.M



ՀՕ-ՐԱԾՆԱհՆԳ 709 

ՀԱէէԱՍՏԱՆ նԻ ԽՕՐՀՐԴԱՅԻՆ ՌՕԻՍԻԱՆ 
Գ. 

Վրանկէլի քախքախումր, ֆրանսական պարտութիւն մը եղաւ, որուն 
թերեւս փոխ՚վրէժր առնել կուզէ արեւելեան նոր քաղաքականութիւնով մը։ 
Պ°11էէ1է1ԼսռՐԸ յաղթական աէրն են այսօր զրեթէ ամբողք կուսաստանի, որուն 
գիտակցութիւնր ունին անշուշտ» երր այնքան մօտ կը թուի Ան գլի ոյ Հետ 
յանկարծ՜ակի ե քմաՀաճօրէՀն խզուած առեւտրական յարաբերութիւններու 
Հաստատութիւնը, երր մանաւանդ Ֆրանս այ ի նախարարասլետ Լէ յ կ, խորՀր– 
գարանի արտաքին գործերու յանձնաժողո վին առք եւ սլար զեռ իր նոր քաղա
քականութիւնը, որ ֆրանսական ան Հ ա ան ե ր ը կրնան ա ռ ե ւ՛ 
տրական յարաբերութեան մէք մտնալ Աօվիէթակ ան 
քհուսիոյ Հետ։ քյրէկուան ան Հա շտ Ձչբանսան է այս բառերը արտասանողը։ 

Ըստ երեւոյթին Ամերիկա և Գերմանիա ես քիուսիոլ Հետ շուտով կը 
սկսին իրենց յարաբերութիւնն երր, որոնք a առեւտրական) առաձգական անու՛
նին տակ, նուի րա գործ ուսն են քիուսիոլ սօվիէթական Հանրապետութեան։ 

Այլեւս սոփեստութիւն է րսել, որ "(օլշէվիգմր մէկ օրէն միւսը դա՛ 
տա սլարտ ուած է մեռնելու։ Ամբողք էյւրոպան, մանաւանդ զխն ւորա պաշտ եր՛ 
k.hfà^PE տնոր փոդՀարր եզան, ե այնքան փչեցին, այնքան աղմկեցին, որ 
Հիմա կը տառասլին կոկորդի անբուժելի ցաւէ մը։ Պօլշէվիգմը քյւրոսլայ^ն 
ներս իր խաղաղ ներմուծումը գործեց, Հաստատելով իրենց ծոցին մէք իսկ 
յեղափոխական վառարաններ, որ պատրաստ են օր մը բռնկելու։ ԱՀնգլիոյ, 
մանաւանդ ք1 տա լիոյ քօմիւնիստական փորձերին վերք, Ֆրանսայի սօսի ա՛ 
լ ի ս թն ե ր ո ւ վերքին ք օ կ ր է ին մէք, Ա՝ոսկուալի երրորդ է՜նթէրնասիօնաո 
լի սկզբունքներուն ամբողքական ը ն գ ո ւ ն ո ւ մը ժամանակի ամենէ 
արտ այ ալ տի չ նշանն է։ 

Հայաստան տարբեր տեսակ չէր կրնար ընել, երր ԱԼօլշէվիզմը կը մը– • 
գէր իր ԸԱա1ոլ– £Ր11ա1ոլ– Պ՚^մՔ՚՚՚ՐԼ՛՛ BPB Տ^ոէքին մր կամ ՚Բօլչաք մը այն՛ 
քան մօտ կը կարծուէին ըլլալ Ա՝ոսկուայի դոներուն, 

տնտեսապէս չը– 
քաւոր, անպաշտպան ագգ մը, մինակ մեր այլքերը կրԱայխսՔ սեւեռել գէպի 
մեր դաշնակիցները, անոնցմէ յուսալով, անոնցմէ պաղատելով նուազագոյն 
օգնութիւնը, մեր Հայրենիքի սկզբնական օրերու կագմաւորութեան, մեր Հա՛ 
րի֊֊ր Հազարաւոր որբերու ե գաղթակա՛ններու պարենաւորումին Համար։ 

Պզտիկ, տնտեսապէս քայքայուած տէրութիւններր ուզած չուզած 
ստիպուած են դառնալ պատեՀապաղտ ե Հետեւիլ օրուան Հզօրն եր ո լ քաղա՛
քականութեան։ Այգ տեսակէտով 

չափազանց Հաւատարիմ և կամակա
տար գտնուեցանք, երեւութապէս մեր պա շտ պան ութ իւն ր ստանձնող մեր 
Հզօր դաշնակիցներու քաղաքականութեան Հանդէպ։ 

Երր ա յ դ Հզօրներր այսօր ստիպուած կ րԱա<ս փոխել իրենց քաղաքա
կանութիւն ր, առաւելագոյն չափով և մեզ շա Հա գրգռող իբր կենսական Հարց, 
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Հայութեան ղեկավարող տարրերը, պէտք է վերագնահատումի ե՛նթարկես 
իրե՛նց քաղաքակա՛նութիւնը և պատշաճեցնեն զայն օրուա՛ն պատանիներուն 
ե իր ճակատագրի՛ն Հետ։ 

Այգ VOlte-faCe^ անՀրաժեշտութիւնը, ամէն խոր Հող Հայ քաղաքացի 
կզգայ իր Հոգիին մէի Աւրոպայի այս չկաս՝, այս ա՛նկարող կրաւորական ո ւ– 
թեն^ն վեր2 ոճիր է այլեւս չորոնել քաղաքակա՛ն ՛նոր Հորիզո՛ններ։ 

/(J ո շոր, գերագո յն երազ՛ներ ունէինք, հ՛ովէ ծ՛ով տարատուելիք ա՛նկախ 
Հայաստանի կազմութեան մասի՛ն, որ պիտի իրակա՛նանար օժանդակութիւ
նովը այն արդարասէր տէրութիւններուն, որոնք անկարող են այսօր նոյնիսկ 
իրենց քթէ*ն աակ իսրղւող մեր րուռ մը տառապեալ բեկորները պաշտպանելու։ 

Այսօր նորէն մեր ֆիզիքական գոյութեան աՀաւոր և քստմնեցուցիչ 
Հարց՛ն է ժէֆ տեղ գրուած՛* պղատոնակա՛ն Համակրութիւններու և սիրաբա
նութիւնն եր ու ժամա՛նակը շատոնց պէտք է ա՛նցած՛ Համարել, և աւելի պէտք 
է մեր փրկութիւնը որոնել, և դնել գրական գետի՛ն՛ներու վրայ։ 

d Մեր Հաւատարմութիւնը Հանդէպ \}ւրոպալիֆ — խօսակցութեան մը 
պա Հու՛ն կ՚ըսէր <r Աբու Լալա» ի սրամիտ Հեղինակը — կը նմա՛նի Հ աւա տար մու
թե ան ր երիտասարդ էլնո^ մր, որ իր անկարող ամուսնոյն սէր ուխտած է։>՝> 

՛Ներկայիս մէջ եղերական ճշմարտութիւն մը կայ իսաՀակեանի այս 
խօսքերսւն մէի 

Այսօր ցուրտ իրականութիւնր անգամ մըն ալ ապացուցուց, որ Հա
յութիւն ր ներկային ե. ապագային մէջ վտանգաւոր կամ փրկարար կռուան 
մը ե յենակէտ մը ունի միայն, ա/ն է խորՀրդային կամ անխորՀուրդ, ճեր
մ՛ակ կամ կարմիր (կուսաստանը։ 

Մեր Հանկարոզն պաշտպաններուն Հանդէպ ուխտուած՛ այս դարաւոր 
սէրր, ա սլա Հարդ ան ի ենթարկելու Համար պէտք չէ ունենանք մեծ խղճահա
րութիւնն ե ր, եթէ Աօվիէթ (հուսաս տան ր կրնայ փրկել մեր ֆիզիքական եւ 
Ագգային անկախ գոյութիւնը։ ձ&Հ 

Երբ էյւրոպան կզգայ պաՀանջր Հաշտուելու յեղափոխական անպար
տելի (հո ւսի ո յ Հետ* մենք զաւակները էապէս յեղափոխական սերունդի մը 
գիտնանք գնաՀատել վա/րկեաններու պաՀանջր, և եթէ պիտի շարունակուի 
մեր այս եղկելի վիճակը, պէտք է ապացուցանել թէ Հայը իր խաղաղասէր 
մորթյան տակ, ի պա Հանձել յարկին կրնայ պարտկել վրէմխնդիր գազան մը 
տիեզերական յեգափոխու /եան անունով ուրիշներու Հետ իր ամեՀի Հար
ուած ր տալու Համար, Հզօրներու ողնայարին, ուրկէ տարիներէ ի վեր՛ ար
դար սւթե ան ե ազատութեան անունով թարախ կը Հոսի։ 

Ժողովուրդներ ր ի զուր չէ որ կը դառնան անիշխանական։ 
Եթէ պիտի տ ևա կան ան այ էւըոպաքի ներգործական մ ե ղ ս ա կ– 

ց ո ւթ ի ւնով Հայութեան մարտիրոսագրութիւնը, ասիկա բաց Ձևացող միակ 
ճամբան է, որուն պիտի Հետեւի Հայ յեղափոխական երիտասարդութիւնը։ 

Մեր Տէրութիւնը պէտք է գիտնայ այս վայրկեաններու եղերական 
ճակատագրականութիւնր և ամբողջապէս վերագնահատումի ենթարկէ իր 
քաղաքականութիւնը։ 

Տր. Ա". Ս. 
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ՎԱՀԱՆ ՏԷՐեԱՆ 
( ԲԱՆԱՍ ՏԵ^ԾՈԻթԻԻնէԵՐ֊Ա. Հ,„,„որ, Մթ1ՇԱ<Ա ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ - ԳԻՇԵՐ 

ԵՒ 3ՈՒՇԵՐ֊ ՈՍԿԻ ՀԷԲԵԱթ– ՎԵՐԱԳԱՐ&) 

Ուըուանոյ շ տարփուհի՛ներու, թախծոտ և ա՛ն Հուն թախանցանքը Վա 
Հան Տէրեանի ՛Հոգիս դրոշմ՛ած էր կանացի քնքշութեամբ մր։ Մեծարենցի 
շուշանաթոյր ե անտ իա կարօտ գգուանքները չունէի՛ն ա՛նոր ձեռքերը որո՛նք 
Հեշտակէգ ծադիէլներու թո/նովը մարձուեցան։ Տառապանքր ա՛նոր Համար 
ա՛նկարելի երագս էր գուշակուած գեգեցկութիւններու որոնց որոնումը յ ա ~ 
ճախ Հոգիին կուաայ մոլորանքը ցայգաթիթեռին՝ որ առկայծ ճրագի մը բո
ցին մէ1 իր ոսկի թեւերը կ՚այրէ։ 

Անուրիկոքսին, Ց՛նորք՛ Աղիի կին Հեռա կարօտը սնաց միշտ անոր սրր՛ 
տին մէի եւ Հծծել տուաւ բանաստեղծին տրտմօրօր երդերու քաղցրութիւ
նը։ §ա րտամ և ստուերամած կողԼաանկարներ էյն անոր Համար սիրո ւած 
գէմքերն իսկ որոնց վրայ գոգցես մռազՀոգի քիամսլրանտ մը իր ցաւագին 
վրձինին խաղերը ձգած՜ էր • • • 

•Բերթողր մեծ՛ յուսաՀատ մըն էր կեանքին մ ԷՀ որուն ան մեն ա մեծ 
օրհնութիւնը կր զգար իր տառապանքին ձեռքերուն տակ ծնրադիր։ էյւ ար
դէն պէտք է յաճախած ԸԱալ Տառապանքին ԴաԸոցր՝ Գեղեցկութիւնն եր ու 
վսեմ դասը առնելու Համար։ Զգալու Համար գուշակուած անուշութիւնները 
տրտում նայուած՛քի մը որուն յաճ ախ ան քր պիտի չի բաժնուի Հոգիէդ եր
կար ատեն, զգալու Համար անգութ մերժումի մը ցաւը ե ուրախութիւնն 
աստուածային՝ մարմիններու տես լա Հրաշ արձա՛ններուն, տառապած պէտք 
է ՐԱալ։ Վիշտը և Արուեստը երկու անբաժան ԴիցուՀիներ են որոնց միեւ
նոյն ժամանակ պէտք է ձօնել վճիտ սափորն արշալուսուած ակերուն։ 

ՎաՀան Տէրեանի զգայնականութիէնը թռթռուն Է կանացի քաղցրու
թեամբ։ Անոր Հոգիին մէջ լուռ և անտրտունջ Համակերպումը կայ:/ԱորՀրդա՛ 
ւոր որբեւայրի մէն է Տէրեանի Հոգքն՝ որ կը զարդարուի լուսնկայի ուլունք
ներով և կապտածորան ստուերներու շդարշքան մէջ կը ծած՛կէ իր երազային 
մերկութիւնը։ Անոր Համար կախարդանքի ծաղիկներ կը բացուին էէթէի 
ափերուն վրայ ուր Տարփանքր Յոյսին խօսեցեալն է յաւերժագեզ։ Համա
կերպուած՛ ե տխուր, բանաստեղծը բնութեան մայրենի շունչը կը փնտռէ 
անոր Հետ կը ձուլուի էութեամբ և կր Համակուի անծանօթ քաղցրութիւ
նով մը որ աստղերու պարտէղէն կ՚իջ՛նէ* 

«Հողը կր գրկեմ, ջերմ կը Հեկեկամ, 
Վ֊Լառ աստղերի Հետ անուշ կ՚երագեմ։» 

Երր վիշաը կը Հարուածէ խրոխտ սիրտ մը, անոր վէրքերը կը կըծ– 
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կըլթն 1ւ տառապանքը ՀպարտօրԷն կը սքօղեն իրենց արիւնահոս ծ՛ալքերուն 
մէք։ Բայց վշտին ամենաթեթեւ Հպուեն իսկ բանաստեղծի մը սրտին լարերր 
կը թռթռա ցնէ, ինչպէս քնարի մը՛ որ կը Հնչէ զեփիւռին իսկ Համբոյրքն։ 
Բանաստեղծները գիտեն իրենց տառապանքը Հրապուրել 1ւ տյս է արդէքն գեէ 
րագոյն պատճառն իրենց անմաՀութեան։ 

*Բնքոյշ և Համակերպող ՎաՀան ՏԷրեան կը սիրէր լռութիւնը, ե եթէ 
այսօր ա մ են ա դաոնա կսկիծ Հոգեվարքէ մր վերք, քերթուածներու փունք մը 
կը վերցնենք իր գերեզմանեն, դարձեալ Ստուերի և Լռութեան ծաղիկներ են 
անոնք։ 

Արտասուաթոր ուռիէն անոր Հոգին կ՚առնէր Համակերպումի ղասը. 

զԱնտրտունք է լալկան ուռին» 

Արտասուել ստուերին մէք, թաքուն պաՀել վէրքերր ծաղի/լներունման 
որոնք պիտի թօշնէին արեւին ամենամեղմիկ ճառագայթէն իսկ» ժպտիլ աւ1էն 
քին, ե առանձնութեան ցալատանք Հսկոււքներու մէք մտածել ե խռկալ թէ 
ինՀչպէս կարելի է վեր քացն ել կեանքին այս ցնորական Հէքեաթը • . . Յետոյ 
վերադարձը Հրաշագեղ յսյսին և սպասումին • # « է՜*"^ ՓՊԼ^ յոգնածութիւնը 
ի՜նչ փոյթ ամենավայրագ Հարուածը տառապանքի ձեռքերուն . . . 

վԱիրտ իմ յոգնած յ մեգ մ օրՀնեբգիր, 
« Հնագանդ ու ցնորուն . . . 

Տնորուն, ո րպէս զի քաղցր րԱայ վիլ
տՐ» որպէս գի անէացումը յաքորգէ 

անգո՜ւթ Հիասթափումին • • • 

Հիւանգագխն և տարտամ սպասուսներէ յետոյ, երբ այլեւս թօշնած է 
յոյսի ամք՜ն ծաղիկք դարձեալ Հա մա կեր պո լեն է որ անոյշ թախիծով կ՛ օրօրէ 
Տէրեանի Հո գին . 

(լԲայց արգէքն իմ սրտում չր կայ ցաւէ) 

Ան գիտէր որ պիտի չի վերադառնա յ Երազուածր, ՏարփուՀին, ցնորք 
ա*Ս-հհ.Ա. "P Վւե՚Ղ&՚է (ձՄաերմիկ Երազն ին մէք կ՚ապրի, ոսկի՛0 թէ սեւ մազե՛ 
րով, ո՜վ գիտէ... 

գիմ սրտի թագուՀիՆ Հե՜ռաւոր 

(( Հեռա ւ ռր կողմեր ո ni' է Հիմա.,. 

եւ բանաստեղծը կ՛ուղէ Հաւատալ որ ամէն M կարելի տենչանքներուն և Հա
ճոյքներուն մէք անՀասելի ու յաւերժական գեղեցկութիւն մը կայ։ ք-բ կա
նացի մեղմ սիրտր, արտասուալից և. խորունկ սափորի մր պէս, գթութեան 
եւ սիրոյ գգացուՏեերով յորգագեդօր^ն կր թափի։ 

ս Այս օր եղիր քրո$_ պէս 

«Այսօր եղիր որպէս մայր 

«Բարի, ք՚նքոյշ, նրբազգաս,– 

Նստիր խաղաղ մաՀճիս մօտ. 

Մութ գիշերեն Հետըս լաց... 
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նիւթապաշտ աշխարհի՛ն մէ£ երազողէ՛ս ճակատը կը փշրէ» Հպարտութեա՛ն 
մաքրափայլ սատափէ մը պէս» ա՛նողոք իրականութեան դէմ։ Ց՛նորքր՝ որուն 
ողրերգա կա՛ն ու ցաւատանջ ուխտաւորն է քևարակիրը, կախարգաշող արեւէ 
մը պէս էր ֆաՀը կ՚առկախէ անոր զլխուն վերեւ։ Աստուածային է տառա
պա՛նքր, երրոր երազուած մեՀեանին դրան առֆեւ Հոգեվարքէ թալուկով 
կ՚իյնաս։ 

ՎաՀան Տէրեանի ց՛նորքր սէրոյ վշտագին սպասումներուն ու մեղքէ 
գաոնակսկէծ անդրադարձումներուն մէ£ կը կայանար 

((ա՜խ, ոսկով ե՛ն գնում քեզ, 

ան Հոմս ցնորք իմ Հոգու..*. 

քյւ ուրիշները կրնայի՛՛՛ն արդեօք ո սկէ ով գնել բա՛նաստեղծէն ցնորքը։ Ի՜նչ 
խաբէութէւն Հւ էն չ պատրանք էր Հոգէէն մէի»* Տդոլ– մը սրտէն մէամէտ 
Հառաչանքն է ասէկա, է տես գեգեցէկ ու սէրուած խաղալէքէ մը զոր Հա
րուստէ զաւա1լներր կրնան ունենալ։ Ցնորքը որ քերթողէն Հոգէն կը պա բու
րէ կախարդանքով, կը մեռնի Հոն ուր նէւթր կը միջնորդէ։ 

Ու դարձեալ կանացէ քեքոյշ Հոգէէ մը մրմունին է ասէկա։ կէներր 
կը սէրեն երեւոյթը առանց անոր պատրանքէն խոր Հուր գները փնտռելու։ Վա
Հան Տէրեան կանացէ է էր գութէն, էր կարեկցութեան և սէրոյ ցաւերուն մէի 

((Այնպէս մեղմ է իմ սէրն ու այնպէս 

անուշ է նա իմ սիրար ա անկում։ » 

Բանաստեղծ ր կ՚ապրէ էր երդերուն մէ£ այնքան սերտօր^ն, գրեթէ 
շղթայակապ անոնց ծնունդ տուող վշտէն կամխնգութեան։ ՎաՀան Տէրեա
նէ Հոգեզէնականութէւնը շագկապուած է աքն Հակումէն որ աստուածներու 
գերագոյն ընծան կը Համարուէ էրերու յարատեւ թաւալումէն մէի (ւՄթն– 
շադէ Անուրջներն է Հեղինակը եղերերգու մըն էր որ վշտէն մելամաղձոտ 
Հպարտութիւնն օրօրեց պարզունակ եւ անոյշ երգերով։ Տխրութեան և ցը– 
նորքէ սէրաՀար՝ ան սէրեց տարտամութիւնը գուշակուած եղանա1լներուն և 
գոյներուն, ե ամենացաւոտ պատրանքէն մէֆ էսկ գութէ և կարեկցութեան 
զգացումներով խոնարՀեցաւ էր սրտին մռայլ սափորքն վրայ • • • 

՛քնարերգակ բանաստեղծքն Համար ինքնաբուխ և սրտաթով յուզումը 
ծնունդ կուտայ երդերուն։ Ան» ամէքն բանէ առաի երգիչն է էր Ասին» այս է 
պատճառը որ քնարերգականութիւնր, էբրեւ արուեստ, չէ Հասնիր գաղափա
րէ բարձրութեան մր և կր մնայ քնքոյշ, մէն չեւ էսկ էր ամենալայն թռիչ
քին մէի Ա՛արգկային տառապանքներուն ե յոյսերուն ցուցադրումը Համայ
նական ձևին մէի կը ստեզծէ այնպիսի երկեր որոնք ունին յաւերժութիւնն 
իբրեւ ճակատագիր։ 

ՎաՀան Տէրեան եղերա-քնարերգակ մրն է, իր երագներուն, իր յոյսե
րուն, իր վիշտերուն ինքնամփոփ երգիչր։ Արուեստը անոր Համար յուզումն 
է, և յաճախ լոկ տարտամ մէկ արտայայտութիւն ր վշտին կամ խնդութեան։ 
Ստեղծագործ՛ական ոյժը որ քերթուածին մէֆ կր դրոշմէ ներդաշնակ ե Հը– 
ըաշագեղ ձեւը պղինձին և մարմարին, կը պակսի անոր։ Միեւնոյն թախիծն 
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է ոբ միշտ կուլայ, միօրի՛նակ և անոյշ, իր երդերուն մէք։ Միեւնոյն ձայնը 
տարտամին, և միեւնոյն եըանգներր երազուած պատկերներուն կը վրդովեն 
իր սիրտը որ սափոր մըն է արտասուքի շիթերով մարգարտացան։ 

((Անյայտ Հեուիչյ, 

Շշուկով անուշ 

Կանչում՛ ես ինձ*)) 

կանչող ձայնը քաղցր է անոր Համար, որովՀետեւ «.անյայտ Հեռուէն» 
կուգայ, և բանաստեղե՜ր կը լսէ այնպիսի ձայներ որոնց անՀուն եղանակր իր 
Հոգիին մէք կը սկսի Հնչել՝ յանգելու Համար աստղերու պարտէգին մէք » • • 

ԱնՀ աս անելի գեղեցկութեան տուայտ ան քր ամենաիսորունկ և. ամենա՛ 
մեծ՛ գաղափարն է եդած բոլոր անոնց որոնք երազին թալուկովը դարնուե– 
ցան, ան մա Հա տենչ կարօտով, կեանքի իսեդկատակութեան այս բեմաՀանդէ– 
սի՛ն մէ$ որ աշիյարՀն է։ 

a Երկրպագել քեղ առանց սիրւելու... » 

((Ա աւեր րդ փնտրել ամէն աեղ, ուր խենթ 

Հոգին կարող է թռիչքով չափել)) 

Բայց գեղեցկութիւնր այնքան մօտ է որքան Հեռու։ Անիկա իր ծ ա զիկ
ներ ր կը սփռէ գերեգմաններուն և օրօրոցներուն վրայ։ Անոր մարմարեայ 
կողերէն արշալոյսները կը ծագին քերթողներու Ատածու մին մէք, և անոր 
ձեռքերին է որ կը Հիւսուի գեղադալար ՚իափնին ա Ատուածներու ճակատնե
րուն, և Արտենին Հեշտաբոյր անոնց՝ որոնք իրենց Հոգեվարքին մէք շր թնա՛ 
սարսուռ Հծծեցին Պէշիկթաշլեանի սա վսեմ երգը. 

(.(Տե՛ս, զիա՜րդ գեղեցկացոյց զիս մա Հ և արար զիս տարփելի... » 
Գեղեցց կութի ւնր սի՛՛՛րտն է արդեօք միայն բանաստեղծին, բաւակա՞ն 

է ունենալ գերզգա/ուն Հոգի մը, արուեստի յաւերժական ծաղիկ մը նետելու 
Համար ԱնմաՀութեան ոտքերուն • • . 

