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Կորած 7 քէսապահայերուն 
2-ը Վաքըֆլը բերուեցան

Պետութիւննե րու թի ւը ստոյգ է։ Եթէ 
բա ցառենք Լեռ նա յին Ղա րաբա ղի 

Հան րա պետու թիւնը, Հիւ սի սային Կիպ-
րո սի Թրքա կան Հան րա պետու թիւնը եւ 
այդ օրի նակին հա մապա տաս խան այլ 
ինքնա կոչ De Facto պե տու թիւննե րը, 
ՄԱԿ-ի ան դամնե րով կա րելի է յստակ 
եզ րա կացու թեան մը յան գիլ։ Իսկ ան դին, 
աշ խարհի երե սին կան այդ թի ւը եռա-
պատիկ, քա ռապա տիկ կամ մի գու ցէ տաս-
նա պատիկ գե րազան ցող ազ գութիւններ։ 
Հա պա մշա կոյթնե՞րը։ Եթէ ըն դունինք 
որ նոյն պե տու թեան սահ մաննե րուն մէջ, 
նոյն ազ գա յին բնակ չութեան ան դամ, շատ 
ան գամ միայն բար բա ռային տար բե րու-
թիւննե րով նոյն լե զուն խօ սող հա ւաքա-
կանու թիւննե րու մէջ իսկ քա ղաքէ քա ղաք 
տար բե րող մշա կոյ թի զա նազա նու թիւններ 
կան, կը պար տադրո ւինք խոս տո վանե-
լու որ մշա կոյթնե րու թի ւը կա րելի չէ 
սահ մա նել որե ւէ կեր պով։

Բնա կանա բար տար բեր մշա կոյթներ 
պի տի գո յանան պատ մա կան, աշ խարհագ-
րա կան, տնտե սական ու կրօ նական գոր-
ծօննե րու հե տեւան քով։ Սա կայն այս 
զա նազա նու թեան մէջ ձե ւաւո րուած է 
հա մաշ խարհա յին ու հա մատա րած ըն կե-
րային սկզբունքներ։ Ամե նանախ նա-
կան, նոյ նիսկ մար դա կեր հա ւաքա կանու-
թիւննե րու մշա կոյթներն իսկ ձե ւով մը 
պատ շա ճու թիւններ կը գո յաց նեն այդ 
ըն կա լումնե րուն հետ։ Ար դա րեւ եր բեմն 
խիստ հա կազ դե ցու թե նէ յա ռաջ եկած 
երե ւոյթնե րը դա տապար տե լի կը գտնը-
ւին աշ խարհի աւե լի քան եօթը մի լիար 
բնա կիչ նե րու կող մէ։

Նի կէրիոյ մէջ որոշ ժա մանա կէ ի վեր 
կը շա րու նա կուին միջկրօ նական զի նեալ 
բա խումներ։ Այդ բա խումնե րուն վեր ջին 
զո հերը եղան մօտ երեք հա րիւր աշա-
կեր տուհի ներ, որոնք առե ւան գո ւեցան 
քրիս տո նեայ արե ւել քի հան դէպ զայ-
րոյթի հե տեւան քով։ Աղ ջիկներ առե-
ւան գող իս լամ ահա բեկ չա կան խմբա կին 
պե տը կը յայ տա րարէր, թէ զա նոնք առե-
ւան գած է դպրոց յա ճախել նուն պատ-
ճա ռաւ եւ մտա դիր է որ պէս աղա խին 
ծա խելու պա զարի մէջ։

Ռու սաստան, Պե լառուս եւ Հա յաս տան 
ալ այս տա րուայ Եւ րո տեսի լի մրցոյ թի 
մաս նակցող նե րէն՝ Քոն չի թա Ուրսթի դէմ 
ան հանդուրժո ղու թեան դիրք բռնած են։  
Ընդհա նուր հա մաձայ նութիւն մը կը տի րէ 
Եւ րո տեսիլ մրցումնե րուն երաժշտա կան 
որա կի վի ճելիու թեան մա սին։ Յի շելով 
ան ցեալի իտա լական «Սան Ռէ մօ» կամ 
պուլղա րական «Ոս կի Օր փէոս» եր գի 
մրցումնե րը, իս կա պէս ալ Եւ րո տեսիլ 
կը ներ կա յանայ երաժշտու թե նէ աւե-
լի բե մական շօուի յատ կութիւ նով։ Այս 
տա րուայ մրցումնե րուն ալ իր դրոշ մը 
կը դնէ Տրէկ Քո ւինի այ լանդակ կեր-
պա րը։ Այս բա ցատ րութիւ նը կը տըր-
ւի բե մային արո ւեստնե րու ըն թացքին 
կա նան ցա հան դերձ ներ կա յացող նե րուն։ 

Ար դա րեւ Ուրսթ ալ բեմ ելած է 
մօ րու սա ւոր ու պե խաւոր պար մա նու-
հիի կեր պա րով։ Եւ րոտե սիլի մէջ այս 
տա րի Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող Արամ 
MP3 «նախ թող որո շէ կին է, թէ այր» 
խօս քե րով կը յայտնէ իր դժգո հու թիւնը։ 
Իսկ մենք կ՚ու զենք հարց տալ՝ «քե-
զի ի՞նչ»։ Ցա ւօք սրտի Ուրսթը մրցու-
մէն դուրս բե րել ու զողնե րուն երեքն 
ալ նախ քին Խորհրդա յին Միու թեան 
ան դամ եր կիրնե րու ներ կա յացու ցիչներ 
են։ Այս երե ւոյ թը ակա մայ մտա ծել կու 
տայ ան ցեալին այդ եր կիրնե րէ ներս 
տի րող եւ հետ քե րը մին չեւ օրս շա րու-
նա կուող սե ռային խտրա կանու թեան 
աւան դութեան մա սին։ Բազ մա թիւ 
այ լա խոհ ընդդի մադիր մտա ւորա կան-
ներ միասե ռակա նու թեան մե ղադ րանքով 
բան տարկո ւած էին Խորհրդա յին Միու-
թեան մէջ։ 

Մշա կոյ թի տար բե րու թիւննե րը ինչ ալ 
պա հան ջեն, խտրա կանու թիւնը մարդկու-
թեան դէմ յան ցա գոր ծութիւն է եւ եթէ 
մէ կը պէտք է դուրս մնայ Եւ րո տեսի-
լի մրցու մէն, այդ մէ կը պէտք է ըլ լայ 
Արամ MP3-ը եւ իր ընկերները։     
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Քէ  սապա   հայոց բռնա   գաղ   թէն վերջ կո   րած 7 հա  -

յերէն եր   կուքը՝ քոյր- եղ   բայր Ով   սաննա (1923) եւ 

Մով   սէս (1927) Գալ   սա       հակեան 6 Մա   յիսի երե   կոյեան 

Սա   ման   տա       ղի հի   ւան   դա       նոցէն շտա պօգ նութեան 

ինքնա   շար   ժով մը բե   րուե   ցան Վա   քըֆ   լը       գիւղ։ Քէ  -

սապի Իքի   զօլուք գիւ   ղի բնա   կիչ 91-ամեայ Ով  -

սաննա ոսկրա   բեկ   ման պատ   ճա       ռաւ ան   կողնոյ կը 

ծա   ռայէ։ Լի   բանա   նահ   պա       տակ հա   րազատ   նե       րը հա  -

ւանա   բար առա   ջին առ   թիւ պի  տի ղրկուին Պէյրութ։ 

ՄԻՄ կը պայքարի ուրացման դէմ

ՖԱԹԻՀ ԿԷՕՔՀԱՆ ՏԻԼԷՐ

fgdiler@agos.com.tr

Ղրիմի եւ Ուքրաինոյ վեր ջին վե  րիվայ -

րումնե  րը պատ  ճառ եղան, որ հա  մաշ -

խարհա  յին հան  րա   յին կար  ծի   քը ան  գամ մը 

եւս ակ  նարկը սե  ւեռէ Ռու  սիոյ վրայ։ Չէ՛ որ 

Խորհրդա  յին Միու  թեան քայ  քա   յու  մէն ետք 

ան  ցումա  յին դժուարին շրջան մը բո  լորող 

եր  կի   րը այժմ յա  ջողած է այդ ճգնա  ժամէն 

դուրս գալ եւ մի  ջազ  գա   յին քա  ղաքա  կան 

դաշ  տին վրայ կա  րեւոր դե  րակա  տարի մը 

վի  ճակ ստա  նալ։ 

Վեր  ջերս Ռու  սիոյ Դաշ  նակցու  թեան 

խորհրդա  րանին իւ  րա   ցու  ցած որո  շու  մով 

Ռու  սաստան հրա  պարա  կեց, որ պատ  րաստ 

է քա  ղաքա  ցիական իրա  ւունք տալ բո  լոր 

անոնց, որոնք ծնած են նախ  կին Խորհրդա -

յին Միու  թեան տա  րած  քին գտնուող որե  ւէ 

երկրի մէջ եւ կը տի  րապե  տեն ռու  սաց լե -

զուին։ Ռու  սիոյ այս որո  շու  մը որոշ մտա -

հոգու  թիւն կը պատ  ճա   ռէ բո  լոր այն եր -

կիրնե  րուն, որոնց բնա  կիչ  նե   րը տա  րուե  լով 

իրենց երկրէ ներս տի  րող գոր  ծազրկու  թե  -

նէն, կ՚ու  զեն ապա  գայ որո  նել այլ երկրի 

մը մէջ։ Այդ տե  սակի եր  կիրնե  րու շար  քէն 

է նաեւ Հա  յաս  տան, որ բնակ  չութեան կա -

րեւոր նուազում մը կ՚ապ  րի ճիշդ ալ այս 

պատ  ճա   ռաւ։ Ռու  սա   կան այս նոր ռազ -

մա   վարու  թիւնը կը դի  տուի որ  պէս ինքնա -

բաւու  թեան ու նաեւ ինքնավստա  հու  թեան 

ապա  ցոյց։ 

Միւս կող  մէ Նա  խագահ Փու   թի       նի այս 

նոր օրէն   քը ստո   րագ   րած օր Թիւ   մէն քա  -

ղաքի մէջ 26-ամեայ հա   յու   հի մը դա   շու  -

նա       հարուելով սպա   նուե   ցաւ։ ՍՕ   ՎԱ Սէնթր 

անուն հե   տազօտ   ման ըն   կե       րու   թեան տուեալ  -

նե       րուն հա   մաձայն 2009-2013 թուական   նե      -

րու մի   ջեւ Ռու   սիոյ մէջ ատե   լու   թեան ոճի   րի 

զոհ գա   ցող   նե       րու թի   ւը հա   սած է 1500-ի։ 

Նոր որ   դեգրուած օրէն   քը կրնայ խթա   նել 

նաեւ յատ   կա       պէս Կով   կա       սեան եր   կիրնե   րէ 

եկող գաղ   թա       կան   նե       րու ուղղուած նմա   նաբ   նոյթ 

յար   ձա       կումնե   րը, մա   նաւանդ, երբ այդ յան  -

ցա       գոր   ծութեան հե   ղինակ   նե       րը ընդհան   րա      -

պէս ար   ժա   նավա  յել պա  տիժ չեն ստա նար։    

«Սիրողական Թատերական Օրերը» սկսան 
Իս  թանպուլ եւ Պո  ղազի  չի Հա  մալ  սա   րան -

