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Ա սա տուր Գյու զե լյան. 
հե տաքր քիր զրու ցա կից, ան սպառ ի մա ցու թյուն, լր ջա խո հու թյուն, 

վեր լու ծա կան միտք, հա րուստ կեն սա փորձ, լսե լու հազ վա գյուտ 

կարո ղու թյուն ու ան սահ ման նվի րում… 

Ա հա այս պի սին ճա նա չե ցի Ա սա տուր Գյու զե լյա նին, ե րբ ստանձ նե ցի 
նրա նա մա կա նի ի հրա տա րա կու մը …

 Ծա նո թա նա լով գոր ծին պարզ վեց, որ նա մա կա նի վեր տա ռու թյան 
տակ ամ բար ված է ան գնա հա տե լի վա վե րագ րա կան նյութ, թե՛ ծա վա լով, 
թե՛ պատ մա կան ար ժե քով, քա նի որ նա մա կա գիր նե րի մի զգա լի մա սը 
հա մաշ խար հային ճա նա չում ու նե ցող ան հատ ներ են, ո րոնց գոր ծու նե ու
թյան ծի րում էր, թե՛ Սփյուռ քը, թե՛ ա ռա վել ե ւս Հա յաս տա նը։ 

Ան շուշտ, գոր ծի կշ ռա քա րը հա յաս տա նաբ նակ մտա վո րա կան նե րի 
աշ խույժ կապն է Ա սա տուր Գյու զե լյա նի հետ, ո րոնք այ սօր՝ ցա վոք մնա
ցել են ան ցյա լում։

 Նա մակ ներ, ո րոնց հե ղի նակ նե րը խորհր դային տա րի նե րի գի տու թյան, 
պատ մու թյան, մշա կույ թի, հո գե ւոր ո լորտ նե րի կար կա ռուն ներկայա ցու
ցիչ ներ է ին, քա ղա քա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, ով քեր ի րենց 
ան ջն ջե լի հետքն են թո ղել մեր ե րկ րի, ժո ղովր դի պատ մու թյան մեջ։ 

Նա մակ նե րում քն նարկ վող թե մա նե րը, ար ծարծ վող խն դիր նե րը էջ առ 
էջ կա մա րել են ՍփյուռքՀա յաս տան կա մուր ջը, ո ւր պատ րաս տա կա մու
թյան, սր տա ցա վու թյան, բա րո յա կան ու նյու թա կան սա տար լի նե լու փաս
տե րը բազ մա թիվ ե ն… 

Ն վի րում. ին չը կար միր թե լի նման ե րե ւում է թե՛ ստաց ված, թե՛ ու ղարկ
ված նա մակ նե րից, Ա սա տուր Գյու զե լյա նի եւ Հա յաս տա նաբ նակ մտա
վո րա կան նե րի կա պի մեջ ան հուն սրտ ցա վու թյունն է՝ առ Հայ րե նիք ու 
հայ րե նաբ նակ ներ, ար ժա նա վայել մի ջո ցա ռում նե րի հիմ քում՝ Հա յաս
տանՀայ րե նի քը։ 

Ու քա նի որ նա մա կա գիր նե րից շա տերն ան ցյալ դա րից են, փոր ձել 
ե նք հա կիրճ տե ղե կու թյուն տալ, թե ով ով է։ Օ գտ վել ե նք «Ով ով է, հայեր» 
կեն սագ րա կան (ՀՀ ԳԱ հրատ., 2005թ., եր կու հա տոր) եւ Վի քի պե դի ա 
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ա զատ հան րա գի տա րան նե րից։ Կար ծում ե նք՝ այս ա մե նը ի նք նին ար ժե
քա վոր է։ Գր քի կա ռուց ված քի հար ցում, ո րո շե ցինք նա մա կա գիր նե րին 
ներ կա յաց նել այբ բե նա կան կար գով։

Գ րում եմ այս տո ղերն ու մտա բե րում Էք զյու պե րի ի ա ղոթ քը. « Տուր ի նձ 
ոչ թե այն, ի նչ ես խնդ րում եմ ի նձ հա մար, այլ այն, ի նչն իս կա պես ան
հրա ժեշտ է ի նձ: Եվ խնդ րում եմ նո րից̀  սո վո րեց րու ի նձ փոք րիկ քայ լե րի 
ար վես տը»։ 

Ու գա լիս եմ կա րե ւոր մի հե տե ւու թյան՝ Ա սա տուր Գյու զե լյանն այն 
մարդն է, որ տի րա պե տում է փոք րիկ քայ լե րի ար վես տին…

« Մուղ նի» հրա տա րակ չու թյուն 
 Ռու զան Պետ րո սյան
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Ա ռա ջա բան

Մեկ ան գամ չէ, որ ա ռիթ եմ ու նե ցել գր քե րի ա ռա ջա բան գրե լու, եւ բո
լոր դեպ քե րում հս տակ ու ո րո շա կի են ե ղել թե ման, ա սե լի քը, բայց այս 
պա րա գա յում, ե րբ սե ղա նիս է Ա սա տուր Գյու  զե լ յա նի « Հուշնա մա կա նի» 
աշ խա տու թյու նը, գրիչս «երկ մտում» է ։

 Նա մա կա գիր նե րի մա սին խո սե լը ծո վա ծա վալ նյութ է, նա մա կա նի 
ե րե ւույ թի մա սին խո սե լը՝ շատ « չարչրկ ված». Է քեր մա նից սկ սած մին
չեւ Չե խո վի նա մակ նե րը եղ բո րը, Զա պո րոժ ցի նե րի նա մա կը թուր քա կան 
սուլ թա նին, եւ վեր ջա պես Աբ րա համ Լին քոլ նի նա մա կը որ դուն։ 

Այս պա րա գա յում ճիշտ կլի նի սկ սել նա մակ նե րի հաս ցե ա տի րո ջից։
2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Սփյուռ քա հայ հա սա րա կա կան ու մտա

վո րա կան գոր ծիչ, լոն դո նաբ նակ, հան րու թյա նը ոչ ան հայտ  Ա սա տուր 
Գյու զե լյա նը Ե րե ւա նի « Դայ մոնդ» հյու րա նո ցի իր սե նյակ է հրա վի րում 
«Մուղ նի» հրա տա րակ չու թյան տնօ րեն Ռու զան Պետ րո սյա նին եւ տո ղե
րիս հե ղի նա կին ու սե ղա նին է դնում նա մակ նե րով լի մի ճամպ րուկ։

 Նա մակ ներ ե ն…
Հ րաշք նա մակ ներ՝ հնա ցած, բայց տի րոջ կող մից խնամ քով պահ ված։ 
Որ քան էլ պեր ճա խոս լի նեմ, չեմ կա րող ներ կա յաց նել հաս ցե ա տի

րո ջը, ո ՛չ այն պատ ճա ռով, որ նրա ան ձի ու գոր ծու նե ու թյան մա սին շատ 
նյութ կա, այլ ո րով հե տեւ նրան նամակ ներ գրող նե րը ար վես տի հան րա
ճա նաչ գոր ծիչ ներ են, աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան ներ, քա ղա քա կան 
գոր ծիչ ներ, հո գե ւո րա կան ներ, արվեստագետներ, գոր ծըն կեր ներ ու 
մտե րիմ ներ։ 

Այս բազ մա զա նու թյու նը ոչ մի այն ա վե լի գու նեղ, այ լեւ բազ մի մաստ է 
դարձ նում Ա սա տուր Գյու զե լյաններ կա պնա կը։ 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նի հե ղի նա կած գր քե րը, նրա մա սին հրա տա րակ
ված նյու թե րը հնա րա վոր չէ թվար կել, բայց գնա հա տել ան հրա ժեշտ է՝ 
հա վե լե լով, որ նա մա կա նին առ հա վատ չյան է այն ո ղջ գոր ծու նե ու թյան, 
ո րը վա րել է Ա սա տու րը։ Ա մեն մի նա մակ հաս տա տում կամ մեր ժում է, 
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ճշ մար տու թյան է բե րում մի ո ղջ կյանք՝ թույլ չտա լով հայտ նի փաս տե րի 
ու պատ մու թյուն նե րի ո րե ւէ կեղ ծիք։

Վս տահ եմ, որ ըն թեր ցո ղը կհա մա ձայ նի այն տե սա կե տին, ը ստ ո րի՝ 
կյան քի ե րե ւույթ նե րի ար ժե ւո րու մը, նույ նիսկ ըն կա լու մը են թարկ վում են 
ժա մա նա կի ազ դե ցու թյա նը եւ ի րա վի ճա կի հա վա սա րակշ ռու թյուն են 
ստեղ ծում այն ժա մա նակ, ե րբ հա մադր վում են հինն ու նո րը։

 Նորն առ կա է, ի սկ ո ՞րն է հնի ար ժե քը։ Օբյեկ տի վու թյու նը, ճշ մար տու
թյու նը։ Ա վե լի քան նա մակ նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում գր վել են ան կեղծ, 
ան շա հախն դիր, գու ցե եւ սուբյեկ տիվ, այ նու հան դերձ՝ ի րենց մեջ ու նե ցել 
են ժա մա նա կի շուն չը։ 

Ըն թեր ցո ղի հետ ան կեղծ լի նե լու հա մար պետք է ա սեմ, որ ո րոշ նա մա
կա գիր նե րի ան ձնա կան, եր բեմն շա հա դի տա կան մտ քեր ու տո ղեր զան
ցառ վել են, ո րոնք բնավ չեն խա թա րել աշ խա տու թյան բուն ի մաստն ու 
նշա նա կու թյու նը։ 

Այս գործն ա նա չառ վա վե րագ րու թյուն է, ո ւր ներ կա յաց վում ու ե րե ւում 
են թե՛ ժա մա նակ նե րը եւ թե՛ ան հատ ներն ի րենց բնո րոշ հո գե վի ճակ
ներով։

 Ռո մեն Կոզ մո յան
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Նախա բան

Իմ ա ռա ջին նա մա կա նին հրա տա րակ վել է 2014թ.ին, Բեյ րու թում, հե
տեւյալ խո րագ րով.

« ԿԸ ԽՕ ՍԻՆ ՆԱ ՄԱԿ ՆԵ ՐԸ»
 Նա մա կագ րու թիւն 
Ա սա տուր Կիւ զե լե անՍի մոն Սի մո նե ան 
Եւ Ա սա տուր Կիւ զե լե անՎահ րամ Մա վե ան

 Նա մա կա գիր նե րը լի նե լով ա րեւմ տա հայ գրող ներ̀  բնա կան է գրել են 
ա րեւմ տա հայե րե նով եւ դա սա կան ո ւղ ղագ րու թյամբ։  Հա րա զատ մնա
լով լեզ վին եւ ո ւղ ղագ րու թյա նը, վե րո հի շյալ գր քի իմ նա խա բա նից մեջ
բե րում եմ մի քա նի հատ ված։ 

« …Այ սօր, 5060 տա րի ա ռա ջո ւան հաս կա ցո ղու թե ամբ նա մա կագ րու
թիւն գո յու թիւն չու նի։ Օ րը օ րին կա տա րե լա գոր ծո ւող հա ղոր դակ ցու թե
ան գե րա րագ մի ջոց նե րը, շա տոնց զր կած են մեզ, հա րա զա տէ մը ստա
ցո ւած հա մովհո տով նա մա կի մը  ըն թեր ցու մին բե րած հա ճոյքէն»։

« …Ան ցե ալ օր, կը կար դայի հօրս գրել տո ւած նա մակ նե րէն մէ կը 
(հայրս գրելկար դալ չէր գի տեր), ո ւր ան կը խնդ րէր Հնդ կաս տա նի մէջ 
ու սուց չու թե ամբ պա րա պող  իր որ դի էն, որ պէս զի ան մի ջա պէս դրամ 
ղրկէ, այ լա պէս՝ « Հոս ձգած գիր քերդ ստի պո ւած պի տի ծա խեմ», կը 
սպառ նար ան …»։

«… Կե ան քիս մէջ քիչ ան գամ նա մակ ո չն չա ցու ցած ե մ։ Ար խիւ նե րուս 
մէջ կայ հա զա րէ ա ւե լի նա մակ։ Նա մա կա գիր նե րը ե ղած են ծնողքս, եղ
բայր ներս, ազ գա կան ներս, ըն կեր ներս, ու սու ցիչ ներս, գր չեղ բայր ներս, 
գրա կա նու թե ան, ա րո ւես տի, գի տու թե ան եւ մշա կոյ թի տար բեր բնա գա
ւառ նե րուն ծա ռայող մար դիկ, ի նչ պէս նաեւ՝ նախ կին ա շա կերտ ներս»։

 …Որ քան յոյզ կայ այդ նա մակ նե րուն մէջ, որ քան տխ րու թիւն, ու մա նա
ւանդ՝ ե րազ ու յոյս…»։

«…Ն շենք նաեւ, որ այս նա մակ նե րը չեն հրա տա րա կո ւիր ի րենց գրա
կան ար ժէ քին հա մար, այլ լոյս կը տես նեն, ո րով հե տեւ ա նոնց մէջ կ’ար
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տա ցո լայ, ա ռա ջին հեր թին՝ եր կու ա նո ւա նի գրող նե րու՝ Ս. Սի մո նե ա նի եւ 
Վ. Մա վե ա նի նկա րագ րի եւ ան հա տա կա նու թե ան հա րա զատ պատ կե
րը, յե տոյ՝ սփիւռ քա հայ գրո ղի բազ մա թիւ մտա հո գու թիւն նե րով առ լեփ 
ա ռօրե ան, ի նչ պէս նաեւ՝ յատ կա պէս Մի ջին Ա րե ւել քի հայ հա մայնք նե
րուն, 19571985 տա րի նե րու կր թա կան, մշա կու թային, քա ղա քա կան ու 
ե կե ղե ցա կան  կե անքն իր հա րա զատ գոյ նե րով»։

 Վե րոգ րյալ նկա տո ղու թյուն նե րի եւ ը նդ հան րա ցում նե րի  կա րե ւոր մի 
մա սը  վե րա բե րում է նաեւ այս  հա տո րում մեկ տեղ ված նա մակ ներին։ 

Ինչ պես « Կը Խօ սին նա մակ նե րը»ո ւմ, այն պես էլ այս հա տո րում հրա
տա րակ վող բո լոր  նա մակ նե րին պա տաս խա նել եմ, յու րա քան չյուր նա
մա կի լու սանց քում իմ ձե ռագ րով գրե լով « պա տաս խա նո ւած» բա ռը։ 
Դժբախ տա բար, շատ քիչ  բա ցա ռու թյամբ, իմ պա տաս խաննա մակ նե րը 
չեմ պատ ճենա հա նել, այն պարզ պատ ճա ռով, որ այդ տա րի նե րին պատ
ճե նա հան ման ներ կա  մի ջոց նե րը գո յու թյուն չու նեին։ 

Այս հա տո րում մեկ տեղ ված նա մակ նե րում ար տա ցոլ ված է նախ սո
վե տա կան, ա պա՝ հետ սո վե տա կան  տա րի նե րի քա ղա քա կան, տն տե սա
կան, հա սա րա կա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի, գի տու թյան, գրա կա նու
թյան եւ ար վեստ նե րի ա ռա ջըն թա ցի, ի նչ պես նաեւ, տեղ քայ լի, եր բեմն է լ՝ 
հետ քայ լի պատ կե րը։ 

Որ տեղ եմ ծա նո թա ցել նա մա կա գիր նե րի հետ։
 Ո մանց հետ նա մա կագ րա կան կապ եմ հաս տա տել, նախ քան նրանց 

հան դի պե լը։ Օ րի նակ. Ալ բերտ Փար սա դա նյա նի հետ նա մա կագ րու
թյուն եմ սկ սել 1959 թվա կա նից, բայց նրան ա ռա ջին ան գամ տե սել եմ 
1963ին, Ե րե ւա նում, իմ ա ռա ջին Հա յաս տան այ ցե լու թյան ժա մա նակ։ 

Նա մա կա գիր նե րի կա րե ւոր մի մա սին ծա նո թա ցել եմ Հայ աստա
նում, հայ րե նիք կա տա րած  իմ բազ մա թիվ  այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ։ 
Ուրիշ նե րին հան դի պել եմ Հնդ կաս տա նում եւ Ա նգ լի ա յում։ Օ րի նակ՝ 
Կալ կա թա յում ծա նո թա ցել եմ Պա վել Լի սի ցյա նին, Վիկ տոր Համ բար
ձու մյա նին, Սեր գեյ Բա լա սա նյա նին, Կամ սար Ա վե տի սյա նին եւ ու րիշ
նե րի, ի սկ Լոն դո նում՝ Լե վոն Հախ վեր դյա նին, Էզ րաս Հաս րա թյա նին, 
Ծա տուր Ա ղա յա նին, Ա րամ Խա չա տու րյա նին ե ւ այլն։

 Նա մա կա գիր նե րից մի քա նի սի մա սին գրել եմ իմ հու շե րը, ո րոնք քիչ 
բա ցա ռու թյամբ ան տիպ ե ն։ Ա րամ Խա չա տու րյա նի մա սին հու շե րիս մի 
մա սը հրա տա րակ վել է Ալ բերտ Փար սա դա նյա նի « Հա րա տե վող բա
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րե կա մու թյուն» գր քում, ո րը լույս է տե սել Ե րե ւա նում, 2009թ.ի ն։ Խաչա
տուրյա նա կան իմ հու շե րի մա սին Օ ֆե լի ա Ա սատ րյա նը, իր դս տեր, ան
վա նի ե րգ չու հի Ա նուշ Հով հան նի սյա նի ա ջակ ցու թյամբ պատ րաս տել 
է հա ղոր դում, ո րը ձայ նասփռ վել է Հա յաս տա նի պե տա կան ռա դիոյից։ 
Այդ հա ղոր դու մը կա րե լի է լսել հե տե ւյալ կայ քից 

 https։//youtu.be/uC6SX279K7E

Ըն թեր ցող նե րը կա րող են իմ հե ռուս տա տե սու թյամբ եւ ձայ նասփյու
ռով տված հար ցազ րույց ներն ու ու նե ցած ե լույթ նե րը դի տել կամ լսել՝ 
Youtubeով (Youtube Assadour Guzelian) եւ Facebookով (Facebook 
Assadour Guzelian)։

Ա սա տուր Գյու զե լ յան
 Լոն դոն, 31 հու լիս, 2020թ.
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Ա բա ջյան Գեւորգ Համ բար ձու մի

✒ / 27 հունիսի 1979թ. /

 Մե ծար գո տնօ րեն Ա սա տուր Գյու զե լյան

 Խո նար հա բար խնդ րում ե նք հայտ նել մեզ, թե ի նչ բնույ թի ու բո վան
դա կու թյան, նաեւ ի նչ ծա վա լի հոդ ված ներ ու գե ղար վես տա կան գոր
ծեր, ի նչ լու սան կար ներ նա խա պա տիվ կհա մա րե իք ստա նալ մե զա
նից Ձեր պար բե րա կա նում տպագ րե լու հա մար։ Ձեր ցան կու թյուն նե րը 
մե ծա պես կօգ նեն մեզ կար գա վո րե լու հա մա պա տաս խան նյու թե րի 
ա ռա քու մը։

 Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի  
կո մի տե ի  մա մու լի բաժ նի վա րիչ՝  

Ա բա ջյան Գեւորգ

25.12.1920,  Շնող, Լոռու մարզ – 8.10.2003,  
 Երեւան։

Հայ թատերագետ, գրականագետ։ Բանասիրական 
գիտությունների թեկնածու (1956թ.), ՀԽՍՀ արվեստի 

վաստակավոր գործիչ (1972թ.)։
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Աբ րա հա մյան Ա շոտ Գա րե գի նի

✒ / 20 հու նվա րի 1960թ., Ե րեւան  /

Իմ ազ նիւ բա րե կամս պրն Ա. ԿԻ Ի ԶԵ ԼԵ ԱՆ

Ս տա ցել եմ Ձեր սոյն թուի յու նուա րի 26ի նա մա կը։ Շնոր հա կալ եմ, 
որ դուք ի նձ չէք մո ռա ցել։ Ես Ձեզ հա մա րում եմ իմ ու սա նո ղը։ Ճիշտ 
է, դուք Բեյ րու թում ի նձ քիչ էք լսել – ըն դա մե նը ե օ թը դա սա խօ սութիւն, 
եւ լսած թե մա նե րից ի նձ քն նու թիւն չէք տուել, սա կայն ե րախ տա գէտ 
ու սա նո ղին ճա նա չե լու հա մար պէտք է նրան տես նել կե ան քում, ե րբ 
ու սա նո ղը դուրս է գա լիս դա սա խօ սի վաս սա լա կան կա խուա ծու թիւ
նից եւ աշ խա տան քի բնա գա ւա ռում քն նու թիւն է տա լիս ո ղջ հա սա րա
կու թե ան առ ջեւ։ Կե ան քում բռ նած Ձեր քն նու թիւ նը ես գե րա զանց եմ 
հա մա րում։

 Ճիշտն ա սած, ես վա ղուց ու զում է ի Ձեզ նա մակ գրել, բայց մի ջազ
գային այս լա րուած ի րադ րու թե ան մէջ, ե րբ Սո վե տա կան Մի ու թե ան 
թշ նա մի ներն ա մէն ին չի մէջ դի տա ւո րու թիւն են տես նում, ե րբ մտեր
մա կան նա մակ նե րի մէջ ան գամ բոլ շեւի կե ան պրո պա գան դա են տես
նում, մարդ կանց ան տե ղի չվ նա սե լու հա մար, գե րա դա սում եմ լռել, 
քան նա մակ ներ գրել։ 

Այժմ դրու թիւ նը փոքրի նչ փո խուել է, մա նա ւանդ մեր կա ռա վա րու
թե ան ղե կա վար նե րի՝ Խրուշ չո վի եւ Վո րո շի լո վի Հնդ կաս տան գա լուց 
յե տոյ։ Ես շատ ու շա դիր հե տեւում է ի թեր թե րին. հա ւա տաց նում եմ, որ 
այն բո լոր ա նոյշ խօս քե րը, ո րոնք աս ւե ցին մեր ղե կա վար նե րի կող մից 
հն դիկ ժո ղովր դի հաս ցէ ին, կար ծես իմ հո գուց է ին բխում. ա խր հնդիկ 
ժո ղո վուր դը մեր տա րա գիր հա յու թե ան հա մար ի րօք, լաւ է ե ղել,– 
ծանր օ րում նրան ա պաս տան է տուել, հո վա նա ւո րել է, ի սկ լաւ բա րե
կա մին ծանր օ րում պի տի ճա նա չել։ 

 31. 01. 1903, Ղուշչի – 28.03.1983, Երեւան։
Հայ խորհրդային աղբյուրագետ-պատմաբան, պատմական 

գիտությունների դոկտոր (1943), պրոֆեսոր (1944), ՀԽՍՀ 
գիտության վաստակավոր գործիչ (1961)։
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Ինձ ան հրա ժեշտ է Ձեզ հետ նա մա կագ րու թիւն ու նե նալ ո ՛չ մի այն 
մեր եր բեմ նի բա րե կա մու թիւ նը վառ պա հե լու հա մար, այլ որ դուք կա
րող էք ի նձ մեծ չա փով օգ նել հայհնդ կա կան յա րա բե րու թիւն նե րի 
ուսում նա սի րու թե ան գոր ծում։ Իմ ու սում նա սի րու թիւն ներն ի նձ բե րել 
են այն ա ներկ բայե լի եզ րա կա ցու թե ան, որ հայ ժո ղո վուր դը, որ պէս 
հն դիկ ժո ղովուր դին ազ գա կից ժո ղո վուրդ, կուլ տու րա կան շատ ը նդ
հան րու թիւն ներ ու նի, ո րոնք ան հրա ժեշտ է բա ցա յայ տել։

 Բա ցի այդ, ես ար տա կարգ սի րոյ զգա ցում ու նեմ հն դիկ ժո ղովր դի 
նկատ մամբ։ Չնա յած ես կարճ ժա մա նա կով եմ ե ղել Հնդ կաս տա նում, 
սա կայն շատ ա նոյշ յի շո ղու թիւն ներ ու նեմ նրա հետ կա պուած։ Ի նձ 
հմայել է այդ կա խար դա կան եր կիրն իր ժո ղովր դի պա րով, ե րաժշ
տու թե ամբ, հնա մե նի մշա կոյ թով եւ այլն։ 

Ինձ զար մաց նում է, թէ դուք ին չո՞ւ ո չինչ չէք գրում ար տա սահ մա նի 
մա մու լում – ոչ յօ դուած ներ, ոչ գրա խօ սա կան ներ, ոչ տպա ւո րու թիւն
ներ։ Ես հա ճոյ քով կ’ու զէ ի կար դալ ձեր գրա խօ սու թիւն ներն իմ ան
ցե ալ տա րուայ հրա տա րա կած մէկեր կու աշ խա տու թիւն նե րի նկատ
մամբ։ Մտա ծե ցէք այդ ուղ ղու թե ամբ։ 

Աշոտ Աբրահամյանը դպրեվանքի ուսանողների հետ:
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Ի՞նչ նո րու թիւն ներ կան Հնդ կաս տա նի հայ գաղ թա վայ րի, ա ռանձ
նա պէս Մադ րա սի հայ րե նա սէր խմ բա կի եւ Կալ կա թայի Յով սէփ Է մի
նի վե րա բե րե ալ, մի՞ թէ 18րդ դա րից ար խիւ չի մնա ցել այդ տեղ, ու զում 
է ի, որ դուք այդ տեղ պրպ տում ներ ա նէք։

 Բա րեւե ցէք Ձեր տիկ նո ջը եւ Ձեր դպ րո ցի դա սա տու նե րին։ Իմ կող
մից բա րեւե ցէք պա րոն Փո լա դե ա նին։

Յար գանք նե րով՝ Աբ րա հա մե ան Ա. Գ.
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Ա զա րյան Ալ բերտ Վաղարշակի

✒ / 7 սեպտեմբերի 1962թ., Ե րեւան / 

Հար գե լի Ա սա տուր, բա րեւ Ձեզ, 

Այս նա մա կը գրում եմ Ալ բերտ Ազ նավու րյա նի հետ մի ա սին։
Տ ղա նե րը շատ բա րեւ ներ են ու ղար կում Ձեզ բո լո րիդ։ 
Երբ հա վաք վում ե նք մի ա սին, շատ ե նք Ձեզ հի շում, ա ռանձ նա պես 

Ձեր ա նե րո ջը, ո րին հա տուկ բա րեւ ներ փո խան ցիր մեր կող մից։ 
Որ քան գի տեմ Դուք զա վակ պետք է ու նե նայիք։ Գրիր այդ մա սին, 

թե ի նչ զա վակ ու նես եւ առ հա սա րակ ի նչ պես եք զգում Ձեզ։
 Կար դա ցինք Մի ջին Ա րեւել քի թեր թե րում Ձեր հոդ ված նե րը, մեզ 

շատ դուր ե կան։ 
Այժմ, ՍՍՀՄ ֆիզ կուլ տու րայի մի ջազ գային հան դի պում նե րի 1963 

թվի ծրագ րում կա սո վե տա կան մարմ նա մար զիկ նե րի ե լույթ (գոր
ծու ղում), ո րն ը նդ գր կում է մի ան գա մից 4 եր կիր՝ Ե գիպ տոս, Սի րի ա, 
Ի րաք եւ Լի բա նան։ Ծրագ րում նշ ված չէ, թե սո վե տա կան հան րա պե
տու թյուն նե րից ո րոնք պետք է ե լույթ ներ ու նե նան Մի ջին Ա րեւել քում։

 Մենք՝ հայ մարմ նա մար զիկ ներս շատ կու զե նայինք մեկ նել այն տեղ 
եւ բարձ րաց նե լ Սո վե տա կան Հա յաս տա նի պա տի վը, տես նել մեր 
հայ րե նա կից նե րին։

Տ ղա նե րի հետ մի ա սին հի շե ցինք նաեւ թե ի նչ կա րեւոր նշա նա կու
թյուն ու ներ մեր հայ մարմ նա մար զիկ նե րի ե լույթ նե րը հնդ կա հայ գա
ղու թում։ 

Ուս տի, մտա ծում ե նք, որ այդ պի սի ա գի տա ցի ոն մեծ նշա նա կու
թյուն կու նե նան նաեւ մեր ե լույթ նե րը Մի ջին Ա րեւել քի հա յու թյան հա
մար։ Մա նա վանդ, հաշ վի պետք է առ նել այն հան գա ման քը, որ ռե ակ

Փետրվարի 11, 1929, Ղարաքիլիս, Գուգարքի շրջան։
Հայ մարմնամարզիկ։ ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր 

վարպետ (1954), ՀԽՍՀ վաստակավոր մարզիչ, ՀԽՍՀ 
ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ (1967)։ 

Օլիմպիական խաղերի եռակի (1956, 1960), աշխարհի (1954, 
1958), Ասիական խաղերի (1963), Եվրոպայի չեմպիոն։  

ՀՀ Օլիմպիական կոմիտեի պատվավոր նախագահն է և  
ՀՀ մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահը։

Ասատուրը Ազարյանի հետ բարեկամական կապ է 
հաստատել Հնդկաստանում որտեղ Ազարյանը 1961թ. 

Սովետական Հայաստանի մարմնամարզիկների խմբի հետ 
մասնակցեց մարզախաղերի։
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ցի ոն դաշ նակ նե րին տեղ չի մնա խո սե լու Սո վե տա կան Հա յաս տա նի 
հաս ցե ին (ի նչ պես դա ե ղավ Հնդ կաս տա նում)։ 

Ա սա տուր ջան, Ալ բերտ նե րը, ես, տղա նե րը, մեր մար զիչ Ս. Ղա
րագյո զյա նի հետ մի ա սին մտա ծում ե նք, որ լավ կլի ներ, ե թե Դուք 
շու տա փույթ կեր պով կապ վե իք Մի ջին Ա րեւել քի պրոգ րե սիվ հայ 
թեր թե րի խմ բա գիր նե րի եւ ա կումբ նե րի հետ, նրանք էլ ի րենց հեր թին 
խնդ րե ին ի րենց պե տու թյուն նե րում գտն վող Սո վե տա կան հյու պա
տո սից (կոն սու լից) մեր ան վա նի հայ մարմ նա մար զիկ ներ՝ Ալ բերտ 
Ա զա րյա նի, Վա չա գան Հա կո բյա նի, Ալ բերտ Ազ նա վու րյա նի եւ ու րիշ
նե րի ե լույթ ու նե նալ ի րենց ե րկր նե րում, ո րոնց ա նուն նե րը հայտ նի են 
ՍՍՀՄի սահ ման նե րից դուրս։ 

Այն քա նով, որ քա նով ՍՍՀՄ սպոր տային մի ջազ գային հան դի
պում նե րի ծրագ րում կա այդ գոր ծու ղու մը, լավ կլի ներ, որ մեր հայ 
մարմ նա մար զիկ նե րը գլ խա վո րու թյամբ Ա զա րյա նի, Ազ նա վու րյա նի 
եւ Հա կո բյա նի ե լույթ ու նե նային Մի ջին Ա րեւել քի հայե րի առ ջեւ։ 

Ինձ թվում է, որ դա մեծ նշա նա կու թյուն կու նե նա Սի րի ա յում, Լի բա
նա նում, Ի րա քում եւ Ե գիպ տո սում ապ րող հա յու թյան հա մար։

 Բա րեւիր մեր կող մից տիկ նոջդ։
Խնդ րում եմ նա մակն ստա նա լուն պես ու ղար կես պա տաս խա նը։

 Ձեզ հար գող՝ Ալ բերտ Ա զա րյան, Ալ բերտ Ազ նա վու րյան  
եւ Վա չա գան Հա կո բյան։

P.S. Ա հա Ազ նա վու րյանն ա սում է, որ նա մակ է ստա ցել քե զա
նից եւ դու ու նես ա րու զա վակ։ Շնոր հա վո րում ե նք։

Ալբերտ Ազարյանի հետ։ 
Հայաստան, 1963թ.։
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Ա թա յան Ռո բերտ Ար շա կի

✒ / 16 օգոստոսի 1968թ. /

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նա մակդ ստա ցա այն պի սի ժա մա նակ, որ ո րեւէ կողմ նա կի գործ ա նե
լու ոչ մի հնար չու նե ի, ա ռա վո տից գի շեր զբաղ ված եմ կոն սեր վա տո
րի այի քն նու թյուն նե րով։ Ան կախ դրա նից, սա կայն, չու սում նա սիր ված 
հար ցե րի մա սին (ի նչ պի սին հայ ե րաժշ տու թյան պատ մու թյունն է) 
այդ պի սի թե թեւու թյամբ վերց նել եւ մի բան գրել, թե կուզ եւ 5 էջ (ար
դեն ի նչ քան քիչ, այն քան դժ վար), լուրջ չի կա րող լի նել։ Կա րող եմ 
նշել եր կու հրա տա րա կու թյուն, ո րոնք հա վա նա բար բա վա րա րեն 
պրոֆ. Լենգի1 պա հանջ նե րը (կար ծում եմ, որ ար տա սահ մա նում հեշ
տու թյամբ կգտն վեն դրանք)։ Ա ռա ջար կիր ի րեն։ Ան շուշտ, ես շատ 
ուրախ եմ (ի նչ պես դուք եք ու րախ ե ղել), որ հե ղի նա կա վոր պրո ֆե սո
րը իր գր քում հայ ե րաժշ տու թյան մա սին էլ է ու զում գրել։ Ե թե ուշ չէ 
ար դեն, այդ հոդ ված նե րի հի ման վրա նա բա վա կան բան կա րող է գրել 
մեր ե րաժշ տու թյան թե՛ ան ցյա լի, թե՛ ներ կայի, նաեւ ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին։ Կար ծում եմ (ա սելն էլ ա վե լորդ է)՝ պատ

1 «Լոնդոնի Համալսարանի Արեւելյան եւ Աֆրիկյան Դպրոցի Կովկասյան ամ բի
ոնի վարիչ, Պրոֆ. Դեյվիդ Մարշալ Լենգ (Prof. David Marshall Lang) 1970թ.ին, Լոն
դո նում հրատարակեց «Հայաստան Քաղաքակրթության Բնօրրան» (Armenia cradle 
of civilization) մեծարժեք գիրքը, որը հեղինակը նվիրել է Վազգեն Ա Կաթողիկոսին։ 
Պրոֆ. Լենգն իր գրքում նշել է. «Հայաստանի ծավալով քիչ երկրներ կան, որոնք 
քա ղաքակրթությանը նպաստել են այնքան՝ որքան Հայաստանը. Հակառակ դրան 
(Հայաստանը) մնում է գրեթե անծանոթ Արեւմտյան աշխարհին»։ 
Գրքի նախաբանում պրոֆ. Լենգը շնորհակալություն է հայտնում նաեւ Ասատուր 
Գյուզելյանին հետեւյալ խոսքերով. «Լոնդոնի իմ հայ ընկերներից գնահատանքի 
հատուկ խոսք ունեմ Ասատուր Գյուզելյանին, ծանոթ հայ մտավորականին, նրա 
կատարած անխոնջ աշխատանքի համար»։

7.11.1915 (նոյեմբերի 20), Թեհրան – 5.03.1994, Լոս Անջելես, 
թաղված է Երեւանում։

Հայ երաժշտագետ, կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ (1961)։ Հայ բանաստեղծ, 

արձակագիր, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ Արշակ 
Աթայանի որդին է, Ռաֆայել եւ Արմեն Աթայանների եղբայրը։
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շաճ կեր պով կն շի, թե ի նչ աղ բյու րից է օ գտ վել (դժ բախ տա բար, ար
տա սահ մա նյան ոչ բո լոր հե ղի նակ ներն են այս հար ցում բծախնդիր)։

Հ. Ներ սե սը պատ մեց իր տպա վո րու թյուն նե րը, հե տաքրք րա կան 
է ին։ Քո մա սին էլ հարց րե ցինք եւ ի մա ցանք՝ նույն ե ռան դուն ու բազ
մաշ խատ գոր ծի չը։ Հոդ վածդ էլ կար դա ցի, լավ է ր։ 

Ես Հ. Ար սե նին (ե թե չեմ սխալ վում) խնդ րել է ի մի բան հարց նել 
քեզ նից. ի նձ հե տաքրք րում է՝ Է մի Աբ գա րը՝ Շա րա կան նե րի եւ պա
տա րա գի եր գե րի ձայ նագ րողն ու դաշ նա կո ղը, որ ժա մա նա կին Կալ
կա թա տպագ րել է դրանք, ա րդյոք ո րեւէ գրա կան ժա ռան գու թյուն 
չի՞ թո ղել իր մահ վա նից հե տո։ Մաս նա վո րա պես հե տաքրք րա կան է, 
թե ի նչ աղ բյուր նե րից է նա ձայ նագ րել այդ եր գե րը, եւ ի նչ պի սին են 
ե ղել դրանք նախ քան իր մշա կե լը. Ա րդյոք բուն ձայ նագ րու թյուն նե
րը չե՞ն պահ պան վել։ Տե ղե կու թյուն ներ կան, որ Կո մի տա սը բարձր 
գնա հա տա կան է տվել այդ ձայ նագ րու թյուն նե րին (այն ժա մա նակ 
դեռ տպագր ված չէ ին), ա րդյոք ին չի՞ հի ման վրա (ան ձամբ ի նձ թվում 
է՝ են թադ րա բար դա տե լով, որ աղ բյու րը պարս կա հայ է, եւ ոչ թուր քա
հայ)։ Մի խոս քով, ե թե ո րեւէ բան կա րող ես ի մա նալ եւ չես դժ վա րա
նա, գրիր։ Այս բա նե րը կա րեւոր են, մեկ օր, վեր ջա պես այդ բո լոր եր
գե րը հա մե մա տե լու հարց կդր վի։ Հ. Ար սե նին ձեր ե րգ չախմ բի հա մար 
մի խմ բերգ եմ ու ղար կել իմ հե ղի նա կած, կար ծում եմ դյու րու թյամբ 
պետք է սո վոր վի եւ հն չի։ Քո հա ռա ջա դի մա կան հա սա րա կա կան գոր
ծու նե ու թյան ա մե նայն հա ջո ղու թյուն եմ մաղ թում։ Ու րեմն՝ հոդ ված
ներս այս ե ն՝ (տես շր ջե րե սին)։ 

Ող ջույն նե ր նաեւ Հ. Ար սե նին

Atayan Robert
1) La musique armenienne in Revue “Europe”, Paris, 1961, N 23, p. 178186

Robert Atayan
2) Armenian systems of Musical notation in “New Orient” (bimonthly) 
vol. 6, October, 1967 Praha (Praque).
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Ա լա ջա ջյան Ստե փան Ե ղի այի

✒ / 19 հու լիսի 1960թ. /

 Սի րե լի Ա սա տուր

 Կա րո՞ղ եք ե րեւա կայել թէ ի նչ մեծ հր ճուանք պատ ճա ռե ցիր ի նձ, ե րբ 
ստա ցայ « Հա մոյ եւ Ֆա տի լէ»ն ու Ալ. Փար սա տա նեա նի « Հա րա տեւող 
Բարեկամություն»* գր քե րը։

 Մար դիկ կան, ո րոնց հետ ա ռա ջին ի սկ ծա նօ թու թիւ նը հաս տա տե
լուց յե տոյ, ոչ մի այն չեն մո ռաց ւում, այլ միշտ փնտր ւում են, ու զում ես 
միշտ տես նել կող քիդ։ 

Այդ պի սի ծա նօթ ըն կեր ներ քիչ ու նէ ի եւ նրան ցից մէ կը դուն է իր։
 Փա րիզ ե ղած շր ջա նիս ե րկ տող մը եւ մի գիրք ստա ցել էի քե զա

նից։ Ա մէն մի գիրք մի տե սակ ցու թիւն էր ի նձ հա մար ու մտա ծե ցի, որ 
Ե րեւան հաս նե լուս պէս իմ լոյս ըն ծա յած գր քե րը կ’ու ղար կեմ քեզ։

 Չե ղաւ։
 Մեր ե րկ րի յա րա բե րու թիւն նե րը վատ թա րա ցան Լոն տո նի հետ եւ 

ա պա հի ւան դու թիւն հի ւան դու թե ան ե տեւից շր ջա պա տե ցին ի նձ ու 
շատ բան փորփ րե ցին մէջս։

 Թող մո ռա ցու թիւ նը տա նի դրանք։ 
Այժմ շատ ու րախ եմ գր քիդ հա մար։ Ող ջու նում եմ քեզ սր տանց եւ 

սպա սում նոր ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րուդ։
 Տէ՜ր, կե ցո դու զհայս…։ 

Ա լա ջա ջեան Ստե փան

3.01.1924., Հալեպ, Սիրիա – 23.12.2010թ.,  
Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ։

Հայ արձակագիր, թարգմանիչ, ՀԽՍՀ մշակույթի 
վաստակավոր գործիչ (1970), ԽՍՀՄ գրողների միության 

անդամ 1946 թվականից։
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/ 28.01.1968թ. / 

 Սի րե լի Ստե փան Ա լա ճա ճե ան,

 Տոքթ. Մի շա Գիւ տե ա նը նա մակդ ստա ցած է։ Եր կու օր ա ռաջ քովն 
է ի, ե րբ հար ցը հան գա մա նօ րէն քն նար կե ցինք։ Չմոռ ցած ը սեմ, որ 
շնոր հա կա լու թիւն կը յա յատ նէ նա մա կիդ հա մար, ո րուն ա ռայժմ… 
պի տի չ’կր նայ պա տաս խա նել։ 

Ամ փո փեմ ցարդ ե ղած ա ռա ջար կու թիւն նե րը.
1. Տոքթ. Գիւ տե ան ու նի Թու մա նե ա նէն քա նի մը կտոր նե րու թարգ
մա նու թիւն մի այն. պատ րաստ է մին չեւ Մարտ 1969 պատ րաս տել 150 
էջ նոց հա տոր մը, հե տե ւե ալ բո վան դա կու թե ամբ։ (Լոն տո նի մէջ, որ
պէս զի գիրք մը կա րե նայ լոյս տես նել մարտ 1969ին, ձե ռա գի րը հրա
տա րակ չա տուն յանձ նո ւած պէտք է ըլ լայ 1968 սեպ տեմ բերհոկ տեմ
բե րին, ը ստ Մի շա Գիւ տե ա նին։ 
ա. Պոեմ ներ. Լո ռե ցի Սա գոն, Ա նոյշ, Թմ կա բեր դի ա ռու մը, Մա րոն։
բ. Ման կա կան. Թռ չու նի մտած մուն քը, Մի բաց նա մակ ա մեն քին, 
Փի սի կի գան գա տը, Ա շուն, Կոյ րե րի կար ծի քը, Տե րե ւա թափ։
գ. Լե գենտ ներ եւ բալ լադ ներ. Շունն ու կա տուն, Ան բախտ վա ճա
ռա կան ներ, Ախ թա մար, Փար վա նա, Ա ղջ կայ սիր տը, Հո գե հան, Լու
սա ւոր չի կան թե ղը, Չա րի վեր ջը։
դ. Պատ մո ւածք ներ. Սո վի ժա մա նակ, Աղ քա տի պա տի ւը, Գի քոր, 
Ար ջաորս։ 
ե. Հե քի աթ ներ. Ճամ բորդ ներ, Սու տա սա նը, Չախ չախ թա գա վոր, Ոս
կու կա րա սը, Ան բան Հու ռին, Կի կո սի մա հը, Ձա խորդ Փա նո սի հե քի
ա թը։

 Հա տո րը կ’ու նե նայ նաեւ յա ռա ջա բան մը։

2. Ձեռ նար կը յա ջո ղու թե ամբ պսա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե
նալ նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն Գա լուստ Կիւլ պէն կե ան հիմ նար կու
թե նէն կամ Հ.Բ.Ը.Մէ ն։

3. Այս մա սին ե րէկ գրե ցի Վահ րա մին եւ ներ կա յա ցու ցի հե տե ւե ալ 
ա ռա ջարկ նե րը.
ա. Կիւլ պէն կե ան հիմ նար կու թիւ նը Թու մա նե ա նի 100ա մե ա կին իր 
մաս նակ ցու թիւ նը բե րէ հրա տա րա կե լով բա նաս տեղ ծէն ան գլե րէն հա
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տոր մը։ Գա ղա փա րը «յ ղա ցած» կ’ըլ լան ի րենք…։ Ա մե նէն պարզ ձեւն 
է այս։
բ. Լոն տո նի մէջ կազ մո ւե լիք յանձ նա խում բը կը դի մէ ի րենց, որ պէս
զի ձեռ նար կին բե րեն ի րենց նպաս տը։
գ. Հա յաս տա նի Գրող նե րու Մի ու թիւ նը կամ Սփիւռ քա հա յու թե ան 
հետ մշա կո ւթային կա պի կո մի տէն կը դի մէ ի րենց, որ պէս զի ձեռ նար
կին նպաս տեն։

4. Գոր ծը յա ջողց նե լու հա մար, այ սինքն՝ Թու մա նե ա նէն ան գլե րէն 
հա տոր մը լոյս ըն ծայել կա րե նա լու հա մար, ան հրա ժեշտ է հրա տա
րա կիչ նե րուն ներ կա յա նալ հե տե ւե ալ եր կու ա ռա ջարկ նե րէն մէկն ու 
մէ կով.
ա. Գիր քը հրա տա րա կել եւ պա տաս խա նա տու ըլ լալ ամ բող ջա կան 
ծախ սին, այս պա րա գային շա հը, ան շուշտ, (ե թէ ըլ լայ…) կ’եր թայ մե
կե նա սին։
բ. Գիր քը կը հրա տա րա կո ւի հրա տա րա կիչ ըն կե րու թե ան պա տաս
խա նա տո ւու թե ամբ, այն տար բե րու թե ամբ, որ կազ մա կեր պու թիւն մը 
10001500 օ րի նակ մի ա նո ւագ կը գնէ ըն կե րու թե նէն…։ 

Արդ, քեզ մէ կը խնդ րեմ, որ ան մի ջա պէս նա մա կով մը ձեռ նար կին կա
րե ւո րու թիւ նը բա ցատ րէս Վահ րա մին. եր կու բա րե կամ նե րէ ե ղած թե
լադ րու թիւ նը գոր ծը կր նայ ա ւե լի ա րա գաց նել։ 

Ու րիշ հարց մը. ե թէ հիմ նար կու թիւ նը ու զէ, որ դի մու մը գայ Գրող նե
րու Մի ու թե նէն, ար դէ օք ձեր վար չու թիւ նը յանձն պի տի առ նէ գրե լու 
նման դի մում մը։ 

Ա հա ը նդ հա նուր գի ծե րու մէջ ցարդ կա տա րո ւած աշ խա տան քը։

 Ջերմ բա րեւ ներ բո լոր տղոց.
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Ա ղա յան Ծա տուր Պա վե լի

✒ / 15 հունվարի 1978թ., Ե րեւան / 

Հար գար ժան բա րե կամ Ա սա տուր,

Չ նա յած Ձեզ գրել եմ եւ դեռ պա տաս խան չեմ ստա ցել, նո րից, օ գտվե
լով ա ռի թից, ցան կա նում եմ իմ խո րին շնոր հա կա լու թյու նը հայտ նել 
Լոն դո նում մեզ՝ հայ կա կան պատ վի րա կու թյա նը ցույց տված ուշադ
րու թյան հա մար։ Ջեր մու թյամբ ե նք հի շում Լոն դո նի « Հայ կա կան 
տան» հան դի պու մը, Ար տոյի հա ճե լի ար վես տը, ի նչ պես նաեւ Ձեր 
շատ հա ճե լի ըն տա նի քի՝ տիկ նոջ եւ դուստ րե րի հետ տե սակց վե լը։ 
Խնդ րում եմ մեր բա րի զգա ցում ներն ու ող ջյուն նե րը հա ղոր դեք բո լո
րին, հատ կա պես Ա մա նո րի առ թիվ։

 Շատ հա ճե լի էր պա րոն Հայ կի եւ նրա որ դի նե րի հետ ծա նո թա
նա լը, նրանց հայ րե նան վեր գոր ծու նե ու թյու նը, հատ կա պես « Հայ 
ե րաժշ տու թյան ի նս տի տու տի» ստեղ ծու մը եւ սփյուռ քում հայ կա կան 
ե րաժշ տու թյան տա րա ծու մը շատ պատ վա վոր եւ գո վես տի ար ժա նի 
գործ է։ Խնդ րում եմ նրանց եւս հա ղոր դեք Նոր տար վա բա րի ցան կու
թյուններս։ 

Ինձ հա ղոր դե ցին, որ գր քի թարգ մա նու թյան վե րա բե րյալ Վե հա
փա ռը Ձեզ գրել է։ Խնդ րում եմ ա րեք ի նչ հնա րա վոր է եւ դա կլի նի 
շատ կա րեւոր եւ հայ րե նան վեր գործ։ Կա տա րեք ի նչ պես հար մար 
գտնեք, ի սկ պա րոն Հայ կը իր խոստ ման հա մա ձայն կա ջակ ցի։ Մեր 
ա կա դե մի այի գրա դա րա նը նրան ու ղար կել է մեկ օ րի նակ, բայց ստա
նա լու վե րա բե րյալ պա տաս խան չեմ ստա ցել։

Խնդ րում եմ նաեւ նշեք, թե 19201921թթ. Հայ կա կան գոր ծե րին վե
րա բե րող Ձեր հա վա քած նյու թե րը Լոն դո նի որ ար խի վում են պահ վում 
(ֆոն դը, գործ եւ այլն, ե թե հնա րա վոր է)։

12.01. 1912, Փիփ, (այժմ՝ գ. Զագլիկ Դաշքեսանի, շրջանում) – 
3.12.1982թ., Երեւան, Հայկական ԽՍՀ։

Պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր (1948), 
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (1968, թղթակից անդամ 

1950 թվականից)։



23

 Դուք խոս տա ցաք, որ պա րոն Հայ կի հետ պետք է այ ցե լեք Ե րեւան, 
շատ հա ճե լի կլի նի Ձեզ տես նել Մայր հայ րե նի քում եւ հի ա նալ նրա 
կա ռույց նե րով։ Շատ նո րու թյուն ներ ու նենք Ձեզ ու րա խաց նե լու 
համար։

 Պա րոն Հայ կի տղա նե րի հա մար հայե րեն սո վո րե լու դա սըն թա ցը 
պատ րաս տել է աղ ջիկս եւ շու տով ձայ նագր ված կու ղար կեմ, որ մայ
րե նի լե զուն չմո ռա նան։ 

Իմ սր տա գին ող ջյուն նե րը տի կին Վի վի ե նին, Կա րի նե  ին եւ Ար մի
նեին։

 Բա րեւեք « Հայ կա կան տան» բա րե կամ նե րին եւ բո լոր ծա նոթ նե րին, 
հատ կա պես պա րոն Հայ կին, Ար տոյին եւ մեզ բա րի հի շող նե րին։

 Խո րին հար գանք նե րով՝ Ա ղա յան Ծա տուր
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✒ Հար գար ժան Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

Ըն դու նեք Նոր տար վա շնոր հա վո րանք նե րը եւ ջեր մա գին ցան կու
թյուն նե րը։ Գրա դա րա նը պա րոն Հայ կին ու ղար կեց իմ գիր քը, որ նա 
խնդ րել է ր։ Պա տաս խան չս տա ցանք ստա նա լու մա սին։ Ցան կա լի է 
ի մա նալ նաեւ թարգ մա նու թյան մա սին։ Ջերմ բա րեւ ներ տի կին Վիվիե
նին եւ աղ ջիկ նե րին։

 Հար գանք նե րով՝ Ա ղա յան Ծա տուր

✒ / 22 սեպտեմբերի 1977թ. /

Խո րին հար գան քով եւ ջերմ ցան կու թյուն նե րով Ա սա տուր Գու զե լյա
նին հայ ժո ղովր դի հոգ սե րով ապ րող նրա մեծ զա վա կին եւ պայ ծառ 
մար դուն հե ղի նա կից։ 

Ա ղա յան Ծա տուր

«Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմությունից» 
գրքի մակագրությունը։
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Ա նա նյան Սե դա

✒ / 3 փետրվարի, 2012թ.  /

Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ մե ծա պես շնոր հա կալ եմ ու նե նա լու ե րեք գր քերդ։ Ա սեմ, որ 
սկսե ցի կար դալ ստա նա լուս պա հից, մի կողմ թող նե լով ա մեն ի նչ։

 Կար դա ցի ու շա դիր, ման րա մասն։
 Գիրք ա ռա ջին. Այս գր քի՝ « Հա րա տեւող բա րե կա մու թյան» գլ խա վոր 

հե րոս Ալ բերտ Փար սա դա նյա նը հայ րա կան կող մից իմ հայ րե նա կիցն 
է։ Եր կու հո րեղ բայր ներս Ար շակ եւ Ալ բերտ Ա նա նյանն ե րը Փար սա
դա նյա նի ըն կեր ներն են դե ռեւս Ա լա վեր դի ից։ Եր կու հո րեղ բայր նե րիս 
պատ կե րը ու րա խու թյամբ գտա «Ս պան դա րյան ցի նե րը» լու սան կա  
 րի մեջ։ 

Ար շակ հո րեղ բայրս եր կար տա րի ներ ե ղել է Ե րեւա նի ռա դի ո
հեռուս տա տե սու թյան ար տա սահ մա նյան հա ղոր դում նե րի գլ խա վոր 
պա տաս խա նա տուն (այժմ՝ վե տե րան), ի սկ Ալ բեր տը՝ կր թու թյան եւ 
լու սա վո րու թյան փոխ նա խա րար (այժմ՝ խորհր դա տու)։ 

Ալ բեր տը (Փ.) 1905ին Ե րեւա նում ի նձ նվի րեց իր « Գի տե լիք նե րի 
շտե մա րա նը», «Ես սի րում եմ քեզ»ը, «Ա նուն նե րի շքա հան դես»ը եւ 
« Հա րա տեւող բա րե կա մու թյուն»ը, որ տե ղից էլ « ծա նո թա ցա» քեզ 
հետ։ Հի րա վի ձեր 60ա մյա բա րե կա մու թյու նը բա ցա ռիկ է, հու զիչ 
եւ օ րի նա կե լի իր ան կեղծ ջեր մու թյամբ։ Ըն կե րու թյուն, որ հա տուկ է 
հատ կա պես դպ րո ցա կան պա տա նի նե րին, բայց կար դա լով ձեր նա
մակ նե րը, թվում է, որ եր կուսդ էլ 60 տա րի հե տո պար զա պես դար ձել 
եք ի մաս տուն պա տա նի ներ։

Գրող, գրականագետ, հրապարակագիր
Սովորել է ԵՊՀ բանասիրական ֆաուլտետի Ռոմանո-

գերմանական բաժնում ֆրանսերեն լեզվի եւ գրականության 
որակավորմամբ։ 1964-69թթ. աշխատել է ԳԱ Արվեստի 

ինստիտուտում։ 1966-67թթ. աշխատել է որպես Կոստան 
Զարյանի քարտուղար-օգնական։ 1970-86թթ. աշխատել է 

Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի Արվեստի 
եւ ճարտարապետության բաժնում, որպես գիտական 

խմբագիր, որտեղ խմբագրական աշխատանքից բացի՝ 
հանդես է եկել նաեւ հեղինակային հոդվածներով։ 1986-ից 

բնակվում է Փարիզում եւ Լոնդոնում։ Սփյուռքահայ մամուլում 
հրատարավել են նրա մի շարք հոդվածները հայ մշակույթի 

եւ նրա գործիչների մասին։
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 Շատ ու շատ հի շար ժան դեպ քե րի ու դեմ քե րի ը նդ մե ջեն հպարտ 
զգա ցի նաեւ Ալ բեր տի թո ռան՝ Դա վիթ Ա լեք սա նյա նի կեր պա րով։

 Գիրք ե րկ րորդ. « Թեր թե լով մա մու լը» կար դա ցի հափշ տա կու թյամբ 
եւ զար ման քով։ Ի նչ պե՞ս կա րող է մի մարդ այդ քան գործ ա նել, գործ, 
ո րի հա մար, ա ռանց չա փա զան ցու թյան, 23 կյանք է պետք։ Ա հա
վասիկ.

– Ու սու ցիչկր թա կան գոր ծիչ
– Խմ բա գիրհ րա պա րա կա խոս
– Ազ գայինհա սա րա կա կան գոր ծիչ
– Հայ դա տի պաշտ պան
– Բա նա սերպատ մա բան
– Ար ձա կա գիրբա նաս տեղծ եւն, եւն.։
 

Հի շյալ կո չում ներն ու գոր ծե րը կա տար ված հա խուռն թա փով եւ քո 
ի մա ցու թյամբ, որ կբ նո րո շվ ի ա ծա կան նե րի շա րա նով.
– ու սյալ, խո րա թա փանց, սկզ բուն քային, ա նա չառ, ստեղ ծա գործ, հա
մար ձակ, ազ գա սեր, դպ րա պաշտ, հաշ տա րար, ու շա դիր, ըն կե րա սեր, 
ճշ մա րիտ եւն, եւն։

 Բո լոր այս ա ծա կան նե րը նույ նիսկ բա վա րար չեն քո ան ցած 
տարինե րի գոր ծե րի հա մար, որ վս տահ եմ կհաս տա տեն բո լոր քեզ 
ճանա չող նե րը։ Բայց, ի նչ պես Լեւոն Հախ վեր դյա նը կա սեր, այս ա մե
նը շատ չէ՞ մի մար դու հա մար։ Ի հար կե շատ է ու ան հա վա տա լի, սա
կայն միանգա մայն հաս կա նա լի, ե րբ խոս քը Ա սա տուր Գյու զե լյա նի  
մա սին է ։

 Շատ կա րե լի է խո սել այս գր քի մա սին՝ կա րեւոր եւ տպա վո րիչ հան
դի պում ներդ հայ եւ օ տար ան վա նի դեմ քե րի հետ, ո րոն ցից Հա րոլդ 
Պաքս թընը, Յոր կըն Ան դեր սըն Ռոզեն թալը եւն։ 

Իսկ Թա գո րի մա սին ու սում նա սի րու թյուն ներդ ար ժե հրա տա րա կել 
ա ռան ձին։ Ի դեպ, Թա գո րից նա մակ ներ են պահ պան վել Կոս տան 
Զա րյա նի ար խիվ նե րում։

 Տո ղերս զս պե լով, կու զե նայի ա սել, որ « Թեր թե լով մա մու լը» ար ժա
նի է դառ նա լու հայ մար դու սե ղա նի գիր քը։ 

Ա վե լաց նեմ այ նուա մե նայ նիվ, որ այս գր քում նույն պես, բա ցի Լեւո
նից, մի ազ գա կան եւս գտա, որ քո ի սկ խոս քե րով « զար մա նա լի եւ մո
գա կան» Դո նա րա Հա րու թյու նյանն է, Լե նի նա կա նի Քաղ կո մի նախ կին 
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քար տու ղա րը։ Հի ա ցումդ Դո նա րի մա սին մի ան գա մայն բա ժա նում եմ, 
բայց ան տե սել ես, որ Դո նա րան նաեւ շատ գե ղե ցիկ էր եւ ափ սոս, որ 
իր լու սան կա րը չկա գր քի մեջ։ Դո նա րան այժմ Ե րեւա նում է ապրում։

 Գիրք եր րորդ. « Հա մո եւ Ֆա տի լե»։ Այս մե կն ար դեն վեր է բո լոր 
սպա սում նե րից։ Այո՛, Ա սա տուր Գյուզե լյա նը բա նաս տեղծ. Բա նաս
տեղծ ա ռանց ա ծա կա նի։ Դե, չա սե՞մ, որ այս քա նը չա փա զանց է մի 
մար դու հա մար, շատ է, քան զի, ա սենք, կրթ ված եւ շատ թե քիչ օ ժտված 
մար դը հա մառ աշ խա տա սի րու թյամբ իր աս պա րե զում կա րող է դառ
նալ կա րեւոր, ազ գօ գուտ հե ղի նա կու թյուն։ 

Բայց հայտ նի բան է նաեւ, որ ո ՛չ մի ջանք ու հա մա ռու թյուն նրան բա
նաս տեղծ չեն դարձ նի։ 

Ա սա տուր ջան, կու զե նայի հարց նել այ նուա մե նայ նիվ, թե ի նչ
պե՞ս կա րո ղա ցար բա նաս տեղ ծիդ այդ քան եր կար ժա մա նակ մեջդ 
թաքցնել… 

Ա հա քեզ մէ, քու ամ բա րէդ հնա դա րե ան,
 Մուրազ սի րոյ, ի մաս տու թե ան ափ մը ցո րե ան 
Ա կօս նե րուն մէջ տո ղե րուս ես կը ցա նեմ,
 Հին մե ղե դին նոր սրին գով կը նվա գեմ։

Ս քան չե լի է… բայց նո րից եմ զս պում տո ղերս, քա նի որ սա մի այն նա
մակ է եւ ո ՛չ գրա խո սա կան ա սե լով.
 Վարձքդ ի կա տար Ա սա տուր Գյու զե լյան եւ խո րին շնոր հա կա  
լություն։ 

Ա նա նյան Սե դա
W.G.C. 21.01.2012

P.S. Ա սա տուր ջան, ի նչ պես տես նում ես նա մակս գրել եմ հուն
վար 21ին, բայց հաս ցեդ, որ ծրա րից կտ րել է ի եւ մի լավ տեղ 
պա հել, չէ ի գտ նում։ Այ սօր պա տահ մամբ տե սա, որ ար տագ
րել եմ ծո ցա տետ րիս մեջ եւ կտր ված թուղ թը նե տել։

 Նույն
03.02.2012
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Ա ռա քե լյան Օ ֆե լի ա (Մոսկ վայի № 1650 դպ րո ցի տնօ րեն) 

 
 Բար սե ղյան Հե ղի նե (դպ րո ցի հայոց լեզ վի ու սուց չու հի)

✒ / 14 մարտի 1994թ. /

Центральное окружное управление
Департамента образования г. Москвы

 Հար գե լի պա րոն Գյու զե լյան 

Ան չափ մեծ հուզ մուն քով եւ ու րա խու թյամբ ստա ցանք Ձեր սր տանց 
նվե րը մեր մա նուկ նե րին՝ 1200 դո լար։ 

Այդ գու մա րը մենք կօգ տա գոր ծենք մեր դպ րո ցի կա րիք նե րի հա
մար Ձեր ա նու նից կգ նենք ե րաժշ տու թյան դա սե րի հա մար նոր գոր
ծիք ներ (դաշ նա մուր)։ Նաեւ կկազ մա կեր պենք մայիս ամ սին մեծ տոն՝ 
ու սում նա կան տա րին վե րջաց նե լու եւ Հայոց Այ բու բե նը ա վար տե լու 
առ թիվ։ Այդ օ րը ե րե խա նե րը Ձեր ա նու նից նվեր ներ կս տա նան եւ տո
նա կան ճաշ կե րույ թի կնս տեն։ Տո նին կհ րա վի րենք Մոսկ վայի Հայ ե կե
ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ, հայ եւ այլ ազ գե րի հյու րեր, TV, Ռու սաս տա նի 
կր թու թյան դե պար տա մեն տի աշ խա տող ներ։ Այդ տո նա կան օ րը Ձեր 
շնոր հիվ կմ նա մեր մա նուկ նե րի հի շո ղու թյան մեջ ողջ կյան քում։

 Մեր դպ րո ցը ստեղծ վել է շնոր հիվ Մոսկ վայի կա ռա վա րու թյա ն։ 
Հա յաս տա նի հա մար այս ան չափ ծանր օ րե րին նրանք օգ նե ցին մեր 
հայ մա նուկ նե րին չկտր վել գիր ու գրա կա նու թյու նից, սո վո րել մայ րե
նի լե զուն, մշա կույ թը։

 Մեր հայ ե րե խա նե րը ու րիշ ազ գե րի մա նուկ նե րի հետ հա վա սար 
ուսում նա սի րում են ռու սե րեն, ան գլե րեն, բա լետ, ե րաժշ տու թյուն։ 
Հե տո նրանք կվե րա դառ նան Հայ րե նիք բազ մա կող մա նի կր թու թյուն 
ստա ցած։ Նրանք են Հա յաս տա նի ա պա գան ու հույ սը։ 

Ի մա ցեք, որ Դուք էլ հե ռու Լոն դո նից մաս նակ ցում եք ա պա գա Հա
յաս տա նի կա ռու ցող նե րի, ստեղ ծող նե րի, շե նաց նող նե րի գոր ծին։

 Դա շատ կա րեւոր է, որ մեր ռուս բա րե գործ նե րը, Մոսկ վայի կր թու
թյան դե պար տա մեն տը եւ հա սա րա կու թյու նը ի մա նան, որ աշ խար հի 
հայե րը (ի դեմս Ձեզ) չեն մո ռա նում ի րենց մա նուկ նե րին։ Որ մենք չենք 
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մե ղա վոր այ սօր վա պան դուխտ լի նե լու մեջ։ Մենք սի րում եւ օգ նում 
ե նք ի րար։

 Ձեր ու ղար կած դրա մի մի մասն էլ մենք կդնենք բան կում հա տուկ 
հաշ վի վրա եւ ա մեն ա միս Ձեր ա նու նից թո շակ կհատ կաց վի կա րի քա
վոր նե րին։

 Կար ծում ե նք հա վա նու թյուն կտաք այս ծրագ րին։ 
Ի հար կե, մենք ան չափ ու րախ կլի նենք տես նել Ձեզ մեր տո նին։ Ի սկ 

ե թե չս տաց վի, ու րեմն ի մա ցեք, որ մենք ու մեր մա նուկ նե րը սր տով ու 
մտ քով Ձեզ հետ ե նք։ Ձեր նման մարդ կան ցով է վս տահ ու հպարտ մեր 
ժո ղո վուր դը։ Բա րի, շի տակ, մեծ սր տի տեր ան շա հախն դիր Մարդ։

 Ցան կա նում ե նք Ձեր ըն տա նի քին ա ռող ջու թյուն, հա ջո ղու թյուն, 
ա մե նայն բա րիք։

 Հար գան քով, Ձեր՝ 
Ա ռա քե լ յան Օ ֆե լի ա (Մոսկ վայի № 1650 դպ րո ցի տնօ րեն),

 Բար սե ղյան Հե ղի նե (դպ րո ցի հայոց լեզ վի ու սուց չու հի)։
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Ա վե տի սյան Կամ սար

✒ / 28 դեկ տեմ բե րի 1959թ., Ե րեւան / 

Շատ հար գե լի բա րե կամ եւ հայ րե նա կից պա րոն Ա սա տուր, 

Ու րա խու թյամբ ստա ցանք Ձեր նա մա կը եւ սի րով ըն դու նե ցինք Ձեր 
շնոր հա վո րան քը։

 Մենք էլ մեր կող մից ջեր մա գին շնոր հա վո րանք ե նք ու ղար կում թե՛ 
Նոր տար վա եւ թե՛ Ս. Ծնն դյան տո նե րի առ թիվ Ձեզ եւ Ձեր ո ղջ ըն տա
նի քին։

 Սի րե լի բա րե կամ որ քան հա ճե լի է ստա նալ հե ռա վոր Հնդ կաս տա
նից հայ կա կան հնա գույն եւ լավ հու շե րով պահ պան ված հա յրե նա  կ
ցից նա մակ։

 Հե տեւա պես Ձեր նա մա կը ան չափ ու րա խաց րեց մեզ։
Գ րե ցեք եր կար, ման րա մասն մեր մյուս հայ րե նա կից նե րի սի րե լի 

Վա հան Փո լա դյա նի եւ Հով սեփ Մա դա տի գոր ծե րի եւ ա ռող ջու թյան 
մա սին, ո րոն ցից նա մակ գրե թե չեմ ստա նում։ 

Հար գե լի բա րե կամ, պա րոն Հով սեփն ու Վա հա նը հա վա նա բար 
Ձեզ պատ մած կլի նեն մեր եւ Ձեր գե ղե ցիկ հայ րե նի քի, նրա բնու
թյան ու հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին։ Կու զե նայինք, որ դուք էլ գայիք եւ 
վայե լե իք այդ բո լո րը։ Ես չեմ հի շում պ. Փո լա դյա նի հետ կամ փոս
տով (ա վե լի ճիշտ վեր ջինս) ու ղար կել եմ իմ վեր ջին աշ խա տու թյու նը 
«Ա րեւմ տյան կի սագն դի ե րկր ներ» գիր քը։ Ե թե ո չ՝ կու ղար կեմ, մի գու
ցե Ձեզ հե տաքրք րի։

 Ներ կա յումս աշ խա տում եմ Հնդ կաս տա նի աշ խար հագ րու թյան 
վրա։ Ե թէ Ձեզ նե ղու թյուն չեմ պատ ճա ռի ու ղար կե իք մի քա նի հան
րա հայտ տե սա պատ կեր հնդ կա կան կյան քից, հայ կա կան ճե մա րա նի, 
ե կե ղե ցու եւ սա նե րի նկար նե րը, իմ գր քում զե տե ղե լու հա մար։

4.07.1904, Հին Բայազետ (Էրզրումի նահանգ) – 24.10.1976, 
Երեւան։

Հայ աշխարհագրագետ, մանկավարժ, գրող։
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 Մե ծար գո պա րոն Գյուզե լյ ան, գրեք նաեւ Ձեզ կա րիք ե ղած գր քե րի 
մա սին, կու ղար կեմ։

 Հույ սով ե նք, որ ա ռիթ կգտ նեք Հա յաս տան գա լու եւ մեր հա մեստ 
հյու րա սի րու թյու նը վայե լե լու։ 

Աշ խա տեք գալ մեզ մոտ օ գոս տո սի վեր ջին եւ ան պայ ման սեպ տեմ
բե րի սկզբ նե րին, սեպ տեմ բե րը Ե րեւա նի լա վա գույն ա միս նե րից է, 
վատ չէ նաեւ հոկ տեմ բե րը։ 

Իմ եւ տիկ նոջս՝ Ա սպ րա մի կող մից ջեր մա գին բա րեւ ներ Ձեզ եւ Ձեր 
ըն տա նի քին։

 Բա րեւե՛ք իմ հայ րե նա կից նե րին։
 Մի մո ռա ցեք հա ճախ գրել։

 Բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար  

Կամսար եւ Ասպրամ Ավետիսյան։
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✒ / 10 մայիսի 1960թ., Ե րեւան /

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Հար գե լի հայ րե նա կից, նախ եւ ա ռաջ ան չափ նե րո ղու թյուն եմ խնդ
րում, որ այս պես ու շա ցած եմ պա տաս խա նում քո այն քան սի րա լիր եւ 
հա ճե լի նա մա կին։

Չգ րե լուս պատ ճառ նե րից մեկն էլ այն էր, որ ես Ե րեւա նից բա ցա կա
յում է ի. Ե գիպ տոս, Սի րի ա եւ Լի բա նան է ի մեկ նել։

 Սի րե լի եղ բայր Ա սա տուր, հի ա ցած եմ մեր հա ջող ճա նա պար հոր
դու թյուն ով եւ իմ հայ րե նա կից նե րի ջերմ ու հա րա զատ ըն դու նե լու
թյամբ։ Հա վա նա բար «Ա րեւ», «Ա րա րատ», « Հա ռաջ» եւ այլ թեր թե րում 
հան դի պած կլի նեք։

 Սի րե լի Ա սա տուր, հո գա չափ գոհ եմ ե գիպ տա կան տե սա րան նե րի 
հա մար, որ ու ղար կել է իր ի նձ։ Ստա ցա ե րեք ան գամ, մե կը Ե գիպ տո սի 
պա նո րա ման էր, ի սկ մնա ցած եր կու կա պո ցը՝ թվով 18 գր քեր ե գիպ տա
կան քա ղաք նե րի եւ ա ռան ձին մա սե րի վե րա բե րյալ։ Հայ կա կան գա
ղու թի եւ ճե մա րա նի ու ե կե ղե ցու մա սին ա ռայժմ չեմ ստա ցել, չմո ռա
նաք։ Աշ խա տու թյանս մեջ կու զեմ վեր ջին նե րիս մա սին նույն պես լի նի։ 

Այս պի սով իմ սի րե լի հայ րե նա կից բա վա կան նե ղու թյուն եմ պատ
ճա ռում քեզ։

 Սի րե լի Ա սա տուր կր կին ու կր կին ի նձ նե րիր, որ ես քեզ ան մի ջա
պես չեմ պա տաս խա նել։

 Հուսով եմ, որ չի կրկն վի եւ կպա տաս խա նեմ ան մի ջա պես։ 
Գրել է իր ձեր գա լու մա սին, ու րախ եմ եւ շատ ու րախ։ Ան պայ ման 

հայ րե նի քը պետք է տես նել։ 
Աշ խա տիր դա լի նի սեպ տեմ բե րին եւ հոկ տեմ բե րին, նայիր քո հար

մա րու թյա նը, ո րով հե տեւ Ե րեւա նի ա մե նա լավ ա միս նե րը դրանք ե ն։ 
Գու ցե այն պես դա սա վոր վի, որ լի նես 40ա մյա կին (Հա յաս տա նի)։

 Շատ սի րե լի հայ րե նա կից իմ գոր ծե րը եւ ա ռող ջու թյու նը լավ են, 
շատ լավ բա ներ տե սա վեր ջին ճա նա պար հոր դու թյանս ժա մա նակ, 
մա նա վանդ ե գիպ տա կան բուր գերն ու սֆինք սը։ 

Ա սա տուր ջան, իմ կող մից կբա րեւես տիկ նոջդ նաեւ իմ տիկ նոջ 
կողմից։

 Հու սով եմ, որ նա էլ կգա Ե րեւան եւ մո տի կից կծա նո թա նանք։
 Շատ բա րեւ ներ պ. Հով սե փին եւ պ. Վա հա նին։ Ի նչ պես է նրանց 

ա ռող ջու թյու նը։
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 Սի րե լի Ա սա տուր, ես էլ կու զե նայի քեզ գր քեր ու ղար կել, բայց ի նչ
պի սին՝ դուն գրիր։

Խնդ րում եմ նե րո ղա միտ լի նես նա մա կիդ ուշ պա տաս խա նե
լու հա մար։ Հուսով եմ, որ դու որ պես փոքր եղ բայր չես դժ վա րա նա 
շուտ պա տաս խա նել եւ վե րա կանգ նել այն թղ թակ ցա կան բա ցը, որ ես 
ստեղ ծեցի։

 Մեզ մոտ կա տա րյալ գա րուն է, բո լորս լավ ե նք եւ օ րհ նում ե նք տի
րո ջը, որ խա ղաղ ապ րենք։ Խա ղա ղու թյուն եմ ցան կա նում իմ լավ հայ
րե նա կից նե րին եւ նրանց բա րե կամ հն դիկ նե րին, ո րոն ցից ես այն քան 
լավ հու շեր եմ պա հել։

 Հուսով եմ, որ նա մակս ձեզ կգտ նի բա րի ա ռող ջու թյան պա հին։
Մ նամ ձեզ հար գող եւ սի րով սպա սող ձեր հայ րե նա կից 

Ա վե տի սյան Կամ սար

✒ / 27 դեկտեմբերի 1960թ. /

 Սի րե լի հայ րե նա կից Ա սա տուր,

 Ձեր գիր քը՝ «Հա մոյ եւ Ֆա տի լէ»ն ու կո կո սյան ըն կույզ նե րը ստա ցա Լու
պոից։ Ստա ցա նաեւ Ձեր նա մակ նե րը։ Բայց Կալ կա թա գա լուց հե տո 
ոչ մի տե ղե կու թյուն չու նեմ եւ ան հանգս տա նում եմ, թե ի նչ պա տա հեց։ 

Ինձ պարզ չե ղավ նաեւ այն, թե ին չու Ե րեւան չե կաք, մեծ հույ սեր 
ու նե ի ի րար տես նե լու։ 

Ե րեւա նի տղա նե րը Լեւոնն ու Մա կա րը շատ սի րով է ին պատ մում 
քո մա սին։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ես շատ կփա փա գեմ իմ հե ռա վոր հայ րե նա կից
նե րիցս միշտ նա մակ ստա նալ եւ մա նա վանդ Հնդ կաս տա նից, որ տե
ղից այն քան լավ հու շեր ու նեմ։ Դրա հա մար խնդ րում եմ ան պայ ման 
գրես եւ ես ի մա նամ դու դեռ Կալ կա թա յում ես, մա նա վանդ որ ու զում 
եմ քեզ գր քեր ու ղար կել։ 

Ա սա տուր ջան, այս նա մա կով շնոր հա վո րում եմ Ձեր Նոր տա րին եւ 
Ս. Ծնն դյան տո նը, ցան կա նում քեզ ու տիկ նոջդ հա ջո ղու թյուն եւ եր
ջան կու թյուն։ Բա րե մաղ թում եմ նաեւ, որ ան պայ ման Ե րեւան գաք, 
մեզ հյուր լի նեք։

 Նույ նը խնդ րում եմ հայտ նիր իմ հնդ կա հայ մյուս բա րե կամ նե րին ու 
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հայ րե նա կից նե րին պ. Փո լա դյա նին եւ Հով սեփ Մա դա թին, ո րոնք ի նձ 
նա մակ չգ րե ցին։

 Սի րե լի Ա սա տուր, մի քիչ ման րա մասն գրիր քո ճա նա պար հոր դու
թյու նից եւ կյան քից։ 

Ան պայ ման ի մա ցած կլի նես իմ Կա հի րե եւ Բեյ րութ լի նե լու մա սին։ 
Ան չափ գոհ եմ եւ լավ հայ րե նա կից նե րի հետ ծա նո թա ցա։ Նրան ցից 
հա ճախ նա մակ ներ եմ ստա նում եւ պա տաս խա նում։ Ափ սո սում եմ, 
որ վեր ջերս քեզ հետ նա մա կագ րու թյու նը ժա մա նա կա վո րա պես ը նդ
հատ վեց։ Հույ սով եմ, որ կշա րու նա կես գրել, ես էլ իմ հեր թին կա նեմ 
նույ նը։ 

Այս տա րի նոյեմ բե րի 29ին լրա ցավ Հա յաս տա նի 40րդ տա րե դար
ձը, բայց տո նա կա տա րու թյու նը հա վա նա բար լի նի հուն վա րին, ո րով
հե տեւ հե տաձգ վել է։ Մոտ օ րերս այս տեղ է ին բեյ րու թաբ նակ եր կու 
հայ րե նա կից Գառ նիկ Ա դդա րյա նը եւ Գե ղամ Սեւա նը։ 

Սի րե լի Ա սա տուր քո ու ղար կած գր քե րի ու նկար նե րի հա մար հո
գա չափ գոհ ե մ։ Նե րո ղու թյուն խնդ րե լով կու զե նայի, որ կր կին ու ղար
կե իր Կալ կա թայի Ս. Նա զարեթ եկեղեցվո, ճե մա րա նի ու ու սա նող նե րի 
նկա րը, բայց քիչ մեծ, ո րով հե տեւ ե ղա ծը փոքր է եւ գր քում լավ դուրս 
չի գա։

Կր կին գրում եմ մի մո ռա ցիր մեզ եւ ան պայ ման գրիր թե ի նչ գր քե
րի կա րիք կա, որ ու ղար կեմ։ Այս տա րի Ե րեւա նում շատ տաք է մին չեւ 
այ սօր դեռ ձյուն չի ե կել։ Ե րեւան ցի նե րը պատ րաստվում են Նոր տա
րին դի մա վո րե լ։ Չմո ռա նամ ա սել, որ այդ տո նը մեզ մոտ շատ լավ են 
դի մա վո րում։ Ա մեն մե կը աշ խա տում է մյու սից ետ չմ նալ, տի կին նե րը 
մրց ման մեջ ե ն։ Մենք էլ նույն հոգ սով ե նք տար ված։

Կր կին ու կր կին բա րեւ ներ քեզ եւ տիկ նոջդ։

 Միշտ քեզ հար գող Ա վե տի սյան Կամ սար
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✒ / 22 հուլիսի 1961թ., Ե րեւան /

 Պատ վա կան հայ րե նա կից, սի րե լի Ա սա տուր, 

Նե րո ղա միտ ե ղիր նա մա կիդ ուշ պա տաս խա նե լու հա մար։
 Սի րե լի Ա սա տուր, քա ղա քից ո րոշ ժա մա նա կով բա ցա կա յում է ի 

(գոր ծով մեկ նել է ի Մոսկ վա)։
 Նա մակդ ե րբ ստա ցա ան ջմի ջա պես ե ղա Մա տե նա դա րա նում եւ 

ի մա ցա, որ քո խնդ րա ծը ու ղար կել են, բայց հաս ցեն ռու սե րեն են գրել, 
այդ պատ ճա ռով ետ է ե կել եւ նո րից են ու ղար կել, այս ան գամ գրե լով 
ար դեն ան գլե րեն լեզ վով։ 

Ա սա տուր ջան, քո գր քի մա սին Շի րա զը լավ կար ծի քի է եւ շատ 
ուրախ, կփա փա գի ու նե նալ, բայց քո մա կագ րու թյամբ։ Ո ւս տի դու 
նրան մի օ րի նակ ու ղար կիր իմ հաս ցե ով, ես էլ կտամ ի րեն։

 Վեր ջերս ի նձ հան դի պեց եւ հարց րեց ստա ցել ես, պա տաս խա նե ցի, 
որ տա կա վին ո չ։ Ի հար կե, մե ղա վո րը ես եմ, ո րով հե տեւ քեզ այս քան 
ու շա ցու մով եմ գրում։

 Սի րե լի Ա սա տուր, չգի տեմ ին չու, բայց խոս տումդ չես կա տա րում եւ 
տիկ նոջդ հետ չեք գա լիս Հա յաս տան։ 

Շատ կփա փա գեմ Ձեզ ոչ մի այն Ե րեւա նում, այլ մեր տա նը հյուր 
տես նել։ Քեզ ես հա ճախ եմ նե ղու թյուն տա լիս եւ միշտ շնոր հա կալ այն 
նկար նե րի ու նյու թե րի հա մար, որ ու ղար կում ե ս։

Հնդ կաս տան աշ խա տու թյունս լույս տես նե լուն պես քո եւ տիկ նոջդ 
օ րի նա կը կս տա նաք փոս տով։ Հի մա հեր թը Ա րա բա կան ե րկր նե րինն 
է։ Գրե լու եմ այդ ե րկր նե րի աշ խար հագ րու թյունն ու պատ մու թյու նը։

 Քո բա րեւ նե րը Լեւոն Հախ վեր դյա նին եւ Ջա վադ Թո րո սյա նին 
հայտ նե ցի, շատ ու րա խա ցան ու խնդ րե ցին գրե լուց ի րենց կող մից բա
րեւ ներ հայտ նեմ։ 

Ա սա տուր ջան, չգի տեմ այս նա մա կը որ տեղ կս տա նաս, բայց խնդ
րում եմ ան պայ ման չմո ռա նաս եւ շու տով գրես։ Ե թե ես ու շաց նում եմ 
դա դեռ չի նշա նա կում, թե ձեզ մո ռա ցանք, ոչ, մենք մեր պատ վե լի 
հայ րե նա կից նե րին եր բեք չենք մո ռա նում։ 

Ա սա տուր ջան, ես պատ րաստ վում եմ Ա վստ րա լի ա գնալ հա վա նա
բար լի նենք Սիդ նեյ,  ուր ա սում են հայեր կան։ Ե թե դու կամ ու րիշ նե
րը կա րող եք ի նձ օգ նել, կփա փա գեմ նրանց հան դի պել, գի տես ի նք
նին շատ հե տաքր քիր է այդ հե ռա վոր աշ խար հում հայ րե նա կից նե րի 
հանդիպել։ 
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Այդ առ թիվ հի շեց րու նաեւ պ. Վա հան Փո լա դյա նին, գու ցե նա էլ կու
նե նա մի ո րեւի ցե ծանոթ, մտերիմ կամ թե հայ կա կան դպ րո ցի, ա կում
բի հետ կապ։ Կարճ ա սած, մեր հայ րե նա կից նե րին տես նե լու հնա րա
վո րու թյուն լի նի։

Գ րիր սի րե լիս քո եւ տիկ նոջդ ա ռող ջու թյու նից եւ գոր ծե րից։
 Լա վա գույն բա րեւ ներ հա ղոր դիր տիկ նոջդ իմ եւ տիկ նոջս կող մից։ 

Բա րեւիր իմ լավ հայ րե նա կից նե րին։ 
Ա մե նից կա րեւո րը մի մո ռա ցիր, հա ճախ գրիր եւ ան պայ ման աշ խա

տեք մեզ հյուր գալ։

 Բա րեւ նե րով եւ սի րով` Ա վե տի սյան Կամ սար 

✒   Շատ Սի րե լի Ա սա տուր,

 Քո ու ղար կած գիր քը հանձ նե ցի Շի րա զին, շատ  շատ ու րա խա ցավ եւ 
ան չափ գոհ է սի րա լիր նվե րիդ հա մար։ Ես հայտ նե ցի քո ջերմ խոս
քե րը նրա մա սին։ Շի րա զը ա ռա վել գոհ մնաց։ Նա մոտ օ րերս ի նձ 
կտա իր «Ք նար հայ րե նի» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն քեզ 
ու ղար կե լու հա մար։ Այն ստա նա լուն պես կու ղար կեմ քեզ ու նա մակ 
կգրեմ։ 

Ա սա տուր ջան, ու ղար կում եմ գր քիս մի գլու խը, ո րը նվիր ված է հնդ
կա հայե րին (ան ցյալն ու ներ կան) ար դի հայ գա ղու թի, նրա ճե մա րա նի 
կյան քից։ Խնդ րում եմ հա մար ձակ կեր պով ուղ ղես, կող քին լրաց նես 
կամ ա ռան ձին տեղ գրես։ Ի նչ պես կգտ նես հար մար։ Կա րեւորն այն է, 
որ գե ղա գի տո րեն լավ շա րադր վի եւ հնդ կա հայ գա ղու թի պատ կե րը 
ճիշտ ներկայացվի։

 Թե դու, թե մյուս հար գե լի ման կա վարժ նե րը կօգ նեն այս գոր ծին։
Խնդ րում եմ լի նեք նե րո ղա միտ եւ վա ղօ րոք հայտ նում եմ շնոր հա

կա լու թյունս։

 Հար գանք նե րով եւ բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար 
Պա տաս խա նուած 25.09.61
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 Շատ սի րե լի Ա սա տուր, իմ պատ վա կան բա րե կամ եւ հայ րե նա կից, 

Ան չափ նե րո ղու թյուն պի տի խնդ րեմ, որ այս քան ուշ եմ պա տաս խա
նում նա մա կիդ։ Պատ ճա ռը հի վան դու թյունս է ր։ Եր րորդ ա միսն է ի նչ 
պառ կած եմ, հի մա լավ եմ։ 

Ա ռա ջին գոր ծե րից մե կը ե ղավ այն, որ շտա պե ցի օ դով ու ղար կել 
քեզ նոր լույս տե սած Հա յաս տա նի Ատ լա սը։

 Դա շատ ար ժե քա վոր բան է եւ քեզ էլ պետ քա կան։ Մեկ հատ էլ 
ուղար կում եմ պ. Վա հան Փո լա դյա նին (ե թե ի նձ չի մո ռա ցել)։ 

Ա սա տուր ջան, դու ստա ցա՞ր Շի րա զի « Հայ րե նի քնար» գիր քը, ո րը 
բե րել է ին այդ սպոր տի մաս նա կից ե րի տա սարդ նե րը։ Դու ան պայ ման 
գրիր, թե ի նչ է քեզ հե տաքրք րում, ի նչ ես կա մե նում ես կու ղար կեմ։ Գա
լով իմ մա սին, որ քեզ հա ճախ եմ նե ղու թյուն պատ ճա ռում, դու նկա տի 
ու նե ցիր ի նձ հա մար հա յա գի տու թյա նը սփյուռ քա հայ մա մու լից ի նչ 
հար մար կգտ նես եւ մեկ էլ ա րաբ նե րին (թե ժո ղովր դին, թե աշ խար
հագ րու թյա նը) վե րա բե րող գրա կա նու թյուն։ 

Ա րաբ նե րի թե՛ բնակ չու թյան, թե՛ աշ խար հագ րու թյան մա սին աշ
խա տու թյուն եմ գրում։ Սկ սած Ի րա քից, Սաուդ Ա րա բի այից մինչ Թու
նիս եւ Մա րոկ կո։ 

Ա սա տուր ջան, այս բո լո րը թող քեզ նե ղու թյուն չպատ ճա ռեն եւ 
չմտա հո գեն։

 Դու այդ ատ լա սից ե թե է լի կա րիք ու նե նաս, գրիր ու ղար կեմ։
 Տիկ նոջս՝ Ա սպ րա մի կող մից շատ բա րեւ քեզ եւ Վի վիե նին։
 Հույ սով ե նք, որ բախտ կու նե նաք մեզ մոտ հյուր տես նե լու ձեզ։
 Հի վան դու թյան պատ ճա ռով դր սի աշ խար հի հետ կապ չու նեմ, 

ուստի նո րու թյուն ներ քիչ կան։

 Բա րեւ նե րով՝ քո Ա վե տի սյան Կամ սար
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 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

Չ գի տեմ ին չով բա ցատ րեմ, բայց քե զա նից վա ղուց է, որ նա մակ չեմ 
ստա նում։ 

Ինք նին հաս կա նա լի է, որ շատ եմ ան հանգս տա նում։ Ե թէ այլ տեղ 
ես գնա ցել, պետք է այն տե ղից գրե իր, ե թե Հնդ կաս տա նում ես, ա պա 
ին չու չես գրում։

 Քեզ հայտ նի է, որ նա մա կը բա րե կա մու թյունն ամ րապն դող մի ջոց է, 
նա հան դի սա նում է սի րո ու հա մակ րան քի ար տա հայ տու թյան մի ջոց։ 
Լավ գիտ ցիր, որ չգ րե լով կա րող ե նք ի րար կորց նել։ Չէ որ բա րե կամ 
գտ նե լը (այն էլ քեզ պես ազ նիվ) շատ դժ վար է, ի սկ կորց նե լը, ի նչ պես 
ա սա ցի, հեշտ։ Քո նա մակ նե րը ի նձ միշտ էլ հա ճույք են պատ ճա ռել, 
ին չին սպա սել եմ սի րով։ 

Ա սա տուր ջան, մեզ մոտ ար դեն ա շուն է, դա սա խո սու թյուն նե րի եւ 
ուս ման ե ռուն շր ջան, իմ գոր ծերն էլ վատ չեն հի մա ար դեն գրում եմ 
ա րաբ նե րի եւ ա րա բա կան ե րկր նե րի մա սին։

Հնդ կաս տանս դեռ լույս չի տե սել, գի տես լույս տես նե լուն պես կու
ղար կեմ։ 

Ա սա տուր ջան, գրիր, թե ի նչ գր քե րի կա րիք ու նես, կու ղար կեմ,
 Քեզ ես Ե րեւա նում միշտ սպա սել եմ, բայց չես գա լիս։ Ա վե լի ճիշտ 

չեք գա լիս տիկ նոջդ՝ Վի վի ե նի հետ մի ա սին։ Հա ղոր դիր բա րեւ ներս 
պ. Փո լա դյա նին, պ. Հով սե փին եւ իմ մյուս հայ րե նա կից նե րին։

 Շատ բա րեւ ներ տիկ նոջդ իմ եւ Ա սպ րա մի կող մից։
 Մեր հաս ցեն նույնն է, բայց մեր փո ղո ցի ա նու նը փո խել են, այն կոչ

վում է Ա ղա սի Խան ջյա նի ան վան, դա այն լա վա գույն ղե կա վար նե րից 
էր, որ զոհ գնաց ստա լի նյան ռե ժի մին։ 

Ա վե տի սյան Կամ սար 
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Իմ շատ սի րե լի եւ պատ վա կան բա րե կամ ներ տեր եւ տի կին Ա սատուր 

եւ Վի վի են Գյու զե լյ ան ներ,

 Ձեր նա մա կը մեզ ան չափ վիշտ պատ ճա ռեց, ես ու Ա սպ րա մը կի սե լով 
Ձեր վիշ տը հայտ նում ե նք մեր սր տա գին ցա վակ ցու թյու նը։

 Մենք չենք ու զե նա, որ դուք այդ հե ռա վոր աշ խար հում դառ նու թյուն 
ճա շա կե իք, հու սով ե նք, որ կհաղ թա հա րեք, քա նի որ բնու թյու նը այլ 
ե լք չի ցու ցա նի։ 

Իմ սի րե լի Ա սա տուր, ես քեզ չեմ գրել, որ քրոջս ող բեր գա կան կո
րուս տի պատ ճա ռով, մեկ տա րուց ա վել հի վան դա ցա, ա րեւի ե րես 
դուրս չե կա, բայց ո չինչ չօգ նեց, հի մա ոտ քի եմ, գնում եմ աշ խա տան քի 
եւ գրում։ Ի նձ խոր հուրդ տվե ցին, որ կազ դուր վե լու ա մե նա լավ մի ջո
ցը աշ խա տելն է եւ այդ պես էլ ա նում ե մ։ Դուք էլ այդ պես վար վե ցեք։

 Բայց եր բեք ու եր բեք չեք մո ռա նա, ցա վի կրա կը կհանգ չի եւ չի խան
գա րի ապ րե լու։ 

Կա րո ղա ցա միտքս ձեզ հա ղոր դել թե ոչ, բո լոր դեպ քե րում պետք է 
վիշ տը հաղ թա հա րել։ Ա սա տուր ջան, ա սում են, որ մի մարդ մի ան
գամ կտու րից վայր է ը նկ նում եւ ոտ քը կոտ րում։ Ե րբ մար դիկ գա լիս 
են նրան այ ցի, ա պա նա ա սում է, թե ով է ոտ քը ժա մա նա կին կոտ րել, 
թող ձեռք բարձ րաց նի։ Ա պա հայ տա րա րում է, որ նա իմ ցավս կհաս
կա նա, ում ոտ քը ժա մա նա կին կոտ րվել է։ Ես թե րեւս ա մե նից լավ եմ 
հաս կա նում քո եւ Վի վի ե նի վիշ տը։ Բայց նո րից եմ խնդ րում, որ հե րո
սա բար տա նեք եւ աշ խա տեք։ Դու, Ա սա տուր ջան, շա րու նա կիր գրել, 
աշ խա տել։ 

Գ րիր նաեւ մեզ շատշատ նա մակ եւ աշ խա տիր չմո ռա նալ մեզ։ 
Մենք էլ ձեզ չենք մո ռա նում։ Չէ որ կյան քում լավ հայ րե նա կից եւ ը նդ
հան րա պես զգա յուն եւ լավ բա րե կամ ու նե նա լը լավ բան է ։

 Մենք ձեզ հա մա րում ե նք այդ պի սին եւ բնա կան է, որ ձեր նա մակ նե
րը մեզ թանկ են, գրիր շատ եւ շուտ։ Ե րեւա նում լավ օ րեր են քա ղա քը 
մե ծա նում է ու նո րա նոր փո ղոց նե րով հարս տա նում։ 

Ես ան շնորհք գտն վե ցի եւ եր կար ժա մա նակ քեզ գր քեր ու պար բե
րա կան ներ չեմ ու ղար կել։ Կու ղար կեմ ան պայ ման։ 

Ես ի նքս էլ մեկ տա րի է, ի նչ պես ա սում են, աշ խար հից կտր վել եմ եւ 
հեռացել գրա կան աշ խար հից։

 Վա ղուց չեմ տե սել Շի րա զին, ի սկ մոտ օ րերս բա նաս տեղծ Ա շոտ 
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Գրա շու հետ մեկ նե ցինք Ի ջեւան, որ տեղ ե լույթ ու նե ցանք, ես պատ
մե ցի Ա րա բա կան ե րկր նե րի մա սին, նա էլ կար դաց իր բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րից։ Լավ էր, ես մի քիչ թար մա ցա, դեհ ճա մփոր դու թյու նը 
նման դեպ քե րում լավ է ։

Չ գի տեմ, դու գի տես, թե ոչ Ա շոտ Գրա շուն, իհարկե հե ռու է Շի րա
զից եւ շա տե րից։ Ա սա տուր ջան, իմ գոր ծե րը լավ են, աշ խա տում եմ 
(մի ակ մխի թա րու թյունս), դեհ իմ ժո ղովր դի զա վակ նե րի հա մար գրում 
աշ խար հագ րա կան բա ներ։ Կու զե նայի ի մա նալ նաեւ քո գոր ծե րից եւ 
կխնդ րե ի բա րեւ ներ հա ղոր դե իր իմ հե ռա վոր հայ րե նա կից նե րին, այդ 
թվում պ. Վա հան Փո լա դյա նին, Հով սե փին եւ ճե մա րա նի պատ վար
ժան դա սա տու նե րին ու սա նե րին։ Գրիր շուտշուտ։

 Շատ բա րեւ ներ քեզ եւ տի կին Նա րի նե ին2, իմ եւ տիկ նոջս՝ Ա սպ րա մի 
կող մից։

 Շատ բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար 

✒  / 1 հունվարի 1963թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հա զար ին նը հա րյուր վաթ սու նե րեք թվի ա ռա ջին նա մա կը գրում եմ 
քեզ։ Սր տանց շնոր հա վո րում եմ քո եւ տի կին Նա րի նե ի Նոր տա րին եւ 
Սուրբ ծնուն դը։

 Մաղ թում Ձեզ հա ջո ղու թյուն եւ ա ռող ջու թյուն։ Ու զում եմ կյան քում 
այ լեւս վիշտ չտես նեք։ 

Ա սա տուր ջան, դու հա վա նա բար, ստա ցած կլի նես նա մակ ներս, 
քեզ գրա կան թեր թեր եմ ու ղար կել եւ մեկ գիրք։ 

Գ րիր ճե մա րա նի կյան քից, ի նչ պես է պ. Վա հան Փո լա դյա նը, ի սկ 
Հով սեփ Մա դա թը Կալ կա թա յո՞ւմ է։ 

Ընդ հան րա պես գրիր, դա ա մե նա լավ կապն է բա րե կա մու թյան։ 
Մեզ մոտ Ե րեւա նում ար դեն շու քով են նշում Նոր տա րին, այդ օ րը թե 
հա րուստ, թե աղ քատ իր ու նե ցա ծով ու զում է, ի նչ պես ա սում են, զար
մաց նել։ Մենք զար մաց նե լու տվյալ չու նենք, ո րով հե տեւ տրա մադ րու
թյուն չու նենք։ 

2 Երբ ամուսնացանք Վիվիենին վերամկրտեցի «Նարինէ/ Նարինե»։ Մինչեւ 
այսօր ոմանք նրան ճանաչում են Նարինե/Նարինէ անունով։ 
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Դու չգ րե ցիր, թե այս ա մա ռը ուր ե ղաք։ Մենք մի քա նի շա բա թով 
ե ղանք Սո չի կոչ վող ա մա ռա նո ցում, ո րը գտն վում է Սեւ ծո վի ա փին։

 Տի կին Ա սպ րա մը շատ է բա րեւում քո տիկ նո ջը՝ Նա րի նե ին։ Ե րա նի 
մեզ մոտ հյուր գայիք, բոլորս ու րախ կլի նե ինք։ 

Ես էլ, Ա սա տուր ջան, շա րու նա կում եմ գրել մեր դպ րո ցա կան նե րի 
եւ դա սա տու նե րի հա մար աշ խար հագ րա կան եւ պատ մաաշ խար հագ
րա կան տվյալ ներ։

 Պա տա հա բար դու ա րա բա կան ե րկր նե րի մա սին գրա կա նու թյուն 
չու նե՞ս, թե կուզ Աղ բաշ ազ գա տա ռով որեւէ մի հե ղի նա կի աշ խա տու
թյուն։

 Մեզ մոտ Ե րեւա նում շատ տաք է, այս տա րի ա ռա ջին օ րն էր, որ 
ձյուն ե կավ։

 Շատ բա րեւ ներ իմ եւ տիկ նոջս՝ Ա սպ րա մի կող մից քեզ եւ 
Նարինեին։ 

Բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար

✒ / 28 մարտի 1963թ. / 

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Դու հա վա նա բար ստա ցած լի նես Շի րա զի «Ք նար հայ րե նի» գիր քը։ Ես 
այն ու ղար կե ցի ԱՕԿՍի մի ջո ցով, կար ծե լով, որ շուտ կս տա նաս։ Այդ 
օ րի նա կը բե րել էր Շի րա զը, տվեց ի նձ եւ ա սաց ու ղար կիր Ա սա տու րին 
եւ գրիր ջերմ բա րեւ ներ։ Այդ գիր քը մեզ մոտ վա ղուց սպառ ված է, դա 
Շի րա զը վերց րեց ու րի շից։ Ես նրան քո մա սին շատ  եմ պատմել։ Ստի
պե ցի ի նչ գնով լի նի ճա րի եւ ճա րեց ի նձ տվեց քեզ ուղար կե լու հա մար։ 

Ա սա տուր ջան, դու եր կար ժա մա նակ է չես գրում, ի նչ է պա տա հել։ 
Գրիր քո եւ տիկ նոջդ կյան քից, ձեր ա ռող ջու թյու նից, գոր ծե րից։ 

Ես եւ տի կինս լավ ե նք։ Ես ա վար տում եմ Հնդ կաս տա նին նվիր ված 
աշ խա տու թյունս, որ տեղ կտամ հա մա պա տաս խան նկա րա գիր, ո րոնց 
մի մա սը դու ես ու ղար կել։ Ափ սոս չու նեմ ու րիշ նկար ներ, մա նա վանդ 
Կալ կա թայի ճե մա րա նի, սա նե րի, դա սա տու նե րի, շեն քի, ե կե ղե ցու։ 
Ո չինչ չու նեմ Մադ րա սից, ե ղած ներն էլ (ճե մա րա նի մա սին) շատ 
փոքր ե ն։ 

Սի րե լի Ա սա տուր, ես չգի տեմ ին չու չես գրում։ Չէ որ նա մա կը սիրո, 
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հար գան քի եւ կա պի ա մե նա լավ մի ջոցն է։ Լավ ի մա ցիր, ա ռանց լավ 
ըն կեր նե րի եւ հա րա զատ բա րե կամ նե րի կյան քը բա վա կան ան հե
տաքր քիր է։ Ես բա վա կան ժա մա նակ նա մակ չու նեմ նաեւ Բեյ րու
թից։ Իմ ա մե նա լավ բա րե կամ նե րից մե կը դու ես եւ քո նա մակ ներն 
ի նձ միշտ ու րա խու թյուն են պատ ճա ռել։ Խնդ րում եմ շա րու նա կես քո 
նախ կին ձեւով նա մակ ներ գրե լը։

 Գի տեմ սի րե լիս, լավ գի տեմ քո վիշ տը, ա վե լի ճիշտ քո եւ տի կին 
Վի վիե նի վիշ տը, բայց ի նչ ա րած սի րե լի ներս։

Մ նում է ձեզ ցան կա նալ ա ռող ջու թյուն եւ համ բե րու թյուն։ 
Ա սա տուր ջան, այս նա մակս կարճ եմ գրում, հայտ նում գիր քը 

ուղար կե լու մա սին եւ ու զում եմ հի շեց նել, որ մեզ շուտշուտ գրես։
 Շատ եւ շատ բա րեւ ներ Փո լա դյա նին, Հով սեփ Մա դա թին եւ իմ մյուս 

ան ծա նոթ հայ րե նա կից նե րին։

 Բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար

✒  / 2 ապրիլի 1963թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի բա րե կամ ներ, տեր եւ տի կին Ա սա տուր եւ Վի վի են  

Գյուզելյան ներ,

 Սի րե լի ներս, վա ղուց, շատ վա ղուց է, որ ձե զա նից նա մակ չու նենք եւ 
պատ ճառն էլ չգի տենք։

 Ճիշտ է հիմ նա կան պատ ճա ռը մեզ հայտ նի է, դա ձեր ան մար վիշտն 
է, բայց ի նչ ա րած, ա սում են, որ ժա մա նա կը վեր քը սպի աց նում է։ Թե 
դա որ քա նով է ճիշտ, այդ ար դեն ին քը՝ վիշտ ու նե ցո ղը գի տի… 

Ա սա տուր ջան, ես քեզ սրա նից ա ռաջ մի նա մակ էլ եմ գրել եւ հայտ
նել, որ «Ք նա րը» ու ղար կել եմ Ար տա սահ մա նի հետ բա րե կա մա կան 
եւ կուլ տու րա կան կա պի ըն կե րու թյան մի ջո ցով, ո րին մենք ԱՕԿՍ ե նք 
ա սում։

 Ճիշտն ա սած, կար ծե ցի, որ դրա նով ավե լի շուտ կս տա նաս, չնա յած 
կա րող է ի ու ղար կել ի նքս։ Ի դեպ, ի նձ ԱՕԿՍի մի ջո ցով շատ են գիրք 
ու ղար կում, ի հար կե, վրան իմ ա նուն ազ գա նու նը գրե լով։

Չ մո ռա նամ հարց նել դու «Գ րա կան թերթ» ստա նում ես թե ոչ, ե թե 
ոչ գրիր, կու ղար կեմ։ Մոտ ժա մա նակ ներս լույս կտես նի « Պատ մա կան 
Հա յաս տա նի» քար տե զը, այն ես քեզ կու ղար կեմ։
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 Սի րե լի Ա սա տուր, այ սօր ես պա տա հա բար ԱՕԿՍ գնա ցի եւ պա
տա հա բար սե ղա նին տե սա « Նոր Ազ դա րար» կազ մած։

 Պաշ տո նյա նե րից մեկն ի նձ ա սաց, որ ստա ցել են Հնդ կաս տա նից, 
մնա ցա ծը չի մա ցա։ Որ քան ափ սո սա ցի, որ Կալ կա թա յում ե ղած ժա
մա նակ ես Զի բեթի Հա նա նյա նից չս տա ցա այդ պի սին։ Ճիշտն ա սած, 
մեր հան դիպ ման ժա մերն այն քան սուղ է ին, որ ես չկա րո ղա ցա ծա նո
թա նալ հա յա գի տա կան եւ հնդ կա հայ գա ղու թին վե րա բե րող գրա կա
նու թյան հետ, Հա յաս տա նում ես հա մար վում եմ այդ գոր ծով զբաղ վող 
մարդ։

 Սի րե լի Ա սա տուր, իմ գոր ծերը լավն են, ես մեր ժո ղովր դի զա վակն 
եմ եւ ու զում եմ նրան շա հե կան բան ա րած լի նել։ Այդ առ թիվ գրում եմ 
պատ մաաշ խար հագ րա կան հե տաքրք րա կան հոդ ված ներ, նաեւ ոչ 
մեծ գր քե րը։ Ի նչ պես նաեւ հա ղոր դում ներ ար տա սահ մա նի ռա դի ոյի 
հա մար։ Շատ է օգ նում ի նձ Ա սպ րա մը, ո րը մե քե նագ րում է գրածս։ 

Սի րե լի Ա սա տուր, քա նի որ ձե զա նից ես վա ղուց նա մակ չու նեմ, 
ա պա սա էլ հի շեց ման նման մի նա մակ է, որ մեզ չմո ռա նաք եւ գրեք։

Գ րել է իր, որ մայի սին ու զում եք Ե րեւան գալ։ Աշ խա տեք ան պայ ման 
գալ, կա րող է իր գալ նաեւ սեպ տեմ բեր եւ հոկ տեմ բեր ա միս նե րին, դա 
մեր քա ղա քի ա մե նա հի ա նա լի ժա մա նակն է։ 

Ե կեք սի րե լիս եւ ձեր աչ քով տե սեք ձեր հայ րե նի քը, ծաղ կած 
Ե րեւանը։ 

Գ րում եմ նաեւ մեր հե ռա խո սի հա մա րը, որ պես զի գա լուց մեզ ան
մի ջա պես զան գա հա րեք։

 Բա րեւ ներ Վա հան Փո լա դյա նին, Հով սեփ Մա դա թին եւ մեր մյուս 
հայ րե նա կից նե րին։ Բա րեւեք Վի վի ե նին եւ հա րա զատ նե րին։

 Սի րով եւ ջերմ բա րեւ նե րով՝  
ձեր հա րա զատ ներ Ա սպ րամ եւ Կամ սար։

Հ.Գ. Ի դեպ, մի այն թե թեւա կի նայե ցի « Նոր Ազ դա րա րում» 
ե ղած նկար նե րին, կու զե նայի զե տեղել իմ «Հնդ կաս տա նին» 
նվիր ված գր քում։ Ը նդ հան րա պես հնդ կա հայ կյան քից նկար
ներ քիչ ու նեմ, ե ղածն էլ փոքր է։ 

Ա վե տի սյան Կամ սար
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✒  Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Քո գրած բո լոր նա մակ նե րը, այդ թվում եւ ԱՕԿՍի հաս ցե ով ու ղար
կա ծը ստա ցել ե մ։ Ստա ցել եմ նաեւ ու ղար կածդ աշ խար հագ րա կան 
հի ա նա լի ատ լա սը։ Ան չափ գոհ եմ եւ նա մակ նե րիդ եւ ատ լա սի հա
մար։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ե թե ի նձ լավ հաս կա նաս (դ րա նում վս տահ եմ) 
ի նձ ու ղար կած ատ լաս ներն ու գր քե րը փաս տո րեն ծառայում են հայ 
ժողովր դի զա վակ նե րին։ Չէ որ ես դրանք օգ տա գոր ծում եմ եւ իմ ման
կա վար ժա կան աշ խա տան քի հա մար կամ էլ պատ մաաշխարհագ րա
կան գր քեր, հոդ ված ներ, ռա դի ոյին տա լու հա մար։ Տա րի նե րի ըն թաց
քում ես ստեղ ծել եմ մեծ գրա դա րան, ո րը նույն պես այդ նպա տա կին է 
ծա ռա յում եւ ե թե հա ջող վի այս աշ նա նը Ե րեւան գաս կտես նես ի նքդ։ 

Սի րե լի Ա սա տուր, ես քո մա սին շա տե րին եմ լավ բա ներ պատ մել 
եւ դու դրան ար ժա նի ես, ո րով հե տեւ բարձր ես պա հում քո ժո ղովր դի 
մշա կույ թը եւ հայ րե նի քի պա տի վը։

 Գա լով քո պոե մի հա ղորդ մանը, ես այն ռա դի ո տա րա (ի նձ ու ղար
կած օ րի նա կը) ծա նո թաց րե ցի, հա վա նե ցին եւ ո րո շե ցին հու նի սի 
սկզբ նե րին հա ղոր դել։ Կաշ խա տեմ, որ պես զի մեր թեր թե րից մեկն էլ 
գրի պոե մի մա սին։ Ես փոս տով քեզ կու ղար կեմ այդ մա սին ե ղած ները։

 Սի րե լի Ա սա տուր, իմ լավ բա րե կամ նե րից է նաեւ Գեւորգ Է մի նը 
(բա նաս տեղծ), ո րն ի նձ բե րեց իր գիր քը, քո մա սին նրան պատ մե
ցի։ Նա շատ ափ սո սաց որ իր վեր ջին օ րի նակն է եւ գրա խա նու թում էլ 
սպառ ված է, ի սկ ի նձ ար դեն մա կագ րել է ր։ Ես էլ այն ու ղար կում եմ 
քեզ, դու բա նաս տեղծ ես եւ այն քեզ ա վե լի է ան հրա ժեշտ, ի նչ պես ի նձ 
պատ մաաշ խար հագ րա կան գր քե րը։ Ու ղար կում եմ նաեւ Վի լյամ 
Սա րո յա նի պի ես նե րի ժո ղո վա ծուն։ Ը նդ հան րա պես ի նչ պետք է գրիր, 
կու ղար կեմ, ի նչ պես նաեւ «Գ րա կան թերթ» եւ ը նդ հան րա պես թեր թեր։ 

Գա լով մեր հա րա զատ Վի վի ե նին, ա պա ջերմ բա րեւ ներ հա ղոր դիր 
իմ եւ տի կին Ա սպ րա մի կող մից։ Մենք ա ղո թում ե նք նրա ա ռող ջու
թյան հա մար եւ ի սր տե ցա վում, որ նա ի նչ տխ րու թյուն տե սել է լի նի 
վեր ջի նը։ Ափ սո սում ե նք, որ նա այս աշ նա նը ի վի ճա կի չի լի նի գա լ, 
բայց ո չինչ, դու որ գաս ճա նա պար հը կբա ցես եւ կգա նաեւ Վի վի ե նը։ 

Ա սա տուր ջան, ես կխնդ րե ի, որ դու բա րեւես նաեւ պ. Հով սեփ Մա
դա թին եւ պ. Վա հան Փո լա դյա նին, ո րոնք ե րեւի ի նձ ար դեն մո ռա ցել 
ե ն։ Ես պ. Փո լա դյա նին ժա մա նա կին ու ղար կե ցի « Հա յաս տա նի ատ
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լա սը» չգի տեմ ստա ցել է, թե ո չ։ Ե րեկ ու ղար կե ցի նրան (ճե մա րա նի 
հաս ցե ով) ե րեւա նյան մի քա նի տե սա րան ներ, որ պես զի Ե րեւա նը լավ 
հի շի, կու զե նայի որ Ե րեւա նը միշտ հի շի, ե թե քեզ չեմ ու ղար կել, գրիր 
կու ղար կեմ։ 

Ես նա մա կագ րու թյուն ու նեմ մի մե ծար գո պա րո նի հետ, ո րը բնակ
վում է ՆյուՅոր քում (Ա ՄՆ), դա մեր հայ րե նա կից Տիգ րան Մն է, ո րն 
իր գրած գր քե րից էր ու ղար կել։ Այն վե րա բե րում է Տիգ րա նա կեր
տի աշ խար հագ րու թյանն ու պատ մու թյա նը։ Ես ԱՕԿՍի գծով իբ րեւ 
հյուր կա րող է գնամ Լա տի նա կան Ա մե րի կա (Բ րա զի լի ա, Ար գեն տի
նա, Ուրուգ վայ)։ Դա լավ է, կհարս տաց նեմ իմ աշ խար հագ րա կան ու 
պատ մա կան գի տե լիք նե րը այդ ե րկր նե րի մա սին։ Դա կլի նի, ոչ շուտ 
քան հու լի սին։ 

Ե րեւան ցի նե րը ու րա խու թյան մեջ են, սպա սում են ի րենց հայ րե
նա կից Տիգ րան Պետ րո սյա նին, ու րախ է նաեւ քա ղա քը, զար դար ված 
մայի սյան կա նա չով, ծա ղիկ նե րով եւ խա ղաղ ու շի նա րար կյան քով։

 Բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար

✒   Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

Գ նա ցիք եւ մեր սիր տը ձեզ հետ տա րաք։ Սկզ բում չէ ինք հա վա տում, 
որ ե թե 308 հա մա րը խնդ րենք, ա պա քո սի րե լի ձայ նը չի հն չի։ 

Ա սա տուր ջան, թե րեւս օ դա նա վա կա յա նից շատ տխուր վե րա դառ
նայինք, ե թե չլի ներ մեր սի րե լի Թո րո սը իր հա մակ րե լի տիկ նոջ հետ, 
ի նչ պես նաեւ Բու ջի կա նյա նը, Քե շի շյա նը եւ ձեր բա րե կամ նե րը։ Բո
լորս քո մա սին է ինք խո սում, բայց ա մե նից լավ ես եւ Թո րոսն է ինք կա
տա կում՝ Սու քի աս ա սե լով։ 

Ե րեւի հի շում ես ձեր սա վառ նա կը օ դա նա վա կա յա նում բա վա
կան սպա սեց. Այդ պա հին Թո րո սը ա նընդ հատ Սու քի աս էր կան չում։ 
« Լավ, ա սա ցի Թո րո սին, օ դա նա վա կա յա նում աշ խու ժա ցել ես եւ քո 
ա նու նը ու րի շի վրա ես դնում»։ Ե րբ բա ժան վե ցինք ես Թո րո սին ա սա
ցի, Ա սա տու րին գրե լու եմ, ով նա մակ չգ րի ի նձ, նրան Սու քի աս ե նք 
կան չե լու։ Թո րո սի դեմ քը ու րա խու թյու նից փայ լեց, որ այս ան գամ էլ 
ա զատ վեց Սու քի աս կոչ վե լուց։
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 Սի րե լի Ա սա տուր, հու սով ե նք, որ մեզ չեք մո ռա նա. եւ նա մակ թող 
գրի նաեւ Վի վի ե նը։ 

Ասպ րա մը եւ ես համ բու րում ե նք փոք րիկ ա չի կին, ո րի տիկ նիկ ներն 
են մի այն մեզ ծա նոթ, հու սով ե նք, որ ի նքն էլ մեզ նա մակ ներ կգ րի։ 
Գրիր ի նչ ա նուն տվե ցիք փոք րիկ բա լի կիդ։ 

Ա սա տուր ջան, ա ռայժմ այս քան։
 Շատ բա րեւ ներ Վի վի ե նին, իր ծնող նե րին, եղ բո րը եւ փոք րիկ 

ա չիկին։

 Համ բույր նե րով՝ Ա սպ րամ, Կամ սար։  

✒  / 8 հունվարի 1965թ. / 

Մեր պատ վա կան բա րե կամ ներ շատ սի րե լի Ա սա տուր եւ Վի վի են,

 Ձեր նա մա կը մեզ մեծ ու րա խու թյուն պատ ճա ռեց։ Նախ ի մա ցանք ձեր 
ա ռող ջու թյան մա սին եւ մի ա ժա մա նակ ու նե ցանք ձեր մշ տա կան հաս
ցեն, ո րը հնա րա վոր կդարձ նի ձեզ նա մակ գրե լու։

 Մեր սի րե լի ներ, ես եւ Ա սպ րա մը ջեր մո րեն շնոր հա վո րում ե նք ձեր 
Նոր տա րին եւ Ս. Ծնուն դը։ Մաղ թում ե նք ձեզ ա մե նա գե ղե ցիկ ցան
կու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում։

 Թող 1965թ. լի նի կա տա րյալ հա ջո ղու թյան, բեղմ նա վոր ստեղ ծա
գոր ծու թյան եւ լրիվ խա ղա ղու թյան եր ջա նիկ տա րի։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ու րա խու թյամբ ի մա ցանք, որ ստանձ նել ես 
«Ա րե գակ»ի խմ բագ րու թյու նը։

 Սի րե լիս, ար տա սահ մա նյան մեր պար բե րա կան նե րը մեր ազ գային 
մշա կույ թի ջա հա կիր ներն են, ո րոնք սփյուռ քա հա յու թյան մոտ վառ են 
պա հում հայ րե նի քի հան դեպ սերն ու հա մակ րան քը եւ նրա հետ կա
պում լա վա գույն ե րա զանք ներ։ Ու րախ եմ, որ այդ պի սի պատ վա վոր 
գործ ես ստանձ նել։ 

Ա սա տուր ջան, քո Ե րեւան գա լը մեզ հա մար կա տա րյալ սյուրպ րիզ 
է ր։ Այն ար ժե քա վոր ե ղավ նաեւ, որ Ա սո ղիկ սր բա զա նի նման բա րե
կամ շա հե ցինք։ Նա հի մա մեր իս կա կան բա րե կամն է։ Ես եւ Ա սպ րա
մը հա ճախ ե նք լի նում նրա մոտ։ Ափ սոս, որ նա քիչ է լի նում մեզ մոտ։ 
Ա մեն հան դի պե լուց օ րհ նում ե նք քեզ, Վի վի ե նին ու Կա րի նե ին նման 
լավ բա րե կամ շա հե լու հա մար։ 
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Ա սա տուր ջան, ա ռիթ է լի նում տես նե լու Վե հա փա ռին։ Դու Ա սո
ղիկ սր բա զա նին նա մակ գրե լիս հայտ նիր մեր ջերմ վե րա բեր մուն քը։ 
Հուսով ե նք որ ապ րի լին կլի նես Էջ մի ած նում։ 

Այս ան գամ բախտ կու նե նանք տես նե լու քեզ հետ մեր տա նը նաեւ 
Վի վի ե նին ու Կա րի նե ին։ Ի հար կե, ու րախ կլի նենք, ե թե մեր մե ծար գո 
խնա մի նե րը՝ Վի վի ե նի ծնող ներն ու եղ բայ րը ձեզ հետ լի նեն։ 

Ա սա տուր ջան, Բեյ րու թի եւ Սի րի այի ոչ բո լոր բա րե կամ ներն են, որ 
նա մակ են գրում։ Մի մա սը « Սու քի աս» դար ձան։ Նա մակ ներ եմ ստա
նում Քա սու նուց, Բա րի կյա նից, Լի դի այից, Լուի զից, Ան ժե լից, Շա քե ից 
(Հա լեպ)։ Մնա ցած նե րը ա ռայժմ չեն գրում։ Այս տար վա ու սու ցիչ նե
րից էլ գրում են Բա բա յան Եր վան դը, Կր պո յան Եր վան դը։

 Թո րոս Թո րա նյա նը (իս կա կան Սու քի ա սը) շատ լավ է։ Նա կնոջ 
հետ էլ հա մալ սա րան չեն հա ճա խում, տե ղա փոխ վել են բժշ կա կան 
ի նս տի տուտ։

Գ րի գոր Քե շի շյա նը Սփյուռ քի մա մու լի բաժ նի վա րիչն է, ի սկ Բու ջի
կա նյան Հրա չը ԱՕԿՍում է աշ խա տում։ 

Ա սա տուր ջան, ի նձ ցույց տվե ցին Կալ կա թայից Հայկ Նա ջա րյա նից 
ստա ցած մի նա մակ, ո րով նա խնդ րում է ու ղար կել ի րեն իմ «Ա րեւել քի 
մար գա րի տը» գիր քը. ու ղար կե ցինք 5 օ րի նակ։ 

Այդ գիր քը վեր ջա պես հնա րա վոր ե ղավ ու ղար կել նաեւ քեզ։ Ա սա
տուր ջան, գրիր ը նդ հան րա պես քեզ ի նչ գր քեր ու ղար կեմ։ Կու ղար կեմ 
նաեւ « Մու սա լե ռան 40 օ րը» գիր քը։ 

Սի րե լիս, ե թե քո տրա մադ րու թյան տակ լի նեն նյու թեր Ա րեւմ տյան 
Հա յաս տա նի, Ա րա բա կան Ա րեւել քի եւ աշ խար հագ րա կան ան վա
նում նե րի ա ռա ջաց ման մա սին, ու ղար կիր ի նձ։ 

Ա սա տուր ջան, սի րով կհայտ նեմ մեր մտա վո րա կան նե րին քեզ 
օ ժան դա կե լու հա մար։ Թե րեւս օգ տա կար լի նեմ եւ ե ս։ Հու սով եմ, որ 
Էջ մի ած նից էլ Ա սո ղիկ սր բա զա նը կօ ժան դա կի։

 Դեհ սի րե լիս « սու քի աս» չդառ նաս։ Ա սպ րա մը շատ բա րեւ ներ է 
ուղար կում եւ համ բու րում Վի վի ե նին եւ Կա րի նե ին։ 

Ան կեղծ զգա ցում նե րով ու սի րով՝  
Ա վե տի սյան Կամ սար
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✒  / 24 մարտի 1965թ. / 

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Ձեր ու ղար կած նա մա կը մեզ կրկ նա կի հա ճույք պատ ճա ռեց։ Ա ռա ջի
նը, որ լավ ես եւ ե րկ րոր դը, որ սպա սում ես մեր մշա կույ թի ա ռա ջըն թա
ցին՝ դառ նա լով խմ բա գիր «Ա րե գա կին»։

 Շատ եւ շատ ու րախ ե նք, բայց խնդ րում ե նք մեր նա մակ նե րի է ջե րը 
կամ նա մա կի ու շա ցու մը «Ա րե գակ»ով չար դա րա ցնես։ Թե զբաղ ված 
եմ եւ այլն։ 

Ա սա տուր ջան, ես Ա սո ղիկ սր բա զա նի մոտ հա ճախ եմ լի նում եւ 
վայե լում նրա սի րա լիր ըն դու նե լու թյու նը։ Նրա տա նը տե սա նաեւ Կա
րի նե ի նկա րը, շատ ու րա խա ցա, ի սկ Ա սպ րա մը լրա ցու ցիչ մի մոմ վա
ռեց Մայր տա ճա րում Կա րի նե ի ա ռող ջու թյան մաղթանքով։

 Սի րե լի Ա սա տուր, իմ կող մից ջերմ բա րեւ ներ Վի վի ե նի հա րա զատ
նե րին, ի սկ պ. Պետ րո սին էլ ան ձամբ շնոր հա վո րիր այն բարձր պար
գեւի հա մար, որ շնոր հել է նրան Տ.Տ. Վազ գեն Ա Ա մե նայն հայոց կա
թո ղի կո սը, պար գեւատ րե լով պ. Պետ րո սին Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի 
ան վան Ա կար գի ա դա ման դա կուռ շքան շա նով։

 Սեղ մե լով պ. Պետ րո սի ձեռ քը ես նրան ու ղար կում եմ իմ գիրքս։
 Շատ եւ շատ կցան կա նայինք նրան Ձեզ հետ մի ա սին տես նել ոչ 

միայն Սբ Էջ մի ած նում, այ լեւ մեր տա նը։ Ա սա տուր ջան, իմ գոր ծե րը 
լավ են, հի մա աշ խա տում եմ հեր թա կա նու թյամբ ե րեք թե մա նե րի վրա, 
ո րոշ օ րեր հատ կաց րել եմ աշ խար հագ րա կան ա նուն նե րի բա ցատ րու
թյանը, ի սկ ո րոշ օ րեր էլ Ա րա բա կան ե րկր նե րի եւ պատ մա կան Հա
յաս տան աշ խար հին։ Ե թե հար մար բա ներ կլի նեն (հայե րեն, ան գլե
րեն, ֆրան սե րեն) նկա տի ու նե ցիր։

Գ րիր Վի վի ե նի ա ռող ջու թյան մա սին, ի սկ Կա րի նեն ար դեն Լոն
դոն ցի է։ Նա ի րեն լավ կզ գա այդ տեղ, ի վեր ջո նրա հա մար ա մեն ի նչ 
կսկ սի Լոն դո նից։ 

Ես չգի տեմ քո «Ա րե գա կին» ին չով կա րող եմ օգտակար լինել։ 
Ա սա տուր ջան, քեզ հետ ե կած ու սու ցիչ նե րից մի մա սը « սու քի աս» 

ե ղան, նա մակ չեն գրում։
Գ րող նե րից են Քա սու նին, պ. Տաս նա պե տյա նը, Կր պո յա նը, Երվանդ 

Բա բա յա նը։
Մ նա ցած նե րը սու քի աս նե ր են, ա ռայժմ բան չեմ կա րող գրել։ Չնա

յած Ե րեւա նում է, բայց ոչ պա կաս սու քի աս է նաեւ Թո րոս Թո րանյանը։ 
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Քեզ հետ ա վե լի շատ եմ « խո սում», կապ վում, քան Թո րոսի։ Կա հի րե
ից ջերմ նա մակ ներ եմ ստա նում պ. Սա րու խա նից, Էդմոնը լռում է մի
այն «Ա րեւ» է ու ղար կում եւ ու րիշ ո չինչ։ Ի նձ մի եր կու ընկեր ա սա ցին, 
որ ի րենց հրա վեր են ու ղար կել մաս նակ ցե լու «Ա րեւի» 50ա մյա կին։ 
Շատ տխ րե ցի, ո րով հե տեւ ա ռի թը լավ էր կգ նայի (ե թե հրա վի րեր) եւ 
մեր դպ րո ցա կան նե րին մի փոքր գր քով կու րա խաց նե ի, բայց ո չինչ չի 
գրել ի նձ։ 

Այդ բո լո րի մա սին այս քա նը։
Գ րիր նաեւ Հնդ կաս տա նի մա սին, ի նչ վի ճա կում է գա ղու թի 

կրթական գոր ծը, քո հե ռա նա լը շատ չազ դեց։ Ես պ. Նա ջա րյա նի, 
Փոլա դյանի ա նու նով գիրք է ի ու ղար կել, բայց ոչ մե կից պա տաս խան 
չս տացա։ 

Ինչ պես ե րեւում է շա հում են այն մար դիկ, ո րոնք հպարտ են եւ ան
տար բեր։ Ես այդ քան ջերմ եմ, բայց այն չեն « սու քի աս նե րը»։ Հենց 
Էդմո նի եւ Վե րային օ րի նակ նե րը հի շենք։ 

Ա սա տուր ջան, գրիր նաեւ ձեր բնա կա րա նի մա սին ։
 Հու սով եմ, որ նա մա կիս շուտ կպա տաս խա նես եւ կն պաս տես, որ 

մենք պա տիվ ու նե նանք ձե րոնց մեր տա նը հյուր ըն դու նե լու։
 Ջերմ բա րեւ ներ Ա սպ րա մի, իմ եւ մեր ը նդ հա նուր բա րե կամ Ա սո ղիկ 

սր բա զա նի կող մից։ 

Ա վե տի սյան Կամ սար

✒  Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ քեզ կու զեմ ու րա խաց նել այն բա նով, որ մեր ե րի տա սար դա
կան «Ա վան գարդ» թեր թը իր օ գոս տո սի 21ի համա րում մի հոդ ված 
էր զե տե ղել եւ գո վել քեզ այն բա նի հա մար, որ դու հե ռա վոր Հնդ կաս
տա նից նա մակ ես գրում Ա լա վեր դի քա ղա քի դպ րո ցի ու սուց չին։ Այն 
խրա խու սե լի հա մա րե լով, որ ի նչ պի սի ջերմ կապ կա հե ռա վոր Հնդ
կաս տա նում բնակ վող եւ Հա յաս տա նի ու սու ցիչ նե րի մի ջեւ։

 Շատ ու րախ եմ սի րե լիս, որ դու այդ քան ջերմ հայ րե նա սեր ես եւ 
ուրիշ ներն էլ այդ բա նով ու րա խա նում ե ն։ Ա սա տուր ջան, թե րեւս 
ստա ցած լի նես իմ գր քի այն գլու խը, ո րը նվիր ված է հնդ կա հայե րին։ 
Նեղու թյուն կկ րես եւ լրաց նե լով ու փո փո խե լով հան դերձ կու ղար կես։ 
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Սի րե լի բա րե կամ, քո նա մակ նե րը մեզ միշտ էլ ու րա խաց նում են եւ 
այն կար դում ե նք մեծ գո հու նա կու թյամբ։ Թե ես եւ թե տի կինս՝ Ա սպ
րա մը շատ ե նք փա փա գում քեզ եւ տի կին Վի վի ե նին Հա յաս տա նում, 
Ե րեւա նում տես նե լու։ Հույ սով ե նք, որ այդ կկա տար վի։ Ա սա տուր 
ջան, գրիր թե ի նչ պես ան ցավ ա մա ռային ար ձա կուրդդ եւ ի նչ պես են 
ըն թա նում դա սերդ։ Ես լավ եմ եւ աշ խա տում եմ Ա րա բա կան ե րկր նե
րի աշ խար հագ րու թյան վրա։ Այն պես որ այ սու հետ ե թե այդ ե րկր նե
րի աշ խար հագ րու թյանն ու պատ մու թյա նը վե րա բե րող բա ներ լի նեն, 
ի նձ կհի շես։ 

Սի րե լի Ա սա տուր, ի նձ մոտ մի միտք է հղա ցել եւ կու զե նայի, որ 
մի լավ պոեմ գրե իր Թաջ Մա հա լի մա սին։ Մտա ծիր, դա լավ գա ղա
փար է ։

 Շի րա զից բան չեմ գտ նում, ո րով հե տեւ քա ղա քից բա ցա կա յում է։ Ես 
ար դեն քեզ գրել եմ, որ նա սի րով կար դա ցել է քո պոե մը։ 

 Սի րե լի Ա սա տուր, գրիր, թե քեզ ի նչ գր քեր են հար կա վոր, ես ան մի
ջա պես կու ղար կեմ։ Ես քեզ ար դեն գրել եմ, որ Ե րեւա նի ա մե նա լավ 
ա միս ներն են սեպ տեմ բերն ու հոկ տեմ բե րը։ Այս ա միս նե րին մեր հայ
րե նի քի հողն ու ջու րը տա լիս է իր բո լոր բա րիք նե րը։  Մեր շու կան մի 
կա տա րյալ տո նա կան բնույթ է ստա ցել։ Խա ղողն ու դեղ ձը, տանձն ու 
նու ռը, սա լորն ու խն ձո րը, ձմե րուկն ու սե խը ա ռատ ե ն։ 

Ինչ ա րած տեխ նի կան դեռ այն քան չի կա տա րե լա գործ ված, որ պես
զի քո եւ Վի վի ե նի բա ժի նը Կալ կա թա ու ղար կե նք։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ես ամ բողջ օ րը աշ խա տում ե մ։ Չէ որ բա ցի գրե
լուց նաեւ դա սա խո սում ե մ։

 Բայց ո չինչ Հնդ կաս տանս եւ Ա րա բա կան ե րկր նե րը թե թեւաց նում են 
ի նձ։ Ի դեպ Ա վստ րա լի ա գնա լը փո խա րին վեց Թու նիս եւ Լի բիայով։ 

Երբ Հնդ կաս տա նը լույս տես նի, բնա կան է, որ ա ռա ջին նվե րը քո նը 
կլի նի։

 Նե րիր սի րե լիս, որ քո հա մե մատ ես քիչ գրե ցի, բայց դա չի նշա
նա կում, թե դու էլ նույ նը պետք է ա նես, ոչ սի րե լիս գրիր շատ եւ շուտ
շուտ։

Կր կին բա րեւ ներ իմ եւ Ա սպ րա մի կող մից քեզ, Վի վի ե նին եւ ձե րոնց։

 Բա րեւ նե րով՝ Ա վե տի սյան Կամ սար
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✒  / 12 մայիսի 1973թ. / 

 Մեր շատ սի րե լի Ա սա տուր ,

Ես եւ Ա սպ րա մը շատ ե նք զար մա ցած, թե ին չու մեզ նա մակ չես գրում։ 
Ի նչ է պա տա հել, ի նչ պես են ձե րոնք։

 Ճիշտն ա սած, այդ զար ման քը մեկմեկ մեղ մա նում է, ե րբ հի շում եմ 
Թո րո սին, որ ա սում էր Ա սա տու րը Սու քի աս է ։ 

 Դուք, իմ սի րե լի ներս, եր կու սով էլ ճիշտ է իք, ո րով հե տեւ եր կու սով էլ 
Սու քի աս ե ղաք։ Աա տուր ջան, գի տեմ կկար դաս կծի ծա ղես, բայց թե 
կրկ նում եմ ին չու նա մակ չես գրում։ 

Ես շատ ծանր հի վան դա ցա, հի մա լավ ե մ։ Գնում եմ Մայր ա թոռ եւ 
հայ րե նա գի տու թյուն կարդում Հո գեւոր ճե մա րա նում։

Գ րիր քո, Վի վի ե նի, Կա րի նե ի եւ Արմինե ի ա ռող ջու թյան մա
սին։ Գրիր նաեւ մեծ բա րե րար եւ հայ ժո ղովր դի պայ ծառ զա վակ 
պ. Ա լեքսյան ի ու նրա ըն տա նի քի մա սին։ 

Չ մո ռա նամ ա սել, որ Վե հա րան մտ նե լիս ձախ կող մին փակց ված է 
մար մա րյա հու շա տախ տակ, ո րի վրա բա րե րար նե րի շար քում ոս կե 
տա ռե րով գր ված է նաեւ ա ներ պա պայիդ ա նու նը։ 

Ա սա տուր ջան, աշ խա տեք կր կին գալ Ե րեւան, ո րը շատ է փոխ վել 
ու լա վա ցել։ 

Ես վեր ջերս լույս եմ ըն ծայել մի փոքր գիրք, ո րի վեր նա գիրն է 
«Ի մաս տուն խոս քե րի աշ խար հում»։ Դրա նից մի օ րի նակ ու ղար կում 
եմ քեզ։ Ե թե տես նես Վրեժ սար կա վա գին, ա պա բա րեւիր իմ կող մից։

v v v

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր, նա մակս հիմ նա կա նում ա վար տել է ի եւ մտա
ծում է ի ու ղար կել, բայց ե րե կո յան այ ցե լե ցինք Մայր ա թոռ, Տի րա մո րը։ 
Այդ տեղ էր նաեւ հայր Ար սե նը, ո րը մեզ հա ղոր դեց ձեր ըն տա նի քին 
պա տա հած դժ բախ տու թյան մա սին։

 Հայտ նում եմ իմ եւ Ա սպ րա մի կող մից խոր ցա վակ ցու թյուն։ Շատ եւ 
շատ վշ տա ցանք։ Մի թե Թեմ զա գետն էլ Գան գե սի նման չար է ե ղել, 
որ խլել է պ. Պետրոս Ա լեք սյան ի թոռ նի կին։

 Համ բու րում ե նք ձեր բո լո րին, սեղ մում ե նք ձեր ձեռ քը եւ խոր ցա
վակ ցու թյուն հայտ նում ձեզ, ձեր ըն տա նի քին պա տա հած վշ տի հա
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մար։ Ա սա տուր ջան, կրկ նում ե նք դա րե րից ե կած ճշ մար տու թյու նը. 
Ա ստ ված համ բե րու թյուն տա։

 Բա րեւ նե րով՝ ձեր Կամ սար եւ Ա սպ րամ։  

✒  / 2 մար տի 1974թ. Ե րեւան / 

Մեր շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Մար դիկ հա վակ նու թյուն ու նեն ան ցած օ րե րին ե րա նի տա լու, դա հա
վա նա բար նրա նից է, որ կյան քը լի է բար դու թյուն նե րով։ Միշտ սի րով 
եմ հի շում մեր ա ռա ջին հան դիպ ման օ րե րը Կալ կա թա յում եւ ա պա 
Ե րեւա նում։ 

Ո րից հե տո դու հա ճախ է իր գրում կամ գա լիս։ Մի ան գամ ձե րոնք 
ե կել է ին ա ռանց քեզ։ Ա սպ րա մի հետ գնա ցինք «Ար մե նի ա» եւ ծա նո
թա ցանք ձե րոնց հետ։

 Բա ցի պ. Պետ րո սից, մնա ցած նե րին տե սանք ա ռա ջին ան գամ 
(չ նա յած նրանց մա սին գի տե ի)։

 Ծա նո թա ցա Վի վիե նի եւ աղ ջիկ ներ՝ Ար մի նի եւ Կա րի նե ի հետ, ծա
նո թա ցա տի կին Ֆյո սի {Ֆլորայի} եւ շատ հա մակ րե լի ձեր սի րե լի 
հար սի՝ Սիլ վի այի հետ։ 

Ինչ ա սեմ, ա կա մայից ե րա նի ով է հիշ վում ան ցա ծը։ 
Ա սա տուր ջան, չգի տեմ ին չու չես գրում եւ ո րո շել ես Թո րո սին մե

նակ սու քի աս չթող նես։ Դու գի տես (ծի ծաղ)։ Ժա մա նա կին շատ սի
րով ստա ցանք հայր Ներ սե սի քրոջ մի ջո ցով ու ղար կած ձեր հի ա նա լի 
նվեր նե րը։

 Ձեր մա սին մեկմեկ ի մա նում է ինք Ար սեն սր բա զա նից (այն ժա մա
նակ հայր Ար սեն)։ 

Ի մա ցած կլի նես իմ եր կա րա տեւ հի վան դու թյան մա սին։ Հի մա հա
մե մա տա բար լավ եմ եւ գնում եմ ճե մա րան դա սա խո սու թյան։ 

Ա սա տուր ջան, գի տեմ, դու հի մա շատ ես զբաղ ված, բայց գտիր ժա
մա նակ մեզ գրե լու եւ չմո ռա նա լու։ Շա րու նա կիր մոտ մնալ հայ մա մու
լին եւ ի նչ գիրք ցան կա նաս, գրիր, ու ղար կեմ։ 

Ես քեզ ու ղար կել եմ վեր ջին իմ գիր քը «Ի մաս տուն խոս քե րի աշ
խար հում»։ Ստա ցած կլի նես։ Մի օ րի նակ տվել եմ Վրեժ սար կա վա
գին, ստու գիր՝ ստա ցե՞լ է։ 
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Այս տա րի Ե րեւա նում շատ ցուրտ է ր։ Հի մա օ րե րը տա քա նում ե ն։ Ես 
եւ Ա սպ րա մը ու ղար կում ե նք թան կա գին բա րեւ ներ եւ ջերմ համ բույր
ներ։ Հա ղոր դիր այն պ. Պետ րոս Ա լեք սյա նին եւ տի կին Ֆլո րային, Սիլ
վային, պ. Պետ րո սին եւ Այ վի նին։ Չմո ռա նաս Վի վիե նին, Ար մի նե ին 
եւ Կա րի նե ին։ Որ գաք Ե րեւան շատ ու րախ կլի նենք։

 Համ բույր նե րով եւ բա րեւ նե րով՝      
Կամ սար եւ Ա սպ րամ։ 

✒  / 10 հոկ տեմ բերի 1976թ. / 

 Սի րե լի ներս՝ Վի վի են եւ Ա սա տուր, 

Անս պա սե լի կեր պով ի մա ցանք (8 հոկտ. 76 թիվ), որ այ լեւս չկան քո 
եւ Վի վի ե նի հայրն ու մայ րը, այ լեւս չկա հայ մեծ բա րե րար Պետրոս 
Ա լեքսյանը, ո րի ա նու նը ոս կյա տա ռե րով այ սօր էլ շող շո ղում է թե Կա
թո ղի կո սա րա նի եւ թե Օ շա կա նի ե կե ղե ցի նե րի սյու նե րին։ 

Ա նի ծյալ լի նի Թեմ զան, որ այդ քան շատ տխ րու թյուն ներ պատ
ճա ռեց ձեզ։ Սի րե լի Ա սա տուր նույ նը հայտ նիր Պետրոս Ա լեքսյանի 
տղային եւ մեր շատ սի րե լի Սիլ վիային։

 Սի րե լի ներս, կյան քը շատ բարդ է եւ ան քն նելի։ Աշ խար հի եր կու 
գե տե րի ա փին բնա կու թյուն հաս տա տե ցիք (Գան գես եւ Թեմ զա), բայց 
եր կուսն էլ Ձեր նկատ մամբ նա մարդ դուրս ե կան։ 

Ա սա տուր ջան, լու րը ստա ցանք շատ ան սպա սե լի՝ Ա սպ րա մը հե ռա
խո սով խո սեց Ներ սես Սր բա զա նի քրո ջը, որ պես զի Սր բա զա նի մի ջո
ցով ի մա նա ձեր մա սին եւ մի փոք րիկ հու շան վեր ու ղար կեր։ Բայց ան
սպա սե լի ցնց վե ցինք։ Պարզ վեց նաեւ, որ Սր բա զա նը ար դեն մեկ նել է ր։ 

Ա սա տուր ջան, Ձեզ ցան կա նում եմ քաջ ա ռող ջու թյուն եւ ը նդ հան
րա պես ա մուր մնաք։

 Սի րե լի ներս, ա ռիթ ե ղած դեպ քում ե կեք Հա յաս տան, ճամ փոր դու
թյու նը բու ժիչ մի ջոց է ։

 Համ բու րում ե նք Ձեզ, սեղ մում մեծ բա րե րար Պետրոս Ա լեք սյանի 
հա րա զատ նե րի ձեռ քը եւ Ա ստ ված թող համ բե րու թյուն տա։ 

Ասպ րամ եւ Կամ սար Ա վե տի սյան
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 Շատ սի րե լի Կամ սար,

 Նախ շնոր հա ւո րում եմ, հան դերձ ըն տա նե օք, քո եւ Ա սպ րա մի Նոր 
տա րին եւ ցան կա նում եմ Ձեզ քա ջա ռող ջու թիւն ու եր ջան կու թիւն։ 

Ա ներհայրս շատ հա ճե լի ժա մա նակ էր ու նե ցել հայ րե նիքում։ Նա 
ձեր մա սին խօ սեց մաս նա ւոր յար գան քով… այլ կեպ էլ չէր կա րող լի
նել։ Նա իմ վրայ պար տա կա նու թիւն է դրել ի րեն հան դէպ ցու ցա բե
րուած ու շադ րու թեան հա մար յայտ նել մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։ 
Խնդ րել է նաեւ որ գրեմ քեզ Վա ղար շակ Գա լուս տե ա նի գրա դա րա նի 
կա պակ ցու թե ամբ։ Գա լուս տե ա նը դեկտ. 16 թուա կիր նա մա կով յայտ
նել է նրան, որ պատ րաստ է այս տա րի գալ Հա յաս տան եւ իր ամ բողջ 
գրա դա րա նը նուի րել հայ րե նի քիում ուր որ հարկն է։ Արդ, այս մասին 
ինչ կարգադրութիւն կարելի է անել։ Ա նհ րա ժեշտ է նրանց հա մար 
վի զա կար գադ րել։ Ո ՞վ է հե տաքրք րուե լու այս հար ցով։ Ը ստ ե րեւոյ
թին նա այժմ իր գր քե րի ցան կերն է պատ րաս տում։ Ե թէ գր քե րը նուէր 
պէտք է գան Էջ մի ա ծին՝ այդ դէպ քում Մայր Ա թո ռը պէտք է զբա ղի 
նրան Հա յաս տան հրա ւի րե լու հար ցով, ան շուշտ Գա լուս տե ա նը պատ
րաստ է հո գա լու իր ծախ սե րը։ Հար ցը ո՛չ որ պէս թու րիսթ վի զա կար
գադ րե լու մէջ է կա յա նում։ Լաւ կը լի նէր, որ դուք նրան մի նա մակ գրէ
իք եւ ձեր ա ռա ջադ րանք նե րը բա ցատ րէ իք։

 Կամ սար ջան, ես ի նձ շատ մե ղա ւոր եմ զգում քեզ ա ւե լի յա ճախ 
չգրե լուս հա մար, դա ան շուշտ չկա մու թիւն չէ, չա փա զանց զբա ղած ե մ։ 
Յոյս ու նեմ այ սու հե տեւ ա ւե լի կա նո նա ւոր կեր պով գրել քեզ։

 Քո, «Արեգակները» մենք ու ղար կում ե նք Սփիւռ քի կո մի տէ ին, ա մէն 
ա միս վերց րու նրան ցից։ Այժմ մեր ամ բողջ ու շադ րու թիւ նը կենտ րո
նաց րել ե նք Լոն տո նում հայ կա կան տպա րան հաս տա տե լու ծրագ րի 
վրայ։ Հույս ու նեմ դրա կան կը լի նի ար դիւն քը։

 Ջերմ բա րեւ ներ եւ համ բոյր ներ քեզ եւ Ա սպ րա մին մեր բո լո րից։

 Սի րով՝ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան 
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Բա լա յան Վիկտոր

✒  / «Ավանգարդ», 1959թ. / 

Հայ րե նի քի լու սա շող ի րա կա նու թե նեն հե ռու 

Եր կու հայ ե րի տա սարդ ու սու ցիչ ներ են նրանք, եր կու հայ ու սու ցիչ ներ, 
որ ապ րում են մի մյան ցից հե ռու, մե կը՝ փրփ րա բաշ Դեւ բե դի ա փին 
ծաղ կող Ա լա վեր դի քա ղա քում, ի սկ մյու սը « հայ րե նի քի լու սա շող 
ի րա կա նու թե նեն հե ռու» ա լե հեր Գան գե սի ա փե րին, Կալ կա թա քա
ղա քում: Նրանք եր բեք չեն տե սել ի րար, բայց խո սել են մի մյանց հետ, 
զրու ցել են նա մակ նե րի մի ջո ցով, մի մյանց հա ղոր դել ի րենց հույ զերն 
ու ապ րում նե րը…

 Պա տա հա կան չէ, որ այս հոդ վա ծի վեր նա գիրն է դար ձել հե ռա վոր 
Գան գե սի ա փե րին ապ րող հայ ու սուց չի նա մա կի մի տո ղը: 

Ար տա սահ մա նից հայ, ի նչ պես նաեւ այ լազ գի շատ տու րիստ ներ են 
գա լիս Խորհր դային Հա յաս տան, շր ջում են մեր քա ղաք նե րում ու գյու
ղե րում: Մեր բա րե կամ ներն ու րա խա նում են՝ տես նե լով նոր կյան քով 
ապ րող հայե րի նվա ճում ներն ու հա ջո ղու թյուն նե րը, ի սկ չա րա կամ նե
րը փա կում են ա կանջ նե րը, որ պես զի չլ սեն կա ռու ցող մուր ճերի զրնգո
ցը, ա րե ւա վառ դաշ տե րից ե կող աշ խա տա վոր մար դու եր գի ձայ նը, 
դնում են սեւ ակ նոց ներ ու այդ ակ նոց նե րի մի ջից նա յում մեր կյան քին, 
այդ ակ նոց նե րի մի ջից էլ այն ներ կա յաց նում ար տա սահ մա նում: 

Ես ցան կա նում եմ խո սել եր կու ե րի տա սարդ ու սու ցիչ նե րի հե ռա
կա բա րե կա մու թյան փոքր պատ մու թյան մա սին, թե ի նչ պես է հայ
րե նա կա րոտ հայը ու րա խա նում իր մայր հայ րե նի քի նվա ճում նե րով: 
Կալ կա թայի Հայոց մար դա սի րա կան ճե մա րա նի ու սու ցիչ է Ա սա տուր 
Կյու զե լյա նը, եւ ա հա թե ի նչ է գրում նա իր նա մակ նե րից մե կում.

