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 Թարգմանչաց վարժարանի Ը. դասարանի սաներուն ձայնասփիւռային թատերական 

ներկայացումը կը սկսի 08 Յունիս 2020-ին: 

 Թատերախաղին հերոսները՝ Սէլին եւ Յակոբ ընտանիքի մը անդամներն են: Սէլինը վեց 

ամսու յղի է: Այր եւ կին՝ սկսած են հագուստ ձեւել իրենց անծին զաւկին համար: Ան դեռ 

չծնած կը վիճաբանին անոր ապագային յաճախելիք դպրոցին մասին, խօսելիք լեզուներուն 

մասին, նոյնիսկ չափահասութեան շրջանին մասին:  

 Յակոբ օր մը զինք կը գտնէ դպրոցի մը մէջ, որուն ուսուցիչները անուանի հայեր են: 

Մեսրոպ Մաշտոցէն, մինչեւ Հէնրրիհ Մխիթարեան կը պաշտօնավարեն նոյն դպրոցին մէջ: 

 Թատերախաղը գրեց՝ Թարգմանչաց վարժարանի տնօրէն՝ Արաս Տէլիճէ եւ Մարի 

Գալայճը: Հայերէնի թարգմանեց ՝ Մարի Գալայճը: Հեռակապ ընթերցման եւ թատերական 

աշխատութիւնները կատարեցին՝ Մարի Գալայճը, Թալին Չորթան Կարիպկիւն եւ Տիրուհի 

Պէրին: Ձայնագրեցին՝ Թալին Չորթան Կարիպկիւն եւ Տիրուհի Պէրին: Ձայները ձեւակերպեց՝ 

Արաս Տէլիճէ: Որմազդը պատրաստեց՝ Արաս Տէլիճէ: 

 Թարգմանչաց վարժարանի Զ. եւ Է. դասարանի սաները պատրաստեցին անուանի 

հայերուն կենսագրութիւնները:  

 Բարի վայելում... 

Օրթագիւղի ՝ Թարգմանչաց Վարժարան 
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Երաժշտութիւն՝ Արա Մալիքեան  



Ա. արար 
Սէլին Երազ Ապրահամօղլու 

Յակոբ Նարեկ Թովմասեան 

Բ. արար 
  

Ռոպէր Այգ Արալ Զատիկ 

Քիմ Գոհար Միրա Եըլտըրըմ 

Յակոբ Նարեկ Թովմասեան 

Գ. արար 
  

Ուիլիըմ Արտա Սուսուփ 

Յովհաննէս Առէն Նալպանտօղլու 

Գրիգոր Ալէքս Մաշալ 

Զապէլ Լիզա Կիւլպէնքօղլու 

Կոմիտաս Քամի Գոփարան 

Տիգրան Արաս Տէլիճէ 

Կարի Սարվէն Չաքմաք 

Սրբուհի Նէլիա Էրօլ 

Մառի Ժասմին Տանտին 

Դ. արար 
  

Մեսրոպ Նարեկ Գիս 

Յովհաննէս  Առէն Նալպանտօղլու 

Ռոպէր Այգ Արալ Զատիկ 

Գրիգոր Ալէքս Մաշալ 

Ուիլիըմ Արտա Սուսուփ 

Զապէլ Լիզա Կիւլպէնքօղլու 

Յակոբ Նարեկ Թովմասեան 

Քիմ Գոհար Միրա Եըլտըրըմ 

Սրբուհի Նէլիա Էրօլ 

Մառի Ժասմին Տանտին 

Սահակ  Սեւակ Գիս 

Արա  Քամի Գոփարան 

Վարպետ Յակոբ Էզիքօղլու 

Ե. արար 
  

Ատիլէ Արիանա Ավճը 

Յակոբ Նարեկ Թովմասեան 

Սէրկէյ Թալին Չորթան Կարիպկիւն 

Յովհաննէս Ալէքս Մաշալ 

Հէնրիհ Առէն Նալպանտօղլու 

Զ. արար 
  

Սէրկէյ Թալին Չորթան Կարիպկիւն 

Ատիլէ Արիանա Ավճը 

Հէնրիհ Առէն Նալպանտօղլու 

Յովհաննէս Ալէքս Մաշալ 

Կոմիտաս Քամի Գոփարան 

Մեսրոպ Նարեկ Գիս 

Քիմ Գոհար Միրա Եըլտըրըմ 

Ռոպէր Այգ Արալ Զատիկ 

Յակոբ Նարեկ Թովմասեան 

Է. արար 
Սէլին Երազ Ապրահամօղլու 

Յակոբ Նարեկ Թովմասեան 
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«ԱՆԾԻՆ ԵՐԱԽԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ» խորագրեալ թատերախաղին դերակատարներն են՝ 



Ռոպէր Քարտաշեան  

փաստաբան 

(1944 - 2003) 

Ռոպէր Քարտաշեան 1944-ին ծնած է Լոս Անճելըս։ 

Ամերիկահայ ընտանիքի մը զաւակն է: Քիմ Քարտաշեանի հայրն է: Սան Տիէկոյ 

Համալսարանի իրաւաբանութեան ճիւղը աւարտած է: Տասը տարի որպէս՝ 

իրաւաբան աշխատելէ ետք, զբաղած է առեւտրական ասպարէզով:  

1995 թուականին վերադարձած է փաստաբանութեան իր մտերիմ ընկերոջ՝ 

«Օ Ջեյ Սիմփսոն»ի դատին համար:  