նե   րու թա  տերա  կան ակումբնե  րուն «Պէր -

պէ   րեան Քումփա  նեասը»ի ալ գոր  ծակցու -

թեամբ կազ  մա   կեր  պած եւ 3-25 Մա  յիս 

թուական  նե   րու մի  ջեւ գոր  ծադրուելիք մի -

ջոցա  ռումնե  րը սկսան։

Սի  րողա  կան Թա  տերա  կան Օրե  րուն 3 

Մա  յիս Շա  բաթ օրուան ներ  կա   յացու  մը տե  ղի 

ու  նե   ցաւ Իսթ. Հա  մալ  սա   րանի Մշա  կոյ  թի 

կեդ  րո   նին մէջ։ Բա  նախօս  նե   րէն առա  ջինը՝ 

Մէհ  մէտ Ֆա  թիհ Ուսլու խօ  սեցաւ Երուանդ 

Օտեանի եւ իր գլուխ գոր  ծոց «Ըն  կեր Բան -

չունի»ի մա  սին։ Ապա բեմ բարձրա  ցաւ Ֆը -

րաթ Կիւլլիւ, որ կար  դաց Ըն  կեր Բան  չունիէն 

հա  տուած  ներ։ Մու  րատ Ճան  գա   րա ալ խօ -

սեցաւ Օտեանի թատ  րերգու  թիւննե  րու մա  սին։ 

Ու  շագրաւ է, որ վե  րոյի  շեալ բա  նախօս  նե   րէն 

Ճան  գա   րան թրքե  րէնի թարգմա  նած է Չար -

շը   լը Ար  թին աղան, իսկ Ֆա  թիհ Ուսլու՝ Ըն -

կեր Բան  չունին։ Մե  ծապա  տիւ Մու  րացկան -

նե   րը (Հաշ  մէթլի Տի  լէն  ճի   լէր) անգլե  րէնէն 

թրքե  րէնի թարգմա  նուած է Այ  շէն Սէօն  մէ  -

զի կող  մէ, իսկ Ատամ  նա   բոյժն Արե  ւելա  նը 

(Շարք Տիշ  չի   սի) հա  յերէ  նէն թրքե  րէնի՝ Պօ -

ղոս Չալ  կը   ճեանի կող  մէ։

Ու  շագրաւ է թուրք երի  տասարդ մտա -

ւորա  կան  նե   րուն հայ թատ  րերգու  թեամբ ու 

յատ  կա   պէս արեւմտա  հայ թատ  րո   նով հե -

տաքրքրու  թիւնը, ինչպէս որ ու  շագրաւ էր 

Պօ  ղոս Չալ  կը   ճեանի հա  յերէն կար  դա   ցած 

բնագ  րին ունկնդրող  նե   րուն, իրենց բաժ  նուած 

թրքե  րէն թարգմա  նու  թեան ու  շի ու  շով հե -

տեւի  լը, ու երբ Չալ  կը   ճեան կը վեր  ջացնէր 

էջին ըն  թերցու  մը եւ էջը կը դարձնէր, գրե -

թէ բո  լոր սրա  հը միաս  նա   բար կը դարձնէին 

իրենց ձեռ  քի թարգմա նու թեան էջե րը։ 

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Վարչապետ Էրտողանի Հա յոց ցե ղաս պա-

նու թեան շուրջ 23 Ապ րի լին կա տարած 

ցա ւակ ցա կան ար տա յայ տութիւ նը կը շա րու-

նա կէ զբա ղեց նել հան րա յին կար ծի քը։ Այս 

մա սին «Մար դու Իրա ւունքնե րու Միու թիւնն» 

(ՄԻՄ) ալ ցե ղաս պա նու թեան դա րադար-

ձի շե մին յայ տա րարեց «Վերջ Ու րա ցու-

մին» ար շա ւը։

Մօտ քսան տա րիէ ի վեր Մար դու Իրա-

ւունքնե րու Միու թեան եր դի քին տակ գոր ծող 

«Ցե ղապաշ տութեան եւ Խտրա կանու թեան 

Դէմ Յանձնա խումբ»ը կը պատ րաստուի 

Մեծ Եղեռ նի ըն թացքին խորհրդան շա կան 

ան ցուդար ձե րու գե տին հան դի սացող վայ րե րու 

ճշդու մը, քա ղաքի պատ մութեանց վերստին 

գրուիլը, ցե ղաս պա նու թեան հե ղինակ նե րու 

անուննե րուն փո ղոց նե րէն եւ դպրոց նե րէն 

մաք րուիլը նա խատե սող ար շա ւի մը։

Միու թիւնը Իս թանպու լի մաս նա ճիւ-

ղին մէջ 5 Մա յիս Եր կուշաբթի օր մամ լոյ 

ասու լիս մը կազ մա կեր պե լով հրա պարա-

կեց ար շա ւին ման րա մաս նութիւննե րը։ Այս 

առ թիւ իրա ւաբան Էրէն Քէս քին անդրա-

դար ձաւ Վար չա պետի ցա ւակ ցա կան գրու-

թեան։ «Թուրքիոյ Հան րա պետու թիւնը 

ստի պուե ցաւ անար գանքով ու սու տով 

լե ցուն կո պիտ ու րա ցու մէն, անցնիլ որոշ 

չա փով մեղ մա ցուած ու րա ցու մի մը։ Հրա պա-

րա կուա ծը սա կայն, իր մեղմ ոճով հան դերձ 

ցե ղաս պա նու թիւնը ու րա ցող գրու թիւն մըն 

է։ Դրա կան ամէն մէկ նա խադա սու թեան 

մէջ կամ ան մի ջապէս ետք կը յայտնուի 

ու րա ցու մը եւ սպառ նա լիքը։ Ըսուած է թէ.- 

Ի. դա րու սկզբնա կան պայ մաննե րուն տակ 

իրենց կեան քը կորսնցու ցած հա յերու երկնա-

յին հան գիստ կը հայ ցենք ու ցա ւակ ցութիւն 

կը յայտնենք անոնց թոռ նե րուն։ Ահա ւասիկ 

ու րա ցու մի նա խադա սու թիւն մը։ Հա յերուն 

մա հանա լը ոչ թէ կազ մա կեր պուած ծրագ րի 

մը, այլ Ի. դա րու սկիզբնե րու պայ մաննե-

րու… պա տերազ մի պայ մաննե րու… եղա-

նակի պայ մաննե րու… տնտե սական պայ-

մաննե րու եւ այլն կը վե րագ րուի։ 

Այ սինքն «Օս մա նեան Պե տու թիւնը 

հա յերու դէմ ցե ղաս պա նու թիւն գոր ծադրեց» 

հաս տա տու մը պի տի շա րու նա կէ մե ղադ րիչ, 

վշտա ցու ցիչ կամ գրգռիչ հա մարուիլ։ Վար-

չա պետը նման վար կա ծի հա մար ալ պատ-

րաստ է.- «Անըն դունե լի է 1915-ի դէպ քե-

րը Թուրքիոյ դէմ պատ րուակ մը ըլ լա լով 

գոր ծա ծելը եւ քա ղաքա կան բա խու մի մը 

նիւթ դարձնե լը»։

Քէս քին անդրա դար ձաւ նաեւ Թուրք 

Պատ մութեան կա ճառին Վա նի մէջ կազ-

մա կեր պած հա մագու մա րին։ «Հա րիւ րա մեայ 

ու րա ցու մը ան գամ մը եւս կրկնուած, բուն 

ցե ղաս պա նու թեան հա յերու կող մէ գոր-

ծադրուած, հայ կա կան բազ մա թիւ ապստամ-

բութիւններ տե ղի ու նե ցած, ռու սե րու հետ 

գոր ծակցե լով Օս մա նեան Կայսրու թիւնը 

թի կունքէն հա րուա ծած ըլ լա լու մա սին 

զե կոյցներ ար տա սանուեցան։ Վար չա պետի 

ցա ւակ ցա կան պատ գա մի հրա պարակ ման 

յա ջորդ օրն իսկ թուրքիացի հա յերը ան գամ 

մը եւս մե ղադ րուեցան, թշնա միի վե րածուեցան 

եւ ցե ղաս պա նու թիւնը ար դա րացուեցաւ»։

Մար դու Իրա ւունքնե րու պաշտպան Քէս-

քին իր ելոյ թը շա րու նա կեց ըսե լով, որ Հա յոց 

ցե ղաս պա նու թեան կող քին պի տի պայ քա-

րին նաեւ այլ քրիս տո նեայ ժո ղովուրդնե րուն 

դէմ գոր ծադրուած ցե ղաս պա նու թիւննե րու 

ու րացման հետ։ «Բա ցի Թա լեաթ Փա շայի 

անու նը Իս թանպու լի եւ այլ քա ղաք նե րու 

փո ղոց նե րէն կամ դպրոց նե րէն սրբե լէ, պի տի 

աշ խա տինք նաեւ 24 Ապ րի լի զո հերուն 

անուննե րը շէն քե րու, փո ղոց նե րու, կան-

գառնե րու եւ զբօ սայ գի ներու վրայ ան մա-

հաց նել։ Ան շուշտ թէ ամ բողջո վին պի տի 

չյա ջողինք, բայց որ քան որ մեր ու ժը բա ւէ 

պի տի շա րու նա կենք պայ քա րիլ։ Օրի նակի 

հա մար Օս մա նեան Խորհրդա րանի ամե-

նակար կա ռուն պատ գա մաւոր նե րէն իրա-

ւաբան, գրա գէտ եւ մտա ւորա կան Գրի գոր 

Զոհ րա պի բնա կած տան մուտքին յու շա տախ-

տակ մը զե տեղե լու աշ խա տան քին ար դէն 

սկսած ենք։ Նոյնպէս բնա գէտ Նա զարէթ 

Տա ղաւա րեանի անու նը հա մալ սա րանի մը 

լսա րանին կամ դահ լի ճին վրայ ան մա հացը-

նե լու պի տի աշ խա տինք։ Զա նազան քա ղաք-

նե րու մէջ գի տաժո ղով ներ ու բա նախօ սու-

թիւննե րով հա յոց պատ մա կան ժա ռան գը 

պի տի ծա նօթաց նենք։ Այս ծի րէն ներս 

քա ղաք նե րու պատ մութիւննե րը վերստին 

գրե լու ար շա ւին հա մար ալ պի տի աշ խա-

տինք։ Նիւ թի շուրջ ցարդ գրուած պատ-

մութեան մէջ ան տե սուած են քրիս տո նեայ, 

հրեայ եւ ալէ վի ժո ղովուրդնե րու գո յու-

թիւննե րը։ Իբ րեւ սկզբնա կէտ որո շած ենք 

ինը քա ղաք ներ, որոնք են՝ Ատա բազար, 

Պրու սա, Քիւ թա հեա, Ան գա րա, Ամա սիա, 

Այնթէպ, Կե սարիա, Էրզրում եւ Էս կի շէհիր»։

ՄԻՄ-ի ար շա ւի առա ջին մի ջոցա ռու մը 

պի տի կա յանայ 14 Մա յիս Երեք շաբթի՝ 

Ֆրան սա կան Մշա կոյ թի Կեդ րո նին մէջ։ 

«Թրաու մա թիք ժա ռանգ եւ վեր լուծա կան 

աշ խա տու թիւն» խո րագ րեալ ասու լի սին պի տի 

մաս նակցին ցե ղաս պա նու թե նէն վե րապ րած 

ըն տա նիքի մը զա ւակ եղող եւ թրաու մա յի 

մա սին աշ խա տու թիւննե րով ծա նօթ Ժա նին 

Ալ թունեան, հո գեբա նական վեր լուծող Պէլ-

լա Հա պիպ եւ գրող Ռէնան Աքման։ 

Ռուսաստանի հզօրացումը 
մտահոգութիւն կը պատճառէ

Պօ  ղոս Չալ  կը   ճեան
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Թեհրան, Սպահան, Շահինշահր 
եւ մանաւանդ Պուլվարցիք
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Երկրէ ներս, զա նա զան պատ  ճառ նե    րով 