… Ա նց նում է ին տա րի ներ: Վիկ տոր Բա լա յա նը, 
որ ար դեն ղե կա վա րել էր « Խորհր դային գրող» 
հրա տա րակ չու թյու նը, « Հայ ֆիլմ» կի նոս տու
դի այի տնօ րենն էր, ա մեն ան գամ հան դի պե լիս 
հարց նում էր. «Ինչ պե՞ս է Ա սա տուր Կյու զե լ յա
նը, չմո ռա նաս իմ ջերմ բա րեւ նե րը հա ղոր դել մեծ 
հայ րե նա սե րին»:
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« Մենք, այ սինքն թուր քա կան յա թա ղա նեն մա զա պուրծ ա զատ ված 
հայե րու զա վակ նե րը, ցր ված աշ խար հի բո լոր քա ռու ղի նե րու վրա, 
ա վե լի քաղցր, ա վե լի թո վիչ, ա վե լի հմայիչ ի ՞նչ ցան կու թյուն կր նանք 
ու նե նալ, քան Սա սուն ցի Դավ թի նման տա րի նե րու ա ճը օ րե րով նվա
ճող, տու ֆա քան դակ Հա յաս տա նի մեջ ապ րող եւ ա նոր ծաղ կու մին ու 
պայ ծա ռա ցու մին հա մար տար վող վիթ խա րի աշ խա տան քին ի րենց 
մաս նակ ցու թյու նը բե րող մեր հա րա զատ եղ բայր նե րու հետ գո նե 
նա մա կագ րու թյամբ մի ա նա լու քաղցր ե րա զը: Հայ րե նի քի լու սա շող 
ի րա կա նու թե նեն հե ռու, ան հրա պույր, ա նա րեւ ու օ տար այս ա փե րու 
վրա իր ազ գային գո յու թյու նը նյու թա կան մեծ զո հա բե րու թյուն նե րով 
պահ պա նող հա յու թյու նը իր հո գի ի ա կանջ նե րը լայն կբա նա մայր հո
ղեն ե կող ա մեն խաբ րի կի ա ռաջ, մեր սր տի կան թե ղը միշտ վառ է հայ
րե նի քի կա րո տով ու մեր հպար տու թյան շր թունք նե րեն կբարձ րա նան 
փառ քի ան հա մար եր գեր մեր վար դա կար միր ե րկ րի մհե րա բա զուկ 
այ սօ րը եր գե լու հա մար»: 

Այս նա մա կը Ա. Կյու զե լյանն ու ղար կել է Ա լա վեր դի քա ղա քի 
Սպան դա րյա նի ան վան դպ րո ցի ու սու ցիչ Ալ բերտ Փար սա դա նյա նին, 
ո րն իր նա մա կում պատ մել էր ի րենց դպ րո ցի մա սին, գրել, թե ի նչ պես 
ի րենց դպ րո ցում սո վո րում են 500 ա շա կերտ, դա սա վան դում 35 ու սու
ցիչ: Հե տո նա պատ մել էր դպ րո ցի լա բո րա տո րի ա նե րում, ար հես տա
նոց նե րում տար վող ո ւս ման եւ աշ խա տան քի մա սին:  

Ա սա տուրն ու րա խա ցել է ր՝ ի մա նա լով այս մա սին, ու նա իր նա
մակնե րից մե կը վեր ջաց րել էր այս պես. «Ա մե նա քաղցր ե րազ նե րես 
մեկն է օր մը այ ցե լել հայ րե նիք»:  Հե տո նա խնդ րել էր Ալ բեր տից հա
մա ռոտ պատ մել իր կեն սագ րու թյու նը:

Գ րել էր Ալ բերտ Փար սա դա նյանն ու ստա ցել պա տաս խան նա
մակ, ո րն ամ փո փում է Ա սա տուր Կյու զե լյա նի կեն սագ րու թյու նը: Եր
կու նա մակ՝ մի քա նի նա խա դա սու թյամբ շա րադր ված ու եր կու կյանք՝ 
մի քա նի շտ րիխ նե րով… ի րա րից այն քան տար բեր: «Ծն վել եմ 1930
ին, Լոռ վա գե ղե ցիկ բնու թյան մեջ, գրել է Փար սա դա նյա նը, մա նուկ 
հա սա կից ի նձ ժպ տա ցել է Մա սիս նե րով ու խա ղո ղով գե ղա զարդ
ված Հա յաս տա նի պե տա կան գեր բը: Սո վո րել եմ Ա լա վեր դու Սպան
դա րյա նի ան վան դպ րո ցում, բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցել եմ 
Ե րեւանի պետա կան հա մալ սա րա նում, այժմ աշ խա տում եմ նույն՝ 
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Սպան դա րյա նի ան վան դպ րո ցում: Ա վան դում եմ հայոց լե զու, հայոց 
գի րը, հայ գրա կա նու թյու նը»: 

Այ նու հե տեւ Փար սա դա նյա նը պատ մել է ի րենց ու սու ցիչ նե րի մա
սին, գրա կա նու թյան ու մշա կույ թի ծաղկ ման, դպ րո ցի վե րա կա ռուց
ման եւ այլ հար ցե րի մա սին: Նա իր նա մա կի հետ ու ղար կել է լրագ րեր, 
ո րոնց մեջ գր ված է ե ղել այդ հար ցե րի մա սին:

«Ես ծն վել եմ 1932ին, Թուր քի ո Սան ճագ գա վա ռին մեջ, պա տաս
խա նել է Ա սա տուր Կյու զե լյա նը, ծնող ներս ապ րած են թր քա կան 
կոտո րա ծի ար հա վիրքն ու հրաշ քով ա զատ ված յա թա ղա նեն: 1939ին 
պանդխ տու թյան ճա նա պարհ նե րին դե գե րում է ինք՝ Սու րի ո եւ Լի բա
նա նի մեջ…

1948ին ա վար տե ցի Հա լե պի Կի լի կե ան վար ժա րա նը եւ ըն դուն
վեցի Ան թի լի ա սի ճե մա րա նը: Ճե մա րա նի տե սուչն էր ար կա ծա խըն
դիր եւ ան սկզ բունք ան ձ մը: Ին ձի եւ հայ րե նա սեր ըն կեր նե րուս հա
մար ան հան դուր ժե լի էր այդ: Այդ էր պատ ճա ռը, որ 1955ին, հու նի սի 
27ին, ա վար տա կան քն նու թյուն ներս տա լե ե տք, են թարկ վե ցա հար
ձա կու մի մը, ո րու պատ ճա ռով մեկ ա միս մնա ցի հի վան դա նոց»: Հենց 
այդ պի սի մար դիկ են, որ այ սօր ա չք են փա կում օ րա վուր ծաղ կող ու 
բար գա վա ճող մեր հայ րե նի քի նվա ճում նե րի առ ջեւ: Սա կայն նրանք 
եր բեք չեն կա րող խլաց նել ա ռողջ ձայնն այն հա զա րա վոր ե րի տա
սարդ նե րի, ո րոնք Խորհր դային Հա յաս տա նի ան կեղծ բա րե կամ ներն 
են: Նույ նիսկ դա ժա նու թյուն ներն ու հա լա ծանք ներն ան զոր են կոտ րե
լու կամքն ու հա վա տը իս կա կան հայ րե նա սե րի: « Հի մա ան ցյա լիս բո
լոր վեր քե րը սպի ա ցած են ար դեն, շա րու նա կում է նա մա կը Ա սա տու
րը, մեր ժո ղովր դի ստեղ ծա գործ ու շի նա րար ո գի ին հայե լին ե ղող 
Խորհր դային Հա յաս տա նի բո սո րա վառ ներ կան, որ մի ա ժա մա նակ 
ա նոր վար դա կար միր ա պա գայի գրա վա կանն է, փո շի ին տակ կթա ղե 
հին օ րե րու հի շա տա կը»:

 Հե ռու է Ա սա տուր Կյու զե լյա նը Հա յաս տա նից, իր բա րե կամ նե րից 
եւ Ալ բերտ Փար սա դա նյա նից, սա կայն ե րի տա սարդ հայ ու սուց չի հետ 
նա մտո վի միշտ քայ լում է մեր վար դա գույն Ե րե ւա նում, գե ղա տե սիլ 
Հրազ դա նի ա փե րին, թե կուզ նա մակ նե րի մի ջո ցով միշտ զրու ցում է իր 
բա րե կա մի հետ, սր տանց կի սում նրա հա ջո ղու թյուն ներն ու ու րա խու
թյուն նե րը, նա մակ նե րից առ նում կա րոտն իր հայ րե նի քի, նոր հայ րե
նի քի՝ Խորհր դային Հա յաս տա նի:
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Բա լա սա նյան Սեր գեյ Ար տե մի

✒  / 20 օգոստոսի 1961թ. / 

Թան կա գին բա րե կամ Ա սա տուր, 

Ա ռա ջին հեր թին, խնդ րում եմ նե րեք ի նձ այդ ու շա ցած պա տաս խա
նիս հա մար։ Իմ չա փա զանց ծան րա բեռն վա ծու թյունս խան գա րեց 
ժամա նա կին տե ղե կաց նել իմ մա սին։

 Մի եւ նույն ժա մա նակ, ու զում եմ իմ խո րին շնոր հա կա լու թյունը 
հայտ նել այն թեր թե րի հա մար, որ դուք ու ղար կել եք ի նձ։ Այդ հոդ
ված նե րի ըն թեր ցու մը մեծ բա վա կա նու թյուն պատ ճա ռեց ի նձ։ Հատ
կա պես հա ճե լի է ին դրանք, որ մեկ ան գամ եւս հի շեց րին այն հի աս
քանչ օ րե րը, որ ես ան ցկաց րի Կալ կա թա յում։ Պետք է խոս տո վա նեմ, 
որ մեր հայ րե նա կից նե րի հետ հան դի պում նե րը ա մե նատ պա վո րիչ 
ու ա մե նա հու զիչն է ին Հնդ կաս տա նում ե ղած ժա մա նակ։ Եվ դրա
նով մենք ա ռա ջին հեր թին պար տա կան ե նք ձեզ, սի րե լի Ա սա տուր, 
պա րոն Ա լեք սյա նին եւ պա րոն Նա ջա րյա նին, ձեր ցու ցա բե րած ջերմ 
ուշադ րու թյանն ու հյուրըն կա լու թյանը։ Այդ մա սին ես մեծ հա ճույ քով 
պատ մել եմ իմ բա րե կամ նե րին եւ հայ րե նա կից նե րին։ Նույն ջեր մու
թյամբ հի շում են ձեզ ե ՛ւ Պա վել Լի սի ցյա նը, ե ՛ւ Առ նո Բա բա ջա նյա նը, 
եւ նույն Վալ տե րը, ո րոնց ջերմ բա րեւ ներն եմ ու ղար կում ձեզ բո լո րիդ։

 Շատ եմ ցա վում, որ չեմ ստա ցել ձեր ա ռա ջին նա մա կը (դուք գրում 
եք, որ այս նա մա կը ե րկ րորդն է, որ գրել եք)։ Մենք շատ եր ջա նիկ կլի
նե ինք, ե թե դուք այ ցե լեք մեր եր կիր։ Հու սով եմ, որ եր բեւի ցե այդ ցան
կու թյու նը կի րա կա նա նա։ Սա կայն հա վա նա կան է, որ մենք դար ձյալ 
այ ցե լենք Հնդ կաս տան եւ այն տեղ կտես նենք մեր թան կա գին հայ րե
նա կից նե րին։

26.08.1902, Աշխաբադ, Տաջիկ. ԽՍՀ,  3.06.1982, Մոսկվա, 
ԽՍՀՄ։

Հայ կոմպոզիտոր, մանկավարժ, Տաջիկ.երաժշտ.թատրոնի 
հիմնադիր։ Երաժիշտ-ստեղծագործող։
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 Հա ղոր դե ցեք մեր ջերմ բա րեւ նե րը ձեր հի ա նա լի տիկ նո ջը, պա րոն 
Ա լեք սյա նի եւ Հայկ Նա ջա րյա նի հար գե լի եւ հյու րըն կալ ըն տա նիք
ներին։

Սր տա գին բա րեւ նե րով եւ լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով`  
ձեր՝ Ս. Բա լա սա նյան

✒ Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ըն դու նե ցեք իմ ու շա ցած, բայց ջեր մա գին շնոր հա վո րան քը Նոր տար
վա կա պակ ցու թյամբ։ 

Իմ շնոր հա վո րան քը նաեւ հար գե լի պա րոն եւ տի կին Ա լեք սյան նե
րին, տի կին Վի վի ե նին եւ մեր բո լոր բա րե կամ նե րին։ 

Ես շատ ե րախ տա պարտ եմ Ձեզ, որ դուք ի նձ ու ղար կե ցիք Նյու Յոր
քի թեր թի հոդ վա ծը եւ նկա րը, ինչն ի նձ հի շեց րեց այն ան մո ռա նա լի 
ե րե կոյի մա սին, ո րը ես ան ցկաց րե ցի Ձեր տա նը։ 

Իմ կի նը եւ աղ ջի կը Ձեզ շատ ե րախ տա պարտ են այն նվեր նե րի հա
մար, որ դուք ու ղար կե ցիք։ 

Իմ կող մից ջերմ բա րեւ ներ Կալ կա թայի հյու րըն կալ հո ղում ապրող 
Իմ հայրենակից։ Հու սով եմ, որ մենք նո րից կհան դի պենք։ Շատ ուրախ 
կլի նե ի տես նել Ձեզ բո լո րիդ իմ տա նը։

 Ցան կա նում եմ Ձեզ բո լո րիդ ա ռող ջու թյուն, հա ջո ղու թյուն եւ եր կար 
կյանք։

 Ձեր՝ Բա լա սա նյան Սեր գեյ
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 / 17 մայիսի 1961թ. /

 Սի րե լի Ս. Բա լա սա նե ան,

 Սա իմ ե րկ րորդ նա մակն է, ա ռա ջի նը գրե ցի, ե թէ չեմ սխալ ւում մօտ 
երկու ա միս ա ռաջ։ Ներ փակ ու ղար կում եմ « Նոր Կե անք» եւ «Soviet 
Land» թեր թե րում լոյս տե սած ե րեք յօ դուած ներ. Ա ռա ջին եր կու 
գրու թիւն նե րը վե րա բե րում են ձեր Հնդկաստան այ ցե լու թե ան, նոյն 
յօդուած ներն ու ղար կել եմ նաեւ ար տա սահ մա նե ան այլ թեր թե րի, 
հենց որ ստա նամ ան մի ջա պէս կը յ ղեմ ձեր հաս ցէ ին։

 Մեր ըն տա նի քը, ի նչ պէս նաեւ Կալ կա թայի ձեր միւս բա րե կամ նե րը 
յա ճախ յի շում են ձեզ եւ տի կին Քնա րի կը… եւ մի թէ կա րե լի է մո ռա
նալ հայ րե նա սէր ու ազ նիւ մարդ կանց, մա նա ւանդ ե րբ նրանց աչ քե
րում կայ շող Հա յաս տա նի ա րեւից եւ հո գի նե րում կա րոտ դէ պի ի րենց 
պան դուխտ հայ րե նա կից նե րը։

Շ նոր հա կալ կը լի նեմ, ե թէ մի քա նի տո ղով յայտ նէք յօ դուած նե րի 
ստա ցու մը։

Սր տա գին բա րեւ ներ իմ տիկնոջից եւ Ալեքսեան ըն տա նի քից ձեզ, 
տիկին Քնա րի կին եւ օ րի որդ Բա լա սա նե ա նին։ Սի րա լիր բա րեւ ներ 
նաեւ Պա վել Լի սի ցե ա նին եւ Առ նոյ Բա բա ջա նե ա նին։

 Սի րով՝ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան

Սիրելի բարեկամ Սերգեյ Բալասանեան,

Ժամանակին ստացել եմ ձեր նամակը, որի ընթերցումը մեծ հաճոյք 
պատճառեց թէ՛ ինձ եւ թէ՛ մերոնց։ Մենք յաճախ ենք կարօտով յիշում 
ձեզ եւ ձեր ազնիւ տիկնոջը։ Վստահ եմ գիտէք թէ ինչ է նշանակում 
մեզ համար օտար այս ափերում հանդիպել սովետահայ մեր 
արուեստագէտներին։ Նրանք մեր պանդուխտ հոգին լցնում են 
յուզումով ու կարօտով։

Ձեր Հնդկաստան երկրորդ այցելութեան մասին հրատարակած 
իմ յօդուածներն արդէն լոյս են տեսել երեք թերթերում, որոնք կը 
գտնէք ներփակ։ Նիւ Եորքի «Լուսաբեր» թերթի անգլերէն բաժնում 
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տպուեց նաեւ Թագորի մասին ձեր կարդացած ուսումնասիրութիւնը։ 
Դժբախտաբար թերթի այդ թիւը կորցրել եմ։ Այդ թերթի խմբագիրը 
ինձ յատուկ շնորհակալութեան նամակ է գրել ձեր մասին իրեն 
ուղարկած յօդուածներիս համար։

Մեծ հաճոյքով Կալկաթայում դիտեցինք ձեր հեղինակած «Լէյլի 
եւ Մէջնուն» ֆիլմը։ Չէք կարող պատկերացնել որքան հպարտ էինք 
զգում մեզ լսելով ձեր հրաշալի երաժշտութիւնն ու դիտելով ֆիլմում 
ցուցադրուած գեղեցիկ պարերը։ 

Ներփակում եմ մի յօդուած, որը լոյս տեսաւ «Soviet Land» թերթում։  
Անգլերէն միւս յօդուածը երեւաց “The Sunday Magazine”  թերթում։

Այժմ Հնդկաստանում ելոյթներ է ունենում վրացական պարի 
անսամբլը։ Այսօր տեսնուեցի անսամբլի ղեկավար Սուխիշվելու հետ։ 
Ինչ որ ինձ մեծ զարմանք պատճառեց այն էր, որ մեր թարգմանը մի 
վրացի տղայ էր, որը շատ մաքուր հայերէն էր խօսում։

Վստահ եմ ուրախ կը լինէք լսելով որ Վիվիէնը Յունուար 28ին 
ծնունդ տուեց մի մանչուկի, որի անունը Վահէ դրինք։ Նորածինը 
ուրախութեան մի նոր շունչ բերեց մեր սրտերին։ Սրտագին բարեւներ 
են ուղարկում Վիվիէնն ու Ալեքսեանները ձեզ եւ ձեր ընտանիքին։

Համբոյրներով՝ Ասատուր Կիւզելեան

Յ. Գ. Նկարները կ’ուղարկեմ յաջորդիւ։
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Բար սե ղյան Խի կար Հա կո բի

✒  Մե ծար գո Ա սա տուր,

Գ րա բերս Հա յաս տա նի Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի փոխ նա
խա գահն է։ Օ գտ վե լով ա ռի թից նրան խնդ րել եմ այս ե րկ տո ղը Ձեզ 
հանձ նի եւ ծա նո թա նա Ձեր ե ռանդ ուն ազ գան վեր գոր ծու նե ու թյա նը։ 
Հա յաս տա նում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին Ձեր ի մա
ցու թյու նը կա վե լաց նի հար գար ժան ա կա դե մի կո սը։

 Հար գար ժան Ա սա տուր, մի փոք րիկ խնդ րանք ու նեմ։ Ան ցյալ տա
րի Լոն դո նում լույս է տե սել Roginald Tegue Jones (Ronald Sinclair 
O.B.E. M.B.E. (Mil) The spy who disappenrd. Diary of a Secret Mission to 
Russian Centrral Asia in 1918. Introduction and Epilogue by Peter Hopkirk, 
London, Victor Collaner LTD 1990 աշ խա տու թյու նը, հու շագ րու թյու նը, 
ո րը իբ րեւ պատ մա բա նի ի նձ խիստ ան հրա ժեշտ է։ Ծա նոթ լի նե լով 
Ձեր բա րի բնա վո րու թյա նը ի նձ թույլ եմ տա լիս խնդ րե լու այդ գր քից 
մի օ րի նակ պրոֆ. Գա լո յա նի մի ջո ցով ու ղար կեք ի նձ, ո րի հա մար 
նա խա պես խոր շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում։ Ձեզ եմ ու ղար կում 
ան գլի ա կան իմ տպա վո րու թյուն նե րի հոդ վա ծը եւ Շի րա զի հու շա նո
վելներ գիրքս։

 Ջերմ բա րեւ ներ բո լո րիդ՝
Պ րոֆ. Բար սե ղյան Խի կար Հ.

7.06.1918, գ. Շինուհայր (այժմ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզում) – 
10.01.1996, Երեւան։

Պատմաբան։ Պատմ.գիտ.դ-ր (1964), պրոֆ. (1966)։ 
Համկ(բ)Կ անդամ 1940-ից։ Ավարտել է ՀՊՄԻ (1941)։ 

1948-49-ին եւ 1952-53-ին՝ «Բանվոր» թերթի (Լենինական) 
խմբագիր, 1958-61-ին՝ ՄԼԻ հայկ. մասնաճյուղի, 1967-
70-ին՝ «Հայաստան» հրատարակչության, 1970-84-ին՝ 

ՀԽՍՀ ԳԱ հաս. Գիտ. առաջատար գիտաշխատող։ ՀԿԿ 
ԳԽ պատգմ. (1959-63)։ Աշխատությունները վերաբերում 

են անդրկովկասում հեղ. շարժումների, բոլշեւիկյան 
հայ. Պարբ. Մամուլի պատմությանը։
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 / 06 մայիսի 1992թ. / 

Հետեւյալ երկտողն եմ  գրել Դոկ. Վրէժ Ներսէսեանին եւ Պրոֆ. Բար
սեղեանին.

«Սիրելի Տէր Հայր,

Ակադեմիկոս Գալոյեանի բերած նամակի պատճենը ուղարկում եմ 
քեզ։ Հաճիս այս գիրքը ապահովիր (եթէ հնարաւոր է) եւ ինձ յայտնիր 
փոխարժէքը։

Սիրով՝ Ասատուր

Սիրելի Պրոֆ. Բարսեղեան,

Խնդրել եմ Դոկտ. Ներսէսեանից, որը Բրիտանական թանգարանում 
վարում է Միջին Արեւելքի բաժինը, որպէսզի փորձի գտնել նամակում 
նշուած գիրքը։ Ի միջի այլոց յայտնեմ, որ Դոկ. Ներսէսեանը Կալ
կաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանում շուրջ վեց տարի եղել 
է իմ աշակերտը։  
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Բեք մե զյան Գրի գոր

✒  / 21 հու նի սի 1966թ., Լոն դոն /  

 Մե ծա հարգ Տի ար Ա սա տուր Գյու զե լյան,  

խմ բա գիր «Ա րե գակ» ամսա թեր թի, 

Հար գար ժան բա րե կամ, 

Ու րա խու թյամբ տե ղե կա ցանք, որ մեծ ցան կու թյուն ու նեք կր կին 
անգամ լի նե լու Մայր հայ րե նի քում։

 Ցա վում ե նք, որ այս տար վա հա մար ար դեն լրաց ված է հրա վի րյալ
նե րի ցան կը։ Սա կայն, ցան կա լի կլի ներ, այս տար վա աշ նա նը, թե կուզ 
մի քա նի օ րով, Հա յաս տան գայիք որ պես զբո սաշր ջիկ։ Դուք կդառ
նայիք մեր Կո մի տե ի հյու րը եւ կվայե լե իք հրա վի րյալ նե րի ա ռանձ
նաշ նոր հ նե րը։

 Հար գանք նե րով՝

 Կո մի տե ի կա պե րի բաժ նի վա րիչ՝  
Բեք մե զյան Գրի գոր

✒  / 26 մայիսի 1967թ., Լոն դոն / 

 Մե ծա հարգ պրն Ա. Գյու զե լյան,

Հար գե լի բա րե կամ, 

Ու րա խու թյամբ կար դա ցինք 2 մայիս 1967 թվա կիր Ձեր նա մակ նե րը, 
քա նի որ եր կար ժա մա նակ է, ի նչ Ձե զա նից լուր չու նե ինք։ Տա րա կույս 
չկա, որ դա նի ա ցի գրող Ան դեր սեն Ռո զեն տա լի դա սա խո սու թյուն նե
րը « Հա յաս տա նը եւ հայե րը» թե մայով շա հե կան են եւ հա վա սա րա
պես հե տաքրք րում են մեզ բո լո րիս։ Սա կայն Ռո զեն տա լի Հա յաս տան 
հրա վի րե լու հար ցով Դուք պետք է դի մեք Ար տա սահ մա նյան ե րկր նե
րի հետ բա րե կա մու թյան եւ կուլ տու րայի կա պի հայ կա կան ըն կե րու
թյան (Ե րեւան, Ա բո վյան 3), քա նի որ, ի նչ պես գի տեք, մեր կո մի տեն 
զբաղ վում է մի այն հայ գոր ծիչ նե րով։ 

Ձեր նա մա կի պատ ճե նը հանձն ված է ԱՕԿՍի ն։ Ի հար կե, ե թե հար
գար ժան գրո ղը կա րո ղա նա այ ցե լել Հա յաս տան, որ պես զբո սաշր

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի աշխատակազմի անդամ։
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ջիկ, ա պա կո մի տեն կաշ խա տի ա նել ա մեն հնա րա վո րը, որ պես զի նա 
հան դես գա իր դա սա խո սու թյուն նե րով եւ ա վե լի հան գա մա նո րեն ծա
նո թա նա մեր հան րա պե տու թյան մշա կու թային կյան քին։

 Հար գանք նե րով՝

 Կո մի տե ի կա պե րի բաժ նի վա րիչ՝  
 Բեք մե զյան Գրի գոր

 / 28 հու լիսի 1966թ., Ե րեւան / 

Ս փիւռ քա հա յու թե ան հետ մշա կու թային կա պի  
կո մի տէ ի կա պե րի բաժ նի վա րիչ

Յար գե լի Պրն Գր. Բեք մե զե ան,

 Կը հաս տա տեմ ձեր 29.6.1966թ. թուա կիր նա մա կը ուղ ղուած Հայ Տան 
վար չու թե ան։ Ստո րեւ կը պա տաս խա նեմ ձեր նա մա կին մէջ նշուած 
կէ տե րուն։
1. Հայ Տու նը հիմ նադ րուած է 1962 Յու նիս 17ի ն։ Հայ Տան շէն քը 
գնուած է հա մայն քի ան դամ նե րէն հան գա նա կուած դրա մով, ո րուն 
մաս նակ ցած են շուրջ 250 ան ձեր։ Հայ Տան հիմ նա դիր ան դամ ներն 
են, Տի արք Հայկ Գա լուս տե ան, Յա րու թիւն Մու թա ֆե ան, Ե. Պեն լե ան, 
Տոքթ. Կոր կո տե ան, Լ. Ա պա ճե ան, Հր. Ա պա ճե ան, Ս. Մկ րե ան, Տոքթ. 
Տէ րու նե ան։
2. Մեր կազ մա կեր պու թե ան չի վե րա բե րիր այս հար ցու մը։
3. Հայ Տան ներ կայ վար չու թե ան ան դամ ներն են. 

ա. Պրն Հայկ Գա լուս տե ան – Ա տե նա պետ
բ. Պրն Յա րու թիւն Մու թա ֆե ան – խորհր դա կան 
գ. Պրն Ե դուարդ Պեն լե ան – խորհր դա կան։

4. Հայ Տու նը մաս նա ճիւղ չու նի։
5. Հայ Տու նը ա ռան ձին ան դամ ներ չու նի, ան կը պատ կա նի հա
մայնքիս բո լոր ան դամ նե րուն։
6. Հայ Տու նը ու նի հե տեւե ալ յանձ նա խում բե րը. 

ա. Մշա կու թային յանձ նա խումբ
բ. Թա տե րա կան յանձ նա խումբ 
գ. Ըն կե րային յանձ նա խումբ
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 Բո լոր յանձ նախմ բե րը նշա նա կուած են Հայ Տան վար չու թե ան կող մէ։
7. Ոչ մէկ հրա տա րա կու թիւն։
8. Լոն տո նի մէջ կը հրա տա րա կուի «Ա րե գակ» ամ սա թեր թը, ո րուն 
հիմ նա դիր տնօ րէնն է Պրն Հայկ Գա լուս տե ան, որ մի ա ժա մա նակ Հայ 
Տան վար չու թե ան ա տե նա պետն է։ «Ա րե գակ» ամ սա թեր թը թէ եւ ուղ
ղա կի օ րէն ա ռն չու թիւն չու նի Հայ Տան հետ, բայց ա նոր սիւ նակ նե րուն 
մէջ միշտ ար ձա գանգ կը գտ նեն Հայ Տան բո լոր ձեռ նարկ նե րը։
9. Հայ Տու նը ու նի գրա դա րան։ Կո մի տէն կր նայ օգ նել ղր կե լով գիր
քեր գրա դա րա նին, ի նչ պէս նաեւ գե ղա րուես տա կան բո վան դա կու
թեամբ կի նո ֆիլ մեր։
10. Հայ Տան մէջ յա ճախ կը կազ մա կեր պուին գե ղա րուես տա կան 
եւ ըն կե րային հա ւա քոյթ ներ, թէ Հայ Տան յանձ նա խում բե րուն եւ թէ 
Ե րի տա սար դաց մի ու թե ան կող մէ։ Հայ րե նի քէն Լոն տոն այ ցե լող 
հայեր մեր հա մայն քի ան դամ նե րուն հետ հան դի պում կ’ու նե նան 
Հայ Տան մէջ։

 Հայ Տան վար չու թիւ նը ա մէն ճիգ կը թա փէ, որ պէս զի հայ րե նի քի հետ 
մեր մշա կու թային կա պը ա ւե լի ամ րապն դուի եւ լոն տո նա հա յու թե ան 
մէջ վառ մնայ ազ գա սի րու թե ան եւ հայ րե նա սի րու թե ան զգա ցու մը։

 Լա ւա գոյն ցան կու թիւն նե րով եւ յար գանք նե րով, 
Ի դի մաց Հայ Տու նի

 Կիւ րիւն լե ան Յ.

Հ.Գ. Բեքմեզեանի  նամակին  պատասխանել է «Հայ Տուն»ի 
տնօրէն Յակոբ Կիւրիւնլեանը։ Նամակը հրատարակում ենք 
իր շահեկանութեան համար։ Ա.Կ.
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Բրու տյան Գեւորգ

✒  / 26 հու լի սի 1965թ., Ե րեւան / 

 Հար գար ժան ըն կեր Գյու զե լյան ,

Ու ղար կում եմ Ձեզ եր կու հոդ ված Շեքս պի րի մա սին ան գլե րեն լեզ
վով։ Խնդ րում եմ հայտ նեք, ի նչ գր քեր են պետք Ձեզ, մեծ սի րով կու
ղարկեմ։ 

Ա ռի թից օ գտ վում եմ խո րին շնոր հա կա լու թյուն ներ հայտ նե լու այն 
ջերմ ըն դու նե լու թյան հա մար, ո րին ար ժա նաց րիք մեզ Լոն դո նում։

 Խո րին հար գանք նե րով՝  
Բրու տյան Գեւորգ

✒  / 6 սեպ տեմ բե րի 1965թ., Ե րեւան / 

 Մե ծար գո պրն Գյուզե լյան,

 Հու նի սին Ե րեւա նից ու ղար կել եմ Ձեզ իմ գր քե րից մե կը, ի նչ պես նաեւ 
հոդ ված ներ Շեքս պի րի մա սին։ Սա կայն Ձեզ անից դեռ լուր չու նեմ։ 

Ու ղար կում եմ գր քույկս՝ « Կյան քը եւ փի լի սո փա յու թյու նը», ո րը վեր
ջերս է հրա տա րակ վել։ Կխնդ րե ի հայտ նել ստա նա լու մա սին։ 

Ա ռի թից օ գտ վում եմ նո րից շնոր հա կա լու թյուն ներ հայտ նե լու Լոն
դո նում ջերմ ըն դու նե լու թյուն նե րի հա մար։
Խնդ րում եմ ող ջույն ներս հա ղոր դել Ձեր տիկ նո ջը եւ նրա ծնող նե րին։

 Խո րին հար գանք նե րով՝  
Բրու տյան Գեւորգ

 24.03.1926, Սեւքար, Տավուշի մարզ, Հայաստան,  
ԽՍՀՄ –  8.12. 2015, Երեւան։

Հայ փիլիսոփա։ Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր 
(1962), պրոֆեսոր (1963)։ ՀՀ Գիտությունների Ազգային 

Ակադեմիայի ակադեմիկոս (1962), թղթակից անդամ (1971)։ 
Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի  

հիմնադիր-նախագահ (1987)։ 
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✒  / 17 փետր վա րի 1967թ. / 

Սի րե լի Ա սա տուր ,

Ար դեն եր րորդ օ րն է, ի նչ գտն վում եմ Օ քս ֆոր դում։ Ու ղար կել եմ քո 
ցան կա ցած նկար նե րը։ Ի նձ մոտ դար ձյալ մնում է 23 նկար։ Գու ցե 
ան հրա ժեշտ լի նեն Փա րիզ մեկ նե լու հա մար։ 

Ի՞նչ լուր ու նես այդ հար ցի կա պակ ցու թյամբ։ Խնդ րում եմ հայտ նես 
ի նձ հե տեւյալ հաս ցե ով. Prof. G. Brutian Halifax House, 6 South Parks 
Road, Oxford.

Իմ ջերմ ող ջույն նե րը Ձեր տիկ նո ջը, պրն Ա լեք սեան ին եւ նրա տիկ
նո ջը։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով՝  
Բրու տյան Գեւորգ

✒  / 6 ապրիլի 1967թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Մի քա նի օր է, ի նչ Ե րեւա նում ե մ։ Ա նգ լի այից վե րա դառ նա լուց հե տո 
մի շա բա թից ա վել մնա ցի Մոսկ վա յում, ուր դա սա խո սու թյուն ներ կար
դա ցի ժա մա նա կա կից ան գլի ա կան փի լի սո փա յու թյան վե րա բե րյալ։ 

Ե րեւա նի բո լոր թեր թե րը ար ձա գան քել են իմ ան գլի ա կան ու ղեւո
րու թյա նը։ Քա նի որ Դուք հե տեւում եք դրանց, ուս տի ա վե լորդ գտա 
ուղար կե լը։ Ի սկ ե թե Ձեզ ան հրա ժեշտ է ու նե նալ այդ հա մար նե րը, 
ա պա գրեք։ Սի րով կկա տա րեմ Ձեր ցան կու թյու նը։

« Հայ րե նի քի ձայ նը» տպագ րել է Ձեր ե րկ րորդ թղ թակ ցու թյունն իմ 
մա սին։ Ի սկ այն, որ եր րոր դը խմ բագ րու թյու նը դե ռեւս չի ստա ցել, 
միան գա մայն ստույգ է, թե եւ դա ի նձ զար մանք պատ ճա ռեց։ 

Ի դեպ, դեռ չեմ ստա ցել ձե ռագ րե րի ան վա նա ցան կը (կա տա լո գը), 
որ ու ղար կել է իք տան հաս ցե ով, ի նչ պես նաեւ գր քե րը։ Դա եւս ի նձ 
զար մանք է պատ ճա ռում, ո րով հե տեւ կա տա լո գը ու ղար կե լուց հե տո 
ես Լոն դո նից սո վո րա կան փոս տով ա ռա քե ցի մի շարք գր քեր, ո րոնք 
ար դեն տեղ են հա սել։

 Ձեր ուս ման հար ցով զբաղ վե ցի ի նչ պես Մոսկ վա յում, այն պես էլ 
Ե րեւա նում եւ շա րու նա կում եմ զբաղ վել։ Հու սով եմ, որ այն դրա կա նո
րեն կլուծ վի, չնա յած դեռ ո րոշ դժ վա րու թյուն ներ կան հաղ թա հա րե լու։
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 Դեռ հնա րա վո րու թյուն չեմ ու նե ցել հան դի պե լու Կա թո ղի կո սի հետ, 
բայց կար ծում եմ, որ կկա յա նա մո տա կա օ րե րին եւ այդ մա սին կհայտ
նեմ Ձեզ։ 

Ինձ հայտ նի է, որ ան գլի ա կան թեր թե րը դեռ շա րու նա կում են խո
սել հայ կա կան ձե ռագ րե րի ա ճուր դի պատ մու թյան մա սին։ Ան գամ 
դրան ցից մի քա նի սը ստա ցել ե մ։ Հա վա տա ցած եմ, որ, ի նչ պես պայ
մա նա վոր վել ե նք, Դուք կու ղար կեք ի նձ այդ բո լոր թեր թե րից հա մա
պա տաս խան կտր վածք ներ՝ պատ կե րը ամ բող ջաց նե լու հա մար։

 Բեյ րու թից «Ա րա րա տի» խմ բագ րու թյունն ի նձ ու ղար կել է փետր
վա րի 24ի հա մա րը, որ տեղ տպագր ված է Ձեր ա ռա ջին թղ թակ ցու
թյունն իմ մա սին։ Սա կայն չու նեմ ոչ մյուս հա մար նե րը, ոչ էլ այլ թեր
թեր։ Գուցե հի շեց նեք նրանց, որ պես զի ու ղար կեն հա մա պա տաս խան 
թեր թե րի ի նձ հե տաքրք րող հա մար նե րը։

Ս փյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե ում խոս
տա ցան միշտ ու ղար կել Ձեզ հե տաքրք րող գրա կա նու թյուն։ Խնդ րում 
եմ ի նձ տե ղյակ պա հեք ար դյուն քի մա սին, որ պես զի մի ջամ տեմ, ե թե 
ո րեւէ խա փա նում լի նի այդ գոր ծում։ 

Ա ռի թից օ գտ վում եմ ա մե նա ջերմ շնոր հա կա լու թյուն ներս հայտ
նե լու Ձեզ եւ Ձեր տիկ նո ջը, պա րոն Ա լեք սյան ին եւ նրա տիկ նո ջը՝ այն 
սրտա գին ըն դու նե լու թյան հա մար, ո րին ար ժա նաց րիք ի նձ Լոն դո
նում։

 Ձեզ ցան կա նում եմ նո րա նոր հա ջո ղու թյուն ներ հայ մշա կույ թին 
բերած մաս նակ ցու թյան գոր ծում։

Խնդ րում եմ նա մա կի պա տաս խանն ու ղար կել հե տեւյալ հաս ցե ով.
Prof. Brutian
Komitas St. 32, appt 53,
Yerevan, 12, U.S.S.R.

Սր տա գին ող ջույն նե րով ձեր՝  
Բրու տյան Գեւորգ
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✒  / 17 ապրիլի 1967թ., Ե րեւան / 

 Թան կա գին Ա սա տուր, 

Են թադ րում եմ, որ 6ի թվա կիր նա մակս ար դեն ստա ցած կլի նեք, ո րով 
հա ղոր դել է ի ո րոշ նո րու թյուն ներ Հայ րե նի քից։

 Գո հու նա կու թյամբ պետք է նշեմ, որ ար դեն իմ սե ղա նին է ձե ռագ
րե րի ցու ցա կը (կա տա լո գը)։ Սա կայն դե ռեւս չեմ ստա ցել լրագ րե րի 
կտր վածք նե րը, ո րոնք խոս տա ցել է իք, ի նչ պես նաեւ գր քե րը, որ թո ղել 
է ի Ձեզ մոտ։

 Հու սով եմ, որ այդ մա սին հոգ կտա նեք։ 
Ես այս տեղ ե ղա Կա թո ղի կո սի մոտ, եւ նա խնդ րեց շնոր հա կա լու

թյուն հայտ նել Ձեզ եւ պա րոն Ա լեք սյան ին՝ «Էջ մի ա ծին» նկա րի եւ Ձեր 
հայ րե նան վեր գոր ծու նե ու թյան հա մար։

 Ձե ռագ րե րի հար ցում Ձեր կա տա րած ան գնա հա տե լի դե րի մա սին 
ես պատ մե ցի այս տեղ մի շարք կա րեւոր ան ձանց եւ մար մին նե րի։

Հ րա տա րա կու թյան եմ պատ րաս տում Ավ. Ի սա հա կյա նի նա մա կը 
Տո նա պե տյա նին։ Այդ առ թիվ կխնդ րե ի ման րա մասն տե ղե կանք տալ 
Տո նա պե տյա նի կյան քի եւ գոր ծու նե ու թյան մա սին։
 Ջերմ ող ջույն ներս Ձեր տիկ նո ջը, պա րոն Ա լեք սյան ին եւ նրա տիկ նոջը։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով՝  
Բրու տյան Գ.

✒  / 2 հունիսի 1967թ., Ե րեւան /  

Թան կա գին Ա սա տուր,

 Վեր ջա պես ստա ցա նա մակդ, ո րն ի նձ շատ ու րա խաց րեց նախ այն 
պատ ճա ռով, որ քե զա նից լուր չու նե ի։

 Ձե ռագ րե րի մա սին քո կշ ռա դա տում ներն ի նձ թվում են հիմ նա վոր
ված։ Զրույ ցի ժա մա նակ մո տա վո րա պես նույն կար ծի քը հայտ նեց 
Կաթո ղի կո սը։ 

Ան դեր սենՌո զեն տա լի մա սին քո նա մա կը ես ան հա պաղ կներ կա
յաց նեմ Հա մա զաս պյա նին, ի սկ նրա Հա յաս տան ժա մա նե լուն պես 
կաշ խա տեմ ա նել այն ա մե նը, ի նչ ան հրա ժեշտ է նման գիրք գրե լու 
հա մար, մեր ժո ղո վուր դին եւ նրա հնա վանդ մշա կույ թին ծա նո թա նա
լու հա մար։
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 Կա տա լո գից բա ցի, ոչ մի գիրք չեմ ստա ցել, այդ թվում նաեւ տրա
մա բա նու թյան վե րա բե րյալ այն գիր քը, որ հանձ նե ցի քեզ՝ հե տա գա
յում ի նձ ու ղար կե լու հա մար։ 

Ե թե այդ գր քերն ար դեն ա ռա քել ես, խնդ րում եմ հայտ նես, թե ե ՞րբ, 
որ պես զի այս տեղ պար զեմ դրանց ու շաց ման պատ ճա ռը։ 

Ե րախ տա պարտ կլի նե ի, ե թե ու ղար կե իր հայ կա կան ձե ռագ րե
րի վե րա բե րյալ կտ րոն ներ, ո րոն ցից վեր ջի նը, որ տվե ցիր ի նձ, կրում 
էր մար տի 14ի ամ սա թի վը։ Շնոր հա կալ կլի նե ի, ե թե քո կամ սփյուռ
քի հայ կա կան թեր թե րի խմ բագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ստա նայի լոն
դոնյան իմ ու ղեւո րու թյու նը լու սա բա նող հա մար ներ, ո րով հե տեւ 
ձեռ քիս տակ ե ղա ծը «Ա րա րատն» է, այն էլ մի այն ա ռա ջին դա սա
խո սու թյան վե րա բե րյալ է։ Հա յաս տա նի բարձ րա գույն դպ րոց նե
րում սփյուռ քա հայ ուսա նո ղու թյան հե ռա կա ու սուց ման հար ցը այժմ 
քննարկ վում է։ Ե թե դու ո րեւէ մե կին դի մե լու լի նես այդ խնդ րով, ա պա 
ի նձ ու ղար կիր նա մա կիդ կրկ նօ րի նա կը, որ պես զի գոր ծի ըն թաց քին 
տե ղյակ լի նեմ։

 Լոն դո նում պրն Ա լեք սյանը ի նձ հետ ու նե ցած հան դի պում նե րի 
ժամա նակ հե տաքրքր վեց Վա ղար շակ Գալս տյա նի գրա դա րա նով։ 
Այդ կա պակ ցու թյամբ ե ղա Մա տե նա դա րա նի դի րեկ տոր Լ. Խա
չիկյա նի մոտ։ Պարզ վեց, որ Վա ղար շակ Գալս տյա նը նրան հայտ նել է 
Մայր Հայ րե նիք այս տա րի այ ցե լե լու իր մտադ րու թյան մա սին, ոչ մի 
խոսք չակ նար կե լով գրա դա րա նի մա սին։ Հա վա նա բար, մտա դիր է 
այդ գր քե րը իր ձեռ քով ըն ծայել։

 Ջերմ բա րեւ ներ տիկ նոջդ, պրն Ա լեք սյան ին եւ նրա տիկ նո ջը։

 Սեղ մում եմ ձեռքդ քո՝  
Բրու տյան Գ.
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✒  / 24 հոկտեմբերի 1967թ. / 

 Թան կա գին Ա սա տուր,

 Վա ղուց քեզ նից լուր չու նեմ։ Քո հե ռա կա ու սուց ման հար ցով ես շա րու
նա կում եմ զբաղ վել։ Բանն այն է, որ այդ հար ցը մաս նա վոր ձեւով չի 
դր վում, այն ը նդ հա նուր հար ցի լուծ ման հետ է կապ ված։ Կան հիմ քեր 
են թադ րե լու, որ ի վեր ջո պետք է դրա կան լուծ վի։

Պրն Ան դեր սենՌո զեն տա լի հետ ու նե ցանք ջերմ հան դի պում ներ։ 
Նրա հետ մի ա սին բարձ րաց րինք քո կե նա ցի բա ժա կը։ Հու սով եմ, որ 
դա նի ա կան գրո ղի այ ցը Հա յաս տան ո գեւո րեց նրան, եւ էլ ա վե լի մեծ 
սի րով կգ րի մեր Մայր Հայ րե նի քի հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին։

 Մոտ եր կու ա միս ա ռաջ Սփյուռ քի կո մի տե ի մի ջո ցով գր քեր են 
ուղարկ վել քեզ։ Խնդ րում եմ հայտ նես ստա նա լու մա սին։ Սե ղա նիս 
վրա են եր կու գողտ րիկ հրա տա րա կու թյուն՝ Չա րեն ցի «Ես իմ ա նուշ 
Հա յաս տա նի» բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ 13 լեզ վով եւ « Հայ կա կան ման
րան կար նե րը»։ Պատ րաստ վում եմ ա ռա ջին ի սկ պա տեհ ա ռի թով քեզ 
ու ղար կե լու։ Կս պա սեմ նա մա կիդ։ Թե րեւս Լոն դո նում չես։

 Դե ռեւս չեմ ստա ցել տրա մա բա նու թյան վե րա բե րյալ այն գիր քը, որ 
Լոն դո նում է ի գնել եւ թո ղել քեզ մոտ։ Դու խոս տա ցել է իր ու ղար կել 
այն քո մա կագ րու թյամբ՝ ի նձ հղած եր կու գր քե րի հետ մի ա սին։ Տրա
մա բա նու թյան այդ գիրքն իմ գի տա կան աշ խա տան քի հա մար չա փա
զանց կա րեւոր է եւ նո րից եմ խնդ րում շտապ կեր պով ու ղար կել ի նձ։

Խնդ րում եմ իմ ջերմ ող ջույն նե րը հա ղոր դել տիկ նոջդ, պրն 
Ա լեքսյանին եւ նրա տիկ նո ջը։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով՝  
Բրու տյան Գ.

✒  / 16 հոկտեմբերի 1969թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Ինչ պես ե րեւում է, աշ խար հը չա փա զանց փոքր է։ Ե րեւա նյան փո ղոց
նե րից մե կում պա տա հա բար հան դի պե ցի տիկ նոջդ Վի վի ե նին։ Ող
ջա գուր վե լուց հե տո պայ մա նա վոր վե ցինք հան դի պել հյու րա նո ցում, 
որ տեղ ի ջեւա նել էր նաեւ պ. Ա լեք սյանը իր տիկ նոջ հետ։ Եվ, այ նու հե
տեւ, իմ աշ խա տա կից նե րի մի ջո ցով բազ մա թիվ զան գեր բա նակ ցու
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թյուն ներ։ Վեր ջա պես պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, որ հոկ տեմ բե րի 5ին, 
կի րա կի օ րը հան դի պենք իմ նոր բնա կա րա նում։ Այդ հան դիպ մա նը 
պետք է մաս նակ ցեր նաեւ քո բա րե կամ նե րից մե կը՝ ա վստ րա լա հայ 
Վի լի Է լի սը։

Նշ ված ժա մին իմ աշ խա տակ ցու հին բազ միցս զան գել է, սա կայն 
պ. Ա լեք սյանը հա մա րում չի ե ղել։ Որ քան մեծ ե ղավ իմ հի աս թա փու
թյու նը, ե րբ հոկ տեմ բե րի 12ին մեր ջան քե րից հե տո պարզ վեց, որ 
պ. Ա լեք սյանն ար դեն մեկ նել է Ե րեւա նից։ 

Այդ հան գա ման քը ի նձ վիշտ պատ ճա ռեց։
 Հայտ նում եմ իմ նոր բնա կա րա նի հաս ցեն եւ խնդ րում նման ա ռիթ

նե րով հայտ նել՝ 
Ե րեւան, Կենտ րոն, Պուշ կի նի փ, թիվ 40, բն. 90։

 Հար գանք նե րով՝ Բրու տյան Գ.

✒  / 4 հու լի սի 1989թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Վեր ջին շր ջա նում մի ջազ գային մի շարք տե ղե կա տու ներ եւ հան
րա գի տա րան ներ հրա տա րա կել են իմ կեն սագ րու թյու նը՝ այդ թվում 
3 անգլի ա կան տե ղե կա տուի մեջ։ Ես կխնդ րե ի դրան ցից մե կը ի նձ 
հա մար պատ վի րել քո եւ թե րեւս իմ մյուս հայ րե նա կից նե րի մի ջո ցով, 
քան զի ես այդ հնա րա վո րու թյու նը այս տեղ չու նեմ։ 

Ու ղար կում եմ շր ջա բե րա կա նը պատ վե րի հա մար։ 
Խնդ րում եմ պատ վի րել վե րո հի շյա լի թա գա վո րա կան հրա տա րա

կու թյու նը, քա նի որ նման բան կյան քում մեկ ան գամ է լի նում, եւ այդ 
գիր քը մենք պետք է հանձ նենք Սեւա նի փի լի սո փա յու թյան ա կա դե մի
ային, ո րը նույն պես ե զա կի է իր բնույ թով ամ բողջ աշ խար հում։

 Սեւա նի փի լի սո փա յու թյան ա կա դե մի այի նա խա գահ՝  
Բրու տյան Գ.
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✒  / 10 հոկ տեմ բե րի 1989թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հու սով եմ ստա ցել ես նա մակս, ո րով հայտ նել է ի խնդ րանքս «The 
Dictionary of International Biography» ձեռք բե րե լու վե րա բե րյալ։ Սա
կայն նա մա կիս պա տաս խա նը ես չեմ ստա ցել, ուս տի չգի տեմ, թե ի նչ
պես վե րա բեր վե ցիր խնդ րան քիս։

Կխնդ րե ի մի ե րկ տո ղով հայտ նել ի նձ այդ մա սին։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով՝  
Բրու տյան Գ.

✒  / 14 մարտի 1990թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Վերս տին հա վաս տի աց նում եմ իմ շնոր հա կա լու թյուն նե րը Dictionary 
of International Biography գր քի վճա րը մու ծե լու հա մար։ Քեմբ րի ջի 
Մի ջազ գային կեն սագ րա կան կենտ րո նը (International Biographical 
Centre) 1989թ. նոյեմ բե րի 29ի գրու թյամբ ի նձ հայտ նել է, որ քեզ
նից ստաց վել է € 49, ո րը գրա դա րա նային հրա տա րա կու թյան ար
ժեքն է։ Ես այդ մա սին վեր ջերս Ե րեւա նում հե ռա խո սով հայտ նե ցի 
տիկ. Լիլի թին եւ խնդ րե ցի նո րից իմ շնոր հա կա լու թյուն նե րը հայտ նել 
քեզ։ Զրույցի ըն թաց քում տիկ Լի լիթն ի նձ հայտ նեց, որ Դու վճա րել 
ես Royal Editionի ար ժե քը € 295.00, ի նչ պես նա մա կով խնդ րել է ինք 
Կ. Դալ լա քյա նը եւ ես, նկա տի ու նե նա լով այդ հրա տա րա կու թյան ե զա
կի ու թյու նը եւ այն, որ գիր քը պետք է ցու ցադր վի Սեւա նի ի մաս տա սի
րու թյան կա ճա ռում (ա կա դե մի ա յում), ի նչ պես նաեւ հա տուկ վկա յա
կա նի (Certificate) հանձ նու մը Royal հրա տա րա կու թյան հետ մի ա սին։ 
Ես չգի տեմ, որ քա նով էր ստույգ տիկին Լի լի թի հայտ նա ծը, ե թե ի րոք 
այդ պես է, կխնդ րե ի քո վճար ման գրու թյան պատ ճե նը (ք սե րոք սը) 
ու ղար կել տանս հաս ցե ով՝ Pushkin Street 40, apt 90, Yerevan375010, 
USSR, հնա րա վոր թյու րի մա ցու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար։ Բո
լոր դեպ քե րում կխնդ րե ի մի ե րկ տո ղով հայտ նել ի րա կան վի ճա կի 
մա սին։ Եվ բո լոր դեպ քե րում՝ խո րին շնոր հա կա լու թյուն ներս եւ ա մե
նա բա րի մաղ թանք ներս։

Բ րու տյան Գ.



75

✒  / 18 օ գոս տո սի 1990թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ես կր կին շնոր հա կա լու թյունս եմ հայտ նում «Dictionary of International 
Biography. Edition XXI» ի նձ հա մար պատ վի րե լու կա պակ ցու թյամբ։ 
Քեմբ րի ջի (Ա նգ լի ա) International Biographical Centreից ստա ցել եմ 
մի շարք նա մակ ներ, ո րոն ցում ա ռա ջարկ ված են ի նձ մի քա նի պար
գեւ, ա վե լի ստույգ՝ թվով 6։ Դրան ցից եր կու սը կխնդ րե ի պատ վի րել 
ի նձ հա մար։ Դրանք են. Illustrated Plaque, € 57.50 եւ Hallmarked Sterling 
Silver Medal € 70.00։

 Փո խա րե նը մեծ հա ճույ քով Ե րեւա նից կու ղար կեմ այն ա մե նը, ի նչ 
կցան կա նաս։ Ու ղար կում եմ Order Formը։ Ե թե խնդ րանքս ըն դու նես, 
լրաց րու այդ ձեւը եւ ու ղար կիր հա մա պա տաս խան հաս ցե ով։ Խնդ
րանքս ըն դու նես, թե ոչ, բա րի ե ղիր հայտ նել ի նձ ո րոշ մանդ մա սին։

 Ջերմ բա րեւ ներ ձե րոնց։

 Լա վա գույն մաղ թանք նե րով՝ Գ. Բրու տյան
 Կից ու ղարկ վող 2 նկար նե րի հետ։

✒  / 25 հուն վա րի 1993թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Մեր վաղն ջա կան բա րե կա մու թյու նը հիմք է տա լիս ի նձ դի մե լու քո 
օգնու թյա նը եր կու հար ցում։ 

Ա ռա ջին խնդ րանքս վե րա բե րում է ե րեք թոռ նե րիս հա մալ սա
րա նա կան ու սում նա ռու թյա նը։ Ա վագ թոռ նիկս՝ Լի լիթ Բրու տյա նը 
(ծնվ. 1975թ. հոկ տեմ բե րին), սո վո րում է Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ
սա րա նի ա ռա ջին կուր սում, մաս նա գի տա նում է հո գե բա նու թյան գծով։ 
Հնա րա վո՞ր է ա րդյոք նրա տե ղա փո խու մը Լոն դո նի հա մալ սա րան 
կամ ան գլի ա կան ո րեւէ այլ հա մալ սա րան։ Եվ ե թե հնա րա վոր է, ի ՞նչ 
պայ ման նե րով։ Ե րկ րորդ թոռ նիկս՝ Դա վիթ Բրու տյա նը (ծնվ. 1976թ. 
դեկ տեմ բե րին) ա վար տում է միջ նա կարգ դպ րո ցը հու նի սին։ Նա 
ա ռանձ նա պես հրա պուր վում է հե տեւյալ ա ռար կա նե րով. կի րա ռա
կան մա թե մա տի կա, բարձ րա գույն մա թե մա տի կա, տրա մա բա նու
թյուն, ծրագ րա վո րում եւ այն ա մե նը, ի նչ ա ռնչ վում է կի բեռ նե տի կայի 
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հետ, ի նչ պես նաեւ ֆի զի կա, ա ստ ղա ֆի զի կա, ռա դի ո ֆի զի կա։ Եր րորդ 
թոռ նիկս՝ Բրու տյան Ա րան (ծնվ. 1977թ. մար տին), ա վար տում է ան
գլի ա կան թե քու մով միջ նա կարգ դպ րո ցը հու նի սին։ Ա ռանձ նա պես 
հրա պուր վում է հե տեւյալ ա ռար կա նե րով. կի բեռ նե տի կա, տրա մա բա
նու թյուն, փի լի սո փա յու թյուն, ծրագ րա վո րում, մա թե մա տի կա, ի նչ պես 
նաեւ պատ մու թյուն եւ քա ղա քա գի տու թյուն։ Ի ՞նչ պայ ման նե րով Դա
վիթն ու Ա րան կա րող են ըն դուն վել Լոն դո նի հա մալ սա րան կամ ո րեւէ 
այլ ան գլի ա կան հա մալ սա րան։ 

Երկ րորդ խնդ րանքս հան գում է հե տեւյա լին։ Հա վա նա բար, քեզ 
հայտ նի է, թե ի նչ ծանր կա ցու թյան մեջ ե նք մենք ապ րում այս տեղ։ 
Ար դեն ե րկ րորդ ձմեռն է, եւ դա ժան ցր տի, է լեկտ րա կա նու թյան եւ 
ջե ռուց ման բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով ա նե լա նե լի ի րա վի ճակ է 
ստեղծ վել դուստ րե րիս ըն տա նիք նե րում։ Կցան կա նայի ի մա նալ հնա
րա վո՞ր է ա րդյոք ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք գտ նել նրանց հա մար 
Ա նգ լի ա յում։ Նրանց տվյալ նե րը հա մա ռո տա կի։

1.Բ րու տյան Լի լիթ (ծնվ. 1953թ.) բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր է ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան գծով։ Աշ խա տում է Հա յաս
տա նի ԳԱ Լեզ վի ի նս տի տու տում որ պես ա վագ գի տաշ խա տող եւ 
Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում որ պես դո ցենտ (հա վա նա բար, 
շու տով պրո ֆե սո րի կո չում կս տա նա)։ Բազ մա թիվ գի տա կան աշ խա
տու թյուն նե րի, այդ թվում նաեւ եր կու մե նագ րու թյուն նե րի հե ղի նակ է։ 
Մաս նակ ցել է մի ջազ գային մի շարք գի տա ժո ղով նե րի, որ տեղ հան
դես է ե կել բարձր գնա հա տա կան ներ ստա ցած զե կու ցում նե րով։ Ու նի 
Ա մս տեր դա մի փաս տարկ ման մի ջազ գային ի նս տի տու տի ա վար տա
կան վկա յա կան։ Կա տա րե լա պես տի րա պե տում է հայե րե նին, ռու
սե րե նին եւ ան գլե րե նին, մի քիչ գի տի նաեւ գեր մա նե րեն։ Հիմ նա կա
նում զբաղ վում է բնա կան լե զու նե րի տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյան 
հար ցե րով, լեզ վի եւ մտա ծո ղու թյան զու գա հեռ կար գե րի ու սում նա
սի րու թյամբ։ Սա կայն նրա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա
նա կը շատ ա վե լի լայն է։ Բա ցի նշ վա ծից, զբաղ վում է նաեւ տեքս տի 
կա ռուց ման եւ մեկ նա բան ման հար ցե րով, փաս տարկ ման տե սու թյան, 
թարգ մա նու թյան տե սու թյան, հա ղոր դակց ման տե սու թյան (theory 
of communication) հար ցե րով, ե րե խա նե րի լեզ վամ տա ծո ղու թյամբ, 
մաս նա վո րա պես, ե րկ լեզ վա նի եւ բազ մա լեզ վա նի ե րե խա նե րի լեզ վի 
հար ցե րով։ Լի լի թը հա ճույ քով դա սա վան դում է լեզ վա բա նու թյուն եւ 
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ան գլե րեն։ Ի դեպ, ը ստ ա վար տա կան դիպ լո մի, ի րա վունք ու նի դա սա
վան դե լու նաեւ հայե րեն։ Կա րող է դա սա վան դել եւ ռու սե րեն։ 

Ա մու սի նը՝ Լե ո նիդ Զիլ ֆու գա րյա նը, աշ խա տում է Հա յաս տա նի 
գրող նե րի մի ու թյու նում որ պես գրա կան խորհր դա տու եւ ՀԳՄ նա
խա գա հի՝ Վա հագն Դավ թյա նի օգ նա կան։ Հիմ նա կա նում զբաղ վում է 
թարգ ման չու թյամբ։ Քաջ ծա նոթ է նաեւ խմ բագ րա կան եւ լրագ րա կան 
աշ խա տանք նե րին։ Հի ա նա լի տի րա պե տում է հայե րե նին, ռու սե րե
նին եւ ան գլե րե նին։ Ու նի բազ մա թիվ հրա տա րակ ված թարգ մա նու
թյուն ներ (ի նչ պես ա ռան ձին գր քե րով, այն պես էլ զա նա զան ժո ղո
վա ծու նե րում), ո րոնք չա փա զանց բարձր գնա հա տա կան են ստա ցել 
մա մու լում։ Ի նչ պես եւ Լի լի թը, ի րա վունք ու նի դա սա վան դե լու հայե
րեն եւ ան գլե րեն։ Հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կի մեջ է մտ նում 
նաեւ մշա կույ թը, եւ ի նձ թվում է, որ նա հա ջո ղու թյամբ կա րող է զբաղ
վել մշա կու թային կա պե րով։ Նրանք ու նեն եր կու ե րե խա՝ Ա րա (1977թ.) 
եւ Տա թեւիկ (1979թ.)։ 

Երկ րորդ դուստրս՝ Բրու տյան Նա րի նեն (ծնվ. 1955թ.) բա նա սի րա
կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու է ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան գծով։ 
Աշ խա տում է Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում որ պես ա վագ դա
սա խոս, հա ջո ղու թյամբ դա սա վան դում է ռու սե րեն, տի րա պե տում է 
նաեւ մի շարք այլ լե զու նե րի։ Ու նի հրա տա րակ ված մի շարք գոր ծեր, 
ո րոնք վե րա բե րում են լեզ վի տե սու թյան, մե թո դի կայի եւ թարգ մա նու
թյան հար ցե րին։ Զե կու ցու մով հան դես է ե կել մի ջազ գային գի տա ժո
ղո վում։ Ա մու սի նը՝ Ա շոտ Բզ նու նին, ե րա ժիշտ է։ Ու նի Ե րեւա նի պե
տա կան կոն սեր վա տո րի այի ա վար տա կան դիպ լոմ ջու թա կի գծով։ 
Ը ստ այդ դիպ լո մի, նա ի րա վունք ու նի ե րաժշ տա կան դպ րոց նե րում 
դա սա վան դել ջու թակ։ 1988թ. ստեղ ծել է փոփջազ ե րգ չա խումբ, 
ո րը եւ ղե կա վա րում է մին չեւ այժմ։ Ե րգ չա խում բը, հան դես գա լով մի 
շարք ե րկր նե րում, մաս նա վո րա պես Ա ՄՆում եւ Կա նա դա յում, ու նե
ցել է շատ մեծ հա ջո ղու թյուն ներ։ Ա շոտ Բզ նու նին զբաղ վում է կոմ պո
զի ցիայով եւ ա րան ժի րով կայով, ու նի մի շարք գր ված ե րաժշ տա կան 
գոր ծեր։ Ու նի մեծ փորձ վո կալգոր ծի քային խմ բե րի ստեղծ ման գոր
ծում։ Նա րի նեն ու նի ե րեք ե րե խա՝ Լի լիթ (1975), Դա վիթ (1976) եւ Վա
հան (1991)։

 Հայտ նիր, սի րե լի բա րե կամս, ի նչ հնա րա վո րու թյուն ներ կան Ա նգ
լի ա յում նրանց ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի հա մար։ Կա րող ես ի նձ 
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հայտ նել հե ռա խո սով (536518), թե լեք սով (243344 Orion SU), ֆաք
սով (8852 523640) կամ նա մա կով։

Սր տանց ու ջերմ բա րեւ ներս ըն տա նի քիդ բո լոր ան դամ նե րին։ 

Ա մե նա բա րի մաղ թանք նե րով՝  
Բրու տյան Գ.

 / 20 մարտի 1968թ. /

 Սի րե լի փրոֆ. Գ. Բրու տե ան, 

Ա տե նին ստա ցած եմ գրու թիւն ներդ եւ Կո մի տէ ի մի ջո ցով ղր կած գիր
քե րը, ո րոնց հա մար կը յայտ նեմ մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն ներ։ Նե
րո ղա միտ գտ նուիր որ նա մակ նե րուդ կը պա տաս խա նեմ այս քան ուշ։

 Կը զար մա նամ որ տրա մա բա նու թե ան գիր քը դեռ չես ստա ցած։ Քու 
մեկ նու մէդ ան մի ջա պէս յե տոյ՝ բո լոր գիր քե րը ղր կե ցի քե զի։ Ար դե օք 
միւս գիր քե րը ստա ցա՞ծ ե ս։ Ե թէ գիր քը (տ րա մա բա նու թիւն) կոր սուած 
է, գրէ ին ծի՝ նշե լով ա նու նը, որ պէս զի նոր օ րի նակ մը գնեմ եւ ղր կեմ։

 Ձե ռագ րե րու գայ թակ ղու թե ան կա պակ ցու թե ամբ լոյս տե սած գրու
թիւն նե րը տա կա ւին կը մնան քովս։ Չեմ ու զեր զա նոնք թղ թա տա րին 
յանձ նել։ Վս տա հե լի ան ձի մը մի ջո ցով կը ղր կեմ ա ռա ջին պա տե հու
թե ամբ։

 Տօ նա պե տե ա նի մա սին գրե ցի Ս. Թօփալեանին, ո րուն պա տաս խա
նը իմ նա մա կիս պատ ճե նի հետ կը գտ նես ներ փակ։ Ս. Թօ փա լե ան 
ե ղած է Տօ նա պե տե ա նի մօտ բա րե կա մը. ան ա տեն մը որ պէս հայե րէ նի 
դա սա խօս պաշ տօ նա վա րած է Լոն տո նի «School of oriental and African 
Studies»ի մէջ։ Ե թէ չեմ սխա լիր 80ի մօտ մարդ է։ Զար մա նա լին այն է, 
որ Թօ փա լե ան « կա նուխ» կը նկա տէ Տօ նա պե տե ա նի մա սին գրե լը… 
կ’ե րեւի միտք ու նի  հանգուցե ա լի մասին գրել՝ « միւս» աշ խար հի մէջ 
Տօ նա պե տե ա նին հան դի պե լէ յե տոյ։

 Չա լը գե ա նէն «գ րա ւե ցի» Տօ նա պե տե ա նի ար խի ւին… բե կոր նե րը։ 
Կը ղր կեմ զա նոնք ա ռա ջին պա տե հու թե ամբ։ 

Իմ մա սին մաս նա ւոր գրե լիք չու նիմ։ Կը շա րու նա կեմ « պան դոկա
պե տու թիւնս»։ Գրա կա նու թե ամբ զբաղ ե լու ո ՛չ ժա մա նակ, ո ՛չ ալ՝ տրա
մադ րու թիւն ու նիմ։ Յոյս ու նիմ այդ հո գե վի ճա կը եր կար չի մնար մէջս։
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 Մարտ 5ին Langը « Հա յաս տա նի մա սին» դա սա խօ սեց «Great Brt եւ 
SSR» ըն կե րու թե ան նա խա ձեռնու թե ամբ։ Դա սա խօ սու թիւ նը յա ջող էր 
այս ան գամ։ Ան ապ րիլ 1ին Հա յաս տա ն պի տի մեկ նի փրոֆ. Birnieի 
հետ, որ Ման չեսթ րի հա մալ սա րա նէն ու րար տա գէտ մըն է։ 

Ա մի սէ մը ի վեր Մեծն Բրի տա նի ոյ զա նա զան քա ղաք նե րուն մէջ կը 
դա սա խօ սէ դա նի ա ցի գրող Ե որ կըն Ան տեր սեն Ռո զեն տալ։ Դա սա խօ
սի վկա յու թե ամբ՝ «Հայաստան եւ հայ ժողովուրդը» դասախօսութիւնը 
կը լսուի մեծ հետաքրքրութեամբ։ Արքայական աշխարհագրական 
ընկերութեան նախաձեռնութեամբ Էտինպուրկի մէջ տուած դա
սախօսութեան նե կայ ե ղած են 2000 ունկն դիր ներ։ Մարտ 28ին 
Հ.Բ.Ը. Մի ու թե ան նա խա ձեռ նու թե ամբ ան պի տի դա սա խօ սէ լոն տո
նա հայոց։ Ան տեր սեն Հա յաս տա նէն ստա ցած է շատ դրա կան տպա
ւո րու թիւն ներ։ Դա նի ա ցի գրո ղը խնդ րեց որ իր ջերմ ող ջոյն նե րը 
հաղորդեմ քե զի։

 Լոն տո նա հայոց մշա կու թային կե ան քը ներ կայիս թմ րած վի ճակ մը 
կը ներ կա յաց նէ։ Քա նի մը ա միս ա ռաջ Հայ Տան մշա կու թային յանձ
նա խում բէն հրա ժա րե ցայ։ Պատ ճա՞ ռը։ Յանձ նա խում բին կա տա րած 
աշ խա տան քը իմ կար ծի քով… ան պտուղ ճիգ մըն է։ Ա ռա ջար կե ցի որ 
կեդ րո նա կան մշա կու թային յանձ նա խումբ մը կազ մուի լոն տո նա հայ 
կազ մա կեր պու թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րէն բաղ կա ցած…։ 

Պա տաս խա նը խո շոր ոչ մըն է։ Դժ բախտ իրողութիւնն այն է, որ հա
մայնքը ներ կայիս բաժ նուած է խմ բակ ցու թիւն նե րու, ո րոնք ի րա րու 
գործ կը խա չա ձեւեն՝ փո խա նակ մի աս նա կան ճի գով արդիւնաւէտ 
գոր ծու նէ ու թիւն մը ձեռ նար կե լու։

 Մե րոնք ջերմ ո ջոյն ներ կը յ ղեն։ 

Սր տա գին բա րեւ նե րով՝ Կիւ զե լե ան Աս.
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Բրու տյան Ցի ցի լի ա

✒ / 10 օ գոս տո սի 1965թ. / 

 Սի րե լի ըն կեր եւ պա րոն Գյու զե լյան,

 Սույն ամ սի 24ին լի նե լու եմ Լոն դո նում։ Ժա մա նակս շատ կարճ է, 
դրա հա մար էլ խնդ րում եմ, որ նա խօ րոք ո րոշ նա խա պատ րաս տու
թյուն ա նեք։

 Նախ՝ թան կա գին ըն կեր, ի նք ներդ նույն օ րը գաք ի նձ գտ նեք, որ 
հյու րա նո ցում կլի նեմ, ի նքս չգի տեմ, բայց դուք կկա րո ղա նաք ի մա նալ, 
թե Մոսկ վայի կոմ պո զի տոր նե րի մի ու թյու նից ե կող խում բը որ տեղ է 
ի ջեւա նե լու, մեր դաս պա նու թյու նում ե րեւի կա սեն Ձեզ։ 

Ու րեմն նախ կս պա սեմ։ Իմ ցան կու թյու նը, Ձեզ պարզ է, դրան ա վե
լաց րած նաեւ սփյուռ քա հայ կո մի տե ի ու « Հայ րե նի քի ձայ նի» հանձ
նա րա րու թյու նը, որ հնա րա վո րու թյուն ու նեմ լսել « Հայ տան» ե րգ
չա խում բը, ան պայ ման եւ ու նե նալ նյու թեր ո ղջ խմ բի եւ ղե կա վա րի 
մա սին, ի նչ պես եւ լու սան կար ներ։ 

Երկ րորդ. Գի տեմ, որ Ա նգ լի ա յում այժմ բա վա կան շատ կան հայ 
ե րա ժիշտ ներ, բա ցի Բա րի քյա նից, ո րին գի տեմ ան ձամբ, մյուս
ների մա սին ցարդ չեմ կա րո ղա ցել բա վա րար չա փով նյութ ու նե նալ։ 
Ուրեմն, պար զա պես ա ղա չում եմ, ես այժմ կրկ նեմ նրանց ա նուն նե րը 
(ի սկ ե րեւի կան եւ ու րիշ ներ, ո րոնց ես էլ չգի տեմ, դուք ա վե լաց րեք), 
որ հնա րա վո րին չափ ու նե նամ նյու թեր իրենց մա սին, ի սկ ա ռա վել 
չափով, որ մեկ ժա մով կա րո ղա նամ տես նել նրանց։

Պ սակ սր բա զան Թու մա յա նը
Հ րաչ Գաս պա րյան 
Ար տա Մն տի կյան 
Ա լիս Պոհ ճա լյան 

24.09.1920, Թիֆլիս – 21.03.2000, Երեւան։
Երաժշտագետ։ ՀԽՍՀ արվ.վաստ.գործիչ (1967)։ 

Ավարտել է Երեւանի կոնսերվատորիան (1942), Մոսկվայի 
կոնսերվատորիայի ասպիրատուրան (1951)։ 1958-81-ին՝ 
ՀՊՄԻ երաժշտության ամբիոնի վարիչ (պրոֆ. 1978-ից)։ 

Հեղինակ է «Շարա Տալ յան», «Սփյուռքի հայ երաժիշտները» 
(1968), «Կոմիտաս» (1969), եւ այլ գրքերի։
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Օ լիվ Զո րյան 
Պետո յան 
Ա րա Ոս կա նյան
 Մա րի Գա զան ճյան
 Գեղ նիս Կե պեն լյան
 Լուիզ Թու մա սյան
 Բե դե լյա նի որ դին {Հարություն Բեդելյան, ջութակահար}
 Ռիք Պի սո յան  (կարծեմ կոմպոզիտոր)

Եր րորդ. Ե թե ցան կու թյուն ու նեք, ան շուշտ, ես պատ րաստ եմ կար
դալ մի զե կու ցում ձեր նա խընտ րած թե մայով՝ ազ գային ե րաժշ տու
թյան մա սին.

1. « Կո մի տաս»,
2. « Խորհր դային Հա յաս տա նի ե րաժշ տու թյու նը»,
3. « Հայ ե րաժշ տու թյան ան ցած ճա նա պար հը»։
4. «Սփյուռքահայ երաժշտությունը»։
 Կար ծեմ, թե րեւս ա վե լի լավ լի նի 3ր դը, ո րի մեջ կա րե լի է ամ փո

փել բո լոր չորս թե մա նե րը, ի հար կե ծան րու թյան կենտ րոն ու նե նա լով 
է ա կան հան գա մանք նե րը։ 

Ու րեմն, այս հարցն էլ նա խա պատ րաս տե ցեք, ա վե լի ո րո շա կի 
կպայ մա նա վոր վենք հան դի պե լիս։ 

Ըստ ե րեւույ թին Լոն դո նում կլի նեմ ա ռա ջին 23 օ րը եւ վեր ջին 23 
օ րը, մի ջին օ րե րը այլ քա ղաք ներ՝ Է դին բուրգ, Գլազ գո։

 Հու սամ, Ձեր հաս ցե ին ու ղար կած «Հ. Հն չյուն նե րը»՝ մե կը ձեզ, մյու
սը Մա նուկ Բա րի քյա նի հա մար, ստա ցաք։ 

Նա մա կիս պա տաս խան չեմ ա կն կա լում, ո րով հե տեւ դժ վար թե հաս
նի, ես 21ին թռ չում եմ Մոսկ վա, բայց ե թե հաս նի, շատ ու րախ կլի նեմ։ 

Ան համ բեր պի տի սպա սեմ Լոն դո նի ա ռա ջին հան դիպ մա նը։

 Ջերմ բա րեւ նե րով՝  
Բրու տյան Ցի ցի լի ա
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✒  Թան կա գին Ա սա տուր, 

Ո րով հե տեւ Լոն դո նի եւ Ե րեւա նի մի ջեւ մեկ շա բաթ մնա ցի Մոսկ վա
յում, քեզ այն տե ղից մի բա ցիկ ու ղար կե ցի, ա րդյոք ստա ցար։ Պա տաս
խան չէ ի ա կն կա լում, ո րով հե տեւ գի տե ի, որ կրկ նա կի հայր դառ նա լուդ 
նա խա պատ րաս տու թյու նը քեզ կլա նած պի տի լի ներ ամ բող ջու թյամբ։ 

Իսկ Ե րեւա նից, ա հա խայ տա ռակ չա փով ուշ եմ գրում քեզ։ Պատ
ճառ նե րը շատ հիմ նա վոր է ին, սա կայն « հա րու թյուն ու թո ղու թյուն» 
պի տի խնդ րեմ քեզ նից, եւ կար ծում եմ, թե պի տի ստա նամ, ո րով հե
տեւ, ի րա պես դժ վար է ե ղել գտ նել գեթ մի օր, որ մտո վի կապ ված 
չլինեմ հետդ։ 

Այս պես թե այն պես, ա մե նից ա ռաջ պի տի շնոր հա վո րեմ քեզ, թան
կա գին տիկ նոջդ եւ ո ղջ ըն տա նի քիդ հայ օ ջա խի շե նաց ման հա մար 
մեկ հե զա նազ հարս նա ցու մը եւս աշ խարհ բե րե լու առ թիվ։ Գի տեմ, 
թե փե սա ցու նե րը հո գիդ պի տի հա նեն, սա կայն հոգ չէ։ Վս տահ եմ, թե 
հարկ ե ղած դեպ քում դու կա րող ես մի քա նի տաս նյա կի հա խի ց գալ։ 
Ու րեմն թող այդ ա նու շիկ ման կի կը նոր եր ջան կու թյուն, նոր հա ջո ղու
թյուն ներ ու ու րա խու թյուն նե ր բե րի բո լո րիդ։ Ա մեն։ 

Այն քան եմ զբաղ ված, որ նկա րագ րել ան կա րե լի է։ Մի այն ա սեմ, թե 
տպագ րու թյան հանձ նե ցի «Ս փյուռ քի հայ ե րա ժիշտ նե րը» գր քի 1ին 
հա տո րը։ Ճիշտ է դեռ մին չեւ լույս աշ խարհ գա լը այս գոր ծը շատ ջուր 
կվերց նի, բայց հոգ չէ, կա րեւոր մա սը կա տար ված է։ Կար ծում եմ մաղ
թանք ներդ ու օ րհ նու թյունդ չպի տի զլանաս այս առ թիվ։ 

Այ սօր շատ տխուր օր է. հո ղին հանձ նե ցինք մեր թան կա գին հայ 
ե րգ չին՝ Շա րա Տա լյա նին, որ այն քան ա նակն կա լի բե րեց մեզ բո լո րիս 
իր վա ղա ժամ մա հով, այո թե եւ 72ա մյա, բայց իր պես կեն սու նակ ու 
ա ռույգ մար դու մը հա մար, այն շատ վա ղա ժամ է ր։

 Սի րե լիդ իմ, դու գի տես, որ քեզ հետ կա րե լի է դա րե րով խո սել, ոչ 
թե օ րե րով, բայց այ սօր եկ այս քա նով բա վա րար վենք։

Լ րաց նեմ, թե ան շուշտ շեքս պի րյան ա ստ վա ծա շունչդ հանձ նե ցի 
Զա րյա նին, ո րն ի դեպ, մին չեւ իմ Մոսկ վայից Ե րեւան գա լը, մյուս
նե րից լսել էր, որ ի նձ մոտ է, ու ես դեռ տուն չհա սած, զան գա հա րեց 
ա պա հով ված լի նե լու գր քի Ե րեւան հաս նե լու հար ցում։

Կր կին ան գամ շնոր հա վո րում եմ եւ հղում լա վա գույն ցան կու թյուն
ներս։
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 Հու սանք, որ շու տով կե րեւաս հայ րե նի հո ղի վրա։ Խնդ րեմ, չպատ
ժես ի նձ, այս չափ ու շա ցու միս հա մար, քո փո խա դարձ ու շա ցու մով։

Շատ ու րախ պի տի լի նեմ ու նե նալ գեթ ե րկ տողդ։
 Ջերմ ու ջերմ բա րեւ ներս քեզ ո ղջ ըն տա նի քիդ հետ մի ա սին։

Բ րու տյան Ցի ցի լի ա

✒ / 24 մայիսի 1972թ., Ե րեւան /

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Թե եւ սա կավ են նա մակ ներս քեզ ուղղ ված, սա կայն հի շո ղու թյունս 
միշտ ծան րա բեռ է քեզ նով։ Եր բեմն գրու թյուն ներդ կար դում եմ « Հայ
րե նի քի ձայ ն»ում եւ վե րա տես նում ա ռույգ հու մո րով կեն սա խիդ 
ե րեւույթդ։

 Վա ղուց ի վեր, սի րե լիս, ցան կա նում է ի քեզ նից գի տե նալ քո նախ
կին հանգր վա նի՝ հնդ կա հայ գաղ թօ ջա խի մաս նա վո րա պես վեր ջին  
50 տա րի նե րի ե րաժշ տա կան կյան քի մա սին։ Խո սել ե նք, ան շուշտ այդ 
մա սին, սա կայն դեռ չու նե ցա մեկ ամ փոփ գրու թյուն։ Թող որ այդ տեղ 
չլի նեն ա ստ ղեր ու տա ղանդ ներ, բայց կա գեթ մի ի նչոր ե րաժշ տա
կան մշա կու թային կյանք։

 Շատ պի տի խնդ րեմ, որ չնա յած ան սահ ման զբաղ վա ծու թյանդ, լավ 
գի տեմ, ազ գային ծա ռա յու թյուն մը ը նե իր, ամ փոփ կեր պով մի գրու
թյուն ու ղար կե իր ի նձ այդ մա սին։ Քա նզի 2րդ հա տո րը՝ «Ս փյուռ քի 
հայ ե րա ժիշտ նե րի» ար դեն ամ բող ջաց նում եմ եւ չեմ կա րող գեթ ամ
փոփ կեր պով չնե րա ռել այդ հի նա վուրց, պատ վա կան գաղ թօ ջախը։ 
Գրու թյանդ մեջ թող լի նեն՝

1. Ե րգ չախմ բեր՝ ղե կա վա րող ներ,
2. Ան հատ կա տա րող ներ,
3. Ե րաժշ տու թյան տե սու թյան հար ցե րով զբաղ վող ներ՝ նաեւ ե կե ղե

ցա կան ե րաժշ տու թյան,
4. Ե թե կան հրա պա րակ ված ե րաժշ տու թյան վե րա բե րյալ աշ խա

տու թյուն ներ, ի նչ պես եւ հան դես նե րում հրա տա րակ ված նշա նա կա
լից հոդ ված ներ։

5. Լու սան կար ներ։
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 Սի րե լիս, դու կա րող ես այս գրու թյան մեկ օ րի նակն ու ղար կել « Հայ
րե նի քի ձայն» իբ րեւ հե ղի նա կի, սա կայն մյուսն՝ ան պայ ման ու ղար կիր 
ի նձ։ 

Ե թե պա տա հա բար ճա նա չում ես Րաֆ ֆի Ար մե նյա նին այդ տեղ 
ե րաժշ տա բան է, ա պա նրան խնդ րիր, որ իր մա սին ան պայ ման ի նձ 
գրի։ Բա ցատ րիր ի րեն պատ ճա ռը եւ տուր հաս ցես, հու սամ չես մո ռա
ցել՝ Ե րեւան 25, Չա րեն ցի 42, բնա կա րան 3։

 Մենք կանք, ե րեւի դեռ կլի նենք, ե րեւի նաեւ դեռ կհան դի պենք։ Տեր 
Ա ստ վա ծը թող շատ չհա մա րի մեր աշ խար հը, ա զն վո րեն մի այն լի նել 
ցան կա նա լու հնա րա վո րու թյու նը, ա մեն։

 Մեր ըն տա նի քի ջեր մա գին բա րեւ նե րը քեզ եւ ըն տա նի քիդ։ 

Ան համ բեր սպա սում ե մ ՝  
Բրու տյան Ցի ցի լի ա

✒ / 24 մայիսի 1972թ., Ե րեւան /

 Սի րե լի Ա սա տուր եւ ըն տա նիք,

Շ նոր հա վո րում ե նք սր տանց, մաղ թում ե նք քա ջա ռող ջու թյուն եւ նոր 
ու րա խու թյուն ներ։

 Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի մի ու թյան վար չու թյուն 

Իսկ ես համ բու րում եմ բո լո րիդ՝ ա մե նա փոք րից ա մե նա մե ծը։ 
Հավա տով եմ, որ լավ ե ք։ Նա խորդ նա մակս ան շուշտ ստա ցաք։ Մեղք 
որ մեծ հայ րի կին Ե րեւա նի մեջ հան դի պել վրի պե ցի, թե եւ գի տե ի որ 
պի տի գա, բայց ան շր ջա հա յաց գտն վե ցի։ Ըն տա նե կան ծանր պա րա
գա նե րի պատ ճա ռով։

 Միշտ սի րով՝  
Բրու տյան Ցի ցի լի ա
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Բուջիկանյան Հ րաչ Պողոսի

✒  / 31 մարտի 1964թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ե րեւա նից դուրս եմ ե կել (Հա յաս տա նից) մի ա մս վա ար ձա կուր դով եւ 
հանգս տա նում ե մ։ Ադ րի նեն իր նա մակ նե րից մե կում հի շեց նում է, թե 
պետք է գրե ի Ձեզ, ին չը նաեւ իմ ո րո շումն է ր։ Բոմ բեյի հի ա նա լի բա ցի
կը, Նոր տար վա շնոր հա վո րա կան ջերմ նա մա կը եւ ներ փակ նկար նե
րը ստա ցել ե նք ու րա խու թյամբ եւ Wishedին (դեմ չես չէ՞ Գրի գո րին եւ 
Սու րի կին հանձ նել ի րենց նկար նե րը)։ Ա ռանց այս բո լո րի էլ հա ճախ 
հի շում ե նք քեզ, ա մեն ան գամ քո բա նա ձեւով եմ դի մում Վի լե նին, Գու
գոյին, Ա շո տի կին։ Սիրտս նեղ վեց տուր մի սի գա րեթ, գո նե օ րը մի 
երկու ան գամ։ Հա մը հա նե լու չափ եր կար դա ժան այս ցուրտ ձմ ռանը 
քո տա քուկ հի շա տակ նե րը հա ճախ են այ ցե լել մեզ, վեր ջին հի շա տա կը 
սա վառ նակ բարձ րա նա լիս ա ղջ նա կիդ տա րած պուպ րի կին ա նամոթ 
հե տույքն է ր։ Մի լա թե կտո րով ծած կե ցի՞ք Կալ կա թայում։

 Ձեր գնա լուց հե տո ու սու ցիչ նե րի խմ բան կար նե րը Սեւա նի զբո սա
նա վի վրա, Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րա նում Վիկ տոր Համ բար
ձումյա նի հետ, Մա տե նա դա րա նի սր բա զան գր չագ րե րի վրա հեն ված, 
Սիլ վա Կա պու տի կյա նի տա նը եր կար ա տեն ե րեւան ցի նե րի ա մե նօրյա 
ու շադ րու թյան ա ռար կան է ին։ Հնդ կա հայ դեմ քեր բո լոր նկար նե րում 
ու շագ րավ էր, մի տեղ էլ ե րեւում է իր Ձեր ա շա կերտ նե րի հետ նա մակ
ցող ե րեւան ցի ա շա կերտ նե րի հետ։

 Ձեր գնա լուց հե տո այդ հի շա տա կը հա մե ցավ մի եր կար ա միս 
ԱՕԿՍի ցու ցա փեղ կում մին չեւ դեղ նե ցան տե րեւ նե րը եւ ի րե րի բնա
կան կար գով մեկմեկ թափ վե ցան։

 Վեր ջին այ ցե լու թյան կա պակ ցու թյամբ էլ հոլով վեց քո ա նու նը բո լոր 
հո լով նե րով, հե տո կար դա ցինք թղ թակ ցու թյուն նե րը եւ ու րա խա ցանք 
տիկ նոջդ գեղարվեստա կան հա ջո ղու թյուն նե րով։

 Կու զե նայինք լսել նաեւ ա ղջ նա կիդ նվա ճում նե րից եւ ու նե նալ 

Հրաչ Բուջիկանյան 15.12.1914թ. Խարբերդ, Արեւմտյան Հայաստան -  
13.04.1985թ. Երեւան։

Ավարտել է Բեյրութի ավետարանական քոլեջը։ Աշխատել է Լիբանանի եւ Կիպրոսի 
հայկական թերթերի խմբագրություններում եւ դպրոցներում։ Դասավանդել է Կիպրոսի 

Մելքոնյան վարժարանում։ Եղել է Լիբանանի կոմունիստական կուսակցության անդամ։ 
1946թ. ներգաղթել է Հայաստան։ Թագմանիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ 1957թ.։
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նկարը, ի նչ պես նաեւ Ձեր ըն տա նե կան խմ բան կա րը։ Մա նա վանդ աղ
ջիկս սր տա մոտ է մա նուկ նե րի։

 Հույ սով եմ վե րա դար ձիս կճա րեմ ու կկա րո ղա նամ քեզ ու ղար
կել Դենի Դիդ րոյի « Ռա մոյի եղ բորորդին» թարգ մա նու թյունս, ե թե 
արդեն քեզ չեն ու ղար կած։

 Կալ կա թայից հե ռա նա լու մա սին ես խո սում, ում ես հանձ նե լու 
դպրոցը։ Ան շուշտ ե րեւի ե րես նի վար չի մնա։ Ձեր ա շա կերտ նե րը 
գրո՞ւմ են « Պի ո ներ կանչ»ին, « Ծի ծեռ նակ»ի ն։

 Նե րո ղու թյուն, որ մի խնդ րանք պայ թեց նեմ։ Խնդ րում եմ ի նձ 
ուղարկես Yogaի մա սին թղ թա կազմ (paperback) հրա տա րա կու թյուն
ներ։ Մի հատ էլ հա տուկ կա նանց հա մար։ Կարճ ժա մա նա կով ձեռքս 
ան ցան եր կու հա տը, չհասց րի վերց նել հե ղի նա կի ա նու նը։ Yogaի 
ի նստի տուտն էր հրա տա րա կել։

 Կամ սա րը նշում է թե շա՜տ են կար ճա ցել նա մակ նե րը։ Ե րեւի 
ա ղջնակդ շատ է ժա մա նակ խլում։ 

Ազ նա վու րը ե կավ կա խար դեց գնաց։ Ես մի այն հե ռուս տա տե սու
թյամբ լսե ցի։ Մար տի 8ի առ թիվ ԱՕԿՍի կա նանց տր վե ցին սահ մա
նա փակ թվով տոմ սեր։ 

Այ սօր այս քա նը։
 Շու տով նա մակ ներ ստա նա լու հույ սով եւ լա վա գույն բա րե մաղ թու

թյուն նե րով եւ բա րեւ նե րով մեր Ե րեւա նից եւ ԱՕԿՍի հրա շա լի տղա
նե րից։ 

Հ րաչ Բուջիկանյան
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 Գաս պա րյան Գո հար

✒ / 27 դեկտեմբերի 1968թ. /

 Սի րե լի Ա սա տուր եւ ըն տա նիք,

 Մաղ թում եմ Ձեզ ա ռող ջու թյուն, եր կար կյանք, եւ ե ռանդ այս Նոր 
տար վա եւ Ս. Ծնուն դի առ թիվ։

 Գաս պա րյան Գո հար

(Օրիորդական ազգանունը՝ Խաչատրյան)։
14.12.1924, Կահիրե – 16.05.2007, Երեւան։

Հայ օպերային արվեստի մեծագույն վարպետ, 
քնարակոլորատուրային սոպրանո, ԽՍՀՄ ժողովրդական 

արտիստուհի, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս։

Գոհար Գասպարյանի հետ Օմար Խայամ Ճաշարանում, Լոնդոն։



88

✒ / 17 փետրվարի 1969թ. /

 Սի րե լի Ա սա տուր եւ ըն տա նիք

Londonի իմ այ ցե լու թյունս ի նձ հա մար շատ հի շա տա կե լի է։ Մին չեւ 
այ սօր ի նք զինքս գտած չեմ, քո կա տակ նե րը միշտ ա կան ջիս մեջն են, 
խօ սած ճա ռերդ, « Դա րա յան ա կում բում» մեծ ջեր մու թյուն մտցրե ցին 
այդ օր վա ճաշ կե րույ թին մեջ, շատ կը խնդ րեմ, իմ մաս նա վոր բա րեւ
ներս հա ղոր դես պրն Դա րա յա նին եւ Ձեր ազ նիվ ա ներ հօր, ով քեր 
բնավ ո չինչ չխ նայե ցին մեր մի քա նի օ րը ջերմ ան ցկաց նե լու հա մար։ 
Վի վի ե նի ե փած հա մով ճա շե րը, ու քո սրա խօ սու թյուն նե րը բնավ 
չպիտի մոռ նամ։ 

Ուս տի շատ կը խնդ րեմ մաս նա վոր ջեր մա գին բա րեւ ներս մա մային, 
պա պային, Վի վի ե նին, ա նու շիկ ե րե խա նե րուն, մեյ մեկ պա չիկ ներ։ 
Քեզ էլ ի նչ որ բա րին ու զե նաս։

 Սի րով Գաս պա րյան
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Գ րի գո րյան Ար մի նե

✒ Սի րե լի Ա սա տուր,

 Ջերմ բա րեւ ներ Ձեզ եւ Ձեր ըն տա նի քին Ե րեւա նից։ Ու րախ եմ, որ 
ա ռիթ ու նեմ նա մակ գրե լու եւ կիս վե լու Ձեզ հետ։ 2007թ. շատ ակ տիվ եւ 
հետաքր քիր հա մերգ ներ եւ պրոեկտ ներ ե ղան դաշ նա մու րային տրի
ոյով Հա յաս տա նում եւ նաեւ Ռու սաս տա նում, այս տա րի ար դեն մեկ 
հա մերգ ու նե ցել ե նք Ե րեւա նում եւ այժմ փոր ձում ե նք կազ մա կեր պել 
հյու րա խա ղեր Եվ րո պա յում եւ Ա մե րի կա յում։ Լավ կազմ է հա վաք վել, 
եր կու Կա րեն ներն էլ շատ շնոր հա լի են, տի րա պե տում են ան գլե րեն 
լեզ վին եւ շատ բա րե խիղճ ե ն։ Հու սով եմ, որ կծա նո թա նաք բուկ լե տին 
եւ DVDին, ո րն ամ բող ջո վին ար ված է 2007 թվա կա նի հա մերգ նե
րից։ Ե թե հնա րա վոր լի նի հա մերգ կազ մա կեր պել, ե լույթ Լոն դո նում, 
ճա նա պար հի ծախ սե րի հա մար կդի մենք մեր այս տե ղի sponsorին 
(վստահ եմ, նա չի մեր ժի), կմ նա հո գալ մի այն հա մեր գի կազ մա կերպ
ման հոգ սե րը եւ կա ցա րան Ա նգ լի այի մեջ։ Ու նենք ծրագ րում բազ մա
թիվ գոր ծեր ե՛ւ եվ րո պա ցի, ե՛ւ ռուս, ե՛ւ հայ կոմ պո զի տոր նե րից։ 

Ինչ վե րա բե րում է իմ գր քին՝ տա րի նե րի ըն թաց քում գր ված բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րից ը նտր ված «24 պրե լյուդ» խո րագ րով ժո ղո վա ծուն 
է, ո րոնք թարգ ման վել են հայե րեն՝ բա նաս տեղծ Հո վիկ Հո վե յա նի 
կող մից (նախ կին մշա կույ թի նա խա րար), originalը ռու սե րեն է գր ված։ 

CDին նույն պես տար բեր տա րի նե րի հա մերգ նե րից է ը նտր ված։ 
Կար դա լուց եւ լսե լուց հե տո հե տաքր քիր կլի նի ի մա նալ Ձեր կար ծի քը, 
ափ սոս, որ մի այն թարգ մա նու թյու նը կա րող եք կար դալ։

 Ջերմ, ջերմ բա րեւ ներ ըն տա նի քիս կող մից եւ թան գա րա նից։

 Սի րով՝ Ար մի նե Գրի գո րյան

Սեպտեմբերի 30, 1967, Երեւան, Հայկական ԽՍՀ։
Հայ դաշնակահար։ Երեւանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր։ Արամ Խաչատրյանի տուն-
թանգարանի տնօրեն (2004թ.)։
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✒  / 2004թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ,

Ու րախ եմ, որ Դուք Լոն դո նում եք, կա րիք ու նեմ կիս վե լու Ձեզ հետ 
մի շատ կա րեւոր եւ նուրբ հար ցով։ Ա նգ լի այի մե ծա հա րուստ նե րից 
մեկը կյան քից հե ռա նա լուց հե տո կտա կել է բա վա կա նին մեծ գու մար 
ի նձ, որ պես Խա չատ րյա նի թան գա րա նի տնօ րեն։ Ի նձ հետ կապ վել է 
իր ադ վո կա տը՝ Ա լան Սմի թը (Allan Smith Law Firm London, 710, 27 
Gloucester Street, London, tel. 7783470624)։ 

Դուք իմ ա մե նա հա րա զատ եւ վս տա հե լի մարդն եք Լոն դո նում 
եւ նաեւ Ա. Խա չատ րյա նի բա րե կա մը, այդ պատ ճա ռով կար ծում եմ 
պետք է տե ղե կա նաք այդ ա մե նի մա սին։ Ի հար կե մի այն Դուք, քա
նի որ այս պի սի լուրջ եւ կա րեւոր հար ցում ա վե լորդ մաս նա կից նե րը 
միայն լրա ցու ցիչ բար դու թյուն ներ կա ռա ջաց նեն։

 Հա մոզ ված եմ, որ կա րող եմ դի մել Ձեզ ա ռա ջա ցած եւ ա կն կալ վող 
հար ցե րով, որ պես իմ վս տա հե լի ան ձ։

Հ նա րա վո րու թյուն չու նե նա լով տե ղում պար զա բա նել ո րոշ հար ցեր՝ 
դի մում եմ Ձեզ խնդ րան քով օգ նել մեզ։ 

Ան համ բեր սպա սում ե նք Ձեր պա տաս խա նին, որ պես զի տե ղյակ 
պա հեմ ադ վո կա տին։

 Սի րով եւ հար գանք ով՝ Ար մի նե

  

Սի րե լի Ար մի նէ,

Շ նոր հա կա լու թիւն 12 Սեպ տեմ բեր, նա մա կի հա մար։ 
Ա ռանց Ա. Խա չատ ուրեա նի ան ուան Թան գա րա նի լի ա զօ րու թեան 

Allan Smith Law Firm ը ի նձ տե ղե կու թիւն չի տայ։ Խնդ րում եմ դուք, 
որ պէս Ա. Խա չատ ուրեան թան գա րա նի տնօ րէն գրեք ի րենց եւ հաս
տա տեք, որ ես ի րա ւունք ու նիմ խնդ րոյ ա ռար կա հար ցի մա սին տե ղե
կու թիւն ներ ստա նալ ի րեն ցից ձեզ փո խան ցուե լու հա մար։ Տվեք ի րենց 
իմ վե րոգ րեալ հաս ցեն ու հե ռա խօ սի հա մար նե րը եւ խնդ րեք որ կապ
վին ի նձ հետ։

 Սի րով եւ ջերմ բա րեւ նե րով` 
Ա սա տուր
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 / 21 հունվարի, 2008թ. / 

 Սի րե լի Ար մի նէ,

 Նա մա կա բերս, պրն Պերճ Սեդ րա կեան, Հայ կա կան Բա րե գոր ծա կան 
Ը նդ հա նուր Մի ու թեան Նա խա գահն է ։

 Ներ փակ CDն խնդ րում եմ, որ (ան շուշտ ե թէ հնա րա ւոր է) Միր զո յեա
նը, Հա րու թիւ նեանն ու դուք լսէք եւ ձեր կար ծի քը յայտ նեք Ռուբէն Ե սա
յեա նի կա տա րո ղա կան ար ուես տի մա սին։ Ռու բէ նը դի մել է Հ.Բ.Ը. Մի
ու թեան Լոն տո նի մաս նա ճիւ ղին խնդ րե լով որ ի րեն շուրջ ե ոթ հա զար 
ֆունտ տրամդր ուի Առ նո Բա բա ջա նեա նի նուիր ուած CDի ար տադ
րու թեան հա մար։ Հ.Բ.Ը.Մ.ի խնա մա կա լու թիւ նը, ո րին ան դա մակ ցում 
եմ նաեւ ե ս՝ ո րո շեց դի մել ձեզ եւ ստա նալ ձեր գնա հա տա կանը ե րի տա
սարդ դաշ նա կա հա րի մա սին։ Կա րող եք ձեր կար ծի քը տալ ուղ ղա կի 
Նա խա գահ Սեդ րա կե ա նին կամ Email –ով փո խան ցել ի նձ։ 

Այ սու, փո խան ցում եմ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լոն տո նի մաս նա ճիւ ղի Խնա մա
կա լու թեան կան խա յայտ շնոր հա կա լու թիւն նե րը։

 Սի րով՝ Ա սա տուր

Հ.Գ. Սի րե լի Ար մի նե,  
Այս նա մա կը ներ փա կել եմ ծրա րի մեջ, ո րը կբե րի պրն Պերճ 
Սեդ րա կյա նը։ Նրան տվել եմ քո հե ռա խո սի հա մար նե րը։

 Կիւ զե լե ան Ա.

Արմինե Գրիգորյանի հետ:
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  / 30 օ գոս տոսի, 2010թ. , Լոն դոն / 

Սի րե լի Ար մի նէ,

 Խոր վշ տով կար դա ցի մեր բո լո րին սի րե լի Գո հար Յա րու թիւ նե անի 
մա հուան լու րը։ Հան գու ցե ա լը բա ցի սքան չե լի ե րա ժիշտ լի նե լուց 
նաեւ ան մի ջա կան ջեր մու թե ամբ առ լի՝ հի ա նա լի ան ձնա ւո րու թիւն էր, 
ո րին չհա մակ րել ան հնա րին է ր։

 Մեր ա ռա ջին հան դիպ ման պա հից, մենք դար ձանք մտե րիմ ներ, 
մտեր մու թիւն ո րի շաղ կա պիչ ու ժը Ա րամ Խա չա տու րե անն էր, ո րի 
հան դէպ Գո հարն ու նէր ան սահ ման սէր եւ հի ա ցում։ 

Ա հա այդ սէրն ու հի ա ցումն է ին, ո րոնք մղե ցին Գո հար Յա րու թիւնեա
նին ամ բողջ հո գով նուի րուե լու Ա րամ Խա չա տու րե ա նի ա նուան Տուն
թան գա րա նի ծաղկ մանն ու բար գա ւաճ մա նը։

Դ ժուար էր պատ կե րաց նել Ա րամ Խա չա տու րե ան թան գա րանն 
ա ռանց Գո հա րի եւ Գո հարն՝ ա ռանց թան գա րա նի։ Մեր ա ռա ջին հան
դիպ ման ժա մա նակ, ե րբ ի նձ ծա նօ թաց նում էր թան գա րա նում ցու ցադ
րուած ի րե րին, Գո հա րը կար ծես չէր խօ սում նրանց մա սին, այլ ար տա
սա նում էր քնա րեր գու թե ամբ հա րուստ ի նչ որ բա նաս տեղ ծու թիւն… 

Թան գա րա նը Գո հա րի հա մար լոկ քա րա կերտ մի շէնք չէր, այ լեւ 
յու շե րով, ապ րում նե րով եւ զգա ցում նե րով հա րուստ մի աշ խարհ։ 
Գոհարն ամ բողջ է ու թե ամբ կա պուած էր թան գա րա նին, որ տեղ ապ
րում էր « ձայ նե րի կա խար դա կան ճար տա րա պետ»ի Ա րամ Խա չա
տու րեա նի ո գին, ո րից նա ստա նում էր հո գե կան սնունդ։

 Գո հար Յա րու թիւ նե ա նի մա հը մեծ կո րուստ է որ քան իր ըն տա նի
քի եւ հա րա զատ նե րի՝ նոյն քան էլ հայ ժո ղո վուր դի՝ յատ կա պես հայ 
ե րաժշ տու թե ան հա մար։ Ան խոնջ աշ խա տան քով Գո հար Յա րու թիւ
նե ա նի ձեռք բե րած բարձր գնա հա տան քի ար ժա նի ի րա գոր ծում նե րը 
կը մոռացուեն այն ժա մա նակ մի այն, ե րբ մո ռա ցուի Ա րամ Խա չա տու
րե ա նի ա նու նը…։ 

Այս տխուր ա ռի թով Վի վի էնն ու ես մեր խո րին վշ տակ ցու թիւնն ե նք 
յայտ նում Ա րամ Խա չա տու րե ա նի ա նուան Տունթան գա րա նի տնօ րի
նու թե ան, թան գա րա նի աշ խա տա կազ մին, հան գու ցե ա լի ըն տա նի քին 
եւ հա րա զատ նե րին։

«Յի շա տակն ար դա րոց օ րհ նու թե ամբ ե ղի ցի»։

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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✒  / 31 հոկտեմբերի, 2018թ. / 

 Միշտ շատ սի րե լի պա րոն Ա սա տուր Գյու զե լյան,

 Հոկ տեմ բե րի 2527 տե ղի ու նե ցավ Ա րամ Խա չատ րյա նի տուն թան
գա րա նի կազ մա կեր պած «Ա րամ Խա չատ րյա նը եւ ար դի աշ խարհը» 
միջազ գային գի տա ժո ղո վը, ո րը նվիր ված էր մեծ մաեստ րոյի ծննդյան 
115ա մյա հո բե լյա նին եւ ո րին մաս նակ ցում է ին տար բեր ե րկր նե րից 
ժա մա նած նրա ար վես տի ե րախ տա վոր ներ։ 

Ե՛վ տունթան գա րա նի ե ՛ւ ե րաժշ տա սեր նե րի հա մար այս մեծ ի րա
դար ձու թյու նը, ո րը հայ ժո ղովր դի մեծ զա վա կի հի շա տա կին հար
գան քի տուր քի եւս մեկ դր սեւո րում էր, հնա րա վոր ե ղավ ի րա կա նաց
նել ը ստ պատ շա ճի Ձեր՝ կոմ պո զի տո րին եւ Ձեր սի րե լի բա րե կա մին, 
նրա տունթան գա րա նին ան վե րա պահ նվիր վա ծու թյան, ազ նիվ վե
րա բեր մուն քի եւ ցու ցա բե րած սի րա հո ժար ա ջակ ցու թյան շնոր հիվ, 
ո րի հա մար հայտ նում ե նք մեր ան հուն ե րախ տա գի տու թյու նը։ 

Ա րամ Խա չատ րյա նի տուն թան գա րա նի տնօ րեն՝  
Ար մի նե Գրի գո րյան

Արմինե Գրիգորյանը թոռներիս հետ։
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Գ րի գո րյան Բեր սա բե 
 

✒ / N 375, 6 մայի սի 1959թ. /

Ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի հետ բա րե կա մու թյան 
եւ մշակութային կա պի հայ կա կան ըն կե րու թյուն 

ԱՕԿՍ

Հնդ կաս տան, Կալ կա թա
Պրն Ա սա տուր Գյու զե լյա նին

 Հար գե լի պա րոն

Ս տա ցանք Ձեր նա մա կը, ո րի մեջ հայտ նում եք Ձեր հայ րե նա սի րա կան 
զգա ցում նե րի մա սին ու նշում Ըն կե րու թյան դե րը սփյուռ քա հայ գա
ղութ նե րի հետ մշա կու թային կա պե րի հաս տատ ման ու ը նդ լայն ման 
գոր ծում։

 Կա րող եք հա մոզ ված լի նել, հար գե լի պա րոն, որ այ սու հե տեւ եւս 
մենք կա նենք հնա րա վո րը, որ պես զի տար բեր ե րկր նե րում ապ րող 
հայ աշ խա տա վոր նե րը հա ղոր դա կից լի նեն հայ րե նի քում աշ խա տող 
ու ստեղ ծա գոր ծող հայ րե նա կից նե րի տն տե սա կան ու մշակութային 
կյան քի վե րել քին։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով

 Վար չու թյան նա խա գահ՝ Գրի գո րյան Բ.

Վա րել է ԱՕԿՍ-ի նա խա գա հի պաշ տո նը 1958-1967թթ.
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✒ / N 233, 7 մար տի 1956թ. /

 Կալ կա թայի Հայ կա զյան  
Գե ղար վես տա կան Մի ու թյան Վար չու թյուն 

Պա րոն Ա. Գյու զե լյա նին

 Սո վե տա կան Հա յաս տա նի Գի տու թյուն նե րի Ա կա դե մի այի գրա
կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րա նը ու սում նա սի րու թյուն է պատ
րաս տում բազ մա վաս տակ գրող, ման կա վարժ եւ հրա պա րա կա խոս 
Մես րոպ Թա ղի ա դյա նի մա սին, ո րի գրա կան ման կա վար ժա կան եւ 
հրա պա րա կա խո սա կան գոր ծու նե ու թյան մե ծա գույն մա սը կապ ված է 
հնդ կա հայ գա ղու թի հետ։ 

Ինչ պես հայտ նի է, բա ցի տպագր ված ե րկե րից եւ հոդ ված նե րից, 
Թա ղի ա դյա նը թո ղել է մեծ թվով տա կա վին չհ րա տա րակ ված աշ
խա տու թյուն ներ, ի նչ պես՝ օ րագ րեր, հայոց լեզ վի ար մա տա կան բա
ռա րան, գե ղար վես տա կան եր կեր, ո րոնք պահ վում են հան գու ցյալ 
Մեսրոպ Սե թյա նի դի վա նում։

Խնդ րում ե նք հայտ նել, թե ա րդյոք կա րող ե նք ստա նալ այդ ձե ռագ
րե րի, ե թե ոչ բնագ րե րը, ապա գո նե կրկ նօ րի նակ նե րը եւ կամ դրանց 
միկ րո ֆո տո նե րը եւ ի ՞նչ պայ ման նե րով։

 Հաշ վի առ նե լով Ձեր Մի ու թյան եւ մեր Ըն կե րու թյան մի ջեւ գո յու
թյուն ու նե ցող բա րե կա մու թյան եւ մշա կու թային սերտ կա պե րը, թույլ 
տվեք վս տա հու թյուն հայտ նել, որ Դուք ջանք չեք խնայի հեշ տաց նե լու 
Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի Թա ղի ա դյա նի մա սին պատ րաստ վող 
ու սում նա սի րու թյու նը լի ա կա տար հա ջո ղու թյուն դարձ նե լու։

 Հար գանք նե րով՝

 Վար չու թյան նա խա գահ̀   
Գրի գո րյան Բ.
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✒ / N 678, 20 հու նի սի 1960թ. /

 Հայ կա զյան Գե ղար վես տա կան Մի ու թյան Վար չու թյուն, Կալ կա թա
 Պա րոն Ա. Գյու զե լյա նին

Ս տա ցել եմ Ձեր 25 մայի սի 1960 թվա կիր նա մա կը, ո րով մեզ ի րա զե
կում եք Մես րոպ Թա ղի ա դյա նի եւ Մ. Սե թյա նի ար խիվ նե րի կորստյան 
մա սին։

 Ձեր նա մա կը թե՛ մեր Ըն կե րու թյան եւ թե՛ Գի տու թյուն նե րի Ա կա դե
մի այի Գրա կա նու թյան ու ար վես տի թան գա րա նին մեծ ցավ պատ
ճա ռեց։ Այն, ի նչ պա տա հել է Մես րոպ Թա ղի ա դյա նի եւ Մ. Սե թյա նի 
ար խիվ նե րի հետ, պետք է ու սա նե լի դաս հան դի սա նա ար տա սահ
մա նյան հայ րե նա սեր կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ նե րին, որ պես զի նրանք շտա պեն ան խու սա փե լի կորս տից 
փրկե լու շատ մե ծար ժեք ար խիվ ներ, ո րոնք ներ կա յումս գտն վում են 
ար տա սահ մանի զա նա զան ե րկր նե րում։

 Մեր Ըն կե րու թյու նը եւ Գի տու թյան ու ար վես տի թան գա րա նը մե
ծա պես գնա հա տում են Ձեր ջան քե րը, որ Դուք գոր ծադ րում եք եւ շա
րու նա կում եք փնտ րել Թա ղի ա դյա նի եւ Սե թյա նի ար խիվ նե րից գո նե 
այս տեղ կամ այն տեղ պա տահ մամբ մնա ցած բե կոր ներ գտ նե լու եւ 
Ե րեւան փո խադ րե լու ուղ ղու թյամբ։ Մենք մե ծա պես պի տի գնա հա
տենք, ե թե վե րո հի շյալ եր կու ան ձնա վո րու թյուն նե րի ձե ռագ րե րից 
ո րեւէ մե կը ձեռք բեր վի եւ մեզ ու ղարկ վի կամ բնօ րի նա կը եւ կամ միկ
րո ֆո տոն։

Գ նա հա տե լով հայ րե նա սի րա կան Ձեր ջան քե րը, մեր Ըն կե րու թյու նը 
պատ րաստ է ըն դա ռա ջե լու Ձեր բո լոր այն պա հանջ նե րին, ո րոն

ցով կամ րապնդ վի Ձեր գա ղու թի կա պը Հայ րե նի ծաղ կող մշա կույ թի 
հետ։  Ան կեղ ծո րեն, Վար չու թյան նա խա գահ՝  

Գրի գո րյան Բ.
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✒ / N 357, 20 ապ րի լի 1961թ. /

 Կալ կա թա, Հնդ կաս տան
 Հայ կա զյան Մշա կու թային Մի ու թյան քար տու ղար  

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին

 Հար գե լի պր. Գյու զե լյան,

21.3.61 թվա կիր նա մա կում ար ված Ձեր դա տո ղու թյուն նե րը շատ հու
սա տու ե ն։ Կար դա լով Ձեր այդ նա մա կը, մենք զգա ցինք, որ հե ռա վոր 
Հնդ կաս տա նում եւս, ուր հա վաք ված են մի բուռ հայեր, կան մար դիկ, 
ո րոնք ջանք չեն խնա յում հայ րե նա կից նե րի սր տե րում վառ պա հե լու 
հայ րե նա սի րա կան կրա կը։ 

Ան շուշտ, կա րեւոր մի ջո ցա ռում ներ են ի նչ պես հեր թա կան լրա տու
հա վա քույթ նե րը, այն պես էլ Ձեր ծրագ րած ցու ցա հան դե սը։ Խրա խու
սում ե նք Ձեր այդ մի ջո ցա ռում նե րը եւ խոս տա նում այ սու հետ ա վե լի 
շատ նյու թեր ու ղար կել Ձեր հա մայն քին։ Գրե ցեք ի նչ ըն դու նե լու թյուն 
գտավ ցու ցա հան դե սը եւ թե ի նչ պի սի նյու թեր կու զե իք, որ ու ղար կենք 
ա ռա ջի կա յում։

 Բա րե կա մա կան ող ջույն նե րով՝

 Նա խա գահ՝ Գրի գո րյան Բ.

✒ / N 116, 15 փետրվարի, 1962թ. /

 Պա րոն Ա սա տուր Գյու զե լյա նին, Կալ կա թա

 Հար գե լի պա րոն Գյու զե լյան,

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցանք Ձեր ու ղար կած հե տաքրք րա շարժ տե
ղե կու թյուն նե րը Հա յաս տա նի մարմ նա մար զիկ նե րի Հնդ կաս տան կա
տա րած այ ցե լու թյան մա սին։ Ձեր հայ րե նա սի րա կան խան դա վա ռու
թյու նը հաս կա նա լի է մեզ եւ գնա հա տե լի։ Հայ մարմ նա մար զիկ նե րը, 
որ հի աց րել են ամ բողջ աշ խար հին, դես պան ներն են հայ րե նի քի ու ժի 
ու գե ղեց կու թյան։

 Հե տաքրք րու թյամբ կար դա ցինք տեր եւ տի կին Ա լեք սե ան նե րի, ի նչ
պես եւ եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ Հայոց մար դա սի րա կան ճե մա
րա նի եւ Հայոց մար զա կան ա կում բի մա սին։ Մեր ըն կե րու թյան հա մար 
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հա ճե լի կլի նի նրանց հետ ան մի ջա կան կապ հաս տա տել։ Ե թե նե ղու
թյուն չէ, խնդ րում ե նք ու ղար կել նրանց հաս ցե նե րը։

 Բա րե հա ճե ցեք ըն դու նել, հար գե լի բա րե կամ, մեր ան կեղծ 
զգացումնե րի հա վաս տի քը։ 

Ըն կե րու թյան նա խա գահ՝   
Գ րի գո րյան Բ.

✒ / N 1197, 28 սեպ տեմ բե րի 1963թ. /

 Հայ կա զյան Գե ղար վես տա կան Մի ու թյան Վար չու թյա նը,
 Կալ կա թա

 Հար գե լի վար չու թյուն, 

Ընկ. Ա սա տուր Գյու զե լյա նի մի ջո ցով ու ղար կում ե նք հե տեւյալ ձայ
նագ րու թյուն նե րը՝ 

Ա) խոսք բա նաս տեղծ Պա րույր Սեւա կի, վաս տա կա վոր դե րա սան 
Գա րուշ Խա ժա կյա նի կա տար մամբ,

Բ) հա մերգ Սա յաթՆո վայի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից՝ լա վա գույն 
ե րա ժիշտ նե րի կա տար մամբ,

Գ) Սա յաթՆո վայի տա ղե րը՝ ժո ղովր դա կան դե րա սան Բաբ կեն 
Ներ սի սյա նի եւ վաս տա կա վոր դե րա սա նու հի Հրա չու հի Ջի նա նյա նի 
կա տար մամբ։

Խնդ րում ե նք վե րո հի շյալ ձայ նագ րու թյուն նե րը օգ տա գոր ծել Սա
յաթՆո վայի ծնն դյան 250ա մյա կի հո բե լյա նա կան հան դի սու թյուն
նե րի օ րե րին։ 

Ըն կե րու թյան նա խա գահ՝ 
 Գրի գո րյան Բ.
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✒ / N 304, 5 մար տի 1963թ. /

Պրն Ա. Գյու զե լյա նին, Կալ կա թա

 Հար գե լի բա րե կամ,

 Փետր վա րի 10ի Ձեր նա մա կից ու րա խու թյամբ տե ղե կա ցանք, որ մեր 
ու ղար կած նյու թե րը, մաս նա վո րա պես ը նկ. Լ. Խա չի կյա նի գրու թյուն
ներն ու նվե րը, ստա ցել ե ք։

 Ձեր օգ տա շատ աշ խա տան քը բո լո րիս ակ նա ծան քի ա ռար կան է։ 
Օ գտ վե լով ա ռի թից, կխնդ րե ի մեր կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյուն
նե րը հայտ նել պրն Հայկ Նա ջա րյա նին իր ազ նիվ վե րա բեր մուն քի հա
մար, ո րի մա սին հի շա տա կում եք նա մա կում։

 Մեզ ու րա խաց րեց նաեւ Ձեր հա ղոր դու մը այն մա սին, որ կալ կա թա
հա յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել դի տե լու մեր Ըն կե րու թյան 
ուղար կած « Պոեմ Հա յաս տա նի մա սին» կի նոն կա րը։

 Ջերմ բա րեւ նե րով՝ 

Ըն կե րու թյան նա խա գահ՝  
Գրի գո րյան Բ.

✒  / N 236, 6 մար տի 1964թ. / 

Պրն Ա սա տուր Գյու զե լյա նին, Կալ կա թա

 Հար գե լի բա րե կամ,

 Ձեր 23 դեկ տեմ բեր 1963 թվա կիր նա մա կից գո հու նա կու թյամբ ի մա
ցա, որ մեր Ըն կե րու թյան նվի րած գր քե րի հա վա քա ծուն, հան դի սա վոր 
ի րադ րու թյան մեջ հանձն վել է Մար դա սի րա կան ճե մա րա նին։

 Մեր Ըն կե րու թյու նը այ սու հե տեւ էլ պար բե րա բար պի տի ու ղար կի 
գե ղար վես տա կան ու հա յա գի տա կան բնույ թի գրա կա նու թյուն, մա
մուլ, դրա նով ի սկ սա տա րե լով հայ ու սա նող նե րի կր թու թյան գոր ծին։

 Ջերմ բա րեւ նե րով՝ 

Ըն կե րու թյան նա խա գահ՝  
Գրի գո րյան Բ.
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Հա մես տա փայլ տի կին Բ. Գրի գո րյան,
 Նա խա գա հու հի Ար տա սահ մա նե ան ե րկր նե րի հետ  

Բարեկամութե ան եւ Մշա կու թային Կա պի  
Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան, 

Ե րեւան

Յար գե լի Տի կին,

Ս տա ցած ե նք ձեր 7 Մարտ, 12 Մայիս եւ Գի տու թիւն նե րու Ա կա դե մի
այի Գրա կա նու թե ան եւ Ա րուես տի Թան գա րա նի վա րիչ, պրն Գ. Ստե
փա նե ա նի 11 Մայիս թուագ րե ալ նա մակ նե րը։

 Ցա ւով կ’ար ձա նագ րենք, որ բազ մա վաս տակ գրող Մես րոպ Թա
ղեա դե ա նի բա նա սի րա կան եւ գրա կան աշ խա տու թիւն նե րը գտ նե
լու կա պակ ցու թե ամբ մեր փնտռ տուք ներն ու տա րած աշ խա տան քը 
դրա կան ոչ մէկ ար դիւնք տուին։ Հան գու ցե ալ պատ մա բան Մես րոպ 
Սեթե ա նի բազ մար ժէք գրա դա րանն ու ան սգիւտ արխիւները ապ շե
ցու ցիչ տգիտ ու թե ան մը վան տա լա կան մէկ ա րար քի զոհ են գա ցած։ 

Ըստ մեր քա ղած հա ւաս տի տե ղե կու թիւն նե րուն, Մ. Սե թե ա նի քոյրը, 
մեծ բա նա սէ րին վախ ճա նու մէն ե տք, ա նոր գր քերն ու թղ թած րար նե
րը ան նշան գու մա րի մը փո խա րէն հն դիկ շր ջուն հնա վա ճա ռի մը ծա
խեր է, որ պէս հա սա րակ թուղթ։ Այն պէս կը կար ծենք որ բար բա րոս 
այս ա ռու տու րին զոհ գա ցած պէտք է ըլ լան նաեւ Մ. Թա ղե ա դե ա նի 
ան գնա հա տե լի ձե ռագ րե րը։ Ա նըմբռ նե լի, ան դար մա նե լի եւ յաւէտ 
դա տա պար տե լի այս ա րար քին ող բեր գա կան տա րո ղու թիւ նը կր նան 
մի այն ա նոնք հասկ նալ, ո րոնք ծա նօթ են Թա ղե ա դե ա նի կե ան քին եւ 
ա նոր հրա պա րա կա խօ սա կան, գրա կան եւ բա նա սի րա կան աշ խա
տանք նե րուն։

 Թա ղե ա դե ա նի ան տիպ գոր ծե րը գտ նե լու եւ Ե րեւան ու ղար կե լու 
հար ցի կա պակ ցու թե ամբ գրած ե նք նաեւ Նոր Ջու ղա, որ պէսզի հոն եւս 
հարկ ե ղած պրպ տում նե րը կա տա րեն եւ հայ րե նա սէր գրո ղի ձե ռագ
րե րը, կամ իր՝ հե ղի նա կի մա սին չհ րա տա րա կուած ո րեւէ վա ւե րաթուղթ 
գտ նե լու պա րա գային, ա նոնց միկ րո ֆո թո նե րը մեզ ու ղարկեն։ 

Դի մե ցինք նաեւ տեղ ւոյս Ա սի ա կան Ըն կե րու թե ան, ո րուն ան դամ էր 
Մես րոպ Սե թե ան, այն են թադ րու թե ամբ, որ գու ցէ հան գու ցե ալ գիտ
նա կա նը իր արխիւները նուի րած ըլ լայ յի շե ալ մշա կու թային ընկե
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րու թե ան մա տե նա դա րա նին։ Դժ բախ տա բար մեր այդ փորձն ալ 
արդիւնք չտուաւ։

Կր նաք վս տահ ըլ լալ որ մի ու թիւնս ա մէն կա րե լի ճիգ պի տի թա փէ 
Կալ կա թայի մէջ կոր սուած ձե ռագ րե րը գտ նե լու հա մար։ Մար դա
սի րա կան ճե մա րա նի տե սու չը ստա ցած է նոյն հար ցի ա ռն չու թե ամբ 
Ա կա դե մի այի կող մէ ի րեն գրուած նա մա կը։ Պրն Փո լա տե ան այս մա
սին յա ւե լե ալ ծա նօ թու թիւն մը չու նի։ 

Օգ տուե լով պատեհութենէն,  մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ
նենք ձեր ղր կած Յ. Պա րո նե ա նի ամ բող ջա կան գոր ծե րուն եւ հայ ժո
ղո վուր դի պատ մու թե ան տար բեր շր ջան նե րու ու սում նա սի րու թե ան 
նուիրուած աշ խա տա սի րու թիւն նե րուն հա մար։ 

Ան գամ մը եւս, յար գե լի նա խա գա հու հի, կ’ու զենք ար ձա նագ րել մեր 
եւ մի ու թե ան ան դամ նե րուն բարձր գնա հա տան քը մշա կու թային այն 
մեծ աշ խա տան քին հա մար, զոր ըն կե րու թիւնդ կը կա տա րէ թէ՛ հայ րե
նի հո ղին վրայ եւ թէ՛ ար տա սահ մա նի մէջ։

 Խո րին յար գանք նե րով 
Ի դի մաց Հայ կա զե ան Գե ղա րուես տա կան Մի ու թե ան Վար չու թեան
 Նա խա գահ Քար տու ղար՝

 Կիւ զե լե ան Ասատուր

Յ.Գ. Մեր հաս ցէն փո խուած ըլ լա լով, կը խնդ րենք մի ու թե անս ա նու
նով ղր կուած նա մակ ներն ու գր քե րը յ ղել հե տեւե ալ հաս ցէ ին։

Haikazian Artistic Society
21 Park Mansions, Park Sliut Calcata 16, India

 Կ. Աս.
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/ 23 դեկ տեմ բերի 1960թ. /

 Հա մես տա փայլ տի կին Բ. Գրի գո րե ան, 
Ար տա սահ մա նե ան Ե րկր նե րի հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  

Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան նա խա գա հու հի, 
Ե րեւան

Յար գե լի Տի կին,

 Սո վե տա կան Հա յաս տա նի Քա ռաս նա մե ա կին առ թիւ ձեր ու ղար կած 
լու սան կար նե րը, մաք սային ո րոշ դժուա րու թիւն նե րու պատ ճա ռաւ 
վեր ջերս մի այն կա րե լի ե ղաւ ձեռք բե րել, ուս տի չկր ցանք Նոյեմ բեր 
28ին օգ տա գոր ծել զա նոնք։

 Վար չու թիւնս իր հեր թա կան վեր ջին եր կու ժո ղով նե րու ըն թաց քին 
ո րո շում կա յա ցուց կազ մա կեր պել ցու ցա հան դէս մը, Կալ կա թայի հայ 
հա մայն քին, ի նչ պէս նաեւ հն դիկ ժո ղո վուր դին ներ կա յաց նե լու հա
մար մեր հայ րե նի քի, Սո վե տա կան Հա յաս տա նի ար ձա նագ րած հրա
շա հա մա զօր յա ռա ջա դի մու թիւ նը ան ցնող քա ռա սուն տա րի նե րու 
ընթաց քին։

 Ցու ցա հան դէ սին մէջ, բա ցի ստա ցուած լու սան կար նե րէն, պի տի 
ցու ցադ րուին նաեւ սո վե տա հայ գր քեր, ի նչ պէս նաեւ այլ ա ռար կա ներ։

 Սո վե տա կան Հա յաս տա նի Քա ռաս նա մե ա կին առ թիւ Մի ու թիւնս 
կազ մա կեր պեց դա սա խօ սա կանգե ղա րուես տա կան ե րե կոյթ մը, 
ո րուն ներ կայ գտ նուե ցան մեր ան դամ ներն ու հա մա կիր բա րե կամ
նե րը։ Ե րե կոյ թի ա ռա ջին մա սին մէջ ներ կա նե րը հե տաքրք րու թե ամբ 
ունկնդ րե ցին հա յաս տա նե ան ձայ նապ նակ ներ։ Մի ու թե անս նա խա
գա հը, Պրն Հայկ Նա ջա րե ան խօ սե ցաւ Հա յաս տա նի սո վե տա կա նաց
ման Քա ռաս նա մե ա կի մա սին եւ մո գա կան լապ տե րով ցոյց տուաւ 
հան դի սա կան նե րուն Հա յաս տա նէն ստա ցուած ա ւե լի քան 70 լու սան
կար ներ։ Ներ կա նե րը հան դի սաս րա հէն հե ռա ցան խան դա վառ տպա
ւո րու թե ամբ։

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Կալ կա թա հայ հա մայն քը կապ րի լճա ցած 
կե անք մը եւ պա տե հու թիւն չու նի կապ պա հե լու հայ րե նի քի եւ ար տա
սահ մա նի այլ գա ղութ նե րու մէջ կա տա րուող մշա կու թային ի րա գոր
ծում նե րու հետ, վար չու թիւնս ո րո շեց հրա տա րա կել հայե րէն եւ ան
գլե րէն լե զու նե րով լրա տու պար բե րա թերթ մը յա ռա ջի կայ յու նուա րէն 
սկ սե ալ։ Յա ռա ջադ րուած հրա տա րա կու թե ան նպա տակ նե րէն մէկն է 
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նաեւ մեր ար ժէք նե րը ծա նօ թաց նել հայ նոր սե րուն դին եւ օ տար շր ջա
նակ նե րուն։

1961 տա րեշր ջա նի մշա կու թային մեր գոր ծու նէ ու թիւ նը պի տի 
սկսինք դա սա խօ սու թե ամբ մը, որ տե ղի պի տի ու նե նայ Հայոց Մար
դա սի րա կան ճե մա րա նի Հան դի սաս րա հին մէջ։ Դա սա խօսն է Պեն կալ 
նա հան գի Ծե րա կոյ տի Ա տե նա պետ, մե ծա նուն լեզո ւա բանբա նա սէր, 
Փրոֆ. Սու նի թի Քու մար Չա թըր ջի, որ ան գլե րէն լե զուով պի տի կար
դայ ու սում նա սի րու թիւն մը Հայ կա կան Ա ռաս պել նե րու եւ Սա սուն ցի 
Դա ւիթ Դիւ ցազ նա վէ պի մա սին։ Ամ սոյս 5ին հն դիկ գիտ նա կա նը նոյն 
նիւ թի մա սին դա սա խօ սեց Կալ կա թայի «Ա սի ա կան Ընկե րու թե ան» 
ան դամ նե րուն։ Փրոֆ. Չա թըր ջին հայ ժո ղո վուր դի լա ւա գոյն բարե
կամ նե րէն մէկն է։ 

Օ գոս տոս ամ սուն Լոն տո նի մէջ հան դի պե ցայ Մի ու թե անդ ներ
կա յա ցու ցիչ, Ըն կեր Թո րո սե ա նին, ո րուն յանձ նե ցի նա մակ մը, ո րով 
«Ա սի ա կան Ըն կե րու թիւն»ը փա փաք է յայտ նած ու նե նալ Ե րեւա նի 
Պե տա կան Մա տե նա դա րա նին մէջ գտ նուող հնդ կե րէն ձե ռագ րե րու 
ա ռա ջին եւ վեր ջին եր կու է ջե րուն լու սան կար նե րը։ Ե թէ հնա րա ւոր է, 
կը խնդ րեմ որ ու ղար կէք ցան կա ցուած է ջե րու լու սան կա րուած պատ
ճեն նե րը։ 

Ա մա նո րի առ թիւ ըն դու նե ցէք Վար չու թե անս եւ Մի ու թե ան ան դամ
նե րուն սր տա գին բա րե մաղ թու թիւն նե րը։

Յար գանք նե րով ՝

Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
 Քար տու ղար Հայ կա զե ան Գե ղա րուես տա կան Մի ու թե ան

Յ.Գ. Մի ու թե անս հաս ցէն փո խուած ըլ լա լով կը խնդ րենք, 
որ ձեր թղ թակ ցու թիւն նե րը եւ ու ղար կուած գիր քե րը յ ղէք հե
տեւեալ հաս ցէ ին.
Haikazian Artistic Society
21 Park Mansions, Park Sliut Calcata 16, India

 Կիւ զե լե ան Աս.
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/ 20 հու նիսի 1961թ., Կալ կա թա /

Յար գե լի տի կին Բ. Գրի գո րե ան, 
Ար տա սահ մա նե ան Ե րկր նե րի հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  

Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան նա խա գա հու հի, 
Ե րեւան

Յար գե լի Տի կին,

Շ նոր հա կա լու թե ամբ ստա ցանք ձեր ղր կած հայ կա կան ե օ թը ձայ նապ
նակ նե րը։ Թե լադ րե լի է, որ այ սու հե տեւ ձայ նապ նակ նե րը ղր կուին 
Կալ կա թայի Սո վե տա կան Հիւ պա տո սա րա նի մի ջո ցաւ, որ պէսզի կա
րե լի ըլ լայ մաք սային ո րոշ դժուա րու թիւն նե րէ, ո րոնք գո յու թիւն ու նին 
հոս, զերծ մնալ։ Այս մա սին խօ սած ե նք հիւ պա տո սա րա նի պա տաս
խա նա տու պաշ տօ նե ա նե րուն հետ եւ ի րենց հա ւա նու թիւ նը ստա ցած։

 Հա յաս տա նի մէջ սո վե տա կան կար գե րու հաս տատ ման քա ռաս
նա մե այ յո բե լե ա նին առ թիւ, Կալ կա թայի Սո վե տա կան Հիւ պա տո սա
րա նը Մայիս 27ին կազ մա կեր պած էր շար ժան կա րի ցու ցադ րու թե ան 
ե րե կոյթ մը։ ՓոխՀիւ պա տոս Պրն Լոնդ րեւ հա կիրճ կեր պով խօ սե ցաւ 
Սո վե տա կան Հա յաս տա նի վե րել քին եւ գի տա կան, մշա կու թային ու 
ճար տա րա րուես տա կան մար զե րուն մէջ ար ձա նագ րած վիթ խա րի 
յաջո ղու թիւն նե րու մա սին։

 Ցու ցադ րուած պատ կեր ներն ու նէ ին ա ռա ւե լա բար գի տա կան բնոյթ։ 
Որ քան ա ւե լի նպա տա կա յար մար պի տի ըլ լար այդ առ թիւ տես նել 
հայ կա կան գե ղա րուես տա կան կամ վա ւե րագ րային ֆիլմ մը, մա նա
ւանդ որ բո լոր հան դի սա կան նե րը հայեր է ին։ Ար դե օք ըն կե րու թիւնդ 
կր նա՞յ տեղ ւոյս սո վե տա կան հիւ պա տո սա րա նին մի ջո ցաւ, կալ կա
թա հա յու թե ան ա ռիթ ըն ծայել տա րին գէթ եր կու հայ կա կան ֆիլ մեր 
դիտելու։ Մեր ան դամ ներն ու բա րե կամ նե րը մեծ փա փաք ու նին 
«Սիրտը երգում է» ֆիլ մը տես նե լու։ 

Հն դիկ մե ծա նուն գիտ նա կան Փրոֆ.Դոկտ. Սու նի թի Քու մար Չա
թըր ջին ան ցե ալ տա րուան դեկ տեմ բե րին քա ղա քիս Ա սի ա կան Ըն կե
րու թե ան սրա հին մէջ կար դաց դա սա խօ սու թիւն մը « Հայ կա կան Հե րո
սա կան Ա ռաս պել ներն ու Սա սուն ցի Դա ւիթ Դիւ ցազ նա վէ պը» նիւ թին 
շուրջ։ Ներ փակ գրու թիւ նը զոր ղր կած եմ ար տա սահ մա նե ան կարգ մը 
թեր թե րու, նպա տակ ու նի մեր ժո ղո վուր դի այս մեծ բա րե կա մը ծա նօ
թաց նել հայ կա կան շր ջա նակ նե րուն։ « Հայ կա կան Հե րո սա կան Ա ռաս
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պել ներն ու Սա սուն ցի Դա ւիթ Դիւ ցազ նա վէ պը» լոյս պի տի տես նէ թէ՛ 
Ա սի ա կան Ըն կե րու թե ան պաշ տօ նա թեր թին մէջ եւ թէ՛ որ պէս գր քոյկ, 
որ մէ քա նի մը օ րի նակ կը ղր կեմ ձե զի ան մի ջա պէս որ հրա տա րա կուի։ 

Ա սի ա կան Ըն կե րու թիւ նը խնդ րած է ի նծ մէ դա սա խօ սու թիւն մը կար
դալ իր ան դամ նե րուն ար դի, այ սինքն աշ խար հա բար հայ գրա կա նու
թե ան մա սին։ Այս առ թիւ կ’ու զեմ ան դրա դառ նալ նաեւ Ռա պինտ րա
նաթ Թա կո րի հայե րէն թարգ մա նուած գոր ծե րուն։ Ե թէ Հա յաս տա նի 
մէջ այս մա սին ո րեւէ ու սում նա սի րու թիւն հրա տա րա կուած է, բա րի 
գտ նուե ցէք օ դային փոս տով ղր կել ին ծի, ո րուն հա մար կը յայտ նեմ 
մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։ Ե թէ նման ու սում նա սի րու թիւն մը գո յու
թիւն չու նի, գոնէ ստուգել թէ Թակորի որ գործերը եւ ո ՞ր թուա կան նե
րուն թարգ մա նուած են հայե րէնի։

 Մի ու թիւնս մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նէ ձե զի ղր կուած 
գր քե րուն, թեր թե րուն, յօ դուած նե րուն եւ ձայ նապ նակ նե րուն հա մար։

Յա ջո ղու թե ան լա ւա գոյն բա րե մաղ թու թիւն նե րով ՝

Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
 Քար տու ղար Հայ կա զե ան Մշա կու թային Մի ու թե ան
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/ 26 հոկտեմբերի, 1963թ. /

Armenian College
56B, Free School Street,

Calcutta 16
 Հա մես տա փայլ Տի կին Բ. Գրի գո րե ան, 

Ար տա սահ մա նե ան Ե րկր նե րի Հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  
Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան  

նա խա գա հու թե ան նա խա գահ 
Ե րեւան

Յար գե լի Տի կին Գրի գո րե ան, 

Այ սու կ’ու զեմ խո րին շնոր հա կա լու թիւնս յայտ նել այն սր տա բաց ու 
գուր գու րոտ վե րա բեր մուն քին հա մար, զոր դուք ան ձնա պէս, ի նչ պէս 
նաեւ ըն կե րու թե անդ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ցու ցա բե րե ցին ին ծի հան
դէպ հայ րե նիք գտ նուած օ րե րուս։

 Թոյլ տուէք այս տեղ մատ նան շել քա նի մը ի րո ղու թիւն ներ, ո րոնք 
մե ծա պէս տպա ւո րե ցին ի նչ պէս զիս, վս տահ եմ նաեւ՝ սփիւռ քա հայ 
միւս ու սու ցիչ նե րը։ 

Ար տա սահ մա նե ան եր կիր նե րու, յատ կա պէս սփիւռ քա հա յու թե ան 
հետ Ս. Հա յաս տա նի բա րե կա մու թե ան եւ մշա կու թային կա պի ը նդ
լայն ման եւ ամ րապնդ ման կա պակ ցու թե ամբ Ըն կե րու թիւնդ կը կա
տա րէ ան գնա հա տե լի աշ խա տանք, ի րո ղու թիւն մը, ո րուն ա կա նա տես 
վկան ըլ լա լու բախ տը վի ճա կուե ցաւ ին ծի սոյն տա րուան օ գոս տոս
սեպ տեմ բեր ա միս նե րուն։ 

Ան խառն հի ա ցու մով դի տե ցի Հա յաս տա նի բո լոր քա ղաք նե րուն 
մէջ վիթ խա րի այն ի րա գոր ծում նե րը, զորս հայ րե նի քի մեր ժո ղո
վուր դը ձեռք է բե րած ար դիւ նա բե րու թե ան, գի տու թե ան, մշա կոյ թի 
տար բեր բնա գա ւառ նե րու եւ կե ան քի բազ մա թիւ այլ մար զե րուն մէջ, 
հա մե մա տա բար պատ մա կան շատ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցի մը ըն
թաց քին։ Ս. Հա յաս տանն այ սօր քա ղա քա կիրթ մարդ կու թե ան նժա րին 
մէջ կրնայ ո րեւէ ժո ղո վուր դի դի մաց հա ւա սա րակշ ռու թիւն պա հել։ 

Ե րեւա նի մէջ ե րբ ա մե րի կա ցի գիտ նա կա նի մը տպա ւո րու թիւն ներն 
ու զե ցի ի մա նալ մեր հայ րե նի քի մա սին ը սաւ ան. « Մե զի ը սուե ցաւ որ 
դեռ չորս տաս նե ակ տա րի ներ ա ռաջ Ե րեւա նը ե րե սուն հա զար բնակ
չու թե ամբ, փո շոտ փո ղոց նե րով ու խեղ ճուկ տու նե րով քա ղաք մըն էր, 
ի սկ Հա յաս տա նը գրե թէ բո լո րո վին զուրկ՝ ճար տա րա րուես տէ։ Ե թէ 
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ճիշտ է տրուած տե ղե կու թիւ նը, այն ա տեն ձեռք բերո ւած ի րա գոր ծում
նե րը կա րե լի է մի այն հրաշք հա մա րել»։ 

Ես կը խո նար հիմ այդ հրաշ քը ի րա գոր ծող ժո ղո վուր դի հզօր կամ
քին առ ջեւ։

 Չեմ ու զէր ա ւե լի եր կար գրել, քա նի որ կը յա ռա ջադ րեմ հայ րե նա
կան տպա ւո րու թիւն ներս հրա տա րա կել սփիւռ քա հայ մա մու լի մէջ։ 

Առ ի գի տու թիւն կ’ու զեմ յի շել որ տպա ւո րու թիւն ներս հա ղոր դե
ցի Հայոց Մար դա սի րա կան Ճե մա րա նի ա շա կեր տու թե ան, որ մեծ 
հետաքրք րու թե ամբ եւ խան դա վա ռու թե ամբ լսեց Հա յաս տա նի ձեռք 
բե րած ի րա գոր ծում նե րու մա սին պատ մած ներս։ Յա ռա ջի կայ ամ
սու 4ին հա յաս տա նե ան տպա ւո րու թիւն նե րուս մա սին պի տի խօ սիմ 
Կալկա թա հա յու թե ան։ 

Լա ւա գոյն ցան կու թիւն նե րով եւ յար գանք նե րով՝  
Ա. Կիւ զե լե ան

Համեստափայլ տիկին Բ. Գրիգորեան, 
Նախագահուհի Արտասահմանեան երկրների հետ 

Բարեկամութեան եւ Մշակութային Կապի  
Հայկական Ընկերութեան, 

Երեւան 
Յարգելի Տիկին Գրիգորեան,

Ս տա ցանք մի ու թե անս հաս ցէ ին ղր կուած եօթը հայ կա կան ձայ նապ
նակ նե րը, ո րոնց  հա մար կը յայտ նենք մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։ 
Ձայ նապ նակ նե րը շու տով կը լսեն մեր ան դամ նե րը հեր թա կան յա ռա
ջի կայ հա ւա քոյ թին։

 Վար չու թիւնս ո րո շած է սկ սիլ ան դա մագ րու թե ան նոր շար ժում մը։
 Մայի սի 27ին Կալ կա թայի սո վե տա կան հիւ պա տո սա րա նը կազ

մա կեր պած էր շար ժա պատ կե րով ե րե կոյթ մը, Հա յաս տա նի մէջ 
սո  վե  տա կան կար գե րու հաս տատ ման քա ռա սու նա մե ա կի առ թիւ։ 
Փոխ հիւ պա տոս պրն Լոնդ րեվ հա կիրճ կեր պով խօ սե ցաւ վեր ջին 
քա ռա սու նա մե ա կին մեր հայ րե նի քի ար ձա նագ րած ան նա խըն թաց 
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յաջողութիւններուն, ի նչ պէս նաեւ Սո վե տա կան Մի ու թե ան վար չա
պետ ըն կեր Խրուշ չո վի Հա յաս տան այ ցե լու թե ան մա սին։ Ցու ցադ
րուած շար ժա պատ կեր ներն ու նէ ին ա ռա ւե լա բար գի տա կան բնոյթ։ 
Դժբախ տա բար հիւ պա տո սա րանն իր տրա մադ րու թե ան տակ հայ
կա կան նպա տա կա յար մար ֆիլմ մը չու նէր։ Ցան կա լի է որ տա րին գէթ 
մի քա նի ան գամ հիւ պա տո սա րա նի մի ջո ցաւ ա ռիթ տրուի կալ կա թա
հայ հա մայն քին դիտել հայ կա կան շար ժա պատ կեր ներ։ Պրն Լոնդ
րեվ խոս տա ցաւ մօ տա ւոր ա պա գային ցու ցադ րել հայ կա կան « Սիր տը 
եր գում է» ֆիլ մը։

Յարգանքներով՝ 

Ասատուր Կիւզելեան,  
Քարտուղար Հայկազեան Գեղարուեստական Միութեան
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Գ րի գո րո վա (Գրիգորյան) Լե ա նո րա

✒  / 23 օգոստոսի 1961թ., Մոսկ վա / 

 Հար գե լի Ա սա տուր, Վի վի են, Ի վան եւ ծնող ներ, 

Այս նա մա կով ու զում եմ ձեզ հա ղոր դել, որ ես ո ղջ եւ ա ռողջ հա սա 
Մոսկ վա։ Ի նչ պես տես նում եք ես իմ տված խոսքը կա տա րում եմ եւ 
գրում եմ ձեզ։ Մոսկ վա յում ի նձ ըն դու նե ցին շատ լավ։ Մոսկ վայի կա
յա րա նում ի նձ դի մա վո րե ցին այս տե ղի հայե րը եւ ա ռա ջին հեր թին 
սկ սե ցին հե տաքրքր վել Հնդ կաս տա նի հայե րի մա սին։ Մինչ հի մա էլ 
ես ա մեն օր պատ մում եմ ձեր մա սին, ո րին շատ մեծ ու շադ րու թյամբ 
լսում են այս տե ղի հայե րը։ 

Այն Հնդ կաս տա նի պա րե րի բա գա ժը, որ ես բե րե ցի, ար դեն իրա
գործում եմ կյան քում։ Այս կարճ ժամանակաըն թաց քում, որ ես գտն
վում եմ այս տեղ, ար դեն Խորհր դային Մի ու թյան մի քա նի քա ղաք
նե րից ստա ցել եմ հրա վեր, որ պես Հնդ կաս տա նի պա րի մասնագետ։ 
Մոսկ վա գա լուս ե րկ րորդ օ րը ես հեռախոսե ցի Լի սի ցյա նին, բայց 
Լի սի ցյա նը Մոսկ վա յում չի գտն վում, գնա ցել է հանգս տա նա լու։ Ե րբ 
վերա դառ նա ես ան պայ ման է լի կփնտ րեմ եւ ձեր տված պատ վե րը 
ան պայ ման կկա տա րեմ։ 

Ես ու զում եմ է լի հայտ նել իմ խո րին շնոր հա կա լու թյու նը ձեզ, որ 
դուք ի նձ այդ քան լավ ըն դու նե ցիք։ Թե պետ ես գտն վում է ի այդ քան 
հե ռու իմ հայ րե նի քից, բայց բո լո րո վին օտարություն չէ ի զգում։ Այդ
քան հե ռու Կալ կա թա յում ես միշտ զգում է ի ի նչ պես իմ տա նը։ 

Է լի եմ ա սում, ես իմ խոսքը կա տա րե ցի եւ նամակ եմ ձեզ գրում, կար
ծում եմ, որ դուք էլ ձեր խոս քը կկա տա րեք եւ այս նա մա կիս կպա տաս
խա նեք եւ այն նյու թը հայե րի քո լե ջի մա սին կու ղար կեք։ Գրե ցեք ի նձ, 
այն պա րե րը, ո րոնք ես այդ տեղ դրե ցի, հայ ե րի տա սարդ նե րը պա րում 
են, թե չէ։ Ե թե ձեզ պետք լի նի մի որ ևի ցե բան, հայ կա կան ձայ նապ
նակ ներ կամ նո տա ներ, գրե ցեք ես ձեզ կու ղար կեմ։ 

Իմ կող մից մեծ բա րեւ ներ.  Կալ կա թայի Սր բա զան ե պիս կո պո սին, 
տի կին եւ պա րոն Մար տին (Մար տի նյա նին), տի կին եւ պա րոն Բա զիլ 

Գրիգորովա (Գրիգորյան) Լեանորա։
Արեւել յան պարերի մասնագետ Մոսկվաբնակ հայ արվեստագիտուհի։ 

Որպես պարուսույց հրավիրվել է Հնդկաստան, ուր եւ բարեկամացել է 
Գյուզել յան ընտանիքի հետ։
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(Բար սե ղյա նին), պա րոն Կա րա պետ (Կա րա պե տյա նին) եւ նրա ըն
տա նի քին բո լոր մնա ցած իմ ծա նոթ նե րին։

 Մեծ բա րեւ ներ եմ ուղարկում ձեզ Մոսկ վայի գե ղար վեստի ոլորտում 
աշ խա տող հայե րից՝ Փի լո յա նից, Գաս պա րյա նից, Խա չա տու րյա նից եւ 
է լի շա տե րից։

Ս պա սում եմ ձեր նա մա կին։

 Ձեզ հար գող՝ Լե ա նո րա

/ 25 սեպտեմբերի 1961թ. /

 Սի րե լի տի կին Լե ա նո րա Գրի գո րե ան, 

Ու րա խու թե ամբ ստա ցանք եւ մեծ հա ճոյ քով կար դա ցինք ձեր նա մա
կը։ Մենք միշտ կա րօ տով յի շում ե նք այն կարճ, բայց հա ճե լի օ րե րը, 
որ մի ա սին ան ցկաց րինք։ Ես ան ձնա պէս շատ եմ յուզ ւում, ե րբ հե
ռա ւոր այս ա փե րում հան դի պում եմ սո վե տա հայ ար ւես տա գէտ նե րի, 
ո րոնք մեր փոքր, բայց տա ղան դա ւոր ժո ղովր դի հան ճա րի ցոլ քե րը 
լա ւա գոյնս բաշ խում են տար բեր ե րկր նե րի ժո ղովուրդ նե րին։ Պատ
մու թիւ նը ան ցե ա լում մեծ ա նար դա րու թիւն է կա տա րել մեր ժո ղովր դի 
նկատ մամբ… քա ղա քա կիրթ Եւ րո պան մեզ ճա նա չել է որ պէս լալ կան 
մի ժո ղո վուրդ, ո րը զուրկ է հե րո սա կան ո գուց, ո րը ծայր աս տի ճան 
ճա կա տագ րա պաշտ է ու ան կա րող ստեղ ծա գոր ծե լու մնա յուն ար
ժէք ներ։ Այո, այդ պի սի սեւ ակ նո ցով է նայել մեր վրայ քա ղա քա կիրթ 
Եւ րո պան, ա ռանց ան դրա դառ նա լու, որ ե րբ մենք Փոքր Ա սի ա յում 
ապ րում է ինք որ պէս գիր ու գրա կա նու թիւն ու նե ցող, բարձր կուլ տու
րայի տէր ժո ղո վուրդ, նրանք, եւ րո պա ցի նե րը, ան տառ նե րում թա փա
ռում է ին իբ րեւ կի սա վայ րե նի ցեղ։ Սա կայն բա րե բախ տա բար, շնոր հիւ 
մեր ժո ղովր դի բնա տուր տա ղան դին եւ սո վե տա կան վար չա ձեւին, որ 
հնա րա ւո րու թիւն ստեղ ծեց զար գաց նե լու այդ տա ղան դը, այ սօր նոյն 
այդ «ք րիս տո նեայ» Եւ րո պան ստիպ ւած է ծա փա հա րել սո վե տա հայ 
ար ուես տա գէտ նե րից ու գիտ նա կան նե րից շա տե րին։ Ա հա թէ ին չու ես 
խո րա պէս յուզ ւում եմ տես նե լով Լի սի ցե ան նե րին, Բա լա սա նե ան նե
րին, Համ բար ձու մե ան նե րին եւ Գրի գո րե ան նե րին Գան գէ սի հե ռա ւոր 
այս ա փե րում։ 
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Ու զում էք ի մա նալ թէ ձեր սո վո րեց րած պա րերն ի ՞նչ ըն դու նե լու թիւն 
գտան։ Այդ պա րե րը ներ կա յաց ւե ցին Հայոց ա կում բում մի պա րա հան
դէ սի ըն թաց քում եւ ար ժա նա ցան ներ կա նե րի ջերմ ըն դու նե լու թե ան։ 
Ժո ղո վուրդն այն քան ծա փա հա րեց, որ ստիպ ւած խում բը կրկ նեց հայ
կա կան պա րե րը։ Այս առ թիւ պարտք եմ հա մա րում Հայ կա զե ան Միու
թե ան ա նու նից մի ան գամ եւս շնոր հա կա լու թիւն յայտ նել ձեզ այն 
աշ խա տան քին հա մար, որ տրա մադ րե ցիք մի ու թե ան ան դամ նե րին 
եւ սո վո րեց րիք այդ պա րե րը։ Ձեր այ ցե լու թե ան մա սին իմ գրած յօդ
ւա ծը, որ լոյս է տես նե լու հայե րէն ե րեք տար բեր թեր թե րում, այս մէ կը, 
որ տպ ւած է Բեյ րու թի «Ա րա րատ» օ րա թեր թում, մե քե նայի հին լի նե
լու պատ ճա ռաւ յա ջող չի ստաց ւել։ Միւս թեր թե րը հենց որ ստա նամ, 
կ’ուղար կեմ։ 

Մեծ հե տաքրք րու թե ամբ կար դա ցինք ձեր նա մա կի այն մա սը, որ
տեղ գր ւած էր թէ ի նչ պէս ձեզ ըն դու նե ցին Մոսկ վայի հայե րը։ Մենք 
զգացո ւած ե նք Խա չատ ուրե ա նի, Գաս պա րե ա նի, Փի լոյե ա նի եւ միւս
նե րի ու ղար կած բա րեւ նե րից… Սփիւռ քի ա նա րեւ ե րկ նա կա մար նե րի 
տակ մենք կը հիւծո ւենք որ պէս հա մայնք, ե թէ մեր սիր տը չտա քաց
նեն հայ րե նի ե րկ րի ա րեւա վառ ի րա կա նու թիւ նը եւ սո վե տա հայ մեր 
թան կա գին եղ բայր նե րի ու քոյ րե րի տա քուկ բա րեւ նե րը։ Խնդ րեմ 
բա րի ե ղէք մեր բո լո րի ջերմ բա րեւ նե րը հա ղոր դել Խա չատու րե ա
նին, Գաս պա րե ա նին, Փի լոյե ա նին, Լի սի ցե ա նին, տէր եւ տի կին Բա
լա սա նե ան նե րին եւ Մոսկ վա յում ապ րող մեր ա րուես տա գէտ նե րին ու 
ժողովրդին։

 Ձեր ցան կու թե ան հա մա ձայն ու ղար կում եմ ո րոշ տե ղե կու թիւն ներ 
Կալ կա թայի հայոց մար դա սի րա կան ճէ մա րա նի եւ կր թա կան այլ հաս
տա տու թիւն նե րի մա սին։ Ե թէ ու րիշ ո րեւէ ծա նօ թու թե ան պէտք ու նե
նաք, խնդ րեմ՝ իս կոյն գրէք ի նձ։

 Ձեր նա մա կին ա ւե լի կա նուխ չկա րո ղա ցայ պա տաս խա նել քա նի որ 
ամ բողջ տասն օր հի ւանդ պառ կել է ի բարձր ջեր մաս տի ճա նով։ Այժմ 
ես ի նձ բա ւա կան լաւ եմ զգում։

 Ձեր բա րեւ նե րը հա ղոր դե ցի Կալ կա թայի ձեր բո լոր բա րե կամ նե րին, 
ո րոնք ի նձ նից խնդ րե ցին ի րենց փո խա դարձ բա րեւ նե րը յայտ նել ձեզ։

 Կալ կա թա յում նո րու թիւն ներ շատ չկան։ Շու տով կը սկ սեն Ճե մա
րա նի Փու ջայի ար ձա կուրդ նե րը եւ վար ժա րա նը կը փակ ուի ե րեք շա
բաթով։ 



112

Ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րը, Տէր եւ տի կին Ա լեք սե ան նե րը, 
Ի վանն ու տի կի նը, որ ար դէն վե րա դար ձել է Հո լան դի այից, Վի վի էնն 
ու ես կա րօ տով ձեզ եւ ձեր շնոր հա լի դս տեր ջերմ բա րեւ ներ ե նք փո
խան ցում։ Յա ջոր դիւ ա ւե լի եր կար կը գրեմ։

 Սի րով՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

Յ.Գ. Վեր ջերս Եւ րո պայից ստա ցանք հայ կա կան մի ձայ նապ
նակ, ո րի մէջ, ի մի ջի այ լոց, Ար թիւր Այդի նե ա նը « Ծի ծեռ նակ» է 
եր գում, բո լորս հի ա ցել ե նք նրա ձայ նով, շատ կ’ու զե նայինք 
ու նե նալ նրա եր գե րը պա րու նա կող մի ձայ նապ նակ, ո րի փո
խար ժէ քը պատ րաստ ե նք վճարե լու։

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Գեւոր գյան Լի լիթ

✒  / 31 մարտի 1991թ., Սոլս բե րի  / 

Բա րեւ Ձեզ ,

Ա նունս Լի լիթ Գեւոր գյան է։ Մար տի 15ից Ա նգ լի ա յում է ի՝ Սոլս բե րի
ում եւ հույս ու նե ի, որ կհան դի պեմ Ձեզ, կհան դի պեմ հայե րին եւ մի ա
ժա մա նակ այս նա մա կը կտամ Ձեզ։

 Ցա վոք չս տաց վեց։ Թե եւ հայ կա կան հա մայն քին տե ղե կաց րինք, 
որ ան գլի ա կան դպ րո ցի հրա վե րով Հա յաս տա նից ա շա կերտ նե րի 
խումբ է ե կել Ա նգ լի ա, այ նուա մե նայ նիվ, ոչ ոք չար ձա գան քեց։ 

Ցա վալի է …
 Սա կայն այն ըն տա նի քում, ուր ես մնում եմ, մայ րը հայ է, եւ ծա նոթ

ներ ու նի Լոն դո նում։ 
Այ սօր՝ մար տի 31ին, նրանք ե կել է ին Սոլս բե րի, մեր տուն (ա նուն

ներն են Սյու զան եւ Հով սեփ)։ Վա ղը ես վե րա դառ նում եմ Հա յաս տան 
եւ այս ծրա րը, որ մեր հա րեւա նի նա մակն է Ձեզ ուղղ ված, տա լիս եմ 
նրանց, հու սով եմ, որ նա մա կը տեղ կհաս նի մեր բա րի հայ րե նա կից
նե րի շնոր հիվ։ Մեր հա րեւա նի՝ Ալ բերտ պա պի կի (էս պես եմ ես ի րեն 
դի մում) հաս ցեն նա մա կում կա։ 

Ինձ մնում է ա վե լաց նել, որ Ալ բերտ պա պի կը (նաեւ ես) սպա սում է 
Ձեր պա տաս խա նին։ 

Ա հա այս քա նը՝ 

Լի լիթ
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Դավ թյան Վա հագն

✒  / 9 սեպ տեմ բերի 1970թ., Լոն դոն /  

Մե ծա հարգ Պրն Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

Սի րե լի Ա սա տուր,

 Ման չեստ րում բնակ վող մեր հայ րե նա կից քա հա նա Ա շոտ ՏերՀարու
թյու նյա նը վեր ջերս մեզ հա ղոր դեց, որ իր տրա մադ րու թյան տակ ու նի 
«Ար շա լույս Ա րա րա տյան» թեր թի լրիվ հա վա քա ծուն եւ պատ րաստ է 
այն նվի րա բե րել Հա յաս տա նի հան րային գրա դա րա նին։ Այդ հա վա
քա ծուն շատ ար ժե քա վոր է, դրա կա րի քը մեծ է ։

Խնդ րում ե նք քեզ, սի րե լի Ա սա տուր, հնա րա վորության սահ
մաններում, ան ձամբ զբաղ վես այդ հար ցով եւ կազ մա կեր պես դրա 
ա ռա քու մը Հա յաս տան։ Կար ծում եմ, որ Լոն դո նում մեր բա րե կամ նե
րի մեջ կգտն վեն մար դիկ, որ կօգ նեն քեզ կազ մա կեր պե լու այդ գոր ծը։

 Կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյուն նե րով եւ լա վա գույն  
մաղ թանք նե րով՝ 

Կո մի տե ի նա խա գա հի տե ղա կալ՝ 
Դավ թյան Վա հագն

 15.08.1922, Արաբկիր, (Սեբաստիայի նահանգ),  – 21.02.1996, 
Երեւան, թաղված է Կոմիտասի անվ. պանթեոնում։

Բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս։ ՀՀ ԳԱԱ 
ակադ., 1986թ. թղթ.անդամ։  1965-67թթ. «Հայրենիքի 

ձայնի» խմբագիր, 1967-1981թթ. Սփյուռքահայության հետ 
մշակութային կապի կոմիտեի նախագահի տեղակալ,  

1990-94թթ. ՀԳՄ նախագահ։
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✒  / 28 դեկտեմբերի 1979թ., Ե րեւան /  

Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ նե րիր, որ Լոն դո նից վե րա դառ նա լուց ան մի ջա պես հե տո քեզ 
չգ րե ցի եւ իմ ու ամ բողջ խմ բի շնոր հա կա լու թյուն նե րը չհայտ նե ցի այն 
ա մե նի հա մար, ի նչ այն պես սի րով ա րե ցիք Դուք։ 

Ուս տի ու շա ցու մով, ըն դու նիր իմ եւ մեր բո լո րի ջերմ ու մեծ շնոր հա
կա լու թյուն նե րը։ Այժմ դառ նանք քո պաշ տո նա կան գրու թյա նը. Ե րբ 
այն ցույց տվի Հա մա զաս պյա նին, ժպ տաց.