ՎաՀան Տէրեանի բոլոր արուեստը սակայն սրտին սափորն է որուն 
"*էլ\ kd ծ՜աղկին շուշանները սիրոյ ու կարմիր վարդերր վէրքերուն։ 

Երբ քերթուած մը ծնունդն է սրտի մր թագուն վիշտին, անիկա պի
տի գտնէ իր Հոգեձայն արձագանգր տառապող էաէլներուն մէք։ րնչ փոյթ 
որ քնարերգակ բանաստեծդր իր եսը կ՚երգէ միայն, այդ եսին մէք ամգն երա„ 
ղող* ամ£ն ցաւատանք Հոգի իր ցոլացոււաեըը պիտի գտնէ, ե ան Հուն եզ՜ 
բայրակցութիւն մը կայ արդէն Հեղինակին և ընթերցողին միքեւ։ Երկուքը 
զիրար կ՚ըմբոնեն, կը լսեն միենոյն ձայնը, միենոյն եըանգներր կր գուշակեն 
մտածումին Հորիզոնին վրայ, երկուքն իրարու կր միանան ե կր տիրապետ
ումն այն խոր Հրդաւոր ե աստուածային Հրաշքէն որ արուեստին կը պատկանի։ 

հնարեր գա կր վշտակից Հոգիներուն կախարդն է, տեսանող գուշակը 
որ իր անտեսանելի ցանցերը կր նետէ սրտերու կրկէսին մէք։ 

՛ՎաՀան Տէրեան իր միօրինակ և սրտառուչ արուեստով քնքոյշ և տրտ՛ 
մօրօր երգերու քնար մր թողուց աստուածներու վերքալոյսին մէք, երր Հե– 
տզՀետէ աւելի կ՛ան Հետ ան այ մեՀեանը ծովին ափերուն ուր ծովանոյ շները 
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կուլան րոլոր կորսուած կախարղանքր Բնութեա՛ն Ա կեա՛նքի՛ն . • • 
Բանա սա եղծ ր կր Հաւաքէ իր սրտին սափորին մէ£ ամէն կաթիլ որ 

կր շողա/ մարգարտացած» աւ11Հն ծաղիկ որ կը թօշն ի ծ՛աւալելով իր ղգլխիչ 
ու թեթեւ րոյրր* ամէն ժպիտ որ կ՛անոնի, և իրիկուան ստուերին մէ$ կապ՛ 
տածորան րոլոր թիթեռնի1լներր որ կը մեռնին ոսկեթեւ, և ասո՛նց ամէքևը իր 
Հոգիին կախարդանքս են։ Բանաստեղծր կր փշրէ սափււրն իր սրտին, յախ
ճապակի անճաոօրէն ՛գեղեցիկ ու րագմերանգ, գեղեցկու թեան մ ար մար ադեդ 
ոտքերուն։ 

(՜շարոհ՚նավ^էՕ ԱՐՍԷ-Ն-ԵՐԿԱՕ֊ 

ՄԱՀՈԻԱՆ ՄՕՏ 
Ինչպէս մութին մէ2_ գիշերուան կր փայլի 

Կայծոռիկը՝ թուփի մր ծոցը ինկած, վշտալի 

Այնպէս կեանքիս խաւարին մէ£, 

Սիրոյգ ^Լայ^Ը_ 4 ա յ ^ ա ա յ սիրարհարծ։ 

Օրերով Հեոո ւ նա յոլա ծ վլէդ անգին, 

Հեռո՛ւ, լուռ կանգնած անդունդի մը քով 

ճակատս Հակած բաղդիս անիւին՝ 

Յոգնած կը խոկաս՝ մաՀուան սարսուռով։ 

Յոգնած կը խոկամ, մինչ միտքս կ իյնան՝ 

Մեռած երազներս այնքա՜ն վաղաժամ, 

Եւ յոյգերուս բոց որ բողբոջեցան 

Կեանքիս ապրելի օրերուն մէֆ_ վառ։ 

Եւ երր թախծութեամբ կը նայիմ ներկան՝ 

Հոգիս կ՚արիւնի յոյգի մ՛անանան, 

Եքի՛րոյդ ցաւին Հետ վիշտն Համայնական 

1քը լեցնէ սիրտս զայրոյթով մ անՀուն։ 

Ա. Ս. ԼուՏՒեր 

# # 

լււ ֊ ո ւ.*1ւ|ւ կ՚աւլօԹԷ... 

Ու* օո1ւու,Թ|ււ/ս ւքը գսւլուկ՛ 

ձորիզոնէ ք}ո|փքլոՆ՝ 

puip[i ԹեւերՆ է՜ բա(|եո... 

էւ. կոյս մ՚niqn'i.nji, շատ աւլո ւ»որ, 

Սորտիս i||iuij, ւՈւկու.ււ[ւ։ 

Աստ դե լա 1)ոգւ,ոյս կլւ g աս է՜՛ 

Սփ՚սջ տ1ւ1ւ£սւՆքս |ւր կ՚երւտյէ. . • 

լո_ու.Թ[ււ!ւլւ կ՛ ադօԹԷ\ .. 

ւքլւտածու,ւք 1ւ ւսււքյոոսի՚Ս 

է-ուԹԱա սս ւքէ՜9 կը I IUlÇ[l . . . 

Լ՝ ԱՊՐՍԱՄ 
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% 

Հայկական Հարցէ տեսակէտէն Աոյեմ. 22 թուականը պատմական օլ 

մը եղաւ։ Հայաստանէ վերք էն ճակատագրական գոյամարտէն կը ղու 
գա դիպէ Ագգերու ընկերակցութեան ժողովը ժրնէվի ւքէք, որ էր առա քէն նէ ս 
տէն զրաղեցաւ Հայաստանէ ճգնաժամային կացութեան քննութեամրր։ 

Ուշագրաւ երեւոյթ մըն է որ բոլոր ականաւոր քաղաքական անձնա֊ 
ւորութիւններր որոնք խօսք առած են լիակատար նիստին մէք, միաբերան 
յայտարարած են չբաւականանալ լոկ մարդասիրական խօսքերով, այլ մտա՛ 
ծել գործնական, գրական միքոցներու ե ան մի քա կան աքակցութեան մը մա
սին, ապաՀովելու Համար Հայաստանի գոյութիւնը* 

Հյուէտի ներկայացուցիչ Պ* Պրանթինկ ի միք ի այլոց այսպէս յայտարա
րած է» «Ամանքս Համաձայն պէտք է գտնուինք որ ճնշում բանեցուի մեծ պե
տութիւնն երո ւ վրայ, որոնք միքամտութեան մը Համար զինւորական անՀրա՛ 
ժեշտ միքոցնեըր ունին իրենց տրամադրութեան տակ, ո րպէս դի խօսքր դոբ՛ 
ծ ի անցնի և ուժեղ կերպով, գործելով փրկեն Հայաստանի մարտիոս ժոդո. 
վուրդը։ 

Անգլիոյ ներկայացուցիչը Պ* Պալֆուր ծանրանալէ յետոյ գործ ունէ– 
ութեան վ ուղղակի մեթոտի մը չգոյութեան» վրայ, այսպէս վեր քա ցուցած է 
իր ճառը Հ Հա մ ակր ութեան և բարի կամեցողութեան յայտարարութիւններ 
չեն բաւեր։ ՛հման արտայայտ ութ իւններ երկար տարիներէ ի վեր շռայլուած 
են Հայաստանին։ Միշտ գի տա կցուած է խնդրի ծանրութեան։ Միշտ խոս՛ 
տացուած է ընել բոլոր կարելին թեթեւցնելու և գար մա՜նելու Համար ա յ դ 
կացութիւնը, րտյց խոստովանինք որ այգ ուդղութեամր կա տարա ո ւծր ան
բաւաբար եղած էէ» 

Ֆրան սայի ներկա յա ցուցի չր, Պ* Վիվիանի իր սրտառուչ և Գեղեցիկ 
ճառէն մէք կ ՛անդրադառնա յ ոբ Հ֊էր ողբերգական պատմութեան բոլոր շրր՜ 
քաններուն, Հայասաանր գտած է, ֆրանսացիներու Արտերուն մէք, իր ցաւե՛
րու խորունկ արձագանգը։» է լ ապա կը շարունակէ «Մենք չենք կրնար լոկ 
խօսքերով բաւականանալ։ Այգ աիտի րԱար ծիծաղելի աշխարՀէ առք և, և 
գարշելի՝ Հանդէպ Հայերու, որոնք իրենց բոլոր յոյսերը գրած են այս ժողովի 
վրայ ե անոր խորՀրգակցութեանց ելքին կ՛սպասեն։ քննադատելէ յետոյ մին
չեւ այժմ ցոյց տրուած ան Հո գութի ւնը ե. անտարբեր վերաբերմունքը Պ* 
Վիվիանի այսպէս կը վերք ա ցնէ իր երրորդ միք ա մտ ութ իւն ը. <rfcf-, Րսռ[ որ 
մարգերու այս ժողովի մէք գիտակցութեան և. սրտի ոչ մի թոիչք չկայ ինը՛ 
պա սա անոնց որոնք կր քարգուին։ 

Նորվեկիոյ ներկայացուցիչը Տքթ* Նանսէն Հետեւեալ ուշագրաւ յայ– 
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ա արարութիւն ո ըրած է$ ղկարեւորր ամէքն բա՛նէ առաք, Փրկելն է Հայերը։ 
Ձի մոռնանք որ կո ըսուած ամէն օր իր արժէքը ունի և թերեւս այն սլա֊ 
Հուն երր մե՛ն ո { nu այդ Հարցը կը քննենք, քաըդերր իրենց ընթացքը կը շա
րունակեն։ Թ է քն ի կ տեսակէտով, ամենին գործնական միքոցն է արշաւա
խումբ մը ղրկեէ որուն Համար պէաք ենք կազմած և գրամ գտնել։ իմ կար
ծիքով 00,(100 մարգ և. 20 միլիոն ոսկի պիտի բաւեն տյդ բանին։ 

քիումանիոյ ներկաւացուցիչր նոյնպէս գեղեցիկ ճառով մը պնդած է 
ան միք ական գործունէութեան մը անՀրաժեշտութեան վրայ, սապէս արտա– 
լայտուելով, «Պարո՛ններ, Հայաստանի խուճապի աղաղակը աշխարՀի բոլոր 
ազատ ժողովուրդներու վրտյ Հրամայական և ան միք ական պարտք կը դնէ 
ազատելու Համար մեր Հայ եղբայրները։ Ա/ս քաՐԴռրր այսօրուայ ունդ 

չեն։ Մենք ամեչնքս ամէքն ինչ գիտենք և այդ մասին քննութիւն աւե
լորդ պիտի րլլար։ եթէ տակաւին Հալեր գոյութիւն ունին, այգ իրենց ապ
րելու կամքին կը պարտին և շնորՀիւ ա յ դ դիմադրութեան՝ որ անոնք ցոքց 
տուած են ընդդէմ զիրենք փշրողներուն։ Պարտականութիւներու առա քիննէ 
գործել արագօրէն և ապացոյցը տալ Հայերուն որ աշխարՀի բոլոր ժողովուրդ
ները իրենց Հետ են։ 

՝Բանատալի ներկայացուցիչը Պ* ՏոՀէրթի իր ճառին մէք ի միք ի այլոց 
Հետեւեալ յատկանշական խօսքեր ր ըրած է* «Աւելորդ է ծանրանալ այն Հա
մակրութեան վրա լ որուն իրաւունք ունի տյս անբախտ ժողովուրդը։ Գմո ո– 
նանք որ Հայերու պա Հ ան քա ծ ր արդարութիւնն է և որ արդարութիւնը խա
ղաղութեան Հիմունքն է։» 

Մասնաւոր ուշադրութեան արժանի է Աերպօ-Գրուաթօ-Ալավ պետու
թեան ներկայացուցիչի, Պ* ԱԲայՔաԼո4Էït ճառր, որուն Հայրենիքը նոյնպէս 
ժամանակին թատերավայր եղած է թրքական խժդժութիւններու ե. քարդե
րու։ S ար գելի Հռետորը Հաւատարիմ արտայալտիչր կր դաոնաք տյղ իբակա– 
նութեան, ժողովին մէք։ կ՚արժէր որ ճառը ամբողքութեամր թարգմանէինք, 
բայց տեղի սղութեան պատճառաւ կը բաւականանանք միայն ներկայացնել 
ընթերցող Հասարակութեան գլխաւոր կէտերը։ 

€ Հայ աս տանի գատին ոյժ տալու Համար այսօր խօսք առնելով, ես, որ
պէս Աերպ և որպէս Աերպօ-՝Բրուաթօ՚Ալովէն պատուիրակութեան նախագաՀ, 
բնական, տրամաբանական և ինքնաբուխ պարտականութիւն մըն է որ կը 
կատարեմ։ կը ցաւիմ որ ան Հանգստութեան պատճառւվ չեմ կրցած աւելի 
կանուխ կատարել այղ բանը, ինծի կը թուի, Պարոններ, որ մեր ժողովը այգ 
լսնդրի վերաբերմամբ ստիպողական պարտք մը ունի կատարելիք։ Գլխաւոր 
պետութիւններու կողմէ գործո ւնէութ իլն մը ան Հրա ժեշտ է։ Օ՜Հ» գիտեմ որ 
ալդ պետութիւններու կառավարութիւններր, այս վերքին տարիներու ըն
թացքին աշխարՀի գլխին բարձուած բազմաթիւ ծանր Հարցերով ծանրաբեռ
նուած են։ Բալց այդ նկատողութիւնները պէտք չէ մեղ շեղեցնեն այն ուղի՛ 
(շն գէպի ուր պէտք է մեզ առա քն որ դեն ա մեն ա վե Հ ան ձն ձգտուՏները և ամե
նաբարձր զգացոււքներր։ 
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((Այժմ քսնգիր է մէկ կողմէ Հա,ասաւսնը փրկել և միւս կողմէ այդ նր՛ 
սլա տակի Համար Ամերիկայի այ՛նքա՛ն ան Հրաժեշտ աջակցութիւնը ստանալ։ 
ինծի թոյլ կուտամ ձեզի թելադրելու, կատարել ստիպողական դիմում մր, 
այս առթիւ երր ժողովուրդի մր ֆիդիքական գոյութիւնն իսկ սպառնալիքի 
տակ է, արտայայտելու Համար Ադգերու Ընկերակցութեան ԸնդՀ. ժողովի 
վրդովուած՝ գիտակցութիւնը։ Պաս՛ի՛– ունիմ ձեզի առաջարկել, պարոններ, 
անմիշապէս գլխաւոր պետ ութի ւններ ու պ ար լա մէն տներ ո ւն, արտայայտելով 
որպէս Ադգերու րնկերակցութեան րնգՀանուր ժողովի առածին և ամենավառ 
փափաքը, և մեր ամենուս միաՀամուռ բաղձանքն է տեսնել այղ պետութիւն– 
ներ ու կառա վա րո ւթիւՂները Համաձայնած մեզի ազդեցիկ և արագ գործ ու– 
նէութեան մը Համար, որպէսգի փրկէ դժբախտ Հայ ժողովրդի ւաացորդներրտՖ 

Դիմելով ժողովի գիտակցութեան այսպէս կը վերջացնէ յարդելի Հը֊ 

ռետոռը իր ճառը, «Ջտատա մսինք, պարոններ, լսելի դարձնելէ մեր ձայնը ի 
նպաստ 

՛չուած, մարտիրոսագրուած ժողովուրդներու։ Աճապարենք այգ՛ 
Րբանր ընելու այժմ ի նպաստ Հայ ազգին և ամէն անգամ որ առիթը ներկա 
անայ, օգտագործենք զայն աւելցնելու Համար մեր րնկերակցութեան գրական 
ժառանգութիւնը և. ամրացնելու մեր մարդկայնական բարձր կոչումր գործօն 
ալան դո լթի ւններ ով որոնք ապաՀով եմ, ապագայի Համար, պիտի ներկայ ա– 
ցնեն քաղաքական և բարոյական ամենաթանկագին դրամագլուխը որուն 
ա ւան դա պա Հր պիտի Լաայ Ազգերու Ընկերակցութիւնը։) 

Այս ճառերու րնթացքին քննութեան ե քննդատութեան առարկայ 
դարձած է Լորտ Ըոպէր Ա էս ի լի ե Qn լիցերիոյ պատուիրակ Պ՛ Լաֆօնթէնի 
բանաձեւր որ առաջարկած է խնդիրը (ան ձնե լ վեց անդասներէ բաղկացեալ 
յանձնախումբի մը որ զպաշտօն ունենայ քննելու յարմար միջոցներ ր, քէմա՛ 
լականներու և Հայերու միֆեւ թշնամութիւններր դաղրեցնելու Համար։Ֆ 

Ա՝ասնաւոբ և տաք վիճաբանութեան նիւթ դարձած՝ է Պ* Վիվիա<սԻՒ 
առաջարկը, որ խնդրի լաւագոյն լուծումը նկատած՝ է Հրաւիրել Ադգերու 
Ընկերակցութեան խորՀուրդը յարաբերութեան մտնելու կառա վար ութ ի ւննե -
բու Հետ, որպէսգի պետութիւն մր ժիինոբդի գերբ ստանձնելով անՀրաժեշտ 
միջոցները ձեռք առնէ դաղրեցնելու Համար թշնամութիւններր։ 

ի վերջոյ այգ երկու առաջարկութիւնն երր միացուած են և ժողովը 
միաձայնութեամբ քուէարկած է Հետեւեալ ամբողջական բանաձեւը.– 

ճԺողովր, փափաքելով Համագործակցիլ խորՀուրգի Հետ, վեբֆ դնելու 
կարելի ամենակարճ միջոցի մէջ Հայկական զարՀուրելի ողբերգութեսն, կը 
Հրաւիրէ խորՀուրդը Համաձայնելու կառավարութիւններու Հետ, որպէսգի 
պետութիւն մը ստանձնէ ձեռք առնել ան Հրաժեշտ միջոցներ րr, վերջ մր ։լն ե՛
լու Հայերու և, քէմալականներու միջև եղած թշնամութեանց (Վիվիանի)։ 

Միևնոյն Ժամանակ կը կարգէր վեց անդասներէ յանձնախումբ մր քըս՛ 
նելու Համար ձեռք առնելիք միջոցները, —եթէ կան— վերջ մը գնելու Համար 
Հայաստանի և քէմա լականներու միջել եղած թ շնա մութ ի ւններ ուն և զեկու
ցանելու Ազգերու ժողով ին ներկայ ժոզովա շրջանի րնթացքին։ (Լորտ Րօսլէր 
Աէսիլ-Լաֆօնթէն։ 
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Ասոնք ե՛ն ահաւասիկ այգ պատմական օրւայ ժողովի մէք արտասանո
ւած՜ ճառերուն գլխաւոր յատկանշական կէտերը, և այս է որպէս Ազգերու 
Ընկերակցութեան կամքի արտայայտութիւն, միաձայնութեամբ ընդունուած 
րանաձեւր։ 

Մըսչ այԳ» Հերոսամարտը կը շարունակուի Հայաստանի Հողին վրայ, 
և որպիսի դժնդակ պայմա՛ններու մէք։ 

Հայ ժոդովուրգր իր ներկայացուցիչներու բերանով, Հայ մամու՚ը իր 
ամէնօրեայ էքերուն մէք, ամէն առթիւ ե ամէն անգամ պնդած՛ է ազգերու 
ազատութեան անունով երդուող դեռ երեկւայ մեր a դաշնակիցէն եր ու մօտ 
գործնական և դրական օգնութիւններու մասին, Լ ամէն անգամ ալ անլսելի 
լքնա g ած է անոնց ձայնը։ 

Ա՚ենք միշտ ալ Համոզուած ենք եղեր ե կը Տնանք, որ շքեղ սրա 
բու ե մեծանուն ժողովներու մէք արտասանուած բարի ճառերը անօգուտ են 
Ա ձանձրանալի, ե որ Հայաստանի օգնելու և ոճրագործներուն խաղաղութիւն 
պարտագրելու Համար միայն երկու միքոց կայ* տնտեսական լայն աքակցու
թիւն Հայաստանի, և զինւսրական սպառնալիք1 աւագակ թշնամիին։ 
՛Հ– Ա՚ենք միշտ Համոզուած ենք եգեր որ եթէ քյւրոպան ձ կ ա մ են ա ր, 
անոր շատ դիւրին պիտի ըէէար ամէն կարգի միքոցներով օգնել Հայաստանի 
կազմաւորման ե զայն ագատ պաՀել այս վերքին և նման աղէտներէ։ 

Բայց քյւրոպան փոխանակ գործնական միքոցներու դիմելու, անօգուտ 
ե ան արժէք խոստուՏներով բաւականացած է, այնպէս որ վտանգի պաՀուն 
բարձրացող մեղրածորան ճառերը բօթ արեր տխրութեամբ մը կը Հնչեն ^ ա յ 
ականք ներուն։ 

Մինչ մէկ կողմէ «բարձրագոյն բա րոյ ական ութեան և մարդկութեան 
անունով խոստուննեբ կը շռայլեն Հայերուն,» այդ ձեւով քնացնելու Համար 
նաև էւրո պայ ի վրդովուած խիզճր, միւս կողմէ նոյն այդ պ ե տ ո ւթի ւնն ե ր էն 
ոմանք, կարելի ամ^ն միքոցներով կ՛ա քա կցին, կր խրախուսեն ե կը զինեն 
Հայաստանի թշնամիները, որոնք քաք այեր ուած կ ՛ասպատակեն Հայաստանը, 
և նոյն այղ «բարեկամ Ֆ պետութիւններու Հայթայթած զէ՜նքերով կ՚աւեր ե՛ն 
Հայ աշխարՀը, սրէ կ՛անցնեն Հայ խրճիթի մէք բանտարկուած ծերուկը, և 
դաշտին մէք քրտնաթոր աշխատաւորը։ 

ինչպէս միշտ, այս անգամ ալ Հայասաանր անմեղ դոՀն է քյւրոպայէ 
դիւանա գիտութեան խաղերուն II շաՀագրգռուած պետութիւններու ֆինան
սական, տնտեսական Հակամարտ շաՀերուն։ 

՚իժուարին պիտի չր[էայ մեգ գնա Հատելու Համար 41 ազգերու ներկա՛ 
յացուցիչներու կողմէ Հայաստանի օգնելու Համար որդեգրած այս վերքին 
առաքարկի իրական արժէքը, ե այդ գնա Հա տումը պիտի չուշս/նայ։ 

Հայասաանր իր արիւնոտ գոյամարտի ընթացքինդ անգամ մը ես առիթ 
պիտի ունենայ չափելու մեծ պետութիւններու կոդմէ գալիք իրական աքակ– 
ցութիւնը, տրւած խոստունսեբու անկեդծութիւըն ե Արեւմուտքէն Ըէէալիք 
աղդու և փրկարար օգնութեան մը ճշմարիտ ուժն ու արժէքր, և ասիկա 
գուցէ այլևս վերքին անգամ։ 

ս. ս. 
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԸ 
Ժէնէրալ կուրօ Ա իւր ի ավան Հարցին պատմակա՛նը ընելէ վերք Հետեւ 

եալ կերպով արտայայտուած՛ է Կիէիկիոյ խնդրին չուրի (լՀքանր էր դրութիւ 
նը, երր ես արեւելք Հաս այ բարձր քօմիսէրի պաշտօնս ստանձնելու Համար 
Տիչելու է Եիլիկիսյ շատ լուրֆ ապստաժրութիւնը զոր զսպելու Համար բա 
լականա չափ զօրավիգ չի կար։ Ծանր կորուստներ ունեցանք [Pարա շի, Այս 
թապի և Ու֊րֆայի մէի որոնք մեր Հայկական քաղաքականութեան սխալները 
և Փոքր Ասիոյ մէ^ յոյներու բռնած քաղաքականութեան Հետեւանքներն են 

Ժէնէրալ Կուրօ կացութեան այս Հակիրճ պատմականին յետոյ տարօ 
րինակ ե րեգվգեցուցիչ գովաբանութիւնն ըրած է թուրք ղինւորին, ըսելու 
թէ ան, թուրք զինւորը ատելութեան ոչ մէկ զգացում ունեցած՛ է Ֆրան
սացի զինւորին դէմ, թէ պատաՀած է որ թուրք սպաներ իրենց վիրակապ– 
ներին տուած են ֆրանսացի զինւորներուն. և թէ ինքը ողֆ պիտի յՐԱաՐ 
եթէ թուրքերը Գերմանացիներու պէս ռումբ արձակէին Հ Հիւանդանոց նաւե
րու վրայ* ինչ որ չատ դիւրաւ կրնային ընել Տարտանէլի մէի 

* 
* * 

Ազգային պատուիրակութիւն կոչուած, մեր բարոյապէս և ֆիգէքա՛ 
պէս ներքինի մարմինր, որ իր գործ չունենալէն տառապելուն Համար, գործ՛ 
կուզէ ստեղծել իրեն, Հոս Հոն թաղական խորՀուրդներէ և պատրիարքներէ 
բերել տալով իր առողջական վիճակի Ա viabilité ի վաւերագիրը, ինքնաբերա
բար ք^ոքդիոքր Կ Է Լ Է Ղ Է ^ ^Ր^այա9Ոէ-Ցէւ մարմինը ճանչնալէ առաի մտածէր 
ասոնց վրայ ե Հետ եւս դա կան ըլլար այնտեղ վարուած քաղաքականութեան։ 

քաղաքականութիւն •.• ի՜նչ մոգիչ և ինչ խորՀրդաւոր բառ, արտասահ
մանի մեր Հայրենակիցներուն Համար որոնք Հեոուէ Հեռու կը կարծեն որ, իր 
մեծանուն քաղաքագէտն երր Հոս նստած՛ կ՚զբաղին, աւելի միֆոց և ընդունա
կութիւն ունին զբաղելու, Հայութեան ճակատագրին վերաբերեալ կենսական 
խնդիրն եր ո ւ չուրի 

Ազգային պատուիրակութիւն կոչուած յուլարարոյ Carcasse^ կիլիկեան 
քաղաքականութիւնը եղաւ, երբեմն երբեմն, անկանոն կերպով ձեռքը Հասած՛ 
նամակ և տերեկագիրները կարդալ, անոնց թելադրութեան Համեմատ Հոս Հոն 
դիմումներ կատարել և յետոյ գոՀունակ սպասել։ ինքը չէ որ ոևիցէ քաղա
քական ուղղութիւն տուաւ Կիէիկիոյ Հայ վարիչներուն, այլ ընդունեց անոնցմէ։ 

իր վերջին ամենէ դրական գործունէութիններէ մէկը կրնայ Համար
ուիլ, մետասանեղորդ ժամու ան Հարկ ի առաքելութիւնը՝ Պ* ԼՀօպանԼանի, որ 
ինչպէս Եգիպտոսի «.Արեւ* ին յայտարարած էր ի միք ի այլոց, որ Կ իլիկի ա 
կ՚երթար Ֆըանսայի իր a Որդիական Սէրը» արտայայտելու Համար։ 

Գեռ մարդիկ իրարու գլուխ կը պա առեն, ժողովն եր կ՚րնեն, պատուելի– 
ական Նամածռութիւններով քարոզներ կր կարդան, կ՚աղմկեն, կը տրամա
բանեն, կր քուէարկեն, ապացուցանելու Համար րաչայի Հովանաւորած մար
մինքն անպէտ գոյութիւնը։ 
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Աե՚դք որ, մեր ա զա ա ական մա լյուլը, շունչ կը Հատ ցնէ անողոք &Ը2՜ 

