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-Ոչի՛նչ, պիտի շարունակենք ապրիլ,
ինչպէս Կաղանդէն առաջ:

-Իսկապէս չէի մտածած նման հարցի
մասին. հարց իսկ չէր ասիկա ինծի հա-
մար:

-Այո՛, ի՞նչ, կ’արժէ մտածել:
Երեք կեցուածքներ ասոնք եւ մարդը՝

անոնց դէմ իր ամբողջական ազատու-
թեամբ ընտրելու մէկը եւ ապրելու ըստ
անոր:

Խորքին մէջ սակայն կայ շատ աւելի
էութենական բան մը, որ, ինչպէս մնաց-
եալ բոլոր էութենական բաները, կը
մնան մոռցուած առօրեայի թոհուբոհին
տակ՝ ի՞նչ է Կաղանդը:

Կեանքի սովորական կառաշարին
դադարը պահու մը համար,

Փոփոխութիւն, սովորականը կարճ
պահ մը անսովոր դարձնելու մարմաջ,

Ուրախութիւն եւ գոյն, շրջապատի
գորշութեան մէջ

Եւ «բարութիւն», յաճախ մոռցուած,
անկիւն նետուած, լքուած, տխուր ...

Բարիք եւ բարութիւն, որոնք կը մղեն
Կաղանդ Պապան իրականացելու մեր
երազները, մեր մտերիմներուն, մանա-
ւանդ փոքր զաւակներուն երազները,
ընդհանրապէս նիւթեղէն երազները
(նիւթեղէն երա՞զ ...):

«Տեղեկատու»ի այս թիւին մէջ պիտի
գտնէք ՀԲԸՄիութեան հին թղթածրար-
ներէն առնուած էջեր, որոնք մէկ կողմէ
ցոյց կու տան, թէ ի՜նչ հսկայ եւ ի՜նչ կա-
նոնաւոր աշխատանք տարած է այս Մի-
ութիւնը այն օրերուն, երբ հայ ժողո-
վուրդը խիստ կարիք ունէր օգնող ձեռ-
քերու, միւս կողմէ պատկերներ կը գծեն
անցեալի օրերու վիճակէն, ստիպելով
ընթերցողները, որ պահ մը անդրա-

դառնան այն բոլոր բարիքներուն եւ օ-
րհնութիւններուն, զորս կը վայելեն այ-
սօր, այն պարզ, «սովորական» բարիք-
ները՝ ապահով տուն եւ լեցուն սեղան-
ներ, որոնք երազ կրնան ըլլալ մեզմէ
նուազ բախտաւորներուն համար:

Ինչպէս եւ երկու փոքրիկ պատումներ
«Որբերու Կիրակի»ի օրերէն, որոնք
այնքան մարդկային են, որ անպայմա՛ն
կ’ուզեմ բաժնեկցիլ ձեզի հետ:

Պիտի գտնէք նաեւ թղթակցութիւն-
ները տարբեր ձեռնարկներու, որոնք կը
հաստատեն գաղութին տակաւին աշ-
խոյժ առօրեան, պիտի գտնէք նկարագ-
րութիւնը զոյգ պազարներուն, որ կը
հաստատէ հայ կիներուն մատներուն
հմտութիւնը, առանց մոռնալու «նաեւ
բանով» սնելու անհրաժեշտութիւնը, որ
կ’արտայայտուի Սարուխանի նուիրուած
ձեռնարկով եւ անոր «Յուշեր» գիրքին
գինեձօնով:

Եւ այս ամբողջին կողքին՝ 7 Դեկտեմ-
բեր: Երեսուն տարի անցած է արդէն,
բայց երկրաշարժը կը մնայ որպէս
չմոռցուող դէպք, չսպիացող վէրք հայ-
րենիքի դէմքին եւ չամոքուող ցաւ բոլո-
րիս սրտերուն մէջ:

Այնքա՜ն խորունկ ցաւ, որ ո՛չ սգա-
հանդէսը, ո՛չ աղօթքը կրնան փոխել
կատարուածը: «Երկարաձգուող լաց»,
ինչպէս գրեր է բանաստեղծ Յովհան-
նէս Գրիգորեան:

Եւ տարին կ’աւարտենք խառն ապ-
րումներով:

Խմբագրական Մտորումներ

ԿԱՂԱՆԴԷՆ ՎԵՐՋ, Ի՞ՆՉ
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ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԵՐԵԿՈՅ

Ուրբաթ, 16 Նոյեմբեր 2018-ի
երեկոյեան եգիպտահայութեան որոշ մէկ
մասը փութացած էր Պըլըքտանեան
սրահ, Եգիպտոսի Հայոց Առաջնորդա-
րանին հրաւէրով, իր ողջերթի խօսքը
ըսելու ՀՀ Եգիպտոսի դեսպան դոկտ.
Արմէն Մելքոնեանի եւ լսելու անոր
հրաժեշտի խօսքը:

Գաղութիս բարեջան առաջնորդ Գերշ.
Տ. Աշոտ Եպիսկոպոս Մնացաականեան
իր բացման խօսքին մէջ վեր հանեց
մեծայարգ դոկտ. Արմէն Մելքոնեան
դեսպանին եւ մարդուն արժանիքները,
ըսելով թէ ան պաշտօնական գոր-
ծակցութենէն անդին եղած է նաեւ լաւ
բարեկամ մը եւ ցաւ յայտնեց անոր
մեկնումին համար: Ապա հրաւիրեց
Թեմական եւ Քաղաքական ժողովներու
ատենապետները դեսպանին յանձնելու
յիշատակի եւ գնահատանքի արծաթեայ
սկուտեղ մը:

Իր հրաժեշտի խօսքին մէջ մեծարգոյ
դեսպանը անդրադարձաւ այն երեք
տարիներուն, երբ առաջին անգամ կու
գար Եգիպտոս որպէս հիւպատոս, ապա
կրկին գալու եւ ինը տարիներ շարունակ
ծառայելու հայրենիքին, որպէս անոր
դեսպանը:

«Ինծի համար,- ըսաւ դոկտ. Արմէն
Մելքոնեան,- Եգիպտոսը սովորական
աշխատանքային վայր-երկիր մը ըլլալէ

աւելի, ճակատագիր դարձած է,
որովհետեւ այստեղ է որ այնքան բան
սորված եմ, բայց մանաւանդ տեսած եմ
արդիւնքը այն ճիգերուն, որոնք ձեզի
հետ միասնաբար ի գործ դրինք,
Հայաստանը, հայ ժողովուրդն ու հայոց
Ցեղասպանութիւնը ներկայացնելու
Եգիպտոսի եթէ ոչ ամբողջ ժողովուրդին,
ապա գոնէ անոր մտաւորական
դասակարգին: Ուրախ եմ, որ
բարձրագոյն մակարդակի վրայ սկսած է
բարեկամական յարաբերութիւն մը
ծաղկիլ մեր երկու երկիրներուն միջեւ»:

Ներկաները առիթ ունեցան զրուցելու
պարոն դեսպանին հետ, իրենց ողջերթի
խօսքը ըսելու, յաջողութեան
մաղթանքները ընելու եւ յիշատակի
նկարներ ունենալու:
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ՆՈՐ ԴԵՍՊԱՆԻ ԺԱՄԱՆՈՒՄ

Եգիպտոսի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան
նոր դեսպան նշանակուած Կարէն Գրիգորեան իր հա-
ւատարմագրերու պատճէնը յանձնեց պետական
արարողակարգի պետ դեսպան Հաթէմ Թաքի Էլ Տի-
նի, 14 Յունուար 2019-ին:

Իրեն եղած պաշտօնական շնորհաւորանքներուն
պատասխանելով դեսպան Կարէն Գրիգորեան հայ-
եգիպտական յարաբերութիւնները զարգացնելու եւ
խորացնելու իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց:

Այս առիթով երկու դեսպանները անդրադարձան
հայ-եգիպտական յարաբերութիւններու վաղեմու-
թեան եւ հայ համայնքին ունեցած մեծ ներդրումին,
Եգիպտոսի մշակութային եւ հասարակական կեանքին
մէջ:

Կենսագրական հակիրճ տուեալներ
Դեսպան Կարէն Գրիգորեան ծնած է Երեւան, 1968

թուականին:
1992-ին Երեւանի Պետական Համալսարանի արեւե-

լագիտութեան կաճառի արաբական բաժինէն կը վկայուի, իսկ 2003 թուականին՝ Ճորճ
Մարշալի անուան կեդրոնէն:

1987-1989 բանակի ծառայութիւն.
1994-1995 ՀՀ ԱԳՆ Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի երկիրներու վարչութեան արաբա-

կան երկիրներու եւ Իսրայէլի բաժնի կցորդ.
1995-1997 թուականներուն Հալէպի մէջ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան երրորդ քար-

տուղար.
1997-1999 ՀՀ ԱԳՆ Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի երկիրներու վարչութեան արաբա-

կան երկիրներու եւ Իսրայէլի բաժնի երկրորդ քարտուղար.
1999-2001 Լիբանանի Հանրապետութեան ՀՀ դեսպանութեան երկրորդ քարտուղար.
2001-2002 Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան ՀՀ դեսպանութեան երկրորդ քար-

տուղար.
2002-2004 ՀՀ ԱԳՆ Մերձաւոր և Միջին Արեւելքի երկիրներու վարչութեան արաբա-

կան երկիրներու եւ Իսրայէլի բաժնի երկրորդ քարտուղար, բաժնի վարիչի պարտակա-
նություններ կատարող.

2004-2005 ՀՀ ԱԳՆ Ամերիկայի վարչութեան Ամերիկայի եւ Գանատայի բաժնի առա-
ջին քարտուղար.

2005-2006 ՀՀ ԱԳՆ Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի երկիրներոււ վարչութեան արաբա-
կան երկիրներու եւ Իսրայէլի բաժնի վարիչի պաշտօնակատար.

2006-2009 Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան ՀՀ դեսպանութեան խորհրդական.
2009-2011 ՀՀ ԱԳՆ Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի երկիրներու վարչութեան արաբա-

կան երկիրներու եւ Իսրայէլի բաժնի վարիչի պաշտոնակատար.
2011-2014թթ. Հալէպի մէջ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս.
2014-2018 Իրաքի ՀՀ դեսպան.
2018-էն Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետութեան Հայաստանի Հանրապետութեան

արտակարգ և լիազօր դեսպան (նստավայրը՝ Գահիրէ).
Սրտագին շնորհաւորանքներ կը յայտնենք դեսպան Կարէն Գրիգորեանին, հաճելի կե-

ցութիւն եւ յաջող գործունէութիւն մաղթելով իրեն:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԸ

Աշխատանքային այցով Ե-
գիպտոսի Արաբական Հանրա-
պետութիւն գտնուող փոխվար-
չապետ Մհեր Գրիգորեան հան-
դիպում մը ունեցեր է վարչա-
պետ Մուսթաֆա Մատպուլիի
հետ:

Եգիպտոսի վարչապետը ող-
ջուներ է փոխվարչապետ Մհեր
Գրիգորեանը, նշեր է կարեւո-
րութիւնը Եգիպտոսի եւ ԵԱՏՄ
անդամ պետութիւններու միջեւ
ազատ առեւտուրի համաձայ-
նագրոււթեան եւ գնահատեր
փոխվարչապետին ստանձնած
դերը այս գործընթացին մէջ:

Փոխվարչապետ Մհեր Գրի-
գորեան իր խօսքին մէջ ընդ-
գծեր է Հայաստանի եւ Եգիպ-
տոսի միջեւ կայուն, բարեկամա-
կան եւ փոխշահաւէտ յարաբե-
րութիւններու կարեւորութիւնը:

Հանդիպման ընթացքին

զրուցակիցները անդրադրձեր
են հայ-եգիպտական յարաբե-
րութիւններուն եւ անոնց յետա-
գայ զարգացման հնարաւորու-
թիւններուն: Փոխ վարչապետ
Մհեր Գրիգորեան նշեր է, թէ
հակառակ որ Եգիպտոս-Հայաս-
տան միայն 27 ամեայ դիւանա-
գիտական յարաբերութիւններ
ունին, երկու երկիրները վաղուց
արդէն պատմական հզօր կա-
պեր ունին: Երկու կողմերն ալ
հաստատեր են, որ երկու երկիր-
ներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող
կրթական, մշակութային եւ զբօ-
սաշրջային կապերը, ինչպէս եւ
հինգ տասնեակէ աւելի համա-
գործակցական փաստաթուղթե-
րը հիմք կը դառնան այդ բոլորը
ապագային զարգացնելու եւ
համագործակցութիւնը սեր-
տացնելու համար:
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«ՅԻՇԱՐԺԱՆ ՏԱՐԵԹԻՒԵՐ»

Հայաստանի Ազգային Գրադարանը 1947 թուականէն ի
վեր, տարեկան դրութեամբ կը հրատարակէ «Յիշարժան
տարեթիւեր» տարեգիրքը (Հիշարժան տարեթվեր), որ
կ’ամփոփէ իւրաքանչիւր տարուան պատմական դէպքերու
եւ նշանաւոր անհատներու առնչուած ամեակները:

Այս տարեգիրքերը կը սատարեն գրադարաններու,
զանգուածային լրատուական միջոցներու եւ կազմակեր-
պութիւններու թէ դպրոցներու, տարբեր տարիներու յոբելե-
նական թուականներուն անդրադառնալու համար:

2018-ի հատորին մէջ (190 էջ), Նոյեմբեր ամսուան ծնունդ-
ներու շարքին յիշուած է եգիպտահայ մտաւորական, ՀԲԸՄ-
ի Եգիպտոսի Շրջանակային Յանձնաժողովի պատուոյ
ատենապետ տիար Պերճ Թէրզեանի անունը, նշելով անոր
ծննդեան ութսունամեակը. այդ առիթով գրուած է հետեւեալը.

Պերճ Թէրզեան (1938) հրապարակախօս, ազգային
հասարակական գործիչ, ՀԲԸՄ Եգիպտոսի Շրջանային
Յանձնաժողովի ատենապետ - 80-ամեակ:

«Տեղեկատու»ն հաճոյքով կ’արձանագրէ երախտաշատ
յոբելեարին մասին եղած այս նշումը:

Արդարեւ ան վաթսուն տարի գործունէութիւն ունեցած է
մեր համայնքին մէջ, Ազգային Իշխանութեան, «Արեւ»ի
շրջանակին եւ ՀԲԸՄ-ի ծիրէն ներս:

Աւելցնենք նաեւ, թէ ան «Տեղեկատու»ի նոր շրջանին
առաջին պատասխանատու խմբագիրը եղած է 1996-էն
մինչեւ 1998 (թիւ 1-9). ապա յետագային՝ 2002-էն սկսեալ
անոր խմբագրական խորհրդատուն, մինչեւ 2017 թուականի
Յունուարը (թիւ 82):

Յոբելեարին կը մաղթենք քաջառողջութիւն եւ կորով, իր
ազգանուէր գործունէութիւնը շարունակելու համար:
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ՀԲԸՄ-ի ԿԱՅՔԷՋԵՐԸ

ԶՐՈՅՑ ՀԲԸՄԻ ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱՏԵՆԱՊԵՏ
ՏՈՔԹՈՐ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ ՀԵՏ

Տեղեկատու-Գիտենք որ
ՀԲԸՄ-ի զոյգ կայքէջէրը դուք
է որ սկսած էք եւ դուք է, որ
կը շարոււնակէք աշխատիլ
զանոնք ներկայացնելու.
կայքէջ մը սկսելու գաղափա-
րը ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս սկսաւ:

Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան
- Կայքէջ մը սկսելու գաղա-
փարը ծնունդ առաւ ՀԲԸՄ-ի
հիմնադրութեան հարիւրա-
մեակի հանդիսութեանց նա-
խօրեակին, որոնք տեղի ու-
նեցան Գահիրէի մէջ 2006
թուականին: Նպատակն էր
դիւրացնել հաղորդակցութիւնը մասնա-
կիցներուն կամ կազմակերպիչներուն մի-
ջեւ զանազան հարցերու շուրջ, ինչպէս՝
արձանագրութիւն, յայտագիր, պանդոկ-
ներու եւ զբօսապտոյտներու ապահովում
եւ այլն:

Հարիւրամեակի հանդիսութեանց ա-
ւարտին որոշեցինք կայքէջ մը հիմնել յա-
տուկ Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ին համար, որ
պիտի պարփակէր բոլոր տեղեկութիւն-
ներն ու ամբողջ գործունէութիւնը Գահի-
րէի եւ Աղեքսանդրիոյ ՀԲԸՄ-ի մասնա-
ճիւղերուն, ինչպէս նաեւ Գահիրէի եւ Ա-
ղեքսանդրիոյ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ մարզա-
կան զոյգ ակումբներուն:

Կայքէջին դիտաւորութիւնն էր նաեւ ըլ-
լալ միջոց մը առցանց տեղադրելու հա-
մար ՀԲԸՄ-ի հրատարակութիւններն ու
արխիւային նիւթերը, որպէսզի անոնք
դիւրամատչելի ըլլան ընթերցողներուն եւ
հետաքրքրուողներուն համար:

Սկզբնական ծրագրումէն եւ զանազան
բաժիններու մտայղացումէն ետք, կայքէ-
ջին կառուցումը տեւեց մօտաւորապէս
մէկ տարի: Ամենէն դժուար մասը եղաւ
արխիւային նիւթերուն եւ պատկերներուն

տեղադրումը, որոնց համար
հարկ էր հետազօտութիւններ
կատարել բազմաթիւ աղ-
բիւրներէ, ինչպէս թերթեր,
մանրաֆիլմեր, նկարներու
անհատական հաւաքածոներ,
պատմական էջերը ճշգրիտ
տեղեկութիւններով լեցնելու
համար, Գահիրէի ՀԲԸՄի
մասնաճիւղին եւ ՀՄԸՄ ՆՈՒ-
ՊԱՐի մարզական ակումբին
մասին, հիմնադրութենէն
մինչեւ օրս:

Եգիպտոսի ՀԲԸՄի կայքէ-
ջին բացումը տեղի ունեցաւ

13 Յուլիս 2007-ին, ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի 50-
ամեակի հանդիսութիւններէն քիչ առաջ:
Կը կարծեմ թէ ատիկա հաղորդակցու-
թեանց սքանչելի միջոց մըն է մեզի հա-
մար:

Տ. Սկիզբը միա՛յն անգլերէն էր, ինչո՞ւ,
արդեօ՞ք որովհետեւ ձեր ընթերցողները
աւելի երիտասարդ ըլլալուն, պիտի նա-
խընտրէին անգլերէնով կարդալ:

Վ. Ճ. Սկիզբը, մինչեւ 2017 թուական,
կայքէջը միայն անգլերէնով էր եւ այդ՝
գիտարուեստական (technical) պատճառ-
ներով, որովհետեւ 2006-ին մեր կայքէջի
ծրագիրներուն համար գործածուած հին
թէքնոլոճին չէր թոյլատրեր հայերէն տա-
ռերու գործածութիւնը: Ուրեմն ստիպուած
էինք գործածել միայն անգլերէն լեզուն:
Սակայն Ապրիլ 2017-ին կայքէջը ամբող-
ջովին նորոգեցինք, ներմուծելով հայերէն
լեզուն մեր բոլոր տեղեկագրութեանց եւ
հաղորդակցութեանց մէջ: Սակայն statics-
ի եւ արխիւային բաժինները մնացին մի-
այն անգլերէնով:

Տ. Գիտենք թէ ՀԲԸՄ-ը մէկէ աւելի կայ-
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քէջեր ունի, կրնա՞ք գաղափար մը տալ
անոնց մասին:

Վ. Ճ. Այո՛, իսկապէս www.agbuegypt.
com-ի կողքին Գահիրէի ՀԲԸՄը ստեղծեց
այլ կայքէջ մը, որ կը կոչուի www. armin-
media.com, յատուկ այն մեծածաւալ
ծրագրին, որ սկսաւ 2001-ին եւ որ կը
կոչուի «Հայաստանը եւ հայերը արաբա-
կան մամուլին մէջ 1876-էն 1923»:

Այս ծրագրին նպատակն է վաւերագ-
րել հայ ժողովուրդի պատմութեան մէկ
կարեւոր ժամանակաշրջանը, հիմնուելով
եգիպտական Ազգային Գրադարանի ար-
խիւներուն մէջ գտնուող եգիպտական եւ
արաբական մամուլին յօդուածներոււն եւ
լուրերուն վրայ:

1876-էն 1923 ժամանակաշրջանին ե-
գիպտական եւ արաբական մամուլին
մէջ, Հայաստանի եւ հայերուն մասին
գրուած են 360,000 յօդուածներ, 383
պարբերաթերթերու մէջ, որոնց բոլորին
լուսապատճէնները առնուած եւ օգտա-
գործուած են:

Մեզի համար կարեւոր էր, որ այս վա-
ւերագրութիւնները գիրքերու ընդմէջէն
լոյս տեսնելէ զատ, առցանց եւս մատչելի
ըլլան բոլոր հետազօտողներուն, որպէս-
զի անոնք կարենան դիւրութեամբ մուտք
գործել եւ ներբեռնել զանոնք ուղղակի
կայքէջէն:

Տ. Արխիւային բաւական նիւթ կայ հա-
ւաքուած ՀԲԸՄի կեդրոնին մէջ. չէ՞ք
մտածեր անոնց համար եւս կայքէջ մը
ստեղծել, թէ՛ պահելու մեր ունեցածը, թէ՛
ալ եղածը մատչելի դարձնելու համար
հետաքրքրուողներուն:

Վ. Ճ. Անպայման: Հիմա կ’աշխատինք
մեր արխիւներուն մէջ գտնուող վաւերա-
թուղթերուն վրայ եւ կը կարգաւորենք
զանոնք շնորհիւ տիկին Մարուշ Երամ-

եանի, որ Սեպտեմբեր 2018-էն ի վեր մաս-
նաւորապէս նշանակուած է այս ծրագրին
իրագործման համար: Կը ծրագրենք
թուայնացնել զանոնք եւ առցանց ունե-
նալ, ինչպէս որ ըրինք մեր arminmedia
կայքէջին համար:

Յայտնաբերուած վաւերաթուղթերը
այնքան կարեւոր եւ արժէքաւոր են, որ ա-
նոնց հրատարակութիւնը, մասնայատուկ
կայքէջի մը միջոցով, Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի
յառաջիկայ շրջանի գործունէութեանց
ծրագիրներէն մէկն է, սակայն զայն իրա-
գործելու համար հարկ է այդ վաւերա-
թուղթերը նախ արձանագրել, կազմաւո-
րել, թուայնացնել, ինչ որ դժուար, լուրջ
եւ երկար աշխատանք կը պահանջէ:

Տ. Կայքէջերէն զատ ընկերային ցան-
ցերուն վրայ ալ էջեր ունի՞ք:

Վ. Ճ. Տրուած ըլլալով որ այժմ ընկե-
րային ցանցերը շատ կարեւոր միջոցներ
են հաղորդակցութեանց համար, մեր եր-
կու կայքէջերը ունին նաեւ դիմագիրքի
(facebook) էջեր, այնպէս որ որեւէ նորու-
թիւն կրնայ շատ արագ հասնիլ հետեւող-
ներուն:

Տասը տարի առաջ սովոր էինք միայն
կայքէջի եւ ել-մակի միջոցով հաղորդակ-
ցիլ, այսօր կը գործածենք ընկերային
ցանցերը, ինչպէս facebook եւ whatsapp,
մեր նպատակներուն համար: Կայքէջեր
ունենալը այլեւս բաւարար չէ հաղորդակ-
ցելու համար ՀԲԸՄի ընդլայնող շրջանա-
կին հետ:

Շնորհակալութիւն Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի
ատենապետ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեա-
նին, այս շահեկան տեղեկութիւններուն
համար:
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ՍԱՐՈՒԽԱՆԻ 120-ԱՄԵԱԿԸ

Շաբաթ, 8 Դեկտամբերին Կոկանեան
Սրահը լեցուն էր մշակութասէր եւ արուես-
տասէր հասարակութեամբ մը, որ հաւա-
քուած էր տօնելու հայ հանրաճանաչ եր-
գիծանկարիչ Ալեքսանտր Սարուխանի
ծննդեան 120-ամեակը։ Ներկայ էին
Եգիպտոսի Հայոց Թեմի Առաջնորդ
Գերշ. Տ. Աշոտ Եպսկ. Մնացականեան,
հոգեշնորհ Տ. Դերենիկ Աբեղայ Սահա-
կեան, արժանապատիւ Տէր Յակոբ Քհնյ.
Յակոբեան, Գահիրէի Թեմական Ժողովի
ատենապետ Տիար Նուպար Սիմոնեան,
Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի ատենա-
պետ Տիար Վահէ Բլատեան, ինչպէս

նաեւ Ալեքսանտր Սարուխանի ընտանի-
քը՝ աղջիկը եւ ամուսինը՝ Տէր եւ Տիկին
Սեդա եւ Կարապետ Ներետեաններ, թոռ-
նուհիները՝ Սօսի Ներետեան-Յակոբեան
եւ Սիլվա Ներետեան-Բլատեան եւ ծոռ-
նուհին՝ Նայիրի Յակոբեան։

Հանդիսութեան բացումը կատարեց
Տիկ. Արփի Խաչերեան, հակիրճ կերպով
ներկայացնելով Սարուխանի կենսագրա-
կանն ու գործունէութիւնը։ Ապա, Կոկան-
եան Սրահի երիտասարդներն ու մա-
նուկները երկու տեսարան ներկայացու-
ցին Ալեքսանտր Սարուխանի «Մենք
Հայերէն Չենք Գիտեր» կատակերգական
թատերախաղէն։ Յատկանշական է որ
կատակերգութեան նիւթը ըլլալով օտա-
րամոլութիւնը, աւելի քան կէս դար ետք,
առ այսօր կը մնայ աւելի քան արդիա-
կան։ Զոյգ տեսարան - ներկայացումնե-
րը, որոնք բեմադրուած էին Օր. Երան
Զէյթունցեանի կողմէ, մեծ խանդավառու-
թիւն առաջացուցին հանդիսատեսին մէջ։
Թատերական բաժինէն ետք, Սարուխա-
նին ծանօթ ժամանակակիցները, կարօ-
տով պատմեցին մեծ երգիծանկարիչին
կապուած իրենց յիշատակները, մտերմիկ
մթնոլորտ մը ստեղծելով սրահին մէջ։

Ապա մեծ պաստառի վրայ ցուցա-
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դրուեցան Սարուխանի գործերէն յատուկ
ընտրուած փունջ մը երգիծանկարներ,
զորս մեկնաբանեց արուեստագետ Տիար
Հրանդ Քեշիշեան։ Ներկայացուած նկար-
ները կ’արծարծէին թէ՛ քաղաքական, թէ՛
ընկերային եւ թէ՛ ազգային խնդիրներ,
բան մը, որ կը փաստէ Սարուխանի լայն
աշխարհահայեացքը։ Հարկ է նշել որ Սա-
րուխան, թէեւ ո՛չ ծնած եւ ո՛չ ալ հասակ
առած է Եգիպտոսի մէջ, սակայն ան իր
փառքի գագաթնակէտին հասած է այս
երկրին մէջ եւ սիրուած է ոչ միայն հայ,
այլեւ արաբ ժողովուրդին կողմէ։

Մեծ երգիծանկարիչին ծննդեան 120-
ամեակին առթիւ, երեկոյի ընթացքին կա-
յացաւ շնորհանդէսը «Յուշեր» գիրքին,
որուն մէջ Սարուխան կը պատմէ իր յիշա-
տակները, Եգիպտոս գալէն մինչեւ երգի-
ծանկարիչ դառնալը։ Գիրքը ներկա-
յացնելու համար խօսք առաւ Սարուխա-
նին թոռնուհին՝ Տիկ. Սիլվա Ներետեան-
Բլատեան, որ նախ ընտանիքին կողմէ
երախտիքի խօսք յայտնեց բոլոր անոնց,
որոնք թէ՛ նիւթապէս եւ թէ՛ բարոյապէս
օժանդակած են «Յուշեր»-ը հրատարա-
կելու գործին։ Ապա, խօսելով գիրքին
մասին, ան շեշտեց որ գիրքը կ’արծարծէ
շատ այժմէական նիւթեր եւ կը պատմէ
մինչեւ իր իսկական կոչումին հասնիլը,
Սարուխանի անցած դժուար ուղիին մա-

սին։ Տիկին Ներետեան-Բլատեան նաեւ
վստահութիւն յայտնեց, որ ընթերցողը
մէկ շունչով եւ մեծ հաճոյքով պիտի կար-
դայ արուեստագետին բնորոշ մտերմիկ
ոճով գրուած, երկմասանի գիրքը։ «Յու-
շեր»-ը աւելի ծանօթացնելու համար
հանդիսատեսին, Տիկ. Լալա Շամամեան-
Նիկոլեան հակիրճ հատուած մը ընթեր-
ցեց գիրքէն։

Միջոցառման աւարտին, Սարուխանի
ընտանիքի անդամները, Սրբազան Հայ-
րը, Գահիրէի Թեմական եւ Քաղաքական
ժողովներու ատենապետները, Կոկան-
եան Սրահի Վարչութեան ատենապետը
եւ Տիար Հրանդ Քէշիշեան հրաւիրուեցան
«Յուշեր» գիրքին գինեձօնը կատարելու։

Կը շնորհաւորենք Սարուխանին ընտա-
նիքը «Յուշեր»ու շնորհանդէսին առթիւ,
ինչպէս նաեւ Կոկանեան Սրահի Մշակու-
թային յանձնախումբը, գլխաւորութեամբ
Տիկ. Լալա Շամամեան-Նիկոլեանին,
այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում մը կազ-
մակերպելու համար, որ յաջողեցաւ Սա-
րուխանը ներկայացնել իր բազում կող-
մերով, ոչ միայն որպէս երգիծանկարիչ,
այլ նաեւ որպէս թատերագիր, գրող եւ
հայրենասէր մարդու տիպար։

Լուսածին Ղազէլեան
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ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Եգիպտահայ երկու երիտասարդներ`
Վահան Թէրզիպաշեան եւ Գեղամ Կար-
սեան, եւ նախապէս Գահիրէ բնակող հա-
լէպահայ երիտասարդ մը՝ Քրիս Գըլլոյ-
եան մասնակցեցան Երեւանի մէջ տեղի
ունեցած startup «Ներոյժ» ծրագիր-մրցու-
մին, որ տեղի ունեցած էր 25-27 Նոյեմբե-
րին եւ որ կը միտի սփիւռքահայ երիտա-
սարդներ ներգրաւել, հայրենիքի մէջ
գործելու հեռանկարով:

Գըլլոյեան աւարտած է Գահիրէի Գա-
լուստեան-Նուպարեան Ազգային վար-
ժարանը, ապա computer science ուսանած
է Երեւանի Ամերիկեան Համալսարանին
մէջ: Հինգ հոգիէ կազմուած իր խումբին
ծրագիրը եղած է «Կայքէջերու ապահո-
վութեան կերպերը»:

Վահան ԹԷրզիպաշեան շրջանաւարտ
եղած է Գալուստեան-Նուպարեան Ազ-
գային Վարժարանէն եւ թերաւարտ է
MSA-ի ճարտարապետութեան բաժինէն
(October University for Modern Sciences and
Arts):

Ուրախ ենք այստեղ նշելու, որ այս ե-
րեք երիտասարդներն ալ պատուաւոր
արդիւնքներով դուրս եկած են այս ծրա-
գիր-մրցումէն՝ Գըլլոյեանի խումբը հա-
սած է վերջին հանգրուանին, իսկ Վահան

Թէրզիպաշեան-Գեղամ Կարսեան խում-
բը՝ վերջընթեր հանգրուանին:

Գահիրէի մէջ հանդիպում մը ունեցանք
Գեղամ Կարսեանի հետ, մանրամասնու-
թիւններ իմանալու համար այս ծրագրին
եւ իրենց ունեցած յաջողութեան մասին:

Գեղամին հետ մեր զրոյցը համեմուած
էր անգլերէն մասնագիտական բառերով,
ինչ որ սպասելի է, որովհետեւ կարգ մը
խիստ մասնագիտական բառերու հայե-

րէն համազօրները չունինք տա-
կաւին:

Նուպարեանէն շրջանաւարտ
եղած եմ 2001 թուականին, որմէ
ետք computer science ուսանեցայ
modern academy, ուրկէ շրջա-
նաւարտ եղայ 2006 թուականին:
Այդ շրջանին ծրագիր մը իրա-
գործած էինք՝ image processing,
որ ասեղնաբուժութեամբ զբաղող
բժիշկներու համար օգտակար էր:
Շրջան մը սակայն հեռացայ իմ
մասնագիտութենէս եւ սկսայ
հօրս ասպարէզին՝ ոսկերչութեան
մէջ աշխատիլ: 2013-ին, ես եւ Վա-
հանը միասնաբար գրասենեակ
մը բացինք եւ սկսանք աշխատիլ
mobile apps, websides եւ այլն. ա-

ւելի թէքնոլոճիքալ բաներ կ’ընէինք: Երբ
մեր սիրելի Առաջնորդը մեզի փոխանցեց
Երեւանի այս startup-ի լուրը, որ Սփիւռքի
նախարարութեան ծրագիրներէն մէկն է
եւ բազմաթիւ ընկերութիւններու կողմէ
ֆինանսաւորուած է, տեսանք որ ասիկա
առիթ մըն է մեզի համար, թէեւ ժամանա-
կը շատ կարճ էր բան մը պատրաստելու,
միայն երկու կամ երեք շաբաթ մնացեր
էր. պէտք է ծրագիր մը մշակէինք եւ ներ-
կայացնէինք ժիւրիի մը, որ ընտրութիւն
պիտի կատարէր մասնակցող խումբերէն
եւ առաջին երեք շահողները, իրենց ծրա-
գիրները Հայաստանի մէջ իրագործելու
համար պարգեւներ պիտի ստանային:
Մենք ծրագիր մը ունէինք, e-commerce-ի
հետ կապ ունեցող եւ անով դիմեցինք:
Ամբողջ աշխարհէն, Սփիւռքէն ըսել կ’ու-
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զեմ – որովհետեւ այս ծրագիրը սփիւռ-
քահայութեան համար է - 130 խումբեր
դիմած էին, որոնցմէ 78 խումբեր ըն-
դունուած էին ներկայացնելու իրենց
ծրագիրները. մենք անոնցմէ մէկն էինք,
միակը Եգիպտոսէն եւ ամբողջ Ափրիկէ-
էն, կրնամ ըսել: Այս 78 խումբերէն
ընտրուեցան 20 խումբեր, որոնցմէ յետոյ
ընտրուեցան տասը խումբեր եւ անոնցմէ՝
ընտրուեցան առաջին երեքը: Մենք քսա-
նին մէջ էինք, իսկ Քրիս Գըլլոյեանը՝
առաջին տասին:

Երկրագործական ծրագիրներ կային,
զբօսաշրջային, fin tech.ի, data sci-
ence եւ climate control, կային
նաեւ ընկերային եւ կրթական
ծրագիրներ:

Ամէն բաժնի մէջ գրեթէ տասը
խումբեր կային, որոնց միջեւ էր
մրցումը. մենք որ fin tech.ի մէջ
էինք, երեք խումբով անցանք յա-
ջորդ հանգրուանին՝ մենք, ամե-
րիկահայ խումբ մը՝ Groove եւ
lemonade fashion խումբը, որ Լի-
բանանէն էր եւ հագուստներու
ձեւաւորումի յատուկ ծրագիրներ
մշակած էր:

Յաջորդ օրը պէտք է կրկին
խօսէինք մեր ծրագրին մասին,
առաջին տասը խումբերուն ընտ-
րութեան համար: Առաջին երեքը
պարգեւներ պիտի ստանային, grants,
անով իրենց ծրագիրը իրագործելու հա-
մար Հայաստանի մէջ:

Առաջին երեքը 35 հազար տոլար պի-
տի ստանային, միւսները 25 հազար, մին-
չեւ հինգ հազար առնող կար:

Տասը հոգինոց ժիւրիի մը առջեւ ներ-
կայացուցի մեր ծրագիրը, բայց այնքան
բախտաւոր չէինք, top ten անցնելու հա-
մար, մանաւանդ որ fin tech.-ի բաժինէն
արդէն շատ զօրաւոր երկու խումբեր
առաջին երեքէն ելան: Չէին կրնար եր-
րորդ խումբն ալ նոյն մասնագիտութենէն
առնել:

Շատ աղուոր փորձառութիւն մըն էր ա-
սիկա մեզի համար, ահագին նոր բաներ
սորվեցանք, մանաւանդ շուկային մասին,
սորվեցանք ինչպէս մտածել տնտեսա-

կան դիտանկիւնը նկատի առնելով, ինչ-
պէս կրնաս ճանչնալ այն շուկան, որուն
պիտի հրամցնես «ապրանքդ», ինչպէս
MVP (minimal vital program) ունենաս, ապ-
րանքդ սկսիս շուկային վրայ փորձարկել:
Այնքան նորութիւն իմացանք ... կը կար-
ծեմ, որ մեր խումբը, ես եւ Վահանը պէտք
ունէինք նման բանի մը: Իրապէ՛ս կը քա-
ջալերեմ ոեւէ եգիպտահայ երիտասարդ,
25-35-ի միջեւ, որ նոր գաղափար մը
ունի, անպայման ներկայանայ այս ծրագ-
րին եւ մասնակցի անոր՝ «Ներոյժ»
Potential ծրագրին:

Տակաւին շատ լաւ ծանօթութիւններ
ունեցանք եւ յարաբերութիւններ մշակե-
ցինք ֆինանսաւորողներու եւ այլ մարդոց
հետ:

Աղուոր էր նաեւ այն, որ մեր միջեւ
մրցակցութեան ոգի բնաւ չկար, բոլորս
իրարու կ’օգնէինք, մրցումէ աւելի inter
action էր կարծես՝ զիրար ճանչնալու,
իրարու հետ աշխատելու, իրարու գործե-
րը գնահատելու ... շատ լաւ մթնոլորտ էր:

Իսկ մեր ծրագիրը e-commerce solutions
կը կոչուի եւ նպատակն է պարզ օգտա-
գործողի մը համար դիւրացնել համա-
ցանցին մէջ իր ապրանքին ծախելը. օրի-
նակ խանութի մը տէրը կ’ուզէ իր ապ-
րանքը նաեւ համացանցին միջոցով ծա-
խել, պէտք է developer-ի մը երթայ եւ
ահագին դրամ վճարէ: Մեր ձեւը այն է, որ



25 Նոյեմբեր 2018-ին
եգիպտահայ ճարտա-
րապետուհի դոկտոր
Նայիրի Համբիկեան, որ
անդամ է Եգիպտացի
Ճարտարապետներու
Ընկերակցութեան, դա-
սախօսութիւն մը ունէր
այս ընկերակցութեան
կողմէ կազմակերպուած,
որ տեղի ունեցաւ նոյն Ընկերակցութեան
Րամսիս փողոցին վրայ գտնուող կեդրո-
նին մէջ:

Դոկտոր Համբիկեանի նիւթը խիստ հե-
տաքրքրական էր եւ կ’առնչուէր ինքնու-
թեան՝ «Ճարտարապետական հարուստ
ժառանգութիւնը բաւարա՞ր է ճարտարա-
պետական ինքնութիւն մը ստեղծելու հա-
մար»:

Ինչպէս իր սովորութիւնն է ընել դասա-
խօսութիւններու ընթացքին, դոկտոր
Համբիկեան բացայայտումներ ընելէ աւե-
լի հարցադրումներով ներկայացուց իր
նիւթը, բան մը որ մղեց ներկաները մաս-
նակցելու եւ իրենց առաջարկ-պատաս-
խանները բերելու դրուած հարցադրում-

ներուն:
Ինքնութեան հարցը

դոկտոր Համբիկեան
հանեց իր նեղ սահման-
ներէն եւ տարածեց մին-
չեւ շրջապատին եւ ապ-
րած քաղաքին ազդե-
ցութիւնը, յետոյ դրաւ
հին կառոյցներու նորո-
գումին եւ նորեր կառու-

ցելու ոճին հարցը:
Բազմաթիւ ներկաները իրենց հար-

ցումներով եւ կարծիքներով հետաքրքրա-
կան մթնոլորտ մը ստեղծեցին սրահէն
ներս:

Դասախօսութեան աւարտէն ետք Ըն-
կերակցութիւնը ոսկի մետալով պատուեց
դոկտոր Համբիկեանը, Եգիպտոսի հնա-
գիտական շրջաններու վերանորոգու-
թեան եւ պահպանութեան մէջ իր տարած
տարիներու աշխատանքին որպէս գնա-
հատանք:

«Տեղեկատու»ն կը շնորհաւորէ ճար-
տարապետ դոկտոր Նայիրի Համբիկեա-
նը եւ նորանոր յաջողութիւններ կը մաղ-
թէ իրեն:
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բաժանորդ կ’ըլլայ եւ փոքրիկ ամսավճա-
րով մը իր տեղը կ’ունենայ համացանցին
վրայ, ուր կը մտնէ անցաբառով մը եւ իր
պաստառին վրայ ամէն բան պատրաստ
կը գտնէ, կատարելու համար իր վաճառ-
քը: Մեր ծրագրին յատկութիւնը այն է, որ
plug and play է, այսինքն անմիջապէս օգ-
տագործելի է, պէտք չկայ code-եր գրելու
եւ բարդութիւններու մէջ իյնալու. ամէն
բան պատրաստ է: Որպէս «շուկայ» նկա-
տի առած ենք Միջին Արեւելքն ու Ափրի-
կէն եւ կը մտածենք երեքէն հինգ տարուան
ընթացքին 35 հազար բաժանորդ ունե-
նալ:

Եթէ առաջին երեքէն ըլլայինք, հաւա-
նաբար մեզմէ մէկը Հայաստան պէտք էր
երթար ապրելու եւ աշխատելու համար:

Անշուշտ Վահանը պիտի ըլլար ատիկա,
որովհետեւ ինք արդէն հայկական անցա-
գիր ունի եւ իր տիկինը Հայաստանէն է:
Ո՛վ որ ալ ըլլայ շահողը, նոյն հարցը պի-
տի ունենայ՝ Հայաստան աշխատելու, ո-
րովհետեւ մրցանակ շահողներէն մէկը
Լիբանանէն էր, միւսը Ամերիկայէն: Նկա-
տի առնելով որ Հայաստանի սահմաննե-
րը փակ են, առիթները այնքան ալ մեծ
չեն եւ այս ձեւի աշխատանքը կը մնայ լա-
ւագոյնը՝ համացանցին միջոցով ծառա-
յութիւններ առաջարկել ամբողջ աշխար-
հին:

Ի սրտէ կը շնորհաւորենք երեք երի-
տասարդներն ալ եւ այլ յաջողութիւններ
կը մաղթենք իրենց:

ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒՀԻՆ Ի ՊԱՏՈՒԻ
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԵՐԳԻՉՆԵՐՈՒՆ ԲԱՑԱՌԻԿ ԵԼՈՅԹԸ

Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան եւ Մա-
յիսեան Հերոսամարտերու
100-ամեակին նուիրուած
տօնակատարութիւններու
ծիրէն ներս, 2 Նոյեմբեր
2018-ին Գահիրէի մէջ կա-
յացաւ ճոխ համերգ մը,
որուն ընթացքին Հայաս-
տանէն յատուկ հրաւիրուած
աստղափոյլը եգիպտահա-
յութեան պարգեւեց յիշա-
տակելի եւ խանդավառ
երեկոյ մը։

Համերգը, որուն համար
յատուկ հրաւիրուած էին ՀՀ վաստակաւոր
արտիստներ Մկրտիչ Մկրտչեան եւ Արսէն
Գրիգորեան (Մրo), ինչպէս նաեւ սիրուած
երգիչներ՝ Վարդան Բադալեան, Եւա Եկան-
եան եւ Դաւիթ Խաչատրեան, կայացաւ հո-
վանաւորութեամբ Եգիպտոսի Հայոց
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աշոտ Եպս. Մնա-
ցականեանի եւ կազմակերպութեամբ Գա-
հիրէի Ազգային Առաջնորդարանի։

Ուրբաթ իրիկուն, New Generation Schools-
ի սրահը լեցուն էր եգիպտահայ համայնքի
ներկայացուցիչներով, որոնք հաւաքուած
էին միահամուռ կերպով նշելու Հայաստա-
նի Առաջին Հանրապետութեան եւ Մայիս-
եան Հերոսամարտերու 100-ամեակը եւ
վայելելու Հայաստանէն ժամանած մշա-
կոյթի դեսպաններուն սպասուած ելոյթը։

Երեկոն իր ողջոյնի խօսքով բացաւ Հո-
գեշնորհ Տ. Դերենիկ Աբեղայ Սահակեան,
փոխանցելով օրուան խորհուրդը։ Իսկ հա-
մերգին գեղարուեստական բաժինը սկիզբ
առաւ Կոմիտասի «Հորովել»-ով, որ հոյա-
կապ ձեւով կատարեցին Մկրտիչ Մկրտչ-
եան, Արսէն Գրիգորեան, Վարդան Բադալ-
եան եւ Դաւիթ Խաչատրեան։ Ապա, հինգ
հրաւիրեալ երգիչները մէկ առ մէկ ներկա-
յացան հայկական ազգագրական եւ հայ-
րենասիրական երգերու հարուստ յայտագի-
րով մը։ Երկու մասէ բաղկացած համերգին
երգացանկը իր մէջ կը ներառէր մեղմ եւ
քնքուշ ժողովրդական երգերէ սկսեալ մին-
չեւ խրոխտ եւ ռազմական հայրենասիրա-
կան մեղեդիներ։ Երեկոյի ընթացքին հնչե-

ցին աւելի քան երեք տասնեակ երգեր,
որոնց մէջ կային այնպիսի սիրուած երգեր
ինչպիսին են՝ «Զարթիր Լաօ», «Պիտի
Գնանք», «Պատերազմ ենք Գնում», «Աման
Մրո», «Արծիւ Սլացիր», Կոնստանդին
Պետրոսեանի «Հայաստան»-ը, «Իմ Ղա-
րաբաղ», «Խորոտ Եար»։ Հնչեցին նաեւ
հայ հերոսներու նուիրուած բազում երգեր,
ինչպէս Դրոյի, Անդրանիկ Զօրավարի,
Սեւքարեցի Սագոյի, Պետոյի (Ալեքսանդր
Պետրոսեան) եւ Լիզպոնի հինգ տղանե-
րուն նուիրուած երգերը։

Հանդիսութիւնը հասաւ իր գագաթնա-
կէտին, երբ հինգ երգիչները միասին բեմ
բարձրացան, միանալով բեմ բարձրացած
մանուկներուն եւ երիտասարդներուն եւ
կատարեցին Երեւանի հիմնադրման
նուիրուած հիմնը՝ Էդգար Յովհաննիսեանի
Երեւան-Էրեբունի երգը, որուն հանդիսա-
տեսը նոյնպէս ձայնակցեցաւ յոտնկայս։
Երեկոն իր յաղթական աւարտը գտաւ Գու-
սան Հայկազունի Հայեր Միացէ՛ք երգով,
որ կրկին անգամ մեծ խանդավառութիւն
ստեղծեց հայրենիքի կարօտ հանդիսատե-
սին մէջ։

Շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնք
Եգիպտահայ համայնքին առիթ ընծայեցին
ներկայ գտնուելու այսպիսի բացառիկ մի-
ջոցառման մը, որ ներկաները լեցուց հայ
երգով, մշակոյթով եւ լիցքաւորեց զանոնք
հայ երգի դեսպաններուն բերած շունչով եւ
ոգիով։

Լուսածին Ղազէլեան
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ՇԱՆԹ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ ԵՒ ԳԱՌԶՈՒ
Գրեց Երուանդ Ազատեան

Եգիպտահայութիւնը միշտ հպարտու-
թեամբ կը յիշէ եւ պիտի շարունակէ յիշել
ֆրանսահայ նշանաւոր նկարիչ Գառզուի
անունը: Արդարեւ, երկու խոստմնալից
շրջանաւարտներ Գահիրէի Գալուստեան
Ազգային Վարժարանէն՝ Համբարձում
Գարայեան եւ Գառնիկ Զուլումեան Եղի-
այեան հիմնադրամի կրթաթոշակներով
ղրկուած են Փարիզ ուսանելու: Առաջինը՝
Համբարձում Գարայեան վերադարձած է
Եգիպտոս, ծառայելու իբրեւ մտաւորա-
կան ղեկավարներէն մէկը այդ գաղութին:
Գառնիկ Զուլումեան մտած է արուեստի
աշխարհ, դառնալու համար նշանաւոր
նկարիչ Ժան Գառզուն:

Այս վերջինը չէր մոռցած իր վարժարա-
նը եւ օր մըն ալ իր լիթոկրաֆներէն
տրցակ մը նուիրած էր Գալուստեանի հո-
գաբարձութեան, զայն վաճառելու եւ
եկամուտը յատկացնելու վարժարանի
օժանդակութեան ֆոնտին:

Հոգաբարձութիւնը իր հերթին որոշած
էր գոյացած գումարով վերանորոգել եւ
յարդարել վարժարանին (որ այդ օրերուն
կը գտնուէր Պուլաքի մէջ) սրահներէն մէ-
կը եւ զայն անուանակոչել Գառզու ցու-
ցասրահ: Սրահը ոչ միայն կը ծառայէր

վարժարանի ցուցահանդէսներուն, այլ
նաեւ ամբողջ համայնքին:

Այդ օրերուն Նորա Իփէքեան-Ազատ-
եան, իբրեւ նկարչութեան ուսուցչուհի, կը
դասաւանդէր Գալուստեան Ազգային
Վարժարանին մէջ: Իր պաշտօնավարու-
թեան առաջին օրերուն իսկ ցնցումը կ’ու-
նենար յայտնաբերելու արտակարգ տա-
ղանդ մը: Դասապահին կանգ կ’առնէր
թուխ դէմքով ու սեւ մազերով աշակերտի
մը կողքին ու կը դիտէր որ պատանին աջ
ու ձախ ձեռքերու աշխոյժ արագութեամբ
մը գոյները կը տեղաւորէ ճիշդ իրենց
պատկանած տեղը եւ նկարը կ’ամբող-
ջացնէ արդէն վարպետութեան հասնող
քոմփոզիսիոնի հաւասարակշռութեամբ:
Ուսուցչուհին կը փորձուի բարձրաձայն
յայտնել իր հիացումը այս անսովոր երե-
ւոյթին առջեւ, սակայն չվիրաւորելու հա-
մար ինքնասիրութիւնը միւս աշակերտնե-
րուն, կը զսպէ ինքզինք ու կը շարունակէ
դասաւանդութիւնը: Նոյն օրը տուն վերա-
դառնալով ընտանիքի անդամներուն կը
յայտնէ այդ խոստմնալից տաղանդին մա-
սին, որ առանձին երեւոյթ մը կը հանդի-
սանար հարիւրաւոր աշակերտներու մէջ:

Նկարչութեան ուսուցչուհին կը դասա-

«Տեղեկատու»ի նախորդ թիւին «Մեր կորուստները» բաժնին մէջ
(Նոր շրջան թիւ 88-89, էջ 31) անդրադարձած էինք արուեստագէտ
Շանթ Աւետիսեանի շիջումին եւ ուզած էինք իր լուսանկարը տեղադ-
րել գրութեան կողքին. սակայն բոլոր այն աղբիւրները (մամուլի ար-
խիւներ, համացանց եւ տարբեր անհատներ), որոնց դիմեցինք,
չկրցան գոնէ մէկ դիմանկար տրամադրել: Ստիպուած եղանք տեղադ-
րել արուեստագէտին ինքնադիմանկարը, զոր իր քոյրը՝ Նայիրին ազ-
նուօրէն տրամադրած էր մեզի:
Այստեղ կը ներկայացնենք Շանթ Աւետիսեանի գեղեցիկ մէկ դի-

մանկարը, եգիպտահայ այլ արուեստագէտի մը՝ լուսանկարիչ Վան
Լէոյի (Լեւոն Պոյաճեան) ոսպնեակով առնուած, զոր ազնուաբար մե-
զի տրամադրեց Միացեալ Նահանգներէն հանրածանօթ մտաւորա-
կան, հասարակական գործիչ եւ գրող Երուանդ Ազատեան, Շանթէն
ունեցած իր յուզիչ յուշերուն հետ: Պարոն Ազատեան բացատրեց
խմբագրութեանս, թէ Շանթի այդ լուսանկարը միակն է, որ գտնուած է
Երուանդ եւ Նորա Ազատեան ամոլին մօտ հաւաքուած Շանթի տարի-
ներու ընթացքին տուած բոլոր ցուցահանդէսներուն քաթալոկներուն
մէջ:

Տ.
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ւանդէր նաեւ երկու այլ ֆրանսական վար-
ժարաններէ ներս՝ Mère de Dieu եւ Lycée
Français: Իր աշակերտները կը մասնակցէ-
ին մանուկներու համաշխարհային
մրցումներու, ինչպիսիք էին այդ օրերուն
Շանքար մանկական մրցումը Հնդկաս-
տանի մէջ եւ UNESCO-ի մրցումը Լեհաս-
տանի մէջ: Բոլոր մրցումներուն մէջ ոսկի
մրցանակը կը շահէր Գալուստեան վար-
ժարանի թուխ պատանին, որ կը կոչուէր
Շանթ Աւետիսեան:

Շանթը զաւակն էր ծանր պայմաններու
տակ ապրող ընտանիքի մը: Ընտանեկան
վէճերու պատճառով հայրը կը կորսնցնէր
իր ունեցուածքը եւ առողջութիւնը խաթա-
րուելով կը ղրկուէր հոգեբուժարան:
Քաղցկեղով վարակուած մայրը դառնա-
ցած հոգեվիճակ մը ունէր եւ դաժանօրէն
կը վարուէր Շանթին, անոր քրոջ եւ եր-
բեմն ալ հօր հետ:

Երեխան դպրոց կու գար յաճախ դասե-
րը չպատրաստած, երբեմն կորսնցուցած
իր գիրքը կամ տետրակը եւ երբեմն ալ
անօթի մնացած, կը բացակայէր դպրոցէն:
Ուսուցիչները հերթով կը գանգատէին
տնօրէնութեան Շանթին մասին: Ոչ մէկ
խրատ օգուտ կ’ընէր, ոչ ալ ծնողներէն
որեւէ արձագանգ կը լսուէր:

Ուսուցիչները, օր մը վհատած, ուսուց-
չական ժողովին կ’առաջարկեն դպրոցէն
վտարել Շանթը: Նորան ահաբեկած, ոտ-
քի կը կանգնի եւ իր յուզումը զսպելով կը
գոչէ.

-Անկարելի է որ այսպիսի տաղանդա-
ւոր աշակերտ մը վտարուի: Ես պիտի
պաշտպանեմ զինք մինչեւ վերջին շունչս:
Եւ դուք բոլորդ իմացէք, որ վաղը Գալուստ-
եանը պիտի հպարտանայ Շանթ Աւետիս-
եանով, ինչպէս դուք բոլորդ այսօր կը
հպարտանաք Գառզուով...:

Շանթ կը շարունակէ աշակերտել Գա-
լուստեան Ազգային Վարժարանէն ներս:
Միեւնոյն ատեն Նորան Շանթը կ’առնէ իր
թեւերուն տակ եւ իր զաւկին՝ Ժիրայրին
հետ միշտ կը տանի թանգարաններ, եր-
գահանդէսներ, պալէ, սիմֆոնիք նուագա-
հանդէսներ, թատրոն, ինչպէս նաեւ կը
տրամադրէ արուեստի գիրքեր, որոնցմով
արագօրէն կ’աճին Շանթին ճաշակն ու
գեղարուեստական հասկացողութիւնը:

Գալուստեանի աշակերտութեան օրե-
րուն եւ անկէ վերջ Շանթ կը շարունակէ իր
արուեստի ուսումնառութիւնը Նորա Իփէք-
եան-Ազատեանի անձնական սթիւտիոյին
մէջ:

Սկիզբը, Շանթ կը մերժէ յաճախել սթիւտ-
իօն, առարկելով որ իր ընտանիքը չի
կրնար վճարում կատարել:

Շանթ, բացի նկարչական տաղանդէն,
ունէր ինքնեկ ազնուական եւ իշխանական
վեհանձնութիւն մը, որ վստահաբար
անյարիր էր իր անմիջական շրջապատին
հասարակ բարքերուն հետ:

Ի վերջոյ համաձայնութիւն մը կը գո-
յացնեն ուսուցչուհիին հետ, որ Շանթը հոգ
տանի փոքր աշակերտներուն, երբ Նորան
զբաղած ըլլայ աւելի մեծ ուսանողներով,
այդպիսով հատուցելով իր կրթավճարը:

Մեր ընտանիքը Պոստոն փոխադրուելէ
վերջ, Շանթ միշտ կապի մէջ էր մեր հետ:
Ինք եւս փոխադրուած էր Մոնթրէալ, իր
ընտանեկան պարագաներուն մօտ, որոնք
այնքան ալ բարեացակամ չէին արդէն
երիտասարդութեան սեմին գտնուող
արուեստագէտին նկատմամբ: Կը գանգա-
տէին որ Շանթ երկար ատեն գրաւած կը
պահէր տան ճաշասեղանը եւ անվերջ կը
զբաղէր «թուղթերը աղտոտելով»:

Ան սկսած էր աշխատիլ համեստ ճաշա-
րաններու մէջ եւ օրը կ’անցընէր շերտ մը
հացին վրայ քեչափ կամ մասթըրտ քսե-
լով:

Օր մըն ալ հեռաձայնէն լսուեցաւ անոր
դողացող ձայնը. «Տիկի՛ն Նորա, ես անձ-
նասպան պիտի ըլլամ ...»:

Նորան, առանց այլայլելու սկսաւ մայ-
րական գորովանքով համոզել, որ հրա-
ժարի այդ մտադրութենէն: Ընդհակա-
ռակն, եթէ բաւարար դրամ ճարէր օթո-
պիւսով Մոնթրէալէն Պոստոն հասնելու,
կրնային միասին խորհիլ իր ապագային
մասին:

Շանթ եկաւ Պոստոն. մեր տան մէկ սեն-
եակը վերածեցինք արուեստանոցի եւ ան
անդուլ աշխատանքով սկսաւ նկարել ու
պատրաստուիլ իր ցուցահանդէսին, զոր
խոստացած էինք կազմակերպել իրեն
համար Պոստոնի Թէքէեան Մշակութային
Միութեան սրահին մէջ:

Ցուցահանդէսը անցաւ փայլուն կեր-
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պով: Շանթ արտադրած էր հայկական
շնորհալի պարուհիներու եթերային պաս-
տառներ, ինչպէս նաեւ հայկական մոթիֆ-
ներով այլ գործեր:

Արդէն ապահոված էինք քանի մը հա-
զար տոլար, որ բաւարար պիտի ըլլար
իրեն ուսանելու Մոնթրէալի արուեստի
ակադեմիային մէջ:

Երեք տարուան դասընթացքները
աւարտեց երկու տարիէն եւ օր մըն ալ
աւետեց.

