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ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ընթերցող նանրության ուշադրությանն է ներկայացվում 
Սփյուռքի նշանավոր ազդային-նասարակական գործիչ, նրապա- 
րակախոս և պատմաբան Հովնաննես Չիչինկիրյանի «Սուտերէ եւ 
սխալներէ զտուած Ռուբէն Սեւակի ներոսական կեանքի ու գաղա
փարականի պատմութիւնը» նոր աշխատությունը:

Մինչ այս աշխատությանն անդրադառնալը, կամենում եմնա-  
մառոտ նեըկայացնեւ Հովնաննես Չիլինկիրյանի գործունեությու
նը:

Դժվար կյանքի ուղի է անցել Հովնաննես Զիւինկիրյանը: եվ 
դա աոաջին ներթին կապվում է Կ. Պոյսում ապրած տարիների նետ, 
որտեղ նոգու ամբողջ խորությամբ գգացեւ է թուրքական իրակա
նության գարշ մթնոլորտը: Տարիներ շարունակ ապրելով Կ. Պոլ- 
սում, Հովնաննես Ջիւինկիրյանը մոտիկից տեսել ու զգացել է 
թուրքական պետականության, ինչպես ինքն է իրավացի անվա
նում, ֆաշիստական բնույթն ու էությունը:

Հովնաննես Զիւինկիրյանը ծնվել է 1924 թ. սեպտեմբերի 20-ին 
Կ. Պոլսի մերձակայքում գտնվող Ֆլորիա գյուղում: Կարն ժամա
նակ անց նրա ընտանիքը բնակություն է նաստատո^մ Մաքրիւլյու
ղում, որտեղ էլ նա ավարտեւ է Պեգագյան վարժարանը:

Այս վարժարանում սովորեալ տարիների մասին Հ. Չիւինկիր- 
յանը նիշում է նետևյալը. «Այս վարժարանը եկող թուրք քննիչ մը, 
մեգի նայերուն թուրք ըԱալը սորվեցուր.'

«Թրքերէն <ER> քաջ ըսիլ է՛ <MEN> ալ մարդ ըսիւ է: <ER- 
MEN>֊ի իմաստը թրքերէն «քաջ մարդ» ըսիւ է. Ուրեմն նայերը 
թուր են» ըսաւ.'

Այս ձաբռտուքներուն այն ատենները նաւատացած էինք: 
Նոյնիսկ Մուսթաֆա Քեմալին մտնացած օրը նեծկլտացով լացինք՛.

Թուրք ուսուցիչները, մանաւանդ նայկական ղպրոցներուն 
մէջ, նայ աշակերտները թուրք մը ըլւալով կը նասցնէին: Բայց 
կամաց-կամաց աչքս բացուիլ սկսած էր՛.

Տարիքս յառաջանալով, նայ ազգին ենթարկուած ցեղա-
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սպանութիւնը աւելի նասկնալ սկսած եի»:
Այնունետև Հ. Ջիչինկիրյանը սովորում հ Կ. Պոլսի Ավստրիա֊ 

կան քոլեջում, որն ավարտում հ 1944 թ.:
Հետևելով նորեղբայր Ռուբեն Սևակի օբինակին, Հ. Ջիլինկիր- 

յանը ցանկանում հ բժիշկ դաոնալ և ընդունվում հ Կ. Պոլսի 
բժշկական նամաբւաբան: Սակայն կարն ժամանակ անց, ինչ պես Հ . 
Չիւինկիբյանն ե նիշում, «արիւն տեսած ատեն նեղութիւն կ՛անց
նեի»: եվ այդ պատնաոով նա նեոանում ե բժշկական նամալսաբա- 
նից և աշխատանքի անցնում վանաոականնեբից մեկի մոտ ոբպես 
գրագիր:

1946 թ. բագմաթիվ պոլսանայեբ ցանկություն են նայտնում 
ներգաղթէ/ Հայաստան: Հ. Ջիլինկիբյանր նույնպես գնում է 
սովետական նյուպատոսություն և ցուցակագրվում Հայաստան 
ներգադթեւու նամաբ :

«Տուն վերադարձի Տամբուն վբայ,- նիշու մ  ե Հ. Չ իլին կիր- 
յանը,- նկատեցի, որ ետեւես տեւաբար մեկը կուգար'. Եւ մինչեւ որ 
տուն մտայ, մարդ մը ինծի նեսւապնդեց: Յետոյ թաղին պատաս
խանատու պաշտօնեայեն տեղեկացայ, թե ինծի նետապնղողր 
ոստիկան մըն ե եղեր, եւ թաղին պատասխանատուէն իմ մասին տե- 
ղեկութիւններ աոեր ե»:

Թուրքական ոստիկանության նետապնղումների, նարուցած 
արգելքների պատնաոով պոլսանայերի թվում նաև Հ. Չիւինկիր- 
յանին չի  նաջողվում ներգաղթեւ Հայաստան և նարկաղրված 
մնում ե ե. Պոլսում:

1955թ. սեպտեմբերի 6-7-ին Հ. Ջիլինկիրյանը ականատես է լի
նում նույների և նայերի նկատմամբ ե. Պոլսումթուքական ոստի
կանության աջակցությամբ գինված խուժանի ավերիչ գործողու- 
թյուններին:

«Մինչև այղ օրը,- գրեւ ե Հ. Ջիլինկիրյանը,- թուրքին ի նչ 
ըլթսլը ընտանիքես լսած եւ գիրքերեն կարդացած եի:

Սայց 6-7 սեպտեմբեր 1955-ի գիշերը աչքերովս տեսայ, 
թուրքերուն ի նչ գագան եւ վայրենի րլւալնին:

Ել ա յն  օրը երդում ըրի,որ այլեւս այս երկիրը պիտի չ  ՛ապրիմ»: 
Հավատարիմ իր երդումին, Հ. Չիւինկիբյանն ընդմիշտ նեոա֊ 

Տում ե Կ. Պոլսից և 1970-ական թվականներից բնակություն նաս- 
տատում Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում:
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*  *  *

Այդ ժամանակից ի վեր, Հ. Ջիւինկիրյանն ամբողջովին նվիր- 
վել ե Սւիյուոքումնայապանպանուրյան գործին, ձեոք ե բերել ագ- 
գայ ին ֊նա սարա կա կան գործչին վայեչ նսկայական նեղինակու- 
րյուն, իր պատմագիտական աշխատություններով վնոականորեն 
մերկացնում ե թուրք և եվրպական կեղծարար նեղինակների նակա- 
նայկական նկրտումները.'

Այժմ փորձեմ ընթերցողի ուշաղրությանը ներկայացնել Հ. 
Չիչինկիր յանի աշխատությունների շատ նամ առոտ տեսությունը:

2003 և 2009 թթ. Երևանում տպագրվել է Հովնաննես Ջիլին- 
կիրյանի «Թուրքերուն [իբր թե] չգիտցած իրական արիւնները»  
աշխատության աոաջին և երկրորդ նատորները:

Այս աշխատությունը, որը տպագրվել ե նայեր են, ռուսերեն, 
անգչերեն և ֆրանսերեն, արժանացել ե ընթերցողների ուշադրու
թյանը: Այղ մասին են վկայում Հայաստանի և Սփյուռքի մամու
լում նրապարակված բագմաթիվ արձագանքները՛.

Հովնաննես Չիչինկիրյանն իր աշխատությունն անվանում ե 
«Սարսափելի անիրաւութեան դեմ ընղվգումի աղաղակ»:

Հովնաննես Ջիւինկիրյանն արդի նայ նրապարակախոսության 
մեջ (Հայաստանում և Սփյուռքում) այն միակ նեղինակն ե, որ, 
2001 թ. նունվարից սկսած մինչև օրս, բացառիկ ուշաղրությամբ 
նետևում ե Թուրքիայի պետական գործիչների ելույթներին և 
թուրքական մամուլի նրապարակումներին, որոնցում պատմու
թյան կեղծարարները փորձում են ոչ միայն ժխտել նայոց ցեղա
սպանությունը, այչև նենգափոխել նայ ժողովրդի պատմությունը.'

Թուրք կեղծարարների փորձերը Հովնաննես Ջիչինկիրյանը 
մերկացնում ե օբյեկտիվ պատմականության դիրքերից: Ես նատ- 
կապես ընդգծում եմ  օբյեկտիվ պատմականության նանգամանքը, 
որովնետև չինելով նայոց ցեղասպանության ամբողջ սարսափները 
տեսած ու ապրած բաղում գերդաստաններից մեկի ժառանգը, որը 
մշտապես վառ ե պանում իր նորեղբայր, նշանավոր բանաստեղծ 
ու փիչիսոփա Ռուբեն Սևակի անման նիշատակը, Հովնաննես 
Ջիլինկիրյանը կարողանում ե վեր կանգնեչ անձնական գգացում-  
ներից:

Ի պատիվ Հ. Ջիւինկիր յանի, վստանաբար կարելի ե ասել, որ նա 
իր աշխատություններով չուրջ ներդրում ե կատարում նայ ժո-

- 5 -



ղովրղի նորագու յն  ժամ ա նա կա շրջան ի պա ամ ագրության մեջ: Նա 
օբյեկտիվ պատմականության դիրքերից մերկացնում հ ոչ միայն 
թուրք կեղծարարներին, որոնք ամեն կերպ փորձում են խուսափեչ 
Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպելու պատասխանատվու
թյունից, այլև նրանց պաշտպանող արևմտյան նեղինակներին:

*  *  *

Հովքհսննես ՉքւլիՕկիրյւսնի քհսջորդ, կապիտալ աշխատու- 
թյունը' «Սուտերու և երազներու զոն...ազդ մը նայերը» (780 հջ) 
չույս ե տեսել 2004 թ. Բեյրութում նշանավոր ազզային- նասարա- 
կական գործիչ, նրապարակախոս ժիրայր Նայիրիի խմբագրու- 
թյամբ:

Այս աշխատության աոաջին նատորում Հ. Ջիւինկիրյանր 
քննարկում ե նայ ժողովրդի պատմության տարբեր ժամանակա
շրջաններում ծագած բազմաթիվ կննոոտ խնդիրներ, նանախ 
ղրանց տալով յուրովի, երբեմն էլ շատ խիստ, բայց նշմարիտ զնա- 
նատական:

«Սուտերու եւ երազներու զոն...» աշխատությունը Հովնաննես 
Ջիւինկիրյանր նվիրել է «Հայկական ցեղասպանութեան, Մեծ 
եղեոնի անմեղ զոներուն եւ նայ դատի պայքարի դիւցազն նանա- 
տակներուն սրբալոյս յիշատակին ...նաեւ ներկայ ու դաւիք պանան- 
ջատէր եւ արիասիրտ նոր սերունդներուն, որ անվնատ ու նաւատա
լից կամքով շարունակեն իրենց նախնիներուն արղարատենչ 
մարտնչումը ' մինչեւ ձեոք բերումը արդար նատուցման»:

«Սուտերու 1եւ երազներու զոն...» աշխատությունում արտա- 
նայտված պրէւբլեմներն ու խնդիրները վերաբերում են նայ ժո
ղովրդի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններին և աոաջին 
նայացքից թվում է, թե Հ. Ջիլինկիրյանը շարադրում է ընթերցողին 
ծանոթ փաստեր և իրողություններ: Բայց դա այդպես է միայն 
աոաջին նայացքից, որովնետև պատմաբան նեղինակր նշված 
փաստերն ու պրոբլեմները բացանայտում և մեկնաբանում է 
յուրովի, նանախ նաև բացաոիկ, բայց և արդարացված անողոք 
սթափությամբ:

Հեղինակի Աոաջաբանի նենց աոաջին տողերից ընթերցողը 
նանղիպում է այդ անողոքությանը:

«Հարգելի ընթերցող,- գրում է Հ. Ջիլինկիրյանն Աոաջաբանի
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սկզբում,- պիտի խնդրենք, որ չկարդաք այս գիրքը»: Եվ անա, 
նեդինակի ցանկությամբ այդ գիրթը չպետք ե կարդան նրանք, 
ովքեր չունեն «ցավը Արեւմտեան Հայաստանին, մեր Մեծ 
Հայրենիքէն կորուստին ցավը»:

Ինչո ւ: «Որովնետեւ, բացատրում ե Հ. Ջիլինկիրյանը, մեր 
գրածները ձեր սրտին ու մտքին պիտի չխոսին»:

Այնունետև նեդինակը պանանջում ե. «Մի կարդաք այս գիր
քը...եթե դաշնակցութիւն կուսակցութեան կը պատկանիք...եթե 
ադանդաւոր ղեկավարներու լոզունգներուն եւ անոնց սուտ 
պատմութիւններուն կը նաւատաք»:

«Այս գիրքը,՜ գրում ե Հ. Չիլինկիրյանը նայ մեծ ազգը կործա
նումի մատնոդ, կեդծ ազգասէր նայ առաջնորդներուն դ է մ ' Անեծ- 
քագիր մըն է: Այս գիրքը Իայ անարժան առաջնորդներուն կատա
րած դաւանանութիւններուն դէմ ընդվզումի ադադակ մըն է»:

Հեղինակը պանանջում է նաև չկարդալ այս գիրքը, «եթէ սիո
նիզմ ըսուած նրեշին նիւդաւորումներէն մեկը եղող ֆարմա- 
սոնութհան կը պատկանիք: Որովնետեւ սա կը նշանակէ, որ դուք 
նո գին ծա խած եք ձեր ժողովուրդը ցեղասպանութեան ենթարկած
ներուն, ձեր պատմական նայրենիքի գոդութեան մեդսակցածնե- 
րուն: Կողմ եք ու նանդուրժոդ մ  արդկա յին ու ազգա յին անիրավու- 
թիւններուն: Ձեր նոգիին մէջ նայկականութեան նշույւ մը անգամ 
չի մնացած»:

Իսկապես, այդ աշխատությանը ծանոթացող յուրաքանչյուր 
անաչառ ընթերցող կնամոզվի, որ Հ. Չիւինկիրյանը նավատարիմ 
մնալով իր դավանած սկզբունքին, պսակազերծ է անում բոլոր 
նրանց, ովքեր ազգասերի դիմակ նագած, գործել են նա յ  ժողովրդի 
դեմ, նրան պատնաոել անչափելի կորուստներ:

Այս առումով Հ. Չիլինկիրյանը նանգամանորեն անդրադառ
նում է նատկապես դաշնակցության գործելակերպին ' երիտթուր- 
քերի նետ նամագործակցելուց մինչև Հիտլերին զինակցելն ու 
ԱՄՆ-ի շաներին ծառայելը: Այդ ամենին անդրադառնալիս Հ. Ջի- 
լինկիրյանը բերում է փաստեր, որոնցից շատերին անտեղյակ է 
մասսայական ընթերցողը:

Հ. Չիւինկիրյանն անտարբեր չի  մնացել նաև ՀՀՇ-ի գործու
նեության նկատմամբ և նավաստի փաստերով մերկացնում է 
ննշական լիդերներին, որոնք գաղտնի բանակցությունների մեջ
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հին մտել Թուրքիայի «Գորշ գայչերի» պարագլուխների նետ:
1990 թ-, Հայաստանի անկախությունը դարձավ իրողություն: 

Թվում եր, որ իրականություն ե դաոնում նայ ժողովրդի դարավոր 
երագանքր: Այդ անկախության նոչակումը գինովցրել հր շատ ու 
շատերի: Նրանք չհին գիտակցում, թե ինչ հ կատարվում: Սպա
սումներին նակաոակ տեղի ունեցավ անսպասեւին: Ինարկե, մեղա
վորը դրանում անկախությունը չհր, այլ նրա սխալ ըմբռնումը, 
սխալ ու արատավոր ընթացքը: Մեղավոր են այդ սխաւների ու 
արատավոր ընթացքի կրողները:

Հայաստանի անկախության նոչակման աոաջ բերած աղմկալի 
փառաբանումների պայմաններում Հ. Ջիլինկիրյանը նստակու- 
թյամբ մատնացույց հ արել այդ ոգևորության ցավալի արդյունք
ները:

«1991-ին, գրել հ նա,- « Ղարաբադ» կոմիտեն ազատութեան 
երազային խոստումներով խաբեց խեւագարած ամբոխները... Խե
րս գարած և խաբուած նայ ժողովուրդը այսօր ինքնագիտակցու
թեան գալու նշաններ ցոյց կու տայ...

Սայց ի նչ օգուտ:
Աւերը գործուած հ:
Այսօր Հայաստանի բնակչութեան գրեթե կեսը, անգործու

թեան ու թշուառութեան պատնաոաւ, լքած հ իր նայրենիքը:
Եւ մնացեալ նայութիւնն ալ, չենք գիտեր, թհ մինչև երբ պիտի 

կարենայ դիմանաւ անօթութեան և անապանովութեան:
Անա այս հ «Ղարաբադ» կոմիտեին ստեղծած «ագատ եւ 

անկախ Հայաստանին» այսօրուան վինակին մեկ երեսը»:
Համաձայնելով Հ. Զիւինկիրյանի գնանատականին ավելորդ 

չեմնամարում միաժամանակ ընթերցողին նիշեցնեւ այն նեղինակ- 
ների մասին, որոնք Հայաստանում և Սփյուռքում շարունակում 
են քծներ սիրաշանել ժողովրդին, որը նշանակում հ խաբեւ նրան 
փորձելով նամոգել, որ այդպես ել պետք հ լիներ, որովնետև անկա
խությունը գոներ ու գրկանքներ հ պանանջում, որ դժվարություն
ները ժամ անա կա վոր բնույթ են կրում, որ անցումնա յին շրջան հ և 
այլն:

Ինարկե, այդ նեդինակները ստում են: Շատ օրինակներից 
բերեմ միայն մեկ-երկուսը:

Անցեք Հայաստանի բոլոր գյուղերով: Հանրային ոչ մի

- 8 -



շինություն կանգուն չի մնացեր Ամեն ինչ ւսվերվեէ է:
Մի թե անկախության պանանջը դրանց ավերումն էր: 
Ավերվել է Հայաստանի նգոր արդյունաբերությունը:
Մի թե դրա ավերումը անկախության պանանջն էր:
Երկրի ընդերքը, եկամուտ բերոդ ձեռնարկությունները 

նանձնվեցին օտարներին:
Մի թե դա անկախության պանանջն էր:
Երկրի ունեցվածքը անզուսպ թալանվում է, «նոր նայերը» 

ինքնամոռաց խրախնանքի մեջ են, մոդովքդ]ւ մեծամասնությունը 
նայտնվեւ է ադքատության մեջ:

Մի թե դա անկախության պանանջն էր...
Ինարկե, Հ. Ջիլինկիրյանը Հայաստանի անկախության ջերմ 

կոդմնակիցն է, ինչ պես ամեն մի ազնիվ նայ . ՜ Բայց նա վրդովվում 
է արդարացիորեն, որովնետև այսպիսի նայ ժոդովրդի երագածը 
անկախությունը չ է ր : Հ. Ջիւինկիրյանը կողմնակից է այն անկա
խությանը, որը բարձրացնում է ժոդովրդի ազգային գիտակցու
թյունը, նրան փրկում է ադքատության ու անապանովության 
նիրաններից և ստեղծում է արժանապատիվ ապրելու պայմաններ:

Ասեմ նաև, որ նեդինակն ուշադրությամբ նետևում է Հայաս- 
տանում զարգացող իրադարձություններին, որդիական ցավ է 
ապրում տեղ գտած թերությունների նամաք, անխնա, բայց նիշտ 
դիրքերից քննադատում Հայաստանի իշխանության մեջ 
գտնվողներից նրանց, ովքեր չեն ափսոսում Հայաստանը, ովքեր 
իրենց եսասիրական շաների նամար պատրաստ են Հայաստանը 
վերածել ավերակույտի՛.

«Այո,- գրում է Հ. Ջիւինկիրյանը,- իսկական նայրենասէր նա- 
յու մը նամար Հայաստանի ներկայ վինակը տեսնելով չընդվգիլն 
ու չզայրանալը անկարելի է: Թոյլատրելի է խօսիլ շինիչ ոգով»: 
Որովնետև «անվերջ քննադատուբիւններով մեր նստած ծառին 
նիւդը կը կտրենք եւ կը խորտակենք մեր վերջին յոյսը եդող 
այսօրուան Հայաստանը»:

Հ. Ջիլինկիրյանն իրավացի ու անխնա քննադատում է Հայաս
տանի այն մտավորականներին, որոնք չկարողացան նասկանաւ 
«Սովետ. Հայաստանի շրջանին ապրած բարօր կեանքին արժէքը» 
եւ պատասխանատու են Հայաստանը «դժոխային վինակին մատ- 
նե[ու» նամ ար.' Այսպիսի մ տա վորա կան ներին նկատի ունենաւով Հ.
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Չիւինկիրյանը գրում ե. «Ռուբեն Սեւակին ըսածին պես' «Փրցնել 
նետել պետք է ձեգ պես անպետ մտաւորականներուն ուդեղներր»:

Հայ ժողովրդի պատմության նորագույն շրջանը նատկապես 
Սովետական Հայաստանի ժամանակաշրջանը, դեռևս չի դարձել 
ուսումնասիրողների ո լ նետագոտողների ուշադրության առար
կան: Զգալի ե նոր ժամանակաշրջանի վերաբերյաւ անաչառ, ան- 
կոդմնակալ քննարկման պակասըՒնարկե, այստեդ որոշակի դեր 
ե խադում նորագույն շրջանի պատմության նկատմամբ նեդ, 
կուսակցական կորպորատիվ մոտեցումը, երբ, դժբախտաբար, 
պատմության նորովի իմաստավորման անվան տակ թույլ են 
տրվում բացում կեդծիքներ, աղավաւ լվում պատմական փաստեր:

Սակայն, ի պատիվ Հ. Ջիւինկիրյանի, վստանաբար կարելի ե 
ասել, որ նա իր աշխատութ յամբ լուրջ ներդրում ե կատարում նա յ  
ժողովրդի նորագույն ժամանակաշրջանի պատմագրության մեջ: 
Նա օբյեկտիվ պատմականության դիրքերից մերկացնում ե ոչ 
միայն թուրք կեղծարարներին, որոնք ամեն կերպ փորձում են 
խուսափել Հայոց ցեղասպանությունը կա գ մա կեըպելու պատաս
խանատվությունից, այւև նրանց պաշտպանող արևմտյան նեդի- 
նակներին:

Վերջապես Հ. Ջիւինկիրյանն անաչառ դիրքերից քննադատում 
է նայրենի այն նետագոտոդներին, որոնք սեփական ժոդովրդի 
նորագույն ժամանակաշրջանի պատմության շատ կարևոր պրոբ- 
ւեմներ քննարկելիս դրսևորում են, մեղմ ասած, անբարեխղնու- 
թյուն, պատմական իրադարձությունները վերլուծում են ոչ թե 
օբյեկտիվորեն, այլև դրանց նայում իրենց գանգակատնից4.

փ փ Հ

Հ. Չիլինկիրյանը նանդես հ գաւիս Ռուսաստանի նետ Հայաս
տանի սերտ բարեկամությունն ամրապնդելու դիրքերից: Հանգա
մանորեն վերւուծելով նայ-ոուսական նարաբերուբյունների ամ- 
բոդջ պատմությունը, նեդինակը սուր քննադատության ե ենթար
կում նայ իրականության մեջ Ռուսաստանի դեմ նանդես եկոդնե- 
րին և նրանց նիշեցնում, որ այսօրվա Հայաստանը գոյություն 
ունի Ռուսաստանի կագ մի մեջ գտնվելու շնորնիվ, այդ «մոռաց
կոտներին.» մատնացույց անելով արևմտանայության նակատա- 
գիրը:
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Վերնիշելով Խաչատուր Աբովյանի անմոռաց խոսքերը' Հ. 
Ջիւինկիրյանր գրում ե. «Մօ տիկ ւսնցեայի նայրենի մտաւոր ակա
նաւ բիւնր նայ ժողովուրդին չի նասկցուցին այս պատգամին 
կարեւորութիւնը: Հայ ժողովուրդը չի նասկցաւ, որ Հայաստանի 
աշխարնագրական ու քաղաքական ներկայ պայմաններու մեջ, 
երեկ, այսօր եւ վաղը, մհը միակ նեցուկը եւ փըկաըաըը ոուս ժո
ղովուրդը կրնայ ըլչալ»:

Հ. Ջիլինկիրյանը մատնանշում ե, որ արևմտյան պետություն
ների միջոցներով գործող անձինք նասան նրան, որ «նայ ժողո
վուրդին մեջ ստեղծուեցաւ ոուսերուն դեմ թշնամութիւն», ասե- 
Iով, թե ռուսը տանում ե Հայաստանի ունեցվածքը:

«Տեղին չ ե  ըսելը,- գըում ե Հ. Ջիլինկիըյանը,- եղբայր, քու 
«քաքերու երկիրդ» ինչ ուներ, որ ոուսերը գայն պիտի գողնային: 
Որքան աչ շինարար ու տաղանդաւոր եղած ըչլաս դուն»:

Հ. Ջիէինկիրյանն անդրադառնում ե նրանց, ովքեր Հայաստա- 
նում ոուսնեյւի նկա տմամբ ատելություն են սերմ անում: «Անոնք,- 
գրում ե Հ. Ջիւինկիրյանր,- որ տարիներով Հայաստանի մեջ 
անպարկեշտ միջոցներով նարստութիւն դիգեցին, ամենեն շատ 
ռուսներուն դեմ ւեգու երկարողները եղան»:

Հ. Ջիլինկիր յանն անարգանքի սյունին ե գամում բոլոր նրանց, 
ովքեր նանդես են գաւիս Ռուսաստանի դեմ, «այն ոուս ագգին 
դեմ,- ինչպես նշում ե նա,-որ ագատագրե/ եր Արեւեւեան Հայաս
տանը»: Նա նամալվա ծ ընդգծում ե, որ «ա յն բոլոր նա յերր, որոնք 
կ՚ապրին այսօր Հայաստանի նողհրուն վրայ, իրենց կեանքը 
ոուսերուն կը պարտին»:

«Մենք խորապես նամոգուած ենք,- գրում ե Հ. Ջիւինկիրյանր,- 
որ Կովկասի եւ Հայաստանի մեջ ոուսերուն ներկայութիւնը 
Հայաստանի գոյութեան նամաք ամենամեծ երաշխիքն ե», որ նաև 
«նայկական պետութեան գոյութիւնը, ոուսերուն նամար Կովկասի 
մեջ, մեծագոյն պատնեշն ե թուրքերուն յաոաջացման դեմ»:

Հ. Ջիլինկիրյանը Ռուսաստանին վերաբերվում ե նամակրան- 
քով, անկախ նրանում եղած քաղաքական կարգերից, անկախ 
Ռուսաստանի գույնից: Նրա նամար Ռուսաստանն այն երկիրն ե, 
որը կկարողանա ի վերջո ոտքի կանգնել եւ վերականգնել աշխար- 
ն ում խախտված ուժերի նավասարակշոությունր, որից անպա յման 
կշանի նաև Հայաստանը:
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Ցանկացած միջազգային պրոբլեմ Հ. Ջիչինկիրյանը քննար
կում հ Հայասւոանի շաների տեսանկյունից, այն առումով, թե որ
քանով են այդ պրորչեմները շոշափում Հայկական նարցը, 
որքանով են մեզ նամար օգտակար և որքանով վնասաբեր:

Իմ կարծիքով, այսպիսի մոտեցումը արդարացված հ պատ
մականորեն, որովնետև գչոբաւիզացիայի պայմաններում ոչ մի 
երկիր չի  կարոդ չեզոք մնար իրեն նեոու պանեչ դրա բերած 
վտանգներից:

* * *
Հեդինակը նանգամանորեն քննարկում է սիոնիզմի պրոբլեմը, 

բացանայտում նրա վնասակար դերն ինչպես նայ, այնպես ել 
աշխարնի մյուս ժոդովուրդների նակատազրում: Այս առումով նա 
մերկացնում ե ԱՄՆ-ի վարչակարգի ամբողջ քաղաքականու- 
թյունը:

Հովնաննես Ջիլինկիրյանի նրապարակախոսության մեջ 
առանձնակի տեղ է զբադեցնում Ամերիկան իր պատմությամբ, 
ռազմաստրատեգիական քաղաքականությամբ ու cf աղա փարա- 
խոսությամբ'.

Ամերիկայի նկատմամբ Հ. Ջիւինկիրյանի վերաբերմունքը 
պատնառաբանված ե: Նախ, նա ԱՄՆ-ին քննադատում ե, նկատի 
ունենաւով, որ այդ երկիրն աննանանջ կերպով պաշտպանում ե 
Հայոց ցեղասպանությունն իրականացրած Թուրքիային: Եվ
երկրորդ, որ ԱՄՆ-ը իր ռազմաստրատեգիական ու ագրեսիվ 
քաղաքականությունն ուղղել հ իրենց ազգային անկախությունը 
պաշտպանող ժողովուրդների ու երկրների դեմ:

Հ. Ջիւինկիրյանի աշխատության մեջ կարևոր տեդ k զբա
ղեցնում նայ-թուրքական առնչություններին վերաբերող նարցերի 
խումբը:

Հ. Ջիլինկիրյանի ուշադրությունից ոչ մի նարց չի  վրիպում: 
Նրա նամար նայ-թուրքական առնչությունների մեջ փոքր կամ 
երկրորդական նշանակության խնդիրներ չկան: Այստեղ ամեն ինչ 
կարևոր ե: Ամեն ինչ այժմեական ե: Նա սուր քննադատության է 
ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության նին ու նոր այն 
ղեկավարներին, որոնք մակերեսային պատկերացում ունեն նայ 
ժողովրդի նկատմամբ թուրքական քաղաքականության մասին թե
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անցյալում և թե մեր ժամանակներում'.
Անդրադառնալով 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատե

րազմի նախօրյակին ծավաւվածիրադարձություններին ' Հ. Ջիւին- 
կիրյանը դրում հ. «Ներսէս Վարժապետեան ել իր գործակիցները 
նախընտրեցին, որ Արեւմտեան Հայաստանը օսմանեան տիրապե
տութեան տակ մնայ, քան թէ ազատագրուի ռուսներուն կոդմէ»: 
Ն. Վարժապետյանին նա իրավացիորեն գնանատում է որպես 
«Արեւմտեան Հայաստանի ագատագրման արգելք եդոդ ամենամեծ 
պա տասխանատու»:

«Երբ նայ պատրիարք մը,- գրում է Հ. Ջիւինկիրյանը,-«օսմա
նեան երկիրը պաշտպանել' Հայաստան պաշտպանել է» կ՚ըսէ, ալ 
ուրիշ պատնառ չ  փնտռենք մեր քայքայման»: Հենց այս պատնաոով 
էր, որ մենք չկարոդացանք օգտվեւ նպաստավոր առիթից, և Հ. Ջի- 
լինկիրյանի գնանատմամբ' «մենք ննագանդ, նաւատարիմ մնա
ցինք թուրքին, շանեցանք «Միլլէթի սատըգայը էրմինիյէ» մակդի- 
րը»:

Հ. Ջիւինկիրյանն անդուլ կերպով նանդես է գալիս Մայր 
Հայաստանի նետ Սփյուռքի կապերի ամրապնդման օգտին: Նա 
Սփյուռքի իդեաւը նամարում է «Ամէն բան Մայր Հայաստանի 
նամար» սկզբունքը:

Այդ իդեալը ընդունող բպոր նայկական կազմակերպություն
ները և Հայաստանյաց Առաքեւական եկեղեցին պետք է միանան, 
շեշտում է Հ. Չիւինկիրյանը'. «Հայաստան եւ Սփիւռք,-գրում է նա,- 
փոխադարձաբար իրարու զօրաւիգ ըլլալով պիտի կրնանք լուծել 
մեր բուոր խնդիրները: Մեր ապրած երկիրներուն օրէնքներուն 
կարելիութեան սանմաններուն մէջ մնալով, ոչ մէկը արգելք չի  
կրնար ըԱալ, որ մենք մեր պարտականութիւնը կատարենք մեր 
Մայր Հայրենիքին նանդէպ»:

Եվ որպեսզի դա իրականանա, Հ. Ջիւինկիրյանը դիմում է 
նայրենասեր մտավորականներին, գրողներին և կրոնական 
քարոզիչներին' նրանց կոչ անելով. «Վար առէք դիմակները կեղծ 
ազգասէր տօ նքիշոտներու, որ մեզի 100 տարի երազներով 
օրօրեցին, եւ դեռ կը շարունակեն թունաւորել նայ պատանիներու 
մատղաշ ուղեղները կեղծ ազգասիրական լոզունգներով, նման 
այն աղանդներուն, որոնք իրենց նաւատացոդներուն մտային 
կարողութիւնք կը մեռցնեն»:
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Հ. Զ իքին կիր յան ր սրտի խոյւ ցավով է խոսում Հայաստանից 
չթուլացող արտագաղթի մասին: Նա, դրա նետև անքներր նկատի 
ունենա/ով, դիմում է Հայաստանի իշխանություններին' կոչ 
անելով մտանոգվել ժողովրդի դրությունդ լավացնելու միջոցով 
կասեցնեւ արտագաղթը՛.

Հակառակ դեպքում, ինչպես գրում ե Հ. Ջիլինկիրյանր, 
«Հայաստանի ամերիկասեր իշխանաւորներ, ձեգի բան մր կր մնայ 
ընելիք թուրքերուն նամակ մր կը գըեք եւ կքսեք, թե «թուրքեր 
նայերը ջարդելու պետք չունիք այ լ եւ. սՀայաստանը պարպած ե 
նայեըեն: Եկեք եւ գըաւեցեք Հայաստանը»:

* *
Տևական ընդմիջումից նետ ո, 2009 թ. մայիսի 5-ին, Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Գաըեգին Երկրորդի նըավեըով Հ. Զիւինկիր- 
յանը Շվեյցարիայի նայկական գաղութի նշանավոր գործիչներից 
մեկի իր փեսա Հակոբ Ավագյանի ուղեկցությամբ մի քանի օրով 
այցելեց Հայաստան: Հակոբ Ավագյանն անգնանատելի մասնակ
ցություն ե ունեցել Շվեյցարիայի պառլամենտում Հայոց ցեղա
սպանությունն րնղունեւու և դատապարտեալ գործում:

Հովնաննես Ջիւինկիրյանի պատվին Թեքեյան մշակութային 
նիմնաբկում կա գ մա կեր պ վեց ն ա նղ ի սլում Երևանի մտավորակա
նության ներկայացուցիչների նետ: Հ. Ջիլինկիրյանր ղասախոսու- 
թյամբ նան դես եկա վ Երև անի «Հրաչյա Անառ յան» նա մա լ սա բանի 
ուսանոդների առջև և պատասխանեց նրանց բագմաթիվ նարցերին: 

Ջերմ էր Հ. Չիլինկիրյանի նանդիպումր Երևանի Ռուբեն Սևա
կի անվան դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի և աշակեր
տության նետ: Ուսուցիչներն իրենց խոր երախտագիտությունը 
նայտնեցին դպրոցը ն ո վա ն ա վորհլու նամար: Նրանք խոստացան 
այսունետև ևս իրենց ջանքերը չխնայել աշակերտներին նայեցի 
դատիարակելու, նրանց կայուն գիտե)վւքներ մատուցեւու և Հայրե
նիքին պիտանի քաղաքացիներ դարձնելու նամաք:

Հ. Ջյղինկիրյանն այցե^ց նաև Մեծ եղեռնի նուշանամաւիր և 
իր նարգանքր մատուցեց անմեղ դոների նիշատակին:

Մայր Հայաստան կատարած այցելության ժամանակ իր 
ստացած տպավորությունների մասին Հ. Ջիլինկիրյանր 2011 թ. 
Երևանում նրատարակել է «Վերադարձ Հայաստան» գիրքը:
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«Միւս յն, - գրել ե Հ. Զ յղին կիր յանը,- Մայր նա յրենիքին Ցողն է 
իրականը և յաւիտենականը:

...Հայաստան և Սփիւռք, փոխադարձաբար իրարու զորավիգ 
ըլլալով լոկ, պիտի կրնանք լուծել մեր բոլոր խնդիրները:

Մեր ապրած երկիրներուն օրէնքներուն (կարելիութեան սան- 
մաններուն մեջ) ննազանդ մնաւով նանդերձ' ոչ մեկը արգելք 
կրնայ ըԱալ որ մենք, մեր պարտականութիւնը չկատարենք մեր 
Մայր Հա յրենիքին նանդեպ:

Այսօրուան Հայաստանը' մեը վերջին յոյսն ե... Եթե նիմա 
չօգնենք մեր Մայր Հայրենիքին ' յետոյ շատ ուշ պիտի ըւլայ»:

փ փ փ

Ան ա շատ ընդնանուր գծերով ու նամ առոտ խոներն ու մ  տքերն 
այն մարդու, որն իր առջև խնդիր է դրել ոչ միայն պանպանել 
Ռուբեն Սևակի նիշատակը, այլև, զարգացնել ու տարածել մեծ 
բանաստեդծ-մտածոդի գադավւարները: Հենց այս նպատակին ե 
ուդդված «Սուտերէ եւ սխալներէ զտուած Ռուբեն Սեւակի ներոսա- 
կան կեանքի ու գաղափարականի պատմությունը» նոր գիրքը.՛

Ռըքի աոաջին նա տված ում ընդգրկված են նրա նեդինակած. 
«Ռուբեն Սեւակ եւ «Փրցուէիք ուդեդներ»»  (1985 թ.) և «Ռուբեն 
Սեւ ակի գաղափարականը» (1985 թ.) աշխատությունները, որոնք 
լույս են տեսեւ Ֆրանսիայում:

Գրքի երկրորդ նատվածում ընդգրկված են Բեյրութում ժի-  
րայր Նայիրիի խմբագրությամբ ւույս տեսնող «Նայիրի»թերթում 
նրապարակված նորվածները:

Նախ, ուզում ե մ  նշել, որ Հ. Չիլինկիրյանի նոր աշխատու
թյանը ծանոթանալիս, ընթերցողն անպայման կնամոզվի, թե 
նեդ1ւնակն ինչու ե այդպիսի վերնագիր ընտրել:

Գրքի աոաջին էջից մինչև վերջին էջը Հ. Չիլինկիրյանը 
նորանայտ փաստերի նիման վրա բացանայտում ե Ռուբեն Սևակի 
կյանքն ու գործունեությունը.' Նա մեկ աո մեկ քննարկում ե Ռու- 
բեն Սևակի մասին տարբեր նեղինակների արտանայտած սուբ
յեկտիվ, իրականությունից շատ նեոու տեսակետները, բացանայ- 
տում ե իսկական նշմարտությունը ՝ ընդգծելով այդ նեղինակների 
նպատակը ' նսեմացնեւ նանատակ բանաստեղծի ունեցած դերը:

Առանձնակի նետաքրքրություն ե ներկայացնում նետևյալ
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փաստը: Հանրանայտ հ, որ 1915 թ. նայոց ցեղասպանության պոն 
դարձան բազմաթիվ նշանավոր նայ մտավորականներ: Նրանցից 
ոչ մեկի մասին, բացի Ռուբեն Սևակից, երիտթուրքական իշխանու
թյունները բացանայտորեն չեն  արտանայտել իրենց վերաբեր
մունքը, ընդգծելով, որ «Ռուբեն Սևակը մանվան ե դատապարտվել 
ժոդովրդի մոտ ունեցած մեծ նեդինակության պատնաոով»:

Ւր նոր գրքում բերելով այս կարևոր վկայությունը, Հ. Ջիւին- 
կիրյանն ընթերցողին ծանոթացնում ե դեոևս 1917 թ. երիտթուր- 
քերի կողմից թուրքերեն և ֆրանսերեն նրա տարակված <BER- 
CEUSE> գրքի նետ: Այս գրքում թուրքերը նայկական կոտորած
ներն արղարացնելոլ նամաք որպես «նայկական նեղափոխական 
գաղափարախոսության» ապացույց, բերում են միայն Ռուբեն 
Սևակի «Վերջին օրօր» բանաստեղծությունը, որտեղ նայ մայրը 
իր որդուն կոչ ե անում վրեժ լուծել գոնված նոր նամար:

Անա այդ բանաստեղծության վերջին տողերը.
«Անա կիյնամ...Հայաստանը մա յր քեզի:
Ստակ կու տամ այս կոտրած սուրն երկսայրի,
Ուր նայրիկիդ դեո տաք արիւնը կ՛այրի...
Օրօր ըսեմ քնանաս»:

* * *
Հ. Ջիւինկիրյանի գրքին ծանոթացող յուրաքանչյուր ազնիվ 

մարդ կնամոգվի, որ Ռուբեն Սևակը եղել հ այն եզակի նայրենա- 
սեր գործիչներից մեկը, որը չի  ընկրկեւ երիտթուրքական պարա
գլուխների առջև, իր նամ ար «թրքանալը նուաստանալ» ե նամարել 
և բարձր հ պանել նավատարմությունն իր ազգային ինքնությանը, 
մ ա յրենի լեզ վին:

Միաժամանակ Ռուբեն Սևակը իր ողբերգական մանով եղավ 
ընտանիքի սրբությանը նվիրվելու անձնագոնությամբ իսկական 
նայ տղամարդու տիպարը:

Ռուբեն Սևակն այն նեռատես ու զգոն գործիչն հր, որ զգաս
տության կոչ հը անում բոլոր նրանց, ովքեր «գինովցած», փարվել 
հին երիտթուրքերին և կուրորեն ծաոայում հին նրանց շաներին: 
Այդ «գինովցածներին» Ռուբեն Սևակը զգուշացնում հր. «Ստոյգ 
կ՚ըսեմ ձեզի, վտանգը մեծ հ, շատ մեծ, աւելի մեծ, քան կրնանք 
ենթադրել»:
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Հակառակ «գինովցածների» ստորաքարշության, Ռուբեն 
Սևակը կոչ էր անում նրաժարվեէ երիտբ-ուրքերի նետ կապված 
պատրանքներից և մտածել ինքնապաշտպանության մասին: «ժա 
մանակ է նակագդելու, նակագդենք»,- կոչ հր անում նայրենասեր 
Ռուբեն Սևակը և մատնացույց էր անում երիթուրքերի կողմից 
սպառնացող վտանգը:

Անաչառ ընթերցողը նաև կնամոզվի, թե ինչ նպատակով են 
որոշ նեղինակներ շարունակաբար Ռուբեն Սևակին ներկայացրեչ 
(նաև այժմ) որպես սկսնակ բանաստեղծ, որը ավարտին չի  նասցրեչ 
իր, որպես բանաստեղծի, ձևավորումը.'

Ընթերցողը կնամոզվի, որ Ռուբեբ Սևակը չի ընտրել տրորված 
նանապարն: Նա, ի տարբերություն իր շատ ժամանակակից նշա
նավոր գործիչների ու գրողների, ոչ միայն չկրկնեց ուրիշներին, 
այլև դրսևորեց իսկական նայրենասերին նատուկ կամք, ընդ
գծելով, որ վադուց տրորված նանապարնը արևմտանայությանը 
տանում է դեպի երիտթուրքերի խարդախությամբ սաբքած փա
կուղի:

Բայց ավադ, երիտթուրքական խոստումներից «գինովցած» ու 
գլխապտույտի մեջ ընկած շատ «խեւոք» ու «շրջանայաց» գործիչ
ներ, որոնք իրենց ձեռքն էին գցեւ նայ ժողովրդի գործերի տնօրի
նությունը, մնացին խութ կորցրին կոդմնորոշվելու գգացոդու- 
թյունը:

ճակատագրի բերումով Ռուբեն Սևակն այդ «գինովցած» գոր
ծիչների նետ միասին արժանացավ նույն ողբերգական վախնանքւն: 
Այո, մ  անը նավասարեցնում է բոլորին: Բա յց  ա վեւի ւայն առումով 
մնում են պատասխանատվության չափն ու բաժինը, որոնք ժամա
նակի ու պատմության կամքով ընկնում են, թեև դոնի վինակում, 
որոշակի մարդկանց վրա:

Ռուբեն Սևակը գոնվեց, քանի որ նրա գգուշացումները չէին  
նասնում «գինովցածների» խլացած ականջներին: Մյուսներն 
գոնվեցին, քանի որ «գինովցած» էին և շատ ուշ սթափվեցին ու 
այւևս անկարող էին որևէ վնռական քայլ կատարել:

Իմ նամողմամբ միանգամայն արդարացի է Սփյուռքի նշանա
վոր ագգային-նասարակական գործիչ Անդրանիկ Ծաոուկյանի 
նետ և յալ գնանա տականք՛.

Եւ եթէ ինծի վի նակուէր, որ մեր նա նա տակ գրագէտներէն

2*
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մէկուն յիշատակին [բպորն ա/ յարգելի են, բպորն աչ նաւասար են] 
արձան մը կանգնենք, ինչպես անծանօթ զինուորի արձանները 
կան, մենք ալ մեկ արձան մը ընտրենք ճայ նաճատակ մտաւորա- 
կանները, ճայ նաճատակ գրագետները, խորճրդանշող ես պիտի 
ուզեի Ռուբեն Սեւակին արձանը բարձրացնել իբրեւ ամբողջական 
մարդ, իբրեւ ամբողջական գրագետ և ամբողջական ազգային 
գործիչ;

Հովճաննես Ջիլինկիրյանի աշխատությունների սույն ճամա- 
ոոտ տեսությունն ուղում եմ  աւքարտել Սփյուռքի նշանավոր 
աղգային-ճասարակական գործիչ Հարություն Հեչվենյանի ճե- 
տևյաչ գնաճատականով, որը ճրապարակվել ե 2003 թ. ապրիւի 8- 
ին «Նայիրի» թերթում:

«Քաղաքական բոլոր յոռի երեւոյթները արդարօրէն խարա- 
ղանող, ծաղկող եւ նշմարիտին եւ արդարին ճողի, շունչ եւ աւիւն 
սպառող գրչիդ ինչպէ ս չխոնարնինք սիրելի 3. Ջիլինկիրեան, երբ 
քու յօ դուածներեղ մեր աղղը մի ա յն ու միա յն օգուտ պիտի քաղե, 
չիյնալու ճամար միջաղգային սադրանքներուն, խարերուն եւ 
վնասներուն մեջ:

Կարդալով ձեր յօդուածները որոնք այնքան տրամաբանական, 
ճամողիչ եւ դաստիարակիչ են միեւնոյն ժամանակ, ու սրտի մօտ 
մասնաւորաբար, կը ղնաճատեմ ձեր մւոածելաձեւը ու կը ձայնակ
ցիմ ձեր բոլոր քաղաքական տեսութիւններուն, Լաւին ու Բարիին 
ձգտելու ձեր ջանքին եւ պայքարին: Ձեր ճամամարդկային ղգացո- 
դութիւնները նաեւ կը գնաճատեմ: Ջեր գրչեն ճոսոդ թանաքը միշտ 
րւլա յ  անսպառ եւ արդարութեան աղաղակող ձայնը: Երբ
կ՚աշխատիք տիղմէն ճեոու պսւճեյ անիրաւուածները եւ խեղճերը 
մանաւանդ, ձեր կարկինը բարեբախտաբար ւայն կը բանաք ու ձեր 
արթուն եւ բարի աչերէն չի վրիպիր ոչ մեկ միջաղգային երեւոյթ 
ու ձեր յօդուածներուն ընդմեջէն մեղի կը ճասնի ձեր ջինջ, ղուլալ, 
յստակ եւ արդար ձայնը: Հայ մարդու անկեդծ խօսքք եւ առոդջ 
տրամ աբանութիւնը:

- Թող ձեր գրիչը արդար ու անսասան մնայ, որպեսղի անար
դարին երբեք չճանդուրժեք, այլ' ձեր խիղախ կեցուածքներով 
Չարը նարուածող գրիչ-սուրը դաոնաք:

- Թող ձեր անկեղծ եւ ղգուշաւոր խօսքք ճասնի ամեն մեկ 
ճայու ' Հայաստանէն մինչեւ Սփիւռք:
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- Թող ձեր գրիչը տապալէ մարդկութեան վնաս բերող ամեն 
չարիք, եւ այն ատեն, վստան եմ, ձեր արդար վարձքը պիտի 
ստանաք ու ձեր նոդին պիտի ցնծայ  ի տես մարղկութեան բարօր եւ 
նանգիստ ու խաղաղ կեանքին:

- Թող ձեր գրիչը վար չգ ե ոլի մինչեւ խու[ արդարութիւնը չսէ 
ձեր բողոքը, լսէ ձեր արդար պանանջքը ի շան մեր ագգին եւ, ինչու 
չ է  նաեւ միւս բոլոր անիրաւուած եւ պանանջատէր ժողովուրդ
ներուն: Վարձքդ կատար' սիրելի Պրն. Ջիւինկիրեան»:

Հ փ *

Հովնաննես Ջիլինկիրյանի գործունեության կարևոր ուղղու
թյուններից մեկն էլ վերաբերում է Ռուբեն Սևակից մնացած փաս
տաթղթերի, անտիպ երկերի, նամակների նավաքմանը՛. Թե այղ 
գործում Հ. Չիւինկիրյանը ինչ դժվարություններ է ն  աղթանարել, 
կնամոգվի ընթերցոդը՝ ծանոթանալով նրա աշխատությանը՛.

Հսկայական ջանքերի գնով Հովնաննես Չիւինկիրյանը ստեղ- 
ծեւ է «Ռուբէն Սեւ ակ Մշակութային նիմնարկը», որն իր կարևոր 
գործն է նամարում բանաստեղծի գրական-նասարակական ու 
նեղափոխական գործունեության լուսաբանումն ու նրա գա
ղափարների տարածումը:

Հիմնարկի նախաձեռնությամբ ու նրա միջոցներով, ստեղծման 
օրից մինչև այժմ, նրատարակվ ել է երեք տասն յա կից ա վհլի արժե
քավոր աշխատություն, որոնք նվիրված են նայագիտության, նայ 
ժողովրդի պատմության կարևոր պրոբւեմներին:

Գրքերի նրատարակությունից բացի, նիմնարկը ստեդծեւ է 
մրցանակային ֆոնդ, որով յուրաքանչյուր տարի պարգևատրվում 
են Ռուբեն Սևակի գադափարները ներկայացնող թսվագույն 
գործերը:

Դեռևս 1985թ. Հովնաննես Ջիւինկիրյանն իր միջոցների նաշ- 
վին ստեղծել է Ռուբեն Սևակի անվան նիշատակի տուն-թանգա- 
րան, որտեղ ամփոփված են բանաստեղծի ձեռագրերը, նամակ
ները, անձնական իրերը, այն ամենը, ինչ նրան նաջողվեւ է փրկել 
թուրքական ջարդարարներից: Այդ թանգարանում ստեղծվել է նաև 
մի նոյակապ պատկերասրան, որտեղ պանվումեն բացառապես նայ 
ծովանկարիչների գործերը, 200-ից ավեւի կտավ: Պատ կեր աս բա
նում ցուցադրվում են նաև Հ. Այվագովսկու կտավներից երեքը.՛
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Հովնաննես Չիլինկիրյանը ժամանակին մի քանի անգամ դիմել 
ե Սփյուռքի նետ մշակութային կապերի կոմիտեին ' առաջարկելով 
իր միջոցներով Երևանում ստեղծել «Ռուբեն Սևակի անվան նիշա- 
տւսկի տուն» և այնտեղ տեղափոխել վերևումնիշատակված բոլոր 
նյութերն ու կտավները:

Ցավոք, Հովնաննես Զիւինկիրյանի առաջարկությունը մնացել 
ե աննետևանք...

«Ռուբեն Սևակ մշակութային նիմնարկը»  իր ուշադրության 
կենտրոնում ե պանում Երևան քաղաքում գտնվող Ռուբեն Սևակի 
անվան դպրոցը' նրան ցույց տալով դգալի նյութական ու 
ֆինանսական օ գնություն: Հիմնարկը ղպըոցում ստեղծեւ ե 
Ռուբեն Սևակի թանգարան:

Յուրաքանչյուր տարվա ապրիլ ամսվա վերջին դպրոցը, տնօ
րեն Ջուլյա Ղագարյանի ղեկավարությամբ, կազմակերպում է 
Ռուբեն Սևակին նվիրված օրեր, որոնց ակտիվ մասնակցում են 
նաև մյուս դպրոցների աշակերտները: Այղ օրերին առանձնակի 
նանդիսություն հ նաղորղում իր ներկա յությամբ մեծ բանաստեղ
ծի դուստր Շամիրամ Սևակը, որը, չնայած բաղում դժվարու
թյուններին, ամեն տարի նեոավոր Ֆրանսիայից պարտադիր 
այցեւում ե Երևան:

Հ փ փ

Պարտքս եմ նամարում ընթերցողին ներկայացնել նաև 
Հովնաննես Ջիւինկիրյանի բագմաբեղուն գործունեության մեկ 
այլ, նունպես կարևոր ասպարեգ:

Հովնաննես Չ]ղինկիրյանի աղգային-նասարակական գործու
նեությունը առնչվում հ նաև Հայաստանի ազատագրության նայ 
գաղտնի բանակի (ASALLA) այն մարտիկներին, որոնք մատնու
թյան կամ ել դավանանության նետևանքով ձերբակալվեւ ու 
դատապարտվել էին եվրոպական տարբեր երկրներում:

Հայ բողոքական քանանա Հարություն Հեւվենյանի, Շվեյցա- 
րիա յի նա յկական նամ ա յնքի նշանավոր ազգա յին գործիչ, նա յտնի 
նրապարակախոս Նազարեթ Սրմաքեշյանի նետ միասին, Հ. Ջիլին- 
կիրյանը դարձավ նայ քաղաքական բանտարկյալների օգնության 
կենտրոնական նանձնախմբի ստեղծողներից մեկը:

Այղ նանձնախումբը, որի կանոնադրությունը գրանցվել եր
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Փարիզի նանանգապետարանում, իր առջև նպատակ էր դրեէ 
«ամէն գնով օգնել նայ քաղաքական բանտարկեաչներուն եւ անոնք 
արգելափակեալ կեանքը տանելի ղարձնեւ գէթ մասամբ, զանոնք 
քաջալերել նոզեւորապէս, բարոյապես ու նիւթապէս' մինչեւ  
անոնք ազատագրուիլը»:

Հա յ  քաղաքական բանտարկյալների օգնության կենտրոնական 
նանձնախմբի ստեղծումը արձագանք գտավ Սփյուռքի նամայնք- 
ներում և կարն ժամանակում ձեռք բերեց լայն աջակցություն ու 
նե ղինակություն:

Հանձնախմբի անդամները այցելեւ են Ֆրասիայի, Շվեյցարիա- 
յի և այլ երկրների կաթնահայրեր, տեսակցել բանտարկված 
Գաղտնի բանակի մարտիկներին, ննարավորության սանմաննե- 
րում նրանց ցույց  տվել բարոյական ու նյութական աջակցություն:

*  *  *

Ներկայացնեւով Հովնաննես Ջիւինկիրյանի պատմտգիտական 
և ագգային-նասարակական բազմաբովանդակ գործունեությունը, 
պարտքս ե մ  նամարում նջեւ նրա կյանքի նավատարիմ ուղեկից 
Տիկին Իրմային, որը իր նոգատարությամբ ամեն ինչ անում է նրա 
նամար աշխատելու և գործելու պայմաններ ստեղծելու գործում:

Վերջերս Հովնաննես Չիլինկիրյանը ենթարկվել է վիրաբուժա
կան գործողության: Նրան նոգատարությամբ են շրջապատել նա- 
րագատներր և աոաջին ներթին դուստրերը' Շամիրը, Անին և 
Արփին:

Իմ և Հայաստանում նրան նանաչողների կողմից Սփյուռքի 
նշանավոր ագգային-նասարակական գործիչ, նմուտ նրապարակա- 
խոս և տաղանդավոր գիտնական Հովնաննես Չիլինկիր յանին մաղ- 
թում եմ շուտափույթ ապաքինում և ամուր աոոդջություն:

Համոզված եմ, որ մեր մեծ բարեկամը նույն եռանդով և նա- 
ջողությամբ կշարունակի մերկացնել նայ ժողովրդի պատմության 
կեղծարարներին, կպաշտպանի Հայկական նարցը նրանց ոտնձգու
թյուններից, իր ջանքերը, ինչպես միշտ, կուղղի Սփյուռքի նայ 
երիտասարդությանը նայրենասիրության, Մայր Հայաստանին 
նվիրվածության ոգով դաստիարակելու գործին:

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍՑԱՆ
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Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Է Ս  Չ Ի Լ Ի Ն Կ Ի Ր Ե Ա Ն

ՆԱՀԱՏԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ 
ՌՈՒԲԷՆ ԱԵՒԱԿ 

ԾՆՆԴԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ 
ԱՌԹԻՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԵՐ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ
ԵՒ

«ՓՐՑՈՒԵԼԻՔ ՈՒՂԵՂՆԵՐ»

ՌՈՒԲԷՆՍԵՒԱԿ  
1885-1915



Ա յս գիրքը կը ձօնենք' անունով նա յ, ա յն կեղծ ազգասէր  

առաջնորդներուն, որոնց սխաչ քաղաքականութիւնը 

24 Ապրի լ 1915-ի յա նգեցա ւ:

Ա յս գիրքը կը ձօնենք' անունով նա յ,

Սփիւռքի այն կեղծ ազգասեր

առաջնորդներուն, որոնց սխալ քաղաքականութիւնը 

նոր 24  Ապրխներու կրնայ  յա նգիլ:

Յովնաննէս ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ

փ փ փ
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«Ա յ լա ս ե ր ո ւ մ »

1911 Ռուրէն ՍԵՒԱԿ»

«Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր»ու շարքէն:

... Աշխարնիս բոլոր մարդասպաններն ու բոլոր չարագործները 
ձեոք ձեռքի տուած պիտի չկրնային այնքա՜ն երիտասարդ, այն
քա՜ն խոստումնաւի, այնքա՜ն ընտրուած նոգիներ սպաններ քան 
Շօփէննաուէր մը, Նիցչէ մը, Պայրըն մը...

Այլասերած մանուկներու օրօրոցներուն մէջ պէտք է փնտոեչ 
անձնասպանութեան քարոզիչները, յո ո ետեսութեան առաքեալնե
րը, ապականութեան մարգարէները:

Անոնք կը ջլատեն գործուն էութեան ամէն տենչ, երջանկութեան 
ամէն յո յս , սրբութեան ամէն նաւատք:

Անոնք չե ն  յառաջդիմեր, այլ կ՚ոստնուն, չե ն  երագեր, այլ կը 
զառանցեն, չեն  օրճներ, այլ կը նզովեն, չե ն  սիրեր, այւ կը տռփան: 

Ւրենց երգը հայհոյանքի մը պէս ամբարտաւան է, իրենց ժպիտը 
հեգնութ՛եան մը պես վիրաւորիչ:

Օրինակ կ՚ուգե ք: Բայց ամէն ազգերէ աւելի հա յ  մտաւորա-
կանութիւնը կը վխտայ այս բացասական նաննարներով: (.........)

Կես-հանհարներ շա տ: Puijg երր ցեւլի մը մտաւորական
րանակը տաղանդաւոր փոքրիկ վիժուկներով միայն կը լենայ'  
անհանդուրժելի, գայթակղեցուցիչ, դատապարտւած ցեղ մը 
կ՚ըլլայ այն: (.......)

... Ու մենք փոխանակ արմատախիլ ընելու, տգիտօրէն կ՛ընտրենք 
էն ախտավարակ ծիլերը ու զիրենք միայն կը մշակենք:

Այն րոլոր առոյգ, պայքարող, զուարթ ու աչքաբաց երի
տասարդութիւնը, որ կը լեցնէ մեր վարժարանները, կ՚առնենք օր 
առաջ գործի տալու համար...
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Իսկ այն քանի մը նրլնիւք, տժգոյն ու ախուր աղաքները, այն 
պատանի ծերունիները, որ արեւէն ու պայքարէն խուսափելու[ 
դպրոցի մութ անկիւններուն մեջ թուղթ կր մրոտեն, անոնք դպրոցէ 
դպրոց, երկիրէ երկիր, նաւքալսարանէ համալսարան կը ղրկենք:

Խեղհե րը...: Անոնք կը լեցնեն պանդուխտ ուսանոդի գերեզման
ները, անոնք կը լեցնեն հարուստի նախասենեակները ու վահւսոա- 
կանի գրասենեակները. հիւանդանոցի խշտեակներր անո նք կը 
լեցնեն...

Ու կը պատահի մեգ ա յն, ինչ ոը ո չ մեկ քաղաքակիրթ ազգի չէ 
պատահած:

Մեր գիւղացի ու շուկայի դասակարգը աւե|ի մտացի է, քան 
ա յն, ոը մտավորական կը կոչուի, ընթերցողը աւելի ողջամիտ է, 
քան գրողը, առաջնորդուողը ավելի նեոաւռես k քան առաջնոր
դողը, ուրիշ խօսքուխ մարմինը աւելի խելացի է, քան ուղեղը...:
(...... ) Ոնախօսական օրէնք մըն է, ոը մարմինը իր մէջէն քիչ ՜քիչ  կը
չէզոքացնէ, կ՚անջատէ, կը վտարէ այլասերած մասերդ:

Նոյն օրենքո վ միայն կարելի է բացատրել թե ինչո ւմեըմտա- 
ւորականութեան ու մեր հասարակութեան միջել գտնուող կապը
քհչ՜ԲԽ Կը ԲաՐԿանայ :

Ցեղը կը մնայ աոաւել քան երրե ք աոո ղջը, ու իր մէջէն կը չ է 
զոքացնէ, կ՚անջատէ, կը վտարէ օտարացած ու այլասերած տար- 
ըերը:

Գլուխը մարմնին կապող նիհար պարանոցը երթալով կը բարակ- 
նայ: Ու հեոու չէ  գուցէ այն օրը, եըրոը վիգը փրթելով մեր 
մտաւորականութիւնը անմարմին գլուխ մը պիտի ըլլայ միայն, եւ 
մեր ցեղը անգլուխ ւքաըմին մը...:

Չէ ք տեսներ արդեն, թէ ի նչպէս շատ մը գըւսգէտներ լիրբ 
քաջութիւնը ունին յայտարարելու' թէ իրենք ժողովուրդին համար 
չէ '  որ կը գրեն:

Ո՜չ, հ օտին ու հովիւներուն միջեւ անհասկացողութիւնը երբեք 
այսքան մեծ չէր եղած:

Գարւնուկի պէս անզէն ցեղ մը ամէն օը, ամէ ն օը կը յօշոտուի: 
Ւսկ մեր գամբրւները խելօքցեր, փիլիսոփայացեր, քաղաքակրթուեր 
են, տիեզերական եղբայրակցութեան մը խօսքեըը կ ընեն մեզի, ու 
կ՚երագեն ակն հեռաւոր օրուան ուր գայլ ու գառնուկ մեկտեղ 
կ՚արածուին...:

Մանուկի պէս տգետ ցեղ մը ուսման կաթին է կարօտ, այն բարի
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ու. անարատ ու սպիտակ կաթին, որ նիւանդներն իսկ կարենային 
մարսել:

Եսկ մեր նամալսարանականները, որ մեր մտաւոր ստնտու 
մայրերը պիտի ըլլային, դեո կերածնին չմարսած կուգան մեր 
առջեւ փսյսելու__:

Որբուկի պէս անտէր ցեղ մը հուժկու, ու լուսեւլ ու սիրտթուիւ 
րարրաոի մըն է ծարաւ, իսկ մեր գրագէտները հանելուկային, 
աոեղծուածային, խաւարակուռ րաներ կ՚ըսեն իըեն, ու մեը 
քեըթողնեըը գըիչնին նայ աըեւսն մէջ թաթխելէ վերջ չինարէն 
տաղեր կը գրեն, որպեսզի մա րգ չնասկանայ...: (..... )

Հեոո լ մենէ'  ախտսւգի ն մտաւորականներ: Դուք գեղին ուղեղն 
էք. րայց երր այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի կրնար իարհիլ քան յուսա
հատեցնելով մեր կենսունակութիւնր, մենք պիտի փրցնենք ու նե
տենք այղ ուղեղը:

Մենք նոր միտքեր, նոր սրտեր, նոր հոգիներ պիտի դարբնենք:
Մեգի կարմիր ու մսուտ շուրթներուի ուժեղ ու ժպտուն գրակա

նութիւն մը պետք է:
Մեգի առողջ ու երիտասարդ մտաւորականներ պետք են: Ձուկն 

իր գլիյուէն կը հոտի, ազգն' իր մտաւորականներեն: Անոնք են ցեղի 
մր գլուիլը: Կրնայ մարմինը շատ ուժեղ ու շատ գործունեայ ըլլալ, 
րայց երր ուղեղը խաթարուած է'  այղ մարմնին շարժումը պիտի 
ըլլայ միւս յն յիմարական գործունեութիւն եւ անպտուղ յօգնու- 
թիւն:

Ահա թէ ինչո լ  իրական վտանգները թողլով'  հովերուն դէմ, ու 
մենք մեզ դէմ կը պայքարինք:

Ահա թե ինչո ւ փոխանակ յառաջադիմելու'  խենթերու պես 
կեցած տեղերնուս վըայ կր ցատկենք, երկու հազար տարիէ ի վեր...:

Այո, մեր ցեղը տւսրօրինակապես կենսունակ ու աշխատող ցեղ 
մըն է: Այո , մեր հնամենի նաւը ղեո ջուըեըուն վրայ կը ծփայ, դեո 
չընկղմեցաւ: Բայց ի նչ է պատհաոը, որ եըէկուան նաւակները 
մեգ արդեն անցան, ու մենք Ուրուական Նաւին պէս կը ծածանինք 
դեո, անխոըասուգելի, բայց եւ հաստատ ցամաքի մը հասնելու ան
կարող...:

Ասոր պատնաոները շատ թարգ են անշուշտ: Բայց գլխաւոր 
պատհաոներէն մէկն ալ ա յն է, որ ղեկին գ|ուխը կը նստեցնենք 
մեր է ն ախտագին, է ն այլասերած, է ն ւսնպէ տ ծնունդները:
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Սակայն umn յգ,  ստո յգ կըսեմ ձեզ|ւ, վտանգը մեծ ե, շա տ մեծ. 
աւելի մեծ, քան կրնանք ենթադրել:

ժամանա կն ե նակազդելու, նակագդե նք: Մեզի նոր ոսկեդար 
մը պետք ե, նոր ոսկեդա՜ր մը: Այլասերս ւմ, ո չ, վերածնո՜ւնդ...:

1911 - Լողան Ռուբէն ՍԵՒԱԿ
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Յ Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն

«Գառնուկի պէս անզեն ցեղ մը ամէ ն օր, ամէն օր կը յօշոտւի: 
Իսկ մեր գամբոները խելօքցեր, փիլիսոփայացեր, քաղաքակրթուեր 
են, տիեզերական եղբայրակցութեան մը խօսքերը կ ընեն մեզի ու 
կ՚երազեն այն նեռաւոր օրուան' ուր գայ լ  ու գառնուկ մեկտեղ 
կ' արածուին...»

1911 - Ռուբէն ՍԵՒԱԿ «Ա8ԼԱՍԵՐՈՒՄ»
«Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջերու շարքէն»:

Երթ կը կարդանք ներոս-նանաաակ, բանաստեղծ Ռուբեն Սեւակի 
վերի տողերը, իր մարգարեական նախատեսութիւնը մեր այն 
ատենուան առաջնորդներուն, թուրք եւ նայ եղբայրութեան կրայ 
յենող, սխալ քաղաքականութեան մասին, մեր սրտի ցաւը կը 
կրկնապատուի:

Ռուբեն Սեւակի ծննդեան 100-ամյակի այս օրերուն մենք 
կ՚ողբանք անոր կանխանաս կորուստը:

Մենք կ՚ողբանք Ռուբեն Սեւակի նանատակութեամբ, նայ ազգին 
կրած մեծ կորուստը!

70 տարիներ անցան այն սոսկալի թուականեն, որ Եղեռն կը 
կոչենք:

24 Ապրիլ 1915-ը միլիոնաւոր նայերու նանատակութեան տարե
դարձն է, բայց միեւնոյն ատեն պատմութեան գիտցւած թուական
ներէն ի կեր նայրենի նողերուն կրայ ապրող նայուն նայրենիքին 
մեծ մասին գողցուելուն տարեդարձն է:

Արեւմտեան պետութիւններու աղուեսային քաղաքականու
թեամբ արդիւնքն ե վայրենի թուրքին 100 տարուան պատրաստու
թեան արդիւնքն ե 24 Ապրիլ 1915-ը: Եւ մենք տեւական կուլանք, որ 
թուրքերը մեգի ջարդած են:

Սայց մենք ինչ ըրած ենք այն 100 տարուան ընթացքին, որ չջար
դուինք եւ մեր նայրենի նողերուն կրայ ազգ ըլլալու[ կարենանք 
ապրիլ:
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Ամէն ազգ իր ճակատագիրը իր ձեոքերովը կը կերտէ, իր առաջ
նորդներուն ձեռքերովը:

24 Ապրիլ 1915-ը տանող վերջին 100 տարուան ընթացքին, Արեւ
մտեան Հայաստանի մեր առաջնորդները, մեծամասնութեամբ, ազ
գասիրութեան կեղծ դիմակին տակ, միայն եւ միայն, ծառայեցին 
թուրքին, եւ թուրքին ուժ տուող Արեւմտեան պետութիւններուն 
շաներուն:

Այս կեղծ ազգասէրներու շարքը կ՛սկսի' Պէզնեան եւ Տատեան- 
ներու նման ամիրաներով, եւ աւելի ետք, իբր թէ Եւրոպայի ազա
տութեան գաղափարներով մեջտեղ ելլող Գրիգոր Օտեաններու 
խմբակով, շարունակելով Ներսէս Վտրժապետեան եւ Օրմանեան 
պատրիարքներով, իր գագաթնակէտին կը նռանի Գրիգոր Զոնրապի 
եւ նմաններուն ջատագոված թուրքին նետ եղբայրութեան քաղա
քականութեամբ:

Այս բոլոր անձնաւորութիւններն ալ, երեւոյթապէս, մեծ նայրե- 
նասէրներ էին եւ ազգին շանուն կը ծառայէին: Սայց բոլորն ալ նա- 
սարակաց գիծ մը ունեին «Գործակցիւ թուրքին ճետ». « Ծառայել 
թուրքիճ», մոռանալով որ թուրքը գրաւող ուժն էր, որ գրաւած էր 
նայուն նայրենիքը:

Ւնչպես որ օսմ՛անցի թուրքը ամեն կողմ թալանելով, մինչեւ 
Վիեննայի դռները գացած էր, եւ նոն ժողու[ուրդներու միացեալ 
պայքարի ուժովը ետ մղուած, ու անկէ ետք քայլ  առ քայլ 
վռնտուած մինչեւ Պոլսոյ դռները, այնպէս ալ, Պոլսեն, Անաթօլիա- 
յէն,  եւ Հայաստանէն վռնտուիլը պետք էր վայրենի թուրքին, 
մինչեւ իրեն որջը, 7 դարեր առաջ իրեն եկած տեղը, Միջին Ասիոյ 
խորերը: Եւ թուրքը իր հոգեւարքի այն տարիներուն, իրեն գործա
կից նայ գուիգլինքներ, հայ լավալներ, հայ թեթէններ գտաւ: Եւ 
մենք այս հայ գուիգլինքները, հայ [ավալները, հայ թեթէններր 
մինչեւ այսօր Սփիւռքի մէջ հայրենասէրներ կը կոչենք:

Այս հայ առաջնորդները' հայ եւ թուրք եղբայրութիւն կը քարո
զեին:

Սնական է ամէնէն դիւրին համբան էր, առաջնորդի մը համար, 
գործակցիլ գրաւող ուժ եղող թուրքին հետ, եւ անոր արտօնու
թեամբ եւ անոր թոյլատրած չափով հայրենասիրութիւն խաղալ, 
առանց զոհողութեան, առանց պայքարի, առանց արիւնի, ընդհա
կառակը անձնական փառասիրութեան եւ անձնական շահերու

-  30 -



աոաւե|սւգոյնը վայելելով ամիրա ըլլալով, փաշա ըլլալով, վար
չապետի խորհրդական ըլլալով, մեպուս ըլլալով, նախարար ըլլա- 
լով:

Այս կեղծ ազգասիրութեամբ, այս ինքնախաբեությամբ մեր 
աոաջնորդները հասան 24 Ապրիլ 1915-ի:

Միայն «թուրքը մեզի ջարդեց» ըսելով լայը օգուտ չունի: «Ի ն- 
չու ջարդուեցանք»' անիկա հասկանալ պետք է: Հիւանդութեան մը 
մինչեւ որ ախտանանաչումը չը լ լայ,  դարմանը չգտնուիր: Եթե 
հասկանանք' «ա նցեա լ», «ապագան» շահած կ՚ըլլանք: Քաղաքա
կանութեան աոաջին պայմանը' թշնամին եւ բարեկամը հանչնալու 
մեջ կլւ կայանայ:

«Ո վ էր նազուն թշնամին»: «Ո վ էր նայուն բարեկամը»:
Դարերով ո վ չարչարեց հայ, յոյն եւ Պալքանեան քրիստոնեայ 

ժողովուրդները: Եւ ո վ ազատեց Արեւելեան Հայաստանը, Յու- 
նաստանը եւ Պալքանեան քրիստոնեայ ժողովուրդները:

Այս պարզ իրականութիւնը տեսնելու համար մեծ քաղաքագետ, 
մեծ դիւանագետ ըլլալու պետք չըկար:

Յայց այս պարզ իրականութիւնը տեսնելու համար շատ կարե
ւոր յատկանիշ մը պետք էր, «պատւաւռր ԸԱայ», «Տոգինթշնամիին 
չծախած Առաջնորդ մը՝ հայրենասե ր, թե հայրենադաւ,
այս ե հաըցը:

Այս գիըքին մէջ պիտի գտնեք եըկու հայու տիպարներ: Մեկը 
Պատրիարք, միւսը բանաստեղծ: Պատրիարքը' թուրքին կողմէ 
մեռցուելու վախէն հոգին կը ծախէ թուրքին: Յանաստեղծը' հոգին 
չծախելու համար թուրքին, ուզելով մեռնելու կ՚երթայ:

Այս գիրքը' կեղծ ազգասեր առաջնորդներուն պատհաո եղած 
մեծ աղետին սրտի ցաւով ե գրուած:

Այս գիրքը Սփիւռքի կեղծ ազգասեր առաջնորդներուն Մայր 
Հայրենիքի պատնաոելիք վտանգներու մտահոգութեամթ ե 
գրուած:

Մաղթենք որ «պատմութիւնը կրկնութիւն է», ըսուած 
կարգախօսը հայ ազգին համար չ իրականա նայ:

Ալ կը բաւէ հայ ագգին քաշած տառապանքը:

Յովնաննէս ՋՒԼԻՆԿԻՐԵԱՆ
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Ռուբեն Սեւակ 
եւ «Փրցուելիք Ուղեղներ»

Ա. մաս

«... Ձուկն իր գւուխեն կը նոտի, ազգն իր մտաւորականներեն: 
Անոնք են ցեղի մը գԼուխը'.

Կրնայ  մարմինը շատ ուժեղ ու շատ գործունեայ ըԱար բայց երր 
ուղեղը խաթարուած է այդ մարմնին շարժունը պիտի ըԱայ միայն 
յիմարական գործունեութիւն եւ անպտուղ յոգնութիւն:

Անա թե ինչո ւ իրական վտանգները թողչով նովերուն դեմ ու 
մենք մեզ դեմ կը պայքարինք:

Անա թե ինչո ւ փոխանակ յաոաջաղքւմելռւ խենթերու պես 
կեցած տեղերն ուս վրայ կը ցատկենք երկու նազար տարիե ի 
վեր...»:

1911 Ռուբեն ՍԵՒԱԿ «ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ»
«Բժիշկին գիրքեն փրցուած եջերու շարքեն»:

փ փ փ
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Ներսէս Պատրիարք Վարժապետեան
հ ա յ ր ե ն ա ս է Դ  Թէ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՒ 

ԵՐԿՈՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔ,
ԵՒ ԵՐԿՈՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔ

Առաջին պատրիարք
Պոլսոյ յունաց տիեզերական պատրիարքը 

Կրհկորիոս

Տարի 1821

Յունասւոանի մեջ ժողովուրդը ապստամբած է օսմանցիներուն 
դէմ, վերջ աայու նամւսր դարերու գերութեան:

Օսմանցի թուրքը ամէն տեսակ վայրագութեան կը դիմէ 
գաղելու համար ապստամբութիւնը, թայց չի յաչողիր:

Այն ատեն կը դիմէ ուրիշ սատանայական միջոցի մը: Պոլսոյ 
Յունաց պատրիարքին, իրրեւ օրթոտոքսներու տիեզերական պետը, 
կ՚ստիպէ պատրիարքը Յունասւոանի ժողովուրդին հրահանգել վերջ 
տալու ապստամբութեան

Յունաց պատրիարքը քաջաբար կը մերժէ այդ դաւահանութիւնը: 
Եւ թուրքերը այս հերոս պատրիարքը եւ Սինոտի մետրոպոլիտ

ները կը կախեն Պոլսոյ Ֆեների յունաց պատրիարքարանի մայր 
դոան աոջեւ, իբրեւ մեղսակից ապստամբութեան: Պատրիարքին 
նահատակութեան լուրը կր տարածուի ամեն կողմ: Յոյն յեղափո
խականներուն պայքարի ուժը աւելի կը զօրանայ:

Այդ դեւդքը պատհաո կ լ լայ ու յոյներուն կրօնակից րւուսերր 
պատերազմ յայտարարեն օսմանցիներուն դէմ:

Ռուս բանակը կը ջախջախէ թուրքերը:
Տարի 1829: Էտիրնեի համաձայնագրով ոուսերը կ՛ստիպեն 

թուրքերը, որ հանչնան Յունաստանի անկախութիւնը:
Յունաստան փրկուած է:

փ փ փ
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Երկրորդ Պատրիարք 
Պպսոյ Հայոց Պատրիարք 
Ներսէս Վարժապետեան

Թուրքերը, Պալքաններու մեջ շարունակուող ոումեն, սերպ- 
պուլկար ազատագրական շարժումները արիւնի մէջ խեզդել կը 
փորձեն:

Այդ ջարդերը ոումեն, սերպ-պուլկար ժողովուրդներու պատ
մութեան ամենասարսափելի եջերն են:

Տարի 1876

Ռուս պետութիւնը կրկին Պալքանեան ազգերուն օգնութեան կր 
նասնի: Պատերազմ կը յայտարարէ թուրքերուն, Պալքաններու մեջ 
եւ Կովկասի նակատին վրայ:

Ազատութեան նոր յոյս մը կը ծագի րւումեններուն, սերպերուն, 
պուլկարներուն, ինչպես նաեւ նայերուն նամար:

Կովկասի մէջ պատերազմող ոուսական բանակին մեջ մեծ 
թիլով նայեր կան: Հայ զինուորները, նայ սպաներ եւ նայ զօրսւ- 
վարներ:

Հայ ժողովուրդին ազատութեան ժամը ննչած ե: Դարերու 
գերութիւնը պիտի վերնայ: Ջարդերը վեըջ պիտի գտնեն: Արեւ
մտեան Հայաստանի մայր նողը իր ժողովուրդին պիտի վերադար- 
ձուի:

Օսմանեան կայսրութիւնը միանգամ ընդմիշտ պիտի խորտա
կուի, եւ մոնկոլ-թուրան աւազակներուն դարաւոր տիրապետու
թեան վերջ տրուելով, աշխարնի աոաջին քաղաքակրթութեան 
բնօրրան Անաթոլիան պիտի յանձնուի իր բնիկ ժողովուրդներուն:

Այդ պատերազմին վերջաւորութեան' ոումեններր, սերպերը, 
պուլկարները, յույներուն նման իրենց ազատութեան տիրացան 
ոուսերին շնորնիւ:

Օա յց,  բայց նայ ազգին համար այս յոյսը չիրականացաւ: 
Աւստրիական եւ անգլիական կայսրութիւնները հակառակ էին Պոլ- 
սոյ եւ Անաթոլիայի ազատագրման: Իրենց ապագայի սատանայա
կան ծրագիրները ունեին: Որոշած էին Պոլսոյ եւ Անաթոլիայի մեջ
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պահել եւ զօրացնել թուրքերը, արգելք ըլլայու համար րւուսերուն 
Միջերկրական իջնելուն:

•Յրիստոնեայ եւ ռուսերու բարեկամ Հայաստանի մը տեղ, կ՛ու
զեին մոլեռանդ իսլամներով բնակուած, Անաթոլիայեն մինչեւ 
Հնդկաստան երկարող շրջան մր ստեղծել, որ բնական թշնամին 
պիտի ըլլար ռուսներուն:

Այս քաղաքականութիւնը կը շարունակուի մինչեւ այսօր 
անփոփոխ:

Անգլիական, աւստրիական եւ օսմանեան խմբակը այս ծրագրին 
իրականացման համար աշխատեցաւ, դիմեց ամեն միջոցի եւ նաեւ 
օգտուեցաւ Պոլսոյ հայ աւագանիէն:

Որովհետեւ դաւահաններ կային Պոլիս, հայ անունով:
Պոլիս: Հայութեան այս սուտ դրախտը իրականութեան մեջ մեր 

բոլոր դժբախտութիւններուն աղբիւրը եղավ:
Թուրքերը Անաթոլիա խուժած ատեննին, օգտուեցան հայերուն 

եւ յոյներուն միջե լ  դարերէ ի վեր տեւող թշնամութենէն, եւ 
հայերը գործածեցին յոյներուն դեմ իբր հակակշռիչ ուժ:

Եւ մենք ինկանք այդ ծուղակը:
Թուրքերուն դեպի Եոստանդնուպոլիս յաոաջացման շրջաննե

րուն հետեւեցանք անոնց, երբեմն բռնի, շատ անգամ մեր կամքովը: 
Պարպեցինք Հայաստանի մայր հողը, կազմելու համար նոր գա
ղութներ, թուրքերու կողմէ գրաւուած Արեւմտեան Անաթոլիայի 
հողերուն վրայ, նման այն թռչուններուն, որոնք գիշատիչ կեն
դանիներուն կը հետեւին եւ անոնց մնացորդներովը կը սնանին: 

Երբ 1453-ին, թուրքերը Պոլիսը գրաւելով Ոիւզանղական կայս
րութեան վերջ տուին, Ֆաթիհ սուլթան Մեհմէտ Պրուսոայէն Պոլիս 
բերել տուաւ Յովակիմ եպիսկոպոսը եւ գտնիկա Հայոց Պատրիարք 
հռչակեց, Յունաց Պատրիարքութեան դեմ իբր հակակշռիչ աթոռ: 

Այս Յովակիմ եպիսկոպոսն է աոաջին դաւանանք հայութեան, 
Հայաստանի պարպումին առաջին պաշտօնական պատասխանա
տուն:

Այդ օրեն ետք կամաց-կամաց Հայաստանը ամայացուցինք եւ 
մեր ուժերը ժոդուեցինք Պոլիս, օգտուեյու համար Օսմանեան 
կայսրութեան կեդրոնին ընծայած նիւթական առաւելութիւններեն: 

Այս ձեւով կազմուեցաւ Պոլսոյ հայոց սուտ դրախտը: 
Աշխատեցանք դարերով Պոլսոյ մէջ օսմանցի թուրքին ի
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նպաստ, ծախելով մեր հոգին, շանելու համար ifbp ստամոքսը: Այս 
ձեւով Պոլսոյ մեջ մեջտեղ եկաւ նայ նարուստներու դասակարգ մը, 
որ ո չ  մեկ կապ ուներ Հայաստանի նետ, ո չ  մեկ մտահոգութիւն 
ուներ հայութեան ապագային եւ Հայաստանի ժողու|ուրդին 
համար:

Տարի 1876

Օսմանեան կողոպուտի կայսրութեան հավատարիմ պոլսանայ 
հարուստներուն մեջ կան ամիրաներ, ւ|ա նա ուս կան ներ, սեղանա
ւորներ, մտաւորականներ, կղերականներ եւ ամենուն գլուխը' 
Պատրիարք մը, Ներսես Վարժապետեան:

Արեւմտեան Հայաստանի հողերուն կրայ ռուս բանակին յաոա- 
ջացման ընթացքին հայ ժողովուրդին ապստամբելուն արգելք 
ըլլալու օսմանեան բարձրագոյն դուոը Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքին 
կը դիմե, օգտուելու համար հայ ժողովուրդին ւ[րայ անոր ունեցած 
ագդեցութենէն' իբր հոգեւոր պետ: Եւ կը յաջողի:

Պատրիարքը կը հետեւի թելադրութեանը իր շուրջի խորհրդա
կաններուն, որոնք գիտակից կամ անգիտակից գործակալներն եին 
անգլիական քաղաքականութեան, եւ կը հրատարակէ շրջաբերա
կան կոնդակ մը, կարդացուելու համար Պոլսոյ, Անաթոլիայի, 
Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր հայ եկեղեցիներուն մեջ:

Աճա այդ կոնդակը

«Այն օրէն իվեր, որ հայոց ազգին ամենամեծ մասն օսմանեան 
հգօր տէրութեան հպատակասեր քաղցր հովանւոյն ներքոյ մտավ, 
իր հինգ գարուց պատմութիւնը կը ցուցնէ, թե ի նչ մեծամեծ 
շնորհներ իրեն պարգեւած ե այս մեծազօր տէրութիւնը»:

(...) «Արդ հայ ազգը, որու հակատագիրն այսչափ դարերէ իվեր 
նուիրագործեալ կապերով միացած օսմանեան նա կա տա գիրին 
հետ, չի կրնար անտարբեր մնալ օսմանեան տէրութեան գտնուած 
արդի ծանրակշիռ պարագայից մեջ, այլ  պարտաւոր ե, ինչպես 
ամէն ժամանակ, նոյնպես եւ առաւել եւս ներկայ ժամանակիս մէջ 
անկեղծ օժանդակութիւն մատուցանել:
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Օսմանեան երկիրը պաշտպանել Հայաստանը պաշտպանել ըսել 
k, նոյնիսկ նայուն կրօնը, դպրոցը, ինչքը, տունը, ընտանիքը, պա
տիւն ու կեանքը պաշտպանել ըսեւ է:

Ուստի խորհրդակցութեամբ խաոն ժողովոյ Ազգային վարչու
թեան, նուիրական պարտք կը նամարեմ այսու շրջաբերական 
կոնդակով յորդոր կարդալ բոլոր նայ ժողովուրդեան, որ ամեն ոք 
իր կարողութեան սահմանին մէջ, հայրենեաց պաշտպանութեան 
համար, պետք եդած օգտակարութիւններն ընել փութայ նաեւ 
ադօթելով (...) այն ամէն ազգէ կամաւորելոց համար, որոնք հայրե
նասիրական եռանդով վառուած զենք կ՚առնուն հայրենեաց 
թշնամիներուն դեմ: Երկրորդ, ըստ կարողութեան իւրաքանչիւր 
ուրուք եւ ըստ յօժարութեան կամաց օգնելով թե նիւթական, թե 
անձնական ծառայութեամբ»:

(«Մասիս» -2 5  Ցուլիս 1876 - թ-իւ 1853)

փ * փ

Երբ հայ Պատրիարք մը «Օսմանեան երկիրը պաշտպանեչ Հա
յաստանը պաշտպանեւ է» կ՚ըսէ, ալ ուրիշ սրստհաո չփնտռենք մեր 
քայքայման:

Ներսես Վարժապետեան եւ իր գործակիցները նախընտրեցին, 
որ Արեւմտեան Հայաստանը օսմանեան տիրապետութեան տակ 
մնայ, քան թե ազատագրուի ոուսերուն կողմէ:

Այս եր պատհաոը, որ չկրցանք օգտուիլ առիթէն: Հակառակ որ 
ռուսերը մինչեւ Պոլսոյ Այաստեֆանոսի դռները հասած էին, 
Հայաստանի ազատութիւն ընդունող Այաստեֆանոսի համաձայ
նութիւնը ստորագրուած էր, եւ Օսմանեան կայսրութեան վերջը 
եկած կը թուէր, չկրցանք օգտուիլ, ինչպես օգտուեցան օսմանեան 
գրաւման տակ գտնուող բոլոր քրիստոնեայ ազգերը, ապստամբե
լով թուրքին դեմ:

Մենք հնազանդ, հավատարիմ մնացինք թուրքին, շահեցանք 
«միւլէթ֊ի սատըգայը հրմէնիյե» մակդիրը;

Պերլինի վեհաժողովը կատակերգութիւն մըն էր մեզի համար:
Ապտիւլ Համիտ ի հաւանութեամբ եւ թելադրութեամբ, Ներսէս 

Վարժապետեան Պոլսեն պատուիրակութիւն մը ղրկեց Պերլին, 
հա լուն իրաւ|ունքը աղաչելու: Ruijg ինչպես որ կ՚ըսեն,

«Իրաւունքը չի  ՚ տրուիր, կ՚առնուի»:
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Գինը սուղ է ազատութեան իրաւունքին: Կ՚առնուի գոնողու- 
թեամբ, կեանքի գինով, զէնքով ու արիւնով: Խրիւքեան Հայրիկ 
տեսաւ այս իրականութիւնը, բայց շատ ուշ եր:

Պերլինի մէջ մեզի բարեկարգութեան խոստումներ տրուեցան: 
Այդ խոստումներուն իրագործման նամար սպասեցինք տարի

ներ, նլու ննազանդ ոչխարներու պես, մինչեւ որ 1915-ին թուրքերը 
մեր այս ննազանդ ազգին «իրաւունքը» տան, ջարդելով ոչխարնե
րու պէս:

sjc sjc փ

Ներսէս Պատրիարք Վարժապետելս ն:
Գո ւն Արեւմտեան Հայաստանի ազատագրման արգելք եզոդ 

ամենամեծ ւզատասխանատու:
Այսօր Արեւմտեան Հայւսստանի նոդերուն ւ[րայ նայ անունույ 

նայ չկայ, նայութեան վկւսյ յուշարձան չկայ:
Իսկ Պոլսոյ մէջ,  քուկին եւ քե զ ի պէսերուն պաշաւզանած Պոլսոյ 

նայու սուտ դրախտէն, ի նչ մնաց:
Պոլսոյ մէջ,  ջարդի մնացորդ քանի մր նազար նոգիանոց պա

տանդ նայ նամայնքը, նին բարքերու ւ1’նացորդ եկեղեցիները եւ 
դպրոցները իրենց նոգեվարքը կ ՛սույրին, իբր վկայ քու եւ նմաննե
րուդ սխալ քաղաքականութեան:

Գժբախաաբար, այսօր նոյնիսկ, Սփիւռքի մէջ կան Ներսէս 
Վարժապետեանի նման, աշխարնական եւ կրօնական, պատենա- 
պաշտ, աննեոատեււ, նայրենավնաս առաջնորդներ:

փ փ փ

Պոլսոյ ներկայ Պատրիարքը, որ «քաջ Ոովիւ»\\ նամբաւ ուներ, 
վերջին շրջաններուն թրքական ննշումներու տակ, խամանիկի 
վերածուած Ներսէս Վարժապետեանանման պատգամ կը դըրկեր 
Փարիզի չորս նայ տզոց դատավարութեան, ձայնակցելով պոլսեցի 
պատանդ վկայ Տիգրան Գէորգեանին: Անդին Զուիցերիա ապաս
տանած, նախկին պոլսեցի ազգային գործիչ մը մայր նայրենիքի 
մեջ Սփիւռքի ներկայացուցիչի նամբաւ[ ունի, ւ[երջերս թրքական 
թերթերու մէջ օրերուէ ինքըզինքը ներկայացուց իբր թուրքին 
ամենամեծ բարեկամը եւ Թուրքիոյ կարօտու[ ապրող նայ մր: Եւ 
անդին, Միւնիխի մէջ,  ւ[արձկան նայրենադաւ մր, ամեն օր իր
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տիրոջը ձայնով կը կաղկանձե մայր հայրենիքին դեմ, շփոթելով 
նայուն ջարդարար թշնամին եւ ազատարար ազգը:

* * *

Հայ աշխարն ական եւ մանավանդ կրօնական զործիչնե ր:
Ձեր անձնական-նաւոուածական շահերը մի շփոթեք մայը հայ

րենիքի շահերուն հետ: Հայ ժողովուրդը Սփիւոքի մեջ Կըէկոըիոս 
պատրիարքի նման, հայրենիքի համար զոհուող առաջնորդներու 
պետք ունի: Եւ ո չ  Վարժասյետեաններու:

*  *  *
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Ռուբէն Սեւակ 
եւ «Փրցուեչիք Ուղեղներ»

Բ. մաս

«Բայց երբ այդ ախտագին մտաւորականներու ուղեղները ուրիշ 
կերպ չե ն  կրնար խորնիւ, մենք պիտի փրցնենք ու նետենք այդ 
ուղեղները»:

Ռուբէն ՍԵՒԱԿ «Ա8ԼԱՍԵՐՈՒՄ»
«Բժիշկին գիրքեն փրցուած էջերու շարքէն»:

Ո վ ե գրորլյւ, ո վ Է բանաստեղծը եւ ո վ է արուեստագէտը: 
Գրող մը կրնա յ  անտարբեր ըլլալ իր ժողովուրդին, իր նայրենիքին 
ցաւ|երուն նանդէպ:

Ազգի վտանգյւ տակ եղած միջոցին, գրողը փղոսկրէ աշտարակը 
քաշուած, էյյւնա յ Գրել միայն վերացական նիւթերու ւ[րայ. իրա
վունք ունի այս բանը ընելու:

Այս տեսակէտով գրողը, արւեստագէտը նայելին է իր ժողովուր
դին եւ իր աւգրած միջավայրին: Երբ ազգ մը գերութեան մէջ ե, 
նոգւով ու մարմնով, բնական ե, որ կ ելլեն անտարբերներ, անզգա
ներ, վարձկան գործակալներ եւ դաւանաններ, կ՚ելլեն գրողներ, 
թարգլքանը կ՚ըլլան ստրկացած ազգի մը ոգիին, կր գրեն այնպիսի 
բաներ, որոնք միայն իրենց անձնասիրութիւնը փառաբանելու կր 
ծառայեն:

Բայց ստրուկ եւ գերի ժողովուրդներու մէջէն քիչ ըլլալով 
նանղերձ կ՚ելլեն գրողներ ալ, որոնք ազգին սպառնացող վտանգը 
տեսնելով' կր պայքարին եւ իրենց ներշնչման արտայայտու- 
թիւններով փրկութեան նամբան կր ցուցնեն:

ժան ժագ Ռուսոն առաջնորդը եղավ Ֆրանսիական յեղափոխու
թեան եւ Լէոն Թոլսթոյը Ռուսական յեղափոխութեան:

Պատմութեան վերջին շրջաններուն, նայ ժողովուրդին մեծ 
մասը, դարերով օսմանեան լուծին տակ ապրելով' դժբախտաբար 
կորսնցուց իր շատ մը ազգային արժանիքները:

Այս գերութեան դարերուն, հայուն մինչեւ քրոմոգոններուն 
մէջը մտաւ անձնասիրութիւնը ու վախկոտութիւն:
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Հալածանքներու նեաեւանքով, տեւական փախչիլ սորւ[եցաւ, 
պարպեց հայրենի հողերը - հաստատուեցաւ աւելի ապահով եւ 
շահաբեր տեղեր, ւքանավանդ Պոլիս եւ շրջակայքը:

Այս ձեւով կորսնցուց իր հողին վրայ, միասնաբար, ազգովին 
ապրելու աոաւելուքիւնը, եւ վերածուեցավ հոս հոն տարածուած 
եւ իրարու հետ կապ չունեցող պզտիկ դագուրներու:

Հայը'  օսմանեան գրաւման շրջանին, Արեւլքտեան Հայաստանի 
հողերուն վրայ, իսկական իմաստով' մեկ հատ հայ քաղաք չկրցաւ 
հիմնել, Անի քաղաք մը չկրցաւ վերստեղծել! Որու[հետեւ հաւաքա
բար ապրելու, իրարու զօրավիք ըլլալու եւ թշնամիին դեմ պայքա
րելու կարողուրփւնը չունէր:

Այս եր պատհաոը, որ Արեւմտեան Հայաստանը 500 տարի իս
կական իմաստով ո չ հայկական կւսոոյց ունեցաւ, ո չ գրականու
թիւն, ո չ  ալ գրող...

Ունեցաւ թերեւս միայն կրօնական կաոոյց ւքը, որուն առաջ
նորդները քրիստոնէական վարդապետութեան մելամաղձոտ գա
ղափարներով լեցուցին հայ ժողովուրդին արդեն խաթարված 
միտքերը:

Այս ուղդութեամր, ամէն հւսյու րւսրձին տակ գտնուող Նւսրե- 
կացիի շողշողուն տաղերը, յավիտենական աշխարհի տիրանալու 
ցանկութեամբ, ամէնէն զօրաւոր թմրեցուցիչը եղան հայ 
ժողովուրդին:

Անոնք, այս ձեւով, Ռուրէն Սեւակին ըսածին պէս, «Հլռւ ճնա- 
զանդ, մինակ մեռնքղ սորվեցան, բայց ոչ ըմբոստանալ եւ մարդ- 
կայնօրեն կատղի չ բռնակալ բուրքին դեմ»:

Երր Օսմանեան կայսրութիւնը քայքայուիլ սկսաւ եւ րոլոր գերի 
ազգերը ապստամբելով թուրքին դէմ, ազատութեան համբան ընտ
րեցին, Պոլսոյ մեջ ապրող կրօնական եւ համայնքային պետերը, 
իրենց անձնական շահերուն պատհաոաւ, նախընտրեցին օսմա
նեան տիրապետութեան տակ մնալ:

Ռուսերուն կողմե ազատագրուած Արեւելեան Հայաստանի մէջ 
Իա չատուր Աբովեան աոաջին մեսիան եղավ հայ ժողովուրդին, 
աոաջին հայ ազգային Աւետարանիչը!

Այն էր, որ տեսավ հիւանդութիւնը եւ իր «Վերք Հայաստանի» 
դիրքով, փրկութեան համբան ցոյց տուաւ, թուրքին լուծին տակ 
հնշուող հայութեան:
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Եւ աւելի եաք' անոր նեաեւորդր Pսւֆֆի արթնցուց նայութեան 
մեջ բնացող ազգային զգացումները:

Բայց Պոլււոյ առաջնորդները ականջին գոցեցին Արովեանի եւ 
Բաֆֆիի ւզատգամներուն դէմ: Պոլսոյ մէջ մտաւորական դասա
կարգը, ազգին իսկական շաներուն նետ րնաւ կապ չունեցող նիւթե- 
րու կրայ գրելով ատեն կ՚անցնէր: Եւ այս այլասերած կեդրոնին 
մէջ Պոլսոյ նայ առաջնորդները, նայկական պատմութեան ամենա
մեծ սխալը գործեցին:

«Ազգային Սանմանադրութիւն» ըսուած սխալն էը ան: Եըր 
բոլոր քրիստոնեայ ազգերը անկախութեան տիրանալու նամբուն 
մէջ էին, եւ կարգը նայերուն եկած էր, ասկէ վախցող օսմանեան 
վարիչները Արեւմտեան պետութ֊իւններու կարգագրութեամբ, նա
յերը օրօրելու ու ատեն շանելու նամար, Ադգային Սանմանադրու- 
թեան ծուղակը ստեղծեցին: Ազգային Սանմանադրութիւնը իբր թե 
նայոց կարգ մը վարչական իրաւունքներ կուտար, բայց իրականու- 
թեան մէջ բուն նպատակը Հայոց Արեւմտեան Հայաստանի նոդե- 
րուն վրայ վարչական կեդրոն մը, եւ այս նամբով ապագայ Հա
յաստան մը ստեղծուելուն արգելք ըլլալ, եւ նայերը Պոլսոյ մէջ 
սուլթանին եւ օսմանեան կառավարութեան նակակշիռին տակ 
պանել եր:

1862-ին Պոլսոյ օսմանեան բարձրագոյն դուռին մատուցուած 
Ազգային Սանմանադրութ-եան 9-րդ նատուածը նետեւեալր կ՚ըսէ:

«Ազգային վարչութեան աոաջին պարտականութիւնն հր, նայ 
ազգը օսմանեան կայսերական պետութեան նաւատարիմ նպատա- 
կութեան մեջ պանեւ»:

Այս ձեւով Արեւմտեան Հայաստանի ւ[արչական կեդրոնը պաշ
տօնապէս Պոլսոյ մէջ նիմնուած եղաւ:

Հայոց տրուած կարգ մը վարչական եւ մշակութային ագա- 
տութիւնները, բացուած դպրոցները նայերուն աչքերը շլացուցին: 
Երականութեան մէջ «Թրովաթային ձին» եր ան նայութեան 
նամար:

Օսմանեան կայսրութեան նպատակ քրիստոնեայ ազգերուն ոչ 
մէկը իրենց վարչական կեդրոնը Պոլիս փոխադրել մտածեց: Անոնք 
իրենց նոդին ւ[րայ մնացին եւ ազատութեան տիրացան:

Բայց նայերը նակաոակր ըրին:
Այս ձեւով Արեւմտեան Հայաստանի նակատագիրր Պոլսոյ մէջ
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կապուեցավ Օսմանեան կայսրութեան:
Այս եթ պատնաոը, որ Պոլսոյ Պատրիարք Ներսէս Վարժապե- 

աեան, 1876-ին հայկական պատմութեան ամէնէն նա կա տա գրական 
օրերուն, երր ռուսական րանւսկր Պոլսոյ դոներուն աոջեւն էր, 
համարձակեցաւ ըսելու' րէ «օսմանեան պետութիւնը պաշտպա
ն ե լ Հայաստանը պաշտպանել ըսեչ ե»:

Ազգային Սահմանադրութիւնը ընդունուած օրը, Աըեւմաեան 
Հայաստանի գեըեզմանը փորուած օըն էր, ոըուն յաջորդեցին պադ 
իրականութիւնը, Ապտիւլ Համիտ, Թալաարեւ Մ ուս թսւֆա Քէմալ:

* * *

Այդ թուականէն ի ւ[եը դար մը անցած է, եւ դժբախտաբար դեո 
կան կարգ մը հայեր, որ այս «Ազգային Սանմա նա դրութիւն» 
ըսուած ողբերգութիւնը չեն հասկցած:

Եւ դեո կան կարգ մը հայեը, ոըոնք այդ շրջանի ամենամեծ 
պատասխանատու Ներսէս Վարժապետեան Պատրիարքի 100- 
ամեակը տօնել կ՛ուզեն Փարիզի մէջ: Եւ մէկը կ՚ելլէ, ընդվզելով 
այս երեւոյթէն'  Ներսէս Վարժապետետնի հայրենիքի շահերուն 
վնասակար դերը կր բացատրէ յօդուածով մր, Փարիզի թերթերուն 
կր զրկէ, բայց այդ թերթերուն վարիչները համարձակութիւնը չեն 
ունենար զայն հրատարակելու:

Որովհետեւ բարեկամներն են այն Փարիզի հաստատուող 
նախկին կեդրոնականցիներուն, որոնք ինքզինքնին դեո Պոլիս կը 
կարծեն: Ասոնց փառաբանած Ներսէս Վարժապետեանը Պոլիս 
կեդրոնական վարժարան մը հիմնել մտածած էը: Սայց նոյն Նեը- 
սես Վաըժապետեան Պատրիարքն էր, որ թուրքերուն ծախեց 
Արեւմտեան Հայաստանը: Օարե բա խտաբար հայ ժողովուրդը եւ 
պատեհապաշտներէ աւելի, քաջեր եւ հայրենասէրներ ունի:

Ներսէս Վարժապետեան Պատրիարքի իրական դիմակը մեջտեղ 
հանող յօդուածը հրատարակուեցաւ Պէյրութի «Արարատ» թերթին 
մէջ, եւ աւելի վերջ Լոս Աննելեսի «Նոր սերունդ»-\ւ մէջ: Եւ ուրիշ 
նորութիւն մը մեզ համար, որ Ներսէս Վարժապետեանի յօդուածը 
գրելէ շատ ետք տեղեկացանք, բանասէր ընկերոջ մր պրսյը- 
տումներուն շնորհիւ:

Մեծն Րսւֆֆի 1878-ին, Աիֆլիսի «Մշակ» թերթին 22 թիլին մէջ
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գրած յօդուածով սապէս կ՚արտայայտուէր Ներսէս Վարժապե- 
աեան Պատրիարքի մասին:

«... Կ. Պոլիսի Հայոց Պատրիարքը շողոքորթում է, կեղծաւորում 
է... Պատրիարքը ստիպուած k այսպէս վարունէ մտածումէն կար
ճատեսները: Դիցուք թէ նա այնքան անձնազոնութիւն չունի որ իր 
ժողովուրդի իրաւունքները պաշտպանեէու ճամար Յունաց Պատ
րիարք Գրիգորի նման իր պատրիարքարանի դռանը կախաղան Տա
նուի... Յայց ո չ, սուէթանի մի ժպիտը պատրիարքին մոռանալ 
տուեց ճայ ժողովուրդի արտասուքը եւ արիւնը...»:

Եւ 1985-ին Փարիզի մէջ,  իրր թե գաղափարներու ազատութեան 
քաղաքին մէջ, մեր մամուլի վարիչները Րաֆֆիի գաղափարներու 
նմանները հրատարակելու պիտի վախնային:

120 տարիներ Ազգային Սահմանադրութիւնէն ետք, «Արեւմուտ
քի նակատին վրայ» փոխուած րան մը չկայ:

Հին Պոլիսը կարծէք թէ Սփիւոք փոխադրուած է: Միեւնոյն յետա- 
դիմական կեցուածքը, միեւնոյն պատեհապաշտ քաղաքականութիւ
նը, առանց հայուն հայրենիքին իսկական շահերը նկատի առնելու: 

Սփիւռք մը Պոլսոյ մտայնութեամր, րայց առանց թուրքի: Աւելի 
հիշդ թուրքին զինակիցները եղող Արեւմտեան պետութիւններու 
շահերուն կապուած Սփիւռք մը:

«Փրցնել ու նետել պէտք է այս ախտագին մտաւորականներու 
ուղեղները»:

* * *
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Ռուբեն Սեւակ 
եւ «Փրցուելիք Ուղեղներ»

Գ. մաս

20-յւդ գարու սկիզբը Եւըոպա ուսանող նայ եըիտասարդները 
նոը դարաշրջան լքը բացին նայ գրականութեան մ“եջ:

Այս ուսանող լքաաւորականներուն աոաջնորդներն էին Դանիել 
Վարուժան, Սիամանթօ եւ Ռուբեն Սեւակ:

Իրենց գրութիւններուն տեսակետով'
Դանիել Վարուժան պերնիմաստ արտայայտութիւններով եւ 

բաոերու նարստութեաւքբ ամենեն ազնուականը: Սիաւքանթօն 
նայրենասիրական պոռթկումներով ամենեն ասպետականը: Buijg 
Ռուբեն Սեւակ' իբր նայ եւ իբր մարդ, ամենեն զգայուն եւ 
իրապաշտ ընկերվարականն է:

Ռուբեն Սեւակ միակն ե այդ շրջանի բանաստեղծներէն, որ 
Եւրոպա 6 տարի գիտութիւն ուսանած եւ բժիշկ եղած ե:

«Բանաստեղծ եւ բժիշկ Ռուբեն Սեւակ»:
Այս միաւորումը Ռուբեն Սեւակի ամենեն յատկանշական կողմն 

ե: Այս միաւորումով ե, որ Ռուբեն Սեւակ բոլորովին տարբեր շունչ 
մը բերաւ Եւրոպայեն իր գրութիւններով եւ իր գաղափարներով:

Այս ե թերեւս պատճառը կարգ քննա դա տ-մտաւորա կա Օնե
րու բռնած անիրավ կեցուածքին, Ռուբեն Սեւակի նանդեպ: Իրենց 
գիւղին մեջ ինքնաշիյատութեամբ զարգացած գրողները, բնական 
ե, չպիտի կրնային նասկանալ եւ հանդուրժել բժիշկ-բանաստեղծ 
Ռուբեն Սեւակին:

Ռուբեն Սեւակի գրութիւններուն մեջ բանաստեղծը եւ գիտու
թեան մարդը քով՜քովի են:

Այսինքն'  զգացումը եւ տրամաբանութիւնը, շատ պարզ, շատ 
հասկնալի, ժողովրդական լեգուով գրուած իր բանաստեղծութիւն- 
ներուն ամէն մէկը իրական կեանքի տպաւորութիւններ են: Առանց 
թառերու մթերքի, առանց պոռոտախօսութեան, առանց շինծու 
զգացականութեան:
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Ռուրէն Սեւակը իթր մարդ եւ jipp հայ, իր ծնունդին, իր անկեղծ 
խառնուածքին պատնաոաւ չեր կրնար մարդկային եւ ազգային 
ցաւյերէն նեոու մնալ:

Տառապեցաւ մարդկային աննաւասարութևան եւ անարդա
րութեան ցաւերու]:

Երր բանասաեղծ եւ գիտութեան մարդ ւոեււաւ թե ուր եր ցաւին 
արմատը եւ անոր նամար կրցաւ գրեյ նայ գրականութեան ընկերա
յին նարցերու ամենէն խիզախ եւ ամէնէն տպաւորիչ րանաստեդ- 
ծութիւններր: Եւ հայրենիքէն նեոու, անկէ եկած արիւնու] լեցուն 
լուրերու ազդեցութեան տակ, իր պոռթկումը եւ ցաւը թափեց «Կար
միր գիրք»-\ւ րանառտեդծութիւններուն մէջ:

Այս հայրենասիրական րանաստեդծութիւնները, իրենց պւսրգու- 
թեան մեջ, ււյիտի մնան նայ դիւցազներգութեան ամենէն հարա
զատ եւ ամէնէն զգայուն էջերը:

Ռուրէն Սեւակի գրականութեան ււկգրունքը «միայն ժողովուր
դին օգտին Տամար գրեԼու» գա ղալիարն եր:

«Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր» ու շարքէն «Այլասերում>»\ւ 
մէջ տեսէք թէ Ռուրէն Սեւակ ինչւգես կը հարուածէ այն գթողները, 
որոնք ազգին ցաւերուն կոհակ դարձուցած էին: «Ջե ք տեսներ 
արդէն, թէ ինչպէս շատ մը գրագէտներ, լիրբ քաջութիւնը ունին 
յայտարարելու, թէ իրենք ժողովուրդին Տամար չ է  որ կը գրեն: ... 
Որբուկի պէս անտէր ցեղ մը Տուժկու, ու լուսեղ ու սիրտբուխ 
բարբառի մըն է ծարաւ: Իսկ մեր գրագէտները Տանեւուկային 
աոեղծուածային, խաւարակուռ բաներ կ՚ըսեն իրեն ու մեր 
քերթողները գրիչնին Տայ արեան մէջ թաթխեի վերջ չինարէն 
տաղեր կը գրեն, որպէսգի մա րդ չՏասկնայ...:

Հեռո՜ւ մեն է ախտագին մտաւորականներ: Դուք ցեղին ուղեղն 
էք: Բայց երբ այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի  կրնար խորՏիլ, քան յու- 
սաՏատեցնելով մեր կենսունակութիւնը, մենք պիտի փրցնենք ու 
նետենք այդ ուղեղը:

Մենք նոր միտքեր, նոր սիրտեր, նոր Տոգիներ պիտի դարբնենք: 
Մեգի կարմիր ու մսուտ շուրթներով, ուժեղ ու ժպտուն գրակա
նութիւն մը պէտք է:

Մեգի առողջ ու երիտասարդ մտաւորականներ պէտք են: Ձուկն 
իր գլուխէն կը Տոտի, ազգն իր մտաւորականներէն: Անոնք են ցեղի
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մը գլուխը... Մեզի նոր ոսկեդար մը պետք ե, նոր ոսկեդա՜ր մը: 
Այւասերո ւմ, ո չ ,  Վերածնո ւնդ...»:

«Ռուբեն Սեւակ»
Դժբախտաբար Ռուբեն Սեւակի մատնանշած ախտագին 

լքտաւորականնեբը նայ ժողովուրդին կրած մեծ աղետեն ետքն ալ, 
ազգին եւ նայրենիքին ցաւերուն կռնակ դարձուցած իրենց 
փղոսկրէ աշտարակին մեջ «Արուեստը արուեստին ճամար»-\ւ 
յանկերգը նոլու[ելու կը շարունակեն:

Եղեռնէն իսլամանալու[ ազատած Երուանդ Օտեանի խղնմտան- 
քին ձայնը սապես կ՛ըսեր. «Հայ գրականութիւնը այս մեծ աղետեն 
ետք շատ արիւնոտ պիտի jըլլայ» Եըուանդ Օտեան սխալած եը: 

Յետ Եղեռնի Սփիւռքի նայ գրականութիւնը քիչ րացառու- 
թիւններով, կարծես թե բան չեղածի պես շարունակեց ամենամեծ 
անտարբերութեամբ «Ապրիմ-մեոնիմ-ծաղիկ-թիթեոնիկ-ես-դուն, 
եւ մանաւանդ ես-եսի եոլովոյթով ինքզինքը օրօրեւ»:

Չորս տարի առաջ, նանատակ Ռուբեն Զարդարեանին տղուն, 
ծանօթ գրագէտ Հրաչ Զւսըղարեանին այցելեցինք, Ռուրեն Սեւակի 
մասին իր յիշատակները արձանագրելու նամար! Հրաչ Զարդա
րելս ն մեզի 2 ժամուան խօսակցութեան ընթացքին իր յուշերը 
պատմեց եւ կարգ մը մերկացումներ ըրաւ:

Անոր զգայացունց մերկացումը, որ երիզի վրայ արձանագրե
ցինք, շատ սարսափեցուցիչ է:

«Եղեռնե ետք մեջտեղ ելլող մտաւորականները ներքնապես շատ 
ուրախ եւ գոն եին, որ մեծ գրողները աննետացած են: Ոբովնետեւ 
գրական նրապարակը իրենց մնացած եր»:

Անաւատալի ըլլալու[ նանդերձ, իրականութեան մեծ բաժին մր 
կայ այս ապստամբութեան մէջ: Որովնետեւ ուրիշ տեսակ բացատ
րել կարելի չէ,  յետ Եղեռնի գրողներուն ցուցադրած անտարբերու- 
թիւնր Եղեռնի եւ նանատակ մտաւորականներու նանղեպ:

Վերապրող գրողներէն գրեթէ ոչ մէկը Եղեռնը եւ նանատակ 
մտաւորականներուն կեանքը եւ վախնանը նիւթ առնելով րան մը 
գրած ե:

Մինչդեռ Երուանդ Օտեանին ըսածին պես, նայ գրողները այս 
մեծ աղետեն ետք, իրենց գրութիւններով Եղեռնը եւ նանատակ 
մտաւորականները խորնրդանշելով, երկինքը թնդացընելնին պետք
էր:
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Եթե այդպէս ըրած ըլլային անիրաւուած Հայ Դաաը 50 տարի
ներ մոռացութեան չէր  ենթարկուեր:

Օրինակ' Հրանդ Նազարեանցը
Ռուրէն Սեւակին ամենամօտ բարեկամը եւ ընկերն էր, եւ 

Սեւակի նահատակութիւնը ամէնէն շատ իրեն ցաւ եւ րնդւ[զում 
պատնաոելու էր:

Սեւակի կորուստէն ետք Հրանդ Նազարեանցե կ՚սպասուէր իր 
գրելու տադանդով անմահացնէր, պանծացնէր Ռուրէն Սեւակի 
կեանքը եւ հերոսային վախհանը: Սայց այսպես չեղաւ:

Հրանդ Նազարեանց Ւտալիոյ Պարի քաղաքը քաշուած, գրեց 
իտալերեն լեզուով գրութիւններ եւ իտալացի սիրուհիին հետ իզուր 
սպասեց, որ իրեն Նոպելի մրցանակը արուի:

* * *

Յակոթ Օշական եւ իր հետեւորդները ամենամեծ պատասխանա
տուներն են յետ Եդեոնի գրականութեան այլասերման: Յակոբ 
Օշական ստորագնահատեց րոլոր գրողները, իր քննադաաու- 
թիւններուն սուրով մեոցուց րոլոր արժէքները, եւ ինք բարձրացաւ 
անոնց դիակներուն վրայ, իրր միակ վաւերական գրողը եւ 
քննադատը:

Անոնց «Վաւերական գրողը»-\\ յանկերգը, քանդիչ, քննադատու- 
թիւնները, շատ մը գրողները հեռու պահեց ազգին, հայրենիքին 
ցաւերով զբաղելէ: Անոնք ստեղծեցին մտաւորականներու դասա
կարգ մը, հին ազնուական դասակարգերու նման, եւ արհամար
հեցին ժողովուրդը:

Եսւրծէբ թէ հայ ժոդու|ուրդը բոլոր խնդիրները լուծած, անգ
լիացիներու եւ Փհանսիացիներու նման հարուստ ազգ մըն էր, որ 
պիտի ուզեր ունենալ ամէնէն բիւրեղացած գրականութիւնը:

Անապատի մեջ կորսուած ծարավ մարդուն ջուր պետք էր, ի նչ 
ընէր ան ադամանդը, զմրուխտը:

Ջարդուած եւ անիրաւուած ագգ մը, պահանջքը ուներ պարզ, 
ժողովրդական գրականութեան մը: Գրականութիւն մը, որ հայուն 
կամքի ուժը ամրապնդէր, անոր յո յսի հանրայ մը ցուցնէր եւ 
պայքարելու կորովը տար անիրաւութեան դէմ:

Բոլոր մտաւորականներուն հոգեկան զօրաշարժի ընթացքին 
պերհիմաստ գրականութեան տեղ չկար: Մեզի հայրենասէր
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մտաւորական գինւորներ պետք եկն, որոնց զենքը իրենց գրիչը 
պիտի ըլլար:

փ փ փ

Թուրք դանինները երր 24 Ապրիլ 1915-ին նայ մտաւորականները 
աքսորեցին, անոնց մէկ մասը չւքեոցուցին:

Օրինակ' Օիւզանղ Քեչեանը ետ ղրկեցին: Պանպանողական 
Քեչեանը նակաոակ էր յեզափոիյականներուն, անկե թուրքերուն 
վնաս չէր  գար: Նախընտրելի էր, որ ան ետ դաոնար եւ շարունակեր 
գրել յեղափոխականներուն դէմ:

Օրուանդ Օտեանը չմեռցուցին: Ենչո ւ: Որույնետեւ «Ընկեր 
փանջունի>Ւճ գրած եր, յեղափոխական տիպարը նտպիտի մը 
վեըա ծելով:

Անկե զատ թուրքերը իըենց տեսակետով «անվնաս» շատ մը հայ 
գրողներ չաքսորեցին:

Եւ վերապրող կարգ մը գըոդնեը, երը Պոլիսէն հեռացան, պատ
մեցին, թե ազատած են պահուըտելով առաստաղի մեջ եւ կաւք փա
խած են ոստիկանտունեն: Ինքնախաբութեան եւ մեծամոլութեան 
զոհ խեղհերը, թուրքը, եթե ուզեր ձեզի սատանային ծակին մեջ ալ 
կը գտներ: Եթե հաւատար, որ վնասակար եք իրեն: Բայց ան գիտեր, 
թե դուք ձեր հիւանդագին ւքտային կառոյցով, ձեր գրութիւններով 
շատ աւելի օգտակար ւգիտի ըլլայիք թուըքին, հայ միտքերը 
խաթարելու եւ այլասեըելու տեսակետով:

փ փ փ

Թուրեն Սեւակի կեանքի վերջին օրերը իը րանաստեղծութիւն- 
նեըուն մեջ եըգած գաղափաընեըուն պես եղան, այսինքն' խիզախ 
ու հերոսական: Նայեցեք'  ինչ կը գրէ Գուրգեն Մխիթարեան 1946- 
ին Դսւհիրե հրատարակուած իր «Քառորդ դար գրականութիւն» 
հատորին մեջ:

«Ռուբեն Սեւակի մանէն ետք գեղեցկացավ գրական իր նռչակը, 
դարձաւ իր դեմքը նէքիաթային ու ներոսական նոյնիսկ, երր 
պատմուեցաւ թէ երիտասարդ նիւանդ թրքունիի մը սնարին վերել, 
կրցած էր պանեէ ան իր նաւասարակշռութիւնը, իր ագգային, 
ընտանեկան ու նոգեկան նաւատարմութիւնը, մերժեւով քաջու
թեամբ կախարդական նրաւէրը ուրանաԼու ինքգինքը, ի գին իր
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կեանքին ու իր ձեռքով բժշկուած գեղունիին... (...)
Սրտառուչ, խորունկ վեպ մը կրնար դառնալ իր պարագան, եթե 

մեկը սիրտ ունենար արիւնի մեջ խեղդուած բանաստեղծին կեանքը 
գրական օգտագործումի մը առարկայ դարձնեի Արդար այս 
խղնանարութիւնը, որ նեռու կը պանե մեր գրողները այդ օգտա- 
գործումեն, ինչ որ սրբապղծութեան նաւասարբան մը պիտի ըլլար: 
ժամանակը թերեւս, տայ իր թոյւտուութիւնը օր մը, ոչ թե 
արուեստի գործ մը նանեւու Տամար անպատնառ եղերերգութենեն, 
այ լ  պանծացնելու Տամար երիտասարդ բանաստեղծին վեՏ ու Տգօբ 
կեցուածքը»:

Դժբախտաբար, մինչեւ հիմա Գուրգեն Մխ}ւթարեանի ենթա
դրութիւնը Ռուբէն Սեւակի համար չիրականացաւ:

Ոչ մեկը պետք եղած ճեւու[ հետաքրքրուեցաւ Ռուբեն Սեւակի 
հերոսական կեանքով:

Ւ* բացաոեալ Դեդամ Սեւանէ, որ 1967-ին Երեւան հրատարա
կուած «Բանաստեղծին գողգոթան» անունով պատմւածքով վե- 
րապրեցուց Ռուբեն Սեւակի յիշատակը, եւ 1984-ին Պերհ Զեյթու- 
նեանց Երեւանի մէջ ներկայացուր «Մեծ լռութիւն» անունով, 
Դանիել Վարուժանի եւ Ռուբեն Սեւակի արամբ:

* * *
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Ռուբէն Սեւակ 
Դ. մաս

Ռուբէն Սեւակ նահատակուեցաւ 26 Օգոստոսի 1915-ին, թուրք 
մարդասպաններու ձեռքով Ջանկըրրի մէջ!

փ փ փ

Ագգ մը իր հերոսներա[ կ՛ապրի:
Ազգ մը, որ իր ներոսներ չունի, ապրելու իրաւունք չունի:
Ազգ մը, որ իր հերոսները կը մոոնայ, ինքն ալ մեռնելու դատա

պարտուած ե:

փ փ փ

Ռուբէն Սեւակ նահատակուեցաւ հերոսաբար, մերժելով թրքա
նալու առաջարկը: Մեռաւ չկախելու համաը իր անունը: Ուզելով 
գնաց մահուան, ոը հայ ազգը ապրի:

Թե՞ ինչպես:
Ահա իր կեանքին վերջին օրերու պատմութիւնը:
Ռ՝ուրեն Սեւակ 1905-են մինչեւ 1914 Զուիցերիա ապրեցաւ,

հոն ուսանեցաւ, բժիշկ եղաւ, իր գրական ստեդծագործութիւն- 
ներուն մեծ մասը հոն գրուեցաւ, հոն ամուսնացաւ, Լոգանի 
Գեղարուեստի վարժարանի ուսանողուհի' գերմանացի ժաննի 
Աբելի հետ: Իր աոաջին գաւակը հոն ծնաւ: Մինչեւ 1914 Յունիս 
ամիսը իբր բժիշկ աշխատեցաւ Լոգանի հիւանդանոցներուն 
մեջ, եւ աոաջին համաշխարհային պատերազմին հռչակուելէն 
հազիւ երկու ամիս առաջ, Զուիցերեայէն Պոլիս վերադարձաւ ըն
տան իօք:

Երկու ամսուան տարբերութիւն, եթե երկու ամիս ուշանար 
վերադարձը, Ռ. Սեւակ ազատած եր դժոխքէն:

Ին չու վերադարձաւ: Որովհետեւ իր ամէնէն սիրած եղբայրը 
մահացած էր, եւ որովհետեւ իր մտքին մէջ կար արդեն օր մը 
ծննդավայրը վերադառնալ ծառայելու համար իր ժողովուրդին: 

Պոլիս վերադարձած օրը Սեւակի կինը նախազգացած էր դժբախ-
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տութքււնը: Սոսկացած եր մարդոց վայրենի երեսներեն եւ ետ դաո
նալ առաջարկած ամուսինին:

Պոլիս: Փոթորիկի նախօրեակին այդ օրերուն անսովոր հանդար
տութիւն մը կար:

Սեւակ սկսած էր աշխատիլ իթր բժիշկ եւ մեծ յաջողութիւն 
գտած:

Կը մասնակցեր գրական հաւաքոյթներու, րանախօսութիւններ 
կուտար բժշկական նիւթերու վրայ, որոնց խուոներւսմ բսւզմու- 
թիւնը մը կը հետեւէր, եւ իրր նարտար րանախօս ձեոքէ ձեոբ կը 
խլուեր: Իր թանաստեղծութիւնները եւ գրութիւններր թերթերուն 
մեջ կը շարունակուէր հրատարակուի]: Սեւակի համբաւը գագաթ
նակէտին հասած էր:

Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյցի հեղինակը իր հիացումը հե
տեւեալ տողերով կը յայտներ Սեւակին համար:

«Աթենա իմաստութեան շիթը դրած ե անոր ուղեղին մեջ, Եսկիւ- 
լապ բժշկութեան խորնուրդը. Հերմես ալ կայծը պերնախօսու-

Քսւնի մը ամիսներ ետք Աոաջին համաշխարհային պատերազմը 
կ՛սկսի, դժոխքին դուոր բացուած է: Ո*ուբեն Սեւակ պաշտօնի կր 
կոչուի օսմանեան բանակին մէջ,  իբր բժիշկ հարիւրապետ:

փ փ փ

Պոլսոյ Հարպիյե թաղին մեջ, Հարպիյե զօրանոցին գունդերը, 
շաբթու վերջերը մեծ հանդիսութեամբ կը տողանցեին մայր 
պողոտային ւ[րայ: Ռուբեն Սեւակն ալ ներմակ ձի մը նստած' իր 
զ ինուորներու| կը մասնակցէր այս տողանցքին:

Շաբթու ւ[երջ մը, այն պողոտային դիմացի կողմը բնակող 
Մկրտիչ Յակոբու[իչ ընտանիքը կը հրաւիրէ, իրենց ազգական, 
Սեւակի քրոջ աղջիկը'  Ատրիենը, ու դիտէ հարիւրապետ Սեւակը 
տողանցքի ատեն:

Ատրիէն Սիլիվրիեն ուսանելու եկած է Տամ տը Սիոն վարժարա
նը իթր գիշերօթիկ աշակերտ: Ատրիենը եւ տան տէրերը պատշգա
մին մէջ նստած անհամբեր կ՛սպասեն Սեւակին ւսնցնելուն: Տո
ղանցքը կ սկսի, զինուորները կ անցնին, «անա» կ ըսեն տան
տէրերը, «նիմա կուգան Սեւակը եւ իր զինուորները», «բայց այն 
ի նչ ե, զինուորներուն առջեւեն գացող ձիուն վրայ Սեւակը չկա յ»:
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Ջ]ւ(1 առանց Սեւակի կանցնի'  քովը քալող զինուոըի մը կողմէ 
առաջնորդուած:

փ փ փ

24 Ապրիլ 1914-ի յաջոըդող դժոխային օրերն էին: Սեւակ Չան- 
կըրը աքսորուած էր, Կոմիտաս վարդապետի, Գանիել Վարուժանի, 
Յիւգանդ Քէչեանի, Տիրան Գէլէկեանի, եւ բոլոր անոնց նետ, 
որոնք նայ ազգին ուղեդներն էին:

Սեւակ Չանկըրրի ներոսական կեանքին մասին այդ դժոխքէն 
ազատած նինգ նայ մտաւորականներու վկայութիւնը կայ.-

1) Յիւզանթիոնի խմբագիր Յիւզանդ Քէչեան - Ամէնուն Տարե
ցոյցը, 1922:

2) Գրիգոր Պալաքեան Արգեպիսկոպոս - Հայ գողգոթան, Ա. նա- 
տոր:

3) Միգայէլ Շամտաննըեան - Յուշարձան Ապրիլ 24-ի, 1919:
4) Արամ Անտոնեան:
5) Յովնան tT. Վրդ. Կարապետեան - 1.5. 1957- Զուարթնոց - Փա- 

րիզ:
Գուբէն Սեւակ Ջանկրրրի մէջ ապրեցաւ ներոսի մը պէս: Երբեք 

չկորսնցուց իր արիութիւնը, եղաւ այն Սեւակը, ինչ որ գրած էր իր 
թանաստեդծութիւններուն մեջ: Որու[նետեւ իր գրածները իր ապ
րած կեանքն եր, իր ձայնն էր նոգիին, իր նաւատացած գաղա
փարներն էին միայն: Ո չ  մեկ շինծու բան չկար իր գրածներու մէջ: 
Եւ շատ մը մեծեր, որոնք փղոսկրէ աշտարակներ նիմնած էին 
Պոլիս' իրենց գրութիւններով, Չանկըրրի մէջ շշմած, մարած, 
սմքած էին:

Նոյնիսկ այն մեծերէն մէկը, որ իր րանաստեղծութիւններով 
նայ նոգիներու կրակը կը վառեր, աքսորավայրէն Պոլիս գրած մէկ 
նամակին մէջ, կ՚ըսէր թէ' «Ինք բնաւ չ է  զբաղած քաղաքականու
թեամբ»: ճիշդ է, կեանքը փրկելու բնազդը, ամէնէն զօրաւոր 
բնազդն է մարդուն: Յայց այս կեցուածքը միեւնոյն ատեն, մար
դուն արիութեան չափանիշն է'  իր գրածներուն, իրեն նաւատալուն 
չափանիշը, եւ անկեղծ ըլլալու չափանիշը:

Աքսորի մէջ '  Սեւակ բոլոր այն տկարած նոգիները սրտապնդեց, 
իր խօսքերու[ ուժ տուաւ իրենց եւ զատ-զատ երդումը ընել տուաւ 
ամեն անոնց, որոնց նոգիի ուժին վրայ կասկած ուներ - թէ չպիտի 
տկարանան թուրքին դէմ:
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* * *

Սեւակ Չանկըրըի մեջ ]ipp բժիշկ կ՛աշխատեր նաեև դարմանել 
թ՜ուրք նիւանդներ ալ: Եւ իբր Եւրոսլա ուսանած բժիշկ շատ կը 
փնտոուեր:

Օր մը Սեւակ Չանկըրըի մեջ երեւելի թուրքերէն մէկուն աղջիկը 
դարմանելու կը կանչուի: Եւ այս սկզբնաւորութիւնը կ՚ըլլայ նայ 
պատմութեան ամենեն տխուր դիւցազներգութիւններէն մէկուն: 

Ռուբեն Սեւակ գեղադեմ, համակրելի երիտասարդ մըն եր' սեւ, 
տպաւորիչ աչքերով, սեւ մազերով, վայելուչ  կեցւածքով եւ 
շարժուձեւէ րով:

Բժիշկ Սեւակ իր բոլոր կարելիութիւններով կ՛աշխատի մահուան 
նիրաններեն ազատելու համար այս թուրք երեւելիէն աղջիկը: 
Ամեն օր կ երթայ, կը խնամէ, կը խրախուսէ աղջիկը: Սեւակի 
ջանքերը յաջողութեամբ կը պսակուին: Թուրքին աղջիկը աղատած 
ե: Օրէ օր աւելի կը բարւոքի: Հայրը շատ ուրախ ե, բժիշկ Սեւակին 
ինչպես շնորհակալութիւն յայտնելը չգիտեր, բայց բան մը կը 
նշմարէ: Աղջիկը որ դարմանուած, ապաքինած ե, բայց ուրախ չէ, 
չժպտիր:

Հայրը աոանձին մնացած ատեննին կը հարցնէ տրտմութեան 
պատհաոը: Աղջիկը կը խոստովանի: Սիրահարուած է Սեւակին եւ 
ամուսնանալ կ՛ուզէ հետը, կ՚աղաչե իր հօրը, որ իրականացնէ իր 
փափաքը, եթէ ոչ, այս աշխարհը ապրիլը իրեն համար իմ՛աստ 
չունի: Հայրը կը շուարի, բայց իր քար սիրտը աղջկան աղաչանք
ներուն չի դիմանար, կր խոստանայ ձեոքէն եկածը ընելու:

Եր կանչէ Սեւակր իր քովը խօսելու համար: «Տօքբ-որ, կ՚ըսէ. 
Դուք բոլորդ ալ մեռճծչսւ դատապարտուած եք, եւ ոչ մէկը չի  
կրնար ազատել ձեզի: Բայց եր-է դուն ուզես, ես քեզ ի կրնամ փրկել: 
Ես երախտապարտ ե մ  քեզ, որ ադջիկս մանէն ազատեցիր, եւ 
ադջիկս շատ ուրախ է քեզ ի պէս բժիշկ մը նանչնաւու նամար, եւ 
քեզի սիրանարուած է, նետդ ամուսնանալ կ՛ուզէ: Եր-է ընդունիս 
իսլամանալ, եւ ամուսնանաւ աղջկանս նետ, կ՛ազատեմ քեզի, անոր 
սիրոյն նամար, երէ ոչ, ազատում չկա յ ձեզի»:

Սեւակ կը սարսափի առաջարկեն, կ՚ըսէ, թէ արդէն ամուսնացած 
է եւ զաւակներու տէր ե: «Վնաս չունի» կ՚ըսէ մարդը, «մեր կրօնքին 
նամար ամուսնացած ըԱաւը անպաւոենուրիւն մը չէ» ... «Երէ կ՛ու
զես այսօր մտածէ, երէ ընդունիս, ւ[աղը կուտաս պատասխանը»:
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Սեւակր ընկերներուն քով կը վերադաոնայ եւ կը պատմէ եղե
լութիւնը! Բոլորն ալ առանց բացառութեան կը յանձնարարեն ըն- 
դունիլ առաջարկը. «զի ամէն բանէ առաջ իր կեանքը պէւոք է», «իր 
նաննարը մեռնեին չէ» , «ինք մէկ նատիկ է», «նամակնրպէ առժա
մաբար, մինչեւ որ փոթորիկը անցնի»: Բայց Սեւակ կը մերմէ: 
«Թրքանաւը նուաստանալ է» կ՚ըսէ:

փ փ փ

«Թ՛րքանալը նուաստանալ է, մենք որ ժողովուրդին առաջնորդ
ներն ենք, եթե մենք դաւանանենք մեր դատին, ժողովուրդը պիտի 
կորսնցնէ իր նաւատքը պայքարի: Մենք օրինակ պիտի ըւլանք 
անոնց: Մենք պիտի մեռնինք, որ նայ ազգը ապրի»: Այս եղավ 
վերջին պատգամը Ռուրեն Սեւակի:

փ փ փ

26 Օգոստոս 1915-ի օրը, աոտուն կանուխ ձիու կաոքով ու 
զինուորներու հսկողութեան տակ Չանկըրըէն դեպի Այաշ նամթայ 
կը հանուին Ռուբէն Սեւակ, Դանիէլ Վարուժան եւ իրենց երեք 
ընկերները!

Դալեհիգի մօտ Թիւնեյ գիւղի շրջակայքը, Ւթթիհատի Չանկը- 
րրի վարիչ ճեմալ Օղուզի առաջնորդութեամբ չէթէները նամրան 
կը կտրեն կառքին, զինուորները դիմադրել կ՛ուզեն, րայց անոնց 
պետը եղող սելանիկցի' ենթասպան արգելք կ ըլ լայ դիմադրու
թեան, մէկ կողմ կը քաշուին եւ կը դիտեն: Չէթէները ամենածանր 
չարչարանքներու! մորթատելուլ կը մեռցնեն Ռուբէն Սեւակը, 
Դանիէլ Վարուժանը եւ իրենց երեք ընկերները! Այս մարդասպան 
չէթեներուն մէջն է նաեւ Սեւակի դարմանած եւ մանէն աղատած 
աղջկան հայրը'  Աըապահիպաչը Բսմայիլը!
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փ փ փ

«Ո չ ,  ո չ  արշալոյսն իրենց պիտի գայ,
ու եթե չգ ա յ առաւօտն ապագայ
Պիտի կռուին, մինչեւ երր, մինչե՜ւ յաւիտեան:
Ո լ երբ դեռ երկրի ւէրայ ազատութեան նամար 
մեռնին ափ մը մարգեր ջնջին.
Անոնք պիտի ըԱան մարդկութեան վերջին,

վերջի ն նայերը:
Ռուբէն ՍԵՒԱԿ»

* փ փ

Պոլիս Սեւակին կինը ժաննի Սեււսկ, իւելագարւած, ամուսինին 
աքսորուելէն ետքը կը դիմէ բոլոր անոնց, որոնցմէ յո յս  ունէր, թէ 
պիտի կարենային օգնել ամուսինը ազատելու նամար: Կը դիմէ 
թուրք երեւելիներուն եւ մանավանդ Գերմանական դեսպանատան, 
նկատելով, որ տիկին Սեւակ էրֆուրդի ծանոթ գերմանացի մէկ ըն
տանիքին կը պատկաներ: Կը դիւՐէ նաեւ Հալիտէ էտիպին, որ այն 
շրջանին իր գրութիւններով եւ նաոերով մեծ ազդեցութիւն ուներ 
թուրք երիտասարդական շարժումներուն ւէրայ: Կը դիմէ Հալիտէ 
էտիպին, կարծելու[ որ իրը կին' պիտի կարենայ իր ադաչանքնե- 
րովը գութը արթնեցնել կնոջ մը.- «Կաղաչեմ», կ՚ըսէ Հալիտէ 
էտիպին «Ագատեցէ ք ամուսինս, ինքը ոչ մէկուն գէշութիւն չ է  
ըրած, նարցուցէք այն թուրք փաշաներուն եւ երեւելիներուն, 
որոնց' ը լլա ՜յ Զուիցերիա, ըլլա ՜յ Պոլիս իբր բժիշկ եւ իբր մարդ 
ձեռքէն եկածը ըրած է. ամէնն ալ Աստուծոյ պէս կը պաշտէն տոքթ. 
Ռուբէնը: Երկու զաւակ ունիմ եւ շատ կը սիրեմ ամուսինս, ձեր մէկ 
խօսքով կրնաք ագատեւ զ ինքը»:

Հալիտէ էտիպ «Կը նաւատամ ձեզի տիկին Սեւակ»կ’ըսէ «Բայց 
տօքթ. Սեւակը ուրիշ մեծ յանցանք մը ունի, այն ալ, շատ լաւ գրե
լու եւ խօսելու կարողութիւն ունենաք է: Ան մեծ ազդեցութիւն 
ունի նայ ժողովուրդին վրա յ, իր խօսքերովը եւ իր գրութիւններովը 
կրնայ  նայ ժողովուրդը ոտքի նանե^ Այս է յանցանքը»:

1սեդն տիկին Սեւակ չէր գիտեր, թէ Հալիտէ էտիպ ըսուած կինը 
իսլամացած նրեայ ռաբունապետի մր ադջիկն էր, որ կատաղի, ազ
գայնամոլ նաոերով թուրք զանգուածները կը գրգռէր քրիստոնեա- 
ներուն դէմ: Տիկին Սեւակ չէր  գիտեր, թէ Հալիտէ էտիպ մաս կը
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կազմէդ սելանիկցի նրեայ դաւանփոխ - տեօնմեներու խումբին, 
որոնք «երիտասարդ թուրքեր»-ու շարժումը ստեղծեցին Սելանիկի 
մէջ: Անոնք առաջնորդներն էին Ւթթինատի այն վարիչներուն, 
որոնք 1915-ին նայ ազգին ամբողջական բնաջնջման որոշումը 
տուին:

* * *

Պոլսոյ ոստիկանապետը Պետրի պեյ, որուն տիկին Սեւակ լուր 
տոնելու կ երթար իր ամուսինէն, շատ զգոյշ կր վարուէր տիկին 
Սեւակի նետ, նկատելով որ ան գերմանացի էր, եւ նկատելով որ 
Պետրի պեյը գերմանացիներուն նրամանին տակն էր, ամրողջ 
Օսմանեան պետութեան նման: Պետրի Պեյը կը խարեր տիկին 
Սեւակը զանազան խօստումներով, թե «Տօքթ. Սեւակը Գերմանիա 
պիտի ղրկեն», թե «Տօքթ. Սեւակը մօտ ատեն են ազատ պիտի ար
ձակուի»: Օրերու) տիկին Սեւակ գնաց-եկաւ ոստիկանապետին գրա- 
սենեակը յոյսերով լեցուն: Եւ օր մըն ալ յուսալքուած, ատելավառ 
աչքերով պոռաց երեսին. - « Կը խաբես զիս, կը խաբես զիս»:

Օայց տիկին Սեւակ ամենէն աւելի յոյս  ունէր Գերման դեսպա
նատունէն ու Գերման դեսպան Վանկէննայմէն:

Առտու կանուխ կ՚երթար դեսպանատուն, կ՛սպասեր մինչեւ 
գիշեր, կը րացատրէը իը վինակը գերմանացի իր ազգակիցներուն: 
Քանի անգամներ, որ ուզեց դեսպան Վանկէննայմը տեսնել, ամէն 
անգամ ալ «զբաղած ե» ըսելով իր փոխանորդները կ՛ընդունեին 
տիկին Սեււսկը, կ՛արձանագրեին տիկին Սեւակին լքիջամտութեան 
խնդրանքը' ազատելու նամաը իր ամուսինը: Եւ ւ[երջապէս 
Օգոստոս ամսուն մէջ Վանկէննայմ կ՛ընդունի տիկին Սեւակը: 

Տիկին Սեւակը րոլոը իր սրտին ցաւովը կը բացատրէ իր վինակը 
Վանկեննայմին, կը խընդըէ, կը պաղատի, որ ազատէ իր ամուսինը: 
Վանկէննայմ «Դուն թշուառական գերմանացի» կ՚ըսե տիկին 
Սեւակին «ւքեցիր ազգդ, ամուսնացար այս Հայուն նետ ու նիմա 
կուգաս խնղրեէու, ու ազատեմ զինքը: Ան ետ չպիտի գայ  մե յ մըն 
ալ.' Անոնք մեոնեւու գացին»:

Տիկին Սեւակ սարսափած Վանկեննայմին անմարդկային պա
տասխանէն, ձեռքը սուրի մը պէս կը մօտեցնէ դեսպանին երեսին 
«Մանչ գաւակ մը ունիմ» կ՚ըսե, «Անիկա պիտի մեծցնեմ, այնպես, 
որ օր մը պիտի գայ իրնօրը վրեժը պիտի առնի գերմանացիներէն»:
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* * ♦

Միջոց մը ետքը տիկին Սեւակ իր երկու զաւակներու[ Զուիցևրիա 
վերադարձաւ եւ պատերազմէն ետքն ալ վերջնականապես Ֆրանսա 
հաստատացաւ: Մերժեց գերմանական հպատակութիւնը, եւ իրր 
հայ նանսենեան հպատակ ապրեցավ:

* * *

- Տիկին Սեւակ մինչեւ իր կեանքին վերջը Գերմանիա ոտք 
չկոխեց:

- Տիկին Սեւակ մինչեւ իր կեանքին վերջր գերմաներեն րաո մը 
չխօսեցաւ:

- Տիկին Սեւակ իր զաւակներուն' Լեւոնին եւ Շամիրամին մեկ 
րաո գերմաներեն չսորվեցուց:

- Սեւակին տղան 1939-1945 պատերազմին' իրր ֆրւսնԱացի
զինուոր պատերազմեցաւ գերմանացիներուն դեմ:

*  փ փ

- Տիկին Սեւակ մինչեւ վերջ Սեւակի սիրով ապրեցաւ, գրեց րա- 
նաստեղծութիւններու չորս հատորներ' Սեւակի սերով լեցուն:

Չմեոած կտակեց իր զաւակներուն, ու հայ եկեղեցական ծէսով 
թաղուի: Մեոաւ 28.12.1967-ին Հայաստանեաց եկեղեցիին մեջ:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Նիս 
30.12.1967-ին Հայաստանեաց Աոաքելական Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցիին մեջ:

փ փ փ

Գերմանացի տիկին Սեւակ, մեր խելացի, գրագէտ, պատմագէտ 
եւ դիւանագետներէն շատ աւելի լաւ հասկացած էր կրականու
թիւնը, թէ հայ ազգին բնաջնջման բուն պատասխանատուները 
գերմանացիներն են:

* * *
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Ռուբեն Սեւակ 
եւ «Փրցուէիք Ուղեղներ»

Ե. մաս

Մեր մեջեն շատերը Եոհաննէս Լէրսիուսի անունը իմացած են 
իրր նայերու պաշտպան գերմանացի պատուելի... Լերսիուսի 
գերմանական արխիվներեն 1914-1918-ի հայերու վերաբերեալ 
փաստաթուղթերը հաւաքելով գիրք մը հրատարակած եր: Այս 
գրքին մեջ շատ կարեւոր վաւերաթուղթ մը կայ Մուրէն Սեւակի 
սպանութեան ւ[երւսրեըեալ: Այս վաւերաթուղթը սոյն գրքին 163- 
րդ էջին մէջ, Պոլսոյ Գերւքւսնական դեսպանատունէն Պեըլին վար- 
չապետաըան ղրկուած նամակ մըն է...

Այս նամակը ստոըագըուած է «Freiherr Von Neurath»-ի կողմե, 
ոը յետագային «Adolf Hitler»-]i կառավարութեան մէջ կարեւոր 
նախարարներէն մէկը եղաւ եւ 1945-ին Նիւրնպէրկի մէջ դա
տապարտուեցաւ!

Նամակին ամենեն կարեւոր աոաջին կետը հետեւեալն է.- 
Մուբէն Սեւակի կինը իբր գերմանացի, Պոլիս Գերմանական 
դեսպանատուն կր դիմէ աղատելու համար իր ամուսինը:

Թուրքերը կը մերժեն, սա պատհարւաբանութեամբ.- «Ռոլրէն  
Սեւակ կը նկատուի իբրեւ մեկը այն մ տաւորականներեն, որուն 
զանգուածներու ւ/քայ ունեցած ազղեցութենեն կը վախցուի»: 

Այստեղ բացայայտօքեն յայտնի կ ը||սւյ, թե թուրքեյւուն 
համար, հայ մտաւորականը ւյտանգաւոր է: Մեր գրողներէն ո ր 
մէկը, Սեւակին' զանգուածներու վրայ ունեցած ազդեցութիւնը 
նիւթ ըրած ե իր գրութիւններուն մէջ! Թուրքերը Մութէն Սեւակին 
արժեքը մեզմէ շատ աւելի լավ հասկացած էին:

Այս նամակին երկրորդ կարեւոր կետը հետեւեալն է. Լէբսիուս 
նամակին ամբողջութիւնը չէ  հրատարակած իր դիրքին մէջ: Այս 
պարագան մեր ուշադրութիւնը գրաւեց, պատմագէտ Վահագն 
Տատրեանի Գերմանիոյ մայրաքաղաք Պոնի պետական արխիւին 
մեջ գտած, Մութէն Սեւակի վերաբերեալ, նամակին բուն պատհէնը 
մեգի ղրկելուն շնորհիւ:
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Երթ թախտատեցինք Լէթսիուսի ţhPPO եւ Պոնէն եկած թուն 
պատհէնը, տեսանք որ Լէթսիուս, նամակը տեղ մը կտրած եւ 
ներքեւը Neurath-ի ստորագրութիւնը դրած եր, կարծել տալու 
համար որ նամակը այդչափ ե: Մինչդեռ թուն նամակը մէկ էջ 
աւելի է, եւ ամէնէն կարեւոր տեղը հոս է նամակին: Լէրսիուսին 
չհրատարակած նամակին այդ մասին մէջ Մութէն Սեւակի գեր
մանացի կնոջ մայրը գերման իշխանութիւնները կամթասաանէ, որ 
չեն ուզած ազատել Մութէն Սեւակը:

Այս կարեւոր փաստաթուղթին գերմաներէն ւգատնէնները «Լհբ- 
սիուսի դիրք ինը եւ Պոնի բուն պատճենը», եւ Վահագն Տաարեանի 
թարգմանութեամթ հայերէն սլաւոհենները կը հրապարակենք իթր 
պատմական կարեւոր փաստ գերմանական պատասխանատուու
թեան Հայկական ցեղասպանութեան մեջ!

Այս խնդրին մեջ Լէրսիուսին թռնած դիրքը ի նչ է: Ւ նչու չէ 
հրատարակած թուն պատհէնը:

Սեւակի գերմանացի կնոջ մօր Մերման իշխանութիւնները 
ամթաստանելը պահելուլ Լէթսիուս ուզած է յանցանքը միայն 
թուրքերուն կրայ ձգել: Ւր հրատարակած գիրքին թուն նպատակը 
գերմանական պատասխանատուութիւնը քօդարկել է:

փ փ փ

Այս uiuipji Ռութէն Սեւակի ծննդեան 100-աւքեակը եւ նանաաա- 
կութեան 70-ամեակն է:

Մութէն Սեւակ նահատակուեցաւ իր անունը չկախելու համար: 
Երեն ներկայացուած իսլամանւս|ու նամթու[ փրկուելու առաջարկը 
հերոսաթար մերժեց: Ուզեց, որ իր մահու[ հայ ազգյւն յարութեան 
նամթան թացուի: Աւա դ, իր մահէն 70 տարիներ ետք, կարելի չէ 
չ յիշե լ  այսօր Դուրեանի տողերը.

«Եւ յիշատակս ալ թառամի, Ան այն ատեն ես կը մեռնիմ»:
Հայ գրականութեան ւգատմութեան մէջ Մութէն Սեւակն է, որ 

աոաջին անգամ 1908-ին Մութէն Սեւակ անունը իթր գրչանուն 
գործածեց եւ «Մութէն Սեւակ» անունույ համթաւի տիրացաւ:

Այսօր միջազգային (C) Copyright-ի օրէնքով եւ մարդկային 
պարկեշտութեան օրէնքու[, Սեւակ անունը ոչ մէկը չկրնար գործա
ծել եւ շահագործել:

Մութէն Սեւակի սեկւականութիւնը եդող Սեւակ անունը դժթախ-
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տաթար 1955-ի շուրջ անիրաւաբար եւ անօրինաբար գործածուիլ 
սկսաւ բանաստեղծի ւքր կոգւքե:

Այսօր ամէնէն զարգացած նայերը անգամ շփոթութեան կը 
մատնուին, Ռուբէն Սեւակը եւ կեղծ «Սեւակր» իրարմե չզանազա
նելով:

Քանի մը տարի առաջ Փարիզի Հըանդ Սամուելեանի գրատունը 
գտցած էինք հայերեն գրքեր գնելու!

Հրանդ Սամուելեանի դուստրը' Ալիս Սամուելեանին հարցու
ցինք, թե Ռուրեն Սեւակեն դիրքեր ունի : «Այո»  ըսաւ «Gap եկան» 
եւ մեգի բերաւ կեղծ «Սեւակը»-\\Հւ գիրքերեն:

«Դուք ալ Պրիւդիւս» ըսինք եւ զայրոյթով հեռացանք գրա
տունէն:

Վերջերս այս սրբապղծութիւնը այն աստիհանի հասած է, որ 
կարգ մը գրողներ կեղծ «Սեւսւքլք»-ին անունը կը գործածեն աոանց 
փոքր անունը տալու, այսինքն' միայն «Սեւակ»".

Ռուրեն Սեւակի դէմ գործուած այս սրրապղծութիւնը ւսմենեն 
մեծ անիրաւութիւնն ե իր անունը չփոխելու սիրոյն նահատակուած 
Ռուրեն Սեւակի յիշատակին համար:

Ամօթ այս սրբապղծութիւնը կատարողներուն:
Ամօթ անոնց, որոնք այս սրբապղծութեան պատնառ եղան:
Ամօթ ամեն անոնց, որոր այս սրբապղծութիւնը տեսնելով 

նանղերձ, ձայն չնանեցին, չընդվզեցան եւ չբողոքեցին:

փ փ փ

Ռուբէն Սեւակ նահատակուեցաւ 26 Օգոստոս 1915-ին թուրք 
մարդասպաններու ձեռքով Չանկըրըի մեջ!

Ռուրեն Սեւակ մեռավ չփոիյե[ու Տամար իր անունը, բայց 
Տայերը ամեն օր կը մեռցնեն Ռուրեն Սեւակը, վւոիյեէով անոր 
անունը:

Ազգ մր իր հերոսներով կ՛ապրի:
Ազգ մը որ հերոսներ չունի, ապրելու իրաւունք չունի:
Ազգ մը, որ իր հերոսները կր մոռնայ, ինքն ալ մեռնելու 

դատապարտուած է:
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* * փ

Գերմաներենի րարգմանուր֊իւնը 
Վանագն Տատրեանի կողմե.

Առ Կայսերական Վարչապետ

ԱՅ 1521 (Մութքի թիւ' նախարարութեան)
111Ը. (Ելքյւ թիւ' դեսպանատան)
Գերման Կայսերական Գեսպանատան

Յերա, 5 Հոկտ. 1915

Բժիշկ Ռուբեն Ջիլինկիրեան, որ այււտեղի նայ շրջաններու մեջ 
ծանօթ անձնաւորութիւն մըն ե, ուրիշ շատ մը նայերու նետ Ապրիլ 
24-ին ձերբակալուեցաւ Անատօլու աքսորելու նպատակաւ: Նախա
պես որոշուած եր որ ան Անքարայի մօտ Այաշ աքսորուի, տեղ մը 
ուր կը պանուին եւ մասամբ ոստիկանական նսկողութեան տակ կը 
գտնուին աւելի ծանր կերպով մեղադրուողները: Դեսպանատան 
միջամտութեան շնորնիւ, ան Չանկըրրի (Անքարա) մեջ արգելա- 
կուեցաւ, ուր արգելակեալներր կրնան աղատ կերպով ման գաչ եւ 
իրենց արնեստները կիրարկել:

Տիկին լոօքթ. Ջիլինկիրեան եւ մայրը' տիկ. Արել այնունետեւ 
աշխատեցան ենթակայի վերադարձը եւ ապա Գերմանիա նաստա- 
տուիլը ապանովիլր թուրք կառավարական պաշտօնեաներր երկու 
առաջարկներն աւ մերժեցին, սակայն այն առարկութեամբ որ - 
ինչպես կը նետեւի խնդրոյ առարկայ պաշտօնեաներու արտայայ- 
տութիւններեն - տօքթ. Ջիլինկիրեան կր նկատուի իբրեւ մեկը այն 
մտաւորականներեն, որու գանգուածներու վրայ ունեցած աղ- 
ղեցութենեն կր վախցուի: Տիկ. Արեւ դեսպանատան մեջ պնդեց, որ 
ոստիկանական ընդնանուր տնօրեն Պետրի Պեյ ըսած եր, որ ապա- 
նով պայմաններու տակ Գերմանիա նամբորդելու արտօնութիւն 
կրնար տրուիլ տօքթեօրին: Երբ կայսերական դեսպանատունէն 
պաշտօնեա յ  մը Պետրիի նարցուց սակա յն  թե' ի րա ւ եր ասիկա, ան 
բացարձակ կերպով նհրքեց այդպիսի արտայայտութիւն մը 
ունեցած ըլւալը:

Վերջապես երկու տիկինները փորձ մըն ալ ըրին տօքթ. Ջիլին- 
կիրեանի Անքարա մնալու արտօնութիւն ձեռք ձգեւու ուղղու-
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թեամբ' այն պանուն երբ իրմե Օգոստոս 26-ին, նեռադիր մը ստա
ցան որ կը ծանուցաներ թե' գինքը նոյն օրը Այաշ պիտի փոխադ
րեին:

Դեսպանատան գրաւոր դիմումին վրայ Ներքին Գործոց նախա
րարութիւնը նեոագրով նրանանգ տուաւ, որ վերոյիշեալր Չանդը- 
րըի մեջ թոդուն եւ եթե նամբայ նանուած ե գինքը նոդ վերա
դարձնեն:

Այս նեոագրին ի պատասխան 0 գոստոս 30-ին Չանկըրըի կառա
վարիչը կը ծանուցաներ թե տ. Չիլինկիրեանը ամսոյն 26-ին Չան- 
ղըրեն մեկնած, Գաչենիքի մօտերը ասպատակներու կոդմե յարձա
կումի ենթարկուած եւ սպաննուած եր եւ թե 12 ասպատակներէն 
4-ը իշխանութիւններու կոդմե ձերբակալուած եին*: Ասոր վրայ, 
Կա յսերական դեսպանատան ընծա յած օ գնութեամբ, որուն նամար 
Կայսերական դեսպանատանը ընդնանուր նիւպատոսարանի նետ 
շփման մեջ մտած եր, տիկին Ջիլինկիրեանը, իր մօրը տիկ. Աբելի 
եւ երկու գաւակներուն նետ նախորդ ամսու 16-ին առանց թուրք 
իշխանութիւններեն ներութիւն կրելու Գերմանիա մեկնեցան:

Դեսպանատան դիմումին վրայ Ներքին Գործոց նախարարու
թիւնը նրանանգ ուդարկեց ստուգելու նամար մեռեալի մօտ 
գտնուած արժեքաւոր իրերը եւ առարկաները, եւ այրիին վերա- 
դարձնեւու նպատակաւ ձեռք ձգել:

Երբ տիկ. Արել իր ամուսնոյն գրկած տեդեկութիւններուն մեջ' 
կ՚ակնարկե որ դեսպանատունը «որոշ չափով» որով ըստ իր ըմ
բռնումին, ոչ գոնացուցիչ կերպով օգնութիւն ընծայած ե իրեն եւ 
դստեր, ան' աննկատ կը թո դո ւ այն պարագան, դեսպանատունը իր 
դստեր եւ փեսային նամար միայն անպաշտօն սանմանափակում- 
ներով կրնար դիմումներ ընել թուրք կառավարութեան մօտ, քանի 
որ երկուքն աւ թրքանպատակ եին: Այս ուդդուբեամբ դեսպանա
տունը ոչ մեկ բան գանց առած ե եւ մինչեւ իրենց մեկնումը, տիկ. 
Արել եւ իր դստերը, իրենց բոլոր գործառնութեան մեջ թե խոյւ- 
նուրդով եւ թե գործով օգնութիւն ստացած են:

Փոխանորդաբար Ֆրայնհր ֆօն ՆՈՅՐԱԹ
Պերլյւն, 27 Հոկա. 1915

Լէբսիուսի (Հրատարակած մասը սկիզրէՕ մինչեւ աստղանիշ:
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Լողան}1 կայսերական նիւպատոսին ի գիտութիւն, կը խնդրուի 
նաեւ, որ նանգստեան կոչուած թոշակաւոր Ֆրանց Աբհւին, որ 
անցեաչ ամսոյն 9-ին մեզի դիմած էր եւ ներփակեալը ուղարկած ու 
ատոր վերադարձուիլը խնդրած էր, տեղեակ պանէք իր ազգական
ներուն ի նպաստ Պպսոյ Կայսերական դեսպանատան առած քայ- 
ւերէն, եւ եթէ ննարաւոր է, արդիւնքը իրեն բերանացի նադորդէք:

Կայս. Վարչ. Յանձնարառութեամր ՇՄՒԹ-ՏԱՐԿԻՑ

3. Գ. - Յարգելի Պարոն Ջիլինկիրեան

Եթէ այս վաւերագիրը իբրեւ գիտական աղբիւր պիտի 
գործածէք, ու եթէ որեւէ մէկը ուզէ ատոր վաւերականութիւնը 
ստուգեչ անձամբ' գործածուեր ցուցանիշը նետեւեաշն է:

Turkei 183. Bând 39. A  31521. von Ncuraţii to (կամ) ă Reincli- 
skanzler, Oct. 5-1915 (Bonn, AuswartigesAint. Politisches Arc/iiv) .

Լաւագոյն մաղթանքներով' Վանագն ՏԱՏՐԵԱՆ
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K aiserlich  
D eu tch e  B o tsch a ft P era, den  5. O ktober 1915.

D ei• Dr. m ed. R o u p en  T sch ilingu irian , e in e  in den  h iesigen  a rn ten ischen  
K reisen  b ekan n te  P erson lichkeit, w urde m it vielen anderen  A rm en iern  am  24. A pril 
d. J. verhaftet, iun n ach  A n ato lien  verban n t za  w erden. U rspriing lich  so lite  er naclt 
A jasch  be i A n g a ra  versch ick t w erden, wo d ie  sch w erer  belaste ten  P erson lich keiten  
u n tergebrach t a n d  zum  Teii in P o lize ih a ftg eh a lten  wurden. A u f  d ie sse itige  Verwen- 
du n g  w urde er  in T schangri (K iangri) in tern iert, wo sicii d ie  Verbannten f r e i  bew e-  
gen  a n d  iliren  B eurfen  n ach geh en  konnten.

F râu  Dr. T sch ilingu irian 1 a n d  ih re  M utter, F râu A pell, liaben  dann  S ch ritte  
unternom m en , um  f u r  den  G enann ten  d ie  E rlaubn is zu r R iickkeh r h ierh er u n d  zur  
O bersiede lu n g  nach  D eu tseh la n d  zu erw irken . D ie  tiirk isch en  B eh o rd en  lehn ten  
in des beides ab, w e il s ie  -w ie  au s den A ufierungen  der betreffen den  B eam ten  her- 
vorg ing  - den Dr. T. J iir  e inen  je n e r  “In tellek tuellen  ” h ielten , deren  E influ fi a u f  d ie  
M assen  s ie  f iire h te te n . W ie F râu  A p e ll h uer an gab  h a tte  zw a r d e r  P o lize ip ră fek t 
B edri Bey. geanfiert, dajl dem  Dr. T. u n ter g en iigen der G aranţie f t i r s e in  fVohlverltalt 
d ie  R cise  nach  D eu tseh la n d  g e s ta tte t w erden konnte, doch  h a t B edri Bey, a ls er  von  
einem  B eam ten der K aiserlichen  B otschaft darb iir befrag t wurde, je d e  dah ingehende  
Â ufierung in A b red e  gestellt.

Sch liefiich  versu ch ten  noch d ie  beiden  D am en f i i r  den Dr. T. d ie  E rlau bn is zu 
erw irken , se in en  A u fe n th a lt in A n g o ra  zu  neh m en , a ls h ier  am  26. A u g u s t ein  
Telegram m  vin ihm  einging , daji er denselben  Tag nach A jasch  u b erfu h rt werden  
so lite . D as M in is ter iu m  des In nertt gah  a u f  d ie  d iesse itigen  S ch re ib en  hin so fo r t  
te legraphische A n w eisu ng, den G enannten in Tschangri zu belassen  bzw. ihn dorthin  
zu riick zu befbrdern . In B ean tw ortu n g  d ieses T elegram m s m e ld e te  dann  d er G ou- 
vern eu r von T schangri u n ter dem  30. A u gust, dajl d er  Dr. T., n ach dem  ar am  26. 
desselben  M o n a ts  Tschangri verlassen  hatte, in der N iihe von K a led jik  von YVege- 
lagerern  an gefa llen  u n d  u m gebrach t w orden war, sow ie  dajl 4 von der aus 12 In d i
v id u a l h estehenden  B an de durcli d ie  B ehorden  fes tg en o m m en  waren.

In Vertretung  
F reih err  von N eurath .

A n  den H errn  R eichskanzler.

1 E ine D eutsche. M.



Ռուբէն Սեւակ 
եւ «Փրցուելիք Ուղեղներ»

Զ. մաս

Արեւմտահտյր շատ մը արժանիքներ ունի, րայց ան, այս 
արժանիքները ընդհանրապես իրեն անձնական շահերուն համար 
կր գործածէ:

Այնպես որ, սա խօսքը' քիչ րացաոութիւններով, դժթա]ստարար, 
կրականութիւն է:

Մեկ հայ շատ քան կ՛արժէ.
Երկու հայ ոչինչ կ արժե:
Հայը կը վախնայ իրականութիւններե. իր հանգիստը խոովել 

չուգ էր:
Հայը կարհատես ե, իր անձնական շահերը եւ ազգային շահերը 

իրար կը խարւնե: Հոգին' շատ անուշ է, նոյնիսկ թող աշխարհը փլի, 
քայց միայն ինքը ապրի:

Եղեռնէն ազատած սերունդը Սփիւռքի տարածքին վրայ կրցաւ 
ապրիլ, առանց դոյզն իսկ անհանգիստ ըլլալու, առանց ըմբոստա
նալու իրենց ազգակիցներուն դեմ կատարւած ցեղասպանութեան:

Ապրեցաւ միայն գոյութիւնը պահելու բնազդով, ինքզինքը 
ազատելու, վերապրեյու համար, ցիրուցան եդած ոչխարներու պես, 
հոս հոն քշուեցաւ առանց հովիւի:

Սայց թուն յանցաւորնեբը հովիւներն են, որոնք չժոդւեցին 
իրենց ոչխարները: Այդ հովիւները' հայ կրօնական եւ համայնքա
յին առաջնորդներն են, եւ մանաւանդ հայ գրողները: Անոնք 
չհասկացան իրենց ազգային պատասխանատուութիւնը:

Հայ գրողները քիչ բացաոութիւններով, Ռուբէն Սեւակին 
ըսածին պէս, «գրիչնին կը թ֊աթ֊խեն նայ ազգին արիւնին մեջ» եւ 
հայ տառերով բաներ կր գրեն, որոնք հւսյկականութեան հետ բնաւ 
կապ չունին, եւ կը ծառայեն հայուն, աւելի շուտ օտարանալուն եւ 
կորսուելուն, Սփիւռքը ըսուած խառնարանին մեջ:

Սացէք, տեսեք Սփիւռքի հայկական թերթերը, սկսելով վւարիզա-
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հայ մամուլէն, շատերուն մեջ կր փայլին Պոլսոյ թերթի մը 
խմբագրին, արտատպուած յօդուածները:

Ինչ կը շանի Սփիւոքի նայ մողովուրղը պոլսեցի այս գերի 
նայուն «օդեն, ջոլրէն»  նիւթերույ նամեմուած գրութիւններեն : 

Միտքերը ամլացնելն գատ ի նչի կը ծառայեն այս գըութիւն- 
ները, երբ Սփիւոքանայութեան բոլոր խնդիրները անլոյծ կեցած են: 

Այս խմբագիրն էր, որ 1980-ին Պոլսոյ մէջ անդամակցեցայ 
Պատրիարքին շուրջ կազմուած խորնրդակցական մարմնին, եւ այս 
մարմին էր, որ Պատրիարքին պարտագրեց յայտարարել, թէ «Թուր- 
քիոյ մէջ ապրող £այերր շատ ապանով եւ նանգիստ պայմաններոլ 
մէջ կ՚ապրին»:

Այս յայտարարութեան նետեւանքով այդ թուականէն ետք, 
Արեւմտեան պետութիւնները Թուրքիայեն եկոդ նայերուն «ապաս- 
տանեաւ>»\\ «րէֆիւժիէ»-\ւ նանգամանքը չընդունեցին: Եւ ետքը 
1983-ին այււ պոլսեցի խմբագիրը Լոգան եկաւխ նետեւելու 
Հայկական նամագումաըին:

Ինքը նանչցող նայեն խնդրեց, ոը զինքը տեսնելը մէկու չըսէ: 
Որո ւ չըսէ, թուըքեըո ւն: Թուրք լրագրողները նոն էին եւ զինքը 
լաւ կը նանչնային: Ուրեմն որո ւ չըսէր: Հայերո ւն չըսէր:

Հասկցուեցաւ: Ինքը թուրքերուն կողմէ գրկուած էր, նայերէն 
լեզուով խօսակ^ութիւնները իրենց տեղեկացնելու նամար: Եւ այս 
թուրքին ծաոա յ պոլսեցի նայուն գրութիւնները պիտի ողողեն 
Սփիւռքի նայ թերթերը...

Հայ մտաւորականները եւ մամլոյ վարիչները նայրենասիրու- 
թեան «այրուբէն»֊ը սոըվելնին պետք է:

Պոլսոյ Պատրիարք Ներսէս Վար մա պետեանը կը փառաբւսնեն, 
ոը թուրքերուն ծառան էր: Պոլսանայ խմբագրին գրութիւնները 
կ՛արտատպեն, ոը թուրքին ծառան է: Ա| կր բաւէ նայ ազգին քաշած 
պոլսեցու նայու մտայնութենեն: Պոլսեցու նայու մտայնութիւնը 
պատնաո եղաւ, որ կորսնցնենք Արեւմտեան Հայաստանը եւ 
միեւնոյն պոլսեցի նայու մտայնութիւնը իը աւերը կը գործէ 
Սփիւռքի մէջ:

Սփիւռքը Պոլիս չէ,  ոը թուրքերէն ւ[ախենալով լռէ. եւ Սփիւռքը 
իը պատմական պարտականութիւնը ունի:

Սփիւռքը մեջտեղ եկաւ Եղեռնով: Ամէն նայ ընտանիք իը նարա- 
զաաներուն, թուրքերուն կողմէ մեռցուելուն ցաւը ունի իր սրտին
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մեջ: Եւ այս ցաւը նայերը իրար միացնող ամէնէն մեծ ուժն է նայ 
մնալու նամար:

Եւ այս ցաւու[ տառապող ամէն նայ, Սփիւռքի մէջ իր տեսակետը 
ունի անիրաւուած Հայ Դատին լուծման նամաք:

Ոմանք ամէն օր անէծք կարդալով թուրքին, կը նաւատան, որ 
Աստուած անոնց պատիժը պիտի տայ:

Ոմանք Հայ եկեղեցիին նամքին փրկութեան կը նաւատան, որ 
մեզ 17 դարեր նայ պանեց:

Ոմանց նամար ալ նայ մշակոյթը, նայ լեզուն, նայ դպրոցը միակ 
ազատարար միջոցներն են փրկութեան նաւքար:

Եւ երիտասարդ սերունդը այս բոլորը անբաւաբար կը նամարէ 
եւ միակ փրկութեան նամթան կը նկատէ բոնի ուժը, զինեալ 
պայքարը:

Ոնական է, ամէն տեսակէտ իր իրականութեան բաժինը ունի: 
Տուն մը շինելու նամար ամէն տեսակ նաիաւնիւթ ւզետք է: Օրինակ' 
երկաթ, կրաղիւս, ատաղձ:

Սայց այս նիւթերուն մէջ ամէնէն կարեւոր բանը մոռցուած է՛.
Հողը, որույն ւ[րայ տուն պիտի կառուցուի:
Փառք, նազա ր փառք, որ նազար տարիներ ետք մեր նայրենի 

ազատ նողր ունինք, Հայաստան մը, պետութիւն լքը ունինք: Եւ 
մենք մեր բ ո լ ո ր  խնդիրները միայն ու միայն Հայրենիքի շուրջ 
միանալով կրնանք լուծել:

Հրեաներու, Եսրայէլի նամար ունեցած միասնական ոգին, 
օրինակ ըլ լալու է մեզի: Անոնք սիրենք կամ չսիրենք, իրենցմէ 
սորվելիք շատ բաներ ունինք:

Դարերու[ նրեայ կրօնապետները իրենց աղօթատեղներուն 
թեմէն «Գաչ տարի Երուսաղեմի մհջ»֊\ւ իտէալով նասցուցին 
սերունդները, այսինքն նայրենի նողի մը իտեալով ապրեցան:

19-րդ դարի ւ|երջերը, Աէոտոր Հերցլ յաջոդեցաւ բոլոր նրեական 
կազմակերպութիւնները նպատակի մը շուրջ լքիացնել: Անոնք 
իրենց դրամի, կամքի, խելքի ու միութեան ուժովը 2000 տարի ետք 
իրենց իտեալը իրականացուցին, նայրենիք մը ունեցան, Եսրայէլը 
կազմեցին:

Ել այսօր Եսրայէլի մէջ 3 միլիոն նրեայ 100 միլիոն արապի դէմ 
կր դնէ, իրենց զէնքի ուժովը: Սայց ամէնէն աւեյի աշխարնի մեջ տա- 
րածուած նրեաներու ուժովը, Սփիւռքի Հրեայ միութեան ուժովը:
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Աշխաընի տարածքին t[pmյ գտունող ալքէն ւքէկ նրեայ իր նայըե- 
նիքին նամար մէ յմէկ  զինուոր է, եւ ալքէն տեսակ զոնոդութիւն եւ 
օգնութիւն կ՚ընէ: Սփիւռքի Հրեայ կազւքակերպութիւնները, կրօ
նականներու առաջնորդութեաւքր, միացած են կեդրոնական ուժի 
մը մէջ,  որոնց նշանարանն է. «Ամէն բան Իսրայէ[ի Ոայրենիքին 
նամար»:

Մենք ալ մեր նայ Սփիւռքը ունինք: Սայց մենք ի նչ կ՚ընենք 
Սփիւռքի մէշ  մեր նայրենիքին նամար, քանի մը յարգելի անձնաւո- 
րութիւններէն, եւ քանի մր նայրենասիրական կազմակեըպութիւն- 
ներէն զատ: Սփիւռքը ժ՚եծ ուժն է նայուն. եթե միանանք նպատակի 
շուրջ մը եւ գիտնանք զայն գործածել Հայ Դատին լուծման նամար: 

Մեր առաւելութիւնը այն է նրեանեըէն, որ արդէն Հայաստան մը 
ունինք, մաս կը կազմէ միութեան մը, ոը աշիյարնի ամենազօր պե- 
տութիւններէն մեկն է, եւ այս պետութեան պաշտպանութիւնը եւ 
նովանաւորութիւնը կը վայելէ:

Սայց ի փոխարեն, նայ Սփիւռքը, նրեաներուն Սփիւռքին պէս 
միացած չէ:

Այսօը գնչուները անգամ միացած են կեդրոնական կազմակեր
պութեան շուրջ, բայց ոչ նայերը: Ինչո ւ: Որովնետեւ Արեւմտեան 
պետութիւննեըը չեն ուզեր, որ նայերը միանան, եւ ամէն րան 
կ՛ընեն իրենց գոըծակայներուն մ՜իջոցաւ, այս միութեան նաստա- 
տուելուն արգելք ըլլալու նամաը:

Որովնետեւ նայերու միութիւնը Հայ Դատին յաջողութիւնը 
ըսել է: Եւ այս Արեւմտեան պետութիւններուն զինակիցը եւ բարե
կամը եղող թուրքերուն քայքայման պատնառ կ՚ըլլայ:

Դրեթէ 170 տարիէ, Արեւմտեան պետութ|ււնները իրենց քազա- 
քականութեան նիմնակէտը ըրին' «բ-ուրքերը պաշտպանել ռուսե- 
րուն դէմ»:

Եւրոպացի պետութիւններն էին, որ 19-րդ դարուն սկիզբը, Օս
մանեան պետութեան փլուզման արգելք ըլլալու նամար, արդիա- 
կանացնել սկսան օսմանեան բանակը, ենիչերներու տեղ Եւրոպա
կան օրինական «նիզամը նէտիդ» ըսուած նոր զինուորական 
կազմակերպութիւնը ստեղծեցին:

Եւրոպացի պետութիւններն էին, որ 1850-ին օսմանցիներուն 
նետ միասին յարձակեցան Ւ՚ըիմի վրայ'  յուսալով խորտակել Մու
սաս տանը:
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Եւրոպացի պեաութիւններն էին, որ Կիպրոսի կղզիին փոխարեն, 
ծախեցին Հայկական Դատը, եւ արգելք եղան ոուսերուն Արեւ- 
լքւոեան Հայաստանը ազատելուն:

Եւրոպացի պետութիւններէն մեկը կամ միւսըն եր, որ տեւական 
ուժ տուին թուրքերուն, ոուսերուն դեմ:

1919-ին ւենաթօլիոյ մեջ ստեղծեցին «Մուսթ-աֆա 'Ռեմաչի» 
շարժումդ'  մեկ կողմե նայերուն բարեկամը եըեւալով, միւս 
կողմեն կոնակեն զարկին նայերուն եւ Հայկական Դատը թաղեցին
1923-ին Լոգանի մեջ:

1945-ին, Հենըի Թըումանն եր, որ արգելք եղավ Կարսի եւ Ար
տահանի թուրքերեն ետ առնելուն. «Մեր սանմանները Կարսեն 
կ՛սկսի» ըսողը Ամերիկայի նախագան Թրումանն էր:

Եւ այսօր Արարատ լեոան վրայ կուտակուած եւ դեպի Հայաս
տանի նալերը ուղղուած աթոմական նրթիոները թուրքերու զինա
կից Արեւմտեան պետութիւններուն կողմե զետեղուած են:

Արեւմտեան պետուբիւններր Հայաստան մը նիմնելը եըրեք չեն 
մտածած: Խօսքեր, խոստումներ շատ տուած են մեզի իրենց կողմը 
նակելու, մեզ օրօրելու, մեզ թուրքին դէմ շանագործելու նամար: 
Մեզի «խօսք»-նը տուին, եւ թուրքին «զենք»: Եւ միշտ խոստում
ներէն խարուող նայեր եւ նայ կազմակերպութիւնները գտած են 
իրենց իրր գործակից, դժրախաարար:

Մեր պատմութեան վերջին շրջաններուն, այս նայ կազմակեր
պութիւնները գործակցեցան թուրքին նետ, գործակցեցան մեր 
թշնամիին բարեկամներուն նետ, եւ մեր նայրենիքին մեծ մասը 
կորսնցնելու պատնաո եղան:

Այս մեծ աղէտը անոնց դաս չե եղած տակաւին: Եւ դեո այսօր 
այս կազմակերպութիւնները, Արեւմտեան պետութիւններուն ձեո- 
քը գործիք ըլլալով, ազգասիրութեան կեղծ դիմակին տակ, կը շա
րունակեն Հայաստանին եւ անոր կառավարութեան դէմ իրենց 
թոյնը թափել:

Սփիւռքի նրեանեըուն մեջ, նըեայ տեսա ծ եք, որ Իսրայելի դեմ 
խօսի և անոր դեմ պայքարի: Վերջին շրջաններուն, Լիբանանի մեջ 
հրեաներուն կատարած անմարդկային արարքներու դէմ, Սփիւռքի 
մէջ մեկ հատ հրեայ բողոքի ձայն հանե ց: Ընդհակառակը, այս 
անիրաւութեան չհանդուրժող օտարներուն ձայնն ալ խեղդեց իր 
ուժովը:
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Այս հայ կազմակերպութիւններր միութեան խօսքեյւ կ՚ընեն: 
Բայց իրենց Ruiifuip «միութիւն », ըսելը, ամէն նայուն, կուրօրէն 
իրենց նս|ատակի|ը ըսել է: Այսինքն'  միանալ մայր  նայրենիքին 
թշնամիներուն նեա:

Այս կազմակերպութիւններն են պատճառը, որ մինչեւ  այսօր 
Սփիւռքի մէջ միութիւն մը չկրցանք ստեղծեր Եվ հայ Սփիւռքը 
յաւիտենական չէ:  Այս օրուան քաղաքակրթութեան պայմանները, 
փոքրամասնութիւնները շատ շուտ կը մաշեցնեն եւ կր ձուլեն: 

Միջին Արեւելքի հայ գաղութներուն քայքայումով զօրացած, 
Արեւմտեան աշխարհի հայ գաղութները մեզ թող չխաթեն:

Այս մեծ խառնարաններուն մէջ հայերը, Միջին Արեւելքի 
երկիրներէն շատ աւելի շուտ ձուլման վտանգին ենթակայ են: ժ ա 
մանակը ի նպաստ Սփիւռքի հայութեան չաշխատիք դժբախտաբար: 

Ւտէալ մը պետք է Սփիւռքի հայութեան: Ւրապաշտ իտեալ մը, 
որ իրականացնելու կարելութիւն ունենայ:

Ւտէալ մը առանց դրախտային սուտ խոստումներու: Այս 
իտեալը «ամհն բան Մայր Հայաստանի նամար»-\\ իտեալն է:

Այս իտեալը ընդունող բոլոր հայ կազմակերպութիւններէ բաղ
կացած եւ Հայաստանեաց Առաքելական եկեղեցիին առաջնորդու
թեամբ, Սփիւռքի չափու[ կեդրոնական միութիւն մը ստեղծել պետք
է:

Հաւատացեալ ըլլանք կամ ոչ, կաթոլիք կամ բողոքական, Հա
յաստանեաց Առաքելական եկեղեցին, կեդրոնը ունենալու[ էջմիա
ծինը, բոլորիս համար Սփիւռքի մեջ հայութիւնը, Հայաստանը եւ 
մայր հայրենիքը կը ներկայացնէ:

Հայկական եկեղեցին, Սփիւռքի տարածքին վրայ, բոլոր հայկա
կան համայնքներուն մեջ, ունի իր թաղական խորհուրդները, որոնք 
ժողովուրդին կողմէ ընտրուածեն:

Ուրեմն մենք ունինք արդէն Սփիւռքի Հայկական միութեան 
ամենակարեւոր կորիզը:

Ամէն երկրի մէջ,  այս թաղական խորհուրդներու պատգամա
ւորներէ կազմուած կեդրոնական խորհուրդ մը հիմնելէ վերջ, 
Սփիւռքի բոլոր երկրներու կեդրոնական խորհուրդներու համագու
մարով «Սփիւոքանայ կեդրոնական վարչութիւն» հիմնել կարելի
է:

Այս է ամենակարն համբան Սփիւռքի Հայկական միութեան:
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Հայրենիքի դէմ  եղողները, այս միութեան մէջ չեն մտներ, 
ինքզինքնին չխաբենք:

Անոնք մինչեւ այսօր նայրենիքին դէմ  աշխատեցան. Սփիւոքը 
երկուքի բաժնեցին, 1700 տարուան Հայ եկեղեցին երկուքի բաժնե
ցին, եւ ասկէ ետքն ալ Արեւմտեան պետութիւններուն շաներուն 
պահանջքով, այս նամբայէն երթալու պիտի շարունակեն:

Անոնց նպատակը’ երկու Հայաստան, երկու եկեղեցի է:
Մեր հաւատքը' մէկ Հայաստան մը կայ, այն ալ մեր ապագայի 

յոյսերով լեցուն, այսօրուան Հայաստանն է: Մէկ եկեղեցի մը 
ունինք, այն ալ էջմիածինն է: «Ո չ»  ըսեք կեղծ ազգասէրներուն, 
եւ իրապաշտ հայրենասիրութեան դրօշակին տակ միացեք: Մայր 
հայրենիքի հետ ձեոք ձեոքի տալով միայն մենք պիտի կրնանք 
շահիլ մեր անիրաւուած Դատը:

Հայաստան եւ Սփիւոք, փոխադարձաբար իրար զօրաւիգ ըլլալով 
պիտի կրնանք լուծել մեր բոլոր խնդիրները: Մեը ապրած երկիրնե
րուն օրէնքներուն կարելիութեան սահմաններուն մէջ մնալով, ոչ 
մէկը արգելք չի  կրնար ըլլալ, որ մենք, մեր պարտականութիւնր 
կատարենք մայր հայրենիքին հանդեպ:

Այս իտեալին իրականագործման պարտականութիւնը' հայրե
նասէր մտաւորականներու, գրողներու եւ կրօնական քարոզիչնե- 
րու կ՚իյնայ:

Վար աււեք դիմակները կեղծ ազգասէր տօնքիշոտներու, որ 
մեզի 100 տարի երազներով օրօրեցին, եւ դեո կը շարունակէն թու
նաւորել հայ պատանիներու մատղաշ ուղեղները, կեղծ ազգա
սիրական լոզունգներով, նման այն աղանդներուն, որոնք իրենց 
հաւատացողներուն մտային կարողութիւնք կր մեււցնեն:

Հայ մամուլի վարիչներ, գրողներ, մտաւորականներ եւ 
մանաւանդ կրօնական քարոզիչներ, դուք ուղեղներն եք հայ 
ժողովուրդին: Ցուցուցէք խելքի, տրամաբանութեան համբան հայ 
Սփիւռքին:

Ջեռքերներդ խիղհերնուդ վրայ դրէք, եւ ոտքերնիդ' հողին 
վրայ, հայրենի հողին վրայ:

Միայն մայր հայրենիքի հողն է իրականը եւ յաւիտեանը:
Դուք պիտի ըլլաք վաղուան հայութեան ստեղծիչը: Ռուբէն 

Սեւակին ըսածին պէս'
«Մեզի առողջ եւ երիտասարդ մ տաւորականներ պետք են: Մեզի
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կարմիր ու մսոււո շրթներով ուժեղ գրականութիւն մը պետք k: 
Դուք ցեղին ուղեղն եք: Բայց երր այս ուղեղը ուրիշ կերպ չի  կրնար 
խորնիչ, ք ա^ յուսա նա աեցնեէով մեր կենսունակութիւնը Մենք 
պիտի փրցնենք ու նետենք այդ ուղեղը»:

15 Ապրի/ 1985 Ցովնաննես Զիլինկիրեան
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Պոչիս 1905-ի Պէրպհրեան վարժարանի շրջանաւարտներ 
Առաջին կարդ, աջէն երրորդը' Ռուբէն Սեւակն է:



ՊՈԼՍՈՅ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 
1905-Ւ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿԸ 

1 9 0  5

Ռուրէն Չիլինկիրեան 1,0 ղ ան բժշկական ուսահոդ

Թորոս Սոֆեան Կեյվե շերւքարոյծ. արւեւաբակաG

Ս.շուո Ււրիւնեան Կ. Պօ լիս աո եւ արա կան

Մինաս Միքայե|եան Ֆիլիպե առեւտրական

եզնիկ Քաշունի Կ. Պօյիս ուսանող իրաւաղ jiînnLpbuiG
Շնորհք Տէյիրւքեննեան Կեյվե ւ|անաոա կան

Արամ' Ցարֆնեան Կ. Պօ լիս աոեւարակա ն

Լեւոն Եաւ|րուեան կ. Պօ լիս ւ|անաոա կան

Պետրոս Մալիյասեան կ. Պօ լիս առեւտրական

Յարութիւն Հլքայեան էսկի-Շեհիր ուսուցիչ

Գեւլալք Գաւ|աֆեան Փարիզ վկայեալ RoPiq ե Շօսե 

վւսրժա րանհն

Մատաթիա Տ. Մարկոսեան Ջենկիլեր յան ձ նա կա տա ր-ւ|ա Տառական

Մանուկ Պասւքանեան կ. Պօ|իս առեւտրական

Հրանա Փանոսեան զօնկուլաաբ ւքանառա կան

Յակոր Յակորեան կ. Պօլիս առեւտրակա fi

Յակոբ Ջս|ուքնեան Կ. Պօլիս
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ՌուբէԼւ Սեւակ 1905-ին.
Պերպէրեան վարժարանի շրջանաւարտ

ներու խմբանկարէն առնուած

Պոլիս 1904-ին, Պերպէրեան վարժարանի 
աշակերտ Ռուրեն Սեւակի ձեռամբ 

գծագրուած Վիքր-որ Հիլկոյի դիմանկարը

Պոլիս 1904-ին., Պերպէրեան վարժարանի 
աշակերտ Ռոլրեն Սեւակի ձեռամբ 

գծագրուած ՊԷրնովԷնի դիմանկարը

A ■֊ ՚

Ջ
ո՛

.՝ ր պ 1 i
՛ V-T՝. >

,<vi;
'

> 0 1 « < > f A.» O O »
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Ռռւբէն Սեւակին 15 Տուշիս 1915-ին,
Ջանկըրըէն ղրկած քարտին թրքերենէ թարգմանութիւնք:

Պոլիս Բանկալթի Նաչպանտ փողոց բնակող 
բժիշկ Ջիլինկիրեանի կնոջ, ղրկողը բժիշկ Ջիլինկիրեան 

-Ջանկըրը-15.7.1331-(28.7.1915)

Սիրելի կինս
Երէկ ասրսնովագրուած նամակնիդ աոի: Այսօր ալ Րեժիի միջո

ցաւ 11 Յուլիսին, ձեր ղրկած երեք ոսկին ալ աոի: (...)
Կալաթայի վարժարանէն (Կեդրոնական) ամառուան արձա

կուրդի երկու ամսուան
Ն  •  —

. ' ) . • /  ՝ ■ - i
I -  r •

^ < ք  : յ հ . /
' Հ Հ  cyJ ^
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l U , 7 ՜օ ձ ՜՛«A
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I , ' \ I 4 S i*
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( ձ .  ձ r*՜ 1 Հ 1 ' <ĵ S
' •/֊^ zJ>xUj a^U,5

Հ ' A S  J s  UiA , Հ-sr՛Ar > S-1 ! 
j  j o . j j j ;  j  S S r .\ տ ձ  

^ Հ Տ յ 7  ^  Լ- es ; j j  , s l o } ,  > rl 
?■: c J • 'S>1 r՜*.»' .տյՅ . „ iJ
K Չ J ' s • r \  • • v ' -  .
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'  • ՛ ’ V ՜ ' ' /^ Հ ՜/Ա յ '
i  r -'A *Ժ*յ ՛*■ zi»

ամսաթոշակս եդող ինր 
ոսկին գանձելով ինծի 
ղրկեցէք: (...) Այստեղ
օդերը շաա տաք են: Աոա- 
տուունե մինչեւ գիշեր նի- 
ւանդներուն եաեւեն կը 
վագեմ: Առողջութեանս
մասին րնաւ մի մտանո- 
գուիք. նտնգիստ եմ: Ձեզի 
ամէն շարաթ 3 քարտ կը 
գրեմ: Դուք ալ գոնէ շաբա
թը երկու նամակ ղրկեցէք:

Վարուժանը ընտսւնի- 
քեն նամակ չստանաք 
եղեք, ինծի տեղացուցէք:

Ամուսինդ՝ Ռուքեն
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Ռուբէն Սեւակին մեռցուեչէ օր մը առաջ ղրկած 
վերջին Տեոագիրը. թրքերէնէ րարգմանուրիւնը

*  *  *

Հ Ե Ռ Ա Գ Ի Ր
Թիւ 1781 

Թուական' 12 Օգոստոս 1331 
(25 Օգոստոս 1915) 

ժամը' 8,25 - առտու 
Ջանկըրը.

Պոլիս Ռանկալթփ Նալպանա փողոցը բնակող' 
րեանին:

տիկին Չիլինկի-

Վարուժանին նետ Այաշ պիտի երթանք, նամակնիղ նոն 
ղրկեցեք:

Ռուրեն
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Տիկին Սեւէս կին քարտին ֆրանսերենե րարգմանուր-իւնը:

* * *
21.8.1915

Տիկին Սեւակին Ջանկըրը իր ամուսնին ղրկած վերջին քարտը 
ետ եկած ե սա վերտառութեամբ. «Մեկնած ե առանց նասցե ձգե- 
չու», (Paşti sans laisser d'adresse).

Շատ սիրելի Ռուբէնս,
Ահա կրկին շաբաթ մը եւս քեզմէ աոանց լուրի: Յուսամ թէ 

հանգիստ ես սակայն: Եթե երկու ամիս եւս հեոու մնաս ինձմե, 
թոքախտ պիտի ըլլամ, այնքան որ յոգնած եմ: Լեւոնը շատ լաւ ե, 
սանտալներ կր հագնի աոանց գուլպայի, թուրքերենը եւ գերմանե
րենը շատ լաւ կը խօսի հիմա եւ այնքան ուժեղ ե, ոը Շամիրամը կը 
շալկե արդեն: Այս վերջինը շատ յտմաո է բայց շատ գեղեցիկ: 
Իրենց երկուքն ալ քու աղւոր աչքերդ ունին: Մաւ[րօրուլոսին հետ 
կարգադրեցինք: Գուն գրեցի ր Կեդրոնականին: Մայրս կը համ
բուրէ քեզ. մենք բոլորս ջերմ համբոյրներ կը ղրկենք քեղի:

Շատ գեղեցիկ թանաստեղծութիւններ կը գրեմ եւ այնքան կը 
ցաւիմ, որ չես կրնար թարգմանել:

Պզտիկները միշտ պարտեզն են: Ե ապրինք այսպես ու այնպես: 
Կր յուսամ քեզ վերստին տեսնել, թոդ Աստուած այդ շնորհը ընե 
մեզի: Միշտ պիտի սիրեմ քեզ, Աստուած ալ:

՝3ու ժաննդ
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1919-իiB Պոլիս, Ռուրէն Սեւակի յիշատակին կատարուած սգանանդէսին 
բաշխուած 6իշատակ-նկարը
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Տիկին Սեւակ եւ երկու որբերը' Լեւռն եւ Շամիրամ: 
1925-ին Փարիզ.՛

83



1925-ին Պռլյա
Ռուբէն Սեւակի մա յբը' Արմաւենի Ջիլինկիրեան 

(1854-1938)

Իր երեսին վրայ կը նշմարուի Gոգիին իյոր տառապանքը, կարծէք թէ իր թռռան մէջ
տեսնել կ ՛ուղէ «ՎՐԷԺԻՆ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԸ»:
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ՆՇԽԱՐՆԵՐ

ՎՐԷԺԻՆ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԸ

Բ ե գ, ցա սումի վայրագ նեդեդ գա նա վէժ,  
Արդարութեան փայփայելի մո ւթ նըրէշ,  
Խաւարներու անե ղ ծրնունդրդ, վր րեժ,
Ողջո յն ,  տաււե՜րըս քեգի  ...:

Մոխրի ն կուտամ սրտիս վէրքերն ախտագին.. 
Ամենո ւն վէրքն, անսանմա՜ն վէրքը ագգին,  
Արդարութեան ծարաւը, մա նն նաւատքին, 
Երգեն տադե՜րըս քեգի  ...:

Սանձերնին լա յ ն  արիվարներ ասպագէն,
Ալիք ա[իք թօթուելով սէգ բա շն  ուսէն,
Թոդ նայրենի աշխարնիս կուրծքն ակօսե ն, 

Սուրա ն տադե րըս քեգի ...:

Ու ես կուգա մ ,-  մ ո ՜ւթ  շանթերու սերմնացան  
Ա յդ  ակօսէն, ուր արիւններ լնացա ն, 
Գիշերներով, շա ր նովիտով, ցիրուցա ն, 

Ցանել տադե րըս քեգի...:

Բաբէ , եթե այս բագուկս կարեվէ ր 
Ջը սորվեցաւ գարնել ... գոնէ անվեներ  
Ցանքես մանու աոաքեսղնե ր, նսկաներ 

Սը ծնին' տադե րըս քեգի

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵԻԱԿԷ
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ՋԱՐԴԻ ԽԵՆԹԸ

- «Վարդե րր մեռան, 
Վարդե րր մեռան  
Իրենց բիւր-բիւրան, 
Ցօդիկին վըրան 
Վարդե րը մեռան, 
1Լարդե րը մեռան:

«Արիւնոտ, մանրիկ, 
Ոտներըս բոպիկ 
Դիակներու վրան 
Դոդդո՜ջ կ՛երերան: 
Վարդե՜րը մեռան, 
Վարդե՜րը մեռան:

«Դրա ինձ, Աստուա ծ, 
Մաղերըս ցրուա ՜ծ  
Ն՚եըրամ տարաժամ,
Ա եյւրա մ ու կու լամ. 
«Ո ւր է ի մ  վարդը 
«Ո ւր ե ի մ  վարդը»:

« Կ՛ուզէ ի դլխուն  
Տակ դնեւ աննո՜ւն  
Դենենը կուրծքիս:
Թոդ այսպես նոգիս,
Մ ե ո ն է ր  դուրգուրւսնքո վ, 
Իր դիակին քո ՜վ .. .»:
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ՀԱՅՈՒ ՈՐԲԻԿ

Ա ՜յ  Ուսյու որբիկ,  ա յ  անտեր որբիկ,
Մանրի կ, արիւնո՜տ ոտքերըղ բոպիկ,
Ո ւր կը քա շկռտ ես այսպէս մպորուն...:

- Ջա ր քամիներուն...:

Ա յ  որբիկ, բոցեր գ ի լղ ե  րը նասան,
Անտառներու մեջ մ  ա յրեյւնիդ կ՛որսան:  
Անպաշտա ն ու մերկ, ո ւր այսպէս որբիկ նան,

- Մո լթն ինձ պատմունան...:

•Բեզ նա մար մարգերը գո ւթ֊, նա ց  չունին,
Ա ՜ յ  որբիկ, շի ՜ւ ղ ,  իսկ չ կ ա յ  թռչունին.
Ծերեր սովանար կ՚իյնան ժա մե ժամ...

-  Արիւն կ՚որոնամ...:

Հա յրրղ պատռտուա ծ նետե ր են սարին. 
Եղնիկներու պես քոյրերըդ' տարի՜ն.
Աստուա ՜ծդ իսկ մատրան մ է ջն  է խողխողուած...

- Վըրե ժղ ինձ Աստուած...:

Դե ն, գնա մեծցիր անեղ որբն Հայուն.
Սընի ր արիւնով, ու փսխէ արիւն 
Մարդկութեան նակտին, ու սարսափ ու նուր...

- Ա յդ '  պարտս է տըխուբ...
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ՎԵՐՋԻՆ ՕՐՕՐ

Օրօ ր, օրօ ր...: Օրօ ր ր ս ե մ քնանաս, 
Վիրաւոր Հօ րրղ նիշերն ա լ չ ՛իմա նա ս:  
Ծիծէս ծըծւս ծըդ թոյն է, կաթ չի  դիանաս... 

Օրօ ր ը ս ե մ  քնանաս:

Արի ւն-նեղեղ նորդեց այս սուրբ ծորերէ, 
PluJ9 Ժ  փախի ս, փ ա ր է'երկրիդ, պայն սիրէ', 
Հոդիդ վըրայ գերի մ ի '  ըլլար, այլ տիր է'...: 

Օրօ ր ը ս ե մ  քնանաս:

Հօ րըդ վըրայ եթե անշռ ւնչ չի ն կ ա յ ես,
Զի ուխտե ցի Հըոոմի է գ գայլի ն  պէս,
Նոր Ռոմոպոս մը դիեցնել ստինքէս...:

Օրօ ր ը ս ե մ  քնանաս:

Բ ա դա կներուս պաըա ն, ոտքիս աչ՝ կացի ն, 
Ստինքիս գ ո ՜ յգ  պտուկներն, ա ն կտրեցին: 
Վէրքէս' արիւնըս ծծէ, որդեակ միածին...: 

Օրօ ր ը ս ե մ  քնանաս:

Ան ա կ իյնամ...:  Հայաստանը մա յը  քեգի:  
Ստակ կուտամ այս կոտրած Սուրն երկսայրի'  
Ուր նայրիկիդ դեռ տաք արիւնը կ ՚այրի...:

Օրօ ր ը ս ե մ  քնանաս:

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն

Ո վ կուլայ այսպէս խշտեակիս շէմ ք ի ն .
- 'Բո յր ,  դարիպն է, բա ց...

Սմա խք մը կ՛անցնի դուըսէն լալագին.
- Սովն է, դուռդ բա ց...

Տապա րն է ջախջախ դրանըս կրծքին.
- Ջարդն է, դ ո ՜ւռ դ  բաց...
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ԻՆՋՊԷՍԵՐԲԵՄՆ

Քերբո դ, պատմէ մեղ նայրենի յո ւշք ե ր է դ .  
Երդէ մեղ նին օրերու երդ մը աննետ,- 
Թափառական թ֊րուպատուրի երգ մը ղո վ, 
Ա րբշիռ ու գով մեր Գոդբանի ո դ կ ո յղ ո վ :

Մեռելի չ է ն  երգ մը Pi ան Լ բոբերէդ.
Հին, կռապաշտ ա յն  երգերէն որոնց նետ  
Մեր աււպագէն քաջերն արոյր բափօրով,  
Սաղաւարտին շո ղա ցնելով, ջաներո վ:

Արքայական նանղէււներու, վայրա գ, վե ս 
Եր պարեին, աստուածներու պարի ն պէս... 
Երգհ մեգի  նին օրերու նի ն յո ւշե ր :

Մենք դարաւոր մեր մանացումն այս գիշեր  
Պիտի պարենք, եղեոնօրէ  ն, չ է  ն, խ ելա ՜ռ .. .
- Քերբողը, ծե ր, չ ը  խօսեցաւ: Ան կոպա ր...

ԶԱՆԳԱԿՆԵՐ, ԶԱ Ն Գ Ա Կ Ն Ե Ր

Զանգակնե ր, բարի , բարի գանգակներ,  
Ի նչ բան կասեցուր ձեր գուժկան լեգուն,  
Խօսք ելլել կ ՛ուղէ արիւնը վաղուն...
Կը լռ ե  ք, բարի  , բարի գանգակներ:

Արդեօք ձեր միս տիք նա գա գն արոյրէ, 
Ուր կեդե լ կապեց ադօբքի փոշին,
Ել ուր կ՚երագէ ր խունկի գոլորշին,  
Յեղակարծ ցա ւէն անգօ ր, կը լռե  :

Ո չ :  Ջեր դարաւոր նոգին պղնձի 
- Որ շա տ, շա տ  յա  նախ տեսեր է Բարին 
Յա դբըւա ծ Չարէն  - ա յժ մ  իր բարբառին  
Ու իր Աստուծոյն վրայ կը կասկածի...
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Արդ, ո ՜ւր  եք չքնա ղ խոստումներ խա^ին, 
Եղբայրութեան ղո ւր բարբառներ, ո ւ ր ե ք :  
Երրակ կը փսխէ նողն ամենուրեք...
Գետերն արիւնո վ, ղիակո վ կ՚ուռչին...

Ու կ ՛իյնան այն որ կը ծնկէ վախով.
Զի թուրն աւելի արդար է Խաչէն.
Զի կեանքն անոնց է միա յն որ քաջ են.
Անո նց որ կ՚ապրին ուրիշի մանով:

Լո ւո եք, ղանգակնե ր: Աստուածն է մեռեր:  
Գո յ ժ  տուէք վաղուան. իր նա սկր մեռա ւ:  
Գո յ ժ  տուէք Հայուն, ղի ա ղղը մեռա ւ:  
Զանգակնե ր, ծերո ւկ, բարի զանգակներ...

Ինչպե ս կ ուղ էի ձերին պարանին 
Եախուիլ ու ցնցել երկա թ բա զուկով:
Անո նք որ ինկան բիւրո վ, բ ովէ  քով,
Ձեր ղօղա նջին նետ, լալու պետք ունին..

Հոգիիս նաղա ր խուլ ղօղանջներով  
Դոռացէ ք, զա նգեր. ու կատաղօրէն

Գանավիժեցէք. ձեր երկաթ թառէն,
Ուրկէ միա յն  լալ գիտցաք դարերով...

0  , ղորլանջեցէ ք, Աստուածն է մեռեր:

Ո՜Վ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔ Ս ...
Կխիկիոյ արիւնի ն

Ց ա յգն ի ՜ն չ  ա նոյշ է, ցա յգը  ի ՜ն չ  գինով:  
Ցաւերէս տարուած կը ք ա լե մ  երկա ր 
Լեմանի ափին' խոր տրտմութիւնով:
Ի նչ խաղաղութիւն, ի նչ աննաո չըկա ր,
Ու ց ա յգ ն  ի ՜ն չ  ա նոյշ է, ցա յգը  ի ՜ն չ  գինով:
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Հ եո ո ւէն  բեւնա կի շա ռ ա չն ե ր  դողդոջ  
երգը կ օրօրեն սիրող գո յգ երո լ.
Ջոլրին մէջ ասւողեր ինկեր են րոդբոջ.
Ու տարփոտ մուբին մէջ նեռ ո ւէ  նեոոլ  
Թեւնւսկներու բա  ց նամբոյրն է դողդոջ:

Լուսնակն աչ անա շքեղ  կը ծաբի  
Աոասպհւներու լո յս  ֊դ շխ ո յի ն  պէս' 
Ալպեաններու ձի ւն - նրա շքէն արծաբի, 
Նոր նովուերգուբեա նց նի 0 նանդիսատես  
Տ ժգո յն  տարփաւորն անա կը ծաբի:

Ի նչ աննունուբիւն, ի նչ երագ, ի նչ շո ւ ն չ  
Լռին լեոներու կողէն սատափի 
Մինչե ւ սխրացած անտառն ա ն շշո ւն չ ,
Ու մ ի ն չե ւ  դաշտերն ուր Ռօն կր բափի,
Ւ նչ աննունուբիւն, ի նչ երագ, ի նչ շո ւն չ

Ու դո ւն, ո վ դժբախտ երկիր նայրենի,
Որ արիւնի տա ք շա մա նդա ղի մէջ,
Զոն գագաններու խաղին վայրենի,
Ու նամայնասպա ո բոգերու ա նշէջ,
Կը մխա ս, դ ժ բա խ տ  երկիր նա յրենի...:

Ո վ ի մ  նա յրենի  քըս...: Ու դո ւբ նեոաւո ր, 
Եւէրատ ու Արարս ու 'էանայ Ծովակ,
Ո ւր են կարապնե րը սիրախտաւոր 
Որ իրենց երա գ բե ւե ր ո վ  ներ մակ  
ճ ե դ բ էի ն  կարմիր ձեր կո ւրծրն ախտաւոր:

Հ ո վուերգո լբիլններդ  ո ւր են սխրալի,
Ո վ Արարատեան ձիւնափառ նսկան.
Ու դո ւն, միամիտ Դրախտն առասպելի, 
Ինչո ւ այսքան մո ւբ  է քո լուսնկան, 
Հովուերգուբիւններեղ ո ւր են սխրալի:
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Լ եռ ա նոյշ կուսա նքըդ Հայաստանի,
Ո ւր են ձեր սիրոյ երգերն անն ամար 
Որ նովր դեմի բլուրը տանի,
Ուր սրինգ մը խեղն կու լա յ ձեգ նաւնար...:
Ո վ յաւերժանա րսք կոյսք Հայաստանի:

Բաբէ : Վայի ւննե ր են որ կր լսեմ,
Հետքերնին գրուած, փախչող խ ելա յեղ ,  
Ը նդդիմա դրումի մը պանուն վսեմ,
Պիդծ եաթադանով ընդկիսուած անեդ  
Կոյսերու վա յի ՜ւնն  է որ կր ւսեմ...:

«Հո լ, մենք ենք, մեդք ենք, եդբա յրնե ր, քոյրե ր.. 
«Մե նք ենք, լափլիղուած բոգերէ ա նշէջ...
«Մերկ սուսերներով նալածուած կոյրեր...
«Մե նք ենք, կր վագենք Մութի ն, Մանուա ն մէջ.  
«Հո ւ, մե նք ենք, մե րկ ենք, եդբա յրնե ր, քոյրե ր

«Մե նք ենք, դիւանար ծնո ՜ւնդ արիւնի,
«Հի ն, շք ե  դ ցեդի գաւակներ յետին.
«Բոպիկ երախա յ ,  դոդդոջ ծերունի ,
«Մե նք ենք, ո ղջ գանկերն որ կ՚իյնան գետին...  
«Մե աք ենք, դիւանար ծնո ւնդ արիւնի...:

«Հո ւ, Նգո վք, Նգո վք: Մեր վէրքին փրփրուն 
«Շոգին խաւարէ ր ձեր աչքերը, ա ն.
«Մեր արիւնը ձեր գաւակաց գլխուն.
Թո յ ն  շ ն չէ ի ք  դուք, ու ըմպէիք Մա ն...
«Հո ՛լ, Նգո վք, Նգո վք ձեր սերունդներուն...»

* * *

Ցա յգն ի ՜ն չ  ա նոյշ է, ցա յգը  ի ՜ն չ  գինով:  
Երգեցեք սիրոյ նամբոյրներ գուարթ,
Ու դուք երգեցեք երանութիւնով,
Դո ւք երագ ափեր, ալեակներ լագուարթ,
Ջեր ց ա յգ ն  ի ՜ն չ  ա նոյշ է, ցա յգը  ի ՜ն չ  գինով...:
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Կր ք ա լե ՜մ :  Ք ա լէ ՜,  յի մ ա  ր տարագիր, 
ժպ ի տ  մը շուրթիդ' կարապի ն նամար,
Նե րքնապէս լալով' միտքդ դ է  պ երկիր, 
Շ եդչո ւա ծ մաներու վրայէՕ աննամար,
Ք ա լէ , դուն քաւէ, յի մ ա ՜ր  տարագիր:

Քնարի գաոամա ծ թեւի մր փարած,
Թալա նէ, բո ց է  նեոո ւ, ա ն, նեռ ո լ 
Ք ալէ , դուն, քերթոդ նայրենանալած,
Հո ւր, արի ւն ե րդէ  ագատ լեռներու,
Քնարի գաոամա ծ թելի մր փարած...:

Քա լէ : Մինչեւ ե ր բ ...: Ք ա լէ  կարօ տէն, 
Ք ա լէ մ ի ն չե ւ  որ Արեւն նրակէգ  
Իր մարը մտ նէ նորէն ու նորեն'
Ու օ ր մր այւեւը ս չի  ծագի քեգ...:
Բա րէ...:  Կեա նքն ե այս... Քա լէ  կուրօրէն...

ՈՒԽՏԻՆ ԹԱՓՕՐԸ

Անուրջիս մնջեն նի ն քա դաք ներուն  
Հ ի ն  բերդերն անա կը տեսնեմ նեռուն. 
Իր տեսնեմ կապար օդին մ էջ  տըխուր 
Զանգակատուններ յա ւերժօրեն ւուո:

Կը տեսնեմ նարի ւր սարեր մոխրապատ, 
Ա նձա յն ու անտեր իբրեւ անապատ.
Ու աշտարակներ անդունդներու քով'  
ժա մա նա կին դ ե մ  գոգուած փականքով:

Կր տեսնեմ մեր նին տապանաքարեր  
Հագար ցեդերե կոխուած անվեներ.
Ու բա ոուդինե ՜ր  կը տեսնեմ, Աստուա՜ծ, 
Աստ նա նգչիներով սալայա տ ա կուա ծ...:

Բա յց անա նայւիւր գանգերն նամօրեն  
Երկիւդ ածօրեն ու .գիտակցօրեն,
Մութ գիշերին դ ե մ  ամենքը մեկանց  
Փոշոտ լեցունին շա րժեցին յանկա րծ:
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Քառոլդիներու տապաններն անձայն  
Խորնոլրդներու պես լըոին քա ցո ւեցա ն: 
Թուրմեր, ասպետներ ելան անբարբառ  
Անա ցա յգ ի ն  մեջ կ երթան վենա վոււո:

Կր տեսնեմ, կու լամ...: Թափօրն հ Ուխտին, 
Ուխտին որ կ՛ապրի գեռ մանեն անդին, 
Ուխտին որ անա նեռուե նեռու  
Փականքր բացաւ ասրի բերդերու:

Անա իշխաններ կ ելլան անխըոով,
՛Ո այլերն ին ծանր եւ եօթը դարերով,  
Վանաննին ժանգոտ, բ ա յց  աչքերնին վես, 
Ոտքեր նուն շդ բ ա ն  կ՚երգե ջոլրի պես:

Ա յն  որ թափօրին կ՚երթայ աոջեւեն,
Խոնջ ե' ւայն րենեգ մը արքայական,
Կարմիր ծիրանի ն է արքայական,
Թե ցեղին արիւնն... չ ե մ  տեսներ այնքան:

Ու թափօրին նետ, ու թափօրէն վեր,
Թ ռ չո ւն  մ՚օդին մեջ կր խարխափի' ծեր...
Ա յդ  ժ՚իթե արծիվն ե արքայական
Թե սեւ բախտին բուն... չ ե մ  տեսներ այնքան

Լա յ ն  կարկառեցի ձեռքերս արիւնոտ.
«Ա ռե ք, գո չեցի , տարե ք գիս ձեգ մօտ,
« Կ՚ուգեի այսպես դիմել յա ւիտ եա ն  
«Ցեղի մը Ուխտին անդրշիրիմեան...»:

Ոայց անա ծաթեց րւյսն արշալոյսին.  
'Ոուրմերն, իշխաններն իջան միասին  
Ոաց տապաններուն քար սանդուխներէն,
Ու ամեն, ամեն բան կորալ նորեն...:

Բերա, 1914
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ԱՆՈՆՔ ՈՐ ԿՈՒԳԱՆ

- «ԱՈա մենք կու գանք - կ ՛քսեն անո նք որ 
Կու գան, չ  է ք լ սեր տրոփիւնն անաւոր - 
Մութք շ ն չե լ է ն  աչքերնիս կուրցած  
Ու արեան նոտէն ոնգունղնիս լայ ն  բաք:

«Անա ենք կու գանք, ուսով երերս!
Մեր Ցաւին Անիւը դարանոլով, 
Երկրագունդիս վրայ, խաւարին մեջէն,
Րոլո ր անոնք վրայ որ դեռ կր շն չե ն . . . :

«Անա մենք կու գանք, անեղակորով  
Մեր Յոյսին կոանիր- գարշապարներով  
Խօսեքրնելու անանո ւն կորած  
Գերեգմանոցներն նամայնատարա ծ...:

«Անա մենք կու գանք ո լ մենք Րպովքն ենք,
Ու խաւարին մ էջ  մխուած տէգք նենգ. 
Վրէժներու նիդրան ենք փայ փայե լի ,
Մե նք, սարսափանա ր ու սարսափելի...

«Մենք' նին ուխտերու նո ր ուխտագընաց  
Մենք' Սուսերը բիրտ ու Գիրքն օրինաց.
Մենք Ցասման ջրվէ ժը սարի կոդէն.
Մե նք, Ա ղջա մուղջի  ծրնունդ լուսեղէն...

«Ջեղի' որ քերծուա ծ մեր մորթերէն ձի գ 
Հարսնիքի, Մեղքի վրաններ կառուցիր...
Ու Ջե գ' եւրոպեան ղիք որ շնա գին  
Սակարկեցինք մեր արեան լռութեան գին...:

«Ձեր սրտին դռնե րր փակեցեք խուլ,
Սուրե ր սրրեցէք, սրբեցեք գանխո ւլ,
Սրեցէ ք ձեր խղնին վրայ քարացած,
Ու ատամներուն վրայ ձեր գաւակաց...:

«Անա մենք կու գա՜նք, նովերուն մ է ջէ ն  
Ջ է ք  լսեյյ ոսկրեր որ կր չ շն չե ն . . . :
Ամենբս ալ գաղիր դիակ, խ ոռոչ գանկ,
Անա մենք կու գանք, անա մենք կու գանք...»
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ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՅԵՐԸ  
(ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ)

«Եարինա ն, Ուս յ ,  Ho յ ,  Ուս յ ,  Աստուած չի կ ա յ,  
«Եարի&ա ն, Ոա յ ,  ն ե ՜ յ ,  Հայութիւն չի կ ա յ,  
«Հեռուի եարերուն սրտիկը խօսի...»:
- Շրջանակ կ ա զ մ  ած բոլորն ուս ուսի ,
Հա յ ,  նէ  յ ,  սիրտ սրտի կը պարե ն, կ՚երգե ն, 
Ծերունի  . տղա յ ,  նա յ ,  Hէ յ ,  իրենք են,

Պանդո ւխտ Հայերը...:

Ո չ  մարդ, ո չ  բանւոր, Ոասարակ դրա ստ,
Կր Տօնեն մարմինն, ու մունակնին նասա 
Կը ծեծհ օտար երկրին Տողը տար:
«Ափ մը նա յրենի, ն ող ո վ պիտի տար,
«Հա յ ,  նօ յ ,  Հայաստա ն, քու Տողդ էն ա լա  լ...», 
Կ՚երդեն պարելով, բ ա յց  կ ՛ուզեին լա լ 

Թշուա ո Հայերը...:

Հարս ունինք, մեզի  նարսնեւոր չ  ի կա J...:
Սուգ ունինք, մեզի  սգաւոր չի կա յ. . . :
Ո ր մեղքին նամաք, ո վ հ անիծեր 
Հինդ Ոազար տարուան այս խե ղն ա զգը ծեր...: 
Զո րս միլիոնին մե կ ապաստան չի կա յ.. .:  
«Եարինան, նա յ  կա յ '  Հա յո ւբ ի ւն  չի կա  յ. . .:

Կ երգեն Հա յերր...

Թագն առին, դագաղ մը տուին նայուն,
Մեր փառքն անցաւոր, մեր Մա նն է կայուն...:  
Արշա կ մեծ, որու բանակն անագին 
Տեգով կր ծածկեր փառքրն արեգին'
Ոտնակոխ կորած գերեզմա նէդ  դուն  
Դլո ւխդ վերցնեիր, տեսնէի ր անտուն,

Անտե ր Հայերը...:
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Տեսա ր դուն մեոա ծ գիւղերն անխռով, 
Հիւղերը փլած կարմի ր պատերով, 
Հողմա ղա ցքներ լո ւռ թեւերով կոտրած, 
Ծերուկ դիակներ սարին վրայ կորա ծ, 
Մատուոներնին աւե ր, ղրկուած խունկե...
Ա խ, նո ն ե, նո՜ն, մեր նայրենիքն, ն ո ն կ ե ՜  

Կուգան Հայերը...:

Օտա ր, տեսա ր ղուն աղբիւրները գո ՜վ ,  
Գեղջուկ այգիները գա ղջ ողկոյգով...
Դե ո կը մխ ա յ ւյած տանիքն նայրենի,
Դեռ կը ծաղկի նոն թուփը վարդենի.
Դեռ կ ե ր գ ե  ա յղ  նի ն պլպուլը ցա յգին...:
Հո ն, նո ն կ՚երագեն, կուլան տխրագին 

Աքսո ր Հայերը...:

Մի դպիր անոնց նոգւո յն  փլուցո ւն,
Անոնք կ՚անցնին լո ւռ գաղտնիքով լեցո ՜ւն ,  
Անոնք գիտեն բի ՜ւր  պատմութիւններ մութ  
Անո նց որ կորան արեան մեջ տ ղմո՜ւտ,  
Կախաղաններու բաջե ր նամօրեն...:
- Հագար մանով ծանր Կենղանի-Մա նն են  

Ապրող Հայերը...:

Ո չ ,  ո չ :  Արշսղոյսն իրենց պիտի գայ...:
Ու եթե չ ի  գ ա յ աւօտն ապագայ՝
Պի տ կռուին: Մինչ ե րբ... Մինչեւ յա ւ ի տ ե ա ՜ն : 
Ու երբ դեռ երկրի վրայ Աղատութեան  
Համար մեռնին ա՜փ մը մարգեր չ ն չի ՜ն ,
Անոնք պիտ' ըլլան Մարդկութեան վերջի ն, 

Վերջի ն Հայերը...:
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Ինչո ւ, ի ն չո  ւ, ղիս սիրեցիր,
Փոքրի կ աղջիկ, քեղի մե ղք եր. 
Փոքրիկ ծոցիդ թիթե ո պետք եր,
Դուն ծե ր արծիւ մը բանտեցիր:

Կապոյտ ա չւիղ  երբոր բացիր.
Կա պո յտ  աղջիկ պլպլուն ե ր դ է  ր.
Քե ղ ալ սիրոյ մրմունջ պետք էր, 
Դուն գուժկան մոո ւն չըս ընտրեցիր...

Ես կ՚երթամ մի շտ , անծայրածի ր, 
Դամբաններ են ոտքիս նետքե ր.
Քեղ սիրոյ մ ե ղ մ  սի լք  մը պետք էր, 
Դուն փոթորկի ն կուրծքըդ բացիր...

Կ՛այրի ն ա չերըղ սեւածիր,
Պիտի մեռնիս, այդպես մ՚ե րղեր. 
Քեղի փոքրիկ սեր մը պետք եր,
Դուն Սէ p -Աստուածը սիրեցիր...

ԻՆՉՈ՞Ւ

ԵՐԹԱԼ

Երթա լ, երթա լ, երթա լ անձայն, անն անդէս. 
Երթա լ առուի ն պես մարգերու տակ անտես 
Կապոյտին մեջ նե ղ, նողմավար ամպին պես.

Երթս։ լ առա նց գիտնալու թհ ղեւղի ո ւ ր. 
Երթա լ նեռո ւ ոստաններէն այս տխուր, 
երթա լ խաւար գիշերին մեջ թաքթաքուր...:

Երթա լ, երթա լ, երթա լ առանց նրագի.
Երթա լ առա նց սուգի, լացի, փափաքի.
Երթա ւ առա նց սու[ի, առա նց պապակի...:

Երթա լ' մարդոց կոյտին մեջեն ւռեւեայն. 
Օտար մընալ իրենց Ցաւին, Դիտութեան,
Երթա լ տգէ տ, խո ւլ, յ ՚ամըր, կո յր  յա ւիտ եա ն
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Աննիւբ-անա լ, անրջանա լ, վըսեմ, վէ ս.
Երթալ անցա յ գ ,  երթա լ վերջապէս.
Ա չքերը  գոց' ցա յգա շր ջի կ  խեգնին պէս...:

Ջը գիտնա լ որ Ոոս իւոէալը չի կա  յ. . .:
Ուխտագնա ց երթալ ափերն նեռակայ,
Դէպի ուղին երջանկութեան մշտ ա կա յ...:

Երթա լ, երթա լ, չր  նանչնալ Մա րդ ու Աստուա ծ 
Զո յ գ  երթա լ ձեոքրղ ք ո ՜յր  ձեռքի մ էջ  դըրած  
Անրջանքի ն ու Սիրոյն սյէս - Աքսորուա ծ...:

ՀԻՆ ԵՂ ԱՆ ԱԿ

Այս գիշեր երգ մր ն ոգեցունց  
Հովին մ էջէն ' նեոուէն  նեոու  
Ձիւնոտ տրտում նա մրա ներ ո լ 
Խոր անրջանքը արթնցուց:

Ես մենաւոր ու տրտմունակ,
Քեգ կ ունկնդրեմ պատունանէս 
Որ աղօթքի մ ՛ոլորքին պէս 
Կ ՛արձագանգես, նի ն եղանակ:

Արուեստ չունիս, իմաստ չունիս,  
Կր կրկնուիս դուն անդադրում,
Ու ձիւնին նետ դանդա ղ, տրտո ւմ, 
Դուն տարուբեր կր տատանիս...:

Շնչադ մարմնիդ կր դողդոջէ.  
Վանկերուն մէջ  տժգոյն, վտիտ,
Ու յա նկերգիդ մէջ  միամիտ  
Ապրելուն յսուլ մւսներգր չ է  ...

Կր կրկնէ նովն աննպատակ 
Ագարա կներդ ծառին, սարին,
Ի նչ կր պատմես դուն գիշերին  
Որ կու լա յ մայթը նեւքիդ տակ:
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Ա յս  իրիկուն, ձի՜ւն իրիկուն,
Հին եղանակ մը նոգեցունց,
Ծոյլ երաղանքր արթնցուց 
Մութ ամայի  նամթաներուն:

Երդը մ եռ ա ՜ւ  նեռու աննետ.
Բայց ա ՜յդ  չա փ ով, ա յդ  յա նկերդով,  
Պատունանիս գիշերին րով,
Հոդիս կու լայ  դեռ երդին նետ...

ԿԱՐԱՊՆԵՐԸ

II est ժ ’etranges soirs, ou Ies Jleurs 
ont unedme. Albert SAMA1N

Գիշեր է լուռ, նանդարտ գիշեր ամառուան, 
Մութը պատեր k երկինքը նամօրէն.  
Հեռուներէն  քանի մը լոյսեր միայն,
Իրենց ձիւնը վար կը կաթեն յ ո ւ ^ ր է ն :

Ո չ  մեկ շ շ ո ւ կ :  Լռութիւնը կը թրթռայ 
Անծի ր, անծա յր  լայնութեա ն մ էջ  օդերուն. 
Ու բացխփուոդ աչքերու պես, ափին վրայ, 
•Բարաբներու կը պլպլայ լո յսն  ն եռ ո ւն :

Բարձրը, մութին ալքերուն մէջ , նեռա կա յ  
ժիւրա ներու ստուերը լուռ կը մրափէ.
Աւեւի վեր, արնամարնոտ ու նսկայ, 
Ալպեաններու սէգ նակատն է սատափե:

Զոյգ ալեփառ շդթաներու դարաւոր  
Օրրանին մ էջ  ընկողմանած նոլանի , 
Լեռներու վեն նուրիներուն պէս աղուոր 
Կը քնանա յ  կապոյտ նողին Լեմանի:
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*  *  *

Գիշերն է լուռ, լինը տրտում: Հեոուեն,  
ճա նա նչներու, փրփուրներու պէս աղուոր, 
Քնացող ջոլրին երեսին վրայ մ եղ մ օր էն  
Երկու կարապ կը սանին լոլո մենաւոր,

Իրենց մարմի նը ք ն քո յշ  է, գեղեցիկ,
Իրենց թեւերն արծաթակերտ, ձիւնագէս.
Ու մարմարի իրենց վիգը ս1ացիկ  
Երագային տանարներու սիւնին պէս:

Կը մօտենան անոնք իըար մեղմովին,
Ու կտուցնին իրար կու տան ուղղակի,
Ա յն պ էս  ինչպ ես ո չ  մ էկ  շրթունք տակաւին 
Ա յնքա ն սիրով չ է  մօտ եցա ծ շրթունքի:

*  *  *

Ու ձիւնափառ իրենց թեւերն կ՚առնեն վեր,
Կը գալարեն իրենց վիգը երկնասլաց,
Ա յն պ էս  ինչպ ես երկու բագուկ անձնուէր  
Ա յղքա  ն սիրով իրարու չե ն  գալարած:

Գիւղերուն ւո յս ը  կը ցոլայ  ն եռուէ  ն.
Վերը շո  ւքը ժիւրա նեըուն նեռա կայ.
Աւե[ի վեր Աւպեանները նամօըէն.
Աւելի վեր, Երկինք կանգներ է վըկայ...:

Վա րը, քնացող ջուրին վրա յ  տրտմարար,
Վեն պարտքի մը գիտակցութեա մբը ւեցուած,  
Բերան բերնի, վիզը վիզիՈ, անբարբա՜ռ, 
Կարապները կը մնան լ ո ւռ, քարացա ծ...
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ԲՈՅՐԸ

Որ բարձրանայ րո յր  մը աղուոր, 
Գաղջ բոյր կո յս  մա րմինիդ,
Բո յրը  խ ու նկի պէս միամիտ  
Ու մեղքի պէս մեղաւոր...:

Ո լսկէ կուգա յ բոյրր մարմնիդ  
Բի ւր տ ենչերով բեղմնաւոր, 
Դաււսդրութեա ն պէս' անաւոր, 
Աղօթքի պէս միամի տ...:

Որ բարձրանայ բո յր  մր աղուոր 
Գինովցընող ու բարի.
Միս թիք ա մպ մ ՚է  որ կր փարի 
'Բեղ քա ղցրօրէ ն մեղաւոր...:

Գիտե մ, կ՛ղղա մ, բոյրրղ ղին ո լք 
Ծ ա լ  ծա լ ցրուած ծա մերէն,
Մատիդ ծիրա ն , ծ ի ւր ծաղրերէն 
Որ ծորի բո յր ր ղ  գինով...:

Բայց ո լսկէ  ց  բոյրրդ անեղ.
Սեւ ա չէ  ղ' սեւ վարդի պէս,
Սեւ թարթիչէ դ սեւ կարթի պէս, 
Մութ յօնքերո ւդ  տակ աղեղ...:

Ու.սկէ կուղա յ բոյրրդ բարի 
Որ կը բուրէ մարմինէդ,
Ոարմիր, դողդոջ, նուրբ շրթունք է դ 
Որ նա մբոյրին կ երկարի...:

Ո
Ուսկէ ց է բոյրրդ ալ մեղաւոր,
Լա յ ն  վարդի պէս կուրծքէ դ բաց, 
Ուր կը կարմրի նետքր դեռ թա ց, 
Հա մբոյրի մր բեղմնաւոր...:

Չար ու բարի, ղինո վ ու կոյս,
Որ շ ն չ ե մ  այդ բոյրրդ խա ոն.
Մի ղրլանար նամրոյրրդ դառն  
Սիրակարօ տ ի  մ  նողւոյս...:
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Կեցիր, կեցի՜ր, ա՜խ, ո՞ւր  կ՚երթաս, 
Շրթներըս բեղ կր նեւան.
Ըսէ , Սիրո յ ,  Մեղքի , Մանուա ն 
Ինձ նրաւէր կր կարդա ս...

Ար բարձրանայ բոյր  մր աղուոր 
Իմ նոգւո յս  մ էջ . բա ց  ինձ, բա ց 
Կարմիր շըրթներդ՝ վարդի պէս թաց 
Ու մեդքի պէս մեղաւոր...:

Լողան-1912

ԵՐՆԷ՜Կ, ՋՈՒՐ

Ո վ պիտի ե րդէ  քու անփառունակ  
Կեանքիդ միամիտ տաղը, մատսւ ղ ջուր, 
Որ լ ո ՜ յ ծ  դա յլա յլի  մը պէս շարունակ  
Կր փրփրիս, կ՚երթաս պաշտերուն մէջ  ուր 
Գարե ր դարերով ե ր գդ  է դոնունակ:

Ո վ պիտի պատմէ վազքերդ մշտոլոր  
Վւսյրի վարդերու երազանքն ի ւ[ար.
Ո վ պիտի ցո յց  տայ փրփուրներուդ խոր 
Հեւ ի նեւ կեանքիդ սէրերն նոզեվար,  
Տարփոտ սէզերու շո յա նքն  ալ բոլոր:

Լուրi անրջանքի պանուն ցա յգա յին ,
Ո վ պիտի պատմէ խիներուդ լեզուն,
Ու նէքեաթունակ սէրն ուռենիին  
երբ մութ գիշերով իրեն ա զազուն  
Ոստերը փախչող ն ո գւո յդ  կր նայի ն:

Միամի տ վտակ, դարերէ ի դար 
Դուն մամռոտ  նամբէդ կ՚երթաս անմոլոր, 
Ու երբ կր մեռնին շո ւբ ջդ  անմխիթար  
Գարնայնի զ ո յն -զ ո յն  ծաղիկներդ բոլոր, 
Երկու քարի մ էջ  կ՚երգե ս անդադար:
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Երնե՜կ թեզ, վտա կ, մեռնիլ չունիս  ղուն. 
Արցունքե մարմնիդ կը վարես անվերջ, 
Գիշերներու մեջ միայնակ արթուն, 
Անսկի՜ղրն, անվե րջ, վտիտ փոսիդ մեջ  
Կ՛երգես, երնե ՜կ  ջո ՜ւր , վախնան չո ւն ի ս  ղուն...

Ու երբ այս տողերն մրոտող նինար 
Ձեռքես օր մր լո կ պուտ մր նող ապրի,
Ուրիշ քերթող մ՚աւ ինծի չա փ  յիմա ր'
Պիտի գա յ նարկաւ երգերրղ վայրի,
Յանգի, չա փ ի տակ առնելու նամար:

Մինչ յա ւերժօրեն կեանքո տ, գուարթո ւն, 
Պիտի կարկաչ ե ջուրդ մ շտ ա շա ր ժ  
Հեգնեւով արուեստն ու կեանքը մարդուն...:
Ո վ անմանութեան ստուե ր գետնաքարշ.
Վտա ՜կ, երնե ՜կ  ք եգ ,  մեռնիլ չունիս  ղուն:

Տ Ր Տ Ո ՜ՒՄ  ՈԳԻ...
(Սիրերգ)

Թ՛ափառամոլ նամբուս վըրայ քերթողի, 
Տրտո ւ մ  Ոգի, անա դարձեալ գրտայ քեղ,
Հո ն ուր քեղի օր մր մինա կ ես թողի,
Քարին վրա յ ,  աղբիւրին մօտ, կը յի շ ե  ս:

Մեր նրաժեշտի օրեն ի վեր դուն այսպե ս 
Հեռուն յա ռ ա ծ  մութ ա չքերրղ սեւածիր' 
Սպասեցիր նամբուս վրայ տրտմապես,
Ու արցունքիդ լռիկ ե րգը միշտ  լացիր:

ես ն ե ռ ա ց ա ՜յ  տարտամին մեջ խօլաբար,
Իմ երագիս նամբաներեն անդադրում,  
Գիշերներու նովին նման խօւաբար, 
Վերջալոյսի թռչուններուն պէս տրտում:

Ու վագեցի ֊անուրջներու ուխտաւոր - 
Թաւշին վրայ կեանքի ծիծղուն մարմանդին. 
Ու վէրքերուս ծաղիկները ախտաւոր  
Տարի մ ի ն չե ւ  նորիգոնները մութին:
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Ես խ ոյա ցա յ նուիրումէ ս տենդանար'
Հո ն ուր նինար նառագայբ֊ մը կայ լոյսի,
Հո ն ուր սիրոյ վըտիտ երց մը կը դողար,
Հո ն ուր դողդոջ ծիածան մը կար յո յսի .. .:

Ու ր-եւաբեկ աՈա քեղի կը դա ռ նա մ  
Երջանկութեան նամրաներեն յետ ա դա րձ,
Տրտո ւ մ  Ոգի, նոգւույս  միակ բարեկամ,
Դուն իրակա ն, դուն նշմարի տ, դուն անդսւ րձ

Ջեռքերուս մ է  ջ դիր ձեռքերըդ մանւսթոյր,
Ու նոդեդէն  շրթունքները դ շրթունքիս,  
Երակներուս մեջ քու շո ւն չը դ  տրտմաբոյր, 
Արցունքներուդ բիւրեղին մէջ' ի մ  նոդիս...:

Տրտո ւ մ  Ոգի, թեւըդ թեւիս դսղարո՜ւն,  
Հա մբոյրի մը աննունին մէջ  սըգաւէտ,
Մեր ցաւերուն, արցունքներուն, վէրքերուն  
Պատարագը պիտի տօնենք քեգի նետ...:

ՍԻՐՈՅ ՈՒ Մ Ա ՀՈ ՒԱ Ն  ԵՐԴԸ

Իմ կեանքը ս թող աղաչաւոր երգ մ՚ըլլա յ,  
Եղերական ու միամիտ, սե ւ ողբերգ, 
Հսկայական ու տխրօրէն քա ղցը ր վէ  րք,
Իմ սիրտըս թոդ աննունին մեջ վե րք մ՚ըլլայ,  
Իմ կեանքըս թոդ աղաչաւոր երգ մ ՚ըլլա յ:

Ես կը սիրեմ ի մ  տրտմութիւնս դիւթական,
Իմ տրտմութիւնս Աստւածներո ւ, ցաւին պէս, 
•Բո յր ,  սրտիս մ էջ  ի ՜ն չ  խաւարներ, վիներ կան, 
Զոր նայուածքովդ կ՚ոսկեգօծես ու կ՚օրննես, 
Ես կը սիրեմ ի մ  տրտմութիւնս դիւթական:

Եկո ւր ինծի,  / ուսնակին պէս գեղեցիկ,
Եկուր ինծի, լո յս  ու ց ն ծ ո ւմ  նեւա չով  
Քու արծաթի շողերուդ մէջ  սլացիկ 
Լուսաւորէ աւերակնե րրս [ալո վ.
Ես Մանն եմ , ե կ ինձ կեանքին պէս գեղեցիկ...:
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Իմ կեանքս թոպ առուին երգին պէս ը լլա յ,
Ու երգս անուանդ կրկնումն ը լլա յ թող յա ւ ե  րժ, 
Իմ կեանքս թող մո ւթ ջրվեժին պէս ըԱայ,
Ու դեպի քեղ ա նկում մ ՚ը /լա յ գանւսվէ ժ...:
Իմ կեանքս թոդ առուին երգին պէս ըԱայ...:

Ես կը սիրեմ երկու ա չերդ վինի պէս,
Ուր խաւարներ կը փոթորկին մուեգի ն,
Երկու ա չերդ' աստուածներու սկի նին պէս,
Տո ւր ինձ անոնց մ էջ  սրբացնեւ ի մ  ն ոգին,
Ե ս կը սիրեմ երկու ա չերդ  վինի պէս...

Եկո ւր ինծի, քեգ կ՛ըղձայ  շո ւն չը ս  անզօր.
Եկո ւր, ես մո ւթ բաներ պիտի քեգ  րսեմ,
Սիրո յ  պես քա ղցը / յ ոլ Մանուան պէս նգօր.  
Գերեզմանիս ւացոդ սիւքին պէս նըսեմ  
Եկո ւր ինծի, քեղ կ՛ըղձա յ  շո ւն չը ս  անզօր...:

Իմ կեանքըս թոդ կորած նաւուն պէս ըԱայ, 
Շունչդ  ուռեցնէ ծեր աոագաստըս անա ն,
Մի , մի Iսեր յո գ ն ա ծ  նոգիս որ կու ւայ,
Տա ր գիս Սիրոյ կղզիներէն դեպի Ման,
Ի մ  կ եա նքըս  թ ոդ  կ ո րա ծ  ն ա ւո ւն  պ էս  ԸԱայ...

ՑՆ Ծ Ո ՒՆ  ՄԱՀ

- Քերթողն ըսավ. - «Անո ւշ  վըտակ,
Շիւղերու տակ, նիւդերու տակ 
Ո ւր կը վագես աննըպատակ...

«Վարդեր կու լան ջոլրիդ վերել,
Սէզեր կու տան քեզ բիւր րարեւ,
Քե գ կը կ ա նչեն ծաղիկ, տերեւ...

«Լուսնակի դո/քը ծոցդ առած,
Դաշտերու մէջ  լայնատարած  
Ո ւր կը վագես դուն շուարած...

«Կեանքդ արդէն կարն է, ա յ  վըտակ,
Մի , մի վագեր, ծովն անյատակ  
Պիտի թա ղէ քեգ  ալեաց տակ...»:
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Վտակն նծծեց. - «Թող ա նդա դրում  
Վ ազեն ջուրերս. մի , մի տրտում  
Արցունք կաթեր անոնց սրտում:

Թո ղ, որ ե ր գ ե մ  չուսն ու մութին.
Ի նչ փոյթ թէ մանն է քա յլ մ՛անգին, 
Ես սիրանար ե մ  մարմանդին...»:

Ու մինչ քերթողը կ երագէր  
Լալո վ, վտակը եռուգեո  
Երգով իր մանը կը վաղ էր...

Մ Ա Հ Ա Զ Գ Ա Ց Ո ՒՄ

Ա յս պ է ս, ա յսպ է ս ... անուշ, անուշ սիրական 
Մօ տեցուր մանր մատներըղ մանկական  
Տաք կոպերո ւս, տաք կոպերո՜ւս դժոխքին,
ԶՂո 'յ2՝ ՂԳո ՜յ2 ’ ա՜խ չը լ լա յ  որ բորբոքին:

Կուրծքի ս նա կէ փոքրիկ գլուխդ յաղթական,
Լսէ , դեռ նոն նոնդիւններ, ողբեր կա ն,
Լսէ , անուշդ ի մ  սիրական: Ո ն, անգին  
Արբանք մ  է այս որ կը խ նկէ ի մ  նոգին:

Մեռնի լ, մեռնի լ ... Անմանանալ մանուան մէջ.  
Մեռնի լ ... գրկիդ գոգն, ա յսպ էս  մեր սէրն ա ն շէջ ՝  
Աննունին մ էջ  ծառացընել տիրական...:

Մեռնի լ ... կու լա ս ... կը խորնէի սիրակա ն, 
Թեւերուդ մ էջ  քարանաւու նանոյքին,
•fin յր ,  մանանո լ շ  քոյր, մանագօր, մա նա գին...
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ԳԻՇԵՐԻՆ ՄԷՋ
(Հա յկ եղբօրս յիշա տ ա կին)

Կը լայն ն ա յ  երկինքը անծա յր  ու ջի նջ, 
Գիւղին վրայ ք ի չ  ք ի չ  մութը կը կոխէ, 
Ա մ է ն  բան իրեն գոյնը կը փոխէ,
Հանդա ՜րտ ա մէն կողմ, մո ւթ է ա մէն ինչ

Վարդն իր աչքերը կը գո ց է  մութին. 
Ծաոերն են կեցեր լո ՜ւռ ,  բաղկատարա ծ. 
Նոնին իր գւուխն է վեր կարկառած. 
Լոյսեր կ ՛արիւն ին ձառերէն անդին:

Անա կը քնանայ բնութիւնն նամակ. 
Կեանքը ղադրեցաւ. թ ռ չո ւն  մը մինակ, 
Միս մինակ - ի ն չո  ւ - կ՚երգէ տրտմունակ

Գիշերային այս լռութեան մէջ  խորին,
Իր սիրտբուղխ երգերն սրտէս կը բռին,
Ու մինակ - մինա ՜կ - ես կու լա մ  լռին...:

ԳԻՇԵՐՆ ԻՋԱՒ

Գիշերն իջաւ անամպ, աննուն,
Րիւր բիւր եղ է  ի ՜ն չ  նուրբ անուն  
Տաւ անուրջի այս սուրբ պանուն:
- Ա խ ,  ապրելո ւ երջանկութիւն...:

Կ՚անէանայ նաւն նեոակայ.
Լինն երագ մ՚է, կա յ  ու չըկա  յ .
Զուրի շշո ւն ջ ն  է լոկ վըկայ,
- Շ շնջելո ՜ւ  երջանկութիւն...:

Վերն նաղար աստղ, վարն նա գար ւոյս, 
Կիսաստուերին մ էջ  ն ո գ ե յո յգ  
Կը խօսակցին քար, վըտակ, բոյս.
- Ա խ  իրեր ո ւ երջանկութիւն...:

Ու կը ձա յնէ  մատուռն յստ ա կ:
- Սա ծերունի ձառերուն տակ,
Ա յս  քաղցրութեան մէջ  բովանդակ  
Քարանալո ւ երջանկութիւն...
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ԹՐՈՒՊԱՏՈՒՐՆԵՐԸ
Բանաստեղծ ընկերներու ս

Թրուպատոլրնե ՜րն են. տեսէ ք, իբե նք են.
Եոանղո՜ւն, անփո՜յթ, դո՜ն կը նուագեն  
Հրակէղ արեւուն տակ նրապարակին:
Կիսխուփ փ եղկերէ տարեց, տրղայ, կին 
Կ՚երեւան քի չ ք ի չ :  Կես՜օրի տապէն 
Շա՜տ քիչեր ն  են որ տեսնել կը շտ ապ են  

Թրոււդա տուրնե րը:

Տարօրէ՜ն  դեմքեր: Ա մ է  նքն, է գ, արո լ,
Բախտէն կատաղի նաւածուողներու  
Անտուն ընտանիք մը քա յլա մպ որ...
Փողոցի ը ստ ո ՜յգ  նաննարնեբ բոլոր,
Նուաղելու նամար պետք չունին  նօթի,
Կ՚ապրին երգեւով, կը մեռնին նօթի 

Թրուպա տուրները:

Բախտը, տառապանքն, յարափո խ նովեր,
Իրենց դեմքին մո ՜ւթ  ժըպիտ մ՛են տուեր,
Կեանքը նանչցողի ա լեկո ՜ծ  ժըպիտ:
Ու իրենց բռնի ձեւին մէջ նտպիտ,
Խռիւ մաղերնուն ներքեւ ալեւոր,
Աշխարնքն նեգնելու ն ո ՜վ  մ՛ունին աղուոր,

Թրուպա տուրնե րը:

Անոնք երդելո ՜վ անցան ն ա մ  օրէն  
Բօյի գինեդուարն այդեստաններէն  
Մինչեւ Նեղոսի աւաղ ուտը շէ կ ,
Մինչեւ Ուրալներն, մ ի ն չե ւ  նըրաշէկ  
Ափերը դերբուկ Հրոյ-Երկիրին:
Ք ա ն ի ՜ ընկերներ նամբան նող դրին 

Թրու պա տուրնե ր ը :

Մեքենայութեան այս դարը երկա թ 
Ջընկնե ց  դեռ իրենց նոցին խանդակաթ  
Ո լ ոստաններու միջեւ դրամապաշտ  
Թ շուառութեան նետ ղլո ՜ւխ  ղ[խի նաշտ  
Կ՚ապրին նախնական կենցաղով աղատ,
Աղա տ Բընութեան որբե րն նարաղատ  

Թրուպա տուրնե րը:
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- Ա ռ է  ք ինձ ձե ղ նետ, երկիրէ երկիր  
Տարէք այս թշուա ռ սիրտրս սըգակիր,
Ապրի նք նեգնելով, ողբանք ե ր գ ե լո վ .

Ու երկրագունդին նետ մշտ ա նոլով  
Մեր մորթն անօգուտ բ ը շե  նք մշտերեր.  
Մշտընջենական մո ւթ ուխտաւորներ,

Թրուպա տուրներ ը :

Զի մե նք ենք, մե նք ենք, բանաստե ղծ պոէտ,
Մե նք, պատառատուն բենեգով վէ  տ վէ  տ 
Երգի իշխաննե ր' իսպառ նալածուած.
Մե նք, նօթի , նպսւ՜րտ, երբեմնի աստուա՜ծ.
Մե նք, չընա սկցուա  ծ, մե նք, եզերակա ն,
Մե՜նք, բա նաստեղծնե ր, մե  նք ենք իրական  

Թրուպա տուրնե րը:

Մե նք' որ մեր վէրքէն երգե ՜ր  կը շինենք.
Մե նք, գրկըւածնե ր նա կա տա գրէն նենգ:
Ու մ ի ն չ ուրիշներ առատ կը ջա մբեն  
Խինդի սեղանէն, մուսային նամբէ ն 
Մե նք կ՚երթանք ը ստ ո ՜յգ  Մանուան անսուա՜ղ. 
Մե նք, նի ն Մարդկութեան ո ւ շ  ծընած  - աւա ղ - 

Թրուպա տուրնե րը:

Բայց ի նչ փոյթ: Մե նք ենք նոգիով նարուստ.
Մե րն է ն ե ր շն չո ւմ ն  որ կուգա յ վերուստ.
Մե րն է մարգը թա՜ց, վերջւպոյսն անխօ՜ս, 
Փըթիթը վարդի ն, առուն մ  շ  տան ո ս.
Մե րն է մը թին սի լքը գերեզմա նին .
Հի ն աստուածներու ցեդին կր նմանին  

Թրուպա տուրնե րը:

Մե նք ենք որ անփո յթ գրչով կը նեգնենք 
Այս նենգ աշխարնին ւղքսակները նենգ:
Քնար մը ձեոքերնիս, անտո ւն, մ անագի ն,
Զե նք ցանկար ստրո ւկ - պետի դ ղեա կին:
Ագատ բարբառի ասպետներ անա ն,
Կ՚ապրին մեռնելս վ, կը մեռնին անմա ն 

Թրուպա տուրնե րը:
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Մարդկութեան նտպի տ պետք ե անպատնաո, 
Մե ր սրտե րը մենք նաներ ենք վանաո.
Մեր վիշտեն, սուգէն, խաբուած սէրէն նենգ' 
Ռամիկին նամար եր գե ՜ր  կը շինենք:
Ո վ ըսաւ «Մանը մի է», ա մ է  ն օր 
Կը մեռնինք մե նք, նի ն տիեգերքին նո ր 

Թրուպատուրները:

Սակայն մեգ ի ՜ն չ  փոյթ ծիծաղն ամէնուն, 
Լըքումը ստո ր, քաղցր անանո ւն.
Մենք գառանց Հովուին պէս սիրագորով  
Հալա աքն ունինք մեր սըրինգին ծա յրով  
Առա ջնորդելու Մարդկութիւնն ամբո դջ. 
Մեռած Արուեստին մե նք տակաւին ո դջ 

Թրուպա տուրնե րը:

Ա յ ս ի ՜ն չ  դարերու նասեր ենք, Աստուա ծ. 
Փշրեցի ն ի նչ որ կար վըսեմ կերտուած.
Թէ դեո սի րտ ունիք' թաղելու տարէք.
Ոսկիին նենգ ձա յն ն  է ամենուրեք:
Մի միա յն մե նք ենք որ դեո անարգել 
Սիրե լ կ՚երագենք, ո ւ[ կ ուգ է սիրե լ 

Թրուպա տուրները:

Մեռա ր, նընաւանդ Արուեստ սրբանուէր,
Երբ դեո կեանքն երգո վ կ՚ապրէր, կ՚օրօրուէ ր, 
Ու երբ երջանի՜կ, թափառի՜կ, գի նո վ,
Իրենց ծիրանի լա յ ն  կրկնոցներով  
Դ ղեա կէ դդեա կ, փայտի երկնային  
Տաւիղին թրթոո ւմը կը տանէին

Թրուպա տուրները:

ե  ս կ ՚երա գեմ նայր թրուպատուրն Հոմեր,
Որ աստուածներու ակէն կը խմեր,
ՈԼ իր ն սկանե րը բարձրադաղա կ 
Կ՛երգեր տաւղին վրայ, քա ղա քէ քաղաք:
Ու թրուպատուրնե րը բիւր որ կ երթա ն, 
Դարերու մ էջէն .  կ ՚երա գեմ Դողթան  

Թրուպա տուրնե րը:
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Կ ՛երազե մ  գիրենք. ու լո ւռ, շուա րո ւն 
Կը ն ա յի մ  փ եղկէս ա յս  թ շուա ռներուն  
Որ բոնի կերպով կ ՛երգեն, կը խաղան:
- Վա խ, արծաթն' Արուեստն նաներ կախաղան, 
Հի ն ասաուածաբընա կ ղարերր մեռա ն,
Ու նիմա  պետք ե խ նդա ցնե ն, մո ւրան  

Թրուպա տուրները:

Հրատապ արեւուն տակ նրա պարակին,
Անա կ ՛երգեն դեռ. ու մինչ տըղա յ ,  կի ն.
Կը նասնին ք ի չ  ֊ք ի չ  նեղ նամբաներե,
Գլխարկն անցորդին լո ւո կը կա րկա ռէ  
Իրենց նանապետ ե ր գ ի չն  ա լեւոր:
- Տուէ ք, իրե նք են, Նոր Մարդկութեան Նո ր

Թրուպա տուբները:

Մ Ե՜Ծ Դ  Ա Ս Տ Ո Ւ Ա Ծ

Անա ջուրերդ: Ա ղւոր լինե րըդ անա,
Սեւ ծովերդ, ովկէա ննե րըդ մըթին  
Որոնց վըրայ շո ւ ն չը  կեանքոտ կը խ ա ղա յ  
Փ ա յփ ա յելով  նսկանե րն ա յն անդունդին

Խոտերուն մ է ջ  սանուն նեգիկ ա ռուա կէդ  
Մ ինչեւ ջուրե րը դարաւոր Նեղոսի  
Մ ինչեւ նո ն ուր Նիակարան փրփրաւէտ  
Գ ա նա վէժին մ է ջ  գոռա [ով կը նոսի:

Անա նողեըդ: Լուռ անտառներդ մթաստուեր  
Ուր քո նոգիդ մենաւորիկ կ երագ է,
Ու բոցա վա ռ արեւուն տակ կենսաւեր  
Տոչորող լա յ ն  անապատներդ ա վա ղէ.