մարտութիւնր ցուցնելու, և ա սլա ցուցանելու Համար։ կորովէ վայրապար 
վատնում մըն է որ կ՚ընեն, որը պէտք է ինայէէն էրեն g Համար։ Պէտք է 
ձգել այգ փտած մարմինր, որ ինքնիրեն մարէ և լրանայ, և արգին տարրեր 
տեսակ ալ չկրնար ըլլար քանէ որ անիկա էր անողոք ճակատագէրն է, և 
էրր քաղաքական գործօն անէկա բոլորովին կորսնցուցած է իր նշանակու
թիւնը։ 

Զօրավար կուրօյի այս յայտարարութիւնն եր է, մանաւանդ արեւելքի 
մէֆ Յչրանսայի քաղաքականութեան այս չափազանց թրքանպաստ փոփո֊ 
խութենէ վերի Ազգային Պատուիրակութիւն կոչուած՛ մարմինը, եթէ կուզէ 
գոնէ վերջին պզտիկ ապացոյց մը տալ իր գոյութեան, օրը օրին թոզ տեղ
եակ պաՀԷ Կէլէէլէոյ մեր մարմինն երր, որպէս զի իրազեկ օրուան քաղաքա
կանութեան, չգտնուին այնպիսի ընթացքի մը մէի որ բոլորովին կրնայ 
խախտել մեր ֆիզիքական գոյութիւնը։ 

ԶՕՐ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՆ ԱՆԳԼիՈՅ ՄԷՋ 

Բէթօկրատէ նաիյկին ղին ւոր ական Հրամանատար, և Պաքուի ծ՛անօթ 
Հերոս, Զ°Ր* Բագրատունի Հայաստանի ներկայացուցիչ կարգուած՛ է Լոնտո
նի մէ9 և իր պաշտսնր Սանգլէոյ կողմէ ընղունուած։ 

Այս առթիւ կ՛արժէ երկու իյօսք րսել, Պ» ճէյմս Ա՚ալքոմկոչուած անձի» 
մինչև. Հիմայ բռնած վնասակար ընթացքի մասին, որ րԱալով Պ» Պօդոս\,ուպա– 
րի սիրեցեալ ե Հաւատարիմ սլա տուիր ակր Անգլէոյ մէի իր պաշտօնական և 
անպաշտօն յարաբերութիւններու ե ծանօթութէւններու շնորՀիւ, գտնուած՛ է 
շարունակ Հակապետական ընթացքի մը մէի որոնց մասին օր մը անշուշտ 
պիտի արտայայտուի մեր պատմութիւնը։ 

Ա* — Պարոն Աալքօմ ոչինչ չէ ի/նայած Անդէ կառավարութեան վար
չական մարդկանց մօտ վարկաբեկելու Համար Հայաստանի Հանրապետու
թիւնը։ Ներելի և աններելի ամին միջոցներու դիմած է վարկաբեկելու 
Համար, Փարիզի Հ. Հ, պա տուիրակութէւնր ընղՀանրապէս և անոր նախա– 
գաՀը մասնաւորապէս։ Դ* Ձգտած՝ է ամին կերպ Ա,նգլ* կառավարութեան Հա
ւատացնելու, թէ ՅովՀ» Խան Ա՚ասեՀեան —զոր Հ. Հ. պատուիրակութիւնը 
առաջարկած էր որպէս՛ ներկայացուցիչ — ղեր ման ա սէր է» որպէս զի ինքը 
յազողի անոր տեղ անցնելու։ Հռովմի ներկայացուցիչ Պ* Վարանղեանր 
ներկայացուցած է պօլշէվիկան ե ա յ դ վարդապետութ էւնները քարոզող մէկը։ 
Ե– Վերջապէս անդուլ աշխատանք թափած է ՍՀոգլէոյ քաղաքական շրՀա– 
նաէլներու մէ£ տարածելու այն կարծիքը որ, Դաշնակցութիւնը պօլշէվիկեան 
կուսակցութիւն է, ե Դաշնակից պետութիւններու ^քաղաքականութեան դէմ 
գործող։ էւ ուրիշ շատ մը դաւաճան ական արարքները որոնց օր մը յեղա
փոխական երիտասարդութիւնը ունի իր տալիք պատասխանը։ 

H H 
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ԵԻՐՈՊԱ8Ի ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ ՀԱՅ 
ՆԱԽԱՐԱՐ8ՈԻՆԵՐԸ 

Ներկայ րոպէի՛ն մէք» Հայութեան ճգնաժամը, կարսէն մինչեւ. Աասիս 
այնքան աՀաւոր է, որ երր ստացայ <իարիգի Հայ (իամկավար կուսակցու
թեան ակումբի կողմէ Հրաւիրագիր մր — որուն մէք կր յաքտնուէր թէ Հրա
պարակային բ ան աիյօս ութ իւններ տեղի պիտի ունենային «Հայաստանի ներ
կայ գրութեան մասին», ժամէն առաք, ներքին ինքնագոՀութ իւն ով մը քայ
լերս ուղղեցի Sociétés Savantes^ սրաՀը, խոր Հ ելով թէ վեր քա պէս, Փարիզի 
մեր ռամկավար աղբ արի էլն ելքն ալ գրական գործ ո ւն էութեան մը նախանշան
ները կը ցուցնէին։ 

Բանախօսներու, մօտ երկու ժամ Համբերատար ո ւնէլն դրութենէ վերք, 
աւա ՛զ, ա յ ն եզրակացութեան Հասայ նորէն, ինչ որ նախապէս Հասան՛ էի։ 
Այսինքն, մեր մէք ռամկավար կոչուած կուսակցութիւնը, զուրկ գրական, 
շօշափելի գործունէութենէ, բացասական մարմին մրն է, որ անգիտակ
ցաբար կամ գիտակցաբար ստեղծուած՛ է, լոկ Դաշնակցութեան դէմ յե
տագրէ մական պայքար մղելու։ Արնիկա իր գոյութեան իրաւունքը, ե գործ ու– 
նէութեան գետինը ամբողք ա պէս կը կորսնցնէ այն վայրկեանէն սկսեալ, որ 
Դաշնակցութիւնր կը դա դրի գոյութիւն ունենալէ։ 

^էլէկէա՛"» Քէւ թէ շատ մտային divertissement մը եղած էր գործի 
չգոյ ութ են էքն տառապող ա/ս գունատ ամբոխավարներուն Համար։ Աքն 
տեղ ալ ճիգեր ըրին յառաք բերելու, իրենց անկազմակերպ և խայտաբղէտ 
կազմին շո շոր դա կան արգասիքները, որոնք գժբաղղար մեր (լ իրենց չար 
բաղդերն յանգելու վրայ են տխուր ե ցաւալի վերքաւորութեան մը։ 

Աքդ ճակատը թուլցաւ, Դա շնա կցուիք ե ան ուխտուած Հակառակորդները 
նորէն ակռաները սրած, Հոս Հոն կը յարձակին ըսելու Համար այն ամէքն 
ք լ ի շ Է եղած բաները, որոնք մենք ե ժողովուրդը լսելէ ձանձրացանք, բաք g 
անոնք երբէք չ՛ձանձրացան, նկատելով որ իրենց գոյութէւնր արդարա
ցնող այգ մէակ փաստն էր, ե աքդ տեսակէտ էքն շեղում մը Էրենց մաՀա– 
ցումը պէտէ րլլար։ 

II] ո րՀ բդած ութ է ւնն եր չբրած, կ՛արժէ քէչ մր ծանրանալ բանախօս ո ւ– 
թէւններու նէւթերուն վրայ, որոնք ըստ էրենց Հ բաւի բա դիրերու էութեան, 
պէտէ դառնային. «Հայաստանի ներկայ գրութեան ե Հրատապ խնդէրներու 
չուրք»։ 

Երր այս նէւթերու վրաք պէտէ խօսէին Պ* Պ՝ Բարաք անեան և Աաֆ– 
բաստեան, Դաշնակցութեան երկու ուխտուած և սնափառ Հակառակորդները, 
կարելի էր ենթադրել որ, մարդիկ շատոնց րն ղու՛ն ակ դարձած էին, կո ր Անցու
ցած րլլա լու ամօթ կոչուած ղգացումը, ժողովուրդը Հրաւիրելով խօսելու 
Համար «դժբաղղ Հայաստանի ներկա լ կացութեան մասին» և մ ի ա յն և մ ի– 

9 

Fonds A.R.A.M



մ fi ա յ % Հասարակութիւնը երկու ժամ զբաղեցնելով, Դաշնակցութեան Հաո– 
ցէքն ոխակալ քս ութի ւններ ու սաղմ ո սեր գա կա՛ն շարքով մը, որ աոնուաղն մի 
քանի աարի Է ի վեր բերնի ծամոց եղած Է իրենց շրթներուն։ 

Պ* Պ* Բաբա քանեան ե Սաֆրաստեան, Էւրոսլայի մ Է f շ ր f ո ղ 
թափառակա՛ն Հայ նախարարցու ներու շարքին կը սլա ականին, 
որոնք իրենց ուրիշ *ացկատակ մի քանի րնկերներու Հետ, — որոնց կը ղլա– 
նամ Հոս անուան յ ի շատ ակում ի պատիւը — եղան ամենավատթար թշնամի
ները մեր մանուկ Հանրապետութեան, անձնական կիրքէ կուր ցած իրենց 
մղած՛ յայտնի՝ Ա ստորերկրեայ, վարկաբեկումի բ ր օ բ ա կան տ ո վ ըէ 

«.Հայաստանի ներկայ գրութեան մասին» աՀա թէ Պ* Բաբա քանեան 
grOSSO modo ինչեր ըսաւ, «Հայաստանի ամբողք, ամբո՜ղք դժբաղդութիւննե– 
րուն պատճառը Դաշնակցութիւնը եղած է. Դաշնակցութիւնը միշտ ան Հաշտ 
քաղաքականութեան Հետեւած է դրացիներու Հանդէպ, պատճառ եղած է 
Աքուլիսի, ԼքՈւշայի յարդերուն, պատերաղմ մղելու Համար շա Հա գործած է 
կիները եւ տղաքներր, պատճառ եղած՛ է Հայաստանի մէք յարդերու, սովի, 
տարափոխիկ Հիւանդութ իւսներու և ղ ի ֆ ի։ Դիւանա գի տա կան մեծ սնա
փառութիւնով մը աւելցուց. «.ամին ժ ամանակ Հա մա ձայն եղա ծ է սլ°էշէվի^1՛ 
ներ ու Հետ, որոնք Հազիւ Հազ դեռ տասր ամիս կեանք ունքն ապրելու։՝) 

նաև յատկանշական էքն իր սա խօսքերր. «101Տին ես խորՀուրղ տուի 
որ իսկոյն զինադադար (լնքուի, Դաշնակցութիւնը նախապէս կողմնակից էր 
որ կռի*֊ր շարունակուի, բայց ես ժողովրդական կուսակցութեան կողմէ 
Ազգային ի՚որՀրղի մէք պնդեցի, որ իսկոյն Հաշտութիւն էլնքուի, եթէ ոչ ըս 
պառնացի քաղաքական կոիւ յառաք բերել*,* և Հաշտ ութ իւնր 1լնքու եցաւ։» 

Պ* P ա բա քան ե ան ի այս *քռրքքն խօսքերր, արժանի են վեր առնուելու 
այն տեսակէտով միայն, որ անգիտակցաբար ար տայայ տի <չր կրԱայ$ իր խայ
տաբղէտ Հետեւորդներու մտային և բարոյական խաթարումին։ Հայ ներքին 
կուսակցական պայքարներու տեղեակ եղողներր, անշուշտ մոռցած ըլլալու 
չեն այն կատաղի և ս ին ի ք ̂  պայքարը, որ Ամերիկայի Հակադաշնակցա
կան թերթերին սկսելով մինչեւ Փարիզի Հանգուցեալ a Հայ աստ անգ ր մղեցին, 
ցուցնելու Համար ամենին մեծ դաւաճանութիւնը, որ բրած է Դաշնակցու
թիւնը, թուրքերուն Հետ ստիպուած էլն քելով այղ դաշնադիրը։ Պ* Բա
բաքանեան այԱօր այդ «դ ա ւ ա ճ ան ո ւ թե անյ> պատ իւր, իրաւացի կամ 
անիրաւ իրեն և իրեններուն կը վերապաՀԷ, քանի որ իրենց բարի սովորու
թեան Համեմատ, «պէտք չէ ո և է ժիքոցի մէք խտիր դնել Դաշնակցութիւնը 
Հարուածելու Համարն։ 

Հայաստանի գլխուն եկած աղէտներուն միակ պատճառը Դաշնակցու
թիւնը ցուցուցած ժամանակ, Պ* Բաբա քանեան մոռցաւ րսել թէ» անցեալ 
տարիներ Երեւանի դաշտին մէք ի քնող ւսՀաւոր կարկուտքն պատճառը ևս 
դաշնակցականներն էին..,։ 

կը յիշեմ ամիսներ առաք անգլիական նշանաւոր Punch երգիծական 
թերթին մէք կարդացած ըլլալ» սապէս մի քանի տոգեր, «.կատուները կողկո– 
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դագի՛ն կը մլաւեն Լոյտ ժորժն Է սլա աճառ, շուն մը օթօմօպի լէքն կր կոխոտ– 
ւի Լոյտ ժորժն Է պատճառ, անձրեւ՜ կր տեղայ Լոյտ ժորժն Է պատճառ...» 

Պ* Բաբա քան եան այս տեսակ կարեւոր մանր ամա սնութիւնն եր ու վրայ 
ծ՛անրանալու թէպէտ շատ ժամանակ չունեցաւ, րայց իր ոխով և քսութիւ
նով լեցուն բանախօսութիւն ր նմանութեան Հարագատ եգրներ ունէր Punch/f 
արտայայտել ուզած չնաշխարհիկ մտայնութեան Հետ։ 

ԱՀա այս էր, Հայաստանի դրութեան մասին խօսած իր նշանաւոր 
բանախօսութեան ամբողջութիւնը։ 

թարմանալու բան չկայ, Պ* P ա բա քան եան կը պատկանի բարոյապէս և 
մտաւորապէս սնափառ այն մարդոց դասակարգին, որոնք Հեռու գաղափա
րական բարձրութենէ և Հետեւողական վարդապետութենէ մը, իրենք զիրենք 
գաղափարի առաքեալ կը ձեւացնեն, առանց որոշ ուղղութիւն մը ունենալու, 
և. կ ապրին իրենց բացասական գործունէութիւնով, և ուրիշներուն ըրած 
գործը մի միայն խաթարելու Հաստատ մտադրութիւնովը։ 

Զգելով կովկասի ազգային կեանքին մէք իր ունեցած աննշան մաս
նակցութիւնը, իբր Հետեւող ռուսական պուրժուա կուսակցութեան մը, վեր– 
քին Հրքանի իր երեք տարուան ամբողք կեանքը եղած է Հակադաշնակցական 
բրօբականտր։ Խոշոր, ինքն ա Հ աւան ե չափազանց ամբարտաւան գոյութիւն 
մը, որ միշտ կը Հնչէ, «ե՛ս, ե՛ս, ե՛ս»։ Պ* Բաբաքանեան միշտ կը խօսի 
գես»երով, օրինակ վես խօսեցայ, ես գործեցի, ես ցուցուցի, ես սպառնացի» 
վերքապէս խոշոր, աՀա գին ե ղատարկասոյլ վես» մը։ 

Այս ամբարտաւան վէս»ի> աննշան ուրիշ առաքեալ մըն ալ Պ* Ա* 
Աաֆրաստեանը, որ իր բանախօսութեան սկիզբն իսկ» յոխորտաբար յայտա
րարեց թէ վես»ով պիտի խօսէր, ե. չմոռցաւ աւելցնել թէ՝ իրեն ըսած էխն 
թէ սրաՀին մէք վ գա շնա կցականներ կային և. ինքը շատ գոՀ էր, առիթը գը– 
տած ըլլալուն Համար, ւ։ րպէս զի լաւ գաս մը տար անոնց։» 

Խօսելէ ետք, ժընէվի մէք կալացած Ազգերու դաշնակցութեան րնգՀ. 
ժողովին մասին, ծանրացաւ մասնաւորապէս Հայաստանի Հանրապետութեան 
Պատուիրակութեան — րստ իր խեղաթիւրումներուն — Հակասական և վնա
սակարք գործունէութեան վրայ։ Մասնաւորապէս շեշտեց, որ ինքր կը Հե– 
տա քրքրուի այս Հարցերով, որովՀետեւ (( Երեւանի մէք Հար իւր ի չափ ազգա
կան և բարեկաՏներ ունի, որոնք ման տա տուած են իրեն պա շտպանելու 
իրենց դատր...։ էր քանի՛ կ ազգականներ, որ Աա ֆրա Ատեանի պէս պաշտպան 
մը ունին էւրոպայի մէք, 1ւ բախտաւոր Աաֆրաստեահ, որ առ ի չգոյէ լաւա
գոյնին վերքապէս գոնէ բանի մը մանտաթէր կ րլլայ։ 

Զիչերինի Հեռագրի մեկնաբանութիւնը, Լ ժրնէվի մէք Ազգերու դաշ
նակցութեան րնդՀ. ժողովի առքեւ, Հ* Հ. Պատուիրակութեան կողմէ, իբր թէ 
մ ան տ ա յի մը ընդունելութեան մերժում ր, կատարեալ վ խեղաթիւրում մը 
և սուտ մըն էր,» ինչ որ Հաւաքոյթրն մէք, ըմբոստացած իրենց երեսին պո
ռաց այգ խնդիրներու ամենէն մօտիկ տեղեակ, Հ» Հ. Պատուիրակութեան 
ընղՀանուր քարտուղարը ՝ Պ* Ա» Հանըմեան։ 

իր նախորդին ե իր ըսածները կը պատկանին Դաշնակցութեան Հաս– 
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ցէէն էրենց տարիներէ ի Հեր յերիւրած գրպարտութէւԼներու Հաւաքածոյին, 
րայց կ՛արժէ որ այս երկու կէտրն վրայ արուի ան Հրաժեշտ բացատրութիւ
նը, Հանրութիւնը լուսաբանելու և ցուցունելու Համար թէ, որքան չարա՛ 
միտ են մեր Հակառակորդները։ 

Ա.— Պ* Սաֆրաստեան Ջէչէրէնի կոդմէ 12 Նոյ* թուականով Britsh 
Arméûia կոմիտէէն ուղղուած րատիոյէն կարդաց այնպիսի Հատուա ծներ 
միայն, որոնք ունԼլնդիրներուն վրայ այն տպաւորութիւնբ կը ձգէին, որ 
Հայաստանի Դաշնակցական կառավարութիւնը, թշնամական կեցուածք ու՛ 
նի, երկիր ր ՛չր f ապա տող բոլոր պետութիւններու և քիուսիոյ Հանդէպ, և այղ 
պատճառաւ ալ չէ ընդունած Սովիէթներու միք ա մտ ութ ի ւնր, ե պատճառ 
դարձած է վերք քէն պատերազմին շարունակութեան։ 

Ձիչերինի այս րատիօն եթէ ամբողքութեամբ կարդացուէր Հասա բա– 
կու՚Ծ եան t պիտի պար զու էր որ, այն կը մեղադրէ Դաշնակցութիւնը ԳՐԷ՜ 

իյաւորաբար այն բանին մէք, որ անիկա դաշնակիցներու դատին յարած է ե, 
այդ դաշնակիցներր կ՝աշխատին Հայաստանը զինուորական կռուան դարձնել 
պայքարելու Համար սօվիէթական (կուսաստանի դէմ։ Այդ նօթր իր վերքին 
•մասին մէք սապէս կ՚ըսէ, ((•.. Դաշնակիցներու Հայաստանի մէք այդ քաղա
քականութիւնը կը կադմէ ամենէն մեծ խոչընդոտը, իրականացնելու Համար 
Աօվէէթներոն խաղաղասէր մտադրութիւնները»։ ինչ որ պարդ կերպով ցոյց 
կուտայ թէ՝ Զիչերինի մեղադրանքները դաշնակիցներուն է որ կ՚ուղղուին։ 
իսկ քիչ վաՐՐ նօթր սապէս կը շարունակուի, «Երբոր դաշնակցական կա՛ 
ռավարութիւնր աւելի խաղաղասէր դիրք մր բռնէ իր դրացիներուն Հանդէպ 
(այսինքն դաշնակիցներու թշնամիներուն Հանդէպ) և երբ երաշխաւորու
թիւն ունենանք որ Հայասաանր չպիտի վերածուի դաշնակիցներու գինւո– 
րական կայանի մը, սաՀմաններու մասին այն ատեն միայն նպաստաւոր 
լուծում մը իրապէս Կարելի պիտի ըլլայ ընել Հայաստանի ե իր դրացինե
րուն միք եւ։» 

ԱՀաւասիկ թէ, ինչ տեսակէտներ ունի Չիչէրինի ակնարկուած նօթա
գրութիւնը, որ Պ* Աաֆրաստեանի կողմէ ներկայացուեցաւ ^էրր ռուսական 
միք ա մտ ութ իւն մը, որ դաշնակցականներու կողմէ մերժուած էր։» 

Ամէն պարագայի տակ առն ուա զն անՀ ասկն ալի և Հակասական պիտի 
ըլյար, որ Ռամկավար կուսակցութիւնը ամբաստանէր մեգ, որ պօլշէվի1լնե– 
րու առաքար/լներր չեն ընդունուած, ե ատով ամբաստանէր Դաշնակցութիւ
նը որ յարած է դաշնակիցներու դատին։ ճիշդ ա յ դ տպաւորութիւնբ չստեղ
ծելու Համար Պ* Աաֆրաստեան խեղաթիւրեց և գիտակցօրեն խեղաթիւրեց 
ճշմարտութիւնը։ 

Աքն սկզբունք, և չնաշխարՀիկ քտմէլիօ՚ններր: Նոյն մարդիկր մե– 
%ծով, պզտիկով լուտանք չձգեցին որ չ՚րնէին Դաշնակցութեան Հանդէպ, 
նոյնիսկ պաշտօնական ե անպաշտօն բերաններով եւրոպական դաՀլիճներու 
ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետութիւնը իբր ui°iZ^iltk. կառա վար ու
թէ ւն մը։ Դեռ մտքերու մէք Բաբաքանեաններու և ԱաֆրաԱտեաններու ար
ժանաւոր լուսաղբարէն՝ Աալքօմ կոչուած մարդուն, Հոս Հոն բրած շարու– 
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նակական վարկաբեկումներ ո, և Ֆրանս այ ի մէք ամբարուած՛ ամերիկեան 
դի ւոր ական ռազմանիւթերը Հինգ միլիոն տօլարի արժէքով, Հայաստանի 
տրուելու պաՀուն, նոյն մարդուն զայն պ0Լշէվիկ ներկայացնելով, ձեռք բե
րած գիւաքին ե բացասական յաքողութիւնը։ 

Ս՛եր Հակառակորդներուն ն սլա տ ա Լլն է մինակ Դաշնակցութիւնը դա
տափետել։ Երր սլօլշէվիկութեան խօսքն անգամ չէր րլլտր Հայաստանի մէք, 
զայն արտաքին և ներքին աշխարՀի մէք կր ներկայացնէին իբր ս10Լ2.է'1ԷՔ* 
Երր Սօվիէթներու Համամտութիւնով վերքերս թրքական նոր արշաւանքի 
ձախորղութիւններր յառաք եկան, գտնելու Համար զայն վարկաբեկելու նոր 
առիթ մը» Հիմա կը քննադատեն թէ պօլշէվիքներու Հետ չենք Համաձայնած։ 

քիամկավարներու օրուանկարգախօսն է, —- և այս Պ°ղոս փաշային 
սկսեալ մինչեւ Ա ա ֆրա Ատեանի աէս բա շայ ի 1լներր,— մէկ խօսք ունին, 
(լսլէտք էր Համաձայնիլ սլօլշէվիէլներու Հետն։ 

Հայաստանի կառավարութիւնը ստիսլուած պիտի Համաձայնի ե շատ 
Հաւանական է որ Հիմայ Համաձայնած է պօլշէվիքներու Հետ, վաղր այս 
մարզիկը պիտի ելլեն բարձրաղաղակ դատափետելու նորին Դաշակցութիւ
նր, որ «ստորնութիւնը ունեցած է Համաձայնելու պօլշէվիքներու Հետն։ 

հյնդիրր սկզբունքին վրայ չէ, այս մարգիկր ծանր մեղք կը Համարեն 
եթէ ունենան ատոր գիտակցութիւնը այլ իրենց գործունէութիւնը ./լ գոյու
թեան նպատակը կը կայ ան այ Դա շնա կց ութիւնր վարկաբեկելու մէք, և անոր 
Համար ոևիցէ անարգ միքոցի առքեւ չեն ուզեր կանգ առնել։ 

Ասիկա է մտայնութիւնը իրենց մեծ ու պզտիկ յառաք ապա ուն, 
վնասել Դաշնակցութեան, Հոգ չէ թէ Հիմը կը փորեն մեր նորագատ ՚ Հայրե
նիքին, Հոգ չէ թէ Հոգի ի բռին և լռելեայն պայքար կր մղեն ՝Հ զայն ոչնչա 
ցրնելու Համար։ «Անկախութեան փոխաոութեան վիժեցումին Համար եղած 
ստորերկեայ աշխատանքները, ապացոյցն են անոր։ 

%Պ Աաֆրաստեան սեղանին զարնելով ԱզգերուԴա շնակցութեան, րնգՀ, 
քարտուղարութեան կողմէ պատրաստուած մէմօրանտօմր՝ Հայկական Հարցի 
և Հայաստանի Ազգերու Լիկա/ի անգամ ընտրուելու խնդրի մասին ըսաւ» 

«ԱՀաւասիկ տօքիւման մը, որ Պ* ԱՀարոնեան ներկայացուցած է Ազ
գերու Լիկային, և որուն մէք մանտայի դէմկ արտայայտուին։ 

/• Այգ գրութիւնը Պ* ԱՀարոնեան չէներկայացուցած, (թէե մէքը Հայաս
տանի վերաբերեալ, ԱՀարոնեան ի կողմէ ներկայ ացւած տօքիւմաններ ալ կան։) 

Աքդ գրութեան մէք մանտայի խօսքն անգամ չի կայ։ 
Ասկից դուրս, որպէս թէ Պ* ԱՀարոնեան Անգլիացիներու և ՀԼուիցե– 