կա   տարած այ   ցե       լու    թիւննե    րուս ժա    մանակ 

միշտ յա    տուկ նշա    նակու    թիւն ու    նե               ցած են 

դէ    պի արե    ւելեան քա    ղաք    ներ ուղղուած    նե              -

րը։ Միշտ աւե    լի հրա    պու    րիչ թուած է այ   -

ցե               լել Տի    յար    պէ               քիր, Մար    տին կամ Վան 

ճամ    բորդել, բաղ    դատմամբ Զմիւռնիոյ կամ 

Ան    գա               րայի։ Սա    կայն չէի կար    ծեր թէ նոյն 

տպա    ւորու    թիւնը պի    տի գո    յանայ երկրէ դուրս 

ալ, դէ    պի արե    ւելք ճամ    բորդե    լով։

2014-ի Ապ    րի               լը, այնպէս պա    տահե    ցաւ, որ 

իրե    րայա    ջորդ ճամ    բորդու    թիւննե    րով անցնի։ 

Ամ    սուայ կէ    սէն աւե    լին ան    ցաւ օտար եր   -

կիրնե    րու եւ քա    ղաք    նե               րու մէջ։ Ընդհան   -

րա               պէս Ապ    րիլ 24-ի յի    շատակ    ման առ    թիւ 

մեր մաս    նակցած մի    ջոցա    ռումնե    րու վեր   -

ջին հանգրուանը կա    յացաւ Պարսկաս    տան։

Թեհ    րա               նի «Հայ Մար    զամշա    կու    թա               յին 

Ռաֆ    ֆի Հա    մալի    րը», «Իրա    նահայ Ազ    գա              -

յին եւ Մշա    կու    թա               յին Միու    թիւնը», «Նար   -

մաք թա    ղամա    սի Աշ    խարհա    տես    նե               րու Հայ   -

կա               կան Միու    թիւնը», «Մա    ճիտի    յէ թաղ    մա               սի 

Աշ    խարհա    տես    նե               րու Հայ    կա               կան Միու    թիւնը» 

եւ «Արաքս շա    բաթա    թեր    թը» Մեծ Եղեռ    նի 

99-ամեակի առ    թիւ միաս    նա               կան ձեռ    նարկով 

մը որո    շած էին յի    շատա    կել ցե    ղաս    պա               նու   -

թեան զո    հերը ։ Բա    ցի 2 Մա    յիս Ուրբաթ 

երե    կոյ կա    յացող գլխա    ւոր մի    ջոցա    ռու    մէն, 

վե    րոն    շեալ բո    լոր կազ    մա               կեր    պութիւննե    րը 

հան    դի               պումներ ծրագ    րե               ցին իրենց հա    ւաքա   -

տեղի    ներու եր    դի               քին տակ։ Տպա    ւորիչ եւ մեր 

հաշ    ւոյն ու    սուցո    ղական այդ հան    դի               պու    մե              -

րու գլխա    ւոր հե    տաքրքրու    թիւնը կը կազ   -

մէր պոլ    սա               հայու    թիւնը ճանչնա    լու մար    մա               ջը։ 

Ափ    սո               սան    քով պէտք է նշել որ պատ   -

մա               կան ան    ցեալ ու    նե               ցող պարսկա    հայ եւ 

տաճ    կա               հայ հա    սարա    կու    թիւննե    րը բա    ւական 

նուազ տե    ղեկու    թիւն ու    նին իրա    րու նկատ    մամբ։ 

Այս առ    թիւ կ՚ար    ժէ նշել որ, պարսկա    հայու   -

թիւնը պոլ    սա               հայու    թեան նման յե    տեղեռ    նեան 

գո    յացած գաղ    թա               վայր մը չէ, այլ բազ    մա              -

դարեան ան    ցեալ ու    նե               ցող պատ    մա               կան օր   -

րան մը։ Պար    սից թա    գաւոր Շահ Ապ    պաս 

Հա    յաս    տա               նը նուաճե    լէ ետք բազ    մա               թիւ ջու   -

ղա               յեցի գե    րիներ տա    րաւ իր հետ, որ կա    ռու    ցէ 

ար    քա               յանիստ Սպա    հան քա    ղաքը։ Պար    տա              -

դիր գաղ    թե               ցուած հա    յեր իրենց հետ բե    րին 

շի    նարա    րական, յատ    կա               պէս քա    ղաքա    շինա   -

կան ու    նա               կու    թիւնն ու կա    րողու    թիւնը։ Եթէ 

ո՛չ, աւե    լի ուշ մայ    րա               քաղա    քի վե    րածուած 

Թեհ    րա               նի, բայց Սպա    հանի ընդհա    նուր դի   -

մագի    ծը մե    ծաւ մա    սամբ կը ներ    կա               յաց    նէ 

հա    յու յա    տուկ ճար    տա               րապե    տական ոճը։

Թեհ    րա               նի մէջ կա    րելի է հան    դի               պիլ արե   -

ւել    քի յա    տուկ երե    ւոյթնե    րու։ Նե    րառեալ քա   -

ղաքի ամե    նալայն պո    ղոտա    ները հա    մարեա 

ամէն փո    ղոցի եզ    րէն կը հո    սին առու    ներ։ 3 

մի    լիոնի կը հաս    նի քա    ղաքի մէջ եր    թե               ւեկող 

մո    թոսիք    լէթնե    րու թի    ւը։ Անոնց մօտ թիւ մը 

կը կազ    մեն ինքնա    շարժնե    րը։ Եր    թե               ւեկու    թիւնը 

կա    նոնա    ւորող եւ հե    տիոտննե    րու անցքը 

դա    սաւո    րող լու    սա               ւոր ազ    դա               րարու    թիւննե   -

րը խիստ ան    բա               ւարար կը մնան ու մար   -

դիկ մեծ վար    պե               տու    թեամբ ինքնա    շարժնե    րու 

կամ մո    թոսիք    լէթնե    րու հոս    քին մէջ ճար    պի              -

կօրէն կը հա    տեն լայն պո    ղոտա    ները։ Աւե   -

լի ուշ ժա    մանակ    նե               րուն մայ    րա               քաղաք դար   -

ձած Թեհ    րա               նի մէջ հա    մեմա    տաբար նոր են 

կո    թողա    յին կա    ռոյցնե    րը։ Իս    լա               մական յե   -

ղափո    խու    թեան իբր հե    տեւանք շատ ան   -

գամ ալ կրօ    նական կա    ռոյ    ցի մը տպա    ւորու   -

թիւնը թո    ղած ճար    տա               րապե    տական ոճ մը 

կը տի    րապե    տէ քա    ղաքին մէջ։

Կա    րելի է ըսել որ, սոյն կրօ    նական 

մթնո    լոր    տը զգա    լի է նաեւ առօ    րեայ կեան   -

քի զա    նազան երե    ւոյթնե    րու մէջ։ Օրի    նակի 

հա    մար Հա    յաս    տա               նեան եկե    ղեց    ւոյ մէջ Ս. 

Պա    տարա    գը կը մա    տու    ցուի փո    խանակ Կի   -

րակիի, Ուրբաթ օրե    րը։ Դպրոց    նե               րը՝ որ նա   -

խապէս երկսեռ եղած են, այժմ բա    ժանուած 

են աղ    ջիկնե    րու եւ ման    չե               րու հա    մար։ Իսկ 

ի տար    բե               րու    թիւն մեր փոր    ձութեան, Շա   -

հին    շահր փոքր քա    ղաքին Հայ հո    գեւոր հո   -

վիւի գրա    սենեակը կը գտնուի դպրո    ցի շէն   -

քին մէջ։ Հա    րեւան    ցի դի    տու    մով մը կա    րելի 

է նկա    տել որ, պարսկա    հայ հա    սարա    կու   -

թեան գլխա    ւոր մտա    հոգու    թիւնը ոչ թէ երկրի 

վար    չա               կար    գն, այլ ներ    հա               մայնքա    յին կամ   -

քի տկա    րացումն է։ Ար    տա               գաղ    թը ինչպէս 

Պոլ    սոյ մէջ, Թեհ    րա               նի եւ այլ պարսկա    կան 

քա    ղաք    նե               րու հայ հա    մայնքնե    րու մօտ ալ 

յու    սալքու    թեան տե    ղի տուած է։

Պարսկաս    տա               նի բնակ    չութիւ    նը ու    նի բազ   -

մազգի բնոյթ։ Ընդհա    նու    րի մէջ կա    րեւոր 

հա    մեմա    տու    թիւն կը կազ    մեն ատրպէյ    ճանցի, 

քիւրտ, պե    լու    ճի, ասո    րի եւ դեռ բազ    մա              -

թիւ ազ    գա               յին կամ կրօ    նական փոք    րա               մաս   -

նութիւններ։ Անոնք իրենց բնակ    չութեան 

հա    մապա    տաս    խան թեկ    նա               ծու    ներ ու    նին 

Պարսկա    կան խորհրդա    րանի մէջ, որոնք 

այդ պաշ    տօ               նին կը կո    չուին իրենց հա   -

մայնքնե    րու ձայ    նե               րով։ Բո    լոր այս տուեալ   -

նե               րէ մեկ    նե               լով դժուար է միան    շա               նակ հաս   -

տա               տումներ ու    նե               նալ Պարսկաս    տա               նի մա    սին։ 