– Մի՞ թե Ա սա տու րին ո րեւէ ա ռիթ է պետք Հա յաս տան գա լու հա մար։ 
Նա այն մարդն է, որ ե րբ, որ քան ժա մա նա կով եւ ում հետ ցան կա նա, 
կա րող է գալ… 

Այն պես որ, սի րե լի Ա սա տուր, ը նտ րիր ժա մա նա կը եւ Ալ բեր տի 
հետ, ո րին այն պես սի րե ցինք բո լորս, հա մե ցիր Հա յաս տան, ուր մեր 
դռ ներն ու սր տե րը բաց կլի նեն Ձեզ հա մար։

 Համ բու րում ե մ ՝ Դավ թյան Վա հագն

✒  Հար գար ժան պրն Ա. Գյու զե լյան, 

Այս տա րի Ֆրան սի այի խո շոր հրա տա րակ չու թյուն նե րից մե կը՝ « Լե 
Է դիտյոր Ռե յու նի Ֆրան սեզ»ը Հա յաս տա նի պե տա կան հրա տա րակ
չու թյան խնդ րան քով տպագ րու թյան է պատ րաս տում « Հայ պոե զի այի 
ան թո լո գի ա»ն, հնա գույն ժա մա նակ նե րից սկ սած մին չեւ մեր օ րե րը։ 
Գիր քը, որ լինե լու է բա վա կա նին ստ վարածա վալ, թարգ մա նում են 
Ֆրան սի այի 10 ա մե նան շա նա վոր բա նաս տեղծ նե րը։

 Կար ծում ե նք, որ ան թո լո գի այի հրա տա րա կու թյու նը մեծ դեր 
կխա ղա հայ պոե զի այի հարս տու թյու նը աշ խար հին ներ կա յաց նե լու 
գործում։ 

Այդ նույն հրա տա րակ չու թյու նը նաեւ այլ ծրագ րեր ու նի, մտա դիր է 
գր քեր հրա տա րա կել նաեւ նվիր ված հայ ժո ղովր դի պատ մու թյա նը եւ 
մշա կույ թի զա նա զան բնա գա վառ նե րին։

 Սա կայն, հրա տա րակ չու թյու նը կաս կա ծում է, թե իր հրա տա րա
կած գր քե րի տպա քա նա կը կս պառ վի՞ ա րդյոք։ « Հայ պոե զի այի անթո
լո գիա»ն հրա տա րակ չու թյան հա մար փոր ձա քար է, ստու գե լու իր 
կասկածը։
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 Կար ծում ե նք, որ բո լոր հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, բո լոր 
հայ մար դիկ, շա հագրգռ ված պի տի լի նեն, որ ար տա սահ մա նում հայ 
մշա կույ թի գան ձերն օ տար լեզ վով հրա տա րակ վե լու փոր ձը հա ջող 
ըն թացք ու նե նա եւ ճա նա պարհ հար թի հե տա գա նման ձեռ նար կում
նե րի հա մար։ 

Ուս տի, խիստ ու րա խա լի կլի ներ, ե թե Ձեր կազ մա կեր պու թյու նը իր 
նպաս տը բե րի այս գոր ծին՝ մի ո րո շա կի քա նա կու թյամբ « Հայ պոե
զի այի ան թո լո գի ա» պատ վի րե լով ֆրան սի ա կան վե րո հի շյալ հրա
տա րակ չու թյա նը։ Դա կն պաս տի հրա տա րակ չու թյա նը սպա ռե լու 
գրքի տպա քա նա կը եւ այն մաս սա յա կա նաց նե լու ըն թեր ցող նե րի լայն 
շրջան նե րում։ Գր քի մո տա վոր գինն է 20 ֆրանկ։

Ս տո րեւ տա լիս ե նք հրա տա րակ չու թյան հաս ցեն եւ խնդ րում՝ Ձեր 
պատ վի րած գր քի քա նա կու թյան մա սին տե ղյակ պա հել մեզ։

Mme. Maeleine Braun,
«Les Editeurs Reunis Francais», 21, Rue de Richelieu, Paris (1), FRANCE

 Կո մի տե ի նա խա գա հի տե ղա կալ՝   
Դավ թյան Վա հագն

✒ «Ա րե գակ»ի խմ բագ րու թյան հար գե լի բա րե կամ ներ,

1969 թվա կա նի նոյեմ բեր ամ սին հայ ժո ղո վուր դը նշե լու է իր մե ծա
գույն զա վակ նե րից մե կի՝ Կո մի տա սի ծնն դյան 100ա մյա կը։ Դա մշա
կու թային խո շոր ի րա դար ձու թյուն կլի նի հայ ժո ղովր դի կյան քում, 
մե ծա պես կն պաս տի, որ կո մի տա սյան հայ րե նա շունչ ար վես տը էլ 
ա ռա վել ներ թա փան ցի հայ ա մե նա լայն զանգ ված նե րի  մեջ։

 Մայր հայ րե նի քում այդ տա րե լի ցը կնշ վի մեծ շու քով ու հան դի սա
վո րու թյամբ։ Ա մե նու րեք տե ղի կու նե նան հան դի սա վոր ե րե կույթ ներ, 
կո մի տա սյան եր գի տո ներ, ե րգե րաժշ տու թյան շա բաթ ներ։ 

Ոչ մի կաս կած չու նենք, որ սփյուռ քա հա յու թյու նը եւս մեծ շու քով 
կնշի այդ տա րե լի ցը, ար ժա նին հա տու ցե լով իր հան ճա րեղ զա վա կի 
հի շա տա կին։

 Մեզ հա սած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, շատ տե ղե րում մշակու
թային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հայ րե նակ ցա կան  մի ություննե րը,  
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը եւ այլ կազմա կեր պու թյուն ներ 
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ար դեն ստեղ ծել կամ ստեղ ծում են հո բե լյա նա կան հա տուկ հանձ նա
ժո ղով ներ ու հանձ նախմ բեր՝ հո բե լյանն ար ժա նի շու քով ան ցկաց նե
լու հա մար։ Շատ տե ղե րում նա խա տես ված է հո բե լյա նին նա խոր դող 
ա միս նե րին կազ մա կեր պել եւ ան ցկաց նել կո մի տա սյան եր գի շա
բաթ ներ, տաս նօ րյակ ներ, ան հատ կա տա րող նե րի եւ ե րգ չախմ բե րի 
մր ցույթ ներ։

 Հա վա նա բար դուք եւս ար դեն նա խա ձեռ նել կամ նա խա ձեռ նում եք 
նման խրա խու սե լի մի ջո ցա ռում ներ։

 Ձեր մի ջո ցա ռում նե րին օ ժան դա կած լի նե լու ցան կու թյամբ, Սփյուռ
քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տեն կաշ խա տի ա ռա ջի
կա յում Ձեր տրա մադ րու թյան տակ դնել Կո մի տա սի կյան քի ու գոր
ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ նյու թեր, ձայ նագ րու թյուն ներ, 
ձայ նապ նակ ներ եւ այլն։

 Մի ա ժա մա նակ կո մի տեն խնդ րում է, որ Ձեր մի ջո ցա ռում նե րի մա
սին տե ղյակ պա հե լով մեզ, հայտ նե իք, թե հատ կա պես ի նչ պի սի նյու
թե րի կա րիք եւ ի նչ պի սի պա հանջ ներ ու նեք մե զա նից՝ հո բե լյանն 
ա ռա վել ար դյու նա վետ ձեւով նշե լու հա մար։

Կար ծում ե նք, որ  ազ գօ գուտ  գործ կա տար ված կ լի նի,  ե թե ս փյուռ
քի  կազ մա կեր պու թյուն նե րը հո բե լյա նի օ րե րին կա րո ղա նան օ տար 
լե զու նե րով բուկ լետ ներ հրա տա րա կել՝ նվիր ված Կո մի տա սին։ Ե թե 
հան դես բեր վի նման նա խա ձեռ նու թյուն, ա պա մենք պատ րաստ ե նք 
ան հրա ժեշտ նյու թե րով օգ նե լու Ձեզ։

 Հայտ նի է, որ Կո մի տա սի կյան քին ու գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող 
ար խի վային ու թան գա րա նային շատ նյու թեր ցր ված են սփյուռ քով 
մեկ։ Մեր մշա կու թային կազ մա կեր պու թյուն նե րը շնոր հա կալ գործ 
կա տա րած կլի նեն, ե թե հե տաքրքր վեն, հայտ նա բե րեն եւ հայ րե նիք 
ա ռա քեն այդ կար գի նյու թեր՝ ա ռա ջի կա յում կազ մա կերպ վող Կո մի
տա սյան սրա հում ցու ցադ րե լու հա մար։

Ս պա սե լով Ձեր նկա տա ռում նե րին, մեծ հա ջո ղու թյուն ներ ե նք ցան
կա նում Ձեր հայ րե նան վեր գոր ծու նե ու թյա նը։

 Կո մի տե ի նա խա գա հի տե ղա կալ՝  
 Դավ թյան Վա հագն
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/ 18 օգոստոսի 1965թ. /

 Վա հագն Դաւ թե անին
« Հայ րե նի քի Ձայն» շա բա թա թերթ, Ե րեւան

Յար գե լի Հայ րե նա կից, 

Ու րա խու թե ամբ կար դա ցի « Հայ րե նի քի ձայն» թեր թի ծնուն դը ա ւե
տող ձեր նա մա կը։ Սր տանց կ’ողջունեմ Սփիւռ քա հա յու թե ան հետ 
մշա կու թային կա պի կո մի տէ ի ծա փա հա րե լի այդ ձեռ նար կը։

 Պատ մու թե ան փո թո րիկ նե րուն ցն ցու մէն խախ տած կամ փուլ ե կած 
բո լոր կա մուրջ նե րը պէտք է հա մա գոր ծակ ցա բար վե րա կա ռու ցենք, 
մեր ժո ղո վուր դի եր կու խո շոր հա տուած նե րուն մի ջեւ։ Հայ րե նի քի 
եւ Սփիւռ քի մեր մտա ւո րա կան ներն ու ազ գային գոր ծիչ նե րը, ի րենց 
անհա տա կան ու հա ւա քա կան բո լոր ճի գե րը որ պէս շա ղախ, պէտք է 
նուի րա բե րեն այդ մեծ կա ռույ ցի ի րա գործ ման հա մար։

 Կա ռու ցուած ա մէն նոր կա մուրջ՝ հայ րե նի քի եւ սփիւռ քի հա յու թե ան 
մտա ծում նե րը, ապ րում ներն ու իղ ձե րը ա ւե լի ու ա ւե լի պի տի մօ տեց նէ 
ի րա րու, եւ հուսկ՝ հա մա ձու լէ եւ մի ա ւո րէ։ Ո րով հե տեւ մէկ է հայ ժո ղո
վուր դը եւ նոյնն են ա նոր հե տապն դած հե ռան կար ներն ու ի տէ ալ նե րը։

Ս փիւռ քա հայը ան ցնող քա նի մը տա րի նե րու ըն թաց քին եւ յատ կա
պէս այս տա րի՝  ա ւե լի քան եր բեք իր սր տին ա կանջ նե րը լայն բա ցած է 
հայ րե նի քի ձայ նին, իր մտա ծում նե րը վե րա ծած է սեւե ռուն նայուածք
նե րու՝ ո րոնք ուղ ղուած են մեծ յոյ սով Ա րա գա ծին ու կա րօ տով՝ Ա րա
րա տին, հա ւատ քով Ս. Էջ մի ա ծի նին ու հպար տու թե ամբ Ե րեւա նին, 
ուր կէ կու գայ ձայն հայ րե նա կա նը։

 Չեմ կաս կա ծիր, որ « Հայ րե նի քի Ձայն»ը պի տի ըլ լայ ար ձա գան
գը հայ ժո ղո վուր դի հա րա զատ ձայ նին, ա նոր սր տին ա ռողջ բա բա
խումին։ 

Ես մե ծա գոյն հա ճոյ քով պի տի ու զեմ իմ վտիտ ձայնս մի աց նել 
« Հայ րե նի քի Ձայն»ի մեծ հա մեր գին։ 

Այս առ թիւ մաս նա ւո րա բար կը շնոր հա ւո րեմ ձեզ եւ ան կեղ ծօ րէն 
կ’ու զեմ ը սել, որ Կո մի տէն լա ւա գոյն ը նտ րու թիւ նը կա տա րած է « Հայ
րե նի քի Ձայն»ի խմ բագ րու թիւ նը վս տա հե լով ձե զի։ 

Ան կեղծ ող ջոյն նե րով եւ բա րե մաղ թու թիւն նե րով,

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Զա րյան Նաիրի

✒  / 18 փետրվարի 1969թ. /  

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Շա քե Վա րս յանն ա սաց, որ նա մա կով հի շել ես ի նձ։ Սե դայի մի ջո ցով 
ստա ցա քո ե րկ տո ղը։

Շ նոր հա կալ ե մ։
 Նե րիր, որ քեզ ուշ եմ պա տաս խա նում։ Ա մեն բացատրու թյուն 

մնում է լոկ պատ ճա ռա բա նու թյուն։ 
Ինչ պե՞ս ան ցավ վի րա հա տու թյունդ։ Ափ սոս, որ եր կար տեւեց։ Քո 

բա ցա կա յու թյու նը Լոն դո նում ես զգում է ի ա մեն քայ լա փո խի։ Չնա
յած որ Է դի կը, Ադ մի նան եւ Ար սե նը ա մեն ի նչ ա րեցին իմ օ րե րը ար
դյու նա վետ եւ հա ճե լի դարձ նե լու հա մար։ Բա րեւիր նրանց։ Ես իմ 
լոն դոնյան բո լոր հաս ցե նե րը կորց րի ուս տի եւ նրանց եւս նա մակ չեմ 
գրել։ Հա տուկ բա րեւ ներս հա ղոր դիր նաեւ Սար գիս Քուրք չյա նին եւ 
Հայկ Գալս տյա նին։ Չեմ մո ռա նում նրանց բա րե կա մու թյու նը։

Տ ղա ներն ի նձ ա սա ցին, որ ի նչ որ մար դիկ (դու կռա հում ես նրանց) 
հե ռա խո սային ե ռան դուն ջան քեր է ին թա փել իմ հան դի պու մը լոն դո
նա հայե րի հետ խա փա նե լու։ Նրանց այդ հա ջող վեց կի սով չափ։ Հան
դի պում, այ նուա մե նայ նիվ, ե ղավ Kensington Palace Hotelում։ Պսակ 
ե պիս կո պո սի (թե՞ ար քե պիս կո պո սի) նա խա գա հու թյամբ։ Չգի տեմ, 
նրանք ի նչ տպա վո րու թյուն ստա ցան, ես գոհ մնա ցի։ 

Անն կա րագ րե լի ջեր մու թյամբ քեզ բա րեւում է Ան ժե լան եւ Ե րեւանն 
առ հա սա րակ։ Այս տեղ դու թո ղել ես ան ջն ջե լի տպա վո րու թյուն։

 Սի րե լի Ա սա տուր, իմ եւ Ան ժե լայի կող մից ա մե նա ջերմ բա րեւ նե րը 

(Հայաստան Եղիազարյան)։
 31.12.1900, Խառակոնիս (Վանի նահանգ) – 11.07.1969, 

Երեւան։
Բանաստեղծ, արձակագիր, թատերագիր, հրապարակագիր 

եւ թարգմանիչ, հասարակական գործիչ։ Հայաստանի 
Գրողների Միության վարչության նախագահ (1944-1946)։ 

ԽՄԿԿ անդամ 1930 թվականից։  
Քննադատվել է ստալինյան անհատի պաշտամունքին բուռն 

մասնակցության համար։
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հա ղոր դիր քո շնոր հա փայլ տիկ նո ջը եւ հրեշ տա կա տիպ ե րե խա նե
րին, ո րոնց տե սա մի այն քնած ժա մա նակ։ 

Ես քեզ շու տով կու ղար կեմ իմ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի նոր ժո ղո
վա ծուն՝ «Ս պա սում եմ քեզ», որ տեղ կկար դաս «Ասք Ա նդ րա նիկ զո րա
վա րի» պոե մը։ Այս տա րի լույս կտես նի իմ եր կե րի 5րդ հա տո րը, որը 
դու նույն պես կս տա նաս եւ այս ա մե նի դի մաց հա մար ձակ վում եմ հու
սալ, որ դու ի նձ մի կերպ կու ղար կես քո խոս տա ցած գիր քը։

 Ջեր մո րեն՝ քո Զա րյան Ն.

Նաիրի Զարյան։



121

 Զա րյան Ռու բեն Վարոսի

✒  / 11 հունիսի 1965թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի պրն Ա սա տուր,

 Թե եւ մի քա նի օր է ար դեն, ի նչ հա սել եմ Ե րեւան, բայց տա կա վին 
շրջա գա յու թյանս տպա վո րու թյան տակ եմ, մա նա վանդ որ ա մեն մի 
նոր հան դի պող հար ցու փորձ է ա նում, թե ի նչ տե սա եւ ում տե սա։ Ու 
իմ պատ մա ծի մեջ, ի հար կե, հիշ վում եք նաեւ Դուք, ձե րոնք, մի ա սին 
անցկաց րած հա ճե լի ե րե կոն, այն աշ խույժ ու ե ռան դուն ո գեւո րու
թյունը, ո րով Դուք այդ տեղ գոր ծի եք ան ցել՝ հա յու թյան մի հատ վա ծի 
ազ գա պաշտ պան գոր ծի դժ վա րին հոգ սը առ նե լով Ձեզ վրա։

 Ձեզ այս տեղ շա տերն են հի շում, հի շում են Ձեր զվարթ տրա մադ
րու թյու նը, կա տակ նե րը, Սա յաթՆո վա եր գե լը։ Հի շում են ու բա րեւ ներ 
հղում։

« Հա յաս տա նի ներ կան եւ ան ցյա լը» Ձեր հոդ վա ծի ա ռանձ նա տի պի 
հետ մի ա սին հանձ նե ցի մա տե նա դա րա նին, ի սկ « Նոր Ջու ղայի ազ
գային թատ րո նը» հա մերգ նե րի ծրագ րե րի հետ՝ Գրա կա նու թյան եւ 
ար վես տի թան գա րա նին։ 

Ու ղար կում եմ գր քիս ռու սե րեն հրա տա րա կու թյու նը, ո րի վեր ջում 
ան գլե րեն ամ փո փում կա։ Սրա հայե րե նը տպագր վում է եւ մի երկու 
ամ սից ե րեւի լույս կտես նի։ Կու ղար կեմ ան պայ ման։ Փնտ րում եմ 
« Սիրա նույ շից» մի օ րի նակ՝ Ձեզ հասց նե լու հա մար։ 

Իմ ջերմ ող ջույն նե րը հա ղոր դեք Ձեր հա մակ րե լի տիկ նո ջը՝ ծնո ղաց 
ը նդ հան րա պես։ 

(Ռուբեն Վարոսի Ղազանջյան)։
 1.09.1909, Ալեքսանդրապոլ (այժմ՝ Գյումրի)– 2.02.1994, 

Երեւան։
Գրականագետ, թատերագետ, մանկավարժ։ ՀԽՍՀ 

արվեստի վաստակավոր գործիչ (1961 թվական)։ 
Արվեստագիտության դոկտոր (1962 թվական), պրոֆեսոր 

(1963 թվական), ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտի 
հիմնադիր-տնօրեն, ԳԱ թղթակից անդամ (1974 թվական)։ 

ԽՄԿԿ անդամ 1942 թվականից։
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Բա րեւեք նաեւ սր բա զա նին։ Աչ քիցս չի հե ռա նում նրա այն օր վա 
մտա հոգ տես քը։ Հու սով եմ, որ Դուք եւ նա մո ռա ցու թյան չեք տա շեքս
պի րյան գրա դա րա նի ա ռի թով տված խոս տու մը։

Սր տա գին բա րեւ նե րով՝ 
Ձեր Զա րյան Ռու բեն

✒ / 22 հունիսի 1965թ. / 

 Թան կա գին բա րե կամ, սի րե լի Ա սա տուր,

 Նա մա կը ստա ցա եւ, դժ բախ տա բար, Ձեր խնդ րին լի ա կա տար գո հա
ցում տալ չեմ կա րող։ Դա սա խո սու թյան տեքս տը ձեռ քիս տակ չէ եւ չգի
տեմ, թե ի նչ եմ ա րել։ Նա մա կը ստա նա լուց հե տո, շատ ո րո նե ցի, բայց 
չգ տա։ Եվ որ պես զի գո նե հա ղորդ ման հա մար նյութ ու նե նաք՝ ուղար
կում եմ քաղ վածք ներ, ո րոն ցից Դուք կա րող եք, լրագ րո ղի հմտու
թյամբ, մի ամ բող ջա կան շա րադ րանք հյու սել տպագ րե լով, ի հար կե, 
մի այն որ պես հա ղոր դում դա սա խո սու թյան մա սին։ Թե այդ հա ղոր
դու մը ի նչ ծա վալ կու նե նա՝ Ձեր գործն է, բայց ու ղար կում եմ բա վա կան 
շատ, որ պես զի օգ տա գոր ծեք ը ստ Ձեր հայե ցո ղու թյան։  Ե րեւի նա
մակս, գր ված վե րա դար ձիցս ան մի ջա պես հե տո, ար դեն ստա ցել ե ք։

 Ջերմ ող ջույն ներ ձե րոնց։

Հ.Գ. Նա մա կիս հետ ու ղար կում եմ, որ պես հի շա տակ, իմ մի 
լու սան կա րը։ Լու սան կար ված եմ Եփ րա տի ա փին, ան ցյալ 
տա րի՝ ՏերԶո րի ա նա պատ նե րից Հա լեպ վե րա դառ նա լու ճա
նա պար հին։

 Զա րյան Ռու բեն



123

✒  / 3 օգոստոսի 1965թ., Ե րեւան / 

 Շատ հար գե լի պրն Ա սա տուր,

 Ձեր վեր ջին նա մա կը ստա ցա։ Շտա պում եմ ան մի ջա պես պա տաս խա
նել։ Ու րախ եմ, որ ու ղար կածս նյու թե րը տեղ են հա սել եւ հենց այն են, 
ի նչ որ պետք էր Ձեզ։ Մնա ցա ծը Ձեր գործն է։ 

Ինչ վե րա բե րում է գր քիս՝ «Ա դա մյա նի Շեքս պի րին», ա պա ա սեմ, 
որ շու տով լույս կտես նի դրա նոր եւ ա ռան ձին տպագ րու թյու նը (1963
ին լույս է տե սել ա ռան ձին ռու սե րեն թարգ մա նու թյամբ, ի սկ մինչ այդ 
հրա պա րակ վել է «Ա դա մյա նի ար վես տը» գր քում 1960ին)։ Ե րեւի 
ա մե նաու շը մի ամ սից պատ րաստ կլի նի։ Ան մի ջա պես կու ղար կեմ ե ՛ւ 
Ձեզ, ե ՛ւ պա րոն Մա վյա նին։

 Մի քա նի օր ա ռաջ Ձեր հաս ցե ով գր քեր ու ղար կե ցի.
1. « Հայ կա կան ժո ղովր դա կան հա նե լուկ ներ»,
2. «Ակ նարկ հայ ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյան»։
 Վեր ջի նից եր կու օ րի նակ. մե կը Ձեզ, մյու սը սր բա զա նին։ 
Ու ղար կում եմ նաեւ (այս նա մա կի հետ մի ա ժա մա նակ) գր քիս ռու

սե րեն թարգ մա նու թյու նից մի օ րի նակ, թող լի նի Ձեր տրա մադ րու թյան 
տակ որ պես նմուշ։

Սր տա գին բա րեւ ներ ձե րոնց։
 Հա՞յր եք ար դեն։ Ե թե այո, խառ նեք իմ խն դու թյու նը Ձեր ու րա խու

թյա նը եւ համ բու րեք վաս տա կած մոր ա ջը։ 
Եղ բայ րա կան սի րով՝ Ձեր Զա րյան
Հ.Գ. Զան գա հա րե ցի Սփյուռ քա հայ կո մի տե ը նկ. Վ. Հա մա զասպ

յանին գր քե րի հա մար։ Հայտ նեց իր պատ րաս տա կա մու թյու նը օգնե
լու, մի այն խնդ րեց մի գրու թյամբ դի մել ի րեն եւ հայտ նել, թե ի նչ բնույ
թի գրա կա նու թյուն է Ձեր խմ բագ րու թյան ու զա ծը։ 

Ան համ բե րու թյամբ սպա սում եմ նա մա կում խոս տաց ված շեքս
պիրյան գր քե րին։

 Զա րյան Ռու բեն
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✒  / 7 սեպտեմբերի 1965թ., Ե րեւան / 

 Հար գե լի ու սի րե լի բա րե կամ, 

Ե րեկ այ ցե լեց ի նձ ե րաժշ տա գի տու հի Ան նա Պար սա մյա նը, ի սկ այ սօր 
Ցի ցի լյա Բրու տյա նը եւ եր կուսն էլ հանձ նե ցին շեքս պի րյան գրադա
րա նի հա մար ու ղար կած գր քե րը։

 Շատ եւ շատ շնոր հա կալ եմ, մա նա վանդ որ այդ հրա տա րա կու
թյուն նե րը գրա դա րա նում չկային։ Ե թե կրկն վե ին էլ, ո չինչ, ո րով հե տեւ 
մի այդ պի սի գրա դա րան պետք է ու նե նա փո խա նակ ման բա ժին, ո րով 
կա րե լի ու թյուն ստա նա ժա մա նա կի ըն թաց քում գր քե րի փո խա նա կու
թյուն ներ կա տա րել եւ այդ ձեւով լրաց նել իր պա կաս նե րը։ 

Խնդ րում եմ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել Պսակ Սր բա զա նին, նրա 
ու ղար կա ծը մե ծար ժեք գիրք է։ 

Օ գոս տո սի սկզբ նե րին ու ղար կել է ի նա մակ եւ գր քեր Ձեզ եւ Պսակ 
Սր բա զա նին։ Չար ձա գան քե ցիք։ Այդ պես էլ չհաս կա ցա՝ ստա ցե՞լ եք, 
թե ո չ։ 

Այս նա մա կիս հետ փոս տին եմ հանձ նում մի գիրք Ձեզ հա մար՝ 
«Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը եւ ա րեւմ տա հա յու թյու նը», 
կար ծում եմ, որ հե տաքր քիր կլի նի։

 Մի խնդ րանք։
 Քա նի որ Դուք Հնդ կաս տա նից եք տե ղա փոխ վել Լոն դոն, ուրեմն 

պետք է կար ծել, որ այն տեղ ըն կեր ներ ու մտե րիմ մար դիկ ու նե ք։ 
Հնարա վոր չե՞ք հա մա րում, ա րդյոք, գրել նրանց եւ խնդ րեք, որ 
Ե րեւան, իմ ա նու նով Շեքս պի րի հնդ կա կան թարգ մա նու թյուն ներ 
ուղար կեն, ի նչ պես նաեւ գիրք, գր քույկ, ու սում նա սի րու թյուն նրա 
մասին, ե թե այդ պի սիք կան։ 

Ե րեկ Հա րավս լա վի այից, Մա տե նա դա րա նի գի տա կան քար տու
ղա րի՝ Վար դան Գրի գո րյա նի խնդ րան քով, ստաց վեց Շեքս պի րի 
սերբա կան թարգ մա նու թյան ա ռա ջին հա տո րը։ 

Խնդ րում եմ հայտ նեք ի նձ Ձեր ա նե րոջ ա նու նը եւ ազ գա նու նը։ 
Գիրքս դեռ լույս չի տե սել։ Հենց որ լի նի՝ ան մի ջա պես կու ղար կեմ։ 

Ող ջույն ներ տիկ նո ջը եւ ձե րոնց ը նդ հան րա պես։

 Սի րով եւ կա րո տով՝   Ձեր Զա րյան
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Հ.Գ. Կար ծում է ի, թե այս նա մա կը ու ղար կել եմ, մինչ դեռ մնա
ցել էր թղ թե րիս մեջ։ Ի նքս էլ գնա ցել է ի Մոսկ վա՝ Լոու րենս 
Օ լի վե ի Օ թել լոն նայե լու։ Տե սա ե րեք ան գամ։ Հրա շա լի է ր։ 
Ե րեւի գրեմ։ Այ սօր ստա ցա սեպ տեմ բե րի 23ին Ձեր գրած նա
մա կը։ Սր տանց շնոր հա վո րում եմ հայ րա նա լու առիթով։ Հեռ
վից հե ռու համ բու րում եմ տիկ նո ջը։ Հա զար ու ա մե նայն բա րե
մաղ թու թյուն։ Թող ա ճեն, մե ծա նան ի փառս մեր ժո ղովր դի։ 
Օ գտ վում եմ ա ռի թից հայտ նե լու, որ մի խումբ հայեր, մեծ մա
սը իմ ըն կեր ներն ու ծա նոթ ներն են, մի քա նի օ րից մեկ նե լու են 
Եվ րո պայի շուր ջը պտույ տի։ Դրանց մեջ են գրա կա նա գետ 
Վ. Պար տի զու նին, դրա մա տուրգ Գ. ՏերԳ րի գո րյա նը, իմ բա
րե կա մու հի նե րից մե կը՝ Ա րուս Պա պո յա նը եւ ու րիշ ներ։ Նրանք 
ճա նա պարհ վում են « Պուշ կին» ջեր մա նա վով։ Լոն դո նում լի
նե լու են հոկ տեմ բե րի 23ից մին չեւ 25ը։ Ար ժե հան դի պում 
կազ մա կեր պել Լոն դո նի հայ կա կան տա նը։
 Պար տի զու նին եւ ՏերԳ րի գո րյա նը կա րող են հե տաքր քիր 
ե լույթ ներ ու նե նալ։ Խնդ րում եմ այս մա սին հայտ նել նաեւ 
պարոն Ար տա շես Խա չատ րյա նին։

30.09.1965թ. 

✒  / 26 հոկտեմբերի 1965թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Գիրքս լույս տե սավ։ Շտա պում եմ ու ղար կել եր կու օ րի նակ, մե կը Ձեզ, 
մյու սը՝ Պսակ Սր բա զա նին։

 Ձեր ա ռա ջար կի հա մա ձայն՝ մեկ օ րի նակ էլ ու ղար կում եմ Վահ րամ 
Մա վյա նին, թե եւ ա սեմ Ձեզ, որ գրածս նա մա կը նա թո ղեց ան պա տաս
խան։

 Հու սով եմ, որ Դուք ե ռան դով գոր ծի կանց նեք։ Չեք կա րող ե րեւա
կայել, թե որ քան ան հրա ժեշտ մի բան է մեզ հա մար՝ մեր ազ գային 
հպար տու թյուն նե րից մե կին՝ Ա դա մյա նին Շեքս պի րի հայ րե նի քում 
ճա նա չեց նել տա լը։

 Կար դա ցի՞ք «Գ րա կան թեր թում» չեխ շեքս պի րա գե տի նա մա կը 
Ա դա մ յա նի մա սին։ Շատ լավ է, այն պե՞ս չէ։ Ե րկ րոր դե լով ռուս նե րին, 
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չեխն ա սում է՝ ե թե Ա դա մյա նը հան դես գար նաեւ Եվ րո պա յում, նա 
Ա րեւ մուտ քում նույն քան մի հռ չակ ված ա նուն կլի ներ, ի նչ պես Քի նը, 
Իր վին գը եւ մյուս նե րը։

 Մի ան մա կա գիր օ րի նակ էլ ու ղար կում ե մ՝ պետք ե ղած ժա մա նակ 
ան գլի ա ցի նե րին ցույց տա լու կամ Ձեր հայե ցո ղու թյամբ ո րեւէ մե կին 
նվի րե լու հա մար։

 Տան մե ծե րին ող ջույն, նո րըն ծա մո րը՝  ե ՛ւ ող ջույն, ե ՛ւ համ բույր։

 Սի րով եւ հույ սե րով՝  
Ձեր Զա րյան

Հ.Գ. Նա մա կիս կցում եմ Շեքս պի րին վե րա բե րող մա տե նա գի
տա կան բնույ թի ե րեք գր քի ա նուն։ Դրանք խիստ ան հրա ժեշտ 
են գրա դա րա նի գործն ա վե լի հիմ նա վոր կեր պով ծա վա լե լու 
հա մար։ Գրե ցի՞ք նա մակ Ձեր հնդ կա հայ բա րե կամ նե րին շեքս
պի րյան թարգ մա նու թյուն նե րի եւ աշ խա տու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ։ 

Նույն

✒  / 15 նոյեմբերի, 1965թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի պրն Ա սա տուր,

 Ձեր վեր ջին նա մա կը, որ գրել եք նոյեմ բե րի 3ին, ստա ցա։ 
Գիրքս, որ ու ղար կել եմ Ձեզ, հու սով եմ, որ ար դեն ստա ցած կլի նեք, 

կամ այս մի քա նի օ րը կս տա նաք։ Չեմ կաս կա ծում, որ Ձեզ դուր կգա։ 
Խոս քը ոչ թե բո վան դա կու թյան մա սին է, այլ ար տա քին տես քի, ո րով 
այն ներ կա յա նում է ըն թեր ցո ղին։ 

Ինձ շատ ու րա խաց նում եւ գո տեպն դում է Ձեր վե րա բեր մուն քը։ 
Չեմ կաս կա ծում, որ Ձեր նպատա կին կհաս նեք, մա նա վանդ ե թե այդ
տեղ ա ջա կից հայ րե նա սեր ներ գտն վեն, այն պի սիք, որ հաս կա նան, թե 
որքան կշա հի մեր մշա կույ թը, ե թե Շեքս պի րի հայ րե նա կից նե րը պատ
կե րա ցում կազ մեն, թե ի դեմս՝ Ա դա մյա նի հայ թատ րո նն ի նչ է ա կան 
ներդ րում է կա տա րել ան գլի ա կան հան ճա րի եր կե րի բե մա կան պատ
մու թյան մեջ։
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 Տե ղյակ պա հեմ Ձեզ, որ գր քիցս մի օ րի նակ ու ղար կել եմ նաեւ Չառլզ 
Դոու սե թին։

Զ գաց ված եմ ու շնոր հա կալ Ձեր այն ազ նիվ մտա հո գու թյան հա
մար, ո րի շնոր հիվ մոտ ժա մա նակ ներս Շեքս պի րյան գրա դա րա նը 
կա պա հով վի հնդ կա կան տաս նե րեք թարգ մա նու թյուն նե րով։ 

Իմ դա սա խո սու թյան մա սին Ձեր գրած ըն դար ձակ հա ղոր դու մը 
կար դա ցի «Լ րա բե րում» (խմ բագ րու թյու նից չեմ ստա ցել, բայց ու նեմ 
Ձեր ու ղար կա ծը)։ Նո րերս ստա ցա Գա հի րե ի « Ջա հա կի րի» այն երկու 
հա մա րը, որ տեղ տպագր վել է նույն հոդ վա ծը (խմ բագ րու թյունն էր 
ուղար կել)։ « Սեւա նը» չեմ տե սել ե րեւի կու ղար կեն։ Ա հա կար ծես, 
ամբող ջը։

 Ձեր շեքս պի րա գե տի նա մա կը լույս է տե սել «Գ րա կան թեր թի» 
42րդ հա մա րում (հոկ տեմ բե րի 15)։

 Ձեր ա ներ հայ րը չի զան գել։ Գալս տյա նին, դժ բախ տա բար չեմ հան
դի պել։ Թե՛ մե կին, թե՛ մյու սին ջերմ բա րեւ ներ։

 Ջերմ ող ջույն ներ հարց նո ղաց։

Սր տա գին բա րե մաղ թու թյուն նե րով՝  
Ձեր Զա րյան

✒  / 6 դեկտեմբերի 1965թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի պրն Ա սա տուր,

Ս տա ցա Ձեր 10.11.1965 թվա կիր նա մա կը։ Եվ շատ ու րա խա ցա։ Մի 
քա նի օր ան ց ստա ցա պրն Մա վյա նի նա մա կը եւ հե տո էլ նրա ուղար
կած գր քե րը՝ Շեքս պի րը պոր տու գա լե րեն։ Մա վյանն ու ղար կել է շուրջ 
70 գիրք։ Չափ չկա ու րա խու թյանս։ Այս եր կու օ րը նրան նա մակ եմ գրե
լու եւ չգի տեմ, թե ի նչ բա ռեր պի տի գտ նեմ շնոր հա կա լու թյունս հայտ
նե լու հա մար։ Կար դա ցել եմ նրա գիր քը սրա նից մի եր կու ա միս ա ռաջ։ 
Ու շատ լավ կար ծի քի եմ նրա գրա կան շնորհ նե րի մա սին։ Եվ նուրբ 
հե ղի նա կի կող քին գտա հայ րե նա սեր գործ չին։ Ես ան չափ ուրախ 
եմ նրա ու ղար կած գր քե րի հա մար։ Դա ե րեւի հի մա, այս օ րե րին իմ 
սրտին ա վե լի մոտ է, քան ո րեւէ այլ բան։ Եվ այ նուա մե նայ նիվ, հա վա
տաց նում եմ Ձեզ, ա վե լի ու րախ եմ, այն բա նի հա մար, որ Մա վյա նի 
ա րար քի մեջ գտա ի րեն՝ մար դուն, քա ղա քա ցուն, հայ րե նա սե րին, բա
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րե կա մին, հաս կա ցո ղին։ Բա ցի Մա վյա նից, շնոր հա կա լու թյան պաշ
տո նա կան գրու թյուն եմ հղե լու պրն Ռո պեր Կյուլ պեն կյա նին, քա նի որ 
գր քերն ու ղարկ ված են Գա լուստ Կյուլ պեն կյան հաս տա տու թյան կող
մից։ Բայց ես լավ եմ հաս կա նում, որ այդ ա մե նի հա մար պար տա կան 
եմ պրն Մա վյա նին։

 Լավ կլի ներ, ե թե « Հայ րե նի քի ձայ նում» մի հա ղոր դում տպագր վեր 
այն մա սին, թե Գա լուստ Կյուլ պեն կյան հիմ նար կու թյու նը Ե րեւա նի 
Շեքս պի րի գրա դա րա նին, որ պես նվեր, ու ղար կել է այս ի նչ գր քե րը։ 
Հի մա, չգի տեմ, ա նե՞մ, թե չէ։

Գր քե րի հիմ նա վոր ցու ցա կը Լի սա բոն ու ղար կե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է ձեռ քի տակ ու նե նալ այն ե րեք մա տե նա գի տա կան գր քե րը, 
ո րոնց մա սին խնդ րել է ի Ձեզ։

Սր տա գին բա րեւ ներ տա նե ցի նե րին։

 Սի րով եւ կա րո տով՝  
Ձեր Զա րյան

Ռուբեն Զարյան։
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✒  / 20 դեկտեմբերի, 1965թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր, 

Ու ղար կում եմ Ձեզ «Ե րե կո յան Ե րեւա նի» այն հա մար նե րը, որ տեղ 
տպագր վել են պրոֆ. Գ. Բրու տյա նի ան գլի ա կան տպա վո րու թյուն
ները։

Շ նոր հա վո րում եմ Ձեզ եւ ձե րոնց Նոր տա րին։ Թող լի նի փա ռա հեղ 
մի տա րի, ո րի ըն թաց քում չկրկն վեն այն տար վա ձա խոր դու թյուն նե
րը եւ ը նդ հա կա ռա կը՝ կրկ նա պատկ վեն ու բազ մա նան բա րին ու լա վը։ 
Թող ա ճեն ու մե ծա նան ե րե խա նե րը ի ու րա խու թյուն տան մե ծե րի։

 Սի րով, կա րո տով, համ բույր նե րով՝   
Ձեր Զա րյան Ռու բեն

✒  / 7 փետրվարի, 1966թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի պրն Ա սա տուր,

 Պա տաս խա նում եմ ու շա ցու մով, ո րով հե տեւ Ձեր նա մա կը ստաց վել է 
այն ժա մա նակ, ե րբ մեկ նել է ի Մոսկ վա՝ Հով հան նես Ա բե լյա նի ե րե
կոյին մաս նակ ցե լու որ պես զե կու ցող։

 Դահ լի ճը ծայ րե ծայր լիքն է ր։ Ներ կա է ին ե րեւի հինգ հա րյուրից 
ա վելի մարդ։ Շա տե րը չկա րո ղա նա լով տոմս ձեռք բե րել, հար
կադրված ե ղան տուն դառ նալ, մի մասն էլ դահ լի ճում տեղ չու նե նա
լով, ճե մաս րա հում ունկնդ րեց բարձ րա խոս նե րից։ Ե րե կոն ջերմ էր եւ 
Ա բե լյա նի ա նու նը, որ պես հայ թատ րո նի լու սա վոր դեմ քե րից մե կը՝ 
հնչեց բարձր ու խո րին հար գան քով։ Այդ ե րե կոյի մթ նո լոր տի վրա 
թեւա ծում էր մի հպարտ զգա ցում, որ ապ րում է մի ժո ղո վուրդ՝ տես նե
լով իր ար ժա նա վոր զա վա կին գնա հատ վե լիս մի այլ ժո ղովր դից։ 

Այս պի սի ե րե կո նե րը շատ կա րեւոր են, մա նա վանդ որ դրանք, ճա
նա չո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա լուց բա ցի, ժո ղո վուրդ նե րին մո
տեց նում են մի մյանց։ Մար դիկ, որ քան էլ տար բեր ազ գի, ո րո նում ու 
գտ նում են պատ մու թյան այն կե տե րը, ո րոնք մի ա վո րում եւ շաղ կա
պում են ժո ղո վուրդ նե րին ի րար հետ։ 

Այժմ մի եր կու գործ նա կան հարց։
Գր քի թարգ մա նու թյան հար ցը շատ է ա կան է ի նձ հա մար։ Ի ՞նձ հա

մար մի այն։ Ե թե չեմ սխալ վում, գրել եմ Ձեզ, հի մա էլ կրկ նում եմ, որ 
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Ա դա մյա նը (Ա բե լյա նը) աշ խարհ էր ե կել՝ աշ խար հին պատ կա նե լու 
հա մար։ Ու ե թե նա, որ պես ար տիստ, մեծ համ բա վի հա սավ հս կա յա
ծա վալ Ռու սաս տա նում եւ հի վան դու թյու նը, ա պա մա հը խան գա րե
ցին, որ ան ցնի Եվ րո պա ու այն տեղ էլ հռ չակ վի, ա պա մեր պարտքն 
է, սուրբ եւ ան հե տաձ գե լի պարտ քը, ա սել ա մեն քին, եւ նախ եւ ա ռաջ 
օ տա րերկ րա ցի նե րին, թե ի նչ պի սի՞ ար տիստ ե նք ու նե ցել եւ ում նով 
ե նք աշ խար հին ներ կա յա նում։ Ե թե մի դեպ քում թարգ ման վում է « Սա
սուն ցի Դա վի թը» ու մի այլ դեպ քում պատմ վում այն մա սին, թե ի նչ 
ճար տա րա պե տու թյուն ե նք ու նե ցել եւ ու նենք, ա պա հի մա էլ ան գլի ա
ցի նե րին ա սենք, թե ի դեմս Ա դա մյա նի, Շեքս պի րը հայոց մեջ ի նչ հրա
շա լի մեկ նա բան է ու նե ցել։ 

Ես զուր եմ այս բո լո րը գրում Ձեզ, սի րե լի Ա սա տուր, ո րով հե տեւ 
չեմ կաս կա ծում, որ Դուք ին ձա նից լավ եք հաս կա նում դրա ան հրա
ժեշ տու թյու նը։ Ես վս տահ եմ ու հան գիստ, ո րով հե տեւ այդ գոր ծը 
Ձեր սրտին մոտ է։ Շատ ու րախ կլի նեմ, ե թե պա րոն Մա վյա նը հանձն 
առնի։ Հար ցը մի այն լեզ վի ի մա ցու թյան մեջ չէ, այլ նաեւ նյու թի։ Ի սկ նա 
քա ջա տե ղյակ է։ Ի դեպ ա սեմ, որ սփյուռ քա հայ Կո մի տե ի նա խա գա
հի՝ ը նկ. Վ. Հա մա զաս պյա նի հետ խո սե ցի եւ նա ա սաց, թե Մավյանը 
Հա յաս տա նի գրող նե րի ա ռա ջի կա հա մա գու մա րի հրա վիր ված նե րի 
ցան կումն է ։

Սր տա գին բա րե մաղ թու թյուն ներ ձե րոնց

 Ձեր՝  Զա րյան Ռու բեն

✒  / 6 ապրիլի, 1966թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի պրն Ա սա տուր,

Ս տա ցա Ձեր ու ղար կած Լուիս Մար դե րի Շեքս պի րի փառ քի պատ մու
թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյու նը՝ «Ն րա ել քը եւ մուտ քը»։

Շ նոր հա կա լու թյուն։
 Բա ցի ի նք նին հե տաքր քիր լի նե լուց, այս գիր քը ար ժե քա վոր է հատ

կա պես նրա նով, որ վեր ջում կա շեքս պի րա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մի բա վա կան ըն դար ձակ մա տե նա գի տա կան ցանկ։ Ցան կում հիշ ված 
բազ մա թիվ գր քե րից 100ն է ի նձ ան ծա նոթ։ Ե թե Մա վյա նը հնա րա վոր 
հա մա րի՝ ցան կը կու ղար կեմ Լի սա բոն, քա նի որ մեզ հայտ նի, բայց մեր 
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գրա դա րա նում չե ղած գր քե րի թի վը 300ից ան ցնում է։ Այն պես որ, սի
րե լի բա րե կամ, Ձեր ու ղար կած գիր քը ի նչոր չա փով փո խա րի նեց մա
տե նա գի տա կան գր քե րին, ո րոնք, հու սով եմ, որ մի օր կու նե նանք։

Խնդ րում եմ բա րեւել Ձե րոնց՝ ա մե նա մե ծե րից մին չեւ ա մե նա փոք
րե րը։

 Մեր գրա դա րանն ու նի « Շեքս պիր սըր վուի» բո լոր գր քե րը, բա ցի 1, 
2, 3 եւ 13 հա տո րյակ նե րը։ Հնա րա վո՞ր չէ, որ մեր ան գլի ա հայ բա րե
կամ նե րը օգ տա կար լի նե ին ամ բող ջաց նե լու գր քե րի այդ շար քը։ Հե
տո շատ հա վա նա կան է, որ ար դեն լույս տե սած լի նի կամ օ րերս լույս 
տես նե լիս լի նի 19661 հա տո րյա կը, թվով 19ր դը, որ նույն պես չու նենք։ 

Ող ջույն ներ եւ համ բույր ներ

 Ձեր ան կեղծ բա րե կամ՝  
 Զա րյան Ռու բեն

✒  / 10 մայիսի 1966թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի պրն Ա սա տուր,

Ս տա ցա Հրա չյա Ղափ լա նյա նի մի ջո ցով ու ղար կած գր քե րը։ 
Ան չափ շնոր հա կալ ե մ։
 Ղափ լա նյա նը վե րա դար ձել է բա վա կան հա րուստ տպա վո րու

թյուն նե րով։ Շատ գոհ է Ձեր, հատ կա պես պրն Հայկ Գալս տյա նի ջերմ 
վե րա բեր մուն քից։

 Ջերմ բա րեւ ներ ձե րոնց։

 Կա րո տա լի ող ջույն նե րով՝  
  Ձեր Զա րյան Ռու բեն

✒  / 22 հունիսի, 1966թ., Ե րեւան / 

 Շատ հար գե լի պրն Ա սա տուր,

Ս տա ցել եմ Ձեր վեր ջին նա մա կը։ Զգաց ված եմ ու շադ րու թյան հա մար։ 
Ստա ցել եմ նաեւ հինգ գիրք՝ Շեքս պի րի 9 գոր ծի հնդ կե րեն թարգ մա
նու թյուն, որ ու ղար կել է պրն Պետ րոս Ա լեք սյ ա նը (Ձեր ա ներ հա՞յրն է)։ 
Այ սօր ու ղար կե ցի նրան շնոր հա կա լա կան նա մակ։
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Շ նոր հա կալ եմ Ձեր ու ղար կած հաս ցե նե րի հա մար։ Կդի մեմ եւ, 
հույս ու նեմ, ան հե տեւանք չի մնա խնդ րանքս։

Սր տա գին բա րեւ ներ տիկ նո ջը, ը նդ հան րա պես մե ծե րից մին չեւ 
փոք րե րը։

 Հար գանք նե րով ու սի րով՝  
 Ձեր Զա րյան Ռու բեն

✒  / 23 հունվարի 1970թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Կո րած ու գտն ված բա րե կամ։
 Հաս ցեդ չու նե ի, որ Նոր տար վա մաղ թանք ներ ա ռա քեմ։
60ա մյակս նշ վեց, չկա րո ղա ցա տե ղե կաց նել քեզ։ 
Ին չեւէ, ան ցածն ան ցած է ։
 Հա մոզ ված, որ այս տա րի կհան դի պեմ քեզ Լոն դո նում, ե րեւի ապ

րիլ ամ սին, հու սով եմ տես նել քեզ ա ռողջ, գե ղե ցիկ ու հա ջո ղակ, ի նչ
պես ե ղել ես ու կլի նես, քա նի քեզ նով զար դար վում է այս մե ղա վոր աշ
խար հը։

 Համ բույր նե րով՝  
միշտ քո Զա րյան Ռու բեն

✒  / 2 ապրիլի 1970թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Վա ղուց ոչ մի լուր չու նեմ քե զա նից, բա ցի Նոր տար վա շնոր հա վո րա
կան նա մա կից, ո րից խիստ զգաց վե ցի։ 

Ին չեւէ։
 Հայտ նում եմ քեզ, որ այս ամ սի վեր ջե րին, ե թե տկա րու թյունս չխան

գա րի, ապ րի լի 28ին Մոսկ վայից սո վե տա կան մի ի նք նա թիռ վայ րէջք 
կկա տա րի Լոն դո նի օ դա նա վա կա յա նում։ Ու ե րեւա կայիր, որ այդ ի նք
նա թի ռում կլի նեմ նաեւ ե ս։ 

Ու րեմն՝ կհան դի պենք։ Ես այս մա սին գրել եմ Ձեր ըն կեր նե րից մի 
քա նի սին։ Հայտ նում եմ եւ քեզ։
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 Հու սով եմ, որ կհան դի պենք, կզ րու ցենք։
 Սի րե լի տիկ նոջդ սր տա գին ող ջույն ներ։ 
Ա ռայժմ այս քան։

Սր տա գին ող ջույն նե րով՝  
միշտ քո Զա րյան Ռու բեն

✒  / 16 դեկտեմբերի 1976թ., Ե րեւան / 

 Շատ սի րե լի Ա. Գյու զե լյան,

 Նա մակդ ստա ցա եւ ա ռա ջարկդ ի նձ շատ հա ճե լի թվաց։ Զգաց ված 
շնոր հա կա լու թյունս ե ՛ւ քեզ, ե ՛ւ դր Վրեժ Ներ սի սյա նին։

1. Տա լիս եմ հա մա ձայ նու թյունս ան գլե րեն թարգ մա նու թյամբ լույս 
ըն ծայե լու « Շեքս պի րը եւ հայե րը» գր քույ կը։

2. Կգ րեմ մի եր կու խոսք ան գլի ա կան թարգ մա նու թյան ա ռի թով։ 
Ունե՞ս թե լադ րե լիք միտք այդ կա պակ ցու թյամբ, ե թե այո, գրիր։

 Շեքս պի րյան դե րա սան նե րի նկար նե րի ը նտ րու թյուն կա նեմ եւ 
կուղար կեմ ան պայ ման։

 Կու ղար կեմ նաեւ կեն սագ րա կան տվյալ ներ։ 
Այ սօր մեկ նում եմ Մոսկ վա մի շա բա թով։ Կվե րա դառ նամ, Նոր 

տար վա զվարթ օ րե րը կանց նեն եւ կա նեմ ի նչոր խոս տա ցել ե մ։ 
Այս նա մա կիս հետ փոս տին եմ հանձ նում նոր գիրքս՝ « Շեքս պի րի 

հետ» ու « Շեքս պի րը եւ հայե րը» գր քի ֆրան սե րեն թարգ մա նու թյու նը։
Սր տա գին բա րեւ ներս դր Վրեժ Ներ սե սյա նին։ 
Ինչ պես է հա մակ րե լի տի կինդ, կող ջու նես։

 Սի րով եւ հար գան քով՝  
Զա րյան Ռու բեն
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✒  / 17 ապ րի լի 1969թ., Ե րեւան / 

 

 Մե ծար գո պարոն Գյու զե լյան,

 Պա տիվ ու նեմ հա ճե լի մի ա ռի թով գրե լու ու ծա նո թու թյուն հաս տա տե
լու Ձեզ հետ։ 

Ինչ պես Ձեզ քաջ հայտ նի է, Հով հան նես Մա սե հյա նը իր Շեքս
պիրյան թարգ մա նու թյուն նե րով մեր լեզ վի հարս տու թյու նը եւ ճար տա
րար վես տը ներ կա յաց րել է օ տար նե րին։ Նրա գոր ծը մեծ խոր հուրդ 
ու նե ցավ եւ ու նի մեր ազ գային գրա կա նու թյան հա մար։ Մա սե հյանի 
ժա ռան գու թյու նը ու սում նա սի րե լու գոր ծում լուրջ քայլ է ար ված եւ 
ար վում Հա յաս տա նում։ Հա վաք ված նյու թե րի մեջ պա կա սում են 
օ տար նե րի կար ծի քը նրա եւ նրա թարգ մա նու թյուն նե րի մա սին։ Ո րոշ 
տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն Լոն դո նում լույս տե սած գր քե րի եւ մա
մու լի մեջ կան բա վա կան ըն դար ձակ ա սույթ ներ՝ Մա սե հյա նի շուր ջը։ 
Դրանք իմ կար ծի քով կա րե լի է գտ նել Լոն դո նի Շեքս պի րյան գրա դա
րա նում։

 Մե ծա գույն ծա ռա յու թյուն ա րած կլի նեք մեր մշա կույ թին, ե թե հնար 
եւ ժա մա նակ չխ նայեք գր քե րից կամ լրագ րե րից լու սան կա րի եւ կամ 
ժա պա վե նի վրա առ նել տա լով մեզ ու ղար կե իք այդ քաղ վածք նե րը, 
նշե լով աղ բյուր նե րը։ Չեմ կաս կա ծում, որ այդ պա տիվ բե րող գոր ծը 
Ձեր մո տիկ նե րի մի ջո ցով լր ման կհասց նեք։ Գի տեմ, հեշտ չէ, սա կայն 
այդ որ գե ղե ցիկ գործն է, որ տա ռա պանք չի պա հան ջում։

 Մա սե հյա նը 1924թ. Լոն դո նի կայ սե րա կան մա տե նա դա րա նում 
աշխա տել է Շեքս պի րի գոր ծե րի վրա. Դա հաս տատ է։ Ի րա վունք եմ 
հա մա րում խնդ րե լու ա րդյոք հնա րա վոր չէ գտ նել նրա վե րա բե րյալ 
ո րեւէ տե ղե կու թյուն այդ գրա դա րա նում։

 Վեր ջին խնդ րանքս է. 19271929թթ. Մա սե հյա նը Պար սից դես պանն 
էր Լոն դո նում։ Նա ան շուշտ լայն շր ջա պատ ու նե ցած կլի նի մայ րա
քա ղա քում։ Թե րեւս այժմ նրան ճա նա չող նե րից ապ րող ներ լի նեն եւ 
չզ լա նան ի րենց գրա վոր խոս քը ա սեն նրա մա սին։ Ի սկ ե թե հնա րա վոր 
լի ներ ար տա քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյան ար խի վից մի քա նի գրու
թյուն նե րի պատ ճեն դուրս բե րել, այդ ար դեն ան գնա հա տե լի ե րեւույթ 
կլի ներ մեր բա նա սի րու թյան հա մար։

Կրկ նում եմ դժ վար է, ի հար կե, բայց գրա վիչ եւ հմայիչ գործ ա րած 
կլի նեք, թող նե լով պան ծա լի եւ բա րի ա նուն մեր գրա կա նու թյան մեջ։ 
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Նա խա պես շնոր հա կալ եմ եւ հույսով։
 Հար գան քով՝ Վա րազ դատ Վար դա նյան

Հ.Գ. Նույն խնդ րով ես դի մել եմ Հայ կա կան գրա դա րա նի տնօ
րե նու հի Վար դուկյա նին։ Լի ա հույս եմ, որ մի ա ցյալ ու ժե րով 
բա վա րա րու թյուն կտաք իմ հե տաքրք րու թյա նը։
 Կա րող եք գրել. Ե րեւան, Ա բո վյան նո. 15 
Ար վես տի ի նս տի տուտ, պրո ֆե սոր Ռու բեն Զա րյա նին 
կամ՝
Իմ հաս ցեն ծրա րի վրա. Ե րեւան 33, Բա րե կա մու թյան 89, Վ.Վ.

 Զա րյան Ռու բեն

/ 3 նոյեմ բերի 1965թ. /

 Շատ սի րե լի Փրոֆ. Ռ. Զա րե ան,

Շ նոր հա կա լու թե ամբ ստա ցայ Ձեր 26.10.65 թուա կիր նա մա կը։ Ձեր 
գիր քը չեմ ստա ցած տա կա ւին, յոյս ու նիմ մօտ ա պա գային ան ալ կը 
հաս նի։ Կը ցա ւիմ, որ Վահ րա մը չէ պա տաս խա նած ձեր նա մա կին… 
կ’ե րեւի իր վեր ջին գր քին՝ Հա յու Բե կոր նե ր ուն բե րած յա ջո ղու թե ան 
գե ղե ցիկ նիր հէն չէ ա րթն ցած տա կա ւին։ 

Ա մէն պա րա գայի տակ, ե րբ գիր քը ստա նամ պի տի աշ խա տիմ 
յանձ նա խումբ մը կազ մել եւ գոր ծի սկ սիլ. Բա րե բախ տա բար քա նի մը 
լաւ ան գլե րէն գիտ ցող հայեր ու նինք Լոն տո նի մէջ։ Կը յու սամ որ ա ռա
ջարկս դրա կան պա տաս խան մը կ’ա պա հո վէ ի րենց մէ։

Դժ բախ տա բար «Գ րա կան թերթ»ի մէջ լոյս տե սած չեխ շեքս փի րա
գէ տին նա մա կը կար դա լու հնա րա ւո րու թիւն չու նե ցայ։ Մեր տրա մադ
րու թե ան տակ ե ղող բո լոր «Գ րա կան թերթ»ե րը աչ քէ ան ցու ցի, բայց 
նման գրու թե ան մը չհան դի պե ցայ։

 Ձեր ու զած ե րեք գիր քե րը գտ նե լու հա մար այս շաբ թու մէջ պէտք է 
այ ցե լեմ քա նի մը մեծ գրա խա նութ ներ։ Ար դիւն քը կը գրեմ ձե զի 
շուտով։

Հնդ կաս տան ա ներ ձա գիս գրած եմ, որ պէս զի հնդ կա կան լե զու
ներով շեքս պի րե ան ի նչ գիրք որ գտ նէ, ղր կէ ին ձի։ Ի նչ պէս գի տէք, 
Շեքս փի րի գոր ծե րէն քա նի մը հա տը պեն կա լե րէ նի թարգ մա նե ցին 
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Ռ. Թակոր եւ եղ բայ րը։ Գրած եմ ա ներ ձա գիս, որ գո նէ հնդ կա կան 
գրա կան 13 լե զու նե րով մէ կա կան նմոյշ ա պա հո վէ ձե զի հա մար։

 Ներ փակ կը գտ նէք խոս տա ցուած յայ տա գի րին ֆո տո պատ ճե
նը. բնա գի րը կը պատ կա նի պրն Հ. Գա լուս տե ա նին, որ ներ կայիս կը 
գտ նուի Ե րեւան։ 

Ե րեւան կը գտ նուի նաեւ ա ներ հայրս։ Հա ւա նա բար հոն մնայ մին չեւ 
ամ սոյս 16ը, ձեր հե ռա խօ սին թի ւը տուած եմ ի րեն։ Վս տահ եմ ձե զի 
հետ յա րա բե րու թե ան մէջ կը մտ նէ։

 Լոն տո նի մէջ նո րու թյուն ներ չկան։ Ձեր ող ջոյն նե րը հա ղոր դե ցի 
Պսակ Սր բա զա նին, շատ գոհ մնաց եւ խնդ րեց որ փո խա դար ձա բար 
իր ող ջոյն նե րը փո խան ցեմ ձե զի։ Հոկ. 29ին դա սա խօ սե ցի Հայ Տան 
մէջ, նիւթ ու նե նա լով, « Նա խա մաշ տո ցե ան հայ գի րի եւ գրա կա նու
թե ան ա ռե ղ ծուա ծը»։ Դա սա խօ սու թե ան մի այն 15 հո գիներ ներ կայ 
գտնուե ցան…։ Ա հա փոք րիկ հա մայն քի մը մեծ ող բեր գու թիւ նը։

 Կ’ուզէի  գիտ նալ թէ ձեր Լոն տո նի դա սա խօ սու թե ան մա սին գրած 
յօդուածս ղր կե ցին ձեր հաս ցէ ին ար տա սահ մա նե ան թեր թե րը։ 
Յօդուա ծը լոյս տե սաւ քա նի մը տար բեր թեր թե րու մէջ, ի նչ պէս « Ջա
հա կիր»  Ե գիպ տոս, «Լ րա բեր» – Նիւ Ե որք, « Սեւան»  Հա րա ւային 
Ա մե րի կա եւ այլն։

 Մե րոնք բո լորն ալ հան գիստ են եւ կը յ ղեն ջերմ բա րեւ ներ։
 Լա ւա գոյն զգա ցում նե րով եւ սի րով Ձեր՝

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

Սի րե լի Փրոֆ. Զա րե ան,

Ս տա ցած եմ ձեր զոյգ նա մակ նե րը, ի նչ պէս նաեւ «Ս փիւռ քը հայ ի րա
կա նու թե ան մէջ» նիւ թի շուրջ գրու թիւ նը, ո րոնց հա մար կը յայտ նեմ 
մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն ներ։

 Ձեր ղր կած գրու թիւ նը այն քան հե տաքրք րա կան ու շա հե կան գտայ, 
որ ո րո շե ցի զայն ըն թեր ցող նե րու ա ւե լի լայն զան գուա ծի մը սե փա
կա նու թիւ նը դարձ նել որ պէս դա սա խօ սու թե ան հա ղոր դում՝ ա ռանց 
ո րեւէ յա պա ւու մի, զայն ղր կե ցի հե տեւե ալ թեր թե րուն. «Աշ խարհ» 
(Փա րիզ), « Ջա հա կիր» (Գա հի րէ), «Ս փիւռք» (Պէյ րութ), « Նոր կե անք» 
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(Պուխարեստ), «Լ րա բեր» (Նիւ Ե որք) եւ « Շար ժում» (Պուե նոս Այ րէս)։ 
Այս ը նտ րու թիւ նը ը րի աշ խար հագ րա կան տա րա ծու թիւն նե րը նկա տի 
ու նե նա լով։ Կը յու սամ ա ռանց ձեր ար տօ նու թե ան ա ռած քայ լիս չէք  
հա կա ռա կիր։ Խնդ րեր եմ յի շե ալ թեր թե րէն, որ յօ դուա ծը տպագ րե լու 
պա րա գային ձե զի ղր կեն տուե ալ թեր թե րէն։

 Գա լով ձեր գր քի ան գլե րէն թարգ մա նու թե ան հար ցին՝ գրե ցի Լիզ
բոն, բա րե կա միս՝ Վահ րամ Մա վե ա նին, որ շատ լաւ ան գլե րէն գի տէ եւ 
նիւ թին ալ տե ղե ակ է, որ պէս զի ի նք ստանձ նէ թարգ մա նու թե ան գործը։ 
Նախ քան ո րո շում մը տա լը՝ կ’ուզէ ծա նօ թա նալ գր քին հետ. ուստի 
սիրե լի փրոֆ., ե թէ հնա րա ւոր է բա րի ե ղէք օրինակ մը ղր կել ի րեն… 
օ րի նակ մըն ալ ին ծի՝ բայց հայե րէ նով։ Վահ րա մը յի շած էր իր նա մա
կին մէջ, որ դուք դի մած էք ի րեն եւ փա փա քած էք ու նե նալ իր դա սա
խօ սու թիւ նը Շեքսփիրի մա սին։ Ար դե օք ղր կե՞ց։

 Մեր ա զգային կե ան քը կը շա րու նա կէ փո թոր կոտ մնալ, այն պէս որ 
Սրբազանին հետ Շեքս փի րե ան գրա դա րա նի մա սին գործ նա կան 
քայլեր առնելու ա ռիթ չկայ։ Բայց ես քա նի մը կտոր Շեքս փիր ա պա հո
վե ցի եւ արդէն շու տով կը ղր կեմ, ե թէ ձե զի պէտք չըլ լան, ու րիշ գրա
դա րա նի մը տուէք։ 

Ե րէկ ստա ցայ նաեւ փրոֆ. Բրու տե ա նէն ան գլե րէն եր կու յօ դուած։ 
Կը գրեմ ի րեն յե տոյ։ Մե րոնք ջերմ բա րեւ ներ կը ղր կին ձե զի։

Սր տագին բարեւ նե րով՝ Կիւ զե լե ան Աս.

Յ.Գ. Հայկական կապի ընկերութիւնը «Արեգակ»ին գիրք 
ղրկել ու հնարաւորութիւն ու՞նի։ Բարի եղեք այս հարցով հե
տա քրքրուիլ. կ’ուզենք գրադարան մը սկսիլ։

Նոյն

/ 12 նոյեմ բերի 1976թ., Ե րեւան /

Սի րե լի Ռու բէն Զա րե ան, բա րե կամ, 

Ող ջոյն Շեքս փի րի հայ րե նի քէն, ուր « բո լոր այդ շող շո ղանք նե րը ոս կի 
չեն…»։ Վեր ջին քա նի մը տա րի նե րուն մա նա ւանդ՝ ե րկ րի տն տե սա
կան վի ճա կը խիստ ան բաղ ձա լի պատ կեր մը կը ներ կա յաց նէ։ Ժո ղո
վուր դը քան դուած կայս րու թե ան մը եր բեմ նի շքե ղու թե ան պատ րանք
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նե րով կը սնա նի, փո խա նակ աշ խա տե լու։ Ֆրի կի Ֆա լա քի չարխն է որ 
կը վա րէ ոչ մի այն ան հատ նե րու, այլ նաեւ ժո ղո վուրդ նե րու կե ան քը։

Յս տակ չէ մտ քիս մէջ, թէ ի նչ պէս խզուե ցաւ մեր նա մա կագ րու թե ան 
կա պը, կամ թէ ո ՞վ էր մե ղա ւո րը մեր եր կու քէն։ Կ’են թադ րեմ որ եր կուքս 
ալ յան ցա ւոր ե ղած պէտք է ըլ լանք։ Կա րեւո ր կը նկա տեմ յայտ նել, որ 
միշտ ալ ե ղած էք մտա ծում նե րուս մէջ, հա կա ռակ մեր նա մա կագ
րու թե ան կա մուր ջին քան դուե լուն։ Յա ճախ քու մա սիդ հար ցու ցած 
եմ Լոն տոն այ ցե լող հա յաս տան ցի մտա ւո րա կան նե րուն եւ ա րուես
տա գէտ նե րուն։ 1973ին, Վե հա փառ Հայ րա պե տին հրա ւէ րով տասն 
օ րուան հա մար այ ցե լե ցի Ե րեւան. ըսուե ցաւ ին ծի որ Հա յաս տան չէք 
գտ նուիր այդ օ րե րուն։ 

Իմ մա սին գրե լիք շատ բան չկայ։ 1974 Մար տէն մին չեւ 1976 Յու
նուար ԼՈՆ ՏՈՆ ամ սա թեր թը հրա տա րա կե ցի, որ հի մայ հան գու ցե
ալ է ար դէն։ Զար մա նա լի ժո ղո վուրդ ե նք մենք,  այս պա րա գային ոչ 
Սարոյեանի ը մբռ նու մով։ Գրի, գրա կա նու թե ան, ա րուես տի ու մշա
կոյ թի ա նու նով կը խօ սինք միշտ ա ւե լի բարձր, քան ո րեւ ու րիշ ժո ղո
վուրդ, սա կայն կը մեր ժենք վճա րո վի թերթ կար դալ. մէկ գի շե րուան 
մէջ բաղ դա խա ղի սե ղա նին վրայ քա նի մը հա զար ան գլի ա կան կը 
կորսնց նենք, բայց եր կու ան գլի ա կան չենք վճա րեր գր քի մը։ Հա կա
սու թիւն նե րով,  սեւե րով ու ճեր մա կով,  հա րուստ ժո ղո վուրդ մըն ե նք։

 Նախ կին ա շա կերտ նե րէս Տոքթ. Վրէժ Ներ սէ սե ա նի հետ կը ծրագ
րենք քու « Շաքս պի րը եւ հայե րը» գիրքդ ան գլե րէ նի թարգ մա նել։ Այս 
ա ռն չու թե ամբ հե տե ալ խնդ րանք նե րը ու նիմ.

1. Գրա ւոր յայտ նել հա մա ձայ նու թիւնդ։
2. Ա նգ լե րէն հրա տա րա կու թե ան հա մար գրել նա խա բան մը։
3. Ղր կել շեքս փի րե ան ա նուա նի դե րա սան նե րու լու սան կար ներ։
4. Ղր կել կեն սագ րու թիւնդ։
5. Ը նել ա ռա ջարկ ներ եւ թե լադ րու թիւն ներ։
Յոյս ու նինք որ գիր քը լոյս տես նէ Շեքս փի րա գի տու թե ան Ի նս տի

տու տի կող մէ, Լոն տո նի մէջ։ Տա րա կոյս չու նինք որ գիր քը մեծ հե
տաքրք րու թիւն պի տի ա րթնց նէ ը նդ հան րա պէս Ա նգ լի ոյ մէջ, ի սկ մաս
նա ւո րա բար՝ շեքս փի րագէտներու շր ջա նակ էն ներս։

 Ջերմ ող ջոյն նե րով եւ սի րով՝

 Կիւ զե լե ան Աս.
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Է դի լյան Բագ րատ

✒  / 26 հոկ տեմ բերի 1990թ., Ե րեւան / 

 Հար գար ժան պա րոն Գյու զե լյան,

 Թույլ տվեք կր կին ան գամ խո րին ե րախ տա գի տու թյունս հայտ նել ձեզ, 
Լոն դո նում ի նձ ցու ցա բե րած հյու րըն կա լու թյան հա մար։ Ես մոտ օ րերս 
մեկ նում եմ Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ, Բոս տո նում մաս նակ
ցե լու մի ջազ գային մի գի տա ժո ղո վի, նվիր ված Հայ կա կան բա նա վոր 
պատ մու թյա նը (Ե ղեռ նից փրկ ված ծե րու նի նե րի հի շո ղու թյուն նե րի եւ 
վկա յու թյուն նե րի ար ձա նագր մա նը)։ Հայ կա կան Հան րա գի տա րա նի 
տնօ րի նու թյան հետ հա մա ձայ նեց րել եմ մի ծրա գիր, ո րը պի տի փոր
ձեմ ի րա կա նաց նել գի տա ժո ղո վից հե տո Ա մե րի կա յում, այն է՝ ՀՀի 
թարգ մա նու թյունն ու հրա տա րա կու մը ան գլե րեն (ներ կայիս քա ռա
հա տոր տար բե րա կի, ո րը բա ցա ռում է ը նդ հա նուր հա մա մարդ կային 
տե ղե կու թյուն նե րը, թող նե լով մի այն հայ կա կա նը։ Ա ռա ջին հա տորը 
ար դեն լույս է տե սել)։ Ե թե այս ծրա գի րը Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում բա
վա կան հե տաքրք րու թյուն չհա րու ցի, հա վա նա բար ար ժե այն փոր ձել 
Ա նգ լի ա յում, որ տեղ հին ա վան դույթ ներ կան տար բեր կար գի reference 
գրա կա նու թյան հրա տա րակ ման գոր ծում։ Հնա րա վո՞ր է ա րդյոք Նյու
Յոր քի Ա նգ լի ա կան հյու պա տո սա րան դի մե լուց նո րից վկա յա կո չել 
Ձեր ա նու նը՝ ՆյուՅորք ժա մա նե լուն պես (6 նոյեմ բեր, 1990), ես ձեզ 
կհե ռա ձայ նեմ, պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար։

Հ նա րա վոր է, որ մոտ օ րերս իմ ծա նոթ նե րից մե կը Լոն դոն բե րի իմ 
ա նու նից մի փոքր փա թեթ եւ հանձ նի ձեզ, ե թե դժ վար չէ, չէ ի՞ք կա րող 
ա րդյոք այն պա հել մին չեւ իմ հե ռա խո սե լը կամ ան ձամբ գա լը։

 Գեւոր գը հե տաքրքր վում է, ստա ցա՞ք ա րդյոք իր ու ղար կած « Մար
գար տա շար» ժո ղո վա ծուն եւ ա մե նայն բա րիք է մաղ թում Գյու զե լյան
նե րի ըն տա նի քին։ Ջերմ բա րեւ ներ տիկ Վի վիե նին և սքան չե լի դստ
րիկ նե րին։

P.S. Հար գե լի պա րոն Գյու զե լյան։ Օ գտ վե լով ա ռի թից ձեզ եմ 
հղում իմ ա մե նա ջերմ բա րեւ նե րը եւ շնոր հա կա լու թյան զգա
ցում նե րը այն ըն դու նե լու թյան հա մար, որ դուք ի նձ ցու ցա բե
րե ցիք Լոն դո նում։ Հու սով եմ շու տով ձեզ տես նել Ե րեւա նում։ 

Միշտ լավ հու շե րով՝ դր Է դի լ յան Բագ րատ
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Է մին Ար տա շես Գեւոր գի 

✒ Սի րե լի պրն Ա սա տուր եւ ըն տա նիք,

 Թույք տվեք մաղ թել ձեզ եր ջա նիկ Սբ Ծնունդ եւ ա մե նայն բա րիք 
գալիք Նոր տա րում։ Ե ղեք ա ռողջ եւ ան հոգ։ Կր կին ան գամ ան չափ 
շնոր հա կա լու թյուն Ձեր ջերմ վե րա բեր մուն քի եւ օ ժան դա կու թյան հա
մար Լոն դո նում։ Հու սով եմ ի վեր ջո հնա րա վո րու թյուն ու նե նալ Ձեզ 
ըն դու նել Ե րեւա նում։

 Ջերմ բա րեւ նե րով՝ Ար տա շես Է մին

✒  / 1 փետր վարի 1991թ., Փա րիզ / 

 Սի րե լի պրն Գյու զե լյան,+

Կր կին խո րին շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում Ձեզ ան գնա հա տե լի 
օ ժան դա կու թյան հա մար, ա ռանց ո րի Փա րի զի իմ ու ղեւո րու թյու նը 
բազ մա պա տիկ ա վե լի տխուր կանց ներ։ Հու սով եմ, որ լավ եք, տի
կին Վի վի ե նը, Կա րի նեն ու Ար մի նեն էլ հե տը։ Ջերմ բա րեւ ներ բո լո
րին, ի նչպես նաեւ Վար դա նին ու ա ռիթ ե ղած դեպ քում Հո վի կին։ Ես 
այս տեղ կմ նամ մին չեւ փետր վա րի 12ը, ո րից հե տո կմեկ նեմ ու ղիղ 
Ե րեւան, որ տե ղից ա ռայժմ ոչ մի մխի թա րա կան լուր չի հաս նում։ 
Հուսանք, որ ա մեն ի նչ ի վեր ջո կար գի կընկ նի։

 Հար գանք նե րով՝ Ար տա շես Է մին

4.01.1961, Երևան, Հայկական ԽՍՀ։
Հայ թարգմանիչ։ Հայաստանի գրողների միության անդամ 

(1991թ.)։ ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (2015թ.)
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✒  / 25 օ գոս տոսի 1990թ. / 

 Հար գար ժան պա րոն Ա սա տուր եւ ըն տա նիք,

 Թույլ տվեք (ան նե րե լի ու շա ցու մով) իմ խո րին ե րախ տա գի տու թյունը 
հայտ նել Ձեզ այն հի աս քանչ ըն դու նե լու թյան հա մար, որ ձեր ըն տա
նի քը ցու ցա բե րեց ի նձ այս գար նա նը։ Ան մո ռա նա լի օ րեր է ին, որ ես 
ան ցկաց րի Լոն դո նում։ Պա րոն Ա սա տուր, ձեր բա րյա ցա կա մու թյունն 
ան գե րա զան ցե լի է, ի նչ պես նաեւ տի կին Վի վի ե նի պատ րաս տած ան
նման կե րա կուր նե րի բույրն ու հա մը։ Դստ րիկ նե րի հմայքն ու խել քը 
ա ռան ձին խո սակ ցու թյան են ար ժա նի։ Ի դեպ, թող հաղ թա հա րեն 
ի րենց այդ քան սա զող ա մոթ խա ծու թյու նը եւ վեր ջա պես գան Հայաս
տան (հի շեց նեմ, British Coucilը ա մեն տա րի Ե րեւան ան գլե րե նի 
ուսու ցիչ ներ է ու ղար կում)։ Մենք հոգ կտա նենք մնա ցա ծի մա սին։

 Գեւոր գը ո րոշ ժա մա նակ հի վան դա նո ցում էր եւ շատ ան հանգստա
ցավ, ե րբ որ Նայ ջի րի ա յում ի նչոր խժդ ժու թյուն ներ ե ղան, ա սում էր, 
հան կարծ Ա սա տու րի գոր ծը չտու ժի։ Հե տո, փառք Ա ստ ծո, ա մեն ի նչ 
իր տեղն ըն կավ, այ սինքն՝ ե ՛ւ Նայ ջի րի ան, ե ՛ւ Գեւոր գի ա ռող ջու թյու նը։ 
Հի մա տիկ նոջ հետ հանգս տա նում է Դի լի ջա նում, շու տով կվե րա դառ
նա։ Մեր գոր ծե րը վատ չեն, տղաս՝ Աս պե տը, ար դեն ե րկ րորդ դա սա
րան է գնա լու, ես էլ ա ռաջ վա պես դաս եմ տա լու հա մալ սա րա նում, 
չնա յած, ի նչ մեղքս թաքց նեմ, Լոն դո նը մտ քիցս դուրս չի գա լիս՝ ա խր 
շատ լավ տեղ էր (նույ նիսկ pubե րը չհաշ ված)։ Նոյեմ բեր ամ սին գնա
լու եմ Բոս տոն գի տա կան մի ժո ղո վի մաս նակ ցե լու, բայց այս անգամ 
ա ռանց ար կա ծախնդ րու թյան, ճա նա պար հից ե րեւի էլ չշեղ վեմ։ 
Ինչեւէ, խնդ րում եմ նաեւ ջերմ բա րեւ ներ հա ղոր դեք Վար դա նին, ի սկ 
Վար դանն էլ իր հեր թին՝ իր ա ներ հո րը, շատ հա ճե լի hombre է ր։ Ի նչ
պես նաեւ, ե թե ա ռիթ լի նի՝ Հո վի կին, ո րի հաս ցեն չու նեմ (ե թե դժվար 
չի, գու ցե ի նձ ու ղար կե իք Հո վի կի հաս ցեն)։

Կր կին ան սահ ման շնոր հա կա լու թյուն եւ բա րե մաղ թանք ներ

 Սի րով՝ Ար տա շես
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✒  / 3 մայիսի 1992թ., Ե րեւան / 

 Հար գե լի պրն Ա սա տուր,

 Հու սով եմ նա մակս Ձեզ կգտ նի ի նչ պես միշտ ա ռողջ եւ բա րե կե ցիկ։ 
Բագ րա տը հի աց մուն քով էր պատ մում Ձեզ հետ իր հան դի պում նե րի 
մա սին։ Ես այս տեղ ըն դուն վել եմ աշ խա տան քի, Հա յաս տա նում Կա
նա դայի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն։ Գեւոր գը վատ չի, 
Հա յաս տա նի վի ճա կը կա մացկա մաց (ցա վոք՝ շատ դան դաղ ու բա
զում խո չըն դոտ նե րով) բա րե լավ վում է։ Դրա ա պա ցույց նե րից մեկն է 
իմ լավ ըն կե րոջ (եւ լավ մար դու)՝ Վահ րամ Կա ժո յա նի Լոն դոն գա
լը, ո րը եւ բե րում է նա մակս։ Նա աշ խա տում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թյու նում եւ ե րեք ամ սով 
գործուղ վում է Ա նգ լի ա, Leedի հա մալ սա րա նում դի վա նա գի տու թյուն 
ու սա նե լու։ Հու սով եմ, ա ռիթ կու նե նաք գնա հա տե լու նրա extensive 
bachelor լեզ վի լավ ի մա ցու թյու նը։

 Ջերմ բա րեւ ներ տիկ Վի վի ե նին ու հմայիչ աղ ջիկ նե րին։

 Հար գան քով՝ Ար տա շես Է մին
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  15 հու լիսի 1998թ., Լոն դոն 

Ե րեւան, Դե միր ճե ան փո ղոց,
 Սի րե լի Ար տա շես,

 Խոր վշ տով լսե ցի Գեւոր գի մա հուան գու ժը։ Դու կորց րիր սի րե լի 
հօրդ, ե ս՝ վա ղե մի մտե րիմ ըն կե րոջս, ի սկ ազ գը՝ իր ա մե նա տա ղան
դա ւոր զա ւակ նե րից մէ կին։ Շատ բան որ բա ցաւ Գեւորգ Է մի նի մա
հուամբ։ Նա ե րի տա սարդ գրող նե րի՝ յատ կա պէս բա նաս տեղծ նե րի 
ճա նա պար հին՝ լու սա ւոր փա րո սը հան դի սա ցաւ շուրջ կէս դար։ 

Այ սօր, սի րե լի Ար տա շէս, չեմ ու զում խօ սել Գեւորգ Է մին ՄԵԾ 
գրողի մա սին, ոչ էլ մտ նել՝ մեր 35 տա րի նե րի մտեր մու թե ան ար գան
դից ծնած յու շե րի գան ձա տու նը…։ Նրանց կանդ րա դառ նամ, ե րբ 
մտա ծում նե րիս աչ քե րում չո րա նայ ար ցուն քը վշ տի։

 Մի փոք րիկ դրուագ մի այն։
 Տա րի ներ ա ռաջ Գեւոր գի բա նաս տեղ ծու թիւն նե րի ան գլե րէն հա ւա

քա ծոն նուի րե ցի գրա կան հե տաքրք րու թիւն ներ ու նե ցող նի գե րա ցի մի 
նա խա րա րի։ Վեց ա միս յե տոյ նա խա րա րը այ ցե լեց ի նձ Լոն դո նում։

« Գեւորգ Է մի նը հան ճա րեղ բա նաս տեղծ է, մի քա նի բա ռով նա կա
րո ղա նում է ըն թեր ցո ղի մտ քի ա ռաջ բա ցել փի լի սո փա յա կան մի ամ
բողջ աշ խարհ», ա սաց եւ ար տա սա նեց հե տեւե ալ տո ղե րը.

Ա ւե լի կարճ բառ,
 Քան «Ոչ»ն ու «Այո»ն,
Չ կայ, չես գտ նի աշ խար հում ա րար,
 Բայց յա ճախ կե ան քըդ հե րիք չի ա նում,
 մի «Այո» կամ «Ոչ» ա սե լու հա մար։ 
Որ քան չեր գուած եր գեր, չի րա գոր ծուած ե րազ ներ, ԱՅՈնե րով և 

ՈՉե րով յ ղի չա սուած խօս քեր տա րաւ Գեւոր գը իր հետ։ Այլ կերպ չէր 
էլ կա րող լի նել։ Մե ծու թիւն նե րը հրա ժեշտ չեն տա լիս կե ան քին ե րազ
նե րից ու խո հե րից սն նան կա ցած…։

 Սի րե լի Ար տա շէս, ըն դու նիր Կիւ զե լե ան ըն տա նի քի խո րին ցա ւակ
ցու թիւն նե րը եւ փո խան ցիր՝ Է մին ըն տա նի քի հա րա զատ նե րին եւ հօրդ 
գր չեղ բայր նե րին Հա յաս տա նի Գրող նե րի Մի ու թե ան վար չու թե ան 
միջո ցաւ։

Յի շա տակն ար դա րոց օ րհ նու թե ամբ ե ղի ցի։

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Է մին Գեւորգ

✒  Սի րե լի Ա սա տուր, Վի վի են եւ դս տերք,

 Մեր ցուրտ, խա վար եւ քաղ ցած Ե րեւա նից շնոր հա վո րում եմ Ձեզ Նոր 
տար վա սե մին եւ ցան կա նում եմ լույս, ջեր մու թյուն եւ ա մե նայն բա րիք։

Ս տա ցա՞ր իմ նա մա կը։

 Գեւորգ Է մին

✒ Սի րե լի Ա սա տուր,

Շնոր հա վո րում եմ Քեզ, քո պա րա գա նե րին և հա րա զատմո տիկ
ընկեր նե րին Նոր տար վա սե մին եւ ցան կա նում եմ ա մե նայն բա րիք ու 
այդ թվում եւ մեր հան դի պու մը այս Սր բա զան լե ռան լան ջին, այս ծա
ռե րի ներ քո, իմ հայ րե նի Աշ տա րակ գյու ղում։ Ջերմ ող ջույն ներս եւ բա
րե մաղ թանք ներս Ձեր գա ղու թի բո լոր ազ նիվ ու հայ րե նա սեր մարդ
կանց, ո րոնք հույս ու նեմ, որ օ րե րից մի օր, քո նա խա ձեռ նու թյամբ ու 
ե ռան դուն ջան քե րով ի նձ հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ նեն տես նել նաեւ 
Ձեր գա ղու թը։

 Համ բույ րով Գեւորգ Է մին

Հ.Գ. Ո ՞ւր ես կո րել, ին չո՞ւ չես գրում, ի նչ ես մտածում…

(Կառլեն Մուրադյան)։
 30.09.1919, Աշտարակ, 11.06.1998, Երեւան, թաղված է 

Աշտարակի Կարմրավոր եկեղեցու բակում։
Հայ գրող, բանաստեղծ, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ պետական 

մրցանակի կրկնակի դափնեկիր (1951, «Նոր ճանապարհ» 
ժողովածուի համար եւ 1976, «Դար, հող, սեր» 

բանաստեղծությունների գրքի համար), Չարենցի անվան 
մրցանակի դափնեկիր (1979), ԽՍՀՄ գրողների միության 
անդամ 1942 թվականից, ԽՄԿԿ անդամ 1953 թվականից։
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✒ / 30 հունվարի 1964թ. /

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա վո րում եմ քեզ, քո մո տիկ նե րին ու հա րա զատ նե րին Նոր տար
վա առ թիվ եւ ցան կա նում եմ քա ջա ռող ջու թյուն, եր ջան կու թյուն եւ հա
ջո ղու թյուն 
ներ կյան քում, հատ կա պես այն բնա գա վա ռում, որ է մեր եւ սփյուռ քի 
կա պե րը եւ նոր սերն դի հայե ցի դաս տի ա րա կու թյու նը։ Քո « վե հա փա
ռա կան» բա ցի կը ստա ցել ե մ։ Գրիր ման րա մասն։ Ող ջույն բո լոր ազ
նիվ հայե րին, ո րք բնա կե ալ կան ի Հնդ կաս տան…

 Գեւորգ Է մին 

✒ / 3 մարտի 1964 Եր ևան /

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Ս տա ցա քո շատ ա նուշ եւ շատ խե լա ցի, ազ նիվ նա մակդ եւ ու րախ եմ 
որ այդ պես ես մտա ծում եւ զգում քո ժո ղո վուրդն ու հայ րե նի քը, ուրա
խա նում եմ քո հի ա նա լի մտ քե րի հա մար եւ ա մե նայն սր տով հա ջո
ղու թյուն մաղ թում։ Ես հա վա նա բար մար տի վեր ջին կամ ապ րի լի 
սկզբ նե րին կմեկ նեմ Լի բա նան եւ Սի րի ա (տե ղի ա ռա ջա դի մա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու գրող նե րի մի ու թյան հրա վե րով)։ 

Գեւորգ Էմինի, նրա կնոջ եւ մի խումբ աշտարակցիների հետ։ Աշտարակ, 1963թ.։
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Ա ռի թը Սա յաթ Նո վայի 250 ա մյակն է, որ խա ղա ղու թյան հա մաշ
խար հային խորհր դի ո րո շու մով տոն վում է ա մե նու րեք։ Այ թե հիա
նա լի բան կլի ներ, ե թե մենք հան դի պե ինք Բեյ րու թում (չէ՞ որ ը ստ 
քո ծրագ րի դու պի տի մեկ նես այն տեղ գար նա նը)։ Այս տեղ ա սա ցին 
նորու թյուն ներ չիք, բա ցի ձյու նա ռատ եւ եր կա րա տեւ ձմ ռա նից։ Ողջու
նում եմ քեզ եւ Կալ կա թայի բո լոր ազ նիվ հայ րե նա սեր նե րին (մե ծից 
մին չեւ փոք րը, ծա նո թից մին չեւ ան ծա նո թը։

Ց տե սու թյուն Բեյ րու թում

 Գեւորգ Է մին

✒ Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր,

 Վա ղուց քեզ չեմ տե սել, վեր ջին ան գամ Ե րեւա նում հայ րե նա դարձ նե
րի եւ սփյուռ քի ժո ղո վում (ա կա դե մի ա յում), որ տեղ դու լավ եւ պրակ
տիկ, խել քը գլ խին ե լույթ ու նե ցար, բայց…. Ժա մա նակ չու նե ցար ի նձ 
հետ ա ռնչ վե լու… 

Ան ցյալ տա րի Վ. Ու զու նյա նը Թե քե յան մշա կու թայի նի ա նու նից 
ի նձ հրա վի րել էր Ա նգ լի ա (ոչ մի ան գամ չեմ ե ղել եւ չեմ տե սել…, բայց 
մինչև ձեւա կեր պե ցին՝ ժամ կե տը ան ցավ։ 

Հի մա նրան եր կուե րեք ան գամ նա մա կով եւ մարդ կանց մի ջո ցով 
(Ծա տու րյան, Հ. Մա լյան եւ այլն) ի մաց եմ տվել, որ նա մակ գրի Հա
յաս տա նի Գրող նե րի մի ու թյան առ այն, որ իր հրա վե րը ու ժի մեջ է 
մնում, որ պես զի ես կա րո ղա նամ գալ գո նե այս տա րի (Շեքս պի րի սո
նետ նե րի թարգ մա նու թյան եւ գա ղու թի հայե րի հետ հան դի պում ներ 
ու նե նա լու հա մար), սա կայն մին չեւ այժմ Գրող նե րի մի ու թյու նը նրա
նից ոչ մի նա մակ չի ստա ցել… խնդ րում եմ, ե թե կա րող ես ա րա գաց
րու այդ գոր ծը… 

Օգտ վե լով ա ռի թից շնոր հա վո րում եմ քո, քո մտե րիմ նե րի եւ բա րե
կամ նե րի Նոր տա րին եւ ցան կա նում եմ ա մե նայն բա րիք՝ այդ թվում եւ 
մեր հան դի պու մը։

 Գեւորգ Է մին
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✒ / 1965թ. Երեւան / 

Սի րե լի Ա սա տուր, 

Շ նոր հա վո րում եմ քեզ, ըն տա նի քիդ եւ Լոն դո նի հայոց գա ղու թի բո լոր 
ազ նիվ հայ րե նա սեր նե րին Նոր տար վա առ թիվ եւ ցան կա նում ա մե
նայն բա րիք, ի սկ «Ա րե գա կիդ», ո րի շո ղե րը եր բեմն են ի նձ հաս նում, 
ա վե լի շատ լույս ու ջեր մու թյուն։

 Գեւորգ Է մին

✒ / 15 հունվարի 1965թ., Եր ևան /

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ու րախ եմ, որ վեր ջա պես ա վարտ վեց քո, ա ռանց այն էլ աս տան դա կան 
կյան քի, հեր թա կան ո դի սա կա նը եւ դու, վեր ջա պես, խա րիսխ ձգե ցիր 
Թեմ զայի ա փին ու Լոն դո նի մա ռա խու ղի մեջ։ Կրկ նա կի ու րախ եմ այն 
բա րի լու րի առ թիվ, որ Լոն դո նի, ցարդ համր հայ կա կան գա ղու թը ոչ 
մի այն քիչքիչ կազ մա կերպ վում ու ամ րա նում է, այ լեւ ար դեն սկ սում 
է… խո սել, եւ ար դեն ու նի իր լե զուն՝ «Ա րե գա կը»…

 Հու սով եմ, որ նրա շո ղե րը պատ ռե լով Լոն դո նի մշու շը կհաս նեն 
մին չեւ այս տեղ եւ մենք ա ռիթ կու նե նանք հեռ վից հե ռու տես նե լու քեզ 
եւ քո գոր ծը։

 Նոր տար վա շնոր հա վո րանք նե րիս հետ մի ա սին, հատ կա պես շնոր
հա վո րում եմ «Ա րե գա կի» ծնուն դը եւ, քա նի որ ըն դուն ված է նո րա
ծին նե րին նվեր տալ, ու ղար կում եմ իմ վեր ջերս գրած ան տիպ բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րից մե կը՝ « Խա ղո ղի որ թը» (ե թե հա վա նես՝ կա րող ես 
«Ա րեւե րես» հա նել)։ 

Ող ջույն նե րով՝ Գեւորգ Է մին

✒ / 12 դեկտեմբերի 1968թ., Ե րեւան /

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Շատ զգաց ված եմ եւ շնոր հա կալ, որ նույ նիսկ մին չեւ Լոն դոն հաս նե լը 
կա տա րել ես իմ խնդ րան քը, ու ղար կե լով ի նձ ծխե լը թող նե լու եւ տիկ
նոջս ու զած դե ղա մի ջոց նե րը։ Դժ բախ տա բար դեռ չեմ կա րող մտա ծել 
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ծխե լը թող նե լու մա սին, ո րով հե տեւ վեր ջերս մա հա ցավ հայրս (եր կա
րա մյա ու սու ցիչ, որ մե քե նայի տակ էր ըն կել եւ ե րեք  տա րի պառ կած էր 
ան կող նում ու տա ռա պե լով էլ հան գավ) եւ բնա կան է, որ ա վե լի շատ 
եմ ծխում… 

Երբ ան ցնեն թաղ ման ու հի շա տա կի ծե սե րը, իս կույն կաշ խա տեմ 
օգ տա գոր ծել քո ու ղար կած բա լա սա նը։ Ի դեպ, քա նի որ հա րա զա տի 
մա հը մար դուն ա վե լի ու շա դիր է դարձ նում յու րային նե րի նկատ մամբ, 
նա խօ րոք քեզ նե րո ղու թյուն հայտ նե լով, խնդ րում եմ կա տա րես մի 
վեր ջին խնդ րանք է լ՝ իմ ազ գա կան նե րից մե կի հա մար (52 տա րե կան, 
ո րի գոր ծե րը շատ վատ են, ու ղար կես հո լան դա կան Sustenon «250» 
սրսկ ման դե ղը կամ այդ տի պի մի այլ դեղ (կար ծես ստի մու լյա տոր 
պի տի լի նի՝ ծե րու թյու նը կան խող)։ 

Ե րեկ Նաի րի Զա րյա նի կի նը ե կել էր մեր տուն՝ ցա վակ ցե լու մեր 
վշտին եւ ա սաց, որ ա մու սի նը Լոն դո նում է ու պի տի մնա այն տեղ 10
15 օ ր։ Շատ հար մար կլի նի, որ այդ դե ղը ու ղար կես հենց նրա հետ։

 Ջերմ ող ջույն ներս քեզ, քո տիկ նո ջը, զա վակ նե րին, ա ներ հորդ, 
զոքան չիդ եւ Լոն դո նի մեր բո լոր ը նդ հա նուր ծա նոթբա րե կամ նե րին, 
մին չեւ այն օ րը, ե րբ ես էլ բախտ կու նե նամ քեզ հետ հան դի պել Ձեր 
տա նը։ 

Ե թե ա ստ ված հա ջո ղի, ես հուն վա րի 13ից մինչև 2830ը կլի նեմ 
Ֆրան սի ա յում (գ նում ե նք 10 հո գով՝ Առ նո Բա բա ջա նյան, Սու րեն Քո
չա րյան, Է մին, ճարտ. Էդ. Պա լյան, աս մուն քող Հրա չու հի Ջի նա նյան, 
ճարտ. Վ. Հա րու թյու նյան, Ե րեւա նի քա ղա քագլ խի տե ղա կալ Ա րամ 
Ա րա մյան եւ այլն)։ Ե թե կա րո ղա նաս գալ՝ շատ եր ջա նիկ կլի նեմ։ 

Ող ջույն ներ մեր տներ ցի նե րի եւ քո բազ մա թիվ ըն կեր բա րե կամ նե րի 
կող մից:

 Գեւորգ Է մին
 

✒ / 1 հուն վարի 1969թ., Ե րեւան /

 Սի րե լի Ա սա տուր ,

Այս տա րի չկա րո ղա ցա ժա մա նա կին քեզ շնոր հա վո րել զի ան ցյալ 
տա րին դժ բախ տու թյան տա րի ե ղավ – հայրս նոյեմ բե րի 8ից վա տա
ցավ եւ մա հա ցավ դեկ տեմ բե րի 8ի ն։ 
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Աստ ված տա, որ այս տա րին (նո րը) ան ցնի ա ռանց դժ բախ տու
թյուն նե րի։ 

Ես հուն վա րի 10ին մեկ նում եմ Մոսկ վա հայ մշա կույ թի գոր ծիչ նե
րի հետ Ֆրան սի ա մեկ նե լու հա մար (հուն վա րի 13ից մինչև 30 (1)։ Ի նձ 
շատ ան հանգս տաց նում է քո վի րա հատ ման – գոր ծո ղու թյան հար ցը՝ 
ման րա մասն գրիր թե ի ՞նչ է ե ղել։ 

Ող ջույն ներս եւ շնոր հա վո րանք ներս Ձեր ըն տա նի քին եւ բա րե կամ
ըն կեր նե րին։

 Գեւորգ Է մին

✒ / 8 հուն վարի 1971թ., Ե րեւան /

 Սի րե լի Ա սա տուր ,

Ինչ քան էլ հե ռու լի նենք ի րա րից ոչ մի օր չեմ մո ռա նում Քեզ, ա մեն 
Նոր տար վա ցան կա նում եմ, որ լի նես ո ղջա ռողջ, զվարթ, եր ջա նիկ 
եւ տես նես քո բո լոր ծրագ րե րի ի րա գոր ծու մը (այդ թվում եւ … Լոն
դո նում ի նձ հետ հան դի պե լու ծրագ րի, որ ա վա՜ղ, ցարդ ան կա տար է 
մնա ցել)։

 Ջերմ ող ջույն ներս քո պայ ծառ ըն տա նի քին, ա ներ հորդ եւ ը նդ հան
րա պես Ձեր գա ղու թի բո լոր ազ նիվ եւ լավ մարդ կանց ու հայ րե նա սեր 
որ դի նե րին։

Մ տա դիր չե՞ս այս տա րի մեր կող մե րը գալ, ե թե ա ստ ված հա ջո ղի, 
ես այս տա րի 23 ամ սով Ա մե րի կա պի տի գնամ (հ րա վեր ու նեմ)։ 

Ող ջույն նե րով Գեւորգ Է մին

✒ / 3 մարտի 1987թ., Ե րեւան /

 Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր, ի տոհմն Գյու զե լյանց,  

որ թարգ մա նի Սի րու նյանց,

 Վեր ջա պես հա սա Ե րեւան (մինչև հի մա Մոսկ վա յում է ի եւ աշ խա տում 
է ի իմ նոր գր քի վրա (ռու սե րեն) եւ իս կույն եւեթ գրում եմ քեզ։ 

Այ սօր մի խոսք գրե ցի «Է րե բու նի» թեր թի հաս ցե ով, շնոր հա կա լա
կան խոսք Ա նգ լի ո հայ գա ղու թի, ի նձ հրա վի րող կազ մա կեր պու թյուն
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նե րին, այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու դպ րոց նե րին, որ տեղ ե լույթ
ներ եմ ու նե ցել, եւ իմ այն նոր բա րե կամ նե րին, ո րոնք ո չինչ չխ նայե ցին 
իմ այ ցե լու թյու նը ար դյու նա վետ եւ հա ճե լի դարձ նե լու հա մար։ Ա նուն
ներ, ա վա՛ղ, չէ ի կա րող նշել (նույ նիսկ չեմ նշել ի նձ հրա վի րող կազ
մա կեր պու թյուն նե րի տնօ րեն նե րի ա նուն նե րը), ո րով հե տեւ չգի տեմ, 
թե ի նչ պես պի տի ըն կալ վեր գա ղու թում այս կամ այն ան վան ա ռան
ձին հի շա տա կու մը եւ ի նչ «ը սիը սավ նե րու» ա ռիթ պի տի տար… (սա 
գրում եմ, ո րով հետև փոքրի նչ գի տեմ Ձեր գա ղու թը…), մա նա վանդ 
որ այդ ա նուն նե րը շատ են եւ նրանց ցան կը կա րող էր գրա վել իմ խոս
քի կե սից ա վե լին… 

Ես դեռ լոն դո նյան թղ թերս չեմ բա ցել եւ չգի տեմ, թե ում հաս ցեն 
ունեմ, ի սկ ու մը մո ռա ցել եմ վերց նել, դրա հա մար էլ Քեզ նախ եւ ա ռաջ 
խնդ րում եմ (ան շուշտ քե զա նից, Վի վի ե նից ու քո աղ ջիկ նե րից հե տո) 
ջերմ (հե ռա խո սային) բա րեւ ներս հա ղոր դես Ռու բիկ Գալ ճյա նին, 
Է դիկ Այ վա զյա նին, Փի լի կյան եղ բայր նե րին, Սի ամ Կա րա պե տյա նին, 
Իշ խան Գրի գո րյա նին (տա՜ ա ստ ված, որ բո լո րին հի շեմ, ե թե ոչ, պիտի 
լրաց նես Դու քո հայե ցո ղու թյամբ…), Վար դան Սի մո նյա նին, պա րոն 
Ա րա մին, ժա մա գոր ծին, դե ղա գոր ծին եւ բո լոր այն մարդ կանց, ո րոնց 

Գեւորգ Էմինի հետ։
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հետ հան դի պել եմ Լոն դո նում եւ այ լուր՝ ոչ պաշ տո նա կան շր ջա նակ
նե րում (բ ժիշկ Ռոս տոմ Ստե փա նյա նին, Ա նուշ Մեյջ րին)։

 Հի մա, ե րբ ար դեն ա մեն ի նչ ան ցյալ է, դժ վա րա նում եմ պատ կե րաց
նել, թե ի նչ կլի ներ, կամ ի նչ քան թե րի կլի ներ իմ այ ցե լու թյու նը, ե թե 
հան կարծ քո ա նի ծյալ գրի պը եր կար տեւեր եւ մենք չհան դի պե ինք ու 
չնո րո գե ինք մեր քսան հին գա մյա բա րե կա մու թյու նը… 

Ինչ կլի ներ ա ռանց քո ջերմ ու սր տա բաց խառն ված քի, քո բա նաս
տեղ ծա կան եւ մի ա ժա մա նակ խիստ խե լա ցի խառն ված քի, ա ռանց քո 
տան ու օ ջա խի ջեր մու թյան ու հա րա զա տու թյան, ա ռանց Վի վի ե նի 
քրո ջա կան հո գա տա րու թյան ու ե րգն վա գի, եւ քո խե լա ցի ու հմայիչ 
աղ ջիկ նե րի…

 Թող ա ստ ված, ի նչ պես ա սում են, եր կար պա հի մեր հին ու ջերմ բա
րե կա մու թյու նը եւ քո ըն տա նիքն ու օ ջա խը, որ տեղ շատ սր տեր են ջեր
մա ցել՝ Ա րամ Խա չատ րյա նից մին չեւ « Ձեր խո նարհ ծա ռան»… Չմո
ռա նաս Լոն դո նում մեր կն քած պայ մա նը, դու պար տա վոր ես մոտ 
ա պա գա յում գրի առ նել այն ա մե նը, ին չի մի այն չն չի՜ն մի մա սը ա ռիթ 
ու նե ցար ի նձ պատ մել… այդ քեզ հրա մա յում է ոչ մի այն մեր դպ րու
թյու նը, այլև դպ րե վանքն ու նրա ա վանդ նե րը…

Գ րե լու հա մար (մա նա վանդ ար ձակ) ա մե նի՜ց կա րեւո րը դի տո ղա
կա նու թյունն է, եւ ե թե ես ու նե նայի քո դի տո ղա կա նու թյան կե սի կե սը՝ 

Կարինե եւ Վիվիեն Գուզել յաները Գեւորգ Էմինի հետ: Լոնդոն, Գյուզել յանների 
բնակարանում, 1987թ.
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հի մա տա սը վե՜պ է ի գրել… Ես գի տեմ, որ այն քան էլ հեշտ չէ հա մա տե
ղել ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը քո ա ռօ րյա գոր ծի հետ, սա կայն 
ո չինչ քեզ չի ար դա րաց նի, ե թե մենք զրկ վենք, քեզ նման տա ղան դա
վոր մի հայի ներ սում թաքն ված հի ա նա լի գր քից։ Միշտ հի շիր Մխի
թար Գո շի դա տաս տա նա գիր քը, ը ստ ո րի ա մե նից ծանր հան ցան քը 
հա մար վում էր քան քար ու նե նա լը, բայց… թաքց նե լը…

 Ջերմ բա րեւ ներ ու համ բույր ներ Քեզ, Վի վի ե նին, ի սկ քո աղ ջիկ նե
րին իմ եւ նաեւ իմ տղա նե րի կող մից… ի սկ քա նի որ այդ սրի կա ներն 
ար դեն ա մուս նա ցել ե ն՝ նաեւ նրանց կա նանց ու ե րե խա նե րի կող մից 
(ը նդ հա նուր գու մա րը՝ ե րեք տղա, չորս հարս եւ յո թը թոռ, ո րոնք բոլորն 
էլ Է մին են գր վում…)։

 Ջերմ բա րեւ ներ նաեւ իմ տիկ նո ջից (որ Ար մի նե ի հա յաս տա նյան մի 
տե սակն է), ո րն իմ պատ մած նե րից ար դեն շատ բան գի տի Ձեր մա սին 
եւ նույն պես ըն կա լում է Ձեզ, որ պես հա րա զատ ներ։

Գ րիր Լոն դո նում ի նձ նից հե տո ե ղած դեպ քե րի, իմ ե լույթ նե րի 
տպա վո րու թյան (եւ լավ, եւ գեշ) ի նչ պես նաեւ քո Հա յաս տան գա լու 
ծրագ րե րի մա սին (ի նչ պես նաեւ մեր, վե րը նշ ված լոն դոն ցի նե րի)։ 

Եղ բայրդ կամ գր չեղ բայրդ՝  
Գեւորգ Է մին

Հ.Գ. Հա՜, մո ռա ցա ա սել, Սի ա մին ա սա, որ Է մի նի տղան ա սում 
է, թե նրա մի ջո ցով գն ված վի դե ոն կա րող գոր ծի քի մեջ պա
կա սում է մի շատ կա րեւոր բաղ կա ցու ցիչ մաս, ա ռանց ո րի այդ 
գոր ծիքն ան հնար է օգ տա գոր ծել։ Ո ւս տի, ան պայ ման ան հրա
ժեշտ է, ո րեւէ ե կո ղի հետ ու ղար կել այդ պա կա սող մա սը, ո րն է 
«Any Compact (no tuner) VHS format VCR, Compatible (with 
no Special Adapter necessary) with the JVC GZSS Video Camera 
(Preferably with a battery Pack and a Changer)»։
Կար ծեմ հաս կա ցար, որ այս ան գլե րեն գր վա ծը իմ խել քի բա
նը չէ, եւ տղաս է գրել, ի սկ ես սոսկ ար տագ րել եմ, որ պես զի ձե
ռա գիրս մի քիչ լա վա նա…

 Նույն
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✒  Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր,

Ի սր տե շնոր հա վո րում եմ քեզ եւ քո մտե րիմ նե րին 1992ի սե մին եւ 
ցան կա նում ա մե նայն բա րիք, ա ռող ջու թյուն եւ մեր հան դի պու մը 
Ե րեւա նում։ 

Ա մեն տա րի Լոն դո նը հի շե լիս ա ռա ջին հեր թին հի շում եմ քեզ։ Ձեր 
հի ա նա լի տունն ու օ ջա խը։ Հու սամ, որ վեր ջա պես մի օր այս կող մերն 
էլ կգաս եւ կն կար վենք այս վան քի մոտ (ո րը մեր գյու ղի կող քին է)։

 Գեւորգ Է մին

Այս վան քի – Մուղ նու Սուրբ Գեւորգ վան քի ա նու նով են իմ ա նու նը 
դրել Գեւորգ։
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✒ / Հու լիս 1987թ., Եր եւան /

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Խիստ զար մա ցած, հուզ ված եւ շփո թա հար եմ, ո րով հե տեւ Լոն դո նից 
վե րա դառ նա լուց հե տո ա ռա ջին ի սկ ման րա մասն, ջերմ եւ քն քույշ նա
մա կը (մարտ 1987, մե քե նագր ված) գրել եմ քեզ, քո սի րե լի տիկ նո ջը 
եւ աղ ջիկ նե րին եւ մինչև հի մա քե զա նից ոչ մի տող պա տաս խան չեմ 
ստա ցել…

 Մի՞ թե այդ քան տար վել ես Նի գե րի այի գոր ծե րով, կամ (ա ստ ված 
մի ա րաս ցե եւ հե ռո՜ւ ձեր տա նից) ո րեւէ բան է պա տա հել։

Խնդ րում եմ, այս նա մա կը ստա նա լուն պես, իս կույն մեղ մես իմ 
զարման քը քո պա տաս խա նով (ի սկ ե թե պա տա հի, որ մե ղա վո րը 
փոստը լի նի (մեր կամ Ա նգ լի այի), ա պա պի տի մյուս նա մա կով ստիպ
ված ուղար կեմ իմ նախ կին (մե քե նագր ված) նա մա կի պատ ճե նը եւ այս 
ան գամ ծա նու ցու մով։

 Ջերմ ող ջույն ներս քո ամ բողջ գեր դաս տա նին եւ մեր բո լոր հի ա նա
լի ըն կերծա նոթբա րե կամ նե րին։

 Գեւորգ Է մին

Հ.Գ. Գտա եւ ու ղար կում եմ իմ հին նա մա կիս պատ ճե նը, չկորց
նես, ո րով հե տեւ ես այլ օ րի նակ չու նեմ…
 Պա տաս խան ներ չեմ ստա ցել նաեւ Հ. Փե լե կյա նից, Խա չի կից 
(ն րա եղ բո րից) Ա լանՆա րի նե ից, Վ. Ու զու նյա նից, Է դի կից 
(ն կա րիչ), Ռու բի կից (բա ցիկ եմ ու ղար կել) եւ այլն։

 
Անց նում է կյան քը
 Խոսք Գեւորգ Է մի նի 
Ե րաժշ տու թյու նը՝ ժո ղովր դա կան
 
Անց նում է կյան քը,
 Սերն ու բերկ րան քը,
 Գա լիս է ջան քը
 Վիշտն ու տան ջան քը։

 Գա լիս է մու թը, 
Անց նում է օ րը, 
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Աշ խար հը սուտ է 
Եվ ան ցա վոր է ։
 
Ա՛յն, ի նչ թող նում ես, 
Այն է քո շա հը, 
Ա՛յն, ի նչ տա նում ե ս  Մահ վան պա շար է ։
 Սուտ բան է գան ձը,
 Պաշ տոնն ու փառ քը 
Ե ղածչե ղա ծը
 Բա րի ա նունն է։ 
Ե ղածչե ղա ծը 
Բա րի ա նունն է, 
Իսկ մնա ցա ծը 
Քա մին տա նում է ։

Վ կա՛ այս հո ղը,
 Հացն ու գի նին այս,
 Քեզ խրա տո ղը
 Գեւորգ Է մինն է …

1987 1.II Լոն դոն
Ն վեր Ար մի նե ին, Կա րի նե ին, Վի վի ե նին եւ Ա սա տու րին

 Գեւորգ Է մին
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✒ / 5 հուլիսի 1989թ., Ե րեւան /

 Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր Գե ղե ցի կյան ,

Երկ րա շար ժից ան մի ջա պես հե տո ա ռա ջի նը քո ձայ նը լսե ցինք՝ (հե
ռա խո սով BBCից և այլն), քո խոս քը կար դա ցի « Հայ րե նի քի ձայն»
ում եւ ի մա ցանք քո ազ գան վեր գոր ծե րի մա սին, բայց այդ պես էլ քո 
պայծառ ե րես հարքդ չտե սանք, թե եւ վա ղուց է, ի նչ խոս տա նում ես 
Հա յաս տան գալ։

 Հու սամ, որ գո նե այս տա րի կտես նենք քեզ (թե րեւս նաեւ՝ քո ա նու
շիկ տիկ նոջն ու դուստ րե րին) եւ կվայե լենք քո լուրջ խոս քե րը, կա տակ
նե րը եւ «Ե րու սա ղե մյան խեն թու թյուն նե րը», վերս տին հա մոզ վե լով, 
որ ա մե նից հան ճա րեղ վա ճա ռա կանն ան գամ (թե կուզ եւ նույն ի նքն 
Նայ ջի րի այի հետ ա ռեւ տուր ա նող…) չի կա րող խլաց նել քո մեջ հայ 
մտա վո րա կա նին…

 Ման րա մասն հար ցու փոր ձել եմ քո մա սին եւ Սի ա մին (2 ան գամ), 
Ռու բի կին եւ այ լոց, բայց տես նելն ու րիշ է …

 Հու սամ, որ գոր ծերդ, տրա մադ րու թյունդ եւ մա նա վանդ ա ռող ջու
թյունդ լավ է եւ տանն ա մեն ի նչ հա ջո ղակ է։ 

Այս նա մա կը գրում եմ ակ նա բու ժա րա նից, որ տեղ վի րա հա տե ցին 
ա չքս (կա տա րակտ) եւ շու տով տուն կգ նամ էլ ա վե լի պայ ծա ռա տես 
եւ լա վա տես նույ նիսկ… հայոց ա պա գայի նկատ մամբ։

 Ջերմ ող ջույն ներս եւ համ բույր ներս Ձե րոնց եւ (քո ը նտ րու թյամբ) 
Լոն դո նի բո լոր կար գին հայե րին (սկ սած քո պաշ տո նա կից նե րից)։ 
Ե թե Հա յաս տան գալդ ի նչի նչ պատ ճառ նե րով ու շա նա, ա պա ո րեւէ 
ե կո ղի հետ աշ խա տիր (ե թե քեզ հա մար շատ դժ վար չէ) ու ղար կել ի նձ 
թուրք ա ռա ջա դեմ կի նո ռե ժի սոր Է օլ մա զի կի նոն կար նե րի տե սագ րու
թյուն նե րը (կա սետ), ո րոնք թուրք բար բա րոս նե րին մեր կաց նող ա մե
նից ա հեղ զեն քերն են ե ՛ւ այս տեղ, ե ՛ւ Մոսկ վա յում (կա րե լի է ու ղար կել 
Հով հան նես Փի լի կյա նի հետ, ո րը գա լու է Հա յաս տան)։

Գր չեղ բայրդ՝ Գեւորգ Է մին
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✒ / 12 հուն վա րի 1990թ., Ե րեւան /

 Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր Գյու զե լյան, որ թարգ մա նի Գե ղե ցի կյան,

Կրտ սեր որ դիս, Ար տա շե սը, ո րը քաջ տի րա պե տում է ան գլե րե նին եւ 
ա մե րի կյան ու ան գլի ա կան գրա կա նու թյան մաս նա գետ է, կյան քում 
ա ռա ջին ան գամ (պատ կե րաց նո՞ւմ ես նրա հո գե վի ճա կը), ո տք է դնում 
Ա նգ լի ա (այն տե ղից էլ թե րեւս՝ Ա մե րի կա – Վի լյամ Սա րո յա նի գոր
ծով, ո րի ան վան գի տա կան կա բի նե տի տնօ րենն է հա մալ սա րա նում)։

 Ծա նո թա ցիր նրան, ծա նո թաց րու տիկ նոջդ եւ դուստ րե րին (ո րոնք, 
ե թե ժա մա նակ ու նեն ե րեւի կօգ նեն նրան ծա նո թա նա լու Լոն դո նին) 
եւ թող քո ա ջը հո վա նի լի նի նրա գլ խին ու մա նա վանդ, որ դեռ ան
փորձ է եւ գործ նա կան ու նյու թա կան հար ցե րում ան վարժ… ին չո՞ւ չես 
գա լիս Հա յաս տան, ո րի ա ռա ջին օգ նող նե րից մեկն է իր 1988ի ա ղե
տից հետո, ին չո՞ւ չես ու ղար կում քո դստ րիկ նե րիդ, ե թե հարկ լի նի ես 
իսկույն վիզա կու ղար կեմ, ին չո՞ւ գո նե մերթ ը նդ մերթ կարճ նա մակ
ներ չես գրում (թե կուզ եւ գրի չի չժան գո տե լու հա մար…)։ 

Ինչ պես է Ե րու սա ղե մի խեն թը դի մա նում մի այն Նայ ջե րի այի հոգ
սե րով՝ ա ռանց Հա յաս տա նի մտե րիմ նե րի խոր հուրդ նե րի – չէ՞ որ դու 
մի այն վա ճա ռա կան չես, այլ ա ռա ջին հեր թին՝ մտա վո րա կան… 

Աշ խա տիր ան պայ ման գալ եւ ո րեւէ լուր տալ այդ մա սին։ 
Իսկ այժմ ջերմ ող ջույն ներս քո պա րա գա նե րին, հի ա նա լի գոր ծըն

կեր նե րին, եւ գա ղու թի բո լոր ազ նիվ եւ կար գին մարդ կանց (քո ը նտ
րու թյամբ)։

 Շու տով աշ խարհ կգա իմ քերթ ված նե րի նոր գիր քը, ո րն, իս կույն 
եւեթ կու ղար կեմ քեզ։

Գր չեղ բայրդ՝ Գեւորգ Է մին։
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✒ / 23 դեկ տեմ բե րի 1992թ. /

 Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր Գյու զե լյան,

 Ցուրտ, խա վար եւ քաղ ցած Ե րեւա նից ի սր տե շնոր հա վո րում եմ քո, 
տիկ նոջդ եւ դուստ րե րի (եւ բա րե կամըն կեր նե րիդ) Նոր տա րին եւ 
ցան կա նում եմ լույս, ջեր մու թյուն եւ ա մե նայն բա րիք… 

Այս տեղ վի ճա կը շատ վատ է, ի սկ ա մե նից վատն այն է, որ սկս վել է 
նաեւ հո գե կան քաղց եւ այ լա սե րում, մա նա վանդ, որ կապ կե լով Ա րեւ
մուտ քի հո ռի կող մե րը ոչ մի կար գին գիրք չեն հրա տա րա կում (մի այն 
սեքս եւ պոռ նո գր քեր են, բախ տա գու շակ նե րի գր քեր եւ այլն)։

 Սա կայն, չնա յած դրան, ես հույսս չեմ կտ րում լավ օ րե րից եւ ի 
հեճուկս այդ ա մե նի գրում եմ (թե եւ հրա տա րակ վե լու ոչ մի հույս 
չկա…)։ 

Համ բու րում եմ բո լո րիդ, հու սամ, որ այս տար վա մեջ կհան դի պենք 
Լոն դո նում, Ե րեւա նում ու Նի գե րի ա յում։

 Գեւորգ Է մին 

✒ / 7 դեկ տեմ բե րի 1993թ., Ե րեւան /
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✒ / Դեկտեմբեր 1995թ., Ե րեւան /

 Սի րե լի իմ Ա սա տուր, 

Ե թե չլի ներ քո հար ցազ րույ ցը, ո րը ես վեր ջերս (ճիշտ է՝ կե սից սկսած, 
ո րով հե տեւ միշտ չէ, որ է լեկտ րա կան հո սանք է լի նում…) դի տե ցի 
Ե րեւա նի հե ռուս տա տե սու թյամբ, ես թե րեւս այդ պես էլ չկա րո ղա
նայի հաղ թա հա րել իմ հպար տու թյունն ու ի նք նա սի րու թյու նը եւ դի
մել քեզ այս նա մա կով։ Չես կա րող պատ կե րաց նել իմ հի աց մուն քը, 
ե րբ ես, քեզ տես նե լով ու լսե լով վերս տին հա մոզ վե ցի, որ դեռ կան 
մար դիկ (ն րանց թիվն, ա վա՜ղ, շատ քիչ է…) ո րոնք այս ան մարդ
կային ժա մա նակ նե րում պահ պա նել են ի րենց մարդ կայ նու թյու նը, 
ճշ մար տա խո սու թյունն ու քա ջու թյու նը եւ ըն դու նակ են ի րե րը կո չել 
ի րենց ա նուն նե րով եւ հա նուն մեր ժո ղովր դի գե րա գույն շա հե րի 
չխնայել ոչ մե կին՝ կու սակ ցու թյուն նե ր լի նեն դրանք, ե կե ղե ցին, թե՞ 
ազ գի կամ գա ղու թի ջո ջե րը։ Ես էլ չեմ խո սում այն մա սին, որ Ե րեւա
նի ժո ղովր դի կե սը սի րա հար վեց Ձեր ըն տա նի քին, տես նե լով ա նու
շիկ Վի վի ե նին դաշ նա մու րի առջեւ եւ ա մե նից կա րեւո րը՝ բե րա նա ցի 
Նա րե կա ցի ու Դու րյան ար տա սա նող հայ « բիզ նես մե նը» մի հրաշք, 
որ ե րեւի չի՜ ե ղել դա րե րով եւ հի մա էլ ան հնար է տես նել ու լսել ո րեւէ 
ե րկ րում ու ո րեւէ դա րում… Կեց ցե կյան քը, ի նչ քան էլ որ այն ծանր 
լի նի, ե թե դեռ աշ խար հում կան քեզ նման «Ե րու սա ղե մի խեն թեր»… 
Ափ սո՜ս, որ կա պույտ էկ րա նին չե րեւա ցին քո հմայիչ ու խե լոք աղ
ջիկ նե րը, ո րոնք վա խե նամ թե ար դեն դար ձել են «օ տա րի բա ժին»։

(Ե րա նի չէ՞ր, ի րար կող քի ապ րե ինք Ե րեւա նում, Կալ կա թա յում 
կամ Լոն դո նում)։ Ես քեզ հետ բա րե կա մու թյուն կա նե ի, Վի վի ե նը՝ Ար
մե նուհու, ի սկ իմ ե րեք պար կեշտ տղա նե րից եր կու սը քո փե սա նե րը 
կլինե ին, ի սկ քո սի րու նիկ աղ ջիկ ներն… իմ հար սիկ նե րը…

 Բայց հե քի ա թից ու ե րա զից վե րա դառ նանք դե պի մեր դա ժան 
ի րա կա նու թյու նը… Ե րեւի դու ար դեն լսել ես եւ գի տես (ես հա մար
ձա կու թյուն չեմ ու նե ցել գրել քեզ այդ մա սին, թե եւ դու իմ մի ակ 
բա րե կամն ես, ո րին ար ժեր ա ռանց ա մա չե լու գրել այդ մա սին), որ 
այս տեղ, մա նա վանդ այս վեր ջին չորսհինգ տա րի նե րին կյան քը ոչ 
մի այն վատ, այ լեւ դժո խային է դար ձել։ Մի քա նի տա րի է ի նչ այս
տեղ բա ռիս բուն ի մաս տով սով է եւ ար դեն եր րորդ դա ժան ձմեռն 
է, որ մենք ապ րում ե նք ա ռանց ջե ռուց ման եւ բա ցար ձակ խա վա
րում, կամ մո մի լույ սի տակ (օ րա կան մի այն 12 ժամ է է լեկտ րա
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կանություն լի նում)։ Այս նա մա կը գրել եմ մո մի լույ սի տակ եւ … 
ձեռ նոց նե րը հա գած։ 

Ե րա նի՜ թե այս ա հա վոր վի ճա կը լի ներ գո նե իմ այն տա րի քում, ե րբ 
դեռ ե րի տա սարդ է ի, հա մե մա տա բար ա ռողջ եւ կա րող է ի դի մա նալ 
այդ բո լո րին (եւ ե րա նի տեր եւ տի կին Հա րու թյու նյան նե րին, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն գո նե ձմ ռա նը փրկ վել այս դժոխ քից)։

 Բայց ա մե նից մեծ ցա վը իմ ան ձնա կան ա նե լա նե լի վի ճա կը չէ, այլ 
այն, որ ի նձ հետ մի ա սին կոր չում է եւ կկոր չի նաեւ այն, ի նչն իմ կյան քի 
բուն է ու թյունն ու ի մաստն է՝ իմ գր քե րը, ո րոնք ո րբ ու ան տեր կմ նան եւ 
չեն հաս նի ըն թեր ցո ղին… (Հի շո՞ւմ ես «Եվ հի շա տակս ալ թա ռա մի» 
կամ « Քա նի մը թուղ թե րու վրա…»)։

 Բանն այն է, որ ար դեն չորս տա րի է, ի նչ ես զրկ ված եմ ո րեւէ գիրք 
հրա տա րա կե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րով հե տեւ այս եր կի րը կորց
րել է իր ա մե նից մեծ ա ռա վե լու թյուն նե րից մե կը՝ գր քե րի հրա տա
րակ ման Պե տա կան հո վա նա վո րու թյու նը, եւ դե ռեւս չեն ստեղծ վել 
իս կա կան, մշա կույթն ու գրա կա նու թյու նը հաս կա ցող ու գնա հա տող 
(թե կուզ եւ ի րենց շա հի հա մար…) բա րե գործ ներ ու մե կե նաս ներ… 

Ե թե ո րոշ քծ նողհար մար վող, ուս տի եւ ա նինք նա սերպ նա կա լեզ 
գրող ներ այս կամ այն կերպ հրա տա րա կում են ի րենց գր քե րը, ի սկ ո րոշ 
մի ջակ ու գորշ գրող ներ, օ գու տի ու շա հի ա կն կա լիք նե րով (վա լյու տա, 
հրա տա րակ վե լու եւ ար տա սահ ման մեկ նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ եւ 
այլն) սո ղոս կում են այս կամ այն կու սակ ցու թյան շար քե րը, որ պես զի 
ՏԵՐ ու նե նան, ա պա ա մե նից դժ բախտ ու ան տեր վի ճա կում են նրանք, 
ով քեր պար զա պես ՀԱՅ գրող ներ են, ո րոնց հա մար ա մե նից գե րա
գույն ու վեր նա գույն կու սակ ցու թյու նը հայ ժո ղո վուրդն է, հա յու թյու նը։ 
Ի դեպ, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան մեջ հա վա նա բար եր բեք այս պի
սի վի ճակ չի ե ղել եւ նա միշտ կա րո ղա ցել է, նույ նիսկ ա մե նից դժ վար 
ու ծանր ժա մա նակ նե րում նշել իր ե րախ տա վոր նե րի հո բե լյան նե րը եւ 
այդ ա ռի թով հրա տա րա կել նրանց գր քե րը… Ի սկ հի մա վի ճակն այն
պի սին է, որ նույ նիսկ 1989 թվա կա նին, իմ 70ա մյակի առթիվ հրա տա
րակ վե լիք « Հա տըն տի րը» մին չեւ օ րս չի հրա տա րակ վել եւ ես հույս 
չու նեմ, թե այն կհ րա տա րակ վի գո նե իմ ծնն դյան 75ա մյա կին, ո րը 
լրա նում է 1994 թվա կա նի աշ նա նը… 

Եվ այդ այն դեպ քում, ե րբ ես, բա ցի այդ « Հա տըն տի րից», մի քա նի 
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լրիվ պատ րաստ ան տիպ գր քեր ու նեմ, ո րոնք, Ա ստ ված գի տե, թե ե ՞րբ 
եւ ի նչ պես կա րող եմ հասցնել ըն թեր ցո ղին։ Դրան ցից են.
1. Իմ նոր եւ ան տիպ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի գիր քը, որ տեղ զե տեղ
ված են նաեւ իմ այն սուր եւ « հա կա սո վե տա կան» հա մար վող բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րը, ո րոնք ան հնար էր հրա տա րա կել ան ցյալ տաս
նա մյակ նե րում։ Այդ պի սի բա նաս տեղ ծու թյուն ներ շատ կան նաեւ իմ 
«Ելք Ե գիպ տո սից» գր քում, ո րն իմ վեր ջին գիրքն է եւ ո րից մի օ րի նակ 
ու ղար կում եմ քեզ։ Այդ գր քում է տպագր ված նաեւ դեռևս 1984 թվա
կա նին խս տիվ ար գել ված « Սի ա ման թոյի մե նա խո սու թյու նը», ո րի 
պատ ճա ռով ի նձ խիստ նե ղե ցին։ (Ժա մա նա կին սփյուռ քի թեր թե րը 
շատ են գրել այդ մա սին, բայց ոչ մե կի մտ քով չան ցավ հրա տա րա կել 
ա ռան ձին գր քույ կով այդ, ըն դա մե նը ե րեք հա րյուր տո ղից բաղ կա ցած 
գոր ծը)։
2. Ար ձակ, փաս տագ րա կան մի խիստ հե տաքր քիր գիրք (փաս
տաթղթե րի պատ ճենք սե րոքս նե րով) 1617 տա րե կան ա շա կերտ 
Գեւորգ Է մի նի եւ մեծն Չա րեն ցի հան դի պում նե րի ու զրույց նե րի մա
սին, 193637թթ. այն ա հա վոր տա րի նե րին, ե րբ Չա րեն ցը փաս տո րեն 
տնային կա լան քի տակ էր եւ վա խից նրան ոչ մի ըն կեր ու բա րե կամ չէր 
այ ցե լում։ (Ե թե ես չա փա հաս լի նե ի՝ ես էլ կվա խե նայի այդ ա նել…)։ 
Այդ գր քում զե տեղ ված են շատ հե տաքր քիր փաս տաթղ թեր՝ իմ հան
դուգն ու հա մար ձակ նա մակխնդ րան քը « Հայր Ստա լի նին» առ այն, 
որ իս կույն ա զա տեն հե ղա փո խու թյան մե ծա գույն հայ բա նաս տեղ
ծին… Իմ նա մա կը (Չա րեն ցի բան տում մա հա նա լուց հե տո) ԽՍՀՄ 
գրող նե րի մի ու թյան ղե կա վար Ֆա դե եւին՝ Չա րեն ցի գրա կան ժա ռան
գու թյու նը փր կե լու մա սին։ Իմ նա մա կը ԽՍՀՄ դա տա խա զու թյա նը՝ 
խնդ րան քով, որ աք սո րից ա զա տեն Չա րեն ցի կնո ջը՝ վե րա դառ նա լու 
եւ իր որ բե րին պա հե լու հա մար, իմ պա տա նե կան ա ռա ջին բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րի ձե ռագ րե րը՝ Չա րեն ցի լու սանց քային նշում նե րով, 
Չա րեն ցի իմ ձեռ քով փրկ ված մի շարք ան հայտ բա նաս տեղ ծու թյուն
ներ եւ այլ նյու թեր (այդ գր քի մա սին ես պատ մել եմ իմ Լոն դոն այ ցե
լու թյան օ րե րին)։
3. Իմ «Յոթ ե րգ Հա յաս տա նի մա սին» գր քի ա ռա ջին լրիվ հրա տա
րա կու թյու նը (ա ռանց գրաքն նու թյան ա ղա վա ղում նե րի ու կր ճա տում
նե րի)՝ հայ րե նի տա ղան դա վոր նկա րիչ Հեն րիկ Մա մյա նի հի ա նա լի 
ձեւա վո րու մով։
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4. Շեքս պի րի բո լոր 154 սո նետ նե րի հայե րեն իմ թարգ մա նու թյու նը 
(ըն դա մե նը եր կու հա զար տող), ո րը կա րե լի է հրա տա րա կել ե րկ լեզ
վյան գե ղե ցիկսու վե նի րային հրա տա րա կու թյամբ (մի է ջն ան գլե րեն, 
մյու սը՝ հայե րեն)։ Ե թե ի նձ հա ջող վի Լոն դոն գալ, ես կաշ խա տեմ, որ 
Շեքս պի րի ծախ քը հո գան Վա նես սա Ռեդգ րեյվն ու Թել մա Հոլ տը…
5. Մեր ժո ղովր դի հա մար այ սօր ա մե նից կա րեւո րը, այդ թվում եւ 
արցա խյան հար ցին վե րա բե րող իմ ար ձակ էս սե նե րի մի գիրք, որ տեղ 
զե տեղ ված կլի նեն նաեւ ի մ՝ Ա թեն քի ու Բար սե լո նի մի ջազ գային գի
տա ժո ղով նե րում ու նե ցած ե լույթ նե րը 1937 թվա կա նի ցե ղաս պա նու
թյան եւ «Ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քի» մա սին։

Դժ բախ տա բար ես այս տեղ չեմ կա րող իմ հաշ վին ո րեւէ, թե կուզ 
եւ փոք րիկ գր քույկ հրա տա րա կել, ո րով հե տեւ դու գի տես, որ գրող
նե րի ապ րուս տի մի ակ ե կա մու տը (ո րը հի մա լրիվ կտր վել է) գր քե
րի հրա տա րա կու մից ստաց ված հո նո րար ներն է ին, ի սկ պե տա կան 
չնչին ամ սա թո շա կով կա րե լի է ըն դա մե նը մեկեր կու կի լոգ րամ պա
նիր գնել… 

Ուս տի եւ դի մում եմ քեզ – իմ մի ակ բա րե կա մին, ո րը խո րա պես հաս
կա նում է այս ա մե նը, եւ խնդ րում եմ, որ դու հո գաս գո նե այս կա րեւոր 
գր քե րից մեկեր կու սի հրա տա րա կու թյան ծախ քե րը (ե թե լու սա հո գի 
Սի մոն Սի մո նյա նը կեն դա նի լի ներ, գու ցե այդ ար վեր նրա հրա տա
րակ չու թյան մի ջո ցով…)։ 

Ե թե այս գր քե րը հի մա հրա տա րակ վեն ար տա սահ մա նում, ա պա 
նրանց տպագ րու թյան ծախ քե րը տասն ան գամ ա վե լի շատ կլի նեն, 
քան այս տեղ հրա տա րակ վե լու դեպ քում, ո րով հե տեւ այս տեղ ա մեն 
ի նչ թանկ ու ան մատ չե լի է ոչ թե ը նդ հան րա պես, այլ մեզ հա մար, քա նի 
որ մեր ստա ցա ծը շատ չն չին է այս տե ղի ա ռաս պե լա կան թանկ գնե
րի հետ հա մե մա տած։ Ի սկ ե թե ար տա սահ մա նի դրա մը փո խա նակ վի 
մերի հետ, կա րելի է այդ ա մենն ա նել չն չին գնե րով (դ րա հա մար էլ հի
մա բազ մա թիվ սփյուռ քա հայեր այս տեղ չն չին գնե րով մե նատ ներ են 
գնում, ան տիկ ի րեր եւ այլն)։ Որ պես զի այս ամ բողջ ծախ քը մի այն քո 
վրա չընկ նի, գու ցե հնա րա վոր լի նի հանձ նախմ բի նման մի բան կազ
մա կեր պել կամ մաս նա կից դարձ նել այս գոր ծին եւս մի քա նի գրա սեր 
ու հայ րե նա սեր հայե րի եւ հա վաք ված գու մա րը հասց նել ի նձ այն պես, 
որ կա րիք չլի նի փոս տային, բան կային եւ այլ ծախ քեր ա նել… 



163

Ե թե հնա րա վոր լի ներ հո գալ իմ ճա նա պար հի ծախ քը, որ պես զի 
ես հնա րա վո րու թյուն ու նե նայի գո նե ո րոշ ժա մա նակ այս վի ճա կից 
փրկ վել եւ գալ Լոն դոն, այդ դեպ քում ա մեն ի նչ ա վե լի հեշտ կլի
ներ եւ ես կա րող է ի այս գոր ծին մաս նա կից դարձ նել Վա նե սային եւ 
թերեւս նաեւ ու րիշ հայե րի (քո խոր հուրդ նե րով)։ (Մա նա վանդ որ կա 
դրա ուղ ղա կի ա ռի թը՝ 1994ին լրա ցող իմ 75ա մյա կը հա վա նա բար իմ 
կյան քի վեր ջին ԱՄՅԱ ԿԸ, ո րին ես կա րող եմ մաս նակ ցել… Չէ՞ որ այս 
ա մենն ի նձ հա մար նշա նա կու թյուն ու նի, քա նի դեռ ես կեն դա նի եմ, թե 
չէ ո ՞ւմ է պետք, ե թե այս ա մենն ար վի… ին ձա նից հե տո՝ «գ նա մե ռիր, 
ա րի՝ սի րեմ» սկզ բուն քի հա մա ձայն…)։ Ի դեպ, Լոն դոն գալն ի նձ հնա
րա վո րու թյուն կտար նաեւ տե ղում այ ցե լել Pen club international (ո րի 
կենտ րո նը գտն վում է Լոն դո նում) և Pen clubի գծով լու ծել նաեւ մեր 
ժո ղովր դի հա մար կա րեւոր շատ հար ցեր։ Ի սկ քա նի որ ես պա տիվն 
ու նեմ լի նե լու Հա յաս տա նի Pen centreի պրե զի դեն տը, ա պա նաեւ 
այդ, աշ խար հի ա մե նից հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պու թյան Պատ վո 
ան դա մի ան դա մա տոմ սեր շնոր հե լը Քեզ եւ գա ղու թի մի քա նի ար ժա
նա վոր գրա սեր բա րե գործ նե րի։ 

Ի մի ջի այ լոց, ես կա րող է ի այս հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ (ս փյուռ
քի մա մու լում) բաց նա մա կով դի մել սփյուռ քի բո լոր գա ղութ նե րի իմ 
գրա սեր ու հայ րե նա սեր բա րե կամ նե րին (նույ նիսկ մի սփյուռ քա հայ 
բա րե կամ ցան կա ցել էր իմ 75ա մյա կի առ թիվ հանձ նա խումբ ստեղ
ծել եւ մա մու լով դի մել հայ գրա սեր բա րե գործ նե րին ու ըն թեր ցող նե
րին «յու րա քան չյու րը 75 դոլ լար՝ 75ա մյա բա նաս տեղծ Գեւորգ Է մի
նի գր քե րի հրա տա րակ ման ֆոն դին», բայց ես թույլ չտ վի… Բայց այդ 
դեպ քում կա րող էր բնա կան հարց ծա գել « մի՞ թե մի այն Է մինն է այդ 
վի ճա կում», (թե եւ այ սօր, ա վա՜ղ, հայ րե նի, կեն դա նի մնա ցած իս կա
կան բա նաս տեղծ նե րի թի վը մի ձեռ քի մատ նե րի հաշ վի չափ էլ չկա…) 
եւ այդ հար ցը չէր լուծ վի ճիշտ այն պես, ի նչ պես Ար ցա խի հար ցը 1988 
թվա կա նին, գոր բա չո վյան այն ամ բո խա վա րա կան լո գի կայով, թե 
«ԽՍՀՄում ար ցա խի նման ու րիշ հար ցեր էլ կան…», թե եւ, ե թե այդ 
նույ նիսկ այդ պես լի ներ, հար ցե րի լուծ ման մի ակ ձեւը հենց նրան ցից 
մե կի կամ ա մե նից կա րեւո րի լու ծումն է… (այ սինքն՝ գործ սկ սե լը…)։

 Նե րո ղու թյուն, որ հուզ ված լի նե լու պատ ճա ռով նա մակս ստաց
վեց խառ նի խուռն ու եր կարան կապ։ Ջեր մա գին բա րեւ ներ Վի վի ե նին, 
դուստ րե րիդ ու մտե րիմ նե րիդ։ Ցուրտ, քաղ ցած ու խա վար Ե րեւա նից 
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ի սր տե շնոր հա վո րում եմ Ձեզ Նոր տար վա սե մին եւ ցան կա նում լույս, 
ջեր մու թյուն եւ ա մե նայն բա րիք։ 

Եղ բայրդ եւ գր չեղ բայրդ Գեւորգ Է մին.