-Տիկի՛ն Նորա, ստացայ ակադեմիայի
վկայականս. բայց այս վկայականս ձեզի՛
կը պատկանի:

Այնուհետեւ Շանթ երբեք չփախցուց
առիթը իր երախտագիտութիւնը յայտնե-
լու ուսուցչուհիին:

Իր արուեստի զարգացման իւրաքան-
չիւր հանգրուանին, արտադրած գործերէն
նմոյշներ կը ղրկէր ուսուցչուհիին, կարծէք
արժանանալու համար անոր հաւանու-
թեան, երբ արդէն իր տաղանդին աճումով
եւ համբաւով գերազանցած էր իր ուսուց-
չուհին:

Մոնթրէալէն ետք գնաց նաեւ Փարիզ,
ուրկէ եւս ստացաւ պատուոյ վկայական:

Մեր ընտանիքը Տիթրոյթ փոխադրուե-
լէն ետք դարձեալ կ’այցելէր մեզի, տան
մէջ նորոգութիւններ կը կատարէր, ինչ-
պէս եւ կը նկարէր, նոր ցուցահանդէսնե-
րու պատրաստուելու համար:

Մեր տան պատերը զարդարուած են
Շանթի պատանեկան թէ հասուն շրջանի
գործերով, մանաւանդ իր ընթերցումներէն
քաղուած բանաստեղծութիւններով եւ
փիլիսոփայական խօսքերով:

Աշխարհի որ կողմն ալ ըլլար, Շանթ կը
հեռաձայնէր իր ուսուցչուհիին, կիսելու
համար նոր կարդացած գիրքերուն խոհե-
րը, լսած երաժշտական նոր կտորները եւ
համեստօրէն կը խօսէր իր գործունէու-
թեանց մասին. Բրիտանական թանգարա-
նի կողմէ իրմէ գնուած նկարին, Ուաշինկ-
թընի Smithsonian Institute-ի իսլամական
բաժնին մէջ իր ունեցած գործերուն, Սպա-
նիոյ եւ Հոլանտայի իր ցուցահանդէսնե-
րուն մասին, որոնց ընթացքին երբեք չէր
մոռնար յիշատակելու իր ուսուցչուհին:
Առանց վրիպելու միշտ կը ղրկէր իր ցու-
ցահանդէսներուն քաթալոկները:

Համբաւը եւ դրամը միշտ հետապնդած
են Շանթ, իսկ ինք զարմանալիօրէն խու-
սափած է անոնցմէ:

Ինքնամփոփ արուեստագէտ մըն էր, որ
ունէր իր աշխարհը: Քիչերու կը բացուէր
եւ աւելի քիչերու կը թոյլատրէր, որ մօտե-
նային իրեն: Մօր եւ արուեստագէտի հա-
մարում ունէր Նորային մասին:

Գառզու աւանդական ուղիով զարգա-
ցուցած է իր արուեստը, իր հոգեկան աշ-
խարհագրութիւնը պարզելով պաստառին
վրայ, ուր պարտուած թնդանօթներ կը
խոկան ժամանակին մէջ, եւ փշոտ կինե-
րու կերպարներ, փշոտ ծառեր եւ փշալա-
րեր կ’արձանանան այնտեղ:

Շանթը աւելի յառաջացաւ Անտի Ուոր-
հոլի ուղղութեամբ: Այս վերջինը երբ
պաստառի վրայ պարզեց Campbell soup-ի
տուփը, ոմանք ենթադրեցին, թէ Քոլոմպո-
սի հաւկիթին առասպելը կը կրկնուէր,
մինչդեռ ան ունէր փիլիսիփոյական տար-
բեր խաղ մը՝ արդի կեանքին սպառողա-
կանութեան (consumerism) գաղափարը կը
փոխադրէր արուեստի բնագաւառ:

Շանթ իր հերթին Եգիպտոսի հասարա-
կութեան կենցաղային առօրեան կ’ոգեղի-
նացնէր իր արուեստով, նոյն ատեն
վերստին մեկնաբանելով իսլամական եւ
փարաւոնեան արուեստները, որոնք կու
գային սահմանելու իր տաղանդին միջօ-
րէականն ու իր ստեղծագործութեան դի-
մագծութիւնը:

Իր հիւանդութեան եւ շիջումի օրերուն
կը հեռաձայնէր իր ուսուցչուհիին եւ, փա-
րատելու համար անոր մտահոգութիւնը,
կը խօսէր իր առողջական բարելաւման
մասին...

Որքան որ ցնցիչ եղած էր Շանթի տա-
ղանդին յայտնաբերումը Նորային համար,
նոյնքան ցնցիչ եւ շանթահարիչ եղաւ ա-
նոր մահուան անակնկալ գոյժը: Լալը բա-
ւարար ամոքում մը չբերաւ իրեն:

Անդենական աշխարհէն Շանթ հիմա կը
նայի իր ետին թողած արուեստի գանձե-
րուն եւ հպարտօրէն կը կանգնի Գառզուի
կողքին, գուցէ քիչ մը աւելի բարձր անկէ՝
հասակով ու համբաւով:

Երուանդ Ազատեան
Տիթրոյթ
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Մեծ է թիւը եգիպտահայ այն արուեստագէտներուն, ո-
րոնք կարեւոր ներկայութիւն եղած են Եգիպտոսի մշակու-
թային կեանքին մէջ:
Հետաքրքրական բաժանում մը սկսած է ուրուագծուիլ

մեր գաղութներուն մէջ ի յայտ եկած մշակոյթի գործիչնե-
րուն առնչուած. այսպէս՝ անցեալ դարու երկրորդ կէսին
Սուրիոյ, մասնաւորաբար Լիբանանի մէջ է, որ ծաղկած է
սփիւռքահայ գրականութիւնը եւ տուած պատկառելի փա-
ղանգ մը գրագէտներու, մինչ նոյն ժամանակաշրջանին Ե-
գիպտոսի մէջ ծաղկած է նկարիչներու եւ դերասաններու
նոյնքան պատկառելի փաղանգ մը:
Սակայն համեմատաբար իրապէ՛ս փոքր է թիւը հռչակ

նուաճած եւ իրենց ազդեցութիւնը ձգած երաժիշտներուն՝
յօրինողներ թէ կատարողներ հաւասարապէս:
Այս երեւոյթին ծալքերը քննարկելն ու տեղական մշակոյթին ազդեցութեան տա-

րողութիւնը չափագրելը այլ աշխատասիրութեան նիւթ է անշուշտ:
Այսօր ուրախութեամբ մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք եգիպտահայ կա-

տարող-յօրինող երաժիշտ Ճորճ Քազազեան, որուն անունն ու աշխատանքը թերեւս
այնքան ալ ծանօթ չըլլան մեզի, բայց ինք հռչակ ունի որպէս բազմաթիւ երկիրներու
մէջ ելոյթ ունեցած ուտահար, երկիրներ, որոնք «նշանաւոր» են իրենց երաժշտական
աւանդոյթով եւ խստապահանջութեամբ, ինչպէս Ֆրանսան եւ Անգլիան:
Հետաքրքրական է, որ իր երաժշտութեան մէջ զգալի է հայկականը, եգիպտակա-

նին կողքին, որովհետեւ
«Ժամանակակից Զիրիապ1 մըն է Քազազեան, որովհետեւ կը միացնէ հայկականն

ու եգիպտականը իր երաժշտութեան մէջ», իր համերգներէն մէկէն ետք Անգլիոյ
թերթերէն մէկը կը գրէր:
Գազազեանի վերջին համերգը 25 Նոյեմբեր 2018-ին էր, Գահիրէի Ապտէլ Մուն‘էմ

Ալ Սաուի մշակութային սրահէն ներս, ուր հաւաքուած էր կոկիկ բազմութիւն մը, որ
մեծ սիրով ունկնդրեց գրեթէ երկու ժամ անդադար հնչող արեւելեան երաժշտութիւնը:

ՍԻՐՏՈՎ ՄՏԱԾՈՂ ԵՐԱԺԻՇՏԸ

Տեղեկատու - Լսած եմ, որ սկիզբը կի-
թառ կը նուագէիք, յետոյ ...

Ճորճ Գազազեան - Ո՛չ, սկիզբը կ’եր-
գէի, որովհետեւ գործիք չունէի որ նուա-
գէի: Յետոյ ձեռքս կիթառ մը անցաւ եւ
սկսայ նուագել:

Տ. Յետոյ ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս անցաք ուտ
նուագելուն:

Ճ. Գ. Երգելը իմ ընտրութիւնս չէր,
վերջը նոյնը եղաւ կիթառի պարագային,

ժամանակ մը նուագելէ ետք սկսայ յօրի-
նել, այդ միջոցին էր որ ուտ մը անցաւ
ձեռքս ... Ֆրէրներուն դպրոցը կ’երթայի.
ֆրանսական կրօնական դպրոց էր. շատ
խիստ. գրասեղանին վրայ փիանօ կը
նուագէի, ուսուցիչը զիս դասարանէն
դուրս կը հանէր: Հիմա չեմ կրնար ըսել,
թէ ի՛նչ գործիք պիտի ընտրէի, եթէ դի-
մացս գործիքներ դրուէին, բայց երբ ուտը
տեսայ, կապուեցայ այդ գործիքին եւ այդ
օրէն ա՛լ կիթառ չեմ նուագեր: Յետոյ

Մեր Հանդիպումները

1 Ապուլ Հասան Ալի իպն Նաֆէ’, որ ծանօթ է Զիրիապ ծածկանունով, պարսկերէն բառ մը, կաչաղակ
թռչուն իմաստով:
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սկսայ ուտին տարբերութիւնները գիտ-
նալ՝ սուրիական, իրաքեան, կամ փայ-
տին տեսակը եւ այլն ... իսկ փիանոյին
խնդիրը ... երկու հազար քանիին էր չեմ
գիտեր, Հոլանտա համերգ մը ունէի ...
Ամսթերտամի պանդոկներէն մէկուն մէջ,
մեր խումբէն մէկուն քովի շէնքին վերի
յարկը սենեակ տուեր էին, օր մը իր սեն-
եակը գացի, երբ այդ տղան արդէն պիտի
մեկնէր, իր սենեակը, որ աւելի սթուտ-
իոյի կը նմանէր, փիանօ մը կար. մեր
տնօրէնին ըսի, որ ես կ’ուզեմ երկու օր
եւս մնալ, բայց ա՛յդ սենեակին մէջ: Այս
փափաքը ունեցայ, երբ նստեր եւ նուա-
գեր էի փիանոյին վրայ, գիտես որ ես փի-
անօ չեմ նուագեր, բացի դպրոցին գրա-
սեղանին վրայ նուագածէս...

Տ. Ձեր երաժշտական տաղանդը ձեր
ընտանիքէ՞ն կու գայ, թէ՞ ...

Ճ. Գ. Զարմուհի մը ունիմ Ամերիկա, որ
դասական փիանիսթ է, այդքան միայն եւ
ինք ալ միշտ կ’ըսէ ինծի՝ «Ես քեզի նման
չեմ կրնար յօրինել»: Ուրիշ բան մը չկայ:
Ամսթերտամի պանդոկին մէջ ես երկու օր
կը նուագէի ... սեւ-ճերմակ չկայ, աստե-
ղէն կ’ելլէ հոս կը մտնէ (կ’ըսէ եւ ցոյց կու
տայ նախ սիրտը, ապա՝ գլուխը) ամբող-
ջը սիրտէն կու գայ ... Ֆէսթիվալէն առաջ
հարցազրոյց մը ունեցայ, երբ հարցուց՝
ի՞նչ է Ամսթերտամը քեզի համար, ըսի՝
«սենեակ մը եւ փիանօ մը» (a room and a
piano): Վերադարձիս փիանոյի այդ
երաժշտութիւնը գրեցի: Վեց տարի ետք
դպրոցական ընկերներէս մէկը, որ պիզ-
նէսմէն է, ինծի առիթ տուաւ որ իմ երաժըշ-
տութիւնս արձանագրեմ: Եգիպտացի
տարիքոտ եւ շատ նշանաւոր ջութակա-
հար մը՝ Ապտօ Տաղէր մասնակցեցաւ այդ
արձանագրութիւններուն, ֆրանսացի
սաքսոֆոնիսթ մը ... յետոյ սթուտիոյի
ձայնի ինճինըրին ըսի, թէ այս փիանիսթը
չեքոսլովաք է – կ’ուզէի խաբել զինք – եւ
հաւատաց, որովհետեւ մեղեդին, երաժըշ-
տութիւնը գլխուդ մէջ է, երբ ատիկա
առանց տատամսումի կը փոխադրես
մատներուդ, կեդրոնացումով ... ամէն ան-
գամ որ փիանոյի մը հանդիպիմ, կը
նստիմ եւ ... պատկերացուր եթէ փիանօ

ունենայի, ի՛նչ պիտի ընէի ...

Տ. Երկու հնդիկ երաժիշտներու հետ՝
Պանտիթ Շիվ Քումար Շարմա եւ Պաւա-
նի Շանքարի հետ նուագեր էք:

Ճ. Գ. Պանտիթ ըսել է ... ուսթազ, վար-
պետ, Շիվ Քումար Շարման ինք մայէսթ-
րօն էր, Գահիրէի մէջ նուագահանդէս մը
տուած էինք հնդկական կեդրոնին մէջ,
որմէ ետք կեդրոնին տնօրէնը ինծի հար-
ցուց՝ «Բայց ո՞վ էք դուք», այնքան զար-
մացած էր. ինձմէ իմ CD-ներս ուզեց. մեծ
ծրագիր մը կար՝ dialing with civilizations,
այս մարդը Րաւի Շանքարի սանթուր
նուագողն է, շատ նշանաւոր է: Հետս
եգիպտացի երաժիշտներ ալ կային,
որոնց համար այս ամբողջը աշխատանք
էր, մինչ ինծի համար ասիկա բազմաթիւ
տարիներու պրպտումի արդիւնք էր, ըլ-
լալու համար երաժշտութիւնը ինք... Գա-
հիրէ՝ բուրգերուն քով եւ Աղեքսանդրիա
նուագահանդէսներ ունեցանք, որմէ ետք
զիրենք նաւապտոյտի մը տարին, ուր,
պարուհիի մը հետ նուագող թմբկահարը
նուագահանդէսին իրենց հետ նուագող
նոյն անձը եղեր է, բան մը, որ շատ խորթ
էր Շիվ Քումար Շարմայի համար, որուն
փըրքաշընիսթը յետոյ հարցուց՝ «ի՞նչ է
այս մարդուն պատմութիւնը, ինչո՞ւ հոս
կը նուագէ»: Ըսի «Գիտե՛ս, հոս ապրելու,
կեանքը վաստկելու հարց ունի ամէն
մարդ». բայց ինք չէր հասկնար. որովհե-
տեւ պէտք է իսկական գործ ունենալ, ոչ
թէ ճաշարաններու մէջ նուագել կամ
թապլա զարնել ... նոյն այդ մարդը ըսաւ,
որ իր յաջորդ գործը John Mclaughlin-ի
հետ է. մեծ բան է, գիտե՛ս ... Պէտք էր
ուրիշ երկիր երթայի:

Տ. Կրնայիք երթալ, երբ երիտասարդ
էիք, չէ՞:

Ճ. Գ. Ամէն մարդ նոյն պատմութիւնը
չունի, կրնայ նոյն տեղը ըլլալ, բայց նոյն
պատմութիւնը չունենալ:

Տ. Ձեր հարցազրոյցներէն մէկուն մէջ
կ’ըսէք՝ «Հայկականութիւնը ներկայ է իմ
երաժշտութեանս մէջ». հարցումս հետեւ-
եալն է՝ այդ հայկականութիւնը ի՞նչ ձեւով
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ներկայ է ձեր երաժշտութեան մէջ: Ի՞նչն է
որ ԿԱՅ որպէս հայկականութիւն:

Ճ. Գ. Մթնոլորտը, զգացումները. քիչ
մը հայկական երաժշտութիւն լսած եմ.
օրինակ ես Հնդկաստան չեմ գացած,
բայց իմ չորրորդ CD-ս լսողը չի հաւա-
տար, որ բնաւ Հնդկաստան չեմ գացած.
եթէ զգացումդ զօրաւոր է, կրնաս ճամ-
բորդել միւզիքով:

Տ. Ձեր զրոյցներէն մէկուն մէջ կ’ըսէք,
թէ ձեր նպատակը մշակոյթներու միջեւ
ճամբորդելն է:

Ճ. Գ. Նպատակ չէ՜. միւզիքը լեզու մըն
է, հնդիկները կ’ըսեն՝ Hindi classical music.
լեզու է. բայց ես այդ լեզուն փոխ չեմ
առած:

Տ. Ուրեմն պարզապէս հայ ըլլալո՞վ է
որ կը բացատրուի այդ հայկականութիւ-
նը:

Ճ. Գ. Ես հայկական երաժշտութիւն քիչ
լսած եմ ...

Տ. Այդ չէր հարցումս: Կը կարծեմ որ
երաժշտութեան «հայկականութիւնը»
ներքին կրակն է, passion-ը որ կայ, հրայր-
քը, որովհետեւ հայերը շատ հրայրքոտ
ժողովուրդ են եւ կեանքի ա՛յդ եռանդն է,
որ զիրենք պահած է, մինչ ուրիշներ վա-
ղուց չկան ...