Մահացած է 2003-ին: 
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Քիմ Քարտաշեան  

փաստաբան 

(1980 - 

Մանեկենուհի, դերասանուհի եւ փաստաբան Քիմ Քարտաշեան 1980-ին ծնած է Լոս 

Անճելըս։  

Իրաւաբան Ռոպէր Քարտաշեանին դուստրն է: 

2015-ին այցելած է Հայաստան։ Երեւանի կառավարութեան շէնքին մէջ հանդիպում 

ունեցած է  ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամեանին հետ, իսկ յաջորդ օրը այցելած է 

Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրը: Այցելած է նաեւ Գառնիի հեթանոսական տաճարը, 

Գեղարդի վանքը եւ Կիւմրին։ Իր այցելութիւնները ընկերական ցանցերէն բաժնելով 

առիթ ստեղծած է Հայաստանի տեսարժան վայրերուն ծանուցման:  

Ուիլիըմ Սարոյեան 

գրագէտ 

(1908 - 1981)  

Սարոյեան 1908-ին ծնած է Ֆրեզնօ (Քալիֆորնիա, ԱՄՆ), որպէս զաւակը՝ Պիթլիսէն 

գաղթած հայ ընտանիքի մը։  

Սարոյեան կանոնաւոր կրթութիւն չէ ստացած: 

1926-ին 18-ամեայ Ուիլիըմ կ՚երթայ Սան Ֆրանսիսքօ: Կ՚աշխատի որպէս հեռագրատան 

ծառայող, մարզային ապրանքներու խանութի վաճառող, պահեստի բանուոր:  

1933-ին առաջին անգամ իր ստեղծագործութիւնը կը տպագրուի, Պոստոնի «Հայրենիք» 

շաբաթաթերթին մէջ։ 

1939-ին Ուիլիըմ Սարոյեան վեց օրուան ընթացքին կը գրէ «Քու կեանքի ժամերը»: Այս 

ստեղծագործութեան շնորհիւ կ՚արժանանայ Փուլիցերի եւ Նիւ Եորքի քննադատներու 

հեղինակաւոր գրական մրցանակներուն:  

1940-ին Սարոյեան կը հրաժարի առաջին մրցանակէն՝ յայտարարելով, որ «Առեւտուրը 

իրաւունք չունի հովանաւորելու արուեստը»: Գրական կեանքի առաջին տասնամեակին 

Սարոյեան գրած է քանի մը հարիւր պատմուածքներ, որոնց մեծ մասը ամփոփուած են 

աւելի քան տասը հատորներու մէջ։  

1960-ականներէն սկսեալ գրած է յուշագրական գործեր։  

1964-ին այցելած է իր պապերուն հայրենիքը՝ Պիթլիս: 

Մահացած է 1981-ին:  



Յովհաննէս Թումանեան 

գրագէտ 

(1869 - 1923)  

Բանաստեղծ, գրող, հասարակական գործիչ՝ Յովհաննէս Թումանեան 1869-ին 

ծնած է Հայաստանի՝ Լոռիի՝ Դսեղ գիւղին մէջ: 

1880-ական թուականներու կէսէն սկսած է ստեղծագործել, եւ համագործակցիլ 

հայկական տարբեր թերթերու եւ ամսագրերու հետ։  

1899-ին կը կազմակերպէ «Վերնատուն» գրական խմբակը, որուն անդամ կը 

դառնան բազմաթիւ հայ նշանաւոր գրողներ ու բանաստեղծներ։ 

1912–1921-ին կը դառնայ Հայ Գրողներու Կովկասեան Միութեան նախագահ,  

1921-1922-ին կը դառնայ Օգնութեան Կոմիտէի նախագահ։ 

Յովհաննէս Թումանեան այն եզակի գրողներէն է, որ գրած է բոլոր տարիքի 

մարդոց համար: Մանուկներու բազում սերունդներ մեծցած են անոր 

հէքեաթներու  աշխարհին մէջ:  

Մահացած է 1923-ին: 
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Գրիգոր Զօհրապ 

գրագէտ 

(1861 - 1915)  

Իրաւաբան, գրող եւ քաղաքական գործիչ Գրիգոր Զօհրապ 1861-ին ծնած է Պոլսոյ 

Պեշիկթաշ թաղը: 

Զօհրապ իր նախնական կրթութիւնը ստացած է Պեշիկթաշի Մաքրուհեան 

վարժարանը։ Յետոյ ուսումը շարունակած է Օրթագիւղի՝ Թարգմանչաց 

վարժարանին մէջ։  

Գրականութեան ուսուցիչէն ներշնչուելով սկսած է գրել բանաստեղծութիւններ 

եւ շարադրութիւններ: 

1878-ին իր առաջին գրութիւնները լոյս տեսած են «Լրագիր» թերթին մէջ: 

1880-ին արձանագրուած է ՝ Կալաթասարայ Սուլթանիոյ իրաւաբանութեան 

բաժնին: 

Յակոբ Պարոնեանի առաջնորդութեամբ հրատարակած են «Երկրագունտ» 

գրականութեան պարբերաթերթը:  

1884-ին ստացած է «Առաջին Կարգի Փաստաբան»ի վկայականը:  

Ան ընտրուած է որպէս՝ հայ համայնքի խորհուրդի անդամ:  

Մահացած է 1915-ին: 

