
clou nia i ^Arménien 

S ՊԱՏԿԵ0ԱԶԱՐԳ ՀԱՆԴԷՍ 
ձԻՆԳեՐՈՐԴ ՏԱՐհ 9-ՒԻ– 1 

Փարիղ, 15 Յուճ վ ար 1921 

աա • :՛ •՛ ՛•"՛"՛ ;ւ0—— 
Վ ա Գ Ա Կ Ո Ի թիին 

Քաղաքակ ան վւլոհղոևւքը ես ()աւքաշխարք)ային 

յեղափոխոև1<Ւիհնր Տր. Մ* Ս 

Ց՛նորքին եր գը Վ.ԱՐՍԵՆհԿ 

Վ_աք)ան Տ էր ե ան ԱՐՍԷ-Ն-եՐԿԱՑ– 

կսւղ, գ եղ եցի կ աղջ կ ան մը քյամտր Լ. ՋԱՐԴԱՐԵԱՆ 

» ք>. ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ 

ÇuiÇiuU Ա արեան ց ե ր ե կ ո ղ ը | | շ. ԱԱյԱՆԱՔ 

ինջւղէս խ ո րհր դ ա յին եղաւ. լ. £անրաս|ետո1(հլւ 

Ա զ գ ա յ ին եւ. ղանադան լոսրեր 

Directeur-Fondateur : 

D r LÉON H A M ^ A R T Z O U M I A N , i 6 , Boule vaft S a i n A e n i s , 16. PARIS 

T é l é p h o n e : N O R D 6 9 - 5 1 

Fonds A.R.A.M



o 

0 %որ Դ ս յ ՚ ս ՜ Ա ւ - Ա Տ Ո Ւ ւ ա 
( - PO LYC L I N IQUE MOD E R N E ) 

16 Boulv. St. Denis 16 
-Métro—St. Denis Téléphone—Nord 69-5 կ 

Այս նոր դարմանատունը բացուած է 

ՏՕՔԹ. I L Ս Ա Հ ՚ Ա Կ Ե Ա ՆԻ 
տնօրբնութեամբ, ուր Հաք և ֆրա՛նսացի կարող ու մասնագէտ բժիշէլներ 
— որոնք մրան ղամարն կը պաշտօնավարեն և կ՚աշխատակցի՛ն Փարիզի զա
՛նաղ ա՛հ Հիւանդանոցներու մԷՀ գիտական վերջի՛ն մեթոտ՛ներով և խղճմտօ
րէ՛ն կը դարմա՛նե՛ն Հետեւեալ Հիւանղութիւնները, 

Ափ— ՛Ներքի՛ն Հիւա՛նդութիւն՛ն եր 
Բ.— կա՛նա՛նց Հիւանղութիւեներ 
9".— Միղտյի՚ն, մորթի և վե՛ներակա՛ն Հիւա՛նդութիւ՛ն՛ն եր 
Գ.— Աէքէ՛ ակա՛նէի. քթի> կոկորդի, բեր՛նի և ակռայի Հիւանղութիլններ։ 
Աէքի։ ականէի, քթի և կոկորդի մասնագէտները կը գտ՛նուի՛ն կէս ՛օրէ 

առաք, իսկ միւս բոլոր Հիւանղութիւններր կը դարմանուի՛ն ժամը 2-7 (3* Մ՛) 
կիրակիսերէ զատ, դարմանատունը ամէ՛ն օր րաց է, մասնաւոր ժամա

դրութիւներու Համար, դիմել թէլէֆօնով։ f&è't 
ֆարիզէն կամ արտասաՀմանէն անոնք որ կր փափաքին *ո և է խնդրի 

առթիւ տեղեկութիւն ստանալ, կրնան թղթակցիլ Տնօրէնին վերոգրեալ 
Հասցէովը* 

ՄԱՆՕԻԿ ԱԼԹ#ԻՆԵԱՆ 
ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶԴ ՋԵԻԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻԷՆ 

ԱՌԱՋԻԴ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ ԵՒ ՄԷՏԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է գոյացնելու իրեն դիմող տյր և 
կին յաճախորդները։ 

Ունի անգլիական և ֆրանսական ընտիր կեր 

սլասնեբու ճոխ մթերք մը։ Դիմեցէք և 
փորձեցէք անգամ մը t 
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ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ –ԲԱ՚ԼԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 

ԹԻՒ է ՓԱՐԻԶ ՝ա ՅՈհՆՎԱՐ 1921 

ՆՈՐ ՏԱՐՒՈՅ ԱՌԹԻՒ 

ՀՎերածնունղգ ի խմբագրութիւնը 19'Ճ1 ի առիթով երջանիկ տարի՛ն՛եր 
կը մաղթէ իր ընթերցող և րնթերցողուՀիներուն։ 

Շնորհակալութիւն կը յայ ա՛նե՛նք ամէն անոնց՝ որոնք փութացած՛ էին 
սոր տարրի՝ առիթով շնորՀաւորել խմբագրութիւնս։ 

f-ll/IJlflL'lU'l. ՓԼՈ!լԶՈԻՄԸ է 
ԵՒ 

ՀԱՄՍԼՇԻ– UPZUSM'b ՅևՎԱՓՈ1«ՈԻԹԻԻՆԸ 
Մեծ պատերազմ՛ի վերջաւորութիւնը, ցնծութեան մեծ՛ և ան սա Հման 

աղաղակ մը փրցուց ժողովուրդներու Հոգիէն» անոնք վերջապէս պիտի կրր– 
նային շնչել և ապրիլ խաղաղութեան արեւին տակ։ 

Ա/ղ վերջաւորութեան սկիզբէն, կամ աւելի լաւ է ըսել, այղ խափու– 
սիկ ակնկալութիւններու սկզբնաւորութեան վախճանումէն յետոյ, երկու 
երկար տարիներ • անցան, և այսօր ամէն ժամանակէ աւելի, մարդկութիւնը 
կր գտնուի մութ, աՀաղդեցիկ անորոշութեան մը առշ^եւ, որուն ետել ոմանք 
կըսեն թէ անդունդ մըն է սքօղուած, ուրիշներ ընկերալին Հիսնական յեղա
շրջումի նոր և արիւնոտ դարագլուխ մը։ 

Ինչ որ ալ ըԱտյ անոր Հանգամանքը, այսօր մարդկութիւնը գլխապր֊ 
տոյտ կը դիմէ այն տեղ՝ այգ կախարդական, ամեՀի յորձանքին մէֆ։ Ոչ\ մէկ 
մարդկային կամք և գիտակից զօրութիւն, կարող է պատուար • կանգնի։ 
անոր։ ԱնՀուն, միլիոնաւոր մասսաներոլ Հոգին, մտած՛ է տյգ Հունին մէ9, և 
կը քալէ դաժան, ան/ողթոզդ ու մթաստուեր, դէպի Հա մա շխ ար Հային տեղա
փոխութիւն ր։ 

1 
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Հա ւաս ւբր ութ ես/և, արդարութեան, իա էական բար բանջո ւսները — որ0 

՛նախկին յեզափոխութիւններու նուիրագործումի էքսիքը 1լր կրե՛ն իրե՛նց մրաք 
—- սնամէջ և ա՛նգոյ տեսա րանո ւթիւններ ե՛ն, որ աւելի ես կր դառնաց՛նե՛ն ե 
1լր թունաւորե՛ն ամբոխներու Հոգի՛ն, որ այլեւս ա՛նընդու՛նակ 1լր դառնաք 
տոկալու այղսլիսի Հեգնական զառանցանքներու։ Ժողովուրդներու անսխա
լական, իա էական և դրակա՛ն միակ դպրոցն է այսօր, տ առա սլան քր ՚ Հազար՛ 
գլխա՛նի, աՀաւոր երեւոյթ մը որ ա մրա պէս ՛նստած է ա՛նո՛նց Հոգիի՛ն մէջ, 
և Հո՛ն կր տիրասլեաէ սանձարձակ և անողոքէ 

ՀետզՀետԷ Հի՛ն աշխարՀի քաղաքակա՛ն փլուզուՅն է, փլուզում մր՝ 
արագ և անզսպելի, Հարկաւոր յլարիք ժր, թերեւս ալ բարիք մր, որ սա Հ մա՛ն
ուած՜ է կատարուելու ե ամրապնդուելու, քա՛նի որ ժամա՛նակի նշա՛ն՛ն է, ե 
անոր ա՛նտեղիտալի ու դեռագոյն պաՀանֆը։ 

Համա շխ ար Հայի՛ն յեղափոխութիւնը, տարրեր տարբեր երկիր՛ներու մէջ 
ինչ ա՛նունով ալ ճա՛նչցուի, պ օ լ շ է վ ի" զ մ թէ ք օ մ մ ի ւ ն ի* զ մ, ս է՛ն՛ 
տ ի ք ա լ ի* զ մ թէ սոցիալիզմ, ա՛նիկա այսօր կ՝ապրի տիրակալօրէն, 
ժողովուրդներու էութեա՛ն մէ^յ Ամբողֆ էւրոպան իր Հոգիի՛ն մէջ կր կրէ 
ա՛նոր Հունտը, տարրեր անուանակոչս լաւերով, բայց միեւնոյն ձգտումով և 
Հոգեբանակա՛ն միեւնոյ՛ն թիրախով։ S առա պան քը ե դժգոՀութիւնն է մի աքն 
ալս պաՀուն ամբոխ՛ներու զերՀգօր տիքթաթէօռը, այսօր ասոնք մին
չեւ /ետին 1լաթէ1Ը Հը քամե՛ն թշուառութեան մրուրը, և պատրաստ ե՛ւ, 
— եթէ Հարկ ըլլաք — խհէսվէ" նախկին ընկերվարակա՛ն տեսարա՛ն մը կանխա. 
գուշակած՜ էր, «կործանել մարդկայի՛ն ընկերութեա՛ն արդի կարգուսարքերր, 
երկաթով և կրակով։)) 

Մ տա դրութիւնս չէ Հոս ջատագովը ԸԱաԼ Համաշխարհային յեղափո
խութեան —! և ա՛ն արդէն ա՛նոր պէտք ալ չու՛նի — այլ վեր առ՛նել ալս բա՛
ցարձակ երեւոյթը, յետոլ ա՛նդրադառ՛նալու Համար մեր քաղաքական արդի 
իրական ո ւթեան։ 

Եւրոպակա՛ն պուրժուա կառավարութիւները, պիտի կրնա՞՛ն առֆեւը 
առնել աքս քաղաքակա՛ն փլուզումի, M չափազանց տարակուսելի էէ Համաշ– 
խարՀա/ին յեղաշրջումը* ՀետզՀետԷ իր աշխարՀակալութիւնը կը լրաց՛նէ 
ժողովուրդ՛ներու Հոգիի՛ն մէջ, կ՛՛ամրապնդուի, թեւեր կը նետէ և վաղը թեր՛ 
եւս, զայ՛ն արմատախիլ ընելու մա՛նկակա՛ն լոխորտանքը, խեղճ ցնորաբանու 
թիւն մը եղած՛ ըլլար 

Երր Եվրոպայի արդի գոյավիճակր կր գիտե՛նք և կր դատենք պարզ և 
սառնասիրտ կերպով, կը Հասն ինք այս անպարտկելի ճշմարտութեան։ Եւրո
պակա՛ն մեծ՛ ու ՚պզաիկ տէըութիւններու մեծ ա մա սն ո ւթ ի ւն ը — չըսելու Հա
մար ամբողջութիւնը — այսօր կը գտ՛նուին տ՛նտեսակա՛ն այնպիսի դրութեա՛ն 
մը մէջ, որուն ՛նախապէս քաղաքակա՛ն տ՛նտեսութեա՛ն ուսուցիչները, սնա՛ն՛ 
կութիւն անու՛նը կուտայինէ Պատերազմին վախճա՛նը, որ բարօրութեա՛ն և 
խաղաղութեա՛ն Հեռա՛նկարովը կը պայծ՛առա՛նար ժողովուրդներու անձկու
թիւնով լեցու՛ն երեւակալութեան առջեւ, այսօր աւելի ծա՛նր, աւելի ճ՛նշիչ ե 
ա՛ն Հանդուրժելի մղձաւա՛նջի մր պէս թառ եկած է Հոն, բաժակը կատարելա՛ 
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պէս լեցուած էէ Հանրային ՜Հի պարտքը ամէն երկիրներու, սէ^ կը մօտե՛նայ 
առասպելածին թիլերու» ^Ր^րի*" քաղաքացի՛ներու վրայ դրուած տուրքը» կը 
Հասնի ան Հաւատ ալի Համեմատութիւնն եր ու, անգործներու և անօթիներու 
անթիւ ան Հա մար լէգէոնները իրենց մութ ե կարմիր ստուերները կր պարա
ցնեն, նոյնիսկ յաղթական կոչուած պարտեալներու, պողոտաներուն վրայ 
գործ ունեցողներուն Համար էսկ* կեանքը և ապրելու ան Հրաժեշտ ու՛ 
թիւնը դարձած է այնքան դաժան և ան Հանդուրժելի, որ այսօր ամենուն 
Համար» ընկերային յեղափոխութիւնը խուլ, րայց յամառ կերպով» գիտակցօ
րեն թերեւս նոյնիսկ անզգալաբար, դարձած է Հարկաւոր և անտեղիտալի 
պա Հան ջ մը։ 

Անօթութիւնն է ամեն էքն մեծ բ ր օ բ ա կ ան տ ի ս թ ր ք օ մ մ ի ւ– 
% ի զ մի։ ի զուր Է որ ԷմբԷրիալստ տէրութիւններ, կուզեն ամբարտակ 
կանգնել, ռուսական պօլշէվիզմի, ալն արզ^ն ուրիշ անունով, կամ պար զա 
պէս անանուն կերպով կր ծագի և կը զարգանալ իրենց ծոցին մէ£։ 

Էլ ա/գ տէրութիւնները կարծես իրենց անկումը աւելի արագացնելու 
Համար, կը բազմապատկեն իրենց զինուորական ան արդիւնաւոր ծախքերը, 
կատարեալ դարձնելու Համար ընկերական ե տնտեսական փլուզումը։ 

Այսօր այդ տէրութիւններ ո ւ մեծա մա սնութեան դրամական արժէքի 
ապշեցուցիչ անկումը, ամենէ մեծ f այ տարարն է այղ անորակելի կացութեան։ 

kl ° սքը i[{u^iLnil պար տհալներ ո ւ, օրինակ մը տալու Համար յաղթական 
ազգեր էն, կ՛արժէ մ ԷՀ տեղ բերել, ի տա լիոյ ելեւմտական նախարար Պ* 
Ա՚էտայի, իր երկրի խորՀրդարանին մէֆ, 2(t Գեկտ.խն ըրած յայտարարու
թենէն փոքրիկ մաս մր։ 

«.Պատերազմէն աոա£ իտալիոք Հանրային պարտքր կր բարձրանար 12 
միլիառի, պատերազմէն վերֆ բարձրացած է 03 միլիառի։ Աոր նոր տուրքե
րով յառաֆ եկած ամբողֆ եկամուտները Հաշուելէ վերՀ 1920-1921 շրջանի 
բացը կ՚ՐԱալ /<? միլիառ և 1921 22 շրջանի բացր, ՀիմակուՀիմա 10 միլիառն։ 

Ձգելով ՀետգՀետէ բարդուող մա/ր պարտքր, տարուէ տարի, պիւտճէի 
այդ աՀագին տէֆիսիթը զո g ելու Համար, նախարարը միակ միֆոց կը 
ցուցնէ, փոխառութիւնը — բնական է թէ ներքին — որ լոկ կր ծառայէ թըշ՛ 
ուառութիւնը աւելի շատցնելու և միլիոնաւոր աշխատաւոր դասակարգին 
Համար» ապրելու և շնչելու ձրիատուր իրաւունքն իսկ դարձնելու չարչա
րանք մր։ Ալ ներքին փոխառութիւններր չեն կրնար շարունակուիլ այսպէս 

տօր^ն և շարունակաբար։ Յաղթական և Հարուստ ֆրան սան, որուն ժո
ղովուրդը, ըստ վկայութիւններու, այսօր չորս անգամ աւելի տուրք կր վը– 
ճարէ քան թէ գերման ժողովուրդը, վերջընթեր ամսուայ, այնքան խնամքսվ 
Հրապարակ Հանած իր ազգս*յին փոխառութիւնը, ըստ իրենց մամուլի յայտ
նութեան, ձախորդութիոն մր եղաւ։ 2S միլիառէն, միայն 8 միլիառ նոր դը– 
րամ, արձանագրուած է ժողովուրդը իսկ միւս մասը, պարզապէս bODS de 
\,էՇՀ>0?(£սերու առեւտրական շաՀաւոր փոխանակութիւն մը եղած է, փոխա
ռութեան տոկոսաւոր թուզ /երու Հետ։ Մինչ Ֆրանսան այս տարի 40 միլիա
ռի պէտք ունի իր պիւտճէն Հաւա սարա կշռելս ւ Համար։ 
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Աւստրի ան անօթութենէն կը Հոգեվարի, Գերմանիա՛ն կ՚ստիպուի 
Հաստատել պարտագիր փոխառութիւնը ^ emprun t ÎOÇé)» Հունգա
րիս՛ պանքաներու մէ$ գրուած՝ դրամագլուխներու 100ին 20ը գրաւել կ ՛որո՛ 
շէ*** ասոնք (առաւել կամ նուազ) գրամագլուխի Համայնացումի ակամայ 
փորձեր են, որոնք սկզբնաւորութիւնը կրնան Համարուիլ» ա սլա գային աւելի 
ընգաըձակ ազգայնառուսներու, քանի որ Հի մակ ո լան եղածները, օրուան 
սլա Հանաքները առժամաբար գո Հասնելու Համար ձեռք առնուած՛ կիսամիջոց
ներ են, և չեն կրնար կանգնել ժողովուրդներու քայքայուած՜ տնտեսութիւնը։ 