Հ.Գ. Քո սկզ բուն քային հա մա ձայ նու թյան դեպ քում ես ման րա
մասն կի մա նամ իմ այս կամ այն կա րեւոր գր քի տպագ րու թյան 
ծախ քը եւ քեզ կհայտ նեմ այդ մա սին։
 Թե եւ հոգ նած ու դառ նա ցած աշ խար հից ու մար դուց, բայց 
նույն պես ի սր տե ցան կա նում եմ Ձեզ ա մե նայն բա րիք՝ այդ 
թվում նաեւ մեր հան դի պու մը Ե րեւա նում կամ Լոն դո նում։

 Գեւորգ Է մին (եւ ան շուշտ՝ Ար մե նու հի)

 / Օ գոս տոս 1990թ. /

 Թե նա րիֆ, Կա նա րի ան կղ զի ներ
Շատ սի րե լի Գեւորգ Է մին,

 Վեր ջա պէս ա միս նե րու յա պա ւու մէ ե տք սպա սու մէ յոգ նած գրիչս կը 
յա ջո ղի համ բոյր դառ նալ թուղ թի շր թուն քին։ Պարզ խօ սակ ցա կան 
լեզուով, վեր ջա պէս քե զի գրե լու ցան կու թիւնս կը դառ նայ ի րա կա նու
թիւն…։

Քա նի քա նի ա ռիթ նե րով, տար բեր մի ջա վայ րե րու մէջ եւ ժա մա նակ
նե րու ըն թաց քին այս նա մա կը կամ ա ւե լի ճիշ դը՝ նա մակ մը մտո վի 
գրած եմ քե զի։ Մի ջա վայ րե րը ե ղած են առ հա սա րակ տար բեր ըն կե
րու թիւն ներու եւ եր կիր նե րու պատ կա նող օ դա նա ւեր.
• Լոն տոն Ա մս թեր տամ Փա րիզ Լոն տոն։
• Լոն տոն Լա կոսՔին շա սաԱպի ջան Ո ւա կա տու կու Մար սէյլ Փա

րիզ Լոն տոն։
• Լոն տոն Ճո հան նէս պուրկ Հա րա րէ Ֆ րանք ֆուրթ Լոն տոն։
• Լոն տոն Ճե տտա Պահ րէն Սե ուլ Թայ փէ Հոնկ Քոնկ Լոն տոն եւ 

այլն։
 Քու մեկ նու մէդ ի վեր յի շե ալ ճամ փոր դու թիւն նե րու ըն թաց քին 

միշտ ալ փոր ձած եմ պա տաս խա նել նախ նա մա կիդ, յե տո՝ նա մակ
նե րուդ…։ Վիվիէնին յան դի մա նա կան ձայ նը՝ (նե րո ղու թիւն՝ ա ռօ րե այ 
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յան դի մա նա կան ձայ նը) դեռ իր ար ձա գան գը չէ կորսն ցու ցած յան
ցա պար տիս ականջին մէջ. «Գ րե ցի՞ր Գեւոր գին, գրե ցի՞ր Գեւոր գին… 
Գեւոր գին գրե ցի՞ր…»։ 

Ա մօթ քե զի։ 
Իս կա պէս ա մօթ ին ծի, հա զար ա մօթ։
 Միւս կող մէ բիւր ա մօթ այն ժո ղո վուր դին, ա ւե լի ճիշ դը՝ ժո ղո վուր դի 

ղե կա վար տար րին, որ չկր ցաւ իր ու սու ցիչ նե րը նոյ նիսկ փոր կշ տաց
նող ամ սա կա նով մը գնա հա տել։ Հե տեւա՞ն քը։ Հե տեւանք նե րէն մէկն 
այն ե ղաւ, որ Գեւորգ Է մի նը իր նա մակ նե րէն շա տե րուն պա տաս խա
նը շատ ուշ ստա ցաւ, ու րիշ նե րու նը՝ չս տա ցաւ բնաւ։ Հե տեւանք նե րէն 
մինն ալ այն ե ղաւ (սա ար դէն ազ գավնաս հե տեւանքն է) որ եր բեմ նի 
գրա բա րի, աշ խար հա բա րի, հայ հին եւ ար դի գրա կա նու թե ան, հայ ժո
ղո վուր դի պատ մու թե ան ու սու ցիչ մը, Ա մա նո սե ան Լեռ նե րու ա մե նէն 
փոք րիկ գիւ ղին, Կիւ զե լի ի (գե ղե ցիկ նե րու օր րան կամ բնա կա րան) 
մէջ ծնած, Կա րա պետ Ա ղայի հին գե րորդ եւ վեր ջին մանչ զա ւա կը, 
Ա սա տուր Կա րա պե տի Կիւ զե լյա նը, ստի պուած ու սուց չա կան ու մտա
ւո րա կան աշ խա տան քին հրա ժեշտ տուաւ եւ մտաւ, տաս նա մե ակ մը 
ա ռաջ, ա ռեւտ րա կան աս պա րէ զէն ներս։ Ան իր գրա դա րա նը վե րա ծեց 
ա ռեւտ րա կան գրա սե նե ա կի, հոն հա մախմ բուած շուրջ եր կու հա զար 
հա տոր գիր քե րը աք սո րե լով գետ նա յար կի մութ մէկ ան կիւ նը գրա
ւող փոք րիկ սե նե ակ մը։ Գիր քե րուն մեծ մա սը կը մնայ ան վա ճա ռե լի, 
ո րով հե տեւ ա նոնք մա կագ րուած են հե ղի նակ նե րու կող մէ…։

Կր նայ հարց տրուիլ թէ սփիւռ քա հայ ազ գային ղե կա վար նե րուն 
նե տար ձա կուած մե ղադ րանք նե րը ի ՞նչ կա պակ ցու թիւն կամ ար դա
րա ցու ցիչ հան գա մանք կր նան ու նե նալ Գեւորգ Է մի նի նա մակ նե րուն 
պա տաս խա նե լու կամ ուշ պա տաս խա նե լու ի րո ղու թե ան հետ։

 Հար ցա տու նե րուն պա տաս խա նէ, Գեւորգ ջան, Ա ւե տա րա նի հե
տեւե ալ խօս քե րով.
« Զի ու նի ցի ա կանջս լսե լոյ՝ լուի ցէ» (Այն որ լսե լու ա կանջ ու նի՝ կը լսէ)։

v v v

 Դեռ չը սի թէ ուր կէ՞ կը գրեմ այս նա մա կը։
 Վի վի է նը, Կա րի նէն, Ար մի նէն եւ ձեր ծա ռան կը գտ նուին Ատ լան

տե ան ով կի ա նո սի Հիւ սիսա րեւմ տե ան մա սին վրայ փռուած, շրթ նե րը 
Ափ րի կէ ի համ բոյ րին բա ցած Քա նա րե ան կղ զե խում բին պատ կա նող 
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(ս պա նե րէ նով՝ Isalas Canarias ի սկ ան գրե լէ նով՝ Canary Islands) Թե նա
րիֆ (Tnarif) կղ զի ի Փոր թո Տը լա Քրուզ (Puerto de la Cruz) քա ղա քին 
մէջ։ 

Ըն տա նե օք եր կու շա բա թուան ար ձա կուր դով ե կած ե նք հոս, որ Լոն
տո նէն կը բաժ նուի չորս ժա մուան թռիչ քով։

 Բո լոր այն տղա մար դոց հա մար, ո րոնք կը սի րեն ի գա կան սե ռի մար
մի նը ու սում նա սի րել իր բնա կան ձեւե րուն մէջ, մերկ ճշ մար տու թե ան 
կամ ճշ մա րիտ մեր կու թե ան, ծծ կալ նե րու ե տեւ բան տար կուած հա զա
րա ւոր ծի ծե րու ա զա տագր ման եւ ան ծծ կալ տո ղանց քին ա կա նա տես 
վկա նե րը ըլ լա լու ի րենց ցան կու թե ան կ’ուզեն բա ւա րա րու թիւն տալ, 
ան պայ ման քա նի մը շա բա թով պէտք է ապ րին այս կղ զի ին վրայ…։ 

Ի դէպ, բո լոր ազ գե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հոս են, նե րա ռե ալ 
հայե րը։ 

Երէկ, հիւ րա նո ցի ըն դու նե լու թե անց պա տաս խա նա տու նե րէն մէ կը 
հար ցուց.

– Պրն դուք Է րի վա նէ՞ն կու գաք։ 
Ան շուշտ, օ տա րի մը հա մար «Է րի վա նէն կու գաք» կը նշ նա կաէ՝ 

« դուք հա՞յ էք»։
– Այո, ը սի, Է րի վա նէն կու գամ։ Այդ ի րո ղու թիւ նը ի նչ պէ՞ս կր ցաք 

գու շա կել, հար ցու ցի։
– Ձեր ա զգա նու նէն, ե ան։ Ես շատ բան գի տեմ հայե րու մա սին։ Հայ 

ե րաժշ տու թիւ նը շատ կը սի րեմ. Ա րամ Խա չա տու րե ա նի բո լոր գոր ծե
րը ու նիմ ձայ նապ նա կի վրայ։ Ան շուշտ լսած էք Ա րամ Խա չա տու րե ա
նի մա սին։

– Ան շուշտ։
– Կը նե րէք նման հար ցում մը տա լուս հա մար։ Եր կու տա րի ա ռաջ 

հայ մը ե կած էր Ա մե րի կայէն և Ա րամ Խա չա տու րե ա նի ա նու նը չէր 
լսած։

 Հա յա սէր սպա նա ցին Ա րամ Խա չա տու րե ա նով տա րուած չէր նկա
տեր որ հիւ րե րը պոչ բռ նած կը սպա սէ ին զա նա զան հար ցում նե րու 
պա տաս խան ստա նա լու հա մար։ 

Ան հար մար զգա ցի։
– Ց տե սու թիւն, դար ձե ալ կը խօ սինք, ը սի ու հե ռա ցայ։ 
Ինչ լաւ բան է եր կիր ու նե նա լը, մայ րա քա ղաք ու նե նա լը…։ 
Այո, սպա նա ցի բա րե կամ, բո լոր հայե րը «Է րի վա նէն կու գան»։
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v v v

Ա հա շե ղում մը եւս։
– Վէ՞պ կը գրես, թէ նա մակ։
 Վի վի էնն է դար ձե ալ։ Ի րա ւունք ու նի։
– Խաչատուրեանի ե րաժշ տու թե ան սի րա հար սպա նա ցի պաշ տօ

նե այի մա սին գրե ցի։
– Հի մա ալ կը սկ սիս պատ մել սկով տի ա ցի ի մա սին։ 
Ալ հե րիք է, չեմ ու զեր տե ղե կագ րել ա ւա զա նին շուրջ ծա նօ թա ցած 

սկով տի ա ցի ի մա սին, որ յայտ նեց, թէ Է տին պուրկ քա ղա քին մէջ կայ 
հայ կա կան ճա շա րան մը։ Որ քան գի տեմ Է տին պուր կի մէջ մի այն մէկ 
հայ կայ։ Չեմ ու զեր խօ սիլ Պրուք սէ լէն ե կած պել ճի քա ցի ին մա սին, որ 
Հա յաս տան ցի հայ ֆի զի կո սի մը հետ եր կար զրոյց ու նե ցած է ր։

 Սա կայն չեմ կր նար չյի շել թր քա սէր գեր մա նա ցի կի նը, որ պատ
մա կան սխալ տե ղե կու թիւն ներ կու տար իր ան գլի ա խօս ունկն դիր
նե րուն։ Տա սը վայր կե ա նոց տե ղե կա տուու թե ամբ ջարդ ու փշուր ը րի 
ա նոր վարկն ու հե ղի նա կու թիւ նը յաչս ա կան ջա լուր ներ կա նե րուն։ Ի 
դէպ՝ ա ռիթ չեմ փախց ներ հիւ րա նո ցի բնա կիչ նե րուն հա յաս տա նե ան 
զուար ճա խօ սու թիւն նե րուն զու գա հեռ՝ պատ մա կան ճշ մար տու թիւն
ներ ալ հա ղոր դե լու հայոց մա սին։ Ե թէ ա մառ նային ար ձա կուր դով 
տար բեր կղ զի ներ ու քա ղաք ներ այ ցե լող իւ րա քան չիւր հայ, հայ ժո
ղո վուր դի մա սին կէս ժամ մի այն խօ սի, հս կա յա կան աշ խա տանք տա
րած կըլ լանք մեր ժո ղո վուր դին ճշ մա րիտ պատ կե րը օ տար նե րուն ծա
նօ թաց նե լու գծով։

v v v

 Քա նի մը խօսք ալ Զիմ պա պուէ ի եւ Քո րի այի մա սին։
 Մայիս 29էն մինչև Յու նիս 7ը Վի վի էնն ու ես Զիմ պա պուէ մնա ցինք։ 

Հրա ւի րուած է ինք (շունչդ պա հէ վայր կե ան մը) վար չա պետ Ռո պերթ 
Մու կա պէ ի կող մէ, քրո ջը, Ռե ճի նայի ա մուս նու թե ան ա ռի թով։ Թէ եւ 
վար չա պե տը ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով ան ձնա պէս ճանչ ցանք, բայց 
Մու կա պէ ըն տա նի քի կարգ մը ան դամ նե րուն հետ մեր բա րե կա մու
թիւ նը տաս նա մե այ պատ մու թիւն ու նի։ Ես ա ւե լի մօ տէն կը ճանչ նայի 
փե սա ցուն, Տոքթ. Սիտ նի Կա թան, որ Զիմ պա պուէ ի ե լեկտ րա կա նա
բաշխ ման, ի նչ պէս նաեւ նոր հիտ րոե լեքտ րա կա յան նե րու կա ռուց ման 
պա տաս խա նա տու ըն կե րու թե ան ը նդ հա նուր տնօ րէնն է։ Զիմ պա
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պուէն կը ծրագ րէ 23 նոր հիտ րոե լեքտ րա կա յան ներ կա ռու ցել։ Յոյս 
ու նինք, որ գո նէ ա նոնց մէ մէկ հա տին կա ռուց ման մէջ մեր ըն կե րու
թիւնն ալ բա ժին մը ու նե նայ։ Ծրա գի րը շատ խո շոր է. յա ջո ղե լու պա
րա գային, քեզ տե ղե ակ կը պա հեմ։ 

Ա ռիթ ու նե ցանք, բա ցի Հա րա րէէն, որ Զիմ պա պուէ ի մայ րա քա ղաքն 
է, այ ցե լել նաեւ ե րկ րի մի քա նի այլ տե սար ժան վայ րե րը, ո րոնք ի րենց 
ե զա կի գե ղեց կու թե ամբ սահմր կե ցու ցիչ տպա ւո րու թիւն ձգե ցին մեր 
վրայ։ Այս Վի վի է նի Ափ րի կէ ա ռա ջին այ ցե լու թիւնն է ր։ Ես տաս նէ ա ւե
լի ա ռիթ նե րով այ ցե լած եմ ափ րի կե ան զա նա զան եր կիր ներ (ա ւե լի 
Ա րեւմ տե ան Ափ րի կէ)։

 Զիմ պա պուէ ի գե ղեց կու թե ան գլուխ գոր ծո ցը « Վիք թո րի ա» Ջրվէ
ժեն է (Victoria Falls)։ Ջր վէ ժը, ո րուն մայ րը Զամ պէ զի գետն է, աշ
խարհի ա մե նէն հրա շա գեղ տե սա րան նե րէն մէկն է ։

 Խո րա պէս տպա ւո րիչ էր նաև Զիմպապուէն Զամ պի այէն բա ժա նող 
Զամ պէ զի գե տին վրայ մեր կա տա րած նա ւագ նա ցու թիւ նը։ Այ վա
զովս քի ա կան տա ղանդ է պէտք ան մա հաց նե լու հա մար չնաշ խար հիկ 
մայ րա մու տը Զամ պէ զի գե տի վրայ…։ Ա րեւը իր ծի րա նի պատ մու ճա
նը նե տեց ի րա րու գր կընդ խառ նուած ծա ռե րուն վրայ ու շէկ մար մի նը 
յանձ նեց գե տի ա լիք նե րուն…։

 Ծա նօ թու թիւն… 
Այս գրու թիւ նը պե ղուած է իմ ար խիւ նե րէս։ Ակ նյայտ է որ ըն
դար ձակ նա մա կի մը մէկ մասն է մի այն։ Հոն ը սուած է որ պիտի 
պատ մեմ նաեւ Քո րի ա այ ցե լու թե անս մա սին, բայց փաս տօ րէն 
գրու թե ան մէջ նման տե ղե կու թիւն չկայ…։
Յոյս ու նիմ հե տա գային Գեւորգ Է մի նի ար խիւ նե րէն կը յայտ
նա բե րուի ճշ մար տու թիւ նը։

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Թա դեւո սյան Ա.

✒  / 5 հոկ տեմ բերի, 1965թ., Լոն դոն / 

«Ա րե գակ» թեր թի հար գար ժան խմ բագ րին 
Հար գե լի խմ բա գիր,

 Հայ րե նի քը  մեծ հե տաքրք րու թյամբ  է հե տեւում ս փյուռ քա հայ  մա
մուլին։

Դժ բախ տա բար շատ թեր թեր ու ամ սագ րեր չեն ստաց վում, ի սկ շա
տերն էլ ստաց վում են ը նդ հա տում նե րով։

 Մե զա նում լրիվ տե ղե կու թյուն ներ չկան, թե գա ղութ նե րում որ քան եւ 
ի նչ պի սի լրագ րեր ու ամ սագ րեր են հրա տա րակ վում։ 

Այդ բա ցը վե րաց նե լու նպա տա կով Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա
կու թային կա պի կո մի տե ի օր գան « Սո վե տա կան Հա յաս տան» ամ
սագ րի խմ բագ րու թյու նը մտա դիր է հրա տա րա կու թյան պատ րաստել 
սփյուռ քա հայ պար բե րա կան մա մու լի տե ղե կա գիր։ Գր քույ կում հա
մա ռոտ տե ղե կու թյուն ներ կտր վեն բո լոր թեր թե րի եւ ամ սագ րե րի 
բնույ թի, ուղ ղու թյան, նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի, պար բե րա կա նու
թյան, ա պա քա նա կի եւ այլ հար ցե րի մա սին։ 

Այս ձեռ նար կը հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է Ձեր ա ջակ ցու թյու նը։ Ո ւս տի խմ բագ րու թյու նը խնդ րում է Ձեր 
լրագ րի մա սին ու ղար կել հե տեւյալ տե ղե կու թյուն նե րը.

Երբ է ծնունդ ա ռել լրա գի րը, ով է հիմ նադ րել այն, 
Լ րագ րի բնույ թը, նպա տակն ու խն դիր նե րը (հա մա ռոտ), 
Որ կազ մա կեր պու թյան օր գանն է լրա գի րը,
Հ րա տա րա կու թյան մեջ ը նդ հա տում ե ղե՞լ է, ե րբ եւ ի նչ պատ ճա ռով, 
Լ րագ րի ներ կայիս պար բե րա կա նու թյու նը եւ տպա քա նա կը, 
Որ գա ղութ նե րում է տա րած վում, 
Ով քեր են ար տո նա տե րը եւ խմ բա գի րը,
Մ տա վո րա կան նե րից ով քեր են աշ խա տակ ցում լրագ րին։
 

Կան խա պես շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում սպաս վող տե ղե կու
թյուն նե րի հա մար։ Մի ա ժա մա նակ խնդ րում ե նք Ձեր լրագ րից մշ տա

Գրող, հրապարակագիր, որը եղել է նաեւ «Ս. Հայաստան» ամսաթերթի  
գխավոր խմբագիրը։
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պես մեկ օ րի նակ ու ղար կել մեր ամ սագ րի խմ բագ րու թյա նը փո խա նա
կու թյան կար գով։

 Հար գանք նե րով՝ « Սո վե տա կան Հա յաս տան» ամ սագ րի  
գլ  խա վոր խմ բա գիր Թա դեւո սյան Ա.

/ 11 հոկտեմբերի, 1965թ., Երեւան / 

« Սո վե տա կան Հա յաս տան» ամսագ րի խմ բագ րու թիւն  
Մե ծա յարգ տի ար Ա. Թա դեւո սե ան,

Գլ խա ւոր խմ բա գիր «Ս. Հա յաս տան» ամ սա թեր թի

Յար գե լի հայ րե նա կից,

 Հա ճոյ քով կար դա ցինք ձեր Սեպտ, 1965թ. նա մա կը։ Խո րա պէս 
կը գնա հա տենք սփիւռ քա հայ մա մու լի հան դէպ ու նե ցած ձեր հե
տաքրքրու թիւ նը եւ ստո րեւ սի րով կը պա տաս խա նենք ձեր յ ղած հար
ցա րա նին։

1. «Ա րե գակ» կը հրա տա րա կուի 1964 Մար տէն ի վեր։ Թերթի հիմ
նա դիրն է պարս կա հայ ա ռեւտ րա կան եւ ազ գային գոր ծիչ, Պրն Հայկ 
Գա լուս տե ան։ «Ա րե գակ» կը տպագ րուի Փա րիզ, տպա րան Ա րաք սի 
մէջ, քա նի որ Լոն տոն հայ կա կան տպա րան գո յու թիւն չու նի։

2. «Ա րե գակ» ազ գային, գրա կանմ շա կու թային բնոյթ ու նի։ Թեր
թին նպա տակն է բրի տա նա հա յու թե ան մէջ վառ պա հել ազ գային գի
տակ ցու թիւնն ու հայ րե նա սի րու թե ան զգա ցու մը, ծա նօ թաց նել ա նոր 
մեր հին ու նոր մշա կու թային ար ժէք նե րը, հա ղոր դա կից դարձ նել 
զայն հայ րե նի քի եւ սփիւռ քա հայ գաղ թօ ճախ նե րու մէջ մեր ժո ղո վուր
դի ար ձա նագ րած նուա ճում նե րուն, կե ան քի բո լոր մար զե րէն ներս։ 
«Ա րե գակ»ի կա րեւոր ա ռա ջադ րու թիւն նե րէն մէկն է պայ քա րիլ ա մէն 
տե սակ ան ջա տո ղա կան նպա տակ հե տապն դող շար ժում նե րու դէմ եւ 
աշ խա տիլ ի նպաստ մի աս նա կա նու թե ան ու հա մազ գային ո գի ի յաղ
թա նա կին։

3. «Ա րե գակ» ոչ մէկ կազ մա կեր պու թե ան օր կանն է ։
4. Թեր թի հրա տա րա կու թե ան մէջ ը նդ հա տում չէ ե ղած։
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5. «Ա րե գակ» ու նի 1500 տպա քա նակ։
6. «Ա րե գակ» գլ խա ւո րա բար բրի տա նա հայ գա ղու թի մէջ կը կար

դա ցուի, թեր թը  բա ժա նորդ ներ ու նի նաեւ այլ գա ղութ նե րու մէջ։ Թեր թի 
տնօ րէ նու թե ան կար գադ րու թե ամբ ձրի ա բար «Ա րե գակ» կը ստա նան 
շուրջ 250 հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ։ Ա ւե լի քան 60 օ րի նակ 
«Ա րե գակ» կը ղր կուի հա յաս տա նե ան զա նա զան հաս տա տու թիւն նե
րու եւ գրող նե րու։

7. «Ա րե գակ»ի ար տօ նա տէրն ու խմ բագ րա պետն է պրն Հայկ Գա
լուս տե ան, ի սկ պա տաս խա նա տու խմ բա գի րը՝ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան։

8. Թեր թը մնա յուն ա շախ ատա կից ներ չու նի։ «Ա րե գակ»ին ցարդ 
մէկ կամ ա ւե լի գրու թիւն նե րով աշ խա տակ ցած են Գ. Է մին, Դեւ, Վահ
րամ Մա վե ան, Յա կոբ Գրի գոր, փրոֆ. Ա. Ա ռա քե լե ան, փրոֆ. Գ. Բրու
տեան եւ ու րիշ ներ։ Ապ րի լե ան ե ղեռ նի յիս նա մե ա կին նուի րուած բա
ցա ռի կին աշ խա տակ ցե ցան կարգ մը օ տար մեծ մտա ւո րա կան ներ, 
ի նչ պէս ան գլի ա ցի գրող Կոր տըն Լենզ պո րոյ, շուե տա ցի բա նաս տեղծ 
եւ ա րեւե լա գէտ Քարլ Է լոֆ Սի ւէ նինկ, հն դիկ մե ծա նուն լե զուա բան եւ 
պե տա կան գոր ծիչ Տոքթ. Սունիթի Քու մար Չաթր ճի, գեր մա նա ցի ծա
նօթ գրող Ար մին Թ. Վեկ նըր եւ ու րիշ ներ։

 Մենք ա մէն ա միս կա նո նա ւո րա բար ղր կած ե նք «Ա րե գակ» ձեր ամ
սա թեր թին։ Ա մէն պա րա գային՝  մեր տրա մադ րու թե ան տակ ե ղած 
թիւե րէն մէ կա կան օ րի նակ դար ձե ալ կը ղր կենք։ 

Ըն թա ցիկ տա րուան սկիզ բէն «Ս. Հա յաս տան» ամ սա թեր թի ա ռա
քու մը դա դա րե ցուած է։ Գոհ կը մնանք ե թէ շա րու նա կէք ղր կել ձեր ամ
սա թեր թը, նե րա ռե ալ Յու նուար Սեպ տեմ բեր թի ւե րը։

Յար գանք նե րով՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Թո րո սյան Ջա վատ

Կալ կա թայի Հայ կա զյան Գե ղար վես տա կան Ըն կե րու թյուն
 Պա րոն Ա. Գյու զե լյա նին

✒ / 23 հունվարի, 1961թ. /  

Հար գե լի բա րե կամ,

 Նա խա գահ Բ. Գրի գո րյա նի հանձ նա րա րու թյամբ հա ճույ քով պա
տաս խա նում եմ Ձեր 23 դեկ տեմ բե րի 1963 թվա կիր նա մա կին, ո րում 
Դուք գրում եք Ձեզ մոտ Սո վե տա կան Հա յաս տա նի 40ա մյա կը նշե լու 
խան դա վառ տպա վո րու թյուն նե րի մա սին։ Ցա վա լի է սա կայն, որ Կալ
կա թայի հայ գա ղու թի գոր ծու նե ու թյու նը ան հրա ժեշտ բարձ րու թյան 
վրա չի գտն վում։ Մի ա ժա մա նակ գո վե լի են այդ աշ խա տանք նե րը 
աշ խու ժաց նե լու ուղ ղու թյամբ Ձեր թա փած ջան քե րը։ Կար ծում ե նք, որ 
լրա տու պար բե րա թեր թը, որ մտադր վել եք հրա տա րա կել, Ձեզ մե ծա
պես կօգ նի։ Մենք մեր հեր թին այ սու հե տեւ Ձեր հաս ցե ին կու ղար կենք 
հոդ ված ներ, նա մակ ներ եւ այլն, ո րոնք կա րող եք հրա պա րա կել այդ 
պար բե րա կա նում։

 Սի րե լի Ա սա տուր, խնդ րում եմ գրեք նաեւ թե էլ ին չով եւ ի նչ պես 
կա րող ե նք օգ տա կար լի նել Ձեզ։ Հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում 
մենք Ձեզ կու ղար կենք, մի այն թե գրեք Ձեր ա ռա ջար կու թյուն ներն ու 
պա հանջ նե րը։

 Հա ճույ քով եմ վեր հի շում Ձեր շր ջա պա տում Լոն դո նում ան ցկաց
րած մի քա նի ժա մե րը։ Այժմ մենք լավ բա րե կա մա կան հա րա բե րու
թյուն ներ ե նք հաս տա տել լոն դո նա հա յու թյան հետ, հատ կա պես ե րի
տա սարդ նե րի հետ։

 Չեմ մո ռա ցել Ձեր հանձ նած նա մա կը՝ Ե րեւա նի Մա տե նա դա րա նում 
ե ղած հնդ կե րեն ձե ռագ րե րի վե րա բե րյալ։ Շատ շու տով Մա տե նա դա
րա նը Ձեր հաս ցե ին կու ղար կի դրանց մի քա նի ֆո տո պատ ճե նե րը։

 Հաշ վի կառ նենք նաեւ Հայ կա զյան ըն կե րու թյան հաս ցե ի փո փոխ
վե լը, ո րի մա սին Դուք գրում ե ք։ 

Ըն դու նե ցեք իմ եւ Ձեր մյուս բա րե կամ նե րի ջերմ բա րեւ նե րը։

 Թո րո սյան Ջա վատ

ԱՕԿՍ-ի աշխատակազմի անդամ։ Ասատուրը ծանոթացել է նրան եւ Լեւոն 
Հախվերդյանին, երբ նրանք 1960-ին որպես զբոսաշրջիկ մեկնել էին Լոնդոն, ուր 

արձակուրդով եկել էր նաեւ Ասատուրը։
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 Լի սի ցյան Պա վել Գե րա սի մի

✒ Իմ սի րե լի ներս, 

Ա մե րի կայի գաստ րոլ նե րը շատ հա ջող ան ցան։ Միշտ հի շում եմ եւ 
սիրում եմ ձեզ։ Ձեր հե ռա գի րը մին չեւ վերջ գր պա նումս է ր։ Համ բու
րում եմ բո լո րիդ շատ շատ սի րով։ 

 Լի սի ցյան Պա վել

✒  Սի րե լի Ա սա տուր ջան, 

Ինչ պես տես նում եք, Մի լա նո եմ գտն վում։ Պետք է մնամ մին չեւ մայիս, 
ու սում նա սի րե լու ի տա լա կան եր գար վես տի զա նա զան դպ րոց նե րը։ 
Շատ հա վա նա կան է, որ եր գեմ Scala թատ րո նում Verdiի օ պե րայի La 
Traviataում Germoniի դե րը ի տա լե րեն լեզ վով։ Ար դեն սկ սել եմ սո վո
րել։ Ըն դու նիր իմ ջերմ բա րեւ նե րը՝ նաեւ ձեր ըն տա նի քին։ 
Սիրով՝

 Լի սի ցյան Պա վել

Յ.Գ. Շատ ու րախ պի տի լի նե ի ե թե ստա նամ քե զա նից լուր, 
ա րդյոք ե րբ եք գնա լու Ա նգ լի ա։

Լիսիցյան Պավել (Պողոս)։
24.10.1911,  Վլադիկավկազ, (Հյուսիսային Օսիա-Ալանիա) – 

6.07.2004, Մոսկվա)։
Օպերային երգիչ (բարիտոն), ԽՍՀՄ ժողովրդական 

արտիստ։ Լենինգրադի Փոքր օպերայի, Երեւանի օպերայի եւ 
բալետի, Մոսկվայի Մեծ թատրոնների մեներգիչ։
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✒  Սի րե լի Ա սա տուր ջան,

Շ նոր հա վո րում եմ քո եւ հա րա զատ նե րիդ Նոր տա րին, ցան կա նում 
եմ ա ռող ջու թյուն եւ հա ջո ղու թյուն։ Ե րեկ ես հան դի պե ցի Վե հա փա
ռին, նա ի նձ հա ղոր դեց քո բա րե մաղ թու թյուն նե րը։ Ա սա տուր ջան, ես 
միշտ քեզ հի շում եմ եւ եր բեք չեմ մո ռա նա մեր հան դի պում նե րը։

 Համ բու րում ե մ ՝  
Լի սի ցյան Պա վել

✒ Սի րե լի բա րե կամ ներ,

Շ նոր հա ւո րում եմ բո լո րիդ Նոր տա րին, ցան կա նում եմ ձեզ երջան կու
թիւն, ա ռող ջու թիւն եւ ու րա խու թիւն։ 

Յուն վա րից մին չեւ մայիս կլի նեմ Մի լա նում, շատ ու րախ կլի նե ի որ 
ստա նայի ձե զա նից նա մակ, իմ հաս ցեն Մի լա նո, Լա Սկա լա։ 

Համ բու րում եմ բո լո րիդ։

 Լի սի ցյան Պա վել

✒ Սի րե լի բա րե կամ ներ,

Շ նոր հա ւո րում եմ բո լո րիդ Նոր տա րին, ցան կա նում եմ, որ ու րա խու
թիւ նը, եր ջան կու թիւ նը եւ ա ռող ջու թիւ նը միշտ լի նի ձեր սքան չե լի ըն
տա նի քի մեջ։ Ա ստ ված տա որ այս տա րի Նա րի նէն ու րա խաց նի ձեզ 
բո լո րիդ փոք րիկ Գյու զե լի ա նի կով։ Չի ան ցնում մի օր որ ես չհի շեմ 
ձեզ բո լո րին եւ ձեր մեծ վե րա բեր մուն քը դէ պի ի նձ եւ Վալ տե րին։

 Լի սի ցյան Պա վել
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✒  / 11 հունվարի 1959թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ջան,

Շ նոր հա կա լու թիւն եմ հայտ նում քեզ, որ դու այդ քան լավ գրե ցիր իմ 
մա սին թեր թե րում։ Սու րի այի եւ Ռու մա նի այի թեր թե րը ստա ցա, շա րու
նա կու թիւ նը դեռ չեմ ստա ցել։ Ու ղար կում եմ իմ պատ կեր նե րը կնոջս, 
Զա րա Դո լու խա նե ա նի եւ այն նկար նե րը ո րը ես նկա րե ցի Կալ կա թա, 
շատ եմ խնդ րում, որ իմ բո լոր ծա նոթ նե րին, ո րոնց դուք լավ գի տեք, 
ին ձա նից շատ բա րեւ ա նեք։

 Շատ ու րախ կլի նեմ ստա նալ ձե զա նից նա մակ։
 Մեծ եր ջան կու թիւն կլի նի ի նձ հա մար, որ դուք գաք Մոս կվա եւ մենք 

հրա շա լի ժա մա նակ կանց կաց նենք մի ա սին։
 Բա րեւ ներ եւ շնոր հա կա լու թիւն իմ կնո ջից։ Կոն սու լա տի աշ խա

տող նե րին ին ձա նից շատ բա րեւ։
 Համ բու րում եմ ձեզ բո լո րիդ։

 Լի սի ցյան Պա վել

Սիրելի  
Վիվիեն եւ Ասատուր։
Չի անցնում մի օր, որ 

ես չհիշեմ ձեր հրաշալի 
ընտանիքը։

Շատ եմ ձեզ կարոտել, 
հուսով եմ նորից ձեզ տեսնել։

Պ. Լիսիցյան, 27.12.1958թ.
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/ 30 հունվարի 1964թ. /

Իմ շատ սի րե լի Պա վել ջան,

 Նախ նե րո ղու թիւն եմ խնդ րում որ այս քան ուշ եմ գրում քեզ։ Վե հա փա
ռը պատ մած կը լի նի քեզ, որ շուրջ մի ա միս շր ջում է ի իր եւ շքախմ բի 
ան դամ նե րի հետ Հնդ կաս տա նի զա նա զան քա ղաք նե րում եւ Նորին 
Սր բու թե ան այ ցե լու թիւն նե րի մա սին օ րը օ րին գրում է ի հայ կա կան 
թեր թե րին։ Այն պէս որ ժա մա նակ չու նէ ի նա մակ գրե լու։

 Վե հա փառ Հայ րա պե տը քեզ պատ մած կը լի նի այդ բո լո րի մա
սին, մի այն ա ւե լաց նեմ որ Վե հա փա ռին Հնդ կաս տա նում ըն դու նե ցին 
շատ մեծ շու քով, Վար չա պետ Նեհ րուից սկ սած մին չեւ ա մե նա պարզ 
հնդիկը։ Վե հա փա ռը ար տա սահ մա նում սո վո րու թիւն չու նի ան ձնա
կան տներ այ ցե լե լու. այդուհանդերձ նա ե ղաւ մեր տա նը, տե սաւ 
շրջա նա կի մէջ ա ռն ւած քո լու սան կա րը դաշ նա մու րի վրայ եւ շատ լաւ 
բա ներ ա սաց քո մա սին։

 Պա վել ջան, հե տեւե լով քո եւ Բա լա սա նե ա նի խորհր դին՝ ա ղջ
կանս ա նու նը Կա րի նէ դրի։ Պէտք է խոս տո վա նեմ որ այդ ո րոշ ման 
մէջ կա րեւոր դեր ու նե ցաւ նաեւ Կա րի նէ Լի սի ցե ա նը, որ իր ան մի ջա
կա նու թեամբ ու տաք բնա ւո րու թե ամբ շատ լաւ տպա ւո րու թիւն թո ղեց։ 
Ճիշտն ա սաց բո լոր Լի սի ցե ան նե րը խո րունկ տպա ւո րու թիւն թո ղե
ցին իմ վրայ, մա մադ իր հրա շա լի պար զու թե ամբ ու գուր գու րոտ վե
րա բեր մուն քով, Մա րան, իր վառվ ռուն բնա ւո րու թե ամբ, կեն սա խինդ 
խառ նուած քով, ան զու գա կան հա ղոր դա կա նու թե ամբ, Ռու զա նը իր 
բազ մա լե զու կա տա րում նե րով ու շատ դու րե կան ու ըն կե րա կան աշ
խար հա յաց քով, վեր ջա պէս Ռու բէնն ու Կարէնը ի րենց վե րա բեր մուն
քով իմ յու շե րում կ’ու նե նան մաս նա ւոր մի տեղ։ 

Երբ Մոսկ վայից վե րա դար ձիս պատ մե ցի քո եւ Լի սի ցե ան ըն տա
նի քի ան դամ նե րի հետ ու նե ցած իմ հան դիպ ման մա սին, մե րոնք 
շատ ու րա խա ցան… յի շե ցին այն հրա շա լի օ րե րը, ե րբ Կալ կա թա յում 
անցկաց րինք քեզ հետ։ Բո լորն էլ յոյս ու նեն որ այս աշ նան Մա րային 
եւ քեզ կը տես նեն Լոն դո նում։ 

Այն դէպ քը, որ տե ղի ու նե ցաւ Կալ կա թա յում քո եւ ա ներ հօրս, Պետ
րոս Ա լեք սե ա նի հան դիպ ման կա պակ ցու թյամբ, ե րբ դու ներ կա յա
ցար որ պէս Յով հան նէս Աղդալեան, մեծ հե տաքրք րու թիւն ստեղ ծեց 
թէ ար տա սահ մա նում եւ թէ հայ րե նի քում։ ՍՈ ՎԵ ՏԱ ԿԱՆ Ա ՐՈ ՒԵՍՏ 
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թեր թի խմ բա գի րը խնդ րեց ի նձ նից որ գրեմ այդ դրուա գը ի րենց թեր
թի հա մար։ Եր կու օր ա ռաջ Դոքթ. Ռ. Ճէ պէ ճե ա նից նա մակ ստա ցայ, 
ո րով նա փա փաք էր յայտ նած որ նոյն դրուա գը գրի առ նեմ Պէյ րու
թում հրա տա րա կուող ՇԻ ՐԱԿ ամ սա թեր թի հա մար։ Եր բեմն մտա ծում 
եմ մին չեւ ի սկ այդ պա տա հա րը որ պէս մի կա տա կեր գու թե ան թե մա 
ը նտ րել։

 Ներ փակ ու ղար կում եմ մի նկար ո րը վեր ցուած է մեր տան մէջ։ 
Վեհա փառ Հայ րա պե տը մի ու րիշ նկա րում գր կել է Կա րի նէ ին։ Հայ
րի կը շատ յու զուեց եւ սկ սեց ար տաս ւել ե րբ Վե հա փա ռը ե կաւ մեր 
տուն… Ե թէ այդ րո պէ ին Վե հա փա ռը ի րեն ա սէր որ հարս տու թե ան 
կէսը նուիրէր Ս. Էջ մի ած նին, կա րող ես վս տահ լի նել որ կը նուի րէր։

 Լաւ Սի րե լի Պա վել ջան, այս ան գա մուայ հա մար այս քան։ Մե րոնք 
բո լո րը, Հայ րի կը, մա ման, Վի վի է նը, Սիլ վի ան, Ի վա նը, ե րե խա ներն 
ու ես ա մե նա ջերմ բա րեւ ներ ե նք յ ղում քեզ, Մա րային եւ Լի սի ցե ան 
ընտա նի քի բո լոր հրա շա լի ան դամ նե րին։

 Համ բոյր նե րով՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

Յ.Գ. Ջերմ բա րեւ ներ նաեւ Զա րու հի Դո լու խա նյա նին եւ 
Մարայի ծնող նե րին, ո րոնց ձեր տան մէջ հան դի պե լու բախտն 
ունե ցայ… ափ սոս որ Զա րային հան դի պե լու բախ տը չու նե ցայ։

 Նոյն
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Խա չատ րյան Ա րամ

✒ / 22 փետրվարի 1977թ. / 

 Սի րե լի եւ ան մո ռա նա լի Ա սա տուր ,

Ար դեն 12 օր է հե ռա ցել եմ Լոն դո նից։ Ա մեն բա ներն ու ման րա մա
սու թյուն նե րը քիչքիչ մո ռա նում եմ, բայց քեզ չեմ կա րող մո ռա նալ։ 
Հի շում եմ մեր շփու մը, խո սակ ցու թյու նը եւ շատ ու շատ լավ մտ քեր։ 
Ի նչ պե՞ս են Վի վի ե նը եւ ե րե խա նե րը։ Թող միշտ ա ռողջ ու եր ջա նիկ 
լի նի քո գեղե ցիկ եւ ազ նիվ ըն տա նի քը։ Խնդ րում եմ քեզ, որ ին ձա
նից բա րեւ ներ եւ շնոր հա կա լու թյուն ներ հայտ նես բո լոր հա յու թյա նը, 
մա նա վանդ Սր բա զա նին, ո րը շատ մա քուր ու ազ նիվ է, պրն Հայ կին, 
ո րը շատ ու ժեղ է եւ խե լոք, նա կա րող է կա ռա վա րու թյան նա խա գահ 
լի նել։ Ու ժեղ եւ գե ղե ցիկ ան ձնա վո րու թյուն է։ Հայ կի ե րե խա նե րին՝ 
Ռի չար դին եւ Նա թա լի ին։ Խնդ րում եմ բա րեւես շատ բա րի, ազ նիվ, 
մեծ սիրտ ու նե ցող պա պի կին՝ Թո մաս Թո մա սյա նին։ Շատ կու զե ի 
նրան եւ ու րիշ իմ բա րե կամ նե րին ըն դու նել տանս ի բրև հյուր, մա
նա վանդ տա ղան դա վոր Լո րի սին, ո րը ոչ մի այն ա ռաջ նա կարգ ե րա
ժիշտ է, այ լեւ ԳՈՐ ԾԻՉ է (այդ բա ռը գրում եմ մե ծա տա ռե րով)։ Ա սա 
նրան, որ միշտ լի նի ան կուշտ, մա նա վանդ ե րաժշ տու թյու նից, իս կա
կան վար պե տու թյու նից։ Այ սինքն չդա դա րի, չկանգ նի, միշտ ա ռաջ 
եւ ա ռաջ՝ ա ռանց պաու զայի։ Քե զի սի րե ցի քո պարզ բնա վո րու թյան 
հա մար, սի րե ցի, որ դիպ լո մատ չես, խե լոք ես, շատ խե լոք, խո րա
ման կու թյուն չու նես եւ փառք Ա ստ ծո, որ չու նես։ Մեկ խե լոք ես, մեկ 
թե թեւ սո լիկ, մեկ տրա գիկ եւ այլն։ Մի խոս քով, ան ձնա վո րու թյու նը 
լայն մասշ տաբ ու նի։ 

Ար տոյին բա րեւիր, սա նի կիս նույն պես, նրա նկա րը դեռ չեմ քա շել։ 
Մի խոս քով չեմ մո ռա նում, բայց նո րից գոր ծի մեջ ե մ։ Շնոր հա կա լու

24.05.1903, Թիֆլիս, Վրաստան –1.05.1978, Մոսկվա, ԽՍՀՄ։
Հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավարժ, ԽՍՀՄ, թաղված 
է Երեւանի Կոմիտասի անվ. պանթեոնում։ Ժողովրդական 

արտիստ (1945), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1963), 
ռուսական կոմպոզիտորական դպրոցի եւ հայ դասական 
երաժշտության ներկայացուցիչ, ով ճանաչված է որպես 

համաշխարհային դասական։
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թյուն հե ռագ րիդ հա մար, կոն ցերտս շատ հա ջող էր, ժո ղո վուր դը՝ լե
ցուն, մի քա նի հայեր կային, նրանց մեջ՝ մար շալ Բաղ րա մյա նը։

 Նո րից բա րեւ, բա րի մաղ թանք։ Կա րե նը, Լյու դան եւ Նա տա շան բա
րեւում են քեզ եւ քո ըն տա նի քին։ Ին ձա նից համ բույր քեզ, Վի վի ե նին եւ 
քո ա նու շիկ ե րե խա նե րին։

 Խա չատ րյան Ա րամ

✒  / 14 ապրիլի 1977թ., Մոսկ վա / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Այս իմ եր կրորդ նա մակն է, որ գրում եմ քեզ։ Չգի տեմ, դու ստա ցե՞լ 
ես իմ ա ռա ջին նա մա կը, որ սկս վում էր « Սի րե լի եւ ան մո ռա նա լի 
Ա սատուր» բա ռե րով, եւ իմ ձեռ քով է ի գրել։ Այն նա մա կում եւ այժմ էլ 
ու զում եմ հայտ նել, որ հա ճախ հի շում եմ քեզ եւ կա րո տում։

Ս րա նից մի 23 օր ա ռաջ ի նձ մոտ ե կավ մի ե րի տա սարդ՝ Վրեժ 
ա նու նով։ Դժ բախ տա բար նա ի նձ գտավ ան կող նում, սր տի նո պա ներ 
ու նե ի։ Այդ պատ ճա ռով մեր խո սակ ցու թյու նը շատ կարճ տեւեց։ Հա
մե նայն դեպս, ես ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ հար ցու փորձ ա րե
ցի Լոն դո նի իմ ծա նոթ նե րի մա սին, ի նչ խոսք, որ ա ռա ջին հեր թին ես 
ցան կա ցա ի մա նալ քո եւ ըն տա նի քիդ մա սին, Վի վի ե նի եւ ե րե խա նե
րի մա սին։ Ի նձ մեծ հա ճույք պատ ճա ռեց, որ Վրե ժը բե րել էր Լո րի սի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից եւ նրա ձայ նագ րած պնակ նե րը « Գա յա նե
ից»։ Հի վան դու թյանս պատ ճա ռով ես դեռ հնա րա վո րու թյուն չեմ ու նե
ցել լսե լու պնակ նե րը։ Ես ի նձ կե րակ րում եմ հույ սե րով, որ լավ կլի նեն։

Խնդ րում եմ հղել ան կեղծ բա րեւ ներ ին ձա նից Լո րի սին ու շադ րու
թյան հա մար։ Շատ ու րախ կլի նեմ, ե թե Լո րի սը ի նձ հա ղոր դի իր նոր 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մա սին։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ու զում եմ քեզ հայտ նել, որ ս.թ. մայի սի 22ին ես 
մեկ նում եմ Բել գի ա, մայի սի 2325ը կլի նեմ Ա նտ վեր պե նում հա մերգ
նե րով։ Շատ ու րախ կլի նեմ, ե թե գաս ի նձ մոտ եւ տեսն վենք միմյանց 
հետ։ Ջերմ բա րեւ ներ Հայ կին. Նրա պատ վե րը չեմ մո ռա ցել, ե րբ հան
դի պեմ Վե հա փա ռին, Հայ կի խնդ րան քը կկա տա րեմ։ Բա րեւեցեք 
նաեւ Պա պի կին ջեր մո րեն, ի նչ պես նաեւ սի րե լի Ար տոյին եւ բո լո րին, 
ովքեր հի շում են ի նձ։ 
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Ես մի փոք րիկ խն դիր ու նեմ։
 Կա րո՞ղ ես ա րդյոք ի մա նալ եւ հա ղոր դել ի նձ, թե իմ ի մպ րե սա րի ոն՝ 

պրն Լայ տոն Ստանլի, ո ՞ր ամ սում եւ ո ՞ր օ րը կլի նի Մոսկ վա յում կամ 
գու ցե ի նքն ան ձամբ ի նձ հա ղոր դի այդ մա սին։  Ես ա ռանձ նա պես 
գործ չու նեմ նրա հետ, մի այն ցան կա նում եմ տեսն վել հետը։ Նրան 
բա րեւ նե րիս հետ մի ա սին, հա ղոր դե ցեք, խնդ րեմ, նաեւ այդ մա սին։
 Ջերմ համ բույր ներ եւ բա րե մաղ թանք ներս քեզ, կնոջդ եւ ե րե խա նե րիդ։

 Խա չատ րյան Ա րամ 

✒
Այս նամակը իմ թելադրանքով գրում է տիկին Սիրանուշ Տի րա
տուրյանը, որը ռուսերեն թարգմանեց Ձեր «Ձոնը» նվիրված ինձ։ Ես 
անձամբ չկարողացա գրել, որովհետեւ հիվանդությանս պատճառով 
պառկած եմ անկողնում։
Ջերմ համբույրներ եւ բարեմաղթանքներ քեզ, կնոջդ եւ երեխաներիդ։
Սիրով՝  

Խա չատ րյան Ա րամ 

Գյուզել յանների տանը, Լոնդոն, 1977թ.։ Ձախից նստած են՝ Ռիչարդ Գալստյան, 
Նատաշա, Արամ Խաչատրյան, Նատալի (թոռնուհի), Վիվիեն եւ Կարինե 
Գյուզել յաններ։ Ձախից կանգնած՝ Ասատուր Գյուզել յան, Արմինե Գյուզել յան, Կարեն 
Խաչատրյան, Գ. Արեւյան։
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✒  / 14 ապ րիլի 1977թ., Մոսկ վա / 

Հար գե լի պ. Գյու զե լյան,

 Դուք հա վա նա կան է, որ ձե ռագ րից ար դեն գու շա կում եք, թե ո ՞վ է 
գրում Ձեզ այս ե րկ տո ղը։

 Սի րե լի տղաս։ Ես ի րա վունք ու նեմ այս պես դի մե լու Ձեզ, քա նի որ 
80ա նց մայ րիկ ե մ։

 Շատ հպարտ եմ եւ եր ջա նիկ Ձեզ հետ ծա նո թա նա լու դեռ հե ռա
կա, հույս ու նեմ, որ կտեսն վենք Մոսկ վա յում մեր սի րե լի եւ աշ խար
հահռչակ վար պե տի՝ Արամ Խաչատրյանի մոտ։ 

Այո, ես եմ թարգ մա նիչը « Ձո նը»ի, որ այն քան սքան չե լի, գե ղե ցիկ 
եւ մեծ ա վյու նով եք գրել դուք։ Հան ճարդ ան սպառ։ Բայց իմ թարգ
մա նու թյու նը կա տար ված է բա ռա ցի՝ տող առ տող (ո րով հե տեւ ես բա
նաս տեղ ծու հի չեմ), որ պես զի մեր ան վա նի ռուս բա նաս տեղծ նե րից 
մե կը այն վե րա ծի հան գե րի։ 

Հայե րի մոտ ես կար դում եմ Ձեր գրա ծը՝ հայե րեն, ռուս նե րի մոտ՝ 
թարգ մա նա ծը։ Բո լո րի մի ա ձայն կար ծիքն է.

 Ս քան չե լի է գր ված, ան կեղծ, ա վյու նով եւ ճշ մա րիտ։ Կեց ցե՜ս, 
որդի՛ս։ Շնոր հա կա լու թյուն։ 

Ի զուր չէ, որ Ա րամ Իլյի չը այն քան գո վա սան քով է խո սում Ձեր 
մասին։

 Ջեր մա գին բա րեւ ներ ի նձ ան ծա նոթ Ձեր տիկ նո ջը եւ բա լիկ նե րիդ։

 Տի րա տու րյ ան Սի րա նույշ

Հ.Գ. Հար գե լի Գյու զե լյան, խնդ րում եմ այս ծրա րի մեջ զետեղ
ված նա մա կը հանձ նել տի կին Բար բա րային։
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/ 14 ապրիլի 1977թ., Մոսկվա /

Սիրելի եւ անմոռանալի Ասատուր,
Այս երրորդ նամակն է, որ գրում եմ քեզ։ Պառկած եմ անկողնում, 
հիվանդ եմ, սիրտս ցավում է։ Լոնդոնը հիշում եմ մեծ հաճույքով։ 
Բարեւ, համբույր քեզ, Վիվիենին, երեխաներին, պ. Հայկին, Ռիչարդին, 
պապիկին եւ բոլորին, ով ինձ հիշում է։
Անշուշտ Սրբազանին։
Քեզ շատ սիրեցի եւ հարգեցի։
Պատրաստ եմ քեզ ծառայել։

 Արամ Խա չատ րյան 

/ 23 մարտի 1977թ., Մոսկվա /

Շատ սի րե լի վար պետ,  Ա րամ Խա չա տու րե ան,

  Մեծ հա ճոյ քով կար դա ցի Ձեր 22.02.1977թ. նա մա կը։ Խո րա պէս զգա
ցուած եմ իմ ըն տա նի քի եւ իմ հան դէպ ձեր յայտ նած մտ քե րի եւ ազ
նիւ զգաց մունք նե րի հա մար։ Նա մա կի ֆոթոպատճենները յանձ նե ցի 
Սրբա զա նին, Հայկ Գալուստեանին, Ար թոյին, Լո րի սին եւ Պա պի կին, 
որ Լոն դոն էր ե կել Լո րի սի հա մեր գին ներ կայ գտ նուե լու հա մար։ 
Հա մեր գը տե ղի ու նե ցաւ Ֆիս թի վալ Հո լի Քույին Է լի զա բէթ հա մեր
գասրա հում, որ նա խա տե սուած է շուրջ 1200 հո գու հա մար։ Հա մեր գը 
նուի րուած էր Շնոր հա լու շա րա կան նե րին, Կո մի տա սե ան Պա տա րա
գին եւ Լո րի սի մի շարք ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րին։ Կա տա րող ներն 
է ին Ամպրոզեան ե րգ չա խում բի եր գիչ նե րը։ Լաւ ան ցաւ։ Քա նի խօս քը 
վե րա բե րում է Լո րի սին՝ ի գի տու թիւն ա սեմ, որ նրա ղե կա վա րու թե ամբ 
« Կա յա նէ»ի ձայ նապ նա կը հրա պա րա կուեց ար դէն եւ գտաւ լաւ ըն դու
նե լու թիւն։ «Record & recording» ե րաժշ տա կան ամ սա թեր թը « Կա յա
նէն» ը նտ րեց որ պէս այս ամ սուան լա ւա գոյն ձայ նապ նա կը։ Ներ փակ 
ու ղար կում եմ այդ մա սին հրա տա րա կուած յօ դուա ծը։ Երէկ ե րբ Լո րի սի 
հետ խօ սում է ի՝ ա սաց որ Դոկտ. Վ. Ներ սէ սե ա նի մի ջո ցով Ձեզ ու ղար
կել է նա մակ եւ « Կա յա նէ»ն։ Դոկտ. Ներ սէ սե ա նը ներ կայիս գտն ւում է 
Ե րեւան, Լոն դոն վե րա դար ձի ճա նա պար հին դրանք կը յանձ նի ձեզ։
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 Սի րե լի վար պետ, ստա ցայ նաեւ ձեր մա սին հրա տա րա կուած ռու
սե րէն գիր քը։ Ար դէն կա պուել ե նք մի շարք հրա տա րակ չու թիւն նե րի 
հետ գր քի թարգ մա նու թե ան եւ ան գլե րէ նով հրա տա րա կու թե ան կա
պակ ցու թե ամբ։ Գիշեր է և գրում եմ ձեր լոն դո նե ան այ ցե լու թե ան մա
սին մի բա ժին, որ կը դրուի գր քի վեր ջում։

 Ձեր Լոն դոն այ ցե լու թե ան մա սին գրե ցի յօ դուած, որ լոյս է տեսել 
արդէն բազ մա թիւ հայե րէն թեր թե րում։ Սա մեր ու նե ցած տե սակ
ցու թիւ նը չէ, այլ ը նդ հա նուր մի գրու թիւն է՝ նուի րուած Ձեր երկու 
համերգներին, EMIի ձայ նագ րու թե ան եւ լոն դո նե ան ձեր հանդիպում
նե րին։ Մեր տե սակ ցու թիւ նը, որ ար ձա նագ րուած է իմ մե քենայի վրայ, 
լոյս կը տես նի ա ռան ձին։ Ու ղար կում եմ այդ յօ դուա ծի պատ ճե նը։

 Սի րե լի վար պետ, չէք կա րող պատ կե րաց նել թէ ի նչ քան եմ կա րօ
տել ձեզ։ Ա մէն ան գամ որ ան ցնում եմ Դոր չեսթր հյու րա նո ցի մօ տով՝ 
յի շում եմ Ձեզ, Ձեր սե նե ա կը, մեր զրոյց նե րը, նոյ նիսկ ձեր հա ցա դու
լը… ու տե՞լ թէ չու տել… (Շեքս պի րը պի տի ա սէր՝ « լի նե՞լ, թե չլի նել»)։ 
Օր չի ան ցնում որ մեր տա նը, Հայ կի կամ Ար թոյի մօտ՝ մենք կա րօ տով 
չխօ սենք ձեր մա սին։ Դուք ե կաք Լոն դոն, մեզ գե րե ցիք ե ՛ւ ձեր ան ձով, 
ե ՛ւ ձեր ե րաժշ տու թե ամբ ու… գնա ցիք։ Հի մա որ գնա ցել է ք՝ մեր սր տե
րում ձեր կա րօ տը ա ւե լա ցել է հա րիւր ան գամ։ 

Ինչ վե րա բե րում է ի նձ՝ ձեր գնա լուց յե տոյ հաս տա տե ցի ա ռեւտ
րա կան մի ըն կե րու թիւն, ո րի նպա տակն է համոզել Մի ջին Ա րեւել քի 
ա րաբ նե րին, որ ան գլի ա կան ար տադ րանք գնեն, ո րի դի մաց ես կը 
ստա նամ շա հա բա ժին։ Մին չեւ հի մա դեռ գործ չեմ ա րել, բայց յոյս 
ու նեմ « կա մացկա մաց բուր դը կը լի նի մա նած…» Ան շուշտ, ե թէ իմ 
ա ռեւտ րա կան դաշ տի վրայ « տան ձի մեծու թե ամբ կար կուտ չտե ղայ»։ 
Գի շեր ցե րեկ աշ խա տում եմ այդ ուղ ղու թե ամբ։

 Մինչև հի մա եր կու նա մակ եմ գրել ան գլի ա կան ձայ նաս փիւ ռին, որ 
փո ղը վճա րեն։ Երէկ հե ռա խօ սով սաս տիկ բար կա ցայ նրանց վրայ։ 
Յոյս ու նեմ բար կու թիւնս ար դիւնք տայ։ 

Ինչ վե րա բե րում է բժշ կա կան գօ տուն՝ Վի վի է նը մի հատ ա պսպ րել է 
Ա մե րի կայից։ Դոկտ. Ներ սէ սե ա նի մի ջո ցով ու ղար կել է նաեւ Լոն դո
նում պատ րաս տուած գօ տու ֆոտոն կա րը։ Ե թէ այդ հա ւա նէք, մի հատ 
էլ կ’ու ղար կենք դրա նից։

 Ձեզ, Կա րէ նին, Լու դային եւ Նա տա շային ջերմ ող ջու նում են Վի վի
էնը, Կա րի նէն, Ար մի նէն և ե ս։ Ող ջոյն ներ են ու ղար կում Հայ կը, Ռի չար
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դը, Ար թոն, Սր բա զանն ու Լո րի սը, ի նչ պէս նաեւ Լոն դո նի ձեր ծա նօթ
նե րը։ Ան ցե ալ օր տե սայ Է դի կին, որ փոր ձե րի ժա մա նակ ձեզ նկա րեց, 
ա սում է նկա րը շատ լաւ է ստա ցուել։

 Սի րե լի Վար պետ, Ձեզ ցան կա նում եմ ա ռա ջին հեր թին ա ռող ջու
թիւն, ա րեւ շա տու թիւն, որ պէս զի նո րա նոր ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե
րով հարս տաց նէք հայ եւ հա մաշ խար հային ե րաժշ տու թե ան գան ձա
տունը։

 Համ բոյր նե րով՝ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
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/ 1 մայիսի 1977թ. /

Շատ սի րե լի Վարպետ, Ա րամ Խա չա տու րե ան,

Ս տա ցայ եւ խո րը հա ճոյ քով կար դա ցի Վրէ ժի մի ջո ցով ձեր ու ղար կած՝ 
ի նչ պէս նաեւ տի կին Սի րա նոյշ Տի րա տու րե ա նի ձե ռամբ գրուած եւ 
ձեր կող մից ստո րագ րուած նա մակ նե րը։

 Բո լորս շատ ցա ւե ցինք լսե լով ձեր հի ւան դու թե ան մա սին։ Ձեզ ա ռա
ջին հեր թին մաղ թում ե նք կա տա րե ալ ա ռող ջու թիւն եւ շատ եր կար 
տա րի ներ, որ պէս զի մարդ կու թիւնն ի րեն ա ւե լի հա րուստ զգայ իր մէջ 
ու նե նա լով ձեզ նման մի հան ճար, ի սկ ձեր հա րա զատ նե րը, բա րե կամ
նե րը՝ Հա յաս տա նի ա րեւի նման տաք սր տով մի հա զուա գիւտ մարդ – 
Ա րամ Խա չա տու րե ան։ Իմ ըն տա նի քն ու ես, նախ քան ձեզ ան ձնա պէս 
ճա նա չի լը հափշ տա կուել է ինք ձեր ե րաժշ տու թե ամբ. հի մա որ ձեզ 
ան ձնա պէս ճա նա չե ցինք մենք հա ւա սա րա պէս կա խար դուե ցինք նաեւ 
Ա րամ Խա չա տու րե ան մար դով։

 Սի րե լի վար պետ, ես Ձեր ա ռա ջին նա մա կին պա տաս խա նել եմ 
23 Մար տին։ Զար մա նում եմ որ իմ նա մա կը չի հա սել Ձեզ։ Ներ փակ 
ուղար կում եմ պատ ճե նը։ 

Ան մի ջա պէս որ ձեր 14 Ապրիլի նա մա կը ստա ցայ՝ հե ռա խո սե ցի 
Ստեն լի Լաու դը նին. նա ար դէն գնա ցել էր Խ.Մի ու թիւն։ Խօ սե ցի կնոջ 
հետ եւ ձեր ցան կու թիւ նը փո խան ցե ցի նրան։ Նա խոս տա ցաւ ան պայ
ման Մոսկ վա յում կա պուել ձեզ հետ։

 Լո րի սը նոր է վե րա դար ձել Պարս կաս տա նից, որ տեղ տա րել էր 
ան գլի ա կան ե րգ չա խում բը հայ կա կան շա րա կան ներ կա տա րե լու 
ծրագ րով։ Պարս կաս տա նից ստա ցած իմ նա մակնե րից եւ թեր թե րից 
ի մա ցայ, որ հա մերգ նե րը ար ձա նագ րել են մեծ յա ջո ղու թիւն։ Լո րի սը 
ե լոյթ է ու նե ցել նաեւ հե ռա տե սի լից եւ խօ սել է Մեծ ե ղեռ նի մա սին… 
Մի ջան կե ալ ա սեմ որ Ե րեւա նի ռա դի ոն մի քա նի ան գամ նուա գել է 
ար դէն « Կա յա նէ»ն (Լո րի սի ղե կա վա րած ձայ նապ նա կը) հա մա ձայն 
Փա րի զում լոյս տես նող «Աշ խարհ» թեր թի։ 

Ռի չար դը Ձեզ հա մար պատ րաս տել է մի ալ բոմ մեր եւ Հայ կի տա նը 
առ նուած նկար նե րից։ Նկար չու հին (Սու զա նը) շատ յա ջող նկար ներ է 
վերց րել։ Ու զում է Ձեզ ու ղար կել։ Ես նրան ա սա ցի, որ դուք գա լու էք 
Բել գի ա, հե տեւա բար ա ւե լի յար մար կը լի նի որ այն տեղ ու ղար կուի։

 Հենց այս րո պէ ին հե ռա խօ սեց Լո րի սը։ Երբ կար դա ցի Ձեր նամակը,  
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նա խո րա պէս յուզուեց եւ ա սեց որ ներ կայիս ձայ նագ րում է Դե բու սի ի 
(« Գա րուն»), Ստ րա վինս կու («Սուրբ գա րուն»ը, « Զոհ»), Չայ քովս քու 
(«5րդ սիմ ֆո նի ան»)։ Յոյս ու նի որ Մայիս 20ին կ’ա ւար տի եւ 22ին կը 
գայ Բել գի ա ձեզ հան դի պե լու։

 Սի րե լի վար պետ, ես ան ձնա պէս շատ մեծ ցան կու թիւն ու նեմ ձեզ 
հան դի պե լու Բել գի այում, սա կայն դա կա խում ու նի իմ գոր ծե րից։ Ի նչ
պէս նա խորդ նա մա կում գրել է ի, ձեր Լոն դո նից մեկ նե լուց յե տոյ ես 
հիմ նե ցի ա ռեւտ րա կան ըն կե րու թիւն… աշ խա տում եմ օ րը 16 ժամ։ 
Մին չեւ հի մա դեռ շա հա բեր գործ չեմ ա ռել, բայց յոյս ու նեմ որ իմ աշ
խա տան քը մի օր ար դիւնք կը տայ։

 Սա մեր ժո ղովր դի դժ բախտ ճա կա տագ րի հե տեւանքն է, որ հայ 
մտա ւո րա կա նը, գրո ղը ստի պուած լի նի թող նել իր նա խա սի րած աշ
խա տան քը եւ զբա ղուել ա ռեւ տու րով, ա պա հո վե լու հա մար իր եւ իր 
ըն տա նի քի ապ րուս տը։ Այս մա սին կա րե լի է եր կար խորհր դա ծել, 
բայց ես չեմ ու զում ա նել այդ այս առ թիւ։ 

Հայկ Գալստյանի տանը, Լոնդոն, 1977թ.։
Ձախից՝ Ասատուր Գյուզել յան, Ռիչարդ Գալստյան, Արամ Խաչատրյան, Լինդա 
Գալստյան, Հայկ Գալստյան։
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Ե թէ նա մակս ստա նաք նախ քան ձեր Բել գի ա գնա լը, բա րի ե ղէք հե
ռագ րել ի նձ Բել գի այի ձեր հաս ցէն, որ պէս զի ե թէ ի նձ չյա ջո ղուի գալ 
այն տեղ, գո նէ հե ռա խօ սով խօ սեմ Ձեզ հետ։

 Ձեր ու ղար կած գր քի թարգ մա նու թե ան հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե
նալ մի նա մակ Ձե զա նից այն ի մաս տով, որ դուք ի րա ւունք էք տա լիս, 
որ գիր քը թարգ մա նուի ան գլե րէն եւ տպուի Լոն դո նում մի յա ւե լե ալ 
գլ խով՝ «Ա.Խա չա տու րե ա նը Լոն դո նում»։ 

Ա մե րի կայից մեր ա պսպ րած գօ տին տա կա ւին չի հա սել։ Լոն դո նից 
առ նուա ծը ձեզ կը հասց նեմ Բել գի ա կամ կը բե րեմ ան ձամբ, ե թէ կա
րո ղա ցայ գալ։

 Ձայ նաս փիւ ռը փո ղի մի մա սը տուել է ի նձ, սպա սում եմ որ միւս 
մասն էլ տայ։

 Տի կին Բար բա րային գրած ձեր նա մա կը կը յանձ նեմ, ե րբ նա հե ռա
խօ սի ի նձ։ Ես նրա հաս ցէն չու նեմ։

 Շատ սի րե լի վար պետ, օր չի ան ցնում, որ Վի վի է նը, ես եւ Ձեր Լոն
դո նի ծա նօթ նե րը չխօ սենք ձեր մա սին։ Դուք մեր վրայ այն պի սի մեծ 
տպա ւո րու թիւն թո ղիք, որ ժա մա նա կը չի կա րող ա ղա ւա ղել այդ։

 Վի վի է նը, Կա րի նէն, Ար մի նէն եւ ես համ բու րում ե նք Ձեզ, Կա րէ նին, 
Լյուդ մի լային եւ Նա տա շային։

 Ջերմ բա րեւ ներ են յ ղում Սր բա զա նը, Հայ կը, Ռի չար դը, Ար թոն եւ 
Լոն դո նի բո լոր ձեր ծա նօթ նե րը։

 Նո րից մեր բո լո րի ա նու նից մաղ թում ենք ձեզ կա տա րե ալ ա ռող
ջութիւն։

 Լոն դո նե ան ան մո ռա նա լի յի շա տակ նե րով, սի րով եւ կա րօ տով՝
 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

✒ 

2020ի փետր վա րին Վեր նա տուն ռա դի ո ժա մին տր ված Ա սա տուր 
Գյուզե լյ ա նի հար ցազ րույ ցը, ո րը հիմ նա կա նում Ա րամ Խա չատ րյա
նի մա սին է, բա վա կան հե տաքր քիր է։ Ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նում ե նք 
այն լսե լու կայքէջը։
https://www.youtube.com/watch?v=uC6SX279K7E
Կայքէջը կարելի է լսել ձեր internet browserով։
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Հ րա տա րակ չու թյան կող մից.

Երբ պատ րաստ վում էր Ա սա տուր Գյու զե լ յա նի « Հու շՆա մա կա նի» գիրքը, 
հե ղի նա կի մեծ բա րե կամ՝ Էդ ման Այ վա զյա նը կն քեց իր մահ կա նա ցուն…
Հ րա տա րակ չու թյու նը նպա տա կա հար մար գտավ, մի փոք րիկ ծաղ կա քաղ 
ներ կա յաց նել 2018 թ. Ա.Գյու զե լ յա նի Է. Այ վա զյա նի հետ հար ցազ րույ ցից։ 

 Հար ցազ րոյց  
Գոյ նե րի Ճար տա րա պետ̀  Էդ ման Այ վա զե ա նի հետ

Գ րեց՝ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան Լոն դոն, Մարտ 2018

 Վեր ջերս ի նձ յա ջո ղո ւեց հար ցազ րոյց ու նե նալ սփիւռ քա հայ մեծա
տա ղանդ գե ղան կա րիչ Էդ ման Այ վա զե ա նի հետ, Լոն դո նի իր արուես
տա նո ցում։

 Տա րի նե րի փոր ձով գի տեմ որ շատ ա ւե լի հեշտ է հար ցազ րոյց 
վա րել միջակ կա րո ղու թե ան տէր ան ձի հետ, քան տա ղան դա շատ 
ա րուես տա գէ տի՝ այն պարզ պատ ճա ռով, որ ա ռա ջի նը՝ հի մնա կա նում 
փոր ձե լու է իր չու նե ցած ար ժա նիք նե րը գո վա բա նել, ի սկ ե րկ րոր դը՝ իր 
տա ղան դը թե րագ նա հա տել եւ ի րեն հաս ցէ ագ րո ւած ար դար ար ժե ւո
րու մնե րը̀  չա փա զան ցու թիւն հա մա րել։

Չ գի տեմ ո ՞վ է ա սել, բայց ո ՞վ որ ա սել է, ճիշդ է ա սել, որ « համես տու
թիւնն ու մեծու թիւ նը ան բա ժան ըն կեր ներ են»։ 

Էդ ման Այ վա զե ա նին՝ ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌՈՎ մար դուն եւ ՈՍ ԿԵ ՏԱ ՌՈՎ 
ա րո ւես տա գէ տին՝ ո րը միա ժա մա նակ սեպ հա կա նա տէր է հա մով
հոտով ան հա տա կա նու թե ան, կա րե ւոր է ճիշդ բնու թագ րել, հե ռու 
մնա լով քլի շէ դար ձած խօս քե րից, ան շունչ, ան բոյր ու ան թոյր ար
տա յայ տու թիւն նե րից։ Իմ դժո ւա րու թիւ նը կա յա նում է նրա նում, որ 
Այվազե ա նի յատ կու թիւն նե րով օժ տո ւած մար դուն եւ ա րո ւես տա գէ
տին ճիշդ տա րա զա ւո րե լը՝ այն քան էլ հեշտ յանձ նա ռու թիւն չէ։ 

Երբ ա ռա ջին ան գամ հան դի պե ցի Է դի կին (մինչև հի մա էլ իր մտե
րի մնե րը նրան Է դիկ են ա նո ւա նում) ա ւե լի քան քա ռա սուն տա րի 
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ա ռաջ, իմ վրայ մեծ տպա ւո րու թիւն թո ղեց նրա զո ւար ճա խօ սու թիւ
նը, պար զու թիւնն ու համես տու թիւ նը։ Հե տա գա յում, ե րբ ա ւե լի մօ տից 
ծա նօ թա ցայ նրան եւ նրա ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րին, զգա ցի, որ բա ցի 
տա ղան դա ւոր ա րո ւես տա գէ տի, գործ ու նեմ նաեւ մարդ կային ար ժա
նիք նե րով հա րուստ մար դու հետ։

Երբ մտ նում ես 85ը ան ց (ծ նած՝ 1932 թ.ին), բայց հո գով ջա հել գեղա
ն կար չի ա րո ւես տա նո ցը, քեզ թւում է թէ մտել ես գոյ նե րի կա խար դիչ 
մի աշ խարհ…։ Հի աց մուն քով դի տում ես ա րե ւա վառ՝ եր բեմն էլ աշ նա
նային գոյ ներ հա գած, խո րը ներ բազ գա ցո ղու թե ամբ կե ան քի կո չո ւած 
գե ղան կարներ, գծան կար ներ, գեղ ջուկ կա նանց գու նա գեղ կեր պար
ներ, հո ղա գործ բա նո ւոր ներ, մէկ խօս քով հմայիչ գոյ նե րի եւ գծան
կար նե րի մի հա մայ նապատ կեր, ո րոնց մեծ մա սը կար ծես վր ձի նո ւած 
լի նի՝ մեր ման րան կար ներում օգ տա գոր ծո ւած որ դան կարմի րով։ 

Որ պէս զգա յուն ա րո ւես տա գէտ, Այ վա զե ա նը գի տէ բնու թե ան հետ 
մերո ւե լով, նրա ար գան դից ծնած գոյ նե րի ա ռինք նող գե ղեց կութե ան 
հմայ քը վե րար տադ րել իր կա խար դա կան վր ձի նով։ 

Երբ նա յում ես Այ վա զե ա նի ստեղ ծած տղա մարդ կանց եւ կա նանց 
նկար նե րին, անմիջա պէս նկա տում ես որ ա րո ւես տա գէ տը թա փան ցել 

Էդման Այվազյան
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է իր կեր պար նե րի նե րաշ խար հը, զգա ցել նրանց խինդն ու վիշ տը, հո
գե կան ապ րու մնե րը, եւ իր տե սածն ու զգա ցա ծը յանձ նել պաս տա ռին, 
ոչ որ պէս լու սան կա րիչ, այլ գոյ ներն ու գի ծե րը ի մաս տա ւո րել գիտ ցող 
գե ղան կա րիչ։

***
 Նախ քան Սա րոյե ա նի մա սին խօ սե լը, ան հրա ժեշտ եմ հա մա րում խօ
սել Թով մաս Թով մա սե ան վար ժա րա նի կա ռուց ման մա սին, քա նի որ 
դա կապ ու նի Սա րո յեա նից ստա ցած իմ տպա ւո րու թե ան հետ։ Ուրեմն, 
դպ րո ցի նա խա գի ծը պատ րաս տե լիս՝ շէն քի ամ բողջ ար տա քի նը 
(facade) այն պէս է ի ձե ւա ւո րել, որ դի տո ղը իւ րա քան չիւր պա տու հա նի 
տակ քան դա կո ւած եւ քովքո վի շա րո ւած, հայ կա կան ե կե ղե ցա կան 
ճար տա րա պե տու թե ան բնո րոշ ե ռան կիւն գծե րով տա րա զա ւո րո ւած 
խա չեր միայն տես նի։ Պատ կե րա ւոր ա սած, շէն քին նայո ղը՝ միայն խա
չե րի մի մեծ տո ղանցք էր տես նում…։ Իմ ա ռա ջադ րանքն է ե ղել խա
չերը դնել այն քան խո րը եւ ա մուր, որ դրանց հա նելն ան հնար լի նի, 
կամ է լ՝ հա նե լու հա մար մար դիկ ստի պո ւած լի նեն ամ բողջ դպ րո ցը 
« քան դել»…։ Իմ նպա տակն է ե ղել նաեւ ցոյց տալ, որ այս դպ րո ցը կա
ռու ցուել է հայի ձեռ քով, հայի հա մար…։ 

Ու րեմն, Սա րոյե ա նը ե կել էր Թեհ րան եւ փա փաք յայտ նել՝ այ ցե լել 
Թով մա սե ան դպ րո ցը։ Վար ժա րա նը նրան ցոյց տա լու հա ճե լի պար
տա կա նու թիւ նը տրո ւել էր ի նձ։ Սա րոյե ա նը ու շի ու շով խա չե րին նայե
լուց յե տոյ՝ ա սաց.

« Բան մը ը սեմ քե զի, չեմ գի տեր թէ հոս ա ղօ թե լո՞ւ տեղ է, թէ սոր վե
լու։ Եր կուքն ալ հոս են, թէ՛ ե կե ղե ցին, թէ՛ դպ րո ցը…»։

***
Յար գե լով խոս տումս, հրա տա րա կում եմ Ա րամ Խա չա տու րե ա նի 
նկա րի հետ կա պո ւած պատ մու թիւ նը։

Այդ տա րի նե րին Թեհ րա նից Լոն դոն էր տե ղա փո խո ւել տա ղան
դա ւոր նկա րիչ էդ ման Այ վա զե ա նը։ Նա ցան կու թիւն յայտ նեց նկա րել 
Ա րամ Խս չա տու րե ա նին. «Միայն մէկ ժամ տրա մադ րե ցէք ի նձ, Վար
պետ, դիմեց նա Ա րամ Խա չա տու րե ա նին։ 
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Հա կա ռակ իմ միջամ տու թե ան եւ խնդ րան քին՝ Վար պե տը չհա մա
ձայ նո ւեց։ Է դիկն ու ես հար ցը լու ծե ցինք հե տե ւե ալ ձե ւով.

 Քա նի որ ես, ըն դա ռա ջե լով Վար պե տի խնդ րան քին, հա մա ձայ նուել 
է ի բո լոր փոր ձե րին ներ կայ լի նել եւ յա ճախ կա տա րել նաեւ՝ թարգ մա
նի դեր, ո րո շե ցի Է դի կին հետս տա նել որ պէս օգ նա կան…։ 

Է դի կը համեր գաս րա հի հե ռու մի ան կիւ նում նս տած, Վար պե տի ղե
կա վա րած պա հին մա տի տով Խա չա տու րե ա նի գծան կա րը պատ րաս
տեց, ո րից ծնո ւեց նկար չա կան մի հո յա կապ գործ։ 

Երբ Խա չա տու րե ա նը տե սաւ Է դի կի ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը, հի ա ցաւ 
դրա վրայ եւ պա հան ջեց որ նկա րը տրո ւի ի րեն։ 

Այ վա զե ա նը մեր ժեց։
– Վար պետ, ա սաց նա, դուք մեր ժե ցիք, թէ կուզ մի ժամ տրա մադ րել 

ի նձ. ես էլ մեր ժում եմ իմ նկա րը տալ ձեզ։ Ձեր ի րա ւունքն էր մեր ժել 
ի նձ, ի սկ ես էլ, որ պէս ա րո ւես տա գէտ, ու նեմ իմ սկզ բունք նե րը, դրա 
հա մար էլ մեր ժում եմ նկարս տալ ձեզ։

– Բայց նկա րի նիւ թը ես եմ, նկա րը ի նձ է պատ կա նում, ա սաց Խա չա
տու րե ա նը բար կա ցած։

 Վեր ջում հար ցը հե տե ւե ալ ձե ւով լու ծեց Է դի կը։ Նա յանձն ա ռաւ 
մեծ նկա րից պատ րաս տել եր կու ա ւե լի փոքր չա փի նկար ներ, մէ կը 
Խա չա տու րե ա նի՝ ի սկ միւ սը՝ ի նձ հա մար։

– Վար պետ, ա ւե լաց րեց Այ վա զե ա նը, մեծ նկա րը նո ւի րե լու եմ 
Ամենայն Հայոց Կա թո ղի կոս Վազ գէն Աին, ե թէ Վե հա փա ռը ցան կա
նայ նկա րը ձեզ տալ՝ դա իր գործն է …։ 

Է դի կի ի նձ նո ւի րած նկա րը կա խո ւած է իմ տա նը, Լոն դո նում։ Գի
տեմ, որ Վար պե տի մա հո ւա նից յե տոյ, Վազ գէն Կա թո ղի կո սը Այ վա
զե ա նի նկա րի բնօ րի նա կը նո ւի րել է Խա չա տու րե ա նի ա նո ւան Տուն
Թան գա րա նին։

 Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
(Լոն դոն, Մարտ 2018)
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Խա չի կյան Լեւոն Ստեփանի

✒  Շատ հար գե լի բա րե կամ՝ Ա սա տուր Գյու զե լյան,

 Ձեր 28 մայի սի թվա կի րը ստա ցել եմ մի քա նի օր ա ռաջ։ Խո րա պես 
գնա հա տում եմ մեր մա տե նա դա րա նը հարս տաց նե լու հա մար թա
փած Ձեր ջան քե րը։ Ձեր ա ներ հայ րը, մե ծար գո պրն Ա լեք սյա նը շատ 
դրա կան ար տա հայտ վեց պրն Վա ղար շակ Գա լուս տյա նի մա սին, 
որպես բազ մար դյուն ու սու ցիչ ու լավ հայ րե նա սեր։ 

Ես 10 նոյեմ բե րի 1965թ. իմ նա մա կով խնդ րե ցի պր. Գա լուս տյա նին 
մի ցանկ ու ղար կել՝ իր գրա դա րա նի պա րու նա կու թյու նը բա ցա հայ
տող, որ պես զի հնա րա վոր լի նի այս տեղ ո րո շել, թե մեր գի տա կան
գրա դա րա նային որ հաս տա տու թյանն է հար մար այդ ճոխ գրա դա րա
նի մշ տա կան ու խնամ քով պահ պա նու թյունը։

Պր. Գա լուս տյա նը սույն թվա կա նի ապ րի լի 24ի իր նա մա կով հայտ
նեց, որ ցան կու թյուն ու նի «այս ե կող ա մառ… ան ձամբ գա լ մեր սի րե
լի հայ րե նի քը… այն ժա մա նակ մենք ման րա մաս նո րեն կազ մած կլի
նենք մեր ամ բողջ կա րո ղու թյան ցու ցա կը»։

 Դուք հանձ նա րա րում եք որ ևէ հաս տա տու թյան կող մից հրա վեր 
ուղար կել նրան ու տիկ նո ջը։ Նկա տի ու նե նա լով, որ այդ հրա վե րը 
կապ ված պետք է լի նի դժ վա րու թյուն նե րի հետ, ես կար ծում եմ, որ 
ա վե լի նպա տա կա հար մար կլի նի հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծել 
պրն Գալուս տյա նի եւ նրա տիկ նոջ հա մար, զբո սաշր ջի կի հան գա
ման քով Հա յաս տան այ ցե լե լու հա մար։ Մենք այս տեղ հնա րա վո
րու թյուն կու նե նանք, ե թե հարկ լի նի, մի քա նի օր եր կա րաց նե լու նրա 
ժամ կետը եւ դյու րու թյուն ներ կս տեղ ծենք՝ Հա յաս տա նի տե սար ժան 
վայ րերն այցե լե լու եւ մշա կու թային օ ջախ նե րի աշ խա տանք նե րին ծա
նո թանալու։

1.05.1918, Երեւան –12.03.1982, Երեւան։
Հայ խորհրդային պատմաբան, բանասեր-աղբյուրագետ։ 
Պատմական գիտությունների դոկտոր (1962), պրոֆեսոր 

(1966), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1968), 
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1971)։
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 Հար գե լի բա րե կամ, Դուք Ձեր նա մա կի վեր ջում հայտ նում եք, որ 
Ձեր խմ բագ րու թյամբ լույս ըն ծայ վող «Ա րե գակ» թեր թը կա րող է դա
դա րել գո յու թյուն ու նե նա լուց։ Շատ ցա վա լի է այդ լու րը. գու ցե հնա
րա վոր լի նի Ա նգ լի ա յում բնակ վող հայե րի մի ակ այդ պար բե րա կա նը 
շա րու նա կե լու հա մար մի ջոց ներ ո րո նել։ Շատ լավ հի շո ղու թյուն ներ 
ու նենք Ձեր եւ պրն Ա լեք սյ ա նի մա սին։ Նա հպարտ էր իր փե սայով, եւ 
գուր գու րան քով էր խո սում Ձեր փոք րիկ ու սի րու նիկ դս տեր մա սին։ 

Ի սր տե մաղ թում եմ Ձեր գեր դաս տա նին հա ջո ղու թյուն ներ կյան
քում եւ աշ խա տան քում։

Խնդ րում եմ ող ջույն ներ հա ղոր դել պր. Ա լեք սյ ա նին, Ձեր տիկ նո ջը 
եւ բո լոր նրանց, ով քեր ճա նա չում են ի նձ։

 Հար գանք նե րով

 Մաշ տո ցյան Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն՝  
 Խա չի կյան Լեւոն

✒  / 11 նոյեմ բե րի 1965թ. / 

Պրն Ա. Գյու զե լյա նին
 Լոն դոն, Ա նգ լի ա

 Սի րե լի բա րե կամ, պրն Գյու զե լյան,

 Մի քա նի օր ա ռաջ մեզ մոտ հյուր ե ղավ Ձեր ա ներ հայ րը, պրն Պետ րոս 
Ա լեք սյ ա նը, ո րը իր հետ բե րել էր 25 հոկտ. Ձեր նա մա կում հի շա տակ
ված ե րեք գր քե րը՝ նվիր ված պրն Շնորհ քյա նի կող մից։

Պրն Ա լեք սյ ա նին հանձն վեց պրն Շնորհ քյա նին հաս ցե ագր ված 
շնոր հա կա լա գիր, ո րի մի պատ ճե նը Ձեր թե լադ րան քով ու ղարկ վեց 
Լոն դոն պրն Ե. Նի կո ղո սյա նին։

Պրն Ա լեք սե ա նի հետ մենք օգ տա կար զրույց ու նե ցանք, շատ հա ճե
լի ու հայ րե նա սեր ան ձնա վո րու թյուն է, նա հպարտ է Ձեզ նով։ Ուրախ 
ե նք, որ այդ պի սի ջերմ ազ գակ ցա կան մի ջա վայր ու նեք։

 Ցան կա նում ե նք Ձեզ հա ջո ղու թյուն եւ ե ռանդ հայ լրագ րու թյան 
դժվա րին աս պա րե զում։

 Հար գանք նե րով՝ Խա չի կյան Լեւոն
(Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն)
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✒  / 17 նոյեմ բե րի 1992թ. / 

 Մե ծար գո պրոֆ. Ա. Գյու զե լյան,

 Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նը ստա ցել է Ձեր ու ղար կած «Ara» 
հազ վա գյուտ եւ կա րեւոր պար բե րա կա նի 189295 թվա կա նի հա վա
քածուն։ 

Այդ առ թիվ հայտ նում ե նք մեր խո րին շնոր հա կա լու թյու նը։
 Տե ղե կա ցանք նաեւ, որ Դուք մտա դիր եք ու ղար կե լու մեզ «The 

Armenia» պար բե րա կա նի հա վա քա ծուն, այդ մե ծա պես օգ տա կար 
կլի նի մեր գրա դա րա նին։ 

Ու ղար կում ե նք Ձեզ Ա. Կա րի նյա նի «Ակ նարկ ներ հայ պար բե րա
կան մա մու լի պատ մու թյան» 1960թ. 2րդ հա տո րը, ը ստ Ձեր ցան կու
թյան։ Ու րախ կլի նենք կա տա րե լու Ձեր այլ հանձ նա րա րու թյուն նե րը։

 Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րա նի տնօ րեն՝
 Խա չի կյան Լեւոն
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 Կա պու տի կյան Սիլ վա

✒  / 28 ապրիլի 1963թ., Ե րեւան / 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին,

 Հայ բառ ու բա նի սր տա գին նվի րյա լին։ Հար գե լի Ա սա տուր,
 Կար դա ցի ձեր բո վան դա կա լից նա մա կը, եւ սիրտս նո րից հա մա

կեց ծա նոթ տագ նապ նե րով ու հու զում նե րով։ Չէ՞ որ հենց նոր եմ վե
րա դար ձել Սփյուռ քից եւ բո լոր ձեր հու սա հա տու թյուն ներն ու հույ զե
րը ու նե ցել եմ ան ձամբ՝ նայե լով մեր ցա նու ցիր ժո ղովր դի հո գեւոր ու 
ֆիզի կա կան տա րու բե րում նե րին, տվայ տանք նե րին։ 

Ի՜նչ ա րած, պետք է չհու սա հատ վել, տո կալ, քա նի որ կա փր կա
րար ափ ու փա րոս։ Կա Հա յաս տա նը։ Ապ րիլ 26ին ա կա դե մի այի մեծ 
դահ լի ճում պատ մե ցի ու ղեւո րու թյանս մա սին, հույ սով եմ, որ շուտով 
տպա վո րու թյուն ներս կհ րա տա րա կեմ եւ դուք հնա րա վո րու թյուն 
կունե նաք կար դա լու։ Ի սկ այժմ իմ սր տա գին բա րեւ ներս հա ղոր դի 
ձեր վար ժա րա նի բո լոր սա նե րին, իմ հե ռա վոր, բայց այն քան մո տիկ 
բա լիկ նե րին։ 

Ե րեւա նյան ող ջույն նե րով՝  
Կա պու տի կյան Սիլ վա

Կապուտիկյան Սիլվա (Սիրվարդ) Բարունակի։
20.01.1919 Երեւան, Հայաստան – 25.08.2006, Երեւան, 

թաղված է Կոմիտասի անվ. պանթեոնում։ 
Հայ գրող ու բանաստեղծուհի, արձակագիր, 

հրապարակախոս, հասարակական գործիչ։ ԽՍՀՄ 
պետական մրցանակի դափնեկիր (1952), ՀԽՍՀ մշակույթի 
վաստակավոր գործիչ (1970), Վրացական ԽՍՀ մշակույթի 

վաստակավոր աշխատող (1980), ԽՍՀՄ գրողների միության 
անդամ (1941), ԽՄԿԿ անդամ (1945)։ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս։
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Սիլվա Կապուտիկյանի տանը, 1963թ.։ Ձախից՝ Շաքե Վարսյան, Հովհաննես 
Պետյան, Ասատուր Գյուզել յան, Սիլվա Կապուտիկյան, Աբրահամ Աշըգյան, 
Անուշավան Սարգսյան, Հովհաննես Բադալ յան։

Ձախից՝ Ասատուր Գյուզել յան, Ռոմիկ Մարտին, Սիլվա Կապուտիկյան, Պարույր 
Սեւակ։ Երեւան, 1968թ.։
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✒  / 4 նոյեմբերի 1977թ., Լոն դոն / 

Սր տա բաց բա րեւ ներս Ա սա տուր Գյու զե լյա նին.

 Զա ռի վեր բա ցա տը, ո րը, ճիշտն ա սած, նս տե լու հա մար այն քան էլ 
հար մար չէ, մա նա վանդ ե րբ նս տո ղը գետ նա մած սե ղան նե րին ան սո
վոր ար տա սահ ման ցի է …

Կ լո րա վուն ե րե սով եւ ան բա ժան ակ նոց նե րով, շար ժու ձեւի մեջ 
հան դարտ, բայց գոր ծով ե ռան դուն մի մարդ է Օն նիկ Սարգ սյա նը, 
որ հի մա նս տել է լռիկ ու լսում է ու րիշ նե րի խոսքն ու եր գը։ Նա յում եմ 
ակնոց նե րի տա կից պար զո րեն գծ վող նրա աչ քե րին։ Ի նչոր խո նա
վա ցած ե ն։ Ու ես, չգի տես ին չու, հի շում եմ Հա լե պի Մես րո պյան վար
ժա րա նի փոք րիկ ա ղջ նա կի խոս քը եւ նույ նու թյամբ կրկ նում.

– Ո ՞նց ե ս…
– Լավ եմ,– ժպ տում է նա ու նո րից լռում։ 
Իսկ Ա սա տուր Գյու զե լյա նը ա նընդ հատ խոսք ու զրույ ցի մեջ է։ 

Պատ մում է Հնդ կաս տա նից, այն տե ղի նիս տու կա ցից, պատ մում է 
Կալ կա թայի հայ կա կան վար ժա րա նի մա սին, եր գում է, սրա խո սում, 
ար տա սա նում։ Ու րախ, շեն, հն դի կի պես թուխ մի ե րի տա սարդ է 
Գյուզե լյա նը, որ ե րեւի Հա լե պից Կալ կա թա գնա լով՝ ա հա գին թափ ու 
թռիչք է տա րել այն տե ղի նվա ղող գա ղու թին։ 

Ձախից՝ հայագետ Ֆ. Ֆեյտի, Սիլվա Կապուտիկյան, Ասատուր Գյուզել յան։ 
 Երեւան, 1968թ.։
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Ու սու ցիչ ներ կան Ա դիսԱ բե բայից, Դեր պեսյե ից, Հա լե պից, Դա
մաս կո սից, Բեյ րու թից, Կալ կա թայից ու դեռ ու րիշ տե ղե րից էլ կլի նե
ին, ե թե տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը ար գելք չհա րու ցե ին մեկ նող նե
րի ա ռաջ։ Ու բո լո րը ե կել, մի ա ցել են Հա յաս տա նի հո ղում եւ հի մա էլ 
խմբ վել՝ գետ նին, քար տե զի պես, փռ ված սփ ռո ցի շուր ջը…

– Սփյուռ քա հայ պետք է ըլ լալ, եւ այն ալ ու սու ցիչ, զգա լու հա մար, 
թե ի նչ կա այս վայր կյա նին մեր կուրծ քե րուն տակ, զգաց ված խոսք է 
առ նում գրող, Բեյ րու թի Հո վա կի մյանՄա նու կյան վար ժա րա նի ու սու
ցիչ Լեւոն Վար դա նը, մեր սի րե լի հայ րե նի քի կե նա՜ ցը, Սո վե տա կան 
Հա յաս տա նի կե նա՜ ցը… 

Ան թի լի ա սի դպ րե վան քի ու սու ցիչ պա րոն Եր վանդ Տաս նա պե
տյանը հարկ է հա մա րում ա վե լաց նել.

– Հայ րե նի քին կե նա ցը՝ ա ռանց տե սա կի…
– Հայ րե նի քի կե նա ցը՝ տե սա կով,– հա կա ռակ ըն կած…
 

Իմ հա րա զատ նե րի ժա մա նակ նե րից հա րա զատ դար ձած  
բա րե կա մից՝ 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին։

 Կա պու տի կյան Սիլ վա

✒  / 17 դեկտեմբերի 1978թ., Մոսկ վա / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Սր տանց շնոր հա վո րում եմ քո, տիկ նոջդ եւ զա վակ նե րիդ ա մա նո րը։ 
Հի շում եմ բո լո րիդ սի րով ու ափ սո սան քով, որ հի վան դու թյան պատ
ճա ռով չկա րո ղա ցա լոն դո նյան տպա վո րու թյուն ներս գրի առ նել։ Ի ՞նչ 
ե ղավ քո հար ցազ րույ ցը, ա րդյոք հրա պա րակ վեց, որ տե՞ղ, ե ՞րբ։ Գո նե 
դա մնար որ պես փաստ ու հի շա տակ։

Կր կին հան դի պե լու մաղ թան քով՝  
Ձեր Կա պու տի կյան Սիլ վա
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  Հախ վեր դյան Լեւոն

✒  / 26 մարտի 1989թ. / 

Սի րե լիդ իմ Ա սա տուր,

Ա՜յ տղա, ի ՞նչ տե սակ տղա ես դու։ Ես Ա լեք սանդր Հա րու թյու նյա նից 
խնդ րել է ի, որ դու մի եր կու շարք « ժի լետ» կոչ ված ա ծե լի ներ ու ղար
կես, մինչ դեռ ու ղար կել ես մի ամ բողջ «Braun»։ Ի հար կե, շնոր հա կալ 
եմ մե ծա պես, բայց այդ քան նե ղու թյուն չէ ի ու զե նա պատ ճա ռել քեզ։ 

Այն քան շատ բան կա գրե լու եւ ա սե լու, որ չես ի մա նում ո՞ րը գրես, 
ո՞ րը թող նես, կաս կած չու նեմ, որ շատ բան գի տես ար դեն, շատ բան էլ 
ան խար դախ սր տի տեր Ա լեք սանդ րը պատ մած կլի նի, շատ բան էլ ես 
չեմ ու զում գրել՝ այն քան է տրտ մա լի ու սր տա կե ղեք։ 

Ու րեմն՝ մի այն իմ ան ձնա կան ապ րում նե րի մա սին։ Ձեր սփո փանքն 
ու հույ սը Մայր Հայ րե նիքն է, այն էլ ին քը դար ձավ մխի թա րու թյան կա
րոտ։ Ճա կա տա գիր է, ի ՞նչ կա րող ես ա նել, այդ պես է գր ված մեր ճա
կա տին, եւ մենք պետք է կրենք մեր խա չը։ Խաչն էլ, ի նչ պես տես նում 
ե նք, լավ չի վար վում խա չա պաշտ նե րի հետ։ Ա սում են Ա ստ ված իր հա
վա տա րիմ նե րին է սի րում փոր ձու թյան են թար կել, ու րիշ խոս քով՝ իր 
հետ լավ վար վող նե րի հետ է վատ վար վում։ Սա ի նչ հի մար սկզբունք 
է։ Մի այն մեր Ա ստ վա ծը կա րող էր նման բան հո րի նել։ Մինչ դեռ տես, 
թե ի նչ պես է վար վում ալ լա հը։ Պետք է նրա նից օ րի նակ վերց նել։

 Կա տա կը մի կողմ՝ ապ րում ե նք, ի րոք, լար ված, դժ վար, հու զախ
ռով կյան քով։ Ա ղետ նե րը մի կող մից, մեր ժո ղովր դի ա վան դա կան 
մի ամտու թյու նը՝ մյուս։ Բնու թյունն իր հեր թին, մեր սխա լա շատ վար
քա գի ծը՝ մյուս։ Ե ՞րբ պի տի խելք սո վո րենք։ Աշ խար հի բո լոր ծա գե րից 
մեզ ցույց տր վող բա րո յա կան եւ նյու թա կան օգ նու թյու նը մեծ է չա փա

26.12.1924, Ղարաքիլիսա (այժմ ՝ Վանաձոր) – 6.02.2003, 
Երեւան 

Հայ գրականագետ, թատերագետ, թարգմանիչ, 
հրապարակախոս։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

(1967թ.), պրոֆեսոր (1987թ.)։ ԽՍՀՄ գրողների միության 
անդամ 1952 թվականից։ ԽՄԿԿ անդամ 1955 թվականից։ 
ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (1972թ.)։ ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմիկոս (1996թ.)
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զանց, դա է մեր նե ցու կը, բայց ա մեն ի նչ մաս նա գի տո րեն հմուտ եւ բա
րո յա պես պար կեշտ օգ տա գոր ծել՝ այդ պես էլ չսո վո րե ցինք։ 

Ի հար կե, ոչ մի կաս կած, է լի ոտ քի կկանգ նենք, հայոց տու նը կշենաց
վի, մեր ժո ղո վուր դը կա ու կմ նա, բայց դրա հա մար շատ մեծ գին պի
տի վճա րենք։ Դա ե նք ա նում՝ ա մեն մեկս մեր ու նե ցա ծի, մեր ու ժե րի 
չա փով։ Ես 65ի մեջ եմ ար դեն, ապ րում եմ փաս տի վրա սաս տիկ 
զար մա նա լով (էս ե ՞րբ ե ղավ), ի նչ պես հա տուկ է այդ հա սա կի մարդ
կանց ան ցյա լը շա րու նակ մտա բե րե լով։ Բա րե բախ տա բար, հի շե լու 
շատ բան ու նեմ, եւ իմ մտա պատ կե րում նաեւ մեր հան դի պում ներն են 
ա մուր մնա ցել՝ Լոն դոն (1960ին, թե՞ 1961ին), Ե րեւա նում, հի շո՞ւմ ես, 
լու սա հո գի ներ Պա րույ րի եւ Ռա ֆայել Իս րայե լյա նի հետ։ 

Ինչ պե՞ս չէ ինք հաս կա նում, որ դրանք եր ջա նիկ օ րեր են, կար ծում 
է ինք միշտ այդ պես կլի նի։ 

Օր ծե րու թյան դար ձել եմ տնօ րեն (մեր ա կա դե մի այի Ար վես տի 
ի նս տի տու տի՝ Ռու բեն Զա րյանն իր տե ղը զի ջեց ի նձ)։ Ա սեմ ա մե նայն 
ան կեղ ծու թյամբ՝ շատ էլ ու րախ չեմ դրա հա մար՝ դժ վար ժա մա նակ ներ 
են, գլուխ քո րե լու մի ջոց չու նեմ, թոռ նե րիս հետ խա ղա լու (շատ հա ճե
լի զբաղ մունք է) ժա մա նակ՝ նույն պես։ Ա ռաջ ա զատ մարդ է ի, գիրք 
է ի գրում, հոդ ված ներ, ե րբ կա մե նայի։ Հի մա էլ նույնն եմ ա նում, բայց 
անհա մե մատ քիչ։

Հ րանտ Մա թեւո սյանն իր գր վածք նե րից մե կում ու նի այս պի սի մի 
միտք՝ « կյանք է, պի տի ա պր վի»։ Այդ պես էլ վար վում ե նք՝ ջա նա լով, 
որ այս քան տա րի պահ ված խիղճն ու պա տի վը չկորց նենք։ Այ սօր վա 
պայ ման նե րում դա էլ դյու րին գործ չէ, բայց եւ քիչ է։ Պի տի կա րո ղա
նանք սա տար կանգ նել մեր ժո ղովր դին իր վեր քերն ա պա քի նե լու, 
ոտքի կանգ նե լու կյան քի բնա կան ու բա նա կան հու նի մեջ ու դժ վար 
ճա նա պար հին։ 

Ե րա նի՜ կա րո ղա նանք…

 Քո՝ Հախ վեր դյան Լեւոն
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✒  / 27 դեկ տեմ բերի 1989թ. / 

 Սի րե լի՛դ իմ Ա սա տուր,

Ս տա ցա քո հեր թա կան ըն ծա նե րը շնոր հա կա լու թյամբ եւ ներ քին մի 
հար ցու մով՝ ես ին չո՞վ եմ պար տա վո րեց րել Ա սա տու րին, որ նա իր 
սեպուհ պարտքն է հա մա րում ա մեն պա տեհ ա ռի թով շռայլ նվի րա բե
րում ներ ա նել ի նձ… հարցս մնում է ան պա տաս խան, գո նե իմ կող մից։ 
Ի սկ քո՞ կող մից։ Դու կա րո՞ղ ես պա տաս խա նել։

 Շատ խնդ րում եմ փոքրի նչ զս պել քո նվե րա մոլ ձգ տում նե րը, թե եւ 
այն էլ պի տի ա սեմ, որ ու ղար կած ներդ ճիշտ եւ ճիշտ ի րենց տեղն են 
ը նկ նում ա մե նայն տե սա կե տից։ Ը ստ ե րեւույ թին, նվեր ներ ու ղար կե լու 
մեծ փորձ ու նես։ Ա՛յ, ե թե դու Ե րեւա նում լի նե իր՝ քո այդ փոր ձը քեզ 
չէր օգ նի հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով։ Ի ՞նչ պի տի ու ղար կե իր գր քե
րից բա ցի… 

Իսկ մեր պատ մա կան լու սան կա՞ րը։ Ի նչ ա սես ար ժե։ Ո ՞նց էլ 
մտքովդ ան ցել է։ 

Նա յում եմ այդ լու սան կա րին, եւ աշ խարհ է գա լիս ու ան ցնում 
մտքովս։ Քա նի՛ տա րի է ան ցել, 30 տա րուց 3 պա կաս, ի սկ ե թե մի քիչ 
էլ ա ռաջ գնանք՝ մեր ա ռա ջին լոն դո նյան հան դի պու մը, ե թե չեմ սխալ
վում 1960ին, ե րեք տաս նյա կը կլ րա նա։ Հի մա ես 65 եմ, 30 տա րի ա ռաջ՝ 
35, դու ե րեւի, ա վե լի ե րի տա սարդ։ Ի նչ եր ջա նիկ տա րիք եւ քաջա ռողջ 
վի ճակ։ Ափ սոս մի այն, որ ար ժե քը չէ ինք հաս կա նում, ի նչ պես ե րի տա
սարդ ներն առ հա սա րակ։ 

Ինչ քան ջրեր, վա րար, պղ տոր ու հս տակ ջրեր, ա վե լի շատ պղ
տոր, քան հս տակ, այդ ժա մա նակ նե րից ի վեր, ի նչ քան ըն տիր մար դիկ 
լուսա հո գի դար ձան՝ Պա րույ րը, Ռա ֆայել Իս րայե լյա նը, Վահ րամ 
Մա վյա նը… ա ռա ջինն ու եր րոր դը մեր սերն դա կից մար դիկ։ Մենք, 
քչերս ե նք մնա ցել այն եր ջա նիկ ժա մա նակ նե րից, ե րբ, ի նչ պես եր ջա
նիկ մար դիկ սո վո րա բար, մեր եր ջան կու թյու նը չէ ինք զգում, կար ծե
լով, թե միշտ այդ պես պետք է լի նի։

 Հի մա մենք դժ վար, շատ դժ վար ժա մա նակ ներ ե նք ապ րում՝ մեր 
ե րկ րի հա մա պե տա կան (պե րեստ րոյ կա) եւ մեր ժո ղովր դի՝ հա մազ
գային։ Դրանք ա գուց ված են «ա զա տու թյուն» ա նու նով, եւ նա չգի տե 
ի նչ պես վար վել այդ խա ղա լի քի հետ։ Սո վոր չենք։ Ա ռա վել եւս մենք՝ 
հայերս։

 Հա մա պե տա կան ա ռու մով հի մա ի նչ մի այն չի աս վում ու գր վում։ 
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Տակն այ լեւս բան չմ նաց։ Այդ ա մե նին, ան շուշտ, տե ղյակ ես ձեր 
Timeե րից, բայց չես ի մա նա, թե ռուս հրա պա րա կա խոս նե րը, որ հի ա
նա լի տի րա պե տում են ի րենց գր չին, ի նչ փայ լուն դա տո ղու թյուն ներ 
են ա նում։ Ա սենք՝ « մեր ե րկ րում տի րա պե տել է ճոր տա տի րու թյու նը 
կոլտն տե սու թյուն նե րի ան վան տակ եւ պե տա կան ստր կա տի րու թյունը 
ԳՈՒ ԼԱԳի տես քով»։ (Այս ԳՈՒ ԼԱԳը Սոլ ժե նի ցի նի գր քի ծա նոթ 
վեր նա գիրն է՝ « ԳՈՒ ԼԱԳ ար շի պե լագ», բիրտ աք սո րա վայ րե րի ը նդ
հա նուր ան վա նու մը)։

 Հի մա բա նը հա սել է այս պի սի հար ցադր ման՝ 
1) խորհր դային ե րկ րի ստեղծ ման գա ղա փար նե րը լավն է ին ու 

ազ նիվ, բայց ըն կան գեշ մարդ կանց ձե ռը՝ ա՞յդ պատ ճա ռով մենք 
հայտնվե ցինք ող բա լի կա ցու թյան մեջ, 

2) թե՞ գա ղա փար ներն ի նք նին գեշ է ին եւ դրանք ու րիշ հե տեւան քի 
հասց նել չէ ին էլ կա րող։ 

Եվ ի ՞նչ։ Եվ այն, որ հակ ված են ե րկ րոր դի կող մը, չմո ռա նա լով նաեւ 
գեշ կա ռա վա րիչ նե րի պա րա գան։ Ի հար կե, ճիշ տը դա է։ 

Ինչ վե րա բե րում է մեր ազ գային շարժ մա նը, ա պա այս տեղ կա
րող ես ա մեն ի նչ գտ նել՝ խե լա ցի ու լր ջա խոհ մտա ծող ներ, ո րոնց թի
վը, բնա կա նա բար, քիչ է եւ ո րոնց լսող ներն ու հաս կա ցող ներն էլ քիչ 
ե ն՝ մինչեւ, աս տի ճա նա կան ան կու մով, ա մե նատխ մար ու շփերթ ամ
բո խա վար նե րը, ո րոնց օ տար լեզ վով պո պու լիստ են կո չում։ Սրանք՝ 
ամբո խի տրա մադ րու թյամբ ըն թա ցող եւ նրան սի րա շա հող նե րը շատ 
են ու սրանց լսող ներն էլ շատ ե ն։ Սա է դժ բախ տու թյու նը։ Ըն կեր փան
ջու նի ու թյու նը ծլում ծաղ կում է եւ շատ գործ է փչաց նում։ Դու ի մա նաս, 
թե ի նչ ար ժե այս պայ ման նե րում ան կա խու թյան կար գա խո սի հռ չա
կու մը, քա ղա քա կան եւ դի վա նա գի տա կան մտա ծո ղու թյան կա տա
րյալ բա ցա կա յու թյու նը որ քան հա յավ նաս կա րող է լի նել։ Բայց շատ 
շա տե րը դա չեն հաս կա նում, չեն ու զում հաս կա նալ, հար բել են ազ
գային գործ չի փառ քի հե ռան կա րով, դուրս են տա լիս, ի նչ ի րենց կարճ 
խել քին փչում է եւ ա պա կողմ նո րո շում ե րի տա սար դու թյա նը։

 Բա րե բախ տու թյուն է, որ ու նենք խո հուն, հայ րե նի քի շա հե րը հաս
կա ցող մար դիկ եւ հան րա պե տու թյան կա ռա վա րիչ նե րից շա տե րը, 
նաեւ ա ռա ջի նը, դրանց թվին են պատ կա նում։ Այ լա պես ա ռանց այն էլ 
մեր դժ վա րին վի ճակն ա վե լի դժ վար պի տի լի ներ բո վան դակ ե րկ րի 
այս քա ղա քա կան եւ տն տե սա կան ե րե րուն դրու թյան, Ղա րա բա ղյան 
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պրոբ լե մի ծայ րա հեղ լար վա ծու թյան, ա ղե տի գո տու վե րա կանգն ման 
ան հնա րին մա քառ ման պայ ման նե րում։ 

Ապ րում ե նք ա մե նօ րյա լար վա ծու թյան մեջ, օր չի ան ցնում, որ է լի 
մի խն դիր չծա գի Մոսկ վա յում, թե Ե րեւա նում, հան րա պե տու թյան 
սահ ման նե րի վրա, ա սենք, բո վան դակ մի ու թյան բո լոր ծա գե րում։ 
Ապ րում ե նք չա փա զանց լե ցուն, դեպ քե րով, դիպ ված նե րով, տագ նա
պա լի լու րե րով հա գե ցած կյան քով։ Ձանձ րույ թի ո ՛չ մի պահ, մինչ դեռ 
այն պե՜ս կու զե նայինք ձանձ րա նալ։ Շատ ե նք հոգ նել։

 Կար միր լու րեր հայ րե նի քից…
 Կար ժա մա նակ, որ սր տապն դող լու րե րը հայ րե նի քից է իք առ նում եւ 

գո տեպնդ վում, այո՛, կար ժա մա նակ, հի մա այդ ժա մա նա կը չկա։ 
Այս ա մե նից չլի նի թե եզ րա կաց նես, թե մատն ված ե նք հու սա հա

տու թյան։ Բնա՛վ։ Կա դժ վա րին մա քա ռում, բայց կան եւ մա քա ռող
ներ, կան եւ հու սադ րող հան գա մանք ներ։ Այս տեղ որ լի նես Ե րեւա նը 
կտես նես այն պես, ի նչ պես տե սել ես, ներ սը թա փան ցե լով մի այն կա
րող ես հա ղորդ վել ներ քին լար վա ծու թյա նը։ 

Ի՞նչ եմ ա նում ե ս։ Այդ էլ ա սեմ, ե լույթ ներ, հոդ ված ներ, հա վաք ներ, 
ժո ղով ներ։ Այս վեր ջին նե րը չա փա զանց շա տա ցել են այն պատ ճա
ռով, որ մեր գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի ար վես տի ի նս տի տու տի 
տնօ րենն եմ ար դեն եր կու տա րի։ Օր ծե րու թյան դար ձա պե տա կան 
հաս տա տու թյան կա ռա վա րիչ։ Դա չի բռ նում իմ է ու թյա նը։ Բայց այդ
պես կա տար վեց ի նձ նից գրե թե ան կախ պատ ճառ նե րով։ 

Այս օ րե րին, ա վե լի քան եր կու ա միս, կտր վել եմ հա սա րա կա կան 
կյան քից։ Դրա պատ ճառն էլ ա սեմ։ Գլ խիս փոր ձանք ե կավ։ Վի րա
հատ վե ցի, շա գա նա կա գեղ ձի՝ Prostatus adenoma, շատ սո վո րա կան 
վի րա հա տու թյուն, հու սամ, որ հա սա կի հետ կապ ված այդ ուղ տը չի 
չո քել քո ա ռաջ, թե թեւ վի րա հա տու թյուն, որ սա կայն ծանր հե տեւանք
ներ ու նե ցավ մեր բազ մահ մուտ վի րա բույժ նե րի շնոր հիվ ե ղավ վա
րա կում (ին ֆեկ ցի ա) եւ եր կու ա միս է խելքս գլուխս չի գա լիս։ Հի մա 
լավ եմ, ա պա քին վում եմ, բայց ոչ կա տա րե լա պես, դեռ է լի ժա մա նակ է 
պետք եւ ո րոշ բու ժում ներ։ 

Ա սանկ բա ներ, պա րոն Ա սա տուր, ի նչ պես սի րում էր ա սել՝ Վահ րամ 
Մա վյա նը։ 

Իմ բա նը ո չինչ, կար գի կգամ շու տով, դրա վեր ջը ե րեւում է, բայց 
մեր մա քառ ման վերջն է, որ չի ե րեւում, հա մե նայն դեպս՝ տե սա նե լի 
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հե ռան կա րի մեջ։ Եվ ո ՛չ ոք, Ա ստ ված ի նքն էլ չի կա րող կռա հել, թե 
վերջն ի նչ պես է լի նե լու։

 Կա րեւորն այն է, որ հույս ներս չենք կորց նում։ Դա էլ մեր ժո
ղովրդից է գա լիս, մա քառ ման սո վոր մեր տո կուն, ա մեն հար գան քի 
ար ժա նի մեր ժո ղովր դից։ 

Ափ սո՜ս ժո ղո վուրդ, որ ա վե լի լավ ճա կա տագ րի էր ար ժա նի։ 
է՜հ, « ձա խորդ օ րե րը, կու գան ու կեր թան…», ճիշտ տեղն է մտա բե րե

լու ա շուղ Ջի վա նուն։ 
Այս նա մակս, ե րբ քեզ հաս նի՝ 1990ի մեջ կլի նենք ար դեն։ Շնոր հա

վոր տա րիդ։ Մաղ թենք, որ այս տա րի լա վը լի նի աշ խար հի հա մար, 
Ե րեւա նի ու Հա յաս տա նի հա մար, Լի բա նա նի ու Հա լե պի, Թեհ րա նի 
ու ԼոսԱն ջե լե սի, հա մայն հա յու թյան հա մար, Լոն դոն, թե Փա րիզ եւ 
ա մե նու րեք։ Ու րեմն, նաեւ քեզ ու ի նձ հա մար, մեր ըն տա նիք նե րի ու 
մեր ձա վոր նե րի, որ ա նա գո րույն ճա կա տագ րի ձեռքն ըն կած այդ հա
յու թյան հա րա զատ ու ան քակ տե լի մասն ե նք կազ մում եւ ու րիշ ոչ մի, 
թե կուզ եւ եր ջա նիկ, ժո ղովր դի մա սը կազ մել չէ ինք կա մե նա։

 Շատ կու զե նայի, որ հան դի պե ինք Ե րեւան կամ Լոն դոն եւ մի կուշտ 
զրու ցե ինք գլուխգլ խի։ Ո ՜վ կտա մեզ այդ բախ տը։

 Հու սանք եւ սպա սենք, սպա սենք եւ հու սանք, ար դեն մեր ամ բողջ 
կյան քը հու սալն ու սպա սե լը ե ղավ։ 

Է՛հ, ա ստ ված թող ե ղածն օ րհ նի, ի նչ պես կա սեր լու սա հո գի 
Հովհաննես Թու մա նյա նը։ Մնա ցա ծը՝ ճա կա տագ րի կամ քով։ Թո՛ղ 
կա տար վի ի նչ որ բա րին է ։

Սր տա գին բա րեւ նե րով՝  
քո Հախ վեր դյան Լեւոն

✒  / 16 մարտի 1991թ. / 

Ա սա տուր ջան, սի րե լի՜ եղ բայր,

Մտ քովս ան ցավ քեզ ու ղար կել իմ այս եր կա րա շունչ հոդ վա ծա շա րը՝ 
նա մա կի փո խա րեն։ Սա քեզ ա վե լի ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
կտա Հա յաս տա նի այ սօր վա վի ճա կի եւ իմ մտա ծում նե րի մա սին, քան 
ո րեւէ նա մակ։ Վս տահ եմ, որ քեզ կհե տաքրք րի, մեր ազ գային դար
դերն են, ի նչ պե՞ս կա րող է չհե տաքրք րել։
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 Դի մա նում ե նք, դի մադ րում ենք, մա քա ռում՝ լավ օ րե րի հույ սե րով։ 
(Ա սում են, չէ՞, հույսն ա մե նից վեր ջինն է մեռ նում)։ Չե՛նք թող նի, որ 
մեռ նի։ 

Ի՞նչ կլի նի, որ մի քա նի տող գրես՝ ի մա նամ վի ճակդ։ Ա ռանց այն էլ 
սփյուռ քում քիչ մարդ է մնա ցել, ո րից նա մակ եմ սպա սում։ Ի ՜նչ տղա
ներ կորց րինք, ա մա յա նում է մեր չորս բո լո րը։

 Կա րո տա գին բա րեւ նե րով եւ հան դի պու մի ան հույս հույ սե րով քո՝ 

Հախ վեր դյան Լեւոն 

✒  / 14 փետր վարի 1997թ. / 

 Սի րե լի՛դ իմ Ա սա տուր,

 Հի շո՞ւմ ես, ի նձ մի լու սան կար է իր ու ղար կել։ Հի մա այդ լու սան կա րը 
կգտ նես ու ղար կածս գր քի մեջ։ Հու սով ե մ՝ գոհ կմ նաս։ Կմ տա բե րես 
ան ցածգ նա ցած օ րե րը… 

Ի՜նչ լավ, ի ՜նչ գե ղե ցիկ օ րեր է ին։ Ո ՞ւր գնա ցին այդ օ րե րը, գնա ցին 
ան վե րա դարձ՝ մեզ հա մար այն քան սի րե լի մարդ կանց հետ։

 Հի մա ես Բեյ րութ եմ մեկ ամ սով, բա նա խո սու թյուն ներ եմ կար դում 
Հայ կա զյան հա մալ սա րա նում (հի մա այդ պես է կոչ վում կո լե ջը) եւ 
Բա րե գոր ծա կա նի սրա հում։ Ապ րում եմ ար քա յա բար իմ ա զն վա կան 
բա րե կամ ներ Ար մե նի և Մի մի ի քն քույշ հո գա ծու թյամբ՝ ի րենց ի սկ 
հրա վե րով։ Ի հար կե, լավ եմ զգում ի նձ։ Բայց սա այ լեւս իմ Բեյ րու թը 
չէ, ուր Ծա ռու կյա նը կար եւ Մու շեղ Իշ խա նը, Օն նիկ Սարգ սյա նը կար 
եւ Վահ րամ Մա վյա նը, Դու րյա նը կար եւ Ադ դա րյա նը… Կային՝ չկան, 
ի նչ պես Ծա ռու կյա նը գրել էր իր « Մե ծե րը եւ մյուս նե րը» հետ մա հու 
լույս տե սած հի ա նա լի գր քում։ 

Է՛հ, մենք էլ կս պա սենք մեր հեր թին՝ ու րա խա նա լով ու վշ տա նա
լով, ի նչ պես կարգն է։ Այն քան, ի նչ քան Տե րը կար տո նե։ Սա է կյան քը՝ 
սելավի… Թող լի նի այն, ի նչ լի նե լու է ։

 Լավ ե ղիր, սի րե լիս։

 Քո՝ Հախ վեր դյան Լեւոն
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✒  Սի րե լիդ իմ եղ բայր Ա սա տուր, 

Ըն դու նիր հոդ վածս ի բրև նա մակ։
 Քո Լեւոն

«Ե թե թեր թե րում կա րող են հան րա պե տու թյան նա խա գա հին նկա րել 
մո րե մերկ եւ ի նչ ա սես գրել նրա մա սին՝ ես այդ պի սի ա զա տու թյուն 
չեմ ու զում, որ քան էլ պրե զի դեն տը հայ րա բար հոր դոր կար դա մտա
վո րա կա նու թյա նը, թե հի մա ա զա տու թյուն է՝ վայե լե ցեք ի նչ քան կա
մենաք, էլ ի ՞նչ եք ու զում։ 

Ե թե մեր գրող նե րը տա րի ներ ի վեր ո չինչ չեն գրում, ե թե մեր աչ
քի ը նկ նող դե րա սան նե րը չեն խա ղում, ճար տա րա պետ նե րը չեն նա
խագծում ու չեն կա ռու ցում, ե թե գե ղար վես տա կան մշա կույ թի զար կե
րա կը գրե թե կանգ է ա ռել՝ դա ի ՞նչ ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տու թյուն 
է։ Չեմ ու զում։ 

Ե թե գի տա կան աշ խա տող նե րը գրում են ու չեն տպագր վում (հենց 
այն գի տա կան հաս տա տու թյան մեջ, ուր ես աշ խա տում ե մ՝ Ա կա դե
մի այի ար վես տի ի նս տի տու տը, հի սու նից ա վե լի կար գին աշ խա տու
թյուն պատ րաստ՝ ա պար դյուն սպա սում են հրա տա րա կու թյան), ե թե 
նույն այդ գի տա կան հարս տու թյան, դժ բախ տա բար, ոչ մի այն դրա, 
ըն դու նակ ե րի տա սարդ ներ թող նում են հայ րե նի քը եւ ան վե րա դարձ 
մեկ նում դուրս՝ այդ պի սի ա զա տու թյուն չեմ ու զում։ Հայ րե նի քը լքե լու, 
հայ րե նի քի շնորհքն ու ի մա ցու թյունն աղ քա տաց նե լու ա զա տությո՞ւն։ 
Չեմ ու զում, ձեզ լի նի այդ ա զա տու թյու նը։ Դա ա զա տու թյուն չէ, այլ 
բա ռի շա հար կու մը։ Բառն ե նք խա ղաց նում՝ ի մաս տը դա տարկ ված։ 
Գյո թեն « Ֆաուս տում» զուր չէր ա րել իր հան ճա րեղ կռա հու մը, ե րբ բա
ռե րը կզրկ վեն բո վան դա կու թյու նից՝ գոր ծի կդր վեն բա ռե րը, սնա մեջ 
բա ռե րը մի այն։ Հի մի մերն է՝ «ա զա տու թյուն», «ան կա խու թյուն», « ժո
ղովր դա վա րու թյուն»…

 Քա նի՞ գիրք է լույս տե սել վեր ջին տա րի ներս, ե րեւի թե հա զիվ մի 
քա նի գիրք՝ կաս կա ծե լի ո րա կի. քա նի՞ գիրք կա, որ թախ ծում են հրա
տա րակ չա կան գզ րոց նե րում՝ շա՜տ (հենց եր կու սը տո ղե րիս գրո ղինն 
են)։ Ե ՞րբ են լույս տես նե լու կամ լույս կտես նե՞ն եր բեւէ։ Հայտ նի չէ։

Գ րա կա նու թյան, ար վես տի, գի տա կան եւ գե ղար վես տա կան մշա
կույ թի հար ցե րից եմ խո սում։ Բայց դրանք, թող ի նձ նե րեն գր չա կից
ներս, ե րկ րոր դա կան, շա՜տ ե րկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն ու նեն 
ժողովր դի կե ցու թյան հա մե մատ։
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 Ժո ղո վուր դը մատն ված է ծայր աղ քա տու թյան, բա ցա ռու թյուն ներ 
կան, ի հար կե, բայց դրանք ոչ թե մեղ մում, այլ շեշ տում են հա մա տա
րած աղ քա տու թյու նը։ Այս դեպ քում ի նձ զբա ղեց նում է ոչ թե աղ քա
տու թյունն առ հա սա րակ, այլ աղ քա տու թյունն իբ րեւ ա զա տու թյան 
հեր քում, այդ տե սան կյու նը հատ կա պե՛ս։ Ժա մա նա կին, ե րբ Լեւ Տոլս
տոյը բո ղո քում էր գյու ղա կան հա մայնք նե րը վե րաց նե լու Ստո լի պի
նի քա ղա քա կա նու թյան դեմ, վեր ջինս գրո ղին ուղ ղած պա տաս խան 
նա մա կում գրել էր, թե հա մայն քը գյու ղա ցուն թույլ չի տա լիս հարս
տա նալ, ի սկ «աղ քա տու թյու նը ստր կու թյան վատ թա րա գույն տե սակն 
է»։ Հենց ա՛յս տե սան կյու նը։ Ի վեր ջո, դրան կա րե լի էր դի մա նալ (գի
տենք, որ մի այն մեր հան րա պե տու թյան վի ճա կը չէ այս պես), ե թե բանն 
այն պես չըն թա նար, որ փոք րա թիվ հա րուստ ներն ա վե լի եւս հարս տա
նային մե ծա թիվ չու նեւոր նե րին ա վե լի եւս չու նեւոր դարձ նե լու գնով։ 
Եվ սա՞ է, որ կոչ վում է ժո ղովր դա վա րու թյուն, դե մոկ րա տի ա։ Չեմ 
ուզում։ Ձե՛զ լի նի։

 Հին ռե ժի մի պայ ման նե րում այն էր դառ նո րեն վր դո վեց նում, որ 
կուսակ ցա կան եւ պե տա կան պաշ տո նյա նե րի մի վիթ խա րի բա նակ 
լավ ապ րում էր աշ խա տա վոր ժո ղովր դի հաշ վին, ա սես մի ա ռան
ձին դա սա կարգ։ Եվ դա կոչ վում էր սո ցի ա լիզմ, հե տո է լ՝ զար գա ցած 
սոցիա լիզմ։ Ի նչ պիս ՜ի ծաղր։

 Հի մա ի ՞նչն է հնից տար բեր վում՝ կու սակ ցա կան եւ պե տա կան պաշ
տո նյա նե րի բա նա՞կն է ա վե լի փոքր, ա խոր ժա՞կն է ա վե լի հա մեստ, 
վար քա գի՞ծն է ա վե լի պար կեշտ։ Կար ծես թե ո ՛չ մե կը, ո ՛չ մյու սը, ո ՛չ 
երրոր դը։ Դժ բախ տա բար։

 Մի բժիշկ ըն կեր ու նե ի, բա ցա ռիկ ձիր քի տեր։ Պատ մող էր, շա տե րը 
կի մա նան՝ Միհ րան Հայ րա պե տյա նը։ Պատ մում էր, թե ի րենց հի վան
դա նո ցում ժո ղով է ր՝ ով քա նի գի շեր պետք է հեր թա պա հի։ Ժո ղո վում 
կողմ նա պա հու թյուն է ար վում բա ցա հայ տո րեն։ Մեկ էլ ձայն է խնդ
րում հի վան դա նո ցի ա մե նա սա կա վա խոս բժշ կու հին եւ ա սում է մի այն՝ 
«Ե թե սո ցի ա լիզմ է՝ պետք է տանջ վենք, ե կեք բո լորս հա վա սար տանջ
վենք»։ Հի մի մերն է։ Թող բո լո րը հա վա սար տանջ վեն, ժո ղո վուրդն 
ա մեն ին չին կդի մա նա ան մռունչ, այ լա պես դժ վար թե դի մա նա։

 Մեր լրագ րող նե րից մե կը՝ Խա չիկ Մա նու կյա նը, պատ մու թյու նից 
մի վառ օ րի նակ էր բե րել իր հոդ վա ծում (« Դա րա վեր ջի շուն չը ծանր 
է» «Գր. թերթ» 31.08.92)։ Այն քան ու սա նե լի, որ մեջ եմ բե րում. «Ար շա
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վանք նե րից մե կի ժա մա նակ, ա մայի տա րա ծու թյուն նե րով ան ցնե լիս, 
ե րբ Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին հրա մա յում է ջուր բե րեն, ի րեն սեւեռ
ված տաս նյակ հա զա րա վոր ծա րավ հա յացք ներ տես նե լով՝ ջրով թա
սը շր ջում է հո ղին։ Ի հար կե, կա րող էր հա գեց նել իր ծա րավն ու ա սել, 
որ զին վոր ներն ը մբռ նու մով կմո տե նան։ Կա րող էր իր զի նա կից հրա
մա նա տար նե րին էլ բա ժին հա նել եւ այս ան գամ խմ բո վին հայ տա րա
րել, որ հպա տակ ներն ը մբռ նու մով կմո տե նան։ Կա րող է ր։ Բայց դա իր 
հաղ թար շա վի ա վար տը կլի ներ»։

 Հի մա մեր ժո ղո վուրդն ի նչ պես ա նի, որ «ըմբռ նու մով մո տե նա» իր 
այ սօր վա կա ռա վա րիչ նե րին։ Ե րեկ վա պաշ տո նե ու թյան հա մե մատ 
ու նե ցած ո ՞ր ա ռա վե լու թյան՝ մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կի՞, ար
դա րամ տու թյան եւ բա րո յա կան բարձր մա կար դա կի՞, թե՞ տե սա կան 
խորունկ ի մա ցու թյան։ 

Ես գի տեմ, որ բա վա կա նու թյու նից մե ծա գույ նը չէ այ սօր վա Հա յաս
տա նը կա ռա վա րե լը, բայց գի տեմ նաեւ, որ բա վա կա նու թյուն նե րից 
մե ծա գույ նը չէ մեր այ սօր վա կա ռա վա րիչ նե րի խել քով շարժ վե լը։

 Թե ի ՞նչ եք ան խնա քան դել՝ գի տենք, բայց թե ի ՞նչ եք կա ռու ցում, 
ի ՞նչ հա սա րա կարգ՝ գա ղա փար ի սկ չու նենք։ Կամ առ հա սա րակ կա
ռու ցո՞ւմ ե նք ո րեւէ բան՝ նույն պես չգի տենք, ո րով հե տեւ մեր կա ռա
վարումը չու նի տե սա կան ո րեւէ հիմ նադ րույթ։ Տա րե րայ նո րեն գնում 
ե նք մու թի մեջ, չի մա նա լով թե ուր։ 

Այ սուա մե նայ նիվ, ե ղա՞ն ի նչի նչ դրույթ ներ։ Ին չո՞ւ չէ, ե ղան։ 
Ա սենք՝ «եր րորդ ու ժի բա ցառ ման» օ րեն քը, որ մեզ հան գեց րեց 

մե նա կու թյան՝ ա ռանց հու սա լի դաշ նա կից նե րի։ « Հա յաս տա նը չու
նի մշ տա կան դաշ նա կից ներ ու բա րե կամ ներ, այլ մշ տա կան շա հեր» 
ամբար տա վան դրույ թը, ա սել է թե մենք ա մեն հար մար ա ռի թով կա
րող ե նք փո խել մեր դիր քո րո շու մը։ Ի ՞նչ դուրս ե կավ։ Մի բան, ե րբ 
այս պես ա սում էր ան ցյալ դա րի Բրի տա նա կան հզո րա գույն կայս րու
թյան քա ղա քա գե տը՝ ու զեսչու զես պի տի հաշ վի նս տես իր տե րու թյան 
հետ, եւ մի ան գա մայն ու րիշ, ե րբ այս լեզ վով խո սում է տն տե սա կան ու 
ռազ մա կան փոքր զո րու թյան տեր Հա յաս տա նի քա ղա քա գե տը՝ քեզ 
հետ ո ՞վ է հաշ վի նս տո ղը, դո՛ւ պի տի հաշ վի նս տես։ Չու նեք կա յուն 
դիր քո րո շում, ու րեմն վս տա հու թյուն չեք ներշն չում (մի՞ թե կյան քում 
նույ նը չէ), ու րեմն՝ ձեր հերն էլ ա նի ծած։ Եվ ա նի ծում ե ն։

 Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի՞ ե նք ան ցնում։ Ան ցանք։ Բայց 
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ե թե դրա հե տեւան քով մեր մայ րա քա ղա քը, ոչ մի այն մայ րա քա ղա քը, 
պի տի պատ վեր նկուղ նե րում բուն դրած խլուր դային դու քան նե րի, մեծ 
ու փոքր կո ղոպ տա րան նե րի ցան ցով, մեզ դարձ նե լով դու քան չի նե րի 
ա զգ՝ չեմ ու զում։ Ե թե ե րի տա սարդ տղա մար դը, ի նչ պես ցույց տվին հե
ռա տե սի լով, գյուղ է տա նում կնա պատ կան վար տիք ներ պան րի հետ 
փո խա նա կե լու՝ այդ պի սի շու կա յա կան, ճիշ տը՝ չար չի ա կան հա րա բե
րու թյուն ներ չեմ ու զում։

 Դա ազ գու թյու նը տա նում է բա րո յա կան ի նք նաս պա նու թյան, բա րո
յա կան ա վան դա կան ար ժեք նե րը ո չն չաց նե լու ճա նա պար հով։ Ե րի
տա սար դու թյան մարդ կային եւ հայ րե նա սի րա կան նե րաշ խար հի աղ
քա տա ցում՝ չեմ ու զում։

 Կար ծում են, թե սե փա կա նա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս
տա տումն ա մե նափր կիչ մի բան է, որ կբու ժի բո լոր վեր քե րը։ Այդ
պես չի եւ չի էլ ե ղել։ Դա պար զա պես նվազ ող բեր գա կան, նվազ դժ
բախտ հա սա րա կարգ է, քան ե ղել է սո ցի ա լիզ մի սո վե տա կան մո դե լը՝ 
հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան ցնո րա միտ՝ ժո ղո վուրդ նե րին 
ճորտու թյան ու չքա վո րու թյան դա տա պար տող, ա րյան հե ղեղ ներ 
թա փող սեւե ռուն գա ղա փա րա խո սու թյամբ, հա սա րա կարգ, ո րի հա
մե մատ ցա րի ճոր տա տի րա կան կար գե րը հով վեր գու թյուն են թվում, 
ման կա կան ան մեղ խաղ։ 

Այ լա պես՝ սե փա կա նա տի րա կան հա սա րա կարգն ի նք նին չա րիք ներ 
շատ է ծնել, այն քան շատ, որ ԺանԺակ Ռուս սոյին թույլ տվեց մտա
ծե լու, թե այն մար դը, որ ա ռա ջինն է ցան կա պատ քա շել ու ա սել, թե 
սա ի մն է՝ մարդ կու թյան պատ մու թյան ա ռա ջին ոճ րա գործն է։ Հի մա 
ա մեն ոք գի տե, որ Ռուս սոն ի րա վա ցի չէր, որ ի նչ էլ լի ներ սե փա կա
նա տի րա կան հա սա րա կու թյունն է ե ղել հա մաշ խար հային քա ղա
քակրթու թյան հիմ քե րի հիմ քը։ Բայց նույն այդ սե փա կա նա տի րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը ծնել են այն քան դժ բախ տու թյուն ներ, ո րոնց 
վառ ար տա ցո լում ներն են, ին չո՞ւ հե ռու գնանք, հենց հայ գրա կա նու
թյան հու շար ձան նե րը՝ միջ նա դա րյան Ֆրի կից մին չեւ Սուն դու կյան ու 
Շիր վան զա դե, մին չեւ Թու մա նյա նի « Հա ռա չան քը»։

 Կա պի տա լիզ մը, պար զա պես ու հայտ նա պես, նվազ դժ բախտ 
ե րեւույթ է, քան սո ցի ա լիզ մը։ Ե թե սո ցի ա լիզ մը տա պալ վեց, դա հո 
չի՞ նշա նա կում, թե կա պի տա լիզ մի ա մեն ին չը կար գին է։ Ա նեմ վե
րա պա հում՝ տա պալ վեց ոչ թե սո ցի ա լիզ մը, այլ դրա բռ նա տի րա
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կան խորհրդային մո դե լը, որ սո ցի ա լիզ մից այն քան էր հե ռու, որ քան 
երկին քը ե րկ րից։

 Սե փա կա նա տի րա կան հա րա բե րու թյուն ներն էլ կա րող են լի նել 
ցա վա գին եւ նվազ ցա վա գին։ Կա րո՞ղ ե նք ա սել, որ սե փա կա նաշ
նորհ ման այն ըն թաց քը (գոր ծըն թա ցըս ո ՞րն է, եղ բայր), որ բռ նել է 
մեր հան րա պե տու թյան իշ խա նու թյու նը, նվազ ցա վա գինն է։ Դժ բախ
տա բար չենք կա րող։ Ես որ, դա տե լով մին չեւ հի մա ար վա ծից, հո ղի 
սեփա կա նաշ նորհ ման ի րո ղու թյուն նե րից, բնավ վս տահ չեմ, որ դա 
չի հան գեց նի հա րուստ նե րի ա ռա վել հարս տաց մա նը եւ աղ քատ նե րի 
ա ռա վել աղ քա տաց մա նը, դա սային, եւ ին չո՞ւ չա սել, հենց դա սա կար
գային հա կա սու թյուն նե րի ծայ րա հեղ սր մա նը, որ դժ բախ տու թյուն նե
րի ա ռա տա ջուր ա կունք է։ Հե տո էլ նո րից ան ցնենք դա սա կար գային 
պայ քա րի։ Բա վա կան է, դրա նից բա վա կա նա չափ կուշտ ե նք։ 

Այդ պի սի հե ռան կար խոս տա ցող սե փա կա նաշ նոր հում չեմ ու զում։
 Լեռ նային Ղա րա բա ղի այ րող հանգույ ցին գանք։ Ա մեն քը գի տեն, 

որ մենք ան կա խու թյուն ստա ցանք ոչ թե մեր պայ քա րի կամ ցն ծա
լի հան րաք վե ի, այլ այն ի րո ղու թյան հետ ևան քով, որ Խորհր դային 
Միությունն ա ռանց մի կրա կո ցի պարտ վեց 20րդ դա րի հա կա մար
տու թյան մեջ եւ փուլ ե կավ թղ թե տնա կի պես։ 

Ի՞նչ կոն ցեպ ցի ա մշա կե ցին Ղա րա բա ղյան շարժ ման գա ղա փա
րա խոս նե րը Լեռ նային Ղա րա բա ղի նկատ մամբ։ Ոչ մի կոն ցեպ ցի ա։ 
Դրա փո խա րեն 1989ի դեկ տեմ բե րի 1ին կա յաց րին Լեռ նային Ղա
րա բա ղը Հա յաս տա նին մի աց րած հայ տա րա րե լու ո րո շու մը։ Որ քան 
հան դուգն, նույն քան ան բո վան դակ ո րո շում։ Գու ցե կա րե լի՞ էր խոր
հուրդ ա նել լր ջա խոհ քա ղա քա գետ նե րի, թե կու զեւ մի ջազ գային մա
կար դա կի մեր հայտ նի քա ղա քա գետ Ա նդ րա նիկ Միհ րա նյա նի հետ։ 
Չար վեց։ Եվ հաղ թեց ոչ թե սա ռը բա նա կա նու թյու նը, այլ բազ մու թյան 
հու զա կան տաք ու ան հե ռա տես վա րար հո սան քը։ Դա փաս տո րեն 
Ա դր բե ջա նին պա տե րազմ հայ տա րա րե լու ո րո շում էր, ուլ տի մա տում՝ 
վերջ նա գիր, ո րի ար դյունքն ա դր բե ջան ցի նե րին ոտ քի հա նե լը ե ղավ։ 
Ա մե րի կա հայ գրող Հա կոբ Կա րա պեն ցը ճիշտ էր գրել, որ վերջ նա գիր 
ներ կա յաց նո ղը պետք է պատ րաստ լի նի ան մի ջա պես պա տե րազ մի 
դաշտ իջ նե լուն։ Պատ րա՞ստ է ինք։ Ո ՛չ։ Բայց վերջ նա գիր ներ կա յաց
րինք։ Կտ րե ցին ա ռանց ոչ թե յոթ, այլ գեթ մի ան գամ չա փե լու։ Ի սկ հի
մա ոչ թե ու րիշ, այլ նույն պառ լա մենտն ան վերջ չա փում է ու կտ րում՝ 



211

Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի նք նու րույն պե տա կա նու թյու նը չի ըն դու նում, 
թե դա կնշա նա կի պա տե րազմ հայ տա րա րել։ Նո՞ր պի տի հայ տա
րար վի, 89ի դեկ տեմ բե րի 1ին ար դեն հայ տա րար ված է ր։ Ծայ րա հեղ 
ան զգու շու թյու նից մին չեւ ծայ րա հեղ զգու շամ տու թյուն՝ քա նի՞ քայլ 
է։ Նույն մար դիկ չե՞ն։ Վեր ջա պես ան ա սո ղը բն էլ պի տի ա սի, կամ 
հրա ժար վի աի ց։ Ո ՛չ մեկն է, ո ՛չ մյու սը։ 

Ես չեմ ու զում այն ան կա խու թյու նը, ո րի չկ ռահ ված հե տեւան քը, ի 
հեր քումն « Ղա րա բա ղյան շարժ ման» հայ րե նա սի րա կան ո գե շունչ, 
բայց ի րա տես մտադ րու թյուն նե րի եւ չնա յած մեր համ բու րե լի ե րի
տա սար դու թյան ան ձնա զոհ մա քառ մա նը, Ղա րա բա ղի ա վեր ման ու 
հա յա թափ ման վե րա հաս վտան գը պի տի լի ներ, մեր սահ մա նա մերձ 
գյու ղե րի (իմ հայ րե նի Կո թի գյուղն էլ դրանց մեջ) քա րու քանդ ար վելը 
պի տի լի ներ, ծաղ կուն Ա րծ վա շե նի ող բեր գու թյու նը պի տի լի ներ։

Մ տա բե րե՞նք Օ տյա նի «Ա ռա քե լու թյուն մը ի Ծապլ վար» հան ճա
րեղ եր գի ծա պա տու մի վեր ջա վո րու թյու նը. « Գյու ղին մեջ չկար ոչ մեկ 
շունչ. Ո ղջ մնա ցող նե րը խույս տվեր է ին մո տա կա գյու ղե րը։ Ա վե րակ 
եւ ա մա յու թյուն կտի րեր ա մեն կողմ։

 Տե սա րա նը ցն ցող ու տպա վո րիչ է ր։
 Պաշ տոնս ա վար տած հա մա րե լով ո րո շե ցի ան մի ջա պես հե ռա նալ 

գյու ղեն…։ Ա ռայժմ մտա դիր եմ մնալ Մաշ կերտ։ Գյու ղը ա վե լի բազ
մա մարդ է, քան Ծապլ վար։

 Գոր ծու նե ու թյան մի նոր դաշտ կա հոս, նո՛ր փրո փա կանտ, նո՛ր 
կազ մա կեր պու թյուն, նո՛ր պայ քար, նո՛ր ար դյունք»։ 