Երբեմն կարօտ, երբեմն յուզումն է որ մարդը գրելու կը մղէ: Ի՞նչ բանը մարդը  

գրագէտ կ'ընէ չեմ գիտեր, սակայն շատ լաւ գիտեմ որ այդ բանը  

երջանկութիւնը չէ երբե՛ք: 

Ուիլիըմ Սարոյեան 



Կոմիտաս Վարդապետ  

Կոմիտաս Վարդապետ  1869-ին  ծնած է Կուտինա: Սողոմոն, իր ընտանիքին 

միակ զաւակն էր։ Հայրն ու մայրը երաժշտական մեծ հակում ունէին։  

1881-ին Սողոմոն, Կուտինաի հոգեւոր առաջնորդ Գէորգ վարդապետ 

Դերձակեանին հետ կը մեկնի Ս. Էջմիածինի Գէորգեան ճեմարան՝ ուսում 

ստանալու նպատակով։  

1890-ին կը ձեռնարկէ ստեղծագործական իր մշակումներուն` Խաչատուր 

Աբովեանին, բանաստեղծ Յովհաննէս Յովհաննիսեանին եւ իր կրտսեր 

դասընկերոջ՝ Աւետիք Իսահակեանին գործերը դաշնաւորելով:  

1893-ին, Ճեմարանի ուսումնական շրջանը կ'աւարտէ եւ կը սկսի Ճեմարանէն 

ներս ուսուցչութեան: 

1894-ին, կուսակրօն քահանայի իր ուխտը կը կատարէ, իրեն կը շնորհուի Է. 

դարու բանաստեղծ ու երաժիշտ՝ Կոմիտաս կաթողիկոսին անունը:  

1895-ին վարդապետ կը ձեռնադրուի: 

1896-1899 տարիներուն կ'ապրի Պերլին:  

1910-ին Կոմիտաս վարդապետ Էջմիածինէն Պոլիս կու գայ: Կը շրջի Օսմանեան 

կայսրութեան հայաշատ բոլոր քաղաքները: 

Կոմիտաս իր ստեղծագործական կեանքին մեծ մասը նուիրած է հայ 

ժողովրդական երաժշտութեան ուսումնասիրութեան ու մշակման։ 

Մահացած է 1935-ին: 

երաժշտագէտ 

(1869 - 1935)  

Զապէլ Եսայեան 

գրագիտուհի 

(1878 - 1943)  

Զապէլ Եսայեան 1878-ին ծնած է Պոլսոյ Սկիւտար թաղը: 

Նախակրթութիւնը ստացած է իր ծննդավայրի Ս. Խաչ Վարժարանին մէջ: 

Տասնեօթ տարեկանին գացած է Փարիզ եւ հետեւած է Սորպոնի գրականութեան 

դասընթացքին: 

Հոն ամուսնացած է նկարիչ Տիգրան Եսայեանի հետ: Գրական իր 

նախափորձերը կատարած է Արշակ Չօպանեանի «Ծաղիկ» եւ «Անահիտ» 

թերթերուն մէջ: Փախչած է Պուլկարիա: Անկէ անցած է Կովկաս: Հոն տարած է 

հանրային եւ ազգային կեանքը շահագրգռող աշխատանք:  

1920-էն ետք անցած է Եւրոպա: Ազգային գործունէութեան առընթեր զբաղած է 

նաեւ Ատանայի գաղթականներու եւ որբերու տեղաւորման հարցերով:  

1927-ին այցելած է Հայաստան եւ Փարիզ: Վերադարձին հրատարակած է՝ 

Պրոմէթէոս Ազատագրուած հատորը: 

1933-ին հաստատուած է Երեւան, ուր շարունակած է իր գրական 

գործունէութիւնները: Դարձած է  պետական համալսարանի դասախօս, 

աւանդելով Արեւմտեան երկիրներու գրականութեանց պատմութիւնը:  

1937-ին դարձած է Ստանիլեան հալածանքներու զոհ, եւ աքսորուած է:  

Մահացած է 1943-ին Սիպիրիոյ մէջ: 
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Տիգրան Պետրոսեան 

Ճատրակիստ 

(1929 - 1984)  

Փիլիսոփայական գիտութիւններու թեկնածու,  ճատրակի կրկնակի ախոյեան, 

գրող եւ լրագրող՝ Տիգրան Պետրոսեան 1929-ին ծնած է Թիֆլիս: 

Կոչուած է «Երկաթէ Տիգրան»՝ իր գրեթէ անխորտակելի պաշտպանութեան 

համար։ 

1940-ական թուականներուն սկսած է ճատրակով զբաղիլ: 

 Առաջին յաջողութիւնները արձանագրած է համամիութենական պատանեկան 

մրցոյթներուն։    

1963-ին կոչուած է աշխարհի ախոյեան։ 

Մահացած է 1984-ին: 

Կարի Գասպարով 

Ճատրակիստ 

(1963 - 

Կարի Գասպարով 1963-ին ծնած է Բաքու։  

Եօթը տարեկանին կորսնցուցած է հայրը: Այս դէպքէն յետոյ մայրը՝ Գլարա, 

ամբողջութեամբ կը նուիրէ իր անձը Կարիին Ճատրակի ուսման: 

12 տարեկանին ստացած է ԽՍՀՄ պատանիներու ճատրակի առաջնութիւն, 

որուն մասնակիցները մեծամասնութեամբ անկէ տարեց էին: 

1985-ին մրցած է Գարբովի հետ: Պարտելով Գարբովը 22 տարեկանին ախոյեան 

դարձած է: 