Ան եր    բեմն կը ցո    լաց    նէ իր ժո    ղովուրդի կեն   -

ցա               ղին վրայ ճնշում բա    նեց    նող կրօ    նական 

մե    նատի    րու    թեան մը պատ    կե               րը, բայց ապա 

պատ    մա               կան մեծ մշա    կոյթ ու աւանդ ու   -

նե               ցող այս երկրէ ներս կը հան    դի               պիք ժո   -

ղովրդա    վարու    թեան այնպի    սի երե    ւոյթնե   -

րու, որոնց մա    սին ըն    կա               լում իսկ չու    նե               նան 

«քա    ղաքա    կիրթ» արեւմտեան եր    կիրնե    րը։

Թեհ    րա               նի մեր հնգօ    րեայ կե    ցու    թեան 

ըն    թացքին ելոյթներ ու    նե               ցանք հինգ տար   -

բեր մի    ջավայ    րե               րու մէջ։ Անոնցմէ մէ    կը 

եղաւ նաեւ Հայ Բա    րեգոր    ծա               կան Ընդհա   -

նուր Միու    թեան կեդ    րո               ն։ Այստեղ ալ մի   -

ջոցա    ռու    մը ձօ    նուած էր Ցե    ղաս    պա               նու    թեան 

99-ամեակին եւ նախ    քան օրուայ բա    նախօ   -

սու    թիւնը, ցու    ցադրուեցաւ յայտնի յու    շարձա   -

նագէտ Սա    մուէլ Կա    րապե    տեանի պատ   -

րաստած նիւ    թե               րու վրայ նկա    րահա    նուած 

վա    ւերագ    րա               կան ժա    պաւէն մը։ Մեր ելոյ   -

թին մէջ ալ նշե    ցինք ցե    ղաս    պա               նու    թեան 

գա    ղափա    րախօ    սու    թեան յա    րատե    ւու    թեան 

մա    սին.- «Իրաւ ալ եթէ պատ    մա               կան յու   -

շա               կոթող    նե               րու մար    դու ձեռ    քով փլու    զումը 

պի    տի կո    չենք մշա    կու    թա               յին ցե    ղաս    պա              -

նու    թիւն, ոճի    րը եւ յա    ջոր    դող ոչնչաց    ման 

ծրագ    րի ու    րա               ցումն ալ, ցե    ղաս    պա               նու    թեան 

յա    րատեւ    ման ռազ    մա               վարու    թիւն։ Այս դի   -

տան    կիւնէն նա    յելով յա    ռաջըն    թաց մը չենք 

տես    ներ վար    չա               պետ Էր    տո               ղանի ցա    ւակ    ցա              -

կան պատ    գա               մին մէջ»։

Ինչպէս մեր այ    ցե               լած բո    լոր վայ    րե               րու 

մէջ, Պարսկաս    տա               նէ ներս ալ ցե    ղաս    պա              -

նու    թեան հետ նոյ    նա               ցած կեր    պար մըն է 

Հրանդ Տին    քի յի    շատա    կը։ Մեր մաս    նակցած 

բո    լոր մի    ջոցա    ռումնե    րու մէջ կամ բե    մին կեդ   -

րո               նը դրուած էր իր լու    սանկա    րը եւ կամ 

ալ հան    դի               սավար    ներ, հիմ    նարկի ներ    կա              -

յացու    ցիչներ իրենց ելոյթնե    րու ըն    թացքին 

կ՚անդրա    դառ    նա               յին անոր ազ    գա               յին պա   -

հան    ջա               տիրու    թեան մէջ ու    նե               ցած անժխտե   -

լի ներդրու    մին մա    սին։ Ար    դա               րեւ 2 Մա   -

յիս Ուրբաթ օր, Հայ Մար    զամշա    կու    թա               յին 

Ռաֆ    ֆի Հա    մալի    րի մէջ կա    յացող միաս   -

նա               կան ձեռ    նարկին ալ Ծի    ծեռ    նա               կաբեր    դը 

խորհրդան    շող բե    մայար    դա               րու    մին առաջ տե   -

ղադ    րուած էր Հրանդ Տին    քի դի    ման    կա               րը։ 

Աւե    լի քան 700 ներ    կա               ներու մաս    նակցու   -

թեամբ կա    յացող ոգե    կոչ    ման հան    դէ               սի ըն   -

թացքին բա    ցի մեր բա    նախօ    սու    թե               նէն տո   -

ղան    ցե               ցին նաեւ երգ, աս    մունք եւ պար։

Թեհ    րա               նեան ան    ցուդար    ձե               րու մէջ կա   -

յացաւ նաեւ մամ    լոյ հան    դի               պում մը։ «Յոյս» 

պար    բե               րակա    նի խմբագ    րա               տան մէջ։ Հան   -

դիպման ներ    կայ էին բա    ցի պարսկա    հայ 

մա    մու    լի աշ    խա               տակից    նե               րէն, Պարսկաս    տա              -

նի Պե    տական Լրա    տու Գոր    ծա               կալու    թիւն 

«ԻՐ    ՆԱ»ի թղթա    կից    ներ եւ պարսկե    րէն մա   -

մու    լի գոր    ծիչներ, որոնք իրենց հար    ցումնե   -

րով տե    ղեկու    թիւն քա    ղել ու    զե               ցին Թուրքիոյ 

հայ    կա               կան քա    ղաքա    կանու    թեան, Մի    ջին 

արե    ւել    քի մէջ ստանձնած դե    րակա    տարու   -

թեան, ցե    ղաս    պա               նու    թեան դա    րադար    ձի շե   -

մին հա    յաշ    խարհի ծա    ռացած խնդիր    նե               րու 

եւ մա    նաւանդ ալ պոլ    սա               հայու    թեան ա-

ռօ    րեայի շուրջ։

Թեհ    րա               նեան այս ու    ղե               ւորու    թիւնը առիթ 

ըն    ծա               յեց որ յա    տուկ այ    ցե               լու    թիւններ տանք 

Ալիք օրա    թեր    թի եւ Արաքս շա    բաթա    թեր    թի 

խմբագ    րութիւննե    րուն։ Ալի    քի յար    կին տակ 

մտե    րիմ զրոյց ու    նե               ցանք թեր    թի խմբա    գիր 

Դե    րենիկ Մե    լիքեանի հետ։ Իսկ Արաք    սի 

խմբագ    րա               տան մէջ շատ շա    հեկան զրոյց 

կա    յացաւ այս պար    բե               րակա    նի խմբա    գիր    ներ՝ 

Մով    սէս Քէ    շիշեանի եւ Վի    գէն Սարեանի 

հետ։ Կ՚ար    ժէ նշել որ Թեհ    րա               նի մէջ լոյս 

կը տես    նէ նաեւ հայ    կա               կան պար    բե               րական 

մը՝ «Պայ    ման», պարսկե    րէն լե    զուով։ Քա   -

ռամ    սեայ պար    բե               րակա    նը իր էջե    րուն մէջ 

տեղ կու տայ հա    յու    թիւնը յու    զող զա    նազան 

երե    ւոյթնե    րու։ Այդ շր    ջագծէն ներս յա    տուկ 

տե    սակ    ցութիւն մըն ալ ու    նե               ցանք Պայ    մա              -

նի թղթակ    ցին հետ։ 

Իր հին ու նոր առաջ    նորդա    րան    նե               րով, 

հին ու նոր եկե    ղեցի    ներով, անոնց շրջա   -

փակին մէջ գոր    ծող կամ լքուած դպրոց    նե              -

րով, խնա    մեալ թան    գա               րան    նե               րով, աշ    խոյժ 

գոր    ծունէու    թիւն ծա    ւալող մա    մու    լի մի    ջոց    նե               րով, 

յատ    կա               պէս ու մա    նաւանդ ալ Պարսկաս    տա              -

նէ ներս կազ    մա               կեր    պեալ հա    ւաքա    կանու    թիւն 

մը գո    յաց    նե               լու հա    մար մեծ նպաստ ու    նե              -

ցող հա    սարա    կական կազ    մա               կեր    պութիւննե   -

րով Թեհ    րան ար    դա               րացուց նա    խ քան այս 

այ    ցե               լու    թիւնը, իր մա    սին մեր սնու    ցած բո   -

լոր նա    խադ    րեալ    նե               րը։

Այս հա    կիրճ տպա    ւորու    թիւննե    րու փո   -

խանցման մէջ մենք լուրջօ    րէն թե    րացած 

կ՚ըլ    լանք եթէ յատ    կա               պէս չանդրա    դառ    նանք 

այն պատ    մա               կան հայ բնա    կավայ    րի մա   -

սին, որ տա    կաւին դա    րեր առաջ ու    նե               ցած 

է իր գիւ    ղա               յին ակա    դեմիան, սե    փական 

աստղա    դիտա    րանը, 1800-ական թուական   -

նե               րէն ի վեր գոր    ծող մի    ջազ    գա               յին օդա   -

կայա    նը։ Պուլվար կը կո    չուի այդ գիւ   -

ղը, որուն ժո    ղովուրդը համ    բաւ ստա    ցած է 

իր գի    տու    թեամբ։ Գի    տու    թեան աս    տուածա   -

տուր շնոր    հը այնքան առատ է պուլվար   -

ցի               ներու մօտ, որ երա    խաներ կա    րիք չեն 

զգար դպրոց յա    ճախե    լու։ Գիրք չեն կար   -

դար, քա    նի որ գիր    քէն ստա    նալիք յա    ւելեալ 

բան մը չու    նին։ Ու    րա               խու    թեամբ նշենք որ 

մե    զի ալ բախ    տը վի    ճակուեցաւ պուլվար   -

ցի               ներու մի    ջավայ    րը գտնուելու եւ անոնց 

յատ    կա               պէս եր    գի               ծական հան    ճա               րէն շռայ   -

լօ               րէն օգ    տուելու հա    մար։

Սա մեր առա    ջին այ    ցե               լու    թիւնն է դէ    պի 

Պարսկաս    տան եւ յատ    կա               պէս պարսկա   -

հայու    թեան, բայց մեր մշա    կած բա    րեկա    մու   -

թիւննե    րը կը վկա    յեն թէ ապա    գային տա   -

կաւին շատ խապ    րիկներ կը փո    խանա    կենք 

այս հա   յաշունչ երկրէն ու իր հա   րազատ 

ժո   ղովուրդէն։ 

Հա կա ռակ քիմ էս աս նիւ  թին 
չպի  տի մտնամ ըսած էի, մէկ էր -

կու խօսք չը  րած չպի  տի կրնամ կե -
նալ։ Վար  չա   պետին ցա  ւակ  ցութիւն 
յայտնե  լու խնդի  րին մա  սին տա  հա 
շատ պան կայ ըսուելիք։ Ինչպէս 
քիմ ծեր կող  մը, ըլ  լայ հա  սարակ 
ժո  ղովուրդը, ըլ  լան հա  մայնքա  յին 
դէմ  քե   րը, օրե  րէ ի վեր գա  ղափար 
կը յայտնեն կոր նէ, մեր կողմն ալ 
նոյն պա  ները կ’ըլ  լան կոր, մենք 
ալ, հիչ չկե  ցած աս նիւ  թը կը ծե -
ծենք կոր։ Մնաց քիմ հոս, այդ օրե -
րը տես  նող, ան մենծ ցա  ւը մոր  թին 
վրան զգա  ցող  ներ ալ կան, անանկ 
քիմ, «պա  րապ տուր Լու  ցի   քա, տուն 
կե  նէ օդէն ճու  րէն խօ  րաթէ» չեմ 
կրնար կոր ըսել։