Օ գոս տո սի 17ին հե ռա տե սի լով լսե ցի պաշտ պա նու թյան նա խա
րար Վազ գեն Սարգ սյա նի խոս քը։ Շատ բան տե սած ու լսած, տա րիք 
ա ռած մարդ ե մ՝ դեռ չեմ լսել այդ քան հու զախ ռով խոսք։ Նյո՞ւթն էր 
պատ ճա ռը, թե խո սո ղին պա շա րած եւ լսո ղին հա մա կող հուզ մուն
քը՝ չգի տեմ, բայց այդ պես է ր։ Ա նու րախ բա ներ էր ա սում ե րի տա սարդ 
նա խա րա րը, շա՜տ ա նու րախ բա ներ, բայց նրա խոս քը հն չում էր ա վե
լի քան տպա վո րիչ։ Ծայ րա հեղ հուզ մուն քի մեջ, նա իր եր կա րա շունչ 
խոս քում ա սաց բա ներ, որ պետք չէր ա սել եւ բա ներ, որ պետք էր 
ա սել։ Ես էլ, ու րիշ նե րի պես, կու զե նայի ի մա նալ Շա հու մյա նի վա ղա
ժամ ա կա նա զերծ ման, Ղա րա բա ղից մեր գո ված Կո ման դո սի՝ Շուշ վա 
հե րո սի հե ռա նա լու պատ ճառ նե րը եւ ու րիշ բա ներ, որ հա րու ցում են 
խո րին տա րա կու սանք։ Եվ ա մե նից տա րա կու սե լին՝ կրած պար տու
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թյուն նե րի պատ ճառ նե րը նա ո րո նում եւ հա ջո ղու թյամբ գտ նում էր 
ա մեն տեղ, բայց ոչ սե փա կան աշ խա տան քի մեջ։ Ե ղա՞վ։ Նա մեջ էր 
բե րում զա նա զան «օբյեկ տիվ պատ ճառ ներ»՝ պայ մա նա վոր ված նույն 
այն կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյամբ, ո րի նա խա րարն է ին քը, կար
ծես դրանք տար բեր բա ներ ե ն։ Նա բուռն ե ռան դով հար ձակ վում էր 
այդ «օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րի» վրա, մտա ծե լով, թե, «հար ձա կու մը 
պաշտ պա նու թյան լա վա գույն ձեւն է» (սկզ բունք, որ պետք է գոր ծի 
դնել ուրիշ տեղ՝ ռազ մի դաշ տում)։ Նաեւ բնակ չու թյան, Ա րծ վա շե նի 
բնակ չու թյան վրա, թե նա է, որ չկա մե ցավ պաշտ պա նել ի րեն, մտա ծե
լով ե րեւի, թե « խեղդ վող նե րին փր կե լու գոր ծը հենց ի րենց՝ խեղդ վող
նե րի ձեռ քի գործն է»։

 Բայց եւ այն պես, սրանք չէ ին ա մե նից տխուրն ու կա րեւո րը նա խա
րա րի հու զախ ռով խոս քի մեջ, այլ այն, որ պաշտ պա նու թյան գոր ծը 
գտն վում է ան պաշտ պան վի ճա կում, չի վայե լում ա մե նայն ա ջակ
ցու թյուն պե տու թյան եւ բնակ չու թյան կող մից, իր ձեռ քի տակ ե ղած 
միջոց նե րը չա փա զանց քիչ ե ն։ 

Ե կեք, ու րեմն, ի նձ նման բարձր աշ խա տա վարձ ստա ցող նե րի վրա 
ա մե նամ սյա ռազ մա կան հարկ դնենք հենց այ սօր վա նից։ 

Ե թե ի րոք ան խու սա փե լի էր այս պա տե րազ մը, խր վել ե նք, ե թե ազ
գո վին «սկ սե ցինք ա րյու նա հե ղու թյուն ա ռանց գինն ի մա նա լու» (Լե ո) 
եւ չու նե ցանք պա տե րազմ չհայ տա րա րե լու զգու շա միտ հե ռա տե սու
թյուն (1989ի դեկ տեմ բե րի 1ին հայ տա րա րե ցինք հա մա ժո ղովր դա
կան ցն ծու թյամբ), ու րեմն ե կեք ազ գո վին էլ պա տաս խան տանք։ 

Ո՞ւր են այն մե ծա թիվ ռազ մա շունչ նե րը, ճիշտ է ա սել՝ ար կա
ծախնդիր նե րը, էլ ա վե լի ճիշտ՝ քյալ լագյոզ նե րը, ժա մա նա կին զի նա
կո չին մաս նակ ցե լու կոչ ա նող զո րահ րա մա նա տա րի խե լա ցի գլու խը 
ջար դող ան խելք գլուխ նե րը։

 Պա տե րազմ է՝ պի տի կռ վել պա տե րազ մի բո լոր օ րենք նե րով։ 
Այ լա պես՝ պաշտ պա նու թյան գործն աղ քատ ազ գա կա նի վի ճա կի 

մատ նող ան կա խու թյուն չեմ ու զում։
 Հաս կա ցու թյուն ներ շփո թե լը վտան գա վոր բան է։ Ը ստ ժո ղո

վուրդնե րի պատ մա կան փոր ձի՝ ա մե նից վտան գա վո րը «ա զա տու
թյուն» եւ «իշ խա նու թյան բա ցա կա յու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը շփո
թելն է։ Հենց այն, ի նչ կա տար վում է մեր հան րա պե տու թյան մեջ հի մա։ 
Ան տեր մնա ցա ծի վատն էլ այն է, որ դրանք նման են ի րար։
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«Ով ի նչ ու զում է թող ա նի». նմա՞ն է ա զա տու թյան։ Նման է։ Բայց 
ա վե լի նման չէ՞ իշ խա նու թյան բա ցա կա յու թյան։ Ա վե լի է նման։ Ա վե լի 
ճիշտ՝ դա է, որ կա։

 Կա րե լի՞ է պոռ նոգ րա ֆի ա կան կի նոն կար նե րով ո ղո ղել կի նո թատ
րոն նե րը եւ ա վե լի ու ա վե լի պղ տո րել նո րա հաս պա տա նե կու թյան 
հոգին։ Կա րե լի է, ո րով հե տեւ ա զա տու թյուն է ։

 Կա րե լի՞ է, որ ա մեն լա կոտ ձեռ քին ավ տո մատ ու նե նա եւ ա հա բե կի 
բնակ չու թյա նը։ Կա րե լի է։ Դա էլ է ա զա տու թյուն։

 Կա րե լի՞ է, որ կաց նա հար վի գե րա գոյն ճի գե րով գց ված Նոր քի ան
տա ռը։ Ին չո՞ւ չէ, ձեռք նե րը բռ նող չկա, ա զա տու թյուն է ։

 Կա րե լի՞ է, որ « Շունն ու կա տուն» եւ « Գի քո րը» կար դա ցած պա տա
նի նե րը ջար դուփ շուր ա նեն Թու մա նյա նի թան գա րա նի ա պա կի նե րը։ 
Ձեռք նե րը բռ նող չկա, ու րեմն՝ կա րե լի է ։

 Կա րե լի՞ է օ րը ցե րե կով քան դել ան ցու ղի նե րի հղկ ված սա լիկ
նե րը եւ տա նել ան պա տիժ։ Դա էլ կա րե լի է, ա զա տու թյուն է, ճիշ տը՝ 
թողտվու թյուն։

 Կա րե լի՞ է հան դուր ժել ա մեն քայ լա փո խի խե լա գար գնե րով մի 
սե ղա նիկ՝ շր ջա պատ ված լայ նա տա բատ եւ նեղ միտ պա տա նի նե րով։ 
Դու էլ պոր տա բույծ նե րի դա տար կա միտ խո սակ ցու թյուն նե րը լսիր։ 
Դրա նից ի ՜նչ ա շա կերտ, ի ՜նչ ու սա նող, ի ՜նչ զին վո րա ցու… հան ցա վոր 
մտ քե րի ու գոր ծի սե ղա նիկ ներն են դրանք, փո խա դարձ թշ նա ման քի 
ու տե ռո րի հե նա կե տեր։ Պա տա նե կու թյան՝ ազ գի վաղ վա հույ սի, բա
րո յա կան եւ ի մա ցա կան ծայ րա հեղ աղ քա տաց ման պատ ճա ռը ո ՞րն է։ 
Ա զա տությո՞ւ նը, թե իշ խա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ Ի հար կե, ե րկ
րոր դը՝ շր ջա հա յաց, խե լա ցի, մաս նա գի տո րեն ո րա կյալ իշ խա նու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը։

 Վե րը շա րադր վա ծի մեջ «ա զա տու թյուն» բա ռը փո խա րի նե ցեք «իշ
խա նու թյան բա ցա կա յու թյուն» բա ռե րով՝ եւ ա մեն ի նչ տե ղը կընկ նի։ 
Նո րից չհի շե՞նք Թու մա նյա նին՝ ա վե լի լավ է վատ իշ խա նու թյուն, քան 
իշ խա նու թյան բա ցա կա յու թյուն։ Այդ վատ իշ խա նու թյունն էլ չկա, այդ 
իշ խա նու թյան լծակ նե րը չկան։ 

Ես հե՛րն եմ ա նի ծել այն «ա զա տու թյան», ո րի պայ ման նե րում մարդ 
կա րող է տա նից դուրս գալ եւ չվե րա դառ նալ (ան ձի ա պա հո վու թյու նը 
պե տու թյան ա ռա ջին պար տա կա նու թյունն է, ա մե նից տար րա կա նը), 
թող գրո ղի ծո ցը կոր չի կո ղոպ տե լու, ա ռեւան գե լու, բռ նա դա տե լու, 
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բռնա բա րե լու, սպա նե լու, կա շա ռա կե րու թյան, գի շե րը թա ղե րում ավ
տո մատ ներ ճտճ տաց նե լու, խել քին փչա ծը դուրս տա լու եւ բնակ չու
թյա նը շփո թեց նե լու ա զա տու թյու նը։

Խնդ րեմ, թարմ օ րի նակ, մեր հա մակ րե լի ար ձա կա գիր Ա ղա սի 
Այվա զյանն ա զատ գրում է եւ «Գ րա կան թերթ»ն էլ (14.08.92) ա զատ 
տպագ րում է այս պի սի միս տի կա կան մշուշ ներ. « Կա րող է Հա յաս
տանն էլ վե րա նա, Ա ստ ված չա նի։ Բայց հայը չի՛ վե րա նա լու։ Հա յու
թյու նը չի՛ վե րա նա լու։ Ա վե լի քան հա մոզ ված եմ. 5 հո գի մնան՝ հա
յու թյու նը չի վե րա նա։ Սա ճա կա տա գիր է։ Սա միս տի կա կան բան 
է, ու սրա գաղտ նի քը հար ցա կան է» կամ՝ « հա յու թյան է ներ գի ան որ 
ապրի, տա րած քը պրոբ լեմ չէ։ Է ներ գի ան չի ապ րում, մեզ մոտ սխե
ման է ապ րում։ Է ներ գի ա չա սեմ, պլազ մա ա սեմ։ Ամ պը կա, չէ՞, տես 
անձրեւ ե կավ, ամ պը չկա ար դեն։ Մենք ան ձրեւ ե նք, ան ձրեւում ե նք 
Լոս Անջելե սում, Ռու սաս տա նում, այ լուր… Մոսկ վա յում լի քը հա յու
թյուն կա, է լի գնում են»։ Եվ մտ քի ու րիշ այս պի սի գո հար ներ։ 

Այդ «ա զա տու թյան» հե տեւանքն է, որ մենք հի մա ոչ այն քան ա զգ 
ե նք ու ժո ղո վուրդ, որ քան գլու խը մի կերպ պա հող բնակ չու թյուն։ Հայ
րե նա սի րա կան զգաց մունք նե րի բթա ցու մը, ազ գային բա նա կից խու
սա փե լը նույն պես դրա հե տեւանքն է (ին չո՞ւ ես եւ ոչ թե նա)։ Ա շա կեր
տու թյան եւ ու սա նո ղու թյան վատ սո վո րե լը նույն պես։ Դեռ է լի ապ րի 
մեր ժո ղո վուր դը, որ կա րո ղա նում է պահ պա նել բա րո յա կա նու թյան 
ա վան դա կան ի նչի նչ չա փա նիշ ներ։ Բայց դա ի ներ ցի այի ուժն է, որ 
ի նչ պես գի տեք, ան վեր ջա նա լի չէ։

 Մեզ հի մա հար կա վոր է, հայ րե նի քը պա հե լու հա մար հար կա վոր է 
ազ գային մի մեծ պոռթ կում, նման 88ի պոռթկ մա նը։ Այն ժա մա նակ 
ե ղավ այդ պոռթ կու մը, որ պայ մա նա վոր ված էր ոչ այն քան նոր իշխա
նու թյան հա րու ցած ո գեւո րու թյամբ, որ քան հին ռե ժի մի հան դեպ 
ե ղած ա տե լու թյամբ։ Սո ցի ա լա կան ա նար դա րու թյան պայ ման նե րում 
տք նող ու տն քա ցող բնակ չու թյու նից հա զիվ թե կա րե լի է ազ գային մեծ 
պոռթ կում սպա սել։

 Կա րո՞ղ ե նք ա սել, որ այս ա մե նը, ի նչ ես ա սում եմ, մեր ազ գային իշ
խա նու թյուն նե րը չեն հաս կա նում։ Շատ լավ էլ հաս կա նում ե ն։ Որ քան 
էլ նրանք ջա նում են « լավ դեմք շի նել վատ խա ղի ժա մա նակ»։ Այո, 
վստահ եմ, եւ հաս կա նում են ի նձ նից ու ձեզ նից էլ լավ. եւ կա մե նում 
են, որ վի ճակն այս պես չլի նի։ Մի այն թե նրանց մի ջոց ներն են նվազ 
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ծով կա րի քի հա մե մատ (այս տեղ նրանք ա մե նից քիչ են մե ղա վոր), 
ձեռքի տակ ե ղած լծակ ներն են թույլ, կա րո ղու թյունն է պա կաս, մաս
նա գի տա կան հմ տու թյու նը հատ կա պես (այս տեղ են նրանք այ պա
նե լի)։ Բայց իշ խա նու թյու նը հենց նրա նով է իշ խա նու թյուն, որ ու ժեղ 
լծակ ներ ստեղ ծի, կա րո ղու թյուն ձեռք բե րի եւ գոր ծի դնի ճիշտ եւ ան
վա րան։ Ա սե լը հեշտ է, ա նելն է դժ վա րը։ Բայց ո ՞վ է այն մի ա մի տը, որ 
կար ծում է, թե պե տու թյուն, ժո ղո վուրդ կա ռա վա րե լը դյու րին բան է։ 
Ի սկ ե թե ուսե րիդ ես ա ռել պատ մա կան ահ ռե լի պա տաս խա նատ վու
թյու նը՝ կառա վա րիր. Ի նչ պես կարգն է ու հարկն է։ Եվ մի ա նի այն պի սի 
կո պիտ սխալ ներ, որ վայել չէ այդ պա տաս խա նատ վու թյու նը հանձն 
առ նե լու հանդգ նու թյունն ու նե ցած իշ խա նա վոր նե րին, սխալ ներ, 
ո րոն ցից դժվար էր, թե եւ կա րե լի էր խույս տալ, սխալ ներ, որ ան զեն 
աչ քով էլ ե րեւում ե ն։

 Պատ մու թյու նից ոչ մի կտոր հա նել չի կա րե լի, ան հնար է, թե կու
զեւ ա մե նից ան դու րը, նույ նիսկ այն, ի նչ բնավ մեր սր տո վը չէ։ Հայ
տա րա րել, թե մենք իբ րեւ եր րորդ հան րա պե տու թյուն, ժա ռան գորդն 
ե նք ոչ թե ե րկ րորդ հան րա պե տու թյան (192090 թվա կան նե րի խորհր
դայինը), այլ ա ռա ջին հան րա պե տու թյան (191820 թվա կան նե րի նը), 
ի նչ պես հայ տա րա րեց մեր նա խա գա հը՝ ան լուրջ բան է, եւ ա նի մաստ, 
քա նի որ նս տած ե նք այն ա մե նի վրա, ի նչ ժո ղո վուրդն իր ձեռ քե րով 
ստեղ ծել է ոչ թե եր կու սու կես, այլ խորհր դային գրե թե յո թա նա սուն 
տա րում։ Ոչ պա կաս ան լուրջ է եւ ան խե լա ցի, որ քան այդ դա տո ղու
թյան հիմ քի վրա բարձ րար վեստ եւ ի մաս տա լից « սա րյա նա կան» 
գեր բից հրա ժար վե լը եւ դա ա ռա ջին հան րա պե տու թյան զի նա վառ 
գի շատ չա կան ա նար վեստ գեր բով փո խա րի նե լը (տես նում ե նք, թե 
ի նչ քա՜ն են զի նա վառ ու գի շա տիչ)։

 Նույ նը չէ՞ր, ե րբ մի նոր, ժա մա նա կա կից շն չի ազ գային հիմն ստեղ
ծե լու փո խա րեն (հենց թե կուզ Կառ վա րենցԱզ նա վու րի « Քեզ, Հա յաս
տան» վե հա շունչ խմ բեր գի հի ման վրա) որ դեգր վեց ա ռա ջին հան րա
պե տու թյան « Մեր Հայ րե նիք» հիմ նը, ո րի եւ խոս քերն են օ տա րա մուտ, 
եւ մե ղե դին։ Եր կուսն էլ ար վե ցին ի վե րուստ գր ված «ու ժային մի ջոց
նե րի» ճն շու մով։
 Հաս կա ցու թյուն ներ շփո թե լը վտան գա վոր բան է։ Ը ստ ժո ղո վուրդ նե
րի պատ մա կան փոր ձի՝ ա մե նից վտան գա վո րը «ա զա տու թյուն» եւ «իշ
խա նու թյան բա ցա կա յու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը շփո թելն է։ Հենց 
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այն, ի նչ կա տար վում է մեր հան րա պե տու թյան մեջ հի մա։ Անտեր մնա
ցա ծի վատն էլ այն է, որ դրանք նման են ի րար։

 Ա հա եւ ձեզ ժո ղովրդ վա րու թյուն, դե մոկ րա տի ա։ Չեմ ու զում։
 Քա ղա քա գի տու թյունն էլ պի տի ո րակ ու նե նա, հայ րե նա սի րու

թյունն է լ։ Վար ժա պե տա կան, ա սել է թե ծխա կան ա նո րակ հայ րե նա
սի րու թյան հո րի նու մը չէ՞ր ռու սա մերժ եւ թուր քա մետ կողմ նո րո շու մը, 
որ դար ձել էր գրե թե պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն։ Դա կա րող էր 
բա վա կա նա չափ եր կար տեւել, ուս տի եւ պետք է շնոր հա կալ լի նել 
Թուր քի այից, որ չու շաց րեց իր իս կա կան դեմ քը ցույց տալ եւ օ ճա ռի 
պղպ ջա կի պես հօդս ցն դեց նել վայ քա ղա քա գետ նե րի ցնո րա միտ 
պատ րանք նե րը։ Ի սկ հա կա ռուս տրա մադ րու թյան հրահ րու մը կա
տա րեց եւ դեռ կա տա րում է իր սեւ գոր ծը։ Մեր նո րա հաս հան րա պե
տու թյու նը վայե լեց եւ վայե լում է դրա դա ռը պտուղ նե րը։ Ես էլ իմ զա
վակ ներն էլ հայ կա կան կր թու թյուն ե նք ստա ցել, թոռ ներս էլ ռուսաց 
դպ րո ցի կա րիք չու նե ցան։ Բայց ի ՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում 
ռուսաց դպ րոց նե րը փա կե լը։ Այն, որ մեր հա ջորդ սե րուն դը ռու սե րեն 
փայ լուն ի մա ցող, ու րիշ ա տյան նե րում ճար տար խո սող ներ չու նե նա՞։ 
Ին չի՞ է ին հե տա մուտ ռու սա մերժ քա ղա քա կա նու թյան հե ղի նակ նե րը։ 
Ի նչ պե՞ս կա րե լի էր լի նել այն քան ման կա միտ, որ կար ծե ինք, թե ռուս
նե րը պատ վախնդ րու թյուն, ի նք նա սի րու թյուն, հի շո ղու թյուն չունեն, 
ի սկ համ բե րու թյուն ու նեն ան սահ ման։ Ի պա տաս խան ան հա վա տար
մու թյան ստա ցանք ան հա վա տար մու թյուն, ի պա տաս խան վատ վե
րա բեր մուն քի՝ նույն պի սի վե րա բեր մունք։ Ա վե լին՝ նեն գա միտ, փոք րո
գի, ա նո ղոք վե րա բեր մունք։

 Ռու սա կան պե տու թյան մեջ էլ ե ՛ւ հնում, ե ՛ւ այ սօր ե ղել են ու կան 
խիղ ճը կորց րած պե տա կան գոր ծիչ ներ, ո րոնք հենց մի այն պատ ճառ
ներ են ո րո նում ի րենց սեւ գործն ա նե լու հա մար։ Ի սկ մենք նրանց ոչ 
թե տվել, այլ ա ռա տո րեն մա տու ցել ե նք պատ ճառ նե րը։ Ես այն քան 
մի ա միտ չեմ կար ծե լու հա մար, թե հենց մի այն դրանք են ե ղել մեր 
գլխին ե կած ա ղետ նե րի դր դիչ նե րը, բնավ, բայց որ ան մտո րեն տվել 
ե նք ա ռիթ նե րը՝ դա էլ կաս կա ծից դուրս է ։

 Ճիշտ է, լս վե ցին ը նդ դի մա խոս ձայ ներ, բայց դրանք ար հա մարհվե
ցին «Եր րորդ ու ժի բա ցառ ման» « հույժ հայ րե նա սի րա կան» դիր քե րից։ 
Հա մես տու թյու նը մի կողմ դնե լով կու զե նայի հի շեց նել, որ այդ ձայ նե
րից մեկն էլ ի մն է ր՝ «Ինչ պետք չէ ա նել» (« Խորհր դային Հա յաս տան», 
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16.05.1990), ո րի պա տաս խա նը նույն ար հա մար հան քը ե ղավ նույն 
տխուր եւ ան պա տաս խա նա տու տխ մար դիր քե րից։

Հ նուց է հայտ նի՝ «ինչ ցա նես՝ այն կհն ձես», բայց մերն ա վե լի վատ 
ե ղավ՝ « քա մի ցա նես՝ փո թո րիկ կհն ձես» (սա էլ հնուց է հայտ նի՝ «Աստ
վա ծաշն չից»)։ Եվ հն ձում ե նք։

 Քա նի որ բա նը հա սավ ա սաց վածք նե րին, « Բո զին՝ բո զու թյու նը գա
լիս է» փո ղո ցային ա սաց վածքն էլ հի շենք, այն, որ Հեն րիկ Ի գի թյա նը 
շպր տեց նզո վյալ Գոր բա չո վի ե րե սին մի ու թե նա կան պառ լա մեն տում, 
ի պա տաս խան նրա դժ գո հու թյան, թե ի րեն դա վա ճա նում են (ար վես
տա բա նի քա ղա քա կան կա րի ե րայի բարձ րա կե տը)։

Չ պի տի մո ռա նալ, որ այն 114 տար վա ըն թաց քում, ի նչ գո յա ցել է 
« Հայ կա կան հար ցը», մեր դա տի պաշտ պան նե րը ե ղել են ոչ թե պե
տա կան գոր ծիչ նե րը, այլ հու մա նիստ նե րը՝ Ա նա տոլ Ֆրան սը, լորդ 
Բրայ սը, դոկ տոր Լեփ սի ու սը, Նան սե նը, Բրյու սո վը, Վեր ֆե լը, Գեմ
բարսկին, Սա խա րով եւ ու րիշ շա տե րը, բայց ոչ Ֆրան սի այի, Ա նգ
լի այի, Գեր մա նի այի պե տա կան գոր ծիչ նե րը, ո րոնց « Հայ կա կան 
հար ցը» պետք է ե ղել իբ րեւ մանր դրամ ի րենց քա ղա քա կան պղ տոր 
խա ղե րի մեջ։

 Հի մա նույ նը չէ՞։ Պա տա հե՞ց, որ Բու շը, Քո լը, Թետ չե րը, Մեյ ջը րը 
կամ Ել ցի նը բե րան բա նան հօ գուտ մեզ։ Չպա տա հեց։ Մինչ դեռ բա րո
նու հի Քոկ սը կա, գրող ներ Դու դի նը, Նույ կի նը, Օս կոց կին, Բուր կի նան, 
Ո ւոր կե րը, պաշ տո նա թող գն դա պետ Սո կո լո վը կան եւ է լի ու րիշ ներ։ 
Դժ բախ տու թյունն այն է, որ հու մա նիստ նե րի ձեռ քին չեն պե տա կան եւ 
ռազ մա կան լծակ նե րը։ 

Ա րեւմ տյան մեծ տե րու թյուն նե րի եւ Ռու սաս տա նի պե տա կան մե քե
նայի մեջ ե ղած մութ ու զո րեղ ու ժե րը մեզ խա բում են թա քուն ու բա ցա
հայտ, քա վու թյան նո խազ ե նք դառ նում նրանց ձեռ քին։ Շատ նուրբ, 
խոր ու խո րա մանկ քա ղա քա կա նու թյուն պետք է վա րել զոհ չդառ նա
լու հա մար։ Չի կա րե լի շփո թել պե տու թյուն ներն ու ժո ղո վուրդ նե րը։ 
Թետ չե րին եւ Քոկ սին նույն ժո ղո վուրդն է ծնել, Գոր բա չո վին եւ Նույ
կի նին նույն ժո ղովր դի ար գանդն է բե րել, այն Նույ կի նին, ո րի պես 
ան հեր քե լի ոչ ոք չի բա ցա հայ տել ռու սա կան պե տու թյան եւ զոր քե րի 
սադ րանք ներն ու չա րա գոր ծու թյուն նե րը՝ ի բրև «ի մաս տա զուրկ» ստոր 
եւ դա վա ճա նա կան քա ղա քա կա նու թյուն» (« Մոս կովս կի կոմ սո մո լեց», 
23.07.1992)։
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 Բա րե կա մի կա րիք ա մեն մարդ էլ (եւ ին չո՞ւ « ցան կա ցած», եղ բայր, 
«ա մեն մի») ու նի։ Պե տու թյուն նե րը նույն պես, մեկն ա վե լի, մյու սը 
պա կաս, բայց ա մենքն էլ ու նեն։ Շատ բնա կան է։ Հի մա փոր ձենք դա
տել՝ ա վե լի շատ մե՞նք ու նենք ռուս նե րի բա րե կա մու թյան կա րի քը, թե 
նրանք՝ մե րը։ Պարզ չէ՞ ի նք նին։ Բայց ե թե խո րա միտ գրող Ա նդ րեյ 
Նույ կինն այն է ա սում, թե պետք չէ կորց նել հայե րի ա վան դա կան բա
րե կա մու թյու նը, քա նի որ « մի հին բա րե կամն ա վե լի լավ է, քան եր կու 
նո րը», ա պա մեր խե լոք նե րը հա կա ռակ կար ծի քի ե ղան։ Ը նդ դի մա խոս 
մտա վո րա կա նու թյու նը դեմ ե ղավ դրան։ Հենց դրա, եւ ոչ մի այն դրա, 
պատ ճա ռով նա կոչ վեց « գորշ մտա վո րա կա նու թյուն» (հա մա կիր եւ 
հա մա միտ լի նե լու դեպ քում նա կհա մար վեր « վառ մտա վո րա կա նու
թյուն»)։ Այս պես հայ տա րա րո ղի մտ քով ի սկ չէր ան ցնում, որ այդ մտա
վո րա կա նու թյան մեջ կան մար դիկ, ո րոնց պճեղն ի սկ չար ժե ին քը։ Ի նչ 
մի դժ վար բան էր « Մենք հա մաշ խար հային ա զգ ե նք» դու րե կան ու 
դյու րա մարս մե սի ա նիս տա կան է ժան կար գա խո սով շա հել բնակ չու
թյան հա մակ րան քը եւ նրա հա մակ րան քը դարձ նել ու րիշ կերպ մտա
ծող մտա վո րա կա նու թյան դեմ։ Եվ դրա նից հե տո ին չո՞ւ զար մա նալ, 
որ տե ղից վեր կա ցո ղը նա խա տինք է կար դում մտա վո րա կա նու թյան 
հաս ցե ին։ Ձեզ ո ՞վ է ի րա վունք տվել, թույլ տվել հեշտ ու ան հիմն ի նք
նավս տա հու թյամբ խա ղալ էս տանջ ված ժո ղովր դի հո գու եւ ճա կա
տագ րի հետ։ Լավվատ այս քան տա րի ապ րել է էս ժո ղո վուր դը, որ 
դուք հասց նեք էս օ րի՞ն։

Ծ խա կան սահ մա նա փակ հայ րեն սի րու թյու նը հենց նրա նով է սահ
մա նա փակ ու վտան գա վոր, որ հայ րե նա սի րու թյան մա սին ու նի չա
փա զանց պար զու նակ եւ դյու րա մատ չե լի պատ կե րա ցում։ Ա նո րակ 
հայ րե նա սեր նե րը սե փա կան ազ գը սի րե լու մե նաշ նորհն ի րենցն են 
հա մա րում, դրա մա սին դա տե լով ը ստ կու սակ ցա կան պատ կա նե լու
թյան՝ մե րոն ցից է, մե րոն ցից չէ։ 

Ո՞ւմ սիրտն է բա բա խել ա վե լի հայ րե նա սի րա բար, քան Վա հան 
Տերյա նի՝ «յոթ նա պա տիկ խոց ված» հայ րե նի քի ե րգ չի ցա ված սիր տը։ 
Բայց պոե տը կո մու նիստ է ր։ Ու րեմն՝ ի նչ պե՞ս վար վենք կո մու նիստ 
Վա հան Տե րյա նի հետ։

 Նույն կար ճա միտ ազ գա սի րու թյան հե տեւան քը չէ՞ր, որ ան հե տա
ցավ Ստե փան Շա հու մյա նի գե ղե ցիկ կի սանդ րին իր ա նու նը կրող 
դպ րո ցի առ ջեւից։ Ո ՞ւմ ձեռ քով։ Ան շուշտ, ծխա կան հայ րե նա սի րու
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թյամբ հա մակ ված ե րի տա սար դու թյան, որ ի հար կե, ան տե ղյակ է 
պատ մու թյա նը, չգի տե, որ պայ ծա ռա միտ կո մու նիստ Շա հու մյա նը 
Բաք վի կո մու նան մին չեւ վեր ջին շուն չը պաշտ պա նե լով նաեւ հայ ժո
ղովր դի գո յու թյունն էր պաշտ պա նում հա յա հոծ Բաք վում՝ պայ ծա ռա
միտ դաշ նակ ցա կան Ստե փան Զո րյա նի (Ռոս տոմ) հետ ձեռք ձեռ քի 
տված։ Ըն կավ կո մու նան, եւ օս մա նյան թուր քե րը խու ժե ցին քա ղաք, 
սար քե ցին մի նոր սպանդ։

 Մեր օ րե րին գանք։ Չա փա զանց ան խո րա միտ պետք է լի նել կար ծե
լու հա մար, թե կո մու նիստ, դաշ նակ ցա կան կամ ռամ կա վար խե լա միտ 
գործ չի կրծ քի տակ նվազ հայ րե նա սի րա կան սիրտ է բա բա խում, քան 
այ սօր վա իշ խա նա վոր նե րից ո րեւէ մե կի։ Պատ մա կան գոր ծիչ թե ժա
մա նա կա կից՝ ա մեն ոք պետք է գնա հատ վի ոչ թե ը ստ կու սակ ցա կան 
պատ կա նե լու թյան, այլ ը ստ ա րած գոր ծե րի՝ իր տե ղում, իր ժա մա նա
կին, իր ապ րած պայ ման նե րում։ Այ լա պես՝ ան խո րա միտ, ա նո րակ 
հայ րե նա սի րու թյուն չե՛մ ու զում։

Չ լի նի թե այս տո ղե րը կար դա ցող նե րը կար ծեն, թե ես ան ցած ռե ժի
մի կա րոտն եմ քա շում։ Բնա՛վ, էն էլ չեմ ու զում։ 

Ու րեմն, ի ՞նչ եմ ու զում, վեր ջա պես։ Զո րեղ, ար դա րա միտ, ե ՛ւ ի րեն, 
ե ՛ւ ժո ղովր դի հան դեպ խս տա պա հանջ ազ գային իշ խա նու թյուն, ուր 
մարդ կանց բախ տը տնօ րի նեն ու կա ռա վա րեն ոչ թե ան հատ նե րը, այլ 
օ րենք նե րը՝ «օ րեն քը խիստ է, բայց օ րենք է» սկզ բուն քով։ 

Եվ ա մե նը հա վա սար լի նեն օ րեն քի ա ռաջ։
 Հան րա պե տու թյուն, ուր ա մեն ոք գտ նի իր տե ղը, ճա նա չի իր 

պարտքը, մար դա վայել ապ րի Ա ստ ծո տված իր մի հա տիկ կյան քը։

 Հախ վեր դյան Լեւոն
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/ 29 ապ րիլի 1989թ.,  Լա կոս (Նի ճե րի ա) /

 Շատ սի րե լի Լեւոն ջան, 

Ինչ պէս կը տես նես, քե զի կը գրեմ Լա կո սէն, ուր կը գտ նուիմ Ապ րիլ 
24էն ի վեր։ Նա մակդ (26/3/89թ.) ստա ցայ Լոն տո նէն մեկ նու մէս օր 
մը ա ռաջ։ Կա րօ տով ու յու զու մով կար դա ցի զայն քա նի մը ան գամ։ 
Նոյն Լեւոնն է ր… իր նե տե րը ա ղե ղադ րած նպա տա կադ րուած թի րա
խին, սիր տը մա հա պատ ժի են թար կե լու պատ րաստ… Նոյն Լեւոն է ր… 
Միայն ի րեն յա տուկ ի մաս տա սի րա կան ը նդ հան րա ցում ներ կա ռու
ցե լու բնա կան ըն դու նա կու թե ամբ… Նոյն Լեւո նը… իր ժո ղո վուր դին 
ցա ւե րով տա ռա պող, հո գի ին մէջ հա զա րա մե ակ նե րէ ժա ռանգ մնա
ցած ազ նուու թիւնն ու ազ նուա կա նու թիւ նը, բա րու թիւնն ու բա րե սի րու
թիւնը, մարդ կայինն ու մարդ կայ նա կա նու թիւ նը ա նա ղարտ պահ պա
նե լու գի տակ ցու թե ան մեծ ա խոյե ա նը, ա մէն բա նէ ա ռաջ ու ա մէն բա նէ 
վեր՝ միշտ մաք րա մա քուր հայն ու մար դը՝ նոյն Լեւո նը։ 

Այդ պէս ե ղաւ իմ տպա ւո րու թիւնս 1960ին, ե րբ ա ռա ջին ան գամ 
հան դի պե ցանք ի րա րու Լոն տո նի մէջ։ Ես ե կած է ի ար ձա կուր դով 
Հնդ կաս տա նէն, ուր ի նչ պէս գի տես հա յա գի տա կան ա ռար կա նե րու 
ուսու ցիչ է ի Հայոց մար դա սի րա կան ճե մա րա նին մէջ։ Դուն եւ Է. Յով
հան նի սե ան սո վե տա կան զբօսաշրջիկներու խում բի մը մաս կը կազ
մէ իք։ Հոն էր նաեւ հան գու ցե ալ Վահ րամ Մա վե ա նը, որ Պել ֆաս տէն 
Լոն տոն ե կած էր ամառնային ար ձա կուր դով։ 

Այ նու հետև 1963ին, 1968ին և 1980ին հան դի պե ցանք Հայ րե նի քի 
մէջ։

1963ին Հա յաս տան մնա ցի ամ բողջ եր կու ա միս «Ու սու ցիչ նե րի կա
տա րե լա գործ ման ի նս տի տուտ»ին որ պէս հիւր։ Հի շո ղու թե անս մէջ 
միշտ վառ կը մնայ Պա րոյր Սեւակ, Ռա ֆայէլ Իս րայէ լե ան, Լեւոն Հախ
վեր դե ան եւ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան քա ռե ա կին հան դի պում ներն ու վեր
ջա կէտ չու նե ցող կե նաց նե րու շա րա նը «Ա րա գիլ» ճա շա րա նին մէջ։ Կը 
յի շեմ ա ռի թով մը մե զի մի ա ցաւ նաեւ Հայկ Նագ գա շե ա նը որ ե կած էր 
Ե թով պի այէն, ուր կը պաշ տօ նա վա րէր որ պէս հայերէնի ուսուցիչ։

 Մեր եր րորդ հան դի պու մը տե ղի ու նե ցաւ 1968ին, ե րբ Սփիւռ քա
հա յու թե ան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տէ ի հրա ւէ րով մաս նակ ցե
ցայ Ե րեւա նի 2750ա մե ա կի հան դի սու թիւն նե րուն։

 Վեր ջին ան գամ զի րար տե սանք 1980ին, ե րբ դար ձե ալ Կո մի տէ ի 
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հրա ւէ րով կը գտ նուէ ի Հա յաս տան։ Մեր բո լոր հան դի պում նե րուն 
ողջագրուեցայ նոյն Լեւո նին հետ…։ Մնա միշտ նոյնը, Լեւոն ջան, 
ո րով հետև քո ու նե ցած հարս տու թիւ նը չի սահ մա նա փա կուիր գի տե
լիք նե րով, ո րոնց կող քին՝ ան հա տա կա նու թիւնդ, հա ղոր դական խառ
նուածքդ, մա քուր հայ րե նա սի րու թիւնդ, « մար դու մէջ մարդ» գտ նե լու 
տենչդ, «ե րե սուն ար ծա թով» չվա ճա ռուող սկզ բունք ներդ շատ թանկ 
են ոչ մի այն քե զի՝ այլ նաեւ բա րե կամ նե րուդ հա մար։

Մ նա նոյ նը…։
 Լոն տոն վե րա դար ձիս դար ձե ալ կը գրեմ։

 Սի րով՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

/ 7 հունվարի, 2003թ. /

Սի րե լի Հախ վեր դե ան ըն տա նիք, 

Այս ա ռա ւօտ Գոր Վար դա նե ան հե ռա խօ սով հա ղոր դեց վա ղե մի ըն
կե րոջս, Լեւոն Հախ վեր դե ա նի մա հուան գոյ ժը։ Տխուր այդ լու րը յու
շե րու ա րա հետ նե րով զիս տա րաւ Լոն դոն, ուր 1960ին ծա նօ թա ցայ 
Լեւո նին, սրա միտ, զուար ճա խօս, ու րա խա նա լու եւ ու րա խաց նե լու 
բնա տուր յատ կու թե ամբ օժ տուած հա յաս տան ցի մտա ւո րա կա նին։ Ես 
Հնդ կաս տա նէն ար ձա կուր դով՝ ի նք Հա յաս տա նէն զբօ սաշր ջիկ նե րու 
խում բով ե կած է ինք Լոն դոն։ 

Ե րեք տա րի յե տոյ, 1963ին, ե րբ ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով եր կու 
ամ սով Հա յաս տան այ ցե լե ցի «Ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա գործ ման 
Ի նս տի տուտ»ի հրա ւէ րով, գրե թէ ա մէն օր ե ղանք մի ա սին, յա ճախ 
սե ղա նա կից ու նե նա լով Պա րոյր Սեւա կին ու Լեւո նի մտա ւո րա կան 
(ա րուես տա գէտ ըն կեր նե րէն շա տե րը)։ Յի շո ղու թե անս մէջ միշտ 
անմո ռա նա լի պի տի մնան «Ա րա գիլ» ճա շա րա նի մէջ Լեւո նին եւ 
Պարոյ րին հետ մեր ու նե ցած ժա մեր տեւող զրոյց նե րը։

 Վեր ջին ան գամ, քա նի մը տա րի ա ռաջ մեր հան դիպ ման հաս ցէն 
Ար մե նի ա հիւ րա նո ցի (ե թէ չեմ սխա լիր) թիւ 512 սե նե ա կը ե ղաւ, ուր 
ժա մե րով զրու ցե ցինք եւ խմե ցինք, ի նք՝ սկով տի ա կան ուիս քի, ե ս՝ հայ
կա կան կո նե ակ, մեր հան գու ցե ալ ըն կեր նե րու հո գի նե րու խա ղա ղու
թե ան հա մար, յի շե լով Պա րոյր Սեւա կը, Սի մոն Սի մո նե ա նը, Վահ րամ 
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Մա վե անն ու այլ սի րե լի ներ, ո րոնք թէ եւ «ոչ եւս է ին», բայց կ’ապ րէ ին 
մեր հո գի նե րուն մէջ, ուր եւ ու նէ ին տա քուկ ա ռանձ նա սե նե ակ ներ… 

Թող սի րե լի ըն կերս ի մա նայ, որ ի րեն վե րա պա հուած յու շե րու տա
քուկ սե նե ա կը բա ցուած է ար դէն հո գի իս մէջ այ սօր։

 Չեմ ու զեր այս տխուր ա ռի թով ան դրա դառ նալ Լեւո նին հայ գրա
կա նու թե ան, հայ ա րուես տին եւ հայ մշա կոյ թի տար բեր բնա գա ւառ նե
րուն բե րած մեծ նպաս տին։ Հե տա գային այդ աշ խա տան քը հան գա
մա նօ րէն կը կա տա րեն մաս նա գէտ ներ։ Այ սօր կ’ու զեմ Լեւո նը յի շել 
որ պէս մարդ, որ իր ամ բողջ գի տակ ցա կան կե ան քի ըն թաց քին ու րա
խու թիւն ցա նեց, փո խա րէ նը՝ խինդ ու ժպիտ հն ձեց, կե ան քը վայե լեց եւ 
այդ վայել քին բա ժա նոր դագ րեց իր ըն կեր նե րը, սի րե լի ներն ու հա րա
զատ նե րը։

 Պատ շաճ կը նկա տեմ նա մակս ա ւար տել կա տա րե լով մէջ բե րում մը 
Լեւո նի սի րոյն ու պաշ տա մուն քին ար ժա նա ցած բա նաս տեղ ծէն, Յով
հան նէս Թու մա նե ա նէն։

« Մենք ա մենքս հիւր ե նք կե ան քում
 Մեր ծնն դե ան փուչ օ րից,
 Հեր թով գա լիս, ան ց ե նք կե նում 
Էս ան ցա ւոր աշ խար հից»։

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

Ձախից՝ Ասատուր Գյուզել յան, Պարույր Սեւակ, Հայկ Նագգաշյան, Լեւոն 
Հախվերդյան, Ռաֆայել Իսրայել յան։ Երեւան, 1963թ.։
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Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 19 սեպ տեմ բերի 1968թ. / 

 Մե ծա հարգ տի ար Ա սա տուր Գյու զե լյան,

 Հար գե լի բա րե կամ,

 Հոկ տեմ բե րի կե սե րին մեծ հան դի սա վո րու թյամբ նշ վե լու է Ե րեւա նի 
հիմ նադ րու թյան 2750ա մյա կը։ Կցան կա նայինք, որ այդ տո նա կա տա
րու թյա նը ներ կա գտն վե իք Դուք որ պես մեր կո մի տե ի հյու ր։ Հոկ տեմ
բե րի 15ից Ձեզ եր կու շա բա թով հրա վի րում ե նք Հա յաս տան։ Մին
չեւ Մոսկ վա ճա նա պար հա ծախ սը Ձեր հաշ վին է, մնա ցած ծախ սե րը 
(ներա ռյալ վե րա դար ձը) հո գա լու է Կո մի տեն։

Կխնդ րե ինք նա խա պես հե ռագ րել Մոսկ վա ժա մա նե լու օ րը՝ Ձեզ 
դիմա վո րե լու հա մար։

 Հար գանք նե րով

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
 Հա մա զաս պյան Վարդ գես

01.05.1911թ., Էջմիածին – 09.02.1992թ., Երեւան։
Պետական, կուսակցական, գործիչ։ Պատմական 

գիտությունների թեկնածու /1948/։ 1940թ. ԵՊՀ պատմության 
ֆակուլտետը։ 1933-1935թթ. ծառայել է բանակում։  

1930-1948թթ. կոմերիտական - կուսակցական աշխատանք է 
կատարել։ 1948-1951թթ. եղել է Հայաստանի գրողների 

միության պատասխանատու քարտուղար, 1951-1964թթ. 
Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռեկտոր, 1964-1990թթ. 

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի 
նախագահ։ 1943թ. սկսած դասավանդել է Խաչատուր 

Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում։ Հրատարակել է «Սովետական 
Հայաստանը եւ Սփյուռքը» /1980/, «Հայրենիքի պարգեւները 

սփյուռքահայ գործիչներին» /1984/, «Սփյուռքահայ նոր 
դափնեկիրները» /1985/, «Ալեք Մանուկյան» /1994/ գրքերը։ 

Պարգեւատրվել է խորհրդային Աշխատանքային կարմիր 
դրոշի, Պատվո նշան շքանշաններով։
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✒  / 22 հու լիսի 1969թ. / 

Հ. Գա լուս տյա նին, Ա. Գյու զե լյա նին Լոն դոն
 Հար գե լի բա րե կամ ներ ,

Ի սր տե ող ջու նում ե նք լոն դո նա հայ գա ղու թի այդ պես կազ մա կերպ
ված ու լուրջ պատ րաս տու թյու նը մեծ բա նաս տեղ ծի՝ Հ. Թու մա նյա նի 
հո բե լյա նի առ թիվ։ Ին չով հնա րա վոր է մենք էլ մեր կող մից կօգ նենք, 
ա ռա քում ներ կկա տա րենք՝ գրա կա նու թյուն, նյու թեր, ցու ցա հան դես
ներ կու ղար կենք։

 Կաշ խա տենք  նաեւ  ժա մա նա կին  ու ղար կել  Ձեր ցան կա ցած գրող
նե րի եւ ար վես տա գետ նե րի խում բը։

 Հի րա վի շատ լավ կլի նի՝ գնա հա տե լի նվեր կս տաց վի, ե թե կա րո
ղա նաք հո բե լյա նի հա մար հասց նել Թու մա նյա նի մի փոք րիկ հա տո
րը ան գլե րեն թարգ ման ված։ Սա կայն պի տի խնդ րե ինք, որ թարգ մա
նու թյան մա կար դա կը գո նե հնա րա վո րին չափ բարձր լի նի, որ պես զի 
օ տար ըն թեր ցո ղը կա րո ղա նա գա ղա փար կազ մել ան մահ բա նաս
տեղ ծի ստեղ ծած մեծ ար ժեք նե րի մա սին։

 Ցան կա նում եմ հա ջո ղու թյուն ներ
 Հար գանք նե րով

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես

Լուսինե Զաքարյան, Առնո Բաբաջանյան, Վարդգես Համազասպյան, Ներսես 
եպիսկոպոս Պոզապալյան։
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✒  / 7 սեպ տեմ բե րի 1971թ., Լոն դոն / 

Մե ծա հարգ  Ա սա տուր Գյու զե լյան, Սի րե լի բա րե կամ,

 Բա վա կան ժա մա նակ է ոչ մի լուր չու նենք ձե զա նից։ Հու սով եմ, որ 
ընտա նի քով ա ռողջ եք եւ գոր ծերն էլ բա րե հա ջող են ըն թա նում։ 

Այս ա մառ տղաս ու սա նող զբո սաշր ջիկ նե րի խմ բի հետ ե ղավ Լոն
դո նում։ Ան չափ ցա վում եմ, որ չկա րո ղա ցաք հան դի պել։

 Սի րե լի Ա սա տուր, 1971թ. սեպ տեմ բե րի 10ին Լոն դոն է ժա մա նե լու 
Սո վե տա կան տու րիստ նե րի խում բը։ Այդ խմ բի մեջ են մեր հան րա պե
տու թյան ան վա նի հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, պառ լա մեն տի ան դամ
ներ Վազ րիկ Սե կո յա նը (մի նիստր) եւ Կոնս տան տին Հու նանյա նը։ 
Խնդ րում եմ, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ տա կար դարձ նել 
նրանց այ ցե լու թյու նը, կազ մա կեր պե լով հան դի պում ներ եւ օգ նել, որ
պես զի նրանք ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նան Լոն դո նի հայ հա մայն քի 
կյան քին։

 Կան խավ հայտ նում եմ ան կեղծ շնոր հա կա լու թյուն ներս։
Խնդ րում եմ ջերմ ող ջույն ներս եւ լա վա գույն մաղ թանք ներս հա ղոր

դել ազ նիվ տիկ նոջդ։

 Հար գանք նե րով՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 20 նոյեմբերի 1971թ., Լոն դոն / 

 Հար գար ժան պրն Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

Հար գե լի բա րե կամ ,

Ըն դու նեք մեր ջերմ բա րեւ նե րը եւ խո րին շնոր հա կա լու թյու նը Լոն դո
նում մեր խմ բի ան դամ նե րին ցու ցա բե րած Ձեր ան կեղծ եւ հո գա տար 
վե րա բեր մուն քի հա մար։

 Դի մում եմ քեզ, սի րե լի Ա սա տուր, մի հար ցով, եւ հու սով եմ, որ 
կանես ա մեն հնա րա վո րը այն կա տա րե լու հա մար։

 Մեր նշա նա վոր գիտ նա կան Գ. Գյուր զա դյա նը եր կար ժա մա նակ է, 
ի նչ պար բե րա բար ստա նում էր ձեզ մոտ հրա տա րակ վող

«The observatory» Norman Smale Ltd, 145 Fleet Street
London, EC4A 2HY (013538209)
 ժուռ նա լը, սա կայն վեր ջերս չի ստաց վում, ո րի ան հրա ժեշ տու թյու նը 
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մեծ է։ Ո ւս տի խնդ րում եմ քեզ կազ մա կեր պել նշ ված ամսագրի պար
բե րա կան ա ռա քու մը Գ. Գուր զա դյա նի հաս ցե ով.

G.A.Gursadyan
Moskovian Street 33 f lat 32
Yerevan – 375009 Armenia, USSR
 Կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյամբ,

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 18 փետրվարի 1976թ. / 

 Հար գար ժան պրն Գյու զե լյան, Լոն դոն
 Հար գե լի բա րե կամ, 

Ըն դու նեք մեր ջեր մա գին բա րեւ նե րը եւ այն հա ղոր դեք գա ղու թի մյուս 
ղե կա վար նե րին։ Դի մում ե նք Ձեզ մի խնդ րան քով եւ հույս ու նենք, որ 
կպա տաս խա նեք հնա րա վո րին չափ շուտ։ Եր կար ժա մա նակ է, ի նչ 
մենք նա մա կագ րա կան կապ չու նենք հար գար ժան դե րա սան Հով
հան նես Փի լի կյա նի հետ, նրա հաս ցեն չլի նե լու պատ ճա ռով։ Ո ւստի 
կխնդ րե ինք ու ղար կել մեզ նրա հաս ցեն, ո րի հա մար կան խա պես 
շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում։

 Մի ա ժա մա նակ կխնդ րե ինք տե ղե կու թյուն ներ ու ղար կել մեզ ձեր 
ան գլի ա հայ գա ղու թի ժա մա նա կա կից կյան քի մա սին։

 Լա վա գույն մաղ թանք նե րով

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես
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✒  / 21 մայիսի 1976թ. / 

«Հայ տուն»ի պատասխանատուներին
 Լոն դոն 

 Հար գե լի հայ րե նա կից,

 Մոսկ վայի « Ռո դի նա» ըն կե րու թյու նից Կո մի տեն ստա ցավ պաշ տո
նա կան գրու թյուն, ուր գր ված էր, որ Մեծ Բրի տա նի այի Սո վե տա կան 
դես պա նու թյան ա ռա ջին քար տու ղար Ա. Պա րաս տաեւը հայտ նել է 
հայ հա մայն քի ցան կու թյու նը՝ Կո մի տե ի Եվ րո պա կան ե րկր նե րի բաժ
նի վա րիչ, բա նաս տեղ ծու հի Մա րո Մար գա րյա նին Ա նգ լի ա հրա վի
րելու մա սին։ 

Ան շուշտ գաղ թօ ջա խի կյան քին մո տի կից ծա նո թա նա լու հա մար, 
շատ օգ տա կար կլի ներ Մ. Մար գա րյա նի գա լը։ Սա կայն այս տա րի 
ի րա կա նաց նել այդ ան հնար է ։

 Հույս ու նենք գալ տա րի 1977 թվին կհա ջող վի մեզ կա տա րել Ձեր 
խնդ րան քը, ո րը կն պաս տի եւ գա ղու թի եւ Կո մի տե ի աշ խա տանք նե րին։ 

Այժմ մենք կխնդ րե ինք, որ դուք խորհր դակ ցե լով գա ղու թի մյուս 
գոր ծիչ նե րի հետ, ը նտ րե իք հայ մշա կույ թին, հայ գա ղու թի կյան քին 
նվիր ված մեկ ըն կե րոջ, ու ղար կե իք Հա յաս տան, որ պես Կո մի տե ի 
հյուր։ 

Անգ լի ա հայ գաղ թօ ջա խի հետ մեր կա պե րը ա վե լի սեր տաց նե լու, 
աշ խա տանք ներն ա վե լի կազ մա կեր պե լու հա մար։

 Հյու րը մին չեւ Ե րեւան պի տի գա իր ծախ սով, ի սկ Հա յաս տա նում 
կա տար վող ծախ սե րը եւ վե րա դար ձի ծախ սը կհո գա Կո մի տեն։

 Հար գանք նե րով,

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 16 սեպտեմբերի 1977թ. / 

Պրն Ա սա տուր Գյու զե լյան, Լոն դոն
 Հար գե լի բա րե կամ,

ՍՍՀՄ ժուռ նա լիստ նե րի հա տուկ խմ բի կազ մում Լոն դոն է գա լիս 
Հայկ. ՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի ին ֆոր մա ցի այի ի նս տի
տու տի դի րեկ տոր, դոկ տոր պրո ֆե սոր Խի կար Բար սե ղյա նը։
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Խնդ րում ե նք Ձեզ, օ գտ վե լով նրա ներ կա յու թյու նից, ա նել ա մեն 
հնա րա վո րը, որ պես զի նա ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նա ոչ մի այն տե
ղի հի շար ժան վայ րե րին, այ լեւ ան գլի ա հայ գա ղու թի մշա կու թային 
կյան քին։

 Լա վա գույն մաղ թանք նե րով

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
 Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 6 փետրվարի 1978թ. / 

Պրն Ա սա տուր Գյու զե լյան, Լոն դոն
 Հար գե լի բա րե կամ,

 Կից ու ղար կում ե նք Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոսպ րո ֆե սոր Ծ. Ա ղա
յա նի նա մա կը՝ ան գլե րենհայե րեն խո սակ ցա կան բա ռա րա նի եւ նրա 
ձայ նագ րու թյան մա սին, ո րոնք շու տով կս տա նաք Փա րի զի «Աշ
խարհ» թեր թի խմ բա գիր Ա վե տիս Ա լեք սա նյա նից։

Կխնդ րե ինք Ձեզ, հար գե լի Ա սա տուր, նա մա կը եւ նյու թե րը ստա նա
լուն պես տե ղյակ պա հել մեզ։

 Լա վա գույն մաղ թանք նե րով

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 6 օգոստոսի 1980թ. / 

Ա սա տուր Գյու զե լյան, Լոն դոն,
Սի րե լի Ա սա տուր,

Ս տա ցել ե նք քո հե ռագ րե րը Ա գա պի Նա սի բյա նի Հա յաս տան գալու 
կա պակ ցու թյամբ։ Բա նը նրա նում է, որ այդ հար ցում մենք օգ տա կար 
լի նել չենք կա րող մին չեւ Լոն դո նի ՍՍՀՄ դես պա նու թյան մի ջո
ցով չս տա նանք նրա փաս տաթղ թե րը՝ վկա յա կան կր թու թյան մա սին, 
լուսան կար եւ դի մում։ 

Այդ մա սին ժա մա նա կին գրել ե նք ի րեն, ի սկ օ րերս էլ նա մակ ու ղար
կե ցինք Լոն դո նի ՍՍՀՄ դես պա նու թյա նը։
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 Փաս տաթղ թե րը մինչ օ րս Ե րեւան չեն հա սել, ե րբ ստա նանք սի րով 
կըն դա ռա ջենք նրա խնդ րան քին։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով եւ հար գանք նե րով՝

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 10 դեկտեմբերի 1979թ., Լոն դոն  / 

Ա սա տուր Գյու զե լյան,

Հար գե լի բա րե կամ,

 Կո մի տե ի կող մից Ա նգ լի ա գոր ծուղ ված հայ ար վես տա գետ նե րի 
խում բը Ե րեւան վե րա դար ձավ ան մո ռա նա լի տպա վո րու թյուն նե րով, 
ան չափ զգաց ված հայ գա ղու թի ցույց տված ջերմ ու սր տա ռուչ ըն դու
նե լու թյու նից։ 

Ու րախ ե ղանք ի մա նա լով, որ Դուք, ի նչ պես միշտ, այս ան գամ եւս, 
Ձեր ակ տիվ մաս նակ ցու թյունն եք բե րել հան դի սու թյուն նե րի կազ մա
կերպ մա նը։

 Լոն դո նա հայ կյան քը շնոր հիվ ճա նաչ ված հայ րե նա սեր նե րի 
արդեն մեծ աշ խու ժու թյուն է ապ րում, հու սանք, որ շու տով հրա պա
րակ կիջնի նաեւ շա բա թա թեր թը, ո րը մեծ դեր կա րող է խա ղալ լոն դո
նա հայ գաղու թի կյան քում։

 Հա յաս տա նի ա ստ րո ֆի զիկ նե րին շատ է հե տաքրք րում The 
Instrumentation for Space astronomy հրա տա րա կու թյու նը եւ այդ 
հետաքրք րու թյա նը գո հա ցում տա լու հա մար դի մել են ի նձ խնդ րան
քով։ Ես չէ ի կա րող ան հե տեւանք թող նել այն եւ ան մի ջա պես հի շե ցի 
Ձեզ եւ հույսս դրե ցի Ձեր բա րյաց կա մու թյան վրա։

Խնդ րում ե նք, ե թե հնա րա վոր է, ու ղար կել այն կո մի տե ի հաս ցե ով՝ 
մեր գիտ նա կան նե րին հանձ նե լու հա մար։ 

Ըն դու նեք մեր կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյուն նե րը եւ հա ջո ղու
թյան լա վա գույն մաղ թանք նե րը, հար գանք նե րով,

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես
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✒  / 31 հուլիսի 1981թ. / 

Պրն Ա. Գյու զե լյա նին, Լոն դոն
 Մե ծա հարգ բա րե կամ,

 Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ Բի ո քի մի այի եւ կեն սա բա նու թյան ի նս տի տուտ նե
րի տնօ րէն, ԳԱ թղ թա կից ան դամ, պրո ֆե սոր Ար մեն Գա լո յա նը ս.թ. 
սեպ տեմ բե րի 6ից 11ը լի նե լու է Ա նգ լի ա յում, մաս նակ ցե լու հա մար 
Նոթին գե մում կա յա նա լիք Նեյ րո քի մի կոս նե րի հա մաշ խար հային 
8րդ կոնգ րե սի աշ խա տանք նե րին։

Խնդ րում ե նք օգ տա կար դարձ նել նրա այ ցե լու թյու նը հայ գա ղու թի 
հա մար եւ ե թե հնա րա վոր է կազ մա կեր պել դի մա վո րու մը եւ հան դի
պու մը լոն դո նա հա յու թյան հետ։ 

Ընկ. Ա. Գա լո յա նի Լոն դոն ժա մա նե լու ստույգ օր վա եւ թռիչ քի մա
սին կհա ղոր դենք հե ռագ րով։

 Լա վա գույն մաղ թանք նե րով 

Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 8 օգոստոսի 1985թ. / 

Ա սա տուր Գյու զե լյան Լոն դոն
 Հար գե լի բա րե կամ, 

Այս տար վա հոկ տեմ բե րի 10 – 25ը Ե րեւա նում տե ղի է ու նե նա լու 
սփյուռ քի հայ կա կան ա ռա ջա դի մա կան ռա դի ո ժա մե րի, հե ռուս տա
տե սային հա ղոր դում նե րի եւ մա մու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի
պում։

 Սի րով հրա վի րում ե նք Ձեզ՝ մաս նակ ցե լու այդ հան դիպ մա նը։
 Ճա նա պար հա ծախ սը պետք է հո գաք Դուք, ի սկ տե ղում կա տար վե

լիք բո լոր ծախ սե րը կա պա հո վի Կո մի տեն։
Խնդ րում ե նք հե ռագ րով հայտ նել Ձեր ո րոշ ման մա սին՝ մուտ քի 

վիզան ժա մա նա կին ա պա հո վե լու հա մար։
 Հար գանք նե րով,

 Կո մի տե ի նա խա գահ՝  
Հա մա զաս պյան Վարդ գես
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✒  / 22 նոյեմբերի 1985թ., Լոն դոն  / 

Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

Սի րե լի բա րե կամ,

 Հու սով եմ, բա րե հա ջող տեղ հա սար եւ ար դեն ի սկ ան ցել ես ա ռօ րյա 
գոր ծե րիդ։

 Սո վե տա կան Մի ու թյան կի նոաշ խա տող նե րի պատ վի րա կու թյան 
կազ մում Լոն դոն են ժա մա նել մեր ան վա նի կի նո ռե ժի սոր ներ Հեն րիկ 
Մա լյա նը եւ Ֆրուն զե Դով լա թյա նը, ո րոնց ար վես տին, վս տահ եմ, քաջ 
ծա նոթ ե ս։

Խնդ րում եմ, ե թե դժ վար չէ, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում 
օգտա կար լի նել՝ նրանց այ ցե լու թյու նը հե տաքր քիր եւ բո վան դա կա
լից դարձ նե լու հա մար։

Սր տանց շնոր հա կա լու թյուն նե րով եւ լա վա գույն մաղ թանք նե րով՝

 Հա մա զաս պյան Վարդ գես

✒  / 19 հու լի սի 1989թ., Ե րեւան / 

 Հար գե լի Ա սա տուր,

 Մի քա նի տա րի է, ի նչ հանգս տի կոչ ված եմ եւ շատ քիչ տե ղե կու թյուն
ներ ու նեմ Ձեր մա սին, չնա յած Լոն դո նից մեր բա րե կամ նե րը հա ճախ 
են լի նում Ե րեւա նում։ Ի րե րի բե րու մով, ա ռող ջա կան վի ճակս այն պի
սին է, որ չեմ կա րո ղա նում հան դի պել ի մ  հար գար ժան բա րե կամ նե րի 
հետ, որ պես զի կա րո ղա նամ մշ տա պես կա պի մեջ լի նել եւ տե ղե կու
թյուն ներ ու նե նալ։ Բո լոր դեպ քե րում մշ տա պես մնում եք իմ հի շո ղու
թյան մեջ որ պես լա վա գույն բա րե կամ նե րիցս մե կը եւ այն մար դը, ո րի 
նշա նա բանն է ե ղել « մար դու գործն է միշտ ան մահ…»։

 Լոն դո նյան հի շո ղու թյուն նե րը միշտ էլ պահ պան վում է իմ ծե րու նա
կան հու շա տետ րում եւ այն հան դի պում նե րը, որ մենք ու նե ցել ե նք ե ՛ւ 
Լոն դո նում ե ՛ւ հայ րե նի քում։ Չգի տեմ որ քա նով է Ձեզ հա ջող վել նոր 
ձեռ նար կում նե րը, բայց միշտ հի շո ղու թյանս մեջ մնա ցել եք որ պես 
մեր լա վա գույն բա րե կամ ու հայ րե նա սեր։

 Ձեզ մոտ են ժա մա նել իմ լա վա գույն բա րե կամ նե րը, ո րոնց այ ցը 
աշխա տե ցի օգ տա գոր ծել ջերմ բա րեւ ներ ու ղար կե լու հա մար։

 Միշտ Ձեր՝ Հա մա զաս պյան Վարդ գես
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✒  / 23 փետրվարի 1991թ. Լոն դոն / 

 Մե ծա հարգ պրն Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

Ա վե լի քան 5 տա րի է թե եւ հե ռա ցել եմ իմ սի րե լի բնա գա վա ռից եւ ո րոշ 
չա փով կտր վել նաեւ իմ վա ղե մի բա րե կամ նե րից, սա կայն հա ճախ 
հիշում եմ նրանց բո լո րին՝ այն լա վա գույն ըն կեր նե րին ու բա րե կամ նե
րին, ո րոնց հետ բախտ եմ ու նե ցել մո տի կից շփ վել, մեր մի ը նդ հա նուր 
նպա տա կի՝ հա յա պահ պան ման հա մար։ Իմ այդ տա րի նե րի լա վա
գույն գոր ծըն կեր նե րից մե կը ե ղել եք Դուք, ո րին եր բեք չեմ մո ռա ցել, 
ա ռա ջին հան դի պու մից հե տո, նույ նիսկ թո շա կի ան ցնե լու ամ բողջ 
ժա մա նա կաշր ջա նում։ 1989ին ե րբ Փա րի զում է ի, մեկեր կու ան գամ 
հե ռա զան գե ցի, սա կայն դժ բախ տա բար չգ տա Ձեզ։ Պրն Ու զու նյա նի 
այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ, ե րբ լի նում է մեր տա նը, հե տաքրքր վում 
եմ Ձեր գոր ծե րով եւ ու րա խա նում, որ մշ տա պես հա ջո ղու թյուն նե րի 
մեջ ե ք։ Հա ճախ հի շում եմ Ձեզ Թու մա նյա նի ան մահ բա նաս տեղ ծու
թյան այն տո ղե րով, որ « Մա հը մերն է, մենք մա հի նը, մար դու գործն է 
միշտ ան մահ»։ Դուք մնա ցել եք հա վա տա րիմ այդ տո ղե րին, Ձեր ամ
բողջ կյան քի ըն թաց քում։ 

Ա ռի թից օ գտ վե լով, որ իմ եղ բոր թո ռը՝ Վրույր Գրի գո րյա նը, բիզ նե
սի ու սուց ման գոր ծով շուրջ 3 ա միս լի նե լու է Ման չեստ րում եւ մեկմեկ 
այ ցե լե լու է Լոն դոն, գտ նում եմ ան հրա ժեշտ եւ մի ա ժա մա նակ խնդ
րում եմ, որ օգ նե իք նրան, ո րոշ շր ջա նակ նե րի հետ ծա նո թա նա լու, իր 
ու սուց ման հա ջո ղու թյան ու կա պե րի ընդլայ ն ման հա մար։ Նա ար տա
կարգ ըն դու նակ ե րի տա սարդ է, ա պա գա խոս տում նա լից ին ժե ներ 
եւ տեխ նի կայի գոր ծի լավ վար պետ։ Այդ բո լո րը նկա տի ունե նա լով 
նրան ու ղար կել ե նք Ա նգ լի ա, դա սըն թաց նե րի։

 Ջեր մո րեն բա րեւում եմ Ձեզ եւ Ձեր ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին։ 
Ցան կա նում եմ ծե րու թյան հա սա կում, հան դի պում ու նե նալ, մեր չար 
բախ տից նո րից ա վեր ված եւ նո րից վե րա կա ռուց վող, սա կայն շատ 
սիրե լի հայ րե նի քում։

 Հա մա զաս պյան Վարդ գես
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/ 22 նոյեմ բերի 1968թ., Երեւան /

 Մե ծա յարգ պրն Վ. Հա մա զաս պեան
Ս փիւռ քա հա յու թե ան հետ Մշա կու թային կա պի  

կո մի տէ ի նա խա գահ 
Յար գե լի Ըն կեր Հա մա զաս պե ան, 

Այ սու, կ’ու զեմ խո րին շնոր հա կա լու թիւն ներս յայտ նել ձե զի այն հրաւէ
րին հա մար, զոր յ ղե ցիք ին ծի մաս նակ ցե լու Ե րեւա նի 2750ա մե ա կի 
տօ նա կա տա րու թիւն նե րուն։ Թէ եւ ա ւե լի քան եր կու շա բաթ ա ռաջ մեկ
նե ցայ հայ րե նի քէն՝ սա կայն մտա ծում ներս ու ապ րում ներս  տա կա ւին 
 կը շա րու նա կեն մ նալ  լե ցուն  հայ րե նա կան հա րուստ տպա ւո րու թիւն
նե րով։ 

Ինչ պէս ծա նօթ է ձե զի՝ ա ռա ջին ան գամ բախ տը ու նե ցայ այ ցե լել 
հայ րե նիք հինգ տա րի ա ռաջ եւ տես նել հայ ժո ղո վուր դի քրտ նա ջան 
աշ խա տան քի ար գա սի քը, վե րած նուած Մայր Հայ րե նի քը, լսել հա յու
թե ան սր տին ա ռողջ զար կը, դի տել ան հա մար «կ ռունկ» նե րու եր կա
թե այ բա զուկ նե րը հայ րե նի բո լոր քա ղաք նե րու մէջ։ 

Այս տա րուան Հոկ տեմ բե րին՝ ե րբ ձեր ազ նիւ հրա ւէ րով դար ձե ալ 
այ ցե լե ցի Հա յաս տան, «կ ռունկ նե րը» գտայ կրկ նա պատ կուած։ Ե րեւա
նը ան հա ւա տա լի օ րէն փո խուած էր ու ա ւե լի՝ գե ղեց կա ցած։ Տե սայ ամ
բող ջա կան թա ղա մա սեր, ո րոնց հի մերն ան գամ չէ ին դրուած հինգ 
տա րի ա ռաջ: Տե սայ մա նա ւանդ հայ րե նի ժո ղո վուր դի դէմ քին վրայ 
գո հու նա կու թե ան ալ ա ւե լի պայ ծառ ժպիտ ու աչ քե րուն մէջ՝ լու սա ւոր 
ա պա գայի մը գի տակ ցու թե նէն բ խող ու րա խու թե ան շող։

 Կան դժ բախ տա բար մար դիկ, ո րոնց հա մար Հա յաս տա նը պե տա
կա նու թե նէ զուրկ նա հանգ մըն է, ի սկ հայ րե նի մեր ժո ղո վուր դը իր ազ
գային ար ժա նա պատ ւու թիւ նը ա ճուր դի հա նած բազ մու թիւն մը, որ 
դա տա պար տուած է այ լա սեռ ման… Բա րե բախ տա բար թի ւը այդ պէս 
մտա ծող մար դոց կը ներ կա յաց նէ շատ ան կա րեւոր տո կոս մը։ Այն ժո
ղո վուրդ նե րը, ո րոնք գի տեն ներ կան օ ղա կել ի րենց դա րա ւոր պատ
մու թե ան ոս կեշղ թային, ո րոնք գի տեն ար ժեւո րել ու գնա հա տել ի րենց 
հե րոս ներն ու նա հա տակ նե րը եւ խո նար հիլ ա նոնց ա ճիւն նե րուն առ
ջեւ՝ կո չուած են ոչ թէ այ լա սե ռե լու, այլ մարդ կու թե ան հո գե կան ար ժէք
նե րուն գան ձա րա նը հարս տաց նե լու մեծ ու մնա յուն ի րա գոր ծում նե
րով։ Ա հա այդ ժո ղո վուրդ նե րու ա ռա ջին շար քին վրայ տեղ գրա ւած է 
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այ սօր հայ ժո ղո վուր դը, որ գիտ ցած է Լե նի նե ան նո րա կերտ հրա պա
րա կին դի մաց կա ռու ցել Է րե բու նի ի թան գա րա նը, ան հա մար գոր ծա
րան նե րու եւ ար դիւ նա բե րա կան հիմ նարկ նե րու կող քին՝ բարձ րաց նել 
Սա սուն ցի Դաւ թի ար ձա նը, Ե ղեռ նի եւ Սար տա րա պա տի յու շար ձան
նե րը. այլ խօս քով՝ հայ րե նի կա ռա վա րու թիւնն ու ժո ղո վուր դը գիտ ցած 
են հո յա կա պօ րէն մի ա ձու լել ան ցե ա լի մեր հո գե կան ար ժէք նե րը ներ
կայի հետ, լու սա ւոր ա պա գայի մը ի հա շիւ։

Շ նոր հիւ Հա յաս տա նի ար ձա նագ րած նուա ճում նե րուն, շնոր հիւ 
ճա ռա գայ թող հայ րե նա սի րու թե ան, ո րուն կեդ րո նը Ե րեւանն է, այ սօր 
հայը ի սփիւռս աշ խար հի մի ան գամ ը նդ միշտ ձեր բա զա տուած է եր
բեմ նի իր որ բի հո գե բա նու թե նէն, ո րուն փո խա րէն ան իր սր տին բա
ժա կը լե ցու ցած է ազ գային հպար տու թե ան գի նի ով։ Հպար տու թիւն, 
ո րուն աղ բիւ րը մեր հայ րե նիքն է ։

 Մայր հայ րե նիքն է դար ձե ալ, որ մե ծա պէս կը նպաս տէ սփիւռ քի 
մէջ տա րուող ազ գա պահ պան ման աշ խա տան քին։ Սփիւռ քա հայը այ
լեւս օ տա րին հետ չի խօ սիր թշուառ ու ան տէր, ող բի ու կո ծի ե րկ րի մը 
մա սին, այլ կը խօ սի տու ֆա կերտ Ե րեւա նի մա սին, հա մաշ խար հային 
համ բաւ վայե լող բազ մա թիւ գիտ նա կան նե րու, ա րուես տի եւ մշա կոյ թի 
գոր ծիչ նե րու մա սին ար դար հպար տու թե ամբ։

 Չա փա զանց ու րա խա լի ե րեւոյթ է, որ այ սօր սփիւռ քա հա յու թիւ նը 
քայլ առ քայլ կը հե տեւի հայրենի հո ղին վրայ կա տա րուող տեն դա
գին աշ խա տան քին։ Այս ա ռն չու թե ամբ կա րե լի չէ չընդգ ծել հայ րե նա
նուէր այն մեծ աշ խա տան քը, զոր կը կա տա րէ Սփիւռ քա հա յու թեան 
հետ մշա կու թային Կա պի Կո մի տէն ձեր գլ խա ւո րու թե ամբ։ Դուք այն 
կա մուրջն էք այ սօր, որ Սփիւռ քը կը կա պէ հայ րե նի քին, ջամ բե լով 
ա ռաջ նոյն հայ րե նա սի րա կան տաք շուն չ։ Ձեր եւ ձեր պաշ տօ նա կից
նե րուն կա տա րած աշ խա տան քը ար ժա նի է ա մէն գնա հա տան քի։

 Ձե զի կը մաղ թեմ քա ջա ռող ջու թիւն, որ պէսզի նոյն թա փով շա րու
նա կէք ձեր հայ րե նա նուէր աշ խա տան քը։

 Լա ւա գոյն ցան կու թիւն նե րով եւ ջերմ ող ջոյն նե րով՝  
Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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/ 10 ապ րիլի 1979թ., Լոնդոն /

 Մե ծա յարգ Տի ար Վ. Հա մա զաս պե ան
 նա խա գահ Սփիւռ քա հա յու թե ան հետ մշա կու թային  

կա պի կո մի տէ ի
Երեւան 

Յար գե լի Պրն Հա մա զաս պե ան,

 Ներ փակ կը գտ նէք օր. Ա գա պի Նա սի պե ա նի եւ Օ քս ֆորտ հա մալ սա
րա նի փրոֆ. Ա կա թա Ռամ մի ին ծի յ ղած նա մակ նե րուն պատճենները, 
ո րոնք յա ւե լե ալ բա ցատ րու թե ան չեն կարօտիր։ 

Օր.Նա սի պե ա նը ան ձնա պէս կը ճանչ նամ եր կար տա րի նե րէ ի վեր 
ազ նիւ, պար տա ճա նաչ, հայ րե նա սէր, իր ժո ղո վուր դին ծա ռայե լու 
ոգիով լե ցուն հայ րե նա նուէր հա յու հի մը, որ մի ա ժա մա նակ օժ տուած է 
գի տա կան լուրջ աշ խա տանք կատարելու անձէ մը պահանջուած բո
լոր տուե ալ նե րով։

Դժ բախ տա բար Օր. Նա սի պե ան իր սե փա կան ծախ սով հայ րե նի 
արխիւները ու սում նա սի րե լու մի ջոց նե րէ զուրկ է։ 

Ուս տի կը խնդ րեմ ձեզ մէ, որ Օր. Նա սի պե ա նի հայ րե նիք այ ցե
լու թիւ նը ըլ լայ ձեր հրա ւէ րով։ Ես մօ տէն ծա նօթ եմ Օր.Նա սի պե ա նի 
կատա րած գի տա կան աշ խա տան քին, որ ար ժա նի է գնա հա տան քի եւ 
քա ջա լե րան քի։

 Ջերմ ող ջոյն նե րով եւ յար գան քով՝  
Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Յար գե լի Վ. Հա մա զաս պե ան
Ս փիւռ քա հա յու թե ան հետ մշա կու թային կա պի  

կո մի տէ ի նա խա գահ 
Ե րեւան

Յար գե լի Վ. Հա մա զաս պե ան,

 Թան կա գին հայ րե նա կից, 

Ի շա րու նա կու թիւն 2 Մայիս 67 թուա կիր նա մա կիս, որ կը վե րա բե րէր 
տա նի մար քա ցի գրող Ե որ կըն Ա նտր սըն Ռո զան տա լին զոյգ ձեռ
նարկ նե րուն՝ պատ մա կան վէպ Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տը վե րապ րեց
նող, դա սա խօ սու թիւն՝ « Հա յաս տա նը եւ հայե րը» նիւթին նկա րագ րու
թե ան շուրջ Անգլիոյ մէջ՝ կ’ու զեմ հե տեւե ալ պա րա գան յանձ նել ձեր 
ու շադ րու թե ան։ 

Անտր սը նի Մի ջին Ա րեւելք, Կի լի կի ա եւ Պատ մա կան Հա յաս տան 
կա տա րե լիք շր ջա գա յու թե ան, հա ւաքե լիք նիւ թե րուն եւ նկա րա հա
նում նե րուն հա մար դի մած է ի Գ. Կիւլ պէն կե ան հիմ նար կու թե ան, 
որպէս զի գրո ղին նպաստ մը յատ կաց նեն։ Հիմ նար կու թիւ նը կր նայ 
ի նչ պէս ու րիշ ա ռիթ նե րով ըրած է – հարկ ե ղած կա րեւո րու թիւ նը չտալ 
ներ կա յա ցուած ա ռա ջար կին եւ զա նա զան պատ ճա ռա բա նու թիւն նե
րով բա ցա սա կան պա տաս խան մը տալ։ Իմ հա մո զումս է, որ ի րենց 
պա տաս խա նը կ’ըլ լայ դրա կան ե թէ նշուի, որ Ա նտր սըն ար դէն ու նի 
հրա ւէր այ ցե լե լու Հա յաս տան։ 

Ա հա այս հան գա ման քը նկա տի ու նե նա լով է որ դար ձե ալ կը գրեմ 
ձե զի, որ պէսզի ե թէ հնա րա ւոր է, Ա նտր սը նի Հա յաս տան այ ցե լու թե ան 
խն դի րը ար ժա նաց նէք ձեր ան մի ջա կան ու շադ րու թե ան։

 Դար ձե ալ կ’ու զեմ կրկ նէլ որ Ա նտր սը նի զոյգ ձեռ նարկ նե րը կր նան 
շատ դրա կան ան դրա դարձ ու նե նալ հա յու թե ան հա մար։

 Կը խնդ րեմ որ այս մա սին ան մի ջա պէս գրէք ին ծի, քա նի որ Ա նտր
սըն կը սպա սէ իմ նա մա կիս։ Ե թէ կո մի տէն հա մա ձայն գտ նուի զինք 
հրա ւի րե լու՝ գրո ղը կ’ու զէ սեպ տեմ բե րին այ ցե լել Հա յաս տան։

 Ներ փակ կը գտնէք Ա նտր սը նի ին ծի յ ղած նա մա կը, ուր հան գա մա
նօ րէն խօ սած է իր կե ան քի եւ ծրա գիր նե րուն մա սին։

 Կան խա յայտ շնոր հա կա լու թե ամբ եւ ջերմ ող ջոյն նե րով՝  
Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Յար գե լի Պրն Վ. Հա մա զաս պե ան
Ս փիւռ քա հա յու թե ան հետ մշա կու թային կա պի  

կո մի տէ ի նա խա գահ
 Թան կա գին բա րե կամ,

 Ներ փակ կը գտ նէք Ֆոյլզ դա սա խօ սա կան գոր ծա կա լու թե ան նա մա
կին պատ ճե նը, որ կը վե րա բե րի ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ ԵՒ ՀԱՅԵ ՐԸ դա սա
խօ սու թե ան։ Ֆոյլ զը աշ խար հի ա մե նա մեծ գրա խա նու թնե րէն մէ կը՝ 
ու նի դա սա խօ սու թիւն նե րու մաս նա ւոր գոր ծա կա լու թիւն։ Վեր ջինս 
կա նո նա ւո րա բար կը կազ մա կեր պէ դա սա խօ սու թիւն ներ ան գլի ա կան, 
սկով տի ա կան, իր լան տա կան կա րեւոր կեդ րոն նե րու մէջ, հրա ւի րե լով 
մի ջազ գային  համ բա ւի տէր մտա ւո րա կան ներ եւ գրող ներ։ Սոյն գոր
ծա կա լու թե ան հրա ւէ րով տա նի մարք ցի գրող, Ե որ կըն Ա նտր սըն Ռո
զան տալ ան ցած ի նը տա րի նե րուն ե կած է Ա նգ լի ա եւ դա սա խօ սած՝ 
շա հե կան շատ մը նիւ թե րու շուրջ։ Մեր թե լադ րու թե ամբ 1966 տա
րուան փետ րուա րին եւ մար տին Ե որ կըն Ա նտր սըն պի տի տայ մօտ յի
սուն դա սա խօ սու թիւն ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ ԵՒ ՀԱՅԵՐ նիւ թին շուրջ։ 

Ե որ կըն Ա նտր սըն Ռո զան տալ ծա նօթ ա նուն մըն է ի նչ պէս Սկան
տի նա վե ան՝ այն պէս ալ եւ րո պա կան շատ մը եր կիր նե րու մէջ։ Ան 
ճամ բոր դած է հինգ ցա մա քա մա սե րու մէջ շատ մը եր կիր ներ եւ հրա
տա րա կած՝ շա հե կան գիր քեր, ո րոնք թարգ մա նուած են եւ րո պա կան 
բազ մա թիւ լե զու նե րու։

 Հայ ժո ղո վուր դի ճշ մա րիտ այս բա րե կա մը, բա ցի ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ 
ԵՒ ՀԱՅԵ ՐԸ դա սա խօ սու թիւն նե րէն, կ’աշխատի պատ մա կան վէ պի 
մը վրայ նուի րուած Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տին։ Ան այդ նիւ թին շուրջ 
ար դէն քա ղած է ըն դար ձակ ծա նօ թու թիւն ներ օ տար աղ բիւր նե րէ։ 
Փետ րուա րէն մին չեւ Ապ րի լի վեր ջը Ա նտր սըն մնաց Լոն տոն եւ մեր 
օգ նու թե ամբ ծա նօ թա ցաւ հայ կա կան աղ բիւր նե րուն։ Յոյս ու նինք, որ 
պատ մա կան այդ վէ պը՝ նոյն քան ցն ցիչ իր նիւ թով, որ քան «Մու սա լե
ռան 40 օ րե րը» լոյս կը տես նէ 1968ի ն։ Ա նտր սըն կը նա խընտ րէ այս 
մա սին ա ռայժմ լուռ մնալ հասկ նա լի պատ ճառ նե րով։

 Դա նի մար քա ցի գրո ղը շու տով պի տի այ ցե լէ Մի ջին Ա րեւելք, Կի լի
կի ա եւ պատ մա կան Հա յաս տա նի բո լոր կա րեւոր կեդ րոն նե րը, իր դա
սա խօ սու թե ան հա մար լու սան կար ներ, ի սկ գր քին հա մար՝ տուե ալ ներ 
ա պա հո վե լու։ Ան ան ցե ալ տա րի ար դէն այ ցե լած է Կարս եւ Ա նի։
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 Ֆոյլ զի նման լուրջ հաս տա տու թե ան մը կող մէ կազ մա կեր պուած 
դա սա խօ սու թե ան մէջ ան շուշտ կա րեւոր տեղ մը պի տի ու նե նայ 
Ս. Հա յաս տա նը իր մշա կու թային ու գի տա կան օ ճախ նե րով։ Ի նչ պէս 
Ա նտր սըն, այն պէս ալ մենք ան հրա ժեշտ կը նկա տենք, որ տա նի մար
քա ցի գրո ղը այս տա րուան ըն թաց քին այ ցե լէ Հա յաս տան եւ ծա նօ թա
նայ մեր ե րկ րին ու ժո ղո վուր դին։ 

Ա ւե լորդ է ը սել որ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ ԵՒ ՀԱՅԵ ՐԸ դա սա խօ սու թիւ նը շա
հա բեր ձեռ նարկ մը չէ Ա նտր սը նին հա մար, ը նդ հա կա ռա կը կը կա րօ տի 
նիւ թա կան զո հո ղու թիւն նե րու։ Նշենք նաեւ որ, ե րբ մենք թե լադ րե ցինք 
տա նի մար քա ցի գրո ղին որ յա ռա ջի կայ փետ րուարմարտ ա միս նե
րուն խօ սի Հա յաս տա նի եւ հայ ժո ղո վուր դի մա սին, մի ա ժա մա նակ 
խոս տա ցանք օ ժան դա կել ի րեն մա նա ւանդ դի մել ձե զի եւ խնդ րել, 
որ Խ. Մի ու թե ան մէջ Ա նտր սըն ըլ լայ Սփիւռ քա հա յու թեան հետ մշա
կու թային կա պի կո մի տէ ի հիւ րը։ Ը րինք այդ խոս տու մը, հա մո զուած 
ըլ լա լով որ հայ րե նի քի եւ սփիւռ քի մշա կու թային մեր կազ մա կեր պու
թիւն նե րու մա նա ւանդ մեր մտա ւո րա կա նու թե ան սր տին շատ մօտ են 
Ա նտր սը նի ձեռ նար կած զոյգ աշ խա տանք ներն ալ հաւասարա պէս։ 
Հե ղի նա կա ւոր գրո ղի մը կող մէ տրուե լիք նման դա սա խօ սու թիւն մը 
մեծ նպաստ մըն է մեր ժո ղո վուր դը Ա րեւ մուտ քի մէջ իր դրա կան գի
ծե րով ներ կա յաց նե լու ճի գին, ի սկ պատ մա կան վէպ մը նուի րուած 
մեր հե րո սա մար տե րէն մէ կուն՝ ա մե նէն ազ դու մի ջոցն է միլի ո նա ւոր 
ըն թեր ցող նե րու մտ քին մէջ գծե լու բարձր ձգ տում նե րու հա մար պայ
քա րող ժո ղո վուր դի մը հե րո սա կան պատ կե րը։

 Թան կա գին հայ րե նա կից, կը խնդ րեմ որ ներ կա յա ցուած հար
ցի մա սին ան մի ջա պէս գրէք ին ծի կամ ուղ ղա կի Ա նտր սը նին, ո րուն 
հաս ցէն կը գտ նէք ներ փակ։ Կ’ուզեմ նշել այս կա պակ ցու թե ամբ նաեւ, 
որ Ա նտր սըն Ռո զան տալ իր սե փա կան ծախ սով պատ րաստ է գալ 
Խ. Մի ու թիւն, ե թէ դուք յանձն առ նէք հո գալ իր ծախ սե րը հոն հաս նե
լէն ե տք։ Ե թէ հնա րա ւոր է այդ պի սի կար գադ րու թիւն մը ը նել, տա նի
մար քա ցի գրո ղը կան խաւ կը յայտ նէ ձե զի իր ժա ման ման թուա կա նը։ 

Ե որ կըն Ա նտր սըն Ռո զան տա լի հաս ցէն է. 
Mr J. AndersenRosandal
71 Vesterbrogade Copenhagen – V Denmark 
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Ան ցե ալ եր կու տա րի նե րու ըն թաց քին, հան գա մանք նե րու բե րու
մով չեմ կր ցած սերտ կապ պա հել Կո մի տէ ի հետ. յոյս ու նիմ այ սու
հե տեւ ա ւե լի յա ճախ գրել Կո մի տէն հե տաքրք րող հար ցե րու շուրջ։ 
Ներ կայիս լուրջ կեր պով կը հե տաքրք րուինք Հա յաս տա նի պա րի ան
սամբ լը Լոն տոն բե րել տա լու կա րե լի ու թիւն նե րով։ Յոյս ու նինք որ 
մեր ա ռա ջադ րու թիւ նը կ’ի րա գոր ծուի այս տա րուան վեր ջա ւո րու թե ան 
կամ յա ռա ջի կայ տա րուան սկիզ բը։

 Հա ճե ցէք մեր ող ջոյն նե րը հա ղոր դել Կո մի տէ ի բո լոր գոր ծող նե
րուն, «ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ ՁԱՅՆ»ի խմ բագ րու թե ան եւ մեր բա րե կամ նե
րուն, ո րոնք միշտ ալ ե ղած են մեր մտա ծու մին մէջ։

 Լա ւա գոյն ցան կու թիւն նե րով եւ ող ջոյն նե րով՝

 Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Համ բար ձու մյան Վիկ տոր

Ս փյուռ քա հա յու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղո վի 
նա խա պատ րաս տու թյան կո մի տե

✒  Հար գե լի հայ րե նա կից Ա սա տուր Գյու զե լյան,

Ս փյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե ի նա խա գա
հու թյան ո րոշ մամբ 1980 թվա կա նի նոյեմ բե րի 2425ը Ե րեւա նում 
ան ց է կաց վե լու սփյուռ քա հա յու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղով՝ հայ
րե նի քի հա սա րա կայ նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։

 Ժո ղո վի օ րա կարգն է.
« Վե րածն ված հայ րե նի քը եւ Սփյուռ քը։ Պայ քար հա նուն խա ղա ղու

թյան ու ա ռա ջա դի մու թյան»։
Ն կա տի ու նե նա լով Սփյուռ քում ծա վա լած Ձեր հա սա րա կա կան ու 

մշա կու թային լայն գոր ծու նե ու թյու նը, պա տիվ ու նենք Ձեզ սի րով հրա
վի րել Ե րեւան՝ 10 օ րով։ 

Ու րախ կլի նենք, ե թե Դուք ա մե նա սեղմ ժամ կե տում հե ռագ րով 
հայտ նե իք մեզ ժո ղո վին մաս նակ ցե լու Ձեր հա մա ձայ նու թյան մա սին։ 
Հայ րե նի քում գտն վե լու հետ կապ ված բո լոր ծախ սե րը, ի նչ պես նաեւ 
վե րա դար ձի ճա նա պար հա ծախ սը կհո գա կո մի տեն։

 Ժո ղո վի նա խա պատ րաս տու թյան կո մի տե ի նա խա գահ՝

 Ջերմ ող ջույն նե րով՝  
Համ բար ձու մյան Վիկ տոր

 5.09 (18), 1908, Թիֆլիս, Թիֆլիս, – 12.08.1996, Երեւան, 
թաղված է Բյուրականում, Հայաստան։

Հայ աստղագետ եւ աստղաֆիզիկոս, տեսական 
աստղաֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկը։ Համբարձումյանի 

աշխատությունները վերաբերում են աստղերի եւ 
միգամածությունների ֆիզիկայի, արտագալակտիկական 

աստղագիտության, աստղային համակարգերի 
դինամիկայի, եւ գալակտիկայի էվոլ յուցիայի եւ 

մաթեմատիկական ֆիզիկայի, միջուկային ֆիզիկայի 
բնագավառներին։ Սկզբունքորեն նոր տիեզերածնական 

հայեցակարգի հեղինակ է։ Ստալինյան մրցանակի կրկնակի 
(1946, 1950) դափնեկիր, Սոցիալիստական աշխատանքի 

կրկնակի հերոս (1968, 1978), Հայաստանի ազգային հերոս 
(1996), Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի 

դափնեկիր, արժանացել է բազմաթիվ ակադեմիական 
պարգեւների։ Բյուրականի աստղադիտարանի  

հիմնադիրն է։
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✒  Հար գե լի բա րե կամ Ա. Գյու զե լյան,

Ս տա ցա Ձեր 1959թ. ապ րի լի 3ի թվա կիր նա մա կը։ Հայտ նում եմ խո
րին շնոր հա կա լու թյունս Սո վե տա կան Հա յաս տա նի բար գա վաճ ման 
եւ գի տու թյան էլ ա վե լի ծաղկ ման վե րա բե րյալ Ձեր հղած բա րի ցան
կու թյուն նե րի հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում նաեւ Ձեր ու ղար
կած լու սան կար նե րի ու գր քե րի հա մար։ Գր քե րը շու տով կս տա նամ։ 

Ըն դու նե ցեք իմ ան կեղծ հար գանք ներն ու լա վա գույն ցան կու թյուն
նե րը՝ Ձեզ, Ձեր տիկ նոջն ու բո լոր նրանց, ո րոնց հետ ես պա տիվ ու նե ցա 
ծա նո թա նա լու իմ Կալ կա թա այ ցե լած ժա մա նակ։ Իմ հան դի պում նե
րը Կալ կա թայի մեր հայ րե նա կից նե րի հետ միշտ վառ կմ նան հի շո ղու 
թյանս մեջ։

 Հար գանք նե րով՝ 
Համ բար ձու մյան Վիկ տոր

Վիկտոր Համբարձումյանը Ասողիկ Սրբազանի եւ մի խումբ հնդկահայերի հետ
 Կալկաթայում, 1960թ.։
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/ 19 նոյեմ բերի 1959թ., Երեւան /

Յար գե լի Փրոֆ. Վ. Համ բար ձու մե ան
 Նա խա գահ Ս. Հա յաս տա նի Գի տու թե անց Ա կա դե մի այի

Սի րե լի Փրոֆ.,

Ան խառն հր ճուան քով եւ հպար տու թե ամբ կար դա ցինք թէ՛ հայ, եւ թէ՛ 
օ տար մա մու լի է ջե րէն ձեր Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու Գի տու թիւն նե
րու Ա կա դե մի այի Պատ ւոյ Ան դամ ը նտ րուած լի նե լու ա ւե տի սը, ի նչ
պէս նաեւ Խա ղա ղու թե ան հա մաշ խար հային Խոր հուր դի կող մէ ձեր 
Արծա թե այ Շքան շա նով պար գեւատ րուած ըլ լա լու բերկ րա լի լու րը։ 
Այս առ թիւ ըն դու նե ցէք տիկ նոջս, Ա լեք սե ան ըն տա նի քի ան դամ նե
րուն եւ իմ սր տա գին շնոր հա ւո րու թիւն նե րը։ 

Ար դա րեւ դուք ար ժա նի էք հա մաշ խար հային նշա նա կու թիւն ունե
ցող այդ զոյգ պա տիւ նե րուն, նախ ձեր գի տա կան ան գնա հա տե լի 
վաս տա կին ա պա, խա ղա ղու թե ան եւ ժո ղո վուրդ նե րու բա րե կա մու
թե ան ամ րապնդ ման աս պա րէ զին մէջ ձեր կա տա րած թան կա գին աշ
խա տան քին հա մար։

 Սի րե լի Փրոֆ. Ձե զի տրուած բա ցա ռիկ պա տիւն ու գնա հա տա կան
նե րը, յատ կա պէս մեր ժո ղո վուր դի եւ մեր չք նաղ հայ րե նի քի հա մար 
ու նին պատ մա կան մեծ նշա նա կու թիւն։

 Հայ ժո ղո վուր դը իր պատ մու թե ան ըն թաց քին ու նե ցած է եր կու նուի
րա կան ձգ տում. ապ րիլ խա ղաղ եւ հաս նիլ գի տու թե ան լոյ սին։ Պատ
մա կան Հա յաս տա նի զա նա զան շր ջան նե րուն մէջ դա րե րու ըն թաց քին 
կա ռու ցուած ան թիւ վան քե րը, ե կե ղե ցի նե րը, գի տու թե ան եւ մշա կոյ
թի օ ջախ նե րը, դա րե րու ի մաս տու թիւ նը ի րենց մէջ խտա ցու ցած մեր 
տաս նե ակ հա զա րա ւոր խու նա ցած մա գա ղա թե այ ձե ռագ րերն ու պա
տա ռիկ նե րը այդ եր կու ձգ տում նե րու կեն դա նի վկա ներն ե ն։

 Ժա մա նա կը շատ ա նո ղոք գտ նուե ցաւ մեր պա պե րու հան դէպ եւ 
ա նոնք չկա րո ղա ցան ի րա կա նաց նել ի րենց դա րա ւոր ե րա զը։ Բայց 
« ճա ռա գայ թը կա րե լի չէ թա ղել», կա րե լի չէ թա ղել նաեւ ժո ղո վուր դի 
մը բա րի ձգ տում ներն ու ի տէ ալ նե րը։

 Սո վե տա կան կար գե րու հաս տա տու մով, Հա յաս տա նի մէջ խա ղա
ղա սէր հայ ժո ղո վուր դի դա րա ւոր ու նուի րա կան ձգ տում նե րը դար
ձան ի րա կա նու թիւն։ Ող բի ու սու գի եր կի րը կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցի 
մը մէջ դար ձաւ գի տու թե ան ու մշա կոյ թի, ճար տա րա րուես տի ու լու
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սա ւո րու թե ան ա րեւա վառ եր կիր։ Կա ռու ցուե ցան հար իւ րա ւոր գոր
ծա րան ներ եւ ար դիւ նա բե րու թե ան ձեռ նարկ ներ։ Պար մա նի Հա յաս
տա նի քա ղաք նե րուն, ա ւան նե րուն ու գիւ ղե րուն մէջ կե ան քը դար ձաւ 
խն դու թե ան ե րգ, ի սկ եր գը դար ձաւ ԿԵ ԱՆՔ։ 

Ա հա թէ ին չո՞ւ, սի րե լի Փրոֆ. այ սօր ե րբ հե ռա ւոր Հնդ կաս տա նի մէջ, 
նոյ նիսկ օ տար լրա գիր նե րու է ջե րէն կը կար դանք Հա յաս տա նի գիտ
նա կան նե րու, ա րուես տի ու մշա կոյ թի գոր ծիչ նե րու յա ջո ղու թիւն նե
րուն մա սին, կը հր ճուինք ի խո րոց սր տի եւ ե րախ տա գի տու թե ամբ կը 
լեցո ւինք այն ազ նիւ ու մեծ ժո ղո վուր դի հան դէպ, ո րու եղ բայ րա կան 
ա ջակ ցու թե ամբ մա հուան ճի րան նե րէն մա զա պուրծ ա զա տուե ցաւ 
մեր ժո ղո վուր դը քա ռա սուն տա րի ա ռաջ եւ ո րու օ ժան դա կու թե ամբ 
կը ծաղ կի ու կը բար գա ւա ճի մեր սի րա սուն հայ րե նիքն այ սօր։

 Բա րե կամս, Ալ բերթ Փար դա սա նե ա նը իր նա մա կին մէջ յի շած 
Ա լա վեր տի ձեզ հետ ու նե ցած հան դիպ ման մա սին։ Ալ բեր թի մի ջո ցաւ 
ձեր ու ղար կած բա րեւ ներն ու բա րե մաղ թու թիւն նե րը հա ղոր դե ցի Կալ
կա թայի մեր ծա նօթ նե րուն, ո րոնք մե ծա պէս ու րա խա ցան այն բա նի 
հա մար որ տա կա ւին չէք մո ռա ցած զի րենք։

 Ժա մա նա կին ձեր հաս ցէ ով ղր կած գիր քերս կը յու սամ ստա ցած էք 
ար դէն։ Զար մի կիս, Սար գիս Կիւ զե լե ա նի մի ջո ցաւ ղր կե ցի նաեւ ու րիշ 
ու սում նա սի րու թիւն մը հն դիկ փի լի սո փա յու թե ան մա սին։ Սար գի սը 
կ’ապրի Ե րեւան իր մօր, տիկ նոջ եւ եր կու ե րե խա նե րուն հետ։ Նա մա կով 
մը փա փաք յայտ նած է ծա նօ թա նա լու ձեզ հետ. Շատ գոհ կը  մնամ, ե թէ 
տե սակ ցու թիւն  մը  շնոր հէք Սար գի սին։

 Սի րե լի Փրոֆ. ե թէ ան գլե րէն լե զուով ո րեւէ գր քի կա րիք ու նիք, խնդ
րեմ ա ռանց վե րա պա հու թե ան գրե ցէք ին ծի։

 Բա րի գտ նուե ցէք տիկ նոջս, մե րոնց եւ իմ մաս նա ւոր բա րեւ նե րը 
հաղոր դել ձեր ազ նիւ  տիկ նոջն ու  զա ւակ նե րուն։

 Կա րօ տով կը սեղ մեմ ձեր ձեռ քը եւ կը մաղ թեմ նո րա նոր յա ջո ղու թիւն
ներ թէ ձեզ եւ թէ ձեր գի տա կան աշ խա տա կից նե րուն։

 Սի րով՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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 / 24 օ գոս տոսի 1970թ., Պ րայ թըն /

Մե ծա յարգ Ա կա դե մի կոս Վ.  Համ բար ձու մե ան,

Ս. Հա յաս տա նի Գի տու թիւն նե րու Ա կա դե մի այի նա խա գահ ,

Յար գե լի Տի ար,

 Լոն տո նա հայ ազ գայ իններ Տի արք՝ Պ. Ալեքսեանի, Վ. Շահ պա զե ա նի, 
Հ. Զա լը գե ա նի, Ե. Պար սու մե ա նի եւ Ս. Քիւրք ճե ա նի նուի րա տուու թե
ամբ՝ «Ա նա հիտ»ի կի սանդ րի ին կրկնօրինակը գնուե ցաւ Բրի տա նա
կան թան գա րա նէն։ Նուի րա տու նե րուն փա փագն է որ կի սանդ րին 
յանձ նուի որ պէս նուէր Ե րեւա նի պատ մու թե ան թան գա րա նին։ 

Արդ, խո րա պէս շնոր հա կալ կ’ըլլանք, ե թէ Պրայ թը նի Ա ստ ղա գէտ
նե րու հա մաշ խար հային գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցող ձեր պա տուի
րա կու թիւ նը յի շե ալ կի սանդ րին յանձնէ Ե րեւա նի Պատ մու թե ան թան
գա րա նի տնօ րէ նու թե ան։

 Կան խա յայտ շնոր հա կա լու թե ամբ  եւ յար գանք նե րով՝ 

Կիւ զե լե ան Ա սա տուր

Վիկտոր Համբարձումյանը Կալկաթահայերի հետ, 1960թ.։
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Հայ կա զյան Է դուարդ

✒  / 19 փետրվարի 1969թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Ներ փակ ու ղար կում եմ Սո վե տա կան Հա յաս տան թեր թի 16 փետր վա
րի հա մա րից հոդ վա ծը « Կալ կա թա յում» վեր նագ րով, ո րը վս տահ եմ, 
թե կհե տաքրք րի քեզ եւ  ձեր ըն տա նի քին։ 

Ա ռի թից օ գտ վե լով ու զում եմ խնդ րել քեզ, հի շեց նել այն հար գե լի հայ 
տիկ նո ջը, ո րը վերց րել է իմ սլայդ նե րը, որ պես զի վե րա դարձ նի։ Շտա
պե լուս պատ ճառն այն է, որ մոտ ժա մա նակ ներս պետք է մեր աշ խա
տող նե րի հա մար մի զե կու ցում տամ Հա յաս տա նի մա սին եւ ցույց տամ 
այդ սլայդ նե րը։ Հու սով եմ, որ գոր ծերդ հա ջող են, ա ռող ջու թյունդ էլ 
գե րա զանց։ 

Ջերմ բա րեւ նե րով՝ Հայ կա զյան Է դուարդ

✒  Սի րե լի Վի վի են եւ Ա սա տուր ,

Ի սր տե շնոր հա վո րում եմ Ձեր Նոր տա րին։
 Ցան կա նում եմ եր ջան կու թյուն, ա ռող ջու թյուն եւ հա ջո ղու թյուն ներ։ 

Բա րի ցան կու թյուն նե րով՝ Է. Հայ կա զյան

P.S. Է րիկ Մա մի ջա նյա նը Լոն դո նից վե րա դառ նա լուց հե տո 
հան դի պեց ի նձ եւ քո ող ջույն նե րը ու նվե րը ի նձ փո խան ցեց։

 Հայ կա զյան Է դուարդ

Աշխատել է Լոնդոնի Սովետական Դեսպանատանը որպես 
գիտական գլխավոր խորհրդատու 60-ական թվականներին։ 

Վարել է բազմաթիվ այլ պատասխանատու պաշտոններ։ 
Երկար տարիներ վարել է Սովետական Հայաստանի 

ներկայացուցչի պաշտոնը հաչս Սովետ Միության, 
Մոսկվայում։



246

✒ Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ու ղար կում եմ քեզ « Սո վե տա կան Հա յաս տան» ամ սագ րի հին գե
րորդ հա մա րը, որ տեղ տպագր ված է քո հի շո ղու թյուն նե րը Ա րամ Խա
չատրյա նի հետ հան դի պում նե րի մա սին, կար ծում եմ, որ այն քեզ մեծ 
բա վակա նու թյուն կպատ ճա ռի։ 

Անդ րեյ Մար տի րո սյա նը, ո րը վեր ջերս վե րա դար ձավ Լոն դո նից, 
ի նձ հա ղոր դեց քո ջերմ բա րեւ նե րը եւ հանձ նեց հու շան վեր նե րը, ո րոնց 
հա մար  խիստ զգաց ված  ե մ։ 

Ա սա տուր ջան, առ հա սա րակ, այս տեղ քեզ բո լո րը միշտ հի շում են 
եւ ա մեն  ա ռի թով նշում են քո հայ րե նա սի րա կան ազ նիվ կեց ված քը եւ 
բա րի ու ջերմ սիր տը։

 Վեր ջերս տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյան հա մա
գու մա րը,  ո րն ան ցավ հա ջո ղու թյամբ։ Վարդ գես Պատ րո սյա նը նո րից 
ը նտր վեց մեր Գրող նե րի մի ու թյան նա խա գահ։ 

Ադ մի նայի եւ իմ կող մից ջերմ բա րեւ ներ հա ղոր դիր Վի վի ե նին եւ 
ե րե խա նե րին։ Հուսով եմ, որ դեռ կլի նեն ա ռիթ ներ, որ պես զի դար ձյալ 
հանդի պենք։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով՝ 
Հայ կա զյան Է դուարդ
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✒  / 27 մարտի 1993թ.,  Մոսկ վա / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Գ րա բերս իմ շատ մոտ ըն կերն է՝ Ա զա տյան Վի լե նը – տա ղան դա վոր 
գիտ նա կանքի մի ա գետ է, պրո ֆե սոր, ո րն աշ խա տե լով եր կար տա րի
ներ Մոսկ վա յում, մեծ վաս տակ ու նի Հա յաս տա նի գի տու թյան զար
գաց ման եւ ե րի տա սարդ հայ գիտ նա կան նե րի պատ րաստ ման գոր
ծում։

 Վի լե նը ե կել է Ա նգ լի ա իր գի տա կան գոր ծե րով եւ ես շատ շնոր հա
կալ կլի նեմ, ե թե հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում քո բա րի ու շադ րու
թյու նը ցու ցա բե րես նրա նկատ մամբ։ 

Իմ գոր ծե րը լավ են, ի նչ պես ա սե ցի քեզ հե ռա խո սով աշ խա տում 
եմ մի շվեյ ցա րա կան ըն կե րու թյան մեջ, ո րը Ռու սաս տա նի մեջ ի րա
գոր ծում է  ար դյու նա բե րա կան մե ծա ծա վալ նա խագ ծեր ար տա սահ
մանյան ըն կե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ, տար բեր բնա գա վառ
նե րում։ Ներ փակ ու ղար կում եմ քեզ իմ այ ցե քար տը։

 Հա ջող վեց ա րդյոք քեզ կապ վել Հա րու թյու նյան Վլա դի մի րի հետ։ 
Նրա հե ռա խո սի հա մա րը ես քեզ ու ղար կել է ի ֆաք սով (Ա վստ րի ա 
(431) 438817) off  71114364 olso fax)։

Ասատուր Գյուզել յանը Էդուարդ Հայկազյանի եւ Յուրի Խոջամիրյանի հետ 
շրջապատված Լոնդոնահայերով։
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 Հա յաս տա նում դրու թյու նը բա վա կան ծանր է։ Չու նեն գազ, է լեկտ
րա կա նու թյուն, զգաց վում է սնն դամ թեր քի խիստ պա կաս։ Բնակ չու
թյու նը հի աս թափ ված է կա ռա վա րու թյու նից եւ պա հան ջում է նրա 
հրա ժա րա կա նը։ Հե ռան կար նե րը պարզ չեն եւ դժ վա րա նում եմ ո րեւէ 
բան կան խա տե սել։ 

Ա ռայժմ այս քա նը, իմ եւ Ադ մի նայի ա նու նից ջեր մո րեն բա րեւում 
ե նք ձեզ բո լո րիդ ա մե նա լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով։

 Հայ կա զյան Է դուարդ
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 Հաս րա թյան Եզ րաս

✒  / 19 սեպտեմբերի 1977թ., Մոսկ վա / 

Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

Գ րում է ձեր վա ղե մի ծա նոթ պրո ֆե սոր Եզ րաս Հաս րա թյա նը հե
տեւյալ ա ռն չու թյամբ։ Լոն դոն է գա լիս մեր ժա մա նա կա կից ա մե նամեծ 
ու կար կա ռուն պատ մա գետ նե րից մե կը՝ ա կա դե մի կոս Ծա տուր Ա ղա
յա նը, ո րի մա սին, ան տա րա կույս, լսած կլի նեք եւ ո րի վեր ջերս լույս 
տեսած ծա վա լուն մե նագ րու թյու նը՝ «Հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րության 
պատ մու թյու նը» մեր հա րուստ պատ մա գի տու թյան գլուխ գոր ծոց
ներից է։ Կար ծեմ թե նա ա ռա ջին ան գամն է լի նում Ա նգ լի ա յում, այս 
ի սկ պատ ճա ռով, չգի տե Լոն դո նի հայ գա ղու թը եւ ա ռա ջա վոր մտա
վո րա կա նու թյու նը, ո րոնց ծա ղիկ նե րից մե կը Դուք ե ք։ Հի շե լով մե կից 
ա վե լի իմ հան դի պում նե րը Ձեր գա ղու թի, ըն տա նի քի հետ, մաս նա վո
րա պես Ձեզ հետ, ո րոնց ըն թաց քում զգա ցած ջեր մու թյու նը մին չեւ այժմ 
շա րու նա կում է ի նձ հա ճույք պատ ճա ռել՝ ես չեմ սխալ վի, ե թե ա սեմ, որ 
ա կա դե մի կոս Ա ղա յա նի հետ տե ղի ու նե նա լիք հան դի պում նե րը նույն 
շր ջա նակ նե րի հետ շատ ա վե լի հա ճե լի ու օգ տա շատ կլի նեն եր կու 
կող մե րի հա մար։  Ան ցյալ տա րի նե րին մի քա նի ան գամ Հա յաս տան 
գնա լուս, հան դի պել եմ իմ ը նդ հա նուր ու մտե րիմ բա րե կամ Վահ րամ 
Մա վյա նին եւ մեր քաղց րիկ խո սակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում շա րու
նակ հարց րել եմ Ձեր մա սին եւ ու րա խա ցել նրա նից ստա ցած լու րե րով։

Շ նոր հա կալ կլի նե ի, ե թե իմ ջեր մա գին բա րեւ ներս փո խան ցե իք ձեր 
սքան չե լի ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին ու ի նձ հի շող գա ղու թի ը նտ
րա նուն։

 Ձերդ՝ Հաս րա թյան Եզ րաս

 Հաս րա թյան Եզ րաս Հաս րա թի։
31.05.1903, Մեծ քում, (Խ լա թի գա վառ, Բիթ լի սի վի լայեթ) – 

24.04. 1981, Մոսկ վա)
Հայ խորհր դային ֆի զի ո լոգ։ Բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի 

դոկ տոր (1938), պ րո ֆե սոր (1939)։ ԽՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան-
դամ (1939), ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս (1947), ՀԽՍՀ գի տու-

թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ։ ԽՄԿԿ ան դամ 1929 թվա կա նից։ 
Ի վան Պավ լո վի ա շա կեր տը։
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✒  Սի րե լի Ա սա տուր,

 Ջեր մա գին շնոր հա վո րում եմ քեզ, բազ մա ճյուղ ըն տա նի քիդ բո լոր 
ան դամ նե րին (վե րից վար) Նոր տար վա առ թիվ եւ սր տանց ցան կա
նում եմ բո լո րիդ քա ջա ռող ջու թյուն, եր ջան կու թյուն եւ ա մե նայն բա
րիք ։ Խնդ րում եմ իմ շնոր հա վո րանք ներս հա ղոր դիր մնա ցյալ բո լոր 
լոն դո նաբ նակ մեր հայ րե նա կից նե րին, ո րոնց հետ ծա նո թա ցել եմ մեծ 
մա սամբ քո մի ջո ցով « Հայ տան» մեջ եւ այ լուր եւ ո րոնց ան հա տա կան 
հաս ցե նե րը    չգի տեմ։

 Միշտ  քո՝ Հաս րա թյան Եզ րաս

P.S. Այս աշ նան մե կու կես ա միս տիկ նոջս հետ ե ղա Հա յաս տա
նում, եւ եր բեք այն պի սի դժ վա րու թյամբ չէ ի մեկ նել այն տե ղից, 
ի նչ պես այս տա րի։ Հայ րե նի քը օր օր ի դառ նում է հի աս քանչ ու 
գե րող։

 Նույն

✒  Թան կա գին բա րե կամ,

 Ջեր մա գին շնոր հա վո րում եմ Ձեր եւ Ձեր գեր դաս տա նի Նոր տա րին 
եւ ցան կա նում եմ բո լո րիդ ա մե նայն կար գի հա ջո ղու թյուն ներ, քա ջա
ռող ջու թյուն ու եր ջան կու թյուն։

 Հաս րա թյան Եզ րաս, 1970թ.

✒ Սի րե լի Ա սա տուր,

 Ջեր մա գին շնոր հա վո րում եմ քո եւ բազ ման դամ ըն տա նի քիդ Նոր 
տա րին, ցան կա նում եմ բո լո րիդ քա ջա ռող ջու թյուն ու բա զում այլ 
բա րիք ներ։ Խնդ րում եմ ա մա նո րյա շնոր հա վո րանք ներս հա ղոր դիր 
բազ մա թիվ մեր հայ րե նա կից նե րին, ո րոնց հետ քո մի ջո ցով ծա նո թա
ցել եմ Լոն դոն կա տա րած այ ցե լու թյուն նե րիս ըն թաց քին։

 Հաս րա թյան Եզ րաս, 1972թ.
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Հա տի տյան Ար թուն 

✒ Շատ սի րե լի Ա սա տուր ջան,

Շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցա ձեր 31 հուն վար թվա կիր նա մա կը, ո րին 
սպա սում է ի կա րո տով։ 

Ա լեք սյ անԿյու զե լեան  ըն տա նիք նե րի  որ դի ա կան  ակ նա ծանքն  ու 
ա նուշ համ բույ րը, նույն օ րն ի սկ փո խան ցել եմ Վե հա փառ Հայ րա պե
տին եւ ը նդ հան րա պես պատ մել եմ եղ բայ րա կան նա մա կիդ բովան
դա կու թյու նը։ Չեմ մո ռա ցել նույ նիսկ « Դոկ տոր» Ա րա մի պարա գան…

 Վե հա փառ Հայ րա պե տը բա րե հա ճեց կար գադ րել ու իր « հայ րա
պե տա կան ող ջույ նը եւ մաս նա վոր գնա հա տան քը» հայտ նել քեզ, քո 
«ն վի րված աշ խա տան քիդ հա մար, խեղ ճին հո գին դուրս ե կավ եւ մե զի 
չափ հոգ նե ցավ»։ Վե հի խոս քերն են սրանք։

 Սա կայն, ա զիզ ջան, ի րա պես շատ եմ կա րո տել քեզ, բայց ա ռայժմ 
Վե հա փա ռի հանձ նա րա րու թյամբ եմ գրում, որ մեր բո լո րիս շատ 
սիրե լի, պատ վա կան պ. Պետ րոս Ա լեք սյանը թող բա րե հա ճի 
Վեհ. Հայ րա պե տին ու ղար կել իր խոս տա ցած «Էջ մի ա ծին» ա սեղ նա
գործ նկա րի գու նա վոր լու սան կա րը։ Այս մա սին ար դեն գր ված է մի 
ան գամ։ Ե րկ րորդ. Վե հա րա նի գա հաս րա հի հա մար ան հրա ժեշտ է 6 
կտոր ոս կե գույն, վար դա գույն մե տաքս վա րա գույ րա ցու, ո րից 6 կտոր 
գնել էր պ. Պետ րո սը Վեհ. Հայ րա պե տի հա մար։ Վե հա փա ռը ա սում 
է, որ այս մա սին գր վել է, ես հի շեց նում եմ, ա վե լաց նե լով, որ ե թե 1015 
կտոր ճար վի այդ մե տաք սի վա րա գույ րից, Վե հա փա ռը հա մա ձայն է 
որ գնվի։ Ե թե Կալ կա թայի ե կե ղե ցա կան վար չու թյու նը հո գա ծախ
սը, Վե հա փա ռը ի հար կե գոհ կմ նա, ե թե ոչ, Ն.Ս. Օ ծու թյու նը, կվ ճա
րի մի կերպ։ Այս է Վե հա փա ռի ցան կու թյու նը, խնդ րում եմ Վեհ. Հայ
րա պե տի օ րհ նու թյու նը եւ իմ եղ բայ րա կան ող ջույն նե րը հա ղոր դել 

Ծն վել է Կի լի կի այի Այն թապ քա ղա քում 1914թ.ի ն։  
Վախ ճան վել է 1983-ի ն։ 

Գրող, հրա պա րա կա գիր, հրա պա րա կա խօս, «Էջ մի ա ծին» 
ամ սագ րի եր կա րա մյա խմ բա գիր եւ Հո գեւոր Ճե մա րա նի 

դա սա խոս։

/ 20 Փետրվարի 1964թ. /
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պ. Պետրոս Ա լեք սյան ին։ Սի րե լի Ա սա տուր ջան, ես էլ քեզ նման 
ան չափ կա րո տել եմ քեզ, ձե րոնց եւ ա հա մեկ ու կես ա միս է, որ նո
րից ապ րում եմ մեր ան ցկաց րած օ րե րը, քաղցր, եղ բայ րա կան ժա մա
նակ նե րը Հնդ կաս տա նում, ո րով հե տեւ աշ խա տել եւ վեր ջաց րել եմ 
Վեհի Հնդ կաս տան ու ղեւո րու թյան հու շա մա տյա նը ու ի ջեց րել տպա
րան։ Դրանք ա մեն օր թղ թա տե լով, իմ գրած հա շիվ նե րը իմ կազ մած 
օ րագ րու թյունը, նո րից ապ րել եմ այդ օ րե րը, հի շե լով շատ բան ու այդ 
շատե րի մեջ ա մե նից շատ քեզ։ Վեհը ե րբ կար դում էր մե քե նագր ված 
է ջե րը, ա սում էր. «Ա սա տու րին ար ժա նի տե ղը տված ես, շատ լավ է»։ 
Ամ սագ րի փետր վարմարտ հա մա րը նվի րել եմ Վե հա փա ռի չոր
րորդ ու ղեւո րու թյա նը, 20 էջ Լոն դոն, 100 էջ Ե րու սա ղեմ, 75 էջ Ե գիպ
տոս, 160 էջ Հնդ կաս տան, 35 նկա րնե րով։ Ար դեն բո լոր նյու թե րը ի ջել 
են տպա րան եւ շու տով կտպ վեն։

 Վեհը քեզ ու ղար կում  է իր ստո րագ րու թյամբ ու ղեւո րու թյան 2րդ 
գիր քը՝ Ա ՄՆ կա տա րած 1960 թվին։ Ա սո ղիկ սր բա զա նը ու ղար կում է 
Հայոց գրերը՝ մեծ ալ բո մը, ի սկ ես՝ Մխի թար սպա րա պե տի նոր պատ
կերա զարդ հրա տա րա կու թյու նը։

 Գառ նիկ Ստե փա նյա նը ե կավ մեր տուն իր մի տղայի հետ, խո սե
ցինք, կո նյակ խմե ցինք ձեր կե նա ցը, հա ղոր դե ցի Է լի զի ող ջույն նե
րը, տվի նոր հաս ցեն որ գրի։ Զար մա նում եմ, որ նա մակ չի ստա ցել 
Գառնիկից։ Հանձ նել եմ նաեւ  նվեր նե րը։ 

Ա սո ջան, ա զիզ եղ բայր ջան, ա ռանց չա փա զան ցու թյան, օր չի ան
ցնում, որ Ձեզ բո լո րիդ չհի շենք։ Մեկ Հնդ կաս տան մեկ Ա սա տուր, 
երկու մե ծու թյուն ներ, ի րար մով ա մե նա շատ եւ գե ղեց կա ցած գեթ մեզ 
հա մար։ Դու ե ղար այն լու սա մու տը ո րով նայե ցինք, սի րե ցինք Հնդ
կաս տա նը ու հն դիկ ազ նիվ, բա րի ժո ղովր դին։ Եր կու ան գամ Ճեմարա
նում ու սա նո ղու թյան դա սա խո սու թյուն եմ կար դա ցել Հնդ կաս տա նի 
մա սին, հի շե լով նույ նիսկ Քե րա լա յում գի շեր նե րը մեր խմած վիս կի
նե րը ճե մա րա նում, Հայր Փի լիպ պո սի հետ, Կալ կա թայի ճե մա րա նի 
քո ղե կա վա րած հայ րե նա սի րա կան հան դե սով հու զել եւ լա ցաց րել 
ես բո լո րին։ Ա սո ջան, նկար նե րը դեռ չենք ստա ցել եւ ար դեն ուշ է։ 
Հնդ կաս տա նից տվել եմ 15 նկար, հե րիք է։ Պ. Մկր տում Հա րու թյու նի 
« Բաղ ձանք» բա նաս տեղ ծու թյու նը նույն պես զե տե ղել եմ հոդ վա ծում, 
ի նչ պես  նաեւ Պ. Պետ րոս Ա լեք սյան ի գե ղե ցիկ պատ կե րը։ 

Ա սո ջան, « հե րիք օ տար սան դուղք նե րեն ել լեն ոտ քերդ»։ Մի օր քեզ 
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եւ քո ամ բողջ ըն տա նիքդ Ե րեւա նում տես նանք եւ ող ջու նե լու ա մե նա
ջերմ զգա ցում նե րով, ըն դու նե ցեք կնոջս, եր կու ե րե խա նե րիս, եղ բայ
րա կան հայ կա կան համ բույր նե րը ձեր Ա լեք սյանԿյու զե լյան ըն տա նի
քին պան դուխտ ճա կա տնե րին։

 Հա տի տյան Ար թուն

✒  / 5 հուն վարի 1964թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ջան,

Գ րում եմ քեզ ե րկ րորդ նա մակս։ 
Ա ռա ջի նը գրե ցի Մոսկ վայից Նոր տար վա առ թիվ, շնոր հա վո րե լով 

Ձեր բո լո րի նոր տա րին եւ Ս. Ծնուն դը։
 Մոսկ վա մնա ցինք մին չեւ ամ սի 26 եւ ա պա տուն հա սանք ո ղջ ու 

ա ռողջ եւ մե րոնց գտանք լավ վի ճա կում։ Ան համ բեր սպա սում է ին 
մեզ։ 

Ամ սի 26ից մին չեւ այ սօր, հուն վա րի 5ը, ա մեն րո պե եւ ա մեն ա ռի թով 
խո սում ե նք Հնդ կաս տա նի մա սին, մեր տպա վո րու թյուն նե րի մա սին, 
ազ նիվ մարդ կանց մա սին եւ նրանց թվում ա ռա ջին հեր թին պ. Պետ րոս 
Ա լեք սյան ի, նրա սքան չե լի հյու րա սեր եւ հայ կա կան ո գով տո գոր ված 
ըն տա նի քի, ի նչ պես նաեւ այդ եր ջա նիկ բնում քո ըն տա նե կան բախ
տա վո րու թյան եւ եր ջան կու թյան մա սին։

 Մեր հու շերն ու տպա վո րու թյուն նե րը դեռ թարմ են ձեզ նից եւ 
հաճախհա ճախ խո սե լով այդ մա սին դրանք ա վե լի խո րա պես տպա
վո րում են  մեզ։

 Նոր տա րին ան ցկաց րինք Վե հա փառ Հայ րա պե տի հետ, հո գեւոր 
ճե մա րա նում մի ա բա նու թյան եւ ու սա նո ղու թյան հետ, նո րից հի շե
ցինք ձեզ, մա նա վանդ ան դրա դար ձանք Կալ կա թայի ճե մա րա նում քո 
ղեկա վա րած գրա կանգե ղար վես տա կան ե րե կոյին, ազ գայինհայ րե
նա սի րա կան նշա նա կու թյան եւ քո գով քը ա րեցի ա ռա տո րեն։

1520 օր է մեր տու նը հարսանքատուն է, ե կողգ նա ցող շատ, կար
ծես թե նոր եմ վե րա դար ձել սփյուռ քից։ Բո լո րի սր տե րում ան սահ ման 
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սեր, հե տաքրք րու թյուն կա դե պի Գան գե սի հե ռա կա ա փե րի վրա ապ
րող հայ քույ րե րի եւ եղ բայր նե րի մա սին։ 

Ա սո ջան, իմ կար ճլիկ մի ակ մտա վո րա կան ջան, ա ռանց ի նձ ո ՞նց ես 
ապ րում։ Մոսկ վա յում հան դի պե ցինք Գեւորգ Է մի նին։ Ստա ցել էր քո 
քար տե րը Մադ րա սից, ու զում  էր շնոր հա վո րել Նոր տա րիդ, հասցեդ 
չուներ, տվե ցի։ « Սո վետ  լենդ» ժուռ նա լը Վե հա փա ռը ու զեց Մոս
կվայում, տվի նրան, ո րով Պու ճի գա նյա նին չկա րո ղա ցա տալ։ Մյուս 
հանձ նա րա րու թյուն ներդ կա տա րե ցի։ Սպա սում ե նք « Զար թօնք» եւ 
«Ա րա րատ» կար դում ե նք ու րա խու թյամբ։ « Զար թօնք»ը մի քա նի 
հոդ վա ծի տակ դրել էր քո ստո րագ րու թյուն նե րը։ Լավ էր ա րել։ 

Ա սո ջան, ի նձ հետ բե րե ցի 3 դի մում ճե մա րա նից։ Դի մու մը ստո րագ
րել է մի այն Վրե ժը։ Խնդ րում եմ մյուս եր կու տղա ներն էլ ստորա գրեն 
եւ ու ղար կեն։

 Ջեր մա գին բա րեւ ներ եւ սր տա գին բա րե մաղ թու թյուն ներ նո րից եւ 
նո րից պ. Պետ րո սին, հար գե լի կնո ջը, « Կալ կա թայի սո խա կին», ձեր 
գա հա ժա ռան գին, Այ վը նին, Սիլ վի ային եւ մե ծա տա ղանդ Վիվիենին։

 Ջեր մա գին բա րեւ ներ նաեւ  տիկ  Է լիզ Հարու թին եւ բոլոր հարցնողաց։ 
Ըն դունեցեք նաեւ իմ ըն տա նի քի ան կեղծ հար գանք նե րը։ Գրիր եր կար 
եւ շատ։ Գր կում  համ բու րում եմ  քեզ։

 Սի րով՝ Հա տի տյան Ար թուն

✒  / 1965թ. / 

 Սի րե լի պրն Ա սա տուր Կյու զե լյան, 
Ժ րա ջան խմ բա գիր «Ա րե գակ» ամ սագ րի, Լոն դոն

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Վե հա փառ Հայ րա պե տը ստա ցել է քո 12 մայիս թվա կիր նա մա կը։ 
Ինչ խոսք, որ Լոն դո նի այս պես կոչ ված «ե կե ղե ցա կան տագ նա պը» 

վիշտ եւ ծանր մտա հո գու թյուն է պատ ճա ռում Վե հա փառ Հայ րա
պե տին։ Մեզ էլ է թվում, թե ստեղծ ված տխուր կա ցու թյան մեջ մի ակ 
ել քը կլի նի որ Լոն դո նի հա վա տա ցյալ հայ ժո ղո վուր դը ու նե նա իր 
« ժո ղովր դա կան ե կե ղե ցին», իր հո գեւոր ղե կա վա րը եւ ազ գային ե կե
ղե ցա կան մար մի նը։ Վեր ջերս ե րբ Լոն դո նում է ինք այդ մա սին ար դեն 
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խո սակ ցու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան Վե հա փառ Հայ րա պե տի, Լոն դո նի 
Հա մայ նա կան խորհր դի ան դամ նե րի եւ լոն դո նա հայ մի շարք պատ
վա կան ազ գային նե րի հետ։ 

Երբ Վե հա փառ Հայ րա պե տը Լոն դո նում էր գտն վում, իր հա մա ձայ
նու թյու նը տվել էր, որ լոն դո նա հա յու թյու նը ու նե նա հայ կա կան ե րկ
րորդ ե կե ղե ցին, Մայր Ա թո ռի հո գեւոր հո վա նու ներ քո, եւ այդ մա սին 
ան հրա ժեշ տը ա սել էր Հա մայն քային ժո ղո վի ան դամ նե րին ու այդ 
հար ցով զբաղ վող ազ գային նե րին, թե լադ րե լով որ նրանք պաշ տո նա
պես եւ գրա վոր դի մեն Մայր Ա թոռ այդ ի մաս տով ու նպատա կով։

 Վեր ջերս Վե հա փա ռը հե ռա խո սով կապվեց Հա մայն քային խոր
հր  դի մի շարք ան դամ նե րի հետ Պսակ Սր բա զա նի շուրջ կա տար ված 
տհաճ դեպ քից հե տո, կր կին թե լադ րե լով, որ պաշ տո նա պես դի մեն 
Մայր Ա թոռ, Լոն դո նում ե րկ րորդ ե կե ղե ցի ու նե նա լու կա պակ ցու
թյամբ։ Վե հա փառ Հայ րա պե տը սպա սում է նաեւ Սե րով բե Ար քե պիս
կո պո սի զե կու ցագ րին։ Գու ցե վեր ջին պա հուն մի հաշ տու թյուն գո յա
նա եւ Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցու Տրըս տին իր ո րո շու մը հետս կո չե։

Ս տա ցանք « Հա ռաջ»ի հոդ վա ծը այս առ թիվ գր ված, թե եւ շատ 
ուժեղ, սա կայն ճիշտ եւ տե ղին։ Գո հու նա կու թյամբ կար դա ցինք նաեւ 
քո խմ բագ րա կա նը «Ա րե գակ»ի մարտ հա մա րի մեջ, հա մոզ մուն քով, 
զայ րույ թով եւ ար դա րու թյամբ գր ված։ Ապ րիս Հայ ե կե ղե ցու նոր տրի
բուն։ Վե հա փառ Հայ րա պե տի օ րհ նու թյուն նե րը «Ա րե գակ»ի բա ցա
ռիկ եւ մար տից այս կողմ հրա տա րակ ված բո լոր հա մար նե րի հա մար, 
ի նչ պես նաեւ եղ բայ րա կան, իմ ջերմ շնոր հա վո րու թյուն նե րը։ Ջեր մո
րեն գր կում եմ քեզ բա րեւե լով պրն Պետ րոս Ա լեք սյա նին, տիկ նոջը, մեր 
սի րե լի Վի վի ենին, համ բու րե լով փոք րիկ Կա րի նե ի այտե րից։ Բա րեւ
ներ Հ. Գալս տյա նին եւ «Աստ ված օգ նա կան» Պսակ Սր բա զա նին։

Շ տապ գրիր մեզ։ 

Հար գանք նե րով՝ Հա տի տյան Ար թուն
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✒  / 3 մարտի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ջան, 

Ե րեւան հաս նե լուց հե տո, ա ռա ջին նա մա կը գրում եմ քեզ, նախ շնոր
հա կա լու թյուն հայտ նե լով Ձե րոնց ցույց տված այն քան ազ նիվ, եւ 
բարյա ցա կամ ու շադ րու թյան ու գուր գու րան քին հա մար, ի նչ պես նաեւ 
պ. Հայկ Գալս տյա նի հյու րա սի րու թյան եւ ա զն վու թյան հա մար, ա պա 
քեզ՝ քո եղ բայ րա կան սի րա ռատ  եւ ան կեղծ բա րե կա մու թյան հա մար։ 

Ա ռա ջին գործս ե ղավ կա տա րել քո հանձ նա րա րու թյուն նե րը, ե ղա 
Լ. Խա չի կյա նի մոտ, քեզ լավ հի շեց, դեմ քով, գույ նով ու նույ նիսկ գրա
կան  շնորհնե րով։ Ցավ հայտ նեց, որ «Ա րե գակ»ը չի ստա նում, հաս
ցեդ տվի որ քեզ գրի, ու ղար կի Մա տե նա դա րա նի վեր ջին հա յա գի տա
կան հրա տա րա կու թյուն նե րը ու ար ժե քա վոր հոդ ված ներ «Ա րեգակ»ի 
համար։ 

Այ ցե լե ցի « Սով. Գրա կա նու թյուն» ամ սագ րի խմ բա գիր Ս. Կուր
տիկյա նին եւ փոխխմ բա գիր Ստ. Ա լա ջա ջյա նին, թեր թը չեն ստա
նում, հաս ցեն տվե ցի ու խոս տա ցան ան մի ջա պես օգ նել, ե թե նախ կին 
համար նե րից ու նեք, ու ղար կե ցեք որ ծա նո թա նան թե րթի ուղ ղու թյանն 
ու ո գուն։ Բա ցատ րե ցի որ նա խընտ րե լի է մա նա վանդ սիր ված բա նաս
տեղծ նե րի աշ խա տակ ցու թյուն նե րը ու տվե ցի ա նուն ներ՝ ի նչ նշ ված 
էր ցու ցա կում։ Ե րեք շաբ թի օր նո րից եմ գնա լու եւ ան ձամբ տես նե լու 
մի քա նի սին։ Այ նու հե տեւ ե ղա Վ. Հա մա զաս պյա նի ու Գր. Քե շի շյա
նի մոտ, ուր եւ խո սե ցի ան հար ժեշ տու թյան մա սին։ Սի րով խոս տա
ցան օգ նել։ Մի քա նի օ րի նակ ա վե լի ու ղար կե ցեք Վ. Հա մա զաս պյա նի 
հասցե ով։

 Սույն նա մա կով շտապ ու ղար կում եմ քեզ մի շարք բա նաս տեղ
ծու թյուն ներ «Գ րա կան թերթ»ից քաղ ված, եւ մե քե նագ րած 3 հոդ ված 
թեր թի բա ցա ռի կի հա մար։ Մնա ցած նե րը ու ղար կում եմ հա ջոր դա
բար։ Ամ սի 20ին հա սանք Մ. Ա թոռ։ Հինգ օր մնա ցինք գոր ծով Մոսկ
վա։

 Գոր ծերս այն քան շա տա ցել եւ հա վաք վել են, որ ի րա պես «գ լուխ 
քորե լու» ժա մա նակ չու նեմ։ Ե կած օ րս ի սկ գնա ցել եմ աշ խա տան քի։ 
Նա մակդ հա սել էր, ու րիշ բազ մա թիվ նա մակ նե րի   հետ։

 Ման րա մասն գրիր մեր մեկ նե լուց հե տո այն տե ղի գոր ծե րի եւ 
խոսակ ցու թյուն նե րի մա սին։ 
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Ա մե նա ջերմ բա րեւ ներս Ձե զի բո լո րիդ, մեր շատ սի րե լի ու հար
գե լի պ. Պետ րոս Ա լեք սյան ին, հար գե լի տիկ նո ջը, տի կին Վի վի ե նին, 
համբյուր ներ Կա րի նե ին ու քեզ, իմ սի րե լի եւ ճշ մա րիտ բա րե կամ՝ 
Ա սա տուր ջան։ Նույն պես պ. Հ. Գա լուս տյա նին։ 

Աստ ված օգ նա կան Պսակ Սր բա զա նին։ Գոր ծերս թե թեւա նան կգրեմ 
նաեւ ի րեն։ Ան համ բեր սպա սում եմ նամա կիդ ու մա նա վանդ բա ցա
ռիկի մա սին նոր կար գադ րու թիւն նե րին։

 Սի րով եւ միշտ եղ բայ րո րեն՝   
Հա տի տյան Ար թուն

✒  / 1 փետր վա րի 1966թ., Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Միշտ մտադր վել եմ գրել քեզ, ե ղել են բազ մա թիվ ա ռիթ ներ ցան կու
թյունս եւ մի տումս ի րա գոր ծե լու հա մար, բայց միշտ էլ հան գա մանք նե
րը խան գա րել են, այ նուա մե նայ նիվ եր բեք չեմ մո ռա ցել քեզ։

 Վե հա փառ Հայ րա պե տի գա հա կա լու թյան տաս նա մյա կի հան
դի սու թյուն նե րի ժա մա նակ, շատ կարճ տեւո ղու թյամբ վայե լե ցինք 
պր. Պետ րոս Ա լեք սյ ա նի շեն շող, պայ ծառ ներ կա յու թյու նը, ո րը հա
ղոր դեց նաեւ Ձեր եւ Ձեր հա րա զատ նե րի սր տա գին բա րեւ նե րը։ Կո մի
տաս ե պիս կո պո սը, Ար սեն վար դա պե տը եւ ես ծրագ րել է ինք գո նե մի 
ան գամ մեր տա նը հա վաք վել, ըն տա նե կան սե ղա նի շուրջ, եւ վեր հի շել 
մեր ան ցած հի շար ժան օ րե րը Հնդ կաս տա նում, Լոն դո նում։ Մին չեւ 
նոյեմ բե րի 8ը բո լորս էլ ծան րո րեն զբաղ վել է ինք, մինչ նույն օ րը, պրն 
Ա քել սյ ա նը մեկ նել է ր։ Նույ նիսկ չկա րո ղա ցա նրան հանձ նել Կա րի նե ի 
հա մար մի քա նի ե րեւա նյան հու շան վեր ներ, թե եւ նա խազ գու շաց րել 
է ի այդ մա սին պր. Պետ րո սին։ Նոյեմ բե րի 7ին, ամ բողջ կի րա կի օ րը, 
սպա սե ցի Մայր Ա թո ռում,  բայց չկա րո ղա ցա նրան տես նել։

 Վեր ջերս, ե րբ ստա ցանք Վե հա փառ Հայ րա պե տի գա հա կա լու թյան 
տաս նա մյա կին նվիր ված «Ա րե գակ»ի բա ցա ռի կը, ո րի հա մար ջեր մո
րեն շնոր հա վո րել է հար գե լի խմ բա գի րը, կար դա ցի վեր ջին է ջում, որ 
Ձեր ըն տա նի քը բախ տա վոր վել է մի նոր, խոս տում նա լից ծնուն դով։ 
Ջեր մա գին  եւ  սր տա գին  շնոր հա վո րու թյուն ներ։ 
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Ա մե նայն ան կեղ ծու թյան նշեմ, որ ան համ բե րու թյամբ սպա սում 
ե նք «Ա րե գակ»ի հա մար նե րին։ Ապ րես, Ա սա տուր, նոր շունչ, ո գի, 
սկզբունք եւ հայ րե նա սի րու թյուն մտց րե ցիր ամ սագ րի է ջե րին մեջ։ 
Շատ կցան կա նայի աշ խա տակ ցել, բայց այն քան զբաղ ված ե մ։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ո րո շել է ի վեր ջա պես գրել քեզ, եւ ա հա գրում եմ 
եւ այն քան ա սե լիք ներ ու նեմ։ 

Ինչ պես գի տես, Վե հա փառ Հայ րա պե տը շատ մտա հոգ է Լոն դո նի 
հար ցով։ Դու ապ րում ես Լոն դո նում, մոտ ես ազ գային, ե կե ղե ցա կան 
շր ջա նակ նե րին, ծա նոթ ես մարդ կանց եւ մտայ նու թյուն նե րին։ Ցան
կա լի է, որ խորհր դա բար, ճշգր տո րեն եւ ան կողմ նա կալ ո գով քո կար
ծի քը հայտ նես հե տեւյալ մի շարք հար ցե րի մա սին, ո րոնց լու սա բա
նու մով մե ծա պես օգ տա կար կլի նես Վե հա փառ Հայ րա պե տին։

1) Ի նչ փու լի մեջ է գտն վում Պսակ սր բա զա նի եւ Ս. Սար գիս ե կե ղե
ցու Տրըս տի ի մի ջեւ ծա գած  վե ճը։

2) Ո րն է Լոն դո նում հան րային գե րակշ ռող կար ծի քը այս պա հուս։ 
Ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թյու նը շա րու նա կո՞ւմ է Հայ րա պե տա կան 
Պատ վի րա կի կող մը լի նել։

3) Ժո ղովր դա կան քվե նե րով ը նտր ված առ ժա մյա վար չու թյան դիր
քն ի ՞նչ է։ Ա րդյոք վար չու թյու նը վայե լում է ժո ղովր դի լայն հա մակ
րան քը, թե ո չ։ Նրա օգ տին տր ված 800 քվե ար կող նե րի վս տա հու թյու նը 
մնո՞ւմ է, թե խախտ վել է ։

4) Ը նտր ված ե կե ղե ցա կան վար չու թյու նը սկզ բում հայ տա րա րում 
էր, թե ին քը ու րիշ ե կե ղե ցի է վար ձե լու, ո րը լի նե լու է ժո ղովր դա կան։ 
Ինչո՞ւ այս ծրա գի րը չի հե տապն դում վար չու թյու նը։ Ին չո՞ւ են ու զում 
ան պայ ման Սբ Սար գիս ե կե ղե ցին ձեռք ան ցկաց նել։

5) Ա րդյոք Սբ Սար գիս ե կե ղե ցին օ րեն քի ու ժով կկա րե նան ձեռք 
անցկաց նել եւ չե զո քաց նել Տրըս տի ին։

6) Ա րդյոք դաշ նակ ցա կան տար րեր, հա կաէջ մի ած նա կան նպա
տակ նե րով գոր ծի չեն ան ցել եւ խուլ աշ խա տանք չեն տա նում՝ գա
ղութը պա ռակ տե լու  հա մար։

7) Ա րդյոք Մայր Ա թո ռի շա հե րի տե սա կե տից մի ակ, ցան կա լի լու
ծու մը չէր լի նի հա մե րաշխ գոր ծակ ցու թյան ստեղ ծու մը, Պսակ Սր բա
զա նի, Տրըս տի ի եւ ը նտր ված վար չու թյան մի ջեւ։ Կա ո րեւէ մի հույս այդ 
հա մե րաշ խու թյու նը ի րա կա նաց նե լու հա մար։

8) Պսակ Սր բա զա նի եւ ը նտր ված վար չու թյան կող մից հարց է դր ված՝ 
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Լոն դո նի գա ղու թը մի նոր կա նո նադ րու թյամբ օժ տե լու հա մար։ Վար
չու թյու նը ցան կա նում է մի տե սակ թե մա կան կա նո նադ րու թյան ձեւ 
տալ դրան։ Պսակ սր բա զա նը փա փա գում է ու նե նալ Հայ րա պե տա
կան Պատ վի րա կու թյան կա նո նադ րու թյուն։ Մյուս կող մից, Տրըս տին 
ցան կա նում է պա հել իր ան կախ դիր քը եւ իշ խա նու թյու նը Ս. Սար գիս 
ե կե ղե ցում։ Ա հա այս պի սի դժ վա րին կա ցու թյուն է ստեղծ վել Վե հա
փառ Հայ րա պե տի հա մար։

 Նո րին Ս. Օ ծու թյու նը խոր հում է, որ հար մա րա գույն ձեւը կլի ներ 
Լոն դո նի հա մար Հայ րա պե տա կան Պատ վի րա կու թյան կա նո նադ
րու թյան կազ մու թյու նը, պայ մա նավ որ գոր ծակ ցու թյան մի ե զր գտն վի 
Հայ րա պե տա կան Պատ վի րա կի, Տրըս տի ի եւ ը նտր ված ե կե ղե ցա կան 
վար չու թյան մի ջեւ։ Բայց այդ հնա րա վոր  կլի նի՞ ներ կա պայ ման նե րի 
մեջ։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ա հա հար ցեր, ո րոնք զբա ղեց նում եւ մտա հո գում 
են մեր Հայ րա պե տին։

 Ցան կա լի է, որ լր ջու թյամբ խորհր դա ծես այս հար ցե րի շուրջ եւ  
պատաս խա նես հան գա մա նո րեն, կա րե լի ճշ տու թյամբ, դեպ քե րի եւ 
դեմ քե րի խո րին վեր լու ծու թյամբ, ա ռար կայո րեն, ել նե լով Մայր Ա թո ռի 
եւ  մեր ժո ղովր դի ի րավ շա հե րից։

 Քո նա մա կը կա րող է իր լու սա բա նու թյուն նե րով օգ տա կար լի նել 
Վե հա փառ Հայ րա պե տին ամ բող ջա կան եւ ճշգ րիտ պատ կե րա ցում 
կազ մե լու հա մար Լոն դո նի տա գնա պի ներ քին ծալ քե րի եւ վեր ջին 
ա միս նե րին այն տեղ տի րող մտայ նու թյանց եւ տե սա կետ նե րի մա սին։

 Մինչ այդ, ըն դու նիր Վե հա փառ Հայ րա պե տի ող ջույն ներն ու օ րհ
նու թյուն նե րը։ Սր տա գին բա րե մաղ թու թյուն ներ եւ հար գանք ներ Տեր 
եւ Տի կին Պ. Ա լեք սյ ան նե րին, տի կին Գյու զե լյա նին եւ Քեզ, համ բույր
ներ Ձեր սր տի հա տոր եր կու նո րա բող բոջ ծա ղիկ նե րին։

 Վեր ջաց նում եմ նա մակս, սպա սե լով շու տա փույթ պա տաս խա նի։ 
Սի րով եւ    եղ բայ րո րեն՝

«Էջ մի ա ծին» ամ սագ րի խմ բա գիր՝  
Հա տի տյան Ար թուն
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✒  / 22 հու նիսի, Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի եւ Կիւ զե լիմ Ա սա տուր,

 Գի տեմ որ քո ծա նօթ նուի րու մով եւ ե ռան դով, քո օգ տա կար ծա ռա
յու թիւ նը կը բե րես Լոն տո նի ե կե ղե ցա կան հա մայն քին ու մշա կու թային 
կեան քին։ 

Ա հա ե կե ղե ցի ին ու ազ գին նուիր ւած փա ռա ւոր կե անք մը։ Մի ա
ժա մա նակ ըն տա նի քի հոգա տար հայր մը, եւ պա տուա կան ա մու սին 
մը։ Ես ալ կը շա րու նա կեմ իմ հա մեստ աշ խա տան քը։ Ու րախ եմ որ 
պնդագ լուխ չեմ ու ոչ ալ պն դե րես։ Ե րեսս շատ փա փուկ է եւ ա մէն ան
գամ սափ րուե լուս այն քան ա րիւն կը կորսնց նեմ, որ օր օ րի վա խե նամ 
ա րիւ նա քամ ըլ լամ ու ես ալ « սէգ կա տա րին նայեմ ու  ան ցնեմ»։ 

Այս պատ ճա ռով կը խնդ րեմ, որ յա նուն մեր «հնդ կա հայ» բա րե կա
մու թե ան եւ ան մո ռա նա լի յի շա տակ նե րուն ե րե սի ա րիւ նը կանգ նեց
նե լու հա մար ին ծի ու ղար կես շի պի ցո ղիկ ներ, ցու ցա մա տի եր կա րու
թեամբ, ո րոնք stick կը կո չուին, եւ կա րե լի է գտ նել ա մէն դե ղա տու նի 
մէջ ու կամ կոզ մե տի կայի խա նու թում։ Շատ ա ժան է, քու վրադ դրա մա
կան ծան րու թիւն չըլ լար։ Ե թէ այս տեղ բա րե կամ ներ ու նիս, ա նոնց կը 
վճա րեմ փո խար ժէ քը մեր ռուբ լի նե րով։

 Լաւ կ’ըլ լայ որ շի պի հետ ու ղար կես նաեւ schick շե ղեր, ոչ թէ ամ
բող ջակա նը, այլ կի սուած շեղբեր, ո րոնք շատ սուր են եւ ա րագ կը 
սափ րեն։ Ու նիմ նաեւ նո րել կօ կո չուած է լեկտ րա կան ա ծե լի, ո րով 
չեմ կ’ըրնար ա ծի լուիլ, ո րով հե տեւ փա փո՜ւկ եւ նուրբ մորթ մը ու նիմ, 
ո րը շուտով կը բոր բո քի եւ ե րե սի վրա սափ րուե լէն յե տոյ դուրս կու գան  
ոսպի չափ բշտիկ ներ,  ո րոնք ալ ան տա նե լի  քոր  կը  յա ռա ջաց նեն։ 

Այս եր կու փոքր ու ա նար ժէք ի րե րը ե թէ ին ծի կ’ու ղար կես, դուն ալ 
անպատ ճառ կը դառ նաս ոչ մի այն հայ ժո ղովր դի տա ղան դա ւոր, 
իսկա կան զա ւակ նե րէն մէ կը, այլ նաեւ ազ գային ճշ մա րիտ բա րե
րար մը, ո րուն ա նու նը կը գրուի մեր ժո ղո վուր դի պատ մու թե ան մէջ 
ոսկի տա ռե րով։ Գա լիք հայ սե րունդ ներն ի րենց գլու խը յար գան քով կը 
խոնար հին  քո  պայ ծառ  յի շա տա կին ա ռաջ… 

Ա հա փոք րիկ զո հո ղու թիւն նե րի մեծ ու փա ռա ւոր վար ձատ րու թիւ
նը։ Ե րա նի քեզ, ե թէ շեղպն ու ա ծե լին ղր կես։ 

Ա ռա քե ա լը կ’ը սէ.  «Յոյս ոչ եր բեք ա մա չես ցու ցէ»։ Վս տահ  եմ  որ  
այսքան գրա բար կը հասկ նաս։ Ան թի լի ա սի դպ րե վան քը սո րուած 
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ե ս։ Ես ալ մեծ յոյս ու նիմ, որ իմ փոք րիկ խնդ րանքս կ’ար ժա նա նայ քո 
ուշադ րու թե ան, ո րով կը մնամ միշտ քու բա րե կա մը, ու դուն կ’ըլ լաս իմ 
բա րե րա րը։ Ա ւե տա րա նը կ’ը սէ ու բա ժա կով մը պաղ ջուր տուո ղը իր 
վարձ քը պի տի չկորսնց նէ, ո ՜ւր մնաց շիպ եւ ա ծե լի տուո ղը։

 Մատ չե լով քու մաք րա մա քուր ճա կա տիդ ի համ բոյր եւ ա մէն օր 
սափ րուած ու օ ծա նե լի քով սփ ռուած քու փա փո՜ւկ ու նո՜ւրբ այ տերդ, 
մնամ խո նար հա բար եւ երախտա գէտ զգա ցում նե րով ՝ 

 Հա տի տեան Ար թուն

✒  Սի րե լի եւ Կիւ զե լիմ Ա սա տուր,

 Հայր Ներ սէ սը եւ ես մտա ծած ե նք հան դի պում մը կազ մա կեր պել սե
ղա նի մը շուրջ, եր կու շաբ թի կամ ե րեք շաբ թի ե րե կո յան ժա մը 68 կամ 
79, ը ստ ձեր յար մա րու թե ան, Հո գեւոր ճե մա րա նի դա սա խօս նե րու եւ 
սփիւռ քա հայ կարգ մը մտա ւո րա կան նե րու հետ։

 Կը խնդ րենք, որ դուք մեր ա նու նէն տես նէք եւ ժա մադ րու թիւնը 
ա պա հո վէք հե տեւե ալ մտա ւո րա կան նե րուն.