Կանաչ աւէտ քու դ ա շտ ե ր էդ  լա յնա ծիր  
Մյւնչեւ ձորերդ ու անդունդներդ անաւոր, 
Մ ինչեւ լեռ ներդ  որ դուն ձեոքո վդ կանգնեցիր,  
Ալպ եաններէն' Հ իմա լա յա ն ալեւոր:
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Անա երկինքդ: Երազամոլ, կա պ տա դե դ,
Անծիր, ան ծա յր  տարածուբի ւնը աննուն.
Լոյս մա տներ էդ վա ռուա ծ աստղերդ շըթեղ  
Լ1 որն յոլա ստուեր կամարիդ վրա յ պլպլուն.

Ու արեւուդ բոցա փա յլ զունդր կրակի,
Ու լուսնա կիդ սիրախտաւոր դ է մ ք ն  ադուոր,
Ու տրտմանո յ շ  վերջնա լոյսնե րըդ ոսկի,
Ու կենսալիր ա րշա լոյսներդ փառաւոր:

Անա մա րդերդ: Անա մա րդերդ ալ, Աստուա ծ,
Տխուր նիւրերն այս նրա շա գեդ  ա շխ ա րնին. 
Թափառական, վա դորդա յնէ  ն ընկնուած,  
ճ դ ն ի մ ,  բ շո ւա ո , նոդին կ ա ռ չա ծ , ախտագի ն.

ճա կա տ ա գրին մտրակին տակ խ ե լա յե  ղ,
Անոնք կու բսն ու կր վա զեն մտացի ր,
- 1'րենց նակտին վրայ մանուան գիրն անեղ  - 

Անոնք զոր Դուն պատկերիդ վրա յ ճեւեցիր...:

Անա Մարդերդ, անա Մարդերդ, Մեծդ Աստուա ծ:

ՀԱՅՐԸ
«Հայր մեր որ յերկինս...»

Աստանդական մ ա լե ն ե ր , ցուրտ գիշերով , բուք-բորան,  
Մթին փողոց մը, քարի նստարանի մը վըրան, 
հրեն խարխուլ կողին վրա յ ընկողմա նա ծ հր արբուն,  
երբ ապաստան փնտռեց նոն նինար տըղայ մը ա նտ ուն:

Խաւարին մ է ջ  նա յուա ծքնհրն  իր ա ր զարկին, շա չե ց ա ն .. .  
Ծերը նեռ ու ք ա շկ ռ տ ե ց  նիւանդ մա րմինն իր ա ն ձ ա յէ1. 
ճ ա ն չց ե  ր էր. բ ա յց  չի  կրցաւ ըսել «Որդհա կ մոլորուն,  
Զաւա կս ես զոր լքեցյւ անօբո ւր եա ն ս  օրերուն...»:

Թ շո ւա ռ ո ւբեա ն  նիւրընկալ նստարանին ւ[րայ քարի,
Կեանքի խաւար գիշերով , Մարգն ու Աստուածը բարի, 
Պատանաբար, կող կողի, երբոր զիրար տեսնային,

ենովա ն իր լո ւս եղ էն  պըսակին մ է ջ  երկնա յին
Չ է ր ա մ չն ա ր  րսեւու բ շո ւա  ռ, անտէ ր, խե դն Մարդուն.
«Ես ե մ  քու նա յր  Ա րա րիչդ , ամենա կա լ, մ  շ  տար ր ո ւ ն . . . » :
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ԱՐԵՎԵԼՔԸ

Սկիւտարի ծովանա յե ա ց  կետերէն  
Մէկուն վըրայ խորասուզուած ախրօրէ ն, 
'Ոաղցըր թոյնի մը պէս կ ՛ըմպեմ արեւուն  
Խենթեցընող վերջին ցոլքե րր աննուն:

Ուղի ղ ղէմ ր  ս, բրւուրին վրայ, բայէ մ՛անգին, 
է շ  մը ծերուկ, թողած ծի լր մարմանդին,  
Կոշկոռած վի ղր կ՚երկարէ գալարո ւն 
Մւսրմարայի իրիկնանա յ շ  բոցերուն...

Կը ն ա յի մ  նուրբ ստուերներուն գեղեցիկ,  
Վոսփորին վրայ բիւր կայմերու սլացիկ, 
Հեուի  նրա շէկ  երկինքներուն բոցանալ.
Կը ն ա յի մ  ինձ ու կը նա յիմ  իրեն ալ...

Ա յղ  է շը  որ կեանքը կ ՚ըմպէ նոն նըլո ՜լ ,
Որ կը լռ է ,  բ ա յց  շա տ  վարժ էր գոալո ւ
- Ի նչ շնորնապարտ ե մ  ես իրեն այս մասին - 
Որուն նամար փիլիսոփայ ալ ըսին...

Ա յդ  է շը , ա յդ  ծո մոա ծ նի տը նամեսւո 
Մ տրակուե լ է  թուլցած մ  որթին նաստաբեստ, 
Դերասանի ա յդ կեցուածքը բլրին վրայ,  
Ինքնասուդուա ծ պոչն որ նացի ւ կ՚երերայ...

Այդ է շ ն  անա, ա յդ  պարդ որդին բընութեան, 
Հորիգոնուա ծ, շրջա նա կուա ծ յա ւիտ եա  ն, 
Անվե րջ, աննո ւն վերջա լոյսով մը միայն,
- Արեւելքի պատմութիւնն է լռելեա յն...:
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ՊՈԼՍ Ո 3  ՈՐՈՎԱՅՆԻՆ ՄԷՋ

Մեր քոյրերուն

Առանց ուզելու, կարծես բնազդորեն,
'Բայլերրս ծերուկ սւարին զիս նորեն 
Ա յս  գիշեր, Մեղքի քառուղիներէն:

Անցա յ այն տեղեն, ուր ա չքե  գաղտնի  
'Բսան տարիքիս արյան ծիրանի 
Ապերախտ փրփուրք կը ցանեի:

Նո ւ յն  երգերն եին, նույն բա ղք անքուն,
Նո ւ յն  բուրումը գարշ մեղքերու րաբուն.
Նո ւ յն  սյունը մըսի սեմին կրայ կա նգուն:

Նայեցա. իրենք ալ ինձ նայեցան:
Խորշոմ մորթիս վարդ թեւեր քսվեցան,
- Միայն ծեր նոգիս կարտասվեր անձայն:

Յաւիտենական ով մեղքի 'Բաղաք...:
Ի նչ կընեք Կյանքըն, որոնք կուլ կուտա ք...
֊ Ո վ  ինկա ծ քույրեր ա յժ մ  նողերու տակ:

Տոփա լ, ի ն չո  լ  չ ե ,  բ ա յց  ա չք ե  նեոու,
՛Բուրջի մը նըման վանառվիլ նըլու 
Ա յն  ապուշին որ ղ ր ա մ  ունի տալու...

Վա՛՜խ, քո յրե ՜ր , քո յրե ՜ր ;  Մեր պիղծ, յե ղ յե ղ ո ւկ . . .  
Կյանքեն գրկրվա ծ ծաղիկներն եք դուք... 
Մարդկության փրած թուքին նետուած թո ւք...

Անգին Սուրը բիւր կյանքեր թող ննձե,
Թող Սովը նագար քաղաքներ ցնցե,
Վաղը Մարդկության վախնանն է գուցէ...

Ի նչ փոյթ... Հոս պիտի ե ր գ է  «Լաթեոնան»,
Հոս տրտում գո յգ եր  պիտի արբենան...
Հոս պիտի ծախվին Օլկան, Մաոիքան:

Ո վ ար յա ն  ծաղիկ բացուա ծ խոլական  
Ավերակներու վրայ բիլ գա նղ ական...
Մշտնջեայ Մեղքի մ շտ նջեա յ Ական...
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Ո վ խավարակուռ մսեղէն  դաւա բ  
Ուրկէ մարղկուր֊իւնը բևրանաւատ  
եր ստիպուի ըմպել դինիդ յուսանատ...

Սոդոմէն բերա ծ ընծա մա ն ui դին 
Որ ծեր Արեւմուտքը Արեւեէքին 
Կ՛երերէ ժպտուն Վոաիորի կողքին...:

Ո վ մանաժըպիտ դա ր շ  արիւնալի, 
Հակադարձ երեսը այն «մետ ա յլ» ՜ի  
Ուր Մարդ ոսկետառ անուն կը փայլի...

1909 բ.

ԱՐԳԱՍԱՒՈՐ!!ՒՄ
Թէողիկին

Մառախուղի առաւօտով, ծեր ձիերը կը քա շեն.
Դանդա ղ, անիւը չ ի  նռար ձիւնին վըրայ: Միայն շ է ՜ն ,  
Խարազանն է որ կը խօսի բ ա ց  օղեըու մ ռ ա յլ  սուդին:
Ու կ՛երկարի նամբան, մինա՜կ, աննորիդոն, անսպին:

Ինքնասուզուա ծ, նախատիպար ա յդ կառքին մ էջ  գիւդա շէն ,  
Ես կը դ իտ ե մ  սառած ձիւնը կախուած իրենց լա յ ն  բա շէ ն :
Ծհ ր, կը քա շեն: Խեղն ամոլը: Աջն արուն է, ձախն' էդին  
Խորշոմ Ծաղիկը կ երեւա յ, պոչին շա րժքէն , ցաւագին...

Հալածուա ծ դո յդ :  Ու կը խորնի մ  բ է  ա յ դ  երկո ւքը միւս յն ,  
Մշտնջական Տառապանքն է դոր կը տանին լռե լեա յն ,
Ել բէ մէ կը միւսին բաւ է' խեղն բընադդի մը նըլոլ' 
Տառապագին սերունդի մը ամբողջ սերմը դնելու...

Այսպ էս, բ շո ւա ռ , արքայափառ մտրակի մը նեըքեւ շ է ՜ն ,  
Յաւիտեանին Ա նէծքն իրենց Արգանդին մ էջ  ախտաշէն, 
Մառախուղի առաւօտով, ծե ր, ձիերը կր քաշեն...

1 նոկտեմբեը 1908
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ՊՈՌՆԻԿԸ
Գ. Զօնրապին

Կէս-գիշերէ վերջ մըն էր, խոնաւ գիշեր մ՚անձրեւի, 
Լապտերին ր ա ց լոյսին տակ կանգներ էի տրտմովի.
Ջուրը կ՛երգեր մայթին վրայ, նոս-նոն վագրն էր կառքերուն. 
Կը սպասեի ր դուն ա յղ  ա վւ մը նողիդ շուրջ դեգերուն:

Բռնի ժըպիտ մը կու լար աջերուդ խո րը ծաւի,
Ներկուած լիրբ շրրներուդ  վրայ պրկումը կար ցաւի,
Ու անառակ չըփ ա կիդ գո յդ  սանանքին տակ սիրուն 
8ա յտ բը  չ  ի կար ա յ դ  գիշեր ցա յգա գը ւա ր ն  կիրքերուն:

Կը սպասեիր դուն պատրա ստ ու նամակե րպ ու նըլո ւ, 
Առանց սիրոյ, ընտրութեան, նուիրուելու ն ա մ  ար կո յր  
Ա յն բարենան Արուին որ նաց ունէր քեց  տալու...:

Գութի, կիրքի պես տարտամ խոց մ ՚գգա ցի սրտէս ներս,
Ու թերե ՜ւըս այդ գիշեր նոլիրէի քեղի, Քո յր ,
Եթե կաթիլ մը արցունք չը  սառեցնէր ի մ  այտերս...  
Կ էս-գիշերէ վերջ մըն էր, խոնաւ գիշեր մ  անձրեւի...:

ՇԱՆ ՀՈԳԻ

Ա յս  իրիկուն Բըթի-Շանի կեդծ-գուարթ  
Սրնարանի շարքերուն մ էջ , ես նանդու ՜րտ 
Օղիի ո ւմպըս կ՛ըմպեի ք ի չ առ քիչ,
Վեյւջալոյսի նանանչներուն դ է մ  մ ո գ ի չ:

Ներսր, թուղթէ 6ոխ բեմի մը վրայ սո ւր.
Կդմնտրագոյն Հունգրունի մը մսո ւտ,
Շոյուած նագար թուրք ա չե ր է  մարդակեր  
Իր գոյդ  թոքերը պատռելու չա փ  կեր գ ե ր :

Գուրսը վագող նոսանքին մէջ եռո ւգեռ ,
Պոլսոյ խեդնուկ մեր շուներուն դասը ծե ր, 
Սալայատակ գաոիվերին վրայ, անշա րժ,
Կը գինովնար, ֊ ո վ  տեսարան սրտաշարժ...
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Կը խորք! Լ ի իրենց մորր-ին աննշան.
Կը խորն Լի Լա մարթին Լ պաշտուած շա ն  
Զոր ն ո չա կ ե ց  Վինեի ծախուած վատ մը նենգ... 
Կր խորնէի  ա յն  շուներուն որ մե նր ենք...

Յանկարծ սլացին անոնք շանթի մը նանգոյն,
Ու տեսայ որ բարակ իշխան մը տ ժգոյն  
եւրոպ ա յե բերած շունն իր դեռատի  
Հաներ էր քիչ մը իրիկուան պտոյտի...:

Ու մինչ ամէնքս նիացումո վ, նախանձո վ,
Կը դիտեինք իշխանն աչքո վ, ակնոցո վ,
Մեք ծեք շուներն' իր ադնիլ շունը դեդեըփ  
Յօշոտելու կը ջանա յին ամէն կերպ:

- Ես որքան յաւ նասկըցայ քեդ , Շա ն Հոգի... 
Մինչ մենք կոտրել կը ջանայինք երկուքի  
Բարեւելու այդ մակաբոյծը շըքեդ,
Դուն քու ակռադ ց ո յց  կուտայիր խելւսյե դ:

Ա խ, Շա ն Հոգի, դուն չե ս  գիտեր որ մարդիկ,  
Աշխարն կուգան ագնուական կա մ ռամիկ,
Եւ թէ ագնիւ ժառանգութիւն մը որքան 
Կրնայ տեւել աւելի քան յաւիտեան...:

Միւս յ ն  գիտես դուն խեդնութիւնդ անանուն, 
Դիտես նոգւո յդ  ատելութիւնը աննո լն,
Դիտես բա դցը, ձիւնը, ծե ծը վայրենի, 
Եօթագաւակ յդութ իւնդ ալ մայրենի...

Ու չ ե  ս կրնար դուն նանդուրժեւ որ քեղ պէս 
Պոչաւոր շո  լն  մը խրոխտա ր բո վէդ  վէ ս,
Ու աւեւի լաւ ապրէր քան միամիտ,
Ո ե ւէ  խեդն քադաքացի մը թադեդ...

Սիլիվրի, 15 օգոստոս 1909
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ԴՐԱՄԻՆ ԱՂՕԹՔԸ
Խեւ լ ներա (1

Հողագունտիս կեղեւին կրայ տրտմածին 
Թափւսռայած ի մ  ոտքերըս քաւեցին  
Եղբայրութեան տաքուկ շո ւն չը  փնտռելէն,
Ու ա մէն տեղ ի մ  նէդ աչերըս լա լէ  ն 
Տեսան փարթամ մեծատունին ղըրան քով, 
Աղքատ մա յր  մը որ կ սպասեր արցունքով:

/Յ /
Ո վ ես ուրեմն, թշուաոութեա ն դու գործի,
Դըրա մ, որուն լուռ  ցոլքին մ էջ  կ ՛արծարծի 
ճա կա տ ա ց / յ րը տառապող մայւդկութեան:
Ըսէ , քու կամքդ պիտի ի շխ է  յաւիտեան.
Ու պատմէ ինձ, պիտի ըլլա ՜ն, միշտ, աւա ղ,
Զքե ղ լա լով մեռնողները ւսնսըւա ղ:

Մա րդն, աոաջին այն մարդը որ տ ենչա վա ՜ր  
Պեղեց խ ո լղ ե ց  նոդին արգա նդը խաւար.
Ու չա րա նենգ թաքըստոցէդ դարաւոր 
Խըլեց քեղի, յղ կ ե ց  մաքրեց փառաւո՜ր,
Ա յդ  մարդը, վա խ, ժանտ ցոլքերուդ մէջ  ժպտուն  
Ջը նշմա րեց տխո ւը անկո ւմը Մարդուն:

Տառապանքի, անյուսութեան որբեր խո ւլ 
Կը խ եղդուին քար պատերու տակ խարխուլ. 
Սովալրլուկ բի ՜ւր  թշուառներ տրտմօրէն  
Իրենց նինար ձեռքերը քե գ կ ՛հրա կրեն.
Ու տենդանա ր փողոցին վրայ, ա մէն ղի,
Քանի փոքրեր կան մա յրտ գո ւրկ, անօթի :

Իջի ր, իջի ր, խոնարհօրէն, մեղմ՛օրէն,
Իջի ր ոսկի սանդուխներուդ մատներէն  
Թ շուառութեան խշտեակներու մէջ  խոնաւ 
Ուր քու ցոլքե րրդ նրշուլա ծ չե ն  բրնա լ 
Ցամքած շիւղեր , բոլորը քե գ կր դառնան.
Իջի ր, իջի ր, անձրեւներու պէս գարնան...:
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ԿԱՐՄԻՐ ԴՐՕՇԱԿԸ

«- Անօ թինե ր, անգործներու կո ւո բանակ,
«Փոս ա չք երնիդ դեպի երկինք դո ւր բանաք: 
«Տառապանքի ոստայնանկներ, ի կրռի լ ...:
«Ի դ ե ն '  կի ներ, ի գե  ն ծերե ր ալեխոիւ...

Դուրսը ձմրան սոյլին մեջեն կր լսուեր  
Րուլոքի ձայն մը գալարուող կարեվեր,
Ընդնատուած խո՜ւլ նըոնդիւնով կատադա ծ,
Որ արձադաՕդ կուտար երկար. «Հա ց, եւս ց, Տա ^ր...»

/*>
Ի նչ կար: Կուրծքիս տակ, ուժգին, սիրտըս դուլաց: 
Ձ իւն-ձմեռո վ, այսպես գիշեր ատեն' նա ց..Հ  
Դադջ անկողնես վար նետուեցայ մրաւիուած, 
Պատունաններս բացի փուրով, ու, Աստուա ծ...:

Միբ-ե ...: Ա մեն բան նասկցայ, ու ւացի...:
Բոլոր վայրագ պայքարողները նացի,
Հագարներո վ, ն ո ն, վա րն եին, խեղն ու վե ս,
Կու տուա ծ, կատղա ծ, մրջիւններու շե ղ ջ ի  պես...:

Ցո՜ւրտ, իրենց վրայ ղան դա ղ կ՚իջնէր ձիւնն նամակ  
Անյուսութեան ծաղիկներու պես ներմակ:
Ցո՜ւրտ, կր պատեր գիրենք գիշերն անսանման, 
Թ շուառութեան մըթին դաւի մը նման:

Իրենց մ է  ջտ եղ, խ եղն կառքի մը վրայ խարխուլ,  
Հաղարներու նըռնղիւնին մեջեն խուլ,
Աշխատանքի նօթի ստրուկ մ  ալեփառ,
Կան գնա ծ, դուլդո ջ, կը րալոքեր, կը պոռթկար:

Ու իր խօսքերը կ ի յնա յին  փրփրագեղ,
Անիծապարտ սե ւ ամբոխին վրայ ա յնպ ես  
Ինչպես ժա յռեր ովկեանին մեջ կատղած...:
Ու ովկէանը կը նողփաը. «Հա ց, նա ց, նա ց...»:
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*  *  *

«- Ինչ ո լ ոմանք սնդուսներով օրօրուն,
«Ոմանւ/ գլուխք մայթին ձիւնոտ քաքերուն...:  
« Ւ ն չո  ւ մեկը ՝ ձեղուններու տակ ոսկի,
«Միւսք խոնաւ խշտեակի մէջ սողոսկի...:

«Մէկուն դիակին վրայ դա մրա ն, վա րդ, մարմա ր. 
«Ողջը չո ւնի  բարձ մ՛ուր նա նգչի  չ կարենար...: 
«Րոյն-ընտանիք ունի թ ռչունն  օդա չու,
«Ան ե րգ ունի, իսկ մենք Անէծք միայն, ի ն չ  ո ւ:

/O
«Ինչո  ւ նագար ոլհրն տսւնարներ նրա շա կա յ,  
«Ա ստ ուծոյ մր նոգւո յ ն  նամաք որ չ ի  կայ.. .:
«Մեր որբերը կր նալածուին տեղ չ ի  կայ.. .:
«Մեր խ եղն կինե րն են նոգեվար' դեղ չ ի  կայ...:

«Ինչո ւ, ի ն չո  ւ, մ ի նչեւ  ե րբ, սեպնական,
«Մե ր քրտինքով պիտի ջադուին պատուական  
«Հա մա դա մներ մեծատունի ն, իր շունի ն,
« Մինչ աշխատող բազուկներ չո  ր նազ չունին»:

Ծերք դողդոջ իջաւ կառքէն այն խարխուլ.
Ու կատաղի գոռիւններու մ է ջ է ն  խո ւլ,
Կառքին գեղջուկ  բ եմին վրայ' նիւծանակ  
Խեդներ ելան խօսք առնելու, կինե՜ր ալ...:

Կր խօսէին - անո լա դեմքեր ապաքէն - 
Ի ն չ  որ պոռթկար իրենք նօբի աղիքէն,
« Իրաւունք»ի կոպիտ բառեր ինքնաբեր,
Զոր կապուտցած իրենց շրքունքը կավւէր:

հ՛ո ւլ աղաղակք կ՚րնդնատուէր պան մր. «Հա ց».
Ու ամբոխք լուռ կ ՚ունկնդրէր ծարաւա ծ 
Արդարութեան չքնա  դ ձայնին այդ արկար, 
Արդարութեա ն որ երբե ք պիտի չրգար...

Վւսյրա գ դաւիլն մր գիշերին մեջ թնդա ց.
Ձիւնոտ ց ա յգ ին  ւսնբա ւ սուգին մ է ջէ ն  թաց, 
Բոցերու պէս շրքեղ , տէգի պէս նրպարտ,
«Կարմիր Դրօշա կ»ր բարձրացաւ աննանդարտ...:
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Ու ամենքը խ [րտեցան, շա րժեցան,
Թափօրի մը պես անաւոր ու անձայն, 
Կոապա՜շւոօրեն լծուա ծ - սուգի սեւ նանդե ս - 
Խարխուլ կառքին Արդարութեան բեմին պես...:

Ու ես տրտո ւմ, ու նմլուա ծ անբարբա ո,
Կը դիտեի որ կ երթային տրտմաբար.
Ձիւնի ն մեջեն, մութին մեջեն անսանմա ն, 
Գրաստներու սեւ բանակի մը նման...:

Ո ւր, դեպի ո ւր... Քաղցած կեանքեր նա մօըե ն, 
Իսպառ լքուած աստուածներէ ն, մ  արդեր է ՜ն,
Լո ւռ, կ՚երթային, խո ւլ բնագդի մը նլո ւ,
Նո ր Օրենքի նո ր նժար մը կերտելու...:

Ու ինձ այնպ ե ս թուեցաւ թե լռելեա յ ն  
ճա կա տա գրին թեւը կ ՚իշխե ր իրենց վրան... 
Րա յց կ՚երթային անոնք, Ի ԶԷ Ն, Ի ՊԱՅՔԱ՜Ր,  
Արդարութեա ն կը դիմեին խո նջ, տըկւս ր,

Արդարութեա ն որ ա յս  կերպով պիտի գար...:

ԼօգաԸ, 1909

ՓՈՂՈՑ ԱՒԼՈՂԸ

Սիկառ մը բերնիս, բաց պատունանես'
Խոռոչ մը թ ա գ չա ծ  ծեր բուի մը պես'
Կը դ իտ ե մ  փոդոցը ա մա յի ՜,  լա ՜յն ,
Անտեր - ծառի գուգ շարքը երկայն,
Հա լա ծ ձյունի ծույլ անձրեւը բա՜րակ, 
Գոցված նագվադեպ կառքերը արա գ,
Ու ծառերուն վրա, դոդդո ջ ցըրտանա ր 
Որոնք աչքերես արցունք կը բերեն...
Ա իւ, մ։սրդերն ի նչ նուրբ կենդանիներ են:

ճ ի շտ  տանըս դիմաց, այս ցուրտ օրերո ւն 
Հին ն ա մ ա դ գեստով ծեր մը երերուն,
Այս  անձրեւի տակ, ավել մը ձեռքին,
Մինչեւ իրիկուն լո ւռ, դանդադագի ն, 
Երկուքի կոտրած նասակն ալեւոր,
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Կր մաբրե մայթին ցեխը այնպես որ 
Չաղտոտի կօշիկն ազնիվ անցորդին...:
Ինչպե ս թույլ կու տանք այս բուքին, ցուրտին, 
Որ ծերերն այսքւս ն կըոնակնին ծըռեն... 
Սարդերն ի նչ անգութ կենդանիներ են:

Գրւուխն է կրքած բա ց գըլխարկին տակ.
Լա յ ն  առատ մորուք մ  ունի րսպիտակ, 
Թագավորի նին դեմք մ՚րԱսւր կարծես.
Սա յց ձեոքր կրմախք կր խ րրտ չեցնե ձեզ:  
Ա չքերը բա ց են. արցո ւնք մ  ե ծերի,
Անձրեւն է, նակատեն վար կր կաբկրբի:
Ոա յ ց  գոն ե, նու յն  իսկ երգ կը մրրբմրրբա  յ ,  
Որովնետեւ տուն գիշերն երբ երթայ  
Որբ թոռներուն նաց պիտի տայ նորեն...:
Ա խ, մարգերն ի նչ սուրբ կենդսւնիներ են:

Տերն ի ն չո  ւ կերտեց Մարդը ո չի ն չէն .
Ա յս  կյանքի նամաք...: Իրեն նամար չ ե  ն 
Երկինքն աստղազարդ, պրլպուլր ցա յգին ,  
Զ եփ յուռն առտըվան, գինեբեր այգին,
Կապոյտ երակները թոնիրին մոտ,
Իր ծեր նասակին ձեռն եր խընամոտ...
Բաբե, կյա նք է այս. աշխատիլ սովա ծ, 
Ուտելու նամար գ ի շե ր ը  սոխ-նաց...:
Մեռնիլը լա վ չ ե  այսպես ապրելէն...
Մարգերն ի ՜ն չ  աննագ կենդանիներ են...:

Մինչեւ ներմկցան իր մորուքն ու մազ,  
Կեանքէն սորվեցավ բան մր նազի ւ նա զ,-  
ճա  կա տա գրական ուժը Արգանդին:
Իր խելքը չ  ՛անցնիր ա յղ կետէն անդին: 
Աշխ ատությունեն անա դարձաւ ծեր,
Բա յ ց  իր նացը չո ր  շո  ւն մը չի  կրծեր.
Մինչ անդին ոմանք ծնած վայրկյանին  
Իշխան են արդեն, կա մ ոսկի ունին,
Ու աղքատին բա ղդ կր տնօրինեն...:
Մարգերն ի նչ քոսոտ կենդանիներ են...:
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Վաղր եթէ քա ղցը կա մ ցուրտ քամին  
Յանկարծ մ ե ռ ց ն է  որբ բոռներեն մին, 
Ա մբողջ ունեցած դրամբ միասին 
Զր պիտի բաւեն մանուան նանդէսին...; 
Յա յց ի նչ փոյթ, կեցցե կառա վարութիւն, 
Ի րն ե անտունին դիակն անարիւն,
Նախ կըսպաննէ, բ ա յց  կր բ ա դ է  ձրի... 
Ծուռ խոսոցին բող բերանք ծռի.
Արքան խեղներուն տե րն հ նամօրեն. 
Մարդերն ի նչ գթոտ կենդանիներ են...:

Կաոավարութի ւն . . .ի ն չ  բարի', բարի'...: 
Ադքատին դպրոց բացեր ե ձրի,
Որ նոն սորվեցնէ կարդաւ ու դրել,
Օրենքի առջեւ կռնակք ծոել...
Գիտնալ որոշել չա րք ու բարին,
Սեփական փոդէն տուրք տալ կեսարին... 
Ըլլալ ննադանդ մէկ  կաթնատու կով,
Զօրք դրվիր մեռնի լ արքային կամքով...  
Յաբդել նարուստին վաստակն անօրէն... 
Մարդերն ի նչ խելոք կենդանիներ են...:

Ա ւ լէ  , ծե ր, ա ւլէ  , աշխատէ տքուն, 
Ջմեռուան ցուրտին, ամառուան տաբուն, 
Ա ւլէ  մարդկութեան ադտը ցնցոտի,
Ու դիտցի ր, որ մի շտ  պիտի ադտոտի... 
Գիտցիր որ նա ցդ է աւելի մաքուր.
Քան ջոջին կարմիր նացր թաքթաքուր: 
Գիտցիր դուն բաւե լ ՝  թեղի որպէսդի  
Օդնեն, քսելով, չի  խ եղդեն քեդի...
Գիտցի ր, որ ինչ ալ ըԱան կա մ քնեն, 
Մարդերր դաղիր կենդանիներ են...:

Ու սորվե ատե լ նողկանքով աննուն. 
Անոնք որ «փ րկչի» կր կրեն անուն  
Ու նոխ խոսքերով տունքդ կր քանդեն. 
Սորվեցուր տցոցդ ատել արգա նդէն'  
Ք ա դաքադէտնե րր ա մէն դոյնի,
Որոնք կսպաննե 0 քեդ առանց թոյնի: 
Սորվեցուր իրենց խօսքք նետադայ
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«Աղքատին նամար բա րեկա մ չի  կայ». 
Փոքրերն անվրեպ մեծեքուն կերեն.
Մարդերը կատղած կենդանիներ են...:

Աղքատասեր սիրտ մ՛ուն ի մ  ես ի նքս ալ.
Թե անկեղծ ե այղ' քադցր ե ինծ յուսա ր  
Ա յղ  ծերն ե դրա յր ս  ե, դրա ծըս վկա յ .
Մեկ տարբերութիւն միա յն եթե կայ,
Մինչ ես կը գ ր ե մ  տողեր խնամոտ,
Սիկաո մը բերնիս, վառարանիս մօտ,
Ու բիւր նանղերու մեջ քա դցրա ննչի լն  
Կը փ նտռեմ կյանքի «ինչպեսն ու ի ն չո ւն »  
Ծերը այս ցուրտին կ աւլե խեղնօրեն...  
Մարգերն ի նչ անեղ կենդանիներ են...:

Ի նչ ատեններու նա սեր ենք, Աստուա ծ, 
Փրշրեցինք ինչ որ կար վըսեմ կերտուած: 
Կրօնքը բառ մ՚ե, իսկ նոգի չի  կայ,
Ով դեռ կը նաւտայ, խենթ մ  ե անիկա.
Իսկ Յիսուս ապուշ մըն ե յետ ն ա գո յն  
Ջունի ծրագիր, քաղաքական գոյն...
Գութն գգա ցմունք մ  ե գրեթե մանկական, 
Պետք ե դաւանանք մը ընկերական, 
Այսպիսով կ՚երթայ աշխարնք ինքնիրեն... 
Մարգերը չ ե  որ կենդանիներ են...

Ո վ փողոց աւլող, ո վ եղբա յր, ո վ ծեր.
Փու սրսրգ ներսիդիդ դժողք են դարձուցեր:  
Ու դուն կր խորնիս, ին չ ո լ  ե այս կեանքը. 
Լաւ չ ե  , որ շո ւտ ով մեռնինք, նալ դա ոնա նք. 
Թե վարձատրութիւն չի կ ա յ  ադքատին  
Ոչ ն՚լսնեն ասդին, ոչ մանեն անդին,
Թե պատիժ չի կ ա յ  նարուստ անգութին  
Ոչ մանեն ասդին, ոչ մանեն անդին,
Ապա թող աժենքն իրար յօշոտ են...
Մարգերն ի նչ երկչոտ  կենդանիներ են:
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Թէ Արդարութիւն, թե միտք գերբնական,
Թե սուրբ իտեալ, թե Աստուած' ^ի կան,
Ապա ո ր ուժով ո ր օրենքով, ո ր 
Արդարութեամբ, ո ր կամքով անաւոր 
Կըրնան արգիլել քեղ ծերուկ բարի,
Որ օր մ ’երբ վրնիտ Ոոգիդ փրրվւըրի,
Թէ արժան չէիր դուն այս վատ կեանքին,
Օր մը քու դողդոջ ձեոներդ մոլեգին  
Անխիդն մեծերուդ աղիքը պատոեն...: 
Մաըդեր պատոելիք կենդանիներ են...:

Սակայն ո չ ,  ո չ ,  ո չ :  Ձիւնին, ցուրտին մ էջ  
Ա ւլէ  մարդկութեան ցեխն ու կեղտն անվերջ, 
Ա ւլէ  ու գիտցիր որ միշտ  կ՚աղտոտի...:
Մի խորնիր. Միտքը գարդ մ  ՛է սնոտի...
Ա ւ լէ  , որբիկներդ նացիդ կը սսրսսեն:
Ա ւ լէ  , սուրբէ պարտքն, ին չ որ ալ ըսեն:
Ա պ է , որպես գի իրիկուան եըբ տան 
Նինար սակագին քու ըստրկութեան  
Նըղովես այդ ձե ոքը սըրտիդ խորեն... 
Մարդերն անիծած կենդանիներ են...:

Ու ես գիտ եմ որ, ցա ծ խ լեա շկիդ մեջ  
Ձըմեո գիշերներ գետնին վրա գեջ  
Լոլո մըտմըտանքով երբ որ կը դիտես  
Որբերըդ քնած նըրեշտակներու պէս 
Որ կը նասուննան վադուան գերութեան  
Ու անվաղորդյան անիմաստ Մանուան,
Որ փղձկի ծեր սիրտըդ սուգով լեցուն  
Ձեր միակ պաշտպան քարի Աստծուն...:
Որ մեռցուցինյ>ու մեջդ անգթօրեն...
Մարդիկ ին չ  ո լ  վատ կենդանիներ են...:

1911 թ.
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ԱՅՍ ԴԱՆԱԿԸ

Մարդը կրռթնեցաւ իր կնոջ ուսին.
Ա յսպ էս երկուքն աւ լաքին միասին: 
Գետնափոր, տեսակ մը նկուղ հր լայն,
- Գետնափոր, աւաղ, խրլուրղներ միայն,  
Ջհ որ կ ՛ապրին րաք երկուքներու տակ... -  

Գետնի վրայ' յա րդի  տեսակ մ ՛ա յլա նդա կ  
Անկողնի վրրայ, լո ՜ւռ ,  նրեշտակա յին,  
Երեք փոքրիկներ կը քնանային.
Յարդին վրայ, պզտիկ քոյրն  ալ իրենց քով  
Կր ննջեր մանուան ներ մա կ պատանքով...:

3  վ ըսեր է  որ կեանքը երազ մ  է,
Ույւ սէրն իր կապոյտ բոյնը կը կա զմէ:
Ո վ ըսեր է որ Ա յն  որ կուտայ բոյր  
Խոպան դաշտերու ծաղկին սխրաթոյր,
Ա յ ն  որ ձըմեոին մէջ սըգամըռունչ 
Ապաստան կուտայ գա յլին անտերունչ, 
Ա յն  որ նունտ կուտայ նօթի թռչունին'
Ա յ ն  ըստ եղծեր է' անոնց որ չունին'  
Երեներն առատ, նասկերը բեղուն,
Արփաւէ տ գինին, մեղրա ւե ՜տ  մեղուն...:

Աւա ղ ա յն ա մէն բաներն ապաքէն  
Որ շընորնուեցան մեգի  երկինքէն' 
Մարդկային օրենքն արգիլեց մարդուն...:  
Ու մարդն անօթի , ծարաւա ծ, ար թո ւն, 
Երջանկութեան յո ՜ր դ  գետին քով' նըլո ՜ւ  
Կը մեռնի առանց ումպ մը ըմպելո ւ...:
Մի քանիներո ւ նամաք են միայն  
Ոսկեգեդ նասկի ծ ո ւփ ծովերը լա յն ,  
Լեռներու երէն, անտառի թռչունն'
Դե ո իսկ չ ի  ծընած...: Ո վ գիտե ի ն չո  ւն:

Դուրսը ցուրտ գիշերը կը կողկողի:
Թաց նըկուղին տակ, լամբար մը նողի  
Կը լուսաւորէ առաստաղը ցած:
Վըտանգին առջեւ' սեղմուած, քարացա ծ, 
Ամոլը ծերուկ կ արտասուէ դողդոջ,
Իրենց դեռ ծաղի կ գաւակին բողբոջ,
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Ա յսպ էս անսուաղ, ցրտանար, սառած,
Մանը դիտելէ վերջ բաղկատարա ծ,
Առա նց կարենաչ բան մր րնելու.
I1 նչ լաւ է այսպէս բսլ բաղտին նրլո ւ...:

- Մա / ։ . . . ;  I1 նչ տարբեր մանը նարուստ տըղուն  
Ան երագ մ՚է լո ւո ցնծումով բեղուն,
Ան կեանքէն միա յն նանչցաւ նրբագոյն  
Բենեգները վա ո ժանեակր գո յն -գ ո յն ,  
Մանեակներն ոսկի, ընծաներն առատ,
Բ՛ոյլ իրանին նո ւրբ շը ղ ա ր շ անարատ...;
Ջը գիտցաւ որ բանկ քարերը վըգին  
Հագաււ խեղնեըու մանով կը ղիգուին...:
Ու մեռա ւ շա  տ քաղցըը երգի մը պէս,
Հծծ ե լո վ  միայն «Ւնչ լաւ էր այսպէս»:

Մ ինչդեռ այս փոքրիկ մեռելն  աղքատին  
ճ ա ն չց ա ւ կեանքն իր խո ւլ ցաւին մէջ յետին.
Ո չ  ծաղիկ, ո չ  խինդ, ո չ  ժըպիտ, ո չ  երգ. 
Կեանքը վի շտ  կարծեց, աշխարնքը մի վէ րք...
-  Ա ՜յ յ Ւ մ  1,1 Ր ւիոքրիկ, կեանքը խօլական  
Հա նդէս է. քանի երջանիկներ կա ն...:
Սակայն ղուն մեռար, ու նիմա ն ա ն գ չէ :  
Պատանք մը ներմակ' երկու ափ քուրջէ  
‘Բու նինար մարմնիդ նամար շա  տ է լա լն.
- նղջունեցէ  ք, նոր-վադուան սերմն է այն...:

Դլխուն քով, կարմիր կանթեղը նող է 
Պատանքն իր աղքատ լո յսով կ ողողէ:  
ձ ե ր մ  ա կ մանն է ա յղ , մա նը անս ուա ղ ...:
Նոյն յա րդին վրայ են միւսներն ալ խաղա ղ. 
Ծանրը քունն իրենց աչքը կը գոցէ.
Կ երա զե ն. ու ա լ չ  արթննան գուցէ.. .:
Դուրսը ուժգնօրէն  ոռնացող քամին  
Դուռը կը զարնէ, գաւակներէն մին  
Կ ա ղ ե ր ս է քրնա ծշր թ ն ե ր ո վ կ ի ս բ ա ց  
«Հայրիկըս բերս։ լ  պատառիկ մը նա ց...»
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Հա ց...: 11 վ ողորմուկ երեխա յ սոված,
Հաց չըկ ՛ս  J .  ա յսպ է ս է տրնօրինուած...:
Դու դեռ շա տ  փոքր ես, դեռ չե ս  նասկրնար 
Որ նարուստն ունի իրաւունք, նրնար 
Քեղ մեռցրն1ղու ծանրածանր մանուի 
Օրենքն ե իրեն պաշտպան ապանով...:
Միայն փոքր ուղեղդ կ ղղա յ շուարուն  
Թե ինք իրաւունք ուներ արեւուն  
Տակ բողբոջեւու, րերե լա. ու կատղա ծ,
Կը փղձկի վրնիդ նոգիղ. «Մայրի կ, նա ց...»:

Հա ց...:  Աշխ ա տ ելէն նայրրդ դարձաւ ծեր, 
Հա ցիյսնդիրն ինքն ալ չ ե  նասկրցեր:
Ինչո ւ ոմանք տեր են, ոմանք ղերի..հ  
Թ է բադդր կո յր  մ 'Լ որ կը դեղերի  
Ինչո լ  օր մ  իրենց դուռին չի  ղարկաւ...:
Թէ մարդր կաւ մ՚ե, այս ի նչ շո ւ ն չ ,  ի նչ կաւ. 
Թէ արխարն անծիր երկիր մ  ե աննուն  
Ինչո ւ ոմանք քա ր մը չունին  ղլուխ ուն...:
Թէ ա մէն տարի նունձքը կ ոդոդի  
Ինչո ւ իրենց նա ց մը չի կ ա յ նալի...:

Գործարաններու դուռները փա կ են.
Ամի ս մ  է արդէն: Հաղարը մ էկէն  
Բանւորներն ամբողջ նետեր են փողոց, 
Ա մէնքն ալ նայրեր, մի քանի տըղոց:
- Մատուցումը շա տ, խնդրանքներ չիկա ն,  
Ա՛րսեն, ապրանքով ւեցուեր է շուկան.
Գործի մե ծ օրենքն է տնտեսավար. - 

Այդ րս ւ, բ ա յց  նօբի մեռնիլն է դժուար:
Թէ բանուորն այ նքա ն արտադրեր է շա տ,  
Ինչո լ նաց ունի բանուորն անաշխատ...:

Մարդկուբի ւն, պատի ւ... բ  լեցուկներ ն ն չ  ո ւն 
Ա չք ր դ  գոց նաւտա, մի փնտռեր ի ն չո  ւն: 
Մուրալն ա մօբ է, գողնալը ոնիր,
Իսկ բ է  խելօք ես ո չ  ոք չ ի  նանիր 
Հաւտալ որ տղադ ժ՛եռալ անօբի,
Ար խ նդա յ վրրադ առանց ամօբի..հ
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- Ծեր լ։ կըռթներ է  իր կընոջ ուսին.
Աչքի արցունքներն անդո ւլ կր նոսին.
Կր մրնա յ  քի չ քի չ ներ սի մաքո ւր,
Պարդ նոցին ի ն չե ՜ր  կր ծնի բա քրա քույ յ . . . :

անա ւոըղան նորեն լացաւ «Հա ց...»:
...: Մայրը ոտքի նետուեցաւ կատղած,

Հին դանակ մ՚երկան տուաւ ա յլա յլուա  ծ,
«Հա ց  նայւէ, ըսաւ, նետդ ըԱայ Աստուած...»:
- Էրիկը գնաց, գոռուցքը նովուն  
Կարծես նարց կուտար իրեն խըոովուն  
«Միթէ ոնրագո ր ծ  ... միթէ րարերա ր...»: 
Դանակը ձեռքին ղայւնելու կ՚երթայ։,
Փրկելու նամաը անօթի տըդան...:
- Բանուո ր, ա յդ  նամբան կ՚երթայ կախաղան...

- Ի նչ կ՚ընէ երբ ազգ մ՛ը մընայ նօթի.
Ջեոքեն բան ու բրիչ կը նետէ մէկդի,
Կ՚երթայ նադորդուիլ մատուռ մ՚անխըոով,
Կը զինուի տէգով, կը զինուի սուրով,
Ու կ՚երթայ ա մէն միջոցներով վատ 
Ա զգի  կը կըռիւ մըդել յուսանատ...:
Թէ յա ղթ ուեցա ւ' աւա դ է իրեն,
Իսկ եթ է  յա դ թ եց աշխարն նա մօրէն  
Գովեստի երգեր կ ե ր գ է  ա մէն օր, 
Պատմութիւնն ոսկի է ջ  կուտայ անոր...:

Բա39 
Հա ց

*  *  *

Քամին կը գոռա յ, ձիւներ կը թ ռչին  
Բանուորը կանգնած շենքի մը առջին  
Երգը կ ունկընդրէ - ցուրտէն երերուն - 
Գործարաննեյւու բոլոր տէրերուն...: 
Մատուցումը շա  տ. իսկ խնդրանքը ք իչ.. .:  
Որո ւ փոյթ, կ՚ուտեն կ՛արձակեն քրքիջ...:  
Երբ դույւսը ձիւն է, գինւոյ շո գիո վ  
Ի նչ ւաւ է ուռի' քանի մ՚նռգիով...;
Գործ չիկա J -ինչ փոյթ, դաս մ ՚է  անխընայ 
Որ բանուորը քի չ  մը խելօք մրնա յ...:
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Բանուորը կուլայ, կը (լոոայ քամին:
Անա դուրս ելաւ այդ տէրերէն մին.
Աստուա ծ, իր պե ան է...: Ձեռքր քարացած, 
Ա չերր  կարմիր, բանուորը գոռաց  
- Գրլ>ոլրի լն, ոլւորոն, ընտանեաց նա յր  եմ.  
Զ գ ո յշ  մերժելու, ձեր նոգին կ՚այրե մ...»: 
Հարուստը նետեց ինչ որ կար իր վրան, 
ժ ա մ ա ց ո յց ,  շղ թ ա յ,  դըրամ, թղթարան:
Երէկ տէր, նիմսւ ըստրուկ դողդոջուն,
Կը փախէր ին չպ էս  բուէ  մը թոչ ո ւն...:

Բանուորը ապշա ծ նայեցաւ նեոուն,
Իր նարուստ տիրոջ վագրին շուարուն.
Նա յեցաւ բարի ձեոքերուն ծերուկ,
Նա յե ց ա ւ նացի դանակին մանրուկ,
Նայեցաւ ոսկւոյն, նայեցաւ իրեն,
Փդձկեցաւ նոգին, յուսա նա տ օրէ ն 
Ջա յն ը  երկարեց ցա յ  գ ի ն մ էջ  տրխոլր'
«Ո վ նարո ւստ, նարո ւստ, եկո ւր, ա ո, եկուր»:  
Բայց տէրն աւելի արագ կ երթար լուռ.
Ու կը կրկնէր ծերը, «եկո՜ւր, եկո ւր...»:

Ո վ բարի բանուոր, ծե ր բարի բանուոր,
Թէ այնքա ն անպէտ ես մարդկութեան որ 
ճա րելու նամար ապրուստ մը յետին...
Կ ապաւինիս վատ դանակիդ ետին...
Թէ սեպական կեանքըդ' իժի մը պէս' 
ք1ւրիշի մանով պի տ ա սլան ույ ես...
Թէ պիտի դաւես ծ՛ութին մ՛էջ լռե լեա յն  
Հոգ չ է  թէ գաւկիդ նամար ըլլա յ  այն...
Դէ ն, գնա , մեռիր, - մեռեր ես արդէն, 
Մարդկութեան ի նչ խեր մարդասպան մա րղէն:

Թէ չ ե  ս ուգէր որ քու դանդաղ մանով  
Տէրդ իրեն գանձեր դ իգէ  ապանով...
Թէ անպէ տ, թէ վա տ, թէ խեղն, ցաւագին,
Դուն դեռ տէ րն ես քու սեպական կեանքին...
Թէ գաւակներուդ չ ը  կրցար ց ո յց  տալ 
Ապրիլ ատեւո վ, կեանքին դ է մ  կուրծք տալ...
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Դանակդ աղի թիդ խոթէ ու դայւձո լյւ.
Իրենց քաջաբար մեռնիլ սորվեցուր,
Մեռնի լ անտեսուած, աննիշ, մրրին, վէ u...:
- Ա չքերը գոցեց...: IIւ բրաւ այնպէս:

Տարինե ր անցան. Hի մ ա յ կը դիտ եմ  
Լ ո լ ո  սենեակիս մէջ առկախ ուա ծ ի մ  դ է մ  
Ա յս  նամեստ դանակն արդէն ժանգոտած  
Որ ձըմեռ առտու մը, արիւնով րաց.
Ես գրտեր էի անՈռւն գուրգուրանքով,
Ձիւնին մ էջ, մեռա ծ գործաւորին քով...:  
'Բարացայ այդտեղ, պոռթկաց ի մ  նոգիս,
Ու ղոդդըդաւով տարի շրթունքիս  
Իորնրդանի շն  այդ մութին մէջ  լ ռե լեա յն  
Տառապո դ, մեոնո դ, այլ քաջ մարդկութեան...

Ո լ քանի ա նգա մ քու առջիդ լացի,
Ո ւ[ բարի , ժանգոտ դանակքդ նացի.
Դո ւն, վերջին պաշտպան գրկըւած մարդուն. 
Դո ւն, յա ւ է  տ լրռիկ այլ յա ւետ  արթուն.
Դո ւն, այնքան նամեստ ու այնքան խեւօք.
Եւ որ կրնայիր շա ր ժո ւմ ո վ  մր լոկ 
Արեա ն վրայ նիմնել Օրէնքդ ապագայ,
Բա յց կը սպասես որ խաղադութեամբ գա յ,  
Արդարութեա մր գայ, գ ա ՜ յ  տարուէ տարի, 
Զրկուած մարդկութեան երագը բարի...:

Էօգան, 1909
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ՄԱՐ ԴԵՐ ԳՈՒԹ ԻՒՆ

Գ Ի ՒՂ Ա Կ Ա Ն  ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՄԷՋ 
Ծ Ն ՈՒՆԴԸ  

Ա.

Անցեալ տարի եր: Յոգնած ապաքէն,
Շատ քաղաքակիրթ այո Արեւմուտքէն'
Ուր խիղնը բառ մ ՛է , մարդը՝ մեքենայ.
Աշխարն գործարան մ  անխոնջ, անխբնայ.
Սերք նա շիւ մ  է. կրօնքք դրամ.
Երջանկութիւնը ձանձրալի մի տռամ.
Մանն' անմտութիւն, կեանքն' աննաշտ մի կռիւ. 
Ուր ժամանակն իոկ վատ մ  ՛է ալեխռիւ,
Որ ա մէն րոպէն իր մանրակրկիտ  
Մուրնի նա քուա ծով կը գարն է մ  տքիդ...
Ա յս պ է  ս. նեւ ի նե լ, յո գնա  ծ, յուսանա տ,
Ա նեի տ այս վագրէն անղո ւ լ , անընղնա տ, 
Կարօտն ունեցայ նին-նին դարերու, 
եւ նիւանդ նոգիս տարի ես նեռ ո լ,
Հեոո ւ, խ մկա ւէ  տ, [ո ՜ւռ , մշտ նջե ՜նի .
Արեւելքի ի մ  գիւղքս նայրենի...:

Բ.

Կիրակի մըն էր. քա յլերս ուղղեցի  
Իմ ալեւոր մօրս նետ եկեղեցի:
- Պիտի ծիծաղի ք, կարծրացած սրտեր. 
Կարդացիք էիւքրէս, Եպիկուր, Վօլթեր,
Մի քանի ուրիշ մութ դիրքեր ալ դեռ,
Բայց աննաւատի այդ տ ժգոյն թուղթեր  
Իրաւունք չ ե  ն տար որ ամբարտաւան  
Ձեր թոյնք փ չեք կըրօնադաւան  
Հ ո գւո յն  ալեւոր մօր մք ծերունի 
Որ ապրելու դեռ նա գիլ օր մ ո ւնի .
Որ ծովուն վրայ' շի ւղ ի  մը նման,
Մէկ ոտքը մատուռ, միւսը գերեգման.  
Գերագոյն, աննաս, անսկիգբ, քարի,
Մթին Աստծո յ  մ  անուան կը փարի.
Ու անիրաւուա ծ, տառապա ծ, նուսա ,
Մեծ Արդարութեան վնոին կր յուսա յ.. .:
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Դ.

Ու դո ւք, ո վ Հօրուս, Զենոն ու Վօլթէր,
Ի ն չ որ ալ րլբսք երէկ ի ն ն էք դեո.
Մինչ յիսուն  նագար այս տարի է որ 
Անդուլ կը դա ռնա յ աշխարեն ալեւոր 
Հաւատացեր են մարդերր բոլոր:
- Բսւբէ , եակաոակ նաւատբիս մոլոր,
Ծաղրել չի  գիտցա ւ բնաւ ի մ  նոցին  
Տանա ր մ ՚րլլա յ այն եեբ֊անոս բագին,
Քար-քար աւերակ սիւներ 'Բառնաքին, 
Հըրապաշտ Պարսիկ բլղուր բոցագին.
Բոցք Սիպիլի, Հնդիկ էլլօրան,
Ասորեան եարիւր-զոեեան եին խորան,
Աամքրիստոնեայ պետք եկեղեցին...
Հոն մարդերր Մեծ-Յոյսր դարբնեցին...
Ու եո ն - գլխարկնիդ բա ցէք վեեերուն - 
Գերեգմաննոցն է կենդանիներուն...

Դ.

Եկեղեցւո յն  մէջ  մ  տայ լռելեա  յն :
Շէնքր փոքրիկ էր, բայ ց  բաւական բո յն  
Աստուածն ու դարէ րր ամփաիեւու...:
'Բաբ բարի վրա, ծներ էր, երլո Լ,
Առանց արուեստի, առանց մ է ծ  ո ն ի,
Պարդ, ինչպ ես ծառ մր որ եոդէն կ անի.
Ու քար ու բա գմոց, ու կերոն ու խ ա չ,
Հոն, նին դարերու բոյրն ունէին գաղջ...
Ու առաստաղի աղքատ ջաներէն  
Աախուած նամանա կր մեռեւօքէն  
Որ ննջեր անշա րժ, գարե ր քնէած,
Ք շոցին ձայնէն երբեմրն շո յուա ծ...
Հոն ո չ  նեւք, ո չ  վագք, ո չ  ժամ, ո չ  վայրկեան. 
Անսանմա ն, անխոռ վ, անծա լ, յաւիտեա ն, 
Չոփս պատերու մէջ' Անն ո ւն մր խորին.
Ուր ծեր գեղջուկներ մեռնի լ կր սորվին...:
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Ե.

Բայց բացառիկ տօն մ  էր ա յղ  կիրակին,
Կնո ւնբն էր ջոջի նորեկ որդեակին,
Ինչ որ գիւղին նոյնքան է կարեւոր,
Որքան Ծնունդի տօ նը դարաւոր 
Նագարէբ-ի նին քա ղա քա ցին:
Ուստի ծեր, մանուկ, նա ւաքուած էին:
Ու քանանան ա յդ մե ծ օրուան նամար, 
Պատրաստեր էր փոքր քարոզ մը յա րմա ր:  
Պերն խօսքի տաղանդ չո ւն է ր  բնածին,
Բայց պայն ընտրեր էր նովիւ գիւղացին,
Զի նասակով բարձր էր, վարքով արդար, 
Հ ա յերէն  գիտէր, նո յէ1 իսկ կը կարդար: 
Կեանքի պայքարէն յո գ ն ա ծ  նիւսն մը նեղ,
- Կոյս Մարիամին կո յ ս  նշանածին պէս - 
Այնքան վայլեր էր մօրուքն ու շուրջա ռ,
Որ կարծես ան ա յնպ էս  ծնած ըլլար...:

Զ.

Զոյգ կերոնի մէջ' կը խօսէր բեմէն ,
Ու կ՚ունկնդրէին գեղջուկներն ամէն,
Խոր երանութեամբ սուգուա ծ աննընար.
- Թէեւ նա յերէն մա րդ չի  նասկնար...
Հին Անեցարուքն առած բնաբան,
Կը գտնէր Տէր-Հայրը շա  տ բնական  
Որ տդերք աշխարն գան աննամար ֊ լո ւր ջ  - 
Ինչպես բիւր շիւղեր  ձիթենիին շո ւրջ:  
Յանկարծ շւա ցին աչերս քնէա ծ,
Նաբօլէոնին անո ւնն էր տուած: 
Նաբօլէոն... Ի նչ քաոս անյատակ  
Աշխ արնքէն ք ա շո ւա ծ այդ մատուռին տակ: 
Ջէ որ ըսեր է այդ մարդն անագին,
«Մայրե ր, գաւակնե ր շի ն եցէք  ազգին...»:
- Ա խ, զօրք պետք էր ա յդ ամբարտաւանին' 
Որ թնդանօթներ գ ի ւղ է  գիւդ տանին...:
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Է.

Պատարադ էն վերջ, թով թովի անձայն,
Երկու թափօրներ իրար ըսուեցան:
Ան չ է ր  դասական նանդիպումր նին'
Ենունթի թափօրն Մանուան թափօրին. -
Մեկ կո ղ մ  ծնո նդ, խինդ, միւս կոդմ  մա ն ու լալ.
Ու եկեղեցին կ օրննէ երկութն ալ...:
Ո չ :  Երկու թափօր, երկո ւթն ալ ժպտուն.
Ս՛է կր, նորածին որդին մեծատուն,
Մի ւսր աղթատի ծնունդը անտուն 
Մէ կր րենեդով թնա ծ, միւսն արթուն.
Ա ռա ջնոյն  ոսկի, մանեակ թիւր տեսակ, 
Երկրորդին նակտին փուշի սեւ պսակ.
Մէկը Տե ր արդեն, միւսը Դրա ստ: 
ճա կա տա գի ր, վա խ, ւուլաթներր փաստ...:

Ը

Բայց այս ի նչ արդար օրէնը մ է  խորին 
Որ յդփ ա ցա  ծ, նո խ Մեծերը երկրին  
Իրե նց արգանդի մէջ կր նա րուա ծե: 
Հաւասարութեան խո ւլ պետը մ  է գուցէ  
Ու ւ[իժածրնունդ սերմերը Մեծին 
Ւ ր որո վայնին իսկ գո գր նիւծին,
Ու նա շ  իւ ներ է վերջ, երբ ի նարկէ  
Ոսկի ն ալ պատրաստ է, նա յրր  գրկէ 
Խանձարուրներու մ էջ  մետաթս գեդերփ, 
Անժպի տ, տժգո յ ն  նրեշ մը մարդակերպ...:  
Մի նչ բանի թշուա ռ խեդներ է գ, արո ւ,
Ու յեդա կա րծ սեր մ  ունին իրարու, 
Կայծակներու պէս իրւսրո ւ կոլ գան, 
Առա նց նա շուելու վւսդն ու ապագան.
Ու կ երկնեն - խորշի մր մէջ  անծանօթ  - 

/ '  նչ նսկայ կեանթեր, անէծբի անօթ...:
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Թ.

Ապշա ծ, սարսափս։ ծ խորնեցայ անխօս, 
Սպայ 1 թական fi ի ն բարքին բարբարոս.
Որ խ ե դդ ե լէ  վերջ կը յա նձնէր գետին  
Մարդկային տ ժգոյն տգրուկներն յետին...:  
Բայց քաոսուն ղարեյւ անցեյւ են արդէն,
Ու սորվեցանք որ նրէշներն այ մարդ են.
Ան ո նք աչ ունին ղգացո ւմ, նոգի  ,

Անոնք այ ունին իրաւունք կեանքի,
- Հոգ չ է  թ֊է ապրին բիւրավոր մանով.
Օրէ նքը' իրենց վանան ա պ ա ն ո վ :
Ջե մ  նամարձւսկիր վերցնել մեկդի  
Կարմիր-վարդազոյն որ Օրէնք կ ըսուի  
Դիտեչու ըմբոստ այն կեանքե րն նսկայ,
Որ բանտեյւու մ էջ , կառափնատի վրայ, 
Կախադաններ ո ՜վ  մեռան աննամար, 
«Կեանքի Իրավո ւնք» ... պոռաչնուն նամար:

ժ .

Երկուքն աչ եյւկա՜ր, երկա ՜ր դիտեցի:
Ա յլեւս  բնա ւ, մի խօսիք ինծի 
Արժանիքին վրայ, ու տարբերութեան,
Ու ազնուական զարմին վրայ արեան:
Անտ երկո լքն ար անկերպ բզեզներ ,
Օիւդ մը իսկ զիրենք պիտի մեռցնէր:
Կ՛ուզեն անուն տար ի ՜ն չ  պետք անունի... 
Իւրաքանչիւրն ալ իր անունն ունի.
Մին Ո յժ ն  է  անգութ, ն՛իւսն Ստրկութի՜ւն: 
Ո յժ  չո ւն ի  կ ըսէք խ լեզն անարիւն.
Ի ՜նչ պետք արիւնի. - անյագ բորենի՜,
Հացի մր փոխան, կարմիր, ծիրանի,
Ան պիտի ծըծէ Այվււնը միւսին,
Ու պիտի մըխէ ժանիքն իր մի սին.
- Օրէ նքը' իրեն անքոյթ օթեւան:
Ոդջունեցէ ք զա յն, Իշխանն է վադուան...:
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ԺԱ.

Ծնրադրած դողդոջ, աչքերըս ձեռքիս,
Կուրծքիս տակ զսպեչ կ ուզեի Տոգիս:
Հ ա զա ՜ր  նկարներ կ՛անցնեին մտքես:
Արեան շո գ ւո յն  պես, նռնիներու պես 
Բի ւր կախաղաններ անդուր մեծերու...
Ու նը՚րդեններու մեջ նեոուհ նեռու, 
Ստրուկներու կո ւռ, բարբարո ս գունդեր,
Որ տանա ր, Աստուա ծ, կո ւռք, իշխա 0 ու տե ր 
Տապալելով վար, կ՚երթային նեոո լ 
Հ աւասարութեան սե րմր ցանելու,
Ու լա յ ն  բաշխ ելու Արդարութի ւն, Հա ց...: 
Այտիս վրայ նրա շեկ արցունք մը դողաց. 
Ա չքերըս բացի, տեսիլք էր միայն.
Ա մենքն ալ գտ ցա ՜ծ , ժամն էր լռելեա յն...:
Ու ե ս ալ գացի' ի մ  սուգիս դարման' 
Հաւասարութեան դաշտը - գերեզման...:

Գ Ի Ւ Ղ Ա Կ Ա Ն  ՃԱ Մ Բ Ո ՒՆ  ՎՐԱՅ  
Ա.

Եկեղեցիէն մ ի ն չե ւ  գերեզմա ն  
Տանող Տամբուն վրա յ ,  քարի մը վրան 
Նստեցայ տրտում, ու լո ւո դիտեցի  
- Հ ո գւո յս  ծարաւո վը արեւելքցի - 
Հեոուներն Տանդա րտ, Տեոուներր լա ՜յն ,  
Հեռուները ջի նջ, միսթի ք, լոելեա յն :
Հո ն, երկինքներու տակ յա ւետ  ծաւի .
Առա նց ժպիտի ու առա նց ցաւի,
Կ՛ապրեին մարդե ր, մրջիւննե ր, բո յսե  ր...: 
Հոն չե ի ն  Տանչնար ո չ  կռիւ, ո չ  սէր:
Հոն Անշարժութեան օրենքին Տըւու,
Առա նց անեւու, առա նց նուազեւու,
Հա զար դարերու ու աննուններոլ  
Մտերմութեան մեջ կ՚ապրէին,- Տեոո՜ւ  
Սէ գ Ա րեւմուտ քէն ու նեգնեւով զա յն .. .:  
Հեռուները ջի ՜նջ , միսթի ք, լռե լեա ՜յն .. .:

-  138 -



Բ.

Ու fin fi, անուրջի մը մ էջ  աՕսաՏման,
Երկիրը իբրեւ lufifin ւն խնկաման,
Իր ձանձրոյթը - լա յն  աղօթքի մը պէս - 
Անշտա պ, անխոո վ կը մխար կարծես...:
Ու fin ն, նեռաւոր նորիդ ոններոլ  
Անծալ երկինբնե րր նեռո ւէ  նեոու,
Եր տեղային կար օրննութեան մը պէս' 
Ոսկեփոշի չա յն  անձրեւ մը կարծես...:
Ու նոն արեւուն գունդին մ էջ  ա նշէջ ,
Ու ծա ծա ն-ծածա ն ցորեններու մ էջ ,
Ո լ խրնիթներու բոյնին մէջ  նամակ, 
Աւերակներու սուգին մէջ ներ մակ,
Բա ն մը կար Կեանքէն անջատ, Կեանքէն վե ր, 
Բա ն մը որ Կեանքէն բնա ւ չ է ր  ագդուեր,
Որ կը նմանէր Երէկին, Վաղուան...
Ա յդ ' Ման ուա ն իսկ մ էջ  ժխտումն էր Մ անուան..

Գ.

Ասոր fi ամար երբ միտքն Արեւմուտքին'
Կեանք բարւին արւջե ւը զա րմա ցա գին  
Հարցական նշա ն մը կը դնէ  նենգ...
Մենք կախման երեք կէտեր կը դնենք...:
Ու երբ կը վա ղէն անոնք տենդագին, 
Թուանըշաններով կը չուծեն նոգին,
Կը քննեն Երկինքն ու Աստուածը, մենք  
Մեր կախման երեք կետը կ երագենք...:
Ու երբ կը խրոխտան անոնք, մենք կու լանք,
Ա ՜խ , որովնետեւ ի նչ որ ալ ըլլանք,
Գլուխնիս երկինք, ոտքերնուս տակ fi ող.
Ա յգ ի ն  ու ցա յգին  մ ի ջե լ  տատանող 
Օրօրոցներ ենք...: Ու ին չ որ ա նշէ  ջ 
է, պիտի շի ջի  շիրմին  մութին մէջ.. .:
- Լացը վ ե ր յի շո ւմ  մըն է  լռելեա յն ,
Թէ ի ն չ ալ ըԱանք, մար դեր ենք մի ՜ա յն ...:
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Դ.

Ա յսպ էս ապրեցան, ու այսպէս կ՚ապրին 
Բոլո ր որղինե րը Արեւելքին:
Իունկի , կնդրուկի' ծոցը լռակեաց,
Իրենց նոգիին անծանօթ- մընաց  
Պոռոտ Գիտութեանց շեփորը սոփեստ,
Ու սուտ Փառքերու ծածկոյթն նաստաբեստ. 
Անոնք ստացան, առա նց ուգեչու...:
Ու Կեանքէն անցան' առա նց յո ւղ ե չո ւ  
Անոր մութ յա տ ա կը ւսչքէ անտես,
- Ծովուն վրայ սանող լո ւռ թեւնակին պէս.. 
Անոնք գինովցան, առանց քննելու...:
Ու ւացի՜ն' սրտի պէտքի մը ն չո ՜ւ . . .:
Անոնք խոկացին Եդեմն ու ծնան 
Անէութեան մ ե ծ  նսկան - Նիրվանան,
Ու երագատես Նագովրեցին նեգ...
- Ո լ Երկունքը նեշտ  էր Մանուան մը պէս...

Ե.

Անոնք նայեցան նեոուէ՚՚ն' մ արդկային  
Յաոաջդիմութեան կուռ մեքենային,  
Ինչպես անտառին ծո ցը ամայի,
Ծերունի եդնիկն նանդա րտ կը նայի  
Տքացո դ, շ ա£Ո Ղ ս^Լ շոգեկա ռքին'
Լա յ ն  «ինչո  ւ նամար» մը ղարմացագին  
Թարթ եյով ա չքին մ էջ  երագանալ...:
- Ինչո լ շտապ եր չ է '  որ ա մե նքս ար 
Ոմանք նեւ ի նեւ, ու ո մ  անք դանդւսդ, 
Անվրի պօրէն պիտի Ոասնինք Ման... 
Կեանքն է այս. միշտ  սուտ սուտի ետեւե. 
Մէկը նացի լ թէ միւսին չա փ  տեւէ...լ  
Շաոաչոդ ծովուն ալիքներուն պէս,
Կը ծնինք ամէնքս, կը բարձրանանք վէս, 
Բայց նագի ՜ւ ատեն մը կայ փըփըեւո լ... 
Պետք է կորսուիր կորսուի նք նըլո ւ...
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Զ.

Ու ա յս պ է ՜ս  պիտի կորչի ա մէն բան...;
- ժ ա յռ ի ն  վրայ նստած' դիտեցի նամբան, 
Դեղին Փոշիի յուսանա տ նամբան,
Իո ՜ւ լ  «երէկ»ներու պատմի չ ը  անբան...:
Ա ՜խ , ա յդ  գաչա բուո՜դ, չ ի  նատնո՜դ, խոպա ն, 
Արեւուն ծա գէն ի մո՜ւտքն' անխափա՜ն  
Երկարող վտի տ, բա րեկա մ նամբան,
Ծընոդ մարդկութեան աոաջին օրրա ն 
Որուն ապալեր իրանին վըրան,
Հիմա լա յա յի  սարէն մինչ Իրան,
Ու Արարատէն մ ի ն չե ՜ւ  Վոսփորոս,
Մինչե ւ Դանուբի ակերն մշտանո ս,
Ու մ ի ն չե  լ չո ր ս  ծագը Արեւմտեան,
Գացին Առաջին նայրերն Մարդկութեան, 
Այրող Արեւուն գունդին տակ, խ ա ղա ՜ղ ,  
ճո ա ցը նեւո ՜վ  կաոքերնին դա նդա ՜ղ...:

Է.

Աոաջին ա նգա մ ըԱաէով նաոա չ  
Մը արձակեցի ա յդ նամբուն առաջ...:
Սոսկա ցի իրմէն. ու ափ մը փոշի 
Առի, մարդու մը նըման որ կ՛ապշի...
Բ ա ՜յց  ին չ կիկլոպներ, իբրեւ թէ ա ն շէ ՜ջ  
Ի նչ ագգեր, կեանքէ ր ա յղ  փոշիին մ է ջ :
Ի նչ արեան լիներ, քանի ոսկորներ 
Դարերու մ էջ  նոն փոշի են դարձեր...:
- Դիտեցի ուշով, գի ս նա նչցա յ նոն շուտ . - 
Նախ քարայրներու բնա կիչ ւ(՛աղուտ,
Յետոյ ասպագէն նետաձիգ մը սէգ,
Յետոյ թագաւոր մը ֊ե թ է  կ՚ուգէք,
Յետոյ ածիւուած գլխով մ էկ  գերի,
Յետոյ թրուպատուր մ ՛  որ կր դեգերի...
Ու նիմա տ ժգոյ ն խե դն մը ղող ի դող,
Ո չ  մարդ, ո չ  Աստուած, ու ո չ  իսկ քերթող...:
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c.

Հոն նա նչցա յ նաեւ ծեր Սողոմոնին  
Հ ա լւէ  րեռցուա ծ կարաւաններն նին...
Գանպեսեն բոյրի, թանկագին քարի.
Ու Կարմիր Ծովեն աչ ա մէն տարի 
Ուղտերով կրուա ծ պերնանքները բուստ, 
Դամասկի մետաքս բենեգն աչ նագուստ. 
Արքաներու ձօն' Քւէօբաթրային...:
Ու վերապրեցայ նոն ե դեմա յին  
Ու գինովցրնող նըրաշքը չքնա ղ  
Շամիրամի պերն պարտեղին առկախ...
Հո ն. ա յղ  փոշիին մ էջ  խօսեցուցի  
Տարաբախտ Անդուանն Հ ռ ովմա յեցի  
Որ վանանն իրեն ծախեց Տռփանքին...
Հո ն, խ օսեցուցի նաեւ տխրագին 
ժողով ուրդներ  որ մեռա ն աննամար:
Չ ե մ  գիտեր ո ր մէկ  Արքա յի ն  նամար...

Թ.

... Յանկարծ ծանր ր թեւ մը պարկաւ ուսիս:
Հին երագներէն արթնցաւ նոգիս.
Ու տեսաւ տարեց մ շա կ  մը տ ժգոյն:
- «Ո վ ես դու»: - «Անունս է Աշխատութիւն...»;
- «Ի ն չ կ ընես այսպես»: - «Կր մուրա մ...»  նծծեց.  
Ու լո ւո նեռացաւ, մինչ ես դառնանեծ
Գացի ե տեւէն մի նչեւ  իրեն տուն...:
Գետնի անկողնի մը վըրայ, ար թո ւն,
Երկարած նինա ր իր կինն նոգեւար,
Ծ՜եծուած անասնի մը պէս կը նեւար...
Ո լ մինչ գնաց նինգ խ լեղներէն մին,
Աթոռի պէս բա ն մը նարելու նին,

- «Հ ան չի Կախ> կ՚ըսէր մայրիկը ինծի,
«Մի քանի օ ր է  չ ե մ  երթար գործի,
«Կը տեսնես, վերջին օրերն են գուցէ...
«Առա նց ինձ, ա չերն ո վ պիտի գոցէ...»:
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ժ .

Ու կինը բարի կը նայէր իրեն,
Ինչպես կը նայի մարդ անա սնօրէն 
Իրեն Աստուծուն...: Ախ, որռվնետեւ  
Իր կենակցութեան ժամը կարնատեւ 
Սիրալի՜ր եղաւ, կռիւ չունեցա ն  
Ո չ  դրամօժիտի, ո չ  ժառանգութեան...:  
ժըրա ջա ն տիկին, միշտ  իր յա րկին տակ... 
Թանը առատ էր, անկողինը տաք...
Ու ք ի չ  օրէն երբ Տիրոջ նրամանով,
Հոդին տակ պիտի թ ա ղուէ ր ապանով,
Կը խրատէր էրկան' առնել գիւղակին  
Այսի նչ ժրաջան աղջիկն իբրեւ կին, 
Որովնետեւ խ եղն կինը կը յուսա ր  
Թէ ան կը նա յէ ր  ա չքով  նա լասար  
Թէ իր ամուսնոյն, թէ իր խորթերուն  
Եւ թէ գոմի իր փոքրիկ նորթերուն...:

ԺԱ.

Դուրս ե լա յ տունէն, մարմինս փուշ փուշ. 
Խորնեցայ կեանքին իմաստին ապո լ շ ,
Թէ ի ն չպ է  ս ստրուկ կիրքերու նրչո ւ, 
Մարղըս աւեւի վարժ է  մուրալու,
Քան պապենական օրննած դանակով,
Քի չ  մը վախցնել - գ ո ն է ՜  կատակով... - 
Մեր ոսկեձոյւ նո ր Աս տուածները կո վ...: 
Խորնեցայ թէ Դրամ միապետին քով'
Ի ՜ն չ տ ժգոյն  ը մբիշ մ ՚է  Աշխատութիւն...;  
Խորնեցայ անգա մ  մըն ալ անարիւն 
Ա յն  բո ւո մը «Նորին Վսեմութեանց» վըրա 
Որոնց շնորնիւ երկիր կը դառնայ...:  
Խորնեցայ Ոյժին վրայ մըտովի,
Ու ա յ ն  նտպիտին որ Օրէնք կ՚ըսուի...:
Ու գացի ես ւուռ, ի մ  սուգիս ղարմա ՜ն, 
Հաւասարութեան դաշտը - Դերեզման...:
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Գ Ի Ւ Ղ Ա Կ Ա Ն  ԳԵՐԵԶՄ ԱՆ ԱՏԱՆ ՄԷՋ 
Ա.

Սկեպտիկ ժպտով մը դանդաղա գին  
երբ մարդ ըմպ ա ծ հ մրո ւըը Կեանքին, 
եըբ ծաոայա ծ  ե կամքով կորովի'
Ա յն  մ ե ծ  վարպետին որ Վիշտ կը կոչուի,  
ճ ա ն չա ծ  է դողդոջ դշխ ոյ ն  որ Սէրն է. 
Ա ղգա ց, աննատին Պատմութեան դժնե  
Նա յա ծ  է ա նգա մ  մը միւս երեսին, 
ճ ա ն չց ա ծ  է մարդուն Գիտութիւնը սին, . 

Արուեստն յաւակնոտ, սիրտն ամբարտաւան,  
Un ւգը Երեկին, երկիւղը Վադուան...
Ու նշմարտութեան նոգին ծարա՜ւի  
Զննած է երկնից պարապը ծաւի 
- Հի ն աստուածներու վինն այն մշտ ա կա  յ , -  

Ա յ ն  մարդուն նամար ուրիշ l[ luJP չ ի  կա J 
Աւելի քաղցրիկ նեշտանքով յրղի ,
Քան գերեգմա ննոց մ՛աղքատիկ գիւղի...:

Բ.

Լո ւո նստած քարի մը վըրայ տապան, 
Գիտեցի լոի ն այդ վայրը խոպան,
Ու ղո ւր խորնեցայ թէ այս այն վա յր ն  է 
Ուր վանաոական Աստուած մը դժնե  
Չարը կը պատժէ անսանման վախով, 
Բարւոյն շնորնելով դրախտ մ՚ապանով...; 
Ը նկղմա ծ ծոցն ա յդ Մանուան Քաղաքին, 
Զուր խորնեցա յ  թ է անմա ն էր նոգին...:  
Անմա ն. բ ա յց  չ է  որ երկնից մ էջ  գարնան  
Բիւր գիսաւորներ մոխիր կը դաոնան. 
Աստդեր կը վառի, աստդեր կը սառչին.
Կը լռ է  ցա յգ ի ն  պւպուչր վերջին,
Բոյս ու կենդանի կ՛իյնան անկեն դա ն.
Ա մէն, ա մէ  ն բան մանուան գոն կ՚երթան...: 
Ու երկնքին նիւր լոկ մա րդն է տըխուր...; 
Աննա մ, մ ի նչեւ  ե րբ, ի ն չպ է  ս, եւ ո ւր...;

-  144 -



Դ.

Բա յց ուսկե կու գա յ այն Յոյսը մարդուն,
Որ մեծ-ցւսյգին մէջ միայնա կ արթուն 
Կ՛ուղէ Ոսկել' երր իր ոսկորոլոին 
Երկու ավւ նողի ներրեւ կ՚աննետին:
Ու ի ն չ Այ է ս դիակր փաելէ վերջ,
Մարդ յա մւսոօրէ ն. Ման ուա ն ծոցին մ էջ,  
Անմանութեւսն Յո յս ն  մրն է դիուցեր...:
- Ա նշո  լ շտ  սարերու երբ եդնիկը ծեր 
Կը նայի անդունդն ի վար անյատակ...
Երբ դ ա յլը  փոքրիկ մացառներու տակ 
Կը դիտ է մա նն իր գնդականար նօր...
Երբ ովկիանին վրայ անդնդախոր'
Շնա գա յլն  նսկա յ  կը բա ւա լի լո ւո... 
Վ երջա լոյսին դ է մ  Առիւծը տխուր 
Երբ կը մ ռ ն չ է  դաշտին մէջ խոպան...
- Ա նմա նուբեա  ն վրայ չ է  որ կը խոկան...:

Դ.

Նո յ ն  իսկ Մարդուն մո ւբ  նախանայրն Ադամ,  
Անպե ն, անպաշտպա ն ա յդ  խեդնն նսւշմանդամ,  
Նետուա ծ ուժերո լ  մ ի ջե լ  անագին,
Շա տ ք ի չ  նաշիւի կ՚առնէր իր նոգին,
Երբ պւոո ւդի մը ն ամար, անվենե ր,
Ա նմա նո ւբենէն  կը նըաժաըէը...:
Յա յց անա անբա լ միջոց մ  է անցեր 
Յիսուն ծանրածանր դ։սրով' Մարդը ծե ր,
Որ իր ուդեդին դըրդումին նըլոլ,
Հասեր է ա մէ  ն ինչ գըրաւելու,
Ստրուկներ գտեր է անասնոց մէջ,
Մնացածը զարկեր, նալածեր անվե րջ, 
Աստուածնե ր շիներ է նախ աննամար,
Յետոյ ամէնքն ալ այրելու նամար...
Տիրե ր է  Բնութեան Ուժին անագին,
Կը տ ե ն չա յ ի շ  խե լ այդ ժամանակին...

10*
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Ե.

Ա՜խ , անմա fi ը Աար..: Ապրի [ յաւիտեան,  
հսպա ո չունենա լ ո չ  դար, ո չ  վա յրկեան, 
ժա մա նա կի ն պէս, ժա մա նա կի մէջ,
Տքա լ, տառապի լ, բ ա յց  ապրի լ անվերջ...; 
Սիրտը արիւնոտ, մարմինը fijtւանդ,
Յոդնաբե կ, ի նչ փոյթ, ապրիլ մանաւանդ...; 
Շիւղ Ծ'ըլլա լ մարգի, ի ր մը լռելեա յն,
Սայց յա ւիտ ենին մ էջ  ապրի լ միա յն...;
Քար մ  րյլալ անարգ, ապառաժ մ  անխօս,
Գէթ նինար առուակ մ  ըլւալ մշտանոս,
Ծառ մը դարաւոր, մետաղ մը միայն  
Անմի տ, անգգա յ .  չ ի  մեռնիլ սակա յն .. .:
- Աստուածացեւպդ Մա ըդ, ամօթ քեգ , ամօթ, 
Մութ ամբարտաւան խրոխտութեանդ անօ թ, 
Դեռ ա մ է  ն գինով կը կառչիս fin դին...:
Նայէիր աշնան տերեւին դեղին...:

Զ.

Ու երբ ըսեն, թէ գիտութիւնր նոր 
Ա յրե  ՜ց նի ՜ն, փոշո՜տ, դիրքերը բոլոր,
Թէ Նիւթ կա յ միայն, Հոգին չ է  անման, 
Հոգին չի  կա յ  իսկ. -  Մի նաւատաք, ա fi; 
Վնիտ մոմեաներն նին Եգիպտոսին,
Դարերու գաղտնի քը թոդ ձեգ խօսին...: 
Նայուածք մ  ուղղեցէք  դեպի Պարթենոն,
Նոր Ան մա K ներն են որ կը խրոխտան fin ն: 
Ու է ն չո ր  գիտունն իսկ կրօնքին օտար 
Քարէ արձանի մը նոգին կու տար...;
Ա ՜խ, կեանքի, մանուան կռիւն անզգամ...
- Ու ա նշուշտ  մ է ն է  է ն խելօքն անգամ...
Երբ տեսնէր Մանն որ պաշտօնին նրլո լ  
Նու գար սիրելին մ են է  խւելու,
Թէ Աստուա ծ րլլար ան, թէ Սատանայ,
Շան մը պէս պիտի խ եղղէր անխընսւյ...:
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Է.

Շա ն մը պէս... ա խ, շատ չի  պիտի ըլլար...:
-  Բաբէ , կը յ ի շ ե մ  թէ ինչպէ ս կու բսը, 
Ինչպէ ս կը խածնէր սնար ու սաւան, 
Ինչպէ ս կը կանչէր արե ւը վաղուան 
Որ ա I չ ի  պիտի գար երբեք իրեն.
Ու ինչպէ'ս կ ուզեր խերսյեղօրեն 
Մարմինն անկողնէն քաշել աննրնա ր,
Ու ինչպէ ս պատէն մագլիչ կը ջանա ր, 
Սարսափած աչքերն ուղղելով ինծի...
- «Ես եմ, բարեկա մդ, աւա ղ...» գոչերի,  
Բայց ան աչքեր ուս խրեց իր մատներ,
Զի ես կապրեի, մինչ ինք կր մեռնէր...:
- Հասկրցա յ ,  ընկեր, լեզուդ վերջնագոյն:  
Բայց մանէն փախչող վատ մ  էի տժգոյն,  
Զի Սէրն իսկ un ւտ է, մարգերը մա րղ են... 
Ու մեր երկուքին մէջ մա նն էր արդէն...:

Ը.

Ինչպես նետանար թռչուն մ՛որ յետին 
ճիգերն իր կ՚ընէ կառչելու օդին... 
Ծովամոյնն ինչպես կը փարի վէտ վէ տ 
Ւ՚լեակի մը որ կ՛ընկղմի իր նետ...
Ինչպես սարի նէգ արծիւն նոգեվայւ 
Կը կառչի ժայռին որ չի  սանի վա ր...
Այնպէ ս մատներուն նիգու{ը յետին 
Կ՛ուղեր բռնուիլ սնարին պատին...:
Անկողին գամուած, փտիլ, ցաւիլ, լալ, 
Դարերով, ի նչ լաւ...: Բայց մեռնի լ, չըլ լա ր 
Անե ղ կը մրգեր պայքարն անիրաւ 
երբ բերնէն արեան ուղխ մը ( j r i u j f i  տարաւ...: 
Այղ շքեղ սրտէն, կեանքէն ի նչ մրնաց. - 
- «ԵՍ» կ՚ըսէ անիւնն,- «Ե Ս» կ ՚ըսէ Աստուած 
Ու ե ս, իր գեղջուկ քարին վրա յ  կու գա մ  
Յանգի զարնելու տաղերս անզգամ...:
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Թ.

Դիտեցի գողտրիկ այղ վայրը րողբոջ.
Ու ես ակամայ խորնեցայ ղողդոջ 
Ծերուկ ՏաԸթ-էյի անեղ ղմոիւքին,
Ուր յիմար վաղրի մը մեջ մոլեգին.
Այրող խաւարին, փրփրող արեան մեջ,  
Երախն ին բացած, ան բա բբա ո, անվե րջ, 
Տժգոյն ներոսներ պար կր դառնային...: 
1,յորնեցայ նաեւ սեգ Սատանային,
Զոր Միւբօն, աչքով կոյր, նոգւով արբուն, 
հշխա ն նռչակեց յաղթուած Մարդուն.
Որ երեքժանի ցուպով կ գրօսներ 
Աննանգիստ ընել դատարկ գլուխներ...:
Ջը մոռցայ նաեւ մ՛տածել անեղ 
Օրուան երր փողին ձայնեն խելայեղ.  
Կմախքներ երկի նք կր թռչին արդեն...;
-  Ինչ որ քիչ  մը շատ խնդրել ե մալսլեն...:

ժ.

Մարդուն տանջրւած խղ նմտանքր վա տ 
Ի նչ մղձաւանջներ երկնեց յուսանատ,
Ի նչ սադայելեան ցաւեր անն ամար,
/ ’ նչ եդ եմ  մեր գարշ դիակին նա մար...:
- Հո ն, ոչի նչ կա յ  մութ, ո չի  նչ կա յ  դժնե:  
Ան դանդա դ խմուած պարապ գաւաթն է, 
Առա նց քանդակի, առա նց սուտ դարդի, 
Առա նց նորագիւտ ննարքներու արդի,
Ու տիտղոս, տարիք կ անմանաց քնեն... 
Վարդի թուփ մր նոն կ իյնայ  ծարաւեն...: 
Ու եթե երբեմն ողբեր կ ոդկողեն 
Քարի մր տակէն. - Ծե ր թուն է գիւղին...: 
Թե արշալոյսին ստուեր մր յածի. - 
Իմաստասեր կո վ մ  ե որ կ ՚արածի...:
Ու թէ շիրիմներ պեղուին անրնդնատ. - 
Բորենի մրն է, կամ քերթող մր վատ...:
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Ժ Ա .

... Ինկայ ու մտիկ ըրի սգա նար.
Ձայնի մ' որ րարին ներքեւ կը դողար.  -  

- ե ս  եմ, Ե ii  եմ, Ե ս քեղ եղբա յր,  քեղ քո յր,  
էյ i i  տիեդերքին նսկւսյ ա չբր կո յր.
Ե ս սկիղբ եւ վերջ, երա խ ու արգանդ.
Ե ս վի ն անյատակ ու ծոց արգաւանդ.
Ե ս այն ե մ  որ քեգ ծրնաւ, նաեւ ա յն  
Զոր պիտի ծընիս: Ես ձա յն  լոելեայն:
Ե ս օրննութիւնն եմ, բարիքը վերջին, 
ե ս այն ե մ  որմէ ամէնը կր փախչին 
եւ որմէ փախչիլ չի  կա յ :  Հաւասա ր 
Ներո ւմն ե մ  անոր որ ինձ կը յուսար,
Անո ր որ նեգնեց գիս աոանց խդնի:
Ամէնո ւն ալ վրայ իմ  մարդըս կ՛անի...:
Մանգադս ո վ պիտի նամբուրէր անա ն...:
- Ինձ ԱՍՏՈՒԱԾ ըսին, ի մ  անունս է ՄԱ Հ...:

1909, Լօգան
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ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿՒ ԱՆՈՒԱՆ 
ՅՒՇԱՏԱԿՒ ՏՈՒՆ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆԸ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿՒ ԱՆՈՒԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

Փարիզ - 1989



Ազգ մը իր ներոսներով կ՛ապրի:
Ազգ մը, որ ներոսներ չունի, ապրելու իրաւունք չունի: 
Ազգ մը, որ իր ներոսները կը մոոնայ,

ինքն աչ մեռնելու դատապարտուած ե:

Ազգ մը իր առաջնորդներով միայն արժանի կ՚Ատյ 
ազգ մը ըԱալու...

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ
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ԴԻՄՈՒՄ ԽՆԴՐԱՆՔ 
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ...

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՈՒԱՆ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏՈՒՆ

Մեծ Եղեռնի զռներեն մեծատաղանդ բանասւռեղծ-գրագ ետ ու 
մտաւորական Ռուբեն Սեւակի նիսաբնակ (Ֆբանսա)ճարազատնե- 
բեն Յովնաննհս Ջիլինկիբեան, Սփիւռքի նետ մշակռւբային Կապի 
Կոմիտեի նախագանութեան ուղղուած նամակով մը կ առաջարկէ, 
որ տարաբախտ գրողի անունով Տուն-թանգարան մը ստեղծուի 
Երեւանի մեջ:

Ռուբեն Սեւակի եղբօրորդին իր եւ Սեւակի բոլոր մերձաւոր
ներուն անունով տրամադրութիւն կը յայտնե աջակցելու այդ Տուն- 
րանգար անի ստեղծման, նայրայրելով նանա տակ գրողին արխիւը, 
անձնական իրերը, իր եւ գանագան նկարիչներ ու կողմե գծուած 
իւղաներկ պաստառներ, գրողին ու իր կնոջ միջել փոխանակուած 
նամակներ եւ դեռ ուրիշ «նարիւրաւոր մասունքներ, որոնց միակ 
արժանի տեղը Մայր Հայրենիքն ե», շեշտուած ե նամակին մեջ: 

Ռուբեն Սեւակի անունով Տուն-րանգարանի մը ստեղծման գա
ղափարը անկեղծ ու բարեմիտ սրտացաւութենէ կը բխի•

Տաղանդաւոր բանաստեղծի, Ոայու եւ մարդասերի նարագատ- 
ները կը կարծեն, թե «գոյգ Սեւակներ»-ու գոյութիւնը նայ գրակա
նութեան մեջ շփոթի ու թիւրիմացութեան դուռ բացած ե եւ կը շա 
րունակէ տեղի տալ: Ռուբէնը Պարոյրի վերածեւով ոչ թե իր գրեթե 
գարունին մէջ շիջա ծ կեանքի մը նոր շունչ ու կենսունակութիւն 
Ոաղորդած ե, այլ ստուեր ձգած նոյնիսկ վաղամեռ տաղանդի մը 
յիշատակին վրայ:

Պետք ե ըսեր որ չափով մը արդարացի ե այս դիտողութիւնը: 
Միւս կողմե ա/ նարկ է շեշտ եր ամեն թիւը մեկնաբանութիւն 

կանխելով, որ այս  նկատողութեան մեջ արժեքի ու վաստակի թերա- 
գնանատման կամ գերագնաՈատումի միտում չկ ա յ ամենեւին:
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Բոլորիս Ոարազատ 2 ՍեւակԸերուն բնածին տաղանդ եւ նայկական 
քերթողութեան աստղանոյլին մաս կազմեչնուն ոչ ոք կրնայ  դոյզն 
կասկած ունենալ: Ինչ որ պատան ա ծէ զայն ակամայ ու ափսոսալի 
Վրեպ կարելի ե սեպել, եւ այս մեկն սղ դարմանելու նամար կ ՛առա
ջարկուի Ռուբեն Սևակի Տուն-թան դարան նիմնել Մայր Հայրենիքի 
մեջ: Նախաձեռնութիւն մը, որ այլապես ար դնանատելի ե: Առա
ջին Սեւակի յիշատակին վերարծարծումը որեւե ձեւով երկրորդի 
արժեքին ուրացումը եւ ոչ իսկ, դռյզն չափով, նսեմացումը պիտի 
ըլլայ: Ինչպես որ, իսկութեան մեջ, երկրորդ եւ ոչ նուազ տարա
բախտ ինքնաշարժի վթարի զոն - Սեւակը, իր անուանակցութեամբ, 
ինքնութիւններու միջել որոշ - բայց ամեն պարագային ակամայ - 
շփոթ ստեղծեւով նանդերձ, առաջինի մեծութենեն ու նմայքեն բան 
չե  պակասեցուցած:

Ստորեւ կը նրատարակեն մասեր Սփիւռքի Կոմիտեի նախագա- 
նութեան նասցեադրուած նամակէն:

Դժուար ե կասկածիլ անոր անկեղծութեան եւ նոն պարփակուած 
տրամադրութիւններուն բարի կամեցողութեան նետեւանք ըԱտլ- 
նուն: Ու կը խորնինք, որ Տուն ֊թան դարան ի մը ստեղծման գաղա
փարին ընդառաջելու նամար ոչ մեկ անպատենութիւն կայ: Ընդնա- 
կաոակը, շատ աւելի լաւ ե, որ արդե ն իսկ Մայր Հայրենիքի մեջ 
բարձր դնանատուած մեծ բանաստեղծին թափառական ու ցանու
ցիր արխիւ-մասունքները ամփոփուին նարազատ Տողի վրայ, 
իրենց յաւիտենական նանդիստը գտնելով այնտեղ, գուրգուրոտ 
ձեռքերուն մեջ: Ռուբենի եր ազանքներեն մեկն ալ ա յդ  եղած չե  ր:

«ԱՐԱՐԱՏ» ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ
6 Դեկտեմբեր 1985, Պեյըութ

* * *
Կոմիտեի նախագանութեան նասցեագրուած դիմում-խնդրան- 

քին գւխաւոր մասերը: Նամակը 16 Սեպտեմբեր, 1985 թուականը 
կը կրե:

Սփիւրւքահայութեան fibm
Մշակութային Կապի Կոմիտեի նախագահին

Յաըգելի նախագահ,
«Այս նամակը ձեզի կ՚ուղարկենք Ռուըեն Սեւակի հարազատնե-
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թուն եւ ւքօսփկ ազգականներուն անունով:
Ենչպես որ գիտէք այս տարի նանա տակ բանաստեղծ Ռուրեն 

Սեւակի ծննդեան 100-աւքեակն հ:
Հայրենիքի մեջ այս տարեդարձդ յիշատակուեցաւ 19 Մարտ 

1985-ին Երեւանի Գրողների միութեան մեծ դանլինին մէջ:
Այս աոթիւ խորին շնորնակալութիւնները կը յայտնենք մեր 

սիրելի Խորհրդային Հայաստանի պետութեան, Մրողներու Միու
թեան նախագանութեան եւ գրողներուն, ու թոլոր անոնց, որոնք 
այս յիշատակի օրր իրականացուցին:

13 Հոկտեմբեր 1985-ին ալ Ֆրանսայի Նիս քաղաքին մեջ, մեծ 
նանդիսութեամր պիտի յիշւստակուի Ռուրեն Սեւակի ծննդեան 100- 
ամեակր, իր երկու գաւակներուն ներկւսյութեամբ:

Այս աոթիւ ձեզմէ կրկին կը խնդրենք, որ հայրենիքն ալ իր 
ներկայացուցիչը ունենալ եւ մասնակցութիւնը բեըե, նեըոս նահա
տակ բանաստեղծ' Ռուբէն Սեւակի յիշատակին կատարուելիք հան- 
դիսութեան, եւ Նիս ուղարկէ իր յարմար տեսւսծ անձնաւորու
թիւնը:

Ռուբեն Սեււսկ իսկական մւսըդասեը եւ ընկերվարական բանա
ստեղծն ե, որ իր կեանքին մինչեւ ւ[երջը այս իտեալին հաւատարիմ 
է մնացած, վկայ'  իր բանաստեղծութիւնները, իր պատմուածքները, 
եւ ւ[կայ իր հերոսային վախնանք:

Ռուբեն Սեւակ դեո այն աւոենեն տեսած ե Դաշնակ կուսակցու
թեան թուրք իթթիհատականնեըու եղբայրութեան վրայ յենող 
սխւս| քաղաքականութեան ւ[տանգները, եւ իր գրութիւններու[ 
հակառակած է այս քաղաքականութեան:

1920-են սկսեալ, Մայր Հայրենիքը եւ հայրենի ժողուխւըդը, 
գիտցած է գնահատել Ռուբեն Սեւակը: Յաոաջադիլքասեր ]այն 
զանգուածներու սրտին խօսող բանաստեղծութիւնները եւ պատ- 
մուածքնեըը, միշտ հրատարակուած են Մայր Հայրենիքի մէջ: 
Ռուբեն Սեւակի մասին հայրենիքի մէջ հրատարակուած դիրքերը 
բազմաթիւ են. օրինակ

1955 - Երեւան, Եղիշե Պետրոսեան - Ռուբեն Սեւակ, Երկեր: 
1959 - Երեւան, Գեորգ Հատիտեան, Ռուբեն Սեւակ:
1965 - Երեւան, էդուարդ Ջրբաշեա ն, Ռուբեն Սեւակ:
1972 - Երեւան, Վ. Ա. Կիրակոսեան, Ռուբեն Սեւակ:
1985 - Երեւան, հրատարակութեան կը պատրաստուի Ալեքսանտը
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Թոփչեանի' Ռուբեն Սեւակի ամբողջական գործերը:
Այս երկար ցանկը ապացոյցն ե Մայր Հայրենիքին եւ հայրենի 

ժողովուրդին գնահատանքին, Ռուբեն Սեւակի համար, եւ մենք, 
մեր իւորին շնորհակալութիւնը եւ երախտագիտութիւնը կը յայտ- 
նենք Հայաստանի պետութեան, Հայաստանի մտաւորականներուն 
եւ Հայաստանի ժողովուրդին:

Այս աոթիւ մեզի թոյլատրեցեք, որ ակնարկութիւն մր ընենք 
երեւոյթի iPp մասին:

Մենք անկեղծ հաւատքը ունինք, որ Ռուրէն Սեւակի հանղեււ] 
անիրաւութիւն մը կատարուած ե, Սևւակ անունը ուրիշ բանաս
տեղծի մը տալով: Թերեւս աոանց ուզելու, առանց հետեւանքները 
նկատի առնուելու, թերեւս բարի նպատակաւ, ինչպես որ յւսրգելի 
պարոն Զարեանր մեգի ուղղած պատասխան նամակին մէջ 
մատնանշած է:

Պարոն Ռուբեն Զարեան Աւետիք Ւսահակեանի պատմած Ռու- 
բեն Սեւակի «Ջանկըրրի»ի մեջ ցուցաբերած հերոսական կե
ցուածքին տւղաւորութեան տակ մնալով, ուզած է Ռուբեն Սեւակի 
յիշատակք յաւերժացնել, ուրիշ Սեւակ մը ստեղծելով, Պարոյր 
Ղազարեանէ, Պարոյր Սեւակ մը ստեղծելով:

Ո)
Սայց արդիւնքը ի նչ եղած է:
Պարոյր Սեւակ անունը ձեւուէ մը մոռցնել տուած է Ռուբեն 

Սեւակը:
Ռուբեն Սեւակի հանդեպ կատարուած այս անիրաւութեան մա

սին մեր ունեցած խոր համոզումով, վերջերս Պեյրութի «Արա
րատ» թերթին մեջ, յօղուածաշարք lF[i հրատարակեցինք: Այս թեք
թեքեն մեկ՜մեկ օրինակ ձեզի կ ուղարկենք աո ի գիտութիւն:

Շատ մօտ ատենեն, այս յօղուածաշարքր, գիրք ըլլալով պիտի 
հրատարակուի Փարիզի մէջ,  աւելի ընդլայնուած եւ Ռուբեն 
Սեւակի բանաստեղծութիւններով հարստացած:

Դժբախտաբար այսօր, ինչ որ ալ ընենք այս սխալը սրբագրել կա
րելի չե: Ենչպես որ Ռուբեն Զարեան իր նամակին մեջ կ՚ըսէ. «Եղա
ծը եղել է»:

Սայց, բայց դարմանել կարելի է. Ռուբեն Սեւակի եղբօրորդին 
ըլլայու պատիւը եւ հպարտութիւնը ունենալով, Ձեզմէ կը խնդրենք, 
որ մեր սիրելի հայրենիքը Ռուբեն Սեւակի հանդեպ եղածը ղարմա-
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ներ, Մուրէն Սեւակի անունին յիշատակ Տուն-թանգարան մը ստեղ
ծելու] :

Ձեզ կրնանք վստանեցնել, որ Ռուրեն Սեւակի ազգականները 
պատրաստ են իրենց կարելիութեան չափուի ամեն տեսակ օժանդա
կութիւն ընել այս ծրագիրին իրականացման համար: Մենք պատ
րաստ ենք այս Տուն-թանգարանին նուիրելու 100ի մօտ հայ նկարիչ- 
ներու պաստաոներ: Անոնցմէ զատ մենք ւՐեր քու] ունինք Մուրէն 
Սեւակի արիյիւին մէկ մասը, որ կրցանք փրկել Պոլսոյ դժոխքէն:

Ասոնց մէկ մասը նշենք'
1. - Մուրէն Սեւակի ծեոսւմբ գծագրուած նկարներ:
2. - Մուրէն Սեւակի ձեոամբ «Ջանկըրըի»ի աքսորաւ|այրէն իր 

կնոջ գրուած քսան հատ րացիկ-նամակներ, որոնց արժեքը, 
պատմական արժեքը շատ մեծ է:

3. - (էուրեն Սեւակի կողմէ իր կնոջ եւ այլ  անձերու գրուած 
հարիւրաւոր նամակներ:

4. - Մուրէն Սեւակի կողմէ իր կնոջ եւ այլ  անձերու գրուած 
հարիւրաւոր րացիկ-նամակներ:

5. - Իր անձնական իրերէն մէկ լքասը:
6. - Մուրէն Սեւակի կողմէ քաշուած մեծ թիլով նկարներ:
7. - Մուրէն Սեւակի պատկանող մեծ թիլով նկարներ:
8. - Մուրէն Սեւակի պատկանող դիրքեր, թերթեր, եւայլն:
Կարն խօսքով, Մուրէն Սեւակի պատկանող հարիւրաւոր

մասունքներ, որոնց միակ արժանի տեղը Մայր Հայրենիքն է:
Օարգեյի նախագահ,
Մուրէն Սեւակի իտեալն էր Արդարութեան, Հաւասարութեան 

վրայ հիմնուած աշխարհ մը, եւ հա լու վայել հայրենիք մը:
Այսօր Մուրէն Սեւակի իտեալը իրականացած է, իր ւ[երածնած 

հայրենիքով:
Եւ մենք, մեր վերածնած հայրենիքէն կը խնդրենք, որ հայրենի

քի սիրոյն, նահատակուած Մուրէն Սեւակի անունը, հայրենիքի մէջ 
յաւերժանայ, Մուրէն Սեւակի անունին' Տուն-թանգաըանով մը:

Ւ՚որին շնորհակալութիւններով,
Ի դիմաց Մուրէն Սեւակի հարազաաներուն 

եւ մօաիկ ազգականներուն'
Մուրէն Սեւակի եղբօրորդին

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ
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ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏ է

Երեւան 20-12-1985 
Պր. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ - Նիս

Յարգարժան բարեկամ,
16-ը Սեպտեմբերի թուակիր նամակը, ներփակուած նիւթերի նետ 

միասին, Դեկտեմբերի կեսերին միայն անբաւ մեր ձեռքը: Ինդրում 
ենք ներեւ պատասխանն ակամայ ո ւ շ ա ց ն ե լ  նամար:

Սփիւռքաճայ մամուլից տեղեակ հինք արդէն, որ Հոկտեմբերի 
13-ին Նիսում մեծ նանդիսութեամբ նշուեւ է Ռուբէն Սեւակի 
ծննդեան 100-ամեակը:

Ինչպես գիտեք, Մարտ ամսին նայրենիքում նոյնպէս ճանդիսու- 
թիւններ էին կադմակերպուեչ անուանի բանաստեղծի յոբեւեանի 
առթիվ:

Հայրենի կառավարութեան եւ ժողովրդի բարձր գնանատանքի 
ապացոյցն ե նաեւ այն, որ 1955 թուականից սկսած, մի քանի ան
գամ նրատարակուել են Ռ. Սեւ ակի գործերը, եւ ա յժմ ել նրատա- 
րակութեան ե պատրաստ նրա ամբողջական գործերի նաւաքածուն: 

Մեգ ճամար նասկանալի ե, անշուշտ, Ռուբէն Սեւակի անունը 
ճայրենիքում յաւէրժացած տեսնելու Ձեր բանաստեղծի նա բա
զա տներիդ ջերմ փափագը: Հաւանաբար տեդեակ չե ք , սակայն, որ 
Եղիշե Ձարէնցի անուան Գրականութեան եւ արուեստի թանգարա
նում մեր բպոր անուանի գրողների, այդ թւում նաեւ Ռուբէն 
Սեւակի, անուններով յատուկ բաժիններ կան:

Ձեր նամակում թուարկուած իրերն ու նիւթերը, եթե, անշուշտ, 
յարմար նկատեք նուիրել կը յանձնուեն թանգարանին ապաճովա- 
բար պաճեւու եւ ցուցադրելու նպատակով:

Մենք նոյնպես կարծում ենք, որ Ռուբէն Սեւակին, եւ ոչ միայն 
նրան, այլ նաեւ մեր միւս անուանի մտաւորականներին պատկանող 
թանկագին մասունքների միակ արժանի տեղը Մայր Հայրենիքն ե: 

Ընդունեցեք Նոր Տարուայ մեր ջերմ շնոբճաւորանքներն ու

Յարգանքներով ԿՈՄԻՏԷԻ ՆԱ1°ԱԳԱՀ
Կ. ԳԱ Ա Ա Ք ԵԱ Ն

* * *
Ւնչպէս կը տեսնեք, մեր գրած 15 Սեպտեմբեր 1985 թուակիր
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նամ՛ակին երեք ամ՛իս ետք պատասխանուած է պըն. կ. Դալլաքեանի 
կողմ է:

«կ ըսեն թե քաղաքականութիւնը շատ քան ըսելով, ոչ մէկ թան 
չըսելու նաըպկութիւնն է»:

Յաըգելի պըն. Դալլաքեան մեը նամակին մեջ հարց տուած 
նիւթեղէն ոչ մէկուն պատասխան կուտայ:

Յաւե|ուած' պըն. Կ. Դալլաքեան մեը ըսածները մեզի կը կրկնէ, 
եւ մեը գիտցածները մեզի կը սորվեցնէ:

փ փ փ

Այս վինակին մէջ,  մեզի կը մնաք, մեը կաըելիութիւննեըով 
Նի սի մէջ Ռութէն Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն մը ստեղծել:

*  *  *

Եւ այդպես ալ եղավ:
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ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՈՒԱՆ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏՈՒՆ ԵՒ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

13-8-1986-ին Cote d 'A zu i /  Cagnes-SUr-Mer-ի մէջ, Ռուբհն 
Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն եւ պատկերասրանին բացումը 
կատարուեցավ ՆիսԼ՜ն, Մարսէյչէն, Լիոնէն, Փարիզէն եւ Սփիւռքի 
զանազան քաղաքներէն եկող Ոայրենակիցներու ներկայութեամբ:

Ռուբէն Սեւակի Յիշատակի Տան մէջ կը ցուցադրուին Ռուբէն 
Սեւակի պատկանող մասունքները «իր անձնական արխիւը, նա
մակները, իր կողմէ գծագրուած պատկերները, գիրքերը, եւայչն»:

Ռուբէն Սեւակի անուան Պատկերասրանին մէջ կը ցուցադրուին 
1856-էն մինչև մեր օրերու նայ նկարիչներու պատկանող երկու 
նարիւրէ աւելի պաստառներ:

(Aivazovski /  A. Gurdjian /M . Givanian /  W. Mabokian /E . Cbahine 
/A .  Cbabanian /  J. Albazian /Heraut (H. Tekeyan) / S. Katcbadourian 
/  Cb. Atamian /  Ariei Adjemian /M . Gulbenkian/L. Aznavounan /  K. 
Bedikian /  P. Topalian /  Carzou /  Z. Moutafian /  J. Palamoudian /  A. 
Berberian /  Kboubetzian /  Elibekian /  Hounanian /  H. Hagopian /  R. 
Jenmian /P apaz/J . Ibmalian/S. Salerian /P . Ganatcbian /  Tchcrkezian 
/  V. Hazirian /  Antoyan).

փ փ փ

Այն հայրենակիցները, որոնք իրենց Cote d'AzUT գտնուած շրջա
նին, կը փափաքին Ռուբէն Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն եւ 
պատկերասրանը այգեչեր կրնան ժամադրուիլ նեռաձայնելով նե- 
տեւեաչ թիլին

HO VHANNES CILING1R YAN
Domuine du Լօսր, LE VERDON - B
06800 Cagnes-sur-Mer /  Cote d ’Azur /  ERA NCE
Tel.: (33)93201729
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ՀԱՐ8ԱԶՐՈ38 ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԵՂԲՕՐՈՐԴՒՈՅՆ 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆԸ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿՒ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻՆ,
ԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆԻՆ, ՀԱՅ ՍՓԻՒՌՔԻ ԱԽՏԻՆ 

ՈՒ ԶԱՅՆ ԴԱՐՄԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԻ ՄԱՍԻՆ

Նիւ ճըրզիի (Մ. Նանանգներ) Հայկական ուստիսյի տնօրէն 
Վարդան Ապտօ, Օգոստոս 1988-ին այցելեէով Նիս, ունեցած ե 
նարցագրոյց Ռուբհն Սեւակի եղբօրորդւոյն Յովնաննէս Ջիլին- 
կիրեանի նետ, որ այս աոր-իւ յուղած ե ժամանակակից ու նայու- 
թիւնը տագնապեցնող կենսական խնդիրները, կատարելով նշգրիտ 
ու խորաթափանց ախտանանաչումեւ առաջադրելով նոյնքան նիշդ 
ու ազդու դարման:

Կը նրատարակենք սոյն շանեկան եւ ուսանելի նարցագրոյցը 
զայն յանձնելով մեր ընթերցողներու մասնաւոր ուշադրութեան, 
գնանատեւով անկեղծութիւնը նեղինակին, որուն ջղուտ դիտո
ղութեանց մեջ չկ ա յ որեւէ մեկը վիրաւորեւու միտում, այլեւ նոն 
պետք է տեսնեւ սրտացաւ նայու մը դառնութիւնը միայն, ափսո
սանքը:

Աւեւցնենք, որ նոն արտանայտուած նիմնական մտքերը յիովին 
կը զուգորդուին ու կը նոյնանան մեր օրկանի սկզբունքներուն նետ 
եւ կը կազմեն Հայկական Դատի նետապնդման միակ նիշդ, 
գործնական ու օգտաբեր գաղափարախօսութիւնը, ւուծումի ուղին:

Իւքթ. «ԱՐԱՐԱՏ»ի
Պեյրաւթ

Հարցում.- Պրն. Ջիլինկիրեան, ուրախ ենք որ երկար ատենէ 
ծրագրուած այս նանդիպում-զրոյցը, նայ գրականութեան պատկա
ռելի դէմքերէն Ռուբէն Սեւակի ու նայ Սփիւռքի ներկայ
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խնդիրներուն շուրջ, իրականացած ե:
Մեր զրոյցին մեջ խորանա չէ  առաջ, կրնա ք մեզի պարզեր 

թռուցիկ ակնարկով մը, նախաեղեռնեան շրջանի կացութիւնն ու 
Ռուբեն Սեւակի ծննդավայրի պայմանները:

Պատասխան.- Ա. համաշ խա րհ ա յին պատերազմը պատեհ առիթ 
եղաւ, որ փանթուրքիսաները գործադրութեան դնեն իրենց 
հայաջինջ ծրագիրը: Աքսոր ու ջարդ սկսան հայկական բնաշխարհի 
բովանդակ տարածքին: Միայն որոշ, հազուագիւտ վայրեր
«խնայուեցան»: Այս ալ իր պատնաոը ունէր անշուշտ:

Սիլիվրի այս վերջիններու շարքին էր: Սիլիվրիի նաfiանգը ջարդ 
չկազմակերպուեցաւ: Գիտէք որ Սիլիվրին մեր նախնիքներուն, 
Ռուրէն Սեւակի ընտանիքին ապրելատեղն է: Շրջանը կը գըավէ 
Պոլիսը: Յաւելուաց ուրիշ նահանգ մը կայ'  Եզմիըը: Այս երկու 
տեղերը աքսոր չեղան: Եւրոպացիներուն աչքին տակն է ըսելով: 
Ուրեմն Սիլիվրի մաս կը կազմէր Ւսթանպուլի, 70 քլմ. հեռաւո
րութեամբ, Թըակիոյ կողմը, եւրոպական մասին վրայ:

Ս՞րբական «նարպիկութեամթ», շրջանի նահանգապետը - թրքա
կան բնորոշում ով քայմաքամ - օ զտուեցաւ առիթէն : Ան չյայտնեց 
շրջանի նայ բնակիչներուն, որ իրենք աքսորեն փրկուած են: Ընդ
հակառակը, կարգ մը հարուստներու միջոցաւ լուր ղրկեց, թե տե
ղացիները եթէ աքսոր երթալ չեն ուզեր, «ինծի երկու հազար հնչուն 
ոսկեդրամ պիտի տան»: Եւ այս դրամը կը ժողւ[ուի ու կը բերուի որ 
չերթան: Մինչդեռ, բոլորովին անտեղի կանխազգուշութիւն էր 
ասիկա, որովհետեւ Սիլիվրին արդէն աքսոր ւզիտի չերթար, քանի 
որ Պոլսոյ մօտ էր:

Եսկապես ալ հայութիւնը չաքսորուեցաւ այդ տեղէն:
Սեւակի պարագան տարրեր էր: Քանի որ Սեւակ, այդ շրջանին 

Պոլիս կը գտնուեր, հոն հաստատուած եւ Ապրիլ 24-ին ձերբակա
լուած մտաւորականներուն մաս կազմելով, ղրկուեցաւ Չանղըրի: 

Հիմա հարցը սա է, որ այս մեր ձեռքը մնացած «թավալներդ», 
այսինքն կալուածատիըական թուղթերը Սեւակի ընտանիքին, ի նչ 
արմէք կը ներկայացնեն...

Թուրքերը վերստին գրաւեցին Թըակիան և եկան իրենց նախկին 
տեղերը: Յոյները փախանյզեպի Յունաստան: Թուրքերը վեըա- 
գրաւեցին Սիլիվրին եւ Պոլիսը: Այս շրջանին հայ ընտանիքները, 
Սիլիւ[ըիի մէջ եղողները, որոնք' ինչպես ըսինք' չէին ենթարկուած

-  162 -



աքսորի, ամենքն ալ փախան վախերնէն, Պոլիսը աւելի ապանով 
նկատելով: Որով այնտեղ լքուած րոլոր կալուածներն ու գոյքերը 
փախստական նայերուն, ինչպես նաեւ Անատոլիայի մէջ նայոց 
րոլոր ունեցածները, թրքական օրենքի համաձայն, մեկ-երկու 
տարի ետք «լքուած գոյք» նկատուելով պետականացուեցան եւ 
յետոյ ալ աոանձին թուրքերուն տրուեցան: Եւ մեր ձեոքը մնացին 
միայն այս փաստաթուղթերը, որոնցմէ շատ կան հայերուն ձեոքը 
եւ որոնք, այււօր, միայն պատմական արժեք ունին մեզի համար, 
այլեւ որեւե արժեք, իրական արժէք չեն ներկայացներ այսօրւան 
Թուրքիոյ օրէնքներուն պատնաոով: Այս փաստաթուղթերէն րոլոր 
հայերը ունին: Ոմանք կը շարունակեն պահել: Ուրիշներ իրենց 
ունեցածը նետած են զզուելով, խոըհելով ոը անոնք թանի պիտի 
չծաոայեն այլեւս, զիրենք որեւէ տեղ պիտի չհասցնեն:

Մենք պահած ենք մեր ունեցածները, նկատելով որ' անոնք 
Սեւակի ընտանիքին ժւս ուսն զ ին մաս կը կազմեն եւ ապագային, թե
րեւս մէկը օգտագործել ուզէ այս թաները, Սեւակի ընտանիքին 
ունեցածները դասաւորելու համար: Չեմ գիտեր...

Հ.- Պրն. Ջիլինկիրեան, ասիկա գոնե ինծի ճամար առիթ մըն ե, 
քանի որ ես, անձամբ, այս պտոյտիս ընթացքին, մօտեն ծանօթացայ 
Ռուբեն Սեւակին, որ ձեր նօրեղբայրն ե: Մեզմե շատեր չե ն  իմա
ցած Սեւակի կեանքի մասին, իր ընտանիքին մասին, փորձաոու- 
թիւններուն մասին, գրութիւններուն մասին: Ես այս աոթիւ 
կ՛ուզեի չսել ձեզմե ձեր մեծ ճօր մասին: Ի նչ կը յիշեք  անոր 
մասին: Ի նչ կրնաք ըսեչ մեզի... այդ տեղեն սկսինք:

Պ.- Սնական է ես, նկատելով որ 1924-ի Սեպտեմրերին ծնած եմ, 
տուեալներ չունիմ, «տիրէքթ» տուեալներ: Մինչեւ որ մարդ իր 
հասունութիւնը գտնայ, րնական ե որ, գոնէ նուազագոյնը'  քսան 
տաքի մը անցնելու է: 1944-ին երր արդեն գիտակից եղանք այս 
թաներուն, շատ ուշ եր: Մնացողները այդ շրջանէն շատ քիչ էին: 
Սեւակի հայրն ու մայրը մահացած էին: Հայրը'  1920, իսկ մայըը'  
1935-ական թուականներուն մահացան:

Հ. -Ի նչ գործ կ՛ըներ եւ քանի զաւակ ուներ:
Պ.- Երկաթագործ էր: Վեց զաւակներէն մէկն էր Մութէն Սեւակը: 

Չորս մանչ եւ երկու աղջիկ էին անոնք, որոնցմէ ոչ մեկը ողջ է 
այսօր: Ամէնքն ալ մահացած են:

Հ.- Սեւակ ո ր դպրոցը յաճախեց եւ ի նչպես կրցաւ Լոգան
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անցնիւ այդ օրերուն, երբ բաւական դժուար էին պայմանները:
Պ.- Այո, պայմանները դժուար էին... բայց նկատելով որ ինք, 

սկզբնական շրջանին Սիլիվրիի Ազգանազեան վարժարանը յահա- 
խեց, ատկէ եաքր հայրը զինք զրկեց շաա ծանօթ դպրոց մը եզոդ 
Պարտիզակի' Պոլսոյ շրջակայքը գտնուող անուանի աւքերիկեան 
վարժւսրանը: Մէկ քանի տարի հոն յանախելէ ետք, վերադարձաւ 
աւելի րարձր ուսում աոնելու համար: Որովհետեւ Պարտիզակի 
դպրոցը ամբողջական գոլէհ մը չ է ր ,  նախակրթարան մրն էր լքի- 
այն, ուստի ան անցաւ Ռեթէոս Պերպէրեանի հիմնած' «Պերսյէրեան 
գոլէհը», Սկիւտարի հռչակաւոր գոլէհր, որ ամբողջ հայութեան 
տուաւ նոր սերունդ լքը, տարբեր կեցւածքով, որ այսօրուան մեր 
մտաւորականները ստեղծեց ձեւով մը: Ռուբէն Սեւակ, մինչեւ 
1905-ր մնւսց հոն ու աւարտեց այդ դպրոցը: Վկա յականաբաշխման 
հանդէսի ատեն, ինք եղաւ աւարտական դասարանի անունով ար
տասանողը «հուսկ բանք»ի մը, որ տադաչափեալ կաոր մրն էր 
գրեթէ եւ որ ուղղուած եր բոլորին, տպաւորելով ունկնդիրները:

Անոնց աոաջինը, ինքը Ռեթէոս Պէրպէըեանն էր, որ շատ կը 
գնահատեր Ռուբէն Սեւակը եւ ուզեց զինք ղրկել Եւրոպա, որ աւելի 
զարգանայ, արժեւորուի ու աւելի օգտակար ըլլայ հայութեան: Եւ 
ատոը համաը ալ, այդ շրջանի Պատրիարքին Ամեն. Օրմանեանի 
օգնութեամբ, Սեւակ Լոգան ղրկուեցաւ: Անշուշտ, այս մեկնումին 
համար' կանխաւ առնուած պետք էր ըլյար Սեւակի հօր հաւանու
թիւնը: Եւ հայրը իը համամտութիւնը տուաւ: Ռուք իմացաք անոր' 
Սեւակի քրոջ ւ[կայութիւնները հաստատող, որ հայրը դժուարու
թեամբ իը հաւանութիւնը տուած է: Ան գիտէր հարկաւ, որ Եւրոպա 
գացող տդւսյ մը, շատ դժուար կրնար իր աըմատնեըուն վերադառ
նալ, եւ կրնար կորսուիլ ալ այդտեղ, պայմաններու բերմամբ: Այո, 
Սեւակ այնտեղ չկորսուեցաւ, Եւրոպայի մէջ, բայց խորքին մէջ,  իր 
հօր համար ան կորսուած մըն եր' սկսած այդ օրերէն նուիրուած 
ըլլալով ագգին: Նուիրում որ յանգեցաւ 191 5-ի եղերական վախ- 
հանին: Հայրը իրաւունք ունէր...:

Եւ Սեւակ այդ շրջանին 1905-ին գնաց Զուիցերիա եւ գրեթե 
մինչեւ 1914, տասը տարի, ապրեցաւ հոն, այնտեղ անցուց' կարելի 
է րսել իր թուն կեանքը, որովհետեւ «էվոլիւսիոն»ի շրջանը հոն 
ունեցաւ 1905-ին, Եւրոպա գացած ատեն, ըսել է երթ 19-20 
տարեկան եր հազիւ: Մինչեւ 29 տարեկանը հոն ապրեցաւ: Այդտեղ
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ե որ խմորուեցաւ, այդտեղ իր գրական-ստեղծագոըծական թեղուն 
շրջանը բոլորեց, մշակութային գործունեութիւն տարաւ, նոն գթեց 
իր աոաջին գիրքը որ հրատարակուեցաւ 1910-ին, Պոլիս:

Հ.- Հետաքրքրական ե այսւոեղ յի շեի  թե ինք բժիշկ եր, բա յց  
նոյնքան եւ աւելի' բանաստեղծ: Թեեւ կան այս մեկը չգիտցողներ...

Պ.- Հարցը սա եը' թե Ռուբեն Սեւակ բանաստեղծ եր, բնական ե, 
բայց բանաստեղծ ըլլալէ աւելի, ինծի համար ան մտածող մըն եր 
խորքին մեջ, մտածող մը: Բանաստեղծներ շատ ունինք, բայց 
մտածողներ քիչ,  իսկական իմաստով եւ մանաւանդ' շատ քիչ 
ունինք թէ բանաստեղծ եւ թէ գիտութեան մարդ: Գիտենք, թե 
բմշկական ուսումը թեթեւ գործ մը չե եւ մանաւանդ եօթ երկար 
տարիներու ուսումնաոութիւն պահանջող բան մըն է... եօթ տարի... 
այն ալ Լոգանի մեջ մանաւանդ, եւ վերջապէս' ֆրանսերենը իր 
մայրենի լեգուն չէր  եւ բնական ե, որ եւրոպական լեզուի մը 
տիրանալ ւգետք էր, բժիշկ ըլլալու համար: Անկէ ետք ալ '  գի
տութեան լեզուն սորվիլ պետք էր: Վերջապես, այս եօթ տարիներու 
կեանքը, որ ինք հոն ապրեցաւ, պարզ մահկանացուի մը համար 
միայն իր գիտութեան, իր դասերուն տրամադրելի շրջան մը պետք 
եր ըլլար: Սեւակի բնածին կարողութիւնները առիթ տուին իրեն, որ 
ինք, միաժամանակ, թե բժշկական ուսման եւ թե գրականութեան 
հետեւի, լեզու մշակէ, ծաոայե արուեստին' իր տաղանդովը: Յաւե
լուած ուրիշ բան մը կայ Ռուբեն Սեւակի կեանքին մէջ, որ այնտեղ, 
ան հանդիպեցաւ գերմանացի աղջկայ մը, որ ուսանելու եկած եր 
տեղւոյն գեղարուեստից - Պօզար - վարժարանը: Վերջապէս' սերը 
կոյր է միշտ, ըսենք ընդհանրապես բան չի հանչնար: Եւ սակայն 
Սեւակ, շատ հայրենասէր եւ ազգասէր անձնաւորութիւն մը 
ըլլալով, այս պարագան պարտ եր չմոոնալ, հայ կողակից մը պետք 
եր րնտրեր իրեն համար: Սակայն, ինք սիրահարուեցաւ այս 
աղջկան եւ անոր հետ ունեցած սիրաբանութիւնները, սիրահարու
թեան շրջանը շատ երկար տեւեցին:

Աղջկան գերմանացի հայրը երբ իմացաւ այս մասին, իր աղջիկը 
հայու մը հետ կը սիրաբանի, սիրահարած էր հայու մը, անմիջապես 
աղջիկը իրենց մօտ գերմանական էրֆսւրտ քաղաքը կանչեցին, 
ուր կը բնակեին իրենք: Եւ այս պատհաոաւ շատ դժուար օրեր 
սկսան Սեւակի համար' հեոու իր սիրահարէն, եւ աղջիկն ալ նմա
նապես' հեոու իր սիրածեն: Տագնապալից շրջան մը անցուցին եը-
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կուքն ալ: Վիհակը տառապալից եղաւ թե աղջկան եւ թե Սեւակի 
համար եւ ասոնց միջե լ փոխանակուած մեծ թիւու[ նամակներ ու 
բացիկներ, որոնք մեր մօան են այսօր, կը կազմեն աւզացոյց անոնց 
անցուցած ծանր, դժուար օրերուն, Սեւակին ու իր սիրածին նամար: 

Հ.- Պրն. Ջիչինկիրեան գիտենք որ Վանան Թէքէեան ջարդէն 
ա զա տուած էր, որո վճետեւ Երուսաղէմ կ՛այցելեր այդ օրերուն: Հե
տաքրքրական է որ Ռուբէն Սեւակ, պատերազմը չսկսած երկու 
ամիս առաջ վերադարձաւ Պոլիս: Ինչո ւ վերադարձաւ Պոչիս այդ 
օրերուն:

ՊԵր կ ո ւ  ամիս արւաջ վերադարձաւ, որովնեաեւ ինք' նակաոակ 
որ գերմանացիի մը հեա ամուսնացած եր, երբեք երկրեն դուրս 
ապրելու, հայ ժոդովուրդեն հեոու մնալու մտայնութիւնը չունէը: 
Հակառակ որ հոն' Զուիցերիոյ մէջ,  իբր բժիշկ հաստատուելու եւ 
աւելի լաւ պայմաններով ապրելու կարելիութիւնը ունէր Սեւակ: 

Հ.- Երբ ինք երկիր վերադարձաւ, ունէ ր երկու զաւակները:
Պ.- Ոչ. մէկ զաւակը' Լեւոնը Լոգան ծնած էր եւ անկէ ետք, երկ

րորդ զաւակը Շամիրամը Պոլիս ծնաւ, իրենց ւ[երադարձեն ետք: 
Այսպէս է իրականութիւնը, որու|հետեւ տիկին Սեւակ Շամիրամով 
յղի  էր, երբ Սեւակ ամոլը վերադարձաւ Պոլիս: Եւ ասկէ ամիս մը 
ետք ծնաւ եըկրորդը: Դժուար համբորդութիւն մը եդած պետք է 
ըլլայ: Եօթ-ութ ամսու յղի կին մը Պոլիս վերադառնալ այդ օրերուն 
չոգենաւով կամ գնացքով, հշգրիտ չեմ գիտեր, բայց կը կարծեմ 
շոգենաւու[ վերադարձած են, եւ այս'  դիւրին չէր :

Հ.- Ռուրէն Սեւակ նանատակուեցաւ 26  Օգոստոս 1915-ին, տարի 
մը կամ պակաս Պոչիս փոխադրուեչէ ետք: Այդ ժամանակաշրջա
նին մէջ ի նչ փորձաոուբ-իւններ ունեցաւ ան, որ պէտք է յիշուի: 

Պ.- Շրջանի փորձաոութիւններու մասին ըսեմ այն, որ Պոլիս 
վերադառնալուն պէս, ինք հայ համայնքներուն մեջ, հայ գրական 
շրջանակներու մէջ մտաւ: Եր տունը, բնակած տունը, որ Ոանկալ- 
թիի շրջանր կը գտնուէը, բոլոր մտաւորականներու հաւաքման 
կեդրոն դարձաւ: Հոն կը մէկտեղուէին Դ. Վարուժան եւ ուրիշներ: 
Յակոբ Օշականի վկայութիւնը կայ այս մասին, թէ ինչպես անցած 
են այդ օրեըը, հաւաքոյթները: Ասկէ դուրս' ինք ծառայած է իբր 
բանախօս-դասախօս շատ մը դպրոցնեըու մեջ: Շատ հետաքրքրա
կան է այստեղ նշել մանրամասնութիւն մը: Հոս Ֆրանսա, ծանօ
թացայ տիկ. Համբիկեանի: 80-ը անց, մեծ տարիք ունեցող տիկին
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լքըն ե, որ ներկայ եղած ե 1914-ի էսայեան վարժարանի մեջ Սեւակի 
մեկ բանախօսութեան: Ան կը վկայե որ աղջիկներ, երիտասարդու
հիներ մեծ սեր ունեցած են Սեւակին նանղեպ, ոչ միայն իր մտաւո
րական կարողութեանց, այլեւ իր գեղադեմ տեսքին, շարժում
ներուն եւ շատ հրաւղուրիչ լեզուին հանդեպ:

Ինչպես ըսի այս տիկինը նեըկայ եղած ե րանաիւօսութիւննեըէն 
մեկուն եւ այդ տսրսւորութիւններու տակ, ինք մեզի անգիր արտա
սանեց, այդ օրերու յիշողութեանց վրայ յենելով, իր միտքը պահած 
մեկ բանաստեղծութիւնը Սեւակին, շւստ տպաւորիչ ձեւով, որուն 
խորագիրը բանաստեղծութեան' «Պատասխանը» ե:

Ես ալ, իմ կարգին, արձանագրեցի իր արտասանութիւնը: Պատ
կերացուցէք 85 տարեկան կին մը կ՚արտասանէ անգիր, արւանց 
«թեքսթի», իր մտքին, յիշողութեան մեջ արմատացած Սեւակի մէկ 
բանաստեղծութիւնը, զոր ինք |սած եւ մտքին մէջ դրոշմած ե 
էսայեան վարժարանի մեջ, Սեւակի ըրած մեկ բանախօսութենէն, 
անկե անջնջելի տպաւորութիւններ քաղելով:

Թէոդիկ ալ հիացական կը վկայե Սեւակի կարողութիւնները, 
գրելով'  իրմե մեջբերում մըն է ասիկա, քաղուած' «Ամէնուն Տա- 
րեցոյցը»են. «Արենա իմաստութեան շիթ՜ը դրած եր անոր ուղեղին 
մեջ, էսկխւապ' բժշկութ-եան խորճուրդը, Հերմես ալ կայծը 
պեբնախօսութեան...»:

Այո, այժմ հարց տանք, թէ ինչո ւ Ռուբեն Սեւակ ւ|երադարձած 
էր Պոլիս: Ինչպես ըսի միշտ իր մտքին մէջ կար' վերադառնալ եւ 
ծառայել ժողովուրդին: Եվ այդ վերադարձէն ետք, իրապես ալ, ինք 
շատ մեծ ժողովրդականութիւն գտաւ, եւ իր խօսելու կարողու
թեամբ, իր բանաստեղծութիւններուն համար: Ինչպես որ առջի օր 
լսեցինք' իր քոյրն ալ կը վկայե, թէ ո ր աստիհան սիրուած էր 
Սեւակ, Պոլսոյ դպրոցական եւ մտաւորական շրջանակներուն մեջ: 

Հ.- Պրն. Ջիլինկիրեան Ռուբեն Սեւակ իբրեւ նայ մտաւորական 
նանատակուեցաւ, չփոխեւու նամար իր անունը: Եւ կարեւոր ե 
այստեղ շեշտ ել, որ ինք առիթ ուներ ազատուելու այղ նա կա տա - 
գրեն: Կրնա ք մեզի տա չ պատմութիւնը իր կեանքին մեկ կարեւոր 
մանրամասը կազմող դրուագին, որ զինք կ՚աոնչե թուրք ընտա
նիքի մը, որուն աղջիկը բուժած եր ինք:

Պ.- Նախ կատարեմ նշում մը, որ բնաւ անտեղի չէ :  Սեւակի 
մասին այստեղ ըսուածները ենթադրական խօսքեր չեն, նկատելով
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np իր մասին վկայութիւններ եդած են նախ Գրիգորիս Պալաքեան 
Արքեպսփ կողմե, որ իր «Հայ Գոդգոթայ»ի Ա. հատորին մէջ 
մատնանշած է այս պարագան: Երկրորդը' այս մասին կը վկայէ 
Միքայել Շամտանհեանը, իր «Յուշարձան Ապրիլ 24-ի» հրատարա
կութեան մէջ, լոյս տեսած 1919-ին Պոլիս, որով ան կուտայ այդ 
շրջանի պատմութիւնը: Արամ Անտոնեանը նմանապես կվկայե 
Ո-ուրէն Սեւակի, Գանիէլ Վարուժանի եւ այլոց մասին: Յաւ[ել- 
յուած չորրորդ մը կայ, որ կարեւոր է, Յովնան Ծ. Վրդ. Եարապե- 
տեան, «Զուարթնոց » թերթին մէջ 1957-ին, Սեւակի նետ ունեցած 
աբսորաւյայրի պատմութիւնը կուտայ: Այս րոլոը սլատումնեըուն 
նասաըակաց գիծը այն է, ոը Սեւակ չէ  ենթարկուած յուսախաբու
թեան: Ընդհակառակն, իր եւ ընկերներուն նոգեկան կորովը րաըճր 
պանելու նամաը, ինք ամէն ջանք թափած է, եւ իք րոլոը 
րախտակիցներուն երդում ընել տուած է, որ պիտի չընկնուին: 
Յատկապէս անոնց որոնք նոգեվինակի տկարութիւնը կասկած 
կուտաը իըեն: Անոնց ինք եըդուիլ տուաւ, ոը պիտի չտկարանան 
թուրքին դէմ, տեդի պիտի չտան անոնց ննշումնեըուն աոջեւ: Այդ 
տեսակետու[' իր կեանքը այստեղ, շատ ներոսւսյին կեանք մը եդած 
է ձեւով մը, նկատելով, ոը իը ապրած շրջանին, ուզած են օգտուիլ 
իրւքէ, քանի որ, կերպով մը, եւրոպացի րժիշկ կը նկատուեր ինք: Ռ. 
Սեւակ այնտեղ, նիւանդները խնամելու կոչուած է: Այդ
հիւանդնեըէն մէկը եդած է շրջանի երեւելիներէն մէկուն աղջիկը, 
որ կարծեմ «թիֆոյէ» տաոապած է: Սեւակ իր բուժական հմտու- 
թեամր, րուժած է զինք: Սայց, այդ դարլքանման ընթացքին, աղ
ջիկը կը սիըանարի Ռուրէն Սեւակին, եւ աղջկան թախանձանքին 
վըայ, նայրը կը ներկայանայ Սեւակին, ըսելու ոը աղջիկս քե զ ի 
սիրահարուած է եւ կ՛ուզէ ամուսնանալ նետդ: Ձեր դրութիւնը 
անյուսալի է, եւ նկատելով որ դուք րոլորդ ալ մանուան դատա
պարտուած էք, եւ ոչ մեկը չի կրնար ազատել ձեզ, եթէ իսլամու- 
թիւն ընդունիս եւ ամուսնանաս աղջկանս հետ քեզ կը փրկեմ...: 

Սեւակ մեըժած է այդ առաջարկութիւնը սա պատհաոարանու- 
թեամր, թէ ինք ամուսնացած է արդեն, ընտանիք ունի: Սայց, մար
դը դեո փորձած է տարհամոզել զինք, քանի իսլամական կրօնը 
չաըզիլեը, ոը մարդ երկրորդ կին մըն ալ ունենայ առաջինի 
կողքին, օրինաւոր կերպով: Այս մէկը անպատեհ չէ  իրենց համար: 
Սայց անօգուտ:
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Սեւակ վերադարձած է իր ընկերներուն քով եւ անոնց բացատ
րած այււ ւդարագան: Սոլորն ալ ուդած են ցինք Ruiifnqb], խորհուրդ 
տալ, որ ընդունի այդ առաջարկը եւ իսլամանայ, ոը գեթ, այս կեր
պով կեանքը փըկե: Սեւակ մերժւսծ է այն խոհուն պատհաոաբա- 
նութեաւքր, որ եթե «մենք իսլամանանք կամ ընդունինք թուրքին 
ըսածները, մենք մեր Դատին դաւահանած կ՚ըլլանք: Մենք առաջ
նորդներն ենք հայ ժոդու[ուրդին: Թրքանալը նուաստանալ ե», 
կ՚րսե ան, շարունակելով. «Եթե մենք դաւահանենք մեր Դատին, 
ժողովուրդը պիտի կորսնցնէ իր հաւատքը պայքարի: Մենք օրինակ 
պիտի ըլլանք անոնց: Մենք պիտի մեռնի նք, ոը Հայ Ազգը ապրի »: 
Այս ձեւու[ ինք արտայայտուած է, եւ բոլորն ալ կը վկայեն այս 
պատմուածի հարազատութեան որով ան մերժած է թրքանալ եւ 
իսլամանալ, եւ 26 Օգոստոս 1915-ին, Դանիէլ Վարուժանի եւ երեք 
հայերու հետ միասին, Ջանդըրըիեն դեպի Այաշ կը տաըուին: Նոյն 
օըը, Դալեհիկի համբուն մօտևրը, կը սպաննուին Չանդըրըիի 
վարիչ '  ճեմալ Օդուզի գլխաւորութեամբ գործոդ «չէթէ»ներու 
կոդմէ: Այստեղ ցաւալի ե նշելը, որ ոհրագործներուն խումբին մաս 
կազմած է նաեւ այն մարդը' որուն աղջիկը դարմանուած ե Ռուբեն 
Սեւակին կողմե:

Հ.- Պրն. Ջիլինկիրեան դուք այս գիրքը ե րբ Բրատարակեցիք:
Պ.- 1985-ին, Ռուբեն Սեւակի ծննդեան 100-ամեակին սւոթիւ:
Լ.- Մենք այսւոեղ նստած ենք «Ռուբհն Սեւակ բ֊անգարան»ին 

մէջ, եւ կ՛ուզեի գիտնալ թե ի նչ է նպատակը ա յս  թանգարանին:
Պ.- Այս թանգարանին հիմնական նպատակը եղած ե' Սփիւռքի 

մէջ,  հայ մշակոյթի կեդրոն մը ստեղծել, Ռուբեն Սեւակի անուան 
յիշատակի տուն եւ պատկերասրան: Մեը բուն նպատակը ասանկ 
տուն մը հաստատել եր Հայաստանի մէջ,  նկատելով որ բուն տեղը 
Ռ. Սեւակի, իբր Ապրիլ 24-ի հերոս-նահատակ, հո ն ըլլալը պետք եր, 
եւ այդ տեսակետով մենք դիմեցինք ուր որ պետք ե: Առաջար
կեցինք Սեւակի պատկանող բոլոր իրերը, գիըքեըը, պատկերները, 
իւղաներկ գեղանկարները եւ ձեռագիրնեըը նուիըել Հայաստանին: 
Մեը մօտ կան իւղաներկ նկարներ, 150-ե աւելի, ստեղծելու համար 
Ռ. Սեւակի անուան յիշատակի տուն մը: Այդ շրջանին Վ. Համա- 
զասպեանը կար, Սփիւռքի հետ Մշակութային Կապի Կոմիտեի նա
խագահ: Երմէ գրեթէ ժխտական նամակ ստանալէս յետոյ, միջոց 
մը ետք իր տեղը եկաւ Կ. Դալլաքեան, որուն պատասխանը աւելի
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մերժողական եղաւ: Խորքին մեջ, ասոր հակառակ պետք ե ըլլար 
իրենց հակազղեցութիւնը: Ենք բոլորովին տարրեր կեցուածք ցոյց 
տուաւ: Չհասկցայ մերժումին նպատակը: Որով, մենք որոշեցինք 
այստեղ հաստատել այս տունք, նկատելով որ Սփիւռքի համար ալ 
պետք են հայ կեդրոններ, որոնք ծառայեն այստեղի հայ մտքի 
լուսաւորման:

Այժմ, այս տան մէջ կը գտնուին Ո՝. Սեւակեն մեզի թողուած ամ
բողջ ժառանգը, նաեւ իր անձնական արիյիւր, որ մեգի համար շատ 
մեծ արժէք ունի եւ յաւելուած' կայ հարիւր-յիսունէ աւելի հայ 
նկարիչներու զանազան շրջաններուն նկարած գործերէն, Այվսւ- 
զովսքիէն սկսեալ մինչեւ օրերս ապրող նկարիչներու 150-է աւելի 
պաստառներ: Ասոնք կը ցուցադրուին փափաքողներուն, անոնք որ 
այցի կուգան հոս:

Լ.- Նաեւ դուք մրցանակ մը ունիք. Ռուբեն Սեւակի անուան 
մրցանակ:

Պ.- Այո, Ռ. Սեւակի անուան գրական մրցանակ մը հաստատուած 
է, ոը 1985-էն ի վեը, Սեւակի ծննդեան 100-ամեակէն ի վեր, կը յատ
կացուի այն գրողներուն, մտածողներուն կամ աըուեստագետ- 
արուեստագիտուհիներուն, որոնք աոանձին գործերով կը պատկե
րացնեն Սեւակի կեանքը, կ արտացոլացնեն իր գործը, մտածում
ները, ոգին ու ազգային գաղափարականը:

1985-ին Ա. մրցանակը յատկացուած է Ռ. Սեւակի վերջին օրերը 
պատկերացնող թատրերկի մը, որ կը կոչուի «Ռուբեն Սեւակի 
վերջին օրերը», հեղինակը' բեմադրիչ-թատերագէտ Գէորգ 
Ռապաոանեան: 1986-ին մրցանակ յատկացուեցաւ հայրենի գրա
կանագետ Ալեքսանտր Թոփչեանին, Հայաստանի մէջ լոյս տեսած 
1985-ին, եւ Ռուբեն Սեւակի ամբողջական գործերը պաըփակող հա
տորին, «Երկեր» ընդհանուր խորադիրով, մեծածաւալ, իր տեսակին 
մէջ աոաջին մեծղի հրատարակութիւնն էր: Հայաստանի մեջ, մինչ 
այդ, հրատարակուած են անշուշտ Ռուբէն Սեւակի գործերէն: 
Նշենք այստեղ որ անոնցմէ աոաջինը լոյս տեսած է 1955-ին' Ե. 
Պետըոսեանի կողմե: Անկէ ետք, դարձեալ Ռուբէն Սեւակի մասին 
գործերով հանդես եկած են Գ. Հատիտեան, Ե. Ջրբաշեան, Վլ. Կի- 
րակոսեան, իսկ 1985-ին, ինչպես ըսինք' Ա. Թոփչեան իր «Երկեր»- 
ով, որ Սեւակի ամբողջական գործը կը բովանդակէ:

Այո, ասկէ ետք, այսինքն 1985-ի մրցանակէն ետք, 1 986-ի մըցա-
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հակը տուեցաւ Ալեքսանտր Թոփչեանին, իսկ 1987-ինը տիկ. Անա
հիտ Թոփչեանին, որ ներկայացուց Ռուբեն Սեււսկը Երեւանի հե- 
ոուսաատեսիլեն, 5 Յուլիս 1987-ին, ասմունքով մը ներկայացնելով 
Ռ. Սեւակի կեանքն ու բանաստեղծութիւնը, իր ամուսնին Ալեք- 
սանտր Թոփչեանի մենագրուրեամր ու բեմադրումով: Տիկ.
Անահիտ Թոփչեան հիանալի կերպով մեկնաբանած ե Ռ. Սեւակի 
բանաստեդծութիւնները, նահատակ գրողի կեանքը: Ասոր «վի- 
տեօ»ն դիտելու աոիթը ունեցանք:

Լ.- Հիանալի գործ է:
Պ.- Այո: Եւ այդ պատՏաոաւ ալ, 87-ի մրցանակը «Ռուբեն Սեւակ 

հիմնարկին» յատկացուեցաւ տիկ. Անահիտ Թոփչեանի:
1988-ի մրցանակը յատկացուեցաւ Անդըանիկ Ծաոուկեանի մեկ 

վեպին, ռը կը նեըկայացնեը Ռ. Սեւակի կեանքին վերջին շրջան- 
ները: ^

Լ.- Այս մրցանակը արդհօ ք բաց ե նաեւ ամերիկանայերուն:
Պ.- Մրցանակը բաց է բոլորին, անոնց որոնց կը հետաքրքրե Ռու- 

բեն Սեւակը: Բնական ե, որ այդ մրցանակը կը յատկացուի այն 
արժեքներուն, որոնք կը զբաղին Ռ. Սեւակի գործերով, կեանքով, 
իր գաղափարներով ֊ասոնք ջատագովելով ու տարածելով: Որով, 
չկայ ոչ մեկ սահմանափակում: Նկատելով որ, 1987-ի մրցանակը 
յատկացուեցաւ ասմունքող արուեստագիտուհի մը պարզապէս: 
Բայց չմոոնանք, որ այսօր հեոատեսիլք, շատ կարեւոր ազդակ ե 
ծանօթացումի եւ քարոզչութեան: Անահիտ Թոփչեան արժանի եր 
այդ մրցանակը ստանալու, հարիւրաւոր գըքերէ աւելի կարեւոր 
գործ տեսաւ ան, Ռուբեն Սեւակի գործերը ծանօթացնելով հայ ժո
ղովուրդի լայն զանգուածներուն: Դիտողները զայն գնահատեցին 
անպայման:

Մենք շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր մըցանակակիընե- 
ըուն, մանաւանդ Ալեքսանտր Թոփչեանի եւ Անահիտ Թոփչեանի, 
Դ. Գապաոանեանին եւ Ա. Մաոուկեանին, որ նահատակ գրողի մը 
վերածնունդին նպաստեցին իրենց գըութիւններով, թատրերգու
թեան կամ վէպի վերածելով Ռ. Սեւակի կեանքը:

Հ.- Ռուբեն Սեւակի գրուր-իւնները թարգմ ան ուա ծ են ուրիշ 
[եգուներու:

Պ.- Սեւակի գրութիւնները թարգմանուած են ֆրանսերէնի, բայց 
աւելի շատ' ռուսերենի: Զանոնք կարելի ե կարդալ հոս' թանգա-
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ըանի գրադարանը դրուած որոշ գիըքերու մեջ: կան երկու գ]ւրքեր, 
ոուււերեն, որոնք «անթոլոժինեը» են ռուսերէն յեղուի, որոնց մեջ 
դրուած են նաեւ Սեւակի րանաստեղծութիւններէն:

Լ.- Ռուբէն Սեւակի գործերէն անգլերէնի թարգմանուած կա fi:
Պ.- Սեւակի գործերեն անգլերեն թարգմանութիւն մը ևս ւոեսայ 

ամերիկահայ թերթի մը մեջ: «Ռժիշկի մը գիրքեն փրցուած էջեր» 
ու մեկ պւսւոմութիւնն էր ան:

Լ.- Պրն. Ջիլինկիրեան ձեր այս դիրքին մէջ որ մօտս է ու ես կը 
թերթատեմ զայն, գրած էք, որ Ռուբէն Սեւակ մեռաւ չ  փոխելու նա- 
մար իր անունը: Բայդ նայերը ամէն օր կը մեռցնեն Ռռւբէն Սելա
կը, փոիեէով անոր անունը: Գրած էք նաեւ, որ ազգ մը իր ներոս- 
ներով կ՛ապրի, ազգ մը որ ներոսներ չունի, ապրեչու իրաւունք 
չունի, ագգ մը որ իր ներոսները կը մոռնայ, ինքն ալ մեռնելու 
դատապարտուած է: Ասոնք բաւական ծանր խօսքեր են: Ի նչ է, 
վերջապէս, ձեր ըսե[ ուզածը:

Պ-Այո , րնական ե մենք ունինք այն հիասթափութիւնը, ոը Ռու- 
ըէն Սեւակ մեոաւ, իը անունը չփոխելու համաը, իր ագգին համար, 
իր մահով տեսակ մը վերածնունդ տուաւ: Վարդանի ոգին է, որ 
արտայայտեց ան կերպով մը: Այս տեսակէտով կը հաւատանք, որ 
Սեւակի այս կեցուածքը շարունակութիւնն էը Վարդանանց ոգիին, 
վարքագծին: Ռ. Սեւակ մահացաւ այս նպատակով, որուն համար 
նահատակուեցան Վարդանանք:

Հ.- Ի նչ ըսեւ կ՛ուզեք գրելով. «Բայց նայեր ամէն օր կը մեռցնեն 
Ռուբէն Սեւակը»:

Պ Ա յ ո ,  մեզի հիասթափութիւն կր պասւհաոէ Զարեանի նամակը 
զոր քիչ առաջ ցոյց տուի: Ւ՚նչո ւ ինք Սեւակ անունը տուած է 
անոր, որուն անունը Սեւակ չէր, այլ Ղազաըեան: Չեմ ըսեր ոը այս 
վերջինը արժեք չէ :  կրնայ մեծ արժեք ունենալ, բայց ան
ինքզինքին թոյլատրած է նուաստ ընթացք մը ունենալ նահատակ- 
հերոս բանաստեղծի մր անունը իւրացնելով: կը խոըհիմ, թէ 
պատմութիւնը իը վնիոը պիտի տայ ասոր մասին: Ոչ ո|) իրաւունք 
ունի նահատակ հերոսի մը անունին տէր կենալու: Ւ նչ  է եդած 
նպատակը Ռ. Զարեանի:

Հ.- Յստակացնելով ձեր խօսքը Պարոյր Սեւակի մասին է որ կը 
խօսիք:

Պ.- Այո, մեգի համար ցաւալի ե անոր անունը յ ի շ ե լ այստեղ,
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նկատելով որ ինք ալ արժէքաւոր բանաստեղծ մրն ե: Հայ ժողո
վուրդին կողմե սիրուած: Ըայց պետք չուներ Ռուբէն Սեւակի 
անունը գործւսծելու: Ռուրեն ղայն կրած է 1907-են սկսեալ: Այդ 
քուականէն աոաջ ոչ ոք, բացի իրմե, այղ անունով ինքզինք կոչած 
է: Ռուրէնն ե այս անուանակոչոււքին մենաշնորհը ունեցողը: 
Վերյիշեցինք որ Սեւսւկ' անունը ուրանալ չուզելուն համար մա
հացեր է: Այս «տիլեմ»-ը, «թըաժետի»ն դժբախտաբար հայ ժողո
վուրդը աւելի ծանրացուցած է իր անունը ուրիշի մը տալու^ Երթեք 
Պարոյր Ղազարեանի Ռուրեն Սեւակին անունը առնելը Ռուրենի 
յաւերժացման կամ ւ|երյաոնումին չէ  ծաոայած: Ընդհակառակը, 
Պ. Սեւակին ծառայած ե միայն, փոխարեն նսեմացնելով Ռ. Սեւա- 
կը, տկարացնելով եւ մոոցնելու[ անոր անունը: Այսօր, նոյնիսկ ծա
նօթ գրողներ կամ մտաւորականներ, որոնք քիչ թէ շատ ծանօթ են 
հայ գրականութեան պատմութեան, մեքենաբար ու թիւրիմացա- 
րար Ռութէնը կը վերածեն Պարոյրի: Ենծի շատ մօտ բարեկամներ 
եւս, որոնք ծանօթ են Ռուրենի կեանքին, յահախ նոյն սխալին մեջ 
կ՚իյնան:

Նամակով մը դիմեցինք Ռութեն Զաըեանին եւ խնդրեցինք իրմէ, 
որ մեգ լուսարանէ այս ցաւալի երեւոյթին շուրջ: Հարց տուինք 
իրեն, թե ինչ հանգամանքներու մեջ գործուած ե պատմական այս 
սխալը: Զարեան պատասխանեց մեգի: Եր նամակեն կը յայտնուի 
որ գիշեր մը, Աւետիք Ւսահակեան, Զաըեանի եւ ընկերներուն 
պատմած ե այն մասին, թէ ինչ պայմաններու մեջ Ռ. Սեւակ նահա- 
տակուած է, մերժած րլլալու[ թրքանալ ու անուն փոխել, (այս ալ 
ուրիշ ողբերգութիւն, որ հայրենի գրողները, մինչ  այդ, տեղեակ 
չեն եղած մեր նահատակ գրողներու պատմութեան: Յուսանք որ, 
գէթ այսուհետեւ, իմացած կ՚ըլլան Ռուրեն Սեւակի ողբերգական 
կեանքը):

Ռուբէն Զարեան մեծապես տպաւոըուած է լսելով Եսահակեանը, 
եւ յաջորդ օր, Պարոյր Ղագարեան երբ իր մօտ կուգայ պատահ
մամբ, որպես թէ Ռուբէն Սեւակի անունը յաւերժացնելու համար, 
գինք Պարոյր Սեւակ կը մկրտէ, կերպով մը վերակենդանացնելու 
համար Ռուբէն Սեւակը:

Եւ այս բոլորովին տարբեր նակատագիր սահմանած ե Ռուբէն 
Սեւակի վերյիշումին համար: Պարոյր Սեւակ հայրենի գրող եղած 
ե: Լեգուական տեսակետով աւելի մատչելի ե հայրենի ժողովուր-
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դին, որ ՛էինք աւելի շատ կը կարդայ ու կը նասկանայ, քան իրեն 
Kuiifuip գրեթե երկրորդական լեգուով մը '  արեւմտանայերենով 
արտայայտուած Ռուրեն Սեւակը:

Այս իրողութիւնը Ռ. Զարեանի պես մեկը պաըտ եր լաւ գիտնալ 
եւ չգործել սխալ մը, որ ներելի չե, սխալ մը, որ ամեն օր կը մեոցնե 
Ռուրեն Սեւակը: Եւ մեը գրքին մեջ խօսքը ըսած ենք այս մասին, 
տալով ամօթանք այս մեկը ընողին, անունը կըողին եւ նոյն ձեւով 
շարունակոդներուն:

Երկնենք' մեգի նամաը ներելի չե գործուածը, ինչ ալ եղած ըլլայ 
անոր շարժառիթը, որքան ալ Զարեան ըսե, թե' «եղածը եղած ե»: 
Սա մեծագոյն անիրաւութիւնն ու գէշութիւնն ե, թուրքերեն ետք, 
նայ մտաւորականի մը (Ռ. Զ.) կողմե գործուած նանատակ Ռուրեն 
Սեւակի դեմ, Սեւակին անունը տալով Պարոյր Ղազարեանին: 
Մարդ իր անունով կ՛ապրի, եւ երր իր անունը փոխելով ուրիշի մը 
անունը կ՚իւրացնե, կը նշանակէ, թէ նայ մտաւորականի մը վայել 
նկարագիր չունի: Երր նայ մտաւորականր իր ժողովուրդին ըսելիք 
րան մը ունի, ամեն րանե աոաջ, իր նոգեկան բարձրութիւնը պար
տի վկայել նանրութեան աոջեւ: Ըլլա լ Զարեան, ըլլա լ Պաըոյր' 
երկուքն ալ դատապարտելի են, եւ կը յուսանք որ պատմութիւնը իր 
վնիոը պիտի ուղղէ անոնց դեմ օր մը:

Հ.- Ռուրեն Սեւակ ձեր նօրեղբայբն ե, եւ անշուշտ, իր բուն անու
նը Ռուրեն Ջիլինկիրեան ե: Հի չ  առաջ յիշեցինք, թե ան իր անունը 
փոխած ե Սեւակի: Արւյեօք գիտե ք, թե ինչու Սեւակ անունը 
ընտրած ե:

Պ. Ո րովնետեւ Ռուրեն Սեւակ թխադեմ եր, ունէր սեւ աչքեր: 
Այդ աչքերուն պատնաոով Ռուրեն Սեւակ անունը արւած ե: Սեւակ 
սեւ աչք ըսել է: Ա յդ  ե բուն իմաստը Սեւակին, որ նարազատ էր 
Ռուրենին: Ամեն մտաւորական իրաւունք ունի գրչանուն 
կրելու:

Ուրիշ պատնաո մը ունի անոր Սեւակ անուանակոչումը: 
Ջիլինկիրեան անունը, վերջապէս, թրքական ծագում ունի: Հաւա
նաբար այս նկատումով եւ մտանոգութեամբ ալ, Ռուրեն փոխած է 
իր անունը եւ ստացած Սեւակ գըչանունը, որ լքէ իր թրքաբոյր բուն 
անունը:

Հ.- Պրն. Ջիւինկիրեան, դուք այստեղ (ձեր գրքին պիտի անցնիմ 
անգամ մը եւս), այստեղ նախաբան կամ բացման խօսք մը ունիք.
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կ՛ուզեի՞ք կարդա չ եւ մեզի բացատրեի ր֊ե ինչ ըսեչ կ՛ուզեք այս 
զրութեամր:

Պ.- Ասիկա քիչ մը շատ նեոուն կը տանի մեզ նկատելով, որ 
մենք, քոլոր նայերուն նման, ցաւ ունինք մեր սրտին մէջ  - Մեծ 
Եղեռնին, Արեւմտեան Հայաստանի կորուստին ցաւն է այս, որ 
դարմանուած չէ  գեո: Ասոր պատասխանատուն եղող ցեղասպան 
թուրքերը չեն պատմուած, վախ ունինք, մեր կեանքի սա վերջին 
տարիներուն, որ այս ցաւով ալ կը մեռնինք: Այս պատճառով ալ 
ասոնք գրի առած ենք ընդգծելով. «Այս դիրքը հը ձօնենք 
Արեւմտեան Հայաստանի uiյս  կեղծ առաջնորդներուն, որոնց սխաչ 
քաղաքականութիւնը 24 Ապրիլ 1915-ին յանգեցաւ»:

«Այս գիրքը կը ձօնենք, միեւնոյն ատեն, Սփիւռքի այն կեղծ  
առաջնորդներուն, որոնց սխալ քաղաքականութիւնը նոր 24 Ապրիթ 
ներու կրնայ յանգիւ»: «Այս դիրքը Սփիւռքի կեղծ ազգասեր 
առաջնորդներուն Մայր Հայրենիքին պատնառեյլիք վտանգներու 
մտաՏոգութեամբ ե գրուած»:

«Մաղթենք որ «Պատմութիւնը կրկնութիւն է» ըսուած կարգա
խօսը նայ ազգին ճամար չիրականա նայ... Ալ կը բաւե Հայ Ազգին 
քաշած տառապանքը»:

15/4/85 ֊ին, մեր գրքի այս մասին մէջ ըսածները այսօրուան 
Հայաստանի վիճակին նախատեսութիւնն է. նկատի ունենալով սա 
վերջին շրջաններուն, աւելի նիշդ անցեալ Փետրուար 1988-էն 
սկսեալ նայ ժողովուրդին ապրած տաժանելի, տառապալի օրերը 
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ:  Կը տեսնենք ցաւով, որ մեր Ժողո
վուրդը սխալ քաղաքականութեամբ կ՚աոաջնորդուի, դեպի արկա- 
ծախնդրութիւն կ՚երթայ: Արքի այս մասին մէջ եղած նախատե
սութիւնը, թէ նոր 24 Ապրիլներ կրնան պատանիլ, կերպով մը իրա
կանացած ե Սումկայիթի մեջ: Նոր Ապրիլ 24-ի մը նախերգանքը 
չէ ասիկա: Մեր որոշ առաջնորդներու սխալ ցուցմունքները նայ 
ժողովուրդը նոր Եղեոներու կը տանին, նոր ցաւերու, մեզ շատ կը 
մտանոգէ այս պարագան:

Մեր տեսակետն է, որ Ղարաբաղի նարցին մեջ, մեր ժողովուրդը 
սխալ նամբայ ընտրեց: Ղարաբաղը նամեմատաբար երկրորդական 
ցաւ է: Սուն ցաւը Արեւմտեան Հայաստանի կորուստի ցաւն է: Այն 
ժողովուրդին զոր այսօր Սփիւռք կը կոչենք, անոր պատկանող 
Արեւմտեան Հայաստանին կորուստին ցաւն է: Աոաջին քայլը
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պետք եր ըլլար պահանջել Սովետական Միութենէն, որ 1915-ի 
ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս ընդունի, նկատի առնելով որ 
լքեր պատկանած Միուրիւնը եդող 1)ով. Միութիւնր 1915-ի ցեղա
սպանութիւնը յուշարձանին կրայ ցեղասպան թուրքին անունը 
ւքինչեւ հիմա չե արձանագրուած: Այս նանաչոււքով եր որ պիտի 
կարենայինք երթալ Միացեալ Ազգերու ժողովին, պահանջելով ցե
ղասպան Թուրքիոյ դատապարտուիլը եւ Արեւմտեան Հայաստանի 
հողերուն մեզի ետ ւ|երադարձուիլը: Երր ցեղասպան Թուրքիան չե 
դատապարտուած եւ չե պատմուած ցեղասպանութեան յանցանքով, 
ցեղասպան թուրքին եղբայրները եղող ազերի թուրքերը ինչո ւ 
վախնային Սումկայիրներ կատարելու: Նախ ցեղասպան Թռւրքիոյ 
պատժուիւը պետք էր: Եւ այստեղ վերյիշել ,  որ հրեաները B. Հա
մաշխարհային պատերազմի յանգաւորներուն ամենաջինջ անձը 
անգամ վանքերու խորերեն դուրս կր հանեն պատմելու համար: 
Այս համրուն վրայ պիտի աշխատեինք Հայաստան եւ Սփիւոք 
միացեալ նակատով: Այս արդար դատին րոլոր հայերը անխտիր եւ 
բոլոր քաղաքակրթուած պետութիւնները թիկունք պիտի կանգ
նեին: Ասոր վրայ պիտի կեդրոնանար մեր աշխատանքը: Առիթ մը 
փախցուցինք: ՜Յայտնի քան եր որ Ղարարաղի ցոյցերուի ազէրինե- 
րու դեմ կատարուած ցոյցերով, այս մողովուրդը ի վերջոյ պիտի 
դաոնար Ւյ . Միութեան դեմ, եւ շարմումը մեզ պիտի տանէր դեպի 
այն սխալ արարքներուն, որոնք կատարուեցան «Զուարթնոց» 
օդակայանին մեջ: Այղ սխալ արարքները, գոըս կատաըեցին խելաո 
եղած ամրոխնեըը, նախատեսելի եին: Եըր մողովուրդը սխալ 
աոաջնոըղուի, աըդիւնքը տաըրեը չի կրնար ըլլալ: Եըր Ղաըարաղ 
կ ըսենք, ասոր կր հետեւի Նախիջեւանը: Երկուքն ալ, անտարա
կոյս, մեծ կորուստներ են մեզի համար: Սայց այղ մեծ կորուստ
ները ունեցանք այն մեծ սխալներուն պատհաոաւ, որոնք ծնունդ 
սուին 1918-20-ի հայկական պետութեան կողմե, որ րացի րշնա- 
մութենէն, ոչ մեկ մոտիկութիւն ցոյց տուաւ այդ շրջանի 1». Միու
թեան դէմ, եւ այս պատհաոով է, որ կորսնցուցինք Արեւմտեան 
Հայաստանի մեկ կարեւոր մասը եւ ասոը հետ Ղաըարաղն ու Նա- 
խիջեւանը:

Այս պատասխանատուութիւնը կըող կուսակցութեան վաըիչնե- 
րը, այսօր կրկին այդ մեծ սխալը կը գործեն Սփիւռքի մէջ, եւ ուրա
խութեան ցոյցեր կ՚ընեն, եըր Ղարաըաղը պահանջելու նպատակու[
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ոտքի հանուած իրենց հետեւորդները, ի վերջոյ, կր հակադրեն հայ 
ժողովուրդի միակ յենարանը հանդիսացող ոուս ժողովուրդին 
անոր դեմ հրահրելով թշնամութիւն: Այս ե մեծագոյն վտանգը: Կը 
մաղթեմ, որ յաոաջիկայ օրերն ու ամիսները իրաւունք չտան մեգի, 
մեը կանխատեսութեան, իսկ հայ ժողովուրդը, դարեր շարունակ, 
միակ թշնամի մը ունեցած ե, ունի, ան ալ Թուրքիան ե եւ իր 
դա շ նա կից-զինակիցները:

Հ.~ Սեւակի անուան յիշատակի տան եւ պա տկեբա սրան ին մեջ 
ամենակայմյւոր տեղը կը գրաւէ Այվազովսկիի այս նոյակապ պաս
տառը: Ի նչ կը ներկայացնէ ան:

Պ.- Այվազովսկի, 1855-ական տարիներու 1Սրիմի պատերազւքի 
խոր ազդեցութեան տակ, նկարած ե այււ րացաոիկ պաստառը, որ 
ունի մեծ նշանակութիւն հայոց պատմութեան համար: 1854-ին 
օսմանեան թուրքերը եւ անոնց դաշնակից-գինակիցները եդող 
անգյիացինեըն ու ֆրանսացիները, որոնք մինչեւ հիմա թուրքին 
դաշնակիցներն ու զինակիցներն են, կը յարձակին !1եփաստարոլի 
վրայ, խորտակելու համար Ռուսաստանը:

Այս շրջանին, Այվագովսկին շատ լաւ տեսաւ իըականութիւնը, 
թե ո վ ե հւսյուն թշնամին, եւ նկարեց այս հոյակապ պաստառը, 
թշնամի նաւատորմի խորտակուիլը Սեւաստարոլի ժայռերուն 
վրայ: Կը տեսնենք այստեղ ւսնգլիական եւ ֆրանսական դրօշակ
ները, որոնք կերպով մը կր կազլքեն շարունակութիւնը թրքականին, 
որոնք եկած են խորտակելու ռուսական ժայռին վրայ, որ հայու
թեան պաշտպան ժայռն ե նոյն ատեն: Այվագովսկին այս խոր
հուրդն ե որ նկարած է: Մեր թուն թշնամին ծանօթ եր իրեն: Սայց, 
մեր ազգին կարծեցեալ որոշ առաջնորդները չտեսան իրականու- 
թիւնը: Ասոնք գացին սուտ մարգարէներու ետեւեն, որոնք մեր 
թշնամիներն էին իսկութեան մեջ, մեզ սիրել կը ձեւացնեին: Մենք 
հաւատացինք իրենց եւ տուժեցինք: Կր շարունակենք տուժել, քանի 
որ հայ Սփիւռքը դեռ որոշ կարծեցեալ ազգասեր առաջնորդներու, 
դեռ սուտ մարգարէներու ետեւեն կ՚երթայ: Ասոնք կը կախեն 
հայուն հիշդ համթան, ուրկե երթալով միայն փրկութեան ու 
յաջողութեան կարելի է հասնիլ:

Հ.- Պրն. Ջիւինկիրեան, պան մը գանք Նիսքաղաքին կամ Հարա
ւային Ֆրանսայի նայկական գաղութին: Ի նչ կը պատմեք մեզի 
անոր մասին:
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Պ.- Հայութիւնը այս շրջանը գալ սկսած է 1900-ական թուա
կաններէն սկսեալ: Անոնք ընդհանրապես ունեւորներ եղած են: 
Այստեղը հարուստի քաղաք եղած է: Տեղւոյս հայկական գաղութը 
նկատելի դեը ւՐը չունի հայկական պատմութեան մեջ: Յիշատակելի 
միակ րանը այն է, որ Գայսերլեան անունով պոլսորնակ հայ մը 
հաստատուած է հոս, բնակելով տուն մը ոը յիշաըժան կը մնայ, 
քանի որ 1910-ական թուականներուն Գրիգոր Զօհրասյ եւ ուրիշներ 
այցելած են Նիս եւ նկարուած այդ ապարանքին մեջ: Նկարները կը 
պահուին որպես փաստաթուղթ: Ասկե ուրիշ պատմական արժեք 
չունի Նիսր, ոչ ալ յիշատակելի կը մնայ հայ պատմութեան մեջ: 
Կարծեմ 1920-Էն ետք հայեր աւելի մեծ թիւով եկած են հոս, գալով 
Մարսեյլէն, իբր գործաւոր, աշխատելու համար շինարարութեան 
մէջ: Հայերը աչքի կը զարնեն իբր լաւ շինարար գործաւորներ: Այդ 
շրջանին, Ֆրանսա քաջալերած ե հայ բանուորական ուժի ներածու
մը իր երկիրը, ոչ թէ մեր սեւ աչքեըուն համար, ա յ լ  մեր կառուցող 
ձեոքերէն օգտուելու համար: Այս ձեւով գաղթական մեր բեկորնե
րէն մաս մը տեղաւորուած է Ֆրանսա: 1927-28 տարիներուն, այս
տեղ հայկական փոքր մատուռ մը կառուցած են:

Հ.- Դպրռց, ակումբ ունի ք:
Պ.- Իվատ փոքրաթիւ գաղութ մը կ՚ընէ իր կարելին: Այստեղ կայ 

մշակութային միութիւն մը որ ունի ակումբ, կը գործէ, երբեմն լաւ 
բաներ կ՚ընէ երբեմն ալ անպետք բաներու ետեւէ կ՚երթայ:

Տասը տարի առաջ, մեր այստեղ գալու սկիզբի տարիներուն, 
ունեինք համոզում մը որ մեր ժողովուրդը, արդեն իսկ էվոլիւսիոն 
մը բոլորած ըլլալով, ստեղծած ե կլիմայ մը ազգային, որմէ ներս 
կարելի է գեթ նուազագոյն գործակցութիւն ստեղծել տարբեր հա
տուածներու յարած անձերու միջել,  յօգուտ հայութեան: Կը յու
սայինք գործակցիլ, օրինակի համար' դաշնակցական մտայնու- 
թեամբ անձերու հետ: Կազմեցինք մարմին մը, բաղկացած երկու- 
եըեք դաշնակներէ, երկու երեք անկուսակցականներե ու տարբեր 
խաւերու մաս կազմող անձերէ: Տեսակ մը քոալիսիոն մարմին մը 
ստեղծել էր մեր նպատակը: Կը խորհէինք, թէ ասով մեր ժողովուր
դին լաւ ծառայած կ՚ըլլանք: Օայց, շուտով ալ յուսախաբութեան 
մատնուեցանք, երբ տեսանք մեր որոշ կուսակցութեան մը յարող 
գործակիցներուն սխալ ընթացքը: Պատահեցաւ դեպք մը. աւելորդ 
է մանրամասնելը: Աո ի տեղեկութիւն միայն յայտնեմ, ոը մեր մօտ
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ծխական թերթ մը կը fiրաւոաթակուի, տեղւոյս հոգեւոր հովիւին 
խմբագրութեամբ: Լիրանանեան թերթերե արտատւդումներ կ ըլլան 
անոր մէջ ստեպ, այլազան նիւթերու շուրջ: Ասկէ եօթ-ութ տարի 
աուսջ էր: Չեմ գիտեր ինչ ազդեցութեան տակ, թելադրանքով, հոն 
տեղ գտած էր արտատպեալ նիւթ մը: Ֆրանսացի մը տուած էր 
ուրուագիծը հայոց պատմութեան, սկիգրեն մինչեւ մեը օրերը: 
Զայն ընթերցելով, անոր մէջ նկատեցինք պատմական լուրջ, 
վրդովեցնող վերագրում մը, որ իրր թէ’ 1905-ին եւ աւելի ուշ, 
Պաքուի ու Անդրկովկասի տարրեր մասերէ ներս, հայեր ոչ թէ ազե- 
րի-թուրքերու կողմե ջարդուած են, այլ '  «ոուսերու»: Նոյնիսկ մեծ 
եղեոնի պատասխանատուութիւնը կեըպով մը ււուսեըուն կը վերսւ- 
գրուեր, արդարացնելով Թուրքիան: Ոչ բոլորովին անշուշտ: Քանի 
այս մէկը անկարելի է: Ա յդ  ֆրանսացի գրողը, իր յօդուածի վեր
ջաբանին մէջ ըսել կ՛ուզեր, որ հայկական ջարդերուն պատաս
խանատուները ոուսերն ու թուըքերն են միաժամանակ:

Բնական է, ոը այս վրդովեցուցիչ յօդուածը կարդալով, այդ մա
սին խօսք ընէինք թաղական խորհուրդի ժողովին մէջ,  այդ 
յօդուածին մեր թերթին մէջ լոյս տեսնելը անտեղի ու վնասակար 
սեպելով: Ւ վերջոյ, մերը ծխական հայ թերթ մըն էր, Մայր Աթոոի 
թեմին ենթակայ եկեղեցիի մը հրատարակութիւնը:

Դիտողութեան հակազդեց ժողովակից մը, որ անդամ էր ծանօթ 
կուսակցութեան: Կարծես իր գործին չեկաւ ըսածս, եւ չափի ու 
կշիոի սահմանը անցնելով երեսիս տուաւ թէ' «դուն պոլշեւիկեն ալ 
պէրբ-էր ես»: Այսպէս են դժբախտաբար այս մարդիկը: Երենց տհահ 
բան մը ըսի ր, եթէ նոյնիսկ բացարձակ հշմաըտութիւն ըլլայ ան, 
կը փորձեն քեգ զրպարտել ըսելով'  «դուն կոմունիստ ես, պոլշեւիկ 
ես»: Եւ այս մակդիրները կը գործածէին ատեն մը, երբ կոմունիստ
ները բացէն կը հալուածեին երկրին մէջ:  Հիմա անշուշտ, տարբեր 
է կացութիւնը: Բայց այն ատեն, նման ամբաստանութիւններու 
հետեւանքը ծանր կրնար ըլլալ հոս ապրող հայրեուն համար, որոնք 
դեո հպատակ չէին երկրին եւ ուստի, չունէին իրաւունք քաղաքա
կանութեամբ զբաղելու: Այս զրպարտութիւնք, շանտաժը զիրենք 
երկրէն դուրս դրուելու վտանգին կը մատնէր: Ես ալ իմ բաժինս 
աոի անկե... Այս բոլորը կ՚ըսեմ հետեւցնելու համար, որ իմ կար
ծիքով, այսպիսիներուն հետ քոալիսիոն ընելուն չեմ  հաւատար: 

Դժբախտաբար մեր մէջ կան բարեմիտներ ու միամիտներ,
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որոնք կլւ կրկնեն' անոնք ալ նայ ժողովուրդին ifiuu կր կազմեն, նայ 
մշակոյթին կը ծառայեն, անոնք ալ ազգասիրութիւն կր քարոզեն, 
անոնք ալ... անոնք ալ... Ասսլեււ ըսողները չեն տեսներ սակայն, որ 
մեր բարեմտութիւնը մ՛իակողմանի է, ապերախտութեամբ կը վար- 
ձատրուի դիմացիններուն կողմն: Անոնց ազգասիրութիւնը կեղծ 
եղած է յանաիյ, նայ ժողովուրդի օգտին չե եղած գործնականին 
մեջ: Այս պատնաոով ալ տուժած ենք, նարիւր տարուան պատմու
թեան իրենց սխալներուն սլատնաոաւ:

Հ.- Պրն. Զիլինկիրեան, ես ձեր մօտ տեսայ ժապաւէններ Հայաս- 
տանի վրայ: Բաւական ժապաւէններ ունիք: Յիշեցիք նաեւ, թէ 
կանոնաւոր ձեզի կը ղրկուին թերթեր Հայաստանէն: Ինչպէ ս կը 
գնանատէք ոատիոյի եւ թեւեվիզիոնի դերը:

Պ.- Ասկե տասը տարի առաջ սկսայ ստանալ, մեկ ընկերոջ միջ
նորդութեամբ, թերթեր նայրենիքեն, մեկը'  «Սովետական Հայաս
տան» ամսաթերթ, իսկ միւսը'  «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթը: 
Մինչեւ այսօր կը ստանամ զանոնք ւսնվնար: Ղրկողներուն շնոր- 
նակալութիւն կը յայտնեմ Սփիւռքի նետ Մշակութային Եապի կո
միտեի նըատաըակութիւննեըն են ասոնք, որոնք իբր նուեր կը 
ղրկուին: Անտարակոյս, որ անոնք կը նպաստեն սփիւռքանայու- 
թեան, որ ան մշակութային կապ ունենայ Հայաստանի նետ: Չեմ 
ժխտեր, որ օգտակար գործ է: Սայց ինչ չափով կը ծառայէ իր նպա
տակին սա ուրիշ նարց է: Հաշուի առնելիք նարց ե մանաւանդ գոր
ծածուած լեզուն, որ մերը չ է  դժբախտաբար: Սխալ չը նասկցուինք: 
Չսի լաւ լեզու չե: Ան մեր նայրենիքին լեզուն ե: Ասոր կասկած 
չկայ: Սայց կրականութիւն ե նաեւ, որ մենք նոս, նայերէն լեզուի 
մեկ տարբերակով կ՚արտայայտուինք, յաւելուած ուղղագրութեան 
տարբերութիւն ալ կայ, որով պետք եղածին չափ չենք օգտուիր այղ 
ղրկուած նրատարակութիւններէն: Ըսել չեմ  ուզեր որ անոնք մեր 
արեւմտանայերէնով նրատարակուին: ժ-ամանակը ինք կը լուծէ լե- 
զուական նաըցը: Անոնք ալ «էվոլիւսիոն» պիտի բոլորեն: Այս 
օրուայ մեր պետական լեզուն արեւմտանայերէնն ե: Եթէ սւրեւ- 
մտանայերենը պիտի կրնայ տոկալ թո ղ տոկայ: Սայց պետական 
լեզուն ե, որ պիտի ապրի ու տիրէ: Ուրիշ նարց ե, թէ արեւ- 
մտանայերէնը պետք ե շարունակենք գործածել թէ ոչ: Ասիկա մեր 
ձեռքը չէ:  Ոըքան ալ նարռւստ, մաքուր եւ սքանչելի լեզու մը ըլլայ 
աըեւմտանայերենը, այսօրուան պայմաններով չեմ  կարծեր, որ
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շատ երկար տեւէ: Լեզու մը չապրիր առանց պետութեան: Դալով 
թերթի նաթցին' անոնց միջոցաւ նայթենիքը իր պարտականութիւնը 
Iրիւ կատարած ըլլալու յաւակնութիւնր պետք չե ունենայ: Սփիւռքի 
նետ Կապի Կոմիտեն, Սփիւռքի պայմաններուն աւելի շատ 
«ատարթե» պետք ե ըլլայ, հաղորդակցումի ժամանակակից պայ
մաններով ու միջոցներով պետք է կազմակերպուի Հայրենիք- 
Սփիւոք յարաբերութիւնը: Թելեվիզիոնր առաջնակարգ դեր ունի, 
պետք ե ունենայ այստեղ: Գրեթե ամեն հաղորդում իր միջոցաւ 
կ՚ըլլայ: Գիրք կարդացողներուն թիւր, հինին հետ բաղդատած, 
ամեն օր կը նուագի: Սփիւոք-Կոմիտէն կամ համապատասխան 
մարմիններ Հայաստանի մեջ, պետք ե ջանան աւելի շատ օգտուիլ 
հեռատեսիլի ընձեռած հնարաւորութիւններեն: Այս գծով օգտա
կար դեր կը կատարե Պեյրութի «Շիրազ» հաստատութիւնը, որուն 
պատրաստած «վիտէօ ֊քասեթ »ներր եւ այս կարգի ժապաւէններ 
կամուրջ են Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջե լ,  փոխադարձ ծանօ- 
թացումի ու մերձեցման սատարող: Հեռատեսիլի դերին կարեւո
րութեան գիտակցած ըլլալու ե Կոմիտեն, եթէ ոչ, սա պարտազան
ցութիւն պետք է նկատել, որ իր յարաբերութեանց ու կապի հաս
տատման միջոցները չ է  յարմարցուցած օրուան պայմաններուն: 
Կը ցանկամ, որ այդ «վիտեօ-քասեթ»ները աւելի մեծ քանակուլ 
Սփիւռքի ծառայութեան յատկացուին, տրամադրուին: Ամեն կողմ 
ունինք մշակութային միութիւններ: Նոյնիսկ հայրենիքի կողքին 
եդող մշակութային միութիւնները այս տեսակ «վիտէօ-քասեթ»նե- 
րու յատուկ դարան ու ցուցադրութեան մեթոտ չունին: Ւրենց 
մտքեն չէ  անցած հաստատել նման դրութիւն: Սուսամ, որ գալիք 
ժամանակը կր դարմանէ այս բացը: Ասոր միջոցաւ սփիւոքա- 
հայութիւնր աւելի մօտեն ու ամբողջական պատկերւսցում կ ու- 
նենայ հայրենիքի առօրեային ու պայմաններուն շուրջ, իրազեկ կը 
դառնայ տեղի անցուդարձերուն, հայրենիքի կարելիութեանդ ու 
նաեւ, հոգեկան ու ֆի^իքական այ*} կապի ու հաղորդի միջոցաւ, 
իր գոյութիւնը տեւականացնելու Սփիւռքի մէջ:  Հայրենիքի հետ 
հոգեկան կապ ունենալու լաւագոյն միջոցը, անշուշտ թե հայրե
նիքը սեփական աչքերով տեսնելն է, հոն երթալով: Ւսկ անոնք, որ 
այս կամ այն պատհաոով չեն կրնար երթալ, իրենց պակսողը կրնան 
ստանալ, տեսնել ու ըմբոշխնել «վիտէօ-քասէթ»ի միջոցաւ: Ւ*նքս 
մեծ գոհացում ստացած եմ դիտելով:
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Հ.- Պրն. Ջիլինկիրեան, դուք Ուս ստատուտ ծ եք Նիս վերջին տասը 
տարիներուն ընթացքին: Նախնապես եղած եք, ապրած Թուրքիա, 
նոն մեծցած...

Պ.- Թուրքիա չըսէք: Այդ  հողը Թուրքիոյ չ է :  Այդ  հոդը գրա
ւուած հոդ է թուրքերու կողլքէ...

Հ.- ճի շդ  այդ պատնաոաւ ե, որ ուզեցի ձեր տեսակետը 
ունենաւ այնտեղի նայ գաղութի ներկայ վինակին ու ապագային

Պ Ա յ ս  մասին յահաիւ արտայայտուած ե մ : Ջանացեր եմ վիհակ 
մը պարզել սփիւրւբահայութեան: Մեր շատ դժուաըութիւններուն 
պատասխանատուութիւնը կը ծանրանայ Պոլսոյ գաղութին վրայ’ 
Եթէ չըլ լար այս գաղութը' հաւան արար Արեւմտահայաստանի 
գլխուն չգային այս ցաւերը: Դժբախտաբար մենք մեր հողերուն 
վրայ մնալու կարողութիւնք չենք ունեցած: Եըկու տեղ կեդրոնա- 
ցած եւ անոնց ուժ տուած ենք. Թիֆլիս ու Պոլիս: Այս երկուքն ալ 
մեգի հարազատ հող նկատած ենք: Կարծած ենք, որ Թիֆլիս հայ
կական ե, Պոլիս հայկական է: Մինչդեռ կարծիք, ինքնախաբեու- 
թիւն էր մեր ըրածը: Այդ կեղծ, արուեստական դղեակները շուտ 
փլան: Աւազի կրայ հիմնուած պալատներ էին անոնք դժբախտա
բար: Պզտիկ ցնցումով մը գացին-: Արեւմտեան Հայաստանի մէջ 
մենք մէկ հատ իսկ իսկական իմաստով քաղաք չկրցինք հիմնել 
Անիի կործանումէն ետք: Ենչո ւ: Որովհետեւ այղ կաըողութիւնը 
չունեինք: Ջկրցինք փարիլ հողին: Այս մեծ սխալը գործեցինք: 
Այսօրուան Պոլսոյ մեր գաղութը, փոքր, խիստ նօսրացած համայնք 
մըն է: Թուրքերը րսւ կը հասկնան դրութիւնը: Կ ուզեն պահել զայն 
իրը պատանդ: Ի վնաս մեզի անշուշտ: Այղ գաղութը օգուտէ աւելի 
վնաս կը պատնաոե մեգի: Սփիւրւքի մէջ շատեր որոնք կապ ունին 
այղ գաղութին հետ, ինքգինքնին ակամայ զգաստ ու մեկուսի կը 
պահեն, որ հոն եղողները չվնասուին: Կարծես մեծ, շատ մեծ օգուտ 
մը ունեցած ըլլար այդ գաղութը մեզի համար: Նոյնիսկ տեղւոյն 
մեր պատրիարքութիւնը աւանդական, պատմականօրէն հալածին, 
հայամաըտ պատրիարքութիւն մը չէ :  1453 քուին, Պոլիսը յոյներէն 
գրաւելէ ետք, Ֆաթիհ սուլթան Մեհմէտ կոչուած կայսրը հոն րեըել 
տուաւ եպիսկոպոս մը Պրուսայէն եւ, Սամւոթիոյ յոյներէն եկեղեցի 
մը առնելով, գողնալով մեզի տուաւ: Մեր շահո ւն, մեգ շատ 
սիըելո ւն համար: Հարցումն իսկ ծիծաղ կը շարժէ: Սուլթանը
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ունէր ետին միտք: Մենք, նայերս, աոնելու չէինք զայն: Պետք չէր  
նաստաաուէինք Պոլիս: Ինչո ւ սուլթանը Պատրիարքութիւն հաս
տատեց հոն, Պոլսոյ մէջ: Օսմանցին մեզ ինչո լ բերաւ նոն: Մեզ 
յոյներուն հակադրելու համար: Գիտէր որ մեր եւ յոյներուն միջեւ 
կար այլամերժութիւն, հակաոակութիւն մը դաըեըէն եկող: 
«Սուլթանին նպատակն էր մեր եւ անոնց, քրիստոնեայ դաւանու
թեանց պա ականողներուն» միջեւ հակասութիւն հրահրել, որ ինք 
կարենայ միահեծան իշխել:

Գարեր մնացինք այնտեղ: Ծառայեցինք օսմանցիին որ մեզ 
հանգիստ ձգեց: Մեր ուժը տուինք Պոլիսին, իսկ Անատոլուն, պատ
մական Հայաստանը ձգեցինք գրեթէ անտէր, լքուած, յետամնաց: 
Չկրցինք զարգացնել մեր բնաշխարհը: Այդպէս ալ մնաց վիհակը 
մինչեւ 1915 Պոլսոյ մէջ ,  ուր հաստատուած էին մեր կուսակցու- 
թեանց կեդրոնները մինչեւ իսկ: Չանդրադարձանք որ մեր կարծե- 
ցեալ ազատութիւնը Պոլսոյ մէջ,  իսկական բանտարկութիւն էր: Եւ 
երր ժամը հնչեց, թուրքը հաւաքեց բոլորս ակնթարթի մէջ: Եր գոր
ծը դիւրին եղաւ: Այս մէկը ինք աոաջուընէ գիտէր: Մենք հայկա
կան դրախտ կարծեցինք Պոլիսը, որ թուրքին ոյժի մեծագոյն կեդ
րոնն էր: Այս ձեւով, մեր բոլոր յոյսերը կոըսուեցան: Արեւմտեան 
Հայաստանի ժողովուրդն ալ, հողն ալ, ամէն բանն կորսուեցան: 
Հիմա ալ ունինք պատրիարքութիւն մը հոն: Արեւմտահայաստանի 
երբեմնի մեր կրօնական կեւլրոնն է: Ենչ թիւ կը կազմէ գաղութը, 
քսա ն, եըեսո ւն հազար: Չեմ գիտեր: Մէկ մասը տեղի հայերուն, 
նորերս Արեւմտահայաստանի խորերէն եկած հայ բեկորներ են, 
ջարդերէն հոդոպրած, վերապրած հայերու մնացորդներ: Անոնց 
հաւաքեցին ու բերին Պոլիս: Թրքախօս հայեր են մեծ մասամբ: Հա
մայնքը կը մնայ ուղղակի ենթակայ թուրքերուն, անոնց ազդեցու- 
թեան տակ: Մեծ մասը, մանաւանդ երիտասարդները թուրքերէն կը 
խօսին տուներու, դպրոցներու եւ հասարակական վայրերու մեջ: 
Շրջանաւարտները աւելի շատ թրքախօս կ՚ըլլան: Կը գտնուին ան
շուշտ բացաոութիւններ իրենց մէջ,  լաւ հայերէն խօսող: Biugui- 
ոութիւնը օրենք չ է  սակայն: Ծնողներ, կեանքի պայմաններու ստի
պումով, իրե նք կը քաջալերեն իրենց զաւակներուն թրքախօսու- 
թիւնը, որ անոնք տիրապեւոեն թուրքերէնին, որ ընկերութեան մէջ 
դիրք ու բարեկեցութիւն կարենան ապահովել: Այս պատհաոով ալ, 
հայերէնին կարեւորութիւն չի տրուիր: Հայերէն գիտես թէ չես
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գիտեր կարեւոր չէ :  Սնական է եթէ հւայերէնէ դասական չմնաս, 
նայերէն չես սորվիր: Առաջ, Պոլսոյ մ՛եջ մայրենի լեզուով կը դա
սաւանդէին գիտութիւն, ֆիզիք։ ուսողութիւն, աշխարնագրութիւն, 
եւայլն... Այսօր, այս բոլորը թրքերէնով կր արուին: Հայերէնն ալ 
կ՛աւանդուի իրր օտար լեզու: Դժբախտաբար, նոր սերունդն ու մա
նաւանդ ծնողները կարեւորութիւն չեն տար նայա գիտութեան, 
սյէտք ե-ղած բծախնդրութիւնը քոյր չի տրուիր նայ լեզուի 
ուսուցման նանդէպ, նկատելով որ «կարեւորութիւն չունի»: Ինչ 
կարելի է ընել, քանի պայման չէ նայերէն գիտնալը դասարան 
անցնելու նամար: Այս սլատնաոով, նայերէն լեզուն երթալով կը 
տկարանայ:

Լ.- Խօսքը խօսք կը բերհ... Խառն ամուսնութեան մասին ի նչ ե 
ձեր կարծիքը:

Պ.- խառն ամուսնութիւնը ոչ մէկը չի փափաքիր: Սայց այսօ- 
րուան «ոէալիթէն», իրականութիւնը նասկանալ պետք է: 1»աոն 
ամուսնութեան ոչ մէկ ձեւու[ արգելք ը|լալ կարելի է: Պիտի շարու- 
նակուին խաոն ամուսնութիւններր դժբախտաբար: Լեզուն պիտի 
շարունակէ կորսուիլ Սփիւռքի մէջ: Երկու-երեք տասնամեակէ 
աւելի տոկա լ արդեօք...

Հ.- Ի նչ կրնանք ընեչ դարմաճելու նամաք այս վինակը: Ի նչ ե 
մեր աշխատանքին կարեւոր մհկ մասը...

Պ.- Սեկում պետք է յառաջացնենք կացութեան մէջ, գոյացնենք 
անկիւնադարձ: Սայց, նայութիւնը չունի այդ ոյժն ու կամքը: 
Թուլամորթ ենք դժբախտաբար: Յաւելուած ուրիշ բան մը կայ - 
այսօրուան Հայաստանի ոեժիմը Արեւմտեան տէրութեանց նանելի 
չէ :  Ասկէ օգտուելով որոշ կազմակերպութիւններ, այստեղ
թշնամութիւն կր ստեղծեն նայ ժողովուրդին մէջ, կը պաոակտեն 
նայ ժողովուրդը: Այս ձեւով նայ ժողովուրդը կ ապրի Սփիւռքի մէջ 
առանց նպատակի, իսկ նպատակ չունեցող ժողովուրդին ուզածիդ 
չափ ջանայ նայերէն սորվեցնել մշակոյթի նամբով: Տեղ չես կրնար 
նասցնել զինք մէկ քանի նանդէսներով ու տարեվերջի Տաշկերոյթ- 
ներով: Թոյլ տուէք ըսելու, որ ասոնք տեսակ մր ինքնախաբէութիւն 
են ինծի նամար: Ընկեր մը ունէի այստեղ, որ Նիսի Մշակութային 
Միութեան նւսմբով կ աշխատէր բաներ մր ընել առանց նպատակի, 
առանց «բրոկրամ»ի: Մեր ցաւը կը կայանայ նոն, որ իւրաքանչիւր 
նամայնք ինքզինք ամբողջ նայ Սփիւռքի գլխաւորն ու առաջատա
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րը կը սեպե, եւ կը կարծե ph ամբողջ հայութիւնր իրազեկ է իր կա
տարածին, զայն կ՚իմանայ: Մինչդեռ ասոր նակառակն ե իրողու
թիւնը: Նիւ Եորքի մեջ միայն դուք ձեզ գիտեք, նոս' մենք մեզ:  
Մեկս միւսեն լուր չունինք: Կ՚աշխատինք առանց ունենալու 
ընդնանուր ծրագիր, յայտագիր: Չունինք նասարակաց նպատակա
կետ: Ենչ որ խելքերնիս փչ ե այն կ՚ընենք: Մնա թե ինչու ես յո յս  
չունիմ, որ կրնանք րան մը ընել: Լաւ տեղ հասնիլ: Մենք, մեր 
երկու երեք նազար տարւան նայկական պատմութեան, մշակոյթին 
ժառանգը կը գործածենք, կը մսխենք հիմա: Անոր հարստահարիչ- 
ներր դարձեր ենք: Կը դիմենք յառաջ առանց նպատակի: Թոյլ 
տուեք որ յանձնարարեմ ձեզ կարդալ այս գրքին Ա. էջին մեջ 
գտնուող Ռուբեն Սեւակի «Այլասերում» յօդուածը: Կր խնդրեմ 
զայն լաւ կարդալ: Անոր ամեն մեկ տողը այսօրուան Սփիւռքին, 
տիրող կացութեան փայլն կը կագմե, իմ համեստ կարծիքով:

Ամեն թիւրիմացութիւն կանխած ըլլալու համար ըսեմ, որ իմ դի- 
ւոողութիւնները սփիւռքահայ րոլոր կազմակերպութիւններուն չի 
վերաբերիր:

Հ.- Դուք կրնա ք կարդար
Պ.- Այս յօդուածը, որ մաս կը կագմե «Բժիշկին գիրքեն փրցուած 

էջեր»ոլ{ձ, խորագիր ունի «Այլասերում»ջ'. Այլասերումը Ռուբեն 
Սեւակի գաղափարական դրսեւորումն ե, որ կուտայ իր 
մտածումները: Ես այն համոզումը ունիմ, որ Ռուբեն շատ մեծ 
հեռատեսութիւն ունեցած ե այս յօդուածին մեջ, մեր ներկան եւ 
ապագան նախատեսած ե, ուրեմն միայն շրջանի մը յատուկ րան 
մը չ է  այս նախադասութիւնը, եւ դժբախտաբար իր գրածները իրա
կանության ելան, դարձան գրի աոնուելե 70 տարիներ ետք: Ուրեմն' 
«Այլասերում» (գրուած 1911-ին' Ռուբեն Սեւակի կոդմէ):
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ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

«ԲԺԻՇԿԻՆ ԳԻՐՔԷՆ ՓՐ8ՈԻԱԾ ԷՋԵՐ» ՈԻ ՇԱՐՔԷՆ

...Աշխարհիս բոլոր մ՛արդասպաններն ու րոլոր չարագործները 
ձեռք ձեռքի տուած պիտի չկրնային այնքան երիտասարդ, այնքան 
խոստմնալի, այնքան ընտրուած նոգիներ սպաննել, քան Շոփեն- 
նաուեր մը, Նիցշե մը, Պայրըն մը...

Այլասերած մանուկներու օրօրոցներուն մեջ պետք ե փնտոել 
անձնասպանութեան քարոզիչները, յոոետեսութեան առաքեալ
ները, ապականութեան մարգարէները:

Անոնք կը ջլատեն գործունեութեան ամեն տենչ, երջանկութեան 
ամէն յոյս, սրբութեան ամէն նաւատք:

Անոնք չեն յաոաջդիմեր ա յ լ  կ՚ոստնուն, չեն երագեր'  կը 
զառանցեն, չեն օրհներ՛ այլ  կը նզովեն, չեն սիրեր' ա յ լ  կը տռփան: 

Իրենց երգը հայհոյանքի մը պես ամբարտաւան ե, իրենց ժպիտը 
հեգնութեան մը սյես վիրաւորիչ:

Օրինակ կուզե ք: Բայց ամեն ազգերե աւելի հայ մտաւորակա-
նութիւնը կը վիւտայ այս ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԱՆՃԱՐՆԵՐՈՎ__

Կես հանհարներ շա տ: Բայց երր ցեղի մը մտաւորական րանակը 
տաղանդաւոր փոքրիկ վիժուկներով միայն կը լենայ’ անհանդուր
ժելի, գայթակղեցուցիչ, դատապարտուած ցեղ մը կ՚ըլլայ այն(...)

... Ու մենք փոխանակ արմատախիլ ընելու, տգիտօրէն կ՛ընտրենք 
են ախտավարակ ծիլերը ու զիրենք միայն կը մշակենք:

Այն րոլոր առոյգ, պայքարող, զուարթ ու աչքաբաց երիտասար
դութիւնը, որ կը լեցնէ մեր վարժարանները, կ՚առնենք օր առաջ 
ԳՈՐԾԻ տալու համար:

Իսկ այն քանի մը նդնիմ, տժգոյն ու տխուր տղաքները, այն պա
տանի ծերունիները, որարեւէն ու պայքարեն խուսափելով՛ դպրոցի 
մութ անկիւններուն մեջ թուղթ կը մրոտեն, անոնք դպրոցէ դպրոց, 
երկիրէ երկիր, համալսարանէ համալսարան կը ղրկենք:

Լեղները...: Անոնք կը լեցնեն պանդուխտ ուսանողի գերեզման-
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ները, անոնք կը լեցնեն հարուստի նախասենեակները ու վահաոա- 
կանի գրասենեակները. հիւանդանոցի իյշւոեակները անոնք կը լեց
նեն...:

Ու կը պատահի մեզ ա՛յն ինչ որ մեկ քաղաքակիրթ ազգի ե պա
տահած:

Մեր գիւղացի ու շուկայի դասակարգը աւելի մտացի ե քան այն, 
որ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ կը կոչուի, ընթերցողը աւելի ողջամիտ ե քան 
գրողը, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒՈՂԸ ԱՒԵԼՒ ՀԵՌԱՏԵՍ է  ՔԱՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ, ուրիշ խօսքով' մարմինը աւելի խելացի ե քան 
ուղեղը...:

Րնախօսական օրենք մըն ե, որ մարմինը իր մեջեն քիչ քիչ կը 
չեզոքացնե, կ ՛անջատէ, կը վտարէ այլասերած մասերի

Նոյն օրէնքով միայն կարելի է բացատրել' թե ինչո ւ մեր մտա- 
ւորականութեան ու մեր հասարակութեան մ ի ջե լ  գտնուող կապը
ՔԻՀ՜ՔԻՃ Կը բաըակնայ:

Ցեղը կը մնայ առաւել քան երբեք առողջ, ու իր մեջեն կը չէզո 
քացնէ, կ՚անջատե, կը վտարէ օտարացած ու այլասերած տարրերը:

Դլուխը մարմինին կապող նիհար պարանոցը երթալով կը 
բարակնայ: Ու հեռու չ է  գուցէ այն օրը, երբոր վիզը փրթելով' մեր 
մտաւորականութիւնը անմարմին գլուխ մը պիտի ըլլայ միայն, եւ 
մեր ցեղը' անգլուխ մարմին մը...

Չէ ք տեսներ արդէն, թէ ինչպես շատ մը գրագէտներ լիրբ 
քաջութիւնը ունին յայտարարելու'  թէ իրենք ժողովուրդին համար 
չէ  որ կը գրեն:

Ոչ, հօտին ու հովիւներուն միջեւ անհասկացողութիւնը երթեք 
այսքան մեծ չ էր  եղած:

Դաոնուկի պէս անզէն ցեղ մը ամէն օր, ամէն օր կը յօշոտուի: 
Ւսկ մեր գամբոները խելօքցեր, փիլիսոփայացեր, քաղաքակրթուեր 
են, տիեզերական եղբայրակցութեան մը խօսքեր կ՚ընեն մեզի, ու 
կ՚երագեն այն հեռաւոր օրուան՛ ուր գայլ  ու գառնուկ մեկտեղ 
կ՚արածուին...:

Մանուկի պէս տգէտ ցեղ մը ուսման կաթին, որ հիւանդներն իսկ 
կարենային մարսել:

Ւսկ մեր համալսարանականները, որ մեր մտաւոր ստնտու մա յ
րերը պիտի ըլլային, դեռ կերածնին չմարսած կուգան մեր առջեւ 
փսխելու__:
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Որբուկի պէս անտէր ցեղ մը հուժկու, ու լուսեղ ու սիրաբուխ 
րարրաոի մըն է ծարաւ, իսկ մեր գրագետները հանելուկային, 
աոեղծուածային, խաւարակուո թաներ կ՚ըսեն իըեն, ու մեր 
քերթողները' գըիչնին հայ-արեան մեջ թաթխելէ վերջ չինաըեն 
տաղեը կը գըեն, որպէսգի մարդ չհասկնայ...:

Հեոո ւ մենե՛  ախտագին մտաւորականներ: Դուք ցեղին ուղեղն 
էք, թայց երթ ուղեղը ուրիշ կերպ չի կընաը խոընիլ քան յուսահա
տեցնելով մեր կենսունակութիւնը, մենք պիտի փրցնենք ու նետենք 
այղ ուղեղը:

Մենք նոր մտքեր, նոր սրտեր, նոր հոգիներ պիտի դարթնենք: 
Մեզի, կարմիր ու մսուտ շուրթերով, ուժեղ ու ժպտուն գրակա

նութիւն մը պետք է:
Մեզի աոողջ ու երիտասարդ մտաւոըականնեը պետք են: Ձուկն 

իր գլուխեն կը հոտի, ազգն իր մտաւորականներէն: Մնոնք են ցեղի 
մը գլուխը: Կրնայ մարմինը շատ ուժեղ ու շատ գործունեայ ըլլալ, 
թայց երթ ուղեղը խաթարուած է այղ մարմնին շարժումը պիտի 
ըլլայ միա յն յիմարական գործունեութիւն եւ անպտուղ յոգնութիւն: 

Ահա թե ինչո ւ իրական վտանգները թողլու' հովերուն դեմ, ու 
մենք մեզ դեմ կը պայքարինք:

Ահա թե ինչոԴ փոխանակ յաոաջդիմելու՝ խենթերու պէս կեցած 
տեղերնուս վըայ կը ցատկենք, երկու հագար տարիե ի ւ|եր...:

Այո ՜  , մեր ցեղը տարօրինակապէս կենսունակ ու աշխատող ցեղ 
մըն ե: Այո , մեր հնամենի նաւը դեո ջուրերուն վրայ կը ծփայ, դեո 
չընկղմեցաւ: Բայց ի ն  չ է պատնաոը, որերեկուան նաւակները մեզ 
արդեն անցան, ու մենք Ուրուական նաւին պես կը ծածանինք դեո, 
անխորասուզելի, թայց եւ հաստատ ցամաքի մը հասնելու անկա
րող...:

Ասոր պատհաոները շատ թարղ են անշուշտ: Buijg գլխաւոր 
պատնաոներեն մէկն այն ե, որ ղեկին գլուխը կը նստացնենք մեր 
է ն ախտագին, ե ն այլասերած, ե ն անպետ ծնունդները:

Սակայն ստո յգ, ստո յգ կ՚ըսեմ ձեզի, վտանգը մեծ ե, շա տ մեծ. 
աւելի մեծ քան կրնանք ենթադրել:

ժամանա կն ե հակազդելու, հակագդե նք: Մեզի նոր Ոսկեդար 
մր պետք ե, նոր Ոսկեդա ր մը: Այլասերո ւմ, ո չ, վերածնո ւնղ...:

1911 - Լոգան
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Հ.- Հետաքրքրական է որ այդ տողերը գրուած են 1911-ին եւ 
թուրքերը լաւ նասկացած են Ռուբէն Սեւակի կարողութիւնը եւ այդ 
պատնաոաւ ար զինք դատապարտուած են մանուան:

Պ.- Այո, հիշդ է այդ: Յովհաննես Լեփսիուսի կոդմե գերմանա
կան արխիւեն նան ուա ծ նամակ մը, որ գրուած ե գերման դեսպա
նատան պատասխանատուի մը կոդմե եւ ուղղուած' Ռուրեն Սեւակի 
կնոջ, տեղ կը գրաւե այս գիրքին մէջ: Գերման դեսպանատան 
պատասխանատուն կը րացատրէ, թե' ինչո ւ թուրքերը պիտի չու
զեին կենդանի թողուլ Ռուրեն Սեւակր:

Ինչպես ըսի այդ նամակին թարգմանութիւնը ամփոփուած է 
այս գիրքին մեջ: Հոն կը նկարագրուի թե ինչպես, տիկ. տօքթ. 
Չիլինկիըեան եւ մայրը տիկ. Արել, այնունետեւ աշխատեցան են
թակային վերադարձը եւ ապա Գերմանիա նաստատուիլը ապա
հովիլ: Թուրք կառավարական ւգաշտօնեաները մերժեցին, սակայն, 
այն աոարկութեամր որ, ինչպես կր հետեւի խնդրոյ առարկայ 
պաշտօնեաներու արտայայտութիւններեն, տօքթ. Չիլինկիրեան կը 
նկատուի իրըեւ մեկը այն մտաւորականներէն, որոնց զանգուած
ներուն վրայ ունեցած ազդեցութենեն կը վախցուի: Այս ե ամենա- 
կաըեւորը:

Հ.- Հետաքրքրական ե նաեւ այն պատմութիւնը, որ տիկ. Նեւակ 
գերմանունի եր, երբ գնաց գերմանական դեսպանատուն, կամ դես
պանին մօտ, խնդրեԼու իր ամուսինին ազատումը... Ի նչ եր այդ 
պատմութիւնը:

Պ.- Ասիկա, իսկապես ալ կարեւորագոյն էջերէն մէկն է Ո՝. Սեւա- 
կի կենսագրին, նկատելով որ Ռ. Սեւակի կինը գերմանացի եր, րա- 
վական ծանօթ ընտանիքէ, զինուորական թարձրաստինան անձնա- 
ւորութիւններ տուած գերդաստանէ մր սերած, Արել ազգանունով:

Երր Ռուրեն Սեւակ կ՚աքսորուի Չանղըրըի, կինը կը դիմէ գեր
ման իշխանութիւններուն, որոնք տիրող ոյժ էին այն ատեն Թուր- 
քիոյ մեջ, անոր q ինակից-դաշնակիցը: Փաստօրեն, իրե նք կը 
վարեին զինուորական րոլոր աշխատանքները: Առ այդ '  տիկ. 
Սեւակ կ՛ուզէ տեսնուիլ Պոլսոյ գերման դեսպան Վանկենհայմի 
հետ: Գեսպանը կը խուսափի ընդունելե զինք, զանազան պատ
րուակներ առաջ քաշելով: Տիկնոջ յամառութեան վրայ'  ընթացք կը 
արուի իրեն: Սեւակի կինը կը խնդրե դեսպանին միջամտութիւնը, 
յիշեցնելով որ Գերմանիա ամենազօր ե թրքական իշխանութեանց 
մօտ: Իր մեկ խօսքը երկու չըլլար: Եւ սակայն, Վանկենհայմ կ՚ըսէ.
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«Դուն թշուառական գերմանուհի, որ ամուսնացար այս նայուն 
նետ եւ ձգեցիր քու ազգդ ու եկար նոս, եւ հիմա կ՛ուզես որ ազա- 
աիմ զ ինքը: Անոնք մեռնելու գացին եւ ա լ, ետ պիտի չգան»: Ասոր 
վրայ տիկ. Սեւակ կը գոչե. «Երկու զաւակ ունիմ, ես զանոնք պիտի 
մեծցնեմ իրր նայ, եւ անոնք պիտի առնեն իրենց հօր վրեժ՛ը. քեզմե 
եւ թուրք ու գերման ագգերեն»:

Աւելացնեմ, որ Սեւակի մանչը Ֆրանսա հաստատուեցաւ իր 
մօրը ցանկութեամբ: Ան գերմաներեն չի խօսիր, ինչպես իր 
աղջիկը' մեկ րառ չի գիտեր գերմաներեն: Մանչը B. Աշխարհա
մարտին զինուորագրուեցաւ! ֆրանսական բանակին եւ կռուեցաւ 
գերմանացիներուն դեմ: Ասիկա «սէմպոլիկ», խորհրդանշական 
կեցուածք մըն ե բնականաբար: Ինք չգգետնեց մեկը, ինչպես 
Թեհլիրեան սպաննեց Թալաթը:

Հ.- Այսւոեղ կը տեսնենք Պեթճովենի եւ Վիքթ-որ Հիւկոյի նկար
ները: Ո վ գծած ե զանոնք:

Պ.- Սեւակն է գծած: Նկարչութիւն սերտած ե 1904-ին' Պերպե- 
րեան վարժարանէն մեջ: Իր ստորագրութիւնը կը կրեն նկարները:

Հ.- Իսկ այս ի նչ ե:
Պ.- Հեռագիրն ե Սեւակի վերջին գրութեան, զոր ինք ղրկած է 

իրեններուն Չանղըրըիեն, 25 Օգոստոս 1915-ին, որուն մէջ կը նշէ, 
բնական ե թրքերէնով, նկատելով որ հայերեն հեռագիր քաշել 
կարելի չէր  այն ատեն, թրքական գրաքննութեան պատնառաւ: 
Կարդամ թարգմանաբար. «Դ. Վարուժ՛անի հետ Այաշ պիտի եր
թանք. նամակնիդ հոն ղրկեցեք. Դուրեն»:

Այդպես ալ եղած ե: Ինք 1915-ի Օգոստոս 26-ին, Դ. Վարուժանի 
եւ երեք ուրիշ աքսորեալ հայերու հետ նամրայ կը հանուին 
Չանղըրըիեն դեպի Այաշ: Քիչ ետք, ^ալենիք գիւղի մօտերը, կը 
սպաննուին թուրք «չէթէ»ներու կողմէ: Ասոնք առաջնորդուած էին 
ճեմալ Օղուզի կողմէ: Յիշեցնեմ, թե հայրդ այն աղջկան, որուն 
կեանքը փրկած եր Սեւակ զինք դարմանելով, գտնուած ե այդ 
մարդասպան «չեթէ»ներու մեջ:

Հ.- Այս բոլորը փաստաթուղթերուն, որոնք տեղ գտած են գրքին 
մեջ, «օրիժինալները կա ն ձեր մօտ:

Պ.- Այո, «օրիժփնալ»ը մեր մօտն ե:
Հ.- Պրն. Ջիլինկիրեան, նիմա կը թուի ինծի, որ մենք նասածենք 

այս նետաքրքբական նարցազրոյցի աւարտին, դուք որ ներ^նչուա ծ  
եք Սեւակեան ազգային գաղափարներով, քաղաքական ի նչ ուղի,
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մ  տայնռւթիւն եւ ճեռանկար կը մաղթեք աիիւոքաճայութեան:
Պ.- Տրամաբանութեան նամրան մեկ ե: Երկու անգամ երկու 

կ՚ընէ չորս: Մենք, այս «քոմբիւթըր»ի, այս յառաջադիմութեան գա
րուն, կ՚աշխատինք երկու նազար տարի առաջուան սկզբունքներով 
դժբախտաբար: Որովնետեւ չենք նաւաաար տրամաբանութեան, 
կրականութեան, եւ մենք միայն մեր երագածը ընելու կը ջանանք 
եւ ասոնք ալ ցնորական երազներ կ՚ըլլան յանախ: Այս ե մեր 
դժբախտութիւնը: Ես կ՛ուզեի վերյիշեցնել ձեզի, թե 1985-ին' 
Ռուբեն Սեւակի 100-ամեակին աոթիւ հրատարակուած գրքին մեջ, 
հոն, ուր Ռ. Սեւակ կը խօսի «ուղեղներ»ու մասին, ես այնտեղ ջա
նացեր եմ լաւագոյնս բացատրել այն, թէ ինչ պետք ե ընէր Սփիւռքը 
եւ ինչ պարտի ընել ան ասկե ետք, կարելի բոլոր միջոցներով: Եսկ 
նոյն գրքին 50-րդ էջին վրայ, ասոր վերջին մասին մեջ որ մինչեւ 
57-րդ եջ կ՚երթայ, բացատրուած են այն գաղափարները, զորս 
ուզած ենք լաւապես իւրացուցած տեսնել սփիւոքահայութեան 
կողմե եւ որոնք հայ Սփիւռքի ապագային ու տանելիք աշխատանք- 
ներուն կը վերաբերին: Ա յն Սփիւռքին, որ մինչեւ հիմա աննպա
տակ մարդու պես, Ռ. Սեւակի մատնանշածին պես' հովերուն դէմ 
եւ ինքզինքին դէմ  կը պայքարի առանց նպատակի: Խօսքս մաս- 
նաւոըներու չի  վերաբերիր: Ռացաոութիւնները միշտ յարգելի են:

Այս դիրքին վերջին մասին մեջ, կարեւորագոյն կետը կարծեմ 
սա ե - Կեանքի մեջ ամեն թան նպատակով կ՚ըլլայ: Ամէն մարդ, 
ամեն հաստատութիւն, ամեն կազմակերպութիւն, ամէն կուսակ
ցութիւն, ամեն պետութիւն նպատակ մը ունենալու ե, «բրոկրամ» 
մը ունենալու է: Եւ այս գարուս մանաւանդ, «քոմբիւթըը»ի դայ 
րուս, յառաջադիմութեան այս գարուս, կարելի չ է  որեւէ տեղ հաս- 
նիլ առանց ծրագրումի:

Այ ս տեսակէտով, այս Կարմիր դիրքին (այսպես կրնանք որակել 
իր բովանդակութեան, նիւթերուն պատհաոաւ)մէջ ընդգծուած կա
րեւորագոյն կետը այն ե, որ հայութիւնը, իր ամբողջութեան մէջ,  
իր նպատակակետը պարտի նշդել. ասիկա անհրաժեշտութիւն է, 
ստիպողական, անյետաձգելի: Մենք կը գործենք առանց որոշ ու 
ընդհանուր նպատակի: Մեր բոլոր անյաջողութեանց պա անառը 
մեր անջատ-անջատ, ինքնագլուխ ու առանց «բրոկրամ»ի գործելն 
ե: Ւնչ պետք ե եղած ըլ լալ այդ նպատակը հայութեան, եթե ոչ '  
«Ամէն բան մեր Մայր Հայրենիքին ճամար» սկզբունքը: Այս 
սկզբունքով ե միայն, մենք կրնանք ունենալ հասարակաց գիծ:
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«Միայն ու միայն հայրենիքին համար» սկզբունքով ե, որ մենք պի
տի կարողանանք, պիտի յաջողինք մեր երիտասարդ սերունդին 
յո յս  ւՐը տալ, ծրագիր տալ, որ ան գործէ ու յաջողի իր ապագայ 
կեանքին մ է ջ :

Աոանց այդ յոյսին, առանց այդ նպատակին, մենք հաւքոզում 
չունինք որ տեղ կրնան հասնիլ: Ուրեմն կրկնենք, որ մայր հայրե
նիքի ծառայութեան համրով է, որ տեղ կը հասնինք, կը յաջողինք: 
Միայն տրամաբանութեան օրէնքներուն հպատակելով եւ անոնց 
թելադրութեամբ գործելով է, որ կրնանք յաջողութիւն արձանա
գրել: Անիրագործելի երագներուն ետեւէն երթալով, ինչպես ըրած 
ենք ցարդ, հովերուն դեմ պայքարելով, ինչպես տոնքիջոթները 
կ՚ընեն, ըըին ւքինչեւ հիլքւս, մեր ւ1'եծ տոնքիջոթները, որոնք այսօր 
առաջնորդ կը նկատուին' մենք եըագաիյաբ կ՚ըլլանք, եւ այս կարգի 
առաջնորդները ես կ՚որակենք կեղծ առաջնորդներ, կեղծ ազգասէր
ներ, որոնք մեր ժողովուրդին աւելի վնաս նասցուցին քան ջահ, 
հայրենիքն ու ազդր ջատ տուժեց ասոնցլքէ: Այսօր ցաւալի է մատ- 
նանջել, որ գրեթէ հարիւրամեայ այս կուսակցութիւնը այսօր իր 
հակապատկերին վերածուած է: Իր հայրենասէր հիմնադիր ղեկա
վարները թող տեսնեն այս վիհակը, իրենց հիմնած կուսակցու
թիւնէ։, որ կը գործէ աւելի ջատ հայրենիքին ի վնաս, գործնապես 
բան չըներ յօգուտ անոր:

Այսօր ջատ ցաւալի է տեսնել այս իրականութիւնը: Ոայց իրենք, 
այս իրականութիւնը տեսնելու կարոդութիւնը չունին, չեն ուզեր 
տեսնեյ իրականութիւնը: Այսօրուան հայրենիքին համար որեւէ 
օգտակար բան չեն ըրած: Սր յսօսին մ՛իայն: Որ խօսին անոր իրա
ւունքներուն մասին միայն թաքուն, յետին նպատակներ ունենա
լով: Հայրենիքէն ներս իդրտումներ ստեղծե| է իրենց նպատակը, 
նաեւ վնասել այն միութեան, որուն կապուած է հայրենիքը: Այււ 
կարգի ղեկավարներ ժողովուրդը նոր 24 Ապրիլներու պիտի տա
նին, նոր թջնաւքանքներու եւ նոր աղէտներու: Ուրեմն' կ՛ուզենք 
այս մասին վերջին խօսք մը ըսել, թէ' մէկ բան կայ հայութեան հա
մար: Սփիւռքի հայութեան համար կարենալ գոյատեւելու: Ասիկա 
հայրենիքին կապուիլն ու անոր գօրացումին համար աջխատիլն է: 
Ապա թէ ոչ, մէկ քանի տասնամեակներ ետք, պիտի հասնինք այն 
նակատագրին, զոր ունեցան Հնդկաստանի հայերը, Լեհաստանի 
հայերը, Վենետիկի, Ամսթերտամի հին գաղութները հայկական: 
Պիտի ունենանք հիջդ այն հակատագիրը, որ Ֆրանսայի ու Ամե
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րիկայի այսօրուան սերունդներունն է: Այսօրուընէ իսկ զանոնք 
կրնանք որակել կորսուած սերունդներ նայ Սփիւոքին հաւքար: 
Բացաոութիւններ կրնան ըլլալ մեկ քանի հատ: Այսպիսիները տես
նելով մենք կը մխիթարուինք, երազներու անձնատուր կ՚ըլլանք: 
Մոռնալով որ քանի մը բացառութիւն, մաթեւէ՚աթիբական արժեքով 
րան չեն ներկայացներ: Եւ դեռ կր յենինք այդ մատի ւլրայ համ- 
րուոդ րացառութիւններուն վրայ, երազներ կը հիւսենք անոնց 
վրայ: Շատեր գիտեն այս դառն իրականութիւնը, այս վինակին 
բուն պատասխանատուները մանաւանդ, գիտեն, համոզուած են որ 
այսօրուան Սփիւռքը, ներկայ ընթացքուխ ոչ մեկ տեղ կրնայ հաս- 
նիլ: Հակառակ անոր չունին քաջութիւնը իրականութիւնը խոստով
անելու, նշմարտութիւնը խօսելու, եւ անոնք, կարծեցեալ առաջ
նորդները մանաւանդ, մեզ կ՚օրօրեն երազներու թեւերուն վրայ, 
տոնքիշոթական կեցուածքներու! ժամանակ ու առիթ կորսնցնել 
կուտան, որ միայն մեզ քնացնելու կը ծառայէ եւ ոչ մեկ լաւ տեղ չի 
հասցներ: Այս թմ՛րեցուցիչները ամեն օր կը լսենք, կը կարդանք, 
կը հետեւինք այդ թմրեցուցիչ խօսքերուն, կը լծուինք աշխատանքի 
վասն ոչինչի,  քանի որ զարտուղի կատարուող այդ աշխատանք
ները որեւէ հասարակաց գիծ ու նպատակ չունին, համադրութիւն 
չկայ անոնց միջեւ, ասոր համար ալ դատապարտուած աշխատանք
ներ են ի յառաջագունե: Մինչդեռ, եթէ ընդհանուր ծրագրի հիման 
վրայ տարուէին ասոնք, կրնան իրապես լաւ արդիւնքի հասնիլ: 

Դժբախտաբար, 1920ի ւ[արիչներեն' Քաջազնունին խօսքերը 
ստիպուած ենք դեռ ականջի օղ ունենալ: Այն Քաջազնունին, որ 
1923-ին համարձակեցաւ ըսել որ' Դաշնակցութիւնը ալք անեչիք 
չունի: Անիկա վարչապետն էր Հայաստանի 1918-20 թուականնե
րուն: Յենած իր քաղաքական կեանքի փորձառութեան ւյրայ, կա
տարեց այս խոստովանութիւնը, ընելով ինքնաքննադատութիւնը 
իր կազմակերպութեան, որ տասնեակ ու տասնեակ տարիներ 
վնասաբեր գործունեութիւն ունենալէ ետք, դեռ կը շարունակէ իր 
վնասակար վարքագիծը: Այս ղեկավարներուն ազդեցութիւնը կը 
տեսնենք ժողովուրդին վրայ: Կը ցաւինք այս տխմար վինակին: 
Չենք գիտէր թէ ինչու պիտի ստեդծուէր նման վիհակ: Հաւատալ 
չենք ուզեր, որ հայ ժողովուրդը այս աստիհան կրնայ մեղանչել  
տրամաբանութեան, տեսնելէ, հաւասարէ ետք այդ սխալը, դեռ 
հետեւի ու հաւատալ անոնց, արանք դեռ պատնէշի ւյրայ են: Բոլոր 
պետութիւնները, բոլոր ազգերը դժուար եւ անհանդուրժելի օր ու
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տարիներ ունեցած են, րայց գիտցած են նաեւ իրենց պարտութեանց 
պատասխանատուներէն նաշիւ ուզել, դատել զանոնք, որ գործուած 
սխալները չկրկնուին ուրիշներու կոդլքէ:

Մենք բացառութիւն կը կազմենք: Մեր պատասխանատուները 
չեն պատմուած: Եւ միայն ու միայն այդ անձնաւորութիւններու, 
այդ կազմակերպութիւններու անպատիժ մնալուն պատնաոաւ է, 
որ նման վինակներ կը ստեղծուին ու կը վեըստեդծուին Սփիւռքի 
նայութեան քաոսին մէջ :  Ուըեմն նանչնանք մեր բարեկամը, 
նանչնանք մեը թշնամին: Միայն այս ձեւով մենք պիտի կրնանք 
մեր ուղին ընտրել, մեր ազգին ու նայրենիքին ծառայութեան 
նա սարա կաց աշխատանքներուն մէջ:

Դարերով' միայն ու միայն թուրանական ցեղերն են, որ մեզի'  
վնաս նասցուցին, չարչարեցին և այդ թուրանական ցեղերու շա
րունակութիւնը եդող օսմանեան կայսրութիւնը եւ այսօրուան 
թրքական կառավարութիւնները օգտուեցան ռուսական եւ Արեւ
մտեան պետութիւններու մրցակցութենէն, եւ այսօր, շնորհիւ 
անոնց, այսինքն'  օր մը Դերմանիոյ, օր մը Ֆրանսայի, օր մը Անգ- 
լիայի եւ օր մըն ալ Ամերիկայի ու ասոնց միջեւ միացման հասա
րակաց գիծ եղող ս/աճ/ատներու համրով է, որ այսօրուան Թուր
քիան կանգուն կը մնայ, եւ միշտ ունի այն հեռաւոր երազը, որ օր 
մը թրքական ցեղերը, Պոլիսէն մինչեւ Կեդրոնական Ասիա երկա
րող, կը միացնէ Թուրանի մականին տակ: Ւ վնաս հայութեան կ՚ի- 
րականացնե իր երազը, որ մեր վերջնական մահը պիտի նշանակէ: 

Դժբախտութիւն է այսօր, որ մենք շատ առիթներ փախցուցինք, 
19-րդ դարէն մինչեւ հիմա: Այսօր ալ, պատմութիւնը, ժամանակը 
ի նպաստ հայութեան չաշխատիր: Կրնա յ  փոխուիլ պատմութեան 
անիւին թաւալմառ ուղղութիւնը: Դժբախտաբար հաւատք չունիմ: 
Մեր այս վիհակով, այս մտածումներով, այս կեցուածքով, որ հայ 
ժողովուրդինն է այսօր, մենք չենք կրնար իսկապէս օգտակար 
գործ կատարել ազգին ու հայրենիքին համար: Քանի որ հայու
թիւնք որպէս ընդհանրութիւն, աւելի շատ հատուածական ու անձ
նական շահերու լոյսի տակ կ որոշէ իր աշխատանքները:

Այս խօսքերով մենք չենք ուզեք յոռետեսութիւն քարոզել, 
յոռետեսութեան քարոզիչ նկատուիլ: Ուզեցինք միայն ու միայն 
անցեալի դժբախտութեանց ախտահանաչումը ընել, մեը ծախողու
թեան պատհառը տեսնել մեր այն աշխատանքներուն մէջ,  որոնք 
այս վինակը ստեղծեցին: Հիւանդութեան ախտը գտնելէ ետք միայն
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մենք պիտի գանենք դարմանումի միջոցները: Աոանց ախտահա- 
նաչումի, աոանց մեր ձախորդութեան պատհաոները գանելու տեղ 
չենք կրնար հասնիլ:

Ախար թմրեցնելով ու քնացնելու| գինք չենք կրնար բուժել: 
Դարմանումի այս սխալ կերպը նիւանդը մանուան կը դատապար
տէ: Եթէ շարունակենք ներկայի մեր անփոյթ ընթացքը պահել, պի
տի հասնինք բոլորովին անյուսալի վիհակի: Փրկութիւնը անհնա
րին պիտի ըլ լայ անկէ ետք: Բայց եթէ ունենանք քաջութիւնն ու 
խորաթափանցութիւնը տեսնելու եւ ընդունելու մեր սխալները, 
թերեւս յայտնուի լոյս մը հայութեան համար, նոր վերածնունդ մը 
բոլորելու: Այս մեկը կարելի է ունենալ եւ իրականացնել կապուե- 
լով մեր այսօրուան հայրենիքին ի գին ամէն թանի, աոանց նկատի 
առնելու անոնց կառոյցը, վարչաձեւը: Ասոնք յաւիտենական չեն: 
Կրնանք այսօր այս ըլլալ, վաղը' ուրիշ թան ըլլալ: Հայրենիքն ու 
ագգն են յաւերժականը:

Քաղաքական ու ընկերային նկատումներ շարժառիթ կը ծառա
յեն, դժբախտաբար, որոշ հայերու, որ հայրենիքին դէմ  աշխատին: 
Բնաւ ներելի չ է  մեզի աշխատիլ, գաղափարական ու կուսակցական 
նկատումներով' Մայր Հայրենիքին դէմ: Քիչ առաջ ըսինք արդէն, 
որ այս մտայնութեամբ գործողները վնասակար դեր կատարած են 
մինչեւ այսօր:

Ուրեմն, տանք հայ երիտասարդներուն, հայ պատանիներուն 
միայն ու միայն հայրենիքի սէր, ի գին ամէն բանի: Եւ միայն այս 
աշխատանքն է որ մեզ յաջողութեան պիտի տանի, մեզ պիտի 
հասցնէ մեր համազգային վառ տենչերու իրականացման:

Ուրեմն նայրենիք, նայրենիք ու միշտ նայրենիք: Առանց հայ
րենիքի, առանց հոդի որեւէ բան շինել կարելի չէ :  Մենք ի սպառ կը 
կորսուինք սկսած այն պահէն, երբ կը խզուինք հայրենիքէն, կը 
կտրուինք մայրական պորտէն: Մենք լոկ զանգուած մըն ենք, ինք
նին որեւէ արժէք չունեցող զանգուած մը: Հայրենիքն է որ մեզի 
յո յս  կուտայ: Ան է որ ապրեցնելու ուժ կրնայ տալ մեգի մեր ներ
կայի ու ապագայի աշխատանքներուն մէջ: Ներկայ անել կացու
թենէն դուրս գալու միակ միջոցն ուրեմն, փարիլն է Մայր Հայրե
նիքին, ի գին ամեն բանի, ամեն դժուարութեան, որովհետեւ միայն 
հայրենիքն է իրականը, միայն հայրենիքն է յաւիտենականք:

Թո ղ կեցցե մեր Մայր Հայրենիքը, կեցցե հայուն հայրենիքը. 
Կեցցե հայուն իրաւունքները:

Նիս, Օգոստոս 1988
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Ն ա Ուստ ակ բանաստեղծ 
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ անուան

գրական մրցանակ 

Հաղորդագրութ-իւն 

Ռուբէն Սեւակի գաղափարականը

«ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ»
«Բժիշկին գիրքէն փրցուած էջեր»ու շարքէն նա տուած

Ձուկն իր գլուխեն կը հոտի, ազգն'  իր մտաւորականներէն: 
Անոնք են ցեղի լքը գլուխը: Կրնայ մարմինը շատ ուժեղ ու շաա 
գործունեայ ըլլալ, րայց եըր ուղեղը խաթարուած ե' այդ մարմնին 
շարժումը պիտի ըլլայ միա յն յիմարական գործունեութիւն եւ 
անպտուղ յոգնութիւն:

Ա£ա թէ ինչս ւ իրական վանգները թոդւու նովերուն դէմ, ու 
մենք մեզ դ էմ  կբ պայքարինք:

Անա թե ինչո ւ փոխանակ յաոաջդիմելու' խենթերու ւգես կեցած 
տեղերնուս կրայ կը ցատկենք, երկու նազար տարիե ի ւ|եր...:

Այո , մեր ցեղը տարօըինակասլես կենսունակ ու աշխատող ցեղ 
մըն է: Այո , ժ՚եր հնամենի նաւը դեո ջուըեըուն կրայ կը ծփայ, դեո 
չընկղմեցաւ: Buijg ի նչ ե պատհաոը, որ եըեկուան նաւակները 
մեզ արդէն անցան, ու մենք ուրուական նաւին պես կը ծածանինք 
դեո., անխորասուզելի, րայց եւ հաստատ ցամաքի մը հասնելու ան
կարող...:

Ասոր պատհաոները շատ քարդ են անշուշտ: Buijg գլխաւոր 
ւգատհաոներեն մէկն այն է, որ ղեկին գլուխը կը նստացնենք մեր 
ե ն ախտագին, է ն այլասերած, է ն անպէտ ծնունդները:

Սակայն ստո՜յգ, ստո՜յգ կ՚ըսեմ ձեզի, վտանգը մեծ է, շա ՜տ մեծ, 
աւե]ի մեծ քան կրնանք ենթադրեր
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ժամանա կն է հակազդելու, հակազդե նք: Մեզի նոր ոսկեդար 
մը պետք է, նոր ոսկեդա՜ր մը: Այլասերո ւմ, ո չ, վերածնո ւնդ...:

1911-Լոզան ՌՈՒՅԷՆ ՍԵՒԱԿ

փ փ փ

191 1-ին Մեծ Եդեոնի նախօրեակին, Ռուբէն Սեւակի կոդմե 
գրուած մարզարէանման այս տողերը' դաս չեղան, այն տարինե
րուն, Պոլսոյ մեջ թ՜ուրքերու նետ գործակցող նայ առաջնորդնե
րուն :

Եւ թուրքերը 1915-ին, Աոաջին համաշխարհային պատերազմէն 
օգտուելով բնաջնջեցին հայ ազգը, մեջը ըլլալով իրենց հետ գոր
ծակցող հայ աոաջնորդները, գողնալով անոր բոլոր սրբութիւն- 
ներն ու հինգ հազար տարուան հայրենիքը:

Եւ այս հայրենիքէն փրկուեցաւ փոքրիկ մաս մը միայն, շնորհիւ 
1920-ին մեզի օգնութեան հասնող եւ ամբողջական բնաջնջումէ 
աղատող ոուս ազգին:

Այս փրկուած փոքր Հայաստանը, այս «ժայռերու եւ քարերու 
երկիր Հայաստանը» հայըեուն վեըջին յոյսն էր:

Անարդարութեան դէմ պայքարի համբուն վրայ'  հայուն վերջին 
յենարանը:

Տրամաբանութեան համբուն մեգի կը ստիպեր որ, Արեւմտեան 
Հայաստանի ջարդի մնացորդ Սփիւռքի հայութիւնք միանար փոքր 
հայրենիքին հետ, պայքարելու համար ցեղասպան թուրքին դէմ:

Ruujg Սփիւռքի հայութեան մէկ հատուածի կեղծ առաջնորդները 
ծախուած ըլլալով աշխարհակալ մութ ուժերուն - փոխանակ 
պայքարելու թուրքին դէմ, պայքարեցան փոքր հայրենիքին դեմ, 
պատրուակելով անոր ենթարկուած վարչաձեւը, մոռնալով որ 
վարչաճեւերը անցողակի են, եւ հայրենիքն է յաւիտեանը:

Կ ուզենք այստեղ յիշե լ  1987-ին' Ռուբհն Սեւակի Յիշատակի 
Տունը այցելող Վարդգէս Պետրոսեանի ըսածները:

Վրաստանի Գրողների միութեան նախագահը օր մը սապէ ս 
կ՚արտայայտուի Վարդգէս Պետրոսեանին.

«Եթէ մենք, վրացիներս, ունենայինք նայրեուն ունեցած Սփիւռ
քը, մենք այսօր Սովետական Միութեան ամենամեծ ուժը կ՚ըԱԱւ- 
յինք»;

Սփիւռքը' այն մեծ ուժը, որ ունէին հայերը, երբեք չկարողացան
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գործածել ցեղասպան թուրքին դեմ: Երթեք չկարողացան գործա
ծել' նայուն գողցուած հայրենիքը ետ առնելու համար, իրենց կեղծ 
առաջնորդներուն պատհառաւ:

Ոչխարներու նման անտարբեր մնացին նահատակներու արիւ
նին եւ հայրենի հողերուն կորուստին:

Ռուբեն Սեւակ, 1909-ի Կիլիկիոյ ադետեն ետք անտարբեր մնա
ցող հայերը նկատի առնելով սաւգես կըսեր.

«Հայ ժողովուրդը ե րր պիտի սորվի մարդկօրէն կատղիչ»:
1915-ի մեծ աղէտէն ետք հայ Սփիւռքը երթեք կատգիլ չգիտցաւ: 

Հայ Սփիւռքի պատմութիւնը լեցուն է պատեհապաշտութեան, 
անձնասիրութեան եւ դաւանանութեան օրինակներով:

Ենչպե ս չհիանալ եւ չնախանձիլ պաղեստինեան երիտասարդ
ներուն, որոնք քարերով կը պւսյքարին ու կը մեռնին իրենց հայ
րենիքին համար:

Եւ մտաբերել Սփիւռքի առաջնորդներուն կեցուածքը:
25 ունուաը, 1984-ին, Փարիզի մեջ հայ մարտիկներու դատավա

րութեան օրը, Պոլսոյ ներկայ Պատրիարքը Անգարա կ՚այցելէ եւ 
Թուրքիոյ վարչապետին պաշտօնատան մեջ ուղերձ մը կը կարդայ, 
խոր սուգի մատնելով Արեւմտեան Հայաստանի հայրենիքին 
համար պայքարող բոլոր հայրենասէր հայերը.

«Թուրքիոյ նայերը, Թուրքիոյ Տողերուն ամբողջականուբ֊եան 
Տամար իրենց կեանքը սիրով զոՏեւու պատրաստ են»: (Տե ս Պոլսոյ 
Պատրիարքական զեկոյց' «Մարմարա», 28 Յունուար, 1984):

Ազգ մը իր առաջնորդներով միայն արժանի կ՚ըլլայ ազգ մը 
ըլլալու:

Ռուբեն Սեւակ 1911-ին սապես կ՛ըսեր.
«Գառնուկի պէս անզէն ցեղ մը ամէն օր, ամէն օր կը յօշոտուի, 

իսկ մեր քերթողները, գրիչնին Տայ արեան մէջ թաթխելէ վերջ 
չինարէն տաղեր կը գրեն, որպեսզի մարդ չՏասկնայ»:

1915-ի Եղեռնէն ետք հայ գրողները - քիչ բացառութիւններով - 
փոխանակ նահատակներու արիւնին ու գողցուած հայրենիքին 
համար ժողովուրդին մէջ պայքարի ոգին զօրացնելու'  ծաղիկը, 
թիթեռնիկը, եւ իըենց «ԵՍ»\ւ երգեցին եւ ժողովուրդը քնացնելու 
համբան ընտրեցին:

Այս ձեւով «Թալաթ»ի' «Հայը միայն թանգարանին մէջ տես
նել» ու որոշումը հայերու ձեռքով կամաց-կամաց կ՚իրականանար:
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Պոլսահայ ոգիով սնանող գրողներ, որոնք Արեւմտեան Հայաս
տանի fi ին բարքերու ժառանգորդները, հարստահարիչները եւ մա
կաբոյծներն էին, իրենց պայքարէ հեռու, անտարբեր ոգին փոխան
ցեցին Սփիւռքի հայութեան, օրօրելով, թմրեցնելով հայ ոգին: 
Սփիւռքահայութիւնը իր մահաքունին մէջ կը մօտենար դէպի 
անդունդ: Կը մնար վերջին յո յսը հայութեան «փոքրիկ հայրե- 
նիքը». եւ հայուն թշնամիները օգտուեցան 1986-ին Սովետական 
Միութեան մէջ «փեըեսթրոյքա» կոչուող ազատութեան շունչէն: 

Տաըինեըէ ի վեր Սովետական Միութիւնը խորտակելու միտող 
աշխարհակալ մութ ուժերը ստեղծեցին «Ղարաբաղի Տարցը», շատ 
լաւ գիտնալով, որ Սովետական Միութիւնը չէր  կրնար հայերուն 
տալ Ղարաբաղը, նկատի առնելով Սովետական Միութեան մեջ 100 
միլիոնի հասնող իսլամ զանգուածներու ըմբոստութեան վտանգը: 
«Ղարաբաղի հարցը» մեջտեղ նետելով, հայերը կայծհանի դեր 
կատարեցին, Սու|ետական Միութեան մեջ գտնուող իսլամները 
հրահրելու համար:

Այս խաղը աշխարհակալ մութ ուժերու կողմէ կարգադրուած 
խաղ մըն եր, Սովետական Միութիւնը խորտակելու համար, որ կը 
սկսեր 1979-ին' Սովետական Միութեան սահմաններուն մօտ, 
Պարսկաստանի մէջ,  Ե՚ոմէյնիի մոլեռանդ իսլամական շարժումով: 
Եւ մենք ինկանք այս ծուղակը:

Այսօր Հայաստանի հայութիւնը այլեւս չի խօսիր Կարսի, Վանի, 
Մուշի մասին, չի  խօսիր էրզրումի, Սասունի մասին, չի խօսիր 
ցեղասպան թուրքին մասին, ի մեծ ուրախութիւն անոնց: Մոռցուած 
է Թուրքիոյ կողմէ գողցուած Արեւմտեան Հայաստանը, եւ կը 
խօսուի միայն Ղարաբաղի մասին:

Ռուսեըու դեմ թշնամական զգացումները կը տարածուին 
հայութեան մեջ, յանցաւոր նկատելով ռուսերը, որ Ղարաբաղը 
հայերուն չեն տար, մոռնալով որ Ղարաբաղի հարցին լուծումը 
Մոսկուայէն չանցնիը, այլ  կ՛անցնի Անգաըայէն:

Անգարան էր, 1920-ին, այն թուականներուն շատ դժուար վի- 
նակի մէջ գտնուող Սովետական Միութեան ստիպեց, որ Ղարա
բաղը եւ Նախիջեւանը ազեըիներուն արուի:

Եւ այսօր, Արեւմտեան պետութիւններուն զինակիցը եղող ցե
ղասպան թուրքը մինչեւ հիմա անպատիժ կը մնայ, օրինակ ըլլալով 
իրեն ցեղակից ազերիներուն:
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Երթ ցեղասպան թուրքը տակաւին չ է  պատմուած, ինչո ւ ազերի 
թուրքերը միեւնոյն ցեղասպանութեան արարքները չընեն նայե
րուն դեմ :

Այսօր, Մեծ Եղեռնէն 75 տարիներ ետք, մեր փոքրիկ նայրենի 
նողը, հայութեան վերջին յո յսը  կեղծ առաջնորդներու ձեռքով 
վտանգի ենթարկուած է:

Եը մոռնանք, որ Հայաստանը կը գտնուի կոկորդիլոսի մը բերա
նին մեջ: Նայեցեք այսօրուԱւն Հայաստանի քարտեսը, երեք կողմե 
շրջապատուած է թուրքերուի Արեւմուտքէն ցեղասպան քուրքե
րով, Արեւելքէն ազերի թուրքերով, Հարաւէն Պարսկաստանի 
ազերի թուրքերով, եւ այս կոկորդիլոսին բերանը օը մը կրնայ գո
գուիլ, նզմելով բոլոր նայութիւնը, եթե (Աստուած պանէ), ռուսա
կան բանակը հեռանայ:

1985 ֊ին Ռուբեն Սեւակի 100-ամեակի առթիւ հրատարակած 
«Ռուբեն Սեւակ եւ Փրցուելիք Ուղեղներ» գ իրք ին յառաջաբանին 
մէջ սապէս կը գրեինք.

«Այս գիրթը կը ձօնենք Սփիւռքի այն կեղծ առաջնորդներուն, 
որոնց սխաչ քաղաքականութիւնը նոր 24 Աւերիչներու կրնայ 
յանգիր

Մաղթենք որ պատմութիւնը կրկնութիւն k ըսուած կարգախօսը 
նայ ագգին նամար չիրականանայ:

Ալ կը րաւե նայ ագգին կրած տառապանքը»:

Մենք այս հւսղորդագրութեամթ կ՛ուզենք' Ռուբեն Սեւակի գա
ղափարականով հայ ժողովուրդը խելքի եւ տրամաբանութեան 
հսւմբան հրաւիրել: Մաղթենք որ հայ ազգը ինքնագիտակցութեան 
գայ, եւ հանչնայ իր բարեկամը, որ միայն ռուս ժողովուրդն է, եւ 
հանչնայ իր թշնամին'  որ ցեղասպան թուրքն է: Ե ւ Հայաստան, ե ւ 
Սփիւռք միւսնայ ցեղասպան թուրքին դեմ', ի սէր միլիոնաւոր 
նահատակներու արիւնին, ի սեր հայուն գողցուած Արեւմտեան 
Հայաստանի հողերուն, եւ այն ատեն ե որ միայն կրնանք պա
հանջատէր ըլ լալ Ղարաբաղի եւ Նախիջեւանի մեը իրաւունքնե
րուն :

փ փ փ

Ռուբեն Սեւակի գաղափարականը հայ ժողովուրդին մեջ տարա
ծելու նպատակաւ, բանաստեղծին 100 ամեակին առթիւ, 1985-ին
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ստեղծուած եր Ռուրեն Սելակի անուան գրական մրցանակ մը:
1985- ի մրցանակը յատկացուած եը Ռեորգ Ռապաոանեանի' 

«Ռուբեն Սեւակի վերջին օրերը» րատրեըգութեան նամաը:
1986- ի մրցանակը յատկացուած եր նայրենի գրականագետ' 

Ալեքսանտր Թոփչեանի' «Ռռւբեն Սեւակ - երկեր» հատորին 
համար:

1987- ի մրցանակը յատկացուած էը հայրենի վաստակաւոր 
դերասանուհի' Անահիտ Թոփչեանին, 1987-ին Երեւանի հեռուստա
տեսիլի հաղորդման մեջ '  «Ռուբեն Սեւակի ստեղծագործութեան 
բարձրարուեստ մարմնաւորման» համար:

1988- ի մրցանակը յատկացուած եր հայրենասէր տաղանդաւոր 
գրականագետ' Անդրանիկ Ծարւուկեանին' «Ռուբեն Սեւակ - Սերը 
Եղեռնին մեջ»  վէպին համար:

1989- ի Ռուրեն Սեւակի անուան գրական մրցանակը, բացառա
բար երեք աոաջին մրցանակ ըլլալով, հետեւեալ հայ մշակոյթի ար
ժանաւոր ներկայացուցիչներուն յատկացուած ե.