Ըսուած  նե   րէն կը տես  նամ կոր 
քիմ. ատ խօս  քե   րուն երախ  տա   պարտ 
էղող  ներ եւ յա  ռաջի  կային հա  մար 
մենծ յոյ  սեր կրող  ներ, մէյ մը պեր -
նէն էլաւ եա, վերջն ալ հէլ  պէթ  կու 
գայ տէ  յիմ մտա  ծող  ներ կան։ Ոմանք 
պա  ցէ ի պաց «աս խը  տարը չբա -
ւեր» ըսեր են ամա մտեր  մութեանը 
հա  ւատա  ցեր են։ Ին  ծի հար  ցունե -
լու ըլ  լաք նէ, փէք մտեր  մութիւն 
ալ չեմ տես  նար կոր եա, ատ ալ 
տար  բեր։ Նէ պա  տաս  խա   նատուու -
թեան զգա  ցում մը, նէ փիւշմա  նու -
թիւն մը, նէ բաժ  նուած ցաւ մը կայ 
ատ խօս  քե   րուն մէջ։ Եանի եա պա -
տերազ  մին ամէն ազգ կո  րուստներ 
ու  նե   ցեր է, էհ քա  նի քիմ մենք ալ 
անոնցմէ մէկն էնք եւ ցա  ւեր  նիս 
լա  լու իրա  ւունք ու  նինք. Ան ատե -
նը վախ վախ... իշ  տէ աս խը  տար։

Ծե  զի պան մը ըսե՞մ. մենք անանկ 
դիւ  րին եէլ  քէննե  րը ճու  րը ին  ջե   ցու -
նող ազգ մըն էնք եւ ան  չափ եր -
կար ատեն չխօ  րաթե  լու, ցա  ւեր  նիս 
մէ  ջեր  նիս պա  հելու վար  ժուեր էնք 
քիմ, աս խը  տար պա  նով եր  ջա   նիկ 
կ’ըլ  լանք կոր։

Հա  րիւր տա  րի ետ  քը խե  լացի մէ  կը 
էլեր ցա  ւակ  ցութիւն յայտներ է։ 
Ախ շատ մեր  սի. Ըսել է քիմ Հրան -
դին, Սե  ւակին, ատ մեռ  նող միւս 
չօ  ճոխ  նե   րուն հա  մար ալ պէլ  քիմ 
հա  րուր տա  րի ետ  քը մէ  կը «վախ 
վախ» պի  տի ըսէ։

Նա  յեցէք, աս երկրին մէջ երբ 
քիմ ցե  ղաս  պա   նու  թիւնը ըն  դունուի, 
«հայ» բառն ալ հայ  հո   յանք ըլ  լա  -
լէ էլ  լայ, իշ  տէ ան ատեն պէլ  քիմ 
պա  ներ մը կը փո  խուի, մնա  ցածը 
պօշ խօսք է, հէ  մէն մի հա  ւատաք։ 
Կէօս  տէրմէ  լիք պա  ներուն 
տա  կը ան  պայման ու  րիշ 
նպա  տակ ներ կ՚ըլ լան։ 

Քանի մը պան ալ 
էս պիտի ըսեմ

Հայկ Խաճաւեանի բեմայարդարումին առջեւ «Ռաֆֆի»ի կանանց հետ։

Ալիքի խմբագրատան մէջ

Ելոյթի պահուն Մամլոյ ժողովը

«Երբ չի մնում ելք ու ճառ, խենթերն են գտնում հնար»  
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Ապրիլի վերջերին Արամ Խաչա տու ր-
եանի տուն-թան գա րանում մի հա մերգ 

կա յացաւ, որը բե րել էին Թիֆ լի սից եկած 
ար թիստնե րը։ Դահ լի ճի հան դի սակա նը մե ծաւ 
մա սամբ թիֆ լի սահա յեր էին։ Վա ղուց, շատ 
տա րիներ առաջ նրանք լքել էին Թիֆ լի-
սը ի օգուտ Երե ւանի, բայց նրանց սրտի 
կէ սը մնա ցել էր Թիֆ լի սում։ Եւ այս հա մեր-
գին նրանց սրտի եր կու կէ սերը միացան։ 
Երա նու թեան մէջ նրանք լսում էին հայ-
կա կան, վրա ցական, ինչպէս նաեւ յայտնի 
իտա լական արիաներն ու եր գե րը, Թիֆ-
լի սի երաժշտա նոցի փրո ֆ. Վիլ լի Գրի-

գորեանի եւ Թիֆ լի սի օփե րայի եւ պա լէի 
մե նակա տար Բա չանա Ցիր կուաձէի կա տար-
մամբ։ Ռո յալ դաշ նա մու րի վրայ սկզբից 
նուագեց թան գա րանի տնօ րէն Ար մի նէ Գրի-
գորեանը, փայ լուն կա տարե լով Խա չա-
տու րեանի թո քաթթան։ Փայ լը չխամ րեց, երբ 
Անդրէ Մեյ րա բովը նուագակ ցեց սոփ րա նօ 
Թա մարա Յա շակեան ցին, իսկ յե տագա յում 
Անդրէն առան ձին նուագեց, գե րազան ցե-
լով ինքն իրեն։ 

Հա մեր գը լի էր անակնկալ նե րով. եր կու 
ռո յալ դաշ նա մուրնե րի վրայ նուագե-
ցին եր կու չքնաղ քոյ րեր՝ Քրիս տի նա եւ 
Ռե գինա Մեյ րա բովա ները։ Վա ժա Ազա-
րիշուիլին, Վրաս տա նի Կոմ պո զիթոր նե-
րի Միու թեան նա խագա հը, կա տարեց իր 

եր գե րը, ամ բողջ հա մեր գի ըն թացքում բե մի 
վրայ էին նաեւ 6 գե ղան կարչա կան աշ խա-
տանքներ, որոնք հա մեր գի հե ղինակ Ալեք-
սանդր Պի րադո վի հա ւաքա ծոյից էին, ին քը 
Պի րադո վը Թիֆ լի սի հայ հա մայնքի ամե-
նակար կա ռուն դէմ քե րից է, տեխ նի կական 
գի տու թիւննե րի տոք թոր, փրո ֆէօսոր։ Հենց 
նա էլ վա րում էր հա մեր գը. ինչպէս վրա-
ցական ու տեստը ան համ կը լի նէր առանց 
հա մեմունքնե րի, այնպէս էլ հա մեր գը առանց 
Պի րադո վի պատ կե րաւոր խօս քի չէր ու նե-
նայ իրեն ար ժա նի հմայ քը։ Վեր ջա պէս 
Պի րադո վը բեմ հրա ւիրեց Պ. Ադա մեանի 
անուան պե տական հայ կա կան թատ րո նի 
դե րասան Սա մուէլ Էլ բա կեանին։ Դահ լի-
ճը լցուեց բե մական խօս քով. Սա մուէ լը 
հան դէս եկաւ Պե պոյի մե նախօ սու թեամբ 
(Գ. Սունդու կեան, 1825-1912, «Պե պօ» 
թա տեր գութիւն), այ նուհե տեւ հրաշք տե ղի 
ու նե ցաւ՝ Սա յաթ-Նո վայի բա նաս տեղծու-
թիւննե րը ար տա սանե լիս Սա մուէ լը ան ցաւ 
եր գա սացի, այ սինքն եր գով ար տա սանեց, 
որի ըն թացքում գե ղարուես տա կան վա յել-
քը հա սաւ գա գաթ նա կէտին։ 

Ինչպէս նկա տեցիք, վի րահա յերի ազ գա-
նուննե րը ու նեն –ով կամ –շուիլի վեր ջա ւորու-
թիւննե րը։ Սա մուէ լը վեր ջերս է տե ղափո-
խուել Թիֆ լիս Ալա վեր դիից, Լո ռու մար զը 
աւե լի մօտ է Թիֆ լի սին, քան Երե ւանին։ 
Այս շնոր հա լի դե րասա նի հետ ես ծա նօթա-
ցայ Պ. Ադա մեանի հայ կա կան թատ րո-
նում ան ցեալ տա րուայ Յու նիս ամ սին։ 
Մի քա նի օր, անցկաց րած Թիֆ լի սում, 
այնքան յա գեցած էին ծա նօթու թիւննե րով, 
իմա ցու թեամբ, վա յել քով եւ յայտնա գոր-

ծութիւննե րով, որ մի տա րի է, ինչ չեմ 
կա րող ուշքի գալ, եւ միայն այս անակնկալ 
հա մեր գը ստի պեց ինձ բա ցել թիֆ լի սեան 
յի շողու թիւննե րիս արկղի կը եւ վեր հա նել 
մարդկանց կեր պարնե րը, որոնք կա րելի է 
տես նել միայն ու միայն այս իւ րօ րինակ 
քա ղաքում։ Միայն Թիֆ լի սում կա րող էր 
ծնուել Փա րաջա նովի հան ճա րը, Բաժ բեուկ-
Մե լիքեանի նման անկրկնե լի նկա րիչը եւ 
ընդհան րա պէս վի րահա յերի նկար չա կան 
դպրո ցը իր իւ րա յատ կութիւննե րով։ 

Թիֆ լիսցի ները ու նեն իրենց յա տուկ 
ազ նուական կե ցուածք, նոյ նիսկ մու րացկան նե-
րը, օրի նակ, մի կին մօ տեցաւ ինձ փո ղոցում 
եւ սի րալիր մու րաց. «Չէիք ցան կա նայ տալ 
ինձ մի քա նի ղրուշ»… Իսկ հայ կա կան 
թատ րո նի գրի մահա րը (դի մայար դա րը) ոչ 
միայն գրիմ էր դնում դե րասան նե րի դէմ քին 
եւ վար սե րը յար դա րում, այլ (ինչպէս ասում 
են) ձեռ քի հետ էլ յան գա թուխ էր, եր բեմն 

յան գա ւորումնե րը յան գում էին իս կա կան 
բա նաս տեղծու թիւննե րի։ Նա Վրաս տա նի 
միակ գրի մահարն էր, ով ար ժա նացել էր 
Վրաս տա նի մշա կոյ թի վաս տա կաւոր աշ խա-
տողի կոչ մա նը։ Նրա անու նը Ռո մէն Նու-
րա լեան էր։ Սո վետա կան շրջա նին նրան 
յա ջող ւում էր սո վորա կան դե րասա նից գրի-
մի մի ջոցով Լե նինի կեր պա րը ստեղ ծել, 
մնում էր միայն ղատ ասել, այ սինքն «ր» 
հնչիւ նը «ղ» ար տա սանել եւ հան դի սատե սը 
վա յելում էր մշտա դալար Լե նինին… Ռո մէնը 
ու նէր իր փի լիսո փայու թիւնը. «Ես Ռո մէօն 
եմ, իսկ իմ կի նը՝ Ժու լիէթն է։ Գի տէ՞ք, թէ 
ոնց է նա ինձ սի րում։ Փող կայ, սէր էլ 
կայ։ Ահա այն ծե րու կը, 77 տա րեկան է, 
հինգ կին ու նի միաժա մանակ…»։

Ար ժի, որ զբօս նենք Թիֆ լի սով, յա ջորդ 
ան գամ ան պայման կը թար մացնեմ թիֆ-
լի սեան տպա ւորու թիւններս…