կամ տէրութիւններէն շատեր օր մը, պիտի ղագրեցնեն վճար ո լեները*** 
— չըսելու Համար սնանկ պիտի Հռչակեն ինքզինքնին — և կամ աշխատա
ւոր ժողովուրդին բեռը թեթեւցնելու Լ ժամանակ մը իրենց կացութիւնը 
բարւոքելու Համար, Հանրային պարտքը liquidation^ պիտի ենթարկեն, Հա– 
րիւրին զորօրինակ վճարելով 114-ի տոկոսը, ինչ որ առաւել կամ նուազ Հա
մապատասխան պիտի ըլլայ իրենց դրամական արդի արժէքին։ քյւ ասիկա 
տիրացումը կամ Համայնացումը պիտի ըլլայ, որոշ– դասակարգի մը մեծ՛ամեծ՝ 
Հարստսւթիւններու, ե քայլ մը դէպի Հասարակուրդային կարգուսարքը։ 

Ասոնք պարզ և աննշան տ ո լուեալն եր են, գեռ շատ մը երեւոյթ
ներ կը ցուցնեն, որ պ օ լ շ է վ ի զ մ անունով յառա£ եկած՛, ընկերային յե
ղափոխութեան շարժումր, որքան ալ օծուած Ըէէայ արիւնով ե խժդժու– 
թիւններով, պարզ և վաղանցիկ շարժում մը չէ, այլ իր խոր արմատները 
ունի ամէն ազգի ժողովուրդներու Հոգիին մէֆ։ Ան յամառօրէն կ*ընթանայ 
իր ուղիէն» կը բարգաւաճի և ՀետզՀետէ կը մերկանայ իր առտառոցութիւն 
և Հ ա փ ա զան g ո ւթի ւնն եր էն, կը բիւրեղանա / ու ազգերու մէֆ կը տեղաւորուի 
տարբեր տարբեր անուններով։ 

Հայաստանի մէֆ կր տիրէ այսօր պօլշէվիկեան Հասարակակարգ։ Գեռ 
շատ կանուխ է անդրադառնալ, անոր յառաֆ Ըռոռլէք ^"՚րէքէ՛^ կամ բարի
քին մասին։ Բայց իրականութիւն մրն է, որ անիկա արդէն մեր մէ£ն է, մեր 
մայր Հայրենիքին մէ^յ Մեր յեղափոխական երիտասարդութիւնը, տարուած՝ 
պուրժուա երկիրներու մինչեւ Հիմա անոր Հանդէպ տած՛ած ար Հա մար Հանք 
և. քամահրանքէն, ու թեթեւօրէքն դատելու սովորութիւնն երէն, նոյն թեթե
ւամտութիւնով պէաք չէ դատէ այդ շարժումը։ Ւբր ընկերվարական երիտա
սարդութիւն, պէտք է Հետաքրքրուի անով, խորապէս ուսումնասիրէ զայն և 
Հետեւի ՀամաշխարՀային շարժումին, և եթէ Հայաստան պիտի գտնուի անոր 
Հասարակակարգին տակ, անիկա իր Հայրենիքէն պէտք չէ խուսափի, իբր 
ժանտախտաւոր երկրէ մը։ Պօլշէվիկ թէ ոչ սէ°էշէվիկ» մեր սիրտը, 
մեր ժողովուրդը Հոն է, և պ°[շէվիդժը ՀամաշխարՀային շարժում մըն է, 
որմէ այլեւս Հեռու յկրհար կենալ մեր երիտասարդութիւնը։ 

Պ°լյ_էվիգմը բնական է միշա չկրնար են ալ իր արդի կարմիր յեղափո
խական բնոյթին մէ£, երբ անիկա կր գա գրի աշխարՀէ մեկուսացած՝ PJ/ա/է 
և տէրութիւններու Հետ կ՚առնէ իր բնական յաըաբերութիւսները։ Հայ ազգը 
ուզած՛ չուզած, իր քաղաքական ճակատագիրը (ւ անկախութիւնը պիտի պատ
շաճեցնէ իր միակ Հզօր դրա ցիխն Հետ, անկէ անդին աւա՜ղ ուրիշ ելք մը չկայ։ 
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Եվրոպական էժբէրիալիսթ երկիրներու, խոսստում և յուսադրումները, 
շատ շատ կը ծառայես, 4 միլիոնէ՛ն, այսօր 2 ու կէս միլիոնի իֆած, Հալ ժո
ղովուրդի, նոր մէկ կոտորակումին։ 

՛դիւանագիտութիւնը դժրաղղարար թէ րարերաղղարար միշտ դողու
թիւն ունի։ Արտասահմանի ս՝է£ մենք միշտ պա Հանվենք դաշնադիրներով 
մեզի սա Հ ման ուած Հայրենիքը։ • Սէվրի դաշնագիրը դիւան ագի տա կան դեռ 
բաւական լուրֆ կռուան մրն է։ 

Բայց Սեր երիտաս արգութիւնր, գիտակցելով վայրկեաններու ԷՐ$_ու~ 

թիլեր, պէտք չէ Հեռու էն Հե ռու թուլնա/ և մեծ նշանակութիւն տա/, քա
ղաքական անյատակ իւօսքերու և արտայա/տութիւններու։ 

Մեր վերապրող բուն ժողովուրդին երեք քառրողր Հոն է, կո վկա սեան 
Հայաստանի մէֆ, և իր բարօրութեան թէ ձախորդութեան օրերուն, մեր 
սիրտր պէտք է բաբախէ անոնց սրտին Հետ։ 

ՀամաշխարՀա/ին Հոսանքն է, աշխատինք լաւ լուղորդ րԱալ» փրկելու 
Համար մեր գոյութիւնը։ 

Տր. Մ– Ս– 

ՑՆՈՐՔԻՆ՛ ԵՐԳԸ 

Կապոյտ տղա՝ս, իրիկուան պէս կը մ՛թնէ Հոգիս։ Աչքեբուդ վճիտ ոոլքերլլ 
արշալոյսի մր պէս կր ճառագայթ են սրտիս գիշերիս մէՀ_, ու ես մեռնիլ կուզեմ նայ
ուածքիդ տակ։ 

՛հուն ցսորքիս կապոյտ թռչունն ես, որ անդադար կր թրվռաս Հոգիիս մէշ_, 
ևիա Հանգիստ չունի*»» 

Ընդունէ՝ զիս երանաւէտ նուաղումի մը մէ$_ • * • կեանքն Է ոոկր խլոաԻ Էու
թեանս մէչ* իր բոլոր անմեռ երազներով և տանջանքներով։ 

Ես այլեւս սպասում՛ը սպաննես ի ներսս, և կեանքին ան դո ւ դե եր էն ալ ան
դին քուկդ եմ* • • 

Միշա տանչ\ոլելով և երգելով պիտի սիրեմ քեզ պիտի մեռնիմ՝ վերջալոյսի 
գունատ ցոլքի մը պէս* à Վէռլէնի հնչեակը շրթներուս վրայ պիտի թրթռայ վեր
ջին անգամ* 

Հքեծ քոսն մը մո_այլ 

կեանքիս վրայ կ ՚ ի յ ն ա յ , 

քնացի՛ր աւքէն յոյս 

Քնացի՛ր ամ՛էն իդձ...։ 

Վ.ԱՐՍԵՆԻԿ 
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ՎԱՀԱՆ ՏԷՐեԱՆ 
( ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՐՒթԻՒննծՐ— Ա. Հատոր, ՄթՆՇԱ՚ԼԻ ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ — ԳԻՇԵՐ 

ԵՒ ՅՈՒէԵՐ֊ՈՍԿԻ ՀԷԲԵԱԹ—ՎԵՐԱԳԱՐՋ) 

Հնչողական քեքոյշ Հոգին որուն ամենախորունկ և խանդաղատալից 
սլա տկեր ր տեսա՛նք ՎաՀան Տէրեանե մօտ, յաճախ իր տխրութեան ու վ Շա
տութեան վաքրկեաններուն արտասովոր ու գեղեցկագոյն Հրապոլր մր կր 
ստանայ։ Qu'importe que tu sois sage. 

Sois belle et sois triste. 
կ՚ըսէր հքօտըլեռ։ Տխուր ե գեղեցիկ երանգաւորումներու ցաւագին 

paste l մըն է ՎաՀան Տէրեանի Հոգին, ե ինչսլէս ամՀն քնարական Հոգիի, 
պէտք է մօտենալ և խոնարՀիլ անոր վրայ անՀուն աղապատանքով մր Հա
մակուած։ Անշուշտ, քերթուածներ կան որոնք ձուլածոյ ստեղծագործու
թեան մը անֆնֆելի կաղապարն ունին, և ուրիշներ որոնք արոյրի լարերով 
կը Հնչեն, բայց ճշմարիտ քաղցրութիւնը թերեւս կը բղխի այն քերթուած
ներէն որոնք տարաշխարՀիկ ամբրոս մր կր բուրեն իրենց խորՀուրդին ե 
մելամաղձիկ տխրութեան մէ£ թագնուած խորՀրդաւոր ծաղիէլներոլ նման։ 

՛Քնարերգակ մը ամէքն բանէ առաֆ իր Հոգեկան վիճակին արտայայ
տութիւ՛նն է իբրեւ բանաստեղծ։ Անոր Համար իր ներա շխար Հր րնակուած է 
անթիւ ան Հա մար տեսիլներով որոնց կախարդանքը կը շրջապատէ ամբողֆ 
կեանքի մր Հորիզոնր։ Էլ աւելի տխրութեան Հակամէտ է անոր էութիւնը 
քան Հրճուանքին տխրութիւն ր գեղեցկութեան մէՀ՝ անոր երազին ոսկե ցնոր 
թալուկն է։ ՎաՀան Տէրեանի Հոգիին ուրիշ մէկ առանձինայ աակութի լնն է 
ո ւ ր ո լ ա տ են չ ս է բ ր։ Ամենաիրական տարփանքն իսկ զգայական Հա
ճոյքներուն անոր Համար կ՚եթերանաի աննիւթեղէն իսկութեան մր կը 
փոխուի։ Յուզոււքնավառ ինքնամոռացում մը կ ա յ միշտ անոր զգացումնե
րուն, տխրութեան և Հրճուանքին մէ£, ե գգուանքը կանացի պաշտելի ձեռ
քին անոր ճակատին Հրավառ տամկութեանը վրայ լուսնի Համբոյր մրն է 
թերեւս կամ շատոնց մեռած տարփուՀիի մր ցնորական Համբո/րը • • Փ ինքն 
ալ արդէն ուրուական մրն էր գոգցես, որ իր կեանքին տարտամութիւնը 
պտտցուց երագի բալաձիգ ճամբաներուն վրայ • • . 

Իրիկուններր մթնշաղին մէ£ երկու Արտերու Հանդիպումը, անոնց ան
խօս երդերուն Հոգետաւիղ լռսւթիւնր, և շրթունքները որ կը միանան իրա– 
մու յաւիտենական սիրոլ պատրանքին մէֆ,— ասոնց ամէնը ուր ո լային խաղ 
մըն էր ՎաՀան Տէրեանի Համար, կեանքին վերադարձը միօրինակ և տխուր 
միշտ դէպի Հոն՝ ուրկէ մեէլնած Էին երէկ բոլոր խելացնոր երագողները • • • 

Ուրուանոյշները միայն Համբուրեցին քնարերգակին թախծալից աչքերը 
և խմեցին լոյսն անոր թարթիչներէն ծորող։ Ամէն տարփուՀի, ամէն անծա
նօթ աղֆիկ ուրուանոյ շ մըն էր այն պաՀուն, երր սէրր կը խառնէր Հոգիներն 
իրարու, և աոտղերու պարտէզին մէֆ կապոյտ շուշաններր կը ծաղկէին։ 
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կախարգս/նք, թախիծ և. ման աւան զ ա՛նոնց Հայրենիքր Անցեալըա Վա
Հան Տէրեանի քնարին երեք բիւր ա գա շն ակ լարերն էին որոնք ամենամեղմիկ 
Հպումէն իսկ բանաստեղծէին մատներուն, կը Հեծկլտան Հեռա կարօտը արեգ֊ 
նաւէտ ափունքի մը . • « 

իրերու Հոգին կը թեւածէր անոր Հոգիին մէՀ տար տա մօր էն և Հեռա
սլաց ի կ։ ինչ որ կր ստեղծուէր անոր Համար երգի մը ծաղիկին պէս. 2րՀա՛ 
կայ իրերուն ընտանեկան մտերմութիւնն էրէ ՛քնարերգակը իր իսկ Հոգեբա
նութեան Հետ չէ շղթա քուած բացարձակօրէն։ Բիւրաւոր ի մա ցողա կանո ւ– 
թիւններ կր խառևուին քերթուածի մր յղացման, ե բանաստեղծ ր որքան ալ 
ինքնամփոփ ըէլայ ներշնչումի գերագոյն վայ րկեաններուն, Հազարաւոր Հո
գիներու թարգմանն է, Հազարաւոր տարրեր ձա յներու ներդաշնակութիւնն է 
իր երգին եղանակը. Հազարաւոր երանգներու և գոյներու Համադրութիւն մը 
կայ իր ստեղծած պատկերէն մէՀ։ 

ՎյաՀան S էրե ան ան Հուն օրէն քնքոլշ ե դիւրազգած Հակում մը ունի 
լսելու ծաղիկներու Հոգին որ կորդէ բուրումնաւէտ % զեփիւռներուն մ ԷՀ, և 
ստուերին կապտած որան թաւշանմանութիւնր անոր սիրտր կը պար ուր է։ 
Երբոր անոլշ տխրութիւն մը կայ շուրՀի առարկաներուն և մթնոլորտին 
մէՀ, զգա լն ա կան ո ւթ ի ւն ը աւելի զարգացած ե խորագոյն էէ Տարտամութիւնը 
ալն ատեն խնքնխն բանաստեղծութեան Հրապոյր մը կր ստանայ է 

«Սա Հուն քայլերով, աննշմար, որպէս քնքոյշ մութի թեւ, 
ս Մի ստուեր անոաւ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիւ շոյելով, 
(.(Իրիկնաժամին, թփերն օրօրող Հովի պէս թեթեւ 
\(Ս*ի ուրու անոաւ, մի գունատ աղ^իկ ճերմակ շորերով,.»)) 

Անցնող տժգոյն աղջիկը ուրու մըն է դարձեալ, ՎաՀան Տէրեանի սի– 
ոու ծանօթ կամ անծանօթ, միշտ ուրուանոյ շ մըն էրէ կեանքի դառն և 
անողոք իրականութիւնը գողութիւն չունէր անոր Համար, ե ափսոս, երջան
կութիւնն իսկ ծաղիկ մրն էր որուն ամենագեղեցիկ փունջը մաՀուան ձեռ– 
քերր կը յօրինէին երազին թալուկէն զարնուած մաքրափայլ ճակատներուն 
Համար • Î • Աճեցող դալկաՀար աՂ$էհ.Ը. ^աննշմարն ու «Հովի պէս թեթեւ՛ն 
բանաստեղծին ցնորքն է որուն ՛յաւիտենական սպասումին բոլոր տառապան
քովը տ ան Հո ւեց ա ւ անէ Բայց ինչ որ «աննշմար» կ՛անցնի անթիւ ան Հա մար 
գիտողներու աչքին, իր ամենախորուկ Հմայքը, իր ամենախորՀբղաւոր գե
ղեցկութիւնը կը թողու երազկոտ Հոգիին մԷՀ։ 

((Արձակ դաշտերի ամայութեան մէջ նա մեղմ շշնջաց, 
((Կարծես թէ սիրոյ քնքոյշ խօսք ՛ասաց նիրՀող դաշտերին.— 
(.(Ծաղիկների մէջ այդ անուրջ կոյսի շշուկյլ սնց, 
((Եւ à աղիկն երր ա յ դ սուրը շշուկով իմ սիր ար լացրին...)) 