1996-ին Գասպարով ճատրակի մրցումը շահած է նաեւ համակարգիչի դէմ:  

2005-ին հանգստեան կոչուած է եւ այլեւս չի մասնակցիր մրցումներուն:  
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Սրբուհի Տիւսաբ  

գրագիտուհի 

(1840 - 1901) 

Սրբուհի Տիւսաբ 1840-ին ծնած է Պոլիս։ Ստացած է օտար կրթութիւն, բայց 

«Զարթօնք»ի մթնոլորտը զինք մղած է մօտենալու իր մայրենիին եւ մշակոյթին։ 

Գրագէտ եւ ազգային գործիչ Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի աշակերտուհին եղած է։ 

Աւելի ուշ, Պոլսաբնակ ֆրանսացի երաժշտագէտ Փ. Տիւսաբի հետ ամուսնանալէ 

եւ նուիրեալ մայր ըլլալէ ետք եւս, տաղանդաւոր այս կինը, իր գրական-

մշակութային դերը շարունակած է հայ իրականաթեան մէջ: Հրատարակած է 

յաջորդական վէպեր, որոնց գլխաւոր հերոսները կիներ եղած են, եւ որոնց 

տիրող գաղափարները կը վերաբերին կնոջ ազատագրման եւ 

իրաւահաւասարութեան՝ արական սեռին հետ։ 

Ս. Տիւսաբ որոշ հմայք եւ ագդեցութիւն գործած է իրեն անմիջապէս հետեւող 

սերունդին վրայ մանաւանդ կին գրողներուն։   

Մահացած է 1901-ին: 



Արա Կիւլէր 

լուսանկարիչ 

(1928 - 2018) 

Արա Կիւլէր 1928-ին ծնած է Պոլիս։  

1951-ին աւարտած է Կեդրոնական վարժարանը։  

Լիսէի ուսման տարիներուն աշխատած է շարժանկարի սթիւտիօներուն ու 

շարժարուեստի բոլոր ճիւղերուն վրայ։  

Թատրոնի ու դերասանութեան դասընթացքներուն հետեւած է Մուհսին 

Էրթուղրուլի մօտ։  

1950-ին մուտք գործած է  լրագրական ասպարէզէն ներս, «Ենի Ստանպուլ» 

թերթով։  

1961-ին Անգլիա հրատարակուող «British Journal of Photography Year Book»ի 

կողմէ  հռչակուած է աշխարհի լաւագոյն եօթը լուսանկարիչներէն մէկը։  

1974-ին հրաւիրուած է Միացեալ Նահանգներ, ուր բազմաթիւ յայտնի 

Ամերիկացիներ լուսանկարած է:  

Հարիւրաւոր ցուցահանդէսներ սարքած է աշխարհի չորս ծագերուն։ 

Հարցազրոյցներ կատարած ու լուսանկարած է աշխարհահռչակ բազմաթիւ 

անուններ: 

Մահացած է 2018-ին: 
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Շարլ Ազնաւուր 

երգիչ 

(1924 - 2018) 

Երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, դերասան և հասարակական գործիչ Շարլ 

Ազնաւուր՝ Շահնուր Վաղինակ Ազնաւուրեան 1924-ին ծնած է  Փարիզ:   

Յաճախած է թատերական դպրոց: Միեւնոյն ատեն երգած է եկեղեցւոյ մէջ: 

Ազնաւուր երգեր գրած է ժամանակի յայտնի երգիչներուն համար:  

1959-ին Փարիզի «Օլիմփիա» համերգասրահին մէջ իր ունեցած ելոյթէն ետք 

կոչուած է աշխարհահռչակ երգիչ:  

Ազնաւուր 60-է աւելի ժապաւէններու մէջ դեր ստանձնած է: Ուշագրաւ է անոր 

դերակատարումը Ատոմ Էկոյեանի «Արարատ» ժապաւէնին մէջ: 

Ունի նաեւ գործունէութիւններ, որոնք փաստերն են Ազնաւուրի 

մարդասիրութեան: 

1988-ի Սպիտակի երկրաշարժէն ետք այցելած է Հայաստան: Եւ օգնած է 

երկրաշարժէն տուժողներուն:  

2004-ին մոմէ արձանը դրուած է Մատամ Տիւսոյի թանգարանին մէջ: 

2009-ին Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան նշանակուած է Զուիցերիոյ 

մէջ: Արժանացած է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման, պարգեւատրուած է  

«Գրիգոր Լուսաւորիչ» եւ «Թէքէեան Մշակութային Միութեան»՝ «Արարատ» 

շքանշաններով: Նոյն թուականին հոչակուած է նաեւ 20-րդ դարու լաւագոյն 

երգիչ: 

Մահացած է 2018-ին: 



Մեսրոպ Մաշտոց 

Մեսրոպ Մաշտոց 353-ին ծնած է Տարօն գաւառի Հացեկաց գիւղը: 

Քարտուղարութեան պաշտօնը վարած է արքունիքի մէջ: Սակայն նկատելով որ 

իր ազգը ամէնէն աւելի կարիքը ունի հոգեւորականներու՝ որպէսզի 

քրիստոնէական կրօնքը ամէն կողմ քարոզուի՝ վարդապետ ձեռնադրուեցաւ:  

Մեսրոպ Մաշտոց երկար աշխատութիւններէ յետոյ 405 թուականին հնարեց 

հայերէն գիրերը: Մաշտոց եւ աշակերտները թարգմանեցին Աստուածաշունչը: 