Շա րու նա կելի

Գարակէօզեան Տան 100-ամեակի հան-

դի սու թիւննե րու շար քէն «Բե մը քուկդ է, 

Աստղը դուն ես» խո րագ րուած երաժշտու-

թեան մա րաթո նը սկսաւ 3 Մա յիս 2014 

Շա բաթ, Շիշ լիի «Քենթ» մշա կու թա յին 

կեդ րո նին մէջ։ 5 տա րեկա նէն մին չեւ 15 

տա րեկան երա խաներ, որոնք երաժշտա-

կան գոր ծիքնե րու դա սաւան դութեանց կը 

հե տեւին, իրենց ըն դունա կու թիւննե րը ցու-

ցադրե ցին հրճուանք եւ պար ծանք պար-

գե ւելով ներ կա ներուն։

Երաժշտա կան մա րաթո նը բաժ նուած 

էր երեք յայ տագրե րու եւ տե ւեց վե ցու կէս 

ժամ։ Բեմ ելած աշա կերտնե րուն 81 հա տը 

դաշ նա մուր, 25-ը կի թառ, 15-ը ման տո լին, 

7-ը ջու թակ, 3-ը ֆլիւթ եւ մնա ցեալ ներն ալ 

այ լե ւայլ գոր ծիքնե րով ցու ցադրե ցին իրենց 

ըն դունա կու թիւննե րը։ 

Մա րաթո նին գե ղեցիկ անակնկալ նե րէն 

էին իրե րայա ջորդ բեմ բարձրա ցող երեք 

աշա կերտներ, որոնցմէ Քնար Շահ րի կօղ-

լու եւ Ճու լիա Դա ւիթ դաշ նա մու րի վրայ 

ցու ցադրե ցին իրենց կա րողու թիւննե րը, իսկ 

Շանթ Էս մէր իր ճա զի յօ րինու մը մեկ նա-

բանե լով ցու ցա բերեց իր շնորհը։   

Լու սա ւորիչ Երգչա խումբի հիմ  նադրու -

թեան 85-ամեակի հան  դի   սու  թիւնը տե  ղի 

ու  նե   ցաւ 4 Մա  յիս 2014 Կի  րակի՝ Պէ  յօղ -

լուի Ս. Եր  րորդու  թիւն Եկե  ղեց  ւոյ մէջ՝ կրօ -

նական, իսկ Նա  րեկեան սրա  հին մէջ՝ աշ -

խարհիկ բա  ժին  նե   րով, նա  խագա  հու  թեամբ 

Պատր. Ընդհա  նուր Փո  խանորդ Արամ Ս. 

Արք. Աթէ  շեանի։ Ս. Պա  տարա  գը մա  տոյց 

Տ. Մաշ  տոց Քհնյ. Գալ  փագճեան, Լու  սա  -

ւորիչ երգչա  խումբը վա  րեց Յա  կոբ Մա -

միկո  նեան, ըն  կե   րակ  ցութեամբ Շանթ Էօզ -

պիւլպիւ  լի։

Սի  րոյ սե  ղանի հան  դի   սավար Վահ  րամ 

Սրկ. Լիւ  լէ   ճեան բեմ հրա  ւիրեց օրուան առ -

թիւ խօսք ու  նե   ցող  ներն ու եր  գիչ-երգչու  հի  -

ները, իսկ 85-ամեակի յա  տուկ կար  կանդա  կը 

միաս  նա   բար կտրուեցաւ Սրբա  զանի, խօս -

նա   կի, վա  րիչի եւ ատե նապե տի ձե ռամբ։ 

Մա յիսի 4-ին, Կի րակի Պէզ ճեան Ամի-

րա սրա հին մէջ հա ւաքուեցան Պէզ-

ճեանի 25, 50 եւ 75 յո բելեար դա սարան-

նե րու շրջա նաւարտ սա ները, որոնք բա ցի 

Իս թանպու լէ, ժա մանած էին ար տա սահ-

մա նեան հե ռաւոր եր կիրնե րէ։

Բեմ հրա ւիրուեցան Պէզ ճեանի երի ցագոյն 

սա նու հի, 75-ամեակի դա սարա նէն Սէր վին 

Քիւ չիւքեան եւ կրտսե րագոյն աշա կեր տը՝ 

Մա րիամ Համ բարձու մեան ու ապա ներ-

կա ները միաս նա բար բա ժակ բարձրա ցու-

ցին իրենց վարժարանին կենացը։  

Գարակէօզեանի փոքրիկ աստղերը

Երիտասարդ Լուսաւորիչ 
Երգչախումբը 85 տարեկան

Պէզճեանի 
Բաժակի Օրը

«Սվազցոնց» Քաթմէրով նախաճաշը 

Տէրսիմի Հայերն ալ ընթրեցին 

Պուրունքըշլացիներ եւս հաւաքուեցան

Արամեանցիներէն 
Ընթերցման Տօն

Եր կու տա րիէ ի վեր Պոլ սոյ մէջ հա սակ 

նե տող Սե բաս տա հայե րու եւ Բա րեկամ նե-

րու Միու թիւնը, այ լեւս աւան դութիւն դարձնե-

լու մտօք, երկրորդ ան գամ կազ մա կեր պեց 

Քաթ մէ րի օրը, Գումգա բուի դրսի Սուրբ 

Յա րու թիւն Եկե ղեց ւոյ սրա հին մէջ։

Սուրբ Պա տարա գի աւար տին, եկե ղեց ւոյ 

հո գեւոր հո վիւ Եղիա Քհնյ. Քէր վանճեանի 

«Ճա շակես ցուք»ով բա ցուած սե ղան նե րուն 

շուրջ ներ կայ սե բաս տա ցիներ ու հա մակիր-

նե րը հիւ րա սիրուեցան տա քուկ Սե բաս տիոյ 

քաթ մէ րով եւ Տիկ նանց Յանձնա խումբի պատ-

րաստած նա խաճա շի ու տեստե ղէն նե րով։ 

Հիւ րե րուն մէջ նկա տելի էր 98 տա րեկան 

սե բատա ցի Տի կին Ռե փեկա Պալ ճըօղ լուն, որ 

ներ կա ներուն կող մէ ըն դունուեցաւ ծա փող-

ջոյննե րով։

Նա խաճա շի ընթացքին խօսք առաւ Միու-

թեան ատե նապետ Սե պուհ Քո չաք ու ըսաւ.- 

«Մին չեւ այ սօր, ար դէն իսկ կազ մա կեր պե ցինք 

սե բաս տա հայոց պատ մութեան ու մշա կոյ-

թին ուղղուած քա նի մը մի ջոցա ռումներ։ 

Յա ռաջի կայ օրե րուն ալ պի տի շա րու նա-

կենք նմա նօրի նակ ելոյթներ եւ հան դի սու-

թիւններ կազ մա կեր պել։ Այս ուղղու թեամբ, 

յա ռաջի կայ 9 Մա յիս Ուրբաթ օր, Մխի-

թարեան Սա նուց Միու թեան մէջ Փրոֆ. Հ. 

Լե ւոն Զէ քիեանի բա նախօ սու թեան կը հրա-

ւիրենք ձեզ, ունկնդրե լու՝ Մխի թար Աբ բա-

հօր մա սին, իսկ 27 Յու լիս - 3 Օգոս տոս 

թուական նե րու մի ջեւ կազ մա կեր պած ենք 

Հա յաս տա նի շրջապտոյտ մը»։   

Տէրսիմի Հայրենակցական միութեան կազմակերպութեամբ, 3 Մայիս 2014 Շաբաթ երեկոյեան 

ժամը՝ 20.00-ին, Գումգաբուի դրսի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ Վարվառեան սրահին 

մէջ ընթրիքի սեղաններու շուրջ տեղի ունեցաւ մտերմիկ հանդիպում մը, ներկայութեամբ 

մօտ՝ 280 հոգիի։ Տարբեր հայրենակցական միութիւններ ձեռնարկը քաջալերելով իրենց 

մասնակցութիւնը բերին սոյն հանդիպման։

Եոզղաթ Պուրունքըշլացի հայերուն կազմակերպած տարեկան ճաշը, այս տարի տեղի 

ունեցաւ 4 Մայիս 2014 Կիրակի, Սամաթիոյ Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ սրահին մէջ։ 

Ձեռնարկին փակման խօսքը ըսաւ Հ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան, որ նաեւ նշեց իր 

տպաւորութիւններն ու զգացումները անցեալ տարուայ Եոզղաթ այցելութեան շուրջ։ 

Ապրիլի 30-ին Արամեան Ունճեանի Ա. 

Դասարանի փոքրիկները վարժարանի 

սրահին մէջ հանրութեան ներկայացան 

հայերէն, թրքերէն եւ անգլերէն լեզուներով 

կատարած ելոյթներով, պարերով եւ 

թմբուկներու նուագախումբով։  

Ախ, Թիֆլիս, Թիֆլիս եւ թիֆլիսահայեր

Լուսաւորիչ Ման կանց 
Երգչա խումբի հա մեր գը 

Կը տե ղեկա նանք, որ 85-ամեակի 

մի ջոցա ռումնե րու շար քին Ման-

կանց երգչա խումբն ալ ելոյթ 

մը պի տի ու նե նայ 11 Մա յիս 

2014 Կի րակի ժա մը 15.45-

ին Նա րեկեան սրա հին մէջ, 

ղե կավա րու թեամբ Սէր ճան 

Կա զէրօղ լուի եւ դաշ նա կի ըն կե-

րակ ցութեամբ Ճու լիա Դա ւիթի։ 
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Նախորդ թիւով ըսած էինք, որ Ն.Ք. 

70-ական թուական  նե   րու կէ  սէն սկսած 

էր բար  դա   նալ Տիգ  րան Բ.-ի տէ  րու  թեան 

ներ  քին իրա  վիճա  կը, նաեւ տուած էինք 

մեր այս թի  ւին խո  րագի  րը՝ «Տիգ  րան Բ. 

եւ Սա  նատ  րուկ»։ «Սա  նատ  րուկ»ը սա  կայն 

առայժմ կը յե  տաձ  գենք յա  ռաջի  կային ու 

կը շա  րու  նա   կենք Տիգ  րա   նով։ 

Ու  րեմն ՆՔ. 73-71 թթ. Թա  գաւոր  նե   րու 

թա  գաւո  րին քա  ղաքա  կանու  թեան աջակ -

ցութիւն չբե  րող հայ աւա  գանիին որոշ մէկ 

հա  տուա  ծը, գլխա  ւորու  թեամբ Զա  րեհ ար -

քա   յոր  դիի, ապստամ  բեր էր։ Այդ շրջա -

նին Տիգ  րան Բ. զբա  ղուած էր Փիւ  նի   կիայի 

եւ Ասո  րիքի մէջ Հռո  մի դրդու  մով սկսած 

ապստամ  բութիւննե  րը ճնշե  լով եւ ի վի  ճակի 

չէր օգ  նե   լու իր դաշ  նա   կից Միհ  րդատ Զ.-ին, 

այդ պատ  ճա   ռաւ ալ չէ  զոք դիրք գրա  ւած էր 

հռո  մէա-պոն  տա   կան պա  տերազ  մին։ 

Թէեւ Մեծն Տիգ  րան ՆՔ. 71 թուի ամ -

րա   նը ապաս  տան տուած էր Միհրդա  տին 

ու անոր 3-4000 մե  ծատոհ  միկ մար  դոց, բայց 

Լու  կոլլո  սի գլխա  ւորած հռո  մէական բա  նակին 

ներ  խուժու  մը ար  գելք եղած էր, որ ան օգ -

նութեան փու  թար Պոն  տո   սի թա  գաւո  րին։ 

Լու  կոլլո  սի բա  նակը Տիգ  րա   նակեր  տի ճա -

կատա  մար  տէն (ՆՔ. 69) յաղ  թա   կան դուրս 

գա  լով Հա  յաս  տա   նէն գրա  ւած էր Ասո  րիքը, 

Փիւ  նի   կիան եւ Դաշ  տա   յին Կի  լիկիան, բայց 

պա  տերազ  մի երկրորդ փու  լին՝ Արա  ծանիի 

ճա  կատա  մար  տին (ՆՔ. 68-67) Տիգ  րան 

Բ.-ի զօր  քը ետ մղած էր հռո  մէական բա -

նակը։ Ի վեր  ջոյ Տիգ  րան Բ. որո  շած էր 

հաշ  տութեան նստիլ Հռո  մի հետ, այս ան -

գամ ալ սա  կայն, իրեն կը խան  գա   րէր գա -

հաժա  ռանգ որ  դին՝ Տիգ  րան Կրտսե  րը, որ 

ապստամ  բած էր հօ  րը դէմ։

Այսպի  սով, Հռո  մի հետ դա  շինք կնքող 

պար  թեւնե  րը ար  շա   ւեր էին Հա  յաս  տան եւ 

պա  շարեր էին Ար  տա   շատը։ Տիգ  րան Բ. 