ա. - 1989-ի Ռուրեն Սեւակի անուան գրական աոաջին մրցանակը 
յատկացուած է'  1984-են սկսեալ Ռուրեն Սեւակի վերածնուն
դին ամենեն շատ ծառայող, Պէյըութի «Արարատ» օրաթերթի 
խմբագրապետ ժիրայր Նայիրի-\ւճ:

բ. - 1989-ի Ռուրեն Սեւակի անուան գրական աոաջին մրցանակը 
յատկացուածէ'  Անթիչիասի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Հ ա- 
մաչսարանական Ուսանողներու Միութեան, 1986-ին Պէյրութ 
հրատարակուած «Ռուբեն Սեւակ - Երկեր» հատորին համար:

գ. - 1989-ի Ռուրեն Սեւակի անուան գրական աոաջին մրցանակը 
յատկացուած ե Միացեալ Նահանգներու մեջ'  1988-են սկսեալ 
Նիւ-ճըրգիի Հայկական ռատիոկայանէն Ռուրեն Սեւակը 
ամենալաւ ձեւով ծանօթացնող ռատիոկայանի հիմնադիր- 
տնօրէն Վարդան Ասյտօ-ին:

Մեր երախտագիտութեան զգացումները կր յայտնենք Ռուրեն 
Սեւակի գաղափարականը տարածելու համրով հայութեան ծառա
յող հայ մշակոյթի արժանավոր ներկայացուցիչներուն:

«ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ անուան 
մշակութային նիմնարկ»

Քանեը-սիւր-Մէր - Քօթ տ՚Ազիւր - Ֆրանտս
Նոյեմբեր 1989
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«Արարատ», 1, 2, 3 ապրիլ 1994 
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ 

... ԵՒ ՀԱՄԱՆՈՒՆ ԳՐՈՂԻ ՄԸ 
ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆՑ ՇՓՈԹՈԻԹԵՆԷՆ 

ԾՆԱԾ TRAGI-COMEDIE-Ի 
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՐԱՐ ԱՌԱՋԻՆ

Պոլսոյ հայկական եւ թրքական շըջանակնեըուն մէջ շատ ծանօթ 
անձնաւորութիւն մ՚եղող բանասէր, պատմագէտ, փրօՓ՛ Վարսեղ 
Թուղլահեան Պոլսոյ պատմական նայկական կեանքի եւ անձերու 
վերաբերեալ, թրքերեն եւ անգլերեն լեզուներով, շատ արժէքաւոր 
գիրքեր նրա տարա կա ծ եր:

Վերջերս, Ըասեղ Թուղլահեան լոյս ընծայեց, կրկին Պոլսոյ մեջ, 
եւ թրքերէն լեզւով'  «Հայ գրականութենէն հատընտիրներ», (Er- 
meni edebita tindan ՏՇի kiler) անունով, իր տեսակին մէջ եգակի եւ 
շատ հետաքրքրական anthologie մը: Այս ծաւալուն գիրքին մէջ, հայ 
գիըի եւ գրականութեան պատմութիւնը կը տըուի, եւ յատկապէս 
պատմական հնագոյն շրջաններէն մինչեւ մեր օրերու հայ գրող
ներու կեանքը, գաղափարականը, գործերը եւ իրենց ստեղծագոր- 
ծութիւններէն նմոյշներ' շատ յաջող թարգմանութեամբ:

Գիրքին մէջ ներկայացւող հայ բանաստեղծներէն մեկն է Գու
բէն Սեւակը: Մեկ էջի վրայ տրուած է Գուբէն Սեւակի կեանքը, 
գործերը եւ մանաւանդ' գաղափարականը, շատ հշգրիտ մեկնաբա- 
նութեամբ: Ւսկ ասոր հետւող էջին վրայ տրուած է Գուբէն Սեւակէ 
(որպես թէ) բանաստեղծութիւն մը. բնական է'  թրքերէնի թարգ
մանուած, իսկ բանաստեղծութեան անունը' «deliriyorum» - «Պիտի 
խենթանամ»:

Ընդամենը մէկ եջնոց քերթուած մըն է ան, որուն վեր
ջաւորութեան կայ բանաստեղծին անունը' «Գուբէն Սեւակ»:

Ուշադըութեամբ կարդացինք բանաստեղծութիւնը եւ նկատե
ցինք, որ Գուբէն Սեւակի այս բանաստեղծութիւնը մեզի ծանօթ 
չէր: Թերեւս կը սխալինք կամ չենք յիշեր ըսելով Գուբէն Սեւակի
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բոլոր գիրքերը պրպտեցինք: Արդի ւնքը այս բանաստեղծութիւնը 
անոնցլքե ոչ մէկուն մեջ չի գտանք:

Այն ատեն Պոլիս Ռարսեղ Թուղլահեանին հեոաձայնելով խնդի
րը պարզեցինք իրեն ըսելով, որ Ռուբեն Սեւակի այս քերթուածը 
մեզի ծանօթ չ է ր .  արդեօք ուրկե գտած եր ինք այս կտորը, եւ 
խնդրեցինք լուսաբանութիւն:

Ռարսեղ Թուդլահեան մեզի այսպես բացատրեց. «Հայրս,- ըսավ 
ան,- Թորոս Ազատեանին շատ մօտիկ բարեկամն եր: Անկե շատ մը 
ձեոագիրներ աոած եր, թերեւս անոնցմէ մէկն է», եւ աւելցուց. 
«Ինծի շաբաթ մը ետք հեոաձայնեցէք. ես, մինչ այդ, կը պրպտեմ եւ 
ձեզի կը պատասխանեմ»:

Սարսեղ Թուղլահեանի այս խօսքը, մեր աոջեւ մեծ յո յսի մը 
նամբան բացաւ: Թորոս Ազատեանը ատենին. Պոլսոյ մէջ,  նահա
տակ Ռուբեն Սեւակի ձեոագիրները հաւաքած էր: Եւ բարեբախ
տաբար, Թ. Ազատեան կտակ եր ըրած, որ իր մահէն ետք այս ձեոա
գիրները Հայաստան ղրկուին, եւ իր մեծահոգի տիկինը, իր ամուս
նոյն ցանկութիւնը կատարելու ջանքով, այդ բոլոր ձեոագիրները 
Հայաստան ղրկած եր: Նշենք այստեղ, որ անոնց շնորհիւ ե որ 
1985ին, Հայաստանի մեջ, Ալեքսանդր Թոփչեան Ռուբեն Սեւակի 
ամբողջական գործերը կրցաւ հրատարակել:

Հարց մը, երկար ատեն, յուզեց մեգ ու չարչրկեց միտքը - 
արդեօ ք Թորոս Ազատեան, այս անտիպ ձեոագիրներեն մաս մը, 
Սարսեդ Թուղլանեանի հօրը տուած կրնար ըլլալ: Այս հարցումին 
տրուած դրական պատասխան մը իրաւունք պիտի տար մեզի 
յուսալու, որ Ռուրեն Սեւակէ ուրիշ եւ նոր գրութիւններ ալ կրնա
յին գտնուիլ իր մօտ:

ԱՐԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

Անձկալից շաբաթ մը անցուցինք: Այդ միջոցին, Ռուբեն Սեւակե 
նոր անտիպներ գտնելու յոյսը աւելի հրահրուեցաւ մեր մեջ:

Չե որ քանի մը տարի առաջ, հրաշալի դիպուածով մը, տեղե
կացած էինք թէ, Գանատա Թորոնթօ քաղաքը բնակող Պետրոս Զո- 
պեանի ընտանիքին մօտ Ռուբեն Սեւակեն երկու անտիպ ձեոագիր 
տետրակներ կը գտնուէին, եւ պատահած եր հրաշքի համազօր եղե
լութիւն մը - Ռուբեն Սեւակի երկու ձեոագիր անտիպ տետրակները 
Գօթ Տ՚Ազիւրի «Ռուբեն Սեւակի յիշատակի տուն»ի մեջ ամ-
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փոփուեցան: Ասոր շնորհիւ է որ, կրկին Ալեքսանդր Թոփչեանի 
ջանքերով, 1992ին Երեւանի մեջ, այս նոր անտիպներու գիրքը 
հրատարակուեցաւ:

Երր շաբաթ մը ետք, կրկին Պոլիս' Բարսեղ Թուղլահեանին հե- 
ոաճայնեցինք, անոր տուած պատասխանը մեր այս յո յսի  երազը 
փհացուց:

Բարսեղ Թուղլահեան ըսաւ մեզի. «Ռրութիւնները տպագրելե 
ետք, բոլորն ալ Հայաստան' թանգարան ղըրկեցի. այդ պատհաոաւ 
րան մը չկրցայ գտնել իմ մօտ»:

Հարցը մնաց աոեղծուած մեզի համար: Մեր միտքը չարչրկոդը 
սակայն, միշտ նոյն հարցումն եր թե' Ռուրեն Սեւակի այս «Պիտի

քՉ (Հ)
խենթանամ» րանաստեղծութեան աղրիւրը ի նչ եր. ուրկե եկած 
եր ան:

Աոեծուածը լուծուեցաւ ասկե շարաթ մը առաջ, Ա. Թոփչեանի 
շնորհիւ:

Առջի շարաթ ժընեւ,  հայրենի մտաւորականին հետ մամադ- 
րուած եինք: Ենք Հայաստանէն եկած էր հոն, զուիցերիացիներու 
հրաւէրով:

Տեսակցութեան ընթացքին յարգելի գրականագետին ցոյց 
տուինք Բարսեղ Թուղլանեանի գիրքը եւ յատկապես' Ռուրեն 
Սեւակի վերաբերեալ մասը:

Նախ' Ռուրեն Սեւակի կեանքին, գործերուն եւ գաղափարակա
նին մասին գրւածը թրքերէնէ հայերէնի թարգմանեցինք, յետոյ ալ 
«Պիտի խենթանամ» անունը կրող բանաստեղծութիւնը թաււա- 
ցիօրեն սկսանք թարգմանել:

Բանաստեղծութեան ընթերցումը դեռ իր աւարտին չէր  հասած, 
երր Ա. Թոփչեան միջամտեց. «Նայեցեք,- ըսաւ,- հիմա այսպիսի 
նախադասութիւն մը պիտի գայ»: Եւ արտասանեց' «Եւ րաոերն ալ 
առանց խենթանալու երգ չեն ըլլար»: Եվ, իրապես ալ, այդպէս էր 
հետեւող նախադասութիւնը:

«Սիրելի Չիլինկիրեան,-ըսաւ Ա. Թոփչեան.-այս բանաստեղծու
թիւնը Ռուրեն Սեւակինը չէ,  այլ '  Պարոյր Սեւակինն ե: 1963ին 
Երեւան հրատարակուած Պարոյր Սեւակի «Մարդը ափի մեջ» 
գիրքեն վերցուած բանաստեղծութիւն մըն ե»:

Երապէս ալ այդպես եր: Պարոյր Սեւակին 1963ին Երեւան հրա
տարակուած «Մարդը ափի մեջ» դիրքին 105րդ էջի վրայ գտնուող 
«Ռժւում եմ», այսինքն'  «Պիտի խենթանամ» քերթուածն էր այդ:
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ԱՐԱՐ ԵՐՐՈՐԴ

Լա նք թե խնդանք:
Ո չ  լանք, ո չ ա լ  խնդանք:
Տարիներ շարունակ բողոքեցինք Ռուբեն Սեւակի գրչանունին, 

ոչ - րուն Սեւակի կողմե գործածուելուն դեւ[\ բացատրեցինք ասոր 
անսլաւոենութիւնները եւ անկե գալիք վնասները: Եւ այս ւ[երջինը 
Սսւրսեղ Թուղլահեանի Antholoqie-ին մեջ կատարուած մեծ սխալը, 
մեր տեսակետը ապացուցանող մեծագոյն փաստն ե:

Սայց Սսւրսեղ Թուդլանեան յանցաւոր չե գործուած այս սխալին 
համար: Սսւրսեղ Թուդլանեան ինկած ե այն ծուղակին մեջ զոր լա
րած ե նուիրականութիւն մը մրոտելով'  Պարոյր Ղազարեանին 
Սեւակ անունը տուած Ռուրեն Զարեանը, Սեւակ գրչանունի ըստեղ- 
ծիչ ու բացարձակ սեփականատերը եղող նահատակ բանաստեղծ 
Ռուբեն Սեւակին գրչանունը իւրացուցած, զայն գործածող Պարոյր 
Ղազարեանը դարձնելով (կամայ-ակամայ) մեղսակից՛.

Մեր այս մեղաղրականեն ւ[րդովողներ եղան անցեալին: Այսօր 
ալ կրնան դժգոհներ գտնուիլ: Անարդարօրեն սրդողածներուն հե
տեւեալը կ՛ուզենք ըսել.

Անիրաւաբար Սեւակ գրչանունը իւրացուցած, երկրորդ եւ ոչ 
հարազատ Սեւակին գրական արժանիքին մասին բան մը չունինք 
ըսելիք: Արժանիք ու տաղանդ խնդրոյ աոարկայ չեն այստեղ: 
Գրական շնորհի հարցը մեգ չի շահագրգռեր այս պարագային: Մեր 
հիւթը, մեր խնդիրը Ռուբեն Սեւակի ստեղծած գրչանունին ուրիշի 
մը կողմե աոանց իրաւունք ունենալու սեփականացուիլն ե:

Ոչ միամիտ պետք ե ձեւանալ եւ ոչ ալ, սխալ ելակետե մեկնելով, 
արժանապատւութեան հարց ստեղծել անտեղի կերպով: Ւ*բր թե 
արժէք մը ստուերոտելու միտո ւմ կայ մեր մօտ: Ամենեւին: Սայց 
կարելի ե հերքել, որ Սեւակ գրչանունը 1907ին, աոաջին անգամ, 
Ռուբեն Սեւակը ստեղծած եւ գործածած b:

Մինչեւ 1907 թ. Սեւակ անունը ո չ իբրեւ հասարակ անուն, ո չ 
ալ որպես յատուկ անուն հայ ժողովուրդէն ներս չե գործածուած: 

Պարոյր Ղազարեանի կողմե Ռուբեն Սեւակի պատկանող 
գրչանունին գործածւած ըլլալը, աոանց հետեւանքները հաշուելու, 
անպատասխանատու ընթացք մըն ե, որ չ՛արդարանար:

Ռուբեն Սեււսկ «Սարիին, գեղեցիկին եւ հշմարիտին» հաւատա
ցող սերունդին ներկայացուցիչն եր: Այս հաւատքով ապրեցաւ ան:
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Այս հաւատքին պատհաոաւ նահատակուեցաւ: Երաւ գրողը, բանաս
տեղծը իր կեցուածքովն ու իր ըմբոնումու[ը, իր գործնական կեան
քովը, աննաաին տիպարովը օրինակ պետք ե ըլլայ ժողովուրդին: 

Երաւ բանաստեղծը, գրողը ժողովուրդին նայելին ե: ժողո
վուրդն ալ բանաստեղծին նայելին է ու պարտի ըլլալ, անոր 
ջամբած դաստիարակութեան, գաղափարականին արտայայտիչը: 
Ռուբեն Սեւակին ըսածին պէս' գրողը, բանաստեղծը իսկական 
ուղեղն ե, առաջնորդն է ժողովուրդին:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ 
... ԵՒ ՀԱՄԱՆՈՒՆ ԳՐՈՂՒ ՄԸ 

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆՑ ՇՓՈԹՈՒԹԵՆԷՆ 
ԾՆԱԾ TRAGI-COMEDIE-Ի 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՐԱՐ ՉՈՐՐՈՐԴ

Անհարազատ լքտաւորական-աոաջնորդներ ի նչ տեսակ ժողո
վուրդ մը պատրաստեցին: Անոնք եւ նմանները իրենց անպատաս
խանատու կենցաղով եւ աըեւելումներով չէին կրնար տալ բարիին, 
գեղեցիկին եւ նշմարիտին հաւատքը ժողովուրդին:

Այդպիսիներուն ստեղծած ժողովուրդը բարին չարէն, իրականը 
սուտէն, արդարը անիրաւէն զանազանելու կաըողութիւնը չունեցաւ:

Այս մասին շատ պատշահ օրինակ մը տանք, յիշենք խաչատուր 
Աբովեանի հրաշալի պատգամը: «Երբ ոուս մը տեսնէք, խաչակնքե
ցեք»: Կամ' «Օրհնուի այն պահը երբ ռուսին ոտքը հայկական 
հողին դպաւ»:

Մօտիկ անցեալի հայրենի մտաւորականութիւնը հայ ժողովուր
դին չի հասկցուցին այս պատգամին .կարեւորութիւնը: Մատի վըայ 
համրուող, իրենց կոչումին գիտակից մտաւոըականները յաըգելի
են:

Հայ ժողովուրդը չի հասկցաւ որ Հայաստանի աշխարհագրական 
ու քաղաքական ներկայ պայմաններու մեջ, երէկ, այսօր եւ վաղը, 
մեր միակ նեցուկը եւ փրկարարը ռուս ժողովուրդը կրնայ ըլլայ: 
Ընդհակառակը, Արեւմտեան պետութիւններու հաշւոյն գործողնե
րու աշխատանքով հայ ժողովուրդին մեջ ստեղծուեցաւ ոուսերուն
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դէմ թշնամութիւն'  «ռուսը մեզ կը հարստահարէ, մեր ունեցածը
կ՚առնէ...»՜.

Տեդին չ է  ըսելը. «Եդթայը, քու «քաքերու երկիը»դ ինչ ունէր որ 
ոուսերը զայն պիտի գողնային: Որքան ալ շինարար ու տաղանդա
ւոր եղած ըլլաս դուն»:

Քիչ մը հաշուել գիտցողը տեղեակ է որ, «քաքերու երկիր» Հա
յաստանը իր այդ կացութեան մէջ, իր րնակչութեան միայն մէկ 
փոքր տոկոսը կրնար կշտացնել:

1920Է0 ի ւ|եր, եւ մինչեւ այսօր ով տուաւ եւ կու տայ այդ 
մնացեալը: Ամերիկացի ն, անգլիացի ն, ֆրանսացի ն: Ւ1 նչ
խաբկանք: Ասոնք թուրքին զինակիցները չե ն:

Ռուս ժողովուրդը մինչեւ  իսկ իր հացէն կտրեց ու հայերուն 
տուաւ, չմոռնանք այս մեկն ալ: Ւնքն ալ իր հաշիւնե րն ունէր: 
Ռուցէ: Բայց, այսպէս ըլ լալով հանդերձ, մեր ըսածը իրականու- 
թիւն ըլ լալէ չի դադրիր: Անոնք որ տարիներով Հայաստանի մեջ 
անպարկեշտ միջոցներով հարստութիւն դիզեցին, ամէնէն շատ 
ոուսերուն դէմ  լեզու երկարողները եղան: Չարաշահութեամբ 
հարստութիւն դիզածներ լեցուցին Քալիֆորնիոյ քաղաքները եւ 
իրենց պատհաոաւ Քալիֆորնիոյ սիւրէրմարշէներուն դոներուն 
վրայ ինչե ՜ր  գրուեցան «... եւ հայեր հոս չեն կրնար մտնել»: Այս 
ըսել չ է  անշուշտ, որ ամեն արտագաղթող այպանելի է:

Հայ ժողովուրդէն շատեր հաւատացին Միւնիխեն հայկական 
պետութեան վրայ թոյն ժայթքեցնող այսպէս կոչուած «Ազատու
թեան ոատիօ»ներու ծառայութեան լծուածներու քարոզչութեան: 

Եւ| Միւնիխի ոատիօն նորեկ վարորդ Պարոյր Ղազարեանի 
արկածով մահը վերածեց ոուսերուն կողմէ սարքուած դաւի, երր 
բոլոր խղհամիտ հայերը գիտեին անոր ցաւալի արկածի մը 
հետեւանք ըլլալը:

Հայ ժողովուրդէն զանգուածներ հաւատացին Միւնիխի վարձ
կաններուն ռուսատեաց վերագրումին, որովհետեւ ժողովուրդը իր 
ուղեղին մէջ չունէր հշմարիտը սուտէն, գողը'  պարկեշտէն, 
բարեկամը թշնամիէն զանազանելու կարողութիւնք:

* * *
Յիշենք Ռուրեն Սեւակի նահատակուելե առաջ ընկերներուն 

տուած պատգամը,
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Թրքանալը նուաստանալ է:
Մենք պիտի պանենք մեր հայութիւնը:
Մենք օրինակ պիտի ըլլանք նայ ժողովուրդին:
Մենք պիտի մեռնինք որ Հայ ժողովուրդը ապրի:

Ւցի ւ, թէ Պարոյր Ղազարեան ունենար քաջութիւնը, մերժելու 
Մուրէն Զարեանի իրեն տուած, նահատակի մը գըչանունը եղող 
«Սեւակ» անունը: Այս մէկը կրնար ըլլալ մեծագոյն ազդակը հայ 
ժողովուրդին համար, արդարը եւ անիրաւը, բարին ու չարը, 
բարեկամը եւ թշնամին հանչնալու նամբուն մէջ ,  եւ մեր ժողո
վուրդը կրնար այսօրուան կացութեան չմատնուիլ:

փ փ փ

Եւ հիմա' նոր լուր մը: Եր լսենք որ Հայաստանի պետութիւնը, 
յաոաջիկայ օրերուն, նոր օրէնք մը պիտի ընդունի: Այս օրենքով 
Հայաստանի մէջ,  իւրաքանչիւր գրչանուն իր տիրոջ սեփակա
նութիւնը ւդիտի ըլլայի Մրողը բացարձակ տէրը պիտի ըլլայ իր 
գրչանունին: Եւ ոչ մէկը պիտի չկարենայ գործածել գրողի մը 
գրչանունը' անիրաւաբար:

Այսինքն նոր Պարոյր Ղազարեան մը պիտի չկրնայ գործածել, 
նոր Մուբէն Սեւակի լքը պատկանող գրչանունը:

Աւա ղ, որ նոր օրէնքը յետադարձ ազդեցութիւն չի կրնար ունե
նալ:

* * *
Մուբէն Սեւակ նահատակուեցաւ 26 օգոստոս, 191 5ին, թուրք 

մարդասպաններու կողմէ, որովհետեւ ան մերժեց անուն փոխելով 
թրքանալու անոնց առաջարկը: Piujg հայեր, պիտի շարունակեն 
ամէն օր նահատակել Մուբէն Սեւակը, փոխելով անոր անունը կամ 
ստեղծելով անուններու եւ քերթուածներու շփոթ, նորագոյն եւ 
ամենէն շառաչուն օրինակը P. Թուղլահեանի գիրքն է:

14 Մարտ 1994 ԴԱՑՆ ԱՒԻՐ ՄԷՐ

«Արարատ», 20, 21 ապրիլ 1994
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ՀԱՐ8ԱԶՐՈՑ8
«ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿ»Ի ՀԻՄՆԱԴԻՐ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Պեյրութի Սահակեան-Լեւոն Մկըտիչեան գոլեհեն ներս, հեըոս- 
նանատակ գըող-բանաստեղծ, ազգային գործիչ ու ազգային հշմա- 
րիտ գաղափարականի ոգեշնչող Ռուրեն Սեւակի անուան մատե
նադարանի նանղիսաւոր րացլքան նախօրեին, ունեցանք հարցա- 
զրոյց տարաբախտ մտաւորական-թժիշկի եղբօրորդի Յովահաննէս 
Չիլինկիրեանի (նիսարնակ-Ֆ րանսա) նետ, որ հանրածանօթ 
անձնաւորութիւն ե Սփիւոքի տարածքին ու Հայաստանի մեջ, իր 
ազգային մշակութանուեր գործունեութեամբ եւ ներհուն մտաւո
րականի արժանիքներով: Հիմնադիրն ե նաեւ «Ռուրեն Սեւակ» 
մշակութային վաստակաւոր հիմնարկին:

Ստորեւ' «Արարատ»ի ունեցած շահեկան հարցազրոյցը յարգելի 
ազգայինին հետ:

Հարցում.- Ի նչ ե նպատակը «Ռուրեն Սեւակ» մշակութային 
հիմնարկին, որուն հիմնադիրն եք դուք: Կրնա ք ուրուագիծր տալ 
իր ցարդ ունեցած գործունեութեան:

Պատասխան.- «Ազգը իր հերոսներով կ՛ապրի: Ազգ մը, որ հերոս
ներ չունի, ապրելու իրաւունք չունի: Ազգ մը, որ իր հերոսները կը 
մոոնայ, ինքն ալ մեոնելու դատապաըտուած ե»:

Վերի տողերը, Ռուրեն Սեւակի 100-ամեակի արւթիւ, 1985ին մեր 
հրատարակած «Ռուրեն Սեւակ և փրցուելիք ուղեղներ» անունով 
դիրքին բնաբանն ե:

ճիշդ այս տողերուն մեջ խտացած ե մեր Ռ. Սեւակեան գաղա
փարականը:

1985ին, այս գաղափարականին հիման վրայ ուզեցինք Ռուրեն 
Սեւակի անուան յիշատակի տուն մը ստեղծել:

Եւ այդ պատհաոաւ ալ նամակով մը դիմեցինք, Հայաստանի 
Սփիւոքի հետ Մշակութային կապի կոմիտեի նախագահներ նախ'

14*
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Վարդգես Հա ւքա զասպետն ին եւ յետոյ ալ Կարլէն Դալլաքեանին, 
եւ Ռուրեն Սեւակի հարազատներուն անունով խնդրանք ներկայա
ցուցինք, որ Հայաստանի մեջ մեր ծախսերով «Ռուրեն Սեւակի 
անուան յիշատակի տուն» մը նիմնուի:

Այս յիշատակի տունը պիտի ծառայէր նայ ժողու[ուրդին միտ
քին մէջ ներմուծելու Ռուրեն Սեւակի գաղափարականը, եւ Ռուրեն 
Սեւակի նոգերանական ոգին, որ ձեւով մը Վարդանանցի, ազգին 
նամաը զոհուելու ոգիին շարունակութիւնն եր:

Բայց ըլլայ Վ. Համազասպեան, եւ ըլ լայ Կ. Ռալլաքեան չի 
հասկցան մեր նպատակը, եւ մերժեցին Ռուրեն Սեւակի անուան, 
Հայաստանի մեջ յիշատակի տուն մը հիմնելու մեր աոաջարկը:

Եւ այս պատնաոաւ ալ մենք ստիպուեցանք մեր կարելիութիւն- 
ներով, Nice Cote d’Azui^։ մեջ Ռուրեն Սեւակի անուան յիշատակի 
տուն մը ստեղծել:

Այս յիշատակի տան մեջ կը գտնուի Ռուրեն Սեւակի մասունքնե
րը' ձեոագիրները, նամակները, իրեն պատկանող ամեն տեսակ 
գիրք եւ գրութիւն, մէկ  խօսքով, Ռուրեն Սեւակի պատկանող ամէն 
ինչ, որ կրցանք փրկել Պոլսոյ թրքական եաթաղանեն:

Յաւելուած' Ռուրեն Սեւակի անուան յիշատակի տան մեջ, կայ 
պատկերասրահ մը, միայն եւ միայն հայ նկարիչներու գործերեն 
թաղկացած:

Երկու հարիւրի մօտ պաստառներ պարփակող այս պատկերա
սրահին մէջ,  կը ցուցաղրւին Այւ[ազովսքիե սկսեալ մինչեւ մեր 
օրերու հայ նկարիչներու պաստառները:

Ռուրեն Սեւակի հիմնարկը նպատակ ունեցաւ նաեւ հրատարա
կել գիրքեը, որոնք պիտի ծառայեին Ռուրեն Սեւակի գաղափարնե
րու տարածման:

Նշենք այս հրատարակութիւններուն անունները.
1. - «Հաւաքածոյ աըեւմտահայ գրողներու» չորս հատոր, 

Վէրժին Տեօշեմեհեան ֊Պոլիս, 1971:
2. - «Հայ ժողովուրդի ողբերգական անցեալը եւ խրախուսիչ 

ներկան», Կարօ Մեհեան -Ս. Ղազար - Վենետիկ, 1982:
3. - «Որպես երագ անկրկնելի» R. հատոր, «Պատմուածքներ», 

Եարօ Մեհեան - Անթիլիաս, 1984:
4. - «Ռուրեն Սեւակ եւ փրցուելիք ուղեղներ», Յովհաննես
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Չյւլինկ]ւրեան ֊ Փարիզ, 1985:
5. - «Մուրէն Սեւակի վերջին օրերը» թատերախաղ 5 

պատկերներով, Մեորգ Գապաոահեան - Պեյրութ, 1986:
6. - «Ս. Մ. Հնչակեան կուսակցութեան նարիւր ամեսւկը», ժիրայր 

Նայիրի - Պեյրութ, 1987:
7. - «Մատենագիտութիւն նայա տա ո օտար լեզուով տպագիր 

գիրքերու», Արտաշես Հ. Գարտաշեան - Փարիզ, 1987:
8. - «Ովքեր են ի ւ[երջոյ արիացիները», Ալեքսանտր Վարպետեան

- Մարսել, 1988:
9. - «Մուրէն Սեւակի անւան յիշատակի տուն», ՅովնաննԷս 

Չիլինկիրեան - Փարիզ, 1989:
10. - «Թրքական համաթուրանականութիւնը ւ[արագոյրով չի 

ծածկուիք», Թորոս Թորանեան - Պեյրութ, 1990:
Ասկե զատ Մուրէն Սեւակի անուան հիմնարկը ստեղծեց մրցա

նակ մը, որ կը յատկացուեր, Մուրէն Սեւակին գաղափարականը եւ 
անոր զոնարերական ոգին ամենալաւ ձեւով ներկայացնող ստեղ- 
ծագործութիւններուն:

1985ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ 
Գեորգ Գապաոահեանին' «Մուրէն Սեւակի վերջին օրերը» թատեը- 
գութեան նամար:

1986ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ 
նայրենի գրականագետ Ալեքսանտր Թոփչեանին «Մուրեն Սեւակ - 
Երկեր» նատորին նամար:

1987ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ 
հայրենի վաստակաւոր դերասանուհի' Անահիտ Թոփչեանին, 
1987ին Երեւանի հեռուստատեսիլի հաղորդման նՐԷջ ' «Մուրէն 
Սեւակի ստեղծագործութեան բարճրարուեստ մարմնաւորման» 
համար:

1988ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ 
հայրենասէր տաղանդաւոր գրագետ' Անդրանիկ Մառուկեանին 
«Մուրէն Սեւակ ֊Սերը Եղեոնին մէջ» վէպին համար:

1989ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ, 
րացաոարար երեք աոաջին մրցանակ ըլլալով, հետեւեալ հայ 
մշակոյթի արժանաւոր ներկայացուցիչներուն'

Ա.- 1989ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ' 
1984Էն սկսեալ Մուրէն Սեւակի վերածնունդին ամէնէն շատ ծա-
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ոայող, Պէյրութի «Արարատ» օրաթերթի խմբագրապետ' ժիրայր 
ՆայիրիիԸ;

P.- 1989ին Մուբէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ 
«Անթիլիասի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Համալսարանական 
Ուսանողների Միութեան» 1986ին Պէյրութի մեջ հրատարակուած 
«Մուրէն Սեւակ - Երկեր» հատորին համար:

Գ.- 1989ին Մուրէն Սեւակի անւան մրցանակը յատկացուեցաւ' 
Միացեալ Նահանգներու մէջ 1988էն սկսեալ Նիւ-ճըրզիի հայկա
կան ռատիոկայանէն Մուրէն Սեւակը լաւագոյնս ծանօթացնող 
ռատիոկայանի հիմնադիր տնօրէն Վւսրղան Աւգտօին:

Հարցում.- Հահոյքով կ՛իմանանք, որ Մուրէն Սեւակ)։ հարագատ- 
ներուն մեկենասութեամր կեանքի կը կոչուի «Մուրէն Սեւակ Մա- 
տենաղարան»ը Սահակեան Լ. Մկրտիչեան գոլէն)։ մէջ, Լիբանան: 

Եը հանի ք ծանօթութիւններ տալ թէ ինչ պայմաններու մէջ,  
նպատակով եւ ակնկալութեամբ այս ծրագիրը իրականացաւ:

Պատասխան.- Լիբանանի մէջ ջարունակուող եղբայրասպան 
պատերազմը հայերուն ողնայարը փշրեց - Մաուվ» Տենքթաշ»: 
Կիպրոսի մէջ թուրքերուն կողմէ գրաւուած մասերուն «նախա- 
գահ»ը եղող Մաուֆ Տէնքթաշի րսած այս [սօսքերր կ՚ապացու
ցանեն, թէ թուրքերը որ ասաիհան գիտակից էին Լիբանանի մեջ 
հայկական կառոյցին ներկայացուցած ուժին:

Եւ այդ պատհաոաւ ալ Լիբանանի այն տարիներուն գտնւած 
քաոսային վինակը, Մաուֆ Տէնքթաշի ուրախութեան հիչեր 
արձակելուն պատհաո կ՚ըլլար, յուսալու) որ այս պատերազւքին մեջ 
Լիբանան)։ հայերուն ողնայարի սիւնը պիտի կոտըէր:

1915ի Եղեռնին ջարդուած հայ ժողովուրդին բեկորները եղող 
Լիբանանի հայութիւնը, Լիբանանի արաբ ժողովուրդին հիւրասէր 
հովանիին տակ, կրցեր էր մոխիրներուն մէջէն կրկին կեանքի 
վերադառնալ, եւ իր ցեղային առաւելութիւններուն շնորհիւ 
անհաւատալի վերելք մը կատարել:

Եւ այդ պատհաոաւ ալ Լիբանանի հայութիւնը, «Պզտիկ Հայաս
տան» կոչուելու արժանի եղած էր:

Վերջին' Լիբանանեան եղբայրասպան պատերազմին հայ ժողո
վուրդը շատ տառապեցաւ: Սայց իր խելացի կեցուածքովը կրցաւ 
վերապրիր
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Այսօր Լիբանանի հայութիւնը իր խաղաղութիւնը վերագտած 
վերականգնում ի նամրուն մեջ ե:

Եւ Ռուրեն Սեւակի հարազատները ուզեցին այս վերածնունդին 
իըենք ալ մասնակից դաոնալ, եւ Սահակեան Լ. Մկըտիչեան գոլե- 
նին մեջ, Ռուրեն Սեւակի անուան մատենադարանի մը ստեղծման 
նպաստել:

Այս օրերուս Ռուրեն Սեւակի անուան մատենադարանին բա
ցումը պիտի կատարուի:

Այս աոթիւ, մենք կ՛ուզենք Ռուրեն Սեւակի հարազատներուն 
անունով մեր շնորհակալութիւնը յայտնել Սահակեան Լ. Մկրտի- 
չեան գոլենին, վարչութեան, խնամակալ մարմնին, րոլոր ու
սուցիչներուն, եւ մանաւանդ գոլեհին տնօրեն Պր.Պեպօ Սիմո- 
նեանին, որոնք աոաջին անգամ ըլլալով Հայաստան եւ ի Սփիւռք' 
Ռուրեն Սեւակի անուան մատենադարան մը ստեղծուելուն սատա
րեցին :

Յաւելուած Ռուրեն Սեւակի 100 ամեակին աոթիւ, 1984են 
սկսեալ «Արարատ» օրաթերթին արժանաւոր խմբագրապետ պր. 
ժիրայր Նայիրիին եւ իր ընկերներուն կատարած դերը, Ռուրեն 
Սեւակի վերածնունդին համար անմոռանալի ե, որուն համար, մեր 
խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնենք. նոյնպէս անմոռանալի 
է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին P. Կաթողիկոսի հոգածութեամբ 1980ին 
Անթիլիասի մէջ հրատարակումը Ռուրեն Սեւակի ամբողջական 
երկերը պարփակող դիրքին, որ այս մարզի մէջ հրատարակուած 
ամե նա կատարեալ հատորն ե:

Այս բոլորը մեզի կու տան այն խոր համոզումը, որ Ռուրեն 
Սեւակի անուան մատենադարանը պիտի ծաոայե Պեյրուրի մեջ, եւ 
Պէյրութէն ալ անդին, ամէն կողմ, Ռուրեն Սեւակի գաղափարա
կանի եւ հայ մշակոյթի տարածման, ի շահ հայկական բարձր 
իտեալներուն:

Հարցում.- Ռուք ոչ միայն եղբօրորդին էք մեծատաղանդ գրող, 
մտաւորական ու ազգային գործիչ Ռուրեն Սեւակի, այլեւ իր գա
ղափարականին մերօրեայ արտայայտիչն ու գործի շարունակողը:

Ւ նչ ե ձեր Ռուրեն Սեւակեան պատգամը ուղղուած ներկայ հայ 
նոր սերունդին:

Պատասխան.- Ամեն թանէ առաջ, մենք պիտի ուզեինք հայ երի
տասարդներուն յանձնարարել'  «արդար» ըլլալ: Հայ ազգը, գրեթե
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մեկ դարե ի կեր, արդարութեան կը սպասե:
Արդարութեան սպասողը նախ ինքը արդար ըլլալու ե: 
Երիտասարդ մը նա խ ինքզինքին նանդեպ պարտի արդար ըլլալ: 
Արդար ըլլալու համար' տրամաբանութեամբ շարժիլը պետք ե: 
Պետք ե տրամաբանութեամբ զանազանե'
Արդարը եւ անիրաւը,
Բարին եւ չարը,
Բարեկամը եւ թշնամին,
Ազգին բարեկամը եւ ազգին թշնամին,
Անձնական շահը եւ անձնական վնասը,
Ազգային շահը եւ ազգային վնասը:
Ձեր խիդհը ձեր դատաւորն ե, ձեր խիդհը կը ցուցնե ձեզի 

արդարութեան համրան, եւ ամէն հայ իր խղճի համրով կրնայ 
գտնալ արդարութեան համրան, որու[հետեւ' հայ ցեղը աշխարհի 
ամենեն կատարեալ ցեղն ե, հայ ցեղը, աշխարհին ամէնէն 
տաղանդաւոր ցեղն ե: Հայ ցեղը աշխարհի հնագոյն ցեղն ե:

«Քիչ ենք, րայց հայ ենք»:
Ռուրէն Սեւակի անունը անիրաւաբար գործածող այս հայ բա

նաստեղծին խօսքերը իր անգիտակցութեան ապացոյցն է:
Մենք հայերս քիչ չէինք, եւ քիչ չենք, մենք, մեր քիչ ըլլալը 

ընդունած վայրկեանէն իսկ տկարութեան, ստորադասութեան 
զգացումը մեր հոգիներուն վրայ իշխած կ՚ըլլայ արդեն:

Մենք Մեծն Տիգրանին շրջանին երեք միլիոն էինք, այն շրջանին 
այս թիլէն աւելի եղող ազգերը, մատի վրայ կը համրւէին:

Եթե մենք վերջին շրջանի մեր առաջնորդներուն սխալ քաղաքա
կանութեան զոհը չըլլայինք, այսօր միացեալ Մեծն Հայաստանով 
նուազագոյնը երեսուն միլիոննոց ազգ մը պիտի ըլլայինք:

Հոոմ գազողները գիտեն - «Շօ1օՏՇաՈ»էն դեպի «Forum Romana» 
տանող պատմական համբուն վրայ, մարմարէ հսկայ քարտէսներ 
կան, որոնք Հռովմէական կայսրութեան ստեղծման շրջանէն, մին
չեւ վերջին շրջանի ծաւալման պատմութիւնը կը ցուցաբերեն: 

Աոաջին քարտէսին վրայ պզտիկ կէտ մը կազմող «Ռոմուս Ռու- 
մուլուս»ի հիմնած Հոոմ քաղաքէն սկսեալ Հռովմէական կայս
րութիւնը, տարիներու ընթացքին կը տարածուի ամբողջ Եւրոպայի 
մէջ,  հասնելով Հիւսիսային Ափրիկէ, Միջին Արեւելք եւ մինչեւ 
Փոքր Ասիա: Եւրոպայի քարտէսին վրայ ո չ Ֆրանսային անունը
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կայ, ո չ ալ այսօրուան ուրիշ եւրոպական պետութիւններուն 
անունները: Որովնեաեւ ասոնք գոյություն չունէին: Միայն Յու- 
նաստանը կայ, եւ կարգ մը ուրիշ fi ին երկիրներու անունները:

Եւ Փոքր Ասիոյ Արեւելքի նողերուն ամրողջութեան կրայ տա- 
րածուած պետութիւն մը: Անունը'

«Armenia»
Քով քովի դրուած մեծ մարմար քարտէսներու վրայ, Հոու[մէա- 

կան կայսրութեան ստեղծման աոաջին շրջանի քարտէսներէն 
սկսեալ «Armenia»0 միշտ գոյութիւն ունի, միայն Հռովմէական 
կայսրութեան ծաւալման վերջին շրջանին է, որ Հռովմեական 
կայսրութեան կ ենթարկուի - րայց միշտ կմնայ Հայաստանի մեծ 
թագաւորութիւն:

Երր աոաջին անգամ Հռոմի մէջ այս մարմար քարտէսներու 
վրայ, «Armenia» անունը տեսանք հպարտութեամբ լեցուեցաւ մեր 
կուրծքը, եւ աւելի հաւատացինք հայ ազգին մեծութեան:

Զուիցերիոյ մէջ տարածւած համոզմ մը կայ' «Ամէն մէկ հրեայ 
երեք զուիցերիացի կ՛արժէ» «Եւ ամեն մէկ հայ ալ երեք հրեայի 
փոխարժէք է» «Այո, հայ ազգը մեծ ազգ է»: «Հայ ազգը ամէնէն 
տաղանդաւոր ազգն է» «Եւ ամէն մէկ հայ մեյ մէկ տաղանդ է»: 

Այս պետք է ըլլայ, ամէն մեկ հայ երիտասարդի հաւատքը, 
հպարտ ըլլայ իր հայութեամբ, արժանի ըլլայ իր հայութեան եւ իր 
նախնիքներէն ժառանգած այս բնածին հարստութիւնը փոխանցէ, 
անաղարտ ձեւով, իր ապագայ սերունդներուն:
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ՆԱ8ԻՐԻ
P-ԻՒ 2, 6 ՄԱ8ԻՍ 1995

ՆԱՀԱՏԱԿ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԵՂԲՕՐՈՐԴԻՆ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԶԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ ՈՒՂ ԵՐՁԸ 
Ռ. ՍԵՒԱԿ ԴՊՐՈՑԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Սիրելի հայրենակիցներ
Մեզի համար րացառիկ ուրախութիւն ե Հայրենիքի մէջ դպրոցի 

մը Ռուրեն Սեւակի անունով ւքկրտուելու լուրը առնելը, որուն 
նամ ար մեր խորին շնորհակալութիւնները կը յայանենք Հայաստա
նի պեաութ-եան, այս որոշումը առնող պետութեան պատասխանա
տուներուն, դպրոցի վարչութեան, դպրոցի ուսուցչական կազմին, 
և մանաւանդ տնօրենունի տիկին ճուլիետա Ղազարեանին:

1985-ին Ռուրեն Սեւակի ծննդեան նարիւր ամեակին առթիւ, մեր 
հրատարակած դիրքին մեջ սապէս կ ըսեինք.

«Ազգ մը իր հերոսներով կ՛ապրի, ազգ մը, որ հերոսներ չունի, 
ապրելու իրաւունք չունի, ազգ մը, որ իր հերոսները կը մոռնայ, 
ինքն ալ մեռնելու դատապարտուած ե»:

Այսօր, վերջապես հայրենիքը և հայրենի պետութիւնը, մեր 
տարիներէ ի վեր սպասած, հերոս նահատակ բանաստեղծ Ռուրեն 
Սեւակը մոռացութիւնէ փրկելու որոշոււքը առաւ, այս սքանչելի 
դպրոցը Ռուրեն Սեւակի անունով մկրտելով:

Այն Ռուրեն Սեւակը' որ 1915-ին Դանիել Վարուժանի հետ միա
սին, Անատոլիայի մէջ,  Չանղըրըի համբուն վրայ, մորթատուելով 
մեռցուած էր թուրքերուն կողմե:

Այն Ռուրեն Սեւակը' որ 1915-ի մտաւրական նահատակներէն 
միակն եր, որ թրքանալու համրու[ փրկուելու առաջարկը մերժած 
եր, և նախընտրած եր մեռնիլ քան թե թրքանալ:

(ժողովուրդները յաւիտեան ապրեցնողները, իրենց դիւցազներն
են:

Հայ ժողովուրդին կոդմէ, 1500 տարիներէ ի վեր պանծացուող 
Վարդանանցի անձնազոհութեան պատերազմը, հայ ազգը ողջ 
պահոդ ամենակարեւոր ազդակն ե:

1915-ի Եղեռնը, մեր երկրորդ Վարդանանցն է, և Ռուրեն Սեւակի
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հերոսական նահատակութիւնը 1915-ի Եղեււնի խորհրդանիշն ե, 
Վարդանանցի նման, անձնազոհութեան խորհրդանիշը:

Եւ մենք վսւոահ ենք, որ Ռուրեն Սեւակի անունով մկրտուող այս 
դպրոցին աշակերտութիւնը, Ռուրեն Սեւակի հայրենասիրութեան 
և անձնազոհութեան ոգիին տարածման մեծագոյն ազդակը պիտի
ըււայ;

Ռուրեն Սեւակի կեանքին րոլոր մանրամասնութիւններուն և 
գաղափարականին տեղեակ ըլ լալով, աւելի լաւ պիտի հասկնայ 
1915 ■ի Եդեոնին պատնաոը, հայ ազգին կըած տառապանքը:

Արեւելեան հայու և արեւմտեան հայու տարբերութիւնը մեջտե- 
ղեն վերցնելու[, պիտի հասկնայ թե 1915-ի Եղեռնը, միայն մեկու- 
կես միլիոն հայերու նահատակութեւսն տարեդարձը չե, այլ  Հայաս
տանի հողերուն հարիւրէն ութսունին թուրքերուն կողմե գոդցուե- 
լուն տարեդարձն ե:

Հայ երիտասարդը պետք է լաւ գիտնայ հայ ազգին ենթարկուած 
չարիքներուն իրական պատմութիւնը և իջնայ մինչեւ չարիքին 
ակունքները և հասկնայ, թե ո ւ| ե հայուն բարեկամը, և ո վ ե 
հայուն թշնամին:

Ան պետք ե գիտնայ, թե ո ւ[ ազատեց Արեւելեան Հայաստանը, 
և ո վ արգելք եղաւ թուրքերուն ձեռքը գտնուող Արեւմտեան Հա
յաստանին ազատագրման, և չ ՛երթայ կեղծ փրկիչներուն ետեւեն, 
որոնք մինչեւ հիմա թուրքերուն զինակիցներն են: Եւ միայն այն 
ատեն ե, որ հայ երիտասարդութիւնը կրնայ մտածել, մինչեւ այսօր 
գետինը մնացած նահատակներուն արիւն-դըօշը գետնեն վերցնե
լու և թուրքերուն կողմե գողցուած հայրենիքը ետ առնելու մասին: 

Մենք կը հաւատանք, թե այս դպրոցին ամեն մէկ աշակերտը, 
Ռուրեն Սեւակին անձնազոհութեան ոգիով պիտի մկրտուի, և 
պիտի ընթանայ այն համրեն, որ Ռուրեն Սեւակի գաղափարակա
նին թացած լուսաւոր համրան է:

Յարգանք, սեր և հազար շնորհակալութիւն' մեր սիրելի հայրենի 
ժողովուրդին:

22 Մարտ 1995
Ֆրանսա - Քօր տ՚Ազիւրի մեջ 

Ռռւբեն Սեւակի անուան 
Յիշատակի Տան նիմնաղիր 

Յովնանն էս Ջիլինկիրհան
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 3, 20 ՄԱ8ԻՍ 1995

ԵՂԵՌՆԻ 80-ԱՄԵԱԿԻ ՏԱՐԻՆ...

ԻՌՊՈՏ ՁԱՅՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Թուրքերուն կողմե նայ ազգին դեմ կատարուած 24 Ապրիլ 
1915-ի ցեղասպանութեան 80-ամեակի այս օրերուն, Ռուբեն 
Սեւակի նիմնարկի անունով, կուգանք մեր սրտի ցաւով լեցուն 
րողոքի ձայն բարձրացնելու նայրենիքի մեջ եղած աննաւաաալի 
ելոյթներուն դեմ:

Պաշտօնական անձնաւորութիւններ կը յայտարարեն, թե «Հա
յաստանի դպրոցներուն մեջ վերցնել պետք ե Եղեււնի դասաւան- 
դութիւնը»: Եւ աւելի վերջ, շատ րարձր իշիյանութենէ մը լսեցինք 
նոյն շունչով արտայայտութիւններ:

Մենք նման խօսքեր լսելու ւ|արժ եինք, արեւմտեան աշիյարնի 
պատասխանատուներէ: Օրինակ' Հռովմի Պապէն, որ նայերու կը 
յանձնարարեր' «ներել թուրքերը եւ նաշտուիլ թուրքերուն նետ»:

Սրբազան քանա նայա պետը լաւ կը նանչնանք: Կ՚ըսուի, թէ իր 
ելոյթներու ներգործութեան տակ ե, որ կաթողիկե եուկոսլաւները 
անկախութիւն նռչակեցին, որուն նետեւանքով Եուկոսլաւիա 
մխրնուած ե այսօր եղբայրասպան, արիւնանեղ պատերազմի մ եջ :

Ruijg մեր մտքին ծայրէն իսկ չէր  անցներ, որ Հայաստանի պա
տասխանատուներէն այս տեսակ խռպոտ ձայներ պիտի իմանա-
յԻնՔ:

Այս տեսակ ելոյթներուն ետեւը պանուըտած անտեսանելի, մութ 
ուժերուն նպատակն ե' մեզի մոռցնել տալ «24 Ապրիլ 1915»ի 
Եղեռնը:

Մոռնա լ Եղեռնը. Ւ՚նչո ւ:
Արդեօք, Եղեռնի նետեւանքով թուրքերու կողմե զողցուած Հա- 

juiuinuiOJi նողերուն ութսուն առ նարիւրեն մէկ  թիզ նող ետ 
առնուա ծ ե:

Արդեօք այս գաղափարները յայտնող ծանօթ պա տաս խանտ տու-
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ները առիթ ունեցա ծ են դիտելու եւրոպական եւ ամերիկեան հե- 
րաււոեսիլները, որոնց մեջ գերմանացիներուն կոդմէ, 1943-ին, 
նրեաներուն դեմ կատարուած սպանդը, ամեն օր, այո, ամեն օր կը 
յիշատակուի, զանազան պատրուակով, արցունքով եւ արիւնով 
լեցուն պատկերներով:

Այս սպանդին գերմանացի պատասխանատուները պատմուե
ցան, եւ պանուըտողներն ալ կը յայտնաբերուին եւ կը շարունա- 
կուին պատմուիլ:

Այս սպանդին պատասխանատու գերմանական պետութիւնը, 
հրեաներուն եւ հրեայ պետութեան մինչեւ այսօր կը վհարե անե
րեւակայելի գումարներ, որպես հատուցում:

Եւ հրեաները իրրեւ հետեւանք 1943-ի սպանդին, յաջողեցան 
վերստեղծել 2500 տարի աոաջ իրենց Սուրբ Դիրքին մեջ յիշսւտա- 
կուած հայրենիքը: D I

Ւսկ մենք հայերս ի նչ ըրած ենք եւ ինչ կ ընենք մինչեւ այսօր:
Ամէն տարի մէկ անգամ կը վերյիշենք 24 Ապրիլ 1915ի Եդեււնը: 

Յետոյ ամբողջ տարին, 365 օր շարունակ, կը մոռնանք այս մեծ 
ցաւը:

Եւ հեռու չ է  կարծես այն օրը, երր 24 Ապրիլ 1915-ը պիտի 
վերածուի «Վարդանանց»ի նման, տարիներու պատմութեան 
փոշիներուն մեջ մխրհուած յիշատակի օրի մը:

15 Ապրիչ 1995
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ԹՈՒՐՔԵՐԸ ՇԱՏ ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ՀԱՍԿՑԱԾ ԷԻՆ ԱՐԺԷՔԸ 
ԴՈՒՐԷՆ ՍԵՒԱԿԻ

Ձօն' մեծապատիւ թարգմանիչին, որ
Դուրեն Սեւակի նամակները սրբապղծեց

Ա.
Ռուբէն Սեւակ նահատակուեցաւ թութքերու կողմէ, 26 Օգոստոս 

1915ին, Չանգըրր-]։ մեջ:
Այս նահատակութեան մանրամասնութիւնները կարդալ և 

չսարսափիլ, կարելի չէ:
Այս զարհուրելի սպանդին մասին ջաա մը գրոդներ արտայայ

տուած են:
Սայց պարագայ մը կայ որ մեգի, տարիներէ ի կեր, մտածել 

կուտայ, և մեր միտքը կը չարչարէ, այն ալ' Ռուբէն Սեւակի երեք 
ընկերներուն պարագան է:

Հրանա Նազարեանց, Շահան Պէրպէրեան և Թէոդիկ Ռուրէն 
Սեւակի ամէնէն մօտիկ ընկերներն էին, որոնք ազատած էին 
Եդեոնէն: Սայց այս երեք աքսորակիցները, Եղեռնէն ետք, Ռուրէն 
Սեւակի մասին քար լռութիւն պահեցին, չ ՛արտայայտուեցան, 
իրենց ընկերոջ նահատակ հերոս-րանաստեղծ Ռուրէն Սեւակի 
մասին բան մը չգրեցին:

Լ- Ռութեն Սեւակի այս երեք ընկերներէն առաջինը Հըանտ 
Նազաըեանցը, Եղեռնի օրերուն, Եւրոպա էր, և այդ պատճառաւ ալ 
ազատեցաւ թրքական գուլումեն: Եղեռնէն ետք, Հրանտ Նազա
րեանց Իտալիա հաստատուեցաւ, լքեց հայ լեզուն և հայ գրակա
նութիւնը, յարեցաւ իտալական լեզուին և գրականութեան, և ի 
զուր սպասեց, որ իրեն «Nobe l^  մրցանակը արուի:

Ան իր ամենամօտիկ ընկերը եղող Ռուրէն Սեւակի անունը բե
րանը չառաւ, որեւէ բան չգրեց Ռուբէն Սեւակի մասին:

Հըանտ Նազաըեանցի հետ Պաոի քաղաքին մէջ,  1950-ական

ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 5, 6, 7 178ՈՒՆԻՍ, 1, 15 8 ՈՒԼԻՍ 1995
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թուականներուն հանդիպում մը ունեցած Անդրանիկ Ծառուկեանի 
վկայութեամբ, Հրանա Նազարեանց, նոգեպես անհաւասարակշիռ 
վինակի մէջ էր, և շուրջինները զինքը խենդի տեղ կը դնէին:

Հրանա Նազարեանց ապրեցաւ մինչեւ 1962 և դժուար եւ 
թշուսւո կեանք մը ունեցաւ:

2. - Երկրորդ ընկերը Ռուրէն Սեւակի Շահան Պեըպէրեան' 
Եղեռնի օրերուն Պոլիս կը գտնուեր իրր զինուոր, բայց թուրք 
դահինները Շանան Պէրպէրեանը վնասակար չնկատեցին և 
չաքսորեցին:

Շանան Պերպէրեանի մասին, Ռուբէն Սեւակի քրոջը վկայու
թիւնը կայ. ան ըսած է.

1919ին Պոլիս, «Petit C h a m p ^  թատրոնին մէջ,  Ռուբէն Սեւակի 
յիշատակին սգահանդէս մը կը կազմակերպուի: Այս սգահանդէսին 
առաջնակարգ բանախօսը, Ռուբէն Սեւակի շատ մօտիկ ընկերը Շա- 
հան Պէրպէրեանն էր, Պէրպէրեան վարժարանի հիմնադիր Ռեթէոս 
Պերպէրեանի զաւակը, և վերաբացուած Պէրպէրեան վարժարանի 
տնօրէնը' Շահան Պէրպէրեանը:

Երբ խօսելու կարգը Շահան Պերպէրեանին կուգայ, բոլոր 
ներկաները երկիւղածութեամբ կը սպասեն հւսրտար բանախօս 
Շահան Պէրպէրեանի ելոյթին:

Սեմին վրայ Շահան Պէրպէրեան կարծես կը պապանձի: Կը թուի 
թէ լեզուն բռնուած է:

Երկար րոպէներ կ՚անցնին այդպես, և յետոյ '  Շահան Պերպե- 
րեանի հեծկլտուքի ձայնը կը լսուի: Արտասուաթոր ու սարսռալից 
աչքերով կուլայ, և առանց բառ մը կարենալ արտասանելու կը 
հեռանայ բեմէն:

Շահան Պէրպէրեան անկէ ետք, բաւական տարիներ, Եգիպտոս 
և Լիբանան ապրեցաւ, բայց Ռուբէն Սեւակի մասին, անոր հերո
սական նահատակութեան մասին ո չ  մէկ տող գրեց:

3. - Երրորդ ընկերը Ռուբէն Սեւակի, Թէոդիկն էր, որ քաջալերած 
է Ռուբէն Սեւակը սկզբնական շրջանին. Թէոդիկն է որ Ռուբէն 
Սեւակին տաղանդը աստուածացուցած է հետեւեալ խօսքերով:

«Աթէնա իմաստութեան շիթը դրած է անոր ուղեղին մէջ,  Եսկիւ- 
լապ' բժշկութեան խորհուրդը, Հերմէս ալ'  կայծը պերհախօսու- 
թեան»: Թէոդիկին հակատագիրը, Հրանտ Նազարեանցի և Շահան 
Պերպէրեանի պէս չեղաւ:
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Թուրքերը աքսորեցին Թէոդիկը, բայց զինք չսպաննեցին: 
Աքսորի նամ*րաներուն կրայ շատ տաոապեցաւ, բայց թախտը 
ունեցաւ վերապրելու, ծպտուելով և անունը փոխելով:

Այնունետեւ Թէոդիկ տասնեակ մը տարիներ եւս ապրեցաւ, իր 
անձնական աքսորի պատմութիւնը գրեց, Եղեռնի մասին շատ 
աըժէքաւոը վկայութիւններ, մանըամասնութիւններ, տեդեկու- 
թիւններ նրատարակեց, Եղեռնին նանա տակ ուա ծ կրօնականներուն 
պատմութիւնը գրեց, նահատակներէն Զօհրապին և Վարդգեսին 
մասին գրեց, բայց, ոչ մէկ խօսք ըրաւ իր աստուածացուցած 
Ռուբեն Սեւակի մասին. Ոչինչ գրեց:

Մենք երկար մտածեցին այս մասին: Ենչպէ ս կ ըլ լայ, հարց 
տուինք մենք մեզի, որ իր ամէնէն մօտիկ ընկերները, Ռուբեն 
Սեւակին նահատակութենէն ետք, անոր անունը իրենց բերանը չեն 
առներ, անոր նահատակութեան մասին չեն խօսիր:

Եւ այն եզրակացութեան յանգեցանք, որ ՌոԼբէն Սեւակի ընկեր
ները, Եղեռնէն ետք, իրենց ենթագիտակցութեան մէջ ,  կարծես 
ամօթի, նուաստութեան և նախանձի զգացումներով համակուած 
էին: Կը գտնուէին այդ զգացումներու տիրապետութեան տակ: 

Հրանա Նազարեանց, Շահան Պերպէրեան և Թէոդիկ, Ռուբէն 
Սեւակի հերոս նահատակի դափնին չունեցան, թէեւ ապրեցան 
քանի-քանի տարիներ, բայց անոնք 24 Ապրիլ 1915էն ի վեր, 
հոգեպես հիւանդ, ողջ մեռելներ կը թուեին արդէն:

9+1995  
C agn es S u r M er

Բ.
24 Ապրիլ 191 5ի օրը, թուրքերուն ձերբակալած հայ մտաւորա- 

կաններուն մէջ Ռուբեն Սեւակը չկար, ինչպես որ Գրիգոր Զօհ- 
րապն ու Վարդգէսն ալ չձերբակալեցին այդ օրը:

Ռուբէն Սեւակի, Զօհրապի և Վարդգէսի ձերբակալումը, շատ 
մեծ հակազդեցութիւն կրնար ստեղծել օտարներուն մօտ:

Այնպես որ թուրքերը Զօհրապի և Վարդգէսի ձերբակալութիւնը 
աւելի ետքի ձգեցին, սպասեցին որ 24 Ապրիլ 1 915ի արձագանգ
ներուն տարողութիւնը չափեն:

Ամերիկան կրնար հակազդել, օրինակի համար, հակառակ որ 
ամերիկեան դեսպանին' հրեայ Morgenthau-ին իրենց մարդը ըլլալը
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գիտէին, բայց նորեն ալ վախ ունեին Աւքերիկայէն, և այդ պսւտնա- 
ոաւ զգոյշ էին:

Եւ հրեայ Morgenthau-ն իր պաշտօնը կատարեց: Ոչ մեկ ազդեցիկ 
միջամտութիւն չեկաւ Ամերիկայի կորմեն, 24 Ապրիլ 1915 Եղեռ
նին արգելք ըլլալու համար:

Նոյն մտահոգութիւններով ե, որ թուրքերը Ռուրէն Սեւակը 24 
Ապրիլ 1915ի օրը չձերբակալեցին: Ռուրէն Սեւակ 24 Ապրիլ 1915- 
ին թրքական բանակին մէջ կը պաշտօնավարեր, բժիշկ հարիւրա
պետի աստիհանով:

Ռուրէն Սեւակի սպայ հարիւրապետ ըլլալը թուրքերուն մտածել 
կուտար: Այս աււթիւ կ՛ուզենք մատնանշել, որ Ռուրէն Սեւակ միակ 
հայ հարիւրապետ-րժիշկ-սպան էր, որ թուրքերը ազաններին:

Յաւելուած Ռուրէն Սեւակի կինը գերմանուհի էր, ազդեցիկ 
բրուսական զինուորական ընտանիքի մը դուստրը: Թուրքերը չէին 
գիտեր, թէ Ռուրէն Սեւակի գերմանացի կնոջ ընտանիքը ի նչ 
ազդեցութիւն կրնար գործել, եւ թուրքերը վախցան, որ Ռուրէն 
Սեւակի ձերբակալումով, իրենց 24 Ապրիլ 1915ի ամբողջ ծրագիրը 
կրնար խանգարուիլ, այս պատնաոաւ է, որ ձերբակալութիւնը 
աւելի ետքի ձգեցին:

Եւ հոս պիտի նշենք Ռուրէն Սեւակի անձնազոհութեան և հայրե
նասիրական ոգիին բարձրութիւնը ապացուցանող ու շատ քիչերուն 
ծանօթ վկայութիւն մը:

Ռուրէն Սեւակի ընկերներէն, Եղեոնէն վերապրող Չիթունիի 
վկայութիւնն է ան:

24 Ապրիլ 1915-ի յաջորդոդ սեւ օրերն են: Ջիթունի, Պոլսոյ 
կեդրոնի թաղամասերէն Պահչէքաբի-ի անկիւնը կը հանդիպի 
Ռուրէն Սեւակի, և Ռուրէն Սեւակ Չիթունիին սա շատ պատմական 
խօսքը կ՚ընէ: «Մեզի ամօթ չ է  , որ մենք դեո հոս ենք».

Քանի մը շարաթ ետք, Ռուրէն Սեւակ կը ձերբակալուի և 
կ՚աքսորուի Չանղըրը, իր մտաւորական ընկերներուն մօտ, Ռանիէլ 
Վարուժանի, Տիրան Քէլէկեանի քով:

Ել Չանղըրըի մէջ,  որ կը սկսի և երկու ամիս յետոյ'  26 Օգոստոս 
1915-ին կը վերջանայ Ռուրէն Սեւակի աքսորի հերոսական կեանքը, 
Ռանիէլ Վարուժանի հետ մորթատուելով, նահատակութեա մր:

Ռուրէն Սեւակի կեանքին վերջին օրերը, հայկական դիւցազներ
գութեան ամէնէն տխուր էջերէն են:

-223  -



Այ սօը Ռութեն Սեւակ մեր {շոգիներուն մէջ կ՚ապրի իր գլխուն 
կրելով ներոս նանատակի դափնին:

Եւ այս ներոս նահատակի դափնին կը լուսաւորէ մեր հոգիները 
և ցոյց կուտայ մեզի անձնազոհութեան և հայրենասիրութեան 
լուսաւոր ուղին:

փ փ փ

Ռութեն Սեւակ նահատակուեցաւ, թուրքերուն կողմէ, 26 
Օգոստոս 1915-ին:

Սայց կարգ մը հայեր դեռ կը մեոցնեն Ռուրէն Սեւակը:
Նախ' Ռուրէն Սեւակին անունը փորձեցին սրբապղծել: Այն 

Ռութեն Սեւակին որ անունը չփոխելու համար նահատակուած էր: 
Մեծ տիտղոսներ ունեցող, բայց այս պարագային անգիտակից 

և անպատասխանատու անձնաւորութիւն մը, որ Ռութեն Զաթեան 
կը կոչուեր, Սեւակի անունը կու տայ նոը բանաստեղծի մը, որ 
իբրեւ թէ անոր մեջ Ռութեն Սեւակը յարութիւն պիտի սաներ:

Սեւակի անունով նոր բանաստեղծ մը, որ բոլորովին հակապատ
կերն եր Ռուբեն Սեւակի, մարմնով, կենցաղով և կեանքի գիծով: 

Ռութեն Սեւակ' գեղեցկութեան տիպարն էր: Միւսը իր հակա
պատկերը:

ճանչցողնեըը կրնան վկայել:
Ռութեն Սեւակ' մեկը սիրեց, լաւը սիրեց մէկ  մը սիրեց: Այդ 

սիրով ալ նահատակուեցաւ: Միւսը իր հակապատկերն էր: 
ճանչցողնեըը կրնան վկայել:
Ռուբեն Սեւակ նահատակուեցաւ, գիտակցաբար, հերոսաբար, 

ուզելով գնաց դեպի մահ, չթրքանալու համար: Միւսը իր
վարորդական անփորձութեան զոհը եղաւ, մահացաւ արկածով: 

ճանչցողնեըը կրնան վկայել:
Սայց ամենէն կարեւոր կետը, միւսին ապերախտութիւնն ե: 
Ռուբեն Սեւակի անունը տրուած եր նոը բանաստեղծին, որ 

Ռուբեն Սեւակը իբր թե նորին մեջ յարութիւն պիտի աոներ:
Սայց, նորը, Ռութեն Սեւակին անունը բերանը չառաւ, Ռուբեն 

Սեւակի մասին տող մ՚իսկ չգրեց:
Ամէնէն նախնական բարոյական օրենքն ե' որ ժառանգորդ մը 

իր ժառանգաբար կրած անունին տիրոջ, անձնաւորութեան հանդեպ 
երախտագիտութեան արտայայտութիւններ ունենայ: Օրինակ' 
ֆրանսական կահաոին մէջ,  նորեկ կա հառի անդամը ժամերով
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գովասանքը կ՚ընէ մահացած կանւսոփ անդամին, ոըուն տեղը կը 
գըաւէ ինք:

Նայեցէք, նոը Սեւակին գրութիւններուն: Անոնց մեջ Ռուրեն 
Սեւակի մասին մէկ տող չեք կրնաք գտնել:

Անձ մը, որ հայ է և բանաստեղծ է, և ժառանգած է անունը հերոս 
նահատակ բանաստեղծի մը, եըաիասսգիտական ոչ մէկ բաո կ՚ունե
նայ իր նախորդին հանդէսի տող մ՚անգամ չի գրեր: Ահա, թէ ինչու, 
այս նոր բանաստեղծին գըութիւննեըուն, մարդասիրական և հայ
րենասիրական աըտայայտութիւննեըուն անկեղծութեանը կասկա- 
ծիլ ւգետք է:

* * *
Ուրիշ ցաւալի երեւոյթ մըն ալ' Ռուբէն Սեւակի իբր գրող և իրր 

բանաստեղծ տրուած մեկնաբանութիւնն է:
Գրող և բանաստեղծ Ռուրեն Սեւտկ նախ, մարդ մըն էր, և հայ 

մըն էր, մարմնով և հոգիով:
1-  Ե ւ իբր մարդ ե ւ իրր հայ'  սիրեց իր բոլոր սրտովը:
2. - Երր մարդ և իբր հայ տառապեցաւ մարդկային ան

արդարութեան ցաւերով:
3. - երր մարդ և իբր հայ պայքարեցաւ հայ ագգին հանդէպ 

կատարուած անիրաւութիւններուն դէմ:
Սեր, մարդասիրութիւն և ազգասիրութիւն - այս երրոր

դութիւնը, Ռուբէն Սեւակ մարդուն և հայուն մեջ, գրութիւններուն 
մեջ, ամէնէն գեղեցիկ և ամէնէն ուժեղ ձեւով կը ցոլանան:

Այնպէս որ, Ռուրեն Սեւակը կարելի չ է  մեկնաբանել այս 
երրորդութիւնը բաժնելով:

Սիրոյ, մարդասիրութեան և ազգասիրութեան միացումով է, որ 
Ռուբէն Սեւակի իսկական կերպարը կը կազմուի և կը յայտնուի:

Piujg պատահեցան դեպքեր ուր, անձեր, իրենց անձնական 
շահերէն մղուած, ուզեցին Ռուբէն Սեւակի այս «Երրորդութիւն»ը 
խորտակել:

Աոաջին դեպքը, երեսուն տարիներ առաջ' 1965-ին Պոլսոյ մէջ 
պատահեցաւ, Պոլսոյ մէջ:  Հրաշքի պէս բան մըն էր պատահածը:

Երիտասարդ մը հանչցանք, որ Ռուբէն Սեւակը պաշտելու 
աստիհան սիրած էր: Ռուբէն Սեւակի գիրքը, տեւական, սիրտի 
կողմի գրպանին մէջն էր: Եւ այս երիտասարդը Պոլսոյ համար
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անկարելի թան մը ըրաւ, Ռուբէն Սեւակի մասին բանախօսութիւն 
մը տուաւ:

Յետոյ, այս երիտասարդը, ուսանելու նամաը, Եւրոպա մեկնե- 
ցաւ և եւրոպական համալսարաններէն մէկուն մէջ,  իրր աւարտա- 
նարւ' տոքթորայի թեզ ընտրեց Ռուբէն Սեւակի գրականութիւնը: 
Այս Thest^ լայնածաւալ ուսումնասիրութիւն մըն էր, Ռուրէն 
Սեւակի գրականութեան մասին:

Մենք, հիացումով հետեւեցանք այս երիտասարդին յաջողու- 
թիւններուն:

Յետոյ իմացանք, որ այս երիտասարդը ամուսնացեր, ընտանիք 
կազմեր ու Եւրոպա հաստատուեր է:

Ասոր վրայէն տարիներ անցան և մեր կապը խզուեցաւ այս 
երիտասարդին հետ: Մինչ այդ'  մենք ալ վերջնականապէս հեռա
ցանք Պոլիսէն և հաստատուեցանք Ֆրւսնսա:

1985-ին Ռուբէն Սեւակի ծննդեան հարիւրամեակը յիշատակե- 
ցինք Նիսի մէջ:

Այս հանդիսութիւնը շատ մեծ յաջողութիւն ունեցաւ, իբր բա
ցառիկ հայրենասիրական ներկայացում:

Սայց, անսպասելի հակազդեցութեան մը հետ դեմ յանդիման 
գտնուեցանք: Որմէ , գիտէ ք:

Մեր այն բարեկամէն, որ Ռուբէն Սեւակի մասին Doctorat ի 
These-ն եր պատրաստած: Ան մեգ կ՛ամբաստաներ, որ սիրոյ 
երգերու բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակը, մենք իր հարիւրամեակի 
հանդիսութեան օրը, յեղափոխական բանաստեղծի մը վերածած
ենք:

Այս ինչ մեծ փոփոխութեան ենթարկուած էր մեր նախկին 
բարեկամը:

Տաըիներ առաջ Պոլսոյ մեջ, Ռուբէն Սեւակի մասին մեծ քաջու
թեամբ բանախօսութիւն տուողը, կարծեք, թէ այդ երիտասարդը 
չէր:

Շատ զարմացանք, բայց յետոյ, գաղտնիքը լուծուեցաւ: Մեր բա
րեկամին այս անհաւատալի փոփոխութեան պատնառը հասկցանք: 

Ենք դեռ վերջնականապէս չէր  կրցած հեռանալ Պոլիսէն: 
Ընտանիքէն ժառանգած տուն-տեղ ունէր Պոլսոյ մէջ ,  և ամէն 

տարի ընտանեօք Պոլիս կերթաը պտոյտի:
Սնական է, թուրքերը եթէ գիտնային, որ Ռուբէն Սեւակ

- 2 2 6  -



յեղափոխականին մասին ինք տոքթ-ոքայի թեզ գրած ե, Պոլսոյ մեջ 
կրնար վտանգի ենթարկուիլ թե ինք և թե Պոլսոյ մեջ իր ունեցած 
կաթածները:

Այնպես որ Ռուբեն Սեւակին անվնաս, միայն սիրոյ բանաստեղծ 
մը ըլլալու պատկերացումը պետք եր ենթակային, իր անձնական 
շաներուն նամար:

Մենք կը նաւատանք, որ շատ դժուար ե զոնել «ստամոքս»ը և 
նախընտրել «նաւատք»ը:

Այս կարողութիւնը միայն ներոսներու կը պատկանի:
Եըկըորդ դէպքը պատանեցաւ 1990ին, Փարիզի մեջ «Արարատ» 

թերթի վաստակաշատ խմբագրապետ ժիրայր Նայիրիին'  Ռուբեն 
Սեւակի մրցանակի տուչութեան նանդիսութեան արձագանգին 
աոթիւ: Ա յդ  օրը ժիրայր Նայիրի և մենք, Ռուբեն Սեւակին հերոս 
նահատակի, ազգային գործիչի և յեղափոխականի կերպարին վրայ 
կեդրոնացուցած էինք մեր ելոյթները:

Այս արտայայտութիւններուն արձագանգը ըլլալով, Սփիւռքի 
հայկական թերթի մը մէջ,  հրատարակուեցաւ մեզի դեմ գրութիւն 
մը հայ գրողի մը կոդմէ, որ վերջերս Մոսկուայեն հեռանալով 
Պեյրութ հաստատուած էր:

Այս հայ գրողը մեզ կ՛ամբաստաներ, անպարկեշտ բառերով, որ 
մենք Ռուբեն Սեւակի, սիրոյ բանաստեղծի կերպարը փոխած ենք, 
և Ռուբեն Սեւակը վերածած ենք յեղափոխական առաջնորդի մը:

Ատենին, ժիրայր  Նայիրի և մենք, այս հայ գրողին պատշահ 
պատասխաններ տուինք, իրականութիւնները մատնանշելով և 
հիմնաւորելով մեր տեսակետը:

Աւելին'  նոյն գրողը այս գըութենեն միջոց մը առաջ, Պեյըութի 
մէջ տուած բանախօսութեամբ մը, Ռուբեն Սեւակը անիըաւօրեն 
աըատաւոըել ուզած եը: Ռուբեն Սեւակի 1910-թ.ին իր կնոջը գրած 
շատ մտերիմ նամակներէն մեկուն մեջ անոր Պոլսոյ կեանքը 
գոված ըլ լալը հիմ ունենալով, Ռուբեն Սեւակին վերագրած էր 
«Քաղաքական Խակութիւն»:

Գրականութեան պատմութեան համար, մենք մեզ պարտաւոր կը 
զգանք, հետեւեալ բացատըութիւնները տալու:

1983-ին, Geneve-ի մեջ, հանդիպեցանք Ալեքանտր Թոփչեանին: 
Ծանօթանալով գրականագետի կարողութիւններուն, իրմե խնդրե
ցինք, որ Ռուբեն Սեւակի ամբողջական գործերը մէկտեղէ և հրա-
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աաթակելու աշխատանքը յանձն աոնե: Ընդունեց մեր առաջարկը, 
մեզի խոստանալով, որ Մութէն Սեւակի ծննդեան նարիւր ամեա- 
կին' 1985-ին հրատարակել անոր ամբողջական գործը:

Մինչ այդ Մութէն Սեւակի կողմե իր ապագայ կնոջ գրուած 
Փրանսերէն սիրային նամակներուն թարգմանութեան հարցը կար: 
Մենք շատ համամիտ չեինք այդ սիրային նամակներու հրատա
րակութեան, նկատելով, որ Մութէն Սեւակ իր այս մտերիմ, սիրա
յին նամակներուն օր մը հրատարակուիլը միտքէն անցուցած չէր  
կրնար ըլլալ: Պատմական տեսակէտով ալ, դեււ շատ կանուխ էր, 
այս նամակներու հրատարակուիլը: Նկատելով որ իր զաւակները 
դեո ոդջ էին: Այս նամակներու թնագիըները մեր քովն էին: Այս 
նամակները, երեսուն տարի առաջ 1965-ին, Պոլսոյ մէջ  մեգի 
յանճնած եր Մուրէն Սեւակի քրոջ աղջիկը'  Քրիստին Սալերի: 
Քըիստին Սալերիին ալ այս նամակները տուած էր իր քոյրը' 
Ատըինէ Յակոթովիչ: Ուստի Ատրինէն է ոը, Պոլսոյ մէջ փրկած էր 
այս նամակները, հաւանական մէկ կորուստէ: Եղեոնէն ետք, 
Մութէն Սեւակի Պոլսոյ մէջ անտէր մնացած բնակարանէն, Մու- 
թէնի եղբայրը' Քերովբէ Չիլինկիրեան, ինչ որ մնացած էր հոն, 
բարեբախտաբար հաւաքած և իր տունը բերած էր. և այսօր, ինչ որ 
մնացած է Մութէն Սեւակէն, իր եղբօրը' Քերովբէ Չիլինկիրեանին 
կը պարտինք: Ատրինէ Յակոբովիչ, իր մօրեդբօր'  Քերովբէ 
Չիլինկիրեանին մօտ Մութէն Սեւակի թողօններուն մէջ տեսնելով 
այս նամակները, զանոնք կ՚առնէ և ապահով տեղ մը կը պահէ: Այս 
ձեւով փրկուած կ՚ըլլան Մութէն Սեւակի կոդմէ իր կնոջը հաս- 
ցեագրուած հարիւրաւոր նամակները: Ւսկ 1 945-ին, մեր հօրեղբօր 
Քերովբէ Չիլինկիրեանին մսւհէն ետք, անոր քովէն հաւաքեցինք 
Մութէն Սեւակի թողօններէն ինչ որ մնացած էր, մինչեւ  իսկ 
ամէնապզտիկ թուղթի կտորը, և այս մասունքները, թրքական 
լուծեն ազատուած ամփոփեցինք Ֆրանսա' մեր Cagnes Տ1Մ Mer 
հաստատած «Մութէն Սեւակի անւան Յիշատակի Տուն»ի մեջ:

Մեգ համար պատմական պարտականութիւն եղող այս բացատ
րութիւնը տալէ ետք, կ՛ուզենք վերադառնալ Մութէն Սեւակի 
սիրային նամակներու հարցին:

Մութէն Սեւակի քրոջ աղջիկը Քրիստին Սալերի, Մութէն Սեւա- 
կի սիրային նամակները մեգի դեռ չյանձնած, աո ի զգուշութիւն, 
բոլորը պատհէնահանած էը, և յետոյ'  այս պատնէնները տուած էր
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Gulbenkian - Fondatioi^ հայկական բաժնին այն ատենուան պա
տասխանատու Վահրամ Մավեանին իրմե խնդրելով, որ զանոնք 
Երեւանի Եղիշե Չարենցի անուան Գրականութեան պատմութեան 
թանգարանին յանձնե:

Այնպես որ, Ռուբեն Սեւակի նամակներուն րնագիրները թեեւ 
մեր մօտն էին, րայց պատհենները կը գտնուէին Հայաստան, թան
գարանին մեջ, ամէնուն մատչելի: Այդ  պատհաււաւ ալ, մենք ար- 
գելք չէինք կրնար ըլլալ նամակներու հրատարակութեան:

Ալեքսանտր Թոփչեան մեզի տեղեկացուց, որ նամակներուն 
ֆրանսերէնէ հայերէնի թարգմանութեան աշխատութիւնը պիտի 
յանձնէ մոսկուաթնակ Աբրահամ Ալիքեանին, որ արեւմտահայ մըն 
է և ֆրանսերեն լեզուին քաջածանօթ:

Այս ձեւով առաջին անգամ իմացանք այս թարգմանիչին անունը:
Ալեքսանտր Թոփչեանին յայտնեցինք մեր մտահոգութիւնը' 

նամակներուն թարգմանաբար հրատարակութեան աոընչութեամբ. 
«Ռուբեն Սեւակի նամակներուն մէջ  խօսքեր կան, որոնք կրնան 
սխալ մեկնաբանուիլ յետին նպատակ ունեցողներու կողմէ: Այս 
տեսակէտով' մենք ձեզմէ պիտի խնդրենք որ թարգմանիչին ըսեք, 
ոը խդհմտանքով մօտենայ նամակներուն թարգմանութեան և 
սխալ մեկնաբանութեան տեղի չտայ»:

Եւ տարիներ ետք տեսանք, որ մենք իրաւունք ունէինք 
մտահոգուելու:

Այս մեծապատիւ թարգմանիչը, մտնելէ ետք Ռուբեն Սեւակի 
սիըային նամակներուն մտերմութեան մէջ,  խդհմտանքով 
թարգմանելու տեղ, սրբապղծած էր զանոնք.

Եւ այս նամակներուն մէջ, Ռուբեն Սեւակին գրած կարգ մը խօս- 
քերուն վրայ յենելով, Ռուբեն Սեւակին կը վեըագրէը «քաղա
քական խակութիւն»:

Այս անիրաւ և անխիղհ վերագրումին դէմ, մեր ընդվզումը կը 
յայտնենք:

Ռուբեն Սեւակ աոաջին օրէն որոշած էր, ի գին ամէն բանի, 
ընտանիքով Զուիցեըիայէն Պոլիս վերադառնալ, ինքը հեռու չէը  
կընար մնալ իր ազգակիցներուն հակատագիրէն:

Սայց' վախ ունէր իր կնոջը ընդդիմութենէն:
Եը կինը թերթերուն մէջ  կը կարդար Թուրքիոյ մէջ կատարուած 

վայրագութիւնները և համամիտ չէր  Պոլիս հաստատուելու:
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կնոջը այս ընդդիմութիւնը, Ռուբեն Սեւակի ապագայի ծրագիր- 
նեըուն նամաը, մեծ աըգելք մըն էը: Այնպես ոը, իը նամակներով, 
ան իր կնոջը մտահոգութիւնը թեթեւցնել կը ջանար:

Ել ինչ եր վերջապես, Ռուբեն Սեւակի ըսած խօսքերը, ոը մեծապա- 
տիւ թարգմանիչը զինք «քաղաքական խակութեամբ» կամբաստաներ: 

«Հակաոակ ամէն բանին, նորեն մեզի համար ապրելու 
ամենալաւ աեդը Պոլիսն է»:

Ռուբեն Սեւակ իր կինը համոզելու համար գրած մտերմական 
նամակին մեջ ըսած խօսքերը նշելով Ռուբէնը «քաղաքական 
խակութեամբ» ամբաստանելը, նուազագոյնը անխղհութիւն ե, և 
մեծապատիւ թարգմանիչին թաքուն նպատակ մ ունենալուն ապա- 
9ոJ9ն ԿԸ կազմէ:

Մեծապատիւ թարգմանիչը չ է  ր գիտեր, թէ այդ շրջանին Արեւ
մտեան Հայաստանին կեդրոնը Պոլիսն էր. մեր բոլոր կուսակցու- 
թիւններուն կեդրոնը Պոլիսն էր:

Եւ Ռուբեն Սեւակ գիտակցաբար գնաց Պոլիս, տեսնելով հան
դերձ ապագայի դժ՜ոխքը, ինչպես որ Ռուբեն Սեւակ գրած եր այդ 
մասին իր նամակներուն մեջ:

Հերոսները չեն հեոանար պատերազմի դաշտեն:
Տարիներ անցան, և մենք շատ լաւ կը հասկնանք մեծապատիւ 

թարգմանիչին անիրաւ կեցւածքին դրդապատհաոր:
Մեծապատիւ թարգմանիչը չէր  կրնար հանդուրժել հերոս հայրե

նասէր Ռուբեն Սեւակին, որովհետեւ ինք անոր նկարագիրը չունէր: 
Տարիներ աոաջ Միջին Արեւելքէն ներգաղթած էր Հայաստան, և 

հոն, հայրենիքին առաւելութիւններեն օգտուելով բարձրագոյն 
ուսում ստացած էր: Յետոյ ալ, իր ուսումը կատարելագործելու 
համար, Հայաստանէն Մոսկուա անցած էր:

Մոսկուայի մէջ իր ուսումը աւարտելէ ետք, փոխանակ հայրե
նասէր ոեւե հայուն ըրածին պես, հայրենիքին ծաոայելու համար 
Հայաստան վերադառնալու' Մոսկուա մնացած էր, այս մեծ քաղա
քին առաւելութիւններեն օգտուելու համար: Ապա երկար ատեն 
Մոսկուայի մէջ առանձնաշնորհեալի կեանք ապրելէ ետք, I». Միու
թեան քայքայումին առաջին օրերուն, Սփիւռքի հայկական շրջա- 
նակներէն եկած փայլուն առաջարկներէն հմայուելով, լքած էր 
Միութիւնր և Պէյրութ հաստատած... հիշդ ընկղմող նաւը լքող... 
մուկի մը նման:
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Եւ Պեյրութի ii* է ջ Է, որ փորձած հր սրբապղծել Ռուբեն 
Սեւակը...:

Եւ բաւական ետք, օրին մեկն ալ, նայկական թերթերուն մեջ 
կարդացինք օգնութիւն նայցող կոչ-գրութիւն մը '  Պեյրութի մեջ 
«լքուած ու անտեսուած», թշուառ վինակի մատնուած այս թարգ
մանիչին նամար:

Եւ ցաւ զգացինք, նայ գրողի մը վինակուած այս թշուառ 
վինակին նամար:

Բայց մենք, ինչ որ ալ ըլլայ, պիտի չկրնանք ներել այս թարգ
մանիչը,  ներոս նանա տակ բանաստեղծ Ռուբեն Սեւակը սրբա
պղծած ըլլալուն նամար:

Գ.
Նախորդ Էջերով մենք ջանացինք, ստոյգ եղելութիւններու վրայ 

յենելով, Ռուբեն Սեւակի դեմ գործուած անիրաւութիւններուն 
մասին բացատրութիւններ տալ:

Նոյնպես' 1985ին, Ռուբեն Սեւակի ծննդեան նարիւր ամեակին 
աոթիւ մեր նրատարակած «Ռուբեն Սեւակ և Փրցնելիք Ուղեղներ» 
դիրքին մեջ ալ, նայ գրող և գրականագետներուն Ռուբեն Սեւակի 
նանդէպ ունեցած անիրաւ կեցուածքին մասին աւելի սպառիչ 
ձեւով արտայայտուած եինք:

Երբեմն կը մտածենք, թե ինչու, մենք'  նայերս, ընդնանուր 
առմամբ, մեր արժէքները գնանատել չենք գիտեր:

Ին չո լ իրարու նանդէպ նախանձէ մղուած կեցուածք մը ունինք: 
Ին չո ւ միաբան չենք ընդնանրապես:
Արդեօ ք մեր ազգին նկարագիրն է ասիկա:
Եւ ցաւով ըսենք, որ մեր ազգային անյաջողութիւններուն 

պատնաոը մենք գտած ենք մեր արժէքները չգնանատելուն, մեը 
անմիաբանութեան և նախանձէ դրդուելով իրարու նանդէպ նակա- 
ղիր ու նսեմացուցիչ կեցուածք ունենալուն մեջ:

Buijg ուրիշ ազգ մը կայ, որ շատ աւելի լաւ նասկցած եր Ռուբեն 
Սեւակին արժէքը:

Ով էր. գիտէ ք... թուրքերը:
Այո... թուրքերը:
Մեր «Ռուբեն Սեւակ և Փրցուելիք Ուղեղներ» դիրքին մեջ, 

նայերուն շատ ծանօթ, գերմանացի պատուելի Johannes Lepsius-ի
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1919խն հրատարակած «Deutschland Und Armenien sammlung 1914- 
1918 - Diplomatischer Aktenstocke» գիրքեն շատ կարեւոր մեկ 
վաւերաթուղթ մը հրապարակած էինք:

Johannes Lepsius-Jî դիրքին 163-րդ էջին մեջ]ւ այս վաւերագիրը, 
Ռուրեն Սեւակի նահատակութեան ւ[եըարերեալ, բացառիկ կարե
ւորութիւն ունեցող փաստաթուղթ մըն եը:

5-10-1915JiG Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատունեն, Պերլին, 
Գերմանիոյ վարչապետին ուղղուած այս նամակի հեղինակը, 
Գերմանական դեսպանատան պատասխանատուներէն Baron K. Von 
Neurath-ն էր, որ հետագային, A dolf Hitler-ի կառավարութեան 
կարեւոր նախարարներէն մէկը եղած էը և 1 945ին Nurenberg-ի մէջ, 
իրը պատեըազմական ոհրագոըծ, դատապարտուեցաւ:

Հայկական ցեղասպանութեան համաը բացառիկ կարեւորութիւն 
ունեցող այս նամակին մէջ,  Baron K. Von Neurath, Ռուրեն Սեւակի 
ձերրակալութենեն մինչեւ անոր նահատակութիւնը եղած եղելու- 
թիւններուն ջուըջ, մանըամասնութիւններ կուտայ:

Բայց ամէնէն կաըեւոը կետը Baron K. Von Neurath-ի նամակին, 
հետեւեալն է.

Ռուրեն Սեւակի կնոջ կողմէ իր ամուսինը ազատելու համաը 
ըրած դիմումներուն կապակցութեամբ թուրք իշխանութիւնները, 
գերմանացիներուն տուած իրենց պատասխանին մեջ, Ռուրեն 
Սեւակի ազատ արձակումը կը մերժեն, սա պատնաոաբանութեամբ 

«Ռուրեն Սեւակ կը նկատուի իրըեւ մէկը այն մտաւորական- 
ներէն, որուն զանգուածներու վրայ ունեցած ազդեցութենէն կը 
վախցուի»:

Այս նամակը կը հրատարակենք փըօֆ- Վահագն Տատըեանի 
կողմէ գերմաներէնէ հայերենի թարգմանութեամբ, իբր բացաոիկ 
մեկ վաւերագիր Հայկական ցեղասպանութեան պատմութեան:

Առ կայսերական վարչապետ
Առ 1521 [մուտքի թիւ նախարարութեան]
111ը. [ելքի թիւ դեսպանատան]
Գերման Կայսերական Դեսպանատան

Բերա, 5 Հոկտ. 1915
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Բժիշկ Ռուբեն Չիլինկիրեան, որ այստեղի հայ շրջանակներու 
մեջ ծանօթ անձնաւորութիւն մըն ե, ուրիշ շաա մը նայերու նեա 
Ապրիլ 24-ին ձերբակալուեցաւ Անաւոօլու աքււորելու նպատակաւ: 
Նախապէս որոշուած էր որ ան Անքարայի մօտ' Այաշ աքսորուի, 
տեղ մը ուր կը պանուին և մասամբ ոստիկանական նսկողութեան 
տակ կը գտնուին աւելի ծանր կերպով մեղադրուողները: Դեսպա
նատան միջամտութեան շնորնիւ, ան Չանղըրըի [Անքարա] մեջ 
արգելակուեցաւ, ուր արգելակեալները կրնան ազատ կերպով ման 
գալ և իրենց արնեստները կիրարկել:

Տիկին տօքթ. Չիլինկիրեան և մայրը '  տիկ. Արել այնուհետեւ 
աշխատեցան ենթակայի վերադարձը' և ապա իր Դերմանիա հաս
տատուիլը ապահովել: Թուրք կաոաւ[արական պաշտօնեաները 
երկու աոաջարկներն ալ մերժեցին, սակայն այն աոարկութեամր 
որ - ինչպես կը հետեւի խնդրոյ աոարկայ պաշտօնեաներու արտա- 
յայտութիւններէն - տօքթ. Չիլինկիրեան կը նկատուի իբրեւ մեկը 
այն մտաւորականներեն, որուն զանգուածներու վրայ ունեցած 
ազդեցութենէն կը վախցուի: Տիկ. Արել դեսպանատան մեջ պնդեց, 
որ ոստիկանական ընդհանուր տնօրէն Պետրի պեյ ըսած եր, որ 
ապահով պայմաններու տակ Դերմանիա համրորդելու արտօնու
թիւն կրնար տրուիլ տօքթեօրին: Ե ր թ  կայսերական դեսպանատու
նէն պաշտօնեայ մը Պետրիի հաըցուց սակայն թե' իրա ւ էր ասիկա, 
ան բացարձակ կերպով հերքեց այդպիսի արտայայտութիւն մը 
ունեցած ըլլալը:

Վերջապես երկու տիկինները փորձ մըն ալ ըրին տօքթ. Չիլինկի- 
րեանի Անքարա լքնալու արտօնութիւն ձեոք ձգելու ուղղութեամբ' 
այն պահուն երբ իրմե Օգոստոս 26-ին, հեոագիր մը ստացան որ կը 
ծանուցանէր թէ' գինքը նոյն օրը Այաշ պիտի փոխադրէին:

Դեսպանատան գրաւոր դիմումին վրայ Ներքին գործոց նախա
րարութիւնը հեոագիրով հրահանգ տուաւ, որ վերոյիշեալը Չանղը
րըի մէջ թողուն և եթէ համբայ հանուած է'  զինքը հոդ վերադարձ
նեն:

Այս հեււագրին ի պատասխան Օգոստոս 30-ին Չանդըրրի կաոա- 
վարիչր կը ծանուցաներ թե տօքթ. Չիլինկիրեանը ամսոյն 26-ին 
Չանղըրըեն մեկնած, Դալենիքի մօտերը ասպատակներու կոդմե 
յարձակումի ենթարկուած և սպաննուած եր և թե 12 ասպատակնե
րէն 4-ր իշխանութիւններու կոդմե ձերբակալուած էին: [x] Ասոր
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վրայ, Կայսերական դեսպանատան ընծայած օգնութեամր, ոըուն 
համար Կայսերական դեսպանատունը ընդնանուր հիւպատոսարա
նի հետ շփման մեջ մտած եր, տիկին Չիլինկիրեանը իր մօր'  տիկ. 
Աթելի և երկու զաւակներուն հետ նախորդ ամսու 16-ին, աոանց 
րուրբ իշխանութփւններեն նեղութ՜իւն կրելու, Գերմանիա մեկնե- 
ցան:

Ռեսպանատան դիմումին փրայ Ներքին գործոց նախարարութ՜իւ
նը հրահանգ ուղարկեց ստուգելու համար մեռեալի մօտ գտնուած 
արժէքաւոր իրերը և առարկաները, և այրիին վերադարձնելու 
նպատակաւ «հոս ղրկելու» ինչ որ կարելի կ՚ըլլար տակաւ ձեռք ձգել: 

Երթ տիկ. Արել իր ամուսնոյն ղրկած տեղեկութիւններուն մէջ 
կ ՛ակնարկէ որ դեսպանատունը «որոշ չափով» որով ըսա իր 
ըմբռնումին, ոչ գոհացուցիչ կերպով օգնութիւն ընծայած ե իրեն 
և դստեր, ան աննկատ կը թողու այն պարագան, որ դեսպանա
տունը իր դստեր և փեսային համար միայն անպաշտօն սահմանա
փակումներով կրնար դիմումներ ընել թուրք կառավարութեան 
մօտ, քանի որ երկուքն ալ թրքահպատակ եին: Այս ուղղութեամր 
դեսպանատունը ոչ մեկ թան զանց առած է և մինչեւ իրենց մեկ
նումը, տիկ. Արել և իր դուստրը, իըենց բոլոր գործառնութեանց 
մեջ թե խորհուրդով և թե գործով օգնութիւն ստացած են: 

Փոխանորդաբար' Ֆրայհէր ֆօն Նոյրաթ

[x] Ֆրայհեր Փ°ն Նոյրաթի նամակ-տեդեկագրին մինչեւ այս 
կետը եդող մասը տեղ գտած ե Լեփսիուսի դիրքին մեջ, իսկ անկե 
անդին երկարող մասր, ուր տիկ. Չիլինկիրեան կ ամբաստանէ 
գերման իշխանութիւնները որ պետք եղած միջամտութիւնը չեն 
ըրած [չեն ուգած ընել] իր ամուսինը ազատելու համար, պահուած 
ե ծածուկ Lepsius-ի կոդմե: Ջե հրատարակուած:

Baron K. Von Neurath-ի ձեռամբ գրուած այս նամակին մէջ,  
թուրք կառավարութեան Ռուրեն Սեւակի մասին ըսածները, 
անժխտելի ապացոյց կը կազմեն, որ թուրքերը Ռուրեն Սեւակի 
արժեքը հայերեն շատ աւելի լաւ հասկցած էին:

Այն մեծապատիւ թարգմանիչը և նմանները, որոնք մեգ 
ամբաստանեցին ըսելով, որ իբր թէ մենք քնքոյշ երդերու 
բանաստեղծ Ռուրեն Սեւակը յեղափոխական առաջնորդի մը 
վերածած ենք, թրքական այս հաստատումով շառաչուն ապտակ մը 
ստացած պետք ե ըլլան, իրենց կատարած անիրաւութեան փոխան:
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փ փ փ

Շարունակենք մեր uiif թասւոանութ|ււննեքը Ռուրէն Սեւակ|ւ դեմ 
կատարուած անիրաւութիւններուն կապակցութեամբ:

1 Johannes Lepsius-ji 1919ին 1ւրաաարակած վաւերաթուղթերու 
գիրքին lTfcջխ Ռուրէն Սեւակի վերաբերեալ նամակին մասին, 
1919էն մինչեւ 1985, ոչ մէկ նայ գրող, ոչ մեկ նայ պատմագէտ, ոչ 
մէկ նայ առաջնորդ չ է  արտայայտուած:

2. - Johaimes Lepsius-ի վաւերաթուղթերու դիրքին մէջ ի Ռուրէն 
Սեւակի ւ|երարերեալ նամակին մեր կողմէ 1985ին նրապարա֊ 
կուելէն ետքն ալ, ոչ մէկ նայ գրող, ոչ մէկ նայ պատմագէտ, ոչ մէկ 
նայ առաջնորդ այս րացառիկ վաւերագրին մասին ոչ մեկ տող չէ  
գրած, ոչ մէկ  ճեւու[ չ է  արտայայտուած: Ւ1 րացառեալ Ալեքսանտր 
Թոփչեանե, որ 5-7-1987ին Երեւանի նեռատեսիլէն կատարած 
ելոյթով, լայնօրեն արտայայտուեցաւ այս նամակին մասին:

3. - Եւ աւելին'  Johannes Lepsius-ի գիրքին մեջ նրւստարւսկուած 
գերմանական վաւերագրին Ռուրէն Սեւակի մասին ամբողջու- 
թեամր նրատարակուած չըլ լալը փաստերով ապացուցանած էինք 
մեր գիրքին մէջ:

Այս նամակին ամրողջութեամբ նրատարակուած չըլ լալուն 
պատնառր այն էր, որ նոյն նամակին մեջ, Ռուրէն Սեւակի գերմա
նացի կինը գերմանացիները կ ՛ամբաստաներ, որ իր ամուսինը չեն 
ուզած ազատել:

Հայկական ցեղասպանութեան մէջ գերմանական պատասխա
նատուութիւնն ու մեղսակցութիւնը մեջտեղ նանող այս կարեւոր 
փաստաթուղթին մասին ալ, 1985էն մինչեւ այսօր, ոչ մեկ նայ 
գրող, ոչ մէկ նայ պատմագէտ, ոչ մեկ նայ առաջնորդ, տող մը չէ  
գրած, որեւէ ձեւով չ է  արտայայտուած անոր շուրջ:

Արդեօք մեր գրողներուն, մեր պատմագէտներուն, մեր առաջ
նորդներուն, Հայկական ցեղասպանութեան մեջ թրքական պատաս
խանատուութենէն ալ անդին' գերմանական և մանաւանդ նրեայ 
սիոնիստ-ֆարմասոնական պատասխանատուութեան ակունքները 
տանող, 1985ին հրատարակած մեր գիրքին մէջի փաստերով և 
ամյռսստանութիւններով չզրաղելնուն պատնառր իրենց տգիտու- 
թի ւնն է, թէ իրենց ւ[ախկոտութիւնը:

Ռուրէն Սեւակի դէմ կատարուած այս անիրաւութիւններուն 
նամար, մենք մէկ խօսք ունինք ըսելիք.
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Ռուբէն Սեւակի ըսածին պէս'
«Փրցնել և նետել պետք է այս կարգի առաջնորդներուն ուղեղ

ները»:

փ փ փ

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Եւ նիւքա կ ուզենք, իբր ւյերջաբան, լոյս ընծայել բացառիկ 
վաւերագիր մը, որ կը կարծենք, թէ մինչեւ նիմա ոչ մէկուն կողմէ 
չէ  նբապարակուած:

Այս վաւերագիրը, Ռուբէն Սեւակին իբր նայ, իբր յեղափո
խական բանաստեղծ, իբր յեղափոխական առաջնորդ, մեծութիւնը 
փաստող թրքական վաւերագիր մրն է, որ մեգի տրամադրուեցաւ 
Ալեքսանտր Թոփչեանի միջոցաւ Փարիզի Հայկական Վաւերա
թուղթերու Կեդրոն՜ի [G.R.D.A.] տնօրեն ժիրայր Պետրոսեանի 
կողմէ:

Թուրքերը 24 Ապրիլ 19 1 5ին, նայերուն դեմ կատարած ցեղա
սպանութեան նետեւանքէն մտանոգ վրդոված, պաշտպանողական 
գիրք մր նրատարակած են: 1916-ին' նախ թրքերէն լհզուով, և
1917ին ֆրանսերէն:

Փաստաթուղթերու գիրք մը ապացուցանելու նամար որ նայե- 
րը, իբր թէ երկար ժամանակներե ի վեր, յեղափոխութեան կր պատ
րաստուէին :

562 էջնոց այս մեծածաւալ դիրքին մեջ, նայ կուսակցու- 
թիւններուն, նայ կազմակերպութիւններուն և Հայ եկեղեցիին իբր 
թէ յեղափոխա-դաւաղրական միտումներուն գործադրութեան 
նախապատրաստութեանդ պատմութիւնը կը տրուի մինչեւ յետին 
մանրամասնութիւններով, պատնէններով ու ւգատկերներու[:

եմանաւգէս այնտեղ ներկայացուած են նայ Փնսաւյիներու 
պատկերներ իրենց զէնքերու[: Այնտեղ կը տեսնէք իբր թե նայոց 
կողմէ մեռցուած թուրքերու դիակներու պատկերներ, իբր թէ նայոց 
կողմէ քանդուած մզկիթներու նկարներ: Եւ դեռ նայկական 
վաւերաթուղթեր, նայկական յեղափոխական քայլերգներ և, 
ւ|երջապես, մէկ խօսքով' 562 էջ լեցուն գրութիւն, փաստելու 
նամար, որ նայերն են, որ թուրքերը ջարդած են, և ոչ թէ թուրքերը 
նայերը ջարդած են:

Եւ այս ամբողջ 562 էջնոց նատորին մեջ, մեկ նատիկ նայերէն
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բանաստեղծութիւն ւքը դբււսծ է, իբր նմոյշ «շատ վտանգաւոր» ու 
«դաւադրամիտ» բանաստեղծութեան մը, որ նայ երիտասարդու
թիւնը յեղափոխութեան կը մղէ:

Այս նայերէն բանաստեղծութիւնը, նայոց կողմէ փաոաբանուած 
բանաստեղծներու, ինչսլէս'  Դանիէլ Վարուժանի, Սիամանթոյի և 
ասոնց նման բանաստեղծներունը չէ ,  այլ '  նայոց կողմէ արժեքը 
բաւաըաը չգնանատուած ներոս նանատակ բանաստեղծ Ռուբէն 
Սեւակի «Վերջին օրօր» բանաստեղծութիւնն է: Անաւասիկ այդ 
բանաստեղծութիւնը [ֆրանսերէնով], որ ուղղակի վերցուած է 
թրքական նրատարակութենէն:

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐՕՐ

Օրօր, օրօր...: Օրօր ըսեմ քնանաս,
Վիրաւոր նօրըդ նիշերն ալ չ  ՛իմանաս,
Ծիծէս ծըծածըղ րոյն է, կար չի գիտնաս... 

Օրօ ր ըսեմ քնանաս:

Արիւն-նեղեղ յորդեց այս սուրբ ծորերէ, 
PujJ9 Ռ  փախիս, փարէ երկրիդ, զայն սիրէ', 
Հոդիդ վըրայ դերի մի'ըԱար, այլ ւոիրէ...: 

Օրօ ր ըսեմ քնանաս:

Հօրըդ վըրայ երէ անշունչ չ  ինկայ ես,
Ջի ուխտեցի Հըռոմի էգ գայչին պէս,
Նոր Ռոմուլոս մը դիեցնեւ ստինքէս...:

Օրօ ր ըսեմ քնանաս:

Րագուկներուս՝ պարա ն, ոտքիս ալ կացի ն, 
Ստինքիս գո՜յդ պտուկներն, ան կտրեցին: 
Վէրքէս արիւնս ծծէ, որդեակ միածին...:

Օրօ ր ըսեմ քնանաս:

Անա կ ՛իյնամ...: Հայաստանը մայր քեղի: 
Կտակ կուտամ այս կոտրած Սուրն երկսայրի 
Ուր նայրյւկիդ դեռ տաք արիւնը կ՛այրի...: 

Օրօ ր ըսեմ քնանաս:

Ռ Ո Ւ Բ Է Ն Ս Ե Ւ Ա Կ
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B E R C E U S E

"Dors mon enfant, dors,
Et n ’entendspas gemir Ionpauvrepere blesse 
Un deluge de sang a innonde ces lieux benis,
Mais garde-toi bien de Ies quitter.
Aime toujours ton pays
Et adore ta patrie
Mais n ’y  vis jamais en esclave;
Commande, domines !

Si j e  ne suis pas aussi
Tombee inanimee ă cote de ton pere,
C'etait, comme la louve de Rome,
Pour elever un nouveau Romulus.
Mes bras ont ele lies, mes pieds ont ele haches,
Et ă la fin helas ! on me coupa Ies seins !
Le lail que tu as suce n ’elail que du poison,
Suce maintenant le sang de ma plaie, o

mon unique enfant!
Je meurs !... que l Armenie soit ta mere;
Que cette epee brisee,
Sentant encore le sang tout chaud de ton pere,
Soit pour toi mon souvenir !

(Extrăit des "Massacres d'Armenie')

Եւ fijufui կրնանք պոռալ լքեր ձայնին աւքրոդջ ուժգնութեաս ր, 
րոլոր անոնց երեսին, որ Ռուրէն Սեւակին նաւքար Յեղափոխական 
բանաստեղծ չէ ,  Յեղափոխական առաջնորդ չ է  ըսած եին.-

ԹՈՒՐք-ԵՐԸ ՁԵՆԷ ՇԱՏ ԱՒԵԼԻ ԼԱԻ ՀԱՍԿՑԱԾ ԷԻՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵԻԱԿԻՆ 
ԻԲՐ ՑԵՂԱՓՈհԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ, ԻԲՐ ՑԵՂԱՓՈհԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ ԱՐԺԷԲԸ, ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒ
ՑԱԾ ՎՏԱՆԳԸ:
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Ն Ա Տ Ի Ր Ի
P -Ի Ւ  10, 2 6  Օ Գ Ո Ս Տ Ո Ս  1 9 9 5

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԴՈՒՍՏՐ ՇԱՄԻՐԱՄՍԵՒԱԿԻ ՀԱՅԵՐԷՆ 
ՉԿԱՐԵՆԱԼ ԻՕՍԵԼՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌԸ

Փարիզի «Յաոաջ» օրաթերթը, այս օրերուն, կը ւոօնե իր 70-րդ 
տարելիցը:

1925են սկսեալ Փարիզի մեջ հրատարակուող այս թերթը, իր 
հիմնադիրին'  Շաւարշ Միսաքեանի մահանալէն [ 1957ին] ետք, 
շարունակուեցաւ լոյս ընծայուիլ սեփականատիրոջ դստեր Արփիկ 
Միսաքեանի կոդմե, որ րացաոիկ հմտութեամբ և կարողութեամբ 
կրցաւ գլուխ հանել «Յարւաջ»ի հրատարակութեան դժուարին 
գործը և զայն հասցնել 1995 տարեթիւ:

Այս տեսակէտով, Արփիկ Միսաքեան արժանի է ամեն գովա
սանքի և շնորհաւորութեան:

Անկախաբար այս հանգամանքէն' մենք այժմ պիտի անդրադառ
նանք վաստակաւոր սոյն թերթի հետ առընչուած եղելութեան մը, 
որուն հրապարակումը պատմական ստիպողութիւն և խղճի պարտք 
նկատեցինք:

1985ին Ռուբէն Սեւակի ծննդեան հարիւրամեակը յիշատա- 
կուեցաւ Նիսի մեջ, Անդրանիկ Ծաոուկեանի նախագահութեամբ 
և բացառիկ հանդիսութեամբ մը:

Օրուան ամենակարեւոր եղելութիւնը, Ռուբէն Սեւակի դստեր 
Շամիրամ Սեւակի հանդիսութեան աւարտին բեմէն կատարած 
ելոյթն էր:

Այդ օր, Շամիրամ Սեւակ, արտասանեց իր գրած երկու բանաս
տեղծութիւն ներ ը և ներկայ հասարակութեան մօտ ստեղծեց ոգեւո
րութիւն և համակրանք: Բացառիկ ցոյցերու և ծափահարու- 
թիւններու արժանացաւ, ապացուցած ըլ լալով, որ ինք արժանի 
գաւակն եր Ռուբէն Սեւակի:

Շամիրամ Սեւակ 1986ին Փարիզ կ՚երթայ, այցելելու համար իր 
բարեկամները, նաեւ կը հանդիպի «Յաոաջ» թերթի խմբագրա
տունը:
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Արփիկ Միսաքեան սիրալիր ընդունելութեան ւքը կ՚արժանացնէ 
Շամիրամ Սեւակը և սապէս կ՚ըսէ.

«Այս ինչ զուգադիպութիւն է: Այսօր Պեյրուրէն նասաւ
Գարեգին P. կաթողիկոսի նրատարակած «Ռուրէն Սեւակ - Երկեր» 
գիրքը, և զայն թղթատած մ՛իջոցին դուք ներս մ՛տաք: Հրաշքի պէս 
բան մ՚ըն է ասիկա»: Եւ իր գոնունակութիւնը կը յայտնէ Շամիրամի 
այցելութեան նամար:

Puijg, քիչ ետք, Արփիկ Միսաքեան կը նկատէ, թէ Շամիրամ 
Սեւակ նայերէն չի գիտեր: Եւ իր զարմանքը չծածկելու[ 1յ’ըսե. 
«Ռուրէն Սեւակի աղջիկը նայերէն գիտնալու է: Ւնչո ւ չի
սորվեցաք»:

Շամիրամ Սեւակ ինքգինք կը պաշտպանէ պատասխանելով. 
«Գիտէք, թե մայրս գերմանացի եր և 1920Էն սկսեալ, երկար 
տարիներ, Փարիզ ապրեցանք: Ոչ մէկ նայ մեզմով չնետաքրքրուե- 
ցաւ: Հակաոակ որ մայրս մեզ միշտ Jean Goujon-ի եկեղեցին կը 
տանէր և կը ջանար կապ պանել նայեյւուն նետ: Ոչ մէկը մեզի 
մօտենալ ուզեց: Այս վինակով, ինչպէ ս կ՛ուզեք, որ ես նայերէն 
կարենայի սորվիլ»:

Շամիրամ Սեւակ, Փարիզէն Նիս վերադարձին, պատմեց մեզի 
այս եղելութիւնը, շատ նեղուած էր և ազդուած:

Յաւելուած' Շամիրամ Սեւակ իր գրած րանաստեղծութիւննեըր 
Արփիկ Միսաքեանի ներկայացուցած էր, րայց կբ թուի, թե ան 
կարեւորութիւն չէ  տւած անոնց:

Այս դէպքին վրայեն ցարդ անցեր են գրեթե տասը տարիներ, 
րայց զգացւած ցաւր մեր սրտին վրայ է ղեո:

Շաւարշ Միսաքեան, դեո Պոլիսեն, Ռուրէն Սեւակի բարեկամն 
եր: Եւ նոյնիսկ Պոլիս, կարն միջոց մը, միասին քերթ ալ նրատարա-
կած էին:

Եղեոնէն ետք, Շաւարշ Միսաքեան Փարիզ նաստատուեցաւ: 
Ռուրէն Սեւակի կ ի ն ր ' ժաննի Սեւակն ալ Փարիզ էր, իր երկու որբ 
զաւակներով:

Եւ Շաւարշ Միսաքեան օր մ՚իսկ չնետաքրքրուեցաւ իր ընկերոջ 
Ռուրէն Սեւակի կնոջը և երկու որր զաւակներով:

Արդեօ ք Շամիրամ ՍեւաԼ^ յանցաւոր էր նայերէն չկարենալ 
սորվելուն նամար: Եւ միթէ Շաւարշ Միսաքեան ե նմաններ 
չունին պատասխանատուութեան բաժին, քանի իրենց նանատակ 
ընկերոջ'  Ռուրէն Սեւակի ընտանիքին նանդեպ նուազագոյն 
մարդկային նետաքրքրուրիւն ցոյց չեն տուած:
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Արդէն որրևայրի ժաննի Սեւակ իր երկու որբերուն '

Լեւոնի (նկարի աջին) եւ Շամիրամի ճետ 
Լողան Gկտրուած, 1919-ին

Այս աոթիւ կը նրաւգարակենք բացառիկ, անտիպ վաւերագիր մը, 
ապացուցանող, թէ Գուբէն Սհւակի կինը' ժաննի Սեւակ ամէն 
ջանք թափած էր, ոը իը երկու զաւակները նայեցի դաստիարա
կութիւն ստանան, բայց չէր  յաջողած, ոչ թէ իր, այլ  մեղքովը իր 
նանատակ ամուսնոյն ազգակիցներուն:

Անաւասիկ ապացոյցը' 27-10-1919 թուակիր: Հայաստանի Հան
րապետութեան խորհրդարանի երբեմնի նախագահ, Ազգ. Պատուի
րակութեան պետ [և Սեւրի դաշնագիրը ստորագրողը] Աւետիս 
Անարոնեանի պատասխան նամակն է ան, ուղղուած տիկին ժաննի 
Սեւակին և վերաբերող նանատակի զաւակներուն Շամիրամի և 
Լեւոնի նայեցի դաստիարակութիւն ստանալու խնդրին, որուն 
բարեյաջող լուծումը ցանկաց նէգ այրին:

Գալով Շամիրամ Սեւակի բանաստեղծութիւններուն, որոնց 
յարգելի տիկ. Արփիկ Միսաքեան կարեւորութիւն չէր  տուած, 23 
Ապրիլ 1994ին Պէյրութի մէջ,  Գուբէն Սեւակի անուան մատենա
դարանի բացման օրը, նանդիսութեան հովանաւոր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին P. կաթողիկոս, իր պատգամը տւած միջոցին, անձամբ 
արտասանեց Շամիրաւք Սեւակի այդ երկու բանաստեղծութիւն-
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ները, խորապես տպաւորելով ներկաները, որուն նամսւր մենք 
կրկին մեր խորին երախտագիտութիւնը կը յայտնենք [այժմ արդէն] 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին:

Ստորեւ վաւերաթուղթ-նամակին ֆրանսերեն բնագիրը և անոր 
թա րգման ութիւն ը:

RferUBLIOUK A r i M^ H l EU NS IT. Av»no«

2 7  O o t o b t e  1 0 1 9
rr Ar r/r, Ar. (flrr.r .

C h e r e  t t a d a m o

J ’ al bien retju yotr« de rn ie re  
l e t t r e  e t  J ’ai lu aveo grand i n t ^ r ? t  
toue l e e  ddta i le^que  voUb me donnez.

L e  p e t i t  L e o n  e s t  « n  e f f d t  t r o p  
J e u n e  p o u r  e n t r e r  a  l ’ ^ o o l e  d e  V e n i s e .  
P o t i r  l e  m o m e n t , J e  c r o i e  q u e  l e  i r i i e u x  
e e r a i t  d e  l a  p l a c e r  d a n e  u n #  4 c o l e  d e  
G e n e v e  o u  d e  L a u ţ j j y i n e . E n B u i t e ,  o n  p o u r -  
r a  ţ o n g e r  a  l e  m e t t r e  d a n e  u n a  E o o l e  
S u o e f l e u j r A  A r m e n i  e n n o .

Voue voudree bien me f a l r i  oon- 
n a l t r e  l e  tiom de l ' e c o l e  ou le  p e t i t  
L^on eera  p l a c e , a f i n  que Je puieee voue 
f a i r e  p a rv e n i r  l e i  f r a i e  n^oeeeairee  
pour le» e tude» , nourr i tu re»  , v£temonte. 
o t. c , .

Q u a n t  â  l a  p o ţ i  t e  C h a m i r a m . J e  
e u p p o e e  q u e  v o u e  l a  g a r d e r e z  i a n »  d o u t e  
a v e o  v o u e , e t  q u e  v o U «  v o u e  o c o u p e r o t  d e  
e o n  ^ d u c a t i o n  J u e q u ’ â  l ' a g e  e a o l a i r e .

,  -le voue  r e m e r c i e  de  t o u e  l e e  
? ^7ծՈէլ_«է. n o b l e o  een,timent.B que voue  e x 

pr im e»  dane  v o t r e  l e t t r e , o t  J e  h# dpi . te  
p as  q u ' a v e c  ulie m e r e  t e l l e  que v(.Ub > 
v o b  d e u x  օոքաւէ# d e v i e r t d r o n t  de i r a l s  y  
Arm^nlene  e t  q u ' i l e  e e r o n t  d l g n e e  du 
nom q u ’ i l e  p o r t e n t .

V e u i l l e z  a g r  հ e r , Che r  e i î a d a m e ,  
1 ' a p G U r a n c e  d e  n o »  o e n t i m e n t #  l e e  
m e i l l e u r B .
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Փ արիզ, 27  Հոկտ եմբ եր 1919
Սիրելի տիկին,
Ստացած bif ձեր վերջին նամակը և մեծ հետաքրքրութեամր 

ընթերցած անով ինծի հաղորդուած բոլոր մանըամասնութիւնները: 
Պզտիկ Լեւոնը արդարեւ, շատ փոքր է Վենետիկի դպրոցը մտնե

լու համար: Աո այժմ, կը կարծեմ, որ նախընտրելի պիտի ըլլար 
զինք ժընեւի կամ Լոգանի ւ]արժարաններէն մեկը տեղաւորելը: 
Ցետոյ, կարելի է իարհիլ զինք հայկական բարձրագոյն դպրոց մը 
դնելու մասին:

Սարի եղէք տալու ինծի անունը դպրոցին ուր փոքրիկ Լեւոնը 
պիտի աշակերտէ, որ կարենամ ձեզի հասցնել հարկ եղած թոշակը 
իր ուսման, սնունդի, զգեստի և այլ  պէտքերուն համար:

Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ձեզի ձեր նամակու[ արտայայ
տած ազնիւ զգացումներուն համար, և չեմ կասկածիր որ ձեզի պես 
մայրով մը ձեր երկու զւսւակները իրաւ հայեր պիտի դաոնան ու 
պիտի ըլլան արժանի անունին զոր կը կրեն:

Հանեցեք ընդունիլ, սիրելի տիկին, մեր լաւագոյն զգացում
ներուն հաւաստիքը:

Ա. ԱՈարոնեան
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ՆԱՏԻՐԻ
ԹԻՒ 42, 11 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1997

ՌՈԻՐԷՆ ՍԵԻԱԿԻ ԱՆՈԻԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ 
8ՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՊՐՆ. ՊԷՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱՆԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՅԱՆՁՆՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Յաըգելի եւ սիրելի ներկաներ
Այսօր սրաի խոր գոհունակութիւնը ունինք, Դուրէն Սեւակի 

անւան 1995-ի «Վերածնունդ»ի մրցանակը բանտստեղծ-մտաւորա- 
կան Պարոն Պէսլօ Սիմոնեանին յանձնելու պատեհութեամբ:

Դուրեն Սեւակ, 1911-ին, իր մարգարէական գըութեամբը, 
«Այլասերում» խորագիրը կրող, նայ մտաւոըականութեան մասին 
այսպէս կ՚արաայայաուէր, ակնարկելով Երիտասարդ թուըքեը-հա- 
յութ-իւն գործակցութեան մը կարելիութիւնը ջատագովողնեըուն:

«Դաոնուկի պես անդէն ցեղ մը ամեն օը, ամէն օը կը յօշոտուի: 
Իսկ մեը մտաւոըականնեըը խելօքցեր, փիլիսոփայացեր, քաղաքա
կրթուեր են, աիեգերական եղբայրակցութեան մը խօսքերը կ ընեն 
մեզի, ու կ՚երագեն այն հեռաւոր օրուան' ուր գայլ  ու գառնուկ 
մեկտեղ կ՚աըածւին...:

Հեռու մենէ ախտագին մտաւորականներ: Դուք ցեղին ուղեղն 
էք, բայց երբ այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի կրնար խորնիլ քան 
յուսահատեցնելով մեր կենսունակութիւնը, մենք պիտի փրցնենք 
ու նետենք այդ ուղեղը:

Մենք նոր միտքեր, նոր սրտեր, նոր հոգիներ պիտի դարբնենք:
Մեգի կարմիր ու մսուտ շուրթներով, ուժեղ ու ժպտուն գրա

կանութիւն մը պետք է:
Մեզի առողջ ու երիտասարդ մտաւոըականնեը պետք են, ձուկն 

իր գլուխէն կը հոտի, ազգն իր մտաւոըականնեըէն: Անոնք են ցեղի 
մը գլուխը: Կրնայ մարմինը շատ ուժեղ ու շատ գործունեայ ըլլալ, 
բայց երբ ուղեղը խաթարուած է'  այդ մարմնին շարժումը պիտի 
ըլլայ միայն յիմարական գործունեութիւն և անպտուղ յոգնութիւն:
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Տանուն «Ռոլբէն Ահւակ» Մշակթ. Հիմնարկի և նիմնադիր 
Տովնաննէս Ջիլինկիրեանի, ժիրայր Նայիրի «Վերածնունդ» 

մրցանակը կը յա նձնէ Պէպօ Սիմոնեանին:

Ահա թէ ինչո ւ իրական վտանգները թողլով'  հովերուն դեմ*, ու 
ւքենք մեզի դեմ կը պայքարինք:

Անա թէ ինչո ւ փոխանակ յա ոա ջ դիմելու'  խենթերու պէս կեցած 
ւոեղեընուս վրայ կը ցատկենք, երկու նազար տաըիէ ի վեր...

Սակայն ստո յգ,  ստո յգ կ՚ըսեմ ձեզի, ւ]անգը մեծ է, շատ մեծ, 
աւելի մեծ քան կրնանք ենթադրել:

ժամանակն է հակազդելու, հակազդենք: Մեզի Նոր Ոսկեդար 
մը սյէտբ է, Նոր Ոսկեդա ր մը:

Այլասերո ւմ, ո չ.
Վերածնունդ...»:
Դժբախտաբար, մինչեւ 1915, մեծամասնութիւնը հայ մտաւո- 

րականութեան, չտեսաւ Մուրէն Սեւակին մատնանշած մեծ վտան
գը: Եւ անխուսափելին պատահեցաւ' 24 Ապրիլ 1915-ի ողբերգու
թիւնը:

Դժբախտաբար, նոյնպէս, 1915-էն մինչեւ այսօր, Հայրենի և 
Սփիւռքի մտաւորականութեանը մեծ մասը, դեռ չ է  արթնցած իր
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մահաքունեն, հակաոակ քանի մը բացառութիւն կազմող մաա- 
ւոըականներու ջանքերուն:

Եւ Ռուքեն Սեւակին ըսածին պես' մեք մտաւորականնեըը շա
րունակեցին հանելուկային, աոեղծւածային, խաւարակուլ քաներ 
ըսել, և գրիչնին նայ արեան մեջ թ-աքխելե վերջ'  չինարեն տաղեր 
գրել, որպեսզի մարդ չնասկնայ...:

Ել շարունակեցին' իրական վտանգները թողլով, հովերուն դեմ 
և իրարու դեմ պայքարիլ:

Այսօրուան Հայաստանի և Սփիւոքի ժողովուրդին, ազգային 
տեսակետով անմիարան, քաոսային հոգեվիհակը, Ռուրեն Սեւակի 
մատնանշած' ախտագին մտաւորականներուն յանցանքին ար
դիւնքն ե:

Այս մտաւորականներուն մէջեն սակաւաթիւ փոքրամասնութիւն 
մը, արժանի Ռուրեն Սեւակին մատնանշած իրական մտաւորականի 
հանգամանքին, ջանացին ձերրագատուիլ «Այլասերում»ե, և 
ջանացին ու նիգ կ՚ընեն ստեղծելու «Վերածնունդ»ը:

Այս քիչ րացաոութիւններեն մեկն ե' երրեմնի Սահակեան- 
Լեւոն Մկրտիչեան գոլեհի վաստակաւոր տնօրեն, բանաստեղծ, 
ներհուն մտաւորական, պրն. Պէպօ Սիմոնեանը:

Պրն. Պեպօ Սիմոնեանի կեանքին պատմութիւնը'  Ռուրեն 
Սեւակի «Վերածնուն»ի գաղափարականին մեկ արտացոլումն է: 

Վկայ իր վաստակը:
Վկայ իր հասցուցած րիւրաւոր հայահոգի աշակերտները:
Եւ վկայ, իր վերջին նախաձեոութիւնը Սահակեան- Լեւոն 

Մկրտիչեան գոլէհին մեջի, Ռուրեն Սեւակի անուան Մատենադա
րանի հաստատումը:

Մենք, երախտագիտութեամր և շնորհակալութեամբ կը խո- 
նարհինք սիրելի պրն. Պեպօ Սիմոնեանի վաստակին աոջեւ:

ՌՈՒՍԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՈՒԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ' 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԷԻՆԿԻՐԵԱՆ
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ՆԱՏԻՐԻ
ԹԻՒ 62, 63, 11, 2 5 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1997

ԶՐՈՅՑ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ «ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ ՀՐԵԱՆ» 
ԻՆՋՊԷ՞Ա «ԱՇԻԱՐՀԱԿԱԼ ՀՐԵԱՅԻ» ՎԵՐԱԾՈՒԵ8ԱՒ

ւ
ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ

«Նայիրի»ի մեջ, Ապրիլ 1995-ի աոաջին թիլերէն սկսեալ, կը 
ջանանք մեր հաւատացած «իրականութիւնները» բացատրել 
այնպէս, ինչպէս համոզուած ենք:

Այս գրութիւններով'  մենք ո չ  պատմաբան ըլլալու յաւակ- 
նութիւնը ունինք, ո չ ալ «գրականութիւն ընելու» մեծամոլութիւն:

Մենք, պարզապէս, սրտցաւ հայ մը ըլլալով, բոլոր անկեղծ ու 
խղհամիտ հայերուն նման, կ՚ողբանք 1850-ական թուականներէն 
սկսեալ, մինչեւ օրս «ղեկավար» կոչուած կրօնական և կուսակցա
կան որոշ վարիչներու «տխմարութեան» պատհաոաւ, «մեծ հայ 
ազգին », քայ լ  աո քայլ , ամէն օր քիչ մ՚աւելի, դեպի անդունդ 
աոաջնորդուելուն:

Այստեղ ինչպէ ս չիշենք Ռուբեն Սեւակին բերնով'  «ղեկին 
գլուխը կը նստեցնենք մեր էն ախտագին, էն այլասերած, էն անպէտ 
ծնունդները»:

«Պատմաբան ըլլալու յաւակնութիւնը չունինք» ըսինք.

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԽԵՂԱԹԻՒՐՈՂ 
ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐ ԿԱՆ...

Այո, կը նախընտրենք պարզ, խղհամիտ հայ մ՚ըլ լալ, քան թէ' 
տիտղոսներով պհնուած, «մեծապատիւ» պատմագէտ, հոգին 
սիոնիստներուն ծախած, որ գիտնալով հանդերձ սիոնիստներուն 
խաղացած դերը հայկական ցեղասպանութեան մեջ, հայկական 
եղեոնի պատմութիւնը կը խեղաթիւրէ և, այս ձեւով, կը քօղարկէ
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սիոնիստներուն պատասխանատուութիւնը:
Եւ ifտածել, որ այս պատմարանք բացառութիւն մը չե, մեր նայ 

պատմաբաններու հոյլին մեջ, որոնք համարձակութիւնը չունեցան 
իրականութիւնները ըսելու, իըենց պոըտերեն զանազան ււիոնիստ 
կազմակեըպութիւննեըուն կապուած ըլլալնուն պատՏաոաւ:

Մենք, այս զրոյցներով, երթեք «գրականութիւն ընելու մեծամո
լութիւնը չունինք» ըսինք:

Այս գործը, սքանչելի ձեւոկ ըրին և կ՚ընեն արդեն, Արեւմտեան 
գրականութիւնը ընդօրինակելու «արհեստ»ին մէջ հմտացած շատ 
տաղանդաւոր հայ գրողներ, որոնք հայ ազգին ենթարկուած 
ողթերգութեան կոնակ դարձուցած, շարունակեն թմթիրի մեջ 
պահել հայ ժողովուրդը:

... ԵՒ ՄԵՐԿ ԿՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՏԵՍՆԵԼ ՉՈՒԶՈՂ... 
ՋԱՅԼԱՄՆԵՐ

Biujg հայերուն մէջ, կան նաեւ, շատ հայրենասէր, սիոնիստնե- 
րէն շահու ակնկալութիւն չունեցող անձնաւորութիւններ, որոնց 
մտածելակերպը րոլոըովին տարրեր է.

«Ի նչ շահ ունինք հրեաներուն թշնամութիւնը մեր ւյրայ 
հրաւիրելու մէջ:

Թուրքը ունինք արդէն, որպես թշնամի, մեր դէմ:
Սիոնիստներուն շատ երկար թեւերը ունեցող կազմակեըպու- 

թիւննեըը, մեզի մեծ վնասներ կրնան պատնաււել»:
Այս պատեհապաշտ դատողութիւնը թնորոշ ու յատուկ է ջայլա

մին, ոը գլուխը աւագին մեջ խրած, դուրսը եդածները տեսնել և 
իմանալ չ ՛ուզեր:

Եղբայր սիոնիստները մեզի ընելիքնին ըրեր են արդէն, և հիմա 
կը պատրաստուին հայուն վերջին յո յսը այսօըուան փոքը Հա
յաստանը քանդելու ագերինեըուն, թուրքերուն և ամերիկացինե- 
րուն միջոցաւ - չե ս ըսեր:

Այս իրականութիւնը չտեսնելու համար, իրապէս ալ, ջայլամի 
նման, մարդ իր գլուխը աւագի մէջ խըած ըլլալու է:

Այս վիհակը ստեդծուեցաւ Հայաստանի եըկըաշարժի աղէտէն 
յետոյ, և մանաւանդ «ազատութիւն» կոչուած «դժբախտութիւն»]։ 
լոզունգով Հայաստանը վաըակելե ետք:
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Այսօր, Հայաստանը լքելով Ամերիկա և այլուր արտագաղթող 
նայերուն րիւը, մեկ միլիոնի կը նասնի:

Եւ այս մեկ միլիոն ամերիկանա յերուն աչքերուն աոջեւ, 
ԱՄՆ-ի նախագահ Clinton, մեր փոքր Հայաստանին մանուան 
վնիոը կը ստորագրե Ալիեւին նետ:

Եւ Ամերիկայի մեկ միլիոն նայերը, գրեթ-ե լուո կը մնան 
ջայլամի պես, գլուիյնին աւագին մեջ խրած:

Այո՜... Ամեն ագգ իր նակատագիըը իր ձեոքերու[ը կը կերտէ, իր 
«առաջնորդներուն» ցուցմունքներովը:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՏԻՐԱՑՈՒՇ ԼՈԶԱՆ ՔԱՂԱՔԻՆ

Ասկե տասը տարիներ աոաջ 
էր. Շամիրամ Սեւակինետ, Զուի- 
ցերիոյ Լոգան քաղաքը գացեր 
էինք:

Ռուբէն Սեւակի ապրած և 
բժշկութիւն ուսանած քաղաքը' 
Լոգան մեր երթալը, մեզի նամար 
տեսակ մը «ուխտագնացութիւն»

կեդրոնը գտնուող, Լոգանի հա- 
մալսարանի պատմական շենքը: 

Ա յ Ա նամալսաըանի շենքին 
մեջ ե, որ Ռուբեն Սեւսւկ, 1905-էն 
մինչեւ 1911, բժշկութիւն ուսա
նած և վկայուած եր: Երկիւղա
ծութեամբ պատեցանք համալսա

րանին սրահները, որոնց մէջ,  Ռուրեն Սեււսկ, ամբողջ վեց տարի 
աշխատած եր, իբր բժշկական ուսանող:

Յետոյ անցանք համալսարանի մատենադարանի մասը և հոն, 
«computerw-ներու վրայ, փնտռեցինք Ռուբեն Սեւակի 191 1-ին, իբր 
բժիշկ ներկայացուցած These-ը, և մեծ ուրախութեամբ զայն 
գտանք' «Roupen Tchilinguirian - Teratomes Sacraux - 1911»
արձանագրութիւնը:

էր:
Նախ այցելեցինք, քաղաքին

U N IV E R 5 IT E  D E  L .AU 5AN N E 
FACULT6 OE MKECINE
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D K

TERATOMES SACRAUX

THEtilE:
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p » r
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Եւ դիրքին անունն ու թիլը ներկայացուցինք մատենադարանի 
պաշտօնեային և ան, քիչ ետք, րերաւ մեր աննամթերութեամթ 
սպասած գիրքը, որ կը պանպանուէր 1911-են ի վեր, ամբողջ դար 
մը մօտաւորապես, Լոգանի նա մա լսարան ի մատենադարանին մեջ:

Մասունքի նման ձեռքերնուս աոինք գիրքը:
Մանաւանդ' Շամիրամը շատ զգացուած էր:
Դիրքին աոաջին էջերը դարձուցինք: Ձօնագըութիւն մը կար, 

Ռուրեն Սեւակի կողմէ'
«A Mes Chers Parents M. Et Mme. F. Apell ErfUrt»
Գիրքը ձօնուած եր, Ռուրեն Սեւակի կողմե, իր կնոջ նօր և մօր:
Յարգանքի պարզ արտայայտութիւն մըն էր այս արձա

նագրութիւնը:
Յայց մենք գիտէինք, այս նախադասութեան Ռութեն Սեւակի 

նամար ներկայացուցած կարեւորութիւնը:
Ռուրեն Սեւակ, իր ապագայ կնոջ նանդիպած եր 1907-ին, 

Լոգանի մ ե ջ :
Գերմանիոյ էրվյուրդ քաղաքէն ժաննի Արել, 17 տարեկան, 

Լոգանի գեղարւեստի վարժարանին մեջ, ուսանողունի եր:
Երկու կողմե կայծակնանար սիրանարութենէ միջոց մը ետք, 

ժաննիի ընտանիքը տեղեակ կ ըլլայ եղելութեան, և իրենց աղջիկը 
ետ կը կանչեն'  Գերմանիա:

Եւ այս կ ը լ լայ սկզբնաւորութիւնը, թէ'  Ռուրեն Սեւակի և թէ 
ժաննիի նամար, իրարմէ նեոու ապրուած ու տառապալից կեանքի 
մը, որ տեւած էր մինչեւ 1911:

Մինչ այդ' Ռուրեն Սեւակ ժաննիի ծնողքին նաւաստիք կու տայ, 
ըսելով, թէ իր «նպատակը լուրջ ե, և իրենցմէ կը խնդրէ իրաւա- 
խոնութիւն, որ իրենք նամամիտ ըլլան իր ամուսնութեանը ժաննիի 
նետ այն օրը, երր... ինք իր բժշկական վկայականը իրենց ներ
կայացնէ»:

Գ իրքին վրայի «ձօն»ը' այս խոստումին իրականացման 
ապացոյցն էր:

Ռուրեն Սեւակի և ժաննիի 1907-էն մինչեւ 1915 ութը տարի 
տեւող սիրանարութեան, ամուսնութեան և 1915-ին, Պոլսոյ մէջ, 
ողթերգութեամր աւարտած իրենց կեանքի պատմութիւնը, ամենէն 
«քար սիրտերն» անգամ թրթռացնող իրական վէպ մըն է, որուն 
շատ մը մասերը դեռ չեն նրապարակուած:
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Յուսանք, որ ապագային, այս մասին ալ մանրամասնն րեն 
գրելու աոիր-ը պիտի ունենանք:

Լոզան-Ոլշի - տխրաՏոչակ զոյգ դղեակ-պաԸղօկՕեր

ԿԱՐԾԵՍ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԸ ԱՌԶԵՒԷՆ Կ՚ԱՆՑՆԷԻՆՔ...

Այս բաւական զգայական աոգերեն յետոյ,  շարունակենք 
նկարագրել Շամիրամ Սեւակի հետ մեր կատարած պտոյտը, Լոգան 
քաղաքին մեջ:

Համալսարանէն յետոյ,  իջանք Լեման լինին եզերքը գտնուող 
«Ouchy» կոչւած գիւղաքաղաքը, որ Լոգանի գեղեցկագոյն և են 
տեսարժան վայրն ե:

Յայց «0lichy>^ մէջ ,  մեր աչքերը բնութեան գեղեցկութիւնը 
չէին տեսներ: Մեր նայուածքը կը մնար սեւեոուն միայն երկու 
ւգալատանման պանդոկներու վրայ,  որոնց մեջ, 24-7-1923-ին 
կնքուած Լոգանի Դաշնագրով, Հայկական ղատին ու ազգին 
մահուան վնիոը տրուած եր:

Hotel Beau Rivage և Le Chateau D ’ouchy կոչուող այս 
պանդոկներուն աոջեւեն Շամիրամի հետ մեր անցած միջոցին,

-251  -



գերեզմանի մը սեմեն անցնելու տպաւորութիւնը ունեինք:
Կարդացինք, պժգանքուի պանդոկներու մուտքին ւլրայի արձա

նաց րութիւնները:
Լոգանի Դաշնագրի կնքումին իրր յիշատակ' նոն արձանա

գրուած եին մասնակցող պետութեանց անունները, որոնց մէջ 
Հայաստանի անունը չկար:

Ւնչո ւ գրուեր մեռած ազգի մը անունը:

«ԼՈՒԾԱԾ» ԷԻՆ ՀԱՅՈՑ ԻՆԴԻՐԸ ԶԻՐԵՆՔ ԲՆԱՋՆՋԵԼՈՎ

1923ին' Լոզանի րանակցութիւննեըուն ընթացքին, պատուիրակ
ներէն մէկը կ՚աոաջարկէ թուրք պետութեան ներկայացուցիչ Ւս- 
մեթ Ւնօնիւ [Ismet Inonii] կոչուած նրէշին, որ նայկական խնդիրը 
սեղանի կրայ րեըուի:

Ւսմէթ Ւնօնիւ ըսուած դանինը սապես կը պատասխանէ.
«Մեզի նամաը նայկական խնդիր մը գոյութիւն չունի: Եթէ դուք 

կ՛ուզեք խօսիլ այս խնդրին շուրջ իրարու նետ զրուցեցէք, ես 
դուրս կ՚ելլեմ: Ւսկ երր այս ւքասին ձեր խօսակցութիւնք աւարտի 
կը վերադառնամ»:

Այսքա ն ամբարտաւան և ինքնավստան էր թուրքը:
Ոըովնետև իրենք նայկական խնդիրը «լուծած» էին...
Հայերը'  բնաջնջելով...
Շատ տխուր և ընկնուած նոգեվինակով նեոացանք այս 

պանդոկներուն, այս գերեզմաննոցին առջեւէն, և գացինք Լեման 
լինին եզերքը, քիչ մը «շունչ» առնելու և մեր տրամադրութիւնը 
փոխելու:

Լինեն փչող նով մը, մեզ քիչ մը կազդուրեց:

2 .
Լոզան այցելողները գիտեն, որ Լեման լինին զուիցերիական 

եզերքէն'  Ուշիէն դեպի դիմաց' ֆրՆսնուսկւււն եզերքը, էվիան 
[Evian] գացող շոգենաւի սպասարկութիւն մը կայ:
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«ԱՍԻԿԱ ԱՇԻԱՐՀԸ ԾԱԾԿԵԼ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ...»

OtTTCTfTOI AII
*, fcxMJtnm ա ո

»* w i w  ՇԼ m rr ■
*  * * V>u.ţ st t

Եւ այս շոգենաւերը, իրենց նարիւր աարի ա ռաշ ուա ն դասական 
կերպարը պանած ու լինին հարթ մակերեսը ակօսելով, իրապես ալ 
կարապանման գեղեցկութիւն մը կը ցուցադրեն:

Քարափին վրայեն յա ուս ջացանք, որ աւելի լաւ դիտենք հեգա- 
սան երթեւեկող շոգենաւերը:

Եւ անա, այդ պանուն նշմարեցինք, քարափին նիշդ ծայրը, ամ- 
թոդջ շրջակայքին վրայ իշիյող դիրքով կանգնեցուած փայլուն յու
շարձան մը:

Յուշարձանին մօտեցանք, մինչեւ քովիկը, և ապշութեամբ, 
զայրոյթով և պժգանքի զգացումներով համակուած, հասկցանք 
այդ յուշակոթողին ինչ ըլլալը:

Փայլուն ու հեըմակ մետաղե շինուած, հինգ մեթր բարձրու
թեամբ, հրեական վեցանկիւն'  «Դաւիթեան աստղեր»ու ընդելու
զումով սաըքուած' պոռոտ զանգուած մըն էր:

Մեծ թիլով «Դաւիթեան աստղեը», քով ՜քովի ու մէջ-մեջի 
հիւսուած, երկրագունդի մը ձեւ ստացած եին:

Եւ ո ր կողմեն ալ նայուեը անոնց, քիչ մը ուշադիր դիտորդը 
կրնար նշմարել այդ «Դաւիթեան աստղեր»ը:

Այսինքն'  վեցանկիւն «Դաւիթեան Աստղեր»ու[ աշխարհ մը 
շինած էին:

Եւ յուշարձանին պատուանդանին վրայ ալ սա արձանագրու
թիւնը դրուած էր' «Ouverture Au Monde - A. Duarte, Sculpteur - 
1973. Don Du Rotary Club De Suisse, A La Viile De Lausanne».
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Այս յուշարձանը նուէր տրուած էր, Զուիցերիոյ Rotary club-ին 
կողմե, Լոգան քաղաքին:

Շամիրամ Սեւակ ուշադրութեամբ դիտեց այս յուշարձանը և, 
յետոյ,  ՌուբԷն Սեւակեան յստակատեսութեամբ սապես ըսաւ'

«Ce N ’est Pas Ouverture Au Monde». C est Couverture Du Monde»
«Ասիկա' աշխարհին րացուիլ չէ,  ասիկա’ աշխարհը ծածկել է»:
Սիոնականներուն նպատակներուն մասին'  Շամիրամ Սեւակի 

այս մեկ տողին մեջ ամփոփուած հոյակապ «ախտանանաչումը», 
մեր շատ մը գըագետ, պատմագետ և դիւանագէտներուն սքանչելի 
դաս ծառայելու ե...

Լոգանի Դաշնագրին ստորագրութեան պանդոկներէն [մեզի 
համար' հայուն գերեզմաննոցեն] հազիւ երկու հարիւր մեթր 
հեռաւորութեան կրայ գտնուող այս հրէական «Յաղթանակի 
յուշարձանին» հոն հաստատուիլը, դիպուա ծ էր արդեօք:

Մենք’ դիպուած ըլլալուն չենք հաւատար:
Մեր բացատրականը կ՚աւարտի այստեղ:
Հարցում.- Կուզեինք ակնարկութիւն մը ընել, ձեր վերջին 

զրոյցներուն մասին:
Ձեր վերջին զրոյցին նիւթը' ամերիկեան կայսրութեան ներքին 

ծալքերուն պատմութիւնն էր:
Այսօրուանն ալ' թափառական հրեային ինչպէ ս աշխարհակալ 

հրեայի վերածուելուն մասին է:
Չէ ք կարծեր, որ հայերուն համար, աւելի այժմեական և աւելի 

կարեւոր է, Հայաստանին այսօրուան կացութեան, Հայաստանի 
ներկայ դժուար պայմաններուն, Հայաստանի մէջ պատահած 
կարեւոր դէպքերուն մասին արտայայտուիլը, քան հրեաներուն և 
ամերիկացիներուն շուրջ խօսիլը:

Պատասխան.- Հայաստանի ներկայ անհանդուրժելի կացութիւնը 
արդիւնքն է սիոնիստներուն երկար տարիներէ ի վեր նիւթած 
հակահայ դաւերուն, ինչպես նաեւ P. Աշխարհամարտէն վերջ, 
ամերիկացիներուն' սիոնիստներուն ազդեցութեամբ վարած 
քաղաքականութեան:

Եւ այս պատհաոաւ, մենք կը ջանանք' «Չարութեան ակունքնե- 
րը» իջնել և սիոնիստներուն և ամերիկացիներուն սատանայական 
դիմակները վար առնել ու անոնց իսկական դեմքերը ցոյց տալ:

Մենք կը հաւատանք, որ Հայաստանի ներկայ վինակը շարունակ
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քննադատելով, տեղ չենք նասներ:
Ընդհակառակն, սիոնիստներուն ուզածը ըրած կ՚ըլլանք, զիրենք 

կ ուրախացնենք:
Անվերջ քննադատութիւններով մեր նստած ծառին նիւղը կը 

կտրենք և կը խորտակենք մեր վերջին յո յսը եղող այսօրուան 
Հայաստանը:

Այո, իսկական հայրենասէր հայու մը համար, Հայաստանի 
ներկայ վիհակը տեսնելով չընդվզիլն ու չզայրանալը անկարելի է: 
Թոյլատրելի է խօսիլ շինիչ ոգիով:

Բայց, զայրանալը, մեզ տեղ չի հասցներ:
Գիտակից հայրենասիրութիւնը, նախ և առաջ, իր «թշնամին» 

հանչնալու մէջ  կը կայանայ:
Առանց թշնամին հանչնալու, առանց թշնամիին կարո֊ 

ղութիւնները և տկարութիւնները գիտնալու, անոր դէմ պայքարիլ 
և յաջողիլ անկարելի է:

Ել մենք, այս պատհառաւ է, որ հայ ազգին թշնամիները եղող 
ամերիկացիներուն և հրաներուն մասին տեղեկութիւններ տալու 
ջանացինք:

Ւնչւզէս որ ըսինք' մերօրեայ Հայաստանը տեւական քննադա
տելով, մեր նստած հիւղը կը կտրենք և, մանաւանդ, այս քննադա- 
տութիւններով, դաշնակցականներուն լարած ծուղակը ինկած 
կ՚ըլլանք^

Ենչսլէ ս. բացատրելու ջանանք:
Այս կազմակերպութեան վարիչները տարիներով խորհրդային 

Հայաստանի ժողովուրդը գրգռեցին և «ռատիօ»ներով տեւական 
«ազատութիւն» քարոզեցին անոնց:

Անոնք C.I.A-ին հետ գործակցելով, այլազգիներու կարգին, խ. 
Միութիւնք և խ. Հայաստանը քանդելու համար, երեւակայելի և 
աներեւակայելի րոլոր միջոցներու դիմեցին: Եւ 1990ին C.I.A.-ն 
յաջողեցաւ կործանել խորհրդային Միութիւնը և խորհրդային 
Հայաստանդ:

Ասիկա ի նչ ըսել է, գիտէ ք:
Կրնա ք երեւակայել '  70 տարիներ ամրողջ, «Համայնավար» 

ռեժիմին մեջ ապրելու վարժուած ժողովուրդներուն, մէկ օրուան 
մէջ «ազատութեան ռեժիմին» անցնիլը:

Ասիկա' «chaos» է,
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Ասիկա' իսկական դժոխք ե,
Ասիկա բոլոր արժէքներուն ւ|երիւ|այրոււքն ե:
Այս եր պատահածը' Խորհրդային Միութեան «Ե1օՕ>ին 

պաականոդ երկիրներուն մեջ:
Այս եր պատահածը' Ռուսիոյ մէջ:  Եւ այս էր պատահածը շատ 

աւելի ծանր ձեւուի Հայաստանի մեջ: Եր գրեթէ ամեն րանը 
Ռուսաստանեն ստացոդ Հայաստանը, միջոց մը ետք, քաոսի 
վերա ծուե ցաւ:

Երր, Ամերիկայի աոաջնորդութեամր, «չարութեան ուժերը» Խ. 
Միութեան և Խ. Հայաստանի մեջ «ազատութեան» ոեժիմ 
հաստատեցին, սկիզրը Հ.Յ.Դ.ի մարդոց ուրախութիւնը չափ ու 
սահման չունէր:

Յայց երր Հայաստանի մեջ, «ազատութեան հիւանդութիւնը» 
սկսաւ, անոնք լոեցին:

Սպասեցին, որ «ազատութեան» հիւանդութիւնը իր ազ- 
դեցութիւնը գործէ:

Սայց, միջոց մը ետք, տեսնուիլ սկսան վարակին հե
տեւանքները' անգործութիւնը, կաշառակերութիւնը, ցոփութիւնը 
և, ինչ որ ամէնէն վնասակարն ու ցաւալին եր' ժոդովուրդի 
կենսապայմանները սաստիկ ւ]ատթարացան ու Հայաստանը սկսաւ 
պարպուիլ: Ահա ա յս եղաւ «ազատութեան քարոզչութիւնով», հայ 
ազգին իրենց տուած թունաւոր նուէրը:

փ փ փ

Եւ հիմա, իրենք որ C.I.A -ի սայլին լծուելով մասնակիցն եղան 
Հայաստանի այսօրուան անտանելի պայմաններու ստեդծուելուն, 
դարձեր են այդ վիհակի աւքենարուոն ու անխնայ քննադատող
ները:

Սփիւռքի իրենց հրատարակութիւններով այսօրուան Հայաս
տանի դեմ յարձակումներու սկսան, ինչպես որ կ՛ընեին Խորհրդա
յին Հայաստանին շրջանին:

«Համազարկ»ը'  տարրեր ձեւերով, րայց նոյն ուժգնութեամր 
կրկնուեցաւ:

Դժբախտաբար, շատ մը հայրենասէր հայեր ալ, րադդատելու[ 
այսօրուան Հայաստանին դժուար կացութիւնը Խորհրդային 
Հայաստանի շրջանի փայլուն վիհակին հետ, կը քննադատեն
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այսօրուան Հայաստանի կառավարութիւնը և անգիտակցաբար կը 
ձայնակցին Հ.Յ.Դ.ին և ասոր լարած ծուղակը կ՚իյնան:

Այս ձեւով կը կացինանաըեն Սփիւռքի նայըենասէր նայերուն' 
իրենց նայրենիքին օգնելու պատրաստակամութիւնը, և արգելք 
կ՚ըլլան, իրենց տարածած անտեղի խծբծանքներով, Սփիւռքի 
հայութեան միաձոյլ  կերպով նայրենիքին թիկունք կանգնելուն:

Եւ մտածել, որ այսօրուան Հայաստանը, ինչ ոը ալ ըլլան 
տեղւոյն ներկայ պայմանները, վերջին յոյսն է Հայ ազգին:

Եւ եթէ Սփիւռքի հայութիւնը շարունակէ վնասակար այս քա- 
րողչութեան անսալ, ինքնագիտակցութեան չգայ և չօգնէ Հայաս
տանին, այսօրուան պայմանները բարելաւելու համար, Սփիւռքի 
հայութիւնը պիտի ըլլայ «Հայ ազգին, վերջին «ցեղասպանը»:

* * *
Այսօր, ցաւը և հայ ըլ լալով'  «ամօթ»ի զգացումը մեր սրտին 

վրայ, կը հրատարակենք 9 Յուլիս 1952 թուակիր վաւերագիր մը, 
որ կ՚ապացուցանէ, թէ ծանօթ կուսակցութեան վարիչները ինչպես 
կը հպատակէին Ամերիկայի 1950թ.ներու նախագահ, այդ օրերէն 
սկսեալ շղթայազերծուած ահեղ պաղ պատերազմին հեղինակն 
եղող Harry Տ. Truman-ին հրահանգներուն, և կուրօրէն կը յարձա
կէին, Երկրորդ աշխարհամարտէն թէեւ յաղթական, բայց քսան 
միլիոն զոհ տուած ըլլալով մարդուժով և տնտեսութեամբ տկարա
ցած, վիրաւոր Սու[ետական Միութեան և Սովետական Հայաս
տանին վրայ:

Այս վաւերագիրը, 9 Յուլիս 1952-ին Փարիզի «Յառաջ» թերթին 
մեջ լոյս տեսած, «Մայիս 28»ի հանդիսութիւններուն տեղեկա
գրութիւնն է:

Այ ս հանդիսութեան ընթացքին, օրուան Հ-Յ-Դփ բանախօսին 
րսածները, հայոց պատմութեան հայրենասիրական փայլուն 
էջերուն վրայ անջնջելի մուր պիտի մնայ:

Ահա այդ խօսքերը.
«Մենք բոլորս պիտի ըԱանք այն ուժերուն նետ, որոնք կը կռուին 

սովետական կեղծ ազատութեան եւ անկախութեան դեմ, մինչեւ 
անոր վերջնական խորտակումը»:

Եւ իրապէս ալ, այս կուսակցութեան վարիչները յարգեցին 
իրենց խոստումը, և պայքարեցան Սովետական Միութեան և

17*
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Սովետական Հայաստանի դեմ, գործակցելով C.I.A.Ji նետ, 
խօսափոդ ունենալով Միւնիիյի «Radio Liberty>^0, և ամեն տեղ 
գործակցելով վտարանդիներուն, ազերիներուն և թուրքերուն նետ 
մինչեւ 1990, մինչեւ Սովետական Միութեան և Սովետական 
Հայաստանի «ւ|երջնական խորտակման օրը»:

փ փ փ

9 Յուլիս 1952ին, այս տեղեկագրութիւնը նրատարակած Փա
րիզի «Յաոաջ» թերթը, 45 տարի յետոյ, ըսել ե մինչեւ այսօր, մեծ 
յաջողութեամբ կը ւգանե իր գոյութիւնը, և կը շաըունակե նըա- 
տաըակել գըութիւննեը Հայաստանի մասին: Բնական ե' ոչ 9 
Յուլիս 1952ի շունչով: Որույնետև այսօը Սովետական Միութիւն և 
Սովետական Հայաստան գոյութիւն չունին:

Բայց նոյն թեըթը, 1991 ի «ազատութեան» սկզբնական շըջաննե- 
ըու Հայաստանի նանդէպ իը ունեցած բարեացակամ կեցուածքը 
այսօր փոխած ե, և լայն սիւնակներ կը յատկացնէ'  «Ազատ Անկախ 
Հայաստան»ին ներքին խրւովութիւննեըուն:

Եւ թերթին նոր «օգնականունին», սկիզբի շրջանի իր շատ 
նայրենասիրական շունչով գրութիւններեն ետք, այսօր Հայաս
տանի դեմ գրած իր քննադատական յօդուածներով կը կարծենք, որ 
ապագային, Հայաստանի փրկաբաբուճ ին դաոնալու նպատակն 
ունի:
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ՆԱ6ԻՐԻ
Բ-ԻՒ 92, 93, 94, 23 ՅՈՒՆՈՒԱՐ, 6, 20 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1999

ՍՈՒՏԵՐՈՒ, ԵՐԱԶՆԵՐՈՒ ԵՒ 
ԻՐԱԿԱՆՈՒՈ-ՒՒՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ԱՆՏԵՍՈՒԱԾ ՍՈՒՐԲ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

1.
Մեր վերջին գրութեան մ“էջ նշած էինք, թուրքին նետ եղբայրու

թեան գաղափարականին «ոանվիրա»ն եղող Պոլսոյ Պատրիարք 
Ներսէս Վարժապետեանին 1876ին տուած կոնդակին ամէնէն 
կարեւոր մասը.

«Օսմանեան պետութիւնը պաշտպանել, Հայաստանը պաշտպա
նել ըսել ե»:

Ձեր ուշադրութիւնը պիտի հրաւիրենք այս տիյրանոչակ նսւիյա- 
դասութեաւքր արտայայտուող լքտայնութեան' Ներսէս Վարժապե- 
տեանեն յետոյ եկած հայ առաջնորդներուն մօտ ճգած ագդեցու- 
թեսւն ւ[րայ:

Վերստին մէջրերենք այստեղ, Ներսէս Վարժապետեան Պատ
րիարքին թրքասէր քաղաքականութեան «արժանավայել» հետեւոր
դը եղող Գրիգոր Զօհրապին, Կիլիկիոյ ջարդերը մոռցնելու համար 
191Օին ըսած խօսքը.

«Ո ր ատեն տեսնուած ե, որ նայերուն սպանութեան պատնաոաւ, 
թուրքեր կախաղան նանուին»:

Նոյն Գրիգոր Զօհրապը, իր յուշերուն մէջ [20-10-1914-ին] կր 
նշե, թէ' 1915 Եղեռնի նախընթաց այղ օրերուն, Պոլսոյ Պատրիար
քարանին մէջ,  Ներսէս Վարժապետեանին 1876ի կոնդակը կը 
փնտռեն և կը գտնեն, որ կարենան նոյնիմաստ կոնդակ մը 
ուղարկել գաւառները:

[Տես «Նայիրի»ի Մայիս 1975ի րացառիկ թիւր, էջ 5 - նուիրուած 
Գրիգոր Զօհրապի]:

Թերեւս կերպով մը կ ըմրռնենք'  1914ի այդ դժնդակ օրերուն, 
Պոլսոյ Պատրիարքին, իր ժողովուրդը վտանգներէ զերծ պահելու 
մտահոգութեամբ, թուրքերուն հանդէպ քծնանքով լեցուն այս
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տեսակ կոնդակ մը ուղարկելուն շարժառիթը:
1914ի պատերազմի սկիզբներուն նայերը ոչ ոուսերեն, ոչ ալ 

Արեւմտեան պետութիւններէն փրկութեան յո յս  ւքը կրնային 
սպասել:

Հայերլւ^իսկական ծուղակի մը մեջ եին րոնուած:
Յայց ի նչ ըսենք 1876ին, այդ դաւանանական կոնդակը նրա տա - 

ըակոդ Նեըսես Վարմապետեան Պատրիարքին:
1876ի այդ օրերուն, Օսմանեան կայսրութեան մեջ ապրող 

նայերուն ո չ մէկ վտանգ կը սպաոնար:
Ընդնակաոակն, այդ տարիներուն ոուսերը, Արեւելքի մեջ, 

Արեւելեան Հայաստանին կարեւոր մէկ մասը ազատագրած եին, և 
Արեւմուտքի մէջ ալ մինչեւ Պոլսոյ դոները նասած:

Ել Օսմանեան կայսրութիւնը իր վերջին օրերը կ ապրեր:
Եւ նայերուն վերջնական ազատութեան ժամը ննչած եր: Եւ 

նիշդ, նայոց յո յսի այս օրերուն ե, որ Ներսէս Վարմապետեան 
Պատրիարք իր տխրանոչակ կոնդակը նրատարակեց:

Որովնետեւ Ներսէս Վարմապետեան, իրը Պոլսոյ Պատրիարք, իր 
ենթագիտակցութեան մեջ, մեծ ւ|ախ մ՚ուներ:

1821ին, 3 ունաստանի ապստամբութեան պատնաոաւ, թուրքե
րը, իրր վրէժխնդրութիւն, յունաց տիեզերական Պատրիարք 
Կրեկորիոսը, Պոլսոյ մէջ,  կախաղան նանած եին:

Եւ Կրէկորիոս Պատրիարքին տխուր նակատագիրը, միշտ 
Ներսէս Վարժապետեանին աչքին աոջեւ էր:

Եւ Ներսէս Վարմապետեան, իր խօսքերուն մեջ, միշտ կր յիշա- 
տակէր' Կրէկորիոս Պատրիարքին կախաղան նանուիլր:

Ել միայն կախաղան նանուելու այս վախով կր բացատրուի 
Ներսէս Վարժապետեանին փոփոխամիտ, երկդիմի, վախկոտ և 
դաւանանական քա դ արական ութիւն ր:

փ փ փ

Դաշնակ կուսակցութեան պետ Ակնունին 191 Օին, Զօրավար 
Անդրանիկին օսմանեան ժոդովին մէջ երեսփոխան ըլլալ առա
ջարկելը, Ներսէս Վարմապետեան Պատրիարքին օսմանեան 
պետութիւնը և Հայաստանը նոյնացնող մտայնութեան շարունա
կութիւնն ե:

Երբ Ակնունի կը ձերբակալուէր 24 Ապրիլ 19 15 ի ն, ան դե ո չէր
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հասկցած կրականութիւնը:
Եւ կ՚ըսէ թէ «Անպայման սխաւմունք մը կայ. քիչ առաջ 

Թալաթին նաշի էի. ինծի բան մը չըսաւ:
«Հիմա, Վարդդ էսը Թալաթին կնրթայ և ամէն բան կը շւոկուի»:
Օրեր կ՚անցնին' բայց Ակնունին դեո ձերբակալուած վիճակի 

մեջ ե:
Եւ զարմանքով իր ընկերներուն կր նարցնէ'
«Ինչս լ արդեօք, Թաչաթչի պատասխաներ իմճեոագիրներուս: 
«Ես էի, 31 Մարտ 1909ին Պպսռյ մէջ, մոլլաներուն ապստամ

բութեան օրը, Թաչաթը ի մ  տունս պանելով, զինքը իսկական մանէ 
ազատողը»:

Անկե ետք միայն, Պոլսէն մինչև Տիգրանակերտ տարուող 
Ակնունի, վերջապես կը նասկնայ կրականութիւնը:

Եւ սա ախուր խօսքերով կը յայանե իր դառնութիւնը'
«Ջեմ դաւիր մանուան վրայ, զի օր մը անպայման պիտի զար 

մանը և մեզ զտներ, այւ միայն կը դաւիմ, որ մենք այս թուրք սրի
կաներէն խաբուեդանք»:

Գալով, Գանիել Վարուժանին 17 Յունիս 1912ին, Թոքատէն 
Պելնիքա իր ընկերոջ գրած նամակին մեջ ըսածներուն, թե'

«Մենք նիւնա, նամերաշխ կ՚ապրինք թուրքերուն նետ, իսկ 
Թուրքիոյ մասնատումը, աղէտաւոր կ՚ԸԱայ Հայաստանին ապա- 
զային նամար. մենք նամոզուածենք անոր», Գանիել Վարուժանին 
1912ին գրած սա տողերը, աննաւատալիօրեն կը նմանին 1876ին, 
Պոլսոյ Պատրիարք Ներսես Վարժասլետեանին ունեցած սա գար
շելի արտայայտութեան.

«Օսմանեան երկիրը պաշտպանեչ Հայաստանը պաշտպանել 
ըսել է»:

փ փ փ

13 Հոկտեմբեր 1985 թուականը, մեգի նամաը, անմոռանալի օը 
մըն ե:

Այղ օր, Նիսի մեջ, բացառիկ նւսնղիսութիւններով յիշատա- 
կուեցաւ Ռուբեն Սեւակի ծննդեան 100-ամեակը, ի ներկայութեան 
Գուբէն Սեւակի գաւակներուն Լեւոնին և Շամիրամին:

Օրուան նախագանը և բանախօսը մեծ նայրենասէր, բանա
ստեղծ և գրագէտ Անդրանիկ Ծառուկեանն եր:

Մենք միշտ, խոր երախտագիտութեամբ պիտի յիշենք'  հակառակ
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իր առողջական ծանր վիհակին, Անդրանիկ Ծաոուկեանին այս 
հանդիսութեան ներկայութիւնը:

Մենք երախտապարտ ենք նաև, տիկին Սօնա Ծաոուկեանին, 
որուն հոգածութեամբ կարելի եղաւ պրն. Անդրանիկ Ծաոուկեանի 
դեպի Նիս համբորդութիւնը:

Ռուրեն Սեւակի Յիշատակի օրը, Նիսի նայկական եկեղեցիին 
մեջ, Ռուրեն Սեւակի նոգւոյն մատուցուած նոգենանգստեան պաշ
տօնով սկսաւ: Ա յն եկեղեցիին մեջ, ուր, 1967ին, Ռուրեն Սեւակի 
այրիին գերմանացի տիկին ժաննի Սեւակի յուդարկաւորութիւնը 
կատարուած էր:

Յետոյ, Vieux Nice-ի թատրոնին մէջ, նանդիսութիւնը վերսկսաւ, 
օրուան նախագան Անդրանիկ Ծաոուկեանի րանախօսութեամր: 

Այս բանախօսութեան մեջ, Անդրանիկ Ծաոուկեան' Ռուրեն 
Սեւակը ներկայացուց, իր իսկական կերպարով, նանատակ, հերոս- 
թա նա ստեղծի կերպարով.

Այն Սեւակը, որ մոռցուած եր.
Այն Սեւակը, որ անտեսուած եր:
[Անդրանիկ Ծաոուկեանի այս սքանչելի բանախօսութեան մա

սին, աւելի վերջ պիտի արտայայտուինք]:
Յետոյ, Ռուրեն Սեւակի կեանքին պատմութիւնը, թատրերգու- 

թեամր մը ներկայացուեցաւ, Գէորգ Գապաոանեանի հեղինակու- 
թեամր և րեմադրութեամր:

Ելոյր ունեցաւ նաեւ, Մարսեյլի Սանակ-Մեսրոպ երգչախումբը, 
իր հիմնադիր Խաչիկ Եըլմազեանի ղեկավարութեամբ:

Ելոյր ունեցան նաեւ, fi ին և նոր տաղանդներ, ներկայացնելով 
Ռուրեն Սեւակի բանաստեղծութիւնները:

Հանդիսասրահին մեջ, ժողովուրդին ոգեւորութիւնը գա
գաթնակետին հասաւ, երբ Ռուրեն Սեւակի գաւակները' Լեւոն և 
Շամիրամ բեմ հրաւիրուեցան:

Լեւոն Սեւակ շնորհաւորեց դերակատարները, մինչ Շամիրամ 
Սեւակ, Ռուրեն Սեւակեան շունչով, արտասանեց իր գրած 
նայրևնասիրական երկու բանաստեդծութիւններր:

Սոլոր ներկաները յոտնկայս, յուզումով, արցունքոտ աչքերու[ 
կը ծափահարէին Ռուրեն Սեւակի որդին ու դուստրը' Լեւոնն ու 
Շամիրամը, դերակատարները, ելոյթ ունեցողները, երգչախումրի 
անդամները:
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Միայն այս պատմական հանդիսութեան ներկայ եղողները 
կրնան բացատրել, այղ  օրուան ոգեւորութեան տարողութիւնը, 
մեծութիւնը:

Հանդիսութիւնը շարունակուեցաւ Nice-ի Piaza պանդոկի 
սրաններուն մէջ,  ընդունելութեամբ մը:

Այս ընդունելութիւնն ալ բացաոիկ ժողովրդային հանդէսի մը 
վերածուեցաւ, շնորհիւ տաղանդաւոր արուեստագէտներուն և, 
մասնաւորապէս, նոյնինքն! ժողովուրդին միաձայն մասնակցու
թեան:

Այս պատմական օրուան տպաւորութիւնները, օրերով Սփիւոքի 
թերթերէն արձագանգեցին:

Այս նանդիսութեան մասին ըսուածներուն մէջ,  մեզ ամենէն 
շատ տպաւորողը, տիկին 1)օնա Ծաոուկեանի ըսածները եղած են'

«Ես, աշխարճի ամէն կողմը, շատ մը ճայկական ճանդիսու- 
թիւններուն ներկայ  եղած եմ:

Բայց, այսօրուան ճանդիսութեան չաւիանիշով և տարողու
թեամբ, ճայկականութեամբ չեցուն Զանդէս մը, ոչ մէկ տեղ, 
նոյնիսկ Պէյրութի մէջ, չե մ  տեսած»:

* * *

Անդրանիկ Ծաոուկեանի ըսածները իր բանախօսութեան մէջ,  
Ռուբէն Սեւակի մասին, շատերուն համար բոլորովին նորութիւն
էին:

Այստեղ, յապաւումներով, կը մեջբերենք, այդ բացաոիկ 
բանախօսութեան մեզի համար ամենակարեւոր մասերը'

«Մեր բոլոր նահատակ մտաւորական հերուն համար «նաճատա- 
կուեցան» կ՚ըսենք, և այդպէս կը վերջանայ:

Արդեօք ոհրագործները ի նչ ձեւով խոշտանգած են նա
հատակները:

Այս մասին զանազան վկայութիւններ, զանազան գրութիւններ 
կան, քիչ մը սուտ, քիչ մը իրաւ: Անոնք նուիրագործուած են:

Մեզի համար պարզ է. նահատակուեցան, բոլորն ալ սուրբեր 
դարձան:

Բայց, բարեբախտաբար, Ռուբէն Սեւակի կեանքին մեջ, դրուագ 
մըն ալ կայ, մինչեւ իր մահուան սեմը:
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Ուրիշ նահատակ մտաւոըականներուն լքասին չկայ այս րանը, 
Դ. Վարուժանի կամ Սիամանթօյի և կամ Ռուրեն Զարդարեանի 
մասին չկայ:

Բայց Ռուրեն Սեւակի մասին իրական պատմութիւն մը կայ: 
Չանղըրը-ի մեջ մեծատունի մը, ազդեցիկ մարդու մը ադջիկը 
նիւանդ ե. և Ռուրեն Սեւակ կը թժշկե այդ ադջիկը:

Սայց աղջիկը կը սիրանաըուի Ռուրեն Սեւակին:
Եւ աղջկան հայրը Ռուրեն Սեւակին կ՚ըսե.
«Ձեր ճակատագիրը ճշդուած է. ձեզ սպաննելու պիտի տանին: 
Եկուր թրքացիր. աղջիկիս ճետ աչ ամուսնացիր: Այս պարա

գային քեզ կրնամ ազատել»:
Հակառակ, որ Ռուրեն Սեւակի մտաւորական ընկերները, րանտի 

ընկերները, իրեն կը թելադրեն, կը պնդեն և կը փորձեն համոզել 
զինք ամեն գնով, ըսելով'

«Հոգ չե  վնաս չունի այւեւս.
Թրքացիր, կին մըն ալ առ. Ի նչ կ՚ըլլայ»:
Buijg Ռուրեն Սեւակ կը մերժե.
«Թրքանալ վատութիւն k» կ՚ըսէ:
Իր մաճէն անմիջապէս յետ ոյ, Ռուբէն Սեւակի անունը երրոր

դութեան մը ճետ կապուեցաւ Դանիէւ Վարուժան, Սիամանթօ, 
Ռուբէն Սեւակ:

Այս երեքն ալ մեծ բանաստեղծներ են:
Բայց, Ռուբէն Սեւակ, ուրիշ առաւելութիւն մը ունէր:
Ինքը պարզ բանաստեղծ մը չէր :
Ռուբէն Սեւակ ազգային գործիչ մըն էր. բա յց ոչ կուսակցական. 

Ռ. Սեւակ կուսակցական չ է  եղած: Իրեն կոչում մը, առաքելութիւն 
մը, նուիրական պարտականութիւն մը սեպած էր ազգային ցաւե
րով զրաղիլը:

Ռուբէն Սեւակ, իր առօրեայ կեանքին մէջ եղաւ իրական գործիչ 
մը:

Ազգային բպոր ցաւերով ճետաքրքրուեւու, ազգային բպոր 
ցաւերուն օգնութեան ճասնեւու իր ներքին աւիւնը շատ աւելի 
զօրաւոր էր, շատ աւեյի ուժգին էր, քան թէ սովորական մարդոց 
ունեցած, սրտի կամ մտքի կարողութիւնք:

Անոր ճամար, ես կը պատկերացնեմ Ռուբէն Սեւակը աչքիս
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առջեւ, և ինծի այնպես կու գայ, որ միայն, բանաստեղծ մը չե , որ 
մեռաւ.

Միայն, բժիշկ մը չէ ,  որ մեռաւ:
Այ1, ազգային դրամագԼՈւխ մը, շատ մեծնալու, շատ կարեւոր 

դերեր ստանձնեԼու, շատ ազգային ցաւեր բուժեԼու ընդունակ և 
կարող անձնաւորութիւն մը:

Եւ եթե ինծի վինակուեր, որ մեր նան ատակ գրագէտներէն 
մէկուն յիշատակին [բպորն աչ յարգելի են, բոլորն աւ նաւասար են] 
արձան մը կանգնենք, ինչպես անծանօթ զինուորի արձանները 
կան, մենք աւ մէկ արձան մը ընտրենք նայ նանատակ մտաւորա- 
կանները, նայ նանատակ գրագէտները, խորնրդանշող ես պիտի 
ուզեի Ռուբէն Սեւակին արձանը բարձրացնեի իբրեւ ամբողջական 
մարդ, իբրեւ ամբողջական գրագէտ և ամբողջական ազգային 
գործիչ:

Եւ այս մ  տածումիս մասին, դեռ ամիս մը առաջ, Երեւանի մէջ կը 
խօսէինք, Հրանդ Թամրազեանին նետ:

Թամրազեանը Երեւանի նամալսարանին գրականութեան ամ- 
պիոնին վարիչն է:

Ինծի, շատ ուրախութիւն պատնաոեց, երբ Թամրազեանն ալ 
ընդունեց, որ այդպէս պետք է ըԱայ:

Ռուբէն Սեւ ակ ամբողջական է:
Այստեղ տաղանդի նարց մը չկա յ: Որակի նարց մըն է:
Միւսները մեծ բանաստեղծներ են, բա յց միա յն  բանաստեղծ են:
Ռուբէն Սեւակ ամբողջական բանաստեղծ մըն է:
Բայց նոյն ատեն ամբողջական մարդ մը: Ամբողջական ազգա

յին գործիչ մը: Ամբողջական գրագէտ մը, մտաւորական մը:
Եւ այնքան կանուխ սկսած, և աւա ղ, դժբախտաբար այնքան 

երիտասարդ նանատակուած»:

2 .

Այստեղ պիտի կրկնենք, 13-10-1985-էն' Ռուրեն Սեւակի 
ծննդեան 100-աւքեակի նանդիսութեան, Անդրանիկ Ծաոուկեանի 
րսածները.

«Եթե ինծի վինակուեր մեր նանատակ գրագէտներէն մէկուն 
յիշատակին արձան մը կանգնել, ինչպես անծանօթ զինուորի
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արձանները կան, և մենք աչ արձան մը ընտրենք, նայ նանատակ 
գրագէտները խորճրդանշող, ես պիտի ուզեի Ռուբէն Սեւակին 
արձանը բարձրացնեի:

Մենք, խոր յարգանքով կը խոնարհինք, մեծ Վարպետին' Անդ
րանիկ Ծաոուկեանի այս գնահատանքի արտայայտութեան առջև: 

Վերջին քսան տարիներու ընթացքին, մեր կեանքին նպատակը 
ըրինք' անիրաւուած և գիտակցաբար անտեսուած ներոս-նահատակ 
Ռուբէն Սեւակի յիշատակք մոռացութեան փոշինեըեն դուրս, լոյս 
աշխարն հանել և հայ ժողովուրդին ծանօթացնել Ռուբեն Սեւակը, 
իր իսկական կերպարով հերոս նահատակ գրագետի կերպարով: 

Բայց ինչո ւ, Ռուբէն Սեւակը, մոռացութեան ենթարկուեցաւ:
Ւ նչ Էր պատհաոը:
Այս մասին, մեր համոզումով, ամենեն հշգրիտ պատասխանը, 

կըկին' Անդանիկ Ծառուկեանը տուած է:
Ան մեզի, մտերմիկ խօսակցութեան մը ընթացքին, սապէս 

բացատրեց.
«Ռուբէն Սեւակ, կուսակցական չըլլալուն պատհաոաւ, անտե

սուեցաւ:
Եթե, Ռանիէլ Վաըուժանին պէս, Սիամանթօյին պես, դաշնակ

ցական գոըծիչ մը ըլլար, անոնց պես կը փառաբանուէր»:
Ցաւալի է, բայց իրականութիւն' այս ախտանանաչումր: 
Իրապես ալ, դիպուա ծ է, որ Սփիւռքի մեջ, դաշնակցական մշա

կութային հանդիսութիւններուն, ընդհանրապես Ռանիէլ Վա
րուժան և Սիամանբօ կը յիշատակուին:

Եւ նաեւ դիպուա ծ է, որ Ռամկավար կուսակցութեան հրատա- 
րակութիւններուն մեջ, տեւական ռամկավար գործիչ Վահան 
ՍՎքէեան կը փառաբանուի:

Ահա կրկին, կուսակցութիւններուն' հայ ժողովուրդը շեըտաւո- 
րելու, հայկական բարձրագոյն շահերը անտեսելու և միայն իրենց 
թմբուկը զարնելու ծառայող ափսոսալի ունակութիւննեըէն մէկը:
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*  *  *

Ւնչպէս որ, մեր ւ|երջ|ւն գրութեան մեջ, նշած էինք 13-10-1985- 
ին Nice-ի մեջ կատարուած, Ռուբեն Սեւակի ծննդեան 100-ամեակի 
հանդիսութեան, Անդրանիկ Ծաոուկեան, Ռուբեն Սեւակի Չանղը- 
րը-ի մեջ անցուցած օրերու հերոսական դրուագին պատմութիւնը 
ւոուած եր:

Եւ իր թանաիյօսութեան վերջաւորութեան, հայ ժողովուրդին սա 
աոաջարկը ըրաւ.

«Եթե ինծի վիհակուէր, հայ նահատակ մտաւորականները 
յսորհրդանշող արձան մը ընտրել, ես պիտի ուզեի Ռուբեն Սեւակին 
արձանը բարձրացնել»:

Մենք, այս արդար ընտրութեան համար, յաւետ երախտապարտ 
ենք Անդրանիկ Ծաոուկեանին:

Եւ 191 5ի նահատակ մտաւորականներուն իրր խորհրդանիշ 
Ռուրէն Սեւակի արձանը ընտրելու որոշումին ի նչ աստիհան ար
դար, խորիմաստ և պսւտշահ որոշում մը ըլլալը փաստելու համար, 
Չանդըրը-ի մեջ, Ռութեն Սեւակի հետ աքսորուած իր մ տաւորական 
ընկերներուն ականատեսի ւ[կայութիւնները, շարժանկարի ողբեր
գական ժապաւենի մը պես, քուխքովի բերելով, պիտի հրապարա
կենք :

Եւ յաւակնութիւնը ունինք ըսելու, որ այս'  հայ գրականութեան 
պատմութեան և իր տեսակին մեջ աոաջինը պիտի ըլլայ:
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փ փ փ

ԱՌԱՋԻՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ 
ՑՈՎՀԱՆ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ'
«ԷՋ ՄԸ ԱՔՍՈՐԱԿԱՆ ՑԻՇԱՏԱԿՆԵՐԷՍ»

[Ապրիլ 1915 - նոյեմբեր 1918]

ՁՕՆՈՒԱԾ «ՍԵՒԱԿ»Ի ԱՆՄԱՀ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
[Հրատարակուած «Հայաստանի Կոչնակ» նանդէսի 

7 Յունուար 1922 և 21 Յունուար 1922 թիլերուն մէջ]

Ջանղրրը-ի հովիտը ոոոգող գետակին եզերքը, ըաըտինեըու 
գծաւոր ստուերին տակ կը հեմեինք ՜Յուլիսի առաւօտ մը - տօքը. 
Ռուբէն Չիլինկիըեան [Սեւակ] ու ես, ըմբոշխնելով անզուգական 
վայելքները գաղափարային ընկերակցութեան: Ւ։օսակիցս կը
վերլուծեր անհրաժեշտ պայմանները ազգային վերածնունդի:

Աքսորական կեանքի ննշող մթնոլորտը, իր բոլոր սպառնական 
երեւոյթներով, փայփայած չէր  մեր լաւատեսութիւնը: Հակառակ 
Եթթինատի հայաջինջ քաղաքականութեան արհաւրալից կիրարկու- 
մին'  որու սկսեր էինք տակաւ վերահասու ըլլալ շրջող զրոյցներու 
և քաղաքական ուրիշ ցուցւքունքներու հիման վրայ, երկուքս ալ 
անխախտ կը պահեինք հաւատքը հայ ապագայի լուսազարդումին...

Մեր խօսակցութիւնր հասած եր այս կետին, երր Տօքթօրը 
յանկարծ լոեց:

Հոգեկան խռովք մը նշմարեցի իր ընղհանուր արտայայտու- 
թեանը մ եջ :

Կը դիտեի որ կոկորդին մսանները կուլ տալու ծանօթ պրկում
ները կը կրկնեին ջղայնաբար: Ի նչ էր այն մտածումը, զոր կը 
վարաներ արտայայտել:

Հարցուցի իր յուզման պատհաոը:
«Հայր-սուրբ», ըսաւ մեղմ ու խեղդուկ ձայնով, «ինձ այնպէս կը 

թուի, թէ մանը նեռու չ է  բնաւ մեզմէ»:
Նախագգացո ւմ մըն եր արդեօք, որ կ՛ունենար: Անմիջապես 

կոչում ըրի իր քիչ առաջուան խանդավառ զգացումներուն և ըսի, 
թե իրաւունք չուներ յուսահատ ըլլալու:

Մասնաւորաբար ծանրացայ սա տրամաբանութեան վրայ, թե 
քանի որ շուրջ քսան տարիներ պատրաստուեր էինք ծառայելու
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ազգին կամ եկեղեցիին, պետք եր թոյլատրուիլ մեզ գոնե քսան 
ամիս գործել:

Մահուան'հանդեպ ունեցած պաղարիւնս աոաւելապես արդիւնք 
ըլլալով տեսական հայեցողութեան ու հոգեկան տրամադրութեան' 
դժրաղդարար չեր արդարանար այնքան, մեզ շրջապատող 
իրերադարձութեանց տեսակետեն: Ամիսի մը չափ առաջ, մեր 
րաղդակիցներեն յիսուն երկու հոգի, համրայ հանուած եին դեպի 
Տեր Զօր, չափազանց տխուր պարագաներու տակ, և արդէն 
տարաձայնութիւնները կը թարմանային իրենց Գաղատիայե քիչ 
անդին խժդժալի կոտորման: Ո վ կրնար երաշխաւորել, թե յաջորդ 
աոաւօտուն իսկ, նոր ցանկ մը պիտի չծանուցանեը Տեր Զօր 
ղրկուելիքներու, որոնց մէջ գտնուէինք նաեւ երկուքս կամ ուրիշ 
թա դրակիցներ:

Ասկե զատ, քաղաքին ՜թուրք րնակչութեան մտայնութիւնը 
հետզհետէ կը լարւեր հայերուն դեմ, տեղի տալով անարգական 
նորանոր արտայայտութեանց:

Տարակոյս չկար, թե մահուան ու կեանքի միջե լ  օրօրուելու 
շրջանն էր այս:

Տօքթօրը կացութեան ծանրութիւնը լրջօրէն ըմթոնած' չեր 
ուզեր թաժնուիլ մահուան տեսիլէն:

֊ԹՇՈՒԱՌԱԿԱՆՆԵՐԸ ՄԵԶ ՊԻՏԻ ՍՊԱՆՆԵՆ, ԲԱՅՑ ՄԵՆՔ 
ՊԻՏԻ ՉՄԵՌՆԻՆՔ. ՔԱՆԶԻ ՄԵՐ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆՆԵՐԸ 
ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՐՋԸ ՊԻՏԻ ԱՊՐԻՆ: ԿԱՐԵԼԻ Չ է ՋՆՋԵԼ ԱՅՆ 
ՈԳԻՆ, ՈՐ ՄՂԵՑ ՄԵԶ, ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԿԱՄ ԶՈՒԻ8ԵՐԻՈՅ 
ՀԱՆԳԻՍՏԷՆ ՀՐԱԺԱՐԵԼՈՎ ԳԱԼ ՈՒ ՕԳՆԵԼ ՄԵՐ ՍԻՐԵ8ԵԱԼ 
ԱԶԳԻՆ:

ԵՍ ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ, Թ է ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ է  ԾՐԱՐՈՒԱԾ ԶՈ
ՀԱԲԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ»:

Այս թաոերը արտասանուեցան ասպետական այնպիսի շեշտով 
մը, որ յատկանշական էր Սեւսւկի մշտավաո կորովին:

Գաղափարապաշտութիւնը նոր յաղթանակ մը կը տաներ այդ 
պահուն:

Յուզիչ եր մեր տեսակցութեան արդիւնքը: Մահ կամ կեանք - 
որոշած եինք հաւատարիմ մնալ մեր կոչման:

Հանդարտութեամբ պիտի սպասեինք անակնկալներու յայտնու
թեան:
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Աքսորական կեանքը փորձաքար մըն եր արժանիքներու:
Ամեն անձ ի յա յտ  կու գար իսկական իր գոյնով: Ոմանց 

նամ բա ւին պատուանդանը կը գայթեր անդարձ: Մինչ ուրիշներ նոր 
կը կերտեին կոթողները առինքնող նիացման:

Փոխադարձ գնահատումի այս առիթը կ ՛առաջնորդեր կազմու
թեանդ բարեկամութեանց լաւագոյններուն:

Տաոապանքով նուիրազործուած այս եղրայրակցութիւններր 
աանարներ եին մխիթարութեան, ուր հաւատք, Jn Ju և սեր կը 
բոցավառեին լուսանահանչ' կարծես իրր հակապատկերներ մթնո
լորտը սլատոգ անաըդարութեան խաւաըին:

Քաղցր էր արդարեւ ցորեկը րոլորուիլ ծարւերու հովանիին տակ 
և խրախուսել զիրար' մինչ  գիշերը անքուն մամեր կօգտագոր- 
ծուեին կացութեան մասին աւելի լուրջ վերլուծումներով:

Անգամ մը '  հազիւ շաբաթ մը ետք այն տեսակցութենէս որու 
անդրագարձայ' երր նստած էի Չանգըրը-ի հանդիպակաց բլրակնե
րուն բւսցւող պատուհանիս առջեւ, ու կը մտածեի զիս կախելու այն 
սպառնալիքին վըայ, ոը նոյն առտուն' ներկայութեան պարտաւո
րիչ արձանագրութեան համար ոստիկանատուն զացած միջոցիս 
ըրած եին շուկային մէջ,  երկու անզուսպ թուրքեր, յանկարծ սե
նեակ մտաւ տօքթ. Չիլինկիրեան:

Սովորականէն աւելի մռա յ լ  եր կերպարանքը: «Առաջարկ մը 
ունիմ ընելիք» յայտարարեց առանց յառաջընթաց խօսքեըու: «ԿԸ
ԼՍԵՄ, ք*է ԳԱՂԱՏԻՈՅ ԿՈՂՄԵՐԸ ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ԵՆ ԿԱՐԳ ՄԸ 
ՀԱՑԵՐ: ՋԵՄ ՈՒԶԵՐ, ՈՐ ՄԵՐ ԸՆԿԵՐՆԵՐԷՆ ՈԵՒԷ ՄԷԿԸ, 
ԱՅԴՊԻՍԻ ՏԿԱՐԱՑՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱՅ ԱՊԱԳԱՅ ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ  
ՃՆՇՈՒՄՆԵՐՈՒ ԱՌԶԵԻ, ՈՒՍՏԻ ԿԸ ԹԵԼԱԴՐԵՄ, ՈՐ ԳՈՒՆ, 
ԻԲՐ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆ, ԿԱՆՋԵՍ ՀՈՍ ԳՏՆՈՒՈՂՆԵՐԸ ԵՒ 
ԵՐԴՈՒՄ ԱՌՆԵՍ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐԷՆ, է*է ՀԱՍՏԱՏ ՊԻՏԻ 
ՊԱՀԵՆ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՀԱՒԱՏՔՆԻՆ»:

Ջանացի հանդարտեցնել Տօքթօրր և բացատրեցի անպատեհու- 
թիւնները որ կային այդօրինակ արարողութեան մէջ,  նկատի ունե
նալով մանաւանդ ժամանակին փափկութիւնը և մեր ընկերները 
անհարկի յուզման չմատնելու անհրաժեշտութիւնը:

Համակերպեցաւ չպնդել իր տեսակետին վրայ, սակայն այդ
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միջադեպը կարծես կանխաձայնութիւն մըն եր մօտալուտ սար
սափներու:

Շատ չանցած' կացութիւնը ստացաւ ամենասուր հանգամանք, 
փողոցի թուրք տղաքր լաւագոյն ջերմաչափն եին նայանալած 
մոլեգնութեան: Լուտանքի սովորական տեղատարափը հիմա կը 
փոխուեր րիրտ քարկոծման:

Կոտորածի նախապատրաստութեան զրոյցներն կը սկսէին 
ազատօրէն շրջիլ:

Գիշեր մը, ինքնապաշտպանութեան միջոցներու մասին 
խորհրդակցելու վրայ էի, պ. Տիրան Քէլէկեանի հետ, երք տօքթ. 
Չիլինկիրեան անակնկալ այցելութիւն մը տալով, յայտնեց, թէ 
եկած էր ծանրակշիռ յայտնութիւններ ընելու:

Փոքրիկ կանթեղին լոյսը իր տժգունած դեմքին աւելի ամպոտ 
մէկ կիսաստւերը կը շրջագծեր պատին վրայ:

Պահ մը լռութիւն տիրեց սենեակին մեջ: Իրարու նայեցանք 
հոգեկան խոր ներքնաթափանցումներով:

Վերջապէս լսեցինք դաւադրութեան մը զարհուրելի նկարա
գրութիւնը:

Տօքթօրին յուզեալ շեշտը դեռ կը հնչէ  ականջիս, փղձկեցուցիչ 
հակագդեցութեամք:

Չանղըրը-ի մէջ կառւսպան մը կար, որ ծանօթ էր իբր հեղինակ 
սանձարձակ արարքներու: Իթթիհատական ոհրապարտ խմբակը 
յանձին իրեն գտած եր հլու գործիք մը, զոր կը շոյեր ու կը շփացներ 
մեծ հեռատեսութեամբ:

Կառապան Իսմայիլի մեկ աղջիկը ւ[իրաբուժական յաջող գոր
ծողութեան մը ենթարկուած եր տօքթ. Ռարսեղ Տինանեանի ձեռ
քով, ու վերջինին Պոլիս դառնալէն ետք, հիւանդը փոխանորդաբար 
կը դարմանուէր տօքթ. Չիլինկիրեանի կողմէ:

Ար1}? ըստ վերջինին պատմութեան, նոյն օրը երբ գացած եր 
հիւանդին այցելելու, կառապանը յանդգներ էր բանտարկել գինք 
տան խաւարամած գետնայարկը պահանջելով, որ իսկոյն իսլա- 
մանայ:

«Ինծի նայէ »  պոռացեր եր նիւաղը Տօքթօրին երեսն ի վեր - «Ձեզ 
ամենքդ թիւնեյի մեջ պիտի սպաննենք: Քեզ սիրեչուս նամար կ՛ու
զեմ կեանքդ փրկեր Հազդ տինը ընդունե. Տակառակ պարագային, 
աղեկ գիտցիր, որ կտոր-կտոր պիտի ըԱաս»:
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Տօքթօրը, հաւատարիմ իր առջի օրուան ուիոոին, արիաբար 
դիւքադրեր էր տրամաբանութեան ուժով:

կառապանին յամառ պնդումը, իր առաջարկին անմիջական 
գործադրութեան մառին, մաքառումը երկարեր էր երկու ժամեն 
աւելի:

ճգնաժամային այս դրութենէն նոթագրելու նամար, Տօքթօրը 
գաղափարը յղացեր էր առաջարկելու կառապանին, որ թոյլ տայ 
իրեն քաղաքի զինուորական նրամանաաարին նետ տեսակցիլ նոյն 
ուդդութեամբ:

Օձիքը ազատելու այս հնարքը յաջողութեամբ պսակուած ահա 
եկեր եր ամենուս նակաաագրին հետ սերտօրէն կապակցեալ նոր 
կացութեան վրայ խորհրդակցելու:

Ո՞վ կրնար այլեւս անգիտանալ վայրկեանին վնռականութիւնը: 
Կ զգայինք, թե գոյութեան նժարը դեպի գերեզման կը հակեր, 

աւելի քան երթեք:
Զիրար սրտապնդող մեկ քանի բառերե ետք, պ. Քելեկեան 

յիշեցուց, թէ յաջորդ օրը Ռամազանի Պայրամ ըլլալով, պատջահ 
եր շնորհաւորական այցելութիւն տալ զինուորական հրամանատա
րին, և թելադրեց, որ տօքթօրն ալ ընկերանայ, որպեսզի կառապան 
Իսմայիլ գեթ պատրանքը ունենայ իր բաղձանքին իրագործման: 

Անդրադարձանք նաեւ Չանղըրը-ե փախուստ տալու կարելիու- 
թեանց. բայց չյաջողեցանք եզրակացութեան մը յանգիլ:

Կար կէտ մը սակայն, որու շուրջ կատարեալ համաձայնութիւն 
կը տիրեր, և այդ ալ վեր բռնել եր, ամեն գնով, դրօշը քրիստո
նեական հաւատքին:

Քելէկեան խաչակնքեց երկիւղածութեամբ, իսկ Սեւակ իր 
բռունցքը ցցեց այն մինարէին ուդդութեամբ, որու պատշգամէն 
խռպոտ ձայն մը կը բարձրանար նոյն պահուն, դեպի ալլահն 
թուրքին:

Յաջորդ կիրակի առաւօտուն, Չանղըրը-ի հայոց փոքրիկ մատու
ռին հնադարեան կոչնակը, աղօթքի իր հրաւէրովը մեկտեղ, կարծես 
ահազանգը կը հնչեցներ մահուան անխուսափելիութեան:

Տեղական փոքրաթիւ հայութիւնը, որ ականատես եր եղած, 
Պոլսէն խլուած աքսորական խումբին օրէ օր կոտորակուելուն, կը 
շարունակեր ջերմեռանդօրէն ադօթել, մնացեալներուս փրկու- 
թեանը համար:
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Քաղաքին օձապտոյտ ու նեղ փողոցներէն լուռ և անշշուկ 
քալուածքով, նոյնպէս դեււլ|ւ մատուռ կ՚ուղղուէինք բաղդակից 
երեսուն և նինգ ընկերներ - վերջին ներկայացուցիչներս Այաշ ու 
Չանղրրը քշուած երկու հարիւր իննիսունի մօտ մտաւորական ու 
եռանդուն հայութեան:

Արհաւիրքը կրօնական եռանդ էր արծարծած ամեն սրտի մէջ: 
Աւելի հիմնական պատհառը սակայն, հրահրուող արթնութեան 

ազգային բոլոր խաւերու և հոսանքներու մէջ տիրող հշմարիտ 
եղբայրակցութիւնն եր:

Հասարակաց թշնամիին դժոխային դաւերը, ջնջած էին ներքին 
ամեն խտրականութիւն:

Միասիրտ ու միակամ ինքնապաշտպանութիւն փորձող մեր 
խումբը բնական կը գտնէր իր ներշնչումը քաղել այն եկեղեցիէն, 
որ խորհրդանշած է միշտ ազգային միութիւնն ու գաղափարա- 
պաշտութ իւնը:

Չանղըրը-ի զօրանոցին գետնայարկի մէկ սրահը աղօթավայըի 
վեըածուած եր բանտարկութեան շրջանին:

Հոն, ամէն իրիկուն, հանգստեան ժամանակ, «Եկեսցէ»ի 
պաշտաման կարգը կր կատարուէր ու «Տէր ողորմեա » կ երգուէր 
անօրինակ ջերմեոանդութեամբ:

Եսկ աւելի ետքը, քաղաքին անշուք այ լ  հնաբոյր մատուռը 
դարձեր եր կիրակնօրեայ հաւաքավայրը իրենց հեռաւոր սիրելի
ներուն կարօտու[ը տոչորող ու նահատակութեան սեմին վրայ 
անյողդողդ կանգնող նոյն վտարանդի խումբին:

Վերոյիշեալ կիրակին Ս. Պատարագի մատուցումը արցունք կը 
խլեր ամէն աչքերէ: Մթնոլորտը ելեքտըականացած' դեպի սպան
դանոց առաջնորդուած մեր պատուական ընկերներուն սուգովը: 

Կարծես քրիստոնէական հալածանքի առաջին դարերուն մէջ 
կ՚ապրէինք:

Մատուռը, իր ցած ձեղունով ու խորհրդաւոր լուսամուտով, 
գետնադամբանի [Catacomb] տպաւորութիւնը կը թողուր իսկապէս: 

Մատուռին յաոաջակոդմը դասին առջեւ, ասպետական դիրքով, 
կանգնած եր նոյնինքն տօքթ. Չիլինկիրեան:

Կ՛զգայի , թէինք, այդ  վայրկեանին, կը մարմնացնէր մեր ցեղին 
նաւատքի դիւցազնութիւնը:
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Երկիւղի նշոյլ անգամ չկար իր առնական դեմթին արտայայտու- 
թեան մեջ:

Երթ խորանին վարագոյրը երկրորդ անգամ բացուեցաւ ու 
սարկաւագը «երկիւղի և նաւատով յաոաջ մատի ք և սրբութեամբ 
նաղորդեցաոուք»ը եղանակեց, Սեւակ աոաջինը եղաւ Ս. Հաղոր
դութիւնը նաշակողը:

Չեմ կրնար պան մը իսկ մտքես հեռացնել իր այդ օրուան գրաւիչ 
վեհութիւնը:

Կը նմաներ ինք այն յաղթական կաղնիին, որու բունը տապսղեւ 
կը պատրաստուէին փայտանատներ:

Բայց ինք անվրդու[ կը դիտեր ապագան, քանզի իր արմատնե- 
րուն խորունկութիւնը' զուլալ աղրիւրնեըե ոռոգուած երաշխիքը 
կու տար վերստին բողրոջման: Այսպես ալ Սեւակ վախ չուներ իր 
դահիհներեն: Անոնք կրնային իր մարմինը անշնչացնել, բայց իր 
նոցին յաւիտենական պատգամներ պիտի ունենար նայութեան 
ականջին ննջեցնելիք:

3.
Յու|հան Ծ. Վարդապետ Կարապետեան «Չանդըրը»ի իր յուշե- 

րուն մէջ,  24 Ապրիլ 1915ի աքսորեալներուն ականատեսի իսկական 
պատմութիւնը իր ամբողջ զարհուրելի մանրամասնութիւններուի 
անհաւատալի իըատեսութեամբ և սրտառուչ այնպիսի մեկնաբա- 
նութեամբ ներկայացուցած ե, որ իր ներսիդին քիչ մը հայ հոգի ու
նեցողը, օրեր շարունակ, չի կրնար ձերբազատուիլ անոր ագդե- 
ցութենէն:

Բայց Չանղըրը-ի դժոխքին մասին Յովհան Վարդապետին 
ականատեսի այս բացառիկ վկայութեան, հայ աշխարհի մեջ քանի 
հոգի տեղեակ եին:

Բաց խօսինք: 24 Ապրիլ 1915ի մտաւորական նահատակներուն 
մասին, ո ր հայը, մշուշոտ և անկատար պատմութենէ մը աւելին 
գիտէ:

Մենք աւելի յաոաջ պիտի երթանք:
1915ի Եղեռնին իսկական պատմութիւնը, 84 տարիներէ ի վեր, 

մինչեւ այսօր, վաւերական ու քիչ թե շատ ամբողջական ձեւով, իր 
բոլոր մանրամասնութիւններովը, չե գրուած, և մանաւանդ
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վերսւսյրողներուն րոլոր վկայութիւնները չեն արձանագրուած: Եւ 
աւելին' մենք պիտի ըսենք, թէ գիտակցարա ր չ է  գրուած: Եղեոնը 
մոռացութեան մատնել ուզող մութ ուժերը, նման աշխատանքնե- 
րու տարուելուն արգելք եղած են:

Դուք գիտէ ք արղեօք, թե P. Աշխարհամարտին Դերմանիոյ մեջ 
մ աճացած ամէն մէկ նրեային Տամար, այսօրուան Իսրայելի 
հողերուն վրայ, մեծղի հաստատութեան մը մէջ,  մասնաւոր 
արխիւային րաժին մը ստեղծուած է:

Եւ մեռած իւրաքանչիւր հրեային պատմութիւնը, իր րոլոր 
մանրամասնութիւններու[ և ամենեն արդիական մեթոտներով, 
այնտեղ արձանագրուած է:

Այսպես ըսուած «Հրեական ցեղասպանութեան» զոհերուն 
համար Իսրայելի մէջ,  ա յն աստիհան վիթխարի արխիւային և 
պատմագիտական աշխատանք կատարուած ե, որ թղթածրարնե- 
րուն և հատորներուն ծաւալը լեոներու բարձրութեան կը հասնի: 

Դալով հայ ժողովուրդի Եղեռնի պատմութեան' այդ մասին 
գիտական ի նչ աշխատանք կատարուած ե: Քանի պատմագիտա
կան արժէք ունեցող գիրք հրատարակուած ե:

ճշմարտութիւնը ըսելու համար գրեթե ոչի նչ:
Քանի մը լալկան վիպական գրութիւններէ, մէկ քանի հայրենա

սիրական ընկերակցութիւններու կողմե հրատարակուած ոչ գիտա
կան, աւելի շատ զգացական հրատարակութիւններե ու ինքնագո- 
վութիւն կազմող քանի մը հատորներէ [օրինակ' Պալաքեան 
Սրբազանին հրատարակած «Հայ Դողգոթան»] զատ, ոչ մէկ բան: 

Ընդհանրապես' ունայնութիւն և խաւար:
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‘Յանի մը օր ւսոաջ, այս մասին աւելի վաւերական պատասխան 
մը առնելու նամաը, դիմեցինք Հայ Բարեգործական Միութեան 
Փարիզի Նուսյաըեան մատենադարանի տնօրեն, պատմարան 
Յարութիւն {Raymono} Աեորգեանին և հարցուցինք իրեն, թե 
«1915-ի Եղեռնին մէջ հայ ժոդու[ուրդին իսկական պատմութեան 
մասին ի նչ դիրքեր հրատարակուած են մինչեւ այսօր»: 

Պատմագէտ 3. Գէորգեանի պատասխանը սա եղաւ'
«Աեո նոր հրատարակելու սկսանք: Այս մասին աշխատանք կր 

տանինք ներկայիս»:
Երնա ք երեւակայել 84 տարուան պարապութիւն մը:
Աւելի հիշդ 84 տարիներէ ի կեր անտեսուած կամ գիտակցաթար 

մոռացութեան ենթարկուած ոդթերգութիւն մը: Ւնչո ւ: Որպեսզի, 
անցնող իւրաքանչիւր օրուան հետ, Եղեռնին հետքերը քիչ մ՚աւելի 
կորսուին ու անհետանան, և ներկայիս թուրքերուն ծառաները 
եղող'  Bernard Lewis-ի, Gilles Venstein-ի նման հրեաներ ելլեն և 
«Հայկական ցեղասպանութիւն չէ  եղած» ըսելու համարձակու
թիւնը ունենան:

* * *
Հայկական Եղեռնի մասին մեր խորհրդածութիւններր, 24 

Ապրիլ 1915-ի աքսորեալ մտաւորականներուն ականատեսի վկա- 
յութիւններր հրապարակելէ յետոյ, պիտի ջանանք տալ:

Յայց, մինչ այդ, ձեր ուշադրութիւնը պիտի հրաւիրենք Յովհան 
Մ. Վարդապետ Եարապետեանին սա ցնցիչ ւ|կայութիւն - տողերուն 
կրայ.-

«Աքսորական կեանքը փորձաքար մըն հր արժանիքներու:
Ամէն անձ ի յա յտ կու գար իսկական իր գոյնով:
Ոմանց նամբաւին պատուանդանը կը գայթէր անդարձ:
Մինչ ուրիշներ նոր կը կերտէին կոթողները նիացման»:

Յովհան Վարդապետին մատնանշած անձերը ովքեր էի ն, որոնց 
համթաւին պատուանդանը կր գայթէր անդարձ:

Յովհան Վարդապետ Կարապետեան այս մասին մանրամասնու
թիւն և անուն չէ տուած, խնայելով այդ «համթաւաւոր»ներր:
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Նաեւ անունները չե տուած այն անձերուն, որոնց Ռուբեն Սեւակ 
երդուեցնել տալ ուզած էր, թե' պիտի չուրանան իրենց պապե
նական կրօնը:

Այս մասին, Ռուբեն Սեւակի աքսորեալ մեկ ուրիշ ընկերը' Մի
քայել Շամտանհեանը, իք ականատեսի վկայութեան մեջ, աւելի 
մանըամասնութիւններ տուած ե գրելուի

«Ռուրեն Սեւակ. ամրողջ երկու օր աշխատեցաւ, նամոզելու 
նամար տկար հոգիները, որ մանը' թրքանալէ աւելի աղէկ ե: Եւ 
զատ-զատ երդում ընել տուաւ ամեն անոնց, որոնց հոգիի ուժին 
վրայ կասկած ուներ, թե հաւատարիմ պիտի մնան իրենց լոյս 
հաւատքին»:

Սայց, Միքայել Շամտանհեանն ալ, «տկարացող հոգիներուն» 
անունները չէ  տուած, նոյնպէս խնայելով այս «համբաւաւորնե
րուն»:

Այս յատկանշական մեջրերումներեն յետոյ, պիտի շա
րունակենք հրապարակել' Յովհան Ծ. Վարդապետ Կարապետեանի 
Չանղըրը-ի դժոխքէն վերապրող աքսորական ականատեսի 
բացաոիկ կարեւորութիւն ներկայացնող վկայութեան երկրորդ և 
վերջին մասը:

ԷՋ ՄԸ ԱՔՍՈՐԱԿԱՆ ՑԻՇԱՏԱԿՆԵՐԷՍ 
[Ապրիւ 1915 - նոյեմբեր 1918]

ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՄԱՀ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Նոյն գիշեր պ. Տիրան Քելեկեան ծալապատիկ նստած եր այն սե

նեակը, ուր վեց ամիս միասին ապրեցանք սիրալիր մտերմու
թեամբ: Աոջի շաթթուն յաջողեր էր գաղտնաբար լուր ղրկել Պոլիս, 
որ եթէ մինչեւ տասը օը կարելի չըլլար Չանղըրը մնացողներուս 
կեանքը փրկել, մահը անխուսափելի պիտի ըլլար:

Ծերունազարդ հայրիկս'  խորապես վրդոված հրաժեշտի այս 
համակես անշուշտ նորանոր դիմումներ եր կատարած դեսպանա
տանը մօտ: Ի նչ արդիւնք ձեոք բերուած եր արդեօք: Այս եր նիւթը, 
որուն մասին կը խօսակցեինք:

•P-ելեկեան չէր  ծածկեր իր յոոետեսութիւնը: Դեո թարմ էր իր 
մտքին մեջ այն գաղտնի տեսակցութիւնը զոր, մեկ քանի օր առաջ, 
ունեցեր էր Գասթեմունիի նահանգին պաշտօնանկ կուսակալ 
Րեշիտ փաշայի հետ, որ, իբր ազատ որմնադրական ընկեր, անվե-
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րաւգահօրէն յայտներ էր երիտասարդ թուրքերու հայ ազգի 
բնաջնջման ծրագրին մանրամասնութիւնները: Պարզ եր այլևս, թե 
իւրաքանչիւր քաղաքէ աոաջին անգամ աքսորուած աչքաոու դեմ
քերը, մանուան դատապարտեալ էին մասնաւոր տոմարով:

Ասոնք պետք էին քնաջնջուիլ կաոավարական խիստ նակակշոի 
տակ, իսկ մնացեալ խումթերը դեպի ման առաջնորդուելու էին 
ընդնանուր սարսափներու[:

Եթե մեր խումրէն մէկ քանիներ սկիզբը վերադարձուեր էին 
Պոլիս այդ շնորհը աըդիւնք եը մայըաքադաքի օտաը շըջանակ- 
ներե ի դոըծ դրուած րացաոիկ ննշումներու և կարգ մը անձնական 
կապակցութեանց: Թե ի նչ փրկութիւն կրնար տակաւին յուսա- 
ցուիլ մեզ համար, հայաջինջ քաղաքականութեան այնքա ն յառա
ջացած ու բորբոքեալ այդ վայրկեանին դժուար եր գուշակել:

Եէս գիշերուան մօտ, փողոցի դուսն մեղմօրէն բաղխուիլը 
[սեցինք: Տան մուտքը հաստ գերանալ մը ամրացուցած էինք իրր 
կանխազգուշութիւն: Կը խոըհեինք, թէ կոտորածի պարագային, 
երթ յարձակում գործուէր, կրնայինք, մինչև դռան րոնարարուիլը, 
մէկ երկու վայրկեան շահիլ, տւսհը ետեւի կողմէն փախչելու 
համար:

Անձայն քայլերով իջանք վար, ու հարցուփորձէ ետք, ներս 
ընդունեցինք տեղական հայերէն պատուական բարեկամ մը:

«Ողջո յն, խեր ըլլայ» թաոերու[ դիմաւոըեցի զինք: - «Աստուած 
օգնական» պատախւսնեց: - «Աստուած ւգահաւգան» յարեցի:

Եկեղեցականի ու աշխարհականի միջև բարեւելու հնադարեան 
այդ ոհը երթեք այնքան նշանակալից չէր  թուած ինձ, որքան 
արհաւիրքի այդ երեկոն:

Սու[որական ժամանակ կուսակրօն եկեղեցականին ուղղուած 
«Աստուած օգնական»ը իմաստը ունի զօրութիւն հայցելու, որպես
զի կաբելը ըլլայ ստանձնւած լուծը համբերութեամբ տարուիլ:

Այդ իըիկուան նոյն մաղթանքը կը բուեր, մէկ կողմէ'  կոչը ըլլալ 
գերբնական միջամտութեան և միւս կողմէ ծաղրը կարծես անել 
մեր դրութեան:

Ռարեկամնիս եկած եր իմացնելու, թէ քաղած ստոյգ տեղեկու
թեան համաձայն, քաղաքին ոստիկանապետը ծածկագիր հեռագիր 
մը ստացեր եր Պոլսեն' աքսորականներուս վերաբերմամբ:

Այդ տեսակ հեռադիրներ շատ էին հասած անցեալին մեջ, կորգե-
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լու համար մեր խումբեն ընտրելագոյն տարրեր և աոաջնորդելու 
զանոնք դես]}։ սպանդանոց: Ւ* նչ անակընկալ կ՛սպասեր մեզ 
արդեօք աոաւօտուն: Անկարելի եր չվրդովիլ:  Անքուն գիշերներու 
շարքին վրայ հատ մըն ալ կու գար աւելնալ:

Յուզումը լռութեան կը դատաւզարտեր զմեզ: Խոհեմութիւն կը 
սեպեինք հրագն ալ մարել:

Մութին մեջ կը նստեինք անշարժ ու տեսակ մը Փ11£ւՒքա4ա  ̂
անէացումով ազատագոյն թոիչք կը պաըգեւուէր մեր հոգեկան 
վերացումներուն:

Բոլորովին լքուած չէինք զգար սակայն ինքզինքնիս 
մանաւանդ երր կարեկցութեամբ թրթոուն մէկ քանի աստդեր 
իրենց շողը կը կաթեցնէին մեը պատուհանէ ներս:

* * *
Երկուշաբթի առաւօտ, ոստիկաններ շրջանը կ՚ընէին աքսորա

կաններէս բնակուած տուներուն իւրաքանչիւրս կառավարչատ՛ուն 
հրաւիրելու համար:

Պոլսէն յատկապէս ղրկուած հիւադներ էին ասոնք, Չանղըրը-ի 
մթնոլորտը թունաւորող:

Հայոց դէմ  կը հայհոյեին շարունակ որպես դաւանաններու և 
պատհաո կը դառնային անվերջ գրգռութեանց: Այդ օրը սակայն, 
երեսնին ժպտուն էր աւելի: Զրոյց մը կը շրջեր, թե ազատութիւն 
պարգեւուած էր մեր աքսորի կաշկանդումէն:

Ոստիկաններու զուարթութիւնը չ էր  կրնար անշուշտ ատկէ 
պա ահա ո ո ւած ըլլալ:

Ւ նչ նոր դաւադրութիւն թաքնուած էր արդեօք իրենց 
գոհունակութեան ետեւ:

Վերջապէս ուղղուեցանք դեպի կառավարչատուն, ուր ոստիկա
նապետը Պոլսէն հեոազրուած անուանացանկ մը կարդալէ ետք, 
հանդիսաւորապէս ծանոյց, թէ բարեխնամ կառավարութիւնը նե
րում շնորհած է այդ անձերուն արտօնելով, որ Պոլսէն զաա 
Թուրքիոյ ուզած քաղաքնին երթան ու բնակին: Աւանդական 
«ալլահ էօմիււոլէր վերսին»ը ստիպուած էինք արտասանել մտովի 
զայն վերածելով անշուշտ «ալլահ էօլիւմլէր վերսին»ի:

Կարդացուած անունները' հոն գտնուողներուս համեմատ' 
երեսուն և հինգ էին թիւով, բայց հինգ անունի սխալով մը կը
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յիշատակուեին նախապես Պոլիս ւ[եըադաըձուած ընկերներ մինչ 
մեր մեջեն րացը կը մնային Գանիէլ Վարուժան, աօքր. Ոսււբէն 
Չիլինկիրեան [Սեւակ], Վանան Քէհեայեան, Օննիկ Մադազանեան 
և Յարութիւն անուն հացագործ մր:

Իսկոյն խնդրեցինք ոստիկանասյետեն, որպեսզի րարենանի 
դիւրիմացութիւնը նարթել, նարկ եդածը Պոլիս տեղեկագրելով: 

Վսաան էինք, րե վերոյիշեալ հինգն ալ պիտի կարենային 
ագաաիլ մեզի նետ:

Յայց չարասիրտ պաշտօնեան, որ յաւ գիտէր շնորնուած 
ներումին իսկական իմաստը, ստիպուած կ զգար տարրեր ընթացքի 
նետեւիլ:

Հոս, միջանկեալ ըլլալով պետք ե յի շե լ, թէ հօրս դիմումներուն 
ւ[րայ, դեսպան Մորկընթաւ փութացեր էր Թալէադի մօտ և 
պնդելով, թէ Չանդըրը անմեղ նայեր կան գթութեան արժանի, 
պահանջեր էր ագատ արձակել զանոնք:

Ջարդարար գազանը մեըժեր էր Պոլիս վերադարձնե| մեր 
խումբը, րայց խաբեպատիր զիջողութիւնն էր ըրեր արտօնելու 
Թուրքիոյ մէջ մեր բնակաւյայրը ընտրել այլուր:

Առերեւոյթ բարեացակամութիւն ցոլացնող այս թոյլտուու
թիւնդ, դիւային միջոց մըն էը մեր բնաջնջումը փութացնելու: 

Հրոսակներ պատըաստ էին ամեն նամբու վրայ:
(1 ր հայը կրնար որեւէ միջոց կտրեյ այդ օրերուն, արւանց դեպի 

մահ խիզախելու:
Արդ, Չանդըրը-ի ոստիկանապետը ստոյգ կը նկատէը ներման 

արժանացողներու մահացումը: Իր խորհէր, թէ մենք տեղւոյն 
հնշիչ մթնոյորտէն գգուած, պիտի ահապարէինք հեռանայ դեպի 
երկաթուդւոյ գիծը կամ ծովեզերք:

Իր արբանեակներէն շատեր, կը մօտենային մեզի ու կը 
թելադրէին, որ մեկնինք:

Գալով այն հինգին, որ ստիպուած կ՚ըլլային Չանդրրը մ՛նալ ու 
այդպէսով թերեւս փրկուիլ, հարկ էր զանոնք ալ տեղափոխելու 
հարը գտնել:

Ոստիկանապետը իր դաւը լաըեց ու յաջոդեցաւ Պոլսէն նոր 
հրահանգ մը բեըել տալ Սեւակի և ընկերներուն իբր բանտարկեալ 
Այաշ փոխադրումը հրամայող:

Նոյն օրը, ես ալ, խիստ նշանակալից նամակ մը ստացայ հօրմէս,
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որ ըսա ժամանակի պահանջին թուրքերեն գրուած եր ու հակաոակ 
գրաքննուած ըլլալուն զինուորական իշխանութեան կողմե'  կը 
սլարունակէր հետեւեալ պարբերութիւնը.- «Զմիւոնիա երթալու 
մասին ճամբան Ապանովեան հֆենտիի հետ տեսակցիլդ կը յանձ
նարարեմ. եթե յիշեալ պարոնը պատշան նկատե կրնաս մեկնիլ»: - 
Այս հաղորդագըութիւնը կը փորձեր վնոապէս հասկցնել կեղծ 
ներումէն չօգտուելու անհրաժեշտութիւնը:

Երեսուն ընկերներ կրնայինք թերեւս հիւանդութիւն պատհաոա- 
բանելով ատեն մըն ալ հոն մնալ, կամ նոյն իսկ, Չանղըրը-ն բնակա
վայր ընտրել շնորհւած արտօնութենեն օգտուելով:

Ռայց Սեւակի, Վարուժանի և միւս երեքին պարագան հիմա կը 
տարբերեր: Մեկնումը ստիպողական եր հռչակուած:

Դժուարաւ յաջողեցանք մէկուկես օրուան յետաձգում ձեռք 
բերել:

Քաղաքային կառավարչի տեղապահը իր զինուորական պա
տիւին վրայ կ՚երդնուր համբաներու ապահովութիւնը: Կը
պատահեր, որ այս հաւաստումէն միամտաբար քաջալերուէին ութը 
ագատ ընկերներ և, իրենք ալ, ւ|արձէին երկու կառք, ընկերանալու 
համար մինչեւ Դաղատիա Սեւակի խումբին:

Մեկնումի պատրաստութիւնները մինչ  կը տեսնուէին, Սեւակ 
կու գար խնդրել ինձմե, որ Աստուածաշունչ Մատեան մը 
հայթայթեմ իրեն համար: Անմահութեան ծարաւի իր հոգին կը 
փափաքէր աստուածային հշմարտութեանց լոյսին մեջ թեւածել: 

Միակ նմոյշը  որ քովս ունեի, յանձնեցի իրեն:
Յայտնեց, թե ծայրե ծայր պիտի կարդար զայն:
1915 Օգոստոս 13-ը, որ հինգշաբթիի կը զուգադիպեր, չա

րաբաստիկ ու եղերական շունչով եր տոգորուած:
Առջի գիշերը յատկանշուեցաւ ահազդեցիկ երագներով, որոնք 

խռովեցին շատերուս քունը և քանիցս արթնցուցին զմեզ ընդոստ: 
Կէս գիշերին'  մեր տան աքաղաղը երեք անգամ իր ձայնը հնչեցուց 
չարագուշակ ոգիի դերը կատարելով կարծես:

Արշալոյսը կը յամենար խաւարը փարատել:
Արդեօք կ՛ամչնա ր լոյսով ողողել ոհրաբեմը, ուր հանհարներ 

պիտի խողխողուէին ու նահատակութեան հսկայ կոթող մը պիտի 
բարձրանար իբր յաւիտենական բողոք ընդդեմ թուրք բարբարո
սութեան:
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Մութնուլուսուն արդեն հաւաքուած էինք Չանղըրը-ի կա- 
մուրջին գլուխը, ողջերթ մաղթելու նամար մեր ւոարարաղդ ընկեր
ներուն:

Կառավարութիւնը երկու կաոբ պատրաստած եր 1)եւակի խում- 
րին նամար ու մ է յ  մէկ ալ պանակ նշանակած:

Միւս ութը ընկերները յուսախաբ եղան իրենց վարձած կառքե
րուն մէկուն չերեւնալու[ը ու, վերջին պահուն, ստիպուեցան 
նամրորդութիւննին յետաձգել:

Դժուար կ՛ըլլար սակայն, Այաշ մեկնող նինգ ընկերներէն 
բաժնուիլ:

Ողջագուրուեցանք կրկնակի համբոյրներով: Ոստիկանները 
վերջապէս հրամայեցին մեկդի քաշուիլ: Կառքերը անցան
հակատագրային կամուրջէն, ուղղուելու համար դեպի Թիւնէյ...: 

Մահուան արշաւանքն էր այս:

փ փ փ

Օրը տարաժամած եր արդեն ու րուեր կ՚սկսէին երդիքներու 
վրայ թառիլ ու մերթ մթնոլորտը վրդովել մահերգակ շեշտերով, 
երր երկու ծանօթ կառքեր մուտք կը գործէին Չանղըրը-ի շուկան... 
իրենց առաւօտեան նամրորդներեն պարպուած:

Այաշի երեք օրուան համրան ինչպէ ս եօթը ժամուան էր 
վերածուած:

Ո ւր էին հայ հանհարի, ազգասիրութեան և հաւատքի մարմնա
ցումները, որոնց նակտին մեր դրոշմած համբոյրները դեռ կո
րուսած ըլլալու չէին իրենց ջերմութիւնը:

Սարսուռը, որ կ՛անցներ իւրաքանչիւրիս մարմինէն, բաւական 
էր կաթուածահար ընելու ամենքս:

Կառապաններէն մեկը կր յանդգնէր ահաւոր գաղտնիքը յայանել 
նկարագրելու^ թէ ինչպես, Թիւնեյ հասած էին անվտանգ, ու 
տեղւոյն պահականոցը նաշելէ ետք, կրկին համրայ ելած: Հինգ 
վայրկեան ետք, Թեքե Պուրնույի բարձունքին վրայ, ղիմաւորուած 
էին դաշոյններով միայն զինուած տասը հոգինոց հրոսախումբէ: 

Կառապանները ձիերը մտրակեր ու սպառնացող վտանգէ 
ազատիլ էին փորձեր, յաջողութեան ամեն յոյսով:

Տարագրուող մեր ընկերներու ապահովութեան պատասխանա
տու ոստիկանը բռնութեամբ կեցուցեր էր կառքերուն սլացքը:
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Երթ միւս պահակը ուզեր եր զենքի դիմելով կացութիւնը փրկել, 
աոաջին սրիկան արգիլեր եր զայն խստիւ:

Յետոյ, վար եր իջեր կաոքեն ու պահանջեր, որ դրամնին 
յանձնեն:

Եօթանասուն հնչիւն ոսկի գրպանելե ետք «գաթւընըզա ֆէրման 
վար» [ջարդուելնուդ հրովարտակը ելած ե] ըսելով հրամայեր եր 
դահիններուն, որ մօտակայ ձորակը իջեցնեն հինգ ընկերները ու 
մահացնեն զանոնք...:

Նոյն գիշերն իսկ' այս ամէնը պատմող կաոապանը սաստկապէս 
կը ծեծուէր ոստիկաններու կոդմե, իր անգաղտնապահութեան 
համար:

Յայց եղեոնին մանրամասնութիւնները շուտով կը տա
րաձայնուէին, մատնելով զմեզ հոգեկան աննկարագրելի կսկիծի: 

Թիւնեյի պահականոցը նոյն միջոցին գործող Յակոր անուն 
ծեփարարի մը գաղտնի վկայութեամր, ոնիրէն օը մը առաջ, 
կառապան Ւսմայիլ Թիւնեյ ժամաներ եր Ջանղըրը-ի ոստիկան զի- 
նուորներու վատահամբաւ հրամանատարին, Ւթթիհատի շնական 
ներկայացուցչին [Cemal Oggliz] և տխրահռչակ ոստիկանապետին 
կողմե ու մօտակայ գիւղ մը երթալով հաւաքեր էր տասը հրոսակ: 

Ասոնց գլխաւորն էր Ալօ անուն աւազակապետը: Ասոնք նստեր 
էին մարգագետնին վրայ ու ծրագրեր ամբողջ սպանդը: Յետոյ 
գացեր եին ընտրել բուն վայրը, ուր ոնիրը պիտի գործադրուէր: 

Սպանութեան օրը Ւսմայիլ հանդիսատես էր եղեր նախհիրին' 
Սեւակի նախապէս ըրած սպառնալիքը գործադրած ըլլալու գոհու- 
նակութեամբ:

Նոյն կէսօրէն ետք, ոստիկան-զինուորներու «քէմիք գըրան» 
[ոսկոր ետրող], մականունեալ հրամանատարը «ինրաաթ֊ վուգու 
պուլտո Լ մը» [գործադրուեցա ւ] հեռաձայներ էր Թիւնեյի 
պահականոցը:

Ասկէ զատ ապացոյցը կար, թէ չորս կառքերու Թիւնեյէ անցնե
լիքը տեղեկացուած էը հրոսակներուն: Քանզի առաջին երկուքին 
հաշիւը մաքրելէ ետք, սպասեր էին ուրիշ երկու կառքի եւս, որոնք 
նոյն օրը համբորդել մտադրող բայց գրեթէ հրաշքու[ ետ մնացող 
մեր ութը ընկերները պիտի բերէին:

Անոնց չգալովը հրոսակները սխալմամբ յարձակեր էին նոյն 
նամբեն անցնող երկու բոլորովին ուրիշ կառքերու վրայ, ուր վեց
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յոյն ու երկու նայ նորագիր զինւորներ կային, և խողխողեր զանոնք:
* * փ

Սարսափը զոր ապրեցանք' չարաչար նիւծեց մ՛եր մարմինը: 
Ինչպէ ս կարելի էր մարսել Վարուժանի և Սեւակի պէս 

տաղանդներու այնքան անարժան և ստոր թուրքերու կողմէ 
ւիստարար բնաջնջուելնուն գաղափարը: Սոլոր նանատակուողները 
տիպարներ էին նայ արժանիքի:

Սուգը կ՛ընկներ մեգ ծայր սատինան, և արդար ընդվզումը վրէժ 
կը գոռար մեր ներսիդին:

Մինչեւ ե րր քաղաքակիրթ աշխարնը պիտի նանդուրժէր թուրք 
բարբարոսութեան անզուսպ պոռթկումին:

Գործուած նախնիրները բաւական էին քարերն իսկ ցնցելու: 
Ոնիրին գիշերը, երկրաշարժի ցնցում մը զգացուեցաւ, և յաջոըդ 

օրը զրոյցը լսեցինք, թէ «լոյս էր իջեր» նանատակուողնեըուն 
վրայ:

Աստուածային ցասումի և օրննութեան այս կրկնակ «ԸշաՏ»(ւե- 
րը պան մը խունապի մատնեցին Չանղըրը-ի մոլեռանդ թուրքերը: 
Արդիւնքը այն եղաւ, որ խստութիւնները քիչ մը մեղմացուին: 

Սայց շատ չանցած' Գաղատիոյ նայակեր կուսակալի փոխանոր
դը, Աթըֆը Գասթէմունի կը փոխադրուէր պաշտօնի բարձրա
ցումով, իբր լիազօր կուսակալ:

•Սէլեկեսւն կը քշուէր դեպի Սեբաստիա:
Կ՚սկսէինք երկու սուրի մեջտեղ տուայտիլ: ճամբորդելը'

վտանգաւոր, նոն մնալը'  աղետալի:
Վարուժանի և Սեւակի նանատակութենեն երկուքուկէս ամիս 

ետք, ստիպուեցայ նամբորդել դեպի Գաղատիա:
Անցայ Թիւնէյեն ու Թեքե Պուրնուէն:
Իջայ ձորակը որու մէկ կողմը սեզեր կ՛անեին, իսկ միւս կողմը 

փոքրիկ աւազան մըն եր գոյացած:
Տեսայ քիչ անդին կիսաթաղ ոսկորները մեր £երոսԸերռւն: 
Գլխաբաց կանգնեցայ անոնց առջեւ և արտասանեցի «Հոգւոց» 

աղոթքը: Յօշոտուած մարմիններ էին ատոնք:
Կը թուեր, թէ վայրագ գազանները յաջողեր էին մանացանել 

Սեւակն ու Վարուժանը:
Սայց այսօր, անոնք և ընկերները, կ՚ապրին տակաւին իրենց 

արտադրութիւններով ու թողուած անջինջ տպաւորութիւններով:
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Հայու ոգին յաւիտենապես պիտի ներշնչուի իրենց գաղափարա
կաններով ու դիւցազնական օրինակով:

Հայաստանեայց եկեղեցին, այս նոր մարտիրոսներուն խանդովը 
հրդենուած, պիտի անշուշտ չուշանայ իր վերածնունդը ունենալ: 

Ե ըր աըդեօք, կաըելի պիտի ըլլայ, այդ նահատակներուն նուի
րական նշխարները փոխադրել Հայաստան ու անոնց վրայ կանգնել 
անար մը, ուրկե մշտատեւօրէն նաոագայր-են այն լուսաւոր 
սկզբունքները, որոնց համար իրենք զոհուեցան:

«Հայաստանի Կոչնակ» - Յովնան Ծ. Վրդ■ Կարապետեան 
[21, Յունուար 1922]
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ի  1 1 4 , 1 6  Ն Ո Յ Ե Մ Բ Ե Ր Ի  1 9 9 9

ՀԱՐ8ԱՋՐՈ88 8ՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ ՀԵՏ
Վարեց ՊԷՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

Նիսի Ռուրեն Սեւակի յիշատակին տան մեջ, դեմ յանդիման 
բանաստեղծին և մեծ նայբենասերի եղբօրորդիին' Ցովնաննես 
Ջիլինկիբեանին նետ, ունեցանք հետեւեալ նաբցազբոյցը, որուն 
սիրով ընդաոաշեց պատասխանել ան:

Արդարեւ, Ցովնաննես Ջիլինկիրեան ծանօթ անուն մըն ե Հայրե
նիքի և Սփիւռքի մեշ: Ան յատկապես Ւսթանպուլեն դուրս ղալե 
ետք, նուիրուեցաւ, աոաջին հերթին, իր 1915-ի Մեծ Եղեռնի նահա
տակ գրագետ հօրեդբոր յիշատակի վերածննդեան: Նիւթական և 
բարոյական մեծ գոհողութիւններու յանձնառու ը լլա լով  վերա
կանգնեց Մեծ Նահատակին գրական հասարակական և բարոյական 
կերպարը' յիշատակը յաւերժացնող ձեռնարկներով: Անոր յի շա 
տակին վրայ ձգուած ստուերը անհետացնելու նա խան ձախն դրու
թեամբ:

Բաց աստի, Ցովնաննես Ջիլինկիրեան ասպարեգ եկաւ նաեւ իբր 
հրապարակագիր, և Ռուրեն Սեւակի ազգային մտածողութեան 
հետքերով հակաթուրք պայքարի ձեռնարկեց 1915-ի հայոց դեմ 
գործադրուած ցեղասպանութիւնը վերա գրելով սիոնիստական- 
րանթուրքիստական ցեղապաշտական ծրագիրի մը գործադրու
թեան: Չխնայելով նաեւ անոր հետ մօտաւոր և հեռաւոր ա ռնչու
թիւն և մեղսակցութիւն ունեցող շրջանակներուն և դեմքերռւն...: 
Ա յդ  լուսարձակին տակ համոզուած գիծ մը կարելի ե նկատել 
Ցովնաննես Ջիլինկիրեանի մտածողութեան, որ կ՛արտայայտուի 
իր հրապարագրական եջերեն, ժամանակակից ազգային և միջա զ
գային իրադարձռւթիւնները դատելու յախուռն ոհը և հայ ժողո
վուրդի և Հայաստանի արեւելումին մեջ ռուսամետ քաղաքակա
նութեան պաշտպանութիւնն ու ջատագովումը:

Հեղինակ ե «Ռուրեն Սեւակ և Փրցուելիք Ուղեղներ» դիրքին:
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Քանի լքը ստուար նատորներ կրնան կա զմել իր ստորագրած 
յօդուածները:

Ինչպես իր յօդուածներուն մեջ, իր նետ մեր վարած նարցա- 
զրոյցին տուած իր պատասխաններն ալ, կը յատկանշուին խիստ և 
անխնայ դատումներով: Պ. Ս

Ա. ՀԱՐՑՈՒՄ.- Նիսի նա յ  կա կան գաղութի մէջ Ռուբէն Սեւակի 
անուան յիշատակի թանգարանը, որ Ձեր ձեռակերտն է, ներշնչող 
ներկայութիւն մրն է Նիսի տեսարժան վայրերուն առընթեր: 
Ինչպիսի աշխատանքներ կը շարունակուին նոն: Անձնապէս գո ն 
էք արդիւնքէն' յատկապէս այցելուներու տպաւորութիւններու 
ընդմէջէն: Կ՚ուգէի ք կարգ մը նշանաւոր այցեչուներու անուններ 
բուեչ' Հայրենիքէն և Սփիւռքէն:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Ձեր այս նարցումին պիտի պատասխանենք, 
1985-ին հրատարակուած «Ռուբէն Սեւակ և Փրցուելիք Ուղեղներ» 
անունը կրող գիրքեն նախադասութեամբ մը '  «Ազգ մը, որ իր 
հերոսները կը մոոնայ, ինքն ալ մեոնելու դատապարտուած ե»: 

Երբ այսօր հայ ազգը, ընդհանուր աոմամբ «Եղեոնը» և «Արեւ
մտեան Հայաստան»ը մոռցած է, մենք չենք զարմանար, որ Նիսի 
հայութիւնդ և Սփիւռքի հայութեան մեծամասնութիւնը'  Ռուբեն 
Սեւակին ո վ ըլ լալը չի  գիտեր և Cote D’Azur-ի մեջ «Ռուբեն 
Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն»ին գոյութենեն լուր չ  ունենար, 
և լուր ունեցողներն ալ անտարբեր կը մնան:

Հակառակ հայ ժողովուրդին մեծամասնութեան' իր պատ
մութեան, իր հերոսներուն և իր նահատակներուն հանդէպ ցուցա
բերած աններելի անւոարբերութեան, գիտակից փոքրամասնութիւն 
մը' երկիւղածութեամբ կ՚այցելէ Ռուբեն Սեւակի յիշատակին յատ
կացուած այս տունը:

Այստեղ, նախ կ՛ուզենք նշել, վերջերս Ռուբեն Սեւակի տունը 
այցելած անձի մը անունը, որ մեզի համար անմոռանալի պիտի 
մնայ:

Զօրավար Դրոյին քարտուղարը եղած, դաշնակցական երե
ւելիներէն մեծ հայրենասէր Յովիկ էթեանն է ան:

1990-ին, Ամերիկայեն մեզի գրած մէկ նամակին մեջ, Երուանդ 
Ազատեանին թելադրանքին ընդառաջելով, ան փափաք կը յա յտ - 
fi է ր, այցելել  Ռուբէն Սեւակի Յիշատակի Տունը:
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Րայց, Յովիկ էթեանին համար իր այ ս փափաքր կարելի 
եղաւ իրականացնել' միայն ինը տարիներ ւ[երջ, 25 Յուլիս 
1999-ին, երր ան 86 տարեկան էր արդէն:

Եւ Յովիկ էթեան, իր զարմիկին էտմոն Ղազարեանին աոաջ- 
նորդութ-եամր Քօ թ Տ ՚Ազ իւր եկաւ և նախ իր փափաքովը Նիսի Հայ
կական եկեղեցիին մէջ Ռուրէն Սեւակի յիշատակին նոգենանգիստ 
մը կատարել տալէ յետոյ,  այցելեց Ռուրէն Սեւակի Յիշատակի 
Տունը:

Եւ մեկնելէ աոաջ, հետեւեալ տողերը արձանագըեց այցելունե
րու յատուկ յիշատակի մատեանին մէջ:

«ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՀԱՃՈՅՔՈՎ ԵՒ ԵՐԱԾՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԳԱ
ՑՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՅՑԵԼԵՑԻ ՄԵՐ ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԵՒ 
ԱՆԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ՌՈՒՐԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՅԻՇԱ
ՏԱԿԻ ՏՈՒՆԸ: ԵԻ ԻՐՐ ՀԱՅ ԻՆՔԶԻՆՔՍ ՇԱՏ ՀՊԱՐՏ ԶԳԱՑԻ: 

Յուլիս 25, 1999, ՅՈՎԻԿ ԷԹԵԱՆ»:
Եւ Յովիկ էթեան, Ամերիկա վերադառնալէ յետոյ, մեզի ուղար

կեց շնորհակալութեան նամակ մը և Ռուրէն Սեւակի տունը 
այցելած օըը, իը լուսանկարչական գործիքով նկարահանուած 
պատկերները:

Եւ քանի մը օր ետք, մենք ալ, մեք կողմէ, Յովիկ էթեանին շնոր
հակալութիւն յայտնելու համար, Ամերիկա' Ֆրեզնօ իր բնակա
րանը հեոաձայնեցինք: Րայց իը դուստրը խօսեցաւ ընկալուչէն: Եւ 
ան մեզի հետեւեալ ցաւալի լուրը հաղորդեց.

«Մեր հայրը երէկ հողին յանձնեցինք»:
Մենք կը հաւատանք, որ Յու[իկ էթեան' տեսակ մը «ուխտագնա

ցութեան» եկած էր իր շատ սիրած բանաստեղծին Ռուրէն Սեւակի 
Յիշատակի Տունը:

Եւ պարտականութիւնը կատարած ըլլալու գոհունակութեամբ, 
վերադարձած էր Ամերիկա, իը բնակավայրը: Եւ հոն մահացած:

փ փ փ

Պըն. Սիմոնեան, ձեր փափաքին ընդառաջելով Ռուրէն Սեւակի 
Յիշատակի Տունը այցելած, երեւելի անձնաւորութիւններեն մէկ 
մասին անունները տալու ջանանք: Վաըդգէս Պետրոսեան [U. Հ. 
Գրողներու Միութեան Քարտուղար]: Շահէն Ծաչատուրեան [Հ. Հ. 
Ազգային թանգարանի տնօրեն]: Վլատիմիր Մովսեսեան [U. Հա
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յաստանի Կ. Կ. Քարտուղար, յետոյ'  Հ. Հ.-ի նախարար]: Վանագն 
Տատրեան [Պատմ՜ագետ], Երուանդ Ագատեան [Ա. Մանուկեան 
հիմնարկին նախագահ]: Պերն Սեդրակեան [Հ. R. Ը. Մ.-ի փոխ 
նախագահ]: Զօրավար Արամ Գարամանուկեան [Ամերիկա]: Յով- 
հաննես Չեքիհեան [Հ. Հ. c h o r a l - ի  վարիչ]: C a r z O U  [Գառնիկ Զուլե- 
մեան գեղանկարիչ Ֆրանսա]: Տարօն Եպիս. ճերենեան [Առաջնորդ 
Հարաւային Ֆրանսայի հայոց]: Գնել Արքեպս. ճերեհեան [Աոաջ
նորդ Գամասկոսի]: Գարեգին Արքեպս. Պէքհեան [Աոաջնորղ Գեր- 
մանիոյ]: Տիրայր Արքեպս. Մարտիկեան [Աոաջնորդ Պուլկարիոյ 
և Ռումանիոյ]: Պարգեւ Արքեպս. Մարտիրոսեան [Աոաջնորդ Ար
ցախի] Թորգոմ Արքեպս. Մանուկեան [Պատրիարք Երուսաղէմի]: 
Գարեգին R. [Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ]:

Հ.- Իբրև Հայկական Դատին անխոնջ ծաոայող ագգային և նրա- 
պարակագիր, ինչպէ ս կը գնանատէք Հայկական ցեղասպանու
թեան նանաչման ուղղուբ֊եամբ ցարդ տարուած աշխատանքները: 
Այս նանգրուանին ի նչ դեր կը վերապանեք նայրենի անկախ 
պետականութեան և Սփիւռքի քաղաքական նոսանքներուն: Համա
գործակցութիւն մը աննրաժե շտ հ նայըենիքի և Սփիւռքի միջեւ: 

Պ.- Այս մասին, «ՆԱՅՒԸՒ»ի մեջ, հինգ տարիներն ի վեր, 
տեւական կ ՛արտայայտուինք մեր գրութիւններով:

Այստեղ կուզենք հետեւեալ տողերը աւելցնել.
Սովետական Հայաստանը կործանող Լեւոն Տեր Պետրոսեանը' 

ամերիկացիներուն ննջումով, գրեթե ութը տարիներու ընթացքին, 
իր քաղաքականութեան նպատակը ըրած եր' թուրքերուն հետ 
րարեկամական կապեր հաստատել:

Եւ թուրք-հայ բարեկամութեան ստեղծման «արգելք» մը վերցնե
լու մտքով, Լեւոն Տեր Պետրոսեանը Հայաստանի մեջ, ութը տարի
ներ շարունակ ջանաց «Եղեոն»ը մոռցնել տալ հայ ժողովուրդին: 

Եւ այս նպատակին հասնելու համար, Հայաստանի ղպրոցներուն 
մէջ, Եղեոնի մասին գրութիւնները և ասոնց դասաւանդումը ուզեց 
վերցնել իր կրթական նախարարին Աշոտ Յլէեանի մեղսակցու- 
թեամր:

Մենք կը հաւատանք, որ Լեւոն Տէր Պետրոսեանը, [անկախաբար 
իր գործած բազմաթիւ յանցանքներէն] ութը տարիներու ընթացքին 
«Եղեոնը» մոռցնել տալու իր յանցագործութեան համար միայն, 
իրր «Ազգադաւ» զատուելու արժանի ե:
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Միայն այս պարագային է, որ կրկին նայ ժողովուրդին մեջ 
«Եղեոն»ի գիտակցութիւնը կրնանք վերստեղծել: Եւ միայն այն 
ատեն ե, որ «Եղեոն»ի նանաչման նամրան կրնայ րացուիլ:

Լ.- Ի նչպէս կը պատկերացնէք այսօրուան անկախ Հայաստանի 
արտաքին քաղաքականութիւնը իր անմիջական դրացիներուն և 
մեծապետական երկիրներուն նետ: Այց շրջագիծէն ներս
տնտեսական բարելաւում և ազգային նարցերու չուծման [նիմնա- 
կանին մէջ Արցախի կարգադրութիւն] ննարաւորութիւններ կր 
գտնէ ք:

Պ.- Այսօրուան Հայաստանի պետութեան քաղաքականութիւնը 
ջանանք րացատըել Ռուբեն Սեւակի ղեււ 1911-ին գըած մեկ 
նախադասութեան մեջբերումով:

«... Ու մենք Ուրուական Նաւին պես ԿԸ ՄԱՄԱՆ ԵՆՔ ԴԵՌ, ան- 
իարասուզելի, րայց և նաստատ ցամաքի մը նասնելու անկարող»: 

Եւ Հայաստանի պետութիւնը այսօր, Ամերիկային կը քծնի և 
կ՛ընդունի անոր րոլոր պայմանները, անկե պարտքով դրամ կա
րենալ աոնելու յոյսով: Եւ ութը տարիներու տեւողութեամբ Լեւոն 
Տեր Պետրոսեանին գործադրած երկդիմի և շողոքորթ քաղաքակա
նութիւնը կը շաըունակե, շատ քիչ տարբեըութիւննեըով:

Հայաստան իր այս տաըւոամ քաղաքականութիւնը մինչեւ ե ըբ 
պիտի շաըունակե- չենք գիտեր:

Բայց գիտենք, թե թուրքերը իրենց նայատեաց քաղաքականու
թենէն մէկ սանդիմեթր չեն շեղած:

Ընդնակաոակր, թուրքերը օրէ օր քիչ մ աւելի կը սաստկացնեն 
իրենց «փրոփականտ»ը, բե նայերը ջարդած են թուրքերը:

Եւ այս նպատակով վերջերս Եգտիրի մէջ,  60 մեթր բարձրու
թեամբ յուշարձան մը կանգնեցին նայերուն թուրք ջարդած ըլլալը 
իաընրդանշող:

Եւ այս յուշարձանը Հայաստանի սանմանին մօտ, բարձունքի մը 
վըայ բարձրացուցին, որ Հայաստանի նայերը տեսնեն և նասկնան
«ԻՐԱԿԱՆ ՈԻԹԻԻՆԸ»:

Այսօր Պոլսոյ մէջ ապրող նայ երիտասարդ սերունդը, տարուե
լով թրքական քարոզչութենէն, կը նաւատայ, որ նայերն են ջարդա
րարները:

Եւ շատ նեոու չե այն օը, երբ թուրքերը, ամբողջ աշխարնի պիտի 
նաւատացնեն, թե նայերն են «ՑԵՂԱՍՊԱՆՆԵՐԸ»:
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Մեզի պես, իր if ե ծամասնութեամբը'  «անզգայ» ազգ մը, 
արժանի ե նման անուանարկումի:

Գալով Արցախի նարցին' Ամերիկայի Արտաքին գործերու նա
խարար հրեայ Մաալեն Օլպրայթ-, վերջերս թուրքերուն և ազերի- 
ներուն միջե լ  Պոլսոյ մեջ հանդիւզում մը պատրաստելու ւ|րայ է: 

Տեսնենք, թե հրեայ վհուկը ի նչ խաղեր, ի նչ  դաւեր կը ւզատ- 
րաստե հայ ազգի գլխուն:

Հ.- Ծանօթ ե Ձեզի, թե «ՆԱՅԻՐԻ»ի մեջ ստորագրած Ձեր ներ- 
թական կանոնաւորուրեամբ յօդուածները, որոնք սրտցաւ նայու և 
նասարակական գիտակցութեան տեր մտաւորականի մտորումներն 
ու նայեացքները կ՚արտայայտեն, ընթերցողներու դրական և 
ժխտական նակագդեցութիւններուն կ արժանանան: Թիրախը' Ձեր 
անձնական պրպտումերուն և տպաւորութիւններուն իբր արդիւնք 
Ձեր նետեւցուցած նշմարտութեան նայ ընթերցողը նադոըդակից 
դարձնելն ե: Կը խորնի ք, յատկապես ի նչ կը վերաբերի ազգային- 
մշակութային ՆՈՒՒՐԱԳՈՐԾՈՒԱԾ արժեքներու մասին' յիշեւու 
նա մար մի քանին, [Մխիթար Աբբանայր, Միքայել Նաչ պանտեան, 
Շնորնք Պատրիարք և այլն] նջմարտութիւնները ըսելը օգտակար
ե:

Ջի վնասեր մեր նոր սերունդի ազգային դաստիարակութեան: 
Ձեր չափանիշով, վերջին նարիւր տարուան մեր պատմութեան 

մեջ, որո նք կը նկատեք այն մեծ նայերը, որոնք նայ ժողովուրդի 
պատմութեան իրենց նպաստը բերած են:

Պ Կ ը  ներեք' րայց մեզի համար անընդունելի ե այս հարցումը' 
երր կ՛ըսեք, թե Մխիթար Սերաստացին, Միքայել Նայպանդեանը, 
Շնորհք Պատրիարք Գալուստեանը նուիրագործուած անձնաւորու- 
թիւններ են:

15 տարիներե ի վեր մեր գրութիւններով այս կարգի անիրաւա
բար «նուիրագործուած» անձնաւորութիւններուն իսկական դիմակ
ները վար աոնելու և անոնց հայ ազգին պատնաոած վնասները 
բացատրելու կը ջանանք:

Աշխարհի վրայ, հայերեն զատ ուրիշ ազգ մը գոյություն չունի, 
որ իր կործանման կամ կրած կորուստներուն պատհաո եդող 
անձնաւորութիւնները կը փաոարանե:

Այս անիարաւարար փառաբանուող անձնաւորութիւններուն 
մէջն են նաեւ Ներսէս Վարժապետեան Պատրիարքը, Մաղաքիա
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Օրմանեան Պատրիարքը և Գրիգոր Զօնրապը:
Ինչո ւ կր փա ոա քան ու ին մեր կարծիքով այս ազգավնաս 

անձնաւորուր-իւնները, որոնց րերած օգուտը, նամեմատած իրենց 
նայ ազգին պատնաոած վնասներուն' չնչին է:

Եւ մենք ինչո ւ պիտի փառաբանենք այս անձնաւորութփւնները, 
որոնք նայ ազգը իյեդդաման ընող, մանասփիւռ շղթային 
օղակները եղած են:

Պիտի խնդրենք, կրկին մտածեցեք'
«Ծովե ծու[ Հայաստան»են ո ւրնասանք:
Ամէն ազգ իրեն վնաս նասցնող ղաւանանները կը դատե և կը 

պատժէ:
Հայ ազգը ընդնակաոակը, իր կործանման պատճառ եղող 

ղաւանանները կը փառաբանէ:

M  *
կը նաըցնեք, թե' «մեը չափանիշով վերջին նարիւր տարուան 

մեր ւգատմութեան մէջ,  որո նք կը նկատենք այն մեծ նայեըը, 
որոնք նայ ժողովուրդին պատմութեան իրենց նպաստը րեըած են»:

Թոյլատրեցէք, որ այս նարցումին պատասխանենք - Մեկ դարէ 
քիչ մը աւելի'  նին շրջաններու մեջ ապրած ազգասէր կարգ ւքը 
նայերուն անունները նշելով:

1. - Այստեղ, նախ և առաջ, խոր երախտագիտութեամր կ ուզենք
յիշել '  «ՆԵՐՍԷՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ» որ 1800-թ.ներէն
սկսեալ Հայաստան մտնող ռուսական բանակները իրը նայ ազգին 
և Հայաստանին ազատարար դիմաւոըած էր:

2. - ԻՍՐԱՅԷԷ ՕՐԻՆ' որ տեսնելով Արեւմտեան պետութիւն- 
ներուն նենգութիւնները, Ռուսաստան երթալով Հայաստանը 
ազատագրելու ծրագիրներ մշակած էր:

3. - Ւ՚ԱՉԱՏՈՒՐ ԱՐՈՎԵԱՆԸ' որ մեզ նամար ամէնէն իրատես 
րանաստեղծ-գրող ու գործիչն է: Արու|եանն է իր մէջ մ՛եծ իմաս
տութիւն պարփակող նետեւեալ խօսքերը ըսողը'

«ԵԹԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈՂԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ ՌՈՒՍ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ 
ՏԵՍՆԵՍ, ԽԱՉԱԿՆՔԷ»

4. - ՄԿՐՏԻՉ ՓՈՐԹՈԻԳԱԷԵԱՆ մեը նամոզումով'  ամէնէն
աւելի քաղաքական նմտութիւն ունեցող անձնաւորութիւնն է: 
Մկրտիչ Փորթուգալեանն է Արեւմտեան Հայաստանի նողերուն
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վրայ Վանի մեջ աոաջին հայկական քաղաքական կազմակերպու
թիւնը «Արմենական»ը հիմնողը, եըր ուրիշներ ժընեւ կ՚երթային 
կուսակցութիւն հիմնելու համար:

5.- ԱՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆ որ հայ գրողներուն մէջ ամէնէն 
իմաստունն է: Ան է ընդդիմացողը'  Հնչակեան կուսակցութեան 
մէկ թևին Ռուսիոյ մէջ հակացարական պայքար մղելուն: Ան 
արգելք ըլ լալ ուզած է, որ հայ ազգը, ոուսերը թշնամացնելով, իր 
նստած հիւղը չկտրէր:

Եզրակացնենք'
Մեզի համար անձի մը «հայկականութեան» չափանիշը զանա

զան մարզերու մէջ իր կարողութիւննեըը չեն: Այլ '  այս անձին հայ 
ազգին և Հայաստանին իսկական օգտին համար կատարած 
ծա ոա յ ութիւն ները:

Այս տեսակէտով' մենք ամենէն աննշան, բայց իսկական հայրե
նասէր հայը աւելի օգտակար կը նկատենք րարձը կարողութիւններ 
ունեցող րայց, իսկութեան մեջ, հայ ազգին վնասակար եղող և մեծ 
անուն կրող անձնաւորութենէ մը:

- 2 9 3  -



Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  1 2 3 , 2  Մ Ա 6 Ի Ս  2 0 0 0

ՀԵՌՈՒ ՄԵՆԷ ԱԽՏԱԳԻՆ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ՆԵՐ...