Իսկ Մեսրոպ Մաշտոց դասուեցաւ մեր եկեղեցւոյ սուրբերու կարգին եւ 

կոչուեցաւ Սուրբ Մեսրոպ: 

Մահացած է 440-ին: 

Հայ գիրերու գիւտարար 

(353 - 440) 

Յակոբ Պարոնեան 

երգիծաբան 

(1843 - 1891) 

Յակոբ Պարոնեան 1843 -ին ծնած է Էտիրնէ։ 

Աւարտած է իր ծննդավայրի Արշակունեան վարժարանը:  

1857-ին ընդունուած է տեղւոյն յունական դպրոցը, բայց տարի մը ետք վերջ 

տուած է ուսումնական կեանքին եւ նետուած է աշխատանքի:  

1863-ին գաղթած է Պոլիս եւ ապրուստը ապահովելու համար աշխատած է 

տարբեր ասպարէզներու մէջ։ Եղած է հեռագրատան պաշտօնեայ, զբաղած է 

հաշուապահութեամբ ու գրագրութեամբ, կարճ ժամանակի համար Պոլսոյ Հայոց 

Պատրիարքարանի պաշտօնեայ դարձած է, նաեւ ըրած է ուսուցչութիւն։  

1872-ին սկսած է Պարոնեանի հրապարակագրական գործունէութեան առաջին 

շրջանը: 

1874-ին ին «Մեղու» անունը փոխարինած է «Թատրոն»ով: 

1878-ին նիւթական դժուարութեանց հետեւանքով, Պարոնեան դադրեցուցած է 

«Թատրոն»ի հրատարակութիւնը, բայց շարունակած է մշակել երգիծական նոր 

գործեր: 

Մինչեւ 1884  այդ շրջանի կարեւորագոյն գործերէն եղած է «Պտոյտ մը Պոլսոյ 

թաղերուն մէջ» եւ «Ծիծաղ» գործերը: 

1884-էն մինչեւ 1888 ձեռնարկած է «Խիկար» երգիծաթերթի հրատարակութեան։ 

Պարոնեան իր երգիծանքին լուսարձակները կեդրոնացուցած է հայ կեանքի 

ընկերային ապրելակերպին, անհատական եւ ընտանեկան բարոյականի 

անկումին վրայ։ 

Մահացած է 1891-ին։ 

«Անծին Երախային Դպրոցը» 
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Սահակ Պարթեւ 

հոգեւորական 

(347 - 439) 

Սահակ Պարթեւ 347-ին ծնած է Կեսարիա:  

Ձեռնադրուելով եպիսկոպոս հաստատուած է Էջմիածնի վանքը: Կաթողիկոսի 

պաշտօնի աջակցած է Խոսրով Գ. թագաւորի շրջանին:  

Հայոց գիրերու գիւտէն յետոյ հայագիր դասընթացքները Սահակ Պարթեւի 

հրամանով պարտադիր դարձած են  Արեւելեան Հայաստանի մէջ: Մեսրոպ 

Մաշտոցի հետ ունեցած է մշակութային աշխատութիւններ: Ունի 

թարգմանական եւ ինքնուրոյն ճոխ աշխատութիւններ: Մեծ դեր ունեցած է 

Աստուածաշունչի թարգմանութեան ու կանոնացման գործին: 

Մեր եկեղեցւոյ հայազգի սուրբերու լուսապայծառ հոյլին մէջ իր իւրայատուկ եւ 

բացառիկ տեղն ունի Սահակ Պարթեւ հայրապետ, որուն անունը 

անբաժանելիօրէն կապուած է, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հետ։ 

Մահացած է 439-ին: 

Գալուստ Կիւլպէնքեան 

գործարար 

(1869 - 1955)  

Գալուստ Կիւլպէնկեան 1869-ին ծնած է Սկիւտար: 

Իր կեանքը ապրած է Եւրոպայի մէջ՝ Անգլիա, Ֆրանսա, Փորթուկալ։ Անոր 

գործունէութեան ծիրը սահման չէ ունեցած. կեդրոնական դեր ունեցած է 20-րդ 

դարուն սկիզբը ձեւաւորուող քարիւղի մեծ ընկերութիւններու կազմաւորման 

մէջ։ Յատկապէս մեծ ներդրում ունեցած է Իրաքի քարիւղի արտահանման 

գործին մէջ։ Ան, իր ժամանակին ամէնէն մեծ հարստութիւն դիզած անձն է, ըստ 

Ճոնաթան Գոնլինի հրատարակած վերջին կենսագրական 

աշխատասիրութեան՝ «Mr. Five Per Cent»ին։ 

Կիւլպէնկեան թէեւ գործատէր մըն էր, բայց միաժամանակ բնութեան 

հրաշալիքներուն՝ թռչուններու, բուսաբանութեան, տիեզերագիտութեան մեծ 

սիրահար մը եղած է։ Գեղարուեստի գործերուն ծանօթ եւ հաւաքիչ, բայց 

մանաւանդ բարերար մը՝ մարդկային մտքի զարգացումով եւ 

ստեղծագործութեամբ հմայուած, անխոնջ ուսումնասիրող մը: 

Աշխարհաքաղաքացի մը՝ իր հայեացքով եւ գործունէութեամբ։ 

Ան, իր հարստութեան 98-99 տոկոսը ժառանգ թողած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան 