ետ մղե  լով պար  թեւնե  րը, հա  մաձայ  նութիւն 

կնքեր էր Պոմ  պէոսի հետ Ար  տա   շատի պայ -

մա   նագ  րով։ Ու ապա, ՆՔ. 64 թուին Տիգ -

րան Բ. պար  թեւնե  րու Հրա  հատ Գ. թա -

գաւո  րի հետ ալ հա  մաձայ  նութիւն կնքե  լով 

թի  կունքը ամ  րա   ցու  ցեր ու այդպի  սով խա -

փաներ էր Հա  յաս  տա   նը նուաճե  լու Հռո  մի 

եւ Պարսկաս  տա   նի ծրագ  րե   րը, պահ  պա  -

նելով Հա  յաս  տա   նի պե  տական ան  կա   խու -

թիւնն ու տա  րած  քի միաս  նութիւ  նը։   

«Ին  չու Տիգրան Բ.ին ար  ժա   նի 
կա  րեւո  րու  թիւնը չի տրուիր
Հա  յոց Պատ  մութեան մէջ»

«Վեր  ջին ժա  մանակ  նե   րը* հայ բա  նասէր -

նե   րու կող  մէ Տիգ  րան Մե  ծի կեանքն ու գոր  ծը 

կ՚ար  ժա   նանայ ար  տա   գոյ կար  գի ու  շադրու -

թեան։ Յայտնի է որ Խո  րենա  ցին լիովին 

տե  ղեկու  թիւն չու  նի Տիգ  րան Մե  ծի կեան  քի 

ու գոր  ծի մա  սին։ Չամ  չեանն է, որ առա  ջին 

ան  գամ կ՚օգ  տա   գոր  ծէ յոյն եւ լա  տին աղ -

բիւրներ, Տիգ  րա   նի պատ  մութեան հա  մար»։

Այս տո  ղերը փո  խառ  նուած են վստա -

հելի ու ար  ժա   նաւոր բա  նասէր Գ.Ե.-ի (որ 

ու  րիշ մէ  կը չէ, եթէ ոչ՝ Կա  թողի  կոս Մե  ծի 

Տանն Կի  լիկիոյ Գա  րեգին Ա.) 1947-ին լոյս 

տե  սած Հրանդ Ք. Ար  մէ   նի «Մեծն Տիգ  րան» 

անուն գոր  ծին հրա  տարա  կիչի խօս  քէն։

Գ.Ե.-ի տո  ղերը կ՚անդրա  դառ  նան վե -

րոյի  շեալ օտար աղ  բիւրնե  րուն, որոնցմէ օգ -

տուած են վեր  ջին ժա  մանա  կի հայ պատ -

մա   բան  ներն ու բա  նասէր  նե   րը։ Քսա  ներորդ 

դա  րու վեր  ջա   ւորու  թեան միայն հայ գիտ  նա  -

կան  ներ կը սկսին Մեծն Տիգ  րա   նի կեան  քի 

հետ կա  պուած աղ  բիւրնե  րուն հա  ւատ ըն -

ծա   յել՝ որոշ քննու  թեան են  թարկե  լէ վերջ։ 

Այս պա  րագա  յին ար  դիւնքը տար  բեր կը 

ստա  ցուի, քա  նի որ օտար պատ  մա   բան -

նե   րը Տիգ  րա   նով զբա  ղեր են այնքան, որ -

քան որ իրենց հար  կա   ւոր էր, եւ առանց 

քննա  դատա  կան վե  րաբեր  մունք ցոյց տա  լու 

դէ  պի իրենց աղ  բիւրնե  րը։ Այս միակող  մա  -

նիու  թիւնը աւե  լի աչ  քա   ռու կը դառ  նայ, այն 

պա  րագա  յին, որ Տիգ  րա   նի եւ Միհրդատ 

Պոն  տա   ցիի կողմնա  կից պատ  միչնե  րու գոր -

ծե   րը ան  հետ կո  րեր են։

Տիգ  րա   նի կեան  քի ու գոր  ծունէու  թեան 

մա  սին գրող  նե   րու ամե  նահի  նը եթէ Հ. Աս -

տուրեանի գեր  մա   ներէն գրած դոկ  տո   րական 

աշ  խա   տանքն է, որ իր իսկ խօս  քով նպա -

տակ ու  նե   ցած է «գե  ղեցի  կէն աւե  լի ճիշ  դը 

փնտռել»։ Երկրորդն է ակա  դեմի  կոս Յա -

կոբ Մա  նան  դեան՝ 1943-ին տպագ  րուած 

«Տիգ  րան Երկրորդ Եւ Հռոմ» եւ «Քննա -

կան Տե  սու  թիւն Հայ Ժո  ղովուրդի Պատ -

մութեան- Ա. հա  տոր» գոր  ծե   րով։ Մա  նան -

դեան քննա  դատու  թեան են  թարկած է ո՛չ 

միայն հին աղ  բիւրնե  րը, որոնք անա  չառ չեն, 

այլ եւ շարք մը եւ  րո   պական գիտ  նա   կան -

ներ, որոնք յե  նուե  լով միայն միակող  մա   նի 

եւ մի  տումնա  ւոր աղ  բիւրնե  րու, յատ  կա   պէս՝ 

Պլու  տարքո  սի վրայ, որ կը ներ  բո   ղէ յատ -

կա   պէս իր հռո  մայե  ցի հե  րոս  նե   րը, ստուերի 

տակ թող  լով անոնց հա  կառա  կորդնե  րը՝ Տիգ -

րանն ու Միհրդատ Պոն  տա   ցին։

Եր  րորդ հե  ղինա  կը կը հան  դի   սանայ 

Հրանդ Ար  մէ   նը, որ ծա  նօթ չէ Մա  նան -

դեանի գոր  ծին, թէեւ անոնք գրեր են գրե -

թէ, միեւ  նոյն ժա  մանակ, բայց սկզբնա  կան 

աղ  բիւրնե  րու նկատ  մամբ նոյն կար  ծի   քը ու -

նին, անոնց միակող  մա   նի ըլ  լա   լուն հա  մար։

Մեծ բա  նասէր Գա  րեգին Ա. Կա  թողի  կոսէն 

վերջ պար  տինք նկա  տի առ  նել պատ  մա   բան 

Հրանդ Ար  մէ   նի խօս  քե   րը Մեծն Տիգ  րա   նի 

մա  սին, անոր մա  հուան եր  կու հա  զարա -

մեակի լրման տար  ւոյն՝ 1947.-

Մեր թա  գաւոր  նե   րուն ամե  նամե  ծը սա  կայն 

մին  չեւ այ  սօր չու  նե   ցաւ իւր կեն  սագրու  թիւնը։ 

Այս զան  ցա   ռու  թիւնը, ի մաս  նա   ւորի հայ 

մա  տենա  գիր  նե   րու կող  մէ, կրնայ բա  ցատ -

րուիլ մեր ձեռ  քը հա  սած աղ  բիւրնե  րու ան -

գո   հացու  ցիչ բնոյ  թէն ու հայ ար  քա   յի մա -

սին եղած հա  տուկտոր յի  շատա  կու  թե   նէն։ 

Տիգ  րա   նը մո  ռացու  թեան 
դա  տապար  տուեցաւ 
Հայ Ար  շա   կու  նի թա  գաւոր  նե   րու 
հրա  մանով