(ՏխըոհԹփւ/ս) 

Եւ իր րոլոր ռՐԳ^ԲԸ ^այԴ ոուրբ շշուկով» օրօրուած մեղեդիներ են 
ցաւի ե տարտամ ուրախութեան։ իր Հոգիին իւրաքանչիւր Հնչիւնը կարծես 
այնքան Հաւատարիմ արձագանգն է այդ զսուրբ շշուկն ին զոր «.աննշմար» 
անցնող ազֆիկ մր, ուրու մր Հծծեց, և ծադիկներր պա Հեցին այդ Հծծիւնը 
բանաստեղծին կրէլնելու Համար.*. 
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իրերու, Հոգիի՛ն և արուեստագէտին զգա քն ական ո ւթեան միՀեւ գտնը– 
ւած այս խորՀրգաւոր Հրաշքէ՛ն է որ արուեստը կր հնի։ 

Ըսուած՛ է որ ղժրախա է այն մարգը որ փր Հոգիին ամենախորունկ 
Հորիզոններր կը տեսնէ։ Բայց ի՞նչ կայ աւելի մեծ ե զեղեց կա զո քն նոյն դիպ՛ 
ուած ա կերտ աշխ ար Հին և իրերու յաւիտենական թաւալումին մէՀ՝ քան 
ըլլալ իր անձին, իր Հոգիին, իր էութեան մէկ ցոլացումը, Հալելացնել այն 
Րոլոր վիճա1լները որոնց կ ՛ենթարկուին անոնք, և այ սա էս ո վ ստեղ ծել ար
ուեստին Հրաշքը։ 

՛քնարերգակ մը արտայայտութիւնն է իր Հոգեկան վիճա1լներուն, տըխ– 
րութիւնն և Հրճուանքը, յոյսը ե լքումը անոր սրտին սափորէն Հովացած 
ծաղիկներ են, ե միալն արեւի մը տակ խորՀրգաւոր ե անճառելի, որուն 
ներ չում անունը կուտան։ 

ՎյսՀան Տէրեանի զգայնական Հակոլեները պատճառ զած որ բա
նաստեղծը շատ աւելի խորապէս և մինչեւ զգայաքախափօրէն Հետապնդէ 
գեղեցկագիտութիւնը սիրոյ մէՀ։ Սէրր կեանքի տառապանքին ե երջանկու
թեան միակ ծնունդն է, ե բացարձակօրէն կը տիրապետէ Հոն ուր Հոգիի 
վիճակ մր կ արտայայտուի։ ՎաՀան S էրե ան ո ի րոյ եգիչն էր, բայց որքա՜ն 
տարրեր էխն» իր քնարին /արերը քիօնսաոի մր կամ ՛Քուչակի մը հնչեցուցած 
լարերէն։ Աէրր կեանքին ուրախութիւնը չէր անոր Համար, այլ դժիՀոց մը, 
ճամբալ մը որ կ՚առաՀնորդէր բացարձակ Գեղեցկութեան պաշտումին, 
և Հետեւաբար սիրոյ ամէն զգացում իր Հոգիին մ ԷՀ, մէկ արմատէ բա զկա 
ցած երկու ուռիներու նման, կր բաժնուէր Հաճոյքի և գեղեցկութեան ցաւա-% 
տանՀ. որանումին... Ամէն ճշմարիտ արուեստագէտի գերագոյն տառապանքն 
է ասիկա որուն յաճախ անքէն զուրկ են բոլոր անոնք որ չեն գիտեր Հարցա– 
փորձել բնութիւնր իր անՀուն գաղտնիքին և իր անողոք անփոփոխականու
թեան ը մէՀ։ կանացի փափկութիւնը որուն մէկ Համառօտ վեր լուծ ուսն ըրի 
նախորդ մասին մէՀ, ՎաՀան Տէրեանի Հոգեկանութիւնը չէ փոխակերպած | 
այլ դրոշմած է անոր խան դա զա տան գին պատկեր մը, սար՜սափելի անդունդին 
վերեւ ամպի մը կաթնաթոյր լակուրՀին մէՀ օրօրուող լուսնկային պէս։ 

Հիւանդագին ու մելամաղձոտ՝ ՎաՀան Տէրեան կանացի Համակերպու
թեան Հետ ունի նաև ալն ի մա ստութիւն ր որ տիեզերքի ան սա Հ ման կշռոյ-
թխն Հետ կը նփտռէ արձագանգը, միակ դաշնալուր մեզեգին, միակ անայ
լայլ ե աստուածաքին նուագածութիւնը իր սրտին զարկերուն։ 

Ո՜վ պիտի Հասկնար ո զբեր գութ ի ւնր քերթողին անթափանցելի, խո՛ 
րունկ ե անպատում էութեան։ ՛Ք՛ննադատ ր, վերլուծողը կը տեսնեն, կը շօ– 
դ ա փեն այն սիրտը որուն վէրքերուն մէՀ արեւին լոյսն է ոսկեզանա կուեր y 

բայց ո՜վ պիտի խորաչափէ այն թախիծը, այն մռայլ տկարութիւնը որ ծո
վի մը պէս կը բարձրանալ անոր Հոգիին մէՀ. ՚ Լ : 

— Ես մոռացել եմ արեւի ուղիս*** 

ի՛նքն է արեւը բոլոր, ի՛նքն է ինչ որ կա/ խորՀրգաւոր ու գեղեցիկ, 
ինչ որ կեանքին և իրական ո ւթեան երկրորդ ճշմարտութիւնն է, ինչ որ Հը– 
րապոյր է և կախարդանք մար ղկ աքին ան սա Հման վշտին մէՀ, ինչ որ երգ է 
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և երանգ, և ներդաշնակութիւն, և սփոփանք, ինչպէս նուագածութիւնը վըշ՛ 
տաՀար Արտերուն Համար , • « Բայ9 ո՜4 սւէտէ Հասկնայ բոլոր այն դառնա
կսկիծ ողբերգութիւնը որ կը կայանա/ մոռացումին, կորուստին Ս՝ԷՀե երբ. 
մոռցուած կամ կորսուած գեղեցկութեան մարննացուՅե Է ինք, բանաստեղծը, 
երբ իր Էութեան սափորին մէջ կ՛ամփոփուին բովանդակ արեւներն իրենց 
Հագար երանգներով, իրենց ոսկիով ու շափիւղայով»»» 

- - Ես մոռացել եմ արեւի ուղի՛ս••• 
ՀՀգայախաբ մըն էր Վահան S էրե ան, և իր ղդայախաբութի ւնը սար՛ 

սափելի պատկերներու տողանց մը չէր բերեր իր Հոգիին առֆեւ, այլ սիրա
կան մեռել մը գուցէ որուն ձեռքերը լուսնկան էր Համբուրած՛, երր ան կ՚ան
ցնէր բալաձիգ ճամբաներին գերեզմանին։ Հանդարտ և անդորր, մեղմիկ և 
ցաւագին՝ անոր սիրտը ամենաիէորհւնկ անէացումը կը զգար ֆիգիքական 
ամենաստոյգ և իրապաշտ Հաճոյքին մէջ իսկ • • • Բայ& նոքն որոնող սիրտն 
էր միշտ որ անէացումին յաղթելով կը կոկուէր և գառնութիւնը, յուսաՀա– 
տութիւնը կը յւս^որդէքէն վայելքէն».. Հրա1Ք'աԴ?.Ւ^Ը՛ ցնորական Երազուհին 
չէր ան որուն բազու1լները շղթայած էին իր տառապած կուրծքը, անոր 
սա աստղերու ծաղիղևեբ չէին բուրեր, անոր մաղերը չէին լուացուած 

ամրան ցայգերու կապտած որ ան զաղին մէջ»*» իրական աղ$իկ ^ըն էր ան, 
կինը իր մարւքնեղէն տարփանքին, իր իւաբէութեան, իր ողորմելի վաճառքին 
Հետ • • • Ա*ի ԼԱ է ակա՜ն ծայրայեղ տրտուներ չէ որ կը բարձրանար անոր Հո՛ 
գի^ն, այլ թախանձագին Հեծկլտանք մը որպէսղի գոնէ «քոյր» ԸԱար ա ն զոր 
ուրիշներ «պոռնիկ» կ՚անուանէին։ 

(.(Խաղաղ դէզերով դու կլլ գաս ինձ մօտ, 
((՚Բնքոքշ ձեռքեբըդ ես կլլ Համբուրեմ, 
((Կլլ սրեմ կեանքի յուշերլլ ցաւոտ, 

((Ո Լ Հէքեաթ՜ային լոյ սեր կը վառեմ»»)) 

Դարձեալ ցնորքն ու Հէքեաթը կը ստեղծեն անոր Համար երջանկու
թիւնը, միակ երջանկութիւնը որ անէական Հաճոյքն է երագով արբեցած 
Հոգիներուն։ ԷԼ աՀաւասիկ նոյն թախանձանքը միշտ որուն ամենաքաղցր և. 
ցաւագին շեշտերուն մէջ օրօրուած են բոլոր գեղեցիկ երգերը ՎաՀան Տէր՜ 
եանի քնարին. 

«քէւքոյշ երազ ոփ պ ա՜ճ ու՛նիր ()ոգիս, 
Նստիր ւքա^՜ճիս ՜մօտ ու տխուր երգիր, 
Ս՛ազերըգ փոփր յոգեատաԱշ կրծքիս, 

Î ո»* մ՚եզւք փայփայիր սիրտրս տարագիր։ 

իմ սիտո յաւէ տ Թ՜ախիծն է ւՐաշում*, 

Սի լուսէ երգ է իւք Ç ոգում՛ ն՛նջել. . . 

fei. այս տողերը առանձին ծնունդ կուտան Հոգեբանական որոշ վերլու
ծումներու որոնց մէջ կ՝արտացոլայ իսկական պատկերը բանաստեղծին։ 
կեանքէն յաւիտենական վերաղարձր չէ որ կը տանջէր ՎաՀան Տէրեանի 
միտքր, անիկա իմ աստուններու և փիլիսոփաներու յաճաիյանքնէ: Վերադարձը 
բնաւ չէր յայտնուէր անոր Հոգիին բաւիղներուն առջեւ այլ անյայտ կ"Ր՜ 
սուած անցեալը* 

« սի լուսէ երգ է իս* հոգուս* ննջել » 

I I "ա M. • շ • 
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գիծր կազմեցին ՎաՀան Տէրեանի, 

ւար վերՀին անգամ, ինչպէս ագնուապաշտ անցորդ մր սիրական 
շիրիւաեբէն, մտածումը ՚ չունենալ քաղելու ծ՛աղիկ մր» կապոլտ շուշան մր 
–թերեւս որ տարար ախտ բանաստեղծին քնարը կը զարդարէ* 

«Ա£քերըդ. փակիր, ինձ ք ն ք ոյշ գրկիր– 

Աու,տ կեանքին խաո֊նիր երազանքը սու,տ . . . » 

կեանքր սուտ է» ե երազը սուտ է, ինչպէս ամէն գեղեցկութիւն պատ
րանք մըն է, երր խորհրդածութիւնը կուգալ լիշեցնելու մեգի թէ իրերը կը 
թաւալին յաւերժօրէն... րայց ա յ ս մռայլ վհատութիւնը կը չքանայ շուտով, 
որովհետեւ սուտ ր գեղեցի1լն է. 

« b " քեզ կը պատմՆս* ոսկի ք}է-քեսւԹներ, 

իւք սիրուն մ՛անուկ, իմ՛ քնքոյշ մ՛անուկ. . . » 

Ոսկի Հէքեաթին։ անոյշ, տրտմօրօր եղանակներուն, ցնորքի ծ աղինե
րուն և մթնշաղի երազներուն երգիչն էր ՎաՀան S էրե ան որ Վէռլ^նի պէս 
դո լոր անոքշ ցաւերէն իր ղիւթան քները յօբինեց։» 

(շարունակելի,) ԱՐՍԷՆ-ԵՐԿՍ.Թ 

ա \ ԳԵՂԵՑԻԿ. ԱՂՋԿԱՆ ՄԸ ՀԱՄԱՐ ՚ 

ւ. . 
Ուրեհն, պէ՛՛տք էր որ երթայ Հոն, ուր պարմանի մը կեանքով պոռթ– 

կուն ու բարի ա1լնար1լներով իրեն կ սպասէ։ 

Պէ՞աք է որ ռ ը թ ա յ Հմն լսելու Համար գա բուն ի ու սիրոյ մրմունջները 
որոնց նախերգանքը, մէկ անգամ միալն և առա Հին անգամը* խռովք բռնկ՛ 
ցուց իր կոյս սրտին մէԳ, ինչպէս առա Հին լուսաւոր սլաքները արշալոյսին, 
գարնայնի պարզկայ ու լուրթագորշ Հորիզոնին վրայ։ 

Ուրեսն պիտի ներսւի վերջապէս զինքր չարչարող ժամանակին ու ան
համբերութեան անձկութենէն, երթա՜լ լանձնուելու Համար իրեն սպասող 
խանդաղատանքին ու սարսուռներուն։ 

Որքան խռովալից պիտի ըլլային ալն Հեռաւոր ակնարկութիւններն ու 
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է[արա%քը խօսքերուն որ աոաջին անգամ ու երկչոտօրէն, իր ականթներուն, 
պիտի փսփսային առածին յայտնութիւնները սիրոյ։ 

Որքան քաղցր սլիաի ըլլային աոաջին Հպուե%երն ու գուրգուրանքները 
տարտամ, և նուիրական՝ առածին ծաղիկը կարմիր* բարբառը մունֆ ու պեր
ճախօս բոլոր վճիտ Հրայր քներմւն, որ դոոգո%_ մատներու մէ$ իրեն պիտի 
երկարէր • • • 

Ուրեաւ, ինք, որուն սրտին Համար երիտասարդութիւնն ու սէրը իրենց 
ՐոէոՐ երանայի անա1լնկպլնեբը դեռ պա Հա ծ են, Հպիտի երթա՞յ Հոն, ուր 
պարմանին, մտացիր ու կենսուրախ, իրեն կ՝սպասէ։ ՛Բանի որ Գեղեցկու
թիւնը իրեն ալ այնքան ժպտուն եղածէ ու առատաձեռն, քանի որ fառումը 
առնական ակնարկներուն գեռ այնպէս, f եղակարծ կը շի1լնեցնեն իր կուսա
կան այտերն ու շուարման ԴոԴԴո$ր կը պտրտցնեն իր բուստէ . շրթներուն 
վրայ, և քանի որ իր աչքերր դեռ այնքան անմեղ են ու պա f ծառ ե կր ցոլա՛՛ 
ցնեն իրենց վճիտութեան ընդմէֆփւ եղնի1լներու նայուածքներուն անիմանալի 
խորՀուրղը այն, եղերերգի մը քթթուններով ե անծայրածիր զարմացումը 
այն՛ ա%Հնարին՝ Տարիքի ըմբռնողութեան, երբ անոնք, ապառաժի մը կա
տարէն, սրտատրոփ, մարդոց սեւ քաղաքները կը դիտեն • . •" 

Ու֊րեՅն ինք, երիտասարդ և գեղեցիկ, էաէ՝տէ ^րթայ Հոն ուր պար
մանին, կենսայորղ, իրեն կը սպասէ • • • 

Ո*ր ձեռքն է, կ"յր "լ անողորմ որ լռութեան մէ£՛ տառապանքի ամե– 
սուր ու զարհուրելիին արմատը կը ձգէ խորր այն դեռափթիթ սրտին։ 

ինչո՞ւ ուրեսե իր փութկոտ քայլերը չեն ուղղուիր Հոն և ինչո՛ւ իրենց 
սրտի բաբախուններու ընկերակցութեան րնգմէֆէքն ռաբունի խորՀուրդին 
պանծացման երգը չի սկսիր։ 

Ան կեանքին Հետ, ղաշներուն ամենին դժնդակը՝ իր յարատեւէ մար
տիրոսաց ման դաշնը 1լնքած է ալ։ Ան, ալ չպիտի երթայ Հոն ուր պարմա
նիներ իրեն պիտի սպասէին։ 

• • • frf_ այդպէս մթեչեւ որ գորշը իյնալ իր վարսերուն մէֆ և ztpt^E 
դառնայ միակ ու փայփայիչ պատկերը ճակատագրէն իր պղծուած օրերուն։ 

• . . Տառապանքի ընտրութիւն ր իր վեսութիւններուն ու Հպարտու
թիւնն երուն ի խնդիր» յադթած է Հոգեկան գիտուններուն ու անկումի Հա
մակերպուին երուն Փ • • 

Արնիկա, այն առածին ան գանն ալ, չի գնաց Հոն ուր պար մանին իրեն 
կ* սպա սէր և տառապանքը որդեդրած, կրակէ սրտաճմլումով մը, ձախաւեր. 
շարժման մը րնդմէֆէն, ճիւղէն գն դա կա Հար ինկած արտոյտի մը նման, նետ– 
ուեցաւ անկողնին վրայ և Հեկեկանքը, Հսկայ ու անդնդախոր, պոռթկաց 
որովՀետեւ նա խեղանդամ էր և Հեգնանքի ժսլիտր չէր սիրերէ 

1ՐԱ2 ՏԱՐԴԱՐԵԱՆ 
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II. 
Մենք էլս սլաս Էէնք քեղէ. 
Ու անիկա կլլ պաամէր ինծի» 
Կը պաամէր քու աչքերըղ, սեւ ու Հանդարտ, Հեշտագին գիշերը ինչպէս։ 
Մենք ե* սպաս էինք քեռի» Ժամը Հնչեց* 

Ու անիկա կը պատմէր ինծի, որ Հեշտագին զիլերին մէ$_» ի՛րը պիտի ըլլային 
Հեշտագին գիշերները աչքեր ուղ * « • Յետո՞յ, 

Անիկա կը պատմէր որ չոյսը պիտի գար յետոյ$ անխուսափելի լո քսը» և 
դու* ա՛չ ծանօթ սափո՛րը փշրուած • • • 

Մենք կ* սպաս էինք քեղի* Ժամը անցաւ* 

Ծիծաղկոտ շրթները ականթիս դրած» անիկա պատմեց * * * ՈրովՀետեւ, 
սրովՀետեւ ղու ծնած էիր* րայց ե ա քն պէս կաղ։ 

Մենք 1լ սպաս էինք քեղի* Ղ*ու չեկար։ 

Ո Լ գիշերները» քու խորՀուրդիղ սափորը դեռ կը պաՀեն իրենց կուրծքին, 
արցունքոտ գիշերնե րը « * « 

3 Յունվ. 1921 Փարիզ, 
Ռ֊ԱՖԱէԼ ՏԱՐԴԱՐԵԱՆ 

Նոյն նիւՏՒի մասին գրուած 1 իբրնց. յդացւքան եւ արտագրուՏՒեան, իրարմէ բոլորովին 
տարբեր խառնուածքով, երկու եղբայրները։ Ծ % խ 

ՇԱՀԱՆ Ս ԱՐԵԱՆ 8ԵՐԵԿՈ6ԹԸ 

աւ 
Անցեալ կիւրակի՝ 3"ւնվար 2՚ին, S a l l e Ber l l lOSe^ մէՀ տեղի ուսեց 

երիտասարդ դերասան Պ* ՛էյ ա Հան Ս արեանին ի պատիւ կազմակերպուած 
յերեկոյթր, շատ փայլուն £ւ բազմազան յաք տագրով մը։ 

իյումբ մը Հալ թատերասէր Տիկիններ ե Պարոններ՝ որոնց մէՀ Հաճոյ՛ 
քով նկատեցի իշխան Պօրիս Արզորթեանի անունը, ե որուն դե զարուեստա
կան գործուն էութեան վաղուց ծանօթ եմ, ցանկացած էին այղ ցերեկոյթին 
միՀոցաւ երիտասարդ արուեստագէտին միջոցներ Հալթայթելու, որպէս զի 
ան կարողանայ ^օնսէրվաթուառի իր մասնակէ յաջողութիւնը պսակել լա՛ 
Հո՛րդ մրցումին՝ վերջնական րն զուն ելութեամբ մը։ 