րիացիներու քով, մանտայի դէմ արտայայտուած րլլայ, ինչ որ բացարձա
կապէս սուտ է։ Պրիթիշ Արմենիա կոմիտէին, %ավելի, ՚Բրաֆթ Պօնարի, Հա– 
րիսի այգ Հարցի մասին ԱՀարոնեան ի գրած՛ նամակներուն պատճիեները մէք–՛ 
տեգն են* ապացուցանելու Համար զայն։ Պ* ԱՀարոնեան ըսած է և այսօր ալ 
կ՚ըսէ որ «Եթէ Ազգերու Լի կայ ի pacte ով նախատեսուած ձեւով mandataire 
պետութիւն մը ճարուի Հայաստանի ֊ այսինքն զինւորական, նիւթական և 
բարոյական Հոգատարութիւն ստանձնող պետութիւն մը - մենք պատրաստ 
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ենք սիրով զաքս ընդունելու։ իսկ եթէ լոկ նիւթական Հոգատարութիւն ըս– 
տանձնոզ պետութիւն մը կամ պետութիւններ կարելի ըլլայ նշանակեի այղ 
արդէն pade ի Հասկցուած ձեւով մ ան տ ա չըլլար» այլ տեսակ մը assistance 
fîuanciere, որուն փոխարէն պէտք է գտնալ, որոշել, թէ Հայաստան ի՛՛նչ 
կարգի երաշխաւորութիւններ կրնայ տալ, ըլլայ խորՀրղականներ րնդունե– 
լով՝, ըլլալ ուրիշ ձեւի տակ, ե այդ պարագային մինակ, կը լանդրէր Հայաս
տանը անդամ ընդունի լ աղգերու դաշնակցութեան։ 

Երրորդ րանախօսը պիտի ըլլար՛, կարիկեան անունով նշանաւոր ան՛ 
ծանօթ մը$ որուն սուգի մէք ըլլալուն Համար, չկարենալ խօսիլը րեմէքև յայ– 
տնեց, Եգիպտոսի երեւելի դէ^քը ե Համերաշխութեան անյոգնայ առաքեա
լը՝ Պ՛ Լ՛ Ակրտիչեան որ երկար րարակ քարոզ կարգաց Համերաշխութեան և 
Համագործակցութեան անունով։ 

Ա/ս մարգի կր իսկապէս ճարպիկ լարախաղացներու թուփէ ունին, ժամ 
մը առաք ոխով և քինակալութիւնով լեցուն րանախօսութիւններով րարրան՛ 
քելու, ժամ մը վերք ալ Համերաշխութեան մրտենիներով Հանդէս զալու Համար։ 

թարմանալիք բան չի կալ, անոնք միշտ այդպէս Հանդէս եկած են Հա
յութեան ներքին կեանքը թունաւորելու ե ան Համաձայնութեան սերմերը 
ազատօրէն ցանելու Համար։ Երբ իրենց աշխատութիւնր կ՚սկսի պտուղներ 
տալ, սուտ առաքեալներ կը դառնան, Համերաշխութեան ե ագգասիրութեան 
անունով բողոքելու Համար, Հայութեան մէք ծնունդ առած ան Հաշտ և անմի
աբան տարրերու Հանդէպ։ 

ՊԱՍ 

ԿԻԼԻԿԻԱ Եհ ՖՐԱՆՍԱՑԻՆԵՐԸ 

(( քծ*ան ն ի ֆրանսական կառավարութեան կիսապաշտոնական օր կանի 
երեքշաբթի օրուան խմբագրականը սապէս եզրակացուած էր» 

Ա, Դաշնակիցներու Հասարակաց շաՀը կը պաՀանքէֆԱէվրի Դա շնա* 
զրին վերաքննութիւնը, որպէս գի կարենանք Հաշտութիւն 1լնքել Թուրքե
րու Հետ, արգելք Հանդիսանալու Համար Փոքր Ասիոյ մէք Պօլշէվիզմի յառաք՛ 
գի մութե ան։ 

P* Ֆրան սայի օրինական շաՀը կը պաՀանքէ իր կարգին յարաբերու
թեան մէք մտնելու Համար թուրք Ագգայնանաններու Հետ, երաշխիքներու 
ընդունելով Կիլիկիոյ պարպումը Հնարաւոր դարձնելու Համար։ 

Ասիկա ամենէ մեղմ արաայալտութիւններէն մէկը Ֆրանսական մամու
լի առանց բացառութեան արդի թրքապաշտ քաղաքականութեան։ 

ՀԱՅ ՊՕԼԵէՎիԿՆԵՐՈհ ԴԷՄ 

Հայաստանի պատերազմական նախարարը տիքթատ օր ութիւն Հոչա 
կա ծ է և կը քալէ Եերւանի վրայ ուր ՜Հալ Աօվիէթ Հանրապետութիւն Հռչա– 
ուկած էր։ 
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ԽՈՍՏՈՒՄՆԱԼԻՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԴԵՐԱՍԱՆ ՄԸ 
-3 * C 

ՀյաՀան Ա արեան կը ք այտնուի լքեր մէք, խոստմնայից տաղանդէ մը 
գեղեցիկ յ ա ակութի ւններովր։ Այս եըտասարղ դերասանը անոնցմէ է, որ 
իրենց մէք ունին «Ար բա գան Հուր» ը օր մր իրր ճշմարիտ արուեստագէտ 
փայլելու Համար Հայրենի բեմին վրայ։ 

Ա արեան՝ իբր դերասան ՀետգՀետէ կ՛ընդլայնէ կ՚ուոճացնէիր բնատուր 
^էբՔռՐՐ* իր մէք արուեստր կը կազմաւորուի, կր շեշտ ուի երբեմն նոյն իսկ 
Լափին աւելի կը յորդի, երբ անիկա այնքան շեշտ ո ւած զդ այն ութ իւն ով մը 
կր իւ աղայ իր գերերր։ 1̂ . 

Անցեալ շաբաթ CoUServatoil*^ առքեւ իր տուած մուտքի քննութիւն– 
ները, զինք դարձուցին չափազանց Հետաքրքրական դէմք մը, քննութեան 
մասնակցող 230 մրցակիցներու մէք։ 

Օրէսթի դերին մէք, ի յայտ բերաւ անոր սլա Հանք ած Հոգեկան ար՛ 
տայ այ տութիւններու փափկութիւնն ու դիմագծութիւնը, և Admissible եդող 
տասներկու օտարականներու մէք Հանդիսացաւ ամենէ բարձրագոյն ձայն առ
նող առաք քւն դերասանը։ 

Էյրկորգ քննութեան մէք, որ կր ներկայացնէր Օրէսթէսի ե Ոիյ Պէասի 
ղերը, (ք՝իլրիի նոր անդասներուն մէկ մասին ձայնովր սլարտուեցաւ։ Բայց 
իր պարտ ութ իւնր գեղեցիկ, սլգտիկ յաղթանակի մր Հան գա մանքը առաւ COU-
S6PVatoir ի դասատուներու շրքանակին մէք, իր յառաք բերած աղմուկովր։ 
Ամէնքը Համաձայն են յայտարարելու մէք, թէ ժիւրիին վերքին քուին «ան
արդարութիւն մը եղաւ Ա արեանի Համարն։ 

«Լր փառնէ տր լա սըմինն ի մէք, Րօժէ Տի՚֊քօ արտայայտուեր վ քօն– 
սէրվաթուառի վերքին քննութիւններուն մասին, կը գրէ* 

Հ-Ամին ինչ անցաւ ամեն է մեծ անկանոնութեան մէք, ընտրութիւննրը 
կատարուեցան իրենց սովորական անարդարութիւնովը։ 

«կ՛արժէ յիշատակել անյաքողութիւնները, Հրաշալի SOIlbl՝ette / ' մը՝ Օր* 
Տիւ֊թՀիւի» այնքան գեղեցիկ, այնքան սեւ Լ անմխիթար աչքերով երիտա
սարդ առա քքէն մր, Օր* Օրաօննոյի ... և ճշմարիտ Tragédien*^ մը՝ Պ* Ա ար
եանի.**. Հայաստանը արդին երբէք սլատեՀ ժամուն սա տարուած չէ***։» 

Պ* Ա արեան, տարիէ մ՛ ի վեր աշակերտած է քօնսէրվաթուառի տաղան
դաւոր և ծ՛անօթ ուսուցչուՀիներին Տիկին Աանսի Վէրնէի, լիայոյս ենք որ 
այս տարի նո/նիսկ իրր admissible» աշակերտելով Ա՚օնէ Սիպլիի եղբօր Հռչա
կաւոր վարպետ ք*օլ Ա*ունէի դասարանին մէք, ուր արգին երեք տարիէ ի վեր 
ունինք ուրիշ Հայ տաղանդի ս՛էր և կազմուած՛ ա երիտասարդ դերասան մը՝ 
է* Տարութիւնեան, պիտի գիտնայ աւելի խորացնել ա րո ւեստ ր։ մտ քքէն մէք 
ունենալով միշտ սա մտածումը որ, ինքը դեռ շատ երիտասարդ է ե արուես
տր երբէք կատարեալ չէ։ յֆաքողութիւնները պէտք չէ շլացնեն մեր երիտա
սարդ արուեստագէտները այն աստիճան որ - ինչպէս սովոր ե՜ն* շատ անգամ 
դիտել - այղ շյացումը կամ շփացումը մաՀացնող narcotique մը Հ ՛րլլայ իրենց 
Հոգեկան թռիէքին ե յառաք դիմութեան Համար։ Մ. Ս* 
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Յար գելի իյմր ա գրութեան «Վեր ահն անգ» ի 

Ձեր շաբաթաթերթի (թիւ. 39-40) Օ Հոկտ. 920 Համարի՛ն մէք «Արծիւգի 
մասի՛ն եղած անուան ար էլի չ Հրատարակութեան սլա տ ասի* ան ր ուշացուցի, 
յուսալս վ որ անոր Հեղինակը կամ ձեր իւ մրա գրութիւնը կ՛ անդրադառնան 
կոպիտ սխալին ե ինքնաբերաբար կ՚ուղղեն զայն է Դժբախտաբար ի դու֊ր 
սպասեցի։ 

Լուսաբանելու Համար Հանրութիւնր, կր փութամ յայտարարել թէ «Մեղ՛ 
բա դետն ի բարձրագոյն դասընթացքը չէ Հրատարակուած՛ նոր տպագրու
թեամբ » այլ առաքին տպագրութենէն ան ա ցած քանի մը տասնեակ օրինակ՛ 
ներուն՛ Համար յայ տարա բո թիւն եղած է «Արծիւ» ի ծանուցման մէք։ (ճա
կատամարտ թիւ– $13, 833, 34 7, են.) . 

Պ* Հրալ\ Զար զարեան իր յարգելի մօրը միք ո ցաւ տեղեակ էր բոլոր 
անցուդարձերուն, ինչպէս անշուշտ գիտէին իր եղբայրներն ալէ Որոէք իր ան– 
ճաՀ Հրատարակութիւնր աւելի քան վիրաւորիչ Է նոյն իսկ իրեններուն Հա
մար, որոնք այնքան սերտ կապերով կապուած են Արծիւ ժողովրդական 
Գրավաճառանոցին Հետէ 

Վ.ԱՐ2ՈՒԹԻՒՆ 
ԱՐԾԻՒ ԳՐԱՎ-ԱՃԱՈ-ԱՏԱՆ 

Ծ* Հրատարակելով վերոյիշեալ Հերքոոմ պատասխանը, Է^եդԷրը 
մեր թերթին Հ ամար փակուած կր նկատ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ Եհ ԱԶԳԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 

Ա|)սււ.սւս|ւ1| ւզաաճէ՚նբ այն ք)եո_ագ|փ1ւ, զոր Ազգերու. լ[ւ1լԸ ուզդեց իրեն անգամ* եզոդ բոլոր 
տէ-լււս.քյ-[ււ,1ւ1ւերու.*ն, ի՚նջւզէ-ււ նաեւ, (/էացեալ Նահանգաց նախագահքն. 

«Ազգերու Լիկի ԸնդՀ» ժողովը անցեալ երկուշաբթի քուէարկեց Հետե՛ 
եալ որո շոււքներր. >) 

«ԸնղՀանուր ժողովը փափաքելով գործակցիլ վարչական խորՀուրդին՝ 
կարելի եղածին չափ շուտով վերք մը դնելու Համար Հայկական զարՀոլրե
լի ողբերգութեան, կը Հրաւիրէ /ԱորՀուրդր Հասկացողութեան մը դալ կառա
վարութեանց Հետ, որպէս ղի տէրութիւն մը յանձն առու ըլլայ ան Հրաժեշտ 
միքոցներ ձեռք առնելու՝ Վերք տալու Համար Հայաստանի և. *Բէ մա լականնե
րու մի քեւ թշնամութեանց։ 

«էյորՀուրդր, վիճաբանելէ վերք այս իքնգրի մասին, որոշեց ներկա 
որոշմնագիրը զրկել Լիկէս անգամ եղող բոլոր պետութեանց կառավարու
թիւնն երունէ ինչպէս նաեւ Միացեալ ԱաՀանգներուն, որուն նախ ադա Հր ար
դէն ստանձին ած է Հայաստանի սաՀմանները որոշելու գոըծր։ 

«իյորՀուրղս կը իքն դրէ Զեր կառավարութենէն, տեղեկացնել իրեն թէ 
տրամագի՛՛ր է առանձինն կամ ուրիշներու Հետ միացած, յանուն Ազգերու Լի– 
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կին ս տա՛նց՛ն ելու, մարդասիրակա՛ն բնոյթ ունեցող այս առաքելութիւներ, որ 
ոԼ մէկ մշտատեւ պարտաւորութիւն ՝ կը պատա՛նքէ։ * 

«Հաստատական պատասխան տրուելու պարագայի՛ն շ՛նորհակալ պիտի 
Ը.1Լայէ Ք ԿաՐ^Լէ եղածի՛ն չափ շուտով Հաղորդէիք Ձեր որոշումը, որ֊ 
պէս գի կարելի ըլլտյ զայ՛ն տեղեկաց՛նել ԸնդՀանուր ժողով ին՝ ՛ներկայ ՛նստա
շրջանի՛ն փակումին առաջ» ։ 

Վ_ելւոգրեսւլ ք)եո-ագի|ւո դյւկուաձ է նաեւ, նախագաք) Վ_|ւլսո1փ, (}եաեւ.եա[ յաւելուածով. 

«իյորՀուրդս բնաւ միտքին չ՚ա՛նց՛ներ Միացեալ ՛ԼաՀա՛նգներին պա՜ 
Հանվելու ստանձնել այնպիսի սլարաաւորութիւններ ՝ որոնք գուցէ փափա քե
լի Հըլլան իրեն Համար, սակայն Միացեալ %աՀանգները պէտք է գիտնան որ 
Ի) ո րՀ ուրդիս պարտականութիւնն էր անոր ներկայացնել՝ մարդասիրական 
այսպիսի մեծ կարեւորութիւն ունեցող գործ մը ստանձնելու կարեւոր ութիւ՛ 
նր, գիտնալով որ Հայ այս տան ի վիճակը Ամերիկայի ժողովուրդին մասնաւոր 
շա Հա գրգռութեան առարկայ դարձած է միշտ, և թէ Միացեալ Ղ,աՀանդնե՛ 
բու նա խա գա Հր արդին իսկ ս տան ձնած է այդ երկրին սա Հմանն երր գծելու 
պաշտ օն րէ 

«Նկատի ունենալով որ խիստ ստիպողական Է լուծում մը տալ այս 
խնղրին, 1ԱորՀուրդս կը Համարձակի պաՀանքել կարելի եդածին յլափ շուտ 
պատասխանել։» 

Այս դփJni.iflih'Qni. սւաաասքսւսս՚սերԸ կլւ Օր աաա թակենք յաջորդ. 1ւՒ|ււ.ա|_։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՊՕԼՇԵՒԻԿՆԵՐԸ 
«Մ անչէսթր կ ա ր տ իան )y ի մէք կը կարդանք,— 
Լոնտօնի Հայասէր անգլիացիները դիմած էին օրասին ի որպէսգի պօլ– 

շէվիէլներու արտ. գործոց նախարար Տիչերինի մօտ միքամտէ ի նպաստ Հա
յաստանի։ Զիչերինէ ստացուած է Հետեւեալ պատասխանը. 

«1ԱորՀրդային (կուսաստանը չկրսաՐ ընդունիլ այն նեղ սաՀմանը որ 
Մ ուսթաֆա ՚ք՚էմալ ղծած է Հայաստանի Համար, և թէ նա կը պաՀանքէ 
նաև թրքա-Հայաստանի այն չորս նաՀանգնեըը որոնք կը պատկանին Հա
յաստանի։ Հայաստանի դէմ եղած ոտնձզութիւններր, մեզի դէմ ևս թշնա
մական կր նկատուին։ ծ 

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԵՒ ՊՕԼՇԷՎԻ-ՐՆԵՐԸ 
«Թան» իր Պոլսոյ մասնաւոր թղթակիցէն կ՛իմանայ թէ, Պօլշէվիքնե– 

րը մա աՀ ո դո ւած Դաշնակիցներու և Թուրքերու միք եւ մօտաւոր Համաձայ
նութեան մր շշու1լևերին, վերքն ա գրով մը գադրեցնելէ վերք, թրքական յա
ռաք խաղա ց ո ւԼա եր ր, Հայաստանի մէք Հռչակած՛ են Սօվիէթական կառավա
րութիւն, և պա Հան քած են թուրքերին պարպել Հայ աստ ան ր։ 

Պօլշէվիկ ոյժերր թուրքերու դէմ սկսած են քալել վերինագրի պայ
մանները պարտագրելու Համար։ Մօսկուաի Աօվիէ ^ներր իրաւարար կուզեն 
ըլլալ Հայաստանի սաՀմաններր ճշդելու Համար, և կուզեն իրենց Հեղինա
կութիւնը բանեցնել կ ո վկա ս ի Հանրապետութիւներուն և թուրքիոյ վՈայ 
Գաշնակիցներոո տեղ։ 
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աա\ b-ւ՝ <ա.ւա. m i w 
ՀԱՅԿ՛ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉԸ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ 

Հ* Հ* կառավարութիւնը Հրատարակած է Հետեեալ թռուցիկը*— 
՛Բա ղա քացի՚նե՚ը, կարսը ինկաւ։ կարելիութիւն չունենալով զսպել 

թշնամիին ճնշումները, մեր զօրքերը կռիւէն յետոյ մեծ մասամր ետ քա շլե
ցան ղէպի Պալգիտ։ կարս մնացած զօրքին փոքրագոյն մասր քաղաքը յանձ՛ 
նեց թշնամիին, և ամրութիւններր անցան թուրքերուն ձեռքը։ Այս սարսա
փելի իրականոա-թեան առք եւ կառավարութիւնը ձեզի կը դիմէ, քաղաքացի
նե՛ր, Հարցնելու թէ կ՛ո լզէ՛՛ք պաշտպանել ձեր Հալրենիքր, ժողովուրդին 
կեանքը և ձեր պա ա իւր։ ի՛՛նչ կը մտածէք։ կառավարութեան Համար աքս 
Հարցումին երկու պատասխան չկայ, անիկա որոշած է կռուել մինչեւ ամե՛ 
նա վերքին կարելիութիւնը մաՀուան գնով։ Աւելի լաւ է մեռնիլ, քան ոչխարի 
պէս մորթուիլ թուրքին ձեռքով, աւելի լաւ է գիրքերուն մէք մաՀ գտնել, 
քան Հայրենիքի կորուստը տեսներ քաղաքացինե՛ր, փորձութեան այս սար
սափելի ժամուն մոռցէք ձեր բոլոր անձնական գործերը, ամբողք ընտանիքով 
նուիրուեցէք Հայրենիքի պաշտպանութեան։ կոիւր ժողովրդական պէտք է 
ՐԷԼայ։ իւրաքանչիւր Հայ պէտք է ոտքի կանգնի Հայաստանի պաշտպանու
թեան Համար։ Աա՚Հ կամ ազատութիւն, աՀա այս օրուան նշանաբանը։ 

ՀԱՅԿ– ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ԵՒ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ք 
%ոյեմ* 1 ին Երեւանի մէք տեղի ունեցած է Հայկ* խորՀրղարանի նիս

տը։ նախարարական օթեակներր, ինչպէս նաև մնացեալ բոլոր տեղերը լե
ցուն էրն։ Նիստը բացուելէն վերք վարչապետը խօսած է կացութեան մա
սին։ Վարչապետը իր ճառը վերքացնելով յայտարարած է որ Հակառակ մեր 
ռազմական անյա ք սղութիւնն եր ուն, կառավարութիւնը Հաստատապէս որո՛ 
շած է շարունակել կռիւը մեր վրայ արշաւող թշնամիին դէմ (ծափերի Յե
տոյ խօսած են կուսակցութիւններու ներկայացուցիչները» բոլորն ալ կը 
մատնանշեն թրքական յարձակման նշանակութիւնը, քերմօրէն բաղձանք կը 
յայտնէին ի մի Համախմբուելով վճռական կռիւ մղելու։ 

ՆԺԴԵՀԸ ԿԱՐՃԵՒԱՆԻ ԿՌԻՒՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 
կարճ ելան ի վրա լ թուրք պօ լշեւի 1լներ ր ուժեղ յարձակումներ բրած են։ 

թշնամի զօրքերը կը ղեկավարէր Պաքուէն վերադարձող ]Աալիլ փաշան։ Այս 
շրքաններուն մէք կռիւները տեւեցին երեք օր։ Տեղացի Հալ գիւղացի բնակ– 
չութիւնր, Հրամանատար ՆժդեՀի ղեկավարութեամբ, քախքախած է թշնա
մին, գրաւելով գնդացիրներ, աւար և գերիներ։ 

ԿԱՐԵՒՈՐ ՆՈհԻՐԱՏհՈհԹԻԻՆ ՄԸ | 
Անցեալ թիւռվ ծանուցած էինքյթէ՝ Փարի գի Հայ գաղութէն յայտնի 

բարեսէր Պ* Ռ* Մարկոսեան մտադրութիւն ունի 3 միլիոն ֆր*ի նուիրատւու– 
թիւն մը ընել Հայաստանի մէք արուեստից վարժարան մր բանալու Համար։ 
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ք)ւրախութեամբ կ՛իմանանք թհւ Պ* Մարկոսեան կատարած՜ է էր այղ 
օրինակելէ մտադրութ՛իւնը և. Նոյ* էՕ-ին Հետեւեալ նամակով աղ դին նուի– 
րած Է այդ պատկառելի գումարը։ 

Մ եծայարգ Տիարք» 

?*նչպէս յայտնի է Զեզ» Վաղուց անաի ցանկութիւն ունեցած եմ ազգիս ու 
Հայրենեացս կարեւոր բաժին մը Գանել իմ՝ երկար ա արիներու առեւտրական 
գործուսէութեանս արդիւնքէն. 

Փառք $ իրոք որ խաղաղութեան կնքման Գետ, Ս* այր Հայաստանի իրր 

անկախ պետութիւն կազմութիւնր տեսնելու բաղգր ունեցայ։ կ՛զգամ՝ որ ժամա

նակն է առանց յապաղման ձեռնարկելու նպատակիս գործաղրութեան, և այղ մըտ– 

քով այսօր կր դիմեմ՝ Ջեղի, Մ՛եծարգոյ Տիարք» որ Հայ ազգին կարեւորագոյն ու 

պատուական անդասներէն էք» և ապաւինելով Ջեր րարեացակամութեան, կր 

խնգրեժ որ րն ղուն իք յանուն Գայ որբերու և Հայաստանի բաղ մա կարօտ մանուկ– 

ներուն իմ այս նուիրաաուութիւնս» անով Հիենելով Հաստատութիւն մր ՌԱՖԱԷԼ 

ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ անուամբ։ 

(Պատուական նուիրատուն առանցին նամակով մր փափաք յայտն ած է ար
ուեստից վարժարան մր բանալ։) 

Այս նուիրատւութիւնր կր բադ կան այ յարակից ցուցակին մէք_ նշանա կուած 
արժեթուղթերէկ զորս կր յանձնեմ Ջեղի ներկայ դրութեանս Գետ։ ՚ 

էիայո/ս եմ որ, ինչպէս յօժարութիւն յայ ան ած էիք» Պ՚ուք ալ ի դիմաց ադ– 

գին, Ջեր թանկագին օժ ան դա կութիւնր չէք գլանար այս ձեռնարկին և կը խնդրեմ 

որ րնղունիք, Մեծայարգ Տիարք, շնորԳապարտ զգացումներուս Հաւաստիքը։ 

Փարիղ, 19 Նոյ. 1920 Ռաֆաէլ Մար կռո եան 
Այս նամակս ուղղուած է հետեւեալ անձնաւորուԹիւ/եներսւն. 

ni. պ, Պօդոս Է-ս՚քԷրէ՚ան, Վ_ա9ան Էսւքէրեա1ւ, Կ|>ւլս|էնկ կխվաէԳւկեա՚ն, տիրւս՚ն Ղ_աղարոսեան, 
In անդ. ճէվաՕիոճեան, լ; աքս ու. m Ս"|ւ()րղ-սսո!ւաէւյ), Գս»բ|փԷ| \,ոլսսաունկեան, 0)օդոս Նոււղար եւ. 
Գրիգոր սինասքեան։ 

«ՎԵՐԱԾՆՈԻՆԴԴ ԱԼՊՕՄԸ 
«Վերածնունդ» ի ալպօմը, 200 է աւելի գեղեցիկ լուսանկարներով և 

գեղարուեստական գունաւոր պատկերներով։ 

Նոր տարիէն առաք րաժնեգինր կանխիկ վճարող բաժանորդներուն նո
ւէր կը արուի, այլապէս կը ծախուի 18 ֆրանքի։ կր պարունակէ. 