... Դուք ցեղին ուղեղն եք: Բայց երբ այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի  
կրնար խորնիլ քան յուսանաաեցնեւով մեր կենսունակութիւնը, 
մենք պիտի փրցնենք ու նետենք այդ ուղեղը:

Լ ո ղ ա ն  1 9 1 1  -  Ռ ո ւ բ է ն  Ս ե ւ ա կ
Ձ օ ն  2 4  Ա պ ր ի  լ 1 9 1 5 - ի  ա ն մ ա ն  ն ա ն ա տ ա կ ն ե ր ո ւ ն

Բայց Ռուբէն Սեւակ չկրցաւ փրցնել այդ ախտագին մտաւորա- 
կաններուն ուղեղները:

Որովնետեւ թուրքերը տեսան նայկական վերածնունդին իրենց 
նամար ներկայացուցած վտանգը:

Եւ թուրքերը աւելի շուտ շարժեցան: Եւ սիոնիստ իթթինա- 
տականները 24 Ապրիլ 1915-փն փրցուցին Ռուբէն Սեւակի գլուխը և 
«նանատակեցին» նայ ագգին վերածնունդի յոյսերը: Եւ նայ ազգին 
նակատագիրը մնաց, մեծ մասամբ, այդ ախտագին մտաւորական- 
ներուն ձեռքը:

Մինչեւ 24 Ապրիլ 1915 և անկե մինչեւ մեր օրերը, Ռուբէն 
Սևւակին մատնանշած այս նեխած ուղեղներով մտաւորականնե- 
րուն նայ ագգին որքա ն չարիք պատնաոած ըլլալը նասկնալու 
նամար, մեծ նմտութիւն ունենալու պետք չկայ:

Եր սրտին մեջ քիչ մը նայկական «ջիղ» ունեցող մեկը գիտէ, թէ 
ուրկե ո ւր նասած ե այսօր նայութիւնը:

փ փ փ

Եղեռնէն յետոյ,  Արեւմտեան Հայաստանի խլեակներով կազ
մուած նայկական Սփիւռքը, դժբախտաբար բաւական մեծ չափով 
ենթարկուեցաւ Ռաշնակ կուսակցութեան գաղափարականին մաս 
կազմող այս ախտագին մտաւորականներուն ագղեցութեան:

Մեզի նամար, այս ախտագին մտաւորականներուն մէջ,  իբր
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ազդեցիկ «գրիչ»,  առաջնակարգ ւոեղը կը գրաւե Յակոթ Օշական: 
Վերլուծելու և քննադատելու տաղանդ ունեցող, բայց մեծա

մոլութեան և ինքնանաւանութեան ախտով վարակ ուա ծ այս քննա
դատը Սփիւռքի և նաեւ Հայաստանի մտաւորականներուն վրայ 
շատ քանդիչ և վարակիչ ազդեցութիւն գործած է:

Եւ մինչեւ այսօր, մանաւանդ Հայաստանի մտաւորականները, 
որոնք սովետական շրշանին, արտասանմանի մտածողութեան մա
սին իսկական գաղափար մը չունէին, «Հեռուին սուրբը զօըաւոր 
է» կարգախօսին մտայնութեամբ, Յակոբ Օշականի վերլուծելու և 
քննադատելու կարողութեան ազդեցութեան ենթարկուելով, անոր 
գրածներուն իբր «Աւետարան» նաւատացին և մինչեւ նիմա ալ կը 
շարունակեն հաւատալ: Սայց, իրականութեան մէջ,  ո վ էր Յակոբ 
0 շական:

«^ր(ՈՏտ1տւՈ6»ի նիւանդութենէ վարակուած այս մտաւորականը' 
ինքզինքը այնքան մեծ կը տեսներ, որ կ՛ուզեր Սուրբ Մեսրոպ 
Մա շտոցի քովը, Օշականի մէջ,  իր դամբարանը ունենալ:

Նայեցէք իր գրութիւններուն: Հայ ժողովուրդին ենթարկուած 
մեծ աղէտին մասին քանի տող պիտի գտնէք:

24 Ապրիլ 1915-ը, նայ մտաւորականութեան նահատակման 
խորհրդանիշն է: Սայց ինչո ւ Յակոթ Օշականը իր վերլուծելու 
կարողութիւնը չ է  գործածած' որ մտաւորական նահատակներուն 
իսկական և ամբողջական ողբերգութեան պատմութիւնը գրէ:

Մութէն Սեւակ, այս ախտագին մտաւորականներուն մասին, 
սապես ըսած է. «Որբուկի պէս անտէր ցեղ մը հուժկու, ու լուսեղ 
ու սիըտբուխ բաըբաոի մըն է ծաըաւ, իսկ մեր գրագէտները 
հանելուկային, աոեղծուածային խաւարակուռ բաներ կ՛ըսեն իրեն, 
ու մեր քերթողները գըիչնին հայ արեան մէջ թաթխելէ վերջ'  
չինարէն տաղեր կը գրեն որպեսզի մարդ չհասկնայ...»:

Եւ Յակոբ Օշական, իր «վաւերական գրող»ի լոզունքով, շատ մը 
գրողներ հեռացուր հայութեան ազգային ցաւերով և նպատակ
ներով զբաղելէ: Եւ զիրենք դարձուց դեպի իրենց ներքին աշխար
հը, և հեռացուր իրականութիւններէ, և մանաւանդ' հեռացուր 
հայկական ութենէ:

Նայեցէք 3. Օշականին ձեւով մը «հոգեզաւակ» եղող բանա
ստեղծ Նիկողոս Սարաֆեանի գրութիւններուն [1902-1972]: Այս 
բանաստեղծը իսկական ներկայացուցիչն է «արուեստը արուեստին
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Տամար» 3. 0 շականեան մտայնութեան:
Միջոց մը մեծ նամըաւ շանած [չենք գիտեր ինչո ւ] Նիկողոս 

ՍարաՓեանին գրութիւնները, այսօր ո վ կարդալու համբերու- 
թիւնը ունի, որ վերլուծումն ե իրականութենե նեոու' երեւակայա
կան աջիյարնի մը:

Թերեւս զանոնք «մեծատաղանդ» Գրիգոր Պրլտեանը կը կար
դայ, որ Նիկողոս ՍարաՓեանին մտերիմը և հետեւողը եղած եր: 

Յակոր Օշականին և իր հետեւորդներուն գրականութեան 
ըմրոնումին քանդիչ ազդեցութիւններուն ւգատնաոաւ, հայկակա- 
նութեան և հայկական պահանջատիրութեան կրած վնասները, մեր 
համոզումով, անհամար և անդարմանելի են:

Հայ ազգը այս «եսասեր» մտաւորականներուն պատհաոաւ
1920-են մինչեւ այսօր, 80 տարիներու տեւողութեամբ, շատ բան 
կորսնցուց և ասկե ետք ալ պիտի շարունակէ կորսնցնել:

Հայրենի մտաւորականութիւնը, համայնավար ւ[արչաճեւի 
շրջանին, Սփիւոքի մասին, Սփիւոքի մտայնութեան և կեանքին 
մասին իսկական գաղափար մը չունեին: Եւ մանաւանդ' նշգրիտ 
տեղեկութիւն չունեին հայկական պատմութեան մասին, 1915-ի 
Եղեոնին շուրջ: Եւ 1991-ին' այդ վարչաձեւի քանդուելէ ետք, շատ 
մը տկար հոգիներ, թերեւս ալ նիւթական դժուարութիւններու 
պատհաոաւ, վարակուեցան դաշնակցական գաղափարականէն, ա- 
ոանց գիտնալու, թէ իրականութեան մէջ ի նչ ե այս կուսակցու
թիւնը և ինչ ըրած ե հայութեան համար:

Հ.Յ.Գ.ի գաղափարականին յարած այս մտաւորականներեն 
մեզի համար ամենեն կարեւոր անձնաւորութիւններէն մեկը 
Երեւանի համալսարանի հայ գրականութեան ամպիոնի վարիչ 
Հրանդ Թամրազեանն է: Մենք իր գրութիւններուն կը հետեւինք 
Սփիւոքի դաշնակցական մամուլին մեջ: Ան, հարիւրին հարիւր հա
մեմատութեամբ 3. Օշականի դպրոցին հաւատարիմ իբր աշակերտ, 
«Օշականեան ոգի»ով կը բնութագրե հին և նոր հայ գրողները: 

Օայց վերջերս [9-12-1999-ին], Հրանդ Թամրւսզեանի Փարիզի 
Հ.Յ.Գ.ի բանբեր «Կամք» օրաթերթին մեջ հրատարակուած յօդուա- 
ծաշարքը, իսկական «գլուխ գործոց» մըն է :

Անդրանիկ Ս՜աոուկեանին վերւսբերոդ այս գրութեան մէջ, 
Երեւանի համալսարանի գրականութեան ամպիոնի վարիչը նայե
ցէք, թէ ինչ գրած է.
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«Մեծ Եղեռնի նանատակների Եիամանթոյի, Ռ. Սեւ ակի, Վա
րուժանի, Մեծարենցի վաստակը...»:

1908-ին Պոլսոյ մեջ, թոքախտէն մահացած Միսաք Մեծարենցը 
ինչպէ ս կարելի ե Եղեռնի նահատակներուն մեջ դասել:

Եթե այս սխալը ընողը սկսնակ գրականագետ մը ըլլար, թերեւս 
կրնայինք ըսել, թե' նորեկ ե: Սայց Երեւանի համալսարանին գրա- 
կանութեւսն ամբիոնի վաստակաւոր ւ[արիչ Հ. Թամրազեանին հա
մար' իր գործւսծ սխալը աններելի ամօթ ե:

Ա լ, կրնա ք երեւակայել, թե այս գրականագետին հասցուցած 
հազարաւոր համալսարանականները, հայկական պատմութեան 
այս ամենեն կարեւոր շրջանին' 1915-ի Եղեռնին մասին, ո ր սատի
նան հշգրիտ գաղափար մը կազմած են:

* * *
Շատ անգամ ըսած ենք, թե Սփիւռքը և մանաւանդ հայրենի 

մտաւորականութիւնը, 24 Ապրիլ 1915-ի Եղեռնին մասին, հարա
զատ ու ամբողջական գաղափար մը չունին:

24 Ապրիլ 1915-ը Պոլսոյ մէջ,  հայ մտաւորականութեան թուր
քերուն կողմե ձերբակալման թուականն է: Սայց 24 Ապրիլ 1915- 
էն յետոյ,  այս ձերբակալուած մտաւորականները ի նչ եղած են, 
ինչպէ ս նահատակուած են:

Սփիւռքի մէջ  շատ շատեր և մանաւանդ Հայաստանի հայերը, 
շատ բան չեն գիտեր այս մասին: Այն աստիհան' որ «Սու|ետական 
Գրականութիւն» ամսագրի խմբագրապետ Ռուբեն Զարեանի պէս 
մտաւորական մ՚անգամ, այդ տարիներուն, 24 Ապրիլ 1915-ի մասին 
լրիւ գաղափար մը չե ունեցած:

Եւ այղ օրերուն, Աւետիք Ւսահակեանը, իր զրոյցներէն մէկուն 
մէջ, իրենց կը պատմէ Ռուբեն Սեւակի ողբերգական պատմութիւ
նը: Եւ Ռուբեն Զարեան, այղ ամբողջ գիշերը, այս պատմութեան 
ազղեցութեան տակ կը մնայ:

Եւ հետեւեալ օրը, Ռուբեն Զարեան, գրականութեան պատմու
թեան մեծագոյն սխալներէն մեկը կը գործէ, իրեն ներկայացող 
երիտասարդ բանաստեղծ Պարոյր Ղազարեանին «Սեւակ» անունը 
տալով:

Ռուբեն Զարեան իր այս մասին մեզի գրած նամակին մէջ, հե
տեւեալ բացատրութիւնը կու տայ. «... եւ մտածեցի, թէ լաւ կը լինի, 
եթե Պարոյրին կոչեմ Սեւակ, որպեսզի ողբերգականօրեն կեանքից
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նեոացած մի Սեւակին շարունակի ւքի ուրիշ Սեւակ»:
Սոլորս ալ գիտենք, թե Ռուրեն Զարեանին րարի նպատակով կա

տարած այս անաւոր սխալը, ո ր աստինան շփոթութիւններու տեղի 
տուած է, և ո ր աստինան ... անմ՛ոռանալի Ռուրեն Սեւակը մ՛ոռա
ցութեան ենթարկած ե:

Եւ մ՛ենք, մեր կեանքին նպատակը ըրինք, այս անաւոր սխալին 
նետեւանքով, անիրաւօրեն ստուերի մեջ մնացած Ռուրեն Սեւակին 
իսկական ու ամբողջական կերպարը մեջտեղ նանել, որ նայ 
ժողովուրդը նանչնայ իր ներոս նանատակ բանաստեղծը:

*  փ փ

21 Ապրիլ 2000-ին, Ուրրաթ օր, ժամը 15-ին, Երեւանի Գրող
ներու Միութեան դանլինին մեջ յիշատակուեցաւ Ռուրեն Սեւակի 
ծննդեան 115ամեակը:

Այս յուշանանդէսը կազմակերպուած եր Երեւանի Ռուրեն 
Սեւակի անուան դպրոցի տնօրենունի' Սեւակեան շունչով նամա- 
կուած տիկին ճուլիեթա Ղազարեանի և իր գործակիցներուն ու Լ.Լ. 
Գրողներու Միութեան վարչութեան կողմե:

Հանդիսութիւնը կը նովանաւորեր Երեւանի քաղաքապետու
թիւնը, ի ներկայութեամբ փոխ-քաղաքաւղետ Կամօ Արեեանի և 
քաղաքապետութեան կրթութեան վարչութեան պետ' տիկին Սիլվա 
ւ^րիմեանի, որոնց կատարած ելոյթները կ՚ապացուցանեին, թե 
Ռուրեն Սեւակի յիշատակը վառ ե նայ ժողովուրդին մեջ:

Գրողներու Միութեան վարչութիւնը ջանք չեր խնայած, որ յու- 
շանանդէսը յաջողութեամբ պսակուի:

Հանդիսութեան բացառիկ կարեւոր երեւոյթը, հոն ներկայու
թիւնն եր Ռուրեն Սեւակի դստեր' 86-ամեայ Շամիրամ Սեւակի, որ 
ժամանած եր Ֆրանսայեն, իր նօր յուշանանդեսին ներկայ գտնուե
լու նամար:

Եւ վերջապես' մեզի նամար այս նանդիսութեան ամենեն տպա
ւորիչ մասը, նոետոր-մտաւորական ժիրայր Նայիրիին կատարած 
ելոյթն էր, որ Ռուրեն Սեւակին իսկական կերպարը, իսկական 
առաջնորդի, ներոս նանա տակ ի կերպարը ծանօթացուց նանղիսա- 
կաններուն բացառիկ պերնախօսութեամբ:
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փ փ փ

Տարիներ առաջ 1970-թ.ներուն Աթէնքի մէջ ,  մեր հօրաքոյր'  
Ռուբէն Սեւակի քրոջը Հայկանոյշ Ջէւիկեան-Չիլինկիրեանին 
յուշերը արձանագրեցինք ձայներիզի կրայ: Մեր հօրաքոյրը 
պատմեց մեզի ինչ որ կը յիշէր իր եղբօր ՌուԷն Սեւուկէն:

Երկու ժամ տեւող այս ձայներիզները, թէ Ռուբէն Սեւակի 
կեանքին և թէ հայ պատմութեան համար շատ կարեւոր կը նկա
տենք:

Մեր հօրաքոյրը, շատ մը եղելութիւններու շարքին, պատմեց 
նաև Ռուրէն Սեւակին թրքանալու գծով ազատիլ առաջարկող 
ընկերներուն տուած մերժողական պատասխանին մասին: Անձնա
զոհ մտաւորականին կտրուկ հակադարձութիւնը եղած է'  

«Անունիս պէս պիտի չսեւցնեմ իմ  Տոգիս թ-րքանա[ով»:
Մեը հօրաքրոջ այս նախադասութեան աղրիւրը' քսան տարիներ 

շարունակ փնտռեցինք, րայց չկրցանք գտնել:
Վերջապէս 1990-թ.ներուն, հրաշքի պէս բան մը պատահեցաւ: 
Պատմագէտ Վահագն Տատրեան, Նիւ Եոըքէն մեզի ուղարկեց, 

1920-ին Պոլսոյ մեջ հրատարակուած «Հայ Բուժակ» պարբերա
թերթէն պատհէնահանուած երկու էջ, որոնց մէջ Ռուբէն Սեւակի 
Ջանղըրը-ի աքսորավայրի բախտակից ընկերներէն բժիշկ Վահան 
Ալթունեանին (Ջանղըրը-էն հրաշքու[ փրկուելե յետոյ) գրի առած 
յուշերը հրատարակուած էին:

Եւ մենք մեծ ուրախութեամբ, բժիշկ Վահան Ալթունեանի 
յուշագրութեան մէջ կարդացինք, մեր հօրաքրոջ վկայութիւնը 
Ռուբէն Սեւակի Չանղըրը-ի մէջ ըսած հերոսական խօսքերուն. 
«Անունիս պէս պիտի չսեւցնեմ իմ նոգիս թրքանաԼով»:

Բժիշկին Չանղըըը-ի աքսորավայրին վերաբերեալ այս յուշերը, 
պատմական բացառիկ կարեւորութիւն ունին, թէ 24 Ապրիլ 1915-ի 
Եղեռնի պատմութեան և թե , մանաւանդ, Ռուբէն Սեւակի 
գերմարդկային կեցուածքը կրկին ապացուցանելու տեսակետով: 
Այս վկայութիւնը կրկին կը հաստատէ Ռուբէն Սեւակին միւս 
բախտակից ընկերներուն վկայութիւնները թէ' Ռուբէն Սեւակ, իր 
անունը, իր ազգութիւնը և իր կրօնը չփոխելու համար, մերժած եր 
թուրքերուն ներկայացուցած մահէն փրկուելու առաջարկը:

Եւ նիշդ Վարդանանցի հերոս նահատակներուն նման, նախ
ընտրած եր նահատակուիլ' վասն կրօնի և վասն հայրենիքի:
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Բժիշկ Վ. Ալթ-ունեանի այս վկայութիւնը կու գայ կրկին հաստա- 
ւոելու, թէ Հայ եկեղեցին շատ անարդար գանուած է Ռութէն Սեւա- 
կ ին հանդէպ, անոր լքին չ և այսօր «Սրթութեան» սատինան տուած 
չըլլալուն համար:

Մենք, անհուն հոգեկան գոհունակութիւնը ունինք, «Նայիրի»ի 
մէջ  հրապարակելով, ութսուն տարիներ անյայտ մնացած բժիշկ 
Վահան Ալթ-ունեանին Չանդըրը-ի իր աքսորական կեանքին դաժան
և ցնցհչ յ ո ւ շ ե ր ը :

Այստեղ կ ուգենք, մեր խորին շնորհակալութիւնը յայտնել նաև, 
այս վաւերագրերը մեզի ուղարկած պատմագէտ Վահագն Տատ- 
րեանին:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 123, 2  ՄԱ8ԻՍ 2000

8ԻՇԱՏԱԿՆԵՐ Ռ. ՍԵՒԱԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԷՆ

«Փօսթայի op» - այսպես սիրած ե}ւնք կոչել  շաբթուան այն երկու 
օրերը, ուր մենք Չանղըըը-ի աքսորականներս, տարրեր տրա- 
մադըութիւններով արթնցած, արշալոյսին իսկ նամակատուն կը 
վազեինք, Պոլսեն եկած նամակները վայրկեան մը առաջ լափելու 
համար: Կ՛արժեր տեսնել այդ վայրկեանք, ամենքս ալ նոյն թղթա
տարով երկտող մը, յուսադրիչ թաո մը պարունակող գրութիւն մը 
ունենալ կը յուսայինք, րսւոեը որոնք կրնային անգութ գրաքննիչին 
աչքեն վրիպած ըլլալ: Խիստ մեծ կ ըլլար մեր յուսախաբութիւնը, 
երր ցրուիչին ձեոքին մեջ հազիւ 10 նամակ կը տեսնեինք: 
Նամակները ստանալէ վերջ, գունդագունդ կ՚երթայինք Հանի 
Պապային գետեզրեայ և ծառախիտ սընարանը' աքսորեալներու 
փօսթի օրուան մեծ ժամադրավայրը, եկած նամակներու 
վերլուծումներէն յուսադրուելու համար:

Փօսթայի օր մըն եր. ըստ սովորութեան գետեզրը հաւաքուած 
էինք: Ոմանք թերթ կը կարդային, ուրիշներ նարտով զբաղած էին, 
իսկ մենք, Վարուժանին շուրջը հաւաքուած, թուրք բանաստեղծու
թեան մասին իր քննադատութիւննեըուն կ՚ունկնդրէինք, յանկարծ 
աքսորականներու մէջ  ուրախութեան ճիչ մը փրթաւ «Սեւսւ կը, 
Սեւա՜կը» կը պոռային: Ընդ առաջ վազեցինք, դեմքերը կը Guinui- 
գայթեին, ինքն ալ զուարթ էր: Շատ տարօրինակ բան եր մեր ուրա
խութիւնը, որովհետեւ լուրջ պատնաո մը չունէինք հընուելու: 
Բայց ներքին բնազդ մը մեզ զուարթ ըլ լալու կը մղէր, թերեւս 
Սեւակէն բարի լուրեր աոնելու մեծ յոյսն եր իրապես այդ պատ-

Հարցումներու տեղատարափը ատոր ապացոյցն էր: Ու Սեւակ 
կը սկսի մանրամասնօրէն պատմել իր ձերբակալման ուշանալուն 
պատնառը, մատնութեամբ միայն ձեռք անցուիլը, Միւտիրիյե-ի 
մեջ քաշածները, զինուորական հագուստներուն բզքտուելու
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պարագան ևայլն: Ամենեն ախուր դեպքերն իսկ անփութօրէն և 
զուարթութեամբ կը նկարագրեր, ասիկա Ջիլինկիրեանին րնաաուր 
յատկութիւնն եր: հր համոզումը այն եր, որ մինչև պատերազմի 
վերջաւորութիւնը մեզ նամար Պոլիս դաոնալ անկարելի եր, րայց 
կեանքերնիս վտանգի տակ չեր կրնար ըլլալ, քանի որ գործին մեջ 
գերմանները կային:

Սեււսկի շենշող և ընկերական ազնիւ բնաւորութիւնը պատնաո 
եղած եր, որ մենք ալ չրարոյալքուեինք, որու[ իր իսկ թելադրու
թեամբ գետեզերյա պարտեզներու մէջ փոքր պտոյտներ կը կազ
մակերպէինք. նոն նեքիաթներու մրցումը կը սկսէր և բնականաբար 
առաջնութիւնը ինքը կը խլեր միշտ: Գալով չանղըրըցի թուրքե
րուն, քիչ աո քիչ սկսած էին Սեւակը աստուածացնել, այնքան 
շատցած էին նըաշքնեըը, իր բժշկական բարձր կարողութիւնները ի 
սպաս դրած, անդուլ անդադար կ աշխատեր, դրամը կարեւորութիւն 
չունէր. «Պետք ե այս մարդիկը երախտապարտ թողունք, որպեսզի 
չկարենան մեգի չարիք նասցնել» կ՛ըսեր, թերեւս իրաւունք ուներ:

Պոլիս վերադարձողներու կծիկը քակուիլ սկսած էր, և ատիկա 
բարերար նշան մըն եր թե' մեր կեանքերուն պիտի խնայուէին, 
աոաջին խումբին բաժանումը մեր յոյսերը ցնդեցուցած եր, այդ 
բաժանումը ամենեն յուզիչը և յուսանատեցուցիչը եղաւ, յիսուն 
երկու ընկերները դեպի Տիարպեքիր և Տէր Զօր ղրկուելու համար 
մեզմէ  կը բաժնէին և այս բնականաբար լաւ նշան մը չէր,  
մնացեալներս սկսած էինք ահաբեկիլ: Զանազան մեկնութիւններ 
կու տայինք Տեր Զօր ղրկուողներու մասին, որոնք պարզ ենթադ- 
րութիւններ էին, քանի որ հրամանը ուղղակի կեդրոնէն կու գար: 
Այդ միջոցներուն Սեւակ սկսած եր տխուր և մտածկոտ ըլլալ, իր 
զգայուն հոգին հնշոդ գաղտնիք մը կորզած եր. իր շենշող բնաւո
րութիւնը մելամաղձոտ ըրած էր զինքը, գաղտնապահ եր, որով 
չէինք կրնար հոգիին թափանցել:

1915 0 գոստոսի կիսուն եր, 25 հոգինոց ցանկ մը եկած եր, 
չորսերնիս Պոլիս պիտի վերադառնայինք, իսկ մնացեալները 
Տիարպեքիր պիտի երթային: Յաջորդ առաւօտ խմբովին մեկնիլ 
ստիպուած եինք, ուստի սկսանք պատրաստուիլ: Նոյն գիշերը 
Չիլինկիրեան զիս տեսնելու եկած եր, կ ուզեր գաղտնի տեսակցու
թիւն մը ունենալ, հետաքրքրութեամբ կ՚ընդունիմ առաջարկը, 
ուստի դուրս կ՚ելլենք բացօթեայ տեղ մը երթալու համար: «Լաւ
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մտիկ ըրէ Վահան,- կ՚ըսէ ինձ թրթրաւն ձայնով մը,- ես մսւնուան 
դատապարտուած եմ, ասով նանդերձ կեանքս քու նարպիկութենեդ 
կաիյում ունի, աշխատէ որպեսզի ժամ առաջ ազատուիմ...»: Կը 
սարսոամ, և կակազելով, նազիւ «Ւ նչ կ՚ըսես, Տօքթորս» միայն 
կրնամ ըսել: «Այո ,- կը շարունակէ Սեւակ,- կա մ պետք է որ 
գրական անուանս պես նոգիս ալ սեւցնեմ և կամ մեոնիմ: Ուխտած 
եմ,- կը կրկնէ,- մեռնիլ, րայց երթեք հոգիս չսեւցնել»: «Բան մը չեմ 
հասկնար»- կը մրմնշեմ  ապշահար: «Այո , Վահանս,- կը
շարունակէ նա,- թառ աո թաո միտքդ պահէ որպեսզի լաւ 
հասկցնես: Հոս, Ւթթիհատական Չէթե Րէիսի Արապահը Պաշը 
ըսուած արարածին աղջիկը անյոյս վիհակի մէջ հիւանդ էր, 
խնամելու համար զիս կանչեցին, լաւ առիթ մըն էր, այդ կարգի 
գազան մը ձեռք ձգելու, ուստի ամեն նիգ ու ջանք ի գործ դրի 
աղջիկը ստոյգ մահուընէ մը փրկելու, յաջողութիւնս կատարեալ 
եղաւ, աղջիկը րուժուած էր: ժամանակ մը վերջ այդ մարդակերպ 
անասունը զիս տուն հրաւիրեց, սենեակին մէջ աոանձին էինք, 
սկսաւ շնորհակալ ըլլալ, և խօսքը շարունակեց «Աղջկանս կեանքը 
ինձ շնորհած ըլ լալուդ յաւիտեան երախտապարտ եմ, ուստի կը 
փափաքիմ որ, ես ալ փոխարինեմ, ահա առիթը ներկայացած է: 
Պոլսոյ կեդրոնը մահուանդ վհիոը արձակած է և գործադրութիւնը 
հոս հրամայուած է: Puijg դուն անհոգ եղիր, քանի որ դուն աղջիկս 
ազատեցիր, ես քեզ պիտի ազատեմ, միայն մէկ  պայմանաւ, 
այսինքն պետք է անմիջապես իսլամանաս, և աղջիկս կնութեան 
առնես: Արդէն մեղք չ է  , որ քե զ ի պէս գեղեցիկ և Փիտան մէկը 
ԿԵԱՎՈՒՐ մնայ»: «Բայց պեյ,- ըսի,- ես արդէն ամուսնացած եմ, 
կինս գերմանուհի է, Ֆօն Տէր Կօլց փաշայի թիկնապահներէն 
գերման սպայի մը քոյրն է, երկու գաւկի ալ հայր եմ, այդ ի նչպէս 
կարելի է»: «Էհ, լաւ,- պատասխանեց անայլայլօրէն,- շատ մեղք 
պիտի ըլ լայ երիտասարդութեանդ, որովհետեւ վստահ եղիր եթէ 
նոյնիսկ յաշողիս Պոլիս երթալու հրաման առնել, քաղաքէդ դուրս 
ելլելուդ անպայման պիտի սպաննուիս, ուրեմն 15 օր միջոց կու 
տամ, լաւ խորհէ»: Ալ պատասխանել անօգուտ էր. «Շատ լաւ» ըսի 
ու մեկնեցայ»: խորհուրդ տուի որ առժամապես համակերպի. 
Սեւակ ընկհուած էր, բարկացած և սրտնեղած ըլլալը որոշ էր, 
ինձմե այդ տեսակ խորհուրդ մը չէր  սպասեր: Քանի մը օր առաջ, 
Տիրան Քէլէկեանին ալ խորհուրդ հարցուցեր էր, ան ալ կեանքը
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ազատելու նպատակաւ իսլամանալու միջոցը միայն ցոյց տուած 
էր: Սակայն ես, ըմբռնելով ձախող դերիս ծանրութիւնը' «Իրա
ւունք ունիս տօքթորս,- ըսի, ՜  քու զգացումիդ գործը չ է  այդ, փա
կենք այդ խնդիրը և գանք մեր ընելիքին, ըսէ տեսնեմ, ես ի նչ պի
տի կարենամ քե զ ի օգտակար ըլլալ»: Սեւակ հանդարտած էր: «Տղա
յութիւն պետք չ է , ՜  ըսաւ,- Պոլիս երթալուդ առաջին գործդ պիտի 
ըլլայ Bbpui ելլել Կոմիտաս վարդապետը առնելով մեզի երթալ, հոն 
տիկնոջս պատմել ամէն թան, նա գիտէ, թե ուր պիտի դիմէ, ինծի 
ապահով կերպով ուրիշ տեղ մը փոխադրելու նարը գտնելու, հոգ չէ 
թէ բանտարկուած և շդթայուած ըլլամ, րաւ է որ սա հնշիչ մթնո- 
յորտեն ազատիմ»: Իր խնդիրքը առանց յապաղելու կետ աո կետ 
գործադրելու խոստումով կը համբուրուինք և կը բաժնուինք:

Երկու օրուան համբորդութենէ վերջ կը հասնինք էնկիւրիւ, ուր 
փոխանակ կայարան առաջնորդուելու, կը բանտարկուինք: Օրեր 
կ՛անցնին տակաւին էնկիւրիւ ենք. յոռի նախազգացումներ գիս կր 
պաշարեն, Սեւակի դեմքը աչքիս աոջեւեն չի հեռանար, կարծես 
«խոստմնազանց» ըսել կ ուզէ, բանտի կեանքը կը սկսի տակաւ 
անտանելի դաոնալ, ոնրագործ րանտարկեալները, որոնք թուրքեր 
են, անպատկառօրէն կը պատմեն թէ ի նչպէս սպաննած են այն 
հարիւրաւոր Հայերը, որոնք այս բանտէն նամբայ հանուած էին, և 
կ՚աոաջարկէին մեր դրամները իրենց տալ. որպեսզի առանց 
չարչարուելու մէկ հարուածով սպաննեն...: Վերջապէս Օգոստոս 
30-ի այն չարաշուք օրը. կեսգիշերին, մեր ձեռքերը կապուած 
նամբայ հանուեցանք դեպի անծանօթ ուդդութեամբ. մեզի կը 
հետեւէին ոստիկան գինուորնեբ և մեր սպաննութեան յատուկ 
զէնքեր կրող արհաւրալից կառքեր, մօտաւորապես 750 հոգի էին. 
18 ժամուան համբորդութենէ մը վերջ հասանք Գարա-Եէտիկ 
ըսուած գիւղը, ուր Սեւակի սպանման տխուր գոյժին տեղեկացայ: 

Չանդըրըեն Օգոստոս 26-ին էնկիւրիւ'  մեգ հետ Գարա-Կետիկ 
գտնուող սափրիչն էր որ մանրամասն կը պատմէր Սեւակի, 
Վարուժանի և. իր երեք ընկերներուն սպանման պարագաները: 

Չէթէ Րէիսին իր երախտագիտութիւնը յայտնած էր խժդժօրէն 
սպաննել տալով Սեւակն ու ընկերները:

Ահա այսպէս Սեւակ զոհուելով, իր ուխտը կը կատարէր 
չսեւցնելու համար իր հոգին:

Յարգանք իր անբիծ հոգիին...:
[«Հայ Օուժակ»-!920] Օժ. ՎԱՀԱՆ ԱԷԹՍՒՆԵԱՆ
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 139, 9  8ՈՒՆՈՒԱՐ 2001 

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԷՆ ՆՇԻԱՐՆԵՐ

ԴՐԱՄԻՆ ԱՂՕԹՔԸ
(Հատուած)

Ո վ ես ուրեմն, թշուա ռութեա ն դու գործի 
Դ րա ՜մ , որուն լուռ  ցոլքին մ էջ  կ՚արծարծի 
ճա կա տա գիրք տառապող մարդկութեան  
Ըսէ , քու կամքդ պիտի ի շխ է  յաւիտ եա ն:  
«Արեւելեան մամուլ - 1907» Ռ. ՍԵհԱԿ

ԿԱՐՄԻՐ ԴՐՕՇԱԿԸ
[Հատուածներ]

Անօթիներ, անգործներու կուռ բանակ,
Փոս ա չերնիդ դեպի երկինք դուր բանաք: 
Տառապանքի ոստայնանկներ, ի կրոիւ...:
Ի գ է ն  կիներ, ի գէն  ծերեր ալեխռիւ...:

Ինչո ւ, ինչո  ւ, ու մ ի ն չե ւ  ե րբ, սեփական 
Մե ր քրտինքով պիտի շա դ ո ւի ն  պատուական 
Հա մա դա մներ մեծատունքւն, իր շունին,
Մինչ աշխատող բա գուկներ չո ր  նաց չունին:

1Լայրա գ գոռիւն մը գիշերին մ է ջ  թնդա ց. 
Ձիւնոտ ցա յգին  անրա ւ, սուգին մ է ջէ ն  թաց, 
Բոցերու պէս շը ք ե դ , տէգի պէս նըպարտ, 
«Կարմիր դրօշա կ»ը բարձրացաւ աննանղարտ...

11 ւր, դեպի ո ւր...: Ք ա ղցա ծ կեանքեր նա մօրէ  ն, 
Ի սպառ լքուած աստուածներէն, մարդերէ ն, 
Լուռ կ երթային, խուլ բնա գղի մը նլո ւ,
Նոր օրէնքի նո ր նժար մը կերտելու...:

20* -  305 -



Ու ինձ ա յնպ ե՜ս  թուեցաւ թ֊է լոելեա յ ն  
ճա կա տա գրին թ-եւը կ՚իշխէր իրենց վրան... 
Բա յց կ 'երթայի ն  անոնք, ի Զեն, ի Պայքա ՜ր, 
Արդարութեան կը դիմեին խ ո՜նջ, տըկար, 
Աոդա ոուբեա ն ոո ա ւս ևեռպոժ աքւտհ գար...
«Ազդակ - 1909» Ռ. ՍԵԻԱԿ

Ա8Ս ԴԱՆԱԿԸ 
[Հատուածներ]

Աւա դ ա յն  ամեն բաներն ապաքեն 
Որ շնորնուեցա ն մեգի երկինքեն՝
Մարդկային օրենքն արգիլեց մարդուն...:

Գործարաններու դոները փա ՜կ են.
Ամիս մ՚ե արդեն: Հագարը մեկեն  
Բանուորներն ամբողջ նետեր են փողոց 
Ամենքն ալ նայրեր, մի քանի տըղոց:
- Մատուցումը շա  տ, խնդրանքներ չիկա ն,  
Կ՛ըսեն, ապրանքով լեցուեր ե շուկան.
Գործի մ ե ծ  օրենքն ե տնտեսավար.- 
Այ՚} լա ւ: Բա յց նօթի մեռնիլն ե դժուար:
Թէ բանուորն այնքան արտադրեր է շատ,  
Ինչո ւ նաց չո ւն ի  բանուորն անաշխատ...:

Մարդկութի ՜ւն, պատի ՜ լ . . .  թմբուկներ ննչուն.  
Ա չք ը դ  գոց նաւատա, մի փնտռեր ի ն չո  ւն: 
Մուրալն ա մօթ ե, գոդնալը ոնիր,
Իսկ թէ խեւօք ես' ոչ ոք չի  նանիր 
Հաւատալ որ տդադ մեռաւ անօթի:

Ք ամին կը գոռա յ, ձիւներ կը թռչին  
Բանուորը կանգնած շենքի  մը առջին  
Երգը կ ունկնդրէ - ցուրտեն երերուն - 
Գործարաններու բուոր տէրերուն...:
Մատուցումը շա  տ, իսկ խնդրանքը ք ի չ. . .:
Որո ւ փոյթ, կ ՚ուտեն կ արձակեն ք ր ք ի չ ...: 
Գործ չի կա  յ ,  ին չ փոյթ, դաս մ՚ե անխընայ
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Որ բանուորը քի չ  մը խելօք մնայ...:
Բանուորը կու չա յ, կը գոռա յ քամին.
Անա դուքս ելաւ ա յդ  տհրերեն մին.
Աստուած իր պետն է...: Ձեռքը քարացած, 
Ա չերը կարմիր, բանուորը գոռաց' 
«Դըթութի՜ւն, պարոն, ընտանեաց նայր եմ.  
Զ գ ո յշ  մերժե/ու, ձեր նոգին կ՚այրեմ...»:  
Հարուստը նետեց ի ն չ որ կար իր վրան, 
ժ ա մ ա ց ո յց  շղ թ ա յ,  դըրամ, թղթարան:
Երեկ' տեր, նիմա յ' ըստրուկ դողդոջուն,
Կը փախեր ինչպ ես բուե մը թ ռչուն...»:

Բանուորը ա պ շա ծ նայեցաւ նեռուն,
1'ր նարուստ տիրոջ վաղրին շուարուն.
Նա յե ց ա ւ  բարի ձեռքերուն ծերուկ  
Նա յեցաւ նացի դանակին մանրուկ  
Նա յեցաւ ոսկւոյն, նայեցաւ իրեն,
Փդձկեցաւ նոգին, յուսանատօրե ն 
Ձայնը երկարեց ց ա յգին  մեջ տըխուր'
«Ո վ նարուստ, նար ո ւստ, եկո ւր ա ռ եկո ւր»: 
Բայց տերն աւելի արագ կ երթար լուռ.
Ու կը կրկնեյւ ծե րը, «Եկո ւր, եկո ւր...:

«Ո վ բարի բանուոր, ծե ր բարի բանուոր,
Թէ այնքա ն անպետ ես մարդկութեան որ 
ճա րելու նամար ապրուստ մը յետ ին  
Կ՚ապաւինիս վատ դանակիդ ետին...
Թէ սեփական կեանքըդ' իժի մը պէս'
Ուրիշի մանով պիտ ապանովես...
Թէ պիտի դաւես մութին մեջ լռելեա յն'
Հոգ չ  ե թե գաւկիդ նամաք ըլլայ  այն...
Դե ն գնա մեռիր,-  մեռե ր ես արդեն, 
Մարդկութեան ի նչ խեր մարդասպան մարդեն

Թե չ ե  ս ուղեր որ քու դանդաղ մանով  
Տէրդ իրեն գանձեր դիգե ապանով...
Թե անպէ տ, թե վա տ, թէ խե դն, ցաւագին,  
Դուն դեռ տե րն ես քու սեփական կեանքին... 
Թե գաւակներուդ չ ը  կրցար ց ո յց  տալ
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Ապրիլ ատելո՜վ, կեանքին դ է մ  կուրծք տալ... 
Դանակդ ադիքիդ խոթէ ու դարձուր.
Իրենց քաջաբար մեռնի լ սորվեցուր  
Մեռնի I անտեսուած, աննիչ, մրթին, վէ ս...
Ա չքերը  գոցեց...: Ու ըրաւ այնպ էս:

Տարիներ անցան, նիմա կը դ ի տ եմ  
Լուռ սենեակիս մ է ջ  առկախ ուա ծ ի մ  դ է մ  
Ա յ ս նամեստ դանակն արդէն ժանգոտած  
Որ ձմեռ  առտու մը արիւնով թաց  
Ես գըտեր էի աննուն գուրգուրանքով,
Ձիւնին մ է ջ ,  մեռա ծ գործաւորին քով...:
Քարացած ա յդտ եդ, պոռթկաց ի մ  նոգիս,
Ու դոդդոդա լով տարի շրթունքիս  
Խորնրդանիշն ա յդ  մութին մ է ջ  լռե լեա յն  
Տառապո դ, մեոնոդ, այլ քա ջ մարդկութեան...:

Ու քանի ա նգա մ քու առջիդ լացի,
Ո ՜վ  բարի, ժա նգո ՜տ  դանակքդ նացի.
Դո ւն, վերջին պաշտպան ղրկուած մարդուն  
Դո ւն, յա ւէտ  լռիկ այլ յա ւէ տ  արթուն.
Դո ւն, այնքա ն նամեստ ու ա յն ք ա ն  խելօք,
Եւ որ կրնայիր  շա ր ժո ւմ ս  վ մը լոկ  
Արեա ն վրայ նիմնել օրէնքդ ապագա յ,
Բա յց կը սպասես որ խադադութեա մբ գայ,  
Արդարութեա մբ գա յ, գա յ  տարուէ տարի,
Զրկուած մարդկութեան երագը բարի...:
«Գեղունի - Վենետիկ - 1909» Ռ. Սեւակ

Ռուրեն Սեւակին, Զուիցերիոյ Լոգան քաղաքին մեջ, 1905-էն 
մինչև 1914 բժշկական աշակեքտ ուսանած և յետոյ իրր բժիշկ 
աշխատած տարինեբը քաղաքական շատ բարդ և ալեկոծ խմորում
ներու տարիներն եին:

Ռուրեն Սեւակ Լոգանի մեջ այս փոթորկոտ տարիներուն ինքն 
ալ ենթարկուեցաւ իրր աշակերտ նիւթական շատ ծանր ղժուարու- 
թիւններու և իր մորթին կրայ զգաց' «դրամ»ին չարիքներուն 
նետեւանքով տարսս պող մարդկութեան ցաւերը:
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Դրամին աղօթքը - 1907, Կարմիր դրօշակը - 1909, այս 
դանակը - 1909

Ռուբէն Սեւակին մասնաւորապէս այս երեք բանաստեղծու- 
րիւնները' ընկերային անարդարութիւններուն դեպի ակունքները 
իջնող մեկնաբանութիւններ են:

Եւ մենք կը հաւատանք, որ այս երեք բանաստեղծութիւնները 
իրենց այժմէականութիւնը չեն կորսնցուցած

Լ- «Դրամին աղօթքը» բանաստեղծութիւնը, իսկական «մարգա
րէութիւն» մըն է '  ղրամին մասին իր ախտանանաչումով, ուր Ռ. 
Սեւակ իր վախյւ և մտանոգութիւնը կը յայտնէ «Դրամ՛ ըսհ , 
կամքդ պիտի ի շխ ե յաւիտեան»:

Երր կը մտածենք, թէ Ռուբէն Սեւակէն հարիւր տարիներ յետոյ, 
մինչև այսօր, դրամն է ամենամեծ «Կուռք Աստուած»ը, որուն 
անգութ, անարդար և ոխակալ կամքը' կ՚իշխէ մարդկութեան վրայ:

* * *
2. - «Կարմիր դրօշակը» բանաստեղծութիւնը, ընկերային անար- 

դարութիւններուն ստեղծած տառապանքներուն դեմ բողոքի և 
պայքարի շարժումն է, «կարմիր յեղափոխութիւն»ն է:

Ծեր, երիտասարդ, կին, բոլորը կը դիմեն' ի զեն, ի կռիւ, իրենց 
գլխուն կրայ ծածանոդ կարմիր դրօշակով, «նոր օրէնք» մը կեր
տելու:

Եւ կը հաւատան, որ արդարութիւնը այս ձեւով պիտի գայ:
Կարմիր դրօշակը մինչև այսօր, արդարութեան և հաւասա

րութեան խորհրդանիշն է:
Եւ. Ռուբէն Սեւակէն ետք, հարիւր տարիներէ ի վեր «կարմիր 

դրօշակը», անթիւ, անհամար ժողովուրդները առաջնորդեց' դեպի 
այն «արիւնոտ արդարութեան երագին»:

փ փ փ

3. - «Այս դանակը» բանաստեղծութիւնը, մեր համոզումով, 
Ռուբէն Սեւակին ընկերային հարցերը վերլուծող բանաստեղ- 
ծութիւններուն մէջ ամէնէն կարեւորն է:

Ռուբէն Սեւակ «Դրամին աղօթքը» բանաստեղծութեան մեջ, 
անարդարութեան ակունքները հշդելէ ետք, «Կարմիր դրօշակով» 
անարդարութեան դէմ բնազդաբար պայքարի դիմող զան-
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գուածներուն հոգեվիհակը մեկնաբանած է:
Ռուբէն Սեւակ «Այս դանակը» բանաստեղծութեան մեջ, իբր 

բժիշկ և գիտութեան մարդ, այս «ցաւ»ին ախտահանաչումը 
կատարելե ետք, զգայականութիւնէ նեոու լուծում մը փնտռելու կը

Նայեցէք այս բանաստեղծութեան մեջ «անարդարութեան 
ցաւ»ին' նիանալի ւսխւոահանաչումին, որ այսօրւան «ագատ շու- 
կայւսկան տնտեսութեան» «mondialisation» ըսուած հրէական 
աշիյարնակալ կայսրութեան օրենքն է:

«Մատուցումը շա ՜տ, խնդրանքներ չիկան,
Կ՚ըսեն ապրանքով Լեցուեր է շուկան,
Գործի մեծ օրենքն է տնտեսվար»:

Արդեօք, մեծամիտ և ինքնահաւան Յակոբ Օշականին փա ուս բա
նած այն մեծ «վաւերական» բանաստեղծներուն մէջէն ո ր մէկը 
մարդկութեան ընկերային ցաւերը վերլուծելու կարողութիւնք 
ունեցած է:

Յայց Յակոբ Օշականին' այս տեսակ «ցածութիւն»ները, այս 
տեսակ հասարակ նիւթերը չի շահագրգռեր:

Ան' գլուխնին ամսյերուն մէջ սաւառնող, ոտքերնին հողին ւ[րայ 
դնելու կարողութիւն չունեցող վաւերական գրողներու} զբաղած է: 

Մանաւանդ Միսաք Մեծարենցով:
Մեծարենցին
«Տո ւր ինծի, Տեր. ուրախութիւնն անանձնական» բանաստեղծու

թիւնը, Յակոբ Օշականին համար հիանալի «բարձրութիւն» ւՐրն է: 
Ի նչ մեծ խաբկանք:
Ունայնութիւն ունայնութեանդ:
Հայ ազգը'  ազգին ցաւերուն հետ կապ չունեցող այս անտարբեր 

մտաւորականներուն սլատհաոաւ, այսօրւան վինակին ենթար
կուեցաւ:

* ♦ *
Մեր համոզումով'  «Այս դանակը» բանաստեղծութեան ամենեն 

կարեւոր մասերէն մէկը'  անօրի գաւկին համար հաց հարելու գա- 
ցող անգործ բանուորին, իր հարուստ տիրոջ հանդէպ ւ[երաբերումն
է'
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«Թէ սեփական կեա նքըդ իժի պէս'
Ոլրիշի մանով պիտ' ապանովես...
Հոգ չէ' թէ գաւկիդ նամաբ ըԱայ այն...
Դէ ն, գնա մեռիր,- մեռե՜ր ես արդէն,
Մարդկութեան ի՜նչ խեր' մարդասպան մարդէն»

Այսւոեղ է սւմենէն կարեւոր կետը'
Անարդարութիւնը արիւնով, մարդասպանութեամր կարգադ

րելու դ էմ  իր կեցուածքն է:
Ռուբէն Սեւակ, անարդարութիւնը անարդարութեամբ լուծելու 

դէմ էր:
Ջմոոնանք թնաւ, որ Ռուրէն Սեւակ, մեծ մանկավարժ Ռեթէոս 

Պերսլերեանին բարձր ու վնիա գաղափարներով' «բարիին, 
գեղեցիկին, նշմարիտին» հաւատքով դաստիարակուած և այս 
գաղափարներուն հաւատարիմ մնացած բանաստեղծ մըն է:

«Այս դանակը» բանաստեղծութեան վերջին տողերը այս 
գաղափարներուն արտայայտութիւններն են:

«Եւ որ կրնայիր շարժումո վ մը լոկ 
Արեա ն վրայ նիմնել օրէնքդ ապագայ, 
է*այց կը սպասես որ, խադադութեա մբ գայ,
Արդարութեա մբ գայ, գա յ  տարուէ տարի,
Զրկուած մարդկութեան երազը բարի...:»

փ փ *

Ռ. Սեւակին կեանքին մէջ,  շատ յատկանշական պարագայ մը 
կայ: Ւր յայտնած գաղափարները և կեանքին գիծը իրարու բոլորո
վին գուգահեո ընթացած են:

Սայց կան գրողներ, որոնց յայտնած գաղափարները և իրենց 
ապրած կեանքը բոլորովին հակապատկեր են իրարու:

Արդէն բոլորիս ծանօթ կարգախօս է'  «մարդուն ըսածին չէ,  
ըրածին նայեցէք»:

Գալով Ռուրէն Սեւակին ան, իր գրութիւններուն մէջ յայտնած 
գաղափարներուն' իր կեանքին մէջ ալ բոլորովին հաւատարիմ 
մնաց:

Եւ ամենէն վերջ, թուրքերուն իսլամանալու համրով ազատելու 
կարելիութիւնը մերժեց:
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Անարդարութիւնը ուրիշ մէկ անարդարութեամբ չչուծեչու ճա
մար:

Վեհանձնութիւնը ամէն մահկանացուի յատուկ առաքինութիւն
չէ;

Եր գրչի ընկերներէն մէկը, որ իր գրութիւններով, նայութեան 
մեջ ազգայնականութեան նուրը կը բոցավառեր, 1915-ին աքսորա
վայրէն գրած մէկ նամակին մէջ կ՚ըսէր, թէ

«Ենք երթեք քաղաքականռւթեամթ չէ  զթագած»:
Երկին ուրիշ բանաստեղծ ընկերներէն մէկը, որ նայութեան մէջ 

«մեծ րանաստեղծ»ի համ թաւ ունէր' աքսորավայրին մէջ թրքական 
գրականութեան ուսուցումով կը զբաղէր:

Գրականութեան տաղանդ ունենալը, և հերոսութիւնը' իրարմէ 
բոլորովին տարրեր' Աստուածային շնորհներ են:

փ փ փ
«Եւ որ կրնայիր շարժումով մը չոկ 
Արեա՜ն վրայ նիմնել օրէնքդ ապագայ,
Բայց կը սպասես որ խաղաղութե ամբ գայ 
Արդարուրեա մբ գայ, գայ տարուէ տարի,
Զրկուած մարդկութեան երազը բարի...»:

Ռութէն Սեւակ’ «Այս դանակը» բանաստեղծութեան վերի տողե
րուն մէջ, աշխարհի ընկերային անարդարութիւնը' յեղափոխու- 
թեամթ և արիւնով լուծելու գաղափարին դէմ ելած եր:

Եւ կ՛ուզեր, որ արդարութիւնը' խաղաղութեամթ գայ:
Ռութէն Սեւակ, կրկին իր մարգարէական հեոատեսութեամթ, 

արդե օք իրաւունք չունէր այսպես մտածելու, եթե նկատի առնենք, 
թէ իր նահատակութենէն երկու տարի յետոյ '  1917-ին Ռուսիոյ մեջ 
կատարուած յեղափոխութիւնը, միլիոնաւոր անմեղներու ալ մա- 
հուան պատհաո ըլլալէ ետք, 1991-ին կըկին իր մեկնակէտին վերա
դարձաւ:

Թեև, շփացած ֆրանսացի յատուկ կարգախօս կ՚ըսէ թէ' 
«Մեղրալուսինը, bon-filet-են [մսաշերտը] և յեղափոխութիւնը' 

առանց արիւնի չ՚ըլլար»:
Պատմական հին շրջաններէն սկսեալ, աշխարհի վրայ արդար 

վարչաձեւի մը հեռանկարը' շատ մը կրօնական և քաղաքական 
ղեկավարներուն երազը եղած է:
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Եւ նաեւ մեծ թիւով քաղաքական առաջնորդներ, արդարութիւն 
բերելու խոստումներով նամրւսյ ելլալե ետք, իշխանութեան տիրսւ- 
նալե յետոյ,  իրենք ամենամեծ արիւնարրու բռնակալները եղած
են:

1789-ի ֆրանսական յեղափոխութեան ստեղծած «Terreur»p և 
1917 ֊ի յեղափոխութեան սարսափելի մանրամասնութիւնները 
բոլորին ծանօթ են:

Եւ նաև առածի տեղ անցած են Madame Roland-ին 1793-ին 
Փարիզի մեշ,  կառափնատ տարուած միջոցին ըսածները'

«Ո՜վ արդարութիւն քու անունով ի նչ ոնիրներ կը գործուին»:
Ռուրէն Սեւակ աշխարհի վրայ արդարութեան ստեղծման 

առաջնակարգ ազդակը' «զարգացումը» կը նկատեր:
Ան' յո յս  ուներ, որ զարգացման յառաջացումով, աւելի արդար 

աշխարհ մը պիտի ստեղծուեր:
Բայց, այն տարիներուն, Ռուրեն Եեւակի նման բարեմիտ «ideal- 

1Տէ6»-ները հրեաներուն յունա-քրիստոնեական քաղաքակրթու
թիւնը և հերմակ ցեղը մեջտեղեն վերցնելու համար տարած սա- 
ղայելական աշխատանքներեն լուր չունէին:

Եւ շատ-շատեր այս թափառական ազգին [իրր թե] ենթարկուած 
հալածանքները իմանալով ցաւ կը զգային:

Բայց, 1945-ին Գերմանիոյ պարտութենէն յետոյ,  մինչև այդ 
օրերը գաղտնի մնացած հրէական աշխարհակալ կայսրութեան 
իսկական երեսը մեջտեղ ել լե լ  սկսաւ:

Եւ այդ թափառական և «հալածուած» ազգը, այսօր աշխարհի 
միահեծան տէրը գըեթե դարձած ե:

Եւ հրեաները մարդկային իրաւունքներու սուտ և շինծու լո
զունգներով, «խառնածիններու» նոր արեւմտեան աշխարհ մը 
ստեղծելու համրուն մէջն են:
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Այսւոեղ կը հրատարակենք նկար 
մը, որուն մէջ կը տեսնուին'

Լ- Եւրոպացի գեղին աղջիկ մը,
2.- Ափրիկեցի խափշիկ տղայ մը: 

ճակատը նակատի միացած:
Այս նկարին մէջ տեսնուող դեղին 

աղջիկը և խափշիկ տղան' բնութեան 
օրէնքներուն բոլորովին հակաոակ ըլ
լալու! ստեղծուելիք Արեւմտեան 
աշխարնին, նոր խառնածին ցեղին 
տիպարներն են:

Այս նկարը'
Քանի մը տասնեակ տաըինեը 

առաջ, աշխարն ի ամենեն քաղաքա-
'* <■■ '•><»* ՚ *է< Sw i$SO ir^ երկիրը եղող, բայց այսօր

նրէական աշխարհակալ կայսրու
թեան խամանիկին վերածուած Զուիցերիոյ մէջ,  «Swissair» ըն
կերութեան կողմէ աշխարնի ամէն կողմերը կը բաշխուի'  իբր 
ապագայ «նանդիպում»նեըու խորնրղանիշ:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՈՒԱՆ ՄՐ8ՈՅԹԻՆ ԱՌԹԻՒ 
ԻՈՐՀՐԴԱ ԾՈՒԹԻՒ ՆՆԵՐ

21 Ապրիլ 2000 թուականին, Երեւանի Գրողներու Միութեան 
տան մէջ, Գուբէն Սեւակի նուիրուած նանդիսութեան օրը, Գուբէն 
Սեւակի գաղափարականը և նահատակութեան պատմութիւնը հայ 
ժողովուրդին մէջ տարածելու նպատակով, միայն հայրենի 
գրողներու սահմանուած մրցոյթ մը յայտարարուած էր:

Այս մրցոյթին արդիւնքը պիտի ծանուցուի' Գուբէն Սեւակի 
ծննդեան տարեդարձը եղող 15 Փետրուար 2001 թուականին, 
Երեւանի Գուբէն Սեւակի անուան դպրոցին հանդիսասրահին մէջ 
կատարուելիք յուշահանղէսի ընթացքին:

Puijg, նախ և առաջ, այս մրցոյթին առթիւ կ՛ուզենք նշել  մեր 
կարգ մը նկատողութիւնները զորս այժմէական և կարեւոր կը 
նկատենք:

Այս մրցոյթը'  միայն Հայաստանի գրողներուն սահմանուած էր:
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Բայց Հայաստանի Գրողներու միութեան մաս կազմող գրեթե 
ոչ մեկ գրող Ո*ուրեն Սեւակի անուան այս մրցոյթին մասնակցած ե: 

Այււ անբնական երեւոյթը մեզ չի զարմացներ:
Մինչեւ 1988-թ.ները, մեծամասնութեամր համայնավարութեան 

«հաւատամք»ին ջատագովները եղող Հայաստանի գրողներուն 
մեկ կարեւոր մասը, մենք աւղշութեամր նկատեցինք, որ քանի մը 
տարինեը յետոյ,  Լեւոն Տեր Պետըոսեանին ներկայացուցած ամե- 
րիկեան գովպոյական և մաֆիական րարձր «քաղաքակրթութեան» 
ամենամեծ պաշտպանները եղան:

Բնական ե, որ Ռուրեն Սեւակին իւրացուցած Վարդանանցի 
ներոսներուն ազգային անճնագոնութեան իտէալներեն զուրկ եղող 
Հայաստանի այսօրուան գրողներու որոշ նատուածը, պիտի տա
րուեր այն նոսանքեն, որ կը կոչուի' «պատենապաշտութիւն»:

... Եւ Ռուրեն Սեւակին ըսածին պես, այս տեսակ մտաւորական- 
ներուն ուղեղները «փրցնեէ ու նեսւեչ» պետք է:

Եւ ամեն անցնող օր քիչ մը աւելի, Ռուրեն Սեւակին այս ախտա
գին մտաւորականնեըուն նամար ըսածներուն մեջ, ո ր սատինան 
իրաւունք ունենալը կը հաստատենք:

Այս տեսակ խաթարուած ուղեղներու[ մտաւորականնեըուն 
պատնաոաւ ե նաեւ, որ նայ ժողովուրդը այսօրուան դժրախտու- 
թիւններուն ենթարկուեցաւ:

Բարերախտարաը վերջին շրջաններուն նայ մ տա ւ որա կա նու- 
թեան մէջ,  որոշ զարթօնք մը, ազգային և հայրենասիրական 
սկզբունքներու վերադարձի հոսանք մը սկսած ե:

Եւ նաեւ Ռուրեն Սեւակի մրցոյթին մասնակցողներուն յայտնած 
գաղափարներուն մեջ ալ, շատ յստակօրէն կրնանք տեսնել այս 
փոփոխութիւնը:

Սրտանց կը շնոըհաւորենք Ռուրեն Սեւակի անուան մրցոյթին 
մասնակցելու համար' ուսումնասիրութիւն ներկայացողները 
անխտիր:

Մենք, շնորհակալութեան պարտք ունինք հանդեպ բոլոր անոնց, 
որոնք, այս ուսումնասիրութիւններով, պիտի ծաոայեն, Ռուրեն 
Սեւակի անձնազոհութեան ոգին հայ ժողուլուրդին մեջ տարածե
լուն :

Գժրախտարար, Հայաստանի ժողովուրդը շատ մը իրակա- 
նութիւններու տեղեակ չե:
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Կը կարծենք, որ Հայաստանի ժողովուրդէն շատեր, «Պարոյր 
Սեւակի» անունին իսկական պատմութիւնը չեն գիտեր:

Եւ թերեւս ալ կարծողներ կան, որ Պարոյր Սեւակի անունը, 
աոաջին օրէն իր սեփական անունը եդած է:

Պարոյրին ազգանունը, մինչեւ 1944-թ.ները, իր երիտասար
դութեան տարիները' «Ղազարեան» էր:

Եւ այն տարիներուն, «Սովետական գրականութիւն» ամսագրին 
խմագիր Ռուրէն Զարեանն Պարոյրին տուաւ «Սեւակ» անունը:

Որովնետեւ, Ռուրէն Զարեանի նման հայրենասէր մտաւորա- 
կաններուն համար, «Սեւակ» անունը հերոսութեան, մարտիրոսու
թեան խորհրդանիշն էր:

Եւ այս պատհաոաւ Ռուրէն Զարեան, Պարոյր Ղազարեանին 
տուաւ «Սեւակ» անունը, որ անոր մեջ վերածնի Ռութէն Սեւակը' 
հերոս նահատակ բանաստեղծը:

Եւ ձենէ պիտի խնդրենք, որ Հայաստանի այս ողբերգական 
օրերուն, կարդաք և իւրացնէք Ռուրէն Սեւակին հերոսական կեան
քին պատմութիւնը:

Այն ատեն, դուք հոգեպես աւելի պիտի զօրանաք Ռութէն Սեւա- 
կին անձնազոհութեան գաղափարներով և Հայաստանի այսօրուան 
հգնաժամային պայմանները բարելաւելու ուժը պիտի գտնէք ձեր 
մէջ:

Այստեղ կ ուզենք նաեւ, մեր խորին շնորհակալութիւնները 
յայտնել Ռուրէն Սեւակի անուան վարժարանին անխոնջ տնօրե- 
նուհի' տիկին ճուլիա Ղազարեանին և իր ժրաջան գործակիցնե
րուն, որոնք Ռուրէն Սեւակին գաղափարները նոր սերունդներուն 
փոխանցելու համար բացառիկ և գիտակից աշխատանք կր տանին:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 142, 20 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2001

ՄԵՐ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՑ ՄԱՂԹԱՆՔԸ 
«ԱՍՏՈՒԱԾ ԽԵԼՔ ՏԱՑ ՀԱՑ ԱԶԳԻՆ»

ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ՀԱՑԵՐ ԴՈՒՔ, ԻՆՉՈ՞Ւ ԿԸ ԼՌԷՔ 
ԵՒ ՋԷՔ ՀԱԿԱԶԴԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷԶ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ 

Ո Ղ ԲԵՐԴ ՈՒԹԻՒՆ ՆԵՐՈՒՆ

ՍփիւռքսւՈա յեր
70 տարիներ շարունակ կեցաք կողքին ձեր վերածնած ազգային 

պետութեան, որ կը կոչուեր'  Սովետական Հայաստան, և արեւ
մտեան պետութիւններուն շեփորահարներուն և անոնցմե մէկը 
եղող Հ.Յ.Դ.ին չնետեւեցաք:

Դիմադրեցիք անոնց սպառնալիքներուն և դեմ դրիք անոնց 
յարձակումներուն, շատ անգամ' ձեր կեանքի գնով: Շատ զոներ 
տուիք, շատ տառապեցաք, րայց չվհատեցաք, և հաւատարիմ 
մնացիք Մայր Հայաստանին և Սուրր էջմիածնին:

1991-ին Արեւմտեան պետութիւնները, իրենց հայ գործա
կալներուն միջոցաւ, քանդեցին մեր լուսաւոր և րարգաւան Հա
յաստանը: Եւ ստեղծեցին իրր թե ազատ և անկայս Հայաստան մը: 

Այսօյւ, տասը տաըինեը յետոյ,  րոլորս ալ գիտենք, թէ Հայաս
տանը ի նչ վիհակի ենթարկուած ե:

Ւըականութեան մեջ ներկայ Հայաստանը, 1918-1920-ի Ա. 
հանրապետութեան գրեթե նոյն պայմաններուն և վիհակին մեջ ե:

1918-1920-ին, Դաշնակցութիւնը, Արեւմտեան պետութիւննե- 
րուն դրդումով, թշնամացած էին սովետներուն հետ: Ամբողջ 
յոյսերնին Արեւմտեան պետութիւններուն վրայ դրած էին:

... Անոնց այդ շրջանի ղեկավարները իյարուեցան, և հայ ժողո
վուրդի մեկ հատուածն ալ մոլորեցուցին Արեւմտեան պետութիւն- 
ներուն «Ծովէ ծով Հայաստան»ի իաստումով:

Մանաւանդ' Ամերիկայի նախագահ Վիլսոնին Մեծ Հայաստանի 
քարտեսը ցուցնող նկարը, հայերը ուրախութենե խենթացուցած էր:
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Ւ* նչ խաբկանք:
Եւ այս յո յսով և նաւաաքով, այդ ուղեկոբոյս ղեկավարները, 

մինչև վերջին վայրկեանը, պայքարեցան սովեաներուն դեւք: Եւ 
անոնք, 17 Փետրուար 1921-ի ապստամբութեամբ ալ ապացուցե
ցին, թէ ո ր սատինան կոյր, ո ր սատինան իրականութիւնները 
չտեսնող և նայ ազգը դեպի անդունդ առաջնորդող անպատասխա
նատուներ էին:

Եւ այսօր, ի ն չ է  վինակը Հայաստանի ւքէջ:
Արեւմտեան պետութիւնները, իրենց դանիններուն ձեռքերով, . 

կատարել տուին 27 Հոկտեմբեր 1999-ի ողբերգութիւնը:
Եւ այս թուականէն յետոյ պետական Հայաստանը, 1918-1920-ի 

Ա. Հանրապետութեան նման, գրեթէ բոլորովին ինկած է Արեւ
մտեան պետութիւններուն գիրկը:

Եւ դուք, Սփիւռքի հայրենասէր նայեր, ինչո ւ կը լռեք և չէք հա
կազդեր հոն կատարուած ու շարունակուող ոդբերգութիւններուն:

փ փ փ

27 Հոկտեմբեր 1999-ի ողբերգութենեն քանի մը շաբաթներ 
յետոյ,  երբ տեսանք, թե Հայաստանի «Ազգային հեռատեսիլ»ը 
վերածուած է գովպռյական և կանկսդերական ամերիկեան բարձր 
«քաղաքակրթութեան» խօսափողի մը, այլեւս հանդուրժողութիւնը 
չունեցանք դիտելու այս օտարացած հեռատեսիլը:

... Buijg, քանի մը օր առաջ տեղեկացանք, թե 15 Փետրուար 
2001-ի Հինգշաբթի օրը, պիտի սկսի 27 Հոկտեմբեր 1999-ի ողբեր
գութեան դահիհներուն դատավարութիւնը:

Եւ ուզեցինք գիտնալ, թե ի նչ պիտի ըսէ այս օտարին ծառայող 
Հայկական Ազգային «հեռուստատեսիլ»ը, սկսող դատավարու
թեան մասին:

Եւ Հինգշաբթի օրը, ժամը 17-ին, Երեւանէն տրուած լուրերը 
դիտեցինք:

Եւ դիտելէ յետոյ, կրկին համոզուեցանք, որ մենք չէինք սխալած 
այս օտարացած հեռատեսիլին մասին մեր ա խ տա հա նա չ ում ին մէջ: 

Նախ, խօսնակը 27 Հոկտեմբեր 1999-ի ողբերգութիւնը անուա
նեց' «27 Հոկտեմբերի գործին դատավարութիւնը»:

Արդէն, խօսնակին առաջին նախադասութենէն յայտնի եղաւ, որ 
այս դատավարութիւնը իսկական խեղկատակութիւն մըն էր:
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Եւ անկէ յետոյ, քանի մը ւ[այըկեան, ցուցադրեցին դատավարու
թեան սրանը, և այս կարն միջոցին նուազագոյնը տասն անգամ 
տուին դանին Յունանեանին անունը:

Այս դատաւ[արութեան մասին տրուած լուրերուն մէջ,  մեզի հա- 
մար ամէնէն կարեւորը նետեւեալ բացատրութիւնն էր.- Նանատակ 
Վազգեն Սարգսեանին ընտանիքը դատավարութեան չէին եկած, և 
ըսած էին թէ'  «մենք մարդասպաններուն նետ նոյն սրանը չենք  
ուզեր գտնուիլ»:

Եթէ մտածենք, պիտի տեսնենք, որ այս խօսքին իմաստը շատ 
խորն է...:

Բայց' նասկցողին նամար:

փ փ փ

Եւ դատավարութեան բացումի լուրէն անմիջապես ետք, իբր 
կարեւոր եղելութիւն ցոյց տուին Պարոյր Հայրիկեանը. եւ ան 
խօսեցաւ շատ երկար...: Զինք մտիկ ընելէ ետք, մենք կրկին ու 
կրկին նամոզուեցանք, թէ 27 Հոկտեմբեր 1999-ի ողբերգութեան 
բուն պատասխանատուները, Արեւմտեան պետութիւններուն սայ
լին լծուած ներկայ Հայաստանի որոշ իշխանաւորներն են:

Աչքերնուս չէինք հաւատար, երբ 27 Հոկտեմբեր 1999-ի դա
տավարութեան լուրերէն անմիջապես ետք, նեոատեսիլէն երեւցաւ 
սիոնիզմի մունետիկ Պարոյր Հայրիկեանը:

Եւ ինչե ր ըսաւ:
Ւրապէս ալ ըսածները նայ ազգին թշնամին միայն կրնար ըսել. 
Երր թե «Դիմում կատարած են չեղեալ համարել տալու համար

1921-ին, Լենինի և Աթաթիւրքի միջև ստորագրուած համաձայնու
թիւնը, որ Կարսը թուրքերուն կու տար»:

Սուտ, շատ մեծ սուտ:
Կարսը թուրքերուն տուող համաձայնագիրը, 2 Դեկտեմբեր 

1920-ին, Ալեքսանդր 1սատիսեանն էր որ Ալեքսանդրապոլի մէջ 
ստորագրեց, հայ ազգին երեսը մրոտող և նուաստացուցիչ այս 
դաշնագիրը, այդ օրուան վարչապետ Սիմոն Վրացեանի հրահան
գով: Եւ հիշդ'  Հայաստանին խորհրդայնացման օրը:

Դաշնակցական Կարօ Սասունի այս մասին հետեւեալը գրած է'  
«Հայաստանի կառավարութիւնը և Հ. 8. Դաշնակցութիւնը բոլոր 
ննարաւորութիւնները ունեին խուսափեւու այս դաշնագիրը
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ստորագրելու պարտաւորութենէն»:
Բայց Պարոյր Հայրիկեանի սուտերը այսքանով ալ չաւարտե- 

ցան:
Ան շարունակեց զրպարտել. «18 Փետրուար 1921-ին, Հ. 3. 

Դաշնակցութիւնը ազատագրեց Հայաստանը պոլշեւիկներեն և 
Հայաստանին ազատութիւնը հռչակեց»:

1սօսքը կը վերաբերէր այն ցաւալի ապստամ րութեան, որ 
հազարաւոր հայերուն մահուան պատնաո եղաւ:

Ծանօթ է որ, իբր թե ծայրայեղ ազգայնական, րայց կրականու
թեան մեջ հայկական ազգային բարձրագոյն շահերուն ինչ ըլլալէն 
անտեղեակ մտաւորական և պերհախօս Նժդեհի ղեկավարութեամբ 
Հայաստանի մեջ կատարուած այս ապստամբութեան օրերուն, մեծ 
թիւով հայեր, «համայնավար ե» ըսելով'  Նժդեհին զինեալներուն 
կողմե, թրքավայել վայրագութեամբ ժայռերէն վար նետուելով 
սպաննուեցան:

Հայ ազգին շատ սուղ արժւսծ այս տօնքիշոդական ապստամբու
թեան օրերուն, դաշնակ ղեկավարները նոյնիսկ թուրքերուն դիմե
ցին և անոնցմէ օգնութիւն խնդրեցին, որ կարենան համայնա
վարներուն դեմ պայքարիլ:

... Բնական ե' միջոց մը ետք, Հայաստանի նոր իշխանութիւննե- 
րը յաջողեցան չեզոքացնել այս խռովարարները:

Եւ դաւադիր ղեկավարները, Հայաստանի պետական գանձն ալ 
միասին առնելով, Զանգեզուրեն դեպի Պարսկաստան փախուստ 
տուին:

# * *
Եատաղի հակահամայնավար մը եդող Պարոյր Հայրիկեանը, 15 

Փետրուար 2001-ի Հինգշաբթի օրը հեոատեսիլէն կատարած 
ելոյթին ընթացքին, իր խօսքերովը ինքզինքը դիմակազերծեց:

Ան, մէկ կողմեն Փետրուար 1921-ի ապստամբութեամբ, հակա
սովետական պայքարին փառաբանութիւնը ըրաւ, նոյն ատեն ալ 
Լենինին Աթաթիւրքին հետ համաձայնութիւն կնքելուն դեմ ար
տայայտուեցաւ:

Արդեօք, աշխարհի մեջ, որևէ ուրիշ կառավարութիւն ի նչ պի
տի ընէր, եթե 1918-1920 Հայաստանի կառավարութեան սովետնե- 
րուն դեմ տարած պայքարին նման, ուրիշ պետութիւն մը իրեն դեմ
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թշնամական վերաբերում ցուցաբերեր:
1918 -թ.ներուն սովետական ամենաբարձր ղեկավարութեան 

շարքերուն մեջ, Լենինին շատ մօա եղող և անոր վրայ մեծ ազդե
ցության ունեցող ազգասեր նայ նամայնավար ղեկաւ[արներ կա-
jIlG:

Ասոնք տեսնելով Հ.Յ.Դ.ի կառավարութեան ցուցաբերած ան
տրամաբանական նակասովետ կեցուածքը, դիմած եին անոնց ու 
թելադրած, որ նայկական ազգային շահերուն շատ վնասակար 
եղող իրենց նակասովետ թշնամութեան վերջ տան:

Յայց այն ատենուան նայ ղեկավարներուն աչքերը Արեւմտեան 
պետութիւններուն խոստումներով այն սատինան շլացած էին [աւելի 
նիշդը' դարձեր եին վարձկանները արեւմտեան պետութիւններուն] 
որ անոնք շարունակեցին իրենց նակասովետ պայքարը:

Ուստի բնական ե, որ այս պայմաններուն մէջ սովետները, ինք- 
զինքնին նամայնավար, Արեւմուտքին թշնամի ձեւացնող և սո- 
վետներուն շատ ջերմ բարեկամական արտայայտութիւններ շռայ
լող թուրքերուն պիտի մօտենային: Մանաւանդ որ այդ տարինե
րուն, Արեւմտեան 14 տերութիւններ յարձակումի անցած էին նո
րաստեղծ սու[ետական կարգերուն դեմ, ցարական զօրքին մնա
ցուկներն ալ իրենց նետ ունէնալով, որ տապալեն սովետներու վար
չակարգը:

Եւ այդպէս ալ եղաւ: Սովետները, ի տես նայերուն թշնամու
թեան և Արեւմուտքին յարելնուն, սովետ, այն ատենուան շահերուն 
ստիպողութեան տակ, ժամանակաւոր գործակցութիւն հաստա
տեցին քեմալական թուրքերուն հետ:

Եւ դաշնակցական իշխանութիւններուն կոյրզկուրայն Արեւ
մտեան պետութիւններուն ծառայութեան լծուած ըլլալնուն պատ- 
նառաւ, ոչ միայն կորսնցուցինք Կարսը, այլեւ '  գրեթէ ամբողջ 
Արեւմտեան Հայաստանը:

Հ.Յ.Դ.ի այդ շրջանի ղեկավարները, Պարոյր Հայրիկեանի նման 
սիոնականատիպ - ամերիկացի դաւադիրի մը ձաբռտուքները, 
իրենց պատմական պատասխանատուութենէն չեն կրնար խուսա-
ՓԻւ:
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Պ. Հ.ին լեզուագարութիւնները այսքանով ալ չաւարտեցան: 
Կրականութեան մէջ,  անոր մինչև այդ վայրկեանդ ըսածները, նա
խաբան մըն էին միայն:

Անոր թուն նպատակը' այս աոիթէն օգաուելով, Կարէն 
Տեմիրնեանին և Վազգէն Սարգսեանին վրայ յարձակիլ էր:

Ել ան ըսաւ թե
«Կարէն Տեմիրնեանը հեռացաւ համայնավարութենէն»:
Վազգէն Սարգսեանն ալ նեոացաւ կոմսոմոլէն» - ի նչ  մեծ 

յանցանք:
Ել յեաոյ,  ան, Կարէն Տեմիրնեանը ամբաստանեց, և սապէս 

ըսաւ'
«Կարէն Տեմիրնեանը 1988-ին ըսած է, թե Պաըոյը Հայրիկեանը 

Հայաստանի ազատութիւնը ուզելուն նամար զինք մեռցնել պետք
է»:

Այս ամբաստանութիւնը, պարզապէս, թրքավայել զրպարտու
թիւն է:

Buijg այսօր, իրականութիւն մը կայ.- Պարոյր Հայրիկեանը 
այսօր ողջ է, և իր յայտարարութիւններով կը շարունակէ դաւել 
նշմարտութեան և մեր ազգային շաներուն դէմ:

Բայց Կարէն Տեմիրնեանը' Պարոյր Հայրիկեանին խնկարկած 
Արեւմուտքին նետախուզութեան գործակալներուն ձեռամբ 
նանատակուած է:

Հայաստանի օտարացած Ազգային նեոատեսիլին 27 Հոկտեմբեր 
1999-ի ողբերգութեան դատավարութեան լուրերը տալէ անմիջա
պես յետոյ,  Պարոյր Հայրիկեանը երկար ու բարակ խօսեցնելուն 
նպատակն էր.- Այս դատավարութեան պատնաոաւ, ժողովուրդին 
մէջ,  Կարէն Տեմիրնեանին և Վազգէն Սարգսեանին ի նպաստ 
ստեղծուելիք վերոյիշումներուն արգելք ըլ լալ, և Պ. Հ.ի ձա- 
բըռտուքնեըով ալ, այս նանատակներուն յիշատակը մրոտել:

Օտարացած, «ազգային» կոչուելու անարժան հեռատեսիլին 
կատարածը' թրքավայել ռազմավարութիւն մըն է:

Թուրքերն ալ, այս օրերուն, իրենց թերթերով և հեռա
տեսիլներով, նոյն ռազմավարութիւնը կ՛օգտագործեն:

Ֆրանսական պետութեան Հայկական ցեղասպանութիւնը պաշ
տօնապէս ընդունելէն յետոյ, թուրքերը ամէն տեսակի սուտերով և
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զրպարտութիւններով ապացուցանել կը ջանան, թէ թուրքերը' 
հայերը ցեղասպանութեան չեն ենթաըկած, ա յ լ  ընդհակառակը' 
հայեըը սպանդ|ւ ենթաըկած են թուրքերը:

Եւ թրքական «թելեւ[իզիոն»ները, իրենց այս ձարըուոուքները, 
շատ յանաիյ, Պոլսոյ մէջ  ապրող հայերուն րեընովը կրկնել կու 
տան:

Շատ ցաւալի է տեսնել' ցեղասպանութեան ենթարկուած ազգի 
մը Պոլսոյ մէջ  մնացած իյլեակներուն, մարդկութենէ հեոու և 
գրեթէ ստրկացած կերպարը:

Այ ս հայերը, թուրքերուն իրենց սորվեցուցած սուտերը և 
զրպարտութիւնները, թրքական «թելեվիզիոն»էն իրար ետեւէ 
թութակի պես կը կրկնեն:

Մեկ տարբերութեամբ' որ Պոլսոյ մէջ այս դաւանանական 
իյօսքերը ընող հայերը, իսկական պատանդներ են:

Մինչդեռ Հայաստանի մէջ,  Ազգային հեռատեսիլէն տարբեր 
սուտեր ըսողն և տարբեր զրպարտութիւններ կատարողը' 
սիոնիստական համաշխարհային կազմակերպութեան մէկ հնարքը 
եղող'  «մարդկային իրաւանց կազմակերպութեան» Հայաստանի 
մասնանիւղին ղեկավար Պարոյր Հայրիկեանն է:
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ԴՈՒՐԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 116-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՄԱՆ 
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ, ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ... 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ 
ՍՐՏԻ ԻՕՍՔԸ

Ծ. Ի.- Երեւանի «Դուրեն Սեւակ»ի անուան դպրոցի մէջ, նանդի- 
սաւորապես նշուեցաւ նանատակ-ներոս գրողի ծննդեան 116-րդ 
տարելիցը, Հայաստանի Կրթական նախարարութեան ներկայացու
ցիչին, մտաւորական ընտրանիին ու նոծ նասարակութեան ներկա
յութեան:

Ստորեւ կը ներկայացնենք Ֆրանսայի Նիս քաղաքի մէջ Դուրէն 
Սեւակի անուան Յիշատակի Տան նիմնաղիր, կորովի և բազմաշնորն 
ճրապարակագիր Յովճաննէս Ջիլինկիրեանի սրտի խօսքը, որ փո
խանցուած է նանղիսութեան մասնակիցներուն և նայրենաբնակ մեր 
ժողովուրդին ընդՏանրապէս, նայրենի մտաւորականի մը կողմէ:

ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆ ԵՐ,
ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ԵՎ ՔՈՅՐԵՐ.

Երեւանի Ռութէն Սեւակի անուան վարժարանին մեջ, այսօր կը 
յիշատակուի բանաստեղծ Ռուրեն Սեւակի ծննդեան նարիւր 
տասնվեցերորդ տարեդարձը:

Այս պատնաոաւ, Ռուրեն Սեւակի նարազատներուն անունով, 
սրտանց շնորհակալութիւն կը յայտնենք ձեը ներկայութեան և 
նաեւ նանղիսութեան կազմակեըպիչներուն:

Այսօըուան նանղիսութեան' պիտի ծանուցուի նաեւ, Ռուրեն 
Սեւակին գաղափարականը և նանատակութեան պատմութիւնը նայ 
ժողովուըդին մէջ տարածելու նպատակով, Ապրիլ 2000 թուականին 
յայտարարուած մրցոյթին արդիւնքները:

Biujg, այստեղ, նարցում մյւ կը ծնի մեր մէջ:
Ւրականութեան մէջ,  ինչի կը ծաոայէ երկու նազարամեայ և 

փառապանծ նայկական մշակոյթը:
Արդեօ ք, նայկական մշակոյթը կը ծաոայէ միայն, այս 

մշակոյթէն օգտուող կարգ մը գրագէտ և բանաստեղծներովն
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անձնական փառաբանութեան:
Եւ կամ թե այս մշակոյթը ծառայելու ե միայն և միայն, այս 

մշակոյթին իսկական տէրը եղող նայ ազգին ըարգաւանման և 
յաւերժացման:

Մանաւանդ, երթ նկատի առնենք, թե նայ ազգը 150 տարինեըե ի 
վեը և նոյնիսկ մինչեւ այսօր, ամեն օր քիչ մը աւելի, քայքայման 
նամըուն մեջ ե:

Եւ մենք կը նաւատանք, թե նայ ազգին ենթարկուած 
դժբախտութիւններուՕ առաջնակարգ սլատնառներեն մեկը'  նայ 
մտաւորականութեան մեծամասնութեան նայ ազգին ցաւերուն 
նանդէսյ ցուցաբերած անսսսրբերութիւնն է:

Հայ մտաւորականութեան կարեւոր մեկ նատուածը, նայ 
մշակոյթը գործածած ե իր անձնական իղձերը, իր ներքին մղում
ները գոնացնելու նամար:

Անոնք, այս ձեւով եղած են' նայ ագգին, նայկական մշակոյթին 
նարստանարիչները, և նայ ազգային մշակութային ժառանգութիւ
նը մսխողները:

Ռուրեն Սեւակին, ասկե գրեթե 90 տարիներ առաջ գրածները 
կարդալ և իբր սրացաւ նայ անոր իրաւունք չտալ անկարելի ե:

Նայեցեք, թե ի նչ կ ըսե Ռուրեն Սեւակ, «Այլասերում» անունը 
կրող իր գրութեան մեջ.

«Ջե ք տեսներ արդեն, թէ ինչպես շատ մը գրագետներ, լիրբ 
քաջութիւնը ունին յայտարարելու թե իրենք ժողովուրդին Տամար 
չե , որ կը գրեն:

Որբուկի պէս անտեր ցեղ մը նուժկու, ու լուսեղ ու սիրաբուխ 
բարբառի մըն ե ծարաւ, իսկ մեր գրագետները նանելուկային, 
աոեղծուածային, խաւարակուռ բաներ կ՚ըսեն իրեն, ու մեր 
քերթողները գրիչնին նայ արեան մեջ թաթխելէ վերջ չինարէն 
տաղեր կը գրեն որպեսզի մարդ չնասկնայ»:

1910-թ.ներուն արդեն, Ռուրեն Սեւակին մտասեւեռումն էր գրել.
«Միայն նայ ժողովուրդին օգտին նամար, և մանաւանդ անոր 

նասկցած ձեւով»:
Եւ այս նպատակին նամար ալ, ան նախատեսած եր.
«Հայ մտաւորականութեան վերածնունդը»:
Դժբախտաբար, թուրք դանինները արգելք եղան այս վերա

ծնունդին...:
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փ փ փ

Ռուրէն Սեւակի անուան մշակութային հիմնարկը, 1985-էն ի 
վեր, իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ կ՚աշխատի' վաո 
պահելու համար Ռուրէն Սեւակին յիշատակը և անոր գաղափարնե
րը;

Այս նպատակով ե, որ 1986-ին, Ֆրանսայի Նիս քաղաքին մէջ,  
ստեղծուեցաւ Ո'ութէն Սեւակի Յիշատակի Տունը:

1994-ին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Գարեգին Ոփ հովանաւորու
թեամբ, Պէյրութի մէջ բացումը կատարուեցաւ Ռուրէն Սեւակի 
անուան մատենադարանին:

Եւ 1995-էն ի վեր ալ, Ռուրէն Սեւակի հարազատները, հովա
նաւորելու կը ջանան' Երեւանի Ռուրէն Սեւակի անուան դպրոց- 
վարժարանը:

Ռուրէն Սեւակի գաղափարները տարածելու աշխատանքներքււն 
մաս կազմած է նաեւ, 1 985-ին ստեղծուած Ռուրէն Սեւակի անուան 
մրցանակը:

Այս մրցանակը յատկացուեցաւ' Ռուրէն Սեւակը ծանօթացնելու 
և անոր գաղափարները տարածելու աշխատող հայ մշակոյթի վաս
տակաւոր ներկայացուցիչներուն: Որոնց մաս կը կազմեն'  Անդրա
նիկ Ծաոուկեանը, Ալեքսանտր Թոփչեանը, Անահիտ Թոփչեանը, 
Ռէորգ Գապաոահեանը, ժիրայր Նայիրին, Պէպօ Սիմոնեանը, 
Վարդան Ապտօն, ճուլիա Ղազարեանը, Վահան Նաւասարդեանը և 
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ համալսարանական ուսանողներու 
միութիւնը [ՀԵՀՈՄ-Անթիլիաս]:

փ փ փ

Ապրիլ 2000-թ.ին յայտարարուած մրցոյթին մինչեւ 26 Օգոս
տոս 2000 թուականը եղող ժամանակամիջոցը շատ կարն ըլլալուն 
պատնաոաւ Է թերեւս, որ ներկայացուած աշխատասիրութիւննե- 
րուն մէջ,  մրցոյթին պայման ըլլալով պահանջուած «Ռուրէն 
Սեւակի գաղափարականը և նահատակութեան պատմութիւնը» իրր 
առաջնակարգ քնարան [Thema] չեն առնուած:

Այս տեսակէտով այս մրցոյթին աոաջին, երկրորդ և երրորդ 
մրցանակները վերապահուած են’ մինչեւ 31-12-2001 թուականը 
ներկայացուելիք և միայն Ռուրէն Սեւակին գաղափարականը և 
նահատակութեան պատմութիւնը իրր քնարան առնող բանիմաց և
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լայնածաւալ աշխատասիրութիւններուն:
Այս մրցոյթին արդիւնքները պիտի ծանուցումն 24 Ապրիլ 2002- 

ին, Եղեռնի տարեդարձին օրը:
Ուրեմն այստեղ, ծանուցանելու նանոյքը ունինք, 2000 թ՛ուակա

նի Ռուրեն Սեւակի անուան մրցոյթին դափնեկիրները'
4. - Չորրորդ մրցանակ- Սերգէյ Ռալոյեան- «Ռուբեն Սեւակ 

Տրուբադ որը»:
5. - Հինգերորդ մրցանակ- Հրւիփսիմե Պետրոսեան- «Հայ 

քնարերգութեան ճերմակ ձիաւորք»:
6. - Վեցերորդ մրցանակ- Արմենունի Յուրմանեան- «Ռուրեն 

Սեւակ»:
Այս մրցանակակիրներէն զատ, հետեւեալ աշխատասիրութիւն- 

ները յիշատակութեան արժանի նկատուած են.
֊Յասմիկ Յովհաննիսեան «Ու ինքնայրումն այդ անմանութեան 

խորճուրդն ունի», Գայանե Աթանեսեան' «Ռուրեն Սեւակ», Արաք- 
սիա Յովնաննիսեան' «Ջրոյդ ժամանակի մեջ», Վարդուկ Դսլրու- 
հի «Հայ տրուբադուրը», Շուշանիկ Ոսկանեան «Ռուրեն Սեւակ», 
էմմա Յարութիւնեան' «Ման չիմացեալ ման ե, ման իմացեալ 
անմանութիւն ե», և նաեւ Ռուրեն Սեւակին գաղափարականը շատ 
տարրեր ձեւով մեկնաբանող ուսումնասիրութիւն մը '  Արամ Ալեք- 
սանեան - «Ռուրեն Սեւակի գրական ժառանգութեան իմացաբանու
թիւնը»:

+ փ փ

Սրտանց կը շնորնաւորենք Ռուրեն Սեւակի անուան մրցոյթին 
մրցանակակիրները, և նաեւ յիշատակութեան արժանի նկատուած 
ուսումնասիրութիւններուն նեղինակները:

Մենք, շնորհակալութեան պարտք ունինք, նանդեպ րոլոր անոնց, 
որոնց հեղինակած ուսումնասիրութիւնները պիտի ծառայեն 
Ռուրեն Սեւակի կեանքը, գործը և նաեւ անոր անձնազոհութեան 
ոգին հայ ժողովուրդին մեջ տարածելուն:

Այստեղ կ՛ուզենք, խորին յարգանքով խոնարհիլ, սովետական 
շրջանի հայ մշակոյթի ներկայացուցիչներուն առջեւ, որոնք, 1920- 
են սկսեալ, Ռուրեն Սեւակը Հայաստանի մէջ ծանօթացնելու 
նպատակով ուսումնասիրութիւններ և նաեւ գիրքեր հրատարակած
են:
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Այս հրատաըակութիւններէն, մենք մեր քով ունինք միայն հե
տեւեալ գիրքերը'

Լ-  1955-ին, Երեւանի մեջ, Եղիշե Պետրոսեանի հեղինակու- 
թեամբ հրատարակուած «Ռուբէն Սեւակ - Երկեր» վերտառու
թեամբ գիրքը:

2. - 1959-ին, Երեւանի մեջ, Գեորդ Հատիտեանի հեղինակու- 
թեամր հրատարակուած' «Ռուբէն Սեւակ» վերտառութեամբ գիր- 
քը:

3. - 1965-ին, Երեւանի մեջ, Եդուարդ Ջրբաշեանի հեղինակու- 
թեամբ հրատարակուած «Ռուբէն Սեւակ» վերտառութեամբ 
գիրքը:

4. - 1972-ին, Երեւանի մեջ, Վլատիմիր Եիրակոսեանի հեղինա- 
կութեամբ հրատարակուած «Ռուբէն Սեւակ - ԿեաԸքը և ստեղ
ծագործութիւնը» վերտառութեամբ գիրքը:

Մենք, այս հեղինակներէն միայն, 1978-ին, Երեւանի մեջ, 
Վլատիմիր Եիրակոսեանը հանչնալու հանոյքը ունեցանք:

Եւ եթե, Վլատիմիր Եիրակոսեանը այսօր, այս սրահին մէջ է, 
կրկին մեր շնորհակալութիւնները կը յայտնենք իրեն:

Եւ այս առթիւ հանոյքը ունինք ծանուցանելու, թե Վլատիմիր 
Եիրակոսեանը, Ռուբեն Սեւակի անուան մշակութային հիմնարկի 
կողմե «Վերածնունդ»ի մրցանակով պարգեւատրուած ե:

Այստեղ կուզենք նաեւ, մեր խոր գնահատանքը յայտնել,  
Երեւանի Ռուբէն Սեւակի անուան վարժարանի անխոնջ տնօրենու- 
հի տիկին ճուլիա Ղազարեանին, և իր ժրաջան գործակիցներուն 
որոնք, Ռուբեն Սեւակին գաղափարները նոր սերունդներուն 
փոխանցելու համար, բացառիկ և գիտակից աշխատանք կը տանին:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 146, 24 ԱՊՐԻԼ 2001

«ՄԵՐ ԱՆՅԱՋՈՂՈՒԹ ԻՒՆԵՐՈՒՆ ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ ՊԱՏ
ՃԱՌԸ Ա 8Ն  է, ՈՐ ՂԵԿԻՆ ԳԼՈՒԻ ԿԸ ՆՍՏԵՑՆԵՆՔ ՄԵՐ ԷՆ 
ԱԽՏԱԳԻՆ, ԷՆ ԱՅԼԱՍԵՐԱԾ, ԷՆ ԱՆՊԷՏ ԾՆՈՒՆԳՆԵՐԸ: 
ՍԱԿԱՅՆ ՍՏՈ՜ՅԳ Կ՚ԸՍԵՄ ՁԵԶԻ, ՎՏԱՆԳԸ ՄԵԾ է, ՇԱ՜Տ ՄԵԾ, 
ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ՔԱՆ ԿՐՆԱՆՔ ԵՆԹԱԳՐԵԼ»

ՁՕՆ 24 ԱՊՐԻԼ 1915-Ի ԱՆՄԵՂ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Մեր բոլոր դժբախտութիւններուն և նոյնիսկ Հայաստանի այսօ- 
րուան քաոսային վինակին նախատեսութիւնը և անհաւատալիօրեն 
նշգրիտ ախտանանաչոււքը եդող կերի այս տողերն գրողը մենք 
չենք, ոչ ալ մեք շրջանը ապրած ուրիշ գրող մը:

Իննսուն տարիներ առաջ յայտնուած այս գաղափարներուն 
հեղինակը' «24 Ապրիլ 1915»ին նահատակուած բանաստեղծ-գրա- 
գետ մըն է:

Այս նահատակ բանաստեղծը, գեռ 1911-ին զգուշացուցած էր 
հայ մտաւորականութեան ըսելով

«Հեռո՜ւ մեն է ախտագին մ  տաւորականներ: Գռւք ցեղին ուղեղն 
էք: Բայց երբ այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի  կրնար խորնիւ քան 
յուսանատեցնելով մեր կենսունակութ֊իւնը, մենք պիտի փրցնենք 
ու նետենք այղ ուղեղը»:

Ruijg բանաստեղծ-գրողին մարգարեական այս խօսքերը, Պոլսոյ 
հայկական սուտ դրախտին մեջ օրօրուող հայ մտաւորականու- 
թեան կողմե բնաւ նկատի չառնուեցան:

Եւ անխուսափելին պատահեցաւ: Եւ բանաստեղծ-գրողին նախա
տեսած «մեծ վտանգը», 24 Ապրիլ 1915-ին դժբախտաբար իրակա
նացաւ:

Եւ հայ մտաւորականութեան Պոլսոյ սուտ դրախտը, 24 Ապրիլ 
1915-ին, Չանղըրրի և Այաշիմէջ իսկական դժոխքի վերածուեցաւ: 

Պոլսոյ մեջ,  Տօն Քիշոթներու նման մութին մեջ սուր շարժող և 
յոխորտացող «մեծ բանաստեղծները», Չանղըրրի և Այաշի մեջ
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«գառնուկ»)։, աւելի նիշդ'  «մուկ»ի վերածուած էին'  վախերնեն: 
Այդ յոխորտացող մեծ բանաստեղծներէն մէկը'  Այաշէն Պոլիս 

գրած մեկ բացիկին մէջ կ՛ըսեր, թե' «Ինք բնաւ քաղաքականու
թեամբ չ է  զբաղած»:

Ուրիշ «մեծ» բանասւոեղծ-Տօնքիշոթ մը, Չանղըըըի մէջ,  թրքա
կան գրականութեան մասին րանախօսութիւններ կու տար իր ըն
կերներուն:

Այդ օրերուն Չանղըրրի թուրք սյաաասիւանատուները, նայ աք
սորեալ մաաւորականութեան մէջ զրոյցներ տարածեցին, թէ' «եթէ 
իսլամութիւնը ընդունին' պիտի փրկուին մանէն»:

Մեր այս գրութեան վերտառութեան նեդինակը եդող բանաս- 
տեղծ-գրոդը, Չանղըրրի մեջ օրերով աշխատեցաւ, նոգիով տկա
րացած իր մտաւորական ընկերները նամոզելու նամար, որ պիտի 
չտարուին թրքական խոստումներէն և իսլամութիւնը պիտի չըն
դունին :

Եւ ամէն մէկուն Աւետարանի վրայ երդում ընել տուաւ, թէ պի
տի չլքեն իրենց Սուրբ նաւատքը:

Սայց, նակատագրի ի նչ դիպուած, որ իր մտաւորական ընկեր
ները իսլամութիւնը չընդունելու նամար նամոզել աշխատող բա
նաստեղծը, այս անգամ ինք ենթարկուեցաւ իսկական փորձու
թեան...:

Այս բանաստեղծը, նոյն ատեն բժիշկ էր: Եւ Չանղըրրի մէջ այդ 
օրերուն թուրք երեւելիի մը աղջիկը դարմանած և մանէ ազատած 
եր:

Եւ թուրք աղջիկը սիրանարած էր նայ բժիշկին:
Աղջկան նայրը բժիշկին առաջարկեց, որ իսլամութիւնը ընդունի 

և ամուսնանայ իր աղջկան նետ: Միայն այս պարագային ինքը 
կրնար փրկել բժիշկին կեանքը: Սակայն բանաստեղծ-բժիշկը 
մերժեց թուրքին փրկութեան առաջարկը: Եւ 26 Օգոստոս 1915-ին 
Չանդըրըէն Այաշ փոխադրուած օրը, Գալենիկ գիւղաքաղաքին 
մօտերը, նանատակուեցաւ թուրք Ւթթինատ կուսակցութեան Չան- 
ղըրըի պատասխանատու ճեմալ Օղուգի կարգադրութեամթ:

Բանաստեղծ բժիշկը սպաննող թուրք ղանիններուն մէջն էր 
նաեւ, իր դարմանած աղջկան նայրը:
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Ռանասաեղծ-թժ[ւշ1]|ւն այս նանա սոսկութեան պաաւքությււնը
1918-ին, զինադադարէն յետոյ,  Պոլսոյ ժողովուրդին մէջ իբր 
«դիւցազներգութիւն» տարածուեցաւ:

1919-ին Պոլսոյ մէջ, իրր ներոս նանատակ, մասնաւորապէս իրեն 
նամար սգանանդէսներ կատարուեցան:

Այն տարիներուն իր մասին եղած փառաբանական արտայայ- 
տութիւններէն մեզ ամէնէն շատ տպաւորողը, «Ամէնուն Տարե- 
ցոյցր»ի նեղինակ Թեոդիկի ըսածներն են.

«Աթենա իմաստութեան շիթը դրած k անոր ուղեղին մեջ, Եսկիւ- 
չապ բժշկականխորնուրղը. Հերմես ալ կայծը պերնաիօսութեան»: 

Բայց, ամենէն կարեւորը' թուրքերուն այս բժիշկ-բանաստեղծին 
մասին ըսածներն են: 1919-ին նրատարւսկուած Johannes LepsiuS-ի
գերմանական արխիւներուն մէջ, նայերու վերաբերեալ ւ[աւերա- 
գրերու գիրքին 163-րդ էջին մէջ, թուրք իշխանութիւնները անոր 
մասին սապէս արտայայտուած են.

«Ան կը նկատուի, իբրեւ մեկը այն նայ մտաւորականներեն, 
որուն զանգւածներուն վրայ ունեցած ազղեցութենեն կը վախ
ցուի»:

* * *
Բայց 1919-էն յետոյ, անցնող տարիներու ընթացքին շատ բան 

փոիաւեցաւ: Եւ ուղեղները փրցուելիք առաջնորդներու «շնորնիւ», 
նոյնիսկ 1915-ի Հայկական Եղեոնը մեծ չափով մոռցուեցաւ:

Եւ մոռացութեան նամբուն մեջ մտան նաեւ նայ նանատակները: 
Եւ չենք գիտեր, թէ ի նչ պաանաոաւ, գիտակցաբար մոոացու- 

թեան ենթարկւեցաւ ներոս-նանատակ բժիշկ բանաստեղծը:
Եւ միայն շատ սեղմ շրջանակի մեջ կը յիշատակուեր անոր 

անունը:
Եւ 1945-թ.ներուն, պատմութեան մեջ նմանը չեղող, ոնիրի 

նամագօր արարք մը կատարուեցաւ:
Թուրքերուն կողմէ անոր նանատակուելէն 30 տարիներ յետոյ, 

ան կրկին նանատակուեցաւ: Այս անգամ նայերուն կողմէ: 1915- 
ին թուրքերը, անոր միայն մարմինը սպաննած էին: Եսկ 1945- 
թ.ներուն Հայաստանի մէջ,  անոր նոգին ալ սպաննեցին, նանատա- 
կին անունը ուրիշ բանաստեղծի մը տալով:

Այս, երկու անգամ' նաիյ թուրքերուն ու ապա նայերուն կողմէ
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նահատակուող բժիշկ-բանաստեղծին, իր հայ անունն ու նաւաաքը 
չփոխելու համար մեռնիլը նախընտրող հերոսին անունը Ռուբէն 
Սեւ ակ Էր:

* * *
Ռուբէն Զարեան անունով հայրենի գրականագետ մը 1945- 

թ.ներուն, Աւետիք Ւսահակեանին Ռուբէն Սեւակի ողբերգական 
կեանքին պատմութեան մասին իրեն ըսածներուն ազդեյութեան 
տակ, հետեւեալ առաւօտ իրեն ներկայացող երիտասարդ Պարոյր 
Ղազարեանին' «Սեւակ» գրչանունը կու տայ:

Ռ. Զարեանին միամտօրեն, բայց տգիտօրեն կատարած այս 
«սրբապղծութեան» հետեւանքները, Ռուբէն Սեւակի յիշատակին 
համար «մահացու» եղած են:

Հայ գրականութեան ծանօթ եղողները, շատ լաւ գիտեն, թէ այս 
անուններու նմանութիւնը ի նչ սատինան ցաւալի սխալներու և 
շփոթութիւններու պատնառ եղած է. և կը շարունակէ ըլլալ:

Ռ. Զարեան 1982-ին, իր մեզի գրած պատասխան նամակին մեջ, 
այս մասին սապէս կ՚ըսէր.

«Պարոյրին իր սրտով չի  եղել, մի ուրիշ ազգանունով նանղհս 
գալը, բա յց շատ երիտասարդ շինելով, չի  նամար ձակուել 
նակադրուիշ, և նամակերպուել է»:

Այս մասին պիտի ներկայացնենք ուրիշ գրութիւն մը, ոըուն մեջ 
նոյնինքն' Պարոյր «Սեւակ»'բոլորովին տարբեր ձեւով արտայայ
տուած է:

Այս գրութեան հեղինակը' Հ.Յ.Ռ.ի ծանօթ ղեկավարներէն, բայց 
ջերմ հայրենասէր Կարօ Մեհեանն է:

Այստեղ կու տանք Աթէնքի «Ազատ օր» օրաթերթին մեջ, 15 
Մարտ 1978-ին հրատարակուած Կարօ Մեհեանին «Գրչանուն» 
վերտառութեամբ յօդուածէն հատուած մը.-

«Ունինք նաեւ ծածկանուն բառը, որ թարգմանութիւնն ե, յունա
րէն «պսհօտօնիմ»բառին, «պսէօնօ», խաբող, կեղծ, «օնումա» անուն: 

Անշուշտ մեր «գրչանունը» ոչ միայն աւելի արտայայտիչ է, 
այշեւ... պարկեշտ: Ոչ կեղծել և ոչ ալ ծածկուիլ:

Գրչանունը կամաւոր նրաժարումն է, գրական մարզեն ներս 
ընտանեկան անունէն կամ մականունէն, անձնական նախասիրու- 
թեամբ մը մէկ կամ մէկէ աւելի բաոհրու, որոնք կրնան գոյական 
կամ ածական ալար՛
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Ան յատուկ է և յատուկ պետք է մնայ  միայն անոր, որ սեփակա
նացուցած է զայն իբրեւ իր գրչանունը:

Այս յստակ և անվինելի մեկնարանութեամբ ալ զրչանունը, կը 
խորճիմ, ժառանգական չէ ,  ինչպես ե ընտանեկան անունը կամ 
մականունը:

Մեր մեջ, մանաւանդ վերջերս, այս օյշինականութենէն շեղում
ներ եղած են:

Ռուբեն Սեւակ, ընտանեկան անունով Զիյյինկիրեան, իր սկզբնա
կան շրջանէն իսկ, մեր գրական անդաստանէն ներս մուտք գործած 
է ա յդ  գրչանունով: Իր ընտանեկան անունը կը յիշուի  միայն 
կենսագրականներուն մէջ: Նոյնն է պարագան բպոր գրագէտնե
րուն, որոնք գրչանուն մը ունին:

Այսուճանղերձ Հայաստանի մէջ «Սեւակ» գրչանունը իւրաց
նողներ եղան.- Գուրգէն Սեւակէնետք, Պարոյր Սեւակ: Գրչանուն- 
ները անձեռնմխելի և անվիճելի սեփականութիւն ներ են, որոնք ո չ  
կ՚իւրացուին և ո չ  ալ կը ժառանգուին: Երբ Պարոյր Սեւակ Փարիզ 
այցեէեց, մեր խօսակցութեան ընթացքին մեղմ ձեւով յիշեցուցի  
այդ պարագան: «Ես Ռուբէն Սեւակը կը գնանատեմ իբրեւ բա
նա ստ եղծել իբրեւ արձակագիր, իսկ իր գրչանունը շատ նանեփ  
թուած է ինծի» ըսաւ:

Իր բացատրութիւնը ո չ  Տամոզիչ էր և ո չ  ալ արդարանալի: Են
թադրենք, թէ մենք ունենանք գրագէտ կամ բանաստեղծ Սիա- 
մանթօներ, Վարուժաններ, Սիպիլներ, Համաստեղներ, Ինտրաներ, 
Օշականներ, Նարդունիներ, Շանթեր միայն անձնանուններու 
տա րբեբութիւն ներով...

Գրչանուն մը զինք ընտրող գբագէտինը կամբանաստեղծինն է 
նոյնացած անոր նետ:

Որակում մը, որով կը րնորոշուի գրողը,-իր գրականութիւնը - և 
ոչ թէ իր անձը:

Գրչանունը գրագէտին կամ բանաստեղծին «պատմուճանը»  
կամ «շուջառն» է, որով նանղեր ձեաւ է «պա տարա գնչու» գրական 
տաճարէն ներս:

Կամ «զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի» «Ի տեղւոջն 
փառաբանութեան»:

ԿԱՐՕ ՄԵՀԵԱՆ
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փ փ փ

ԱՅՍՔԱՆ ՍՐԲԱՊՂԾՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅԼԵՒՍ 
ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼԻ է

Մենք, մինչեւ նիմա, խուսափած եինք Մութէն Սեւակին 1907- 
Էն ի վեր սեփականութիւնը եդորլ «Սեւակ» անունը աասնամեակնեը 
տեւողութեամբ շահագործող «Պաըոյը Ղազաըեան»ին և անոթ 
պարագաներուն դեմ միջազգային կազմակերպութիւններու համ- 
թով դատ թանալէ:

Մեր նայկական «անիմաստ» խղնմտութիւնը' արգելք եղած եր 
Հայաստանի կազմակերպութիւններուն դեմ այս քայլին դիմելու: 

Սայց, 12 Մարտ 2001-թ.ին, Փարիզի «Կամք» օրաթերթին մեջ 
հրատարակուած «ԱրմենփրԷս»ի լուրը կարդալէ ետք, որոշեցինք, 
Մութէն Սեւակի դեմ շաթունակուող այս սրթապղծութեան արգելք 
ըլլալու համար, մեր թոլոր կարելիութիւններով, միջազգային 
դատարաններու դիմել:

Պարոյր Ղագարեանին մահուան 30-րդ տարեդարձը նշելու 
ծրագիրը տուող «Արմէնփրէս»ին լուր-յայտարարութեան մէջ,  
Պարոյր Ղագարեանին անունը նշուած է վեց անգամ, աոանց 
Պարոյր ըսելու, այսինքն' միայն «Սեւակ»:

* * *
Պարոյր Ղագարեանի մասին «Արմէնփրէս»ի գծով տարածուած 

այս լուրին հեղինակը' անոր 30-ամեակի ծրագիրը պատրաստող 
Հայաստանի Գրողներու Միութիւնն է: Այսինքն'  այս միութիւնն 
ե, Մութէն Սեւակի դեմ կատարուած սրթաւգդծութեան աղթիւրը:

Մութէն Սեւակ որքա ն իրաւունք ունէր, անգիտակից և «հայկա- 
կանութեան ոգի» չունեցող մտաւորականներուն համար երթ 
կ՚ըսէր. «Մենք պիտի փրցնենք ու նետենք այս ախտագին մտաւո- 
րականներուն ուղեղները»:

Մեր խօսքը անարժան «մտաւորական»ներուն ուղղելով կ՚ը
սենք.- Գուբ, այսօրուան Հայաստանի «հայկական ոգի»է զուրկ 
մտաւորականներ Մութէն Սեւակին ըսածին լզես դուք էիք ցեղին 
ուղեղը: Գուբ կը դասուիք Հայաստանի այսօրուան քաոսային 
վինակին առաջնակարգ պատասխանատուներէն:
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Դուք եիք Լեւոն ըսուած Արեւմուտքի կամակատարին ետեւէն 
նլու ննազանդ, ոչխարներու պես քալողները: Նաև դուք եիք, անոր 
հրամանով բարգաւան Սովետական Հայաստանը փլցնողները: 
Դուք, հա յկականութեան տեսակետով այնքա ն անգիտակից էիք, 
որ Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Դաղտնի Բանակը ներսէն 
քանդող ամերիկացի Մոնթէ Մելքոնեանը Հայաստանի մեջ հերոսի 
վերա ծեցիք:

Ել մինչև հիմա ալ, այս դրուժանին Երեւանի մեջ կանգնեցուած 
արձանին աււջեւեն երկրպագելու[ կ՚անցնիք:

Ել դուք եք' Լ. Տ. Պ.ի հրաժարումէն ետք, գինք պաշտպանողը և 
անոր թիկունք կանգնողը:

Եւ մանաւանդ' դուք էք, 27 Հոկտեմբեր 1999-ի ողբերգութեան 
պատասխանատու, Հայաստանի ներկայ իշխանաւորները եղող 
ղարաբաղցի ծանօթ աւատապետներուն դեմ լռողներն և անոնց 
առջև գլուխ ծոողները:

Պատմութիւնը երբե ք պիտի չներե ձեզի' «Ախտագի ն մտաւո- 
րականներ»:
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  1 4 7 , 8  Մ Ա 8 Ի Ս  2 0 0 1

«ՄԵՌՆՈՂԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ՄԵՌՑՆՈՂԷՆ ՀԱՐՑՆԵԼԸ, 
ԵՂԵՐԱԿԱՆ ԱՆՄՏՈՒԹԻՒՆ ՄԸՆ է»

Լողան, 10. Օգոստ. 1910 - Ռուբէն Սեւակ

ՇԻՄՈՆ ՓԵՐԷԶ Կ՚ՈՒՐԱՆԱՅ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

10 Ապրիլ 2001 թուականին, նրեաներուն առաջնակարգ եղրայ- 
րակից-դաշնակիցը և զինակիցը եղող թուրքերուն մայրաքաղաք 
Անգարայի մեջ, Ւսրայէլի նորընտիր Ա. Գ. նախարար Շիմոն Փե- 
րէզ, որ շատ մը մեծապատիւ նայերու կողմե սոցիալիստ և մար
դասէր կը կարծւէր նետեւեալ յայտարարութիւնը կատարած ե' 
«Մեզի Տամար մերժելի ե ողջակիզումին [ H o l o c a u s t e ]  և ցեղասպա
նութեան նայկական պնդումներուն միջեւ նմանութիւն ստեղծելու 
ամեն միտում: Հայերուն ապրածը ողբերզութիւն մըն եր: Բայց 
երբեք ցեղասպանութիւն մը չ  եր»:

Մեզի նամար նորութիւն չեղող, նրեայի մը այս խօսքերը շատ 
մը երեւելի և մեծ տիտղոսներ ունեցող ամերիկանայերու, 
Փրանսանայերու կողմե ապշութեամբ դիմաւորուեցան:

Չէին ուզեր նաւատայ, որ [իբր թե] մարդասէր և խաղաղասեր, 
«խաղաղութեան Նոպէլի մրցանակակիր» Շիմոն Փերեզ, այս տե
սակ արտայայտութիւն մը կրնար կատարել:

Այս միամիտ և անմիտ նայ երեւելիները չէին գիտեր, թե թուր
քերը և նրեաները նոյն մտային կաոոյցը ունին:

Ինչպես որ, ասկե արսսջ ալ, ըսած եինք' թուրքը ինչ որ ալ ըԱայ, 
ենեվիտի պես սոցիալիստ, կամ Աւրասլան Թիւրքեշի պես ֆա
շիստ, և կամՀայտար Ալիեւի պես կոմունիստ-թուրքը միշտ նոյնն 
ե վայրագ և մարդասպան:

Նոյնպէս են նրեանեըն ալ: Բացառութիւն մը օըենք չի կազմեը: 
Հըեան ըլլա յ  Արիել Շաըոնի պէս ֆւսշիւււո և կամ Շիմոն Փերէզի 

պես սոցիալիստ, նըեան միշտ «նրեայ» կը մնայ, անգութ և մար
դասպան :
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Արթնցե ք, հրեական «թմրեցուցիչներով» հարբեցած հայ երեւե
լի և մեծապատիւ անձնաւորութիւններ: Մենք, շատ լաւ տեղեակ 
ենք, որ ձեր մեջէն շատերուն յաջողութեան պատհաոը հրեական և 
մասոնական թիկունքն ե: Անոնք' ձեզ «յաոաջ» տարին, որ իրենց 
ուզած կողմը ուղղեն և իրենց ծիրին մեջ պահեն: Եւ այլեւս, ձեր 
կեանքի վերջին տարիներուն, քաջութիւնը ունեցէք իրականու- 
թիւննեըը ըսելու, թե' Հայկական ցեղասպանութեան բուն պատաս
խանատուները, ցեղասպանութիւնը ծրագրողները և թուրքերուն 
գործադրել տուողները' սիոնիստներն են:

Դուք, հրեաներուն մանկլաւիկները' դուք մինչեւ այսօր հրեա
ներուն թմբուկը զարկիք ըսելով, որ հրեաները հայ ազգին նոյն 
նակատագիրը ունեցած են:

Դուք, ո ր նակատագրեն կը խօսիք: Հրեաները այսօր, “Holo- 
ՇՅԱՏէՇ՚՚ին «շնորհիւ», աշխարհին տերը դարձան:

Մինչդեռ հայերը, 1915-ի ցեղասպանութեան պատնաոով, այսօր 
բոլորովին անէանալու համբուն մեջ են:

* » *
Այսօր աշխարհի շատ մը երկիրներուն մեջ, մանաւանդ 

արեւմտեան երկիրներուն մեջ, Holocauste-ի մասին կասկած յայտ- 
նելը և Holocauste-ը ժխտելը [Negationisme], պատժական օրենքնե
րով արգիլուած ե:

Օայց, 26 Ապրիլ 2001 թուականին, ֆրանսական “Le Monde” 
թերթին 4-րդ ե ջ ի ն մէջ,  շատ բացաոիկ գրութիւն մը հրատարա
կուեցաւ :

«Իրանի նախագանը կը մերժե H o l o C â U S t e » \ i  վերտառութեամբ 
այս գրութեան մէջ ,  Aii Khamenei սապես արտայայտուած եր' 
«Փաստեր կան ապացուցանող, որ սիոնիստները շատ մտերիմ 
կապեր ունեցած են Nazi-գերմանացիներուն նետ:

Եւ "Statistique"ները, նրեաներուն ենթարկուած կոտորածին 
մասին չափազանցուած են:

Հրեաներուն ենթարկուած ջարդերուն մասին ներկայացուած 
այս չափազանցւած Statique-ներուն նպատակը այս նամբով 
միջազգային նասարակութեան գութը շարժել և դիւրացնել էր 
Պադեստինին նրեաներուն կողմէ գրաւումը, և արդարացնել էր 
սիոնիւստներուն կատարած ոնիրները...»:
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Վերջին տարիներուն, ոչ մէկ րարձրասւոինան պետական անձ
նաւորութիւն' Պարսկաստանի նախագահ Aii Khamenei քաջութիւնը 
չէր  ունեցած հրեաներուն մասին այս իրականութիւնները յայտա
րարելու համար:

* * *
1995-էն ի կեր, «Նայիրի»ի մէջ մեր գրութիւններուն հետեւող- 

ները գիտեն, հրեաներուն մասին մեր տեսակէտը:
22 Ապըիլ 1995-ին, «Նայիրի»ի աոաջին թիլին մէջ,  հրեաներուն 

մասին սապես արտայայտուած էինք'
«Աշխարհակալ սիոնիստական կայսրութեան կողմէ ստեղծուած 

իրաւ[իհակ մը կայ այսօը: Իսկութեան մէջ երեք իսրայելական 
պետութիւն կայ աոաջինը' խոըհըդանշական «Ւսըայել»ն է. հրեա
ներուն սիրտը, իրենց կրօնական կեդրոնը' Երուսաղէմով: Երկըոր- 
դը միջին Իսրայելն է, որուն անունը «Թուրքիա» է. խորհրդա
նշական Իսրայելի մեծագոյն պաշտպանը: Արարներուն կոնակին 
դրուած դաշոյն, հիմնուած սելանիկցի հրեայ ֆս^^ասոններուն 
կողմէ, շնորհիւ հայ ազգին բնաջնջման: Իթթիհատ և Թերագգի 
կոչուած կուսակցութեան սկսած գործը ամբողջացուր, սելանիկցի 
հրեայ Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթիւրքը, որ Թալաթին չափ հա- 
յասպանութեան պատասխանատուութիւնը կը կրէ: Երրորդը' մեծն 
Իսրայելն է, որ կը կոչուի' Ամերիկայի Միացեաչ ՆաՈանգներ: 

Շնորհիւ իր առանձնաշնորհեալ աշխարհակալ դիրքին, շնորհիւ 
իր հողերուն անսահման մեծութեան և բնական հարստութեան և 
շնորհիւ իր ազգութիւն չունեցող, խաոնածին կաթսայ մը եղող 
սոցիալ կառոյցին, այս տէրութիւնը մեծագոյն ուժն է հրեաներուն, 
որոնց շնորհիւ սիոնիստները յաջողեցան իրենց աշխարհակալ 
կայսրութեան անխախտելի հիմերը դնել»:

Հայ ազգը, հարիւր տարիներէ ի վեր, նոյնիսկ մինչեւ այսօր, իր 
կարգ մը «ծախւած» ղեկավարներուն պատնաոաւ չկրցաւ տեսնել 
այս իրականութիւնները:

Դեռ 1900-թ.ներուն, սիոնիստներուն սադայէլական սադրանք
ներուն հաւատացող դաշնակցական որոշ ղեկավարներ' կուրօրէն 
հետեւեցան հրէածին Իթթիհատ կուսակցութեան և թուրքերուն հետ 
եղբայրութիւն ստեղծեցին:

1909-ի Կիլիկեան աղետն անգամ, այս կոյր ղեկավարներուն աչ- 
քերը չկրցան բանալ:
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Այն տարիներուն, 1910-ին, մեծ տաղանդ, մեծ նրւետոր և մեծ 
ֆարմասոն, բայց նայկական րարձրագոյն շաները տեսնելու ան
կարող խեղն մը եղող Գրիգոր Զօնրապը, մինչեւ իր կեանքին վեր- 
ջին վայրկեանք նաւատաց թրքական եղբայրութեան և հաւատաց 
հայ ազգին ջարդարարը եղող Թալարին:

Եւ Գրիգոր Զօհրահին թուրքերուն վերաբերեալ ու տխմարու
թեան հասնող այս տգիտութիւնը, 1915-ին հայ ազգին «գլուխը 
կեըաւ»:

Եւ նոյնպէս, այս տգիտութեան հետեւանքով 1915-ին, Կիլիկիոյ 
շրջակայքը, Չերքեզ Ահմէտին կողմէ, Գրիգոր Զօհրապին ալ գլու
խը ջախջախուեցաւ:

Մինչեւ այսօր, մեր անգիտակից և «ծախուած» պատմագետ և 
մտաւորականներուն կողմե, Գրիգոր Զօհրապը կը փառաբանուի:

Ին չո ւ համար: Ի նչ ըրած ե Գ. Զօհրապ, հայ ազգին համար, իր 
անգիտակից քաղաքականութեամբ, հայ ազգը, 1915-ին, Գողգոթա 
առաջնորդելէ զատ:

Միայն հայ ազգին յատուկ կարողութիւն ե, հայերուն խորտակ
ման պատնաո եղող ղեկաւ[արներ փառաբանելը:

Նայեցէք. Գ. Զօհրապ 1910-ին, Սկիւտարի մէջ,  հայ հոծ բազմու
թեան և թուրք իթթիհատական երեւելիներուն ներկայութեան, ի նչ- 
պէս կը պաշտպանէ 1909-ի Եիլիկիոյ աղէտին պատասխանատու 
Իթթիհատ և Թէրագգի կուսակցութիւնը'

«Ե րբ տեսնուած է, որ քրիստոնէական ջարդի մը առթիլ, 100-ի 
մօտ մանմետականներ կախաղան Տանուին և 1000-ի մօտ մանմե- 
տական եղեռնագործներ շղթայակիր բանտարկութեան դատապար
տուին:

Սանմանադրական [իթթինատական] կառավարութիւնը այս 
արիութիւնը ցո յց  տուաւ, և ամէն արդարասէր նայու պարտքն է 
նանչնալ զայն և ըստ ա յնմ վերաբերիլ Օսմանեան [իթթինատա
կտն]  կառավարութեան նանղէպ»:

Մենք կը հաւատանք, որ Գրիգոր Զօհրապին 1910-ին թուրքերուն 
հետ եղբայրութեան մասին յայտնած այս գաղափարները, Պոլսոյ 
հայ ղեկավարներուն 1915-թ.ի Եղեռնին մէջ ունեցած մեծ պատաս
խանատուութիւնը ապացուցանող ամենէն ցնցիչ արտայայտու- 
թիւններն են:
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Մինչդեո ուրիշ Տայ մտաւորական մը, Ռուրէն Սեւակ, կիլիկեան 
ջարդերու օրերուն, 27 Մայիս 1909-թ.ին Լոզանէն, «Գրիգոր 
Զօնրապին թուրքերուն նետ եղբայրանալու գաղափարներուն 
բոլորովին նակարւակ» ու նայ պատմական դիւցազնութեան ւ[այել 
ձեւով իր ընդվզումը կը յայտնէր, թուրքեըուն կողմե կատարուած 
ջարդերուն դէմ:

«Սեւ օրեր կ՚ապրինք նորեն, սարսափի օրեր, նեռագիրները ամեն 
ժամ նոր գոյժ մը կը բերեն: Ջարդ, ու եթեջա րդ չե ' նրղե R, ու եթ֊ե 
նրդեն չե  սո վ, ու ինչ որ ամենեն սարսափելին ե նամանարակ...: 

Եւ ամենեն ցաւալին այն յուսանատեցուցիչ «խեւօքութ-իւնն» ե, 
որ Տայերը կ՚ոդջունեն այս ջարդերը:

Ե րբ Տայ ժողովուրդը պիտի սորուի «մարդկօրեն կատղիլ»: 
ՍարսափաՏա ր, քարացա ծ Պպսոյ Տայ թուրքերուն կը սպասենք, 

աւելի ընդարձակ տեղեկուբ-իւններու Տամար, կամ գոնե Տուժկո ւ 
բողոքի մը ընթերցումով ամոքուեւու Տամար...:

Թերթերը կու գան: Յաւիտենական ոսկեզօծ ունայնութիւնը, որ 
կը յատկանշե պպսական մտաւորականութիւնը:

Օտար մամուլը և մասնաւորապես գուիցերիական օրաթերթերը, 
ամեն օր կ՛արձանագրեն Տայ կոտորածներուն Տամար եդած նուի- 
րատուութեանց ցանկը: Ո ւր են մերինները:

Այն Տայ թերթերը, որոնք այսինչ կամ այնինչ մեծապատիւի մը 
մաՏուան աոթիւ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութեանց ան- 
Տատնումցանկեր կը շարեին, այն միեւնոյն թերթերը Տազարաւոր 
Տայերու մաՏուան աոթիւ, փոխան ծաղկեպսակի ոչի նչ գրած են: 

Պետք չեր, որ անվերջանալի նուերներու շարքերով ներկայանա
յին այս եօթն անգամ նաՏատակուած ժողովուրդին... Գաւառը, 
սովա ծ, բազմաչարչար գաւառը, իր լուման տուաւ: Ե րբ պիտի 
դղրդի ինքնագիտակցութեան զգացումը մայրաքաղաքացիին 
Տոգւոյն մեջ: Ե րբ գո ւթը: Ու ե րբ, մանաւանդ, մարդկօրեն 
կատղիլը...»:

ՌՈԻՌԷՆ ՍեԻԱԿ
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Գուբէն Սեւակ Գրիգոր Զօհրապի առաջնորդութեամբ, Պոլսոյ 
հայ մտաւորականութեան 1909-ի Կիլիկիոյ տգետին հանդեպ ցու
ցաբերած կենդանական անտարբերութեան դեմ ընդվզելով, 
Լոզանեն, 10 Օգոստոս 1910-ին Պոլիս, տիկ. Արշակուհի Թէոդիկին 
նամակ մը կը գրէ:

Գուբէն Սեւակի Կիլիկիոյ ջարդերուն իսկական նկարագրութիւ
նը կազմող տիկ. Արշակունի Թեոդիկին հրատարակած դիրքին 
մասին իրր գնահատանք գրած այս նամակը մենք կը հաւատանք, 
որ հերոս-նահատակի պայքարի և վրէժի գաղափարներուն ամբող
ջական ցոլացումն է: Ահա այս նամակը'

Լողան 10 Oqnmn. 1910 
Սարսռալով կարդացի «Ամիս մը ի Կլիկիկիա»ն: Առանց շաղակ

րատ նառաջանքի, առանց փքոցուռոյց երեմիակներու, առանց 
բանաստեղծութեան այդ գիրքը սրտիս մեխուեցաւ տէգի պէս: 

Ցաւին գիրքն է այդ, աւելի նիշդ Զայրոյթին գիրքը- Ու ես մ  խի
թա րուեցայ նոն գտնելով այն էական միտքը, զոր ջանացեր էի դնեւ 
«Կարմիր գիրք»իս մէջ: Այո , յարգելի նեղինակունի, նացը աշխա- 
տողինը չ է , նացը գողցողիւնն է, ու մեռնողին իրաւունքը մեռցնո
ղէն նարցնեւը եղերական անմտութիւն մըն է:

Սակայն թշուառակա ն, ու անգայրո յթ , ու անիմա ստ ու ան- 
վրէժխնդի ր նայութեան մը նագարներով ջարդուիլը նկարագրելէ 
վերջ, ինչպ է՜ս  քաջալերեցուցիչ է ա՜փ մը Տէօրդ-Եպցի նայ քաջե
րուն Աստուածային ու նոյակապ դիւցազնութիւնը որ գիրքը կը 
վսեմացնէ, կ՚աւարտէ ու կը պսակէ զայն նոմերական ներոսներու 
վայրագ ու արիւնոտ պսակով...:

ԳՈՒԲԷՆ ՍԵԻԱԿ
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Գուբէն Սեւակի 90 տարիներ առաջ գրած նամակին մեջ, հայու
թեան մասին ըրած այստանանաչումը' «թշուառական, անզազրոյթ, 
անիմաստ և անվրժեիւնդիր» հայութիւնը' 1915-են մինչեւ այսօր, 
հակառակ որ իր հայրենիքին հարիւրին ութսունը թուրքերուն 
կոդմե գոդցուած ե, և հայ ազգին մեծամասնութիւնը թուրքերուն 
կողմե ցեղասւդանութեան ենթարկուած ե' գրեթե կը շարունակէ իր 
կենդանական անզգայ և անտարբեր կեանքը նոյնութեա մբ:
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Բայց թուն յանցաւորները' ցեղասպանութեան ենթարկուած 
Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդին բեկորները եղող Սփիւռքի 
նայ ժողովուրդին ծանօթ այն առաջնորդներն են որոնք, «ծա- 
խուած» ըլլալով արեւմտեան պետութիւններուն, 80 տարիներ շա
րունակ քնացուցին Հայկական Եղեռնը:

Եւ 1991-ին ալ, արեւմտեան պետութիւնները, իրենց մանկլաւիկ
ներուն ձեռքով, յաջողեցան քանդել Սովետական Հայաստանը:

Դ-ժբա խտաբար այսօր, Հայաստանը, ափ մը աւատապետներու 
ձեռքը անցած է:

Այս աւատապետները, Սփիւռքի դաշնակ կարգ մը առաջնորդ
ներուն նման, կը սնանին արեւմտեան պետութիւններուն տուած 
դրամներով:

Թ շուաոութեան մեջ չարչարուող Հայաստանի ժողովուրդին 
այսօրուան իշխանաւորները կը գտնուին վինակի մը մեջ ուր, 
դրամի նամար, ամեն տեսակի «զոնոդութիւն»ներ ընելու պատ
րաստ են:

Այս վինակին տեղեակ եղող արեւմտեան պետութիւնները, ամեն 
տեսակ սադրանքներով կ՚աշխատին Հայաստանը ռուսական ագդե- 
ցութիւնեն նեոացնել, որ Հայաստանը բոլորովին իյնայ իրենց 
գիրկը:

Արդեն, արեւմտեան պետութիւնները, Սովետական Հայաստանի 
փլուզումեն ետք, ամեն ջանք թափեցին, որ Հայաստանը թուրքե
րուն մօտենայ և բարեկամանայ:

Երենց գործակատարը եդող Լեւոն Տեր Պետրոսեանը այս նպա
տակով, նսւյու մը նամար անվայել ամեն տեսակի պնակալեգու- 
թիւններ ըրաւ թուրքերուն:

Այսօր արեւմտեան պետութիւնները, Հայաստանի տնտեսական 
նեղութիւններէն օգտուելով, շատ աւելի ննշում կը բանեցնեն նայ 
ղեկավարներուն վրայ, որ թուրքերուն նետ բարեկամանան:

Արեւմտեան պետութիւններուն ըսածը նետեւեալն ե.
«Թուրքերուն նետ ձեր անճամաձայնութիւնները րանակցու- 

թ֊իւններով Թարթեցէք»:
Հայերը ի նչ ունին թուրքերուն նետ բանակցելիք:
Հայուն դիմացը ցեդասպան թուրք մը կայ, նայուն նայրենիքը 

յափշտակող թուրք մը կայ: Այս թուրքը, մինչեւ այսօր, Հայկական 
ցեղասպանութիւնը կ՚ուրանայ:
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Եւ ընդհակառակը' անոնք նայերը կ՚ամըաստանեն ըսելով, որ 
թուրքեր ջարդած են:

Այս պայմաններու մեջ նայերը, ի նչ ընելու նամար, պիտի 
բանակցին թուրքերուն նետ:

Հայերը նարիւրյիսուն տարիներէ ի վեր, լաւ նանչցած են 
արեւմտեան պետութիւններուն «մարդասիրութիւնը» և «հայասի
րությանը»:

Եւ այսօր, քանի մը աւատապետ ղեկավարներու ձեռքով, կրկին 
պիտի իյնանք արեւմտեան պետութիւններուն ծուղակը:

Արեւմտեան պետութիւններուն դրամներով սնուող այսօրուան 
Հայաստանի իշիյանաւորներ' մի կարծեք, որ նայ ազգը ձեր «Pa- 
էրՕՈ»ներուն ուզածին պես. թրքական բարեկամութեան ծուղակը 
պիտի կարենաք առաջնորդել:

Հայ ազգը շատ լաւ գիտե, թե' «մեռնողին իրաւունքը մեռցնո
ղէն Տաքցնելը, եղերական անմտութիւն մըն է»:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 149, 5  8 ՈՒՆԻՍ 2001

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՅՈՒՆԱԿԱՆ «CHIOS» ԿՂԶԻՆ 
ԵՒ «THESSALONIQUE» ՔԱՂԱՔԸ 

«ԹՇՆԱՄԻԻՍ ԹՇՆԱՄԻՆ ԻՄ ԲԱՐԵԿԱՄՍ է»

Խռովայոյզ գիշեր մը անցուցինք Չիոս կղզիի մեր իջեւանած 
պանդոկին մեջ, նայ և յունական եղերւնի տեսարաններու 
պատկերացումով:

Յաջորդ առաւօտ կանուխ, ինչպես մտադրած եինք, նախ 
այցելեցինք Chios-ի fi ին քաղաքին մեջ գտնուող րերդը' "Kastro’O:

Բերդին մեջ տեսանք այն սրանք, ուր 1822-ին թուրքերը, ընդնա- 
նուր ջարդերը կատարելն առաջ, “ Օ ո Օ Տ ՚ ՚ ի  երեւելիները, առաջնորդ
ները 70 նոգի ձերբակալած և բոլորը միասին բանտաըկած էին այդ 
սրանին մ է ջ :

Այս երեւելիները, նետեւեալ աոաւօտ, բոլորն ալ, կախաղան կը 
նանուին:

Եւ յետոյ կը սկսի “Chios” կղզիի յոյն ժողովուրդին ընդնանուր 
ջարդը;

Սարսափով յիշեցինք մեր'  24 Ապրիլ 1915-ին կատարուած 
ողբերգութիւնը:

Եւ մտածեցինք, թէ թուրքերը 24 Ապրիլ 1915-են դար մը առաջ 
1822-ին նոյն «սիսթեմ»ը գործադրած էին Chios-ի մէջ:

Նախ ժողովուրդին առաջնորդներուն գլուխները կը կտրեին, որ 
ժողովուրդը առանց «գլուխ»ի մնայ:

Եւ յետոյ ժողովուրդը բնաջնջելը, պարզ խնդիր մըն էր 
թուրքերուն նամար:
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Eugene Delacroix. Scenes des massacres de Scio. 1824. Huile sur toile. 419 x  354 cm.
Paris. Musee du Louvre.

*  *  *

Զբօսաշըջական գիրքեըուն մեջ, “Chios”Ji ամենեն կարեւոր 
պատմական վայրը որպես նշուած եր, 11-րդ գարուն կաոուցուած 
բիւզանղական “Nea Moni” վանքը:

Հետեւեցանք տրուած տեղեկութիւննեըուն և “Chios” քաղաքէն 
10 քմ. նեոու, ծառաշատ րարձունքնեըու վրայ գտնուող “Nea Moni” 
ւ[անքը նասանք: Տեսարանը շատ գեղեցիկ էր, և անտաոին ծարւե- 
րուն մեջէն ներքեւի ծովը կը տեսնուեր:

Nea Moni վանքը, այնտեղ կատարուած նըաշքներուն պատճա
ռաւ, “ՕսՕՏ՞ի ժողովուրդին ուխտատեղին եր նոյն ատեն:

Մայր եկեղեցին, րիւզանդական եկեղեցիներէն շատ տարրեր 
նարտարապետական ոն մը ուներ, որ ւ1’եգի մեր հայկական եկեղե
ցիները կը յիշեցներ:

Մայր եկեղեցիին ներքին մասին մեջ, րոլոր կամարները և գմբե
թը Mosaique-ներով [խնանկարներով] զարդարուած էին, որոնք կը 
ներկայացնեին սուրբերու նկարները:
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Բայց, րիւզանդական այս պատ
մական վանքին մեջ, մեզի ամէնէն 
շատ ապաւոքա ծ մասը, վանքին 
մայր մուտքին քով գտնուող Սուրք 
ե>աչ եկեղեցին էր: Եւ մենք, մեծ 
զարմանքով ու սրտադողով տե
սանք, թրքական բարբարոսու
թեան սարսափելի վկայութիւննե- 
րը:

1822-ին թուրքերուն Chios-ի մէջ 
յոյն ժողովուրդի ջարդի սկսման 
օրերուն, Chios-ի րնակչութենեն 
3500 կին և երախայ Nea Moni
վանքը կ՚ապաստանին, փրկուելու 
յոյսո

Ս. Իաչ եկեղեցին, ուր ցուցադրուած p  ^
են թրքական բարբարոսութեան

Օմոյշները: վանքն ալ կը խուժեն:
Եւ վանքին մէջ  գտնուող 3500 

կին և երախայ և 600 վանականները' թուրքերուն կոդմէ անխնայ 
կը սպաննուին:

Եւ ջարդէն վերջ թուրքերը, վանքը կրակի կու տան:
Շատ տարիներ յետոյ,  երթ վանքը կը վերանորոգուի, նոն նահսւ- 

տակուած զոներուն ոսկորներուն և գանկերուն մէկ մասը կր հաւա
քուին և այս'  Սուրբ Խաչ եկեղեցիին մէջ,  ցուցափեղկերու ներքեւ 
կը պահպանուին իրր նուիրական մասունքներ:

Մենք, այս սուրբ մասունքներուն աոջեւ, խոնարնեցանք, և նոյն 
ատեն յիշեցինք Արեւմտեան Հայաստանի և Անաթոլիոյ բիւրաւոր 
եկեղեցիներուն մեջ, թուրքերուն կողմե նրկիզուելով նահատսւ- 
կուած անթիւ ու անհամար հայ անմեղ զոհերը:

Այստեղ կ՛ուզենք նոյնութեամբ նշել '  «Նեա Մոնի» վանքին Ս. 
1»աչ եկեղեցիին մէջ, այդ մասունքները ամփոփող ցուցափեղկերու 
կողքին, յունարէն և անգլերեն լեզուներով տրուած «Չիոս կղզիին 
ողբերգութեան» պատմութիւնը'

վ թրքական վայրագութենէն: 
ւյց թուրք ջարդարարները
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Ս. Խաչ եկեղեցիին մէջ պաճ դրուած մասունքները...

THE MASSACRE OF CM OS  - 1822

Before the massacre, Chios had a population of 118,000 souls.
The terrible massacre left only 1800 people in the Southern part of 

Chios to take care of the production of mastic.
It has been calculated that at least 23,000 people were slaughtered. 

About 47,000 people were taken to the slave markets of Cairo and 
Smyma. And the rest escaped to other Islands.

In the Monastery of Nea Moni, the local massacre took place on 9 
[non legible] Friday of 1822.

There were 600 monks and 3500 women and children who had come 
to seek refuge in the Monastery.

They were all slaugtred by the Ottomans.
Part of the bones of slaughtered monks and people are kept in this 

chapel o f the Holy Cross.
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ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆՍ

«Զարդերէն առաջ, CblOS-ի բնակչուրիւԸը 118,000Տոգի էր: 
Սարսափելի ջարդէն յետ ոյ, միայն 1800 Տոգի մնացին Ջիոսի-ի 

նարաւային մասը Mastic-ի արտադրութիւնը նաւաքելու ճամար: 
Հաշուած է, որ նուազագոյն 23 ,000ճոգի սպաննուած է:
Շուրջ 47,000 ճոգի Գաճիրէի և Իզմիրի գերիներու շուկաները 

տարուած են, և մնացեալներն աչ ապաստանած են միւս կղզիները: 
Nea Monî-ի վանքին մէջ, ջարդերը սկսած են 9  [անընթեռնելի] 

Ուրբաթ 1822-ին:
Այս վանքին մէջ ապաստանած էին 600 վանական և 3500 կին և 

երախա յ :
Բպորն սպաննուեցան օսմանցիներու կողմէ:
Սպաննուած վանականներուն և ժողովուրդին ոսկորներէն մաս 

մը պաճպանու ա ծեն այս Սուրբ Իա չ  եկեղեցիին մէջ»:
Այստեղ կ՛ուզենք նաեւ նշեր «Նայիրի»ի աշխատակից "The 

T raveler^O , "cb io s"-ցիներու մասին ըրած զգայացունց յա յտնու- 
թիւնները.- "ՇԽօտ՚ցիները այնքան կապւած էին իրենց կրօնքին և 
ազգութեան, որ թուրքերուն իպամանաւու ճամբով ա զա լռելու 
առաջարկը կը մերժէին: Եւ կը նախընտրէին թուրքերուն կողմէ 
սպաննուիլը:

Տանք ifbp հայասէր ու անգլիագիր բարեկամին վկայութեան 
րնագիրը:

A  SM A L L  N O T E  O N  TH E M A S SA C R E  O F C H IO S

The G reeks m ake fim  o f  the p eo p le  o f  C b ios.
T bey claim  ib at the p eo p le  o f  C b ios, ca lled  "C b io tis" in  G reek, w ere 

so  stu p id  tbat tbey sa id  to tbe Turks durin g tbe tim e o f  tbe M assacre.
“SF A X E N E  A G A  M O U  N ’A G IA SO ", m eaning “S lau gh ter m e, m y  

L o rd , so  th a tlg o  to p arad ise".
Խ  rea lity , the situ atio n  w as m ucb d ifferen t. W ben a  N on-M oslem  

w as to be execu ted , tbe T urks w ould g iv e  the victim  a la st cban ce to es- 
cape deatb an d  becom e a M oslem . Մ  accepted , the condem ned w ould  
change b is relig io n  an d g o  Gree.
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The p eo p le  o f  C b io s, £fae C h iotis, n ever accepted  su cb  an o ffer. Խ - 
stead  o f  denounoing tb eir re lig io n , th ey p refered  deatb an d  sa id : 

‘ T O T E S, SF A X E M E  A G A  M O U  N 'A G IA SO "
W hich m ean s: ‘ TH EN , m y L ord , slau gb term e, so  th a tl g o  to p ara 

d ise".
THE TRAVELER

(ԹԱՐԳՄԱՆ ՈՒԹԻՒՆ Ը )
ՀԱԿԻՐՃ ՆՕԹԵՐ ՋԻՈՍԻ ՋԱՐԴԻՆ ՄԱՍԻՆ

Յոյները կը նեգնեն Ջիոսի բնակիչներուն որոնց յունարէն 
«չիոթ-իս» կը կոչեն: Անոնք որպես բ-t այնքան տխմար էին, որ 
կ՚ըսէին թուրքերուն, ջարդերու ատեն.- «SF A X E M E  A G A  M O U  
N 'A G IO SO », որ կը թարգմանուի.- «Մորթէ զիս Տէր, որ դրախտ 
երթամ»: Իրականութեան մէջ վինակը բոլորովին ուրիշ էր:

Երբոր ոչ-իսլա մ մը պիտի սպաննուի, թուրքերը վերջին առիթ 
մը կու տային դոնին որ մանէ վւրկուեչու նամար, կրօնափոխ 
ըւլալով իսլամանայ :  Մանապարտը եթէ ընդուներ իր կրօնը փոխել 
կ՚ազատուէր:

Ջիոսի բնակիչները, չիոթիսները, երբեք չընդունեցին այսպիսի 
առաջարկ մը: Կրօնափոխըւլալու տեղ նախընտրեցին մանը և ըսին. 
«Եթէ այդպէս է ուրեմն մորթէ զիս Տեր, որ դրախտ երթամ»:

ՃԱՄԲՈՐԴ

* * *
Յունասւոան մեր այցելութեամբ, մենք նոգեկան պարտակա

նութիւն մրն ալ կ ունենանք կատարելիք, զոր կ՚րնծայենք, ամեն 
տարի, երթալով ուխտագնացութեան, Սելանիկի նայկական գերեզ
մանատունը:

Սելանիկի նայկական գերեզմանատան մեջ կը գտնուի դամբա
րանը մեր մեծ մօր, Արմաւենի Ջիլինկիրեանի, որ նոյն ատեն 
մայրն ե Դուրեն Սեւակի:
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6ռվճ. Ջիյինկիրեանի «ուխտագնացութիւնը» իր մեծ մօր դամբանին: 
Մտերիմ նոգեցուրեան եւ զրոյցի պաճ...:

Արմաւենի Չիլինկիրեանի դամբարանին կրայ կը տեսնենք հե
տեւեալ արձանագրութիւնը'

«ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ ԱՐՄԱԻԵՆԻ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ - 
ՍԻԼԻՎՐԻ - 1854-1934»:

... Մայրը, ապըիլեան հայաջինջ եղեոնի նահաաակներեն, անշի- 
ըիմ րանաստեղծ ու հեըոս մտաւորական տօքթ. Ռուրեն Սեւակի: 

Եւ մենք ամեն տարի կը իւոնաըհինք այս դամբանին առջեւ և 
յուղումով կը կարդանք վերի արձանագրութիւնը' որ ինքնին իր 
մեջ կը սյարփակե ամրողջ հայ ագգին ողբերգութիւնը:
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Սայց, մեզի համար ցաւալի է նշել այն տխուր իրականութ֊իւնը, 
այն մեծ անտարբերութիւնը, զոր Սելանիկի համայնքային պա
տասխանատուները կր ցուցաբերեն նահատակ-րանաստեզծին 
խորհրդանիշը եղող անոր մօր դամբարանին հանդեպ:

Սելանիկի մեջ Արմաւենի Չիլինկիրեանի դամբարանէն զատ, 
ուրիշ' 24 ապրիլեան նահատակի մը հետ կապ ունեցող դամբարան 
գոյութիւն չունի:

Սելանիկի մեջ, թաղական խորհուրդ կայ, թեմական խորհուրդ 
կայ, և կան նաեւ բաւական մեծ թիւով հայկական միութիւններ: 

Ասոնցմէ ո չ  մէկուն միտքէն կ՛անցնի, 24 Ապրիլի նահատակ 
բանաստեղծի մը մօրը դամբարանին յարգանքի այցելութիւն մը 
կատարել 24 Ապրիլի օրերուն:

Սայց անոնք, ամէն 24 Ապրիլին ոսկեզօծ խօսքերով իբր թե կը 
փառաբանեն 24 Ապրիլի նահատակները:

Սայց, կրականութեան մեջ, այս սին խօսքերով անոնք, ձեւով 
մը, կրկին ու կրկին «կը ջարդեն» 24 Ապրիլի սուրբ նահատակները: 

Ազգ մը, իր հերոսներով կ՚ապրի:
Ազգ մը, որ իր հերոսները չունի, ապրելու իրաւունք չունի: 
Ազգ մը, որ իր հերոսները կը մոռնայ, ինքն ալ մեռնելու դատա

պարտուած է:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 159, 23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2001

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՆՈՐ ՑԱՅՏՆ11ՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մեր թրքերէն գրութիւններուն մեջ ջանացինք բացատրել, թէ 
ինչպէ ս րարրարոս թուրքերը, դարերու ընթացքին և մինչեւ վեր
ջերս, նայկական պատմական յուշարձանները և եկեղեցիները, նա- 
յերեն նետք չմնայ ըսելով, ուժսւնակու[ քանդած են: Սայց այս րար- 
բարոսութիւններուն ենթարկուոդներր միայն նայերը չեն:

Նոյնսլես' ննադարեան (Antique) յունական և րիւզանդական 
յուշարձանները և եկեդեցիները զոն գտցած են թրքական րարբսւ- 
րոսութիւններուն: Այս թրքական քանդումին զոն գացող վայրերեն 
մէկն ե «Մարմարա» ծովուն վրայ Սիլիվրի րերդաքաղաքը, որ կը 
գտնուի Պոլսէն 65 քմ. դեպի արեւմուտք' եւրոպական Թրակիոյ 
նողամասին վրայ:

Նոյն ատեն Ռուրեն Սեւակի ծննդավայրը եդոդ Սիլիվրի բերդա
քաղաքը, բուն անունով Սիլեմրրիա, նին րիւզանդական պատմա
կան քաղաք մը եդած ե:

Սիլիվրիի րիւզանդական եկեղեցիները այնքան նամրաւ ունին 
եղեր, որ մեր նօրեդրայրը' Քերովբե Չիլինկիրեանին մեզի պատ
մածին նամաձտյն, մինչեւ 1914 թուականը Անգլիայէն րիւզանդա- 
գետներ մասնաւորապես Սիլիւ|րի եկած են, որ Սիլիվրիի րիւզան- 
դական եկեղեցիներուն իյնանկարները ուսումնասիրեն:

Այսօր, պատմական Սիլիւ[րի բերդաքաղաքէն ոչ մէկ բան մնա
ցած ե: Ոչ թերդ, ոչ յունական յուշարձան, ոչ րիւզանդական եկեղե
ցի և ոչ ալ րիւզանդական խնանկար:

Թուրքերը ամէն բան քանդած են: Եւ Սիլիվրին այսօր, աննոոնի, 
«պեթոն» կառոյցներով լեցուած, թրքական քաղաքի մը վերածուած 
է, և միացած է Պոլսոյ:

Սիլիվրի բերդաքաղաքը, որ մեր նախնիներուն բնակավայրը 
եղած ե, մինչեւ 1921-թ.ներր, մեծ մասամբ բնակուած է յո յներէ և 
նայերէ: Ւսկ թուրքերը, Սիլիվրիի մեջ բերդաքաղաքէն դուրս
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«Վարի թաղամասը» (Asagi mahalle) ըսուած շրջանը կը թնակին 
եղեր, գոյացնելով քանի մը տասնեակ թուրք ընտանիքներէ թաղ
կացած աննշան փոքրամասնութիւն մը:

Սիլիվրին այն ասաինան յունական քաղաք մը եղած է, որ նոն 
թնակող նայերը եղած են լաւ յունախօս, ինչպես որ մեր նայրը և 
մայրը սանուն յունարէն կը խօսեին:

Եւ այդ շրջանին Սիլիվրիի մեջ, նախակըթարան մը եղող 
«Ասքանազեան» վարժարանէն գատ ու աւելի րաըձր նայկական 
վարժարան մը չըլլալուն, (Լութէն Սեւակ կը ղրկուի Պարտիզակի 
ամերիկեան գոլէնը և յետոյ Պոլսոյ Պերպերեան ւ|արժարանը, և 
1905-ին ալ կը մեկնի Զուիցեըիոյ Լոգան քաղաքը, ուսանելու 
տեղւոյն րժշկական նամալսաըանը:

Մինչդեո (Լութէն Սեւակին քրոջ աղջիկը Ատըինէ Յակոթովիչ, 
Սիլիվրիի հայկական վարժարանը աւարտելէ յետոյ, ղերւ աղջնակ 
մ՚ըլլալուն, Պոլսոյ մէկ նայկական վարժարանը չղըկուիը, և Սի- 
լիվրիի յունական միջնակարգ վարժարանը կ՚արձանագրուի:

Եւ Ատըինէ յունական վարժարանին մեջ, շատ լաւ յունարէն 
գրել և կարդալ սորված ըլլալու ուրախութեամթ, իր մօրեղթօր' 
(Լութէն Սեւակին 1910-ին, Լոգան, յունարէն լեգուով նամակ մը 
կ՚ուղարկէ...

Եւ Ատրինէն միջոց մը յետոյ,  (Լութէն Սեւակէն պատասխան 
նամակ մը կը ստանայ:

Այստեղ կը հրատարակենք (Լութէն Սեւակի քրոջ աղջկան' 
Ատրինեին գրած նամակը, որ մինչեւ այսօր անտիպ մնացած է [այս 
նամակին պատնէնը, 1980-թ.ներուն, կիպրոսի մեջ, մեգի յանձ- 
նուեցաւ Ատրինեին քրոջ'  Սիրվարդ Գլընեանի կողմե, որուն թարի 
յիշատակին աոջեւ յարգանքով կը խոնարնինք]:

Ահա այդ մտերմիկ ու փափկանկատ, թայց խրատական նամակ... 
թանաստեղծութիւնը:

Տեղին է նկատելը, որՍ. Եապուտիկեանի «Լ>օսք իմ որդւոյս»-էն 
50 տարի արւաջ Ո՝. Սեւսւկի կոդմէ գրուած այս նամակ, հայապաշտ 
նահատակ թանաստեղծին ներաշխարհը արտացոլող, մենք կը 
հաւատանք, որ նախաեղերւնեան հայ լուսամիտ մ տա ւ որա կա նու- 
թեան ազգային հոգեթանութիւնը վկայող և պատմական արժէք 
ունեցող գրութիւն մըն է:

23*
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Իմ սիրեւի փոքր Ատրինէ,
Ւնձմե բարձր ես Յունարէնէ. 
Բայց նօբդ, մօրդ քնքուշ լեզուն 
Մի մոռնար որ նայերէն է:

Եթէ միջոցդ ներէ 
Մեծ դպրոցներ գնա Ատրինէ. 
Բայց մայրենի անուշ չեդուդ 
Մի մոռնար որ նա յերէն է:

Ծոյւ մի ըԱաբ, ծոյլը անօրէն է. 
Դուն շատ գիտուն եղիր մեզմէ. 
Բայց մայրենի և Սուրբ լեզուդ 
Մի մոռնար որ նայերէն է:

Լոգան 1910 ՌՈՒԲԷՆ ՍԵԻԱԿ

Դուրէն Սեւուկի իւղաներկ պաստառին 
(նարազատ)ընդօրինակութիւնը: Հարազատը 

կը գտնուի Երեւանի Գրականութեան եւ 
Դ. UIռակի իւղաներկ նկարը գծուած իր Արռլ},ստի թանգարանը: Ան գծուած է  1911- 
մ  տեր իմ  ընկերոջ ' գեղանկարիչԼեւոն իը Լոզաըի մԷչ (ռլր ՌուբԷն բժշկութիւն

Ագնաւուրեանի կողմէ, 1911-ին, ուսանած էր). Ռ. Սեւակի նկարիչ ընկերոջ'
Լոգանի մէջ: Եղերաբախտ գրողը կը Լելոը ԱզԱաւուրեանի կողմէ:

տեսնուի բժիշկի նամագգեստով: Վերարտադրութիւնը կատարուած է 1967-ին,
Այս նկարը ա յժմ կը գտնուի Երեւանի Ռ Սեւակի քրոջ աղջկան գեղանկարիչ
Գրականութեան եւ Արուեստի թանգա- Քրիսթին Սալեր}փ կողմէ: Այս օրինակը

րանին մէջ. «նկուղային մեկուսացումե» ըերկայիս կը գտնուի Ռ. Սեւակի Յիշատակի 
ետք. վերա նորոգ ւա ծ վիճակով: Տաը մէջ> Նի Ա (QAGNES SUR MER):
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Ատրինէ Յակոբովիչը, քանի մը տարի յետոյ, յունական վարժա
րանը աւարտելէ ետք, Ռուրէն Սեւակին յանձնարարութեամբ, 
Պոլսոյ հանրածանօթ ֆրանսական' “Notre Dame De Sion" վար
ժարանը կ՚ուղարկուի:

Մենք, մեր երիտասարդ տարիքե սկսեալ, շատ տպաւորուած ենք 
Ատրինէ Յակորովիչին անձնաւորութենեն:

Յացաոիկ տաղանդ մըն եր, րարձր մտաւորական ձիրքերով 
օժտուած:

Ւր մասին շատ անգամ արտայայտուած ենք մեր գրութիւննե- 
րուն մեջ: Մանաւանդ' Ատրինեին Ապրիլ 1915-ի օրերուն, Մուրէն 
Սեւակի մասին պատմածները շատ զգայացունց են:

1985-ին հրատարակուած «Ռուրեն Սեւակ և փրցուելիք ուղեղ
ներ» մեր դիրքին մեջ, այս մասին գրած էինք: Այստեղ կ՛ուզենք 
կրկին նշել այս շատ տխուր եղելութիւնը. «Պոլսոյ Հարպիյէ թաղին 
մեջ, Հարպիյե զօրանոցին գունդերը, շարթու վերջը, մեծ հսւնդի- 
սութեամր, կը տողանցեին մայր պողոտային վրայ: Ռուրէն Սեւակ 
ալ իբր բժիշկ-հարիւրապետ, հերմակ ձի մը նստած, իր զինուոր- 
ներով կը մասնակցէր այս տողանցքին:

Շարթու վերջ մը, նոյն պողոտային դիմացի կողմը բնակող 
Մկրտիչ Յակոբովիչ ընտանիքը' կը հրաւիրէ, իրենց ազգական 
Սեւակի քրոջ աղջիկը'  Ատրինէն, որ դիտէ իր մօրեղբայր-հարիւ- 
րապետ Ռ. Սեւակը տողանցքի ատեն:

Ատրինէն Սիլիվրիէն Պոլիս ուսանելու եկած է «Նօթր Տամ Տը 
Սիոն» վարժարանը, իբր գիշերօթիկ աշակերտ:

Ատրինէ և տանտերերը պատշգամը նստած, անհամբեր կը 
սպասեն Ռ. Սեւակին անցնելուն: Տողանցքը կը սկսի, զինուորները 
կ՛անցնին. «Ահա» կ՚ըսեն, տանտէրերը. «Հիմա կու գան' Սեւակը և 
իր զինուորները», «Յայց այդ ի նչ է, զինուորներուն աււջեւէն 
գացող ձիուն վրայ Սեւակը չկայ»: Զին' աոանց Սեւակի կ՛անցնի, 
քովը քալող զինուորի մը կողմէ աոաջնորդուած»:

Եւ քանի մը օր յետոյ կ՛իմանան, թէ Ռ. Սեւակ աքսորուած է 
Չանղըրը:

Աոաջին անգամ 1985-ին մեր դիրքին մէջ հրատարակուած 
Ռուրէն Սեւակի վերաբերեալ այս ոդիսական եղելութիւնը 
արտագրուեցաւ հայրենի ծանօթ գրող Պերհ Զեյթունցեանի 1989-
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ին Երեւանի մեջ հրատարակուած «Վերջին արեւագալը» անունը 
կըող սւոուաը գիըքին 213-ըդ էջին մեջ:

Նոյն գիըքին մեջ կարդացինք ուրիշ ւոոդեր ալ, կրկին արւոա- 
գըուսւծ 1985-ի մեր գիրքեն: Բայց, ըստ «Հայկական սովորու
թեան», մեծապատիւ Պերն Զեյթունցեանը, այս սագերուն ուրկե 
արտագրուած ըլլալուն մասին, ոչ մեկ րան գրած եր:

Անջատաբար այս մեր նկատողութիւններեն' մենք երախտա
պարտ ենք Պերն Զեյթունցեանին, որ 1985-ին Երեւանի մեջ հրա
տարակուած իր «Մեծ լռութիւն» թատրերգութեան մեջ, առաջին 
անգամ ըլլալով, Ռուրեն Սեւակին և Դանիել Վարուժանին Եդեռնի 
ոդբերգութիւնը ներկայացուցած ե:

Այն տարիներուն, շատ մեծ յանդգնութիւն եր, այս մասին գրե
լը: Բայց Պեըհ Զեյթունցեանը, ի նչ պետք ուներ, իր այս թատրեր
գութեան մէջ,  այս աստիհան իրականութեան հետ կապ չունեցող 
թաներ գրելու:

«Մեծ լռութիւն» թատրերգութեան մեջի Ռուբեն Սեւակի տիպա
րը, ոըեւե կապ չունէր Չանդըրըի մեջ անոր ցուցաբերած հերոսա
կան կեցուածքներուն հետ:

Մանաւանդ' ի նչ պետք ուներ, Պերհ Զեյթունցեանը, այս թատր
երգութեան մեջ ստեղծելու «Երեւում» անունով տիպար մը, որ 
իրականութեան հետ կապ չունեցող խեղկատակութիւն մըն է:

Հայկական եղեռնի պատմութիւնը, մանաւանդ Ռուբեն Սեւակի 
Չանդըրըի մէջ ցուցաբերած հերոսական կեանքին իրական ւգատ- 
մութիւնը, իր բոլոր մանրամասնութիւններով, իսկական ողբեր- 
գադիւցագներգութիւն մըն է:

Եւ այս մասին գրուած, իրականութեան չհամապատասխանող 
ամէն մեկ տող' սրբապղծութեան համազօր ե:

փ փ փ

Ռուբեն Սեւակի 1915-ին նահատակութենէն յետոյ,  իր կինը 
ժաննի, սարսափի մատնուած երկու զաւակներուն' Լեւոնին և 
Շամիրամին հետ, հապհեպով Պոլսեն Զուիցերիա մեկնած էր՜.

Եւ Ռուբեն Սեւակի Պոլսոյ Սուրբ Յակոբ թաղամասին մեջ 
գտնուող բնակարանը բաւական ատեն անտեր մնաց:

Երկար միջոցէ ետք ե, որ Ռուբենի երեց եղբայրը Քերովբե 
Չիլինկիբեան, կարողացաւ փրկել Ռուբեն Սեւակին անձնական 
իրերուն մեկ մասը:
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Ատրինե Յակոբովիչն ալ, Նահատակին արիյիւին մէկ մասին 
փրկութեան մեջ մեծ դեր ունեցած ե:

Ան, Ռուբեն Սեւակին բանաստեդծութիւններուն րնագիրները 
[արաագրելե ետք] Փարիզ' ժաննի Սեւակին ուղարկած ե:

Ռաննին ալ, իր կարգին, այս րնագիրները Փարիզ «Նահատակ 
Գրողներու Բարեկամներ» հրատարակչության յանձնած ե, որուն 
շնորհիւ, 1946-ին հրատարակուեցաւ եղերաբախտ մտաւորականի 
գրութ-իւններուն մէկ մասը պարփակող գիրքը:

Մինչ այդ, Ատրինէ Յակորովիչին արտագրած ձեոագիրները, 
մենք ալ 1946-ին, մեր կարգին արտագրեցինք և Ռուրեն Սեւակին 
այս ձեոագիրներուն սլատհէնները 1983-ին յանձնեցինք Ալեք- 
սանտր Թոփչեանին, որ ինքն ալ, այս ձեոագիրներով, ամբոդջա- 
ցուց Երեւանի մեջ Ռուրեն Սեւակի գրութիւնները, և 1985-ին 
յաջողեցաւ հրատարակել' «Ռուրեն Սեւակ - Երկեր» անուն հատո
րով նահատակ բանաստեղծին ամբողջական գործերը:

փ փ փ

Ատրինե Յակոբովիչ իը մօտ պահած եր, իբր մասունք-յիշատակ' 
Ռուբէն Սեւակին իւղաներկ մէկ դիմանկարը:

Ռուբեն Սեւակին այս դիմանկարը գծուած էր 1911-ին, իր 
ընկերոջ' շնորհալի նկարիչ Լեւոն Ազնաւուրեանի կողմէ, որ եգիպ
տահայ ընտանիքի մը զաւակն եը, Լոգան եկած, Գեղարուեստի 
վարժարանը ուսանելու: Եւ Լոգանի մեջ ե, որ ծանօթացած եը 
Ռուբեն Սեւակին: Եւ երկուքը շատ մտերիմ բարեկամներ եղած են: 

Ռ. Սեւակի բժիշկի տիտղոս ստանալէն ետք, Լ. Ազնաւուրեան 
նկարած էր իր մտերիմը բժշկական շապիկ հագած երեւոյթով և 
նուիրած զայն իր սիրելի ընկերոջ, իբր «յաւերժական նուէր»:

Եւ Ռուբեն Սեւակ այս դիմանկարը 1914-ին, ընտանեօք Պոլիս 
վերադարձին, հետը բերած եր: Ատրինե Յակոբովիչ, Ռուբենի նա
հատակութենէն յետոյ, մեծ գուրգուրանքով պահպանեք իր մօրեղ- 
բօր դիմանկարը... Եւ մահանալէ աոաջ կտակեց, որ Ռուբէն Սեւակի 
այս դիմանկարը Հայաստանի թանգարանը իբր նուէր ուղարկուի: 

Մինչ այդ Ատրինէին քոյրը, որ Պոլսոյ մեջ շատ ծանօթ նկար- 
չուհի մըն ե' Քրիստին Սալերի անունով, կը մտածէ, թե աո ի զգու
շութիւն յաւ կ ըլլայ, եթե ընդօրինակէ այս պաստաււը: Եւ իրապես 
ալ, 1967 ֊ին, շատ հարազատ ձեւով, կ՚ընդօրինակէ: Եւ Ռուբեն
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Սեւակին թուն պաստառը 1970-ին, Հայաստանի նետ կապեր 
ունեցող բարեկամի մը կը յանձնուի, որ զայն Հայաստան ղրկէ:

1977-ին Քրիստին Սալերին Հայաստան կ՚այցելէ և Երեւանի 
մէջ,  Սփիւռքի նետ Մշակութային կապի կոմիտեի նախագահ 
Վարդգէս Համազասպեանին կը ներկայանայ և կ՚ըսէ. «Քանի մը 
տարի առաջ Ռուրէն Սեւակին իւղաներկ մէկ դիմանկարը, իրր 
նուեյ^ւ, Հայաստանի թանգարանին ուղարկեցինք: Կուզեի գիտնալ, 
թէ ի նչ եղած է այս դիմանկարը»:

Համազասպեան աջ ու ձախ կը հարցնէ: Եւ իրեն կ՚ըսեն, թե այդ
պիսի նկարի գոյութենէն տեղեակ չեն: Սայց, Քրիստին Սալերին 
շատ կը պնդէ, և բաւական փնտռտուքէ կերջ, Գրականութեան և 
Արուեստի թանգարանին մէկ նկուղին մէջ կը գտնեն ծրար մը, 
որուն կրայ գրուած է. «Ռուբեն Սեւակի իւղաներկ դիմանկարը»: 
Համազասպեանի և Քրիստին Սալերիի ներկայութեան ծրարը կը 
թանան, և ի նչ տեսնեն' իւղաներկ նկարը, տարիներէ ի կեր ոլո- 
րուած-մնացած ըլլալուն պատհառաւ, հաթռտած է և իւղաներկերը 
կտոր, կտոր տարածուած են ծրարին մէջ:

Քրիստին Սալերին շատ կը նեղուի, և կը բացատրէ, թե Ռուրէն 
Սեւակին այս դիմանկարը պատմական թանկագին նկար մըն է, և 
հոգեկան բացառիկ արժէք ունի մանաւա նդ Ռուրէն Սեւակի հարա- 
գատներուն համար:

Վարդգէս Համազասպեան շատ սրտնեղած' թանգարանի 
պատասխանատուներուն անհոգութեան պատհառաւ ստեղծուած 
այս կացութենէն, Քրիստին Սալերին կ՚ըսէ.

«Յառաջիկայ տարի, եր-k Հայաստան կրկին ա յցեի ք , ձեզի կը 
խոստանամ, որ այս  պաստառը րպոբովին վերանորոգուած պիտի 
տեսնեք»:

Տարի մը ետք, Քրիստին Սալերին չկրցաւ այցելել Հայաստան: 
Սայց 1978-ին, մենք այցելեցինք Հայաստան և տեսանք, Եղիշե 

Չարենցի անուան Գրականութեան և Արուեստի թանգարանին մէջ, 
կերանորոգուած Ռուրէն Սեւակի իւղաներկ պաստառը:

Սայց, նկարին կրայ, կ՚երեւէին' հաթոտուքներուն գիծերը:
Եւ մանաւանդ այս պաստառը, շատ րան կորսնցուցած էր, 

Ռուրէն Սեւակի դիմանկարը ըլլալու հանգամանքէն:
Այդ  օր, մեր ընկերը մեզ նկարեց թանգարանի սրահին մէջ, Ռ. 

Սեւակի կերանորոգուած դիմանկարին առջեւ: Եւ նաեւ առանձին
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նկարեց' «Ռուրեն Սեւակի դիմանկարը»:
Այս դիմանկարին լուսանկարը մեծցուցինք և կախեցինք Ռուրեն 

Սեւակի Յիշատակի տան մեջ:
1990-նեըուն եր, մեր նօրաքրոջ աղջիկը' Քրիստին Սալերին Նիս 

եկաւ մեզի այցելութեան: Եւ Ռուրենի Յիշատակի տան իրր նուեր 
րերաւ Ռուրեն Սեւակի իւղաներկ դիմանկարը, որ 1967-ին ինք 
ընդօրինակած եր թուն դիմանկարեն:

Եւ այսօր, Լեւոն Ազնաւուրեանի 1911-ին Լոգանի մեջ նկարած 
Ռուրեն Սեւակի իւղաներկ դիմանկարին օրինակը կը գտնուի Նիսի 
Ռուրեն Սեւակի Յիշատակի տան մեջ: Եսկ րուն դիմանկարը 
Երեւանի Գրականութեան և Արուեստի թանգարանը:

Յայց այսօր, այս պաստառներէն ո րը աւելի իրական ե. րո ւն 
պաստառը, թե ընդօրինակուած պաստառը:

Մենք կը նաւատանք, որ Քրիստին Սալերիին ընդօրինակած 
պաստառը' շատ աւելի fi արա զատ ե, քան Երեւանի թանգարանին 
մեջ գտնուող վերանոըոգուած դիմանկարը:

փ փ փ

25 0 գոստոս 2001-թ.ին, Շամիրամ Սեւակի fi-ետ միասին, հա- 
հոյքն ունեցանք Ռուրեն Սեւակի Յիշատակի տան մէջ  ընդունելու 
Երեւանի Գրականութեան և Արուեստի թանգարանի տնօրեն' Հեն- 
րիկ Յախչինեանը:

Շատ գիտակից և հմուտ մտաւորական մըն եր, որ Յիշատակի 
տետրակին մեջ շատ դրուատալից տողեր գրեց' Ռուրեն Սեւակի և 
Նահատակի Յիշատակի տան մասին:

Շամիրամ Սեւակ քանի մը օր յետոյ Երեւան պիտի մեկնէր, 
ներկայ գտնուելու համար, 1 Սեպտեմբերին, Ռ. Սեւակի անուան 
դպրոցի վերամուտի հանդիսութիւններուն:

Եւ Շամիրամ Սեւակ, Հենրիկ Յախչինեանին հետ պայմանաւո- 
րուեցաւ, 12 Սեպտեմբեր 2001-թ.ին Երեւանի Գրականութեան և 
Արուեստի թանգարանը այցելելու ծրագրով:

Եւ 87 տարեկան րայց միշտ երիտասարդ ոգիով Շամիրամ 
Սեւակ, 30 Օգոստոսին մեկնեցաւ Երեւան: Եւ 14 Սեպտեմբերին 
վերադարձաւ հոգեկան շատ մեծ գոհունակութեամբ:

Շամիրամը մեզի պատմեց իր Երեւան այցելութեան տպաւորու- 
թիւնները: 31 Օգոստոսին Ռ. Սեւակի անուան դպրոցին վերամուտի 
հանդիսութիւններուն ներկայ եղած էր: Խոր գոհունակութեամբ
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արտայայտուեցաւ դպրոցին, տնօրէնութեան և ուսուցիչներուն 
մասին: Եւ մանաւանդ' խօսեցաւ աշակերտներուն բարւոք վինակին 
մասին:

1 Սեպտեմբերին Երեւանի կրթական վերամուտի հանդիսութիւն- 
ները կատարուեր են Մատենադարանին աոջեւ, աո ի երախտա
գիտութիւն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին:

Եւ այս տարուան հանդիսութիւններուն, Երեւանի կրթական 
ընդհանուր նաստատութիւնները ներկայացուցեր է Ռուբէն Սեւակի 
անուան դպրոցը, իր երգչախումբով և իր աշակերտներով:

Շամիրամ ըսաւ, թէ այս ներկայացուցչութիւնը մեծ պատիւ մըն 
եր Գուբէն Սեւակի դպրոցին համար: Շամիրամ 12 Սեպտեմբերին 
այցելեր է Գրականութեան և Արուեստի թանգարանը:

Թանգարանի տնօրէն Հենրիկ Սախչինեանը շատ սիրալիր 
ընդունելութիւն մը ցոյց տուած է Շամիրամին: Անձամբ կը 
պտտցնէ թանգարանը և նոր սարքուած երկու սրահները, որոնց մէջ 
ցուցադրուած են եդեր հայ մշակոյթի «մեծերուն» - Զօհրապի, 
Վարուժանի և Սիամանթոյի և անոնց պես մեծ նկատուածներուն 
նկարները: Շամիըամ Սեւակ կը նշմաըե, թե Գուբէն Սեւակի նկաըը 
դըուած է շատ աննշան տեղ մը, ան ալ' ուըիշներուն կողքին, նեղ 
շրջանակի մը մեջ, Cai՜te-PoStale-ի մեծութեամբ նկար մը:

փ փ փ

Շամիրամ Սեւակ կը հարցնէ Հ. Սախչինեանին, թէ ինչո ւ 
Գուբէն Սեւակեն բան մը չեն ցուցադրած:

Բախչինեան կը պատասխանէ. «Շատ բան չունինք Ռուբեն Սեւա- 
կեն ցուցադբեւիք»: Այս պատասխանին վրայ, Շամիրամ Հենրիկ 
Սախչինեանին սա հարցումը կ՚ուղղէ. «Buijg դուք ունիք Գուբէն 
Սեւակի իւղաներկ մէկ դիմանկարը: Այդ մէկը ինչո ւ չէք  ցուցա-

Այն ատեն Հենրիկ Բախչինեան սա պատասխանը կու տայ. «Պա- 
տերուն վըայ ցուցադրելու տեղ չունինք»:

Շամիրամ Սեւակ գինք ոգեպնդած դպրոցական հանդիսութիւն- 
ներէն յետոյ, Գրականութեան թանգարանին մէջի այս երեւոյթէն 
մեծապես ցաւ զգացեր է: Որովհետեւ ան ապշութեամբ նկատած էր, 
որ Գուբէն Սեւակին իւղաներկ դիմանկարը' թանգարանին, մթե
րանոցներուն մէկուն մէջ, «անկարեւոր» լուսանկարներուն հետ 
միասին, իրարու վրայ դիզուած էին:
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Լրապես ալ, մեզի համար անհասկնալի ե, Գրականութեան և 
Արուեստի թանգարանի յարգելի անօրենին վերաբերումը:

Ռուրեն Սեւակի Յիշատակի տան մեջ այնքա ն հիացական 
տոգեր արձանագրող մէկր ինչպէ ս Գրականութեան թանգարանին 
մեջ, Սեւակին հանդեպ նոյն գնահատականը չե ցուցաբերած:

Յայց, մեզի համար աւելի անբացատրելի ե այն պարագան, որ 
Հ. Յախչինեանի պես հմուտ և գիտակից անձնաւորութիւն մը, Հա
յաստանի թանգարանին նուիրուած Ռուբեն Սեւակի իւղաներկ դի
մանկարին ազգային ու պատմաբարոյական արժէքը չե գնահա
տած:

1915-ի Եղեռնի Նահատակ բանաստեղծներէն ոչ մեկը, իր ապ
րած շրջանին, վաւերական նկարիչի մը կողմէ գծուած իւղաներկ 
դիմանկար ունի:

Այս տեսակէտով' Ռ. Սեւակին իր նկարիչ ընկերոջ' Լեւոն Ազ- 
նաւուրեանի կողմե 1911-ին Լոգանի մեջ գծուած իւղաներկ դիմա
նկարը բացառիկ պաստառ մըն է'  Հայկական Եղեռնի պատմու
թեան համար:

փ փ փ

Երեւանի Պատմութեան և Արուեստի թանգարանի պատասխա
նատուներ դուք Ռուբեն Սեւակին դիմանկարին ներկայացուցած 
արժէքը ձեզի ուղարկուած առաջին օրեն մինչեւ այսօր գնահատել 
չգիտցաք:

Այդ պատհառաւ ձենէ պիտի խնդրենք, որ Ռուբեն Սեւակի հա- 
րազատներուն կողմե Հայաստանի թանգարանին նուիրուած ու 
սրբապատկերի համազօր իւղաներկ դիմանկարը' Նահատակի 
հարագատներուն ւ[երաղարձնեք:

Անոնք և նաեւ բիւրաւոր հայեր, շատ լաւ գնահատել գիտեն, 
հերոսատիպ գրողի դիմանկարին արժէքը: Թե գեղագիտական և թե 
պատմաբարոյական իմաստով:
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ՆԱՑ ԻՐ Ի
ԹԻՒ 163, 29  ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2002

ԱՐԴԵՕ՛՞Ք ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ, ԶՈՒՐ ՏԵՂ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ 
ԳՆԱՑ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ, ԹՐՔԱՆԱԼՈՒ ՃԱՄԲՈՎ ՓՐԿՈՒԵԼՈՒ 
ԱՌԱՋԱՐԿԸ ՄԵՐԺԵ8. «ԹՐՔԱՆԱԼԸ ՆՈՒԱՍՏԱՆԱԼ է»  ԸՍԱՒ: 

ԵՒ ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵ8ԱՒ:
ԱՆ ԿԱՐԾԵՑ, ՈՐ ԻՐ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, ՀԱՅ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՄԷԶ, ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՍԻՐՈՒ
ԹԵԱՆ ՈԳԻՆ ՊԻՏԻԶՕՐԱՆԱՑ:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻՆ ԻՐ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՄԲ ՏՐՈՒԱԾ 
ՊԱՏԳԱՄԸ ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՀԱՍԿՑԱ՞Ւ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՌՄԱՄԲ Ո'Ջ:
ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՀԱՑ ԱԶԳԻ ՄԷԶ ՄԵԾ ԹԻՒ ԿԸ ԿԱԶՄԵՆ 

ԵՍԱՍԷՐԸ, ԱՊԵՐԱԽՏԸ ԵՒ ԱՊԱԶԳԱՅԻՆԸ:
ԹՈՒՐՔԵՐԸ, 24 ԱՊՐԻԼ 1915-ԻՆ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԸ 

ԳՈՂԳՈԹԱՅ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑԻՆ: ԲԱՅՑ ՇԱՏ ՈՒ ՇԱՏ ՀԱՅԵՐ, 
1915-ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԱՅՍՕՐ, ՏԵՒԱԿԱՆ ԳՈՂԳՈ ԹԱՑ ԿԸ 
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԸ:

Ռուրէն Սեւակի այրի կնոջ ժսւննի Սեւակին և երկու որր զա
ւակներուն' Լեւոնին և Շամիրամին նեա, P. Աշխարհամարտէն 
յետոյ միայն կրցանք կասյ հաստատել:

Լեւոնը Պոլիս եկաւ 1960-ին, Շամիրամն ալ 1963-ին:
Պոլիս եկան իրենց հօր ծննդավայրը, կրկին տեսնելու [նկատե

լով, որ Լեւոն, 1912-ին, Լոգան ծնելէ յետոյ, 1914-ին Պոլիս եկած էր 
իր հօր և մօր հետ: Շամիրամն ալ 1914-ին, Պոլիս ծնած էր]:

1915-ին, իրենց հօր նահատակութենէն յետոյ, Զուիցերիա վերա
դարձան:

Եւ զինադադարէն յետոյ '  1919-ին, Ռուրէն Սեւակի հօր և մօր 
փափաքով, երկուքը Պոլիս եկան 1919-ին, և մինչեւ  1922 Պոլիս 
մնացին, մինչեւ Քեմալին գալը:
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1960-ին Պոլսոյ մեջ, Լեւոնն և Շամիրամը իրենց նօր ծննդավայ
րը եդող Սիլիվրի գիւղաքաղաքը տարինք, և իրենց մանկութեան 
բնակած մեծ նօր տունը կրկին տեսան:

Սիլիվրի-ի Ռուրեն Սեւակի նօրենական տունը, այդ տարինե
րուն, դեո կանգուն մնացած եր, բայց թուրք գաղթականներու կող- 
մե գրաւուած:

Լեւոն և Շամիրամ շատ զուարթ բնաւորութիւն ունեին:
Բայց երբեմն, մտերմիկ խօսակցութեանց ընթացքին կը զգա

յինք, թե ցաւ մը ունին իրենց սրտին վրայ:
Մանաւանդ Շամիրամ, տխրութեամբ կը նարցներ երբեմն. 

«Ինչո ւ մեր նայրը մեր մասին չմտածեց և ազգին ճամար զոհուե
ցաւ, և մեզ որբ ձգեց»:

Այդ թուականներէն մինչեւ այսօր, գրեթե 40 տարիներ անցան: 
Եւ երբեմն կը մտածենք, թե Լեւոն և Շամիրամ, տեղ մը իրա

ւունք չունէի ն արդեօք վշտանալու, որ իրենց նօր ազգին նամար 
զոհուելուն պատնաաու, իրենք որբ մնացին և, երկար տարիներ, 
տառապեցան: Եւ մանաւանդ երբ մտածենք, թե նայ ազգը, ընդհա
նուր առմամբ, Ռուբեն Սեւակի կատարած զոհողութիւնը չե գնա
հատած, և մեծ մասամբ ապերախտ գտնուած է անոր հանդեպ:

Եւ ձեւով մըն ալ մոռացութեան ենթարկած է նահատակ բանաս
տեղծ Ռ. Սեւակը, «Սեւակ» անունը տալով բոլորովին տարբեր 
նկարագիր ունեցող ապերախտ բանաստեղծի մը:

Եւ այսօր, անհերքելի իրականութիւն մը կայ: Այս երկու 
«Սեւակ»ներուն ստեղծած շփոթութիւնները'  ցաւալի և զգուելի 
թիւրիմացութիւններու պատհաո կ՚ըլլան:

Եւ այս ձեւով, Ռուբեն Սեւակի հոգին, կրկին ու կրկին կը 
խաչուի... Եւ դեո տեւապես պիտի խաչուի: Այն Սեւակը, որ 1915- 
ին, Չանղըրը-ի մէշ ,  թրքանալու առաջարկը

«Անունիս պէս նոգիս աչ պիտի չսեւացնեմ» ըսելով մերժած էր:

.  * * *
Դիպուածները, կեանքի մեջ, պատահարներ են պարզապես: 
ճակատագրին հաւատացողը չենք: Buijg երբեմն դիպուածներ 

կը պատահին, և կը սկսինք մտածել, թե արդեօ ք հակատագիր 
ըսուած բան մը գոյութիւն ունի:

Պոլսոյ մեջ, մեր երիտասարդութեան տարիներուն, գործի
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կեանքի մէջ,  սննդեղենի արտադրութեան հաստատութիւն մը 
աոաջ բերինք: Որուն մեր տուած անունը, ժամանակի ընթացքին, 
շատ ծանօթ անուն մը եղաւ:

Բայց միջոց մը յետոյ տեսանք, որ մեր արտադրութեան “Marque 
Deposee” եղած անունը, շատ մը հաստատութիւններ սկսան կեղծել, 
ոը օրէնքով արգիլուած էր:

Ստիպուած եղանք, մեր անունը շահագործող բոլոր հիմնարկնե
րուն դէմ դատ թանալ:

Եւ այս ղատավարութիւնները քանի մը տարի տեւեցին: Բայց, ի 
վերջոյ, շահեցանք:

Եւ մեր անունը գործածողները ստիպուած եղան հատուցում 
տալու և իրենց անունը փոխելու:

Եւ մեր դատը շահած օրերուն էր, որ առաջին անգամ ըլլալու^ 
լսեցինք, թէ Հայաստանի մէջ նոր «Սեւակ» անունով բանաստեղծ 
մը մեջտեղ ելած է, և Հայաստանի մեջ շատ համբաւ շահած է այդ 
անունով:

Սկիզբդ հաւատալ չուզեցինք:
Ւնչպէ ս կարելի եր նահատակ բանաստեղծի մը անունը Հայաս

տանի մէջ շահագոըծել: Ասիկա սրբապղծութեան հաւասար արարք 
մըն էր, մեր համոզումով:

Հայաստանի մտաւորական շրջանակները այս սատինան անպա
տասխանատու և անգիտակից էի ն, որ նման աններելի և անդար
մանելի սխալ մը կը գործեին:

Ահոելի վրդոված էինք:
Մանաւանդ որ, մեր առեւտրական անունը շահագործողներուն 

դէմ բացած դատը, նոր աւարտած էր այդ օրերուն:
Այդ հոգեվինակի մեջ փորձեցինք Հայաստանի պետական 

իշխանութիւններուն դիմել, կատարուած անօրէնութեան արգելք 
ըլլալու համար:

Մեր բարեկամները մեզի տեղեկացուցին, թէ Սովետ Միութեան 
մէջ,  միջազգային հեղինակի իրաւունքի օրէնքը դեռ չ է  ընդու- 
նուած:

Այս պատհառաւ, մեր բողոքը և ընդվզումը մնացին, որոշ 
շրջանակի մը մէջ միայն:

Puljg> այՈ °Րեն սկսեալ, մեր կեանքին նպատակը ըրինք, հա
յութեան կողմէ անիրաւուած և գրեթէ անտեսուած նահատակ թա-
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նաստեղծ Ռուբէն Սեւակին իսկական մտաւորականի, հայրենա- 
սէրի կերպարը նայ ժողովուրդին ծանօթացնել:

Այստեղ պատմելու պիտի ջանանք, Ռուրեն Սեւակին յիշատակք 
վաո պահելու համար, 1976-թ.ներէն սկսեալ մեր տարած ա շ խտ
տանքներուն դէմ յանդիման գտնուած, զանազան և զարմանազան, 
տեղ-տեղ զաւեշտական, բայց շատ անգամ լալիք պատահարները, 
ապացուցանելու համար, թէ հայութեան մէջ որքա ն մեծ թիւ կը 
կազմեն անգիտակից, ապերախտ ու ապազգային հաւաքականու- 
թիւնները:

*  * *

1976-ին էր: Պոլսէն նոր հեոացած էինք վերջնականապէս: 
Զուիցերիոյ Լոգան քաղաքը, նախկին պոլսահայ երեսփոխան 

Մկրտիչ ՇէլէՓեանին բնակարանը հիւրաբար կը գտնուէինք: Ուրիշ 
հայ հիւրերու կողքին, ներկայ էր նաեւ Հայաստանէն նոր 
Զուիցերիա ժամանած, Հայաստանի Սփիւռքի հետ կապի կոմիտեի 
փոխ՜նախագահ Ա. Մարտիրոսեանը:

Մ. Շելէֆեան մեզ Մարտիրոսեանին ծանօթացուր և անոր բա
ցատրեց, թէ'  բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակի եղբօրորդին ենք, և աշ
խատանք կը տանինք նահատակ բանաստեղծին յիշատակը վաո 
պահելու համար:

Մենք, այս պատեհ առիթէն օգտուելով, Մարտիրոսեանին 
պատմեցինք երկու բանաստեղծ «Սեւակներուն» ստեղծած կնհիոը: 
Եւ իրեն ըսինք, թէ միջազգային օրէնքներով բանաստեղծ Ռուբէն 
Սեւակին անունին' ուրիշ մէկ բանաստեղծի մը կողմէ Հայաստանի 
մէջ շահագործումը անարդարութիւն է:

Եւ իրեն ջանացինք բացատրել երկու «Սեւակ»ներուն պատճա
ռաւ գոյացած անվերջանալի շփոթութիւնները: Մանաւանդ շեշտե- 
ցինք, թէ'  նահատակ բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակին դէլք կատա
րուած այս անարդարութիւնը, պատուաբեր չ է  Հայաստանին:

Մարտիրոսեան մեզ շատ ճանդար տուրն ամp մտիկ ըրաւ և 
քաղաքագետի վայեչ սա պատասխանը տուաւ, «էլի, այս երկու 
արժեքաւոր բանաստեղծները, նիմա մտնացած են: Հանգիստ ձգենք 
զանոնք, իրենց գերեզմաններուն մեջ»:

Մարտ ի րոսեան ի պէս պատասխանատու անձի մը այս անպա
տասխանատու և միամիտ յայտարարութիւնն ալ կ՚ապացուցանէր,
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որ ինք, նահատակ Ռուրեն Սեւակին գերեզման չունենալուն 
անգամ տեղեակ չ  եր:

Ել նաեւ ան, շատ և շաա հայաստանցի և Սփիւոքի նայերուն 
նման, Ռուրեն Սեւակին ով ըլլալուն մասին գաղափար չուներ: 

Քրիսաին Սալերին [Սալերեան] Ռուրեն Սեւակի քրոջ աղջիկ
ներէն մեկն ե:

Եւ դժրախտարար [իրր Ռուրեն Սեւակի քրոջ աղջիկը] Պոլիս 
կ՚ապրի:

Քրիսաին Սալերի միջազգային չափանիշով ծանօթ գեղանկա- 
րիչ մըն ե: Եւ մանաւանդ' թրքական չափանիշով Թուրքիոյ աոսւջ- 
նակարգ նկարիչներեն մեկն է:

Քրիսաին Սալերին 1977-ին Հայաստան կ՚այցելէ: Ան Հայաստան 
հրաւիրուած ե Երեւանի մեջ այդ օրերուն սարքուած իր նկարչա
կան ցուցահանդեսին ներկայ ըլլալու համար:

Եւ ցուցահանդեսը շատ մեծ յաջողութիւն կը գտնէ'  իրր “Avant- 
Garde” նկարիչ:

Եւ գեղանկարչուհին շատ մը ծանօթ մտաւորականներու և 
արուեստագէտներու կողմե կը հիւրասիրուի:

Քրիստին Սալերին հիւրասիրող հայաստանցի մտաւորականնե- 
րեն մէկն է'  Շահէն Թաթիկեանը և իր կինը' նախկին ւգոլսեցի գրա- 
գիտուհի Շաքէ Վարսեանը:

Շահեն Թաթիկեանը իր անձնական մեքենայով կը պտտցնե 
Քրիստին Սալերին, Հայաստանի տեսարժան և պատմական 
վայրերը:

Եւ կիրակի օր մըն ալ, Շ. Թաթիկեան Սալերիին կ ըսէ. «Քրիսաին 
ջան, այսօր քեղի պիտի տանինք գիւղ մը, ուր մեգի պիտի հիւրա- 
սիրեն խորովածով:

Եւ Շահեն Թաթիկեան, իր կինր' Շաքե Վարսեան և Քրիսաին Սա
լերի համրայ կ՚ելլեն մեքենայով դեպի այդ գիւղը:

ճամրու ընթացքին, Ռուրեն Սեւակի մասին կը խօսին:
Եւ այն ատեն Քրիսաին, Պարոյր Ղա զարեան ի մասին կ՚արտա- 

յայտուի և կ՚ըսէ, թե «Ռուրեն Սեւակի անունը շահագործող Պա
րոյր Ղազարեանի ըրածը, պարզապես անպարկեշտութիւն ե»:

Եւ կ ՛աւելցնէ' «Վերջերս Ֆրանսա հաստատուած զարմիկս'  Յով- 
հաննես Չիլինկիրեանն ալ ինծի պէս կը մտածե, և շատ հակաոակ է 
Պարոյր Ղազարեանին կատարած անիրաւ և անրարոյ կեցուածքին:
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Եւ Պարոյրին Գուբէն Սեւակին անունը գործածելը անարգանք կը 
նկաաե նահատակ գրողին համար»:

1սեղհ Քրիսաին Սալերին տեղեակ չէր, որ Շահեն Թաթիկեանը 
Պարոյր Ղազարեանին շատ մօտ մեկ բարեկամը եղած եր: Եւ Սա
լեր իին այս յանդուգն արտայայտութեան կրայ, Թաթիկեան ահռելի 
կը բորբոքի, և մեքենան կը կեցնե ու Երեւան կը դառնայ, և շատ 
ջղային ձայնով մը, գրեթե կը պոռայ Քրիստինի երեսին. «Այլեւս 
գիւղ, խորոված, մորոված չկա յ քեղի»:

Եւ իբր թե, այս ձեւով պատմած կ՚ըլլայ, Հայաստանի մեջ Ռուբեն 
Սեւակի դեմ գործուած անարդարութիւնը համարձակօրեն ըսող 
անուանի գեղանկարչուհիին:

փ փ փ

Շ. Թաթիկեան այն անձն է, որ Ապրիլ 1989-ին, Երեւանի «Գրա
կան թերթին» մեջ, բաց նամակ մը հրատարակած Էր մեզի դեմ, իբր 
պատասխան' ՊԷյրութի «Արարատ» օրաթերթին մեջ 8 Փետրուար 
1989-ին հրատարակուած Պարոյր Ղազարեանի մասին մեր 
արտայա յտութիւններուն:

Այս պատասխան գրութեան մեջ, իր երկար ձառբռտուքները կը 
վերջացներ հետեւեալ տողերով:

«Այսպեսով, մենք կ՛արդարացնենք բոԼոր ժամանակներու 
տուած մեր բա զում թանկագին կորուստները, կը յաւերժացնենք 
յիշատակք մեր սուրբ նանատակների, այդ թւում Ռուբեն և Պարոյր 
Սեւակների...» - «Գրական թերթ», Շան էն Թաթիկեան, Ապրիլ 
1989 - Երեւան:

Այս տողերը, մեր համոզումով, անգիտակից, անարդար և միա
միտ Թաթիկեանի կողմե ուղղուած ամենածանր անարգանքն էին 
Գուբէն Սեւակի դէմ: Ուր ան, հերոս նահատակ Գուբէն Սեւակի 
անունին քով կը դներ Պարոյր Ղազարեանի անունը:

Բոլորին ծանօթ ե, դժբախտ պատահարը, որ Պարոյրի կեանքը 
արժեց:

Գեռ հազիւ շաբաթ մը առաջ վարորդական իր արտօ նա տետրը 
ստացած գրողը, սեփական ինքնաշարժի ղեկին նստած, իր ծննդա
վայր գիւղէն համբայ կ՚ելլէ դեպի Թիֆլիս: Երեն կը յանձնարարեն, 
որ այս խենթութիւնը չընէ,  որովհետեւ իր անփորձութեան պատ- 
հառաւ կրնար արկածի հանդիպիլ: Բայց պնդագլուխ Պարոյր,
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մտիկ չըներ եղած թելադրանքները, և Տամրան, փոսի մեջ տա
պալելու!, արկածանար կը մանանայ 1971-ին:

Ել ամերիկեան Ս.Ւ.Ա.ի ծաոաները եղող կարգ մը դաշնակ
ցականի պիտակ կրող գործակալներ, իրը «պաղ պատերազմ»ի 
զենք, Հայաստանի դեմ շանագործեցին Պարոյր Ղազարեանին 
արկածով մանանալը: Եւ «ոուսերուն կողմե սպաննուած ե» ըսելով, 
նանատակի պիտակ փակցուցին արկածով մահացած Պարոյրին: 

Միւնիիյի Ս.Ւ.Ա.ի ռատիոկայանը, տարիներով այս սուտերը 
տարածեց Հայաստանի ժողովուրդին մեջ:

Մենք այսօր, շատ կը ցաւինք, բայց չենք զարմանար տեսնելով 
այսօրուան իյդնալի վինակը Հայաստանի, որ «ազերի-ամերիկեան- 
դաշնակ» ներշնչումի խառնուրդ մը եդող Ռ. Քոչարեանին ձեռքը 
փոքր աւատապետութեան մը վերածուած ե շուրջ չորս միլիոնէն 
իջնելով գրեթէ մեկուկես միլիոն թնակչութեան:

Այս մնացած մեկուկես միլիոնին մեծամասնութեան ալ «վա- 
լիգ»ները պատրաստ են, Հայաստանէն մեկնելու համար, յարմար 
առիթով:

Ա յս ե Հայաստանի այսօրուան իրական խղհալի վիհակը, որ 
պատրաստուեցաւ Պարոյր Ղազարեանի, Շահէն Թաթիկեանի և 
իրենց գաղափարակիցները եդող, քառակուսի գլուխով Տօն 
Քիշոտներու և մանաւանդ' շատ տասնամեակներէ ի վեր ծանօթ 
կուսակցութեան յարող և Արեւմուտքի ծառայութեան լծուած 
գործակալներու կողմե:
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ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԳԷՊԻ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ
- THESSALON1QUE -
ԱՅՆ ՔԱՂԱՔԸ, ՈՒՐ ՀԱՑ ԱԶԳԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՆ

ԹԱՐԿՈՂ ԱՆԻԾԵԱԼ «ԻԹԹԻՀԱՏ ԵՒ ԹԵՐԱՔՔԻ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ
ԹԻՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒԵՑԱՒ:

ԱՅՆ ՔԱՂԱՔԸ, ՈՒՐ ԱՆԱԹՈԼԻՈ3 ԵՒ ՊՈՆՏՈՍԻ 8ՈՅՆԵՐԸ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՆԹԱՐԿՈՂ ԵՒ 1915-Ի ԵՂԵՌՆԻ 
ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԵԿՈՐՆԵՐԸ ԲՆԱՋՆՋՈՂ ՍԱԳԱ- 
ՅԷԼԱԿԱՆ ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱՆԸ ԾՆԱՒ:

“Thessalonique’ţi, Աթենքէն յետոյ,  Յունաստանի երկրորդ մեծ 
քաղաքն և նա ւա նա նգիս ան է: Ամեն տեսակետով շա տ պատմական 
քաղաք մը եղած ե:

Ք.Ա. 315-թ.ին, մակեդոնացի զօրավար “Chassandre”ը, այս 
քաղաքը նիմնելով զայն կը կոչե Թղեսալոնիկէ, անունովը իը կնոջ, 
որ Մեծն Աղեքսանդրին քոյրն եր նոյն ատեն:

Հոոմեական իշխանութեան շրջանին, շուտ և շատ ծաղկող 
Թղեսալոնիկե քաղաքը, Արեւմուտքը Արեւելքին կապող մեծագոյն 
կեդրոնը եղաւ:

Հոոմեն սկսող Via Appia-ին շարունակութիւնը եղող Via Egna- 
tia-ն, Ատրիականեն անցնելով Թղեսալոնիկե կը նասներ, և անկէ 
կ՚երթար Յիւգանդիոն, և ապա' կը շարունակեր նամրան դեպի 
Կիլիկիա և Միջին Արեւելք:

Թղեսալոնիկէ քաղաքը, Աւետարանին մեջ ալ շատ կարեւոր տեղ 
կը գրաւէ:

Ք. 3. 50-թ.ներուն, Երուսաղեմի մեջ, քրիստոնեաները նալածող 
և չարչարող նրեայ Սաւուղը' մէկ օրէն միւսը [իրը թե, Քրիստոսին 
տեսիլքով] քրիստոնեայ կը դառնայ և Պօղոս անունով կը մկրտուի: 
Եւ իբր քրիստոնէական կրօնին քարոզիչ, այն ատենուան աշխար
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հին գլխաւոր քաղաքները կ՚այցելէ, և նաեւ, երկու անգամ ալ 
կ երթայ Թղեսալոնիկե:

Այս քաղաքին մէջ,  հրեայ Սաւուղին [նոր անունով'  Սուրր 
Պօղոս] տուած քարոզները, Սուրր Դիրքին ամենակարեւոր մասերը 
կը կազմեն:

Մեր համոզումով'  Թղեսալոնիկէ քաղաքին մէջ  կը գանուի 
պատմական Հայաստանի մասին յիշատակութիւններ կրող 
ամենահռչակաւոր յուշարձանը:

Այս քաղաքին գլխաւոր կեդրոնը գրաւող և 1700 տարիներ առաջ 
կաոուցուած հռոմեական յուշարձանը, հռոմեացի կայսր Galerius- 
ին *R. 3. 300-թ.ներուն Հայաստանի, Պարսկաստանի և Միջագետքի 
մէջ տարած յաղթանակները փա ոա թան ող կամարաձեւ կոթող մըն
է:

Այստեղ կը հրատարակենք, Թղեսալոնիկէ քաղաքին հռոմեա
կան «Յաղթանակի յուշարձան»ին մասին եւրոպական գիրքերուն 
մէջ,  2001 թուականին հրատարակուած ծանօթութիւնները:

Apsida Galeriou - Cet arc triomphal faisait pârtie d ’ un ensemble ed- 
ifie au 4 s. au principal carrefour de la cite romaine pour honorer l’em- 
pereur Galere. Ses piliers de brique revetus de pierre furent decores de 
bas-reliefs exaltant Ies victoires de cet empereur sur Ies nations de Perse, 
de Mesopotamie et d ’ Armenie.

Le pilier Sud est le mieux conserve. Remarquer sur la face exterieure 
et de bas en haut: scene de guerre avec elephants et lion; sacrifice avec 
Galere â droite et son beau-pere Diocletien â gauche; triomphe de 
Galere; Galere faisaint une proclamation â ses soldats. Sur la face in- 
terieure, voir surtout; en bas la Mesopotamie et f  Armenie, figurees par 
deux femmes faisant leur souniission; au-dessus. Galere combattant.

Դ մրա խտարար, հայերէն-պատմագրական գիրքերուն և նոյնիսկ 
Հայկական համայնագիտարանին մեջ, Թղեսալոնիկէի մասին 
տրուած տեղեկութիւններուն շարքին, այս 1700 տարուան յուշար
ձանին վերաբերող ոչ իսկ ակնարկութիւն մը կրցանք գտնել:

Արդեօք այս զանցառումը տգիտութե ան արդիւնք էր, թէ 
անտարրերութեան: Չենք գիտեր:
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Քաղաքը, finniftuigjiGbpbQ յեաոյ, մինչև 1430-թ.ը, Ռիւզանդա- 
կան կայսրութեան իշխանութեան ենթարկուած կը մնայ:

Սայց, դժբախտաբար, այս սքանչելի քաղաքը, 1430 թուականին 
կը գրաւուի օսմանցի րարրարոս սուլթան Մուրատ R-ի կողմե: 

Մենք կը հաւատանք, որ այդ թուականներէն յետոյ նեաուած են 
սաղմերը' 1915-ի Հայկական ցեղասպանութեան:

Որովհետեւ 1492-ին, Ւզապէլ թագունիին կողմէ Սպանիայեն 
ւ|ոնտուող նրեաները, սիրայօժար կ՚ընդունուին օսմանեան սուլ
թան Պայեզիա Ս.ի կողմէ:

Եւ այս նըեաները կը աեղաւորուին Սելանիկ քաղաքը, և նաև 
օսմանեան գրաւման տակ գտնուող վայրերը:

Մենք, տարիներէ ի վեր, նրեաներուն աշխարհին տիրապեւոելու 
ծրագիրներուն մասին կ՚արտայայտուինք:

Ւնչպես նշեցինք'  հրեաները 1492-ին, Սպանիայէն Ւզապէլ թա
գուհիին կողմէ վոնտուեցան: Որովհետեւ, այղ տարիներուն հրեա
ները Սպանիոյ մէջ ,  արարներուն հետ գործակցաբար, իշխանու
թիւնը ձեոք անցնելու և քրիստոնեութիւնը կործանելու կ՛աշխա
տեին :

Հրեաները միշտ կը գանգատին և կ՛ողբան, որ Սպանիայէն 
վռնտուած են: Սայց երբեք չեն ըսէր, թե ինչո ւ վռնտուած են: 

Հրեաները, ուր որ ալ ըլլան, ինչ անուն ալ կրեն, միշտ Աստուծոյ 
իբր թէ իրենց շնորհած' «Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը» ըլլալու 
իրաւունքով, աշխարհին տիրապեւոելու իրենց ծրագիրները կը 
գործադրեն: Նոյնը ըրին Սելանիկի մէջ ալ:

Հրեաները օմանցիներուն հակաքրիստոնեայ մտայնութենէն ալ 
օգտուելով, Սելանիկը իրենց ծրագիրներուն գործադրութեան 
կեդրոնի վերածեցին:

Եւ 1900-թ.ներուն, Սելանիկ քաղաքին բնակչութեան կէսէն 
աւելին' վաթսուն հագար հրեայ և դաւանափոխ հրեաներէ կը 
բաղկանար:

Եւ այղ տարիներուն, Theodor Herzl-ին առաջնորդութեամբ, 
իրենց սիոնիստական ծրագիրները գործադրել սկսան:

Այդ նպատակով էր, որ 1900-թ.ներուն Սելանիկի մէջ,  հրեաները 
հիմնեցին Ւթթիհատ և Թերաքքի կուսակցութիւնը:
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Եւ այս հրեածին կուսակցութիւնը 1908-ին, Պոլսոյ մեջ, իշխա
նութիւնը ձեռք անցուց:

Եւ անկե յետոյ, ամեն թան, ժամացոյցի հշգրտութեամբ ընթա- 
ցաւ:

Ւթթիհատ և Թերաքքի կուսակցութիւնը, Ա. Աշխարհամարտէն 
օգաուելով, 24 Ա պ ր ի լ 1915-ին, նայ ազգը ցեղասպանութեան են- 
թաըկեց:

1918-էն յետոյ, Սելանիկ ծնած և ծագումով [մեծ հաւանականու- 
թեամթ] նըեայ, իսկական ֆարմասոն մը եզող Մուստաֆա Քեմալը 
մեջտեղ ելաւ:

19 Մայիս 1919-ին, Սամսոն ոտք կոիյող Մուստաֆա Քեմալ, 
իսկական սատանայ մը եւ քամելիոն մըն էր: Անաթոլիոյ մեջ մո- 
լեոանդ իսլամնեըուն' ինքզինքը մոլեռանդ իսլամ ձեւացնող Մուս- 
տաֆա Քեմալ, Լենինին' իր համայնավար մը ըլլալը հաւատացուր, 
և սովետներուն խաբեց: Եւ այս «թատրոնը»' հայերուն համար 
ծանր հետեւանքներ ունեցաւ: Մասամբ ալ'  մեղքովը Երեւանի 
դաշնակ իշխանաւորներուն, որոնք անուղղայ արեւմտամետնեը
եին:

Մուստաֆա Քեմալ' Թալաթէն յետոյ, մեծագոյն ջարդարարն ե:
Ան ե' 1915-ի Եղեռնի հայկական վերջին բեկորները բնաջնջողը:
Ան ե' Անաթոլիոյ բնիկ յոյն ժողովուրդը «մաքրագոըծող»ը:
Մուստաֆա Քեմալն է Սեւ ծովի շրջաններու Պոնտոսի կայս

րութեան րնակչութեան մնացորդը եղող սլոնտոսցի յոյները 
ցեղասպանութեան ենթարկողը:

Անցեալ Յուլիս 2002-ին, Յունաստանի Հանրապետութեան նա
խագահ ՍթիՓանօբուլոսը, պաշտօնապէս հետեւեալ յայտարարու
թիւնը կատարեց'

«Մենք երբեք պիտի չմոռնանք 1920-ին Անաթպիոյ մեջ 
կատարուած Պոնտոսի ժողովուրդին ցեղասպանութիւնը»:

*  *  *

25 Մայիս 2002-ին, Սամոս կղզիէն օդանաւ առինք և, Աթէնքի 
համրով, Սելանիկ մեկնեցանք:

Սելանիկի տրուած այցելութեան առաջին պարտականութիւնը 
եղաւ' այցելել մեր մեծ մօր’ Արմաւենի Չիլինկիրեանի գերեզմա-
նԸ:
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1934-ին Արմաւենի Չիլինկիրեան, Գավալա բնակող իր աղջկան' 
Հայկանուշ [Չիլինկիրեան] Չեւիքեանին այցի երթալու նամար, 
Պոլիսէն գնացքով Սելանիկ մեկնած եր:

Վերադարձին' Սելանիկեն Պոլիս մեկնող շոգենաւ մը կը նստի: 
Բայց դեո շոգենաւը նամրայ չելած, սրտի տագնապով կը մա

նանայ :
Եթե շոգենաւին նամրայ ելլելեն յետոյ մանանար, այն ատե- 

նուան կանոնով' մարմինը ծով պիտի նետուեր:
Եւ այն ատեն իր գաւկին' Ռուրեն Սեւակին պես անշիրիմ նակա- 

տագիր մը ունեցած պիտի ըլլար:
Բարեբախտաբար իր նարագատները շոգենաւէն կը հանեն 

Արմաւենի Չիլինկիրեանին մարմինը և, պատշան եկեղեցական 
արարողութեամբ, Սելանիկի հայկական ազգային գերեզմանա
տունը կը թաղեն:

1970-թ.ներուն մեր Սելանիկ այցելութեան օրերուն, մեր ազգա
կաններէն' սելանիկաբնակ ծանօթ ազգային մը եղող Սահակ Գլը- 
հեանեն խնդրեցինք, որ մեր մեծ մօր համար մարմարէ դամբանի 
մը շինութեան հսկողութիւնը յանձն աոնէ:

Հետեւեալ տարին, մեր Սելանիկ այցելութեան օրերուն, Սահակ 
Ռլընեան մեզ տարաւ ազգային գերեզմանատուն:

Եւ մենք տեսանք, սրտի մեծ գոհունակութեամբ, մեր մեծ մօր 
նորակերտ դամբարանը, իբր Ռուբէն Սեւակի մայր '  Արմաւենի 
Չիլինկիրեանի յիշատակը յաւերժացնող արձանագրութեամբ:

Այս նուիրական պարտականութիւնը կատարած Սահակ Գլընեա- 
նին բարի յիշատակին աոջև յարգանքով կը խոնարհինք:

Սելանիկի մէջ,  Ռուբէն Սեւակի մօր դամբարանին հոն գտնուե
լէն անկախ, նահատակ հերոս բանաստեղծի հետ աոնչուող ուրիշ 
պարագայ մը կայ:

Եղեոնէն յետոյ,  Ռուբէն Սեւակի աոաջին գիրքը, 1925-ին Սելա- 
նիկի «Գողթան» գրատան նախաձեռնութեամբ և «Ալիք» տպարա
նին կողմէ լոյս ընծայուած էր «Բժիշկին գիրքեն փրցուած էջեր» 
վերտառութեամբ:

Մեգի ծանօթ չէր  այս գիրքին յառաջաբանը գրող հրատարա-

/ քՇ
Նաե ւ, չէինք գիտեր, թէ ովքե ր էին այս գիրքին հրատարակու

թիւնը յանձն առնող «Ռողթան» գրատան պատասխանատուները:
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Յաւելուած' Ռուրեն Սեւակի «Բժիշկին գիրքեն փրցուած էջեր» 
անունը կրող գրութ-իւնները 1913-1914-ին Պոլսոյ «Ազատամարտ» 
օրաթերթին մեջ նրատարակուելեն յետոյ,  աոաջին անգամ 1925- 
ին, Սելանիկի մեջ, որպես աոանձին նատոր լոյս տեսած եր:

Բախտը, կամ եթե ուզեք' ըսենք դիսլւածնեըը, կեանքի մեջ շատ 
րան կը փոխեն:

Բախտով կամ դիպուածաւ' Ռուրեն Սեւակին Սելանիկ հրատա
րակուած գիրքին մասին մասնակի տեղեկութիւններ աոինք մեր 
նարազատներեն' Վերոնիքա Մանտեսեանեն, 5 Մայիս 2002-ին, 
Վենետիկի մեջ կատարուած հարսանիքի օրը:

Նորապսակ փեսային հայրը'  Սելանիկի ծանօթ ազգայիններեն' 
պըն. Կարապետ Գալֆայեան, մեզի հետեւեալ տեղեկութիւնները 
տուաւ.

«Այս գիրքը նրատարակողները Ռուրեն Սեւակի Պպսոյ Կեդրո
նական վարժարանին աշակերտներէն և Ռուրեն Սեւակի նամակիր- 
ներեն կարդ մը անձեր եին որոնք, Պոչսեն նեոանաչով, Սելանիկ 
ՏասսՀատուած եին:

Անոնք եին, որ յանձն առին, այս գիրքին նրատարակութիւնը»:
Պրն. Կարապետ Գալֆայեան ինքն ալ, շատ տպաւորուած եր, 

Ռուրեն Սեւակի «Բժիշկին գիրքեն փրցուած եջեր»ու գրութիւննե- 
րեն:

Եւ ան, մեզի արտասանեց, մինչև հիմա իր յիշողութեան մեջ 
մնացած Ռուրեն Սեւակի «Կես խենթը» պատմուածքեն հատուած 
մը.

«Սիրելի սիրեցեալք.
«Գրութիւննիդ ստանալով ստանալուս պես ստացայ ու պա

տասխանը գրելնիքեն կը գրեմ...»:
Մենք շնորհապարտ ենք պրն. Կարապետ Գալֆայեանին, մեզի 

փոխանցած այս տեղեկութիւններուն համար:
Ինչպես նշեցինք' այս գիրքին յաոաջարանը գրած և էրր «հրա

տարակիչը» ստորագրած յարգելի անձնաւորութեան ո վ ըլլալը, 
մինչև այսօր, մեզի ծանօթ չե:

Եւ մենք, աո ի երախտագիտութիւն իրեն, կը հրատարակենք այս 
անծանօթ «հրատարակիչ»ին յաոաջարանը.-
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Փոշիներու մեջեն դուրս 
կը նանենր ու ներկայ հսւտո- 
րին մեջ կ՚ամփոփենք տարա
բախտ տօքթ. Ռուբեն Չիլին- 
կիրեանի' «Բժիշկին գիրքեն 
փրցուած էջեր» ընդհանուր 
խորագրին տակ գրած այն 
գեղեցիկ պաւոմուածքները 
որոնք տասներկու տարիներ 
աոաջ, 1913-1914 թուական
ներուն, աոաջին անգամ լոյս 
տեսան «Ազատամարտ»ի մեջ 
և այնքան մեծ հահոյքով 
կարդացուեցան ընթերցող
ներու կողմէ:

Տօքթ. Ռուրեն Չիլինկի- 
րեսւն, հայ բժշկական պատ
մութեան մեջ, միակն է ե- 
ղած, որ այնքան սիրուն,
իւրայատուկ և ժողովրդական ոհով մը գրի առած է բժիշկի իր 
էջերը: Եւ ասոր մեջ փնտռելու է գաղտնիքը այն հետաքրքրութեան, 
զոր ողբացեալ գրագէտին պաւոմուածքները արթնցուցին հասարա
կութեան բոլոր խաւերուն մեջ անխտիր:

Զինադադարէն ասդին, -շատ մը սպաոած ու հոս-հոն ցրուած 
երկեր հրատարակութեան արժանացան, բայց ոչ մեկ հրատարակիչ 
մտքեն անցուց, հատորի մը մեջ ամփոփել այս թանկարժեք էջերը, 
որոնք այլապէս կորսուելու պիտի դատապարտուէին:

Այժմ, ձեռնարկելով այս գրքի հրատարակութեան, կ՛ուզենք 
նախ կորուստէ փրկել հանհարեղ բժիշկին ու գրագէտին գրչի այս 
արտադրութիւնները, և յետոյ,  կը կարծենք թե, այսօրուան ու 
վաղւան մեր պատանի ու երիտասարդ սերունդը աւելի քան պետք 
ունի այս գրքին, իբր լաւագոյն խորհրդատու մը, շողշողուն 
խայծերով ու փորձութիւններով լեցուն այս կեանքին մէջ:

Հրատարակիչը
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Ռուրէն Սեւակ 1902-1905 տարիներուն, Պերպեըեան վարժարա
նի աշակերտութեան շրջանին գրած րանաստեղծութիւններն եւ 
ուսոււքնասիրութիւնները, «Ձայներ» խորագրով տետրակի մը մեջ 
կ՚ամփոփէ...

... Եւ այս տետրակին առաջին էջին վրայ հետեւեալ տողերը 
կ՚արձանագրե'

Խօսք մը
«Ձայներ»ը փոքրիկ մէկ նաւաքածոյն է արձակ եւ ոտանաւոր 

այն մի քանի փորձերուն զորս արտադրած եմ աշակերտի շրջանիս: 
Գրական աոաջին թոթովում՛ներ են ասոնք, զո ւրկ որեւէ արժա
նիքէ... Թերեւս սակայն, փնտռուին օր մը...

1905 Հոկտեմբեր Ռուբէն 8. Ջիւինկիրեան
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Այս ի նչ անհաւատալի նախատեսութիւն էը:
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Որովհետեւ, 84 տարիներ յետոյ '  1989-ին, նեոաւոր Գանատայի 
Թորոնթօ քաղաքին մեջ, փնտռեցինք և գտանք Ռուրեն Սեւակի այս 
անտիպ րանաստեղծութիւններու և ուսումնասիրութիւններու 
երկու տետրակները և ամփոփեցինք զանոնք Նիսի Ռ. Սեւակի 
Յիշատակի Տան մեջ:

Հրաշքի նման դիպուածները, և եթե կ՛ուզեք ըսենք անհաւատա
լի դիպուածները, երբեմն կեանքի ընթացքը կը փոխեն:

1986-թ.ներուն եր: Նիսի մէջ, մեզի դրացի նախկին պոլսեցի տի
կին մը և իր ամուսինը, Թորոնթօ այցելութեան կ՚երթան, իրենց մեկ 
ազգականին' նկարիչ Եիւզպաշեանին: Եւ անոնց տան մեջ կը ծա
նօթանան, կրկին նախկին պոլսեցի Սեդա և Պետրոս Զօպեաննե- 
րուն:

Մեր դրացի տիկինը բաւական խօսուն կին մըն եր: Ան, Զօպեան- 
ներուն կը պատմէ, Նիսի հայկական կեանքէն դրուագներ, և նաեւ 
կ՚ըսե, թե «Նիսի մեջ, անցեալ տարի, Դանիեւ Վարուժանի յի շա 
տակին նա նգէս մը կազմակերպեցինք: Հոկտեմբեր 1985-ին ալ 
Ռուբէն Սեւակի ծննդեան 100-ամեակը տօնեցինք մեծ նանդիսու- 
թեամբ»:

Երր Ռուրեն Սեւակի մասին խօսք կ՛անցնի, տիկ. Սեդա Զօպեան, 
որ պոլսահայ ծանօթ նրապարակագիր և «Մարմարա» թերթի հիմ- 
նադիր-խմրագրապետ Սուրեն Շամլեանին դուստրն է, մեր դրացի 
տիկնոջ կ՚ըսէ, թե' «Մենք, Ռուրեն Սեւակի անտիպ ձեռագիր րա- 
նաստեղծութիւններու տետրակները ունինք: Այս  ձեոագիրները 
1939-ին, Պոլսոյ մեջ, հայրս'  Սուրեն Շամլեան գնած է Ռուրեն 
Սեւակի եղբօրորդիէն»:

Մեր դրացի տիկինը, այս խօսքեըուն վրայ, կ՚այլայլի և «Անկա
րելի է տիկին Զօպեան» կ՚ըսե, աւելցնելով. «Ռուրեն Սեւակի 
եղբօրորդին մեր դրացին է Նիսի մեջ, և ան, ո չ  թե Ռուրեն Սեւակի 
ձեոագիրները կը ծախե, այլ, ընդնակաոակը, Ռուրեն Սեւակի 
մասին ինչ որ կայ, կը նաւաքե: Եւ Նիսի մեջ, Ռուրեն Սեւակի 
յիշատակին տուն-թան դարան մը մեջտեղ բերած ե»:

«Նայեցեք,- կ՚ըսէ տիկ. Զօպեան,- ես ւ[ադը, Ռուրեն Սեւակի ձե- 
ռագիրներեն քանի մը եջ պատնէնահանեմ և ձեզի տամ: Եւ զանոնք 
ցոյց տուեք ձեր դրացին եդող Ռուրեն Սեւակի եղբօրորդիին»:
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Թորոնթօյէն վերադառնալէ յետոյ,  մեր դրացի տիկինը, շատ 
սրտնեղ նոգեվինակով ւքը մեզի պատւքեց Թորոնթօյի ւքէջ, տիկ. 
Սեդա Զօպեանին ըսածները, և տուաւ պատնենանաննուած երկու 
եջ, Ռուբէն Սեւակի ձեոագիրներեն:

Ապշութեամբ և յուղումով նայեցանք պատնէններուն: Այո , 
այո , Ռուըէն Սեւակի ճեոագիընեըն էին: Ռուբէն Սեւակի «Ձայ
ներ» խորագրով քերթուածներու և ուսումնասիրութիւններու 
անտիպ տետրակին աոաջին էջերուն պատնէններն էին:

Եւ աոաջին էջին վերի կողմը, շատ յստակ ձեւով, նետեւեալ 
արձանագրութիւնը կար' «Այս տետրակը գնած ե մ  Ռ. Զիլինկի- 
րեանի եղբօրորդիէն

11-1-1939-ին «ժամանակ»ի խմբագրատան մէջ
Սուրէն Ծամլեան»
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Քիչ մը նանդարտելէ և ամփոփուելէ յետոյ, մեր դրացի տիկնոջ 
նետեւեալ բացատրութիւնը տալու ջանացինք.

«Նայեցէք, տիկին, դուք շատ իրաւունք ունիք նեղուելու տիկին 
Սեդա Զօպեանին ըսածներէն կարծեէով, որ Ռուրէն Սեւակի ձեռա- 
գիբները իրենց նօրը ծախող «Եղբօրորդին», որուն կ՚ակնարկուի, 
մենք ենք:

Որովնետեւ դուք չէիք գիտեր, թէ Ռուրէն Սեւակ ուրիշ եղբայր 
և ուրիշ եղբորօրդի մը ունէր:

Իրապէս աչ, Սուրէն Շամդան Ռուրէն Սեւակին անտիպ ձեոա- 
գիրներու տետրակները Ռուրէն Սեւակի եղբօրորդիէն գնած է: 
Սայց, այստեղ մատնանշուած եղբօրորդին, մենք չենք, այի Ռու- 
բէն Սեւակի մեծ եղբօրը Քերովբէ Ջիլինկիրեանին միակ գաւակը 
եղող Արամ Ջիլինկիրեանն է:

Որովնետեւ, Ռուրէն Սեւակի նանատակութենէն յետոյ,  անոր 
Պոլսոյ տան մէջ ինչ որ մնացած էր, իր եղբայրը Քերովբէ Ջիլին-
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կիրեանր զանոնք փրկած էր կորուստէ և փոխադրած, բոլորն ալ, 
Բանկալթիի իր բնակարանը»:

* * *
Այստեղ ստիպուած կ՚ըլլանք, Քերովբե Ջիլինկիրեանի ըն

տանիքին վերաբերեալ կարգ ifը անձնական խնդիըներուն և ասոնց 
ներքին ծալքերուն մասին [ակամայ և ցաւով] տեղեկութիւններ 
տալ, որպես պատմական նշմարտութիւն:

Որովնետեւ Քերովբէ Ջիլինկիրեանի մանչ զաւակը եղող Արամ 
Չիլինկիրեանին անունը' շատ մօտեն կապուած է Ռուրէն Սեւակի 
ձեոագիըներուն և արխիւին նետ: Եւ որովնետեւ Արամ Չիլինկի- 
րեանը' Չիլինկիրեան ընտանիքին «անաոակ որդին» եղած է:

Ռուբէն Սեւակի 26 Օգոստոս 1915-ին, Ջանղըրը-ի մեջ նանա- 
տակուելէն յետոյ,  իր գերմանացի տիկինը' ժաննի Սեւակ, Պոլսոյ 
Գերմանական դեսպանատունէն իր ամուսնին սպաննուելուն լուրը 
կ՚առնէ և, խելագարուած նոգեվինակով մը, ամէն րան, իր տան 
մէջ,  եղածին պես կը ձգէ և, իր մօր և երկու զաւակներուն նետ, 
Պոլսեն շոգեկառքով Զուիցերիա կը մեկնի:

Եւ Ռուրէն Սեւակի ընտանիքին Պոլսոյ Օանկալթը թաղամասի 
Նալպանտ փողոցը գտնուող բնակարանը, երկար ատեն անտէր կը

Այդ պատերազմի տարիներուն, Չիլինկիրեան ընտանիքէն' 
Պոլսոյ մէջ րնակող մէկը չկար: Չիլինկիրեան ընտանիքը' բոլորն 
ալ, Պոլսեն 70 քլմ. դեպի արեւմուտք, Թրակիոյ մեջ գտնուող 
Սիլիվրի գիւղաքաղաքը կը բնակէին: Եւ քանի որ, պատերազմի 
տարիներուն, նամբաները փակ էին, ոչ մէկը կրնար Պոլիս երթալ: 

Միջոց մը ետք, Ռուբէն Սեւակի մեծ եղբայրը եղող Քերովբէ 
Չիլինկիրեանը, կը յաջողի, իր ընտանիքով, Սիլիվրիէն Պոլիս եր
թալ: Ել Սանկլաթը թաղամասը' Օնանեաններուն պատկանող շեն
քին մէջ, յարկաբաժին մը կը վարձէ և ընտանեօք նոն կը նաստա- 
տուին:

Եւ իբր Ռուբէն Սեւակի եղբայրը, իր բնակարանէն շատ նեոու 
չգտնուող Ռ. Սեւակին անտէր տունին մէջ ինչ որ մնացած է, կը 
նաւաքէ և իր տունը կը փոխադրէ:

Այս ձեւով կը փրկուին նաեւ, Ռուբէն Սեւակի արխիւէն մաս մը 
և ձեռագիր գրութիւններ:
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*  *  *

Քերովբե Չիլինկիրեան ամուսնացած եր Սիլվրի-ի մէջ,  Զապէլ 
անունով նայ կնոջ մը նետ' գեղեցկադեմ, բայց նինարակազմ և 
նիւանդկախ: Եւ Զապելին ծննդաբերած բոլոր զաւակները, ծնելնեն 
քիչ յետոյ, կը մեոնեին:

Ել վերջապես տարիներ յետոյ '  1910-ին ծնած մանչ զաւակ մը 
չի մանանաը, կ՛ապրի: Այս զաւակը Արամ Չիլինկիրեանն է: Ըն
տանիքին միակ զաւակը: Հայրը և մայրը կը գուրգուըան Արամին 
վրայ և զինք կը շփացնեն: Մանաւանդ' մայրը: Չե որ, իր միակ 
վերապրող զաւակն ե Արամ:

Պատերազմը 1918-ին կ՚աւարտի: Եւ Արամ, արդեն 8 տարեկան, 
գեղեցկադեմ մանչ մըն ե: Ըայց շատ, շատ անաոակ: Հրեշտակա
նման դեմք մը ունի, բայց' չար նոգի մը:

Մայր, իր նօրմեն կը պանէ Արամին կատարած չար արարքները, 
որովնետեւ նայրը շատ խիստ կը պատմեր: Եւ Զապէլին սիրտը չէր  
դիմանար Արամին թափած արցունքներուն...:

Թերեւս ալ, Զապելին այս շատ փափուկ մայրական սիրտը, 
յանցանքի բամին մը ունի: Արամին չարութիւնները նօըմեն պանե
լով, զինք աւելի ազատ ձգեց իր արարքներուն մեջ:

Մինչ այդ 1922-ին, քեմալական ումերը Մարմարա ծովուն 
շուրջ կը նասնին: Եւ Սիլիվրի-ի քրիստոնեայ ժողովուրդը կ՛սկսի 
փախչիլ: Մեկ մասը' դեպի Յունաստան և Պուլկարիա, իսկ միւս 
մասն ալ, աւելի սողանով կարծելով' դեպի Պոլիս: Նոյնպէս'  Չիլին- 
կիրեաններու ընտանիքն ալ, Սիլիվրի-են խոյս տալով, Պոլիս կ՚եր- 
թայ:

Սեւակին քոյրը'  էֆբիկ, իր զաւակներուն և ամուսնին' Օննիկ 
Յակոբովիչին նետ Պոլիս, Օսմանպեյի մեջ, յարկաբաժին մը կը 
վարձեն:

Եւ այս ձեւով Արամ, Պոլիս նաստատուող ազգականներուն 
գուրգուրանքը կը վայելէ:

Մանաւանդ' իր նօրաքրոջ մեծ աղջիկը Ատըինե Յակոբովիչ, 
շատ կը նետաքրքրուի Արամով:

Ատրինէն, իբր զարգացած և մտաւորական օրիորդ մը, 
նոգեբոյժի մը պես կը զբաղի Արամով յուսալից, որ պիտի յղկէ  և 
բարեփոխէ Արամին նկարագիրը:

Երբ Արամ, չար արարք մը կը գործէ, Ատրինե իր քով կը կանչէ
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Արամը, կը խրատէ զխնք հանդարտութեամբ, անուշ լեզուով կը 
խօսի անոր նետ և կը հասկցնէ, թէ ըրածը գէշ րան մըն է:

Աըաւք ներողութիւն կը խնդրէ, և արտասուելով կը խոստանայ, 
որ անգսոք մըն ալ նոյն ընթացքը պիտի չունենայ:

Բայց, Ատրինէ սոգշութեամբ կը տեսնէ, ոը Աըաւք, նոյն 
յանցանքը, քանի մը ժամ յետոյ,  կրկնած է:

Ատրինէ, վերջին յո յսով  մը, Աըամը հոգերոյժ րժիշկի մը կը 
տանի: Եւ բժիշկը, Արամը քննելէ յետոյ, իր ախտանանաչումը կը 
յայտնէ Ատրինէին'  «Այս տղան նռգեկան Տիլանդ մըն է: Ջի 
բուժուիր»:

* * *
Արամ 1928-ին, 18 տարեկան երիտասարդ մըն է և Բանկալթը-ի 

Մխիթաըեաններուն վարժարանը կը յանախէ:
Այդ օրերու Մխիթարեան վարժարանի ուսուցիչներէն Հայր 

Գրիգորիս Մանեան, Ատրինէ Յակոբովիչը դպրոց կը կանչէ և անոր 
կ՚ըսէ, թէ' «Բանկալթը-ի Մխիթարեան վարժարանի աշակերտնե
րուն ձեռքը, Ռուբէն Սեւակի 1908-թ.ներուն Լոգանէն Գերմանիա 
իր ապագայ կնոջ ժաննիին գրած բացիկները տեսանք:

Աշակերտները ըսին, թէ այս բացիկները իրենց ծա խած է Արամ 
Չիլինկիրեանը: Կը խնդրենք արգելք եղէք»:

Ւնչպէ ս արգելք կրնային ըլլալ այս p S U y c h o p a t h e - ի ն ,  այս հոգե
կան հիւանդին:

Միջոց մը ետք, այս «գլխեն հիւանդ» Արամը, իրենց տունէն ապ
րանքներ դուրս կը հանէ և կը ծախէ: Նոյնիսկ, իր մօր կարի մեքե
նան ալ, օր մը կը վանաոէ:

Մայրը շատ կը ցաւի իր տդուն այս վիժակները տեսնելով: 
Արդէն տկարակազմ է և թոքատապէ կը տաււապի: Եւ տարի մը 
յետոյ, երիտասարդ տարիքին կը մահանայ:

Արամ, այդ տարիներուն, 25 տարեկան է, և ոչ մէկ դպրոց 
աւարտած:

Քանի մը տարի Robert College գացած է միայն, և ոչ մէկ 
վկայական ունի:

Բայց, իբր թէ Ռոպէրթ Գոլեհեն շրջանաւարտ հարտարագետ' իր 
անունով այցետոմսեր տպել կու տայ: Եւ ինքզինք նար տարա գէտ 
ներկայացնելով'  անօրէն շատ գործեր կը կատարէ: Եւ յետոյ '
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կ՛սկսի իր հօրը ստորագրութիւնը կեղծել և անոր անունով դրամ
ներ գանձել: Եւ, ի վերջոյ, կը ձեռնարկէ ուրիշ խարդախութեան մը 
նօրը անունով մուրհակներ կ՚աոորագրե:

Արամին այս կեղծարարութիւնները, քանի մը տարի ետք, իր հօր 
սնանկանալուն պա m նա ո կ՚ըլլան: Եւ 1946-ին, այս ցաւով, հայրն 
ալ կը մահանայ:

Արամին մասին մեր գիտցած վերջին «սխրագործութիւնը» 
հետեւեալն է.- Ծիշլի-ի հայկական գերեզմանատան մէջ գտնուող 
իր մօր և հօր գերեզմաններն ալ կը ծախէ:

* * *
Արամ Չիլինկիրեան' մեր ընտանիքին «անառակ որդի»ն եր:
Ել Չիլինկիրեան ընտանիքը, երր տեղեակ եղաւ Արամին կեղծա- 

րարութիւններուն' անոր հետ իր բոլոր կապերը խզեց: Մեր ընտա
նիքի անդամներէն ոչ մեկը Արամին հետ կը տեսնւեր: Ձեւով մը 
ան, մեր կողմէ, նզովուած էր: Արամն ալ արդեն, երես չունէր մեզի 
մօտենալու: Buijg տեղեկացանք, թէ երբեմն կը խօսի եղեր իր 
հօրաքրոջ աղջիկը եղող Քրիստին Սալերի-ին հետ: Նկատելով, որ 
Քրիստին Սալերին, Արամին հետ, մանկութեան տարիներուն, շատ 
մօտ ընկեր-ընկերուհիներ եդած էին:

Քրիստին Սալերին օր մը կը հարցնէ Արամին.
«Ըսէ, Արամ, դուն բնաւ խիղն չունի ս: Ինչպէ ս կրցար ծա խել 

նօրդ և մօրդ գերեզմանները»:
Եւ Արամ, սա անխիղհ պատասխանը կու այ.- «Ջգե նք ճիմա 

մեռելները: Ողջերուն նայինք»:

փ փ փ

Մենք, Ռուբէն Սեւակէն մնացած մասունքները հաւաքել սկսանք
Պոլսոյ մէջ, 1945-ին:

Ել միայն այդ տարինեըուն տեղեակ եղանք, ոը Արամ Ջիլինկի- 
րեան, իրենց տան մեջ գտնուող Ռուրէն Սեւակի ձեոագիրներուն 
մեծ մասը ծախած է Պոլսոյ ծանօթ մտաւորականներէն Թորոս 
Ագատեանին:

Թ. Ազատեան կը կտակէ իր կնոջ, որ յետ մահու, իր ունեցած 
բոլոր ձեոագիրները, Հայաստան ուղարկուին:

Եւ 1955-ին, Թորոս Ազատեանի Պոլսոյ մէջ  մահանալէն յետոյ,
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իր ազնիւ տիկինը ամուսնին կտակը կը կատարէ, և րոլոր ձեռա- 
գիրները Երեւանի Եղիշե Չարենցի անուան Գրականութեան և 
Արուեստի թանգարանը կ՚ուղաըկե:

Մինչեւ 1986, մենք տեղեակ չէինք, որ Ռուրեն Սեւակի ուսանո
ղութեան տարիներուն գրած րանաստեղծութիւններու և ուսումնա- 
սիրութիւններու երկու տետրակներ գոյութիւն ունեցած են:

Երր, նրաշալի դիպուածով մը տեղեկացանք, որ Թորոնթօյի Զօ- 
պեան ընտանիքին քով Ռուրեն Սեւակի երկու անտիպ ձեոագիր 
տետրակները կը գտնուին, անմիջապես Պետրոս Զօպեանին նետ 
հաղորդակցութեան մտանք' այս երկու տետրակները Ռուրեն 
Սեւակի յիշատակի տան մեջ ամփոփելու համար:

Երկար թղթակցութիւններե ու հեոաձայնային խօսակցութիւն- 
ներե յետոյ,  վերջապես, պրն. Պետրոս Զօպեանին հետ համաձայ
նութեան մը յանգեցանք:

Եւ 14 Գեկտեմրեր 1989-ին, ժընեւէն օդանաւ նստելով մեկնե- 
ցանք դեպի Ամերիկա: Հակաոակ, որ երդում ըրած եինք, ամերի- 
կեան հող ոտք չդնել:  Որովհետեւ համոզուած եինք [եւ մինչեւ 
հիմա ալ կը հաւատանք], որ Ամերիկան Հայաստանի թշնամի եւ 
Թռւրքիռյ բարեկամ ու զինակից երկիր մըն ե:

Buijg, Ռուրեն Սեւակի ձեոագիրները աոնելու սիրոյն'  մեր եր
դումը դրժեցինք և գացինք՚Ամերիկա, յետոյ '  Թորոնթօ և վերջա
պէս' Զօպեաններուն րնակարանը հասանք:

Տէր և տիկին Սեդա և Պետրոս Զօպեան մեգ շատ սիրալիր ըն
դունեցին: Մենք ալ իրենց շնորհակալութիւն յայտնեցինք, որ հիշդ 
50 տարիներու տեւողութեամբ, Սուրեն Շամլեան և Պետրոս Զօ
պեան ընտանիքները մեծ գուրգուրանքով պահպանած էին Ռուրեն 
Սեւակին երկու ձեռագիր տետրակները:

Եւ Պետրոս Զօպեանի հետ համաձայնագիր մը ստորագրեցինք: 
Ըստ այս համաձայնագրին'  պրն. Զօպեան մեզի յանձնեց Ռու- 

րէն Սեւակի երկու ձեռագիր տետրակները:
Եւ նաեւ, դարձեալ ըստ այս պայմանագրութեան, պրն. Պ. Զօ

պեան, Ռուրեն Սեւակի ձեռագիր երկու տետրակներէն հինգ հարա
զատ օրինակներ պատրաստած էր: Այս օրինակներուն Ա.ը մնաց 
պրն. Պետրոս Զօպեանի գրադարանին մէջ,  Ռը ուղարկուեցաւ 
Երեւան' Եղիշե Չարենցի անուան Գրականութեան և Արուեստի 
թանգարանին, Գ.ը ուղարկուեցաւ Անթիլիասի Կաթողիկոսութեան
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մատենադարանը, Դ.ն և Ե.ն ալ յանձնուեցան մեզի:
Պրն. Պետրոս Զօպեան, 2 Յունիս 1990-թ.ին, Պոլսոյ «Մարմարա» 

օրաթերթին մեջ շատ հետաքրքրական գրութիւն մը հրատարակեց, 
որուն մեջ ան, Ռուրեն Սեւակի երկու ձեոագիր տետրակներուն 
հարազատ պատմութիւնը կու տար: Մեջբերենք զայն:

ՊԵՏՐՈՍ ԶՕՊԵԱՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՏԵՏՐԱԿՆԵՐԸ ՅԱՆՋ- 
ՆԵՑ ԳԱՐԵԳՒՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Օգ տուելով Մեծի Տանն Կիլիկիռյ Վենափառ Կաթողիկոս 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.ի Թորոնթօ ներ կայութենէն, ուզեցինք նան- 
դիպում մը ունենալ Նորին Վենափաոութեան նետ:

Իրենց Թորոնթօ այցեչութեան աոաջին իսկ օրեն, սկսած էինք 
մեր դիմումներուն որպեսզի կարենայինք գոնե կես ժամուան տե
սակցութիւն մը ապանովեւ Վենա փառին նետ: Ինծի ապանովու- 
թիւն տուեր եին, որ եկեղեցիին օծումէն յետոյ, Վենափաոը 3-4 օր 
եւս պիտի մնար Թորոնթօ, նետեւաբար կարելի պիտի ըԱար կար
գադրել մեր նանդիպումը: Օրեր սաներ-անցեր եին: Երեքշաբթի 
օրն ալ երեկոյին եր նասած, բայց տակաւին անկարելի եղած եր 
կապ նաստատել Վենափաոին նետ: Օրուան ժամերուն պանդոկը 
չեր  Ան, իսկ ես, մինչեւ այդ օրը, չէ ի  ուզած աննանգիստ ընեւ 
Նորին Վենափառութիւնը նեոաձայնելով օրուան ուշ կամ կանուխ 
ժամերուն:

Չորեքշաբթին վերջին յոյսն եր ինծի նամար, գիտեի, որ 
նինգշաբթի այւեւս շատ ուշ պիտի ԸԱար: Մեկ կողմ դնելով 
փափկանկատութեան օրենքները, առաւօտեաննեոաձայնեցի պան
դոկ: Այս անգամ բախտաւոր եի, երբ Վենափաոին յայտնեցի փա
փաքս, սկսաւ մտածեր այդ օրը պիտի նանդիպեր Օնթարիոյ վար
չապետին դարձեաւ խնողուած օր մը: «Երեկոյեան ժամը 6:30-ին 
պանդոկ եղիր, կը տեսնուինք» ըսաւ Վենափաոը:

փ փ փ

Որոշեաւ ժամուն պանդոկն ենք արդեն: Վենափաոը սիրով 
կ՛ընդունի մեզ, կը նետաքրքրուի մեր որպիսութեամբ: Գիտենք, որ 
սանմանափակ ժամանակը շատ սուղ ե, նետեւաբար կ՛ուզենք
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անմիջապես նիւթի մեջ մւոնեչ:
Ն. Ս. Օծութեան կը յայտնենք, թե մեր այս այցեւութիւնը ուներ 

քանի մը նպատակներ: Նախ կ՛ուզեինք մեր յարգանքը մատուցա
նէ չ Նորին Վենափառութեան, կ՛ուզեինք նաեւ բարի վայեչում  
մ աղ թեւ Իրենց նորակերտ եկեղեցիի օծման առիթով և երրորդը 
կ՛ուզեինք անձնապես Նորին Վենափառութեան յանձնել նարազատ 
օրինակները ողբացեաչ գրագետ Ռ. Սեւակի ձեռագիր տետրակնե
րուն, որոնք մեր գրադարանին մաս կը կազմէին աւելի քան 
քառասուն տարիներէ ի վեր:

«Մարմարա»ի նիմնադիրը Ս. Շամլեան, այդ տետրակները 
գնած եր Ռուբեն Սեւակի եղբօրորդի Արամ Ջիչինկիրեանեն:

Վերջին տարիներուն բարեկամէ մը պատանմամբ իմացեր էինք, 
որ Նիսի մեջ կ՛ապրեր Ռ. Սեւակի եղբօրորդի Յովնաննես Ջիլին- 
կիրեան, որ Ռ. Սեւակի անուան թանգարանի մը մեջ նաւաքած եր 
ոդբ. գրագետի մասունքները:

Աւելի յետ ոյ, առիթ ունեցանք ծանօթանալու պրն. Յովնաննես 
Ջիւինկիրեանի և 1989 Դեկտեմբերի 26-ին, նետեւեալ նամաձայ- 
նագրով իրենց յանձնեցինք ձեոագիր տետրակներու բնագիրները:

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

Մեծանուն գրագետ Մութէն Սեւակի երկու ձեոագիր տետրակ
ները որոնք ոգր. Սուրեն Շամլեանի կոդմե 1939 թուականի գնւած 
էին Ո՝. Սեւակ]ւ եւլրօր որդի Արամ Չիլինկիրեանէն, յ]աուն տար|ւ- 
ներե ի կեր խնամքով ւգանուած կը մնային մեր գրադարանին մէջ:

Ոդբ. գրագէտի երկերուն նուիրուած երկու նրատարակու- 
րիւններ - մին Երեւանէն և միւսը Անթիլիասեն - կը մատնանշեին 
գրագէտի անյայտ մնացած երկու տետրակները: Երր նամոգում 
գոյացուցինք, րէ  ակնարկուած այդ տետրակները մեր քով 
գտնուող ձեռագիր տետրակներն էին, մտածեցինք որ նայ գրա
կանութեան նաշւոյն շատ աւելի նպատակայարմար պիտի ըլլար, 
եթե անոնք լոյս աշխարն բերուէին և միանային Մութէն Սեւակի 
այն մասունքներուն, որոնք ի մի նաւաքուած էին ոդբ. գրագետի 
ուրիշ մէկ եղբօր որդւոյն'  պրն. Յովն. Չիլինկիրեանի ջանքերով,
Նիսի մ ե ջ :
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Այսօր, այս համաձայնագըուի մենք պրն. ՋխլէւնկJipbmնJiti յանձ- 
նեցինք ւյերոյիշեալ երկու ձեոագիր տեարակները, Թորոնթօյի մեր 
բնակարանին մեջ:

Պրն. Չիլինկիրեան նամաձայն գանուեցաւ մեզի նետ, որպեսզի 
այդ երկու տեարակներեն աոնուած հարազատ օրինակներ պատ
րաստուին մեր կողմէ և ուղարկուին Երեւանի ու Անթիլիասի մա
տենադարաններուն: Այդ նպատակաւ, մենք պատրաստեցինք երկու 
տետրակներէն հինգական օրինակ, իւրաքանչիւրը թուագրուած 1- 
են 5: Ա յդ օրինակներէն թիւ 1 թուագրուածը պիտի մնայ մեր մօտ, 
մեր գրադարանին մէջ: Թիւ 2 թուագրուած օրինակները ւգիտի 
ուղարկուին Երեւան, Ե. Չարենցի անուան Գրականութեան և 
Արուեստի թանգարանին, թիւ 3 թուագրուածները ւգիտի ուղար
կուին Անթիլիասի մատենադարանին, իսկ թիւ 4 և թիւ 5 օրինակ
ները պիտի տրամադրուին պրն. Չիլինկիրեանին:

Աւս համաձա ւնագեոո աատոաստուեօաւ և ստոոագոուեօաւ 26 
Դեկա. 1989-ին Թորոնթոյի մէջ:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍ ԶՕՊԵԱՆ

Ինչպես յիշռւա ծ ե ճամաձայնազրին մեջ մենք պատրաստած 
եինք ձեռագիր երկու տետրակներու նարազատ օրինակները, բայց 
մինչեւ այսօր չկարողացանք զանոնք Հայաստան կամ Անթիլիաս 
ուղարկեչ պարզապես անոր ճամար, որ չեինք կրցած վստաճխ 
փոս թին:

Հետեւաբար, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Դա
րեցին Բ.ի Թորոնթօ այցելութիւնը բացառիկ առիթը կ՚ընծայէր 
մեզի որպեսզի իրականացնենք մեր փափաքը:

Վեճափառը նախ ա չքե կ՚անցընե ճամաձայնազրին պարու
նակութիւնը և կ՚արտայայտե իր զոճունակութիւնը, որով Լոյս 
աշխարճ կը բերուէին Ռ. Սեւակի երկու տետրակները:

Մենք տակաւին կը սպասենք այն բարեբաստիկ օրուան, երբ 
տետրակներուն միւս օրինակները պիտի երթան Հայաստան, իրենց 
տեղը գրաւելու ճամար, Եղիշե Ջարենցի անուան Գրականութեան 
և Արուեստի թանգարանին մեջ:
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Ե Զ ՐԱ Կ Ա ՑՈ ՒԹ ԻՒՆ

Արամ Չիլինկիրեանին Պոլսոյ մեջ, Ռուբէն Սեւակի ձեոագիր- 
ներուն Թորոս Ազաաեանին և Սուրեն Շամլեանին ծսւխած թուա
կաններէն [1939] ի վեր մինչեւ այսօր, 63 տարիներ անցած են: Եւ 
հիմա մենք, Արամ Չիլինկիրեանին կատարած արարքները, հոգե
կան դատաստանէ մը անցընել կ՛ուզենք: Երթեք չենք կրնար ներել 
Արամին, իր նօր և մօր կատարած չարիքները: Մանաւանդ իր 
սրստնաոած նոգեկան տա ոա պան քները իը րաըի և հիւանդ մօը, ոը 
իր տդուն սայթաքումները տեսնելով օրէ օր հիւծեցաւ:

Արամին կեանքի պատմութիւնը, իսկական սըտայոյզ թատրեր
գութիւն մըն է, զանազան արարներէ թաղկացած:

Այստեղ ջանանք կեդրոնանալ, մեզի համար կարեւոր արարնե
րէն մէկուն'  Ռուբէն Սեւակի ձեոագիրներու ւիսհաոքին վրայ: 

Կասկած չկայ, թէ Արամ, այս ձեոագիրները ծախած էր, դրամ 
ապահովելու նպատակով:

ժողովրդական աոածը կ՚ըսէ. «Բոլոր չարիքներէն, բարիք մը կը
ծնի»:

Արամ որո ւ ծախեց այս ձեոագիրները. Պոլսոյ ամենեն ծանօթ 
երկու մտաւորա1յաններէն' Թորոս Ազատեանին և Սուրէն Շամ- 
լեանին: Ւնչպէ ս գտաւ Արամ այս անձնաւորութիւնները:
Մանրամասնութիւննները մեզի ծանօթ չեն. բայց'  գտաւ: Եւ 
անո նց ծախեց: Սայց, նոյն ատեն, ձեւու[ մը փրկեց այս ձեոագիր
ները հաւանական կորուստէ:

Մտածենք պահ մը' եթէ Արամ այս ձեոագիրները ծախած 
չըւլար, և անոնք մնային այդ տան մէջ,  հիւանդ պատսպարող և 
տաոապանքի այդ տունին մէջ,  երկու պարզ տետրակներ, թուղթի 
կտորներու նման կրնային զամբիւղ նետուիլ: Եւ յաւիտեան 
կրնային կորսուիլ այս մասունքները: Ինչպես որ կորսուեցաւ 
Ռուբէն Սեւակի արխիւին կարեւոր մէկ մասը:

Եւ հիմա, ջանանք նշել, Արամ Չիլինկիրեանի կողմե Ռուբէն 
Սեւակի ձեոագիրներուն Թորոս Ազատեանին և Սուրեն Շամլեանին 
ծախուելուն «բարիքները»: Տարօրինակ' բայց իրաւ:

Մեծ մասամբ, ձեոագիրներուն Արամի կողմէ ծախուելուն շնոր
հիւ, հրատարակուեցան'

Լ-  Երեւանի մէջ 1965-ին, ւիրօֆ. Եդուարդ Ջրբաշեանի «Ռուբէն
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Սեւակ - Ստեղծագործութեան նամաոօտ ակնարկ» գիրքը»
2. - Երեւանի մէջ,  1972-ին, Վլատիմիր Եիրակոսեանին «Ռուբէն 

Սեւակ - Եեանբը և ստեղծագործութիւնը» գիրքը,
3. - Երեւանի մէջ,  1985-ին, Ալեքսանար Թոփչեանի «Մութէն 

Սեւակ - Երկեր» նատորը,
4. - Անթիլիասի մէջ,  1986-ին, ւգըն. Խաչիկ Տէաէեանի գլիւա- 

ւորութեամթ, Հայց. Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու 
Միութեան [Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.] «Մուրէն Սեւակ - Երկեր» նատորը,

5. - Երեւանի մէջ,  1992-ին, Ալեքսանար Թոփչեանի «Մուրէն 
Սեւակ, Անտիպ էջեր - աշակերտական տետրակից» գիրքը,

6. - Երեւանի մեջ, 1995-ին, Ալեքսանար Թոփչեանի «Մութէն 
Սեւակ - Անտիպ էջեր» գիրքը*

Եւ նիմա, ջանանք յսոընըղածել ու նարց տալ.- Արղեօ ք կրնանք, 
գոնէ քիչ մը ներել, Արամ Չիլինկիըեանին կատարած չարիքները - 
ձերսսգիընեըուն անոր կողմէ ծաիյուելուն շնորնիւ կատարուած 
«բարիքներուն» պատնաոաւ:

* * *
ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԱՐ

Արամ, իր գործած չարիքներուն հետեւանքով, ճեւու[ մը իր նօր 
Քե րովբե Ջիլինկիրեանին մանուան պատնաււ եղած էր: Սայց 
Արամ, նոր Քերովբե Չիլինկիրեան մը մեջտեղ բերաւ:

Եը կարծուեր, թէ Արամ, մեռելներուն կարեւորութիւն չիտար: 
Սյսալ եր:

Արամ, իր ւսրւաջին ամուսնութենէն, մանչ գաւակ մը ունեցաւ: 
Եւ անոր անունը «Քերովբէ դրաւ»:

Արամ, իր նօր Քերովբէ Ջիլինկիրեանին սնանկութեան պատ- 
նառ եղած էր:

Րայց, Արամին մանչ գաւակը' նոր Քերովբէ Չիլինկիըեանը, 
այսօ ը Թուրքիոյ ամենէն նաըուստ անձնաւորութիւններէն մէկն է: 

Աջիյարնն անվերջ թատրոն մըն է: Յանւսիյ աննասկնալի:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 191, 8 ԱՊՐԻԼ 2003

ՄԵՐ ԱՅՍ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՁՕՆԵՆՔ ՀԱՑ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐԵԱԼՆԵՐՈՒՆ

... ՇԱՏ ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ ԱՅՍ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԷՆ ՈՒՐ ԽԻՂՃԸ 
ԲԱՌ Մ ՚է, ՄԱՐԳԸ ՄԵՔԵՆԱՅ. ԱՇԽԱՐՀ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 
ՄքԱՆԽՈՆՋ, ԱՆԽՆԱՅ. ՍԷՐԸ ՀԱՇԻՒ Մ*է. ԿՐՕՆՔԸ ԳՐԱՄ. 
ՄԱՀՆ ԱՆՄՏՈՒԹԻՒՆ, ԿԵԱՆՔՆ ԱՆՀԱՇՏ ՄԸ ԿՌԻՒ...