Մասնաւոր գնաՀատութեամբ մը՝ Պ* Ո°լ Մոլնէ և Տիկին Աանսի Վեռ– 
նէ, իրենց Հովանաւորութեան տակ առած էխն ա յ դ ռօՐ°կոյթը» անձամբ բե
րելով նաև մասնակցութիւն մը, որ տրւած ԸԱաԼով իրենց ՝Բօն սէրվաթուառի 
բբօֆէսէօռի Հանգամանքը, շատ նշանակելի կը դառնար Հայ արուեստագէ
տին արժանիքներուն նկատմամբ։ 

Արա Հը գրեթէ լեցուն էր։ ինձ Հաւաստուեցաւ թէ բոլոր տոմսակները 
Նախուած էրե։ Տ*ւմսա1լները առնելու և իրենց ներկայութեամբ Հան զէս բ չր 
պատուելու այղ մեծամիտ ժէսթր մասնաւորապէս յատուկ է մեր փարիզա– 
Հայ որոշ մէկ դասակարգին։ Հալ դերասանի մր շատ է անգամ 10-20 
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ֆրա՛նք տալ՝ իրր ողորմութիւն, առանց Հետ ա քրքրուելու անով* ա՜Հ, եթէ 
Լթաոլօն ըլլար րեմ եկողը . • • 

Որոշուած ժամէն մէ\լ ժամ ուշ սկսաւ ցերեկոյթը — փա րի զա Հայ թատ
րոնին մէկ nLPt*l երեւոյթ ր — րաք g Հասարակութիւնը վարձատրուեցաւ ալդ 
փոՔՐ լ ա սլա ղսւմին փոխարէն խազերու բացառիկ ճոխութեամբ մը։ 

ԱռաՀինր՝ ծափաՀարութիւններու մէՀ Պ* Ա արեան Աիամանթօի <ւԱփ 
մը մոխիրՖր արտասանելու։ 

Զգացումով արտասանուած՛, բանաստեղծութիւնը սլիտի շաՀէր ան՛ 
շուշտ, եթէ չունենար շեշտերու ե ռիթմի միօրինակութիւն։ 

Օր* Ժիւ֊լիէթ Տօլլիան ներդաշնակ ու կիրթ ձայն մը ունի։ իր Հ՚լԲար՛ 
մէն)>ի ե վԼուիզնի կտորները իրական Հաճոյքով մր լսուեցաւ։ 

Հալ ներկայացուսներուն մէՀ իբր սոՐոյթ՝ ծա փա Հարեցինք Օբէռաի 
սլարուՀի Օր* ժիլատ ֆարինին, որուն <rLe pas de fleures»/» ՔսՔոյ2> գունագեղ 
ու թարմ եղաւ ծաղիէլներու նման, որոնց վրայ թիթեռնիկ մը կը թրվռայ։ 

Տիկին Նանսի Վէռնէ վարպետի մը 1լնիքր կը ռսէ իր արտ աս ան ու
թի ւններուն վրայ, որոնք գգա g ուսն եր ո ւ բոլոր երանգեերր կը ցուցադրեն։ 

Պ* Ա արեան տը Միւսսէի ծանօթ La nilite d'Octobre»/» մէՀ եկաւ ապա
ցուցանելու որ ինքը կարճաժամա
նակի մէՀ նշանակելի առա Հղի մու
թիւն ըրած է ֆրանսերենն լեզուին 
ԺԷՀ* Սան անթերի չէ սակալն, և 
Դգալի է որ օտար մը կը խօսի 
բեմէն՝ երբ մանաւանդ իբր խա
զա կից ֆրանսացի մը կայ իր քովը։ 
Անշու շտ յ ամառ ա շխ ատա ք մը 
պիտի կրնայ ճկել իր լեզուն։ իր 
խազը բաւական ուսումնասիրած 
էր, իր ժէսթերը՝ երրեակ չափա
զանցուած՛ կը Ձեան Հաճելի, որով– 
Հետե ւ Պ* Աաբեան բեմի պա Հան Հա
ներուն Համապատասխան կագ՛ 
մուածք մը ե գլուխ մ՝ունի։ 

Գիտնալ այգ առաւելութիւն՛ 
ները գա Հա գործ ել Հեշտ ճօՏՇով մր, 
ուրիշ արուեստ մըն է, որուն պի
տի ծանօթանայ Պ* Vարեան փոր՛ 
ձառութեամբ միայն։ 

Երկրորդ բաժնին մէՀ Պ* Ոօլ 
IP ունէն եկաւ Հասարակութեան 
բուռն ծափերուն մէՀ կարդալու 
Լըքօնդ տը Դլի «Le jugement de 
J f o m O O / » * ԱնվերՀ ծափեր k աղա* 

Պ՛ Պ« POL ՄՈԻՆէ ե հ 6- Ա^ՐԵԱ՚Ն 
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1 4 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ղափեր որոնց մէ£ նկատեցի « m e r c i , mercifàkp եկաւ ապացուցանելու մեծ 
վարպետին, որ Հայ Հասարակութիւնը գի՛տէր գնահատել իր և Տիկին Վէոնէի 
Համակրանքի մէսթը դէպի երիտասարդ ձՀայ արուեստագէտր։ 

Պ* Ա արեան վԱնտրոմաքնի Գ. Դ. և Ե՛ տեսարաններու մէֆ անշուշտ 
յաւա1լնութիւնր չունէր մեգի տալու անքննադատելի Օրէս"1 մր։ Դասական՛ 
ներու երկրին մէ£ Օրէս տի մը Հայ բեմին վրա/ երեւալր շատեր յանդգնու
թիւն մը Համարեցին գուցէ* ես այդ ցուցադրութիւնը ընդունեցի իբր քննու
թիւն մը Պ* Ս արեանի կողմէ տրուած Հայ Հասարակութեան, ցոյց տալու 
Համար նոյն կարողութիւններուն նախախայրիքները, որոնք օր մր զարգանա՛ 
լով» Հասուննալով, պիտի կրնան — ես վստաՀ եմ — մեզի րմբոշխնել տալ 
արուեստի անխառն Հաճոյքներ, առանց failSSe ՈՕէշի չափազանցութիւններու: 

Տիկին ժօռտան ՚ԲօնԷ՝ քօնսէրվաթուառէն տաւիղի առածին մրցանակ՝ 
մեծ նրբութեամբ արտայայտեց մանաւանդ HaSSe lmai lS^ «PditrO\li\\ey>ը*> երանգ
ներու կատարեալ տիրականութեամբ մը։ 

Օրիորդ Պոէքա (Օբէոա ՚Բօմիքէն) Հ Հնչեղ ե արեւոտ ձայն մը ունէր, 
իր երգած երկու կտորները մեծ՛ Հաճոյքով լսուեց ան։ À 

Օրիորդ Կինա Րիւտէլ, Փա սինի նոր պարերով, Տիկի՛" ՛ե* ՎԷ՛Հ՛Է ար-
տասանութիւններով ամբողջացուցին ցերեկոյթ մր, որ րնգՀանուր տպաւո
րութեան մէ^՝ վս տա Հա բար կարելի է ըսել՝ մեծապէս Հաճելի եղաւ. Հասա
րակութեան։ '3$$Լ՛ M 

Պ* Ա արեանին կր մաղթենք նոր յա^ո ղութի ւններ, որոնք սակայն յա
մառ աշխատանքի մր պտուզներր կրնան ՐԱ՚սլ։ Ցանկալի էր որ ան չխաբ» 
ւէր ֆրանսական չափազանց շողոքորդութիւններէ կամ Հայկական զանագան 
քննադատութիւններէ։ պ^Լ 

Յայտնի (ձՀքանիր զքեզֆին Հետ իրեն կր նուիրեմ իմ նշանաբանը։, 
—Արուեստը կարելի է միշտ սորվիլ, գիտնալ՝ երբէք։– 

. £Ր. ԱԼԵԱՆԱՔ 

ԻՆՉՊԷՍ I W M U H տ ա 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒՏՓՒՆՆեՐԸ ԼԸԿՐԱՆԻ ԼԵՏ 

Ա՚ին չ Երեւանի կառավարութեան ամբող^ ուշադրութիւնը կեդրոն ա ցած 
էր Ալէքսանղրապոլի Հաշտութեան ՛խնդրի վրայ, վստաՀ՝ որ Պոլշէվիկների 
կողմից ոչինչ չի սպաոնում երկրին՝* քանի որ ամենարար եկա մա կան բանակ– 
ցսւթիւններ էին վարւում իյորՀ. քիհւսաստանի ներկայացուցիչ Լըկրանի Հետ, 
վերջինս, ինչպէս յետոյ պարզուեց տեղի ունեցած դեպքերով, քնացնում էր 
Հայկական դաՀլիճր։ 

Լըկրանի Հետ վարուած .բանակցութիւնն եր ի Հիսնական միտքն այն էր 

ë m é è 
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ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳ 
MA ՝ M ՝ "•(-՝ 

որ Հայ աստ ասս ընդոմքոփմ է /ԱորՀրգային jf Ռուսաստանի միջամտութիւնս 
•Թիլրքռրի ^ռս3 Հաշտութիւն կայացնելու խ՛նդրում* իսվ Ռուսաստանը, առ ան ո 
միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին, երաշխաւորում է Հետեւեալ վէ
տերը.— 

1) Հայաստանի անվախ՛ութիւնը, 2) Ան յա սլա ղ Հայաստանին կցել էրե» 
,ւանի ամբողջ նաՀանգը, 3) ՛Նոյնպէս Զանգեզուրն ու ՚էազախը, 4) Թիֆէիոի 
նաՀանգից նախքան քՒուրքիայի ներխուժումը Հա լ ա ս տանին պատկանող շըր~ 
Հանը, t>J կարսի 2 / ,^ ա^ / / ,^ք երկաթուղին՝ դէպի արեւմուտք 1Ց վերստ լայն գօ
տիով, 6) իյորդգա/ին Ռուսաստանն ի Հարկին զէնքի ոյժով Հայաստանին կը 
վերադարձնէ գրաւման ենթարկուած վերոյիշեալ շրջա՛նները, 7) կարսի,Ղա– 
րաբազի, և քհրքաՀայաստանի հնացած Հա ւ զական Հողամասերր Հայաստանէ 
են կցուելու րանակցութիւննեբի միջոցով, S) Վերոյիշեալների իրագործման 
ղէպքում Հայաստանը Հրաժարւում է Սէվրի դաշնագրից։ 

Լըկրանի Հետ ալս մասին Հա մա ձայնագրի ստորագրումը, Համաձա/ն 
•երկու կողմերի որոշման, պէտք է կատարուէր Գեկտ* 2-3ի գԻւռՐԸ ժամը 
տասներկուքին։ 

Լըկրանը փութացնում է դէպքեր ր»»* և, Գեկտ* ¥ի կէս օրից յետոյ ժամը 
Aին դնում է իր վերջնագիրը՝ երկիրը խորՀրդային դարձնելու մասին։ 

Ի՞նչ էր պա տա Հեր 

ՊՕԼՇՒՎ-ԻԿԵԱՆ ԶՕՐՔԻ ՄՈՒՏՔԸ 

Ղյուեմրեր 20ին Երեւանում տեղեկութիւն է ստացուել, որ ռուսական 
զօրքր դրաւելսվ իջեւանը (փարվան սարայը), առաջանում է Գի լիզանի վրայ։ 
կառավարութիւնն այդ մասին անմիՀապէս բողոք ներկայացրեց Լըկըանին։ 
Վերջինս ամսի 3 0 ին ներողութիւն է խնդրում այգ դէպքի Համար ե խոստա
նում է իսկոյն կարգադրել, որ՛ ռուսական ղօըքը յետ քաշուի։ 

Լեկրանը վեց ժամ յետոյ, նոյն օրր. դարձեալ գալիս է կառավարու
թեան մօտ ե Հաղորդում, որ իր ներողութիւնն ու ռուսական ղօրքը յետ քա
շելու խոստուկքն պէտք է վթիւրիմացութիւն Համարեր, որովՀետեւ կոմմու– 
նիստական կուսակցութեան կենտրոնական կօմիտէն վճռել է անցնել Հայաս
տան ր խորՀրդային (աոլշէվիկ) դարձնելու և իսքը, Լըկրանր, եկել է իմանա» 
լու Հայաստանի կառավարութեան վերաբերմունքը այդ Հարցի նկատմամբ։ 

Ասենք, արդէն (LՀամաձայնութեան) մի խախտում տեղի էր ունեցել, 
այն, որ Հայ-թիւրքական բանակցութիւններում Ա*ոսկուայի միջամտութիւնը 
օղունն էր սնում։ Բուդու Մը տիւանին գնացել էր Ալէքսանդրապոլ այղ նը– 
պատակով, բայց թուրքերը վճ ռական ա պէս ընդդիմացել էխննրա մասնակ
ցութեան ը Հաշտութեան բանակցութիւնն երին, չնայած Հայ պատուիրակու
թեան պնդումներին*. * 

Լըկրանը երկրորդ խախտումի (ռուսական զօրքի մուտքը փա բվան սա
րայ ի Համար ներողութիւն էր խնդրել, բայց ալս անգամ եկեել էր «կոմմու» 
նիստական կենտ* կոմիտէի որոշումով՛ն, չեղեալ Համարելու իր Համաձայնու
թիւնը Հայաստանի կառավարութեան Հետ։ ՝աե* 

ՂէՊԻ խՈՐձԴԱՅհՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ 

կառավարութիւնն ուզում է Հրաժարուել՝ Լըկրանի այգ երկդիմի խա– 
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զի Հետեւանքով, բաքց կկրա՚նը դա՛նում է, որ գա խպում <ե ՛եղա՛նակում 
վարչակազմի ներքին ղ,աաղաոլսուլօ ռաս ՚աարց ՀրվՐլ* ժողովրդական զա՛նգ՛ 

ուած՚ների կամքով։ Հասարակակա՛ն որոշ խաւեր ՛նոյնպիսի կարծիքի ե՛ն նո՛ 
յեմբեր 30ից մինչեւ դեկա 1 և 2, առաջարկելով Համաձայ՛նութեա՛ն յա՛նգիր 

Լրկրանի Հետ յետագայ բանակցութիւևների ընթացքում որողւում է 
կազմել Հայաստա՛նի յեղափոխակա՛ն կօմիտէ՝ մասնակցութեամբ երկու Դաշ
նակցականների, — Դրօի և Ա* Տէրտէրեանի, որոնք մտնում են ան Հա տա պէս։ 
Լրկրանի կողմից բանակցութիւններին տրւում է ցրուած բնոյթ* նա խօ՛ 
սակցում է թէ՝ կառավարութեան ե թէ զանազան խմբա1լների ու անձերի 
Հետ՝ հր կրի կամքր բաժանելու դիտաւորութեամբ։ Այսու Հանդերձ՝ Հնարա
ւոր է լինում, վերոյիշեալ պայմաններից զատ րն դուն ի լ տալ նաեւ Հրա մա՛ 
նատարական կազմի և երկրի մտաւորականութեան անձեռնմխելիութիւնը։ 
Ա/ս Համաձայնութիւնը պէտք է ստորագրուէր դեկա» 2 ի ժամը Âին։ 

Աա կայն Լըկրա"ը շտապում է։ ՛Նա որոշուած ժամից առաֆ գալիս է 
և սովետիզացիայի (խորՀրդայէան դարձնելյ մասին բերանացի վերջնագիր 
տալիս՝ առաջարկելով ստորագրել, որովՀետեւ վան Հրաժեշտ է իսկոյն ձեր բա՛ 
կալել մի քանի մարդկանց և եթէ չստորագրէք, մենք առանց այն էլ կանենք 
մեր ասածը))։ կառավարութիւնը, եր կրում անղորրութիւնր չխանգարելու 
մտաՀոգութեամբ, ստի սլլում է ընղուն ի լ Լրկրանի պայմա՛նները, ե քաշւում 
է իշխանութիւնից։ 

Այ ս պէս է վերջանում ջանքը Հասարակական այն շրջա՛նների, որսնք 
ուզում էին կանխել Լրկրանի միջամտութիւնը Հայաստանի ներքին գործե՛ 
րին՝ կարեւոր զիջուՏներ անելով սովետիզացիայի խնդրում։ 

Դեկտ. 2ին Րոլշէվի1լները գրաւեցին Հ. Q. Դաշնակցութեան Հիւէնար– 

կութիւնները, մտան « Յ ա / ւ ա ^ » ի խմբագրատունը, պար լա մեն տում Հերթա՛ 

պա Հ ութիւն Հաստատեցին, ցոյցեր ու միտինգներ արին, առանց ո ե է գի մա* 

գրութեան Հանդիպելու։ Ազատ արձակւեցին քաղաքական րանտարկեալներր։ 

Նոյն օրն արդէն տեղեկութիւններ ստացուեցէւն, որ գաւառում ամե

նուրեք ռեւկոՅներ (յեղ. կոմիտէ) են կազմուել, որ Դ°ՐՔԸ ԲոԼլէվիկա9աօ^ 

ճամբաները բռնել է՝ Հաղորդակցութեան վրայ կոնտրոլ Հաստատելու նպա

տակով, որ խմորուսներ են առաջացել նաեւ գիւղացիութեան մէջ, որ կոզակ* 

ները բռնել են արգ^ն մինչեւ ՚Լարաքիլիսա գի^ը։ 

Ցփֆլիզ «ԱէՒ՚ւ^ՏԱՒ-ՈՐ» 

ՈՐԲԵՐՈՒ ԵՐԵԿՈՅԹԸ ՚ ՚. ՜ 

Անցեալ ՛Շաբաթ գիշեր, ֆարիզի Հայ Տիկնանց խնամակալութիւնը գո* 
վելի գաղափարը ունեցած էր մեծ պարաՀանդէս մը սարքելու ի նպաստ Հայ 
որբերու։ 

Երեկոյթը անցաւ աննախընթաց փայլով ու մեծ քաջողութեամբ։ Հայ 
մեծամեծներուն Հետ Հոն տեսանք նաեւ պատկառելի թի*~ մը օտարներ ու, 
որոնք շռայլօրէն կը ծախսէին պիւֆէին առաջ յօգուտ Հայ որբին՝ որ այգ 
պա Հուն գուցէ Հաց ալ չունէր ուտելիք։ 

ԱյԳ Գէւ^Ր" tuk ընուեցաւ, թէ երեկոյթին գոյացած էր մօտ 30,000 
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Վ Ջ a Պ լ Ս 
իտի կր՛նանք գոլացում տալ մեզի եղած դիմումներուն 

Ստացա՛նք գրի ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէ՛ն եՖբս՚՚՚՚սերէ՚ն լեզուներով միաժամանակ 

Փոխա՛նակ Հա/երէնի Համար զատ և Ֆրանսերէնի Կամար 

զատ մեքե՛նաներ դնելու, կրնաք դիւրամատչելի գինով մը 

սյս մեքենան միայն գնել, «ր կր գրէ ԵՐԿՈհ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ։ 

Ամէն ծանօթութեանց և պայմաններու. Կամար դիմել . 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 16. BIT S1 Denis Paris. 