Ճ. Գ. Իմս հնդկականի, եգիպտականի,
ճազի խառնուրդ բան մըն է. եւ անշուշտ
անհատական ոճ է. որովհետեւ երաժըշ-
տութիւն ուսանած չեմ. ինչ որ կը նուա-
գեմ, ներսէս կու գայ, սիրտէս. երբ բանէ
մը շատ «խմես», ատիկա վերջաւորու-
թեան պիտի ազդէ վրադ: Ես կ’ուզէի
երաժշտութիւն ուսանիլ, բայց մայրս չհա-
մաձայնեցաւ: Բայց չեմ զղջար, որովհե-
տեւ եթէ ուսանէի, ուրիշ ձեւ պիտի առնէր
իմ երաժշտութիւնս: Նաեւ կայ այն, որ ես
մինչեւ այսօր ալ փնտռտուքի մէջ եմ,
միշտ նորութիւն կ’ուզեմ գտնել, որովհե-
տեւ կեանքէն է որ ամէն բան կը սորվիմ:
Հոլանտա կամ Շուէտ, չեմ յիշեր, նոր մէ-
թոտով դպրոց մը կայ, որ կը կոչուի free
school, ուր կը սորվին իրենց ներքինը,
ամենէն խորունկը արտայայտել:

Տ. Դուք այլ երաժիշտներու հետ աշ-
խատած էք, մինչ հայերը կը սիրեն առան-
ձին երեւիլ, ինչպէ՞ս պատահեր է, որ այդ-
պէս դիւրութեամբ կրնաք աշխատիլ
ուրիշներու հետ:

Ճ. Գ. Շատեր, երբ կը լսեն հնդիկնե-
րուն հետ ըրած երաժշտութիւնս, կ’ըսեն՝
«Դուն անպայմա՛ն Հնդկաստան գացած
ես», թէեւ ինծի համար շատ բնական էր
ա՛յդ երանգը իմ երաժշտութեանս:

Տ. Ի՞նչ են ձեր ծրագիրները, նոր բանի
մը վրայ կ’աշխատի՞ք:

Ճ.Գ. Եգիպտոս շատ դժուար է երաժըշ-
տութիւն ընել, որովհետեւ ... գիտե՛ս. Հա-
յաստան աւելի լաւ է այդ իմաստով:

Տ. Ի՞նչ անուն կու տաք ձեր երաժշտու-
թեան ժանրին:

ՃԳ – contemporary Egyptian-armenian.

Տ. Կրկին հայկական կ’ըսէք. ինչո՞ւ:
Ճ.Գ. Այո՛, թէեւ ես նեղուած եմ հայե-

րէն, բայց գիտեմ որ հայութիւնը կա՛յ իմ
երաժշտութեանս մէջ:

Տ. Շնորհակալութիւն Ձեզի այս հաճելի
եւ հետաքրքրական զրոյցին համար:

Տ.
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Անցնող տարուան Նոյեմբեր 19-
ին եգիպտահայ գաղութը
կորսնցուց հանրածանօթ եւ հմուտ
գործարար, Աղեքսանդրիոյ ազ-
գային հասարակական կեանքին
մէջ նուիրեալ եւ առաջատար ղե-
կավար մը՝ տիար Վահան Ալեք-
սանեանը:

Վահան Ալեքսանեան ծնած է
1931 թուականին, Աղեքսանդրիոյ
մէջ. իր նախնական կրթութիւնը ստացած
է Աղեքսանդրիոյ Հայկազնեան կրթարա-
նէն ներս, իսկ երկրորդականը՝ Վիքթորիա
գոլէճի մէջ, զոր աւարտած է 1948-ին:

1949-ին կը մեկնի Անգլիա, Նաթինկհըմ
համալսարանէն ներս հիւսուածեղէնի մէջ
մասնագիտանալու համար, որմէ ետք՝
1952-ին կը վերադառնայ եւ կը սկսի աշ-
խատիլ հօրենական հաստատութեան
մէջ:

Հանգուցեալը եղած է ՀԲԸՄ-ի Աղեք-
սանդրիոյ մասնաճիւղին ատենապետը,
ապա՝ նոյնին պատուոյ ատենապետը, ան
նոյնպէս եղած է ՀԲԸՄ-ի Եգիպտոսի
Շրջանակայինին Յանձնաժողովի ան-
դամ:

Բաց աստի ան ատենապետած է Աղեք-
սանդրիոյ Տիգրան Երկաթ Մշակութային
Միութեան վարչութիւնը, ապա ընտրուած
է անոր պատուոյ ատենապետ:

Պատուոյ ատենապետ եղած է նաեւ
Աղեքսանդրիոյ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ մարզա-
րանին:

Աղեքսանդրիոյ Ազգային Առաջնորդա-
րանի ծիրէն ներս անդամակցած է Աղեք-
սանդրիոյ Թեմական եւ Քաղաքական
Ժողովներուն եւ երկու անգամ ընտրուած
է Քաղաքական Ժողովի ատենապետ:

Անկախաբար այս բոլորէն հանգուց-
եալը Աւստրիոյ պետութեան Աղեքսանդ-
րիոյ գնահատուած Պատուակալ Հիւպա-
տոսը եղած է 1979-ին, ապա Աւստրիոյ
Ընդհանուր Պատուակալ Հիւպատոսը,
1988-ին:

Իր անձնուէր աշխատանքին
համար ստացած է հետեւեալ
շքանշանները՝ Decoration of
Honour in gold for Services to the
Republic of Austria (1993), իսկ
Greek Decoration “Apostle Saint
Mark’s Cross”, երկու անգամ:

Սոյն տուեալները ցոյց կու տան
այն հսկայ եւ անփոխարինելի կո-
րուստը, զոր ունեցան հանգուց-

եալին ընտանիքն ու աղեքսանդրահայ
համայնքը:

Իր մահուան առթիւ հայկական կազ-
մակերպութիւններէ ստացուած են ցա-
ւակցագրեր ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վար-
չութեան նախագահէն, ՀԲԸՄ-ի Եգիպ-
տոսի Շրջանակային Յանձնաժողովէն,
Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան Եգիպտոսի մարմինէն, Տիգրան Եր-
կաթ Մշակութային Միութենէն, ՀԲԸՄ-ի
Աղեքսանդրիոյ մասնաճիւղէն, ՀՄԸՄ
ՆՈՒՊԱՐի Աղեքսանդրիոյ մասնաճիւ-
ղէն:

Իսկ օտար շրջանակներէ ցաւակցա-
գրեր ստացուած են Աւստրիոյ Արտաքին
Գործոց նախարարութենէն եւ Աղեք-
սանդրիոյ կառավարիչէն:

Այս տխուր առիթով «Տեղեկատու»ն եւս
իր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնէ
հանգուցեալի հարազատներուն եւ բարե-
կամներուն:

Մեր կորուստները

ՏԻԱՐ ՎԱՀԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԵԱՆԻ ՇԻՋՈՒՄԸ

Decoration of Honour in gold for
Services to the Republic of Austria
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19 Յունուար 2019-ին, երկարա-
տեւ հիւանդութենէ ետք իր մահ-
կանացուն կնքեց «Տեղեկատու»ի
նախկին խմբագիրներէն, բանա-
սէր, մատենագէտ եւ մանկավարժ
Տիգրան Գէորգեան, Գահիրէի մէջ:

Տիգրան Գէորգեան ծնած է
1936-ին, Գահիրէ: Նախակրթու-
թիւնը ստացած է Գալուստեան
Ազգային Վարժարանէն ներս: 1951
թուականին կը դառնայ առաջին աշա-
կերտներէն մէկը վերաբացուած Մու-
րատ-Ռափայէլեան վարժարանին, որպէս
ուսուցիչ ունենալով հմուտ հայագէտներ,
ինչպէս Հայր Մեսրոպ Ճանաշեան եւ
Հայր Եղիա Փէչիկեան:

1955-ին, կը վերադառնայ Գահիրէ, ուր
ինքնաշխատութեամբ կը շարունակէ
հմտանալ բանասիրութեան մէջ, վայելե-
լով անուանի բանասէր-պատմաբան Ար-
շակ Ալպօյաճեանի օժանդակութիւնը:

Կարճ շրջան մը «Արեւ»ի որպէս օգնա-
կան խմբագիր աշխատելէ ետք, ամբողջ
18 տարիներ հայագիտական նիւթեր կը
դասաւանդէ Գալուստեան Ազգային
Վարժարանէն ներս, որմէ ետք, նոյն
պաշտօնով կը փոխադրուի Հելիոպոլսոյ
Նուպարեան Ազգային Վարժարանը:

1981-ի Մայիսէն մինչեւ Դեկտեմբեր ե-
ղած է ՀԲԸՄիութեան «Տեղեկատու» ե-
ռամսեային խմբագիրը, իսկ նոր շրջա-
նին՝ 1999-2002 թուականներուն, թիւ 10-
23: Ապա շարունակած է իր ներդրումը ու-
նենալ, որպէս մնայուն աշխատակից:

Եղած է անդամ Եգիպտահայ Ուսում-
նական Խորհուրդին եւ ՀԲԸՄիութեան
Յովակիմեան Սանուց Յանձնախումբին:

Մնայուն աշխատակիցն էր «Արեւ»
օրաթերթին, ինչպէս եւ Գահիրէի «Ջահա-
կիր»ին, Աղեքսանդրիոյ «Արաքս» շաբա-
թաթերթին, Վենետիկի «Բազմավէպ»ին
եւ «Մխիթարեան Ընտանիք»ին, Լոս Ան-
ճէլըսի «Հայ Արուեստ»ին, Գահիրէի «Յու-
սաբեր» օրաթերթին եւ «Գրոհ» մարզա-

կան ամսաթերթին:
Խմբագրած եւ հրատարակած է

Գալուստեան Ազգ. Վարժարանի
«Ուղի» եւ Նուպարեան Ազգ.
Վարժարանի «Արեգ» հանդէսնե-
րը:

Յաճախ հանդէս եկած է դասա-
խօսութիւններով, որոնք յետոյ լոյս
տեսած են «Արեւ» օրաթերթին
մէջ:

1968 թուականին «Արեւ» օրաթերթին
մէջ լոյս տեսած է Տիգրան Գէորգեանի
«Հայ մամուլը Գահիրէի մէջ» մատենագի-
տական աշխատանքը, Գահիրէի հիմ-
նադրութեան հազարամեակին առիթով,
իսկ 1970-ին՝ «Ժամանակագրութիւն
Եգիպտոսի հայ լրագրութեան 1865-1966»
աշխատութիւնը:

1994 թուականին հայ մամուլի 200-
ամեակին առիթով կազմուած «Հայ Պար-
բերական Մամուլի 200-ամեակը նախա-
ձեռնող յանձնախումբ»ին կը մասնակցէ-
ին ՀԲԸՄ-ի Եգիպտոսի Շրջանակային
Յանձնաժողովը, Հայ Ազգային Հիմնա-
դրամը, Յուսաբեր Մշակութային Ընկե-
րակցութիւնը, Հայկական Ընթերցասրա-
հը եւ Հայ Մշակոյթի Բարեկամներու
Մարմինը. այս յանձնախումբին միացաւ
նաեւ տիար Տիգրան Գէորգեան անկախ
մասնագէտի հանգամանքով եւ կարեւոր
դեր խաղաց ցուցահանդէսին կազմա-
կերպութեան մէջ:

Այս առիթով հարկ է նշել, որ Տիգրան
Գէորգեան իր գրադարանը, աւելի քան
հինգ հազար գիրքերով, որոնց մեծա-
մասնութիւնը բանասիրական եւ մատե-
նագիտական աշխատութիւններ են, նուի-
րաբերած է Գահիրէի ՀԲԸՄ-ին, ուր
առանձին բաժնի մը մէջ կը պահուին
անոնք:

Հրատարակած է հետեւեալ գիրքերը.
1. Տիգրան Գէորգեան, Հ.Բ.Ը.Մ. Պատ-

մական ակնարկ իր ադամանդեայ յոբել-
եանին առիթով, Գահիրէ, Հրատարակու-

ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Մեր կորուստները
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թիւն Հ.Բ.Ը.Մ.ի Եգիպտոսի Շրջանակին,
1981։

2. Միքայէլ Նաթանեան, Արմենական
կուսակցութիւնը. ծագումէն սկսեալ մին-
չեւ Սահմանադրական Ռամկավար Կու-
սակցութեան կազմութիւնը, խմբագրու-
թիւն եւ ներածութիւն Տիգրան Գէորգեա-
նի, Գահիրէ, Հայ Ազգային Հիմնադրամ,
1990։

3. Տիգրան Գէորգեան, Յակոբ Ս. Անաս-
եան, «Հայկական հարց»-ը եւ հայկական
կոտորածները. համապարփակ մատենա-
գիտութեան փորձ, Գահիրէ, Հրատարա-
կութիւն Հ. Բ. Ը. Միութեան Ալեք Մանու-

կեան Մշակութային Հիմնադրամի, 1995։
4. Տիգրան Գէորգեան, Եգիպտոսի հայ

կաթողիկէ համայնքը. անցեալը եւ ներ-
կան իր բոլոր կառոյցներով եւ կարկա-
ռուն դէմքերով, Գահիրէ, Հ.Բ.Ը.Մ.-Գահի-
րէ Սաթենիկ Ճ. Չագըր Հիմնադրամի
Հրատարակութիւն, 2001։

5. Կրօնքի եւ եկեղեցիի մասին ամփոփ
գիտելիքներ հարցում-պատասխանով,
խմբագրութեան եւ հրատարակութեան
խորհրդատու` Տիգրան Գէորգեան, Գա-
հիրէ, Սաթենիկ Չագըր Հիմնադրամ,
2003։

16-18-րդ դարերու Եւրոպայի հայկական գաղութները կարեւոր դեր խաղացած են
վաճառականութեան մէջ. այս շրջանին է որ սկսած են կազմաւորուիլ արեւելեան Եւ-
րոպայի հայկական գաղութները: Հայերը իրենց վաճառականութեան հետ տարած են
նաեւ իրենց արուեստէն եւ մշակոյթէն նմոյշներ, որոնք մինչեւ օրս անծանօթ կը մնան:

16 Նոյեմբերէն մինչեւ 18 Դեկտեմբեր 2018 տեւած է Գալիֆորնիոյ Լոս Անճէլըսի UCLA
համալսարանին ցուցահանդէսը, որ նուիրուած է յիշեալ շրջանի հայկական արուես-
տին եւ մշակոյթին:

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՅԹԸ
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«ՆՈՒՊԻԱԿԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԻՒՆ»

1968-ին առաջին ցուցահանդէսն էր,
այսօր՝ յիսուն տարի ետք 28-րդ ցուցա-
հանդէսը, որ տեղի ունեցաւ 1 Դեկտեմբեր
2018-ին, ՀԲԸՄիութեան Ս. Չագըր սրա-
հէն ներս:

Վահէ վարժապետեան շատ ծանօթ
անուն է Գահիրէի գաղութին համար:
Մասնագիտութեամբ՝ նկարիչ, արհես-
տով՝ լուսանկարիչ, իր նկարչական ուսու-
մը ստացած է Աշոտ Զօրեանի արուես-
տանոցէն ներս, 1964-1966 տարիներուն,
որմէ ետք հինգ տարի հետեւած է Լէօ-
նարտօ Տա Վինչի իտալական ակադեմի-
այի դասընթացքներուն եւ շրջանաւարտ
ըլլալէ ետք, տարի մը արուեստի հետեւած
է Հռոմի մէջ:

Փոքր եւ միջակ չափի երեսուն նկարնե-
րը կը հաստատեն ո՛չ միայն իր ակադե-
մական ուսումը, այլ նաեւ արուեստագէ-
տի խառնուածքը, որ ի յայտ կու գայ հա-
մարձակ վրձնահարուածներուն եւ գոյնե-
րու արկածախնդրական օգտագործումին
մէջ:

Ի տարբերութիւն այլ ցուցահանդէսնե-
րու, նկարները բեւեռուած են մէկ առանց-
քի շուրջ, որուն անունով ալ կոչուած է
ցուցահանդէսը՝ «Նուպիական տպաւո-
րութիւններ»:

Նուպիան վերին Եգիպտոսի մէջ
գտնուող շրջան մըն է, նշանաւոր իր
ուրոյն բնութեամբ եւ գոյներով, որոնք
Վահէ Վարժապետեանի այս վերջին ցու-
ցահանդէսին ներշնչանքը հանդիսացած են:

«Ուղղակի բնութենէն ըրած եմ այս
նկարները» կ’ըսէ Վարժապետեան, որ
կարճ շրջան մը Նուպիա մնացեր է այս
նպատակով:

Անհատական իր ոճը կը միախառնէ
ոճաւոր իրապաշտութիւնն ու տպաւորա-
պաշտութիւնը, իսկ վրձնի բանաստեղծա-
կան հարուածները կը խորհրդանշեն գո-
յութեան եւ բնութեան միացումը:

Վահէ Վարժապետեան մէկն է եգիպ-
տահայ այն արուեստագէտներէն, որոնք
հերթական ցուցահանդէսներ կու տան,
արտայայտելով նկարչութեան հանդէպ
իրենց սէրն ու նոր ձեւերու անվերջ
փնտռտուքը:
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Կի�րա�կի,� 2� Դեկ�տեմ�բե�րին�տե�ղի� ու�նե�-
ցաւ�Կո�կա�նե�ան�Սրա�հի�ա�ւան�դա�կան�պա�-
զա�րը,�ան�սպա�սե�լի�բազ�մու�թե�ան�մը�ներ�-
կա�յու�թե�ամբ:� Պա�զա�րի� բա�ցու�մէն� ան�մի�-
ջա�պէս� ե�տք� ներ�կա�նե�րը� սպա�ռե�ցին�վա�-
ճառ�քի� դրո�ւած� բազ�մա�տե�սակ� ու�տեստ�-
նե�րը,�ա�պա�հա�ւա�քո�ւե�ցան�պար�տէ�զի�սե�-
ղան�նե�րուն� շուրջ,� վայե�լե�լու� հա�մար
օրուան�ճա�շը:�

Այս� պա�զար�նե�րու� «�թա�գու�հին»� միշտ
ման�թին�կ’ըլ�լայ,�որ�օ�րո�ւան�ճաշն�էր�Կո�-
կա�նե�ան�Սրա�հին:�Ման�թին�աշ�խա�տանքն
էր� տի�կին�նե�րուն,� ո�րոնք� քա�նի� մը� օր
առաջ� հա�ւա�քո�ւած,� պատ�րաս�տած� է�ին
ման�թին�եւ�այլ�տե�սա�կի�խմո�րե�ղէն�ներ�եւ
թխո�ւածք�ներ:� Այս� հա�-
ւաք�ներն� ալ� ա�ւան�դա�-
կան� դար�ձած� են,� շա�-
տե�րու� հա�մար� ար�դէն
տաս �նա �մե �ակ �ն ե �ր ո ւ
պատ�մու�թե�ամբ� եւ
բազ�մա�թիւ� քաղցր� յու�-
շե�րով:� Հա�ճե�լի� է� տես�-
նել,�որ�ե�րէց�նե�րու�կող�-
քին� ե�րի�տա�սարդ� տի�-
կին�ներ� ե�ւս� կը� մաս�-
նակ�ցին� ու�տեստ�նե�րու
պատ�րաս�տու �թե �ան ,
հե�զա�սահ� սերն�դա�փո�-
խու�թիւն�մը�ա�պա�հո�վե�-
լով�ա�կումբ�նե�րուն�հա�-
մար,�ո�րով�հե�տեւ�նման