«Մարդերգութիւն» - 1909, Ռուբէն Սեւակ
(Ռուբէն Սեւակ - Երկեր - Անթիլիաս - էջ 141)

Այստեղ կը երասանակենք ֆրանսական 3 թերթերու մէջ քանի 
մը օր արւաջ լոյս տեսած Ւրաքի ողբերգութեան մասին գրութիւն- 
ներուն վերնադիրները'

«Ապօրինի յարձակում...
Բպորին դ էմ  մինակ»
«Աղտոտ պատերազմ - կեցցէ Ի բաքը»
«Պուշ չնախատեսեց իրաքցիներուն իրենց նայրենիքը պաշտ- 

պանելը»
Այս երեք վերնագիրներուն մէջ կը ցոլանայ' Ւ՚ըաքի դեմ ամերի- 

կացիներուն կատարած անիրաւ եւ անմարդկային պատերազմին 
ամրողջ պատմութիւնը:

Եւ նաեւ պիտի յսնղըենք, ոը ուշադըութեամր կարդաք ւ[երը 
նշուած Ռուրէն Սեւակի «Մարդերգութիւն» բանաստեղծութեան 
մէջ,  գրեթէ նարիւր տարի առաջ «Արեւմուտք»ի մասին գրուած
ները:

Այս բանաստեղծութեան ամեն մէկ տողին մեջ աիւտանանա- 
չումը կատաըուած է' այսօրւան «Արեւմուտքի մտայնութեան»:

Այն Արեւմուտքի մտայնութիւնը, ոը իր միայն «դրամ»ի կրայ 
հիմնուած կեանքի կառոյցով'  ոչ արդարութիւն կը նանչնայ, ոչ ալ 
մարդկութիւն:
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Եւ այս «դրամի մեքենան» ապրելու նամար, տեւական ակար եւ 
հարուստ երկիրներուն «արիւն»ին պետք ունի:

Նայեցեք 1789-են ի կեր' Ֆրանսայի մեջ վոսրմասոններու կող- 
մե կատարուած յեղափոխութիւնով սկսող պատմութեան էջերուն : 

Այն օրերէն ի վեր այս «դրամի մեքենան», իր ծրագիրները կը 
գործադրէ ամբողջ աշխարհի Ljpuij, իր իշխանութիւնը տարածելու 
եւ տեւականացնելու համար:

Եւ միշտ, իրեն հլու-հպատակ ղեկավարներ կը գտնէ...:

փ փ փ

Ամերիկացիները 1945-ին' R. Աշխարհամարտի վերջին օրերուն, 
Դերմանիոյ վրայ իրենց կատարած անխիղհ ռմբակոծումներուն եւ 
ճաբոնի վրայ աթոմական դժոխային ռումբերու արձակման 
համար, թերեւս կրնան պատրուակել ու ինքնարդարացում փորձել 
ըսելով, որ պատերազմը սկսողները գերմանացիներն եւ ճաբոնա- 
ցիներն էին:

Բայց այսօր, Ւրաքի վրայ կատարուած գազանային յարձակում
ները, ոչ մէկ արդարանալի եւ տրամաբանական պատհառ ունին: 

Եւ իսլամ ժողովուրդները եւ արաբ ազգը երբեք չեն կրնար 
մոռնալ գործուող այս անարդարութիւնը եւ անիրաւութիւնը: Եւ, 
մեզի համար, մեծագոյն վտանգը' սա հարցն է:

Դժբախտաբար, շատ իսլամներու համար, այս անիրաւ յարձա
կումները կատարողները' քրիստոնեաներն են: Հակառակ անոր, որ 
բուն յանցաւորները ամերիկացիներն են, իսլամները բոլոր քրիս- 
տոնեաները յանցաւոր պիտի նկատեն:

Եւ այս անիրաւ «Ւրաքի պատերազմը», արդէն գոյութիւն ունե
ցող խրամատը քրիստոնեաներուն եւ իսլամներուն միջե լ ,  շատ 
աւելի' անդարմանելի դարձնելու աստիճան պիտի խորացնէ:

Եւ ասկէ տուժողները' ամէնէն աւելի Եւրոպայի եւ Ասիոյ քրիս- 
տոնեաները պիտի ըլլան, մանավանդ' հայ ժողովուրդը:

Ւսկ բուն յանցաւորները' հեռաւոր, կղզիացած եւ պատսպա- 
րուած երկրի մը մէջ ապրող ամերիկացիները պիտի փրկուին:

Եւ հրեաներուն բուն ուզածն ալ այս է արդէն: Ւրենց դարաւոր 
ծրագիրն է քրիստոնեաները, իսլամներուն ձեռքով, բնաջնջել: 

Հրեաները, պաղեստինեան հարցը «լուծելէ» յետոյ,  հրեայ- 
արաբական եղբայրութիւն ստեղծելու աշխատանքին պիտի լծուին:
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Չմոռնանք, np հրեաները եւ արաբները նոյն ցեղին կը պատկա
նին:

Նոյն սեմական ցեղն են: Եւ իրենց կրօններն ալ շատ մօտ են 
իրարու:

Ասկե տասը տաըիներ աոաջ, Յոըդանանի Հիւսեյն թագաւորին 
ըսածները յիշենք

«ԱբրաՈամին թոռները երետները եւ արաբները, ասկե յետ ոյ 
իրարու նետ պիտի չպատերազմին»:

փ փ փ

Հըեանեըը իրենց սադայելական այս ծրագիրնեըը, երկար դսւրե- 
րե ի կեր, ժամացոյցի մը նշգըտութեամր կը գործադրեն:

Դժբախտաբար, քրիստոնեաները բնաջնջելու նրեական ծրագրին 
աոաջին զոնը եղաւ, 1915-ին' նայ ազգը:

Շատ ցաւալի ե, որ 24 Ապրիլ 1915-ի Հայկական ցեղասպանու
թեան մեջ նրեական անուրանալի պատասխանատուութիւնը, ծա- 
խուած նայ կուսակցական որոշ ղեկավարներու եւ նայ պատմա
բաններու պատնաոաւ, միշտ մութին մեջ մնացած է:

Մանաւանդ' 24 Ապրիլ 1915-ի զոներուն ողբերգական իսկական 
պատմութիւնը աոանձին նատորի մը մեջ եւ ամբողջութեամբ չէ  
ամփոփուած: Վերապրող մտաւորականներուն ւ[կայութիւնները' 
դիրքի մը մեջ եւ քով քու[ի տեղագրելով, մինչեւ այսօր չե նրատա- 
րակուած:

Մենք, այս պատնաոաւ, մանաւանդ Յունուար 2003-էն ի վեր, 
«Նայիրի»ի մէջ ,  24 Ապրիլ 1915-ի վերապրող աքսորեալներուն 
վկայութիւնները տալու ջանացինք:

«Նայիրի»ի վերջին երկու թիլերուն մէջ տուինք Գրիգորիս Մ. 
Վրդ. Պալաքեանին եւ բժիշկ Ս. Զարեւանդին Գութէն Սեւակի եւ 
Դանիել Վարուժանի սպանութեան մասին նոյն թուրք կառապանին 
իրար նակասող վկայութիւնները:

«Նայիրի»ի այս թիւով ալ կու տանք 1919-ին, Պոլսոյ «Նոր 
կեանք» թերթին մեջ նրատարակուած նոյն թուրք կառապանին 
վկայութիւնը: Այս ւ[կայութեան մեջ, Պալաքեանին եւ Զարեւանդին 
նշած' Գուբէն Սեւակի եւ Դանիել Վարուժանի նա նա սոսկութեան 
միջոցին ցուցաբերած ընդդիմութեան մասին ոչ մեկ ակնարկու- 
թիւն կայ:
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Անա , թուրք կառապանին վկայութիւնը: Կը մեջբերենք
նոյնութեսւմբ:

Վերջին ժամ
Ջարդերու ականատես վկայի մը պատմութիւնը 
Ի նչպես սպաննուեցան Սեւակն ու Վարուժանը 
Փարիզի Հայկական Տեղեկատու Դիւանը նետեւեալը կը 

նաղորդե մեզ, զոր կ՛արտատպենք յուզումով.-
Հետեւեալ պատմութիւնը եղած ե չանղըրըցի կառապան 

Հասանի կողմ ե նայ վարդապետի մը, ի ներկայութեան էնկիւրիեն, 
քննական ուղեւորութենե մը դարձող օտար պատւիրակութեան մը: 
Հասան արդէն իսկ երկու անգամ վկայութիւն տուած ե էնկիւրիի 
պատերազմական ատեանին առջեւ:

Հրոսախումբին պետը, որ կը յիշուի  պատմութեան մեջ, կը 
կոչուի Ալի: Հինգ զոնեբեն մեկն եր բանաստեղծ Դանիեէ Վարու
ժան եւ միւսը տօքթ. Ռ. Ջիլինկիրեան: Միւս երեքներուն ինքնու
թիւնը չկրցաւ նաստատուիչ: Անոնց ոսկորները կը նանզչին նիմա 
այնտեղ ուր գործուեցաւ ոնիրը, Թունէյ գիւղին մօտ:

Ես արնեստով կառապան մըն եմ: Կը կոչուիմ Հասան: Երկար 
ատեն գասթեմունիցի Մանիր էֆ.ի կաոապանապետն եի, որ 
կառքեր կը բանեցներ: Հայոց տարագրութեան միջոցին, կը 
գտնուէի Ջանղըրը ուր, ինչպես գիտեք, աքսորուած էին Պոչսեն 
բազմաթիւ ականաւոր նա յեր:

Իրիկուն մը, սիկառս կը խմեի, նստած ախոռիս առջեւ, երբ տե
սա յ  անծանօթմը, ձիու վրա յ  նեծած որ դեպի ինձ կ՚ուղղուէր: Ախո
ռին մօտեցած էր, վար ցատկեց եւ առանց մինչեւ իսկ սպասեէու որ 
նիւրասիրեմ զինքը, բռնեց ձիուն սանձեն եւ մ տնեչով ախոռին մեջ 
ի մ  ձիերուս քովը կապեց իրը: Այս ընթացքը ինծի տարօրինակ 
թուեցաւ: Սակայն եւ այնպես ձայն չէ ի  նաներ, ըսեէով ինքնիրենս 
թե կ՚երեւի որ նամվւորղութեան ելածբարձրաստինան պաշտօնա
տար մըն ե:

Զեի սխալեր, որովնետեւ նեռանալով, յանձնարարեց ինծի նրա- 
մայական շեշտ ով մը խնամեւ իր ձին եւ զայն պատրաստեչ 
նետեւեալ օրուան նամար, շատ կանուխ, եւ յետ ոյ նեռացաւ: Կաս
կածելով, նեռուեն նետեւեցայ իրեն: Մտաւ մեծ իթթինատական- 
ներեն մէկուն տունը, որուն մօտ քանի օրերէ ի վեր տեղի
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կ՛ունենային յանախակի ժողով ներ:
Յաջորդ առտու, արշաւոյսէն առաջ, ուրիշ մէկն էր որ եկաւ 

փնտռել ձին: Այս մարդը նաղորւբեց միեւնոյն ատեն ինծի, թէ իմ  
կառքովս պարտաւոր էի քաղաքէն քառորդ ժամ ճեռու տեղ մը 
մեկնիւ եւ նոն ինքզինքս տրամադրել ոստիկանութեան: Ասիկա 
նրաման մըն էր, զոր ինքը կը նաղորղէր ինծի: Ստիպուեցայ 
ննազանդիլ: Մեր ժամադրութեան տեղը ուրիշ կառք մը կանգ 
առած էր: Ոստիկան մը ոստիկան-զինուորի մը նետ նոն կը գտնուէր 
Պոլսէն Չանղըրը աքսորուած էֆէնտիներէն նինգին նետ: Մէկը սեւ 
մօրուք էր, խիստ երիտասարդ ու վառվռուն աչքերով: (Խե՜ղն 
Սեւակը - Ծ. Խ.): Ամէնքն ալ լաւ նագուած էին, այնպէս, ինչպէս կը 
նագուին քաղաքի մը պէյերը: Շատ մտանող էին եւ ընկնուած 
երեւոյթ մը ունէին: Ձեռքերնին կապուած էր: Ոստիկանը զանոնք 
իմ կառքս նստեցուց եւ ինք միւսին մէջ նստաւ ոստիկան-զի- 
նուորին նետ: Հրաման տրուեցաւ մեզի ուղղուխ դէպի Թիւնէյ, 
Ջանղըրըէն վեց ժամնեռու կը գտնուի:

Արդէն իսկ ժամ մը եղած էր մեր քաւելը, երբ նամբուն մէկ կող- 
մէն դէմս ելաւ առջի գիշերւան տեսած զինուորականս: Ասիկա մեր 
առջեւէն սկսաւ քա ^լ առանց բառ արտասանելու:

Թիւնէյէն կէս ժամ ասդին էինք, երբ յանկարծ, միեւնոյն անձնա
ւորութիւնը դարձեաւ մեզի դարձաւ: Ուղղակի ուղղուեցաւ ի մ  կառ
քիս եւ ձիէն իջնելով բռնեց իր ձիուն սանձը, եւ ուզեց տանիլ կառքը 
նամբէն դուրս այն խորունկ ձորի մէջ որ կը բացուէր բլուրին 
ստորոտը: Գետին ցատկեցի, ոստիկան-զինուորն ալ նոյնը ըրաւ: 
Կը կարծէինք թէ աւազակներու կողմէ յարձակում կը կրէինք եւ կը 
պաշտպանէինք ինքզինքնիս, բայց ոստիկանը միջամտեւով նրա- 
մայեց քաշուիլ: Ողջունեց միեւնոյն ատեն անծանօթը մեծ յարգան
քով: Այս Iզանուն մեր առջեւ ելան ոտքերնէն մինչեւ գւուխնին 
գինեաւ չորս անձեր: Անծանօթը որ կը թուէր իրենց պետը ԸԱւոի 
նշան մը ըրաւ: Այս մարդիկ բռնեցին մեզ, միւս կառապանը եւ զիս 
եւ ձեոքերնիս կապեցին, յետ ոյ կառքէն իջեցուցին £ինգ տա
րագիրները: Հրամայեցին ասոնց յանձնել իրենց քովի դրամները: 
Որովնետեւ ձեռքերնին կապուած էր, ոստիկանն ու ոստիկան-զին- 
ւորը խուգարկեցին անոնց գրպանները: Ամէն ինչ կողոպտեցին, 
դրամ, զանազան առարկաներ, սիկառնիկ, թղթապանակ եւ այլն: 
Ոստիկանը քանի մը բառ փսփսաց նրոսախումբին նրամայող
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անձնաւորութեան ականջին, առաջարկած էր անոր, կնրեւի իրեն 
եւ յանտարմային ճամար վար դնել կողոպտուած դրամը: Անգամ 
մը որ այս գործողութիւնը վերջացաւ, ոստիկանն ու ժանտարման 
ի մ  արճեստակցիս կառքը ելան եւ գացին: Ձեռքերս քակեցին ու 
ճրամայեցին որ դառնամ քաղաք: Դաշով տարագիրներուն, չորս  
աւագակները, իրենց պետին առաջնորդութեամբ ճրամայեցին 
անոնց իրենց ճետեւիր

Հեռուէն կը ճետեւէի անոնց: Հետաքրքրութիւնը զիս կ՚ուտէր: 
Ո ւր կ՚առաջնորդէին էֆէնտիները: Զինեալ անձերը, իրենց պետին 
խորճրղաւոր ընթացքը խիստ կասկած կը ներշնչ  էին ինծի: Թողուցի 
կառքս ու ճեռուէն ճետեւեցայ անոնց, որոնք ձորէն անցնելով 
գացին միւս եզերքը: Հոն մտան պզտիկ անտառի մը մէջ եւ յառա
ջանալով, անոնց պետը ըսաւ քանի մը բառեր զորս չշսհցի, որով- 
ճետեւ բավական ճեռու էի իրենցմէ: Հոն աւագակները խոյացան 
էֆէնտիներուն վրայ ,  մերկացուցին զանոնք իրենց զգեստներէն, 
եւ բոլորովին մերկ վիճակի մէջ դրին: Ջեմ կրնար նկարագրել այն 
տեսաբանը որուն ներկայ գտնուեցայ: Այս խեղճ գոճերը մէկիկ 
մէկիկ կապուեցան ծաոերուն: Ջէին կրնար իրենք զիրենք պաշտ
պանել, ձեռքերնին կապուած էր:

Յետոյ, մեծ ու պզտիկ աւագ ակները ճանեցին իրենց դաշոյնները 
եւ սկսան ճարուածներով ծակծկեր յամրաբարեւ զօրաւոր կերպով: 
Դատապարտեալներուն աղաղակները եւ իրենց անկարող կատա
ղութիւնը կը յուղեին սիրտս: Այո, ես աչ մարդ մը սպաննածեմ, եւ 
այդ պատճառաւ 15 տարուան տաժանակիր աշխատութեան դա
տապարտուած, բա յց այս մարդասպաններուն պես վատ մը չե մ  
եղած: Իմ գոճս գիս նախատած էր. զայրոյթը կը կատղեցնէր գիս, 
ատրճանակս ուղղեցի եւ գնդակով սպաննեցի ճակառակորդս: Կը 
ցաւիմ զինքը սպաննած ըշլալուս: Վերջապէս այս մարդը գիս 
նախատած եւ սպառնացած էր, մինչդեռ խեղճ ճինգ էֆէնտիները 
ոչինչ ըրած էին այս աւագակներուն, չէին  իսկ ճանչնար զանոնք, 
նա կա ուս կ ասոր, ճանդարտ օրէն ու վայրագաբար կտոր կտոր կը 
դարձուէին անոնց կողմէ»:

«Նոր կեանք» Լրագիր -1 7  Ցուլիս 1919 - Ա. Տարի - Թիւ 245 - 3- 
ր դ էջ

Թերթին տերեւ տնօրէն' Եր. Տ. Անդրէասեան - Կ. Պոլիս
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«Նայիրի»ի յառաջիկայ թիլին մեջ տալու պիտի ջանանք, Պոլսոյ 
Գերմանական դեսպանատունէն Ռուբեն Սեւակի այրիին ժաննի 
Սեւակին ուղարկած ծանուցագիրը, որուն մեջ ան, Ռուբեն Սեւակի 
սպանութեան պարագաները բոլորովին տարբեր ձեւով կը ներկա- 
յացնհ:
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ՆԱ8ԻՐԻ
Բ-ԻՒ 185, 14 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2003

ՄԵՐ ԱՅՍ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՁՕՆԵՆՔ'ՀԱՅ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐԵԱԼՆԵՐՈՒՆ

Ի՞ՆՉ է  ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԵՒ ԳԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ 
ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ԻՍԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ, ԳԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԵՒ ԻՐԵՆՑ ԵՐԵՔ 
ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵ8ԱՆ 2 6  ՕԳՈՍՏՈՍ 1915-ԻՆ, ՉԱՆ- 
ՂԸՐԸ-ԷՆ ԱՅԱՇԳԱ8ՈՂ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅ, ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՃԵՄԱԼ ՕՂՈՒԶԻ ԿԱՐԳԱԳՐՈՒԹԵԱՄԲ, 
ԹՈՒՐՔ ԳԱՀԻՃՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԵՒ ԳԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒ
ԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԳԱՇՆԱԿ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՂԱՆ- 
ԳԱՒՈՐՆԵՐԸ, ԸՍՏ ԻՐԵՆՑ ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ, ԽԵՂԱԹԻՒՐԵՑԻՆ 
ԵՒ ԻՐԵՆՑ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ԳԱՆԻԷԼ ՎԱ
ՐՈՒԺԱՆԸ ՀԵՐՈՍԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՍՊԵԼ ՄԸ ՅՕՐԻՆԵ
ՑԻՆ. ԵՒ ԱՅՍ ԱՌԱՍՊԵԼԸ ԱՅՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԹՈՒԹԱԿ
ՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԵՑԻՆ ԱՄԷՆ ԿՈՂՄ, ԻԲՐ ԻՐԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒ
ԹԻՒՆ:

ՄԵՆՔ ԱՅՍ ԳՐՈՒԹԵԱՄԲ, ԳԱՇՆԱԿ8ԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԷԼԻՆ 
ՄԷՋ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿՒՆ ԳԷՄ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԵ- 
ՆԷՆ ԱՅԼԵՒՍ ԸՆԳՎԶԵԼՈՎ, ՊԻՏԻ ՋԱՆԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆՈՒ- 
ԹԻՒՆՆԵՐԸ ՄԷՋՏԵՂ ՀԱՆԵԼ ՄԻՆՉԵՒ ՀԻՄԱ ՉՀՐԱՊԱՐԱ
ԿՈՒԱԾ ԵՒ ՇԱՏԵՐՈՒՆ ԱՆԾԱՆՕԹ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐՈՎ, 
ՅԱՆՈՒՆ ԱՐԳԱՐՈՒԹԵԱՆ:

Մեր նամոզումով, 24 Ապրիլ 1915-ի Եղեռնի մտաւորականնե-
րուն նանաաակութ-եան պատմութեան մասին, ամենանշգրիտ 
մեկնաբանութիւնը կատարած ե' մեծ նայրենասեր, բանաստեղծ և 
գրագետ Անղրանիկ Ծառուկեանը:
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13 Հոկտեմբեր 1985-ին, Նիսի մէջ,  Ռուբէն Սեւակի ծննդեան 
100-ամեակի նանդիսուրեան նախագահն և բանախօսը եդող Անդ
րանիկ Ծաոուկեան այդ օր, ի միջի այլոց, նետեւեալ բացաարու- 
թիւնները տուաւ.

«Մեր բոլոր նահատակ մտաւորականներուհ համար «GlllBuiuiui- 
կուեցաԸ» կ ըսենք, և այդպէս կր վերջանայ:

Արդեօք ոհրագործները ի նչ ձեւով խոշտանգած են նահատակ
ները:

Այս մասին զանազան վկայութիւններ, զանազան գրուբիւններ 
կան, քիչ մը սուտ, քիչ մը իրաւ: Անոնք նուիրագործուած են:

Մեզի համար պարզ է. նահատակուեցան բոլորն ալ և սուրբեր 
դարձան:

Բայց, բարեբախտաբար, Ռուբէն Սեւակի կեանքին մէջ, դրուագ 
մըն ալ կայ, մինչեւ իր մահուան սեմը:

Ուրիշ նահատակ մտաւորականներուն մասին չկայ այս բանը, 
Դ. Վարուժանի կամ Սիամանթ-ոյի և կամ Ռուբէն Զարդարեանի 
մասին չ կ ա յ :

Բայց, Ռուբէն Սեւակի մասին, իրական պատմութիւն մը կայ: 
Չանդըրը-ի մէջ մեծատունի մը, ազդեցիկ մարդու մը աղջիկը 

հիւանդ է, և Ռուբէն Սեւակ կը բժշկէ այդ աղջիկը:
Բայց աղջիկը կր սիրահարուի Ռուբէն Սեւակին:
Եւ աղջկան հայրը Ռուբէն Սեւակին կ՚ըսէ' «Ջեր հակատագիրը 

հշդուած է. ձեզ սպաննելու պիտի տանին: Եկո ւր թրքացիր, աղջը- 
կանս հետ ալ ամուսնացիր: Այս պարագային քեզ կրնամ ազատել»: 

Հակաոակ, որ Ռուբէն Սեւակի մտաւորական ընկերները, բանտի 
ընկերները, իրեն կը թելադրեն, կր պնդեն և կր փորձեն համոզել 
զինք ամէն գնով, ըսելով «հոգ չէ.  վնաս չունի այլեւս, թրքացիր, 
կին մըն ալ աո. ի հչ կ՚ըլլայ»: Բայց Ռ. Սեւակ կր մերժէ: «Թրքանա
լը վատութիւն է» կ ըսէ:

հր մահէն անմիջապես յետոյ,  Ռուբէն Սեւակի անունը երրոր
դութեան մը հետ կապուեցաւ Դանիել Վարուժան, Սիամանթօ, 
Ռուբէն Սեւակ»:

Անդրանիկ Մաոուկեանի 24 Ապրիլ 1915-ի մտաւորական նահա
տակներու մասին այս շատ իրատես մեկնաբանութենէն յետոյ, 
պիտի ջանանք նշել '  Ռուբէն Սեւակի նահատակութեան մասին, 
Չանդըրը-ի մեջ անոր աքսորեալ բախտակից ընկերներուն վկայու-
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թիւնները, կարգ ւքը յապաւումներով [պահելով բնագրին հարազա
տութիւնը]

ՋԱՆՂԸՐԸ ԱՔՍՈՐՈՒԱԾ ԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՂ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ 
ՄՒՔԱՅԷԼ ՇԱՄՏԱՆՃԵԱՆՒ ՎԿԱՑՈՒԹՒՒՆԸ

ՋԱՆՂԸՐԸԷՆ ՎԵՐՅԻՇՈհՄՆԵՐ

«Այն երեք գոհերը, ոըոնց հետ անձնական շատ ւքը յիշատակնե- 
ըով կապուած bif, և որոնց եղերական վաիյհանը միշտ սրտիս մեշ 
կ՚արիւնի, եղած են Դանիէլ Վարուժան, Տիրան Քէլէկեան և 
Ռուրեն Սեւակ:

1915 Յունիսի վերջերը, առաջին կարաւանին մեկնելէն և տասն 
և ինը հոգիներու ալ Պոլիս վերադարձը արտօնուելէ յետոյ, 
մէկուկէս ամիսի չափ, միասին ապրեցայ Սեւակին հետ:

Ես, ուրիշ վեց հոգիներու հետ, միասին կ՚ապրէի: Յոլոր ընկեր
ներս ալ, աոանց բացառութեան, մաս կը կազմէին Պոլիս վերա
դառնալու արտօնուածներուն. Սեւակ ալ, այդ օրերուն, նոր հասած 
էր Չանղըրը, ուրեմն, անմիջապես որոշեցինք մեր կենակցութիւնը:

Պոլսէն ծանօթ եր ինծի իր դիւրահաղորդ և զուարթ հոգին: 
Տօնական զուարթաիյոհութեամրը լեցուած էր տուներնիս: Այդ 
ատեններուն [Յուլիս սկիզրները] տակաւին չէինք գիտեր առաջին 
կարաւանին վիհակուած թախտը, և անտեղեակ էինք տակաւին 
թուրքին եղեռնի կամքին:

Եսլամին ծոմապահութիւնը սկսած էր արդէն, և ծայր տուած 
եղեռնի ապերասանութիւնը:

Ջարդերու չարաշուք զրոյցներ սկսած էին մեր ականջը հասնիլ: 
Այդ միջոցներուն էր, որ օր մը, մեծ իրարանցումի մը մեջ տեսայ 
զինքը:

Այն տեսակ խօսք մը տարածուած էր աքսորականներուս մէջ, թէ 
մահմետականութիւնը ընդունողը ազատ պիտի արձակուեր:

Այդ ատենները, աոաջին կարաւանը մեկնած էր արդեն և եօթա
նասուն հոգիի չափ մնացած էինք: Ամբողջ երկու օր, խեղեր աշ
խատեցաւ, համոզելու համար տկար հոգիները, որ մահը մահմե- 
տականացումէն աւելի աղէկ է, և գատ-զատ երդում ընել տուաւ 
ամէն անոնց, որոնց հոգիի ուժին վրայ կասկած ունէր, թե հաւա
տարիմ պիտի մնան իրենց լոյս-հաւատքին:

Երր մեր կարաւանը Չանղըրը հասաւ, մեր մեջը ութը բժիշկներ
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կային, իսկ Չանղըրըի մեջ բժիշկ չկար թնաւ: Մեր բժիշկ ընկերնե
րը իրենց արուեստը, տեղւոյն բնակիչներուն բարւոյն ի գործ դրին: 

Պոլիս մեկնումներէ յետոյ,  երեք բժիշկներ մնացած էին: Այդ 
երեքէն ամենէն աւելի փնտոուածն էր Սեւակ: Քաղաքին մէջ 
կանոնաւորապէս բժշկութեամբ կը զբաղէր:

Տօքթ. Տինանեան, Պոլիս վերադառնալուն առիթով, Սեւակին 
յանձնած էր վերադարմանութիւնը թուրք աղջկան մը, որուն վրայ 
ինքը վիրաբուժական գործողութիւն մը կատարած էր: Այդ աղջկան 
հայրն էր Չէթենի Արապանը Ւսմայիլ:

Տօքթ. Տինանեանի մեկնումէն յետոյ, Սեւակ կանոնաւոր կերպով 
կը շարունակեր իր բժշկական այցելութիւնները այդ աղջկան:

Օր մը, կէսօրէն բաւական վերջը, տակաւին նաշի չէր  եկած: 
ճիշդ կեսօրին նաշի համար տունը կը գտնուէինք, իրարու չսպա
սելու համար: Տրուած ըլլալով իր նշդապահութիւնը արտասովոր 
բան մըն էր եղածը: Ես, գրեթէ մտահոգ, իրեն կը սպասեի, նաշասե- 
ղանին գլուխը:

Վերջապես եկաւ, բոլորովին անսովոր կերպով իրեն համար, 
անխօս եր: Տքնութիւնէ դեռ նոր դուրս եկողի մը յոգնածութիւնը 
ունէր դեմքին արտայայտութիւնը: Յայտնապէս չարչարուած էր: 
Սեղանի վրայ բան մը չխօսեցաւ: Երրորդ մը կար մեզի սեղանա
կից: Երրորդին մեկնելէն յետոյ, երբ աոանձին մնացինք, խոստո
վանելու պէտքէն ննշուած մէկու երկչոտութեամբ սկսաւ պատմել 
ինծի, թէ ինչպես դարմանուող թուրք աղջկան հօրը կողմէ տուն 
կանչուելով երկու ժամ վար դրուած եր: Ապերախտը նկարագրած 
էր, թէ ինչպես հայկական ջարդերը մոլուցքով մը կատարուելու 
վրայ էին, թէ ամէն օր նմանօրինակ հրամաններու կը սպասուէր 
Չանղըրըի հայերուն համար, հետեւաբար իր խանդաղատանքի 
զգացումները պարզելով տօքթեօրին, կը համոզեր զինքը, ընդու- 
նիլ մահմետականութիւնը, քանի ուշ չէր: Պտտցուցած եր զինքը իր 
տան բոլոր մութ անկիւնները և խորհրդաւոր նկուղները, ջատուկ 
մօրը'  տօքթեօրին նակատը համբուրել տուած եր, և յետոյ, գրեթէ 
արտօնած զինքը որ մեկնի, հրաւիրելով որ մինչեւ 24 ժամ զինուո
րագրութեան հիւղի նախագահին դիմէ, իր կրօնափոխ եղած ըլլալը 
յայտնելու համար:

Հետեւեալ օրը պայրամ եր: Սեւակ, հակտի պարկեշտ քրտինքով 
մը պատմեց ինծի, թէ ինչպես ոգորած եր, համոզելու համար այդ
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անողոքը, թէ այդպիսի պանանջոււք մը չներկայացուի իըեն, թե 
ինքը ոըքան կը սիրեք կեանքը իր զաւակներուն նամաք, ուստի չէր 
ուզեր մեոնիլ: Մեկնած սււոենը, հեթանոսը նորեն շեշտած եր, թե 
սպասուած հրամանը կրնար նոյնիսկ քսանևչորս ժամէն աոաջ 
հասնի, հետեւաբար պետք եր ահա պարել, պաշտօնական դիմումը 
ընելու հաւքւսր զինուորագրութեան հիւղի պետին:

Սպառնալիքին դէմ կարելի չէր  անտարբեր մնալ, որովհետեւ 
տեղեակ էինք եղեոնին համատարած թաւալումին, որուն երեք- 
չորս օր աոաջ, էնկիւրի իր երկու հազարէ աւելի լաւագոյն այրերը 
զոհ տուած էր: Մենք որոշումը տալու համար չմտածեցինք իսկ, 
որովհետեւ մեկ հատիկ էր ան:

Սեւակ, երբեք իրմե սպասուած դիմումը չըրաւ զինուորականու
թեան հիւղի պետին:

Մեր ընկերները իւուհապի չմատնելու համար, գաղտնի պահե
ցինք միջադէպը, մեզի գաղտնակիդ առնելով միայն Տիրան 
՜Սելէկեանը:

Սայց մեր հոգիները, սկսած էին արդէն, տաժանութեան մթնո
լորտին մէջ թեւածող մահուան սարսափը ծծել: Մեր տունը քաղա
քին եզրն եր, գրեթէ դուրսը: Որոշեցինք քաղաքին մէջ  փոխադ
րուիլ, և գացինք տեղաւորուիլ մեր դժբախտ մեկնող ընկերներէն 
թափուր մնացած տուն մը:

Չանղրրըի Իթթիհատի պատասխանատու քարտուղարին ջանքե
րով, տեղւոյն միւթէսարըՓը, Ասաֆ պեյ ուրիշ տեղ փոխադրուե
ցաւ, որովհետեւ յայտնապէս հայերու հանդէպ բարեացակամ վար
մունք մը ցոյց կու տար:

ԱսաՓէն վերջ, փոխանորդաբար Չանղրրըի միւթեսարըֆու- 
թեան պաշտօնը կը վարեր, Քասթէմունիի վիլայեթին ոստիկան 
զինուորներուն ընդհանուր հրամանատարը:

Սեւակ, միւթեսարըֆի փոխանորդին հետ շատ մտերիմ յարա
բերութեան մէջ էր:

Երկրորդ կարաւանն ալ տուինք մենէ, անօրէնութեան համբա- 
ներուն, և անոր յուղարկ երթալէ լքեր վերադարձին, կաոաւ[արչա- 
տուն հրաւիրուեցանք զեկոյցի մը տեղեկանալու համար: Երե- 
սունևեօթը հոգի մնացած էինք, մեր մէջ հաշուելով Սեւակը, 
Վարուժանն ու Քէլէկեանը:

Երեսուն և եօթը հոգիներու ցանկ մը եկած էր: Ասոնք ազատ
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պիտի ձգուէին և Պոլսէ զաա ուզած տեդերնին երթալու ազաա 
պիտի ըլ լային: Այս ցանկին անուններէն հինգին տերերը կամ 
Պոլիս վերադարձած էին, կամ րէ մենէ մեկնող կարաւաններէն 
մէկին կամ միւսին մաս կազմած: Ասոր փոխարէն, մեր
ընկերներէն հինգին անունները կը պակսեին ցանկին մէջ:

Այդ  հինգ մեր սիրելիներուն մէջ էին նաեւ մեր սիրելագոյն 
Վարուժ՜անն ու Սեւակը:

Ասոնք Պոլիս, թե իրենց ընտանիքներուն և թէ' ներքին գործոց 
նախարարութեան դիմում ըրին հեռագրով, որպես զի իրենք ալ 
մեգի պէս նկատուին:

Մինչ այն, Ւթթիհատի պատասխանատու քարտուղարին ջանքե
րով, որոշուեցաւ որ այդ հինգը մեր Այաշի ընկերներուն քով փո
խադրուին: Որոշում կայացած էր, Չանղըրըի մեջ հայ աքսորական 
չթողուլ:

Քաղաքային և զինուորական գերիներ սկսած էին հասնիլ 
քաղաք:

Շատ նշանակալից պարագայ մըն է ւ]երջին տեղեկացածս թե, 
մեր հինգ ընկերները Այաշ փոխադրելու որոշումը տրուած 
թուականին, Այաշի մեր ընկերները ա լ չկային յաւիտենապես: 

Սեւակ օգտուելու[ կառավարչի փոխանորդին հետ ունեցած իր 
մտերմական յարաթերութիւններեն, իրենց մեկնումի օրը, երկու 
երեք անգամ յետաձգել տււսւ, եդած դիմումներու վրայ Պոլսէն 
գալիք պատասխանի մը սպասելով: Ոչ մէկ  պատասխան:

Վերջապես Օգոստոս 13/26 1915, Հինգշաբթի աոաւոտ մը, 
նախորդ գիշերը Սեւակ հրաժեշտ առած էր կառավարչի փոխանոր
դէն, հինգ հոգին երկու կառքով համրայ ելաւ, մէկ  հեծեալ ոստի- 
կան-գինուորով և մէկ ոստիկանով: ՄիւթէսարըՓի փոխանորդը 
ամէն բարեացակամ կարգադրութիւն ըրած էր, Սեւակր և իր 
ընկերները ողջամբ Այաշ հասցնելու համւսր: կառապանը եկած էր 
արդէն, շատ ժամանակ չունեինք խորհելու, և հւսմբայ ելանք, 
մեկնողներու ժամադրավայրը, քաղաքին կամուրջը փութալու: 
Անլուսին օգոստոսեան պայծառ երկնքի մը տակ, դեռ չհեղքուած 
մութին յանձնեցինք մեր ընկերները:

Նոյն իրիկունը, ժամը 12-ին, անոնց սպանման լուրը, Թիւնէյեն 
հեռաձայնով եկեր էր Չանղըրը: Տեղւոյն ոստիկան զինուողներու 
հրամանատար Նուրէտտին և Ւթթիհատի պատասխանատու-
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քարտուղարը Օղուզ, հեռաձայնի տեղը գտնուելով, քրքիջով 
ընդուներ էին գոյժը:

Գիշերը' կառավարչի փոխանորդը, եղեռնէն կատղած, 
մանաւանդ իր սիրական բարեկամին սպանութենէն այլայլած, 
ներկայութեանը կը կանչէ Նուրէտաինը և իր ծանր կասկածները 
կը յայտնէ: Այդ միջոցին Ռէշիտ փաշա տակաւին կը շարունակեր 
կուսակալ մնալ վիլայեթին, և ձեւական նետապնդումներ 
կատարուելով, իրր սպանիչ տասնևմեկ խեղնուկ գիւղացիներ 
բերուեցան Չանղըրըի րանտը:

Հետեւեալ օրը, Ուրրաթ, կառավարչի փոխանորդին մօտ մեր 
դիմումին, տեղեկացանք այս մանրամասնութիւններուն, ու 
տեղեկացանք նաեւ, մանէն դառնագոյն իրողութեան, այն թէ 
առտուն իսկ, նինգ զոհերուն մեկնելէն 24 ժամ վերջ, Պոլսէն 
հեռագիր մը եկած էր, արտօնող որ այդ հինգն ալ միւս 32-ին պէս 
նկատուին: Տրուած չէ  երթեք մարդուն, չարաբախտութեան անողոք 
անիւը կասեցնել:

Յետոյ, ստուգապէս տեղեկացայ, որ չէթէ Արապահի Ւ*սրայիլ, 
մեր հինգ ընկերներուն ժամանելէն երկու ժամ առաջ, երեւցած է 
Թիւնէյ,  գիւղացիները գլուխը հաւաքած, թանի մը համոզելու 
աշխատելով, ու յետոյ իր համթան շարունակած է դեպի էնկիւրի:

ՄԻՔԱ8ԷԼՇԱՄՏԱՆՃԵԱՆ

ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ԱՊՐԻԼ 
ՏԱՍՆԸՄԷԿԻ 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ 
«ԱՊՐԻԼ ՏԱՍՆԸՄԷԿԻ 

ՍԳԱՀԱՆԴԷՍԻ 
ՑԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ»ԻՆ ԿՈՂՄԷ 

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈԻՊՈԼԻՍ 1919

ՅՈԻՇԱՐՔԱՆ
ԱՊՐԻԼ 8ԱՍՆԸ1Ո;ԿԻ

ՊԱՏՐԱՍՏ
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ԶԱՆՂԸՐԸ ԱՔՍՈՐՈՒԱԾ ԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՂ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ 
ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

Ո՞Վ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ՍՊԱՆՈՒԹԻԻՆՆԵՐԸ

Պարագաները այնպէս թերին, որ ամենազարհուրելի պայմաննե
րու մեջ գործուած այս ոնիրը անպատիժ չմնայ: Թուրք սպայ մը, 
Մեհմեա Ւզզէթ պէյ, զինուորական հրամանատար Չանղըրըի, 
իրեն համար պատուոյ խնդիր մը դարձուց ոչ միայն ոհրագործնե- 
ըուն, այլեւ անոնց ընկերներուն թնաջնջումը և այս գործը գլուխ 
հանեց անողորմաթար, հետապնդելով և սպաննելով թոլորն ալ, 
անոնց պետէն մինչեւ յետինը մեղսակիցներուն, և ասիկա տաքը 
տաքին, շատ կարհ ատենուան մը մէջ:

Այս ոհրագործները սակայն պաըզ գործիքներ էին: Րուն յա ն
ցաւորն էր Ւթթիհատի Չանղըրըի պատասխանատու քարտուղար 
[Քեաթիպի Մէսուլ] ճեմալ Օղուզ պէյ, որ անձամթ կազմակերպած 
էր Վարուժանի և ընկերներուն սպանութեան գործը և որուն ձեռքը, 
Քիւրտ Ալօ ու իր ընկերները գործակատարի մը դերը միայն 
ունեցած էին: Թէեւ, 1918-ի զինադադարէն ետք ձերթակալուելով 
Պոլսոյ մէջ ,  դատուեցաւ պատերազմական ատեանի մը աոջեւ, 
թայց ձեւական պատիժի մը ենթարկուեցաւ և գէթ, ինծի յայտնի չէ,  
թե ինչ վախհան ունեցաւ:

Կատարուած դատավարութիւնը պարզ գայթակղութիւն մըն էր 
ինքնին և անոր ամէնէն ընդվզեցուցիչ դրուագներէն մէկը եղաւ 
այն անհաւատալի պարագան, որ մեզի հետ Չանղըրը աքսորուած 
հայ սեղանաւոր մը, Յովհաննես Թեըլէմէզեան դատարանին առջեւ 
րարի վկայութիւն տուաւ ի նպաստ այդ մեծ ոհրագործին, ինչպես 
արդար գգուանքով մը արձանագրեցին Պոլսոյ այն ատենուան 
հայերէն թերթերը:

♦ * *
Վարուժանի և տօքթ. Ռ. Չիլինկիրեան-Սեւակի խումթը նահա- 

տակուելու համար համթայ չհանուած, Մէհմետ Ւգզէթ պէյ պա
տուոյ խօսք տուած էր տօքթ. Մութէն Չիլինկիրեանին, թէ ողջ
առողջ պիտի հասնի Պոլիս և թե որեւէ վտանգ չկայ ոչ իրեն և ոչ ալ 
իր ընկերներուն համար: Ըսեմ, որ տօքթ. Ռ. Չիլինկիրեան շատ
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յարգ կը վայելեր Ջանդըրըի մեջ: Մեզի հետ գանուող բժիշկները 
մեծ մասով գացեր եին: Ենքն ալ չափազանց համակրելի եր և ասկե 
զատ' Միւթեսարըֆ Ասաֆ պեյը ագաաեց թունաւորուած աաենը, 
որով ձերւքե ձեոք կը իյլեին զ ինքը:

Ել սակայն, հակաոակ Եզզեթ պեյի խոստումին, սպանութիւն- 
նեըը գործուեցան:

Եզզեթ պեյ, այս եղածը լսելուն պէս կատղած է: Յայտնաբար 
ամբաստանած ե տեղւոյն իթթիհատականները, որոնք իրմե զենք 
ուզեր էին և չկրնալով ստանալ, հաւաքեր եին քաղաքի բնակիչ
ներէն :

Որովհետեւ, երբ ընղհանուր զինահաւաքութիւն եղաւ, հայոց 
զենքերը վար զրին, նոյնիսկ յետին դաշոյնը, իսկ թուրքերուն զեն
քերը, նոյնիսկ արգիլուածները, վերադարձուցին նոյնութեամբ: 
Բարկացած Եզզեթ պեյ անմիջապես հեոագիր մը կը ղ ր կ է  Դասթե- 
մունի Ռեշիտ փաշային, բողոքելով եղածին դեմ և աւելցնելով, որ 
«նամուսը ասքերիեմի փայմալ եթտիլեը» [զինուորական պատիւս 
ոտնակոխեցին]: Եթէ այս բողոքը չըլլար, ապահովաբար պիտի 
սպաննէին բոլոր միւս մնացածները:

Եզզեթ պեյ չբաւականացաւ բողոքի այս հեռագրով, այլ  ինք ան
ձամբ գնաց Թիւնեյ, քննութիւն կատարեց և քիւրտ Ալօյեն զատ 
միւսները, ինչպես փոլիս Սիւլեյմանը ձերբակալելով ղրկեց էնկիւ- 
րի, այն ալ այն պատհաոով, որ Պոլսոյ գերմանական դեսպանա
տունը պահանջած եր սպանիչներուն պատմուիլը:

Վարուժանէն և Ռ. Սեւակէն զատ, միեւնոյն խումբին միւս նա
հատակները եղան Օննիկ Մաղազահեան, երկաթագործ Վահան 
Քեհեայեան և Պոլսոյ Օըթագիւղէն հացագործ Արբին աղա:

* * *
1919 Դեկտեմբերին, Եթթիհատի Ջանդըրըի պատասխանատու 

քարտուղար ճեմալ Օղուդ պեյ, որ Վարուժանի և ընկերներուն 
սպանութեան գործը կազմակերպած եր, և ասոր գործակիցը 
Ջանդըրըի ոստիկան-զինուորնեըու հրամանատար համբաւաւոր 
«Քեմիք Քըրան» ոսկոր կտրող Նուրետտին պեյը հրապարակով 
դատաստանի ենթարկուեցան էսատ փաշայի նախագահութեամբ 
գումարուած պատերազմական ատեանի մը աոջեւ, Պոլսոյ մէջ: 

ճեմալ Օղուդ Պոլսոյ մէջ ձերբակալուեցաւ անգլ. ոստիկանու-
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թեան կողմէ: Ւր և իր Գասթէմունիի պաշտօնակցին Հասան 
Ֆեհմիի ջանքերով, պաշտօնանկ եղած եր Գասթէմունիի կուսակալ 
Ռեշիտ փաշան, որ նակաոակած եր հայոց տեղահանութեան: 
Ձերբակալուած լքիջոցին Պոլսոյ թերթերը գրեցին, թէ կես միլիոն 
ոսկիի նարստութիւն մը ուներ: Չանղըրըի մեջ ընդն. անօրեն էր 
պետական գուլպայի գործարանին, որ գլխաւորաբար զինուորնե- 
րու յատուկ գուլպաներ կը պատրաստէր: Ամբողջ շրջանակին 
պարենաւորման գործերն ալ իր ձեււքեն կ անցնեին:

Ամբաստանուած եր նաեւ մեծ զեղծումներու համար, իր իսկ 
թուրք ընկերներուն կողմէ:

Գտնուած ե Ատանա 1909-ին, կոտորածի տարին:
Ահա այս հրեշն եր, որ պատժական ատեանին կողմե դատապար

տուեցաւ 5 տարի և 4 ամսուան թիապարտութեան, 9 Փետր. 1920- 
ին, իսկ Նուրետտին' 6 տարի և 8 ամսուան, իր բացակայութեան 
դատուած ըլլալուն համար:

Այս դատավարութեան ընթացքին վկայութիւն տուաւ Գասպար 
Զերազ, որ կը գտնուեր Չանղըրըի աքսորականներուն մեջ: Գ. 
Զերազ, Ջանղըրըեն վերադարձին տեսած էր այն վայրը, ուր 
մորթոտուած էին 5 նահատակները, բլուրի մը ստորոտը: Տեսած էր 
տարբաղադրուած դիակները նահատակներուն, որոնք շատ թեթեւ 
թաղուած էին և յորդառատ անձրեւները հողին մակերեսը հանած 
էին զանոնք: Ոհիրը գլուխ հանած եր չէթեհի ոստիկան Եսմայիլը, 
որուն հիւանդ աղջիկը մահեն ազատած եր տօքթ. Ռուբեն Չիլինկի- 
րեան:

Զոհերը Պոլսեն հեռագրի կը սպասեին Պոլիս վերաղաըձուելու 
համար:

Հեռագիրը եկած էր գոհերը համբայ չհանուած, բայց Օղուգ 
գաղտնի պահած էր զայն, որպեսզի գլուխ հանե ոհիրը:

Նոյն ատեանին վկայութիւն տուած էր նաեւ Օհան [նախկին 
վարդապետ] Կարապետեան, Վարուժանի և ընկերներուն, ինչպես 
նաեւ Տիրան Քէլէկեանի սպանութեանց պարագաներուն մասին: 

Ւնչպես ըսի, զինուորագրութեան Չանղըրըի հիւղին պետը' Ւզ- 
զեթ պեյ, ոը նախախնամութիւն մը եղած էր բոլոր աքսորական
ներուն համար, պատուոյ խնդիր դարձուց իրեն համար' գործուած 
ոհիրը և ամբողջովին բնաջինջ ըրաւ քիւրտ Ալօն և անոր հրաման
ներուն տակ գտնուող հրոսախումբը:

-405  -



Դ. Վարուժանի, Ռ. Սեւակի և իրենց ընկերներուն սպանութեան 
լքանրաւքւսսնութիւնները հշդուեցան 1918-ի զինադադարէն ետքը, 
երր, իրրեւ ականատես իյոստովանութիւններ ըրաւ' զանոնք դեպի 
սպանութեան վայրը փոխադրած թուրք կառապանը: Զոնեըը դա- 
շունանար մորթուած էին Չանղըրըեն քանի մը ժամ նեււու անտա
ռակի մը մուտքին, րլուըի մը ստորոտը, 26 Օգոստոս 1915-ին:

ԱՐԱՄԱՆՏ11ՆԵԱՆ 
«Ամէնուն Տարեգիրքը» - 1959 Պէյրութ-Լիբանան

* * *
ՋԱՆՂԸՐԸ ԱՔՍՈՐՈՒԱԾ ԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՂ,

ՊՈԼՍՈ8 «ԲՒՒԶԱՆԴԻՈՆ» ԹԵՐԹԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՊԵՏ 
ԲԻՒԶԱՆԴ ՔԷՋԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

ԴԺՈՂՔԻՆ ՆԱԻԱԴՈԻՌԸ

Աքսորի վեըշին ընկերնիս որուն աչքերը նամրուըեցի'  Վարու
ժանն եր. ան, որուն վինակուած եր, Սեւակի նետ միատեղ, նահա- 
տակուիլ էնկիւրիի նամրուն վրայ, տնօրենութեամր իթթիհատա- 
կան գործիչ ճէմալ Օղուզի, ինչպես 1920-ին պարզուեցաւ նոյնիսկ 
Պոլսոյ պատերազմական ատեանին առշեւ: Թ՛էեւ իր մասին
աննաշտ, ուրիշներու նամար թոյլատու էր: - Չանղըրըի Արապանի 
պաշըն պզտիկ գիւղի մենծ ադան էր:

Անոր աղջիկը կը խնամէր տօքթ. P. Տինանեան, որու մեկնումէն 
ետքը, Սեւակ [տօքթ. Ջիլինկիրեան] էր որ գլուխ նանեց դարմա
նումը:

Գեղեցկադէմ երիտասարդ մըն էր Սեւակ, և թրքուհին անոր սի- 
րանարեցաւ:

Հայրը նասկցուց բժիշկին թե իր ազգակիցները ջնջելու հրաման 
կայ, բայց եթե իսլամութիւն ընդունի և կարգուի այն աղջկան հետ 
որուն կեանքը ազատած եր, ինք ալ կը խոստանար իր փեսան փրկել 
վերահաս աղէտէն:

Սեւակ խորհուրդ հարցուց ընկերներուն: Ամենքն ալ Յունիս ամ- 
սուն հասնող գոյժերն զգածուած, զինք խրատեցին առժամապես 
համակերպելու: Քէլեկեան ալ համամիտ գտնուեցաւ «գի ամէն
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թանե առաջ իթ կեանքը պետք եր»:
Բայց Սեւակ «p-րքանաչը նուաստանալ k» ըսելով մերժեց, 

մանաւանդ որ կարգուած եր և իր կինը աշխոյժ գերմանունի մ՛եր 
որ կաշխատեր իրեն նամար, թայց տարա րախա Սեւակ գուցէ 
չիմացաւ, թ-ե որպիսի նիւադ մ՛եր նոյնինքն Վանկէննայմ, որ «չէր 
ուզեր երեսը տեսնել հայու մը կինը եղած գերմանունիի մը»:

1921, Ցուլիս - Կ. Պո^ա ԲՒՒԶԱՆԴ ՔԷՋԵԱՆ

ԹԷՈԴԻԿ - «ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵ8Ո88Ը» 1922

փ փ փ

«Նայիրի»ի յաոաջիկայ թիլին մեշ պիտի ջանանք տալ, 
Չանղըրը աքսորուած և վերապրողներեն' թժիշկ Վանան Ալթու- 
նեանին և Յովնան Ծայր. Վարդապետ Կարարպետեանին Ռութեն 
Սեւակի Ջանղըրըի մեջ ունեցած ներոսական կեանքին և նահատա
կութեան մասին վկայութիւնները:

Եւ նաեւ' Գրիգորիս Ծայր. Վարդապետ Պալաքեանին և թժիշկ 
Ս. Զաթեւանդին իրար հակասող վկայութիւնները' Ռութեն Սեւակը 
և Դանիել Վարուժանը դեպի նահատակութեան վայրը 
առաջնորդող նոյն կառապանին յայտարարութիւններուն մասին: 

Եւ վերջապես' Պոլսոյ գերմանական դեսպանատան 8 Դեկտեմ- 
թեր 1915 թուակիր տեղեկագիրը, որ շատ տարթեր ձեւով կը 
ներկայացնէ Ռութեն Սեւակի նահատակութեան պարագաները:
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ՆԱՏԻՐԻ
ԹԻՒ 186, 28 8ՈՒՆՈՒԱՐ 2003

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ, ՄԵՐԺԵԼՈՎ ԹՐՔԱՆԱԼՈՒ ԳՆՈՎ 
ԱԶԱՏՈՒԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ, ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵ8ԱՒ 2 6  ՕԳՈՍՏՈՍ 
1915-ԻՆ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ:

ԲԱՅՑ ՀԱՅԵՐԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԱՄԷՆ ՕՐ ՆԱՀԱՏԱԿԵԼ 
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՀՈԳԻՆ ԹՐՔԱՎԱՅԵԼ ԱՆԱՐԳԱՐՈՒԹԵԱՆ 
ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՎ ԱՆՈՐ ԱՆՈՒՆԸ ԵՒ ՅԻՇԱՏԱԿԸ:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԸ ԵՒ ԳԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԸ ԳԷՊԻ ՆԱՀԱ
ՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՎԱՅՐԸ ԱՌԱՋՆՈՐԳՈՂ ԹՈՒՐՔ ԿԱՌԱՊԱՆԻՆ 
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱՐ ՀԱԿԱՍՈՂ ՀԱՅԿԱԿԱՆ  
ՎԿԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ:

ՆՈՅՆ ԿԱՌԱՊԱՆԻՆ ԸՍԱԾՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ, «ՀԱՅ ԳՈՂԳՈ
ԹԱՆ» ԳԻՐՔԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿ ԳՐԻԳՈՐԻՍ Ծ. ՎԱՐԳԱՊԵՏ 
[ՅԵՏՈՅ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ] ՊԱԼԱՔԵԱՆՒՆ ՎԿԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ [ԷՋ 
199].- «... ԱՍՈՆՑՄԷ ՄԻԱՅՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՆՁՆԱՊԱՇՏՊԱ- 
ՆՈՒԹԵԱՆ ԿԸ ԳԻՄԷ, ԵՒ ԻԲՐ ՊԱՏԻԺ ՈՃՐԱԳՈՐԾԻՆ 
ԳԱՆԱԿՈՎ ԳՈԻՐՍ ԹԱՓԵԼԷ ՎԵՐՋ ՓՈՐՈՏԻՔԸ, ԿԸ ՓՈՐԵՆ 
ՆԱԵՒ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ ԱՉՔԵՐԸ...»:

ՆՈՅՆ ԹՈՒՐՔ ԿԱՌԱՊԱՆԻՆ ԸՍԱԾՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ «ԳԱ
ՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՒ ՏՕՔԹ. Ռ. ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ [ՍԵՒԱԿ] 
ԳԵՐԵԶՄԱՆՆԵՐԸ» ԳԻՐՔԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿ ԲԺԻՇԿ Ս. ԶԱՐԵՒԱՆ- 
ԳԻՆ ՎԿԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ [ԷՋ 59].- «...ԲՌՆԻ ՄԵՐԿԱՑՆԵԼՈՒ 
ՓՈՐՁԻ ՄԸ ԳԷՄ ՍԵՒԱԿ Կ՚ԸՄԲՈՍՏԱՆԱՅ, ԻՍԿ ՎԱՐՈՒԺԱՆ, 
ՍՏՈՅԻԿԵԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆԻ ՄԸ ՊԷՍ, ՀԱՄԱԿԵՐՊՈՂ ՈԳԻՈՎ ՄԸ 
ԿԸ ՀՆԱԶԱՆԳԻ...»

Քրիստոնեական կրօնին և մ՜անաւանդ Քրիստոսի նան դէպ 
նայերուն ծայրայեղ ջերմ՜եոանդութ-եաւքր պաշտամ՜ունքի առաջնա
կարգ պատնառներեն մ՛եկն ալ, մ՜եր նամ՜ոզում՜ույ, նետեւեալ 
իրականուր-իւնն է:

Որովնետեւ, Քրիստոսի նմ՜ան, նայերն ալ տեւական չարչա-

-408  -



րուեցան օտար բոնակալներու խմդմութիւններէն և մանաւանդ, 9 
դարեր տեւողութեամբ, թրքական բարբարոսութիւններէն:

Եւ Քրիստոսի մեջ, նայերը տեսան, իրենց ապրած տառապալից 
կեանքը մշտնջենական:

Մենք պիտի ըսենք աւելին: Այո,  նայերը ապրեցան' Քրիստոսի 
տառապալից կեանքը դարերով... բայց... բայց առանց Քրիստոսի 
Յարութեան:

Այո, Քրիստոս չարչարուեցաւ և իոսչուեցաւ: Ruijg Յարութիւն 
առաւ:

Եւ «Յարութիւն» առած թուականէն մինչեւ այսօր, շուրջ 2000 
տարիներէ ի վեր Քրիստոս ամեն օր և ամեն միշտ տեդ կը 
փառաբանուի և կը պաշտուի:

Մինչդեռ նայ ազգը դարեր տեւողութեամբ, Քրիստոսի նման 
ամեն օր խաչուելէ յետոյ,  մինչեւ այսօր «Յարութիւն» չե առած, և 
արդարութիւն չե տեսած:

Այն մեծ նայ ազգը, որ Քրիստոսե 100 տարիներ առաջ' Մեծն 
Տիգրանի կայսրութեան շրջանին այն ատենուան աշխարնին գրեթէ 
կեսին տերն էր, բայց դարերով թուրքերուն կողմե խաչուելէ և 
1915-ին ալ վերջին մանացու նարուածը ստանալով ցեղասպանու
թեան ենթարկուելէ յետոյ,  այսօր, այդ մեծ ազգը, փոքր աւատա- 
պետութեան մը վերածուած ե: Եւ նոգիով ու մարմնով իսկական 
նոգեվարքի կեանք մը կ՛ապրի:

Եւ ամէնէն ցաւալին'  նայ ազգին խաչելութիւնը և ցեղասպա
նութիւնը գրեթէ մոոցւած է:

Եւ ցեղասպան թուրքը [իբր թե], քաղաքակիրթ կոչուած պետու- 
թիւններուն կոդմէ, մինչեւ այսօր չե պատմուած:

Ընդնակաոակը, իբր մեծ զօրաւոր պետութիւն' յարգանք կը 
վայելէ:

Buijg ամէնէն աննաւատալին' խաչելութեան և եղեռնի ենթար
կուած նայ ազգին վերապրողներուն ցուցաբերած անտարբերու- 
թիւնն է:

Հայ աննատին [քիչ բացաոութիւններով] իր նայրենիքին կո
րուստին և իր ազգին ցեղասպանութեան ենթարկուելուն նւսնդէպ 
ցուցաբերած անտարբերութիւնը' իրապէս պմգալի է:
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Մենք, այս գաղափարները շատ անգամ յայտնած ենք, և միշտ 
ալ պիտի շարունակենք յայտնել:

Եթե դուք, ձեր մեջ, նայկականութեան նոգի մը ունիք, չեք 
կրնար անտարբեր մնալ, ձեր ազգին ենթարկուած տաոապանքնե- 
րուն և անարդարութիւններուն հանդէպ:

Մենք, այս պատնասաւ, այս գաղափարները պիտի կրկնենք 
ամեն օր, ամէն մամ իրր «աղօթք», իբր «հաւատամք»:

Պիտի ընդվզինք'  անարդարութեան դեմ: Պիտի պախարակենք և 
պիտի դատապարտենք դաւահանները:

Եւ պիտի պաշտպանենք հերոսները և հերոսներուն յիշատակ- 
ները:

Եւ պիտի չթոյլատրենք, որ անոնց սուրբ յիշատակները սրրա- 
պղծուին հայ ազգին թշնամիներուն կոդմէ:

Այս անիրաւուած հերոսներեն մեկը' Մուրէն Սեւակն է:
Եր ապրած շրջանին, իր ընկերները կը փառաբանէին Մուրէն 

Սեւակը:
Հետեւեալ տողերը այսօը ապացոյցն են' «Աթէնա իմաստութեան 

շիթը դրած ե անոր ուղեղին մէջ, Եսկիւլապ րմշկութեան խոր
հուրդը, Հերմես ալ կայծը պերհախօսութեան»:

Մանաւանդ Չանդըրը-ի մեջ, Մուրէն Սեւակին ցուցաբերած 
հերոսական կեցուածքը, առասպելական պատմութեան մը պես 
տաըածուած էր 1918-են յետոյ, զինադադարի տարիներուն, Պոլսոյ 
հայութեան մեջ:

1919- ին առանձնապես Մուրէն Սեւակի յիշատակին Պոլսոյ մեջ 
կատարուած յուշահանդեսը, ասոր ապացոյցն է:

Այդ տարիներուն Պոլսոյ հայկական թերթերը, Մուրէն Սեւակին 
հերոսական պատմութիւններով լեցուն են:

Սայց յետոյ,  տարիներ անցան: Եւ մամանակը շատ, շատ բաներ 
փոխեց: Եւ Արեւմտեան պետութիւններուն գործակալները եդող 
այն ատենուան հայ ղեկավարները «ծախեցին» հայուն հայրենիքը: 

Այո, 1918-1920 տարինեըուն, Հայաստանի արեւմտասեր դաշ
նակցական ղեկավարները իսկական իմաստով ծախեցին Հա
յաստանը:

1920- են յետոյ, Եղեռնին պատհաոաւ մեջտեղ ելած «Սփիւոք»ին 
պատմութիւնը, հայկական պատմութեան ամէնեն «սեւ» էջերն էին:
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Այդ տարիներուն, Սփիւռքի մ՛եջ բոլոր արժեքները իրենց 
իմաստը կորսնցուցին:

Ազգասիրութփւնր և րյաւահանութիւնը գրեթե նոյնացան:
Ո վ Էր ազգասերը, ո վ Էր նայրենասերը և ո վ եր դաւանանը: 
Իոլորն ալ իրար խառնուած Էին: Ռաւահանը' ազգասերի տեդ 

անցած եր: Եւ նայրենասերը' դաւանան կը նամարուեր:
Եւ այս խառնարանին մեջ հերոսներուն տեղ չկար: Եւ հերոսները 

մոռցուեցան: Մոռցուող հերոսներէն մեկն ալ Ռուբեն Սեւակն եր...
Եւ այս մեծ հերոսին անունը' դաշնակցական թերթերուն մեջ, իր 

քանի մը խորհրդապաշտ ու քնարական բանաստեղծութիւններով 
կը յիշատակուեը միայն:

փ փ փ

Ռութէն Սեւակյւ յյւշաաակյւն դէմ, անՏաւաւոալկ հարուած մըն 
ալ 1950-թ.ներուն, Սովետական Հայաստանի մէջ տըուեցաւ:

Անգիտակից գիտնական մը'  Ռուբեն Զարեան անունով, 
Երեւանի մեջ [հայ գրականութեան մէջ իր պատ հառած վնասները 
կը մնան անջնջելի] սխալ մը գործեց և երիտասարդ բանաստեղծի 
մը «Սեւակ» անունը տուաւ: Եւ այս «Նոր Սեւակ»ը փառաբանեցին 
դաշնակցականները:

Մանաւանդ' «Նոր Սեւակ»ին արկածով մահանալէն յետոյ, այս 
կուսակցութիւնը Սովետական Միութեան դեմ պայքարի նոր պատ
րուակ մը գտած եղաւ, և իր անփորձութեան պատհառաւ մեքենայի 
արկածով մահացած «Նոր Սեւակ»ը «ոուսերը սպաննեցին» ըսելով 
առասպել մը յօրինեցին և հերոսացուցին դժբախտ գրողը: Իսկա
կան հերոս Ռուբեն Սեւակը գիտակցաբար մոռացութեան ենթար
կելէ յետոյ,  այս «նոր»ը անիրաւօրէն հերոսացնելնին, իրենց շատ 
տարիներէ ի վեր շարունակուոդ հայավնաս, իբր թե «ազգասիրա
կան» քաղաքականութեան նմոյշներեն մեկն է:

Մենք, վերջնականապես Պոլսէն հեռանալե յետոյ '  1976-են ի 
վեր, մեր կարողութեան չափերով աշխատեցանք մոոացութենեն 
փրկել Ռուբեն Սեւակին յիշատակը:

Եւ մանաւանդ' ջանացինք մեջտեղ հանել Ռուբեն Սեւակին' 
հերոս հայրենասէր բանաստեղծին իսկական կերպարը:

Այստեղ երախտագիտական պարտք կը նկատենք շնորհակալու
թիւն յայտնել'  Ռ. Սեւակի յիշատակը վառ պահելու աշխատանքնե-
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րուն սատար հանդիսացողներուն: Մանաւանդ' ifbp գաղափարա
կից եղբօր նայրենասեր խմբագրապետ ժիրայր Նայիրիին: Մու
թէն Սեւակի ծանօբացման աշխատանքներուն մ էջ '  իր կատարած 
դերր անմոռանալի է:

Կ՛ուզենք այստեղ շնորհակալութիւն յայտնել նաեւ, Պէյրուրի 
Սահակեան գոլէնի մէջ, Մութէն Սեւակի անուան մատենադարան 
մը մէջտեղ րերող նայրենասեր րանաստեղծ-մտաւորական սյրն. 
Պէպօ Սիմոնեանին:

Երեւանի մէջ, Մուրէն Սեւակի մասին հրատարակած բազմաթիւ 
դիրքերով և զանագան ելոյրներով բացառիկ աշխատանք տարած 
գրականագետ պրն. Ալեքսանտր Թոփչեանին: Նաև իր ասմունք
ներով Մուրէն Սեւակը վերապրեցնող վաստակաւոր արուեստա- 
գիտուհի' Անահիտ Թոփչեանին:

Նոյնպէս'  Երեւանի մէջ,  Մուրէն Սեւակի անուան դպրոց մը 
մէջտեղ բերելու գաղափարը յղացող և ներկայի Մուրէն Սեւակի 
անուան դպրոցին տնօրէնուհի տիկին ճուլիա Ղազարեանին:

Ել նաեւ' հայ մշակոյթի բոլոր այն նուիրեալներուն, որոնք նա
հատակ բանաստեղծ Մութէն Սեւակին յիշատակը պանծացուցին 
իրենց հրատարակած դիրքերով, ներկայացուցած թատրերգութիւն- 
ներով, յօդուածներով, ոատիոյե և կամ հեռատեսիլէ ելոյթներով: 
խորին յարգանք և շնորհակալութիւն իրենց:

Այստեղ պարտականութիւն կը նկատենք յիշատակել անձնաւո
րութիւն մը [առանց անունը տալու], ոը 1965-թ.ներուն Պոլսոյ մեջ 
[այո, թըքական լուծին տակ գտնուող Պոլսոյ մէջ] առաջին անգամ 
ըլլալով, Մութէն Սեւակի մասին բանախօսութիւն մը կատարելու 
բացառիկ քաջութիւնը ցուցաբերած էր: Այս անձը, թառին իսկական 
իմաստով' կը պաշտեր Մութէն Սեւակը:

Եւ ան, մինչեւ այսօր ոչ մէկուն կատարած գործը գլուխ հանեց 
1975-թ.նեըուն, Փարիզի համալսարանին մէջ,  հայագետ փրօֆ. 
Ֆէյտիի ուսուցման տարիներուն, իբր իր դոկտորականի թէգ 
ներկայացուց շատ լայնածաւալ ուսումնասիրութիւն մը, որուն 
նիւթն էր «Մութէն Սեւակի գրական ստեղծագործութիւնը»:

Դժբախտաբար ըսենք, ոը Մութէն Սեւակի մասին այս բացառիկ 
ուսումնասիրութիւնը, զանազան պատնառներով, մինչև օրս չէ  
հրատարակուած:
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«Նայիրի»ի 1995-ի աոաջին թիլերէն սկսեալ ջանացինք, Ռութեն 
Սեւակի մասին, մասամբ ալ միայն գիտցած տեղեկութիւնները և 
եւլելութիւննեթը հրապարակել:

«Նայիբի»ի 1 Յունուար 2003 թուակիր «Յացառիկ»են սկսեալ 
ալ, կը ջանանք Ռուրեն Սեւակին կեանքին և նաև ստեղծագործու
թեան մասին, մինչև նիմա անյայտ մնացած և մեծ մասամր շատե- 
րուն անծանօթ իրողութիւնները հրապարակել:

Այս նրաւգարակումներուն մեջ կան այնպիսի մանրամասնու- 
թիւններ և եղելութիւններ որոնք, իրր Ռուրեն Սեւակի ընտանիքին 
մաս կազմող մը, միայն մեզի ծանօթ էին:

Եւ հոգեկան մեծ գոհունակութիւն պիտի զգանք, եթե յաջողինք, 
ամրողջութեամր հրապարակել, Ռուրեն Սեւակի մասին ցարդ բոլո
րովին անծանօթ մնացած տեղեկութիւնները, մեր... անւ[երադարձ 
մեկնումէն առաջ:

* * *
«Նայիրի»ի նախորդ [185] հրապարակեցինք Ռ. Սեւակի 

Չանղըրը-ի աքսորավայրին մեջ ապրած հերոսական կեանքի մա
սին, Միքայել Շամտանհեանի, Արամ Անտոնեանի և Սիւզանդ 
■ք^էչեանի տուած ականատեսի զարհուրելի, սրտայոյզ վկայու- 
թիւնները:

«Նայիրի»ի այս թիլին մէջ [186] ալ պիտի շարունակենք Ջանղր- 
րը-ի մէջ Ռուրեն Սեւակին թախտակից, աքսորեալ, բայց վերապրող 
ընկերներուն ականատեսի վկայութիւնները:

ՋԱՆՂԸՐԸ ԱՔՍՈՐՈՒԱԾ ԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՂ ԲԺՒՇԿ ՎԱՀԱՆ  
ԱԼԹՈՒՆԵԱՆՒ ՎԿԱՑՈՒԹՒՒՆԸ

«ՈՒՍԱՏԱԿՆԵՐ Ռ. ՍԵՒԱԿՒ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԷՆ»
«Փօսթայի օր» - այդպէս սիրած էինք կոչել շարթուան այն երկու 

օրերը, ուր մենք Չանղրրը-ի աքսորականներս, տարրեր տրամադ- 
րութիւններով արթնցած, արշալոյսին իսկ նամակատուն կը վա
զէինք, Պոլսէն եկած նամակները վայրկեան մը աոաջ լափելու հա
մար: Կ՛արժեր տեսնել այդ վայրկեանը, ամէնքս ալ նոյն թղթատա
րով երկտող մը, յուսադրիչ բաո մը պարունակող գրութիւն մը 
ունենալ կը յուսայինք, բառեր' որոնք կրնային անգութ գրաքննի
չին աչքեն ւ[րիպած ըլ լալ: Խիստ մեծ կ՚ըլլար մեր յուսախարու-
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թիւնը, երթ ցրուիչին ձեռքին մէջ հազիւ 10 նամակ կը տեսնեինք: 
Նամակները ստանալէ վերջ գունդագունդ կ՚երթայինք Հանի 
Պապային գետեզերեայ և ծառախիտ սրնարանը' աքսորեալներու 
ւիօսբի օրուան մեծ ժամադրավայրը, եկած նամակնեըու վերլու
ծումներէն յուսադրուելու նամար:

Փօսբայի օր մըն էր. ըստ սովորութեան գետեզրը նաւաքուած 
էինք: Ոմանք թերթ կը կարդային, ուրիշներ նարտով զրադած էին, 
իսկ մենք, Վարուժանին շուրջը նաւաքուած, բուրք բանաստեղծու
թեան մասին իր քննադատուբիւններուն կ՚ունկնդրէինք: Յանկարծ, 
աքսորականներու մէջ ,  ուրախութեան նիչ մը փրթաւ. «Սեւսւկը, 
Սեւակը» կը պոռային:

Ընդ առաջ վազեցինք, դեմքերը կը նառագայթէին, ինքն ալ շատ 
զուարթ էր: Շատ տարօրինակ թան էր մեր ուրախութիւնը, որով- 
նետեւ լուրջ պատնաո մը չունէինք երնուելու: Սայց ներքին թնազդ 
մը մեզ զուարթ ըլլալու կը մղէր,  թերևս Սեւակէն թարի լուրեր 
առնելու մեծ յոյսն էր իրապէս այդ պատնառը:

Հարցումներու տեղատարափը ատոր ապացոյցն էր: Ու Սեւակ 
կը սկսի մանրամասնօրեն պատմել իր ձերրակալման ուշանալուն 
պատնաոը, մատնութեամր միայն ձեռք անցուիլը, Միւտիւրիյէթի 
մեջ քաշածները, զինուորական նագուստներուն թզքտուելու պա
րագան ևայլն: Ամէնէն տխուր դէպքերն իսկ անփութօրէն և 
զուարթութեամր կը նկարագրեր, ասիկա Չիլինկիրեանին բնատուր 
յատկութիւնն էր: Եր նամոզումը այն էր, որ մինչև պատերազմին 
վերջաւորութիւնը մեզ նամաը Պոլիս դառնալ անկարելի եր, բայց 
կեանքերնիս վտանգի տակ չէր  կրնար ըլլալ, քանի որ գործին մէջ 
գերմանները կային:

Սեւակի շենշող և ընկերական ազնիւ բնաւորութիւնը պատնաո 
եդած էր, որ մենք ալ չբարոյալքուէինք, որով իր իսկ թելադրու
թեամբ գետեզերեայ պարտէզներու մէջ  փոքր պտոյտներ կր 
կազմակերպէինք, հոն հեքիաթներու մրցումը կը սկսէր և բնա
կանաբար առաջնութիւնը ինքը կը խլէր միշտ:

Գալով Չանղըրըցի թուրքերուն, քիչ աո քիչ սկսած էին Սեւակը 
աստուածացնել, այնքան շատցած էին հրաշքները, իր բժշկական 
բարձր կարողութիւնները ի սպաս դրած, անդուլ անդադար կ՚աշ
խատէր: Դրամը կարեւորութիւն չուներ. «Պետք է այս մարդիկը 
երախտապարտ թողունք, որպեսզի չկարենան մեզի չարիք հասց
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նել» կ՛ըսեր: Թերեւս իրաւունք ունէր:
Պոլիս վերադարձողներու կծիկը քակուիլ սկսած եր, և ասիկա 

րարերար նշան մըն եր թէ'  մեր կեանքերուն պիտի խնայուէին, 
աոաջին խումբին բաժանումը ւքեր յոյսերը ցնդեցուցած եր. այդ 
բաժանումը ամէնէն յուզիչը ,  յուսանատեցուցիչը եղաւ, յիսուն 
երկու ընկերները դեպի Տիարպէքիր և Տէր Զօր ղրկուելու համար 
մեզմէ կը բաժնէին և այս'  բնականաբար լաւ նշան մը չէր,  մնա
ցեալներս սկսած էինք ահաբեկիլ:

Զանազան մեկնութիւններ կու տայինք Տէր Զօր ղրկուողներու 
մասին, որոնք պարզ ենթադրութիւններ էին, քանի որ հրամանը 
ուղղակի կեդրոնէն կու գար: Այդ միջոցներուն Սեւակ սկսած էր 
տխուր և մտածկոտ ըլլալ, իր զգայուն հոգին հնշող գաղտնիք մը 
կորզած էր իր շէնշող բնաւորութիւնը մելամաղձոտ ըրած էր 
զինքը. գաղտնապահ էր, որով չէինք կրնար հոգիին թափանցել: 

1915 Օգոստոսի կիսուն էր: 25 հոգինոց ցանկ մը եկած էր, չոր- 
սերնիս Պոլիս պիտի վերադառնայինք, իսկ մնացեալները Տիար
պէքիր պիտի երթային: Յաջորդ աոաւօտ խմբովին մեկնիլ ստի- 
պուած էինք, ուստի սկսանք պատրաստուիլ: Նոյն գիշերը Չիլին- 
կիրեանը զիս տեսնելու եկած էր, կ՛ուզեր գաղտնի տեսակցութիւն 
մը ունենալ, հետաքրքրութեամբ կ՚ընդունիմ առաջարկը, ուստի 
դուրս կ՚ելլենք բացօդեայ տեղ մը երթալու համար:

- Լաւ մ տիկ ըրէ Վահան,- կ՚ըսէ ինձ թրթռուն ձայնով մը,- ես մա- 
հուան դատապարտուած եմ, ասով հանդերձ կեանքս քու նարպի- 
կութենէդ կախում ունի, աշխատէ , որպեսզի ժամ առաջ ազա- 
տուիմ...»:

Կը սարսռամ և կակազելով, հազիւ «Ւ* նչ կ՚ըսես, տօքթորս» 
մ՛իայն կրնամ ըսել: - Այո,- կը շարունակէ Սեւակ,- կա մ պետք է որ 
գրական անուանս պէս հոգիս ալ սեւցնեմ և կամ' մեռնիմ: Ուխտած 
եմ,- կը կրկնէ,- մեռնիլ,  բայց երբեք հոգիս չսեւցնել: - Ոան մը չեմ 
հասկնար, կը մրմնջեմ ապշահար: «Այո, Վահանս,- կը շարունակէ 
նա,- բառ առ բառ միտքդ պահէ որպեսզի լաւ հասկցնես: «Հոս, 
իթթիհատական Չեթէ Րէիսի Արապանը Պաշը ըսուած արարածին 
աղջիկը անյոյս վիհակի մէջ հիւանդ էր, խնամելու համար զիս 
կանչեցին, լաւ առիթ մըն եր, այդ կարգի գազան մը ձեռք ձգելու, 
ուստի ամէն նիգ և ջանք ի գործ դրի արլջիկը ստոյգ մահուընէ մը 
փրկելու, յաջողութիւնս կատարեալ եղաւ, աղջիկը բուժուած էր:
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ժամանակ մը ւ[երջ այգ մարդակերպ անասունը զիս տուն հրաւի
րեց, սենեակին մեջ առանձին եինք. սկսաւ շնորնակալ ըլլալ, և խօս- 
քը շարունակելով ըսաւ. «Աղջկանս կեանքը ինձ շնորհած ըլլալուդ 
յաւիտեան երախտապարտ եմ, ուստի կը փափաքիմ, որ ես ալ 
փոխարինեմ, ահա առիթը ներկայացած ե: Պոլսոյ կեդրոնը մա- 
հուանդ վնիոը արձակած և գործադրութիւնը հոս նրամայուած ե: 
Բայց դուն աննոգ եղիր, քանի որ դուն աղջիկս ազատեցիր, ես քեզ 
պիտի ազատեմ, միակ մեկ պայմանաւ, այսինքն պետք ե անմի
ջապես իսլամանաս և աղջիկս կնութեան առնես: Արդեն մեղք չէ  
որ թեզի ւզէս գեղեցիկ և Փիտան մէկը կեավուր մնայ»: - Բայց պեյ,- 
ըսի,- ես արդէն ամուսնացած եմ, կինս զերմանունի է, ֆօն Տեր 
Կոլց փաշային թիկնապահներն գերման սպայի մը քոյրն ե, երկու 
գաւկի ալ նայր եմ, այդ ինչպե ս կարելի է-: - էն,  լաւ,- պատաս
խանեց անայլայլօրէն,- շատ մեղք պիտի ըլ լայ  երիտասարդու
թեանդ, որովհետեւ վստահ եղիր, եթե նոյնիսկ յւսջոդիս Պոլիս 
երթալու հրաման առնել, քաղաքէն դուրս ել լելուդ անպայման 
պիտի սպաննուիս, ուրեմն, 15 օր միջոց կու տամ, լաւ խորհէ»:

Ալ պատասխանել անօգուտ էր. «Շատ լաւ» ըսի ու մեկնե-
9այ » : ........

Խորհուրդ տուի, որ արժամապես համակեպի:
Սեւակ ընկհուած եր, թարկացած և սրտնեղած ըլլալը որոշ էր, 

ինձմէ այդ տեսակ խորհուրդ չէր  սպասեր:
Քանի մը օր առաջ, Տիրան Քելէկեանին ալ խորհուրդ հարցու

ցած եր. ան ալ, կեանքը ազատելու նպատակաւ, իսլամանալու մի
ջոցը միայն ցոյց տուած էր:

Սակայն ես, ըմբռնելով ձախող դերիս ծանրութիւնը «Ւրաւունք 
ունիս տօքթորս,- ըսի, ՜  քու զգացումիդ գործը չե այրյ., փակենք այդ 
խնդիրը և գանք մեր ընելիքին, ըսէ տեսնեմ, ինչպե ս պիտի կարե
նամ քեզի օգտակար ըլլալ»: Սեւակ հանդարտած եր. «Տղայութիւն 
պետք չ է , ՜  ըսաւ: - Պոլիս երթալուդ աոաջին գործդ պիտի ըլլայ 
Բերա ել լել ու Կոմիտաս Վարդապետը առնելով մեգի երթալ, հոն 
տիկնոջս պատմել ամեն թան, նա գիտէ թէ ուր պիտի դիմէ, ինծի 
ապահով կերպով ուրիշ տեղ մը փոխադրելու հարը գտնելու, հոգ 
չե թե բանտարկուած և շդթայուած ըլլամ, բաւ ե որ սա հնշիչ 
մթնոլորտէն ազատիմ»:

եր խնդիրքը առանց յապաղելու կետ աո կետ գործադրելու խոս-
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տումով, կը համբուրուինք և կը բաժնուինք:
Երկու օրուան նամբորդութենե վերջ կը նասնինք էնկիւրիւ, ուր 

փոխանակ կայարան առաջնորդուելու, կը բանտարկուինք: Օրեր 
կ ՛անցնին. տակաւին էնկիւրիւ ենք. յոոի նախազգացումներ զիս կը 
սյաշաըեն: Սեւակի դեմքը աչքիս աոշևեն չի հեռանար, կարծես 
«խոստմնազանց» ըսել կուզէ .  բանտի կեանքը կը սկսի տակաւ 
անտանելի դաոնալ, ոնրագործ բանտաըկեալները, որոնք թուրքեր 
են, անսլատկաոօրեն կը պատմեն, թե ինչպես սպաննած են այն 
հարիւրաւոր հայերը, որոնք այս բանտէն համբայ հանուած էին, և 
կ՚աոաջարկեին մեր դրամները իրենց տայ, որպեսզի առանց չար
չարելու մէկ հարուածով սպաննեն...: Վերջապէս' Օգոստոս 30-ի 
այն չարաշուք օրը, կէս գիշերին, մեր ձեռքերը կապուած հանուե- 
ցանք դեպի անծանօթ ուդղութեամթ, մեզի կը հետեւէին ոստիկան 
զինւորներ և մեր սպաննութեան յատուկ զենքեր կրող արհաւրալից 
կառքեր, մօտաւորապես 750 հոգի էինք. 18 ժամուան համբոր- 
դութենե մը վերջ, հասանք Տ*արա-Կետիկ ըսուած գիւղը, ուր 
Սեւակի սպանման ախուր գոյժին տեղեկացանք:

Չանղըրը-են Օգոստոս 26-ին էնկիւրիւ'  մեգ հեա Դարա-Կետիկ 
գտնուող սափրիչն եր, որ մանրամասն կը պատմեր Սեւակի, 
Վարուժանի և երեք ընկերներուն սպանման պարագաները:

Չեթե Րեիսին իր երախտագիտութիւնը յայտնած եր խժդժօրէն 
սպաննել տալով Սեւակն ու ընկերները:

Ահա այսպես Սեւակ զոհուելով, իր ուխտը կը կատարեր չսեւցը- 
նելու համար իր հոգին:

Յարգանք իր անբիծ հոգիին...»:
Օժիշկ Վահան Ալթունեան - «Հայ բուժակ» Կ. Պոլիս 
Խմբագիր' բժիշկ Մ. Գարակեօզեան 4, տարի - թիւ 3-4 - Մարտ 

Ապրիլ 1920:
փ փ փ

Չանդըրը-ի աքսորեալ և վերապրոդներեն բժիշկ Վահան 
Ալթունեանին' Աուբեն Սեւակի մասին ականատեսի այս բացառիկ 
վկայութիւնը կարդալե յետոյ '  չ յուգուիլ  և ցեղասպան թուրքին 
դեմ չընդվգիլը անկարելի ե.....

«Նայիրի»ի յաոաջիկայ թիլերուն մէջ  պիտի շարունակենք 
հրապարակել Չանղըրը աքսորուած և վերապրող հայ մտաւորա- 
կաններուն, Ռուբեն Սեւակի մասին ականատեսի վկայութիւնները:
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  1 8 7 , 11 Փ Ե Տ Ր Ո Ւ Ա Ր  2 0 0 3

ՆԱՀԱՏԱԿ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

ԵՒ ԻՐԵՆ ԲԱԻՏԱԿԻ8, ՋԱՆՂԸՐԸ ԱՔՍՈՐՈՒԱԾ ԲԱՑ8 
ՎԵՐԱՊՐՈՂ ԵՐԵՔ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԸ

Լ - ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ
2. - ԴՐԻԴՈՐԻՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՊԱԼԱՔԵԱՆ
3. - ՑՈՎՀԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

24 ԱՊՐԻԼԻ 1915-Ի ԱՔՍՈՐԵԱԼ ԵՐԵՔ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ 
ՈՂԲԵՐԴԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ ԵՒ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
ՎԿԱ8 ՈՒԹԻՒՆ ՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆԸ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՍՈՂՈ
ՄՈՆԵԱՆ

Ռուրեն Սեւակի և Կոմիտաս Վարդապետի առաջին հանդիպումը 
տեղի կ՚ունենայ Յունիս 1907-ին, Զուիցերիոյ Լոզան քաղաքին 
մեջ :
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Կը հրապարակենք այս հանդիպումը յաւերժացնող լուսանկարը: 
Մեծ հաւանականութ-եամր' այս պատկերը նկարահանուած ե 

Լոգանի պատմական Cathedrale-ին աոջեւ, ուր կ՚երեւան, ձաիյէն 
աջ' բժշկական ուսանող Ազատեան, բժշկական ուսանող Մութէն 
Սեւակ, բանաստեղծ Արշակ Չօպանեան, Կոմիտաս Վարդապետ 
Սողոմոնեան, բժ՜իշկ Ղազարոսեան և դերասան Երեքեան:

Այ ս համեմատաբար աւելի խաղաղ օրերեն յետոյ,  շատ 
տաոապալից շրջան մը կ՚ապրի հայ ազգը: Կու գան սեւ օրեր: Եւ 
քանի մը տարի յետոյ '  1914-ի պատերազմը կը սկսի և կը հասնի 
դժոխային օրը' 24 Ապրիլ 1915-ը:

Կոմիտաս աոաջին աքսորեալներուն մեջ ե: Կը ղրկուի Չանղըրը: 
Բայց իր դիւրաբեկ մտային կաոոյցը չի դիմանար այս 
չարչարանքի օրերուն:

Ւր բարեկամները և համակիրները, Պոլսոյ մեջ կ՚աշխատին 
Կոմիտաս Վարդապետը ազատելու այս դժոխքէն: Եւ Կոմիտաս' 
Մայիսի վերջաւորութեան, Չանղըրըեն ազատ արձակուելով, Պոլիս 
կը վերադաոնայ: Բայց ան, այելեւս «Հին Կոմիտասը» չե: Մտային 
խանգարումներու աոաջին նշանները սկսած են արդէն:

Մինչ այդ, Մութէն Սեւակ ընտանեօք, Յունիս 1914-ի սկիզբները, 
Լոգանէն Պոլիս կը վերադաոնայ: Եւ ի նչ չար բախտ' քանի մը օր 
յետոյ, Յունիս 1914-ի վերջաւորութեան, Աոաջին Աշխարհամարտը 
կ՚սկսի: Մութէն Սեւակ, ստիպողաբար կը զինուորագրուի օսմա
նեան բանակին մէջ,  իբր բժիշկ-հարիւրապետ:

Բայց, 24 Ապրիլ 1915-ի աոաջին ձերբակալուողներէն մէջ, 
Մութէն Սեւակը չկայ:

Եր կնոջ գերմանացի ըլլալը և իր օսմանեան բանակի հարիւրա- 
պետ-բժիշկ ըլլալը պատհաո եղած են հաւանաբար, իր ձերբա
կալման ուշացմանը:

Եւ այս յապաղումը Մութէն Սեւակ, իրեն համար նուաստացու
ցիչ պարագայ նկատած է:

Եր մտաւորական ընկերներէն Չիթունիին վկայութիւնը կայ այս
մասին.- «24 Ապրիլ 1915-ի յաջռրղող օրերուն, Ռուբեն Սելակին 
նանդիպեցայ, Պպսոյ Պանչէ Գարըյը նրա պարակը: Եւ ան ինծի սա 
խօսքերով իր ցաւը արտայայտեց:

«Սեզի ամօթ չ ե  , որ մենք դեռ նոս ենք»:
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փ փ փ

Այստեղ աոաջին անգամ ըլլալու] կը հրապարակենք, Մուրէն 
Սեւակի զաւակներուն մկրտութեան վկայագիրները (տե ս էջ 514 -
խմր.):

Մկրտութիւնը կատարուած է Պոլսոյ այն շրջանին Օանկալթի 
կոչուած թաղամասը գտնւող Սուրր Լուսաւորիչ եկեղերիին մեջ: 
[Այս եկեղեցին այսօր գոյութիւն չունի, որովհետեւ 1930-ներուն, 
թուրքերուն կողմե, նամրայ թանալու պատրուակով, քանդուած ե]: 

Մկրտութիւնը կատարուած ե 19 Յունիս 1915 թուականին: 
Ուշադրութիւն րրեք մկրտութեան թուականին' 24 Ապրիլ 1915- 

են գյւեթէ 2 ամիսներ յետոյ: Մուրէն Սեւակ դեո չ է  ձերբակալուած: 
Եւ ո վքեր են կնքանայրները:

Շամիրամին կնքանայրը' օսմանեան պետութեան թղթատարու
թեան նախարար Ոսկան Մարտիկեանն է: Ւսկ Լեւոնին կնքանայրր' 
Կոմիտաս Վարդապետ Գէորգեանը [Կոմիտասին նօր անունը 
Գեորգ եր]:

Կոմիտաս, Չանղրրը-ի դժոխքէն վերադառնալէն յետոյ,  ներկայ 
գտնուած ե իր բարեկամ' Մուրէն Սեւակի զաւակներուն մկրտու
թեան և կնքահայրը եղած է Լեւոնին:

Եւ այդ թուականէն 3 օր ետք, 22 Յունիս 1915-ին, կէս գիշերեն յե 
տոյ, թուրք ոստիկանները Մուրէն Սեւակին Պոլսոյ Յանկալթը Նալ- 
պանտ փողոցը գտնուող բնակարանը կու գան և զինք կը տանին:

Եւ խելագարած ժաննի Սեւակ, իր ամուսնին տարուելէն անմի
ջապես յետոյ'  23 Յունիս 1915-ի առաւօտեան ժամը 3:30-ին, Լոգան 
բնակող իր ընտանիքին ահազանգի հեռագիր մը կ՚ուղարկէ. 

«Անմիջապես եկուր, մայրիկ» ժաննի
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Եւ Զուիցերիայէն'  մայրը շուտով կը հասնի Պոլիս: Եւ իրր գեր
մանացի, դիմումներ կը կատարէ գերմանական դեսպանատունը, 
որ մահուընէ ագատէ իր փեսային: Յայց քիչ ժամանակ յետոյ, կը 
հասկնայ կրականութիւնը, գերմանացիները մեղսակից են թուրքե
րուն, ճայերուն դ էմ  կատարուածողբերգութ-իւններուն մէջ:

Եւ Սեպտեմբեր 1915-ի կէսերուն, զարհուրելի և ահաւոր լուրը 
կը հասնի: Պոլսոյ գերմանական դեսպանատունը իրենց կը տեղե
կացնէ, թէ'  «Ռուբէն Սեւակ 26  Օգոստոս 1915-ին, Ջանղըրը-ի 
շուրջ, «աւազակներու» կողմէ սպաննուած է»:

Եւ տիկին Ապել, իր աղջիկը ժաննին և թոոները' Լեւոնը և Շա
միրամը առնելով, 16 Սեպտեմբեր 1915-ին Զուիցեըիա կը վերա
դառնա յ  :

* * *
Մինչ այդ, Կոմիտաս Վարդապետին Պոլսոյ մէջ,  մտային 

վիհակը օրէ օր աւելի կը վատթարանայ:
Եւ զինադադարէն յետոյ 1919-ին Կոմիտաս Վարդապետը, րու- 

ժուելու համար, Փարիզ կը փոխադրեն: Եւ ան, Փարիզի հոգեբու
ժական հիւանդանոցներէն մէկուն մէջ կ՚ապրի, աւելի հիշտ ամէն 
օր կը «մեռնի» մինչե 1935... Եւ ժաննի Սեւակն ալ, իր գաւակնե
րուն' Լեւոնին և Շամիրամին հետ, մինչեւ 1919 թուականը Լոգան' 
իր ընտանիքին քով կը րնակին:

Յետոյ' 1919-ին ժսւննի, իր զաւակները առնելով, Փարիզ կը 
մեկնի:

Այստեղ պիտի նշենք, Շամիրամ Սեւակի Փարիզի մէջ իրենց 
ապրած կեանքէն մեզի պատմած շատ տխուր դրուագներէն մէկը. 
«1925-թ.ներուն էր: Կիրակի օր մը, մայրս մեգ տարաւ Փարիգի 
ժան Կուժոն փողոցը գտնուող ճայկական եկեղեցին:

Մայրս տեղեկացած էր, որ այն Կիրակին Կոմիտաս Վարդապետը 
եկեղեցի պիտի բերեն:

Պաշտօնեային ըսինք, թէ Կոմիտաս Վարդապետը տեսնեէ կ՛ու
զենք: Եւ առաջնորդուեցանք եկեղեցիին յարակից ճիւրասրաճը: 

Հոն պաշտօնեան մեգ ներկայացուց Կոմիտաս Վարդապետին 
ըսեչով «Հայր Սուրբ, Ռուբէն Սեւակին այրին և երկու գաւակներն 
են Շամիրամը և Լեւոնը: Լեւոնին աչ կնքաճայրն էք եղեր»:

Կոմիտաս Վարդապետ պատասխան չտուաւ: Յան մը չկրցաւ 
ըսել: Միայն, իր աչքերը մեր վրայ յառած էր, տեւակա ն:
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Այդ ձեւով բաւական երկար և լուռ վայրկեաններ անցան:
Բայց, միջոց մը ետք նկատեցի, որ Կոմիտասին աչքերեն 

արցունքներ կը նոսէին այտերուն վրայ:
Կոմիտաս Վարդապետին այն օրուան արցունքոտ աչքերը'  

յիշողութեանս մեջ քանդակուած կը մնան»:

փ փ փ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԿՐՕՆԱԿԱՆԸ

Ռուրեն Սեւակին բախտակից, Ջանղըրը աքսորուած, բա յց վե
րապրող Յովնան Ծ. Վարդապետ Կարապետեանի վկայութիւնը:

Ջանղըրը-ի մեջ Ռուրեն Սեւակի ներոսական [մեր համոզումով] 
կեանքին մասին, ամենեն իրապաշտ և խորաթափանց վկայութիւնը 
կատարած ե' Յովհան Ծ. Վրդ. Կարապետեանը:

Հայկականութեան խոր հաւատքով գրուած այս վկայութեան 
մեջ ան, Ռուրեն Սեւակի մասին, պաշտամունքի հասնող հիացու
մով կ՛արտայայտուի: Եւ Ռուրեն Սեւակը կը նկատե' «Մարմնա
ցումը նայ ցեղին նաւատքի դիւցազնութեան»:

Այս խօսքերով 3. Աարապետեան Վրդ.ը, Ռ. Սեւակը կը նոյնաց
նէ' Վարդանանցի հերոսներուն հետ:

Ո վ ե հայր Յովհան: 1888-ին Պրուսա ծնած, մտաւորական պա
տուելիի մր զաւակն է, որ Պարտիզակի Ամեր. գոլէնը և Պոլսոյ Ռո- 
պերթ գոլեհը աւարտելէ յետոյ, Ամերիկա կը մեկնի և Գոլոմպիայի 
համալսարանէն M.A. աստիհանով շրջանաւարտ կ՚ըլլայ:

Ամերիկայի մէջ,  հայ եկեղեցւոյ ծառայելու կոչում զգալով'  
յարանուանափոխ կ՚ըլլայ, և 1914-ին էջմիածնի մեջ, Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսին կողմէ Արեղայ կը ձեռնադրուի և յետոյ ալ' 
Վարդապետ:

1914-ին, կը պաշտօնավարե Պոլիս, իբր Պատրիարքին անձնա
կան քարտուղար:

24 Ապրիլ 1915-ին, թուրք ոստիկանութեան կողմե կը ձերբակա
լուի և կ՚աբսորւի Ջանղըրը: Եւ հոն կ՚ապրի Ռուրեն Սեւակի և միւս 
մտաւորականներուն հետ, Եղեռնի ամբողջ արհաւիրքը: Բարեբախ
տաբար, միջամտութիւններու շնորհիւ, կը փրկուի ստոյգ մւսհե:

1918-ին Պոլիս ե, և Պատրիարքարանին դիւանապետութեան 
պաշտօնին կը կոչուի, և յետոյ Եզմիրի առաջնորդական տեղա
պահի պաշտօնը կ՚ստանձնե:
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Ruijg թրքական հալածանքը և Եղերւնը կը շաըունակուին: Եւ 
1921-ին կը մեկնի Ամերիկա և Նիւ Եորքի Ս. Լուսաւորիչ մայր 
եկեղեցիին մեջ կը քաըոզէ:

Աւեյի ուշ, պարագաներու բերմամբ, կարգաթող կ՚ըլլայ:
Համաոօա ձեւով այս ե մեծ մտաւորականին, թունդ հայրենա

սէր Յովհաննես Կարապետեանի տառապալից կեանքին պատմու
թիւնը:

Եւ հիմա կը հրապարակենք իր 21 Յունուար 1922-ին, Ամերի
կայի «Հայաստանի կոչնակ»ի մեջ հրատարակուած Ռուբեն Սեւակի 
մասին վկայութիւնը:

«ԷՋ ՄԸ ԱՔՍՈՐԱԿԱՆԻ ՑԻՇԱՏԱԿՆԵՐԷՍ»
[1915 Ապրիւ - 1918 Նոյեմբեր] «Սեւակի անման յիշատակին»
Ջանղըրըի հովիտը ոռոգող գետակին եզերքը բարտիներու 

գծաւոր ստուերին տակ, կը հեմեինք Յուլիսի առաւօտ մը, տօքթ. 
Ռուբեն Ջիլինկիրեան [Սեւսւկ] ու ես, ըմբոշխնելով անզուգական 
վայելքները գաղափարային ընկերակցութեան: Խօսակիցս կը վեր
լուծեր անհրաժեշտ պայմանները ազգային վերածնունդի:

Աքսորական կեանքի հնշող մթնոլորտը' իը բոլոր սպառնական 
երեւոյթներով փայփայած չէր  մեր լաւատեսութիւնը: Հակառակ 
«Ւթթիհատի» հայաջինջ քաղաքականութեան արհաւրալից կիրար- 
կումին' որու սկսեր էինք տակաւ վերահասու ըլլալ շրջող զրոյց
ներու և քաղաքական ուրիշ ցուցմունքներու հիման վրայ, երկուքս 
ալ անխախտ կը պահեինք հաւատքը հայ ապագայի լուսազարդու
մին: Վայրկեան մը իսկ չէինք տարակուսիր, թե տիրող հգնաժա- 
մային կացութիւնը վերջապես դեպի ազատութիւն պիտի առաջնոր
դեր ազգը: Եր մնար նոր արշալոյսը ողջունել նոր կենսունակու- 
թեամբ:

Քաղաքակիրթ ագգերու շարքին մեջ հայուն գրաւած անվիհելի 
դիրքը աւելի եւս ամրապնդելու և միւս կողմե դարաւոր բռնակա
լութեանց ազգային նկարագրին վրայ դրոշմած տխուր հետքերը 
ջնջելու համար, կ զգայինք ամենալուրջ գործունեութեան մը 
պետքը:

Կը մտածեինք, թե հայ իրականութեան ամէն խաւերուն և շրջա- 
նակներուն մէջ ներարկուելու էր այլևս գարուս ոգին, որպեսզի 
արղիանար ազգային մտայն՜ութիւնն ու գործելակերպը և միանգամ 
ընդմիշտ ջախջախուէին կապանքները կոյր աւանդամոլութեան:
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Ռարեկարգչական ու շինարար այս աշխատութեանց տեսիլը 
զմեզ կ՚ոգեւորէր ծայր աստիճան: Չէ որ, երկուքս ալ նուիրուած- 
ներ էինք, նոյն նպատակին ու պատրաստ ամէն զոնողութեան: 
Ծառայութեան շրջանը անշուշտ պիտի չ՚ուշանար: Հայութեան 
երկնակամարը մթագնող ամպերը պիտի փարատէին վերջապես, 
ու զայն արիւնող շանթերն ալ յագուրդ տային իրենց կատաղու
թեան:

հրերու րնականոն վինակը երր վերանաստատուէր, ասպարէզ 
պիտի իջնէինք անպայման:

Մեր խօսակցութիւնք հասած էր այս կետին, երր տօքթորը յան
կարծ լռեց: Հոգեկան խոովք մը նշմարեցի իր ընդհանուր արտա- 
յայտութեանը մէջ: Կը դիտեի որ կոկորդին մսանները կուլ տալու 
ծանօթ պրկումները կը կրկնէին ջղայնարար:

Ւ նչ էր այն մտածումը զոր կը վարանէր արտայայտել: 
Հարցուցի իր յուզման պատնաոը:

«Հայր Սուրր», ըսաւ մեղմ ու խեղդուկ ձայնով. «Ւ*նձ այնպէս կը 
թուի, թէ մահը հեռու չէ  րնաւ մեզմէ»: Նախազգացո ւմ մըն էր 
արդեօք, որ կ՛ունենար: Անմիջապես կոչում ըրի իր քիչ առաջուան 
խանդավառ զգացումներուն և ըսի, թէ իրաւունք չուներ յուսահատ 
ըլլալու:

Մասնաւորապէս ծանրացայ սա տրամաբանութեան վրայ, թէ 
քանի որ շուրջ քսան տարի պատրաստուեր էինք ծառայելու համար 
ազգին կամ եկեղեցիին, պետք էր թոյլատրուիլ մեզ գոնէ քսան 
ամիս գործել:

Մահուան հանդեպ ունեցած պադ արիւնս առաւելապէս արդիւնք 
ըլլալով տեսական հայեցողութեան ու հոգեկան տրամադրութեան 
դժրախտարար չէր  արդարանար, այնքան մեզ շ րջ ապա տող 
իրերադարձութեանց տեսակէտէն: Ամիսի մը չափ առաջ մեր 
րախտակիցներէն յիսուն երկու հոգի համրայ հանուած էին դեպի 
Տեր Զօր, չափազանց տխուր պարագաներու տակ և արդէն տա - 
րաճայնութիւնները կը բազմանային իրենց Գադատիայէ քիչ 
անդին խժդժալի կոտորման: Ո վ կրնար երաշխաւորել թե յաջորդ 
առաւօտուն իսկ, նոր ցանկ մը պիտի չի ծանուցանէր Տէր Զօր 
ղրկուելիքներու, որոնց մէջ գտնուէինք նաև երկուքս կամ ուրիշ 
բախտակիցներ: Ասկե զատ, քաղաքին թուրք րնակչութեան մտայ
նութիւնը հետզհետէ կը լարուէր հայերու դէմ, տեղի տալով անար-
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գական նորանոր ա րտա յայտութեանց: Տարակոյս չկար, թե
լքանուան ու կեանքի մեջ օրօրուելու շրջանն էր այս:

Տօքթօրը կացութեան ծանրութիւնը լրջօրէն ըմբռնած' չեը 
ուզեր բաժնուիլ մանուան աեսիլեն:

- «Թշուառականները մեզ պիտի սպաննեն, բա յց մենք պիտի 
չմեռնինք: Քանզի մեր գաղափարականները մինչեւ վերջը պիտի 
ապրին:

Կարելի չհ  ջնջեչ այն ոգին, որ մղեց մեզ Ամերիկայի կամ 
Զուիցերիոյ նանգիստհն նրաժարելով գաչ ու օգնեչ մեր սիրեցեալ 
ազգին:

Ես կը նաւատամ, թ-է անմանութ-իւն ե ծրարուած զոնա բեր 
ծաոայութեան մեջ»:

Այս բառերը աըաասանուեցան ասպետական այնպիսի շեշւոու[ 
մը, ոը յատկանշական եր Սեւակի մշտավառ կորովին: Մաղափա
րա պա շ տուր իւն ը նոր յաղթանակ մը կը տանէր այդ պանուն: 
Յուզիչ էր մեր տեսակցութեան արդիւնքը:

Ման կամ կեանք: Որոշած էինք հաւատարիմ մնալ մեր կոչման: 
Հանդարտութեամբ պիտի սպասեինք անակնկալներու յայտնու
թեան:

* * *
Աքսորական կեանքը փորձաքար մըն եր արժանիքներու: Ամեն 

անձ ի յա յտ կու գար իսկական իր գոյնով:
Ոմանց համբաւին պատուանդանը կը գայթէր անդարձ, մինչ 

ուրիշներ նոր կը կերտէին կոթողները առինքնող հիացման: Փոխա
դարձ գնահատումի այս առիթը կ՚առաջնոըդեր կազմութեանը 
բարեկամութեանց լաւագոյններուն: Տառապանքով նուիրագոր- 
ծուած այս եղբայրակցութիւնները տանարներ էին մխիթարութեան 
ուր հաւատք, յո յս  և սէր կը բոցավառէին լուսահահանչ կարծես 
իբր հակապատկերներ մթնոլորտը պատող անարդարութեան խա
ւարին :

Փ-աղցր էր արդարեւ ցորեկը բոլորուիլ ծառեըու հովանիին տակ 
և խրախուսել զիրար: Մինչ գիշերր անքուն ժամեր կ՚օգտա- 
գործուէին կացութեան մասին աւելի լուրջ վերլուծումներով:

Անգամ մը '  հազիւ շաբաթ մը ետք այն տեսակցութիւնէ որու 
անդըադարձայ երբ նստած էի Չանղըրըի հանդիպակած բլըակնե-
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րուն բացուող պատուհանիս առջեւ, ու կը մտածեի գիս կախելու 
այն սպառնալիքին կրայ որ նոյն առտուն ներկայութեան պարտա
ւորիչ արձանագրութեան նա մար ոստիկանատուն գացած միջոցիս 
ըրած եին շուկային մեջ երկու անզուսպ թուրքեր, յանկարծ սենեակ 
մտաւ տօքթ. Չիլինկիրեան:

Սովորականէն աւելի մռայ լ  եր կերպարանքը: «Առաջարկ մը 
ունիմ ընելիք» յայտարարեց առանց յառաջընթաց խօսքերու: «Կը 
Լսեմ, թե Գաղատիռյ կողմեր իսլամացած են կարդ մը նայեր: Ջեմ 
ուզեր որ մեր ընկերներէն ոեւե մէկը այդպիսի տկարացում 
ունենայ ապագայ նաւանական ննշումներու առջև, ուստի կը 
թեւադրեմ որ դուն, իբր նոգեւորական, կանչես նոս գտնուողները 
և երդում առնես իւրաքանչիւրէն, թէ նաստատ պիտի պանեն քրիս
տոնէական նաւատքնին»:

Ջանացի հանդարտեցնել տօքթօըը և բացատրեցի անպատեհու- 
թիւնները որ կային այդօրինակ արարողութեան մեջ, նկատի ունե
նալով մանաւանդ ժամանակին փափկութիւնը և մեր ընկերները 
անհարկի յուզման չմատնելու անհրաժեշտութիւնը: Համակերպե
ցաւ չպնդել իր տեսակետին ւ[րայ. և սակայն, այդ միջադեպը 
կարծես կանխաձայնութիւն, մըն եր մօտալուտ սարսափներու:

* * *
Շատ չանցած' կացութիւնը ստացաւ ամենասուր հանգամանք: 

փողոցի թուրք տղաքը լաւագոյն ջերմաչափն եին հայահալած 
մոլեգնութեան: Լուտանքի սովորական տեղատարափը հիմա կը 
փոխուէր բիրտ քարկոծման: Կոտորածի նախապատրաստութեան 
զրոյցներ կ սկսեին աւելի ազատօրէն շրջիլ: Գիշեր մը, ինքնա- 
պաշտպանութեան միջոցներու մասին խորհրդակցելու վրայ էի պ. 
Տիրան Քէլեկեանի հետ, երբ տօքթ. Չիլինկիրեան անակնկալ այցե
լութիւն մը տալով յայտնեց, թէ եկած եր ծանրակշիռ յայտնու- 
թիւններ ընելու: Փոքրիկ կանթեղին աղօտ լոյսը իր տժգունած դեմ
քին աւելի ամպոտ մեկ կիսաստուերը կը շրջագծեր պատին վրայ:

Պահ մը լռութիւն տիրեց սենեակին մէջ:
Ւրարու նայեցանք հոգեկան խոր ներքնաթափանցումներով: 

Վերջապէս լսեցինք դաւադրութեան մը զարհուրելի նկարագրու
թիւնը:

Տօքթորին յուզեալ շեշտը դեռ կը հնչէ ականջիս փղձկեցուցիչ 
հա կա զգեցութեամբ:
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Չանղըրըի մեջ կարսսպան մը կար, որ ծանօթ եր իրը հեղինակ 
սանձարձակ արարքներու: «Ւթթիհատական» ոնրապարա խմբակը 
յանձին իրեն' գտած եր նլու գործիք մը զոր կը շոյեր ու կը շփացներ 
մեծ հեոաաեսութեամր:

Կառապան Եսմայիլի մեկ աղջիկը վիրաբուժական յաջող գոր
ծողութեան մը ենթարկուած եր ւոօքթ. Օարսեղ Տինանեանի ձեռքով 
ու վերջինին Պոլիս դաոնալէն ետք, նիւանղը փոխանորդաբար կը 
դարմանուէր աօքթ. Չիլինկիրեանի կողմե:

Այդ, ըստ վերջինին պատմութեան, նոյն օրը, երբ գացած եր 
նիւանդին այցելելու, կառապանը յանդգներ էր բանտարկել գինք 
տան խաւարամած գետնայարկը պահանջելով, որ իսկոյն իսլսւմա- 
նայ: «Ւնծի նայէր,-պոռացեր ե նիւսւղը տօքթօրին երեսն ի վեր,- ձեզ 
ամենքդ Թիւնեյի մեջ պիտի սպաննենք: Քեզ սիրեչուս նամար 
կ՛ուզեմ կեանքդ փրկեր «Հագդ Տինը»ընղունե : Հակառակ պարա
գային աղեկ գիտցիր, որ կտոր կտոր պիտի ըլլաս»:

Տօքթօրը, հաւատարիմ իր առջի օրուան ուխտին, արիաբար դի
մագրեր էր տրամաբանութեան ուժ՜ով: Կառապանին յամառ պնդու
մը իր աաջարկին անմիջական գործադրութեան մասին մաքառումը 
երկարեր եր երկու ժամեն աւելի: ճգնաժամային այս դրութենէն 
հոդոպրելու համար, տօքթօրը գաղափարը յղացեր եր առաջարկե
լու կառապանին, որ թոյլ տայ իրեն քաղաքի զինուորական հրամա
նատարին հետ տեսակցիլ նոյն ուղղութեամբ: Օձիկը ազատելու 
այս հնարքը յաջողութեամբ պսակուած' ահա եկեր էր ամենուս 
նա կա տա գրին հետ սերտօրէն կապակցեալ նոր կացութեան վրայ 
խորհրդակցելու:

Ո՞վ կրնար այլևս անգիտանալ վայրկեանին վհոականութիւնը: 
Կ զգայինք, թէ գոյութեան նժարը դեպի գերեզման կը հակեր աւելի 
քան երբեք:

Զիրար սրտապնդող մեկ քանի բառերի ետք պ. Քելէկեան յիշե- 
ցուց, թե յաջորդ օրը Րամազանի Պայրամ ըլ լալով, պատշահ էր 
շնորհաւորական այցելութիւն տալ զինուորական հրամանատա
րին, և թելադրեց որ տօքթօրն ալ ընկերանայ որպեսզի կառապան 
Ւսմայիլ գէթ պատրանքը ունենայ իր բաղձանքին իրագործման: 

Անդրադարձանք նաև Ջանղըրըե փախուստ տալու կարելիու
թեանդ. բայց չյաջողեցանք եզրակացութեան մը յանգիլ: Կար կետ 
մը սակայն, որու շուրջ կատարեալ համաձայնութիւն կը տիրեր, եւ
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այդ ալ վեր բռնել եր ւաքեն գնով դրօշը քրիստոնեական հաւատքին: 
Քելէկեան խաչակնքեց երկիւղածութեամբ: Իսկ Սեւակ իր բռունց
քը ցցեց այն «մինարե»ին ուղղութեամբ, որու պատշգամէն խռպոտ 
ձայն մը կը բարձրանար նոյն պանուն դեպի աըանն իպամութեան:

Յաջորդ Կիրակի առաւօտուն, Չանդըրըի Հայոց փոքրիկ մա
տուռին ննադարեան կոչնակը աղօթքի իր նրաւերովը մեկտեղ, 
կարծես անազանգը կը հնչեցներ մահուան անխուսափելիութեան: 
Տեղական փոքրաթիւ հայութիւնը որ ականատես եր եղած Պոլսէն 
խլուած աքսորական խումթին օրե օր կոտորակուելուն, կը շարու
նակեր ջերմեռանդօրէն աղօթել մնացեալներուս փրկութեանը հա-

Քաղաքին օձապտոյտ ու նեղ փողոցներէն լուռ և անշշուկ քա
լուածքով նոյնպէս դեպի Մատուռ կ՛ուղղեինք թախտակից երեսուն 
և հինգ ընկերներ - վերջին ներկայացուցիչներս Այաշ ու Չանղըրը 
քշուած երկու հարիւր իննսունի մօտ մտաւորական և եռանդուն 
հայութեան:

Արհաւիրքը կրօնական եռանդ էր արծարծած ամէն սրտի մէջ: 
Աւելի հիմնական պատհաոր սակայն հրահրուող արթնութեան 
ազգային բոլոր խաւերու և հոսանքներու մէջ տիրող հշմարիտ 
եղբայրակցութիւնն էր: Հասարակաց թշնամիին դժոխային դաւերը 
ջնջած էին ներքին ամեն խտրականութեան: Միասիրտ ու միակամ 
ինքնապաշտպանութիւն փորձող մեր խումբը բնական կը գտնէր իր 
ներշնչումը քաղել այն եկեղեցիէն, որ խորհրդանշած է միշտ 
ազգային միութիւնն ու գաղափարապաշտութիւնը:

Ջանղըրըի զօրանոցին գետնայարկի մէկ սրահը աղօթաւ[այրի 
վերածուած էր բանտարկութեան շրջանին: Հոն, ամէն իրիկուն, 
հանգստեան ժամանակ, «Եկեսցէ»ի պաշտաման կարգը կը կատա
րուէր ու «Տեր ողորմեա » կ՚երգուէր անօրինակ ջերմեոանղու- 
թեամբ: Ւսկ աւելի ետքը քաղաքին անշուք այլ  հնաբոյր մատուռը 
դարձեր էր կիրակնօրեայ հաւաքավայրը իրենց հեռաւոր սիրելի
ներուն կարօտովը տոչորող ու նահատակութեան սեմին վրայ 
անյողդողդ կանգնող նոյն վտարանդի խումբին:

Վերոյիշեալ Կիրակին, Մ Պատարագի մատուցումը արցունք կը 
խլեր ամեն աչքերէ:

Մթնոլորտը ելեքտրականացտծ էր դեպի սպանդանոց առաջնոր
դուած մեր պատուական ընկերներուն սուգովը:
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Կարծես քրիստոնեական նա լա ծանք ի աոաջին դարերուն մեջ 
կ՛ապրեինք:

Մաւոուոը իր ցած ձեղունով ու խորհրդաւոր լուսաւորումու[ 
գետնադամբանի (Catacombe) տպաւորութիւնը կը թողուր իսկա
պէս:

Մատուոին յաոաջակողմը' դասին աոջև ասպետական դիրքով 
կանգնած եր նոյն ինքն տօքթ. Չիլինկիրեան:

Կ՛զգայի, թե ինք, այդ վայրկեանին, կը մարմնացնեը մեը ցեղին 
հաւատքի դիւցազնութիւնը: Երկիւղի նշոյ լը անգամ չկար իր 
աոնական դեմքին աըտայայտութեանը մէջ:  Երք խորանին վարա
գոյրը երկրորդ անգամ քացուեցաւ ու սարկաւագը «Երկիւղիւ և 
Ցաւատով յառաջ մատիք և սրբութեամբ £աղորդեցարուք»ը եղա
նակեց, Սեւակ աոաջինը եղաւ Ս. Հաղորդութիւնը նաշակոդ:

Չեմ կրնար պահ մը իսկ մտքես հեռացնել իր այդ օրուան գրաւիչ 
վեհութիւնը: Կը նմանէր ինք այն յաղթական կաղնիին, որու քունը 
տապալել կը պատրաստուէին փայտահատներ:

Puijg ինք, անվրդով կը դիտէր ապագան, քանզի իր աըմատնե- 
րուն խորունկութիւնը զուլալ ադքիւընեըէ ոռոգուած' երաշխիքը 
կու տար վերստին քողքոջման:

Այսպէս ալ' Սեւակ վախ չուներ իր դահիհներէն: Անոնք կրնային 
իր մարմինը անշնչացնել, բայց իր հոգին յաւիտենական պատգամ
ներ պիտի ունենար հայութեան ականջին հնչեցնելիք:

ՅովՈան Ծ. Վրդ- Եարապետեան
7 Յունուար 1992, Ամերիկա «Հայաստանի կոչնակ»
[վերջ աոաջին մասին]

փ փ փ

Հայեր Հայասւոան]ւ մէջ,  կամ այլուր, եաւաաացեալ կամ uiGfiui- 
ւատ հայեր'

Կրկին ու կրկին կարդացեք Յույհան Ծ. Վրդ. Կարապետեանին 
Ռուբէն Սեւակի Չանդըրըի աքսորավայրին մէջ հերոսական 
կեանքի մասին այս բացառիկ վկայութիւնը և նգովեցեք ու կրկին 
նզովեցէք նահատակ Ռուբեն Սեւակի հոգին սրբապղծող անգի
տակից հայերը:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 188, 25 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2003

ԵԹԷ ՔՒՋ ՄԸ «ԱԶԳԱ8ԻՆ ՈԳԻ» ՈՒՆԻՔ - ՇԱՏ ԴԻՒՐՈՒ
ԹԵԱՄԲ ԿԸ ՀԱՍԿՆԱՔ, Թէ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԻԷ Ի ՎԵՐ, ԵՒ 
ՄԻՆՉԵՒ ԱՑՍՕՐ, ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ՈՒԺԵՐ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ, 
ՀԱՑ ԱԶԳԻՆ ԳԼԻՈՒՆ, ԴԱՒԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՆԵՐ ՀԻՒՍԵԼ:

...Մենք, այս գրութիւններով, կ՚աշխատինք ւքոոացութ-եան փոշի
ներուն մեջ մխրնուած հերոսներէն մէկուն'  Մուրէն Սեւակին 
իսկական կերպարը մեջտեղ հանել: «Նայիրի»ի թիւ 187-11 Փետ
րուար 2003-ի էջերուն մեջ, հրապարակած էինք Յովհան Վարդա
պետ Կարապետեանին Չանղըրը-ի աքսորականի կեանքին վերաբե
րեալ բացաոիկ յայտնութիւններուն աոաջին մասը: Այստեղ կը 
հըապաըակենք այս զարհուրելի յիշատակութիւններուն վերջին 
մասը'

«էջ մը աքսորականի յիշատակներհս - Սեւակի անման յի շա 
տակին»

Գրեց' Յովնան Ծ. Վրդ- Կարապետեան
Նոյն գիշեր, պ. Տիըան *£էլէկեան ծալապատիկ նստած էր այն 

սենեակը, ուր վեց ամիս միասին ապրեցանք սիրալիր մտերմու
թեամբ: Աոջի շարթուն յաջողեր էի գաղտնաբար լուր ղրկել Պոլիս, 
որ եթէ մինչեւ տասը օր կարելի չըլլար Չանղըրը մնացողներուս 
կեանքը փրկել, մահր անխուսափելի պիտի ըլլար: Ծերունազարդ 
հայրիկս' խորապես վրդոված հրաժեշտի այդ նամակէս'  անշուշտ 
նորանոր դիմումներ էր կատարած դեսպանատանց մօտ: Ւ նչ 
արդիւնք ճեոք բերուած էր արդեօք: Ա յս էր նիւթը, որու մասին կը 
խօսակցէինք:

Քելէկեան չէր  ծածկեր իր յոոետեսութիւնը: Դեո թարմ էր իր 
մտքին մէջ այն գաղտնի տեսակցութիւնը զոր մէկ քանի օր աոաջ 
ունեցեր էր Գասթէմունիի նահանգին պաշտօնանկ կուսակալ 
Րէշիտ փաշայի հետ որ իբր Ագատ Որմնադրական ընկեր անվերա- 
պահօրէն յայտներ էր երիտասարդ թուրքերու հայ ազգի բնա
ջնջման ծրագրին մանրամասնութիւնները: Պարզ էր այլեւս,  թէ
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իւրաքանչիւր քաղաքէ աոաջին անգամ աքսորուած աչքաոու դեմ
քերը, մանուան դանապարաեալ էին մասնաւոր տոմարով: Ասոնք 
պետք էին բնաջնջուիլ կաոավարական խիստ հակակշռի տակ, իսկ 
մնացեալ խումբերը դեպի ման առաջնորդուելու էին ընդհանուր 
սարսափներով: Եթե մեր իյումրեն մէկ քանիներ սկիզրը վերադար- 
ձուեր էին Պոլիս' այդ ջնորնը արդիւնք էր մայրաքաղաքի օտար 
ջրջանակներէ ի գործ դրուած բացառիկ ննշումներու և կարգ մը 
անձնական կապակցութեանց: Թէ ի նչ փրկութիւն կրնար տակաւին 
յուսացուիլ մեզ համար, հայաջինջ քաղաքականութեան ա յնքան 
յաոաջացւսծ ու բորբոքեալ այդ վայրկեանին դժուար եր գուշակել:

Կէս գիշերուան մօտ փողոցի դրան մեղմօրէն բախուիլը լսե
ցինք: Տան մուտքը հաստ գերանով մը ամըացուցած էինք իբը կան- 
խազգուշութիւն: Կը խորհէինք, թե կոտորածի պարագային երբ 
յարձակում գործուէր' կրնայինք մինչև դրան բոնաբարուիլը մէկ 
երկու վայրկեան շահիլ ետեւի կողմեն փախչելու համար: Անձայն 
քայլերով իջանք վար ու հարցուփորձէ ետք ներս ընդունեցինք տե
ղական հայերեն պատուական բարեկամ մը: - «Ողջո յն, խե ը 
ըլ լայ» բառերով դիմաւորեցի զինք: - «Աստուած օգնական» ւգա- 
տասխանեց: - «Աստուած պահապան» յարեցի: Եկեղեցականի ու 
աշխարհականի միջև բարեւելու հնադարեան այդ ոհը երբեք 
այնքան նշանակալից չէր  թուած ինձ, որքան արհաւիրքի այդ երե
կոն: Սովորական ժամանակ կուսակրօն եկեղեցականին ուղղուած 
«Աստուած օգնական»ը իմաստը ունի զօրութիւն հայցելու, որպես 
զի կարելի ըլ լայ ստանձնուած լուծը համբերութեամբ տարուիլ: 
Այդ իրիկուան նոյն մաղթանքը կը թուեը մէկ կողմե կոչը ըլլալ 
գերբնական միջամտութեան և միւս կողմե ծաղրը կարծես անել 
մեր դրութեան:

Սարեկամնիս եկած եր իմացնելու, թէ քաղած ստոյգ տեղեկու
թեան համաձայն, քաղաքին ոստիկանապետը ծածկագիր հեռագիր 
մը ստացեր էր Պոլիսէն' աքսորականներուս վերաբերմամբ: Ա յդ 
տեսակ հեռադիրներ շատ էին հասած անցեալին մէջ,  կորզելու 
համար մեր խումբէն ընտրելագոյն տարրեր և առաջնորդելու 
զանոնք դեպի սպանդանոց: Ր նչ անակնկալ կ սպասեր մեզ արդեօք 
առաւօտուն: Անկարելի էր չի վրդովուիլ: Անքուն գիշերներու 
շարքին վրայ հատ մըն ալ կու գար աւելնալ: Յուղումը լռութեան 
կը դատապարտէր զմեզ: Խոհեմութիւն կը սեպեինք հրագն ալ
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մարել: Մութին մեջ կը նստէինք անշարժ ու տեսակ մը ՓՒհՒՓ11*՜ 
կան անէացումով ազատագոյն թռիչք կը պաըգեւուէր մեը հոգե- 
կան վեըացումներուն: Բոլորովին լքուած չէինք զգար սակայն 
ինքզինքնիս - մանաւանդ երր կարեկցութեամբ թրթռուն մէկ քանի 
աստդեր իրենց շողը կը կաթեցնէին մեր ւզատունանէ ներս:

փ փ փ

Երկուշաբթի առաւօտ ոստիկաններ շրջանը կ՚ընէին աք
սորականներէս րնակուած տուներուն' իւրաքանչիւր կառավարչա
տուն հրաւիրելու համար: Պոլսեն յատկապէս ղրկուած հիւաղներ 
էին ասոնք, Չանղըրը-ի մթնոլորտը թունաւորող: Հայոց ղէմ կր 
հայհոյէին շարունակ որպես դաւահաններու և պատհաո կր դաո
նային անվերջ գրգռութեանց: Այդ օրը սակայն, երեսնին ժպտուն 
էր աւելի: Զրոյց մը կը շրջեր, թե ազատութիւն պարգեւուած եր մեզ 
աքսորի կաշկանդումէն: Ոստիկաններու զուարթութիւնը չէր
կրնար անշուշտ ատկէ պատհառուած ըլլալ: Ե նչ նոր դաւադրու
թիւն թաքնուած էր արդեօք իրենց գոհունակութեան ետեւ: Վեր
ջապես ուղղուեցանք դեպի կառավարչատուն ուր ոստիկանապետը 
Պոլսեն հեոագրուած անուանացանկ մը կարդալէ ետք հանդիսա- 
ւորապես ծանոյց, թե բարեխնամ ( ) կառավարութիւնը ներում 
շնորհած է այդ անձերուն արտօնելով, որ Պոլսեն զատ Թուրքիոյ 
ուզած քադաքնին երթան ու բնակին: Աւանդական «սւԱսւՔ հօմիւր- 
լհր վերսին»ը ստիպուած էինք արտասանել մտովի զայն վերա
ծելով անշուշտ «ալչաՏ էօւիւմհր վերսին»ի:

Կարդացուած անունները' հոն գտնուողներուս համեմատ երե
սուն և հինգ էին թուով, բայց հինգ անունի սխալով մը կր յիշատա- 
կուէին նախապէս Պոլիս վերադարձուած ընկերներ մինչ  մեր 
մեջէն բացը կը մնային Դանիէլ Վարուժան, տօքթ. Ռուբէն 
Չիլինկիրեան, Վահան Քէհեաեան, Օննիկ Մադազահեան և 
Յարութիւն անուն հացագործ մը: Ւսկոյն խնդրեցինք ոստիկանա
պետէն, որպես զի թարեհահի թիւրիմացութիւնր հարթել, հարկ 
եդածը Պոլիս տեղեկագրելով: Վստահ էինք, թե վերոյիշեալ հին- 
գըն ալ պիտի կարենային ազատիլ մեզի հետ: Բայց չարասիրտ 
պաշտօնեան, որ լաւ գիտէր շնորհուած ներումիհ ( ) իսկական 
իմաստը, ստիպուած կ զգար տարբեր ընթացքի հետեւիլ:

Հոս, միջանկեալ ըլլալով պետք է յիշել ,  թե հօրս դիմումներուն
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վրայ, դեսպան Մօրկրնթաւ փութացեր եր Թալէադի ւքօա և պնդե
լով թէ Ջանդըրը անմեղ նայեր կան գթութեան արժանի' պահանջեր 
էր ազաա ւսրձակել զանոնք: Ջարդարար գազանը մերժեր էր Պոլիս 
վերադարձնել մեր խումբը, րայց խաբեպատիր գիջոդութիւնն եր 
ըրեր արտօնելու' Թուրքիոյ մէջ մեր րնակավայրը ընտրել այլուր: 
Առերեւոյթ բարեացակամութիւն ցոլացնող այս թոյլտուութիւնդ 
դիւային միջոց մըն էը մեր թնաջնջումը փութացնելու: Հրոսակներ 
պատրաստ էին ամէն նամրու վրայ:

Ո ր նայը կրնար որևէ միջոց կտրել այդ օրերուն, աոանց դեպի 
ման խիզախելու: Արդ, Ջւսնղըրը-ի ոստիկւսնապետը ստոյգ կը նկա
տեր ներլքան արժանացողներու մանացումը: Կը խորնէր թէ մենք, 
տեղւոյն ննշիչ մթնոլորտէն զզուած պիտի ւսնապարէինք նեոանալ 
դեպի երկաթուդւոյ գիծը կամ ծովեզերք: Ւր արբանեակներէն շա
տեր կը մօտենային մեզի ու կը թելադրէին որ մեկնինք: Գալով այն 
նինզին որ ստիպուած կ՚ըլլային Ջանդըրը մնալ ու այդպէսով 
թերեւս փրկուիլ, նարկ էր զանոնք ալ տեղափոխելու նարը գտնել: 

Ոստիկանապետը իր դաւը լարեց ու յաջոդեցաւ Պոլսէն նոր նրա- 
նանգ մը բերել տալ Սեւակի և ընկերներուն իբր բանտարկեալ Այաշ 
փոխադրումը նրամայոդ: Նոյն օրը ես ալ խիստ նշանակալից նա
մակ մը ստացայ նօրմէս, որ ըստ ժամանակի պանանջին թուրքերէն 
գրուած եր ու նակաոակ գրաքննուած ըլլալուն զինուորական իշ
խանութեան կոդմե'  կը պարունակեր նետեւեալ պարբերութիւնը.- 
«Զմիւռնիա երթալու մասին ճամբան Ապանովեան էֆենտիի նետ 
տեսակցիլդ կը յանձնարարեմ, եթե յիշեալ պարոնը պատշան նկա
տէ կրնաս մեկնիլ»: Այս նադորդագրութիւնը կը փորձէր վնասւզես 
հասկցնել կեղծ ներումէն չօզտուելու անհրաժեշտութիւնը: Երե
սուն ընկերներ կրնային թերեւս հիւանդութիւն պատնաոաբանելով 
ատեն մըն ալ հոն մնալ կամ նոյն իսկ Չանղըրըն բնակավայր 
ընտրել շնորհուած արտօնութենեն օգտուելով:

Puijg Սեւակի, Վարուժանի և միւս երեքին պարագան հիմա կը 
տարբերէր: Մեկնումը ստիպողական էր հռչակուած: Գժուարաւ 
յաջողեցանք մէկ ու կես օրուան յետաձզում ձեռք բերել: Քաղա
քային կառավարիչի տեղապահը իր զինուորական պատիւին վրայ 
կ երդնուր նամբաներու ապահովութիւնը: Կը պատահեր, որ այս 
հաւաստումէն միամտաբար քաջալերուէին ութը ազատ ընկերներ 
և իրենք ալ վարձեին երկու կառք, ընկերանալու համար մինչև
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Դաղատիա' Սեւակի խումբին: Մեկնումի պատրաստութիւնները 
մինչ  կը աեսնուէին, Սեւակ կու գար խնդրել ինձմե որ Աստուա
ծաշունչ Մատեան մը հայթայթեմ իրեն նամար: Անմահութեան 
ծարաւի իր նոգին կը փափաքէր աստուածային ճշմարտութեանց 
լոյսին մէջ թեւածել: Միակ նմոյշը որ քու[ս ունէի յանձնեցի իրեն: 
Յայտնեց, թէ ծայրէ ծայր պիտի կարդար զայն:

* * *
1915, 0 գոսաոս 13-ը որ Հինգշաբթիի կը զուգադիպեր, չարա

բաստիկ ու եղերական շունչով էր տոգորուած: Առջի գիշերը յատ- 
կանշուեցաւ անազդեցիկ երազներով որոնք խռովեցին շատերուս 
քունը և քանիցս արթնցուցին զմեզ ընդոստ: Կէս գիշերին'  մեր 
տան աքաղաղը երեք անգամ իր ձայնը ննչեցուց չարագուշակ ոգիի 
դերը կատաըելու| կարծես: Արշալոյսը կը յամենար խաւարը 
փարատել: Արդեօք կ ամչնա ր լոյսով ողողել ոնրարեմը ուր հան
ճարներ պիտի խողխողուէին ու նահատակութեան հսկայ կոթող մը 
պիտի բարձրանայ իրը յաւիտենական րողոք ընդդէմ թուրք 
բարբարոսութեան:

Մութնալուսուն արդէն հաւաքուած էինք Չանղըրը-ի կամուրջին 
գլուխը ողջերթ մաղթելու համար մեր տարաբաղդ ընկերներուն: 
Կառավարութիւնը երկու կառք պատրաստած էր Սեւակի խումբին 
համար ու մեկ մեկ ալ պահակ նշանակած: Միւս ութը ընկերները 
յուսախաբ եղան իրենց վարձած կառքերէն մէկուն չերեւնալովը ու 
վերջին պահուն ստիպուեցան համբորղութիւննին յետաձգել: 
Դժուար կ՚ըլլար սակայն Այաշ մեկնող հինգ ընկերներէն բաժնուիլ: 
Ողջագուրուեցանք կրկնակի համբոյրներով: Ոստիկանները վեր
ջապէս հրամայեցին մեկդի քաշուիլ: Կառքերը անցան հա կա տա- 
գրային կամուրջէն ուղղուելու համար դեպի Թիւնէյ... Մահուան 
արշաւանքն էր այս:

փ փ փ

Օրը տարւսժամած եր արդեն ու բուեր կ՚սկսէին երդիքներու 
վրայ թառիլ ու մերթ մթնոլորտը վրդովել մահերգակ շեշտերով 
երբ երկու ծանօթ կառքեր մուտք կը գործին Չանղըրյւ-ի շուկան... 
իրենց առաւօտեան ճամբորդներէն պարպուած: Ո ւր էին հայ 
հանճարի, ազգասիրութեան և հաւատքի մարմնացումները որոնց
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Տակտին մեր դրոշմած համբոյրները դեո կորուսած ըլլալու չեխն 
իրենց ջերմութիւնը: Սարսուոը որ կ անցներ իւրաքանչիւրիս մար- 
մինէն բաւական եր կաթուածահար ընելու ամենքս:

Կառապաններէն մեկը կը յանդգներ անաւոը գաղտնիքը յայտնել 
նկարագրելով, թե ինչպես Թիւնէյ հասած էին անվտանգ ու տեղ
ւոյն պահականոցը Տաշելե ետք, կրկին Տամբայ ելած: Հինգ վայր
կեան ետք P'hph Պուրնույի բարձունքին վբայ դիմաւորուած էին 
դաշոյններով միայն գինուած տասը նոգինոց ճրոսակախումբե: 
Կառապանները ձիերը մտրակեր ու սպաոնացող ւ[տանգէ ազատիլ 
էին փորձեր յաջողութեան ամեն յոյսով: Տարագրո ւող մեր
ընկերներու ապանովութեան պատասխանատու ոստիկանը բռնու
թեամբ կեցուցեր եր կառքերուն պացքը: Երբ միւս պահակը ուզեր 
էր զէնքի դիմելով կացութիւնը փըկել, աոաջին սրիկան արգիլեր 
էր զայն խստիւ: Յետոյ վար եր իջեր կաոքեն ու պահանջեր որ 
դրամնին յանձնեն: Եօթանասուն հնչիւն ոսկի գրպանելե ետք 
«Գաթլյընըգա ֆերման վար» [Ջարդուելնուդ հրովարտակը ելած 
ե] ըսելով հրամայեր էր դահիններուն որ մօտակայ ձորակը 
իջեցնեն հինգ ընկերները ու մահացնեն զանոնք...:

Նոյն գիշերն իսկ' այս ամենը պատմող կառապանը սաստկապես 
կը ծեծուեր ոստիկաններու կողմե իր ան դաղ տնապանութեան ճա
մար: Բայց եղեոնին մանրամասնութիւնները շուտով կը տարա
ձայնուէին. մատնելով զմեզ հոգեկան աննկարագրելի կսկիծի: 
Թիւնեյի պաճականոցը նոյն միջոցին գործող Ցակոբ անուն ծեփա
րարի մը գաղտնի վկայութեամբ, ոճիբեն օր մը առաջ կառապան 
Իսմայիւ Թիւնեյ ժամաներ եր Զանղըրըի ոստիկան ֊գին ոլորներու 
վատաճամբաւ երամանա տա րին Իթթիճատի շնական ներկա յա 
րուցչին և տխրաճռչակ ոստիկանապետին կողմե ու մօտակայ գիւղ 
մը երթաէով ճաւաքեր եր տասը նրոսակ: Ասոնց գլխաւորն էր Ալօ 
անուն աւագակապետը: Ասոնք նստեր էին մարգագետնին վրայ ու 
ծրագրեր ամբողջ սպանդը:՜3ետոյ գացեր էին ընտրել բուն վայրը 
ուր ոնիրը պիտի գործադրուէր:

Սպանութեան օրը Ւսմայիլ հանդիսատես էր եղեր նախնիրին 
Սեւակի նախապէս ըրած սպառնալիքը գործադրած ըլլալու 
գոհունակութեամբ: Նոյն վէսօրէն ետք ոստիկան-զինուորներու 
«քեմիւ գըրան» [ոսկոր կոտրող] մականուանեալ հրամանատարը 
«ինրա՚աթ վուգու պուլաո լ մը» [գործադրուեցաւ ւ] հեռաձայներ
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եր Թիւնէյի պահականոցը: Ասկէ զաա ապացոյցը կար թէ չորս  
կառքերու Թիւն է յ է անցնելիքը տեղեկացուած էր նրոսակներուն. 
քանզի առաջին երկուքին հաշիւը լքաքըելէ եաք սպասեր էին ուրիշ 
երկու կառքի եւս որոնք նոյն օրը համրորղել մտադրող րայց գրեթե 
հրաշքով եա մնացող մեր ութը ընկերները պիտի րերէին: Ասոնց 
չի գալովը նրոսակները սխալմամբ յարձակեր էին նոյն նամբէն 
անցնող երկու բոլորովին ուրիշ կառքերու վրայ, ուր վեց յո յն  և 
երկու նայ նորագիր զինուորներ կային, և խողխողեր զանոնք:

* * *
Սարսափը զոր ապրեցանք' չարաչար հիւծեց մեր մարմինը: 

Ի նչպէս կարելի էր մարսել Վարուժանի և Սեւակի պես տաղանդ
ներու այնքան անարժան և ստոր թուրքերու կողմէ վատաբար 
թնաջնջուելուն գաղափարը: Սոլոր նահաաակուողները տիպարներ 
էին հայ արժանիքի: Սուգը կ՚ընկհեր մեզ ծայր ասաիհան և արդար 
ընդվզումը վրէ ժ կը գոռար մեր ներսիդին: Մինչև ե րր քաղաքա- 
կիրթ ( ) աշխարհը պիտի հանդուրժէր թուրք բարբարոսութեան 
անզուսպ պոռթկումին: Գործուած նախհիրներր րաւական էին 
քարերն իսկ ցնցելու:

Ոճիրին գիշերը երկրաշարժի ցնցում մը զգացուեցաւ և յաջորդ 
օրը զ PnJ90 լսեցինք, թէ «լոյս էր իջեր» նահատակուողներուն 
վրայ: Աստուածային ցասումի և օրհնութեան այս կրկնակ
«նշան»ները պահ մը խուհապի մտանեցին Չանղըրը-ի մոլեռանդ 
իսլամները: Արդիւնքը այն եղաւ, որ իատութիւնները քիչ մը մեղ
մացուին: Սայց շատ չանցած Գաղատիոյ նայակեր կուսակալի փո
խանորդ Աթըֆը Գասթ֊էմունի կը փոխադրուէր պաշտօնի բարձրա
ցումով իրր լիազօր կուսակալ: Քէլէկեան կը քշուեր դեպի Սերաս- 
տիա: Կ՚սկսէինք երկու սուրի մեջտեղ տուայտիլ: ճամբորդելր 
վտանգաւոր, հոն մնալը' աղէտալի:

Վարուժանի և Սեւակի նահատակութենէն երկուք ու կես ամիս 
ետք. ստիպուեցայ համրորդել դեպի Գաղատիա: Անցայ Թիւնէյէն 
ու Թեքե Պուրնույէն: Ւջայ ձորակը որու մէկ կողմը սեգեր կ՛անեին 
և միւս կողմը փոքրիկ աւազան մըն էր գոյացած: Տեսայ քիչ անդին 
կիսաթաղ ոսկորները մեր հերոսներուն: Գլխաբաց կանգնեցայ 
անոնց առջև և արտասանեցի «Հոգւոց» աղօթքը: Յօշոտուած մար
միններ էին ատոնք: Կը թուեր. թէ վայրագ գազանները յաջողեր
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Էին ւքանացնել Սեւակն ու Վարուժանը: Սայց այսօր անոնք և ըն- 
կերներր կ՚ապրին տակաւին իրենց արտադրութիւններով ու թո
ղուած անջինջ ւոպաւորութիւններով: Հայու նոգին յաւիաենապես 
պիտի ներջնչուի իրենց գաղափարականներով ու դիւցազնական 
օրինակով: Հայաստանեայց եկեղեցին այս նոր մարտիրոսներու 
խանդու[ը նրդենուած պիտի անշուշտ չուշանայ իր վերածնունդը 
ունենալ:

Ե րր արդեօք կարելի պիտի ըլլայ, այդ նահատակներուն նուի
րական նշխարները փոխադրել Հայաստան ու անոնց վրայ կանգնել 
տանար մը, ուըկէ մշտատեւօրէն նաոագայթեն այն լուսաւոր 
սկզբունքները որոնց համար իրենք զոհուեցան:

Յովնան Ծ. Վրդ. Կարապետ.եան 
«Հայաստանի կռչնակ» րիւ 3 -2 1  Ցունռւար 1922 ԱՄՆ

*  *  *

Այսպէս կ՚աւարտի Յովնան Ծ. Վրդ- Սարապետեանին Չանղըրըի 
աքսորավայրին մեջ, Ռուրեն Սեւակի հետ ապրած դժոխային 
օրերուն պատմութիւնը:

Մենք, խոր երախտագիտութեամթ կը խոնարհինք, այս մեծահո
գի և հայրենասէր հայուն յիշատակին աոջև, որ այսքան նշգրտու- 
թեամր և նոյն ատեն զ գայականութեամր, պատմութեան էջերուն
անցուցած ե 24 Ապրիլի 1915-ի Եղեոնը:

Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի և Սփիւււքի մէջ ,  ամէն 24 Ապ
րիլին կը յիշատակէ այս զարհուրելի թուականը:

Սայց, հայ ժողուէուրդին մեծամասնութիւնը, ի նչ  գիտէ 24 
Ապրիլ 1915-ի մասին:

24 Ապրիլ 1915-ր այլեւս աւանդութիւն դարձած սուգի օր մըն է. 
և ա յդքան:

Քանի հոգի տեղեակ է, 24 Ապրիլ 1915-ի մասին, Միքայել Շամ- 
տտննեանին, րժիշկ Վահան Ալթունեանին և մասնաւորապէս Յով
նան Մ. Վրդ. Սարապետեանին պատմածներուն: Գալով, Չանղըրըէ 
վերապրող վարդապետներէն' Գրիգորիս Վրդ. Պալաքեանին յու- 
շերուն' շատ մը տեղեը անկատար և ինքնագովութեամր լեցուն 
պատմութիւն մըն ե անորը:

Զարմանալի է, որ հայ ժողույուրդին րաղդատարար աւելի ծա
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նօթ են Պալաքեան Վարդապետին աքսորականի յուշերը:
Ասոր պատնաոները նետեւեալ ճեւով կրնանք բացատրել: Աոա

ջինը' Պալաքեան Վարդապետին յուշերը դիրքի վերածուած են: 
Երկրորդը և մեզի նամար ամենեն կարեւոր պատնաոը' Պալա- 

քեան Վարդապետին դաշնակցականներուն նաւքակիր կրօնական 
մը ըլլալն է...: Գ. Վըդ. Պալաքեանին Չանդըրը-ի յուշերը և անոր 
մասին մեր իւորնրդածութիւնները' «Նայիրի»ի յաոաջիկայ թի
լերուն մեջ տալու պիտի ջանանք:
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ՆԱ6ԻՐԻ
Թ Ի Ւ  189, 11 Մ Ա Ր Տ  2 0 0 3

ԴԸՐԱ՜Մ, ՈՐՈՒՆ ԼՈՒՌ ՑՈԼՔԻՆ ՄԷՋ Կ՚ԱՐԾԱՐԾԻ 
ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՏԱՌԱՊՈՂ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ, ԸՍԷ', ՔՈՒ 
ԿԱՄՔԴ ՊԻՏԻ ԻՇԻԷ՞ ՅԱՒԻՏԵԱՆ.

«ԴՐԱՄԻՆ ԱՂՕԹՔԸ», 1907ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

... Ռութէն Սեւսւկ դեո 1907-ին, երթ 22 տարեկան էր, Զուիցերիոյ 
Լոգան քաղաքին մեջ ուսանողութեան տարիներուն, շատ լաւ 
հասկցած եր ղրամին աղետալի դերը' մարդկութեան վրայ:

Անոր 1907-ին գրած «Դրամին աղօթքը» բանաստեղծութիւնը 
ասոր ապացոյցն ե:

... «Դըրա՜մ, որուն շուռ ցոյքին մէջ կ՚արծարծի
ճակատագիրը տառապող մարդկութեան
Ըսէ , քու կամբդ պիտի իշխ է յաւիտեան»:
Ուրեմն մենք ալ, Ռութէն Սեւակի հետեւողութեամբ հարցնենք.
«Սիոնիստներ, «Ձեր դրամին» կատարած չարիքը մինչեւ ե րր 

պիտի տեւէ»:
Ռութէն Սեւակի թանաստեղծութիւններուն մեջ, մեզի համար 

բացաոիկ կարեւորութիւն ունեցող ուրիշ մաս մըն ալ կայ, որ երթեք 
չի յիշատակուիր և այս մասը ընդհանրապես զանց կ՚առնուի. այն 
ալ Ռ. Սեւակին 1910-ին հրատարակուած «Կարմիր գիրք»ին «Ջար
դին խենթը» մենախօսութիւնն ե, որուն մեջ ան, հայկական ջար
դերուն իբր պատասխանատու կ ՛ամբաստանէ' եւրոպացիները:

«Ձեզի, որ քերծուած մեր մորթերէն ձի գ 
Հարսնիքի, մեղքի վրաններ կառուցիր...
Ու ձեզ Եւրոպեան դիք որ շնագին 
Սակարկեցիք մեր արեան Լռութեան գին...»:

յսե՜ղհ Ռութէն Սեւակ. դուն, րանաստեղծութիւններովդ, գրու- 
թիւններովդ և «Ւմացեալ նահատակութիւն»ովդ ապացուցանեցիր,
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թ-է Վարդանանցի հերոսներուն շառաւիղն ես:
Յայց սիոնիսաներուն ծառաները երլորլ նայ կուսակցութեան 

ղեկավարները քեզ մոռացութեան մեջ պահեցին:
Որովհետեւ 1915-ին, Պոլսոյ ոստիկանապետ Պետրի պեյին ըսա

ծին պես, սիոնիսաներուն հայ ծարւաներն ալ գիտեին թե' «Դուն, 
քու գրութիւններովդ, քու գաղափարներովդ ժողովուրդը կրնայիր 
ոտքի նանել»:

«Նայիրի»ի 2003-ի առաջին թիւերեն սկսեալ տալու ջանացինք 
1915. Չանղըրը-ի դժոխքէն վերապրածներեն' մասնաւորապէս Մի
քայել Շամտանհեանին. թժիշկ Վահան Ալթունեանին և Յովհան 0'. 
Վարդապետ Կա րապետեա ն ին ականատեսի վկա յութիւնները, 
որոնք մանրամասնութիւններով կը պատմէին Ռուրեն Օեւակի 
Չանղըրը-ի հերոսական կեանքը:

Հիմա ալ տալու պիտի ջանանք, Չանղըըը-ի վերապրող աքսո
րեալներէն' Գրիգորիս Մ. Վարդապետ Պալաքեանի ականատեսի 
վկա յութիւնները:

Պալաքեան վարդապետ [յետոյ եպիսկոպոս] դաշնակցականնե
րուն համակիր կրօնական մը եղած ե: Եւ շատ զարմանալի ե, որ 
Պալաքեան, իր յուշագրութեան մեջ. թնաւ չ ՛անդրադառնար Շամ- 
տաննեանին. թժիշկ Ալթունեանին և Յովհան Վրդ. Կարապետեանին 
Ռութեն Սեւակին Չանդըրը-ի մեջ ցուցաթերած հերոսական կե
ցուածքին մասին:

Ահա. Գրիգոր Վրդ. Պալաքեանին «Հայ Գողգոթան» դիրքին 
մեջ, Ռութեն Սեւակի մասին վկայութիւնը. «... Հակառակ անոր' ոը 
մեր կամքին ձգուած էր Չանղըրը մնալու կամ' Պոլսէն զատ մեր 
յարմար դատած գաւառական քաղաք մը երթալու պարագան, սա
կայն յուզումով կը տեսնեինք, որ մեգ Պոլսէն ընկերացող սելա- 
նիկցի ոստիկանապետն ու ոստիկաններ, կը ստիպեին մեգ որ մենք, 
ամենքս ալ պատրաստուինք ան պա անառ. 2 օրուան մեջ, մեկնելու 
Չանդըրը-էն:

Միւս կողմեն մեզ խուհապի մատնող մէկ պարագան ալ սա եր. 
որ մեր ընկերներէն 5 հոգի, և անոնց մեջ ըլլալով ողբացեալ Գա- 
նիէ| Վարուժան և տօքթ. Չիլինկիրեան [Սեւակ] կառավարական 
հրամանով բռնադատուած էին անմիջապես մեկնելու էնկիւրիի 
համբով Այաշ: Այս դժբախտ հանգամանքն ալ մեգ կը տագնապեց
ներ. որովհետեւ ալ հասկցած էինք, թէ Այաշ ղրկել ինչ ըսել էր...:
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Ո fi, յաւետ անմոռանալի 1915 Օգոստոս 12-ի Հինգշաբթի, ան 
սեւ օրուան լուսնշաղին եր, որ Չանգըրըի մնացորդ աքսորական 18 
րնկերներ կր հաւաքուէինք գետափի սրնարանի կամուրջին մօտ 
սպասոդ երկու կաոքերուն աոջեւ: Այս այն կամուրջն եր, ուրկէ 
Չանղըրրի-են էնկիւրի մեկնողներն անպաւոհաո պետք է անցնեին, 
գի նա մրան ասկե կ՛երկարեր, Փալայհրքի վրայով դեպի էնկիւրի: 

Չափազանց յուգուած էինք ամէնքս ալ, արիւն կը ւ[ազէր մեր 
Արտերէն, և նակաոակ մեր ջանքերուն, անկարող եինք գաղելու մեր 
արցունքներն:

Մանուան սարսուռ մը կը սրսըուրեը մեզ. կը տանջեը մեր 
միտքն, կը լլկեր մեր արդեն տաոասյա11իւծ հոգիները, քանի կը 
տեսնեինք ողրն ու կոծն մեը յաւետ ողբացեալ ընկերներուն' 
Վարուժանի, Սեւակի, Օննիկ Մաղազանեանի և 2 ընկերներուն:

Ոչ մէկ ատեն հանդիպած եի այսքան կենդանի րնագդի... կ՛ըսեին 
մեզի «Մնաք բարով... մենք մեոնեշու կնրթանք, նայրսուրբներ, 
աղօթեցէք մեզի նամար...» Եւ երբ, տարաբախտ Վարուժան և 
Սեւակ դաոնալու[ կ ըսեին մեզի թե «Մեր որբերուն տեր եղէք և...» 
և երբ, Վարուժան ի մասնաւորի կ՚ըսէր, թե «Նոր զաւակ մը ունե
ցած եմ, թող անունը Վարուժան դնեն...»սւ լ մեր ամենքին յուղու
մը չափ ու սահման չուներ և մեր միտքերը չէին գործեր, որ մխի
թարութեան երկու խօսք ըսեինք եղկելիներուն...:

Անգամ մըն ալ կ՚ողջագուրուէինք մեը ողբացեալ հինգ ընկերնե
րուն հետ, ու երկու կառքերը ընդ հսկողութեամբ սելանիկցի մեկ 
ոստիկանի և մէկ ոստիկան զինուորի' հուսկ ուրեմն կը հեռանային 
մեը տեսողութենէն: Լուսնշաղին ղեո փարատել չկրցած մթութեան 
մեջեն'  մինչ  մեր ակնարկները դեռ չէին բաժնուեր իրարմէ, զի մեը 
ամենքին հոգիներն կր վկայեին, թե վերջին անգամ եր որ կր խա
չաձեւէին մեր ակնարկներն...:

Յաջորդ օրը' 1915 Օգոստոս 13-ի օրին այցելութեան կուգային 
ինձ, վերապրող Յովհան վարդապետ և ողբացեալ Տիրան *Օելե- 
կեան և մահհիս հանդիպակաց բազմոցի վրայ նստելով ոչինչ կ՛ու
զեին խօսիլ: Սակայն իրենց տժգոյն և թախծոտ կերպարանքն ար
դէն կր մատնէր իրենց ներքին մահաբոյր փոթորիկը, և վերջապես 
անհամբեր շարժառիթը ժամ առաջ իմանալու բնական հե- 
տաքրքրութեամբ. հազիւ լռութիւնը խգած և հարց ուղղած ահա, 
ռումբի մը նման կը պայթեր իրենց բերնեն ակամայ թռած սա
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բառերը. «Աստուած Ձեզի օրեր տայ...»:
Ո fi, մեր սուգը անբաւ եր և անբացատրելի, չէինք գիտեր ո բ 

մեկ սուգին կրայ ողբանք' նահատակներո ւն, որ արդեն մահուան 
տուին իրենց անխուսափելի բաժինը, թե մեր կրայ ողբանք, որ 
մահուան կարգին կը սպասեինք, աոսւնց գտնելու փրկութեան 
նամբայ մը:

Ահա մանրամասնութիւնները ահաւոր այս եղեոնին:
Չանղըր' Ւթթիհատի Քլիւպի անդամներն ալ կաղուց կ ուզեին 

մասնակից ըլլալ ճիհատին և արժանանալ իսլամաց մարգարեին 
կա րձա արութեան:

Ուստի, օգտուելով տօքթ. Չիլինկիրեանի և Վարուժանի ու երեք 
ընկերներուն էնկիւրի փոխադրուելէն, կանխաւ կեց ժամ հեոու 
Թիւնսւ կոչուած տեղը, Հալօ անունով քիւրտ ոնրագործ մը մեկ 
քանի ընկերներով կը ղրկեն որ սպասեն մեր ողբացեալ ընկեր
ներուն անցքին:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 12, երբ Չանղըրըիեն կը մեկնեին մեր ըն
կերները, տեղւոյն Ւթթիհատի քոմիդեի պատասխանատու քարտու
ղար Եօնուս կը հեռաձայնէ մեր ընկերներուն մեկնումը Չանղըրըի 
- Դալայնըք համբուն կրայ գտնուող ոստիկանական պահակա
նոցները: Դարձեալ յաջորդ օրը' Ուրբաթ կը հեռաձայնէ Թիւնայի 
ոստիկանատան պահականոցը հարցնելով, թէ «արդեն եկողները 
սպաննուա ծեն...»: Բայց Ուրբաթ ըլլալուն, ոստիկան զինուորներր 
պահականոցէն քիչ հեռու' ծառի մը ներքեւ կերուխումի մէջ 
կ՚ըլլան և պահականոցը կը գտնուի հայ բանուոր մը, որ պահակա
նոցի պատերը կրածեփելով զբաղած ե եղեր նոյն պահուն, և 
հեռաձայնին հաղորդած այս ոհրապարտ բառերը կ՛իմանա ]...:

Երբ մեր 5 ընկերներն երկու կառքով կը հասնին Թիւնայի զառի
վերը, ուր կը սկսի Դալահրքի սարաւանդը, դեռ չբարձրացած զա
ռիվերը, դարան սպասող 4 քիւրտերը կու գան դիմաւորել մեր 5 ըն
կերները:

Չորս քիւրտերը երբ յառաջանալով կու գան կեցնել առաջին 
կառքին ձիերը, ոստիկան զինուորը կը հրամայէ որ ոնրագործները 
ագատ ձգեն ձիերը սպառնալով կրակել: Սակայն կառքերուն 
ընկերացող սելանիկցի երիտասարդ ոստիկանը կը հրամայէ 
ոստիկան զինուորին որ ընդդիմութիւն չընէ...:

Զի կանխաւ որչափ որ առ այս գաղտնօրէն հրահանգուած էր

-442  -



ոստիկանն, սակայն ոստիկան զինուորին չէին ուզած գործուելիք 
ոնիրին իրազեկ ընել, վախնալով որ անգիտակից անգաղտնապա- 
նութ-եաւքր մը, կրնայ տգետ ոստիկան զինուորք վիժեցնել արեան 
աս խրախնանքը...:

Ոստիկանին և ոստիկան զինուորին կրաւորական համակերպու- 
թեանը վրայ, քիւրտ Հալօ կը նրամայե երկու կառքերուն մեջ 
գտնուողներուն որ անձնատուր ըլլալու[ կաոքեն վար իջնան:

Հազիւ կաոքերեն վար իջած, տօքթ. Չիլինկիրեան կը խնգրե 
թախանձագին այս 4 քիւրտերեն, որ խնայեն իրենց կեանքին, և ինք 
կը խոստանայ իր ընկերներուն նետ տալ իրենց ամբողջ հարստու- 
թիւնը և գոյքերը:

Buijg ոնրագործներն իբր պատասխան մեր 5 ողբացեալ ընկեր
ները, նակաոակ ասոնց աղիողորմ պաղատանքներուն, կ՚իջեցնեն 
մերձակայ ձորը' առուակի եզերքին, և զոներուն զգեստները 
անվնաս պահելու նախ կը մերկացնեն: Ապա դաշոյնները քաշած 
կը յարձակին իրենց անզեն և անպաշտպան զոհերուն վրայ, և 
անխնայ կը սկսին ծակծկել և բզկտել դաշոյններով տարաբախտ 
մեր ընկերներուն մարմինները, և դանակով անդամահատել ասոնց 
ոտքերն ու բազուկները և այլ  զգայարանքները...: Ասոնցմե միայն 
Վարուժան անձնապաշտպանութեան կը դիմէ, և իբր պատիժ 
ոհրագործները դանակով դուրս թափելէ վերջ փորոտիքը, կը փորեն 
նաեւ հայրենասէր բանաստեղծին աչքերը...:

Ապա գողօնք բաժնելով իրենց մեջ և տօքթ. Չիլինկիրեանի ու 
Օննիկ Մաղազահեանի զգեստներուն երիզներուն մեջ վարուած 
աւելի քան 450 օսմանեան հնչուն ոսկին եւս առնելէ վերջ, բաժին 
կը հանեն նաեւ ոստիկանին և ոստիկան զինուորին: Կառքերու մէջ 
գտնուած բեռները եւս իրենց մեջ բաժնելէ վերջ, երկու թուրք կա
ռապաններուն կը հրամայեն, որ առանց համբանին շարունակելու 
անմիջապես դաոնան Չանղըրըի:

Թուրք կառապանները կը դառնան գլխիկոր Չանղըրըի, և մէկը 
որ հազիւ քսանամեայ թուրք երիտասարդ մըն եր և բաղնեպանի մը 
զաւակ, պատմեց ինծի այս բոլորը մանրամասնութեամբ ու 
արցունքով, աւելցնելով. «Ասւսնկ արՈեստը գետնին տակն անցնի, 
ինծի պէտք չ է  ասանկ շանը... և կառքս և ձիերս այսօր վաղը պիտի 
ծախեմ ռւ նեռանամ այս քաղաքէն...»:

Այս թուրք կառապան երիտասարդին վրայ չափազանց խոր
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ազդած էին ոճրին գործուած միջոցին տեղի ունեցած անլուր չար
չարալից անգթութիւններր,... պատմած աաենը ան կուլար: Միան
գամայն պնդելով որ եթե սելանիկցի ոստիկանը զինուորին արգելք 
եդած չըլլաք> կարելի էը դիւըաւ դիմադրել և աոջեւը առնել ան
գութ ոճիրի մը, և փըկե| թշուառ 5 զոները...:

Ուըրաթ կես օրին նագիւ երկու կառքերը պարապ վերադարձած 
ոնրին տարաձայնութիւնը արդէն սարսափեցուցած եր մնացորդ 
աքսորականներուս ճետ, նաեւ Չանղըրըի յիսուն տուն ճայութիւնը:

Մեր ողբացեալ ճինգ ընկերները ոդջամր էնկիւրի ճասցնելու 
ճամար իր զաւակներուն վրայ երդում ընող փոխ կառավարիչ և 
Դասթէմունիի կուսակալութեան ոստիկան զինուորներու հրսւմա- 
նատարը, ձի նստելով կ՛աճապարեր Թիւնա' մէկ քանի ճարցաքննիչ 
դատաւորներով և ոստիկաններով ոճրին վայրը:

Հոն կը գտնեն ճինգ թշուառ գոճերը անճանաչելի վիճակի մեջ 
ձորի մեջ նետւած...: Ասոնց մարմինները թաղել տալէ և ոճրագործ
ները ձեռք անցընելէ վերջ, ոստիկանին ու ոստիկան զինուորին ճետ 
Ենկիւրի բանտը կը նետուեին պատերազմական ատեանի առջեւ 
դատուելու ճամար:

Դատարանին մեջ 4 քիւրտերը բացայայտ կերպով յայտարարե
ցին, թե իրենք գործած են Չանղըրըի Ւթթիհատի քոմիտեի հրամա
նով և յանձնարարութեամբ... ճետեւապես իրենց հետ անոնք ալ 
հարկ էր դատարան քաշել...:

Այս ոճրագործներուն պետը քիւրտ Հալօ, որուն հիւանդ աղջիկը 
ստոյգ մահուանէ փրկած էր տօքթ. Չիլինկիրեան, այս դէպքէն 
ամիս մը առաջ, օր մը կ՚ըսէ ողբացեալ Սեւակին. «Ես քեզ կը 
մեղքնամ, ձեր գլխուն փորձանք պիտի գայ, և ոչ ոք ձեզմէ չպիտի 
կրնայ ազատիլ, եկուր իսլամ եղիր, աղջիկս ալ քեզ տամ և 
երիտասարդ կեանքդ փրկէ...: Ապա ր է  ոչ եր է  այս առաջարկս 
մերժես, արդէն քեզ մեռցնեւ կ՛ուզեն, այն ատեն ես անձամբ պիտի 
կտոր-կտոբ ընեմ քեզ...»:

Աճա, բացայայտ ապացոյց մը եւս, ոճիրին կանխաւ պատրաս
տուած ըլլալուն:

Տարաբախտ Սեւակ պատմած եր իր կենդանութեան խոստովա
նաբար մէկ քանի մտերիմ անձերու, և առ ի զգուշութիւն այգիէն 
եւս քաղաք փոխադրած էր իր բնակութիւնը այս սպառնալիքէն 
վերջ:
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Այսպէս աննիտուող ազգը'  կը կորսնցներ աւա ղ, տաղանդաւոր 
երկու գրագետներ ու բանաստեղծներ, և վաղուան նայ վերածնուն
դին կարող երկու առաքեալներ, ինչպես և անչափանաս զաւակնե
րու տեր նինգ որդեսեր նայրեր...:

Բայց դժբախտաբար, ժամանակ չունեինք երկար սգալու... գի օր 
նոր, նաիւնիր նոր, օր նոր, արեան նեղեղներ նոր...: Մինչ մանուան 
ուրուականը տակաւ կը մօտենար մեզի, և արդեն Հայաստանի և 
Փոքր Ասիոյ րոլոր քաղաքները ու գիւղերը շրջելե վերջ, նուսկ 
ուրեմն նասած եր և մեզի կը սպասեր վեց ժամ նեոուն Թիւնայի 
աոջեւ__:

«Հայ Գողգոթան»
1922 Մանչեաոբ Գրիգորիս Ծ. Վարդ. Պաչաքեան

* * *
Այստեղ կ՚աւարտի Գրիգորիս Ծ. Վարդ. Պալաքեանին. «Հայ 

Գողգոթան » գիրքին մէջ, Ռուրեն Սեւակի նանատակման մասին 
վկա յ ութիւն ները:

Ինչպես որ դուք ալ նկատած էք' Գրիգորիս Ծ. Վարդ. Պալաքեան 
այս յիշատակութիւններուն մէջ Միքայել Շամտաննեանին, բժիշկ 
Վանան Ալթունեանին և մանաւանդ Յովնան Վարդ. Կարապետեա- 
նին Գուբէն Սեւակին Չանղըրը-ի ներոսական կեանքին մասին 
անոնց պատմածներուն շուրջ ոչ մեկ ակնարկութիւն կայ:

Յաւելուած' թուրք կառապանին վկայութիւնը նշելով, Գրիգո
րիս Ծ. Վարդ. Պալաքեան կ՚ըսէ, թե նանատակման պանուն միայն 
Գանիէլ Վարուժանը ընդդիմացած ե»:

«Նայիրի»ի յաոաջիկայ թիլին մեջ տալու պիտի ջանանք' նոյն 
կառապանին վկայութեան մասին բժիշկ Ս. Զարեւանդին գրած
ները, ուր կ՚ըսուի թե' «րոնի մերկացնելու փորձի մը դեմ Սեւսւկ 
կ՚ըմբոստանայ, իսկ Վարուժան ստոյիկեան իմաստունի մը պես, 
նամակերպ ոգիով մը կը ննագանդի...»:
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  1 9 0 , 2 5  Մ Ա Ր Տ  2 0 0 3

«Ա ՅՍ Ի՜Ն Ջ ԴԱՐԵՐՈՒ Հ ԱՍԵՐ ԵՆՔ, ԱՍՏՈՒԱ՜Ծ,
ՓՇՐԵՑԻ՜Ն ԻՆՋ ՈՐ ԿԱՐ ՎՍԵՄ ԿԵՐՏՈՒԱԾ,
Թ է ԴԵՌ ՍԻՐՏ ՈՒՆԻՔ ԹԱՂԵԼՈՒ ՏԱՐԷՔ,
ՈՍԿԻԻՆ ՆԵՆԴ ՁԱՅՆՆ է  ԱՄԷՆՈՒՐԵՔ:
«Թրռւպասաւրները» 1910 Ռուբեն Սեւակ 
[Ռռւբեն Սեւակ - Երկեր [Անր-իյյւաս, եջ 229]

... Մենք, մասնաւորապէս Յունուաք 2003-էն սկսեալ, «Նայիրի»ի 
մէջ կը ջանանք, 24 Ապրի] 1915-ի նայ մաաւոքականներուն նա- 
հատակոևթեան վերաբերեալ մանրամասնութիւնները աալ, Չսւնղը- 
րը-ի դժոխքէն վերապրած աքսորեալներուն վկա յութիւնները 
նշելով:

Յայց, նայ ազգին նակատագրական մեծագոյն թուականը եղող 
24 Ապրիլ 1915-ի մաաւորականներուն նահատակութեան պատմու
թեան մէջ,  իրար նակասող վկայութիւններ կան:

11 Մարտ 2003 - թիւ 189 «Նայիրի»ի մէջ  նրատարակեցինք 
Գրիգորիս Մ. Վարդ. Պալաքեանի գրութիւնը, որուն մէջ ան կը ն շ էր 
թուրք կառապանին վկայութիւնը, թէ'  սպանութեան պանուն, 
միայն Գանիել Վարուժանն էր ընդդիմացողը:

Այստեղ պիտի նըապարակենք բժիշկ Ս. Զարեւանդին գրածները, 
ուր կը նշուի նոյն թուրք կառապանին վկայութիւնը, թէ միայն 
Ռուրէն Սեւակը ընդդիմացած է սպանութեան պանուն:

Անա, րժիշկ Ս. Զարեւանդին, 1924-ին Նիւ Եորքի մէջ հրատա
րակուած «Անցորդի տպաւորութիւններ - Գանիել Վարուժանի և 
տոքթ. Ռ. Չիլինկիրեանի [Սեւակ] գերեզմանները» վերտառու
թեամբ դիրքին մէջ ,  Ռուրէն Սեւակի նահատակութեան մասին 
գրածները:
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ԴՈՆԻԱ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ
և

ՏՈ*Թ- Ո- ՅԻԼՈՆԻՐԵԱՆԻ 
ԳեՈ֊Ջ աւՆՆԵՐՀ

Հէզ ի 5 ա կ

ք̂ ժԻՏԿ Ա. Wlf'fthUţj'V

ւտտ*
Ն>է b»f4

«... Պոլսէն շոգեկառքի 
արագ գնացքէ մը վերջը,
Դաղատիայէն անցայ Չան֊ 
գըըը տանող տաժանելի 
նամըան, ոը աննամար լեռ
նաշղթաներու և ձոըերու 
միացման գիծն է և մօտ 
երեք օրուան կառքի նամ- 
բորդութեան կը կարօտի:

Երբեմնի նայաշատ Գա- 
լենիքը, որ իր բարձունքէն 
կը նսկե ընդարձակ աարա- 
ծութիւններու վրայ: Եր նե- 
ոաւոր կողերը եզերող ջ ո լ 
րի նոսանքին նետ Եենի 
Խանէ կայանին մօտէն կը 
նոսեցնե իր զաւակներուն 
կորստի դառնութեան լա -
9Ը:

Դեռ նեռուէն նշմարեցի նամբան խաչաձեւող այդ նոսանքը և 
արիւնոտ նոգիով նետեւեցայ անոր պղտոր ջուրերուն: Բնսւզդա- 
կան մղումով մը երեւակայութիւնս տարուբեր անոր ալիքին նետ 
ու սեւ նակատագրին նամակերպող ներոսներու նոգւոյն թռիչքը, 
տեսիլքով մը վրդովեց ծանրաբեռնուած միտքս:

Տակաւ ընդարձակ դաշտեր անցայ, յա նա խ անբերրի ու անձ
րեւին նամբոյրին տակ տարածուող վայրի ծաղկանց բուրումը 
ռունգերս պրկեց, մտածումս շփոթած ցիրուցան, բնութեան ներ
դաշնակութիւնը խանգարող ոնիրներու նախատինքը մթագնեց 
անոր նորիզոնը:

... Լուռ խորնրդածութիւններն ու սարսափը արդեն զիս Չանդըրը 
նասցուցին զայն նեղքող գետեզրին ծառուղիէն:

Չանդըրը 30-35 տուն նայ բնակչութիւն ունէր, մեծաւ մասամբ 
խեղն ու գրեթէ աոնասարակ աշխատաւոր դասակարգ մը:

Բոլորին ալ ցաւը փնացումն էր, անիրաւ կողոպուտի պատմու
թիւնը և աւելի քան 50 ընտանիքներ աննետք ու անվերադարձ 
աքսորուած էին գիւղէն:
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Գեղեցիկ դիպուածով մը, Գասթեմունիի թեմին առաջնորդ վար
դապետին պատանեցայ, որ տարագրութեան արատները մաքրելու 
յոյսով անգլիական պատուիրակ և գործիչ սպայի մը նետ իր թեմի 
գիւղերուն շրջանը կ՛ըներ և մխիթարութիւն կը բաժներ:

Մօտեցայ իրեն ու ծանօթացանք: Վարդապետը քաղաքին ակա
նաւոր մնացորդներովը շրջապատուած եր ու գիս Համբարձման 
Կիրակիի աոաջին պատարագին հրաւիրեց.

փ փ փ

... Հազիւ թէ շուրջովս ծանօթացած' պատարագը սկսաւ գիւղե
րու յատուկ աւանդական երաժշտութեամբ: Սրահին մթնոլորտը 
այնպես ելեքտրականացած եր, որ չարտասուող աչքերը ուշադրու
թիւն կը գրաւէին...

... Սրահը լեցուած եր հաւատացեալներով: Յայտնի եր որ ամեն
քը մխիթարութեան այս աոաջին աղօթքը լսելու եկած էին...

... Սուրբ արարողութեան ընթացքին մեդաներու, հեծծանքներու, 
գլխու և կուրծքերու ծեծի աղմուկը իբր ընդվզում, անիմաց 
ուժգնութիւնով մը կը լեցնեին խնկաթոյր մթնոլորտը...

... Այսպէս, նահատակներու յիշատակին մատուցած հոգե- 
հանգստի արարողութեան շնորհած բարիքը բաժնելով, ամէնքս հե
ռացանք խաչով մը կնքելով մեր յուղումը:

փ փ փ

Եկեղեցիէն վերջը, յուզումս բաժնելու համար, խօսակից մը կը 
փնտռեի յանձին պատարագաւոր վարդապետին: Մօտեցայ իրեն, 
աջը համբուրեցի: Ան իր համակրելի ակնարկովը ըմբռնեց միտքս, 
կեսօրուան հաշի հրաւիրեց զիս իր իջեւանը: Սիրով ընկերացայ 
իրեն, միասին հաշեցինք: Երկար խօսակցութիւնով մը ամբողջ 
աքսորի պատմութիւնը թղթատեցինք:

Յաջորդ օրն իսկ, Գասթեմունի մեկնելու մտադրութիւն 
յայտնեց. միասին երթալ առաջարկեցի: Կարգադրութեան համար 
իր կառապանը տեսնել պետք եղաւ, ուստի նոյն յետ այն լուր ղրկեց 
կառապանին որ անմիջապես եկաւ:

Հիմա, ահաւասիկ, կառապան Հասան' որ իր հսկայ հասակը կը 
ցցեր դռանը առջեւ, ներս մտաւ վարդապետին հրաւէրովը, գետնա- 
հայեաց նայուածքով ու բազուկները կուրծքին վրայ ծալլելու
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յարգալիր ձեւով յառաջանալով հիւրանոցին լաւագոյն անկիւնը 
րագւքեցաւ ծալլասյաաիկ:

... Կը սոսկայի իր ձեւեըէն ու մանաւանդ նայուածքներէն որոնք 
մարդասւգաններու յատուկ են:

Կը խորհեի, որ այս մարդուն պետք եր յանձնել մեր կեանքը համ- 
րոըդութեան մը նամար, որուն միջոցին լեււան գագաթները 
եըկնքին կը մօտենան և մերթ անձրեւի ամպերը անոնց կողեըու 
վըայ կը պտտին:

«Այսպես ուրեմն» յարեց վարդապետը կես ծածկարաը, «այս այն 
կառապան Հասանն է, ոըուն Վարուժանն ու Սեււսկը, ուըիշ եըեք 
առեւտրական ընկերներու նետ, ստիպլքամր իրենց կեանքը յւսնձ- 
նեցին ու չի վերադարձան»: Սակայն քիչ մը անդըադաոնալե վեըջ 
համոզուած շեշտով մը աւելցուց, թե «Հասան պարկեշտ մարդ էր, 
իրեն հետ շատ մը գիւղերու շրջանը ըրած էր և թե վստահաբար 
կրնայինք իր կառքովը նամրորդել»: Վարդապետը կը պատմէր թէ 
ինչպես անգամ մը անձնուիրաբար համրոըդութեան մը ընթացքին, 
աւազակնեըու յարձակում մը անհետեւանք արգիլած եր:

Անշուշտ վարդապետին խօսքեըուն չհաւատալու պատ հա ո մը
չունէի .......  Սակայն հակառակ այս մեղմացուցիչ  խորհըդածու-
թիւններուն յուզուած եի ու չ էի  գիտեր, թե ինչպես պետք էը 
հաըցուփոըձել այդ գազանը ոը անկասկած մեղսակից էը եղեռնին:

Երեւակայեցէք, ինքզինքս կ՛զգայի ոհիըին վայրը, նոյն րոպեն, 
ոհըագործին հետ դեմ դիմաց, սարսափ, հիչ և արիւն, մահուան 
դեմ ընդվզող զոհերուն չարչարանքին ներկայ:

ճիգ մըն ալ ըրի և խեղդեցի յուզումս, եղեռնին հետաքրքիր 
մանրամասնութիւններր գե թ անգամ մը ոնրագործին թեընէն 
լսելու համար:

Առաջարկիս վրայ, հազար ու մէկ գիշերներու առասպելական 
պատմութիւններու նման խորհրդաւոր, սկսաւ պատմել կառապան 
Հասան, իր դեղին համրիչին հատիկներուն վրայ ջղայնոտ մատներ 
պտտցնելով:

Պոլսէն Չանդըրը ղրկուած աքսորականներէն Վարուժանը և 
եռանդուն Սեւակը. ուրիշ երեք ընկերներու հետ, ստացուած նոր 
հրահանգի մը համաձայն, անակնկալ կերպով Հասանի կառքը 
կ ՛առաջնորդուին Այաշ փոխադրուելու պատրուակով: Հինգ հեծեալ 
ոստիկաններ կ՚ընկերանան կառքին, իրր պաշտպանութեան գի-
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նուորներ, չեթէներու հաւանական յարձակումի մը դէմ, ինչպես 
Հասան կը յայտնէը: Երթ ոստիկանները ոնիրին կանխորոշուած 
վայրը կը նշմաըեն, Գալեհիկի գիւղի և Եարըմ խան կոչուած 
գիշերուան նաւքրորդներու կայանին միջեւ միացման բանուկ 
գիծեն տասը վայրկեան դեպի արեւմուտքի ուդդութեամբ 
յաոաջանալե վերջը, կաոքը կը կասեցնեն:

Նախնական կողոպուտը նազիւ աւարտած, զարմանալի զուգա
դիպութիւնով մը, նինգ զինեալ ոնրագործներ կը յարձակին 
կամովին մոլորած այս խումբին վրայ: Քիւրտ Ա լ0» Թեքնե Հասան, 
Եսմայիլ, այս վերջինը մասնաւոր հնարամիտ կազմակերպիչ 
կառապան Հասանի մօտեն ծանօթ և կառավարութեան և տեղւոյն 
չեթէներուն միջեւ իբր բարւոք յարաբերութեան պաշտօնեայ, և 
վերջապես ուրիշ երեք նասարակ ոնրագործներ խումբը կ՚ամբոզ- 
ջացնեն:

Իսմայիյի նշանին վրայ իբր թե Հասանը կը մեկուսացնեն ձեռ
նակապերով, իսկ զինեալ ոստիկանները իբր ընդունակ աշա
կերտներ իրենց կոչումին, առանց նուազագոյն ընդդիմութեան 
զէնքերու հանդիսաւոր յանձնումէն վերջը'  անբնական և անյաջող 
թատերական ներկայացման մը չափ հանդարտ կը ձեոնակապուին:

Տասնըմէկ մարդասպաններ հինգ անմեղ ու անզեն համթորդ- 
ներու դ է մ : Ւ1 նչ մեծ անվստահութիւն իրենց ոնրագործի հեղինա
կութեան:

Բռնի մերկա ցնելն փորձի մը դեմ Սեւ ակ կ՚ըմբոստանայ իսկ 
Վարուժան, ստոյիկեան իմաստունի մը պես նամակերպող ոգիով 
մը կը ննազանդի:

Հինգն ալ հաւասար խողխոզումներու կ՛ենթարկուին, կ՚անար- 
զուին և ի վերջոյ մարդկային ըմբռնումի կարողութենէն շատ վեր, 
անլուր վայրազութփւններով կ՚սպաննուին:

« P ժ" ի շ կ ի ն ընկերը, Վարուժանին կ ՛ակնարկեր, շատ դժուար հո
գին աւանդեց, շատ տրտնջաց, շատ խօսեցաւ բայց չհասկցայ, թէ 
ի նչ կ ըսեր» աւելցուց Հասան: Ա՜խ, այդ վերջին խօսքերը, ի նչ- 
պէս չի յուզուէի: Ակամայ արցունքի կաթիլներ կուլ տուի պաղա
րիւնութիւն կեղծելու համար:

Այդ վերջին խօսքերը ի նչ կրնային ըլլալ եթե ոչ իր աստուածա- 
ցած եութենէն բղխող յուսահատ համակերպութեան և կարօտի 
նուիրական աղօթքը, ուղղուած դեպի այն շն չող սերմը զոր ան
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մեզի ժառանգ ձգեց իր գերագոյն գործին նեա' կենդանի յուշար- 
ձանր իր արգասաւորութեանց և լուսատու խորհրդանիշը ազատա
գրութեան նանապարնին:

Ւ նչպէս չարիւնէր սիրտս ու չարտասուէի: Երեւակայութեանս 
աոջեւ անոնց անշունչ և ւ[իրաւոր դիակները կը լողային նետուած 
շրոտ փոսին մեջ - ինչպես ականատես գազանը կը նկարագրեր:

Հասանի աչքերուն մեջ ի զուր կը փնտռեի եղեռնի ւգատկերին 
արիւնոտ ցոլքը: Աւաղ, անոնց անսովոր եըակաւոըոււքը և նոգիին 
սառնութիւնը, որ անշուշտ իր ներքին գոնունակութեան արդիւնքն 
Էր, մթագնած էին աչքերուն սովորական փայլը: Զարհուրելի 
քաոսներու առջեւ կը գտնէի ինքզինքս: Մին գերեզւՐանն էր զոր 
անոնք առաքինազօր լիութեամբ մր լեցուցին, գրչի և գիտութեան 
եղբայրութեան այսւգես տառապանքի և անձնազոհութեան հետ 
յաւիտենական միացումը նուիըագոըծելու[: Միւսները զոյգ մը 
իսկական քաոսներ, որոնք խօսակից հրէշին դեմքը կը զարդարէին, 
քաոսներ որոնք իրենց մռա յ լ  ու անթափանց խորութիւնովը 
ուղղակի սարսափելի էին ու դեռ ո վ գիտէ որքան արիւնոտ ւգատ- 
մութիւններու աղբիւր:

Հասան յանկարծ շեշտը փոխեց մեզի սթափեցնելու և կարծես 
ըսելու համար, թէ խնդրոյն էական մասը նոր պիտի սկսէր պատ
մելու. աւելցուր. «Ո fi իրը քննելու համար անբացատրելի արագու- 
թիւնու[ մը արդարութեան պաշտօնեաները հասան ոհիրին վայրը»: 
Այո , անոնք անշուշտ եկած էին կեդրոնի հրամանին հշգրիտ գոր
ծադրութեան սիսթեմին վրայ հիանալու, չմոռնալով դիակները 
քննելու, կառապանը և ոստիկանները կրկին ձեռնակապելու լզես 
կարգ մր ձեւակերպութիւններ լրացնելու, որոնք ինչպես ծանօթ է, 
ոհրագործներու փախուստէն ւ[երջը, շատ անհրաժեշտ էին ւգա- 
տասխանատուութեան աււրսգայ ւ[տանգը բաժնելու տեսակէտով:

8ետ քննութեան դիակները կը թաղեն մակերեսային փոսի մը 
մէջ ու ոհիըը անհետք ձգելու անզուգական կանխազգուշութիւնով, 
վրան թեթեւ հողի խաւու[ մը կը ծածկեն ու թափորով կը հեռանան 
տօնախմբութենէ վերադարձողի վայել  պշգալի քրքիջներով:

Հասան, առաջնորդ Հօր որոշման մը յանգելու հրաւէրին իբր 
պատասխան, հիւադային հասակը ցցեց թուրք գիւղացիի վայելող 
կրկնապատիկ և աւելորդ մեծարանքի ձեւերով հեռացաւ, յաջորդ 
արշալոյսին կւսոքը լծելու խոստումով:
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Ըարեթաղդաբար մէկ կողմէն անլոյս լամբարին խաւարը, միւս 
կողմէն ապուրին թ-անձր շոգին յարմարագոյն պայմանները կը 
կազմէին դեմքիս կրայ ցայտող յուղումի արտայայտութիւնը 
ծածկելու նամար: Այս րոլոր պատմութիւններուն ուտելու զրաղած 
շատակերի մը պէս միայն գլխու շարժումներով կը պատասխանեի: 
Յանկարծ կառապանս Հասան աւելցուր. «Պեյ, եթե կ՛ուզեք վաղը, 
անցնելու ատեն Այաշ տարուող հինգ հայերուն մորթուած տեղը կը 
ցցնեմ ձեզի»:

կը խորհեի, թէ անկասկած Վարուժանի և Սեւակի խումրին գե
րեզմանը տեսնելու պիտի արժանանայի: Թէեւ գոհ այդ նոր րա- 
րեացակամութենէն, րայց հետզհետե սարսուռ մը կը պատէր 
հոգիս:

Ընթրիքը աւարտելուն, մին կլկլակը շրթունքին, միւսը խահու
էին գաւաթը ձեոքը' նստած տեղերնին սկսան կծկտած խորդալ, 
իսկ ես, արշալոյսի աքաղաղին հետ անքուն, այդ թմրած 
արիւնռուշտ գազաններու դիակներուն սեւեոած աչքերով դառն 
երեւակայութիւններու անձնատուր կը խոկայի:

Անքուն և ջղագրգիռ., շատ կանուխ արթնցուցի կառապանս: 
Երկու ժամուան արագ, գնացքէ մը վերջը րլրակի մը գագաթը հա
սանք, ուր Հասան կանգ առաւ. «Ահա, հոս ե» ըսելով, ու զիս 
արահետէ մը առաջնորդեց երկու բլուրներու մեջտեղ խորունկ 
պեղուած ձորի մը մէջ:  խոնաւ, մերթ կաւոտ և աւազուտ ձորը 
ապառաժներով եզերուած էր ու աւելի խորը կը վերջանար ամենա- 
հսկայ սեւ ապառաժով մը որուն խորքին մէջ պեղուած խոռոչը կը 
նմանէր անօթի առիւծի մը բերնին, որ լայն թացած ահարկու 
տեսքով մը իր որսին վրայ կը յարձակի:

Չորս տարուան տեղատարափ անձրեւն ու ձիւնը բոլորովին ան
նշմար ղարձուցած էին անոնց գերեզմանափոսը և շատ բնական կը 
գտնեի որ նոյն իսկ Հասանի հշգրիտ ցուցմունքին վրայ և 
առաջնորդ Հօր րնդարձակ պեղումներով անոնց ոսկորներէն որեւէ 
հետք գտնելը անկարելի եղած էր:

Ձորը ինքնին օձապտոյտ գալարում մը ունէր և մեկ եզերքին 
վրայ այղ շրջանին մէջ հազուագիւտ և բացառիկ շնորհքով 
մատղաշ ուռենի մը կար անած: Կարծես իր արմատները զոհերուն 
սրտէն կ՚առնէին իրենց սնունդը: Ազգային նուիրական պատկա
նութեան կիսաւարտ լքման կսկծագին լացը կուլար ան կարծես իրր
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ականատես վկայութեան կոթող այդ անլուր վայրագութիւններուն: 
Ձորին ամբողջ երկայնքը սահմանող ապառաժներուն հագած 

մամուռէ կանաչ թաւշեայ զգեստները, զմրուխտի կանաչորակ 
գոյնով պարարտ, լայնատերեւ վայրենի խոտերը' հերոսներուն 
նոյն կենդանական բջիջներու րնախօսական քայքայումի մնա
ցորդներովը լայն ահած, անոնց հոգին լեցնող չիրականացած 
իտեալներու լուռ խորհրդանիշերն էին:

Այս անհետք գերեզմանին L[puij, գուցէ հարիւրաւոր պատահա
կան այցելուներէն մին, ես ալ դրի արցունքներուս և հաւատամքիս 
ծաղկեփունջը և ափ մը հող: Ւնչո ւ արդեօք երկինքը անողոք 
հանդիսատես անլուր վայրագութիւններու, իր նախասահմանու
թեան հատու մանգաղը կը յանձնէ հեթանոս ճեոքերու որ անժամա
նակ հնձեն այսպես անսգիւտ ոսկի հասկերը մարդկութեան:

Գլխիկոր, ամօթահար ու լլկուած, հազիւ մենաւոր ու ամայի 
արահետէն վեր բարձրացայ»:

Նիւ Եորք, 1924 - Բժ. Ս. Զաբեւանդ
Այստեղ կ՚աւարտի, բժիշկ Ս. Զարեւանդին, Ռուբէն Սեւակի 

նահատակութեան մասին գրածները:
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ՍԻՈՆԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ ԳՈՐԾԱԾ24 ԱՊՐԻԼ 1915-Ի ՀԱՅ
ԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆ է  
ՍԻՈՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԱՅՍ ՕՐԵՐՈՒՆ ՍԱՐՔԱԾ 
ԻՐԱՔՒ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ

ՈՒ ԿԻՅՆԱՅ ԱՅՆ, ՈՐ ԿԸ ԾՆԿԷ ՎԱԽՈՎ 
ԶԻ ԹՈՒՐՆ ԱՒԵԼԻ ԱՐԳԱՐ է  ԽԱԶԷՆ 
ԶԻ ԿԵԱՆՔՆ ԱՆՈՆՑ է ՄԻԱՅՆ ՈՐ ՔԱ՜Ջ ԵՆ,
ԱՆՈՆՑ ՈՐ ԿԱՊՐԵՆ ՈՒՐԻՇԻՆ ՄԱՀՈՎ...:

«Զանգակներ, զանգակներ» 1909, Ռուբէն Սեւակ 
[Ռուբէն Սեւակ - Երկեր - Անթիչիաս - էջ 171]

24 Ապրիլ 1915-ի ցեղասւգանութենեն հրաշքով վերապրող հա
յերը սրտանց կը հաւատային, թէ' «Այս նրէշային ցեղասպանու
թիւնը կատարող թուրքերը անպայման պիտի պատմուէին և Մեծն 
Աստուած անոնց պատիժը պիտի տար»:

Եւ այսօր, 1915-ի ցեղասպանութենեն 88 տարիներ յետոյ, թուր
քերը ո չ  թե պատմուած, այլ '  ընդհակառակը, յունական և հայկա
կան հայրենի հողերուն վըայ 70 լքիլիոննոց Թուրքիա մը մեջտեղ 
րեըած են: Եւ «քաղաքակիրթ» կոչուող արեւմտեան պետութիւննե- 
րուն զինակիցն են, և մինչեւ այսօր կը շարունակեն նորանոր 
ողրերգութիւններ գործել:

1»ե ղն հայերը չէին գիտեր, թե Ռուբեն Սեւակին ըսածին պէս' 
«Թուրն աւելի արդար է խաշէն»

Եւ իրաւունքը միայն'  գօըաւորինն ե:
Եւ «արդարութիւն», «մարդկութիւն», «խիղն» ըսուած բառերը, 

իրականութեան նետ կապ չունեցող երազային խօսքեր են:
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Այս օրերուն, հրեաներուն կոդմէ նահատակուած Յիսուսին 
խաչե|ութեան պատմութիւնը պիտի յիշաաակուի քրիստոնեական 
բոլոր եկեղեցիներուն մեջ:

Եւ այս տարի, բացառաբար, Յիսուսի նահատակութիւնը և 24 
Ապրիլ 1915-ի հայ ազգին նահատակութիւնը նոյն օըեըուն պիտի 
ոգեկոչուին:

Շատ անգամ ըսած ենք «Եթե երեկուան, այսօրռւան և վաղռւան 
աշխարճի պատմութիւնը լաւ նասկնալ կ՛ուզեք, կարդացեք և 
ուսումնասիրեցեք Յիսուսին իա  չե  էութեան պատմութիւնը»: 

Խնդիրը «Հաւատացեալ ըլրսւու կամչըԱալու նարցը» չե:
Ա յ լ '  կրօնական եղելութիւն մը մեկնաբանելու հարցն ե:
Եւ մենք, Ռութեն Սեւակի իր «Յիսուսի կեանքը» ուսումնասի

րութեան մեջ ըսածին պես' «Դուն մարդ էիր, Քեղի Աստուած 
ըրին » գաղափարին հետեւելույ կր հաւատանք, թէ Յիսուս, հրեա
ներուն քով քիչ գտնուող աոաքինութիւններով բարի և արդար 
«մարդ» մըն եր պարզապես:

Եւ հրեաները, Յիսուսին գաղափարները վնասակար նկատեցին 
իրենց կրօնին, իրենց «դրամին» և իրենց ապագայի ծրագիրներուն 
համար: Եւ ամեն տեսակ սուտեր յօրինեցին, տեսակ տեսակ սադ
րանքներ կատարեցին և անհաւատալի ամբաստանութիւններ 
վերագրեցին Յիսուսին: Եւ այս սուտ ամբաստանութիւններով 
զինք դատարան յանձնեցին որ պատժեն:

Դատաւոր Պիղատոսը «յանցանք» մը չգտաւ Յիսուսին քով: 
Բայց հրեաները, հակաոակ Պիղատոսին «Յիսուսը անմեղ է» 

որոշումին, ամբոիյավարութեամբ և վայրագութեամբ ստիպեցին, 
որ հրեայ կրօնապետները իրե նք դատաստան սարքեն որ մահուան 
դատապարտուի Յիսուս:

Եւ հրեաները իյաչեցին Յիսուսը զինք ամենածանր ա- 
նարգանքներու և չարչարանքներու ենթարկելով:

Կարդացէք Աւետարանի մեջ Յիսուսին դատավարութեան և 
խաչելութեան մանրամասնութիւններր:

Եւ հոն պիտի տեսնեք Ւրաքի ողբերգութեան սկիզբի օրեն 
մինչեւ այսօրուան գրեթէ նոյն սադրանքները, նոյն սուտերը և 
նոյն սուտ ամբաստանութիւնները...:
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24 Ապրիլ 1915-ի Հայկական ցեղասպանութիւնը, խորքին ւՐ է շ, 
ի նչ տարբերութիւն ունի Յիսուսի խաչելութեան ոնրագոր- 
ծութենեն և նաեւ վերջնագոյնին' իրաքեան պատերազմի ողբեր- 
գութենեն:

Երականութեան մեջ երեք եղելութիւններուն մեջ ալ կր 
տեսնենք գրեթե նոյն սուտերը, նոյն սադրանքները:

Վերադառնանք Հայկական ցեղասպանութեան ողբերգութեան: 
Ւ1 նչ եր պատրուակը 24 Ապրիլ 1915-ով, Օսմանեան կայսրութեան 
սանմաններուն մեջ սկսած նայերուն տեղահանութեան:

Թուրքերուն տուած անհեթեթ պատնառաբանութիւնը հետե
ւեալն ե' «Հայերը, պատերազմի շրջանին, ռուսերռւն պիտի օգնեին 
եղեր»:

Ենթադրենք, որ Ռուսիոյ սահմանամերձ քաղաքները' Էրգըումի 
և նման վայրերու մեջ հայերը կրնային օգնել ոուսերուն յառաջա
ցումին: Բայց, անկե դուրս Անաթոլիոյ մէջ բնակող և մինչեւ 
Թրակիոյ արեւմտեան ծայրը գտնուող էտիընէի հայերը ինչպէ ս 
կրնային օգնել ոուսերուն:

Եւ թուրքերը, Վանեն մինչեւ էտիընե'  բոլոր հայերը տե
ղահանութեան և աքսորի ենթարկեցին, իրենց միակ և անժխտելի 
նպատակով ցեղասպանութեան ենթարկեչու Տամար Տայ  ազգը:

Եւ իրենց այս պատհաոաբանութեան սուտ և անարդար ըլլալուն 
ամենեն համոզիչ ապացոյցը այն ե որ, 24 Ապրիլ 1915-էն մինչեւ 
պատերազմին վերջը, Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերը գրեթե 
ոչ մեկ ապստամբութիւն և նոյնիսկ ընդդիմութիւն կատարեցին:

Աւելի ցաւալի ե ըսելը' թե' ոչխարներու պէս, գրեթե բոլորն ալ, 
վայրագ թուրքերուն գոհը եղան:

փ փ փ

«Նայիրի»ի 1-1-2003 «Օացառիկ» թիւեն սկսեալ, կը ջանանք տալ 
Հայկական ցեղասպանութեան խոըհըդանիշը եղող' հայ մտաւորա- 
կաննեըուն 24 Ապրիլ 1915-ին նահատակութեան պատմութիւնը: Եւ 
մասնաւոըապէս Ռուբեն Սեււսկի և ընկերներուն նահատակու
թեան ողբերգութիւնը:

Թուրքերը տեղահանուած հայ աքսորեալներուն համար, սուտ 
պատհառաբանութիւն մը առաջ քշելով կ՚ըսեն, թէ հայերը, աքսորի
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համբուն կրայ, հիւանդութենէ մահացած են:
Նոյն սուտերը կը տեսնենք Գութէն Սեւուկի և ընկերներուն 

նանատակութեան եղելութեան մեջ:
Գութէն Սեւակին կինը գերմանունի ըլլալուն, իր մօր և նօրը հետ 

շատ մը դիմումներ կատարած են Պոլսոյ Գերմանական դեսպանա
տան մօտ իրենց փեսան Ռուրեն Սեւակը աքսորեն ազատելու 
համար:

Այս սրստհաոաւ Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատունը իր հեր
թին. շատ մը միջամտութ իւննեը կատարած է թրքական կա ուս վա
րութեան մօտ նաիյ' [իրր թէ] աքսորեն ետ բերելու համար Գութէն 
Սեւակը, իսկ անոր նահատակութենէն յետոյ ալ մահուան պա
րագաները ստուգելու համար:

«Գութէն Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն»ին մէջ,  նահատակին
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արիփւին մաս կը կազմեն 1915-ին, Պոլսոյ Գերմանական դեսպա
նատան կոդմե. Լոգան Գուբէն Սեւակի աներոջ և Ռ. Սեւակին կնոջ 
ուղարկուած երկու ծանուցագիր նամակներ:

Այս նամակներուն գերմաներէն րնագիրը և նայերէն թարգմա
նութիւնդ կր հրապարակենք իրր պատմական փաստաթուղթ, 
աոաջին անգամ ըլլալով. «Նայիրի»ի ifէ ջ :

Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատան կողմէ Ռերա-են 15 
Սեպտեմբեր 1915-ին Լոգան' Ռուրէն Սեւակին աներոջ Franz Apell- 
ին ուղարկուած գերմաներէն նամակին մեջի, և Ռուրէն Սեւակի 
վերաբերեալ մասին թարգմանութիւնը
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Գերման Կայսերական Դեսպանատուն 
Բերա, 15 Սեպտեմբեր 1915.
Յարգարժան պարոն Ֆրանց Արել.
... Ինչ կը վերաբերի ձեր բժիշկ Ջիլինկիրեան կոչուող փեսին 

նարցին, անպայման տիկին Աբելի նամբով տեղեակ եղած եք, թե 
վերը անունը նշուող անձը, Օգոստոսի վերջաւորութեան, Ջանղը- 
րը-են Անկորա գացող Տամբուն վրայ ,  ոնրագործներու ձեռքով 
սպաննուած ե:

Գերման Կայ  սերական դեսպանատունը այս նարցին այս տեսակ 
տխուր վերջաւորութիւն մը ունեցած ըԱալուն Տամար, իր 
վշտակցութիւնը կը յայտնե և Կայսերական նիւպատոսաբանին 
նետ գործակցաբար, տիկին Արնչին, իր աղջկան և իր թոռնիկ- 
ներուն նետ անվտանգ Գերմանիա վերադարձնին ապանոված ե:

Կ՛ուզեմ նաեւ աւելցնել, թե բարձրագոյն դռնեն ստացուած 
տեղեկութեան Տամեմատ, ոնրագործներուն չորսը, որոնց գոնը 
եղած եր ձեր փեսան, ձերբակաւուածեն և միւսներուն նետապնդու- 
մըկը շարունակուի:

Դեսպանատան պատասխանատու [ստորագ.]
8 - 1 2 - 1 9 1 5  թ ո ւ ա կ ի ր '

Ռ ո ւ ր ե ն  Ս ե ւ ա կ ի ն  կ ն ո ջ  ո ւ ղ ղ ո ւ ա ծ  գ ե ր մ ա ն ե ր ե ն  ն ա մ ա կ ը :

« Գ ե ր մ ա ն  Կ ա յ ս ե ր ա կ ա ն  դ ե ս պ ա ն ա տ ո ւ ն  ր ի ւ  1 0 8 6 0  Բ ե ր ա ,  8  

Գ ե կ տ ե մ ր ե ր  1 9 1 5  տ ի կ .  Հ ե լ ե ն  [ ժ ա ն ն ի ]  Չ ի լ ի ն կ ի ր ե ա ն ,  Լ ո գ ա ն

[Թրքական] ներքին նախարարութեան տուած տեղեկութեան 
նամաձայն, ձեր նանգուցեալ ամուսինին գողցուած, իրեղեններեն 
մեկ մասը վեբագտնուած ե և դատական իշխանութեան յանձ- 
նուած:

Այս իրեղեններուն մեջ կը գտնուին երկու մատանիներ և կռնակ 
մը:

Այս իրեղենները նոս Պպիս բնակող և ձեր փոխանորդագիրը 
ունեցող անձնաւորութեան մը միջոցաւ, ձեզի պիտի յանձնուին:

Այս փոխանորդագիրը դուք կրնաք Տայթայթել ձեր բնակած 
տեղւոյն նիւպատոսարանեն, վաւերացնելով նաեւ, նոյն Տիւպատո- 
սարանեն, որ Տանգուցեաւին ժառանգորդները դուք և ձեր երկու 
զաւակներն են:

Այս պատենութեամբ [թրքական] ներքին Գ. նախարարութիւնը 
կը տեդեկացնե, թե ձեր ամուսինին և իր Տամբու ընկերներուն վրայ
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յարձակումը կատարուած հ 1 5 [28] Օգոստոս 1915թուականին:
Եւ ձեր ամուսինին մանը փամփուշտի վերքի նետեւանքով 

յառաջ եկած ե:
Կայսերական դեսպան [ստորագ.]

Լ -  Ռ ո ւ թ ե ն  Ս ե ւ ա կ ի ն  ս ւ ն ե ր ո ջ  ո ւ ղ ղ ո ւ ա ծ  ն ա մ ա կ ի ն  մ ե ջ  կ ՚ ը ս ո ւ ի ,  

թ ե '  Ռ ո ւ թ ե ն  Ս ե ւ ա կ ,  ո ն թ ա գ ո թ ծ ն ե ր ո ւ  կ ո ղ մ է  ս պ ա ն ն ո ւ ա ծ  է .  ո ր ո ն ց մ է  

չ ո ր ս ը  ձ ե ր թ ա կ ա լ ո ւ ա ծ  և  մ ի ւ ս ն ե ր ո ւ ն  հ ե տ ա պ ն դ ո ւ մ ը  կ ը  շ ա ր ո ւ ն ա 

կ ե ի :

2 . -  Ռ ո ւ թ ե ն  Ս ե ւ ա կ ի ն  կ ն ո ջ  ո ւ ղ ղ ո ւ ա ծ  ն ա մ ա կ ը  մ ե զ ի  հ ա մ ա ր  շ ա ւ ո  

կ ա ր ե ւ ո ր  հ ա ն գ ա մ ա ն ք  մ ՛ ո ւ ն ի :

Ա յ ս  ն ա մ ա կ ի ն  մ է ջ  կ ՚ ը ս ո ւ ի ,  թ ե  Ռ ո ւ թ ե ն  Ս ե ւ ա կ ի ն  մ ա հ ր  հ ր ա ց ա ն ի  

մ ը  պ ա տ հ ա ր ս ս ծ  վ ե ր ք ի  հ ե տ ե ւ ա ն ք  ե :

Ւ ն չ պ ե ս  ո ր  դ ո ւ ք  ա լ  ն կ ա տ ա ծ  է ք ,  թ ե  թ ո լ ո ր  հ ա յ կ ա կ ա ն  վ կ ա յ ո ւ -  

թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ ն  մ ե ջ ,  Ռ ո ւ թ ե ն  Ս ե ւ ա կ ի ն  դ ա շ ո յ ն ն ե ր ո վ  ս պ ա ն ն ո ւ ա ծ  

ը լ լ ա լ ո ւ ն  յ ի շ ա տ ա կ ո ւ թ ե ա ն  մ ա ս ի ն  ո չ  մ ե կ  ա կ ն ա ր կ ո ւ թ ի ւ ն  կ ա յ :

Ա յ ս տ ե ղ ,  ա ո ա ջ ի ն  ա ն գ ա մ  ը լ լ ա լ ո վ  կ ը  հ ր ա պ ա ր ա կ ե ն ք  ն ա ե ւ ,  2 4  

Ա պ ր ի լ  1 9 1 5 - ի  տ ա ր ե դ ա ր ձ ի ն  տ խ ո ւ ր  ա ո թ ի ւ ,  Ռ ո ւ թ ե ն  Ս ե ւ ա կ ի ն  

Չ ա ն ղ ը ր ը - ի  ա ք ս ո ր ա վ ա յ ր է ն  Պ ո լ ի ս '  ի ր  կ ն ո ջ ը  ո ւ ղ ա ր կ ա ծ  թ ա ց ի կ -  

Ը ա մ ա կ ն ե ր ը :

Ւ ն չ պ ե ս  ո ր  կ ը  տ ե ս ն է ք '  թ ա ց ի կ ն ե ր ը  ա ր ա թ ա տ ա ո  թ ր ք ե ր է ն  

լ ե գ ո ւ ո վ  գ ր ո ւ ա ծ  ե ն '  գ ր ա ք ն ն ո ւ թ ե ա ն  պ ա տ հ ա ո ա ւ :

Ա յ ս  ա ր ա թ ա տ ա ո  թ ր ք ե ր է ն ո վ  գ ր ո ւ ա ծ  թ ա ց ի կ ն ե ր ը  վ ե ր ծ ա ն ե ց  

թ ժ ի շ կ  Շ ա պ ո ւ հ  Կ ե տ ի կ ը ,  ո ր ո ւ ն  շ ն ո ր հ ա կ ա լ ո ւ թ ի ւ ն  յ ա յ տ ն ե լ ը  

հ ո գ ե կ ա ն  պ ա ր տ ք  կ ը  ն կ ա տ ե ն ք :
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Անիք
Գրաքննուած  է

Ջանղըրը
30-6-1915
Ս ի ր ե լ ի ս .

Ա յ ս  Ե ր ե ք շ ա բ թ ի  օ ր ը  K E N G U R U  [ Չ ա ն դ ը ր ը ]  հ ա ս ա յ ,  վ ե ց  օ ր  

ն ա մ բ ո ր դ ո ւ թ ի ւ ն  ը ն ե լ է  յ ե տ ո յ :  Հ ա ն գ ի ս տ  ե մ :  Տ օ ք թ .  Տ ի ն ա ն ե ա ն ի ն  ն ե տ  

ն ո յ ն  շ ե ն ք ի ն  մ է ջ  կ ը  գ տ ն ո ւ ի մ :

Տ ո ւ ն ի ն  ա ռ ջ ե ւ ը  պ ա ր տ ե զ  և  ա ն տ ա ռ  կ ա յ :  Ւ ն ծ ի  հ ա մ ա ր  մ ի

մ  տ ա հ ո գ ո ւ ի ք :

Յ ո ւ ս ա մ  ո ր ,  ք ի չ  ժ ա մ ա ն ա կ  յ ե տ ո յ ,  ա ր դ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ը  մ ե ջ տ ե դ  կ ե լ լ ե ,  և  

ի ր ա ր  կ ր  մ ի ա ն ա ն ք :  Մ ի շ տ  ն ա մ ա կ  գ ր ե ց է ք :

Հ ա ս ց ե ս '  K E N G U R U - ի  մ ե ջ  Տ օ ք թ .  Չ ի լ ի ն կ ի ր ե ա ն :

Զ ե ր  ն ա մ ա կ ն ե ր ը  ֆ ր ա ն ս ե ր է ն  կ ր ն ա ք  գ ր ե լ :  Մ ի ա յ ն  հ ա ս ց ե ն  թ ր ք ե ր ե ն  

պ ե տ ք  է  գ ր ո ւ ի :

Տ դ ո ց ը  ա չ ք ե ր է ն  կ ր  հ ա մ բ ո ւ ր ե մ :  Ա մ ո ւ ս ի ն դ  R O U P E N
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Հասցեն D ER S A A D E T  [Պոչսոյ մ ե ջ ]  P A N G A L T I  թա ղա մա սը N A L -  
B A N T  փողոց:

Տօբթ. Զիւ]ւնկիրեան ընտանիքին.
Կնիք
Գ րա քննուա ծե 
Ջանղըրը
7-7-1915
KENGURU
Սիրելիս
Մէկ շաբաթէ ի վեր Չանղըրը կը գտնուիմ:
Հանգիստ bil‘: Արւոգջութիւնս լաւ ե:
Ձեգի, մ ի ն չ և  հիմա, հեռագիր մը և բացիկ ifp ուղարկեցի:  Դուք ալ 

շաբաթը երկու անգամ նամակ գրեցէք: Եթե թրքերեն չեք կրնար գրել  
ֆրանսերեն գրեցէք:

Սիլիվրի-ի մէջ,  անցեալ տարի, ամաոուան նագուստ մը կարել տուած 
էի: Անիկա paquet - post-ով ուղարկեցեք: L E O F E D -ը գործողութիւն
]_ ՞  . ռղւս լ :

Մա յրդ Պոլիս եկա լ : Քու աոողջութիւնղ լա ւ է: Ասոնք անմիջապես  
տեղեկացուր:

Քու և տղոցր աչքերէն կը համբուրեմ: ROUPEN
Հասցես K E N G U R U -ի մեջ Տօքթ. ՋիչինկիըԼան
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Կնիք
Գրաքննուած k
Ջանղըրը
K E N G U R U ,  Ե ր ե ք շ ա բ թ ի  

13-7-1915
Ս ի ր ե լ ի ս

Ո ւ ղ ա ր կ ա ծ  ա պ ա հ ո վ ա գ ր ո ւ ա ծ  ն ա մ ա կ դ  ե ր է կ  ս տ ա ց ա յ ,  ր ա յ ց  դ ր ա լ ք ն ե ր ը  

և  [ Հ ա ս ա ն ի ն ]  ն ա մ ա կ ը  դ ե ւ ւ  չ ա ո ի :

Հ ի լ մ ի  փ ա շ ա յ ի ն  ա մ ե ն ա խ ո ր  յ ա ր գ ա ն ք ն ե ր ս  փ ո խ ա ն ց ե ց է ք :  Ե ն ծ ի  

հ ա ն դ է պ  ց ո ւ ց ա բ ե ր ա ծ  բ ա ր ե կ ա մ ա կ ա ն  կ ե ց ո ւ ա ծ ք ի ն  հ ա մ ա ր  շ ա տ  

ե ր ա խ տ ա պ ա ր տ  և  շ ն ո ր հ ա կ ա լ  ե մ :

D E R  S A A D E T  [ Պ ո լ ս ո յ ]  ե ր ե ս փ ո խ ա ն  S A L A H  C I M C O Z  B E Y - ը  տ ե ս :  

Ա մ ե ն ա մ օ տ  բ ա ր ե կ ա մ ս  է :

Ս ի ր տ ս ,  հ ո գ ի ս  և  գ ա ղ ա փ ա ր ն ե ր ս  շ ա տ  լ ա ւ  կ ը  ն ա ն չ ն ա ն :

Ե ր ե ն  մ ա ս ն ա ւ ո ր  յ ա ր գ ա ն ք ն ե ր  կ ը  յ ա յ տ ն ե մ :

Մ ա յ ր ի կ ի դ  Պ ո լ ի ս  ե կ ա ծ  ը լ լ ա լ ո ւ ն  լ ո ւ ր ը  ա ո ն ե լ ո վ  շ ա տ  գ ո հ  մ ն ա ց ի :  Ա յ ս  

լ ո ւ ր է ն  յ ե տ ո յ  մ տ ա հ ո գ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ ս  մ ե ծ  մ ա ս ը  ա ն հ ե տ ա ց ա ւ :

Հ ա ն գ ս տ ո ւ թ ե ա ն դ  և  ա ո ո ղ ջ ո ւ թ ե ա ն դ  հ ա մ ա ր  կ ՚ ա ղ օ թ ե մ  և  տ ղ ո ց  ե ր կ ո ւ  

ա չ ք ե ր ե ն  կ ը  հ ա մ բ ո ւ ր ե մ :  Կ ա ր օ տ ո վ  R O U P E N

- 4 6 3  -



'*V Հ*,' JJ,~
ՀրՀ Հ",* 4  </՝•'& J-հհ . . .

■Խ < /* , t/Հ , ՝  ՚յԼէյ,՝^.:Հ., : յ Հ ■„<
*>'*+• "ճրձ . Jrj* .-Տ

< Ţ ^ ֊V  ' — * w  t .  i  է փ ) ^ ճ -  _  , ,  , ,՜ , ■ / ,  '.V , , «քՀՀ
՝■'*յ  - •/4 */ Ա ,> ՚<*Հ '/  -of , : f /  • *-Վ' Հ'> *"■ •*>■* . W »->> ^  K, :»յ ' « * . ՜* . . •* * I *

Հ
C լ . '  .  . ✓  J  ,* .՝ ր՜. V ■' c/vV̂J *
• 'տ • •

■ Հշջ/'Jr * J.'
* <ր*,

— 1 «֊ tZ- .j l . ՀՀ •> > * » -Ն
ԷՀ' -'M ** t-

\ - < y ■՛ i* /*• . i• ժ>
uj »■ .՝ յ ' ✓ V
, .to s T ՝

/•* <+>
՜ * *

' > ՚՛ ՝ ' O* ՛ *
Âu

Կնիք
Գրաքննուած է
Չանղըրը
Պոչիս. Բանկա չ րի. «Նա չպ ա նտ»  

փողոց բնակող բ ժ ի շկ  Չ իլինկիբ ե ա նի 
կնոջ, ղրկողը բ ժի շկ  Ջիլինկիբեան  —

Ս ի ր ե լ ի ս

Չ ա ն կ ը ր ը  2 8 - 7 - 1 9 1 5

Ե ր ե կ  ա պ ա հ ո վ ա գ ր ո ւ ա ծ  ն ա մ ա կ ն ի դ  

ա ո ի :  Ա յ ս օ ր  ա լ  P մ ի ջ ո ց ա ւ  2 4  

Յ ո ւ լ ի ս ի ն ,  ձ ե ր  ղ ր կ ա ծ  ե ր ե լ )  ո ս կ ի ն  ա լ  

ա ո ի :  [ . . . ]

Ե ա լ կ ա թ ա յ ի  վ ա ր ժ ա ր ա ն է ն  [ կ ե դ ր ո 

ն ա կ ա ն ]  ա մ ա ո ո ւ ա ն  ա ր ձ ա կ ո ւ ր դ ի  ե ր կ ո ւ  

ա մ ս ո ւ ա ն  ա մ ս ա թ ո շ ա կ ս  ե դ ո ղ  ի ն ր  

ո ս կ ի ն  գ ա ն ձ ե լ ո վ  ի ն ծ ի  ղ ր կ ե ց ե ք :  [ . . . ]  

Ա յ ս տ ե ղ  օ դ և ր ր  շ ա տ  ա ա ք  ե ն :  Ա ւ ւ -  

ա ո ւ ո ւ ն ե  մ ի ն չ և  գ ի շ ե ր  հ ի ւ ա ն ղ ն ե ր ո ւ ն  

ե ա ե ւ է ն  կ ը  վ ա զ ե մ :  Ա ո ո ղ ջ ո ւ թ ե ա ն ս

մ ա ս ի ն  ր ն ա ւ  մ ի  մ տ ա հ ո գ ւ ի ք .  հ ա ն գ ի ս տ  

ե մ :  Ջ ե ղ ի  ա մ է ն  շ ա ր ա թ  3  ք ա ր տ  կ ը  

գ ր ե մ :  Դ ո ւ ք  ա լ  գ ո ն է  շ ա բ ա թ ք  ե ր կ ո ւ  

ն ա մ ա կ  ղ ր կ ե ց ե ք :

Վ ա ր ո ւ ժ ա ն ը  ը ն ա ա ն ի ք է ն  ն ա մ ա կ  

չ ս տ ա ն ա ր  ե ղ ե ր ,  ի ն ծ ի  տ ե ղ ե կ ա ց ո ւ ց է ք :  

Ա մ ո ւ ս ի ն դ  Ո - ո ւ ր ե ն
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Կնիք
Գրաքննուած է
Ջանղըըը
Հ ա ս ց ե ն ' D E R  S A A D E T  [ Պպսոյ մ ե ջ ]  P A N G A L T I  Սուրբ Յակոբ 

բա ցա մա սը /
Տօքթ. Զիւինկիբեան ընտանիքին

3-8-1915
Ս ի ր ե լ ի ս

Ձ ե ր  ո ւ ղ ա ր կ ա ծ  հ ե ո ա գ ի ր ը  ս տ ա ց ա յ :  Ս ա յ ց ,  մ ՜ ի ն չ և  ա յ ս  օ ր ը ,  3  ո ս կ ի ն  

չ ե մ  ս տ ա ց ա ծ :  Դ ր ա մ  ո ւ ն ի մ ,  շ ա տ  հ ա ն գ ի ս տ  ե մ :

Ի ն ծ ի  հ ա մ ա ր  բ ա ց ա ր ձ ա կ  մ ի  մ տ ա հ ո գ ւ ի ք :  Չ ա ն ղ ը ր ը - ե ն  Պ ե յ օ ղ լ ո ւ

վ ե ր ա դ ա ր ձ ո ղ  Տ օ ք ր .  Տ ի ն ա ն ե ա ն ի ն  հ ե տ  ո ւ ղ ա ր կ ա ծ  ն ո ւ ե ր .........  Ե ւ  ն ա և ,  ի ր ե ն

հ ե տ ,  ա յ ծ ի  մ ո ր ր  մ ը  ո ւ ղ ա ր կ ե ց ի :

L E O F E D  B E Y - ի ն  գ ո ր ծ ո ղ ո ւ ր ի ւ ն ը  ի ն չ պ ե  ս  ա ն ց ա ւ ,  մ ա յ ր ի կ ի ս  

ձ ե ւ ւ ք ե ր ե ն  կ ր  հ ա մ բ ո ւ ր ե մ :

Ո ս կ ա ն  և ֆ ե ն տ ի - ի ն  [ Մ ա ր տ ի կ ե ա ն ]  յ ա ր գ ա ն ք ն ե ր ս  կ ը  յ ա յ տ ն ե մ .  շ ա տ  

բ ա ր ե ւ ն ե ր :

Տ ղ ո ց ր  ա չ ք ե ր է ն  կ ը  հ ա մ բ ո ւ ր ե մ :

Մ ա ս ն ա ւ ո ր  բ ա ր ե ւ ն ե ր ս  կ ը  յ ա յ տ ն ե մ . R O U P E N



Կնիք
Գրաքննուած է 
Զանղըրը
Ս ի ր ե լ ի  կ ի ն ս .  6 - 8 - 1 9 1 5

Յ ի ս ո ւ ն  օ ր  ե ղ ա ւ  ք ե զ մ է  բ ա ժ ն ո ւ ե լ ս :

* 8 ե զ ի  շ ա տ  կ ա ը օ տ ց ա յ .  մ ա յ ր ի կ ի դ  ր ա ր ե ւ ն ե ր ս  յ ա յ տ ն է .  ձ ե ւ ւ ք ե ր ե ն  կ ր  

ն ա մ ր ո ւ ր ե մ :  Կ ը  հ ա ւ ա տ ա մ ,  ր է  ի մ  գ ո ր ծ ի ս  հ ա մ ա ր  ա մ է ն  տ ե ս ա կ
ձ ե ո ն ա ր կ ն ե ր ը  կ ա տ ա ր ա ծ  և բ ո լ ո ր  մ ի ջ ո ց ն ե ր ո ւ ն  դ ի մ ա ծ  է:

Ք ե զ ի  շ ա բ ա ր ր  ա ն պ ա յ մ ա ն  3 ա ն գ ա մ  ն ա մ ա կ  գ ր ե լ ո վ ս  հ ա ն դ ե ր ձ ,  ք ե զ մ է  

շ ա ր ա ր ը  ա ն գ ա մ  մ ը  ն ո յ ն ի ս կ  ն ա մ ա կ  ս տ ա ց ա ծ  չ ը լ լ ա լ ս »  ի ն ծ ի  ց ա ւ  կ ը  

պ ա տ ն ա ո ե :  Ա ր դ ե օ ք  պ ա տ ն ա ր ւ ը  ի ն չ  է:

Ա ր դ ե օ ք  տ ղ ո ց ը  հ ե տ  շ ա տ  զ բ ա ղ ա  ծ ե ս :  Ե ւ  կ ա մ  ա ն հ ա ն գ ի  ս տ  ե ս :  

Ա ն գ ա մ  մ ը  Տ օ ք ր .  Թ ո ր գ ո մ ե ա ն ի ն  ք ն ն ե լ ո ւ  գ ն ա յ  և ա ր ւ ո ղ ջ ո ւ ր ե ա ն դ  

ո ւ շ ա դ ր ո ւ ր ի լ ն  ը ր է :

Ո ւ ղ ա ր կ ա ծ  P O S T - ի P A Q U E T - ը ա յ ս օ ր  ս տ ա ց ա յ  և գ ո հ  մ ն ա ց ի :

Ա յ ս տ ե ղ  ց ո ւ ր տ ե ր ը  ս կ ս ա ն :  Հ ո ն  ի ն չ պ է  ս ե ն  օ դ ե ր ը :  Յ ո ւ ս ա մ ,  ո ր  

Ա ս տ ո ւ ծ ո յ  օ գ ն ո ւ ր ե ա մ ր ,  ձ մ ե ո  չ ե կ ա ծ ,  կ ը  տ ե ս ն ո ւ ի ն ք :

ROUPEN
Տօքթ. Չիւինկիրեանի կողմն
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Գրաքննուած ե 
Ջանղրրը
Հասցեն ՝ DER S A A D E T [Պոլսոյ մ ե ջ]  PAN G ALTI, Տօքբ. Զիլինկիրեան 

ընտանիքին, պարզ ապանովազրուած:
[15-8-1915]

Ս ի ր ե լ ի  կ ի ն ս .
Ձ ե ր  գ ա ն ո ւ ա ծ  յ ա ր կ ա բ ա ժ ի ն է ն  մ ի  ե լ լ է ք :  Ո ր ո վ հ ե տ ե ւ  ե ս ,  ս պ ա յ

ր լ լ ա լ ո ւ ս ,  տ ա ն տ է ր ը  ձ ե զ ի  չ ի  կ ր ն ա ր  տ ո ւ ն է ն  հ ա ն ե լ :
Տ ո ւ ն  ին  վ ա ր ձ ք ն  ա լ  մ ի  ա ւ ե լ ց ն է ք ,  և ա ւ ե լ ի  մ ի  վ ն ա ր է ք :
Ի մ  ........ձ ե ր  և տւլ ոց  ա ռ ո ղ ջ ո ւ թ ե ա ն  և կ ե ց ո ւ թ ե ա ն  հ ա մ ա ր  պ ե տ ք  ե ղ ա ծ . . .

... ի մ  վ ե ր ա դ ա ր ձ ս  ա պ ա հ ո վ ե լ ո ւ  հ ա մ ա ր  դ ի մ ե ց է ք :  Ա ն ո ն ք  ի մ

բ ա ր ե կ ա մ ը ՝  Շ ե հ մ ո ւ գ  պ ե յ ը  շ ա տ  մ օ տ ե ն  կ ը  ն ա ն չ ն ա ն .  ե ւ  ի մ  վ ե ր ա դ ա ր ձ ի ս

հ ա մ ա ր  ե ր ա շ խ ա ւ ո ր  կ ՚ ը լ լ ա յ ........ե ւ  ի հ ծ ն ի  Պ ո լ ի ս  ա ռ ն ե լ  տ ա յ :
Մ ա ս ն ա ւ ո ր ա պ է ս  ք ո ւ  ա ռ ո ղ ջ ո ւ թ ե ա ն դ  հ ա մ ա ր  շ ա տ  մ տ ա հ ո գ  ե մ : 

Ա ր դ ե ն  ի մ  ա ռ ո ղ ջ ո ւ թ ի ւ ն ս  ա լ  խ ա ն գ ա ր ո ւ ե ց ա ւ :  Գ ր ե թ ե  հ ի ւ ա ն դ  վ ի հ ա կ ի  

մ է ջ  ե մ :
Ա յ լ ե ւ ս  ք ա ր ի ն  ը լ լ ա յ .  R O U P E N
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Կնիք
Գրաքննուած է
Ջանղըրր
Հ ա ս ց է ն '  DER S A A D E T  [Պ պ սոյ մ է ջ ]  B E Y O G L U  Բանըսզթ-ը. 

Նալպանդ փողոց. Տօքթ. Ջիլինկիրեան ընտանիքին:
[ 1 8 - 8 - 1 9 1 5 ]  K E N G U R U  [ Ջ ա ն ղ ը ր ը ]

Ս ի ր ե լ ի  կ ի ն ս .

Ե ր ե կ  ն ա մ ա կ դ  ս տ ա ց ա յ :  Ես ք ե ղ ի  ա մ է ն  շ ա բ ա թ  ե ր կ ո ւ  ե ր ե ք  բ ա ց ի կ  կ ը  

գ ր ե մ :  Դ ո ւ ն  ա ն գ ա մ  ի ն ծ ի  հ ա մ ա ր  չ ե ս  ա շ խ ա տ ի ր :  * 8 ա ն ի  մ ր  օ ր է  ի կ ե ր  

ա ն հ ա ն գ ի ս տ  ե մ :

Պ ո լ ի ս  վ ե ր ա դ ա ր ձ ի ս  հ ա մ ա ր  խ ն դ ր ա ն ք  ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ ց է ք :  

Յ ա ր կ ա բ ա ժ ի ն է ն  մ ի  ե լ լ ե ր :  Դ ր ա մ  ա լ  մ ի  տ ա ր ,  բ ա ց ա ր ձ ա կ  դ ր ա մ  ա ռ ն ե լ ի ք  

չ ո ւ ն ի :

Ո ւ ր ի շ  յ ա ր կ ա բ ա ժ ի ն  ա լ  մ ի  փ ն տ ռ ե ր :

ե ս  ս պ ա յ  ը լ լ ա յ ո ւ ս  M A V R O P O U L O S -ի յ ա ր կ ա բ ա ժ ի ն է ն  դ ո ւ ր ս  չ ի  կ ր ն ա ր  
հ ա ն ե լ :

Ձ ե ր  ո ւ ղ ա ր կ ա ծ  9  ո ս կ ի ն  ս տ ա ց ա յ :  Ե ր կ ո ւ  ա չ ք ե ր է դ  և ա ղ ո ց ը  ե ր կ ո ւ  

ա չ ք ե ր է ն  կ ը  հ ա մ բ ո ւ ր ե մ :

Մ ա յ ր ի կ ի դ  ձ ե ռ ք ե ր է ն  կ ը  հ ա մ բ ո ւ ր ե մ :  R O U P E N

- 4 6 8  -



ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 193, 6 ՄԱ8ԻՍ 2003

ԱՐՔԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱ8ԿԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ամ՛երիկացիները, բաւական ատենէ ի կեր, մանաւանդ ամերի- 
կացիներուն գործակատար Լեւոն Տեր Պետրոսեանեն սկսեալ կը 
պարտագրեն նայերուն, որ բանակցին թուրքերուն նետ և նաշ- 
տուին:

Չենք գիտեր, թե ի նչ կայ բանակցելիք թուրքերուն նետ:
Այսօր, 1915-ի Եդեոնեն 88 տարի յետոյ, մտածենք և ջանանք 

նասկնալ իրականութիւնները:
1. - Թրքական իրականուբ-իւնը
Թուրքերը, պետութիւն ըլլալով, ամէն տարի քիչ մ աւելի կը 

զօրացնեն 1915-ի Եղեռնին դեմ իրենց ուրացումի կեցուածքը:
Հրեայ վարձկան պատմագետ-գործակալներու և նաեւ դրուժան 

նայերու նետ գործակցաբար, նրատարակութիւններով և ամէն 
տեսակ ծանուցումներով թուրքերը կ՚աշխատին «փաստել», որ 
1915-ին կատարուածը ցեղասպանութիւն չ է ր ,  այլ '  պատերազմի 
ընթացքին կատարուած շատ բնական, պետական «ինքնապաշտպա- 
նական» կարգադրութիւններ, «ապանովական միջոցառում»:

2. - Հայկական իրականուրիւնր
Հայաստանի մեջ, 50 տարիներ տեւողութեամբ «մոոացուած» 

1915-ի Եղեռնը, 1965-թ.են ի վեր յիշատակուիլ սկսաւ: Սայց մենք 
կը նաւատանք, որ Հայաստանի ժողովուրդին այսքան տարիներու 
«մոոացում»են յետոյ Եղեռնը վերյիշեյը, նոգեկան խորք չունեցող, 
ձեւական պարտականութիւն ե միայն:

1915-ի Եղեռնի թուն դոները եղած Սփիւռքի նայ ժողովուրդին 
շառաւիղները, այսօր չորրորդ սերունդը կը կազմեն և որոնք, մեծ 
մասամբ, նայերէն չեն գիտեր և շատերն ալ օտարներու նետ 
ամուսնացած են:

Եւ Սփիւռքի նայութեան Եղեռնի նանդէպ կեցուածքը, որոշ
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տարիներէ ասդին, «Վարդանանց»ի նման կրօնա-պատմական 
յիշատակի օրուան մը վերածուած ե:

Մեր այս վարկածը նաստատելու նամար, այստեղ պիտի նշենք 
այս տարուան 24 Ապրիլին,' Փարիզի մեշ կատարուած հանդիսու- 
թենէն կարգ մը դրուագներ, որոնց մասին մեր գաղափարները 
պիտի ջանանք տալ:

Փարիզի մեջ, Կոմիտասի արձանին րացման նանդիսութփւնը 
կատարուեցաւ, 24 Ապրիլ 1915-ի Եղեռնի յիշատակման նոյն օրը: 

Շամիրամ Սեւակ ուզեց ներկայ գտնուիլ Կոմիտասի արձանին 
րացման հանդիսութեան նկատելուի որ Կոմիտասը իր նօր 
բարեկամը եղած էր:

Եւ նաեւ 19-6-1915-ին, Պոլսոյ մէջ,  Կոմիտասը ներկայ եղած էր 
Շամիրամ Սեւակին մկրտութեան արարողութեան:

Եւ 24 Ապրիլ 2003-ի Հինգշաբթի օրը, ժամը 11:00-ին, Շամիրամ 
Սեւակ կը գտնուէր արդէն, ներմակ շղարշով մը ծածկուած 
Կոմիտասին արձանին առջև:

Եւ բարեբախտաբար, Շամիրամը նանչցող և գնահատող Ալեն 
Քեպապնեանի և Ալեքսիս Կէօվնեանին շնորհիւ, ան կ՛առաջնոր
դուի պատուոյ ամպիոն:

Հոն ներկայ են, ծանօթ նայ և օտար անձնաւորութիւններ:
Եւ Շամիրամը կր նստեցնեն նկարիչ ժանսէմ-ին քովը:
Քիչ ետք կը ժամանէ ֆրանսահայ մեծահամբաւ երգիչը որ, 

պատուոյ հիւրերուն առջեւեն անցած միջոցին, կը բարեւէ 
ժանսեմին և կը ձեռնուի իր հետ: Եւ, առ ի քաղաքավարութիւն, 
անուանի նկարիչին քով նստած տիկնոջ՝ Շամիրամին ալ կը բարեւէ 
և անոր ձեռքը կը սեղմէ:

Շամիրամ կը ծանօթացնէ ինքզինքը.- «Ես, Շամիրամ Սեւակ 
Ռուբէն Սեւակին աղջիկը» կ՚ըսէ. Հայ երգիչը կը պատասխանէ' “Je 
ne C O i m a i s  p a s ”  [չեմ հանչնար]: Շամիրամ կ՛ուզէ քիչ մը բացատ
րութիւն տալ' «Ռուբէն Սեւակը, 24 Ապրիլ 1915-ի նահատակներէն, 
բժիշկ-բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակը»: Անուանի արուեստագէտը 
կրկին, նոյն ձեւով կը պատասխանէ' “Je ne C O n n a i s  p a s ”  [չեմ հւսնչ- 
նար]: Այս մեծահամբաւ հայուն, որ գալ տարի իր 80 տարիքը պիտի 
թեւակոխէ հայրը և մայրը զարգացած հայեր էին: Երբ այսօր 80 
տարեկան հա յ  անձնաւորութիւն մը չի հանչնար 24 Ապրիլի 
նահատակներէն նշանաւոր Ռուբէն Սեւսւկը, ինչպէ ս դեռ կրնանք
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յոյսեր դնել այսօրուան [Եղեոնեն ետք եկող] նոր սերունդին և 
մանաւանդ ապագայ սերունդներուն կրայ, որ անոնք հայ պիտի 
կրնան մնալ և պիտի գիտնան 24 Ապրիլ 1915-ի Եղերւնին պատմու
թիւնը ու 24 Ապրիլ 1915-ի հայ ագգին հակատագրին կրայ ունեցած 
մահացու դերը:

Սփիւււքի հայութեան կրայ յո յս  դնող անձնաւորութիւնները 
անիըւստես, անհեռատես, երազատես մտային կառոյց ունեցողներ 
են, որոնք յարդի բոցերը, հեռուներեն դիտելով, արեւի շողեր կը 
կարծեն:

Սփիւռքի հայութիւնը'  օտարասիրութեան հիւանդութեամբ 
վարակուած հոգեվարող հիւանդ մըն եր, որ իր հիւանդութեամբ կը 
վարակէ Հայաստանի հայութիւնը:

Միայն Տայրենի Տողն է Հայկականը եւ «Ցաւերժականը»:

* * *
ՄԵՐ ՅԱՊԱՂԱԾ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐՏՔԸ

«Նայիրք.ւ»ի աոաջին թիլերէն սկսեալ մեր գաղափարներուն 
նամակարծիք եղող Տայրենակիցներէքաջաչերական գրութ֊իւններ 
ստացանք Սփիւռքի զանազան վայրերէն:

Այստեղ կ՛ուզենք մեր խորին շնորնակալութիւնները յայտնել 
իրենց, մանաւանդ' Պրազխէն Աչպէո Քէօսէեանին, Պէյրութէն 
Մէլրիին, Փարիզէն Գէորզ Պագըրնեանին, Երեւանէն' Վլատիմիր 
Պետրոսեանին և Ռոմէն Կոզմոյեանին, Պէյրութէն Արտաշէս 
Գույումնեանին, Ապու Տապիէն Անդրանիկ Տաղլեանին, Պէյրու- 
թէն Հայկ Փեշտիմաչնեանին, Պէյրութէն Յովնաննէս Հելվանեա- 
նին, Պէյրութէն' Վազգէն Թիւթիւննեանին, Պէյրութէն Մկրտիչ 
Արպանեանին և Ցակոր Գույումնեանին:

Հայրենասիրութեան գաղափարները թուաբանութեան 
օրէնքներուն նման, ամէն կողմ նոյնն են, բնաւ չեն  փոխուիր:

Եւ մեզ իրարու կապողը նայրենասիրութեան նոյն գա
ղափարներն են:

Շնոբնակաւութեամբ և լավագոյն մաղթանքներով
Յովնաննէս Ջիւինկիրեան
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ

«ՆԱՑԻՐԻ»Ի ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2003-Ի «ԲԱ8ԱՌԻԿ»ԷՆ ՍԿՍԵԱԼ, 
ՄԻՆՉԵՒ 15 ԱՊՐԻԼ 2003-Ի «ՆԱՅԻՐԻ»Ի ԷՋԵՐՈՒՆ ՄԷՋ, ՏԱԼՈՒ 
ՋԱՆԱՅԻՆ* ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ԶԱՆԱԶԱՆ ԱԿԱՆԱՏԵՍՆԵՐՈՒ ՎԿԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ:

«ՆԱ8ԻՐԻ»Ի ԱՅՍ ԹԻՒԷՆ ՍԿՍԵԱԼ ԱԼ, ՏԱԼՈՒ ՊԻՏԻ ՋԱ
ՆԱՆ*, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ 
ՄԱՍԻՆ ԵՒ, ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՍ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՄԵՐ 
ՏԵՍԱԿԵՏ ՆԵՐԸ:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ ԻՆՉՈ՞Ւ ՄՈՌԱՑՈՒԹԵԱՆ ԵՆԹԱՐԿՈՒԵ
ՑԱՒ:

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ՉԷՐ:

ՆԱՏԻՐԻ
ԹԻՒ 194, 20 ՄԱՏԻՍ 2003

Գութէն Սեւսւկի դաշնակցական չը լ լալը  ապացուցանող եըկու 
փաստաթուղթեր կը հրապարակենք'

1. - Արսեն Կիտուրի 1962-ին Պեյրութ հրատարակուած «Պատ
մութիւն Ս. Գ. Հնչակեան կուսակցութեան» դիրքին աոաջին եջը և 
452 և 453 եջերեն մասեր, որոնց մէջ կ՚ըսուի, թե' Սիամանթօ, 
Դանիէլ Վարուժան դաշնակցական են: Իսկ Գուրեն Սեւակ' ո չ 
կուսակցական:

2. - Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Պալաքեանի «Հայ Գողգոթան» դիրքին 
աոաջին եջը և 123 ու 140 էջերը, որոնց ւՐ է ջ արձանագրուած ե, թե'

Սիամանթօ դաշնակցական էր:
Դանիհլ Վարուժան դաշնակցական էր:
Իսկ Ռուբէն Սեւակ ոչ կուսակցական:
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(!>
Գրիգորիս Ծ. Վարդ. Պալաքեան ինչո լ Ռուրէն Սեւակի նանդէւդ 

շատ անարդար գանուեցաւ «Հայ Գողգոթան» դիրքին Ջանղըրը-ե 
յիշաաակութիւններուն մէջ: Որովնեաեւ, Գրիգորիս Ծայրդ. Վարդ. 
Պալաքեան դաշնակցականներուն շատ ճամակիր կրօնական մըն 
հր:

1. - «Նայիրի»ի 11 Մարտ 2003 թիւ 189-ին մեջ, նշած հինք 
Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Պալաքեանին թուրք կառապանին վկայութեան 
վրայ յենելով 1922-ին գրածները թե «Միայն Գանիել Վարուժանը 
ինքնապաշտպանութեան դիմած հ»:

2. - «Նայիրի»ի 25  Մարտ 2003 թիւ 190-ին մհջ աշ նշած հինք 
բժիշկ Ս. Զարեւանդին 1924-ին, նոյն թուրք կառապանին վկայու
թեան վրայ յենելով գրածները թե «Միայն Ռուբհն Սեւակ ինքնա
պաշտպանության դիմած հ»:

3. - Նոյնպհս «Նայիրի»ի 8 Ապրիլ 2003 թիւ 191-ին մհջ նշեցինք
1919-ին Պոլսոյ « Նոր կեանք» թերթին իբր «Վերջին ժամ»ուան 
նադորդումը, որուն մհջ նոյն թուրք կառապանը կը վկայեր, թհ 
«Խեղն դոները չհին կրնար իրենք զիրենք պաշտպանել ձեռքերնին 
կապուած հր»:

4. - «Նայիրի»ի 15 Ապրիլ 2003 թիւ 192-ին մհջ ալ, առաջին 
անգամ ըԱաւով, նրա պարտկեցինք Պոլսոյ Գերմանական դեսպա
նատան 8-12-1915թուակիր գերմաներհն նամակը, Լոգան, Ռուբհն 
Սեւակի կնոջ ուղղուած, որուն մհջ կ՚ըսւեր, թհ Ռուբհն Սեւակին 
մանը նրացանի մը պատնաոած վերքի նետեւանք ե:

Այս գերմանական վկայութիւնը, ուր կ՚ըսուի, թհ Ռուբհն 
Սեւակը գհնքով սպաննուած հ բոլորովին տարբեր բացատրութիւն 
մըն հ, նայկական յիշատակութիւներհն, որոնց բոլորին մհջ այ, 
Ռուբհն Սեւակին և իր ընկերներուն նանատակութիւնը դաշունա- 
նարումով կատարուած ըլլալը կը պատմուի:
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ՁՈՐՍ ՎԿԱՅՈԻԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ [ՋՈՐՍՆ ԱԼ] ԻՐԱՐ
ԿԸ ՀԱԿԱՍԵՆ

Բայց այստեղ, ձեր ուշադրութիւնը կը հրաւիրենք նեւոեւեայ 
իրականութեան ւ|ըայ:

Այս չորս վկայութիւններուն չորսին աղրիւրներն այ թրքական 
են: [Այս սարսափելի սսյանդեն ոչ մեկ նայ ազատած ե, որ կարենայ 
վկայութիւն կատարել]:

Աոաջին երեք վկայութիւնները' նոյն թուրք կառապանին վկա- 
յութիւններն են որոնք, նայերու կողմե, տարրեր ճեւերով ներկայա
ցուած են:

Չորրորդը, կրկին, թրքական ե: Գերմանական դեսպանատան 
կողմե Ռ. Սեւակին կնոջ ղրկուա՛ծ նամակին մեջ ըսուածները, 
րոլոըն ալ, թրքական կառավարութեան կողմե գերմանացիներուն 
տրուած շինծու տեղեկութիւններն են:

Բնական ե, որ թուրք կառավարութիւնը, գերմանական դեսպա
նատան չեր կրնար ըսել, որ Ռուրեն Սեւակ դաշունահարուելով և 
բարբարոսաբար սպաննուած ե:

Ւսկ գալով Պալաքեանին նշած վկայութիւններուն' անոնց 
մասին հետեւեալը ըսել կ ուզենք' Պալաքեան կ՚ըսե, թե «Միայն 
Գանիել Վարուժանը ինքնասրսշտպանութեան դիմած է»:

Այստեղ, սա հարցը կը ծնի մեր մեջ - Այս թուրք կառապանը ի նչ 
գիտեր, թէ հինգ հայերուն մեջեն ո ըը Ռուբեն Սեւակն էր, և ո րը 
Գանիել Վարուժանը: Ո ւըկե կը նանչնաը զանոնք, որ հեոուեն 
պիտի կրնար զանազանել ամեն մեկը:

Արդեն, 17 Յուլիս 1919-ին, Պոլսոյ «Նոր կեանք» թերթին մեջ 
հրատարակուած նոյն թուրք կառապանին բուն վկայութեան մեջ, 
ան սպաննուած հինգ հայերուն մասին ընդհանուր առմամբ կը 
խօսի: Եւ ոչ մէկուն համար առանձին տեղեկութիւն կու տայ'

«էֆենտիներուն ձեռքերը կապեցին», «էֆհնտիները չա ր չա 
րանքներով սպաննեցին» կ ըսհ:

Պալաքեանին կատարած այս շինծու վկայութիւնը դաշնակ
ցական Գանիել Վարուժանը նեբոսացնելռւ և բուն ճերոսը Ռուբեն 
Սեւակը նսեմացնեւու ճամար ճնարուած ցաւափ սուտ մըն ե, 
դժբախտաբար:

- 4 7 4  -



Պալաքեանին Ռութեն Սեւակը նսեմացնելու նամար կատարած 
սադրանքները, այսքանով չեն աւարտած:

Պալաքեան [խթր թե] թուրք կառապանին հետեւեալ ւ[կայութիւնը 
կընշե. «Ապա գողօնը բաժնելովիրենց մեջ և տօքթ. Ջիլինկիրեանի 
ու Օննիկ Մաղազանեանի զգեստներուն երիզներուն մեջ կտրուած 
աւելի քան 450 օսմանեան ննչուն ոսկին եւս առնելե վերջ...»:

Այս ի նչ գարշելի վիրաւորանք ե, Ռութեն- Սեւակին սուրթ 
յիշատակին հասցւած:

Պալաքեանին վկայութենէն այնպես կը կարծուի, թէ Ռութէն 
11եւակ իր վրայ հարիւրաւոր ոսկի ուներ:

Այն Ռութեն Սեւակը որ, Ջանղըրը-են իր կնոջ գրած նամակին 
մեջ կ ըսեր թե [ՊոԼսոյ Կեդրոնական վաժարանի ուսուցիչ ըչլաւու 
նանգամանքով] «ամառուան ամսաթ-ոշակս եղող ինը ոսկին 
գանձելով ինծի ղրկեցեք»:

Եւ նաեւ, իր կնոջ գրած մեկ ուրիշ նամակին մեջ կ՛ըսեր [Պոլսոյ 
իրենց բնակարանին վարձքը աւելցնել ուգոդ տանտեըին համաը] 
թե' «Վարձքը մ՚աւելցնէք: Ես, սպայ ըլլալուս, ձեզի տունէն չեն 
կընաը հանել»:

Նիւթական դժուարութեան մեջ եղոդ Ռութեն Սեւակին համաը 
Պալաքեանին «Ռ. Սեւակին վրայեն նարիւրաւոր ոսկի եւաւ» ըսելը, 
ոչ թե կրօնականի, այլ նախանձայոյզ և անարդար խառնուածք 
ունեցող, եսակեդրոնի մը վայել կեցւածք ե միայն:

* * *
Սայց, Պալաքեանին Ռութեն Սեւակին դեմ կատարած անաըդա- 

ըութիւննեըը, այսքանով ալ չեն աւարտիր:
«Նայիրի»ի Յունուար 2003-ի թիւեըեն սկսեալ մինչեւ վեըջիննե- 

ըուն մէջ նշեցինք, Չանղըըը-ի Ռութեն Սեւակի աքսորեալ, թայց 
վերապրող ընկերներուն իր Սեւակի հերոսական կեանքին վերջին 
օրերուն մասին ըրած վկայութիւնները: Մանաւանդ' Միքայել 
Շամտանհեանին, բժիշկ Վահան Ալթունեանին և Յովնան Վար
դապետ Կարապետեանին ականատեսի վկայութիւնները' որոնց մեջ 
կը պատմեին թուրք «եըեւելի»ին [իր աղջիկը մահուընէ ազատած] 
Ռութեն Սեւակին կատարած առաջարկը: Թուրք երեւելին, Ռութեն 
Սեւակին կ ՛առաջարկէր «Զինքը ստոյգ մանե ազատել պայմանաւ, 
որ Ռուբեն իսլամանայ եւ իր աղջկան նետ ամուսնանայ»:
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Հակառակ, որ րոլոր ընկերները Ռուրեն Սեւակին կը յանձնարա
րէին, որ ընդունի իսլամանալու առաջարկը և կեանքը փրկէ», 
Ռուրեն Սեւակ կը մերմէ իսլամանալը: Եւ «Թրքանալը նուաստա
նալ ե» կ՚ըսէ:

Պալաքեանն ալ, իը յուշերուն մեջ կը նշէ, «՛թուրքին, Ռուրեն 
Սեւակը մանեն ազատելու առաջարկը պայմանաւ, որ իսլամանայ 
և իր աղջկան նետ ամուսնանայ»... րայց, այսքան' միայն: Պ ա լա - 
քեան իը դիրքին մեջ'  չ է  գրած կարեւորագոյնը, թէ ինչո ւ «Ռուրեն 
Սեւակ մերժած ե իսլամանալու առաջարկը բուրքին: Ու նախընտ
րած ե մեռնիլ, քան թե բրքանալ»:

Պալաքեան իը «Հայ Գողգոթան» դիրքին մէջ չ է  նշած նաեւ 
Չանղըըը-ի նայ աքսորեալներուն կեանքին մէջ պատահած, 
հայութեան նամաք շատ կարեւոր նեաեւեալ եղելութիւնը...