Զարդի °– սանտրերու*մեծ մթերանոց 

LOUIS MAIGRET 

16 Fg. St. Denis Paris 

Զարդարուն ու եղֆիւ ր սրե՛ն րաէո ւտ 
ասեղներ խնամքով պատրաստուած 
կր վաճառուին մեծ՜աքանակ ե փոք
րաքանակ, կանխիկ վճարումով։ 

Ղւմոյղներ կը զրկենք։ 

A V E N D R E 

Splendid appartement royalement 
meublé composé de six pièces. Meubles 
grand style en ébène et ivoire, nombreux 
objet d'art de bautè valeur, bronz, su
perbes tapis d'orient. Téléphone» ascen-
ceur, chauffage central» électricité» salle 
de bains. Pour tous renseignements 
s'adresser chez Manoug, (tailleur) 14 
rue Marbeuf, 
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I ՄԻԱՅՆ A **, •.. 

« ւ Ո ք է ւ Ի Ա ՚ ՚ ք ս Ի Կ ւ ւ ւ ՚ է ւ Յ - ւ ւ յ ^ 
Ա՛ն վէր սի ԱՈՄԷՆԻԱ սի1լարէթի գործատունը Համաձայնած ԸԱա{ով 

Գաղիոյ րէժիին • Հետ, սկսած է ներմուծել իր սիկարէթները, ե կը յանձնա
րարէ ամէն Հայ Հայրենակիցներու ծխել ԱՐՄԷՆԻԱ$ որոնք թէ իրենց տեսա
կի ագնւութեամր ե թէ. գներ ու տարբերութեամբ արժանի են արդէն Հան՛ 
ր ո ւթեան գնաՀատման։ Փ* 

Արեւելեան ծխա խո աներով սլա արա զա ուած Հ Աք* ՄԷՆԻ 
2 0 Սիկարէթնոց տուփը 4,80 ֆրանք։ 

Ամերիկեան ծխախոտներով «Ա՚արիլաննի տեսակ հԱՐՄԷՆԻԱ ԱՆԻ* 

2 0 սիկարէթնոց տուփր 3,ՏՕ ֆրանք։ 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻՆ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԲՈԼՈՐ ՍԻԿԱՐկԹԷ ԽԱՆԹիթՆԵՐԸ* 
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Directeur-Fondateur : 

D ' L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , 16, Boulevard Saint-Denis, ié. — PARIS 

v i . . • Téléphone : NORD 69-51 
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Ն Ո Ր Դ Ա Ր Մ Ա Ն Ա Տ Ո Ւ Ն 
( - PO LYC L I N IQUE MOD E R N E ) 

16 Boulv. St. Denis 16 
Métro — St. Denis Téléphone — Nord 69-51 

Այս նոր դարմանատունը բացուած է 

I ՏՕՔԹ* Ա* Ս Ա Հ Ա Կ Ե Ա ՆԻ * 
տնօր բնութեամբ, ուր Հաք 1լ ֆրա՛նսացի /լարող ու մասնագէտ րժիշէլնեբ 
— որոնք միանգամայն կը սլաշտօնամարեն և կ՚աշխատակցին Փարիզի զա
՛նագան Հիւանդա՛նոց՛ներու մէ^— գի տա զա՛ն վերջի՛ն մէթոտներով և խղճմտօ
րէն կր դարմա՛նե՛ն Հետեւեալ Հիւանղութիւեներր. 

Ա,— ՛Ներքի՛ն Հիւա՛նդութիւն՛ն եր 
fi,— կա՛նա՛նց Հիւանղութիւսներ 

— Միգտյի՚ն, մորթի և վե՛ներա զա՛ն Հիւա՛նդութիւն՛ն եր 
— Աէքէ՛ ագանչի) քթի* կոկորդի, բերնի և ա զռայ ի Հիւանղութիւսներ։ 

Աէքի> ա էլան չի, քթի ե կոկորդի մասնագէտները կր գտ՛նուի՛ն կէս օրէ 
առաֆ, իսկ միւս բոլոր Հի լանդութիւններր կր դարմանուի՛ն ժամը 2-7 (Յ՛ Մ՛) 

կիրակիներէ զատ, զարմա՛ն ատուեր ամէ՛ն օր բաց է, մասնաւոր մամա– 
ղրութիւններոլ Համար, դիմել թէլէֆօնով։ 

Փա րի զէն կամ ար տա սա Հման f/ն ա՛նո՛նք որ կը փափաքի՛ն ո և է խնդրի 

առթիւ տեղեկութիւն ստա՛նալ, կրնա՛ն թղթակցիլ Տնօրէ՛նի՛ն Վերոգրեալ 
Հասցէոմր։ 

ՄԱՆՕԻԿ ԱԼԹՕԻՆԵԱՆ 
ՎԿԱՅԵԱԼ ՓԱՐԻԶ* ՋԵԻԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԳԵՄԻԷՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿՈՎ ԵԻ ՄԷՏ ԱՅԼՈՎ 

Պատրաստ է դոՀացնելու իրե՛ն դիմող ա\ր և 

կին յ աճա խո ր ղներրւ 

Ունի անգլիական և ֆրանսական ընտիր կեր 

պասներու ճոխ մթերք մրէ Դիմեցէք և 

փորձեցէք անգամ մը t 

սցէ՝ 14 Rue Marbeuff Champs-Elysées ) 

Métro — Marbeuf I 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ի Ն Դ 

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՚ԲԱԼԱ՚ԲԱԿԱՆ 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 

ԹԻԻ 2 I ՓԱՐԻԶ. 51 ՅՈհՆՎԱՐ 1921 

1ՈՐ ԸՄԲԻՇՆԵՐԸ 
Հայ մա բննա մարզական աշխարՀին մէՀ, որքան ալ գեղեցիկ և սրտա

պնդիչ երեւոյթներ ըլլան, այս օրերս Բագարատէ մըՀկոզմէ, Պ^լսսյ ութը 
տարուան շ ա մր ի օն՝ կէմալի մը պարտութիւնր, կամ բուրգերու երկրին 
մէֆ Ասատուրեանի մը տաբած՜ յաղթանակը, նպատակս չէ Հոս անդրադառնալ 
այս Հպարտ Հ այ ո ր գին եր ո ւ շարժումի և դնդերներու ոյժին ու գեղեցկութեանր 
վրա լ։ Այդ Հաճելի Հոգը ե պարտականութիւնը կը ձգեմ ուրիշներու։ 

Խօսքս՝ մեր Հայ իրա կանո ւթեան մ ԷՀ յայտնաբերուող, քաղաքական 
նոր ըմբիշներու վրա լ է, որոնց օդին մէ£ ձեւագծած շարժուձեւերը, Հետգ– 
Հ ետ է քաւելի յանդուգն , աւելի յախուռն և բովանդակալից ՐԱաԼ կը թուին։ 

Նոր երեւո/թ մրն Է ասիկա, և նշանակալից այն տեսակէտով, որ կը 
Օ^նի ժեբ քաղաքական մթաստուեր օրերու մէՀ, ա զգայ ին նոր գործ՛օնի մը, 
նոր ուղղութեան մը ջնարակուած լայտնութիւնովըէ 

Էք ւ Հայաստանի վերջին աղէտը ու քաղաքական փլուզումն է որ ծնունդ 
կուտայ այս նոր կռփամարտիէլներու — աւերակներու ծնունդ — որոնք կ՚ե
րեւի իրենց մկաններու մէֆ կ՛զգան նոր ոյժ ե նոր աւիշ, մէկ պաՀփտ միւսը 
յեղաշրջելու Համար, ցեղին ներքին, բա ր ո f ական կառուցուածքըէ 

ԱԼ կը Հնչէ խոպոտ սրտաճմլի՜կ Հաւաբր ախոյեա՛ններու, որոնք առի
թը Հազուագիւտ կը Համարեն, ի նպաստ իրենց շա Հա գործելու\ՏՀամար 
վայբկեանը, և իրենց խելքով Հաշուեյարղարի ենթարկելու Դաշնակցութիւնը։ 

էւ ալս խառնաձալղ. Հերձեալ նուագարանը կը շարժի, կը փրփրի* 
ձայներ կր Հանէ անկապ, նոր նոր եղանակաւորոլեներով և եղկելի Հնչակա
նութիւնով մը, որ աւելի ար գա Հա տանք կր պատճառէ, և. կր ցուցնէ Դաշ
նակցութեան Հակառակորդներու սնամէֆ և ուռուցիկ տրամաբանութիւնը։ 

Հին, ճանչցուած, Հազար անգամ ծասծմուած բանաձեւերն են որ, այ
սօր կ ագատին նոր էն Հնութեան բորբոսէն և Հրապարակ կը նետուին, իբր 
մարգարէական, քաղաքագիտական Հեռատես և խոր վարգապետութիւններ։ 
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Մէկը 1լը խօսի (Բայիս 2Տ՚ի վրայ, միւսը կ՛ափսոսաք ^knPt^P. Երեւա՛նէ՜ն 
ղուրս Հայաստանի ուրիշ մէկ կողմը չստ եղծուելուն Համար, մէկը Դաշնակ
ցութիւնը կը դատապարտէ իրր կռուազան, ուրիշ մը իրր չկռուող, քանի որ 
պատճառ եղած է բանակի քայքայմա՛ն, անոր մէջ րն դունչով տէմօքըաթիք 
կարգ ու սարքերը* մէկը կը դատարետէ զայն պօլշէվի1լներուն Հետ ^Համա
ձայն ելուն Համարէ Ա. Ոէ֊րիշ մըն ալ Համաձայնելուն Համարէ Ել այսպէս էլեր՛ 
կարի շարան ր ամրասաանութիւններուն, որուն մէջ ամեն էքն խոշոր տեղը կը 
րոնէ կիրքը» կուսակցական ոխակալութիւնը, յարմար առիթին օդտուելով 
իրր թէ վրէժ լուծելու տղայական ունայնամտութիւնը և ժողովուրդին մէջ 
գետին գրաւելու թափանցիկ նախանձախնդրութիւնը* 

Ե՛– մտածել որ Դաշնակցութեան ստեղծած կառավարութիւնը, մի միայն 
երկու աթոռով կրնար Հաշուեյարդարի ենթարկել 
ա յ ս օ ր ո լ ան ա մ ր ո ղ ջ վ լ վ լ ո Լ քն ե ր ը։ 

Ես անոնցմէ չեմ որ ո ե է կուսակցութիւն կը Համարեն անսխալական 
իր արարքներուն մէջ, և ատիկա շիտակ է, ոչ թէ մեզի պէս տնտեսապէս, 
ֆիզիքապէս և րարոյապէս անկազմակերպ ազգի մը կուսակցութիւներուն 
Համար, այլ նաև ամ են էքն յառաջացեալ ցեղերու. Համար, ուր օրուան քաղա
քականութիւնը վարող կազմակերպոսթիւնները, իրենց գծուած՚, խորՀուած 
ուղիէ մը յառաջացումի պաՀուն, ենթակայ կրԱան շատ անգամ այնպիսի 
անաէլնկալ խաչաձեւումներու և խոչընդոտներու, որ իրերու ե դէպքերու 
տարերային և ճակատ աղբային ճնշողական ութ իւն ով մը, շատ անգամ յք^Ք" 
զինքնին կը գտնեն բոլորովին տարրեր ճամրաներու մէֆէ 

Դա շնակցութիւնր և իր ստեղծած կառավարութիւնը շրջապատուած 
անպարտելի քաղաքական ե տնտեսական պայմսլններէ, իր լաւադոյնր բրաւ 
զարգացնելու Համար իր Հիմնաւորած անկախութիւնը, ե֊ պաՀ պան ելու Հա
մար մեր ժողովուրդին Հսկայ մեծա մ առնութեան ֆիզիքական գոյութիւնրք 
Անիկա այգ նպատակին Համար չխնայեց իր մտաւորական ոյժր, և արիւնը 
իր լաւագոյն ղաւա/լներու, ինչպէս որ վարժուած չէր այգ վխոՀեմն ժուժկա
լութեան, իր երեսուն տարիները յեղափոխական մարտնջումին մէչ։ 

Աքն չկրցաւ պսակել և իր րաղձացուած Հունին Հասցնել այն Դործբ՝ 
որուն գլխաւոր ստեղծիչն էր։ Ամէն ուղղամիտ Հայ քաղաքացիի Համար, 
աւելորդ պիտի րԱար թուել Հոս» այն ամէն նիւթական, քաղաքական անյաղ
թելի խոչն գոտն երր, որոնք գլխաւոր պատճառներն են այղֆ ձախ սղութեան։ 
Բայց այղ ազգային ձա խ ո դո ւթ ի ւն ր, այսօր Դաշնակցութեան շատ մր Հակա* 
ռակորդներու կոզմէ ինքնագոՀ ժպիտով մր կը դիտուի, իրր ձախողութիւնը 
այդ կուսակցութեան, այդպէսով աւելորդ անգամ մրԱ ալ ապացուցանելովդ 
որ մեր Հանրապետութիւնը շրջապատուած չէր միայն արտաքին այլ ^երքյքկ 
Հակառակորդներէ, որոնք նախապէս քիչ կորով վատնած չէին զայն վարկա– 
րեկելու և իր անկումը փութացնելու Համարէ 

Այսպիսի ազգային ձախորդութեան մը պարագային, սրտառուչ Է կոչը 
մեր նոր ըմբիշներու, որ Հրաւէր կը կարդան Դաշնակցութեան, որ քաշուի 
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Հայկակ ան ՛ներ քքէն իրակա՛ն ութ ե՛ն է՛ն ե ասպարէզը տաք ուրիշներու։ կորովի 
աւելորդ մատնում մրն է որ կ՚ընե՛ն։ Ասսլարէղր բաց է ա մենուն աոֆեւ, բայց 
էապէս կը պատկա՛նի անոնց միայն % որոնք առաւելագոյ՛ն ոլժը, միտքը, 
կորովը 4 զոՀարերութիւնր կը բերե՛ն անոր ստացումի՛ն։ /Փուղթէ նիզակ
ներով Հեռուէն Հեռու, մտքի աշխաըՀակալութիւևները, գեղեցիկ գի շերն եր ո լ 
մէջ մարող Հրթիռներու կը նմանին։ Ո՛՛վ կըկապտէ այԴ ասպարէղր անոնց 
Համար որ կուզեն աշիյատիլ և ցուցունել իրենց շնոըՀը։ Արնիկա խօսքերով 
չգրաւուիր, այլ իսկական գործով ե զգՀաբեբութիւնով։ 

Դաշնակցութիւնը իր անխուսափելի սայթաքուններով Հանդերձ, Հոգի 
ի բռին աշխատեցաւ իր լաւագոյնը տրամադրելու Համար Հայրենիքի դատին 
ե վերականգնումին։ իսկ եթէ անիկա այսօր ձախողեցաւ, զայն չկրնար Հա
մարել միայն իր ձախողանքը, այլ առժամեայ ձախողութիւնը մեր ազգ» դատին 
որուն վերարՆարՆումխն և վերակենդանացումին Համար երբէք իր միտքը և 
արիւնր չսակարկեց, նման դժպՀի և աղէտ ալի g վալրկեասներու մէ^յ էւ այսօր 
այս՛պիսի ծանր վայրկեաններու մէջ չէ որ, անիկա ամլութեան պիտի դա
տապարտէ իր կենսագործ ոյժերը, անիկա մեր աշատաւորութեան խոշոր 
մէկ զանգուածին Հւ մեր յեղափոխական երիտասարդութեան ծնունդն է*, կ ՛ա
պրի այնքան ատեն, որ զինքը ծնող ժողովուրդը կապրի։ 

Որքան ալ մոլուցքով վարուած ՐԱա<Ն Դաշնակցութեան Հակառակորդ
ներ ր, աղէկ թէ գէշ անիկա մեր ազգային իր ական ո ւթեան ողնայարն է։ Բա
ւական յաւակնոտ դիւցազնութիւն մը ոլէտք է Համարել, արիութիւնը անոնց, 
որոնք մէկ օրէն միւսը, այդքան Հեգագրէս ջախջախել կը կարծեն մեր ազ
գային կառուցուածքին ողնասիւնը, և տապանաքար մը գնել, անոր ազգային, 
քաղաքական կեանքին վրայ։ Աէրվանթէսի նոր օրեոու Հերոսներու տՀաս 
մտայնութիւնն է ասիկա» ա%ոքկք կ՚երեւի ընդունակ չեն մեր իրականութիւնր 
և ազգային ընկերական կեանքը չավ*ելու և Հասնելու գրական եզրակացու
թիւներու։ 

Դաշնակցութիւնը չմեռնի ր, անիկա Հայութեան մէջ, անողոք իրակա
նս ւթեան պա Հան ջի մր ծնունդն էք Ան կը են այ միշտ, սրբագրելով ինքզինքը, 
իւրացնելով կեանքի մէջ ծնած նոր ա%Հըաժեշտութիւններր և ընկերական 
յեղափոխութիւններր և գիտէ իր գԽքը պատշաճեցնել անոնց։ Ան Հոն է 
միշտ, ուր իր ցեղին աշխատաւորութի^նր կը տառապի, իր երիտասարդու
թեան ճակատագիր ր կապուած է անոր դժխեմ և արիւնոտ ճակատագրին Հետ։ 