ձեռ�նարկ�նե�րով�է,�որ�կը�շա�րու�նա�կենք�յի�-
շել� եւ� պատ�րաս�տել� թօ�փի�կը,� ման�թին,
պէ�օ�րէկ�նե�րը� եւ� մնա�ցե�ալ� մեր� ա�ւան�դա�-
կան�կե�րակ�րա�տե�սակ�նե�րը:

Պէտք�է�ան�պայ�ման�նշել�նաեւ�սե�ղան�-
նե�րուն�հա�ճե�լի�եւ�գե�ղե�ցիկ�յար�դա�րան�քը,
որ�օ�րո�ւան�փայ�լող�ա�րե�ւին�տակ�–�հա�կա�-
ռակ�Դեկ�տեմ�բեր�ըլ�լա�լուն�–�գե�ղեց�կա�ցու�-
ցեր�էր�պար�տէ�զը�եւ�բարձր�տրա�մադ�րու�-
թե�ամբ�հա�մա�կեր�բո�լոր�ներ�կա�նե�րը:

Բո�լոր� տի�կին�նե�րուն� ձեռ�քե�րը� դա�լար
մնան�եւ� հո�գի�նե�րը՝� ու�րախ.�ա�նոնք� է,� որ
կ’ա�պա�հո�վեն� ա�ռոյգ� գնաց�քը� մեր
ակումբ�նե�րուն� եւ� պահ�պա�նու�մը� մեր
աւան�դու�թիւն�նե�րուն:
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Հինգ�շաբ�թի,� 8� Նոյեմ�բե�րի� ե�րե�կոյե�ան
տե�ղի� ու�նե�ցաւ� Կո�կա�նե�ան� Սրա�հի
նորոգո�ւած� եւ� յա�ւե�լո�ւած� բա�ժին�նե�րուն
բա�ցու�մը,� հա�ճե�լի� եւ� ճոխ� մթ�նո�լոր�տի� մը
մէջ:

Կո�կա�նե�ա�նի� փոք�րիկ� պար�տէ�զը
ողողո�ւած�էր�լոյ�սե�րով,�ի�սկ�մար�գա�գե�տի�-
նը� ամ�բող�ջո�վին� փո�խո�ւած,� հոն� դրո�ւած
հանգս�տա�ւէտ�բազ�կա�թոռ�նե�րով:

Կո�կա�նե�ան�Սրա�հի�ա�տե�նա�պետ�տոքթ.
Գէ�որգ�Ե�րզն�կա�ցե�ան�բա�ցու�մը�կա�տա�րեց
ե�րե�կոյին,� � շեշ�տը� դնե�լով� այս� գողտ�րիկ
ա�կում�բին� ա�պա�հով,� հա�ճե�լի� եւ� հա�յա�-
դրոշմ�մթ�նո�լոր�տին�վրայ,�ա�պա�հրա�ւի�րեց
աշ�խա�տան�քը� գործ�նա�կա�նա�պէս� ծրագ�-
րած� եւ� ի�րա�գոր�ծած� տի�կին� Սա�թօ
Աբգարե�ա�նը� եւ� ա�նոր� յանձ�նեց� շնոր�հա�-
կա�լու�թե�ան�յու�շա�նո�ւէր�մը:

Տի�կին�Սա�թօն�իր�խոս�քին�մէջ,�շնոր�հա�-
կա�լու�թե�ան�կող�քին�դրո�ւա�տեց�այն�մի�աս�-
նա�կան�ո�գին,�որ�կը�տի�րէ�Սրա�հէն�ներս�եւ
որ�կա�րո�ղու�թիւն�կու�տայ�մեծ�գոր�ծեր�կա�-
տա�րե�լու:�

Ա�պա� Ա�ռաջ�նորդ� Սր�բա�զան� հայ�րը
հրա�ւի�րո�ւե�ցաւ� բա�ցու�մը� կա�տա�րե�լու� նո�-
րո�գո�ւած� եւ� նոր� ա�նուն� ստա�ցած� Թէ�քէ�-
եան�սրա�հին�եւ�ամ�բող�ջո�վին�նոր�Հայ�Տա�-
նի�քին:

Ներ�կա�նե�րը� եր�կար� ա�տեն� յա�մե�ցան
ակում�բէն�ներս,�վայե�լե�լով�Ռու�բէն�Սաա�-
տի� գե�ղե�ցիկ� ձայնն� ու� օ�րո�ւան� ճոխ� հիւ�-
րա�սի�րու�թիւ�նը:

Շ�նոր�հա�ւո�րու�թիւն�ներ�Կո�կա�նե�ա�նի� նոր
բա�ժին�նե�րուն�հա�մար:�Բո�լոր�վար�չա�կան�-
նե�րուն�եւ�աշ�խա�տան�քին�մաս�նակ�ցող�նե�-
րուն�վարձ�քը�կա�տար:
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Ա�նու�շիկ� զար�դա�րո�ւած� տօ�նա�-
ծառ� մը՝� հպար�տօ�րէն� կանգ�նած
սրա�հին� ձախ� կող�մը,� քով-քո�վի
շարո�ւած� կլոր� սե�ղան�ներ՝� բեռ�նա�-
ւո�րո�ւած� հայ�կա�կան� եր�շի�կով,
ապուխ�տով�ու�թո�փի�կով,�ան�դին�մի
քա�նի� տաս�նե�ակ� չէ�օ�րէկ�ներ,� կող�-
քին�քու�պէ�պա,�լահ�մա�ճուն,�տե�րե�ւի
եւ� կա�ղամ�բի� խճո�ղակ�ներ,� ճիշդ
կեդ�րո�նը� ճա�շա�կա�ւոր� կա�ղան�դի
զար�դա�րանք�ներ,� ծած�կոց�ներ,
պնակ�ներ�ու�մո�մեր,�դէ�պի�ա�ջ՝�իր�պա�տո�-
ւա�կան� տե�ղը� գրա�ւած� եւ� ակում�բին� տի�-
կին�նե�րուն� կող�մէ� շի�նո�ւած� ման�թըն,� ի�սկ
ա�նոր��քով,�նոյն�պէս�տի�կին�նե�րուն�կող�մէ
պատ�րաս�տո�ւած�խմո�րե�ղէնն�ու�ա�նու�շե�ղէ�-
նը,�նաեւ�ար�մա�ւի�ա�նու�շը:�Այս�պէս�էր�Գա�-
հի�րէ�ի� ՀՄԸՄ� ՆՈՒ�ՊԱ�Րի� սրա�հին� տես�քը
Ո�ւր�բաթ,� 21� Դեկ�տեմ�բեր� 2018-ի� ա�ռա�ւօ�-
տե�ան,�Կա�ղան�դի�Պա�զա�րին�օ�րը:

Տիկ�նանց� յանձ�նա�խում�բի� ան�դա�մու�հի�-
նե�րը�վեր�ջին�ակ�նարկ�ներ�կը�նե�տէ�ին�սե�-
ղան�նե�րուն�վրայ,�վս�տահ�ըլ�լա�լու�հա�մար,
թէ� ա�մէն� ի�նչ� կար�գին� է,� մինչ� ներ�կա�նե�-
րուն�ան�համ�բեր�բազ�մու�թիւ�նը,�կանգ�նած
մուտ�քը� ար�գի�լող� ժա�պա�ւէ�նին� ե�տին,
օրուան� նա�խա�գա�հու�հի� տի�կին� Գո�հար
(Գօ�գօ)� Ա�ռա�քե�լե�ա�նի� շուրջ,� կը� սպա�սէր
ա�նոր�մկ�րա�տի�հպու�մով�բա�ցու�մը�կա�տա�-
րե�լուն:

Ժ�րա�ջան�վար�չա�կա�նու�հի�տիկ.�Նայի�րի
Սի�մո�նե�ան� �բո�լո�րին� Նոր� Տա�րին� եւ� Ս.
Ծնուն�դը�շնոր�հա�ւո�րեց,�ա�պա�խօս�քը�ո�ւղ�-
ղեց� �տի�կին�Գօ�գոյին�եւ� յայտ�նեց,�թէ�իր
ա�ւե�լի�քան�40�տա�րի�նե�րու�սի�րայօ�ժար�ու
ան�սա�կարկ�աշ�խա�տան�քը�ՀՄԸՄ�ՆՈՒ�ՊԱ�-
Րէն� ներս,� գործ�նա�կան� օ�րի�նակ� ե�ղած� է
յա�ջորդ� �սե�րունդ�նե�րուն,�թէ�ի�՛նչ�կը�նշա�-
նա�կէ� ա�կում�բին� հան�դէպ� ոչ� մի�այն� սէր,
այլ�նաեւ�նո�ւի�րում�ու�նե�նա�լը:�

Որ�պէս� ե�րախ�տա�գի�տու�թիւն,� ՀՄԸՄ
ՆՈՒ�ՊԱ�Րի� վար�չու�թե�ան� ու� տիկ�նանց
յանձ�նա�խում�բին� կող�մէ� պատ�րաս�տո�ւած
պա�տո�ւոյ� յի�շա�տա�կու�թե�ան� ա�պա�կի�է� յու�-
շա�նո�ւէր�մը�յանձ�նո�ւե�ցաւ�տի�կին�Ա�ռա�քե�լ�-
ե�ա�նի,� � ի�սկ� պար�մա�նու�հի� մը� գե�ղե�ցիկ

ծաղ�կե�փունջ� մը� նո�ւի�րեց� բո�լո�րին� կող�մէ
սի�րո�ւած�եւ�յար�գո�ւած�Գօ�գոյին:

Պա�զա�րը� հա�զիւ� թէ� բա�ցո�ւած� յայ�տա�-
րա�րո�ւե�ցաւ,� ներ�կա�նե�րը�խու�ժե�ցին� դէ�պի
սե�ղան�նե�րը,� ո�րոնց� ե�տին� կանգ�նած�տի�-
կին�ներն�ու�օ�րի�օրդ�նե�րը�հա�զիւ�կը�կա�րո�-
ղա�նային�գնո�ւած�ապ�րանք�նե�րը�տե�ղա�ւո�-
րել�տոպ�րակ�նե�րու�մէջ:�Մէկ�ժա�մո�ւան�ըն�-
թաց�քին� սե�ղան�նե�րը�ար�դէն� ի�սկ� մեր�կա�-
ցած�է�ին:

Պար�տէ�զը,� տա�քուկ� ա�րե�ւին� տակ,
սկսաւ� ճա�շի� սպա�սար�կու�թիւ�նը.� ա�ւե�լի
քան� 220� ներ�կա�ներ� հե�զա�սահ� կեր�պով
ճա�շե�ցին� Օր.� Ար�փի�Ճա�նի�կե�ա�նին� եր�գե�-
հո�նի� վրայ� հն�չե�ցու�ցած� կա�ղան�դի� եւ
Ծնուն�դի� մե�ղե�դի�նե�րուն� ըն�կե�րակ�ցու�-
թեամբ:

Ժա�մը� 4-ի� մօտ,� փոք�րիկ�ներն� ու� պա�-
տա�նի�նե�րը� հրա�ւի�րո�ւե�ցան� Ար�փի�ին� քո�վ
եւ� մի�աս�նա�բար� տօ�նա�կան� եր�գեր� եր�գե�-
ցին:�Շու�տով�վրայ�հա�սաւ�Կա�ղանդ�Պա�-
պան,� ո�րուն� մուտ�քը� ա�ւե�լի� ե�ւս� քա�ջա�լե�-
րեց� փոք�րիկ�նե�րը,� ո�րոնց�մէ� շա�տեր� ար�-
տա�սա�նու�թիւն�ներ� ալ� ը�րին:� Փոք�րիկ�նե�-
րուն� չափ� ու�րախ� է�ին� նաե�ւա�նոնց� ծնող�-
ներն�ու�մեծ�ծ�նող�նե�րը:�Օ�դը�խիստ�նպաս�-
տա�ւոր� ըլ�լա�լուն,� մին�չեւ� ո�ւշ� ե�րե�կոյ� ներ�-
կա�նե�րը� բա�ցօ�թե�այ� վայե�լե�ցին� 2018-ի
վեր�ջին�պա�զա�րը:

Վարձ�քը� կա�տար� ա�կում�բին� տիկ�նանց
յանձ�նա�խում�բի� աշ�խոյժ� ան�դա�մու�հի�նե�-
րուն�եւ�ի�րենց�կող�քին�օգ�նա�կան�տի�կին�-
նե�րուն,� ո�րոնց� մի�աս�նա�կան� աշ�խա�տան�-
քին�շնոր�հիւ,�ա�մէն�տօ�նա�կան�ա�ռի�թի�յա�-
ջող�պա�զար�ներ�կը�կազ�մա�կեր�պո�ւին:

Սօ�սի�Նե�րե�տե�ան-Յա�կո�բե�ան�����

ԿԱ ՂԱՆ ԴԻ ՊԱ ԶԱՐ ԳԱ ՀԻ ՐԷ Ի ՀՄԸՄ ՆՈՒ ՊԱ ՐԻ ՄԷՋ 
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1911�թո�ւա�կա�նին,�ե�րբ�Մի�ու�թիւնս�կը�թե�-
ւա�կո�խէր�իր�հիմ�նադ�րու�թե�ան�հին�գե�րորդ
տա�րին,� ար�դէն� սկ�սած� էր� մտա�ծել� նաեւ
հո�գե�կան� սնուն�դի� մա�սին,� ո�րով�հե�տեւ
եթէ� մնա�ցե�ալ� ազ�գե�րուն� հա�մար� ճիշդ� է
Ա�ւե�տա�րա�նին� խօս�քը՝� «�Մարդ� ոչ� մի�այն
հա�ցիւ�կես�ցէ,�այլ�եւ�բա�նիւ»,�մե�զի,�հայե�-
րուս� հա�մար� ա�տի�կա� վե�րապ�րու�մի� նշա�-
նա�բա�նը�ե�ղած�է�վա�ղուց:

Գի�րին� եւ� մշա�կոյ�թի� դե�րին� մա�սին
ՀԲԸՄ-ի� հիմ�նա�դիր�նե�րուն� ու�նե�ցած� խո�-
րունկ� գի�տակ�ցու�թե�ան� շնոր�հիւ,� հա�կա�-
ռակ�բազ�մա�թիւ�տն�տե�սա�կան�դժո�ւա�րու�-
թիւն�նե�րուն,�հի�մը�կը�դրո�ւի�Կեդ�րո�նա�կան
Գրա�դա�րա�նի� մը,� ո�րուն� որ�պէս� գրա�դա�-
րա�նա�վար-ա�տե�նա�պետ� պաշ�տօ�նա�կան
նա�մա�կով� մը� կը� հրա�ւի�րո�ւի� Շէ�րիտ�ճե�ան
Պէյը,� Պո�ղօս�Նու�պար�Փա�շայի� ի�սկ�փա�-
փա�քով:�Այդ�նա�մա�կին�մէջ�կ’ը�սո�ւի�նաեւ,
թէ� «կր�կին� � հա�տոր�նե�րը� պի�տի� յատ�-
կացուին�բնա�գա�ւա�ռի�կր�թա�կան�հաս�տա�-
տու�թե�անց՝�Ժո�ղո�վիս�ո�րո�շու�մով»:

Կեդ�րո�նա�կան� Գրա�դա�րա�նին� գա�ղա�-
փա�րը�տա�րա�ծե�լու�հա�մար,�Մի�ու�թիւ�նը��կը
հրա�տա�րա�կէ�շր�ջա�բե�րա�կան�մը�10�Մայիս
2011�թո�ւա�կա�նով,�ո�ւր�ը�սո�ւած�է.

«�Հայ�կա�կան�Ը�նդհ.�Մի�ու�թե�ան�բազ�մա�-
դի�մի� նպա�տա�կին� մէջ� գլ�խա�ւոր� տեղ� մը
կը� գրա�ւէ� միտ�քի� մշա�կու�թե�ան� բա�ժի�նը:
Այս� ըն�կե�րու�թիւ�նը� իր� հմ�նար�կու�թե�նէն� ի
վեր� այդ� ո�ւղ�ղու�թե�ամբ� աշ�խա�տե�ցաւ,� եւ
ինչ�պէս� ար�դէն� իր� վեր�ջին� տե�ղե�կագ�րէն
կ’ե�րե�ւայ՝�այժմ�իր�գլ�խա�ւոր�ու�շադ�րու�թիւն
դար�ձու�ցած�է�կր�թա�կան�գոր�ծին»:� «�Բայց
այդ� գոր�ծու�նէ�ու�թե�ան� մէջ� պա�կաս� մը
կար,�զոր�Կեդր.�Վարչ.�Ժո�ղո�վը�վեր�ջերս
փա�փա�քե�ցաւ�լրաց�նել՝�հիմ�նե�լով�իր�Կեդ�-
րո�նա�տեղ�ւոյն� մէջ� «�Կեդ�րո�նա�կան� Գրա�-
դա�րան»�մը»:�

Այս� կոչ-շր�ջա�բե�րա�կա�նը� ան�պա�տաս�-
խան�չէ�մնա�ցած�ան�շուշտ,�ի�նչ�պէս�կ’ե�րե�-
ւի� ստա�ցո�ւած� նա�մակ�նե�րէն,� ո�րոնց�մէ�ա�-
ռա�ջի�նը�կու�գայ�Մա�ղա�քի�ա�Ա�րք.�Օր�մա�ն�-
ե�ա�նէն.

«Ի� պա�տաս�խա�նի� Մայիս� 10� թո�ւա�կիր

շր�ջա�բե�րա�կա�նին�զոր�ի�նձ�ալ�յ�ղել�հա�ճեր
է�իք,�կը�փու�թամ�իմ�հե�ղի�նա�կու�թիւն�նե�րէս
տրա�մադ�րե�լի�գտ�նո�ւած�նե�րէն��մի�մի�օ�րի�-
նակ� յատ�կաց�նել� նո�րա�հաս�տատ� մա�տե�-
նա�դա�րա�նիդ»� եւ� կ’ու�ղար�կէ� 19� ա�նուն
գիրք,�ո�րոնց�մէ�քա�նի՞ն�կը�հաս�նի,�յս�տակ
չէ,�ո�րով�հե�տեւ�նա�մա�կին�այդ�բա�ժի�նը�ու�-
նի� կար�մի�րով� եւ� կա�պոյ�տով� ը�նդ�գծո�ւած
ա�նուն�ներ,�ո�րոնք�սա�կայն�ո�չինչ�կ’ը�սեն:

26� Դեկ�տեմ�բեր� 1911� թո�ւա�կա�նին� Լ.
Օտա�պա�շե�ան,�գե�րաշ�նորհ�Մու�շեղ�Սր�բա�-
զա�նի�յանձ�նա�րա�րու�թե�ամբ�«Ա�մե�րի�կա�հայ
Տա�րե�ցոյց»�նե�րէն� կ’ու�ղար�կէ,� ու�թը�ա�պա�-
հո�վագ�րե�ալ� ծրար�նե�րով,� ի�նչ�պէս� նաեւ
եր�կու�օ�րի�նակ�Վիք�թոր�Հիւ�կոյի��«Ինն�սու�ն�-
ե�րե�քը»�գիր�քէն,�Հայկ.�Մի�ու�թե�ան�Մա�տե�-
նա�դա�րա�նին�հա�մար:

Հ�ԲԸՄ-ի� Քէմպ�րի�ճի� մասն�ճիւ�ղէն� գնա�-
հա�տան�քի� գիր� մը� կը� հաս�նի� Յու�լիս� 20,
1911-ին,�ո�ւր�կը�կար�դանք.