Հալ նախարարներու, զօրավարներու, դեսպաններու, նշանաւոր անձե– 
րու, բազմաթիւ խմբանկարներ, Հայ արուեստագէտներու, բանաստեղծնե
րու, գրագէտներու, դիւանագէտներու, նշանաւոր կրօնականներու, մեծ և 
անկեղծ Հայասէրներու, դերասաններու, յայտնի բարեսէրներու և վերքապէս 
լուսանկարներ նշանաւոր արուեստագէտներու արտագրութիւններու։ 

Ամէն սալօնի անՀրաժեշտ այս ալպօմը պիտի ծախուի միմիայն 11ձ 
ֆրանքի։ 

Լոյս կը տեսնէ Տուն վար մէկին։ 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 733 

ՓԱՐհՋՒ ZU.3 ԳՍ.Ղ-ՈՒ&Ի ԴԻՄՈՒՄԸ 

Փարիզի Հայութեան կողմէ Դեր*. 

ՎռամշապուՀ {J. Հետեւեալ Հեռա֊ 

գէրր ուղղած է Ժրեէվ գումարուած՛ 

Բոլ"Ր մեծ պետութեանց և Ազգե

րու էի կա ք ի ՛ներկայացուցիչներուն ՝ 

Օ^զւէոյ» Ֆրանսայի, Միացեալ ֊Նա

հանգաց, իտալիքի Հարաւալին Ամե

րիկա ք ի 18 Հան բա պետութեան g ե 

Պելճիգայի, Զո՚-իցերիոք, Յունաստանի 

և Աերպիոյ* 

«Faisons appel suprême aux senti
ments humanitaires de votre généreuse 
nation pr. insister auprès Ligues Nations 
prendre mesures immédiates et efficace 
pour sauver Arménie agonisante. 

Ա յս դիմումներուն իբր պատաս

խան՝ Աալվատորի ներկայացուցիչէն 

ստացուած է Հետեւեալ պատասխաեր* 

Délégation Salvador appuiera cause 
Arménie devant Assemblée Nation. 

Gustave Guesrero 

Ու֊րախութեամբ կ՛իմանանք ամուս
նութիւնը մեր ընկեըոֆ՝ 

Պ* ԱՐՄԵՆԱԿ ԳԱՏԱԻՈՐԵԱնԻ 

(ձոդսւգէ-տ) 

ՕՐ* ՍՐԲՈՒՀԻ թՕՓԱԼԵԱՆԻ 
ՀԵ Տ 

1920 դեկա. 8 Փար|սլ 

Մեր շեռը Հա ւոր ութի ւնն երր։ 

ա ա ա ա ա ա ա ա 
ԾԱԽՈՒ ԳՐ-ԲԵՐ 

«Վեբածնուգոի խմբագրատան մէ£ 

եբ գտնուիս* 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԱՍ՛ԱՐ)) Ա. ԱՀարոն– 

եանի 42 ֆր՛ 

«ԱԲՈԻ ԼԱ ԼԱ Ս՛ԱՀԱՐԻ» Ա* ԻսաՀակ

եան է 3 ֆր* 
«ԱԼԵԱԿՆԵՐ ԵՒ ԽԼԵԱԿՆԵՐ» Տօքթ* 

Մ* Սալրիի 42 ֆր* 

«ԱՊԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ» Տքթ* Լ. Համ. 

բարձումէ ան ի 2 ֆր*՝ 

Կոմիաաս Վրղ՚ի սաներէն դաշնաւոր– 

ւած և Հրատարակուած 3 երգարանները 

«ՀԱՅ ԳՈՒՍԱԼ» Հատը 8 ֆր* 

Կոմիաաս վարգ.ի երգերը «ՀԱՅ ՝ԲնԱՐ» 

25 ֆր* 

« Վերաձնունգ))ի 4920-ի Տարեցոյցը 

40 ֆր. 

« Կամաւորի Յիշատակարան» 

Նիկօլ ՕՀանի 6 ֆր. 

«Հայրենի Աղբիւրից» 

Ա. իսաՀակեանի 42 ֆբ* 

«՚Բեգիո ՆաՀան նաթալիի 42 ֆր* 

«Այն Սեւ Օրերուն» 

Ա* Անտոնեանի 42 ֆր. 

«՛Քաղաքական Դէպքերը Հայոց 

Պատմութեան մէի 

Ա. Միքաքէլեանի 42 ֆր» 

«Սեռային Առող2_ապաՀութիւն» 

Տօքթ* Պ* թորոսեանի ւ 42 ֆր. 

«Սրտի Մրմունշներ)) 

Հայկ– Արա մ ՝i*ի ււլ արե անի 5 ֆր» 

<iArmenia and the War$ 
Ա. Բ. Յակոբեանի 3,50 ֆր. 

ԱՏԱՑԱՆ* 

Պ» Հայկ– Ար ամ ՝Իիպա րեան-Արքու– 

կենցի բանաստեղծութեան Հաւաքա • 

«ԱՐՏԻ ՄՐՄՈՒՆՋՆԵՐ» Հայերէ՛ն 
ե ֆրանոերէն թարգմանութեամբ։ 

Օատ քիչ օրինա1լներ միայն մնա
ցած րլլալով, փութացէք գնել անոնց
մէ։ Դին Հինգ ֆրանք։ Դիմել խմբագ
րութեան։ 

ԱԶԳ 

Փարիզի Հայ Տի1լնանց Միութիւնը 
ղնորՀակալութեամբ ստացած է որբե
րու գան ձ ան ա1լն երէքն Հետեւեալ գու– 
մարն երր. 

Տեարք, Լ* կիւմիւշկէրտան 120, 
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Ծ– Բամպուքճեան 230, Հ. ճէվաՀիր– 
ճեան 130, Ա. Տէօքմէճեան 03, Հա– 
րի զեան 03, Տարաեան 73, p. Բոլլճի– 
եան 222, կ, Մաթոսեաև 343, Օր. Հ. 
Ադամեա՛ն 02, Պարկիրճեան խան 180, 
Ն. Ներսէսեան խան 830, ՚Բերէստէճ– 
եան 17,30, Փիւրքճեան 30, Մ է՛նաս և 
Սիմօն 232, Ա. ճէվաՀիրՀեան 143, կ. 
Փա փա զեան 002, Ա IIրվ աճ եան 700, 
իյ. Արվաճեան 21)03. 

Գումար 0173,30 
Նախապէս բացուածներէն 8030,30 

Մէ՚եչեւ 31 Յուլիս 920 Հասոյթ 
գանձանակներէ 14827 ֆրանք։ 

Ընդունած է նաեւ Հետեւեալ նուի– 
րատուոլթիւններր որբերու ի ՛նպաս՛տ 
մինչեւ 31 Յուլիս. 

Տիարք» Կ* կարապետեան 100, 
ճանիկ 100, Պարկիրճեան և որդի 200, 
Ադաեան 30, Ա. Մինասեան 200, ՏԻԿ
Ն՛ –ԲէմՀաճեան 100, ԳօՀէն 30, Տիկ. 
Մէքճեան 100, ճէլալի 30, Ադամեան 
100, Ա. Պօյաճեան 10, նարիմանօֆ 
100, իսկէնտէր 40, –ՐիպարեանԾ. Հ ի 
300, Տիկ. Թէպէր 20, Տօքթ. Լ. Համ. 
բարձումեան (chapilto) '200, Տիկին Վ՛ 
Ֆրէնկեան 100. Տէր և Տիկին Բամ– 
պուքճեան 100, Օր՛ Սիմօնեան 20, 
Ասորի քյվւրեմ եպսկ. 100, Պօյաճեա՛ն 
20, Տիկէն Ակուեան 100, Արրաճեան 
եղբարք 100, Ասատուրեան 100, Հ, 
ճէվաՀիրճեան 1000, ոՏե 100, ՚Բէրէս– 
տէճեան 10, Գա բա ման եան 300, Պախ– 
տիարեան 100, Տիկին Արաքսի 120, 
Շիշմանեան 23, Ջանան 30, Օր՛ Գա– 
լուսսւեան 30, 3՛ 9*» Փափազեան 30, 
Ինկ/իշէ 100, Օր՛ Նիկողոսեան 120, 
Գ՛ Հա մա յճ եան 200, ի տ ալարն ակ ու
սանողներէն 30, Րրիտանօֆ 200, նը՛ 
՛չանա խօսութեան մր առթիւ 20, Մ -
կիլմիւշեանի և Եղիմ՝եանի մէչՀ խնդրոյ 

մր կարգադրութեան առթիւ 30, ինչ
պէս նաեւ Ե՛ Պարկիրճեանի և Պօգաճ– 
եանի նոյն պարագայի մր Համար 108, 
Տօքթ, Նէմրուղէ իր ողբացեալ մօր Հո– 
գեՀանդստեան առթիւ 100, Loge Fer 
rance Arménie 30, Leouar ifosentale է 
3000. գումար .8389 ֆրանք։ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 
Զուիցերիոյ քԻՀալվիլ-Տիւրիխ քա

ղաքում Հինգ տարիէ ի վեր Գերմա՛նե
րէն լեզուով Հրատարակուած՝ (ւԱրմէ– 
նիէնյ> ամսաթերթի խմբագրոլթիւնր 
այժմ փոխագրուած է Ամերիկայի Նիւ 
Հէյգ՚րն քաղաքր, ուստի խնգրւում է 
րոլոր խմբագրութիւններից և րարե. 
կասներից յետ այսու իրանց թերթերն 
ու թղթակցութիւններր ուղարկել յե– 
տեւեալ Հասցէի՛ն. 

M- Piranian Rédaction «A.ftM.Ë'NIEN» 
20 Carinel Street 20 

New-Haven, Conn. ( U . S. A ) 
կը խնղրուի Հայ թ երթերէն արտա

տպել այս ծ անուցումր։ 

ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ 
Փարիզէն Պ՛ Յարութիւն Պուչաք– 

ճեան (Աունկուրլուցի) կր փնտռէ իր 
եղբա/րր Ոուբէն Պուչաքճեան, որուն 
Համար լսուած է թէ Նիւ՚Եորք կր 
գտնուի։ Զինքր ճանչցողներէն կր 
խնղրուի տեղեկացնել իր եղբօրր Հաս
ցէն որ է՝ H. Boutchakdjian 

88 rue d'Avron Paris 

ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ 

Երուսաղէմ. Մեսրոպ Նչանեան 
Հ/նոր Հա (լալութեամբ ստացանք 

ղարղասեփւերու փոխարժէքր։ կրնաք 
յանձնարարել ինչ բա՛նի որ պէտք ու
նենաք։ 
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Պօսթըն. Պէըսվէըես/ն Դրատուն. 
Ա՚ե՚նք մի՛շտ ւդա տա սիյ ան ա ծ ե՛նք 

ձեր նամակներուն։ Դրքերէն տրամա
դրելին երր կը ղրկենք։ 

Լոնտօն. ժ* Մ իսա քեան. Բաժա
նորդներու ցանկր կը ղրկենք, նա իւ 
Հիները գանձեցէք, նորերուն Համար 
սսլասեցէք մեր որոշումին։ ԼթնորՀա– 
կ ալութիւններ։ 

կ. Պօ լիս. Պ՛ Պ&լեանին. Ապրանք
ները ստանալն ուտ իմացուցէք մեգի։ 
Նոր գիժում մը պէ՛՞տք է արդեօք։ 

Նրկոսիա. Հ. Արմադանեանին. իր 

ատենին Զեդի զրկած՛ եմ Հաշուեցոյ՛
ցը։ "թարթերու գինն է 16, ԳՐէէր^Ր 
23, գրի մեքենան 1Տ00 ֆրանք։ Բաժ
նեգիններուն կ՛սպասենք։ 

իզմիր. Ա. թօքաճեանին. Ոչ մէկ 
րան ստացանք ցարդ–, իճնչ պէտք է 
րնել. դուք գրեցէք իրեն ուղղակի։ 

Ազէքսանդրիա. Պէնկլի Փափագ֊ 
եանին. ՀթնորՀակալութեամր ստա
ցանք։ Դրքերր կը ղրկուէան։ 

Մարսէյլ. 3* Ժամկոչեանին, Հթնոր
Հակալութեամր ստացանք։ Ալս թիւգն 
ճշդեցինք Հասցէնիդ։ 

ԱՆԳԼԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒՆ 
Պ. ՏՀանանեան՝ Պոլսոյ Տրաժաթիկ Ընկերութեան Հիմնադիրներէն, ե. 

Պ. Լ* Յարութիւնեան՝ Փարիզի քօնսէրվ աթուառցն, որոնք Փարիզի Հայ գա՜ 
ղութին մէք մեծ Համակրանք շաՀած են, մօտ օրէն մասնաւոր կերպով 
կերթան Լոնտօն ե Ա՝անչէսթրր տալու Համար Հալերէն ներկայացումներ։ 

կը թէ յուսանք ԱՀնդլիոյ գաղութը պիտի ուզէ օգտուիլ երիտասարդ 
Հայ արուեստագէտներու այս այց ելութենէն ։ 

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ 
ա > ա ա ՀԱՄԱՐ w r a 

ՎԵՐԱԾՆ ՕԻՆ Դ՛՛Ի ՏՊԱՐԱՆԸ 
Դրքեր, պրօշիրւներ, շրքարերական, նամակագլուխ, Հա շ ուեցուցակ, 

պա Հա րան և ամէն տեսակ գործեր խնամուած աշխատութեամբ ու չափաւոր 

դիներով։ Նոր տարւոյ առթիւ այցաքարտեր շինել տալէ առաք դիմեցէք մեղի։ 

Տ ն օ ր է ն – խմբագիր՛ Տ0Ք9-. Լ– ՃԱՄ^ԱՐԶՈՒՄԵԱՆ 

Imprimerie Spécial du « VERADZENOUNT* La Gérante; Mlle S. LACROIX 
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C A S E à. L O U E R 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԵՐՁԱԿ լ– 

8ԱՐՈԻԹԻՒՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ 
իր արվեստի՛ն յաոա^դիմութիւնովր յաջողած է ՛նրբաճաշակ՛ներս 

ա՛նգամ գոյաց՛նելէ 

ճորւ մթերք Ա՛նգլիակա՛ն և 3}ր ահ սա /լ ա"1ւ ամե՚նարնտիր կերպասներու։ 

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻՕՐԷՆ ԶԵՂԾՈՒԱԾ ԳԻՆԵՐՈՎ 

՚Բօսաիւմ և Բարտրսէւ 230 էքն մի՛նչեւ. 4ՏՕ ֆրա՛նք. Ամերիկեան 

և եւրոպակա՛ն ամենավայելուչ և. վերջի՛ն "նորաձեւութեամբ։ 

ԿԱՐԻ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԽՆԱՄ-fi ՕԳՏՈՒԵՑկ՚-Բ ԱՌԻԹԷՆ 

Հասցէ . — A. Hairabedian ( tailleur ) 

7 Place des Hommes 7 Marseille 

ՄՕԻՏՏԱԿԻ ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱՏՍԻՆ • 
ԲԱՐՈՒՆԱԿ ՂՈՒՄՐՈԵԱՆՑ 

24 rue Joufroy Paris (lime.) Tel. Wagrame 62-33 
Փարիգի Հրապարակի՛ն մրայ ծ՜ա՛նօթ այս տուեր վերաբացուած՛ է 

^ԱՐԱ՛ՐՍ» անունով։ ունի մուշտակի ե փետուրներու fplumeS pOUl՝ parureŝ  
ճոիյ Հաւաքածոյ մը, վերջի՛ն ՜նորաձեւութեամբ։ 

• կ՝ստա՛նձ՛նէ ՛նաև, ՚նորոգոլթիւն՚ներ և ձեափոիւութիւն՚ներ։ 
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Դ Ո Ր Դ Ա Ր Ս ՚ Ա Ն Ա Տ Ո Ւ Ն 
. f P O Լ Y C L I N I Q U E M O D E R N E ) 

46 Boulv. St. Denis 46 
Métro ^ՏԼ Denis Téléphone—Nord 69-51 

Այս նոր դարմանատունը բացուած՛ է 

ՏՕՔԹ. Ա/ՕԱՀԱԿԵԱՆՒ"-՚;|-. 
տնօրինոլթԼամբ, ուր Հայ և ֆրանսացի կարող ու մասնագէտ բժիշ(լներ 

որոնք միանգամայն կր պաշտօնավարեն և կ՚աշխատակցին Փարիզի զա
նագան Հիւանդանոցներու մէ9 — գիտական վերքին մէթոտներով և խղճմտօ– 
րէս կը դարմանեն Հետեւեալ Հիւանգութիւնները. 

Ա*— հերքին Հի ւան գութի ւններ 
— կանանց Հիւանդութիւնն եր 

*հ»— Միզային, մորթի և վեներական Հի ւան գութ ի ւսներ 
՛Ւ»— Աէքէ՛ ականչի, քթի» կոկորդի* բերնի ե ակոայի Հիւանղութիւսներէ 
Ա^քի» ա կանչի, քթի ե կոկորդի մասնագէտները կը գտնուին կէս օրէ 

առաք, իսկ միւս բոլոր Հիւանդութիւններր կը դարմանուին մամը 2-7 (3* Մ•) 
կիրակիներէ զատ, դարմանատունը ամքքն օր բաց է, մասնաւոր ժամա

դրութիւնն երու Համար, դիմել թէլէֆօնով։ 

՛Փարիզին կամ արտ ասա Հմանէն անոնք որ կը փափաքին ո ե է խնդրի 

առթիւ տեղեկութիւն ստանալ, կրնան թդթա^ցէԼ Տնօրէնին վերոգրեալ 
Հասցէովր։ 

Արթուր չկրկաք եան քաջալերուած՝ իր յաճախորդներու առատութենէն, 
աւելի ընդարձակած՛ է իր 

ք "ՊԱՐՏԻԶԱԿ,, : 
ճաշ արանը, 

19 RUE RODIER 
f % ախ կին ճաշարանին շատ մօտիկ ) 

Պատրաստ է միշտ գո Հացն ելու արեւելեան կերակուրներու սիրաՀար 

նրբաճաշակ Հա f րենակիցներր իր մաքուր սպասարկութիւնով և զանա

զան ըմպելիներու ու կերակուրներու ճոխութիւնով։ 

mmm 
«է Ա՚ԼԱ՚ք Ս.Կ 0.Ն ԵԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԲԱՆ 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Հասցէ՝ KOYAMRT, Imprimerie , . U A D c m i l l 3 l 

S a Հասցէ. Journal Armema, MARSEILLE 
Kéchichian, Smyrne. 
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-I. I; I'>U « H H... 
Պիտի կրնանք դոՀացում տալ մեգի եղան դիմուՏներուն— 

Ստացանք ԳՐԻ՚ՄհքեէԱԽԵՐ 

Հայերեն ևֆրանսեբէն լեզուներով միաժամանակ 

Փոխանակ Հայերէնի Համար զատ ե Ֆրանսերենի Համար 

• զատ ՛մեքենաներ գնելու, կրնաք գիւրամատչելի գինով մը 

՛յ» մեքե՛նա՛ն միայ՛ն գ՛նել։ որ կ գըէ ԱՐկՈհ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱՀ։ 

Ամէ՛ն ծա՛նօթութեանց և^Այ մա^ն^լ Համար դիմել 

Հ? Ծ / ! Տ ^ ^ * * ՛ ՛ ՛ Դ **ue d e L'Echiquier, Բռոտ. 

| | Մ ԱՆ ՍԻ Կ ; ԱԼԹ1}ԻՆ ԵԱՆ 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ՋԵԻԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻկՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ ԵԻ ՄԷՏԱՏկՈՀ 

jj Պատրաստ է դո Հա լքնելու իրեն գիմոդ այր ե 

կին յաճախորդները։ 

Ոէ-նի անգլիական 1ւ ֆրանսական ըետիր կ&ի 

լ՛ք սաներու ճոխ մթերք մը։ Դիմեցէք՛ ե 

փորձեցէք անդաս մը ։ 

սցէ՝ ii ffrfé ï t f r f r t e t ^ Œ 

Métro — Martavrf 
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o u m i a l a r m é n i e n 

ԾԱԲ ԱԹԱԹԵՐ 

Դ. ՏԱՐԻ» ԹԻՒ 50 

Փարիզ, 30 դեկա. 1920 

ԲՈՎԱՆԴԱԿ Ո ՒթԻԻՆ 

Z,uijujumuâi եհ մեե ւոէ-րուԹ-իւններր 

Տր. Մ. Ս. 
H 

կիլիկ ե ան Սուըքյանգակ ԿԻԼԻԿԵՑԻ 

£ա|սւսաանի շուրջ 

Օրա գրուԹենէս 0. Դե֊ԱԻՆեԱՆ 

Ազգայի՛ն եւ զանազան լուրեր 

Directeur-Fondateur : 

D ' L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , 16, Boulevard Saint-Denif, i é . — PARIS 

T é l é p h o n e : N O R D 69-51 
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ՆՈ Ր դ Ա ր Մ a Ն a S Ո Ի Ն 
rPOL Y C L IN IQUE |MODERNE ; 

v 16 Boulv. St. Denis 16 
Métro—St. Denis . Téléphone—Nord 69-51 

Այս նոր դարմանատունը րացուած է 

ՏՕՔԹ. Ա. Ս Ա Հ Ա Կ Ե Ա ՆԻ 
տնօրինութեամր, ուր Հայ Ա ֆրանսացի (լարող ու մասնագէտ րժիշ1լներ 
— որոնք միանգամայն 1լը սլաշտօնավարեն ե կ*աշխատակցին Փարիզի զա
նագան Հիւանդանոցներու մէք—գիտական վերքին մէթոտներով ե. խղճմտօ– 
րէն կը դարմանեն Հետեւեալ Հի ւան ղութ՜ի աժները. 

Ա*— %,երքին Հիւանդութիւններ 
P*— կանանց Հիւանդութիւններ 
9*.— Միզային, մորթի և վեներական Հիւանդութիւններ 
Դ.— ԱլՀքՒ* ականչիք քթի» կոկորդի, րերնի և ակռայի Հիւանդութիւններ։ 
Ա^քի» ական չի, քթի ե կոկորդի մասնագէտները կը զանուին կէս օրէ 

առաք, իսկ միւս րոլոր Հիւանդութիւնն երր կը դարմանուին մամը 2-7 (3. Մ*) 
կիրակիներէ զատ, դարմանատունը ամէն օր րաց է» մասնաւոր ժամա

դրութիւնն եր ո ւ Համար, դիմել թէլէֆօնով ։ 
Փարիզէն կամ արտասաՀմանէն անոնք որ կը փափաքին ո ե է խնդրի 

առթիւ տեղեկութիւն ստանալ, կրնան թդթա^իԼ Տնօրէնին վերոգրեալ 
Հասցէովը։ 

—a 

ՄԱՆ ՍԻԿ ԱԼԹՈԻՆԵԱՆ . 

ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶ* ՋԵԻԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻԷն 
ԱՌԱՋԻ՚ե ՄՐՅԱֆԱԿՈՎ ԵԻ ՄԷՏ ԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոյացնելու իրեն դիմող աքր ե 
կին յաճախորդները։ 

Ունի անգլիական ե ֆրանսական ընտիր կեր 
լոտասներու ճոխ մթերք մը։ Դիմեցէք և 

փորձեցէք անգամ մը ։ 
սցէ՝ 14 Rue Marbeuf( Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf 

\ 
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ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄԷՆ ԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 
ԴԻՄԵԼ 

"ՎԵՐԱէքնՈԻՆԴ"Ի ՏՊԱՐԱՆԸ 
Մաքուր ե. քսնամու֊աՆ աշխատութեամբ 

Օրինակելի ճչգասլաՀութեամր Գի լրա մատչելի գիներով 

ԿԸ ՏՊԱԳՐԵՆԲ 

Գրքեր» թերթեր, շրջաբերականներ, նամակագլուխ, պա Հ ար ան, քար թ եր , 

ոեւարական ցուցակներ, ալսլօւաեր սեւ էլամ գունաւոր ապաղրութեամբ։ 

Վ_եՐՍ.ԾՆՈՒՆԴփ տողատիպ ւքեքեԳան ֆր անս եր էնի Çuilfuip 

Կ՝ րնգունինք J ան ձար ար ո ւ.թ ի ւնն եր արտասահմանէն և ամենատեսաւոր 

երկիրներէն արագ և ասլաՀով ա ոա քո ւէ/ն ե ր ո վ 

Անձամբ կամ նամակով գիմել Տնօրէնին 

16 Boulvarcl St. Denis Paris 
դուրս է՛ն եդած յանձնարսւրու1!Ւիւ.ններբ Նկատի օեն առնուիր առանց կանխիկ վճարումի; 

Fonds A.R.A.M



ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԵՐ 

Գէորդեան ճեմարանէն շրջանաւարտ և այժմ Փարիզի Համալսարանի 
սնող, պատրաստ եմ Հայերէնի դասեր տալու, տուներու, մէի 
Յակոր Գալուստ եան 28 rue Mouffetard Paris. 