Աղուէս թուրքերը Չանդըրը-ի մտաւորական աքսորեալներուն 
հետեւեալ ծուղակ֊աոաջարկը կ՚ընեն: «Ա յն աքսորեալ նայը, որ 
իսլամութիւնը կ՛ընդունի պիտի ազատի մանէն»:

Հայ մտաւորական աքսորեալներուն մեջէն, կարգ մը տկար 
հոգիով անձեր, ենթարկուելով թուրքին նենգամիտ առաջարկին, 
կը պատրաստուին իսլամանալու, որ կարենան մանեն ազատիլ:

Երր Ռուրեն Սեւակ ասոր տեղեակ կ՚ըլլայ' հայութեան համար 
այս նուաստացուցիչ կացութեան, խնդրոյ առարկայ տկարացած 
հոգիներուն քով կ՚երթայ և օրերով կ՚աշխատի համոզել զիրենք, 
որ չիսլամանան:

Եւ անոնց կ՚ըսէ, թե «Մանը աւելի լաւ ե իսլամանաք»:
Եւ, «զատ-զատ երդում ընել կու տայ ամե ն անոնց, որոնց նոգիի 

ուժին վրա յ  կասկած ուներ, բե' նաւատարիմ պիտի մնան իրենց 
լոյս նաւատքին»:

փ փ փ

Լ- Երր կրօնական' Պալաքեանին համար աններեյի է Չանղրրը- 
ի մէջ,  թուրքերուն ըրած ծուղակ առաջարկին և կարգ մը աքսո
րեալներուն իսլամանալու համրով ազատիլ ուզելնուն մասին իր 
դիրքին մեջ գրած չըլլալը:

2.- Երր կրօնական, Պալաքեանին Ռուրեն Սեւակին իսլա- 
մանաւով կեանքը ազատելու տեղ, մեռնի լը նախընտրելուն մասին 
իր դիրքին մեջ գրած չըԱալը, նոյնպե ս, աններելի ե:
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Պալաքեան չի կրնար տեղեակ եղած չըլլալ, կերը նշուած և շա ա 
խորիմաստ եղելութիւներուն:

Եր պաշտօնակիցը' Յու[նան Վարդ. Կարապետեան տեղեակ եր...: 
Եւ Չանղըրը գտնուող գրեթե բոլոր աքսորեալները տեղեակ եին 

այս եղելութիւններուն:
Պալաքեանին այս մասին արտայայտուած չը լ լա լը '  դաշ

նակ ց ա կ ա ն ա մ ի տ ըլլալով, այս կուսակցութեան ուղեգիծին ոտք 
յաըմարցնել ուզելուն պատնաոաւ ե:

Ապացուցանելու նամաք մեր այն վարկածը, թե Չանղըրը-ի գրե
թե րոլոր աքսորեալ նայերը տեղեակ եին Ռուբէն Սեւակի Չանղըըը- 
ի ներոսական կեանքին պատմութեան, «Նայիըի»ի յաոաջիկայ 
թիլին մէշ  պիտի նրատարակենք Չանղըրը աքսորուած բայց վեր
ապրած պոլսեցի սեղանաւոր Յովնաննէս Թերլեմեգեանի վկայու- 
թիւնները:

- 4 7 7  -



ՊԱԼԱՔԵԱՆԻՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՀԱՆԴԷՊ ԿԱՏԱՐԱԾ 
ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ -

ԴԻՊՈՒԱԾ Թ է ՞ «ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺ»

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԲԱԽՏԱԿԻՑ, ՋԱՆՂԸՐԸ ԱՔՍՈՐՈՒԱԾ 
ԲԱՅՑ ՎԵՐԱՊՐԱԾ ՊՈԼՍԵ8Ի ՍԵՂԱՆԱՒՈՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԷՐ- 
ԼԷՄԷՋԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

1952-ԻՆ ՓԱՐԻԶ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ «1915 - ԱՂԷՏ ԵՒ ՎԵՐԱ
ԾՆՈՒՆԴ» ԴԻՐՔԷՆ ՀԱՏՈՒԱԾ - ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՁԵՐ
ԲԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՔՍՈՐԸ

8 Ո Վ Հ Ա Ն Ն Է Ս  Թ Է Ր Լ Է Մ Է Ջ Ե Ա Ն

«1915 ԱպՐիլ 10-23-ի երեկոյեան, Պոլիս, խանութիս մեջ զբա
ղած էի, երթ ոստիկան մը գալով զիս պահականոց առաջնորդեց, 
աոանց թոյլ տալու մէկ վայրկեան, որ գոյքերս հաւաքեմ:

Պահականոցին մէջ երկար սպասեցի: Հետզհետէ ուրիշ ձերբա
կալուածներ ալ եկան, և աոանց հարցաքննութեան ղրկուեցանք 
կեդրոնական մեծ բանտը:

Այդ գիշեր և յաջորդ առտու, ձերբակալուեցան հայ կարեւոր 
դեմքեր մտաւորական, յեղափոխական գործիչ, բժիշկ ելն,  մօտա
ւորապես 200 անձ:

Յաջորդ գիշեր, Ապրիլ 11-24-ին, բանտեն քամիոններով 
փոխադրուեցանք Սարայ-Պուոնու, ուր արդէն յատուկ շոգենաւ մը 
կը սպասեր:

Շատեր ւ|ախցան թե' ծով թափելու համար շոգենաւ կր դրուէին: 
Buijg, Հայ տար ֊փաշա տարուեցանք և, մասնաւոր գնացքով, մեզ 
նամբայ հանեցին դեպի էնկիւրիւ: Գնացքին մէջ Ակնունին եւ 
ընկերները կ՛ըսեին թ-ե «Ոչինչ, սխալութ-իւն մը կայ: Վաղը 
Վար դգեսը, Թալա թին դիմելով, վերադարձուեչու ճրաման կ՚առնէ 
մեզի նամար»:

ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 195, 3 8ՈՒՆԻՍ 2003
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Էնկիւրի նասնելէ առաջ, Այաշի կայարանին մէջ զատեցին աչքի 
ինկող յեղափոխականները և ղրկեցին Այաշի րանաը:

Անոնցմէ քիչեր միայն ազաաեցան, իսկ մնացեալները, ի 
վերջոյ, չարաչար խողխողուած էին [Ակնունի, Խաժակ, տօքթ. Տա- 
ղաւարեան, Ռ. Զարդաբեան, Հրանդ Կիւրճեան, Հրաչ Թիրեաքեան 
և այլն]:

Այաշի կայարանէն էնկիւրիւ տարուեցանք, ուր արտօնեցին, որ 
Պոլիս մեր ընտանիքներուն նեոագրենք:

Վերջէն տեղեկացպնք, թէ նեոագիրները չէին ղրկուած: 
Էնկիւրիէն, րեոան կառքերով, մեզ ղրկեցին Չանղըրը: Երկրորդ 

իրիկունը Չանղըըը նասանք և մեզ բանտարկեցին քաղաքէն քիչ 
նեոու, նին զօրանոցի մը մէջ:

Յաջորդ օրը, րոլոր թանտաըկեալներս նաւաքուեցանք և նսկում 
կատարեցինք:

Երեք վարդապետ - Կոմիտաս, Պալաքեան և Յովնան Կարա- 
պետեան - «Տէր ողորմեա » երգեցին: Ամենքս ծունկի եկած էինք: 

Կոմիտաս Վրդ. շատ յուզուած էր և կ՚արտասուէր: Այդ  «Տեր 
ողորմեա»ն անմոռանալի եղաւ րոլորիս նամար:

8-10 օր ետք, արտօնուեցանք քաղաքին մէջ բնակելու, պայմա
նաւ, որ ամեն օր ներկայանանք ոստիկանատուն:

Կոմիտաս և Յովնան Վարդապետները, Տիրան Քէլէկեան, 
Յակոր Քարեան և ես, Չէրքէզեան անուն նայու մը տունը 
վարձեցինք: Միւսներն ալ' ուրիշ տուներ:

Յաջորդ Կիրակի, Կոմիտաս Վրդ. պատարագեց: Անոնք, որ 
ներկայ եղած են իր պատարագին գիտեն, թէ ինչ նոգեզմայլ  
նանդեսի մը ներկայ կը գտնուէին: Յայց այդ օրը, Կոմիտաս 
գերազանցեց ինքզինքը:

Երր յուզուած և սքանչացած կ՚աղօթէինք, Կոմիտասի արձակ
ման նեոագիրը նասաւ:

Առաջին աքսորեալն էր, որ պիտի վերադառնար Պոլիս:
Եր ազատ արձակման նրամանը կը վերագրուի ամեըիկեան դես

պանին և կամ գանաժաոանգ Մենիտ էֆենտիի միջնորդութեան, 
որովնետեւ երկուքն ալ սիրանար էին գեղարուեստին:

Կոմիտասէն ետք, քանիներ եւս յաջողեցան նետզտետե ազատիլ 
և վերադառնալ Պոլիս, իսկ մնացեալները դեպի անապատ նամրայ 
հանեցին և ամէնքն ալ անխնայ սպաննեցին:
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Չանղըրը-ի իթթիհատականներուն պետին աղջիկը կը հիւանդա- 
նայ այդ օրերը և աքսորեալներէն տօքթ. Տինանեանր կը կանչոևի 
զինքը դարւքանելու: Այդ միջոցին կը հասնի ւոօքթ. Տիաանեանի 
ազատ արձակման հրամանն ալ, որով տոքթ-. Սևակը կը յաջորդէ 
տոքթ. Տինանեանին, յիշեալ աղջիկը դարմանելու համար:

Աղջիկը կը սիրահարի տօքթ. Սեւակին:
- Դուք, ամենքդ ալ, դատապարտուած եք մ անուան,- կ՚ըսէ 

աղջկան նայրը տօքթ. Սեւակին: - Կ՛ուզեմ քեզ ազատել, պայմա
նաւ, որ իսլամանաս և ամուսնանաս աղջկանս նետ:

Տօքթ.ը մեր տունը եկաւ խորհուրդ հարցնելու:
Յովհան Վարդապետ, Քէլէկեան և ամէնքս խորհուրդ տուինք 

իրեն' իսլամութիւնը ընդունիլ և ամուսնանալ:
Ապագային, երր պարագաները փոխուին, ըստ այնմ վարուիլ:
Ըսինք, թէ իր մահը ոչ մեկ օգուտ կը րերէ, ո չ ազգին, ո չ  իր 

ընտանիքին:
- Ջեմ կրնար նամոզուիլ այն գաղափարին նետ,- ըսաւ տօքթ. 

Սեւակ,- որ մանեն վախնալով ուրանամ ազգ եւ ընտանիք»: Եւ 
նախընտրեց մեռնիլ...»

Պպսեցի սեղանաւոր Ցովնաննես Թերլեմէզեան

*  փ փ

Պոլսեցի սեղանաւոր Յովհաննես Թէրլէմէգեան, իր այս 
գրութեան մեջ, շատ պարզ, բայց իրապաշտ լեզուով տուած է 
զարհուրելի պատմութիւնը 24 Ապրիլ 1915-ին Այաշ և Ջանդըրր 
աքսորուած հայ երեւելի անձնաւորութիւններուն:

Եւ մանաւանդ Յովհաննես Թէրլէմէգեան այս յուշերուն մէջ,  
քանի մը տողերով րայց շատ խորիմաստ կրցած է տալ Չանղրրը-ի 
մէջ,  Ռութեն Սեւակի հերոսական կեանքին պատմութիւնը, զոր 
Պալաքեանին... 800 եջնոց «Հայ Գողգոթան» գիրքին մեջ... կարելի 
չէ  գտնել:

Գժրախտարար, հայ ժողովուրդը, 24 Ապրիլ 1915-ի մտաւորա
կան նահատակներուն մասին, միայն Պալաքեանին «Հայ Գողգո
թան» գիրքը ունի իրը պատմութեան գիրք, իրր տեղեկութեան
աղբիւր:

Յայց Պալաքեանին «Հայ Գողգոթան» գիրքը' սխալ վկայութիւն- 
ներով. և, մանաւանդ, ինքնագովութիւններով լեցուն յուշա-
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գրութիւն ւքըն է, որ վերջերս ֆրանսերէնի ալ թարգմանուեցաւ:
Եւ շատ ւքը գրոգներ, սւրւանց գիտնալու, կ՛արտատպեն «Հայ 

Գողգոթան» գիրքին մէջ գրուած սխալ տեղեկութիւններր:
Այս սխալներուն «զոնը» եղաւ նաեւ 1982-ին, Մեծ Վարպետ' 

Անդրանիկ Մաոուկեանը: ֊
Տէր և տիկին Անդրանիկ Ծարւուկեանները, 1981-ի ամրան, Նիսի 

մեջ, Ռուբէն Սեւակի [ապագայ] Յիշատակի տունը այցելեցին:
Եւ այդ օր մենք, Անդրանիկ Ծաոուկեանին տուինք, Ռուրէն 

Սեւակի վերաբերեալ կարգ մը պատնէննեը:
Եւ ուըախութեամբ ստացանք «Նայիըի»ի 15 Փետըուար 1982 

թիլը ոը, գրեթե ամբողջութեամբ, Ռուբէն Սեւակի մասին գրու- 
թիւններու յատկացուած էր:

Սայց, նոյն թիլին 3-րդ էջին մէջ,  արտատպուած էր նաեւ Պսւլա- 
քեանին «Հայ Գողգոթան» գիրքէն հատուած մը, ուր կը նշուէր 
թուրք կաոապանին Ռուրէն Սեւակի նահատակութեան նկարագրու
թեան Պալաքեանի կոդմէ խեղաթիւրուած, սխալ մեկնաբանու- 
թիւնը, հետեւեալ տողերով'

«... Հագիւ կաոքերէն վար իջած, տօքթ. Չիլինկիրեան կը խնդըե 
թախանձագին այս 4 քիւրտերէն, որ խնայեն իրենց կեանքին, և ինք 
կը խոստանայ իր ընկերներուն հետ տալ իրենց ամբողջ 
հարստութիւնը և գոյքեըը»:

«Ասոնցմէ միայն Գանիել Վարուժան ինքնապաշտպանութեան 
կը դիմէ ...» «... Ապա գողօնը բաժնելով իրենց մէջ և տօքթ. Չի- 
լինկիրեանի ու Օննիկ Մաղազահեանի զգեստներուն երիզներուն 
մէջ կտրուած աւելի քան 450 օսմ. հնչուն ոսկին եւս սւոնելէ վերջ...» 

«Հայ Գողգոթան» - Գրիգորիս Ծ. Վրղ- Պալաքեան»
«Նայիրի» Պէյրութ 15 Փետրուար 1982

* t  ♦
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ «ՀՈԳԻՆ» ՊԱՏԺԵՑ' ԻՐԵՆ ԳԷՄ ԱՆԻՐԱՒ 

ԵՒ ԱՆԱՐԳԱՐ ԳՏՆՈՒԱԾ ՊԱԼԱՔԵԱՆԸ ՄԱՐՍԻԼԻՈՅ ՄԷՋ

Գուք, նախախնամութեան կամ հա կա տա գրին կր հաւատա ք: 
Մենք ալ, բնաւ չենք հաւատար:
Սայց հիմա պիտի ջանանք պատմել եղելութիւն մը, որուն եգ-
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րակացութիւն - որոշումը դուք տուէք: Ըսէ ք' թէ այս եղելութիւնը, 
դիպուա ծի արդիւնք է. կամ նակատագրի ն գիծն է, և կամ թե 
«աստուածային» պատի ժ մը:

Պալաքեան, իր յուշերը գրած է, «Հայ Գողգոթան» ւ[երնագրով 
գիրքին մէջ,  որ հրատարակուած է երկու հատորներով:

Պալաքեան այս գիրքին մէջ կու տայ 24 Ապրիլ 1915-ին սկսած և 
աոաջին հանգրուան կազմող Չանղըրը-ի իր աքսորականի կեանքին 
պատմութիւնը, և կը շարունակէ' Չանղըրը-են յետոյ դեպի Տեր- 
Զօր գացող իր շատ տաոապալից և մահացու երթին նկարագրու
թիւնը:

Տաըիներ տեւող և եղեոնի արիւնոտ նամրաներէն անցնող այս 
աքսորականի ոդիսականէն հրաշքով ողջ կը մնայ Պալաքեան: Եւ, 
ի վերջոյ, 1918-ին կը յաջողի, Կիլիկիայէն իրը գերմանացի զի
նուոր, ծպտուած, գնացքու[ վերադառնալ Պոլիս:

Եւ, միջոց մը յետոյ '  զինադադարը կը հասնի: Պալաքեան 
փրկուած է:

Եւ 4 Յունուար 1919-ին, անգլիական մարտանաւով մը, կը 
հեռանայ Պոլիսէն: Նախ' դեպի Մալթա կղզի, և յետոյ’ Եւրոպա:

1922-ին, Մանչեստրի մէջ կը գրէ, իր «Հայ Գողգոթան» գիրքը, 
երկու հատորէ թաղկացած, որուն մէջ իր աքսորականի յուշերը կը 
պատմէ: Գրեթէ 800 էջնոց այս գիրքին կէսեն աւելին, իր 
անձնական' աքսորականի կեանքին մանրամասնութիւններն են: 

Գիրքին առանցքը իը անձին շուրջ կը դառնայ: Միշտ ինք 
իրաւունք ունի: Միշտ իր մտածումները հիշտ են:

Եր գրութիւններուն մէջ յստակօրեն կ՚երեւայ [շատ մը կրօնա
կաններու յատուկ] պարտադըող ու ննշող ղեկավար-աոաջնորղի 
նկարագիրը:

Ըայց, մեզի համար, ամէնէն կաըեւոըը' 20 Օգոստոս 1922-ին 
աւարտած իր «Հայ Գողգոթան» գիրքին մէջ, մէկ թառ, մէկ ակնար
կութիւն մ անգամ չկայ 1920-էն ասդին, գրեթե երկու տարիներէ ի 
վեր գոյութիւն ունեցող Սովետական Հայաստանի մասին: Ոչ մէկ 
խօսք: Որովհետեւ, այս Հայաստանը, իր ուզած Հայաստանը չէ:

Եւ այս հոգեվիհակի տէր բոլոր դաշնակցականամիտներուն և 
անիրատես մտային կառոյց ունեցողներուն նման, «Հայ Գողգո- 
թան»ի յառաջաբանին վերջաւորութեան, մեծ-մեծ տառերով իր 
«Յորդոր»ը կ՚ուտայ'
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«Եւ մի կասկածիր որ քսանեւնինգ տարի վերջ, Փոքր Ասիոյ և 
Կովկասի միջեւ, կենսունակ նոր Պողկարիա մը պիտի ըւչաս ազատ 
ու անկախ, վէրքերդ սպիացած, յարգուած դրացիներէդ և մեծ ու 
փոքր բոլոր պետութ-իւններէն»:

Եւ այս դաշնակցականամիա, անիըատես և անհեռատես կրօնա
կանը 1923-ին, Մաըսէյլի գաղութին կրայ կաթողիկոսական պա
տուիրակ կը նշանակուի:

Պալաքեան, նակաոակ իր երազատես գաղափարներուն, 
շինարար եկեղեցական մըն էր նոյն ատեն:

1900-թ.ներուն Գերմանիա' ուսանողական տարիներուն, աւար
տած է համալսարանի Աստ ուա ծա րա նա կան և նոյն ատեն ճարտա
րս! գիտութեան նիւղերը:

Եւ Մարսիլիոյ մէջ Պալաքեան, մեծ աշխատանք կը տանի եկե- 
ղեցաշինութեան մարզին մէջ:  Եւ կը յաջողի 9 եկեղեցիներ 
կառուցանել, մասնաւորապէս' Մարսիլիոյ Մայր Տանարը և մինչեւ 
Նիսի եկեղեցին և ուրիշներ:

Սայց, Պալաքեանի շինարարի կարողութիւններու կողքին' 
նամայնքային կեանքի մէջ իր ունեցած կեցուածքն ալ կարեւոր է: 

Գժբախտաբաը, նայ ժողովուրդը, ամէն տեղ եղածին նման, 
րաժանուած էր երկուքի: Նոյնն է պարագան Մարսիլիոյ մէջ '  
դաշնակցական և նակադաշնակցական, Սովետական Հայաստանի 
նամակիրներ, և Սովետական Հայաստանի դէմ եղողներ:

Եւ դժբախտաբար [կամ բարեբախտաբար] Մարսիլիոյ մեջ 
դիպուածը, կամ նակատագիըը և կամ նախախնամութիւնը 
Պալաքեանին դէմ կը հանէ' Մարսիլիոյ Թաղական Խորհուրդի 
ատենապետը եղող թունդ հայրենասէր, Սու[ետական Հայաստանի 
համակէր, պոլսեցի մտաւորական Ենու[ք Արմենը:

Եւ ո վ է Ենովք Արմէն: Գուբէն Սեւակի շատ մօտ ընկեընեըեն 
մէկը, որ իբր Պոլսոյ «Մասիս» թերթի խմբագիր, 1907-էն սկսեալ, 
Ս՝ուբեն Սեւակին աոաջին բանաստեղծութիւնները հրատարակող 
և զինքը քաջայերող մտաւորականը եղած է:

Ենովք Արմեն և Պալաքեան' երկու անճնաւորութիւններ էին 
նկարագրի հւսսարակաց գիծեր ունեցող-պարտադրող և հնշող: 
Սայց, իրարու հակադրուած իրենց գաղափարներով:

Եւ շատ մը համայնքներուն մեջ եղածին նման' Թաղական 
Խորհուրդէն և եկեղեցական շրջանակեն ներս, հակամարտութիւնը
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կ՛սկսի: Եւ խնդիրը կը մեծնա յ  ու կը մեծնայ:
Եւ ի վերջոյ, Ենովք Արմէն կը յաջողի, իը Թաղական էսոընուը- 

ղին և իը նամակիրնեըուն թիկունքով, Պալաքեանը մեկուսացնել և 
նեոացնել եկեղեցիէն:

Ե լ  Պալաքեան 1926-ին, ստիպուած կ՚ըլլայ Մարսիլիոյ շուըջ 
գանուող ամայի և նեոաւոը ագաըակի նման վայըի մը մեջ, 
միայնակ և տխուր կեանք մը ապրիլ:

Եւ 1934-ին, Մարսիլիոյ մէջ,  դժրախաարաը կանխանասօրէն' 55 
տարեկանին կը մանանայ Գրիգորիս Եպս. Պալաքեանը:
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Ն Ա Ց  Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  1 9 6 , 1 7  8 Ո Ւ Ն Ի Ս  2 0 0 3

ԿԵՂԾ ՀԵՐՈՍՆԵՐ ԵՒ ԻՍԿԱԿԱՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

Ո՞ՎՔԵՐ ԷԻՆ ՋԱՆՂԸՐԸ-Ի ԱՔՍՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ, 
ՄԱՀՄԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՎ ՓՐԿՈՒԻԼ ՈՒԶՈՂ 
հՀԱՄ ԲԱՒԱՒՈՐ ՄԵԾԵՐԸ»

... Այն տեսակ խօսք մը տարածուած էր աքսորականներուս մէջ, 
թե մանմեւոականութիւնը ընդունողը ազատ պիտի արձակուէր: 
... Խեղն Սեւակ, ամբողջ երկու օր աշխատեցաւ, նամոզելու ճամար 
տկար նոգիները, որ մանը մանմետականացումէն աւելի աղէկ է, 
եւ զատ-զատ երդումընե[ տուաւ ամէն անոնց, որոնց նոգիի ուժին 
վրայ կասկած ունէր, թէ նաւատարիմ պիտի մնան իրենց [ոյս- 
նաւատքին:

Միքայե լ Շամտաննեան 
«Յուշարձան Ապրիչ 24-ի» - Կ. Պոլիս 1919

Աքսորական կեանքը փորձաքար մըն էր արժանիքնե՛րու: Ամէն 
անձ ի յա յտ  կու զար իսկական իր գոյնով: Ոմանց' նամբաւին 
պատուանդանը կը գայթէր անբարձ, մինչ ուրիշներ նոր կը 
կերտէին կոթողները առինքնող նիացման:

Յովնան Ծ. Վրղ■ Կարապետեան 
«էջ մը աքսորական յիշատակներէս»
«Հայաստանի կոչնակ» - 7 Յունուար 1922 - Ա.Մ.Ն.

(1 վքեր եին 1919-ին, Միքայել'Շամտաննեանին մատնանշած 
Չանղըրը-ի այն աքսորեալ if տաւորականները, որոնք մանմետա- 
կանանալով կեանքերնին ազատել ուզած եին:

Ո ւէքեր եին 1922-ին, Յովնակ Վրդ. ^արապետեանին յիշատա- 
կած այն նամ րաւաւորները՝ «Որոնց նաւքրաւին պատուանդանը կը 
գայթէր անդարձ»:
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Միքայել Շամտաննեան խնայած եր այս տկարացած նոգիները 
պատմութեան դատաստանին աոջեւ, և չեր տուած անոնց անուն
ները:

Յովնան Վրդ. Սարապետեանն ալ չե տուած, այս տկարացած 
հոգիներուն անունները:

Բայց ան, իրը աւանդապահ հայ կրօնական իր ընդվզումը յայտ- 
նած ե այս տկարացած հոգիներուն հանդեպ, որոնք համբաւաւոր
ներ եին և սակայն, աքսորականի փորձաքարին աոջեւ, իրենց իսկա
կան գոյնը մեջտեղ ելած եր, և համբաւի պատուանդանը «կը 
գայթէր անդարձ»:

Մենք այստեղ պիտի չուզեինք այս մասին արտայայտուիլ, թե' 
արդեօք ո վքեր կրնային ըլլալ Չանդըրը-ի աքսորեալներուն մեջեն 
այդ համբաւաւորները, որոնց համբաւը կը «գայթէր անդարձ»: 

Buijg երթ տեսանք, թե իսկական «հերոս և տաղանդ» Ռուբեն 
Սեւակը Սփիւռքի մէջ դաշնակցականներուն կողմե անտեսուած և 
մոռացութեան ենթարկուած էր, և նաե ւ Հայաստանի մեջ ալ, նոյն 
կուսակցութեան ազդեցութեամբ, իր արժէքը նոյնպէս չէր  
գնահատուած, և տակաւին ուրիշ Սեւակ մը մեջտեղ բերուած եր, 
բոլորովին շուքի մեջ ձգելով իսկական Սեւակը' այն օրեն ի վեր 
որոշեցինք պաշտպանել Ռուբեն Սեւակին սուրբ յիշատակը և 
ջանացինք իրականութիւնները մեջտեղ հանել:

«Նայիրի»ի անցեալ թիլերուն մեջ, Ռ. Սեւակի հանդէպ շատ 
անիրաւ գտնուած Պալաքեանին մասին արտայայտուած էինք: 

Այստեղ պիտի շարունակենք, կրկին Ռուբեն Սեւակի հանդեպ 
անիրաւ քննադատութիւններ կատարող ուրիշ դաշնակցականա- 
միտ աղանդաւորի մը' Յակոբ Օշականի մասին խօսիլ:

Յակոբ Օշական, ինքնահաւանութեան գագաթնակետին հասած, 
բայց իսկապե ս վերլուծելու հմտութեան տեր քննադատ մըն էր: 

Յակոբ Օշականի քննադատութիւնները' հայ գրողներու 
հանդէպ այնքան խիստ եղած են, որ անոր «մահացու 
հարուածներեն» հազիւ քանի մը հոգի փրկուած են:

Բնական ե, բոլորեն «մեծ»ը ինքն է անկասկած, և թերեւս ալ, 
մեծերեն մեկը'  Ռանիէլ Վարուժանը:

Այս մեծամիտ քննադատը, նայեցէք, -թե ինչ կ՚ըսէ Ռուբեն 
Սեւակի մասին:

«Այս աշխատանքհն առաջ, Սեւակի գռրծին [քերթողական] եօթը
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ութերորդը ես կը նետեմ այն արդար փոսը մոռացութեան, ուր իջած 
են այնքան ուրիշ շքեղ անուններով պաշտպանուած կորանքներ...»: 

Եւ կը շարունակէ.- «Իր ժամանակին, ասոր ունայնամտութեան, 
դժբախտութեան կը բեռցնեմ Սեւակի գործին ձախողանքը...»:

Յետոյ, կ՚ընէ քանի մը գնահատական խօսքեր Ռ. Սեւակի մասին: 
Բայց մէկը սպաննելէ յետոյ,  չէք կրնաք զինք կեանքի բերել 
վերստին:

Յետ մանու, Յակոբ Օշականին «Արեւմտահայ գրականութեան 
համապատկեր» անունով ուսումնասիրութիւնը հրատարակուած է 
տասը հատորներով:

Վերջինը' տասներորդ և մեծածաւալ 850 էջնոց հատորը, յատ
կացուած է միայն «մեծատաղանդ գրագէտ Յակոբ Օշականին»:

Իր մեծամոլութեան չափանիշը աւելի լաւ բացատրելու համար, 
պիտի նշենք հետեւեալ եղելութիւնը:

«Օշական կտակ ըրած է, որ թաղուի Օշականի մեջ, Մեսոպ 
Մաշտոցի քովը»:

Բայց, մեզի համար, ի նչն է ամէնէն կարեւորք: Այս մեծապա
տիւ մեծամոլը իր տասը հատորնոց հայ գրականութեան պատմու
թեան գործին մէջ,  հայ ազգին ամէնէն նա կա տա գրական ողբեր
գութեան' 24 Ապրիլ 1915-ի Եղեոնին, քանի մը հպանցիկ տողերով 
կ՚անդրադաոնայ միայն: Բայց, Ռ. Սեւակի Չանղըրը-ի հերոսական 
կեանքին մասին, ոչ իսկ տող մը գրած է:

Բնական է'  այս «արուեստը արուեստին համար» տխմար գաղա
փարականին հաւատացողը, այս տեսակի «հասարակ» նիւթերով 
չէր կրնար զբաղիլ:

փ փ փ

Շատ յատկանշական է նաեւ, դաշնակցական Մինաս Թէօլէօլեա- 
նին «Դար մը գրականութիւն» գիրքը-

Երկրորդ Աշխարհամարտէն յետոյ, Պոլիսէն հեռացող և Ամե
րիկայի մէջ երկար տարիներ իր կուսակցութեան պաշտօնաթեր- 
թին' «Հայրենիք»ի խմբագրութիւնը վարած Մինաս Թէօլէօլեան, 
իր գիրքին մէջ 1920-ին, Ռուբէն Տէր Մինասեանիհետ Արեւմտեան 
Հայաստանին կորուստին գլխաւոր պատասխանատուներէն' 
դաշնակցական ղեկավար Լեւոն Շանթին 25 էջ յատկացուցած է, 
իսկ Ռուբէն Սեւակին' միայն 5 էջ:

Եւ ամէնէն հետաքրքրականը' աւելի շատ իր բանաստեղծու-

- 4 8 7 -



թիւններով ծանօթ Ռուբեն Սեւակեն, իբր նմոյշ իր գիրքին մեջ ոչ 
մեկ բանաստեղծութիւն մեջբերած ե, այլ  միայն «Բժիշկի գիրքէն 
փրցուած էջեր»-ու շարքեն «Կռունկը»:

փ փ փ

Այստեղ կը նրատարակենք, նոյն ծանօթ կուսակցութեան մեկ 
ուրիշ պաշտօնաթերթէն' «Ազդակ»ի 1908-ին, Պոլիս հրատարա- 
կուած աոաջին թիլին նկարը:
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Եւ «Ազդակ»ի մեջ, թերթին գրեթե աոաջին թիւերեն՝ Մարտ 
1909-են սկսեալ, հրատարակուած են Ռուբեն Սեւակին բանաստեղ- 
ծութիւնները.- «Հայրը», «Վերջին արքան», «Պիտի մեռնի», «Իժը», 
«Կարմիր դրօշակը», «Ով ի մ  Հայրենիք», «Ինչպես երբեմն», 
«Զանգակներ, զանգակներ», «Աղջիկը», «Ենովային արցունքը» և 
«Պպսոյ որովայնին մեջ»:

Ռուբեն Սեւակի ամենեն ծանօթ այս տասնըմեկ բանաստեղ- 
ծութիւններն հրատարակուած են «Աղդակ»ին մեջ, բոլորն ալ 1909 
տարուան ընթացքին:

Եւ լա ւ ուշադրութիւն րրեք, «Ազդակ»ի խմբագիրներուն անուն
ներուն: Մեկուն անունն ե՝ Շաւարշ Միսաքեան:

Նոյնիսկ Ռուբեն Սեւակ, նոյն տարիներուն, Պոլսոյ մեջ կարհ
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միջոց մը, Շսււարշ Միսաքեանին հետ, j^bpp ալ հրատարակած եին:
1915-ի Եղերւնեն փրկուող [ինչպե ս... չենք գիտեր] Շաււսրջ 

Միսաքեանը, 1925-են սկսեալ, Փարիզի մեջ, «Յառաջ» օրաթերթը 
նրա տարա կա ծ ե:

Այստեղ նարց կու տանք.- Ռուբեն Սեւակին գրիչի ընկերը եղած 
Շաւարշ Միսաքեանը արդեօք, իր «Յառաջ» թերթին մեջ, ո ր աստի- 
նան նանատակ-քանաստեղծ Ռուրեն Սեւակին մասին արտայայտ- 
ւած ե:

Մենք տեղեակ չենք:

փ փ փ

1989-ին, Մոսկուայի մեջ անյայտացած [մեծ հաւանականու- 
թեամր ազերիներու կողմե նանատակուած] Փըանսանայ բանա
ստեղծ և արուեստաբան Կարիկ Պասմանեան, Ապրիլ 1976-ին, Փա
րիզի մեջ, շատ հետաքրքրական բանախօսութիւն մը կը կատարե. 
«ՆաՔատակ բանաստեղծներ Սիամանբ-օ, Վարուժան, Ռուրեն 
Սեւակ» ընդն. խորագրով:

Եւ Կարիկ Պասմանեան, Ռուբեն Սեւակի մասին բաւական 
ծանօթութիւններ տալե և անոր մասին շատ բարձր գնահատանքով 
արտայայտուելե յետոյ, սա շատ իրատես գաղափարը կը յայտնե' 

«Ռուրեն Սեւակ մեկուսացած անուն ե շարժումի մեծերուն քով: 
Գրականութիւնը նուազ կարեւորութիւն տուած ե անոր եւ 
Լռութեան պատ մը կայ բանաստեղծին շուրջ»:

Կարիկ Պասմանեան, շատ բացառիկ, խորաթափանց ախտանսւ- 
նաչում մը կատարած ե, Ռուբեն Սեւակի մոռացութեան ենթար
կուելուն մասին:

Այո, լռութեան պատ մը կայ, Ռուբեն Սեւակին շուրջ:
Այս պատը, մեծ հայրենասէր Ռուբեն Սեւակին դեմ'  բոլոր իրաւ 

հայրենասէրներուն թշնամի դաշնակցական աղանդաւորներուն 
հիւսած լռութեան պատն ե:
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փ փ փ

1985-ին եր, որ աոաջին անգամ տեսանք, նայրենի գեղանկարիչ'  
Գրիգ որ ե՚աննեանի մեծածաւալ «Վարդանանց» անունը կրող 
իւղաներկ պաստառը: Ւսկապես շատ տպաւորիչ եր պաստաոին 
երեւոյթը:

Վարդանանցի պատերազմը ներկայացնող այս պաստառին կրայ 
կը տեսնուեր Աւարայրի պատերազմին ներոսներուն տիպարները 
և նաեւ' 1915-ի Եղեռնի նանատակնեըեն ոմանց նկաընեըը, 
ինչպես' Սիամանթօ և Գանիէլ Վարուժան:

Պաստաոին կրայ կար նաեւ' Եղիշե Չարենցի նկարը: 
Չնասկցանք, թե Եղիշե Չարենց կամ միւսները ի նչ տեսակ հե

րոսութիւն կատարած եին, որ արժանացած էին Վարդանանցի 
հերոսներուն շարքին դասուելու:

Մենք շատ փնտռեցինք նաե ւ, նահատակ Մուրէն Սեւակին 
նկարը այս պաստաոին կրայ, րայց' չգտանք:

Եւ այս անտեսումէն շատ զգացուած, Երեւան' Գրիգոր 
Խանհեանին նամակ մը գրեցինք: Եւ այս նամակին հետ իրեն 
ուղարկեցինք նաեւ, «Գութէն Սեւակ և փրցուելիք ուղեղներ» 
գիրքը, որ մեծ գեղանկարիչը նանչնայ, թե ո վ ե Գութէն Սեւակ: 

Նամակին մեջ, հետեւեալ տողեթը գրեցինք.
«Ձեր Վարդանանց անունը կրող պաստառին մեջ, չտեսանք 

1915-ի նանատակ ներոսներեն Ռուրեն Սեւակին տիպարը:
Կը կարծենք, որ այս պակասը, պաստառին վաւերականուրենեն 

շատ բան կորսնցնեչ պիտի տայ»:
Բնական ե' ոչ մէկ պատասխան ստացանք, Գրիգոր Խաննեանէն: 
Տարիներ անցան... Եւ 1990-թ.ներուն, լաւ հասկցանք Գրիգոր 

1»անհեանին ով ըլլալը:
Ան կա խաթար իր գեղանկարիչի տաղանդէն' ան իսկական 

պատեհապաշտ մըն էր թե արուեստի մարզին մեջ և թե իր 
քաղաքական կեանքին:

Եւ յիշենք որ 1988-ին, Սովետական Հայաստանը կւլցնելու հա
մար, Սիլկա Եապուտիկեանի հետ ձեոք-ձեոքի տուած, հեռա տե
սիլէն, պատեհապաշտ ելոյթնեը կ՛ունենային, մոռնալով որ, մինչ 
այղ, սրտանց և խանդավաոութեամթ կը փաոաթանեին սովետական 
վարչաձեւը:
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Սայց ասոնք, ցաւալի ե հաստատելը, ոը հայոց աոաջին և վերջին 
պատեհապաշտները չեին:

Եւ Սովետական Հաաստանը ուրացող Գրիգոր 1սանհեանի պես 
պատեհապաշտ մը, րնական ե, որ կարողութիւնը պիտի չունենար 
հանչնալու, Վարդանանցի հերոսներուն շառաւիղ Ռուրեն Սեւակը:

փ փ փ

Մենք, Ռուրեն Սեւակի սուրբ յիշատակին դեմ կատարուած 
անարդարութիւններէն ընդվզելով, կրկին պիտի վերադառնանք 
Չանղըրը-ի վերապրող աքսորեալներուն վկայութ-իւններուն'

Միքայել Շամտաննեան կը վկայեր աքսորեալ մտաւորականնե- 
րու մասին որոնք, մահմետականութիւն ընդունելով, կեանքերնին 
ազատել ուզած եին:

Յովհան Վրդ. Եարապետեան, աւելի յստակացուցած է իր վկա
յութիւնը ըսելով'  «Աքսորական կեանքը փորձաքար մըն եր ար
ժանիքներու: Ամեն անձ ի յայտ կու գար իսկական իր գոյնով:

Ոմանց նամբաւին պատուանդանը, կը գայբ-եր անդարձ, մինչ 
ուրիշներ նոր կը կերտեին կոթողները առինքնող նիացման»:

Ռուրեն Սեւակի հանդեպ կատարուած անարդարութեան դեմ 
բողոքելով, կը հարցնենք'

Ո վքեր եին Ջանղըրը-ի այն համբաւաւորները, որոնց համբա
ւին պատուանդանը կը գայթեր անդարձ:

Մենք այստեղ, միայն և միայն, Ռուրեն Սեւակի յիշատակը կը 
պաշտպանենք և արդարութիւն կ՛ուզենք Ռուրեն Սեւակին համար:

Եւ կը փնտռենք կրականութիւնը որ թերեւս, ժամանակի ըն
թացքին, Ջանղըրը-ի մեջ, հոգիները տկարանալով մահմետակա
նութիւնը ընդունելու պատրաստուած համբաւաւորներու մասին, 
մինչեւ հիմա անյայտ և գաղտնի մնացած վկայութիւնները լոյս 
աշխարհ կ՚ելլեն:

Այո, մինչեւ հիմա, գաղտնի և անյայտ մնացած վկա յութիւնե
րուն և փաստերուն յայտնուիլը կամ հանուիլը քաջալերելու հա
մար, պիտի նշենք կարգ մը գրութիւններ և ւ[կայութիւններ' առանց 
մեկնաբանութեան:

Թերեւս, այս տուեալները, շաղկապը կ՛ըլլան, նոր իրա- 
կանութիւններու մեջտեղ ելլելուն:
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փ փ փ

«Դանիհլ Վարուժան - նամականի» 
նրատարակչութիւն «Հայաստան», Երեւան 1965, «Ֆրանսերէն 
թարգմանութիւն» 146. Յիեր Մաազ-ին 1912 Յունիս 17, Թոքաս։

«Տրիրոյի-ի պատերազմն ինձ չի  նետաքրքրում, պայմանով, որ 
դա չի  վերջանայ Թուրքիայի մասնատումով, որովնետեւ մենք 
նիմա, նամերաշխ ենք ապրում մանմետականների նետ, իսկ 
Թուրքիայի մասնատումը աղէտաւոր կը լինի Հայաստանի 
ապագա յի  նամ ար: Մենք նամոզուած ենք ղրան:

Դանիէլ Վարուժան

* * *
ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԷՆ

Չանրլըրը աքսորուած և վերապրող բժիշկ Վանան Ալթունեանի 
վկայութիւնը.-

«Փօսթայի օր մըն էր: Ըստ սովորութեան գետեզրը նաւաքուած 
էինք: Ոմանք, թերթ կը կարդային, ուրիշներ նարտով զբաղած էին, 
իսկ մենք, Վարուժանին շուրջը նաւաքուած, թուրք բանաստեղ
ծութեան մասին իր քննաղատութիւններուն կ՚ունկնդրէինք»:

Բժիշկ Վանան Ալթունեան 
«Հայ բուժակ» Կ. Պոյիս, Մարտ 1920

Hc փ փ

Հետեւեալ գրութիւնը Չանղըրը-ի աքսորեալներունը չ է ,  այլ '  
Այաշ աքսորուած Աաոմ Եարնանեանի [Սիամանթօ-ի] Այաշէն իր 
մօրը գրած թրքերէն թացիկին նայերէն թարգմանութիւնք:

Առ ի տեղեկութիւն կը հրատարակենք այս նամակը, որ թուրքե
րուն լուծին տակ «չարչարուող» նայ առաջնակարգ թանաստեղծ- 
ներէն Սիամանթօ-ին նոգեվինակը կը մաըմնացնէ և կը մատնէ:
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ԱրեւմտաՈայ գրողների նամականի - 
Երեւանի նամw լսարան ի նրատարակութիւն -

Երեւան 1972
Նազէնի Եարնանեանին
«Սիրելի մայրիկս.
Այս օրուան թղթատարով մի դիմում ուղարկեցի Պոլսոյ 

պատգամաւոր Պետրոս եֆենտի Հալանեանին:
Անմիջապես տես եղրայրս և ուղարկիր այդ յարգելի անձ

նաւորութեան մօտ, թող կատարի նարկ եղած դիմումը և ինձ 
այստեղից ազատելու միջոցը գտնի, որովնետել աշխարն գիտի, որ 
ես ոչ մի առնչութիւն չե մ  ունեցել քաղաքականութեան նետ եւ 
ուրիշ ոչ մի յանցանք առաջացնող արարքից ել բացարձակապես 
տեղեկութիւն չունեմ: Մի քիչ աննանգստացայ, շփոթութեան մի 
մատնուիք, միայն գնացեք Հալանեան եֆենտի-ի մօտ, թող 
նետապնդի ի մ  դիմումը:

ճենազեան քեռուս Բարեւներս ձեգ բոլորիդ:
բարեւներ: Ատոմ Եարնանեան»

Պիտի ուզեինք նիշտ հասկցուիլ: Հայ րոլոր նահատակ մտաւո- 
րականները, թրքական բարբարոսութեան զոհ եղած, յարգելի են ու 
խնկելի մեզի համար:

Եւ սակայն, յանուն հշմարտութեան, պատմական եղելութիւն- 
ներու անաչաո ներկայացումին ու նաև իւրաքանչիւր նահատակ 
իրեն յատուկ հոգեմտաւոր ձիրքերով արժեւորած ըլլալու համար, 
հարկ ե որ անոնց եա թազան ի տակ ցուցաբերած վարքը, ամենայն 
հարազատութեամբ աըձանագըուի պատմութեան կողմէ: Եւ
իւրաքանչիւրին արուի իրեն արժանի յտրգ ու արժանիք:

Այս կարգի նախանձախնդրութենե թելադրուած գրած եինք 
1985-ին, Ռուբեն Սեւակի ծննդեան 100-ամեակին աոթիւ լոյս տե
սած մեր «Ռուբեն Սեւակ եւ փրցուելիք ուղեղներ» դիրքին մէջ.- 
«Ռուբեն Սեւակ Ջանղըրըի մեջ ապրեցաւ ներոսի մը պես: Երբեք 
չկորսնցռւց իր արիութիւնը, եղաւ այն Սեւակը, ինչ որ գրած եր իր 
բանաստեղծութիւններուն մեջ: Որովնետեւ իր գրածները իր 
ապրած կեանքն եր, իր ձայնն եր նոգիին, իր նաւատացած գաղա
փարներն եին միայն: Ո չ  մեկ շինծու բան չկար իր գրածներու մեջ: 
Ել շատ մը մեծեր, որոնք փղոսկրե աշտարակներ նիմնած եին
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Պպիս իրենց զրութիւններով, Ջանղըրըի մէջ, շշմա ծ, մարած, 
սմքած էին:

Նռյնիսկ այն մեծերէն մէկը, որ իր բանաստեղծուբ-իւններով 
Հայ նոգիներու կրակը կը վառէր, աքսորավայրէն Պոյիս դրած մէկ 
նամակին մէջ, կ՚ըսէր թէ' «Ինք բնաւ չ է  զբաղած քաղաքականու
թեամբ»: ճիշդ  է, կեանքը փրկելու բնազդը, ամէնէն զօրաւոր 
բնազդն է մարդուն: Puijg այս կեցուածքը միևնոյն ատեն, մար
դուն արիութեան չափանիշն է իր դրածներուն, իրեն նաւատալուն 
չափանիշը, և անկեղծ ըյյալու չափանիշը:

*  փ փ

Մենք կը հաւատանք, որ, «թերեւս ոչ լքօա ժամանակներուն», 
բայց ապագային նայ իյրլնամիտ պատմագէտները, պիտի քննեն և 
պիտի գտնեն այս և ուրիշ բոլոր կկայութիւնները, Հայ Երլեոնի 
պատմութեան մասին, մասնաւոըապես 24 Ապրիլ 1915-ի Երլեոնի 
աքսորեալ մտաւորական նանատակներուն մասին:

Եւ այն ատեն շատ աւելի ցայտուն և պերնափայլ պիտի երեւայ, 
ներոս նանատակ Ռուբէն Սեւակի սուրբ կերպարը:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻԻ 197, 1 ՑՈՒԼԻՍ 2003

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԽՆԿԵԼԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ - ՄԷԿԸ ԱՅՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԷՆ, ՈՐՈՆՑ ԳՐԱ
ԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, ԿԵԱՆՔԸ ԿԱՄ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ԿԸ ԿԱԽԱՐԳԵՆ ԶԻՍ:

ԻՐ ԵՂԵՐԱԿԱՆ ՄԱՀԷՆ ԵՏՔ, ԳԵՂԵՑԿԱՑԱՒ ԳՐԱԿԱՆ ԻՐ 
ՀԳՋԱԿԸ, ԳԱՐՁԱՒ ԻՐ ԳԷՄՔԸ ՀԷՔԻԱԹԱ8ԻՆ ՈՒ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ 
ՆՈՑՆԻՍԿ........

Գանիրէ - 1946 Գռւրգէն Մխիթարեան
«Քաւարդ դար գրականութիւն»

3 Յունիս 2003 թուակիր «Նայիրի»ին մէջ նշած էինք, թէ 
Գրիգորիս Վրդ. Պալաքեան, իր 800 էջնոց Ջանղըրը-էն դէպի Տէր 
Զօր' աքսորականի յուշերը ամփոփող «Հայ Գողգոթան» գիրքին 
մէջ,  չ էր  զիջանած մէկ տող ւ1”անգամ գրել Ռուրէն Սեւակի 
Չանղըրը-ի հերոսական կեցուածքի մասին:

Եւ բանաստեղծ Կաթիկ Պասմանեանին ըսածին պէս' «Լռութեան 
պատ մը հիւսած էին դաշնակցական որոշ աղանդաւորներ, Ռուրէն 
Սեւակի շուրջ»:

Սայց գանուեցան նոյն հատուածէն - գուցե րացաոիկ - 
«Արդարներ» ալ, որոնք հեղքեցին այս լռութեան պատը և գրեցին 
«Գութէն Սեւակի պատմութիւնը» և հիացումով արտայայտուեցան 
անոր «հերոսական դեմքին» մասին:

Այս «արդար»ներեն մեկն էր գրականագետ Գուրգէն 
Միյիթարեա նը:

Ան, 1946-ին, Գահիրէ հրատարակուած «Քառորդ դար 
գրականութիւն» հատորին մէջ [մեզի համար անմոռանալի], սա 
տողերը գրած էր Ռուրէն Սեւակի մասին'

«ՌՈՒՍԷՆ ՍԵՒԱԿ...
Մէկը այն  անուններէն, որոնց գրականութիւնը, կեանքը կամ 

ճակատագիրը կը կախարդեն գիս:
Իր եղերական մանէն ետք, գեղեցկացաւ գրական իր նռչակը,

- 4 9 5 -



դարձաւ իր դեմքը Տէքիաթային ու Տերոսական նոյնիսկ, երբ 
պատմուեցաւ, թէ երիտասարդ Տիլանդ p-րքուՏիի մը սնարին վերեւ, 
կրցած էր պանել ան իր Տաւասարակշռութիւնը, իր ազգային, ըն
տանեկան ու ՏոգեկանՏաւատարմութիւնը, մերժեւովքաջութեամp 
կախարդական Տրաւէրը ուրանալու ինքզինքը, ի գին իր կեանքին 
ու իր ձեռքով իսկ բժշկուած գեդուՏիին...

Սրտառուչ, խորունկ վէպ մը կրնար դառնալ իր պարագան, եթէ 
մէկը սիրտ ունենար արիւնի մէջ խեդդւածբանաստեղծին կեանքը 
գրական օգտագործումի մը առարկայ դարձնել:

Արդար այս խդնաՏարութիւնը, որ Տեռու կը պանէ մեր գրողները 
այդ օգտագործումէն, ինչ որ սրբապղծութեան Տաւասար բան մը 
պիտի ըԱար:

ժամանակը, թերեւս, տայ իր թոյլտուութիւնը օր մը, ոչ թէ 
արուեստի գործ մը Տանեւու Տամար անպատնառ եղելռերգութենէն, 
այլ պանծացնելու Տամար երիտասարդ բանաստեղծին վեՏ և Տզոր 
կեցուածքը:

ԳաՏիրէ - 1946- 9‘ՈՒՐԴԵՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
[•Բառորդ Դար Գրականութիւն]

* * *

Գուրգեն Մխիթարեան, վեpխ գրութեան մեջ, շաա իրաւամբ 
կ՛ըսեր'

«Սրտառուչ, խորունկ վէպ մը կրնար դառնաւ իր պարագան, եթէ 
մէկը սիրտ ունենար և գրի առնէր արիւնի մէջ խեղդուած 
բանաստեղծին կեանքը»:

Շատ նիշդ ե:
Եգեոնեն հրաշքով վերապրած նայերը, չ եյւն ուզեր վերյիշել այգ 

դժոխային օրերը և չեին ուզեը արտայայտւիլ այդ անաւոը 
ողբերգութեան մասին:

Եւ կը ջանային բոլորովին մոռնալ ամեն բան իրենց նոգիներուն 
խաղաղութեան համար:

* * *
Մերուժան Պարսամեան 23 Նոյեմբեր 1918-ին, Պոլսոյ «Շանթ» 

թերթին մեջ, «Մեր ազգային վերջին մեծ մարտիրոսները» 
վերտառութեամբ և Ռութեն Սեւակին յիշատակը պանծացնող
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աշխատասիրութիւն մը նրա տարա կա ծ եր:
Եր այս գրութեան մեշ, Եղեռնի ոգեկոչումներուն պատնաոած 

ղալին մասին ան սապէս կ արտայայտուի'
«Մեր Բանթեոնը...:
Վերնադիրը իմս չէ .  Հայ Բանթեոնը կազմողներէն մեկը 

Ակնունի գործածեց զայն աոաջին անգամ, Բրիս տա փոր Միքայե- 
ւեանի առիթով:

Մեր Բանթեոնը մարմարե սիւներու վրայ կաոուցուածչե, ճողի, 
ժայռի և քարի աննուն կոյտ մըն ե:

Մեր Բանթեոնը սանման չունի, ան իր մանաշուք ստուերը կը 
տարածէ Կաբինեն Խարբերդ, Տիարպեքիրէն Ենկիւրի, Գոնեայեն 
Տեր Զօր:

Մեր Բանթեոնը ընդարձակ ե աշխարնի մը չափ, իր սիւները մեր 
նառաչանքներեն կազմուած են, և իր վրայ իբրեւ գմբեթ կը կրէ 
մեր անպարփակ տառապանքը:

Օրերէ ի վեր միտքս կը պրկուի, այս էջին վրայ խորնելով: 
Արցունքով և վիշտիս վրձինով պիտի յա ջողիմ ուրուագծել 

դեմքերը այն մեծ մարտիրոսներուն, որոնք այչեւս յիշատակին 
սեփականութիւնն են:

Ընդարմացած, գչխուն զարնուած վինակ մը ունի միտքս: Սպան- 
նութեան և խոշտանգումներու անաւոր նեքիաթները.- ա յո՜, ճե- 
քիաթներ, կարմիր նէքիաթներ.- որոնցմով օրաթերթերը շառագ
նած են վերջին օրերս, ու բոլոր այն անննարին ու դժնդակ մանրա- 
մասնութիւնները, զորս մեզի կը ներկայացնեն ականատեսներ, 
սկսած են տեսակ մը անորակելի ազդեցութիւն գործել վրաս, 
որովնետեւ նիւանդագին անգիտակցութեան մը մեջեն կարծես կը 
քալե մ  տածումս:

Ալ բաւական ե... ձգենք սա մանրամասնութիւնները, արդեն մեր 
կատաղի ատեւութիւնը, վրեժը, արճամարճանքը բաւականէն աւելի 
կը յորդին, իրենց նոսանքին տակ նզմեւու, խեղդեալ ճամար եղեռ
նի իշխանները ու ոճիրի բարապանները:

Մեռցուցին ճայերը, մեռցուցին մեր ւաւագոյն մտաւորական- 
նեյւը, ասէկա կը բաւէ, ղիս այնքան չի  շաճագրգոեր թե ինչպե ս, 
ո ր օր, ի նչ ձեւով, որո ւ ձեռքով: Մեռցուցին, կը բաւէ այս չափը: 

Ամբողջ Փոքր Ասիան ընդարձակ գերեզմանատունի մը վերա- 
ծուած ե. ճայ գերեզմանատունի մը. պետք չկա յ այւեւս երթալու և
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մէկիկ մէկիկ մեր անՏատական մասնաւոր փոսերը փնտռելու: 
Ուխտի նամբորղը ի զուր նետքեր պիտի փնտռէ ճոն:
Հայ անիւններ ամէն տեղ, ամէն ապրող նայու Տոգիք.ւն մէջ: 
«Շանթ» - Կ. Պոփս - 1918 ՄԵՐՈԻԺԱՆ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ

փ փ փ

Այդ տարիներուն, խեղն նայերը կը հաւատային և կը յուսային, 
որ քրիստոնեական խղհմտանք մը կայ, մարդկային արդարութեան 
դատաստան մը կայ, այս աշխարն ի վըայ:

Եւ միամիտ նայերը այս յո յսով սպասեցին' տարիներ ու 
տարիներ, որ արդարութիւնը պիտի գար անպայման:

Եւ սպասեցին աոանց տրտունջի և մանաւանդ աոանց 
ընդվզումի:

Որովհետեւ, իրենց ցաւը այնքան մեծ եր և կատարուած ցեղա
սպանութիւնը այնքա ն զարհուրելի:

Եւ կարծեցին, թէ քրիստոնեայ աշխարհը' իր արդարութիւն 
թոունցքը պիտի իջեցներ բարբարոս թուրքին գլխուն... Բայց, 
բայց... երազ եր այս:

փ փ փ

1946-ին Գուրգէն Մխիթարեանին նախատեսած այն «միտքը» 
թե «Սրտառուչ, խորունկ վէպ մը կրնար դառնալ Ռուրէն Սեւակին 
պարագան, երէ մէկը սիրտ ունենար արիւնի մէջ խեղդուած անոր 
կեանքը գրի առնեք պանծացնելու Տամար բանաստեղծին վեՏ ու 
Տզօր կեցուածքը» - այս նախատեսութիւնը, աոաջին անգամ ը լ
լալով, իրականացաւ 20 տարիներ յետոյ '  1967-ին Երեւանի մեջ, 
հրատարակուած հայրենի գրող Գեղամ Սեւանի կողմէ:

«Հայաստան» հրատարակչութեան կողմե 1967-ին, Երեւանի մեջ 
Գեղամ Սեւանի «Հայոց թաղը» վերտառութեամբ պատմուածքնե- 
րու դիրքին «Ոանաստեղծի Գողգոթան» բաժնին մեջ, տրուած եր 
Ռուբեն Սեւակի կեանքի «Արիւնով խեղդուած» հերոսական պատ
մութիւնը:

Ո վ եր Գեդամ Սեւան:
1926-ին, Պոլիս ծնած եր ան, և 1945-են սկսեալ, Պոլսոյ մեջ, մեր 

գաղափարի ընկերը եղած եր: Եւ խոր պաշտամունք ուներ Ռուբեն 
Սեւակի հանդեպ:
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Մի ասին աշխատած հինք, Պոլիս' նայ վաճառականի մը քովը, 
իըը «Գրասենեակի ծաոայորլ» - (Gaţron Du Bureau):

Միասին աըձանագըուեցանք 1946-ին, Պոլսոյ սովետական 
նիւսլատոսաըանը, Հայաստան ներգաղթելու նամաք:

Մենք չյաջողեցանք, կամքէ անկախ, նայըենադաըձուիլ Հայաս
տան: Բայց, Գեղամը յաշողեցաւ: Եւ ան, Հայաստանի մէջ,  իը 
գըչին տաղանդովը, Հայաստանի շատ ծանօթ գըողնեըեն մեկը 
ե դա ւ :

1978-ին, մեր Հայաստան այցելած օըեըուն, կրկին տեսնելու 
նաճոյքը ունեցանք' գրագէտ Գեղամ Սեւանը:

Եւ ան մեզի նուիըեց իը գիրքը' որուն մէջ , « Բանաստեղծին 
Գողգոթան» պատմութիւնով, տուած էր Ռուրէն Սեւակի 
ողբերգական կեանքը:

Այստեղ կ՛ուզենք նշել  իր գիրքին մէջի մակագրութիւնը, որ 
մեզի շատ տպաւորած և յուղած է'

«Սիրելի Օննիկին [Փաղաքշական մակդիր' Գ. Սեւանի կողմէ իր 
մտերիմին'  3. Չի.ի տրուած - 1°. Ծ.]

Ռուբեն Սեւակի խոր պաշտամունքով եւ ներողութեան 
խնդրանքով այդ պաշտամունքը «Բանաստեղծին Գողգորան»ի 
մեջ աղաւաղած լինելուս նամար:

16 Սեպտեմբեր 1978
Գեղամ Սեւ ան»
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Մենք ալ, խոր համոզումով, պատասխանենք, մեր այժմ արդեն 
նանգուցեալ բարեկամին.

Սիրելի Գեղամ.
«Բանաստեղծի Գողգոթան» պատմուածքիդ մեջ, դուն Ռուբեն 

Սեւակի քու պաշտամունքը չաղաւաղեցիր:
Այլ ընղնակառակը դուն պանծացուցիր Ռուբեն Սեւակի սուրբ 

յիշատակք:

* * *
Սայց, Ռուրեն Սեւակին սուրբ յիշատակը աղաւաղուեցաւ և 

նոյնիսկ սրբապղծուեցաւ Հայաստանի մեջ 1985-ին, ուրիշ նայ 
գրողի մը կողմե:

Հայաստանի շատ ծանօթ գրողներէն Պերն Զէյթունցեանի 
կողմե:

Անոր 1985-ին նրատարակուած «Մեծ լռութիւն» անունով թատ
րերգութեան մեջ, իբր թե տուած է Ռուրեն Սեւակի Չանղըրը-ի մեջ 
ապրած ողբերգութեան եղերական պատմութիւնը:

Այս թատրերգութեան մէջ ներկայացուած Ռուրեն Սեւակի 
կերպարը ոչ մեկ կապ ունի հարազատ Ռուրեն Սեւակին իրապես 
հերոսական կեցուածքին հետ:

Այնտեղ, Ռուրեն Սեւակ ներկայացուած ե իսկական հտպիտի մը 
կերպարով:

Թատրերգութեան մեջի դէպքերը, իբր թէ Ռուրեն Սեւակին 
վերագրուած գաղափարներն և խօսքերը, ո չ  մեկ կապ - ա ռնչու
թիւն ունին իրականութեան նետ:

Եւ Պերհ Զեյթունցեանին ձաբռտուքներուն մէջ,  շատ յայտնի ե 
Յակոբ Օշականի մեծամիտ ւ[երագրումներուն ազդեցութիւնը:

Պերհ Զեյթունցեան 1989-ին, Երեւանի մէջ «Վերջին արեւա
գալը» վերտառութեամբ, պատմագրական վեպ մը հրատարակեց:

Այս գիրքը, մասնաւոըապէս Գրիգոր Զօհըաւգի կեանքին և գա
ղափարներուն պատմութիւնն ե, և նաեւ 1915-ի ողբերգութեան 
պատմ ութիւնը:

Գրիգոր Զօհրապեն զատ, հոն նշուած են այդ շրջանին ծանօթ 
անձնաւորութիւնները, ինչպես'  Կոմիտաս, Գանիել Վարուժան, 
Սիամանթօ, Ռուբեն Սեւակ և ուրիշներ:

Սագ դա տա բա ր «Մեծ լոութեա ն» հետ Պերհ Զեյթունցեան, իր
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«Վերջին արեւագալը»ին մէջ, աւելի նաւաաարիւք եղած է իրակա- 
նութիւններուն:

Ւր Մութէն Սեւակի յատկացուցած բաժնին մեջ ալ, շատ լքը 
մեջբերումներ ըրած է լքեր ծանօթ «Ռուրէն Սեւակ եւ փրցուելիք 
ուղեղներ» գիրքէն:

Քանի ւքը տարի աոաջ եր: Տեղեակ եղանք, որ Պերն Զեյթուն- 
ցեանը, այցելութեան եկած եր Ֆրանսայի նարաւը բնակող իր բա
րեկամներուն, որոնք 1960-թ.ներուն, Հայաստանէն արտագաղթած
ներ էին:

Այս առիթէն օգտուելով, հեոաձայնեցինք իրեն և հարցուցինք 
«Պարոն Զէյթունցեան, երէ դուք, այսօր, կրկին (էրելու ըլլայիք ձեր 
«Մեծ լռութիւն»թատրերգութիւնը, անոր մէջ ի նչ փոփոխութիւն- 
ներ կը կատարէիք»:

Զեյթունցեանը, առանց մտածելու, պատասխանեց.
«Ոչ մէկ փոփոխութիւն» ըսաւ:
... Յայտնի էր, որ Զէյթունցեանի մտայնութեան մէջ ,  ոչ մէկ 

փոփոխութիւն կատարուած էր այդ օրէն ասդին: Զեյթունցեանը 
«ինչ որ էր» մօտիկ անցեալին, մնացած եր նոյնը:

Յայց մենք ցաւ զգացինք, ոը Հայաստանի ամէնէն ծանօթ 
գրողներէն մէկը այս աստինան օտար կամ անծանօթ կը մնաը 
իըականութիւններուն I

1988-ին, Հայաստանի մէջ,  Համլէթ Մովսիսեանի կողմե հրա
տարակուեցաւ' «Փ Ո ՐՋԱՔԱՅ» անունու| վեպ մը, որ կրկին Մութէն 
Սեւակի կեանքի ողբերգութեան պատմութիւնը կը ներկայացնէր: 
Եւ Համլէթ Մովսիսեանի վեպին մէջի Մութէն Սեւակին պատմու
թիւնը և կերպարը շատ աւելի հրազատ էին անոր հերոսական 
տիպարին, քան Պերհ Զէյթունցեանի «Մեծ լռութիւն» անունով 
խեղկատակ զաւեշտին մեջ:

* * *
Կրկին Հայաստանի մէջ 1997-ին, Հայկազ Յակոբջանեանի 

կողմե հրատարակուեցաւ «Սպիտակ էդԵլվեյսնեբ» անունու[ 
վէպը: Հայկազ Յակոբջանեանի այս վէպը կրկին Մութէն Սեւակի 
ոդիսականն է: Եւ ան, այս վէպին մէջ,  Մութէն Սեւակի ամբողջ 
կեանքը տուած է, իրական տուեալներու վրայ յենելով: Եւ եկած է 
մինչեւ Չանղրրը-ի ողբերգութեան, որուն մէջ մեծ յուզումով կը 
կարդանք հերոս նահատակ Մութէն Սեւակի կեանքին վերջին օրե
րու պատմութիւնը:
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փ փ փ

Գեղաւք Սեւան, Պերհ Զեյթունցեան, Համլեթ Մովսիսեան և 
Հայկազ Յակորջանեան, րոլորն ալ հայրենի գրողներ են, որոնք 
Հայաստանի մեջ, արժեւորելով նայ բանաստեղծ Ռուրեն Սեւակի 
հերոսական կեանքը' գիրքի վերածեցին:

հսկ Սփիւռքի մեջ, այդ մասին միակ գրողն եղաւ, մեծ Վարպետ 
Անդրանիկ Մաոուկեանը, որ 1987-ին, Պեյրութ հրատարակուած իր 
«Սերը եղեռնին մեջ» ծանօթ վեպով, 1946-թ.ին, Գուրգեն 
Միվւթարեանի կատարած նախատեսութիւնը իրականացուց:

Մենք կը խոնարհինք' նահատակ բանաստեղծ Ռուրեն Սեւակի 
սխրալի կեանքը յաւերժացնող և հայոց Մեծ Եղեռնի պատմութեան 
հաւատարիմ մնացած հայ գրողներուն վաստակին առջեւ:
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ՎԿԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Լոգան 29 Ապրիլ 1912 
«Հրանաս [հազարեանց]
... Եկուր ահ ս, որ երիտասարդները չեն նասկնար այս թաները. 

Եւրոպա նեաուիլ կ՛ուզեն իսկոյն, մինչդեռ նոն 7 տարի ապրող լքը 
միայն կրնայ գիտնալ, թե ի նչ ե քաղաքակրթութիւնը, «զարգացած 
կեանքը», ամեն թան սուտ ու կեղծիք, շպար ու ամօթ:

Ասիկա իմ նամոզումս ե:
Քոյդ'  Ռռւբէն»

* * *
Դարձեալ' նոյն թուակիր նամակին մեջ, Ռութեն կը գրե իր 

մտերիմին...
«... Ու այս թոլորին ւ[րայ, աւելցուր նաեւ Պոլսոյ մղձաւանջը, 

այն հորիզոնը որ քանի մը տարիեն իմինս պիտի ըլլայ, և ուր նե- 
ոուեն կը տեսնեմ արդեն Սողոմի մուխն ու Դոմորի մեղքին
Pn9C(*):

Քոյդ Ռռւբէն»
(*) Իր եղերական վախնանէն նիշդ 3 տարի առաջ կատարուած 

մարգարեաշունչ յայտնատեսութիւն որ այսչափ կ՚ԸԼԼայ:
Ծանօթութիւն Ամէնուն Տարեցոյցի:

* * *
Պէրպէրեան վարժարանի դասընկերոջը Նամակ

Լոգան 12 Փետրուար 1907
«Մ... Հոգիս,
Եւ աւելի իրապաշտ եմ, ամեն թանե աոաջ իրականութիւնը զիս 

կը գրւսւե:
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Ամեն կրականութիւնէ վեր մեկ կրականութիւն մը կը նանչնամ 
ես ապրուած և զգաց ուա ծ կեանքը և ոչ p-k երեւակայուած կեան
քը...:

Ռ. Սեւակ - Երկեր նատոր 2 
Երեւան 1996

Ռ. Ջ իլին կիր»

փ փ փ

Բիւզանդ 'Բհչեանի վկայութիւնը Ռուրեն Սեւակի մասին
«Իսլամանալու նամրով իր կեանքը ազատելու առաջարկը 

մերժեց, և «թրքանաչը նուաստանալ է» ըսաւ Ռուրեն Սեւակ:
Բիւզանդ •Բեչեան»

«ԹԷոդիկ - Ամենուն Տարեցոյցը» ֊ Ե. Պոլիս 1922

փ փ փ

Բժիշկ Վանան Ալբ-ունեանի վկայութ՛իւնը Ռուբէն Սեւակի 
մասին

«Կամ պետք ե ոք գըական անուանս պես նոգիս ալ սեւցնեմ և 
կամ մեռնիմ:

Ուխտած եմ  մեռնիր բա յց երբեք նոգիս չսեւցնել» ըսաւ Ռուրեն 
Սեւակ»:

«Հայ բուժակ» - Կ. Պոլիս - 1920
Բժիշկ Վանան Ալթունեան

փ փ փ

Յովնան Ծ. Վրդ■ Կաթապետեանի վկայութիւնը Ռուբհն Սեւակի 
մասին

«Այսպես ալ Սեւակ վախ չուներ իր դանիններեն: Անոնք 
կրնային իր մարմ՛ինը անշնչացնել, բայց իր նոգին յաւիտենական 
պատգամներ պիտի ունենար հայութեան ականջին հնչեցնելիք:

Ցովան Ծ. Վրղ. Կարապետեան»
«Հայաստանի կոչնակ» - 1922, Ամերիկա
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Ռուրեն Սեւակի քրոջ Հայկանուշ Զեվիկեանի բերանացի 
վկայութ-իւնը... իր եղբօր Ռուբենին Ջանղըրը-ի մեջ իսլամանալու 
նամբով կեանքը աղա տեւ յանձնարարող իր ընկերներուն տուած 
պատասխանի մասին:

Ռուրեն, իր ընկերներուն սապես կը պատասխանէ...
«Մենք պետք ե մեռնինք, որ մեր արեան գնով Հայաստանը 

վերականգնի, նայուրիւնը վերջնականապես ագատի:
Ամենքս ալ մեռնինք, նայուբ-իւնը աղատենք»:
Չանդըրը, 1915 - Ռուբեն Սեւակ:
Ռուրեն Սեւակյւ քրոջ' Հայկանուշ Չեվիկեանի [ծնեալ Ջիլինկի- 

րեան] բերանացի վկայութիւնը, որ ձայնաերիզի վրայ արձանագրե
ցինք Փետրուար 1979-ին, Աթենքի իր տան մ՛եջ:

փ փ փ

Ագգ մը իր ներոսներով կ՛ապրի: Ազգ մը, որ ներոսներ չունի, 
ապրելու իրաւունք չունի: Ազգ մը, որ իր ներոսները կը մոռնայ, 
ինքն ալ մեռնելու դատապարտուած ե:

«Ո*. Սեւակ և փրցուելիք ուղեղներ» - Փարիզ 1985
3. Ջ.

* * *
1992-թ.ներուն էր, գրագիտունի Ատրինե Տատրեանին նետ ա յ

ցելութեան գացեր էինք Ծովասար Զարդարեանի [Ռուրեն 
Զարղարեանի կրտսեր գաւակը] Նիսի շրջակայքը գտնուող բնակա
րանը:

Այդ  օր, Ծովասար Զարդարեան, իր նօրը մ՛ասին իր յիշատակ- 
ները պատմ՛եց, և այս արւթիւ խօսեցաւ Ռուրեն Սեւակի մասին ալ: 
[Այս խօսակցութիւնը արձանագրեցինք տեսաերիզի վրայ]:

Ծովասար Զարդարեան, Ռուրեն Սեւակի «իսլամանալու նամրով 
կեանքը ազատելու առաջարկը» մերժելուն մասին, սա շատ սրտա
բաց արտայայտութիւնը ունեցաւ.

«Պիտի խոստովանիմ, որ այդ քաջութիւնը ես պիտի չունենայի, 
եւ պիտի ընդունեի իպամանաւու առաջարկը»:

Ռուրեն Զարղարեանի արժանաւոր գաւկին' Ծովասար Զարդա
րեանի այս անկեղծ խօսքերը, շատ տպաւորած են մեզի:

Ոատ նիշդ է: Գիտակցաբար անմիջական և ստոյգ մանուան
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կուրծք տալը' բոլոր մանկանացուներու յատուկ կարողութիւն լքը 
չէ:

Ւնչպէս որ, «Նայիրի»ի վերջին թիլերուն ւքէջ տեսանք արդէն, 
թէ' մեծագոյններ կարծուածները' Գանիէլ Վարուժան և Սիաման- 
թօ, 2անղըրը-ի և Այաշի մէջ «տկարացած նոգիներու»ն մաս կը 
կազմէին:

Ruijg Ռուրէն Սեւակ այն րացառիկ ներոսներեն էր, որ կուրծք 
տուաւ մանուան, և նեըոսարար գնաց դեպի «իմացեալ մանուան», 
բայց' նայ ժողովուրդը չգնանատեց, չնասկցաւ Ռուրէն Սեւակի 
«արժէքը»:

փ փ փ

Ուրիշ ատեն ալ ըսած ենք... Հայ ժողովուրդին մեծագոյն 
թերութիւննեըեն մեկը իր «երազատես» ըլլալն է: Ան կը սիրէ 
երագել, և չ ուզեր իրականութիւնները տեսնել:

Հայ ժողովուրդին այս թերութեան մէջ,  որոշ դեր ունեցած է 
քրիսոնեական կրօնը, [իր դրական դերին նետ] քրիստոնեական 
«երազական պատմութիւնները»: Օրինակ' նայերը, մինչեւ այսօր, 
կը փաոարանեն Գրիգոր Նարեկացին: Այս մեծ երազատես նզօը 
տաղանդը որ, իր գրութիւններով, րնաւ այս աշխաընի վրայ չէ  
ապրած կարծես, և միշտ 7 յարկ վեր'  երկնային խաւերու մեջ, 
«Աստուծոյ» նետ եղած է, անվերջանալի, շողշողուն նախադա- 
սութիւննե ր ու նախադասութիւններ, նազարաւոր տիտղոսներ 
ուղղած է Աստու ծոյն «... Մարդ Աստուծոյ, քիչ մըն ա| ոտքերդ 
նողին վրայ դիր և շուրջդ նայէ...» չե ս ըսեր:

Օայց, Գրիգոր Նարեկացի-ին երազը իրականացաւ'
Թուրքերը իր ազգին պատկանող ամէն րան «օդը նանեցին»: 
Այսօր, ո չ Նարեկացի-ին գերեզմանը գոյութիւն ունի, ոչ ալ այն 

սուրր վանքերը ուր ինք ապաշխարած էր: Եւ Նարեկացի-ի նայրե- 
նիքը գրաւուած է թուրքերուն կոդմե: Եւ իր նայրենակիցներէն մէկ 
նոգի չկայ այդ նայկական նոդերուն վրայ: Օոլորն ալ, թուրքերուն 
եաթաղանով... Երկինք ուղարկուեցան:

Նարեկացի-ի երազական, շողշողուն գրութիւնները մեծ ագդե- 
ցութիւն գործեցին նայ մտաւորականութեան վրայ:

Աոաջին օրէն մինչեւ այսօր, նայ մտաւորականներէն շատերուն 
ստեղծագործութիւններուն մէջ,  կը տեսնուին անոր անիըատես
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«կաղապարները» և փայլուն րաոերու մթերքը:
Եւ նայ գրականութեան մեջ, արուեստի չափանիշը'  «բանա

ստեղծական թռիչք » ունենալն ե:
Ի նչ ե բանաստեղծական թռիչքը:
Նարեկացիի նման երազատե ս ըլլալ, և թռչի լ  ու թռչի լ 

րաոերու ամպերուն մեջ, և հեռանա լ իրականութիւններե:
Այս հիւանդկախ մտայնութեան դեմ իր ընդվզումը կը յայտներ 

Ռուբեն Սեւակ. դեռ 1907-ին, երր 22 տարեկան եր:
Նայեցեք, թէ Ռ. Սեւակ ինչ կ՚ըսէ Մերուժան Պարսամեանի նման 

երազատես բանաստեղծներուն համար, 12 Փետրուար 1907-ին, 
Լոգանէն'  Պերպէրեան վարժարանի իր դասընկերոջը գրած 
նամակին մեջ:

«Անիկա յաւետ պիտի ըԼԼայ երեւակայող ու օդային բանաստեղ
ծը:

Ես, աւելի իրապաշտ եմ, ամէն թանե առաջ իրականութիւնը զիս 
կը գրաւե. ամեն իրականութենե վեր մէկ իրականութիւն կը 
հանչնամ ես ապբուած զգացուած կեանքը եւ ոչ թեերեւակայուած 
կեանքը»:

Մանաւանդ 1911-ին, Մութէն Սեւակի «Այլասերում» յօդուածին 
մեջ իր գրածները, իսկական ռումբ մըն եին, պայթելու պատրաստ, 
հիւանդկախ մտային կառոյց ունեցող մտաւորականներուն գլխուն 
վրայ:

Եւ այս գրութիւնը, մինչեւ այսօր, իր այժմեականութիւնը բնաւ 
չէ  կորսնցուցած:

Եւ մենք, մեծ գոհունակութեամբ, պիտի նետենք այս «ոումբ- 
յօդուածէն» մասեր, այսօրուան այլասերած, գիտակցաբար թէ 
անգիտակցաբար հայուն թշնամիներուն ծառայութեան մեջ եդող, 
հայկական մշակոյթի ժառանգը մսխող ապազգային մտաւորա- 
կաննեըուն գլխուն.-

«Ա8ԼԱՍԵՐ11ՒՄ
Որբուկի պես անտեր ցեղ մը նուժկու, և Լուսեղ ու սիրտբուխ 

բարբառի մըն ե ծարաւ:
Իսկ մեր գրագետները նանեչուկային, առեղծուածային, 

խաւարակուռ բաներ կ՛ըսեն իրեն, ու մեր քերթվողները գրիչնին նայ 
արեան մեջ թաթխել ե Վերջ չինարեն տաղեր կը գրեն որպեսզի 
մա րդ չնասկնայ...»:
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«Հեռու մենե ախտագին մ  տա արական ներ: Դուք ցեղին ուղեղն 
էք, բա յց երբ այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի  կրնար խորնիլ քան 
յուսանատեցնեւով մեր կենսունակութիւնը, մենք պիտի փրցնենք 
ա յդ  ուղեղը»:

«Այո, մեր ցեղը տարօրինակապէս կենսունակ ու աշխատող ցեղ 
մըն է: Այո, մեր Տնամենի նաւը դեռ ջուրերուն վրայ կը ծփայ, դեռ 
չընկղմեցաւ: Բայց ի ն չե  պատնառը որ երէկուան նաւակները մեգ 
արդեն անցան, ու մենք ուրուական նաւին պես կը ծածանինք դեռ, 
անխորասուզեւի, բայց և նաստատ ցամաքի մը նասնելու անկարող:

Սակայն, ստո՜յգ, ստոյգ կ՛ըսեմ ծեգի, վտանգը մ ե ծ է , շատ մեծ, 
աւելի մեծ, քան կրնանք ենթադրեր

ժամանակն ե նա կագ դե չու, նակազւէենք: Սնգի նոր ոսկեդար մը 
պետք ե, նոր ոսկեդա՜ր մը: Այըււսերո ւմ, ոչ վերածնունդ:

Լոզան 1911 Ռուբեն Սեւակ»

փ փ փ

Մենք, այսւոեղ, յայտնութիւն մը պիտի ընենք: Մութէն Սեւակի 
մայրենի լեզուն թրքերէնն էր: Որովհետեւ, Մութէն Սեւակի ոչ 
մայրը ոչ ալ նայրը նայերէն խօսիլ գիտէին: Անոնք, պարզապես, 
թրքախօս էին:

Եւ շատ հետաքրքրական երեւոյթ մը կայ, Մութէն Սեւակի 
ծննդավայրը եղած Սիլիվրի գիւղաքաղաքը Եւրոպական ցամաքա
մասին մաս կազմող Թրակիոյ մէջ կը գտնուի:

Մինչեւ 1922-թ.ները, Թրակիոյ մէջ,  մասնաւորապէս 5 հայա
շատ աւաններ կային Մոտոսթօ, էտիրնե, Մալկարա, Չորլու և 
Սիլիվրի:

Այս աւաններէն Մոտոսթօ, էտիրնե և Մալկարա բնակող 
հայերը հայախօս էին:

Եսկ Պոլսոյ աւելի մօտ եղող գիւղաքաղաքներէն'  Չորլու և 
Սիլիվրի բնակող հայերը' թրքախօս:

Այս տարբերութեան մասին, մասնագետ անձերու կարծիքը 
հարցուցինք:

Մեզի սա տեղեկութիւնը տուին.
«Ռոտոսթոյի, էտիրնեի, Մաչկարայի նայութիւնը Նախիջեւա- 

նեն Տոն գաղթած նա յախօս նա յեր են:
Մինչդեռ Զորչսւ-ի և Սիչիվրի-ի նայերը միջին Անաթպիայեն
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գաղթած ճայեր են, որոնք դարեր առաջ թուրք բարբարոսներու 
կողմե Լեզուները կտրուելու սպառնա\իքով քրթախօս եղած են»:

Այսւոեղ կը նրապարակենք պատմական նամակ մը: Ռուըեն 
Սեւակի նօը Յոկնաննէս Յակոը Չիլինկիրեանի կողմէ Սկլյւկրկեն 
1 [14] Մարտ 1914-ին, իր գաւկին' տօքթ. Ռուըեն Չիլինկիրեանի 
Լոգանի նասգեին ղրկուած նամակ մըն ե այս մեկը:
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Ուշադրութիւն' այս նամակը գրուած է հայերեն տառերով, 
րայց' թրքերեն լեզուով:

Ռուբեն Սեւակի հայրը լաւ հայերեն չ եր գիտեր, բայց լաւ 
հայերէն... գրել գիտեր:

Ռուրեն Սեւակի հայրը, իր յդած այս նամակով, հօր մը համար 
ամէնէն ծանր պարտականութիւնն ե որ կը կատարե:

Այս նամակը սեւով շրշանակուած սուգի նամակ մըն ե: Եր 
գաւկին' Հայկին մահլան և թաղման լուրը կու տայ' Լոգան 
գտնուող իր բժիշկ գաւկին' տօքթ. Ռուրեն Չիլինկիրեանին: Եւ, 
մխիթարուելու համար Ռուրենը իր մօտ կը կանչէ:  Եւ այս 
հրաւէրով հայրը, անգիտակցաբար անշուշտ, Ռուրեն Սեւակը 
Չանղըրը-ի դժոխքը առաջնորդած կ՚ըլլայ:

Այստեղ, պիտի ջանանք թարգմանել, այդ նամակէն մեկ քանի 
տող:

1914, Մարտ 1 [14] Սխիվրի
Սեւկիււիւ եվլատըմ տօքթօր Ռուրեն 8. Ջիչինկիրեան: 
Փետրուար 22 [7] դարիղլի մեգտուբլան Հայկը մըզըն թե ս չիմ  ի 

բուճ եթտիղինի սանա պիչտիրմիշտիմ, բազար կիւնիւ նենազե 
արոյր ի նրա օ լունտու:

Հայերեն թարգմանութիւնը:
1914, Մարտ 1 [14] Սիյիվրի
«Սիրեյ]։ զաւակս տօքթոր Ռուրեն 8. Ջիլինկիրեան:
Փետրուար 22 [7 ]թուակիր նամակով, մեր սիրելի Հայկին Տոգին 

աւանդած ԸԱաԼր քեզ ի տեղեկացուցած եի:
Կիրակի օրը, թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ...»:

* * *
Այս տխուր նամակին անդրադարձած ե Ռուրեն Սեւակ, իր 

«Բժիշկին գիրքեն փրցուած եջեր»ու շարքէն'  «Ահաւոր տարա
կոյսը» խորագրուած գրութեան մեջ, որ տարաբախտ իր եղբօր 
Հայկ Չիլինկիրեանի կանխահաս մահուան եղերապատումն ե [Տես 
«Ռուբէն Սեւակ - Երկեր», Անթիլիաս, 1986, եջ 387]:

Ռուբեն Սեւակ այս տխուր եղելութեան մեջ, իր երիտասարդ 
եղբօր' Հայկին մահուան կսկիծը սրտին, «կեանք» ըսուած սւոեդ- 
ծուածին հանդեպ իր ընդվզումը կը յայտնէ:
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ԵՐԿՈՒ ԹՐՔԱԻՕՍՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐ...
ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԵՒ ԴՈՒՐԷՆ ՍԵՒԱԿ ՈՐՈՆՔ ՅԵՏՈՅ 
ՀԱՑ ԱԶԳԻՆ ՌԱՀՎԻՐԱՆԵՐԸ ԵՂԱՆ

15 Յուլիս 2003 թուակիր «Նայիրի»ի մէջ յայտնած էինք, թէ 
Ռուբէն Սեւակի մայրենի լեզուն հայերենը չէր, այլ '  թրքերէնը: 

Ռուբէն Սեւակի նայըն և մայրը թրքախօս ըլլալնուն պատհա- 
ասւ, Ռուրէն, բնականաբար, հայերենը իը մօրմէն չէր  կրցած 
սորվիլ:

Հաւանաբար, դպրոցական տարիներուն, Սիլիվրի-ի Ազգանա- 
զեան նախակրթարանին մէջ սկսած եր տիրանալ հայերէն լեզուին: 

Ասկէ առաջ ալ ըսինք, ոը Սիլիվրի-ի հայ ժողովուրդը թրքախօս 
էր: Անոնք, միջին Անաթոլիայէն գաղթած հայեր էին, որոնք Կեսա- 
րիոյ, Եոզղաթ և Գոնիայի ու շրջակայ աւաններուն մէջ գտնուող 
հայ ժողովուրդին նման, թրքական բարբարոսութեամբ, լեզուները 
կտրուելու սպառնալիքով, թրքախօս եղած էին:

Յայց, Հայ Եկեղեցիին և, մանաւանդ, աւանդապաշտ հայ եկե
ղեցականներուն շնորհիւ, շատ մը հայեր [հակառակ որ հայերէն 
լաւ խօսիլ չէին գիտեր] հայերեն այբուբենը սորված էին, 
Աւետարանը կը կարդային և, բնականաբար' առանց շատ թան 
հասկնալու, Աւետարանը «գոց» սորված էին, և եկեղեցական 
արարողութիւններն ու աղօթքները շատ լաւ գիտէին:

Ասոր շնորհիւ է, որ Ռուբէն Սեւակին հայրը [հակառակ, ոը լաւ 
հայերեն չէր  գիտեր] շատ լաւ հայերեն գրել գիտէր, և մեր հօրեղ
բօր Քերովբե Չիլինկիրեանին վկայութեամբ' իր հայրը Աւետա
րանը հայերեն կը կարդար և եկեղեցական արարողութիւնները և 
Պատարագը, կրօնականի մը չափ, լաւ գիտէը: Նոյնիսկ'  անոնց 
սխալները, արարողութեան ընթացքին, բարձրաձայն հշդելու 
սատինան:

Ռուբէն Սեւակի հայրը' Յովհաննէս Յակոբ Չիլինկիըեան, 1880-
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ներուն Երուսաղէմ ալ գացած եր և հոն «Մահտեսի» եղած և «Հա
նի» մակդիրը ստացած: [Մահտեսի' արարերեն մուկտիսի=գուտ- 
սի=սրբաւ[այը=Երուսաղէմի աղաւաղուած ձեւն է]:

Եւ Երուսաղէմէն ւ[երւսդաոնալեն յետոյ, Սիլիւ[րի-ի լքէջ, զինք 
«Հանի Յովհաննես» կր կոչեին:

* * *
Ռուրէն Սեւակի նման, Կոմիտաս ւ[արդապետն ալ, արեւմտեան 

Անաթոլիոյ [էսկիշէհիրի շրջակայքը գտնուող] Կուտինա [թրքե- 
րենու[ Քիւթահիա] քաղաքը 1869-ին ծնած, թրքախօս հայ ընտա
նիքի մը զաւակն էր:

Եւ Կոմիտաս [մկրտութեան անունու[ Սողոմոն], հակառակ որ 
հայերեն չեը գիտեր, շատ լաւ հայերէն կրնար կարդալ, և իրր դպիր 
կը ծառայեր Քիւթահիոյ իրենց թաղին եկեղեցիին մէջ:

Եւ 1881 -ին Եոմիտաս, իրր լաւ ձայն ունեցող պատանի, *Սիւթա- 
հիոյ առաջնորդին կողմէ էջմիածին կը տւսրուի:

Եւ հոն Կոմիտաս' իր թրքերեն խօսակցութեամբք, նախ կը 
յուսահատեցնէ Գէորգ Ռ. Կաթողիկոսը, րայց քիչ յետոյ,  իր 
զմայլելի ձայնու[ը, կր հմայէ զայն:

Եւ տասնեակ մը տարիներ յետոյ, էջմիածնի մէջ,  Սողոմոն կը 
ւ[երածուի Հայ երաժշտութեան Տիտան Կոմիտաս Վարդապետի: 

Կոմիտաս Վարդապետի և Ռուրէն Սեւակի առաջին հանդիպումը 
տեղի կ՚ունենայ 1907-ին' Լոգանի մեջ:

Եւ այս հանդիպումը կը յաւերժանայ Լոգանի կեդրոնական հայ
րերէն մէկուն մեջ հանուած լուսանկարով մը:

Յետոյ, Կոմիտաս Վարդապետին և Ռուրէն Սեւակին նամբա- 
ները, իրարմէ կը բաժնուին:

Սայց, 1914-1915-ի չարաշուք տարիներուն, անոնք կրկին կր 
միանան Պոլսոյ մեջ:

Շատ հաւանական է, որ երկուքն ալ, իրր հասարակական 
գործիչներ, այդ տարիներուն Պոլսոյ մէջ,  իրարու հետ սերտ 
կապեր հաստատած ըլլան:

Սայց, 24 Ապրիլ 1915-ը, իրենց բոլոր երազներուն վերջ կու տայ: 
Կոմիտաս Վարդապետ աոաջին աքսորեալներուն մէջ է 

Չանղըրը ղրկուած:
Սայց Ռուրէն Սեւակ, 24 Ապրիլ 1915-ին, դեռ չ է  ձերբակալուած:
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Եւ Կոմիտաս Վարդապետ' միջամտութիւններու շնորհիւ, 
1915-ի Մայիսի վերջերը, Պոլիս կը վերադարձուի:

19 Յունիս 1915-ի օրն ե: Այդ  օր, Կոմիտաս Վարդապետ, ներկայ 
կ՚ըլլայ Պոլսոյ այն ատեն Բանկալթի կոչուոդ ըադամասը գտնուող 
Սուրբ Լուսաւորիչ եկեղեցին, իրր կնքահայր Ռուրեն Սեւակի 
զաւակներուն Լեւոնի և Շամիրամի մկրտութեան:

Լեւոնին կնքահայրն ե' Կոմիտաս Վարդապետ: Ւսկ Շամիրամին 
կնքահայրը' օսմանեան պետութեան թղթատարութեան նախարար 
Ոսկան Մարտիկեան:

Անհերքելի իրականութիւն ե, որ Կոմիտաս Վարդապետին 
Չանդըրը-ի դժոխք աքսորուիլը, մեծագոյն ազդակը եղած ե անոր 
մտային կառոյցին խանգարման:

Բայց Կոմիտասին անհանգստութիւնը, Մայիսի ւ]երջաւորու- 
թեան, Չանղըրը-են վերադառնալէն յետոյ, աոաջին ամիսներուն 
մանաւանդ, այնքան ալ ակներեւ չեր եղած, որ նոյնիսկ Ռուրեն 
Սեւակ, իրր բժիշկ, Կոմիտասի մտային կառոյցին մեջ որեւե 
անբնական վիհակ մը չէր  նկատած, և Կոմիտաս Վարդապետը իրր 
կնքահայր, 1915-ի Յունիսին, իր գաւակներուն մկրտութեան 
հրաւիրած եր:

Նոյնիսկ աւելի յետոյ,  Ջանղըրը-ի մէջ,  1915-ի Օգոստոսի 
կէսերուն, Ռուրեն Սեւակ իր աքսորեալ ընկերներէն' բժիշկ Վահան 
Ալթունեանին, որուն Պոլիս ւ|երադաոնալու արտօնագիր եկած էր, 
անոր սա խնդրանքը կը ներկայացներ'

«Պոչիս երթաչուդ առաջին գործդ պիտի ըչլա յ Բերա ելլել ու 
Կոմիտաս Վարդապետը առնեւով մեզի երթար Հոն' տիկնոջս 
պատմեչ ամեն բան: Նա գիտէ, թե ուր պիտի դիմե»... [Բժիշկ 
Վանան Աւթունեան - Հայ բուժակ - Կ. Պպիս - 1920]:

* * *
1976-ին, Պոլսեն վերջնականապէս մեր հեռանալէն յետոյ ե, որ 

Նիս-ի մէջ,  Շամիրամ Սեւակէն տեղեկացանք, թե Լեւոնին և իր 
կնքահայրը եղած է Կոմիտաս Վարդապետը:

Եւ այն օրէն յետոյ,  Պոլսոյ մեր հարազատներէն և բարե
կամներէն խնդրեցինք, որ Պոլսոյ Պատրիարքարանէն, 1915-ին 
մկրտուած Լեւոնին և Շամիրամին մկրտութեան վկայագիրները 
առնելու ջանան:
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Երկար տարիներու սպասումներէ յետոյ, վերջապես' 1990-ին, 
լքեր հարազատները յաջողեցան, Լեւոնին և Շամիրամին մկրտու
թեան վկայագիրները Պոլսոյ Պատրիարքարանեն ստանալէ ետք, 
զանոնք մեզի ուղարկել:
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Այսւոեղ կրկին կը նրաաարակենք, այս մկրտութեան վկա- 
յագիրները, այս անգամ աւելի մեծ և ընթեռնելի ձեւով:

Ւնչսլէս որ կը տեսնեք' Շամիրամին կնքահայրն ե' թղթատարու
թեան նախարար Ոսկան Մարտիկեանը:

Եսկ Լեւոնին կնքահայրը' Կոմիտաս Վարդապետ:
Բայց այս մկրտութեան վկայագիրներուն մեջ, մեզի համար 

անհասկանալի կէտ մը կար - Լեւոնին կնքահայր ըլլալով արձանա
գրուած եր' Կոմիտաս Վարդապետ Գէորգեան:

Մինչդեռ բոլորին ծանօթ եր, որ Կոմիտաս Վարդապետին 
մականունը' Սողոմոնեան եր:

Նոյնինքն Կոմիտաս Վարդապետ 1908-ին, իր ինքնակենսա
գրութեան մեջ, իր ընտանիքին ազգանունը Սողոմոնեան նշած եր: 

Նոյնպես' Գրիգորիս վարդապետ Պալաքեան, իր «Հայ Գողգո
թան» գիրքին Չանղըրը աքսորեալներու ցանկին մէջ, Կոմիտասին 
անունը տուած եր' Կոմիտաս Վրդ. Սողոմոնեան:

Եւ Կոմիտասի մասին, մեր ունեցած րոլոր գիրքերը թղթատե
ցինք: Բոլորին մէջ  ալ Կոմիտասին ազգանունը Սողոմոնեան 
գրուած եր:

Եւ վերջապէս, մեգի համար, ամենեն կարեւոր և հաստատ «աղ
բիւր» ըլ լալով Հայկական Սովետական Հանրագիտարանը նայե
ցանք: Հոն ալ, Կոմիտասին ազգանունը, Սողոմոնեան էը:

Բայց ինչո ւ ուրեմն, 19 Յունիս 1915-ին Կոմիտաս, Գութէն 
Սեւակի զաւակներուն մկրտութեան օրը, Կոմիտաս Վարդապետ 
Գեորգեան անունը գործածած եր: Ւ նչ եր այս աոեղծուածը:

Մենք վստահ էինք, որ Գութէն Սեւակի գաւկին' Լեւոնին կնքա
հայրը'  Կոմիտաս Վարդապետ Սողոմոնեանն եր, որ 19 Յունիս 
1915-ին, իթր կնքահայր, իր անունը Կոմիտաս Վարդապետ Գէոր- 
գեան արձանագրել տուած եր Պոլսոյ Բանկալթի-ի Սուրթ Լուսա
ւորիչ եկեղեցիին մկրտութեան տոմարին մեջ:

Վերջին շրջաններու հայկական պատմութեան ամէնէն հռ չա 
կաւոր և ամէնէն հանրածանօթ անձնաւորութիւններեն եղող Կո
միտաս Վարդապետին [որուն գործին և կեանքին շուրջ մեծ թիլով 
հատորներ գրուած են] ազգանուան այս տարբերակին մասին 
ինչո լ ,  ոչ մեկտեղ ստոյգ և մանրամասն արձանագրութիւն մը 
գտնել կարելի չէր :

Ենչո ւ Կոմիտասի այս զոյգ ազգանուններուն մասին, ոչ մեկ
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տեղ ակնարկութիւն ւքը, բացատրութիւն լք՚անգաւք չկար: Գուցե, 
լք է» նք չկրցանք գտնել: Արդեօ ք ուրիշ Կոմիտաս Վարդապետի մը 
մասին ե իյօսքը, մեգի անծանօթ:

Մեգի համար շատ զարմանալի և անհասկնալի երեւոյթ է այս 
պարագան :

Եւ այս աոեդծուածր լուսաբանելու համար, 1 990-են սկսեալ, մեր 
հարազատներեն և բարեկամներէն կրկին խնդրեցինք, որ Պոլսոյ 
Պատրիարքարանի արխիւներէն Ռուբեն Սեւակի զաւակներուն 
մկրտութեան բնագիր արճանագրութիւններր նկարահանեն և մեզի 
ուղարկեն, որ կարենանք զանոնք բաղդատել մեր ունեցած պատ- 
հենահանուած վկայագիրներուն հետ:

Բայց բնաւ չէինք մտածած, թե այս արձանագրութիւնները նկա
րահանելը այսքան դժուար պիտի ըլլար և այսքան երկար տարիներ 
պիտի տեւէր:

Նախ Պոլսոյ Պատրիարքարանի արխիւներու վայրին մէջ կա
տարուող դասաւորման աշխատանքներու պատհաոաւ, արխիւի 
սրահը փակ է ըսին [որ շատ երկար տեւեց]:

Յետոյ' Պատրիարքարանի շենքին վերանորոգութեան աշխա
տանքները սկսան, որոնց աւարտը երկար տարիներ առաւ:

Աւելի ուշ' ըսին, թէ նեըկայ Պատրիարքը, 1915-ի վերաբերեալ 
արխիւային նիւթերուն համար, արգելք դրած է, և այդ չարաղէտ 
թուականի արխիւներուն վրայ ուսումնասիրութիւն կատարել 
կարելի չէ:

Եւ այս ձեւով, անցան տարիներ ու տարիներ, աոանց արդիւնքի: 
Եւ վերջապես' Մայիս 2003-ին, Պոլսոյ մեջ «Հայկական ոգի» 

ունեցող մեր մեկ բարեկամը յաջոդեցաւ, Ռուբեն Սեւակի զաւակ
ներուն Լեւոնին և Շամիրամին մկրտութեան բնագիր արձանա- 
գրութիւններյՂ նկարահանել և պատնէնները մեզի ուղարկել:

Թէ ինչպէ ս - պատմելու ջանանք:
Այս հայու ոգի ունեցող պոլսեցին, [որուն անունը, հասկնալի 

պատհաոներով, պիտի չկրնանք տալ] կը ներկայանայ Պոլսոյ Պատ
րիարքին և կը ցուցնէ անոր Լեւոնին և Շամիրամին մկրտութեան 
պատհէնահանուած վկայագիրները և կ՚ըսէ, թե' «Այս մկրտութեան 
վկայագիրներուն տոմարներուն մէջի բնագիր արձանագրու- 
թ-իւնները նկարանանելու արտօնութիւն տալերնիդ պիտի խնդրեմ»: 

Պատրիարքը կը նայի վկայագիրներուն և կ՚ըսէ, թէ'  «Ռուբեն
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Սելակի զաւակներուն վկայագիրներն են ասոնք»: Եւ արխիւի պա
տասխանատու տիկինը կը կանչէ և այս վկայագիրներուն բնագիր 
տոմարները կ՛ուզէ որ բերեն:

Տիկինը, միջոց մը յետոյ կը վերադաււնայ և կ՚ըսէ, թե «Այս  
վկայագիրներուն տոմարները չկրցա յ գտնեԼ»:

Պատրիարքը, կրկին կը նայի վկա յագիրներուն և «Այո, իրա
ւունք ունիք, այս վկա յագիրներուն բնագիրները Բանկալթի-ի քան
դուած Սուրբ Լուսաւորիչ եկեղեցիին տոմարներուն մեջ են, և այդ 
եկեղեցիին ամբողջ աբխիւը Բերայքւ [ներկայի Պէյօղչու] Սուրբ 
Երրորդութիւն եկեղեցիին մեջ կը պան ուի»:

Եւ կը հեռաձայնէ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցիին պատասխա
նատուին և կ՚ըսէ, թե «Սուրբ Լուսաւորիչ եկեղեցիին ար[լիւնե
րուն մեջ, մկրտութեան արձանագրութիւն մը նկարանանեԼու Տա
մար, պարոն... ը պիտի ներկայանայ ձեզի: Խնդրեմ, իրեն դիւրու
թիւն տուեք»:

Եւ Պատրիարքին այս արտօնութեան շնորնիւ. մեր բարեկամը, 
վերջապէս, կը յաջողի պատճենահանել Սուրբ Լուսաւորիչ 
եկեղեցիին տոմարներուն մէջ  գտնուող Լեւոնին և Շամիրամին 
մկրտութեան բնագիր արձանագրութիւններր:

Եւ, միջոց մը ետք, մեգի հասան այս պատմական արձանագրու- 
թիւններուն նկարները: Այստեղ մեր սրտագին շնորհակալութիւն- 
ները կը յայտնենք'  հայու ոգի ունեցող պոլսեցի մեր բարեկամին: 

Շատ յուզիչ է տեսնել, Ռութէն Սեւակին ձերբակալութենէն 3 օր 
աոաջ կատարւած այս մկրտութեան արձանագրութեան բնագիր- 
ներուն նկարները:

Այստեղ կը հրատարակենք, թուրքերուն կողմէ 1939-ին փլցուած 
Պոլսոյ Յանկալթի-ի Սուրբ Լուսաւորիչ եկեղեցիին տոմարին մէջ,  
Ռութէն Սեւակին զաւակներուն' Լեւոնին և Շամիրամին 19 Յունիս 
1915-ին կատարուած մկրտութեան արձանագրութիւններուն երեք 
մասերէ բաղկացած նկարները'
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Այս նկարներուն մեջ շատ յստակ կ՚երեւան. թէ' Շամիրամ Ջի- 
լինկիրեան մկրտուած է կնքահայրութեամբ' Ոսկան Մարտիկեանի, 
իսկ Լեւոն Չիլինկիրեան մկրտուած ե կնքահայրութեամբ' Կոմի
տաս Վարդապետ Գեորգեանի: Եւ այս Կոմիտաս Վարդապետ 
Գեորգեանը' Մեծն Կոմիտասն ե. Կոմիտաս Վարդապետ Սողոմո
նեան ն է.

Ւ ն չ է  Կոմիտասի այս երկու տարրեր ազգանուններ ունենալուն 
պատնաոը:

Մենք կը կարծենք, որ թեեւ Կոմիտաս, 24 Յունիս 1908 թուակիր 
իր ինքնակենսագրութեան մէջ,  իր հօր ազգանունը' Սողոմոնեան 
ըլ լալով նշած է, րայց այս նոյն ինքնակենսագրութեան մէջ ,  իր 
անունը Կոմիտաս Սողոմոնեան ըլլալով չ է  գրած, այլ  միայն 
Կոմիտաս Վարդապետ Կուտինացի:

Թերեւս Կոմիտաս' ուզած ե մնալ մեր հայկական աւանդական 
անուններու գործածութեան ձեւին մեջ, ուր հայ կրօնականները կը 
կոչուէին, իրենց մկրտութեան անունին կողքին, իրենց ծնած վայ
րին անունով:

Բայց մենք, աւելի շատ կը հաւատանք, որ Կոմիտաս ի նք չ է  սի
րած «Սողոմոնեան» անունը: Այդ  պատնաոաւ գործածած է միշտ' 
Կոմիտաս Վարդապետ անունը և ստորագրութիւնը:

Եւ եթե պետք եղած է'  ազգանունն ալ գրել, ինչպես Մութէն 
Սեւակին զաւակներուն մկրտութեան օրը' տոմարին մեջ արձանա
գրելու համար, գրած է'  Կոմիտաս Վարդապետ Գէորգեան:

Թերեւս, իր հօր անուան Գէորգ ըլլալուն և կամ Գէորգեան նե- 
մարանին իր պատկանելիութեան պատնաոաւ Կոմիտաս գործածեց' 
Գեորգեան մականունը ֊ չենք գիտեր:

Ամէն պարագայի Կոմիտաս իրաւունք ունէր' իր արուեստի ու 
արուեստագէտի կեանքին մէջ ,  իր նախընտրած անունը գործա
ծելու:

Ւնչպես որ Մուրէն Չիլինկիրեան «Սեւակ» անունը ընտրած եր 
իրր գրչանուն:

Այստեղ հարց մը կը ծնի - Կոմիտասի անցագրին մէջ ի նչ էր իր 
ազգանունը:

Մեծ հաւանականութեամբ' հօրը գծով «Սողոմոնեան» պետք ե 
եղած ըլլայ:

Թերեւս այս ե պատհաոը, որ Կոմիտաս-ի ազգանունը, ամէն
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տեղ Սողոմոնեան ըլլալով ծանօթ է:
Արդեօ ք, այս երկու ւսզգանուններուն մասին, իր ապրած 

տարիներուն պաանաոը իրեն հարցուցած են: Այս մասին մենք, 
որեւէ տեղեկութիւն չունինք:

Կոմիտասի մասին անյայտ մնացած կետեր լուսաբանելը’ հայ 
մտաւորականութեան պարտականութիւնն է:

Հայկական երաժշտութիւնը մութէն լոյս աշխարհ հանող 
հաննարեղ կոմիտասին կեանքին ամեն մէկ մանրամասնութիւնը, 
լոյսի պէս պայծառ և յստակ պետք է ըլլայ:

* * *
Մեր այս գրութեան նպատակն էր, մատնանշել այն սքանչելի 

ապացոյցը, որ երկու թրքախօս պատանիներ կոմիտաս Վարդա
պետ և Ռուրէն Սեւակ որոնց մայրենի լեզուն հայերէնը չէր , pvuյց 
իրենց ծին-երուն (gen) մէջ գտնուող հայկականութեան տաղանդին 
շնորհիւ, անոնք հայ ազգին ռահվիրաները եղան:

Մենք կը հաւատանք հայկականութեան տաղանդին:
Սիրելի հայ երիտասարդներ' ձեր ամէն մէկուն մէջ,  հայ- 

կականութեան տաղանդը կայ: Գիտցէ ք այս տաղանդին արժէքը և 
լաւ օգտագործեցեք այս տաղանդը:

կոմիտաս վարդապետ և Ռուրէն Սեւակ' օրինակ ըլլան ձեզի:
Ց. Գ. Մեր այս գրութիւնը պատրաստեի յետ ոյ, նկատեցինք, թհ 

դոկսյ. Արել քանանայ Մանուկեանին 1994-ին Ցրատարակուած 
«Կոմիտաս»ի մասին շատ արժեքաւոր աշխատասիրութեան մեջ, 
Կոմիտաս Վարդապետին ազգանունը քանի մը տեղ նշուած ե 
Գեորգեան:

Դոկտ. Արել քանանայ Մանուկեան, այս մասին նետեւեալ 
Ցակիրն տեղեկութիւնը տուած ե «Սողոմոնեան մականունին 
առընթեր Կոմիտաս Վրդ. ծանօթ եղած ե նաեւ Գէորգեան մակա
նունով»: Ց. Ջ.
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 200, 12 0 ԴՈՍՏՈՍ 2003

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՔՐՈՋ ՀԱՑԿԱՆՈՒՇ ՋԷՎԻԿԵԱՆԻ 
[ԾՆԵԱԼ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ] ԱԿԱՆԱՏԵՍԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԿՐՏՍԵՐ ՔՈՅՐԸ ՀԱՑԿԱՆՈՒՇ ԿԸ ԻՕՍԻ 
ԻՐ ԵՂԲՕՐ ՌՈՒԲԷՆԻ ՄԱՍԻՆ:

ՄԵՐ ՀՕՐԱՔՐՈՋ ՀԱՑԿԱՆՈՒՇ ՋԷՎԻԿԵԱՆԻ ՌՈՒԲԷՆ 
ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՋԱՑՆԱԵՐԻԶԻ ՎՐԱ8  
ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑԻՆՔ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ 1966-ԻՆ, ՊՈԼՍՈՑ ՄԷՋ: 
ՅԵՏՈՅ 1979-ԻՆ, ԱԹԷՆՔ:

Ռուբէն Սեւակին կրտսեր քոյրը'  Հայկանուշ ձնած 1895-ին, 
Սիլիվրի;

Ան, զանազան զպրոցներու դասընթացքներուն նետեւելով 
տիրացած է նայերէն լեզուին և նաեւ, որոշ չափով' ֆրանսերենի 
ալ: Յետագայ տարիներուն, մտերմիկ կապեր հաստատած է
Հայկանուշ, Ռուբէն Սեւակի այրիին'  ժաննիի նետ, ֆրանսերեն 
նամա կա գրութեամբ: Եւ ժաննիի, այս նամակներուն մեջ, «Իմ 
նարազատ քոյրս Հայկանուշ» որակած է զինք:

1920-թ.ներուն Հայկանուշ կը նշանուի Ռոտոսթոցի Սարդիս Չե- 
վիկեանի նետ և 1922-թ.ներուն, ՊոլսԷն նարս կ՚երթայ Յունաստան' 
Cavala քաղաքը և կ՚ամուսնանայ Ս. Չեւ[իկեանի նետ:

Այս ամուսնութենէն երկու աղջիկ զաւակներ կ՚ունենայ: 1939- 
1945-ի P. Աշիոսրնամարտեն յետոյ, Գավալայէն Աթենք կր նաս- 
տատուի ընտանեօք:

Հայկանուշ 1960-ին և 1966-ին երկու անգամ Պոլիս եկած եը, իր 
եղբայրը'  Գրաբոս Ջիլինկիրեանը տեսնելու: 1966-ին եր որ, աոա
ջին անգամ, Պոլսոյ մեր տան մեջ, ձայնաերիզի վրայ արձանա
գրեցինք մեր նօրաքրոջ Հայկանուշին յուշերը իր եղբօր' Ռուբէնի 
մասին:
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Նկարը վերցուած k 1922 թ.նեբոլն հոլ un յ  մէջ: Աը տեսնուին' կեդրոնը' Հայկանոլշ 
Ջիլինկիրեան-Ջէվիկեան (Ռուբէնի կրտսեր քոյրը): Նկարի ձախին' Շամիրամ Սեւակ, 

աջ ծայրը' Լեւոն Սեւակ: Կեդրոնը' Արամ Ջիլինկիրեան:

Եւ աւելի վերջ' 1979-ին, Աթենքի մեջ, այս անգամ աւելի յաջող 
ձայնագրութեան պայմաններով, արձանագրեցինք Հայկանուշ 
Չեվիկեանի պատմածները: Եւ շատ հետաքրքրական ե որ Հայ կա - 
նուշ, 1966-ին Պոլսոյ մէջ  իր պատմածները, 13 տարիներ յետոյ '
1979-ին Աթենքի մէջ,  գրեթէ նոյն րաոերով կրկնեց, իր եղթօր' 
Ռուրէն Սեւակի մասին ըսածները: Այս տեսակէտով մենք այստեղ 
պիտի ջանանք, ամփոփ ներկայացնել Հայկանուշ Չեվիկեանի 1966- 
ին և 1979-ին պատմածները:

* * *
1979-թ.ի Փետրուարին, Հայկանուշ Չեվիկեանի հետ, մեր 

խօսակցութիւնը կատարեցինք Ռուրէն Սեււսկի մեծ քրոջ'  էֆթիկ 
Յակորովիչի աղջկան' Սիրվարդ Գլըհեանի Աթենքի տան մէջ:

Այստեղ պիտի ջանանք տալ այս իյօսակցութիւնները, կարելի 
հարազատութեամբ:

Հարցում.- Հօրաք, Ռուրէնի մանկութեան տարիներէն ի նչ 
յիշատակներ ունիս: Ձեր միասին իւաղցած շրջաններէն թան մը կը 
յիշե ՞ս:
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Պատասխան.- Անոնք թնաւ չեմ յիշեր: Շատ կանուխ Պերպերեան 
գա ցած ե ան»:

Այս միջոցին Սիրվարդ Գլըհեան միջամտեց և հետեւեալ 
տեղեկութիւնները տուաւ.- Անցեալ op Աթենք' «Ազատ Օր»ի 
խմբագրատունը գացած էի, խմբագրապետ Յովսէփ Պարագեանը 
ինծի գրութիւն մը ցուցուց և ըսաւ թե' «Ռ. Սեւակի մասին 
գրութիւն մըն ե այս: Ձեզի համար գրեցի: Որովհետեւ հոս, ան շատ 
ծանօթ չէ :  Երիտասարդները Ռուրէն Սեւակը չեն նանչնար: Շատ 
ցաւալի ե երիտասարդութեան այս տգիտութիւնը»: Եւ ան, Ռուրէն 
Սեւակի մասին իր գրած գրութիւնը կարդաց: Երապէս ալ, շատ լաւ 
պատրաստուած գրութիւն մըն էր’ Ռ. Սեւակի մասին...

Ռուրէն Սեւակը շատ մեծ գրագետ մըն եր: Շատ խորունկ 
մտածող' մեծ գրագետ մը»:

Յետոյ, մեր խօսակցութիւնը շարունակեցինք Հայկանուշ 
Չեվիկեանի հետ: Ան, իր նախորդ ըսածներուն վրայ աւելցուր.- 
Ռուրենին, Պերպերեան վարժարանէն շրջանաւարտ եղած օրը, պա
պաս ինծի ալ տարաւ Պոլիս' Ռուրենին «Օւթ1օրՈՇ»ի հանդիսութեան: 
Եւ այդ հանդիսութեան օրը, իրը շրջանաւարտներուն ներկայացու- 
ցիչը'  Ռուրէն կարդաց «Վերջին հրաժեշտը»:

Յետոյ, Ռեթէոս Պերպերեան խօսեցաւ մեծ գնահատանքներով 
Ռուրենի մասին: Այդ միջոցին ամէն մարդ պապայիս կը նայեր... 
Այն օր Ռուրէնը'  իրր դպրոցին ամենայաջող աշակերտը, շատ 
գնահատուեցաւ: Ալ շնորհաւորութիւննեը, շնոըհաւորութիւններ: 
Այն օրը մեծ օր էր: Ruijg այն օրը, երեւակայէ'  րանե «խապար» 
չունեի, որովհետեւ պզտիկ եի, տասը տարեկան»:

Հարցում.- Հօրաք, ինչպե ս որոշուեցաւ Ռուրենին Եւրոպա 
երթալը:

Պատասխան.- Ռեթեոս Պերպէրեանը պատնսւո եղաւ: Այն օրը, 
հանդիսութենէն յետոյ,  Պերպերեան պապաս կանչեց Ռուրենին 
մասին խօսելու համար:

Ենծի ներս չարին: Ռուրսը սպասեցի: Սկիզրը հայրս րնաւ 
համամիտ չէր  Ռուրենին Եւրոպա երթալուն: Այդ պատնաոաւ ե, որ 
Պէրպէրեանին հետ պապայիս խօսակցութիւնը շատ երկար տեւեց: 
Եւ, Սիլիվրի վերադառնալէն յետոյ,  պապաս պատմեց, մերիննե- 
րուն, ինչ խօսած ըլլալնին:

Այն օրը պապաս Պեըպէըեանին ըսեր է, որ «Աւելի լաւ ե տղաս
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գրկեմ և ծովը նետեմ: Այսքան ուսումը կը ըաւե ալ իրեն: Եւրոպա 
գացողը այլեւս եա չի գար:

«Oraya giden. Bir daha geri gelmez»: Ռ. Պէրպերեանն ալ '  «Եթե 
դուն չղրկես, ես պիտի ղրկեմ, Ռուրենին հոս մնալը անոր 
տաղանդը մեոցնել ըսել ե: Անիկա րացաոիկ խելք մրն ե»:

Ել Պերպերեանը խօսեր է, խօսեր ե, պապաս համոզելու համար: 
Յետոյ, դուրսեն ըսուեցաւ, որ իրր թե Պերպերեանը կր փափաքի 
եղեր ապագային իր աղջիկը' Մաննիկը' Ռուրենին հետ ամուսնաց
նել:

Ամենէն վերջ ւգապաս համոզուեր ե: Ասոր վրայ Ռուրենը կան
չեր են: Եւ Պերպերեանին աոջեւ պապաս Ռուրենին ըսեր ե որ.- «Ես 
համոզուեցայ: Քեզի Եւրոպա պիտի ղրկեմ, եթե ինծի խօսք տաս: 

Ես հիմա քեզի «կոյս» կը ղրկեմ կոր: Եւ դուն «կոյս» պիտի 
վերա դաոնաս: «Seni kiz yolluyorum kiz geleceksin»; Կրնա՞ս ինծի 
խօսք տալ»:

փ փ փ

Անկե ետք, Ռուրեն Լոգան գնաց բժշկութիւն ուսանելու: Հայրս 
ամեն ամիս դրամ կը ղրկեր Ռուրենին: Չեմ գիտեր' քանի ոսկի 
դրամ: Այս դրամը պապաս կը ղրկեր' Ռուրենին ընկերոջ' Հրանտ 
Նազարեանցի միջոցաւ:

Նազարեանցը բանաստեղծ եր: Յայց նոյն ատեն վահաոական 
եր: Ւտալացի կին մը ուներ: Աւելի վերջ' Նազարեանցը քանի մը 
անգամ Սիլիվրի ալ եկած ե:

Ռուրենը, Համիտի շրջան ըլլալուն, ամաոուան արձա
կուրդներուն Պոլիս չեր կրնար գալ ամեն տարի: Ալպեան լեոները 
կերթայ եղեր: Այդ տարիներուն Ռուրենը Լոգանի մեջ, Եաննի կամ 
ժաննի անունու[ գերմանացի աղջկան մը սիրահարուեր է: Եւ անոր 
հետ Ալպեան լեոները կ՚երթան եղեր:

Յայց միջոց մը ետք, Ռուրենին այս գերմանացի աղջկան հետ 
սիրաբանութեան լուրը, պապայիս ականջը հասաւ:

Պապաս շատ բարկացաւ և Ռուրենին դրամ ուղարկելը կեցուց: 
Յայց Հրանտ Նազարեանցը Ռուրենին ընկերը ըլլալուն, 

բաւական ատեն շարունակեր է դրամ ղրկել: Մտածեր ե, որ հօրը 
բարկութիւնը, միջոց մը ետք, կ անցնի, և դրամը կրնայ գանձել: 

Ռուրենին ժաննի-ին հետ սիրաբանութեան լուրը մեգի
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հասնելէն ետք, մեր տունը սուգի մեջ մտաւ: Պապաս թնաւ չէր  
խնդար: Միշտ ախուր Էր: Մենք ալ միշտ տխուր էինք: Երբեմն մեծ 
եղբայրս Քերովբէն և քեռայրս'  Օննիկ պէյը մեզի կուգային, մեր 
տրամադրութիւնը փոխելու նամար: Պապաս քիչ մը կենալէ ետք 
սենեակ կը քաշուէր: Ւր սենեակին մէջ «patience» կը թանար 
[նամրերախադ], և տեւական սիկարա, սուրն, բասիանս...

Մայրս միշտ տխուր եր, տեւական կուլար: Գիշերը, շատ ատեն 
զինք, պատունանին աոջեւ նստած վինակով, լալը կը տեսնեի: 
Տեւական նեոուի իր տդուն կը մտածեր: Մայր ըլլալը դիւրին չէ :

Յետոյ, Ռուբէնը բժիշկ եղաւ և նամակներ եկան, որ լուր 
կուտային Ռուբենին և ժաննի-ին ամուսնութիւնը: Եւ զաւակ մը 
ունեցան: Ռուրէնը իր գաւկին' Լեւոնին նկարը ղրկեց և պապաս 
կամաց կամաց թուլցաւ, բարկութիւնը անցաւ»:

• * * *
«Ռուբեն բժիշկ ըլ լալէ  ետք, Լոգանի հիւանդանոցները կ՚աշ

խատի եղեր:
Եւ Պոլսոյ մէջ ,  թուրք փաշաներուն մօտ լուրը հասեր է, որ 

Լոգան նայ բժիշկ մը կայ, որ թրքերէն ալ գիտէ: Այն ատեն 
թուրքերը տգէտ էին:

Լոգան կ՚երթան եղեր հարուստ փաշաները, դարմանուելու: 
Դրամ ունին, բայց լեզու չունին, փողոց անգամ չեն կրնար ելլել: 
Ռուբէնին հասցէն գիտեն եղեր: Անոր կ՚երթան: Եւ Ռուբէնը անոնց 
կ՚օգնէ եղեր'  իբր բժիշկ և իբր թարգման: Այս թուրք փաշաները 
Պոլիս վերադարձին իրարու կ՚ըսեն եղեր, որ տօքթ. Ռուբէնը շատ 
օգտակար եղած է իրենց: Եւ այս ձեւով Ռուբէնը շատ մր թուրք 
մեծաւորներու Լոգանի մեջ օգնած ըլլալուն, այս թուրքերը 
երախտապարտ են եղեր Ռուբէնին:

Երբ թուրք երեւելիները լուր կ՛առնեն, որ Ռուբեն վերջ
նականապես Պոլիս պիտի հաստատուի, իրարու հետ կը մրցին 
եղեր'  Ռուբէնը Պոլսոյ մեջ հիւրասիրելու համար:

Յայց Ռուբէնը չ է  ընդուներ, և ըսեր է, որ «Ես նախ պապայիս 
պիտի երթամ»: Եւ Ռուբէնը և կինը' ժաննին և փոքրիկ Լեւոնը 
Սիլիվրի եկան և մեր տունը մնացին: ժաննին յղի  էր: Ռէեւ ան' 
անուշ եր բնաւորութեամբ: Յայց երբ հիւր մը կու գար և հարսը 
տեսնել կ՛ուղեր, ժաննին մեջտեղ չէր ելլեր: Տասնհինգ օր հազիւ
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կեցան: Յետոյ, Պոլիս վերադարձան: Հոն տուն վարձեցին, կահաւո- 
րեցին:

Եւ ես կը յիշեմ.. . երր Շամիըամը ծնաւ, պապայիս նետ Պոլիս 
իրենց գացինք: Մեծ գրադարան մը կար: Ռուբէնը դիրքերը մեջը 
տեղաւորեց, շարեց կանոնաւոր: Յետոյ, գորգին վրայ գետինը 
երկնցաւ: «O Ju, վայելեմ քիչ մը, վայելեմ քիչ մը» ըսաւ: Ես' «հ նչ 
ե, գետինները երկնցած ես. ե լ» ըսի: «Ձգէ, ասանկ կը վայելեմ 
աւելի լաւ» պատասխանեց»:

M  *
«Յայց Մուրէն, իր տունը, նանգիստ չկրցաւ ընել: Հայերը ամէն 

օր, անոր նանդէսի մը կամ բանախօսութիւն մը ընելու կը կանչեին: 
Տունր եղած ատենն ալ, ամեն ատեն մեկը կուգար: Օրիորդներ 
կուգային, որ Ռուրենը իրենց տետրակին մեջ րան մը գրէ:

Յնակսւն ե' դոան աոջեւ չէր  կրնար գրել, ներս կը նրամցնէր:
Եւ ժաննին կը ջղայնանար: «Ե նչ տեսակ րան ե ասիկա: Ամու

սինիս նետ, դէմ դիմաց րան մը խօսելու ատեն չունինք» կ՛ըսեր: 
Ռուրենը շատ համակրելի եր, շատ համակրելի: Անոր ձայնը, 

խօսուածքը շատ, շատ անուշ էր, մանաւանդ խօսիլը'  րեմէն: 
Ւնչպէս հիմա Գարեգին Սրբազանն ե [Ապագայ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս Գարեգին Ափն համար ե խօսքը - Ց. Ջ.]: Ասանկ, 
մագնիսական զօրութեան նման իրեն կը քաշէր ժողովուրդը, 
հազարներով մարդ գինքր մտիկ ընելու կ՚երթային: Ռուրէնբ 
հանգիստ չէին ձգեր: Ձեոքէ ձեռք կ՚առնէին, խօսելու կը տանէին: 
ժողովուրդը աստուածացուց անիկա: Եւ Ռուրենին այս մեծ ժողո- 
վըրդականութիւնն ե, որ տահիկներուն աչքին զարկաւ»:

փ փ փ

«Յետոյ 1914-ին վերջերը պատերազմը սկսաւ, և Ռուրենը ստի- 
պուած, զինուորութեան արձանագրուեցաւ: Եւ զինք Չանաքքալէ 
ղրկեցին: Յայց, իրեն ծանօթ տահիկ փաշաները' «Doktor bey 
Madaminin, ţocuklarinin yaninda olmali» [Տօքթոր պեյին իր կնոջ և 
զաւակներուն քով ըլլալը պետք ե] ըսին: Եւ Ռուրենը Չանաքքալեէն 
Պոլիս բերել տուին, որ իր տունին մօտ զինուորութիւնը ընէ: Պոլիս, 
ամեն առաւօտ զինուոր մը, ձին տունին առջեւ կը բերէ եղեր, և 
Ռուրենը ձիին վրայ կը նստի և զինուորական հիւանդանոցը կ՚եր-
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թայ և հոն քանի մը ժամ հիւանդներուն հետ զբաղելէ ետք, տուն 
կը վերադաոնայ եղեր: Այս եր Ռուրէնին ըրած զինուորութիւնը: 
Բայց շատ չտեւեց: Օր մը, կես գիշերին, կարգ մը մարզիկներ տուն 
եկեր են և «Doktor bey, liitfen sizi bir hastaya gotiireceyiz» [Տօքթոր 
պեյ, խնդրեմ, ձեզի հիւանդի մը պիտի տանինք] կ ըսեն: Եւ զինք 
կ՚առնեն կը տանին, Անատոլուի մէջտեղները, Ջանղըրը»:

*  *  *

«Ռուրէնին Չանղըթը աքսորուելէն յետոյ, ժաննին իր ամուսինը 
ազատելու յոյսով, կը դիմէ շատ մը անձնաւորութիւններու: Եւ կը 
դիմէ նաեւ թուրք բանաստեղծուհի Հսւլիտե էտիպին: «Ես քեզի 
դիմեցի», կ՚ըսէ անոր, «որովհետեւ դուն ալ կին ես, երիտասարդ 
ես, իմին սերս կ՛զգաս: Իմ ամուսինս շատ րարի է, ոչ մէկուն 
գէշութիւն չ է  լւյաւծ: Ընդհակառակը' ամէնուն ալ օգտակար ըլլալու 
ջանացած է: Ւ նչ  է յանցանքը»:

Թրքուհին ալ կը պատասխանէ' «Անոր յանցանքը, շատ սիրուած 
ըլլալն է: Այսօր ան «ետեւէս եկէք» ըսելու ը լ լայ '  Պոլսոյ բոլոր 
հայութիւնը անոր ետեւէն կ՚երթայ: Այս է աքսորուելուն պատ-

ժաննին, անկէ յետոյ,  կը դիմէ Գերման դեսպանին' Wangen- 
heim-ին:

Եթէ դեսպանը ուզերնե, մեկ օրեն Ռուրենը կ՛ազատեր: Որով
հետեւ թուրքերը գերմանացիներուն ենթակայ էին:

ժաննին'  «Ձեզմէ պիտի խնդրեմ' ինծի և տղոցս վերադար- 
ձուցէք ամուսինս» կր՚սե Վանկենհայմին: Գերմանիոյ դեսպանը' 
«դուն» կը՚սէ, «ազգդ ուրացար: Հիմա երե ս ունիս գալ հոս և 
ամուսինդ ուզելու: Ծնողքդ ձգեցիր և այդ հայուն ետեւէն գացիր: 
Ի նչ էր ան հայու կտորը, որ կ՛ուզես ազատեմ զանիկա: Ամուսինդ 
ետ պիտի չգայ:  Անիկա մեռնելու գացած է»:

ժաննին ալ դեսպանին երեսին' «Մանչ զաւակ մը ունիմ, 
ամուսինիս վրէժովը պիտի մեծցնեմ և անիկա պիտի գայ և քեզի 
պիտի մեռցնէ» կ՚ըսէ»:
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փ փ փ

«Չանղըրը-ի մեջ թուրքերը, հայ աքսորեալները մէկիկ-մէկիկ, 
կառքով Տամրայ կը հանեն և ամայի վայրի մը մեջ կ՚սպաննեն 
եղեր: Ռուբենր Չանղըրը-ի մեջ բժշկութիւն կ ընե և թուրք հիւանդ- 
ները կը խնամե: Այս հիւանդներեն մէկը, թուրք երեւելիներէն մ է 
կուն աղջիկն ե եղեր, որուն Ո՚ութէնը խնամելու կ՚երթայ անոնց 
տունը:

Օր մը աղջիկը կ՚ըսէ իր հօրը' «Պեյսլապա ես այս տօքթորին 
սիրահարեցայ: Անկէ չեմ  կրնար զատուիլ: Եթե տօքթորը ինծի 
դարմանելու համար պիտի գանէ, այլեւս չգայ:  Աւելի լաւ ե մեռ
նիմ»: Աղջկան պապան այս պատհաոով Ռուբէնին կ ըսէ թէ' 
«Եկուր, սիւննեթ եղիր: Աղջկանս հետ ամուսնացիր: Այստեղի 
պեյը, փաշան, եղիր»:

Չանղըրը-ի ընկերները Ռուրէնը համոզելու կը ջանան, որ առ
ժամաբար, իսլամանալը ընդունի: «Ասիկա' տաղանդիդ համար 
ընդունէ: Մինչեւ որ այս փոթորիկի շրջանը անցնի: Նախ կեանքդ 
փրկէ» կ՚ըսեն: Բայց Ռուբէն չընդունիր'  և «Մենք նայութեան, 
ժողովուրդին ներկայացուցիչներն ենք: Եր-k ես սիւննէբ- ըԱամ, 
փաշա ըԱամ ու «քէյֆ»իս նայիմ, ժողովուրդը իր յո յս  կը կորսնցնէ 
և տանիկ կ՚ԸԱայ: Մենք պետք հ մեռնինք, որ մեր արեան գնով 
Հայաստանը վերականգնի, նայութիւնը վերջնականապես ագատի» 
կը պատասխանէ»:

* * *
«Եւ օր մը, Ռուբէնն ալ կառքով համբայ կը հանեն: Կառապանը 

խղհամիտ մարդ մըն է եղեր: «Ես շատ մարդ տարի, բայց քեզ նման 
համակրելի երիտասարդ մը չէի տեսած.- կ՚ըսէ և կը շարունակէ.- 
Քեզ շատ սիրեցի: Անոր համար կառքը կամաց կը քշեմ և կը 
մտածեմ, թէ ինչպես կրնամ ազատել քեզ: Եթե հիմա քեզի աղատ 
արձակեմ նէ նոյնիսկ, համբան քեզի կը բռնեն և չարչարանքներով 
կ՚սպաննեն: Եւ շատ կը ցաւիմ, որ քեզի պիտի չկարենամ ազատել»: 

Ռուբէնն ալ' «Եթէ ինծի օգտակար ըլլալ կ՛ուզես'  քեզի նամակ 
մը պիտի տամ: Անիկա «pOSta տար» կ՚ըսէ: Եւ գրպանէն թուղթ մը 
կը հանէ, ահապարանքով քանի մը տող կը գրէ ժաննի-ին և 
պահարանին վրան ալ Պոլսոյ իրենց հասցեն կը զրէ և կառապանին
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կու տայ նամակը: Եւ կառապանն ալ խօսք կու աայ, որ նամակը 
անպայման պիտի ուղարկէ:

Եւ իրապէս ալ, այդ նամակը ժաննի-ին ձեոքը կը նասնի: 
ժաննին կը թանայ նամակը և կը տեսնէ, թ-ե միայն սա տողը 
գրուած է վրան

«Տղաքը Bայ մեծցուր»:
Ռուբեն»:

* փ փ

«ժաննին Ռութէնին մանուան լուրը առնելուն պէս, իր աղոցը 
նետ Զուիցեըիա - Լոգան կը մեկնի, իր ընտանիքին տունը: Եւ նոն, 
Լեւոնը և Շամիրամը տեւական կը հարցնեն' «Բաթա քէութէն, թաթսւ 
Ռութէնը երթ պիտի գայ»: ժաննիին մայրը խիստ կին մըն է եղեր: 
Կը պատասխանէ' «Այս տունին մէջ այլեւս բաբա Ռութէնին անունը 
պիտի չ լսեմ: Անիկա, գէշ երագ մըն էր: Այլեւս դուք այն հին, գէշ 
երազները պիտի մոռնաք, և նոր կեանք մը պիտի սկսիք»:

ժաննին իր մօր այս խօսքեըուն, ստիպողաթաթ, մինչեւ պատե
րազմին վերջը կը հանդուրժէ Լոգանի մէջ:  Եւ սահմանները քա
ցուելէն անմիջապես վեթջ, իք տդաքը' Լեւոնը և Շամիըաը 
առնելով Ֆըանսա, Փարիզ կը մեկնի: Ռութէնին վերջին
խօսքեըուն' «Տղաքը ճայ մեծցուր» կտակին հաւատարիմ մնալու 
համար»:

Այստեղ կ՚աւարտի, Ռութէն Սեւակի քրոջ'  Հայկանուշ Չէվի- 
կեանի յուշերուն առաջին մասը:

Ց. Գ. 1985-ին Փարիզ ճրատարակուած «Ռուբեն Սեւակ և 
փրցուելիք ուղեղներ» մեր դիրքին մեջ, օգտագործած ենք մեր 
ճօրաքրոջ Հայկանուշ Ջեվիկեանի մաս մը յուշերը:
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«ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀԱՑԵՐՈՒՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆ է»

31 ՄԱՐՏ 1911 - ԼՈՋԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՏԻՊ ՄԷԿ ՆԱՄԱԿԸ, ՈՒՂՂՈՒԱԾ ԻՐ 
ԵՐԷՑ ՔՐՈՋ ԷՖԹՒԿ ՑԱԿՈԲՈՎՒՋԻ [ԾՆԵԱԼ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ]:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ Ա8Ս ՄՏԵՐՄԻԿ ԵՒ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ 
ՆԱՄԱԿԻՆ ՄԷՋ ԱՆԳԱՄ ԿԸ ՑՈԼԱՆԱՆ ԱՆՈՐ 
ԱԶԳԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐԱԹԱՓԱՆՑ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ:

1
Սիրելի տիկին էֆթիկ քռյրիկս.

1911 Մարտ 31 Լոգան

Ջես գիտեր որքան ուրախացայ ստանալով անուշիկ նամակդ: 
Իրաւունք ունիս որ Ատրինհն դպրոց գրկել կ՛ուզես, մեղք ե, 
խելացի աղջիկ է, թող բան սորվի, Ձեր ընտանիքին բարձր պատիւ 
բերէ օր մը, և քանի մը տարիէն թէ դաստիարակութեամբ, թէ 
դիրքով, թէ գեղեցկութեամբ տիպար աղջիկ մը ըԱայ, ու վստան 
եղէք, որ օր մը կու գայ որ ան կ՚օրննէիր ուսումնասէր մայրիկին 
այս անձնուիրութիւնը:

Գուք, շատ անգամ, իմ  գրեւուս մի նայիք, ամէն շաբաթ ծնողքիս 
գրած նամակներս նաեւ ձեզի նաւքար է որ կը գրեմ: Միայն դուն 
այն, որ այնքան կոկիկ և աղուոր նամակ մը կը գրես' ինչո ւ չես  
գրեր աւելի շատ, երբեմն-երրեմն:

Գոնէ դուն ինծի պէս գիրքերու քէւէպէկին [թիթեռնիկի 
չորացում] պէս գիրքերու տակ չես  խեղդուած, ժամանակ ու 
կարողութիւն ունիս, ինչո ւ կը զլանաս գրելու:

Ուրախացայ նաեւ այն  լուրէդ, որ նին Տէր Ներսէս քանանան
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դարձեալ Սիլիվրի Տրաւիրեր են: Շատ երջանկալի է այս չուրը 
սիլիվրիցիներուս Տամար:

Ազգը շէնցնելու Տամար նախ դպրոցը շէնցնելու է: Բայց 
դպրոցը շէննալու Տամար նախ պետք է որ եկեղեցին շէննայ, 
որովՏետեւ եկեղեցին Յայերուն միութիւնն է:

Ձգէ, որ այդ պատուական քաՏանան մէկ թեւին տակ եկեղեցին 
կ՚առնէ, միւս թեւին տակ դպրոցը:

Մաղթենք, որ շէնքը շինեցինք, Տիմա, շէնքը շէնցնենք, որպեսզի 
ազաբները վայրենիի պէս չի  մեծնան, իրենց գեղեցիկ դէմբին վրայ 
ուսումունքին լոյսը գայ, և օր մը մեր զաւակները մինչեւ 
Ատաբազար և Լօղ ան ղրկելու պետք չունենանք..., որովՏետեւ թէ 
ղրկողին դժուար է, թէ ղրկուողին...:

Իմ առողջութիւնս և վինակս շատ յաւ ըԱալով' ձեզի ալ կը 
մաղթեմ երջանկութիւն, և ի մ  ջերմագին բարեւներս կը ղրկեմ  
սիրեցեաչ քեռայրիս, քեզ ի, ինչպես նաեւ տաք Յամբոյրներ 
Ատրինէին, Սիրվարղին ու Սուրրիկին:

Սուրբիկ տուտոյին աչ ձեռքը կը պագնեմ:

Միշտ սիրով եղբայր'  Ռուբեն

Ռուբեն Սեւակ այս նամակը 31 Մարտ 1911-ին, Լոզանեն 
Սիլիվրի կը ղրկե իր քրոջ էֆթիկին որ ամուսնացած եր 
ոոտոսթոցի Օննիկ Յակորովիչի նետ:

Ռոտոսթոյի ծանօթ ընտանիքներեն Յակոբովիչներուն զաւակը 
եղող Օննիկ պեյը'  Սիլիվրի կը հաստատուի և իրը ագարակապան 
գործել կ՛սկսի:

Էֆթիկ և Օննիկ Յակոբովիչ ամոլը 1911-ին, աըդեն երեք աղջիկ 
զաւակներ ուներ' Ատրինե, Սիրվարղ և Սուրրիկ:

Մանաւանդ Ատրինեի մասին'  մեր գրութֆւններուն մեջ շատ 
անգամ արտայայտուած ենք:

Ատրինեն այն աղջիկն է, որ Սիլիվրիի մէջ նայկական բարձրա
գոյն վարժարան չըլլալուն'  Յունական վարժարան կը յանախէ:

Եւ նոն յունարէն լեզուին տիրանալով, իր մօըեղբօր Ռուբենին 
յունարէն նամակ մը կը գրէ:

Եւ Ռուբեն Սեւակ, Ատրինէին սա տողերով կը պատասխանէ.
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«Իմ սիրելի փոքր Աւորինէ,
Ինձմե բարձր ես յունարէնէ:
Բայց նօրդ, մ օրդ քնքուշ լեզուն 
Մի մոռնար որ նայեր էն է»:

Եւ նկատի արւեք, որ Սիլվա Կապուտիկեանե 50 տարիներ առաջ 
գրած է Ռուրեն Սեւակ այս տողերը, որոնք յար ու նմ՛ան են «1սօսք 
իւք որդուս»ին:

Եւ Ատրինեն 1911-են յետոյ, Ռուրէնին ալ յանձնարարութեամբ, 
Պոլսոյ ֆրա ն սւԱ կս.ւ ն «Նոթր Տամ Տը Սիոն» լիսէն կ՚ուղարկուի:

Եւ Պոլսոյ մէջ է, որ 1915-ին, օր մը Աարինէն'  իրենց ազ
գականին, Սակորովիչներու Հարպիէ-ի ւոունին պատշգամէն կը 
դիտէ զինուորական տողանցքը, և կ՚սպասե որ ձիի կրայ իր 
մօրեղբայրը'  բժիշկ հարիւրապետ Ռուբէնը անցնի:

Սայց ձին կ՛անցնի աոանց քէուբէնի: Ռուրեն Սեւակ Չանղըրը 
աքսորուած է...:

Եւ նոյն Ատրինէն է որ 1915-էն յետոյ,  Ռուբէն Սեւակի Սան- 
կսւլթիի անտեր, լքուած տունէն ազատուած թողօններուն մէջէն կը 
փրկէ Ռուրէնին արիփւէն ինչ որ մնացած է:

Ան, Ռուրէնին ձեոագիր գրութ-իւնները կը հաւաքէ և անոնց մէկ 
մասը կ՚ընդօրինակէ:

Եւ յետոյ րնագիրները Փարիզ ժաննի Սեւակին կ՚ուղարկէ:
Եւ այս րնագիրներուն շնորհիւ է որ 1946-ին, Փարիզի մէջ Ռու- 

րէն Սեւակին «Սժիշկին գիրքեն փրցուած էջեր և քերթուածներ» 
գիրքը կը հրատարակուի:

Եւ Ատրինէին ընդօրինակած գրութիւններուն օգնութեամր է, որ 
Երեւանի մեջ 1985-ին, Ալեքսանդր Թոփչեան կը հըատաըակե 
«Ռուրեն Սեւակ - Երկեր» հատորը:

Շատ հիշղ եր Ռուբէն Սեւակին նաիոստեսութիւնը, թէ' ուսման 
տարիներէն յետոյ, Ատրինէն իսկական «տիպար» մը պիտի ըլլար: 

Ատրինէն մեր հանչցած րացաոիկ անձնաւորութիւններէն մէկն 
էր, իրը անհատ և իրը մտաւորական:

Տարիներ յետոյ, Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Գարեգին P. [Ապագային 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ռարեգին Ա.], մեծ հիացումով 
արտայայտուեցաւ մտաւորական Ատրինէի մասին, որ իր ուսման 
տարիներուն Հռովմի մէջ հանչցած էր զինք և գաղափարական
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մտերմութիւն ունեցած Ատրինէին հետ:
Ատրինէն չորրորդ քոյր լքըն ալ ունեցաւ' 1912-էն յետոյ ծնած 

^Ւ լՒՎրԻՒ մեջ '  Քրիստինէ անունով:
Ատրինէին նման, Քրիստինէն ալ Պոլսոյ ֆրանսական Լիսէն 

աւարտեց:
Եւ իր մէջ  յայտնուած նկարչական ձիրքին պատնաոաւ, Պոլսոյ 

«Beaux Artsw-ի Գեղարուեստից վարժարանը ուսանեցաւ:
Եւ տասնեակ մը տարիներ յետոյ, «Քրիստին Սալերի» անունով 

Պոլսոյ ամէնէն ծանօթ նկարիչներէն մէկը եղաւ:
Կը նախընտրեինք, որ իթր Ռութեն Սեւակին քրոջ աղջիկը, Քրիս- 

տին Սալերին Պոլսոյ տեղ, Հայաստանի մէջ ստեղծագործէր: Թէեւ 
ան, Երեւանի մէջ  ալ ցուցանանդէսներ սարքած է Սովետական 
Հայաստանի տարիներուն և հիացող մը եղած է R. Հանրա
պետութեան:

*  *  *

Ուսումը, միանալով հայկական ծիներու (gen) մեջ գտնուող 
տաղանդին, հրաշքներ կը գործէ:

Նոյնը եղաւ պարագան թրքախօս պատանի Կոմիտասի համար: 
Նոյնն է պարագան թրքախօս պատանի Ռուբէն Սեւակին, և 
Սիլիվրիի թրքախօս հայերու գիւղէն Ատրինէին և Քրիստինէին 
համար:

Եւ նոյնն է պարագան Սովետական Հայաստանի ժողովուրդին, 
որ 1920-էն մինչեւ 1990-ները, ռուսական ապահովութեան ներքեւ 
և ռուսական թիկունքին շնորհիւ'  հայ ժողովուրդը իր ունեցած 
բնածին տաղանդը կրցաւ զարգացնել և մշակոյթի, գիտութեան և 
զինուորական և ա յ լ  մարզերու մէջ,  հրաշքի համահաւասար 
յաոաջադիմութիւններ կատարեց ու իսկական «ոսկեդար» մը ապ
րեցաւ:

Սայց դժբախտաբար, հայերուն այս յաոաջդիմութիւնը տեսնող 
հայուն թշնամիները, մասամբ ալ հայերուն ձեռքով, կործանելու 
աշխատեցան Հայաստանը:

Եւ 1920-էն մինչեւ 1990-թ.ին, նոյնիսկ մինչեւ այսօր'  ռուսերուն 
հանդեպ «պոչի ցաւ» ունեցողները, արեւմտեան պետութիւննե- 
րուն, սիոնիստներուն և մանաւանդ թուրքերուն հնազանդ, հայու 
անուն կրող հայրենադաւներ, միշտ օտար ուժերու ցուցմունքով,
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փորձեցին և կը շարունակեն մրոտել Սովետական Հայաստանի 
շրջանի նայոց ապրած ոսկեդարը:

Եւ յաջոդեցան ի ւ[երջոյ, 1990-ին կործանել Ս. Հայաստանը: 
Սայց, պարոն և տիկին հայրենաքանդներ, դուք, մօտ ատենեն, 

անգործ մնայու ւ[տանգին դատապարտուած էք:
Որովնետեւ ձեր դրուժան ընթացքին «շնորնիւ» այսօրուան Հա

յաստանը, միջոց մը ետք, բոլորովին կործանելու նամրան կը մտնէ, 
և անկէ յետոյ ձեր «տէր»երը այլեւս ձեզի պետք պիտի չունենան...

... Եւ դուք, հայրենասէր նայեր, եթէ մեր ըսած այս տխուր 
իրականութիւնը հաստատել կ՛ուզեք'

Գացէք տեսէք Հայաստանի պարպուած [ժամանակաւոր և 
արհեստական համախմբումները զանց ըրած] հրապարակները, 
այցելեցէք աոանց աշակերտի մնացած դպրոցները և մանաւանդ 
նայեցէք թուն ժողովուրդին տխուը և դալկահար երեսը:

Եւ դո ւք սփիւրւքահայեր, որ 1920-էն մինչեւ 1990 [թացի սիոնա
կանութեան կողքին հակախորհրդային սայլին լծուած դաշնակցու- 
թենէն] բոլորդ ալ' հարուստ կամ աղքատ, բոլոր հայրենասէրներդ 
կը պաշտպանեիք Սովետական Հայաստանը, դուք ի նչ կ՛ընեք ա յ 
սօր, սա անմիջական վտանգին դէմ որ Հայաստանը կ՛այլանդակէ 
ու կլւ հիւծէ:

Ւ նչ եղան այն ատենուան հայրենասէրները: Ւ նչ եղան
հայրենասիրութեան գաղափարները:

Որովհետեւ, վերջին 50 տարուան ընթացքին, սիոնականութեան 
աշխարհի մէջ ստեղծած սուտերու վրայ հիմնուած վարչաձեւը, 
1990-ներուն, իրենց կամակատարը եղող Լեւոն Տէր Պետրոսեանի և 
իր նմաններուն միջոցաւ, նոյնպիսի կեղծիքի վրայ հիմնուած 
Հայաստան մը ստեղծեց:

Եւ այն օրուընէ սկսեալ Հայաստանի մէջ,  ամեն թան արհեստա
կան է: Եւ ժողովուրդը օրէ օր զարգացող աւերումին ու աղքատու
թեան դէմ թան մը չի կրնար ընել: Եւ լաւատեսութիւն ներշնչելու 
փորձերը կը մնան անօգուտ:

Որովհետեւ տնտեսական վինակը խանգարուած ըլլալուն, 
ժողովուրդը անօթի եր:

Եւ թշուառութեան մէջ վենանձնութիւն գոյութիւն չունենար:
Օտարի գործակալ Լեւոնը չէ  ր գիտէր այս իրականութիւնը, թե 

Հայաստանի իբր թէ անկախացումեն յետոյ,  երկիրը թշուաոու-
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թեան պիտի մատնուէր ու երթալով պարպուեր:
Մեր նամոզումով'  շատ լաւ գիտէր: Եւ նիշդ այսօրուան քաոսը 

մեջտեղ բերելու և Հայաստանը աւերելու համար ստեղծեցին, 
Հայաստանի թշնամիները, [սիոնիզմ և փանթուրքիզմ նոյն թաներն 
են իրաւ նայուն նամար] այսօրուան ւ[ինակը:

Եւ այսօրուան Հայաստանը, խաբուսիկ երեւոյթները զանց 
ընելով ըսենք, թէ երթալով արիւն կը կորսնցնէ, կ՚աւերուի, 
մարմինով և մանաւանդ' հոգիով:

Եւ որեւէ հոգեկան արժէք իմաստ ու կարեւորութիւն ունենալէ 
տակաւ կը ղադրի այլեւս Հայաստանի մէջ:

Ոչ կրօնը և ոչ ալ հայրենասիրութիւնը իրենց երբեմնի յարգը կը 
վայելեն հոն այլեւս: Օտարին և մանաւանդ սիոնականներուն 
կամքն է գերակշռողը Հայաստանի մէջ:

Եւ այս րրականութիւնը ամեն մարդ գիտէ Հայաստանի մէջ: Եւ 
իրենք' Հայաստանի պարկեշտ մտաւորակտններն են այս կրակա
նութիւնը խոստովանողները:

Վերջերս, Սփիւռքէն ծանօթ անձնաւորութիւն մը, Հայաստանի 
այսօրուան ղեկավարներէն մէկուն կը հարցնէ.

«Ւնչո ւ, Հայաստանի մէջ,  այսքան մեծ է սիոնական ազդեցու- 
թիւնը»:

Հետեւեալ պատասխանը կը ստանայ.
«Ամերիկան մեզի տարեկան հարիւր միլիոն տոլար դրամ կու 

տայ իբր օգնութիւն: Եթէ մեզի թելադրուածը հաշուի չառնենք'  
Ամերիկայի հրէական լոպին արգելք կ՚ըլլայ մեզի այս դրամի 
տրուելուն: Դիւրին չ է  հարիւր միլիոն տոլարը մերժելը»:

Ել այսօր, Հայաստանի այլասերումր կը շարունակուի տարբեր 
ձեւերով, ազատօրէն և գրեթե առանց հայրենասիրական լուրջ 
րնդդիմութեան:

Հայրենաբնակ ժողովուրդին «հաւատք»ը կը շարունակեն 
մեռցնել: Հարցուցէք երեւաբնակ պատահական հայու մը, և ան 
թող խօսի ձեզի անկեղծ:

Այսօր, Հայաստանի մէջ,  ոչ մեկ բանի չեն հաւատար: 
Ոնակչութեան մեծ մասին հոգեմտաւոր վիհակն է ասիկա:

կարծես, թէ ո չ  բարոյական սկզբունքները և ո չ ալ ընտանեկան 
հայկական սուրբ աւանդութիւնները նշանակութիւն ունին իրենց 
համար:
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Դաւադիր օտարը յաջոդեցաւ իրենց «Աստուած = դրամ»ի 
նաւատքը ներմուծել Հայաստանի ժողովուրդին մեծամասնութեան 
նոգիներուն մեջ:

Եւ այսօր, նայաստանցիի մը նամար, նախ և աոաջ մեկ րան 
կարեւոր ե սիոնական-մասոնական աչքը իր կրայ կրող տոլարը:

2.
Ռուբեն Սեւակ իր 31 Մարտ 1911 թուակիր նամակին մեջ կ՚ըսէ, 

թէ «Եկեղեցին ճայերուն միութիւնն ե»:
Այս նոյն Սեւակն եր, որ սոցիալիստական գաղափարներով 

արդեն գրած էր 1907-ին' «Դրամին աղօթքը», 1909-ին «Այս 
դանակը», և կրկին 1909-ին «Կարմիր դրօշակը»:

Եւ ըստ նոյն այդ գաղափարականին նիմնադիրը և ոանվիրան 
եդած նրեայ Քարլ Մարքս՜ին' «Կրօնը ժողովուրդներուն օփիումն
ե»:

Եւ այս տեսարանին ոչ նիշդ ըմրոնուած խօսքին կոյր հետեւորդ- 
ները եղող, իրր թե ընկերվարական որոշ կուսակցութիւններուն 
աոաջնակարգ սկզբունքներն են'

Անաստուածութիւնը, անկրօնութիւնը և հակաեկեդեցականու- 
թիւնը:

Համեստաբար կը կարծենք, թե Մարքս զանազանութիւն դնելու 
էր կրօն-եկեդեցի դաւանող ազգերուն միջե լ:  Եթէ, օրինակի հա
մար իր խօսքը կը պատշանեը հրէային ու թուրքին, նոյն խօսքը 
նիշդ չէր  հայութեան պարագային, որուն համար կրօն-եկեդեցի 
եղած են քաղաքակրթիչ ու փրկիչ ազդակ, գոյապահպանումի 
զենք:

Այստեղ, ձեր ուշադրութիւնը պիտի հրաւիըենք հետեւեալ իըա- 
կանութեան վրայ

Աշխարհի ամէնէն յետամնաց, ծայրայեղ, մոլեոանդ և ցեղա
պաշտ կրօնը եդող հրեական Մովսիսական կրօնին աոաջնակարգ 
սկզբունքին համեմատ «Հրեաները Աստուծոյ ընտրեալ ժողո
վուրդն են»:

3000 տարի աոաջ իրենց կրօնապետին ըսած այս ձաբռտուքին 
հետեւելով, հրեաները տեւաբար կ՚աշխատին աշխարհը և աշխար
հի ժողովուրդները գերեվարելու: Կրօնը վերածած են քաղաքական 
զէնքի:
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Նոյնիսկ այսօր, լքեր աչրերուն աոջեւ կատարուած պաղես- 
աինեան ջարդերը և իրաքեան ողբերգութիւնը հրեաներուն' 
աշխարհը գերեվարելու աշխաաանքներուն հետեւանքներն են:

Եւ այս ցեղապաշտ հրեայ ազգին մաս կազմող, իրր թէ ազատա
միտ, մարդասէր և սոցիալիստ գաղափարներու տէր անձնաւորու- 
թիւններ կրցած են թափանցել յաոաջդիմական և ընկերվարական և 
ազատամիտ կուսակցութիւններուն և մարդասիրական կազմակեր- 
պութիւններուն ղեկավար լ["արմիններուն մէջ:

Նայեցեք, քիչ մը, շուրջերնիդ:
Մանաւանդ Եւրոպայի մէջ ,  գրեթե բոլոր սոցիալիստ 

կուսակցութիւնները և կազմակերպութիւնները կը ղեկավարուին 
հրեաներու կամ ասոնց ներշնչումով գործողներուն կողմէ:

Եւ այս անտեսանելի ցանցին «շնորհիւ» շատ յաոաջդիմական 
կազմակերպութիւններ ու ղեկավարներ կը գործեն սիոնիստներուն 
հրահանգներով և ցուցմունքներով, օգտուելով իրենց բարեմիտ 
հետեւորդներուն անտեղեակութենեն:

Արդէն նոյնն էր պարագան 1917-ին, յեղափոխութեան շրջանին, 
որուն ղեկավարները, ինչպես'  Թրոցքի, Պուխարին և ուրիշներ, 
մեծամասնութեամր հրեաներ էին: Թափանցած էին ընկերվարա
կան շարժումին մէջ որ զայն, յետոյ,  շահագործեն:

Երենց այս հակասական թուող կեցուածքին, այսինքն'  իրենց 
րուն գաղափարներուն հակառակորդ կազմակերպութիւններուն 
մէջ մտնելնուն նպատակը սուտ լոզունգներով ժողովուրդներու 
մէջ ազգասիրութիւնը, հաւատքը և աւանղութիւնները քանդել և 
այս ձեւով իրենց իշխանութիւնը տարածել է:

Այստեղ կ՛ուզենք ցայտուն ապացոյց մը նշել:
Մտածել որ Ֆրանսայի կաթոլիկներուն պետը' նոյն ատեն Փա

րիզի Արքեպիսկոպոսը եղող րոլոնացի հրեայ մըն է'  «Ժան-Մարի 
Լիւսթիժէ» անունով, որ ապագայի Պապը կը նկատուի:

Տեսնել ուզողին համար այս իրականութիւնները արեւուն 
լոյսին պես փայլուն են:

Puijg, շատերուն աչքը կուրցած է:
Մանաւանդ' հայ կարգ մը առաջնորդներուն:
Եւ մենք կը խղհսւնք այն կոյր հայերուն վրայ որոնք, իրր թե 

կեղծ յաոաջդիմական, իրր թէ ընկերվարական, ազատամիտ 
կուսակցութիւններուն և մարդասիրական կազմակերպութիւննե-
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րուն մաս կը կազմեն, և անոնք, այս ձեւով ու գուցե անգիտակցա
բար, սիոնիստ նրեաներուն ծրագիրներուն գործադրութեան կը 
ծառայեն:

* * *
Բայց, ամենայաոաջդիմական, իրա լ  ընկերվարական գաղա

փարներու տեր Ռուրեն Սեւակը չինկաւ այդ նակակըօնական և 
նակաեկեղեցական «նրէական ծուղակը»:

Ռուրեն Սեւակն էր'  իր րանաստեղծութիւններուն մէջ գործա
ւորը, աղքատը և նոյնիսկ պոռնիկը պաշտպանողը և դրամը և 
հարուստը պախաըակող և նզովողը:

Մեր համոզումով Ռուրեն Սեւակ, հայ բանաստեղծներուն մէջ,  
իր շրջանի ամենամարդասեր և ընկերվարական գաղափարներ 
ունեցողն ե:

Բայց Ռուրեն Սեւակ, իբր բժիշկ և իբր գիտութեան մարդ, շատ 
լաւ տեղեակ եր բժշկութեան կարելիութիւններուն մասին:

Եւ շատ լաւ հասկցած եր գիտութեան տգիտութիւնը'  կեանք 
ըսուած այղ մեծ աոեղծուածին հանդեպ:

Եւ Ռուրեն Սեւակ շատ հեռու էր մտածելակերպէն այն խելքով 
տգէտ շատ մը գիտնականներուն, որոնք բնութեան օրենքները' 
միայն «նիւթ»ով կր բացատրէին:

Կարդացեք Ռուրեն Սեւակին «Սժիշկին գիրքէն փրցուած 
էջեր»ը:

Այստեղ, պիտի ուզեինք նշել, Ռուրեն Սեւակի «Հրաշալի 
րժշկութիւն»էն հատուած մը'

«... Քեզի Տիլանդ մը ցուցնեէե առաջ պատռւիրեցին տարիներով 
դիակներու վրայ աշխատիր որպեսզի մարդը նանչնաս, և որպեսզի 
նոգիդ չդողա յ ու խիդնդ չպոռայ: Երկարօրեն քննելե, փնտռելէ, 
պրպտեէե վերջ, գանկին մեջ նեխած ուղեղ մը ու սրտին մեջ սեւցած 
արինւ մը գտար:

- «Ո ւր ե Տոգին, ո ւր ե խիղճը» գոչեցիր ծիծաղեչով:
Աւա ղ, քու ուսումնասիրած մարդդ դիա կ մըն է միայն: 
Զգուշացիր իրեն նմանեչե: Մարդը որ կ՛ապրի, մարդը որ կը 

խորՏի ու կը զգայ, մարդը որուն բարոյական տառապանքները 
րի ւր անգամ աւեչի են քան ֆիզիքական տառապանքները, այն 
մարդը ուրիշ բան կը պարունակէ իր մեջ քան Տարպն ու ոսկորը...:
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Ամէն մարդու մէջ Աստուած մը կայ:
Անաւասիկ, ր է  ինչ բան կը մոռնան քեզ ի ուսուցանել...»:
«Երկեր» Անթիլիաս, եջ 382 - Ռուրէն Սեւակ:

Նոյն գաղափարները կը տեսնենք Ռուբեն Սեւակի «Գիւղական 
գեըեզւքանատան ւքեջ» րանասաեղծութեան տողերուն մեջ:

«... Ու երբ ըսեն, րէ գիսաւրիւնը նոր 
Այրեց Տի՜ն, փոշո՜տ դիրքերը բոլոր,
Թէ նիւր կայ միայն, Տոգին չ է  անման,
Հոգին չի  կա յ  իսկ.- մի նաւատաք, ա՜ն»
« Ե ր կ ե ր »  Ա ն թ ի լ ի ա ս ,  ե ջ  1 5 5  -  Ռ ո ւ ր ե ն  Ս ե ւ ա կ :

* * *
կրականութեան մեջ, իրարմե ի նչ տարբերութիւն ունին, 

անաստուածներու և անկրօններու մտածելակերպը և ծայրայեղ և 
մոլեռանդ կրօնամոլներուն «հաւատամք»ը:

Երկու տեսակետներն ալ, իրարու նակադրուած ըլլալով 
նանղեըճ, նոյն երեւակայական տեսութիւննեըն են:

Երկուքն ալ կեանք ըսուած աոեղծուածը, իրենց նպատակին 
համեմատ լուծած ըլ լալ կը յաւակնին:

Այս տեսակետով' երկու մտածելակերպերն ալ առասպելական 
պատմութիւններ են մեկը միւսէն աւելի վատ:

Ռուրեն Սեւակ' իրր մարդ, իբր բժիշկ և մանաւանդ իրր հայ 
բանաստեղծ, իր գրութիւններուն մեջ պայքարեցաւ մարդուն մեջ 
«հոգին» ուրացող տեսաբանութիւններուն դեմ:

Ռուբեն Սեւակ շատ լաւատեղեակ եր, հայ ագգին համար' 
հոգեկան ուժին և կրօնին ունեցած կարեւորութեանը:

1909-թ.ի Եիլիկիոյ ջարդերուն ցաւալի ագգեցութեան տակ 
Ռուբեն Սեւակ, տեսնելու] հայ ժողովուրդին այս ողբերգութեան 
հանդեպ ցուցաբերած անտարբերութիւնը, Լոզանեն սապես կը 
գրեր' «Հայ ժողովուրդը ե րբ պիտի սորվի' մարդկօրէն կատղիլը»: 

Նոյն տարին, Կիլիկիոյ աղետեն յետոյ '  1909-ին գրուած 
«Զանգակնե՜ր, զանգակնե՜ր» բանաստեղծութեան մէջ [տեսնելով 
Հայ Եկեղեցիին Կիլիկիոյ ջարդերուն նանդէպ բււո մնաւը], Ռուրէն 
Սեւակ իր ցաւը սա տողերով կը յայտնէր
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Զանգակներ, բարի՜, բարի՜ զանգակներ, 
Ի նչ բան կասեցուր ձեր գուժկան լեզուն 
Խօսք եյչել կ՛ուզէ արիւնը վազուն...
Կը լռե ք, բարի՜, բարի՜ զանգակներ:

Ու կ՚իյնայ այն որ կը ծնկէ վախով,
Տի թուրն աւելի արդար է խաչէն,
Զի կեանքն անոնց է միայն որ քաջ են, 
Անոնց որ կ ապրին ուրիշին մանով:

Ինչպե՜ս կ՛ուզեի ձերին սյարանին 
Կախուիլ ու ցնցել երկա ր-բազուկով:
Ան ո նք որ ինկան բիւրո վ, քովէ քով,
Ջեր ղօղանջին նետ' րաւու պետք ունին...:

Հոգիիս նազար խուլ ղօղանջներով 
Գոռացէք, զանգեր ու կատաղօրէն 
Գանավիժեցէք ձեր երկաթ թառեն 
Ուրկէ միայն լա ՜ւ գիտցաք դարերով...:

0 ՜, ղօղանջեցէ՜ք, Աստուա՜ծն է մեռեր...»:
« Ե ր կ ե ր »  Ա ն թ ի լ ի ա ս ,  եջ  171 - Ռ ո ւ ր է ն  Ս ե ւ ա կ :

փ փ փ

Ռուրեն Սեւակ «Զանգակնե ր, զանգակնե ր» բանաստեղ
ծութեան մեջ կ՛ուզեր, որ Հայ եկեղեցին և Հայ կրօնականը 
Վարդանանցի պատերազմին մեջ եղածին նման, Հայ ժողովուրդին 
նետ ձեոք ձեոքի, պայքարին թշնամիին դեմ:

Ռուրեն Սեւակին երազն եր Վարդանանց վերածնունդը, 
զոհարերութեան և պայքարի «ոգի»ին վերածնունդը:

Եւ Ռուրեն Սեւակ շատ լաւ նկատած էր, որ Հայ եկեղեցին և Հայ 
ժողովուրդը շատ նեոացած են' Վարդանանցի «ոգի»էն:

Եւ ան, իրր րժիշկ և իրր գիտութեան մարդ, շատ լաւ գիտնալով 
հոգեկան ուժին կարեւորութիւնը, հայ ժողովուրդին փրկութիւնը 
կը տեսնէր Հայկական եկեղեցիին և գիտակից Հայ կրօնականի 
համրով Հայ ժողովուրդին մեջ «Վարդանանցի ոգի»ին 
վերստեղծման մէջ:
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Եւ այդ պատնառաւ եր, որ 31 Մարա 1911-ին, իր քրոջ ուղղած 
նամակին մեջ Ռուրեն Սեւակ կ՛ըսեր'

«Եկեղեցին նայուն միութիւնն ե»:
Եւ իր ուրախութիւնը կը յայանեը'  ոը նախկին «Ներսես 

քանանան » կրկին Ս ի լի ւ[ ր ի նրաւիրած են:
Որովնեաեւ' կրօնական կայ և կրօնական ալ կայ:
Եւ խնդիրը, նիշդ նո ս ե աըդեն:
Միայն աըժանի կրօնաւոըներու և առաջնորդներու ձեռքով ե, որ 

ժողու[ուրդը կրնայ ինքնագիտակցութեան գալ և վերածնունդ 
ապրիլ:

Այդ  պաանառաւ ե, որ Ռուրեն Սեւակ, իր «Այլասերում» 
գրութեան մեջ կ՛աղաղակեր'

«Ղեկին գէուիյը կը նստեցնենք մեր էն ախտագին, էն այլասերած 
անպետ ծնունդները:

Սակայն ստոյգ, ստոյգ կ՚ըսեմ ձեգի, վտանգը մեծ է, շա տ մեծ, 
աւելի մեծ քան կրնանք ենթադրեր

ժամանակն ե նակագդելու, նակագդենք: Սնգի նոր ոսկեդար մը 
պետք ե, նոր ոսկեդար մը: Այլասերս ւմ, ո չ, վերածնո ւնդ»:

«Երկեր» Անթիլիաս, էջ 347 - Ռուրեն Սեւակ:

* * *
Ռուրեն Սեւակ շաա լաւ նախատեսած եր, թէ «Եկեղեցին 

նայերուն միութիւնն ե»:
Սայց Ռուրեն Սեւակ միակը չէր, այս իըականութիւնը տեսնող: 
Հայուն թշնամիներն ալ շատ լաւ նասկցած եին' Հայ եկեղեցիին' 

նայ ազգին վրայ ունեցած դերը և ուժը:
Եւ նայուն այս թշնամիները, չէր  րաւեը, որ 1915-ին, իրենց 

կատարել տուած ցեղասպանութեամբ, մանացու նարուած մը 
տուած ըլլային նայ ազգին, չեր թաւեր ոը 1920-ին, Հայաստան 
նայրենիքին նաըիւըէն ութսունը գողցած և թուրքերուն տուած 
եին' 1956-ին ալ Հայոց դեմ, ուրիշ' նոգե-րարոյական «Եղեռն» մը 
կատարեցին

1700 տարուան նայկական միածնաեջ եկեղեցին երկուքի 
բաժնեցին:

1915-ի Եղեռնի ենթարկուած Հայ ժողովուրդին վերապրող 
բեկորները Սփիւռքի մեջ, նակառակ թշնամութիւններու և մեծ
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դժուարութիւններու' հաւատարիմ մնացած էին' էջմիածնին և մեր 
Մայր Հայրենիքին:

Buijg նայուն թշնամիները վասակատիպ դաւանաններ գտան 
Լիբանանի մեջ: Եւ աթոռի, փառքի և նիւթի նիւանդ, նայու անուն 
կրելու անարժան կրօնասլետներ բաժնեցին Հայկական Եկեղեցին 
և Սփիւռքի Հայ ժողովուրդը:

* * *
Մենք կը նաւաաանք, որ նայ ազգը'  19-րդ դարեն սկսեալ իրեն 

պա անառ ուա ծ ողբերգութիւնները մեկ առ մեկ ազգային դատաս
տանէ մը անցընելու և պատասխանատուները դատապարտելու 
ստիպուած է:

Յոյն ազգը, 1923-ին, Փոքր Ասիոյ ողբերգութեան պատնառ 
եդած յոյն պատասխանատուները, բոլորին ալ, իրենց արժանի 
պատիժը տուաւ:

Հայ ազգը, մինչեւ որ fi ին և նոր դաւանանները ազգային դա
տաստանի չ յանձնե և պատասխանատուները չպատժէ' կրկին ու 
կրկին պիտի ենթարկուի նոր ոդբերգութիւններու և նոր եղեռննե
րու:
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  2 0 3 , 2 3  Ս Ե Պ Տ Ե Մ Բ Ե Ր  2 0 0 3

«ԹՈՂ ՔԱՐԿՈԾԵՆ ԶԻՍ ԹԵՐԱՀԱՒԱՏՆԵՐԸ: ԵՍ ՋԵՄ ԿՐՆԱՐ 
ՈՒՐԱՆԱԼ ԱՅՆ ԱՆՋՆՋԵԼՒ ԱՐՑՈՒՆՔԸ, ՈՐ ՒՄ ՄԱՅՐԵՆԻ ԵԿԵ
ՂԵՑԻՆ ԿՐՑԱՒ ԿԱԹԵՑՆԵԼ ԻՄ ԷՈՒԹԵԱՆՍ ՄԷՋ, ԵՒ ՈՐ ԲՈԼՈՐ 
ԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՄԻԱՑԱԾ ՋՊՒՏԻ ԿԱՐԵՆԱՅԻՆ ԿԱԹԵՑՆԵԼ...»:

Լ Ո Տ Ա Ն  -  1 9 1 3  -  Ռ Ո Ւ Բ Է Ն  Ս Ե Ւ Ա Կ

« Փ Ո Ւ Ա Ն  Հ Ա Ր Ս Ա Ն Ի Ք Ի »  -  Հ Ա Տ Ո Ւ Ա Ծ

« Բ Ժ Ի Շ Կ Ի Ն  Գ Ի Ր Ք Է Ն  Փ Ր Ց Ո Ւ Ա Ծ  Է Ջ Ե Ր » Ո Ւ  Շ Ա Ր Ք Է Ն ,

Դուրեն Սեւակ - Երկեր - Ան րի շիաս - հջ 409:

Ամէնուն նամար անհերքելի կրականութիւն մըն է, թէ 
Հայութփւնը, 12-րդ դարէն սկսեալ, իր հայրենի հողերուն կրայ 

պետականութիւն չունեցաւ:
Բայց, շնորհիւ Հայ եկեղեցիին և հայ եկեղեցականին, հայ ազգը 

կրցաւ գոյատեւել իր ազգային և կրօնական րոլոր աւանդու- 
թիւններովը: Եւ մինչեւ 19-րղ գարուն վերջերը, հայ ազգը իր լայն 
մեծամասնութեամր, Հայաստանի մէջ, իր հայրենի հողերուն 
վրայ, ապրեցաւ իրր «հայ» և, մանաւանդ' իրը հայ-քրիստոնեայ: 

Արդեօ ք հայ ազգը գնահատած է հայ կրօնականներուն, 
դարերով տարած սուրր պայքարը իրենց ժողովուրդը հայկական 
ոգիով և քրիստոնեայ պահելու համար:

Բացարձակապէս' ոչ:
Ընդհակառակը, հայ ժողովուրդը շատ անգամ, ապերախտ 

գտնուած է իր կրօնականներուն հանդեպ:
19-րդ գարուն վերջերը սկսող հայ կուսակցական որոշ շարժում

ներ, սխալ ըմրոնուած յաոաջդիմականութեան մը գաղափարներով 
նեըշնչուած, դէմ  էին հայկական կրօնին և հայ կրօնականներուն: 
[Անշուշտ աւելորդ է կրկնել, որ իրր թէ «սոցիալիստական» այս 
տեսաբանութիւնը սիոնական ծուղակ մըն էր'  ոչ-երրայական
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ժողովուրդներու մեջ ազգային և կրօնական կառոյցը քանդելու 
ծառայող]:

Եւ 19-րդ դարու կեսերեն յետոյ, արնամարնուիլ սկսաւ նայ 
կրօնականը:

Նայեցեք Յակոր Պարոնեանի «Մեծապատիւ ifուրացկանները» 
թատրերգութիւնը, որուն մեջ կը ցոլանան նայ կրօնականներու 
նանդեպ անիրաւ զրպարտութիւններ:

Նոյնպես Երուանդ Օտեւսնի «Միջնորդ տեր պւսպան» թատրեր
գութիւնը, որուն մեջ նայ եկեղեցականը կը ներկայացուի'  իրը 
դրամասեր և խարդախ «միջնորդ» մը:

Հայ գրականութեան պատմութեան մեջ, բացառիկ տաղանդա
ւոր թատերագրի նամբաւը ունեցող Յակոր Պարոնեան և Երուանդ 
Օտեան, իրենց գրութիւններուն մեջ, «Հայ ազգին մէջ փրկարար 
մեծ դեր կատարած» նայ կրօնականները վարկարեկած ըլլալնուն 
պատնառաւ, մեր նամոգումով' դատապարտելի անձնաւորու- 
թիւններ են:

Յակոր Պարոնեանի մասին չենք կրնար պնդել, րայց, ւ[ստանա- 
րար ըսենք, թէ Երուանդ Օտեան իսկական ֆարմասոն մըն եղած 
եր:

Այդ  շրջանի կուսակցական նակակրօնականներու նոյլին մեջ'  
բացառութիւն մը կը կազմէ Արփիար Արփիարեանը:

Արփիարեանի մասին, «Նայիրխփ աոաջին թիւերեն սկսեալ, մեր 
նիացումը յայտնած էինք:

Մենք կը նաւատանք, որ այս վիպասանը, այդ տարիներուն 
ապրած ամէնէն տաղանդաւոր և նիշդ արեւելում ունեցած 
մտաւորականն էր:

Արփիար Արփիարեանի մեծ ժողովրդականութիւն շանած 
«Կարմիր ժամուց» վիպակը, ապացոյցն է անոր գնանատանքին' 
նայ գիտակից կրօնականին նանդեպ:

Յակոր Պարոնեանին և Երուանդ Օտեանին' նայ կրօնականը 
վարկաբեկող թատրերգութիւններուն բոլորովին նակադիր 
ըլ լալով Ա. Արփիարեան «Կարմիր ժամուց» ւ[իպակին մէջ,  նայ 
կրօնականը կը ներկայացնէ իբր Վարդանանց ոգիով նայրենասեր 
մը, որ նայ ժողովուրդը, թրքական բռնակալութեան դէմ, 
յեղափոխութեան կը պատրաստէ:

Արփիար Արփիարեան լաւատեղեակ էր, Հայ եկեղեցիին և նայ
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կրօնականին' թուրքին դեմ մղուած պայքարին մեջ կատարելիք 
աոաջնակարգ դերին:

Ան շատ լաւ գիտէր, մանաւանդ 1820-թ.ներուն, յոյներուն, 
թրքական բռնակալութեան դեմ ապստամբական շարժումներուն 
մեջ, յո յն  կրօնականներուն կատարած նա կա տա գ րա կան աշխա
տանքները :

Յոյն կրօնականներն եին, որ վանքերու մէջ  գաղտնաբար, 
ազգային շունչով յեղափոխականներ կը պատրաստեին:

Եւ այս յեղափոխականներն եին, որ իրենց ներոսական պայքա
րով, յունական յաղթանակը ապանուլեցին թուրքերուն դեմ: Հակա
ռակ, որ Արփիարեան ինք ալ յառաջդիմական գաղափարներու[ 
կուսակցական մը եղած եր, չեր հետեւած իր կուսակցական 
ընկերներուն անտրամաբանական և կոյր դատումներուն, որոնք 
ընկերվարութիւնը խեղաթիւրուած կ՛ըմբռնեին, սիոնական ծուղա
կը իյնալով: Հետեւելով «միջազգային ընկերվարական» նակակրօ- 
նական և մանաւանդ' նա կա ցարական և նա կա ռուսական 
քաղաքականութեան:

Արփիարեան կը ջատագովեր, առաջին հերթին, թուրքերուն դեմ 
Հայաստանի մէջ սկսած նայ ազատագրական պայքարը:

Եւ բոլորովին նակաոակ եր, նրեածին «միջազգային սոցիալիզ
մին» դրդումով նայ յառաջդիմական կուսակցականներուն Ռու- 
սիոյ մեջ մղած նա կա ցարական շարժումին:

Որովնետեւ Արփիարեան, շատ լաւ գիտէր, թե նայերուն նակա- 
ոուսական շարժումներուն մասնակցիլը պատնաո պիտի ըլլար, որ 
ոուսները նայերու դեմ թշնամանան:

Եւ առանց ռուսերուն թիկունքին' նայկական ազատագրական 
շարժումը չէր  կրնար յաջոդիլ:

Այս իրապաշտ գաղափարներուն զոնը եղաւ Արփիար Արփիա- 
րեանը:

Եւ իր նայ կուսակցական ընկերները սպաննեցին զինք:
Հայերը միշտ կ՛ողբան, որ թուրքերը զիրենք ցեղասպանութեան 

ենթարկած են: Յայց մենք կը նաւատանք, որ նա յկական ողբերգու - 
թիւններուն մէջ թուրքերուն չափ, գուցէ թուրքերէն աւելի պատաս
խանատու են'  նայ տխմար որոշ ղեկավարներ և նաեւ գիտակից 
կամ անգիտակից նայ դաւանաններ, որոնք նայ ազգը դեպի կոր
ծանում առաջնորդեցին:
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Հայ եկեղեցիին և եկեղեցականին սուրբ տիպարը նսեմանալ 
սկսաւ' մանաւանդ Ֆրանսական յեղափոխութեան կողմէ քաջա
լերուող և իրր թե «յաոաջդիմական» շարժում նկաաուող հսւկա- 
կրօնական հոսանքին ենթարկուած Պոլսոյ հայ մտաւորա- 
կաններուն գործունեութեամր:

Այս հայ մաաւորականները, իրենց հակակրօնական գաղափար
ներով, շաա դիւրաւ ինկան հրեական ֆարմասոնական ցանցին 
մեջ :

Ել Պոլսոյ մեջ, աոաջին ֆարմասոնական կազմակերպութիւնը 
հիմնողները'  հայ մաաւոըականներ եղան:

Անկե ետք ե, ոը հայ ժողովուրդէն ներս տկարանալ սկսաւ իր 
եկեղեցականին հանդէպ պաշտամունքի աստիհանի հասած 
յարգանքի և գնահատանքի զգացումները:

Բնական ե, ոը հայութեան մէջ, կրօնական զգացումներուն 
տկարացումէն օգտուեցան նախ' կաթողիկեները և ապա բողոքա
կանները, որոնք պաոակտեցին հայ ժողովուրդին կրօնական 
միութիւնք:

Այդ  շրջանի ժողու[ուրդներուն մեջէն միայն հայերն էին, որ 
ամէնէն աւելի ենթարկուեցան օտար կազմակերսլութիւններու 
ազդեցութեան:

Բայց, Պալքանեան քրիստոնեայ ժողու[ուրդները, մանաւանդ 
յոյները կառչած մնացին իրենց եկեղեցիին և իրենց աւանդու- 
թիւններուն: Եւ ֆարմասոնականութիւնը, կաթոլիկութիւնը և 
բողոքականութիւնը չկրցան լայն չափով ներմուծուիլ անոնց մեջ: 

Ել մեր մտաւորականներէն ոմանք, իրր թե յաոաջդիմական և 
արդիական գաղափարի տէր անձնաւորութիւններ' ծաղրանքի 
աոարկայ ղարձուցին հայ կրօնը և հայ կրօնականը:

Յակոր Պարոնեանի և Երւանդ Օտեանի հայ եկեղեցական տիպա
րը վարկարեկող թատրերգութիւնները' այս հայավնաս մտայնու
թեան «արտաղրութիւններն» են:
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Ռուբէէî Սեւակի դիմանկարը (հսքիղ-անտիպ) - գծուած իր քրոջ աղջկան' պպսաճայ 
մերօրեայ տաղանդավոր գեղանկար չունի ' տիկ. Քրիսր-ին Սա լեր ի ի կողմհ:

* * *
Եւ մինչեւ այդ տարիները, միայն նուիրական և բարձր նոգհկան 

կարողութիւններու տեր անձերու յատուկ եղած նայ կղերականու
թեան պաշտօնը, նակակըօ նա կան որոշ հոսանքներուն հետեւան
քով, ժամանակի ընթացքին իր փայլը և իր բարձը մակարդակը 
կորսնցնել սկսաւ: Եւ հայ կղերական դասին մեջ ներմուծուիլ 
սկսան պատեհապաշտներ և անարժան անձնաւորութիւններ:

Եւ հայ եկեղեցականներուն մեջ, պատուական և սրբութեան
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արժանի կղերականներուն կողքին, մեջտեղ ելան նաեւ, եկեղե
ցական սւթոոը շանու աղբիւր նկատող նիւթապաշտներ, անարժան 
անձեր, նոյնիսկ' րարոյականե զուրկ:

Հայ եկեղեցական պատմութեան եջերը լեցուն են նայ ազգին 
հպարտութիւն պատնաոող արարքներով, որոնք կատարուած են 
հայ բարձրահոգի կղերական ղեկաւէարներու կողմե:

Բայց, նոյն ատեն, հայ եկեղեցական պատմութեան եջերը 
պղծուած են կրօնական ըլլալու անարժան կղերականներու գործու- 
ն էութեամբ:

Այս անարգ կրօնականներուն անունները այստեղ նշելու պետք 
չունինք:

Այս անարժան կղերականներուն անունները շատերուն ծանօթ
են:

Բայց այստեղ' ուշադրութիւն:
Մենք իրաւունք չունինք, քանի մը անարժան կրօնականի կատա

րած արարքները պատրուակելով, ամբողջ կրօնական դասը մրոտե
լու:

Հայ կրօնական դասը, մեծամասնութեամբ, իրեն յանձնուած 
սուրբ պարտականութիւնը ամենաարժանի ձեւով կը կատարէ:

Հայ կրօնականներն են' մեր 3000 տարուան հայկական աւան
դուլդ իւնները, հայոց պատմութիւնը և լեզուն մինչեւ այսօր վաո 
պահողները:

Եթե, դուք քիչ մը հայկականութեան ոգի ունիք' շատ դիւրու
թեամբ կը հասկնաք Հայ եկեղեցիին կարեւորութիւնը հայ ազգին 
համար:

Հայ եկեղեցին' հայութեան խորհրդանիշն է:
Այստեղ հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալու հարց չկայ:
Եթե հոգիներնուդ մեջ հայկականութեան նշո յ լ  մը գոյութիւն 

ունի, արդէն, արարողութեան ընթացքին, հայկական եկեղեցիե մր 
ներս մտնելով, դուք կ՛զգաք ձեր հայկականութիւնը:

Հայ եկեղեցիին մեջ, հայ կրօնականը արարողութիւնը կը 
կատարէ մեր 3000 տարուան հնադարեան հայկական լեզուով: 

Թեեւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոց Ք. 3. 404-ին' հայկական այբուբենը, 
հայկական տառերը ստեղծեց, բայց, Մեսրոպ Մաշտոց, հայկական 
լեզուն չստեղծեց'  բաոին իսկական առումով:

Հայ լեզուն արդեն գոյութիւն ուներ հազարաւոր տարիներէ ի
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վեր: Պատմութեան ծանօթ թուականներէն ի վեր, նայ ազգը կը 
խօսեր արդէն այդ լեզուն: Այդ նայ լեզուն կ՚որակենք «Ոսկեղնիկ 
լեզու»:

Այսինքն'  «ոսկի»ի նման նազուագիւտ, պատմական լեզու մը: 
Եւ այս ոսկեղնիկ, պատմական լեզուն պանպանած են' մեծ 

մասամբ, նայ կրօնականները, բառ աո րաո, մինչեւ  այսօր: Եւ 
աոանց տաո մը փոխելու, նազարաւոր տարիներէ ի վեր:

Այս տեսակէտով երր կը մտնենք, արարողութեան ընթացքին, 
նայկական եկեղեցիէ մը ներս, այդ պանուն ո չ  միայն աղօթա- 
տունի մէջ մենք մեզ կը զգանք, այլ '  նազարամեակներէ ի վեր նայ 
լեզուն, աղօթքները, աւանդութիւնները, պատմութիւնը և 
սքանչելի մեղեդիներով շարականները պանպանող թանգարանի 
մը, նինաւուրց մենեան-տանարի մէջ:

Եւ այդ վայրկեանին, անկարելի է, որ ձեր նայկական ոգին, 
չցնցուի, չ յուզուի և չվերանայ:

Այս տպաւորութիւններով էր, որ Ռուրէն Սեւակ, Փարիզի ժան 
Կուժոնի նայկական եկեղեցիին մէջ,  իրենց ամուսնութեան օրուան 
զգացումները նետեւեալ տողերով կը յայտնէր.

«... Դուրսը Pnln P kfrppbpp ո լ Pnln P մեղքերը, բոլո ր 
գիտութիւնն ու րպո ր քաղաքակրթութիւնը...:

«Ներսը նայաստանցի տերտեր մը, կարծես Անիի քանդակներեն 
փրցուած նին ու առաքելատիպ գլուխ մը, նազարաւոր տարիներու 
բառեր կը կրկներ, յաւիտենական ու անաւոր...:

«ճերմակ մոմերը, կը նաւէին, բուրվառը կապոյտ ամպով մը 
մեզ պաշարեց:

«Տերտերը անվերջ կը կարդար ու կ՛երգեր: Ա յդ ընթերցումը ու 
այդ օրօրումը քի չ քիչ մեզ ընդարմացուցին, վերացուցին, 
նեոացուցին, նին ու նեռոլ տեղուանք տարին...:

«Կնքանայրը - մենակեաց ու մարդատեաց արուեստագէտ մը, որ 
եկեղեցի ոտք կոխած չուներ - նիմա տղու մը պես կոպար:

Հարսը - որ ո չին չ կը նասկնաբ ոսկեդարու աստուածային 
բարբառեն - ւռիկ մնջիկ կ՚արտասուէր...: Ու տաք արցունք մը որ 
ինկաւ մեր միացած ձեռքերուն վրայ' մինչեւ ոսկորներուս ծուծը 
դողացուր:

Ինծի ի նչ փոյթ, թե գիտութիւնը պիտի նեգնե իր անարժան աշա
կերտին այս երկիւղած դիրքը կրկնապես ծիծադելի, որովնետեւ
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գիտութիւնը որ կրօնքը չի  նասկնար, սէրն ալ չի  նասկնար:
«Յարաբերական իրականութ-իւններուն միայն կը Տաւատայ ան: 

Մինչ սերն ու կրօնը բացարձակ իտԽպին կը ձգտին, նոյն յաւիտե
նական զգացումին երկու յաւիտենական ձեւերն են անոնք:

«Սէրը անձնական, կերպարանաւոր, երկրային, բնական իտէաչն
է:

«Կրօնը անանձնական, անկերպարան, տիեզերական, գերբնա
կան իտէալը...:

«Թ՛ող քարկոծեն զիս րերանաւատները:
«Ես չ ե մ  կրնար ուրանաչ այն անջնջելի արցունքը որ ի մ  

մայրենի եկեղեցին կրցաւ կաթեցնեշ ի մ  էութեանս մէջ, և որ բպոր 
գիտութիւնները միացած չպիտի կարենային կաթեցներ..»:

Լոգան - 1913 Ռուրեն Սեւակ: «Փոխան նարսանիքի». նաւոուած' 
«Բժ՜իշկին գիրքէն փրցուած եջեր»ու շարքէն, Ռուրեն Սեւակ - 
Երկեր - Անթիլիաս, Էջ 409:
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ՀՐԵԱՅ ՓՐՕՖ. ԲԺԻՇԿԻ ՄԸ ԱՆԳՈՒԹ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ 
ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԸ ՋԱՆՂԸՐԸ-Ի ԴԺՈԽՔԷՆ ՓՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ԻՐԵՆ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՀԱՆԴԷՊ

ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆԵՐՈՋ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ FRANZ APPEL- 
ԻՆ ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԸ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐԱԾ 
ԴԻՄՈՒՄԻՆ ՀԱՆԴԷՊ PROF. DR. ISRAEL-ԻՆ ՏՈՒԱԾ ԱՆԽԻՂՃ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Յունուար 2003-էն ի ւ[եր, «*Liuij]ip|i»Ji էջերուն լքեջ նրա- 
պարակելու կր ջանանք մինչեւ նիմա անծանօթ մնացած' Ռուրէն 
Սեւակի ողբերգական կեանքին պատմութիւնը:

Մենք կը հաւատանք, որ Մութէն Սեւակի կեանքը, նայկական 
Եղեոնի պատմութեան ամէնէն ողբերգական էջերն են, որոնք 
դիւցազներգութեան մը նման պիտի փոխանցուին նայ ապագայ 
սերունդներուն:

«Նայիրի»ի այս թիլին մէջ ալ, Մութէն Սեւակի կեանքին
բոլորովին անծանօթ մէկ էջը նրապարակելու պիտի ջանանք..... :

Մութէն Սեւակի կնոջ' ժաննի-ի ընտանիքին արխիւին մեջ կը 
գտնուէին 1915 թուակիր գերմաներեն նամակներ:

Սայց այս նամակները ձեոագիր և մանաւանդ գերմաներէն 
“Gotik” տառերով գրուած ըլլալուն, երկար ատեն չկրցանք վերծա
նել:

Վերջապես 1990-թ.ներուն է, որ ծանօթացանք Շամիրամ 
Սեւակի մօրաքրոջ աղջկան' Barbara Pfistei՜-ին :

Եւ ան վերծանեց այս գերմաներեն'  “Gotik” գրութեամբ 
նամակները:

Ո՞վ է Barbara Pfister:
ժաննի Սեւակին քրոջ' Mirma Apell-ին աղջիկն է:
Եւ M innaանմիջականօրէն կապ ունի Մութէն Սեւակի և ժաննի- 

Ji ամուսնութեան նետ:
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Գերմանիոյ ErfUrt քաղաքը քնակող Franz և Mărie Apell ամ՛ոլը 
եըկու աղջիկ զաւակներ կ՛ունենան' Միննա և ժաննի:

17 տարեկանին ժաննի Աքէլը կը ղրկեն Լողան, Ռեդարուեստից 
վարժարանը ուսանելու:

Ւսկ իր քոյրը'  Միննան ալ ժընեւ' վարժարան մ՛ը կը ղրկուի: 
ժաննին, 1907-թ.ին, Լոզանի մեջ, կը ծանօթանայ Ռուրեն Սեւա- 

կին, եւ երկու «երիտասարդ սիրտեր» մեծ սերով մը կը փարին 
իրարու:

Բայց միջոց մը յետոյ,  ժաննի-ի դպրոցին անօրէնութիւնը կը 
տեղեկանայ կացութեան և էրֆուրթ քնակող անոր ընտանիքին 
կ՚իմացնէ եղելութիւնը:

Եւ հայրը և մայրը, իրար անցած, անմիջապես իրենց քով կը 
կանչեն ժաննին:

Եւ այդ օրեն ետք, Ռուրենին ու ժաննի-ին համար շատ տառա
պալից շրջան մր կ սկսի: Ռուրեն Լողան, ժաննի էրվյուրթ:

Այդ շրջանին գրուած հարիւրաւոր նամակները և բացիկները 
իրարմէ հեռու մնացած երկու երիտասարդ րոցավառ սիրոյ
արտայայտութիւններն են...... Եւ 4 Փետրուար 1908-թ.ին, Ռուրեն
Սեւակ նամակ կը գրէ ժաննիին ընտանիքին:

Շատ յարգալից նամակ մը, որուն մեջ Ռուրեն Սեւակ իր 
նպատակներուն լուրջ ըլլալը կը յայտնէ ժաննի-ի կապակ
ցութեամբ, և անոր հօրմեն և մօրմէն կը իւնղըե, որ իրեն ժաննիի 
հետ ամուսնութեան արտօնութիւն տան միայն այն ատեն, երթ ինք 
բժշկութեան վկայականը ստանայ:

Բայց գերմանացի և մանաւանդ դասական Բրուսիայի Apell 
ընտանիքին համար' արեւելքցի փեսայ մը [բժիշկ ըլլայ կամ ոչ] 
ունենալը անընդունելի թան էր:

Եւ ժ աննի"ին աղաչանքներն ու լացուկոծը որեւէ ազդեցութիւն 
չեն կատարեր իր հօր և մօր վրայ:

Բայց, կեանքի մէջ դիպուածները շատ բան կր փոխեն..... :
ժաննի-ին քոյրը' Միննան ալ կը սիրահարուի օտարի մր, 

ժընեւի մեջ: Եւ այս օտարը' հրեայ մրն ե:
Եւ Արել ընտանիքը, Միննային հրեայի հետ ամուսնութեան ալ 

«ոչ» կ՚ըսեն: Եւ անխուսափելին կը պատահի:
Միննան, այս հրեայէն [առանց ամուսնանալու], մանչ  զաւակ 

մը կ՚ունենայ... Եւ այս ցաւալի պատահարը պատհառ կ՚ըլլայ։ որ
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Արել ընտանիքը ստիպողաբար ընդունի Գուբէն Սեւակին 
ամուսնութեան առաջարկը ժաննի-ի նետ, երկրորդ «դժրախ- 
տութեն»է մը խուսափելու նամար: ... Եւ 1908-ին, Գութէն և 
ժաննի'  նշանուած կը համարուին և 1910-թ.ին ալ, Լոգանի մէջ,  
կ՛ամուսնանան:

Գալով ժաննի-ին քրոջ, Միննային' անոր հրեայ սիրահարը, 
Միննային զաւակ մը աշխարհ բերելէն յետոյ,  մեջտեղէն կը 
կորսուի: ... Եւ քանի մը տարի ետք, Միննան կ՚ամուսնանայ զուի-
ցերիացի Dr. Pfister-ի հետ և, 1910-թ.ին, Barbara-ն կը ծնի:

Պարպարա և Միննայի հրեայէն ունեցած մանչ զաւակը 
Պերնարտը միասին կը մեծնան:

Բայց Պարպարային եղբայրը, իր 40 տարեկանին, անձնասպան 
կ՚ըլլայ...:

Եւ մենք 1990-թ.ին Պարպարայի Պալ քաղաքի տան մէջ տեսանք, 
իր անձնասպան եղած հրեայ եղբօր քանդակած եօթը թեւանոց 
հրէական աշտանակ մը, զոր Պարպարան, իր եղբօրմէն մնացած 
միակ յիշատակը որպէս, մօտը պահած եր:

Ռուբէնի և ժաննի-ի ընտանիքներու կեանքի պատմութիւնը, 
ղժբախտութիւններով լեցուն իսկական վէպ մըն է:

Եւ դժրախտութիւնները կը շարունակուին Պարպարայի կեանքին 
մեջ ալ:

Ւր եղօր անձնասպան ըլլալէն ետք, Պարպարա սիրոյ յուսա- 
խարութիւններ կ՚ունենայ:

Եւ կ՚աւզրի աոանց ընտանիք մը կազմելու և աոանց զաւակ մը 
ունենալու:

Բժիշկի զաւակ Պաըպարայի կեանքը կ՛անցնի հիւանդներու և 
կարօտեալներու օգնելով:

Մեր զինքը հանչցած շրջանին, Պարպարան 85 տարեկան եր, և 
այդ տարիքին, ան Պալ քաղաքի կոյրերու հիւանդանոցը կ՚երթար, 
և կոյրերը մխիթարելու համար, անոնց ուզած գիրքերէն ըն- 
թերցանութիւններ կը կատարէր:

Այս բարեսիրտ կինը մեզի նուիրեց, ինչ որ ունէր իր մեծ հօր և 
մեծ մօրմէն [այսինքն ժաննի-ի հօր և մօրմէն] իրր արխիւ' 
նամակներ, նկարներ և փաստաթուղթեր:

Եւ ամէնէն կարեւորք' վերծանեց այն կօթ-իկ տաոերու[ ձեոագիր 
նամակները, որ իր մեծ մայրը և մեծ հայրը գրած էին զանազան
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անձեըու, իրենց փեսան' Ռուրեն Սեւակը փրկելու fiuiiFuip թրքական 
բարբարոսութիւնէն:

Այս վենանձն կնկան րարի յիշատակը մեր սրտին մեջ վաո. կը 
մնայ'  իրր Ռուրեն Սեւակի ընտանիքին ողբերգական կեանքէն եջ 
մը:

Փ փ փ

Այստեղ պաըտք կը զգանք, մեք խորին շնորնակալութ-իւնները 
յայտնելու փրօվյ. Վահագն Տատըեանին, որ Պաըսյարայի մեքենա
գրած գերմաներեն նամակները հայերէնի թարգմանելու ազնուու
թիւնը ունեցաւ:

Ռուրեն Սեւակի արիփւը, աոանց Վահագն Տատրեանին քսան
հինգ տարիներէ ի ւ[եր մեզի ուղարկած վաւերագիրներուն, շատ 
անկատար պիտի մնար: Ան եր, իր խորաթափանց պրպտումներով, 
գերմանական արխիւներուն մէջէն գտած և Ռուրեն Սեւակին 
վերաբերեալ փաստաթուղթերը մեզի ուղարկողը:

Եւ Վահագն Տատրեանը, մինչև այսօր կը շարունակէ ուղարկել, 
Ռուրեն Սեւակի մասին վաւերագրեր և գրութիւններ, մեծապէս 
հարստացնելով Ռուրեն Սեւակի արխիւը:

փ փ փ

11 Փետրուար 2003-թ.ին, «Նայիրի»ի մեջ հրապարակած էինք, 
հեոագիրի մը պատհենը, որ Ռուրեն Սեւակի Չանղըրը աքսորուած 
գիշերը ժաննի Սեւակ Պոլսէն, 23 Յունիսի 1915-թ.ին, Լոգան' իր 
մօր կ՚ուղարկէր, որ մայրը անմիջապես Պոլիս գայ:

Եւ ժաննի Սեւակի մայրը'  Mărie Apell շաբաթ մը յետոյ Պոլիս 
կը հասնի օգնելու համար իր աղջկան դժբախտ օրերուն:

Եւ ժաննի ու իր մայրը կը դիմեն նախ Պոլսոյ Ռեըմանական 
դեսպանատունը, և նաեւ օսմանեան բանակին այն ատենուան 
իշխանաւորը եղող'  գերմանացի Vonder Goltz փաշա-յին (իսկական 
անունով' General Feld Marschall Colmar von der Goltz):

Գերմանացիները, բաւական ձգձգումնեըէ յետոյ, իբր թէ յանձն 
կ սւոնեն օգնելու ժաննի-ին և իր մօրը:

Եւ գերմանական իշխանութիւննեըուն մեղսակցութեամբ թուր
քերը, ըստ իրենց սովորութեան, սուտ խոստումներով կ՚օրօրեն 
ժաննի-ն և մայրը:
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Եւ օր լքը ալ, թուրքերը անոնց կ՚ըսեն, թե' Գուբէն Սեւակը կընան 
ազատ աըձակել պայմանաւ, որ Գուբէն Գերմանիա երթայ և հոն 
հիւանդանոց մը աշխատի, և մինչև պատերազմի վերջաւո
րութիւնը Գեըմանիայեն չնեոանայ:

Այս խոստումէն շատ ուրախացած' ժաննի-ին մայրը '  Մարի 
Արել իր ամուսինին'  Ֆրանց Արելին նամակ կը գրե Լոզան, որ ան 
անմիջապես Գերմանիոյ մեջ Ռուրենին, իբր բժիշկ աշխատելու 
համար հիւանդանոցի մը մեջ պաշտօն մը գտնե:

Ֆրանց Արելն ալ, այս րարի լուրեն շատ ոգեւորուած, դիմում
ներ կը կատաըե:

Եւ նոյն ատեն կը յ ի շ է թերթերուն մեջ վերջերս կարդացած մեկ 
լուրը: Թերթերը արձագանգ եղած եին հետեւեալ եղելութեան.

«Օսմանեան կայսրութեան սուլթանը վերջերս Պոլսոյ մեջ, 
վիրաբուժական յաջող գործողութեան մը կ՚ենթարկուի գերմա
նացի փրօֆէսօր բժիշկ Իսրայելի կողմե»:

Եւ թուրք իշխանութիւնները մեծ երախտագիտութեամբ շնոր
հակալութիւն կը յայտնեն [իբր թէ] գերմանացի փրօֆ. տք. Իսրա-
յ ելին:

Եւ Ֆրանց Աբէլ, մեծ յոյսերով լի, նամակով մը կը դիմէ փրօֆ. 
տք. Եսրայէլիին ադաչելու[ անոր, որ իր հիւանդանոցին մէջ 
պաշտօն մը տայ իր փեսային' բժ. Գուբէն Սեւակին, որ ան փրկուի 
Չանղըրը-ի աքսորավայրէն:

Այսւոեղ կը նրապարակենք այս ցաւալի եղելութեան վերաբե
րեալ փաստաթուղթերէն մասեր.

Գուբէն Սեւակին աներոջ' Ֆրանց Աբելին 15-8-1915 թուակիր 
Լոգանէն Գերմանիա' փրօֆ. Իսրայելին գրած գերմաներեն նամա- 
կը:

Այս նամակին Barbara PflSter-ի կողմէ վերծանուած և մեքե
նագրուած պատհենը:

Նոյն նամակին, Վ. Տատրեանի կողմե կատարուած գերմանե
րէնէ հայերեն թարգմանութեան պատնենը:
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«15 Օգոստոս 1915 - փրօֆ. տռքթ. Իզրայէլ
Բարեճանեցէք ներողամիտ ըԱալ, որ ձեզի բոլորովին անծանօթ 

անձ մը, կը նամ արձակի ձեր թանկագին ժամանակը քանի մը 
վայրկեանի ճամար իղեչ ձեզմէ: Խնդրոյ առարկայ է գործ մը որ, 
ինծի և ի մ  ընտանիքիս ճամար, յո յժ  կարեւոր է: Թերթերեն 
նկատեցի, որ կանչուեր էք սուլթանին գործողութիւն ընեթւ և թէ 
թրքական ամենաբարձր խաւերու մէջ գերագոյն վստաճութիւն մը 
կը վայեչէք. ասկէ քաջաւերուեչով ճետեւեալ պարագաները ձեր 
ուշադրութեան կը յանձնեմ:

Իմ դուստրս... ի ճայ բժիշկ Ռ. Ջ.ի ճետ, որ ճոս ուսանելէ և 
բժշկական ճիւղը աւարտելէ յետ ոյ աշխատեցաւ պրն. փրոֆ. տոքթ. 
(հուի ճսկողութեան տակ, և գործեց իբրեւ նաճանգային բժիշկ, 
1914 Մայիսին զոյգը փոխադրուեցաւ Կոստանդնոպոլիս ուր կարճ 
ժամանակի մեջ ի մ  փեսաս յաջողեցաւ բարեյոյս ասպարէզ մը 
կերտել նոյնպէս, Ռուբէն Սեւակ ծածկանունով ան իբրեւ ճայ 
բանաստեղծ իրեն անուն մը ճանեց, զանազան ճայ լրագիրներու 
մէջ, ինչպ էս և պատկերազարդ ճանդէս Հայաստանի մէջ, որ իր 
նկարն ալ տպեց, իր գործերը ւոյս տեսան, երբ պատերազմը 
պայթեցաւ ան մտաւ թրքական առողջապաճական զինագունդին 
մէջ և իբրեւ բժիշկ ծառայե ց  ...ին և Կոստանդնուպոլսոյ մէջ, ատեն 
մը առաջ Կովկասի մէջ ծագում առած ճայկական շարժումը 
դժբախտաբար Եւրոպական Թուրքիոյ մէջ ապրող կարգ մը ճայերը 
կասկածի տակ ձգեց, կասկած մը որ ճակառակ իր աՕմասնակից 
ըլլաւուն, ընդգրկեց նաեւ զ ինքը մանաւանդ երբ ան առողջապա- 
ճութեան մասին ճրապարակային զանազան դասախօսութիւններ 
տուաւ մինչեւ Ցունիսի կէսը: Մենք ի մ  դուստրէս և թոռնիկներէս 
լաւ ւուրեր կը ստանայինք երբ 8  ունիս ամսու վերջերը յանկարծ ի մ  
կինս թէ ի մ  դուստրէս և թէ կայսերական Գերմանական դեսպա
նատունէն ճեռագրով կը պաճանջուէր որ անմիջապես Կոստանդնո- 
պոլիս գա,J ’ Պատնաո մը ցոյց չէ ր  տրուեր և իմճեոագրային ճար- 
ցապնդումիս վրա յ  ստացայ միայն սա պատասխանը «վատ բան 
չկա յ»: Յունիս 27-ին կինս մեկնեցաւ, եւ երբ Ցուլիս 6-ին Կոստանդ- 
նոպոլիս ճասաւ, կայսերական դեսպանատան և այստեղի 
ճիւպատոսի միջոցաւ ինծի ւօւր ղրկեց, որմէ ես իր նամրոր- 
դութեան պատնառը ճասկցայ:

Բարեճաճօրէն թոյւ տուէք որ ի մ  կնոջս պարոն ճիւպատոս
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Ֆիւզինկհբի ուղղած գրութիւնէն կարգ մը նա տուածներ ձեր 
արեւելումին նամար կցեմ այս գրութեան, [ներփակեալ]:

Վերոյիշեաւ տողերը կարդալէ յետ ոյ ներողամիտ պիտի ԸԱաք 
որ ես ի մ  նարցովս ձեզի դիմեմ, մեծայարգ պարոն, և նա յցեմ ձեր 
թելադրութիւնը և կամ ձեր բարեսիրտ բարեխօսութիւնը:

Խոբնեցայ որ այս դժուարին նարցը կարելի է ւուծել եթէ իմ  
փեսան գէթ սկզբնական շրջանի մը նամար ձեր վարած 
նաստատութեան մէջ, աոանց թոշակի, իբրև բժիշկ ընդունուի 
որպէսզի, ան ազատ ձգուի և դէպի Գերմանիա ուղարկուի: Ձեր 
անունը վստանաբար բոլոր դժուարութիւնները պիտի յաղթանարէ 
Կոստանդնոպոլսոյ մէջ և կարելի է նոյնիսկ, որ կեանք մը փրկէ: 

.........................................ուսերէն վերցներ
Գաւով ի մ  անձիս ինքնութեան, պատիւը ունիմ ձեզի նաղորդեւու 

որ ես, նախապէս, էրֆուրթի մէջ իբրեւ արքունիքի գոնարավանառ 
գործ մը ունէի:

...................կը պատկանիմ և 1870-1871-ի զինուորական արշաւին
մասնակցած ե մ ...... և այն ատեն........կայսերական......... Վենափառ
նրամանով պարգեւատրուեցայ Ռազմական շքանշանով էրֆուրթի
մէջ, ինչպէս և անունը.......նոյնինքն Գերմաննիւպատոս Ֆխզին-
կէր Քոս պիտի .......ի մ  մասիս տան, որով ի մ  երաշխաւորութիւնը
կրնայ  Քիմնաւորուիր

Շատ կը խնդրեմ, որ բարի ըըաք ներողամտութիւն ցոյց տալու 
ձեզի ի մ  խնդիրովս այսքան երկար օրէն զբաղեցնեւ տաւուս 
նամար: Բայց ծանր կացութիւնը կը Քարկադրէ, որ Քարցը կարեւի 
եղածին չափ մանրամասնօրէն քննարկուի: Եթէ եռանդով կա
րենաք միջամսժղ, մենք բոլորս աւ ձեզի յա ւէտ  երախտապարտ 
պիտի մնանք:

Բ՛ոյլ տուէք, որ մեր ամենամեծ յարգանքի Քաւաստիքը տանք 
ձեզի, որով ես, խոնարնաբար, կը վերջացնեմ գրութիւնս:

(ՖՐԱՆ8ԱԲԷԼ)
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Այս նամակին Barbara Pfister-ի կողմե վերծանուած և մեքենա
գրուած պաանենը:

Նոյն նամակին Վանագն Տաարեանի կողմէ կատարուած 
գերմաներենի նայերէն թարգմանութեան պատնենը: ր

Վիչտպատ, 21 Օգոստոս 1915 
ստացուած' 23 Օգոստոսին

Մեծայարգ պարոն,
Զեր նամակը ստացայ Քոս, ուր դարմանումի նամ ար կը մնամ՞ 

Սեպտեմբեր 10-ին Պերյիւն վերադառնա չու նպատակաւ: Եթէ 
Կռստանդնոպոլիս գտնուած միջոցիս ինծի դիմած ըԱայիք, ես յա 
ջողութեան աւելի մեծ նեոանկարով, ձեր խնդրոյն ի նպաստ 
կրնայի միջամտեր Դժուարութիւնը այն պաճանջուածերաշխաւո
րականին մէջ է, որով պայման կը դրուի որ ձեր փեսան պատերազ
մի տեւողութեան Գերմանիայհն չնեռանայ: Այս երաշխաւորու
թիւնը ոչ ոք կրնայ տալ, նոյն իսկ եթէ ձեր փեսան Գերմանիոյ մէջ 
պաշտօն մը գտնայ: Իմ բուժարանիս մէջ ես իրեն պաշտօնի չե մ  
կրնար կոչել, քանի որ ան գերմաներէն լեզուին չի  տիրապետեր...: 

Հոսկէ և Պերլինէն աւելի դժուար պիտի ըլլաJ փորձեր ընեւու 
այն ինչ որ Քնարաւոր է և ձեզի յա ւէժա ւ տեղեկութիւն ներ տալու: 
Կարեւոր է որ ինծի ձեր փեսային արգելափակուած տեղին նշգրիտ 
անունը տաք: Զայն ‘Բէնկարի կը կոչէք, աւեւցնեւով որ «թերեւս 
Քանկրի է Անկորայի մօտ», սա պէտք է նախ նշգրտօրէն 
ստուգուի:

Յարգանօք, խոնարնաբար 
փրոֆ. Իգրայէւ

Մենք կը նաւաաանք, որ վերը նրա պարակ ուա ծ երկու նամակ
ներուն մեջ, 24 Ապրիլ 1915-ի Եդեոնին բոլոր յոյգերը կը ցոլանան: 

Աոաջին նամակին մեջ, Ռուբեն Սեւակին աները իը փեսին 
կեանքի պատմութիւնը կու տայ ամենայն նարազատութեամբ: Եւ 
կ՚ըսէ, թե իբը բժիշկ ան օգնած ե բոլորին և որեւէ յանցանք չէ  
գործած Չանւլըրը աքսորուելու նամաը:

Եւ, փըօվ). Եսրայէլեն կը իյնդըե, որ Ռուբէնի իր հիւանդանոցին 
մեջ իբր բժիշկ և աոանց թոշակի աշխատիլը ընդունի, որ իր փեսան 
ազատ արձակուի Չանղըրը-են, և Գերմանիա ուղարկուի:

Ֆրանց Աբելին այս աղաչական նամակին իբր պատասխան,

- 5 6 2  -



հրեայ փրօֆ. Ւսըայէլին գրած նամակը' կարն, անգութ և վնոական 
ձեւով մերժողական գրութիւն մըն ե:

Փրօֆ. Իսրայել, դիմումը մերժելու համար իրը պատրուակ 
կ՚ըսէ, թէ'  «Ձեր փեսան գերմաներէն լեզուին չի  տիրապետեր»: 

Մինչդեռ, շատ ծանօթ իրականութիւն մըն է, թէ բժշկութեան 
մէջ գործածուած բառերը միջազգայնացած են, և աշխարհի բոլոր 
կողմերը նոյն մասնագիտական բառերը կը գործածուին:

Հրեայ փրօֆ. Ւսըայելի մերժողական պատասխանը անհեթեթ, 
անխիղհ և իր անունին վայել անմարդկային արտայայտութիւն մըն
է:

1915-ին Պոլսոյ մէջ,  թուրք սուլթանը դարմանած հրեայ փրօֆէ- 
սօր Ւսրայէլին այս անգութ նամակը [որով ան կը մերժէ փրկել 
Ռուբէն Սեւակը] կարդալէ յետոյ, մենք շատ աւելի համոզուեցանք, 
որ Հայկական ցեղասպանութեան առաջնակարգ պատասխանատու
ները հրեաներն են:
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ԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՆ‘fi ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԿՆՈՋ ԺԱՆՆԻ ՍԵ
ՒԱԿՆՆ 27  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1915-ՒՆ ԼՈՋԱՆԷՆ ՊՈԼԻՍ ԳԵՐՄԱ
ՆԱԿԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ՈՒՂԱՐԿԱԾ ՄԷԿ ՆԱՄԱԿԸ, ՈՐՈՒՆ 
ՄԷՋ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԻԲՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱ
ՏՈՒ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻՆԵՐԸ ՅԱՄԲԱՍՏԱՆԷ

1985-թ-.ներեն ի վեր մեր գրութիւններուն հետեւողները նկատած 
են թերեւս, որ 1915-ի Հայկական ցեղասպանութեան մեջ իթր 
պատասյսաատու ամբաստանած ենք թուրքերուն չափ և նոյնիսկ 
թուրքերեն ալ աւելի'  գերմանացիները և անոնց ետեւ գտնուող 
սիոնիստները:

1985-ին հրատարակուած մեր «Ռուբէն Սեւակ և փրցուելիք 
ուղեղներ» գիրքին մեջ, աոաջին անգամ ըլլալու[ հրապարակեցինք 
մեծ հայասեր կարծուած Johannes LepsiuS-ի գերմանական 
վաւերաթուղթերու գիրքեն հատուածներ, որոնց մեջ Johannes Lep- 
sius, Ռուբէն Սեւակին կնոջ ժաննի Սեւակին և անոր մօր'  Մարի 
Արելին Հայկական ցեղասպանութեան իթր պատասիյանատու գեր
մանացիները ամբաստանող մասեըը չ եին հրատարակուած:

1919-թ.ին, Պերլինի մեջ լոյս տեսած ժ. Լեփսիուս-ի այս գիրքը 
շատ մը հայ մտաւորականնեըու ծանօթ էր: Սայց ոչ մէկ հայ գրող, 
1919-էն մինչեւ 1985-թ.ը Լեփսիուս-ի գիրքին մեջ գտնուող Ռուբէն 
Սեւակի վերաբերեալ վաւերաթուղթերու մասին արտայայտուած 
էր:

Հակաոակ որ ժ. Լեփսիուս-ի այս գիրքին մեջ, Ռուբեն Սեւակ 
1915-ի Եղեոնի նահատակ միակ բանաստեղծն էր, որուն 
նահատակութեան մասին [անկատար ըլլալով հանդերձ] շատ 
կարեւոր վաւերագրեր կային:

Աւելին'  Լեփսիուս-ի վաւերագրերու այս գիրքը'  ֆրանսերէնի 
ալ թարգմանուած էր: Եւ մենք, ապշութեամբ նկատեցինք, որ այս
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թարգմանութեան մեջ, Ռուբէն Սեւակի մասին վաւերագրերը չեխն 
նթա տա թակուած:

Այստեղ կրկին պիտի ըսենք' թե Ռութեն Սեւակ, մանաւանդ 
դաշնակցականներուն կողմե գիտակցաբար անտեսուեցաւ, և 
ն պա տա կա ւ որ, մոռացութեան ենթարկուեցաւ, և Ռութեն Սեւակի 
դիւցազնական և զարհուրելի կեանքի պատմութիւնը, քօղարկուե- 
ցաւ:

Որովհետեւ այս կուսակցութեան ղեկավարները, այդ շրջանի 
մանաւանդ, մասոնական-սիոնիստական իշխանութեան ենթար
կուած էին, և անոնց հրահանգները կը գործադրէին:

* * *
Այստեղ կը հրապարակենք բացառիկ փաստաթուղթ մը:
Այս փաստաթուղթին մէջ Ռութեն Սեւակին կինը' ժաննի Սեւակ, 

որ ձեռագրով կ՛ա մ բաս տան է գերմանացիները, իբր պատասխանա
տու Հայկական ցեղասպանութեան:

Այս գրութիւնը, ժաննի Սեւակին Լոգանէն 27 Հոկտեմբեր 1915- 
ին, Պոլիս Գերմանական դեսպանատուն ուղարկած մէկ նամակն 
է:

ժաննի Սեւակ, Պոլսոյ մեջ, Գերմանական դեսպանատունէն իր 
ամուսինին նահատակութեան լուրին տեղեկանալէ յետոյ,  16 
Սեպտեմբեր 1915-ին, Պոլսէն կը մեկնի իր երկու զաւակներուն և 
մօրը հետ, դեպի Զուիցերիա:

Եւ ժաննի Սեւակ, Լոգան հասնելէ միջոց մը ետք, ամուսինին 
ցաւը սրտին մէջ ըլլալով, այս անգամ նամակով մը կը դիմէ Պոլսոյ 
Գերմանական դեսպանատունը, որ գերմանացիները գոնե ազատեն 
մնացեալ հայերը, թրքական բարբարոսութենէն:

ժաննի Սեւակին այս նամակը վեհանձնութեան և բարեսրտու
թեան բացառիկ մէկ արտայատութիւն է:

Ժաննի Սեւակին ձեռագիր նամակին պատնէնը [ուղղուած 
Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատուն] մեգի նուիրեց փրօֆ՛ 
Վահագն Տատրեանը 5-10-1992-ին: Զայն, իր պրպտումներուն 
շնորհիւ, գտած եր այն ատենուան Գերմանիոյ մայրաքաղաքը 
եդող Bonn-ի պետական արխիւներուն մէջ:

Այստեղ, կրկին մեր խոր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք 
փրօվյ. Վահագն Տատրեանին:
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Կը հրապարակենք նախ այս գերմաներէն նամակին նայերէն 
թաըգմանութիւնը [գերմաներէնէ նայերէն թարգմանութիւնք 
կատարեց Զուիցերիոյ Հայ Առաքելական Եկեւլեցիին հոգեւոր 
հովիւը արժանապատիւ Տէր Արել քահանայ Մանուկեան, որուն կը 
յայանենք մեր շնորհակալութիւնները]:

Կայսերական Դեըմանիոյ Դեսպանութիւն Ւ Կոստանդնուպոլիս

Թոյլ տուէք համակ նուիրումով ներկայացնել հետեւեալ [սնդրանքը

Թրքական պաշտօնէութեան մօտ ամենաազդու կերպով նորեն միջամտե
լով, ի սէր Աստուծոյ, աւզացուցէք այս սարսափելի զրպարտութիւնները! 
Վնոական հրամանով մը ազատեցէք, ինչ որ կարելի է փրկել! Անմեղ կանանց, 
եըեխանեըու, հիւանդներու եւ ծերերու արիւնը, որ մինչեւ երկինք կը պոոայ, 
Գերմանիոյ վրայ նզովք, Գերմանիոյ վրայ անէծք կընայ քերել, եթե չ *ընէ այն 
ամէնը, ինչ որ կը գտնուի իր երկաթեայ ուժերուն ներքոյ!

Ամենախորին յարգանքով,
եը ստորագրեմ քո|որանուեր

էօզան, 27 Հոկտեմբեր 1915 Հելեն Չիլինկիրեան, ծնեալ Ապելլ

Լոգանի մէջ,  ժաննի Սեւակին հոգեկան չարչարանքը'  կրկնակի 
էր: Ան կը աաոապէը, Դուրէն Սեւակի նահաաակութեամր: Եւ ան 
կ ողրար իր ամուսինին կորուստը:

Սայց, նոյն ատեն, իը սըտին մէջ ունէը այն զաըհուըելի 
մղձաւանջը, որ Դուրէն Սեւակի նահատակութեան և հայ ազգին 
ցեղասպանութեան ենթարկուելուն պատասխանատուները' գերմա
նացիներն էին, այսինքն'  իր ցեղակիցները, իր արիւնը կրող իր 
եղրայր ազգակիցները:

Եւ ժաննի Սեւակ չէր  ուզեր հաւատալ այս սարսափելի 
իրականութեան:

Թէեւ, Պոլսոյ մէջ,  իր ապրած վերջին տառապալից օրերուն, 
Պոլսոյ գերման իջխանաւորներուն իր ամուսինը փրկելու համար 
որեւէ ազղու միջամտութիւն չկատարելը տեսնելով, հասկցած էր 
իրականութիւնյւ:

Սայց արդեօ ք... միշտ հարցական մը կար իր մէջ:
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Երր գերմանացի իր մէջ ունեցած այս յանցապարտի զգացումը, 
տեւական կը չարչարեր զ ինքը:

Այդ  պատնարւով, այս հոգեկան ընդվզումով գրեց Պոլիս, իր 
ազգակիցներուն, Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատան որ ապացու
ցանեն, եթե կրնան, թե սուտ է, սարսափելի զրպարտութիւ ն այ ն  
ամբաստանութիւնը, որ հայ ազգին ցեղասպանութեան պատասխա
նատուները գերմանացիներն են:

Եւ «զրպարտութեան» սո՜ւտ, անհիմն ըլլալուն ապացոյց - հաս
տատումին սպասելով հանդերձ, իր այս նամակով կը խնդրեր նաև, 
Պոլսոյ գերմանական իշխանաւորներէն, որ գոնե հրամանով մը
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փրկեն մնացեալ նայերը, ուր «անմեղ կիներուն, երախաներուն, 
Տիլանդներուն եւ ծերերուն արիւնը' երկինք կը բարձրանայ»:

Եւ կրնային ընել գերմանացիները' այս ամենակենսական մարդ
կային միջամտութիւնը, երր 1915-ին, Գերմանիոյ «երկարեայ 
ուժը» ամենազօր իշխանաւորն էր Թուրքիոյ մէջ:

Եւ ժաննի Սեւակ մարգարէական նախատեսութեամբ մը 
զգուշացուց գերմանացիները

Եթէ, ձեր ունեցած երկաթեայ ուժով [Թուրքիոյ մեջ 1915-ին, 
գերմանացիներն էին այդ երկրին տէրն ու տիրականը] չփրկեք 
մնացեալ նայերը, անոնք անէծք պիտի տեղացնեն ձեր գլխուն:

Եւ 1939-են սկսեալ մինչեւ այսօր, Գերմանիան ենթարկուած է 
ժաննի Սեւակի նախատեսած անէծքին: Այսօր Գերմանիան, ամեն 
օր, կ՛ապրի «նոլոքոսթ» ըսուած մըղձաւանջը:

փ փ փ

Եւ գերմանացիներու «երկաթեայ ուժը», որեւէ րան չըրաւ 
ազատելու նամար նայերը:

Ընդնակարւակը:
Գերմանացիները, մինչեւ 1918-ը թիկունք կանգնեցան նայերուն 

դէմ կատարուած թրքական րարրարոսութիւններուն:
Եւ Արեւմտանայաստանը «Գողգոթա»յի մը վերածուեցաւ: 
Որովնետեւ այսպէս որոշած էին սիոնիստները:
Հայաստանը պիտի ոչնչացուէր, որ անոր տեղը զօրաւոր և 

միակտուր Թուրքիա մը ստեղծուի:
Այսպիսի Թուրքիա մը աննրաժեշտ էր իրենց ապագայ «Մեծն 

Ւսրսւյէլ»ի ստեղծման նամար:

փ փ փ

Ժաննի Սեւակ տեսաւ և շատ լաւ նասկցաւ կատարուած 
սադրանքները:

Հեռացաւ գերմանացիներէն և Գեըմանիայէն:
Եւ մինչեւ վերջին շունչը Ֆրանսա ապրեցաւ' իրր նայ: Եւ մա

նաւանդ' գերմանական անցագիրը նետեց և նախընտրեց իր ամուս
նին Ռուրէն Սեւակին պատկանած «ագգ»ին նպատակութեամբ 
ապրիլ:
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*  *  *

Մենք այսօր Ֆրանսայի մեջ, կը տեսնենք ու կ՚ապրինք ժաննի 
Սեւակին, գերմանացիներու յատուկ կեցուածքին արդիւնքը եղող 
եղելութիւնը:

Մուրէն և ժաննի Սեւակներու որբացած երկու զաւակները' 
Լեւոնը և Շամիրամը Ֆրանսա կապրին:

Մանաւանդ Շամիրամ Սեւակը, որ Նիս կ՚ապրի, միշտ տեսնելու 
աոիթը կ՚ունենանք:

Եւ ամէն անգամ որ Շամիրամին կը նանդիպինք, իր մէջ կը 
տեսնենք ժաննի Սեւակին, գերմանացիները Հայկական ցեղասպա
նութեան պատասխանատու նկատելով գերմանական արմատներէն 
նեոանալը, և այդ պատնաոաւ ալ իր զաւակներուն գերմաներեն 
սորվեցուցած չըլլալուն արդիւնքը:

24..
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Այսօր Շամիրամ, և նոյնպէս Լեւոն մէկ րաո. գերմաներեն չեն 
գիտեր:

Մանաւանդ Շամիրամը բոլորովին վերադարձած է իր հօրը, 
այսինքն նայկական արմատներուն:

Շամիրամը այսօը, 90 աաըեկան է:
Եւ ան, գըեթ֊է ամէն տաըի, Հայաստան կ՚այցելէ:
Միշտ ներկայ կ ՛ըլլայ Մուրէն Սեւակի անուան դպրոց- 

վարժարանին հանդիսութիւններուն:
Շամիրամը իր հայրը'  Մուրէն Սեւակը չ է  նանչցած. անոր 

նահատակութեան տարին ինք մէկ տարեկան էր:
Եւ Շամիրամ, Երեւանի Մուրէն Սեւակի անուան դպրոցին մէջ, 

իր չնանչցած նօրր կարօտը կ՚աոնէ:
Սացաոիկ երեւոյթ մըն է, Շամիըամը 90 տաըեկանին' րոլոըէս 

ալ աւելի երիտասարդ է' թէ երեւոյթով և թէ աշիյուժութեամբ:
Եւ իր բանաստեղծական ձիրքերով ու պերհախօ սութեամթ 

ձեւով մը իր նայրը կը մարմնացնէ:
Թուրքերը սպաննեցին Մուրէն Սեւակը իր 30 տարեկանին:
Սայց Շամիրամ, իր 90 տարեկանին մէջ,  ձեւով մը Մուրէն 

Սեւակի վերածնունդն է:
Բնութիւնը հրաշալիք մըն է'  իր անբացատրելի երեւոյթներով:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 206, 4 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2003

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԿԵԱՆՔԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՄԷՆ ՄԷԿ 
ԷՋԸ ԻՍԿԱԿԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՄԸՆ է

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՔՐՈՋ ՀԱՑԿԱՆՈՒԾ ՋԷՎԻԿԵԱՆԻ 
[ԾՆԵԱԼ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ] ԱԿԱՆԱՏԵՍԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

«Հ Ա 8ՐՍ, ԵՐԲ ԻՄԱՑԱՒ, Թ է  ՌՈՒԲԷՆ ՕՏԱՐ ԱՂՋԿԱՆ ՄԸ ՍԻՐԱՀԱ
ՐՈՒԱԾԷ,  ՇԱՏ ԲԱՐԿԱՑԱՒ ԵՒ ԱՆՈՐ ԴՐԱՄ ՈՒՂԱՐԿԵԼԸ ԴԱԴՐԵ8ՈՒ8: ԵՒ 
Ա8Ս ԲԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԸՍԱՒ Թէ «O, A R TIK  BENTM OGLUMDEGLL» - 
«ԱՆ, Ա8ԼԵՒՍ ԻՄ ԶԱՒԱԿՍ Ջէ»

«ՎԵՐՋԱՊԷՍ, ՍԷՐԸ ՄԻՇՏ ԿՈ8Ր է, ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ ՕՐԷՆՔ ՋԻ 
ՃԱՆԶՆԱՐ: ԵՒ ՍԱԿԱ8Ն, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ, ՇԱՏ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ԵՒ ԱԶԳԱ
ՍԷՐ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԸԼԼԱԼՈՎ, Ա8Ս ՊԱՐԱԳԱՆ ՊԱՐՏ ԷՐ ՉՄՈՌ
ՆԱԼ: Հ Ա 6  ԿՈՂԱԿԻՑ ՄԸ ՊԷՏՔ ԷՐ ԸՆՏՐԵՐ ԻՐԵՆ: ԲԱ68,  ԱՆ ՍԻՐԱՀԱ-  
ՐԵՑԱՒ Ա8Ս ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ԱՂՋԿԱՆ»:

«Ռուբեն Սեւակի գաղափարականը» Փարիզ - 1989 - հջ 14 - 3. Ջ.