հիմնարկութեան», որ տարեկան շուրջ՝ 300 միլիոն տոլարի եկամուտ 

կ՚ապահովէ, որուն 2-3 միլիոնը կը յատկացուի Հայկական համայնքներու 

բաժանմունքին։ Հաստատելով «Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութիւնը», 

հիմնադիրը նպատակ ունեցած է գործելու հիմնական չորս ոլորտներու մէջ՝ 

արուեստ, գիտութիւն, կրթութիւն եւ բարեսիրութիւն։  

Մահացած է 1955-ին: 
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Հրանդ Տինք  

լրագրող 

(1954 - 2007) 

Հրանդ Տինք 1954-ին ծնած է  Մալաթիա:  

Պոլսահայ լրագրող, «Ակօս» շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագիր, Թուրքիոյ 

մտաւորականերէն մէկը, որ յայտնի դարձած է իր անվախ ելոյթներով, 

քաղաքական խառնակ խնդիրները մեկնաբանող համարձակ յօդուածներով։ 

Նախակրթարանի ուսումն ստացած է Պեզճեան վարժարան, յետոյ յաճախած է 

Սուրբ Խաչ Դպրեվանք։ Աւարտած է Իսթանպուլի Պետական Համալսարանի 

կենսաբանութեան (1978) եւ փիլիսոփայութեան (1987) ճիւղերը։ Զինուորական 

ծառայութենէ ետք աշխատած է որպէս լրագրող։ 1996-ին իր ընկերներով սկսած 

է հրատարակել «Ակօս» շաբաթերթը: 

2005-ին արժանացած է՝ Թուրքիոյ Մարդկային Իրաւունքներու 

Պաշտպանութեան կազմակերպութեան՝ «Խօսքի եւ Խղճի Ազատութեան» 

մրցանակին:  

2006-ին արժանացած է՝ Գերմանիոյ «Շթեռն» ամսաթերթի «Մամուլի 

Ազատութեան եւ Լրագրողական Խիզախութեան» մրցանակին. նաեւ` Նորվեկիոյ 

«Մարդկային Իրաւունքներու Պաշտպանութեան» մրցանակին:  

 2007-ին յետ մահու արժանացած է Հայասատանի Հանրապետութեան 

նախագահի յատուկ մրցանակին: 

Մահացած է 2007-ին: 

Սեւան Պըչաքճը 

ծրագրիչ  
(1972 - 

Սեւան Պըչաքճը 1972-ին ծնած է Պոլսոյ՝ Սամաթիա թաղը։  

1982-ին սկսած է աշխատիլ գոց շուկան: Երկար տարիներ արուեստ սորվելէ 

յետոյ իր գործին տէրը դարձած է: 2002 թուականին ոսկին ու արծաթը իրար 

խառնելով «Օսմանեան Կայսրներ» խորագրեալ աշխատութիւններ կատարած է: 

Սեւանին գործերը ներկայիս կը վաճառուին ամբողջ աշխարհի ոսկերիչի 

խանութներուն մէջ:  

«Անծին Երախային Դպրոցը» 
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Տարօն Աճեմօղլու 

տնտեսագէտ 

(1965 - 

Տարօն Աճեմօղլու 1965-ին ծնած է Պոլիս:  

1986-ին աւարտած է Կալաթասարայ վարժարանը։ Շարունակած է Մեծ Բրիտանիոյ 

Եորք Համալսարանը։ Շրջան մը դասաւանդած է Լոնտոնի տնտեսագիտական դպրոցին 

մէջ:  

2000-ին ստացած է մագիստրոսի տիտղոսը:  

Տարօն Աճեմօղլու կը զբաղի քաղաքական տնտեսութեան, տնտեսական զարգացման, 

տնտեսական աճում, եկամուտներն ու աշխատավարձի հաշուեկշռի 

անհաւասարութեան նիւթերուն շուրջ: 



Լեւոն Պաղըշ 

գինիգէտ 
(1980 -  

Լեւոն Պաղըշ 1980-ին ծնած է Պոլիս։ 

Համալսարանի ուսման շրջանին իր ուշադրութիւնը գրաւած է գինին եւ սկսած է 

զբաղիլ գինիներու հետ: Մասնակցած է գինիի վերաբերեալ 

աշխատաժողովներուն զանազան համալսարաններու եւ կրթական 

հաստատութիւններու մէջ:  

Երկար տարիներ աշխատած է Քաւաքլըտէրէ գինիի գործարանին մէջ իբր 

համակարգող եւ ուսուցիչ:  

Դեռ կը շարունակէ իր աշխատութիւններուն տարբեր գործարաններու մէջ, 

ուսումներ կու տայ գինիի:  Կը գրէ ԱԿՕՍ շաբաթերթին եւ այլ 

պարբերաթերթերուն մէջ: 

Ատիլէ Նաշիտ 

դերասանուհի 

(1930 - 1987) 

Ատէլա Նաշիտ 1930-ին ծնած է Պոլիս: Ատէլայի մայրը՝ հօր կողմէ հայ ծագում 

ունի:  

Մեծցած է արուեստասէր ընտանիքի մը մէջ:  

Պատանի տարիքին սկսած է թատրոններու մէջ աշխատիլ: Յետոյ դերեր 

ստանձնած է շարժանկարներու մէջ:  

Իր միակ զաւակը կորսնցնելէ յետոյ սկսած է աւելի շատ հետաքրքրուիլ 

մանուկներու հետ: Երկար տարիներ հէքեաթախօսութիւն կատարած է  

հեռատեսիլներու մէջ:  