1. Պ. Գեր սամ Ա հա րո նե ան,
2. Պ. Ժի րայր Նայի րի
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3. Ա սա տուր  Կիւ զե լե ան
4. Ար տա ւազդ Պէր պէ րե ան
5. Մայր ու աղ ջիկ Ղա զա րե ան ներ։

 Մեր կող մէն ներ կայ պի տի ըլ լան Հայ կա զուն ար քեպ., Հայր Ներ սէս, 
Ա. Հա տի տե ան, նախ կին ռամ կա վար ըն կեր ներ ու մտա ւո րա կան ներ, 
Պար գեւ Շահ բազ, Գրի գոր Կիւ լե ան, Սա մուէլ Ան թո սե ան եւ այլք։ 

Ա սա տուր, սի րե լիս, աշ խա տէ քու մեծ տա ղան դովդ ա պա հո վել 
բոլո րի ներ կա յու թիւ նը եւ ինծի զանգահարել մին չեւ շա բաթ ժա մը 10ը 
ե րե կո յան 52.86.68 հա մա րով կամ Հայր Ներ սէ սին 9.10.09 հա մա րով

 Սի րով համ բոյր՝  Հա տի տեան Ար թուն

/ 18 դեկտեմբերի 1964թ. /

Սի րե լի Ար թուն, 

Ըն դար ձակ նամա կի մը գրու թիւ նը յե տաձ գե լով յու նուա րին, այ սու 
կ’ու զեմ ու շադ րու թիւնդ հրա ւի րել յա նուն Ա ՐԵ ԳԱԿի Վե հա փառ 
Հայրա պե տին ղր կած նա մա կիս վրայ։

 Հար ցը հե տեւե ալն է։ Քենթրպ րի ի Ար քե պիս կո պո սը Նոր Տա րուան 
առ թիւ Ա ՐԵ ԳԱԿին յ ղած է պատ գամ մը, ո րուն պատճենը կը գտ նես 
ներ փակ։ Մեր ցան կու թիւնն է որ այդ պատ գա մը ար տատ պուի հայ
կա կան բո լոր թեր թե րուն մէջ եւ օգ տա գոր ծուի ի շահ Հայ դա տին։ 
Փա փա քե լի է նաեւ որ Վե հա փառ Հայ րա պե տը, մեր բարձ րաս տի
ճան ե կե ղե ցա կա նու թիւնն ու ա ռան ձին ան հատ ներ նա մակ նե րով եւ 
նախընտ րա բար Ա ՐԵ ԳԱԿի մի ջո ցաւ ան դրա դառ նան այդ պատ գա
մին եւ գնա հա տան քի ի րենց խօսքն ը սեն ան կլի քան ե կե ղեց ւոյ պե տին 
հայ ժո ղո վուր դի եւ հայ ե կե ղեց ւոյ հան դէպ ցու ցա բե րած իր ան կեղծ 
զգա ցում նե րուն եւ բա րե կա մա կան կե ցուած քին հա մար։

 Սի րե լի Ար թուն, շուրջ վեց ամ սուան թա փա ռու մէն յե տոյ, եր կու շա
բաթ ա ռաջ հա սայ Լոն տոն եւ ըն դա ռա ջե լով պրն Հայկ Գա լուս տե ա նի 
ա ռա ջար կին, ստանձ նե ցի Ա ՐԵ ԳԱԿի խմ բագ րա պե տու թիւ նը։ Թեր
թի մը հրա տա րա կու թիւ նը ներ կայիս Ա նգ լի ոյ մէջ, ա ւե լի քան եր բեք 
ան հրա ժեշ տու թիւն մըն է։ Ար տա սահ մա նի հայ ի րա կա նու թե ան մէջ 
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Ա ՐԵ ԳԱԿը ու նի խա ղա լիք կա րեւոր դեր մը։ Բայց ա մէն բա նէ ա ռաջ 
ան հրա ժեշտ է բա րձ րաց նել թեր թին ո րա կը, որ պէսզի ա նոր խօսքն 
ու նե նայ կշիռ։ Այս յա ռա ջադ րու թիւնն ի րա գոր ծե լու հա մար պէտք է 
թեր թին շուրջ հա մախմ բել հայ րե նի քի եւ սփիւռ քի մեր լա ւա գոյն 
գրող նե րը։ Այս կա պակ ցու թե ամբ պէտք ու նիմ նաեւ քու օ ժան դա կու
թեանդ. կ’ու զեմ որ պար բե րա բար աշ խա տակ ցիս թեր թին եւ Հա յաս
տա նի մեր գրող նե րէն գրա կանգե ղա րուես տա կան աշ խա տանք ներ 
ա պա հո վես Ա ՐԵ ԳԱԿին հա մար։ Վս տահ եմ որ պի տի չմեր ժես կա
րեւոր խնդ րանք ներս։ 

Ա ՐԵ ԳԱԿը հայ ժո ղո վուր դի հա ւա քա կան շա հե րուն նուի րուած 
թերթ մը պի տի ըլ լայ։ Ան պի տի չու նե նայ հա տուա ծա կան շա հեր յե
տապն դող նեղ ծիր մը, այլ պի տի ձգ տի մի ու թե ան ու մի աս նա կա նու
թեան կո րիզ հան դի սա նալ։ 

Ա լեք սե ան նե րը, Վի վի էնն ու Կա րի նէն կը յ ղեն քե զի եւ ըն տա նի քիդ 
ջերմ ող ջոյն ներ։ 

Եղ բայ րա կան զգա ցում նե րով եւ սի րով,  
քոյդ՝ Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
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Հա րու թյու նյան Ա լեք սանդր

✒  /  12 օգոստոսի 1989թ., Լո նդոն  / 

 Սի րե լի ներ Վի վի են եւ Ա սա տուր,

 Թող 1990 թի վը եւ մյուս հե տա գա գա լիք տա րի նե րը բե րեն Հա յաս
տա նին վե րած նունդ, բու ժե լով մեր ա հա վոր վեր քե րը, պահ պա նե լով 
մեր մա տաղ սե րուն դը ա պա գայի հա մար։

 Ձեր ան կեղծ բա րե կամ՝   
Հա րու թյու նյան Ա լեք սանդր  

Հարությունյան Ալեքսանդր Գրիգորի (23.09.1920 Երևան,  – 
28.03.2012, Երեւան, Հայաստան)։

Խորհրդային եւ հայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, 
Երեւանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր (1977), 

աշխարհահռչակ՝ հատկապես իր շեփորի կոնցերտով։

Շատ սիրելիներ Վիվիենին եւ 
Ասատուրին Ալ. Հարությունյանից։ 
22.10.1989թ.։
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✒  / 29 ապրիլի 1990թ., Ե րեւան  / 

Իմ շատ սի րե լի Ա սա տուր,

 Մեծ դժ վա րու թյամբ, վեր ջա պես, գտա քո ու զած գիր քը, որ հի մա ան
կա րե լի է այս տեղ գտ նել եւ շատ գոհ եմ, որ կա րո ղա ցա բա վա րա րել 
քո խնդ րան քը։

 Մեր եր կիր̀  Հա յաս տա նի վի ճա կը քեզ ե րեւի հայտ նի է, մի այն մի 
բան կա վե լաց նեմ, որ մենք հայերս ճկուն չենք եւ չու նենք ոչ մի կա թիլ 
ճարպ կու թյուն եւ այս տե ղից բխող մեծ քա ղա քա կա նու թյուն… այս տեղ 
սուն կե րի նման ա ռա ջա նում են տար բեր տե սա կի կու սակ ցու թյուն ներ, 
ան հաս կա նա լի « քա ղա քա կան» մի ա վո րում ներ եւ այլն… Դու, որ պես 
շատ հմուտ մարդ, պարզ հաս կա նում ես, թե ին չով կա րող են վեր ջա
նալ մեր 3 մի լի ո նա նոց ժո ղովր դի հա մար այս ան միտ խա ղե րը…։

Վ րաս տա նը ի նձ սկ սել է դուր չգալ, չեմ ի մա նում, թե ի նչ քան է սա 
համա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը, ի նձ ա սա ցին, որ վրա ցի նե
րը թո ղար կել են նոր քար տեզ, ո րի մեջ մտել են Կի րո վա կա նը, Ա լա
վեր դին եւ Ստե փա նա վա նը ի րենց բո լոր գյու ղե րով, որ պես Վրաս տա
նի (Հին) տա րածք։ Կա րող ես պատ կե րաց նել, թե ին չով սա կա րող է 
ա վարտ վել։ Ի նձ թվում է, որ կա տեն դենց ա դր բե ջան ցի նե րի կող մից 
մտեր մա նալ վրա ցի նե րի հետ, ո րով հե տեւ այս եր կու հան րա պե տու
թյուն նե րը հստա կո րեն ո րո շել են Լիտ վայի օ րի նա կով ան ջատ վել 
Ռուսաս տա նից, այս պի սով հայե րը լրիվ կմ նան խա ղից դուրս եւ 
մեկուսաց ված,  լավ բաներ չեմ  սպա սում։

 Հուն վա րյան 14, 15, 16, 17, 18ի Բաք վի հայե րի ջար դե րը կա ռա վա
րության ա ռա ջին դեմ քը բո լո րո վին չկան խեց, ի նչ պես եւ Սում գայի
թում, ու Կի րո վա բա դում։ Այս բլո կա դայի ժա մա նակ Ա դր բե ջա նի կող
մից մեզ ի րենց եր կաթգ ծով օգ նում է (դեռ ա ռայժմ) Վրաս տա նը, ի սկ 
ի նչ կլի նի Հա յաս տա նի վի ճա կը, ե թե Վրաս տանն էլ փա կի իր ճա նա
պարհ նե րը, դժ վար է պատ կե րաց նել…

Խնդ րում եմ սր տա կից բա րեւ ներ հա ղոր դի իմ եւ Ի րայի կող մից 
Վիվի ե նին եւ քո հի ա նա լի դուստ րե րին։ 

Ան կեղծ քո բա րե կամ՝  
 Հա րու թյու նյան Ա լեք սանդր
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✒ Մեր սի րե լի ներ Վի վի են եւ Ա սա տուր ,

Ըն դու նե ցեք մեր բա րի մաղ թանք նե րը նոր 1991 տա րուա կա պակ ցու
թյամբ, թող այն լի նի բա րի, եւ ձեր ամ բողջ ըն տա նի քի ու հայ ժո ղովր դի 
հա մար։ Ձեզ ցան կա նում ե նք քա ջա ռող ջու թյուն եւ եր ջան կու թյուն։ 

Ա սա տուր ջան, ես մին չեւ հի մա չեմ մո ռա նում մեր փա րի զյան 
մայիսյան օ րե րը եւ ան չափ շնոր հա կալ եմ քո ու շադ րու թյու նից, ու 
որպես կոմ պո զի տոր հպարտ եմ, որ դու ներ կա է իր իմ հե ղի նա կային 
ե րե կոյին։ Այս տեղ մեզ մոտ, նոր այս պես կոչ ված դե մոկ րա տա կան 
կա ռա վա րու թյուն է ա ռա ջա ցել, տես նենք թե ի նչ ըն դու նա կու թյուն
նե րի մար դիկ են եւ կա րո՞ղ են ա րդյոք Հա յաս տա նը դարձ նել Ան կախ 
պետու թյուն…

 Մենք Ի րայի հետ Փա րի զից գնա ցինք 12 օ րով Շվեյ ցա րի ա, հե տո 
Հա րա վային Ֆրան սի ա (8 օր), ի սկ հու լի սին Բա վա րի ա, որ տեղ մեծ 
հա ջո ղու թյամբ կա տար վեց ջու թա կիս կոն ցեր տը։

 Համ բույր նե րով՝ ձեր Ի րի նա եւ Ա լեք սանդր  
Հա րու թյու նյան ներ

Ալեքսանդր Հարությունյանի եւ տիկնոջ հետ։
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✒  / 3 հունիսի, 1991թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի ներ  Վի վի են եւ Ա սա տուր, 

Օգտ վում եմ հան գա ման քից եւ ձեզ գրում։ Ի ՞նչ գրեմ մեր մա սին, բա
ցի նրա նից, որ մեր վի ճա կը մնում է լար ված։ Այս նոր, այս պես կոչված 
Դեմոկ րա տա կան (?) կա ռա վա րու թյու նից հի մա դեռ շուտ է սպա
սել ի նչոր ա ռաջ խա ղա ցում, ո րով հե տեւ շատ վատ ժա ռան գու թյուն 
ստացան… Ի նչ վե րա բե րում է Ան կախ Հա յաս տա նի հայ տա րար ված 
statusին, ես թե րա հա վատ եմ այս բա նե րին, ո րով հե տեւ ի նձ ոչ ոք չի 
կա րո ղա նում տե ղա ցի մեր հայե րից պա տաս խա նել, թե ու մի՞ց ե նք 
մնում ան կախ ռուս նե րից, ո րոնց հետ դեռ մին չեւ այ սօր կապ ված ե նք 
եւ կա խում ունենք, թե է կո նո մի կա կան եւ շատ ու րիշ պա րա գա նե րով։ 
Գու ցե ես սխալ վում եմ, բայց ներ քուստ զգում եմ, որ այս քա ղա քա
կան խա ղե րը Հա յաս տա նին լավ բա նե րի չի բե րի, տա Ա ստ ված, որ ես 
սխալ վեմ։ Ի նչ պես են ձեր հի ա նա լի աղ ջիկ նե րը։ Ա սա տուր ջան, մին
չեւ հի մա հի շում եմ քո Փա րիզ գա լը, քո վե րա բեր մուն քը դե պի ի նձ, 
շատ բարձր եմ գնա հա տում քեզ որ պես հայ եւ քա ղա քա ցի։ 
 Ի րի նան ձեզ բա րեւում է։ Ըն դու նե ցեք իմ ան կեղծ ցան կու թյուն
նե րը, ձեզ բա րի ա ռող ջու թյուն։

   Ձեզ շատ սի րում եմ՝  
     Ա լեք սանդր Հա րու թյու նյան
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Հա րու թյու նյան Վա րազ դատ

✒  / 27 դեկտեմբերի 1964թ., Ե րեւան / 

 Հար գե լի բա րե կամ Ա. Գյու զե լյան,

Շ նոր հա վո րում եմ Ձեր նոր տա րին, մաղ թում բախ տա վո րու թյուն եւ 
հա ջո ղու թյուն Ձեր ման կա վար ժա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու
թյան մար զի մեջ։

 Հու սով եմ, ստա ցել եք Ձեր հաս ցե ով ու ղար կած գիրքս՝ «Ա նի 
քաղաքը»։ 

Բա րեւ նե րով՝  ճարտ. Հա րու թյու նյան Վա րազ դատ 

✒  / 10 հունիսի 1993թ., Ե րեւան / 

 Հար գար ժան բա րե կամ Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

Ինձ հա մար ա նակն կալ էր Ձեզ նից նվեր ստա նալ ա ծիլ վե լու մե քե
նան, ո րի հա մար հայտ նում եմ իմ խո րին շնոր հա կա լու թյու նը։ Ե րեւի 
դրա մա սին ա սել է եր գիչ Վար դա նը, ո րին խնդ րել է ի իմ ու նե ցած 
«Ronson»ի հա մար մի մաս գնել, բայց իր ճամպ րու կը կորց նե լու պատ
ճա ռով չէր կա րող խնդ րանքս կա տա րել։

 Հար ցում է իք ա րել, թե ին չի կա րիք ու նեմ։ Չեմ կա րող ի նձ թույլ տալ 
այդ հար ցու միդ պա տաս խա նել, քան զի հա մե մա տած Հա յաս տա նի 
այժմ տա ռա պյալ վի ճա կի մեջ գտն վող շատ շա տե րի, կա րե լի է բար
վոք հա մա րել։

 Մի դա ժան (ա ռանց ջե ռուց ման, գա զի ու լույ սի, նաեւ սնն դա պա
կաս) ձմեռ ան ցկաց նե լուց հե տո, փառք Ա ստ ծո, կեն դա նի մնա ցինք։ 

Հա րու թյու նյան Վա րազ դատ Մար տի րո սի։ 
(1909թ. նոյեմ բե րի 29, Վան, Օս մա նյան կայս րու թյուն – 2008թ. 

մար տի 20, Ե րեւան)։
Ծագումով վանեցի՝ Ճար տա րա պետ, պրո ֆե սոր, ՀՀ 

ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, մանկավարժ։ Ճարտարապետների 
միջազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ, ՀԽՍՀ 

արվեստի վաստակավոր գործիչ։



269

Այժմ կար ճա տեւ վայե լում ե նք Ե րեւա նի տաք ա միս նե րը, սա կայն 
սրտներս վա խով լի է մի նոր ձմ ռան սպա սե լով, ո րով հե տեւ ո րեւիցս 
բա րե լա վում չենք սպա սում, ուս տի պի տի աշ խա տենք, որ քան հնա րա
վոր է պատ րաստ դի մա վո րել, ամ բա րենք վա ռե լա փայտ, ու տես տե
ղեն… 

Այս ան կա խու թյու նը մեր ժո ղովր դին ա ռայժմ մղեց դե պի միջ նա
դար, պի տի սպա սենք լավ օ րե րի։

 Շա րու նա կում եմ աշ խա տել ա ռա ջա ցած տա րի քում, ո րով հե տեւ 
մեր թո շա կով ապ րել հնա րա վոր չէ։ Ի նձ հա մար մեծ բախ տա վո րու
թյուն ե ղավ, որ կա րո ղա ցա վեր ջա պես հրա տա րա կել շատ տա րի նե րի 
ջան քե րիս պտու ղը՝  մե ծա ծա վալ « Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան 
պատ մու թյուն» գիրքս։ Դա հնա րա վոր ե ղավ շնոր հիվ լոն դո նաբ նակ 
բա րե րար ներ Գեւորգ եւ Հով հան նես Քյուրք ճյան նե րի նվի րատ վու
թյան, ո րոնց ան սահ ման ե րախ տա պարտ եմ մին չեւ կյան քիս վեր ջը։

 Շատ կու զե նայի այդ գր քից մեկ օ րի նակ Ձեզ նվի րել, եւ ին չու չէ, ե թե 
հնա րա վոր լի նի նաեւ վա ճառ քի ու ղար կել ձեր կող մե րը։ Բայց կաս
կա ծում եմ, որ պա հան ջարկ լի նի, ո րով հե տեւ հայե րեն է։ Ե թե Լոն դո
նից ո րեւի ցե մե կը Ե րեւան գա լու լի նի, խնդ րում եմ հանձ նա րա րեք, որ 
նե ղու թյուն քա շի հե տը տա նել Ձեզ նվի րե լիք գիր քը։ 

Ա վար տե լով նա մակս, կր կին ան գամ խո րին շնոր հա կա լու թյունս 
եմ հայտ նում իմ նկատ մամբ ու նե ցած ու շադ րու թյան եւ կա րեկ ցան քի 
համար։ 

Ըն դու նե ցեք ջեր մա գին բա րեւ ներս՝ 

Պ րոֆ. Հա րու թյու նյան Վա րազ դատ
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Ղափ լա նյան Հրա չյա

 Լոն դո նի հայ տան ա տե նա պետ պրն Հայկ Գալս տյա նին եւ 
Ասատուր Գյուզելյանին, 1966թ.

✒  Հար գե լի բա րե կամներ, սի րե լի հայ րե նա կիցներ,

1965 թվա կա նին մեր ե րկ րի շեքս պի րա գետ նե րի մի խմ բի հետ կարճ 
ժա մա նակ Ա նգ լի ա յում էր գտն վում պրոֆ. Ռու բեն Զա րյա նը։ Լոն դո
նի հայ տա նը նա կար դա ցել է « Շեքս պի րը հայ ի րա կա նու թյան մեջ» 
վեր նագ րով դա սա խո սու թյու նը, ո րը վեր ջերս Ե րեւա նում լույս է տե սել 
ա ռան ձին գր քով « Շեքս պի րը եւ հայե րը» ան վամբ։

 Մի միտք եմ կա մե նում տալ. լավ չէր լի նի՞, ա րդյոք, եւ մի ա ժա
մա նակ՝ ճիշտ, ե թե այդ փոք րիկ գր քույ կը թարգ ման վեր ան գլե րե նի, 
որպես զի ան գլի ա ցիք էլ պատ կե րա ցում կազ մեն, թե ի նչ պի սին է ե ղել 
ի րենց հայ րե նակ ցի մուտ քը եւ տե ղը հայ գրա կա նու թյան մեջ ու թատ
րո նում։ Դա լայն ծախ սե րի հետ կապ ված մի գործ չէ, բայց այդ պի սի 
մի ձեռ նար կի բա րո յա կան կա րեւո րու թյու նը մեծ է։ Շեքս պի րի հայ
րե նա կից նե րը կի մա նան, որ ի րենց հան ճա րը Հա յաս տա նում մի նոր 
հայ րե նիք է գտել դե ռեւս 17րդ դա րից եւ որ պես հե ղի նակ 19րդ դա րի 
կե սե րից ա նուղ ղա կի ար տա հայ տիչն է ե ղել մի ճնշ ված ժո ղովր դի աշ
խա տա բաղձ ձգ տում նե րի։ Շեքս պի րը հայի հա մար նույն քան հա րա
զատ է ե ղել, որ քան սր բա ցած Նա րե կա ցին ու Ա բո վյա նը։ 

Այդ ա մե նի մա սին Զա րյա նի գր քում պատմ ված է պարզ ու մատ չե լի 
լեզ վով, ան հա վա նա կան ո ճով։ Եվ նրա նում ե ղած փաս տե րը ու դրան
ցից կա տար ված եզ րա կա ցու թյուն նե րը ան կա րե լի է, որ ան գլի ա ցի նե
րին չհե տաքրք րեն ու չզ բա ղեց նեն։ 

Այս նա մա կից ա ռաջ փոս տին հանձ նե ցի եր կու օ րի նակ « Շեքս պիրը 

14.11.1923, Գարգառ, Լոռիի մարզ, Հայաստան, – 14.08.1988, 
Երեւան։ 

Անվանի ռեժիսոր-բեմադրիչ, դերասան, Երեւանի Հրաչյա 
Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի 

հիմնադիր (այժմ կրում է նրա անունը)։ ՀԽՍՀ (1966) և 
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1973)։ ՀԽՍՀ պետական 

մրցանակի կրկնակի դափնեկիր (1976, «Ռիչարդ Երրորդ» եւ 
«Սեր եւ ծիծաղ» դրամաների բեմադրությունների համար, 

1979, «Խաչմերուկ» ներկայացման համար)։ ԽՍՀՄ գրողների 
միության անդամ։ ԽՄԿԿ անդամ 1947 թվականից։
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եւ հայե րը» գր քույ կից, մե կը հե ղի նա կի մա կագ րու թյամբ ան ձամբ 
Ձեզ հա մար, մյու սը՝ թարգ ման չի, ո րի պար տա կա նու թյու նը Զա րյա նի 
կար ծի քով իր վրա կա րող է վերց րել Մկր տիչ {Միշա} Կյու տյա նը, ե թե 
չզլա նա ա ջա կից լի նել ու օգ տա շատ այդ գոր ծին։ Զա րյա նի ա սե լով 
լավ կա րող է ա նել Լոն դո նում գտն վող բեյ րու թա հայ ու սա նող, շնոր
հա լի ե րի տա սարդ Հով հան նես Փի լի կյա նը եւս։

 Հար գան քով եւ սի րով՝ Ղափ լա նյան Հրա չյա

Հրաչյա Ղափլանյանը եւ Ասատուր Գյուզել յանը լոնդոնահայերի հետ  
«Հայ տուն»ում, 1966թ.։ 
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✒  Հար գե լի պա րոն Ա սա տուր,

 Նե րիր նա մակս ու շաց նե լու հա մար։ Բայց այդ չի նշա նա կում, որ ես 
վերա դառ նա լով մո ռա ցու թյան տվե ցի Ձեր հո գա տա րու թյու նը, ջերմ 
ըն դու նե լու թյու նը, որ ցույց տվե ցիք Լոն դո նում։ 

Ա ռի թից օ գտ վե լով խո րին շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում իմ եւ 
տիկ նոջս կող մից հի ա նա լի ըն դու նե լու թյան առ թիվ։

Խնդ րում եմ, ե թե դժ վար չէ, իմ ող ջույն նե րը եւ շնոր հա կա լու թյու նը 
հա ղոր դեք Հայ տան մեր մյուս բա րե կամ նե րին։

 Հատ կա պես բա րեւեք Ձեր հմայիչ տիկ նո ջը, ո րի ա նուշ ձայ նը մեզ 
հետ բե րե ցինք Հայ րե նիք։ 

Իմ մի նա մա կում ար դեն հա ղոր դել եմ պա րոն Գալս տյա նին, որ Հայ 
տան գրա դա րա նին ու ղար կում ե նք ո րոշ գրա կա նու թյուն եւ հե տա գա
յում էլ պատ րաստ ե նք օգ նե լու Ձեզ։ Ի նչ պես խոս տա ցել է ի ու ղար կում 
եմ մեր ան վա նի ար վես տա գետ նե րի նկար նե րը։

Խնդ րում եմ, ան ձամբ բա րեւեք պա րոն Գալս տյա նին եւ նո րից հա
ղոր դեք իմ բա րե կա մա կան շնոր հա կա լու թյու նը նրա ջերմ վե րա բեր
մուն քի առ թիվ։

 Հար գե լի պա րոն Ա սա տուր, նո րից եւ նո րից շնոր հա կալ ե մ։ 

Հար գանք ով եւ սիրով՝  
Ղափ լա նյան Հրա չյա, Երեւան, 1966թ.

Հրաչյա Ղափլանյանի եւ տիկնոջ հետ Լոնդոնում։ 
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 Մար գա րյան Մա րո

✒  / 25 դեկտեմբերի 1969թ., Ե րեւան / 

Սի րե լի Ա սա տուր,

 Մեր ամ բողջ ըն տա նի քը սր տանց շնոր հա վո րում է քո եւ քո հա րա
զատ նե րի Նոր տա րին։

 Բո լորս հի շում ե նք քեզ ա մե նա պայ ծառ զգա ցու մով, ցան կա նում 
ե նք քեզ ան ծայր, ան սահ ման եր ջան կու թյուն։

 Մա րո, Ա նա հիտ, Ա շոտ 

✒  Հար գե լի Ա սա տուր,

 Տա րի ներ ա ռաջ ծա նո թա ցանք Ե րեւա նում եւ կար ծես ե ղանք բա րե
կամ ներ։ Մեր տան մեջ, սի րե լի Նշա նյան նե րի մի ջո ցով ծա նո թա
ցանք նաեւ Ձեր ա նե րոջ հետ, ո րը շատ լավ տպա վո րու թյուն գոր ծեց 
մեզ վրա։ Թե եւ քիչ ա ռիթ ներ ե ղան մո տի կից ճա նա չե լու, սա կայն 
մեր ան գին Մա րի ի եւ նրա ո ղջ ըն տա նի քի կող մից այն քան ջեր մո
րեն ներ կա յաց վեց այդ մար դը, որ մենք ու րա խու թյամբ ո րո շե ցինք, 
թե դուք ու նեք լավ ըն տա նիք եւ լավ բա րե կամ ներ։ Ձեր Ա նգ լի ա յում 
հաս տատ վե լը ի նձ ու րա խաց րեց որ պես Սփյուռ քա հա յու թյան կո մի
տե ի Եվ րո պա կան ե րկր նե րի բաժ նի վա րի չի։ Պի տի խոս տո վա նեմ, 
որ ան գլի ա կան գա ղու թը ի նձ շատ զբա ղեց նում է որ պես նոր կազ մա
կերպ վող գա ղութ նե րից ա մե նաօգ տա կարն ու հար մա րը։ Իմ կար ծի
քով ա վե լի լավ է մեր վեր ջին սփռ վող հա րա զատ նե րը հա վաք վեն եվ
րո պա կան ե րկր նե րում, քան թե գնան Ա վստ րա լի ա։ Այդ տե սա կե տից 

Մարգարյան Մարո Եղիշեի։
22.12..1915, Շուլավեր, Մառնեուլի շրջան, Վրաստան – 

29.01.1999, Երեւան, թաղված է Բյուրականում։
Հայ բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի, ԽՍՀՄ գրողների 

միության անդամ 1937 թվականից։ Աշխատել է 
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեում։
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ան չափ լավ եմ հա մա րում Ձեզ նման ձեռ նե րեց մար դու հաս տատ վե լը 
այդ պի սի մի գա ղու թում։

 Կո մի տե ի ղե կա վար նե րից եվ րո պա կան ե րկր նե րով զբաղ վում է 
նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Ա նդ րա նիկ Մար տի րո սյա նը, ո րը 
շատ լուրջ մարդ է, խառն ված քով զուսպ, ներ քուստ ան կեղծ ու ջերմ, 
հայ րե նա սեր ու գոր ծա րար։ Հենց նա էլ հայ ար տիստ նե րի խում բը 
պի տի բե րեր Ա նգ լի ա եւ Ֆրան սի ա։ Ե րբ Ձեզ նից ստաց վում է ին վեր
ջին հե ռագ րե րը, նա գտն վում էր Մոսկ վա յում, այդ պատ ճա ռով էլ մեր 
պա տաս խան նե րը ու շա ցան եւ ե ղան ա կա մա։ Ես կար ծում եմ պետք է 
Դուք էլ, մենք էլ հոգ տա նենք, որ խում բը գա Ա նգ լի ա, քա նի որ այս պի
սի հան դի պում նե րը եւ ազ գային ե րե կույթ նե րը շատ մեծ ջեր մու թյուն 
ու լայն ըն դու նե լու թյուն են գտ նում գաղ թօ ջախ նե րում եւ առ հա սա
րակ հան դի պում նե րը օգ տա կար են ը նդ հա նուր գոր ծի հա մար բա զում 
տեսա կետ նե րից։

 Պետք է ա սեմ, որ ի նձ զար մաց նում է Ձեր նա մակ չգ րե լը, կամ հազ
վա դեպ գրե լը։ Ը ստ իս, Ձեզ նման մար դիկ ա մե նա սերտ կեր պով 
պետք է կապ վեն կո մի տե ի հետ եւ զբաղ վեն կա պե րի հար ցե րով, 
ո րը շատ կա րեւոր է մեր կյան քի հա մար։ Ժա մա նակն է նաեւ, որ
պես զի ե րեւաք հայ րե նի աշ խար հում։ Կո մի տե ից Ձեզ ու ղար կում ե նք 
ամսագրեր, գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն եւ ե թե ո րեւէ ցան կու
թյուն հայտ նեք, օգ տա կար կլի նենք սի րով, ին չով հնա րա վոր է ։

 Ջերմ բաեւ նե րով՝ Մար գա րյան Մա րո

Հ.Գ. Ջերմ բա րեւ ներս հա ղոր դեք նաեւ Ա գա պի Նա սի բյա նին, 
ո րի հետ ու նե ցած շատ դու րե կան կա պը նույն պես կորց րել ե մ։

✒ Սի րե լի Ա սա տուր,

Սր տանց շնոր հա վո րում ե նք քո եւ քո թան կա գին ըն տա նի քի Նոր տա
րին։ Ցան կա նում ե նք քեզ նո րա նոր հա ջո ղու թյուն ներ եւ բո լո րիդ պայ
ծառ կյանք։

 Քո Բա յան դուրՄար գա րյան ըն տա նիք
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✒  / 22 մայիսի 1975թ., Ե րեւան  / 

Այ Ա սա տուր ջան, 

Ե ղա՞վ, լավ, սա ար դա րու թյուն է՝ ըն կե րու թյուն, բա րե կա մու թյուն, աղ 
ու հաց, այդ քան շուտ կմո ռա նա՞ն… Ա սենք բա րե կա մու թյու նը ու րա
ցար, բայց չէ որ ես կո մի տե ի եվ րո պա կան ե րկր նե րի բաժ նի վա րիչն 
եմ եւ շատ մտա հոգ ված եմ ան գլի ա կան գաղ թօ ջա խի հետ մեր թույլ 
կա պե րի հա մար։ Մի քա նի ան գամ նա մակ եմ գրել, որ ստույգ, հս տակ, 
կոնկ րետ գրես՝ ով է Հայ տան տնօ րե նը, ով քեր են հիմ նա կան գոր ծիչ
նե րը, ի նչ վի ճա կում են դպ րոց նե րը կամ մե կօ րյա դա սըն թաց նե րը։

 Փառք Ա ստ ծո, որ « Լոն դոն» թեր թը մեջ տեղ բե րիք։ Մեր գրա դա
րա նում նայե ցի մի քա նի հա մար։ Քե զա նից նա մակ կար, գրե ցինք, որ 
ա ռայժմ 80 օ րի նակ ու ղար կեք կա րեւոր հաս տա տու թյուն նե րի եւ գրա
դա րան նե րի հա մար, հե տո կա րե լի է կր կին ա վե լաց նել։ Շատ լավ 
կլինի, որ ի նքդ այս տեղ մի ան գամ ե րեւաս, հին լավ տպա վո րու թյունդ 
վե րա վա ռես, նոր թարմ մտ քեր, խոս քեր, խոր հուրդ ներ, օգ նու թյան 
լավ ի մաս տով, հան դի պում ներ ու նե նաս մտա վո րա կան նե րի, գրող
նե րից լա վա գույն նե րի հետ դեմ դե մի, կո մի տե ի ղե կա վար նե րի հետ, 
գործդ ա վե լի հեշտ ու լայն դարձ նե լու հա մար։ 

Ես լավ ծա նոթ եմ նաեւ Ներ սես սր բա զա նի հետ, շատ ու րա խա ցա, 
որ նա ձեր կող մե րը ե կավ, բարձր մա կար դա կով շատ հար գե լի, շատ 
օգ տա կար մարդ է, բայց նա էլ ե կավ եւ մեզ նա մակ չի գրում։ 

Ի մա ցա, որ նա դպ րոց է բա ցել ե կե ղե ցուն կից։ Դա սագր քեր ու ղար
կե ցինք, հա վա նա բար ստա ցել է։ 

Այժմ ան գլի ա հայ գա ղու թից պետք է մեկ ու սու ցիչ գա, բո լո րիդ նա
մակ ներ ե նք գրել, որ ը նտ րեք ու ղար կեք։ Հա ճախ Ձեր տե ղը կոր չում 
է, պետք է դես պա նու թյան մի ջո ցով մե կի գոր ծե րը կար գա վո րել այն
պես, որ օ գոս տո սի 15ին այս տեղ լի նի եւ մաս նակ ցի դա սըն թաց նե
րին։

 Կար ծեմ այս գոր ծի ա ռա ջին ա վան գարդ նե րից մե կը դու է իր։ Եվ հե
տո Հա րու թյուն  Այ վա զյա նը, ո րը ա վե լի ու շա դիր է եւ եր բեմն գրում է. 
ջերմ բա րեւ ներս ի րեն, Ներ սես սր բա զա նին եւ պա րոն Քյուրք չյա նին։ 

Ան ցյալ տա րի այս տեղ է ին Նուրհան Կուր տի կյա նը, Ար մա ն Քե
շիշյանը, Հաս միկ Օ հա նյա նը եւ մի քա նի այլ հայ րե նա կից ներ շատ 
լավ տպա վոր վե ցի։

 Բո լո րին մա րո յա կան ջերմ բա րեւ։
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 Հա րու թյուն Այ վա զյա նից նա մակ ներ ստա ցանք. եւ կո մի տեն եւ ես 
անձամբ ար դեն վա ղե մի ըն կե րոջ նման, գր չա կից քրոջ նման խնդ
րում եմ կապ վիր իր հետ, խորհր դակ ցիր եւ գրիր ի նձ մի քա նի տող։ 

Ի մա ցիր, որ շատ թանկ գնա հատ վող գր քեր եմ գրել եւ շատ գործ եմ 
ա նում հա նուն մեր զա վակ նե րի։ Թեր թիդ հա մար կա րող է ի տալ շատ 
լավ խոր հուրդ ներ եւ նյու թեր։

 Միշտ քույրդ՝ Մա րո Մար գա րյան

Մարո Մարգարյանը որդու՝ Աշոտի հետ, 1968թ .։



277

✒  / 27 մար տի 1968թ., Լոն դոն / 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին 
Թան կա գին բա րե կամ,

 Դե ռեւս ան ցյալ տա րի Լոն դո նի Հայ տնից կո մի տեն ստա ցավ պաշ
տո նա կան գ րու թյուն, ո րով խնդ րում է ին ար տիստ նե րի մի խումբ, հայ 
ար վես տին նվիր ված ե րե կույթ ներ տա լու հա մար։ Այս տա րի կրկն վեց 
նույն հրա վե րը, բայց ո րո շա կի չէր աս ված, թե ե րբ են հրա վի րում եւ 
ի նչ պի սի խումբ։ 

Այժմ ցան կա նում ե նք հայտ նել Ձեզ, որ ար տիստ նե րի մի փոքր 
խումբ հրա վիր ված է Փա րիզ հու նի սի ա ռա ջին օ րե րին Հայ բա րե
գործա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան հա մագու մա րի առ թիվ։ Մեզ հար
մար է որ այդ խում բը մայի սի ե րկ րորդ կե սին լի նի Լոն դո նում, այն տե
ղից մեկ նի Փա րիզ։ Սա կլի նի հար ցի լա վա գույն լու ծու մը։ Եվ քա նի որ 
ժա մա նակ շատ քիչ է մնա ցել, կխնդ րե ինք մտա ծել այդ ուղ ղու թյամբ եւ 
հնա րա վո րին չափ ա րագ դի մեք գործ նա կան քայ լե րի։ Նկա տի ա ռեք 
նաեւ, որ մեր ար տիստ նե րի հա մար այս տա րի շատ ծան րա բեռն ված 
տա րի է եւ լավ կլի նի չկորց նել հար մար ա ռի թը։

 Հար գե լի Ա սա տուր, Հայ կոմ պո զի տոր նե րի մի ու թյան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին Լոն դո նում Հայկ Գալս տյա նը տվել է ի նչոր խոս տում, ե թե 
կա րե լի է հի շեց րեք նրան այդ մա սին եւ հա ղոր դեք մեր ջերմ բա րեւ
նե րը։

 Հար գանք նե րով

 Կո մի տե ի բաժ նի վա րիչ՝  Մար գա րյան Մա րո
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Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ

✒  / N 649, 21 հու լի սի 1961թ. /

Հնդ կաս տան, Կալ կա թա 
Ա սա տուր Գյու զե լյա նին

 Հար գե լի պա րոն Գյու զե լյան,

Ս տա ցանք Ձեր 1961թ. հու լի սի 20 թվա կիր նա մա կը։ Ձեր նա մա կի հետ 
ու ղար կած հոդ վա ծը պրո ֆե սորդոկ տոր Ք. Չաթըր ջիի վե րա բե րյալ 
ան պայ ման կաշ խա տենք օգ տա գոր ծել այն պես, որ պես զի մեր հա
սա րա կայ նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ծա նո թա նա լու այդ մե
ծա նուն գիտ նա կա նի այդ քան բեղմ նա վոր գոր ծու նե ու թյան հետ։ Ի նչ 
վե րա բե րում է « Սիր տը եր գում է» կի նոն կա րին եւ Ռ. Թա գո րի երկե րի 
հայե րեն հրա տա րա կու թյա նը, ա պա ցա վոք սր տի այն ու ղար կել Ձեզ 
ա ռայժմ դժ վա րա նում ե նք, քա նի որ մեր ձեռ քի տակ դրանք չկան։ 
Հնա րա վո րու թյան դեպ քում մենք այն կու ղար կենք։

 Հար գանք նե րով՝ 
Կոմիտեի նա խա գա հի տե ղա կալ՝  

Մար տի րո սյան Ա.

✒  / N 579, հու լիս 1962թ. / 

Պրն Գյու զե լյա նին, Կալ կա թա
 Հար գե լի բա րե կամ,

Ս տաց վել է ապ րի լի 23ի Ձեր նա մա կը՝ ներ փակ հայ կա կան գրե րի 
գյու տին նվիր ված դա սա խո սու թյամբ։

 Ձեր հար ցում նե րին գո հա ցում տա լու նպա տա կով մեր Ըն կե րու թյան 
աշ խա տա կի ցը ե ղավ Պե տա կան Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն Լ. Խա
չի կյա նի մոտ, ո րից տե ղե կա ցավ, թե Մե լիք Բեգ լա րի Հնդ կաս տա նում 
հրա տա րա կած «ARA» ամ սա թեր թը ի րենք չու նեն։ Ըն կեր Խա չի կյա նը 
խնդ րեց հա ղոր դել, թե մե ծա պես ե րախ տա պարտ կլի նեն վե րո հի շյալ 

Մարտիրոսյան Անդրանիկ Սարգիսի։
25.07.1924, Բաքու, ԱԽՍՀ, – 11.10.1989, Երեւան։

Հայ դիվանագետ, երկար տարիներ ԱՕԿՍ-ի, հետագայում Սփյուռքահայության հետ 
մշակութային կապի կոմիտեի նախագահի տեղակալ։
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ամ սա թեր թը Ձեզ նից ստա նա լու։ Մա տե նա դա րա նին հե տաքրք րում է 
նաեւ Բիր մա յում 1939 թվա կա նին ան գլե րեն լեզ վով հրա տա րակ ված 
Հայ կա կան « Հա ռաջ» պար բե րա թեր թը, ո րը նույն պես չու նեն։ Ա րդյոք 
հնա րա վոր չէ՞ ո րեւէ բան ա նել դրա հա մար նե րը գտ նե լու ուղ ղու թյամբ։ 
Չու նեն նաեւ « Նոր Ազ դա րա րի» լրիվ հա վա քա ծուն։

 Ձեր հի շա տա կած Մես րոպ Սե թի հնդ կա հայ գա ղու թին նվիր ված 
աշ խա տու թյու նը ի րենք ու նեն։

 Հար գե լի բա րե կամ, ստա ցել ե նք Ձեր ու ղար կած Չա թըր ջի ի հայ կա
կան դյու ցազ նա վե պին նվիր ված գր քույ կը, ո րի, ի նչ պես եւ հայտ նած 
հաս ցե նե րի հա մար ան չափ շնոր հա կալ ե նք։ Մոտ օ րերս Ձեր ա նու նով 
կու ղար կենք Մես րոպ Մաշ տո ցի 1600ա մյա կի առ թիվ հրա տա րակ
ված գր քե րից, ի նչ պես եւ Մաշ տո ցյան կրծ քան շան ներ։

 
Լա վա գույն մաղ թանք նե րով նա խա գա հի տե ղա կալ՝  

Ա. Մար տի րո սյան

✒  / 11 ապ րի լի 1966թ., Լոն դոն / 

Հայ տան ղե կա վա րու թյա նը
 Հար գե լի բա րե կամ ներ,

 Լոն դոն է ժա մա նում Հայ կա կան թա տե րա կան ըն կե րու թյան վար չու
թյան նա խա գահ, Սուն դու կյա նի ան վան թատ րո նի ռե ժի սոր, հան
րա պե տու թյան ժո ղովր դա կան դե րա սան Հրա չյա Ղափ լա նյա նը իր 
տիկ նոջ՝ վաս տա կա վոր դե րա սա նու հի Էմ մա Վար դա նյա նի հետ։ 
Նրանք Լոն դո նում մնա լու են 10 օր, ո րի ըն թաց քում ցան կա նում են 
ծա նո թա նալ Լոն դո նի թա տե րա կան կյան քին, ի նչ պես նաեւ Հայ տան 
մշա կու թային գոր ծու նե ու թյա նը։ Խնդ րում ե նք հնա րա վո րու թյան 
սահ ման նե րում ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ Հ. Ղափ լա նյա նին, որ պես զի 
նա կա րո ղա նա ծա նո թա նալ լոն դո նա հայ կյան քին եւ հե տա գա յում 
օգնած լի նել Հայ տան թա տե րա կան գոր ծու նե ու թյա նը։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով

 Կո մի տե ի նա խա գա հի տե ղա կալ՝ 
Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ
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✒  / 14 օ գոս տո սի 1968թ., Լոն դոն  / 

Հար գար ժան Պրն Ա սա տուր Գյու զե լյան,

 Հար գե լի բա րե կամ, Մոտ ժա մա նակ ներս Լոն դոն է ժա մա նում իմ լավ 
բա րե կամ Վո լո դյա Ա դա մյան ցը։

Խնդ րում ե նք Ձեզ ա նել ա մեն հնա րա վո րը, որ պես զի նա ա վե լի 
հան գա մա նո րեն ծա նո թա նա լոն դո նա հայ կյան քին։ Լա վա գույն ցան
կու թյուն նե րով.

 Կո մի տե ի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ՝  
Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ

✒  / 22 հուն վար 1969թ., Լոն դոն / 

Ա. Գյու զե լյա նին
 Սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցանք նա մակդ, ան գլի ա կան գա ղու թի մա
սին ու ղար կածդ նյու թե րի հետ մի ա սին։ Վեր ջինս հանձ նե ցինք ում 
խնդ րել է իր, բայց օգ տա կար ե ղավ նաեւ մեզ հա մար։ Գրել է իր, որ 
թեթեւ գոր ծո ղու թյան պի տի են թարկ վես, հա մոզ ված ե նք, որ ա մեն ի նչ 
ան ցել է բա րե հա ջող։

 Ցան կա նում ե նք ա ռողջ ու ա ռույգ լի նես ի նպաստ նաեւ մեր ը նդ հա
նուր գոր ծին։

 Լավ է, որ զբաղ վում ես տպագ րա կան մե քե նայի հար ցով, այդ իս
կա պես շատ կա րեւոր է։ Ի նչ վե րա բե րում է Թու մա նյա նի թարգ մա
նու թյանը, նույն պես ճիշտ ըն թաց քի մեջ ե ք։ Մեզ եւս հայտ նի է, որ այդ 
գոր ծը Ձեզ մոտ կա րող է մի այն կա տա րել Գյու տյա նը։ Քո ան մի ջա
կան մաս նակ ցու թյու նը, ի հար կե, շատ կն պաս տի եւ կա րա գաց նի գոր
ծը, մա նա վանդ ե թե կա րո ղա նաս կապ պահ պա նել Գրող նե րի մի ու
թյան հետ։ Հա մոզ ված եմ, որ ին չի ձեռք մեկ նես դուրս կգաս դրա կան 
արդյուն քով։

 Սի րով

 Նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ՝  
Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ
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✒  / 30 ապրիլի 1975թ., Լոնդոն  / 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին 
Հար գե լի հայ րե նա կից,

 Շատ ու րախ ե նք, որ Ձեզ բնո րոշ ջեր մու թյամբ նվիր վել եք նո րից գա
ղու թի գոր ծե րին եւ հրա տա րա կում եք « Լոն դոն» թեր թը։ Մենք մեր 
մա մու լի բաժ նին հանձ նա րա րել ե նք, որ ու ղար կեն Ձեզ հա մար թարմ 
հե տաքր քիր նյու թեր։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ի նչ պես գի տեք, մենք, յու րա քան չյուր տա րի, 
բոլոր գաղ թօ ջախ նե րից հրա վի րում ե նք հայ ու սու ցիչ ներ, ո րոնք դա
սա խո սու թյուն ներ են լսում Ե րեւա նում հայոց լեզ վի, հայ գրա կա նու
թյան եւ առ հա սա րակ հայ մշա կույ թի մա սին։ Ծա նո թա նում են հայ րե
նի աշ խար հի հետ եւ վե րա դառ նում։ 

Այս տա րի ձեր գա ղու թից պետք է հրա վիր վի մեկ ու սու ցիչ։ Խնդ րում 
ե նք խորհր դակ ցել գա ղու թի մյուս ղե կա վար ըն կեր նե րի հետ եւ ը նտ
րել հար մար թեկ նա ծու, ո րը կա րո ղա նա գալ Ե րեւան օ գոս տո սի 15ին 
մեկ ա միս ժամ կե տով։ Ե կո ղը մին չեւ Հա յաս տան գա լու ծախ սը ին քը 
պի տի կա տա րի։ Այս տեղ մեկ ա միս մնա լու եւ վե րա դար ձի ծախ սը 
կվճա րի կո մի տեն։

Խնդ րում ե նք կապ հաս տա տել Սո վե տա կան դես պա նա տան հետ 
եւ դես պա նա տան մի ջո ցով ու ղար կել ը նտր ված ու սուց չի հա մա պա
տաս խան փաս տաթղ թե րը։

 Հար գանք նե րով

 Նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ՝  
Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ
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✒  / 25 հուլիսի 1975թ., Լոն դոն  / 

Ա սա տուր Գյու զե լյան
 Հար գե լի բա րե կամ, 

Ինչ պես տե ղե կա ցանք Ձեր վեր ջին հե ռագ րից Լոն դո նի հայ կա կան 
հա մայն քի եւ Ե կե ղե ցա կան խորհր դի ո րոշ մամբ Զոհ րապ Շամ լյա նը 
պետք է գա Հա յաս տան՝ թա տե րա կան ար վես տի բնա գա վա ռում կա
տա րե լա գործ վե լու հա մար։

 Շամ լյա նին կա րող ե նք հրա վի րել որ պես ստա ժոր կամ ու սա նող։ 
Եր կու դեպ քում էլ այս տար վա հա մար ար դեն ուշ է, սա կայն հա ջորդ 
տար վա հա մար նա կա րող է դի մել տե ղի Սո վե տա կան դես պա նու
թյա նը։

 Ջերմ ող ջույն նե րով եւ լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով

 Նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ՝  
Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ

✒  Հար գե լի Ը նկ. Ա սա տուր Գյու զե լյան, 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Եր կար ժա մա նակ է, ի նչ քե զա նից լուր չու նեմ, սա կայն կար ծում եմ, որ 
ո ղջ եւ ա ռողջ ես եւ գոր ծերդ ըն թա նում են կա նո նա վոր կեր պով։

 Հոկ տեմ բե րի 20ին Լոն դոն է ժա մա նում ե րի տա սար դա կան մի 
խումբ, ո րի կազ մում է գտն վում իմ լավ բա րե կամ Լո րե տա Ու զու նյանը։ 
Հա մոզ ված եմ, որ ա նու շա դիր չեք թող նի նրան։

 Մի ա ժա մա նակ խնդ րում եմ ա նել ա մեն հնա րա վո րը, որ պես զի 
ե րի տա սարդ նե րի խումբն ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նա լոն դո նա հայ 
կյան քին։

 Կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյամբ

 Կո մի տե ի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ՝  
Մար տի րո սյան Ա նդ րա նիկ
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/ 17 դեկտեմբերի 1968թ. /

 Սի րե լի Ա նդ րա նիկ,

 Ճիշդ ա միս մըն է, որ վե րա դար ձած եմ Լոն տոն, բայց սիրտս դեռ հոն է։ 
Եր բեմն յու շե րու ճամ բով կ’եր թամ մին չեւ Աշ տա րա կի կի սա ճամ բուն 
Մե ծա րեն ցի « հիւղ»ին պէս անօթիները իրեն կանչող …ճտարան։ 

…Ու գր գան քիս կան չէ ի 
  Ու ղեւոր ներ պար տա սուն, 
  Ու բա րեւի մը փո խան՝
  Հա զար բա րիք ես տայի։ 
Ու րիշ ա ռի թով մը կը գրեմ եր կար։ Հա ճիս ներ փակ գրու թիւ նը յանձ

նել Մար տի րո սե ա նին (ա նու նը մո ռա ցայ)։ Հան րա գի տա րա նի հա
մար է գրու թիւ նը ան շուշտ պէտք ե ղած ձեւով շա րադ րուած չէ. տրուած 
է պար զա պէս ի րո ղու թիւն ները։

 Կը ցա ւիմ որ գրու թիւ նը ա ւե լի կա նուխ չկր ցայ հասցնել։ Յու սամ հա
մալ սա րա նը ստա ցած է նա մակս։

Տ պագ րա կան գու նա ւոր մե քե նայի մա սին գրած եմ Վահ րամ Մա վե
ա նին որ պէսզի յայտ նէ ին ծի Կիւ լպէնկե ան հիմ նար կու թե ան մի ջո ցով 
մե քե նան ա պա հո վե լու կա րե լի ու թիւն նե րու մա սին։ Ա սի կա գոր ծը 
յա ջողց նե լու ա մե նէն ի րա տես եւ ա րագ ձեւն է։ Դեռ պա տաս խան չեմ 
ստա ցած։ 

Ե րեւա նի 2750ա մե ա կը պի տի նշուի Լոն տո նի մէջ, Ազ գային եւ ե կե
ղե ցա կան  խոր հուր դի նախաձեռնութեամբ դեկտ. 29ի ն։ Պի տի խօսի 
փրոֆ. Լէնկ։ Զիս ալ հրա ւի րե ցին խօ սե լու, սա կայն դժ բախ տա բար 
նոյն օ րե րուն գոր ծո ղու թեան մը պի տի են թար կուիմ՝ քի թէս ա ւե լորդ 
«մ սա կոյտ» մը պի տի հանեն…

 Հա տոր մը ան գլե րէն Թումանեան հրա տա րա կե լու հար ցով խօ
սեցայ Տոքթ. Մ. Գիւ տե ա նի հետ, որ Թո թո վեն ցը ան գլե րէն թարգ մա
նեց եւ հրա տա րա կեց։ Գիւ տե ան յանձն ա ռաւ 150 է ջա նոց հա տոր մը 
պատրաստել, պայ մա նաւ որ կազ մա կեր պու թիւն մը նիւ թապէս նպաս
տէ ձեռնարկին։ Այս մա սին գրած եմ Վահ րա մին։ Գրած եմ նաեւ 
Ստ. Ա լա ջա ջե ա նին, ման րա մաս նօ րէն տա լով մի ա ժա մա նակ գիր քին 
բո վան դա կու թիւ նը։ Գիւտե ա նը Ա նգ լի ոյ մէջ մի ակն է, որ կր նայ այդ 
գոր ծը ը նել, ուզուած ձեւով։ Կը սպա սեմ Մա վե ա նի պա տաս խա նին, 
ու րիշ դռ ներ ծե ծե լէ ա ռաջ։
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Վ. Ա դա մե ան ցը ա նակն կա լօ րէն մեկ նե ցաւ վե րա դար ձէս քա նի մը 
օր ե տք։ Կ’են թադ րեմ, որ տիկ նոջ ա ռող ջա կան վի ճա կը վատ թա րա
ցած է։ Ա մէն պա րա գայի տակ մի ա սին յի շա տա կե լի օր մը ան ցու ցինք։

«Է րե բու նի» ժա մա ցոյցս, զոր ձեր գոր ծող նե րէն մէ կուն տուիր որ 
փո խէ՝ վե րա դար ձու ցած է ին ծի…. նոյ նու թե ամբ։ Յանձ նե ցի Է դուարդ 
Հայ կա զե ա նին, որ նո րո գել տայ Ա ռեւտ րա կան ներ կա յա ցուց չու թե ան 
մէջ։

 Ջերմ բա րեւ ներ ը նկ Հա մա զաս պե ա նին, Վահագ նին, Մա րոյին, Կա
մոյին, Քե շի շե ա նին եւ ձեր քար տու ղա րու հի ին։

Յար գանք նե րով՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Միր զո յան Էդ վարդ

✒  / 22 օգոստոսի 1982թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Այ մարդ, ո ՞ւր ես, ջրի պես գա լիս ես, ա վա զի պես մնում։ Քեզ նից ան
ձամբ լու րեր չու նեմ, սա կայն միշտ հե տաքրքր վում եմ վեր ջին տե ղե
կու թյուն նե րի հա մա ձայն գոր ծերդ լավ են գնում։ Ի սկ քա նի որ դու ի նձ 
հա մար հա րա զատ մարդ ես, ա պա ու րախ եմ, ա ռա վել եւս, որ տա րի
ներ ի վեր միշտ ապ րում ե նք այն հույ սով, որ խան դա վառ ու իսկա կան 
հայ րե նա սեր Ա սա տու րի գոր ծե րը (բիզ նե սը) լավ պի տի գնա։

Դժ վար բան է բիզ նե սը, ա ռա վել՝ քեզ պես ռո ման տիկ ու իս կա պես 
ան շա հախն դիր մար դու հա մար։ Լյա լան կպատ մի ին ձա նից, կա րո
տա լի ող ջույն նե րով ու մաղ թանք նե րով քո՝ 

Միր զո յան Էդ վարդ

Միրզոյան Էդվարդ Միքայելի (12.05.1921 Գորի, Վրաստան – 
5.10.2012 Երեւան, Հայաստան)։

Հայ կոմպոզիտոր, մանկավարժ, ՀՀ և ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ, մշակութային, հասարակական գործիչ։

Էդվարդ 
Միրզոյանի հետ։ 
Երեւան, 2009թ.։
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Յափու ջյան Սար գիս

✒  / 10 սեպտեմբերի 1993թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի պրն Ա. Գյու զե լյան ,

Ե կավ տիկ Զա րան, Ե րեւա նի մեր ծա ղի կը եւ Լոն դո նի ձեր նո րա
հար սը։ Կան չե ցինք, որ պատ մե մեծ Լոն դո նի եւ հայ գա ղու թի մա սին։ 
Ե կավ, բայց պատ մեց մի հուրհ րաշք հայի՝ մի պրն Գյու զե լյա նի մա
սին։

Մտ քումս « Գո զա լը» դարձ րի « Կիւ զել» եւ ա մեն ի նչ իր տեղն ըն կավ։ 
Հի շո ղու թե անս ա ռաջ բաց վեց կեն սու րախ, շեն շող, հյու մո րի օ զո նով 
հա րուստ եւ շա ռա չուն մի հայ աշ խարհ, որ Ա սա տուր Կիւ զե լեան է կոչ
վում։ Ես միշտ ան կեղ ծո րեն նա խան ձել եմ քո բացա զատ բնա վո րու
թյանդ, ճկուն մտ քիդ, եր գի ծա զա վեշ տա կան հո րի նում նե րի ան սպա
ռե լի կա րո ղու թյանդ, ո րոնք խոսք ու ծի ծա ղի ա ռողջա ռող ջա րար 
մթ նո լորտ է ին ստեղ ծում…

 Զա րայի հի ա նա լի տպա վո րու թյու նը քո մա սին, ան կեղ ծո րեն շոյե
ցին ա րեւմ տա հայի իմ ի նք նա սի րու թյու նը. «Ա հա՛, տե սե՛ք, թե ի նչ պի
սին են մե րոնք»։ 

Ու րախ եմ ձեր ծա նո թու թյան հա մար, հայտ նեմ, որ Զա րան մեզ 
շատ մո տիկ է րզ րում ցի ըն տա նի քի ար ժա նի շա ռա վիղ է, ի սկ Թո նին՝ 
բա նի մաց եւ խոս տում նա լի ե րի տա սարդ, որ կա րող է մի օր օգ տա կար 
լինել մեզ։ Ո ւս տի, նրանց ձեր շր ջա պա տում պա հե լը գնա հա տե լի 
վերա բեր մունք է ։

 Հի մա ի նչ պես է ա ռող ջա կան վի ճակդ։ Ի ՞նչ կը նես, ին չո՞վ կլց նես 
օ րերդ։ Կպա հե՞ս ազ գայինհա սա րա կա կան հե տաքրք րու թյուն ներդ։ 

Ես եր կար տա րի ներ կր թա կան նա խա րա րու թյու նում գլ խա վո րում 
է ի սփյուռ քա հայ դպ րոց նե րի դա սագր քե րի գոր ծը. Դ տա րի եւ Է տա րի 
դա սագր քե րի հե ղի նակն եմ։ 1991ին, 77 տա րե կա նիս, կեն սա թո շա կի 
ան ցա։ 

Ի՞նչ եմ ա նում հի մա։ Գրում եմ, ե րբ դա ժան ցուր տը, մու թը, ա մառ վա 
այ րող տա քը եւ օ ձի կծած լե ղուցս թույլ տան…

Բազմավաստակ հայ մտավորական, գրականագետ, հեղինակ։ Երկար տարիներ 
կրթական նախարարությունում ղեկավարել է սփյուռքահայ դասագրքերի գործը, 
ինչպես նաեւ հեղինակ է Դ. եւ  Է. տարիների դասագրքերի։ Որպես գրականագետ 
Յափուջյանին կարելի է համարել լավագույն Վահան Թեքեյանագետներից մեկը։
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 Ձեռ քիս տակ ու նեմ 3 գործ։ Այժմ ու ժերս կենտ րո նաց րել եմ եր րորդ՝ 
«Երկ րա շար ժի, պա տե րազ մի եւ շր ջա փակ ման օ ղա կում» գոր ծի վրա։ 
Կա վար տվի պա տե րազ մի եւ շր ջա փակ ման ա վար տու մով։ Գրված է 
մեծ մա սը։ Մա մու լում տպագր ված հոդ ված նե րի մա սին լավ կար ծիք 
կա։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ներ փա կում եմ այս գոր ծից մի պատ կեր՝ « Հա ցը 
եւ մենք»։ Ին չո՞ւ։ Նախ՝ որ պես զի կար դաս եւ ի մա նաս, թե բա րե կամդ 
եւ ո ղջ մի ժո ղո վուրդ ի նչ պե՞ս է ապ րում եւ, կա րեւո րը, ի ՞նչ է մտա ծում, 
զգում եւ ա նում… Ա պա՝ որ պես զի ես ի մա նամ, թե դուն հար մար կն կա
տե ի՞ր, որ այս գոր ծից քաղ ված 5060 է ջա նոց մի փունջ ներ կա յաց նեմ 
«Ու զու նյան. գրա կան մր ցա նա կին»։ Ա րդյոք ա մո թով չեմ մնա… Ի սկ 
շա հե լու դեպ քում, ե րեւի բա վա կան եր կար ժա մա նա կով կա պա հով
վեմ հան գիստ, ան հոգ աշ խա տե լու ա մեն հնա րա վո րու թյամբ՝ լույ սով, 
ջեր մու թյամբ եւ մա սամբ նոր գործ սկսելուն։ Ո ւս տի ի նձ հա մար կա
րեւոր է քո կար ծի քը, նույ նիսկ այս պի սի ծա վա լով «ար ժե ներ կա յաց
նել» կամ « չար ժե ներ կա յաց նել»։ Ի սկ քո մտ քե րի «մ նա ցոր դա ցը», ես 
ամ բողջ գոց կը կար դամ…»։ 

Ի դեպ, Վ. Թե քե յա ն՝ մար դու եւ բա նաս տեղ ծի նկատ մամբ պահ պա
նում եմ ե րի տա սարդ օ րե րի հի ա ցումս։ Ի սկ դո՞ւ։ Այս տեղ 100ա մյա կի 
օ րե րին գրե ցի եւ նա խա րա րու թյու նում ու մի քա նի այլ տե ղեր կար դա
ցի զե կու ցում՝ « Թե քե յա նի սի րեր գու թյու նը, հայեր գու թյունն ու մար
դեր գու թյու նը» խո րագ րով։ Ան տիպ է։ 

Ա ռող ջու թյուն, հա ջո ղու թյուն եւ եր ջան կու թյուն ան կեղծ մաղ թան
քով ու համ բույր նե րով քո՝ 

Յա փու ջյան Սար գիս
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 Նա զա րյան Ին գա

✒  / 13 փետրվարի 1986թ., Լոն դոն / 

 Հար գար ժան Ա սա տուր Գյու զե լյան, հար գե լի բա րե կամ,

 Ժա մա նա կին ստա ցանք Ձեր նա մա կը։ Հա ճե լի էր տե ղե կա նալ, որ 
հայ րե նի տպա վո րու թյուն նե րը դե ռեւս վառ են Ձեր հի շո ղու թյան մեջ։ 

Ընկ. Հա մա զաս պյա նին փո խան ցե ցինք Ձեր ջերմ շնոր հա վո րանք
նե րը։ Հա վա նա բար տե ղյակ եք, որ նա հանգս տի է կոչ վել։

Սր տանց շնոր հա կա լու թյուն ներ ե նք հայտ նում ազ նիվ մաղ թանք նե
րի հա մար եւ  փո խա դար ձում հա ջո ղու թյան եւ քա ջա ռող ջու թյան մեր 
լա վա գույն ցան կու թյուն նե րը։

Հար գանք նե րով՝ բաժ նի վա րիչ՝  
 Նա զա րյան Ին գա

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի
աշխատակազմի անդամ, Եվրոպական բաժնի պատասխանատու։
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Նա զա րյան Շու շա նիկ

✒  / 25 հուն վա րի, 1961թ. / 

 Մե ծար գո պա րոն Գյու զե լյան,

 Ձեր խնդ րան քի  հա մա ձայն,  ու ղար կում  ենք Հա յաս տա նի 
Մատենա դա րա նի այ լա լե զու ձե ռագ րե րի ֆոն դի թիվ 1 եւ թիվ 43 
հնդկե րեն ձեռագ րե րի ֆո տո ժա պա վեն նե րը։

 Ձե ռագ րե րը խու նա ցած լի նե լու պատ ճա ռով, հա կա ռակ մեր  ջան
քե րի, ժա պա վեն նե րը հա ջող չս տաց վե ցին։ Խնդ րում ե նք նե րո ղա
միտ լի նեք։

 Մե ծա պես շնոր հա կալ կլի նեք, ե թե մեզ հա ղոր դեք այդ ձե ռագ րե րի 
բո վան դա կու թյան մա սին հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն ներ։

 Հայ րե նա սի րա կան մաղ թանք նե րով։
 Մա տե նա դա րա նի գիտ նա կան քար տու ղար՝ 

Նա զա րյան Շու շա նիկ

✒ 

Յար գե լի Շու շա նիկ Նա զա րե ան,

Շ նոր հա կա լու թե ամբ ստա ցայ ձեր հնդ կե րէն ձե ռագ րե րի միկ րո ֆիլ մը 
եւ յանձ նե ցի Ա սի ա կան ըն կե րու թե ան, քար տու ղա րու թե ան։ Ան շուշտ 
ըն կե րու թիւ նը կը գրէ ձե զի այդ մա սին։

Պրն Սա րաս վա թին՝ ըն կե րու թե ան քար տու ղա րը խոս տա ցաւ  իսկոյն 
պատ րաս տել տալ լու սան կար նե րը եւ յանձ նել մաս նա գէտ ան ձե րու՝ 

Նազարյան Շուշանիկ Լեւոնի (22.12.1913, Վաղարշապատ, 
Երեւանի նահանգ,– 6.10.2006, Երեւան, Հայաստան։

Հայ բանասեր, գրականագետ։ Բանասիրական 
գիտությունների դոկտոր (1972)։ ՀԽՍՀ գիտության 

վաստակավոր գործիչ (1984)։
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ու սում նա սի րու թե ան հա մար։ Ձե ռագ րի բո վան դա կու թե ան եւ կա րեւո
րու թե ան մա սին ըն կե րու թիւ նը կը տե ղե կաց նէ ձե զի հե տա գային։

Տ րա մադ րու թե անս տակ ու նիմ հնա մաշ ցեցակեր ձե ռագի ր ա ւե
տա րան մը, զոր պա տա հա բար գտայ եւ գնե ցի։ Ե թէ կը հե տաքրք րէ 
ձեզ, սի րով կը ղր կեմ։ 

1890ա կան թուա կան նե րուն Կալ կա թայի մէջ, Բեկ լար ա նու նով հայ 
մը հայ կա կան հար ցե րու շուրջ «ARA» խո րագ րով թերթ մը հրա տա
րա կած է։ «ARA»ի մա սին անձնա պէս չեմ հանդիպած մեր պար բե
րա կան մա մու լի պատ մու թե ամբ զբա ղուող հե ղի նակ նե րու գոր ծե
րուն մէջ ո րեւէ յի շա տա կու թեան, ակ նար կու թե ան։ Ի դէպ, պէտք է ը սել, 
որ շատ շա հե կան հրատարակութիւն մըն է։ Բա րի գտ նուե ցեք գրել 
թէ ար դե օք Մա տե նա դա րանն ու նի «ARA»ի հա ւա քա ծուն, ե թէ չու նի, 
տրա մադ րու թե անս տակ գտ նուող թեր թե րը ան մի ջա պէս կը ղր կեմ 
ձե զի։ Բա րեւ նե րով եւ լա ւա գոյն բա րե մաղ թու թիւն նե րով՝ 

Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Շա հի նյան Ա նդ րա նիկ

✒  / 23 նոյեմբերի 959թ., Ե րեւան / 

 Հար գե լի պա րոն Գյու զե լյան,

Ս տա ցա Ձեր ս.թ. հոկ տեմ բե րի 25ի թվա կիր նա մա կը, ո րով դուք խնդ
րել եք Ձեզ մոտ՝ Հնդ կաս տան ու ղար կել Հա յաս տա նի պե տա կան եր գի 
եւ պա րի վաս տա կա վոր ան սամբ լը։ 

Ե րեւի Ձեզ հայտ նի է, որ ան սամբ լը այժմ գտն վում է Ա րա բա կան 
ե րկր նե րում եւ Հա յաս տան կվե րա դառ նա ոչ շուտ քան դեկ տեմ բե րի 
վեր ջե րին։ Որ պես զի ան սամբ լը մեկ ամ սով Ձեզ մոտ ու ղեւոր վի, դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ է ա մե նից ա ռաջ Հնդ կա կան կա ռա վա րու թյան 
հա մա պա տաս խան օր գան նե րի միջ նոր դու թյու նը Մոսկ վա՝ ՍՍՀՄ 
Կուլ տու րայի նախարա րու թյան ա ռաջ, այդ հար ցը պաշ տո նա պես 
ձեւա կեր պե լու հա մար։ Հար ցը պաշ տո նա պես լու ծե լուց հե տո, սի րով 
կու ղար կենք Ձեզ մոտ եր գիպա րի ան սամբ լը։

 Ջերմ բա րեւ նե րով եւ հար գանք նե րով՝  
Շա հի նյան Ա նդ րա նիկ

 / 25 հոկ տեմ բերի 1959թ., Ե րեւան /

 Մե ծա յարգ տի ար Ա նդ րա նիկ Շա հի նե ան
Մ շա կու թային նա խա րար Սո վե տա կան Հա յաս տա նի

 
Սի րե լի պրն Շա հի նե ան,

 Հայ կա զե ան Գե ղա րուես տա կան Մի ու թիւ նը, որ պա րա գա նե րու բե
րու մով կը ներ կա յաց նէր ան կազ մա կերպ վի ճակ մը, այժմ վե րա կազ
մա կեր պուած է ար դէն եւ իր շուրջ հա մախմ բած՝ քա ղա քիս ա րուես
տա սէր ե րի տա սար դու թիւ նը։ Հայ կա զե ան Մի ու թիւ նը քա ղա քիս մի ակ 
հայ կա կան մշա կու թային կազ մա կեր պու թիւնն է, որ կը յա ռա ջադ րէ 

Շահինյան Անդրանիկ Խաչատուրի։
29.11.1906, Վան – 9.09.1967, Երևան)։

Խորհրդային պետական եւ կուսակցական աշխատող։ Պատմական գիտությունների 
թեկնածու (1955 թվական)։ ՍՄԿԿ անդամ 1926 թվականից։
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մեր ժո ղո վուր դի դա րա ւոր պատ մու թիւնն ու մշա կոյ թը, ի նչ պէս նաեւ 
ներ կայ Հա յաս տա նի ա րուեստ նե րու եւ գրա կա նու թե ան բնա գա ւառ
նե րուն մէջ ձեռք բե րած նուա ճում նե րը ծա նօ թաց նել հայ հա մայն քին 
եւ հն դիկ ու օ տար շր ջա նակ նե րուն։

Յի շե ալ յա ռա ջադ րու թե ան ի րա գործ ման հա մար, մի ու թե անս 
նորա կազմ Մշա կու թային յանձ նա խում բը պատ րաս տած է տա րե կան 
գոր ծու նէ ու թե ան ը նդ հա նուր ծրա գիր մը, ը ստ ո րում, յա ջոր դա բար 
պի տի կազ մա կեր պուին դա սա խօ սա կան, լրա տու, թա տե րա կան եւ 
գե ղա րուես տա կան հա ւա քոյթ ներ։

 Հա մա ձայն պատ րաս տուած ծրագ րին, Հայ կա զե ան մի ու թիւ նը 
Սեպ տեմ բեր 26ին ու նե ցաւ իր ա ռա ջին գե ղա րուես տա կան հա ւա
քոյ թը Հայոց Մար դա սի րա կան ճե մա րա նի հան դի սաս րա հին մէջ, 
ո րուն ներ կայ գտ նուե ցան բա ցի հայե րէ, նաեւ հն դիկ եւ օ տար հիւ րեր։ 
Ներկա նե րու մէջ էր Հնդ կաս տա նի Կր թա կան նա խա րա րու թե ան մշա
կու թային կա պի ներ կա յա ցու ցի չը, պրն Ա թա վար Ռահ ման, որ հետա
գային տե սակ ցու թիւն մը շնոր հե լով մի ու թե անս քար տու ղար պրն 
Կա րօ Մար թի նին, փա փաք յայտ նած է սեր տաց նել եր կու կազ մա կեր
պու թիւն նե րու մշա կու թայինգե ղա րուես տա կան կա պե րը։ 

Այս հան դի պու մի ըն թաց քին, ա ռա ջին հեր թին քն նար կուած է Հա
յաս տա նի Պե տա կան պարի վաս տա կա ւոր ան սամբ լը Հնդ կաս տան 
հրա ւի րե լու հար ցը։ Կր թա կան նա խա րա րու թե ան ներ կա յա ցու ցի չը 
այս կա պակ ցու թե ամբ ներ կա յա ցու ցած է հե տեւե ալ ա ռա ջարկ նե րը.
• Հրա ւի րել Հա յաս տա նի եր գի եւ պա րի պե տա կան վաս տա կա ւոր 

ան սամբ լը մէկ ամ սուան հա մար Հնդ կաս տան կր թա կան նա խա րա
րու թե ան ծախ սով։

• Հա մերգ ներ կազ մա կեր պել Պոմ պէյ, Տեհ լի, Կալ կա թա եւ Մատ րաս 
քա ղաք նե րու  մէջ։ 

• Խնդ րել Սո վե տա կան Հա յաս տա նի մշա կու թային նա խա րա րու
թենէն, որ բա րի գտ նուի հա մերգ նե րէն գո յա ցած հա սոյ թը յատ կաց
նել Վար չա պե տի բա րե սի րա կան ֆոն տին։ Այս մա սին, բնա կան է, 
կը գրէ ձե զի Հնդ կաս տա նի մշա կոյթի նա խա րա րու թիւ նը։

 Մեր սի րե լի հայ րե նի քի Պե տա կան ան սամբ լին Հնդ կաս տան, ի մաս
նա ւո րի Կալ կա թա այ ցե լու թիւ նը մեր հա մայն քին հա մար պատ մա կան 
մեծ նշա նա կու թիւն ու նե ցող ի րա դար ձու թիւն մը պի տի ըլ լայ ան կաս
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կած։ Պատ մու թե ան ըն թաց քին ճա կա տագ րի ա նո ղոք փո թո րի կը 
դէ պի հե ռա ւոր այս ա փերն է քշեր մեր ժո ղո վուր դի ամ բող ջու թե նէն 
փշ րանք ներ, ո րոնք ոչ մի այն զր կուած են ե ղած հայ րե նի ա րեւի կազ
դու րիչ ճա ռա գայթ նե րէն, այլ նոյ նիսկ ա ռիթ չեն ու նե ցած ծա նօ թա նա
լու ի րենց դա րա ւոր պատ մու թե ան, գրա կա նու թե ան ու ա րուեստ նե
րուն։ Մեր հի նա ւուրց ձե ռագ րե րու՝ բա րե բախ տա բար փոքր մէկ մա սը 
միայն՝ բախ տի ձա խո ղակ կար գադ րու թե ամբ, դարձեր են զոհ  ցե ցե
րու ախորժակին…։  

Մեր տպագ րուած գր քե րու ստուար մե ծա մաս նու թիւ նը մնա ցեր է 
դա րակ նե րու մէջ, կա րօտ ըն թեր ցող աչ քե րու։ Մեր նպա տա կը չէ 
ե րեւան հա նել պատ ճառ նե րը այս ան տար բերութեան ու յե տամնաց 
մտայ նու թե ան, ար դա րաց նել կամ դա տա պար տել այս ա փե րու հա յու
թիւ նը, այլ մատ նան շել այն կա րեւո րու թիւ նը, մա նա ւանդ դրա կան մեծ 
ազ դե ցու թիւ նը, որ կր նայ Հա յաս տա նի պե տա կան վաս տա կա ւոր ան
սամբ լը ու նե նալ օ տար ազ դե ցու թիւն նե րու են թա կայ կալ կա թա հայե
րու վրայ։

Վս տահ ե նք, որ դուք եւ Ար տա սահ մա նե ան ե րկր նե րի հետ բա րե
կա մու թե ան եւ մշա կու թային կա պի հայ կա կան ըն կե րու թե ան յար գար
ժան վար չու թիւ նը ըն թացք պի տի տաք հնդ կա կան կա ռա վա րու թե ան 

Անդրանիկ Շահինյանի եւ մի խումբ արվեստագետների հետ։ Հալեպ, 1956թ.։
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խնդ րան քին եւ պի տի յա ջողց նէք Եր գի եւ պա րի ան սամբ լի Հնդ կաս
տան այ ցե լու թիւ նը։

 Թե լադ րե լի է, որ յա ռա ջադ րուած ծրա գի րը ի րա կա նա ցուի նախ
քան յա ռա ջի կայ տա րուան մարտ ա մի սը, քա նի որ փետ րուա րի վեր
ջա ւո րու թե ան օ գոս տո սե ան տա քը կը սկ սի ար դէն Հնդ կաս տա նի մէջ։

 Սի րե լի պրն Շա հի նե ան, յի շո ղու թե անս մէջ միշտ պայ ծառ կը մնայ 
տպա ւո րու թիւ նը այն հա մերգ նե րուն, զորս 1956ին ձեր գլ խա ւո րու
թեամբ Դա մաս կո սի Մի ջազ գային ցու ցան դէ սին հրա ւի րուած ա րուես
տա գէտ նե րու խում բը տուաւ Հա լէ պի մէջ։ Տ. Սա զան դա րե ան, Ն. Յով
հան նէ սե ան, Հ. ՏէրՂեւոն դե ան, Ս. Դա ւի թե ան եւ այ լոց եր գերն ու 
նուագ նե րը տա կա ւին կը հն չեն ա կանջ նե րուս մէջ։ Դեռ մին չեւ այ սօր 
մեծ խնամ քով կը պա հեմ ձեր ին ծի նուի րած Սա րոյի ար ձանն ու հա
յաս տա նե ան ալ պո մը։

 Մեր սր տա գին մաղ թանքն է, որ ծլի ու ծաղ կի ա րեւա բոյր մեր 
երկիրը, որ պատ մու թե ան ըն թաց քին տա ռա պանք նե րու ա մե նէն 
դառնը ճա շա կեց։ Թող ե րե կուան ող բի ու սու գի եր կի րը դառ նայ 
գիտու թե ան ու մշա կոյ թի օ ճախ, ո ղո ղուած եր ջան կու թե ան լոյ սով։ 

Ըն դու նե ցէք կան խա յայտ շնոր հա կա լու թիւն ներս ու յար գանք ներս։ 

Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
 Վա րիչ Հայ կա զե ան մի ու թե ան մշա կու թային յանձ նա խում բի
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 Շահ վեր դյան Վահե

✒  / 30 ապրիլի 2000թ. / 

 Մե ծար գո պա րոն Ա սա տուր Գյու զե լյա նին 
Հար գար ժան պ. Գյու զե լյան,

Գ. Սուն դու կյա նի ան վան ազ գային ա կա դե մի ա կան Մայր թատ րո նը 
իր խո րին ե րախ տա գի տու թյունն ու շնոր հա կա լու թյունն է հայտ նում 
Ձեզ՝ Ձեր բա րե գոր ծու թյան հա մար, ո րի շնոր հիվ մեր ա ռա ջա տար 
դերա սա նու հի Հաս միկ Ա լեք սա նյա նի դուստ րը՝ Մա րի ա Ա լեք սանյանը 
շա րու նա կում է իր ու սու մը։ Ձեր ազ գան վեր գոր ծը ար ժա նի է ա մե նայն 
փա ռա բան ման, ո րը եւ խնդ րում ե նք ըն դու նեք։

 Ձեզ ա մե նայն բա րիք, Ա ստ ված ը նդ Ձեզ։

 Թատ րո նի գե ղար վես տա կան  ղե կա վար,  
ՀՀ արվեստի վաս տա կա վոր գոր ծիչ  

 Շահ վեր դյան Վա հե

19.08.1945, Կիրովական, ՀԽՍՀ։ Ռեժիսորական 
ներկայացումների բեմադրիչ, ՀԽՍՀ արվեստի 

վաստակավոր գործիչ (1989), ՀՀ ժոդովրդական արտիստ 
(2003)։
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 Շի րազ Հով հան նես

✒  Սի րե լի Ա սա տուր,

Ս պա սում եմ այն սեր մի ծլ մանծաղկ մա նը, որ քո խոս տումն է։ Գրիր 
նաեւ ի մա նամ, թե հիմ նո վին եւ հա վի տե նա պես ե րբ եք տուն՝ հայ րե
նիքՀա յաս տան գա լու։ Ի նչ ու նեք հե ռա վոր Հնդ կաս տան նե րում, միթե 
հա րա զատ մոր ձեռ քի մու րը քաղցր, հա զար քաղցր չէ օ տա րու հու 
լուսա բուխ կրծ քից, եւ մի՞ թե վեր ջինս յուր մատ նե րը մոմ կա նի եւ կվա
ռի իր օ տար մար դու հա մար։ Շատ ու շատ եմ զար մա նում մեր ցր ված 
հա յու թյան ոչ քիչ այն բազ մու թյան վրա, ո րը չի կռա հում թե իր մայր 
լե զուն իր բե րա նից գո ղա նում են եւ ո ՛չ աչ քերն են նկա տում մեծ գո ղին, 
ո ՛չ ա կանջ ներն են լսում օ տա րի լեզ վա ձայ նը ի րենց տի րոջ բե րա նից…

 Մեծ գո ղը մեծ ազ գերն են, ո րոնց տա նի քի տակ ծվա րել եք փոք րիկ
ներդ, եւ չեք զգում, որ կոր ծան վում եք օ տա րի՝ մե ծա լե զու օ տար նե րի 
լե զու նե րի թրե րով ջն ջե լով մե ծա սուրբ Մաշ տո ցի հի շա տա կը – հայոց 
հրաշք լե զուն… 

Ե ղուկ ո րբ ա ռյու ծիս… Ե ղուկ ան զոր մե նա կիս… 

Հով հան նես Շի րազ

Հ.Գ. Սպա սում եմ նա մա կիդ, գո նե իմ լու սան կարն 
ուղարկեյիր…

 Նույն

Շիրազ Հովհաննես (Օնիկ Թադևոսի Կարապետյան)։ 
26.04.1914, Ալեքսանդրապոլ, (Գյումրի), - 14.03.1984, Երեւան, 

թաղված է Կոմիտասի անվ. Պանթեոնում)։
Հայ մեծանուն բանաստեղծ։ Հայկական ԽՍՀ պետական 

մրցանակի դափնեկիր (1975, «Համամարդկային» 
բանաստեղծությունների ժողովածուի համար)։ ԽՍՀՄ 

գրողների միության անդամ 
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✒  Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

Ս տա ցա հո գե բուխ նա մակդ, համ բու րում եմ մշ տա հայ ո գիդ եւ ա շա
կերտ նե րիդ Հայ կա զյան մե րա նով խմո րածդ ո գի ներն ու ա պա գան՝ ի 
փառս հայոց հա վի տե նո րեն Մա սիս վող մայ րե նի լեզ վի… շու տով մեծ 
նա մակ կգ րեմ քեզ։

 Շի րազ Հով հան նես

✒ Իմ սի րե լի ազ գա զա վակ,

Ս տա ցա ազ նիվ ու մե ծա շունչ նա մակդ, ու րախ եմ, որ օ րա վուր բախ
տա վոր վում է հույսդ, համ բու րում եմ ո ղջ ըն տա նի քիդ, ո ղջ ազ գա վառ 
ա շա կեր տու թյանդ, թող ա ստ ված միշտ նրանց մա տա ղա տի սր տե
րում բնակ վի, ա ստ ված՝ խիղճն է։ 

Համ բույրս տուր բո լոր նրանց, ով քեր մարդ են մնում, հայ են մնում՝ 
օ տար այդ օվ կի ա նո սում էլ, քան զի մեծ քա ջու թյուն եւ հրաշք է, ե թե 
աղ բյուրը ծո վով ան ցնի եւ ափ դուս գա…

 Շի րազ Հով հան նես
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Պոզապալեան Նէր սես

✒  / 30 հոկտեմբերի 1957թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր Կիւ զե լե ան,

 Կե ան քի մէջ կը պա տա հին ա նակն կալ ներ եւ նաեւ կ’առնուին խո շոր 
քայ լեր։ Այս տե սա կի լու ծում մը կա րե լի է համարել քու ա նակն կալ 
վիճա կդ եւ մեր արած խո շոր քայ լը՝ Հայաստան ներգաղթելու։ 

Բան մը, որ ի րա կա նու թիւն ըլ լա լէ չի դադ րիր. սա է, որ մենք Պո զա
պա լե ան ըն տա նիքս Հա յաս տան ցի ե նք դար ձած։ Շատ հան գիստ ե նք 
եւ գոր ծով ա պա հով ուած։ Ե թէ ար տա սահ մա նե ան հայ կա կան ժա մը 
կա րո ղա նայիք լսել, կր նայիք միշտ քրոջս՝ Մա րի ա մին ձայ նը լսել։ 
Ի նք այժմ Հայ ֆիլ հար մո նի այի սո լիստ է ։

 Չեմ գի տեր ի նչ ձեւով ա ռի թը ներ կա յա ցաւ ի նձ սա նա մա կը գրե լու 
քեզ. հա ւա նա կան է, որ Ա սո ղիկ վար դա պե տը ե ղաւ։ Էջ մի ած նի սրա
հին մէջ իր դա սա խօ սած պա հուն ար տա յայ տուե ցաւ նաեւ իր կա տա
րե լիք ճամ բոր դու թե ան մա սին եւ ես ալ հա մար ձա կե ցայ այս նա մա կը 
տալ ի րեն։ 

Էջ մի ա ծի նը ուղ ղա կի հնու թե ան կեդ րոն է. իր շր ջա կայ չորս ե կե ղե
ցի նե րով։ Ի սկ թան գա րա նը հի ա նա լի, ա մէն մէկ նշ խար կը տա նի դա
րեր ետ մար դուս մտա ծու մը։ Ափ սո՜ս, ան գամ մը պէտք էր, որ տե սած 
ըլ լայիր։ Վե հա փա ռը շատ քա ջա ռողջ է, իր մէ եր կու դաս ունինք̀  տրա
մա բա նու թիւն եւ հո գե բա նու թիւն։ Ու նինք նաեւ շատ հմուտ դա սա տու
ներ։ Կե ան քը վան քի մէջ ե ռուն է, ո րով հե տեւ միշտ կան ուխ տա ւոր ներ 
եւ թան գա րան այ ցե լող ներ։

 Տե ղե ակ ես ան շուշտ Ա ւե տիք Ի ա հա կե ա նի մա հուան մա սին։ Եվ 
Օ պե րայի դի րի ժոր Թա ւի րի զե ա նի։ Ա սոնց ա նու նը չգ րել այս նա մա
կին մէջ սր բապղ ծում մը կը հա մա րեմ։ 

Պոզապալ յան Տեր Ներսես արքեպիսկոպոս։
5.07.1937,  Քըրքխան, Կիլիկիա, Սիրիայի եւ Լիբանանի 

Ֆրանսիական Մանդատ – 27.06.2009, Երեւան։
Սովորել է Բեյրութի Նուբարյան վարժարանում։ 1957թ. 

ընտանիքով տեղափոխվել է հայրենիք, ուսումը շարունակել 
Էջմիածնի Գեւորգյան հոգեւոր Ճեմարանում։ 4.07.1999թ. 

ընտրվել է կաթողիկոսական տեղապահ եւ կազմակերպել է 
կաթողիկոսական ընտրությունները 1999թ.  

հոկտեմբերի 27-ին։
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Ու րիշ առ թիւ ե թէ գիրք եւ այլ կա րեւոր բա նե րու պէտք ու նե նաս գրէ։ 
Ի նչ քան որ կր նամ օգ տա կար կ’ըլ լամ։

 Սի րով՝ Պո զա պա լե ան Յա կոբ Գ.

Յ.Գ. Տա կա ւին հի մա Ա լեք սան Գո ւզուե ա նին նա մակ գրե ցի, 
ո րով հե տեւ Մամբ րէ սր բա զա նը ը սաւ յու նուա րին պի տի ձեռ
նադրուի ե ղեր։ Ի սկ քու մա սիդ ալ ը սաւ, որ ե րա նի չտարածէր 
իր եր թա լը Ա մե րի կա, եւ հի մա հոն կ’ըլ լար։

 Նոյն

✒  / 16 փետրվարի 1958թ. / 

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա ւո րում եմ քեզ եւ քո կի նը ձեր ա մուս նու թե ան առ թիւ, ի րա պէս 
զար մաց րիր զիս քո այդ ա րար քով որ ան շուշտ լաւ է։ Խն դակ ցու թիւն
ներս։ Ու րախ եմ, ո րով հե տեւ ազ գա կան նե րիս շար քը լայ նա նում է 
կամացկա մաց։

 Սի րե լի Ա սա տուր, տիկ նոջդ ա նու նը չեմ գի տեր ե թէ չեմ սխալւում   
նկա րին վրայ Նա րի նէ ես գրած, ի սկ նա մա կին մէջ՝ Վի վի էն։ Վա հան 
սր բա զա նին հարց տուի եւ մեծ հի աց մուն քով խօ սեց ձե րոնց մա սին. 
շատ ու րախ ե մ։

 Գա լով նա մա կիդ՝ շատ գոհ մնա ցի, որ գրել ես բա ւա կան տե ղե կու
թիւն ներ։ Վե հա փա ռը, ի մի ջի այ լոց ը սեմ, որ զիս շատ է սի րում, եւ դու 
փա փագ յայտ նած է իր Դե րե նիկ սրբի մասին գրածներդ մի ա բան նե
րին ցոյց տամ։ Ես շատ հա մար ձակ քայլ մը ա ռի, զայն տա նե լով ուղ
ղա կի Վե հա փա ռին, պա տուի րեց որ մար դու ցոյց չտամ։ Ե թէ կր նաս 
ու րիշ առ թիւ այդ պէս հե տաքր քիր դէպ քերի մասին գրել, գիտ ցիր որ 
գրե լովդ մեր ե կե ղե ցի ին շահը մտածած կը լի նես։ 

Նա մա կդ եւ ըն տա նի քիս ու ղար կած քո պսա կի զգես տով նկա րը 
ստա ցայ այն օ րը, որ քոյրս՝ Մարին Էջ մի ա ծին էր ե կել, նրան տուի, 
գիտե՞ս որ քան ու րա խա ցաւ, շու տով նրան ցից էլ կը ս տա նաս նա մակ։ 

Ա սա տուր ջան, ես Ա լեք սան Գու զուե ա նին աս կից մի ե րեք ա միս 
ա ռաջ նա մակ գրե ցի, եւ պա տաս խան չս տա ցայ, ե թէ դու նրա հաս ցէն 
ու նես լաւ կ’ա նես ի նձ ղր կե լովդ։
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 Փա փագ յայտ նած է իր մի քա նի գիրք ու նե նալ։ Հենց ե րեք գր քե րը 
ճամ բու դրե ցի փոս տով։ Մի հատ Մա նանդեան Գ. « Հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թիւն» Գ հա տոր։ Ա նդր կով կա սե ան քր դե րի մա սին մի գիրք եւ 
հայերէնքրդերէն  մի բա ռա րան. այս բա ռա րա նի քր դե ր էն լեզուի տա
ռե րը ռուսերէն են, չեմ գի տեր ի ՞նչ չա փով օգ տա կար կա րող է լի նել 
քեզ։ Ե թէ կա րեւոր գր քե րի հան դի պեմ ան մի ջա պէս ճամ բու կը դնեմ։

 Հե տաքրք րուած է իր ճե մա րա նի դա սե րով. ու նենք շատ լաւ դա սա
խօս ներ, ի նչ պի սիք են Կա րո Ղա ֆա դա րե ան, որ տա լիս է Հայ մշա կոյ
թի պատ մու թիւն, Հա մո Հա րու թիւ նե ան՝ Հայ ժո ղովր դի պատ մու թիւն, 
Վա րագ Ա ռա քե լե ան՝ գրա բար եւ մի քա նի սրանց նման ու սու ցիչ
ներ։ Վե հա փառ հայ րա պե տը տա լիս է մեզ հո գե բա նու թիւն եւ տրա
մա բա նու թիւն։ 

Ա մէն հինգ շաբ թի կէսօրէ վեր ջը դա սա խօս ներ կը հրա ւի րենք Ե րեւա
նից, ո րոնք զա նա զան նիւ թե րի մա սին կը խօ սեն։ 

Ես Ա. լսա րա նի ու սա նող եմ, եւ սար կա ւագ ձեռնադրուեցի Հայ կա
զուն սր բա զա նի ձեռ ամբ, որ Ե րու սա ղե մից է, ի նչ պէս գի տես եւ մեր 
վերա տե սու չը, սա Դե րե նի կից շատ հա մեստ է եւ ըն կե րա սէր։

 Բա րեւ ներս եւ էջ մի ած նա սիրտ ող ջոյն ներս ձե րոնց։

 Նա մա կիդ սպա սող Ներ սէս սարկ. Հ Պո զա պա լե ան

✒  / 1 հունիսի 1958թ., Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հա ճոյ քով ստացայ շատ հե տաքր քիր նա մակդ, բա ւա կան եր կար 
տեղե կու թիւն ներ կային Դե րե նիկ եպի մա սին։ Կային նաեւ մի քա նի 
հար ցեր, ո րոնց ան շուշտ մեծ սի րով է, որ պի տի պա տաս խա նեմ, ը ստ 
ստա ցած տե ղե կու թիւն նե րիս։

 ԺԷ դա րի պատ կա նող մի ձե ռագ րի նկար ւած նմուշն է իր ու ղար
կել։ Ցոյց տուե ցի հասկացողների, հաւա նե ցին, սա կայն ե րբ գինն 
ա սացի ծի ծա ղե ցին վրաս, մա նա ւանդ Վա րագ Ա ռա քե լեա նը ա սաց, 
որ Ե րեւա նի ձե ռագ րատ նում շատ կան նոյն թիւերի պատ կա նող ձե
ռագ րեր, ո րոնց ա մե նա շատ արժէքն է 500600 ռուբ լի, ա սաց նաեւ, որ 
ե թէ հա րուստ է ազ գա կանդ թող գնի։ Սա կայն սի րե լի Ա սա տուր ը նդ
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հա նու րին արտայայտութիւնը այն է, որ 100 սթեր լին գով շատ թանկ է, 
սա ա ռա ւելն ար ժի 10 սթեր լինգ։ 500600 ռուբ լին լի բա նա նեան փո
ղով հազիւհազ կա նի՝ 100 լիբանանեան։ Ձե ռա գի րը արժէքովն ալ մի 
բա ցա ռիկ բան չէ։ Նո րից քո գիտ նա լիք բանն է ։

 Դե րե նիկ սրբի մա սին գրածդ Վե հա փա ռին տա րի, ի նձ բան չա
սաց։ Բայց ան պայ ման մի բան կա նի։ Գա լով հե ռագ րին այո՛, Վե հա
փա ռը Դե րե նի կին հե ռա գիր է ու ղար կել որ Լի բա նան վերադառնայ։  
Ի սկ յօդ ուա ծին գա լով, չկայ Էջ մի ած նի խմ բագ րատ նում Դե րե նիկ 
սրբի ա նու նը կրող յօդուած։ Ի մի ջի այ լոց ա սեմ, որ խմ բագ րա տա
նը քո յօդ ուածն ալ տե սայ։ Ան շուշտ յօդուածդ կար դա ցի Էջ մի ա ծին 
ամսագ րում։ Մեզ հա մար շատ ու րա խա լի է կար դալ հնդ կա հայե րի 
ե ռուն կեան քի մա սին։ Վս տահ գի տեմ, որ այդ ե ռու ն գործունէութեան 
հրահ րող նե րից մէկն էլ դու ե ս։ 

Ան ցեալ կի րա կի մօրս եւ Մա րի ին հետ Վա հան սրբին այ ցե լու թեան 
գնա ցինք։ Շիտա կը, քեզ մո ռա ցել է Ան թի լի ա սից, նկարդ ու զեց, սա
կայն քո ու ղար կած նկա րը Հա յաս տա նում ե ղող ազ գա կան ներդ տա
րել է ին, ստիպ ուած ան թի լի ա սեան մի նկար տա րի։ Սկ սանք ձերոնց 
մա սին հետաքրքրուիլ, ա սաց, որ ի նչ պէս Բեյ րու թում մեր հետ էր, 
թէրեւս ա ւե լին էր Կալ կա թա յում Վի վի է նի ըն տա նի քի հետ։ Ան շուշտ 
այս շատ ու րա խա լի է ր։ Վերջ ի վերջոյ ա սաց, որ խնա մի ե նք ե ղած։ 
Ձերոնց նկար նե րը ցոյց տւեց, այս պէս հա ճե լի ժա մա նակ ան ցկաց րինք 
Վա հան սրբազանի հետ, որ ան հանգս տու թեան պատ ճա ռով ե կե ղե ցի 
չի գա լիս, այս կի րա կի, այ սինքն՝ Ծաղ կա զար դի կի րա կին ե կաւ։

 Սի րե լի Ա սա տուր գրա բա րի գր քեր է իր ու զած, գրա բա րի դա սա տու 
պրոֆ. Վա րագ Ա ռա քե լեա նից ու զե ցի (իր գր քից) ըսաւ, որ նոյնիսկ 
այս ձեռ քի գիրքս գրա դա րա նից եմ վերց րած, բայց ե թէ Ե րեւա նում 
գտ նեմ ան պայ ման կ’ուղարկեմ։ Ե թէ հե տաքր քիր գր քե րու հանդիպիմ 
առ նելուս պես փոստ կը դ նեմ։ 

Անգ լի ե րէն գր քի մա սին է իր խօսած, քո ճա շա կով ե թէ հե տաքր քիր 
մի բա նի հան դի պես, խնդ րեմ ես սի րով կ’ընդունիմ։ 

Ան ցեալ նե րը դպ րե վան քի ու սա նող նե րիս հետ Խոր Վի րա պի վանք 
գնա ցինք, ի ջանք Խոր Վի րապ, ա ղօ թե ցի այդ ճգ նաւոր Լու սա ւոր չին, 
որ իր լոյ սից Ա ստ ուա ծային մեր հո գի նե րուն ալ տայ։ Ի րաւ, որ Հա յաս
տան մի թան գա րան է ։

Զատկւայ առ թիւ ջերմ ող ջոյն ներ Իջ ման խո րա նից։ Բա րեւ ներ, ջերմ 
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ու կա րո տա լի հայ րե նի հո ղում ծաղ կող ընձիւղուող մի մա տաղ սրտից։ 
Մաղ թանքս է, որ հնդ կա հայ գա ղու թը իր խա ղա ղու թիւ նը գտնէ։ 

Եղ բայրդ՝ Յա կոբ սրբ. Պո զա պա լեան

✒  / 9 հունիսի 1958թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հա ճոյ քով ստա ցայ 30.4.58 թուա կիրդ։ Շատ ու րախ եմ , որ ստա ցած ես 
ու ղար կածս գր քե րը, սա կայն քու ու ղար կածդ տա կա ւին չեմ ստա ցած։ 
Քովս Մա նանդեա նի Ա հա տո րը չկայ։ Ար տա սահ մա նե ան տպագ րու
թիւ նը ու նիմ Ա հա տո րին։ 

Ու ղար կած գր քերդ շատ հե տաքր քիր են, ափ սոս որ չեմ ստա ցած, 
գո նէ զբա ղում կը լինէր այս ա մառ նային ար ձա կուր դիս ըն թաց քին, 
ո րը պի տի ան ցնեմ շատ հա ւա նա բար Թիֆ լիս քա ղա քում։

 Շատ հե տաքր քիր է Դե րե նիկ սրբի վե րա բեր մուն քը քեզ հետ, 
կ’երեւայ ի նքն իր բեր նով պի տի փաս տէ, որ «ար մատ չա րե աց» է։ 
Աշնան Վե հա փառ Հայ րա պե տի 50 ա մե ա կը պի տի տօ նենք եւ ե պիս
կո պո սա կան ժո ղով պի տի գումարուի. հա ւա նա բար զինքն ալ կը կան
չեն։ Իր մա սին տե ղե ակ են ար դէն վան քում, շատ հա ւա նա բար յար մար 
պա տիւ չըն ծայեն։

 Նա մա կիս ու շա նա լուն մե ծա գոյն պատ ճա ռը քն նու թիւնն էր, ո րը 
շատ յա ջող կեր պով տուի, վա ղը հան դէս պի տի ու նե նանք, տես նենք 
ին չով պի տի գնա հա տուինք։

Մօտ եր կու շա բաթ է այս տեղ հիւր ու նենք հա լե պա հայ Սու րէն Գա
լէն տերե ա նը, ո րը յանձն էր ա ռած Շո ղա կա թի եկեղեցւոյ վե րա նո րո
գու մը եւ դրա մը կան խիկ վճա րած։ Այ սօր Էջ մի ած նայ տօ նին առ թիւ 
վե հա րա նի ծաղ կե աց դահ լի ճում Գա լէն տե րե ա նը պար գեւատրուե
ցաւ Լու սա վոր չի Ա կար գի ա դա ման դա կուռ մե դա լով, ես Գա լէն տե
րե ա նը Ան թի լի ա սից եմ յի շում։ Դե րե նիկ սր բա զա նի մօտ կու  գար
կ’երթար։ Հոս զինք շատ հա ւա նե ցին. ի րա պէս շատ ազ նիւ զոյգ ե ն։ 

Ան ցե ալ նե րը Վա հան սրբի սե նե ակն է ի գա ցած, ձեր նա մա կը 
տուաւ, որ կար դամ, շատ հա ճե լի մարդ է, ժա մե րով ձե րոնց մա սին կը 
խօ սի ա ռանց ձանձ րոյ թի։
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 Սի րե լի Ա սա տուր դուն ար դե օք Գու զուե ա նի հետ նա մակ ցում ես, 
ե թէ այո՛, խնդ րեմ կամ հասցէն ի նձ ու ղար կէ եւ կամ հար ցուր ար դե
օք ի նձ մէ նա մակ ստա ցած է, եր կու հատ գրե ցի եւ ան պա տաս խան եմ 
մնա ցած։

 Մաս նա ւոր բա րեւ ներ ազ գա կան նե րուդ, ի նձ մէ ու ծնող քէս, տիկ
նոջդ, քեզ ու ա ներ նե րիդ։

 Նե րէ որ նա մակս կարճ ե ղաւ։ 

Եղ բայ րա կան սի րով՝ Յա կոբ սրկ. Պո զա պա լե ան

Յ.Գ. Ու շադ րու թիւն մի դարձներ ուղ ղագ րու թե անս ու լեզուին.  
քիչ ատենէն կար ծես արեւելահայերէն պի տի սկսիմ գրել։

✒  / 16 նոյեմբերի 1958թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն ձեր ու ղար կած նուէր նե րի հա մար։ Չգի
տեմ ար դե օք քոյրս Մա րին իր շնոր հա կա լու թիւ նը գի րով յայտ նեց ձեզ։ 

Ե րա նի գայիք Վե հա փա ռի տօ նա կա տա րու թե ա նը, շատ փա ռա հեղ 
ան ցաւ, մին չեւ ի սկ Նու պար Կիւլ պէն կե անն էր ե կած իր ան գլու հի տիկ
նոջ հետ։ 

Է՜հ, սի րած մար դուդ եղ բայրն ալ ե կած էր, մի քա նի բառ փսփ սա
ցեր է քու մա սին, լսե ցի։ Հար ցու ցեր է Վե հին, որ Ա սա տու րէն երբեք 
նա մակ ստա ցած է եւ այլն։ 

Ինչ որ է, բե րա նը չկր ցաւ բա նալ, մի այն կա տակ ը նել գի տէ, լր ջու
թիւն ը սուած բա նը չգի տեմ որ քա՜ն հե ռու է իր մէ։ Հին բնա ւո րու թիւ նը 
վրան է։ Փա լա նը փո խուած էր, սա կայն ի նք չէր փո խուած։ 

Աչքդ լոյս Գնէ լը ե պիս կո պոս օ ծուե ցաւ։ Գեւոր գը, Զա ւէ նը եւ Գիւ տը 
վար դա պետ ե ղան եւ լան ջա խաչ ստա ցան։ Ի նչ ը նենք մեր տղաքն է ին 
եւ պէտք էր, որ միջ նոր դէ ինք։ Գիւ տի նը դժուար ե ղաւ, բայց ե ղաւ։ 

Ա սո ղիկ սր բա զա նը կար ծես հա սած կ’ըլլայ մին չեւ հի մա։ Որ քան 
բա րի մարդ է, ես վա խե նում եմ, որ իր բա րու թե ամբ Ա ռաջ նոր դու թիւնը 
ձեռ քից խլել կու  տայ։ Սր բա զա նը մեր մա սին քե զի ման րա մասն կը 
խօսի։
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 Մայրս մի քիչ ան հան գիստ ե ղաւ եւ մենք չկր ցանք զինք տուն հրա
ւի րել, հոգ չէ։

 Քոյրս Տիգ րա նու հին նշա նե ցինք մի շնոր հա լի բժիշ կի հետ, 
ա նունն է Լուտ վիգ, եղ բայրն է շատ նշա նա ւոր քան դա կա գոր ծի մը՝ 
Նի կո ղոսեան։

 Վա հան սր բա զա նը շատ լաւ է, ար դէն ի սկ բա ւա կան ա ռողջ է. 
երբեմն ե կե ղե ցի կ’իջնէ։

 Կա րօ տա լի ջերմ բա րեւ ներ եւ համ բոյր ներ՝  
Յա կոբ սրկ. Պո զա պա լե ան

✒ / 8 փետրվարի 1959թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հա ճույ քով ստա ցա 13 հուն վար թվա կիրդ։ Մեծ հա ճույ քով կար դա ցի 
Բա բա ջա նյանի եւ Պա վել Լի սի ցյա նի մա սին, նա խոր դիվ այս եր կու սի 
մա սին չէ իր գրած։ Մա րին Լի սի ցյա նին լավ կճա նա չի, Մոսկ վա հե տը 
ծա նո թա ցած է։ Այդ ար վես տա գետ նե րը այս տեղ նույն պես մեծ պա
տիվ են վայե լում։

 Գա լով քո ու ղար կած գր քե րին, բա վա կան եր կար ժա մա նակ ե ղավ 
ստա նա լուս եւ Վե հա փառ Հայ րա պե տի ձե ռամբ, չգի տեմ ի նչ պես նրա 
ձեռքն է հա սել։

 Կի սա մյա քն նու թյունս շատ հա ջող կեր պով տվի, վան քի կյան քը 
միշտ շար ժուն է։ Մի այն մի քիչ միտքս ան հանգս տա ցավ մորս ան
հանգս տու թյան պատ ճա ռով։ Ի նչ որ է, բա րե լավ ման ճա նա պար հին է։ 

Ա սո ղիկ սր բա զա նին սր տա գին բա րեւ ներս հա ղոր դե ե թե տես նես, 
շատ բա րի, ազ նիվ մի կղե րա կան է։ Փառք Ա ստ ծո որ Դե րե նի կը վերջ ի 
վեր ջո վա լիզ նե րը հա վա քե լով հե ռա ցել է։ Տես նենք թե Հա պե շիս տա
նում ի նչ սքան դալ պի տի հա նե։

 Վա հան սր բա զա նի կող մից մաս նա վոր ող ջույն ներ։ Վի ճա կը բա վա
կա նի լավ է։ Այս ցուրտ ձմ ռան սե նյա կից դուրս չգար։ 

Էջ մի ած նում էլ Դե րե նի կի մա սին լավ կար ծիք չու նեն։ Այդ մար դը 
իր ա շա կերտ նե րու կող մե չէ սիր ված իր վատ բնա վո րու թյան հա մար 
եւ շատ հա վա նա կան է, որ նա ո րեւէ մի տեղ պաշտ պան չու նե նա, բա ցի 
իր եղ բոր՝ Վա հա նից։
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 Վա հա նը այս տեղ ե ղած ա տեն ձախաջ խո սե լ է, բա րե բախ տա բար 
խոսքերը քա մին տարել է։

 Գոր ծե րը ի նչ պե՞ս են, դպ րո ցից գոհ ես, այս հար ցը տա լիս եմ ո րով
հե տեւ գի տեմ, որ Վա հա նի հետ գործ ու նես։

 Տի կին Նա րի նեն ի նչ պես է, մաս նա վոր բա րեւ ներ ու նի Վա հան սրբա
զա նից։ 

Ըն տա նի քիս ան դամ նե րի կող մից ըն դու նե ցեք մաս նա վոր բա րեւ ներ։ 
Արդյոք լսած ես Ե ղի ա Նա ջա րյա նի մա սին, որ Հա յաս տան է ե կած։ 

Շատ լավ ը րավ, հա մալ սա րա նում պի տի սովորի, ու նե նա լով նաեւ 
ո րոշ աշ խա տանք։ Հա լե պից, Բեյ րու թից բա վա կան ու սա նող ներ կան 
Ե րեւա նում։ 

Էջ մի ա ծին մի ա միս ա ռաջ ու սա նող ե կավ Հով հան նես սրկ. Գա րա
հա կո բյա նը Հա լե պից, որ մի ժա մա նակ Ան թի լի աս ալ ու սա նող էր, 
ա պա՝ Ե րու սա ղեմ ան ցավ. Կի լի կյան ցի է ։

 Մենք ար տա սահ մա նով ե նք հե տաքրքր ված, իսկ դուք՝ հայ րե նի
քով, ճիշտ դրա հա մար է, որ հայ րե նի քի նվա ճում նե րին ու շիու շով 
հետեւում ե ք։ 

Իսկ մենք, ու շիու շով հե տաքրքրվում ե նք Ան թի լի ա սով եւ 
առհասարակ Հայ սփյուռ քով, ուր մի այն ու մի այն տեղ քայլ ե նք տես
նում եւ հա ճախ՝ նա հանջ։ Հայ րե նի քից ա վե լի լավ կա րե լի է տես նել 
սփյուռ քը քան՝ սփյուռ քից։ 

Ե կե ղե ցու վի ճա կը մտա հո գիչ է ար տա սահ մա նում։ Ար տա սահ մա
նում ե կե ղե ցին ա զգն է։ 

Սր տա գին բա րե մաղ թու թյուն նե րով՝  
Հա կոբ սրկ. Պո զա պա լ յան

✒  / 28 մայիսի 1959թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր Կյու զե լյան,

 Վեր ջա պես ստա ցա բո վան դա կա լից ու եր կա րա շունչ նա մակդ։ Նաեւ 
ներ փակ դր ված լու սան կա րը։ Ան հու նո րեն եր ջա նիկ կզ գամ ի նք զինքս 
ե րբ մտա բե րեմ, որ ազ գա կան նե րիցս մին հե ռա վոր Կալ կա թա յում 
հայ րե նան վեր գոր ծի վրա է, եւ մա նա վանդ կա րեւո րա գույ նը՝ Հա յաս
տա նյայց Ս. Ե կե ղեց վո ա ռա ջըն թա ցին սա տա րող։
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 Սի րե լի Ա սա տուր, քո նա մա կը ստա նա լուց քիչ ա ռաջ, ար դեն լսել 
է ի որ Դե րե նիկ ե պիս կո պո սը վե րա դար ձել է Դա մաս կոս, ա պա՝ գնա
ցել է Բեյ րութ Ս. Գեւորգ ե կե ղե ցում քա րո զել է, մի եւ նույն օ րը պա
տա րա գիչ է ե ղած Հայր Վա չե Հով սե փյա նը, ո րը Ա մե րի կայից է ե կել՝ 
քրո ջը ա մուս նու թյան ներ կա գտն վե լու հա մար։ Սի րե լի Ա սա տուր, 
զար մա նա լին այն է, որ Դե րե նի կը կա րո ղա նում է եր կար ժա մա նա կով 
իր իս կու թյու նը պա հել, թաքց նել ժո ղովր դից։ 

Ան ցյալ շա բաթ Վե հա փառ Հայ րա պե տը Մոսկ վա մեկ նե ց խա ղա
ղու թյան նվիր ված մի ջազ գային կոնգ րե սում իր մաս նակ ցու թյու նը 
բե րե լու հա մար։ Մի քա նի օր ա ռաջ ա վե տա բեր մի հե ռա գիր ե կավ 
հայտ նե լու, որ Վե հա փառ Հայ րի կը պար գեւատր վել է Խա ղա ղու թյան 
մի ջազ գային շքան շա նով։ Ամ բողջ վան քում ու րա խու թյուն է ե ռում։

 Սի րե լի Ա սա տուր, մի շա բա թից ա մե նա վեր ջի քն նու թյուն նե րը 
սկսվե լու են, օ րը շատ տաք է կա րե լի չի լի նում ամ փոփ վել եւ աշ
խատել։

Երգչուհի  
Մարի Պոզապալյան։
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 Հով սեփ Մա դա թի ծախ սե րը վճա րե լու մա սին հարց է իր տված, 
սիրե լի Ա սա տուր։ Ճիշ տը դժ վար բան է վե րաս տու գել կամ վե րա
նայել Վե հա փառ Հայ րա պե տի տո նա կա տա րու թյան ա ռի թով ե կող
նե րի հա շիվ նե րին, հա րյու րա վոր ներ են գա լիս այդ ձեւով եւ գնում։ 
Զգում եմ կա րեւո րու թյու նը իմ պա տաս խա նի, սա կայն զգում եմ նաեւ 
դժ վա րու թյու նը հա զա րա վոր հաշ վե ցու ցակ նե րի մի ջից ը նտ րե լու եւ 
վե րա նայե լու հա շիվ նե րը, մի ո մն Հով սեփ Մադա թի։

 Սի րե լի Ա սա տուր, դե ռեւս Ե ղի ան չտե սա. մոտ ա տե նից, որ Ե րեւան 
իջ նեմ ի րեն կհան դի պեմ եւ կխնդ րեմ, որ նա մակ գրի քեզ, խա րա շո՞…

 Խա չիկ Ա րա պյա նը տե սած եմ, հա ճե լի ար տա քի նով մի տղա է, 
կար ծեմ իր շր ջա պա տից լսե լով եմ ա սում, մի քիչ էլ գրե լու շնորհք ու նի 
ե ղեր, բայց ա ռի թը չէ ե ղած, որ հե տը խո սեմ ու իս կա պես ծա նո թա նամ։

 Տի կին Նա րի նե ի ու ղար կած եր գե րը տա կա վին չեն ստաց ված, քույրս 
անձկու թյամբ սպա սում է։ Մի քա նի շա բաթ ա ռաջ Մա րին ա ռան ձին 
հա մերգ տվավ, շատ մեծ հա ջո ղու թյուն ու նե ցավ. քրոջս կա տա րո ղա
կա նու թյան վրա ես էլ ու րիշ նե րի կար գին հի ա ցա։ Որ քան հա մա չափ 
ծա փա հա րու թյուն ներ խլեց ունկն դիր նե րից։ Մենք հո գեւոր ճե մա րա
նի ու սա նող ներս, վար դա պե տաց եւ ե պիս կո պո սաց դա սով ներ կա 
է ինք։

 Սի րե լի Ա սա տուր, սր տանց փա փա գում ե նք 1960ի աշ նանը ձեզ 
ընտանյոք տես նել Հա յաս տա նում, որ պես զի պատ մա կան վայ րե
րի մա սին լսե լով չբա վա կա նա նաք, այլ ձեր ի սկ աչ քե րով տես նեք եւ 
հարկ ե ղած դեպ քում շո շա փեք։

Ծ նո ղացս, քույ րե րիս եւ իմ սր տա գին բա րեւ նե րը Նա րի նե ին, քեզ եւ 
ծնո ղա ցը։ Վա հան սր բա զանն էլ հա տուկ ող ջույն ներ է հղում ձեր հար
գե լի ըն տա նի քին։ 

Ըն կեր Նի կո ղո սյանն էլ իր ան ծա նոթ ազ գա կան նե րին հա տուկ եւ 
ջերմ բա րեւ ներ է ու ղար կում։

 Ջերմ բա րեւ նե րով՝ Հա կոբ Սրկ.
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✒  / 12 նոյեմ բերի 1959թ.,  Մայր Ա թոռ / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Մոտ մի ա միս ա ռաջ ստա ցա քո եր կա րա շունչ նա մա կը, ներ փակ նաեւ 
Հայ կա զյան մի ու թյան հայ տա գի րը եւ ա պա գա ծրագ րե րի ցու ցա կը։ 
Շի տա կը շատ հե տաքր քիր էր հայ տա գի րը, մա նա վանդ այն, որ էրիկ 
կնիկ գոր ծի եք ան ցել եւ ամ բողջ հայ տագ րի եր կայն քում ու րա խա լի 
էր կար դալ Վի վի են Գյու զե լյ ա նի ա նունն ու ազ գա նու նը։ Էջ մի ա ծին 
ամ սագ րում մե նք ու նենք հա տուկ բա ժին՝ ար տա սահ մա նյան լու րեր 
ան վան տակ, հա զիվ մի տպագ րա կան էջ եր կա րու թյամբ մի հա մեստ 
գրու թյուն տվի խմ բագ րու թյուն ձեր հայ րե նա սի րա կան գոր ծու նե
ու թյան մա սին եւ մի քա նի քա ջա լե րա կան խոսք։ Հոդ վա ծի աղ բյուր 
ծա ռայեց թարգ մա նու թյու նը ձեր հայ տագ րի նա խա բա նին, ի նչ որ կա
րեւոր է ի հա մա րում, հե տո հան դի սու թյան հայ տա գի րը ներ կա ե ղող
նե րը եւ ձեր ա պա գա գոր ծու նե ու թյան մա սին։ Կար ծում եմ, որ ձեր ի սկ 
նա մա կով հայ տա գիր ու ղար կե լը լռե լյան այդ էր պա հան ջում։

 Շատ ու րախ եմ ծա նո թա նա լու ձեր մի ու թյան պատ վար ժան նա
խա գա հին՝ պրն Հայկ Նա ջա րյա նին եւ իր ազ նիվ տիկ նոջ. իր հաս ցեն 
ունեմ եւ խոսք եմ տված իր են մի քա նի թա տե րա կան պի ես ներ ճա րե լ 
եւ ու ղար կե լ։ Հու սամ նա ձեզ կպատ մի իմ եւ Մա րի ի մա սին։ Գե ղե ցիկ 
մի զու գա դի պու թյամբ Վե հա փառ Հայ րա պե տը կար գադ րել էր ի նձ, 
որ զի րենք դի մա վո րեմ օ դա նա վա կա յա նում, շատ սի րե լի ու հա մեստ 
ա մոլ է ին, իմ կող մից ջեր մո րեն բա րեւիր նրանց։ Հու սամ ստա ցած 
կլինես Դան թե ի «Դ րախտ» հա տո րը։ 

Ինչ ա նենք այս ժա մա նակ նե րում մո մով պետք է փնտ րել նվիր ված, 
ուխ տա պահ ու բա րո յա լից հո գեւո րա կան ներ։ Մի այն մեր հո գեւո րա
կա նությո՞ւնն է այդ պես, թե ը նդ հան րա պես, չեմ կա րող պա տաս խա
նել, բայց կար ծում եմ թե մի տաս նյակ հա վա տա րիմ հո գեւո րա կան ներ 
կկա րո ղա նան ե կե ղե ցու սյու ներ դառ նալ եւ խա ղաղ ա փեր տա նել։ 
Ին չո՞վ պետք է ար դա րաց նել Զա րե հի, Խո րե նի եւ այ լոց ան պատ կառ 
դիր քը եւ սան ձար ձակ վազ քը, չգի տեմ։

 Սի րե լի Ա սա տուր, դառ նանք մեր ոչ խա րին, Վիվիենի ու ղար կած 
նո տա նե րը եր կար թա փա ռում նե րից կամ սպա սում նե րից հե տո վեր
ջա պես ի րենց տե րը գտան, կար ծում եմ, որ Մա րին ձե զի գրած կլի նի 
շնոր հա կա լու թյան մի նա մակ, այ նուա մե նայ նիվ ես էլ շնոր հա կա լու
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թյուն կհայտ նեմ, ո րով հե տեւ գե ղե ցիկ ե ղա նակ նե րը ես էլ հա ճույ քով 
կսո վո րեմ։ 

Ու րա խու թյամբ եւ տխ րու թյամբ պետք է ա սեմ, որ ան ցյալ ուր բաթ 
6 նոյեմ բե րին Տիգ րա նու հու եւ Լյուդ վի գի պսա կի խոր հուր դը կա տա
րե ցինք Հայ կա զուն Սրբի ձե ռամբ։ Ա րա րո ղու թյու նից հե տո խն ջույ
քի նս տանք մին չեւ ա ռա վոտ։ Բա վա կան մտա վո րա կան ներ, գրող ներ 
եւ հայտ նի ճար տա րա գետ ներ էլ է ին ե կել, ի նչ պես Նաի րի Զա րյան, 
Ռաֆ ֆի Իս րայե լյան, Ա ճե մյան Ե րեւա նի պե տա կան թատ րո նի ռե
ժի սոր եւ այլ ե րեւե լի ան ձեր։ Այո, բո լո րը ու րա խա ցան, բայց խն ջույ
քից հե տո աղ ջի կը ու րի շի տա նը թող նել եւ վե րա դառ նալ՝ կար ծում եմ 
բո լոր եղ բայր նե րի հա մար դժ վար է։ 2025 տա րի հորդ տան մեջ թող 
ու տի խմի, հե տո էլ ու րի շին գնա, մի րո պե Ա սա տուր, դու հաշտ վում 
ես այդ մտ քին, թե՝ ո չ։ Ի նչ ա նենք, աշ խար հի օ րենքն է, ա սում ե նք ու 
պրծ նում։ Հիմա որ մի շա բաթ ան ցել է, գրե թե մո ռա ցել եմ այդ բո լո րը, 

Ներսես Արքեպիսկոպոս Պոզապալյան։
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ո րով հե տեւ վան քի շր ջա պա տը եւ զբաղ մունք նե րը այդ ե րկ րոր դա կան 
հոգ սե րը փա րա տում են ի րենց հա շի շով։

 Քո ան ցյալ նա մա կում բա րեւ ներ է իր ու ղար կում նախ կին ծա նոթ
նե րիդ ու բա րե կամ նե րիդ։ Ու սա նող նե րից ոչ մե կին էլ չտե սա, նրանք 
շատ զբաղ ված կլի նեն… ի սկ Ե ղիյ ա Նա ջա րյա նին, օ պե րա է ինք գնա
ցել, այն տեղ տե սա, հա ղոր դե ցի բա րեւ ներդ, ա սա ցի, որ ան պայ ման 
քեզ նա մակ գրի։ Այո՛ պա տաս խա նեց, բայց չգի տեմ մին չեւ հի մա ո րեւէ 
նա մակ գրեց, նախ կին կյան քին է վե րա դար ձած, ա զատ շու կա յում է, 
չգի տեմ թե վերջ ի վեր ջո ուր կհաս նի, ոչ մի տող ի րա նից ոչ մի թեր թում 
կամ ամ սագ րում չեմ տես նում, չլի նի ար հես տը փո խած լի նի ուրիշ մի 
կա րեւոր ար հես տով։ Ի նչ որ է մենք կս պա սենք, որ հան դես բե րե իր 
ար ժա նիք նե րը, որ պես զի ա վե լի սիր վի ու հարգ վի։ Գի տեք ի նչ, ցարդ 
Ե ղիյ ան Էջ մի ա ծին ո տք չէ դրած, ի նչն է պատ ճա ռը, ա րդյոք Այգ օ րա
թեր թում իր ան ճիշտ ու հե րյու րած ղա զի թե ճի ու թյուն նե րի ա մոթ ն է, 
որ ա մա չել է տա լիս մեր պատ կա ռե լի Վե հա փառ Հայ րա պե տից, թե 
մի ան գամ էլ Ան թի լի ա սի դպ րե վան քի գե ղե ցիկ կյան քը տես նել չի 
ուզում։ Կար ծում եմ, որ դա րա վոր տա ճա րը Մայր Ա թո ռի իր սր տին 
այլեւս չի խո սում։

 Գա լով Գա րա յա գու պյան Հով հան նես սրկին, նա ճլխ ան պետք 
դուրս ե կավ։ Հա զիվ Էջ մի ած նում 6 ա միս մնաց, հա կա ռակ նրան, որ 
2 տա րի ան դա դար դի մում էր տա լիս եւ Հայ կա զուն սրբի, խեղճ մար
դուն գլուխն էր ցա վեց նում։ Այս ան պետք սար կա վա գը գրե թե ա ռանց 
պատ ճա ռի փա փա գե ցավ հե ռա նալ Էջ մի ած նից ու վե րա դառ նալ 
Հալեպ։ Ան մի ջա պես իր փա փա գը ի րա կա նա ցավ եւ վե րա դար ձավ 
Հա լեպ։ Այս ան գամ չու տերչխ մեր կսկ սի Հա յաս տա նի եւ Ս. Էջ մի ած
նի հաս ցե ին ան ճիշտ զր պար տու թյուն ներ ա նել եւ դաշ նակ ցա կան մի 
քա նի ան միտ նե րի խրա խու սան քով ու վար ձատ րու թյամբ Հա լե պում 
մի քա նի հա կա դա սա խո սու թյուն ներ կտա, հե տո ա մե նից գե ղե ցի կը, 
պաշ տո նա պես ի բր դա սա խոս Ան թի լի ա սի դպ րե վանք կհ րա վիր վի։ 
Դու մտա ծիր, թե Ան թի լի ա սը ի նչ օ րի է հա սել, որ այդ պի սի մի անպար
կեշ տի դա սա խոս է հրա վի րում։ Գա լեն տե րյան նե րը՝ տեր եւ տի կին, 
սրանք իր էջ մի ա ծին եր թի ճամ փան է ին վճա րել, զր պար տան քով 
նրանց հաս ցե ին ա սել է, որ նրանք պատ ճառ դար ձան եւ ի նձ համո զե
ցին, որ գնամ Էջ մի ա ծին։

 Սի րե լի Ա սա տուր, Կի լի կյ ան վարժարանից այդպիսի պտուղ դուրս 
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չէր գար։ Ան պայ ման նրա ա րյու նը խառն է, հայ կա կա նու թյուն չկա, 
ճշմար տա սի րու թյուն չկա եւ ա մե նա կա րեւո րը՝ ուղ ղամ տու թյուն չկա։

 Միտք ու նեմ Ան թի լի աս մի նա մակ գրե լու, հասկ նանք տես նենք 
այնտեղ ա րդյոք ի րեն ի նչ պաշ տոն են տվել։ Լավ կլի ներ, որ եր կե րե
սա նիու թյան կա րի քը ե ղող մի պաշ տոն տային։ 

Այս քան եր կար գրե լով կար ծում եմ, որ ժա մա նակդ կխ լեմ։ Ի նչ 
ա նենք եր կին քը եր բեմն ամ պոտ է եւ եր բեմն էլ ա րեւոտ, աշ խա տում 
ե նք որ Հայոց ե կե ղե ցու եր կին քը հա վետ պայ ծառ ու ա րեւոտ լի նի։

 Մաս նա վոր ջերմ բա րեւ ներ նոր հարս ու փե սից ձե զի, ե թե կա րե լի 
լի ներ ձեր գա լը սի րով կհ րա վի րե ինք։ Մա ման, պա պան, Մա րին ու 
Ա րաք սին հա տուկ բա րեւում են ձեզ։

 Ցան կա նում եմ, որ ձեր Հայ կա զյան մի ու թյու նը ծաղ կի, զո րա նա քու 
եւ Վի վի ե նի, եւ ձեր նման նե րի սի րա լիր աշ խա տան քով, ցան կա նում 
եմ հա ջո ղությո՜ւն, հա ջո ղությո՜ւն։ 

Եղ բայ րա բար՝ Հա կոբ սրկ Պո զա պա լ յան

Հ.Գ. Ամ սագ րի հա ջորդ թվում հու սամ կտես նեք ձեր մա սին 
գր վա ծը։ Իմ կող մից Ա սո ղիկ սրբի ա ջը առ, շատ բա րի ե կե ղե
ցա կան է։ Ե րա նի ի րեն։
Չ մո ռա նամ ա սե լու, որ հայ տագ րում Հովհ. Թու մա նյա նից մի 
ար տա սա նու թյուն կար կա տար մամբ Peter Alexyի, կար ծում 
եմ, որ կես րայրդ կլի նի, ե թե այդ պես է, իմ կող մից շնոր հա վորե։

 Պո զա պա լե ան Հա կոբ Գ.

✒  / 28 մարտի 1960թ., Մայր Ա թոռ / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հու սամ այս նա մակս քեզ կգտ նի ա ռողջ եւ ու րախ վի ճա կում։ Կներես, 
որ նա մակ ներս ուշուշ եմ գրում, ժա մա նա կի թան կու թյու նը ի նչ պես 
քեզ հա մար է, կար ծես ի նձ հա մար էլ է։ 

Ե թե հա ջո ղիք Հա յաս տան այ ցե լել, սր տանց կփա փա գեմ որ ի րա
գործ վի, կար ծեմ Հա յաս տա նի ա մե նա գե ղե ցիկ շր ջա նին է, որ տեսած 
կլի նեք։ Ար դեն գար նան ա րեւը տա քաց նում է մեր կռ նակ նե րը, եղբայր, 
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իս կա պես դյու րին չէ ցուրտ ե րկ րում ապ րե լը, քե զի էլ ե րա նի չեմ տար, 
ո րով հե տեւ չա փա զանց տաքն էլ հա ճե լի չէ։

 Սի րե լի Ա սա տուր, ե րեկ կի րա կի ամ սի 27ին ա ռա վո տյան ժամը 
9ին Վա հան ար քե պիս կո պոս Կոս տա նյա նը 67 շա բաթ Ե րեւա նի 
ա ռաջ նա կարգ հի վան դա նոց նե րից մե կում պառ կե լուց հե տո, հա վեր
ժա կան քուն մտավ։ Կյան քը ձե զի եւ խնա մի նե րին։

 Վա հան Սր բա զան եր կար ժա մա նակ տա ռա պում էր մի զար գե լու
թյու նից։ Մեր ե պիս կո պոս նե րից մին՝ Վար դան Սր բա զա նը, ո րը Վեհա
փա ռի հետ ար տա սահ ման էր ե ղել, գոր ծո ղու թյուն ե ղավ 45 ա միս 
ա ռաջ 82 տա րե կան հա սա կում եւ ա զատ վե ցավ, դրա նից ո գեւոր ված 
Վա հան Սր բա զան ան պայ ման փա փա գե ցավ եր թալ եւ գոր ծո ղու թյուն 
ա նել։ Դժ բախ տա բար ին ծի վի ճակ վեց իրեն հի վան դա նոց ուղեկ ցե
լու պար տա կա նու թյու նը, ես զգում է ի, որ Վա հան Սր բա զա նի հա մար 
վատ կլի նի գոր ծո ղու թյան են թարկ վել, բայց ճիշ տը խո սենք ես կա րո՞ղ 
է ի ե պս. մար դուն խելք տալ կամ հրա ժա րել տալ այդ մտ քից։ Ի նչ որ է 
հի վան դա նո ցում մեզ սի րով դի մա վո րե ցին եւ Սր բա զա նին հա տուկ մի 
սե նյակ տվին։ 

Ան ցյալ շա բաթ Հայ կա զուն ե պսի հետ հի վան դա նոց գնա ցինք 
ի մա նա լով, որ վատ վի ճա կում է գտն վում Սր բա զա նը։ Իս կա պես, որ 
Վա հան Սր բա զան մահ վան հետ էր պայ քա րում կա մացկա մաց տեղի 
տա լով։ Մի կես ժամ քո վը նս տանք, ես քե զա նից նա մակ ստա ցել է ի 
հա ղոր դե ցի ձեր բա րեւ նե րը ի րեն շատ ու րա խա ցավ, ձեր տու նը իր 
տունն է հա մա րում, ին ծի հա ճախ պատ մած էր ա ներ հայ րի մա սին, 
տիկ նոջդ Վի վի ե նի մա սին եւ ը նդ հան րա պես։

Սր բա զան հոր եր կար չխո սեց նե լու նպա տա կով հե ռա ցանք ի րա
նից։ Ես ի մա նում է ի, որ Վա հան Սր բա զա նին այ լեւս ո ղջ չեմ տես նի… 

Եվ ա հա՛ վա ղը չէ մյուս օր պի տի ամ փո փենք մար մի նը Սբ Գա յա նե 
վան քի դա րա վոր պա տե րի մոտ։

 Սի րե լի Ա սա տուր, կար ծես ձե րոնք շատ մո տից ծա նոթ են Սր բա
զա նին չէ՞, իմ կող մից ի րենց վիշ տը փա րա տիր, ես ի րենց տե ղը հանձն 
կառ նեմ ափ մը հող խառ նել Սր բա զա նի ա ճյու նին։ 

Ե թե գոր ծո ղու թյան չեր թար, ան պայ ման 45 տա րի եւս կապ րեր, 
ար դեն բա վա կան կազ դուր ված վի ճա կում է ր։ Ի նչ քան լավ կլի ներ որ 
ձեր գա լուս տին ի նք ո ղջ լի ներ, քո եւ Նա րի նե ի գլ խին ձեռ քը եր կա րած 
հայ րա բար ձեզ օ րհ ներ։
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 Հի շա տակն ար դա րոց օ րհ նու թյամբ ե ղի ցի։
 Սի րե լի Ա սա տուր, մե ծե րը կա մացկա մաց մա հա նում են ի րենց 

գործը մե զի են թող նում, ա րդյոք մենք ե րե խա ներս կա րող ե նք ի 
կատար ա ծել Սուրբ պար տա կա նու թյուն նե րը։

 Կյան քը ձե զի եւ մե զի։
 Ջերմ բա րեւ ներ ըն տա նի քիս բո լոր ան դամ նե րի կող մից, բա րեւիր 

նաեւ ծա նոթ նե րին, ի նչ պես տեր եւ տի կին Նա ջա րյան նե րին։ 

Եղ բայ րա բար՝ Հա կոբ սրկ. Պո զա պա լ յան

✒  / 25 օ գոս տոսի 1960թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Ս տա ցա 16 օ գոս տոս թվա կիր նա մակդ՝ Լոն դո նից։
 Նա մակդ կար դա լով ան մի ջա պես գոր ծի ան ցա, դի վա նա տան մեջ 

կար նաեւ ձեր կող մից գր ված եւս մի նա մակ նույն հար ցի վե րա բե րյալ, 
ո րուն պա տաս խա նել էր Սա հակ Ար քե պիս կո պո սը։

 Սի րե լի Ա սա տուր, վի զայի հար ցը պետք է որ ան պայ ման Վե հա
փա ռը կար գադ րի, հա վա նա կան է, որ նա էլ մի ա միս վեր ջը հայ րե նիք 
վե րա դառ նա, այն պես որ այս հար ցում ձեր գոր ծը ու շա նում է ։

 Հայ րե նիք այ ցե լե լու մի ու րիշ ճա նա պարհ եւս կա, ո րը մի քիչ ձեր 
վրա թանկ կնս տի, այն էլ տու րիս տա կան գծով գալն է։ Այդ հար ցով 
պետք է դի մել Լոն դո նում գտն վող հյու պա տո սին։ Այս տեղ գա լուց հե
տո դյու րին է ժա մա նա կը եր կա րաձ գել։

 Հո րեղ բորդ աղ ջի կը, Մա րի Նշա նյա նը հայ րե նի քում տե սա, կար
ծես լավ տպա վո րու թյամբ է մեկ նած, մի քա նի ան գամ էլ Էջ մի ա ծին 
էր ե կել։ Ար տա սահ մա նից ե կող տու րիստ նե րը պետք է ան պայ ման 
Վեհա փառ հոր այս տեղ գտն ված ժա մա նակ գան։

 Սի րե լի Ա սա տուր, հա կա ռակ պա րա գային ե թե պա տա հի որ ձեր 
հայ րե նիք գա լուս տը չկար գադր վի, մի նե ղա նաք, ան պայ ման ե կող 
տա րի կայ ցե լեք։ 

Ի մի ջի այ լոց պետք է ա սեմ, որ Վե հա փա ռը իր վե րա դար ձի ճա նա
պար հին հան դի պե լու է Paris, ե թե պա տա հի որ այս տեղ չկա րո ղա նաք 
գալ, ան պայ ման զին քը տե սեք Փա րի զում, այդ հար ցի մա սին խո սե ցեք 
ե րես առ ե րես։ 
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Այս տա րի ա վար տե ցի հո գեւոր ճե մա րա նը, այժմ աշ խա տում եմ 
թեզիս վրա, որ հոկ տեմ բե րի 1ին պետք է քն նիչ հանձ նա ժո ղո վին 
հանձ նեմ եւ ա պա 15ին էլ՝ քն նու թյուն տամ։ Կար ծես նյութս ծա նոթ է 
քեզ. Օր մա նյան սր բա զա նի կյանքի ու գոր ծու նե ու թյան մա սին է, 
արդեն աշ խա տան քիս կե սը ա վար տել եմ, մնում է հա րա տեւ աշ խա
տել ե րկ րորդ կե սի վրա։

 Մե զի մեծ եր ջան կու թյուն են պատ ճա ռում Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
հա ջո ղու թյուն նե րը Ա մե րի կյան ե րկր նե րում, ար դեն Զին քը կա րո տել 
ե նք, գի տեք, վան քում կար ծեք դա տար կու թյուն է տի րում։ 

Ե րա նի թե կա րո ղա նայի ձեր վի զայի հար ցը կար գադ րել, ե րա նի 
թե Վե հա փա ռը այս տեղ լի ներ։ Ես այդ պես մեծ գոր ծեր չեմ կա րող 
կարգադ րել դե ռեւս։

Սր տա գին բա րեւ ներս հա րա զատ նե րիդ եւ քե զի, մաղ թում եմ, որ 
Ա ստ ված հա ջո ղու թյուն տա ձեր այ ցի հար ցում։ 

Եղ բայ րա կան կա րո տով՝ 
Հա կոբ սրկ։

Հ.Գ. Մի շա բաթ ա ռաջ ստա ցա ձեր ու ղար կած Լոն դո նը 
պատ կե րող քար տը։ Ան պայ ման կփա փա գեմ ու նե նալ « Հա
մո եւ Ֆա տի լե» գործդ, շատ հե տաքր քիր է ե րեւում վեր նագ
րից դա տե լով։ Ե թե քո գր քի մա սին գրա խո սա կան ներ լի նեն, 
անպայ ման կտ րո նով նա մա կի մեջ կու ղարկեմ։

 Նույն

✒  / 17 մարտի 1962թ.,  Լոն տոն / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Շատ կցա վիմ նա մա կիս ու շա ցու մին հա մար։ Ստա ցած եմ 5.01.1962թ. 
սի րե լի եւ հե տաքրք րա կան նա մակդ։ Նոր Տա րվան ար ձա կուր դիս 
ա ռի թով Ժը նեւ հրա վի րված է ի ե կե ղե ցա կան պար տա կա նու թյ ան հա
մար։ Վե րա դառ նա լես ե տք քն նու թյ ան պատ րաս տու թյուն նե րով զբա
ղված է ի։ Եվ դուն գի տես, թե ի նչ է նշա նա կում Լոն դո նի հա մալ սա րա
նի մը հա մար, ա հա պատ ճա ռը ու շա ցու միս։ 

Ե րեկ ցա վով ի մա ցա Ա նգ լի ոյ մեջ մա հա ցած է Ձե զի սի րե լի դոկ
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տոր Ալ թու նյ ա նի մասին։ Կհի շեմ, որ խնա մի ա կան կապ մը ու նի Ձե զի 
հետ, հավա նա բար ցարդ ի մա ցած ըլ լա լու ես այս գույ ժը։ Ցավակ ցու
թյուն ներս։ 

Ա սո ղիկ Սրբի մեկ նու մը ի նչ ե ղաւ, վերջ նա կա նո րեն մեկ նե ՞ց 
արդեն, ո ՞վ փո խա րի նեց զին քը։ Ե տեւը կու սակ ցա կան կամ Ան թի
լի ա սա կան բար դու թյուն մը կա՞։ Հ. Կո րյուն Մա նուե լյան ի մա ցա որ 
Ադիս Ա բե բա իմ տեղս պի տի մեկ ներ, ար դե ո՞ք հե տո փո խվե ցավ 
ծրա գիրը եւ Կալկա թա պի տի գա, ման րա մաս նու թյուն նե րեն լուր չու
նեմ։ Կհաս տա տեմ ը սածդ Ա սո ղիկ Սրբի մա սին, իս կա պես խո նարհ 
եւ հեզահոգի ե կե ղե ցա կան է ։

 Հոս օ րե րը ար տա կար գ ցուրտ ը րին, այժմ հա ճե լի է։ Ժա մա նակը 
կթռի. ե րեք տա րին պի տի լրա նայ Լոն դոն գա լուս։ Հա մալ սա րա
նի քն նու թյուն ներ կու նե նանք Հու նի սին, որ մե ե տք պետք է ո րոշ լի նի 
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ուր մեկ նե լուս հարցը. ցարդ մի քա նի հրա վեր ներ ու նիմ, սա կայն նախ 
Կահի րե պի տի գնամ ծնո ղացս մոտ, ա պա կ ո րո շվի։ 

Ինչ պես է ազ նիվ տի կինդ՝ Նա րի նեն, մաս նա վոր ող ջույն ներս հա
ճիս հա ղոր դել ի րեն եւ Ա լեք սյան ըն տա նի քին։ Դու ի նչ պես ես, գոր
ծերդ վստահ եմ հա ճույ քով ես կա տա րել եւ անում ես ա մեն ի նչ։ Հա
յաս տանյան ա րվես տա գետ նե րի ներ կա յու թյու նը կվայե լեք, սքան չե լի։ 
Ա ռա ջի կա աշ նանը Ա զգային ե կե ղե ցա կան ժո ղովը մե զի կս պա սի 
Էջմի ած նում, ի նչ պես նաեւ Մյու ռո նօրհ նենք, ար ժե սպր տիլ… ի նչ ես 
կարծում։

Հ. Մես րոպ գնա ց Վի են նա ուր կմնա եւ կաշ խա տի իր ա վար տա ճա
ռը վեր ջաց նել։ Հայր Ներ սեհ Բելգի ա կու սա նի։ Շատ ու րախ պիտի 
ըլ լամ քեզ մե նա մակ ստա նա լուս, վասն զի հա ճե լի են խոս քերդ եւ հե
տաքրք րա կան լու րերդ։ Կձայ նակ ցեմ քե զի հետ՝ կա մուր ջը թող չիյ նա, 
փուլ չգա։

Կր կին հար գա լից ող ջույն ներս Ա ներ հորդ, մորդ, տիկ նոջդ։

Մ նամ սի րոյ համ բու րիվ՝  
Ներ սես վար դա պետ

 

✒ /  11 դեկտեմբերի 1964թ.  /

Սիրելի Ասատուր,

Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես եկար Անգլիա, միանալու համար 
թանկագիններուդ, որոնք ակնհայտ  սպասում  էին  ճանապարհիդ։

Շատ ցավեցա այսօր, որ երկար չկարողացա խոսել հետդ, 
որովհետեւ ուսանողությունը ավտոբուս էր նստած եւ ճամփա ելնելու 
վրա էինք, երբ մեկը եկավ ինձ կանչեց ասելով, որ հեռախոսի մոտ 
երթամ։ Պարզապես 4050 հոգի սպասեցրած չլինելու համար է, որ 
շատ կարճ եղավ խոսակցությունս… հուսամ  չնեղվեցիր։

Ամսի 19ին մեր դպրոցը կփակվի, չեմ կարծեր, որ ուղղակի 
Լոնդոն կկարողանամ գալ, հակառակ որ շատ կփափագեմ տեսնել. 
կաշխատեմ։ Լոնդոն որ գամ հավանաբար 45 օրվա համար կլինի 
եւ մեր Անգլիական միաբանությունը մի շենք ունի Holland Parkի 
մոտերը. հավանաբար դրանց մոտ ապրեմ։

Կարծեմ անսպառ նյութ կա խոսելու երբ իրար հանդիպենք։ Շատ 
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հավանեցի տիկնոջդ, շատ անուշ դուստր ունես, Աստված պահի։ 
Թանկագին են նաեւ աներհայրդ եւ մայրդ։

Անընդհատ քո մասին էի մտածում այս շրջանիս, թե արդյոք ինչո՞ւ 
այսքան  ուշացար։ Բարի  եկար, կարճ   ժամանակից  կտեսնվենք։

Հայր Ներսես վրդ.

✒ /  1 փետրուարի 1965թ.  /

Սիրելի Ասատուր,

Ցավում եմ, որ ցարդ չկարողացա մի երկտողով հաստատել որ 
հասած եմ ապահովապես դպրոցս։ Կանոնավոր դասընթացքը 
անցյալ երկուշաբթի սկսավ։ Արդեն եռանդուն աշխատանքի հունին 
մեջ ընկանք։ 

Առաջին նիստին՝ Ապրիլ 24ի վարչության 30 անդամները ի՞նչ 
որոշեցին։ Վեհափառը որոշապես ե՞րբ է գալիս, իբր թե սրբազանը 
ինձ պիտի գրեր այդ մասին, բայց կարծեմ զբաղված է լինելու։ Հուսամ 
ամսաթերթի գործը հաջողապես ընթանում է առանց արգելքի։ 
Տնեցիները ինչպես են։ Մաման, պապան, Վիվիենը եւ անուշիկ Կա
րինեն։ Բոլորին սրտագին ողջույններ։

Ո՞ւր է այս Վանտան, անցյալ շաբաթ Մանչեսթր էի եւ հոն չէր։ Ուրեմն 
տեսնելու առիթ չպիտի ունենամ։

Հուսամ ամեն ինչ կատարյալ է Լոնդոնում  ապահովաբար պատշաճ 
ընդունելության պիտի արժանանա Վեհը։ Եթե նորություններ ունես 
Վեհի գալստյան մասին, գրիր առանց հապաղելու։

Մեր տնեցիները շատշատ բարեւում են բոլորիդ։

Մնամ եղբայր՝ Հայր Ներսես վրդ.