Այստեղ, ձեր ուշադրութիւնը կը հրաւիրենք' 100 տարի իրարմէ 
նեոաւորութեամր երկու նայ աննատներու' օտար ամուսնութիւն 
կատարած իրենց զաւակներուն մասին ունեցած արտայայտու- 
թիւններուն

1. - 1909-թ.ին, Ռուրէն Սեւակի հայրը, որ օտարի մը սիրահարած 
իր գաւկին դեմ իր զայրոյթը կը յայտնե ըսելով' «Ան, այլեւս, իւք 
զաւակս չե»:

2. - Եւ այս բ-ուականէն 100 տարիներ յետ ոյ ուրիշ նայ մը, Շարէ 
Ազնաւուր անունով, որ Սփիւռքի մեջ «Հայոց թագաւորը» կը 
նկատուի, իր զաւակներուն և թոռներուն օտարներուն նետ 
ամուսնանալուն պատնառաւ, իր գոնունակութիւնը նեւոեւեալ 
խօսքերով կ՚արտայայտ ե.- «Հրեայ  թոռներ ունիմ, աղջիկ մը որ կես 
մաղրեպցի զաւկի մը մայր պիտի թ//այ; Ամուսնացած ե մ  
բողոքականի մը նետ [շուետացի], Առաքելական եմ, տղայ մը 
ունիմ որ կես նայիթիցի կնոջ մը նետ կնլւե: Միւս տղուս ըսի, որ
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եթէ չինացիի մը ճանդիպի, աշխարնի ամէնէն գեղեցիկ պատկերը 
կը կազմուի»:

«Մարմարա» - Պոլիս - 24-9-2002 - Էջ 3»

Մենք կը նաւաաանք, որ հարիւր տարիներու տարրերութ-եսոքր 
այս երկու նայերու արտայայտութիւններուն մէջ  շատ դիւրու
թեամբ կրնանք տեսնել «նայկականութ-եան» ոգիին անկումը և 
կործանումը:

Մինչեւ նարիւր տարիներ աոաջ նայերը, իբր մեծ ազգի մը 
շառաւիղները և ժառանգորդները, սուրբ մասունքներու նման կը 
պահպանեին իրենց նախնիքներէն փոխանցուած բոլոր աւանդու- 
թիւնները և մանաւանդ' հոգեկան «արժէքները»:

Եթե նոյնիսկ, թրքական բարբարոսութեան պատնառաւ, նայերէն 
չէին խօսեր, բայց իրենց հոգիներուն մեջ, նայկականութեան հուրը 
միշտ վառ էր:

Մինչդեռ այսօր հայերը, առանց թրքական ե ա թա ղանին 
սպառնալիքին ենթակայ ըլլալու, պարզապես աւելի լաւ պայման
ներու մէջ ապրելու երազով, իրենց հայրենի բնօրրանը կը լքեն, և 
օտար հողերու վրայ, հոգիով և մարմնով հայութենէ կը հեռանան 
և կ այլասերին:

Արրէեօք հայ ժողովուրդը, հարիւր տարիներու ընթացքին, 
ինչպէ ս ենթարկուեցաւ այս ահռելի գաղափարական և հոգեկան 
անկումին:

քննական ե' ասոր առաջնակարգ պատհառր 1.- Մասնաւորապէս 
19-րդ դարուն սկսած և 1915-ին իր գագաթնակէտին հասած 
թուրքերուն կատարած Եղեռնն ե, որ մեր հայրենիքը քանդեց և 
հայութիւնը ոչնչացուց: 2.- Մեր համոզումով, երկրորդ պատհառր' 
Սովետական Միութեան մէջ էսրուշչեւով սկսած, արեւմտեան 
նորաձեւութեամբ կեղծ «դեմոկրատական» շարժումն է, որ սովե
տական ժողովուրդներուն մէջ սպաններ իսկական կոմունիզմի 
իտէալը և հաւատքը: Եւ ասոնց տեղ, սովետական ժողովուրդնե
րուն մէջ ներմուծեց' եսասիրութիւնը և ի գին ամէն բանի անձնա
կան շահ դիզելու և անոր կաոչելու գաղափարները: 3.- Եւ Սփիիւո- 
քի մէջ ալ, հայութեան իր աւանդական ազգային արժէքները 
կորսնցնելուն պատհառր, բնական է'  նախ օտար հոդին պար- 
տադրած այլասերման օրէնքներն են:
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Բայց, մեզի համար, ամէնեն կարեւոր պատճառը Սփիւււքի մեջ, 
հայուն թշնամիներուն սադրիչ ծրագիրներուն հետեւանքով, հայ 
քաղաքական կեանքին ենթարկուած պառակտումն է:

Որուն ազդեցութեամր' հայկական միացեալ հայրենասիրական 
հակատ մը չկրցանք ստեղծել:

Եւ Սփիւռքի քաղաքական կեանքին վրայ իշխեցին' օտարներուն 
ծրագիրները գործադրող կեղծ ազգայնական շարժումները, որոնց 
կեդրոնը [մեզի համար ցաւալի է կրկնելը] Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակցութիւնն ե:

*  *  *
/*>

Մենք, շատ անգամ կը մտածենք, թե ինչպե ս Դուրեն Սեւակի 
նման հայրենասէր և ազգասեր մտաւորական մը, գերմանուհի մը 
սիրած և անոր հետ ամուսնացած ե:

Ասոր պատճառը կը կարծենք, թե մարդկային րոլոր զգացում
ներէն վեր, «սեր» ըսուած հզօրագոյն հոգեկան զգացումն է:

Այս «սէր»ը, մանաւանդ երիտասարդական տարիներուն, ոչ մեկ 
օրէնքի կ՚ենթարկուի, և ոչ մեկ տրամաբանութեան կանոնի կը 
հետեւի:

Դուրէն Սեւակի պարագան կրնանք բացատրել միայն անոր 
ենթարկուած «կայծակնային սէր»ով, զոր միայն կ զգան հոգեկան 
բարձր արժանիքներ ունեցող անձնաւորութիւններ:

Դուբենի և ժաննիի հոգեկան կապին որ «Բարձրագոյն սէր» 
կ՚որակենք, իրենց այս աննախընթաց սիրոյն րոլոր հոգեկան 
արտայայտութիւնները կը տեսնենք Դուրենի Լոգանէն գերմանիոյ 
էրվաւրղ քաղաքը' ժաննիին ուղարկած նամակներուն մեջ:

[Հրաշքով մը Պպսոյ դժոխքէն փրկուած այս նամակներուն 
պատմութիւնը ասկէ առաջ, «Նայիրի»}.ւ մէջ, մանրամասնութիւն- 
ներովնրապարակած էինք: Ռուբէն Սեւակի սիրային նամակներուն 
պատնէնները այսօր կը գտնուին Երեւանի Գրականութեան և 
Պատմութեան թանգարանը, իսկ բնագիրները Նիսի Ռուբէն 
Սեւակի անուան Յիշատակի տան մէջ: Ֆրանսերէն չեգուով գրուած 
Ռուբէն Սեւակին այս նամակները արեւմտանայերէնի թարգ
մանեց Սրբանամ Ալիք հան: Եւ Աւեքսանդր Թոփչեանի խւքբա գրու
թեամբ 1996-ին Երեւանի մէջ նրատարակուեցաւ Ռուբէն Սեւակ - 
«Երկեր» - նատոր 2  անունով]:
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Դուրեմ Սեւակի նամակը մանաւանդ, 15 Դեկտեմբեր 1909-ին 
Լոգանէն էրՓուրդ ժաննիին գրուած, 8 էջնոց, սիրանար զոյգին 
համար շատ կարեւոր և նակատագրական մտերմացիր մըն է:

Այս նամակէն յայտնի կ ըլլայ, որ 18 տարեկան ժաննիին 
փափաքն էր՝ դերասանուհի ըլլալ:

Եւ Դուրէն Սեւակ, իր պատնաոաբանութեամբ բոլորովին 
հակաոակ եր անոր դերասանուհի ըլլալու փափաքին:

Դուբէն Սեւակի այս նամակը ձեւով մը սիրային վերջնագիր էր: 
ժաննի վերջնականապես հրաժարելու էր դերասանուհի ըլլալու 

փափաքէն, այլապէս իրենց կապը վերջ պիտի գտներ:
Սայց, մեզի համար, այս նամակին ամէնէն կարեւոր մասը այն 

է, ուր Դուբէն Սեւակ կը պատմէ, որ ինք ժաննիին «սիրոյն համար» 
նախընտրած է նոյնիսկ «բաժնուիլ իր ծնոդքէն»:

Դուբէն Սեւակի ժաննիին ուդղած իր 8 էջնոց նամակին ամէն 
մեկ տողը իսկական «կեանքի փիլիսոփայութիւն» մըն է:

Դուբէն Սեւակ ժաննիին ծանօթացած եր 1907-ին, Լոգանի մեջ: 
Մենք, այս 15 Դեկտեմբեր 1909 թուակիր նամակին մեջ, Դուբէն 

Սեւակին յայտնած գաղափարներուն հետեւելով կ՛ենթադրենք, որ 
Դուբէն, ժաննիին հետ իր ծանօթանալէն 2 տարի յետոյ,  այլեւս 
մտածել սկսած էր իրենց ապագայ կեանքին մասին: Եւ կ՛ուզեր 
ժաննիին երիտասարդական ցանկութիւններուն վերջ մը տալ, և 
զինք ուղղել դեպի իր ծրագրած կեանքին համբան:

Եւ այդ թուականէն յետոյ գրուած նամակներէն հետեւցնելով կր 
տեսնենք, թէ ժաննի բոլորովին ընդունած է Դուբէն Սեւակին 
տեսակէտները:

Այստեղ կը հրապարակենք Դուբէն Սեւակի ձեոագրով 15 
Դեկտեմբեր 1909-թ. նամակին աոաջին և վերջին էջերը [իբր 
վկայութիւն] , իսկ նամակին հայերէն թարգմանութիւնք կու տանք 
ամթոդջութեամթ:
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փ փ փ

Սիրելի ժաննի,
Դուն իւք վերջնական պատասխաններս կը խնդրես նեաեւեալ 

նարցերուն շուրջ.
1. - Ես սիրոյ խօսք եի տուած:
2. - Խօսք եի տուած քեզի, թե կրնաս դերասանունի դաոնալ:
3. - Խօսք եի տուած ցկեանս ծառայել քեզի:
Արդ, կ ուզե if արդեօք այս խոստոււքներս յարգել, թե դրժել 

զանոնք:
[Նախ քեզի չեմ ներեր «դրժել» րաոը: Պետք է լաւ կշռադա

տեիր, որ ես ոչ թէ դրժել կ ուզեմ, այլ ուրիշ րան]:
Այո, ես եմ խոստացած քեզի այդ րոլորը և դեռ չեմ  մոռցած: 

Ընդհակառակը, կը ջանամ իըագործել զանոնք: Եւ ահա, թէ 
ինչպես:

Շամբերիին մեջ, զրուցելով, մենք բաւական խենթ ու 
արբեցուցիչ բաներ ըսինք իրարու: և միջի այլոց, դուն յայտնեցիր 
նաև, թե կ՛ուզեիր դերասանուհի դաոնալ: Աոաջին անգամ չե, որ 
ես նման բաներ կը լսեի: Գրեթե բոլոր տասՕվեցամեայ աղջիկները 
խոստովանած եին ինծի, թե կը սիրեն երազներու աշխարհը, թէ 
իտեալին ծառայելու, մարդկութիւնը դաստիարակելու, մարդիկը 
հիացնելու և դեռ չեմ  գիտեր ի նչ խենթ ու խելաոութիւններու 
համար կը փափաքին նուիրուիլ բեմին: Պատանութեան,
նորաձեւութեան յատուկ խօսքեր են ասոնք: ժամանակի ընթացքին 
մարդ կը մոռնայ այս բոլորը և երկրային ու անցողիկ կեանքին մեջ 
ընտանեկան բարեկեցիկ օջախ մը ստեղծելով կը գոհանայ...:

Կարծեցի, թե դուն ալ պիտի մոռնաս: Այն ատեն չուզեցի քեզ 
վշտացնել, ուստի դեմ չգացի բաղձանքիդ, քանզի կը տեսնեի, որ 
շատ ջղային ես և հոգիով հիւանդ: Խնայեցի քեզի:

Ահա եղած-չեղածը:
Սիրոյ երկուք ու կես տարիներու ընթացքին դուն այլևս բերանդ 

չբացիր պնդելու համար, թէ կ՛ուզեիր անպայման դերասանուհի 
դաոնալ: Միակ բանը, զոր միշտ, ամեն վայրկեան և թացարձակօ- 
րէն ցանկացած ես, իմ կինս ըլլալդ ե եդած:

ճի շդ ե, թէ ոչ:
Սայց ահա, երկու ամիսէ ի վեր, դժբախտացուցիր ղիս հազար 

ու մեկ անգամ կրկնուած միակ նախադասութեամբ. «Կ ուզեմ
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դերասանուհի դաոնալ, կ՛ուզեմ1 դերասանուհի դաոնալ, կ ՛ուզեմ 
դերասանուհի դաոնալ...»:

Այն ատեն, ես ուզեցի երրորդ խոստումս յարգել. «Ցկեանս 
ծառայել քեզ ի»:

Ի նչ պետք է ընէի քեզի ծառայելու համար: Եթե միամտօրեն 
քաջալերեի քեզ դերասանուհի դաոնալու ցանկութեանդ մէջ,  
մինչև աւարտն օրերուդ քեզ անդունդին մեջ հրած պիտի ըլլայի: 

Եւ ամեն ինչ ըրի գահավիժելուդ արգելք հանդիսանալու համար: 
Չարութի ւն կը կոչես ասիկա: Կը կոչես դըժո ւ մ :
Էհ ուրեմն, կեցցե ս, ժաննի :
Հիմա, որ բացատրեցի ամբողջ հարցը, կ՛ուզեմ աւելցնել մեկ 

հատիկ կետ մըն ալ, զոր դուն կ՛անգիտանաս:
Գիտես, որ ծնողքս շատ կր սիրեն զիս, և որ ես ալ ամբողջ սրտով 

կր սիրեմ զիրենք: Ruijg հշդիւ չես գիտեր, թե քու պատհաոովդ ի նչ 
անցաւ-դարձաւ իմ և ծնողքիս միջև [չւ[շտացնելու համար սիրտդ, 
երբեք չէի  ուզեր խօսիլ քեզի այս մասին]: Միայն գիտցիր, որ ես 
նախընտրեցի բաժնուիլ ծնողքէս, քան քեզմէ...:

Buijg ահա, հիմա կը հարցնեմ ինքզինքիս. ահա աղջիկ մը, զոր 
կը սիրեմ: Իր գեղեցկութեան համար չէ,  որ կը սիրեմ զայն [քանզի 
հանչցած եմ աւելի գեղեցիկներ, որ կը սիրեին զիս]: Չեմ սիրեր 
դրամին համար [չե որ այնքան հարուստ հարսնացուներ մերժե- 
ցի]: Չեմ սիրեր ազգային զգացումիս պատհաոով [քանզի դուն 
գերմանուհի մրն ես միայն]:  Ուրեմն կը սիրեմ պարզապէս
իտեալական սիրոյ համար: Արդ, ի նչ կը տեսնեմ: Կը տեսնեմ, որ 
այդ աղջկան պատհաոով բացարձակապէս դժախտ դարձուցի 
ծնողքս ու զիս: Ruijg այս հանգամանքը չէր երեւեր աչքիս: Կ՛ուզեի 
ամեն ինչ զոհել յանուն այս սիրոյ: Հիմա կը հարցնեմ ինքզինքիս. 
ինչո ւ զոհեմ ծնողքս ի սէր աղջկայ մը, որ չ ՛ուզեր նոյնիսկ 
թատերական քմայք մը զոհել ինծի համար...:

Ուրե մն...
Եւ յետոյ դուն կը մոռնաս ուրիշ բան մըն ալ: Գրեթե ամէն 

նամակիդ մեջ կը գրեիր, թէ կարելիդ պիտի ընես երջանկացնելու 
համար ծնողքս:

Գերասանուհի դաոնալո վ կ՛ուզես երջանկացնել զանոնք...: 
Աւարտելու համար' ուշադրութիւնդ կը հրաւիրեմ ամենա- 

կարեւոր կետին վրայ: Եթե դերասանուհի ըլլալ պնդես, կր դառնաս
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աշխարհի աւքենաեսասեր արարածը: Քանզի ուշադրութեան չես 
աոներ որեւէ լքէկը, թացի քեզմէ: Ուշադրութեան չես արւներ 
հարազատ ծնողքդ [քանզի շատ դժգոհ են], ուշադրութեան չես 
աոներ իմ նարազաա ծնողքս [որ այդ պատհաոով շատ դժբախտ 
պիտի զգան իրենք զիրենք], և րնաւ ուշադրութեան չես արւներ զիս, 
որ անա երկու ամիսե ի կեր կ՛աղաղակեմ, թէ այդ մտադրութիւնդ 
զիս չափազանց կը վշտացնէ...:

Կը տեսնես, որ այս պայմաններուն մէջ,  սէրը անկարելի կը 
դաոնայ, կատարելապես եսասէր էակի մը նետ:

Սէրը զոնոդութիւն կը պահանջէ, իսկ դուն չես ուզեր ոչինչ 
զոհաբերել:

Հիմա, շո ւտ ւզատասխանէ ինծի, կ՚ուզե ս դերասանուհի ըլլալ, 
այո, թէ ոչ:

Լ- Եթե ըսես. «Այո , հակաոակ ալքէն ինչի,  կ ՛ուզեմ դերա
սանուհի ըլլալ», ինծի համար կը դաոնաս ահռելի եսասեր մը, իսկ 
ես չեմ կընար եսասէը աղջիկ մը սիըել:

2.- Գայց ծնողքիս և իմ մասին վերոգրեալները կարդալէդ յետոյ, 
եթե լաւ մը մտածես և անմիջապես պատասխանես ինծի. «Գրողին 
ծոցը թատրոնները: Ես չեմ  ուզեր վատահոգի դաոնալ: Իմ
հետաքրքրութիւններուս ւզատհաոու[ չեմ ուզեր դժբախտացնել 
այդքան մարդիկ: Եւ ես կ ուզեմ միայն իմ նշանածիս վսեմ սերը», 
այն ատեն մէկ շաբաթէն նշանածդ քու[դ կ՚ըլլայ, կը համբուրէ քեզ, 
կը ներէ քեզի այն բոլոր դժթախտութիւնները զոր ւզատնաոեցիր 
իրեն, և յաւիտեանս երջանիկ կը դարձնէ քեզ: Եւ այսպիսով կը 
վերսկսինք սէր մը աւելի վսեմ, քան մինչև այսօր:

Դ ե կ ա .  15 ,  1 9 0 9  Ք ո ւ  Գ ո ւ բ ե ն դ

Լ ո գ ա ն

8. Գ.- Այս վերջին պայմանով կրնաս նուիրել ինծի այն 
մատանին, զոր կը փափաքիս, և որուն չափը կը գտնուի այս 
նամակին մէջ [պզտիկ ժապաւէնը]: Սկզբնատառերը լատիներէն:

Ռ. Ջիլինկիրեան

փ փ փ

Գուբէն Սեւակի Լոզանէն ժաննիին գրած նամակներէն յայտնի 
կ՚ըլլայ, որ Գուբէն միշտ հեռանկարը ունէր Պոլիս' իր ծննդավայրը 
ւ[երադաոնալ:

Այս նամակներուն մեջ կը տեսնենք էջեր, որոնց մեջ Գուբէն
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Սեւակ ժաննիին հայերէնի դասեր կու տայ, և անոր նայերէն կը 
սորվեցնէ:

Եւ յաջորդ տարիներուն, մանաւանդ ամուսնանալէ յետոյ, 
Ռուբէն ժաննիին կը յայտնէ իր Պոլիս ւլերադաոնալու գաղափարը: 

Եւ կաըգ մը նամակներուն մէջ ժաննիին նամոզելու նամար, 
Պոլսոյ մասին գովաբանական տողեր կը գրէ:

[Հակաոակ, ոը Ռուբէն Սեւակ շատ լաւ գիտէը, Պոլիս վերա
դառնալուն «ի նչ ըլլալը»]:

Ան Լոգանէն, 25 Ապրիլ 1912 թուականին, իր ընկերոջ' Հրանտ 
Նազարեանին նետեւեալ մարգարէական տողերը գրած էը'

«... Ու այս բոլորին վրայ, աւելցուր նաեւ Պպսոյ մղձաւանջը, 
այն նորի ղոնը որ քանի մը տարի էն իմինս պիտի ըԱայ, և ուր նե- 
ոուհն կը տեսնեմ արդեն Սոդոմի մուխն ու Գոմոբի մեղքին 
բոցը...»:

Եւ Յունիս 1914-թ.ի աոաջին օրեըուն Ռուրէն Սեւակ, իը կնոջ' 
ժաննիին և եըկու տարու մանչ գաւկին' Լեւոն-Վահագնին նետ 
Պոլիս կը վերադառնան:

Առաջին Աշիյարնամարտէն քանի մը շւսրաթ առաջ միայն : հ նչ 
նակատագիը, ի նչ  դժբախտութիւն:

Եւ Յուլիս 1914-ին, Շամիըւսմ կը ծնի Պոլսոյ մէջ: 
ժաննիի նամար թնաւ նանելի չէր  Պոլսոյ կեանքը - օտար քաղաք 

էը, օտար լեզու և արեւելեան սովորութիւններ: Եւ մանաւանդ' 
վայրենի դէմքերու[ թուրքեր: Յայց ժաննի կը ջանայ նամակեըպիլ 
Ռուրէն Սեւակին գծած «կեանքի ուղի»ին:

Եւ Ռուրէն Սեւակի նախատեսած Սոդոմին մուխը' կը պատէ 
Հայոց աշխարնը 24 Ապրիլ 1915-ին: Քանի մը շարաթ յետոյ, ինքն 
ալ կ՚աքսորուի Չանղըըը-ի սպանդանոցը:

Եւ գերմանացի ժաննի Սեւակ, իր մօրը նետ, ամուսինը փրկել 
կը ջանայ գերմանացիներուն նիրաննեըէն:

Յայց, գերմանացիներն ալ, թուրքերուն չափ, անգութ են:
Եւ Սեպտեմբերի աոաջին օրերուն, Պոլսոյ մէջ, Գերմանական 

դեսպանատունը նէք կնոջ կը տեղեկացնէ «Ռուրէն Սեւակի 
Չանղըըը-Է Այաշ գացող նամրուն վրայ». իրր թէ «աւազակներու 
կոդմե 26 Օգոստոս 1915-ին սպաննուած» ըլլալուն լուրը:

25 տարեկանին որբեւայրի մնացած ժաննի Սեւակ, անյոյս և 
դժբախտ իը երկու գաւակներուն և մօրը նետ, 16 Սեպտեմբեր 
1915-ին Պոլսէն կը մեկնի Լոգան: 1915-ին Լոգանի մէջ,  ժաննին
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այլեւս 1909-թ.ին դերասանուհի ըլլալու կապոյտ երազները 
տեսնող աղջիկը չե:  ճանչցած է աշխարհը Գուբէն Սեւակի 
համբով: Եւ մանաւանդ' հանչցած է գերմանացիները:

Եւ 27 Հոկտեմբեր 1915-ին, Լոգանէն Պոլիս, Գերմանական 
դեսպանատան նամակ մը կը գրէ:

Մենք կընաւատանք, որայս նամակը գերմանացիներուն գլիաւն 
աոկաիյ դամոկլեան սուր մըն է, գերմանացիները' նայերուն դէմ 
ցեղասպանութիւն գործելու ոնիըու[ ամբաստանող:

Եւ այս դամոկլեան սուրը, գերմանացիներուն գլիյուն վրայ, 
մի շտ պիտի մնայ:

Մինչեւ որ Հայկական ցեղասպանութեան պատասխանատուները 
իրենց արդար պատիժը կրեն:

ժաննի Սեւակ գերմանական նպատակութիւնը մերժելէ յետոյ, 
28 Մարտ 1919-ին հայկական հպատակութեան վկայագիրը 
կ ստանայ:

Եւ Հոկտեմբեր 1919-ին Փարիզ' Ազգային ժողովի, նախագահ 
Աւետիս Ահարոնեանին նամակ մը կր գրէ յայտնելով, որ մահա
նալէն աոաջ, Գուբէն Սեւակի վերջին փափաքը եղած է «տղաքը 
նայ մեծցուր»ջ: Եւ իր ամուսնոյն այս վերջին ցանկութիւնը իրա
կանացնելու համար, Աւետիս Ահարոնեանէն կը խնդրէ, որ Ռուբէն 
Սեւակին զաւակներուն' Լեւոն-Վահագնի և Շամիրամի հայկական 
դաստիարակութիւն ստանալու կարելիութիւնը ապահովէ:

Աւետիս Ահարոնեան 29 Հոկտեմբեր 1919-ին, Փհանսերէն 
նամակով մը ժաննիին կը պատասխանէ - [տես' «Նայիրի»ի 26 
Օգոստոս 1995 թուակիր համարը]:

Այս նամակը, Աւետիս Ահարոնեանին և ընդհանրապես հայե
րուն անկարողութիւնը ապացուցանող փաստաթուղթ մըն է:

Արդիւնքը այն կ՚ըլլայ, որ Լեւոն և Շամիրամ հայկական 
դաստիարակութիւն չեն ստանար:

Սայց ժաննի Սեւակ, «գեըմարդ»նեըու յատուկ կամքով մը, 
անկարելի բան մը իրագործեց:

Եր զաւակներուն' Լեւոնին և Շամիրամին հետ, երբեք գերմա
ներէն չխօսեցաւ և անոնք այսօր մէկ բաո գերմաներէն չեն գիտեր: 

Իր փեսան, Շամիրամին ամուսինը' Joseph Folco մեզի, այս մա
սին, հետեւեալ տեղեկութիւնները տուաւ. «ժաննի Սեւակ մինչեւ 
վերջ, գերմաներէն բառ մը չարտասանեց: Հակառակ, որ ես աչ գեր
մաներէն գիտէի, ինծի նետ ոչ մէկ անգամ գերմաներէն խօսեցաւ:
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Բայց երբ, մաճամերձ էր Նիսի մէջ, նկատեցի, որ գերմաներէն կը 
զառանցէր իր մանաքունին մէջ' անգիտակցաբար»:

փ փ փ

1966-ին եր. մեր Պոլիս բնակած շրջանին, երր Փարիզ նաւք թոր
գեցինք քանի ւքը օրուան նամար:

Եւ այն օրերուն այցելութեան գացինք ժաննի Սեւակին:
Տատ Ruiifbum յարկաբաժնի ւքը մեջ, բոլորովին միայնակ 

կ ապրեր ժաննի: Այդ  օր, մեր կես՜կատար Փնանսերենով իրմե 
խնդրեցինք, որ «Ւբր Ռուբէն Սեւակի կինը», իր յուշերը գրե: Եւ 
ըսինք թէ «Այս յուշերը նայկական գրականութեան պատմութեան 
ճամար շատ կարեւոր են»: Դեմքը, մեր խօսքերեն յետոյ,  շատ 
տխուր երեւոյթ մը uiruil:

Յայտնի էր, որ չեր ուզեր կրկին ապրիլ այդ ողբերգական օրերը: 
Ա յս  եղաւ մեր ւ^ ա ջին  և վերջին տեսակցութիւնը ժաննի 

Սեւակի նետ:

շձօւ o-htQe. R-xdk*, 

ձ  0 W  d » . dbo  ե*տւ֊
\ <ւ /d l -

հ1&. a. d* frtâ*.-
\ J l  ՂՀԼիօշ1^ de'Ux/,-0֊ e֊>̂  -

/]&ա tî <d
I d&tâ Տոօն ւք -ՀհՀ. ձս-ՏճստՏ՛ d"*՜
՝ MÂvtei -d  -de de. .
I da. yidu* Or.«.d/r~u^Ji*e.
I â fiw  t~d. J

de. A  de di

Սիրելի նօրեդրայր Գրաբոս
Սիրելի նօրեդբորկին.
Ցաւով կ ’ի մ ա ց ն ե մ  ճեղի մանր ի մ  նեք մօրս: Վերջապէս դադըեցաւ  

տառապելէ և մինչև  վերջիD ջ ու ն չր  խնդրեց ն ա յ  նոգեւ որականի մ ր նաղորդր որ 
մ օտենայ նօրս Ռուբէնի:

Ա մ է ն  ին չ  ըրինք իր ցանկութիւնը գոնացնելոլ  և ցինք սփոփելու ն ա մ  ար: 
Այսու նե տե լ  իրեն պէտք են մ ի ա յն  աղօթքներ և իր ընտանիքին յիշատակք:  
Ա մ էն է ն  աւեւի ես ե մ  դժբախտը ներկա յիս:

Ուժգին կը ն ա մ բ ո լը ե մ  ծեղ 
Շամիրամ
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M o n a ic u r  e l  M i d j m »  Unn  T C H I L I N K I R I A N - S B V a C  ;  

M o r u i e u r  c t  M a d a n i r  J o s e p h  T O L C O  ;

M o n j i e u r  et M a d a me  P hd i p p c  M 1 CH T AU  ;
£ t  t o u t e  la famil ie.

Ont la dnuleur de vous fnire part de la perle crucile qu'ih 
viennent dYprouver cn la pcrsonne do

Madame IIHHie TCHILINKIRIAN
Veuvc du Doctcur P.OUrflN * SCVAC

d6c6di?e i  N i c e ,  le 29 decembre 1067.

S e lo n  la  v o lo u t e  de l a  d ă l t u i t e ,  1 «  o b s f q u e s  o n t  6t6 c6 1 d b r6 e s  ert 

l ' e g l i s e  A r m d n ie n n e  d e  N i c c  le  3 0  d e c e m b r e  1 9 6 7 .

5, n։r H<Qri * Cordler • 06 N IC V 
V, fu« Lc՝a>»-T1i»rvu0l 69 LYOIN

ԸՕբհրցողնհրր նետեւցուցին արդեն, որ վերոդրեւսչր տիկ. Հեչ/են (ժաննի)  
ՋիւիՕկիրեաՕի («Տօքթ. Ռուրէն Սեւակի այրին») ֆրանսերեն մանաղղն է:

Ուշադրութեան կը յանձնենք յատկապէս մանաղղին վերջին ցեր- յո ւղիչ  և 
խորիմաստ տողերու 0 թարգմանութիւնք.

«Հանգուցեալին փափաքին նամաձայն,  յո ւղարկաւորութեան արարողու
թիւնը կատարուեցաւ  Նիսի նայկական եկեղեցիին մէջ,  30 Դեկտենթեր 1967- 
թ.ին»:

Եւ Պոլսոյ մեջ, Յունուար 1968-ի աոաջին օրերուն, Շամիրամ 
Սեւակին կողմե Նիսեն գրուած բացիկ մը ստացանք:

Որուն մեջ ան, մեր հօր կը տեղեկացներ իր մօրը' ժաննի
Սեւակին մանը' 28 Դեկտեմբեր 1967-ին, Nice-ի մէջ:

Եւ ժաննի Սեւակին փափաքու[ը, յուղարկաւորութիւնր կատա
րուած եր Նիսի հայկական Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիին ւՐեջ'
30 Դեկտեմբեր 1967-ին:

Ռուբեն Սեւակ թրքանալը մեըժեց'  և քաջաբար ղեսյի 
նահատակութիւն գնաց: Դերմանուհի ժանիի Սեւակ գերմանական 
հպատակութիւնը մերժեց'  և հայաբար ապրեցաւ ու որպես հայ 
թաղուեցաւ: Դերմանուհին' հայացաւ: Մերօրեայ շատ հայեր'  
կ՛օտարանան: Ե նչ ցաւալի երեւոյթ...:
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  2 0 9 ,  3  Փ Ե Տ Ր Ո Ւ Ա Ր  2 0 0 4

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆԻ «ԻՄ ՄԱՀԸ» ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԱՆ 
ՄԻՏՔ ԲԱՆԻՒՆ ՀԵՏԵՒՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԻՆՉԵՒ ԱՅՍՕՐ ԳՈՑԱՏԵՒՄԱՆ ՄԵՏԻ 
ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ ԻՄԱՍՏԸ

Ե Ր Բ  ԿԸ Մ Տ Ա Բ Ե Ր Ե Ն Ք  Ա 8 Ս  Կ Ո Ւ Ս Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  Ս Ի Ո Ն Ի Ս Տ Ն Ե Ր Ո Ւ Ն  Ա Լ  
Ն Ե Ր Շ Ն Չ Ո Ւ Մ Ո Վ ,  1 8 9 0 - Է Ն  8 Ե Տ Ո 8 ,  « Ը Ն Կ Ե Ր Վ Ա Ր Ա Կ Ա Ն »  Պ Ի Տ Ա Կ Ո Վ  Վ Ե Ր Ա 
Կ Ա Զ Մ Վ Ա Ծ  Թ Ո Ւ Ա Կ Ա Ն Է Ն  Մ Ի Ն Չ Ե Ւ  Ա 8 Ս 0 Ր ,  Հ Ա 8  Ա Զ Գ Ի Ն  Պ Ա Տ Ճ Ա Ռ Ա Ծ  
Վ Ն Ա Ս Ն Ե Ր Ը ,  Մ Ե Ր  Վ Ր Դ Ո Վ Ը  Չ Ա Փ  Ո Ւ  Ս Ա Հ Մ Ա Ն  Չ Ո Ւ Ն Ե Ն Ա Ր :

Ե Ւ  Ի Բ Ր  « Ա 8 Ր Ա Ծ  Ս Ր Տ Ի  Մ Խ Ի Թ Ա Ր Ա Ն Ք »  Հ Ե Գ Ն Ա Ն Ք Ո Վ  Կ , Ը Ս Ե Ն Ք  Թ է  
Ա Ն Ո Ր  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Ն  Ա Ն Ց Ե Ա Լ Ի  Հ Ա 8 Ա Վ Ն Ա Ս  Ո Ր Ո Շ  Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Ն Է Ո Ւ -  
Թ Ե Ա Ն Ց  Դ Ե Ռ  Մ Ի Ն Չ Ե Ւ  Ա 6 Ս 0 Ր  Շ Ա Ր Ո Ւ Ն Ա Կ Ո Ւ Ի Լ Ը ,  Մ Է Կ  Տ Ե Ս Ա Կ Է Տ Ո Վ  
Մ Ի Ա 8 Ն  Լ Ա Ւ  Ն Շ Ա Ն  է  Ա 8 Ս  Կ ՚ Ա Պ Ա Ց Ո Ւ Ց Ա Ն Է  Թ է ,  Ա Ր Ե Ւ Մ Տ Ա - Ս Ի Ո Ն Ի Ս Տ -  
Ն Ե Ր Ը , Դ Ե Ռ  Հ Ա 8  Ա Զ Գ Ը  Վ Ե Ր Զ Ն Ա Կ Ա Ն Ա Պ Է Ս  Զ Ե Ն  Կ Ր Ց Ա Ծ  Ք Ա 8 Ք Ա 8 Ե Լ :

Ե Ւ  Ա Ն Ո Ն Ք  ԿԸ Շ Ա Ր Ո Ւ Ն Ա Կ Ե Ն .  [ Ա Ռ Ա Զ Ւ Ն  Օ Ր Է Ն  Ը Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն  Ն Մ Ա Ն ]  
Մ Ի Ն Չ Ե Ւ  Ա 8 Ս 0 Ր ,  Թ Ի Կ Ո Ւ Ն Ք  Կ Ա Ն Գ Ն Ի Լ  Ա 8 Ս  Կ Ա Զ Մ Ա Կ Ե Ր Պ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  Ո Ր Ո Շ  
Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Ն :  Ե Ր Բ  Ա 8 Ս  Կ Ո Ւ Ս Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը  Բ Ո Լ Ո Ր Ո Վ Ի Ն  Դ Ա Դ Ր Ի  ԻՐ  
Գ Ե Ր Ա Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ւ Թ Ե Ն Է Ն  Ա 8 Մ  Դ Ժ Բ Ա Խ Տ Ա Բ Ա Ր  Ը Ս Ե Լ  է ,  Թ է  Ա Ր Ե Ւ Մ Ո Ւ Տ Ք Ն  
Ո Ւ  Ս Ի Ո Ն Ի Զ Մ Ը  8 Ա Զ Ո Ղ Ա Ծ  Ե Ն  Հ Ա 8  Ա Զ Գ Ի Ն  « Հ Ա Շ Ի Ւ Ը »  Ը Ն Դ Մ Ի ' Շ Տ  
« Տ Ե Ս Ն Ե Լ » :

Ե Ւ  Ա 8 Ն  Օ Ր Է Ն  8 Ե Տ Ո 8 ,  Ե Ր Բ  Ս Ի Ո Ն Ի Ս Տ Ն Ե Ր Ը  ԿԸ Դ Ա Դ Ր Ե Ց Ն Ե Ն  Ի Ր Ե Ն Ց  
Ջ 0 Ր Ա Կ 8 1 1 Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը  Ա 8 Ս  Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Ն .  « Ա ՜ Հ ,  Ա 8 Ն  Ա Տ Ե Ն » ,  « Կ Ը  
Մ Ե Ռ Ն Ի »  Կ Ա Զ Մ Ա Կ Ե Ր Պ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը :

Մանաւանդ, 1 Յունուար 2003 թուակիր «Նայիրի»ի րացաոիկեն 
սկսեալ մինչեւ 4 Նոյեմբեր 2003 - «Նայիրի»ի 2006 թիւր' գրեթե
ամբողջ տարուան մը ընթացքին, ջանացինք, հայ ազգին մեծագոյն 
աղետին խորհրդանիշը եղող 24 Ապըիլ 1915-ի մասին, շատերուն 
անծանօթ իրականութիւնները հրապարակել:

Այս գրութիւնները կարդացողները թերեւս կը յիշեն, թե' մաս- 
նաւորապես ծանրացած եինք Գրիգորիս Վարդապետ Պալաքեանի
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«Հայ Գողգոթան» դիրքին ^puuյ , որ սուտերով, սխալներով և 
ինքնագովութիւններով լեցուն գիրք մըն է:

Եւ դմբախտաբար այս «Հայ Գողգոթան» գիրքն ե, որ դաշնակ
ցականները տարածած են ամեն կողմ'  իրր ամենավաւերական և 
միակ աղրիւրը' 24 Ապրիլ 1915-ի Եղեռնին:

Որովնետեւ Պալաքեան Վարդապետը [յետոյ եպիսկոպոս] այս 
կուսակցութեան համակիր կրօնական մըն եր, և թունդ թշնամի 
Սովեւոական Հայաստանին:

2003 թուականին «Նայիրի»ի մէջի մեր գրութիւններով 
արտայայտուած էինք Պալաքեանին դիրքին մէջ ի սխալ վկայու- 
թիւններուն և մասնաւորապես' Ռուրեն Սեւակի դեմ, նախանձէ 
տարուելով, կատարած չարափոխութիւններուն մասին:

Յետոյ Պալաքեան, Տակատագրի թերմամր [և կամ դիպուածով], 
Մարսիլիոյ մեջ ենթարկուած էր նայրենասերներու ընդդիմութեան 
և մասնաւորապէս' Գութէն Սեւակի ընկերոջ' հայրենասէր Ենովք 
Արմենին իրեն դեմ տարած պայքարին:

Եւ Մարսիլիոյ հայրենասերներու հակազդեցութեամթ. Պալա- 
քեան հեռացուած և, ձեւով մըն ալ' պատմուած էր, իր հակասո
վետական և դաշնակցութեան համակիր կեցուածքին պա անառաւ: 

Վերջերս ստացանք մեր րարեկամներէն մէկուն կողմէ 
ուղարկուած գրութիւն մը, որ Պալաքեանի դէմ մեր կատարած 
քննադատութիւնները կը հաստատէ:

Այս գրութիւնը' 14 Գեկտեմրեր 1928-ին, Սուրբ էջմիածինէն 
խորեն Արքեպււ. Մուրատրէգեանին կոդմէ [ապագային 
կաթողիկոս] գրուած նամակ մըն է, ուղղուած Թորգոմ Եպիսկոպոս 
Գուշակեանին [յետագային Երուսաղէմի Պատրիարք]:

Այս նամակը իսկական ամբաստանագիր մըն է'  Պալաքեանին 
անհեռատես և հայավնաս գործունեութեան մասին:

Այստեղ կը հրատարակենք, այս շատ կարեւոր նամակէն' միայն 
Պալաքեանի մասին գրուածները.

Գերաշնորն եւ սիրելի 14 Գեկտ. 1928
Թորգոմ Սրբազան Սուրբ էջմիածին

Ձեր գլխաւոր գործերը լինեւու են,
1.- Եւրոպայի թեմի կազմակերպութեան խնդիրը: Այդ գործը,
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որքան անկազմակերպ եր Պալաքեան Եպիսկոպոսի նշանակման 
ժամանակ, այնքան անկազմակերպ և խաոնիւնաղանն վինակի ե 
նա սա ծ նենց նոյն Պաչաքեան Սրբազանի աննեոատես և սխալ 
գործունեութեան շնորճիւ:

2.- Օրիենտացիայի խնդիրը ձեզ յայտնի ե, որ էջմիածինը բա
րեացակամ վերաբերմունք ունի նանդեպ մեր կառավարութիւնը, 
որի շինարար գործունեութիւնը և նանդեպ գաղթականութիւնը 
ցոյց տուած խնամքը ակներեւ ե:

Դժբախտաբար Պալաքեան Սրբազանը որոշ սայթաքումներ եր 
ունենում, որոնք թեեւ ներքւում եին նրա կողմից, բայց  այնուամե- 
նայնիւ, Լուրջ դժգոնութեանց առիթ եին ծառայում և անդրադառ
նում էջմիածնի վրայ:

4.- Կայ և մի խնդիր, որ յարուցեչ ե Ներսես Կիւչպենկեանը 
Լոնդոնի եկեղեցու մասին, որը երեւի չենք ուղարկեԼու ձեզ, 
որովնետեւ ոչ մի ցանկութիւն չունինք վշտացնեԼՈԼ Գալուստ 
Կիւչպենկեանին, որի իրաւունքների դեմ ուղղուած եա յղ  խնդիրը: 

Ընղնակառակն մեզ շատ մեծ վիշտ պատնառեց Պալաքեանի 
«անտակտ» վերաբերմունքը նանդեպ Գալուստ Կիւլպենկեանի, 
որից չափազանց վշտացել եր վերջինը:

Եղբայրական սիրոյ  ողջոյններով 
Խոնարն աղօթակից

ԻՈՐԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

♦ * *
Դժբախտաբար, այս եսասեր, մեծամոլ և նախանձ կրօնականին' 

Պալաքեանին 24 Ապրիլ 1915-ի մասին գրած «Հայ Դուլգորան» 
գիրքը, կը շարունակէ իր սխալ տեղեկութիւնները տարածել թե 
Հայաստանի և թե, մանաւանդ, Սփիւոքի մեջ'  իրր միակ ադբիւր
1915-ի նայկական Եդեոնին:

Այս գիրքը վերջերս հրատարակուեցաւ նաեւ թարգմանաբար 
ֆրանսերենով նոյն սխալներով և նոյն սուտերուխ

Buijg, մեզի խոր ցաւ ւգատնաոեց, ուրիշ պարագայ մը, որ շատ 
աւելի զզուեցնող և աններելի ե: Ջանանք բացատրել:

1997-ին Նիւ Եորք-ի մեջ հրատարակուեցաւ Peter Balakian
անունու[ անձնաւորութեան կողմե [որ հեռաւոր ազգականն ե 
Դրիգորիս եպս. Պալաքեանին] հայկական Եղեռնի մասին գիրք մը,
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անգլերեն լեզուուխ որուն անունն ե “Black dog o f fate” - 
[ճակատագրի սեւ շունը]:

Այս գիրքը, որ ifuiuuiifp ալ Փիթըր Պալաքեան-ին մեծ մօր 
պատմածներուն կրայ յենելով գրի առնուած Երլեոնի տարիներուն 
մեկ նանգրուանին տխուր պատմութիւնն ե, շատ մեծ յաջողութիւն 
ունեցաւ ԱՄՆ-ի մեջ և ամերիկեան բնորոշումով “Best Seller” 
կոչուած գիրքերու շարքին դասելու արժանացաւ: Այսինքն'
«ամենեն շատ ծախուած գիրք»երէն մեկը եղաւ: Բնական է րոլոը 
նայերուն նամար ուրախութիւն էր, հայու մը Եղեոնի մասին գրած 
գիրքին Ամերիկայի մեջ յաջողութիւն գտած ըլլալը-

Այս գիրքը նայեըենի ալ թարգմանուեցաւ և 2002-ին Հայաս
տանի մեջ նրատաըակուեցաւ «ճակատագրի սեւ շունը» անունով: 

Եւ 2003-ին Փիթըր Պալաքեան նըատարակեց ուրիշ գիրք մը '  Նիւ 
Եոըքի մեջ, կրկին անգլերենով'  “The Buming Tigfis” վերտառու
թեամբ' «Այրող Տիգրիսը»:

Փ. Պալաքեանի այս գիրքը, բոլորովին ուրիշ հանգամանք ունի, 
իր «ճակատագրի սեւ շունը» գիըքեն, որ աւելի իր ընտանիքին 
պատմութիւնն եր' վեպի վերածուած:

Մինչդեռ “The Buming Tigris’̂  [Այրող Տիգրիս]ը պատմութեան 
գիրքի մը կառոյցը ունի: Մեր գաղափարը յայտնենք հիմա, առանց 
մեր բառերը ծամծմելու, այս գիրքի մասին:

Այս գիրքը, իրականութեան մեջ, ամերիկեան քարոզչութեան 
մեկ արտադրութիւնն ե:

Ալ ինչե ր ըրեր ե Ամերիկան' 1915-ին, նայերը ազատելու 
համար, ինչե ՜ր:

Մանաւանդ' Պոլսոյ Ամերիկեան դեսպան հրեայ Մորկենթաուն, 
ի նչ աշխատանք տարեր ե հայերուն ի նպաստ, ինչե ՜ր ըրեր ե:

Բայց, իսկապես, ի նչ ըրած ե Մորկենթաուն Պոլսոյ մեջ... քանի 
մը տեղեկագիր ղրկելէ գատ, հայոց վիհակի մասին, և քանի մը 
բողոքական պատուելի ազատելե բացի:

Ել այս ա՜ յն Մորկենթաուն եր, որ Հայկական Եղեռնին, 
Թալաթին մեղսակից Գերմանիոյ Պոլսոյ դեսպան Վանկենհայմին 
ամենամտերիմ բարեկամը եղաւ:

Վանկենհայմ և Մոըկենթաու' հայոց Եղեոնի ենթարկուած 
օրերուն, Պոլսոյ «Այազաղա» կոչուած պուրակը գտնուող
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գերմ՛անական ագարակի մեջ, ձիով պտոյտներ կը կատարեին և կը 
զ ուա րնա նայ ին :

Եւ նայկական «Գնա մեռիր, եկուր սիրեմ»-ի ասացուածքով 
1915-են յետոյ,  այս հրեայ դեսպան Մորկենթաուն [իբր թէ 
հայասէրի վերածուած] գիրք մը հրատարակեց Հայկական Եղեռնին 
մասին:

Եւ նոյնպէս'  ամերիկեան բարեսեր կազմակերպութիւնները 
իրենց օգնութեան ձեռքը երկարեցին եղեռնէն վերապրած 
տառապող հայերուն [նո յն '  գնա մեռիր, եկուր սիրեմյի 
մտածումով: Եւ այդ հայերուն մեծ մասը Ամերիկա ուղարկեցին, 
իրականութեան մէջ հայերը իրենց հայրենիքէն պարպելու և 
հեռացնելու սիոնիստական ծրագիրը գործադրեցին, ինչ որ, մինչեւ 
այսօր, կը շարունակեն Հայաստանի մեջ'  ամենայն դիւրութեամբ 
«վիգա» տալով Ամերիկա գաղթել ուզող հայերուն:

*  *  *

Փիթըր Պալաքեան-ի “The Buming Tigris” դիրքին մէջ մեզի 
համար շատ կարեւոր ուրիշ պարագայ մը կայ: Ւր այս նոր դիրքին 
մէջ,  հեղինակը իր հեռաւոր ազգականին' Գրիգորիս Եպիս. Պալա- 
քեանին «Հայ Գողգոթան» գիրքէն շատ մը հատուածներ, գրեթե 
նոյնութեամբ, արտագրած է: Մանաւանդ' Սրբազանին Գուբէն 
Սեւակի նահատակութեան մասին յօրինած սուտերը որոնք 
նոյնութեամբ հրատարակուած են:

Այստեղ լոյս կ՚ընծայենք Փ. Պալաքեանի “The Buming Tigris” 
դիրքին 215 էջին մեջ Գուբէն Սեւակի նահատակութեան մասին 
անգլերենով գրուած անիրաւ, անիյիղն և սուտ վերագրումները.
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The chetes then took the five Armenians to a nearby 
creek, undressed them, and folded up their clothing for 
themselves. Then «they began to ştab them to death, slash- 
ing their arms and legs and genitals, and ripping apart their 
bodies». Only the thirty three year-old Daniel Varoujan tried 
to defend himself, and thisprovoked the killers further; they 
not only «tore out his entrails, bur dug out the eyes o f  this 
great Armenian poet». The killers then divided the pillage 
among themselves, taking more than 450 Ottoman gold  
pieces that were sewn into the clothing ofDr. Chillingerian 
and Onnig Maghazadjian. They paid o f  the police, and after 
dividing up the belongings, left in the carriages.

ՄԵՋԲԵՐՈՒՄԻՆ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ 
ԹԱՐԳՄԱՆ ՈՒԹԻՒՆ Ը

Չեթհները հինդ հայերը տարին մօտի ձորակը, մեր
կացուցին զանոնք որ անոնց զգեստներուն տիրանան: 
Յետոյ սկսան մանուան գործողութեան: ՛Յաշեցին 
իրենց դանակները և կտրտեցին անոնց ձեռքերը, 
սրունքներն ու սեռային անդամները և ծակծկեցին մար
մինները: Միայն 33 տարու Դանիել Վարուժանը փոր
ձելով դիմադրել, մարդասպաններուն, անոնց կատա
ղութիւնը նրանրեց: Զգոնացան անոր փորոտիքը դուրս 
թափեչով, փորեցին նաեւ այս մեծ բանաստեղծին 
աչքերը: Յետոյ, ոնրագործները սկսան իրենց միջեւ 
բաժնեչ աւարը: Աւե[ի քան 450 օսմանեան ոսկեդրամ 
գտան տօքթ. Չիլինկիրեանի և Օննիկ Մադազանեանի 
հագուստներուն ծալքերէն: Վնարեցին ոստիկանին և 
կառապանին ու նամբու դրին զանոնք:
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Չէք կրնար երեւակայել, թե մեզի ի նչ ասաինանի ցաւ կը 
պաանաոե' թրքանալը մերժելով դեպի նանաաակութեան գացած 
Ռուրեն Սեւակի սուրր յիշատակին դեմ շարունակուող այս անար
դար և թրքավայել, սուտ վերագրումները:

2003 ֊ին, «Նայիրի»ի մեջ, փաստաթուդթերով երկարօրեն 
գրեցինք, թէ սուտ էր, նախանձէ մզուած անոպայի մը րարրա- 
ջանքներ էին Գ. Պալաքեանին յօըինածնեըը:

Ել նըատաըակած էինք նաեւ, Նիւ Եոըքի մէջ 1924-ին լոյս 
տեսած րժիշկ Ս. Զաըեւանդին դիրքին մեջ գըուածնեըը.

Միայն Ռուրեն Սեւակը ընդդիմացած է սպանութեան պանուն, 
իսկ Դանիէլ Վարուժան, ստոյիկեան իմաստունի մը պէս համակեր- 
պոդ ոգիով, կը հնազանդի» «տես «Նայիրի» 25 Մարտ 2003»:

*  *  *

Փիթըը Պալաքեան իր դիրքին մէջ,  Պալաքեան եպսվւն «Հայ 
Ռոդգոթան» գիրքէն արտագրելով կ՚ըսէ.

«Սժիշկ Չիլինկիըեանին և Օննիկ Մադազանեանին հա
գուստներուն մէջէն 450 օսմանական ոսկի գտնուած է»:

«Նայիըի»ի 20 Մայիս 2003-թիւին մեջ, ստախօս և նախանձ 
Պալաքեանին Ռուրեն Սեւակը հարիւրաւոր ոսկեդրամ ունեցող 
հարուստ մը ներկայացնելուն անհեթեթ վերագրում մը ըլլալը, 
անհերքելի փաստերով ապացուցած էինք:

Այստեղ, աոաջին անգամ ըլլալով հրապարակենք, գերմանական 
փաստաթուղթ մը, որ կը վկայէ,  թե Ռուրեն Սեւակի գերմանացի 
կնոջ' ժաննի Սեւակին Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատան մօտ 
տարած անվերջ դիմումներուն ստիպողութեան տակ, գերմանացի
ները թուրքերեն պահանջած էին Ռուրեն Սեւակը սպաննողներուն 
ձերբակալումը և Ռուրեն Սեւակի վրայէն գոդցուած թողօններուն 
վերա դարձուիլը:

Այստեղ կը հրատարակենք Պոլսոյ Գերմանական դես
պանատունէն, թուրքերեն առնուած տեդեկութիւններուն հիման 
վրայ, Ռ. Սեւակի կնոջ ժաննի Սեւակի Լոգանի տան հասցեին 
ղրկուած և 21-9-1915 թուակիր նամակը, որուն մէջ կայ նահատակ 
Ռուրեն Սեւակի պատկանած իրերու ցանկը:

Ահա Գերմանական դեսպանատան ղրկած փաստաթուղթը: Եւ

- 5 9 0  -



- 5 9 1  -



նաեւ, այս գերմանական փաստաթուղթը' փրօվ>. Վանագն Տատ- 
րեան կողմե վերծանուած

Z U  7734-ով նշանակուած եւ B  - T K 9 7 2 թուանշանով կնքուած 
Պպսոյ Գերմանական դեսպանատան տեղեկագրին նայերէն 
թարգմանութիւնք

Տիկին A p e ll և իր աղջիկը, անոր գաւակներուն նետ 16 
Սեպտեմբեր [1915]-ին Գերմանիա մեկնեցան: քերականութեան 
մեջ Զուիցերիոյ Լոգան քաղաքը գացին]:

Նկատելով, որ մինչեւ այսօր նակառակը չ  է Լսուած, կերեւի, թե 
առանց դժուարութեան սան մանը անցած են:

15 Սեպտեմբեր [1915]-ին, տիկին ժ .  Ջիլինկիրեանին 
տեղեկացուցի իր ամուսնին նակատագրին մասին թրքական 
Ներքին նախարարութեան տուած չուրերը:

Տիկին ժ . Ջիլինկիրեան այս կացութեան առջեւ խնդրեց, որ իր 
ամուսնին վրայեն գտնուած [նանատակուելեն յե տ ո յ] նետեւեալ 
առարկաները իրեն վերաղարձուին.

1. - Ամուսնութեան մատանի մը, մեջի կողմը I. A . (Jan n i A p ell) 16  
Յուլիս 1910 փորագրուած:

2 . - Ոսկի (ch ev alier) մատանի մը զարդաքարով վրան R . T. 
տառերը (R oupen T cb ilin gu in an ):

3. - Զոյգ մը ոսկի թեւնոց վրան զմրուխտով:
4. - Հնչուն դրամ, նուազագոյն 10 (օսմանեան) ոսկի:
5 . - Մոխրագոյն, նորաձեւ նամբորդական պայուսակ մը (v a lise ), 

գերմանական Erfurt-ի գործարանի մը վաՏառանիշով:
Ասոնցմէ զատ բժշկական գործիքներ և տարբեր առարկաներ 

[սեւ նագուստ մը, և նամբորդական անկողին մը, եւա յլն]:
Այս առարկաներուն մեկ ցանկը [դժբախտաբար թրքերենով, 20 

Սեպտեմբեր [1915]-ին Իսմայխ պեյ ճանպոլաթին յանձնեցի:
Տիկին Աբելին և իր աղջկան Պոլիս ձգած ապրանքները պանուած 

են:
Ասկե առաջ տիկին Արել-ին ինծի տուած մելանի ամանը պարոն 

Sch koibel-ին ղրկեցի:
Այս տեղեկութիւնները նամակով մը, տիկին A peU -ի նասցեին 

ուղարկուած են.-
Lausan n e sig n al v illa  m ont-tendre (su isse )
[Արխիւային կնիք BTK 9 7 2]

-  5 9 2  -



Ինչպես np կը տեսնեք' այս գերմանական փաստաթուղթին մեջ, 
նանատակ Ռուբեն Սեւակին թողօններուն ցանկը նշուած ե: 

Փաստաթուղթին 4-րդ կետին մեջ գրուած ե թե'
4.- Bar geld. minoestens 10 peund.
«4.- Հնչուն դրամ-նուազագոյն 10 [օսմանեան] ոսկի»:
Անա Ռուրեն Սեւակին ամբողջ նարստութիւնը. գերմանական 

փաստաթուղթով:
«10 օսմանեան ոսկի»:
Չենք գիտեր, թե ինչպե ս պետք ե մեկնաբանել Գրիգոր 

Պալաքեանին նանատակ Ռուբեն Սեւակին դեմ կատարած 
սրբապղծութիւնները:

Արդեօ՞ք միայն նախանձով կամ վատ նկարագիր ունենալով 
կարելի ե բացատրել Գրիգորիս Պալաքեանին, կրօնականի մը 
նամար անվայել, անհաւատայի այս կեցուածքը:

Մենք կը յուսանք, որ այս մասին, արդար վնիո մը պիտի տան 
ապագայի խղնամիտ նայ պատմագետները:

* * *
Մեր ստացած տեղեկութիւններուն համեմատ այս մեծապատիւ 

Փիթըր Պալաքեանը բնաւ նայերեն չի գիտեր: Եւ իր նեոաւոր 
ազգականին' Գրիգորիս Պալաքեանին գրած «Հայ Գողգոթան» 
գիրքը կարդացած է'  նայու մը կողմե անգլերենի թարգմանուած 
ձեոագիրներէն, որովնետեւ «Հայ Գողգոթան» ղեո անգլերեն գիրք 
ըլլալով չե նըատարակուած: Ձեոագիր կը մնայ:

Սայց, մեզի նամար, շատ նետաքրքրական եղաւ. «Հայ Գողգո
թան» նայերենե անգլերենի թարգմանողին ով ըլլալը գիտնալը:

Եւ կրկին մեր սիրտը ցաւով պրկուեցաւ: Որովնետեւ «Հայ 
Գողգոթան» անգլերենի թարգմանողը և Պալաքեանին այս դիրքին 
մեջի Ռուբեն Սեւակին դեմ յօրինուած սուտերը իր թարգմանու
թեան մեջ նոյնութեամբ նշողը' Aris G. Sevag անունը կրող անձ մըն 
ե:

Այսինքն'  Ռուբեն Սեւակին անունը անիրաւաբար գործածող 
անձ մը '  որ նանատակ Ռուբեն Սեւակին սուրբ յիշատակը կը 
սրբապղծե նոյնութեամբ թարգմանելով Գրիգոր Պալաքեանին 
սուտերը, որ հրատարակուեցան Փիթըր Պալաքեանի “The Buming 
Tigris” դիրքին մեջ:
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Եւ Փիթըր Պալաքեանի “The Buming Tigris" գիրքը, Ալքերիկայի 
մեջ, կրկին “best Seller” եղած ե:

Այսինքն Գրիգոր Պալաքեանին Ռուրեն Սեւակի դեմ սուտ վե
րագրումները, ուրիշ Պալաքեանի մը գիրքով, ամրողջ աշխարհին 
կը տարածուի:

փ փ փ

Ռուրեն Սեւակ նահատակուեցաւ 26 Օգոստոս 1915-ին, թուրք 
մարդասպաններու ձեոքով, Չանղըրը-ի մեջ:

Ռուրեն Սեւակ մեռաւ, չփոխելու նամար իր անունը:
Սայց նայերը, ամեն օր, կը մեռցնեն Ռուրեն Սեւակը' 

սրբապղծելով անոր անունը:
Ազգ մը իր հերոսներով կ ապրի:
Ազգ մը, որ հերոսներ չունի, ապրելու իրաւունք չունի:
Ազգ մը, որ իր հերոսները կը մոռնայ, ինքն ալ մեռնելու 

դատապարտուած ե:
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Ն Ա Տ Ի Ր Ի
ԹԻՒ 210, 17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2004

Ո՞ՎՔԵՐ ԵՆ, 24 ԱՊՐԻԼ 1915-Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱ
ՆՈՒԹԵԱՆ ԲՈՒՆ ՅԱՆ8ԱՊԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՄԻՆՉԵՒ ԱՅՍՕՐ ԱՆ
ՊԱՏԻԺ ՄՆԱԼՆՈՒՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ...

... ԱՆՈՆՑ ՇԱՐՔԻՆ ԵՆ ԴԱՇՆԱԿ ՈՐՈՇ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ, 
ՈՐՈՆՔ ԳՈՐԾԱԿՑԵՑԱՆ ՍԻՈՆԻՍ ՏՆԵՐ ՈԻՆ ՀԵՏ:

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ, 1915-Ի ԵՂԵՌՆԻ ՕՐԵՐԷՆ ՍԿՍԵԱԼ, ԱՐԴԷՆ 
«ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀ» ԳԻՏԷՐ, ՈՐ 1915-Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱ
ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲՈՒՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ
ՆԵՐՆ ԵՆ:

ԵՒ 1915-Թ.ԻՆ ԳԵՐՄԱՆԻՈՑ ՄԷՋ, ԲՈՒՆ ԻԾԽԱՆԱՒՈՐՆԵՐԸ 
ՍԻՈՆԻՍՏՆԵՐՆ ԷԻՆ:

1915-թ.ի Եղեռնէն անմիջապես ետք, Եւքոպայի մեջ հրատարա
կուած գիրքերը Հայկական ցեղասպանութեան մասին, զարհուրելի 
տեղեկութիւններ կը հաղորդէին, որոնց մեջ այս ահռելի ոհիր- 
ներուն թուն պատասխանատուներուն գերմանացիներր ըլլալը 
փաստերով նշուած էր:

Այս հրատարակութիւններէն քանի մը հատը նշելու ջանանք.
Անգլիոյ մեջ'  1.- 1915-ին - A m ol Toynbee - “A rm enian atro cities. The 
m vrder o f  a  n ation ”. 2 .-  1915-1916-ին - V iscoun tbryce - mThe treatm ent 
o f  tbe A rm enians in  the O ttom an em pire”.

3 .- Ֆրանսայի մէջ' 1916-ին: R em pinon. “L a  su pp ression  d es A r- 
m eniens. M etbode allem ande, travaU  turc".

1915-թ.ի Եղեռնէն յետոյ, մեր արեւմտամէտ դաշնակցական ղե
կավարները շատ լաւ գիտեին, իրենք ալ, այս իրականութիւնները, 
և տեղեակ էին այս գիրքերուն մէջ գրուածներուն:

Այստեղ կ՛ուզենք կրկին նշել 1915-ի Հայկական ցեղա
սպանութեան մէջ գերմանական պատասխանատուութեան մասին,
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նոյնիսկ գերմանացիի մը կողմե կատարուած խոստովանութիւնը: 
Այս խոստովանութիւնը կատարուած է 3-6-1921-ին, Պերլինի 

մէջ,  Սորլոմոն Թեհլիրեանի դատավարութեան ընթացքին, 
պաշտպան փաստաբաններէն Dr. Niemeyei՜-ի կոդմե: Անա ւասիկ.- 

«Թոյլատրեցէք ինծի, որ նետեւեւալ խօսքը ըսեմ: Պատերազմի 
ընթացքին Թուրքիոյ մէջ, նայերուն դ էմ  կատարուածխժդժութիւն- 
ներուն միջոցին, գերմանացիները լսեցին:

Անշուշտ, որոշ չափերով, անոնք ջանացիւն կեցնել ջարդերը 
[Սուտ է: Ա յդ օրերուն, օսմանեան նողերուն թուն իշխանաւորները 
եղող գերման ղեկավարները, ոչ մէկ րան ըրին նայերը ազատելու 
համար - Ց. Ջ.]: Ոայցթուրքերը, այս մասին սապէս կ՚ըսեն. «Անկա- 
րելի էր, որ այս բաները կատարուէին առանց գերմանացիներուն 
նամաձայնութեան: Որովնետեւ գերմանացիները շատ զօրաւոր 
են»: Ուրեմն ամէն կողմ, մեգ գերմանացիներս պատասխանատու 
կը նկատեն նայկական ջարդերուն ճամար: Եւ շատ մեծ թխով  
նրատարակութիւններ կան Ամերիկայի, Ֆրանսայի և Արեւելքի 
մէջ, որոնք կ՚ակնարկեն ըսեւով «Գերմանացիներն էին իրական 
թալարները Թուրքիոյ մեջ»:

*  *  *

«Գերմանացիներն էին իրական թալարները Թուրքիոյ մէջ»

Այստեղ ձեր ուշադրութիւնը պիտի հրաւիրենք մասնաւորապէս 
վերը նշուած 1915-թ.ի հայկական Եղեռնին մէջ,  գերմանական 
պատասխանատուութեան վրայ:

1915-էն մինչեւ 1996 թուականը, 80 տարուան ընթացքին, 
արեւմտեան աշխարհի մէջ գտնուող դաշնակցական ծանօթ 
ղեկավարներուն կողմէ, գերմանական պատասխանատուութեան 
մասին ոչ մէկ պաշտօնական դիմում կատարուած և ոչ մէկ 
հրատարակութիւն լոյս տեսած է:

Այս իրավիհակը, մեր համոզումով, միայն մէկ ձեւով կրնանք 
բացատրել... Որովհետեւ դաշնակցական գլխաւոր ղեկավարները 
արեւմ տա մէտ էին ու ծաոայութեան կանչուած սիոնիստներուն 
կողմէ:

Շատ ծանօթ իրաւագիտական օրենք է... Մարդասպանական 
ոհիրի մը քննութեան միջոցին'  այդ ոհիրին ղրղապատնարւները կը
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փնտռուին: Եթե ոճրագործը այս ոճիրը, ուրիշ մէկուն պատուէրով 
և կամ թելադրութեամբ կատարած է'  պատուիրողին կամ թելադ
րողին պատիժը շատ աւելի ծանր կը կշռէ,  քան թէ ոճրագործին 
պատիժը:

Եւ սիոնիստները, ամեն թան ըրին, որ իրենց ծրագրած և թուր
քերուն գործադրել տուած Հայկական ցեղասպանութեան ներքին 
գաղտնիքները մեջտեղ չելլան:

Ա յս  է պատճառը, ոը Հայկական ցեղասպանութեան պէս, 
աշխարհի մէջ նմանը չեղող ողբերգութեան մը դաճիճները եղող 
թուրքերը, մինչեւ այսօր չպատմուեցան:

Այս է պատճառը, որ Հայկական ցեղասպանութիւնը, մինչեւ 
այսօր, շատ մը մեծ պետութիւններու կողմէ պաշտօնապէս չէ  
ճանչցուած:

Եւ այս է պատճառը որ սիոնիստները, Դաշնակ կուսակցութեան 
ղեկավարներուն, կազմակերպութեան հիմնուած թուականէն 
1890-ներէն սկսեալ, միշտ ջանացին իրենց հակակշռին տակ առնել 
ու պահել: Եւ մինչեւ այսօր ալ կը ջանան... իրենց հակակշռին տակ 
պահել:

Եւ սիոնիստները հետամուտ են գտնելու հայ նոր գործակալներ, 
սեփական ազգի ու հայրենիքի դէմ գործողներ, նոր մեթոտներու 
կիրարկումով, դիմելով ամէն միջոցի որ հայերը քնացնեն: Որ 
անոնք չկարողանան իրականութիւնները տեսնել: Որովհետեւ 
սիոնիստները միշտ վախը ունին... Որովհետեւ Հայկական ցեղա
սպանութեան պատասխանատուութեան ոճիրը' սիոնիստներուն 
գլխուն վրայ դամոկլեան սուրի մը պէս, տեւապես կախուած պիտի 
մնայ... Որովհետեւ, ցեղասպանութեան ոճիրը, ժամանցման 
օրէնքին ենթակայ չէ :

*  *  *

ՍԵԼԱՆԻԿ ՔԱՂԱՔԻՆ ԽԱՂԱՑԱԾ ՏԽՐԱՀՌՉԱԿ ԴԵՐԸ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Հայկական ցեղասպանութիւնը 24 Ապրիլ 1915-ին, օսմանեան 
կառավարութեան հրամանով Պոլսոյ մէջ, հայ մտաւորականներուն 
և ղեկավարներուն ձերբակալումով սկսաւ:

24 Ապրիլ 1915 թուականին, օսմանեան կառավարութիւնը ո ր
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կուսակցութեան կողմէ կազմուած եր - Եթթիհատ և Թերաքքի 
կուսակցութեան կողմե:

Եթթիհատ և Թերաքքի կուսակցութիւնը ո ւր նիմնուած էր - 
1900-թ.ներուն Սելանիկի մէջ կազմուեցաւ Եթթիհատ և Թերաքքի 
կուսակցութիւնը:

Որովնետեւ Սելանիկ քաղաքը, 1900-թ.ներուն, մեծամասնու- 
թեամր հրեաներու կողմէ րնակուած քաղաք մըն էր:

Այդ  տարիներուն Սելանիկի րնակչութեան բաժանումը հետե
ւեալ պատկերը կը ներկայացներ.- 40 հազար սաֆարիդ հրեայ, 20 
հազար դաւանափոխ հրեայ, 20 հազար իսլամ, 40 հազար յո յն ,  3 
հազար լեւանդիններ:

Ւնչպէս որ այս թուանշաններէն ալ կը յայտնուի'  այղ շրջաննե
րուն Սելանիկի մէջ,  հրեաները մեծամասնութիւն էին, և հրեաները 
Սելանիկը «նոր Երուսաղէմ» մը կը նկատեին: Աւելի հիշդ 
«Երուսաղէմը» գրաւելու համար կատարուելիք գործողութիւննե- 
րուն կեդրոն կը սեպեին:

Երր Թէոտոր Հերցըլ, 19-րդ դարուն վերջաւորութեան, սիոնիզ
մի շարժումին ձեռնարկեց, Սելանիկ քաղաքի հրեաներուն տուաւ 
Օսմանեան կայսրութեան մէջ իշխանութիւնը ձեոք անցընելու 
պարտականութիւնը:

Սելանիկ քաղաքին հրեայ երեւելիներուն մեծամասնութիւնը, 
ֆարմասոն՜ներ էին:

Եւ 19-րդ դարու վերջաւորութեան, Սելանիկի մէջ կազմուեցաւ 
“Jeunes turcs” [երիտթուրքեր] կոչուած [իթր թէ] յաոաջդիմական 
շարժում մը: Ւրականութեան մէջ, այս ժեօն թիւրքեր-ու
կազմակերպութիւնը, հրեաներուն կողմէ մեջտեղ բերուած, 
մատակարարուած ւ/աայճ-ական-սիոնիստական շարժում մըն էր:

Եւ 1900 ֊թ.ներուն այս կազմակերպութեան մեջեն, հրեաներու 
առաջնորդութեամբ, ստեղծուեցաւ Ւթթիհատ և Թերաքքի կոչուած 
կուսակցութիւնը, որուն մաս կը կազմէին'  Թալար, ճեմալ, էնվեր 
և նաեւ Մուսթաֆա Քեմալ' հայ ազգին դահիններէն կազմուած 
վոհմակ մը. ասոնք, բոլորն ալ, ֆարմասոններ էին:

Այս կուսակցութեան նպատակը [իբր թե], Օսմանեան կայսրու
թեան մէջ,  ազատութե՜ան և հաւասարութեան վարչակարգ մը 
հաստատել էր:

Եւ այս կուսակցութիւնը և սիոնիստները [հրեաներուն հովանա-
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ւորութեամբ], ժընեւի մեջ, ժողովներ կը կազմակերպեին:
Եւ դժբախտաբար, ժընեւի այս ժողովներուն կը մասնակցէին 

նաեւ, դաշնակցական ղեկավարներ ալ, որոնք ֆարմասոնական 
նամբով, լծակից դարձեր էին իթթիհատական-նեըուն, նեաեւելով 
«աղատութ-իւն եւ եղբայրութիւն» կոչուած սուտ լոզունգներուն:

փ փ փ

Սիոնիզմի հիմնադիր Theodor Herzl-ը, 19-դարուն վերջաւո
րութեան Պոլիս կու գայ, Ապտիւլ Համիտին նետ սակարկելու նայ 
յեղափոխականներուն նակաթրքական, նակասուլթանական 
շարժումներուն խափանումը սիոնիզմին կողմէ եթէ, ասոր 
փոխարէն, սուլթանը արտօնէ որ հրեաները, մեծ գումարներու 
յատկացումով, հող գնեն Պաղեստինի մէջ:

Ապտիւլ Համիտ նայ յեղափոխականներու շարժումին վերջ տա
լու առաջարկը կ՛ընդունի: Սայց հրեաներուն Պաղեստինի մէջ հող 
գնելու առաջարկը [իբր թե] կը մերժէ [հաւանաբար արաբներուն 
հակազդեցութենեն վախնալով]:

Եւ Թէոտոր Հերցըլ, Պոլսէն բաժնուած միջոցին, սա շատ յատ
կանշական սպառնալիքը կ՚ընէ. «Ցաջռրդ անգամ Պոչիս ուժով 
պիտի գանք»:

Եւ իրապէս ալ, Սելանիկի մէջ հրեաներուն դրամով կագմուած 
իթթ-իճատական բանակը, Սելանիկէն համբայ կ՚ելլէ և, 1908-ին, 
Պոլիսը կը գրաւէ: Եւ նոր [իբր թէ] «ազատական» - կրականութեան 
մէջ սիոնիստ-իթթիհատական վարչաձեւ մը կը հաստատէ Պոլսոյ
մ է ջ :

Ել տարի մը յետոյ,  Ապտիւլ Համիտը գահէն վար կ՚առնուի և 
կ՚աքսորուի տխրահռչակ Սելանիկ քաղաքը:

Պոլսոյ մեջ,  միամիտ հայերը կ՚ուրախանան և կը կարծեն, թէ 
այլեւս թուրքերուն հետ եղբայրաբար և ապահովութեան մէջ պիտի 
կարենան ապրիլ:

Սայց այս'  պարզապէս ինքնախաբութիւն էր: Որովհետեւ 1908- 
ին կատարուածը, սիոնիստական ծրագրին գործադրութեան մէկ 
հանգրուանն էր միայն:
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*  *  *

Այս խաբուսիկ «ազատութեան» տարիներուն, դաշնակ ղեկա
վարները միամտօրեն [ֆարմասոնական եղրսւյրութ-եան սկզբուն
քով], սրտանց կը գործակցին իրենց «գաղափարակից» այս թուրք- 
սիոնական կուսակցութեան նետ:

Եւ անոնք ա յն սատինան կը հաւատան ֆարմասոն իթթիհատա- 
կաններուն, որ նոյնիսկ կը ստիպեն, որ նայ ժողովուրդը զինաթա
փուի: Ծանօթ ե 1911-12-թ.ներուն կնքուած Հ.Յ.Գ.-երիտթուրքեր 
համաձայնութիւնը, որով դաշնակցութիւնը, մերժելու[ ամեն 
«անջատողականութիւն», կը նոչակեր, որ ինք «օսմանցի» ե: Յի- 
շենք, որ սիոնիստները նոյնպիսի գործակցութիւն աոաջաըկեցին 
Ս. Գ. Հնչակեան կուսակցութեան, որ ոչ միայն դէմ  եկաւ այդ հա
մաձայնութեան, այլև պայքարի հակատ րացաւ երիտթուրքերուն 
դեմ: Արդիւնք' 20 - կախաղանները:

Մինչդեռ այս ֆարմասոն - իթթիհատականները, իշխանութեան 
գլուխ իրենց անցած օրեն 1908-են սկսեալ, հայ ազգը ցեղասպա
նութեան ենթարկելու ծրագիրները կը պատրաստէին:

Եւ, անխուսափելին պատահեցաւ: Եւ միամիտ այդ դաշնակցա
կան ղեկավարները, իրենց հետ հայ ազգն ալ քաշելով, ցեղասպա
նութեան զոհ դարձան:

* * *
24 Ապրիլ 1915-ի' Հայկական ցեղասպանութեան օրերուն, 

Պոլսոյ մեջ,  Ռուրէն Սեււսկի կինը' ժաննի Սեւակ ապրեցաւ այդ 
դժոխային օրերը:

Եւ իրր գերմանացի' իր րոլոր կարելիութիւններով աշխատեցաւ 
փրկել իր ամուսինը, Ռուրէն Սեւսւկը:

Յայց չյաջոդեցաւ: Եւ տեսաւ իրականութիւնները: Ու հասկցաւ, 
թե Հայկական ցեղասպանութեան րուն պատասխանատուները 
գերմանացիներն են:

Եւ 27 Հոկտեմբեր 1915-ին, Լոգանէն Պոլիս' Գերմանական
դեսպանատան իշխանաւորներուն գրեց նամակ մը, որ գերմա
նացիներուն սիրտը յաւերժ խոցող ամբաստանութիւն կը մնայ:

Այդ  նամակին մեջ տիկ. Ռ. Սեւակ կը թախանձեր. «Աստուծոյ 
սիրոյն գերմանացիներուն դեմ կատարուած այս սարսափեչի 
ամբաստանութիւններուն իրականութ֊իւն չըԱաչը ապացուցանելու
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ճամար, ամենաազդու կերպով միջամտեցեք թրքական ի շխա
նութիւն ներուն մօտ' աղատեցեք ինչ որ կարեյլի ե փրկել: Փրկեցեք 
անմեղ կանանց, երախաներուն, Տիլանդներու և ծեքերու արիւնը, 
որ երկինք կը բարձրանայ:

Գերմանիոյ վրայ նզովք, Գհրմանիոյ վրայ անեծք կրնայ գար 
եթե Գերմանիա չընե  այն ամենը, ինչ որ կը զտնուի իր երկաթեայ 
ուժերուն ներքեւ»:

Լողան, 2 7 Հոկտեմբեր
Հեէեն Ջիլինկիրեան - ծնեալ Արել
Եւ գերմանացիները, հակաոակ ժաննի Սեւակի այս սրաանմլիկ 

և անււելի ամրասաանական նամակին' «իրենց երկաթեայ ուժով» 
արգելք չեղան թուրքերուն:

Եւ թուրքերը անարգել, շարունակեցին անմեղ կիներր, երախա
ները, նիւանդները և ծերերը ցեղասպանութեան ենթարկել:

փ փ փ

«Եւ տիկին ժաննի Սեւակ, այլեւս թոլորովին նամոզուած, որ 
Հայկական ցեղասպանութեան թուն պատասխանատուները 
գերմանացիներն են, մերժեց գերմանական հպատակութիւնը:

Եւ իբր նայ նանսենական ապաստանեալ, ապրեցաւ Ֆրանսայի 
մ է ջ :

- Տիկին Սեւակ, մինչեւ  իր կեանքին վերջը, Գերմանիա ոտք 
չկոխեց:

- Տիկին Սեւակ, մինչեւ կեանքին վերջը, րաո մը գերմաներեն 
չխօսեցաւ:

- Տիկին Սեւակ իր գաւակներուն' Լեւոնին և Շամիրամին մեկ 
րաո գերմաներէն չսորվեցուց:

Սեւակի տղան Լեւոնը' 1939-1945-ի պատերազմին, իբր ֆրան
սացի զինուոր, պատերազմի մասնակցեցաւ' գերմանացիներուն 
դ է մ :

Տիկին Ռ. Սեւակ չմեոած իր զաւակներուն կտակեց, որ նայ եկե
ղեցական ծէսով թաղուի: Տիկին Սեւակ մահացաւ 28-12-1967-ին, 
Նիսի մ է ջ :

Եւ յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Նիս' 
30-12-1967-ին, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Աստուածա
ծին եկեղեցիին մէջ:
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Գերմանացի տիկին Սեւակ, մեր խելացի գրագետ, պատմագետ և 
դիւանագետներեն շատ աւելի լաւ նասկցած եր իրականութիւնը, 
թե նայ ազգին ցեղասպանութեան րուն պատասխանատուները 
գերմանացիներն են»:

Ապրիլ 1985 8. Ջ.

փ փ փ

Եւ վերջապես, մեր վերի տողերը գրելէ 11 տարի յետոյ '  1996- 
ին, փրօֆ. Վանագն Տատրեան, Ամերիկայի մեջ նրատարակեց 
գերմանացիներուն պատասխանատուութիւնը աննեըքելի փաստե- 
ըով ապացուցանող նատոը մը'  "German responsibility in the Arme- 
nian genocide”.

Այստեղ կ՛ուզենք նարցնել մեծ պատմագետ փրօֆ. Վանագն 
Տատըեանին'

Աըդեօք ե ըր, փրօֆ. Վանագն Տատերան, Հայկական ցեղասպա
նութեան րուն ակունքները պիտի իջնէ: Եւ ե ըր պիտի նըատարակե 
իր գլուխ գոըծոցը ըլլալիք գիրքը «Սիոնիստներուն պատասխա
նատուութիւնը Հայկական ցեղասպանութեան մէջ»  խորագրով:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻԻ 214, 13 ԱՊՐԻԼ 2004

ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԷՆ ԱՌԱՋ - 
24 ԱՊՐԻԼԻՆ ԵՒ ԳՈՂ8ՈԻԱԾ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ԿՈՐՈՒՍՏԻՆ 
89-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՍԵՄԻՆ

«ԶԱՅՆ ԲԱՐԲԱՌՈՑ ՅԱՆԱՊԱՏԻ» ՆԿԱՏՈՒԱԾ ԳՐՈՒԹԻՒՆ- 
ՆԵՐ

«ՍԱԿԱՅՆ ՍՏՈ՜ՅԳ, ՍՏՈՅԳ Կ՚ԸՍԵՄ ՁԵԶԻ ՎՏԱՆԳԸ ՄԵԾ է, 
ՇԱ՜Տ ՄԵԾ ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ՔԱՆ ԿՐՆԱՔ ԵՆԹԱԴՐԵԼ »

1911 - «ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ», ՌՈԻԲԷՆ ՍԵԻԱԿ

ժաննի Սեւակի 27-10-1915-ին, Պպսոյ Գերմանական դեսպանա
տուն գրած և ոումբե մը աւելի զօրաւոր ամբաստանական նամակը, 
խնդրելու պէս կը պանանջէ.- «Աստուծոյ սիրոյն գերմանացի
ներուն դէմ  կատարուած այս սարսափելի ամբաստանուրիւններուն 
իրականուրիւն չըԱ^ւը ապացուցանելու Տամար, ամենաազդու 
կերպով միջամտեցեք թրքական իշխանուրիւններուն մօտ ազա
տեց է ք, ինչ որ դե ո կարեւի է փրկեր Փրկեցէք անմեղ կանանց, 
երախաներուն, Տիլանդներու եւ ծեքերու արիւնը, որ երկինք կը 
բարձրանայ."

Գերմանիոյ վրայ նգովք, Գերմանիոյ վրայ անէծք կրնայ գալ, 
երէ Գերմանիա չը ն է  այն ամէնը, ինչ որ կը գտնուի իր երկարեայ 
ուժերուն ներքեւ»:

Լողան - 27Տոկտեմրեր 1915 ժաննի Սեւակ

20 Փետրուար 2004-ին, Երեւանի Դուրեն Սեւակի անուան դպրո
ցին մեջ յիշատակուեցաւ, Ռութեն Սեւակի ծննդեան 119-ամեակը:

Դպրոցի տնօրենունիին տիկին ճուլիա Ղազարեանին մեզի 
ուղարկած հանդիսութեան տեսաերիզին շնորնիւ, մենք ալ կրցանք 
նետեւիլ և վայելել  այս նայրենաշունչ տօնակատարութիւնը:

Եւ կրկին, ուրայսութեամր հաստատեցինք, թե Դուրեն Սեւակի

-  6 0 3 -



անուան դպրոցին մէջ,  Ռուրէն Սեւակի նայրենասիրական գաղա
փարները կը շարունակեն աշակերտներուն հոգիներուն մէջ իրենց 
վերածնունդը ապրիլ:

Նոյն օրը, դպրոցին մէջ կատարուեցաւ նաեւ, Վլաաիմիր Պետ- 
րոսեանի 2003-ին Երեւանի մէջ հրատարակուած «Ռուրէն Սեւակ 
եւ մեր ժամանակը» դիրքին շնորհահանդէսը:

Այս դիրքին մասին մտաւորականներուն և ուսուցիչներուն 
կատարած ելոյթները շատ իմաստալից էին:

Անոնք վերլուծեցին Վլաաիմիր Պետրոսեանին իր նոր դիրքին 
մէջ ներկայացուցած Ռուրէն Սեւակի «տիպարը»:

Անոնք մատնանշեցին գիըքին մեջի գաղափարնեըուն զուգա
հեռ' Ռուրէն Սեւակը իրր դաղարարապաշտ և հայրենասէր բանա
ստեղծ, գրոգ և հերոս նահատակ, անցեալի և ներկայի մէջ  հայու
թեան համար իրր «ռահվիրայ» անոր կատարելիք դերը:

փ փ փ

Սայց այս հանդիսութ-եան, վաստակաւոր ուսուցչուհիի մը 
կոդմէ իրելոյթին ընթացքին տուած տեղեկութիւնները, Հայաստա
նի այսօրուան իսկական իրավիհակը պատկերացնելու տեսակէտէն 
մեզի շատ ցաւ պատհառեց:

Հայաստանի դաշնակցականամիտ կրթական նախարարութիւնը' 
դպըոցներուն մէջ,  Ռուրէն Սեւակի հայրենասիրական գաղափար
ներ դասաւանդելը, ձեւով մը արգիլեր է:

Եւ Ռուրէն Սեւակ հոն կը ներկայացուի եղեր իրը միայն քնարեր
գակ սովորական բանաստեղծ մը:

Ւր անունը չփոխելու և չթրքանալու համար գիտակցաբար դեպի 
նահատակութիւն յառաջացած Ռուրէն Սեւակի սուրր յիշատակին 
համար [մանաւանդ Հայաստանի հողին վրայ կատարուած], ասկէ 
աւելի մեծ սրբապղծութիւն չի կրնար ըլլալ:

1995-թ.ին սիոնիստներուն կամակատար, Հ. Հ. նախագահ' Լեւոն 
Տեր Պետրոսեանի օրով, կրթական նախարար մը կար, Աշոտ 
Սլէեան անունով, որ Հայաստանի դպըոցներուն մեջ դասաւան
դուած պատմութեան գիրքերեն Եղեռնի մասին գրութիւնները 
վերցնել ուզած եր:

Այսօրուան դաշնակցականամիտ կրթական նախարարը, կրա
կանութեան մէջ  ի նչ  տարբերութիւն ունի իր հերթին սիոնակա-
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նամետ և ըստ ոմանց նոովմէադասան գործակատար Աշոտ 
Ոլեեանեն:

Հայկականութեան տեսակետով' նոյն թաներն են: «Հայկական 
ոգին» սպաննող դրուժաններ:

M  *
2003-թ.ին' Վլատիմիր Պետրոսեանի «Ռուրեն Սեւակ եւ մեր 

ժամանակը» գիրքին տպագրութեան օրերուն, տարրեր ձեւով' րայց 
նոյնիմաստ իրավիճակի մը աոջեւ գտնուեցանք:

Այդ  օրերուն Վլատիմիր Պետրոսեան չեր ուզած, որ հրապարա
կենք այս ցաւալի պատահարը:

Երր այսօր կը կրկնուին նոյնիմաստ և դաշնակցականներու յա 
տուկ պառակտիչ դեպքերը, Վլատիմիր Պետրոսեանի ներողամտու
թիւնը խնդրելով'  կը հրապարակենք հետեւեալ եղելութիւնը:

Հեղինակը իր «Ռուրեն Սեւակ եւ մեր ժամանակը» գիրքին 
տպագրութեան համար, 2003-ին կը դիմե Երեւանի մէկ հրատարակ
չատան: Կը գոյանայ համաձայնութիւն գիրքի լոյ ս ընծայման 
շուրջ:

Բայց, միջոց մը յետոյ,  այդ հրատարակչատունը Վլատիմիր 
Պետրոսեանին կը պատասխանէ, որ «Իրենք պիտի չկրնան 
Որատարակե[ այս գիրքը»:

Պաշտօնապես ներկայացուած մերժումին պա ահա ոը...
1. - Տպարանին շատ գործ ունենալն ե: Ւսկ անպաշտօն և չխոս- 

տովանուած պատճա ոը...
2. - Վլատիմիր Պետրոսեանին «Ռուրեն Սեւակ եւ մեր ժամա

նակը» գիրքին մեջ նշուած իրական ութիւն ներն են:
Այս իրականութիւնները, զորս Ռուրեն Սեւակ իր գրութիւն- 

ներուն մէջ կը ծաղկէր, այդ շրջանին [1908-թ. ներուն] թուրքերուն 
հետ գործակցողներն եին, եւ մանաւանդ' դաշնակցականները:

Այս իրականութեան լոյսին տակ, Վ. Պետրոսեան կը հրապարա
կէր այս գիրքին մեջ [բոլորին ծանօթ] եղելութիւնները, որ Հ. 3. 
Դ.ն, 1905-էն մինչեւ  1915 եւ նոյնիսկ աւելի ետք, շարունակեց 
իթթիհատական թուրքերուն հետ գործակցիլ: Որուն յաջորդեց 24 
Ապրիլ 1915-ի Եղեոնը:

Նոյն գիրքին մէջ ,  Վ. Պետրոսեան նշած եր նաեւ այս կուսակ
ցութեան քաղաքական հայավնաս դիրքորոշումներն ու արարք
ները, որոնք կը շարունակուին մինչեւ մեր օրերը:
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Եւ ո ՜վ  է եղած այդ շրջանի նրա տարա կթատան թուն պատասխա
նատուն Մեսրոպ Արքեպս. Աշնեան: Եւ ո վ էր Մեսրոպ Արքեպս.:

Մինչեւ 1995-թ.ները Արեւելեան Ամերիկայի անթիլիասական 
եկեղեցիին առաջնորդն եր:

1995-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը' Գարեգին P. 
[դաշնակցականներու կողմե իրեն տրուած մակդիրով] «դաւաճա
նեց» այս կուսակցութեան և Հայաստանի նախագան Լ. Տեր Պետ- 
րոսեանի թիկունքու[ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս ընտրուեցաւ:

Եսկ Մեսրոպ Արքեպս. Աշնեան [ըստ դաշնակցականներու], մա
հացու «յանցանք» մը գործեց, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գա- 
րեգին Ափ կողքին դիրքորոշուելով: Որուն հետեւանքով կուսակ
ցութիւնը զինք հեոացուց Արեւելեան Ամերիկայի առաջնորդի 
պաշտօնեն:

Եւ տարօրինակը հոն ե, որ Մեսրոպ Արքեպս. որ եղած եր դաշ- 
նակցականամէտ հոգեւորական ու մինչեւ վերջերս պայքարած 
Մայր Աթոոի դեմ, կերպով մը Ս. էջմիածին ապաստանեցաւ: Եւ 
հոն, Մաըեգին Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին հովանաւորու
թեամբ, Հայաստանի մեջ, իրը մտաւորական հոգեւորական մը 
գործել սկսաւ:

Բայց Հ. Ց. Մ.ի անդամ մկրտուածի մը համար կը թուի, թե շատ 
դժուար ե իր ուխտեն հեռանալը: Աղանդաւոըներուն նման են:

Անգամ մը որ աղանդաւորին ուղեղը խաթարուի ապաքինումը 
շատ դժուար է: Մեսրոպ Եպսփն պարագան ալ նոյնը եդած կընայ 
ըլլալ:

Հակառակ, որ ան դաշնակցական ղեկավարութեան կողմե 
հեռացուած և «աքսորուած» եր' րայց Մեսրոպ Արքեպս. Աշհեան 
իրր աղանդաւոր միշտ մնաց դաշնակցական, գործեց մ՛ինչեւ վերջ 
իբր այդպիսին, ըլլա յ  հրատարակչատան մէջ և ըլլա յ  Հայաստանի 
հեռատեսիլեն իը կատարած ելոյթներով:

փ փ փ

Բայց ի նչ ե Մուրէն Սեւակի յանցանքը որ այս կուսակցութեան 
մարդիկ, մինչեւ այսօր կը շարունակեն անտեսել և մոռացութեան 
ենթարկել Մուրէն Սեւակը:

Որովհետեւ Մուրէն Սեւակ մարգարէացաւ իր գրութիւններով, 
և տեսաւ վտանգը:
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Այն մեծ վտանգը որուն տարողութ՛իւնը, դեո 1911-թ.ին, այսպես 
պատկերացուր. «Սակայն ստոյգ կ՛ըսեմ ձեզի, վտանգը մեծ ե, շա ՜տ  
մեծ, աւելի մեծ քան կրնանք ենթադրել»:

Բայց այս կուսակցութեան մարդիկ, աղանդաւորներու նման, 
չեն սիրեր իրականութիւնները: Որովնետեւ այս տիպի շարքային
ները վարժ են նրանանգով գործելու: Պատուէր կը կատարեն:

Ւրենց գործածած «պատմունան»ը կեղծ ե: երր թե ազգայնական 
են: Բայց կը մասնակցին ընկերվարականներին համագումարնե
րուն, իրը' ընկերվարական:

Ւնչպէս որ ատենին [1940-ներուն] նակած էին ֆաշիԱսւնեpm-G 
կողմը: Եւ գործակցեցան նացի նիթլերականներուն նետ:

երր թե կը պաշտպանեն Հայկական դատը, հայկական իրաւունք
ները: Բայց րոլոր գիտակից հայերը անդրադարձած են, որ անոնք 
ստեպ գործած են հայկականութեան շահերուն ի վնաս, մինչեւ իսկ 
գործակցած հայութեան թշնամի սիոնիստներուն հետ:

փ փ փ

Եթե, այս տիպի կուսակցականները, հայութեան ծաոայել 
ուզեին' 1915-են յետոյ պիտի անդրադառնային իրենց կատարած 
սխալը, և պիտի հասկնային, որ սիոնիստներուն հետեւելով, ինկած 
էին իթթիհատականներուն ծուղակը: Եւ, 1918-են սկսեալ, պիտի 
փնտռէին «իրականութիւնը»:

Պիտի փնտռէին' 1915-ի Եղեռնին իրական պատասխանատու
ները:

ենչպես որ ասկե առաջ գրեցինք' Ֆրանսայի, Անգլիոյ և 
Ամերիկայի մէջ,  մեծ թիլով հրատարակութիւններ կային գերմա
նական պատասխանատուութիւնը ապացուցանող:

Եւ ամէնէն կարեւորը Ռուրէն Սեւակի գերմանացի կինը 
ժաննի Սեւսւկը կար, որ 1915-ին իր մօրը հետ աշխատեցաւ փրկել 
իր ամուսինը, րայց չյաջողեցաւ, գերմանական մեղսակցութեան 
պատհառաւ: Եւ ժաննի Սեւակ, րոլորէն աւելի լաւ տեսած էր 
իրականությանը:

1918-ին Պոլիս հրատարակուած թերթերուն մէջ,  լոյս տեսած էին 
ժաննի Սեւակի գերմանացիներուն դէմ կատարած յայտարա- 
րութիւնները, որոնցմով ան գերմանացիները կ ՛ամբաստանէր, որ 
անոնք չեն իր ամուսինը' Ռուրէն Սեւակը ազատել:
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ժաննի Սեւակ Սեպտեմբեր 1915-ին, Զուիցերիա հաստատուած 
էր, և Լոգանէն տեւական դիմումներ կը կատարէր Պոլսոյ Գերմա
նական դեսպանատուն:

ժաննի Սեւակի 27 Հոկտեմբեր 1915 թուակիր նամակը, Լոգանէն 
Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատուն հասցէագրուած, ահոելի 
ամբաստանագիր մըն է ուղղուած գերմանացիներուն դեմ:

Մեր համոզումով ժաննի Սեւակի այս նամակը 1915-ի Եղեոնի 
վերաբերեալ, ամենակարեւոր փաստար-ուղն է:

Պիտի խնդրենք մեր ընթերցողներէն, որ ուշադրութեամր 
կարդան այս նամակին ամէն մէկ տողը, ամեն մէկ րաոը:

Արդարեւ ժաննի Սեւակ, 1915-ի Եղեռնին իրր պատասխանատու 
գերմանացիները ամրաստանելէ յետոյ, սա հրակէզ տողերը կը 
գրէր.

«Գերմանիոյ վրայ նզովք, Գերմանիոյ վրայ անէծք կրնայ գա[, 
եթէ Գերմանիա չը ն է այն ամէնը, ինչ որ կը գտնուի իր երկաթեայ 
ուժերուն ներքեւ»:

Այս ի նչ մարգարէական նախատեսութիւն է և ի նչ հայաշունչ 
նզովք:

Գերմանացիները, հակառակ ժաննի Սեւակին ազդարարու
թեան, շարունակեցին թուրքերուն թիկունք կանգնիլ և անխդհօրեն 
ցեղասպանութեան ենթարկել հայ ազգը:

Եւ ժաննի Սեւակին մարգարէական անեծքը և հայաշունչ 
նզովքը իրականացաւ:

Հայկական ցեղասպանութեան մեղսակից գերմանացիները, այս 
անգամ հրէական սատանայական դաւադրութեամր ծուղակը 
ինկան: 1945-ին, «Հրեաները ջարղածեն ըսելով» Գերմանիոյ վրայ 
նզովք և անէծք տեղալ սկսաւ: Եւ այս նզովքը և անէծքը կը 
շարունակեն տեղալ, մինչեւ այսօր, գերմանացիներուն վրայ, «իրր 
հրեաներու ցեղաագանները»:

* * *
Եւ դաշնակցականները երրեք չհետաքրքրուեցան ժաննի 

Սեւակով. ընդհակառակը' անտեսեցին զինք:
1918-ին, զինադադարէն յետոյ,  ժաննի Սեւակ իր տղոց հետ, 

Փարիզ հաստատուած էր:
Եւ ան, Հոկտեմբեր 1919-ին, Հայաստանի խորհրդարանի նախա-
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գահ Աւետիս Անարոնեանին, որ Սեւրի դաշնագրին Ruiifuip Փարիզ 
եկած եր, նամակ մը գրեց, խնդրելով իրմե, որ իր գաւակներուն' 
Լեւոնի և Շամիրամի նայեցի դաստիարակութիւն ստանալուն 
օգտակար ըլլայ [«Նայիրի»ի 26 Օգոստոս 1995 թիլին մեջ, Աւետիս 
Անարոնեանին պատասխան նամակը նրա տարա կա ծ եինք]:

Այս նամակին մեջ, Աւետիս Անարոնեան շատ քաղաքավարու
թեամբ կը մերժեր ժաննի Սեւակին նանատակ Ռուրէնի զաւակ
ները նայ մեծցնել ուզող խեղն մօր բաղձանքը:

ժաննի Սեւակ մինչեւ 1967 տաըեթիւը Փարիզ ապրեցաւ: Բայց, 
մինչեւ այս թուականը, դաշնակցականներէն ոչ մեկը այս նեք 
այրիին չնարցուց, թե ինչու, նայ ազգին ցեղասպանութեան իբր 
պատասխանատու կ՛ամբաստաներ գերմանացիները: Ւնչո ւ
գերմաներեն չեր խօսեր, և ինչո ւ իր զաւակներուն գերմաներեն 
չսորվեցուց:

Եւ ոչ մէկը չնետաքրքրուեցաւ ժաննի Սեւակով, ոչ ալ Ռուբեն 
Սեւակի որր զաւակներուն' Լեւոնով և Շամիրամով:

Հակառակ այս նայկական անտարրերութեան և նայերու կողմէ 
անտեսուած ըլլալուն, ժաննի Սեւակ միշտ «Հայ» մնաց և նայ 
ըլլալով ալ մանացաւ 28-12-1967-ին: Ւր կատարած կտակին 
նամաձայն յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ 
30-12-1967-ին, Նիսի Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Աստուածածին եկեղեցիին մեջ:

39*
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ՍԻՈՆԻՍՏ ՀՐԵԱՆԵՐՈՒՆ, ՍԻՈՆԻՍՏ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ ԵՒ ՍԻՈ
ՆԻՍՏ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԶՈՀԸ ԵՂՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ 
ՄԻԱ8Է'Ք ՍԻՈՆԻԶՄԻՆ ԴԷՄ, ՅԵՏՈՅ ՇԱՏ ՈՒՇ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՑ

ՍՈՒՏԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹԻՒՆ ՆԵՐ

«ՍՈՒՏ է, ՍՈՒՏ է, ԱՄԷՆ ԲԱՆ ՍՈՒՏ է, ԱՑՍ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԷՋ, 
ԱՄԷՆ ԲԱՆ ՍՈՒՏ է»

ժողովրդական երգ

«... ԱՄԷՆ ԲԱՆ ՓՈՒՃ է  ԱՇԽԱՐՀԻՍ ՄԷՋ: ՍՈՒՏ ԵՆ ՓԱՌՔԸ, 
ՍՈՒՏ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ... ՍՈՒՏ ՍԱ ԽԱԲԵԲԱՅ ԵՐՋԱՆԿՈՒ
ԹԻՒՆՆ ԱԼ... ՈՒ ԱՅՍ ԽԱԲՈՒՍԻԿ ՍՏՈՒԵՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԵԹԷ 
ԿԱՅ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ԵՒ ԻՐԱԿԱՆ ԲԱՆ ՄԸ, ԱՅԴ ԱԼ ԶԱՐԴԱ- 
8ՈՒՄՆ է, ԲԱՐՈՒԹԻՒՆՆ է...»

4-10-1905 Դուրեն Սեւ ակ

«... 7 ՏԱՐԻ ԵՒՐՈՊԱ ԱՊՐՈՂ ՄԸ ՄԻԱՅՆ ԿՐՆԱՅ ԴԻՏՆԱԼ, 
Թէ Ի՞ՆՁ է  ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ, «ԶԱՐԴԱ8Ա Ծ ԿԵԱՆ
ՔԸ»...

ԱՄԷՆ ԲԱՆ ՍՈՒՏ ՈՒ ԿԵՂԾԻՔ, ՇՊԱՐ ՈՒ ԱՄՕԹ»:
29-4-1912 Դուրեն Սեւակ

ՍՈՒՏԵՐՈՒ ԵՒ ԵՐԱԶՆԵՐՈՒ ԶՈՀ, «ԷՇ ՆԱՀԱՏԱԿ» ԵՂԱԾ 
ԱԶԴ ՄԸ <ՀԱՑԵՐԸ»

28-2-1998 8. Ջ.

ՍԻՈՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՍՈՒՏԵՐՈՒՆ ԶՈՀ ԱԶԴ ՄԸ 
ԻՐԱՔ8ԻՆԵՐԸ
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փ փ փ

«Սուտ է սուտ է,
Ամէն բան սուտ է,
Այս աշխաբնի մէջ,
Ամէն բան սուտ է»

Աոաջին անգամ՛' 1960-թ.ներուն այս «երգը», Պոլսոյ Պոսվարի 
ծովեզերեայ յունական նաշարանի մը մէջ լսեցինք:

Երգիչը Հայկօ անունով նայ երիտասարդ մըն էր: Այն 
տարիներուն այս երգը, մեզ շատ տպաւորած էր: Որովնետեւ, 
աոաջին անգամ ըլլալով թուրք, յոյն և նայ յանաիարդներուն 
ներկայութեան, նայերէն երգ մը մտիկ կ՛ընեինք:

Յետոյ, երգին ներկայացուցած կեանքի ըմրոնումը'  «կեանքի 
մէջ ամեն րանին սուտ ըլլալը»։ մեր այդ տարիներուն ապրած 
կեանքին շատ կը նամապատասիյանէր:

Պոլսոյ մէջ ապրող թրքացած նայ մըն էինք: Թուրքերուն բոլոր 
սուտերուն և անարգանքներուն աոանց առարկելու նանդուրմող 
[իբր թե] նայ մը: Ստրուկ մը, գերի մը:

Միայն «մարմնով ապրող» նայ էակ մը, մինչդեո նոգիով 
իսկական «մեոել» մը: Հասարակ թուրքը մեզ '  «gavur»
[անաստված] կը կոչէր: Եւ [իբր թե] զարգացած թուրքը' մեզ 
«ekalliyet» [փոքրամասնութիւն] կ՚անուանէր: Եւ մէկը չէր  ըսեր այս 
թուրքերուն երեսին թե'

«Այս երկիրը քրիստոնեութեան օրրանն էր: Եւ մինչեւ 1915 
թուականը քրիստոնեաները, նայերը և յոյները մեծամասնութիւն 
կը կազմէին այս երկրին մեջ:

Դուք 1915-էն մինչեւ 1923 տարեթիւը, նայերը և յոյները, բոլորն 
ալ ցեղասպանութեան ենթարկեցիք:

Եւ այս ձեւով մեծամասնութիւն եղաք: Թուրքիա ըսուած 
երկիրը' սուտերու վրայ նիմնուած երկիր մրն է: Ձեր ամեն րանը 
սուտ է»:

Եւ մենք 1976-թ.ին, այս սուտերու երկրեն վերջնականապէս 
նեոացանք:

Եւ յետոյ իմացանք, թէ «սուտ է սուտ է, ամէն րան սուտ է» 
նաոաչող նայ երիտասարդ երգիչը Հայկօն, թրքունիի մը նետ 
ամուսնացեր է: Եւ այս «իրականութիւն» էր:

Եւ իրականութիւն էր նոյնինքն' այսօրուան Պւղսոյ Պատ
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րիարքին Օգոստոս 1999-ին պաշտօնապէս ու նրապարակաւ 
յայտնածը թէ' «Պոլսոյ ճայերուն ճարիւրին վաթսունը թուրքերու 
նետ կ՚ամուսնանան»:

*  *  *

Ռուրէն Սեւակի գրութիւններն և նամակները' կեանքի խոր 
փիլիսոփայութեան արտայայտութիւններ են:

Ռ. Աեւակի 4 Հոկտեմբեր 1905-ին [գեո 20 տարեկանին], իր 
բանաստեղծ ընկերոջ' Հրանդ Նազարեանցին գրած նամակը 
այստեղ նշելը, այժմեական և օգտակար կը նկատենք:

«Ոչ դրամին կիրքը ունիմ, ոչ փառքին կիրքը, ոչ նամբաւին
ԿՒբքը:

Կեանքը շատ տխմար բան մը եղած պիտի ըԱար, եթէ անոր 
նպատակը արշա ւ մ՚ըլլար մինակ դրամասիրութեան ետեւէն, 
փառասիրութեա ն ետեւէն:

Կեանյբը, Հրանդս, տառապանքով, ցաւով ւեցուն այս կեանքը 
կ՛արժէ ր միթէ ապրիլ այս գծուածբաներուն ճամար:

Ամէն բան փուճ է աշխարնիս մէջ, ամէն բան վաղանցուկ, սո ւտ 
է փառքը, սո ւտ մեծութիւնը, սո ւտ սա խաբեբայ երջանկութիւնն 
ալ, երջանկութի ւնը որ տառապանքով կը ծնի, տառապանքով կը 
մեռնի:

Անապա՜տ, ամայութի՜ւն, ունայնութիւն էսա տիեզերքը:
Ու այս խաբուսիկ ստուերներուն մէջ եթէ կայ ճաստատուն և 

իրական բան մը, այդ ալ [ըստ իս] զարգացումն է, բարութիւնն է: 
Կեանքը այս երկու սկզբունքներուն ճամար միայն կ՛արժէ 

ապրիր ըստ իս, տգէտը, չա  րը չապրիր, մինչդեռ գիտունը 
անճունութիւն մը կ՚ապրի, ու բարին անմաճութիւն մը:

Ու եթէ բժշկութիւնը ընտրեցի ինձ ասպարէզ միայն ու միայն 
այղ սկզբունքներու իրագործման ճամար է:

Եւ յիրաւի ո ր ասպարէզին մէջ մարդ աւելի դիւրութիւն և 
ճակամիտութիւն ունի գիտնապէս զարգանալու որքան բժշկու
թեան մէջ, հ ո ր  արճեստն ճիւանդին կը շնորճէ կեանքը մեծագոյն 
բարիքը, եթէ ոչ բժշկութիւնը դարձեալ:

Այս նկատումներով որոշեցի բժիշկ ըԱար գրագէտ բժիշկ մը, 
ճոգեբան բժիշկ մը [եթէ կ՛ուզ էք]»:

4 Հոկտեմբեր 1905 - Ռուբէն Սեւակ 
«Երկեր - Անթիլիաս - 1986, էջ 16»:
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*  *  *

Ռուբեն Սեւակին 4 Հոկտեմբեր 1905-ին գթած այս նամակը' 
անոր գաղափարականը նանչնալու տեսակետով շատ կարեւոը է: 
1905-ին Ռուբեն Սեւակ, դեռ նոր Եւըոպա ոտք կոխած է: Եւ 
Եւրոպան չի նանչնար: Միայն կարդացած-լսածնեըէն գիտէ: Եւ 
իրեն նամար «Հեռաւոր սուրբին նման» պաշտելի ե Եւրոպան' իրր 
քաղաքակրթ՛ութեան կեդրոն:

Եւ ան, մանաւանդ իր մեծ ուսուցիչ և մտաւորական' Պոլսոյ 
Պերպէրեան վարժարանի տնօրեն' Ռեթեոս Պէրպերեանի 
գաղափարներով ներշնչուած ե:

Եւ Ռուբեն Սեւակ իտեալիստ մըն ե: Կը հաւատայ մարդկային 
բարձր գաղափարներուն: Կը հաւատայ' բարի՜ին, գեղեցիկ՜ին և 
նշմարիտ-ին:

Երբ Ռուբեն Սեւակ իր նամակին մեջ կ՚ըսէ, թէ' «տգէտը, չարը 
չապրիր», ան նկատի ունի վայրենի թուրքը' չար և տգետ:

Եւ կը հաւատայ քաղաքակրթութեան: Կը հաւատայ թէ'  զարգա
ցումն և բարութիւնը զուգահեռ կը յառաջանան: Եւ կը հաւատայ' 
թե քաղաքակիրթ և զարգացած Եւրոպայի մէջ,  իր իտեալները 
պիտի կաըենայ իըականագոըծել: Եւ այս իտեալներով որոշած ե 
գրագետ և հոգեբան բժիշկ մ՚ըլլալ:

*  *  *

Ռուբեն Սեւակին վերը նշուած նամակին 1905-թ.ին գրուելէն 
ետք, 7 տարիներ կ՚անցնին:

Տարի 1912: Ռուբեն Սեւակ Լոգանի համալսարանէն բժիշկ 
վկայուած է: Եւ իբր բժիշկ կ՛աշխատի Լոգանի «Cantonai» 
հիւանդանոցին մէջ: Եւ 29 Ապրիլ 1912-ին, նոյն ընկերոջը' Հրանդ 
Նազարեանցին կրկին նամակ մը կը գրէ:

Բայց այս նամակը, Ռուբեն Սեւակի 1905-թ.ին 20 տաբեկան և 
կապոյտ երագներ տեսնող երիտասարդին գրած նամակը չե այլեւս: 

Ռուբեն Սեւակ տեսած ե կեանքի իրականութիւնները: ճանչցած 
ե Եւրոպան: Եւ հասկցած է քաղաքակիրթ և զարգացած Եւրոպային 
ի նչ ըլլալը: Ահա այդ նամակը'

«Հրանդս
Եթէ բժիշկ եղած չըլ լայի,  ամենամեծ փափաքս եը երկրագործ

ըլւաւ:
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Ու նոյնիսկ դեո հիմա, ամենավերջին փափաքս ե, օր մը 
կարենալ գիւղ քաշուիլ ու կեանքիս վերջին տարիները դաշաեըուս 
ու նողերուս կրայ անցընել, լոութեան ու բնութեան մէջ :  Եկուր 
ւոե ս, որ երիտասարդները չեն նասկնար այս րանեըը:

Եւրոսլա նետուիլ կ՛ուզեն իսկոյն: Մինչդեռ ճոն 7 տարի ապրող 
մը միայն կրնայ գիտնալ թէ ի նչ հ քաղաքակրթութիւնը, 
«զարգացած կեանքը» - ամէն բան սուտ ու կեղծիք, շպար ու ամօթ: 
Ասիկա ի մ  նամոզումս հ»:

Լողան -23 Ապրիլ 1912, Ռուբէն Սեւակ 
«Երեւան - Երկեր - 19Տ5, եջ 374»:

փ փ փ

Եւրոպան այլեւս լաւ հանչցած Ռուրեն Սեւակ, 1910-ին իը 
«Կարմիր գիրք»ին մեջ սապես գրած եր.

«Ձե զի քերծուած մեր մորթերէն ձի գ 
Հարսնիքի, մեղքի վրաններ կառուցիր...
Ու ձե զ' Եւրոպեան դիք որ շնագին 
Սակարկեցիք մեր արեան Լռութեան գին...:
«Ձեր սրտին գոնե րը փակեցեք խոպ,
Սուրե ր սըրեցէք, սրբեցեք զանխո ւլ,
Սրբեցեք ձեր խղնին վրայ քարացած,
Ու ատամներուն վրայ ձեր զաւակաց...»:

1 9 1 0  -  « Ջ ա ր դ ի  խ ե ն թ ը »  [ Կ ա ր մ ի ր  գ ի ր ք ը ]  - Ռ ո ւ ր ե ն  Ս ե ւ ա կ  

« Ե ր կ ե ր ,  Ա ն թ ի լ ի ա ս ,  1 9 8 6 ,  եջ  1 2 3 »

Եւ մարդկութեան ցաւերուն արմատները իջնոդ Ռուրեն Սեւակ, 
իրր նոգերան րժիշկ, հիւանդութեան ախտանանաչումը իր «Փողոց 
աւլողը» բանաստեղծութեան մէջ հետեւեալ տողերով կը կատարէր
1911-թ.ին:

... Ապե', ծեր, աւլէ', աշխատէ տքուն, 
Ձմեռուան ցուրտին, ամառուան տաքուն, 
Ապե մարդկութեան աղտը ցնցոտի,
Ու գիտցի ր, որ մի շտ պիտի աղտոտի...
Գիտցիր որ նա ցղ է աւելի մաքուր, 
•Բան ջոջին կարմիր նացը թաքթաքուր:
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Գիտցիր ղուն բաւէ ի քեղի որպեսզի 
Օգնեն, ըսեչով, չի խեղդեն քեղի...
Գիտցիր, որ ինչ աչ ըլլան կամ ընեն,
Մարդերը զազիր կենդանիներ են...:
Ո լ սորվէ ատէ լ նողկանքով աննուն.
Անոնք որ «Փրկչի» կը կրեն անուն 
Ու նոխ խօսքերով տունըդ կը քանդեն.
Սորվեցուր տդոցդ ատել արգանդէն'
Քադաքագէտնե րը ամէն զոյնի,
Որոնք կը սպաննեն քեզ առանց թոյնի:
Սորվեցուր իրենց խօսքը նետազայ 
«Աղքատին նամար բարեկամ չի  կայ»
Փոքրերն անվրէպ մեծերուն կեր են,
Մարդերը կատղած կենդանիներ են...»:

« Փ ո ղ ո ց  ա ւ լ ո ղ ը »  1 9 1 1  -  Ռ ո ւ բ ե ն  Ս ե ւ ա կ  

« Ե ր կ ե ր ,  Ա ն թ ի լ ի ա ս  1 9 8 6 ,  է ջ  2 3 3 »

փ փ փ

Իսկ հայ ժողովուրդը, դժբախտաբար, չտեսաւ իրականու- 
թիւնները: Եւ իր դրացի և բարերար ոուս ազգին անտեսեց և գնաց, 
յո յս  սպասեց և միացաւ նեոաւոր ֆրանսացիներուն, անգլիացի
ներուն և մանաւանդ' բարի բողոքական կրօնականի [բացաոու- 
թիւնները յարգելով] դիմակին տակ թաքնուող' COwboy-ներու և 
gangster-ներու երկիր' Ամերիկային:

Կայսերապաշտ Ֆրանսան իբր զինուոր Արեւելք ղրկած էր խաչը 
բոնած իր կաթոլիկ վարդապետները: Ամերիկան ալ Հայաստան 
ղրկած էր Աւետարանը տեւաբար ձեոքին մէջ և լեզուին վրայ 
ունեցող պատուելիները, որ աոաջին քրիստոնեայ նայ ժողովուր
դը... «քրիստոնեացնեն»:

Այս '  կայսերապաշտ պետութիւնները շատ լաւ գիտէին նայ 
ժողովուրդը կաշառելու կերպը իրենց դրամով և իրենց այլազան 
«վա րձա արութիւն »նե րով:

Անոնք շատ դիւրութեամբ ծախու աոին' մանաւանդ նայ շատ 
առաջնորդներու:

Եւ այս ծախուած նայ առաջնորդներուն սխալ արեւելումը' 1915- 
ին նայ ազգին ցեղասպանութեան և մինչեւ 1920-թ.ին ալ
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հայկական քաղերուն հարիւրին ութսունէն աւելիին կորուստին 
պատհաո դարձաւ:

Եւ այս ձեւու[ «սուտերու և երազներու» զոն նայ ազգը «եշ նա
հատակ» եղաւ:

փ փ փ

Բոլորին ծանօթ իրականութիւն է որ հրեաները, իըենց տահար- 
ներուն մէջ,  2000 տարի շարունակ «յաոաջիկայ տարի Երուսաղեմի 
մէջ»  իրենց մաղթանքը' աղօթքի ձեւով տեւարար կրկնեցին:

Կը կարծէ ք, թե միայն դրամին ուժին նաւատացող և դրամը 
«աստուածացուցած»  հրեաները, իըենց մաղթանքը միամտօրէն 
միայն աղօթքի ձեւով պիտի կատարէին և Աստուծոյ տնօրինումին 
պիտի ձգեին իրենց «Երուսաղէմի մէջ միանալու» ծրագրին 
գործադրութիւնը:

Սիոնական հրեաներու մասին քիչ մը տեղեկութիւն ունեցողն 
անգամ գիտէ, թէ հրեաները, իրենց «Յաոաջիկայ տարի Երուսա- 
դէմի մէջ»  աղօթքը, 2000 տարիե ի վեր մամա ցոյց ի մը հշգրտու- 
թեամր ծրագրեցին և իրենց սարդի ոստայնը հիւսեցին աշխարհի 
տարածքին աոանց ահապարանքի, բայց տեւարար:

Սիոնական հրեաներուն վերջին դարերուն կազմած սադայե
լական ծրագիրները' մեծ հշգրտութեամր և մանրամասնօրեն բա
ցայայտող հրատարակութիւնը' «Protocol des sages de sion» գիըքն 
է:

Կը յանձնարարենք, որ եթե կարենաք գտնել այս գիրքը'  զայն 
ուշի ուշով կարդացէք անպայման: Միայն այս պարագային կրնաք 
հասկնալ, այս օրերուն աշխարհի մէջ կատարուած բոլոր 
եղելութիւններուն իսկական դրդապատհարւներն ու ներքին 
ծալքերը:

փ փ փ

Հրեաները միշտ, աշխարհի վրայ տիրող մեծ պետութիւններուն 
մէջ,  իշխանութեան ղեկավար լծակները ձեռք անցուցած են:

18-րդ գարուն վերջաւորութեան և 19-րդ.ի սկիզբը, Ֆրանսական 
յեղափոխութեան և մանաւանդ Նաբոլէոնին հետ էին:

Յետոյ, ամէնէն հզօր պետութիւնը եղող Անգլիան ձեռք 
անցուցին:
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Յիշեցեք 1870-թ.ներու Անգլիոյ վարչապետ' հրեայ Պենժամէն 
Տ՚Ւսրայէլին, որ Արեււքաեան Հայաստանը ազատագրող [1876] 
ռուսական բանակներուն ստիպեց, որ ետ քաշուին:

19-րդ դարուն վերջաւորութեան և 20-րդ.ի սկիզրը, զօրաւոր 
Գերլքանիոյ մեջ հրեաները երկրին տէրը և տիրականն էին:

1915-ի Հայկական ցեղասպանութիւնը' գերմանական և 
թրքական շահերուն ի նպաստ էր: Յայց մանաւանդ հետեւանքն էր 
սիոնիստական նոր Եսրայէլ մը ստեղծելու ծրագրին, որուն զոհ 
գացին Արեւմտեան Հայաստանը և Արեւմտեան Հայաստանի 
հայութիւնը ամբողջութեամր:

1917- ի համայնավար յեղափոխութեան ստեղծման մէջ  մեծ 
ղերակատարուրիւն ունեցան հրեաները, և 1917-ի յեղափոխու
թիւնը կրցան մասամբ սիոնական ծրագիրներուն ծառայեցնել: Ու 
!914-1918-ի պատերազմին յաղթականներուն դաշնակիցը եղող 
Ռուսիան պարտուած նկատուեցաւ:

Եւ 1914-1918-ի պատերազմին պարտուած օսմանեան կայս
րութիւնը, 1917-ի յեղափոխութենէն ստեղծուած հակասութիւն- 
ներու շահագործումով, զօրաւոր Թուրքիայի մը վեըածուեցաւ:

Եւ այս նոր Թուրքիոյ մէջ իշխանութիւնը սելանիկցի [խառնա
ծին և մեծ հաւանականութեամբ ծագումով հրեայ] Մուսթաֆա 
Քեմալին ձեռքը անցաւ:

Եւ Մուսթաֆա Քեմալն էր, որ Արեւմտեան Հայաստանը թրքա
կան պետութեան մէջ ներմուծեց: Կը տեսնէ ք ահաւասիկ, թէ ին չ 
պես սիոնական աշխարհակալ ծրագիրը քայլ  առ թայլ, բայց 
հշգրտութեամր կը գործադրուէր:

Եւ ամէնէն կարեւորը' աշխարհի ժողովուրդները չէին անդրա
դառնար այս սատանայական խաղերուն.......Սիոնիստական ծրա
գիրը նոյն ձեւով գործադրուեցաւ Միջին Արեւելքի երկիրներուն 
մէջ... և կը շարունակուի:

1918- թ.ին արաբական գրաւեալ հողամասերը ստիպուած լքեց 
պաըտուող Օսմանեան կայսրութիւնը:

«Lawrence of Arabia» ֆիլմը տեսնողները գիտեն, թէ անգլիա
ցիները և ֆրանսացիները ի նչ խաղ խաղացին Արարիոյ մէջ:

Արաբական աշխարհը կտոր կտոր ըրին, և աւա տա պետական 
կառույցով փոքր պետութիւններու վերածեցին, որ կարենան անոնց 
իշխել...
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԲԱՑԱՌԻԿ, 1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2005

Յ Ա Յ Տ Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ն Ե Ր

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՔՐՈՋ' ՀԱ8ԿԱՆՈՒՇ ՋԷՎԻԿԵԱՆԻ 
թ Ն Ե Ա Լ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ] ԱԿԱՆԱՏԵՍԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ 

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԿՐՏՍԵՐ ՔՈՅՐԸ ՀԱՑԿԱՆՈՒՇ ԿԸ ԻՕՍԻ 
ԻՐ ԵՂԲՕՐ ՌՈՒԲԷՆՒ ԵՒ ԻՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

Բ. ՄԱՍ

ՄԵՐ ՀՕՐԱՔՐՈՋ ՀԱՑԿԱՆՈՒՇ ՋԷՎԻԿԵԱՆԻ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԵՒ ԻՐ 
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ, ՁԱՅՆԵՐԻԶԻ ՎՐԱ8 ԱՐՁԱՆԱԳՐԵ
ՑԻՆՔ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ 1966-ԻՆ, ՊՈԼՍՈ8 ՄԷՋ: ՅԵՏՈՅ 1979-ԻՆ 
ԱԹԷՆՔ:

Ռուբեն Սեւակքւ քրոջ' Հայկանուշ Չեվիկեանի ականատեսի 
վկայութիւնները մենք կը հաւատանք, որ Ռուրէն Սեւակի և իր 
ընտանիքի կեանքին անյայտ մնացած մասերը, զանոնք լուսաբա
նելու տեսակետեն' շատ կարեւոր են:

Հայկանուշ Չեվիկեանի հետ Աթ֊ենքի մեջ մեր ունեցած 
հարցազրոյցին ներկայ եին նաեւ, Ռուբեն Սեւակի երեց քրոջ 
էֆաիկ Յակոբովիչի [ծնեալ' Չիլինկիրեան] դուստրերէն' Սիրվարդ 
Գլըհեան և Սրբուհի Փտփազեան:

Ռուբեն Սեւակը հանչցած Սիրվարդին ու Սրբուհիին ականատե
սի վկայութիւնները, շատ օգտակաը եդած են Ռուբեն Սեւակի 
կենսագրութեան աւելի մօտեն ծանօթանալու համար:

Այստեղ, իս ււր ակնածանքով կը իանաըհինք' Հայկանուշ 
Չեվիկեանի, Սիրվարգ Գլըհեանի և Սրբուհի Փափազեանի բարի 
յիշատակին աոջեւ:
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*  *  *

Հարցազրոյց' Հայկսւնուշ Չեվիկեանի նետ 
- Աբ-ենք, Փետրուար 1979 - երկրորդ մաս
«Հարցում.- Հօրաք, ի նչ գիտես հօրդ' Յու[հաննես 3. Ջիլինկի- 

րեանի կեանքի մասին:
Պատասխան.- Հայրս, Սիլիվքի ծներ ե: Սիլիվրիի հայութիւնը 

թրքախօս եր, նոյնպես' հայրս ալ թրքախօս եր: Եւ նօրս ատեն, 
Սիլիվրիի մեջ հայկական դպրոց չկայ եղեր:

Ել հայրս ալ դպրոց չե գացեր: Միայն Սիլիվրիի եկեղեցիին քա
հանան, աղոցը այրուրեն և Աւետարան կարդալ կր սորվեցնե եղեր: 

Հայրս նաիյ երկաթագործ և ապա փականագործ ե եղեր: 
[Ջիլինկիր' թրքերեն երկաթագործ և նաեւ փականագործ ըսել ե: 
Չիլինկիրեան մականունը արդեն հոնկե կու գայ: 3. Ջ.]:

Յետոյ, իր գործը' երկաթի և փականի վահաոականութեան 
վերածեր ե:

Հայրս նաիյ կ՚ամուսնանայ սիլիվրիցի հայ ընտանիքի մը մեկ 
աղջկան հետ:

Շատ գեղեցիկ աղջիկ մըն է եղեը հօրս առաջին կինը: Եւ անկե 
եըկու զաւակներ կ՚ունենայ' Քերովթե և էֆտիկ:

Յայց առաջին կինը, երիտասարդ տարիքին, թոքաիոոե կը 
մահանայ: Եւ հայրս ասկե շատ կ՚ազղուի:

Միջոց մը ետք հայրս, երկու զաւակները իր մահացող կնոջը 
ազգականներուն կը յանձնէ և Երուսաղեմ կը մեկնի:

Հոն' «Մահտեսի» - Հահի - կ ըլլայ: Եւ Երուսաղեմի ւ[անքին մեջ 
մեկ տարի մնալով հայերեն կարդալ ու գրել կը սորվի: Հուսկ 
տիրացու կ՚ըլլայ: Յայց Երուսաղեմի մեջ, կարգ մը անձեըու հետ 
ունեցած անհամաձայնութեան պատհառաւ, կը լքե վանքը և 
Սիլիվրի կը վերադառնայ, ուր կը շարունակէ իր նախկին գործը: 
Եւ միջոց մը յետոյ,  իը ազգականներուն թելադրանքով, իր 
ամուրիի կեանքին վերջ կուտայ, և երկրորդ անգամ ըլլալով 
կ՚ամուսնանայ' սիլիվրիցի հայ ընտանիքի մը դստեր Արմաւենիի 
հետ: Արմաւենին [մայրս] ալ շատ գեղեցիկ աղջիկ մըն ե եղեր:

Եւ Արմաւենիէն չորս գաւակներ կ՚ունենայ Մութէն, Գրաթոս, 
Հայկ և Հայկանուշ»:

Քիչ անդին [էջ 6 - «Ն.»7կը հրապարակենք Մութէն Սեւակի հօր 
Յովհաննես 3. Չիլինկիրեանի հայերեն տառերով և թրքերեն
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լեզուով գրուած ձեոագիր նամակը, որ ուղղուած ե իր աղուն' 
Ռուրենին, ի Լոգան:

7 / A .  Հ</Հժ

* { Ւ Հ ՜
հք ^ յհ /՜Հ

Հ /ր ՚ք է ո Հ  ~ Հ < ք է "/ f ՝ y 
է ~ Ւ Ւ \ \ \ Լ ! H ՝ \  ih  
r<^ f * y  
փ՚քձ y ~

Ւ \< Տ \Ւ  v , , ,
/>-/ ttmi, /-'/>«— 7 Հհ  Հ,/ /*/• *7։ ţ*--  ̂ -r/-~

W ^֊< M Վ  t i w ^
ք է ր ք է յ ե Ւ ^ ՚ Ւ  Հ - վ ք ^ է - Հ ր / / t h
/Գ ր Հ ր /^Ւ ՝ A^cV* Ւ<(/-մր
i tf.ty ffiţ/ 'J ’v f  \<-ո հ  ո ճ  r t ^ r / f / f

y v ' ţ j n h " *  '*% ^ Ւ հ տ  * ՝Ւ ՜Հ ւ ՝
-> /՝ {Հ^րէք-Հ > a ՜ւ <֊. u  va o Հ ^ ţc V *  քէ՜Հ/ր/ք

յՒ րէհր Հ- Հ՜քրԽՒ : հ*Հ քՀ H - Կ՝ր ք //ր /ր

' (VVV vs^  r '  " 'Ւ էՀ ր ր էՀ / f r
ty f/  fi \AV<ţ UT1 o <c<< ♦ </

* - \ AAt f  \^»\ « Հր

/ r / * ՝ “ " ( AA^ W *7 "  « "
^V f^ 'L Հ, *  \ A <\ Լ \ ՚ < U ' * ^ A  <r *(

-6 2 0  -



/  8 p'  
t W

£ * հ / ” Հ  ţ A A V  ţ < ( " <  &

*M\ (■՛$/՝- / հհհ-Հ
* 1 * Ղ \ \ H \ o

l A ^ \ U A  / *

*- U<* \ V<o V

H K \ * Հ Ղ  f

է f i \H

;յ: h i
ՒւՀր/

1 / M  / Ո Հ  :
.  / ր ^

: vuh w  քք y  վէրքէ jf q f *  -

^  / ^  W  փ ք &  7 ^  ‘ք է ր ^ Ւ Հ
հր/ր^ՒհէՀդ l f a f \ f y r y 4  ք Է Հ *Խ $վ ; 

րԷԷ** Է էԷ Խ ,Վէ̂  ՝& ո ք  հ  * y f t j ^ / 4 ^ / 7 c n w <«Y ?i # ■  t ^ ՝ *  խ^1իՓհր\ fctfi Խ&հհհքվ

<ր* ՀէքքH ^ a  Խ պ - հ ե / է  
*v{l եք ֆH*H\ ՀյքՀ u ' v J / ? r ţ  Հ̂յեեհ̂  
1*թ “* \( /  Հէ «րՀ~ f f f i  ԱէՀ*էՀր *<Հր քէֆ ^քւՒ  

jr ՝̂ *f■fc.՝֊՝ţ«mk*~ {էւ(\Հ Ւ ր ^  ՛■ ;

J 'fifjb jfi

/  r vl

-6 2 1  -



Այս նամակը իր գաւկին' Հայկի կանիյանաս մանուան 
սյաաՏարւաւ, իբր սուգի նշան, սեւով շրջանակած է:

Իսկ ստորեւ, կուտանք Յովնաննես 3. Չիլինկիրեանի նայերէն 
սւաոերով րայց թրքերէն լեզուով գրուած նամակին հայերենը, 
թարգմանաբար որքան որ կարելի է:

1914 Ապրիլ, 9 [22] Սիլիվրի
«Սիրելի զաւակս 
Ռուբէն 8. Չիլինկիրեան.
Նամակներդ ստացայ: Ուզած տեղեկութիւն ներդ կրցայ գտներ 

Սիկորդայի [w պան ովա գրութիւն - 8. Ջ.] արձանագրուելու նամար, 
մեր և բոլոր եդբայր-քոյրերուդ ծննդեան թուականները պետք են 
եդեր, որ կարենաս արձանագրուիլ

Այստեղ ալ անշուշտ «կեանքի ապանովագրութիւն» կայ, բայց 
միայն դիմում կատարող մարդը քննութիւնէ ա ն ցը ն ե լ յետ ոյ 
կ՛արձանագրեն, կը կարծեմ:

Ինչ որ է փափաքիդ նամաձա յն, բոլորիս արձա նա գրութիւն ները 
քեզի կ՛ուղարկեմ:

Իմ նօրս անունը Ցակոբ հ: Մօրս անունը էֆտիկ: Հայրս 80 
տարեկանին, իսկ մայրս 45 տարեկանին մտնա ցան:

Իմ ծննդեան թուականը 1850 ըԱաթւն [արաբական թուականով 
1266J 65 տարեկան ե մ  ըսեւ է:

Մայրիկիդ նօրը անունը Գրաբոս k: Իսկ իր մօրը անունը 
Մարիամ: 70 տարեկան է: Մօրդ Արմաւենիին ծննդեան թուականը 
1862 է [1278J 52 տարեկան ըսեւ է:

Քերովբէին և էֆթիկին մօր անունը Սուրբ]ւկ է, որ 40 
տարեկանին իննէ նիւանդութենէն [թոքախտէ] մանացաւ:

Քերովբէին ծննդեան թուականը - 1877[1294J 37 տարեկան է: 
Էֆտիկի ծննդեան թուականը - 1879 [1296J 35 տարեկան է: 
Ռուբէնին ծննդեան թուականը - 1885 [1301J 29 տարեկան է: 
Գրաբոսին ծննդեան թուականը - 1889 [1305J 25 տարեկան է: 
Հայկանուշին ծննդեան թուականը ՜  1894 [1314J 18 տարեկան 

է:
Մանացած եղբօրդ և քոյրերուդ թուականները - Վարդանուշին 

ծնունդը 1887 [1303], իսկ մանը 1891 [1307], 4 տարեկանին
մանացաւ:

Զենոբիային ծնունդը - 1896 [1315], իսկ մանը 1899 [1318], 3
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տարեկանին մաճացաւ:
Հայկին ծնունդը - 1891 [1307], մաճը 1914 [1329], 23

տարեկանին մանացաւ:
Կը կարծեմ, ր է  քեզ նետաքրքրող բոլոր նարցերուդ մասին 

կրցայ պետք եղած տեղեկուրիւնները տար Եւ կը յուսամ, որ անձի 
մը ապանովագրման ճամար տուածներս բաւարար են:

Հասած ամեն նամակի մէջ, քանի մը շաբաթէն ժամանելնիդ կը 
տեղեկացնես: Կը կարծեմ, ր է  զալդ մօտ է այլեւս:

Եւ մեծ փափաքով կ՛սպասենք ձեր բարով ճասնիւը:
Երէ մեզի ճարցնես Զատիկ ըրինք, իբր րէ:
Մենք' /աւ և ճանգիստ ենք' ըսենք: Եւ քու սդ /աւ ԸԱ^ղղ կը 

մաղթենք:
Առողջութիւն, և բարեւներ բոլորիդ:
Մայրիկիդ նամակն ալ միասին կ՚ուղարկեմ:

3. Ջիլինկիրեան

Բացատրական
Այս նամակին բնագրին կրայ տեսնուած եւրոպական թզանշան

ներով նշդումները կատարուած են Լոգանի մէջ,  իր նօր նամակը 
ստացած Ռուրէն Սեւակի կողմէ, ստուգելու համար մահացած իր 
եղբօր և քոյրերուն տարիքը:

3. Չ.

* * *
Հարցում.- Հօրաք, ղուն կը յ]ւշե ս արդեօք, ր է  մեր մեծճօր վրայ 

ի նչ ազղեցուրիւն գործեց իր տղուն Ռուրէն Սեւակի սպաննուե
լուն լուրը:

Պատասխան.- Պատերազմի տարիներուն [1914-1918] մենք, Սի- 
լիվրիի մէջ ,  արգելափակուած էինք: Մեղի արգիլուած էր Սիլիվ- 
րիէն դուրս ելլել : Թէեւ աքսորի չենթարկուեցանք, րայց ամեն 
վայրկեան ունեինք վախ, որ արդեօ ք մենք ալ պիտի աքսո
րուինք...:

Եւ Սիլիվրիէն դուրս պատահած դէպքերը զրոյցի ձեւով, բերնե
բերան փոխանցուելով, հասան մեզի:

Ռուբենի աքսորուելուն լուրն ալ, զրոյցի ձեւով իմացանք: Յայց 
յետոյ,  սպաննուելուն լուրը տարածուիլ սկսաւ: Սակայն վստահ
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չէինք: Աւելի նիշդ'  չէինք ուզեր նաւաաւսլ: Որովնեաեւ անստոյգ 
լուրերը մեզի յո յս  կը ներշնչեին:

Բաւական ետք, այլեւս մեր յոյսը կտրեցինք:
Որույնետեւ, եկած ստոյգ լուրերէն նամոզուեցանք, որ Ռութէն 

սպաննուած է:
Այս ուշացման պատնաոաւ, նայրս Ռութէնին սպաննուելուն 

լուրը մէկէն չիմացաւ: Շատ երկարատեւ կասկածի շրշան մը 
անցուց:

Սիլիվրիի թուրքերը, մինչեւ վերջին տարիները, շատ յարգանք 
ունէին հօրս նանդէպ: «Հանը պապա, Հանը պապա» ըսելով 
ակնածանքով կը վերաբերեին նօրս նետ: Եւ նայրս երբեմն, 
Սիլիվրիի թրքական թաղին մէջի սրնարանը կ՚երթար: Եւ նոն կը 
նստեր ու «patience» կը թանար: Բայց երթ Ռութէնին սպաննուիլը 
հաստատուեցաւ' նայրս անգամ մըն ալ թրքական սրնարան չգնաց:

Արդէն'  նայրս սակաւախօս մէկն էր: Բազմութեան մէջ մտնել 
չէր  սիրեր: Եւ Ռութէնին սպաննուելէն յետոյ, բոլորովին «ինքն իր 
մէջ» քաշուեցաւ: Եւ միշտ աոանձին մնալ կ՛ուզեր: Տունը, մեր նետ 
քիչ մը նստելէ ետք, իր սենեակը կը քաշուեր: Եւ նոն, տեւական' 
սուրն, ծխախոտ, սուրն, ծխախոտ, և «patience» կը թանաը: Հօրս 
այս վինակեն կը հասկնայինք, որ Ռութէնին սպաննուիլը շատ ծանր 
ազդած է անոր հոգիին վրայ:

1918 ֊թ.ին պատերազմը վերջացաւ. թուրքերը պարտուեցան:
Մինչ այդ, 1919-թ.ին, Ռութէնին կինը' ժաննին, իր երկու 

զաւակներով Փարիզ հաստատուած էր:
Հայրս և մայրս ժաննիէն խնդրեցին, որ Ռութէնին զաւակները' 

Լեւոնը և Շամիրամը Պոլիս զրկէ, որ իրենք ալ քիչ մը 
մխիթարուին:

Եւ ժաննի ղրկեց' Լեւոնը և Շամիրամը մեզի: Տղաքը Սիլիվրի 
եկան:

Եւ մեր տրամադրութիւնները փոխուեցան: Ուրախութեան շունչ 
մը կար մեր տան մէջ: Մանաւանդ նայրս շատ գոն էր:

Երթ լուրը տարածուեցաւ, որ Ռուրէն Սեւակի զաւակները 
Սիլիվրի եկած են, Պոլսոյ դաշնակցական կեդրոնէն մեզի լուր 
ղրկեցին և ը ս ի ն ,որ

«Ռուբենին մանչը Լեւոնը մեզի կ՚իյնայ: Շամիրամը դուք 
առէք, բայց Լեւոնը մենք պիտի մեծցնենք, մեր ուզածին պես»:
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Բայց հայրս «ոչ» ըսաւ, շեշտելով.- Լեւոնը մինչեւ բարձրագոյն 
վարժարան յահախելու տարիներուն հասնիլը մեր բովը ւգիտի 
մ՛նայ: Յետոյ, եթ-է ինքը ուզե' կ առնեք»:

Եւ Լեւոն ու Շամիրամ Ս ի լ Ja վ p ի ' մեր տունը մնացին, ի մեծ 
ուրախութիւն fiopu, մօրս և բոլորիս:

Պատերազմի աւարտէն միջոց մը յետոյ,  յոյները գրաւեցին 
Արեւելեան Թըակիան ու նաեւ' Սիլիվրին և շրջակայքը:

Ել Սիլիվրիի մեր տան վերի յարկին մեծ սենեակը, յո յն  
զինուորական սպայակոյտի կեդրոնատեղի ըրին:

Մինչ այդ '  նայրս հիւանդացաւ: Միզելու դժուարութիւն ուներ: 
Հայրս Պոլիս տարին գործողութեան համար: Յայց բժիշկները, 
հօրս յառաջացեալ տարիքը նկատի առնելով, չեն ուզեր զինք 
գործողութեան ենթարկել: Եւ ան, կրկին տուն վերադարձաւ: Ու 
դժբախտաբար, Սիլիվրիի յոյն բժիշկները, դարման մը չկրցան 
գտնել անոր հիւանդութեան:

Հայրս, օրե օր, աւելի տկարացաւ: Եւ 1922-թ.ին կորսնցուցինք 
զինք:

Սիլիվրիի մեր տան վերի յարկին իր սենեակին մեջ, անշունչ 
պառկած էր հայրս: Յոլորս ալ կարգի մտած, մօտեցանք ու զինք իր 
նա կատեն հաւք բուրեցինք:

Ռուբէն Սեւակի հօր' Յովհաննես 3. Ջիլինկիրեանի նակատը 
ւ]երջին համբուրողները եղան իր թոռնիկները' Լեւոնը և Շամի
րամը:

Ալքբողջ Սիլիվրին մասնակցեցաւ յուդաըկաւորութեանը: Մա
նաւանդ յո յն  մետըոբոլիտը, յոյն սւդանեըն և զինուողները:

Եւ յոյն զինուորական խումբ մը ընկերացաւ դագաղին' իբր յար
գանք: Նահատակ բժիշկ հարիւրապետի մը հօր իբր վերջին յար
գանք :

փ փ փ

Հարցում.- Հօ րաք, մայրիկդ Արմաւենին ինչպիսի կին մըն եր, 
և ի նչ նկարագրով:

Ւ նչ յիշատակներ ունիս անոր մասին:
Պատասխան.- Մայրս, բարի և հեգ կին մըն էր, ամուսինը իբր 

«տէր» ընդունող հայ խոնարհ կնոջ տիպարն էր:
Հայրս, շատ «օթորիթեր» ամուսին մըն եր: Յայց մայրս, իր

40*
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անուշութեամբ, կը ջանար, որ ]ւր տան մեջի բոլոր խնդիրները 
մեղմիկ Տարթե:

Pnjnpu ալ, շատ կը սիրեինք զինք:
Իր նեզուբեաւքբ գրաւած եր մեր բոլորին սրտերը: P O ui l  չեմ 

մոռնար այն օրը, երբ 1914-բ.ի Յունիս ամսուան մէջ,  Ռուբէն իր 
կնոջ ժաննիին և երկու տարեկան Լեւոնին նետ, Սիլիվրի եկան:

Մենք, Ռուբենի գալուն լուրը առած էինք և նայըս, մայրս և 
բոլորս, մեր տան պատշգամբը ելած, աննամբեր կ՛սպասեինք 
անոնց ժամանելուն:

ՍիլիՎրիի մ՛եր տունը, դեպի բլուր բարձրացող Տամբուն կրայ եր: 
Ուստի, այդ Տամբուն շատ վարէն եկողներն անգամ կրնայինք 
տեսնել:

Մեկեն, Ռուբէնենց գալը տեսանք հեոուէն, և ձեռք շարժել 
սկսանք: Եւ Ռուբենն ալ, որ տեսեր ե մեր ձեռք շարժելը, սկսաւ շատ 
բարձր ձայնով պոռալ

«Մայրիկ, մայրիկ», և վազելով սկսաւ դիմել  դեպի մեզ: 
Ռուբենին այդ օր «մայրիկ, մայրիկ» պոռալու ձայնը, մինչեւ հիմա 
ականջներուս մէջ է, չեմ կրնար մոռնալ: Եւ մայրս ալ կ՛ըսեր, թե' 
«Ռուբենին այդ ձայնը' միշտ կը լսեմ»:

*  *  *

Ռուբէնենք 15 օր Սիլիվրի' մեր տունը մնալէ յետոյ,  Պոլիս 
վերադարձան, իրենց տունը գացին:

Միջոց մը յետոյ, բարի լուրը առինք: Շամիրամը ծներ եր:
Հայրս և ես նուէրներով Պոլիս գացինք, Ռուբէնենց 

բնակարանը աչքի լոյսի:
Շատ անուշիկ էր նորածին Շամիրամը:
Հայրս, քանի մը օր մնալէ յետոյ, Սիլիվրի վերադարձաւ:
Եւ ես մնացի Ռուբէնենց տունը: ժ-աննիին կ՛օգնեի: Իր երկու 

զաւակներուն խնամքին նամաք, ան շատ կ աշխատէր' գերմա
նական կարգապանութեամբ:

Տղաքը, ժամը ժամուն, պիտի Տաշեին, սա ժամուն պզտիկները 
իրենց կառքով պտոյտի պիտի նանուէին' օդ առնելու Տամար:

Մինչդեռ Ռուբենին կեանքը' բժիշկի կեանք եր: Հիւանդներուն 
ո ր ժամուն գալը յայտնի չէր: Ռուբենին ալ ո ր ժամուն Տիւանդ մը 
Տամար կանչուիլը յայտնի չէր:
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Յաւելուած Ռուբենին իբր հայ բանաստեղծ և իբր ազգային 
գործիչ պարտաւորութիւնները' ժաննիին կարգապահութեան 
սկզբունքներուն չեին յարմարիր:

Եւ այս ւ|ինակը, տան մեջ, կարգ մըբարդութիւններու տեղի 
կուտար:

Յայց, ի վերջոյ, Ռուբենին և ժաննիին իրարու նանղէպ ունեցած 
սերը' յաղթական կ՛ելլեր:

Շատ անգամ* Ռուբէն, գրական հաւաքոյթները կը կանչուեր: Եւ 
ժաննին, երա խաներուն սլատնաոաւ, չ  եր կրնար ընկերանալ 
Ռուբենին:

Եւ քանի մ*ը անգամ* ժաննին ուզեց, որ ես երթամ* Ռուբենին նետ 
այս նաւաքոյթներուն: Եւ այս մտաւորականներու հաւաքոյթները 
զիս շատ տպաւորած էին:

Օր մ*ը, Ռուրենին նետ, Եւսկիւտարի Պերպէրեան ւ|արժարանը 
գացինք:

Ռպրոցին մ*եծ հիւրասրւոհին մ՛էջ հաւաքուած եին շատ 
մտաւորականներ: Յոլոր ծանօթ և մեծ անունները հոն եին:

Պերպէրեան վարժարանին այն ատենուան տնօրէնը' Շանսւն 
Պերպէրեանն էր, որ Ռուբենին շատ մտերիմ ընկերն էր:

Հաւաքոյթին րանաստեղծութիւններ արտասանուեցան: Գրա
կան հարցերու շուրջ վինաբանութիւններ եղան:

Յետոյ ըսին, որ «էլեկտրականացած մթնոլորտը փոխենք»: Եւ 
Շանան Պէրպերեանի քրոջմէն'  Մաննիկ Պերպերեանեն խնդրեցին, 
որ դաշնակի ընկերակցութեամբ երգէ:

Ւրապես ալ, Մաննիկը գեղեցիկ ձայն ունէր, և ան կըրցաւ 
հմայել բոլոր ներկաները:

Մաննիկ Պերպէրեան այն աղջիկն եր, որուն հայրը Ռեթեոս 
Պերպէրեան զինք Ռուբենին հետ ամուսնացնել փափաքած եր:

Այս երանելի օրերը շատ շուտ անցան: Եւ ես արդէն Սիլիվրի 
վերադարձած եի:

Ել օր մրն ալ ըսին, թե' «պատերազմ կայ»:
Ել ցաւալի լուրերը սկսան իրարու յաջորդել: Նախ' Ռուբենին 

զինուորագրուիլը լսեցինք, յետոյ'  իր աքսորուիլը: Իսկ աւելի ետք' 
շատ մը անստոյգ լուրերէն յետոյ Ռուբենի նահատակութեան 
գոյժը հասաւ__:

Եւ մայրս խենթանալու սատինան կը տաաոպեր: «Երթամ աչքե-
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րովս տեսնենք իրենց տունը: Մինչեւ որ չտեսնեմ'  չեմ  նաւատար 
Ռուրենին մահուան» - կ՛ըսեր:

«Ո ւր պիտի երթաս» - կ ըսեինք իրեն, «Ամեն կուլմ զինուորու
թեամբ լեցուն ե: Եւ մեզ|ւ արգիլուած ե Սիլիվրիեն ել լելը»: «Ես 
տարիքոտ կին եմ, ինծի ի նչ պիտի ընեն» - կը պատասխաներ:

Երբ աեսանք, որ անկարելի է մայրիկիս երթալուն արգելք ըլլալ, 
ստիպուած, վստահելի մէկը տուինք իըեն որ ընկերանայ, և մայրս 
Պոլիս մեկնեցաւ:

Հակառակ անոր, որ մայրս Պոլսոյ և Ռուբէնին տան ուր ըլլալը 
չեր գիտեը, իր մայրական բնազդով յաջողեր ե Պոլիս երթալ և 
հասնիլ (եուբենին բնակարանը:

Դուռը զարկեր է, բայց'  բացող չկայ: Սպասեր ե... «կարելի ե 
կուգան» - ըսելով:

Սպասեր ու սւզասեր է... վերջապես, տան դռնապանը եկեր, և 
մօրս երեսին անխղնօրէն ամեն բան ըսեր ե, թե «Տօքթօրը, 
Չանղըրը-ի մեջ, սպաննեցին: Դերմանացի կինն ալ, իր երկու 
զաւակներով, Դերմանիա վերադարձաւ»:

Եւ մայրս, այս խօսքերը լսելով, իր գաւկին բնակարանին դռան 
առջեւ կ՚իյնայ ու կը մարի:

Շաբաթ մը յետոյ, մայրս Սիլիվրի բերին: Հիւանդ և բոլորովին 
ծերացած վինակով: Սժիշկները զինք քննեցին և ըսին, թե' «սիրտը 
լաւ չ՚աշխատիր»: Եւ այսպես' տարիներ անցան:

Յետոյ, պատերազմը վերջացաւ: Լեւոնը և Շամիրամը մեզի 
եկան, ուրախացանք: Սայց ցաւալի օրերը կրկին սկսան: Հայրս 
մահացաւ: Եւ յոյները Թրակիայէն ու նաեւ Սիլիվրիեն քաշուեցան: 

Եւ մենք, «թուրքերը պիտի գան» ըսելու[, Սիլիւ|րիեն Պոլիս 
ապաստանեցանք յուսալով, որ հոն աւելի ապահու[ է:

Եւ ես, մայրս, Դրաբոս եղբայրս, Լեւոնը և Շամիրամը էֆւոիկ 
քրոջս ամուսնոյն վարձած Տատեաններուն Ֆլորիայի մեկ 
ագարակը կը բնակէինք: 1922-թ.ի ամրան ամիսներուն, Ֆլորիայի 
ագարակը միասին եղանք, է ֆmիկ քրոջս ընտանիքին հիւր:

Սայց, միջոց մը ետք, թուրքերուն կրկին Պոլիսը գրաւելու 
մասին լուրերը տարածուիլ սկսան:

Փարիզեն ժաննին սարսափած ուզեց, որ տղաքը իրեն ղրկենք: 
Եւ Լեւոն ու Շամիրամ Ֆրանսա մեկնեցան:

Ւմ նշանածս ալ, որ Յունաստան ապաստանած էր, լուր ղրկեց,
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np ես ալ Յունաստան երթամ, և հոն ամուսնանանք:
Այս ձեւով' մայրս, քոյրս և եղբայրներս Պոլիս ձգեցի և շտապ 

Յունաստան գացի, ուր ես ամուսնացայ: Երկու զաւակներ
ունեցայ:

Յունաստանի Ք ավարս քաղաքը կապրեինք: Եւ այս ձեւով 
տարիներ անցան:

1933- թ֊.ին, ես ալ ծանր հիւանդութիւն մը անցուցի: Մայրս, լուր 
աոնելով, ուզեր ե գալ և զիս տեսնել: Գըաբոս եղբայրս Պոլիսեն, 
մօրս հետ, Քավալա եկաւ, և մայրս մեզի ձգելով, միջոց մը ետք, 
Պոլիս վերադարձաւ:

Մայրս շատ զոհ եր' զիս ողջ տեսնելուն համար: Վախցեր ե, որ 
Ռուրէնին պես ես ալ մեոած կրնամ ըլլալ:

Ես ալ շատ գոհ եի, մայրս քովս տեսնելով: Յայց նկատեցի, որ 
մայրս շնչառութեան դժուարութիւն ունի: 1915-թ.ին Պոլսոյ մեջ, 
Ռուբէնի տան աոջեւ մարած օրէն ի վեր, սիրտը օըե օր աւելի 
տկարացեր ե:

Եարելի եղածին չափ իրեն հանգիստ ընել տուի: Գիշերները 
կանուխէն անկողին կը մտներ: Եւ պաոկած տեղը, ձեռքը
Աւետարան մը բռնած, տեւական ու բարձրաձայն զայն կը կարդար:

Շատ զարմացայ: Որովհետեւ տեղեակ եի, որ մայրս գրել ու 
կարդալ չ էր  գիտեր: Իր տղուն' Ռուբէնին ղրկուած բոլոր
նամակները ես կը գրեի իր անունով, նոյնիսկ ստորագրութիւնն ալ 
ես կը նետեի:

«Մայրիկ,- ըսի իրեն,- ի նչ է, կարդալ գիտցողի պէս 
բարձրաձայն կը կարդաս, նոյնիսկ էջերն ալ կը դարձնես»:

«Աղջիկս, ես ձեզի պէս դպրոցներ չգացի,- պատասխանեց 
մայրս... և շարունակեց. «Իմ մանկութեա նս, Սիլիվրիի եկեղեցիին 
Տեր Պապան բոլոր տղաքը կը ժողուէր և մեզի այբուբեն կը 
սորվեցներ, և Աւետարան կարդալ կը սորվեինք: Ես, անկե աւելի, 
դպրոց չգացի, բայց, Աւետարանը գոց գիտեմ, և ամէն մեկ էջին 
վրայ ո ր աղօթքը գրուած ե' գիտեմ»:

Մայրս, քանի մը շաբաթ եւս մեր տունը մնալէ ետք, ուզեց Պոլիս 
վերադառնալ, իր աղուն Գրաբոսին քով: Պոլսոյ թոռնիկները 
կարօտցած էր:

1934- թ.ի աշնան եր' մայրս Սելանիկեն Պոլիս գացող շոգենաւը
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տարինք: Սելանիկի իր բոլոր հարազատները և իր թոռնիկները 
Սիրվարդ Գլըհեան ու Սըբուհի Փափազեան, մայրս նաւքրելու եկած
էին:

Մայրս շոգենաւ նստեցուցինք, և ինք գնաց հանգստանալու:
Մենք հագի ւ Սելանիկի մերիններուն տունը հասած էինք 

ոստիկանութիւնը լուը տուաւ, ոը Մայրս, շոգենաւը դեո քարափէն 
չհեռացած, «գասլին»ի իրանկողինին մեջ մահացեր է: Եւ կուրծքին 
վրայ գտեր են' Աւետարանը:

Մայրս, Սելանիկի հայկւսկան եկեղեցիին մէջ  եղած արա- 
րողութենէն յետոյ,  տեղւոյն ազգային գերեզմանատունը 
թաղեցինք:

Սայց, սրտիս մէջ մնաց այն մեծ ցաւը, որ իր մեռնելէն քանի մը 
շարաթ առաջ, երեսին զարկած էի իր անուս ըլլալը:

Այո, մայրս կարդալ գրել չէր  գիտեր: Սայց իր ծիներուն մէջ 
տաղանդի սերմեր կային: Որովհետեւ ան Մուրէն Սեւակ մը 
աշխարհ րերած էր»:

փ փ փ

Մուրէն Սեւակի քրոջ Հայկանուշ Չեվիկեանի հետ մեր 
կատարած հարցազրոյցին [ինչպես որ ասկէ ւսուսջ նշած էինք], 
ներկայ էին նաեւ, Սիրվարդ Մլըհեանը և Սրրուհի Փափազեանը:

Երկուքն ալ, Հայկանուշ Ջեւ[իկեանի Մութէն Սեւակի մասին 
պատմածներուն մեծ մասին տեղեակ էին: Որովհետեւ Սիլիւ[րիի 
մէջ,  միասին ապրած էին այդ օրերը, և լսած էին այղ բոլորը իրենց 
մօրմէն'  էվյթիկ Ցակորովիչ-Չիլինկիրեանէն:

Այստեղ պիտի ջանանք տալ երկու քոյրերուն պատմած յուշերէն 
կարգ մը հատուածներ.

Սիրվարդ Գլընեանի պատմածները - Նանա տակ Ռուբէն Սեւակի 
յիշատակին կատարուած սգանանդէսը Պպսոյ մեջ, 1919-թ.ին

«Այդ օր, Պոլսոյ մէջ, ես ալ ներկայ էի այղ սգահանդէսին: Շատ 
տխուր օր մըն եր այդ, մեզի համար: Շատ յուզուեցանք: Շատ 
ծանօթ անձնաւորութիւններ ելոյթներ ունեցան: Սայց մեկ հոգիի 
մը ելոյթը, դեո մինչեւ հիմա, աչքիս աոջեւն է: Չեմ կրնար 
մոռնալ:

Կարգը եկած եր խօսելու Պէրպէրեան վարժարանի տնօրէն 
Շահան Պերպէրեանին, որ շատ մտերիմ ընկերը եղած եր Մուրէն
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Սեւակին: Շահան Պէրպերեան, շատ տխուր երեւոյթով ւքը, թեւք 
եկաւ: Եւ սկսաւ խօսիլ' «Ռուրէն Սեւակին աչքերը...» - ըսաւ և 
կեցաւ: Յայտնի էր, որ շատ յուզուած էր: Եւ կրկնեց' «Ռուրէն 
Սեւակին աչքերը...» ֊եւ վերջապէս' Շահան Պէրպերեան հեծկլտա
լով սկսաւ լալ: Եւ «Ներողութիւն պիտի չկրնամ խօսիլ» ըսաւ, և 
հեկեկալով հեոացաւ րեմէն»:

* * *
Արբունի Փափազեանին պատմածները Ռուրէն Սեւակի եւ իր 

վաղամեռիկ եղբօր Հայկի մասին
«Հայկ Պոլիս կ՛ուսաներ: Շատ յաջող էր դասերուն մէջ :  

Դասարանները երկու-երկու կ՚անցնէր: Լիսէն'  իր տարիքին
համեմատ' շատ կանուխ աւարտեց: Եւ երկու համալսարանի 
արձանագրուեցաւ իրաւաբանութեան և գիտութիւններու:

Եւ իր եղբօր'  Ռուրէն Սեւակի հետ շատ մտերիմ և գա
ղափարակից էր: Հասակով ալ Ռուրէնեն րարձր էր: Եւ Ռուրէն 
Սեւակ, իր եղբօր Հայկին ղրկած նամակին մէջ,  սապէս գրած էր 

«Սիրելի Հայկս' դուն, ոչ միայն նասակով բարձր ես ինձմէ: 
Այլեւ' տաղանդով աչ ինձմե բարձր ես: Եւ վստան եմ, որ շատ  
փայլուն ապագայ մը պիտի ունենաս:

1913 Լոգան Եղբայրդ' Ռուրէն
Յայց Ռուրէնին Հայկին համար կատարած նախատեսութիւնը 

չիրա կանացաւ:
Հայկը, իրր համայսարանական ուսանող, Պոլիս կ՚ապրէր, 

բանսիոնի մը մեջ:
Եւ երկու համալսարաններու դասերու սերտողութեան աշխա

տանքները մոռցուցեր էին Հայկին, որ յաջողելու համար, պետք է 
նաեւ լաւ սնունդ աոնել:

Եւ աշխատանք, աշխատանք' աււանց բաւականաչափ սնունդի...: 
Եւ տարուայ վերջի համալսարանական քննութիւնները կը 

հասնին: Եւ կրկին աշխատանք, մինչեւ առաւօտները:
Վերջապէս, շնորհաւորութիւններով կ՚աւարտե քննութիւնները: 
Եւ Հայկ, այս յաջողութեան ուրախութեամբ, Սիլիվրի վերադար

ձաւ:
Յայց, ան շատ նիհարցած էր, գրեթե կմախք դարձած: Եւ
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տեւապես կը հազար: Բժիշկները քննեցին և ըսին, թե' թոքախտը 
պատած ե երկու թոքերն ալ:

Բայց, Հայկ չեր հասկցած, և կամ' չեր ուզած նասկնալ իր 
հիւանդութեան, իր առողջական վիհակին լրջութիւնը:

Եր եղբօր Ռուբենին գրած վերջին նամակին մեջ կ ըսեր, թե' 
«Հետզհետե լաւանալու վրայ եմ: Եւ հազս դադրեցաւ ըսելու չափ 
քիչցած ե»:

Եւ այս նամակը գըելե քանի մը օր ետք, հողին յանձնեցինք 
Հայկը»:

փ փ փ

Ռուբեն Սեւակ իր վաղամեռիկ եղբօր Հայկին յիշատակը 
յաւերժացուր իր «Բժիշկին գիրքեն փրցուած եջեր»ու շարքեն' 
«Ահաւոր տարակոյսը» գրութեամբ: [Տես' Ռուբեն Սեւակ - Երկեր - 
Անթիլիաս - 1986, եջ - 387]:

Բայց, ո ր գրութիւնը, ո ր աղօթքը կրնայ մխիթարել իրենց 
զաւակը կորսնցուցած հօր մը կամ մօր մը:

Յովհաննես 3. Չիլինկիըեան և Արմաւենի Չիլինկիրեան ամոլը, 
երկու տարուաւ րնրարյրեն կորսնոուոեն երենզ երկու րյաւակներր

1914-^ ի նՀ ա յկր '23 տարեկան: 2  - 1915-րին Լ լր ե ն ը  30
տարեկան:

Մենք կը հաւատանք, ոը միայն զաւակ մը կորսնցուցած հայր և 
մայր մը կրնան զգալ և գիտնալ, թե ի ՜նչ  ահաւոր ցաւ ե զաւակի մը 
կորուստը:

փ փ փ

Մենք , այս գրռւթիւննեըով, մեր հաըազատնեըուն յիշողութիւն- 
ներուն օզնութեամբ ջանացինք տալ, Ռուբեն Սեւակի ընտանիքին 
կեանքի ցաւալի պատմութիւնը:

Մեր մեծ հայրը'  Յովհաննես 3. Ջիլինկիըեանը չենք հանչցած: 
Ան մահացած էը 1922-թ.ին: Մենք ծնսւծ ենք 1924-թ.ին:

Բայց, շատ բան սորվեցանք և լսեցինք իր մասին, մեր հարա- 
զատներուն վկայութիւններով, և զանոնք ջանացինք գրի առնել: 

Այսօր կը ցաւինք, որ մեր բոլոր հաըազատնեըէն Յովհաննես 3. 
Չիլինկիըեանի մասին իրենց ունե ցած տեղեկութիւննեըը, բաւա- 
րաը չափով չենք արձանագրած, ո չ ալ ձայներիզի վրայ առած:
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Յաւելուած' մեզի ցաւ պատնաոող ուրիշ պարագայ մը կայ - 
Այսօր, մեր մեծ նօր' Յովնաննես 3. Չիլինկիրեանի նկարը չունինք: 
կրնա ք երեւակայել, որ Ռուբէն Սեւակի նօր նկարը այսօը ունեցած 
չըլլանք: Հակառակ անոը, որ ան մինչեւ 1922-թ.ն ապրած ե:

Շատ փնտռեցինք Յովնաննես 3. Չիլինկիրեանի նկարը' մեր 
նարազատներուն քով և ամեն տեղ: Նաեւ' Ռուրեն Սեւակի թողօն- 
ներուն մեջ յուսացինք զայն գտնել, րայց... ի զո ւր:

Շատ յո յս  ունեինք, որ մեր նօրաքրոջ աղջկան' Քրիստին Սա- 
լերիի մօտ պիտի կարենանք զայն գտնել: Յայց, նա կա ռակ Քրիս- 
տինին փնտռտուքներուն, մինչեւ այսօր ան ալ չյաջողեցաւ գտնել: 
Եւ դեռ այսօր չունինք, դժբախտաբար, Յովնաննես 3. Չիլինկի- 
րեանի նկարը:

Կը կարծենք, որ անոր դիմանկարին չգոյութիւնը, Յովնաննես 
3. Չիլինկիրեանի նանրութենէն նեռու ապրելու նկարագրին և 
մեկուսի կեանք մ՚ունենալ ուզելուն պաանառաւ ե:

Բայց մենք յո յս  ունինք, որ մեր վերջնական «մեկնում»են 
յետոյ, մեր նարազատները պիտի գտնեն իրենց «պապ»ին նկարը: 

Ռալու[ մեր մեծ մօր'  Արմաւենի Չիլինկիրեանին' մինչեւ 1933- 
թ. [մեր 9 տարեկան եղած օրերը] մեր նօր բնակարանին մեջ 
միասին ապրեցանք:

Ան' շատ բարի, նանոյակատար և մանաւանդ' շատ խելացի կին 
մրն եր, բայց' տկար և նիւանդ:

Կը յիշենք, որ մեր'  Պոլսոյ Մաքրի գիւղը բնակած տարիներուն, 
այդ շրջանի շատ ծանօթ վիրաբոյժներէն'  տօքթ. Մանուէլեանը, 
մասնաւոր մինչեւ մեր տունը եկած եր, տեսնելու նամար Ռուբէն 
Սեւակին մօր' Արմաւենի Չիլինկիրեանը:

Օր մրն ալ Չանղրրը-ի աքսորեալներէն' վերապրող տօքթ. 
Տին անեանը, որ Չանղըրը-ի մեջ Ռուբէն Սեւակի նետ միջոց մը 
միասին եղած եր, կանչեցինք մեր տունը իբր բժիշկ, որ քննէ մեր 
մեծ մօր, որ նիւանդ եր:

Բայց, տօքթ. Տինանեան մեր տան մէջ, բնաւ չխօսեցաւ Ռուբէն 
Սեւակի մասին:

Արդէն տօքթ. Տինանեան սքանչելի «Cosmopolite» նայ մրն եր, և 
կը զարմանայինք, թե թուրքերը ինչո ւ զինք աքսորած եին 
Չանղըրը, այս'  նայութեան նետ կապ չունեցող մարդը:

Բայց, ուրիշ պարագայ մրն ալ կայ, որ մեզի ցաւ կը պատնաոե:
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Ռուրէն Սեւակի հետ Չանղըրը գանուած բայց վերապրած րժիշկ 
Վանան Ալթունեանը, որ 1920-թ.ին Պոլսոյ «Հայ րուժակ» թերթին 
մեջ Ջանրլըրը-ի ու Ռուրէն Սեւակի հերոսական կեանքին լքասին 
ամենէն կարեւոր վկայութիւնը հրատարակած եթ' մեր Պոլիս 
գտնուած տարիներուն դե ււ հոն կ ապրեր:

Եւ մենք, որեւե ձեւու[ չգիտցանք, թե տօքթ. Վահան Ալթունեան 
Ռուրէն Սեւակի ընկերը եդած է: Ան ունէր երկու մանչ գաւակներ, 
երկուքն ալ բժիշկ:

Մեկը' մանկարոյժ-րժիշկ տօքթ. Նուրան Ալթունեանն էր, որուն 
տարինք մեր երախաները որ դարմանէ:

Սայց տօքթ. Նուրան Ալթունեանին հետ երրեք չխօսեցանք ո չ 
իր հօրը, ո չ Չանղըրր-ի և ո չ ալ Ռուրէն Սեւակի մասին:

Որովհետեւ Պոլիս, հայկականութեան տեսակէտէն' խաւարի մեջ 
կ՚ապրէինք:

Միւս եդրայրը' Արա Ալթունեան, որ ատամնարոյժ-րժիշկ մըն 
էր, 1970-թ.ներէն մինչեւ 1976-թ.ի ամառուան ամիսները, Պոլսոյ 
կղզիներէն Kinali-ի մէջ [նախկին Հայ կղզի] դրացի եղած ենք 
տարիներ: Միշտ կը հանդիպէինք իրարու: Սայց ո չ  ան խօսեցաւ 
իր հօր' Ալթունեանի և Չանդըրը-ի մասին, ոչ ալ մենք'  Ռուրէն 
Սեւակի:

Որովհետեւ Պոլսոյ մեջ, թուրքերուն ազդած սարսափը հայերուն 
մէջ այնքան զօրաւոր էր, և այդ սարսափը այնքա ն մեր արեան մէջ 
ներմուծուած, որ ամէնքս ալ մեր շուքէն կը վախնայինք...:

* * *
Սայց, հակառակ Պոլսոյ հայերուն այս զգուշաւորութեան, 

իրենց ւ[ախկոտութեան և հայկական «ջայլամի քաղաքականու֊Հ Ո (ձ
թեան», թուրքերը շատ լաւ գիտէին, թե ո վ ինչ էր, ի նչ ըրած էր 
և ինչո ւ կ ըներ:

Այստեղ պիտի ջանանք պատմել պատահար մը'  ապացուցանելու 
համար, որ թուրքերը աղուէսի նման անձայն, անշշուկ կը հսկեն 
հայերուն րոլոր շարժումներուն:

1950-թ.ներուն էր, մեր Պոլսոյ գործատեղին ընդլայնեցինք, և 
հոն կարգ մր նոր մեքենաներ զետեղեցինք, որ մեր արտադրած 
մածունեղէնները պաղեցնելու համար, գիշեր-ցերեկ աշխատին: 

Սայց, մեր գործարանին շուրջ բնակող թուրք մը գանգատիլ
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սկսաւ, թե' գիշերները անհանգիստ կ՚ըլլայ մեքենաներուն 
ձայներեն:

Եւ մենք, ձայնը մեղմացնելու համար, կարգադրութիւններ 
ընելու աշխատեցանք: Բայց մեր թուրք դրացին, շարունակեց գան
գատիլ:

Անպայման, որ այս թուրքը աըդե ն անքնութենե կը տաոապէր: 
Այլապես, դժուար էր համոզուիլ, որ այսքան թեթեւ աղմուկ մը 
զինք կրնար անքուն պահել և անհանգստացնել:

Եւ մենք, ստիպողաբար, շարունակեցինք մեր մեքենաները աշ- 
խատացնել: Եւ թուրքն ալ շարունակեց տեւական գանգատիլ' ամեն 
օր և ամեն տեղ:;

Եւ օր մը ալ տեղեկացանք, որ այս թուրքը 100 էջնոց մեքենա
գրուած զանգատագիր-աղերսագիը - «գիրք» մը պատրաստեր է: Եւ 
այս գիրքը ուղարկեր ե Բ՜ուրքիոյ պատկան իշխանութիւններուն, 
և նաեւ' մեր թուրք դրացիներուն:

«Գիրք»ը մեզի ալ եկաւ: Եւ այս գիրքին մեջ, թացի աղմուկի մա
սին ամրաստանութենեն, շատ կարեւոր ու նենգամիտ «մեղադ
րանք» մը կար:

Այս թուրքը հօրս կ՛ամբաստաներ, ըսելով, որ ան «Դաշնակ 
Կոմիթանը տօքթ֊. Ռուբէրն Ջիլինկիբեանին եղբայրը ըչլալով, շատ 
վտանգաւոր անձ մըն ե»:

Մենք, մեր սրտին խորը թաղած էինք Ռուրէն Սեւակի եղերական 
մահուան ողբերգութիւնը:

Բայց այս թուրքը դե ո չեը մոոցած, որ հայրս բժիշկ Ռուբէն 
Չիլինկիրեանի եղբայրն ե:

Ել յետո յ  միայն տեղեկացանք, որ այս '  մեզի դրացի թուրքը' 
Բ՜ա լաթ փաշային թիկնապահ-շարժավարը եղած է...:
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 5  Յ Ո Ւ Ն Ո Ւ Ա Ր ,  8,  2 2  Փ Ե Տ Ր Ո Ւ Ա Ր  2 0 0 5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ, ՀԱՑՈՒ ԱՆՈՒՆ ԿՐՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՋ 
ՄԸ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՋԱՆՂԸՐԸ-Ի ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ՍՐԲԱՊՂԾԵՑ

2004-ԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂ- 
ԾՈՒԹԻՒ Ն Ն ԵՐ ՈՒ Ն ՄԷԿ ՄԱՍԻՆ ՌՈՒՍԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒ- 
ԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԳԻՐՔ ՄԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԵՑԱՒ...

ԵՒ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԸ, ԻՐ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻՆ ՄԷՋ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵ
ՒԱԿԻ ՋԱՆՂԸՐԸ-Ի ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ 
ՄԱՍԻՆ ՍԱՊԷՍ ԳՐԵՐ է. «ԲԱ8ԱՌՈՒԱԾ Չ է, ՈՐ ԱՅԳ ՊԱՏ
ՄՈՒԹԻՒՆԸ ԱՆՀԱՒԱՍՏԻ [ԿԵՂԾ, ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ] ԼԻՆԻ:

ԵՒ ԱՄԷՆԷՆ ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻՆ ԱՅՍ ՍՐԲԱՊՂԾՈՒԹԵԱՆ 
[ԱՌԱՆՑ ՏԵՂԵԱԿ ԸԼԼԱԼՈՒ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻՆ ՄԷՋ ԳՐՈՒԱԾ
ՆԵՐՈՒՆ] ՄԵՆՔ ՄԵՂՍԱԿԻՑ ԵՂԱՆՔ... ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ, ԱՅՍ 
ԳԻՐՔԻՆ ՄԵԿԵՆԱՍԸ... ՄԵՆՔ ԷԻՆՔ

Հայաստանի ամէնէն նմռւտ արուեստաբանը, ոը գրեթէ քսան 
տարիներէ ի ւ|եր մեր բարեկամն է, ասկէ նինգ տարիներ առաջ 
մեզի առաջարկեց' Ռուբէն Սեւակի բանաստեդծութիւնները 
ռուսերէնի թարգմանելով գիրք մը նըատաըակել:

Մենք, սիքով ընդառաջեցինք այս առաջարկին:
Ե լ  նինգ տարիներու ընթացքին ալ, այդ բանաստեղծութիւնները 

ռուսերենի թարգմանելու նամար, սյէտք եդած վնաըումները իրեն 
կատարեցինք:

Եւ 2003 ֊ի վերջաւորութեան այս թարգմանութիւններուն իբր 
գիրք հրատարակութեան ծախսերն ալ ըրինք:

Մինչ այդ' մեր այս արուեստաբան բարեկամին առաջարկեցինք, 
որ գիրքը երկու լեզուներով' ռուսերէն և նայերէն հրատարակուի:
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Ա յԱ ձեւով, ռուսերէն և կամ նայերէն քիչ գիտցողներն ալ 
կրնային, այս գիրքէն օգաուիլ:

Ել նաեւ, իրեն յանձնեցինք Ռուբէն Սեւակի Յիշատակի Տան, 
մինչեւ նիմա հրատարակած գիրքերուն ցանկը' որ ռուսերէն 
գիրքին վերջին էջերուն մէջ դրուի [ինչպես որ մեր նրատարակած 
գիրքերուն մեջ այս ցանկը դրուած է]:

2004-թ.ի Մարտ ամսու վերջաւորութեան է, որ այս գիրքը մեր 
ձեռքը նասաւ:

Յայց նկատեցինք, որ այս գիրքը միայն ռուսերէն լեզուով 
նըատարակուած էր:

Մենք ռուսերէն չենք գիտեր դժբախտաբար. բայց, գիրքին 
առաջին և վերջին էջերը ուշադըութեամր քննելէ ետք, նասկցանք, 
որ այս գիրքին Ռուրէն Սեւակի Յիշատակի Տան մեկենասութեամր 
նրատարակուած ըլլալը նոն չէր  գրուած:

Եւ ոչ ալ, Ռուրէն Սեւակի Յիշատակի Տան կողմե հրա- 
տարակուած գիրքերուն ցանկը դրուած եր այնտեղ:

Յայց յետոյ,  շատ... ուրախացանք, որ այս գիրքին մէջ,  մեր... 
անունը և նաեւ Ռուրէն Սեւակի Յիշատակի Տան անունը, իրը 
մեկենաս, չ էր  գրուած: Ւնչո ւ: Յացատրելու ջանանք:

Ռուսերէն գիրքը բաւական թղթատելէ ետք, նկատեցինք, որ դիր
քին սկիզբը յառաջաբաններ գրուած են' առաջինը' թարգմանիչին 
կողմէ: Եսկ երկրորդը'  մեր բարեկամ արուեստաբանին կողմե: 

Ւնչպէս որ վերը նշեցինք' դժբախտաբար ռուսերէն չենք գիտեր: 
Այդ պատճառաւ Հայաստանի մեր բարեկամներէն խնդրեցինք, որ 
այս ռուսերէն գիրքին մէջի [բնական է'  Ռուբէն Սեւակին 
բանաստեդծութիւններէն զատ] բոլոր գրութիւնները հայերէնի 
թարգմանելով մեզի ուղարկեն...

Յայց, այս թարգմանութիւններուն կատարուիլը, շատ ուշացաւ: 
Ռըեթէ վեց ամիսներ տեւեց:

Եվ վերջապէս' Հոկտեմբեր 2004-թ.ի սկիզբի շաբաթներուն, 
թարգմանութիւնները մեզի հասան:

... Եւ կարդացինք, թարգմանիչին Ռուբէն Սեւակի ռուսերէն 
գիրքին յառաջաբանին մէջ գրուածները... և ււոսկացինք:

Տեսեք, թէ ինչե ր կը գրէ այս հայու անուն կրող թարգմանիչը'
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Ռուբեն Սեւակի Չանղըրը-ի մէջի հերոսական օրերուն և նոյնքան 
դիւցազնական վախհանին մասին:

«Ջեմ բացառում, որայս պատմուածքը անստոյգ է... անգամ եթե 
մեգ ներկայացուած մանրամասնութիւնները մտացածին են: 
Կարեւորը այն է, որ այն ունի իր արժեքը: Եթե ծնուեչ ու 
տարածուեւ են Սեւ ակի մասին աւանդութիւնը, ուրեմն նա ինքն ե 
առիթ ղարձե[ եւ արժանի եր դրան»:

Ե նչ զարնուքելի սրբապղծութիւն կը կազմեն այս խօսքերը 
Ռուբեն Սեւսւկի հերոսական կերպարը աղարտող:

Թարգմանիչը նախ կ՚ըսէ, թե «Ռուբեն Սեւակի Ջանղըրը-ի 
ներոսական կեանքի պատմութիւնը նաւանաբար անստոյգ ե, եւ 
մանրամասնութիւնները մ  տարածին են»:

Յետոյ կ՚ըսէ, թե' «բայց այն, իր արժեքը ունի»:
Մեծապատիւ թարգմանիչ, դուն, ամեն մարդ ապուշ և տխմա ր 

կը կարծես - չե ս ըսեր:
Եթե, Ռուբեն Սեւակի պատմութիւնը անստոյգ ե եւ մտացածին, 

ըսել ե ամեն բան սուտ ենոն, իրականութիւն չե :  Հետեւաբար, ո ւր 
ե ասոր արժեքը:

♦ * *
Յայց այս թարգմանիչին կատարած սրրապղծութիւնները 

այսքանով չաւարտեցան: Միջոց մը ետք Եըեւանեն, Ալեքսանտր 
Թոփչեանի կողմե գրկուած նամակ մը ստացանք:

Այս նամակին մեջ, Երեւանի «Նովոյե վրեմիա» ռուսական 
թերթին 5 Հոկտեմբեր 2004 և 16 Հոկտեմբեր 2004 թիլերէն երկու 
էջեր կային:

1.-5 Հոկտեմբեր 2004 թուակիր «Նովոյե վրեմիա» թերթին մեջ, 
Ալեքսանտր Թոփչեան յօդուած մը հրատարակած էր [եւ ան, այս 
ռուսերեն յօդուածին հայերեն թարգմանութիւնն ալ, մեզի 
ուղարկելու ազնուութիւնը ունեցաւ]:

Եւ Ալեքսանտր Թոփչեան իր այս ռուսերէն գրութիւնով հայու 
անուն կրող թարգմանիչին Ռուբեն Սեւակի դէմ  գործած 
սրբապղծութեան արժանի պատասխան մը կու տար, նշելով բոլոր 
իրականութիւնները, հշգրտօրեն, անվիհելի փաստարկութիւննե- 
րով, և արդարօրեն և մանաւանդ' հայկական ոգիով:

Այս առիթով, մեր խոր գնահատանքը և շնորհակալութիւնները 
կը յայտնենք պրն. Ալեքսանտր Թոփչեանին:
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Բայց կը ցաւինք նաեւ ըսելու, որ Հայաստանի մէջ,  Ալեքսան. 
ԹոփչեանԷն զատ ոչ մեկ մտաւորական, ոչ մեկ նայրենասէր նայ 
համարձակութիւնը ունեցաւ պատասխանելու այս գրպարտիչ- 
թարգմանիչին:

Եւ Հայաստանի մտաւորականներուն և հայրենասէր հայերուն 
այս անտարբերութիւնը, շատ աւելի վտանգավոր է հայ ազգին 
ապագային համար, քան հայու անուն կրող այս թարգմանիչին 
նենգամիտ ուրացումը:

* * *
Եւ բանսարկու թարգմանիչը, շատ հաւանական է, որ Հայաստա

նի մտաւորականներուն և հայրենասէրներուն անտարրերութենէն 
ալ քաջալերուելով, Երեւանի «Նովոյէ  վրէմիա» թերթին 16 Հոկ
տեմբեր 2004 թիլին մէջ ,  Ալեքսանտր Թոփչեանին յօդուածին [իբր 
թե] պատասխան մը կու տայ: Եւ ան, այս գրութեան մէջ,  փոխանակ 
Ալեքսանտր Ռոփչեանին նշած փաստացի իրականութիւններուն 
պատասխանելու, նիւթէն բոլորովին շեղելով լիրբ պոււոտախօսու
թեամբ կը շարունակէ իր լեզուագարութիւնը:

Եւ ամէնէն ցաւալին' այս չարամիտ թարգմանիչը, իր ռուսերեն 
գիրքին մէջ,  Ռուբէն Սեւակի դեմ կատարած սրբապդծութիւնները, 
այս պատասխան գրութեան մէջ, աւելի կը սաստկացնէ և բան մըն 
ալ կ՚աւելցնե իր արդէն ունեցած մեղքին վրայ:

* * *
Ընդվզելով այս թարգմանիչին նահատակ Ռուբէն Սեւակի 

հանդէպ կատարած սրբապղծութիւններուն դէմ '  այստեղ 
ստիպողաբար, կրկին կը հրատարակենք' Չանղըրը-ի դժոխքէն 
փրկուած և Ռուբէն Սեւակի հերոսական կեանքը պատմող իր 
ընկերներուն ականատեսի վկայութիւնները:

Մենք կը հաւատանք, որ այս վերաւղրող աքսորեալներէն ամէն 
մէկուն վկայութիւնը'  այս կուրացած թարգմանիչին աչքերուն մէջ 
մխրհուած նետ մըն է, պետք է որ ըլլայ:

(Հիշյաւ վկայությունները տե ս նախորդ էջերում - խմբ.)
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*  *  *

Մենք, 1985-թ.են ի վեր և մինչեւ այսօր, Ռուրէն Սեւակի 
Չանղըրը-ի ներոսական կեանքի պատմութիւնը կը նշենք'  միշտ 
տալով ականատես վկաներուն անունները, իրենց ունեցած ստույգ 
տեդեկութ-իւններով և յիշելով այդ վկայութեանց ո ր թերթին և ո ր 
դիրքին մեջ ու ո ր թուականին հրատարակուած ըլլալը, ամենայն 
նշգրտութեամր:

Այս զրպարտիչ-թարգմանիչը չի գիտեր այս ականատեսի 
վկայութիւնները: Ռնական է'  գիտե և շատ լա ւ գիտե:

Օայց' կ՚ուրանայ, և «Բացաոուած չե, որ պատմութիւնը 
անհաւաստի լինի», «Մենք երկրորդ և երրորդ բերաններից գիտենք 
այս մասին» կ՚ըսե: ճիշդ ցեդասպան թուրքին նման, որ կ՚ուրանայ 
Հայկական ցեղասպանութիւնը և «ցեղասպանութիւն չե եղած, 
ասոնք' հայերուն կողմէ ստեղծուած սուտ պատմութիւններ են» 
կ ըսե:

Միայն հայու թշնամի թուրք մը կրնայ, այս թարգմանիչին 
նման, այսպիսի սրբապղծութիւն մը կատարել:

Եւ մենք կը հաւատանք, որ այս զրպարտիչ թարգմանիչը, 
հակառակ որ հայու անուն կը կրե, կրականութեան մեջ հոգիով 
իսկական թուրք մըն ե:

* * *
24 Ապրիլ 2005-թ.ին հայութիւնը կրկին պիտի յիշատակէ, 24 

Ապրիլ 1915-ի Եղեռնը: Կրնա ք երեւակայել:
90 տարիներ անցեր են այդ զարհուրելի թուականէն ի վեր:
Եւ մենք տեւաբար, կուլանք ու կուլանք, մեր նահատակներուն 

համար:
Ւնչպես որ դեռ 1909-ին, Ռուբեն Սեւակ իր «Զանգակներ, 

զանգակներ» բանաստեղծութեան մեջ, իրաւամբ ըսած եր

«Հոգիիս Տա զար խուլ զանգակներով,
Գոռացէք, զանգեր, ու կատաղօրհն 
Գանավիժեցէք ձեր երկար- թառէն,
Ուրկէ միայն չա՜չ գիտցաք դարերով...»
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[1909 - Դուրէն Սեւակ - «Ռ. Սեւակ - Երկեր, Անթիլիաս, էջ 170]: 
Եւ թուրքը այսօր կը նաւքարձակի ըսելու, որ'
«Ասիկա պատմական նարց մըն է: Պատմագէտները թող 

որոշեն»:
Այսինքն թուրքը ըսել կ՛ուզէ թե' այդ օրէն ասդին դար մը 

անցեր է: Այս խնդիրը ժամանցման ենթարկուեր է: Դուք, որեւէ 
իրաւունք չունիք այլեւս... Եւ մենք, ուզածնուս չափ ըսենք, թէ' 
«Ցեղասպանութիւնը ժամանցման օրէնքին ենթակայ չէ»:

Բայց, մտածենք քիչ մը: Թուրքը այսօր այլեւս իրաւունք չունի , 
ինքզինքը պաշւոպանելու նամար, այդպէս ըսելու, երր որ մենք, 
մինչեւ այսօր- միայն ու միայն լացեր ու լացեր ենք տեւարար, և 
«մարդկօրէն չենք կատղեր թուրքին դէմ»:

* * *
Եւ կա յ ուրիշ շատ կարեւոր պարագայ մը - Մենք' նայերս, 

ընդհանուր արւմամր ի նչ գիտենք, 24 Ապրիլ 1915-ի մտաւորական 
նահատակներուն մասին: Քանի գի|ւք գրուած է 24 Ապրիլ 1915-ի 
մեր նահատակներուն մասին: Սրնա ք համրել զանոնք արդեօք: 

Սեղանի կրայ կը տեսնենք միայն մէկ գիրք [որ վերջերս 
ֆրանսերէնի և անգլերէնի ալ թարգմանուեցաւ], և այդ ալ' 
Դրիգորիս Ծ. Վարդապետ Պալաքեանին «Հայ Դողգոթան» 
անունով գիրքն է, որ սխալներով լեցուն է, և մեծ մասամբ ալ' 
ինքնագու[ական կենսագրութիւն:

Եւ այս Դ. Պալաքեանը, իր գիրքին մէջ,  միւս րոլոր ականատես 
աքսորեալներուն կոդմէ Դուրեն Սեւակի հերոսական կեանքին, 
րայց մանաւանդ' ունեցած վախհանին մասին պատմածները չէ  
նշած, այլ '  ընդհակաոակը, նախանձէ մղուած, սուտ և սխալ 
ւ|եըագրումներով, Դուրէն Սեւակը նսեմացնելու աշխատած է:

Այ ս մասին մենք, «Նայիրի»ի սիւնակներուն մէջ,  անհերքելի 
շատ փաստերով գրած էինք:

Ուերմն, ինչո ւ կը զարմանանք և կ՚ընդւ[զինք, որ 24 Ապրիլ 
1915-ի Եղեռնէն գրեթէ դար մը ետք, թուրքերուն Հայկական 
ցեղասպանութիւնը ուրանալու աշխատանքներուն զուգահեռ, բայց 
այս անգամ՝ Հայաստանի մէջ,  հայանուն թարգմանիչ մը'  Դուրէն 
Սեւակի յիշատակք կը սրրապղծէ:
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Եւ հիմա եզրակացնենք' ւ|երոյիշեալ չորս ականատես աքսո
րեալներուն Ռուբեն Սեւսւկի մասին ըրած վկայութիւնները:

Լ - Սեղանաւոր Ցովնաննէս Թէրլհմէզեանի վկայութիւնը.
«Չեմ կրնար համոզուիլ այս գաղափարին նետ» - ըսաւ տօքթ. 

Սեւակ, «Որ մանեն վախնալով ուրանամ ազգ և ընտանիք»:

փ փ փ

2.- Մտաւորական Միքայել Շամտաննեանի վկայութիւնը.
«1915 3 ունիսի վերջերը, Չանղըրը-ի մեջ, մեկուկես ամիսի չափ, 

միասին ապրեցայ Ոեւակին նետ:
Պոլսէն ծանօթ էր ինծի իր դիւրանաղորդ և զուարթ նոգին:
Ջարդերու չարաշուք զրոյցներ սկսած եին մեր ականջը նասնիլ: 

Այդ միջոցներուն եր, որ օր մը, մեծ իրարանցումի մը մեջ տեսայ 
զինքը:

Այն տեսակ խօսք մը տարածուած եր աքսորականներուս մեջ, թե 
մահմետականութիւնը ընդունողը ազատ պիտի արձակուէր:

Ամբողջ երկու օր, Ռուբեն Սեւակը աշխատեցաւ համոզելու 
տկար հոգիները, որ մահը մահմետականացումեն աւելի աղէկ ե, և 
զատ զատ երդում ընել տուաւ ամեն անոնց, որոնց հոգիի ուժին 
վրայ կասկած ունէր, թե հաւատարիմ պիտի մնան իրենց լոյս 
հաւատքին:

Եր բժշկած աղջկան հայրը կը համոզեր Ո՝. Սեւակը, ընդունիլ 
մահմետականութիւնը քանի ուշ չէր... և զինուորական հիւղի 
նախագահին դիմէ, իր կրօնափոխ եղած ըլլալը յայտնելու համար:

Սեւակ, երբեք իրմե սպասուած դիմումը չըրաւ զինուո
րականութեան հիւղի պետին...»:
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փ փ փ

3. - Բժիշկ Վանան Ալթ-ունեանի վկայութիւնը
«1915 Օգոստոսի կիսուն եր... գիշերը Չիլինկիրեանը զիս 

տեսնելու եկած եր, կ՛ուզեր գաղտնի տեսակցութիւն մը ունենալ, 
ուստի դուրս կ՚ելլենք րացօդեայ տեղ մը երթալու համար:

«Լաւ մտիկ ըրե Վահան» - ըսաւ Սեւակը թրթոուն ձայնով մը և 
շարունակեց. «Կամ պետք ե, որ գրական անուանս պէս հոգիս ալ 
սեւցնեմ և կամ' մեոնիմ:

Ուխտած եմ մեոնիլ, բայց երրեք հոգիս չսեւցնել»:
Չեթե Ռէիսին որուն աղջիկը բուժած եր Սեւակ, իր երախտագի

տութիւնը յայտնած էր խժդժօրէն սպաննել տալով Սեւակն և 
ընկերները:

Ահա այսպես Սեւակ, զոհուելով իր ուխտը կը կատարէր, չսեւց
նելու համար իր հոգին:

Յարգանք իր անրիծ հոգիին»:

փ փ փ

4. - Յովնան Ծ. Վարդապետ Կարապեւռեանի վկայութիւնը
«Յանկարծ սենեակ մտաւ տօքթ. Չիլինկիրեան: Սովորականէն 

աւելի մ ոա յ լ  եր կերպարանքը:
«Առաջարկ մը ունիմ ընելիք» - յայտարարեց, առանց յառաջըն

թաց խօ սքերու:
«Կը լսեմ, թե Գաղատիոյ կողմերը իսլամացած են կարգ մը 

հայեր: Չեմ ուզեր որ մեր ընկերներէն ոեւէ մեկը այդպիսի 
տկարացում ունենայ ապագայ հաւանական ննշումներու առջեւ, 
ուստի կը թելադրեմ որ դուն, իրր հոգեւորական, կանչես հոս 
գտնուողները և երդում առնես իւրաքանչիւրէն, թէ հաստատ պիտի 
պահենք քրիստոնեական հաւատքնին»:

... Այն Կիրակին Ս. Պատարագի մատուցումը արցունք կը խլեր 
ամէն աչքերե:

Մատուռին յառաջկողմը դասին առջեւ, ասպետական դիրքով 
կանգնած էր նոյն ինքն տօքթ. Չիլինկիրեան:

Կ՛զգայի թե ինք, այդ վայրկեանին, կը մարմնացներ մեր ցեղին 
հաւատքի դիւցազնութիւնը:

Երկիւղի նշոյ լը անգամ չկար իր առնական դեմքին արտայայ
տութեան մէջ:
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Չեմ կրնար պան մը իսկ մարես հեռացնել իր այդ օրուան գրաւիչ 
վեհութիւնը:

Այսպես ալ' Սեւակ վախ չուներ իր դանիններէն:
Անոնք կրնային իր մարմինը անշնչացնել, րայց իր նոգին 

յաւիտենական պատգամներ պիտի ունենար հայութեան ականջին 
հնչեցնելիք:

փ փ փ

«ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻՆՀՈԳԻՆ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
ՆԵՐ ՊԻՏԻ ՀՆՉԵՑՆԷ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱԿԱՆՋԻՆ»:

Ընթերցողներուն արդեն ծանօթ ու տխրահռչակ այս թարգ
մանիչին նման թրքական ոգի ունեցողներն ալ ահա , արգելք ըլլալ 
կ՛ուզեն որ Ռուրեն Սեւակին դիւցազնական պատգամները չհասնին 
հայ ժողովուրդին ականջին:

Ըայց մենք կը հաւատանք, որ հայ ժողովուրդը երթեք չի 
մոռնար իր նահատակներուն պատգամները:

Վկայ'  90 տարիներէ ի վեր, 1915-ի Եղեռնին խորհրդանիշ եդող 
«24 Ապրիլ»ը, որ մտաւորական նահատակներուն յաւերժացման 
օրն ե:

Եւ Ռուրեն Սեւակի պես հերոս նահատակներու պատգամները, 
օրե օր աւելի զօրաւոր պիտի թնդացնեն հայութեան հոգիները:

փ փ փ

«Նայիըի»ի այս սիւնակներուն մեջ կրկին նշեցինք, Չանղըրը-ի 
դժոխքէն փրկուած չորս աքսորեալներուն ականատեսի վկայու- 
թիւնները, որոնք երկիւղածութեամր պատմեցին Չանղըրը-ի մեջ, 
Ռուրեն Սեւակին ունեցած հերոսական կեանքին ողբերգական 
վախհանի մասին:

Ո վ զրպարտիչ և սրբապղծող թարգմանիչ...
Գիտե ս, թե եւրոպական երկիրներուն մեջ, հրեական «Holo- 

Causte» ըսուած սպանդին մասին փոքր կասկած մը յայտնողը ծանր 
պատիժի կը դատապարտուի:

Հայկական ցեղասպանութեան խորհրդանիշը եղող 24 Ապըիլ 
1915-ի նահատակներէն Ռուրեն Սեւակի Չանղըրը-ի մեջ հերոսա
կան կեանքին համար «անհաւաստի պատմութիւն» է ըսելդ, 
աըդեօ ք Հայաստանի մեջ այսօը, ի գօըու եղող օրենքներով, պա
տիժի ենթակա յ ե... թե ոչ:
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*  *  *

Մեր հոգիները վրդոված էին այս զրպարտիչ թարգմ՛անիչին 
կատարած սրբապղծութիւնով:

Բայց մենք վստահ էինք, որ հայ ժողովուրդը գիտեր Մութէն 
Սեւակին «մեծութիւնը»: Եւ ահա' այդ ապացոյցներէն...

ԱՌԱՋԻՆ ԱՊՏԱԿ ՄԸ ԶՐՊԱՐՏՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻՆ

Այստեղ ուրախութիւնը ունինք յայտնելու թե' 2004-թ.ին Մութէն 
Սեւակի սթթա դասման համար Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 
Ն.ԱՕ.Տ.Տ. Գարեգին R. Վեհափաոփն խնդրագիր ներկայացուած է 
բարձրաշնորհ Տ. Տարօն Եպս. ճերեհեանի կողմե:

Այստեղ կը հրատարակենք Բարձրաշնորհ Սրբազանին 
խնդրագիր սրբադասման-ուսումնասիրութեան աոաջին էջին 
պատհենը.

«Խնդրագիր աո. Հայրապետին Հայոց 
Ներկայացուած Տ. Տարօն Եպիսկոպոս ճէրէնեանէ,
Եպիսկոպոս Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ, 
Միարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ էջմիածնի:

1915-թ. Ցեղասպանութեան նախընթաց օրը սկսաւ շրջան մը 
մաբտիրոսութեան, քրիստոնեայ նա յ  ժողովուրդի նամար:

Հոգեւորականներ, աղնուականք ու մտաւորականներ աքսորուե
ցան և ջարդուեցան Թուրքիոյ ամենեն աննիւրընկալ վայրերու 
մեջ: Ոմանք այն տեղերէն վերադարձան, անոնցմէ մեծամասնու
թիւնք կռտորուեցաւ, բայց անոնք երբեք չուրացան ոչ իրենց քրիս
տոնէական նաւատքը և ոչ աչ իրենց նայութիւնը:

Ոմանք կը սպասեն տակաւին սրբադասուիւ եկեղեցւոյ կողմե: 
Անուանացանկը այս «երանելիներու» երկար է:
Անձ մը, ի միջի այչոց, գրաւած է միշտ ուշադրութիւնս ու 

յարգանքս, իր մտաւորականի մեծութեան մէջ, ես կը տեսնեմ 
մարտիրոս մը նաւատքի, Ի. գարու:

Այդ անձն է բանաստեղծ-բժիշկ Ռուբէն Ջիլինկիրեան, ծանօթ 
Սեւ ակ անունով»:

Տարօն Եպս. ՃԷրենեան
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*  *  *

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՊՏԱԿ ՄԸ ԶՐՊԱՐՏՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻՆ

Այստեղ ուրախութիւնը ունինք յայտնելու թե աթմանասլատիւ 
դոկա. Աթել քննյ. Մանուկեանի հեղինակութեաւեր 2005-ի այս օրե
րուն, Պեյրութի մեջ հրատարակուելիք «Դադրա ծ k Հայ Եկեղեցին 
սուրբեր ունենաք»:

- 1915բ-ուականի Հայոց ցեղապանուրեանբիւրաւոր նանատակ- 
ներու եւ Կոմիտաս Վարդապետի սրրաղասումին ի խնդիր - 
վերնագրով դիրքին 32 և 33 էջերուն մէջ, Ռուբէն Սեւակի մասին 
նետեւեալ տողերը գրուած են:

... Ամենաուշագրաւ և վաւերական դրուագներէն մին կը 
նանդիսանայ Ռուբէն Սեւակի նանատակութեան պատմութիւնը: 
Բազմաթիւ յուշագրութիւններ կու գան նշմարտապէս վկայելու, 
թէ նանատակ բանաստեղծը գերադասած է ընդունիլ խոստովանո
ղական մանը քան նաւատուրացութեամբ իր նոգին սեւցնեւ 
ապրելու ի խնդիր: Ջանղըրը-ի իր աքսորավայրին մէջ, բուժած էր 
իթթինատական արապանը պաշը Իսմայիլի աղջիկը: Արիւնարբու 
իթթինատականը Սեւակի նկատմամբ ունեցած է տեսակ մը 
երախտագիտութեան զգացում, իր դստեր կեանքը ազատող, բայց 
ստոյգ մանուան դատապարտուած բժիշկին փոխադարձաբար 
փրկեւու, պայմանաւ որ ան կրօնափոխութիւնը ընդունի և կնու
թեան առնէ իր աղջիկը: Սեւ ակ անդրդուելի և նաւատարիմ մնացած 
է դէպի իր լոյս նաւատը ընդնուպ մանուան ամենասոսկալի տագ
նապներուն մէջ նաւատուրացութիւնը Ակաւռեչով նուաստութիւն: 
Ա I աւելին ոչ միայն անձնապէս ինք նաստատ մնացած է սրբա
նա նդ իր նամոզումներուն վրայ, այ/ Ջանղըրը-ի նոյն աքսորավայ
րին մէջ գօտեպնդած է մանուան երկիւղէ յողղողդուն նակատա- 
գրակիցները նաւատարիմ մնալու քրիստոնէական inju նաւատին, 
թէ մանը նախընտրելի է մանմետականացումէն: Նանատակ բա
նաստեղծին կեանքի բարձրագոյն արժէքով տուած սա ւԼկայու- 
թիւնը Վարդանանց «Ման իմացեալ անմանութիւն է»ն չի  յի շեց- 
ներ: Արդ, եթէ Սեւակ և իր նման րիւրաւորներ, որոնք վաոեալ ի 
լոյս նաւատն Քրիստոսի յանձն առին խոստովանողական մանը 
սուրբ չեն , աս/ա ii վքեր են եկեղեցիին սուրբերը, ո րն է անոնց 
արժանիքը, ի նչ չափանիշով սուրբ նռչակուածեն անոնք, եթէ ոչ'
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իրենց բերած կեանքի գոնողութեան գերազանց օրինակով վկայա
բանութեամբ: [Ռուրեն Սեւակի մարտիրոսութեան մասին տե ս 
Ցովնաննես Ձիլինկիբեանի շանեկան յօդուածները Պհյրութ լոյս  
տեսնող «Նայիրի» շաբաթաթերթին մէջ, կամ դիմել Ռուրեն Սեւա- 
կի անուան յիշատակի տուն-թանգարան' նետեւեալ նասցեով. M ai-
տօռ R oupen Sev ag , L e  V erdon B, D om aine d a L ou p , 06800 C agn es- 
Sur-M er, F ran ce]:

Դոկսւ. Արել քՏնյ. Մանռւկեան

*  *  *

ԵՐՐՈՐԴ ԱՊՏԱԿ ՄԸ ԶՐՊԱՐՏՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻՆ

Ծանօթ գրականագետ և մտաւորական' Ալեքսանդր Թոփչեան 5 
Հոկտեմբեր 2004-ին, Երեւանի «Նովոյե վրեմիա» ռուսերեն 
թերթին մէջ նրա տարա կա ծ գրութիւնով, այս զրպարտող թարգմա
նիչին արժանի պատասխանը տուած էր:

Եւ կրկին' Ալեքսանդր Թոփչեանը, այս անգամ Երեւանի Ազգա
յին հեոատեսիլէն [Հ-l] , 15 Փետրուար 2005-ի ժամը 15:30.-ին, 
Ռուրեն Սեւակի մասին րացաոիկ ելոյթ մը ունեցաւ, որը դիտելու 
երջանկութիւնը ունեցանք Նիսի մեջ:

Ալեքսանդր Թոփչեանի այս ելոյթը որ Հայաստանի նեոատեսիլի 
միջոցաւ ամբողջ աշխարնին տարածուեցաւ, անջնջելի պիտի մնայ 
մեր յիշողութեան մէջ: Մանաւանդ նետեւեալ նախադասութիւնը' 
«Ռուրեն Սեւակ, իսկական մարգարե մըն ե' իր բանաստեղծութիւն- 
ներով իր գրութիւններով և իր հերոսական նահատակութեամբ»:

փ փ փ

ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՊՏԱԿ ՄԸ ԶՐՊԱՐՏՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻՆ

18 Փետրուար 2005-ին, Նիւ Եորքի Համազգային Հայ Կրթական 
և Մշակութային Միութեան կազմակերպած և Եղեոնի 90-ամեակին 
նուիրուած «Անմար լոյսեր» դասախօսութեան շարքին մէջ,  դոկտ. 
Հրանդ Մարգարեան ներկայացուց Ռուրեն Սեւակը:

Նոյնպէս'  տեսաերիզի վրայ դիտելու ուրախութիւնը ունեցանք 
թատերագիր մտաւորականին Ռուրեն Սեւակի մասին ըրած 
բանախօութիւնը: Այս մեկը բանախօսութենէ շատ աւելի բան մըն
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Էր: Ան իր խօսքերով ապրեցուր Մուրէն Սեւակը և մենք,
թատրերգութիւն մը դիտելու պես, մագնիսացած նետեւեցանք 
դոկտ. Հրանդ Մարգարեանին ելոյթին:

* * *
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԱՊՏԱԿ ՄԸ ԶՐՊԱՐՏՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻՆ

Համազգային Հայ Կրթական և Մշակութային Միութիւնք Մու
րէն Սեւակի ծննդեան 120 և նահատակութեան 90-ամեակներուն 
աոթիւ, Նիւ Եորքի մէջ,  17 Ապրիլ 2005-ին, պիտի ներկայացնէ'  
«Ռուբեն Սեւակի կեանքը և ներոսական նանատակութեան պատ
մութիւնը - «Յաւերժի նանապարնին» - նեդինակութեամր և 
ղեկավարութեամբ' Հրանդ Մարգարեանի:

փ փ փ

1. - Մուրէն Սեւակի սըրադասման համար րարձրաշնորհ Տ. 
Տարօն եպիսկոպոս ճերէհեանի խնդըագիր-ուսումնասիրութիւնը,

2. - Արժանապատիւ դոկտ. Արել քԱնյ. Մանուկեանի Մուրէն 
Սեւակի մասին գրածները,

3. - Գրականագէտ-մտաւորական Ալեքսանդր Թոփչեանի 15-2-
2005-ին Երեւանի հեոատեսիլէն կատարած ելոյթը,

4. - «Նայիրի»ի վաստակաւոր խմբագրապետ ժիրայր Նայիրիին 
22 Փետրուար 2005 ֊ին հրապարակուած «Սրբապղծութիւն» 
վերնադիրով բացառիկ յօդուածը,

5. - Թատեըագիր-մտաւորական դոկտ. Հրանդ Մարգարեանին 18 
Փետրուար 2005-ին Նիւ Եորքի մէջ կատարած բանախօսութիւնը,

6. - Եւ 17 Ապըիլ 2005-ին Նիւ Եորքի մէջ ներկայացուելիք 
«Յաւերժի նանապարնին» թատրերգութիւնը...

Սոլոր այս աըտայայտութիւննեըը, կըկին ու կըկին կուգան 
ապացուցանելու, ոը հայ եկեղեցին, հայ կրօնականը, հայ մտաւո- 
ըականը և հայ ժողովուրդը երրեք չեն մոռնար'

Մուրէն Սեւակը, իրենց հերոս նահատակը:
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ՆԱՏԻՐԻ
ԹԻԻ 235, 19 ԱՊՐԻԼ 2005 

ԱՅՍՕՐ 24 ԱՊՐԻԼ 2005
ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ 24 ԱՊՐԻԼ 1915-ԻՆ, ՀԱՑ ԱԶԳԻՆ ԴԷՄ ԿԱ

ՏԱՐԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 90-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑՆ է:
ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԸ, ՄԻՆՉԵՒ ԱՅՍՕՐ, Կ՚ՈՒՐԱՆԱՆ ԻՐԵՆՑ 

ԳՈՐԾԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ԲԱՅՑ ԻՆՉՈ՞Ւ Հ.Յ.Գ.Ն. ԻՆՔՆ ԱԼ Կ՚ՈՒՐԱՆԱՅ ԱՅՆ ԻՐԱ- 

ԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, ՈՐ 1908-ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 1915, ԻՆՔ ԳՈՐԾԱԿՑԱԾ 
է ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ, «ՕՍՄԱՆՑԻ ԸԼԼԱԼՈՒ» ՔԱ
ՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԱԾ ԵՒ ԵՐԱԶՆԵՐՈՎ ՔՆԱՑՈՒՑԱԾ է  
ՀԱՅ ԱԶԳԸ, ԵՒ ԱՅՍ ՁԵՒՈՎ, ԿԱՄԱՑ-ԱԿԱՄԱՅ, 24 ԱՊՐԻԼ 
1915-Ի ՃԱՄԲԱՆ ԲԱՑԱԾ:

ԱՀԱ, ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԷՆ ԱԿՆՈՒՆԻ-ԻՆ 
1915-ԻՆ, ԱՔՍՈՐԻ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅ ԸՍԱԾ ԻՕՍՔԸ.- «ՄԵՌՆԵ
ԼՈՒՍ ՉԵՄ ՑԱՒԻՐ, ԲԱՅՑ ՇԱՏ ԿԸ ՑԱՒԻՄ, ՈՐ ԱՅՍ ՇՈՒՆ ԻԹ
ԹԻՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՏԱՑԻՆՔ»

24 Ապրի/ 1915 - Ակնունի

Նորութիւն չե, ինչ որ նշեցինք վերը: Այս ողբալի իրա- 
կանութիւններուն' իւրաքանչիւր գիտակից, նայրենասեր նայ 
տեղեակ ե:

Ուրեմն ի նչ ե պատնաոը, որ այս կուսակցութիւնը, նակաոակ 
մինչեւ 1915-ը իր գործած ազգին նամար աղետաբեր սխալներուն, 
մինչեւ այսօր իր գոյութիւնը կր շարունակե ւգանել իբրեւ ազգասեր 
կուսակցութիւն և իրականութիւնը ծածկել ժողու[ուրդեն:

Այսօր, երթ որոշ տարիք մը ունինք և փորձաոութեան նոյնքան 
ալ պաշար, յանգած ենք այն եզրակացութեան, որ լքեր և ձեր 
գիտցած իրականութիւնը իրականութիւն չե: Միակ և ընդունելի 
իրականութիւնը այն մեկն ե, զոը այս «աշխարնի տէրերը» բոլորիս 
կը սորվեցնեն - իրե նց ուզած «իրականուր-իւնը»:

քերականութիւնը այն է'  ինչ որ մեծամասնութիւնը սորված ե. և
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կը կարծէ որ միայն իր գիտցածը «իրականութ֊իւն» է:
1789-ի Ֆրանսական յեղափոխութենէն ի կեր, երկրագունաը 

սուտերու կրայ հիմնուած աշխարհի մը կերածուած է: Եւ
սադայելական կազմակերպութիւն մը [անոր ինչ անուն որ կ՛ուզեք 
տուէք' դրամատիրութիւն, Փաքմասոնութիւն, սիոնիզմ - արդէն 
նոյն թաներն են] կը կարւակաըէ աշխաըհը:

Եւ այս սադայէլական կազմակերպութիւնը ոչ միայն իր 
ուզածին պէս կը խեդաթիւըե պատմութիւնը, այլ '  ի նք պատմու
թիւն «կը կերտէ», զայն յաըմաըեցնելով եկող տարիներուն կրայ 
երկարող իր ծրագիրնեըուն գործադրութեան:

* * *
Ուրեմն հիմա, «աշխարհի տէրերուն» սորվեցուցած «իրականու- 

թիւններեն» հեռանանք, և մեր գիտցած իրականութիւնները, կրկին 
ու կրկին ջանանք բացատրել:

Առաջին նանգրուան
Հայ կուսակցութիւնները հիմնուեցան 1885-թ.են սկսեալ:
ճիշդ այն տարիներուն, երր ռուս իշխանութիւնները թշնամա

ցած էին հայերուն, որովհետեւ Ռուսիոյ մէջ,  հայ յեղափոխական
ները եւս, այլազգի և այդ գծով հրեայ յեղափոխականներուն հետ 
ալ գործակցելով, ձարական իշխանութիւններուն դէմ  կը պայքա
րեին: Այս կուսակցութիւնները իրենց կեդրոնները Ռընեւ հաստա
տեցին: Ենչու և ինչպես: Քաղաքական և նիւթական ինչ միջոց
ներով:

Որովհետեւ, «աշխարհի տեր» հրեաները, թիկունք կանգնևցան 
իրենց:

Եւ հայերը, մանաւանդ այդ տարիներուն, սկսան Օսմանեան 
կայսրութեան մէջ պայքար տանիլ' Արեւմտեան Հայաստանը 
ազատագրելու համար:

Ոայց այս պայքարը ինչպէ ս կրնար յաջողիլ, առանց Ռուսիոյ 
օ գնութեան:

ճիշդ այդ տարիներուն էր, որ ռուս իշխանութիւնները, 
թշնամացած էին հայերուն:

Առանց Ռուսիոյ օգնութեան, հայոց մղած պայքարը 
ինքնասպանութիւն ըսել էր: Եւ հի շդ այդպէս ալ եղաւ:

Հայերը իրենց ունեցած քանի մը հրացանով, մասամբ ալ
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հրեաներուն դրդումով, օսմանեան բանակին դիմադրել կը 
ջանային:

Հետեւանքը այն եղւսւ որ Սասունի մէջ,  Ապտիւլ Համիտին 
կազմած «Համիսւիյե»ի զօրքերով, քիւրտերը 300.000 նայ 
սպաննեցին:

Եւ ամէնէն կարեւորդ' Արեւմտեան Հայաստանի մէջ սարսափի 
մատնուած նայ ժողովուրդը, սկսաւ լքել իր հայրենիքը և փախուստ 
տալ ամեն ուղղութեամբ, մանաւանդ' դեպի Ամերիկա:

Եւ այս ձեւով պարպուիլ սկսաւ Արեւմտեան Հայաստանը: Եւ 
այսպէս յաջողեցաւ նաե ւ հրեական ծրագիրը: Այսպէս'

Լ-  Նախ ոուսերը թշնամացուցին հայերուն, 2.- Հայկական 
կուսակցութիւններու հիմնադրումին աջակցեցան որ անոնք 
օսմանցիներուն դեմ պայքարին' առանց Ռուսիոյ օգնութեան, 3.- 
Եւ այս պայքարին հետեւանքու[ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ 
ջարդել տուին րնիկ հայերուն և անոնց տեղը բնակեցուցին 
քիւրտերը:

Այս եղաւ, 24 Ապրիլ 1915-ի Հայկական ցեղասպանութեան 
նախերգանքը:

*  *  *

Երկրորդ եանգրուան
Հայերուն դեմ կատարած ջարդերուն պատնաոաւ, հայ կուսակ- 

ցութիւններուն թիւ մէկ թշնամին Ապտիւլ Համիտն էր այլեւս:
Եւ անոնք տեղւոյն վրայ և Փարիզի մէջ ունեցան խորհրդակ

ցութիւն Ապտիւլ Համիտի ընդդիմադիր թուրքերուն և հրեաներուն 
հետ: Սկսաւ գործակցութիւն անոնց միջեւ: Մանաւանդ սելանիկցի 
հրեաներուն և դաւանափոխ հրեաներուն գաղտնաբար ստեղծւսծ 
«Jeunes turcs» կոչուած կազմակերպութեան հետ որոնք, Ապտիւլ 
Համիտը վար առնելով'  իբր թե ազատութիւն բերել կ՛ուզեին:

Եւ այսպէս է, որ հայ կուսակցութիւններ, աոաւելաբար ժընեւի 
մէջ ,  երիտթուրքերուն, հրեաներուն և Ապտիւլ Համիտի 
հակառակորդ ուրիշ կազմակերպութիւններուն հետ, տեւաբար 
բանակցութիւններ կը կատարէին որ Ապտիւլ Համիտի 
իշխանութեան կարենան վերջ տալ:

Հայերը նոյնիսկ 1905-ին, Ապտիւլ Համիտին դէմ, Պոլսոյ մէջ,  
մահափորձ մըն ալ կատարեցին, թեև' անյաջող:
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Եւ վերջապես 1908-ին, երիտթուրքեը կոչուածները որոնք 
«Եթթիհատ վե Թեըաքքի» կուսակցութիւնը կազմած էին, 
յաջողեցան Ապտիւլ Համիտը տապալել և իշխանութեան գլուխ 
գալ: Եւ [իթր թե] «ազատութիւն», «hurriyet» նոչակուեցաւ: Ալ ի նչ 
ուրախութեան արտայւսյտութիւննեը և սիրազե ղ ցոյցեր չեղան 
նայերուն կողմե: Բայց, ի նչ խաբկանք...

Տարի մը ետք' 1909-ին այս [իբր թե] ազատութիւն բերած իթթի- 
նատականներր, Կիլիկիոյ մեջ [Ատանա] 30 հազար նայ ջարդեցին: 

Կիլիկիոյ աղետին վրայ Ա Դ. Հնչակեան կուսակցութիւնը, որ 
տակաւին աոաջին օրեն միշտ վերապահ գտնուած եր նենգամիտ 
իթթինատականներու նետ գործակցութեան ամեն աոաջարկի 
հանդեպ, Ատանայի կոտորածէն ետք արդարացած նկատեց իր 
ունեցած անվստահութիւնը: Դահին իթթիհատականնեըուն ինչ ըլ
լալը աւելի լաւ հասկցաւ: Ոչ միայն դադըեցուց ամեն շփում, այլ  
հակատ կազմեց անոնց դեմ: Բայց դաշնակցութիւնը դժթախտա- 
թաը, իր ֆարմասոն ղեկաւ[արներուն և մանաւանդ իրենց մեծ 
խորհրդատուն եդող թաըձըաստիհան ֆարմասոն Դրիգոր 
Զօհրապի առաջնորդութեամբ, շարունակեց, ամեն մարզի մէջ,  
գործակցիլ իթթիհատականներուն հետ:

Անոնք ա յն սատինան հաւատացած էին իթթիհատականներուն, 
որ յանձնաոու եղան հայ ժողովուրդին մօտ գտնուող զէնքերը 
հաւաքելու: Այս ձեւով'  անպաշտպան ձգեցին հայ մողու[ուրդին 
գոնե մէկ մասը:

Այս կուսակցութիւնը թուրքեըուն հետ միասնաթաը ապըելու և 
օսւքանցի ըլյալու եըազին ու կարելիութեան այնքան հաւատացած 
եր, որ, մինչեւ վերջին վայրկեանք, ո չ Զօհըապը, ո չ  Ակնունին և 
ո չ ալ Վարդգէսը չտեսան կրականութիւնը, եւ աքսոըի նամրուն 
վրայ գտնուելու ատեն անգամ, Թաթսթ կոչուած դահինէն 
փրկութիւն յուսացին: Դիմեցին անոր որ զիրենք ագատե:

Եւ այս ու նման կուսակցական ղեկավարներուն ւքինչեւ ւ[երջին 
պահու տխմարութեան հասնող միամտութիւնը, հայ ժողովուրդին 
ցեղասպանութեան ենթարկուելուն և հայուն 5000 տարուան 
հայրենիքին թուրքերուն կոդմե յափշտակուելուն պատհաոներէն 
մեկը եղաւ:

Այստեղ ընդունինք և ըսենք, թէ'  այո, Զօհըաւգ, Ակնունի, 
Վաըդգէս, 1սաժակ, Զարդարման և միւս միամիտ դաշնակցական
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առաջնորդներն ալ զոհերը եղան նո յն ցեղասպանութեան, և 
նանաաակուեցա ն:

Բայց, իրենց այս նողկալի նահատակութիւնը, կրնա յ  զիրենք 
զերծ պանել իրենց ունեցած պաասխանատուութենէն: Մոռցնել 
աալ ազգին ցեղասպանութեան ենթարկուելուն, նայուն հայրենի
քին յափշտակուելուն մէջ գիտակցաբար թէ անգիտակ, զէ թ մա
սամբ մը պատնառ եղած ըլլալուն յանձապաըտութիւնը:

Մենք կը հաւատանք, որ բոլորն ալ պատասխանատու են: Այդ  
ղեկավարները, նահատակ կամ ոչ '  բոլորն ալ հաշուետու կը մնան 
հայ ազգին դատաստանին առջեւ:

փ փ փ

Այսօր '  1915-ի Եղեռնէն 90 տարիներ ետք, հարց տանք - Ւ* նչ 
ըրաւ նոյն այս դաշնակցութիւնը 1915-ի ցեղասպանութենէն վերջ: 
Անկերյծ ու պարկեշտ ինքնաքննադատութիւն մը կատարե ց, 
տեսա ւ իրականութիւնները:

Ջենք կարծեր: Ընդհակառակը' 1915-էն յետոյ, շարունակեց իր 
երէկի վարքագիծը:

Զերծ չմնաց դրամատէրերուն, ֆարմասոններին և սիոնիստնե
ր ի ն  ազդեցութենէն:

Եւ մեր համոզումով'  1915-էն յետոյ, իր պատասխանատուու
թիւնը ծանրացաւ իր երէկի շարունակուող քաղաքականութեան 
պատհաոաւ: Ւնչ որ «միամտաբար» կատարուեցաւ անցեալին, ա յ 
նուհետեւ եղածը գիտակցաբար գործուած ըլլալու տպաւորութիւն 
կը ձգէ:

191 8-1920-թ.ներուն Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան կառա
վարութիւնը, գիտակցաբար հեւոեւեցաւ Արեւմուտքի դրամատէրե
րուն հրահանգներուն: Թշնամացաւ սովետներին հետ և Արեւ
մտեան Հայաստանի ազատագրութեան կարելիութեան կերպով մը 
արգելք եղաւ:

1920-էն մինչեւ 1991-թ.ն ալ' 70 երկար տարիներ շարունակ, 
Հայաստանի Ը. Հանրապետութեան դէմ պայքարեցաւ:

Եւ 1991-ին մասնակից եղաւ Սովետական Հայաստանի փլուզու
մին: Ւսկ ամէնէն կարեւորք' 1991-ին իբր թէ «անկախ Հայաստան» 
հիմնելու համար [1918-ին ըրածին պէս], անջատուեցաւ միութե
նական պետութենէն եւ ձայնակցեցաւ խորհրդային բանակը [ապա
ւէնը Հայաստանի ապահովութեան] երկրէն «վտարող» Լ. Պետրո-
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սեաններուն: Եւ 1991-են ի վեր աշխատեցաւ, որ Հայաստանի մեջ 
իշխանութիւնը ձեռք անցընե:

Buijg Հայաստանի ժողովուրդը, խորնրդ. իշխանութեան 70 
տարիներուն որոշ գաղափար մը կազմած եր իր քաղաքական 
ուժերուն մասին, սթափա ծ:

Եւ 1999-թ.ին Հայաստանի մեջ կատարուած ընտրութիւններուն, 
ժողովուրդը գիտակցութեան եկած ըլլալով, քուե չտուաւ այս 
կուսակցութեան և իշխանութեան բերաւ Սովետական Հայաստանը 
րարգաւան վինակի նասցուցած Կարեն Տեմիրնեանի և Վազգեն 
Սարգսեանի միասնական շարժումը, որուն իշխանութեան հասնե- 
լովը Հայաստանի նամար յոյսի նոր նամրայ մը րացուած էր' հաւա- 
քական աշխատանքով րարգաւան Հայաստան մը կերտելու ուղին:

Բայց 27 Հոկտեմբեր 1999-ին, [իբր թէ] նախկին դաշնակցական 
մը եղող Նայիրի Յունանեանը և իր մեղսակիցները, պատմութեան 
մեջ նմանը չեղող վայրագութեամբ, Ազգային ժողու[ին մեջ 
սպաննեցին կարէն Տեմիրնեանը, Վազգեն Սարգսեանը եւ անոնց 
պաշտօնակից ընկերները:

Նայիրի Յունանեանին 27 Հոկտեմբեր 1999-ին կատարած հրե
շային սպանդին ետին գտնուողները- մինչեւ այսօր չ յայտնարե- 
րուեցան:

Բայց մենք կը նաւատանք, որ 27 Հոկտեմբեր 1999-ին, Հայաս
տանի Ազգային ժողովին մեջ, նայ ղեկավարները սպաննել տուող
ները' 24 Ապրիլ 1915-ին հայութեան ղեկավար-մտաւորականները 
գլխատող կազմակերպութիւնն է:

Որովհետեւ մտայնութիւնը, նպատակը նոյնն ե նայ ազգին 
«գւռւխները» ոչնչա ցներ
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Ն Ա Տ Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  2 5 5 , 9  Մ Ա Յ Ի Ս  2 0 0 6

ՎԵՐՋԱՊԷ՜Ս ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ

Բ Ա 88, ՄԻՆՋԵՒ ԱՅՍ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ, ԴՈՒ
ՐԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԽՆԿԵԼԻ ՅԻՇԱՏԱԿԸ ՆՍԵՄԱՑՆԵԼ ԱՇԽԱՏԵՑԱՆ 
ՆԱԽԱՆՁ ՀԱՅ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ

ԱՀԱ, ԱՅՍ ՆԱԽԱՆՁՆԵՐԷՆ ՔԱՆԻ ՄԸ ՆՄՈՑՇՆԵՐ

«ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ, ԱՍՈՐ ՈՒՆԱՅՆՈՒԹԵԱՆ, ԴԺԲԱԽՏՈՒ
ԹԵԱՆ ԿԸ ԲԵՌՑՆԵՄՌ. ՍԵՒԱԿԻ ԴՈՐԾԻՆ ՁԱԽՈՂԱՆՔԸ»

« Հ Ա Մ Ա Պ Ա Տ Կ Ե Ր  Ա Ր Ե Ւ Մ Տ Ա Հ Ա 6  Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն » 9 - Ր Դ  Հ Ա Տ Ո Ր ,  Է Ջ  4 3 ,  
Յ Ա Կ Ո Բ  Օ Ծ Ա Կ Ա Ն

« Ա Ս Ո Ն Ց Մ Է  Մ Ի Ա Յ Ն  Վ Ա Ր Ո Ւ Ժ Ա Ն  Ա Ն Ձ Ն Ա Պ Ա Շ Տ  Պ Ա Ն  Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  ԿԸ 
Դ Ի Մ Է » - < Հ Ա Յ  Գ Ո Ղ Գ Ո Թ Ա Ն » ,  Է Ջ  1 9 9 , Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ի Ս  Ծ. Վ Ա Ր Դ .  Պ Ա Լ Ա Ք Ե Ա Ն :

Այսօր'  6 Մայիս 2006, Շաբաթ ժամը 16:1 Օխն, Հայաստանի հե
ռատեսիլը «Հ-1» սփռեց օդանաւի զոներուն նամար Երեւանի Սը. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիին մեջ կատարուած նոգենանգստեան 
տխուր արարողութիւնը:

Եւ արարողութեան վերջաւորութեան, բամր ձայնով, խօսնակ մը 
ասմունքեց Ռուբեն Սեւսւկի «Սիրոյ եւ մա/աւաճերգք» բանաստեղ
ծութիւնը

«Իմ կեանքս թող կորած նաւուն պէս ըԱայ, 
Շունչդ ուռեցնէ մեր առագաստը անա B,
Մի, մի էսեր յոգնած Տոգիս որ կուլայ,
Տար գիս սիրոյ կղզիներէն դէպի ման,
Իմ կեանքս թող կորած նաւուն պէս ըԱայ...»
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Եւ օդանաւին խեղն համբոըդնեըը' Գացին սիրոյ կղզիներէն 
դեպի մա fi, Եւ իրենց կեանքը կորած նաւուն պես եդաւ:

փ փ փ

Եւ եթե չըլլար օդանաւի զարհուրելի ողբերգութիւնը, ոը ամբողջ 
Հայոց աշխարհը սուգի մատնեց, 4 Մայիս 2006-ին, Երեւանի ՀՀ 
նախագահութեան պալատին մեջ, պիտի կատարուեր Ալեքսանտր 
Թոփչեանի «Եւ անգամ մահից յետոյ» կեպին համար ՀՀ նախագահ 
Ռ. Քոչաըեւսնի կոդմե 2006 տարուան գրականութեան «միակ 
մրցանակ»ի յանձնման հանդիսութիւնը:

Ե նչ դառն հակատագիր...
Ռուբեն Սեւակի նահատակութենէն յետոյ,  նոյնիսկ մինչեւ 

այսօր, մահը կերպով մը կը հետեւի անոր, և նոյնիսկ իր կեանքի 
վեպի պարգեւատրման օրերուն:

Եւ Ռուբեն Սեւակ, իր գրութիւններուն մէջ երգեց կեանքը եւ

Մանաւանդ' մահը, ոը անբաժան ընկերն է կեանքին...
Եւ Ռուբեն Սեւակ նոյնիսկ նախատեսեց իր մահը...
... 29 Ապրիլ 1912-ին [27 տարեկանին], Լոգանէն իր ընկերոջ' 

Հրանտ Նագարեանցին գրած եր.
«Հրանաս, եթէ բժիշկ եղած չըԱայի, ամենամեծ փափաքս էր 

երկրագործ ըԱալ, ու նոյնիսկ դեո նիմա, ամենավերջին փափաքս 
է օր մը կարենաւ գիւղ քաշուիւ ու կեանքիս վերջին տարիները 
դաշաերուս և Տողերուս վրայ անցնեչ Լռութեան և բնութեան մէջ...

... Այս բոլորին վրայ, ա ւե լո ւք  նաեւ Պոչսոյ մղձաւանջը, այն 
նորիգոնը, որ քանի մը տարիէն իմինս պիտի ըԱա յ ,  և ուր Քեռու էն 
կը տեսնեմ արդէն Սոտռմի մուխն ու Գոմորի մեղքին բոցը»:

* * *
Յակոբ Օշական հայ գրականութեան ամենատաղանդաւոր 

քննադատն ե:
Սայց, նոյն ատեն [և մեր համոզումով], ամենամեծ ինք

նահաւանը և «մեծամոլը»:
Ենքն ե [ըստ իրեն], անցեալի, ներկայի և բոլոր ժամանակներու 

մեծագոյն գրագէտը:
Իր ամենակաըեւոր ուսումնասիրութիւնը եղող «Համապատկեր
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արեւմւոանա յ գրականութեան» Գ. նաաորին Ռուրէն Սեւակի 
վերաբերեալ գրութեան մէջ,  կը նշէ Պոլսոյ Բանկալթիի Ռուրէն 
Սեւակի աան իր այցելութեան սւսյաւորութիւնները:

Հոն, ներկայեն, րոլորին ծանօթ նայ գրողները' Դանիէլ Վարու
ժան, Տիգրան Չէօկիւրեան, Գեղամ Բարսեղեան և ուրիշներ:

Յակոր Օշականի այս վկայութիւնը շատ կարեւոր մէկ էջն է Պոլ- 
սոյ նաիւաեղեոնեան նայկական գրական կեանքի պատմութեան: 
Անջատաբար Յակոր Օշականի այս գրութեան պատմական 
կարեւորութենէն'  այստեղ ալ կը տեսնենք անոր անվերջանալի 
ինքնագովութեան մարմաջը:

Յակոր Օշական իր գրութեան մէջ [էջ 16] կը վկայէ, որ [իրր թէ] 
Ռուրէն Սեւակ, այս նաւաքոյթին ընթացքին, իր գնանատանքը 
յայտներ է Յակոր Օշականի «Թիւրքմէնին աղջիկը» վիպակի 
մասին:

* * *
Յակոր Օշական իր «Գրականութեան պատմութիւն» գիրքին 

մէջ,  60 էջ յատկացուցած է Ռուրէն Սեւակին: Եւ խոր մեկնաբա- 
նութիւններով վերլուծած է Ռուրէն Սեւակի գրականութիւնը և 
անոր արուեստը:

Buijg մենք չենք կրցած, մինչեւ այսօր նասկնալ, թէ Յակոր 
Օշական Ռուրէն Սեւակը ինչու տեղ մը ստորագնանատած է, իսկ 
մէկ քանի էջ անդին ալ '  Ռուրէն Սեւակի մասին դրուատական 
խօսքեր ըրած:

Տեսէք, թե ինչպես ան, Ռուրէն Սեւակի գականութիւնը ձախո
ղանք կը նկատէ.- «Իր ժամանակին, ասոր ունայնամտութեան, 
դժբախտութեան կը բեոցնեմ Ռուրէն Սեւակի գործին ձախողանքը» 
[էջ 43]:

Յետոյ, իր աշխատասիրութեան վերջաւորութեան, 3. Օշական 
նետեւեալ գովաբանական խօսքերը կ՚ընէ Ռուրէն Սեւակի մասին 
ընդգծելով.- «... Կազմեցէք Ռուրէն Սեւակի քերթուածներէն նատոր 
մը... Ան պիտի ըլչար վեր մեր արուեստագէտներուն մեզի ձգած 
գիրքերէն ամէնէն նորը, ինքնատիպը» [էջ 60]:

Ուրեմն, ինչո ւ Յակոր Օշական նա խ, Ռուրէն Սեւակի բանա
ստեղծութիւնը ձախողած գործ կը նկատէ, իսկ քանի մը էջ անդին 
անոր քերթուածներու գիրքը վեր պիտի ըլլար միւս արուեստա-
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գետներու գիրքեըէն, «ամէնէն նորը և ինքնատիպը» կ՚ըսէ: 
Հայեըը խօսք մը ունին' «Գնա մեոիը, եկուը սիըեմ»:
Յակոր Օշականն ալ Գուբէն Սեւակը նախ կը մեռցնէ, ու ապա, 

կը սկսի զայն սիըել:
Տաըօըինա կ մեծամոլ մըն է Յակոը Օշական:

փ փ փ

Յայց, Գրիգորիս Մ. Վարդապետ Պալաքեան, Յակոր Օշականէն 
տարրեր յատկութիւն մը ունի. Գր. Պալաքեանը Օշականին նման և 
նոյնիսկ անկէ աւելի ինքնահաւան և մեծամոլ մըն է: Յաւելուած 
իըականութիւննեըը չարափոխող և խեղաթիւրող անձնաւորութիւն 
մը:

Պալաքեանի աքսորական ընկերները, բոլորն ալ կը վկայեն, թէ 
Գութէն Սեւակ Ջանղըըը-ի մեջ, հոգիով տկարացած հայ 
մտաւոըականնեըուն Աւետարանի վրայ երդուիլ տուաւ որ պիտի 
չտկարանան թուրքին ղեմ, պիտի պահեն իրենց սուրր հաւատքը և 
պիտի նախընտրեն մեռնիլ, քան թե թրքանալ:

Պալաքեան այս մասին բառ մը չէ  գրած իր «Հայ Գողգոթան» 
գիրքինմէջ:

Ւնչո ւ: Խո ւլ էր արդեօք... Գե ո աւելին կայ:
Եր դիրքին մէջ ան, թուրք կառապան Հասանին վկայութիւնը կը 

նշէ:
Եւ կարծեք, թէ այս թուրք կառապանը մեր մտաւորականնեըը 

լաւ հանչցած ըլլալով ըսած ըլլայ.- «Ասոնցմհ միայն Դանիեւ 
Վարուժանը անձնա պաշտպանութեան դիմեց»:

Մինչդեռ նոյն թուրք կառապան Հասանին թուն վկայութիւնը 
կայ, ուր ան կ՚ըսէ.- «Իեղն նայերուն ձեռքը-ոտքը կապուած հր և 
անոնք չ  հին կրնար դիմադրել»:

Յաւելուած ուրիշ հայ մտաւորականի մը վկայութիւնը այս 
մասին, բոլորովին հակառակը կը վստահեցնէ: Ահա, տօքթ. I). 
Զաըեւանդի վկայութիւնը' «Յոնի մերկացնելու փորձի մը դէմ Ռ. 
Սեւակ կ՚ըմբոստանայ, իսկ Գ. Վարուժան, ստոյիկեան իմաստունի 
մը պէս, համակերպող ոգիով կը հնազանդի» ... Պալաքեան որքա ն 
անխիղհ մէկն է եղեր, որ նահատակ Գուբէն Սեւակի մասին այս 
սատինան անիրաւ կը գտնուի:

Եւ մտածել' որ Գ. Պալաքեանի «Հայ Գողգոթան» գ ի ր ք ը  վերջերս
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ֆրանսերենի ու յետոյ ալ անգլերենի թարգմանուեցաւ:
Եւ Պալաքեւսնի այս սուտ ւ[կայութփւնր այսօր, կը տարածուի

նայ ո ց մեջ:

* * *
... ԵՒ ԳԷՊԻ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ

Նահատակ բանաստեղծ Ռուբեն Սեւակի յիշատակը յաւերժաց
նելու և անոր իսկական արժեքը բացայայտելու աշխատանքին 
սատար հանդիսացողներուն այստեղ կ ուզենք, կրկին ու կրկին, 
մեր խորին երախտագիտութիւնը յայտնել...

Ա.- Մեը հոգեղբայր ժիրայր Նայիըիին և իը կողակից'  տիկ. 
Մարի Նայիըին որոնք, 1983-թ.են սկսեալ և մինչեւ այսօր, բացա
ռիկ դեր մը կը կատարեն Ռուբեն Սեւակը արդարօրեն վերար- 
ժեւորելու աշխատանքներուն մեջ:

B.- Եւ իրենց գաղափարակից ընկերը' Պեպօ Սիմոնեանը իը 
գըութիւննեըով և, մանաւանդ, Պեյրութի Սահակեան գոլեհի մէջ 
Ռուբեն Սեւակի անուան մատենադարան մը ստեղծելով մեծ 
գործունեութիւն կատարած ե:

Գ.- Ռուբեն Սեւակի ամբողջական գործերը հրատարակելու, 
մեկնաբանելու և ներկայացնելու մարգին մեջ Ալեքսանտր Թոփ- 
չեան, 1983-են ի վեր, նաեւ գործակցութեամբք ւ[աստակաւոր դե- 
րասան-գրող Անահիտ Թոփչեանի, միասնաբար տարին աշխատանք 
վկայելով, որ իրենք իսկական և անփոխարինելի սեւակագէտներ
են:

Ռ.- Ռուբեն Սեւակի յիշատակը յաւերժացնող հանգրուաններէն 
մեկն է '  13 Հոկտեմբեր 1985-ին Նիսի մէջ կատարուած Ռուբեն 
Սեւակի ծննդեան 100-ամեակի հանդիսութիւնր:

Այս ձեռնարկին նախագահն էր մեծ վարպետ Անդրանիկ Ն՜ա - 
ոուկեանը, որ այդ օր, իր կատարած անմոռանալի բանախօսութեան 
ընթացքին յայտնեց. «Եթե 1915-ի նահատակ մտաւորականները 
խորհրդանշող արձան մը կանգնուի Հայաստանի մեջ, այղ արձանը 
պիտի ըլ լայ Ռուբեն Սեւակինը...»:

Եւ երկու տարի յետոյ '  1987-ին Անդրանիկ Ծաոուկեան իր 
հեղինակած, Ռուբեն Սեւակի կեանքը ներկայացնող «Սերը Եղեռնի 
Մէջ»ի վեպով, յաւերժացուց հերոս նահատակին կերպարը:
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Ե.- Ռուրէն Սեւակի յիշատակք և գաղափարականը վաո պա- 
նելուն սատարած շատ կարեւոր հանգրուաններէն մէկն է 1994- 
րփն, Երեւանի թիւ 151 դպրոց-վարժւսրանին Ռուրէն Սեւակի անու
նով մկրտուիլը, որուն նախաձեռնողը նաստատութեան տնօրէ- 
նունի տիկ. ճուլիա Ղագարեանն է, որ իր աշխատակիցներով, այդ 
թուականէն մինչեւ այսօր, Ռուրէն Սեւակի նայրենասիրական 
ոգին կը ներմուծեն մեր ապագայի յոյսը եղող նոր սերունդներուն 
հոգիներուն մէջ:

փ փ փ

Այստեղ յիշատակել կ՛ուզենք, մասնաւորապէս, 2003-թ.ներէն 
յետոյ հրատարակուած և Ռուրէն Սեւակի կեանքին և գաղափարա
կանին վերաբերող դիրքերը'

Լ-  Երեւանի մէջ, 2003-ին հրատարակուեցաւ, փրօֆ- Վլատիմիր 
Պետրոսեանի «Ռուրէն Սեւակը եւ մեր ժամանակը» վերտառու
թիւնը կրող գիրքը, որ Ռ. Սեւակի իսկական գաղափարականը 
հասկնալու և ըմբոշխնելու տեսակէտով շատ կարեւոր ուսումնա
սիրութիւն մըն է:

2. - Հալէպի մեջ, 2004-ին լոյս տեսաւ, ծանօթ գրող-մտաւորական 
Թորոս Թորանեանի' «Եմ Ռուրէն Սեւակը»:

Մեր վաղեմի բարեկամը, ասկէ բաւական տարիներ առաջ, խոս
տացած էր Ռուրէն Սեւակի մասին գ ի ր ք  մը հեղինակել: Եւ այդ տա
րիներուն արդէն որոշած էր, որ դիրքին անունը'  «Եմ Ռուրէն 
Սեւակը» պիտի ըլլայ: «Եմ Ռուրէն Սեւակը» գ ի ր ք ը  այսօր ոչ միայն 
հեղինակին, այլ  բոլոր հայրենասէրներուն բոլոր սեւակասեր- 
ներուն գիրքն է: Այս գիրքին մէջ կը տեսնենք ամբողջական 
Ռուրէն Սեւակը' իր կեանքով, իր գաղափարներով, և Ռուրէն 
Սեւակի մասին կ՛ունենանք համապարփակ տեղեկութիւններ:

3. - Երեւանի մէջ,  2005-թ.ին հրատարակուեցաւ, փրոֆ- Վլատի- 
միր Կիրակոսեանի «Մենազրոյց նահատակ բանաստեղծի հետ» - 
[Ռուրէն Սեւակ]: Ինքնատիպ գ ի ր ք  մըն է, որ կը ներկայացնէ 
Ռուրէն Սեւակի ազգային գաղափարախօսութիւնը, անձնազոհու
թեան խորհուրդը և նահատակութեան ւգատմութիւնը:

Փրոֆ- Վլատիմիր Կիրակոսեանը այն բացառիկ մտաւորականն 
ե, որ դեռ 1972-ին, Երեւանի մէջ, իբր երիտասարդ մտաւորական, 
հերոս-նահատակի կեանքով և գաղափարականէն ոգեւորուած
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«Ռուբէն Սեւակ - Կեանքը եւ ստեղծագործութիւնը» վերտառու
թեամբ գիրք մը նրա տա բա կա ծ էր:

4. - Երեւանի մէջ ,  2005-թ.ին նրատարակուեցաւ, վաստակաւոր 
գրագէտ թատերագիր դոկտ. Հրանդ Մարգարեանի Ռուբէն Սեւակի 
կեանքը և նանատակութիւնը ներկայացնող' «Երբ արեւը կը լռէ» 
թատրերգութիւնը:

Այս թատրերկը Նիւ Եորքի «Համազգային»ի սրանին մէջ,  մեծ 
յաջողութեամբ և շատ անգամներ ներկայացուեցաւ: Եւ խուռնե
րամ ժողովուրդը, թատրերգութեան ներկայացումէն յետոյ, շատ 
տպաւորուած և յուզուած իրենց շնորնաւորութիւնները կը 
յայտնեն նեղինակին և դերասաններուն:

5. - Երեւանի մէջ ,  2005-ին նրատարակուեցաւ Տարօն Եպս. 
ճէրէնեանի աշխատասիրութիւնը' «Երանացում ու սրբադասում 
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ» վերտառութեամբ:

Այս աշխատասիրութեամբ Տարօն սրբազան խնդրանք ներկա
յացուցած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Օփն' Ռուբէն Սեւակի սրբադասման նամար:

6. - ժընեւի մէջ,  2005-ին նրատարակուեցաւ, դոկտ. Ա բ է լ  քԱնյ . 
Մանուկեանի «Դադրա ծ է նայ եկեղեցին սուրբեր ունենալէ» խո
րադիրով [նայերէն և Փքա0սերեն թարգմանութեամբ] ուսումնա
սիրութիւն մը, որուն մէջ  Տեր Ա բ է լ  կ ՛առաջարկէ Կոմիտասի, 
Ռուբէն Սեւակի և 1915 թուականի Հայկական ցեղասպանութեան 
բիւրաւոր նանաաակներուն սրբադասումը:

7. - Պէյրութի մէջ ,  2006-ի Ապրիլին, «3. Տէր Մելքոնեան» 
սրանին մէջ ներկայացուեցաւ, Անդրանիկ Ծաոուկեանի «Սէրը 
Եգեոնին մէջ » վէպը Սուրէն Խտշեանի բեմադրութեամբ:

Եղեռնի 91-րդ տարեդարձի օրերուն զուգադիպող այս տասնեակ 
մը ներկայացումները Պէյրութի և գաւառի նայանոծ շրջաններուն 
մեջ, ջերմ գնանատանքի կ՚արժանանայ: Հանդիսատեսները
արցունքոտ աչքերով կը նետեւին բեմադրուող ներոսապատումին :

«Սերը Եղեռնին մէջ»ի ներկայացումները, Լիբանանի նանդի- 
սատեսներուն վրայ վերջին տարիներու ամէնէն անմոռանալի 
տպաւորութիւն ձգած թատերական ելոյթներէն եղան:

8. - Ել վերջապէս' Երեւանի մեջ 2005-ին նրատարակուեցաւ 
Ալեքսանտր Թուիչեանի' «Եւ անգամ մանից յետոյ» վերտառու
թեամբ նոյակապ վէպը, որ կը ներկայացնէ' Ռուբէն Սեւակի 1905-
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թփն բժշկութիւն ուսանելու համար Լոգան մեկնելէն մինչեւ 26 
Օգոստոս 1915-ին, Չանղըրը-ի մէջ,  ներոսաթար դէւգի մահ 
դիմելուն և նահատակութեան պատմութիւնը:

Եւ Ալեքսանտր Թոփչեանի այս շատ յաջող վէպն է, ոբ Հայաս
տանի Հանըապետութեան նախագահի 2006-թ.ի գրականութեան 
«Միակ մրցանակ»ին արժանացաւ:

* * *
Թուրքերը, 26 Օգոստոս 1915-թ.ին, խուժդուժօրէն սպաննեցին 

Ռուրէն Սեւակը:
1915 ֊թփն, Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատան արխիւին մէջ 

գրուած է, թէ «թուրքերը Ռուրէն Սեւակը ազատ արձակելու 
դիմումները մերժեցին:

Որովհետեւ թուրքերը Ռուրէն Սեւակը կը նկատեին իրրեւ մեկը 
այն մտաւոըականներէն, որուն «Զանգուածներու վրայ ունեցած 
ազդեցութենէն կը վախցուի»:

Ո՜վ թուրքեր, լաւ գիտցէք, որ այսօր, Ռուրէն Սեւակին 
գաղափարները եւ անձնագոՈութեան ոգին տարա ծուած են նայ 
ժողովուրդին մէջ:

Եւ նագարաւոր ու նագարաւոր նայեր, դե ո պիտի վերածուին 
իսկական Ռուրէն Սեւակներու:

Եւ անոնք, թուրքին դէմ, նայ ազգին ուրացուած ու տակաւին 
մերժուող իրաւունքներուն պանանջատէրերը պիտի ըլլան:

սւ«ւ»<։4* ■։։•*։'
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Մ հ ջ
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 256, 23 ՄԱ6ԻՍ 2006 

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆԸ

23 Ապրիլ 1994-ին, Պէյրութի Սահակեան գոլէհին մեջ, Ռուրեն 
Սեւսւկի անուան մատենադարանին րացմւսն օրր, Մեծի Տանն
ԿԻւԻԿՒոյ Հ այրապեա Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին P. Կաթողիկոսը, իր
պատգամը տուած պանուն, Ռուրեն Սեւակի «Կարմիր գիրքը»ին 
«Գիւղական գերեզմանատան մեջ» րանաստեղծուրենեն հատուած
ներ կարդաց և իր իյօսքը այսպես եզրակացուց.

«Ո վ Սեւա կ, դուն, րանաստեղծութ-իւններուդ մեջ, անմահու
թիւնը երգեցիր, րայց գերեզման մ՚անգամ չունեցար: Սակայն այս 
մատենադարանը' քու անմահութեանդ ապացոյցնեըեն մէկն ե»:

Այստեղ կը տեսնենք, Ռուրեն Սեւակի ապրած շրջանին հրա
տարակուած միակ գիրքը եղող, 1910-ին Պոլսոյ մեջ լոյս տեսած 
«Կարմիր գիըքը»ին նկարը:

Այս գիըքը, մեզի համաը, ունի շատ կարեւոր հանգամանք 
մը, որ գիրքին վրայի մակագրութիւնն է «Սիրելի քրոջս եւ քեռայ
րիս - Ոեղինակէն»:

[Ւսկ հեղինակը - րնական է - Ռուրեն Սեւակն ե]:
Ռ. Սեւակ իր այս գիրքը մակագրած և ղրկած ե իր երեց քրոջը' 

էֆթիկ 3 ակորոկիչ-Չիլինկիըեանին և անոր ամուսինը եղող 
Յայհաննէս Ս. Յակորովիչին:

Այս գիրքը, որքան գիտենք Ռուրեն Սեւակի կողմե մա 
կագրուած միակ գիրքն ե, որ այսօր կը գտնուի Նիսի, Ռուրեն 
Սեւակի Յիշատակի Տան մեջ:
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Էֆթիկ և Յովհաննես Յակորովիչ ամոլը, մեծ դեր խաղացած են 
Ռուրէն Սեւակի կեանքին մեջ:

Վկայ ու թիւն ներ կան որ էֆթիկ, իր կրտսեր եղբօր'  Ռուրենին 
վրայ, անոր փոքր աարիքէն սկսեալ, մեծ ազդեցութիւն գործած ե: 

Եւ Ռուրենն ալ իր քրոջ էֆթիկին հանդեպ, շատ երախտապարտ 
եղած ե:
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Անջատաբար այս նանգամանքէն'  էֆթիկին ամուսինը, 
Յովնաննէս Ս. Յակորովիչին Լոգան ուղարկած նամակը Սեւակին, 
1914-ի Աշխարնամարտին սկսելէն մեկ քանի շաբաթ աոաջ, 
Եւբոպայեն Պոլիս վերադառնալու խնդրին մեջ, նակաաագրական 
դեր ունեցած է:

Այստեղ կը նրա տա քակենք, յապաւումներով, այս անտիպ և 
սրտանմլիկ նամակին նկարը և վերծանուած [նարազատ] պաա- 
նենը:

Կ. Պոլիս 27/9 փետր. 1914
«Սիրելի աներձագս, Ռուրեն եֆ. Չիլինկիըեան,
Լոգան
Սիրելի Ռուբէնս բնականաբար կը սիրես ծերուկ նայրդ և խեղն 

մայրդ, որ քու կարօտ... ու Հայկին այս վինակեն ինչ տերտի մէջ 
ըլլալնին կը գուշակես: Քուկին գալուստովդ անոնք պիտի մխի
թարուին :

Ես ալ կը խնդրեմ որ նամակս առնելովդ, գալու պա նո
րա ստութիւն ները տեսնաք: Մանաւանդ խեղն Հայկին սիրոյն 
նամար, որ նարկաւ անգամ մըն ալ զինքը տեսնելու փափաքը 
ունիք:

Մատամիդ յատուկ բարեւներ. նաեւ Վանագնին [Ռ. Սեւակին 
մանչը Լեւոն-Վանագն - 3. Ջ.] աչքերեն կը նամբուրեմ:

3. Ս. Յակորովիչ
Հայկը իր վինակին այնչափ ծանր ըլլալը, չգիտեր: Եթէ իրեն 

նամակ գրելու ըլլաք, զգուշացեք իրեն կասկած մը տալէ:
Ն.»:

* * *
Ռուբեն Սեւակ Յունիս 1914-ի սկիզբը, Պոլիս վերադարձաւ' 

անշուշտ իր կնոջը ժաննիին և 2 տարու մանչին'  Լեւոն-Վանագնին 
նետ:

ժաննին 7 ամսու յղի  եր Շամիրամին: ... Եւ Ռուբեն Սեւակի 
ընտանիքին Պոլիս վերադառնալէն քանի մը շաբաթ ետք, 28 Յունիս 
1914-ին, Սարաեւօ-ի մէջ,  սերպ յեղափոխական G. Princip-ին 
Աւստրիոյ գանաժաոանգը սպաննելը, պատնառ եղաւ Առաջին 
նամաշխարնային պատերազմին սկսելուն:

Եթէ Ռուբեն Սեւակի Պոլիս վերադարձը քանի մը շաբաթ
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ուշանար, պատերազմի արհաւիրքին պաւոնաոաւ ժաննին պիտի 
չուզեր Պոլիս երթալ:

Արդեն ժաննին, աոաջին օրեն համաձայն չեր, Ռուբենի Պոլիս 
հաստատուելու գաղափարին: Որովհետեւ ան լաւ հասկցած եր 
թուրքերուն ինչ աստինանի վայրենի ժողովուրդ մը ըլլալը:

Այս տեսակետով' Ռուրենին քեռայրին'  Յովհաննես Յա- 
կորովիչին վերը նշուած նամակը, հա կա տա գրական ղեր խաղացած 
ե Ռուբեն Սեւակի ընտանիքին Պոլսոյ դժոխքը վեըադաոնալու 
դժբախտութեան մեջ:

Կրնա նք երեւակայել, թե Ռուրեն Սեւակ ո ր աստինան ազդուած 
ըլլալու ե այս նամակին մեջ գրուած հետեւեալ տողերէն.-

«Բնականաբար, կը սիրես քու ծերուկ նայրդ և խեղն մայրդ, որ 
քու կարօտ...:

*Բուկին գալուստովդ անոնք պիտի մխիթարուին»:
Եւ յատկապէս սա նախադասութիւնը... « Մանաւանդ, խեղն 

Հայկին սիրոյն ճամար, որճարկաւ անգամ մըն ալ զինքը տեսնելու 
փափաքը ունիք»:

* * *
Շատ բացայայտ ե, որ 3. Յակոբովիչին նամակը, լուրջ դրդսւ- 

պաահաո մը եղած ե Ռուբեն Սեւակին Պոլիս վերադաոնալուն:
Ոայց այս նամակը, միայն արագացուցա ծ է անոր Պոլիս 

վերադարձը...
Որովհետեւ Ռուբեն Սեւակ, աոաջին օրեն արդէն որոշած եր 

Պոլիս վերադառնալ:
Կարծեք, թե յունական դիցաբանութեան հերոսներուն նման, 

Ռուբեն իր նակատագիրը ի նք գծած էր արդէն:
Այստեղ կը մեջբերենք 1912-ին, իր ընկերոջ գրած նամակին 

յատկանշական սա տողերը.
«... Այս բոլորին վրայ, աւելցուր նաեւ, Պոլսոյ մղձաւանջը, այն 

ճորիզոնը, որ քանի մը տարիհն իմնիս պիտի ըԱայ, և ուր ճեռուեն 
կը տեսնեմ արդեն Սոտոմի մուխն ու Գոմորի մեղքին բոցը»:

Ռուբեն Սեւակի շատ մը բանաստեղծութիւններուն մէջ,  
մահուան մղձաւանջը միշտ ներկայ ե:

Այստեղ կ՛ուզենք նշել  մանաւանդ, իր «Գացող մարդը» 
բանաստեզծութիւնը, որ կ՚աւարտի հետեւեալ տողերով.
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«Կ՚ըսեն' դղեակ մ՛ունի աղուոր,
Կամ ուխտ մը սուրբ, սէր մ՚նեռաւոր,
Ունող կերրայ... Եւ գիտեմ որ 
Տապան մ՛ունի, չե մ  գիտեր ո ւր...»:

Մենք կը հաւատանք, որ Ռուքեն Սեւակի «Գացող մարդը» 
բանաստեղծութեան այս վերջին տողերը Սեւակի նակատագրին 
կանխատեսութիւնն են:

Այստեղ կը հրատարակենք այս րանասաեղծութեան ամ
բողջական սրստհէնը' որ բացաոիկ իմաստալից քերթուած մըն ե:

ԳԱՑՈՂ ՄԱՐԴԸ

Ջեմ գիտեր ո՜վ, չե մ  գիտեր ո՜ւր 
Կ՛Երթայ... Հի՜ն, նին ասպետ մը լուռ,
Կ՚ըսեն, ձիուն վրայ  տխուր
Կնրթայ շուտ-շուտ, չե մ  գիտեր ո ւր...:

Կը տեսնեմ մեծ շուքն իր նինար 
Վերջաւոյսին, ամպերէն վար,
Սեւ նժոյգին վրայ  նոգեւար 
Սարին կնրթայ, չե մ  գիտեր ո ւր...

Կ՚երթայ, շուտ-շուտ ու չի  տեսներ 
Որ ետեւհն բիւր կմախքներ 
Ա չ վազելէն շատ են յոգներ,
Ան կնրթայ շուտ, չե մ  գիտեր ո ւր...

Կ՚ըսեն' դղեակ մ՛ունի աղուոր,
Կամ ուխտ մը սուրբ, սէր մ՚նեոաւոր,
Ունող կնրթայ... Եւ գիտեմ ոյւ 
Տապան մ՛ունի, չե մ  գիտեր ո ւր...

1911 ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ
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*  *  *

Վերը նշեցինք, թե Ռուբեն Սեւակի բանաստեղծութիւններուն 
մեջ, մանուան մղձաւանջը միշտ ներկայ է:

Բայց, իրեն պես զգայուն և խորաթափանց բանաստեղծ բժիշկի 
մը նամար, մանուան այս մղձաւանջը շատ նասկնալի ե:

Մտածել, որ Ռուբեն Սեւակ 1905-են սկսեալ, նախ բժշկական 
ուսանող և 1911-էն յետոյ ալ իբր բժիշկ, Լոգանի հիւանդանոց
ներուն մեջ աշխատեցաւ մինչեւ 1914: Ան, իբր բժիշկ, հիւանդա
նոցներուն մեջ, ամէն վայրկեան, հիւանդներուն հետ եր:

Տեսաւ տառապանքը հիւանդներուն ծեր ու երիտասարդ, որ շատ 
անգամ մահով կը վերջանար:

Եւ Ռուբեն, իբր գիտութեան մարդ և իբր բժիշկ, շատ անգամ 
անկարող կ՚ըլլար հիւանդը մահուան հիրաններեն ազատելու:

Լոգանի հիւանդանոցներուն մեջ, Ռ. Սեւակ հանչցաւ «Կեանքը»: 
Եւ մանաւանդ' նանչցաւ ամենազօր «Մահ»ը որ տիեզերքի անգութ 
«Աստուած»ն եր:

Բժիշկ բանաստեղծէ մ աւելի ո վ կրնար լաւ տեսնել կեանքի և 
մահուան միջեւ մղուող անհեթեթ պայքարը որ, անխուսափե- 
լիօրեն, միշտ մահուան յաղթանակով կը վերջանար:

* * *
Ռուբեն Սեւակ Լոգան ապրած իր գրեթե տասը տարուան կեանքի 

ընթացքին, իբր խորաթափանց մարդ, տեսաւ եւրոպական քաղաքա
կրթութիւն ըսուածին երեւութապէս բարեսիրտ, բայց իրականու- 
թեան մէջ անգութ և անխիղհ կառոյցը: Ան, Լոգանի մեջ, մանա
ւանդ 1905-էն մինչեւ 1911-թ.ը, իր աշակերտական տարիներուն 
հանչցաւ աղքատութիւնը:

Եւ մանաւանդ տեսաւ «Ռրամ» ըսուած այս բռնակալին անօրեն 
իշխանութիւնը:

Եւ հանչցաւ այս դրամ-բոնակալին լուծին տակ ընկհուող ծեր և 
հիւանդ մարդոց ու ընտանիքներուն ողբերգական կեանքը, որուն 
«կեանք» ըսել կարելի չէր:
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*  *  *

Եւ Ռ. Սեւակ Լոգանի մէջ,  հայրենիքէն հեռու, ապրեցաւ 1909- 
թ.ի Կիլիկեան ողբերգութեան պատհաոած տառապալից մտատան- 
ջութիւններր:

Եւ մանաւանդ' Կիլիկիոյ ողբերգութիւնը պատճառ եղաւ, որ ան 
մեկ անգամ ալ տեսնէ եւրոպական պետութիւններուն նայկական 
ջարդերուն հանդեպ ցուցաբերած անտարրերութիւնը և յատկա
պէս' լուռ մեղսակցութիւնը:

* փ *

Գրեթե մէկ դարէ ի կեր, շատ րան գրուած է րանաստեղծ-գրող 
Ռ. Սեւակի մասին:

Երրեմն շռայլ ,  երբեմն զուսպ, երրեմն նուազ շռայլ  գնահա- 
տանքներ-քննադատութիւններ կատարուած են իր գրութիւններուն 
մասին:

Բնական է'  այս գրութիւններու րուն արժէքի գնահատութիւն- 
ները կախում ունէին այդ գրադատներուն հասկնալու և տեսնելու 
կարողութենէն:

Եւ մանաւանդ' ըստ հայկական սովորութեան' քննադատ անձին 
կուսակցական պատկանելիութենեն:

Բայց, մեգի համար, անոր մասին կատարուած ամէնէն կարեւոր 
և խտացած բովանդակութեամբ գնահատանքը, «Ամէնուն տարե
ցոյցի» հեղինակ Թէոդիկին ըսածներն են.-

«Աթենա իմաստութեան շիթը դրած է անոր ուղեղին մէջ,  
Եսկիւլապ' բժշկութեան խորհուրդը, Հերմես ալ '  կայծը պեըհա- 
խօ սութեան»:

Այ ստեդ, Ռուբէն Սեւակի գրութիւննեըէն նշումներ ընելով, 
պիտի ջանանք ապացուցանել, թէ Թեոդիկ ո ը սատինան իրաւունք 
ունէր իր տուած գնահատութեան մեջ:

Նախ, մեջբերումներ պիտի ընենք Ռուբէն Սեւակի «Կարմիր 
գիրքը»ին «Ջարդի է։ենթը»ին հառաչանքներէն: Անցողակի նշենք, 
որ «Ջարդի 1սենթը»ի հերոսը ԲաֆՓՒՒ «Եյենթը»ին հետ միայն 
անունի նմանութիւն ունի:

Ռուբէնի «Ջարդի Ւ>ենթը», բանաստեղծին «հաւատամք»ը եղող 
հայ ազգին համար, պայքարի հրամայականին գաղափարը կը 
ցոլացնէ...
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«Զի թուրն աւելի արդար ե խաչեն,
Զի կեանքն անոնց Է միայն որ քաջ են»:

[Զանգակներ -  Ռ. Ս.]