ԵԹԷ ԿՐ, ՓԱՓԱքիք 
ՄԱ֊ԲՈՒՐ Եհ ՀԱՄԵՂ ՄԱԾՈՒՆ ՈԻՏԵԼ 

Դիմեցէք Հետեւեալ Հասցէի՛ն՝ YOGOURT—ABAM 

8 Rue de la Sorbonne 
Նամակով եդած յանձնարարութիւե՚ներր փութով կր կատարուի՛ն։ 

m m » ա 
ՄՈԻՏՏԱԿԻ ՄեՓ ՎԱՃԱՌԱՏՕԻՆ 

ԲԱՐՈՒՆԱԿ %ՈՒՄՐք1ֆԱՆ8 

24 rue Joufroy Paris (I7me.) Tel. Wagrarae 62-33 
Փարիզի Հրապարակին վրայ ծ՜անօթ այս տունր վերաբացուած՛ է 

»ԱՐԱ՝ԲՍ» անունով, ունի մուշտակի ե փետուրներու (plumes pOUl՝ pai'OTeS,/ 
ճոխ Հաւաքածոյ մը, վերջին ՛նորաձեւութեամբ։ 

կ՛ստանձնէ նաև նորոգութիւններ և ձևափոխութիլններ։ 

8ԱՐՈՒԹԻԻՆ ՀԱՑՐԱՊԵՏԵԱՆ %ք 
իր արՀեստին յառա^դիմութիւնովր յաջողած է նրբաճաշակներն 

ա՛նգամ գո Հացն ել։ 

ճոխ մթերք Այն դլի ական և Ֆրանսական ամենարնտիր կերպասներու։ 

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻՕՐԷՆ ԶԵՂՋՈՒԱԾ ԴԻՆԵՐՈՎ 

•Բօստիւմ և թարտըսիւ 2Տ0 էն մինչեւ 4ՏՕ ֆրանք. Ամերիկեան 
ե Եւրոպական ամենավայելուչ և վերքին նորաձեւութեամբ։ 

ԿԱՐԻ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԽՆԱՄ* ՕԳՏՈՒԵՑկ՚՚Բ ԱՌԻթէՆ 
Հասցէ . — A. Hairabedian ( tailleur ) 

7 Place des Hommes 7 Marseille 
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ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ –ԲԱ՚ԼԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ՛ Գ– ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 80 30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ է920 

Եհ ՄԵԾ ՏԷՐՈԻԹԻՒՆՆԵՐԸ * 
Իր քաղաքական յոյսերու և ա1լեկալութիւններու փլուզումիս առղեւ, 

կր զա՛նուի այսօր Հալ ժողովուրդր, անիկա որքան իրական և ցաւոտ, րայց 
նոյնքան ալ խորհրդատու և սթափեցուցիչ Է, մեր բռնելիք ապագայ քաղա
քական, Հարկեցուցիչ և անհրաժեշտ ուղղութեան տեսակէտով։ 

իյօսքս մեր յեղափոխական երիտասարդութեան Համար է, ե ոչ թէ 
իրենց գտնուած միջավայրին ե. ընկերային, դա ս ա կա ր դա f ին դէրքխ" Համե
մատ ձեւ և. ուղղութիւն առնող Հեղուկ գոլակցութիւններու, որոնցմէ գարե՛ 
րու ընթացքին քիչ չէ որ արտադրած՜ է մեր ժողովուրդի քաղաքական ան ո՛ 
pu շ կացութիւնը։ 

Մնցե՞ալր*»* մեր դի լան ագի տա կ՛՞ան սխալները... ապագայ պատմութիւ
նը թով խօսի անոնց վրայ, լոկ իրրև պատմութիւն։ Գունատ polémique/^» ս– 
մետասաններորգ ժամու մարգարէական ուռուցիկ զրուցարան ութ ի ւնն երր կը 
սնան լոկ ամբոխավարական անյատակ արտայայտութիւններ, որոնք Հեռու 
են մեր քաղաքական արգի ճակատագրի պայծառատես ըմբռնումէ ե դատա– 
պարսէուաՆ են սՂւալ իբր օրուան անօգուտ և ախտավարակ գրականութիւնէ 

ճշմարտութիւն մր կայ մէֆտեղ, որ անյեղլի է, բացառելով անձնական, 
կուսակցական երանգներու աննշան տարբեր ո ւթի ւնն երր .՛• ե ան Հա տա կան 
փաոասիրութիւսները, Հայ ազգը իր զանազան Հոսանքներով ե. Փարիզի մէ£ 
մասնաւորապէս, իր պաշտօնական բերաններով, քաղաքականութիւն մը ունե
ցաւ միայն, ալն է, Միացեալ Հայաստանի ՛Հիման վրայ, 
ամբողջապէս կ ռ թն ի լ և յուսադրուիլ եւրոպական 
տ է ր ո թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ դիւանա գիտական 1լ զ ի ն լոր ական 
աջակցութեան վրայ։ Անկէ անգին եղածը լոկ օրուան գրականու
թիւն է, ճղճիմ գրականութիւն մը՝ որ նպատակ ունի կանգնելու տժ դուն ահ 

1 
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Հմայքները, խորախորՀուրդ իմաստութեան մը կր1լներեւոյթովր պարարուած, 
իրր թէ տարրեր ան Հա տներ ու միեւնոյն քաղաքականութեան ղեկավարումը, 
բալասանը եղած րԱար մեր պետութեան ճակատագրի բոլորովին տարբեր ե. 
ի նպաստ յանձանձումի։ 

Մէկ կողմ ձգելով այս ան Հա տ ա կան փառասիրական ձգտուՏներու թար
գման կանոնողներու գոյն զգոյն արտայայտութիւնն երր, ճշմարտութիւն մը 
կա/ մէքտեղ, այն է, որ Հայ ազգին ամբ ո զտութեամբ, եւրոպական պուրժուա 
տէրութիւններու Հանդէպ տածած քոյսերր այլեւս կռուան մը չունին, և դըժ– 
բաիյ տարար Հեռու են ամեն է փոքրիկ դո Հացում տալու մեր ազգային երազ» 
սերուն։ 

(}*ա ման ա 1լն է որ պարզեց այս ճշմարտութիւնը։ Հայ ազգը եւ անոր 
ստեղծ՛ած՛ պետութիւնը, չէին կրնար առաջնորդուիլ տարբեր ճամրու մը մէք, 
քանի որ կախուած էին օրուան յաղթական պետութիւններու կամքէն և 
դրամէն։ 

Այսօր իրողութիւն մը մէք տեղ կուգայ, ցուրտ բայց իրական, որ կ ՛ստա
նայ քաղաքական ստուգութեան մը Հանգամանքը։ Այն է, որ Եւրոպական 
Հզօր և իրենց կամքի ու ոյժի անունով խօսող տէրութիւնները, Հեռու են և 
անկար, իրենց ոյժը պարտադրելէ այն ամէն իՏնգիրներու մէք, որոնց լուծումին 
դամար Հազար Հազար առիթներով՝, պաշտօնապէս խոստացան և արտայայ
տուեցան։ Հա/աստ անի իսնդիրը կը պատկանի այս դասակարգի՛ն, որուն վե
րականգնումը և անկախութիւնը Հանդիսաւոր ժամերու մէք, ճնշուած փոքր 
ազգերու ազատութեան և. արդարութեան անունով Հռչակեցին։ 

Հիմա պէ՞տք է երեմիականներ շարայարել, և կամ գեղեցիկ բառերով 
ողբերգական Հռետորութիւններ բեմադրել, ցուցնելու Համար ՛Ն Հիասթափ Ա. 
արիւնաքամ ժողովուրդի մը կսկիծը և անձկութիւնը։ Ոչինչ՛» կեանքը կը շա
րունակէ իր ընթացքը, մարտիրոս ժողովուրդի մը թոդոքր կամ աղերսանքը 
կշիռ չունին, Հզօրներ կոչուած անկարներու ներքինիացած Հոգիին մէք։ 

ճշմարտութիւնը, անողոք, անյեղլի ճշմարտութիւնը այս է* Ասկէ 
վերք մեր ժողովուրդին JJ Հրամցուած ընդարմացուցիչ թոյն մը պէտք է 
Համարել, մեր Հեղինակութիւն ունեցող մ ա ր մինն եր ո ւն կողմէ էւրոպաքի մէք 
ԸԱաԼիք ո և ԷՅԷ առաձգական ձեւակերպում, ղի ւան ագի տա կան Համարուած 
գիմում կամ յուսադրում, եթէ անոնք նոըէն նպատակ ունին Հայաստանը 
կազմել այնպէս ինչպէս որ կ՚երագէինք տարի մը առաք։ 

Մեր գժբա զգութ եան և ան Հա մար երազներու անՀետացումին մէք, գո
նէ մխիթարութիւնը ունենանք բանի մը տիրացած՝ ըլյալու այն է էւրո– 
պայի բաղդը իրենց ձեռքին մէք ունեցող տէրութիւններու քաղաքական և 
բացարձակ բարոյական սնանկութեան։ 

ԱՀա այս ճշմարտութեան տիրացումը և անոր գիտակցութիւնն է որ, 
ասկէ վերք պիտի կազմէ գերագոյն ժառանգութիւնը և վարձատրութիւնը, 
մինչեւ այսօր փոքրիկ բայց ֆիզիքական ոյժերու Համեմատութիւնով մեծ, 
դաշնակցի մը, Հզօրներու կողքին և անոնց շաՀին ի նպաստ թափած՝ արիւ
նին և բրած՝ ա Հա գին զոՀողութեան։ 
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Գիտակցութիւն մը որ շատ թա՛նկ է, բայց շատ ալ օգտակար, եթէ 
անիկա դառնայ սթափեցուցիր և Հզօր խթան մր, վերջնականապէս քաշելու 
Համար մեր թոիչքը ամպերէն, և դէմ դիմաց նայելու Համար բուն իրակա֊ 
նութեան։ 

ի՛՛նչ է այգ ցաւալի իրականութիւնր։ Ա՚եզի պաշտպան կանգնել ձե
ւացող տէրութիւններու անկարութիւնը և իրենց սնանկացած՛ Հոգիին նոր 
նոր շ ա Հ ա գ է տ և գարշելի խլրտունները, նոյնիոկ մեր ձեռք էխ խլե
լու Համար ալն, որ կ՚երեւի թէ ալսօր կը զղջան տուած՛ ըլլալ տկարութեան 
ք մա Հաճ վայրկեանի մը մէջ։ 

Ազգերու դաշնակցութեան ընղՀանուր ժողովր, որ գեռ նոր վեր^ացաւ 
այնքան անփառունակ կերպով, իր փակուաՆ գոսերուն ետև 

ամդձու կրնե– 
լով, խաղաղութեան և բարօրութեան տենչանքովը ՆարաւաՀիւծ՝ ժողովուրդ– 

ու վերջին աէլկկալութիւններր ե ի տ էական եր ա զներ ր, ամենէ ճշղորոշ 
փորձաքարր եղավ Հայաստանի խնդրին մէջ, Հրապարակաւ ցուցնելու Համար 
Հզօր կոչուած՛ անխիղճ և անրարոյ տէրութիւններու ունեցած՛ Հոգեկան կա
ցութիւնը 1ւ շա Հա գիտութեան չափը ու տեսակը։ 

Ազգերու դաշնակցութեան մ ան տ ան ե ր ո ւ ք օ մ ի ս ի օ նր իբր 
անգամ Հայաստանի ընդունելութիւնը միաձայն Հրապարակած՛ ատեն — խ"չ 
ոբ զուրկ էր կարեւորութենէ և. պիտի սնար ակադեմական ան ո ւ.ան ա կո
չում մը — Լոնտօնի մէջ կազմուած՛ <լՀզօրներուգ ժողովին եռապետները, կը 
փութային ժընէվ Հեռագրել ան մի ջա պէս, իրենց indexât գնելով Հայաստանի 
ըն գուն ելութեան դէմ։ ձՍէվրի դաշնագիրը գեռ չէ վաւերացուած՛ շաՀագր գր
ուող տէրութիւններու խորՀրղարաններէ, ուրեսն Հա լաստանի անկախու
թեան d6 ]ԱՐ6 ճան ա չուես անգամ, չ^ԼԲսաՐ վաւերական Համարուիլ։» 

ԱՀա այս էր ս ին ի ք և ճիւաղային տրամաբանութիւնը անոնց, որոնք 
ազգ մը իրենց շարքերուն մէջ, իբր պաշտօնական և ճանչցուած՛ տէրութիւն 
ընղունելէ վերջ*— միասին ստորագրելու Համար պաշտօնական դաշնագիր 
մը— ալդ դաշնագրին իրենց մեղսակցութիւնովը ե փափաքովը քՒուրքիո լ 
կողմէ ոչ վաւերացումը պատեՀ առիթ կը Համարեն և փոքրոգիութիւնը կու
նենան խնդրական դարձնելու Համար Հայաստանի պետութեան de jure 
ճան ա չում ր։ 

Ժընէվի մէջ փոքր ագգերու գունատ բողոքներու և ընդվզուՅներու մէջ՛ 
աեդ, Լոնտոնի ժողովի կողմ էն զրկուած՛ պատգամը գործ՜ադրուեցաւ, Հայ աս 
տանի շաՀը ջատագռվոդ ասպետական և մեծ՜աբարբառ ախոյեաններու ձե 
ռնսլաՀութիւնով։ Այս պէս ով ամբողջ աշխարՀի գրական կերպով ցուց նել ու 
Համար, թէ ոչինչ փոխուաՆ է Հին աշխարՀի կարգ ու սարքէն և ազգերու 
դաշնակցութիւն կամ ընկերակցութիւն կոչուած՛ը, խրտուիլակ մըն է միայն* 
սքօգելու Համար անկուշտ ախորժակներ, եթէ երբէք այգ սքօղուՏն ալ կա
րելի րլլայ։ 

Այգ անփառունակ և ծ՛իծ՜աղելի սքօղումի փորձերէն մէկը կրնանք Հա
մարել իբր նմուշ, ազգերու դաշնակցութեան Գեկտ. 0)ի նիստին մէջ սա Հմա– 
նագծումր a Մ անտ ան կոչուած՛ Համրաւաուոր և մոգական բառին որ ազտիկ 
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ազգերու Հոգիին մէք մօտ երկու տարիէ ի վեր, կաթեցուր անկախութեան և 
ազատութեան Հեշտիս թոյեր ե ընգարմացուց, յանգելու Համար այսօրուան 
պիտակ ձեւին, որ ուրիշ րան չէ, եթէ ոչ ն ո ւիրա գործ՜ուած՜ աշխարհակալու
թեան պաշտօնական նոր ձեւ մը, առն ուա զն ր ր օ թ է ք թ օրա մը ալս 
անգամ վաւերացուած աեելի Հաստատապէս, 43 ազգերու կողմէ։ Մանտայի 
սաՀմանա գծումի Համար ղրուած եօթը արա մա գրութիւնն երուն վրայ գաղա
փար մը տալու Համար կ՛արժէ յիշել առաք ինը որ սապէս կ՚սկսի* a Հո գա տա -
տար կառավարութիւնը վարչական և օրէնսդրական տեսակէտով Լիազօր իշ
խանութիւն պիտի ունենայ, իրեն ենթարկուած երկրին մէք։Ֆ էւ Հինգերորդը 
սապէս կը տրամագրէ, <ձՄ ան տա յ ի ենթարկուած երկրի բնակիչներուն Համար, 
պիտի արգիլուի զինուորական կրթութիւնր։ ԱՀևոնց լոկ պիտի թոյլատրուի* 
երկրի մէք ներքին ր օ լ ի ս ի պաշտօնը ե տեղային պաշտպանութիւնը կա* 
տարել։ %աե այնտեղ չպիտի Հաստատուի և ոչ մէկ զինուորական ե նալա 
լին կայան կամ ամրութիւններ)) ։ Q-եմ գիտեր որ, Հայաստանի աքն քան թա
խանձուած նշանաւոր մ ան տ ան ալ, այս տրա մա դրութիւնն եր ով առաջ
նորդուած չպիտի" ԸԱար։ Ասոնց ամենքը Հին կար գերու մէք նոր րաոերու փո
փոխութիւն և ստեղծագործում, որուն \ Հեղինակի պաաիւր Վիլսընին կր 
պատկանի։ 

ԱնՀարկի աշխատանք մը .պիտի ըլլար, աւելի Հեռուներր երթալ ապա
ցուցանելու Համար մեծ տէրութիւններու խղճմտանքի ներքին կողմերը։ Հայ 
ժողովուրդը և իր ղեկավարող տարրերը չափէն աւելի տեղեակ են ան.ւր րուն 
եր ան գա ւոր ուսն երուն, րա/ց ինչ որ ափսոսալի է, ունենալով Հանդերձ ատոր 
կատարեալ գիտակցութիւնը, դեռ կը յամառին ան ալ իրենց առաքին ա1լՆ կա
րո ւթիւններուն մէք, կր յուսան շող մյլ խլել յաւիտենապէս խաւարած՝ և քա
րացած էութիւններէ։ 

Պէաք է մեր երիտասարդութիւնը առաջնորդուած իրերու այո դրական 
գիտակցութենէն, ընղՀուպ փոխէ իր մտայնութիւնը և գրկէ քաղաքական 
նոր Հորիզոններ։ րձ\ 

Ֆրան սան տենդոտ աշխատութեան մէք է Սէվրի Գաշնագիրը պատյւե* 
լու Համար, իրր թէ թէ քԻուրքիան սիրաշահելով, Ասէոյ մէք պօլշէվիկեան 
շարժուններուն առքեւր պիտի առնէ։ Վրանկէլեան նոր քաղաքականոլ.թիւն 
մը աւելի խեղճ և աւելի վատ տեսակէն։ կիլխկիան պարպելու իր որոշումը 
վերքն ական է։ Երկու օր առաք, ֆրանսական ծերակոյտի արտաքին գործոյք 
յ ան<Ùt ախո ւմբին մէք, ծերակուտականներէ ոմանք, պրպտուՏներ Չընէին ճրշ֊ 
գելու Համար թէ» «արդեօք գրաւ որա պէս կապո՛՛ւած էին £919 Հոկտ. Տի 
Համաձայնութիւնով—Հայկական լէգէոնի կազմութեան վաղորդայնին—որով 
3}րան սա կը խոստանար Հայերուն, կազմել ինքնավար Եիլիկիա մը, ուր պիտի 
պաշտպանէր քրիստոնեայ ժողովուրդը։ Արդեօք Եիլիկիոյ մասին, Դաշնա
կիցներու առք եւ —իմա Անգլիան— ո և իցէ որոշ engagement մը առնո՜՛ւած 

Լէքկ պատասխանեց որ կան գի տան այ այդպիսի գրաւոր eUgageռlentՓ^եր,բւայք 
պիտի փնտռէր զանոնք, եթէ երբէք այդպիսի texte մը գտնար։ ՎստաՀ կրնանք 
րլլալ որ գտնելիք չունի, որովՀետեւ անիկա բերանացի պարզ խոստումէ մը 
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•միայն կը բաղկանար JJL մեր Համբաւեալ դիւանագէտը՝ Պ» Պօղոս Ղ/Ուպար, 
իէր գողտր մխիթարութիւն մը իր հ՛երունի օրերուն և իր դիւանա գի տա կան 
աս սլար էգին, իր կուրծ՛քին վրայ տաք տաք կրնալ սեղմել iSiS-ի բերանացի 
ալդ խոստում-ստուերագիրը, որ ալն քան գինովցուցած՛ էր գինք,— գրաւոր 
պզտիկ Համաձայնագիր մը սլա Հանվելու տարրական իմաստութիւնը անգամ 
մոռցնելով իրեն — եթէ երբէք ան, իր կուրծ՛քին վրա լ չշարժտկի ցուրտ ե 
դաժան շեդփի մը սլէս։ 

ձՄ աթէնգ իր երկու օր առա Հու ան թիլին մ ԷՀ գովելով Մուսթաֆա 
փէմալի առաքինութիւններր և իր կառավարած՝ շարժումին քաղաքական 
մեծ՛ կարեռրոլթիւնր «.մեռելած՛ինն կր կոչէր Հայաստանը և արՀամարՀական 
il[ռԳԼոգ ^՛չարաբաստիկ կը Համարէր Հայկական տէրութիւն մը ստեղծ՛ելու 
ցն ո ր արան ո ւթի ւն ր ։)՝> 

<լ թ՛անն, (կառավարական բերանր իր 20 Դեկա, խմբագրականին մէֆ կը 
գրէր՛ ՝ՀՄերւերկրորգ պարտութիւնն է Հայասաանր»,. նախագաՀ Վիլսըն պի՜ 
*տի գծէր ՛անոր սաՀմանները... (էրր թէ արգէխ գծ՛ած՛ չրԱայ) ծիծա՞ղիլ պար՛ 
տինք, ւեթէ ,ոչ արտասուել։» 

իաալիոյ մասին խօսիլն անգամ չ՛արժեր, թուրքերու Հետ իրենց սի
րաբանութիւնը այնքան տաք, այնքան եղեռնագործ է որ, թերեւս պիտի սի– 
րէին այս պաՀուն, ՛Հռովմի ՛իրենց պապին քով նստ՛եցնել ապարօշաւոր կրօ– 
նապետ մը։ 

Աքն դլի* ան.* * ՛այգ մշուշն՛երու խորՀրդաւոր և ն՛ենգամիտ ռրկէրր։ Իրաւ 
ւէ թէ ՛Հոն մեռի (Լամար Հաճելի կերպով խօսող սրացաւ Հռետորներ բաւական 
՛շատ թիւով կան, որոնք մեզի Հաճոլք կրնան պա աճառել. Հայրենի տառապած 
երկրին դուրս, մեր Հանգիստ ժամերու, րնթերցումի պա Հերուն։ 

Հոն .ալ մտայնութիւնը ՛շատ տարբյեր չէ։ ttO-lS օր առաֆուան եր՛ես՛ 
.փոխանական մ.ոգովի նիստի մր մէ$ Մ* Ոէս անունով երեբփսխան մը կը 
Հարցնէր .կառավարութեան ներկայացուցիչներուն թէ՝ (կարելի չէ* ՚ աղելս 
յւնքն ՛իր վիճակին ձգել Հա լաս տանը որ կր ղադրի .միջազգային նշանակու
թիւն .ունենալէ ե ^եզի •՛Համար .պատճառ կը դառնայ շատ մը ծախքերու և 
jt տա Հոգո ւթիւններու։ Ֆ 

,Ա/ս ամ սու 2 է՛ի ՛ֆրանսական թերթերը, ՍՀնգլիոյ և ԱօվիԷթներու 
առեւտրական լարաբևրութիւնն՛եր ու առթիւ մէֆտեդ կը բեր՛էին Լոյտ Ժորժի 
՛նոր մէկ յայտարարութիւնը, որով կ*ըսէր թէ ^.բրիտանական կառավարու
թիւնը երրէքնպատյսկ չունի միջամուխ ըլլալ նախկին քիուսիայէն զատուած 
.երկրամասերուն, մանաւանդ էլ ո վ կա ս խ մ Է $։ն 

.Ասոնք միայն նախանշաններր չեն ալլ բացայայտ ապացոլցներն .են, 
քաղաքական .մտայնութեանը այն տէրութիւններու որոնցմէ գեռ աններելի 
յիմարութ՛իւնը ունինք սպասելու մեր ազգային անկախութեան ուղին և 
վէր կութ իւն ը։ 

Ա/ս յոյսը, .այլևս մեր կենսագործ ոյժերու թլատումը և թուլացուին Է, 
ևոճիր^ն աւելի բան մըն Է։ Այս պատերազմի միջոցին Հայ ժողովուրդին սու
րով Հուրով և տառապանքով տուած զո Հերուն թի՚֊ր մօտեցաւ երկու ^ԷէԷ" 
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ոսի։ Անոնց ծովածաւալ արիւնն է որ ասկէ վերք մեզ կր զատէ քաղաքական 
և. դիւանա գիտական այս տմարդի յուղկաՀարներգնէ 

Մեր յեղափոխական երիտասարդութիւնը, ստիպուած Է որոնել նոր 
դաւանանք և քաղաքական նոր ուղղութիւն* 

Տր. Մ* Ս* 

ԱՀ* 

՚ ՄԱՆ ՏԱ՛Ն 
Երր Հայաստան ո ո չին չ ունի 

Երր Հայաստանի մէ£ Քաըէ*-ղէ Հսըեր գտնուած են, 

m 

ԳձՆՈՒմե՝ Է՛լ 
^ԱՐԲԻՍ՛ (ՈԾ 

Շիքակօ.Թ-ըիս|լ>հն 
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ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ 
Մէրւփե դեկտ, 1 

3) ր անս սլկան ի շխանութիւններր յաջողեց ան Ա՝ էր ս խն-Ատ ան ա եր/լա՛ 
թուդային գնացքը ա սլա Հովել քսա՛ն օրէ ի վեր, որով լարարերութիւններր 
վերսկսած ե՛ն Ատ ա՛նալի Հետ, սակայն կ՚երեւի թէ Սեր անխելք միլլիճիները 
կրկին սլիտի փորձեն խլել զայն, առանց մտածելու, այդ յանդգնութեան ծանր 
Հետեւանքները։ 

թուականէս քանի մը օր առաՀ, Հակամիլլիի թուրքերէն 4 ծ ձիաւոր֊ 
ներ իրենց զէնքերով եկան յանւՀնուեցան ֆրանսական իշխանութիւններուն 
ե րնդունուեցան գրկաբաց, իսկ ալս դէսլքէն երկու, օր յետոյ եդած յարձա
կումի մը միջոցին գերի առնուեցան 18 չէթէներ։ կարեւոր /արձակում մ՚էր 
այգ որուն կը մասնակցէին 2 օդանաւեր ե. բազմաթիւ Հրետանի։ 

Այսպէս երբ ձմրան շէմքին վրայ ոտք կը գնենք, միլլիական անկանոն 
ո լմեր շարունակ կը նեղեն մեզ իրենց անժամանակ այցերով, և մեզ կուտան 
ալն գաղափարը թէ՝ անոնք վազուն Հուրերու նման չեն ուզեր գագար առ
նուլ միշտ ի վնաս թուրք ղատին սակա/ն։ կ՝իմանանք թէ՝ նոյն մտայնու
թիւնն է ու կը տիըէ Ատանայի և Տարսոնի մօտերն ալ, և. ամին օր դէպքեր 
չեն պակսիր։ 

կաթողիկոսը, Պ* Պ» Չօպանեան և (ծ՝ ա Հմա դե ան կը գանուին Ատանա, 
Ազգ* Միութեան տեղ, <ւԳեր ադոլն fljորՀուրդ» անունով մարմին մր կազմելու 
Համար, տեսնենք թէ պիտակը փոխելով ազգային գործերուն լաւագոյն ըն
թացք մը պիտի կրնա՛՛ն տալ։ f 

Առաջնորդը ապա քինա ծ է, սակայն կը են ալ գեռ Հիւանդանոց, վերջ
նականապէս Հրաժարած էի՚եելով իր սիրելի գաՀէն, նայինք ո ւր պիտի եր
թայ շարունակելու Համար իր ա զգա շէն « * » գործունէութիւնը։ 

Տեղւոյս Ազգ* որրանոցր մօտերս պիտի փոխագրուի՛ Հալէպ, իբր ֆր* 
ղոն, իսկ Բարեգործականը կը են այ Մէրսին իր մասնաւոր շինքին մէ9։ 

Հոս գտնուող գաղթականները մինչեւ տասը օրին պիտի ղրկուին Մար– 
սէյլ» Հո՚էէոԼ կամ Պէքրութ, անսաստողներուն Հաց կամ նպաստ Հպիաի տբուի։ 