Հ.Գ. Քեզ երեք հրավեր, եթե ժամանակ գտնեք գնացեք։

Նույն
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✒  / 13 փետրուարի 1965թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Շատ սի րե լի բա րե կամ ներ,
 Պետ րոս, Ֆլորա, Վի վիեն, Ա սա տուր եւ Կա րի նե Ա լեքսյան եւ 

Գյուզելյաններ, 
 Լոն դոն 

Ազ նիվ եւ ան մո ռա նա լի բա րե կամ ներ,

 Կար ծում է ի թե ար դեն Ձեր կող մե մո ռա ցու թյ ան տրված եմ շա
տոնց. ձեր Լոն դոն հաս տա տվե լեն ի վեր, ոչ մեկ լուր կամ խապ րիկ 
չու նե ցա ձեզ մե, ի նչ որ տխուր ու մտա հո գիչ էր ձեր լռու թյու նը։ 

Ա հա վեր ջա պես ձեր Քրիս մըս քար տը ե կավ մա սամբ փա րա տե լու 
մշու շը մեր մտա հո գու թյ ան եւ կջա նամ վե րա հաս տա տել մեր երկար 
խզված հա ղոր դակ ցու թյ ան ոս կեթել կա պը։ Սա կայն դեռ չու նեմ տրա
մադ րու թյ անս տակ ձեր նոր բնա կու թյ ան հաս ցեն։ Կամ սա րը, ձեր եւ 
մեր նոր բա րե կա մը խոս տա ցավ բե րել ձեր նոր հաս ցեն, բայց դեռ կու
շա նա ան, ես կջա նամ այս նա մակս ձե զի հասց նել մի ու րիշ հաս ցե ով 
որ կար ծես թե ձե զ ան ծա նոթ մեկը չէ ար դեն։

Պ. Պետ րո սը ը ստ իր բա րի սո վո րու թյ ան պի տի ծի ծա ղի հի մա, իմ 
նա մակս կար դա լով, ի նչ փույթ սա կայն մենք միշտ կոր սված բա րե
կամ նե րու հետ քե րով կջա նանք, աջ ձախ, ետ ա ռաջ, վեր ջա պես մի 
տեղ կհաս նինք ու կբռ նենք ի րենք եւ ի րենց օ ձի քը բաց չենք թող ներ, 
հին բա րե կամ նե րը հար գի եւ հա ճե լի են հին գի նի ի պես ու մենք չենք 
հրա ժա րիր այդ բարձր հա ճույ քեն, դուք ի նչ պե՞ս…։

 Վեր ջա պես հե ռա ցաք ը նդ միշտ տո թա կեզ ա փե րեն Գան գեսի, ուր 
գրե թե ձեր կյ ան քի եր կար ու բե ղուն տա րի նե րը ան ցու ցիք, սա կայն 
ե՛ւ տխուր, ե՛ւ փա ռա վոր հու շե րով հա րուստ ան ցյալ մը ան հա մար թե
լե րով կպա րավան դեն ձեր միտքն ու հո գին, մա նավանդ որ դեռ ձեր 
կեսը հո ն է։ Այ վը նը, Սիլ վան, մա նա վանդ թոռ նե րը այն քան քաղց
րիկ…, սա կայն ե՛ւ լանք, ե՛ւ եր թանք, այս է կյ ան քի պա հան ջը։ 

Այժմ, կս պա սենք ձե զի Մայր Ա թո ռում եւ Մայր Հայ րե նի քում ըն
տա նե ոք, գի տենք որ Ա սա տու րը շու տով գար նան ծի ծեռ նակ նե րուն 
հետ դար ձե ալ պի տի այ լե ցե մե զի, կու զեինք սա կայն, որ բո լորդ մի ա
սին գայիք, ի նչ պես որ խոս տա ցած է իք, որ քան ու րա խու թե ամբ պի տի 
ողջու նենք ձե զի հոս մեր մօտ, Հա յաս տա նի պայ ծառ ե րկն քին տակ, 
իբ րեւ մեր բո լո րին սի րե լի հա րա զատ նե րը։

 Շատ հա ճախ կհի շենք ձե զի Վե հա փա ռին հետ, ո րը այն քան սի րով 
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կա պուած է ձե զի եւ ձեր ըն տա նի քի ան դամ նե րուն հետ, վս տահ եմ, որ 
այս օ րերս ե րբ Հայոց Հայ րա պե տը ձեր մեջն է ան գամ մըն ալ, ա ռիթը 
ու նե ցաք հան դի պե լու ի րեն եւ առ նել իր հայ րա պե տա կան օ րհ նու
թյունը, վե րա դար ձին կի մա նանք ձեր մա սին։

Գ րե ցեք մե զի ի նչ պես եք, ի նչ գործ կը նեք եւ ի նչ պես կապ րիք ձեր 
նոր հայ րե նի քի մէջ։

 Սի րա լիր ու կա րո տա լի ող ջույն ներս ձեր բո լո րին՝ 

Ա ղօ թա րար Հայր Ներ սես վրդ.

✒  / 15 փետր վա րի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ինչ պես գի տես ան ցեալ հինգ շաբ թի էր, որ թո ղի Լոն դո նը եւ վե րա
դար ձա խշ տյակս՝ Մր ֆիլտ։ Հոգ ով, սր տով այդ տեղ է ի տա կավին եւ 
մտա ծում՝ Վե հի ա ռօ րյա գոր ծե րի մա սին։ Այ սօր Բշ է, հու սամ մեկ նե
ցան։ Մին չեւ թեր թե րու լույս տես նե լը ան համ բե րու թե նես թե րեւս ճա
թիմ, մի քա նի տող հու սամ վեր ջին օ րե րի մա սին կգ րես։ Վա նա կան 
կյան քը նույնն է, այս կյան քիս մեջ եր բեք փո փո խու թյուն մտց նել չեմ 
ու զեր, որ պէս զի վե րա դար ձիս չդժ վա րա նամ, այ սինքն՝ ա չքս ե տեւ 
չմնա։ Մա նա վանդ այս պա րա գային ավե լի դժվար թվե ցավ, ո րով
հե տեւ ա նոնք հայ րե նի տուն կվե րա դառ նային, որ տեղ կա րոտ նե րիս 
հան գույ ցը կա կար ծես։ Վե րա դար ձես ի վեր կար գին աշ խա տան քի 
չեմ սկ սած, հա կա ռակ որ գործ շատ կա։ Հու սամ մի քա նի օ րից կյ անքս 
իր բնա կան ըն թաց քը կվե րագտ նե։ Մաղ թենք։

 Հու սամ բժիշ կը Վան տային հրա ման պի տի տա մեկ նե լու հե ռա վոր 
Կա նա դա։ Չեմ կար ծեր որ դժ գո հած լի նի բժշ կի այս կար գադ րու
թյունից։ Հու սամ հի շա տա կե լի օ րեր ան ցուց ան ցյալ շա բաթվա ըն
թաց քին եւ վս տահ եմ, թե ձե զի որ քան վարժ ված պի տի լի նի որ գնա
լուց հե տո ձե զի պի տի փնտ րե։

 Հի մա գանք ա մե նա կա րեւոր հար ցին։ Շնոր հա վո րում եմ պա պայի 
շքան շա նը։ Ար ժա նի է ր։ Իր մով բո լորս էլ ե ՛ւ ու րա խա ցանք ե ՛ւ հպար
տա ցանք։ Ա վե լի բարձր աս տի ճան չկա որ մաղ թենք։ Թող Ա ստ ված 
եր կար ու եր ջա նիկ կյանք պար գեւի ի րեն, որ պէս զի իր բա րու թյու նը, 
ա զն վու թյու նը եւ ծա ռա յա սի րու թյու նը ու րիշ նե րին եւս վա րա կի։ Կնե
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րեք որ ա ռի թը չու նե ցա հատ կա պես ձեր տուն գա լու եւ շնոր հա վո րե լու, 
ուրիշ ա ռի թով կգամ այդ պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու հա մար։

 Վե հա փառ Հայ րա պե տը հրա հան գեց որ ա ռա ջի կա տա րի Ժընեւ 
չեր թամ, այլ՝ ու սումս շա րու նա կեմ Ա նգ լի ո մեջ եւ լեզո ւի ու գրա կա նու
թեան հե տեւեմ մի քիչ է լ։ Չգի տեմ ա րդեոք իմ ու զածս դպ րո ցը պի տի 
կա րո ղա նա՞մ գտ նել, չեմ ու զեր ժա մա նակս պա րա պու թյամբ անցկաց
նել։ Ե րեք հնա րավո րու թյուն կա, Cambridqe, Oxford կամ Լոն դոն։ 
Կփա փա գեմ հայ կա կան շր ջա պա տից կտր վել եւ զուտ ան գլի ա ցի նե րի 
մեջ ը նկ նել, կա տա րե լա գործ վե լու հա մար։

 Հու սամ Ա րե գա կի գոր ծե րը լավ են գնում։ Ա հա մարտ ա մի սը մոտ է, 
կար ծեմ թեր թը չփակված մարտ պի տի լի նի։ Ող ջույն ներս Գալս տյա
նին, խեղ ճը շատ հոգ նե ց Վե հի գալս տյան առ թիվ։

 Կար ծես Կո մի տաս եւ Հ. Ար սեն ճո խա ցած վե րա դար ձած կլի նեն։ 
Սր տա գին ող ջույն ներս բո լո րիդ, կհամ բու րեմ Կա րի նե ի ա չուկ նե

րից։

 Հա րա զատ զգա ցում նե րով՝ Ներ սես վրդ։

Հ.Գ. Կար ծեմ այս բո լոր փա թըրթըյեն Պսակ Սր բա զան շա հա
վոր ե լավ։

 Նույն
 

✒  / 22 փետր վա րի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Քիչ ա ռաջ Ա սո ղիկ Սր բա զա նից ստա ցա մի նա մակ եւ նույն ծրա րում 
էր նաեւ ձեր հաս ցեին ու ղեալ ներ փա կյալ նա մա կը։

Սր բա զա նը իմ նա մա կիս տակ ստո րագ րած է, ի նչ պես ե րեւում է 
մոռաց մամբ չէ ս տորագ րած ձեր նա մա կը։ Հա ւա նա բար նա ձեր հաս
ցեն չէ ու նե ցել ու իմ մի ջո ցով է ու ղար կում։ Ես ձեր հաս ցեն իմ պա տաս
խան նա մա կով կու ղար կեմ, դուք եւս պա տաս խա նե լիս չմո ռա նաք ձեր 
հաս ցեն։

Հու սամ ա մեն ի նչ կար գին է ձե զա նում, եւ թե րեւս լոն դո նա հայ գա
ղու թը ա վե լի խա ղաղ ված է Վե հի այ ցից հե տո։ 
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Ե՞րբ կվե րա դառ նաք։ Ես մարտ 1215 ար ձա կուր դի մեջ եմ, ե թե այս 
օ րե րին է հան դի պու մը, բա րի ե ղիր ի նձ հայտ նել։

 Լա վա գույն մաղ թանք ներ եւ սի րա լիր ող ջույն ներ բո լո րիդ եւ պա
չիկ ներ Կա րի նե ին։

Մ նամ հա րա զատ՝  
Ներ սես վար դա պետ

✒  / 8 ապ րի լի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Ժա մա նա կին ու րա խու թյամբ ստա ցա Վի վի ենի աղ վոր նա մա կը ջեր
մու թյամբ ու հա րա զա տի ո գով գր ված։ Նա ի նձ հա վաս տի աց նում էր, 
որ դու եւս ժա մա նակ գտ նե լու դեպ քում ի նձ մի քա նի տող կգ րես։ Գի
տեմ որ շատ զբաղ ված ես «Ա րե գա կի» մար տի թիվն ի սկ ար դեն ցույց 
էր տա լիս որ հո գով, սր տով գոր ծին փար վել ես եւ ամ սա թեր թը բար
ձունքն ի վեր ես ա ռաջ նոր դում, ապ րես։

Դժ բախ տա բար ես եւս մի քիչ զբաղ ված լի նե լով զանց ա ռի գրե լը, 
վս տահ լի նե լով, որ հա րա զատ նե րը հեռ վից հե ռու ի սկ կկա րո ղա նան 
ի րար հո գի կար դալ եւ շատ բա ներ ան խոս հաս կա նալ։

Ս. Զա տի կի ար ձա կուրդս մոտ է, կու զեմ ան պայ ման լոն դո նա հա
յու թյան 24 Ապ րի լի տօ նա կա տա րու թյան ներ կա լի նել, հա կա ռակ որ 
ա նուղ ղա կի ա ռա ջար կու թյուն ներ ե ղան Ման չեստ րում, այդ առ թիվ 
խո սե լու, բայց մեր ժե ցի։ Վս տահ լի նե՞մ որ մի տեղ կու նե նամ Ապ
րիլի 24ին այդ տեղ սրա հում։ Մտա դիր եմ Ա վագ Շա բաթը Ման չեսթ
րում ան ցկաց նել, եւ այդ շա բա թով ապ րել իս կա պես հի շե լով նաեւ 
Ս. Էջմիած նի մեր հի շա տա կե լի ա րա րո ղու թյուն նե րը։ Դպ րո ցա կան 
ար ձա կուրդս մին չեւ մայի սի 8ն է, ես պետք է 6ին դպ րոց վե րա դառ
նամ։

 Մին չեւ ար ձա կուր դես վե րա դառ նա լը Լոն դոն կու զեմ ան ցկաց նել, 
այ սինքն մարտ 23ից մին չեւ մայի սի 6ը, եւ այս ըն թաց քին եր կու ան
գլի ական մայ րա պե տա րան ներ պի տի այ ցե լեմ 3 կամ 4 օ րով, կու զեմ 
ի րենց փոր ձա ռու թյու նից օ գտ վել։ 

Այս օ րե րին ա պուշ բա ներ սկ սած եմ ը նե լու. մի եր կար պոեմ եմ 
գրում մեր նա հա տակ նե րի մա սին, վեր ջին բա ժի նը մնաց, որ վե րա
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ծաղ կող հայ րե նի քի մա սին է լի նե լու եւ դրա նով կվեր ջա նա։ Ե րբ ես մի 
բան գրեմ, քն նա դա տե լու կա րո ղու թյունս կկորց նեմ, մի ծայ րա հե ղու
թյու նից մյու սին կեր թամ։ Լոն դոն հետս կբե րեմ, որ պես զի տես նես եւ 
դի տո ղու թյուն ներդ ը նես։

 Հու սամ հան դերձ ըն տանյոք լավ եք, պա պան, մա ման, Վի վի ենը, 
ա նու շիկ Կա րի նեն, չմո ռա նամ նաեւ ձեր սպա սու հին։

Սբ Զա տիկվա առ թիվ բո լո րիդ լա վա գույն մաղ թանք ներ, բա րօ րու
թյուն ու քա ջա ռող ջու թյուն։ Վս տահ եմ, որ օ րերս սկ սած են ի մաս տա
վոր վել աշ խա տան քով ու տք նու թյամբ, քեզ եւս ա ռա ւել ե ռանդ եւ ա մե
նայն բա րիք։

 Մեր ի ննե րը բո լո րիդ մաս նավոր կբա րեւեն։ Տիգ րա նու հին ա ղջ նա
կով բախ տա վորված է, ի նձ հա մար եւս այս ա նակն կալ ե ղավ, նա խա
պես չէ ին գրել։

 Ջեր միկ ող ջույն ներ բո լո րիդ եւ Կա րի նե ի ա չուկ նե րից համ բու րիր։

 Քո՝ Ներ սես վար դա պետ։

✒  / 10 ապ րիլի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ա հա վա սիկ դար ձյալ դպ րո ցում ե մ։ Ան ցյալ հինգ շաբ թի այս տե ղից 14 
հո գով գնա ցինք բո ղո քա կա ն վա նա կան կյանք վարող մի հաս տա տու
թյուն։ Հի ա նա լի ժա մա նակ ան ցկաց րինք, ա մեն ժա մա նակ մտա ծում 
է ի քո մա սին, թե, ե թե դիպ վա ծով այս տէղ լի նե իր ի նչ պի սի ա նակնկալ
ներ կա րող է ին պա տա հել։ Ա մեն ե րե կո հա վա քա բար գնում է ինք կա
նո նա վո րա պես Բա քո սին ե րկր պա գե լու եւ այն քա՜ն տա կառ պարպ
վե ցավ, որ Դի ո գե նես նշա նա վոր տա կա ռաբ նա կը ու րա խու թյու նից 
փի լի սո փայե լու կա րո ղու թյուն եւս տվավ բո լո րիս։

 Պատ շաճ ձեւը նա մա կիս ան շուշտ պի տի լի ներ եր կարբա րակ 
շնոր հա կա լու թյուն նե րով սկ սել, իմ ան ցկաց րած բա ցա ռիկ հա ճո յա
լի եւ ը նտ րա նի օ րե րիս հա մար ի Լոն դոն, ձեր տնում։ Շատ ե րախ տա
պարտ եմ բո լո րիդ ի նք զինքս պարտ քի տակ կզ գամ ի նք նա բե րա բար, 
այդ բո լո րի հա մար որ վայե լե ցի։

 Դար ձյալ աշ խա տան քի շր ջա նը սկս վեց, ար ձա կուրդ նե րից հե
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տո այն քան էլ հեշտ չէ գրա սե ղա նից չբա ժան վե լը։ Մի քա նի օ րից 
կվարժվեմ։

 Հու սամ կյան քը Լոն դո նում, հատ կա պէս հայ կյան քը հու սադ րիչ է։ 
Նո րու թյուն ներ կա՞ն Սր բա զա նի մա սին։ Ան ցյալ կի րա կին ի նչ պե՞ս 
ան ցուց։

 Պետք է այս շր ջա նիս մի քիչ ավե լի հա վա քա կան աշ խա տանք կա
տա րեմ ի մի բե րե լով այս տե ղի դա սա խո սու թյուն նե րը, որ պէս զի ա պա
գային կա րո ղա նամ օ գտ վել դրան ցից։ 

Այս օ րերս հայ րե նի քից նա մակ չեմ ստա ցել։ Սպա սում եմ որ Վե հա
փա ռից պա տաս խան ստա նամ։ Չեմ մո ռա նա գրե լու հայ րիկի նվի րե
լիք նկա րի նա խագ ծի մա սին։

 Հու սամ հան դերձ ըն տանյոք ու րախ եւ եր ջա նիկ եք, ի նչ պես որ գտա 
ձեզ այդ տեղ ե ղած օ րե րիս։ Սր տա գին ող ջույն ներս բո լո րիդ. չմո ռա
նամ Բե կին եւ որ դին եւ կա րո տա լի պա չիկ ներ Կա րի նե ին։ 

Ան կեղծ զգա ցում նե րով, ա ղօ թա րար՝  
Ներսես վար դա պետ։

✒  / 17 ապ րիլի,  1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա կա լու թյուն նա մա կիդ հա մար եւ հրա վե րիդ։ Բա վա կան նո
րու թյուն ներ ու նեմ հա ղոր դե լու ե րբ գամ ձե զի։

 Հույս ու նեմ որ ճիշտ ո րո շածս թվա կա նին կգամ ձե զի։ 
Այժմ Ման չեստր եմ, այ սօր Ա վագ Շա բաթն է եւ ես եմ պա տա րա

գիչը կե սօ րից հե տո։ Տեր Հայ րը եւ ըն տա նի քի ան դամ նե րը կող ջու նեն 
բո լո րիդ, ես եւս քո ող ջույն նե րը փո խան ցե ցի ի րենց։ 

Այս տեղ է նաեւ Ար սե նը, նա զովտու զով ամ բողջ ժա մա նա կը 
անցկաց նում է, ի րա կա նու թյան մեջ մի քիչ հի վանդ է։ 

Ու րախ եմ որ «Ա րե գակ»ի բա ցա ռի կը ար դեն ի սկ տպագ րու թյան 
մեջ է, վս տահ եմ որ հա ջող մի գործ կլի նի։

 Բա վա կան խո սե լու նյութ կա, մոտ ա տե նից կտեսն վենք եւ մի ան
գամ եւս շնոր հա կա լու թյուն հրա վե րի հա մար։

Սր տա գին ողջույն ներ բո լո րիդ, Քրիս տոս Յա րե աւ ի մե ռե լոց։

 Քո՝  Ներ սես վար դա պետ։
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✒  / 24 մայի սի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ,

Ե րեկ Peter Carapietից մի նա մակ ստա ցա, իր Մր ֆիլտ եւ Ման չեստր 
այ ցե լու թյան մա սին է, ը նդ ո րում գրում է նաեւ որ դուն չա փա զանց 
զբաղ ված լի նե լով չպի տի կա րո ղա նաս գալ։ Մի թե լոն դո նա հայ գա
ղու թի կյան քի ըն թաց քը իր ծի րից դուրս պի տի գա՞ քո բա ցա կա յու
թյամբ եւ կամ այն քան շատ ես Կա րի նե ին կա րո տում, որ ու զում ես շա
բա թա վերջդ ամ բող ջու թյամբ նրան փայ փայե լո՞վ ան ցկաց նել։ Այս մի 
ա ռիթ է, լավ է գաս եւ այս վան քը տես նես. կե սօ րին այս տեղ մի ա սին 
կճա շենք, ա պա կգ նանք Ման չեստր, բա րե գոր ծա կա նը մի հա վա քույթ 
ու նի կե սօ րից հե տո ներ կա կլի նենք եւ այս մի ա ռիթ է ծա նո թա նա
լու Ման չեստ րի փոք րիկ գա ղու թին, այս մար դի կը շատ քիչ ա ռիթ նե
րով կա րե լի կլի նի խմ բել, այն պես որ, որ պես «Ա րե գակ»ի խմ բա գիր 
կրնաս կար ծիք կազ մել։ Կս պա սեմ որ գաս։ Քնե լու տեղ եւայլն կճա
րենք մի վախ նար։ Խնդ րեմ իմ կող մից խնդ րե Վի վիե նին եւ պա պային 
ու մամային, որպէս զի մի այն եր կու օ րով կա րո ղա նան քեզ մե զրկ վիլ։ 

Ար դեն պա պային խնդ րան քը նա մա կով հայտ նել եմ Վե հին այդ 
նկա րի վե րա բե րյալ։ Վե հա փա ռը հու նիս ա մի սը ան ցկաց նե լու է 
Ռոմա նի ա եւ Բուլ գա րի ա հով վա կան այ ցե լու թյամբ, ի սկ օ գոս տո սը՝ 
օ դա փո խու թյամբ Քիս լա վոտցք՝ Հյու սի սային Կով կաս։ 

Այս քա նով կամ փո փեմ նա մակս, հու սա լով որ ի մոտս կտես նեմ քեզ 
այս տեղ։

Սր տա գին ողջույն ներ ըն տա նի քիդ բո լոր ան դամ նե րին եւ փո խա
րենս համ բու րիր ա նու շիկ Կա րի նեին։ 

Եղ բայ րո րեն՝  
Ներ սես վար դա պետ։

✒  / 8 հու նիսի 1965թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Ս տա ցած եմ վեր ջին նա մակդ։ 
Ա հա քեզ ու ղար կում եմ մի նյութ, ե թե հար մար գտ նես տպե, ա պա թե 

ոչ կր նաս պատ ռել ու նե տել։ Որ պէս զի պա տա րա գի մա սին խո սե լով 
տե ղը ան ծա նոթ չմ նար մի քիչ էլ սկիզ բը պատ մա կանը ը րած ե մ։



325

 Ա ռա ջի կա երկու շա բթի Լոն դոն եմ գա լիս Աս տուծ ով։ Հու սամ ա մեն 
ի նչ այդ տէղ լավ ու բար վոք վի ճակ ստա նա լու վրա է։

 Հու սամ հան դերձ ըն տանյոք լավ եք։ Ջեր մա գին ողջույն ներս հա
ղոր դե բո լո րին։ 

Ողջույն ներ նաեւ պրն Հայկ Գա լուս տյա նին, հու սամ քա ջա ռողջ է եւ 
նույն ե ռան դով շա րու նա կում է իր օգ տա շատ գոր ծը։ 

Այս քա նով կփա կեմ, համ բու րիր իմ կող մից Կա րի նեի ա չուկ նե րից։

Մ նամ եղ բայրդ՝ Ներ սես վար դա պետ

Հ.Գ. Հոդ վա ծին տա կը ներ կա դիր։ Ի նչ որ փո խել ու զես՝ փո
խե, թե րեւս բա ներ մը ա վե լաց նես։ Ես զբաղ ված ըլ լա լով չկա
րո ղա ցա լր ջո րեն կենտ րո նա նալ։

✒  / 8 դեկ տեմ բե րի 1965թ. / 

 Հար գե լի Ա սա տուր Գյու զե լյան ի Լոն դոն
 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հա վա նա բար ին ձա նից նե ղա ցած կլի նես այս քան եր կար ժա մա նակ 
լուռ մնա լուս հա մար։ Ի նչ քան էլ որ փոր ձեմ ար դա րա նալ կար ծես 
չպի տի կա րո ղա նամ քեզ հա մո զել, բայց կար ծեմ գի տես թե ի նչ քան 
ծանր է պար տա կա նու թյու նը ո րեւէ դպ րո ցի պա տաս խա նա տուի։ Եվ ի 
վե րա ա մե նայ նի Վե հա փառ Հայ րա պե տի գա հա կա լու թեան տաս նա
մյ ա կը վրա հա սավ եւ ա վե լի ե ռուն ու զբաղ ված շա բաթ ներ ան ցկաց
րինք։ Փառք Աս տու ծո այժմ մի քիչ գործս թե թեւա ցած է եւ ա ռա ջին 
ա ռի թով քեզ եմ գրում։

 Կար դա ցի «Ա րե գա կի» վեր ջին թիվը, ո րը նվիր ված էր Վե հա փառ 
Հայ րա պե տի տա րե դար ձին, հո յա կապ էր, Վե հա փա ռը գիտ ցավ, 
որ դա քո գր չի պտուղն է։ Շնոր հա վո րում ե մ։ Հու սամ պրն Գա լուս
տյան լավ տպա վո րու թյուն նե րով վե րա դար ձավ Լոն դոն։ Այս տեղ եւս 
պետք է ա սել, որ նա մեծ հա մակ րանք է շա հած։

 Լոն դո նա հա յու թեան ներ քին խն դիր նե րը մեծ տաղ տուկ են պատ
ճա ռում Հայ րա պե տին եւ այդ ի սկ պատ ճա ռով այս շր ջա նիս խիստ 
զբաղված է եւ ե րեւի մտա դիր է մի բան ա նել։ Չգի տեմ այս խնդ րի մասին 
նո րու թյուն ներ, հե տաքրք րա կան պի տի լի նեն քեզ նից լսել ե թե կան։
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 Նա մա կով չէ ի շնոր հա վո րել ձեր նո րա ծի նը, փե սա նե րիդ թի վը 
ի նչպես տես նում եմ ու զում ես շա տաց նել, վատ ըն թացք չէ։ Ի նչ պես 
են ա րդյոք տնե ցիք, մե րոնք շատ հա վա նել է ին ա ներ հորդ, այդ մի այն 
մեր կար ծի քը չէ, այլ նաեւ Վե հա փա ռի։ Ջեր մա գին ողջույն ներս բո լո
րիդ, հա ճախ հի շում եմ ձեզ, եւ ձեր ըն տա նի քի հարազատու թյու նը ու 
ջեր մու թյու նը։ 

Ա հա Նոր տա րին մո տե նում է, ի նք նա բե րա բար մտ քով ձեզ մոտ եմ 
փո խադր վում, հի շե լով ան ցյա լը, որ այն քան հի շա տա կե լի ան ցավ։ 
Սրտանց մաղ թում եմ բո լո րիդ այս տո նե րի առ թիվ քա ջա ռող ջու թյուն։ 

Ըն դու նե ցեք նաեւ մե րոնց բա րե մաղ թու թյուն նե րը։

Մ նամ միշտ հա րա զատ եւ եղ բայր եւ ա ղո թա րար՝  
Ներ սես վար դա պետ

✒  / 24 հոկտեմբերի, 1966թ. / 

Ազն ուա փայլ տի կին Վի վիեն,

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա ցա Ձեր ջեր միկ նա մա կը շնոր հա վո րե լու 
հա մար ծայ րա գույն վար դա պե տու թյան աս տի ճա նի ստա ցումս, շատ 
ե րախ տա պարտ եմ ձեր ու շադ րու թյան հա մար։ Ա մեն նոր աս տի ճան 
նոր պար տա վո րան քի տակ է դնում ի նձ։

 Շատ ու րա խա ցա լսե լով ձեր ա ռօ րյա կյան քի մա սին, այս աշ նան 
այստեղ Ա սա տու րին է ինք սպա սում, բայց դժ բախ տա բար այ ցը հե տա
ձգվել է։ «Ա րե գակ»ը զար մա նա լի ո րեն շուտ մար մտավ, Լոն դո նի մշու շի 
պատ ճա ռով հա վա նա բար։ Ու րախ եմ, որ Ա սա տուրն իր ծրագ րերն ու նի 
հե տա գա գոր ծու նե ու թյան, կմաղ թեմ իր ուս ման մէջ նո րա նոր հա ջո ղու
թյուն ներ։ Կհու սամ նաեւ որ հե տա գային կկա րո ղա նա իր գիտու թյամբ 
ամ պի ոն գրա վել ո րեւէ հա մալ սա րա նի հայ կա կան բաժ նում։

 Շատ հա ճախ մտադր վել եմ ձեզ գրել, բայց միշտ էլ հե տաձ գել եմ 
մտադ րու թյունս, միշտ մտ քով տե ղա փոխ վում եմ Լոն դոն, մտա ծում 
ձեր մա սին, հի շում եմ ձեր ըն տա նի քի այն քան ու շա դիր հո գա տա
րու թյու նը իմ հա մեստ ան ձիս նկատ մամբ, այս բո լո րը ան կա րե լի է որ 
մոռա նամ։

Կ զար մա նամ թե ին չու այս քան եր կար տեւեց ձեր բնա կա րա նի 
վերա նո րո գու մը։ Հու սամ շատ շու տով կվեր ջա նա եւ կվայե լեք ձեր 
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սեպ հա կան տան քաղց րու թյու նը։ Մա նա վանդ այժմ, որ ձեր ըն տա նի
քը կա մացկա մաց ամ փոփ վում է Լոն դո նում, ի նչ քան լավ պի տի լի նի 
ձեր հա վա քա կան ըն տա նե կան կյան քը։

 Մայր Ա թո ռում ա մեն ի նչ խա ղաղ ու հան դարտ է։ Հա ճախ հյու րեր 
ե նք ու նե նում զա նա զան ե րկր նե րից, մի քա նի շա բաթ ա ռաջ Ռու մի
նիայի պատ րի ար քը եւ այժմ էլ՝ Ե թով պի այի մի խումբ հո գեւո րա կան
ներ։ Աշ խար հիկ հյու րե րի թի վը ան հա մար է։ 

Ըն դու նե ցեք հա րա զատ նե րիս ու իմ կող մից քա ջա ռող ջու թյան ու հա
ջո ղու թյան մաղ թանք ներ, Կա րի նեի եւ Ար մի նե ի ա չուկ նե րից կհամբու
րեմ, Ի նկ րի տին ու Թա նի ային հա ջո ղու թյուն կմաղ թեմ ուս ման մեջ։ Եվ 
բո լո րիդ հա մար կա ղօ թեմ Իջ ման Ս. Սե ղա նի ա ռաջ։

Հ.Գ. Սի րե լի Ա սա տուր, իմ կող մից ցա վակ ցու թյուն ներ հայտ
նիր Այ գո յին եւ Պո ղո սին, նրանց տան հաս ցեն կորց րել եմ եւ 
որ քան եր կար ժա մա նակ է չեմ կա րո ղա ցած նա մակ գրել։ 
Ի րենց հաս ցեն բա րի ե ղիր ի նձ ու ղար կել, որ պես զի գրեմ։

Մ նամ միշտ ե րախ տա պարտ եւ ան կեղծ զգա ցում նե րով  
ձեզ հա րա զատ՝  Ներ սես վար դա պետ 

 Վե րա տե սուչ Հո գեւոր ճե մա րա նի

✒  / 28 հունիսի 1967թ.,  Քուր քենշ տոք / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Հու սամ ստա ցած ես 10 հու լիս թվա կիրս, Լոն դո նի հար ցին վե րա
բե րող։ Սպա սում եմ պա տաս խա նի, լավ կլի նի որ Էջ մի ա ծին գրես, 
որտեղ կլի նեմ օ գոս տո սի կե սե րին։

 Վե հա փառ Հայ րա պե տի այ ցե լու թյու նը Հա մաշ խար հային Եկ. Խոր
հուր դին եւ մի ա ժա մա նակ Ժնեւա հայ գա ղու թին ար ժա նա վայել ու ար
դյու նա վետ ան ցավ։ Վս տահ եմ ար ձա գանք նե րին հե տեւած ես եւ նաեւ 
մեզ հետ ես ե ղած հո գեւին։

 Վե հա փառ Հայ րա պե տի այ ցե լու թեան այս օ րե րին ա ռի թը ստեղծ
վեց նաեւ տե սակ ցե լու եւ զրու ցե լու ազ գային նե րի հետ, մեզ հու զող 
զա նա զան հար ցե րի մա սին։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ լի նենք մի աս նա կան 
մեր նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ճա նա պար հի վրա եւ մաս նա վո րա
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պես Ան թի լի ա սի ո տնձ գու թյուն նե րը կա սեց նե լու գոր ծում։ Ի րավ է, 
որ հայ ժո ղո վուր դը ա մուր կանգ նած է իր հա վատ քի դա րավոր վե մին 
վրա, որ Ս. Էջ մի ա ծինն է, սա կայն այդ քա նը բա վա կան չէ։ Գործ նա
կա նա պես պետք է մեր ժո ղո վուր դին կա պենք մե զի, մեր խոս քը լսե լի 
դարձ նենք նրանց, մի խոս քով պետք է հով վենք նրանց։ 

Ա հա թե ին չո՞ւ ո րոշ վե ցավ մի օ րա թեր թի հրա պա րա կու մը Փա րի
զում, ո րի բռ նած ուղ ղու թյու նը պայ քա րի ուղ ղու թյուն չի լի նե լու, կու
սակ ցա կան ի մաս տով, այլ լի նե լու է Սբ Էջ մի ած նի եւ Հ.Բ.Ը. Մի ու թյան 
տե սա կետ նե րը ար ծար ծող մի օր գան։ Վեր  կու սակ ցա կան կռիվ նե րից 
եւ ման րուք նե րից։ Վս տահ եմ, որ դուն եւս այս օ րա թեր թի ան հրա ժեշ
տու թյան եւ կա տա րե լիք դե րին կհա վա տաս։ Վս տահ ե ղիր մոտ ա պա
գային այս ծրա գի րը կի րա կա նա նա։ 

Այս առ թիվ հա ճույքն ու նեմ հայտ նե լու, որ Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
օ րհ նու թյամբ կազմ ված է պա տաս խա նա տու մի մար մին «ա պա հո
վե լու» թեր թի նյու թա կան պետ քե րը եւ վե րահս կե լու նրա որ դեգ րե լիք 
ուղ ղու թյու նը եւ գոր ծու նե ու թյու նը։ Այդ մարմ նի նա խա գահն է լի նե
լու Գերշ. Տ. Սե րով բե Ար քե պիս կո պոս Մա նու կյան, իբ րեւ ներ կա յա
ցու ցի չը Վե հա փա ռին։ Նա խա տեսված է որ պես խմ բա գիր «Ա րեւ»ի 
նախ կին խմ բա գի րը՝ Է. Կոտա լազյան։ Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
ա ռա ջար կով, քո ա նու նը եւս տր վեց, որ պես փոխխմ բա գիր։ Այս մա
սին Պրոֆ. Բ. Թով մա սյան քե զի ման րա մաս նո րեն գրե լու է շու տով։ 
Վստահ եմ, որ հա մա ձայ նու թյու նը կտաս, դար ձեալ սկ սե լու հա մար 
ազ գօ գուտ մի գործ։ Ես ան ձնա պես քո ու ժե րին կհա վա տամ։ 

Ըն դու նե ցեք իմ մի ջո ցով Վե հա փառ Հայ րա պե տի օ րհ նու թյուն նե րը։ 
Վե հը միշտ ձեր բո լո րի մա սին գո վես տով կխո սի, ո րը ի նձ եւս հպար
տու թյուն կպատ ճա ռե։

Սր տա գին ող ջույն ներս փո խան ցե մա մային, պա պային, Վի վի ե նին, 
սի րա սուն բա լիկ նե րիդ ա չուկ նե րից կհամ բու րեմ եւ բո լո րին, Ի նկ րի
տին, Տա նի ային կարծես այդ տեղ են չէ՞։ Հու սամ բաղ տը կու նե նամ 
ա պա գային Լոն դո նում ձեզ ող ջու նե լու։ 

Ե րախ տա պարտ զգա ցում նե րով մնամ եղ բայր՝  
Ներ սես ծ. Վար դա պետ

Հ.Գ. Հու լի սի 30ին կմեկ նինք Պրակա, կարճ հանգս տից հե տո 
Մոսկ վաԵ րեւան։
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✒  / 10 հուլիսի 1967թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Դե պի Ժը նեւ Վե հա փառ Հայ րա պե տի եւ Հայ կա զուն Ար քե պիս կո պո
սի հետ ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց քին, ի նձ հա մար հա ճույք է քեզ 
եւ քո մի ջո ցով ձե րոնց գրե լը։ Հա վա նա բար ո ղջ ա ռողջ եք եւ բա լիկ
ներդ մե ծա նում ե ն։ Հա կա ռակ իմ քիչ գրե լուս պետք է խոս տո վա նեմ, 
որ հա ճախ եմ ձեզ հի շում, ե րախ տա պարտ զգա ցում նե րով եմ լց վում, 
ա մեն ան գամ որ հի շում եմ լոն դո նյան իմ կյան քի օ րե րը։

 Մեզ մոտ Ս. Էջ մի ած նում կյան քը խա ղաղ է ու ան վր դով։ Ճե մա րա
նում կյան քը խան դա վառ է ու ե ռուն։ Այս տա րի տղա նե րը լավ աշ
խա տե ցին։ Չորս սար կա վագ ու նե ցանք, սրա նից հե տո ա մեն տա րի 
34 սար կա վագ ներ կու նե նանք ա վար տող։ Աշ խա տում ե նք մի ա ցյալ 
ու ժե րով ե կե ղե ցա սի րա կան ո գով ներշն չել մեր սա նե րին, որ պես զի 
հե տա գային հա վա տո զին վոր ներ դառ նան։ Այժմ ճե մա րա նի դռ նե
րը փա կել ե նք եր կու ամ սով, ա մա ռային ար ձա կուր դի հա մար, սեպ
տեմ բե րին դար ձյալ կա րո տով կսկ սենք ը նդ հատ ված գոր ծը։ Այս 
տար վա հուլիսօ գոս տոս մի ա ցյալ հա մա րը «Էջ մի ա ծին» ամ սագ րի 
նվիր ված է լի նե լու հո գեւոր ճե մա րա նին, առ եւ կար դա, բա վա կան հե
տաքրք րա կան նյու թեր կան։

 Հա ճույքն ու նե ցանք մոտ եր կու շա բաթ ա ռաջ Գերշ. Տ. Պսակ ար քե
պիս կո պո սին մեր մեջ ու նե նա լու, ա սու պի նման ե կավ… Լավ տպա վո
րու թյուն չթո ղեց այս տեղ մեր մի ա բան նե րին։ Լոն դո նա հայ գա ղու թի 
թե մա կա լի լուծ ման գոր ծում էլ կար ծես էջ մի ած նա կան դիր քի վրա չէ։ 

Այս տո ղե րը քեզ գրում եմ մտեր մա բար եւ խորհր դա ծու թյամբ, սա
կայն վս տահ եմ որ սրա նով կար տա հայ տեմ Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
մտա հո գու թյուն նե րը Ս. Էջ մի ած նի շա հե րից թե լադր ված։ Լավ կլի
նի նաեւ որ Լոն դո նում այս մա սին գի տե նան քո մի ջո ցով բո լոր այն 
սրտցավ ազ գային նե րը, ո րոնք գտն վում են Պսակ Սր բա զա նի շուր ջը։

Պ սակ Սր բա զան եւ հա վա նա բար իր ո րոշ գոր ծա կից նե րը իբ րեւ 
ծրագ րե րի ձա խող վե լուց հե տո, այժմ ու զում են Մայր Ա թո ռը մղել 
ի րենց հա կա ռա կորդ նե րի դեմ, ա կն կա լե լով, որ ի րենց չկա րո ղա ցա
ծը Մայր Ա թո ռը ը նե Ս. Սարգ սի խնա մա կալ նե րի դեմ։ Շատ պարզ է, 
Ս. Էջ մի ա ծի նը այս պի սի խա ղի չի կա րող գալ։ Որ պես զի ա պա գային 
ո րեւէ թյու րի մա ցու թյուն չս տեղծ վի եւ հս տակ լի նի Մայր Ա թո ռի տե
սա կե տը, Վե հա փառ Հայ րա պե տը Պսակ Սր բա զա նին ու ղեալ մի նա
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մա կով հայտ նեց, ի նչ պես նաեւ Պսա կի այ ցե լու թյան առ թիվ խո սել էր 
Ս. Էջ մի ած նում, ամ փո փու մը։ 

Վե հա փա ռի Պսակ Սր բա զա նին հղած (2 հու լիս 1967թ.) նա մա կի 
հիմ նա կան կե տե րը հե տեւյալ ներն են.

ԱՊ սակ Սրբ կշա րու նա կե մնալ իբ րեւ հայ րա պե տա կան պատ վի
րակ Ա նգ լի ա յում,

ԲԱ ռա ջի կա հոկ տեմ բե րից հե տո Պսակ Սրբ հա մա ձայն իր հրա
ժա րա կա նին ա զատ վում է Ս. Սարգ սի պաշ տո նից եւ կոչ վում Լոնդոնը 
օժտե լու ե րկ րորդ մի ե կե ղե ցի ով եւ կազ մա կեր պե լու Լոն դո նի Ազ
գային ե կե ղե ցա կան խոր հուր դի վար չա կան կյան քը եւ ե կե ղա ցա
կան նոր հա մայն քը, ան կախ Սբ Սար գիս ե կե ղեց վո եւ նրա շուրջ հա
մախմբված ծու խե րից։ 

Գ. Ս. Սար գիս ե կե ղե ցին ու նե նա լու է իր հո գեւոր հո վի վը, պաշտոնի 
կոչ ված Խնա մա կալ նե րի կող մից, Վե հա փա ռի հաս տա տու մով։ Խնա
մա կալ նե րը կգոր ծեն հա մա ձայն Ս. Սարգիսի կա նո նադ րու թյան Ս. 
Էջ մի ած նի իշխա նու թյան ներ քեւ։

 Վե հա փառ Հայ րա պե տը ջեր մո րեն փա փա գում է, որ Լոն դո նի կյան
քի խա ղաղ զար գա ցու մով եւ հա կա մար տու թյուն նե րի մեղ մա ցու մով, 
հե տա գային հնա րա վոր կլի նի մի աց նել Լոն դո նի զույգ ե կե ղե ցի նե րը 
եւ Ման չեստ րի ե կե ղե ցին, ծնունդ տա լով թե մա կան մի կազ մա կեր պու
թյան թե մա կալ մի ա ռաջ նոր դի իշ խա նու թյան ներ քո։

 Վե հա փա ռը փա փա գում է նաեւ որ Ա նգ լի ո ա պա գա ա ռաջ նոր դը 
լի նի այ սօրվա հայ րա պե տա կան պատ վի րակ Պսակ Սր բա զա նը։ 

Վե հա փա ռի ան խախտ տե սա կետն է, որ Լոն դո նի տագ նա պը 
պետք է հա մա րել իր վախ ճա նին հա սած։ Բո լոր նրանք, որ իս կա պես 
հա վա տա րիմ են Ս. Էջ մի ած նին, պետք է ա րթ նու թյամբ հս կեն, որ
պէսզի կր քե րը վերս տին չբոր բոք վեն եր կու կող մից է լ։ Մայր Ա թո ռը չի 
կա րող կողմ լի նել եւ ոչ էլ հայ րա պե տա կան պա տվիրակը։

Պ սակ Սր բա զան իր մեկ նու մի պա հին, այն տպա վո րու թյու նը թո ղեց 
որ ին քը հա մոզ ված չէ վե րո հի շյալ սկզ բունք նե րի ար դա րա ցի ու թյանը 
եւ թե հակ ված է ա ռաջ նորդ վե լու իր ան ձնա կան հա կակ րու թյու նից եւ 
շա հե րից, ի նչ որ ճիշտ չէ ան շուշտ։ Պետք է նրա աչ քե րը բա նալ, որ
պես զի ու ղիղ եւ հս տակ հաս կա նա նոր ի րադ րու թյու նը։ Վե հա փա ռը 
սպա սում է որ պրն Պետ րոս Ա լեք սյանը, դուն եւ բո լոր Մայր Ա թո ռի 
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հա վա տա րիմ նե րը գոր ծուն աշ խա տանք տա նեն կան խե լու ա պա գա 
ա մեն վտանգ։ 

Գ լուխդ շատ ցա վեց րի չէ՞, ո չինչ։ Կար ծես պետք էր քեզ գրե ի այս բո
լո րի մա սին, ո րով հե տեւ վեր ջերս մեր հան դիպ ման ըն թաց քում Վե հա
փա ռի հետ այս էր նրա մնա յուն մտա հո գու թյու նը։ 

Այժմ, ողջույն ներ ձեր ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին Սբ Էջ մի ած
նից եւ օ րհ նու թյուն ներ Վե հա փա ռից։ 

Ե թե ժա մա նակ ու նե նաս ի նձ շուտ պա տաս խա նե լու գրի, հե տեւյալ 
հաս ցե ով Hotel Regina, Geneve, Swiss, մին չեւ հու լի սի 2։

 Կա րո տա լի համ բույ րով, եղ բայրդ՝  
Ներ սես վար դա պետ

✒  / 30 հոկտեմբերի 1968թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Պա տահ մամբ ես էլ այս տեղ եմ, իմ ներ կա յու թյունս ո րոշ մի նպա տակ 
եւս ու նի։ Շա բաթ օր նոյեմ բե րի 2ին, կե սօ րից հե տո ժա մը 2։30ին Վե
հա փառ Հայ րա պե տի մոտ եք հրա վիր ված՝ Դուն, Գեր սամ Ա հա րո
նյա նը, Ժի րայր Նայի րին եւ Ար տավազդ Պեր պե րյա նը։ Մենք վս տա
հա բար հնա րա վո րու թյուն դժ վար թե ու նե նանք նրանց մեկ առ մեկ 
հան դի պե լու։ Սի րե լիս բա րի ե ղիր հայտ նե լու նրանց, որ շա բաթ օր 
ժա մը 2։30ին սպա սեն «Ար մե նի ա» հյու րա նո ցի սպա սաս րա հում, մեր 
մե քե նա վա րը գա լու է նրանց վերց նե լու եւ Էջ մի ա ծին տա նե լու Հայ րա
պե տա կան սեղա նա կից դարձ նե լու նպա տա կով։

 Հու սամ քեզ հետ կկա րո ղա նամ խո սել եւ բե րա նա ցի հայտ նել այս 
բո լո րը։

 Ներ սես վար դա պետ
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✒  / 1 սեպ տեմ բե րի 1969թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր եւ Վի վի են,

 Մոտ տա սը օր է վայե լում եմ ձեր հար գի բա րիք նե րը։ Այ սօր եր կու շաբ
թի ժա մը 10ին մեկ նում եմ Ժնեւ, Գի տեմ որ դուք էլ այ սօր վե րա դառ
նա լու եք տուն, բա րի վե րա դարձ ձեզ։

 Խո րին շնոր հա կա լու թյուն ներս այս պատ վի հա մար։ 
Սր տա գին ող ջույն ներս նաեւ մա մային եւ պա պային փո խան ցե ցէք, 

կա ղօ թեմ որ ո ղջ եւ ա ռողջ լի նեն եւ շատ եր ջա նիկ ճա նա պար հոր դու
թյուն կա տա րեք հան դերձ ըն տա նեոք դե պի Հա յաս տան։

 Միշտ հա րա զա տի զգա ցում նե րով՝  
ձեր՝ Ներ սես վար դա պետ

Յ.Գ.  Բա նա լի նե րը այս թուղ թի հետ թող նում եմ սե ղա նի վրայ։

✒  / 8 հու նվարի 1970թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա կա լու թյ ամբ ստա ցա պրն Պետ րոս Ա լեք սյան ի եւ քո ուղար կած 
շնոր հա վո րա կան քար տե րը։ Հավա նա բար Նոր տա րին եւ Ս. Ծնուն դը 
մի այն պատ ճա ռը ե ղավ քեզ հա մար մի քա նի տող ի նձ գրե լու այ լա
պես՝ «աչ քե հե ռու, սր տե հե ռու» է լի նում։ 

Այս ա մառ հու սամ օ դա փո խու թյ ան այս կող մե րը կու գաք։ Ի նչ պէս 
ան ցյ ա լում ե կել ե ք։ Փետ րվա րին ուս մանս ըն թաց քը կա վար տեմ եւ 
Ժընեւ վերջ նա կա նա պես կհաս տա տվեմ, այն տեղ հար կա բա ժին մը 
ունե նա լով։ Ե թե հար կա բա ժինս մեծ լի նի ի նձ մոտ կմնաք։ Ը սեմ նաեւ, 
որ հա վա նա բար այս ա մառ քույրս Մա րին եւս մոտս գա, 6 ա միս մոտս 
ապ րե լու հա մար։ Շատ լավ ժա մա նակ կանց կաց նենք։ Ար դեն փոք րիկ 
Morrismini մը ու նիմ, շատ գոհ եմ, ա մա ռվա շր ջա նին հնա րա վո րու
թյուն կու նե նանք ամ բողջ Զուի ցե րի ան շր ջա գայե լու։ 

Ու ղար կած քար տիդ տա կը գրել է իր, որ 160 սթեր լինգ ու նեմ մոտդ։ 
Ա մոթ է, պրն Ա լեքսյանի փո ղը բա րի ե ղիր ի րեն վե րա դարձ նել, ի սկ 
մնացա ծը ը ստ ձեր ե րկ րի նոր թույ լատ րու թյ ան կա րող ես ի նձ ու ղար կել 
կար ծեմ։ Չե քով ու ղար կիր եւ ա նունս գրիր այս պէս Rev. A. Bozabalian։ 
Ռու սե րեն լեզ վի մեջ H չլի նե լու պատ ճա ռով ա նունս դար ձել է 
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Akop, դժ բախ տա բար տա կավին ձեռ նադ րու թյ անս ա նու նը չեմ դրել 
մկրտու թե անս փո խա րեն։

Հա մե նայն դեպս, Ա սա տուր ջան, հու սամ բո լորդ ո ղջ եւ ա ռողջ ե ք։ 
Կա ղօ թեմ բո լո րիդ հա մար։ Սր տա գին ող ջույն ներիս թարգ մա նը ե ղիր 
պրն Ա լեք սյան ին եւ տի կին Ֆլօ րային։ Ի վա նին (Այ վըն) տիկ նո ջը եւ 
ա նու շիկ բա լիկ նե րին։ Ող ջու նիր Վի վիե նին եւ ա նու շիկ ձա գու կիդ 
ա չուկ նե րը համ բու րիր իմ փո խա րեն։

 Մա ման գա լեն հե տո ա սում են որ  Հայր Ար սին էլ ա վե լի է ծան
րա ցել, կար ծեմ եր կու ի մաս տով է, ա ռա ջի նը՝ ե րեւի մի քիչ լր ջա ցել է, 
ի սկ ե րկրոր դը՝ զորս դու պա տվի րել է իր՝ ուտելով։ Ե րկ րոր դին ավե լի 
կհա վա տամ։ Բա րի ա խոր ժակ։ Անցյալները ի նձ գրած մի նա մա կում 
ա սում է, որ Լոն դոնն էլ սկ սել է փոքր գալ ի րեն հար մար։ Եղ բայրդ ո ՞ր 
քա ղա քը կդիմա նա այդ ա խոր ժա կի դի մաց։

1960 թվա կա նին ե րբ Մոս կվա հե տը ու սա նե լու գնա ցինք, Պար գեւ 
ե պիս կո պոսը մեկ շա բաթ վերջ Վե հա փառ Հայ րա պե տին մեր մա սին 
զե կու ցա գիր նա մա կին մեջ ա վել ցու ցած էր, որ Ար սե նի ի գա լով Մոսկ
վա յում հա ցը պա կա սել է ։

 Բա րեւիր բո լոր ծա նոթ նե րին եւ հա րա զա տաց։
Մ նամ բա րի ցան կու թյամբ սր տա կից եղ բայր՝

 Ներ սես վար դա պետ։

✒ / 7 մար տի 1970թ., Ժը նեւ /  

 Սի րե լի Ա սա տուր Գյու զե լյ ան ի Լոն դոն,
 Սի րե լի Ա սա տուր, 

Ար դեն «Էնս թի թիւ Է քիւ մե նիք»ի ըն թաց քը ավար տե ցի։ Մեկ շա բաթ է 
որ Ժը նեւ հաս տա տված եմ, տուն չու նեմ, հայ կա կան պան դոկ մը կայ 
ազ նիվ տեր մը ու նի եւ ստի պված ազ գի սի րույն տի րոջ վրայ բեռ եմ 
լինե լու։ Պի տի հարց նես, որ տուն չկայ որ եր թամ, խոս քին բա ցը, չկա։ 
Հույս ու նեմ սե նյ ակ մը վար ձել ըն տա նի քի մը մոտ եւ մի քա նի ա միս 
այն տեղ քաշքր տուիլ մին չեւ ա րեւը մեր վրան ալ փոր ձե ծա գել։ Ե կե
ղե ցին հո ղա բա ժին ու նի ա հա գին մեծ տա րա ծու թյ ամբ, բայց նոր ծախ
սի եւ նոր մտա հո գու թյ ան պատ ճառ պի տի լի նի դա։

 Հայր Ար սե նին 20 Սթեր լինկ բա րի ե ղիր տալ, ե թե այս օ րե րին փողը 
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ի նձ չես ու ղար կել։ Իր ձայ նապ նակ նե րի հաշվին եմ տա լիս այս գու
մա րը, ի նձ ու ղար կել էր ա սոր ա նոր իր պրո պա գան տը ը րինք նուեր 
տուինք, ծախ ել չէ ի կա րող։

 Գա ղու թիս Գան ձա պա հու հին Օր. Ար մի նե Տայան, Մարտ ամ սի 12
ին Լոն դոն է գա լիս, ե թե կը կար ծես որ ո րեւէ գու մար չես ծախ սած եւ 
մնա ցած է, բա րի ե ղիր գոց պա հա րա նով Հ. Ար սենին տալ, որ պէս զի 
նա էլ հի շե ալ օ րի որ դին հանձ նե։

Հու սամ հան դերձ ըն տա նե ոք լավ է ք։ Սր տա գին ող ջույն ներս Հայ
րի կին եւ Մայ րի կին հա ղոր դե։ Մի մո ռա նար խնդ րեմ Այ վը նը շատ 
ազ նիվ Տի կի նը եւ ա նու շիկ բա լիկ նե րը։ Վի վի ե նին եւ քեզ կա րո տա լի 
ող ջույն ներս, իմ կող մե բա լիկ նե րիդ ա չուկ նե րից համ բու րիր։

Վս տա հա բար ի մա ցած կլի նես որ Վե հա փա ռը Մայիս ամ սին այ ցե
լու թե ան է գա լիս Հռոմ առ Պապն։ Ա պա Ֆրան սա է գնա լու այ ցե լու
թե ան հյո սի սեն մին չեւ հա րավ։ Աս տուած ուժ պար գեւե, եւ հա ւա տը 
չի պակ սեց նե։ Հա վա նա բար մենք եւս հրա վի րենք, նկա տի ու նե նա լով 
Իր այն քան մո տի կու թյու նը քա ղա քիս եւ գա ղու թիս։ Վս տահ եմ, որ այս 
առ թիվ շնորհ կը նես մին չեւ Փա րիզ առ նվազն իջ նել։

Մ նամ սի րով եւ կա րո տով

 Քոյդ՝ Հայր Ներ սես վրդ

Յ.Գ. Ե թե կու զես օ րդ. Տայ ա նի տուն հան դի պել Լոն դո նի հաս
ցեն հե տեւե ալն է 3 կամ 4 օ րուա հա մար։

 Mrs H. Beghian
 3 Holmbush Road
 Putney
 London S.W. 15
 Tel Put 3817
 Հ. Ար սեն օ րի որ դին ծա նօթ լի նե լու հա մար զայն նշած եմ  

 նա մա կի մեջ։
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✒  / 27 հու նիսի 1992թ., Ս. Էջ մի ա ծին / 

 Շատ սի րե լի Ա սա տուր եւ Վի վի են,

Տ. Ներ սեսից գո հու նա կու թյամբ եւ ու րա խու թյամբ լսե ցի, որ Ար մի նեն 
ա մուս նա նում է հու լի սի 11ի ն։ Իս կա պես մեծ է ու րա խու թյունս, մի ակ 
մաղ թանքս այն է, որ Ար մի նեն եւ իր ա մու սի նը լի նեն բախ տա վոր եւ 
Աս տու ծո շնորհ նե րը նրանց վրայից չպա կա սի։

 Սի րե լի Ա սա տուր, պրն Մար տին Հա րու թյու նյա նը Հա յաս տա նի 
Trade Unionի նա խա գահն է, մեր ըն տա նի քին շատ մօտ կանգ նած 
բա րե կամ, հան գու ցյալ տի կի նը (Ա ստ ուած հո գին լու սա ւո րի) քրոջս 
Մարի ի ըն կե րու հին է ր։ Հա վա նա բար ո րեւէ բա րո յա կան ա ջակ ցու
թյան պետք ու նե նա, խնդ րեմ օգ նիր հնա րա վո րու թյան դեպ քում։

 Հան դերձ ըն տանյոք մաղ թում եմ բո լո րիդ հա ջո ղու թյուն եւ եր ջան
կու թյուն։ Աչ քեր նիդ լույս, տա րո սը Կա րի նեին։ 

Ե րա նի մենք էլ Ձեր ու րա խու թյա նը ու ղե կից լի նե ինք։
Մ նամ եղ բայ րա կան սի րով քո հա րա զատ՝

  Ներ սես Ար քե պիս կո պոս Պո զա պա լ յան

✒  / 30 հուն վարի 1995թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր, Վի վիեն եւ ըն տա նիք,

 Խոր վշ տով ի մա ցանք Ձեր սի րա սուն եղ բոր Լեւոն Գյու զե լյա նի մահ
վան մա սին։ Մենք եւս, որ պես սգա կիր հա րա զատ ներ, Մայր Ա թոռ 
Ս. Էջ մի ած նի Տա ճա րում հո գե հանգս տյան մաս նա վոր պաշ տոն 
կատա րե ցինք եւ ա ղօ թե ցինք հան գու ցյալ Լեւո նի հոգ վո խա ղա ղու
թյան հա մար։

 Թող բա րին Ա ստ ուած մխի թա րու թյուն պար գեւի բո լոր սգա վոր նե
րիս եւ հատ կա պես Ձեզ։ Թող Տե րը հան գու ցյալ Լեւո նի հո գին արժա
նաց նի ե րկն քի ար քա յու թյան։ Մենք բո լորս ան ցա վոր ներ ե նք այս 
աշ խար հում, հավա նա բար այն եր ջան կու թյու նը, որ այս աշ խար հում 
չու նե ցանք, մեզ հա մար վե րա պահ ուած է ան դե նա կա նում։

 Ձեր վշ տա կից հա րա զատ Պո զա պա լ յան ըն տա նիք եւ  
Ներ սես ար քե պիս կո պոս
 Մայր Ա թոռ Ս. Էջ մի ա ծին
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Յի շա տա կումն նն ջե ցե լոց
 Տէր ո ղոր մե ա, Տէր ո ղոր մե ա, Տէր ո ղոր մե ա
Ք րիս տոս Որ դի Աս տու ծոյ ա նո խա կալ եւ բա րե գութ, գթա քո ա րար

չա կան սի րովդ ի հո գիս հան գու ցե ալ ծա ռայից քոց։ Ե ւս ա ռա ւել յի շե ա 
Տէր՝ զ հո գիս՝

 Նո րոգ հան գու ցե ալ Կիւ զե լե ան
 Լեւո նի ծա ռայի քո։ 
Հան գո Տէր զ հո գի նո րա ի լոյս ե րե սաց Աս տուա ծու թե անդ քոյ  եւ 

Կիւ զե լե ան գեր դաս տա նի հին եւ նոր նն ջե ցե լոց։ Յի շե ա զնո սա Տէր յա
ւուր մե ծի գալս տե ան ար քա յու թե ան քո։ Ա րա ար ժա նի ո ղոր մու թե ան, 
քավութեան, թողութեան…

 Հայր Ներ սէս վրդ
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Սա հի նյան Ա նա հիտ

✒  / 12 հունիսի 1966թ., Ե րեւան / 

Սիրելի Ասատուր,

Իմ բո լոր այն հայ ըն կեր նե րը, ո րոնց դու ծա նո թա ցար Լոն դո նում, բա
ռա ցիո րեն, տա ռա ցիո րեն սի րա հար վե ցին քեզ եւ խստիվ պար տա վո
րեց րին ինձ, որ հենց Ա սա տու րը ոտք դնի Ե րե ւան տե ղե կաց նեմ ի րենց։ 

Վե րա դառ նա լուն պես իմ ա ռա ջին գոր ծը ե ղավ  հե տաքրքր վել, 
պար զել, թե ինչ ու ղի ներ կան Ա սա տու րին Ե րե ւան հրա վի րե լու։ 

Ցա վոք, Գ րող նե րի հա մա գու մա րին հրա վիր ված նե րի ցան կը շատ 
սահ մա նա փակ է, եւ հրա վեր ներն ար դեն ու ղարկ ված են։

Սփ յուռ քի կո մի տեում, ուր քեզ ան ձամբ ճա նա չող նե րը, ա նունդ 
լսե լուն պես պայ ծա ռա ցած ժպտում են, ով քեր ան ձամբ ծա նոթ չեն, 
դարձ յալ լավ գի տեն քեզ, նե րառ յալ եւ նա խա գահ՝ Հա մա զասպ յա նը, 
բուռն ցան կութ յուն դրսե ւո րե ցին քեզ տես նել Ե րե ւա նում։

Եվ ա հա ինչ ո րոշ վեց, խնդրել քեզ քո ծախ սով գալ մին չեւ Մոսկ վա, 
իսկ այ նու հե տեւ քո բո լոր ծախ սե րը հայ րե նի քում գտնվե լու ըն թաց
քում կո մի տեն վերց նում է իր վրա։ Կո մի տեում պատ րաստ վեց հա մա
պա տաս խան պաշ տո նա կան գրութ յուն քեզ ու ղար կե լու։

Ես չգի տեմ թե այդ ա ռա ջարկհրա վե րը քեզ որ քան է ժպտում։ 
Դժ վար կլի նի՞ արդ յոք քեզ հա մար մին չեւ Մոսկ վա գալ քո ծախ քով 

(վալ յու տա յից գլուխ չեմ հա նում)։ Գի տեմ միայն, որ այս տեղ քեզ ձեռ
քե րի վրա կպա հենք։

Գ րող նե րի հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե նա լու սեպ տեմ բե րի վեր ջե
րին եւ կամ հոկ տեմ բե րի սկզբնե րին։

Քեզ հա մար հե տաքր քիր կլի նի, ան շուշտ, Ե րե ւա նում գտնվել հա
մա գու մա րի օ րե րին։ Երբ դու գրես ինձ, որ հա մա ձայն ես հիշ յալ պայ

Սահինյան Անահիտ Արամի։
20.06.1917, Վարդաբլուր, Լոռիի մարզ – 7.01.2010, Երեւան։ 

Հայ գրող, արձակագիր, հրապարակախոս։ ԽՍՀՄ գրողների 
միության անդամ 1942 թվականից։ ԽՄԿԿ անդամ 1945 

թվականից։
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մա նով գա լու, ես հա մա գու մա րի բաց ման ստույգ օ րը պար զե լուն պես 
քեզ կհե ռագ րեմ։ Դու կա րող ես գալ սեպ տեմ բե րի երկ րորդ կե սին։ 
Մենք քեզ կպա հենք մին չեւ հա մա գու մա րը եւ նե րառ յալ հա մա գու մա
րը, միայն թե դու ոտքդ այս տեղ գցես։ Բա րեւ ներ տիկ նոջդ։

Բա րեւ ներ հա ղոր դիր պա րոն Գալստ յա նին եւ ա սա, որ հայ րե նի քում 
սի րով եւ հար գան քով հի շում են ի րեն։ Սփ յուռ քի կո մի տեին հայտ նե ցի 
նրա այն դժգո հութ յուն, որ ո րոշ դեպ քե րում ան տես վում է ին քը, ու դա 
նրան վշտաց նում է։ Խոս տա ցան նման ա ռիթ ներ չտալ։

Լոն դո նից հապ ճե պո րեն կա յա ցած իմ տպա վո րու թյուն նե րի ա մե
նա վառ պատ կեր նե րը կապ ված են քեզ հետ, պայ մա նա վոր ված քո մեկ
նա բա նու թյուն նե րով։ Շատ շնոր հա կալ եմ, սի րե լիս ա մե նի հա մար։

 Ջերմ բա րեւ նե րով՝ Սա հի նյան Ա նա հիտ

Հ.Գ. Ա ռանց ու շաց նե լու գրիր, թե ի նչ ես մտա ծում ու կամ ո րո
շում վե րը հիշ ված հրա վե րի մա սին։

 Նույն

✒  / Դեկ տեմ բեր 1966թ., Ե րեւան / 

 Ա սա տուր սի րե լիս, շնոր հա վո րում եմ քո Նոր տա րին, մաղ թում քա
ջա ռող ջու թյուն ըն տանյոք հան դերձ եւ ա մե նայն հա ջո ղու թյուն ներ 
կյան քի բո լոր աս պա րեզ նե րում, նաեւ խո րին ցավ եմ հայտ նում, որ 
ներ կա չե ղար մեր հա մա գու մա րին, ո րի ստույգ բաց ման օ րը եր կար 
ժա մա նակ հայտ նի չէր, մի քա նի ան գամ հե տաձգ վեց, ի սկ այդ ըն թաց
քում ես քեզ եր կու հե ռա գիր ու ղար կե ցի, ո րոն ցից մե կը ան հետ կո րավ, 
մյու սը վե րա դար ձավ, մա կագ րու թյամբ, թե հաս ցե ա տե րը մեկ նել է, 
ո ՞ւր… Եվ այդ պես կորց րի քեզ։ Թ. Թո րա նյանն ա սաց, որ քեզ տե սել է 
Փա րի զում, որ թեր թը փակ վել է, ի սկ հե տո՞։

 Դու այ նուա մե նայ նիվ գար նա նը եկ, պայ մա նը, կար ծում եմ, մնում է 
պայ ման։ Եկ իբ րեւ տու րիստ եւ դար ձիր մեր հյու րը։

 Կա րո տով սպա սում ե նք։ Գրիր, թե ի րո՞ք թեր թը փակ վեց եւ ին չո՞ւ։ 

Բա րեւ նե րով՝ Ա նա հիտ Սա հի նյան
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✒  / 26 դեկտեմբերի 1967թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա վո րում եմ Նոր տա րիդ, ցան կա նում քեզ ա մե նա՜յն, ա մե նա՜յն 
բա րիք, նաեւ խնդ րում եմ բա րի ե ղիր, ե թե նա մակս հաս նի քեզ, գրիր 
ի նձ, թե ին չո՞ւ լռե ցիր ու լռե ցիր, ին չո՞վ ես զբաղ վում, ի նչ պե՞ս ես զգում 
քեզ, գոր ծերդ ի նչ պե՞ս են, ին չո՞ւ մո ռա ցար հայ րե նի քի ճամ փան։

 Քո՝ Սա հի նյան Ա նա հիտ

✒  / 31 դեկտեմբերի 1969թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ,

Ըն դու նիր շնոր հա վո րանք ներս ու ջեր մա գին ող ջույն ներս քեզ, հրա
շա լի տիկ նոջդ եւ հրեշ տա կային բա լիկ նե րիդ։ Շատ եմ ցա վում, որ 
բախտ չու նե ցա կնոջդ Ե րեւա նում տես նե լու։ Հույս ու նեմ այ ցե լու թյունը 
1970 թվին կկրկ նի եւ ի նձ էլ դու կամ ին քը տե ղյակ կպա հեք ժա մա նե
լու մա սին, որ պես զի ես այդ մա սին ու րիշ նե րից չի մա նամ, այն է լ՝ մեկ
նե լուց հե տո։

 Մաղ թում եմ, սի րե լիս, քեզ եւ յու րային նե րիդ քա ջա ռող ջու թյուն, 
մաղ թում եմ քեզ գոր ծու նե ու թյան այն պի սի լայն աս պա րեզ, որ տեղ 
կա րո ղա նաս ներդ նել ու նե ցածդ բո լոր ձիր քե րը։

 Միշտ քո՝ Սա հի նյան Ա նա հիտ

✒  / 21 դեկտեմբերի 1971թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի, շատ սի րե լի Ա սա տուր ,

Ըն դու նիր Նոր տար վա շնոր հա վո րանք ներս, մաղ թում եմ քեզ, տիկ
նոջդ, բա լիկ նե րիդ եւ ձեր բո լոր, բո լոր մեր ձա վոր նե րին այն ա մե նա
լա վա գույ նը, ո րին ար ժա նի եք դուք։

 Սի րե լի Ա սա տուր, կու զե նայի, որ դու թղ թակ ցե իր մեր « Պի ո ներ» 
ամ սագ րին, ի նչ կար գի նյու թե րով որ կկա մե նայիր։ Այդ ամ սա գի րը 
խմ բագ րում եմ ես եւ վս տահ եմ, որ կա րող ես օգ տա կար լի նել դու՝ 
ամսագ րին, ամ սա գի րը՝ քեզ։

 Սա հի նյան Ա նա հիտ
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Ա նա հի տ ջան,

Սր տա կից բա րե կամ նե րէ ե կած այն նա մակ նե րուն հա մար, ո րոնք 
ա միս նե րով,  եր բեմն տա րի նե րով (Ց. Բրու տե ա նին նա մա կը կը կրէ 
10.11.1965 թուա կա նը) մնա ցին ան պա տաս խան սե ղա նիս վրայ՝ 
պէտք է Նա րե կե ան շուն չով մե ղա յա գիր մը շա րադ րէ ի։ Բա րե բախ
տա բար Նա րե կա ցի ա կան ձիր քով չեմ օժ տուած։ Տա ղան դի ի նչ պի սի՜ 
հս կայ վատ նում պի տի ըլ լար, ե թէ նա խախ նա մու թիւ նը ին ծի շնոր
հած ըլ լար « Մա տե ան ող բեր գու թե ան»ի հե ղի նա կին տա ղան դը, 
ա ռանց մեղ քի խո րունկ գի տակ ցու թե ան, որ Նա րե կա ցի ի նը եղաւ։ Ես 
Աս տու ծոյ դէմ չեմ մե ղան չած… այլ յան ցա պարտ եմ բա րե կամ նե րու 
նկատ մամբ, ո րոնք տա րա կոյս չու նիմ, աս տուա ծային խս տա պա հան
ջու թեամբ պիտի չդիր քա ւո րուին դէմս, այլ մարդ կային նե րո ղամ տու
թե ամբ պիտի նե րեն « մե ղա ւո րիս»։ 

Ա նա հիտ ջան, գի տեմ որ պար տա զանց գտ նուե ցայ քեզի հանդէպ, 
նաեւ բազ մա թիւ այլ բա րե կամ նե րու հան դէպ։ Կ’ըն դու նիմ յան ցանքս 
ա ռանց ար դա րա ցու ցիչ հան գա մանք ներ ո րո նե լու։ Կր նաս զիս մե
ղադ րել ծան րա գոյն մեղ քե րով (ը նտ րու թիւ նը կը թո ղում քե զի), բայց 
կը խնդ րեմ որ վեր ջին եր կու տա րուան ըն թաց քին քեզ « մո ռա ցած» 
ըլլա լու յան ցան քով չմեղադրես զիս։ Ձեռքս խղ ճիս վրայ դրած կրնամ 
յայ տա րա րիլ, որ առ նուազն 100 ան գամ ե ղած ես մտա ծում նե րուս 
հիւրը այդ ժա մա նա կա մի ջո ցին։

 Հի մա մեղ քե րէս թե թեւա ցած կր նամ պա տաս խա նել բո լոր հար
ցում նե րուդ։

1966թ. բա ցի կիդ մէջ կ’ակ նար կես հաս ցէ իս ղր կուած եր կու հե ռա
գիր նե րու։ Չեմ ստա ցած զա նոնք։ Պատ ճա ռը պարզ է. դուն հե ռա գի րը 
յ ղած ես «Ա րե գակ»ի հաս ցէ ին, ի սկ «Ա րե գակ»ը ար դէն 1966թ. օ գոս
տո սին « հան գե աւ ի Տէր»։ Թեր թը թա ղե ցինք ա ռանց յու ղար կա ւոր
ներու…

Ս փիւռ քի մէջ հան գու ցե ալ ո ՞ր թեր թը ար դէն ու նե ցած է յու ղար
կաւոր։ 

Անց նինք։
 Հե ռա գիրդ ստա ցած ի սկ ըլ լայի՝ հա մա գու մա րին մաս նակ ցիլ ան

կա րե լի պի տի ըլ լար ին ծի հա մար այդ օ րե րուն։ Մարդ իր ու զած ժա
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մուն իր ցան կա ցած վայ րը այ ցե լե լու հա մար այս օ րե րուն առ նուազն 
հա րուստ ա ռեւտ րա կան կամ… հո գեւո րա կան պէտք է ըլ լայ։ Ես եր կու 
խմ բա ւո րում նե րէն ալ դուրս կը մնամ։ 

Ի դէպ է յի շել, որ Կո մի տէ էն ստա ցայ հրա ւէր այդ օ րե րուն հայ րե նիք 
այ ցե լե լու։ Հրաւէրին ե տեւ կար քու բա րի հո գիդ։ Խո րին շնոր հա կա
լու թիւն ներ։

«Ին չո՞ւ մո ռա ցար հայ րե նի քի ճամ փա՜ն»։ Մէջ բե րումը քու 1967թ. 
դեկ տեմ բեր բա ցի կէդ է… 

Ափ սոս, որ մարդ ի րա ւունք չու նի վկա յա կո չե լու իր ի սկ սիր տը կամ 
հայաց քը մ տա ծում նե րուն։ Ե թէ նոյն հար ցու մը ուղ ղած ըլ լայիր սրտիս, 
ան պի տի պատասխանէր՝ «հոն, ուր իմ ժո ղո վուր դիս սր տին հա րա
զատ բա բա խու մը ա պա գայի բազ կե րա կին ա ռողջ զարկն է դար ձած, 
մտա ծում նե րուս աչ քը օ րը քա նի մը ան գամ իր նայուած քը կը սեւե ռէ 
հայ րե նի քի ճամ փա նե րէն ալ ան դին, ի րեն՝ հայ րե նի քին»։ 

Ա նա հիտ ջան, ան հայ րե նիք (բա ռին հայ րե նի քէն հե ռու ի մաս տով) 
տղոց ե րգն է այս, որ ե րաժշ տու թիւ նը չու նի, բառ չու նի, բայց ունի 
յուզում, ու նի ապ րում ու խո րունկ ի մաստ։ Սփյուռ քի հա յու թե ան, մա
նա ւանդ ե րի տա սարդ սե րուն դի մտա ծում նե րուն աչ քե րը փա կէ, որ 
չկր նայ տես նել հայ րե նի ի րա կա նու թիւ նը, եւ դուն կ’ու նե նաս հա յու 
հազա րա ւոր մե ռած հո գի ներ…։

 Հայ րե նի քի ճամ փան կա րե լի չէ մոռ նալ։ 
Ա տե նին մեծ հա ճոյ քով կար դա ցի տպա ւո րու թիւն ներդ « Սո վե տա

կան գրա կա նու թիւն» ամ սագ րին մէջ։ Վս տահ եմ Սո հոյին նուի րուած 
բա ժինը ի նչ պէս սփիւռ քի, այն պէս ալ հայ րե նի քի մէջ հե տաքրք րու թիւն 
ա րթն ցուց։ Ար ժան թի նի մէջ ու նինք «Ար մե նի ա» թեր թը, որ վեր ջին 10 
տա րուան ըն թաց քին իր ա նու նին վայել յօ դուած չէ հրա տա րա կած։ 
Թեր թին աշ խա տա կից նե րէն մէ կը գայ թակ ղած էր տպա ւո րու թիւն նե
րէդ։ Ա նու նը չեմ յի շեր այդ մար դու կին, որ թեր թի եր կու սիւ նակ նե րուն 
վրայ փռեր էր իր թու նա հոս գրի չին ո ղոր մե լի ար գա սի քը։ Իր պատ
կա նած կու սակ ցու թե ան բնո րոշ պո ռո տա խօ սու թե ամբ նախ փոր ձած 
էր կա ցի նը ի ջեց նել իմ վզիս… 

Մե՞ղքս։ Ի նչո՞ւ հայ րե նի մտա ւո րա կան նե րը փո խա նակ տե սար
ժան վայ րե րը տա նե լու ա ռաջ նոր դեր եմ Սո հոյ (Ա պու շը ան շուշտ չի 
գիտեր որ Լոն տո նի մէջ Սո հոյէն ա ւե լի տե սար ժան վայր՝ ո րա կի եւ 
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քա նա կի ի մաս տով չկայ…)։ Ան շուշտ, չեմ կր նար չնշել, որ յօ դուա ծին 
մէջ ա նունս ի սկ յի շել չէ ու զած… ի ՜նչ մեծ բա րե բախ տու թիւն։ 

Իմ հա շիւս « մաք րե լէ» ե տք՝ մար դը կոտ րած իր ա ղե ղով ա ծա կան
նե րու ա հեղ նե տար ձա կում մը սկ սած է, թի րախ ու նե նա լով ոչ այն քան 
քեզ, որ քան հայ րե նի քը̀  Ս. Հա յաս տա նը։ 

Երբ յօ դուա ծը կար դա ցի, պահ մը նոյ նիսկ փոր ձու թիւ նը ու նե ցայ 
պա տաս խան մը գրե լու, բայց քա նի մը ժամ ե տք՝ վազ ան ցայ։ Խոր հե
ցայ որ փո խա նակ ժա մա վա ճառ ըլ լա լու (քա նի մը ժամ պի տի վատ
նէ ի գո նէ) սիրտս զո վաց նե լու հա մար պտոյտ մը կը կա տա րեմ Սո հոյի 
տե սար ժան փո ղոց նե րուն մէջ…։

Յօ դուա ծը ե թէ յա ջո ղիմ գտ նել Ա նի ի ա ւե րակ նե րը յի շեց նող 
թղթածրար նե րուս մէջ, կը ղր կեմ քե զի։ 

Ե րեք շա բա թէ ի վեր Ա նգ լի ա կը գտ նուի Դա նի ա ցի գրող Ե որ կըն 
Ա նտր սըն Ռո զան տա լը, որ Մեծն Բրի տա նի ոյ զա նա զան քա ղաք նե
րուն մէջ կը դա սա խօ սէ « Հա յաս տան եւ հայ ժո ղո վուր դը» նիւ թին շուրջ։ 
Ան ան ցե ալ աշ նան այ ցե լեց Հա յաս տան։ Ան ցե ալ շա բաթ Ա նտր սըն 
Սկովտիոյ Ար քա յա կան աշ խար հագ րա կան ի նս տի տու տի մէջ դա
սա խօ սած է շուրջ 2000 ունկն դիր նե րու եւ ցու ցադ րած մօտ 100 գու նա
ւոր ֆիլ մեր մո գա կան լապ տե րով։ Վե րոյի շե ալ նիւ թի շուրջ դա նի ա ցի 
գրո ղը ա ւե լի քան 30 դա սա խօ սու թիւն պի տի տայ։

 Լոն տո նա հա յու թե ան մշա կու թային կե ան քը ան պտուղ թզե նի մըն է։ 
Դժ բախ տա բար հա մայն քէն ներս գի տա կից մար դոց սով կայ։ Գո յու
թիւն ու նի Հայ Տու նը, որ իր ա նու նը ար դա րաց նող գործ կա տա րե լու 
կա րե լի ու թիւն նե րը չու նի։ Տա րի մը ա ռաջ հա մա ձայ նե ցայ մաս նակ
ցիլ Հայ տան մշա կու թային յանձ նա խում բի աշ խա տանք նե րուն, վեր
ջերս հրա ժա րե ցայ։ Մեր ձեռ նարկ նե րուն հա զիւ 1012 հո գի ներ կայ 
կը գտնուէր… Սկ սած է ի դա սա խօ սու թիւն նե րու շարք մը՝ « Հա մայ
նա պատ կեր հայ գրա կա նու թե ան»։ Ա ռա ջին եր կու դա սա խօ սու թիւն
նե րուն, ո րոնց պատ րաս տու թիւ նը բազ մա թիւ օ րեր խլած էր ի նծ մէ, 
ներ կայ գտ նուե ցաւ հա զիւ 10 ան ձ… Լոն տո նի մէջ ու նինք 67 կազ մա
կեր պու թիւն ներ, ո րոնք զի րար կը խաչաձեւեն եւ ի րա րու աշ խա տանք 
կը դժուա րաց նեն։ Եր կու տա րի է ի վեր ա մէն ճիգ ի գործ դրինք քա նի 
մը բա րե կամ նե րու հետ, որ պէս զի կա րե նանք այդ կազ մա կեր պու թիւն
նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րէն բաղկացած մշա կու թային կեդ րո նա կան 
յանձ նա խումբ մը գո յաց նել։ Ի զո՜ւր։ Շատ աշ խա տե ցանք նաեւ գո յաց
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նել ո րոշ գու մար մը եւ հիմ քը դնել հայ կա կան տե ղե կա տու գրա սե նե
ա կի մը։ Այդ ալ ի զուր։ Ա նգ լի ոյ մէջ հայ ժո ղո վուր դի ի նպաստ հս կա
յա կան աշ խա տանք կա րե լի է կա տա րել, ե թէ բա րե կա մե ցո ղու թե ան 
տէր մար դիկ գտ նուին։ Այս մա սին այս քան։

Գ րե լու շատ բան կայ, բայց հա ղոր դակ ցու թե ան կա մուր ջը վե րա կա
ռու ցե լու հա մար այս քա նը բա ւա կան է ր։

 Ջերմ բա րեւ ներ բո լո րին, բո լո րին։ Ա ռան ձին ա նուն ներ յի շել պի տի 
նշանակէր՝  ուրիշ եր կու էջ ալ լց նել։

 Սի րով քոյդ՝ Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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Սարգ սյան Ա նու շա վան

✒  / N 1034, 20 դեկ տեմ բե րի 1961թ. / 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին, Կալ կա թա
 Հար գե լի բա րե կամ,

Ս տա ցանք Ձեր նոյեմ բե րի 14ի գրու թյու նը ՍՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե
րա սան Հրա չյա Ներ սի սյա նի մահ վան կա պակ ցու թյամբ։

 Ցա վակ ցա կան նա մա կը ու ղարկ ված է Հա յաս տա նի Թա տե րա կան 
ըն կե րու թյա նը, որ տե ղից տե ղյակ կպա հեն հան գու ցյա լի ըն տա նի քին։

 Հար գանք նե րով՝ ար տա սահ մա նյան կա պե րի բաժ նի վա րիչ՝ 
Սարգ սյան Ա նու շա վան

✒  / N 562, 29 ապ րի լի 1962թ. / 

 Հայ կա զյան Մշա կու թային Մի ու թյան
 Քար տու ղար պրն Ա. Գյու զե լյա նին,  Կալ կա թա

 Հար գե լի պրն Գյու զե լյան,

 Մի ու թյան ան դա մու հի ներ Նվարդ Մար տի րո սյա նի եւ Ե րա նու հի Հով
հան նի սյա նի մի ջո ցով ու ղարկ ված « Նոր Ազ դա րար» պար բե րա թեր
թի 121 հա մար նե րի հա վա քա ծուն շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցանք եւ 
որպես նվեր պրն Հայկ Նա ջա րյա նի ա նու նից հանձ նե ցինք Մաշ տո ցի 
ան վան պե տա կան Մա տե նա դա րա նին։ Նա խօ րոք ստա ցել է ինք մար
տի 1ի եւ մար տի 23ի նա մակ նե րը։

Կխնդ րե ինք ա պա քին ման մաղ թանք ներ հա ղոր դել պրն Մի քայել 
Գաս պա րյա նին, ո րի հի վան դու թյան մա սին ցա վով ի մա ցանք Ձեր 
նամա կից։

ԱՕԿՍ-ի փոխնա խա գահ:
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 Կալ կա թայի Հայոց ե կե ղե ցու գրա դա րա նում գտն վող հին հրա տա
րա կու թյուն ներն ու ձե ռագ րե րը, ո րոնք վա ղուց չեն օգ տա գործ վում, 
հա վա նո րեն լուրջ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում եւ դրանց 
տեղա փո խու մը հայ րե նիք, ան շուշտ, շատ ցան կա լի է։ Շու տով մի 
պաշ տո նա կան գրու թյամբ կդի մենք ե կե ղե ցու վար չու թյա նը։ Բա րյա
ցա կամ վե րա բեր մուն քի դեպ քում շնոր հա կա լու թյամբ կըն դուն վի 
կալ կա թա հայ գա ղու թի այդ նվե րը հայ րե նի քին։

 Մարդասիրա կան ճե մա րա նի ու սա նող Հ. Մար գա րյա նի՝ Հա յաս
տա նում ե րաժշ տա կան կր թու թյուն ստա նա լու փա փա գին կա րող է 
ա ջակ ցել ՍՍՀՄ Գլխ. Հյու պա տո սու թյու նը Կալ կա թա յում, ուր եւ խոր
հուրդ ե նք տա լիս դի մել այդ խնդ րով։ 

Ինչ պես մեզ հայտ նե ցին ռա դի ոյի ըն կեր նե րը, Ձեր գր քի մա սին 
դեռեւս ա ռան ձին հա ղոր դում չի տր վել։ Սա կայն շու տով կկազ մա
կերպ վի այդ պի սի հա ղոր դում, ո րի պատ ճե նը ան պայ ման կու ղար
կենք։

 Հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ Մի ու թյանդ ան դա մու հի ներ Նվարդ 
Մար տի րո սյա նը եւ Ե րա նու հի Հով հան նի սյա նը մի քա նի ան գամ 
այցե լել են մեր Ըն կե րու թյուն։ Մեզ հա մար շատ հա ճե լի էր նրանց հետ 
ու նե ցած զրույց նե րից ման րա մաս նու թյուն ներ ի մա նալ կալ կա թա հայ 
կյան քի մա սին։

 Լա վա գույն ցան կու թյուն նե րով՝ Ս փյուռ քի բաժ նի վա րիչ՝  
Սարգ սյան Ան.

✒  / N 1221, 4 դեկ տեմ բերի 1962թ. / 

Պրն Գյու զե լյա նին, Կալ կա թա
 Հար գե լի պրն Գյու զե լյան,

 Ձեր սեպ տեմ բեր 5 թվա կիր նա մա կը ստա ցել ե նք։ Ստա ցել ե նք նաեւ 
«ARA» ժո ղո վա ծուն եւ պրն Մ. Գաս պա րյա նի հատ կաց րած մի քա նի 
թեր թե րը։ Նպա տա կա հար մար գտանք, այդ թեր թե րը հանձ նել Ե րեւա
նի Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րա նին, ո րոնց հա վա քա ծու նե
րում պա կա սում է ին հենց այդ հա մար նե րից։ Ներ փակ կգտ նեք Պե տա
կան մա տե նա դա րա նի տնօ րեն ը նկ. Լ. Խա չի կյա նի շնոր հա կա լա կան 
գրու թյու նը Ձեր նվե րի հա մար։ Մա տե նա դա րա նի աշ խա տա կից նե րը, 
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ո րոնց հայտ նի է պրն Մ. Գաս պա րյա նի ա նու նը, տե ղե կա նա լով « Հա
ռաջ»ի ո րոշ հա մար ներ (թե րեւս հա վա քա ծուն) Մա տե նա դա րա
նին տրա մադ րե լու նրա մտադ րու թյան մա սին՝ հա տուկ գրու թյամբ 
արտահայ տում են ի րենց շնոր հա կա լու թյու նը։ 

Ընկ. Խա չի կյա նի գրու թյու նից ի մա ցանք, որ Մա տե նա դա րա նը 
չունի 1906թ. Կալ կա թա յում հր տա րակ ված «The Armenian» հան դե սի 
հա վա քա ծուն։ Ա. Կա րի նյա նի «Ակ նարկ ներ հայ պար բե րա կան մա
մու լի պատ մու թյան» գր քի 2րդ հա տո րը սի րով մեզ տրա մադ րեց Մա
տե նա դա րա նը, ո րը եւ ու ղար կում ե նք Ձեզ։ Պրն Գաս պա րյա նի հա մար 
խնդ րե ցին հանձ նել « Մա տե նա դա րան» գր քույ կը որ պես նվեր։

 Հար գե լի բա րե կամ, մեր խոս տա ցած գրա կա նու թյու նը եւ ո րոշ 
կրծքան շան ներ ար դեն ու ղարկ ված են Ձեր հաս ցե ին։

 Հար գանք նե րով՝ Սփյուռ քի բաժ նի վա րիչ՝  
Սարգ սյան Ա նու շա վան

✒  / N 190, 16 փետր վա րի 1963թ. / 

Պրն Ա. Գյու զե լյա նին,  Կալ կա թա
 Հար գե լի բա րե կամ,

Ս տաց վել է 27 դեկ տեմ բե րի 1962 թվա կիր Ձեր նա մա կը։ Մեր նա
խորդ նա մա կով հայտ նել է ինք, որ «ARA» ժո ղո վա ծուն, ի նչ պես եւ 
« HARACH»ի հա մար նե րը շնոր հա կա լու թյամբ ստա ցել եւ հանձ նել 
ե նք Մա տե նա դա րա նին։ Ու ղար կել է ինք նաեւ Մա տե նա դա րա նի 
տնօ րեն Լ. Խա չի կյա նի շնոր հա կա լա կան ե րկ տո ղը՝ ուղղ ված Ձեզ։ 
Այդ պի սի մի գրու թյուն ու ղարկ վեց նաեւ պրն Մ. Գաս պա րյա նին՝ Կալ
կա թայի Հայ կա կան ե կե ղե ցու հաս ցե ով։ Վս տահ ե նք, թե ար դեն ստա
ցած կլինեք դրանք։ Չմո ռա նամ հայտ նել, Ձեր խնդ րան քի հա մա ձայն 
Մա տե նա դա րա նը ու ղար կել էր Ձեզ «Ակ նարկ ներ հայ պար բե րա կան 
մա մու լի պատ մու թյան» Բ հա տո րը։ 

Ան չափ շնոր հա կալ կլի նենք, ե րբ ստա նանք « Նոր Ազ դա րար»ի 
հա վա քա ծուն, ո րը կհանձ նենք Մա տե նա դա րան։

 Հար գանք նե րով՝ Սփյուռ քի բաժ նի վա րիչ՝  
Սարգ սյան Ա նու շա վան
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✒  / N 1624, 25 դեկ տեմ բե րի 1963թ. / 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին,  Կալ կա թա
 Սի րե լի ըն կեր Գյու զե լյան,

 Ձեր չորս նա մակ նե րը՝ ուղղ ված նա խա գահ ը նկ. Բ. Գրի գո րյա նին եւ 
ի նձ, ժա մա նա կին ստա ցել ե նք եւ հե տաքրք րու թյամբ ծա նո թա ցել 
դրանց։

 Մեզ հա մար ան չափ հա ճե լի է, որ Դուք բարձր եք գնա հա տում մեր 
Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը։ Մենք ա մեն գո վա սան քից վեր ե նք 
գտ նում այն գոր ծու նե ու թյու նը, որ Դուք, ջանք ու ե ռանդ չխ նայե լով, 
ծա վա լում եք Կալ կա թայի հայ գա ղու թում։ 

Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Աին ցույց տր ված մե ծա
րանքը Հնդ կաս տա նում, ան տա րա կույս, նաեւ Ձեր տա րած աշ խա
տան քի բա րի ար դյուն քը պետք է հա մա րել։

 Սա յաթՆո վայի 250ա մյա կի առ թիվ գր ված Ձեր նա մա կից ե րեւում 
է, որ Դուք քա ջա տե ղյակ եք հայ մեծ գու սա նի ստեղ ծա գոր ծու թյա նը։ 
Հե տեւա բար, վս տահ ե նք, որ Ձեզ մոտ կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում
նե րը բարձր մա կար դա կով ան ցած կլի նեն։ Խնդ րում ե նք չմո ռա նաք 
ու ղար կել դրանց նյու թե րից՝ մեր ցու ցա փեղ կի հա մար։ Հե տաքրքիր 
կլի ներ ծա նո թա նալ նաեւ հնդ կա կան այն թեր թե րին, ո րոնց մեջ 
կտպեն Ձեր հոդ վա ծը։

 Հայտ նում ե նք, որ Ար մե նակ Տեր տե րյա նը իր ճամպ րու կը ստա ցել է։ 
Ներ փակ կգտ նեք հան քա տե սակ նե րի ցու ցա կը։

 Մեր Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րը ջեր մո րեն են հի շում Ձեր 
ա նու նը եւ խնդ րում են ի րենց լա վա գույն մաղ թանք նե րը հա ղոր դել 
Ձեզ նոր տար վա առ թիվ։

 Թույլ տվեք այս քա նով ա վար տել։
 Ջերմ բա րեւ ներ Ձեր հար գար ժան տիկ նո ջը։ 

Ան կեղ ծո րեն՝ Սփյուռ քի բաժ նի վա րիչ Սարգ սյան Ան.

Հ.Գ. Ըն կեր Բ. Գրի գո րյա նը ար ձա կուր դի կա պակ ցու թյամբ 
բա ցա կա յում է քա ղա քից, դրա հա մար էլ չկա րո ղա ցավ 
անձամբ պա տաս խա նել Ձեր նա մակ նե րին։

 Նույն։
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/ 10 փետրվարի, 1963թ., Կալ կա թա /

Յար գե լի Տիար. Ա. Սարգ սե ան 
Ար տա սահ մա նե ան ե րկր նե րի հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  

Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան  
Սփիւռ քի Բաժ նի վա րիչ 

Ե րեւան
Յար գե լի Հայ րե նա կից,

Ս տա ցած եմ ձեր 4.12.62 թուա կիր նա մա կը, ո րուն հա մար կը յայտ
նեմ մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։ Մա տե նա դա րա նի տնօ րէն, Պրն 
Լ. Խա չի կե ա նի նա մակն ու « Մա տե նա դա րան» գիր քը յանձ նե ցի 
Պրն Մ. Գաս պա րե ա նին։

Շ նոր հա կա լու թե ամբ ստա ցած եմ նաեւ ըն կե րու թե անդ հաս ցէ իս 
յ ղած գիր քը. կրծ քան շան նե րը չեն հա սած տա կա ւին։

«The Armenian» հան դէ սի եւ « Նոր Ազ դա րար»ի հա ւա քա ծու նե րը 
շու տով կը ղր կեմ։ Պրն Հայկ Նա ջա րե ան սի րով յանձն ա ռաւ իր սե փա
կան « Նոր Ազ դա րար»ի հա ւա քա ծուն նուի րել Մա տե նա դա րա նին։

Յու նուար 31ին կալ կա թա հա յու թիւ նը մեծ հա ճոյ քով ու յու զու մով 
դի տեց « Պոեմ Հա յաս տա նի մա սին» գու նա ւոր շար ժան կա րը Սո վե
տա կան հիւ պա տո սա րա նին մէջ։ Սո վե տա կան Մի ու թե ան հիւ պա տոս, 
Պրն Վոյի նո վի բաց ման խօս քէն ե տք, սո վե տա հայ ճար տա րա գէտ, ըն
կեր Ա. Ափ րի կե ան խօ սե ցաւ ցու ցադ րուե լիք ֆիլ մի մա սին, ի սկ մենք, 
շար ժան կա րի ցու ցադ րու թիւ նէն ե տք, ար տա յայ տուե ցանք սո վե տա
կան Հա յաս տա նի ար ձա նագ րած վիթ խա րի նուա ճում նե րուն մա սին։ 
Ժո ղո վուր դի բուռն փա փա քին վրայ, նոյն շար ժան կարն ու « Պա տուի 
հա մար»ը հիւ պա տո սա րա նին մէջ պի տի ցու ցադ րուին ամ սոյս 14ի ն։ 

Այս առ թիւ մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նենք Ըն կե րու
թեանդ եւ Հա յաս տա նի Կա ռա վա րու թե ան, Կալ կա թա յ ղուած հայ կա
կան շար ժան կար նե րուն հա մար, զորս Սո վե տա կան Հիւ պա տո սա րա
նը սի րով կը ցուցադրէ  հայ համայնքին։ Հե ռա ւոր այս ա փե րու վրայ 
հաս տա տուած պան դուխտ հայե րու հա մար մեծ կա րեւո րու թիւն ու նի 
նման ֆիլ մե րու ցու ցադ րու թիւ նը։

 Կ’ու զեմ ան գամ մը եւս արձանագրել հի ա ցումս, այն հո յա կապ աշ
խա տան քին հա մար, զոր Ըն կե րու թիւնդ էր կա տա րեր Սփիւռ քի ա նա
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րեւ պայ ման նե րուն մէջ ապ րող հայ հա մայնք նե րը հայ րե նի քի պայ
ծառ ի րա կա նու թե ան հետ կա պե լու նուի րա կան գոր ծին ի նպաստ։

 Լա ւա գոյն բա րե մաղ թու թիւն նե րով եւ յար գանք նե րով ՝

Ա սա տուր Կիւ զե լե ան

/ 1 մարտի 1963թ. /

HAIKAZIAN CULTURAL SOCIETY, CALCUTTA
Մե ծա յարգ Տի ար Ան. Սարգ սե ան, 

Ար տա սահ մա նե ան Ե րկր նե րի Հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  
Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան  

Սփիւռ քի Բաժ նի Վա րիչ 
Ե րեւան

Յար գե լի Հայ րե նա կից,

 Մի ու թե անս ան դա մու հի նե րէն, տիկ նայք՝ Նուարդ Մար տի րո սե ան եւ 
Ե րա նու հի Յով հան նի սե ան, ի րենց ծնո ղաց այ ցե լե լու հա մար ամ սոյս 
22ին Ե րեւան պի տի ժա մա նեն։

 Կը խնդ րենք ձեզ մէ, որ բա րի գտ նուիք մեր վե րոյի շե ալ ան դա մու հի
նե րուն հարկ ե ղած դիւ րու թիւն ներն ու ա ջակ ցու թիւ նը ըն ծայել, ա նոնց 
Ե րեւան գտ նուած մի ջո ցին, ո րուն հա մար այժ մէն կը յայտ նենք մաս
նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։

 Տի կին Նուարդ Մար տի րո սե ա նի մի ջո ցաւ կը ղր կենք « Նոր Ազ դա
րար» պար բե րա թեր թի ժո ղո վա ծուն, զոր Տի ար Հայկ Նա ջա րե ան սի
րով կը նուի րէ Մաշ տո ցի Ա նուան Պե տա կան Մա տե նա դա րա նին։

«The Armenian» թեր թի հա ւա քա ծուն կը գտ նուի Տի ար Մի քայէլ 
Գաս պա րե ա նի մօտ, որ վեր ջերս են թար կուե ցաւ վի րա բու ժա կան 
լուրջ գոր ծո ղու թե ան մը, ո րուն հե տեւան քով տա կա ւին կը մնայ հի ւան
դա նոց։ Ան մի ջա պէս որ տուն վե րա դառ նայ, կ’ուղարկեմ նաեւ յի շե ալ 
թեր թի ժո ղո վա ծուն։ 

Ըն կե րու թե անդ հաս ցէ իս ղր կած գր քե րը ստա ցայ քա նի մը օր ա ռաջ, 
ո րոնց հա մար կը յայտ նեմ մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։

Յա ջո ղու թե ան լա ւա գոյն բա րե մաղ թու թիւն նե րով եւ յար գանք նե րով 

Ա. Կիւ զե լե ան,  Քար տու ղար
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/ 28 մարտի 1963թ. /

HAIKAZIAN CULTURAL SOCIETY CALCUTTA 
Մե ծա յարգ Տի ար Ան. Սարգ սե ան, 

Ար տա սահ մա նե ան Ե րկր նե րի Հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  
Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան  

Սփիւռ քի Բաժ նի Վա րիչ 
Ե րեւան

Յար գե լի Պրն Սարգ սե ան,

 Տի կին Նուարդ Մար տի րո սե ա նի մի ջո ցաւ, մի քա նի օր ա ռաջ, ձե զի 
ղր կե ցի « Նոր Ազ դա րար» թեր թի հա ւա քա ծուն, բա րի գտնուեցէք ստա
ցու մը յայտ նել։ 

Նա մա կովս կ’ու զեմ ձեր ու շադ րու թե ան յանձ նել քա նի մը հար ցեր.
1. Կալ կա թայի Հայոց Ե կե ղեց ւոյ գրա դա րա նին մէջ կան շարք մը 
հայե րէն հին հրա տա րա կու թիւն ներ եւ ձե ռագ րեր, զորս տա րի նե րէ ի 
վեր ոչ ոք կ՛օգ տա գոր ծէ։ Իմ հա մո զումս է, որ վերջ ի վեր ջոյ այս գրա
դա րա նը պի տի ու նե նայ նոյն ճա կա տա գի րը, ի նչ որ ու նե ցաւ Մատ րա
սի Հայոց Ե կե ղեց ւոյ գրա դա րա նը։ 1947ին, փրոֆ. Ա.Գ. Աբ րա հա մեան 
յա ջո ղած է կարգ մը գր քեր տա նիլ հայ րե նիք, վար չու թե ան կող մէ որ
պէս նուէր Պե տա կան Մա տե նա դա րա նին։

Գ րա դա րա նի մէջ գտ նուած գր քե րէն շա տեր ու նին կրկ նուած օ րի
նակ ներ։ Յա ռա ջադ րու թիւնս է դի մել ե կե ղեց ւոյ վար չու թե ան եւ ան
դամ նե րէն խնդ րել, որ գրա դա րա նի գո նէ կրկ նուած օ րի նակ նե րը նուի
րեն Մաշ տո ցի Ա նուն Պե տա կան Մա տե նա դա րա նին։

Դժ բախ տա բար ե կե ղեց ւոյ վար չու թե ան ան դամ նե րէն ո մանք, ան
ցե ա լի մէջ, բա ցա սա կան դիրք բռ նած են, ե րբ նման ա ռա ջար կու թիւն
ներ ներ կա յա ցուած են ի րենց։ Ա նոնց գլ խա ւոր ա ռար կու թիւնն այն է 
ե ղած, որ Պե տա կան Մա տե նա դա րա նը կազ մա կեր պու թե ան մը մի ջո
ցաւ կամ ուղ ղա կի ի րենց չէ դի մած այդ մա սին։ 

Ուս տի կը խնդ րեմ ձեզ մէ, որ կամ Ըն կե րու թիւնդ կամ ալ Մա տե նա
դա րա նը գրէ այս մա սին պաշ տօ նա պէս Հայ կա զե ան Մշա կու թային 
Մի ու թե ան կամ ուղ ղա կի ե կե ղեց ւոյ վար չու թե ան։ 

Ե կե ղեց ւոյ գրա դա րա նին մէջ կը գտ նուին Հնդ կաս տա նի մէջ հրա
տա րա կուած բազ մա թիւ գր քեր, ի շարս ո րոնց նաեւ 18121854 տա
րի նե րուն Կալ կա թա տպագ րուած ՏԱ ՐԵ ՑՈՅՑի ժո ղո վա ծու նե րը, 
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ո րոնք կը պա րու նա կեն հնդ կա հայ գա ղու թի պատ մու թե ան վե րա բե
րե ալ կա րեւոր տե ղե կու թիւն ներ։

2. Հայոց Մար դա սի րա կան ճե մա րա նի Ժ. Դա սա րա նի ու սա նող, 
Հա մա զասպ Մար գա րե ան, որ օժ տուած է գե ղե ցիկ ձայ նով, Ար դիւր 
Այտ նե ա նի ձայ նի ե րանգ ներն ու նե ցող թե նոր, կը փա փա քի ձայ նը 
մշա կել Ե րեւա նի մէջ։ Նիւ թա կան մի ջոց նե րէ զուրկ հայ րե նա սէր այս 
պա տա նի ին տա ղանդն ար տա սահ մա նի մէջ դա տա պար տուած է կո
րուս տի։ Ո ւս տի կը խնդ րեմ ձեզ մէ, որ բա րի գտ նուիք, ե թէ հնա րա ւոր 
է, Պե տա կան Ե րաժշ տա նո ցի կամ ե րաժշ տա կան դպ րո ցի մը մէջ տեղ 
մը ա պա հո վել Մար գա րե ա նին, ուր ան կր նայ, հայ րե նի քի մեր ե րաժշ
տա գէտ նե րու հս կո ղու թե ան տակ մշա կել իր ձայ նը։ Ես վս տահ եմ 
Մար գա րե ա նի վրայ թա փուած ջան քե րը ժա մա նա կին կու տան սպա
սուած ար դիւն քը։ Վս տահ եմ ձեր կա րե լին պի տի ը նէք Մար գա րե ա
նի ցան կու թե ան գո հա ցում տա լու հա մար։ Առ այդ, այժմ կը յայտ նեմ 
մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն։

3  Պարս կա հայ բա րե կա մէ մը ստա ցած նա մա կիս հա մա ձայն, վեր
ջերս Ե րեւա նի Ձայ նաս փիւ ռը ե լոյթ է ու նե ցած իմ « Հա մոյ եւ Ֆա տի լէ» 
քեր թուա ծա վէ պիս մա սին։ Հա ւա նա բար գի տէք, որ կալ կա թա հայե րը 
զր կուած են Ե րեւա նի Ռա տի ոն լսե լու հա ճոյ քէն։ Շատ կը փա փա քիմ 
ու նե նալ կար դա ցուած գրա խօ սա կա նի պատ ճե նը, յատ կա պէս ա նոր 
հա մար, որ ցարդ հայ րե նի քի մեր քն նա դատ նե րուն կար ծի քը գր քիս 
մա սին կար դա լու հա ճոյ քը չեմ ու նե ցած։ Ե րախ տա պարտ կը մնամ, 
ե թէ կա րե նաք Ռա դի ոյի Վար չու թե նէն ե լոյ թի պատ ճե նը ստա նալ եւ 
ղր կել ին ձի։

 Կան խա յայտ շնոր հա կա լու թե ամբ եւ յար գանք նե րով ՝

Ա սա տուր Կիւ զե լե ան
 Քար տու ղար Հայ կա զե ան Մշա կու թային Մի ու թե ան Վար չու թե ան
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/ 25 հոկ տեմ բերի 1963թ. /

HAIKAZIAN CULTURAL SOCIETY CALCUTTA 
Մե ծա յարգ Տի ար Ան. Սարգ սե ան, 

Ար տա սահ մա նե ան Ե րկր նե րի Հետ Բա րե կա մու թե ան եւ  
Կուլ տու րա կան Կա պի Հայ կա կան Ըն կե րու թե ան  

Սփիւռ քի Բաժ նի Վա րիչ 
Ե րեւան

Յար գե լի պրն Սարգսե ան,

 Հան ճա րեղ բա նաս տեղծ, ստեղ ծա գործ ե րա ժիշտ եւ եր գիչ Սա յաթ
Նո վայի ծնն դե ան 250ա մե այ յո բե լե ա նին առ թիւ, Մի ու թիւնս եւ հնդ
կա հա յու թիւ նը կը յ ղեն ձե զի եւ ձեր մի ջո ցաւ բո լոր պատ կան մար մին
նե րուն ջերմ ող ջոյն ներ եւ սր տա գին շնորհաւորութիւններ։

 Մեր սր տերն ան խառն հր ճուան քով կը լեց նէ այն հան գա ման քը, որ 
Հա մաշ խար հային Խա ղա ղու թե ան Խոր հուր դի ո րոշ մամբ կը տօ նուի 
հայ մե ծա գոյն գու սա նին յո բե լե ա նը Ս. Մի ու թե ան ժո ղո վուրդ նե րու եւ 
աշ խար հի յա ռա ջա ւոր մարդ կու թե ան կող մէ։ Վեր ջա պէս կը բա ցուի 
լռու թե ան վա րա գոյ րը, հոգ չէ թէ դար մը ու շա ցու մով, եւ Սա յաթՆո
վան կը գրա ւէ իր պատ շաճ տե ղը հա մաշ խար հային բա նաս տեղ ծու
թե ան բե մին վրայ, Խա յա մի, Սաա դի եւ մտ քի ու հո գի ի հա մա մարդ
կային միւս մե ծու թիւն նե րու կող քին։

Գ նա հա տան քը, որ կը տրուի Սա յաթՆո վային հա մաշ խար հային 
գետ նի վրայ, ար դար է բազ մա թիւ պատ ճառ նե րով.
1. Սա յաթՆո վան աշ խար հի մե ծա գոյն բա նաս տեղծ նե րու շար քին 
պատ կա նե լու բո լոր տուե ալ նե րը ու նի ա նա ռար կե լի օ րէն։
2. Սա յաթՆո վան, որ պէս ա շուղ, հա մաշ խար հային գու սա նա կան 
գրա կա նու թե ան բարձ րա գոյն եւ ա մե նէն պայ ծառ գա գաթ նե րէն մէկն 
է, ե թէ ոչ բարձ րա գոյ նը։
3. Սա յաթՆո վան այն ան զու գա կան դէմքն է, որ գու սա նա կան 
ա րուեստի ոս կէ ար ձա նը բա նաս տեղ ծա կան մտ քի բարձ րա գոյն պա
տուան դա նին վրայ դրաւ։
4. Սա յաթՆո վան փի լի սո փա յա կան խո րա գոյն հար ցե րը ա շու ղա
կան տա ղե րու պատ մու ճա նին մէջ պա րու րե լու, մի ա ժա մա նակ գու
սա նա կան խօս քին գի նի ով ա մե նէն խո րա թա փանց միտքն ու ա մե նէն 
պարզ հո գին ար բեց նե լու հան ճա րով օժ տուած մե ծու թիւնն է ։
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5. Սա յաթՆո վան որ պէս սի րեր գու բա նաս տեղծ, ան նման եր գիչ եւ 
մե ծա տա ղանդ ստեղ ծա գործ ե րա ժիշտ այն հա զուա գիւտ մար դոց մէ 
մէկն է, որ ե րեք ա ռան ձին հան ճար նե րու կա րո ղու թիւն նե րուն հա մա
գու մա րը կը խտաց նէ իր մէջ։

 Սա յաթՆո վայի մե ծու թիւ նը բնո րո շե լու ձգ տող քա նի մը գծեր մատ
նան շե լու մեր ճիգը կ’ու զենք եզ րա փա կել ռուս ա կա նա ւոր գրա կան 
քն նա դատ, Վ. Բրու սո վի հե տեւե ալ խօս քե րով. «Ճշ մա րիտ գե ղե ցի
կը ստեղ ծած են նաեւ գու սան նե րէն լա ւա գոյն նե րը, ո րոնց մէջ ա ռա
ջին տե ղը կը գրա ւէ 18րդ դա րու մեծ, բազ մա կող մա նի բա նաս տեղծ, 
Սա յաթՆո վան… մէկն այն ա ռաջ նա կարգ բա նաս տեղծ նե րէն, ո րոնք 
ի րենց հան ճա րի ոյ ժով կը դադ րին այ լեւս մաս նա ւոր ժո ղո վուր դի մը 
սե փա կա նու թիւնն ըլ լա լէ եւ կը դառ նան ամ բողջ մարդ կու թե ան սի րե
լի նե րը»։

 Մի ու թե անս նա խա ձեռ նու թե ամբ, կալ կա թա հա յու թիւ նը եւս կը 
պատ րաս տուի պատ շաճ ձեւով տօ նե լու Սա յաթՆո վայի յո բե լե ա
նը։ Այս առ թիւ հայ խո շո րա գոյն գու սա նի մա սին կը պատ րաս տենք 
ուսում նա սի րու թիւն մը, զոր կը յա ռաադ րենք լոյս ըն ծայել տե ղա կան 
շարք մը թեր թե րուն մէջ։ 

Օգ տա գոր ծե լով ա ռի թը Մի ու թե անս եւ կալ կա թա հա յու թե ան ա նու
նով մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նենք Սա յաթՆո վային նուի
րուած ձայ նա ժա պա ւէն նե րուն հա մար, զորս ձեր մի ջո ցաւ ղր կե ցիք 
հնդ կա հա յու թե ան։

 Լա ւա գոյն ցան կու թիւն նե րով եւ խո րին յար գանք նե րով՝ 

Ա. Կիւ զե լե ան, Փոխ նա խա գահ
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 Սարգ սյան Ար մեն

ՀՀ ԴԵՍ ՊԱ ՆԱ ՏՈՒՆ
 Հար գե լի Ա սա տուր եւ Վի վի են Գյու զե լյան, 

Ու զում եմ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան նա խա գահ Լեւոն ՏերՊետ րո սյա նի Լոն դոն այ ցե լու թյան ժա
մա նակ հայ կա կան դես պա նա տան հան դեպ Ձեր ցու ցա բե րած ա ջակ
ցու թյան եւ օգ նու թյան հա մար, ո րը ի նպաստ է հայ բրի տա նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա գա զար գաց մա նը։

 Հու սով եմ, որ մեր հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կշա րու նակ վի եւ կզար
գա նա հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բար գա վաճ ման եւ 
ա ռա ջըն թա ցին։

 Մաղ թում եմ Ձեզ ա մե նայն բա րիք եւ տո կու նու թյուն 

ՀՀ դես պան՝ Սարգ սյան Ար մեն

✒ / 4 մայիս, 1993թ. /   

Հար գե լի պրն Գյու զե լյան,

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ Հրանտ Բագ րա տյանի, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար 
Վա հան Փա փա զյա նի եւ ան ձամբ իմ ա նու նից շնոր հա կա լու թյուն եմ 
հայտ նում Ձեզ ս.թ. մայի սի 26ից հու նի սի 1ը կա յա ցած Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րա կան պատ վի րա կու թյան այ ցե լու թյան ըն թաց քում նվի րա
կան աշ խա տան քի ու ա ջակ ցու թյան հա մար եւ հույս եմ հայտ նում, որ 

 23.06.1953, Երեւան, Հայկական ԽՍՀ։
Հայաստանի գործող նախագահ[1], Հայաստանի 

Հանրապետության նախկին վարչապետ, քաղաքական 
գործիչ, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի նախկին դեսպան, 

Ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային 
ինստիտուտի եւ Բրիտանական աստղագիտական 

ընկերության անդամ, Համահայկական ակադեմիական 
եւ գիտական ընկերության պատվավոր անդամ, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, 
խոշոր բիզնեսմեն, ՀՀ վարչապետ 1996 թվականի 

դեկտեմբերից մինչեւ 1997 թվականի փետրվար։ ՀՀ 
արտակարգ եւ լիազոր դեսպան (1993 թվականից)։ ՀՀ 

Նախագահ 2018 թվականից։
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հե տա գա յում եւս կշա րու նակ վի Ձեր եւ Հայաստանի դես պա նու թյան 
հա մա տեղ աշ խա տան քը։

 Հար գանք նե րով՝ դես պան Սարգ սյան Ար մեն

✒  Հար գե լի պրն Ա սա տուր եւ տի կին Վի վի են Գյու զե լյան ,

Ան ցած բազ մա թիվ տա րի նե րի ըն թաց քում ես բախտ եմ ու նե ցել Ձեզ 
հետ մի ա սին աշ խա տել ան կախ Հա յաս տա նի ա ռա ջին եվ րո պա կան 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան՝ Լոն դո նում ՀՀ դես պա նու
թյան հա մար, սկ սած նրա հիմ նադր ման օ րից մին չեւ վեր ջերս։

 Բո լոր նվա ճում նե րը, ո րոնց հա սավ Լոն դո նում հայ կա կան դես պա
նու թյու նը, մեր հա մա տեղ եւ մի ա հա մուռ աշ խա տան քի ար դյունք ներն 
է ին, ո րոնք, վս տահ ե մ՝ տեղ կգտ նեն հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան մեջ։ 

Ես Ձեզ հետ մի ա սին այս ի նը տա րի նե րի ըն թաց քում կի սել եմ մեր 
հայ րե նի քի եւ սփյուռ քի ու րախ եւ տխուր պա հե րը, Ձեզ հետ մի ա սին 
տո նել եմ հաղ թա նակ նե րը եւ Ձեզ հետ մի ա սին փոր ձել հաղ թա հա րել 
ար գելք ներն ու դժ վա րու թյուն նե րը։ 

Ու զում եմ Ձեզ վս տա հեց նել, որ Դուք, լի նե լով նե ցուկ Հա յաս տա նի 
դես պա նու թյա նը, ե ղել եք նե ցուկ ամ բողջ հայ ժո ղովր դին, ո րի հա
մար ես իմ ե րախ տա գի տու թյունն եմ հայտ նում եւ հույս ու նեմ, որ մենք 

Արմեն Սարգսյանի հետ։ Երեւան, 2011թ.։
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կշա րու նա կենք մի ա սին աշ խա տել հօ գուտ մեր ժո ղովր դի պայ ծառ 
ա պա գայի եւ բա րօ րու թյան։

 Հար գան քով՝ Սարգ սյան Ար մեն

 / 6 նոյեմբեր, 1996թ., Երեւան /

 Մե ծա յարգ Տի ար Ար մէն Սար գի սե ան
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան Վար չա պետ 

Սի րե լի Ար մէն,

 Մեծ ու րա խու թե ամբ ի մա ցայ Վար չա պետ նշա նա կուե լուդ բա րի լուրը։ 
Միշտ չէ որ ճիշդ մար դը, ճիշդ ժա մա նա կին, ճիշդ պաշ տօ նի կը կոչուի։ 
Ու րախ եմ որ այս պա րա գային յար մա րա գոյն մար դը կո չուած է վար
չա պե տի բարձր ու պա տաս խա նա տու պաշ տօ նին։ Այս եւ հե տա գայ 
ը նդ հան րա ցում նե րը պա տա հա կան խօս քեր չեն, այլ եր կար տա րի
նե րով աշ խա տան քիդ մօ տէն հե տեւած մար դու մը՝ ա նա չառ գնա հա
տան քը։

 Պե տա կա նու թիւն ու նե ցող մեր ժո ղո վուրդն այ սօր ա ւե լի քան երբեք, 
կա րիք ու նի լր ջա խոհ եւ ի մաս տուն ղե կա վար նե րու, ո րոնք ա մե նէն 
ա ռաջ պէտք է ըլ լան հե ռա տես, ա ռանց ի րա տե սու թե նէ ա մուս նա լու
ծուե լու։ Հա մես տու թիւնդ վի րա ւո րե լու գնով պէտք է հաս տա տեմ որ 
վե րոյի շե ալ տուե ալ նե րը քու նկա րագ րիդ եւ ի մա ցա կան կա րո ղու
թիւն նե րուդ մաս կը կազ մեն։ Ա ւե լին՝ ա սոնց կող քին ու նիս բազ մա թիւ 
այլ յատ կու թիւն ներ, նկա րագ րի գծեր, ո րոնց բո լո րին գու մա րը քեզ կը 
դարձ նէ ար ժա նա ւոր նե րուն մէջ ար ժա նա ւո րա գոյ նը։ Ա ւե տա րա նը 
կը սէ. « Ծառ ի պտ ղոյ ի ւր մէ ճա նա չի»։ (Ծա ռը իր տուած պտուղով կը 
ճանչ ցուի)։ Դուն ար դէն քու տուած պտու ղովդ քա ջա ծա նօթ ես քու ժո
ղո վուր դիդ։

 Վի վի է նը, Կա րի նէն, Ար մի նէն, Դէյ վիդն ու… Ալեքսանդրը, թոռնիկս, 
այս բա րե բաս տիկ ա ռի թով ի րենց շնոր հա ւո րու թիւն ներն ու բա րե մաղ
թանք նե րը կը յ ղեն քե զի, Նու նէ ին, ըն տա նի քիդ բո լոր ան դամ նե րուն։

 Լա ւա գոյն բա րե մաղ թանք նե րով եւ սի րով՝  
Կիւ զե լե ան Ա սա տուր
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 Սարգ սյան Ֆա դեյ

✒  / 12 օգոստոսի 2004թ. / 

 Պա րոն Ա սա տուր Գյու զե լյա նին,
Մե ծար գո պա րոն Գյու զե լյան,

 Խո րին ե րախ տա գի տու թյամբ հայտ նում եմ, որ վեր ջերս ստա ցել ե նք 
Ձեր ան ձնա կան գրա դա րա նի նվի րատ վու թյու նը՝ 43 ա րկղ, 820 կգ, 
շուրջ 1000 մի ա վոր հրա տա րա կու թյուն ներ։

Ս տաց ված գր քե րը հանձն վել են ՀՀ ԳԱԱի Հիմ նա րար գի տա կան 
գրա դա րա նի տնօ րին մա նը։ Հիմ նա րար գի տա կան գրա դա րա նին 
անհրա ժեշտ հրա տա րա կու թյուն նե րը կհանձն վեն գրա դա րա նի ը նդ
հա նուր ֆոնդ՝ Ձեր նվի րատ վու թյան մա սին հա տուկ նշու մով  մատ չելի 
կլի նեն ան խտիր բո լոր ըն թեր ցող նե րին։

Սարգսյան Ֆադեյ Տաճատի։
 18.09.1923, Երեւան, Հայկական ԽՍՀ, – 10.01.2010, Երեւան, 

Հայաստան։
Գիտնական, ակադեմիկոս, քաղաքական գործիչ, ՀՀ 

Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի նախագահ, ՀԽՍՀ 
Մինիստրների խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, 

գեներալ-մայոր։ Մի շարք միջազգ. ԳԱ-ների անդամ։

Ձախից՝ Ֆադեյ Սարգսյան, Ասատուր Գյուզել յան, Վահագն Գրիգորյան, Սաբիր 
Ստեփանյան, Գեղամ Ղարիբջանյան, Էդիկ Ներսիսյան։
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Կրկ նօ րի նակ նե րը, ի նչ պես եւ Դուք է իք հանձ նա րա րել, կհանձն վեն 
Ա կա դե մի այի հա մա կար գի մյուս գրա դա րան նե րին՝ ի րենց գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ուղ ղու թյա նը հա մա պա տաս խան։ Այս պես, 
արդեն ա վե լի քան 250 մի ա վոր գր քեր հանձն վել են Հնա գի տու թյան 
եւ ազ գագ րու թյան ի նս տի տու տին։

 Լի ա հույս եմ, որ Ձեր մե ծար ժեք նվի րատ վու թյու նը կն պաս տի մեր 
հա մա կար գի գրա դա րան նե րի ֆոն դե րի հարս տաց մա նը եւ օգ տա կար 
կլի նի մեր բազ մա հա զար մաս նա գետ ըն թեր ցող նե րի հա մար։

 Հար գանք նե րով եւ լա վա գույն մաղ թանք նե րով,

 Ա կա դե մի կոս՝ Սարգ սյան Ֆա դեյ Տաճատի
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Սմ բա տյան Ար մեն
 

✒  / 20 հու նի սի 2001թ. / 

Ա սա տուր Գյու զե լյան,
 Ե րեւա նի Կո մի տա սի ան վ. Պե տա կան կոն սեր վա տո րի այից (Ե ՊԿ) 

ԵՊԿի ու սա նող նե րի օ ժան դակ կր թա թո շա կի վե րա բե րյալ
 Սե ծար գո պա րոն Գյու զե լյան,

 Թույլ տվեք հայտ նել մեր խո րին շնոր հա կա լու թյու նը Տեր եւ Տի
կին Արմեն եւ Ռեյչլ Կ րիտ նե րին, Տեր եւ Տի կին Ա րա եւ Բար բա րա 
Գալստյան նե րին, ի նչ պես նաեւ Ձեզ, պրն Գյու զե լյան, այն ան կեղծ եւ 
սր տանց օգ նու թյան հա մար, ո րը դուք առ այ սօր ցու ցա բե րել եք Ե ՊԿի 
ու սա նո ղու թյա նը։

 Տե ղե կաց նում ե նք, որ 20012002թթ. ու սում նա կան տա րում Ձեր 
կող մից տրա մադր ված տա րե կան կր թա թո շակ նե րը հատ կաց վել են 
դաշ նա կա հար՝ Մի քայել Գաբ րի ե լյա նին, ջու թա կա հար ներ՝ Զոհ րաբ 
Թա դեւո սյա նին եւ Ռու բեն Սմ բա տյա նին, ո րոնք ու նեն ու սում նա
կան բա ցա ռիկ ա ռա ջա դի մու թյուն, դր սեւո րել եւ դր սեւո րում են շնոր
հա շատ ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն ներ եւ հան դի սա նում են 
Ե ՊԿի աս պի րանտ ներ։ 

Այս պի սով, այս վեր ջին հատ կա ցում նե րով Ե ՊԿի ու սա նող նե րի 
օ ժան դակ կր թա թո շակ նե րի հա մար բա րե րար նե րի կող մից տրա
մադր ված գու մար նե րը սպառ վում ե ն։ Հա վա տա լով բա րե րար նե
րի Ե ՊԿի լա վա գույն ու սա նող նե րին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու բա րի 
կամ քի եւ հնա րա վո րու թյուն նե րի լի ար ժեք առ կա յու թյա նը, սպա սում 
ե նք բա րե րար նե րի օգ նու թյան շա րու նա կու թյա նը, ին չի հա մար հայտ
նում ե նք մեր կան խավ շնոր հա կա լու թյու նը։

 Հար գանք նե րով՝ ռեկ տոր պրոֆ. Սմ բա տյան Ար մեն 

Սմ բա տյան Ար մեն Բագ րա տի։
17.11.1954,  Ե րեւան։

Հայ կոմ պո զի տոր, ՀԽՍՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ 
(1987), պետական հասարակական գործիչ։
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Ս տե փա նյան Գառ նիկ

✒  / 11 մայիսի 1960թ. / 

 Սո վե տա կան Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան  
Գի տու թյուն նե րի  ա կա դե մի ա 
Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան

 Կալ կա թայի Հայ կա զյան գե ղար վես տա կան  
մի ու թյան վար չու թյա նը

 Հայ կա կան ՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի Գրա կա նու թյան եւ 
ար վես տի թան գա րա նը պատ րաս տում է հա տուկ մի հե տա զո տու թյուն՝ 
Մես րոպ Թա ղի ա դյա նի մա սին, ո րի գրա կան, ման կա վար ժա կան եւ 
հրա պա րա կա խո սա կան գոր ծու նե ու թյան մե ծա գույն մա սը կապ ված է 
հնդ կա հայ գա ղու թի հետ։

 Բա ցի տպագր ված հե ղի նա կու թյուն նե րից, նա թո ղել է մեծ թվով 
ան տիպ աշ խա տու թյուն ներ, ի նչ պես՝ օ րագ րեր, հայոց լեզ վի ար մա
տա կան բա ռա րան, գե ղար վես տա կան եր կեր, ո րոնք պահ պան վում են 
հան գու ցյալ Մես րոպ Սե թյա նի ար խի վում։

Խնդ րում ե նք հայտ նել, թե որ տեղ է գտն վում Մ. Սե թյա նի ար խի վը 
եւ ի նչ պես կա րե լի է օ գտ վել այդ նյու թե րից։ Ա րդյոք կա րող ե նք ստա
նալ ե թե, ոչ բնագ րե րը, գո նե ըն դօ րի նա կու թյուն նե րը եւ կամ դրանց 
միկ րո ֆո տո նե րը եւ ի նչ պայ ման նե րով։

 Կան խա հայտ շնոր հա կա լու թյամբ եւ հար գա նոք,
 Դի րեկ տոր՝ Ստե փա նյան Գառ նիկ

Ստեփանյան Գառնիկ Խաչատուրի (Տեր-Ստեփանյան)։ 
14.02.1909, Մամախաթուն գյուղ, Դերջան գավառ, Արեւմտյան 

Հայաստան,  – 1.07.1989, Երեւան։
Գրականագետ, թատերագետ, գրող, բառարանագիր, 
արվեստագիտության դոկտոր (1971), ՀԽՍՀ արվեստի 

վաստակավոր գործիչ (1967), ՀԽՍՀ պետական մրցանակի 
դափնեկիր (1980, «Հայ նոր գրականության պատմություն» 

կոլեկտիվ աշխատության համար), ՀԳՄ անդամ 1943թ։ 
ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ 1943թ.։ ԽՄԿԿ անդամ 

1939թ.։
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Վար դա նյան Կա մո

✒  / 27 հու նի սի 1968թ. / 

« Հայ րե նի քի ձայն»
 Մե ծա հարգ տի ար Ա սա տուր Գյու զե լյան, Լոն դոն

 Հար գե լի բա րե կամ, 

Ըն դու նե ցեք մեր խո րին շնոր հա կա լու թյու նը « Հայ րե նի քի ձայն»ին 
բե րած Ձեր ե ռան դուն աշ խա տակ ցու թյան հա մար, ո րը մենք մե ծա
պես գնա հա տում ե նք։ Մեր ըն թեր ցող նե րի կող մից հատ կա պես ջերմ 
ըն դու նե լու թյան ար ժա նա ցավ պա րոն Ռո զան դա լի հետ Ձեր վա րած 
« Հայաս տան եւ հայ ժո ղո վուր դը» հար ցազ րույ ցը։ Դժ բախ տա բար, 
մենք չու նենք հար գե լի գրո ղի եւ դա սա խո սի հաս ցեն, որ պես զի ան
ձամբ գրենք նրան։ Խնդ րում ե նք նրան փո խան ցել մեր շնոր հա
կա լու թյու նը եւ նաեւ հայտ նել մեզ, թե ին չով կա րող ե նք օգ տա կար 
լինել պա րոն Ռո զան դա լին՝ իր ա ռա ջի կա տար վա դա սա խո սու թյան 
համար։

Ս պա սե լով հե տաքր քիր նոր թղ թակ ցու թյուն նե րի

Հար գանք նե րով « Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թեր թի խմ բա գիր՝ 
 Վար դա նյան Կա մո

15.12.1928, Երեւան – 25.11.2000, Երեւան։ Խմբագիր, հաս. քաղ. գործիչ։ ՀԽՍՀ (1990), 
ՀՀ (1990-95թթ.) ԳԽ եւ ԱԺ պատգամավոր։
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 Վար սյան Շա քե

✒  Սի րե լի Ա սա տուր,

Գ րա բերս տի կին Ան ժիկ Ստե փա նյա նը մեր լա վա գույն ար ձա կա գիր
նե րից է։ Բազ մա թիվ գր քե րի հե ղի նակ եւ Նաի րի Զա րյա նի տի կի նը։

Խնդ րում եմ ա նես կա րե լիդ, որ ճա նա չի լոն դո նա հայ կյան քը։ Կա
րող ես նույ նիսկ նրա ե րե կոն կազ մա կեր պել Հայ տա նը։ Նա քեզ մի 
ու րախ լուր կհա ղոր դի։ Տի կին Ստե փա նյա նը գա լիս է Խա ղա ղու թյան 
կո մի տե ի պատ վի րա կու թյան կազ մում։

 Վար սյան Շա քե

Հ.Գ. Շտապ թղ թակ ցու թյուն ու ղար կիր։

✒  / 13 մար տի 1967թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Շ նոր հա կա լու թյամբ ստա նում ե նք թղ թակ ցու թյուն ներդ եւ մեծ հա
ճույ քով տ պագ րում։ Հույս ու նեմ, որ լոն դո նաբ նակ հա յու թյան կյան քը 
լուսա բա նող ոչ մի ե րեւույթ բաց չես թող նի։ Թղ թակ ցու թյուն ներդ մեծ 
հե տաքրք րու թյամբ են կար դաց վում մեր ըն թեր ցող նե րի կող մից։

 Նոր հաս ցեդ տվել եմ բա ժա նոր դագ րու թյան բա ժին, որ պես զի այ
սու հե տեւ թեր թե րը քեզ ու ղարկ վեն այդ հաս ցե ով։ 

Ին չո՞ւ ո չինչ չես գրում քո մա սին։ «Ա րե գակ» թեր թի փակ վե լուց 
հետո ին չո՞վ ես զբաղ ված։ Հե ռան կար կա՞ Լոն դո նում տպա գիր 
օրգան ու նե նա լու։

 Դեկ տեմ բեր ամ սին գնա ցի Սի րի ա եւ Լի բա նան, կարճ ժա մա նա

 Վար սյան Շա քե  (Վար սե նիկ Հա կոբի Բո յա ջյան)
14.05.1923թ. Նի կո սի ա, Կիպ րոս – 1996թ. Երեւան)։

Հայ ար ձա կա գիր, լրագ րող։ ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր լրագ րող, 
ԽՍՀՄ գրող նե րի մի ու թյան ան դամ։
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կով ե ղա նաեւ Ա լեք սանդ րի ա յում, որ տեղ տե սա Մա րի Նշա նյա նի 
ա ղջ կան՝ Հե ղի նե ին, ե ղա Կիպ րո սում եւ Հու նաս տա նում։ Ո ՜վ է ի մա
նում, գու ցե մի օր էլ հրա վեր ստա նամ ո րեւէ կազ մա կեր պու թյու նից՝ 
Լոն դոն այ ցե լե լու։ Մա րի Նշա նյա նը մոտ վեց ա միս է նո րից Հա յաս
տա նում է, մար տի 18ին պի տի մեկ նի։ Չե ղավ այն պես, որ նրա այս
տեղ ե ղած ժա մա նակ դու եւ տի կինդ էլ լի նե իք մեզ մոտ եւ վայե լե ինք 
բո լո րիդ ներ կա յու թյու նը մի ա սին։ 

Ա սա տուր ջան, մեր շա բա թա թեր թում շատ հե տաքր քիր կլի նի 
տպագ րել այս պի սի մի հոդ ված՝ « Հայ կա կան մշա կու թային գան ձե րը 
բրի տա նա կան թան գա րա նում»։ Գու ցե գրե՞ս այդ մա սին։ Ը նդ հան
րա պես ի նքդ մտա ծիր, թե ի ՞նչ կա րող ես գրել մեզ հա մար, բա ցի 
ընթա ցիկ թղ թակ ցու թյուն նե րից։ 

Ա նա հիտ Սա հի նյա նը մեծ հա մակ րան քով բա րեւում է քեզ։ Իր 
ուղեգ րու թյուն նե րում բա վա կա նին ըն դար ձակ տեղ էր տվել քեզ։ 
Ը նդհան րա պես բո լոր Լոն դոն այ ցե լող նե րը հի ա ցած են քեզ մով, ո րի 
հա մար, որ պես ազ գա կանդ եւ ըն կե րու հիդ շատ ու րախ ե մ։

 Բա րեւ ներս ազ նիվ տիկ նոջդ, ո րին ան ձնա պես ծա նո թա նա լու 
բախտը ե րեւի կու նե նամ մի օ ր։

Սր տա գին բա րեւ նե րով՝ Վար սյան Շա քե

Վարսյան Շաքեի հետ։ Երեւան, 1968թ.։
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✒  / 12 հու լի սի 1968թ. / 

 Մե ծա հարգ Տի ար Ա սա տուր Գյու զե լյան, Լոն դոն
 Սի րե լի բա րե կամ, 

Երգ չու հի Ար փի նե Փահ լեւա նյա նի մա սին ու ղար կածդ թղ թակ ցու
թյունը տ պագ րե ցինք « Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թեր թում։ Ու րախ 
կլի նենք, ե թե այ սու հե տ եւս կա նո նա վոր կեր պով աշ խա տակ ցեք մեզ։ 
Այս նա մա կով խնդ րում ե նք Ձեզ նից մեզ հա մար մի հոդ ված գրել Լոն
դո նի հայ կա կան տան մա սին, ը նդ գր կե լով նրա ե րի տա սար դա կան 
կազ մա կեր պու թյու նը, գրա դա րա նը, ե րգ չա խում բը եւ այլն։ Ա րդյոք 
շատ չի՞ լի նի, ե թե խնդ րենք նաեւ գրել Հնդ կաս տա նի « Մար դա սի
րաց» վար ժա րա նի մա սին, ո րը Դուք մո տի կից ճա նա չում ե ք։ Գրեք 
այն պես, որ ըն թեր ցո ղը ի մա նա, թե ե ՞րբ է հիմն վել, ի ՞նչ փու լե րով է ան
ցել, այժմ ի ՞նչ վի ճա կում է եւ այլն։ 

Ա նա հիտ Սա հի նյա նի հետ շատ խո սե ցինք քո մա սին։ Հույս ու նենք 
մոտ ա պա գա յում Ձեզ տես նել։ Ձեր հոդ ված նե րի հա մար հո նո րա րը 
կս տա նաք, ե րբ գաք։ Բա րեւ ներ Ձեր ազ նիվ տիկ նո ջը։

 Հայ րե նա կան ող ջույն նե րով

« Հայ րե նի քի ձայն» շա բա թա թեր թի սփյուռ քի բաժ նի վա րիչ՝  
Վար սյան Շա քե
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Տա տու րյան Շահե-Զատիկ Սամվելի

✒  / 24 մար տի 1966թ., Ե րեւան / 

«Ա րե գակ» ամ սա թեր թի խմ բագ րա պե տին, Լոն դոն
 Հար գե լի բա րե կամ,

 Ժա մա նա կին ստա ցել եմ Ձեր նա մա կը։ Հե տա գա յում հա ճույ քով 
կար դա ցել եմ նաեւ Ձեր հայ րե նի քից ստա ցած տպա վո րու թյուն նե րը՝ 
«Ա րե գակ»ում։ Ամ սագ րի հուն վա րի հա մա րում զե տեղ ված ե րկ տո
ղով հարց նում եք, թե ստա նո՞ւմ ե նք ա րդյոք «Ա րե գակ»ը։ Հայտ նում 
եմ, որ բա վա կան եր կար ա միս ներ է ար դեն, որ շնոր հա կա լու թյամբ 
ստա նում ե նք եւ հա ճույ քով հե տեւում բո վան դա կու թյա նը։ Եվ ե թե 
ան գլի ա հայ կյան քից նո րու թյուն ներ են լի նում, Մեր ձա վոր եւ Մի ջին 
Ա րեւել քի ե րկր նե րի հա մար տր վող մեր հա ղոր դում նե րում տեղ ե նք 
տա լիս դրանց։ Այդ կար գի հա ղոր դում նե րով մենք ձգ տում ե նք մեր 
ունկն դիր նե րին, հնա րա վո րին չափ, տե ղյակ պա հել նաեւ մեր տար
բեր գաղութ նե րի կյան քին։

 Ձեր օգ տա կար աշ խա տան քում հա ջո ղու թյան մաղ թանք նե րով եւ 
հար գանք նե րով՝ 

Ար տա սահ մա նի հա մար տր վող հա ղոր դում նե րի

 գլ  խա վոր խմ բա գիր՝ Տա տու րյան Շ.

20.12.1911, գ. Կյուրին (Սեբաստիայի նահանգ) – 15.05.1990, Երեւան։
Հաս.գործիչ, հրապարակախոս։ Ֆրանս.Դիմադրության շարժման (1941-1944) 

հայկ. կազմակերպության ղեկավարներից։ Հայ.ազգ. ճակատի հիմնադիրներից։  
1942-44-ին՝ «Հայ ճակատ», «Ժողովուրդ» հակաֆաշիստական թերթերի խմբագիր։ 

Աշխատակցել է «Լիբանան» (Բեյրութ), «Երեւան», «Զանգու» երկուսն էլ՝ Փարիզ), 
«Բանվոր» (Նյու Յորք) թերթերին։ 1947-ին հայրենադարձվել է։ 1948-82թթ. աշխատել է 

Հայաստանի հեռուստառադիոպետկոմում, 1972-82-ին փոխնախագահ։
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✒  / 28 փետր վա րի 1969թ., Ե րեւան  / 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նին, Լոն դոն 
Սի րե լի Ա սա տուր,

 Մենք ա մեն կի րա կի, Փա րի զի ժա մա նա կով ա ռա վո տյան ժա մը 9ից 
10ը Եվ րո պայի ե րկր նե րում ապ րող հա յու թյան հա մար մեկ ժամ 
տեւո ղու թյամբ ռա դի ո հա ղոր դում ներ ե նք տա լիս 19 եւ 25 մետր ա լիք
նե րով։

Խնդ րում ե նք մեկեր կու կի րա կի լսել մեր հա ղոր դում նե րը եւ տե ղե
կաց նել լսե լի ու թյան մա սին։ Բա ցի այդ, ա ռա ջար կում եմ, որ պար բե
րա բար ան գլի ա հայ կյան քից թղ թակ ցու թյուն ներ ու ղար կեք մեզ։ Ձեր 
թղ թակ ցու թյուն նե րը կձայ նասփռ վեն Մեր ձա վոր Ա րեւել քի ե րկր նե րի, 
Եվ րո պայի եւ Ա մե րի կայի ե րկր նե րի հա յու թյան հա մար տր վող մեր 
հա ղոր դում նե րում։

Ս պա սե լով Ձեր պա տաս խա նին, սի րով՝ 

Ար տա սահ մա նի հա մար տր վող հա ղոր դում նե րի 
գլ խա վոր խմ բա գիր՝ Տա տու րյան Շ.
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Փար սա դա նյան Ալ բերտ

✒  / 10 հունվարի 1959թ., Ա լա վեր դի  / 

Սի րե լի Ա սա տուր Գյու զե լյան ,

Ար դեն գի շեր է, ցուրտ, ձմե ռային գի շեր։ Դր սում սու լում է քա մին, 
անկոչ հյու րի նման թա կում այս կամ այն բնա կա րա նի դուռն ու պա տու
հա նը, հե տո հան կարծ սլա նում փո ղոց նե րում ու ծվա րում հան դի պա
կաց հս կա յա կան ժայ ռե րի ծեր պե րում։ Վա ղուց դա դա րել է երթեւե կու
թյունը մեր փոք րիկ քա ղա քի փո ղոց նե րում, վա ղո՜ւցվա ղո՜ւց հան գել 
են բո լոր պա տու հան նե րի լույ սե րը, քնել են մար դիկ, ի սկ ես նս տել եմ 
գրի չը ձեռ քիս եւ մտո րում ե մ։

 Նա մակս հաս նե լուց ա ռաջ, ես մտ քով Ձեզ մոտ ե մ։ Ես իմ հո գու 
աչքե րով տես նում եմ Ձեզ, նս տած գրա սե ղա նի ա ռաջ թեր թում եք 
հա յա տառ գր քե րը, խո րա սուզ վում ըն թեր ցա նու թյան մեջ եւ չեք նկա
տում, թե ի նչ պես մթ նեց օ րը, ի նչ պես խա վարն իր ան թա փանց թեւե
րով ծած կեց փո ղոց ներն ու մայ թե րը, թե ի նչ պես քնե ցին մար դիկ, ի սկ 
Դուք դեռ ար թունք ե ք։ Հե տո հան կարծ հի շում եք ի նձ։ «Ին չո՞ւ նա մա
կի պատաս խանն ու շա ցավ, ի ՞նչն է պատ ճա ռը, որ նա մակ ներ չկան 
ա րեւա վառ Հա յաս տա նից, ին չո՞ւ լռեց հայոց լեզ վի եւ գրա կա նու թյան 
ու սու ցիչ Ալ բերտ Փար սա դա նյա նը»։ 

Ալբերտ Իշխանի Փարսադանյան. 10.02.1930թ., Ալավերդու 
շրջանի Լեռնահանքեր ավանում, 16.03.2009թ. Երեւան։ 

Բազմավաստակ մանկավարժ, գրող, բանաստեղծ, 
հրապարակագիր։ 

Փարսադանյանի հեղինակած գրքերից հիշենք մի 
քանիսը. «Ծիտիկի արկածները», «Գիտելիքների շտեմարան» 

(5 հատոր), «Ես սիրում եմ քեզ», «Արարատ 73», «Անունների 
շքահանդես», «Հայը», «Հեղինակների մակագրությամբ», 

«Թղթապանակ 1915», «Առանց խուտուտի», «Ղողանջ 
անմահության», «Սրբացած մասունքներ», «Հարատեվող 

բարեկամություն»։ «Հարատեվող բարեկամություն» գիրքը, 
որի երկրորդ եւ լրացուցիչ հրատարակությունը լույս 

տեսավ 2009-ին, Երեւանում, Ալբերտի մահվանից մի քանի 
ամիս հետո, նվիրված է Ալբերտի եւ Ասատուրի հիսնամյա 

նամակագրության։ 
Հրատարակության պատրաստ գրքում տպվեց նաեւ 

Ալբերտի մահվան առիթով Ասատուրի «Փոխան 
դամբանական», «Հուսկ բանք» գրությունը, որը 

հրատարակում ենք նաեւ ստորեւ, միանգամ եւս տալով մեր 
հարգանքի տուրք մեծատառով ՄԱՐԴՈՒՆ ԵՎ ԳՐՈՂԻՆ, 

Ալբերտ Փարսադանյանին։



368

Ի րո՛ք, գու ցե հենց այս ժա մին, 1959թ. հուն վա րի 10ի ուշ ե րե կոյան, 
Դուք էլ մտա ծում եք իմ մա սին այն պես, ի նչ պես ե ս՝ Ձեր մա սին։ Դուք ի նձ 
մե ղադ րում եք նա մա կին չպա տաս խա նե լու հա մար, ի սկ ես փնտրում 
եմ ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող են ի նձ ար դա րեց նել, ի սկ այդ պի սի 
ա պա ցույց նե րը շատ չեն, ըն դա մե նը մեկն է, եւ դա է լ՝ սիրտս է։ 

Ա մեն օր ես մտա ծում եմ Ձեր նա մա կին պա տաս խա նե լու մա
սին։ Ա մեն օր գրիչ եմ վերց նում, գրում եմ Ձեր սի րե լի ա նունն ու ազ
գա նունը։ Հե տո վերց նում Ձեր գրած նա մա կը, ցան կա նում կար
դալ մի ան գամ եւս, որ պա տաս խանն ա ռա վել լավ ու սպա ռիչ լի նի, 
բայց… բայց սկ սում եմ կար դալ ու այ լեւս չեմ կա րո ղա նում կի սատ 
թող նել ու դնել մի կողմ։ Ես տես նում եմ մի կրակ ված ու հայ րե նա կա
րոտ սիրտ, որ բա բա խում է իմ սր տին մո տիկ ու հա րա զատ, թե կուզ եւ 
գտն վում է հա զա րա վոր կի լո մետ րեր հե ռու, «յոթ սա րե րից եւ յոթ ծո
վե րից այն կողմ, հե քի ա թային Հնդ կաս տա նի ե րկն քի տակ։ Ես տես
նում եմ, թե ի նչ պես է դո ղա ցել Ձեր ձեռ քը, ե րբ Դուք շա րադ րել եք Ձեր 
մտ քե րը  Հայ րե նիք ու ղարկ վող ծրա րի մեջ ամ փո փե լու հա մար։ Ես 
զգում եմ, թե ի նչ պես խո նա վա ցել են Ձեր աչ քե րը, ե րբ հի շել եք Հայ րե
նի քը, Մա սիս նե րը, Սեւա նը, Ա րա րա տյան դաշ տը։ Ու կար կա մել ե մ։ 
Մո ռա ցել եմ ա մեն ի նչ, նո րից ու հա զա րե րորդ ան գամ ա նի ծել եմ չար 
բախ տը, թուր քա կան կեռ յա թա ղա նը, ո րն այն քան ան գութ ե ղավ հայ 
մար դու ճա կա տա գի րը ո րո շե լիս։ Ես ան հա մե մատ ե րի տա սարդ ե մ։ 
Ծն վել եմ 1930 թվին, Լոռ վա (Գու գա րաց աշ խար հի) գե ղե ցիկ բնու
թյան մեջ, մա նուկ օ րե րից ի նձ ժպ տա ցել է Մա սիս նե րով եւ խա ղո ղով 
գե ղա զար դար ված Հա յաս տա նի պե տա կան գեր բը, վեր ջաց րել եմ 
ուս ման ըն թաց քը Սպան դա րյա նի ան վ. դպ րո ցում, ա վար տել եմ քա
ղա քա մայր Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը, աշ խա տան քի եմ 
անցել այն դպ րո ցում, ուր մի տաս նա մյակ շա րու նակ ի նձ գի տե լիք ներ 
են տվել իմ ու սու ցիչ նե րը, այժմ էլ ես եմ ու սու ցիչ, այժմ էլ նույն դա սա
րան նե րում ես եմ ա վան դում հայոց լե զուն, հայոց գի րը, հայոց գրա կա
նու թյու նը։ Բայց ա մեն ան գամ, ե րբ հի շում եմ Դա մոկ լյան սրի նման 
հայ ժո ղովր դի գլխին կախ ված թուր քա կան կեռ յա թա ղա նը, հո գիս 
մշուշ վում է, բռունցք ներս՝ սեղմ վում։ Դա րեր շա րու նակ դժ վա րին ճամ
փա ան ցած հայ ժո ղո վուր դը ցր վեց աշ խար հով մեկ, գնաց հյու սիս ու 
հա րավ, ա րեւելք ու ա րեւ մուտք, բայց չմա րեց նրա սր տում հայ րե նի քի 
սե րը, հայ րե նի քի կա րո տը։ Հե ռու Հնդ կաս տա նից հղած Ձեր նա մա կը 
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է ՛լ ա վե լի բոր բո քեց սերս, է ՛լ ա վելի մեծ սի րով սի րե ցի ձեզ, ի ՛մ ան գին 
հայ րե նա կից ներ, ի ՛մ հա րա զատ ներ, ի ՛մ հայեր։ Ո ՛ւր էլ լի նեք դուք, որ 
ամ պա կու տակ եր կինքն էլ կախ վի ձեզ վրա, դուք մերն եք, մե՛ր հա րա
զա տը, մեր սիրե լին։ Հայ րե նի քի սի րով այր վո՛ղ հայեր։ 

Այս պես եմ խոր հել ա մեն ան գամ, ե րբ ցան կա ցել եմ պա տաս խա նել 
Ձեր նա մա կին, սի րե լի Ա սա տուր Գյու զե լյան։ Ու թվա ցել է, թե ար դեն 
գրել եմ, ա մեն ի նչ ա սել ու սպա ռել ի նձ, ու ո չինչ գրել չեմ կա րո ղա ցել։ 
Ան ցա՜ն ա միս ներ։ Ա մո թի կարմ րու թյունն եմ զգում այ տե րիս այդ քան 
ու շաց նե լու հա մար, բայց գի տեմ հաս տատ, որ պի տի ներ վեմ։

Դպ րո ցում բո լորն էլ գի տեն Ձեր նա մա կի մա սին։ Ման կա վար ժա
կան խորհր դի նիս տում կար դա ցի այն ամ բի ո նի մո տից։ Հուզ վե ցին 
բո լո րը։ Խնդ րե ցին ի րենց սր տա գին ող ջույ նը հա ղոր դել հայ րե նա
շունչ նա մա կի հե ղի նա կին, ո րը եւ սր բու թյամբ կա տա րում ե մ։ Ըն դու
նե ցե՛ք, ու րեմն, մեր ող ջույն նե րը, եւ ի նշան այն բա րե կա մու թյան, որ 
ստեղծ վում է մեր մի ջեւ, ըն դու նե ցեք մեր ման կա վար ժա կան կո լեկ տի
վի լու սան կա րը, ո րը, թե րեւս այն քան լա վը չէ, սա կայն նրա վրայից Ձեզ 
կնայեն Ձեզ սի րող եւ հար գող ու սու ցիչ ներ եւ ու սուց չու հի ներ։

Դպ րո ցի մա սին շատ կու զե նայի գրել։ Այժմ մեզ մոտ դպ րո ցը 
վերա կա ռուց վում է։ Ար դեն հա տուկ օ րենք կա այդ մա սին։ Ու ղար
կում եմ « Սո վե տա կան Հա յաս տան» օ րա թեր թի այն հա մա րը, ուր 
տպագրված է դպ րո ցի մա սին օ րեն քը։ Հե տա գա յում ա վե լին կգ րեմ, 
ե թե այդ ցան կու թյունն ու նե նաք։

 Կու զե նայի, սի րե լի ը նկ. Գյու զե լյան, ի մա նալ, դուք Հա յաս տա նից 
հայե րեն գր քեր ստա նո՞ւմ եք, թե ո չ։ Նա մա կից բա ցի, նույն փոս տով 
ուղար կում եմ նաեւ Դե րե նիկ Դե միր ճյա նի « Վար դա նանք» վե պը, 
գուցե հաս նի Ձեզ։

Սր տանց սեղ մում եմ Ձեր ձեռ քը, սեղ մում այն հա վա տով, որ մենք 
ար դեն բա րե կամ ներ ե նք։ Թե բախ տը ժպ տաց, եւ մենք հան դի պե ցինք 
կյան քում, մեր բա րե կա մու թյու նը կօ ծենք համ բույ րով։

 Հա ղոր դե ցեք իմ եւ մեր ու սուց չա կան կազ մի ջերմ ող ջույն նե րը 
բոլորի՜ն, բո լո րի՜ն, բո լո րի՜ն։

 Միշտ Ձեր՝ Փար սա դա նյան Ալ բերտ
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✒  / 5 հունիսի 1959թ., ք. Ա լա վեր դի  / 

Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նա մակդ մի ամ բողջ օր պա հե ցի սր տիս վրա ու չկար դա ցի։ Այն քան 
հու զում ներ ու նե ցա այդ մի հա տիկ օ րում, այն քա՜ն ջեր մու թյուն զգա ցի 
հե ռու նե րից ե կած ծրա րից։

 Տա րի քով ա վե լի մե ծի ի րա վուն քով եւ ա ռա վել մեծ ի րա վուն քով, 
որ քո բա րե կամն եմ, ու զում եմ սր տանց եւ ա ռանց ա վե լորդ սե թեւե
թանք նե րի քեզ դի մել այն պես, ի նչ պես ա մե նից հա րա զատ մար դու են 
դիմում.