Ջարդի խենթը' քիւրտերուն կողմէ սպաննուած իր քահանայ նօր 
դիակը ուսը աոած, կը քալե, կը քալե և կը նաււաչե'

Կ՛ըսեիր, նայրիկ, «Դրախտ երթաԼու 
Կարնագոյն նամբան ըլլալ ենլու 
Հետեւող խաշի սուրբ արան ետին...»:
- Հայր, էն կարն նամբան խանչերն ե քուրդին,
Խանչերն ե քուրդին»:

Եւ Ջարդի խենթը կը շարունակե իը մենախօսութիւնը'

«Անա մենք կու գանք ու մենք նզովքն ենք,
Ու խաւարին մեջ մխուած տեգը նենգ 
Վրէժներու Հիդրան ենք փայփայելի 
Մենք, սարսափանար ու սարսափելի...

«Մենք' նին ուխտերու նո ր ուխտագընաց 
Մենք' սուսերը բիրտ ու գիրքն օրինաց,
Մենք' ցասման ջրվե ժը, սարի կողէն 
Մենք' ադջամուդջի ծնունդ ւուսեդեն...:

«Ձե գի' որ քերծուած մեր մորթերէն ձիգ 
Հարսնիքի, մեղքի վրաններ կառուցիր...
Ու ձեզ Եւրոպեան դիք որ շնագին 
Սակարկեցիք մեր արեան լռութեան գին...»:

Կրնա ք երեւակայել. Ռ. Սեւակ դեռ 1910-ին, իր «Կարմիր 
գիրքը»ին մեջ, իր սրտին ունենալով Կիլիկեան ողբերգութեան 
ցաւը, գրած եր.

«Ու ձեզ Եւրոպեան դիք որ շնագին 
Սակարկեցիք մեր արեան լռութեան գին...»:
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Եւ բանաստեղծը յանցաւոընեըու պատին գամած եր'
Երկերես, անխիղճ եւրոպացիները:

Մինչդեո, մեր մեծաւոր առաջնորդներուն մեծ մասը, աոաջին 
օրեն և մինչեւ 1915-թ.ը, նոյնիսկ մինչեւ այսօր, յո յս  դրին այս 
[միայն դրամի աստուծոյն նաւատացող] եւրոպացիներուն վրայ:

Ինչպե ս մեկնաբանել մեր առաջնորդներուն կուրութեան 
աստինանի նասնոդ այս աննեոատեսութիւնը, չըսելու նամար' 
դաւանանութիւնը: Անոնք, որ դարերէ ի վեր չեն հասկցած, թե 
դրամատեր Եւրոպան մնայուն բարեկամն ե թուրքին: Եւ յաւիտե
նական թշնամին' ռուսին:

[«Եւրոպասեր», մանաւանդ ֆրանսասեր մեր միամիտ առաջ
նորդներուն վերջին յուսախաբութիւնը եղաւ' 18-5-2006-ին, ֆրան
սական Ազգային մողու[ին մեջ, 1915-ի Հայկական ցեղասպանու
թիւնը ուրացողները պատմել առաջարկող օրենքի նախագիծին 
«թաղումը»]:

Եւ ո վ էր այս «թաղման» պատասխանատուն:
Ֆրանսական Ազգային մողովին նախագահը' Jean-LouiS 

Debre-ն ե, որ այն միջոցին երր երեսփոխանները օրէնքը պիտի 
քուէարկէին, [յոյս կար որ վաւերացուի] դադրեցուց մողովին 
աշխատանքները:

Եւ, այս ձեւով, գերեզմանուեցաւ Հայկական ցեղասպանութիւնը 
ուրացողները պատմել առաջադրող օրինագիծը:

Եւ ո վ ե Ժան-Լուի Տեպրէ: Ըսենք - հրեայ ռաբունապետ մը, 
Տեպրե անունով, որ անցեալին չենք գիտեր ի նչ պատհառաւ, 
դաւանափոխ կ ըլլայ և քրիստոնէութիւն կ՛ընդունի: Ահա, այս 
տխրահռչակ, դաւանափոխ ռաբունապետին թոռն է Ժան-Լուի 
Տեպրե:

Կը կարծենք, որ ուրիշ պատհառ փատռելու պետք չունինք, 18 
Մայիս 2006-ին, ֆրանսական Ազգային մողովին մեջ կատարուած 
գայթակղութեան պատնաոն ու իմաստը հասկնալու համար:

Այստեղ կը հրատարակենք ֆրանսական «Aujourd’hlll» օրաթեր
թին մէջ,  19-5-2006-ին լոյս տեսած նկար մը իր մեկնարանութեամր, 
որ ֆրանսական իշխանութիւններուն հերթական [քանի երրորդ] 
դաւանանութեան կը վերաբերի:
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GENOCIDE ARMENIEN: LA LOIENTERREE

De M EM O IRE D ’HUISSER. on n ’a jam ais vu cela... Hier, en 
debut d ’ apres-midi, uite vingtaine de gendarmes ont ete contraunts 
de fa ire  evacuer Ies tribunes de V Assemblee naţionale devant des 
deputes sideres. Uite soixantaine de parlementaires exam inaient la 
proposition de loi tres sensible du groupe socialiste condamnant la 
negation du genocide armenien. Au moment de passer au vote, le 
president Jean-Louis Debre a subitement leve la seaitce. Democraţie, 
democraţie”, ont alors hurie des dizaines de membres de la comntu- 
naute armenienne. Plusieurs “Marseillaise” ont retenti. Le premier 
secretaire du ԲՏ Frangois Hollande, arrive quelques minutes avant 
Ies incidents, est monte dans Ies tribunes pour tenter de ramener le 
calme.

Depuis plusieurs jours, Vincertitude planait sur l'issue de ce vote, 
cltaque fam ilie politique etant profondement divisee. Craignant une 
crise avec la Turquie. L ’Elysee s ’est active, aupres des deputes la nta- 
jorite  pour eviter un vote favorable. Sous Ies invectives. Philippe 
Douste-Blazy, le ministre des Affaires etrangeres, a affirme hier que 
“ce texte serait considere conţine un geste inamicul aux consequences 
politiques et economiques serieuses”. Plusieurs deputes UMP, comute 
Eric Raoult ou Patrick Devedjian, voulaientpasser outre ces mises en 
garde. Une majorite heteroclite semblait ainsi se degager en faveur de 
la proposition de loi. Mais, devant le risque encouru, le vote a ete re
porta sine die.

ERIC  HA CQUEMAND
Journal “A ujourd’h u i” Paris
19-5-2006 page 10
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ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՆԱԻԱՏԵՍ11ՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՊՈԼԻՍ ԼՈՍՍ ՏԵՍՆՈՂ «ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ» ԹԵՐԹԻ ՄԷՋ, 
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ 1913-ՒՆ, ԻՐ «ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ'» ՅՕԴՈՒԱԾՈՎ 
ԳՐՈՒՄ ԷՐ «ՍԱԿԱՑՆ ՍՏՈ՜ՅԳ, ՍՏՈ՜ՅԳ ԿքԸՍԵՄ ՁԵԶԻ 
ՎՏԱՆԳԸ ՄԵԾ է, ՇԱՏ ՄԵԾ, ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ՔԱՆ ԿՐՆԱՆՔ 
ԵՆԹԱԴՐԵԼ»

15 Փետրուար 2005-ին, երջանկութիւնը ունեցանք դիտելու 
Երեւանի «Հ-1»ի նեոատեսիլեն սփռուած նաղորդոււք մը, որ կը 
կոչուեր «Ծննդավայր», և կը կատարուեր Ռուբէն Սեւակի 
ծննդեան 120-աւքեակի պատեհութեամբ: Եւ հաղորդման հեղինակն 
եր տիկ. ճուլիա Կաժոյեանը:

Այււ հաղորդումով ելոյթ ունեցաւ գրականագետ-գրող Ալեք
սանդր Թոփչեան: Նաեւ' իր յուշերը պատմեց Շամիրամ Սեւակ:

Ալեքսանդր Թոփչեան, իրեն յատուկ պերհաիւոսութեամր, 
ներկայացուց Ռուբեն Սեւակը:

*  *  *

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ

20-րդ դարու սկիզբը, Եւրոպա ուսանող հայ երիտասարդները, 
նոր դարաշրջան մը թացին հայ գրականութեան մեջ:

Այս ուսանող մտաւորականներուն առաջնորդներն եին' Դանիել 
Վարուժան, Սիամանթօ և Ռուրեն Սեւակ:

Իրենց գրութիւններուն տեսակետով' Դանիել Վարուժան պեր- 
նիմաստ արտայայտութիւններով և թառերու հարստութեամբ ամե- 
նեն ազնուականն եր: Սիամանթօն' հայրենասիրական պոռթկում
ներով ամենեն ասպետականը: Puijg Ռութեն Սեւակ, իբր հայ և իբր
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մարդ, ամէնէն զգայուն և իրապաշտ ընկերվարականն ե:
Ռուբեն Սեւակ միակն ե, այդ շրջանի բանաստեղծներէն, որ 

Եւրոպա 6 տարի գիտութիւն ուսանած և բժիշկ եղած է: 
«Բանաստեղծ և բժիշկ Ռուբեն Սեւակ»:

Այս միաւորումը Ռուրեն Սեւակի ամենեն յատկանշական կողմն 
Է: Այս միաւորումով ե որ Ռուրեն Սեւակ, բոլորովին տարրեր շունչ 
մը բերաւ Եւրոպայեն, իր գրութիւններով և իր գաղափարներով: 

Այս ե թերեւս պատնաոը, կարգ մը քննադատ-մ տա ւորա կա Օնե
րու բոնած անիրաւ կեցուածքին, Ռուրեն Սեւակի հանդեպ: Ւրենց 
գիւղին մեջ ինքնաշխատութեամբ զարգացած գրողները, բնական 
ե, պիտի չկրնային նասկնալ և հանդուրժել բժիշկ-բանաստեդծ 
Ռուրեն Սեւակին:

Ռուրեն Սեւակի գրութիւններուն մեջ, բանաստեղծը և գիտու
թեան մարդը քով-քովի են: Այսինքն'  զգացումը և տրամաբա
նութիւնը. շատ պարզ, շատ նասկնալի, ժողու|րղական լեզուու[ 
գրուած իր բանաստեղծութիւններեն ամեն մեկը իրական կեանքի 
տպաւորութիւններ են: Աոանց բարւերու մթերքի, աոանց պոռոտա
խօսութեան, առանց շինծու գգացականութեան:

Ռուրեն Սեւակ իբր մարդ և իբր նայ, իր ծնունդին, իր անկեղծ 
խառնուածքին պատճառաւ չեր կրնար մարդկային և ազգային 
ցաւերէն հեռու մնալ:

Տառապեցաւ' մարդկային անհաւասարութեան և անարդարու
թեան ցաւերով:

Եբր բանաստեղծ և գիտութեան մարդ' տեսաւ, թէ ուր էր ցաւին 
արմատը, և անոր համար կրցաւ գրել հայ գրականութեան ընկերա
յին հարցերու ամենեն խիզախ և ամենեն տպաւորիչ բանաստեդ- 
ծութիւնները: Եւ հայրենիքէն հեռու, անկէ եկած արիւնով լեցուն 
լուրերու ազդեցութեան տակ, իր պոռթկումը և ցաւը թափեց «Կար
միր գիրք»-ի բանաստեդծութիւննեըուն մէջ:

Այ ս հայրենասիրական բանաստեղծութիւնները, իրենց պարզու
թեան մեջ, պիտի մնան հայ դիւցազներգութեան ամենեն հարա
զատ և ամէնէն զգայուն էջերը:

Ռուբէն Սեւակի գրականութեան սկզբունքը'  «Միայն ժո
ղովուրդին օգտին համար գրելու» գաղափարն եր:

«Բժիշկին գիրքեն փրցուած եջեր»ու շարքէն «Այլասերում»ի 
մէջ տեսէք, թէ Ռուբեն Սեւակ ինչպես կը հարուածէ այն գրողները,
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որոնք ազգին ցաւերուն կռնակ դաըձուցած եին: «Չէ ք տեսներ 
արդեն թե ինչպես, շատ մը գրագետներ, լիրթ քաջութիւնը ունին 
յայտարարելու թե իրենք ժողովուրդին համար չե որ կը գրեն: ... 
Որրուկի մը պես անտեր ցեղ մը հուժկու, ու լուսեղ ու սիրտբուխ, 
րարրաոի մըն է ծարաւ, իսկ մեր գրագետները հանելուկային, 
աոեղծուածային, խաւարակուռ թաներ կ՚ըսեն իրեն ու մեր 
քերթողները' գըիչնին հայ արեան մեջ թաթխելե վերջ'  չինարեն 
տաղեր կը գրեն որպեսզի մա րդ չհասկնայ...:

Հեոո լ մենե'  ախտագին մտաւորականներ: Դուք ցեղին ուղեղն 
եք: Դայց երր այդ ուղեղը ուրիշ կերպ չի կրնար խորհիլ, քան 
յուսահատեցնելով մեր կենսունակութիւնը, մենք պիտի փրցնենք 
ու նետենք այդ ուղեղը:

Մենք նոր միտքեր, նոր սիրտեր, նոր հոգիներ պիտի դարբնենք: 
Մեզի կարմիր ու մսուտ շուրթներով, ուժեղ ու ժպտուն 
գրականութիւն մը պետք ե:

Մեգի առողջ ու երիտասարդ մ տաւորականներ պետք են: Ձուկն 
իր գլուխեն կը հոտի, ազգն'  իր մտաւորականներեն: Անոնք են ցեղի 
մը գլուխլւ... Մեզի նոր ոսկեդար մը պետք է, նոր ոսկեդա՜ր մը: 
Աոասեոո ւմ, ո >, ժեոածնո ւնո...»:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ
«Ռուբէն Սեւ ակ եւ փրցուելիք ուղեղներ»
1985 8. Ջ.

փ փ փ

Ինչպես որ «Նայիրի»ի նախորդ թիլին մեջ նշած էինք' Դուրեն 
Սեւակի 1910-ին Պոլիս հրատարակուած «Կարմիր գիրքը» իր 
ողջռւթեանը լոյս տսած միակ մատեանն է:

Եւ մենք կը հաւատանք, որ այս «Կարմիր գիրքը» հայկական 
ցաւերը, հայկական իըականութիւնները ե նաեւ «կեանք» ըսուած 
աոեղծուածը' ամենեն խոր և իրատեսութեամբ մեկնաբանող 
հրւստաըակութիւնն է: Եւ այս գիրքը, մինչեւ այսօր, իր
այժմէականութիւնը չե կորսնցուցած:

Այստեղ պիտի մեջբերենք «Կարմիր գիրքը»են հատուածներ, 
ապացուցանելու համար որ Դուբեն Սեւակ, հարիւր տարի առաջ, 
ի նչ  մեծ իրատեսութեամբ մեկնաբանած եր «Հայկական 
ողբերգութիւնը» և «Կեանք ըսուած անվերջ պայքարը դեպի մահ»:
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ԶԱՐԴԻ ԽԵՆԹԸ

Բոլոր խեյացի մարզիկներն անա,
Անա խելօքներն այս ապուշ կեանքին 
Ու նուիրումով մը աստուածային'
Կիրակին ա ն գա մ  մը բերանով ծոմ  
Տիրամօր առջեւ կ՚սպառէին մոմ,
Շաբաթ մը ամբողջ անվան, աննամար  
Շնալու, ստելու, գողնալու նամար:

*  *  *

«Ոչ Աստուած, ոչ ափ մը նայրենի նող...
Եւ որ կը մուրան պատառիկ մը նաց  
Հ եռ ուէն  պժգանքով իրենց կարկարուած...
Եւ որոնք Մարդուն մէջը  սրբացան  
Ո չինչ գտան այլ վայրագ մի գագան...»:

*  *  *

«Ձե զի' որ քերծւա ծ մեր մորթերէն ձիգ  
Հարսնիքի, մեղքի վրաններ կառուցիր...
Ու ձեգ եւրոպեան ղիք որ շնա գին  
Սակարկեցիք մեր արեան լռութեան գին»:

*  *  *

Կ՚ըսէիր, նայրիկ, «Դրախտ երթաւու 
Կարնագոյն նամբան ըյլալն է նըւու,
Հետեւող խ ա չի  սուրբ արանետին»
- Հ ա յր , է ն կարն նամրուն խ անջէրն է քուրղին,  
Խան ջ էրն է քուրղի»:

* փ *
Բայց ղուն բարձր ես, վերն, քու խիղնղ մաքուր,
Ու չե ս  նանիր ա չքըղ  անկարեկիր
Ուղղել մարդկութեան գոյւ յեր  կիր թուքեր....
........ Խեղն յի մ ա ր : Որո լ կը խ օսիմ - փրփրա ծ:
Ջէ որ ղուն վաղուց մեռեր ես, Աստուած:
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*  *  *

- Վարդե րը մեռա ն  
Վարդե րը մեռան,
Իրենը բիւր-բուրան,
Ցօդիկին վըրան 
Վարդե՜րը մեռան,
Վարդե՜րը մեռան:

«Արիւնոտ, մանրիկ,
Ոտներըս բոպիկ,
Դիակներու վըրան 
Դ ողդո՜ջ  կ՛երերան:
Վարդե՜րը մեռան,
Վարդե րը մեռա ն:

*  *  *

Ո ր Օրէնքէն, ո ր Աստուծմէն, ո ր մութ  
Արդարութիւնէն, ո ր գութէն անգութ,
Ո ր մ է կ  ոնիրիդ քաւութեան նամար'  
Կարմիր շղ թ ա յի դ  օղերուն աննամար...:

* փ փ
Ու սո լրի մ էջէն ,  ու բոցի մ էջէն ,
Ու արեան մ էջէն ,  մանը կ՛ընդմիջեն...  
Ձեռքերդ' վեր բռնա ծ մանուկ մը վայրի  
Ձայնով լա լով « Ա ՜գ գ ը  պիտի ապրի»:

* * *
ՄԱՐԴԵՐԳՈՒԹԻՒՆ

Անցեալ տարի էր: Յօգնած ապաքէն:
Շատ քաղաքակիրթ այս Արեւմուտքէն'
Ուր իյիդնը բա ռ մ է , մարդը' մեքենա յ  
Աշխ արն գործարան մ՛ան խոնջ, անխընայ,
Սէրը նա շիւ մ՚է, Կրօնքը' դրամ, 
Երջանկութիւնը' ձանձրաւի մի տռամ,
Մանն անմտութիւն, կեանքն աննաշտ մի կռիւ:  
Ուր ժամանակն իսկ վատ մ ՚է  ալեխռիւ 
Որ ա մէն  րոպ էն իր մանրակրկիտ
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Մուրճի (Հարուածով կը զարնե մտքիդ...
Այսպե ս, նեւ ի նե լ, յողնած, յուսանատ,
Անմի ՜տ այս վ աղբէն անդուլ անընդնատ,
Կարօտն ունեցայ նին նին դարերու,
Եւ նիւանդ նոգիս տարի ես նեււու:
Հեոո լ, խնկաւե տ, չո  ւ ո ,  մշտնջե նի 
Արեւելքի ի մ  դիւդըս նայրենի...:

*  *  *

Եկեդեցւոյն մեջ մ  տա յ  լոելեա յն :
Շենքը փոքրիկ եր, բայց բաւական լա յն  
Աստուածն ու դարերը ամփոփեւու...:
Քար բարի վրայ, ծներ եր նըլո լ,
Առանց արուեստի, առանց մեծ ոնի,
Պարդ, ինչպես ծառ մը որ նոդեն կ՛անի,
Ու քար, ու բադմոց, ու կերոն, ու խաչ,
Հոն, նին դարերու բոյրն ունեին դադջ...:
Ու առաստադի աղքատ ջաներեն 
Կախուած ժամանակը մեռելօրեն 
Կը ննջեր անշարժ, դարե ր քնէած.
Քշոցին ձայնեն երբեմն շոյուած...
Հոն ո չ  նեւք, ո չ  վազք, ո չ  ժամ, ո չ  վայրկեան. 
Անսանմա ՜ն, անխռո վ, անծալ, յաւիտեա ն 
Զո րս պատերու մեջ' Աննո ւն մբ խորին,
Ուր ծեր գեղջուկներ մեռնի՜լ կը սովրին...:

*  *  *

Պատարագէն վերջ, բով բովի անձայն,
Երկու թափօրներ իրար քսուեցան:
Ան չ  եր դասական նանղիպումը նին'
Կնունքի թափօրն' մանուան թափօրին -
Մեկ կողմ ծնո ւնդ, խինդ, միւս կողմ մա ՜ն ու ւաը
Ու եկեղեցին կ օրննէ երկուքն ալ...:
Ո չ :  Երկու թափօր, երկուքն ժպտուն.
Մէկը նորածին որդին մեծատուն.
Միւսը աղքատի ծնունդը անտուն:
Մէկը րենեգով քնած, միւսն արթուն.
Մէկուն մանեակներ, մետաքսի նիւսկեն,
Միւսին ձորձ մը խեդն' նօրը շապիկէն,
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Առաջնոյն ոսկի, ժանեակ բիւր տեսակ, 
երկրորդին նակտին փուշի սեւ պսակ.
Մեկը Տե ր արդեն, միւսը Գրա ստ: 
ճակատագի՜ր, վա՜խ, ադաթները փաստ...:

*  *  *

Բայ ց  այս ի ՜նչ արդար օրենք մ՚ե խորին 
Որ յդփացած, նո խ մեծերը երկրին 
Իրենց արգանդին մեջ կը նարուածե: 
Հաւասարութեան խո ւլ պետք մ՚ե գուցէ  
Որ վիժածընունդ սերմերը Մեծին 
Իր որովայնին գոգը նիւծին...:

փ փ փ

Ջե մ  նամարձակիր վերցնել մեկդի 
Կարմիր-վարդագոյրն որ Օրենք կ՚ըսուի, 
Դիտեւու ըմբոստ  ա յն  կեանքերն նսկայ,
Որ բանտերու մէջ, կառափնատի վրայ, 
Կախադաններո՜վ մեռան աննամար, 
«Կեանքի Իրաւունք»... պոոաչնուն նամար:

փ փ փ

Երկուքն ալ երկա ր, երկւս ր դիտեցի: 
Այւեւս բնաւ մի խօսիք ինծի 
Արժանիքին վրայ, ու տարբերութեան...
Ու ագնուական զարմին վրայ արեան: 
Անա՜երկուքն ար անկերպ բ գ եզներ,
Շիւդ մը իսկ զիրենք պիտի մեռցնէր, 
Կ՛ուզեն անուն տալ: Ի՜նչ պետք անունի... 
Իւրաքանչիւրն աւ իր անունն ունի,
Մին Ոյժն է անգութ, միւսն Ստրկութիւն: 
Ոյժ չունի կ ըսեք խլեզն անարիւն.
Ի նչ պետք արիւնի .-անյագ բորենի 
Հացի մը փոխան, կարմիր, ծիրանի,
Ան պիտի ծըծե Արիւնը միւսին,
Ու պիտի մխէ ժանիքն իր մի սին,
- Օրէնքը' իրեն անքոյթ  օթեւան: 
Ոդջունեցեք  -  զայն, Իշխանն ե վադուան...:
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Ծնրադրած դողդոջ, աչքերս ձեռքիս,
Կուրծքիս տակ ղսպեէ կ ՛ուղ հի նոգիս:
Հազար նկարներ կ՛անցնեին մտքես:
Արեան շոդւոյն  պես, նռնիներու մեջ 
Բի ւր կախաղաններ անգութ մեծերու...
Ու նրդեններու մեջ նեռուե նեոու,
Ստրուկներու կո ւռ, բարբարո ս գունդեր.
Որ տանար, Աստուած, կո ւոք, իշխա ն ու տէ ր 
Տապալելով վար, կ՚երթային նեռո ւ 
Հաւասարութեան սե՜րմը ցանելու,
Ու ւա՜յն բաշխելու Արդար ութի ւն, Հաց...:
Այտիս վրա յ  նրա շ  եկ արցունք մը դողաց. 
Աչքերըս բացի, տեսիլք էր միւսյն.
Ամենքն ալ գտցա ՜ծ, ժամն եր ւոելեայն...:
Ու ես ալ գացի ի մ  սուգիս դարման' 
Հաւասարութեան դաշտը  -  գերեզման...:

* * *

ԳԻՒՂԱԿԱՆ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱ8

Եկեղեցիէն մինչեւ գերեզման  
Տանող նամբուն վրայ, քարի մը վրան 
Նստեցայ տրտում, ու լո ւռ դիտեցի 
- Հոգւոյս ծարաւովը արեւելքցի - 
Հեռուներն նանդա րտ, նեռուները ւա ՜յն, 
Հեռուները ջի նջ, միսթի ք ւոեւեա՜յն:

փ փ փ
Բա ն մը կար կեանքէն անջատ, կեանքէն վեր, 
Բան մը որ կեանքէն բնա լ չ  եր ազդուեր,
Որ կը նմանէր երեկին, վադուան...
Այդ Մանուա ն իսկ մէջ ժխտումն էր մանուան...
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- Ինչո  ւ  շտապել, չ է  որ ամհնքս աչ 
Ոմանք նեւ ի նեւ, ու ոմանք դանդաղ 
Անվրիպորեն պիտի նասնինք ման...
Կեանքն է այս. միշտ սուտ սուտի ետեւե. 
Մէկը նաղի՚ւ թէ միւսին չափ տեւէ...: 
Շառաչող ծովուն ալիքներուն վէս,
Կը ծնինք ամէնքս, կը բարձրանանք վէս, 
Բայց նաւլի լ, ատեն մը կայ փրփրելո լ 
Պետք է կորսուքղ, կորսուի նք նըլո ւ...:

* * *

ԳԻՒՂԱԿԱՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷԶ

... Ինկայ ու մտիկ ըրի սղանար
Ձայնի մ  որ քարին ներքեւ կը դողար.-
... Ինկա յ  ու մ  տիկ ըրի սղանար
Ձայնի մ՛որ քարին ներքեւ կը դողար.-
Ե ս եմ, Ե ս եմ, Ե ս քեղ եդբա յր, քեղ քո՜յր.
Ե ս տիեղերքին նսկայ ա չքը  կո՜յր.
Ե ս սկիղբ և վերջ, երա խ ու արղանդ,
Ե ս ւ[ի ն անյատակ ու ծոց արղաւանդ.
Ե ս ա յն  ե մ  որ քեղ ծընաւ, նաեւ ա յն  
Զոր պիտի ծընիս: Ե ս ձայն լռելեա յն:
Ե ս օրննութիւնն եմ, բարիքը վերջին:
Ե ս այն ե մ  որմէ ամէնը կը փախչին 
Եւ որմէ փախչիլ չի  կա յ :  Հաւասա ր 
Ներո ւմն ե մ  անոր որ ինձ կը յուսար,
Անո ր որ նեղնեց առանց խդնի:
Ամէնո ւն աւ վրայ ի մ  մարղըս կ՛անի... 
Մանգաղս ո վ պիտի նամբուրէր անան... 
֊Ինձ Ա ստուած ըսին, ի մ  անունս է մա ն...:

«Կարմիր գ ի ր ք ը »  1 9 1 0  - ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ
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Վերի կարհ յապաւումներով ջանացինք ներկայացնել Ռուրեն 
Սեւակի «Կարմիր գիրքը»յւն բովանդակութիւնը:

Եւ այժմ կ՛ուզենք այս գիրքի մասին անվերասյահօըեն և 
սրաարաց մեր գաղափարը յայանել ըսելով.- Ռուրեն Սեւակի 
«Կարմիր գիրքը» հայ գրականութեան մեջ, մեր մինչեւ հիմա 
կարդացած մաաեաններեն ամէնեն իրատեսականը և իր 
պարզութեամբ ամենեն խորիմաստն ե:

Եւ նայկականութեան ու «Կեանք»ը վերլուծելու մարզի մեջ, 
մեզի համար, «Կարմիր գիրքը» իսկական ուղեցոյց մը եղած է: 

Բայց դժրախտարար, 1910-ին այս գիրքը, շատ մը նայ մտաւո- 
րականնեը չկրցան գնահատել և մանաւանդ չկրցան հասկնալ: 

Որովհետեւ անոնք գրականութիւնը, մանաւանդ բանաստեղծու
թիւնը կը նկատեին' երազային թոիչք ու րարւեըու նոխութիւն:

Այստեղ պիտի ներկայացնենք, այն տարիներուն մեծ կարծուած 
գրագետներէն' Արշակ Չօպանեանի կողմե «Կարմիր գիրքը»ին 
մասին Ռ. Սեւակին ուղղած, 1910 թուակիր նամակէն հատուած մը: 

Ռուրեն Սեւակ Արշակ Չօպանեանին ծանօթացած եր 1907-ին 
Լոգանի մեջ: Այստեղ կը հրատարակենք նաեւ պատմական նկար 
մը, ուր կ՚երեւին Ռուրեն, Արշակ Չօպանեան և Կոմիտաս 
Վարդւագետ' նկարուած 1907-ին Լոգանի մէջ»:

Ահա, Արշակ Չօպանեանէն Ռուրեն Սեւակին ուղղուած 
տխրահոչակ նամակէն տողեր:

«Կրակ ունիք, և ձիրք, բայց  դեռ պատրաստ չեք. շատ կարդալու, 
ոներնիդ յղկելու, գրական զարգացումնիդ կրթելու պետք ունիք: 
Մի անապարեք. շատ գրեք, ատեն շատ ունիք, երիտասարդ եք. օր 
մը անշուշտ աւելի կատարեալ պիտի գրեք»:

ԱՐՇԱԿՋՕՊԱՆԵԱՆ

* * *
Մենք կը կարծենք, որ Արշակ Չօպանեանի այս քննադատական 

նամակը շատ ժխտական ագդեցութիւն գործած ե Ռուրեն Սեւակի 
վրայ:

Որովհետեւ 1910-էն մինչեւ 1915 Ռուրեն Սեւակ, իր ապրած 
շրջանին, ուրիշ գիրք չե հրատարակած:

Հակառակ որ Ռուրեն Սեւակ ունէր, անտիպներ արձակ ու
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քերթուած որոնք պատրաստ էին տպագրուելու:
Այս մասին կը վկայեն Ռուրեն Սեւակի բարեկամները ըսելով, 

որ անոր տան մեջ տեսած են անտիպ գրութիւններ, հրատարա
կութեան պատրաստ վինսւկի մեջ, որոնց անունները պիտի ըլլային 
«Քաոսը» և «Վերջին նայերը»: Եւ մենք կը հաւատանք որ Ա. 
Չօպանեանի քննադատութեան ստուերը արգելք եղած է Ռուրեն 
Սեւակին այս գիրքերու հրատարակութեան:

- 6 8 3 -



-  ՆԱ 8ԻՐԻ
ԹԻՒ 258, 20  8 ՈՒՆԻՍ 2006  

ԵՐԿՈՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ֊ԵՐԿՈՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔ

Ռուբէն Սեւ ակ 1905-էն մինչեւ 1914 Եւրռպա ապրեցաւ եւ 1914- 
ին Պոլիս վերադարձաւ - 1915-ին նանաւոակուեցաւ

Արշակ Ջօպանեան 1895-են մինչեւ իր մ անանաչը [1954-թ-.] 
Եւրոպա ապրեցաւ

Ռուբէն Սեւ ակ Եւրոպա ապրեչէ 5  տարիներ յետ ոյ, նասկցած էր 
արդէն եւրոպացիներուն ինչ ԸԱսղը, եւ 1910-ին, իր «Կարմիր 
գիրքը»ին մէջ, սապէս գրած էր «Ու Ձեզ Եւրոպեան դիք, որ 
շնագին սակարկեցիք մեր արեան Լռութեան գին»:

Մինչդեռ Արշակ Ջօպանեան Եւրոպա 35 տարի ապրեւէ յետ ոյ, 
դեռ չէ ր  նասկցած եւրոպացիներուն ինչ ըլւաչը, եւ 10-8-1920-ին 
ստորագրուած Սեւր-ի դաշնագրով Արեւմտեան պետութիւններուն 
վր™յ յո յս  դրած էր

Միամ՜իտ և աննեոատես Արշակ Ջօպանեան, ինչպես որ չեր 
նասկցած Ռուրէն Սեւակի «կարմիր ղիքքը^ին արժեքը, նոյնպէս ալ 
չեր նասկցած սկզբունքը Արեւմտեան պետութ-իւններու քաղաքա
կանութեան, որ ո չ թե արդարութեան, այլ միայն «շանու» կրայ 
նիմնուած եր... ու կը մնայ:

Եւ պատրանաիւար Արշակ Չօպանեանի «բարեկամները» եղող 
ֆըանսացի ղեկավարներն էին, որ Արեւմտեան պետութիւններուն 
մեջ աոաջինները եղան 1921-ին, Անգարայի մեջ, Մուստաֆսւ 
Քեմալի նետ նամաձայնութիւն ստորագրողները: Ֆրանսացիները, 
նայութեան ղաւանանելուի դրժելով իրենց խոստումը [Հայկական 
անկախ Կիլիկիա նիմնելու], Կիլիկիան ծախեցին թուրքերուն:

Այստեղ կը նրատաըակենք Ռուրեն Սեւակի «Կարմիր գիրքը»ի
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մասին [այս անգամ] գ նանա տա կան նամակ մը'  Պոլսոյ «Ազատա
մարտ» թերթի խմըագրապետ և ծանօթ գրող Ռուըէն Զարդարեանի 
կողմէ գրուած: Անա' այդ նամակը'

Ռուբէն Սեւակին 
1910, Նոյեմբեր 10/23, Կ. Պոլիս 

Ազնիւ եղբայրակից
Շատ շնոբնակաւութեւոմբ ստացած ե մ  Զեր «Կարմիր գիրքը», որ 

պատիւ ըրած եք ինծի նուէր ղրկեչու:
Անկեղծութիւնն ունիմ ըսեչու, թէ Ձեզմէ քիչ բան կարդացած 

էի, և Տատուկոտորներ միայն: Գիտէք ի ն չ  մեծ նանոյքով և 
Տոդեկան բաւականութեամբ էր, որ աւարտեցի Ձեր «Կարմիր 
գըբքին» ընթերցումը: Եւ դուք, իբրեւ արժէքի տէր բանաստեղծ, 
յայտնութիւն մը եղաք ինծի: Ձեր տաղանդին վրայ կասկած 
չունիմ, և եթէ «Կարմիր գիրքը»-ին մէջ կան երկրորդական 
դիտողութիւն ներ, անոնք երբեք բան մը չե ն  նուազեցներ անոր 
քերթողական խոր ու նշմարիտ դրոշմէն:

Ուստի, թոյ լ  տուէք, որ սեղմեմ Ձեր ձեռքը և շնորճաւորեմ Ձեզ 
Ձեր գեղեցիկ նրատարակութեան առթիւ:

Յարգալիր բարեւներով, 
Ձերդ' Ռ. Զաւյարեան

8. Գ. - Բարի եղէք իմացնելու, թէ կ՛ստանա ք արդեօք «Ազատա
մարտ» շաբաթաթերթը, որուն մէջ Ձեր աշխատակցութեանը 
այնքան բաղձանք ունինք ամէնքս:

Նոյն
[«Արեւմտահայ գրողների նամականի» - էջ 257 - Երեւան - 1972]

ՃԱԿԱՏԱԳՐԻ ՀԵԳՆԱՆՔ Թ է*  
ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺ

Հակաոակ, որ Արջսւկ Չօպանեան, ծանօթացած եր Ռուըէն 
Սեւակին 1907-թ.ին Լոգանի մէջ, [որքան մեզի ծանօթ է] ան, իր 
Փարիզ լո յս  տեսնող «Անանիա» պարբերաթերթին մէջ,  Ռուըէն 
Սեւակէն ոչ մէկ  գործ հրատարակած եր: Աւելին Ա. Չօպանեան 
Ռուըէն Սեւակին «Կարմիր գիրքը»ին արժէքը չէր  հասկցած:
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Ռայց, նակատագրի ի նչ հեգնանք և կամ աստուածային պատիժ 
ե, որ Արշակ Չօպանեանին կը վիհակի 1919-թ.ին, իր «Վերա
ծնունդ» հանդեսին մեջ, աոաջին անգամ ըլլալով հրատարակել 
Ռուրեն Սեւակի ամէնեն ծանօթ- րանաստեղծութիւններեն մէկը 
եդոդ «Հայաստան»ը:

Այս քերթուածին հրատարակութեան պատմութիւնը, Ռուրեն 
Սեւակի կեանքին նման զգայացունց ե: Ահա, այս «Հայաստան» 
թանասաեդծութեան ոդիսականը:

13 Դեկտեմբեր 1918-ին ժընեւեն, Աւետիք Ւսահակեան Փարիզ, 
Արշակ Չօպանեանին նամակ մը կը գըե...

«Սիրելի բարեկամ Արշակ Ջօպանեան.
Այս նամակիս նետ ուղարկում ե մ  մի ոտանաւոր, որ 1913-թ. 

Լողանում մեր եղերաբախտ բանաստեղծ Ռուրեն Ջիլինկիրեան- 
Սեւակն գրեց ի մ  ծոցատետրիս մէջ: Այս ծոցատետրս միայն 
վերջերս ննարաւոր եղաւ ստանաչու [մօտս չէ ր  ուրիշ ճեոագիր- 
ներիս նետ]:

Ուստի և պարտք ե մ  նամարում տպագրութեան յանձնելու, մի 
գուցէ չկորի այս գեղեցիկ բանաստեղծութիւնը: Որքան յի շո ւմ ե մ  
ոչ մի տեղ չի  տպուած դա»:

[Ալ. Ւսահակեան «Եըկեըի ժողովածու» վեցերորդ հատոր: Էջ
172]:

* * *

ՀԱՑԱՍՏԱՆ

Ո վ կու լա յ  այսպհս խ շտեակիս շեմ ի ն ,
- Հոյյւ ,  ղարիպն ե, բա'ց:
Սմա խ մը կ անցնի դուրսեն լալա գին.
- Սովն է, դուոըդ բաց:
Տապա բն ե ջախջախ դրանս կուրծքին:
-  Ջարդն ե, դուոըդ բ ա ՜ց :
1913 ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

«Նայիրի» նախորդ թիլին մեջ [6 Յունիս 2006-թ.] գրած եինք, որ 
«Կարմիր գիրքը»ին համար Արշակ Չօպանեանին կատարած 
քննադատութիւնները շատ ժխտական ազդեցութիւն գործած են
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Ռուրեն Սեւակի վրայ»: Եւ այս պատճառաւ ե կը կարծենք, թե 
Ռուրեն Սեւակ իր այդ գործեն յետոյ,  մինչեւ 1915, իր 
նահատակութիւնը, ուրիշ գիրք չե հրատարակած: Հակառակ, որ 
Ռուրեն Սեւակի շատ րանաստեղծութիւններ, պատրաստ եին 
տպա գրուելու:

Այստեղ պիտի ջանանք նշել, Ռուրեն Սեւակի «Կարմիր գիրք»են 
յետոյ գրուած րանաստեղծութիւններեն քանի մը հատուածներ'

ՍԷՐՈ՜Վ, ՍԷՐՈ՜Վ...

Սերո՜վ, սերո վ խոցեցիր զիս,
Սիրտըս ս էր ո ՜վ  խոցեցիր,
Սիրտրս ջա1ւի ի վարդի պէս բաց,
Դագաղի պէս զոդեցիր...:

Այս «Սերո՜վ,  սերո վ» բանաստեղծութիւնը, Ռուրեն Սեւակի 
ընկերը եղող Շանան Պերպէրեանի կողմե, երգի վերածուած է:

*  *  *

ՍԻՐՈՑ ԵՒ ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՐԳԸ

Ի մ կեանքս թող կորած նւսւուն պէս ըլլա յ,
Շ ո ւն չդ  ո ւռ ե ցն է  ծեր առագաստքս անա ն,
Մի - մի ւսեր յո գ ն ա ծ  նոզիս որ կու լա յ,
Տա ր զիս սիրոյ կղզիներէն  դեպի մա ն,
Ի մ  կեանքս թող կորած նաւուն պես ըլլայ...:

«Սիրոյ եւ մանուան երգը» Հայաստանի մեջ, երգահան Դաւիթ 
Հալանեանի կողմե 1991-ին երաժշտութեան վերածուած և 
հայկական ռատիօ-ի երգչախումրի խմբավար Տիգրան Հեքեքեանի 
կողմե «CD» ձայնապնակի վրայ արձանագրուած ե:
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փ փ փ

ին չ ո ՛՛ւ

Ինչո ւ, ի ն չո  ւ գիս սիրեցիր,
Փոքրի կ աղջիկ, քեղի մ ե ՜ղ ք  եր,
Փոքրիկ ծոցիդ թ-իթե ո պետք էր,
Դուն ծե ր արծիւ մը բանտեցիր...:

*  *  *

ԵՐԹԱ՜Լ

Երբ֊ա լ, երթա լ, չ ը  նանչնաչ մա րղ ու Աստուա ծ,
Զո յ գ  երթաչ' ձեռքըղ քո յր  ձեռքի մէջ ղըրած  
Անրջանքի ն ու սիրոյն պէս - աքսորուա ծ...:

Ֆրանսահայ միլիաոատեը Նափոլէոն Պուլուքեանի յո ւ 
ղարկաւորութեան ատեն Լիոնի գերեզմանատան մէջ - [Պուլուքեան 
Փարմասոն մը ըլլալուն' հայկական եկեղեցի չէ  տարուած], միայն 
Ռուրէն Սեւակի «Երթալ» բանաստեղծութեան ֆրանսերէն
թաըգմանութիւնը կարդացուած է:

* * *

ԹՐՈՒՊԱՏ11ՒՐՆԵՐԸ

Ա յս  ի նչ դարերու նասեր ենք, Աստուա՜ծ,
Փշրեցի ն ին չ որ կար վսեմ կերտուած,
Թե դեռ սի րտ ունիք թաղելո ւ տարէք,
Ոսկիին նենգ ձայնն է ա մենուրեք:
Մի միա յն  մե նք ենք որ դեռ անարգեւ  
Սիրե լ կ՚երագենք, ո վ կ ՛ուզէ  սիրե չ 
Թրուպատուրները:
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*  *  *

Ա8Ս ԴԱՆԱԿԸ

- Ի նչ կ ՛ընէ երբ ա զգ մը մնա յ նօթի,
Ջեռքեն բան ու բրիչ կը նետե մեկդի,
Կ՚երթայ նաղորդուիւ մատուռ մ՚անխոով,
Կը դինուի տեգով, կը զինուի սուրով,
Ու կ՚երթայ ամեն միջոցներով վատ 
Ա զ գ ի  մը կռիւ մը՚դել յուսանատ...:
Թե յա ղթ ուեցա ւ աւա ղ ե իրեն,
Ւսկ եթե յա ղթ եց' աշխարն նամօրեն  
Գովեստի երգեր կ երգե  ամեն օր, 
Պատմութիւնն ոսկի ե ջ կու տայ անոր...:

*  *  *

ՓՈՂՈՑ ԱՒԼՈՂԸ

Սակայն ո չ ,  ո չ ,  ո չ : Ձիւնին ցուրտին մեջ  
Ա ւլե  մարդկութեան ցեխն ու կեղտն անվերջ, 
Ա ւլե  ու գիտցիր որ միշտ  կ՚աղտոտի...:
Մի խորնիր, միտքը գարդ մ՚ե սնոտի...
Ա ւլե  , որբիկներդ նացիդ կը սպասեն:
Ա ւ լէ  , սուրբ է պարտքն, ին չ որ ալ ըսեն:
Ա ւ լէ  , որպեսզի իրիկուան երբ տան 
Նինար սակագին քու ըստրկութեան' 
Նըգովես այդ ձե ոքը սըրտիդ խորեն... 
Մարդերն անիծած կենդանիներ են...:

* * փ

ԱՌՋԻ ՀԱՑԵՐԸ

Դրախտին մեջ իսւա մ մինարէին քով  
Գերման ծխ նելոյգը կ Նա  եր...
Հոս, նոն, Բիւգանդիա... տակ ցա ծ  
Դեռ քանի մը նայ գտ ա յ պոռնկացա ծ... 
Արարատին վրա յ '  նոր ազգ մ՚ե օտար 
Ջնասկցաւ ի մ  մայրենի բարբառ
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Հ եգն եց  «Հ ա յէ  րը...:
Ախուրեանի քով' քար եր աւերակ 
Քաղաք մը, աշխարն մը գտ ա յ ներմակ,
Ձայն մ ՚երգեց' «մի չար փառքերուն վրայ սին,
Ն ա յե տապանիս միւս երեսին
Ագգերը կնքեր են վրան' «մա ն նա յուն»
Բայ ց  միւս երեսին վրայ  «անմանուր-իւն» 
Գրեր են նա յերր...:

փ փ փ

Ո՜Վ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ

«Մե նք ենք, դիւրանար ծնո ւնղ արիւնի,
«Հի ն, շք ե  ղ ցեղի  գաւակներ յետին,
«Բոպիկ երա խ ա ՜յ,  դողդոջ ծերունի ,
«Մե նք ենք, ոդջ գանկերն որ կ՚իյնան գետին... 
«Մե նք ենք, դիւանար ծնո ւնդ արիւնի...:

«Հո ՜ւ , նգո ՜վք , ն գո ՜վ ք :  Մեր վերքին փրփրուն 
«Շոգին խաւարե ր ձեր աչքերը, ա ն,
«Մեր արիւնը ձեր գաւակա ց գչխուն.
«Թո յ ն  շ ն չ  եիք դուք, ու ըմպեիք մա ն...
«Հո ՜ւ ,  նգո ք, նգո վք ձեր սերունդներուն...»:

*  *  *

ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՅԵՐԸ

Մի դպիր անոնց նո գւո յն  փլուցո ւն 
Անոնք կ ՚անցնին լո ւռ գաղտնիքով լեցո ւն, 
Անոնք գիտեն րի ւր պատմութիւններ մութ, 
Անո նց որ կորան արեան մեջ տղմո ւտ, 
Կախաղաններու քա ջե ր նամօրեն...:
- Հագար մ  անով ծանր' կենդանի  - մա նն են

ապրող նայերը...:

Եարինա՜ն, նա յ ,  ն օ ՜յ . . .  սակա յն  ծերունի 
Պանդուխտն յո գ ն ե ր  ե. վա դը պիտ ՛ մեռնի
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Որդին երկիր ե ղրկեր կռուելու.
Վաղն ա ն ալ պիտի խողխողուի, նլո ւ...
Ու, լիս խ, մի աո մի այսպ ե ս պիտ կորչին  
Դ իլցա գուններոլ ցեղի մը վերջի ն, 

վերջի ն նա յերր...:

Ո չ ,  ո չ :  Ա րշա լոյսն իրենց պիտի գայ.. .:
Ու եթ է չ ի  գայ  աւօտն ապագայ'
Պիտ' կռուին: Մինչ ե ր բ ...: Մ ինչեւ յա ւիտ եա  ն: 
Ու երբ դեռ երկրի վրայ ա գա տ ռւբեա ն  
Համար մեռնին ա՜փ մը մա րգեր չ ն չ ի  ն,
Անոնք պիտ' ԸԱան մարդկութեան վերջի ն, 

վերջի ն նայերը...:

փ փ փ

Երթ կը կարդանք Ռուրեն Սեւակի րանաստեղծութիւնները' չենք 
ուզեր հաւատալ, որ այս քերթուածները հարիւր տարի աոաջ 
գրուած են: Անոնք այնքա՜ն այժմեական են, մարդկային ցաւով լի 
և այնքա՜ն հայկական ներկայ իրավինակին մարմնացումներն են, 
որ Ալեքսանդր Թոփչեանի նման մենք ալ կը կրկնենք. «Ռռւբեն 
Սեւ ակ իսկական մարգարե մըն էր»:

փ փ փ

Արշակ Չօսյանեանի Ռուրեն Սեւակի «Կարմիր գիրքը»ին համար 
կատարած քննադատութիւնները մենք կը հաւատանք, որ 
բանաստեղծին հոգւոյն մեջ յեղաշրջման մը ւգատնաո եդած են:

1910-են յետոյ Ռուրեն, իբր բժիշկ, աւեյի արձակ գրութիւններու 
վրայ կեդրոնացաւ քան թե րանաստեղծութիւններու: Թէեւ ան, 
1910-թ.են աոաջ ալ, խոր վերլուծումներու[ յագեցած արձակ 
գրութիւններ հրատարակած եր:

Այստեղ մեջբերենք Ռ. Սեւակի Պոլսոյ «Օտեօն» թատրոնին մէջ, 
22 Օգոստոս 1908-ին կատարած բացառիկ ելոյթը, որ 18 Փետրուար 
2005-ին Նիւ Եորք, «Համազգային»ի սրահին մեջ, Ռուրեն Սեւակի 
մասին տրուած դասախօսութեան մ՚ընթացքին, դոկտ. Հրանդ Մար- 
գարեան, շատ խոր մեկնարանութեամր մը, զայն ներկայացուց 
հանրութեան:
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Պոլսոյ «Օտէօն» թատրոնին մեջ, 22 Օգոստոս 1908-ին, Պոլսոյ 
հայութեան մասին Ռուրէնի ըսածները, մարգարէական իրականու- 
թիւններ են:

Ահաւասիկ այդ խօսքերը.- ... Թատրո նը, հայաշո ւնչ թատրո
նը...: Այն թատրոնը զոր Հեքիմեաններ, Պեշիկթաշլեաններ, Օ՞եր- 
զեաններ, Թղլեաններ, Շիրվանզատեներ կանգնեցին... ա յն թատ
րոնը զոր Վարդովեաններ, Գարապաշեաններ, Ֆասուլեանեաններ, 
Սիրանոյշներ, Մնակեաններ փառաւորեցին... ա յն թատրոնը ուր 
Թրեանցներ, Ռշտունիներ, Ադամեաններ անմահացան... թատրոնը 
հայաշունչ թատրոնը, մե ր թատրոնը...:

Ոհ, փառաւոր հայ անուններու ոսկեձոյլ համաստեղութիւնը...: 
Ու թնա ւ զարմանալի չե որ մեր մեջ, ուր այնքան ապերախտ ու 

այնքան թշուառ նկատուած է այս թեմի ասպարէզը,- մե ր մէջ '  
համեմատօրէն բոլոր միւս արուեստագիտական ասպարէզներուն - 
ամենէ ն աւելի ուռհացող ու պտղաբերող հիւղը թատրոնը եղած 
ըլլայ միշտ: Ասիկա ունի իր որոշ պատհաոները:

Ամբողջ Եւրոպայի մէջ, աշխար£ի էն շքեղ կեդրոններէն մինչեւ 
ամենամութ- ու խաւարին անկիւնները ես չե մ  տեսեր ու չե մ  աչ 
կրնար Տաւատալ որ գտնուի տակաւին մէկ ուրիշ ազգ' որ ամէ ն օր 
ու ամէն վայրկեան ապրէր դերասանի նշմարտապէս կեղծ ու 
գերեզմանօրէն ծիծա ղեի այն կեանքը որ դարերէ ի վեր մեր 
կեանքը եղաւ, մեր, ստրկացած թրքանայերուս կեանքը...: Տառա
պ իլ, ու ստիպուած ըԱաչ ամենաերջանիկ կերպարանք մը ցոյց  
տաչու... անպատուուիլ, բռնաբարուիչ, գետնաքարշ տապալիլ, ու 
ստիպուա՜ծ ԸԱտլ գոճութեան ջերմագին աղաղակներ բարձրաց
նելու... ժպտի ւ այնպիսի մէկ վայրկեանիդ, ուր արիւն-արցունք պի
տի պոռթկար աչերէդ... մաղթանքի նիչեր Տանել կոկորդէդ այն 
բռնակալ ձեռքին Տամար որ զքեզ կը խեղդէ... մեռնի չ - Տոգեպէս 
մեռնիլ - ու ապրիլ ձեւացներ., անա դերասանական աՏոելիօրէն 
կեղծ կեանքը, որ մե րը եղաւ այնք ա ն երկար տարիներ...: Այղ  
ինչպ է ս կ՛ուզեիք որ այսպիսի պայմաններու մէջ, ժառանգօրէն 
ու բնածինօրէն մեր ամենաանկեղծ յատկութիւնը մեր կեղծելը 
չԸ11ար> ու մեր բնական յարմարութիւնը դերասանութիւնը...

Ազգի մը թատրոնին յաջողութեան համար կա յ  տակաւին մէ կ 
երկրորդ պայման, ա յն է' թատրերգութեան նիւթը, պատմուածքին 
առանցքը, խաղին կմախքը: Արդ մոռցէք անգամ մը ներկան.
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վայրկեան ւքը դեպի ետ երթանք, մեր ժողովրդեան կեանքին 
պատմութեան մեջ, ե ա, շա տ ետ, մինչեւ Յիսուսի ժամանակները, 
ու անկեց ալ ետ' մինչեւ մեր հեթանոսական շրջանները: Անցեալի 
մշուշին մէջ թաղուած այդ ոսկեկուռ բարձունքներէն դիտենք 
անգամ մը լեոն ի վար սողոսկող այն ահաւոր ու արիւնլուայ 
նամրան որ մեր ազգինն ե: Ւ նչ ահաւոր դասեր, ի նչ  հսկայ 
ատաղձներ թատերագրի մը համար' այդ պատմութեան զանազան 
էջերուն մէջ :  Մեր ամէնուս հայր'  Հայկէն մինչեւ մեր օրերը, 
դիցաբանական հիանալի աւանդավէպերու քով ի նչ ահաւոր 
իրականութիւններ...: Ու Արշակը, ու Վասակը, ու Քաջ Վարդանը, 
ու Մեծն Արտաշէսը...: Ու տակաւին նո ր, դեռ շատ նոր, մեր 
ամէնուս սըտին մէջ արիւնող յիշատակնեըը այն ահռելի կոտո
րածներուն որոնք մահը ու սարսափը ու սովը ցանեցին մինչեւ 
Ակնայ սարսափահար հովիտները, Վանայ արիւնաներկ լինեն 
մինչեւ Ոսկեղջիւրի հայակուլ անդունդները...:

Ազգային, զուտ ազգային թատրոնի մը համար ի ՜ն չ  ատաղձներ, 
ի ՜ն չ  հերոսներ, ի ՜ն չ  նիւթեր...: Խաւարչտին բանտերու մէջ ժողո
վուրդէն անգիտուած, մարդկութենէ վատօրէն լքուած «ազատու
թիւն» հեծկլտալով քանի-քանի մեռնողներ, զորս հայ թեմը պիտի 
անմահացնէր'  անձնուիրութեան դասը տալու համար ժողովուր- 
դեան...: Ու ամէն տեղ, յաւիտենական սարսափի ու սպառնալիքի 
տակ դիւցազնօրեն ու լուռօրէն գործող քանի վեհանձն կեանքեր' 
զոր հայ թատրերգութիւնը թեմ պիտի հաներ' մեզի հերոսաբար 
մեռնիլ սորվեցնելու համար...: Ու դեռ ինչե՜ր,  ու դեռ ինչե՜ր...: 

Ո՜ճ... ո չ ... դժբախտաբար նիւթեբը չեն  որ կը պակսին նիմնեւու 
նամար ջղուտ ազգային թատրոն մը: Եւ անա թէ ինչո լ  ես այս 
գիշեր նամեստօրէն պիտի ուզէի յանգիլ սա գաղափարին, թէ 
օտար թատերախաղերէ աւելի - զոր մեր ժողովուրդը չի  կրնար 
ըմբռնել - պէտք էնայութիւնը իր ծոցէն ծնի հայ թատրոն մը, նա յ ,  
ոչ միայն չեզուով, այլ ոգիով աչ, նպատակով ար..:

Հայ թատրոն մը'  հայ կրականութեան համար:
Կեցցե՜ նա յութիւնը, կեցցե ՜ թատրոնը:
Բերա, 22 Օգոստոս 1908 Ռուբէն Սեւակ
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* * *
1913-թ.էն սկսեալ Պոլսոյ «Ազաաաւքարա» թերթին մեջ Ռուրեն 

Սեւակի արձակ գրութիւննեըը նրաաարակուիլ սկսան « Բժիշկին 
գիրքեն փրցուած եջեր» խորագրով, որ րացաոիկ նեաաքրքրութիւն 
և ոգեւորութիւն ստեղծեցին նայութեան մեշ:

«Ազատամ՛արտ» թերթի խմբագրապետ և ծանօթ գրագետ 
Ռուրեն Զարդարեան Պոլսեն Լոգան' Ռուրեն Սեւակին ուղղուած 
նամակին մեջ, տեսեք, թե ինչպես իր հիացումը կը յայտնե' 
«Բժիշկին գիրքեն փրցուած եջեր»ու գրութիւններուն համար'

«Շնորճաւորութիւններս այն զմայլելի ձեւին նամ ար, որով կը 
գրեք ձեր Բժիշկի էջերը; Ջեք կարող երեւակայեչ թե որպիսի խան
դավառ ընդունեԼՈԼթիւն գտած են անոնք ընթերցող նասարակու- 
թեան մեջ, թե նոս և թե արտասանման: Ասիկա նախ կ ՛ապացու
ցանէ այն անտարակուսելի գրական նարտարութիւնը, որով կը 
գրեք ձեր յօդուածները քերթուածի մը չափ թրթռուն, երկրորդ 
մանկավարժական այն մեթոդը, որով նիւանդութեանց սարսափն 
ու գարշանքը կը ներշնչեք, առանց խրատի ու քարոզութեան նին 
պա նա լ մեթոտին, և երրորդ ա յն  որ «ափսո ս, ա յնքան տառա
պանք կայ մեր նաաորակութեան ծոցն ալ ու ա յնքան նիւանդ, 
ա յնքան վիրաւոր»:

21 Փետրուար 1911 Պոլիս ֊Ռուրեն Զարդարեան

Ռուրեն Սեւակի «Բժիշկին գիրքեն փրցուած էջեր» գրու- 
թիւններու մասին, ուրիշ գնահատական «րաց» նամակ մը, որ 
գրուած ե 1914-թ.ին, Պոլսոյ ծանօթ երգիծաբաններէն 3. Ալփիարին 
կողմե:

Այս նամակը աւելի ուշ հրատարակուած է 1952-ին, «Աստղա- 
րերդ»ին մէջ:

3. Ալփիարին երգիծական ոնով գրուած այս նամակը պատ
մական մեծ արժեք ունի:

Ահա 3. Ալփիար-ի Ռուրեն Սեւակին ուղղած շատ հետաքրքրա
կան նամակէն հատուածներ, պահելով անոր լեզուական հարազա
տութիւնը:
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8. ԱԼՓԻԱՐԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿԸ ՏՔԹ. Ռ. ՍԵՒԱԿԻՆ

Եէտի-Գուլէ, Կ. Պոչիս. 
Ազգ. Հիւանդանոց. 2-15 Մարտ 1914

Սիրեյի պարոն.
... Քանի մը Կիրակի, իրարու վրայ, Լօզանէն ձեր գրածները կը 

կարդամ կոր, անպատումնրնուանքով մը:
Շատ քիչ անգամ կը պատանի որ նայ լեզուաւ գրուած բան մը 

այնքան խոր տպաւորութիւն գործէ վրաս և գրաւէ նաւանութիւնս: 
Տիրացու թիւն ներէ կը խորշիմ և կը սոսկամ Uux COmmuns- ներէ: Եւ 
ընդնանրապէս ատոնցով խնողուած է մեր ոդորմեյի գրականու
թիւնը:

Երբ կը տեսնեմ մէկը որ անոր մէջ նորութիւն մըկըմտ ցնէ և քիչ 
մը աւիւն կը դնէ այդ աւշային դպրութեան մէջ, ես այդ մարդուն 
նամար նոգի կու տամ և իբր բարեկամ կ՚ընդունիմ զինքը, եթէ 
նոյնիսկ անոր երեսը տեսած չըԱամ:

Ըմրոշխնած նանոյքս մեծ է երր ձեզ կը կարդամ, որովնետեւ 
դուք մեր բպորին պէս չէ ք  մտածեր և եղանակ մը ունիք գրելու, որ 
պարզապէս electique նով մը կը կրէ վրան: Ձեզ նամար չե ն  Խտ 
cbemins battus և կ՛ուզ էք բուն' եւրոպական toumure մը տալ մեր 
շինական նայերէնին: Եւ կյւ յաջողիք կոր փառաւորապէս:

Ատ ինչ SUpeibe ոն է, ի նչ յդկուն չեզռւ և ի նչ նոր և գեղեցիկ 
գաղափարներ:

Ներեցեք, որ թոթուեմ ձեր ձեռքը և անվերապանօրէն յայտնեմ  
Ձեզի սքանչացումս:

Բժշկութիւնը այդքան յաջող և attrayant կերպով v u lgan se չէ ր  
եղած երբեք:

Գրական նոր նիւդ մը կը ստեղծեք կոր, որուն վրայ 
նիացողներէն մէկը ներեցեք, որ ես ըլլամ:

Ո վ ըւլալնիդ չե մ  գիտեր, բա յց կայնեցէք ձեզի ըսեմ, թէ ի նչ 
էք: Զգացումներու փափկազգած նկարիչ մը: Լեզուի CÎSeleUTմը և 
բառին ամբողջ ուժովը նանելի գրագէտ մը:

Հաւատացէք, խնդրեմ, զգացումներուս անկեղծութեանց և 
անսանման նամակրանքներուս արտայայտութեան:

8. ԱԼՓԻԱՐ
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ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆԵՐ...

ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆԻ ԵՒ 6ԱԿՈԲ ՕԾԱԿԱՆԻ ԽՕՍՔԵՐԸ ԿՐԿՆՈՂ ՀԱՑ  
ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ԹՈՒԹԱԿՆԵՐՈՒՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 8Ա 8Տ Ն Ա Ծ  
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ, ՄԻՆՉԵՒ 1986-Թ.ՆԵՐԸ, ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ ՀԵՏԵՒԵԱԼ 
ԽՕՍՔԵՐՈՎ Կ՚ԱՒԱՐՏԷԻՆ.

«ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ ՇԱՏ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵ8ԱՒ: Ա8Դ  
ՊԱՏՃԱՌԱՒ ԻՐ ԳՐԱԿԱՆ ՏԱՂԱՆԴԸ ԶԱՐԳԱՑՆԵԼՈՒ ԱՏԵՆ ՉՈՒՆԵՑԱՒ»:

ՆՈ8ՆԻՍԿ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ԱՄԷՆԷՆ 
ԿԱՏԱՐԵԱԼ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆԵՐԷՆ ՄԷԿԸ ԵՂՈՂ, 1986-Թ.ԻՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍ ԼՈ8Ս 
ՏԵՍԱԾ «ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ -  ԵՐԿԵՐ» ՀԱՏՈՐԻՆ ՄԷԶ, ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ 
ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆԻ ԲԱԺԻՆԸ ՀԵՏԵՒԵԱԼ ԽՕՍՔԵՐՈՎ ԿԸ ՎԵՐՋԱՆԱ8

«ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ԿՐՏՍԵՐԱԳՈՅՆՆ ԷՐ: 
ՎԱՂԱԺԱՄ  ՄԱՀԸ ԽԼԵՑ ԻՐՄԷ ԻՐ ՏԱՂԱՆԴԸ ԽՈՐԱՑՆԵԼՈՒ, 
ՀԱՍՈՒՆԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏԵՀՈՒԹԻՒՆԸ, ՈՒ ԱՉՔԵՐԸ ՓԱԿԵՑ ՎԵՐՋԻՆ 
ԽՕՍՔԸ ՉԸՍԱԾ»:

Մենք կը կարծենք, որ Ռուբէն Սեւակի մասին յայտնուած 
գաղափարները, և յատկապէս այն վարկածը թե' «Ան իը գըական 
տաղանդը զարգացնելու ատեն չունեցաւ» - Ռուրեն Սեւակի 
գրական վաստակի մասին կատարուած ամէնէն ծանրակշիռ, 
անիրաւութիւնն է:

Ասիկա գլխաւոր ապացոյցն է, որ այս կարծիքին տերերը Ռուրեն 
Սեւակի գրութիւններուն արժէքը լաւ չեն հասկցած:

Եւ մտածել որ այղ ժամանակ, գրեթէ բոլոր նահատակ մտաւո- 
րականնեըուն տարիքը 35-ի շուրջ էր.- Դանիէլ Վարուժան' 31 
տարեկան, Սիամանթօն' 37 տարեկան, Գեղամ Սարսեղեան 32 
տարեկան, Տիգրան Չեօկիւրեան' 31 տարեկան:

Եւ զարմանալին այն է, որ ո չ Դանիէլ Վարուժանի, ո չ  Սիաման- 
թօյի և ո չ ալ միւս երիտասարդ նահատակ մտաւորականներուն 
իրենց տաղանդը «խորացնելու» մասին չի խօսուիր, և միայն կը

ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 259, 4 ՑՈՒԼԻՍ 2006
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խօսուի Ռուրէն Սեւակի երիտասարդ տարիքի մեջ նահատա- 
կուելուն մասին: Եւ մենք այս անիրաւութիւնը կը վերագրենք'

1. - Հայ յետ-եղեոնեան մտաւորականներուն մեծամասնութեան 
տհասութեան, որոնք կաղապարուած գաղափարներ կը կրկնեն 
տեւապես,

2. - Նաեւ այս կարգի մտաւորականութեան մեջ հայրենա
սիրական և մարդասիրական անրիծ գգացումներու պակասին:

Բնական ե, որ այս ձեւու[ մը այ յա սերած մտաւորականները 
պիտի չկրնային հասկնալ Ռուրէն Սեւակի գրութիւններուն արժե
քը, որոնցմէ ուժգին կ՚արտացոլան հայկական ոգին և մարդասի
րական զգացումները:

փ փ փ

2004-ին եր, որ Վահագն Տատրեանի միջոցաւ, հահոյքը ունե
ցանք ծանօթանալու րացաոիկներու շարքին դասուած հայու մը, 
մտաւորականի մը'  վաւերական հայրենասէր դոկտ. Հըանդ Մար- 
գարեանի:

Եւ մեզի համար մեծ նորութիւն կազմեց տեղեկանալը, որ 
Հըանդ Մարգարեան, դեո 1970-թ.ներուն, Ռուրէն Սեւակի մասին 
գրութիւններ հրապարակած է:

Մենք Նիս, դոկտ. Մարգարեան' Նիւ Եորք: Հակաոակ այս հե
ռաւորութեան, մեկ քանի ամսուայ թղթակցութենե և հեոաձայ- 
նային խօսակցութիւններե յետոյ, արդեն շատ մօտ էինք իրարու:

... Եւ Մարտ 2005-ին' «Վիտէօ-քասեթ» - մը ստացանք: Եւ այս 
ձայներիզին վրայ մենք դիտելու հահոյքը ունեցանք դոկտ. Հրանդ 
Մարգարեանի 18 Փետրւար 2005-թ.ին, Նիւ Եորքի «Համազգա- 
յին»-ի սրահին մեջ Ռուրէն Սեւակի մասին կատարած րանախօսու- 
թիւնը, որու մեջ ան, իր գնահատումներով կը նոյնանար, գրեթե 
նոյն օրերուն, Ալեքսանդր Թոփչեանի 15 Փետրուար 2005-ին, 
Հայաստանի «Հ-1»-ով սփոուած և Ռուրէն Սեւակին վերաբերող 
գաղափարներուն հետ:

Այստեղ պիտի ջանանք մէջրերել այդ բանախօսութենէն կարգ 
մը հատուածներ.

«Ո վ հ Ռուբեն Սեււսկ.- Բազմակողմանի անճատականութ-իւն 
մըն է Բ^իշկ, ԳԲՈՂ> բանաստեղծ, արձակագիր, նկարիչ, 
դաստիարակ:
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Եւ մանաւանդ' ազգային ոգիով չի շիտակ և խիզախ մտաւորա
կան մը:

Հասարակ մարդու մէջ այսքան առանձնայատկուր-իւններուն 
մէկ անձի մէջ միանաէը' շատ դժուար է:

Բայց Ռուբէն Սեւակի մէջ այս յատկանիշները շաղ կապուած են 
իրարու:

Ի նչ է արարքը Ռուբէն Սեւակի աննատականութեան:
Առաջին ներթին գերզգայուն Տոգի մըն է, արարքներու խորքը 

տեսնեչու բացառիկ կարողութեամբ, և մանաւանդ նարցերը 
արդար և նիշդ դատելու ընդունակութեամբ:

Եւ ի նչ է Ռուբէն Սեւակի մտանոգութեան առարկան:
Հայ  ազգն է: Հայ  կեանքն է, նայրենիքը, նայունիրաւունքները, 

և ազգային արժանապատուութիւնը»:
Լարուած և մագնիսացած կը դիտենք դոկտ. Հքանդ Մարգա- 

րեանը: Եւ ան, Դուրեն Սեւակի րանաստեղծութիւններէն հա
տուածներ ներկայացուց.

«Թրուպատուրները», «Զանգակնե ր, զանգակնե ր», «Փողոց 
աւլողը», «Դրամին աղօթքը»: Եւ կարդաց Դուրեն Սեւակի 1908- 
թփն Պոլսոյ «Օտեօն» թատրոնին մեջ կատարած խօսքերեն.

«Ամբողջ Եւրոպայի մեջ, աշխարհի են շքեղ կեդրոններեն 
մինչեւ ամենամութ ու խաւարին անկիւնները' ես չեմ տեսեր ու չեմ 
ալ կրնար հաւատալ որ գտնուի տակաւին մէկ ռլրիշ ազգ' որ ամէն 
օր ու ամէն վայրկեան ապրէր դերասանի նշմարտապէս կեղծ ու 
գերեզմանօրէն ծիծաղելի այն կեանքը որ, դարերէ ի վեր, մեր 
կեանքը եղաւ, մեր ստրկացած թրքանայերու կեանքը»:

Միայն բանաստեղծ մը, թատերագիր մը, դերասան մը այսքան 
զգացումով կընաը արտասանել Դուրեն Սեւակի րանաստեղծու- 
թիւնները և խօսքերը:

Եւ իրապէս ալ, քանի մը ամիս յետոյ, կրկին «վիտեօ-քասեթ» մը 
ստացանք:

Այս անգամ ստացուածը, թատերագիր Հրանդ Մարգարեանին 
հեղինակութեամր և րեմադրութեամր, 17 Ապրիլ 2005-ին, Նիւ 
Եորքի «Համազգային»ի սրահին մեջ ներկայացուած «Երր արեւը 
կը լոե» թատերգութեան տեսաերիզն եր, Դուրեն Սեւակի ողրերգա- 
հերոսական կեանքին, անոր իրական պատմութիւնը պատկերաց
նող:
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* * *
Յունուար 2006-ի վերջին օրերուն եր, երր Նիւ Եորք-ի 

«Հայկական ոաաիօ»ի հիմնադիր անօրեն' Վարդան Ապաօ-են 
ստացանք Քալիվարնիա լոյս տեսնող «Նոր կեանք» թերթի մեկ 
թիլին պաանէնը, որով կը տեղեկացուեր, թե UCLA-ի մեջ 3-12- 
2005-ին, եօթը նահատակ գրողներու համար գրական գիտաժողով 
մը կազմակերպուած ե:

Եւ այս գիտաժողովին ղոկտ. Անահիտ Քեշիշեան-Արամունի, 
ներկայացուցած ե Ռուրեն Սեւակ մարդը, բժիշկն ու բանաստեղծը, 
նահատակին «Չարդի խենթը» ստեղծագործութեան ընդմեջեն:

Եւ դիմեցինք Քալիֆորնիա բնակող մեր բարեկամ Արմեն 
Արոեանին խնդրելով, որ մեզի ղրկե այս գիտաժողովին տեսաերի
զը, զոր ստացանք միջոց մը ետք:

Այս տեսաերիզին մեջ, ուրիշ բանախօսներու շարքին, Անահիտ 
Քեշիշեան-Արամունի կը խօսեր Ռուբեն Սեւակի մասին, և անոր 
«Ջարդի խենթը» կը ներկայացնէր: Շատ հահելի էր զինք
ունկնդրելը:

Շատ հանգամանօրէն և անգիր կը խօսեր Ռուբեն Սեւակի և 
«Ջարդի խենթ»ի մասին, ըլլալով Հայաստան ուսանած գրականա
գետ մը:

Եւ ոչ մէկ արւթիւ և ակնարկով չկրկնեց, որ Ռուբեն Սեւակ, 
երիտասարդ տարիքին նահատակուելուն պատհաոաւ, իր տաղանդը 
չէ  կրցած կատարելագործել:

Ընդհակառակը կրցաւ, մեծ յաջողութեամբ, հերոս նահատակին 
իսկական արժէքը ցոյց տալ:

Եւ մանաւանդ եղերաբախտ գրողին «Բժիշկին գիրքեն փրցուած 
հջեր»ու մասին իր ըսածները շատ յատկանշական էին.- «Այստեղ 
կ՛ուզեմ, իմնամեստ կարծիքս յայտնեչ, Ռուբեն Սեւակի «Բժիշկի 
գիրքեն փրցուած էջեր» գրութիւննեբու մասին:

Անձնապես, նամաշխարնային գրականութեան մեջ, չե մ  կարդա
ցած ուրիշ գրող մը, որ Ռուբեն Սեւակի «Բժիշկի գիրքեն փրցուած 
եջեր»ու նման, Տիլանդներու և նիւանղութիւններու մասին այսքան 
իրատես և, նոյն ատեն, այնքան զգայուն գրութիւններ գրած 
ԸԱայ»:
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*  *  *

20 Յունիս 2006-ին եր. Հայաստանի նեոատեսիլեն [«Հ-1»] 
բախտը ունեցանք դիտելու շատ նետաքրքրակւսն հաղորդում լքը: 

Ֆրանսական ասացուածքով' ժողովուրդի մասնակցութեամբ 
«Debat» մըն եր տեղի ունեցողը, բանավեհ մը:

Նիւթն եր «Սեոային խնդիրներու մասին տդոց տեղեկութիւն 
սլե տք ե տալ, և ինչսլե ս...»:

Ակադեմիկոսներ, բժիշկներ, մանկաւ[արժներ, ուսուցիչներ, 
մայր ու հայրեր, սլարման-սյարմանուհիներ զարմանազան 
կաըծիք-տեսակէտներ յայտնեցին:

b զուր սպասեցինք, որ այս մեծապատիւ ակադեմիկոսներեն, 
բժիշկ ու մանկավարժ և ուսուցիչներեն մեկը, Ռուբեն Սեւակի այս 
մասին հարիւր տարիներ առաջ գրած «Վեցերորդ զգայարանք» 
անունը կրող և «Բժիշկին գիրքէն փրցւած եջեր»ու շարքին տեղ 
գտած հրաշալի գրութիւնը յիշե և անկե տող մը մեջբերե: Անոնցմե 
ոչ մեկը անդրադաըձաւ բժշկական հաըտաը ախտահանաչումնեը 
բովանդակող և իըենց տեսակին մէջ անգերազանցելի այդ 
բժշկական ու գիտա-աոոդջապահական տեսութիւններուն մասին: 

Մինչդեո Սփիւոքի մեջ, հայ ուսուցիչները լաւատեղեակ էին 
Ռուբեն Սեւակի «Վեցեըոըդ զգայարանք» գրութեան:

1989-ի Ռեկտեմբերին, Նիւ Եորքի Սուրբ Վարդան Մայր Եկեղե
ցիի հանդիսասրահին մէջ,  Հիւսիս. Ամերիկայի Առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Թորգոմ Արք. Մանուկեանի [այժմ Երուսադեմի Պատրիարք] 
ներկայութեամբ, Սրբոց Նահատակաց Վարժարանի տնօրենուհի 
տիկին Զարմինէ Պօղոսեան կարդացեր եր Ռուբեն Սեւակի 
«Վեցերորդ զգայարանք» գրութիւնը, զոր կը մեջբերենք այստեղ 
իր ներկայացուցած կարեւորութեան և այժմէականութեան համար, 
զայն վերցնեյով «Բժիշկին գիրքեն փրցուած էջեր»ու շարքէն:

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԶԳԱՅԱՐԱՆՔ

Հանդիպած աոաջին աշակերտին հարցուր, թէ որո նք են 
մարդկային զգայարանքները: Աոանց տարիքի խտրութեան նո յն 
պատասխանը պիտի ընդունիս:

- Տեսանելիք, հոտոտելիք, հաշակելիք, լսելիք, շօշափելիք...:
Ել սակայն ամէն մարդ գիտէ, թէ ուրիշ զգայարանք մ՛ալ կայ,
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վեցերորդը, այն, որուն մասին չի խօսուիր և որ աշխարհ կը 
կենսաւորե:

Դպրոցները կը լրւեն. իը անունը անպատշահ է: Ազատօրէն 
կարենալ խօսելու համար իր պաշտօնին յարմար անուն մը տանը, 
ու համաըձակօըէն կոչենք զայն սիըելիք:

Բոլոր հաշակելիքներէն ու հոտոտելիքներէն աւելի կարեւոր է 
ան: Իրմէ կախում ունի որ երջանիկ կամ թշուառ, առողջ կամ 
տխեղծ մարդկութիւն մը ծնի:

Կեանքի բոլոր հարցերուն մեջ ամէնէն առաջինն է սեռական 
հարցը: Բնագէտներն ու ընկերաբանները կը համաձայնին
կրկնելու, թէ է ն դժուար խնդիրն է ան:

Բայց ի նչ կ ընենք մենք, ընտանիքի հայրերս:
Կը թողունք որ տղան ինքնիրենը լուծէ այդ կննռոտ հանգոյցը: 

Ու մեր կողմէ կը բաւականանանք միայն իր մեջ ներմուծելով 
զզուանքի ու ամօթխածութեան գաղափարը: Սեռային տգիտու
թիւնը իբրեւ անհրաժեշտութիւն և իբրեւ սրբութիւն կը նկատենք: 

Սակայն օր մը պիտի գայ - անխուսափելի օրը - երբ մեր չըսածը 
փողոցին տղաքները պիտի ըսեն, ու որքա՜ն յոռի կերպով...:

Վա յ  այն ատեն այդ աղուն:
Ծնողքին դաւադիր լռութիւնը, ընկերներուն ոհրապարտ մեղ

սակցութիւնը, արգիլուած բան մը ընելու գիտակցութիւնը իրար 
միանալով' երէկուան հրեշտակը այսօրուան իժին պիտի վերածեն: 

Չեմ համարձակիր նկարագրելու, թե այնպիսի տարիքի մը մեջ 
երբ պատանիին ջղային դրութիւնը դեռ հազիւ կազմակերպուելու 
վրայ եղող նուրբ-ամենանո ւրբ - դրութիւն մըն է, ի ՜ն չ  ահաւոր 
աւերներ կը գործեն այդ անվերջ ու անանուն ցնցումները:

Սակայն վտանգը միայն մարմնական չ է '  այլ  հոգեկան: U չ  թէ 
միայն իրենց ֆիզիքական առողջութիւնը կը խաթարեն անոնք, այլ  
նաեւ իրենց բարոյական առողջութիւնը, իրենց նկարագիրը, իրենց 
զուարթութիւնը, իրենց սրբութիւնը:

Այսպէս, երիտասարդ մը որ դպրոցէն կ՚ելլէ, վարդ մըն է, որ իր 
բոյրը կորսնցուցած է, և որուն բոլոր թերթերր փրթած են: Եթէ դեռ 
միակ թերթ մը ունի, ան ալ առաջին ցնծուհին պիտի փրցնէ, այնպէս 
որ փշալից կոթ մը միայն պիտի մնայ իր ապագայ կնոջ ձեռքը...: 

Որովհետեւ, ինչո ւ չ է  - այդ տգէտ պատանին, որ ո չ  մէկ առող
ջապահիկ կանխագգուշութիւնով չզինեցինք, վաղը, սիրելու խաբ
կանքով, համբոյրի մը փոխարէն պիտի ստանայ ախտերուն է ն
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սարսափելին, և դարմանուելու խաբկանքով' կրկնօրէն պիտի 
զոնուի այն տիտղոսաւոր շաոլաթաններուն որ բժշկութիւնը 
պոոնկա ցուցին...:

Անա թե ինչպես' ամօթի և մեղքի պատրուակով' թոյնի աղրիւր 
մը կը դարձնենք այն զգայարանքը, որ ամենեն իրական երջանկու
թեան գործիքն է'  բնութեան կողմե մեգի նուիրուած:

Զգուշութի ւն: Չստորնացնենք, չխաթարենք, չրթացնենք զայն, 
սեռական զգայարանքը:

Կենդանական աշխարհին մէջ քանի՜  քանիներ կան, որ մի այն 
այդ զգայարանքով ու մի այն այդ զգայարանքին համար կ՚ապրին:

Ո վ չի հանչնար եֆեմեր թիթեռնիկը, այն շն որհալի թիթեռնիկը 
որ ամառ գիշերներ կու գայ ձեր լապտերին շուրջ րացխփելու իր 
թեթեւ թեւերը: Ան կ՚ապրի ամենեն կարնատեւ ու ամենեն գեղեցիկ 
կեանքով որ կարելի ըլլայ երեւակայել: ճաշակելիք չունի, չի 
կրնար ուտել, քանի մը ժամէն պիտի մեռնի, րայց պիտի մեռնի 
ամէնէն րնական, ամենեն իտեալ մահով, առանց ծերանալու,
առանց հիւանդանալու, առանց ցաւելա__: Երջանի՜կ թիթեռնիկ,
սնունդի պետք չունի, որովհետեւ ստամոքս չունի, կեանքի հոգ 
չունի, որովհետեւ իր օրերը համրուած են: Եր միակ զրաղումը 
սէրն է. ան պիտի բարձրանայ եթերին մեջ, իրեն պէս վաղամեռիկ 
թիթեռնիկ մ՛ալ պիտի գտնայ: Ու պիտի սիրէ, ու պիտի մեռնի իրեն 
նուիրուելով...:

Ան պիտի իրականացնէ բանաստեղծին երազը. «ԾԸիչ, սիրեչ,
մեռնիր..»:

Երեն համար չէ  Շամֆօոին սերը, այն սերը որ «երկու մաշկերու 
նպումն ե» և որ այլասերած մարդկութիւն մը միայն կրնար 
հնարել:

Հազար դարերու քաղաքակրթութիւնով մը բնութենէն հեռացած 
մարդկային սրտին մեջ անգամ' տեսէք' թե ինչպիսի նոխ 
ծաղիկներով կը պննուի ան.-

«էն թշուառ ուղեղին մէջ թողեք որ սերը քսանչորս ժամ աշ
խատի, ու ահա թե ինչ պիտի գտնեք հոն,- կ՚ըսե Սթանտալ,- ձմեռ
նային տերեւաթափ հիւղ մը կը նետեն Սալցպուրկի աղահանքի մը 
մէջ,  եւ եըր քանի մը ամիս յետոյ զայն դուրս կը քաշեն, այնպիսի 
պսպղուն բիւրեղներով ծածկուած ե, ադամանդներու այնպիսի 
անհունութիւն մը պհնած է ամենափոքր ոստերն անգամ, որ ան-
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կարելի է նանչնալ նախկին նիւղը...»:
«Երեւակայուէի ւն» պիտի ըսեք: Ազատ թողեք երկու սիրա

հարները որ բնութեան ձայնին հետեւին, ու պիտի տեսնեք թե ի նչ 
գեղեցիկ կրականութիւն ե այդ երեւակայութիւն կարծուածը:

Հոգւոյն և մարմնին այնքան սեղմ ու փոխադարձ ազդեցու- 
թիւնը մարդկային ուրիշ ոչ մեկ գործունեութեան ատեն կարելի է 
տեսնել:

Միւսին մեջ այնպես մը կը փոթորկի հոգին որ ոսկորներուն 
ամենեն անշարժ բջիջներն անգամ վայրկեան մը իրենց ապրիլը կը 
զգան

Արուն ու եգը, սերն ու սեււը, մարմինն ու հոգին իրար խառ
նուելով' միանգամայն Տիեզերքին ու Աստուծոյն կը խառնուին: 

Մարդկային ո չ  մէկ զգայարանք, կենդանական ո չ  մեկ գործո
ղութիւն, բնագիտական ո չ  մեկ երեւոյթ այնքան խորհրդաւոր ե: 

Այդ գերագոյն վայրկեանին, է ն սեւ մարդը արշալոյսներ 
հրդեհելու ընդունակ հրաշէկ հոգի մը կ՚ըլլայ՛  է  ն ստոր մարդը կը 
հաւաքէ ինչ որ կայ իր մեջ լաւագոյն' կուսական կաղապարի մը 
մեջ նետելու համար զանոնք:

- Վայրկեանական ցնցո ւմ մը...,- կ՚ըսէ Մարք Օրել:
Բայց այդ մեկ ցնցումը անհունները կը դողացնէ ու 

յաւիտեանները կը բեղմնաւորէ...:
Այսպես է սեյւը. մաքուր, առողջ, բնական սերը:
Ւմաստութի ւն թէ յիմարութիւն, չեմ գիտեր: Կը զգամ միայն, 

որ մարդկային ամենաբարձր արտայայտութիւնն է ան: Անո վ է որ 
Աստուած մեր մէջ կը յայտնւի. Աստուած սէր ե:

Պատրաստենք մեր զաւակները այդ մեծ օրուան համար: Ու 
սորվեցնենք իրենց Վերածնունդի առաջին օրենքը:

Առռղջ սեր, առողջ սեռ:
Բ ա ն կ ա լ թ ի ,  1 9 1 4  Ռ Ո Ի Բ Է Ն  Ս Ե Ւ Ա Կ
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
1 Յ Ո Ւ Ն Ո Ւ Ա Ր  2 0 0 7

Ո՞Վ է ի ր  դ ո ւ ն  ս փ ի ՜ւ ռ ք ...

Ո՞ՒՐԿԷ ԵԿԱԾ ԷԻՐ ԴՈՒՆ ՍՓԻ՜ՒՌՔ...

ԻՆՋ ՇՈՒՏ ՄՈՌՑԱՐ ՔՈՒ ԱՐՄԱՏՆԵՐԴ...

ԻՆՁ ՇՈՒՏ ՄՈՌՑԱՐ ՔՈՒ ԱԶԴԴ ՍՊԱՆՆՈՂՆԵՐԸ...

ԻՆՋ ՇՈՒՏ ՄՈՌՑԱՐ ՔՈՒ ԴՈՂՑՈԻԱԾՀԱՅՐԵՆԻՔԴ ԵՒ ԻՆՋ 
ՇՈՒՏ ՄՈՌՑԱՐ ՔՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԴ ԴՈՂ8ՈՂՆԵՐԸ...

ԵՒ ԱՅՍՕՐ Ո՞ՒՐ ԵՍ, Ի՞ՆՋ ԵՍ ԵՒ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ Կ՚ԵՐԹԱՍ 
ՍՓԻ՜ՒՌՔ

... Մինչդեռ ինչե ՜ր  կրնայիր ընել դուն Սփիւոք... ինչպես որ 
սկսած եին ընել (յահան Նաթալին և ընկերները 1921-ին, 
զգետնելով անպատիժ մնացած Թալաթը և միւս նիւաղները:

Բայց Շահան Նաթալին արգելք եղան:
Ովքե ր եին արգելք եղողները...
Քու րաըեկամ կարծած Արեւմտեան պետութիւնները:
Եւ դո ւն Սփիւռք' լռեցիր, չընդւ[զեցար ու չհասկցար լարուած 

ծուղակը:
Եւ քնացար գրեթե 50 տարիներ շարունակ:
Յետոյ, Գուրգէն Եանըգեանը արթնցուց, և պայքարի նամրան 

ցոյց տուաւ:
Եւ արթնցող երիտասարդներէ կազմուած Հւսյաստանի ազատա

գրութեան հայ գաղտնի րանակը, Գուրգեն Եանըգեանի համրէն 
ընթանալով, ցեղասպան թուըք պետութեան ներկայացուցիչները 
եղող դեսպանները, հիւպատոսները և ոհրապաըտ րսւյց անպատիժ 
թուրք պետութեան ծառայողները ահաբեկել սկսաւ:

Տարիներով հայ հերոսները, իրենց տարած պայքարով, Սփիւռքի
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fiuij ժողովուրդին մէջ գողցուած հայրենիքի պահանջատիրութեան 
գաղափարը վերստեղծեցին:

Եւ աշխարհն գիտակցեցաւ Հայկական հարցին Էութեան: Եւ 
աշխարհի հասարակաց կարծիքը համակրանքու[ կը հեաեւեր թուրք 
ցեղասպան նենգ պետութեան դէմ կատարուած պատժիչ 
ահարեկումներուն:

Այստեղ կ՛ուզենք նշել մեզ շատ տպաւորած եղելութիւն մը:
1975-թ.ներուն էր, մեր դրացի սպանացի բարեկամը, որ 

ֆրանքիստ-Աեըուճ դէմ Սպանիոյ մէջ  պատերազմած էր, մեզի 
հեոաձայնեց և շատ ոգեւորուած ձայնով մը հետեւեալը ըսաւ.

«Հիմա, ձեզի րարի լուր մը պիտի տամ:
Սա միջոցին հեռատեսիլը տեղեկացուց, թէ Վիէննայի մէջ հայ 

գաղտնի րանակի մարտիկները, թուրք դեսպանին հաշուեյարդարը 
կատարած են»:

Գիտակից եւրոպացի ժողովուրդը շատ լաւ հասկցած էր, թէ հայ 
քաջամարտիկներուն թուրքերուն դէմ մղած պայքարը, հայ ազգին 
դէմ գործուած անարդարութեան դէմ ըմբոստացում մըն էր:

Սայց Արեւմտեան պետութիւնները հայ մարտիկներուն մղած 
այս արդար պայքարը, իրենց հասարակաց շահերուն համար շատ 
վնասակար նկատեցին:

Որովհետեւ իրենց զինակից-դաշնակից թուրք պետութիւնը 
վտանգի ենթարկուած եր, և հայ գաղտնի բանակին գործունեու
թիւնը դադրեցնելու համար միջոցներ խորհեցան:

Եւ վերջապես զայն գտան: Պատմական Troie-ի ձիին [Տրովա- 
դայի պատերազմին «փայտե ձի»ն] թակարդը լարեցին հայ գաղտնի 
րանակին դէմ:

Եւ ամերիկացի Մոնթե Մելքոնեանը ներմուծեցին հայ գաղտնի 
րանակին մեջ: Եւ ան, քանի մը ուրիշ հայ դաւադիրներու միա
նալով, վերջապէս յաջոդեցաւ «Սանակ»ը «ներսէն» քանդել:

* * *
Սոլոր հայրենասէր հայերը լաւ գիտեն, թէ այսօրուան փոքր 

Հայաստանը միայն հարիւրին տասը կը ներկայացնէ մեր րուն, 
պատմական հայրենիքին, որուն 90-աո հարիւրը գողցուած, 
գրաւուած է ցեղասպան թուրքերուն կողմէ:

Եւ մենք հայերս, մեր «մեծաւդատիւ» քաղաքական աոաջնորդ-

45*
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ներուն ցուցմունքներով, 90 աարիներե ի վեր միայն մեկուկես մի
լիոն նայերուն թուրքերուն կողմէ ցեղասպանութեան ենթարկուիլը 
կը նաոաչենք ու կը կենանք:

Եւ չենք յիշաւոակեր, որ մեր նայրենիքին 90 աո նարիւրը, 
գողցուած ե թուրքերուն կողմե:

Ասկե առաջ ալ ըսած եինք, ոը մեզի նամար, աշխարհի 
պատմութեան մեջ երկու մեծ ցեղասպանութիւն կատարուած ե.

1. - Ամերիկայի մէջ կարմրամորթներուն ենթարկուած ցեղա
սպանութիւնը որուն նետեւանքով կարմրամորթները իրենց մեծ  
նայրենիքը կորսնցուցին, և իրենց նայրենիքը դո ցցուեցաւ [իբր թէ 
քրիստոնեայ] եւրոպացիներուն կողմէ:

2. - Հայկական ցեղասպանութիւնը որուն նետեւանքով նայ 
ազգին 4000 տարուան նայրենիքը թուրքերուն կողմէ գողցան ցաւ:

1940-1945-ի տարիներուն Եւրոպայի մեջ, գերմանացիներուն 
կողմե հրեաներուն դեմ կատարուած խժդժութիւնները ցեղասպա
նութիւն չեն: Որովհետեւ, եւրոպական հողերը, հրեաներուն
հայրենիքը չեին:

Հրեաները Եւրոպա եկած եին [ինչպես որ հրեաները աշխարհի 
րոլոը կողմերը գացած են] այդ երկիրներուն հարստութիւնները 
կողոպտելու և իրենց' հրէական իշխանութիւնը բնիկ ժողովուրդին 
պարտագրելու համար: Այս իրենց հրէական նկարագիրը երրե ք 
չեն փոխեր:

Եւ մենք ամեն օր, ամէն ժամ հեոատեսիլեն, թերթերեն և ամէն 
տեսակի ծանուցման միջոցներով պարտադրուած ենք դիտելու, 
լսելու և հետեւելու այս հրեական ձաբռտուքներուն որոնք, իբր թե 
գերման-նացիներուն կողմե կատարուած հրեական ցեղասպանու
թիւնը հազար ձեւերով մեգի կը ներկայացնեն:

* ♦ *
Ի նչ ըրիր դուն Սփիւռք
Վերը ըսինք արդեն, թե այսօրուան Հայաստանը մեր բուն 

հայրենիքին տասը աո հարիւրը կը ներկայացնէ միայն:
Ուրեմն' 1915-թ.ի ցեղասպանութենէն վերապրած հայ ժողո

վուրդը, աշխարհի չորս կողմերը տարածուած հայկական Սփիւռքը, 
մեր գողցուած հայրենիքին բուն տերն եր... կը մնայ:

Այսինքն հայկական Սփիւռքը թուրքերուն կողմե գողցուած 
մեր հայրենիքին 90 աո հարիւրին ալ սեփականատերն է... Այդ հայ
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րենիքին վերատիրանալու բարոյա-հոգեկան ու անգա լք ֆիզիքա- 
կան իրաւունքն ու պարտականութիւնը ունեցողը նոյնպէս 
Սփիւոքն է:

Բայց այս Սփիւոքը ի նչ ըրաւ 1915-էն մինչեւ 2006 թուականը:
Բոլորս ալ գիտենք, թե Սփիւոքը 1915-են մինչեւ այսօը, փոխա

նակ մեր գողցուած հողերուն վերատիրանալու նպատակով իրա
տես ծրագիր մը ունեցող կեդրոնական կազմակերպութիւն մը, 
վարչութիւն մը և աւելի հիշղ'  Սփիւոքի կառավարութիւն մը կազ
մելու մխրհուեցաւ կուսակցական սին պայքարներու հախհախու- 
տին մեջ:

* փ փ

Անհերքելի իրականութիւն մըն ե, որ Հայկական ցեղասպանու
թիւնը, հայկական հողերուն թուրքերուն կողմե գողցուիլը և անոնց 
վրայ նոր Թուրքիայի մը ստեղծուիլը, հարիւրաւոր տարիներու 
ծրագրի մը վրայ հիմնուած սիոնիստական սադրանքներուն հե
տեւանքն էր:

Բայց, հայկական ողբերգութեան մեջ հայ ազգին, մանաւանդ 
հայ անհատին նկարագիրը մեծ դեր խաղացած է:

Մենք' հայերս, անհատ աո անհատ շատ տաղանդաւոր ազգ մըն 
ենք: Բայց, որպես հաւաքականութիւն' դեռ միջնադարու աւատա- 
պետական շրջանը կ՚ապրինք:

Դարձուցէք Հայոց պատմութեան հին էջերը: Աոաջին
շրջաններէն մինչեւ գրեթե վերջին ժամանակներու հայկական 
պատմութեան էջերը'  հայ իշխաններուն իրարու հանդէպ ունեցած 
նախանձի և մրցակցութեան պատհաոաւ մղած պայքարներով 
լեցուն են:

Այս պատհաոով ալ պիտի կրկնենք.-
«Մէկ նայ ճաղար կ՛արժէ»,
«Երկու Տայ  ոչինչ կ՛արժեն»:
Ուստի մենք, շատ պիտի նախընտրեինք, որ հայ անհատը քիչ մը 

նուազ տաղանդաւոր ըլլար, բայց ազգային շահերը հիշդ 
ըմբռնելով և անոնց գծով գործելու բանականութիւնը ունենար:

Բայց այս'  ծիներու (gen) հարց ե:
Հայ անհատին ծիներուն մէջն ե նախանձը, ինքնահաւանութիւնը 

և եսասիրութիւնը: Մենք չենք փոխուիր... դժբախտաբար:
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փ փ փ

1915-թ.էն մինչեւ այսօր, Սփիւոքի հայութեան մեծամասնու- 
թեան ենթարկուելուն նանդէսլ ցուցաբերած ան տարբերութեան իր 
նայրենիքին կորուստին և իր ազգին ցեղասպանութեան հարցին 
մեջ, կը կարծենք, որ հայ անհատին ծիներուն մէջ  գտնուող 
եսասիրութիւնն ալ մեծ դեր խաղցած է:

Եթէ, հայ անհատին նկարագրին մէջ, հայրենասիրական բանա
կանութիւնը ծանր կշոեր, որքան ալ հայ կուսակցական առաջնորդ 
մը այլասերած ու ծաիյուած ըլլար հայուն ամէն գոյնի թշնամինե
րուն, ան պիտի զանազաներ ազգին օգտակար կամ անոր վնասա
կար եղողները, և դաշնակցական կարգ մը սուտ լոզունգներուն 
պիտի չենթարկուէը, և իր հայրենիքին կռնակ պիտի չդարձնէր աւե
լի քան եօթանասուն տարի:

Այստեղ կ ուզենք, երկար ատենէ ի վեր մեր միտքը չարչրկող 
Սփիւոքի հայութեան մէկ ուրիշ կեցուածքին մասին, մեր ունեցած 
գաղափարները յայտնել:

1920-թ.էն մինչեւ 1991-թ.ը, Սփիւռքի դաշնակցական հատուածը 
դէմ էր Սովետական Հայաստանին: Անոնց մեծ մասը, մեր 
ըմբռնումով, ողջմիտ հայրենասէրներ չէին:

Սայց, միւս կողմէ ալ, Սփիւռքի «հայրենասէր» կոչուող ու Սո
վետական Հայաստանի համակիր հայութեան հայրենասիրութեան 
չափանիշը ի նչ էր:

Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմէն ետք Սփիւռքի 
հայութեան պատմութեան մէջ, շատ կարեւոր եղելութիւն մը կայ: 
1945-թ.էն յետոյ,  Սովետական Հայաստանը' համայն Սփիւոքի 
հայութեան առջեւ հայրենիքին դռները բացաւ և հայութիւնք 
հայրենիք հրաւիրեց:

Եւ այս հրաւէրը Սփիւռքի հայրենասէր հայութեան մէջ մեծ 
խանդավառութիւն ստեղծեց:

Աշխարհի շատ մը երկիրներէն մեծ թիւով հայեր, աղքատ կամ 
հարուստ, շ արան ֊շարան դիմում կատարեցին' հայրենիք երթալու 
համար:

Սփիւոքի հայութեան հայրենասիրական ոգիի այս վառ արտա
յայտութիւնը, իրապէս ալ շատ հպարտացուցիչ երեւոյթ էր, Սփիւռ
քի և համայն հայութեան համար:

- 7 0 8 -



Բայց այս լքեր պատմութեան նպարտաոփթ աոաջին էջն է 
միայն:

Ւսկ ի նչ եղան նայրենադարձուած նայերը:
1953-թ.ին Ւյրուշչովի Ս. Միութեան գլուի) գալէն յետոյ, 

հայրենադարձ այս նայերուն մեծ մասը և մանաւանդ' ՖրանսայԷն 
ներգաղթածներուն գրեթե մեծամասնութիւնը Հայաստանը լքեցին: 

Մանաւանդ նախկին ֆրանսահայերուն' Հայաստան այցելող 
Ֆրանսայի ԱԳ նախարարին դիմելով' «Մեզ այստեղեն աղատե
ցեք» պոոալը կը կարծենք, որ հայութեան [գոնե անոր մեկ մեծ 
հատուածին] իսկական հայրենասիրութենէ զուրկ ըլլալուն ապա
ցոյցն էր:

Սփիւռքէն հայրենադարճուող հայերը բարեմիտ, րայց միամիտ 
հայրենասէրներ էին:

Արդէն շատ դժուար էր, մէկ երկրեն ուրիշ երկիր գաղթելն և այդ 
նոր երկրին պայմաններուն յարմարիլը:

Մանաւանդ որ Սովետական Միութիւնը այն ատեն, Երկրորդ աշ
խարհամարտէն նոր ելած ու կիսաւեր վիհակ ունէր: Համեմատեցէք 
նաեւ Ֆրանսայի պէս հարուստ տէրութեան մը պայմանները պա
տերազմէ նոր դուրս եկած Ս. Միութեան և անոր մէկ հանրապետու
թիւնը կազմող Հայաստանի մէջ ստեղծուած վիհակին հետ:

Մեր միամիտ հայրենասերները որոնք քիչ մըն ալ երե- 
ւակայութենէ տարուած էին, մեծամասնութեամր չհանդուրժեցին 
թէպէտ ժամանակաւոր, այդուհանդերձ Հայաստանի այդ օրերու 
դժուար պայմանները:

Այստեղ բաղդատութիւն մը ընել կ՛ուզենք հայերուն և 
հրեաներուն միջեւ:

Հրեաները - սիոնական - սիրենք կամ չսիրենք' իրականութիւնը 
հարկ է որ ըսենք:

Հրեաներն ալ, հարուստ և աղքատ' հայրենասիրական կեցուած
քով Ւսրայէլ գաղթեցին, յատկապէս' 1948-թ.էն սկսեալ:

Ել «kiboutZ»ObpnL [հրէական kolkhoze] մեջ ամենադժուար 
պայմաններով աշխատեցան, մանաւանդ' երիտասարդները: Եւ 
խոպանը այգեստանի վերածեցին:

Եւ Հրէաստան այցելողները հիացումու[ կ՛արտայայտուէին 
Ւսրայելի բարգաւանութեան մասին: Շատ բնական է, որ Ւսրայելի 
այս յաոաջդիմութեան մէջ,  դրամը մեծ դեր ունեցած է:
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Buijg ամէնէն կարեւոր ազդակը' հրեաներուն հայրենիք մը 
կառուցանելու կամքը, կորովը և զոհարերութեան ոգին եղած է:

Մենք' նայերս, հրեաներէն առնելիք դասեր ունինք:
Մանաւանդ' հայրենասիրութեան մարզի մեջ:
Հրեաները, ամենադժուար պայմաններու մեջ անգամ, կը մնան 

փարած իրենց հողին:
Մինչդեռ մենք'  հայերս, ամենափոքր դժուարութեան պարա

գային, կը լքենք մեր հայրենի հոդը:

*  *  *

«Ո ւր հաց' հո ն կաց»:
Այո. հայը, ամենափոքր դժուարութեան մը դէմ յանդիման' կը 

լքէ իր հայրենի հողը, կեանքի աւելի լաւ պայմաններ գանելու 
մարմաջով:

Եւ կը կարծենք, թէ հայուն այս «ո ւր հաց' հո ն կաց» սկզբուն
քով մեկնաբանուող կեցուածքը, հայ ազգը ողբերգութեան մատ
նուած գլխաւոր ազդակներէն մեկն է:

11-րդ. դարուն վերջերէն սկսեալ դեպի Հայաստան կատարուող 
թուրանական արշաւանքներուն հետեւանքով եր, որ հայը իր 
հայրենիքը սկսաւ լքել:

Անիի կործանումեն յետոյ, մինչեւ Լեհաստան ափ առնող հայե
րը, հայրենիքէն զանգուածարար արտագաղթած աոաջինները 
եղան:

Բայց օսմանցիներուն շրջանին հայրենիքէն [Պատմական Հա
յաստանէն] կատարուող հայոց մեծաթիւ գաղթին րուն պատնառը, 
օսմանցիներուն հովանաւորութեան ներքեւ աւելի լաւ կեանքի 
պայմաններ գտնելու ակնկալութիւնն եր:

Եւ մենք կը հաւատանք, որ օսմանեան իշխանութիւնները, 
հայերուն գաղթը շատ խորամանկ ծրագրով մը քաջալերած են: Ենչ 
նպատակով'

1. - Հայերը, իբր ճաւասարակշոիչ ուժ գործածած են Անարոլիոյ 
յոյներուն դեմ:

2. - Այս ձեւով նայուն ճայրենիքը պարպուած և գրեթե 
ամայացած ե:

Այս իրավիհակին հետեւանքով է, որ 1915-թ.ին թուրքերը, 
Անաթոլիոյ տարածքին վրայ, ցիրուցան ապրող հայերը մեծ
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դիւթութեամբ հաւաքեցին և բնաջնջեցին:
Եւ 1915-թ-փ Երլեոնին' թուրքերը պոլսաբնակ բոլոր նայերը 

աքսորի չենթարկեցին: [Ւ բացառեալ մտաւորականնեբը]:
Անոնք շատ լաւ գիտեին, որ Հայաստանի նողերեն շատ նեոու' 

Պոլսոյ մեջ ապրող նայերը, իրենց նամար որեւե ւ[տանգ չեին 
ներկայացներ: Աւելին'  նայերը Պոլսոյ մեջ պանելով, թուրքերը 
անոնց պատանդի դեր կատարել տուին:

Պոլսոյ նայերը և Պոլսոյ նայ Պատրիարքութիւնը, մենք կը 
նաւատանք, որ նայկական ողբերգութեան ա ուս ջ նա կարգ [թեեւ 
ակամայ] պատասխանատուներն են:

Եւ մինչեւ այսօր ալ անոնք' պոլսանայերը իբր պատանդ, կը շա
րունակեն [անուղղակի] թրքանպաստ գործունեութիւն ցուցաբերել 
նայութեան, Հայ դատին, նայոց պայքարին վնաս նասցնելով:

Այդ պատճառաւ ալ կ՚ըսենք, որ իրենց գրեթե թրքացած Պատ
րիւս րք են սկսեալ բոլոր պոլսանայերը [քիչ բացաոութիւններով] 
նայ ազգին գլխուն տեսակ մը փորձանքներ են:

Եւ վերջապես, երկար տարիներու լոութենեն յետոյ,  ձայն մը 
բարձրացաւ Հայաստանէն:

Վերջերս ստացանք, Սեպտեմբեր 2006-ին Երեւան հրա
տարակուած փրօվյ- Վլատիմիր Պետրոսեանի նեղինակութեամբ
բացաոիկ գիրք մը'  «Չմոռանանք»: (---- :---- — -—

Եւ գիրքին վրայ մեր նոգին խայ
տացնող քարտես մը' ամբողջական 
Հայաստանին քարտեսը:

Այս գիրքը Հայաստանի ազատա
գրութեան նայ գաղտնի բանակին 
պատմութիւնը և գաղափարականը 
ներկայացնող 814 եջանոց մեծղի 
նատոր մըն ե:

Այս գիրքը իրականութեան և ար
դարութեան մարմաջը, ծարաւը 
ունեցողներուն գիրքն ե:

Վարձքդ կատար փրօֆ- Վլատի- 
միր Պետրոսեան:

»ւ.։ս>ւա;Ա'.Ն
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Ն Ա 8 Ի Ր Ի
Թ Ի Ւ  2 7 0 , 2 4  Ա Պ Ր Ի Լ  2 0 0 7

վ ա յ ե ՞լ է  հ ա յ  ա զ գ ի ն ...

ՀԱՑԵՐԸ [ԻԲՐ Թէ], ԱՄԷՆ ՏԱՐԻ, 24 ԱՊՐԻԼԸ ԿԸ ՅԻՇԱ
ՏԱԿԷՆ: ԲԱՅՑ 24 ԱՊՐԻԼ 1915-Թ.ԻՆ ԻՆՋ ԸԼԼԱԼԸ ԱՄԷՆ ՈՔ 
ԼԱՒ ԳԻՏԷ՞

24 ԱՊՐԻԼ 1915-քԻ.ՒՆ ՀԱՑ ՄՏԱՒՈՐԱ ԿԱՆՆ ԵՐ ՈՒ Ն ՆԱՀԱ
ՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՆ ԶԱՆՂԸՐԸ-ԻՆ ԵՒ ԱՑԱՇ-ԻՆ ՈՒՐ 
ԳՏՆՈՒԵԼՆՈՒՆ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՄԵ ԾԱ ՄԱՍ Ն ՈՒԹԻՒ ՆԸ, ՇԱՏ 
ՀԱՒԱՆԱԲԱՐ, ՏԵՂԵԱԿ ԶԵՆ

ԵՂԵՌՆԻ ՏԱՐԻՆԵՐԷՆ ՅԵՏՈՅ ՄԻՆՉԵՒ ԱՅՍՕՐ, ՈՉ ՄԷԿ 
ՀԱՑ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՋԱՆՂԸՐԸ ԵՒ ԱՅԱՇ Գ Ա 8Ա Ծ  ԵՒ ՀԱՅ  
ՄՏԱՒՈՐԱ ԿԱՆՆ ԵՐ ՈՒ Ն ԱՆՅԱՅՏ ԳԵՐԵԶՄԱՆՆԵՐԸ ԵՂՈՂ 
ԱՅԳ ՀՈՂԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՄԸ ԿԱՏԱՐԱԾԷ

ՄԻՆՋԳԵՌ ՀՐԵԱՆԵՐԸ ԻՐԵՆՑ «HOLOCAUSTՆԻՆ ՎԱՅՐԵ
ՐԸ ԵՂՈՂ A USCHWITZ-Ը, DACHAU-Ն BUCHENWALD-Ը ԵՒ 
ՆՄԱՆ CÂMP DE CONCENTRATION-ՆԵՐԸ ՍՐ ՑԱՏԵՂԻՆԵՐՈՒ 
ՎԵՐԱԾԱԾԷՆ

ԵՒ ՎԵՐՋԱՊԷ՜Ս... 24 ԱՊՐԻԼ 1915-Թ.Ւ ՄԵԾԵՂԵՌՆԷՆ 91 
ՏԱՐԻՆԵՐ ՅԵՏՈՅ, 15 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2006-Թ.ԻՆ' ՈՒԽՏԱԳՆԱ
ՑՈՒԹԻՒՆ Ի ՋԱՆՂԸՐԸ ԵՒ ԱՅԱՇ

Մեր այս գրութիւնը կը ձօնենք' Արմեն Արոյեանին և իրեն 
ուղեցոյց երկու նայ ընկերներուն որոնք, Եղեոնեն յետոյ աոաջին 
անգամ ըլ լալով, ուիոոագնացութեամր մեկնեցան Չանղըրը և 
Այաշ;
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ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

Օուն անունով Ռուբէն Ջէւ- 
լինկիրեան: Ծնած ե 1885-թ.ին, 
Սիլիվրի, բժշկութիւն ուսած' Լօ- 
զան, ապա աշխատած ու ստեղ- 
ծագործած' Զուիցեբիա և Պոլիս, 
ուր, 1915-ի Ապբիլ 24-ին ձերբա
կալուած ե, հակառակ բանակի 
բժիշկի իր հանգամանքին, և 
խժդժութեամր սպաննուած 200-ե 
աւելի նայ մւոաւորականներու 
նեա: Մեր նահատակ գրագէտնե
րուն կրտսերագոյնը'  Սեւակ, 
մեզի ժառանգ ձգա ծ ե «Սիրոյ 
գիրքը», «Վերջին հայերը», 
«Քաոսը» և «Ռժիշկին գիրքեն 
փրցուած եջեր» երկերը:

♦ * *
Սիրո յ  և յեղափոխաշունչ ապրումներու գրագետ Ռուրեն 

Սեւակ:
Թեև եըիտասա րդ, բայց կանո ւխ հասկցար կեանքը և 

ըմբռնեցիր զայն, հասո ւն մարդու նման:
Տաղանդաւոր բժի շկ եիր, տարուած մարդասիրութեամբ, և իրա- 

ւա մբ կիսած ու բաժնած դժբաիյտութիւնները' մարդ արարածին.
Դո ւն, որ արիութեամբ կը հակադրուէիր ամե ն տեսակի 

անարդարութեան դեմ...: Այսօր քեզ ի կու գանք որ բերենք մեր խո՜ր 
յարգանքը, մեր հիացումն ու սերը' քեզի հանդեպ, նահատակու
թեանդ վայրին, Չանղըրը-ի մէջ:

Դուն պարզ գրող մը չէի  ր, այլ '  վաւերական բանաստեղծն ու 
արձակագիրը:

Դուն պարզ բժիշկ մը չէի  ր, այլ '  նուիրեալ հասարակական 
գործիչը, որ 100 տարիէ ի վեր կը ներշնչէ մեր ժողովուրդի գրասեր 
սերունդները' հա շտ ապրելու իրենց ներքին անձին հետ, 
հանդուրժելո լ միւսին և ընդունելու, սիրելու զայն:
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Դո ւն, որ քու բժշկական դասախօսութ-իւններովդ լուսաւորած 
եիր նազարաւորներու միտքն ու կեանքը և անսակարկ ու անմնա
ցորդ նուիրուած ազգիդ' քու արուեստովդ, կարողութիւններովդ 
ու գիտելիքներովդ:

Ագնուագո յն երիտասարդ Դուրեն Սեւակ' դուն քու երեսուն 
տարու դեռատի կեանքդ զոնեցիր «Հայ» ըլլալու «աններելի 
յանցանք»իդ նամար, վաղաժամօըեն թաղելով ձիրքերդ և սերերդ: 

Կը իանարնի նք քու անմոռաց և խնկելի յիշատակին առաջ: 
Յարգա՜նք քեզ...:

Տխրանոչակ Ջանղըրը-ի մուտքը ուղն ցուցող նշանակը

Ջանղըրը-ի բարձունքին վրայի փլատակ բերդէն' ուխտագնաց 
Արմէն Արոյեան կը դիտէ արիւնաթաթախ քաղաքը:
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Աճա ' փլատակ բերդէն նին և նոր Ջանղըրը-ի տեսարանը.*

Հաւանաբար այս տուներուն մէջ քանի մը ամիս բնակեք ան մեր 
սուրբ մտաւորական նաճատակները."

Ո՜վ գիտէ... ր-է Ջանղըրը-Ji այս տունը' 1915-թ.ին մեր սուրբ նաճատակներէն 
որո ւն վերջին բնակարանը եղած է:
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Ո վ գիսւե... մեր սուրբ նանատակները քանի, քա նի՜ անգամ նայած են 
Ջանղըրը-ի այս պատմական աշտարակի ժամացոյցին ապագային  

նայող իրենց յոյսերով եւ մտանոգուր-իւններով

1915թ՛ին այս տուներուն մեջ քանի մը ամիս ապրած մեր սուրբ նանատակներուն տեղ, 
այսօր նոն կը բնակի ջարդարար p-ուրքին տիպարը եղող նիւաղ մը:

Դանիններու քաղաք '  Այաշ-ի ճին «ANAVATAN» կուսակցութեան կեդրոնը:
Հա յերեն թարգմանութեամբ '  «Մա յր  Հայրենիք» կոչուող ա յս  կուսակցութեան 

անղամներուն մայր նայրենիքը ո ւր է արդեօք - «Միջին Ասիոյ տափաստանները»:
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ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ' ԳԷՊԻ24 ԱՊՐԻԼ 1915Թ.-Ի 
ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԸ ԵՂԱԾՋԱՆՂԸՐԸ ԵՒ Ա 8Ա Շ

Ո՞Վ է  ՈՒԽՏԱԳՆԱՑ ԱՐՄԷՆ ԱՐՈՑԵԱՆ

Ասկե տասը տարիներ առաջ եր. Լոգանի մեջ, ժընեւի հոգեւոր 
հովիւ դոկտ. Արել քահանայ Մանուկեան և գանաաարնակ տիկ. 
Մարօ Մանաւեան մեզի նուիրեցին videO-CHSSette մը, որուն վրայ 
մեր թուն հայրենիքը'  Արեւմտեան Հայաստանը և թուրքերուն 
րարրարոսութիւններեն փրկուած, մեծ մասամր կիսափլատակ 
վինակի մեջ եղող պատմական յուշարձանները դիտելու մեծ, բայց 
նաեւ տխրութեամբ պարուրուած հահոյքը ունեցանք:

Տեսաերիզը պատրաստողը Լոս Աննելըս-արնակ, նախկին 
ճիպինցի ընտանիքի զաւակ Արմեն Արոյեանն եր, որ ամեն տարի 
Ամերիկայեն դեպի Արեւմտեան Հայաստան նամրորդութիւններ կը 
կազմակերպեր, որուն կը մասնակցեին կին եւ այր'  շատ մը 
հայրենասեր հայեր: Եւ Արմեն Արոյեան այս ուղեւորութիւն- 
ուխտագնացութիւնները ինք կը նկարեր և կը ձայնագրեր:

Այս տեսաերիզը սկզբնաւորութիւն մը եղաւ, և մենք կապ 
հաստատեցինք Լոս Անհելըս-արնակ Արմեն Արոյեանի հետ:

Եւ ան մեզի ուղարկեց դեպի Արեւմտեան Հայաստան կատարած 
գրեթե րոլոր ուխտագնացութիւններուն տեսաերիզները:

Եւ այս ձեւով, աոանց Հայաստան երթալու, նանչցանք մեր րուն 
հայրենիքը, անոր ամեն մեկ քաղաքը, գիւղը և ամեն մեկ սուրբ 
յուշարձանը:

Եւ այս տեսաերիզներով աոիթ ունեցանք տեսնելու և մտիկ 
ընելու այդ հողերուն վրայ ջարղերեն հողոպրած տարեց հայերու 
խ օ սա կց ութիւն ները:

Իրապես ալ, մեր բարեկամին կատարածը' հայապահպանման 
օգտին եղած րացաոիկ գործունեութիւն մըն էր: Անոր տեսաերիզ
ները' Հայաստանի պատմական յուշարձանները ձեւով մը փրկեցին 
թուրքերուն կողմե բոլորովին բնաջնջուելե:

Ել այդ վ^այեօներու շնորհիւ հայկական պատմական յուշար
ձանները և ւ]այրերը անմահացան:
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*  *  *

Buijg այս բոլոր տեսաերիզներուն մեջ պակաս րան մը կար, որ 
երկար ատենէ ի վեր մեր միտքը կը չարչրկեր:

Ւնչո ւ 24 Ապրիլ 1915-թ.ի սպանդանոցները եդող Չանդըրը-ի և 
Այաջ-ի մասին, մինչեւ այսօր ոչ մեկ նկար, ոչ մեկ տեղեկութիւն 
և մանաւանդ' ոչ մեկ տեսաերիզ գոյութիւն ունեցած է:

Մինչդեռ նրեաները իրենց «11օ1օՇՅԱՏէՕ>ին կատարուած բոլոր 
վայրերը' Auschwitz-ը, Dachau-ն Buchenwald-ը և նման Câmp de 
COncentration-ները սրրատեդիներու վերածած են:

Ւսկ մենք Չանղըրը-ն և Այաշ-ը ոչ միայն սրբատեղիի ւ|երածած 
չեինք, այլ  նոյնիսկ նայ կրօնական մը, մինչեւ այսօր, Չանղըրը և 
Այտ շ չե նամարձակած երթալ և նանատակ մտաւորականներուն 
անյայտ գերեզմաննոցը եղող այդ հողերուն վրայ աղօթք մը 
մրմնջել...:

Այս մտասեւեռումներով դիմեցինք Արմեն Արոյեանին և իրմե 
խնդրեցինք, որ իր ուխտագնացութիւնը ամրողջացնե և մինչեւ 
հիմա ոչ մեկ կրօնականի և նաեւ աշխարհականի կողմե 
չայցելուած, 24 Ապրիլ 1915-թ.ի սպանդանոցները եղող'  Չանղըրը 
և Այաշ ուխտագնացութեան երթայ...:

փ փ փ

Մեր ուղեգնաց ազգակիցը շատ հիշդ գնահատելով այս 
ուխտագնացութեան կարեւորութիւնը' սիրով ընդունեց մեր 
առաջարկը...

Եւ 15 Սեպտեմբեր 2006-թ.ին, ինք և իր երկու հայ ուղեցոյցները 
ինքնաշարժու[ Պոլիսեն համրայ ելան դեպի աոաջին սպանդանոց' 
Չանղըրը...

Չանղըրը-ի հին քաղաքը պտըտելե և նկարահանելե յետոյ, մեր 
ուխտագնաց, յանդուգն բարեկամը, իր երկու ուղեցոյցներով կը 
դիմեն Չանղըրը-ի բարձունքը գտնուող պատմական բերդը, ուրկե 
ինք իր հայեացքը կ՚ուղղէ դեպի վար, հին Չանղըրը-ի տնակ- 
բնակարանները, ուր քանի մը ամիս բնակած էին մեր նահատակ 
մտաւորականները: Եւ հոգեհանգիստ մը կատարելու ինքնամփո
փումով և երկիւղածութեամբ կը կարդայ Չանղըրը-ի մէջ 
նահատակուած Ռուրեն Սեւակի մասին իր հոգեյոյզ դամ
բանականը և կ՚ընթերցե նոյնքան թախծալից մեկ քերթուածը
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fibpnu-Ouifiuiսոսկ բանաստեղծին:
Ուխտագնացները կը փնաոեն նաեւ երբեմնի Հայկական եկեղե

ցին: «Հոս եր, այժմ քանդուած է» - կը պատասխանուի: Հոն եր, որ 
Կոմիտաս Վրդ., աքսորէ ներադարձէ առաջ, պատարագած եր 
տարագիր նայ մտաւորականներուն համար, որոնց մասին Յովհան 
Ծ. Վ. Կարապետեան պիտի ւ[կայեր յետագային.- Մատուռին դա
սին առջեւ ասպետական դիրքով կանգնած էր տօքթ. Ջիլինկիրեան: 
Կը զգայի, թե ինք, այդ վայրկեանին կը մարմնացնէր մեր ցեղին 
նաւատքի դիւցազնութիւնը: Երկիւղի նշոյչը անգամ չկար իր 
առնական դեմքին արտայայտութեան մէջ: Սեւակ առաջինը եղաւ 
Ս. նա ղորդութիւն ճաշակող: Ջեմ կրնար մտքես նեռացնել իր այդ 
օրուան գրաւիչ վենութիւնը: Կը նմանէր յաղթական կաղնիին, 
որուն բունը տապաչեւ կը պատրաստուէին փայտանասւները...»:

«Հայաստանի կոչնակ» - 1922 թ.

* * *
Մեր ուխտաւոր հայրենակիցները և իր երկու հայ ուղեցոյցները, 

հոգեպէս շատ ընկնուած վիհակով կը բաժնուին Չանդըրը-են և 
կ՚երթան դեպի 24 Ապրիլ 1915-թ.ի երկրորդ սպանդանոցը եղող 
Այսւշ քաղաքը...

Այաշ աքսորուած հայ մ տաւորականները այնտեղ շատ ծանր 
պայմաններու մէջ գտնուած էին, քանի որ, բոլորն ալ մնացին բան
տարկուած: Իրենց արգիլած էին դուրս գալ: Եւ Այւսշ աքսորուած 
հայ մտաւորականներեն շատ քիչեր Պոլիս ւ|երադարձան: Գրեթէ, 
բոլորն ալ, նահատակուեցան...

Եւ այս անիծեալ Այաշ-էն Արոյեան և իր ընկերները, ինքնաշար
ժով Պոլիս վերադարձի համբուն վրայ, ինքզինքնին շատ սիրելի 
անձի մը յուղարկաւորութենէն վերադարձողի հոգեվիհակի մեջ 
գգացեր են:

* * *
Մենք կը հաւատանք, որ Արմենի և իր ընկերներուն Չանղըրը և 

Այաշ կատարած ուխտագնացութիւնը' պատմական բացառիկ 
ձեռնարկ մըն է...

Եւ մենք ունինք այսօր Չանղըրը-ի և Այաշ-ի սպանդանոցներու 
նկարները:
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Եւ ունինք մանաւանդ' այս ուխտագնացութիւնը յաւերժացնող 
տեսաերիզը' DVD-ն:

Հազար շնորնակալութիւն' քեզի և ընկերներուդ'
Սիրելի Արմէն Արոյեան:
Գիտակից նայ ժողովուրդը երախտապարտ է ձեզի:
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ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 281, 29 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2008

ՄԵՐ ԱՅՍ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՁՕՆԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱՐԱԶԱՏՆԵ- 
ՐՈՒՆ ԵՒ ՄԵՐ ՃՇՄԱՐԻՏ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒՆ, ՈՐ «ԵՐԵՒԱՆԻ 
ՄԷՋ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿՒ ԱՆՈՒԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏՈՒՆ» ՄԸ ՍՏԵՂ
ԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 15-9-1985-ԻՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԵՏ ՄՇԱԿԹ. ԿԱՊԻ 
ԿՈՄԻՏԷԻՆ ԳՐԱԾ ՄԵՐ ՆԱՄԱԿԸ ԻԲՐ «ԿՏԱԿ» ԸՆԳՈՒՆԻՆ ԵՒ 
ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԳՈՐԾԱԳՐԵՆ... ԵԹԷ ՄԵՆՔ, ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ 
ՕՐԵՐՈՒՆ, ԶԱՅՆ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱՆՔ ԻՐԱԳՈՐԾԵԼ:

Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ «ԱՊԱԳԱՆ» ՖՐԱՆՍԱ - CAGNES SUR 
MER-Ի ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ «ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏԱՆ»:

«ԱԶԳ ՄԸ, ԻՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՎ ԿքԱՊՐԻ: ԱԶԳ ՄԸ, ՈՐ 
ՀԵՐՈՍՆԵՐ ՉՈՒՆԻ, ԱՊՐԵԼՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔ ՉՈՒՆԻ: ԱԶԳ ՄԸ, 
ՈՐ ԻՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ ԿԸ ՄՈՌՆԱՅ, ԻՆՔՆ ԱԼ ՄԵՌՆԵԼՈՒ 
ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԱԾ է»:

1 9 8 5 -3 . Չ.

17 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2007-ԻՆ, ԵՐԵՒԱՆԻ «Հ-1» ՀԵՌԱՏԵՍԵԼԷՆ 
ՍՓՌՈՒԵՑԱՒ ՃՈՒԼԻԱ ԿԱԺՈՅԵԱՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ «ՌՈՒ
ԲԷՆ ՍԵՒԱԿ» ԵՒ «ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՏՈՒՆ»Ի 
ՄԱՍԻՆ ՅԱՅՏԱԳԻՐ ՄԸ:

ԵՒ ԱՅՍ ՑԱՅՏԱԳՐԻՆ ՄԷՋ, ԵՐԵՒԱՆԻ ԵՂԻՇԷ ՋԱՐԵՆ8Ի 
ԱՆՈՒԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ 
ՏՆՕՐԷՆ ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԻՉԻՆԵԱՆ ՍԱՊԷՍ ԱՐՏԱՑԱՑՏՈՒԵ8ԱՒ.- 
«ԲՆԱԿԱՆ է  ՇԱՏ ԴԺՈՒԱՐ է  3. ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ, 
ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԷ Ի ՎԵՐ ՀԱՒԱՔ ԱԾ ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐԷՆ 
ԲԱԺՆՈՒԻԼԸ»:

Այստեղ հարկադրուած կ՛զգանք, կրկին ու կրկին, ըսելու'
Ռռւբեն Սեւակի ներոսական կեանքի պատմութիւնը չա 

րա փսխուեցաւ:
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Ռուրեն Սեւակի անունը սրբապղծուեցաւ:
Ռուբէն Սեւակի գրական ժառանգութիւնը թերագնանատուեցաւ 

եւ անտեսուեցաւ:
Ռուրեն Սեւակի հանդեպ կատարուած այս անիրաւութիւնները 

դարմանելու նպատակաւ 1985-թ.ին' Ռուրեն Սեւակի ծննդեան 
հարիւրամեակի Նիսի մէջ հանդիսաւորապէս նշման նախընթաց 
շաբաթներուն 16-9-1985-ին, նամակով մը դիմեցինք Երեւանի 
սփիւոքահայութեան հետ Մշակութային կապի կոմիտեի նախագա
հութեան և իրենց առաջարկեցինք' Մայր Հայրենիքին նուիրել 
Ռուրեն Սեւակի արխիւնը, մեր տարաբախտ հարազատին մասունք
ները և մեր, երկար տարիներէ ի վեր հաւաքած, հայ գեղանկարիչ- 
ներու հարիւրե աւելի պաստառները, պայմանաւ որ Երեւանի մեջ 
Ռուրեն Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն մը ստեդծուի, որուն 
հիմնադրման Ռուրեն Սեւակի հարազատներն ալ պիտի սատարեին : 
Եւ 20-12-1985-ին, այն ատենուան Սփիւռքի կոմիտեի նախագահ 
Եարլեն Դալլաքեանեն [իրը թե] մեր առաջարկներուն պատասխանը 
եղող նամակ մը ստացանք: Ասոր մէջ մեր րուն նպատակը եղող 
«Երեւանի մէջ Ռուրեն Սեւակի անուան Յիշատակի Տուն մը 
ստեղծելու» մասին ոչ մեկ ակնարկութիւն կար:

Աւելին, այս նամակին մեջ Կ. Դալլաքեան կ ըսեր թե' «Եղիշե 
Ջարենցի անուան Գրականութեան և Արուեստի թանգարանում 
մեր րպոր անուանի գրողների, այդ թւում նաեւ Ռուրեն Սեւակի 
անուններով յատուկ բաժիններ կան»:

1978-ին, մեր Հայաստան համրորդած օրերուն, Եղիշե Ջարենցի 
անուան Գրականութեան և Արուեստի թանգարանն ալ այցելած և 
տեսած էինք, թէ Կ. Գալլաքեանի Ռ. Սեւակի անունով րամին մը կայ 
ըսածը' պահարանի դարակ մըն էր միայն, ուր պահուած էին 
նահատակ բանաստեղծին հարագատներուն ղրկած և Ռուրեն Սե- 
ւակի պատկանող ձեռագիրներեն և անոր վերաբերող գրութիւն- 
ներեն մաս մը:

Նոյնիսկ Ռուրեն Սեւակի հարագատներուն Հայաստան 
ուղարկած և գեղանկարիչ Լեւոն Ազնաւուրեանի մեկ գործը եղող 
Ռուրեն Սեւակի իւղաներկ դիմանկարը, տարիներով նկուղներուն 
մեջ ձգուած մոռցուած ըլլալուն' փհացած եր:
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Ցռվճաննէս Ջիէինկիրեան իր ճօրեղրոր' Ռռւբէն Սեւակի դիմանկարին 
առջև, գործ' գեղանկարիչ Լեւոն Ազնաւուրեանի

[Բարեբախտաբար, Ռուրեն Սեւակի այս նկարը վերանորոգուելէ 
յետոյ,  այսօր Ե. Ջարենցի անուան Գրականութ՛եան և Արուեստի 
թանգարանի տնօրեն Հ. Բախչինեանի ա շ ]սա տա սենեակը զետե
ղուած է]...:

Այստեղ, յանուն նշմարտութեան և պատմութեան կընրատարա- 
կենք 16 Սեպտեմբեր 1985-թ.ին Երեւանի սփիւոբահայութեան նետ 
Մշակութային կապի կոմիտեի նաիւագանութեան մեր ուղարկած 
նամակը... Եւ նաեւ' Կոմիտեի նախագահ Կ. Գալլաքեանեն ստա
ցուած 20-12-1985- թուակիր պատասխան նամակը, Կոմիտեի նա
խագահութեան նասցեագրուած դիմում-խնդրանքին գլխաւոր մա
սերը: Նամակը 16 Սեպտեմբեր 1985 թուականը կը կրե: Անաւա- 
սիկ.-

ՍփիւոքաՈա յռւթեան ճետ Մշակութային կապի կոմիտեի 
նախագաճին
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Յարգելի նախագահ,
«Այս նամակը ձեզի կ՚ուղարկենք Ռուըեն Սեւակի հարազատնե- 

րուն և մօաիկ ազգականներուն անունու[:
Ւնչպէս որ գիտեք' այս տարի նահատակ բանաստեղծ' Գուբէն 

Սեւակի ծննդեան 100-ամեակն է:
Հայրենիքի մէջ այս տարեդարձը յիշատակուեցաւ 19 Մարտ 

1985-ին, Երեւանի Գրողների միութեան մեծ դահլիհին մէջ:
Այս աոթիւ մեր խորին շնորհակալութիւններր կը յայտնենք մեր 

սիրելի խորհրդային Հայաստանի պետութեան, Գրողներու 
միութեան նախագահութեան և գրողներուն ու բոլոր անոնց, որոնք 
այս յիշատակի օրը իրականացուցին:

13 Հոկտեմբեր 1985-ին ալ Ֆրանսայի Նիս քաղաքին մեջ, մեծ 
հանդիսութեամբ պիտի յիշատակուի Գուբէն Սեւակի ծննդեան 100- 
ամեակը, իր երկու գաւակներուն ներկայութեամբ:

Այս արւթիւ ձեզմէ կրկին կը խնդրենք, որ Հայրենիքն ալ իր 
ներկայացուցիչն ունենայ և մասնակցութիւնը բերէ հերոս 
նահատակ բանաստեղծ Գուբէն Սեւակի յիշատակին կատարուելիք 
հանդիսութեան, և Նիս ուղարկէ իր յարմար նկատած անձնաւորու
թիւնը:

Գուբէն Սեւակ' իսկական մարդասէր և ընկերվարական 
բանաստեղծն է, որ իր կեանքին մինչեւ վերջը այս իտեալին 
հաւատարիմ է մնացած, վկայ'  իր բանաստեղծութիւնները, իր 
պատմուածքները, և վկայ իր հերոսական վախհանը:

Գուբէն Սեւակ դեո այն ատենեն տեսած է Գաշնակ կուսակցու
թեան թուրք իթթիհատականներու եղբայրութեան վրայ յենող 
սխալ քաղաքականութեան վտանգները, և իր գրութիւններով հա
կառակած է այդ քաղաքականութեան:

1920-էն սկսեալ, Մայր Հայրենիքը և հայրենի ժողովուրդը, 
գիտցած են գնահատել Գուբէն Սեւսւկը: Յաոաջղիմասեր լայն 
զանգուածներուն սրտին խօսող անոր բանաստեղծութիւնները և 
պատմուածքները, միշտ հրատարակուած են Մայր Հայրենիքին 
մեջ: Գուբէն Սեւակի մասին Հայաստանի մեջ հրատարակուած 
դիրքերը բազմաթիւ են. օրինակ'

1955 - Երեւան, Եղիշե Պետրոսեան - Ռուրեն Սեւակ, Երկեր: 
1959 - Երեւան, Գեորգ Հատիաեան, Ռուրեն Սեւակ:
1965 - Երեւան, Եղուարդ Ջրբաշեան, Ռուրեն Սեւակ:
1972 - Երեւան, Վ. Ա. Կիրակոսեան, Ռուրեն Սեւակ:
1985 - Երեւան, նրատարակուրեան կը պատրաստուի Ալեքսանդր
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Թոփ չհանի Ռուբհն Սեւակի ամբողջական գործերը:
Այս երկար ցանկը ապացոյցն ե Մայր Հայրենիքին և նայրենի 

ժողովուրդին գնահատանքին, ցուցարերուած հանդեպ Ռուրեն 
Սեւակին, և մենք, մեր անկեղծ ու խորին շնորհակալութիւնը և 
երախտագիտութիւնը կը յայտնենք Հայաստանի պետութեան, Հա
յաստանի մտաւորս։կաններուն և Հայաստանի ժողովուրդին:

Այս աոթիւ թոյլատրեցէք, որ ակնարկութիւն մ՛թնենք երեւոյթի 
մը մասին:

Մենք անկեղծ հաւատքը ունինք, որ Ռութեն Սեւակի հանդեպ 
անիրաւութիւն մը կատարուած ե, Սեւակ անունը ուրիշ բանաստեղ
ծի մը տալով: Թերեւս այս մեկը եղած ե առանց ուզելու, առանց 
հետեւանքները նկատի առնելու, թերեւս բարի նպատակաւ, ինչ 
պես որ յարգելի պրն. Ռ. Զարեանը մեզի ուղղած իր պատասխան 
նամակին մեջ մատնանշած ե:

Պարոն Ռուբեն Զարեան Աւետիք Իսահակեանի Ռուբեն Սեւակի 
Չանղըրը-ի մեջ ցուցաբերած հերոսական կեցուածքին մասին իրեն 
պատմուածներուն տպաւորութեան տակ մնալով, ուզած ե Ռուբեն 
Սեւակի յիշատակը յաւերժացնել... ուրիշ Սեւակ մը ստեղծելու! 
Պարոյր Ղազարեանէ... անկե Պարոյր Սեւակ մը ստեղծելով:

Սայց, արդիւնքը ի նչ եղած է:
Պարոյր Սեւակ անունը' ձեւու[ մը մոռցնել տուած ե Ռոււբեն 

Սեւակը:
Ռուբեն Սեւակի հանդեպ կատարուած այս անիրաւութեան 

մասին մեր ունեցած խոր համոզումով, վերջերս Պէյրութի 
«Արարատ» թերթին մեջ, յօդուածաշարք մը հրատարակեցինք: Այս 
թերթի յիշեայ համարներէն մեկ-մեկ օրինակ ձեզի կ՚ուղարկենք առ 
ի գիտութիւն:

Շատ մօտ ատեն են այս յօդուածաշարքը, գիրքի վերածուելով 
պիտի հրատարակուի Փարիզի մէջ, աւելի ընդլայնուած և Ռութեն 
Սեւակի բանաստեղծութիւններով հարստացած:

Ռժբախտաբար այսօր, ինչ որ ալ ընենք, այս սխալը սրբագրել 
կարելի չե:  Ինչպես որ Ռուբեն Զարեան իր նամակին մէջ կ՚ըսէ' 
«Եղածը եղել ե»:

Սայց, զեթ մասամբ, այդ սխալը դարմանել կարելի է: Ռուբեն 
Սեւակի եղբօրորդին ըլլալու պատիւը և հպարտութիւնը ունենալով, 
Ձեզմէ կը խնդրենք, որ մեր սիրելի Հայրենիքը Ռուբեն Սեւակի
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հանդեպ եղածը դարմաներ, Ռուրէն Սեւակ}ւ յիշատակին և 
անուամբ տուն ֊թան դարան մը ստեղծելով:

Ձեզ կրնանք վստահեցնել, որ Ռուբեն Սեւակի ազգականները 
պատրաստ, են իրենց կարելիութեան չափով, ամեն տեսակի օժան
դակութիւն ընել այս ծրագիրին իրականացման համար: Մենք պատ
րաստ ենք, այս տուն-թ-անգսւրան\ւ(ձ նուիրելու, 100ի մօտ հայ նկա- 
րիչներու պաստաոներ: Անոնցմե զատ մենք մեր քու[ ունինք մէկ 
մասը Ռուբեն Սեւակի արիփւին, որ կրցանք փրկել Պոլսոյ դժոխքէն:

Ասոնց մէկ մասը նշենք.
Լ - Ռուբեն Սեւակի ձեռամբ գծագրուած նկարներ:
2. - Ռուբեն Սեւակի ձեռամբ Զանղըրըիի աքսորավայրենիր կնոջ 

գրուած քսան նատ բացիկ-նամակներ, որոնց պատմական արժեքը 
շատ մեծ ե:

3. - Ռուբեն Սեւակի կողմե իր կնոջ և այչ անձերու գրուած 
նարիւրաւոր նամակներ:

4. - Ռուբեն Սեւակի կողմե իր կնոջ և այլ անձերու գրուած 
նարիւրաւոր բացիկ-նամակներ:

5. - Իր անձնական իրերուն մեկ մասը:
6. - Ռուբեն Սեւակի կողմե վերցուած մ եծp-իւով լուսանկարներ:
7 . -  Ռուբեն Սեւակի պատկանող մեծ թիւով նկարներ:
8. - Ռուբեն Սեւակի պատկանող գիրքեր, թերթեր, եւայլն:
Կարն խօսքով' Ռուբեն Սեւակին պատկանող հարիւրաւոր 

մասունքներ, որոնց միակ արժանի տեղը' Մայր Հայրենիքն ե:
Յարգելի նախագահ,
Ռուբեն Սեւակի իտեալն էր' արդարութեան և հաւասարութեան 

վբայ հիմնուած աշխարհ մը և հայուն վայել Հայրենիք մը կերտել:
Այ սօր, Ռուբեն Սեւակի իտեալը իրականացած է, իր պատմական 

Հայրենիքին վերածնած ազատ մեկ մասով:
Եւ մենք, մեր վերածնած Հայրենիքի իշխանութիւններեն կը 

խնդրենք, որ Հայրենիքի սիրոյն նահատակուած Ռուբեն Սեւակի 
անունը, Հայրենիքի մեջ յաւերժանայ, Ռուբեն Սեւակի անունը 
կրող տուն-թանգարանով մը:

Խորին շնորնակալութիւններով,
Ի դիմաց Ռուբեն Սեւակի նարագատներուն 

և մօտիկ ագգականնեբուն 
Ռուբեն Սեւակի եղբորօրղի

8ՈՎՀԱՆՆԷՍ ՋԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ
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ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ ԷՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

17 Դեկտեմբեր 2007-թ.ին, Երեւանի «Հ-1» հեոատեսիլեն 
սփոուեցաւ Ռուրէն Սեւակի և «Ռուբէն Սեւակի յիշատակի աուն»ի 
մասին ճուլիա Կաժոյեանի պատրաստած և կէս ժամէ աւելի 
տեւողութիւն ունեցող յայտագիր մը:

Աոաջին անգամ ըլլալով Երեւանի նեոատեսիլեն դիտելու 
ուրախութիւնը ունեցանք Ռուրեն Սեւակի յիշատակի տան մասին 
շատ որակաւոր ներկայացում մը, որուն արձագանգները մեզի 
հասան Ամերիկայէն, Յունաստանեն, Պոլիսէն, Զուիցերիայեն, 
Լիրանանեն և Ֆրանսայեն:

Այս յայտագրի սփոման ընթացքին խօսեցան մասնաւորապես 
Շամիրամ Սեւակ, «Իմ Ռուրեն Սեւակը» գիրքի հեղինակ գրող Թո- 
րոս Թորանեան և Երեւանի Եղիշե Չարենցի անուան Գրականու
թեան և Արուեստի թանգարանի տնօրէն' Հենրիկ Բախչինեան: 

Մանաւանդ, Հենրիկ Բախչինեան, շատ իրաւամբ իր մտահոգու- 
թիւնը յայտնեց, թէ ի նչ պիտի ըլլայ «Ռուբէն Սեւակի յիշատակի 
տուն»ի ապագան:

Հենրիկ Բախչինեան երկու անգամ այցելած էր «Ռուրեն Սեւակի 
յիշատակի տուն»ը, և իբր թանգարանի տնօրէն շատ լաւ հասկցած 
էր այդ յիշատակի տան հայ մշակոյթին ու նոր սերունդին համար 
ներկայացուցած արժէքը:

Մանաւանդ, որ Սփիւոքի Հայ մշակութային որոշ կեդրոններ, 
ինչպես'  Վենետիկի Մխիթարեաններու վարժարանը, Փարիզի 
Մխիթարեաններու վարժարանը և Կիպրոսի Մելքոնեան վարժա
րանը - մէկը միւսին ետեւեն փակուած էին...:

Խոստովանինք, որ մեր և մեր հարազատներուն ու բարեկամ
ներուն համար ալ մեծ մտահոգութիւն է «Ռուբէն Սեւակի 
յիշատակի տուն»ի ապագան:

Այստեղ կ՛ուզենք միայն նշդում մ՚ընել:
Հենրիկ Բախչինեան հեոատեսիլեն ըսաւ թէ'  «Բնականաբար 

շատ դժուար է, 3. Չիլինկիրեանի համար, երկար ժամանակ ներէ ի 
վեր հաւաքած մասունքներէն բաժնուիլը»:
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Ռուրեն Սեւ ակի անուան միջնակարգ դպրոցը Երեւանի մէջ: Բակին կեդրոնը' Ռ. 
Սեւակի կիսանդրին, սպիտակ մարմարե, բարձրացած խոյակի վրայ

Թող ներուի մեզի ըսել, որ այս մտածումը նիշդ չե:
Ինչպես ոը քիչ վերը դիտել տուինք' մենք դեռ 1985-թ.ին, 

դիմեցինք Հայաստանի պետութեան' մեք ունեցած բոլոր մասունք
ները և արժեքաւոր իրերը հայրենիքին նուիրելու պատրաստակա- 
մութեամք:

Որովնետեւ մենք ալ կը հաւատանք, որ Ռուրեն Սեւակի մա
սունքներու պահպանման միակ արժանի տեղը Մայր Հայրենիքն ե: 

Պայմանաւ սակայն, որ Հայաստանի իշիյանութիւններն ալ 
գիտնան' Ռուրեն Սեւակին ներկայացուցած իսկական արժ՜եքը, 
գիտնան հերոս նահատակ բանաստեղծ Ռուրեն Սեւակին' Հայ 
ժողովուրդին հոգեկան զօրութեան յարատեւ ամրապնդման 
համար ներկայացուցած կարեւորութիւն-արժեքը:
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17-12-2007-թ֊փն, հերւատսեիլեն յայտագրի ւքը սփոման ընթաց
քին, «Եմ Ռուբեն Սեւակը» գիըքի հեղինակ P'npnu Թորանեան 
տպաւորիչ ւքանրաւքասնութիւններով նե րկայացուց իր «Ռուբեն 
Սեւակի յիշատակի տուն» կատարած այցելութիւնները:

Բայց Rnu, ակնարկութիւն մ՚ընել կ՛ուզենք.
Թորոս Թորանեան իր ելոյթին ընթացքին ըսաւ թե'
«Եթե բոլոր հայ գրողները, 3. Չիլինկիրեանի նմ՛ան իրենց 

թիկունք կանգնող անձ մր ունենային' Հայ մտաւորականները շատ 
աւելի կ՚արժեւորուեին»:

Այս կետի շուրջ համաձայն չենք մեր յարգելի բարեկամ Թորոս 
Թորանեանի հետ:

Որովհետեւ մենք, Ռուբեն Սեւակին թիկունք կը կանգնինք, ոչ 
թե Ռուբեն Սեւակին մեր հօրեղբայրը ըլլալուն համար, այլ '  
որովհետեւ մենք կր հաւատանք Ռուբեն Սեւակին ներկայացուցած 
բացաոիկ արժեքին:

Որովհետեւ մենք կը հաւատանք Ռուբեն Սեւակին' իբր մարդ, 
իբր հայ, իբր գրող ունեցած անգերազանցելի բարձրութեան:

Որովհետեւ մենք կր հաւատանք Ռուբեն Սեւակի գաղափարները 
և անձնազոհութեան ոգին հայ ժողովուրդին մեջ տարածելու 
հրամայականին անհրաժեշտութեան...

Որովհետեւ, իր օրին, ժողու[ուրդր չհասկցաւ Ռուբեն Սեւակին 
իսկական արժեքը:

Բայց թուրքերը շատ աւելի լաւ հասկցած եին Ռուբեն Սեւակին 
արժէքը:

Չմոռնանք, որ 1915-թ.ին, երբ Ռուբեն Սեւակի գերմանուհի կինը 
Պոլսոյ Գերմանական դեսպանատուն դիմեց որ իր ամուսինը փրկէ 
մահուան հիրաններեն, կոպտօրեն մերժուեցաւ: Գրուեցաւ դուրս: 
Եր երեսին ըսին արհամարհալից.

«Ռուբեն Սեւակը կը 0կա տուի իբրեւ մեկը այն մտաւոբական- 
ներեն, որուն զանգուածներու հրայ ունեցած ազդեցուրենէն կը 
վախցուի»:

Այո, ինչպես գրած ենք անցեալին.-
«Ազգ մը, իր ներոսներով կ՛ապրի:
Ազգ մը, որ ներոսներ չունի, ապրեչու իրաւունք չունի:
Ազգ մը, որ իր ներոսները կը մոռնայ, ինքն աչ մեռնեչու դատա

պարտուած է»:
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Մինչեւ ե րբ պիտի շարունակէււի աշխաբնի մեծագոյն 
«ma&a»-0 եղող եւ *sionisme ըսուած հրեշին աշխ արնակալ 
իշխանութիւնը

Մինչեւ ե րբ ժողովուրդները «ֆուտպոլ»ի գնդակի նման աջ ու 
ձախ պիտի ջարդուին եւ ցեղասպանութեան պիտի ենթարկուին 
սիոնիսսէներուն ծրագիրներուն գործադրութեան ճամար

Իբր թե «պաղ պատերագմ»ը վերջացած եր Խորհրդային Միու
թեան կործանումով: Սո ւտ ե: Պաղ պատերազմը երբեք չ ե  դադ- 
րած: Այլ տարբեր ձեւերով' տաք կամ պաղ, անձայն կամշոնդաւից 
ձեւով կը շարունակուի, սիոնիստներուն կողմե մինչեւ այսօր

Հրեայ միլիաոատեր Սորոս-ին միլիոններովը երեկ, Ուքրանիոյ 
ժողովուրդը ոտքի Տանեցին: Յետոյ, նոյն խաղերը կատարուեցան 
Վրաստանի մեջ: ... Եւ կարգը եկաւ Հայաստանի քանդումի ն: Հա
յաստանի նախագաճական ընտրութիւններեն ամիսներ առաջ լու
րեր տարածուեցան, որ ճրեաները Լեւոն Տեր Պետրոսեանին մեծա
գումար տպար տուած են, որ Հայաստանի մեջ ժողովուրդը ըմբոս
տութեան մղե...

Հայաստանի ժողովուրդին ճամար կ՚ըսն, թե «ճայերը խեւացի 
են» նայեցեք Երեւանի հրապարակներուն վրայ խելադայյած ժողո
վուրդին ... Ահաւասիկ թուրքին բարեկամ «աոաջին նախագաճ»ին 
խօսքերունհաւատալով այսօր Հայաստանը ըմբոստութեան սեմին 
բերող հայ  ժողովուրդին իմացականութեան չափանիշը

1915-թ.ին հայերուն դեմ կատարուած ցեղասպանութեան 
քւսւմար, թուրքերուն մինչեւ այսօր ներկայացուցած պատրուակը 
նետեւեալն ե.
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«Հայերը ոուսերուն հետ կը գործակցին»:
... Մինչդեո ամբողջ աշխարհ գիաե, թե հայերուն փրկութիւնը 

միայն ռուս ազգէն ե:
Այս իըականութիւնը չգիտցողները միայն միամիտ կամ ծա- 

խուած հայեըն եին, որոնք կ՚աոաջնորդուեին Լ. Տ. Պ.ի և իր 
նմաններուն սուտ լոզունգներով, երկար ժամանակներե ի վեր:

... «Նայիրի»ի սիւնակներուն մեջ, թերթի աոաջին թիւերեն 
սկսեալ գրուեցան «աոաջին նախագահ»ին հրեաներուն համակիր 
մը ըլլալուն մասին...:

Արդաըեւ ան, 1988-թ.են սկսեալ Հայաստանի մեջ կատարուած 
ցոյցերուն հեղինակը ըլլալով, ի վերջոյ փլցուց մեր բարգաւան 
հայրենիքը... Եւ իշխանութեան գլուխը անցաւ' քանի մը տարուան 
մեջ սնանկացած և խեղնացած Հայաստանի մեջ:

Այդ տարիներուն Լեւոնի մեկ ոտքը Ամերիկայի մեջ էր, և իրր 
ամերիկացիներուն աչքին բարեյոյս անձ մը '  կ՚օգտուէր այդ 
մտերմութեան սյտուղնեըեն:

Նիւ Եորք գտնուող մեր հարազատը մեզի կը պատմեր թէ' Հա
յաստանէն Ամերիկա եկող «աոաջին նախագահ»ը, նաեւ իր խա- 
մահիկները ինչպե ս կը զուարհանային Նիւ Եորքի ամէնէն հռչա
կաւոր և սուղ պանդոկը եղող Waldore Astoria-ի սրահներուն մէջ:

Անոնցմէ մեկն էր «մեծ նկարիչ » հանչցուած, իրականութեան 
մեջ մեծ պատեհապաշտ մը եղող Գրիգոր Խանհեանը...

Յետոյ, ամերիկացիները սկսան, Լեւոնին շատ կարեւորութիւն 
չտալ:

Որովհետեւ ան, իր «դերը» կատարած և ինքն ալ «լըմընցած» էր 
այլեւս:

Եւ ամէնէն կարեւորք խորհրդային Միութիւնը կործանած և 
«համայնավարութեան վտանգ»ը չքացած եր... Եսկ Հայաստան 
տեղակայուած ոուս-խորհրդային 6-րդ բանակը վտարուած եր 
«նախագահ Լեւոն»ի հրամանով:

Յուսախաբուած Լեւոն Տեր Պետրոսեանք, հրեաներուն թելադ
րանքով, այս անգամ ալ թուրքերուն հետ բարեկամանալու քաղա
քականութիւնը գործադրել սկսաւ:

Չմոռնանք, որ ինքն էր պնդողը, թե հայերը թուրքերուն հետ 
հաշտ-համերաշխ կրնան ապրիլ, եթե ոուսերը որոմ չցանեն հայ-

-7 3 1  -



թուրք յարաբերութիւններուն մեջ:
Հրեաներուն միջնորդութեամբ Փարիզի մեջ, Գորշ Գայլերու 

նախագահին հետ տեսնուեցաւ և կ՚ըսեն, թե համաձայնած է անոր 
հետ ապագային Թուրքիա ֊Հա յա սաա ն բարեկամութիւնը ամրա
պնդելու մասին:

Եւ այս թուրք-հայ համաձայնութեան հետեւանքով ո չ ցեղա
սպանութեան նանաչման և ո չ ալ «գրաւեալ Արեւմտահայաս- 
տան»ի մասին պիտի խօսեին հայերը այլեւս:

Նոյնիսկ Հայաստանի մօտ Անգաըայի դեսպանը հշդուած եր: 
Ան ւգիտի ըլլար նիսարնակ [իբր թե] հայ մը '  «Սամսոն էօզարա- 
րատ» անունով, որուն կինը, Լեւոնի կնոջ նման, ծնունդով հրեայ 
մըն եր:

Եւ դեո կ՚ըսուի, որ այս Սամսոն էօգարարատին և Պոլսեն իր 
դպրոցական ընկերը եղող Ալփասլան Թիւրքեշին զաւակին' Թուղ- 
րուլ Թիւրքեշին միջնորդութեամբ, կարելի եղած ե, Փարիզի մեջ 
կայացնել, Լեւոնի ու Թիւրքեշի հանդիպումը և համաձայնու
թիւնը:

... Բայց Արցախի պատերազմը և ազերիներուն պարտութիւնը 
բարեկամական ծրագրի իրականացման վերջ տուին:

Ազերիները, իբր թուրքերուն «եղբայրները», արգելք եղան 
թուրք-հայ համաձայնութեան: ... Եւ թուրքերը, մինչեւ հիմա կր 
զղջան, որ աոիթեն չեն օգտուած, և թուրքերուն գրեթե բոլոր 
առաջարկները ընդունողին հետ համաձայնութեան դաշինք չեն 
ստորագրած:

փ փ փ

Աւեյի ուշ'  «աոաջին նախագահ»ը Հայաստանի մէջ իր հրահրած 
Արցախի խնդրին վերջ տալու համար ազատագրուած տարածքները 
ազերիներուն ետ տալ ուզեց... Բայց, ժողովրդի ընդդիմութեան 
աոջեւ, ստիպուած եղաւ հրաժարելու__:

Եւ այս հրաժարումէն յետոյ կարծեցինք, որ սիոնիստներուն և 
թուրքին «բարեկամ» նկատուածը Հայաստանի մեջ «անելիք չունի 
այլեւս»:

Բայց սխալեր ենք... Կը կարծեինք, որ հայ ժողովուրդը ողջմտու
թիւն և բաւարար փորձառութիւն ունի այլեւս և չի հետեւիր ապազ
գային առաջնորդներուն սուտ լոզունգներուն... Եւ իր հայրենիքը 
կրկին դեպի կործանում չառաջնորդէր:
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Բայց աշխարհի վրս։յ իշխող դ^ամ-աստուածը, ամէն թան կրնայ 
ծախու աոնել: Եւ երբեմն, մինչեւ անգամ, ամենանայրենասէր 
անձը կրնայ մոլորեցնել... Որովհետեւ Հայաստանը «վերշին 
բարեկամ» երկիրն է ււուսերուն Կովկասի մէշ :

Եւ եթէ Հայաստանը քանւյուի, այսինքն ռուսական բարեկամու
թենէն նեռանայ, Կովկասը ամբողջովին սիոնիստ ամերիկացինե- 
րուն ձեոքը կ՛անցնի:

Այնքա՜ն լուրջ է հարցը, թէ հայերուն և թէ ոուսերուն համար: 
Տիրող կարծիքը այն է, որ սիոնիստ հրեաները 19 Փետրուար 

2008-թ.ին' Հայաստանի նախագահական ընտրութիւններէն ամիս
ներ աոաջ, իրենց վստահելիին ու անոր խմբակին միլիոններ բաշ
խած են, որ Հայաստանի մէջ,  Ուքրանիոյ և Վրաստանի մէջ եղա
ծին նման, խռովութիւն ու ապստամբական մթնոլորտ ստեղծեն: 

Եւ յաջողեցան...
Եւ այսօր, մեր ստացած վերջին լուրերուն համաձայն, Երեւանի 

կեդրոնը ցոյց ընողները մեծ մասամբ համալսարանական ուսա
նողներ են, որոնց թիւը ութ հազարէ աւելի կը գնահատուի: Այս 
ցուցարարները, ապահովութեան ուժերուն դէմ ել լելով, բախում
ներ յառաջացուցած են: 40-է աւելի ծանր ու թեթեւ վիրաւորներ 
կան հոն, որոնց 10-ը' ոստիկաններ են: Եւ այս ցոյցերը իրենց նպա
տակէն դուրս ելլելով ապստամբական ու կողոպուտի հանգամանք 
առած են ու մայրաքաղաքը մատնած անիշխանական վինակի:

Եւ հակառակ այս վտանգաւոր դրութեան, անպատասխանատու 
ղեկավար-դրդիչներ ցուցարարներուն «շարունակեցէ ք» հրահան
գը տուած են:

փ փ փ

Սիոնիստներուն կողմէ հրահրուած ըմբոստութիւններուն ատեն, 
ամէնէն շատ վստահուած անձերը համալսարանական ուսանող
ներն են, որոնց մոլորեցնելը շատ դիւրին է:

Ասոնք, իրենց երիտասարդական աւիւնով և անպատասխանա
տու կեցուածքով [որովհետեւ ասոնց մեծամասնութիւնը սեփական, 
ծնողաց միջոցով իրենց կրթաթոշակը կ՛ապահովեն] պատրաստ են 
ամեն տեսակ արկածախնդրութիւններու դիմելու:

Այսպես եղաւ Մայիս 1968-թ.ին, Ֆրանսայի մէջ կատարուած 
կործանարար ցոյցերու ատեն:
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Այս ցոյցերուն մասնակցողները մեծ մասամր համալսարա
նական ուսանողներ էին, որոնք կ՚աոաջնորդուեին նրեայ Con-Ben- 
dit-ի կողմե: Այս համալսարանական ցուցարարներուն նպատակն 
եր' General De Gaulle-ը իշխանութենեն կար առնել, որովհետեւ 
զօր. տը Կոլը հրեայ-սիոնիստներուն դեմ արտայայտուած եր:

Եւ հրեաները յաջողեցան զօրավարը վար առնել:
Այսօր Հայաստանի մեջ ցոյց կատարող համալսարանական 

ուսանողներուն մեկ մեծ տոկոսն ալ, նորընտիր նախագահին' Սերժ 
Սարգիսեանին հրաժարումը կը պահանջեն:

Ին չո ւ: Որովհետեւ խարդախութիւն կատարուած ե եղեր... 
Մենք կը կարծենք, որ այս ցուցարարներուն պարագլուխը 

եղողին րուն նպատակը' հայերու համար միակ փրկարար ազգը 
եղող ռուսերուն հետ եղբայրական քաղաքականութիւն մը վարող, 
հայ-ռուս աւանդական գինակցութիւնը անխախտ պահել ուզող 
Սերժ Սարգիսեանը վար առնել և երկիրը թրքա-արեւմտամետ 
քաղաքականութեամբ առաջնորդել ե:

ե՚ե ղն հայ ժողովուրդ, այսքան ցեղասպանութիւններեն յետոյ, 
մինչեւ այսօր ալ չես հասկցած, թե ով է թշնամիդ, և ով ե քու 
բարեկամդ:

* * *
Բայց այս ցաւը միայն հայ ժողովուրդին ցաւը չե այսօր: Այս 

ցաւը համաշխարհային ե, համամարդկային ե:
Ամբողջ աշխարհը կը տառապի, կը ջարդուի, ոտքի տակ կ՚երթայ 

սիոնիզմ ըսուած աշխարհի մեծագոյն «մաֆիա»ն հանդիսացող 
հրեշին արիւնարբու ծրագիրներուն գործադրութեան պատհաոաւ: 

Նայեցեք Իրաքի վիհակին: 1990-թ.են ի վեր, Իրաքի մեջ, Պուշ 
ըսուած սիոնիստներու կամակատարին ու անոր գործակալներուն 
դիւային նենգութիւնները միլիոնե աւելի իրաքցիներու սպանու
թեան պատնառ եղան:

Նոյնն ե պարագան Աֆղանստանի մեջ: Այսօր Աֆղանստանի 
մեջ և աշխարհի տարածքին վրայ կատարուած ծայրահեղ իսլամ 
ահաբեկչութիւններուն գլխաւոր պատասխանատուն J. Carter-ի 
խորհրդականը եղող Brezinsky-ին Է:

Brezinsky-ն ե որ ստեղծեց, արաբ, միապետութեան մը հետ 
գործակցաբար, Աֆղանի մեջ ծայրայեղ իսլամ, թալիպաններու 
շարժումը, որ Սովետական Միութեան դեմ պայքարին: [Այսօր, այս
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տխրահռչակ Brezinsky-ն խորհրդականն ե Ամերիկայի նախա
գահական թեկնածու, սեւամորթ Օպամա-յին]:

Անպայման կը հետեւիք այսօր Փաքիստան ի մեջ կատարուող 
ոտնձգութիւններուն ուր, ծայրայեղ իսլամները, ամեն օր, 
հարիւրաւոր անմեղներուն սպանութեան պատնաո կ՚ըլլան: Բայց 
ամենեն հրեշային և ողբերգական պատերազմը կը կատարուի 
այսօր Կակայի մեջ, տեղի պաղեստինցիներուն դեմ:

Այսօր, աշխարհի կրայ, պաղեստինցիներուն բազմածնութեան 
պատնաոաւ, հրեաներուն ապագան վտանգի մեջ ե...

Եւ հրեաները այս պատհաոաւ, պաղեստինցիներուն դեմ ցեղա
սպանութիւն կը գործեն: Պարզապէս' իր թե, պաղեստինցիներուն 
արձակած փոքր հրթիռներուն իբր փոխադարձութիւն: [Այս հրթիռ
ներէն մինչեւ հիմա մէկ քանի հրեայ մահացած է]: Այսօր հրեանե
րը, Կազա-ի պաղեստինցիներուն դեմ, իսկական ցեղասպանութիւն 
կը գործեն:

Եւ հրեաները պաղեստինցիները ցեղասպանութեան ենթարկելու 
իրենց ծրագիրը չեն ծածկեր:

Այստեղ կը հրատարակենք այսօրուան' 1 Մարտ 2008 թուակիր 
ֆրանսական «Nice Matin» - թերթին այս մասին տուած տեղեկու- 
թիւններուն ամփոփ թարգմանութիւնը.

Մինչեւ այսօր Իսրայէչի քաղաքական իշխանութիւնը չէ ր  նա
խատեսեր քամաքաշին որեւէ յարձակումի կատարում մը Կաղայի 
վրայ, զգուշանա էով զինուորական և քաղաքային կորուստներէ... 
բայց նիմա, ի տես կացութեան վատթարացումին, «լայնածիր 
ցամաքային յարձակում մը այչեւս չի  մտանոզեր Եբրայական պե
տութիւնը» - վստանեցուց Պաշտպանութեան նախարար էնուտ 
Պարաք»:

Թուրքերը, հայերը ցեղասպանութեան ենթարկեցին, որ հայե
րուն հայրենիքը գողնան:

Նոյնը կ՛ընեն այսօր հրեաները, պաղեստինեան հողերուն 
ամբողջութեամբ տիրանալու համար:

Պաղեստինցի բնիկ ժողովուրդը ցեղասպանութեան կ ենթարկեն:
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ՄԵՐ ԱՅՍ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՁՕՆԵՆՔ 1915-Ի ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ 
ԱՆՄԵՂ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Ո՞Վ է  ՀԱՑՈՒՆ ԲՈՒՆ ԹՇՆԱՄԻՆ

ՀԱՑՈՒՆ ԲՈՒՆ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԸ... ՀԱՅԵ՞ՐՆ ԵՆ, ՀԱՑՈՒ 
ԱՆՈՒՆ ԿՐՈՂ ԴԱՒԱՃԱՆՆԵՐ

... ԱՍՈՆՔ ԷԻՆ ՈՐ 1453-Թ.ԷՆ ՊՈԼՍՈՑ ԳՐԱՒՈՒՄԷՆ Ի ՎԵՐ 
ԿԸ ԾԱՌԱՅԵՆ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ ԵՒ ՀԱՑՈՒԹԵԱՆ ԹՇՆԱՄԻ
ՆԵՐՈՒՆ

ԵՒ ԵԹԷ «ԱՍԱԼԱ»Ն ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԷՆ, ՆԱԽ ԵՒ ԱՌԱՋ ԱՅԴ- 
ՊԻՍԻՆԵՐԸ ՎՆԱՍԱՋԵՐԾԵՐ, Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Ա. ՆԱ
ԽԱԳԱՀԸ ԵՒ ԻՐ ՆՄԱՆՆԵՐԸ 1991-Թ.ԻՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱ 
ՅԱՍՏԱՆԸ ՔԱՆԴԵԼՈՒ ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ ՋԷԻՆ ՈՒՆԵՆԱՐ... 
... ՈՋ ԱԼ, ՄԵՐ ՎԵՐՋԻՆ ՅՈՅՍԸ ԵՂՈՂ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ՀԱՅԱՍ
ՏԱՆԸ ՄԱՐՏ2008-ԻՆ, ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՍԵՄԻՆ ԲԵՐԵԼ

Տարօրինակ ազգ մ“ըն ենք:
Անհերքելի իրականութիւն ւքըն ե, որ պատմութեան աոաջին 

թուականներէն ի կեր, գոյութիւն ունեցող մեծ ազգ մը եղած ենք:
Բայց մենք նայերս, աոաջին օրէն մեր ունեցած ազգային հա

րուստ մաոանգը անտարրերութեամր վատնող հաւաքականութիւն 
մը եղանք' պատմական րոլոր շրջաններուն, և մինչեւ այսօր:

... Եւ մեր ազգային ժաոանգին կորուստին պատհաո եղողները 
պատմել չենք գիտցած:

Վարդանանցի մեր պատերազմին պարսիկներուն դաւանափոխ 
ըլլալու պահանջին կողմնակից եղող Վասակին, հայերը դաւահան 
որակեցին: Եւ Վասակ անունը հայոց մէջ,  մինչեւ այսօր, դաւսւհա-

ՆԱ8ԻՐԻ
ԹԻՒ 286, 22 ԱՊՐԻԼ 2008
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նի ու հայրենադաւի հոմանիշ է:
Ruijg հայերը, այս Վասակը իրենք չպատմեցին: Ան մնաց պար

սիկներու ծառայութեան մեջ, և ի վերջոյ '  պարսիկները Վասակը 
բանտարկեցին և յետոյ ալ վերջ տուին անոր կեանքին...

Որքան որ ծանօթենք' հայ ազգին ջահերուն դաւահանող առաջ
նորդները հայոց կողմե չեն պատմուած:

Կարգ մը երկրորդական դրումաններ պատմուած են: Բայց ո չ 
այն առաջնորդները, որոնք հայ ազգին ու հայրենիքին մեծ մասին 
կորուստին պատնառ եգան:

Նայեցեք պատմութեան եջերուն...
Յոյները 1921-թ.ին Անաթոլիոյ ողբերգութեան պատասխանա

տու զօրավարները մահուան դատապարտեցին:
Ֆրանսացիները 1914-1918-թ.ի պատերազմին. Վերտեօն-ի հա- 

կատամարտին մեծ հերոսը եղող Մարաջախտ Փեթեն-ը 1945-ին, 
գերմանացիներուն հետ գործակցած է ըսելով, ցկեանս բանտար- 
կութեան դատապարտեցին...:

Վերադառնանք հայ պատասխանատուներուն:
Մինչեւ 1915 թուականը, իր մողովուրդով և տարածքով գոյու

թիւն ունեցող Արեւմտեան Հայաստանին կորուստին - ուղղակի 
կամ անուղղակի - պատնառ եղած հայ առաջնորդները պատմուե- 
ցա ն: Ո չ:

Ընդհակառակը' այս առաջնորդներուն մեծ մասը, մինչեւ 
այսօր, իթր հերոս կը փառաբանուին:

Եւ եթե Արեւմտեան Հայաստանի կորուստին պատնառ եղող հայ 
առաջնորդներէն հաշիւ պահանջուէր, անոնցմէ յետոյ իբր առաջ
նորդ գործողները և մանաւանդ' Լ. Տէր Պետրոսեանդ պիտի 
չկարենար մեր բարգաւան Սովետական Հայաստանը քանդել և 
վերջերս ալ' 1 Մարտ 2008-ին, մեր վերջին յոյսը եղող ներկայ փոքր 
Հայաստանը կործանման սեմին բերել:

Քանի մը օրեր առաջ էր, մեր բարեկամներէն հայ կրօնականի 
մը հետ, Երեւանի Մարտ 1-ի խռովութեանց և անոնց պարագլուխ
ներուն մասին կը խօսէինք:

Եւ այս հայրենասէր կրօնականը մեզի ըսաւ թե' «Դուք դեռ, այդ 
ողբերգական դէպքերուն գլխաւոր դրդիչը^ լաւ չէք նանչցած: 

խնդրեմ' intemet-ի վրայ նայեցէք'
WWW. AVA. AM կայքէջին: ... Եւ intemet-են կէս մամանոց

47*
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video-ն դիտելով, Գ. «անկախ» Հանրապետութեան Ա. նախագահին 
ով ըլլալը սորվեցանք...:

«Նայիրի»ի 18 Մարտ 2008-թիւին մէջ,  «Ա. նախագահ»ին Հա
յաստանի մեջ ալ Ուքրանիոյ և Վրաստանի մեջ եղածին օրինակով, 
Փետրուար 2008-ի ընտրութ-իւններու շրջանին ըմբոստութիւններ 
պատրաստելու համար, Monte Carlo-ի մեջ, զբօսանաւի մը վրայ 
սիոնիստներուն կամ ասոնց պատուիրակատարներուն հետ համա
ձայնած ըլլալուն մասին գըած եինք:

փ փ փ

1915-ի Եղեոնի 93-ըդ տաըելիցի այս օըերուն, ինչպէ ս չ յիշենք 
Ռուբեն Սեւակին դե ո 1911-ին կատարած նախատեսութիւնները' 

«Սակայն ստոյգ, ստոյգ կ՛ըսեմ ձեզի, վտանգը մեծ է, շա ՜տ մեծ, 
աւելի մեծ քան կրնանք ենթադրել:

ժամանակն է նա կա գդելու' նակազդե նք: Սնգի նոր ոսկեդար 
մը պետք է, նոր ոսկեդար մը:

Այլասերս ւմ, ոչ վերածնունդ...»
1911 - Լոգան Ռուբեն Սեւակ»
Եւ մտածել' որ Ռուբեն Սեւակի «Այլասերո ւմ, ոչ, վերածնունդ» 

ըսած տարիներուն, Գրիգոր Զօհրապի առաջնորդութեամբ մեր 
խելացի կարծուած [իսկութեան մեջ տխմար] «մեծերը»' Փահմա- 
սոնութեան նամբով թուրքերուն հետ եղբայրութիւն կը քարոզէին:

փ *  փ

ԺԱՆՆԻ ՍԵՒԱԿ-ԻՆ 
ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ

ժաննի Սեւակ 27 Հոկտեմբեր 1915-ին, Լոզանեն Պոլիս' Գերմա
նական դեսպանատան նամակ մը կը գրէ:

Այս նամակը գերմանացիներուն 1945-թ.են սկսեալ և մինչեւ այ
սօր Քրեական Holocauste-ին պա անառաւ ենթարկուած անվերջա
նալի անէծքներուն նախատեսութիւնն ու իրականացումն է:

Աճա այդ նամակը'
«Պոլսոյ կայսերական Գերմանիսյ  դեսպանատան.
Աստուծոյ սիրոյն' գերմանացիներուն դեմ կատարուած այս
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սարսափելի ամբաստանութիւններուն իրական ութիւն չըրսւլը 
ապացուցանելու ճամար, ամենազդու կերպով միջամտեցեք թրքա
կան իշխանութիւներուն մօտ' աղատեցեք ինչ որ կարելի ե փրկեր 
Փրկեցեք անմեղ կանանց, երախաներուն. Տիլանդներու և ծերերու 
արիւնը, որ երկինք կը բարձրանայ: Գերմանիոյ հրայ նզովք, Գեր- 
մանիոյ վրայ անեծք կրնայ տեղար եթե Գերմանիա չ  ՚ընե այն 
ամենը, ինչ որ կը գտնուի իր երկաթեայ ուժերուն ներքեւ:

Լ ո գ ա ն  Հ ե լե ն  Չ ի լի ն կ ի ր ե ա ն

2 7  Հ ո կ տ ե մ բ ե ր  1 9 1 5  ծ ն ե ա լ' Ա ր ե լ »

Այս նամակը' իր գերմաներէն րնագիրով, Մարտ 2008-ին, հրա
տարակուեցաւ Frankfurt-ի adk (Armenisch - deutsche korrespondenz)
պարբերաթերթին մէջ:

Adk պարբերաթերթին խմբագիրը Dr. Raffi Kantian այս թիլին 
մէջ Ռուբէն Սեւակի մասին ծաւալուն ուսումնասիրութիւն մը 
նրա տարա կա ծ է:

1995-թ.ին, «Նայիրի»ի աոաջին թիլերէն սկսեալ Ռուբէն Սեւակի 
մասին, անոր ստեղծագործութեան, անոր գաղափարականին, անոր 
կեանքին և նանաաակութեան մասին իրր Ռուրէն Սեւակի եղբօրոր
դին, իբր խղնի պարտք մեր գիտցածները և լսածները ջանացինք 
հրապարակել:

Սայց միշտ յո յս  ունէինք, որ Ռուրէն Սեւակի մասին նոր 
տուեալներ, նոր գրութիւններ, նոր փաստաթուղթեր կըրնան 
գտնուիլ:

Եւ մեր այս յոյսը վերջերս իրականացաւ:
Քանի մը ամիսներ աոաջ էր' Նիւ Եորքեն փրօֆ. Վանագն Տատ- 

րեանը նեոաձայնեց և ըսաւ, թե իր բարեկամը' թուրք փրօֆ. Taner 
Akţam -ը թրքական արիփւներէն Ռուբէն Սեւակի սպանութեան և 
Ռուրէն Սեւակը սպաննող ոնրագործներուն մասին նոր փաստա
թուղթեր գտած է:

Եւ փրօֆ- Վ. Տատրեանը մեզի տուաւ Minnesota-ի (USA) համալ
սարանը պատմագէտի ամպիոն ունեցող փրօֆ. Taner Akşam-ի հե
ռախօսի համարը, և մենք հեռաձայնեցինք անոր, շնորհաւորեցինք 
ու շնորհակալութիւն յայտնեցինք Ռուրէն Սեւակի մասին կատա
րած նոր յայտնագործութեան համար:
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Եւ Թաներ Աքչաւք մեզի հետեւեալ տեղեկութիւնները տուաւ.
«Հայկական ցերբերուն մէջ գրուած է, թէ Ռուբէն Սեւ ակը և իր 

չորս բախտակիցները սպաննող «քիւրտ Աչօ»ն և միւս ոնրազործ
ները, Ջանղըրը-ի զինուորական նրամանատար Մէնմէտ Իզզէբ-ի 
կողմհ Tuney գիւղի մօտերը ձերբակաԼուած և Ջանղըրը տարուած 
են և նոն, նորեն զինուորական նրամանատար Մէնմէտ Իզզէթ-ը, 
այս բպոբ ոնրազործները սպաննել տուած է:

Հայկական բերքերուն մէջ տրուած այս տեղեկուբիւնները 
իրականուբեան չե ն  նամապատասխաներ:

Որովնետեւ բրքական արխիւներուն մէջ իմ  զտած փա ս տա բուղ- 
բերս կ՚ապացուցանեն, որ քիւրտ Ալօ և միւս ոնրազործները 
Ջանղըրը-ի բանտէն Պոչիս ք^ալաբ փաշա-ին աղերսագիր ղրկած 
են: Եւ Թալաբ փաշան մասնաւոր նրամանազիրով քիւրտ Աէօն և 
միւս ոնրազործները ազատ արձակել տուած է:

Ես, մօտ ատեն էն, այս ողբալի դէպքերուն մասին գիրք մը պիտի 
նրատարակեմ, որուն մէջ պիտի գտնէք այս մասին բպոր տե- 
ղեկուբիւնները»:

Քանի մը օրեր առաջ վերջապես, Պոլիսեն ստացանք Թաներ 
Աքչամ-ի հրատարակած այս գիրքը:

Ել այս գիրքին մեջ նջուած գտանք փրօֆփն ըսած բոլոր ցաւալի 
իրադարձութ-իւնները:

Այս գիրքին վերնագիրն անգամ ինքնին շատ տպաւորիչ ե -
«E rm eni m eselesi baUolum m ustur»

[Հայկական նարցը կարգադրուած է]
Շատ ծանօթ եղելութիւն է, թե ցեղասպան Թալաթը 1915-ի 

Եղեռնէն քանի մը ամիսներ յետոյ, գոռոզաբար յոխորտացած էր.
«Սուլթանները դարերով չկրցան կարգադրել Հայկական նարցը: 

Ես, Հայկական նարցը, քանի մը ամսուան մէջ կարգադրեցի»:
Թաներ Աքչամի գիրքին վերնագիրք, Թալաթ-ի այս գոռոզ 

խօսքերուն ակնարկութիւն և վկայութիւն ե:

* * *
Այստեղ կը նրատարակենք
1.- Պէյրութ 1960-ին լոյս տեսած, Կարօ Գէորգեանի «Ամէնուն 

Տարեցոյցը»ին մեջ հրատարակուած «Դանիէւ Վարուժանի եւ 
Ռուբէն Սեւակի սպանութեանց վրիժառուն Մէնմէտ Ի զզէբ պէյ»
վերնագրով գրութիւնը:
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2.- Թաներ Աքչսւմի Յունուար 2008-ին Պոլիս հրատարակուած 
«Ermeni Meseslesi Hallolunmustur» վերնագրով գիրքին աոաջին 
եջին նկարը, ու նաեւ այս գիրքին մեջ Ռուրեն Սեւակի սպանու
թեան, ոնրագործներուն և Թալաթ փաշայի մասին փաստաթուղթե
րով տրուած զգայացունց տեղեկութիւնները

ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ ֊ԿԱՐՕ ԳԷՈՐԳԵԱՆ, 
ՊԷՅՐՈՒԹ 1960, ԷՋ 223

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՒ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ 
ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՎՐԻԺԱՌՈՒՆ ՄԷՀՄԷՏ ԻԶԶԷԹ ՊԷ8

Տարեգրքիս անցեալ տարուան նատորով նրատարակեցինք 
Արամ Անտոնեանի յուշերը, Դանիել Վարուժանի, Ռուրեն Սեւակի 
և նոյնքան դժբախտ իրենց երեք ընկերներուն վայրագ սպանու
թեանց մասին [էջ 134-137]: Արամ Անտոնեան, իր այս յուշերուն 
մեջ, երախ տա գիտական տողերով արձանագրած եր վերաբերումը 
Չանղըրըի զինուորական հրամանատար և զինուորագրութեան 
նիւղին պետ Մենմետ էզզեթ պեյի, որ «նախախնամութիւն մը 
եղած էր բոլոր աքսորականներուն նամար և պատուոյ խնդիր 
դարձնելով իրեն նամար' գործուած ոնիրը, ամբողջովին բնաջինջ 
ըրաւ քիւրտ Ալօն և անոր հրամաններուն տակ գտնուող հրոսա
խումբը»:

- «Պարագաները այնպես բերին, որ ամենազարհուրելի պայման
ներու տակ գործուած այս ոնիրը անպատիժ չմնայ, -  կը գրեր Ա. 
Անտոնեան: - Թուրք սպայ մը '  Մեհմետ Ւզզէթ պեյ պատուոյ խօսք 
տուած էր տօքթ. Ռ. Ջիլինկիրեանին, թէ ողջ-արւողջ պիտի հասնի 
Պոլիս և թե, որեւէ վտանգ չկայ ոչ իրեն և ոչ ալ իր ընկերներուն 
համար: Եւ սակայն, հակաոակ Եզզէթ պեյի խոստումին, սպանու- 
թիւնները գործուեցան: Էզզեթ պեյ, այս եղածը լսելուն պէս կատ
ղած է: Անմիջապես հեռագիր մը կը ղրկէ Ռասթէմունի Ռեշիտ փա
շային, բողոքելով եղածին դէմ և աւելցնելով, որ զինուորական 
պատիւս ոտնակոխեցիք»: Էզզեթ պեյ չբաւականացաւ այս եղածով, 
այլ  ինք անձամբ գնաց Թիւնեյ, քննութիւն կատարեց և իրեն հա
մար պատուոյ խնդիր մը ղարձուց ոչ միայն ոհրագործներուն, 
այլեւ անոնց ընկերներուն բնաջնջումը: Այս գործը գլուխ հանեց 
ան անողորմաբար, հետապնդելով և սպաննելով բոլորն ալ, անոնց
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պետէն մինչեւ յեաինը մեղսակիցներուն, և ասիկա' տաքը տաքին, 
շատ կարն ատենուան մը մէջ»:

Եգզէթ պեյ եղաւ մէկը այն նազուագիւտ թուրք պաշտօ
նատարներէն, որոնք չկրցան իրենց մէջ խեղդել մարդասիրական 
զգացումները և իրենց կեանքն ու դիրքերը վտանգելու գնով, 
օգնեցին մանապարտ րազմութ-իւններուն:

*  *  *

Փրօֆ. Թաներ Աքչամ իր «Ermeni meselesi hallolunmustur» - 
«Հայկական նարցը կարգադրուած է» վերնադիրով դիրքին մէջ 
հրատարակած այս փաստաթուղթերը, թե Ռուրէն Սեւակի 
սպանութեան և թե նայ ազգի ցեղասպանութեան նամար բացառիկ 
կարեւորութիւն ունին:

Այս դիրքին մէջ Թաներ Աքչամ փաստաթուղթերով կ՚ապացու
ցանէ, թէ Թալաթ փաշա անձամբ ծրագրած և գործադրել տուած է 
Ռուրէն Սեւակի սպանութիւնը' Չանղըրը-ի Իթթինատ Վէ Թերաքքի 
կուսակցութեան պատասխանատու Geitial OgUZ-ի գլխաւորու
թեամբ:

Եւ սպանութեան գործադրուելէն յետոյ ալ, նոյն ինքն' Թալաթ, 
անձամբ ղրկած (chifre-ով) ծածկագիր հեռադիրներով, ագատ 
արձակել տուած է ոնրագործները:

Մենք կ՛ուզենք հրապարակաւ շնորհակալութիւն յայտնել փրօֆ. 
Թաներ Աքչամին'  Ռուրէն Սեւակի սպանութեան և Հայկական 
ցեղասպանութեան շուրջ մինչեւ հիմա գաղտնի մնացած եղելու
թիւն ու մանրամասներ լուսաբանող իր այս րացաոիկ յայտնա- 
գործութիւններուն համար:
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*  *  *

Մեր գրութեան սկիզբը նզոված եինք նայ դաւանանները և ազ
գին վնասարարները որոնք նայկական ցեղասպանութեան պատնաո 
կամ գիտակցաբար թե ակամայ մեղսակից եղան և այս ցեղա
սպանութեան նեւոեւանքով ալ մեր նայրենիքին 90 աո նարիւրը 
կորսնցուցինք:

Այսօր մեծ Եղեռնին 93-րդ տարելիցն ե:
Հայ ժողովուրդը 24 Ապրիլ 2008-ին կրկին պիտի յիշատակէ մեր 

անպատիժ մնացած ցեղասպանութիւնը:
Ինչպէ ս չնզովել անոնց, որոնք գործեցին Հայկական ցեղա

սպանութիւնը, ազգասպանները որոնք ցարդ չեն պատմուած, 
անոնք որ մեղսակից եղան եղեռնագործութեան բայց մինչեւ այսօր 
անոնցմէ նաշիւ չ է  պանանշուած, և ոչ ալ ազգին բռնաիյլուած 
իրաւունքները վերադարձուած են նայութեան:

Եւ նայ ազգը մինչեւ այսօր դեռ կ՚աշխատի և կը պաղատի, որ 
նայկական ցեղասպանութիւնը ընդնանուր նանաչում գտնէ:

Այդ պատնաոաւ կրկին պիտի նառաչենք երանի, թե Արդարու
թեան ձեռքը անցեալ և նորեկ դաւանանները և պատասխանատու
ները պատժէ:

8 Ապրիլ 2008 թուակիր ՀՀ*Եայիրի̂ )ի մէշ գրուած էր թէ ՀՀ... Եւ 
ժամանակը պիտի գայ և Ռուբէն Սեւակին իրական արժէքը պիտի 
գնանատուի»:

Վերջին շրջաններուն գոնունակութեամբ կը տեսնենք, թէ 
Ռուբէն Սեւակի մասին թերթերուն մէջ զարթօնք մը կայ:

Եւ զանազան տեղեր Ռուբէն Սեւակի մասին ելոյթներ, նանդի- 
սութիւններ կը կատարուին:

Ուրիշ եղելութիւն մը'  որ մեզի շատ ուրախութիւն պատնաոեց: 
24 Ապրիլ 2008-ին, Փարիզի մէջ  նայկական ցեղասպանութեան 

ոգեկոչման օրերուն, Ռուբէն Սեւակի դուստրը' Շամիրամ Սեւակ 
Փարիզ նրաւիրուած է, որ Փարզի L’afC de Triomphe-ի յուշարձանին 
առջեւ կատարուելիք արարողութեան, Անծանօթ Զինուորի կրակը 
Շամիրամ Սեւակ ի նք բոցավառէ իբր խորնրդանիշ-ներկայացու- 
ցիչ 24 Ապրիլի նանատակներուն:

Այստեղ կը նրատարակենք այս մասին լոյս տեսած յայտագրին 
մէկ մասը:
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Commemoration
Du 93eme anniversaire du genocide Paris
Mercredi 23 Avril
18h: Ravivage de la fiamme au Soldat inconnu par Shamiram Sevag, 

survivante du genocide et fille du poete-ecrivain Roupen Sevag, accom- 
pagnee d ’enfants, â 1’Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle-Etoile. 
19h: Veillee des jeunes - Concert et lancement officiel de la petition pour 
la reconnaissance par Ies Turcs du genocide, en presence d ’ Aii Ertem. 
Parvis de Notre-Dame de Paris.

Jeudi 24 Avril
11 h30: Reception â la Mairie de Paris - Hommage aux victimes du 

genocide rendu par Bertrand Delanoe, dans Ies Salons de L'Hotel de 
Viile de Paris (invitation obligatoire).

16h30: Rassemblement et prises de paroles: 'Pour rendre hommage 
aux 1,5 millions d ’Armeniens assassines lors du genocide de 1915.

*Pour condamner le negationnisme de la Turquie en tant que stade 
supreme du genocide: ’Pour affirmer le droit des fils de survivants de- 
bous et determines â obtenir enfin justice pour le peuple armenien. 
Depâts de fleurs au pied de la statue de Komitas.

Interventions de Monsieur Jean-Michel Quillardet. Grand Maître du 
Grand Orient de France et de dirigeants politiques franţais, devant la 
statue de Komitas, Piace du Canada-Cours Albert I - 75008 Paris.

18h: Manifestation, de la statue de Komitas â l ’Ambassade de 
Turquie, avenue des Champs-Elysees.

D im ancbe 2 7  A vril...
*  *  *

Շամիրամ Սեւակը այսօր 94 տարեկան ե: Եւ բժիշկներուն նաս- 
տատումով րացարւիկ երեւոյթ մը'  իր մարմնային կազմուածքով և 
իր կենսունակութեամր:

Կարծեք, թե իր «Հօրը չապրած» տարիները, երիտասարդութիւնը 
Շամիրամին տուած ե «Բարձրեալը»:

Գրեթէ ամեն տարի Շամիրամ, Երեւանի Ռուրեն Սեւակի 
անուան դպրոցին մէջ,  իր նօրը յիշատակին կատարուած նանդի- 
սութիւններուն ներկայ կ՚ըլլայ:

Գեռ քանի մը ամիս աոաջ եր, որ Շամիրամ Սեւակ կրկին 
Երեւան էր'  Ռուրեն Սեւակի անուան դպրոցին մեջ կատարուած

- 7 4 4 -



գրող Թոըոս Թորանեանին մրցանակատուչութեան հանդիսու- 
թեան:

Երեւանի հեռատեսիլը շատ անգամներ կը սփոե Շամիրամ 
Սեւակի նետ կատարուած հարցազրոյցները:

Երեւանցիները շատ լաւ կը նանչնան Շամիրամ Սեւակը և 
կ՚ըսեն, թէ' «Շամիըամ Սեւակը մեը թագունին է»:

Այստեղ կը Bpui տա թակենք պատմական երկս ւ նկարներ.
Լ- 2005-ին Սելանիկ հրատարակուած [յունարէն և անգլերէն] 

«The Armenian Community of Thessaloniki» [Սելանիկի հայկական 
համայնքը] գիըքին մեջի Սելանիկի հայկական գեըեզմանատունը 
և Ռուրէն Սեւակի մօր'  Արմաւենի Չիլինկիրեանի դամրանը, որուն 
վրայ արձանագրուած է

2.- Շամիրամ Սեւակ Սելանիկի մէջ, իր մեծ մօր դամբանին 
աոջեւ, Մայիս 1994-ին:

Նկարին մէջ կ՚երեւին [ձաիյէն' աջ] Աղաւնի Թերզեան [մեր 
ազգականուհին], Շամիրամ Սեւակ և Մաննօ Խաչատուրեան 
[Ռուբէն Սեւակի քրոջ' Հայկանուշ Չիլինկիրեանի աղջիկը]:
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Ն Ա Ց  Ի Ր  Ի
Ր ՛Ի Ւ  3 2 1 , 11 Հ Ո Կ Տ Ե Մ Բ Ե Ր  2 0 1 1

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ ԲԱՑ8 ԻՐԱՒ...

... ԵԻ ԵԹԷ ԻՆԾԻ ՎՒՃԱԿՈՒԷՐ, ՈՐ ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿ 
ԳՐԱԳԷՏՆԵՐԷՆ ՄԷԿՈՒՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ [ԲՈԼՈՐՆ ԱԼ 

ՅԱՐԳԵԼԻ ԵՆ, ԲՈԼՈՐՆ ԱԼ ՀԱՒԱՍԱՐ ԵՆ] ԱՐՁԱՆ ՄԸ 
ԿԱՆԳՆԵՆՔ, ԻՆՉՊԷՍ ԱՆԾԱՆՕԹ ԶԻՆՈՒՈՐԻ ԱՐՁԱՆՆԵՐԸ 
ԿԱՆ, ՄԵՆՔ ԱԼ ՄԷԿ ԱՐՁԱՆ ՄԸ ԸՆՏՐԵՆՔ' ՀԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿ 

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆ ԵՐ Ը, ՀԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐԸ 
ՒՈՐՀՐԳԱՆՇՈՂ' ԵՍ ՊԻՏԻ ՈԻԶԷԻ

ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻՆ

ԱՐՁԱՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ, ԻԲՐԵՒ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՄԱՐԳ, 
ԻԲՐԵՒ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳՐԱԳԷՏ ԵՒ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉ 13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1985-NICE ԱՆԳՐԱՆԻԿ 
ԾԱԳՈՒԿԵԱՆ ԳՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ 100-ԱՄԵԱԿՒ 
ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԵԱՆ ՆԱԻԱԳԱՀ ԵՒ ԲԱՆԱԽՕՍ 
ԱՆԳՐԱՆԻԿ ԾԱԳՈՒԿԵԱՆԻ 13-10-1985-Թ.ԻՆ 

ԿԱՏԱՐԱԾ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ,
26 ՏԱՐԻՆԵՐ ՅԵՏՈՅ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱՒ

ԲԱ88 Ո՛Չ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ...

ԱՅԼ' 23 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2011-ԻՆ,
ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԷՋ

Այստեղ նախ կը նրա տա թակենք 1915-ի Հայկական ցեղա
սպանութեան իբր խորհրդանիշ' Գուրեն Սեւակի յուշարձանին 
բացման նանդիսութեան նրաւիրագիրը:
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DANS LE CADRE DU
VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE 

DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

Christian ESTROSI
Mărire de Nice

President de Nice Cote d ’ Azur 

a Thonneur de vous convier au 

Devoilement de la stele commemorative

ROUPEN SEVAG

A la memoire du genocide armenien de 1915 

En presence de
Son Excellence

Karen KARAPETYAN Viguen TCHITETCHIAN
Maire d’Erevan Ambassadeur d ’Armenie en France

et
Shamiram SEVAG

Vendredi 23 Septembre 2011

Jardin d’Armenie
I, promenade des Anglais RSVP:
Angle avenue Gustave V et avenue de Suede-Nice Protocole 0497134024
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Nice
nice-matin 

Samedi 24 septembre 2011

Un devoir de memoire, celui du genocide des Armeniens

En ce vingtieme anniversaire de l’independance de 1’Armenie, hier 23 
septembre, une stele commemorative du genocide armenien de 1915 a 
ete devoilee au jardin d’Armenie.

Elle porte le nora de Roupen Sevag, poete et martyr execute en 1915.
En prescnce de Christian Estrosi, Karen Karapetyan, maire d ’Ere- 

van-capitale armenienne jumelee avec Nice - de la fille de Roupen 
Sevag, Shamiram Sevag, et d’une foule de badauds, un hommage a ete 
rendu.

Roupen Sevag, poete devenu symbole et martyr de la folie turc, a 
defendu juqu’â son demier souffle Ies valeurs armeniennes.

A 97 ans, Shamiram, sa fille, continue le combat mene par son pere 
et rend ce genre de commemoration possible.

“Shamiram, vous avez consacre votre vie â perpetuer le souvenir de 
votre pere, de votre peuple”, temoignait Christian Estrosi, le ton grave.

La France, et en particulier Nice, qui possede une grande commu- 
naute armenienne, se devait de dedier cette matinee et cette stele en sym
bole pour ce qui fut l’un des plus grands drames de l’Histoire.

E. M.

Shamiram Sevag, fille de Roupen Sevag, devant la stele commemora
tive du genocide des Armeniens de 1915. (Photo E. M.)
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Կը հրատարակենք նաեւ' այս հանդիսութեան մասին «NICE 
MATIN» օրաթերթին մեջ 24-9-2011-ին լոյս տեսած գրութիւնը, ուր 
կ՚երեւի Ռուրեն Սեւակի որբացած դուստր Շամիրամը, հանղիսու- 
թեան օրը, իր նահատակ հօր յուշարձանին առջեւ:

Յուշարձանին կրայ տեսնուած Ռուրեն Սեւակին նկարը: Անկե 
քիչ վարինք' մեր հրատարակած պատկերին ձեւափոխուած մեկ 
նմոյշն ե:

Յուշարձանին վրայ արձանագրուած Ռուրեն Սեւակին գրու
թիւնը' հատուած մըն ե «Կարմիր գիրք»ին մեջ եղող «Ահա մենք 
կուգանք» րանաստեղծութենեն:

Այստեղ կը հրատարակենք այս շատ խորիմաստ բանաս
տեղծութիւնը ամրողջութեամր:

«ԱՀԱ ՄԵՆՔ ԿՈՒ ԳԱՆՔ»

-. «Ահա- կ՚ըսեն անո նք որ
Կու գան, չե ք լսեր տրոփիւնն ահաւոր-
Մութը շնչելէն աչքերնիս կուրցած
Ու արեան հոտէն ռնգունքնիս լայն րաց:
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«Ահա մենք կու գանք, ուսով հրելով 
Մեր Ցաւյւն Անիւը դարահոլով,
Երկրագունաիս վրայ, խաւարին մեջէն,
Րոլո ր անոնց վրայ որ դեո կը շնչեն...:

«ԱՀԱ ՄԵՆՔ ԿՈՒ ԳԱՆՔ, ԱՀԵՂԱԿՈՐՈՎ 
ՄԵՐ ՅՈՅՍԻՆ ԿՌԱՆՒԹ ԳԱՐՇԱՊԱՐՆԵՐՈՎ 
ԽՕՍԵՑՆԵԼՈՒ ԱՆԱՆՈ՛ՒՆ, ԿՈՐԱԾ, 
ԳԵՐԵԶՄԱՆՆ Ո ՑՆԵՐՆ ՀԱՄԱՅՆԱՏԱՐԱԾ...:

«Ահա մենք կու գանք ու մենք' նզո վքն ենք,
Ու խաւարին մեջ մխուած տե գը նենգ. 
Վրէժներու հիդրան ենք փայփայելի,
Մե նք, սարափահա ր ու սարսափելի...:

«Մենք' հին ուխտերու նո ր ուխտագընաց.
Մենք Սուսերը րիրտ ու Գիրքն օրինաց.
Մենք Ցասման ջրվէ ժը սարի կողէն,
Մենք Աղջամուղջի ծընունդ լուսեղէն...:

«Զե զի'  որ քերծուած մեր մորթերէն ձի գ 
Հարսնիքի, Մեղքի վրաններ կաււուցիք...
Ու Ջե զ եւրոսլեան դիք որ շնագին 
Սակարկեցիք մեր արեան լռութեան գին...:

«Ձեր սրտին դոնե րը փակեցեք խուլ,
Սուրե՜ր սըրեցէք, սըրեցեք զանխո՜ւլ,
Սըրեցե ք ձեր խղնին վրայ քարացած,
Ու ատամներուն վրայ ձեր զաւակաց...:

«Ահա, մենք կու գա նք, հովերուն մէջէն 
Չէ ք լսեր ոսկրեր որ կը շշնչեն...:
Ամենքս ալ զազիր դիակ, խոոոչ գանկ,
Ահա մենք կու գանք, ահա մենք կու գանք...»:

«Կարմիր գիրքը» ՜  1910 ՌՈՒՐԷՆ ՍԵՒԱԿ
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Վերը ընդգծուած չորս տողերը' ֆրանսերենի թարգմանու
թեամբ արձանագրուած են Յուշարձանին վրայ:

* * *
Ֆրանսայի գրեթե րոլոր նայաշաա քաղաքներուն մէջ ,  1915-ի 

Եղեռնի յուշարձաններ գոյութիւն ունին:
Բայց մինչեւ երեկ, Nice-ի մէջ,  Եղեոնի յուշարձան գոյութիւն 

չուներ:
Հակաոակ որ Nice-ի քաղաքապեւոները շատ նայասէր եդած են 

սկսելու[ մասնաւորաբար վերջին շրջաններու քաղաքապեւոներ
Jacques Medecin և Jacques Peyrat-էն: Jacques Peyrat-ն 2007-ին 
Երեւան այցելած եր: Nice և Երեւան քաղաքները' երկուորեակ 
քաղաքներ հռչակուած էին...

... Նիսի ներկայի քաղաքապետը' Christian Estrosi-ն վերջապես 
Ցեղասպանութեան յուշարձանի պակասը լրացուց...

Եւ 23 Սեպտեմբեր 2011-ին, Nice-ի կեդրոնական, ամէնէն Touris- 
tique վայրին մեջ, այս հայկական Յուշարձանը լոյս աշխարհ եկաւ:

Այս յուշարձանը' բոլորովին նախաձեռնութիւնն ե' Նիսի քա
ղաքապետութեան և քաղաքապետ C h ristia n  EstXOSi-ի ն :

փ փ փ

Նիսի Եղեռնի յուշարձանին Ռուբեն Սեւակի անունով 
մկրտուելու հարցին մեջ կը կարծենք, որ Շամիրամը մեծ դեը 
ունեցած է:

Շամիրամը վերջին տարիներին Նիսի մէջ կատարուած հայ
կական հանդիսութիւններուն ներկայ եղած ե...:

Եւ ծանօթացած է Նիսի քաղաքական անձնաւորութիւններուն 
հետ և բարեկամութիւն ստեղծած:

Այս անձնաւորութիւններէն մեկն է'  Նիսի երեսփոխան և փոխ
քաղաքապետ Rudy Salles, որ շատ տպաւորուած ե Շամիրամի 
անձնաւորութենէն և մանաւանդ Շամիրամին հօր' Ռուբեն Սեւակի 
ողբերգութենեն...

Եւ 18 3 ունուար 2001-ին, Փարիզի ֆրանսական Ազգային 
ժողովին մեջ, Հայկական ցեղասպանութիւնը հանչնալու համար 
տեղի ունեցած վինաբանութիւններուն, Rlldy Salles, իբր Նիսի 
երեսփոխան, ե լո յթ մը  ունեցած է...

Եւ Ֆրանսայի մէջ [և թերեւս ալ աշխարհի մեջ], աոաջին անգամ
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ըլլալով ֆրանսացի երեսփոխան մը, ֆրանսական Ազգային 
ժողովի ըեմեն, Շամիրամին և Ռուրեն Սեւակին ողբերգութիւնը 
պատմած ե...:

Այստեղ կը նրատարակենք Ֆրանսայի պետական պաշտօ
նաթերթ' «Journal O fflciel»tն պատնեններ: Այնտեղ լոյս տեսած են 
18 3 ունուար 2001-ին, ֆրանսական Ազգային ժողովի այդ օրուան 
նիստին Հայկական ցեղասպանութեան նանաչման մասին տեղի 
ունեցած վինարանութիւններուն ամբողջական արձանագրութիւն- 
ները

1. - (Journal Officiel)^0 առաջին էջին պատնենր
2. - (Joumal Օքքւօ1շ1)-ին 545-րդ է ջ ին պատնենր, որուն վերնագիրն

ե'
«RECONNAISSANCE DU GENOCIDE ARMENIEN»
3. - (Journal ՕքքԽ1շ1)-ին 559-րդ եջին պատնենր, որուն մեջ 

արձանագրուած ե Նիսի երեսփոխան Rudy Salles-ին ելոյթը, որ կը 
պատմե Շամիրամի և Ռուրեն Սեւակի ողրերգութիւնը:

Այստեղ կը նրատարակենք նաեւ, 11 Յուլիս 2004ին, Նիսի Բա
րեգործականի սրանին մեջ, Շամիրամի 90-երորդ տարեդարձին ի 
պատիւ կատարւած ընդունելութենեն ալ երկու նկարներ:

Այս ընդունելութեան ներկայ եղած է նաեւ Նիսի երեսփոխան և 
փոխքաղաքապետ RUDY SALLES-ը:

խնդրեմ նայեցեք SALLES-ին քով կե ցող Շամիրամին 
նկարներուն:

Ո վ կրնայ նաւատալ, թե Շամիրամը 2004-թ.ին 90 տարեկան եր:
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Նիսի Ռուբէն Սեւակյւ Յիշատակի Տան մեջ կը պանպանուի 
Ռուբէն Սեւակի արիյիւը: Զայն փրկած ենք թրքական դժոխքէն: 

Այս արիյիւին մաս կը կազմեն նաեւ Ռուբէն Սեւակի կողմէ 
Լոգանէն և զանազան վայրերէն իր ապագայ կնոջ' ժաննի Արէլին 
[Գերմանիա] ուղարկուած րազմաթիւ բացիկներ:

Եւ կան նաեւ ուրիշ բացիկներ ալ: Ռուբէն Սեւակ իր այցելած 
վայրերուն մէջ,  իր նաւնած տեղերու նկարներով բացիկներ գնած 
և իր նասցեին' Լոգան ուղարկած է:

Ռուբէն Սեւակի ճեոքով գրուած այս բացիկները' մինչեւ այսօր 
ոչ մեկ տեղ նրաաարակուած և ոչ մէկ տեղ ցուցադրուած են:

Այսօր նանոյքն ունինք Ռուբէն Սեւակի այս անտիպ բացիկներէն 
[նամակագրին NICE և MONACO այցելութեան վերաբերող] մէկ 
մասը յ«Նւսյիրի»ի մէջ հրատարակելու:
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Դուրեն Սեւակ 1908-ի դարնան, Նիսհն իր նշանածին ժաննի Աբէլին [Գերմանիա] 
ուղարկած այս բադիկը «RUBINS» ստորագրած է:
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Ռուրէն Սեւակին ՆիսէԸ Գերմանիա, ժաննի ԱբէլիՇ ղրկուած այս թա-

Ռուբէն Սեւակին Նիսէն Գերմանիա, ժաննի Ար է լին ղրկուած այս բացիկին նկարը կը 
ներկայացնէ Նիսի կեդրոնը գտնուող նեմապարտէզը, որ այժմցեղասպանուրեան և 

(հուրէն Սեւ ակի յուշարձանին կից է:
(հուրէն Սեւակի այս բացիկը շատ յատկանշական է: Որովնետեւ անոր վրայ իր 

նշանածին Լատիներէն տառերով ու նայերէն «Համբոյրներ» գրած է:
Ռռւրէն Սեւակ շատ մը նամակներ ունի ժաննիին ուղղուած, որոնց մեջ 

իր նշանածին նայերէն սորվեցնել կ աշխատի:
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Ռուբհն Սելակին 2 Մայիս 1908-ր֊.ին, Villifrancbe-bG [Նիս] Լոգան' իր նասցեին 
ուղարկած բացի կներեն մեկն է:

Այս բացիկին մեջ տեսնուող LA CASCADE DU CHATEAU- Դղեակին չրվեժի 
ճակատին տեղը, մինչեւ 1520-թ.ները, իսկական CHATEAU [դղեակ] մը կար: Բայց 
օսմանցի ր֊ուրքերը Ը11աԼով զինակիցը ֆրանսացիներուն, ծովհն ռմբակոծեցին այս 

դղեակ-բերդը և քանդեցին «ՇԽէՇՕԱ»ն:
Նիսը (իտալերեն NIZZA) մինչեւ 1860թ.ը Իտաւիոյ մաս կը կազմեր:
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Ռուբէն Սեւակին 14 Ապրի է 1908-ին, LA USANME-ի իր նասցէին ուղարկած բացիկը, որ 
կը ներկայացնէ Monaco-ի իշխանին պարստը:

(հուրէն Սեւակ այս րացիկը իտալական ւիօսրով ուղարկած է:
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Դուրէն Սեւ ակ Նիսեն [Ֆրանտս] Գերմանիա' ժաննիին ուղարկած իր բացիկը որ 
սսարադրուած t  RUBINS-NICE

Բացիկը կը ներկայացնէ' MowCO-ի պալատ-խաղարանը' ծովի կող մեն դիտուած:
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Ռուբէն Սեւակին Նիսէն Գերմանիա' ժաննիին նօր' FRANZ APPELL-ին ուղարկած 
բացիկը, որ ստորագրուած t  «R. TCHILING»:

Բացիկը կը ներկայացնէ Monaco-ի թերակղզին, որուն վրայ կը գտնուին՛ MoDBCO-ի 
իշխանին պալատը և MoDaCO-ի կառավարական շենքերը:
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Դուրէն Սեւակի իր նշանածին մօր MĂRIE APELL-ի 
Նիսէն Գերմանիա ուղարկած բացիկը:

Նիսի PALAIS DE LA JETEE-ն մինչեւ 1943թ., Նիսի կեդրոնի ծովափին վրայ
կաոուցուած նոյակապ պա չատ-խ աղարան մըն էր:

Նաե ւ կ ըսուի, թէ գերմանացիները, պատերազմի տարիներուն, խաղարանին 
երկաթներէն օգտուեչու Տամար, կառոյցին մետաղները քակած և Գերմանիա տարած 

են: PALAIS DE LA JETEE-ն այսօր գոյութիւն չունի:
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Իտւպակւսն փօսքհին միջոցաւ Ռուբէն Սեւ ակին Lausann-ի նասցեին ուղարկած բացիկը: 
Բացիկը կը ներկայացնէ Monaco-ի նռչակաւոր պալատ-խաղարանը, որ կը կոչուի

PALAIS GARNIER:
GARNIER-ը PARIS-ի OPERA-ն կառուցած նշանաւոր նար տարա պետն Լք որ նաեւ 

Momco-ի խաղարան-պաչատը շինած է:
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թուրքերու կողմէ քանդուած CHATEAՍ-են դիտուած Նիսի ընդնանուր տեսարանը 
CHATEAU-ին տեղը այսօր նեմապարտեզ մը կայ:

Բացիկին վրայ Ռուբէն Սեւակ (R. TCHILJNGNICE) ստորագրած ե:
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Ցուշակոթող մը Նիսի կեդրոնի նհմապարտէգին մէջ:
Նիս քաղաքին Ֆրանսայի միացման տարեդարձին աոթիւ կաոուցուած: 

Ռուբէն Սեւակ այս բացիկն աչ «R. TCHILING» [Ռ. ՋԻԼՒՆԿ] ստորագրած է:
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Դուրեն Սեւակին 14-4-1908-թ.ին իտալական փօսթ-ին միջոցով 
Լողան [Ջոլիցերիա], իր նասցէին ուղարկած բացիկը:

Այս բացիկը կը ներկայացնէ Monaco-fւ նշանաւոր, գեղակաոոյց  
«ST. DEV 0 1E» եկեղեցին:

Այս եկեղեցիին մէջ է, օր 2-7-2011-թ.ին, պսակուեցան 
Monaco-ի իշխանը ALBERTIIեւ CHARLENE-ը:



Արդեօք Ռուբէն Սեւակ 1908-ի գարնան, ինչո ւ Լոզանեն Նիս և 
Montecarlo գա ցած էր:

Այս հարցումին պատասխանը պիտի գտնէք, նոյնինքն' Ռուրէն 
Սեւակի «Բժիշկի գիրքէն փրցուած էջեր» գիրքին «Կէս խենթը»ի 
պատմութեան մէջ:

Ռուրէն Սեւակի «Բժիշկի գիրքէն փրցուած էջեր» գիրքը' աոանց 
չափազանցելու ըսենք, որ միջազգային աոողջապանական 
գըականութիւն-տեսութեան ամէնէն կարեւոր գործերէն է:

Այստեղ կը հրատարակենք' Ռուրէն Սեւակի «Կէս խենթը»

ԿԷՍ ԻԵՆԹԸ

Գեղեցիկ առտու մը անակնկալ նամակ մը աոի Պոլսէն:՝3այտնի 
ընտանիք մը կը խնդրէը ինձմէ իսկոյն Մոնթե-Քաըլօ մեկն ի լ ' 
ոըովնետեւ նոն, իրենց տղան յանկարծակի խենթեցեր եր, ու իրրեւ 
փաստ' ներփակ սա տեսակ նամակ մը ղըկեր էին' տղուն կողմէ 
իըենց գըուած.

«Սիրելի սիրեցեալք»
Գրութիւննիդ ստանալով ստանալուս պէս ստացայ ու պա

տասխանը գրելով գրելիքէն կը գրեմ...»:
Ու այս ոնով 16 խոշոր երեսներ: Բայց ինչ որ զիս պարու

նակութենէն աւելի հետաքրքրեց' գիրերուն ձեւն էր: Հազար նինգ 
հարիւր տարիե ի վեր Սահակ-Մեսրոպին գիւտը այսքա ն չարչա
րուած չէր: Այլանդակ հասակներու|, դողդոջո ւն, րարակո ւկ 
գիծեր, որոնք կ՛ելլեին, կ՛իջնեին, ո ւր երթալնին չգիտնալով կը 
շարուէին, տեղ մը կը մնային, կամ ինքզինքնին գտնելու համար 
ծուռ ու մուռ շրջանակ մը կը գծեին և խոշոր րառ մը ծակի մը մէջ 
կը սեղմեին, այնպէս որ բառերը' իմաստ մը տալու նիգով ստի- 
պուած էին կրկնելու, տասնապատկուելու, քովէ քով շարուելու, 
գլուխ գլխի տալու' զինուորական գծով տողանցքի մը ւգէս:

«Յարգանքներուս յարգանքներով յարգանքներս...»:
Ու այս 16 էջերուն մէջ ստորակետ մը, վերջակե տ մը անգամ 

չկար: Որովհետեւ այդ ամենափոքր բանը որ կէտն է '  իր տեղին 
դնելու համար բաւական որոշութիւն ու վհռականութիւն պետք է, 
բա ն մը որ շա՜տ խելօքներուն անգամ կը պակսի: Ու նամակին պա
րունակութիւնը ա յնքան ալ ապուշ չէր: Տարտամ ու անհամարձակ 
կերպով ա յն կը հասկցուէր որ տղան իր դրամները կերեր, նոր ոս-
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կիներ կ՛ուզեր, [այդ ոսկիներուն թիւր չկարդացուելիք րան մըն եր, 
թ-ուարանութ-իւններու մէջ չմտած բոլորովին նոր թուանշան մը...]:

ճամբորդ մը ասկե աւելի խելացի ի նչ րան կրնար պահանջել իր 
հարուստ ծնողքէն: Բայց անոնք կ ենթադրեին որ անպատհա ո. 
տղան իր հարստութիւնը խաղարաններուն մէջ կորսնցնելով խել
քին եկած եր:

Շոգեկառքին մէջ 18 ժամեր քանի անգամ կարդացի այդ 16 
էջերը' մտքիս մեջ լոյս մը ծնցնելու համար, ու ընդհակառակը, այդ 
րոլոր սիրելիք սիրեցեալները, շոգեկառքին ցնցումները, անիւնե
րուն տկտնկոցը բոլորովին թմրեցուցին ուղեղս: Ա յդ  նամակին 
ապշութիւնը անհանգստացուցիչ, գրեթե վարակիչ րան մը ուներ 
իր մեջ: Ու կէս գիշերէ մը վեըջ, բոլորովին շուարած, իջայ Մոնթէ- 
Քարլոյի կայարանը:

Անծանօթ քաղաքի մը մէջ ո ւր երթալ այդ մութին: Նեղ փողոցի 
մը մէջ, դրան մը վերեւ, աղօտ լոյս մը կը պլպլար, մի ս-մինակ ու 
կասկածելի - [չեմ գիտեր ինչո ւ]: Մօտեցայ, պանդոկ մըն եր, ադ- 
պղպեղ գեր կին մը սենեակ մը ցուցուց. բայց դրան կղպանք 
չունենալը անհանգստացուց զիս...:

- Հոս վստահութեան տուն մըն է, ըսաւ կինը... Պարոնը մինա կ 
ե...:

- Այո , պատասխանեցի... սնտուկս կայարանը ձգած եմ...:
Փոքրիկ սենեակ մըն եր' թուղթէ ծաղիկներով: Գաղջ, թա

փանցող, անանուն բոյր մը կար օդին մեջ, իգական հոտ մը: Լայն 
անկողինը հազի ւ ծածկուած եր. հմռթկած սաւան մը' խորհրդաւոր 
փոսերով: Մոմս մօտեցուցի, երկու կարմիր աղտեր տեսայ, դեռ 
թաց...:

- Մնաս բաբո վ վստահութեան տուն...:
Ու նոր արշաւ մը սկսայ մութին մէջ,  փողոցէ փողոց, մինչեւ որ 

յոգնած գլուխս մաքուր բարձի մը վրայ կարողացայ հանգչեցնել: 
Առաւօտուն, սովորական ժամիս արթնցայ: Գեռ սենեակը խաւար 
եր. քնացայ ու նորեն արթնցայ, նորե ն խաւար, բայց այնպիսի 
խաւար մը '  ինչպես ըլլալու եր աղջամուղջը, դեռ Աստուած իր 
նշանաւոր «Եղիցի լո յս»ը չարտասանած: Այս որքա՜ն երկար էին 
Մոնթէ-Քարլոյի գիշերները: Նորեն ու նորեն քնանալ փորձեցի, 
մինչեւ որ պանդոկապետը, կեանքիս վրայ կասկածելով' եկաւ 
դուռս բանալու: Ա յն ատեն միայն տեսայ որ այդ սենեակը
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սյաաուհա ն մը, ծա կ մը անգամ չուներ: Կատարեալ ւոուփ մը: 
Գիշերը չխեղդուիլս ալ հրա շք մը պարզապես: Ոսկեզօծ քադաք- 
նեըու գնահատութ՜եան մեջ այս փաստն ալ մ]ւ մոռնաք:

Դուրսը կեսօր եր: Շիտա կ խենթիս հասցէին գացի ու տանը դի
մաց նաշարան մը նստայ: խորհրդաւոր դուռը քացուեցաւ, գլխուն 
վրայ կարմիր ֆեսով մարդ մը երեւցաւ, մօտեցայ ու բարեւեցի:

- Աստուծո ւ րարին, ինչպե ս եք, ըսաւ այնպիսի անտարրեր 
ձեւու[ մը, որ կարծես օրը տասն անգամ կը տեսներ զիս:

Հետս հաշի նստաւ. հին բարեկամներու պես, ասդիեն-անդիեն 
խօսեցանք: ճիշդ է որ իր ուռեցած ականջները իրեն դեմքին ապուշ 
թանձրութիւն մը կու տային, րայց խենթ մը չէր  այդ մարդը, 
հազա ը անգամ ո չ: Գաղտնիքին բանալին գտնել կարծեցի' իր հետ 
կիներու մասին խօսելով, երեսը թթուեցուց. խաղարաններուն 
ակնարկութիւն ըրի, ուսերը թօթուեց: Արդէն շուարած, աւելի 
շփոթեցայ: Հապա եթե սխալ մարդու օձիքէն րոնած ըլլայի ...:

Ամուսնացած մարդ մըն եր. ինծի երկար-րարակ իր կնոջ վթայ 
խօսեցաւ' որ քիչ մը տկար ըլլալուն, այդ օրը միասին չ է  կրցած 
ելլել, իր մեծ տղուն համար ինձմե գուիցերիական վարժարանի մը 
հասցէն ուզեց, պզտիկ տղայ մըն ալ ունէր, շատ պզտիկ, որ այս 
օրերս ակոսւյ հանելուն' փորը քիչ մը թոյլ էր...:

Յետո յ  միայն գիտցայ որ այս մարդը ո չ կին, ո չ զաւակ ուներ, 
այլ  պարզապէս ստելու փափաք մը. րայց բոլորովին բնական, 
անշահախնդիր, անվնաս սուտեր, արուեստը' արուեստին համար:

- Ծնողքիդ նամակ մը գրեր ես,- ըսի անհամարձակ:
- Չե մ յիշեը,- ըսաւ:
- Դրամներդ խաղարաններու մեջ կերեր ես:
- Սխա լ է:
- Հապա ո ւր գացին ոսկիներդ:
- Ցորեկները պաղպաղակ մը կ՛ուտեի...:
- Հարստութիւնդ միայն պադպաղակո վ հատցուցիը:
- Աոտուներն ալ կաթ մը կը խմեի,- թոթովեց, աչքերը լեցան, 

մօրուքին մէջ արցունքներ գլտորեցան: Մեղքցայ իրեն, զղջացի: 
Մարդը իր դրամը կերեր եր. ես ի նչ կը խաոնուեի...: Յայց ան այս
պես չէր  խորհեր, կ՛ուզեր իր լացովը զիս համոզել իր անմեղու- 
թեանը վրայ, կ՛ուզեր որ անպատհառ հաւատամ թե ինք պարկեշտ 
մարդ մըն էր. ո չ կինը, ո չ գինին, ո չ  խաղը չէին հրապուրած զայն
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[ու այս ճի շդ եր]...: Puijg մարդիկ չար եին, իր գեշութիւնը 
կ՛ուզեին, փողոցէն անցած ատեն խորհրդաւոր կերպով իրարու աչք 
կ՛ընեին, [աս ալ ճիշդ եր, րայց իր գլխուն ֆ է Ախն համար եր]: 
Շատեր զինքը սնանկացնելու, կախաղան հանելու կը ջանային, 
աշխարհիս ամեն ծայրերեն անվերջանալի ու անկարելի հաշիւներ 
կը ղրկեին' իր րնա ւ չհանչցած մարդերեն...: Ա ս ալ ճիշդ էր, ու 
ահա թէ ինչպես...:

Այս խելօքիկ մարդը երրեմն-երրեմն իր մեծութեան երազներն 
ուներ, րայց մեծ ըսածս շա տ մեծ, խելքի մտքի մէջ չսեղմող մե
ծութիւն մը: Քանի որ րոլոր մարդիկ իրմո վ կը զբաղեին ու դա- 
ւադրութիւններ կը սարքեին իր շուրջը, ուրեմն կրնար ըլ լալ որ 
անգիտակցաբար ինք նշանաւոր անձ մը ըլլար, ո վ գիտէ, թերեւս 
ապագայ թագաւոր մը...: Այս մարդը իր երազին հաւատալու 
դժբախտութիւնն ունէր, ու այս տեսակ հիւանդներու բնական տրա
մաբանութիւնով, կ՛ուզեր իր պզտիկ կեանքը այդ մե ծ գաղափարին 
պատշաճեցնել կանխաւ__: Ւր բանակին համար ֆրանսական գոր
ծարանի մը իշու լաւագոյն կաշիէն թմբուկներ կ ապսւգրեր' բայց 
ա յնքան թիլով'  որքան եշ չկար աշխարհիս երեսը... եթէ այդ 
անունով միմիայն համեստ չորքոտանիներուն կ ակնարկէր: Գեր- 
մանիոյ կայսեր ինքնագիր նամակ մը կը գրեր' անոր պզտիկ 
աղջկան ձեռքը խնդրելու համար: Puijg այդ մեծ ամուսնութեան 
արժանավայել պալատ մըն ալ պետք եր: Մոնթէ Քարլոյի բար
ձունքներուն վրայ սքանչելի ծախու ապարանք մը տեսեր, ու ամե
նայն պաղարիւնութեամբ, առանց սակարկութեան, թագաւորի վա
յե լ  ձեւով ստորագրութիւն մը նետեր եր' գնելու խոստումի մը 
տակ:

Այդ օրեն ի վեր գործերը գէշցեր եին, սուտ ու փուճ օրենքներով 
իրմե ահագին դրամներ կը պահանջեին տան ւքը համար որ գնած 
չէր, պա րզ ստորագրութիւն մը միայն...: Ուրեմն իրա ւ այնքան 
մեծ արժէք ուներ իր մէկ ստորագրութիւնը:

Այսպիսի մեծամոլութիւններու մեջ հատցուցեր եր դրամները, 
ու նորերը գտնելու համար այլանդակ շահադիտութիւններու մէջ 
կ՚իյնար:

Գիտնականի մը ապսպրեր եր որ իր հաշւոյն արուեստական 
բրինձի գիւտին աշխատի:

Օր մը կարդալու[ որ Սթրաաիվարիուս ջութակ մը հազարաւոր
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ոսկիի ծախուեր եր' իսկոյն գրեր եր իտալական գործարանի մը, որ 
իրեն 12 աուզէն Սթրատիվարիուսներ հայթայթեն'  տասը տարի 
վերջ տասնապատիկ գիներով ծախելու համար: Ու գործարանին 
ամիս մը պայմանաժամ տուեը եր. րայց այդ պայմանաժամին մեջ 
ինք բոլորովին ուրիշ թաներու վրայ կը մտածեր, ու բացարձա
կապես կը մոռնար ջութ՜ակները:

Այդ բոլոր մեծաքանակ ապսպրանքներէն միայն երկո ւ թան 
պանած եր իրեն որ սենեակին մեջ տեսայ: Անագի ն, անծա յր- 
անվե րջ չուան մը որ շուարեցուց գիս!

- Ծովերուն լայնութիւնն ու խորութի նը պիտի չափես,- ըսի:
- Ո չ ,- ըսաւ պադարիւնութեամր,- այստեղ անվստանելի եըկիր 

ե, եթե սենեակը գան պատունանեն փախչելու նամար է:
Բայց ես գիտէի ոը դարձեա լ կը ստեր, իր սովորութեան ժամա

ձայն, այդ անհատնում չուանը ինքզինքը ձեղունէն կախելու հա- 
մաը էր...:

Ու սնտուկ մը թացաւ, մէջը ի նչ կը կարծեք որ ըլլար, ածելինե ր, 
ածելինե ր, ա նթիւ, ա նհամար, բոլորն ալ իրարու նման ածելինե
րու |եո մը...: Ես զաըմանքե զարմանք կ իյնայի երթ ան միեւնոյն 
մեծութեամբ ուրիշ սնտուկ մըն ալ թացաւ րերնէ բերան յար և 
նման ածելիներով լեցուն:

- Ասոնք սրցուածներն են,- ըսաւ:
Ասոը վրայ շատ չպնդեցի, դուրս ելայ: Ահա մարդ մը ոը 

գիշերները հազարաւոր ածելիներ կը սրցնեը, ու ցերեկները խելօք- 
խելօք և ազատ-համարձակ փողոցներուն մէջ կը պտտեր, մինչեւ 
որ անմեղ մը չմեռցնէր '  Օրենքը զայն յիմարանոց չ էր  կրնար 
նետել, որո ւ փոյթ թե այլանդակ գնումներով փհացուցած ըլլար 
իր հարստութիւնը, ան կես-խենթն էր. արդեն բժշկութիւնն ալ 
խենթութիւն չանուանէր այս հիւանդութիւնը: Եր յիշողութեան 
կորուստը, իր ըրածներուն մանկական տարօրինակութիւնը, իր 
աւելորդ ստախօսութիւնը, իր յաջորդական մեծամոլութիւնն ու 
մենամոլութիւնը, ու մանաւանդ իր խօսելու դժուարութիւնը և իր 
թափթփած թառերը, իր դիրերուն պես' լեզուին ու մատներուն ալ 
դոդալը, շատ որոշ հիւանդութեան մը անունը կ՚աըթնցնեին մտքիս 
մեջ:

Ենչպե ս սկսեր էր այդ հիւանդութիւնը, ոչ թե յանկարծակի 
[ինչպես ծնողքը կը գրէին], այլ  ամիսներու ընթացքին: Բարեկիրթ
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մարդ մըն էր ան, որ ք ի չ ՜ք ի չ իր բնութիւնը փոխեց: Նախ մելա
մաղձոտ դարձաւ, սենեակին մեջ բանտարկուած' օրը նարիւր սի
կարեթ կ այրեր ու կը մարեր, յետոյ րարկացոտ դարձաւ, ընտիր հա- 
սարակութեան մէջ յանկարծ զզուելի շարժում մը կըներ, գարշելի 
րարւ մը կ՚արտասանէր: Ն՜նոդբը նախամեծար համարեցին զայն 
նամրոըդութեան պատրուակով տունէն նեոացնել, ու մինչեւ որ 
վեըոյիշեալ նամակը չստացան խենթ ըլլալը չգուշակեցին: Արդէն 
ծնողները ա յդպես են. ա յնքան երկար ատեն որ դրամնին չուզես 
խելացութեանդ վրայ չեն կասկածիր...:

Փարալիզի ժեներոկն եր այս հիւանդութիւնը, քոյրը այն միւս 
սարսափելի հիւանդութեան' որ թապէս կը կոչուի, և որոնց 
երկուքին ալ հայրը հինցած սիֆիլիզ vTյւն ե: Բայց նախ պետք եր 
ստուգել որ այս վերջին ախտը ընդունա ծ եր ժամանակին...:

- Այո,- ըսաւ,- անանկ թան մը կար... հի ն պատմութիւն: 
Արիւնին ու մարմինին քննութիւնը կասկած չձգեցին, դար

մանելն անկարելի եր, ընելիքս պա րզ: Զինքը շոգենաւի մը 
բժիշկին յանձնելով շիտակ Պոլիս ղրկեցի: Եւ ա լ մինակ մնացած' 
քիչ մը ատեն հանգչեցայ այդ սքանչելի քաղաքին մէջ: Վերադար
ձիս' շոգեկառքին մէջ նորե ն կարդացի նշանաւոր նամակը ու նո
րեն երեւակայեցի այդ խենթը, բայց այս անգամ ո չ  թե տարտամօ- 
րէն, հապա շա տ որոշ կերպով' այնպէս ինչպես մօտաւոր ապա
գայի մը մեջ պիտի ըլլար ան, անխուսափելիօրեն:

Ուղեղը իր այդ Վերջին տարօրինակ լոյսերեն վերջ'  բոլորովին 
պիտի խաւարէր, սեփ-սեւ [առջի գիշերուան սենեակիս պես], 
ապուշութիւնը կատարեալ պիտի ըլլար, շարժումները անկարելի, 
անկողնին պիտի գամուեր, լեզուն պիտի կորսնցներ, ուտելը պիտի 
մոռնար, օրը քսան սաւան պիտի աղտոտեր, օր մը պիտի գար ուր ալ 
զայն կերակրելն ալ անկարելի պիտի ըլլար, իր ե ն սիրելիներուն 
գարշելի պիտի դառնար, պիտի նեխեր... ու ասիկա' անխուսա
փելին րէն:

Բայց այս պատմութիւնը անակնկալով սկսաւ և անակնկալով ալ 
պիտի վերջանար: Տուն դարձիս' Պոլսեն նամակ մը գտայ, ուր ինծի 
կ՚իմացնեին որ խենթը' հոն հասած օրն իսկ հազիւ բժիշկին 
հսկողութենէն ազատած' հորը նետւեր եր... Կարծես դիտմամբ' իմ 
անխուսափելի գուշակութիւններս զուր հանելու համար:

Բնութիւնը, որ ամեն չարիքին քով բարիք մըն ալ դրած ե, այս
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սարսափելի ախտին քով իր դարմանն ալ ցոյց տուեր ե. այս 
նիւանդները գիշեր-ցերեկ մե կ րան կը մտածեն' անձնասպանու
թիւնը: Բժիշկները ոը ուրիշ դարման մը չեն գտած' կը բաւակա
նանան արգիլելով այդ բնական հակումը: Սակայն, լաւագոյն չէ  
հոը մը աղտոտել քան տարիներով նուիրուած րոյն մը թունաւորել:

Ու հիմա կը յիշեմ  դեռ այն օրը' երթ մօրուքին մեջ խոշոր 
արցունքներ կը գլտորցնեը գիս համոզելու համար ոը ինք բարի ու 
խելօք մաթդ մըն եթ...: Ալ կը հաւատամ քեզի, խե դհ մարդ, դուն 
չես ստեր: Ստողները անո նք են, որ քու հոգւոյթ կորստեան վրայ 
կոկորդիլոսի արցունքներ կը թափեն...:

Թող կրօնագէտնեթն ու թաըոյագետները անձնասպանութեան 
վրայ վիհին, թող իմաստասիրական հատորներ արձակեն իրարու 
գլխուն. մեկը պիտի գտնուի ինծի բացատրելու համար որ 
մարմնապես ու հոգեպէս ի ,նչ պիտի արժեր այդ կեանքը, խօսելու, 
զգալու, շարժելու, սնանելու, մտածելու անկարող, մեզի մէջ փտած 
մսի կտոր մը'  որ շանր նետես չ ուտեր...:

Լօզան, 1913 " ՌՈՒՍԷՆ ՍԵԻԱԿ

փ փ փ

Ռուրէն Սեւսւկ 1 Մայ|ւս 1908-p.]iG Նյւսէն Jip ընկերոջ Հրանա 
Նազարեանց-ին գրած նամակին մէջ,  COTE D’AZUR-ի մասին իր 
տպաւորութիւնները կը յայտնէ:

Այստեղ կը հրատարակենք, շատ ալեկոծ գաղափարներով լի, 
այս զգայացունց բովանդակութեամբ նամակը'

ՀՐԱՆՏ ՆԱԶԱՐԵԱՆԻՆ 
Նիս, 1 Մայիս, 1908, իրիկուն 
Հրանաս
... Միջերկրականի ավազներեն կը դաոնամ, այս քաղաքը չեմ 

գիտեր ի նչ մ՛ունի, ոը կհուսահատեցնե գիս. ու ծու[ը, անսահման 
ծովը, տարօրինակ կերպով կնզմե հոգիս: Ես չգտայ այն անդորր 
երանությունը, զոր կ երազեի վայելել կապույտներու երկրին մեջ: 
Ո չ ծովուն անհունը, ո չ երկնքին լայն երազը, ո չ արմաւենինե
րուն փառքը, ո չ ալ նարնջենիին տարաշխարհիկ հրապույրը, 
ո^ի նչ:  Կ՛զգամ, ոը հոգիս չ ՛ուզեր կապվիլ այս բոլորին: Հոգիս 
ո ւր ե որ. ա հ, չարաղէտ կարօտը հեռաւոր պաշտելիին: Ո չ մեկ 
շունչ, ո չ մեկ ձայն... սեւ պատկերներ կմթնցնեն աչքերս, հոգիս
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անօրինակ տեսիլներով կտանջվի, լալու, պոոալու պետքը կ զգամ, 
ա՜ն, անաւոր որոշումը նեոաւոր պաշտելիին:

Միջերկրականի աւագներէն կը դաոնամ: Ի՜նչ  տրտում էր վեր- 
ջալույսն այս իրիկուն, ու ձա յնը, փշրվող, տանջվող, մաքաոող, 
մեոնող ալիքներուն ձայնը, ու աւագներուն հուսահատեցուցիչ 
հեծքը, ու ջո՜ւրը, անսահման ու անըմբռնելի այդ տարրը, ու հեռա
ւոր մանիշակե թրթռացումները ու պաշտելի ն, որ քովս չէ.  ու 
տարօրինակ, ահռելի զգացումը մեծ անհունին մէջ լուծվելու,
անէանալու, մեռնելու__այս բոլորը, աղվորս, փոթորկոտ ծովու մը
պէս կ՚ուռեցնեն հոգիս, ու ես տրտում, հմլված, կվերադառնամ 
Միջերկրականի ավազներեն: Ո ւհ, աչերս կսառին իրենց խոռոչին 
մէջ,  ու հոգիս ամայի է'  տրտմությանցս ծովուն մէջ կորսված 
ժայռե կղզիի մը պես: Ա հ սերը, սե՜րը... ու դուն, Հրանտս, որ 
կլռես...

Եղբայրդ' Ռ. Սեւակ

fa  fa

Նախախնամութեան կը հաւատա ք... կամ չէ  ք հաւատար - չենք 
կրնար գիտնալ:

Բայց ինչպէ ս կրնաք բացատրել սա հետեւեալ եղելու- 
թիւնները...

Լ- Մութէն Սեւակ 1908-թ.ին Նիսի մասին կըսէ, թէ «Այս 
քաղաքը կը յուսահատեցնէ գիս»,

2. - Բայց իր պաշտած կինը' ժաննի Աբելը 1967ին, Նիսի մէջ 
մահացաւ: Նիսի մէջ թաղուած է:

3. - Իր դուստրը Շամիրամը 60 տարիներէ ի վեր Նիս կ՛ապրի: 
Այ սօր 97 տարեկան է:

4. - Նիսի մէջ 1986-թ.ին Մութէն Սեւակի անուան «Յիշատակի 
տուն» մը ստեղծուեցաւ:

5. - Եւ 2011-թ.ին' այսօր, Նիսի մէջ, Մութէն Սեւակի յիշատակին
յուշարձան մը գոյութիւն ունի.....
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* * *

... Կեանքը, անհասկնալի կեանքը իր ըոլոը երեւոյթներով, 
աշխարհի ամենամեծ հրաշքն ե:

Հրաշքներուն աւքենեն ահաւորը:

COMPTE RENDU INTEGRAL PRESIDENCE DE Mme 
CHRISTINE LAZERGES.

Vice-presidente
Mme Ia presidente. La est ouverte.

(la seance est ouverte a neuf heures) 1 
RECONNAISSANCE DU GENOCIDE ARMENIEN 

Discussion d’une proposition de loi adoptee par Ie Senat

Mme la presidente. L’ordre du 
jour appelle la discussion de la 
proposition de loi, adoptee par le 
Senat, relative â la reconnaissance 
du genocide armenien de 1915 (no 
2688,2855).

La parole est â M. le rapporteur 
de la commision des affaires 
etrangeres.

M. Franqois Rochebloine, rapor- 
teur de la commission des affaires 
etrangeres. Madame la presidente, 
monsieur le ministre des relations 
avec le Parlement, mes chers col- 
legues, c’est avec une profonde emotion que nous abordont ce matin 
1’examen de la proposition de loi adoptee par le Senat dans la nuit du 7 
au 8 novembre de l’an deriner, relative â la reconnaissance du genocide 
armenien de 1915.

Cette seance revet une importance toute particuliere, car notre assem- 
blee, par son vote, mettra definitivement fin â la longue procedure leg
islative tendant â la reconnaissance publique de cette tragedie.

Qu’il me soit permis de remercier tout specialement Philippe Douste- 
Blazy et mes collegues du groupe de l’UDF qui ont accepte spontane-

ASSEMBLEE
ա ա ա

JOURNAL OFFK3EL DE L \ Rf-PLT.lJQl/E ERAN£AISE 
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Q
.   oiăafl 'ii LwoiMMViiî i •» .
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ment l’inscription de ce texte dans la fenetre de l’ordre du jour reservee 
â Fexamen de leurs proposition de ce texte dans la fenetre de l’ordre du 
jour reservee â 1’ examen de leurs propositions de loi.

Nous avons tous en memoir la seance historique du 29 mai 1998, au 
cours de laquelle notre assemblee adoptait â l’unanimite la proposition 
de loi deposee par le groupe socialiste dans le cadre de sa niche par- 
lementaire, reconnaissant publiquement le genocide armenien, comtne 
le suggeraient egalement d’autres propositions de loi â l’idantique de- 
posees par Ies differents groupes parlementaires, tant au Senat qu’â 1’ 
Assemblee.

Le rapporteur etait notre collegue Rene Rouquet qui, par ailleurs, a 
ete le premier president du groupe d’amitie France-Armenie a F Assem
blee naţionale, apres Findependance de F Armenie le 23 septembre 1991.

Chacun d ’entre nous garde â Fesprit Fevocation de cette tragedie 
dans l’hemicycle le 29 mai 1998 et nul ne doute que ce fut le premier 
genocide du xxe siecle, apres Ies rafles d ’intellectuels, d ’ecrivains, de 
poetes, de journalistes, de medecins. de savants et de pretres armeniens 
parmi Ies plus en vu de Constantinople, et leur elmination, dans la nuit 
du 24 avril 1915, l’enchainement inexorable des faits a conduit au mas- 
sacre de la population armenienne vivant dans FEmpire Ottoman. Une 
loi edictee le 27 mai 1915 avait meme legalise la violance contre Ies ar
meniens. Les operations â grande echelle ont d’abord touche Ies 
provinces orientals de FArmenie historique pour s ’etendre, â partir 
d ’aout 1915, â tout FEmpire Ottoman. Quels que soient les lieux, les 
operations etaient savamment orchestrees et supervisees par une organ- 
isation speciale formee par le noyau dur du parti “Union et Proges”, 
comme Fa confirme en 1919 le proces de Constantinople.

Accuses de participer â un vaste com[lot, notables et responsables 
politiques armeniens des villes et vilages furent arretees et sommes, sou- 
vent sous la torture, de livrer armes et deserteurs. Par convois, femmes, 
enfants, vieillards, furent deportes, â pied ou dans des wagons â bestiaux. 
En cours de route, les convios furent decimes par les pillards, par les 
conditions extremement rudes du voyage et aussi par des executions 
sommaires. Les deserts de Mesopotamie et de Syrie furent le tombeau 
de ces deportes. Les recits et temoignages du calvaire des survivants, 
majoritairement des femmes et des enfants, sont particulierement horri-
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bles. La deportation fut une mise â mort. Lorsque l’annee 1916 s’acheva, 
le genocide des Armeniens de l’Empire Ottoman etait pratiquement con
sonante. Plus des deux tiers des Armeniens vivant dans cet empire, soit 
1.200.000 personnes, avaient ete elimines.

Le caractere massif, planifte et cible de ces massacres demontre am- 
plement qu’il s’agit bien d’un genocide. Les massacres systematiques 
d ’hommes, de femmes et d ’enfants ont bien ete commis au nom de l’ap- 
partenance ethnique des victimes selon un plan concerte, ce qui corre- 
spond â la definition vjuridique du genocide, donnee pour la premiere 
fois en 1943, par le juriste polonais Raphael Lemkin.

Qu’il me soit permis de rendre hommage aux centaines de milliers de 
victimes de ce qui allait etre le premier genocide du xxe siecle dont l’ou- 
bli n’est pas etranger â la shoah. ‘'Qui donc parle encore de l’extermina- 
tion des Armeniens ?”, declarait Hitler devant les chefs militaires du Iile 
Reich, pour justifier â l’avance ses crimes.

Notre assemblee - et c’est tout â son honneur - s’est deja prononcee 
sur le texte de la proposition de loi qui lui est soumise ce matin. Alors 
pourquoi devoir reexaminer un texte qui l’a deja ete avant d ’etre adopte 
â Funanimite, il est bon de le rappeler. La raison en est simple: le texte 
de notre assemblee s’est heurte aux refus repetes de la conference des 
presidents du Senat de Pinscrire â l’ordre du jour de la Haute Assemblee, 
et ce malgre la reconnaissance du genocide armenien par plusieurs par- 
lements, depuis le vote historique de l’Assemblee naţionale, et la de- 
mande solennelle du President de la Republique armenienne Robert 
Kotcharian, qui expliquait, des le 30 marş 1998, que le genocide ar
menien n ’etait pas la tragedie d ’un seul peuple, mais celle de l’humanite 
tout entiere. en faveur de ce texte, car il est des votes qui engagent l’hon- 
neur de la France. (Applaudissements sur tous les bancs.)

Mme la presidente.- La parole est â Mme Michele Rivasi.
Mme Michele Rivasi.- Madame la presidente, monsieur le mosieur 

ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collegues; apres notre vote 
historique du 29 mai 1998 qui avait montre la voie, nous voici aujour- 
d’hui sur le point d ’adopter, definitivement cette fois, le meme texte qui 
nous vient du Senat: “La France reconnait publiquement le genocide ar
menien de 1915”.

Apres de nombreuses tergiversations depuis bientdt trois ans, une
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proposition de loi deposee par des representants des six groupes poli- 
tiques a ete mise en discussion immediate et enfm adoptee le 8 novembre 
2000 par le Senat.

Nous aurons ainsi l’honneur aujourd’hui, au nom de la France, de re- 
parer une injustice â l’egard du peuple armenien et de la communaute ar- 
menienne franţaise, en reconnaissant un evenement tragique de leur his- 
toire.

La tradition humaniste de notre pays l’aura donc heureusement ern- 
porte, malgre Ies obstacles, notamment Ies pressions inadmissibles ex- 
ercees par la Turquie.

Le genocide armenien a ete le premier du xxe siecle. C’est un crime 
imprescriptible et, selon Ies paroles du President de la Republique d ’Ar- 
menie, Robert Kotcharian, reţu dans le cadre du groupe d’amitie, auquel 
participent notamment Jean-Paul Bret, Roger Mei, Richard Cazenave et 
Guy Teissier: “11 n ’est pas la tragedie d’un seul peuple, mais celle de 
Phumanite tout entiere”.

Tous Ies Etats sont concemes et plusieurs assembiees parlementaires 
Font deja reconnu: ce fut le cas en Italie, Belgique, Argentine. Russie, 
ainsi qu’au Parlement europeen. On peut esperer que le vote definitif du 
Parlement franqais exercera un effet d ’entraînement!

Dans notre monde, que la rapidite des moyens de communication a 
pu faire qualifier de “village planetaire”, expression que j ’aime beau- 
coup, Ies opinions publiques des pays democratiques sont de plus en 
plus exigeantes quant au respect des Droits de l’homme; des tribunaux 
penaux internationaux ont ete mis en place pour l’ex-Yougoslavie et le 
Rwanda, de meme qu’une Cour penale internaţionale. Les dictatures au- 
ront donc de plus en plus souvent â rendre des comptes en raison de 
leurs crimes. Chaque gouvemement devra assumer les responsabilites, 
presentes ou passees, de son pays.

Je m ’adresse au gouvemement turc, qui n ’est pas responsable du 
crime de 1915, pour lui dire qu’il se grandirait en acceptant enfm de re- 
connaître le genocide. D ’autant qu’en 1919 et 1920, la Cour militaire 
Ottomane avait elle-meme juge et condamne des coupables de ce crime 
contre la population armenienne.

La prise de position solennelle de la France sera un encouragement 
pour les democrates turc qui luttent pour le respect des Droits de
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l’homme dans leur pays et pour que l’Etat turc premie en compte son his- 
toire. Nous-memes souhaitons cette evolution democratique qui, selon 
un vote du Parlement europeen du 15 novembre 2000, conditionne l’ad- 
hesion de la Turquie â l’Union europeenne.

De meme, l’adoption de cette loi, en accentuant la pression sur l’Etat 
turc, va reellement dans le sens d’une reconciliation authentique entre le 
peuple turc et le peuple armenien, car la reconnaissance de la verite his- 
torique est une condition necessaire â l’etablnssement de bonnes rela- 
tions entre Ies deux peuples.

Je tiens aussi â denoncer â cette occasion - on n ’en parle pas assez - 
Ies exactions commises dans Ies prisons kurdes, â la fois â l ’egard des 
kurdes et des detenus politiques turcs.

Madame la presidente, monsieur le ministre, chers collegues, je rends 
hommage â la tenacite de la communaute armenienne et de ses organi- 
sations, le Comite du 24 avril, le Comite de defense de la cause armeni
enne ainsi que la Communaute de l’agglomeration valentinoise qui n ’ont 
jamais perdu espoir. Elles ont constamment reaffirme leur confiance 
dans le fait que la France devait reconnaître le genocide armenien.

En votant maintenant cette proposition de loi, nous ferons oeuvre de 
justice de reconnaissance et de paix dans le monde. (Applaudissments 
sur tous Ies bancs.)

Mme la presidente.- La parole est â M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles.- Madame.la presidente, monsieur le ministre, mon

sieur le raporteur, mes chers collegues, je vous livrerai d ’emblee une 
impression personnelle recueillie Ie 8 novembre 2000 au centre 
Barsamian de Nic ou la communaute armenienne nous avait invites â 
visionner, sur grand ecran, Ies debats qui s ’etaient deroules la veille au 
Senat sur le texte que nous allons examiner aujourd’hui. C ’est avec 
beaucoup d’emotion que l’ensemble des personnes presentes ont ecoute 
Ies interv'entions de nos collegues senateurs et c’est dans une explosion 
de joie qu’a ete accueilli le vote favorable de la Haute Assemblee.

Au-delâ de cette impression d’ensemble, mon regard a ete attire par 
le visage d’une personne âgee de quatre-vingt-sept ans mais en parais- 
sant quinze de moins, illumine dun large sourire ou se melaient des 
larmes de joie et de peine. Je m ’approchai alors de cette personne pour 
echanger quelques propos. Elle m ’indiqua qu’elle etait la fille de Roupen

- 7 7 8  -



Sevag, poete illustre, figure de legende dans l’histoire du peuple ar- 
menuen, arrete par la police turque en 1915 pour etre emmene en de- 
portation avec toutes Ies elites intellectuelles et Ies notables de Constan- 
tinople.

De cette deportation qui devait l’amener de village en village, le doc- 
teur Roupen Sevag reussissait â donner quelques nouvelles â son epouse 
restee seule avec ses deux enfants. Un jour, subitement, Ies lettres en- 
voyees de Constantinople revinrent avec la mention “inconnu â cette 
adresse”. Le silence fut bientot rompu par la terrible nouvelle de l’exe- 
cution du pere deporte

Cette femme, opheline â l’âge de deux ans, m ’a explique combien sa 
vie en avait ete bouleversee. Au fond de son coeur, au fond de son âme, 
cette dechirure restrait definitivement ouvert et douloureus, comme c ’est 
le cas chez tout etre humain qui ne peut faire son deuil. Ce soir-lâ, c ’est 
comme si elle avait pu se recueillur sur la tombe de son pere, lui qui 
n’avait eu droit jusqu’â ce jour qu’â la negation de son histoire. Devant 
autant d’emotion, Ies mots avaient du mal â venir, Alors, cette dame m’a 
dit avec beaucoup de dignite, en regardant dans Ies yeux: “Merci”.

Je ne suis pas preţ d’oublier cette image et l’ambiance particuliere de 
cette soiree car, derriere ce temoignange, combien de familles aneanties, 
combien de vies brisees? Les participants â cette reunion avaient attendu 
si longtemps ce moment qu’ils auraient souhaite qu’il se poursuive toute 
la nuit.
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