Ատ ան այ էն տեղա Հան ուա ծ Ազգ* Միու-թեան ան դաւքն եր ը որոնք Պոէիս 

կր գտնուին, կ սպա սուին մօտերս, ասոնց վերադարձին Համար զօր* կուրօին 
Հրաման տրուած էր վերշերս։ 

Առեւտրական կարճատեւ շարժում մր իբր խաբուսիկ երեւոյթ, եկաւ 
1ւ անցաւ, դարձեալ կայուն վիճակ մը բհրելով իր ետեւէն։ կեանքր չափա
զանց թանկ է, քիլօ մը ածուխը կ՛արժէ 2 ֆրանք, իսկ սնտուկ մր քարիւղը 
մօտ աւո րապէս 100 ֆրանք, այս վիճակին առք եւ ի՛՛նչ ընէ վան դա կա փա կ– 
ուած անգործ ժողովուրդր։ 

Հաճնոյ բեկորներ էխ 380-ի չափ Հայութիւն Հասաւ Ատանա, յետին 
թշուառութեան մԷՀ, օժանդակող մարմին մը կը Հանայ մեղմել անոնց կա
րօտութիւնը, Հարիւր Հոգիի չափ ալ Տէօրթ՚Ե°լ ապաստանած են ալդ վերապ
րողներին, մինչեւ այսօր ուրիշ վերապրոդներու Հետքը կարելի չեղար ճըշ– 
գել այգ դժբաղգ քաղաքին, որ աւա՜զ ալլեւս պատվական դարձաւ • • • ։ 

ԿհԼհԿԵՑհ 
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Հստսս տ Ա՚նհ-տոԻռւ ք • 
ՏԷՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԱԶԳԵՐՈՒ ԸՆԿ-ԵԱՆ 

ԱՆԳԼԻԱ*— Ասէս/նալէ ետք Նոյեմբեր 28 թուակիր % Հեռա գիր ր, զոր 
ղրկած– էիք Անգլիոյ վարչապետին, իմացանք թէ Ա*. Նահանգներու նա իա 
զահր Հա գորգած է որ պատրաստ է անձնական ^ներկայացուցիչ մր որո՛շել, 
որ իբրեւ միքնորգ պիտի գործէ, հայ ժողովուրդին դէմ ուղղուած* \ պատե
րազմական գործոզութիւններուն վերք տալու Համար։ 

Որոշապէս չենք գիտեր թէ Հայ երր որ աստիճան կրնան այս գործ ո* 
ղութիւնր կանխել, Հաշտութիւն կնքելով կամ իրենց երկու դրացիներուն և 
կամ անոնց մէկին Հետ միայն։ Այսուհանդերձ ՆաՀանգներու նա
խագաՀ ր կրնայ յուսալ թէ ամէն միջոցներով պիտի օժանդակենք իր քան՛՛ 
քերուն և իր խնդրած բա՛րոյական և դիւանա գիտական աքակց ութ իւնր պի՛ 
Խի ընծայենք։ 

լօր*ա Ք՝ԸՈ\|ո1յ՛ 

ԻՏԱ^Ա^Ա»—- Կը փութամ ծանուցանել ձէ ստացած եմ այն ձեռագիրը, 
որով բաբե Հաճած էք Հաղորդել մեզ Ազգերու Ընկերակցութեան ժողովին՛ 
որոշումը Հայաստանի մասին։ կը Հաւաստեմ ձեզ թէ իտալական կառավա
րութիւնը ամենաքերմ կերպով կր շաՀագրգռուի Հայ ազգին դատով» այն ազ
գին, որո՛ւն Հետ ի տա լի ա դարաւոր կապեր ունի։ ինձ կը վերա պա Հեմ այս 
մասին տրուելիք որոշումները ձեզ Հաղորդել կարելի եդածին Հափ ա մեն ա– 
կարճ միի g ի մէք։ Հ 

Արտ. գործոց 1/ա^այ¥ար՛ կոմս սֆօքցսւ 

Մ* ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ՛– Պատիւ ունիմ ծանուցանելո՛ւ թէ՝ ստացած եմ այն 
Հեռագիրը որ կը պարզէ զ՛որ Ազգերու ընկերակցութեան րնղՀանուր ժողովր 
տուած է որով կը ի/նգրէ ազգեր՛ու խորՀուրդէն Համաձայնութիւն մը առաք_ 
բերել կառավարութեանց միքեւ որպէսգի պետութեան մը պաշտօն քանձնուի 
Հայաստանի մէք թշնամութեանց վերք տալու Համար, Հարկ եղած միքոցներր 
ձեռք առնելու։ կը Հաւաստէք ինձ թէ այս առա քար կը ո ե է կերպով կր էլն ու
թիւն մր չներկայացնէր Հայաստանի Հոգատարութիւնը ընդունելու Հրաւէ
րին որ մերժոէ֊եցաւ ամերիկեան ծեր՛ակոյտէն կո՛ղմէ։ 

Ա՛* Նա՚Հանզնռրը քանիցս իրենց Հոգածութիւն ը ա՛ր տ՛այ այ uf ած են ՀսՀք 
ժողովուրդին ճակատագրին ու բարեկեցութեանր մասին, և զայն րրա՚ծ են 
այնպիսի եղանակով ու աքն աստիճան որ, իրաւացի էք ընելով թէ՝ ամե
րիկեան ժողովուրդը միշա մասնաւոր շաՀագրդռութիւն մր ունեցած՝ է Հա
յաստանի ճակատագրին նկատմամբ։ ԵԱ ա՛րտօնուած՝ չեմ ՀսՀք ժողովուրդին 
ո և է օգնութիւն մը ընձեռնելու Համար ամերիկեան զինւորական ուժեր տր– 
րամագրելու կամ գործածելու։ Նիւթական ո և է օժանդակութեան Համար 
՚Բօնկրէին արտօնութիւնը ստանալ Հարկ է, որ այս միքոցիս նիստ չունի, և 
որուն տալիք որոշուես ալ չեմ կրնար նախատեսել։ ԱյսՈւ Հանդրձ ապաՀով 
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ըլլալով որ րարոյասլէս և գիւասագիտօրէն ուժ պիտի տան խնծի գլխաւոր 
պետութիւնները և փափաքելով Ազգերու Ընկերակցութեան խորհուրդին 
խնդրանքր ընդունի լ Համակիր ոգիով մը, պատրաստ եմ իժ Հանքերս ի գործ՛ 
դնել ե անբնական միջնորդութիւն առաջարկել իժ կոդժէ նշանակուած ներ
կայացուցիչի մը միՀոցաւ, վռրՀ դնելու Համար պատերազմական այն գործո
ղութեան որոնք կ՚ուղղուին Հայ ժողովուրդին դէմ ե. վերա Հաստատելու Հա
մար կռուի մէՀ եղող երկու կողմերուն Համաձայնութիւնն ու խաղաղութիւնը։ 

Յոյս ունիմ որ Ազգերու Ընկերակցութեան խորՀուրղը պիտի տեղե
կացնէ ինձ թէ ի՞նչ ճամրով գործ պիտի գրուի միջնորդութեան իմ պար
տականութիւնս և որոնք են այն կողմերը որոնց դիմում պիտի ըլլայ։ 

Վ_ուտրոս" Ո*փլսո1ւ 

Այս ք)եո.ա գրէ՛ն վերջ Վ_աշի1ւկԹ՜ր1ւի արտ աքի՛ն գործոց 1ւաիւարարու.0՜իւ1յր յ այտ՛նած է Ագգե. 

րու. ըէւկերակցոՆԹկաՆ Թ՜է՛ Ո»՚իլսրնի կոուքէ որոշուելիք էւերկայացուցիջբ պիտի գ ործէ իբրեւ. Ա 

Նահանգաց ՛նա իւ ագաթի՛ն պաշտօ՛նակա՛ն ներ կ այացուցիչ , այյ ոջ անձնական։ 

Հաւաստի աւլբիւրէ կր տեգեկւսնւսնք Թէ 1 այ գ պաշտօնբ յանծնուած է Ղ)ոլսոյ "Նախկին գես. 
պան Պ* ՄօրկնՕ՜աուի։ 

ԻՈՐՀՐԴԱԺՈ՚ՆՈՎ-Ո ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՆՍ>Ս.ԳԱՃ ՈՒՒԼՍԸՆհ 

Տանուն Ազգերու Ընկերակցութեան խորՀուրդին, շնորՀակալութիւն 
կր յայտնեմ ձեր 1 Գեկտ* Հեռագրին Համար, որով կ րնդունիք ձեր միջնոր
դութիւնը ի գործ դնելու Հայերու ե ՚Բէմալականներու միջել, և կը ծանու
ցանէք թէ մտադիր էք այդ նպատակաւ ներկայացուցիչ մը կարգել։ ՛էք ատ 
ուրախ եմ ձեր որոշման Համար, /ԱորՀուրդս ձեգ կր ներկայացնէ իր ջերմ 
շնորՀակալիքր։ Պաշտօն ունիմ ձեգ Հաղորդելու թէ սպանիական կառավա՛ 
րութիւնը կը յայտարարէ թէ պատրաստ է օժանդակելու Հայաստանի ի նը– 
պաստ բարոյական ու դիւանա գիտական կարգէ որ ե է գործողութեան, ե թէ 
պրադիլիական կաոավաբութիւնր կր ծանուցանէ թէ՝ պատրաստ է առանձին 
կամ ուրիշ տէրութեանց Հետ գործակցաբար օժանդակել, ո րպէս զի վերջ 
արուի Հայաստանի տխուր կացութեան։ Հետեւաբար խորՀուրղս կը խնդրէ 
այգ երկու կառա վար ո ւթի ւնն երին որ ուղղակի յարաբերութեան մէջ մտնեն 
ձեր Հետ, գործակցութեան մը մասին Համաձայնութիւն գոյացնելու Համար։ 
pu/նակցութիւնները կրնան ան մի Հա պէս սկսուիլ Երեւանի Հայկական կառա
վարութեան Հետ։ Դալով ^Բէմալականներուն, /ոորՀուրդս միջոցներ ձեռք 
կ՚առնէ տեղեկանալու Համար թէ ո՛րն է ամենին ազդեցիկ ՚^իՀոցը անոնց 
Հետ յարաբերութեան մտնելու և անմիջասլէս տեղեկութիւն ստանալու Հա
մար այղ կէտին վրայ։ 

Ժողովս սրտովին կը մաղթէ որ Հայաստան դարմանէ իր վէրքռրր ո՛ 
Հետապնդէ իր ճակատագիրը։ 

ՍՊԱՆՒԱ*— P պատասխան այն Հեռագրին որ ձեր վսեմութիւնը Հաճած 
է ուղղել Նոյեմբեր SH-ին, պատիւ ունիմ Հաղորդելու իրեն թէ՝ Սպանի ո յ Ն» 
Վ* թագաւորին կառա վ արութիւն րէ Հայաստանի տխուր կացութեան Հետ 
կապ ունեցսղ պարագաներուն Հանդէպ ամենախորին Համակրութեամր կը 
գիտէ այղ տարաբախտ ժսղովուրդր որ զոՀ եղած է ալն քան տ առա պանքն ե– 
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բու։ քՒէպէտեւ սպանիական կառավարութիւնը ազգերու րնկերակցութեան 
խորհուրդին որոշման ձեւովը չկրնար ճշդիւ գնահատել անոր տարողութիւնը 
րայց կը յայտարարէ թէ սիրայօժար սլիտի աջակցի բարոյական ու ղիւանա– 
գիտական կարգէ ո ե է գործ՛ողութեան մը որ /անգի ալն խաղաղաբար նպա– 
տակք՛ս, որուն կը ձգտի ազգերու ընկերակցութիւնը այնքան եռանդով ու 
անձնուիրութեսւմբ։ 

Վ.ար£սա|եա, ՏաՕ՜օ 

ՊՐԱԶԵկՒԱ*— Հայաստանի համար ազգերու ընկերակցութ. րնգՀ. ժողո՛ 
վին տուած որոշումներուն մաս քէն Զեր վսեմութեան կողմէ զրկուած հեռա* 
գրին ի պատասխան պատիւ ունիմ Ջեր վսեմութեան յայտարարելու թէ պըա 

ըա զի լա կան կառա վարութիւն ր պատրաստ է առանձին կամ ուրիշ պետու
թեանց հետ գործակցաբար օժանդակել վերք մը դնելու համար Հայաստանի 
սրտաճմլիկ կացութեան։ 

•.՛,",; Արտաքի՛ն գործոց "նախարար՛ Արքա»էգ 

ՐԵՐՈՒ»— Բերուի կառավարութիւնը կարելի եղած սահմանին մէք սի
րով պիտի գործակցի միեւնոյն փափաքը ունեցող կառավարութիւններու 
հետ, Ազգերու ընկերակցութեան ժոզովին մարդասիրական որոշումը գործա
դրելու և բովանդակ ա շխարհի խզճմտանքր տանք ող հայկական եղերերգու
թեան արհաւիրքներուն վերք մը տալու համար։ 

՚ԹՈՒՊԱ»— ՚Բուպաքի կառավարութիւնը համակրութեամր կ՝րնդունը 
Հայաստանի օգնելու գազափարր, բայց նկատի առնելով իր հեռաւորութիւնը 
և այն անկարելիութիւնը, որով չի կրնար ան մի քա պէս որոշել թէ կրնա լ 
հարկ եղած միքոցները ձեռք առնել, լրքօրէն կ ուսումնասիրէ ք"նղիըը և իր 
որոշումը պիտի հաղորդէ ժրնէվի ժոզովին մէք իր ունեցած , պատուիրակ
ներուն միքոցաւ։ 

> H » ) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱԶԳԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ 

էօնտօնի մէք գումարուած երեք վարչապետներու խորհրդակցական ժո– 
զովր Հայաստանի Ազգերու Ընկերակցութեան մէք ընդունելու համակարծիք 
չ՛ըլլալուն, Ժրնէվի խորհրդաժողովին մէք Գանատայի ներկայացուցիչ Մր* 
րօվէլ հետեւեալ յայ տարա րութիւններր ըրած է* 

վԱսգերու Ընկերակցութեան ժողովը միակ վայրն է, ուր պէտք է վիճ– 
ուին ու վճռուին տէրութեան մը ընդունելու թնղիրր։ 

«Թիւ i յանձնաժողովր յայտարարեց որ ներկայացուցիչները կը խօսին 
յանուն իրենց կառավարութիւններուն, և այս վերք ի՛նները իրենց կարծիքը 
կր յայտնեն միմիայն իրենց ներկայացուցիչներու բերնով* ես համաձայն եմ 
որ խորհրդաժողովս իրաւունք ունենայ սրտնեղելու Հայաստանի մասին մամու
լի մէք երեւցած յա/տարարութիւնները։ կը յուսամ որ այս լուրերը անհիմն 
են, և կը յայտնեն պարզապէս կառավարութիւններուն որոշ հրահանգները 
իրենց այստեղի ներկայացուցիչներուն։ 

Ես պարտաւոր եմ ըսել, թէ կառավարութեանս կարծիքը այն է, որ 
նոր տէրութիւններու ազգերու ընկերակցութեան մէք ընդունուելու հարցը 
կը վճռուի ժընէվի մէք, և ոչ թէ Լօնտոնի, Փարիզի կամ Հռովմի մէք։Ֆ 
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Խումբ մ 

ՅԱՆԶՆԱԽՈՒՄԲ ՄԸ 

Ագռերու խորհրդարանը միաձայնութեամբ որոշած է կազմել յանձն 

որո un» աւսր սր։ որ ուս պաշտօնը սլրար ըլլայ ուսուսսասրրռլ այ 
սով սլեւոութիւններր սլիտի միքամտեն Հայաստանի կացութեան։ 

Յանձնախումբի անդամ նշանակուած են Հետեւեալն երր. 
Լօրտ Րասլրրթ Սիսիլ (Հարաւային Ափրիկէ)» ՀանրիԼաֆօնթէն (Պել՛ 

Նանսէն (Նորվեկիա), Հօնօրիօ Փիւէրիտօն (Արժանթին) 
Ռընէ Վիվիանի (Ֆրանսա), Սինեօր Նազի (իաալիա)։ 

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՅԱՆԶՆԱԽՈԻՄԲԸ ԿԸ ԲՈ%Ո՝ԲԷ 

Հայաստանի Անկախութեան Ամերիկեան Յանձնախումբը բողոք մր 
ղրկած է Լի կայ ի մ ո դովին նախագաՀ Պ* Փօլ Հիմանի՝ Պ* Վիվիանիի աքն 
աոաքարկին դէմ, որ կը տրամագրէ բանակցութեան սկսիլ թուրք ա զգաք՛ 
նականութիւններուն Հետ։ 

Յանձնախումբը գետել կուտայ որ, կէմալի Հետ բանակցիլը Համազօր 
սլիտի ըլլար ճանչնալու անոր կառավարութիւնը։ 

ՕՐԱԳՐՈԻԹեՆԷՍ 
•ւ >c 

Սարսափի շրքանն էր։ 
Նոյեմբերի տխուր գի՛շեր ո ւայ մը յաքորդող առաւօտեան աղք ա մուղք ին 

մէքփյ, Հալ տա բազի բներով լեցուն շոգեկառքը կը սուրար դէսլի Հեռաւոր 
անապատները։ Հ 

Ութսուն Հոգի է^նք կենդանիներու յատուկ վակօնի մը մէք, որուն 
առաստաղքէն կախուած լապտերին աղօտ նշոյլը կը մարմրէր դալկացած 
դէմքերուն վրայ։ 

Փա մեր անընգՀատ յ առա քան ալէ վերք, շոգեկառքը կայարանի մը առ՛ 
քեւ կանգ առաւ* խուլ ժխորի մը Հետ սարսափելի գա րշա Հոտ ութ իւն մը ներս 
թափանցեց։ Դի մա g ր, Հորիզոնին վրայ ծայր տուող արշալոյսին տակ, վր՜ 
րաններսվ ծածկուած ընդարձակ դաշտագետին մը կը պարզուէր* զինուոր» 
ներ չէին որ Հող կը բնակէին, որովՀետեւ կանոնաւոր վրաններ չէին, այլ 
իրարու կապուած՛ քուրքի կտորներ, ձգուած խարխուլ փայտերու վրայ, 
որոնք ս ա Հ ման ո ւա ծ էին մարդկային կեանքեր պատսպարելու։ Հետաքրքիր 
կը դիտէի այղ ղժբագղ ամբոխր, որ փէթակքքն դուրս վժացող մեղուներու 
նման դէպի մեզ կը յառաք ան ար* բայց Հազիւ քանի մը քայլ առածէ ստիպ– 
ուեր Էին կանգ առնել* ոստիկաններու շարքին Հասեր Էին։ ինչո՛՛ւ Հոդ կր 
սնային, ինչպէ՞ս կ ապրէին այղ անապատին մէք, ո՛՛ր տեղացի էին • • • 

Երիտասարդ զինուոր մը վախկոտ քայլերով մեզ մօտեցաւ, մաքուր 
Հայերէնով մէկ քանի Հարցումներ ընելէ վերք* արցունքոտ աչքերով նկարա
գրեց մէկ քանի քայլ անգին մարտիրոսուող թշուառներու վիճակը։ 
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S արա գրուած՛ն եր էին $ ազգակիցներ որ կը Տնային Հոգ, ոստիկա՛ն՛նե
րու Հսկողութեա՛ն տակ, ա՛նոնք իրաւունք չունէին սաՀմանէն զուրս ելլելու, 
ոստիկաններն էին որ իրենց՛ քմաՀաճոյքին պիտի երթայ յան մօտակայ գիլզե
րին Հաց րերել, զայն ծա իւ ելու Համար սուղ» գրամին շատ աւելի սուգ ար՛ 
ժէքի մը փոխարինութեամր * * • t 

Թիֆիւսր ճարակած էր» ամին օր քանի՜ քանի՜ մաՀեր կը պատաՀէր, 
և անոնք պարտաւոր էին մեռելներր թաղել այն Հողին տակ, որուն վրայ 
կ՚ապրէին իրենք* այսպէս, մեռել մր կար Հողին տակ, մեռել մ՛ալ վրան, վեր֊ 
Հինր գեռ շատ տառապանք ունէր մինչեւ որ առաջնոյն բաղդին արժանանար։ 

Ոստիկաններու ուշադրութենին վրիպած փոքրիկ մր՝ շոգեկառքին քով 
Հասեր էր, դալկացած դէմք մր, երկու փայլուն աչքեր, որոնց շուր9 թշուա
ռութեան սև դրոշմր կր գծուէր* պատռտած Հագուստներու մէՀին աղտոտ 
ու կմախքացած մարմինը դուրս կը նալէր* բոպիկ ոտները ցուրտին կա
պուտ ցած էխն* և խեղճ սլոտիկը նիՀար ձեռքը երկարելով «Հա՜ց աղրարիկն 
կը իտնղրէր։ Վակոնին նետուած Հացի կտոր մը պզտիկին յաւիտենական մը* 
խիթա բութի ւնն էր, յափշտակելով ուրախ զուարթ տատանելով իր րոյնը կը 
վերադառնար։ Նոյն պաՀուն ոստիկան մը զայն նշմարելով փութաց անոր 
մօտ և ոտքի բիրտ Հարուածով մը խե՜ղճ պզտիկը քարի կտորի մը նման 
գլտորեց փոսին մէՀ * . . ։ 

Հրեշածին ոստիկանը իր քաջագործութիւնը դիտելով դրա դա ծ էր, երբ 
յանկարծ ամբոխին մ է Հին կին մր բռունցքը սեղմած, խելայեղ սլացաւ ոս
տիկանին վրայ, կա տա զօրին պլլուեցաւ անոր վզին, ակռան երո ւն տակ առ
նելով Հակառագորգին կոկորդը,՝ գերմարդկային ճիգերով կր մաքառէր, Ար
դիապաշտ մօր յուսա Հատ պոռթկումն էր * * * ։ 

Հյոգեկառքր իր ընթացքը վերսկսելով արագ արագ կը Հեռանար, իր 
ետին թո զլով աննկարագրելի թշուառութիւն ր* վրանները տակաւ կ՚անյայ
տանային ու Հազիւ կը նշմարէի ան՛շնչացած փոքրիկը ու անոր քով իր մօր 
յո ւս աՀա տա կան պայքարը։ 

Տարիներ անցան։ Վերապրողներու կարաւա՛նն էր ոբ կը վերադառնար 
իր կիսաւեր օճախը։ Վերջալոյսի ճառագայթները կ՚ոսկեզօծէր Հորիզոնը երբ 
մեր շոգեկառքր կանգ առաւ* գԱլայո՚ւնտ՝», ձայնեց պաշտօնէ ան* ո՜ Հ այղ 
անունը սեւ յիշատակ մր կ՚արթնցնէր մէՀս։ Տեսայ այն ընդարձակ ղաշտա– 
զետինը, րայց վըաններր չկային այլեւս, գերեզմանային լռութիւն մր կը տի– 
րէր* փութացի այն սեւ Հողին վրայ ուր ա մեն ա թեթեւ պեղումով մը մարդ
կային ան Հա մար գանկեր կը յայտնուէին։ Տեսայ ճամբուն ^ղերքի փոսը ու 
յիլեցի Հէքն խնկած խեղճ փոքրիկը ու անոր վրէժխնդիր մայրը։ 

Կին մը իՀաւ շոգեկռաքէն, սլացաւ գէպի այն փոսը, խելայեղ ակնարկ
ներ նետեց իր շուրՀը, ծունկի եկաւ ու խաչակնքեց, արցունքի դառն կա֊ 
թի լներ կը Հոսէին աչքերին * * * Յետոյ աՀա լոր զայրոյթով մը սեղմեց րը– 
ռունցքը ու գէպի վեր ուղղելով բառեր մը մրՏնՀեց**, անիծք էր թէ աղօթք*** 

Լօզան ՕՆՆՒԿ Դե-ՄՒՆեԱՆ 
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ԼՈԶԱՆԻ ՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿՈ2Ը 

Լօզանի « \ԼրմՀնիա1> Հայ Ուսանողական Միութիւնս փա փա քելով* վե
րակազմ ո ւաՆ տեսնել իւր ո պայ ի Ընղհանուր Հայ Ուսանողական Միութիւնը, 
նախաձեռնակ Րէէալով, այս նպատակաւ դիմումներ ըրաւ էւրոպալի զանա
զա՛ն երկիրներու Ուսանողական միութեանց, խնդրելով որ, կարելի եղածին 
չափ փութով, իրագործ՜ուի այս օդտակար ձեռնարկի յաջողութիւնը։ 

Եւրոպայի Հայ Ուսանողական միութիւնը յարաբերութեան մէք պիտի 
մտնէ Հայաստանի համալս* ուսանող* միութեան հետ, և կարելիութեան սահ
մանին մէք պիտի օժանդակէ Հայաստանի ուսանողութեան համալս* գա սա
դր քերու Ա պիտոյքներու*–հայթայթման, և պիտի աայ ամ^ն տեղեկութիւն, 
Եւրոպա j ի մէք իրենց ուսումը շարունակել փափաքող հայ ուսանողներու։ 

Ա յս առթիւ, Եւրոպայի զանագան երկիրներն ու քաղաքները գտնուող 
րոլոր մեր ընկերները կը հրաւիրենք կազմակերպել ուսանող* միութիւններ, 
և այսպէսով, փութով կազմել փափաքուաՆ և պատուաբեր մ ի ո ւ թ ի ւնը։ 

Միութեանս կողմէ մասնաւոր Հրաւէր չ ստացող րոլոր հայ ուսանող* 
միութիւն՜ն եր էքն կր խնղրուի ուղղակի թդթակցիլ միութեանս հետ, յ այ անե
լով մեզ իրենց թելադրանքներն ու տրամադրութիւնները։ 

Փարիզի հայ համալս* Ուսանողական Միութիւնը ես կը հրաւիրուի 
յարաբերութեան մտնել Միութեանս հիտ, որ միշտ հաճոյքով պիտի աայ 
իրմէ խնդրուած ամյշն տեղեկութիւն։ -