«�...�ո�րուն�հա�մար�(գ�րա�դա�րա�նին)�մեր
Քէմպ�րի�ճի� մաս�նա�ճիւ�ղը� իր� խն�դակ�ցու�-
թիւ�նը�յայտ�նե�լով�իր�փա�նա�քի�դրա�մա�կան
կա�րո�ղու�թե�ամբ� օ�ժան�դա�կու�թիւ�նը� կ‘ը�նէ
եր�կու�ան�գլի�ա�կան�ոս�կի�ով,�ո�րը�գան�ձե�լի
է�Brown�Brothers-էն�ներ�փակ�չէ�քով�մը,�թիւ
457»:

Շր�ջա�բե�րա�կա�նին�մէջ�յի�շո�ւած�կէ�տը,�որ
կ’ը�սէր� «կր�կին� � հա�տոր�նե�րը�պի�տի� յատ�-
կա�ցո�ւին�բնա�գա�ւա�ռի�կր�թա�կան�հաս�տա�-

Պատմական

ՄԵՐ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ



ÚàôÜàô²ð 2019îºÔºÎ²îàô 29

տու�թե�անց՝�Ժո�ղո�վիս�ո�րո�շու�մով»�իր�ար�-
ձա�գան�գը� կը� գտ�նէ� նոյ�նիսկ� հե�ռա�ւոր
Տիգ�րա�նա�կեր�տի�(Տի�ար�պէ�քիր)�մէջ,�ո�ւր�կէ
26�Հոկ�տեմ�բեր�1911-ին�նա�մակ�մը�կը�հաս�-
նի,�գիր�քե�րու�խնդ�րան�քով:

Նա�մակ�ներ�ստա�ցո�ւած�են�նաեւ�հե�ռա�-
ւոր�Չմշ�կա�ծա�գէն.

«�Հա�լա�ծան�քի�եւ�տա�ռա�պան�քի�օ�րե�րուն
թո�ղած�տխուր�ազ�դե�ցու�թե�նէն�բնա�կա�նա�-
բար� Չմշ�կա�ծաքն� ալ� � չը�պի�տի� կր�նար
զերծ�մնալ,�քա�նի�որ�ա�նի�կա�ե�ւս�կ’ու�զէր
յու�սա�հատ� գո�յու�թե�ան� կռիւ� մղել� հայ�րե�-
նա�կան� բո�լոր� ա�ւան�դու�թե�անց� եւ� ի�րա�-
ւանց� տէ�րը� մնա�լու:� ...Բա�րե�բախ�տա�բար
այս�քան�դիչ�եւ�կորս�տա�բեր�քա�ղա�քա�կա�-
նու�թե�նէ� վերջ� եւ� հրէ�շային� բռ�նա�կալ�նե�-
րուն�տեղ,�ու�րախ�ե�նք�ը�սե�լու�թէ�այ�սօր�ա�-
ռա�ջի�նին�տեղ� �ա�զա�տու�թե�ան�լոյսն�է�որ
կը�տա�րա�ծէ�ի�ւր�թե�ւե�րը�...»:

Ղր�կո�ւած�է�նաեւ�Չմշ�կա�ծա�գի�Ազ�գային
Ու�սում�նա�սի�րաց�Ըն�կե�րու�թե�ան�Ծրա�գի�րը,
ո�րուն� ա�ռա�ջին� կէ�տը� կ’ը�սէ՝� «Ազ�գային
գրա�դա�րան�մը�հիմ�նե�լու,�լսա�րա�նի�վե�րա�-
բաց�ման�զարկ�տա�լու,�ան�խտիր�կեր�պով
ժո�ղո�վուր�դին� մէջ� ու�սում�նա�սի�րու�թե�ան
եռանդ� ներշն�չե�լու� նպա�տա�կաւ� Մի�ու�-
թիւնս�կը�փա�փա�քի�գոր�ծի�սկ�սիլ�եւ�յա�րա�-
տե�ւու�թե�ամբ�շա�րու�նա�կել»:

Յա�ճախ� սա�կայն� Կեդ�րո�նա�կան� Գրա�-
դա�րա�նին� ղր�կո�ւած� ծրար�նե�րը� կամ� տեղ
չեն�հա�սած,�կամ�ա�նոնց�Գա�հի�րէ�հաս�նի�-
լը� նա�մա�կա�տան� կող�մէ� չէ� ծա�նու�ցո�ւած
ՀԲԸՄ-ի�կեդ�րո�նին,�ո�րուն�ար�դիւն�քով�նա�-
մակ�ներ�հա�սած�են�դժ�գո�հե�լով,�որ�ի�րենց
ղր�կած� բազ�մա�թիւ� գիր�քե�րը� ու�շադ�րու�-
թեան�ար�ժա�նա�ցած�չեն:�Նման�նա�մակ�մը
հա�սած�է�Կ.�Պոլ�սէն,�նե�րա�ծում-ար�տա�ծու�-
մի�Պաղ�տատ�լե�ան�ըն�կե�րու�թե�նէն:

Օ�տա�րա�լե�զու��գիր�քե�րու�15�է�ջե�րէ�բաղ�-
կա�ցած�ցու�ցակ�մը�կ’ը�սէ,�թէ�այդ�գիր�քե�րը
ՀԲԸ�Մի�ու�թե�ան�Գրա�դա�րա�նին�նո�ւի�րո�ւած
են�Վսեմ.�Տիգրան�Փաշա Տ’Ապ�րոյի�կող�մէ,
Մ.�Ա�նդ�րա�նի�կե�ա�նի�ձե�ռամբ:�

Այս� 375� ա�նուն� գիր�քե�րէն� 36-ը� եր�կու
հա�տոր�նոց� են,� 7-ը՝� 3� հա�տոր�նոց,� 4-ը� 4
հա�տոր�նոց,� 4-ը� 5� հա�տոր�նոց,� 1-ը� 6� հա�-
տոր�նոց,�3-ը�7�հա�տոր�նոց,�1-ը�8�հա�տոր�-
նոց,�1-ը�30�հա�տոր�նոց�եւ�1-ը�38�հա�տոր�-
նոց:�

Ամ�բող�ջու�թիւ�նը� կ’ը�նէ� 607� հա�տոր,� ո�-
րոնց�գրե�թէ�կէ�սը�ան�գլե�րէն�է,�միւս�կէսն
ա�լ՝�ֆրան�սե�րէն:�

Այս�գիր�քե�րը�ի�րա�պէ՛ս�թան�կար�ժէք�են,
ո�րով�հե�տեւ�ա�նոնց�ջախ�ջա�խիչ�մե�ծա�մաս�-
նու�թիւ�նը� հրա�տա�րա�կո�ւած� է� 1900-էն
առաջ�եւ,�ը�ստ�այդ�շր�ջա�նի�սո�վո�րու�թե�ան,
գրե�թէ�բո�լո�րին�ալ�կազ�մը�շքեղ�է�եւ�կա�շե�-
պատ:� Դժ�բախ�տա�բար� սա�կայն� բո�լո�րը
չեն,� որ� կը� պա�հեն� ի�րենց� սկզբ�նա�կան
շքե�ղու�թիւ�նը.�գիր�քերն�ալ,�մար�դոց�նման
կ’ազ�դո�ւին�ի�րենց�«ապ�րած»�մի�ջա�վայ�րէն
եւ�այդ�մի�ջա�վայ�րին�պայ�ման�նե�րէն:�Բայց
Տիգրան� Փաշա� Տ’Ապ�րոյի� նո�ւի�րա�բե�րած
այս� հա�ւա�քա�ծոն� կը� մնայ� իս�կա�կան
հարս�տու�թիւն� մը� ՀԲԸՄ-ի� Կեդ�րո�նա�կան
Գրա�դա�րա�նին�հա�մար:

1966�թո�ւա�կա�նի�Սեպ�տեմ�բե�րին,�Ա�ղեք�-
սանդ�րի�այէն� Ա.� Յ.� Կա�րի�նե�ան� կը� գրէ
Կեդ�րո�նա�կան� Յանձ�նա�ժո�ղո�վին,� որ�պէս
Զ.Հ.Բ.Ը.ի�դի�ւա�նա�պե�տը� եւ� կ’ը�սէ,� թէ� Հէ�-
քի�մե�ան� Գրա�դա�րա�նի� թի�ւով� 1597� (հա�-
զար�հինգ�հա�րիւր�ի�նն�սուն�եւ�ե�օ�թը)�գիր�-
քե�րը� կը� յանձ�նէ� Ներ�սէս�Պետ�րո�սե�ա�նին,
փո�խան�ըն�կա�լագ�րի:

Կը�նշա�նա�կէ,�թէ�Ա�ղեք�սանդ�րի�ոյ�Հէ�քի�մ�-
ե�ան� գրա�դա�րա�նին� գիր�քե�րը� ե�ւս
պատսպա�րո�ւած�են�Մի�ու�թե�անս�գրա�դա�-
րա�նին�մէջ,�որ�այդ�թո�ւա�կան�նե�րուն�դադ�-
րած� էր� «�Կեդ�րո�նա�կան� Գրա�դա�րան»
կոչո�ւե�լէ,�յս�տակ�չէ�թէ�ին�չո՛ւ:

Իսկ� 1974-ի� Յու�նի�սին,� Ե�գիպ�տո�սի
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Կեդր.� Յանձ�նա�ժո�ղո�վի� գու�մա�րած� նիս�-
տին� օ�րա�կար�գին� վրայ� ե�ղած� է� «�Մի�ու�-
թեան� գրա�սե�նե�ա�կը� գրա�դա�րան�նե�րուն
գիր�քե�րուն� օգ�տա�գործ�ման� հարց»ը,� որ
«Ո�րո�շում�ներ»ու� թիւ� 5-ի� Գ.� կէ�տով� յան�-
գած�է�եզ�րա�կա�ցու�թե�ան�մը՝�«�հայ�հա�սա�-
րա�կու�թիւ�նը� չհե�տաքրք�րող� ֆրան�սե�րէն
բժշ�կա�կան�եւ�այլ�մաս�նա�գի�տա�կան�գիր�-
քե�րը�նո�ւի�րել�տեղ�ւոյս�Ֆրան�սա�կան�Մշա�-
կու�թային�Կեդ�րո�նին�եւ�կամ�Գա�հի�րէ�ի�Պե�-
տա�կան�Մա�տե�նա�դա�րա�նին»:

Այս�ա�ռա�ջար�կը�ա�ւե�լի� կա�նուխ՝� 1973-ի
Նոյեմ�բե�րին� ար�դէն� ե�ղած� է.� Մի�ու�թե�անս
Ե�գիպ�տո�սի� Կեդ�րո�նա�կան� Յանձ�նա�ժո�ղո�-
վի� այդ� օ�րե�րու� ա�տե�նա�պետ� Յով�հան�նէս
Քէ�հե�աե�ա�նի�փա�փա�քին�հա�մա�ձայն,�Տիգ�-
րան� Պա�պի�կե�ան� կը� զբա�ղի� Մի�ու�թե�ան
գրա�դա�րան�նե�րու� գիր�քե�րով� եւ,� ի�նչ�պէս

ինք� կ’ը�սէ՝� «�գիր�քե�րուն� տխուր� ճա�կա�-
տագ�րով»�եւ� յե�տոյ�կ’ը�նէ�քա�նի�մը�ա�ռա�-
ջարկ�ներ,� ո�րոնց�մէ� մէկն� է� «ընդ�հա�նուր
զտում�մը�կա�տա�րել�եւ�ան�պէտ�նկա�տո�ւած
գիր�քերն� ու� դա�սա�գիր�քե�րը� ձեռ�քէ� հա�նել
ո�րե�ւէ�ձե�ւով»:

Այ�սօր� Գա�հի�րէ�ի� ՀԲԸ�Մի� Կեդ�րո�նա�կան
Գրա�դա�րա�նը� վե�րա�կազ�մո�ւե�լու� վրայ� է.
բժշ�կա�կան�եւ�մաս�նա�գի�տա�կան�այլ�գիր�-
քեր�ար�դէն� դա�սա�ւո�րո�ւած� են� սն�տուկ�նե�-
րու�մէջ,�ա�զատ�տեղ�բա�նա�լով�մնա�ցե�ալ
բազ�մա�թիւ�գիր�քե�րուն�հա�մար,�ո�րոնց�մե�-
ծա�մաս�նու�թիւ�նը�հայե�րէն�է,�յա�ճախ�ար�ժէ�-
քա�ւոր�հա�տոր�նե�րու�մէջ�ամ�փո�փո�ւած:

Կը� մաղ�թենք,� որ� գրա�դա�րա�նի� վե�րա�-
կազ�մու�թիւ�նը�խթան�մը�հան�դի�սա�նայ�այս
գրա�դա�րա�նին�օգ�տա�գոր�ծու�մին�հա�մար:

Ձմ�րան�ցուրտ�օ�րե�րէն�մէ�կը:�Վար�ժու�հին�կը�խօ�սի�Բա�րե�գոր�ծու�թե�ան�վրայ,�թէ
ու�րիշ�նե�րը�մե�զի�կ’օգ�նեն�եւ�մենք�ալ�պէտք�է�ու�րիշ�նե�րուն�օգ�նենք:�

Փոք�րիկ�նե�րը�պա�տու�հա�նէն�կը�նշ�մա�րեն�մու�րաց�կան�մը,�որ�ցան�կա�պա�տին
քո�վէն�կ’անց�նի�իր�կի�սա�մերկ�տղուն�ձեռ�քէն�բռ�նած:�Ման�կա�պար�տէ�զի�մե�ծե�րէն
քա�նի�մը�հա�տը�հրա�ման�կ’ու�զեն�այդ�աղ�քա�տին�մօ�տե�նա�լու�եւ�վե�րա�դար�ձին�կը
պատ�մեն�խօ�սակ�ցու�թիւ�նը,�որ�տե�ղի�ու�նե�ցեր�է�ցան�կա�պա�տին�եր�կու�կող�մէն:

-Հայ�րի՛կ,�դուն�աղ�քա՞տ�ես:
-Այո՛,�տղա�ներս:
-Ա�նօ�թի՞�ես:
-�..........
-Ու�րիշ�հա�գուստ�չու�նի՞ս:
-�..........
-Հայ�րի՛կ,�ներս�ե�կուր,�մենք�ու�տե�լիք�ալ�ու�նինք,�հագ�նե�լիք�ալ:
-Հոտ�մե�ծե�րու�հա�մար�չէ,�ձե�զի�պէս�պզ�տիկ�նե�րու�տեղն�է:
-Ա�նանկ�է�նէ�քու�տղադ�հոս�թող�գայ,�հայ�րի՛կ,�ա�նի�կա�պզ�տիկ�է:
Մար�դը�հե�կե�կա�լէն.
-Հոտ�որ�բե�րուն�տեղն�է,�իմ�տղաս�հայր�ու�նի�...�

«�Կոչ�նակ»,�1926

«ՈՐԲԵՐՈՒ ԿԻՐԱԿԻ»ԷՆ ՊԱՏՈՒՄ ՄԸ
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ՈՐԲԵՐՈՒ ԿԻՐԱԿԻ

Ժա�մա�նա�կին� ՀԲԸ�Մի�ու�-
թիւ�նը� Գա�հի�րէ�ի� մէջ� ու�նէր
նո�ւի�րա�հա�ւա�քի�գե�ղե�ցիկ�սո�-
վո�րու�թիւն�մը,�ո�րուն�հա�մար
օ�րո�ւան� պա�տաս�խա�նա�տու�-
ներն� ու� մա�նա�ւանդ� ա�նոնց
տի�կին�ներն� ու� տիկ�նանց
յանձ�նա�խում�բե�րը� կը� պատ�-
րաս�տո�ւէ�ին�ա�միս�ներ�ա�ռաջ,
կը�ծրագ�րէ�ին�ի�րենց�աշ�խա�-
տան�քը� եւ� կը� լծո�ւէ�ին� հան�-
գա�նա�կու�թե�ան� այն�պի�սի
շրջա�նի�մը,�ե�րբ�որ�բե�րը�բա�-
ւա�կան� ծանր� պա�տաս�խա�-
նա�տո�ւու�թիւն� դրեր� է�ին
ՀԲԸՄ-ի�ու�սե�րուն:�

Այս� հան�գա�նա�կու�թիւն�նե�-
րը� «Որ�բե�րու� Կի�րա�կի»� կը� կո�չո�ւէ�ին� եւ
սկսած�է�ին�1922-ին:�

Տաս�նա�մե�ակ�մը�ե�տք�ձեռ�նար�կը�ա�նուն
փո�խած�է�թէ�եւ�եւ�սկ�սած�կո�չո�ւիլ�սկիզ�բը
«Մ�շա�կոյ�թի� եւ� Որ�բե�րու� Կի�րա�կի»,� ա�պա
մի�այն� «Մ�շա�կոյ�թի� Կի�րա�կի»� (1932-էն
սկսե�ալ),� սա�կայն� տա�լու� ո�գին� միշտ
առողջ� մնա�ցեր� է� ե�գիպ�տա�հայոց� մէջ,
որոնք� շա�րու�նա�կեր� են� հան�գա�նա�կու�-
թիւն�նե�րու�գե�ղե�ցիկ�սո�վո�րու�թիւ�նը:

Կար�ծէք� այդ� հա�մա�տա�րած� տխ�րու�-
թեան� եւ� թշո�ւա�ռու�թե�ան� մէջ� քիչ� մը� գե�-
ղեց�կու�թիւն�դնե�լու�մի�տու�մով,�նո�ւի�րա�հա�-
ւա�քին�հա�մար�յա�տուկ�գե�ղե�ցիկ�տետ�րեր
ձե�ւա�ւո�րո�ւած�են,�ո�րոնք�կո�չո�ւած�են�«�Ժա�-
պա�ւի�նե�ալ� Տետր»,� ո�րոնց� մէջ� ար�ձա�նա�-
գրո�ւած� են� նո�ւի�րա�տու�նե�րուն� ա�նունն� ու
մա�կա�նու�նը�եւ�նշո�ւած՝�նո�ւի�րած�գու�մա�րը:
Այս� տետ�րե�րէն� իւ�րա�քան�չիւ�րը� տրա�մա�-
դրո�ւած� է� Գա�հի�րէ�ի� մէկ� հա�յա�հոծ� շր�ջա�-
նին.� բո�լոր�տետ�րե�րը� թո�ւագ�րո�ւած� են� եւ
կը�կրեն�շր�ջա�նին�ա�նու�նը:

Սեւ�կող�քով�տետ�րե�րուն�է�ջե�րը�մի�ա�ցած
են�կար�միր�ժա�պա�ւէն�նե�րով,�ի�սկ�ժա�պա�-
ւէն�նե�րը՝�ՀԲԸՄ-ի�մո�մե�այ�կար�միր�կնի�քով

կն�քո�ւած:�
Աչ�քէ� ան�ցը�նե�լով� այս

«Ժա�պա�ւի�նե�ալ� Տետր»ե�րը,
կը� զար�մա�նանք� կար�դա�լով
ա�նուն�նե�րը� Եգիպտոսի� քա�-
ղաքներուն�եւ�Գա�հի�րէ�ի�այն
շր�ջան�նե�րուն,� ո�րոնք� հա�յա�-
հոծ� �ե�ղած�են,�բայց�ո�ւր�այ�-
սօր�ոչ�ի�սկ�մէկ�հայ�ըն�տա�նիք
կը� բնա�կի,� ի�նչ�պէս� Զա�կա�-
զիկ,� Թան�թա,� Ման�սու�րա,
Մա�թա�րի�ա,�Զէյ�թուն,�Պէյն�էլ
Սու�րէյն�եւ�այլն:�

Այս� Կի�րա�կի�նե�րուն� ա�ռի�-
թով� նաեւ� հրա�տա�րա�կու�-
թիւն�ներ� ե�ղած� ե�ն՝� բա�ցիկ�-
ներ,�գր�քոյկ�ներ,�թռու�ցիկ�ներ

եւ�այլն,�շատ�հա�ւա�նա�բար�«Բ�րօ�բա�կան�տի
Դի�ւան»ին�կող�մէ:�Այս�հրա�տա�րա�կու�թիւն�-
նե�րէն� մէ�կը� փոք�րիկ,� հա�զիւ� չորս� է�ջա�նի
գր�քոյկ�մըն�է,�որ�կը�կրէ�«�Հայ�որ�բը�կ’ա�ղօ�-
թէ�իր�բա�րե�րար�նե�րուն�հա�մար»�են�թա�խո�-
րա�գի�րը� եւ� հրա�տա�րա�կո�ւած� է� 1927-ին:
Այս�գր�քոյ�կին�կող�քին�վրայ�հե�տաքրք�րա�-
կան�տե�ղե�կու�թիւն�մը�տրո�ւած�է,�դժ�բախ�-
տա�բար�ա�ռանց�ման�րա�մաս�նու�թիւն�նե�րու.