… Ին  չո՞ւ պատ  մա   հայր Մով  սէս Խո  րենա -

ցին Տիգ  րա   նի պատ  մութիւ  նը հա  մառօ  տակի 

եւ խառ  նակ ոճով մը կը գրէ։ Խո  րենա  ցին՝ 

որուն խո  րունկ հայ  րե   նասի  րու  թիւնը կը բո -

ցավա  ռի ամէն ան  գամ, երբ Հայկ, Արամ, 

Տիգ  րան Երուան  դեան, Ար  տա   շէս, Խոս  րով, 

Մեծն Տրդատ, եւ այլ մեծ Հայ թա  գաւոր 

մը բեմ կու գայ, կար  ծես իր հե  տաքրքրու -

թիւնը կը կորսնցնէ ու ան  տարբեր կը դառ -

նայ երբ թա  գաւոր  նե   րու ամե  նամե  ծին եւ 

ամե  նան  շա   նաւո  րին դի  մաց կը գտնուի։

Այ  սու ամե  նայ  նիւ, Խո  րենա  ցին միա՛կ 

հին հայ մա  տենա  գիրն է, որ ունկնդրած 

ըլ  լա   լով հայ գու  սաննե  րու եւ վի  պասան  նե  -

րու եր  գերն ու բա  նաս  տեղծու  թիւննե  րը եւ 

մեծ ու  շադրու  թիւն տուած է առաս  պելնե  րու, 

ինձ կը թուի թէ իր խան  դա   վառ եւ ներշնչող 

վե  րագ  րումնե  րը Տիգ  րան Երուան  դեանի մա -

սին (Վե  ցերորդ դար Ք.Ա.) կը պատ  կա   նին 

Մեծն Տիգ  րա   նին։ Ան  տա   րակոյս, Խո  րենա -

ցին հո  գեկան հրճուան  քով նկա  րագ  րա   կանը 

կու տայ հե  րոսի սխրա  գոր  ծութիւննե  րուն 

եւ իւր գրքի մէջ յի  շատա  կուած երեք Տիգ -

րաննե  րը շփո  թելով՝ կ՚ընտրէ Երուան  դեան 

Տիգ  րա   նը, մինչդեռ իր կող  մէ տրուած ման -

րա   մաս  նութիւննե  րը ճշգրտօ  րէն կը պատ  շա  -

ճին Մեծն Տիգ  րա   նի, զոր Յոյն եւ Լա  տին 

պատ  միչներ կը յի  շատա  կեն որ  պէս Թա -

գաւոր Թա  գաւո  րաց։

Հայ պատ  մա   գիր  նե   րու կող  մէ Տիգ  րա  -

նին այս կերպ ան  տե   սուի  լը մէ  կէ աւե -

լի բա  նասէր  նե   րու զար  մանք պատ  ճա   ռեր 

է եւ անոնք չեն կրցած գո  հացու  ցիչ բա -

ցատ  րութիւն մը տալ եղա  ծին։ Ըստ իս, 

առեղ  ծուածը կար  ծուածին չափ ան  լուծե  լի 

չէ։ Տիգ  րա   նի ան  ձը եւ գոր  ծունէու  թիւնը մո -

ռացու  թեան դա  տապար  տե   լու ճի  գը ի գործ 

դրուեցաւ Հայ Ար  շա   կու  նի թա  գաւոր  նե   րու 

հրա  մանով։

Տիգ  րան միա՛կ վե  հապետն էր, որ Պար -

թեւ Ար  շա   կու  նի   ները՝ մին  չեւ այդ ատեն 

տե  ղի չու  նե   ցած նուաս  տա   ցու  մի են  թարկեց։ 

Ան ջախ  ջա   խեց անոնց բա  նակ  նե   րը, ար -

շա   ւեց անոնց եր  կի   րը եւ Պար  թեւ Ար  քա   յէն 

խլեց «Թա  գաւոր Թա  գաւո  րաց» տիտ  ղո  -

սը։ Իր քա  ռասու  նա   մեայ տի  րապե  տու  թեան 

շրջա  նին, ատե  լու  թիւնը դէ  պի Պար  թե   ւաս -

տան եր  բեք չնուազե  ցաւ եւ ան մե  ռաւ իբ -

րեւ յա  մառ հա  կա-Պար  թե   ւական մը։

Բայց իւր մա  հէն դար մ՚իսկ չան  ցած՝ 

իւր գա  հին կը բազ  մէր Պար  թեւ Ար  շա   կու -

նի թա  գաւո  րին եղ  բայրը Տրդատ։ Անով 

կը սկսէր Հայ  կա   կան ճիւ  ղը Ար  շա   կու  նի 

Հարստու  թեան, որ մօ  տաւո  րապէս չորս 

հա  րիւր տա  րի պի  տի տե  ւէր։

Այս Ար  շա   կու  նի թա  գաւո  րը եւ իւր յա -

ջորդնե  րը պի  տի չթոյ  լատրէին գո  վաբա  նու -

թիւնը իրենց ամե  նաոխե  րիմ թշնա  մի՝ Տիգ -

րա   նին։ Ուստի իրենց տի  րակա  լու  թեան 

շրջա  նին՝ Տիգ  րա   նի պատ  մութիւ  նը, եթէ ո՛չ 

բո  լորո  վին գրաքննուեցաւ, ներ  կա   յացուեցաւ 

աղ  ճա   տուած եւ ան  ճա   նաչե  լի ձե  ւով՝ պաշ  տօ  -

նապէս եւ մեծ Ար  քա   յի հռչա  կին աղօտ ար -

ձա   գանգնե  րը մնա  ցին գու  սա   ներ  գութեանց մէջ։

Հա  կառակ սա  կայն հայ պատ  մա   գիր -

նե   րու լռու  թեան, հայ ժո  ղովուրդը, կար  ծես 

բնազ  դա   բար, պահ  պա   նեց Տիգ  րա   նի յի  շատա -

կը։ Թէեւ իրենց յի  շողու  թիւնը հետզհե  տէ 

մթագ  նե   ցաւ, ան սա  կայն բնաւ չկորսնցուց 

անդրա  դար  ձող ցոլ  քը եր  բեմնի շլա  ցու  ցիչ 

փառ  քին։ Եւ մին  չեւ այ  սօր, հա  զարա  ւոր 

հա  յեր Տիգ  րան անու  նը կը կրեն՝ որ  պէս 

յար  գանքի տուրք մեծ թա  գաւո  րին»։

*Վեր  ջին ժա  մանակ  ներ հաս  կա   ցողու -

թիւնը պէտք է նկա  տի ու  նե   նալ որ  պէս 

1947 (գրքի հրա  տարա  կու  թեան տա  րին) 

թուակա  նէն առաջ։ 

(Շար.)

Յա  ջոր  դով՝ Սա  նատ  րուկ Ար  շա   կու  նի

11 Յու լիս 1950, Երե ւան։ Երեք մտա-ւորա կան ներ, Աւ. Իսա հակեան, Վ. 

Հա մազաս պեան եւ Էդ. Թոփ չեան, յանձն 

առած են կազ մել ու հրա տարա կել հսկա-

յական գործ մը. ար ձա կագիր, թէ բա նաս-

տեղծ, սո վետա հայ գրա կանու թեան լա ւագոյն 

էջե րը ամ փո փել մէկ հա տորի մէջ։ «Հայ-

պետհրատ»ի գրա սենեակ նե րուն մէջ անոնք 

սահ մա նելէ ետք գիր քին նե րածու թիւնը, 

կ՚որո շեն նաեւ տիտ ղո սը. «Սո վետա հայ 

Գրա կանու թեան Ան թո լոգիա»։

Խումբ մը գրող նե րու, գրա կան որե ւէ 

ուղղու թեան կամ ժո ղովուրդի մը լա ւագոյն 

ստեղ ծա գոր ծութիւննե րու մէկ տե ղումն է գիրք 

մը -սո վորա բար ստուար-, եթէ անու նին մէջ 

տես նենք հե տեւեալ բա ռերէն մէ կը. «բու-

րաստան», «գո հար ներ», «էջեր», «պտոյտ», 

«մար գա րիտ ներ», «ամ բողջա կան», «ըն տիր», 

«հա տըն տիր», «եր կեր»... մեր լե զուն հա րուստ 

կ՚երե ւի գրա կան հա ւաքա ծոներ անուանե-

լու մէջ։ Պէտք է ըսել նաեւ, թէ վե րոյի շեալ 

մէջ բե րումնե րը բա ռարա նէ պե ղուած բա ռեր 

չեն, այլ տպագ րուած իս կա կան գիր քե րու 

վեր նա գիր ներ. «Հայ րեննե րու Բու րաստա-

նը» 1940-Փա րիզ, «Գրա կան Գո հար ներ» 

1949-Պէյ րութ, «Էջեր Հայ Վի պասա նու թեան 

Պատ մութիւ նից» 1957-Երե ւան, «Պտոյտ 

Մը Հայ Բա նաս տեղծու թեան Պար տէ զին 

Մէջ» 2000-Իս թանպուլ, «Մար գա րիտ ներ 

Հայ Բա նահիւ սութեան» 1914-5 -Թիֆ լիս , 

«Ամ բողջա կան Եր կեր» 1931-Փա րիզ, «Վրաց 

Գրա կանու թեան Ըն տիր Էջեր» 1961-Երե-

ւան։ Եւ այս հա րուստ ու հա յեցի ցան կին 

մէջ հե տաքրքրա կան է տես նել նաեւ Հիւ սի-

սէն եկած այդ օտար բա ռը՝ «Ան թո լոգիա»։

Յու նա կան բառ է «ան թո լոգիա»ն (ֆր. 

anthologie, անգլ. anthology)։ Ար մատներն են 
«ան թոս»՝ ծա ղիկ եւ «լե ղօ», քա ղել բա ռերը։ 

Մեր լե զուին մէջ ու նինք անոր կա տարեալ 

ու արեւմտա հայ մա տենագ րութեան մէջ լաւ 

հաս տա տուած պատ շա ճեցու մը, «Ծաղ կա-

քաղ»։ Հին դա րերուն «Ան թո լոգիա» կը 

կո չուէին դա սական բա նաս տեղծու թեան 

լա ւագոյն ստեղ ծա գոր ծութիւննե րու ժո ղովա-

ծու նե րը։ Այս բարդ բա ռը ստեղ ծուած է Ք.Ա. 

60-ական թուական նե րուն յոյն բա նաս տեղծ 

Գա դարա ցի Մե ղեագ րո սի կող մէ։ Յու նա կան 

մշա կոյ թի մէջ ծա ղիկ նե րը կը խորհրդան-

շէին կեան քի ամե նանուրբ զգա ցումնե րը եւ 

հա ւատք կար, թէ բա նաս տեղծու թիւնը միայն 

կրնայ զա նոնք ար տա յայ տել։ Մե ղեագ րո սը 

նաեւ բա նահա ւաք էր։ Ան է որ առա ջին 

ան գամ գիր քի մը մէջ ամ փո փած է յու-

նա կան բա նաս տեղծու թիւններ ու զա նոնք 

անուանած նախ՝ «Ստէ փանոս» (Στέφανος, 
դրա սանգ), ապա վե րանուանած՝ Ան թո լոգիա։

Բա ռը ան ցած է լա տինե րէնի, ապա եւ րո-

պական ար դիական լե զու նե րու։ Անգլիացի-

ները 1600-ական նե րէն ի վեր կը գոր ծա ծեն 

զայն, իսկ ԺԹ.- դա րուն Ս. Փե թեր պուրկի 

եւ Մոս կուայի մէջ ու սա նած ռու սա մէտ 

մտա ւորա կան նե րու մի ջոցաւ ալ մտած է 

հա յերէ նի։

16 Նո յեմ բեր 1950, Եր կուշաբ թի առա-

ւօտ… Մտա ւորա կան նե րը երեք ամիս տե ւած 

աշ խա տան քէ ետք կ՚աւար տեն «Ան թո լոգիա»ն 

ու զայն տպագ րութեան կը ստո րագ րեն։ 

Բնա գիրը կը հաս նի «Հայ պո լիգ րաֆհրատ»ի 

No.1 տպա րանը, որ կը գտնուի Ալա ւեր-
դեան (այժմ՝ Հան րա պետու թեան) փո ղոցի 

վրայ, «Հայ պետհրատ»ի գրա սենեակ նե-

րէն ո՛չ շատ հե ռու։ Ինչ որ դուրս պի տի 

գայ այդ տպա րանէն՝ ծա ւալուն գործ է. 

709 էջ, մե ծադիր գիրք՝ որ կը նե րառէ 83 

հե ղինակ նե րու 282 ըն տիր եր կեր։ 

Յ.Գ. Վե րոյի շեալ «Ան թո լոգիա»ի մէջ, 

Ստա լինեան բռնաճնշումնե րու տակ, որ պէս 

«դա տապար տեալ» հե ղինակ, տեղ չէ տրուած 

Ե. Չա րեն ցին։ 1954-ին, Ստա լինի մա հէն 

ետք է որ պի տի վե րականգնուէր Չա րեն-

ցը եւ իր բա նաս տեղծու թիւնը։ Ուստի, այդ 

տա րին Երե ւանի մէջ հրա տարա կուած կը 

տես նենք Չա րեն ցի «Ընտիր Երկեր»ը։
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Ե՛ս չեմ կռուիր, 
ե՛ս բանաստեղծ եմ, 

այս գիրքը 
իմ անթոլոգիան է…

Ա՛յս ալ մեր զօրավար Անդրանիկն է։

Տիգրան Բ. Մեծ էր նաեւ 
իր քաղաքականութեամբ