եւ Դաշնակցութեան երիտասարդութիւնը , պէտք չէ թուլնայ տեսնե
լով քաղաքական ներկայ փլուզումը։ ՊէտՔ է իր մէջ զօրացնէ նոր նոր գոՀա– 
բերութիւններու զգացումը, և մանաւանդ գիտակնոր օրերու պաՀանջներուն, 
պէտք է բիւրեղացումէ ենթարկէ Àlf դաւանանքները ե պէտք չէ վարանի 
Հին ուղիները թողլքելէ, եթէ օրուան ակՀրաժեշ տութիւնր / լ մեր ժողովուր
դին շաՀը՚գը պաՀանջէ նոր ուղիներ և նոր Հորիզոններ։ Ան պէտք չէ վալրկ֊ 
եան մ ր մտ քեխ Հեռացնէ, որ ^իլի^^իաJ$9 զատ, թրքաՀալ, ռուսաՀալ բուն 
Հ ա յ ո Լ թե ան ա մբ ո զ ջ ո Լ թ ին ր կապրի Կ ո վկա սա Հա լա սա ան ի մէջ, 
և ինքր դասալիք մր պիտի ըԱայ, եթէ եսապաշտ յ ա ւա կնութիւն ո վ մը, խորթ 

• 
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Համարէ աքն Հայրենիքը, որ այսօր չկառավարուէր իր դաւանանքներուն Հա՛ 
Սեմատ, բայց Հդաղրիր երրէք իր Հայրենիքը ըլլալէ։ Այս է միայն անողոք 
ճշմարտու թիւնր։ Անիկա, իր սպասումին մէֆ ուշադիր, ՀեւիՀեւ ծ՜առայողը 
պիտի ըԱայ ալս ճշմարտութեան, այղ ըմբռնումէ պիտի բղխեցնէ իր դաւա
նանքի նոր ուղին։ Առանց ժողովուրդի ե ժողովրդական զանգուածներու 
կուսակցութիւն մը Հիմք չունի։ 

Éfeit f j u-

Ի ԴՐԱՆ 2ԷՕԿԻԻՐէ?ԱՆ 
«Ար (քէ՛ն ի ածի չարգելի խմբագիր Պր. B-- Եդիշէ մե(Լ ղրկած է ք)ետեւ.ևալ նաւք ակր եւ. ոդ 

բացեալ րա՚ն աստ եղծին ւքէկ անտիպ ոտանահորր, որ կր հրատարակե՛նք ստորեւ,։ 

Տար գելի խմբագրութիւն <լՎերածնունղհի, 

ԱնպատեՀ չեմ նկատեր այս մրրկայոյզ ժամուն երբ յաղթանակի ու 
Հայ կորովի փառքը պաՀ մը եր գելէ վեր£ ցնծագին, մեր Հորիզոնի մթագնիլը 
կը գիտենք սրտախռով բայց ոչ սրտաբեկ ե դասալիք* ((Վերածնունդին ձօ
նել փոքրիկ անտիպ քերթուած մը որ մեծ եղեռնի մեծ զո Հերէն միոյն՝ տա– 
րաբաղգ Տիգրան Տէօկիւրեանի բանաստեղծական շունչին մէկ սրտաբերունն է։ 

ինչպէս կր տեսնէք ոտանաւո
րի թուականէն, սկսնակ, տակա
ւին երիտասարդ, Հազիւ 21 .՛ տա
րեկան բանաստեղ որ մտեր
միկ զգացուսեեր քաղած բնու
թեան տեսիլներէն, բանա Հի լսա
կան գողտրիկ ու Հեզիկ վրձինով 
մը զանոնք կը ցոլացնէ տժգոյն 
է$յ* ՚^Ր ԺԷ9 ռր ի Հարկէ կոչուած 
էր յաւէտ թաքուն ւքեալ քանի իր 
խոստսնալից տաղանդը Հուժկու 
քայլեր կառնէր ^ ա յ գրականու
թեան մարգերուն մէֆ ու վարպե
տի ինքնավստաՀութեամբ կը նր– 
ւաճէր ամէն առապար ու կը դի
մէր ղէպի բադդը* դէ"{Ւ րար&րը* 

Աակայն, իռչ փոյ^* "PB այսօր 

շատ մր ծլարձակ Հանճարներու 

Հետ իր էութիւնը սրտագին, քրն– 
քռյշ յիշատակ մրն է աՀաւոր դե– 

Հենւքն խլուած, իր սրտի ու մտքի 

ամ՛ենագոյ դե, աննշան մա սնի էլն 

սրբութիւն մ՛է ինքնին և արմ՛անի 

գրականութեան գորովոտ խնամ– 

Քէ"* ՏԻԳՐԱՆ շե-ՕկԻՒՐԵԱՆ 
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Այս ցաւագի՛ն օրերուն, t^i. ^Լա1 ա * ֊ ե լ ի վեՀ և պաշտելի քան նուի՛ 
րակսոն յիշատակր ամէն անոնց որոնք իրենց կենդանութեան մէկ մէկ Հա Հեր 
եղան ազատութեան կած՜անը լուսաւորող, որոնք ազատութիւնը երւսզեցին 
ու ամեՀի ՀրդեՀներու բոցերուն մէֆ լափլիզուեցան անտրտունջ, միշտ յաղ
թանակի վսեմ Հաւատքով առլի, ինչ որ պէտք է անգին աւանդ մր Ձեալնոր 
սերունդին Համար1 իբր փորձաքար ապագայի։ Անոնք մեր յոյսերու մտատի
պարը կոթո դեցին և ոըովՀետեւ անմեռ է յոյսը» պէաք է անմեռ Տեալ և իրենց 
յիշատակր։ 

Տիգրան Ջէօկիւրեան մէ1լն էր ալն Հայրենասէր սրտոտ ռաՀվի ր ան եր էն 
որ Համակ եռանղ$ու> կորով կտրած, Բիւզանդիոնի ափերուն վրայ Հեռաւոր 
Հայրենիքի կաթոգին շունչը կը պտտցնէին յաղթական։ Վևալ՝ Ջէօկիւրեանի 
թողած գրականութիւնր և Հաս ցուցած սաները որոնք այսօր իր յիշատակին 
կր մերձենան իբրեւ պաշտելի սրբութեան մր։ 

Ալդ յիշատակի վերա պրուսն էր որ պիտի ցանկայի ոգեկոչել այս Հո
գեբանական ժամուն երբ մեր սիրասուն Հայրենիքր, - իրեն Համար ապրող, 
տառապող և. զոՀուոցլ զաւակներու, նուիրական աճիւններէն աստուածային 
փիւնիկի մը պէս յառնելէ վեր£, մառախուղի մէ9 է պա տան քուած ե որ սա
կայն պիտի ապրի յաւէտ։ 

Մարսէյլ 10 Յոհեվ. 1921 fr» եԴ-հՇէ 

ԲԱ՛ՀԵ՛ԼՆԵՐԸ •• 
- m ւ • 

Պարտէզին մէֆ_ ուր ծառերը կերերան 
Անգամա լոյծ շարժուններով անտարբեր, 
Բաղեղները կր վէտվէտին, բարձրանան 
Հսկայ ծառին րէրտ ոստերէն ալ շատ վեր։ 

Կը կառչին պիրկէ բաղեղները այղ դալար 
Ս՛երկ ոստերու դողդոոաոող, ազազուն 
Եւ կարծես թէ ժպիտներով ան Հա մար 
Կուզեն ւյրուել մենութիւնը ծ առերուն։ 

Երբ սլա րտ էգը կա մալն ան այ ձիւնին տակ, 
Աւիշները ծառերուն երբ կը սառին, 
/՛աղեղներէն դուրս կը ծորի ձեւք մը տաք. 
Որ կը մեղմէ Հովին շունչը g աւադին։ 

Կը մագլոին անդադար վեր ծառերէն 
Բաղեղները տերեւներով սնդուսէ 
Անոնք վիշտը սա ծառերուն կը մեղմեն 
Ջմեռին մէ£ ուր Հին երդ մը մարեր է։ 

կ. Պօլիս 1906 փետր. Տ– 2Ւ0ԿհհՐեԱՆ 
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11)1' ԴՐՈԻԹԻԻՆԱ ՀԱՕԱՍՏԱՆՈԻՄ * 
ԶԻՆհՈՐԱԿԱՆ ԱՆԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

Հայաստա՛նի դրութեան մէք 'f^'PÎP' ռրկու ամսուայ րնթացքում տեղի 
Ունեցած կալէլտօսկօպիկ փոփոխութիւններր, որոնք իրենց գագաթնակէտին 
Հասան սովետական կառավարութեան Հաստատմամբ, ի Հարկէ անՀանգստու՛ 
թիւն պատճառած կր լթնեն Անգլիացիներին ե Որոշ բացատրութիւններ այղ 
փոփոխուող դէպքեր ի վերաբերմամբ սլէտք է արուին, եթէ ցանկալի է Հա -
մարւում ճշգրիտ տեսագէտ կազմել արդի դրութեան մասին։ ՐլհԷ ուշկով 
լքննելով ե մաղելով բոլոր տեղեկութիւններր Իր ես կարող էի Հաւաքել, դա
յիս եմ Հետեւեալ եզրակացութեան* 

Հայկական խորտակման f d é b a c l e ) պատճառները քննելու Համար պէտք 
է լ ետ գնալ դէպի յեղափոխութեան ժամանակները, երբ Հայ ղինւորութիւնր 
թէ կամաւոր ե թէ զէքնքի կոչուած՜, ենթարկուեց ռուս զին ւո բների բա րոյ ա 
լքմանր։ Այդ միջոցին ստեղծուած Հայկական Հանրապետութեան առածին 
պա Հան շն էր կազմակերպել նոր ազգային Դ°ՐՔԸ* պաշտ պան ելու Համար 
Հայրենիքր առաջացող քՒիւրքերի ու ներքին թշնամիների դէմ, ժամանակը 
ու միջոցները նրանց թոյլ չտուին ալդ անել, ու կառավարութիւնը պէտք էր 
ոյսը դնէր գլխաւորապէս անկանին խմբերի վրայ, որոնց ղեկավալրներր յա 
ճախ արմանի չէին այգ պատասխանատւութեանր, չէին Հա մա ձայնում մի մ՛ 
եանց գործակցէ լ և երբեմն էլ վայ բա գութ ի ւնն եր էին թոյլ տալիս թաթար 
գիւղերի դէմ։ Աքն մասը որ ա յ դ ղեկավարները տիրապետող Դաշնակցական 
(ազգային յեղափոխական) կուսակցութեան ազդեցիկ անգամներն էին, շա
րունակ դժուարացնում էր կառավարչական իշխանութիւների նպատակը 
դրանց կօնտրօլի ենթարկելու։ Այ սպի սով կառավարութեան, գործօն ազգային 
բանակ կազմակերպելու Հանքերը, դժուար ութի ւնն եր ի Հանդիպեց Հէքնց ըս– 
կզբից և եթ։ |,; 

^Սհ.ՍոՍՂ կարեւոր պատճառր դէնքի ե Հագուստի պակասութիւնն էր։ 
Հայերը մեղադրում են Անգլիացիներին, որ նրանք գուբս տարան կարսից 
ա Հա գին ռուսական պաշարներր ու տուեցին կամ վաճառեցին '1՚ենիկինին, 
Ատրբէֆանին այնքան զէնք, ռազմամթերք և Հագուստ, որ բաւական կր լի
նէր ամ բողք Հայ զօրքերին երկար տարիներ շարունակ։ Այդ մեղա դրան քր 
ինձ թւում է ոչ առանց Հիմքի։ Աակայն դրանից յետոյ Դաշնակիցները յան՛ 
ձըն առան Հոգալու այն՝ ինչ որ պա Հանելում էր, բայց ոչինչ չխստացուեց 
մինչեւ 1920 թւի ամառուայ վերք երր, երբ երկու տարուայ ընթացքում վր՛ 
ճարելու պայմանով բրիտանական կառավարութիւնը ուղարկեց մի շոգենաւ, 
զէնքի ու Հագուստեղէնի, որից Վրաս տանը վերցրեց 27 ու կէս առ 100 տե
ղափոխութեան վարձատրութեան փոխարէն։ 
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Ապրանքը Հասաս 6 ամսով ուշացած՛ ե. որ աւելի վատ՛ն էր, ՛նրա օգ
տակարութիւնը մեծ չափով ոչնչանում էր այ՛ն Հանգամա՛նքի շնորՀիւ, որ 
պատերազմական նախարարութիւնը (W<iY office) օգտուեր էր առիթից Հայե* 
րի գլխխե կապելու քան ա տ ա կան ռ օ ս ս Հրացանները, որոնք բազմաթիւ 
փորձերից յետոյ մերժուած էխն ընգՀանուր ռազմական գործածութեան Հա
մար նրանց ծանրութեան, բարդ մեխանիզմի ե ուրիշ պակաս ութի լեների 
պատճառովք ԱՀա այգ Հրացա՛ններն էին որոնցմով տգէտ Հայ գիւղացիու– 
թիւնը, Սեպտեմբերին միայն զօրակոչով Հաւաքուած, պէտք է կռուէր Թուր
քերի գէմ Հոկտեմբերին կարսի շրջանի լեռնոտ գիրքերում անձրեւի և ձիւնի 
տակ։ Աքդ պայմաններում Հրացանները շուտով անյարմար զարձան և զին– 
ւորննրը անգործածելի զ^եքը ձեռքերնին կորցրի՛" ԲՈԼՈՐ Հաւատքը։ Չափա
զանցութիւն չւխ"ի ասել, գրում է մի ձեռնՀաս բրիտանական սպայ, որ Հա
յաստանումս էր ամբողջ այգ մա ման ա կր, թէ ռ օ ս ս Հրացանը մեծ բաժին 
ունի Հալկական բանակի այլասերման մէջ, երեք շաբաթւայ ընթացքում երր 
մի բանակ, որը քիչ առաֆ բրիտանական ու ֆրանսական զինւորական ակա
նատեսներին թւում էր ուժեղ և լաւ կազմակերպուած զին ւո ը ա կան ոյժ, 
դարձաւ մի անկազմակերպ ամբոխ, որը մի դիրքը միւսի յետեւից թողնում 
էր շատ թոյլ կուից յետոյ։ 

Աչքի է ըն1լնում որ բարոյալքումը տեղի չի ունեցել որ և է մեծ չա
փով արտ իլեր ի այ ի մէշ, որտեղ զխն ւո բներ ր ունէին լաւ թնդանօթներ և գի՛ 
տէխն ինչպէս վարուել նրանց Հետ։ վերջին պատճառն այն էր՛ y. որ շնորՀիւ 
երկրի տագնապալից տնտեսական վիճակի, կառավարութիւնը չէր կարող ո 1ւ 
է զօրակոչ անել վարժութիւ՛նն երի Համար մխնչեւ որ 1010 թւի աշնանացանի 
և 1020 թւի գարնանացանի աշխատանքները չէին վերկացել և ղրանից յե 
տոյ էլ ան Հրաժեշտ Համարուեց յետաձգել բազմաթիւ կարգերի կոչը մինչեւ 
որ ցանքը կը Հաւաքուի, որովՀետեւ այլապէս անկարելի կը լինէր նրանց 
կերակրեր Այգ ամբողջ ժամանակամիջոցում ի Հարկէ կալին զէնքի տակ 
բաւական թւով մարդիկ, որոնք զբաղուած էին սաՀ մանա գլուխների պաշտ
պանութեամբ, մշտական ընղՀարուՏներով մի կամ միւս թշնամու Հետ, և 
տեզափոխուելով մի տեղից միւսը, նայած թէ որ տեղից էր սպաոնում նոր 
վտանգը։ Այսպիսով նոյնիսկ ամիսներ առաջ մօրիլիզէ արած գօրքերր եր» 
բեք յարմարութիւն չէին ունեցել ենթարկուելու որոշ սիսթեմաթիք վարժու
թեան ե ռՐԲ թիլրքական յարձակումը տեղի ունեցաւ ե զինուորներր խմբե
րով կան չուեց ան, բան ակր իր անփորձ սպաներով Հւ անսովոր զէնքերով չա
փազանց ծանր արեոն ո ւեց նոր կոչուած զխն ւո բներով։ 

Միայն մի քանի սկզբնական անյաջոզութիւններր բաւական էին որպէս 
զի այդ բանակը վերածուէր մի կազմալուծուած ամբոխի, առանց վստահու
թեան, առանց կապակցութեան կամ գիսրայխնի։ 

Ամենայն իրաւամբ կարելի է ասել, որ ամէն տեղ ուր զինուորներր 
վարժուած էին և լաւ առաջնորդներ ունէին, նրանք կռւում էխն քաջաբար։ 
Ե գդիր ի ֆրօնտում ցոյց տուած պաշտ պահութիւն ր ե այն Հակայ արձակումը 
որ յետ մղեց թիւ-բք^րին Ա ար գար արատում երկաթուղու գծից, gnjg են տա՜ 
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լիս թէ If^i. հ.աՍոՂ անել Հայկական բանակը եթէ նա յարմար պայման
ներում էինէր* 

•ԲԱ՚ԼԱ-ԲԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 

Երեւանի Հանրապետութեան ծագումից ի վեր մինչեւ այն շաբաթը 
երր ես գրում եմ այս տողերը, Հայոց կառավարութեան քաղաքականութիւնը 
եղել է գերազանցապէս Դաշնակիցների ե մասնաւորապէս Անգլիացիների 
կողմը։ ժողովրդին ասում էին որ մեծ պատերազմը եղել է փոքր ազգութիւն՛ 
ների ազատագրման Համար, և նա պարզութեամբ Հաւատ ում էր ղրան։ ք*այց 
եթէ այղ էլ չէինէր, Հէնց միայն սարսափելի տանջանքները Հայ ժողովրդի 
այն մասին որ բնակում էր Թուրքիոյ սաՀմաններում, բաւական էին որպէս՛ 
զի ամբողք Հ ա յ ժողովրդի Համակրութիւնը ձ և աջակցութիւնը դարձնէին 
Թուրքիայի թշնամիների կողմը։ ՛թանի գեռ Հին Ռուսաստանը գոյութիւն 
ունէր, ազատագրութիւն ասելով Հասկացւում էր ամբողք Հայաստանի ձու» 
լումր Ռուսաց կայսրութեան մէք։ Բայց երբ Ռուսաստանը տապալուեց և 
անղրկովկասում առաք եկաւ Հայկական Հանրապետութիւն, ալդ գաղափարը 
ուրիշ աւելի լաքն ըմբռնում ստացաւ, մի ըմբռնում որը խրախուսում էին 
արեւմտեան դաշնակիցները իրենց պետական անձանց Հրապարակային ար
տայայտ ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ և օգտագործելով Հայաստանի զինուորական միջոցները 
ընգՀանուր դատի Համար։ 