Իւրայատուկ ձեւով ներկայացուցած է ընդհանրապէս թատերախաղերու եւ 

շարժանկարներու մէջ «մայր» դերը:  

Մահացած է 1987-ին: 
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Հէնրիհ Մխիթարեան  

ֆութպոլիստ  

(1989 - 

Հէնրիհ Մխիթարեան 21 Յունուար 1989-ին ծնած է Երեւանի մէջ: 

1990-ին ընտանեօք քաղթած են Ֆրանսա: Մխիթարեան մանկական տարիքէն 

փափաքած է իր հօր նման ոտնագնդակի մարզիկ դառնալ:  

1995-ին Մխիթարեանները վերադարձած են Երեւան, ուր առաջին անգամ 

Հէնրիխի մեծ մայրը զայն տարած է ոտնագնդակի դպրոց։ 

2009, 2011 եւ 2012 թուականներուն հռչակուած է «Հայաստանի Լաւագոյն 

Ֆուտպոլիստը»: 



Որակաւոր մեքենայ մը, ամենայաջող նկարը լուսանկարած ըլլար եթէ, որակաւոր  

             ստեղնաշարն ալ ամենայաջող վէպը կը գրէր : 
Արա Կիւլէր  

Սէրկէյ Փարաճանով 

շարժանկարիչ 

(1924 - 1990)  

Սէրկէյ Փարաճանով 1924-ին ծնած է  Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսի մէջ: 

Իր բուն անունն է Սարգիս Յովսէփի Փարաճանեան: Մեծ հայրը, որպէսզի երկրի 

վարիչներու կողմէ օտար չհամարուի, լքած է իր ընտանիքի Հայկական 

անունները եւ ընդունած է Ռուսական անուններ:  

Կարճ շրջան մը ուսում ստացած է: Շարժանկարի կեանքին նուիրուելու 

որոշումը իր կեանքին ամենամեծ անկիւնադարձը եղած է:  

1965-ին «Մոռցուած Նախնիքներու Շուքեր» անուն ժապաւէնով իր առաջին 

շարժանկարի աշխատանքը պսակած է:  

1969-ին «Սայաթ Նովա» ժապաւէնը անուանուած է որպէս Փարաճանովի 

գլխաւոր գործը:  

Շրջան մը բանտարկուած է: Հոն ալ շարունակած է ստեղծել: Աղբէն եւ 

աւելցուքէն քոլաժներ եւ ձեւաւորումներ գործած է:  

1988-ին առաջին անգամ դուրս ելած է Սովետական Միութենէն: 

Մահացած է 1990-ին: 
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Ատոմ Էկոյեան 

շարժանկարիչ 

(1960 -  

Գանատահայ բեմադրիչ Ատոմ Էկոյեան 1960-ին ծնած է  Գահիրէի մէջ: 

Յաճախած է Թորոնթոյի համալսարանը: Աւարտած է միջազգային 

յարաբերութիւններ եւ երաժշտութեան բաժինը: 

 «Լուսաւոր Գալիք» շարժապատկերով գրաւած է քննադատներուն 

ուշադրութիւնը: 

Ֆրանսայի Քան քաղաքի շարժապատկերի փառատօնի եռակի մրցանակակիր է, 

ներկայացուած է «Օսքարի»: 

 «Օրացոյցը» նկարահանելու ժամանակ վերադարձած է նախնիներու հայրենիք։ 

2004-ին արժանացած է «Ոսկէ ծիրան» գլխաւոր մրցանակին Երեւանի առաջին 

միջազգային փառատօնին։  

2010-ին եղած է Քան քաղաքի շարժապատկերի փառատօնի 

«Սինեֆոնտասիոն»ի եւ կարճ շարժապատկերներու դատակազմի նախագահ։ 

Ամենայայտնի ժապաւէններէն է «Արարատ»ը:  

2011-ին արժանացած է Պատուոյ Շքանշանին։ 



Կը ցանկանք այս հողերը, ոչ թէ  

                 տէր դառնալու նպատակով, այլ կը ցանկանք մեր արմատներուն համար:  

Հրանդ Տինք  

Յովհաննէս Այվազովսկի 

նկարիչ 

(1817 - 1900) 

Յովհաննէս Այվազովսկի 1817-ին ծնած է Խրիմ։ 

1833-ին մտած է Սեն Փեթերսպուրկի (Լենինկրատ) Գեղարուեստից Ակադեմիին։ 

1834-ին վարժարանը զայն ղրկած է օտար երկիրներ, կատարելագործելու 

համար իր գեղանկարչական հմտութիւնները։  

1848-ին ֆրանսա հրաւիրուած է,  ցուցահանդէս մը սարքելու համար «Լուվր» 

թանգարանին մէջ։  

Նկարները տարածուած են Եւրոպա, մաս կազմած են ամենակարեւոր 

հաւաքածոներուն եւ Այվազովսկի անուանուած է «Ծովու Հանճարեղ Երգիչ»։ 

Ծովային գլխաւոր հրամանատարութեան կողմէ կոչուած է «Ծովու առաջին 

գեղանկարիչ» եւ իրեն տրուած է ծովային բարձրաստիճան սպայի համազգեստ 

կրելու իրաւունք։ 

1880-ին հրաւիրուած է Իսթանպուլ՝ ճարտարապետ Սարգիս Պալեանի կողմէ։ 

Սուլթան Ապտիւլազիզ մեծ պատիւներով ընդունած է զինք եւ վարձատրած է 

ադամանդեայ շքանշաններով, նկարած 21 կտաւներուն համար, որոնք կը 

զարդարեն Տոլմապահչէի պատմական պալատին դահլիճները։ 

Մահացած է 1900-ին։ 

«Անծին Երախային Դպրոցը» 