 Սի րե լի Ա սա տուր…
 Դու նա մակ նե րում այն քան հույզ ու ջեր մու թյուն ես ամ փո փում, այն

քան լավն է քո սիր տը, որ ա մեն ոք, խիստ դժ վա րու թյուն նե րի կհան
դիպի, ե թե հանձն առ նի պա տաս խա նե լու քո նա մա կին։ 

Ա ռա վել խո սուն ու զո րա վոր բա ռեր չեմ կա րո ղա նում գտ նել, պատ
կե րա վոր խոս քեր ու սիր տը թարգ մա նող ար տա հայ տու թյուն ներ չեմ 
կա րո ղա նում ար տա բե րել, ո րով հե տեւ քո նա մա կում ա մենա մեն ի նչ 
կա ե ՛ւ հայ րե նա կա րոտ մար դու ան զուսպ բռն կում, ե ՛ւ հայ րե նա սեր 
մար դու հո գու ա զն վու թյուն, ե ՛ւ հայ մա նու կին ու ե րի տա սար դին հայոց 
ար ժա նա պատ վու թյամբ դաս տի ա րա կե լու ազ նիվ ցան կու թյուն, մի 
խոս քով այն ա մե նը, որ բնո րո շում են լավ մար դուն, սի րե լի մար դուն։

 Նո րից ու նո րից ըն թեր ցե լով ու վե րըն թեր ցե լով քո նա մա կը, զգում 
եմ, որ խիստ դժ վար է վար ձա հա տույց լի նել այն մեծ վս տա հու թյա նը, 
որ տա ծում ես դե պի ի նձ։ Եվ ես ո րո շում եմ ամ բողջ կյան քում չմո ռա
նալ քեզ, շա րու նա կել ար դեն ձեռք բեր ված բա րե կա մու թյու նը, որ քան 
էլ հա րա տեւի ան սահ ման ժա մա նակն ու եր կա րի ան հաս ճա նա պար
հը։ Դու մարդ կային սր տի նման տեղ գտար իմ կրծ քում եւ բա բա խում 
ես ա ռանձ նա հա տուկ ջեր մու թյամբ ու սի րով։ 

Ե րեք օր ա ռաջ Հայ կա կան ՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի 
գի տա կան սե սի ան տե ղի ու նե ցավ մեզ մոտ՝ Ա լա վեր դի ում։ Ե կել 
է ին ա կա դե մի կոս ներ, գիտ նա կան ներ, գի տու թյան մար դիկ, ո րոնք 
զեկուցում ներ կար դա ցին խիստ կա րեւոր հար ցե րի մա սին։ Ե կել էր 
նաեւ Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը։ Ը նդ մի ջում նե րից մե կի ժա մա նակ 
մոտե ցա նրան, խո սե ցի քո եւ Հնդ կաս տա նից ստա ցած լու սան կար նե
րի մասին։

 Ման կան նման պայ ծա ռա ցավ նրա դեմ քը, ու րա խու թյու նից շո ղա
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ցին նրա աչ քե րը, կա րո տով նայեց լու սան կա րին։ Լու սան կար նե րը 
ձեռ քից ձեռք ան ցան։ Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը դի մեց հա վաք ված
նե րին.

– Նայե ցե՛ք, սա Ա սա տուր Գյու զե լյանն է, ապ րում է Կալ կա թա
յում, ի րեն շատ կար գին է պա հում։ Զար մա նա լի է, հայ րե նա սեր նե րը 
ճանաչ վում են ա ռա ջին ի սկ հա յաց քից։ Եվ ես հի ա ցա Գյու զե լյա նով, 
նա մեծ հայ րե նա սեր է ։

 Հե տո դառ նա լով դե պի ի նձ ա սաց.
– Ես ստա ցել եմ այս լու սան կար նե րից։ Ի սկ ե պիս կո պո սի հետ նկա

րից չի ու ղար կե՞լ։ Ե րբ նա մակ գրեք, բա րեւե ցեք իմ կող մից, հայտ նե
ցե՛ք, որ հի շում եմ կալ կա թա հայե րին եւ բա րեւում բո լո րին։ 

Եվ ես, սի րե լի Ա սա տուր, սի րով կա տա րում եմ նրա խոս քը, բա րեւում 
ի նչ պես քեզ, այն պես էլ բո լո րի՛ն, բո լո րի՛ն, իմ հայ րե նա կից նե րին, 
ո րոնք ապ րում են հե ռա վոր ա փե րի վրա, հե ռա վոր եր կինք նե րի տակ։ 
Բա րեւ ներ հատ կա պես ա ներ հորդ՝ հար գար ժան Պետ րոս Ա լեք սյա նին 
եւ վեր ջա պես սի րե լի Նա րի նե ին։ Ու ղար կածդ լու սան կա րը, որ տե ղից 
ժպ տում եք դու եւ Նա րի նեն, հուզ մուն քով լց րեց սիրտս։ Նշա նա կում է 
պի տի ստեղ ծել ա վե լի մտե րիմ, ա վե լի հա րա զատ մթ նոլորտ մեր 
բարե կա մու թյան հա մար։ Ես էլ ու ղար կում եմ իմ եւ տիկ նոջս՝ Մի րայի 
լու սան կա րը։ Սո վո րել ե նք մի ա սին, ա վար տել ե նք Ե րեւա նի Պե տա
կան հա մալ սա րա նը, Մի րան նույն պես դա սա վան դում է հայոց լե զու 
եւ գրա կա նու թյուն մեր քա ղա քի Ե ղի շե Չա րեն ցի ան վան միջ նա կարգ 
դպ րո ցում։

 Սի րե լի Ա սա տո՛ւր, հարց նում ես, թե ի նչ լե զու նե րով եմ խո սում։ 
Բա վա կա նին հմուտ եմ ռու սե րե նում։ Դպ րո ցում ան ցել եմ ան գլե
րեն, ի սկ հա մալ սա րա նում հինգ տա րի զբաղ վել եմ ֆրան սե րե նով։ 
Հա մալ սա րա նում եր կու տա րի ու սում նա սի րել եմ նաեւ վրա ցե րեն եւ 
այժմ, իբ րեւ ան դր կով կաս ցի եւ վրա ցի նե րի հա րեւան, բա վա րար չա
փով խո սում եմ այդ լեզ վով։ Սա կայն պի տի ա սել, որ օ տար լե զու նե րի 
հար ցում միշտ էլ ար տա սահ մա նի հայ ու սա նողն ա վե լին է ի մա նում, 
ո րով հե տեւ պայ ման նե րը ստի պում են նրան ա ռա վել խո րու թյամբ եւ 
ան հրա ժեշ տու թյան մեծ պա հան ջով յու րաց նել տվյալ վայ րի խո սակ
ցա կան ու տա րած ված լե զուն մեզ մոտ՝ Սո վե տա կան Մի ու թյու նում, 
հրաշք լեզ վի է նման ռու սե րե նը։ Ի մա նա լով ռու սե րեն, հայը կա րող է 
ա զատ հա ղոր դակց վել ի նչ պես վրա ցու եւ ա դր բե ջան ցու, այն պես էլ 
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ուզ բե կի, ղա զա խի, էս տո նա ցու եւ մոլ դա վա ցու, չի նա ցու եւ բուլ ղա
րա ցու հետ։ Դեռ ա վե լին՝ ռու սե րենն այժմ դուրս է ե կել մի ջազ գային 
աս պա րեզ եւ քայ լում է աշ խար հի պո ղո տա նե րի վրա ան գլե րե նի հետ, 
ե թե ոչ հա վա սար, ա պա եւ նրա նից ոչ պա կաս վս տա հու թյամբ։ Այդ 
ի մաս տով, ի հար կե, օ տար լե զու նե րի հար ցը մի քիչ այլ տե սան կյու նով 
ե նք դի տում։ Չկա խո սակ ցա կան մի ջա վայր, լե զուն ու սուց վում է մի այն 
պա տե րի ներ սում եւ մնում է իբ րեւ ջեր մո ցային, ա րեւի ե րես չտես նող 
ծաղ կի դա լուկ գե ղեց կու թյուն։ 

Ա սա տուր ջան, ես հա ճախ եմ լի նում Ե րեւա նում տար բեր ա ռիթ նե
րով։ Հի մա ար դեն ա մա ռային ար ձա կուրդ ներն են սկս վել եւ ա զատ 
եմ մին չեւ սեպ տեմ բեր։ Ան պայ ման կլի նեմ Ե րեւա նում, կայ ցե լեմ քո 
ծանոթ նե րին ու բա րե կամ նե րին, ո րոնց ես ար դեն իմ ծա նոթ ներն ու 
բա րե կամ ներն են հաշ վում։ Հե տո ար դեն քեզ կգ րեմ, թե ի նչ խո սե ցինք 
ու ի նչ պես խո սե ցինք։ 

Ու ղար կում եմ տե սա րան ներ Ե րեւա նից։ Նրանց տակ կա տար ված 
մա կագ րու թյուն նե րը ռու սե րեն ե ն։ Ա րդյոք դու գի տես եւ ծա նոթ ես 
ռու սե րե նին։ Ե թե չգի տես եւ ծա նոթ չես, կցան կա նա՞ս ռու սե րե նի ձեռ
նարկ ներ ու նե նալ – ծա նո թա նա լու, սո վո րե լու հա մար։ 

Ես եւ Մի րան Նա րի նե ի հա մար ու ղար կում ե նք մեր ձեռ քի տակ 
ե ղած մի հա մեստ նկար, փոք րիկ ծաղ կե փուն ջը թող պսա կի մեր 
բարե կա մու թյու նը։

 Վեր ջաց նում եմ, սի րե լի Ա սա տուր, ու սպա սում նա մա կիդ։ Մի 
սպասիր իմ պա տաս խա նին, գրիր ա վե լի հա ճախ։ Ես նույն պես ո րոշել 
եմ չս պա սել քեզ, գրել ա վե լի հա ճախ։

 Բա րեւ ներ, բա րեւ ներ բո լո րին՝  քո Ալ բերտ
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✒  / 15 նոյեմբերի 1959թ. / 

ՀԿՊ Կենտ կո մի քար տու ղար 
Ընկ. Թով մա սյա նին

 Կո մե րի տա կան ու սու ցիչ 
Ալ բերտ Իշ խա նի Փար սա դա նյա նից

Նա մակ 
Ցան կա նում եմ ըն դուն վել ՍՄԿԿ շար քե րը, ո րի հա մար դի մում եմ 
ներ կա յաց րել։ Սկզբ նա կան կուսակց ա կան կազ մա կեր պու թյունն ի նձ 
ըն դու նել է, ի սկ պար տի այի շր ջա նային կո մի տեն՝ մեր ժել, պատ ճա
ռա բա նե լով, որ ես ար տա սահ մա նյան եր կու ե րկր նե րի հայ կա կան 
դպրոց նե րի նա մակ եմ գրել եւ պա տաս խան նա մակ ներ ստա ցել։

Խնդ րում եմ պա տաս խա նել, ճի՞շտ է վար վել ա րդյոք պար տիայի 
շրջա նային կո մի տեն ի նձ չըն դու նե լով կուսակցության շար քե րը։ Ես 
գտնում եմ ո ՛չ ճիշտ եւ չեմ կա րող հաշտ վել պար տի այից դուրս գտնվե
լու հետ։ 

Ա սա տուր Գյու զե լյա նի նա մակ նե րում, ո րոնք պահ վում են ի նձ մոտ, 
զգաց վում է հայ րե նա սեր մար դը, դե մոկ րա տը, Սո վե տա կան Հա յաս
տա նի ջերմ պաշտ պա նը։ Գու ցե ը նկ. Համ բար ձու մյան, ես սխալ վում 
եմ, գու ցե սխալ վել եմ նրա նա մա կին պա տաս խա նե լով, բայց դա հիմք 
չէր ներ կա պայ ման նե րում, քա ղա քա կան նոր ի րադ րու թյան մեջ, ի նձ 
պար տի այի մեջ չըն դու նե լու հա մար։ 

Ըն կեր Թով մա սյան։ Ես լավ եմ հաս կա նում, որ խլում եմ ձեր սուղ 
րո պե նե րը, բայց չեմ կա րող չգ րել, չեմ կա րող հաշտ վել այն մտ
քի հետ, որ իմ ամ բողջ կյան քը, գի տակ ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
կուսակցությանն ու կո մե րիտ մի ու թյա նը նվիր ված կո մե րի տա կա նը 
չպետք է լի նի Կոմու նիս տա կան պար տի այի ան դամ։ Խնդ րում եմ Ձեզ 
զբաղ վել իմ հար ցով, պա տաս խա նել մի ե րկ տո ղով։ Հարկ եմ հա մա
րում հի շեց նել, որ հայրս 1923 թվա կա նից ՍՄԿԿ ան դամ է, նախ կին 
կո մե րի տա կան, այժմ՝ թո շա կա ռու։

Ս պա սում եմ Ձեր պա տաս խա նին։
 Դուք կա րող եք իմ կյան քի հա մար վճ ռա կան դեր խա ղալ։
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 Նա մա կը ուղղ ված է նաեւ Վ. Համ բար ձումյա նին 

Ընկ. Համ բար ձու մյան, ես այն քան կու զե նայի, ի նձ ճիշտ հաս կա նաք։ 
Պատ կե րաց րեք, որ այն ի նչ կա տա րել եմ ես, իմ ան ձնա կան հա ճույ
քի հա մար չի ե ղել, այլ մեր շր ջա նի ե րի տա սար դու թյան, մեր դպ րո ցի 
համար։ Ու այ սօր հան կարծ, ե րբ ես դի մում եմ ներ կա յաց րել, որ պես զի 
ըն դուն վեմ Սո վե տա կան Մի ու թյան Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
շար քե րը, ի նձ մեր ժում ե ն՝ քա ղա քա կա նա պես ան բա րե հույս հա մա
րե լով։ Ես մե ղադր վում եմ նրա հա մար, որ նա մակ եմ գրել եւ ստա ցել 
արտա սահ մա նում ապ րող մի հայ ու սուց չից՝ Ա սա տուր Գյու զելյա նից, 
ո րին դուք տե սել եք Կալ կա թա յում։ 

Ես այս պես եմ կար ծում։ Ով էլ լի նի այդ Գյու զե լյա նը – հայ րե նա սեր, 
թե դաշ նակ ցա կան ես թույլ չեմ տվել ո րեւէ սխալ, ե րբ գո վեր գել եմ մեր 
կար գե րը, մեր դպ րո ցը, մեր ի րա կա նու թյու նը։ Դեռ ա վե լին՝ ու ղար կել 
եմ Դե միր ճյա նի « Վար դա նան քը», ո գեւո րել եմ հայ րե նա սի րու թյամբ, 
Սո վե տա կան Հա յաս տա նի նկատ մամբ ջերմ սի րով։ Մեր կյան քի 
ա ռա վե լու թյուն նե րի մա սին եմ խո սել ես, Սո վե տա կան Հա յաս տա նի 
ա ռեւա շող ներ կայի ու պայ ծառ գա լի քի մա սին։ 

Իսկ հի մա՜… Ես դուրս եմ մնում այն պար տի այից, ո րի հա մար չեմ 
խնայել ան գամ կյանքս։ Ե ս՝ կո մե րի տա կանս, ե ս՝ 1923թ. կո մու նիս տի, 
նախ կին կար միր պար տի զա նի որ դին։ Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ… 

Այդ է պատ ճա ռը, որ ես սկ սե ցի նա մակ ներ գրել մեր ե րկ րի տար բեր 
ծայ րե րին մեր դպ րո ցի եւ Բա թու մի ի, Բաք վի, Ե րեւա նի, Բուլ ղա րի այի 
հայ կա կան դպ րոց նե րի մի ջեւ նա մա կագ րա կան ջերմ կապ ստեղ ծե ցի։

Դպ րո ցի ա նու նից մի նա մակ էլ գրե ցի Հնդ կաս տա նի Կալ կա թա 
քա ղա քի հայ կա կան դպ րո ցի ա շա կերտ նե րին, պա տաս խան ստա ցա, 
ստա ցա նաեւ ձեր լու սան կար նե րը, ո րոնք ձեզ ցույց տվե ցի մի օր, ե րբ 
դուք Ա լա վեր դի ում է իք։

 Ձեր խոս քը իմ կյան քի հա մար ճա կա տագ րա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցավ։ 

Ես 1944թ. կո մե րի տա կան եմ, դպ րոցն ա վար տել եմ մե դա լով, 
ա վար տել եմ հա մալ սա րա նը, աշ խա տում եմ ար դեն 5րդ տա րին։ 
Ես ի նձ միշտ էլ ար դա րաց րել եմ ե ՛ւ ու սուց ման, ե ՛ւ աշ խա տան քում։ 
Ե ղել եմ ակ տիվ հա սա րա կա կան աշ խա տող, ո րի հա մար ան ցյալ 
տարի ստա ցա ՀամԼ ԿԵՄ կենտ կո մի պատ վո գիր, հի մա է լ՝ ու սու ցիչ 
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եմ, դասա վան դում եմ հայոց լե զու եւ գրա կա նու թյուն, դպ րո ցի ԼԿԵՄ 
կազ մա կեր պու թյան քար տու ղարն եմ, ՀԼ ԿԵՄ շրջ կո մի էս թե տի կա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, զե կու ցող նե րի խմ բի ան դամ, քաղա քա
կան եւ գի տա կան գի տե լիք նե րի տա րած ման ըն կե րու թյան ան դամ, 
դրու ժին նիկ, ՀԼ ԿԵՄ շրջ կո մի օր գան « Կայ ծակ» եր գի ծա կան թեր թի 
խմ բա գիր, կո մե րի տա կան քաղ.խմ բա կի պրո պա գան դիստ, եւ այլն, եւ 
այլն։ Իմ է ու թյունն է աշ խա տել մեր ե րի տա սար դու թյան հա մար, մեր 
դպ րո ցի հա մար։

Ծն վել եմ 1930թ.։ Միջ նա կարգ դպ րոցն ա վար տել եմ մե դա լով։ 
Ա վար տել եմ նաեւ Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը։ Ար դեն 5րդ 
տա րին է, որ աշ խա տում եմ որ պես հայոց լեզ վի եւ գրա կա նու թյան 
ու սու ցիչ Ա լա վեր դի քա ղա քի Ս. Ս պան դա րյան դպ րո ցում։ Կա տա
րում եմ հա սա րա կա կան մի շարք աշ խա տանք ներ։ Դպ րո ցի ԼԿԵՄ 
կո միտե ի քար տու ղարն եմ, ԼԿԵՄ շրջ կո մի « Կայ ծակ» եր գի ծա կան 
թեր թի խմ բա գի րը, նույն շրջ կո մի ե րի տա սար դու թյան էս թե տի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, զե կու ցող նե րի խմ
բի ան դամ, քաղխմ բա կի պրո պա գան դիստ։ Հանձ նա րար ված բո լոր 
աշ խա տանք նե րում ար դա րաց րել եմ ի նձ։ 

 Հե տեւե լով մեր մեծ քա ղաք նե րի նշա նա վոր դպ րոց նե րի օ րի նա կին, 
մեր դպ րո ցի ԼԿԵՄ կազ մա կեր պու թյան աշ խա տանք նե րում աշ խու
ժու թյուն մտց նե լու, կյան քի նոր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
նա մա կագ րա կան կապ եմ ստեղ ծել Բուլ ղա րի այի Սո ֆի ա քա ղա քի 
Սպան դա րյա նի ան վան եւ Հնդ կաս տա նի Կալ կա թա քա ղա քի հայկա
կան դպ րոց նե րի հետ։ Ես եւ իմ ա շա կերտ նե րը մեր նա մակ նե րում 
պրո պա գան դել ե նք սո վե տա կան դպ րո ցի ա ռա վե լու թյուն ները, 
սովետա կան ու սուց չի եւ ա շա կեր տի նկատ մամբ մեր պար տի այի ու 
կա ռա վա րու թյան հո գա տա րու թյու նը, ժո ղովր դի կր թու թյան ու բա
րե կե ցիկ կյան քի հա մար ա մեն տա րի բաց թողն ված մի լի արդ նե րի 
մասին եւ այլն։

 Մեր ստա ցած պա տաս խան նե րում զգաց վում է մեր ե րկ րի հա ջո ղու
թյուն նե րով ու րա խա ցող մար դը, մեր ա զատ հայ րե նի քի նկատ մամբ 
ա նընդ հատ ա ճող հե տաքրք րու թյու նը։ Մեր բա րե կամ նե րը խնդ րում 
են գե ղար վես տա կան գր քեր, ի սկ մենք ու ղար կել ե նք հայ րե նա սի րա
կան թե մա նե րով գր քեր։ 

Իմ ու ղար կած եւ ստա ցած 23 նա մա կը կար դա ցել եմ մեր դպ րո ցի 
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ու սուց չու թյան, դի րեկ տո րի եւ ուս մաս վա րի, ժողկրթ բաժ նի վա րի չի, 
ԼԿԵՄ շրջ կո մի քար տու ղա րի մոտ, ո րոնք բո լորն էլ խրա խու սել են 
ի նձ, ո գեւո րել։ Եվ, ի րո՛ք, ին չո՞ւ չգ րել, ե րբ կա րե լի է զրու ցել, խոսել 
ու ա պա ցու ցել մեր սո ցի ա լիս տա կան կար գի ա ռա վե լու թյուն նե րը 
կապի տա լիս տա կա նի հան դեպ։ Ես այս պես եմ կար ծում, ես հա մոզ
ված եմ իմ ճշ տու թյան մեջ եւ այդ ի սկ պատ ճա ռով պար տի այի շր ջա
նային կո մի տե ի ո րո շու մը՝ մեր ժել իմ դի մու մը, հա մա րում եմ ո ՛չ ճիշտ, 
ա նար դա րա ցի։

 Կո մե րի տա կան ող ջույն նե րով՝ Փար սա դա նյան Ալ բերտ

Ալբերտ Փարսադանյանի հետ։ Երեւան, 1963թ.։
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✒ 14 մար տի, 1991թ.

Իմ հե ռա վոր բա րե կամ
Կր կին ա ռած թուղթ ու գրիչ ՝
Ու զում եմ քեզ նա մակ գրել, 
Ես այր վում եմ քո կա րո տից,
Ես ուզում  եմ քեզ գուրգուրել,
 Թե կուզ ան ցան օր ու ա միս ,
Ու բո լո րեց գու ցե տա րին,
 Բայց գի շեր վա այս ուշ ժա մին,
 Հի շում եմ իմ բա րե կա մին…
Իմ հե ռա վոր, իմ բա րե կամ, 
Իմ կա րո տած ա նուշ ըն կեր,
 Թույլ տուր հեռ վից, Ա սա տուր ջան,
 Սի րով, սր տանց քեզ համ բու րել,
 Քեզ հա ղոր դել հայ րե նի տան 
Ու հա րա զատ բույ րը հո ղի,
 Թե կուզ հեռ վից՝ հյու րա սի րել, 
Ող կույզ նե րով մեր խա ղո ղի 
Ար տա շա տի գի նով լե ցուն
 Սա փոր նե րը քո դեմ բա ցել ,
Եվ հե ռա վոր այս ա փե րում
Սր տանց խմել ջերմ կե նա ցներ։
 Գի տեմ՝ հի մա օ տա րի պես
 Դե գե րում ես օ տար ճամ փում 
Եվ քո սիր տը՝ բոց ու հր կեզ,
 Հա զար կա պով մեզ ես կա պում,
 Գու ցե հի մա նս տած մթ նում 
Ե րա զում ես Մա սիս, Զան գու
 Հա զարհա զար ճամ փա գտ նում 
Որ քեզ բե րի հայ րե նի տուն,  
Որ դու ան ցնես Ե րեւա նով, 
Ել նես Լալ վար ու Ա րա գած,
Հ պար տա նաս քո Սեւա նով 
Ու ճա շա կես թո նի րի հաց, 
Մեր սառնորակ ջու րը խմես 
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Ու բույրն առ նես խոնավ հո ղի, 
Ա րե գա կից շո ղեր խլես,
 Խառ նես եր գիդ ա մեն տո ղին,
 Հե տո գտ նես բա րե կա միդ, 
Երբ այ ցե լես Ա լա վեր դի,
 Խոր կա րո տից՝ հուզված, շիկ նած
 Տես նես կյան քում քո Ալ բեր տին։
…Ե րա զե ցի բա վա կա նին,
 Նե րի'ր, նե րի՛ր իմ բա րե կամ, 
Երբ հի շում են բա րե կա մին
 Մո ռա նում են հա շիվ ու ժամ, 
Եվ ու զում են շա տա խո սել 
Ա սել, ի նչ որ չեն ա սել դեռ,
 Կա րոտ նե րից պսակ հյու սել 
Ու շռայ լել ջերմ համ բույր ներ…
Եվ հի շե ցի իմ հե ռա վոր 
Իմ բա րե կամ հայ ու սուց չին, 
Որ կա րո տով սպա սում է
 Հայրենիքի բա րի կան չի, 
Որ հա յու թյան ջա հը ան մար
 Սե րունդ նե րին պահ է տա լիս, 
Եվ շա րու նակ՝ ձմեռա մառ
Մտ քով դե պի տուն է գա լիս, 
Որ հա վի տյան մեզ հետ լի նի,
 Մեր օ ջա խում, մեր ծա ռի տակ, 
Որ խա ղո ղից քա մենք գի նի,
Բաժակ ըմպենք մինչեւ հա տակ, 
Որ հողն ա նենք հաց ու ա րեւ, 
Ու կա ռու ցենք մեր տու նը նոր, 
Որ դա րե րին ասենք բա րեւ,
 Լի նենք ու րախ ու բախ տա վոր…
Ա րի՛, ա րի՛, պան դուխտ հո գի,
Ս պա սում ե նք քեզ կա րո տով,
 Մեր հի նա վուրց «Կ ռունկ» եր գի
 Հայ րե նա շունչ համ ու հո տով,
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 Մա սիս նե րի հո վա նու տակ
 Քո նոր տու նը դու կա ռու ցի՛ր, 
Ու քո կյան քի կի սատ ճամ փան
 Քո հայ րե նի հո ղով ան ցիր…
 Թող հուշ դառ նան օ րե րը սեւ,
Յա թա ղա նը, գաղթն ու հու րը,
 Տա ռա պանք ներ շատ ես տե սել,
 Հի մա զգա քո տան բույ րը,
 Չորս կողմն ա րեւ ու պարզ եր կինք,
 Չորս կողմ հի մա ծի ծաղ ու ե րգ,
 Հա զար ձեռ քով կան չում ե նք ձեզ
 Պան դուխտ հայեր, ե կե՛ք, ե կե՛ք,
 Բավ է, որ քան հե ռուհեռ վում
 Մա սիս նե րի նման կիս ված,
 Դուք այր վում եք ու մեզ այ րում
 Հա զար դա վեր ու ցավ տե սած։ 
Ա րա րա տյան դաշ տը հի մա
 Սե ղա նի պես բա ցած ձեր դեմ
 Սեւա նի պես գի նին ա ռատ,
 Տե ղեր ու նեք մեզ մոտ ար դեն, 
Ե կեք, նս տենք մի սե ղա նի 
Ամ բողջ ազ գով մի քեֆ ա նենք, 
Որ մեր ա նուշ, մեր Սեւա նի 
Ա մեն կա թիլ դառ նա մի ե րգ…
Իսկ իմ մա սին, դե, ի ՞նչ ա սեմ, 
Ու սու ցիչ եմ հայոց լեզ վի, 
Աշ խա տում եմ այն պես խո սել,
Ա շա կեր տիս հո գին հուզ վի, 
Որ նա սի րի հող հայ րե նին,
 Թե պետք լի նի, կյանքն ան գամ տա, 
Որ զազ րե լի, նենգ թշ նա մին 
Եր բեք մեր տան շեմին չգա, 
Որ նման վի Սաս նա Դավ թին,
 Լի նի ու ժեղ եւ դի մաց կուն, 
Որ մաս նակ ցի մեր մեծ եր թին, 
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Ու նե նա միշտ սե փա կան տուն, 
Որ քա րե րից եր գեր հու յսի՝ 
Ու կա ռու ցի կա մուրջ ու շենք, 
Որ միշտ տա նի ջա հը լույ սի՝
 Կյան քը ա րած խն դու թյան ե րգ։
Ա սա տուր ջան, նե րի՛ր կր կին, 
Ես խո սե ցի նո րից եր կար, 
Ա՜խ, վերջ չկա սր տիս եր գին,
 Չէ՞ որ դու իմ սիր տը մտար.
 Հայ րե նա շունչ քո խոս քե րով
 Դու իմ սիր տը գրա վե ցիր,
 Պանդխ տու թյան քո տր տուն ջով 
Իմ կա րո տած սիրտն այ րե ցիր։
Դ րա հա մար դար ձա եր գիչ,
Գ րիչ ա ռա, ա ռա թեր թեր 
Եվ կու տակ ված իմ կա րո տից
 Քեզ ձո նե ցի սր տի եր գեր։
Ս պա սում եմ պա տաս խա նիդ, 
Ան համ բեր եմ այն պես դար ձել,
 Կար ծես վա ղո՜ւցվա ղո՜ւց ար դեն 
Ինձ թո ղել ես ու հե ռա ցել։ 
Ինձ թո ղել ես ու հե ռա ցել,
 Հեռ վում կանգ նել ու նա յում ես 
Եվ ի նձ այն պես ես մո ռա ցել
 Նա մակն ան գամ խնա յում ե ս։
Ս պա սում եմ, գրի՛ր շտապ, 
Ու շատ գրի՛ր դու ան պայ ման, 
Իմ կա րո տին չկա մասշ տաբ
Չ կան ծայ րեր, չկա սահ ման,
 Ջերմ բա րեւ ներ Նա րի նե ին
(Օ՜, քույ րիկ իմ, նե րիր դու ի նձ,
 Քեզ մո ռա ցա մի պահ մի այն,
 Կորց րել եմ ի նձ կա րո տից)։ 
Ու բո լո րին՝ մեր հայե րին,
 Մեր հա մայն քին հայ րե նա բաղ,
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 Ջերմ կա րո տով դու բա րեւիր, 
Որ հա յու թյան ջա հը պահած,
 Մեր Սեւա նից հե ռո՜ւհե ռո՜ւ, 
Օ տար, հե ռու ե րկն քի տակ, 
Որ պես հայեր ապ րում են միշտ 
Ե րեւա նի լույ սով հս տակ։ 
Որ մեր ա մեն քայ լա փո խին
 Հե տեւում են սր տով ան կեղծ 
Ա մեն մե կը դար ձած եր գիչ,
 Դար ձած գու սան ու բա նաս տեղծ…
 Ջերմ բա րեւ ներ քո սա նե րին՝
 Հայ կակ նե րին խեն թուկ ու չար
 Կալ կա թայի ո ղջ հայե րին
 Կա րո տա գին բա րեւ հա զար,
Ն րանց պատ միր մեր մեծ տա նից, 
Ա սա, որ մենք ձեզ ե նք կան չում,
 Սո վե տա կան Հա յաս տա նից
 Հա զա՜ր ող ջույն, հա զար ող ջույն։

 Փար սա դա նյան Ալ բերտ
14 մար տի, 1961թ.
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✒  Սի րե լի, ան մո ռա նա լի Ա սա տուր,

 Մեր հան դի պու մից, ջերմ նա մա կագ րու թյան ժա մա նակ նե րից ան ցել 
են տա րի ներ։ Բայց չի մա րել այն ջեր մու թյու նը, որ ու նե ի քո նկատ
մամբ։ Այն կր կին բո ցա վառ վեց, ե րբ ի մա ցա, որ իմ փոք րիկ բա րե կա
մու հին՝ Լի լի թը, մեկ նում է Ա նգ լի ա։ 

Որ քա՜ն կու զե նայի, որ Լի լի թը հան դի պեր քեզ, այս նա մակս հանձ
ներ, տե ղե կու թյուն ներ բե րեր քեզ նից, հար գար ժան տի կին Նա րի նե ից, 
քո ըն տա նի քից։

 Ժա մա նակ նե րը փոխ վել են, եւ այ լեւս ոչ մե կը չի կա րող բռ նա նալ 
իմ ցան կու թյուն նե րի, քեզ հետ նախ կին բա րե կա մու թյու նը շա րու նա
կե լու, նա մա կագ րա կան կա պը վե րաս տեղ ծե լու ցան կու թյան վրա։

 Գի տեմ քո հա յան պաստ գոր ծու նե ու թյան մա սին։ Ու րախ եւ հպարտ 
եմ քեզ նով։ Տա՛ ա ստ ված, որ ու ժերդ ու ե ռանդդ տաս նա պատկ վեն 
հանուն ան գլի ա հայ հա մայն քի բար գա վաճ ման, հա նուն աշ խար հով 
մեկ սփռ ված հա յու թյան։ 

Ա սա տուր ջան, ե թե բա րե բախ տու թյուն ու նե ցա եւ նա մակս հաս նի 
քեզ, ան պայ ման պա տաս խա նիր

375062, Ե րեւան 62, Նոր քի 2րդ զանգ ված, 25 ա շենք, բն 11  
հաս ցե ով։

 Ջերմ ող ջույն ներ են հղում բո լո րիդ տի կինս՝ Մի րան,  
դուստրս՝ Գո հա րը, թոռ նիկս՝ Դա վի թը։ 

Միշտ քո՝  Փար սա դա նյան Ալ բերտ 
Ե րեւան

✒  / 10 օ գոս տո սի, 2003թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր ,

Եվ այս պես, գրե թե 40 տար վա լռու թյու նից հե տո, կր կին թուղթ ու 
գրիչ ա ռած, ու զում եմ քեզ նա մակ գրել։ Ու զում եմ քեզ կր կին դի մել 
«Ա սա տուր ջան» բա ռե րով, ո րով ա սած կլի նեմ ա մեն ի նչ. ե ՛ւ այն, որ 
կարո տել եմ քեզ ե ՛ւ կա րոտ եմ քո նա մակ նե րին, ե ՛ւ այն, որ ան սահ ման 
ուրախ եմ քո լի նե լի ու թյամբ, հա ջո ղու թյուն նե րով։

 Հե ռա վոր այն տա րի նե րից ի վեր, մեր ար տա ռոց հան դի պու մից 
հետո դու ի նձ հա մար ե ղել ես « Հայ րե նի քի լու սա շող ի րա կա նու թե նեն 
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հե ռու» ապ րող բա րե կամ, սր տա կից ըն կեր, նվի րյալ հայ, ո րի ա նու նը 
լսե լիս, կար դա լիս, հի շե լիս հպար տա ցել եմ, հարս տա ցել քո գո յու
թյամբ եւ ան մո ռաց հու շե րով։

 Լի լի թը կբա վա րա րի քո հար ցա սի րու թյու նը, կպատ մի մեր մա սին 
այն պես ի նչ պես կանք, կներ կա յաց նի ի նձ, ա ռիթ կս տեղ ծի, որ դու էլ 
հպար տա նաս քո հե ռու բա րե կա մով եւ ի նչ պես այն հե ռա վոր ժա մա
նակ նե րում, հայ րե նիք այ ցե լե լիս ցան կա նաս ան պայ ման ի նձ հան
դի պել, ու նե նալ մեր ե րի տա սար դա կան ապ րում նե րը, ու րա խա նալ 
միմյանց գո յու թյամբ։

 Քա ջա ռողջ ե ղիր, ե ղիր եր ջա նիկ եւ հա ջո ղակ։ Իմ ջերմ ող ջույն
ները հա ղոր դիր գեր դաս տա նիդ ան դամ նե րին եւ ա սա, որ Ե րեւա նում 
մի սիրտ է բա բա խում նաեւ ձե՛զ հա մար, իմ հե ռու եւ սի րե լի հայ րե նա
կիցներ։

 Միշտ քո՝ Փար սա դա նյան Ալ բերտ

✒  / 28 հունվարի 2007թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ ա մե նա ջերմ ող ջույն ներս սի րե լի Վի վի ե նին եւ ո ղջ գեր դաս տա
նիդ։

 Մեզ մոտ ա մեն ի նչ հին է, Գո հա րիկն աշ խա տում է, Դա վի թը ծա ռա
յում է, ես էլ գր քեր եմ գրում։

« Գի տե լիք նե րի շտե մա րան – 4»ը կոչ վում է « Խայ տա բետ 
աշխարհ»։ Ար դեն հա մա կար գի չով հա վաք ված է։ Դա վի թին 2 անգամ 
կան չել են Ե րեւան, ստու գել ան գլե րե նի ի մա ցու թյու նը, « վիզայի» 
համար գու մար է մուծ վել, հա վա նա բար կու ղար կեն սո վո րե լու Ա ՄՆ
ում։ Կտե ղե կաց նեմ։

 Վիկ տո րյա Կյու զե լյա նի գիր քը պատ րաստ էր ան ցյալ տար վա 
նոյեմ բե րին։ Հան դի պե ցինք ես ու Ներ սես Սր բա զա նը, գիր քը հանձ
նեցի։ Ան ցավ դեկ տեմ բե րը, ան ցավ նաեւ հուն վա րը։ Ի նչ որ հար ցեր 
կան, որ հե ռա խո սով կհայտ նեմ, բայց ես ո րո շե ցի գիրքն ու ղար կել՝ 
ժա մա նակ շա հե լու հա մար։ 

Ե թե Ա սա տուր եւ Վիկ տո րյա Գյու զե լյան նե րը այս պես կցան կա նան, 
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գիր քը կտ պագր վի շատ կարճ ժա մա նա կում։ Սպա սում եմ քո կար
գադ րու թյա նը։

 Սի րե լի Ա սա տուր, մի՛ հի վան դա նա, քեզ լավ պա հիր։ Հի շիր, որ 
շատ գոր ծեր ու նենք ա նե լու։ Ե րբ Դա վի թը գնա, ապ րի լին Ղա րա բաղ 
չենք գնա։

 Կար դա ցի քո թո ղած թեր թե րը, ու րա խա ցա։ Ե թե լու սան կար ներ 
ունես, 12ը ու ղար կիր, բա մյուս գր քում դու չլի նե՞ս։ 

Ու ղար կում եմ նաեւ մի փոք րիկ գիրք, որ դրա նման մի գիրք էլ դու 
հրա տա րա կես, գր պա նումդ ու նե նաս եւ աջ ու ձախ բա ժա նես։ Դրա 
հա մար բա նաս տեղ ծու թյուն ներդ հա վա քիր եւ ու ղար կիր ի նձ։

 Դե, ի ՞նչ ա սեմ, լավ ե ղիր, լավ ե ղեք, ի նձ մի՛ մո ռա նա, մեկմեկ զանգ 
տուր։ 

Միշտ քո՝ Փար սա դա նյան Ալ բերտ

✒  / 25 սեպտեմբերի 2007թ. / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ ա մե նա ջերմ ող ջույն ներս Վի վի ե նին եւ քո գեր դաս տա նի բո լոր 
ան դամ նե րին։ 

Ու րախ եմ հա ղոր դե լու, որ լույս տե սավ «Գ րա կան հե տա գի ծը», ո րի 
մի օ րի նակն ու ղար կում եմ, բայց դու ի րա վունք ու նես տնօ րի նե լու նաեւ 
ցան կա ցած քա նա կով գր քեր։

Շ նոր հա կա լու թյուն։ 
Ո րո շել է ի գր քե րը քեզ հանձ նել Ե րեւա նում, բայց ու զում եմ ժամ 

ա ռաջ ու րա խաց նել քեզ։
 Մենք լավ ե նք։ Դա վի թը Հադ րու թում է, նո րու թյուն ներ չկան։
 Բա րեւում ե նք բո լորս։
 Կու զե նայի ա ռաջ վա նման մեկմեկ զան գա հա րե իր, ի մա նայի ձեր 

մա սին։
Կր կին ու կր կին ջերմ ող ջույն ներ։

 Միշտ քո՝  Փար սա դա նյան Ալ բերտ
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✒  / 8 նոյեմ բե րի 2008թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ՝ ող ջույն ներս Վի վի ե նին եւ քո գեր դաս տա նի բո լոր ան դամ նե
րին։ 

Ու ղար կում եմ գրե թե պատ րաստ « Հա մոյ եւ Ֆա տի լէ»ն եւ « Հա րա
տեւող բա րե կա մու թյու նը»։ Թե եւ ու ղար կել ե նք նաեւ «Ին տեր նե տով», 
ու ղար կում եմ նաեւ պնա կի տով՝ « դիս կով»։ Սա կայն ա մե նից հար
մարը թղ թի վրա քո ուղ ղում նե րը, լրա ցում նե րը, դի տո ղու թյուն ներն են, 
որ կու զե նայի հետ ու ղար կես։ Ի նչ պես դու ա սա ցիր, ա րեւմ տա հայե
րե նի լավ մաս նա գետսր բագ րիչ ու նեմ, ո րը կնայի վերջ նա կա նա պես 
տպագր վե լուց ա ռաջ։ Բո լո րի հա մար կան խավ ճար եմ տվել 500 դո
լար, ա սել եմ, որ Ա սա տուրն ու զում է « Հա մոյ»ից 500, « Հա րա տեւո
ղից» 1000 օ րի նակ։

 Հի շիր՝ Ա լեք սանդ րի 2 բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Գու նա վոր նկար ներ։ 
Պետ րոս Ա լեք սի ի եւ մայ րի կի լու սան կար նե րը։ Ե րեւա նյան բա րե կամ
նե րի նկար նե րը, Թո րոս Թո րա նյա նի նյու թե րը մի քա նի այ ցե քարտ 
(Գոռ, Սր բա զան, Ար մեն Սարգ սյան եւ ու րիշ ներ)։ 

Ինչ պես պայ մա նա վոր վե ցինք՝ ա րեւե լա հայե րե նը մնում է նույ նը, 
ա րեւմ տա հայե րե նը՝ նույն պես։ 

Ու ղար կում եմ քո նոր գր քի նյու թե րը, որ դու « Հա մոյ»ի սր բագ րու
թյան հետ մեր տուն է իր բե րել։

  Սի րե լի Ա սա տուր, թե եւ ո տքս բո լո րո վին չի աշ խա տում, բայց 
ստիպ ված եմ եր բեմն տպա րան գնալ, այդ գր քե րը լույս աշ խարհ 
բերելու հա մար։

 Կար դա, ուղ ղիր, ա վե լա ցում ներ ա րա եւ ու ղար կիր հետ, որ քան 
հնա րա վոր է շուտ։ Բա րեւում ե նք բո լորս, լավ ե ղեք, ա ռողջ ե ղեք։

Ս պա սում եմ քո հե ռա խո սա զան գե րին։

 Փար սա դա նյան Ալ բերտ 
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  / 16 մարտի 2009թ., Լոնդոն /

 ՓՈ ԽԱՆ ԴԱՄ ԲԱ ՆԱ ԿԱ ՆԻ

 ՀՈՒՍՔ ԲԱՆՔ

 
Ոչ ե ւս է Ալ բերտ Փար սա տա նե ա նը… 

Ո՛չ ե ւս է իմ յի սուն տա րի նե րի սր տա կից ըն կե րը, հո գեղ բայրն ու 
գրչեղ բայ րը: 

Այ լեւս Ալ բերտն ու ես չենք զրու ցե լու ի րար հետ նա մա կագ րու
թեամբ, ո ՜չ էլ նս տե լու ե նք իր բնա կա րա նում կամ իմ «Ա ւի ատ րանս» 
պան դո կի սե նե ա կում (Ալ բեր տը շատ էր սի րում այդ պան դոկն ու այն
տեղ աշ խա տող նե րին, ո րոնց հա մար գր պա նում միշտ ու նէր քաղց րե
ղէն) եւ եր կար խօ սե լու մեզ հե տաքրք րող, մեզ յու զող հար ցե րի շուրջ, 
ի սկ մեզ յու զող հար ցե րը, քիչ բա ցա ռու թե ամբ, ա ռն չո ւած է ին լի նում 
Հա յաս տա նի եւ հայ ժո ղովր դի կե ան քի տար բեր բնա գա ւառ նե րի հետ: 
Մեր խօ սակ ցու թե ան լուռ վկա նե րը միշտ էլ լի նում է ին սե ղա նի վրայ 
տեղ գրա ւած, սր ճից այ րի ա ցած, եր կու բա ժակ ներ…: Մենք ժա մե րով 
զրու ցում է ինք, ո ՜չ գլուխ գլ խի՛ այլ սիրտ սր տի տո ւած…:

Յի սուն եր կար տա րի ներ շա րու նակ Ալ բերտն ու ես կա ռու ցե
ցինք, նախ հայ րե նի քից Հնդ կաս տան, ա պա Ա նգ լի այից Հա յաս տան 
երկա րող «յա րա տե ւող բարեկամութեան» հո գե ղէն կա մուր ջը, ո րը 
ամրապն դո ւեց փո խա դարձ յար գան քի, մարդ կային ազ նիւ զգա ցում
նե րի եւ հայ րե նա սի րու թե ան ա մե նաըն տիր շա ղա խով: Տա րի ների 
ընթաց քում մեր բա րե կա մու թե ան շղ թան հարս տա ցաւ նաեւ նոր օ ղակ
նե րով, գա ղա փա րա կից նոր ըն կեր նե րով: 

Ալ բերտ ջան, հան գա մանք նե րի դժ բախտ բե րու մով չեմ կա րող 
քեզ ան ձնա պէս բա րի ճա նա պարհ մաղ թել դէ պի յա ւի տե նու թիւն 
ա նակնկալ բայց ան վե րա դարձ մեկ նու միդ ա ռի թով: Շատ է ի ու զում իմ 
հուսկ բանքն ա սել ան ձնա պէս եւ մեր պա պե րի ա րիւ նով սր բա ցած մի 
ափ հող նե տել դա գա ղիդ: Չէ ի կա րող հի ւան դա նո ցում ա րե ան թու նա
ւոր մամբ պառ կած ա ղջ կանս, Ար մի նէ ին թող նել մե նակ: Բայց դու լաւ 
ի մա ցիր, իմ թան կա գին ըն կեր, թէ եւ ֆի զի քա պէս չեմ մաս նակ ցե լու քո 
յու ղար կա ւո րու թե ան, բայց վս տահ ե ղիր, այդ օ րը, 2009թ. մար տի 16 
ին, ես իմ ամ բողջ է ու թե ամբ լի նե լու եմ քեզ հետ: Այո, ոչ մի այն լինե
լու եմ քեզ հետ, այլ ի նձ հետ բե րե լու եմ ա մե նից գե ղե ցիկ ու ա մե նից 
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բու րում նա ւէտ ծա ղիկ նե րը, ո րոնք զգա ցում նե րիս դող ղոջ մատ նե րով 
քա ղել եմ իմ սր տի բու րաս տա նից: 

Ալ բերտ սի րե լիս, 
Ախր դու ի րա ւունք չու նէ իր ա նակն կալ հե ռա նալ այս աշ խար հից, սու
գի մէջ թող նե լով քո Գո հա րի կին, Դա ւի թին, այլ հա րա զատ նե րիդ, 
ան հա մար բա րե կամ նե րիդ, ըն կեր նե րիդ, ո րոնց հեր թին նաեւ ի նձ…: 
Չէ որ ես դեռ չար տա սա նո ւած շատ խօս քեր ու նէ ի հաս ցէ ագ րո ւած 
քեզ: Գո նէ ա ռիթ տայիր շնոր հա կա լու թիւն յայտ նել քեզ յի սուն տա րի 
իմ հան դէպ քո ցու ցա բե րած ու շադ րու թե ան, եղ բայ րա կան սի րոյ ու 
գուր գու րան քի հա մար: Ես շատ բան սո վո րե ցի քե զա նից եւ մտ քով ու 
հո գով հարստա ցայ քե զա նով: Ես նախ քեզ ճա նա չե ցի, ճիշտ յի սուն 
տա րի ա ռաջ, քո նա մակ նե րով: Նրանք պար կեշտ գրո ղի, ազ նիւ մտա
ւո րա կա նի ու հայ րե նա սէր մար դու հո գուց ար ձա կո ւած ճա ռա գայթ ներ 
է ին, ո րոնք ե կան հե ռա ւոր հե քի աթ նե րի աշ խար հում, Հնդ կաս տա նում 
ապ րող մի հայ ու սուց չի հո գին ջեր մաց նե լու, հայ րե նա սի րու թե ան 
խա րոյկ վա ռե լու նրա սր տում եւ հարս տաց նե լու նրա է ու թիւ նը:

 Դու հա ւա տա ցիր լոյ սին, հա ւա տա ցիր ճշ մար տու թե ան ու մեր ժե ցիր 
խա ւա րը ըն դու նել որ պէս ար ժէք, այլ պար զա պէս լոյսի բա ցա կա յու
թիւն…: Քո հո գու թան գա րա նում տեղ գրա ւե ցին մի մի այն լոյ սին, բա
րի ին, գե ղե ցի կին ու ազ նի ւին նո ւի րո ւած ո գե ղէն ար ձան ներ…: Որ պէս 
ու սու ցիչ, դու պատ րաս տե ցիր ա ռողջ ու գի տա կից հայ րե նա սի րու
թեամբ զի նո ւած, բա րո յա կան բարձր սկզ բունք նե րով ու մտա ւո րա կան 
կա րո ղու թե ամբ օժ տո ւած սե րունդ ներ, ո րոնք ի րենց հեր թին քեզ նից 
ժա ռան գած ար ժէք նե րը կտա կե ցին հե տա գայ սե րունդ նե րին: 

Որ պէս քա ղա քա ցի ու գրող, դու եր բեք քո ար ժա նա պատ ւու թիւ նը, 
սկզ բունք նե րը, հա մո զում նե րը, հո գե կան ար ժէք ներն ու մտա ւո րա կան 
պար կեշ տու թիւ նը չվա ճա ռե ցիր « վասն ե րե սուն ար ծա թի»: Ան պար
կեշտ մարդ կանց դղե ակ նե րը չհ րա պու րե ցին քեզ. նա խընտ րե ցիր ապ
րել նրան ցից հե ռու, պար կեշ տու թե ան ա ղիւ սով քո կա ռու ցած փոքր 
բայց ա նա ղարտ հիւ ղա կում, մին չեւ կե ան քիդ վեր ջը: Չա րու թիւ նը, 
ա նազ նո ւու թիւ նը, ան պար կեշ տու թիւ նը, թշ նա մու թիւ նը, նա խանձն ու 
« մա սամբ նո րին», եր բեք բոյն չդ րին քո հո գում: Բա րե կամ նե րով ե ղար 
շատ հա րուստ, ի սկ ե թէ պատ կե րա ւոր ա սած՝ թշ նա մի ներդ լի նէ ին քո 
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օ րա վար ձը դու վա ղուց սո վից մա հա ցած կը լի նէ իր…: Տե սա կէ տի հա
կա ռա կորդ ներ ան պայ ման ու նե ցար, բայց թշ նա մի ներ՝ եր բեք:

 Հա մես տու թիւ նը ե ղաւ քո բնա ւո րու թե ան հիմ նա կան ու ար ժէ քա ւոր 
գծե րից մէ կը: Հա մես տու թիւ նը ան շօ շա փե լի մի շքան շան է, ո րը բնու
թիւ նը պար գե ւում է մի այն հո գե կան ու ի մա ցա կան ար ժէք նե րով հա
րուստ մարդ կանց: Ի սկ այդ շքան շա նը ամ բողջ գի տակ ցա կան կե ան
քիդ ըն թաց քին մնաց կա խո ւած քո հո գու կրծ քից:

 Կէս գի շեր է Լոն դո նում: Ե րե ւա նում ժա մա ցոյ ցի փոքր սլա քը կանգ
նել է 4ի վրայ: Նս տել եմ գրա սե ղա նիս ա ռաջ ու իմ հուսկ բանքն եմ 
գրում քեզ, իմ սի րե լի Ալ բերտ: Ով կի ա նո սա ցած յոյ զեր, մտա ծում ներ 
ու խո հեր ա լե կո ծում են միտքս ու հո գիս: Չեմ կա րող նում հաշ տո ւել 
քեզ այ լեւս չտես նե լու գա ղա փա րի հետ: Բայց մի ա ժա մա նակ մտա
ծում եմ որ իմ սի րե լի ըն կե րը, Ալ բերտ Փար սա դա նե ա նը, պար զա
պէս փո խադր ւում է մի ու րիշ աշ խարհ: Մար դիկ այդ ե րե ւոյ թը « մահ» 
բա ռով են բնու թագ րում: Բայց այդ հաս կա ցո ղու թիւ նը չի վե րա բե
րում Ալբեր տին, ո րով հե տեւ նա չի մա հա ցել, այլ պար զա պէս մե ռել 
է: Մեծու թիւն նե րը մեռ նում են, բայց չեն մա հա նում…: Մա հա նում են 
նրանք, ով քեր ի րենց կե ան քում ո ՜չ մի պտ ղա բեր ծառ չեն տն կել հե
տա գայ սե րունդ նե րին ի մա ցա կան ու հո գե կան ա ւիշ ա պա հո վե լու հա
շուին, ո ՜չ մի ներդ րում չեն ա րել ի շահ մարդ կու թե ան մտա ւոր ու բա րո
յա կան բա րօր րու թե ան: 

Իմ վա ղե մի, իմ սի րե լի, իմ թան կա գին ըն կեր, մի քա նի ժա մից վերջ
նա կա նա պէս հե ռա նա լու ես այս աշ խար հից, քո հա րա զատ նե րից եւ 
ի նձ նից: Հրա ժեշ տի վեր ջին խօս քերն ու զում եմ տալ քո սի րած բա
նաս տեղծ նե րից Յով հան նէս Թու մա նե ա նին.

«… Մենք ա մէնքս հիւր ե նք կե ան քում 
Մեր ծնն դե ան փուչ օ րից,
 Հեր թով գա լիս, ան ց ե նք կե նում 
էս ան ցա ւոր աշ խար հից: 
Անց են կե նում սէր ու խն դում, 
Գե ղեց կու թիւն, գանձ ու գահ, 
Մա հը մերն է, մենք՝ մա հի նը, 
Մար դու գործն է միշտ ան մահ:
 Գործն է ան մահ, լաւ ի մա ցէք, 
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Որ խօս ւում է դա րէ դար, 
Եր նեկ նրան, ով իր գոր ծով 
Կ’ապ րի ան վերջ, ան դա դար»։

 Հո ղը թե թեւ թող գայ վրադ, իմ թան կա գին ըն կեր: Յաւիտենական 
հան գիստ քո տա ռա պած ոս կոր նե րին: 

«Յի շա տակն ար դա րոց, օ րհ նու թե ամբ ե ղի ցի»։ 

Ա սա տուր Կիւ զե լե ան Լոն դոն, 16 Մարտ, 2009թ.
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 Քա լա շյան Լորիս
 

✒  / 1 մայի սի 2000թ. / 

 Մե ծար գո պա րոն Ա սա տուր Գյու զե լյան,

 Հայ կա կան բաց հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա տը իր շնոր հա կա լու թյունն է 
հայտ նում Ձեզ՝ հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 2րդ 
կուր սի ու սա նո ղու հի Մա րի ա Ա լեք սա նյա նի նկատ մամբ ցու ցա բեր վող 
ու շա դիր ու հո գա տար վե րա բեր մուն քի հա մար։

 Մենք դա գնա հա տում ե նք որ պես հայ ժո ղովր դի ե րի տա սարդ 
սերուն դի կր թու թյան ու հայե ցի դաս տի ա րա կու թյան նկատ մամբ Ձեր 
հա տուկ վե րա բեր մուն քի ար տա հայ տու թյուն՝ ար ժա նի ա մե նայն հար
գան քի ու դր վա տան քի։

 Ձեզ մաղ թում ե նք քա ջա ռող ջու թյուն եւ հա ջո ղու թյուն ներ Ձեր ազնիվ 
ու ազ գան պաստ գոր ծու նե ու թյան մեջ։

 Խո րին հար գանք նե րով,

 Հա մալ սա րա նի պրե զի դենտ, ա կա դե մի կոս՝  
Քա լա շյան Լ.Խ.

✒  Լոն դո նաբ նակ բա րե րա րը, 

Ուս ման վար ձը վճա րել չկա րո ղա նա լու պատ ճա ռով բազ մա
թիվ շնոր հա լի ե րի տա սարդ ներ զրկ վում են բարձ րա գույն կր թու
թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից։ Հա յաս տան ցի նե րիս շատ լավ 
հայտնի այս խն դի րը մտա հո գել է նաեւ լոն դո նաբ նակ մեր հայ րե նակ
ցին՝ Ա սա տուր Գյու զե լյա նին։ Նրա բա րե գոր ծու թյան շնոր հիվ Մա րի
ան կա րող է բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա նալ՝ չմ տա հոգ վե լով ուս
ման վար ձը վճա րե լու խնդ րով, ին չի հա մար նա ե րախ տա պարտ է իր 
բա րե րա րին։ Ցա վոք, նման բա րե րար ներն այ սօր այն քան էլ շատ չեն, 
բայց հույս ու նենք, որ Ա սա տուր Գյու զե լյա նի օ րի նա կը կա րող է վա
րա կիչ լի նել։

 Քա լա շյան Լ. Խ. 22.03.1922. Երեւան,
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն

 Հայ կա կան «Բաց Հա մալ սա րան»-ի նա խա գահ, Ա կա դե մի կոս.
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 Բա րե գոր ծու թյու նը մեր ազ գին հա տուկ հատ կա նիշ է, եւ այս օ րի նա
կը դրա լա վա գույն վկա յու թյունն է։ Ե րի տա սարդ սերն դի կր թու թյան 
գոր ծե րին նպաս տե լը հայ րե նա սի րու թյան լա վա գույն դր սեւո րում է, 
քա նի որ այ սօր վա ե րի տա սարդ նե րը մեր վաղ վա օ րն ե ն։

 Քա լա շյան Լ.Խ.
 Սեփ. լր., «Ա ռա վոտ», 2.5.2000թ.
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 Քե շի շյան Գրի գոր

✒  / 14 հուն վա րի, 1972թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

 Նախ, ար դեն հին տո մա րով Նոր տա րի, շնոր հա վո րում եմ քո Ա մա
նորը եւ քեզ ու ըն տա նի քիդ ցան կա նում ա ռող ջու թյուն, հա ջո ղու թյուն, 
այ սինքն՝ եր ջան կու թյուն։

 Թե որ քա մին ի նձ այ սօր մղեց քեզ նա մակ գրել, շու տով կի մա նաս, 
բայց թե նա մակ չգ րե լը քեզ մո ռա նալ չի նշա նա կում, կա րող եմ բո լոր 
ա ստ ված նե րով ե րդ վել։ Քո մա սին լու րե րի պա տաս խան ներ ստա նում 
եմ զա նա զան պաշ տո նա կան տե ղե րից, հույս ու նեմ, որ ա մեն ի նչ կար
գին է։ 

Իսկ թե ին չո՞ւ եմ հան կարծ քեզ նա մակ գրում։ 
Գու ցե ի մա ցած կլի նես, որ ար դեն մի տա րուց ա վե լի է, ի նչ կո մի տե

ում չեմ աշ խա տում, տե ղա փոխ վել եմ Հան րա գի տա րան, ո րի մա մու լի 
բա ժի նը ես եմ ղե կա վա րում։

 Քո սի րե լի «Ա րե գա կը» ան շուշտ իմ ու շադ րու թյու նից վրի պել չէր 
կա րող։ Ոչ մի այն ժա մա նա կին հե տաքրք րու թյամբ կար դա ցել եմ, այլ 
նաեւ այժմ ձեռ քիս տակ ու նեմ բա վա կա նին նյութ հան րա գի տա րա նը 
բա վա րա րե լու հա մար, բայց ու զում եմ որ դու, որ պես այդ թեր թի ա մե
նա մոտ կանգ նած մարդ, քո սուրբ ձեռ քով (կամ ձե ռագ րով) պա տաս
խա նես մի քա նի հար ցե րի։

1. Ե ՞րբ է հիմն վել թեր թը (տա րի, օր),
2. Ո ՞ր քա ղա քում,
3. Ե ՞րբ է փակ վել, ի ՞նչ պատ ճա ռով, (վեր ջին հա մա րի տա րին, օ րը),
4. Ո ՞վ է ե ղել խմ բա գի րը, խմ բա գիր նե րը, ը ստ տա րի նե րի,
5. Ի ՞նչ ուղ ղու թյուն է ու նե ցել, ազ գային հար ցե րում, մի ջազ գային 

հար ցե րում,
6. Ով քե՞ր են աշ խա տակ ցել – կա րեւո րա գույն նե րը,

Տոհ մա կան ազ գա նու նը՝ Ա ջա պա հյան։
 12.08.1921, Ա դա նա, Ա դա նայի վի լայեթ, Օս մա նյան կայս րու թյուն –  14.01.1980, Եր եւան, 

Հայ կա կան ԽՍՀ)։
Հայ ար ձա կա գիր, թարգ մա նիչ, աշ խա տել է Սփյուռ քի կո մի տե ում, մա մու լի բաժ նի վա-
րիչ, այ նու հե տեւ՝ Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րա նում։ ԽՍՀՄ գրող նե րի մի ու-

թյան ան դամ (1946), ԽՄԿԿ ան դամ 1967 թվա կա նից։ Սե րում է Հայ կա կան Կի լի կի այի 
Ա ջա պա հյան հնա մե նի տոհ մից։
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7. Ի ՞նչ բնույթ է ու նե ցել թեր թը (գ րա կան, քա ղա քա կան, ազ գային, 
գի տա կան եւ այլն),

8. Ի ՞նչ պար բե րա կա նու թյուն է ու նե ցել, փակ ման դեպ քում ո ՞ր թվա
կան նե րին։ 

Եվ այլն։ 
Ե թե այս հար ցե րից դուրս էլ թեր թի մա սին տե ղե կու թյուն ներ տաս, 

ա վե լի գոհ կլի նեմ, նյու թը ա վե լի հա րուստ կլի նի։ 

Ա ռայժմ այս քա նը, սի րե լի Ա սա տուր։

✒ 

Ես լավ եմ, 1970ին հրա տա րա կած գիրքս՝ «Կղ զի նման չիք մեր Կիպ
րի ա» քեզ ու ղար կել է ի, ոչ մի ար ձա գանք չս տա ցա, ե րեւի ա սե լիք չես 
ու նե ցել։ Այս տա րի լույս կտես նի պատմ վածք նե րի նոր գիրքս «Տ նա կը 
կռուն կի վրա» վեր նագ րով, հու սա հատ վող մարդ չեմ, է լի կու ղար կեմ, 
ե թե ա սե լիք չու նե նաս, է լի մի պա տաս խա նի։ Քո գործն է ։

 Բայց վե րո հի շյալ հար ցե րիս շտապ պա տաս խա նիր, ո րով հե տեւ 
Հան րա գի տա րա նի գոր ծը ան ձնա կան գործ չէ ո ՛չ քեզ հա մար, ո ՛չ ի նձ։ 
Վս տահ եմ այս բո լո րը լավ գի տես եւ ես գու ցե եւ ի զուր եմ հի շեց նում։ 
Նե րո ղու թյուն։

 Բա րեւ ներ, ջերմ համ բույր ներ քեզ եւ քո ըն տա նի քին ու լոն դո նյան 
մեր ու րիշ ծա նոթ նե րին։

 Սի րով ու կա րո տով՝ Քե շի շյան Գրի գոր
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✒  / 30 նոյեմբերի 1976թ., Ե րեւան / 

 Սի րե լի Ա սա տուր,

Գ րի գոր Քե շի շյա նի հա մար այն քան էլ եր կար չէ մեկ ա մս վա լռու
թյունը։ Այս նա մա կը ըն դու նիր որ պես ջերմ շնոր հա կա լու թյան խոսք 
այն ա մե նի հա մար, որ դու ա րե ցիր իմ լոն դո նյան օ րե րը ա վե լի լե ցուն 
եւ ի մաս տա լից դարձ նե լու հա մար։ Հար գան քով համ բու րում եմ տիկ
նոջդ ձեռ քը։ Ե թե կա րող ես քե զա նից գաղտ նի նրան ա սա, որ մեծ հա
մակ րան քով լց վե ցի իր նկատ մամբ այն կարճ ժա մա նա կում, որ ձեր 
տա նը ան ցկաց րի։ Հու սամ իմ հար ցազ րույցն ար դեն օգ տա գոր ծել ես 
եւ աշ խարհն ար դեն գի տի իմ Լոն դոն կա տա րած այ ցի մա սին։ Հույս 
ու նեմ նաեւ, որ իմ գիր քը կար դա ցիր եւ պատ րաստ վում ես գրա խո սա
կան գրել։ Չէ՞ որ դու քո չհա վա նած գր քե րի մա սին գրա խո սա կան չես 
գրում, ը ստ քո սուրբ սո վո րու թյան եւ վճ ռա կան հայ տա րա րու թյան, որ 
ա րե ցիր Հայթ պար կում, քո ավ տոյի մեջ, ե րբ մեզ տա նում է իր քո տուն, 
քո աշ խա տա սե նյա կը, որ այդ պես էլ ան մո ռա նա լի պի տի մնա ի նձ 
հա մար (հա վա նա բար նաեւ պրոֆ. Հով հան նի սյա նի, ո րի ող ջույն ներն 
ու շնոր հա կա լու թյուն նե րը ըն դու նե ցեք)։ 

Ար դեն վա ղուց աշ խա տան քի մեջ եմ եւ կյանքս իր բնա կա նոն հունի 
մեջ է մտել։ Վ. Պետ րո սյա նին հայտ նե ցի քո բա րեւ նե րը եւ դժ գո հու
թյուն նե րը, որ Լոն դո նում փո խա նակ քեզ գրե լու, ու րիշ նե րին է դիմում 
եւ բա ցա սա կան պա տաս խան ստա նում։ Ի րեն հա տուկ ժպի տով 

Գրիգոր Քեշիշյանի եւ 
Ստեփան Ալաջաջյանի հետ։
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ժպտաց եւ ա սաց, որ հա ջորդ ա ռի թին ան պայ ման կդի մի քեզ եւ միայն 
քեզ։ Հու սամ մին չեւ այժմ ստա ցար « Գա րուն» թիվ 8 եւ կար դա ցիր իմ 
«Կտ րու կը» պատմ ված քը, ո րը մի քա նի ա միս շա րու նակ Ե րեւա նի 
ընթեր ցող նե րի խո սակ ցու թյան նյութն է։ Հա րյուր նե րով հե ռա խո սային 
զանգ եմ ստա ցել, բո լորն էլ ա սում են, որ շատ լաց են ե ղել։ Դուրս է գա
լիս, որ ե ղե րա մայր դառ նա լու հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեմ։

 Սի րե լի Ա սա տուր։
 Կո մի տե ում եւ Մա տե նա դա րա նում քո հանձ նա րա րու թյուն նե րը 

կա տա րել ե մ։ Թե ի ՞նչ ար դյունք կու նե նա, կի մա նանք հե տա գային։ 
Մեծ հույ սեր չեմ կա պում, բայց փո փո խու թյուն եւ ար դյունք ան պայ
ման կլի նի։

Չ մո ռա նաս բա րեւ ներս հա ղոր դել « Հայ կա կան ճա շա րա նի» տեր ու 
տնօ րե նին։ Խոս տա ցել ես, մի մո ռա ցիր քո եւ նրա պատմ վածք նե րը 
ուղար կել « Գա րուն»ի ն։

 Նա մակս ա վե լի եր կար գրե լու ծրագ րով է ի նս տած, բայց մար դիկ 
ե կան մոտս եւ ը նդ հա տե ցին։ Չեմ կա րո ղա նում նո րից տրա մադր վել։ 
Ա վե լի լավ է ա ռայժմ վեր ջաց նել եւ մի ու րիշ օր, ու րիշ նա մակ գրել։

Ս պա սում եմ քո գի րին։ 

Համ բույր նե րով՝ Քե շի շյան Գրի գոր
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Բաց նա մակ 
ԱՄՆ-ի Նա խա գահ Պա րաք Օպամային, 

 Մեծն Բրի տա նի ոյ Վար չա պետ Տէյ վիտ Քամերոնին, 

Հ րե աս տա նի Վար չա պետ Պե նյա մին Նա թա նյա հո ւին

Յար գե լիք Տի արք,

24 Ապ րիլ 2015ին հայ ժո ղո վուր դը, ի սփիւռս աշ խար հի պի տի նշէ 
Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան 100ա մեա կը։ Բազ ման թիւ կա ռա վա րու թիւն
ներ, հաս տա տու թիւն ներ, կազ մա կեր պու թիւն ներ եւ ան հատ ներ պի տի 
մի ա նան հայե րուն, յար գե լու հա մար յի շա տա կը 1.500.000 մար դոց, 
կա նանց եւ ե րե խա նե րուն, ո րոնք բնա ջինջ ե ղան Ա. Աշ խար հա մար տի 
ըն թանց քին, իբ րեւ հե տե ւանք քսան նե րորդ դա րուն մարդ կու թե ան դէմ 
գոր ծո ւած ա ռա ջին սար սա փե լի ո ճի րին՝ հայոց Ցե ղաս պա նու թե ան, 
զոր ծրագ րեց եւ գոր ծադ րեց ե րիտթր քա կան կառա վա րու թիւ նը։ 

Օս մա նե ան  Կայս րու թե ան մէջ ապ րող տար բեր ազ գու թիւն նե րու 
եւ կրօնք նե րու պատ կա նող բազմաթիւ ան ձեր, տե ղե կագ րեր ղր կե ցին 
ի րենց կա ռա վա րու թիւն նե րուն, կազ մա կեր պու թիւն նե րուն եւ բա րե
կամ նե րուն։ Այդ վա ւե րագ րե րուն մէջ ար ձա նագ րո ւած են հե ղի նակ
նե րու ա կա նա տե սի ցն ցիչ վկա յու թիւն նե րը Հայոց Ցե ղաս պա նու թե ան 
մա սին։

… Հա կա ռակ այն ի րո ղու թե ան որ այդ ան հեր քե լի վա ւե րա թուղ թե
րուն զգա լի մա սը հա ւա քո ւած ու հա մադ րո ւած է ան գլի ա ցի, եւ րո պա
ցի, ա մե րի կա ցի եւ հրե այ հե ղի նա կա ւոր մտա ւո րա կան նե րու, պատ
մա բան նե րու եւ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րու կող մէ, դուք կը մեր ժէք 
ճանչ նալ Հայոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը եւ ա նով ի սկ կ’ա ջակ ցիք հայ կա
կան ցե ղաս պա նու թիւ նը թա ղե լու Թուր քի ոյ նա խա ձեռ նած աշ խա
տանք նե րուն։ Յի շեց նենք ձե զի որ հայ կա կան կո տո րած նե րը պա տե
րազ մի ըն թաց քին դաշ նա կից պե տու թիւն նե րու՝ Ա նգ լի ոյ, Ֆրան սայի 
եւ Ռու սի ոյ կող մէ բնու թագ րո ւե ցան որ պէս՝ « մարդ կու թե ան դէմ 
ո ճիր», որ այ սօր հա մա պա տաս խան է « ցե ղաս պա նու թիւն» հաս կա
ցո ղու թե ան։ 
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Ա. Կիւ զե լե ա նը բա ցա ռիկ ծաղ կա քաղ է ա րել հա մաշ խար հային 
մասշ տա բով հա զա րա ւոր ա կա նա տես նե րու վկա յու թիւն նե րէն, ո րոնք 
պահ պա նո ւած վա ւե րա թուղ թեր ե ն…

Ի գի տու թիւն յայտ նեմ որ իմ ըն տա նի քի մեծ մա սը՝ մեծ հայրս, մեծ հօ
րեղ բեյր ներս, մեծ մօ րա քոյրհօ րա քոյ րերս, նե րա ռե ալ չորս տա րե կան 
քոյրս, տաս նե ակ հա զա րա ւոր ու րիշ մար դոց, կա նանց եւ ե րե խա նե րու 
հետ՝ Կի լի կի այէն, ո ւր ծնած եմ ես եւ ո ւր իմ նա խա հայ րերս ապ րած են 
աւելի քան հա զար տա րի, աք սո րո ւած են Տէր Զօր, սու րի ա կան ա նա
պատ…։ Տե ղա հա նու թե ան ըն թաց քին ա նոնք մե ծաւ մա սամբ կամ 
սպա նո ւած են, կամ ալ՝ սո վա մահ ե ղած։ Ը ստ մօրս, ե րբ չորս տա րե
կան քոյրս չէ կր ցած այ լեւս քա լել եւ ու ժաս պառ գե տին ին կած է, թուրք 
ոս տի կա նը սո ւի նա հար սպա նած է զայն, մօրս աչ քին առ ջեւ…։ Ի նչ 
կը վերաբերի ծնող քիս՝ ա նոնք, աշ խա տու նակ ու րիշ ե րի տա սարդ
երիտա սար դու հի նե րու հետ, ղր կո ւած են Դա մաս կոս՝ թր քա կան բա
նա կին հա մար ճամ բայ կա ռու ցե լու։

Ի դէպ է նաեւ ձեր ու շադ րու թե ան յանձ նել թր քա կան ներ կայ կա ռա
վա րու թե ան բռ նած դիր քը Հայոց Ցե ղաս պա նու թե ան հան դէպ։

 Նախ՝ որ պէս Թուր քի ոյ վար չա պետ, ա պա՝ նախագահ, Պրն Էր տո
ղան ա նընդ հատ կ’եր գէ նոյն հին ձանձ րա ցու ցիչ եր գը։ Ան կ’ա ռա
ջար կէ Հա յաս տա նի Կա ռա վա րու թե ան, որ խումբ մը պատ մա բան ներ 
ու սում նա սի րեն հար ցը եւ ո րո շեն թէ ար դե օք հայ կա կան ցե ղաս պա
նու թիւն տե ղի ու նե ցա՞ծ է։ Թուր քի ոյ նա խա գա հը քաջ գի տէ որ վա ւե
րագ րա կան ան հեր քե լի փաս տե րով ա պա ցու ցո ւած պատ մա կան ի րո
ղու թիւն մը վերս տին հաս տա տո ւե լու պէտք չու նի։ Էր տո ղան կը փոր ձէ 
բա ցո ւած վէր քին վրայ աղ ցա նել…։ Պահ մը մտա ծե ցէք թէ հրե այ ժո
ղո վուրդն ի ՞նչ պի տի զգար, ե թէ Գեր մա նի ան նման ա ռա ջարկ մը  ներ
կա յա ցու ցած ըլ լար Հրե աս տա նին՝ Հո լո քոս թի վե րա բե րե ալ։ Թուր քի
այի նա խա գա հը լաւ գի տէ ո ր՝ ցե ղաս պա նու թիւն գոր ծե լու նպա տա կով 
ամ բողջ ժո ղո վուր դի մը ծրագ րո ւած զան գո ւա ծային բռ նա գաղ թը, 
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ան մեղ մար դոց, կա նանց եւ ե րե խա նե րու ո չն չա ցու մը փամ փուշ տով, 
սրով ու սո վով՝ կր նայ մի այն մէկ ա նուն ու նե նալ… ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ
ԹԻՒՆ։

 Մի քա նի խօսք ալ Էր տո ղա նի վեր ջին ա րար քի մա սին.
… Թուր քի ոյ նա խա գա հը քա ջա տե ղե ակ է, որ հայ ժո ղո վուրդն ա մէն 

տա րի, ի սփիւռս աշ խար հի, Ապ րիլ 24ին կը նշէ Հայոց Ցե ղաս պա
նու թե ան տա րե դար ձը, ի սկ Թուր քի ան՝ Մար տի 18ին,  Տար տա
նելի Օ րե ը։ Եւ ա հա յան կարծ, 2015ին Հայոց Ցե ղաս պա նու թե ան 
հա րիւրամե ա կին, Էր տո ղան կ’ո րո շէ « Տար տա նե լի Օր»ը նշել  Ապ
րիլ 24ի ն…։ Ա ւե լին՝ ան բո լոր պե տու թիւն նե րու ղե կա վար նե րուն հետ՝ 
Թուր քի ա կը հրա ւի րէ նաեւ Հա յաս տա նի Նա խա գա հը՝ մաս նակ ցե լու 
« Տար տա նե լի Օ րե ո ւան հան դի սու թիւն նե րուն»…։

Ն ման ան փափ կան կատ եւ ա նար գա կան վե րա բեր մունք չէր սպա
սո ւէր նոյ նիսկ Էր տո ղա նէն…։ Ա նոր ա ռած ան վայել քայ լը հիմ նա
կան մէկ նպա տակ կը հե տապն դէ, խան գա րել Հայոց Ցե ղաս պա
նու թե ան հա րիւ րա մե ա կին նո ւի րո ւած գլ խա ւոր հան դի սու թիւ նը, որ 
տե ղի պիտի ու նե նայ « Ծի ծառ նա կա բեր դի» Յու շա հա մա լի րին մէջ, 
24 Ապ րի լի, 2015ին եւ ո րուն մաս նակ ցե լու հրա ւէր  ղր կո ւած է բո լոր 
երկիրնե րու ղե կա վար նե րուն։

 Կը սպա սո ւի որ դուք, միւս պե տու թիւն նե րու ղե կա վար նե րուն հետ, 
դա տա պար տէք Թուր քի ոյ նա խա գա հը իր ա նըն դու նե լի  վե րա բեր
մուն քին հա մար։

 
Այս նա մա կին մէջ մէջ բե րո ւած յայ տա րա րու թիւն նե րու, վկա յու թիւն
նե րու եւ փաս տա թուղ թե րու հե ղի նակ նե րը, ի նչ պէս նշո ւե ցաւ ար դէն, 
բո լորն ալ սկզ բուն քի տէր յար գար ժան ան ձեր են, ո րոնք մեր ժած են 
թա ղել ճշ մար տու թիւ նը, հա մո զո ւած ըլ լա լով, ա ռանց դոյզն կաս կա
ծի, որ Ա. Հա մաշ խար հային Պա տե րազ մի ըն թաց քին Օս մա նե ան 
Ե րիտթրքա կան կա ռա վա րու թիւ նը գոր ծադ րեց հայե րը բնաջն ջե լու իր 
կող մէ նա խա պատ րաս տո ւած ծրա գի րը։ 
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Արդ, ե թէ նա խորդ պար բե րու թե ան մէջ նշո ւած ան ժխ տե լի եզ րա
կա ցու թիւ նը դուք ալ կը գտ նէք ճիշդ, ձեր պար տա կա նու թինն է, որ պէս 
ե րեք հզօր պե տու թիւն նե րու ղե կա վար ներ, ո րոնք աշ խար հին կը ներ
կա յա նան իբ րեւ ճշ մար տու թե ան, ար դա րու թե ան եւ ժո ղովր դա վա րու
թե ան պաշտ պան քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ.

 ՃԱՆՉ ՆԱԼ ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹԻ ՆԸ։

Յար գանք նե րով` Ա ՍԱ ՏՈՒՐ ԿԻՒ ԶԵ ԼԵ ԱՆ
 

Հ.Գ. Ամ բող ջա կան Բաց նա մա կը, տես նել «Նայիրի» թերթի 
2015թ. բա ցա ռի կի մեջ։



400

Ասատուր Գյուզել յանի «Հուշ-նամականին» պատրաստ էր տպագրու-
թյան,երբստացանքդեռևս1960-ականթվականներիցսկսվածմիան-
նախադեպառաջարկ-ծրագրիմասինպատմողնյութառիգիտություն։

Նկատիառնելով,որ,ցավոք,չիրագործվածսույնխնդիրըօրվաևբո-
լոր ժամանակների հրամայականն ունի, նպատակահարմար գտանք
վերոնշյալգրքումզետեղելայն։

Գուցեիվերջո…

 Հայ ժո ղո վուրդ, քո փր կությու նը 
   Քո հա վա քա կան ու ժի մեջ է

Ս փյուռ քա հայ գաղ թօ ջախ նե րը հա զա րա մյակ նե րի պատ մու թյուն 
ու նեն։ Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած պատ մա կան դժ բախտ ի րա
դար ձու թյուն նե րի եւ տն տե սա կան ան նպաստ պայ ման նե րի բե րու
մով հա րյուր հա զա րա վոր հայեր տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում 
ար տա գաղ թել, եր բեմն էլ բռ նա գաղ թի են թարկ վե լով՝ տե ղա փոխ վել 
եւ բնա կու թյուն են հաս տա տել աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում։ Այդ է 
պատ ճա ռը, որ այ սօր գաղ թօ ջախ ներ ու նենք աշ խար հի հինգ ցա մա
քա մա սե րի բազ մա թիվ ե րկր նե րում, որ տեղ գոր ծում են կրո նա կան, 
կու սակ ցա կան, բա րե սի րա կան, կր թա կան, մշա կու թային, մար զա կան, 
հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն ներ, հաս տա տու թյուն ներ եւ կազ մա կեր
պու թյուն ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր սե փա կան ծրա գիր
կա նո նա գի րը եւ գոր ծում է ան կախ մյուս նե րից։ Այդ կազ մա կեր պու
թյուն նե րը սփյուռ քա հա յու թյան ա ռան ձին օ ղակ ներն ե ն։ 

Այդ գաղ թօ ջախ նե րում ապ րում են նաեւ մեծ թվով հայեր, ո րոնք թե
եւ ո րե ւէ կազ մա կեր պու թյան չեն պատ կա նում, բայց նույն պես կազ մում 
են սփյուռ քա հա յու թյան օ ղակ նե րը։ Դժ բախ տա բար, այդ օ ղակ նե րից 
կազմ ված մի շղ թա, այ սինքն՝ սփյուռ քա հա յու թյան ամ բող ջու թյու նը 
ներ կա յաց նող մար մին գո յու թյուն չու նի։ 

Ա հա թե ին չու, ե րբ լսում ե նք « մենք՝ սփյուռ քա հայերս», «ս փյուռ
քա հա յու թյան ձայ նը», «ս փյուռ քա հա յու թյան կամ քը», «ս փյուռ
քա հա յու թյան ու ժը» եւ նման ար տա հայ տու թյուն ներ, հարց ե նք 
տա լիս. ո ՞վ է սփյուռ քա հայը, ա վե լի ճիշտ՝ ո ՞վ ի րա վունք ու նի սփյուռ
քա հա յու թյան ա նու նից խո սե լու՝ մեր ազ գային կու սակ ցու թյուն նե՞ րը 
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ա ռան ձինա ռան ձին, մեր կու սակ ցու թյու նե րը հա վա քա բա՞ր, մեր կու
սակ ցու թյուն ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը մի աս նա բա՞ր, թե՞ մի աս
նա կա նու թյու նից այ րի ա ցած Հա յաս տա նյայց ե կե ղե ցին… 

 ՈՉ Ո Ք։ 
Այն քան ա տեն, որ սփյուռ քի բո լոր մեծ ու փոքր գաղ թօ ջախ նե րի 

ձայ նով ը նտր ված մի ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ գո յու թյուն չու նի, 
ՈՉ ՈՔ ի րա վունք ու նի սփյուռ քա հա յու թյան ա նու նից խո սե լու։ 

Պե՞տք էր ստեղծ ված լի ներ այդ մար մի նը։ 
ԱՅՈ։
 Հայ ժո ղովր դի գե րա գույն շա հե րի հե տապնդ ման, սփյուռ քա հայ 

գաղ թօ ջախ նե րի բար գա վաճ ման ու հզո րաց ման որ պես գրա վա կան՝ 
ան հրա ժեշտ էր ստեղ ծել սփյուռ քում հա մա հայ կա կան կենտ րո նա
կան մի մար մին Բ Աշ խար հա մար տից ան մի ջա պես հե տո, մի աս նա
կան, ծրագ րյալ եւ հա րա տեւ աշ խա տան քով, մատ նա ցած սփյուռ քա
հա յու թյու նը ան բե կա նե լի ԲՌՈՒՆՑ ՔԻ վե րա ծե լու հե ռան կա րով… 

Հայ ժո ղովր դի հա մար բախ տո րոշ այդ մար մի նը ին չո՞ւ չս տեղծ վեց։ 
Այս հոդ վա ծով ան դրա դառ նա լու ե նք այդ հար ցին եւ նրա ձա խո

ղու թյան պատ ճառ նե րին։ 
1920թ., Հա յաս տա նի սո վե տա կա նա ցու մով մեր հայ րե նի քը փրկ վեց 

ամ բող ջա կան կոր ծա նու մից եւ ա պա հո վեց իր հե տա գա 70 տա րի նե րի 
ան վտան գու թյունն ու բար գա վա ճու մը։ Ս. Հա յաս տա նի գո յու թյու նը մի
ա ժա մա նակ պատ ճառ դար ձավ միջ կու սակ ցա կան պայ քա րի սփյուռ
քում, ո րի հե տե ւան քով սփյուռ քա հա յու թյու նը բա ժան վեց « Հա յաս տա
նյան» եւ « Հա կա հա յաս տա նյան» եր կու հա կա դիր ճա կատ նե րի։

Ս փյուռ քա հա յու թյան կյան քում ա ռա ջա ցած միջ կու սակ ցա կան 
պայ քարն ա վե լի խո րա ցավ Բ Աշ խար հա մար տից հե տո, հատ կա պես 
հի սու նա կան թվա կան նե րի ե րկ րորդ կե սե րից, ե րբ Մե ծի Տանն Կի լի
կի ո Ա թո ռը, հա կադր վե լով Մայր Ա թոռ Սբ Էջ մի ած նին, սկ սեց էջ մի
ած նա կան թե մեր գրա վել եւ կցել Ան թի լի ա սին։ 

Այս հոդ վա ծով նպա տակ չու նենք ան դրա դառ նա լու ազ գավ նաս 
այդ ի րա դար ձու թյուն նե րի ման րա մաս նու թյան, սա կայն չենք կա րող 
ցա վով չն շել, որ դրանք՝ գու մա րած ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող կու
սակ ցա կան հա կա մար տու թյուն նե րին, գլ խա վոր պատ ճա ռը հան դի
սա ցան վաթ սու նա կան թվա կան նե րին Լի բա նա նում տե ղի ու նե ցած 
եղ բայ րաս պան կռիվ նե րի։ 
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* * *
Ս փյուռ քա հա յու թյան բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը, ո րը միշտ էլ 
ե ղել է ան կու սակ ցա կան, 60ա կան թվա կան նե րին ար դեն հոգ նել էր 
միջ կու սակ ցա կան հա կա մար տու թյուն նե րի հե տե ւան քով ա ռա ջա ցած 
ազ գային վա տա ռողջ մթ նո լոր տից։ Այդ էր պատ ճա ռը, որ մի շարք հե
ղի նա կա վոր գրող ներ մա մու լով զգաս տու թյան հրա վի րե ցին կու սակ
ցու թյուն նե րին եւ ա ռա ջար կե ցին սփյուռ քում ստեղ ծել հա մա հայ կա
կան կենտ րո նա կան մի մար մին։ 

Բազ մա վաս տակ ու սու ցիչ, հայե րեն լեզ վի, հայ ժո ղովր դի պատ
մու թյան դա սագր քե րի հե ղի նակ, ան վա նի հա յա գետ, պատ մա
բան, բա նա սեր, գրող, հրա պա րա կա գիր, «Ս փիւռք» շա բա թա թեր թի 
խմբագ րա պետ Սի մոն Սի մո նյա նը հան դի սա ցավ այդ գա ղա փա րի 
Ա ՌԱՔՅԱԼՆ ու ՔԱ ՐՈ ԶԻ ՉԸ։ Նա էր ա ռա ջի նը, որ ա ռա ջար կեց կու
սակ ցու թյուն նե րին մի աս նա բար քն նար կել սփյուռ քա հա յու թյա նը հու
զող բո լոր հար ցե րը, զա նա զա նել վի ճե լի խն դիր նե րը ան վի ճե լի նե
րից եւ հա մա տեղ աշ խա տել վեր ջին նե րի վրա։

 Հե տե ւե լով իմ սի րե լի ու սուց չի օ րի նա կին՝ ես ե ւս դար ձա նույն գա
ղա փա րի մու նե տի կը… 

Երբ 1964թ. դեկ տեմ բե րին Հնդ կաս տա նից տե ղա փոխ վե ցի Լոն դոն 
եւ ստանձ նե ցի «Ա րե գակ» (19641966) ամ սա թեր թի խմ բագ րու թյու նը, 
թեր թի 1965թ. հուն վա րի հա մա րում հրա պա րակ վեց Մկր տիչ Պե շիկ
թաշ լյա նի «Եղ բայր ե մք մեք»  հան րա ծա նոթ բա նաս տեղ ծու թյան խո
րագ րով խմ բագ րա կանս, ո ւր, ի մի ջի այ լոց, նշ ված է.

« Մեր ազ գային ար ժա նա պատ ւու թիւ նը բարձր պա հե լու, եւ ի րա
պէս ու խո րա պէս յար գե լու հա մար մեր նա հա տակ նե րուն խն կե լի 
յի շա տա կը, պէտք է ստեղ ծենք ՀԱ ՄԱ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿԵԴ ՐՈ ՆԱ ԿԱՆ 
ՄԱՐ ՄԻՆ ՄԸ»։

1965թ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 50ա մյակն է ր։ Ա նհ րա ժեշտ էր այդ 
բա ցա ռիկ ա ռիթն օգ տա գոր ծել հա մե րաշ խու թյան եւ մի աս նա կա նու
թյան հա մազ գային մթ նո լորտ ստեղ ծե լու հա մար սփյուռ քա հայ գաղ
թօ ջախ նե րում։

«Ա րե գա կի» 1965թ. փետր վա րի հա մա րում լույս տե սավ « Կա ռու
ցենք Հայ Ժո ղո վուր դի Հա մա գոր ծակ ցու թե ան Տա ճա րը» խմ բագ րա
կանս, ո ւր նշ ված է.

« Ներ կայիս, ա ւե լի քան եր բեք, պէտք ու նինք, եւ այ սու հե տեւ մա նա
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ւանդ՝ պէտք պի տի ու նե նանք հայ ժո ղո վուր դի գո նէ ար տա սահ մա նի 
հա տո ւա ծին ամ բող ջու թիւ նը ներ կա յաց նող, հե տե ւա բար նաեւ մեր 
հա մազ գային շա հե րը պաշտ պա նե լու ի րա ւա սու թե ամբ լի ա զօ րո ւած՝ 
կշիռ ու նե ցող կազ մա կեր պու թե ան մը։ Հա յու թիւ նը հա մա կեդ րո նա
նա լու բազ մա թիւ պատ ճառ ներ ու նի ներ կայիս, ի սկ ջլա տո ւե լու՝ ո'չ մէկ 
պատ ճառ, ո'չ մէկ ի րա ւունք»։

1965թ. ապ րի լին լույս տե սավ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 50ա մյա
կին նվիր ված «Ա րե գա կի» բա ցա ռի կը հայե րեն, ան գլե րեն եւ ֆրան
սե րեն լե զու նե րով, ո ւր դար ձյալ ը նդ գծ ված է հա մազ գային ջան քե րով 
սփյուռ քում հա մա հայ կա կան կենտ րո նա կան մար մին ստեղ ծե լու ան
հրա ժեշ տու թյու նը։

* * *
Այս կա պակ ցու թյամբ ու զում եմ փա կագ ծում պատ մել մի դեպք, ո րը 
տե ղի ու նե ցավ 1968թ. Ե րե ւա նում, ո ւր հրա վիր վել է ի Սփյուռ քա հա
յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե ի հրա վե րով՝ մաս նակ ցե լու 
Ե րե ւա նի 2750ա մյա կի տո նա կա տա րու թյուն նե րին։ Հե ռուս տա տե
սու թյամբ ու նե ցած մի հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում, ան դրա դառ նա լով 
սփյուռ քում պատ կա ռե լի հիմ նադ րա մով հա մազ գային կենտ րո նա
կան մի մար մին ստեղ ծե լու կա րե ւո րու թյա նը, նշե ցի. 

«Ե թե յու րա քան չյուր սփյուռ քա հայ մի ջին հաշ վով տա րե կան հինգ 
դո լար նվի րի հիմ նադ րա մին, մեկ տա րում կու նե նանք մոտ տա սը 
մի լի ոն դո լար։ Ե թե հայ կա կան բո լոր գաղ թօ ջախ նե րում տա րե կան 
եր կու հա սու թա բեր ձեռ նարկ էլ կազ մա կերպ վի նույն նպա տա կի հա
մար, քսան մի լի ոն դո լար ե ւս կգո յա նա եւ հա ռա ջի կա հի սուն տա րի
նե րին կու նե նանք պատ կա ռե լի մի հիմ նադ րամ, ո րը կհո գա սփյուռ
քա հա յու թյան բո լոր կա րիք նե րը»։ 

Հա ջորդ ա ռա վոտ կա նուխ, ժա մը 7.30ին, սե նյա կիս հե ռա խո սը հնչեց, 
եւ հյու րա նո ցի պաշ տո նյան հայտ նեց, որ մի խումբ ե րի տա սարդ ներ 
ի նձ հրա վի րում է ին նա խա ճա շի։ Ե րբ ճա շա րան մտա, մուտ քին կանգ
նած մա տու ցող ե րի տա սար դը, ցույց տա լով ու տես տե ղե նով, պտուղ
նե րով եւ ո գե լից ըմ պե լիք նե րով ծան րա բեռն ված սե ղա նի շուրջ 
հա վաք ված մի խումբ ե րի տա սարդ նե րի, ա սաց. «Ն րանք են ձեզ նա
խա ճա շի հրա վի րել»։
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 Ներ կա նե րի մեջ ի նձ ծա նոթ մարդ չկար։ Խմ բի խոս նա կը ող ջու նեց 
ի նձ եւ ա սաց. « Մենք Լե նի նի ան վան մե քե նա շի նա կան գոր ծա րա նի 
բան վոր ներ ե նք։ Ե րեկ գի շեր դի տե ցինք Գե ւորգ Է մի նի հետ հե ռուս
տա տե սու թյամբ ձեր ու նե ցած հար ցազ րույ ցը եւ ո րո շե ցինք ձեզ այ
սօր հրա վի րել նա խա ճա շի եւ ա սել, որ մեր գոր ծա րա նը պատ րաստ 
է տա րե կան մեկ մի լի ոն « մա նեթ» (ռուբ լի ) նվի րել ձեր ֆոն դին…»։ 

Չ կա րո ղա ցա խո սել… Հու զումս ար ցուն քի վե րած ված՝ կու տակ
վել էր այ տե րիս վրա… « Լե նի նի ան վան մե քե նա շի նա կան գոր ծա
րան»ի մի խումբ բան վոր նե րի ա նու նից ար տա սան ված այդ մի քա նի 
խոս քե րում ի նչ քան հու զում, զո հո ղու թյան ո գի, հա վատք ու հայ րե նա
սի րու թյուն կար մա նա վանդ…

* * *
Ինչ պես ֆրան սի ա ցին պի տի ա սեր՝ « վե րա դառ նանք մեր ոչ խար
ներին»։

 Շու տով ե կա այն եզ րա կա ցու թյան, որ վե րո հի շյալ գա ղա փա րը մա
մու լով տա րա ծե լուն զու գա հեռ՝ ան հրա ժեշտ էր դի մել նաեւ գործ նա
կան քայ լե րի։ Ո ւս տի, այդ նպա տա կով 1971ին, Լոն դո նում, հե տե ւյալ 
հա մա խոհ ըն կեր նե րով կազ մե ցինք մի հանձ նա խումբ.

Գ րի գոր Ալ թու նյան 
Է դո ւարդ Կյուլ պե քյան 
Ա սա տուր Կյու զե լյան
Ս տե փան Հով հան նե սով

 Հանձ նա խում բը հա մոզ ված էր, որ մեր ա ռա ջադ րանքն ի րա գոր ծե լու 
հա մար ա մե նից ա ռաջ հար կա վոր էր ազ գային ե րեք կու սակ ցու թյուն
նե րին հա վա քել մի սե ղա նի շուրջ եւ ա պա հո վել նրանց հա մա ձայ
նու թյունն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։ Այդ ա նե լու հա մար կա րե ւոր էր 
գտ նել կու սակ ցու թյուն նե րի հար գանքն ու վս տա հու թյու նը վայե լող մի 
ան ձնա վո րու թյուն, ո րը հանձն առ ներ իր հո վա նա վո րու թյամբ կու սակ
ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հրա վի րել մի շարք ժո ղովնե րի։ 

Այդ տա րի նե րին Պարս կաս տա նում ապ րում էր մե ծա հա րուստ հայ 
բա րե րար Թով մաս Թով մա սյա նը, ո րը Թեհ րա նում հիմ նել էր « Թով
մաս Թով մա սյան» ե րկ սեռ վար ժա րա նը, որ տեղ ձրի ու սում եւ կե սօր
վա ճաշ է ին ստա նում շուրջ 1600 աղ քատ հայ ու սա նող ներ… Իր բազ
մա թիվ բա րե գոր ծու թյուն նե րի հա մար ժո ղո վուր դը Թով մա սյա նին 
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« Պա պիկ» տիտ ղոսն էր տվել։ Հե տա գա յում, իր ազ գան վեր գոր ծու
նե ու թյան եւ կա տա րած բա րե րա րու թյուն նե րին առ ի գնա հա տանք՝ 
Թով մա սյա նը Վազ գեն Ա Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սից պար գե
ւատր վեց « Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ» Ա Կար գի շքան շա նով։ 

Հանձ նա խում բը 27 հոկ տեմ բեր 1971 թվա կիր նա մա կով իր ծրա
գի րը ներ կա յաց րեց Թ.Թով մա սյա նին՝ ներ փա կե լով ե րեք կու սակ ցու
թյուն նե րին ու ղարկ վե լիք նա մա կի պատ ճե նը։ Թով մա սյա նին գրած 
մեր նա մա կում նշ ված էր.

«Հ.Յ.Դ.ի, Ս.Դ.Հ.Կ.ի եւ Ռ.Ա.Կ.ի կեդ րո նա կան վար չու թե անց ղր կո ւե լիք 
մեր նա մա կին մէջ թե լադ րած ե նք որ ժո ղով նե րու շարք մը գու մա րեն 
հա մազ գային յար գանք ու վս տա հու թիւն վայե լող ան ձնա ւո րու թե ան 
մը նա խա գա հու թե ամբ։ 

Այ սու կը խնդ րենք ձեզ մէ, որ բա րի գտ նո ւիք ձեր հա մա ձայ նու թիւ
նը տալ, որ պէս զի ձեր ա նու նը ա ռա ջար կենք նշո ւած ժո ղով նե րուն 
իբ րեւ նա խա գահ։

 Թէ եւ ձեզ ան ձնա պէս չենք ճանչ նար, սա կայն տե ղե ակ ե նք ազ գա
նո ւէր այն աշ խա տան քին, զոր կը կա տա րէք, հե ռու հա տո ւա ծա կան 
ո գի է, թե լադ րո ւած մի այն հա մազ գային շա հե րէ»։

Թ.Թով մա սյա նը մեր նա մա կին պա տաս խա նեց 25 հուն վար 1972ին.
«Ս տա ցել եմ ձեր 27 հոկ տեմ բեր 1971 թւա կիր նա մա կը եւ ցա ւում եմ 
որ հի ւան դու թե անս պատ ճա ռով չեմ կա րո ղա ցել ժա մա նա կին պա
տաս խա նել։

 Ձեր ար ծար ծած խն դի րը մօտ է նաեւ իմ հո գուն ու սր տին, ո րը ե րե
ւան կա րող է բե րել մի ա բող ջա կան ոյժ եւ վերջ տալ սփիւռ քա հա յու
թե ան ա նո րոշ վի ճա կին»։ 

Թ.Թով մա սյա նի նա մա կում կար նաեւ հե տե ւյալ թե լադ րու թյու նը. 
«Այս խնդ րի ա ռն չու թե ամբ խոր հուրդ կտամ գտ նել մի փաս տա բան, 
ո րը ծա նօթ լի նի հա մազ գային օ րէնք նե րին, հայ պատ մու թե ան, ու 
նաեւ վայե լի հա մազ գային յար գանք ու վս տա հու թիւն։ Ի մի ջի այ լոց, 
ի նքս իմ հեր թին պատ րաստ եմ բե րե լու իմ ա ջակ ցու թիւ նը Ձեր այս 
վեհ ու ի մաս տա լից գոր ծի ա ռն չու թե ամբ»։

 Նույն տար վա մայիս ամ սին Թ.Թով մա սյա նը հե ռա խո սեց եւ ու զեց 
ի մա նալ, թե կու սակ ցու թյուն ներն ի նչ պա տաս խան է ին տվել մեր նա
մա կին։ Հայտ նե ցինք, որ դեռ պա տաս խան չէ ինք ստա ցել։ Թով մա
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սյա նը խնդ րեց հայտ նել կու սակ ցու թյուն նե րին, որ ին քը նպա տա
կա հար մար է գտ նում ա ռա ջարկ ված ժո ղով նե րը գու մա րել Կաս պից 
ծո վի իր ա մա ռա նո ցում եւ պատ րաստ է եր կու շա բա թով հյու րըն կա լել 
ժո ղո վա կան նե րին՝ հո գա լով նրանց եր թե ւե կի եւ այլ ծախ սե րը։ 

Ս տո րեւ ամ բող ջու թյամբ տա լիս ե նք 20 փետր վար 1972ին 
Ս.Դ.Հ.Կու սակ ցու թյան, Հ.Յ.Դաշ նակ ցու թյան եւ Ռ.Ա.Կու սակ ցու թյան 
կենտ րո նա կան վար չու թյանց հղած մեր նա մա կի պատ ճե նը. 

«Ինչ պէս մեր՝ վս տահ ե նք ձեր եւ ա մէն հա յու հա մո զումն է ու փա փա
գը, որ սփիւռ քա հա յու թիւ նը ի նք զինք կազ մա կեր պէ որ պէս մէկ ամ
բող ջու թիւն, որ պէս ամ բող ջա կան մէկ ոյժ եւ ծրագ րե ալ հա մազ գային 
աշ խա տան քի լծո ւի բո լոր գա ղութ նե րու մէջ, գո նէ կր թա կանմ շա կու
թային գետ նի վրայ։ 

Ի րա գոր ծե լու հա մար բո լո րիս սր տին մօտ այդ ա ռա ջադ րան քը, 
ահ րա ժեշտ է ստեղ ծել հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մար մին մը, 
ո րուն գո յու թիւ նը սփիւռ քի մէջ այ սօր անյե տաձ գե լի պա հանջք մը 
դար ձած է ։

Ս փիւռ քա հա յու թե ան պար տա կա նու թիւնն է իր սեպ հա կան ու ժե
րով ու պիւտ ճէ ով ի րա գոր ծել այն՝ ի նչ որ կ’ի րա գոր ծո ւի այլ ժո ղո
վուրդ նե րու պա րա գային պե տա կան պիւտ ճէ ով։ 

Ոչ մեր կու սակ ցու թիւն ներն ա ռա ձինա ռան ձին, ոչ հայ ե կե ղե ցին, 
ոչ ալ հայ կազ մա կեր պու թիւն ներն ան հա տա պէս կր նան կա տա րել 
այն՝ ի նչ որ պի տի կա րե նայ ի րա գոր ծել ա նոնց ու ժե րուն գու մա րէն 
գո յա ցած հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մար մի նը։

 Մեր ան վե րա պահ հա մո զումն է որ հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան 
մարմ նի մը ստեղ ծու մը կը դառ նայ ի րա կա նու թիւն, ե րբ մեր ազ գային 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րը մէկ կողմ դնեն զի րենք ի րար մէ հե
ռաց նող ազ դակ նե րը եւ հա մախմ բո ւին մի այն այն ազ դակ նե րու շուրջ, 
ո րոնք բա ժա նո ղա կան բնոյ թէ զերծ ե ն։ Վեր ջին հա շո ւով չմոռ նանք, 
որ մեր ժո ղո վուր դի տար բեր հա տո ւած ներն ի րար մի աց նող ի տէ ալ
ներն ու տո ւե ալ ներն ան սահ մա նօ րէն ա ւե լի շատ են, քան ի րար մէ հե
ռու պա հող պատ ճառ նե րը։ 

Աշ խար հաց րիւ մեր ժո ղո վուր դի ի նք նու րոյն ազ գային դի մա գծի 
ա նա ղարտ պահ պա նու մը, մեր պա պե րէն մե զի ա ւանդ մնա ցած 
նո ւի րա կան ի տէ ալ նե րու ի րա կա նա ցու մը, մեր պատ մա կան, մշա
կու թային, գրա կան ու ի մա ցա կան ար ժէք նե րուն ծա նօ թա ցու մը քա
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ղա քա կիրթ ժո ղո վուրդ նե րուն, կր թա կանմ շա կու թային օ ճախ նե րու 
ստեղ ծու մը բո լոր գա ղութ նե րու մէջ, ա հա այս բո լո րը, ու րիշ նոյն քան 
կա րե ւոր աշ խա տանք նե րու կար գին՝ կր նան մի այն ու մի այն ի րա գոր
ծո ւիլ հա մազ գային յա րա տեւ ճի գով ու դրա մով։ 

Ա հա թէ ին չու ան հրա ժեշտ է գո յու թե ան կո չել հա մա հայ կա կան 
կեդ րո նա կան մար մի նը։

 Մեր խո րունկ հա մո զումն է որ հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան 
մարմ նի ստեղ ծու մը կը յա ջո ղի, ե թէ յի շե ալ աշ խա տան քին նա խա ձեռ
նեն մեր ազ գային քա ղա քա կան ե րեք կու սակ ցու թիւն նե րը միասին։

 Մե րը հայ ազ գային քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րը հա մա ձու լե
լու ա ռա ջարկ մը չէ։ Իւ րա քան չիւր կու սակ ցու թիւն թող պա հէ իր քա
ղա քա կան հա մո զում ներն ու ա ռա ջադ րանք նե րը եւ ա նոնց ի րա գործ
ման հա մար դի մէ իր կող մէ յար մար նկա տո ւած մի ջո ցա ռում նե րու։ 

Արդ, այ սու կը փա փա քինք ձեր ու շադ րու թե ան յանձ նել հե տե ւե ալ 
թե լադ րու թիւն նե րը հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մարմ նի ստեղծ
ման կա պակ ցու թե ամբ.

Ա. Հա մազ գային յար գանք ու վս տա հու թիւն վայե լող ան ձնա ւո
րու թե ան մը նա խա գա հու թե ամբ Հ.Յ.Դ.ի, Ս.Դ.Հ.Կ.ի եւ Ռ.Ա.Կ.ի լի ա զօր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գու մա րեն ժո ղով նե րու շարք մը։

Բ. Ժո ղով նե րուն նպա տա կը ըլ լայ հան գա մա նօ րէն քն նել սփիւռ
քա հա յու թե ան, որ պէս մէկ ամ բող ջու թիւն եւ այդ ամ բող ջու թե ան 
բաղ կա ցու ցիչ տար րե րուն, իւ րա քան չիւր հայ գա ղու թի կե ան քին հետ 
կապո ւած բո լոր հար ցե րը։

Գ. Թո ւագ րո ւին եւ ար ձա նագ րո ւին բո լոր այն հար ցերն ու աշ խա
տան քի բնա գա ւառ նե րը, ո րոնց շուրջ կու սակ ցու թիւն նե րու մի ջեւ տա
րա կար ծու թիւն գո յու թիւն չու նի։

Դ. Պատ րաս տո ւի ծրա գիր մը հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան 
մար մին ստեղ ծե լու հա մար. Ծրա գիր, որ այս ան գամ ներ կա յա ցո ւի 
ա ւե լի մեծ ժո ղո վի մը, ո րուն հրա ւի րո ւին հայ ե կե ղեց ւոյ, նե րա ռե ալ 
հայ կա թո ղի կէ եւ հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րու, ազ գային, 
կր թա կան, մշա կու թային եւ բա րե սի րա կան կշիռ ու նե ցող կազ մա կեր
պու թիւն նե րու, հիմ նար կու թիւն նե րու, հաս տա տու թիւն նե րու եւ մի ու
թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ 

Ե. Յի շե ալ խառն ժո ղո վին պար տա կա նու թիւ նը ըլ լայ.
ա. Մա մու լի մի ջո ցով հայ ժո ղո վուր դին ներ կա յաց նել հա մա հայ
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կա կան կեդ րո նա կան մարմ նի ստեղծ ման հա մար մինչ այդ կա տա րո
ւած աշ խա տան քը։

բ. Ստանձ նել հա մա գա ղու թային հա մա գու մար մը կազ մա կեր պե
լու աշ խա տան քը։

 Հա մա գա ղու թային հա մա գու մա րի մը ի րա կա նա ցու մը խիստ կա
րե ւոր է. հա մա գու մար՝ որ մէ պէտք է ծնի հա մա հայ կա կան կեդ րո նա
կան մար մի նը եւ ո րուն պէտք է մաս նակ ցին մեր մեծ ու փոքր գա ղութ
նե րու բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ 

Հա մա գու մա րին պար տա կա նու թիւ նը պէտք է ըլ լայ.
ա. Պատ րաս տել հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մարմ նին ծրա

գիրկա նո նա գի րը։
բ. Պատ րաս տել գոր ծու նէ ու թե ան տաս նա մե այ ծրա գիր։
գ. Ը նտ րել Վար չա կան կազմ։
դ. Լի ա զօ րել պատ կա մա ւոր նե րը, որ պէս զի ի րեց գա ղութ նե րուն 

մէջ հիմ նեն մաս նա ճիւ ղեր։
Բ նա կան է, նման ծա ւա լուն աշ խա տանք կա տա րե լու կո չո ւած կազ

մա կեր պու թիւն մը պէտք ու նի նիւ թա կան լայն մի ջոց նե րու։ Ո ւս տի, 
թե լադ րե լի է, որ Հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մարմ նին աշ խա
տան քը ա ռա ջին հն գա մե ա կին կեդ րո նա նայ հիմ նադ րամ մը ստեղ
ծե լու վրայ։

 Մենք հա մո զո ւած ե նք որ հայ ժո ղո վուր դի մի աս նա կան կամ քէն 
ծնած հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մար մի նը հան գա նա կու թե ամբ 
եւ զա նա զան հա սու թա բեր ձեռ նարկ նե րով մեծ ու փոքր բո լոր գա
ղութ նե րու մէջ, կը յա ջո ղի գո յաց նել պատ կա ռե լի ֆոնտ մը։ 

Արդ, եզ րա կաց նե լով մեր նա մա կը, կ’ու զենք ան գամ մը ե ւս շեշ
տել, որ Հա մա հայ կա կան կեդ րո նա կան մարմ նի մը ստեղ ծու մը մե
ծա գոյն ան հրա ժեշ տու թիւնն է այ սօր սփիւռ քի մէջ. ան հրա ժեշ տու
թիւն՝ ո րուն կր նայ եւ պէտք է մար մին տայ սփիւռ քա հա յու թիւ նը։ 
Վս տահ ե նք, որ մեր ա ռա ջար կը պի տի ար ժա նա նայ ձեր ան մի ջա
կան ու լուրջ ու շադ րու թե ան։

 Խո րին յար գանք նե րով
Գ. Ալ թու նե ան    
Ե. Կիւլ պէ քե ան 
Ա. Կիւ զե լե ան
Ս. Յով հան նէ սով»։
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 Ցա վով հաս տա տում ե նք, որ ազ գային ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րին ու
ղար կած մեր նա մա կը, ո րի մեջ ներ փակ վել էր նաեւ Թ.Թով մա սյա նի 
նա մա կի պատ ճե նը, մ նաց ան պա տաս խան։ Հե տա գա չորս ա միս նե րի 
ըն թաց քում եր կու հի շե ցում ե ւս հղե ցինք՝ մի ա ժա մա նակ փո խան ցե լով 
ժո ղով նե րի ա ռն չու թյամբ Թ.Թով մա սյա նի ներ կա յաց րած ա ռա ջար կը։ 
Դժ բախ տա բար, մեր հի շե ցում նե րը ե ւս մնա ցին ան պա տաս խան… 

Ս պա սում է ինք, որ նրանք ա ռն վազն քա ղա քա վա րու թյու նը կու նե
նային հաս տա տե լու մեր նա մակ նե րի ստա ցու մը… Թող ներ վի մեզ, 
ե թե կու սակ ցու թյուն նե րի ան տար բեր կեց վածքն ու ա նըն դու նե լի վե
րա բեր մուն քը բնու թագ րենք Ա վե տա րա նի հե տե ւյալ խոս քե րով. 

« Ծառ ի պտ ղոյ ի ւր մէ ճա նա չի» (Ծա ռը իր տված պտու ղով է 
ճանչվում)։ 

Ե թե 19721975 տա րի նե րին ազ գային ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի նա
խա ձեռ նու թյամբ եւ սփյուռ քա հա յու թյան մի ա ցյալ կամ քով ստեղծ ված 
լի ներ կենտ րո նա կան մի մար մին, այ սօր հայ ժո ղո վուր դը կու նե նար 
պատ կա ռե լի հիմ նադ րա մով հա մազ գային մի կազ մա կեր պու թյուն, 
ո րը բազ մա թիվ կեն սա կան ծրագ րեր ի րա գոր ծած կլի ներ թե՛ սփյուռ
քում, թե՛ հայ րե նի քում։ Չմո ռա նանք, որ աշ խար հում հզո րա գույն ու ժը 
դրամն է, ո րով կա րե լի է գնել « քա ղա քա կան բա րե կամ ներ» եւ պա տե
րազ մի դեպ քում՝ ա պա հո վել հաղ թա նակ… 

« Զի ու նի ցի ա կանջս լսե լոյ՝ լո ւի ցէ» (Այն որ ա կանջ ու նի լսե լու՝  
թող լսի)։

 Հե տա գա տա րի նե րին շա րու նա կե ցի մու նե տի կի իմ աշ խա տան քը...

19741976 տա րի նե րին հրա տա րա կե ցի « Լոն տոն» ամ սա թեր թը, ո րի 
ա ռա ջին խմ բագ րա կա նում (1974թ. մարտ) նշ ված է.

« Լոն տոն» կու սակ ցու թե ան մը կամ կազ մա կեր պու թե ան մը թեր թը չէ, 
ոչ ալ հար կա տու է ո րե ւէ հա տո ւա ծի։ 

« Լոն տոն» կը հա ւա տայ հայ ժո ղո վուր դի մի աս նա կա նու թե ան եւ 
գե րա գոյն շա հե րուն, ո րոնց միշտ ալ հար կա տու պի տի ըլ լայ։ Մե զի 
հա մար հայ ժո ղո վուր դը կը կազ մէ մէկ ամ բող ջու թիւն, մէկ մար մին, 
ո րուն սիր տը կը գոր ծէ ա ռողջ այն ա տեն մի այն, ե րբ ա մե նէն ան
նշան բջիջ նե րէն մին չեւ կա րե ւո րա գոյն օր կան նե րը աշ խա տին ներ
դաշնակ...

« Լոն տոն» կը հա ւա տայ որ հայ ժո ղո վուր դի ոյ ժը, հա յու թե ան մի
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աս նա կա նու թիւ նը կա խո ւած է գաղ թօ ճախ նե րուն ի րար, ի սկ հայ րե
նի քը գաղ թօ ճախ նե րուն կա պող կա մուրջ նե րու ամ րու թե նէն։ ...« Լոն
տոն կը հա ւա տայ որ հայ մա մու լին վե րա պա հո ւած է կա րե ւոր դեր մը 
այդ կա մուրջ նե րու ստեղծ ման ու ամ րապնդ ման մէջ։ 

« Լոն տոն» ա հա այդ հա ւատ քին ծնունդն է»։
 

Սո վե տա կան Մի ու թյան փլու զու մով ի րա վի ճա կը լրիվ փոխ վեց 30 
տա րի ա ռաջ, ե րբ Հա յաս տան տի րա ցավ իր ան կա խու թյան, ո րի հե
տե ւան քով սփյուռ քա հա յու թյու նը եր կու հա կա դիր ճա կատ նե րի բա
ժա նող « սո վե տա կան» բա ռը « հանգս տյան կոչ վեց...»։

 Բայց, հա կա ռակ այդ ի րո ղու թյան, մենք թե՛ սփյուռ քում, թե՛ հայ րե
նի քում շա րու նա կե ցինք մտա ծել ու գոր ծել որ պես դաշ նակ ցա կան, 
հն չա կյան, ռամ կա վար կամ Հա յաս տա նում ա մեն ա միս սուն կի նման 
ա ճող կու սակ ցու թյուն նե րից մե կի ան դա մը, փո խա նակ մտա ծե լու եւ 
գոր ծե լու որ պես պե տա կա նու թյուն ու նե ցող ժո ղովր դի զա վակ, որ պես 
մի պե տու թյան քա ղա քա ցի…

* * *
 Վեր ջերս ա ռիթ ու նե ցա կար դա լու « Բա նա կի օր վա» ա ռի թով ՀՀ նա
խա գահ Ար մեն Սարգ սյա նի հե ռա տե սու թյամբ լից քա վոր ված ի մաս
տուն ու ի րա տես պատ գա մը, ո րից մեջ բեր ված հե տե ւյալ հատ վա ծը 
հա մա հունչ է այս հոդ վա ծի ո գու հետ. 

«Անհ րա ժեշտ են ծրագ րային ու հայե ցա կար գային մո տե ցում ներ, 
ար մա տա կան քայ լեր̀  վե րա կազ մա վո րու մից մին չեւ վե րա զի նում, 
հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կա կից ռազ մար վես տի ու ար հես տա գի
տական զար գաց ման, ի նչ պես նաեւ աշ խար հա քա ղա քա կան մի
տում ները»։

 Նա խա գահն իր պատ գա մում կա տա րել է նաեւ հե տե ւյալ թե լադ րու
թյուն նե րը. 

« Խի զա խու թյուն ու նե նալ ըն դու նե լու կա տար ված սխալ ներն ու 
պատ րաստ լի նել հիմ նա րար փո փո խու թյուն նե րի։ 
Ու նե նալ ծրա գիր եւ այն ի րա կա նաց նե լու կամք։ 
Դա դա րել ար տա քին թշ նա մուն թո ղած̀  թշ նա մի փնտ րել ի րար մեջ։ 



411

Լի նել հա մե րաշխ ու հա մախմբ ված որ պես պե տու թյուն եւ հա սարա
կու թյուն, որ պես մեկ ա զգ Հա յաս տա նում, Ար ցա խում եւ սփյուռ քում»։ 

Ժա մա նակն է, որ սր բագ րենք հատ կա պես հայ ժո ղովր դի գո յա տեւ
ման եւ Հա յաս տա նի ան վտան գու թյան հետ կապ ված ան ցյա լի մեր 
սխալ նե րը։ Այդ ա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ պե տա կան եւ 
հա մազ գային մա կար դա կով ի րար ներ դաշ նա կո րեն կամրջ ված եր կու 
հզոր կաոույց ներ, ո րոնք ծրագր ված, խո հեմ ու նպա տա կաս լաց աշ
խա տան քով կկա րո ղա նան այ սօր վա մեր պար տու թյան գե րեզ մա նի 
վրա կա ռու ցել վաղ վա հաղ թա նա կի հու շար ձա նը...

 Կա րե ւո րը ճիշտ ճա նա պարհ ը նտ րելն է։ Շա հան Շահ նու րի խոս քով. 
«Ամ բողջ ու ժովդ վա զէ դէ պի նպա տակդ, բայց նախ ստու գէ, որ նպա
տակդ վա զած ճամ բուդ վրան է»։

 Հոդ վածս սկ սե ցի եւ ու զում եմ ա վար տել Ե ղի շե Չա րեն ցի՝ « ՀԱՅ ԺՈ
ՂՈ ՎՈՒՐԴ, ՔՈ ՓՐ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՔՈ ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԿԱՆ ՈՒ ԺԻ ՄԵՋ Է» 
հան րա ծա նոթ նույն պատ գա մով, ո րը, դժ բախ տա բար, Ա վե տա րա նի 
«Անպ տուղ թզե նի ի» պես ցարդ մնա ցել է... Ա ՆՊ ՏՈՒՂ ։ 

Ա սա տուր Կյու զե լյան
 Լոն դոն, փետր վար 2021թ.
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Կեն սագ րա կան տե ղե կություն ներ 

	Գյու զե լ յան գեր դաս տա նը դա րե րով ապ րել է Կի լի կի այի Տավ րո սյան լեռ

նաշղ թայի մաս կազ մող Ա մա նո սյան լեռ նե րի ան տա ռա պատ լան ջին բույն 

դրած հայ կա կան Սո վուգ Օ լուգ գյու ղում, ո րը գտն վում է Ա լեք սանդ րետ նա

վա հանգս տից 10 կմ հե ռու։ Գյու զե լ յան նե րից զգա լի թվով տղա մար դիկ, կա

նայք եւ ե րե խա ներ զոհ են գնա ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան, ո րը կազ մա կեր

պեց ու ի րա գոր ծեց թր քա կան կա ռա վա րու թյու նը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 

ըն թաց քում։ Նրանք, տաս նյակ հա զա րա վոր հայե րի հետ, բռ նա գաղ թի են են

թարկ վել։ Հան գա մանք նե րի բա րե բախտ բե րու մով Ա սա տու րի ծնող նե րը Դեր 

Զոր ու ղարկ վե լու փո խա րեն տար վել են Դա մաս կոս՝ որ պես ճա նա պար հա շի

նա րար բան վոր ներ։ Ե րբ ան գլի ա կան բա նա կը գրա վել է Սի րի ան, Ա սա տու րի 

ծնող նե րը վե րա դար ձել են Սո վուգ Օ լուգ։ Զի նա դա դա րից հե տո Ա լեք սանդ

րե տի նա հան գը դր վել է ֆրան սի ա կան իշ խա նու թյան վար չա կան լի ա զո րու

թյան ներ քո։

 Կա րա պետ եւ Ռա հել Գյու զե լ յան նե րի հին գե րորդ եւ վեր ջին զա վա կը ծն վել 

է 1932թ. մայի սի 14ին եւ մկրտ վել Ա սա տուր` Տեր Հով հան նես քա հա նայի ձե

ռամբ։ Ա սա տու րի ծնող ներն աք սո րի ճա նա պար հին կորց րել են ի րենց ա ռա

Ա	սա	տուր
ԳՅՈՒԶԵԼՅԱՆ
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ջին զա վա կին՝ չորս տա րե կան Վար դու հուն, ո րը սվի նա հար սպան վել է թուրք 

աս կյա րի ձեռ քով Դեր Զո րի ճա նա պար հին։

1939թ. Ֆրան սի ան Ա լեք սանդ րե տի նա հան գը ան հաս կա նա լի պատ ճառ

նե րով «ն վի րել» է Թուր քի ային, ար դյուն քում՝ 30.00040.000 հայեր, նրանց 

թվում նաեւ Գյու զե լ յան ըն տա նի քը, գաղ թել են Լի բա նան, ա պա 1940թ. Գյու

զե լ յան նե րը տե ղա փոխ վել են Սի րի ա եւ հաս տատ վել Հա լեպ քա ղա քում։

 Հա լե պում Ա սա տու րը հա ճա խել է Կի լի կյան վար ժա րան, ո րն ա վար տել է 

1948թ., այ նու հե տեւ ու սու մը շա րու նա կել է Կի լի կի ո կա թո ղի կո սու թյան Ան թի

լի ա սի (Լի բա նան) Դպ րե վան քում՝ որ պես Գա րե գին կա թո ղի կոս Հովսե փյան

ցի սան։ Սար դա րա պա տի հե րոս, լու սա հո գի Հայ րա պե տը հոգա ցել է Ա սա

տու րի դպ րո ցա կան ծախ սե րը մին չեւ իր մա հը՝ 1952թ.։

Դպ րե վան քում Ա սա տուրն ու նե ցել է մի շարք ան վա նի դա սա խոս ներ՝ Գա

րե գին կա թո ղի կոս Հով սե փյանց (հայ ման րան կար չա կան ար վես տի մե ծա

գույն մաս նա գետ), Շա հան Պեր պե րյան (ար վես տա բան, փի լի սո փա, գրաքն

նա դատ, ե րա ժիշտ), Սի մոն Սի մո նյան (գ րա բա րա գետ, պատ մա բան, հայ 

մա տե նագ րու թյան մեծ մաս նա գետ, վի պա գիր), Բյու զանդ Ե ղի ա յան (դպ րե

վան քի ու սում նա պետ հիմ նադր ման ա ռա ջին օ րից, ան վա նի ման կա վարժ), 

Խո րեն Գա բի կյան (հայտ նի պատ մա բան), Համ բար ձում Պեր պե րյան (ան վա

նի եր գա հանե րա ժիշտ)։ Գա րե գին Հով սե փյանց հայ րա պե տը մտ քի այդ հս

կա նե րին հա վա քել էր Ան թի լի ա սում տար բեր ե րկր նե րից՝ դպ րե վան քը Շքո

լայի վե րա ծե լու վճ ռա կա նու թյամբ։ 

Ու սա նո ղա կան տա րի նե րին Ա սա տու րը գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե

ցել դպ րե վան քի գրա կան, թա տե րա կան եւ մշա կու թային կյան քին, ա վար

տե լով այն՝ 195556թթ. որ պես ու սու ցիչ պաշ տո նա վա րել է Հա լեպի Կի լի կյան 

վար ժա րա նում։ Մի եւ նույն ժա մա նակ մաս նակ ցել է հա լե պա հա յու թյան գրա

կանմ շա կու թային կյան քին։ Կի լի կյան վար ժա րա նի Շրջա նա վար տից մի ու

թյան հրա վե րով Աա տու րը հան դես է ե կել մի շարք դա սա խո սու թյուն նե րով՝ 

նվիր ված հայ ժո ղովր դի պատ մու թյա նը, վա ղա մե ռիկ բա նաս տեղծ ներ Պետ

րոս Դու րյա նին, Մի սաք Մե ծա րեն ցին եւ Մատ թե ոս Զա րի ֆյա նին, Կո մի տաս 

վար դա պե տին եւ հայ ժո ղովր դա կան ե րաժշ տու թյա նը։

1957ին Ա սա տուր Գյու զե լ յա նը հրա վիր վել է Կալ կա թայի Հայոց Մար դա սի

րաց ճե մա րա նի հո գա բար ձու թյան կող մից (հիմն ված 1821թ.)՝ որ պես հայոց 

լեզ վի, գրա բա րի, հայ մա տե նագ րու թյան, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան եւ 

գրա կա նու թյան ու սու ցիչ։ Ու սուց չա կան աշ խա տան քին զու գա հեռ, նա վե

րա կազ մա կեր պել է հա մայն քի մշա կու թայինգե ղար վես տա կան կյան քը։ 
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Հիմ նել է ե րգ չա խումբ եւ թա տե րա խումբ ու Հայ կա զյան Մշա կու թային մի ու

թյան հո վա նա վո րու թյամբ կազ մա կեր պել ե րաժշ տա կանթա տե րա կան ձեռ

նարկ ներ, ի նչ պես նաեւ դա սա խո սու թյուն նե րի շարք՝ նվիր ված հայ ժո ղովր

դի պատ մու թյա նը եւ մշա կույ թին։ Գյու զե լ յա նը ղեկա վա րել է նաեւ ե կե ղե ցու 

ե րգ չա խում բը։

1957թ. դեկ տեմ բե րին Ա սա տու րը ա մուս նա ցել է հնդ կա հա յու հի Վի վի են 

Ա լեք սյա նի հետ. Գյուզե լ  յան ա մո լը ու նե ցել եր կու աղ ջիկ, Կա րի նեն ծն վել է 

1963թ. Կալ կա թա յում, ի սկ Ար մի նեն՝ 1965թ. Լոն դո նում։

Կալ կա թայի Ա սի ա կան ըն կե րու թյու նը (The Asiatic Society) Ա. Գյու զել 

յա նին ը նտ րել է «Պատ վո ան դամ»։ Հայոց գրե րի գյու տի 1600ա մյա կի ա ռի

թով Գյու զե լ յա նը ըն կե րու թյան ան դամ նե րին կար դա ցել է դա սա խո սու թյուն 

Մես րոպ Մաշ տո ցի եւ հայե րեն տա ռե րի գյու տի մա սին, ո րը լույս է տե սել ըն

կե րու թյան «Journal of the Asiatic Society» պաշ տո նա թեր թում։ Դա սա խո սու

թյա նը ներ կա են գտն վել ա վե լի քան հա րյուր ա կա դե մի կոս ներ, գիտ նա կան

ներ եւ հա մալ սա րա նի դա սա խոս ներ։ Գյու զե լ յանն իր դա սա խո սու թյան մեջ 

ան դրա դար ձել է նաեւ հայ կա կան գա ղա փա րագրե րի եւ Մա հան ջա դա րո յում 

(Հնդ կաս տան) հայտ նա բեր ված հնդ կա կան գա ղա փա րագ րե րի նմա նու թյա

նը, ո րը հե տաքրք րել է հն դիկ գիտ նա կան նե րին։ Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րի 

ծնն դյան  100ա մյա կի ա ռի թով Ա. Գյու զե լ յա նը գրել է հն դիկ մեծ գրո ղի կյան

քին եւ գրա կա նու թյանը նվիր ված ըն դար ձակ ու սում նա սի րու թյուն, ո րը լույս 

է տե սել Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում հրա տա րակ վող « Ծի րա նի գո տի» ամ սա

թեր թում։ Որ պես « Կալ կա թայի ե րաժշ տա կան ա կում բի» ան դամ Գյու զե լ յա նը 

կար դա ցել է դա սա խո սու թյուն նե րի շարք՝ նվիր ված Կո մի տա սին, հայ դա սա

կան եւ ժո ղովր դա կան ե րաժշ տու թյա նը։ 

1960ին Ա. Գյու զե լ յա նը, ըն դա ռա ջե լով հն դիկ նշա նա վոր բա նա սեր, պատ

մա բան, Կալ կա թայի հա մալ սա րա նի ա վագ դա սա խոս, պրոֆ. Սունի թի Քու

մար Չա թըր ջի ի խնդ րան քին, ա ջակ ցել է նրան գրե լու մի ուսում նա սի րու թյուն՝ 

նվիր ված « Սա սուն ցի Դա վիթ» դյու ցազ նա վե պին եւ հայ կա կան ժո ղովր դա

կան ա ռաս պել նե րին (Armenian Hero legends and the Epic of David of Sasun)։ 

Հե ղի նա կը 1960թ. օ գոս տո սին Մոսկ վա յում ուսում նա սի րու թյու նը ներ կա յաց

րել է Ա րե ւե լա գետ նե րի մի ջազ գային      25րդ հա մա գու մա րին։

1963թ. նոյեմ բերդեկ տեմ բե րին Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն վե

հա փա ռը, Մա լա բար ե կե ղե ցու կա թո ղի կոս Բա սի լի ո սի պաշ տո նա կան հրա

վե րով, այ ցե լել է Հնդ կաս տան, ո ւր հայոց հայ րա պե տին ըն դու նել են մեծ շու

քով, պե տա կան մա կար դա կով։ Ա սա տուր Գյու զե լ յանն ա վե լի քան մեկ ա միս 
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ըն կե րակ ցել է Վե հա փա ռին ա մե նուր՝ որ պես Նո րին Սր բու թյան թարգ ման ու 

քար տու ղար։ Վե հա փա ռին, Ե րու սա ղե մի Հայոց պատ րի արք Ե ղի շե Տեր տե

րյա նին եւ մի շարք այլ ե կե ղե ցա կան նե րի ըն դու նել են Հնդ կաս տա նի նա

խա գահ դոկտ. Ռա դաք րիշ նա նը, վար չա պետ Ջա վա հար լալ Նե րուն եւ այլ 

բարձ րաս տի ճան պե տա կան ան ձինք։ Հե տա գա յում դոկտ. Ռա դաք րիշ նա նը, 

վե հա փա ռի հրա վե րին ըն դա ռա ջե լով, այ ցե լել է Հա յաս տան։

1963ին Ա սա տուրն ա ռա ջին ան գամ այ ցե լել է հայ րե նիք Հա յաս տա նի կր

թա կան նա խա րա րու թյան ու սու ցիչ նե րի կա տա րե լա գործ ման ի նս տի տու տի 

հրա վե րով եւ Հա յաս տա նում մնա ցել եր կու ա միս։ Այս ըն թաց քում ծա նո թա ցել 

է հայ րե նի քի մտա վո րա կա նու թյան հետ եւ ա ռա ջին ան գամ հան դի պել Ալ

բերտ Փար սա դա նյա նին, ո րը հե տա գա յում գրել է « Հա րա տեւող բա րե կա մու

թյուն» գիր քը՝ նվիր ված ի րենց հիս նա մյա բա րե կա մու թյա նը։ Գիրքն ա ռա ջին 

ան գամ հրա տա րակ վել է 2004թ., ի սկ 2009թ. ու նե ցել է ե րկ րորդ եւ ա վե լի ըն

դար ձակ հրա տա րա կու թյուն, դար ձյալ Ե րեւա նում։

 Հե տա գա յում Ա. Գյու զե լ յա նը չորս տար բեր ա ռիթ նե րով ե ւս այ ցե լել է Հա

յաս տան՝ Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե ի եւ Վազ գեն 

Ա կա թո ղի կո սի հրա վե րով։ 1968ին, որ պես Հա յաս տա նի պե տու թյան հյուր, 

նա մաս նակ ցել է Ե րե ւա նի 2750ա մյա կի տո նա կա տա րու թյուն նե րին։ Հա յաս

տա նի ան կա խու թյու նից հե տո Գյու զե լ յա նը բազ միցս այ ցե լել է հայ րենիք։

1964ին Ա. Գյու զե լ յանն ըն տանյոք հան դերձ հաս տատ վել է Լոն դո նում։ 

Նույն տար վա դեկ տեմ բե րին նշա նակ վել է «Ա րե գակ» ամ սա թեր թի խմ բա

գիր (196466), ո րը հրա տա րակ վել է պարս կա հայ ծա նոթ ա ռեւտ րա կան Հայկ 

Գա լուս տյա նի հո վա նա վո րու թյամբ։

1974ին Ա. Գյու զե լ յա նը հիմ նել է իր սե փա կան ամ սա թեր թը՝ « Լոն դո նը», 

ո րը եր կու տա րի հե տո՝ 1976թ., նյու թա կան դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճա ռով 

փակ վել է։ 

Որ պես « Հայ Տուն»ի մշա կու թային հանձ նախմ բի եւ Հա մայն քային ե կե

ղե ցա կան խորհր դի ան դամ Ա սա տուր Գյու զե լ յանն իր գոր ծուն մաս նակ

ցու թյունն է բե րել լոն դո նա հա յու թյան ազ գային, կր թա կան ու մշա կու թային 

կյան քին։ Կար դա ցել է դա սա խո սու թյուն նե րի շարք՝ նվիր ված հայ ժո ղովր դի 

պատ մու թյա նը, գրա կա նու թյա նը եւ մշա կույ թին։ Մի ա ժա մա նակ հայե րեն է 

դա սա վան դել հայ եւ օ տար չա փա հաս նե րին։ Վաթ սու նա կան թվա կան նե րին 

ծա նոթ դե րա սան Ա սա տուր Օ հա նյա նը, « Հայ Տուն»ի հո վա նա վո րու թյամբ, 

Լոն դո նում հիմ նել էր թա տե րա խումբ մի քա նի ծա նոթ դե րա սան նե րի՝ Գրի

գոր Սա թա մյա նի, Վա րու ժան Խը տը շյա նի, Գեւորգ Մա լի քյա նի եւ այ լոց մաս
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նակ ցու թյամբ։ Ըն դա ռա ջե լով Օ հա նյա նի հրա վե րին՝ Ա. Գյու զե լ յա նը մի ա ցել է 

թա տե րախմ բին եւ խա ղա ցել Բաղ դա սար Աղ բա րի եւ Ղե ւոնդ Ե րե ցի դե րե րը 

Հ. Պա րո նյա նի հա մա նուն կա տա կեր գու թյու նում եւ Սմ բատ Բյու րա տի « Վար

դա նանք»ո ւմ։ 

Ա սա տուր Գյու զե լ յա նի բազ մա թիվ հոդ ված նե րը, պատմ վածք նե րը, գրա

կան, պատ մա բա նա սի րա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ու բա նաս տեղ ծու

թյուն նե րը հրա տա րակ վել են աշ խար հաց րիվ հայ մա մու լում։ 1960ին Բեյ

րու թի « Սե ւան» հրա տա րակ չա տու նը լույս է ըն ծայել Ա. Գյու զել յա նի « Հա մո եւ 

Ֆա տի լե» սի րա վե պը, ո րն ան գլե րե նի է թարգ մա նել հնդ կա հայ մտա վո րա

կան Մա նուկ Փրյան ցը 1962թ.։ « Հա մո եւ Ֆա տի լե»ի ան գլե րեն թարգ մա նու

թյու նը հայե րեն բնագ րի հետ մի ա սին հրա տա րակ վել է 2009թ. Ե րե ւա նում։ 

Ա ռան ձին հա տո րով լույս են տե սել նաեւ Ա. Գյուզե լ յա նի հե տե ւյալ հա տոր նե

րը՝ « Թեր թե լով մա մու լը» (Բեյ րութ, 2011), « Կը խո սին նա մակ նե րը» (Բեյ րութ, 

2014), ի նչ պես նաեւ « Գույ նե րի ճար տա րա պետ» (Լոն դոն, 2018) հայե րեն եւ 

ան գլե րեն գր քույ կը՝ նվիր ված գե ղան կա րիչ Էդման Այ վա զյա նին։ 

Վեր ջին հիս նա մյա կում Ա. Գյու զե լ յա նը սերտ կա պեր է հաս տա տել անգլի

ա կան մտա վո րա կան շր ջա նակ նե րի, գրող նե րի, պատ մա բան նե րի, մա մու լի 

եւ հե ռուս տա տե սու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Նա հա ճախ ե լույթ է ու նե

ցել ան գլի ա կան ռա դի ո եւ հե ռուս տա կա յան նե րից՝ Հայաս տա նի եւ հայ ժո

ղովր դի հետ կապ ված հար ցե րի մա սին։ 

1987ին BBC ռա դի ո կա յա նը սկ սել է « Նոր Բրի տա նա ցի նե րը» (“The New 

Britons”) հա ղոր դա շա րը՝ նվիր ված Ա նգ լի ա յում հաս տատ ված վեց տար բեր 

ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Հայե րի պա րա գա յում BBCն Ա. Գյու զե լ յա նին 

ը նտ րել է՝ հաշ վի առ նե լով նրա՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից փրկված ծնող նե

րի զա վակ լի նե լու հան գա ման քը։ Հա ղոր դումն ար ժա նա ցել է ջերմ ըն դու նե

լու թյան եւ ը նտր վել շա բաթ վա լա վա գույ նը՝ մեկ շա բա թում ձայ նասփռ վե լով 

ե րեք ան գամ։ BBCն ո րո շել է « Նոր Բրի տա նա ցի նե րը» ձայ նասփ ռել մի ջազ

գային կա յա նից (BBC World Service), բայց Ա նգ լի այի ար տա քին գոր ծե րի նա

խա րա րու թյան վրա թր քա կան կա ռա վա րու թյան բա նեց րած ճնշ ման հե տե

ւան քով հա ղոր դու մը հե տաձգ վել է։ Եր կու տա րի ան ց BBCին մի շա բա թում 

ո ւթ ան գամ ձայ նասփ ռել է հաղոր դու մը մի ջազ գային կա յա նից՝ ա ռաջ բե րե

լով թր քա կան կա ռա վա րու թյան զայ րույ թը... Թր քա կան « Հյու րի եթ» օ րա թեր

թը չորս է ջա նոց խմ բագ րա կան է գրել՝ «Ա սա տուր Գյու զե լ յա նի ստե րի գոր

ծա րա նը Լոն դո նում» խո րագ րով։ Այլ բան չէր էլ կա րե լի սպա սել թր քա կան 

մա մու լից...
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Ա. Գյու զե լ յա նի քա ջա լե րան քով եւ ա ջակ ցու թյամբ ան գլի ա ցի մի շարք 

գրող ներ ու պատ մա բան ներ Լոն դո նում հրա տա րա կել են հա յան պաստ գր

քեր։ Հի շենք դրան ցից Prof. David Marshal Langին, ո րը գրել է « Հա յաս տան, 

քա ղա քակր թու թյան բնօր րան» (“Armenia Cradle of Civilisation“) եւ «Աք սոր

ված մի ժո ղո վուրդ» («A People in Exile») գր քե րը, Christopher Walkerին, ո րը 

հրա տա րա կել է « Հա յաս տան, մի ազ գի գո յա տե ւու մը» (“Armenia Survival of a 

Nation”) եւ « Հա յաս տան եւ Ղա րա բաղ» (“Armenia and Karabagh”) հա տոր նե րը։

1988ին, ե րբ ա հա վոր ե րկ րա շար ժը քա րու քանդ ա րեց Հա յաս տա նը, ան

գլի ա կան ռա դի ո կա յան նե րի եւ հե ռուս տա կենտ րոն նե րի հրա վե րով Ա. Գյու

զե լ յա նը հան դես է ե կել բազ մա թիվ հա ղոր դում նե րով եւ կո չե րով՝ Հա յաս տա

նին օ ժան դա կու թյուն ա պա հո վե լու մտադ րու թյամբ։ 

Ա. Գյու զե լ յա նը բա րե կա մա կան եւ նա մա կագ րա կան կա պեր է հաս տա տել 

Հա յաս տա նի եւ ար տա սահ մա նի ան վա նի հայ գրող նե րի, ե րա ժիշտ նե րի, ար

վես տա գետ նե րի, գիտ նա կան նե րի, հա սա րա կա կան եւ քա ղա քա կան գոր

ծիչ նե րի հետ, ո րոնց մի մա սի նա մակ նե րը կգտ նեք այս հա տո րում։ Ա սա տու

րի մտե րիմ բա րե կամ նե րից է ե ղել նաեւ Ա րամ Խա չատ րյա նը, ո րն այն քան է 

տպա վոր վել 1977ին նրա գրած եւ ի րեն ձո նած բա նաս տեղ ծու թյու նից («Ա մե

նայն Հայոց ե րա ժիշտ»), որ Մոսկ վա վե րա դառ նա լով՝ սկ սել է ե րաժշ տու թյուն 

հո րի նել դրա հի ման վրա։ Ցա վոք, հաջորդ տա րի Վար պե տը վախ ճան վել է, 

եւ բազ մա թիվ այլ գոր ծե րի հետ մի ա սին այդ աշ խա տան քը նույն պես մնա ցել 

է ա նա վարտ…

Իր եր կա րա մյա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում Ա. Գյու զե լ յանն աշ խա տել է 

ի շահ սփյուռքհայ րե նիք կա պե րի ամ րապնդ ման, հայ ժո ղովր դի տար բեր 

հատ ված նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ու մի աս նա կա նու թյան։ Ի գնահա

տումը հայ ժո ղովր դին, հայ դպ րո ցին, հայ գրա կա նու թյա նը, հայ մշա կույ թին 

ու Հա յաս տա նյայց ե կե ղե ցուն մա տու ցած ծա ռա յու թյան՝ 1982ին Ա մե նան 

Հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա հայ րա պե տը Ա սա տուր Գյու զե լ յա նին պար գե

ւատ րել է « Սուրբ Ներ սես Շնոր հա լի» շքան շա նով։ Ա վե լի ո ւշ՝ 2012թ. մար տի 

27ին նա պար գե ւատր վել է ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան «Ո ւի լ յամ Սա րո

յան», ի սկ նույն տար վա մայի սի 23ի ն՝ ՀՀ նախա գա հի « Մով սես Խո րե նա ցի» 

շքան շան նե րով։

 Հա յաս տա նի Գրող նե րի մի ու թյու նը 2017թ. Ա սա տուր Գյու զե լ յա նին ը նտրել 

է « Պատ վա վոր ան դամ»։
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