Երազած, մի նպատակը — անկախ և միացեալ Հայաստանը — թւում էր 
արդէն իրականացման մօտ, և նոյն իսկ անսովոր յապաղումը Թուրքիոյ Հետ 
Հաշտութիւն 1լնքելու, որի շնորՀիւ Հայաստանի Համար առաք եկաւ երկար 
սպասողական շրքան, երբ տեղի ունէին անընդՀատ սաՀմանավէճեր Հարե
ւանն եր ի Հետ, չթուլացնեց Հայկ* կառավարութեան Հաւատը, որ դաշնակից
ները իրենց պիտի պաշտ պան են։ Գոնէ մի դէպքում, երբ յարմար առիթ էր 
ներկայանում ուղղակի քՒիւրքեբի Հետ բանակցելու, Հայաստանը մերժեց, 
Հ1քնց որ ստացաւ ուլտիմատում, որ այդպիսի մի քայլ աննպաստ ընդունե
լութիւն կը գտնի ԱՀնգլիոյ կողմից։ 

Թէեւ կառավարութեան քաղաքականութիւնը սնում էր Հաստատ 
դաշնակիցների կողմը, բայց խնդրի կարգաւոր մ ան յապաղումը Փետրաւորու
թիւն տուեց pro ռուսական զգացումներին առաք գնալ ու որոշ ղեր խաղալ։ 
Համոզուած Բ°էլէվի^1սռրի P՝tLP Հայաստանում Հայերի մէք շատ աննշան է 
և Հաւանօրէն այնպէս էլ կր սնայ։ Րալց միեւնոյն ժամանակ այնտեղ միշտ 
եղել է խոր ե անկեղծ երախ տա գի տա կան զգացում դէպի Ռուսաստանը ու 
Ռուսները, այն Հովանաւորութեան և ապաՀովութեան Համար, որը Հնարա
ւորութիւն տուեց ռուսա Հայ երին առաջադիմել, մինչդեռ նրանց Հայրենակից
ները քԻիւրքիայում Հալածանքների էին ենթարկւում։ Ես արդէն յիշել եմ 
ռուսական ղբաղիսիօնի կարեւորութեան մասին Հայ զօրքի մէ9, նոյնը կա
րելի է ասել նաև բո լո՛յ քաղաքացիական պաշտօնէութեան մասին* քքէ խօս– 
քռվ կրթուած ոուսաՀայերը (այսինքն րաց առեալ Թիոըքիայից և Պարսկաս– 
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տասից գաղթածները) սնուած էին ռուսակս/ն կուլտուրա քով ե ռուսական 
Հեռանկարով : 

Այս փաստերը բացատրում են մի քանի մասնակէ արտայայտութիւն» 
ներ յ օգուտ ռուսական օրիենտացիայի, ինչպէս ալդ եղաւ օրինակ Աղէքսան– 
գրագօլում Մայիսի 1920 թ^ի* ՝&անի որ բոլոր յոյսերը Դաշնակիցներ էքն ան՛ 
Հրաժեշտ օգնութիւն ստանալու վերաբերմամբ ի դերեւ ելաւ, Հայերի աչքերը 
դարձան դէպի Ռուսաստան։ 

Աքնցեալում,% պատճառաբանում էին Հացերը. € Ռուսաստանը արել է 
աւելի քան ո ե է ուրիշ պետութիւն Հայաստանի Համար, ներկայ րէժիմի 
բոլոր չարիքները միայն անցողական շր£ան է, ե վաղ թէ ուշ Ռուսաստանը 
կը վերականգնի, աւելի լաւ չէ՞ արդեօք կապել մեր վիճակը Ֆէտէրային 
Ռուսաստանի Հետ, ստանալ նրա Հովանաւորութիւնը և բաժանել նրա ապա
գայ վերածնունդը, քան թէ խաղալ անկախութեան այս տխուր ֆ ա ր ս ր, 
որը տուեց մեզ միայն կորչելու ազատութիւն»։ 

Այս պատճառաբանութիւնը անՀերքելի է և ոչ մէկը դաշնակից պե
տռ ւթիւններից իրաւունք ունի պախարակել Հայերին, որ ծ՛այրայեղ վիճա
կում դիմեցին նրան։ 

«Ս՚անջէսՕ-որ Կ արա ի ան» Թրգս\ 3« Ք. 
3Ç դեկտ. 1920 

Տ0Ք8-. bB-Իէ-Ն ՊՐԱԶհԼ 

Z. 1անրապհաոս«,ա1ւ Պր ազ^իոյ 
Գ ի ^ ն ա գ ի տ ա կ ա ն ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ է 

Հո* ուա գիտ՛նական ր ե եռանդուն 
զռրծիէը, որուն հանքերուն կր պար
տինք Հար ա ւային Ամերիկաքի տէրու
թեանց մօտ Հայաստանի Հանրապե
տութեան գտած ք_երմ Համակրանքը։ 
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Հայր են ական տ օներուն աղմուկն աՀա կր շարժի , 

Սիրատարփիկ Նոր Հարսներ կա ր ա պան ո"յ շ, ցնծագին, 

Ուխտաւորի նբւէրով կ երթան խումբ խումբ դալարի՝ 

Անտառին մէք բարձրացած խորՀրղաոոր տաճարին։ 

Բարձրիկ սարերուն ծոցէն ձիւներ պո՛ւտ Ալի ւտ կր Հալիք՛* 

Ցանքի արտերս անսահման կանաչագեղ կլլ ծաղկին, 

*հետ ու֊ գետակներ Համակ արշալոյսէն ոսկեծ՛ին 

Ծփանքներով կր իւա/տա՜ն գէսն արեւին տարփագին* • * 

Բացւած ծրլուն այտերով նրման գարնան Հարսնուկի 

Վիթի թեթեւ քաւլերով շաւիղներէ լուսագեղ, 

Կ՝երթան կոյսերն ալ բաղձոտ տաղիկներով սխրալի՛ 

Պուրակներուն մէ%_ ցրնծաչ ըղձանքներով սիրագեղ . • . 

Անոնք յետոյ լոգնալու կ երթան գետին մէ%_ պայծառ* 

Լրւ֊տլ մարմիննին րնքոյշ իրրեւ այգուն ցօղիկներ « • . 

Անոնք Ո՛ւնին Հ եշ տ ան քներ ծիծ երնուն տակ սիրա վառ 

Որ կունենար Աստղիկն ալ երբոր ծովա՛կ պիտ* մրտնէ ր***է 

ԱՀա ձայներ ր Հոնտեղ բազմութեան մէշ_ տօնական, 

ԱՀա վարսերր բոցին խարոյկներուն խորտիկի՛, 

ԱՀա նրւագ, աՀա երգ աշուղներէն քաղցրաձայն, 

Ու վէրփրաձիր գինիներ փարչերուն մէշ Հայրենիք 

Անգին պարերն են նախշուն գեղաՀասակ Հարսներուն, 

Պատանի/ներ ու մատղաշ աղեբնակներ ըսպիտակ. 

Հողերուն Վրայ կարմրաՀիր կլլ ցնծերգեն երազուն, 

Ինչպէս կաքաւ ձագուկներ՝ որ կլլ թռվռա ո թուվւին տակ»** 

երիտասարդ կրտրիճներ կ՚ելլեն սարերն Հեռաւոր 

Միշ*ո որսալու եղնիկներ նիզակներով արծաթէ 

Ու պարմաններ Հբրարբուն Հանդէսներէ վեր£ է*ո1"Ր 

՛հեռ կ արբենան խաղերով որ մինչեւ լո՛յս կր տեւէ »»»# 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ si 

Պ Լ Օ ^ Ն Օ Թ 
ԿԱՐՄԻՐ ԻՍ.2Ը 

Մ արս է զի Հալ կարմիր էյ աչի մէկ Հա՛նդէսի՛ն նկարագրութիւնը կր 
կարդամ a Ար մ է՛ն ի ա )) ի մէջ, և Հիացումով կր տեղեկանա մ, թէ ինչպէ՜ս քիչ 
ժամանակի մէջ, շնորՀալի անգամուՀիները այդ Միութեան յաջողած՝ են ար
դիւնաւոր գործունէութիւն մը ունենալէ 

կը խոր Հիմ որ Փարի դի մէջ ալ կար նմանօրինակ մարմին մը, և ժա
մանակն է երկու խօսք րնել անոր մասին, որ իր վարչութեան անդասնե
րուն ապօրինի ու ձախաւեր գործ՜ուն էութեան շնորՀիւ վերածուեցաւ սև խաչի։ 

Տարիէն աւելի է որ կագմուած էր ան ֆարիգի մէջ և այսօր չկայ մէջ 
տեղէ կ՚ըսեն թէ վարչութեան անդասներէն իւրաքանչիւրր իր կարգին ղրկած 
է իր Հրաժարականը ե իրարու ղրկուած այգ Հրաժարականերուն ծրարները 
կր Հանգչին եկեղեցիի խորՀրդարանը։ իրենց իսկ պատրաստած ծրագիր կա
նոն ագրին ամենա տարրական տրամադրութիւնն անգամ ւ արգել չգիացող ան
դասներ, անշուշտ պիտի չկարենային տանիլ այգ միութիւնը։ 

Ազգն ու րանակր անց ո լցին ու կ՛անցնեն ճգնաժա մալին վա/րկեաններ 
ե կարմիր հաչի Փարիզի մարեն ի անդասները կ՛անցնեն Հանգստի օրեր։ 

Հանդէս սարքուեցաւ, դրամ Հաւաքուեցաւ, մուտքի և անդամակցու
թեան նուէրներ տրուեցան, իսկ Հայ զինուորն ու Հայ կարօտեալր դեղաՀատ 
մ՛անգամ չունեցան։ 

կ՝րսուի թէ միակ անդամը որ Հրաժարած չէ — որովՀետեւ սիրաՀար 
է պաշտօնի — իր մօտ կր պաՀԷ Հաւաքուած դրամը սպասելով լաւ օրերու 
և. աստուածատուր խորՀուրզներու։ 

կանոնագրի տրամադրութիւնը շատ պարզ է ե իսկոյն գործադրելի։ 
Պէաք է գումարել րնդՀ. ժողով և կացութիւնը դնել սեղանի վրայ։ Աս 

այսպէս չի քալեր։ Հրաժարական տալով չէ կարելի ազատիլ։ 
ԸնդՀ. Ժողով գումարելու Համար երկու պարագայ կայ* նախ՝ դիւանը 

խսքը կի Հրաւիրէ ժողովի և կամ ընգՀ. ժոզովին 1Հ) ան դա լքներ ր կրնան րնել 
այղ րանր։ է լ քանի որ դիւանը մեռած է արգ^ն և րնգՀ. ժողովին ցանկը 
անյայտ, պաշտօնի վրայ հնացող անդամը պէտք է ընէ այդ ե պարտաւոր է 
ընել։ Զիրենք ընտրող և իրենց գոյութեան Հիմը կազմող անդասներու քթին 
չէ կարելի մինչեւ վերջը խնդալ։ կը լսենք նաև թէ լռելեալն ջանքեր կ՚րլլան 
լուծուած այս մարմինը փոխագրել Տիէլնանց իքն ա մա կա լո ւթեան մէջ։ 

Եթէ կարմիր իյաչի Փարիզի մասնաճիւղը լուծուած է, ինչո՛՛՛ւ գսյքերը 
չեն յանձնուիր կանոնադրի պաՀանջած տեղին։ Եւ եթէ լուծուած չէ, ինչո՞ւ 
են ալ այս դրութեան մէջ։ 

Գործելու ժամր անցած իսկ է, բայց եթէ կալ գործելու ասպարէզ մը, 
աքդ պէտք է լինի նոր ոյժերով և ժողովի կամքն ու ծրագրի տրամադրու– 
թ\*՝&Ը յաԲԳ°[ գէտցոՂ տարրերով։ Մենք կ՛սպասենք։ <Փ, 

ա է՛ 
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32 ՚ ։ Փ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ԱՄԵՐԻԿԱ ԿԸ ՀՐԱՒԻՐԷ ՄՈՐԿՆԹԱՈհՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆՑ ՍԿՍԻԼ 

Ուաշինկթրնէ Հա սահ՛ տեզեկութիւններ կ՝րսեն թէ արտաքի՛ն գործոց 
՛նախարարութիւնը Հրաւիրեց քԻուրքիոյ նախկին դեսպան Մր* Մօր1լնթաուն 
որ, յանուն Ամերիկայի, նախագաՀ Ուիլսընի կողմէ միջնորդ ընտրուան՛ է 
րանակցութեանց սկսիլ թուրք միլիճիներու և Հայոց Հետ, կարգ մը խռրՀըը՛ 
գաժոզոգներու գումարման մասին։ 

Մր* Մօր1{ՍԹաու, ^եաեսեալ յայտարսյրու.Թփւ.՝(յր լւրած է՜ ԹղԹ՜ակցի if ր . 

(•(Հայ Ժողովուրդի րախտր, որով անշաՀախնդրօրէն կր Հետաքրքրուի 
ամերիկեան ժողս ւ՛ ուրդը առանց Հատուած՛ական խտրութեան y կախում ունի 
ամբողջովին Դաշնակից ազգերու դիւան ագի տա կան ե բարուական աֆակցու– 
թե՚նէ՚ե։ 

(լՀայերր բնաջնջումէ փրկելու գործը այնքան կապ ունի եւրոպական 
քաղաքականութեան Հետ որ Միացեալ ՚էյաՀանգներու այս ուղղութեամբ առ
նելիք քայլերուն իբր ուղեցոյց պիտի ծառայէ դաշնակից պետութեանց դիրքը 
Հանդէպ քիուսիոյ և էքուսթաֆա կէմալի։ 

<լ\յախագաՀր ասոր ա1լնարկեց անշուշտ երբ յայտարարեց բացորոշա 

կերպով թէ իր միջնորդութեան յաջողութիւնը կախուած էր դաշնակից ազ 
գերու բարոյական և դի ւան ա զի տ ա կան օժանղակութենէն։ 

(ԼՀայաստանը փրկելու ամերիկեան Հանքերուն յաջողութիւնը կախում 
ունի այն միջոցն եր էքն, որոնցմով դա շնա կիցն երր պիտի լուծեն ռուական և 
թրքական ԷսնղիըներըէՖ 

Պ» Մօրէլնթաու Հաւատք չրնծայեր այն լուրին թէ Հայկական կառաս 
վարութիւնր՝ Լք ո սկուայ ի թելադրութեամբ՝ Հրամայած է ամերիկեան նպաս
տամատոյցի պա շտօն հաներուն Հեռանալ Հայաստանէն։ 

%ախկին դեսպանին կարծիքով, Հայերուն փրկութիւնը կախուած է 
Դաշնակիցներու կամեցողութենէքն և թուրքերուն ու ռուսերուն վրայ ռւնե՛ 
ցած Հ եղին ա կութեն էն։ Եթէ ՍՀնգլիա, Ֆրան սա և Իտալիա որոշենք ճանՀնա/ 
ռուս կառավարութիւնը, անոնք դիւրաւ պիտի կրնան իրենց ճանաչումին 
պայման դնել Հայաստանի փրկութիւնը, և եթէ միջոց մը չգտնեն յարարեր՛ 
ուելու խորՀրդային ներկայացուցիչներուն Հետ, Հայաստանի ի նպաստ թափ
ուած լաւագոյն ջանքերը պիտի սնան ապարդիւն։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒ ԳԾՈՒՄԸ 

a ԵՒ ԹՈՒՐ* ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԿԱՐԾԻ՛ՔԸ 
Թէև Ուիլսընի սկզբունքներուն Համաձայն մեր կորզուած իրաւունք՛ 

ները պաշտպանելու Համար ի գործ գրուած ջա"քերր ո և է արդիւնք չտուին, 
սակայն, Հակառակ բոլոր այս անյաջոդութեանց, դարձեալ մենք Ուիլսընը ե 
իր սկզբունքները մեր բերն էն չէի՛նք ձգեր։ Բայց այս անգամ աւելի մեծ ու 
խորունկ վիշտով մը կը տեսնենք որ Ամերիկայի Հանրապետութեան նախա
գաՀ րֆ թողունք ազգայնականութեան առջի սկզբունքները, այս վեց Հարիւր 
տարուան թուրք և օսմանցի ազգին ու տէրութեան ո՛չ մէկ իրաւունքը և 
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ճշմարտութիւնը նկատի առնելով, Հայաստանի ս ա Հ մանն եր ը կը գծէ Տրապի 
գոն էն, Երզնկայէն մինչեւ Բա գէշ, սկզբունքով թրքական և օսմանեան հո
ղերը աօլ քէսէքէո Հայերուն կը նուիրէ։ 

Ի՞նչ նշանակութիւն կարելի է տալ Ուիլսընի նման պետական անձի 
մը այս կոն են ա կա լո ւթեան։ Չենք կարծեր որ քաղաքականութենէ աւելի 
իրաւունքի վերաբերող ալս Հարցին մէֆ կրմնքի խ՛եղիր մտած ըլլայ։ Այո՛» 
չենք կրնար ուրանալ թէ ընդՀ* պատերազմի միջոցին մեր երկրին մէ£ տեղի 
ունեցող դէպքերուն Հետկւանքով ձայներ, ալիքներ բարձրացան Ամերիկայի 
մէ9, որոնցմէ ա գգուած է ն ախ ա գա Հը։ Սակայն փոքրամասնութեան մր գոր– 
ծած քաղաքական ալս սխալին Համար ալ ամբողֆ այս ազգր պատժի արժա
նի նկատելը արդարութեան Համաձայն չէ գտած։ 