-13- Թարգմանչաց Վարժարան 

Բարիս Մարի Փիշմիշ 

աստղագէտ 

(1911 - 1999) 

Բարիս Մարի Փիշմիշ 1911-ին ծնած է Պոլսոյ՝  Օրթագիւղ թաղը: Իր բուն անունը 

Մարի Սուքիասեան է: Ան իր լիսէի ուսումը ստացած է Սկիւտար Ամերիկեան 

Լիսէի մէջ: Աւարտած է Տարիւլֆիւնունի թուաբանութեան ճիւղը: Ան, 

թուաբանութեան բաժնին առաջին կին ուսանողը եղած է: 

1937-ին ամբողջացուցած է «Աստղահոյլի շարժաբանութիւնը եւ 

ուժաբանութիւնը» վերնագիրով իր աւարտաճառը եւ ստացած է Տոքթորի 

տիտղոսը: 

Ան արժանացած է «Հարվըրտ» համալսարանի կրթաթոշակին, որուն շնորհիւ 

գացած է Ամերիկա, ուր աստղերուն փոփոխականութեան մասին, ծրագիրի մը 

վրայ աշխատած է: Ան դասախօս եղած է շատ մը համալսարաններու մէջ եւ 

հասցուցած է բազմաթիւ աստղագէտներ:  

 1965-ին գտած է նոր աստղերու խումբեր: 

Մահացած է 1999-ին Մեքսիքա: 
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Արա Մալիքեան 

ջութակահար 

(1968 - 

Ջութակահար, խմբավար, երգահան, «Paganini» քառեակի հիմնադիր՝ Արա 

Մալիքեան 1968-ին ծնած է Լիբանան: Կը բնակի Սպանիա:  

12 տարեկանին սարքած է իր առաջին համերգը:  

Մինչեւ 15 տարեկան Պէյրութ ապրելէ յետոյ մեկնած է Գերմանիա ուսանելու 

համար: Կրթաթոշակով ուսանած է Հաննովերի բարձրագոյն երաժշտանոցին  

մէջ, ապա՝ յաճախած է Լոնտոնի Կիլտհոլի երաժշտանոցը:  

«Կարեւոր նշանակութիւն ունի մեր ընտանիքին համար այս ջութակը, որմով ես 

կը նուագեմ՝ մեծ հօրս կը պատկանէր զայն, թէեւ ան երբեք ջութակահար  

չէ եղած», ըսած է Մալիքեան: 

Մրցանակներ ստացած է նաեւ զանազան միջազգային երաժշտական  

մրցոյթներէն:  

1993-ին Գերմանիոյ մշակոյթի նախարարութեան կողմէ մրցանակակիր դարձած 

է իր լաւագոյն գեղարուեստական կատարելութեան համար: Ան նուագած է հինգ 

մայր ցամաքներու, աւելի քան՝ քառասուն երկիրներու համերգասրահներուն 

մէջ:  

Մառի Կէրէքմէզեան 

արձանագործ 

(1913 - 1947) 

Արձանագործ, փիլիսոփայ, ուսուցիչ՝ Մառի Կէրէքմէզեան 1913-ին  ծնած է 

Կեսարիոյ Թալաս գիւղը:  

Ուսման առաջին քայլերը առած է  ծննդավայրին Վարդ Պատրիկեան  

մանկապարտէզին մէջ: Յետոյ հօրը կողմէ ղրկուած է Պոլիս: Նախակրթարան, 

միջնակարգ եւ լիսէի ուսումը ստացած է Էսաեան վարժարանի մէջ, ուրկէ 

շրջանաւարտ եղած է 1935-ին:   

1942-ին փիլիսոփայութեան ուսման առընթեր աշակերտած է Փրօֆ. 

Ռուտօլֆ Պէլլինկին, Ստանպուլի Պետական Գեղարուեստից Ակադեմիի  

մէջ: 1943-ին աւարտած է Ստանպուլի Համալսարանի փիլիսոփայութեան  

ճիւղը: Մասնակցած է Անգարայի Պետական Նկարչական եւ Արձանի  

ցուցահանդէսներուն: Եւ սկսած է ուսուչցագործել Արդի կրթարան, Էսաեան եւ 

Կեդրոնական վարժարաններու մէջ: 

1945-ին Եահեա Քէմալի կիսանդրիով առաջին հանդիսացած է: 

1946-ին առաջնութեամբ շրջանաւարտ եղած է Գեղարուեստից Ակադեմիի  

Արձանի ճիւղէն: 

Կէրէքմէզեանի արուեստին տիրած է՝ բնականութիւնը, կենդանութիւնը եւ շունչը: 

Կէրէքմէզեանի ստեղծագործութիւններուն գլխաւորներն են՝ «Վկայականի 

արձանը», «Ըմբիշը», եւ «Պէտրի Րահմի Էյիւպօղլուի» կիսանդրին: 

Մահացած է 1947-ին: 



Օրթագիւղի ՝ Թարգմանչաց Վարժարան 
Özel Tarkmanças Ermeni İlkokulu ve Ortaokulu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taşbasamak Sok. No: 44 Ortaköy – İSTANBUL  
Tel : 02122617751 Fax : 02122598812 
www.tarkamncas.k12.tr info@tarkmancas.com 