Այս առթիւ արդէն Միութիւնս, Փարիզի Հ* Հանրապետութեան ներ
կայացուցիչի մի քո ցաւ դիմած է Երեւանի Ուսանողական Միութեան։ 

քարտուղար Նախագահ 

*Լ. ՊՕ՚ԼՈՍեԱՆ q_. ՄԱՐՏՒԿԵԱՆ 

Հասցէ «.ARMENlk» Société des Etudiants Arméniens de Lausanne. 
Case postal 2687 

ԿՈԼ2 
ԴԵՌԱՏԻ ՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ 

Մնցեալ տարի Եգիպտոսի մէք ՅՃՑ հայ դեռատի կամաւորներ, 1Ց օր՛* 
ու ան մէք» 1200 անգլ* ոսկի բերին մեր որբերուն գանձին։ 

Հայ Որբախնամ Ընկերութիւն ր, այս ծափահարելի արդիւնքէն խըրա– 
խուսուած, որոշեց այս տարի սոյն գեղեցիկ գործին հրաւիրել նաեւ, Եւրո– 
պայի, Ամերիկայի և այլ հայ գաղութներուն դեռատի երկսեռ անդասները 
7՚17 տարեկան։ 

Եգիպտոսէն դուրս առաւելագոյն գումար հաւաքող երեք դեռատի կա
մաւորներու պիտի արուին առաքին, երկրորդ, երրորդ մրցանակներ, և իրենց 
պատկերները պիտի հրատարակուին Ընկերութեան պաշտօնաթերթին «Որ– 
բունի» ի մէք։ 

«Որբունին ի մասնաւոր մէկ թիլին մէք պիտի հրատարակուին նաեւ 
առաջնութեան կարգով՝ պատկերները բոլոր այն դեռատի կամաւորնեբուն՝ 
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որոնք կը քաշողի՛ն է2 անգլ* ոսկիէ (00 տոլարէ) աւելի գումար մը Հաւաքել, 
ինչպէս ՛նաեւ բոլոր Հաւաքիչներուն ա՛նուս՛ներն ու Հաւաքած՛ գրաստներուն 
քա՛նակութ՛իւնը։ ՂյՈւիրաՀաւաքութիւնր կ՚կսի 1920 գեկտ* 24՛ին և կը վեր՛ 
Հանայ 1921 Հունվար 26 ին։ 

Այս թուականը կրնայ սակայն յետաձգուիլ այնքան որքան, չի նախա
տես ուած սլա աճառներով, թերթի1լները կրնան ուշ Հասած րէէալ Ամերիկայի 
գեռատի կա Սալորներուն ձեռքը։ 

Պատ* Ծնողքներ և առ Հասարակ ամին որբասէր Հայ Ա ՀայուՀի կը 
Հրաւիրուին՝ նուէրներ Հաւաքելու ե արձանագրելու գործին մէՀ բարեՀաճօ– 
րիս օգնել մեր գեռատի կամաւորներուն։ 

Դե ռատ ի կամաւորն ե՜ր, գիտցէք որ Հայ որբին օգնելով Հայաստանի 
ծառայած կ՝ՐԱաք ուղղակի։ Զեր յաջողութեան Համար են մեր լաւագոյն 
մաղթանքները։ 

Վ.աբ£ու.19փւ.ն Հայ որբախնամ* ԸնկերոսԹեան 

Մեր Հասցէն՝ Vbrpakhenam P. 0- B, 1498 Caire (Egypte; | | 

ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ 
քՒիֆլիղին ստացուած է Հետեւեալ Հեռագիրը* 
<ձ Հայ կա կան կառավարութիւնը Հրաժարեցաւ, ե գործի գլուի։ եկան ծայ

րայեղ ձախակողմեան տարրերը, որոնք ընդունեց ին Մոսկուայի սլա յ à աննե
րը։ Ասոր իբր արդիւնք Աօվիէթ կառավարութիւնր միՀամտեց ե. Հարկադրեց 
Մ ուսթաֆա ՛թէ մալը թ շնա մ ութ իւններ ր ան մի Հա պէս դաղրեցնելու։ Վիճելի 
Հողամասերը գրաւուեցան խորՀրդային ոյժերու կողմէ։ 

Հայկական կառավարութիւնը ստիպուեցալ այս քա(էր առնելու» որով՜ 
Հետեւ ինքդինքը գտաւ լքուած իր բախտին։ Յուսակտուր Դաշնակիցներին 
և Հարկադրուած պայքարելու ներքին թշնամիներու դէմ, ^յք^լ թուրքերը 
կ*սպառնային իր մայրաքաղաքին, Հայ կառավարութիւնը անկարող էր կոիւը 
աւելի երկար շարունակելու։ 

թուրք ազգայնակա՛նները գժգոՀ են Մ ոսկուայի նոր դիրքիս* ե ինկիւ– 
բիլի մէՀ մեծ յուղում կը տիրէ ռուս կառավարութեան դէմ, որ մերժած է 
ճանչնալ Պրէսթ֊էիթով սքի դաշնագիրը։ 

/ԱորՀրգային արտ ակ ար զներկա յա ցուցի չր Պ* Սթօլին, որ լիազօրու
թիւն ունի կարգադրելու Անդրկովկասի բոլոր խնդիրներր, Հասած է Պաքու։Ֆ 

ղՏէյլի-Թէլէկրաֆ}>ի կարծիքը*— Այսօր գրեթէ իրողութիւն մրն է թէ 
/g որ Հր դային (րուսասաան իր պաշտպանութեան տակ առած է Հայերը, թէ՝ 
թաթառներուն ե. թէ թուրքերուն դէմ։ ինչքան ալ արժէ այս պաշտպանու
թիւնը, Երեւանի ուղղակի օգնելու մեր ան կար ելի ութեանը աոՀեւ չենք կրր՛ 
նար դատապարտել Հայերու այս քայ[ը* 
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ձՍԼՅԱՍՏԱՆՒ ՚ԼեՐՏՆԱԳՐԵՐԸ գիւնքը ,անՀնուաՆ է Տիկնանց հը՛ 
<ւԺ՝ուրՆալ ւոէ Տէպա» Պաթու.մէ% ՛նա մա կա լութ եա՛ն։ 

կը աեղեկա՚նայ թէ, Հա,ասաա% Մ-ս– Ա Ա Է Ն շԱՅ իր կ ր Յ Ա Ծ Ը 

Կ"ւայԻ կառավարութեա՛ն սաիպու-մին ^ Եր-֊ա՚նգ Պարկրճեան (Փարի, 
վրա,, երկու, վերնագրեր աո^աՆ է, զէ%) Հայզաղա% %„Սիրաձ է 
մի՛ն Վրաոաա՚նի՝ պաՀանչելով Հայաս– է}(0կաոր զգեսաեղէններ ու. ա%Հը– 
էոաեի ի՚ԱկաՆ Հողամասերոս պարպու– րա<քեչտ պիտոյքներ։ 
մր ու յանձնումը, իսկ միւսը Անկիւ՛ ՆՈհՄ 

րիւփ թոսրք կառավարութեա՛ն՝ պա– բրօֆ. Ա. իյաչատրեա՚ն Պոլսոյ ճամ– 
Հապելով կարոի, Ալեքսա՚նղրօաօլի և ^ Հ ա յ ա Ա Ա Ա ս ն պ Ա յ ա լ անցեալ 
վերքին կոիմներոս րնթացքին գրաւ– (ji րրաթ օր,Հ I 
ուած՜ հոզամասերուն պարպումը։ 

Լ լ ւ ւ ւ ւ Փ ԱՐԻԶ ՃԱՍԱՆ 

ԴԵ՛ՆԵՐ ՃԱՅ ԱՍ ՏԱՆ Ի ՃԱՄԱՐ կոմիաաս Վարդապետի Հիսդ սա՛ 
M ^եՐ1եԲ– Հայասաա՚նԷ՚ն րերոսա* ^ % Աարգիօեա՚ն, կա՛նաչ եա՛ն, 
գորգերը Ա՚նգլիոյ Հրապարակի վրա, յ յ ր ո ս ա ս տ ե ա % ց թումաեան և ՍԷսԷր– 
նպաստաւոր դեներու/ ծա/սուած ու– /»# *. լ ic, § # # 

ւ ( ւ ււ ւ ւ Լ ււ au աս էրես g արուեստ ր դա տ ա ր ե լա» 
ւայուն՝ անոնս փոխարժէքով գնուած . . r t , . - -
լ Լ t/ ւ ւ ւ t- ւ ւ գործելու հասար Փարիզ հասաս։ 
են մեծ քանակութեամբ դեգեր ու զի– 

. լ », Հւ ր ալ ՀՀ Փ ԱՐԻԶԻ ՃԱՅ ԵՐ– ՄԻՈԻ-ԹԻՒՆԸ 

րակապեր։ Այս աս հրաժեշտ ա պրասք– *Լ Կ I <ւ s S jC ԿԱ Փարիզի Հ. Երիտասարդաց Մի ուսերը աս զ տաս գ Հայ աս տաս հասցնելու ո *. 

Համար ղիմռմ եղած Է ժրնէվի Մի֊ թԻ C F * " " » * «f ԻՐ ամՐ"Վ 
A աաւ » a, ա ա ա ԳՈ1ՋՐ» բաոկաոած 730 Ֆր. գումարէ շազգայի՚ն կարմիր Խաչի՛ն, որպէսզի ԳՀք Բ « f ™ * Հ * Լ՛ PÊ a * ւ i * * ւ *. ւ "V. Բադմատիպ մերեն այ է մր, յանձ– իր միքոցներով զանոնք յատկացնէ լ ք * լ"} ՚ * Լ՛ 
բ լ գ սուած է պատուիրակութեան որ 

^ 7i\0 ֆրանքը կը յատկացնէ որբերու, 
ՈՐԲԵՐՈՒՆ ՃԱՄԱՐ իսկ մեքենան Հ. Հ– կառավարութեան։ 

Անցեալ Երեքշաբթի գիշեր <ւԱալ ԻՆ Պ Ա Ս Տ ՈՐԲԵՐՈՒ 

տը ժէօկրաֆիձի մէք Հոծ բազմու– Փարիզի Հայ Տիկնանց Միութիւնը 
թեան մը ներկայութեան բանախօսեց Աունվար Տ-ին երեկոյթ մը պիտի 
ծանօթ որբախոյզ Պ* Ռ* Հէրեան, որ սարքէ Hôtel Majestic-^ սրահներուն 
հոս ես կատարեց իր այնքա՜ն օգտա– մէք ի նպաստ որբերու։ 
կար առաքելութիւնը, որբերու վիճա֊ Փ Ա Յ Լ Ո Ւ Ն ՑԵՐԵԿՈՅԹ ՄԸ | ՝ 

կը պատկերացնելով ու դիմում ընե– Տ„ւնվ* 2 կիրակի ցերեկ ժամը 2ին 
լով ներկաներու բարեսրտութեան։ Théâtre de TOeUVre/r մէք չքեզ ցերե– 

Հան գան ակութ իւն մը բացուեցաւ կոյթ ժր կազմակերպուած– է ի պա– 
որուն արդիւնքը եղաւ 22,000 ֆր»։ տիւ երիտասարդ դերասան Պ» &• Սար– 
Խօսք առին նաև Պ* Պ°ղոս %ուպար, եանի։ Հանդէսը սլիտի հովանաւորէ 
ճ* Շիշմանեան ե զօր*. քՒորգոմ։ քօնսվէրվաթուարի ուսուցիչներէն 
զարուեստական բաժնին իրենց մաս– Պ* Բ°է Մունէ և Տիկին %անսի Վերնէ 
նակցութիւնը բերին Օր* Ա» Թէրչէմէզ– որոնք ֆրանսացի արուեստագէտնե 
եան, Պ* Պ* Ջան ան եան, Ա արեան ե ր Ո լ հետ անձամբ պիտի մասնակցին 
Գայրգճեան։ Հանգանակութեան ար– ցերեկոյթին։ 
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ԿԱ%ԱՆԳԻ ՍԵՂԱՆ 

Յունվ. 13-ի էթարաթ գէլռՐ մամը 

7ին Salle Gruber ի սըաՀին մէչ 19 
Bl v S1 Denis կաղանդի սեղան մը պիաի 
արու, ֆրանսաՀայ նախկին կամաւոր– 

ու. Ընկերակցութեան կողմէ, ի 
նպաստ կամակորներու. Յուշարձանի 
ֆօնտինէ 

ճաշն ԱԼ. գեղարուեստ ական երե– 
կոյթր կ՛արժեն 30 ֆրանքէ 

Տեղերը առաՀուց ապահովելու Հա
մար դիմել Հետեւեալ Հասցէներուն. 

3* Տարայեան, 44 rue Lafayette, 
Աւադեան, 20 rue Cadet և խմբագրու
թեանս։ 

#*# Օիրվանզատէի «Նամուսը7> 
թ. Տոլ* հրատարակութիւն ՀԿիլիկիաՖ 
դրա վաճառատուն ի։ քնելու Համար 
դիմել խմբագրութեանս։ Դին 7 ֆր»* 

# * # Revue des Etudes Arménienne-^ 
p. թիւը, ճոխ ե Հետաքրքրաշարժ 

բովանդակութիւն ո վէ 
*** «Ւրանի Աշխատաւորն թերթի 

Ա. թիւերըէ Հ. 3* Դաշնակցութեան 
քԻէՀրանի օրկան։ 

ՊՒ. ՊԱՂՏԻԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ 

Եհ 

ՕՐ. ԱՂԱՒՆԻ ՊՕՅԱՃԵԱՆ 

ճակատամարտկէն ցաւով կ ՛իմւ 

է Տրապիգոնի նշանաւոր Հերոոը 

ԽՕՍԵՑԵԱԼՔ 

նանք թէ Պոլսոյ մէՀ Նոյ. 2Ցին մեռած ">"՝\՝ս^»1ա"\՝» * Նոյ. 1920 
Մեր շնորՀաւորութիւ՚եՆերը։ 

ընկեր ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԽԱՆԵՏԱՆԵԱՆ 

որ ծանօթ է իր քաջագործ ո ւթի լենե
րով։ Մեր ցաւակցութիլնր իր պարա
գաներուն։ 

ՍՏԱՑԱՆ ՚Բ 

թէոգիկի «Ամէնուն Տարեցոյցեր 

Հեղինակը այս տարի ևս յաջողած 

է իր 3000 նիւթերոլ, 300 պատկեր

ներու Հաւաքածոյով ընթերցող Հա

սարակութեան տալու իր «բարձի 

գիրք^Ը* Ստանալու Համար դիմել Յո֊ 

վակիմեան գրատունը, Զի$էք րագար 

թիւ 3 Կ* Պօլիս։ 

*# <ւՋախքախսւած Գանկերն 
(Արիւնոտ ողբերգութիւն 4 արար) 

գրեց՝ Սիրվարգ Տպ» Երան 

Պօսթըն Դին 36 սէնթ 

ՌՈհՄԱՆԻՈՅ Եհ ՊՈԻԷԿԱՐԻՈՅ 

ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ 

Նկատի առնելով այս երկու եր
կիրներուն դրամական սակր, որոշած 
ենք 30 ֆրանք (ֆրանսական) բաժ–՛ 
նեգին գնել ալս տեղերու մեր բաժա
նորդներուն, փոխակակ 60 ֆրանքիէ 

1921 ի շրջանին թերթ ստանալու 
Համար ուրեսն, մեր բաժանորդները 
պարտին 1920-ի և 19$ 1-ի Հ ամար 
միանուագ մեզ ուղարկել 60 ֆրանք 
( ֆրանսական )։ 

Կը յուսանք որ դրասի սակի խըն– 
դիրը այս ձեւով լաւագոյն կերպով 
կարգադրուած կ՚ԸԱայ և մեր ընթեր
ցողները ղրկուած չեն են ար «Վերա
ծնունդ՝» էխ։ 
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ԱՄԵՐԻԿԱ ԴՅԱ8Ո% ԴԱ%ԹԱԿԱՆՆԵՐՈհ% 

Ամերիկա գնացող գաղթականները պարտաւոր են իրենց անցագիրը 
ամերիկեան Հիւպատոսին կողմէ վիզէ ւքկռլ տաք այն երկրին մէք ուրկէ կը 
մեկնին։ Մարսէք լի ամերիկեան Հիւպատոսին արգիլուած է Մ արսէլլ Հասնող 
գաղթականներուն անցագիրը վիզէ ընելէ 

Աքն գաղթականները որոնք իրենց մեկնած տեղին ամերիկեան ք; վիզէ 
չեն ստացած, ան Հա մար դժուար ութ իւններու կը Հանգիպին երր Մարսէ յլ 
Հասկին և կ* ստի պո ւյան երկար ժամանակ Հոս են ա լու։ Սոյն ժամանակամիջո
ցին (որուն տեւողութիւնը բոլորովին անորոշ է), այգ գաղթականները ան
խուսափելի օրին կարգ մը անձեր ու ձեռքը կ՚իյնան որոնց մէք գոզեր ե շա– 
Հագործողներ չեն պակսիր։ 

fl/իստ կը սխալին անոնք որ կը կարծեն թէ կարելի է Մարսէքլ գալ, 
Մարսէք լի Համար անցագիր Հանելով, և յետոյ Ամերիկա երթալէ Ամերիկեան 
Հիւպատոսարանը կը մերժէ վիզէ տալ անոնց որ այղ տեսակ միքոցներու կր 
դիմեն Ամերիկա երթալու նպատակնին իրագործելու Համարէ 

իյիստ կր սխալին անոնք որ կը կարծեն թէ Մարսէք լի մէք 4 ամիս 
լքնա լէ վերք կարելի է $Ամերիկայի Համար վիզէ ստանար Ամերիկեան Հիւ– 
պատոսարանը պարտաւոր չէ վիգէ տալու անոնց որոնք Մարսէյլի մէք 41 
ամիս կամ աւելի սնաց ած են։ 

Գա if թ ականներու ազդականն երր որ Ամերիկա կը գտնուին, խիստ կը 
սխալին երբ կը կարծեն թէ բաւական է գաղթականին աֆիտէվիթ մը (âffl-
dcivitj մը զրկել, ո րպէս զի ամերիկեան Հիւպատոսարանը անոր անցագիրը 
վիզէ րսէ* Սաֆէտէս\էլ^Ր ինքնին անՀրաժեշտ թուղթերէն մէ1լն է, վիզէ ըս՛ 
տանալու Համար, այն երկրին մէք ուրկէ գաղթականը կը մեկնի եւ ուրկէ 
անցագիրը ստացած էէ 

Երբ գաղթական մը Մարսէ յլ կը Հասնի Ամերիկա երթալու Համար, 
առանց ամերիկեան Հիւպատոսարանի վէգէ ստացած ՐԱաԼու– ո՛ք֊9 ^pkpf^ 
մէՀ ուրկէ ճամբայ ելած է, ՄաՐսէյէէ ամերիկեան Հիւպատոսարանը չէ կրր՛ 
նար անոր վէզէ տալ մ խնչել որ Վաշին կթրնի կառավարութենէն մասնաւոր 
Հրաման չստանայ։ 

Վաշինկթըեի կառավարութիւնն ալ (Passport Bureau, Secretary of Stad 
Washington^» Մարսէ յլի ամերիկեան Հիւպատոսարանէն ալդ Հրամանը տալէ 
առաք, կը խորՀրղակցի այն Հիւպատոսարանին Հետ որուն դիմած ըԱալու էր 
գաղթ ական ր ճամբայ ելլելէ առաքէ 

Գաղթականներուն կը յանձնարարենք որ խիսա խոՀեմութեամբ վար
ուին երբ Պոլիս կամ այլուր Հաստատուած և գաղթականներով զբաղող տու՛
ներու (աճինթներու) կը դիմեն և անոնց կը վճարեն մինչեւ Ամերիկա ճամ– 
րորգութեան ծախքերը։ Շատ գաղթականներ այդպիսիներուն վճարուած բո
ւ՛ք դրաՏեին կոբսնցուցած ենէ Այղ տուներին (աճէնթներին) մէկ մասը բո– 
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7S4 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

լոր ո վին վարկէ զուրկ ես և սոյն իսկ անծանօթ՝ Մարսէյլի իրենց ցոյց տուած՝ 
թղթակիցներուն որոնց կը դիմէ գաղթականը, Մարսէ յլ հասնելով, իր ճամ– 
րորգութիւնր ՛շարունակելու համար սլէտք եղած՜ տոմսակը ստանալու նպա
տակով։ 

Գաղթականները կարող են իրենց նամաէլներր և հեռադիրները Մար– 
սէյէի մէք* Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացուցիչ, § ի ար Տիգրան 
Միրդաեանցին ուղղել տալ, որուն Հասցէն է. 

Mr. Tigran S* Mirzayantz, Représentant de la République Arménienne, 
15, rue Armény, Marseille ( France) 

ԿԱՐԵՒՈՐ 

Աւս թիւով կր լրանայ Վերածը– 
նունդի չորրորդ տարեշրքանը, և յա
ռաք ի կայ թիլով կ՛սկսի հինգերրորզ 
տարրն։ 

Ալս նոր շրքանին հասար որոշած 
ենք առանց բացառութեան ոչ ոքԻ 
ապառիկ թերթ Հդրկեր Նոյն իսկ ֆորս 
տարիներէ ի վեր իրենց բաժնեգիննե
րը վճարող րաժանորգները թերթ պի
տի ստանան ալն ատեն միայն՝ երր 
դա Սին այս տողերը կարդալէ վերք մե
զի զրկել իրենց նոր բաժնեգինը ՏՕ 
ֆրանք։ 

րսկ ցաւելով ստիպուած՛ պիտի 
ըլլանք ոչ միայն ղադրեցնել մեր ան
պարտաճանաչ բաժանորդներուն թեր
թերը, այլ պիտի պարտաւոր ուինք 
հրատարակել անուններր ամէ՜ն անոնց 
որոնք մեր րոլոր զիմուսեերը անհետե
ւանք թողուցին, և չվճարեցին իրենց 
պարտ քերբ։ 

Անցեալ տաբի մի աքն չվճարող մեր 
բաժանորդներուն երեսէն կորսնցու
ցինք աւելի քան քսան հազար ֆրանք, 
ե ճիշդ ատոր համար է որ այս տա

րի ստիպուած ենք խիստ ըլլալ բոլո
րին հանդէպ։ 

փաքալերելու համար մեր պարտա
ճանաչ բաժանորդները, ամիս մը եւս 
կ՛երկարաձգենք մեր նուէրի պայ մա. 
նաժամը։ 

Ուրեենն մինչեւ նոր տարի իրենց 
Հին պարտքերը վճարելէ վերք նոր բա
ժանորդագրուողները ձրի պիտի ստա
նան Վերածնունդի Ալպօմը, 200 է 
աւելի գեղեցիկ լուսանկարներով ու 
գեղարուեստ ական գունաւոր պատ
կերներով։ 

«Վերածնունդ» ի նոր շրքանի բաժ
նեգինն է ՏՕ ֆրանք։ ք]ւսանողներու 
և բարեգործական Հաստատութիւննե– 
րու կէս գին։ 

կր յուսանք որ մեր ընթերցողները 
պիտի Հասկնան մեր դո Հո ղութի ւննե-
բուն չափր, և իրենց պարտքի կա
տարումով պիտի աքակցին մեզի այս 
տարի եւս վ Վերածնունդն ը հրատա
րակելու ճոխ, հմտալից և շահեկան 
պարունակութիւնով։ 

՝ԼԱՐ2ՈՒԹՒՒՆ 

Տ ն օ ր է ն – խմբագիր՛ ՏՕՔԹ. Լ. ՃԱՄԲԱՐՍՈՒՄԵԱՆ 

mprimerie Spécial du <t VERADZENOUNT* La Gérante; Mlle S. LACR01X1 
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Պիտի կրնա՛նք գոՀացում տալ մեզի եղան ղիմուՏներոձ 

Ստացա՛նք գրի ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէ՛ն ևՖրանսերփ։ լեզուներով միաժամանակ 

Փոխա՛նակ Հաքերէնի Համար զատ և Ֆրանսերէնի Համար 

զատ մեքե՛նաներ գ՛նելու., կր՛նաք գիւրամատչելի գի՛նով մը 

այո մեքե՛նա՛ն միայ՛ն գ՛նել, որ կը գրէ ԵՐԿՈՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ։ 

Ամէ՛ն ծանօթութեա՛նց և պայմաններու. Համար գիմել 

<ւՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳ»Ի 16, R1* Տ՛ Denis Paris. 

8* ՏԱՐԱԵ ԱՆ 
ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ—ԳԵՐԶԱԿ 

44, Rue Lafayette Téléphone Louvre 45-55 

Վերջին նորաձեւութիւններ մատչելի զուներով 

Անգլիական ե ֆրանսական կերպասներու, ճռիւ մթերք 

ԽՆԱՄՈՒԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ ԻՍԿԱԿԱՆ ՃՇԳԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ 

ՓՈՐՁԵՑԷ-Բ ԱՆԳԱՄ ՄԸ 
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ԾԽԵՑԷՔ ՄԻ Ա8Ն 

յ Մ Մ է Լ Ի Ա " ՍԻԿ1Մ1՝Թ1ե1'1! 

Անվէրսի ԱՐՄԷՆՒԱ սՒ^Լաըէլ^՜հ գործատունը Համաձայնած ԸԱա(ով 
Գաղիոյ րէժիին Հետ, սկսած է ՛ներմուծել իր սիկարէթներր, և կր յանձնա
րարէ ամին Հայ Հայրենակիցներու ծիւել ԱՈԱ՚ԷՆԻԱ» որոնք թէ իրենց տեսա– I 
կի ագնւութեամբ եւ թէ գներ ու տարբերութեամբ արժանի են արգին Հան՛ 
րութես/ն գնա Հատ մանէ 

Արեւելեան ծ ի* ա խոտներով սլա տրաստ ուած «ԱՈՄԷՆՒԱ^ 
20 Սիկարէթնոց տուփր 4,80 ֆրանք։ 

Ամերիկեան ծխախոտներով <լԱարիլանկի տեսակ (ւԱՐՄԷՆԻԱ ԱՆԻ» 
20 սիկարէթնոց տուփր 3,60 ֆրանք։ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻՆ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԲՈԼՈՐ ՍԻԿԱՐԷԹԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ* 
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