1807-խն, երբ (Հունաստանի յաղթելով ուզեցինք ((Ւեսալիոյ կարգ մը 
մասերը մանաւանդ ԵէնիշէՀիրր ետ առնել, այն ատեն էյւրոպայ ի մէ£ բողոքի 
ձայն մը բարձրացաւ մեզի դէմ ե ըսին թէ՝ <լ\]՝աՀիկխն տիրապետութենէն 
առնուելով խաչապաշտին տրուած տեղ մը անգամ մըն ալ չկրնար վերաղար* 
ձուիլ Ս՝աՀիկին՝ որուն գրաւած րոԼոր Հողերն ալ, որչափ ատեն որ քրիստոն– 
եաներէ բնակուած են, պէտք է վերադարձնել քրիստոնեաներունն։ 

խաչակիրներու նոր մէկ արշաւանքը յիշեցնող այս տեսութիւնները, 
այն ատեն մեզի ծայր այ եղո ւթեան, մոլեռանդութեան արդիւնք թուեցան, սա 
կայն երբ վերֆր տեսանք որ Բրէսանսէի, ժօրէսի, ՚թլէմանսօի նման ամէնէն 
ազատամիտ անձերն ալ մասնակից են այս գաղափարին, սկսանք Ի՚որՀիլ ե 
մեր այս զրկումին պատճառն երր փնտռել։ 

Ըստ մեր Համոզման, Արեւմուտքի պետական անձերը անցեալ ու ներ
կայ դէպքերէն իրենց Հանած Հետեւութիւններուն պատճառսվ, մեզի արժանի 
չեն Հ ամարեր Ագգերու ընկերակցութեան նպատակ ընտրած կարգ մր ապա՛ 
ցուցեալ իրաւունքներուն, մինչդեռ Հաւ եր ու, Յոյներու և ուրիշներու նման 
մեր ոչ-իսլամ Հայրենակիցները—եթէ անոնք փոքրամասնութիւն իսկ ՐԱան 
— արժանի կը սեպեն ալդ շնորՀներուն և անոնց պարանէն եր ը նկատի կառ
նեն, իսկ մերինները ՚ ոչ։ 

Փ է յ յամն Սա պաք) 

}ֆ ՄԱՀԱՓՈՐՁ, Պ– ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ՎՐԱՅ ||| 

Ալեքսանդր Տէր Զաքարեան անուն 2 1 տարեկան երիտասարդ մր 
անցեալ Qnրեքշաբթի ժամը 11-ին Հ * Հ. Պատուիրակութեան քարտուղարու
թեան ներկայանալով կուզէ Պ* ԱՀարոնեան ը տեսնել և աո անց արտօնութեան 
սպասելու ատրճանակր ձեռին կը մտնէ նա խաղա Հին սենեակը* 

— ինծի դրամ է Հարկաւոր, ան մի £ա պէս պէտք է տալ, ապա թէ ոչ 
կ՛սպաննեմ• • • Պ* ԱՀարոնեան կ՚ըսէ որ նախ ատրճանակը վար դնէ, բայց 
անիկա մտիկ չընելով զէնքը կ՚ուղղէ իր դո Հին վրա լ, նոյն րոպէին Հ» ՀՀ Պ՛ 
նախագաՀը զօրաւոր Հարուած մը կուտայ անոր, գնդակը կը վրիպի ու Պ* Ա> 
ԱՀարոնեան ի կուրծքը քերելով կ՚երթայ պատին մէ£ խրուելու։ 

Տէր Զաքարեան ձերբակալուած է։ 

Fonds A.R.A.M



34 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 
* 

Պրոհսայի եհ հդւֆսփ գիհւլհրէ1ւ գանիւս հասնող Çiu| աքսորականներու, խու.ւֆ մը 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԻ ԶԱՆԱԶԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
ԶԱՐՏԱՏՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Հնդկաստանի ա՛նգլիակա՛ն թերթե
րը կը ծ՜անուցանեն թէ 1 կա լկա թալ ի 
դալ գաղութցն Պ* Մեսրոսլ JJ էթեանց 
անգամ նշանակուած է Լոնաոնի 
ձԱ՚եգւիոյ Արքունի Ասիական Ընկե
րութեան » ։ 

Պ* Ս էթեանց, Հմուտ բանասէրը, 
ա74՜փ* ի վեր է ա լկա թայ ի Համալր– 
սարանին մէՀ Հայերէն լեզուի քննիչ 
է, և ծանօթ է ձՀնդկաՀայոց Պատմու
թիւնն անուն իր Հրատարակութիւնով 
որը նուիրած էր մեծ Հայասէրին Եը" 
լա տս թօն ի ե անոր գնա Հատ ուս՛ին 
արժանացածէ 

Մ եր շն որ Հա ւոր ութ ի ւնն երր։ 

ՃԱՅԵՐԸ Վ.ԵՐՋՆԱԳԻՐ ԿՈՒՏԱՆ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ 

Մոսկուայի կառավարութեան Հա՜ 
մա Լայնութեամբ, Հայաստանի կառա՛ 
վարութիւնր վերանա դրով մր սլաՀան– 
$ած Է թուրքերէն ետ քաշել իրենց 
գօրքերր մինչև 101-ա-ի քիուսօ–թուրք 
սաՀմանները և դարմանել վերջին յա
ռածի։ աղացումին Հետեւանքով եդած 
վնասներր։ 

քհուրքերր արդ^ն սլա ր սլա ծ ե՛ն 
Ալեքսանդրասլգլր։ 
ՃՈ՚ԼԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱՆԵՐ 

Պ» Պատրիկ կիւլսլ^նկեանի ծա էս* 
ՔՈՎ ^titkt"f շրջանէն չափաՀաս սր
բեր Ելրուսա սլիտի գան, գործնական 
Հողագործութեան Հետեւելու Համար։ 

Այս ուսանողներուն Համար Հիմ՛ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ SU 

՛նա դրա մ մը արա մա դրուած է Հ. Ը» 
Մէութեան։ 

Վ.հՐՀԱՊհ'\Տ 
Մ եծա Հարուստ Պ* Ւբրանոսեանի 

մտրմինր վերֆապէ՛ս թաղուեր է Պոլ՛ 

սոյ մէ9, աղդ. ի շխանութ իւններու 

անՀարկի եռար անց ուսն եր էն 1ւ անտե" 

ղի կռիւներէն վեր^։ կ un լէ թէ կա

րելի եղած՝ յէ նոյնիսկ ժ առանգո րդնե– 

րու իւոսաացած դումարր ստանալք 

անոնց դէմ եղած յարձակումներուն 

պատճառաւ։ 

Ս ՏԱՑ Ա՚հՒ 

a Աւետիս Ù ա Սեր ի կա Հայ երգիծա

բանական աարեցոյցր, սլատրաստեց 

Մելիք կաՀ» պէս պի սուն ու դուարէ) 

յօդուածներով ու ծաղրանկարներով 

սիրուն դէրՔԸ* °ՐաՑոյԱո4 ^ո՜ 
խա ցոլած, կը ծա ի։ ուի 12 ֆրանքի։ 
Դիմել խմբագրութեանս։ 

ա Հ՛ Մ՝ Ը՝ Միութեան Փարիզի 

մասն աճ իւղին Հրատարակած Ավատի 

օրացոյցներրէ գեղեցիկ պատկերով մը 

ու մաքուր տպագրութեամբ։ կր տրւի 

կամ՛աւոր նուիրատուութեան մր փո՛ 

խարէն։ 

# * է Հ» Ծ* Ռամկավար կուսակցու

թեան Փարիզի մարենին Հրատարա

կած a Ապագայ p շաբաթաթերթէն 2թ. 

Յարատեւութիւն կր մաղթենք։ 

• *• զ Ցի շատա/լներ [I աղի մա կան, 

Ուղեգրական, Տեղադրական ե Նամա՛ 

կանի* անուս դէրՔԸ Եղի շ է եպիսկ, 

Տիչինկիրեանե էրուսաղէմ, Հետա՛ 

քրքիր բովանդակութեամբ կր պարոլ՛ 

նակէ lu րի մե ան Հայրիկի լուսատիպ 

մէկ նամակր։ 

ԳՈՐԾ ԿԸ ՓՆՏՌԷ 
Երիտասարդ ե աշխատասէր հայ 

մր, պատրաստ է ո ե, է գործ րնել Հայ 

առևտրական տան մը կամ դրա ս են՛ 

եակի մը մէֆ։ Պատուաւորութեան ե 

Հաւատարմութեան Համար պատրաստ 

երաշխաւո րութ իւն տալու։ 

Դիմել խմբադրութեանս։ 
1 ! ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ 

Պէրլէ՚ե^ Տիկի՛ն Մաբիամ Աշըղ. 
եանը կը փնտռէ իր ամուսինը Արշակ 

Աշրդեանր, որ էէձախն իբրեւ թրքա

կան զինուոր ուղարկուած Էր Պաղէս՛ 

տինի ճակատը ե յետոյ Սի[իվրի։ Կը 
խնդրուի տեղեկութիւն ունեցողներէն 

իմացնել խսբագրութեանս; 

չ 
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ս\ Ս\ Ւ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՍՆԱՃԻԻ՚Ա 
ՅաոաՀիկայ Փետը. Յին Հինգշաբթի երեկոյեան Ժամը 8.30իոֆ Pa la i s (Je 

la \Տ\\\\ա\\\(՝~ի*ընդարձակ սրաՀխն մէ9 ք325 rue S1 .Martin, métro I téai i i i iur 

SébastopoU մեծ պատրաստութեամբ ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԵՐԵԿՈՅԹ <fc պիտի 

սարքուի, նախաձեոնութեամր Հ. Մ՛ Ը* Մ՛ի Փարիզի Մասնաճիւղին։ 

Սոյն շքեղ երեկոյթը րարեՀաճած է Հովանաւորել իր նախ ադա Հու՛ 

թեամր՝ ԻՇԽԱՆ Բ. ԵՐԿԱՅՆԱԲԱԶՈՒԿ– ԱՐղՈհԹԵԱՆ 
Երեկոյթ ր պիտի բաղկանայ երկու մա սէ. Ա» Մ արենա մարզական II Բ» 

Գեղարուեստական։ Առա չին մասին մէ[ Պ– ՏՕ՚ԲԹ– ՝ԲՕԼ()ԼԵԱՆ պիտի խօսի 

մարզանքի օգտակարութեան մասին ե Միութեան անդասներու կողմէ 

մարզանքի զանազան փորձեր պիտի կատարուին : Երկրորդ մասին մէֆ իրենց 

կպսնակցութիւնր պիտի բերեն Փարիզի ամ են էն ծանօթ & տաղանդաւոր ար– 
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ուեստագէտներր. որպիսին են ՕՐ* Լի ՏԻ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ (իւթակաՀարուՀի), 
M I l e Doroty Swainson (դաշնակաՀարուՀի) M110 Marika Bernard (թաւՀութակա– 
ՀարուՀի), Mm e Olénine d'Alheim (երգչուՀի), M l l e X. (պարուՀի Օըէոաէնյ, 
Mr Louis Cazette (երգիչ՝ Օրէոաէն) ելն. և[ն.։ 

Տեղերու, գները որոշւած պիտի րԱ՚ոն շատ աժան, սկսած՛ 
ԵՐԵ-Բ Ֆ Ր Ա Ն ՛ 

՝Բ1ՀՆ, Հնարաւորութիւն ընծայելու Համար ամէքն դասակարգի։ 
Յուսով ենք Հայ Հասարակութիւնը կը քաջալերէ մեր այս գեղեցիկ 

ձեռնարկը, պա աւելով մեր անդրանիկ երեկոյթը։ 
Տոմսակներու Համար դիմել Պ* Հարիկեանի 18 rue de la Sorboniie ե կամ 

Հանդէսին օրը կի՛չէքս։ Ստացուած տոմսերու փոխարժէքը ղրկել Պ* Ա* Գէվ՜ 
րէկի Ց1 rue Maubeuge* 

m ԸՆԹեՐՑՈ՚ԼՆԵՐՈԻՆ 
Արտի կսկիծով կը ծանուցանենք թէ այսօրուրնէ ստիպուած ենք առ֊ 

ժամապէս դադրեցնել «Վերածնունդ» ի Հրատարակութիւնը։ 
Ձորս տարի շարունակ, Հակառակ բազմապիսի նիւթական դժուարու– 

թիւններու, մենք տարինք թերթը, յուսալով զոր մեր ո Հո ղութի ւնն երր պիտի 
տեւեն մինչեւ որոշ ատեն մը և մենք պիտի կարողանանք վերջապէս «Վե
րա ծնունգյ>ր Հրատարակել առանց նիւթական կորուստի։ 

Հինգերորդ տարւոյն առածին ամիսներէն սակայն, տեսանք որ մեր 
1000 բաժանորդներէն Հազիւ 00 Հոգի մեզ ղրկած են իրենց բաժնեգիներր. 
ինչպէ՞ս կրնաք ինք քաջալերուիլ երր ()0 Հոգիի վճարած բաժնեգինով Հազիւ 
կրնայինք մէկ ամիս ապաՀովել թերթին ծախքերը։ 

Թէեւ մեր ստացած րաժնեդիներր ծախսած ենք թերթին այս տարի 
լոյս տեսած թիլերուն Համար, ետ պիտի դարձնենք զանոնք մեր պարտա
ճանաչ բաժանորդներուն։ Լաւագոյն է ՏՕ բաժնեգիներր ետ դարձնել, քան 
թէ ամբողՀ տարի մր շաբաթական Հազար ֆր* վճարելու ստիպողականու
թեան մէ9 գտնուիլ։ 

Ա՚եծ ուրախութեամր պիտի ուղէինք շարունակել «Վերածնունդ՝»ի Հը* 
րատարակութիւնր, եթէ Հրապարակին արդի կայուն վիճակր գոյութիւն չու՛՛ 
նենար ե մենք կարենայինք ըստ առաջնոյն շարունակել թերթը յօգուտ րն 
թերցողնեբուն և ի վնաս մեր քսակին, և կամ մեր բաժանորդներուն գոնէ 
կէոը ԸԱայրե բարեխիղճ և պարտաճանաչ։ 

Ձրի թերթ կարդալու unվոբութիւն ր ունակութիւն դարձած է մեր մէի 
Բաւական է որքան դո Հա ցուց ինք այղ ձրիակեր ախորժակները։ 

Թերթը պիտի վերսկսի այն ատեն միայն, երր նիւթապէս կարելի ըլ
լայ անոր կեանքը ապաՀովել։ 

Առն ուա զն տխմար ըլլալու է մարդ, ներկայ պայմաններու մ ԷՀ շարու
նակելու Համար թերթը։ ԶոՀողութիւնն ալ չափ ունի։ 

Տ ն օ ր է ն – խւքր ագի ր՛ ՏՕՔԹ. Լ ՛ Ճ ԱՄՐ ԱՐՑ ՈՒՄ ԵՕ& 
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«Լ եՐՏԱՊ1-Ս... 
Պիտի կրնա՛նք գոՀացում տալ մեղի եղան գիմուՁներուս 

Ստացա՛նք ԳՐի ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ 

Հայերէնն ևՖրա՚նսերԷ՚ն լեզուներով միաժամանակ 

Փոխա՛նակ Հայերէնի Համար զատ և. Ֆրանսերէ՛նի Համար 

դատ մեքենաներ գնելու–, կր՛նաք գիւրամատչելի գի՛նով մը 

այս մեքե՛նան միայն գնել. որ կը գբէ ԵՐԿՈՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ ԱԼ։ 

Ամէ՛ն ծանօթութեանց ե պայմաններու. Համար 

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 16, Bh Տ՛ Denis Paris. 

Զարգի և սանտրերու մեծ՛ մթերանոց 

LOUIS MAIGRET 

16 Fg. St. Denis Paris 

Զարդարուն ու եղֆիւ րսրեն րաէո լա 
ասեղ՛ներ խ՛նամքով սլա ար աս աո լած 
կը վաճառուի՛ն մեծ՜աքա՛նակ ե փոք
րաքա՛նակ, կա՛նխիկ վճարումով։ 

Նմոյշներ կը ղրկե՛նք։ 

A V E N D R E 

Splendid appartement royalement 
meublé composé de six pièces. Meubles 
grand style en ébène et ivoire, nombreux 
objet d'art de haute valeur, bronz, su
perbes tapis d'orient. Téléphone, ascen-
ceur, chauffage central, électricité, salle 
de bains. Pour tous renseignements 
s'adresser chez Manoug, (tailleur) 14 
rue Marbeuf. 
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տսԵՏէՔ ՄԻ Ատ, 

^ ԱՐՄԷՆԻԱ" ՍԻԿԱՐԷԹ1.ԵՐ| ; 
Անվէրսի ԱՐՄԷՆԻԱ սՒ^Լարհթի գործատունը Համաձայնած ԸԱա[ով 

Գազիոյ րէժիին Հետ, սկսած է ներմուծել իր սիկարէթներր, ե կր յանձնա
րարէ ամփ* Հայ Հայրենակիցներու ծխել ԱՐՄԷՆՒԱ» որոնք թէ իրենց տեսա՛ 
կի աղնւութեամբ ե թէ գներու տարբերութեամբ արժանի են արգէ՜ն Հան
րութեան գնաՀատման։ 

Արեւելեան ծխա խո տներով պատրաստուած (է ԱՐՄԷՆՒԱ 
20 ՍիկարԷթնոց տուփը 4,80 ֆրանք 

Ամերիկեան ծխախոտներով €Մ"էրիլան^ի տեսակ (ւԱՐՄէՆՒԱ ԱՆԻ 
20 սիկարէթնոց տուփր 3, ՏՕ ֆրանք 

ԿԸ ԾԱԽՈՒԻՆ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԲՈԼՈՐ ՍԻԿԱՐԷԹԻ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ՛ 
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