«�Չի�լի�ի�տղա�քը�Որ�բե�րու�Կի�րա�կի�ին�կա�-
մո�վին�կը�հրա�ժա�րին�ի�րենց�ա�նու�շե�ղէ�նէն,
ի�սկ� Ճա�բո�նի� դպ�րո�ցա�կան� աղ�ջիկ�նե�րը,
ա�մէն� տա�րի� ի�րենց� փոք�րիկ� խնայո�ղու�-
թիւն�նե�րը� կը� ղր�կեն� հայ� որ�բուկ�նե�րուն� ի
նպաստ:�Ի�սկ�դո՞ւն»:

Գր�քոյ�կին� մէջ� ե�րեք� շատ� փոք�րիկ
պատ�մու�թիւն�ներ�են,�Կա�ղան�դի�պատ�մու�-
թիւն�ներ,�ո�րով�հե�տեւ�Դեկ�տեմ�բե�րը�ար�դէն
իր�սկիզ�բէն�ի�սկ�Կա�ղան�դի�եւ�նոր�տա�րի�ի
ա�միսն�է:�

Այդ� պատ�մու�թիւն�նե�րէն� մէ�կը,� Ա�կիւ�լի�-
նէ�ի�գրի�չով,� կ’ու�զենք�հոս�ար�տագ�րել� եւ
ըն�թեր�ցո�ղին�ու�շադ�րու�թե�ան�յանձ�նել:

Մ.�Ե.

Պատմական
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Բո�լոր� որ�բե�րը� լսած� է�ին,� թէ� նոյն� օ�րը
աշ�խար�հի� շատ� մը� կող�մե�րը,� մեծ� ու
պզտիկ,�որ�բե�րուն�վրայ�պի�տի�մտա�ծեն�եւ
ի�րենց�սե�ղա�նէն�որ�բին�ալ�բա�ժին�մը�պի�-
տի�հա�նեն:

-Մենք�ալ� բան� մը� չե՞նք� կր�նար� ը�նել,-
ըսաւ� որ�բե�րէն� մէ�կը՝� Ա�րամ,� որ� քա�նի� մը
ըն�կեր�նե�րու� հետ� կը� խօ�սէր,-� ե�րա�նի� թէ
մենք�ալ�ծնողք�ու�նե�նայինք�եւ�մեր�կե�րա�-
կուր�նե�րէն�որ�բե�րուն�տայինք:

-Որ�բեր�ըլ�լա�լով�մէկ�տեղ�բան�մը� չե՞նք
կր�նար�ը�նել,-�հար�ցուց�Տիգ�րան:

-Ի�՞նչ�կր�նանք�ը�նել,�որ�բը�ի�՛նչ�ու�նի�որ,-
յա�րեց�Վա�հէ:

-Մենք� ալ� ե�րախ�տա�գէտ� սիրտ� մը
ունինք,�ո�րով�կր�նանք�Աս�տու�ծոյ�ա�ղօ�թել,
որ�բե�րուն� բա�րե�կամ� ազ�նիւ� հո�գի�նե�րուն
հա�մար� եւ� մեր� շնոր�հա�կա�լու�թիւն�նե�րը
յայտ�նել� ա�նոնց,-� պա�տաս�խա�նեց� Տիգ�-
րան:

-Բայց,-�ը�սաւ�ան�դի�էն�Միհ�րա�նիկ,-�չոր
շնոր�հա�կա�լու�թիւ�նով� ու� ա�ղօթ�քով� ի�՞նչ
կ’ըլ�լայ.� ե�թէ� մե�զի� օգ�նող� բա�րե�րար�ներն
ալ� մի�այն� խղ�ճա�լով� գո�հա�նային,
կրնայի՞նք�ո�ղջ�մնալ:

-Մենք�ալ�կը�խոս�տա�նանք,-�ը�սաւ�Վա�-
հէ,-� որ� ե�րբ� մեծ�նանք,� Հա�յաս�տան� կ’եր�-
թանք�զի�նո�ւոր�ըլ�լա�լու�եւ�հայ�րե�նի�քը�թշ�-
նա�մի�նե�րուն�դէմ�պաշտ�պա�նե�լու�հա�մար:

-Շատ�ա�ղէկ,-�պո�ռա�ցին�մի�ա�բե�րան�բո�-
լոր�տղա�քը�խան�դա�վա�ռու�թե�ամբ:

-Եր�թա՛նք� ու�րեմն,,-� ը�սաւ� գործ�նա�կան
ո�գի�ով�լե�ցո�ւած�տղայ�մը,-�եր�թանք�յայտ�-
նե�լու� տնօ�րէ�նին,� որ� թեր�թե�րուն� մէջ� հա�-
ղոր�դէ�մեր�այս�խոս�տու�մը:

-Սա�կայն,-�ը�սաւ�պզ�տիկ�որ�բուկ�մը,�որ
լուռ�մտիկ�կ’ը�նէր,-�խոս�տու�մը�ա�պա�գայի
խն�դիր�է,�մենք�ա՛յ�սօր�ի�նչ�կր�նանք�ը�նել:

-Ի�՞նչ�կր�նանք�ը�նել,�մենք�ար�դէն�որ�բեր
ե�նք,�ու�րիշ�նե�րը�մե�զի�հա�մար�կ’աշ�խա�տին
...�,-�յա�րեց�մէկ�ու�րի�շը�ան�դի�էն:

-Մենք� ալ� ան�շո՛ւշտ� բան� մը� կր�նանք
ընել,-�ը�սաւ�պն�դե�լով�պզ�տիկ�որ�բու�կը:

-Ի�՞նչ,-�հար�ցու�ցին�ա�մէն�քը�ան�համ�բեր,-
որ�բը�որ�բին�ի�՞նչ�կր�նայ�ը�նել:

-Մ�տի՛կ� ը�րէք,-� ը�սաւ� որ�բու�կը,-� թէ�եւ
մենք� ո�րբ� ե�նք,� բայց� մեզ�մէ� ա�ւե�լի� որ�բը
կայ,�ո�րոնց�քով�մենք�ծնող�քի�մը�զա�ւակ�-
նե�րը�կը�սե�պո�ւինք:

-Այո,�կը�յի�շեմ,-�ը�սաւ�Ա�րամ,-�դեռ�քա�նի
մը�օր�ա�ռաջ�խեղճ,�ա�նօ�թի,�մերկ�որ�բուկ
մը� լա�լով� ե�կաւ� խնդ�րե�լու� տնօ�րէ�նէն,� որ
զինք� ալ� որ�բա�նոց� ըն�դու�նի,� ո�րով�հե�տեւ
քա�նի�մը�օ�րէ�ի�վեր�բե�րա�նը�հաց�չէ�դրած
խեղ�ճը:�Տնօ�րէ�նը�թէ�եւ�ա�ղէկ�մը�կշ�տա�ցուց
զայն,�բայց�չկր�ցաւ�ներս�առ�նել,�տեղ�չըլ�-
լա�լուն�հա�մար:�ԽԵղճ�տղան�լա�լով�հե�ռա�-
ցաւ,� միշտ� աչ�քե�րը� կա�րօ�տա�գին� մե�զի
դարձ�նե�լով:

-Այո՛,� կը� ճանչ�նամ,-� ը�սաւ� Տիգ�րան,-
շատ�ան�գամ�փո�ղոց�նե�րը�կը�պառ�կի:

-Ե�կէք� ու�րեմն� մենք�ալ� մեր� մէջ�այ�սօր
պզ�տիկ�հա�ւա�քում�մը�ը�նենք.�Որ�բե�րու�կի�-
րա�կի�ին�մե՛ր�ո�րբն�ալ�այդ�տղան�թող�ըլ�լայ:

-Շատ�լաւ,-�ը�սին�ա�մէն�քը�մի�ա�ձայն:
-Ես,-� ը�սաւ� մէ�կը,-� մօ�րեղ�բօրս� ղր�կած

մէկ�տո�լա�րը�կու�տամ,�թէ�եւ�ա�նով�ո�րո�շած
է�ի�ին�ծի�զոյգ�մը�կօ�շիկ�գնել:

-Ես�ալ�տա�սը�տրախ�մի�շա�հած�է�ի�ջուր
կրե�լով,� զայն� կու� տամ,-� ա�ւել�ցուց� Միհ�-
րա�նիկ:

-Ես�դրամ�չու�նիմ,�ես�ալ�ին�ծի�ղր�կո�ւած
նոր�վե�րար�կուս�կու�տամ,-�ը�սաւ�Տիգ�րան:�

Այս�պէս� ա�մէնքն� ալ� մէյ�մէկ� բան� խոս�-
տա�ցան՝� թուղթ,� գրիչ,� գուլ�պայ,� խա�ղա�-
լիք,� պտուղ� եւ� այլն:� Պզ�տիկ� որ�բուկ� մը
մնա�ցած�էր�մի�այն,�որ�բան�մը�չէր�կր�ցած
տալ.�ա�նոր�ալ�հար�ցու�ցին.

-Դուն,� Ժի�րայր,� ի�՞նչ� կ’ու�զես� նո�ւի�րել,
բան�մը�չու�նի՞ս�տա�լու:

-Ես�ալ,-�ը�սաւ�տղան�լուրջ�դէմ�քով�մը,-
կը� խոր�հիմ� տնօ�րէ�նին� դի�մել� եւ� խնդ�րել,
որ� գո�նէ� այս� օ�րը՝� Որ�բե�րու� Կի�րա�կի�ին
զայն�ներս�առ�նէ�ի�բր�հիւր�եւ�ես�իմ�ան�կո�-
ղինս�կը�պառ�կեց�նեմ,�որ�գի�շեր�մը�ԲԱԽ�-
ՏԱ�ՒՈՐ�Ո�ՐԲ�մը�ըլ�լայ�...

«Ինչ�որ�կ’ու�զէք,�որ�ու�րիշ�նե�րը�ձե�զի�ը�-
նեն,�դուք�ալ�ա�նոնց�ա�նանկ�ը�րէ՛ք»:

Ա�կիւ�լի�նէ

ՈՐ ԲԵ ՐՈՒ ԿԻ ՐԱ ԿԻՆ 
Որ բաշ խար հէն ներս
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Ո�րու՞� մտ�քէն� կր�նար�ան�ցնիլ,� թէ� ման�-
կա�պար�տէ�զի� մը� մէջ� դայ�լայ�լող� եւ
գոյնզգոյն� սի�րա�հա�ւե�րով� (love� birds)� լի
վան�դակ�նե�րուն� բազ�մա�պատ�կո�ւի�լը� � ցա�-
ւա�լի�ե�րե�ւոյ�թի�մը�ար�դիւնքն�էր�եգիպ�տա�-
հայ�գա�ղու�թին�հա�մար:

1965-ին� Կո�կոն� դա�սա�րա�նի� ա�շա�կեր�-
տու�հի� է�ի� Հե�լի�ո�պոլ�սոյ� Մեր�ճա�նե�ան� Ազ�-
գային��Ման�կա�պար�տէ�զին�մէջ:�Ու�րա�խու�-
թե�ամբ� կը� հե�տե�ւէ�ի� մի�ջանց�քին� մէջ�տե�-
ղա�ւո�րո�ւած� մեծ� ու� գե�ղե�ցիկ� վան�դա�կին
բնա�կիչ�նե�րուն՝�գոյն-գոյն��սի�րա�հա�ւե�րուն,
ո�րոնց� ու�րախ� կան�չե�րը� կը� մի�ա�ձու�լո�ւէ�ին
փոք�րիկ�նե�րուն� � ա�ղա�ղակ�նե�րուն� � հետ,
զբօ�սան�քի� եր�թա�լու� ըն�թաց�քին� ու� կը
կազ�մէ�ին� հա�ճե�լի� ան�ներ�դաշ�նա�կու�թիւն
մը:�

Այդ� շր�ջա�նի� սո�վո�րու�թե�ան� հա�մա�ձայն,
մենք�ալ�տու�նը�զոյգ�մը�սի�րա�հա�ւեր�ու�նէ�-
ինք,�ո�րոնք�սա�կայն�սաս�տիկ�ա�ղմ�կա�րար
ու� աղ�տո�տող� ըլ�լալ�նուն,� պատշ�գա�մը� կը
ձգէ�ինք:

Վե�րա�մու�տը�տա�կա�ւին� նոր� սկ�սած� էր,
սա�կայն�ու�րա�խու�թե�ան�փո�խա�րէն�տե�սակ
մը� ա�նո�րո�շու�թիւն,� ծա�ծուկ� խօ�սակ�ցու�-
թիւն�ներ,� մե�լա�մաղ�ձոտ� նայո�ւացք�ներ� ու
փսփ�սուք�ներ�կը�կա�տա�րո�ւէ�ին,�ե�րբ�ա�շա�-
կերտ�նե�րու��ծնող�նե�րը��կու�գային�դպ�րոց,
հան�դի�պե�լու� պար�տիզ�պա�նու�հի� Օր.� Դե�-
րեն�կու�հի�Սի�սա�կե�ա�նին�հետ:

Մեր�տան�մէջ�ե�ւս�մթ�նո�լոր�տը�ծանր�էր,
յա�ճախ�կը�լսէ�ի�«�տա�կա�ւին�ե�րեք�օր�ա�ռաջ
մեթ�րոյին�մէջ�հան�դի�պե�ցայ�ի�րեն,�բան�մը
չը�սաւ� եւ� հի�մա� ...»,� կամ� «ա�մա�ռը�Ա�ղեք�-
սանդ�րի�ա� մեր� ի�ջե�ւա�նած� պան�դոկն� է�ին
Սա�հա�կե�ան�նե�րը,� ըն�տա�նե�օք� ե�կած� է�ին
օդա�փո�խու�թե�ան�ու�ա�հա�ւա�սիկ�նաւ�ա�ռեր
Պէյ�րութ�գա�ցեր�են�...»,�եւ�կր�կին�«�Շա�բաթ
գի�շեր� Emphitrion� մեր� քո�վի� սե�ղա�նը
նստած,� քէ�պապ� կ’ու�տէ�ին� ու� պի�րա� կը
խմէ�ին�եւ�այս�առ�տու�լսե�ցի,�որ�ա�մէն�բան
ծա�խեր�Գա�նա�տա�գաղ�թեր�են� ...»:�Միշտ
այս�տե�սակ�ան�հասկ�նա�լի,�կցկ�տուր�խօս�-

քեր�կային�մեր�տան�մէջ:�
Օր�մըն�ալ�դա�սըն�կե�րոջս�Գէ�որ�գին�մայ�-

րը,� ձեռ�քը� զոյգ� մը� սի�րա�հա�ւե�րով� վան�-
դակ�մը�ման�կա�պար�տէզ�ե�կաւ,�Օր.�Սօ�նա
Նո�րի�կե�ա�նին�հան�դի�պե�լու:�

«�Գի�տեմ,�որ�շատ�կը�սի�րես�այս�տե�սակ
թռ�չուն�նե�րը� ...�վս�տահ�եմ,�որ�լաւ�ձեռ�քե�-
րու�մէջ�պի�տի�ըլ�լան»,�հա�զիւ�կա�րո�ղա�ցաւ
ամ�բող�ջաց�նել� նա�խա�դա�սու�թիւ�նը� եւ�ար�-
ցուն�քի� կա�թիլ� մը� ան�զգա�լա�բար� գլո�րե�-
ցաւ�այ�տէն�վար:�Յա�ջորդ�օ�րն�ի�սկ�Գէ�որ�-
գին�նս�տա�րա�նը�դա�տարկ�էր:�

Ու�այս�պէս,�յա�ջոր�դող�ա�միս�նե�րուն�ըն�-
թաց�քին�ան�տուն�մնա�ցած�սի�րա�հա�ւե�րուն
թի�ւը� այն�քան� շատ�ցաւ,� որ� պէտք� ե�ղաւ
փոք�րիկ�սե�նե�ա�կի�մը�չափ�վան�դակ�մը�շի�-
նել� տալ:� Նոյն� թա�փով� ա�շա�կերտ�նե�րուն
թի�ւը�այն�քան�նո�ւա�զե�ցաւ,�որ�զոյգ�դա�սա�-
րան�նե�րը�մէ�կի�վե�րա�ծո�ւե�ցան,�եր�կու�ճա�-
շաս�րահ�նե�րէն� մէ�կը� ան�գոր�ծա�ծե�լի� դար�-
ձաւ� ու� ման�կա�պար�տէ�զը,� փո�խա�նակ� իր
փոք�րիկ�ա�շա�կերտ�նե�րուն�ու�րախ�ճի�չե�րով
ու� ա�ղա�ղակ�նե�րով� թն�դա�լու,� լե�ցո�ւե�ցաւ
որ�դեգ�րո�ւած� � սի�րա�հա�ւե�րուն� ճռո�ւո�ղիւն�-
նե�րով:�

Այդ�հս�կայ�վան�դա�կին�առ�ջե�ւէն�ան�ցնե�-
լու� ժա�մա�նակ� սիրտս� կը� կծ�կո�ւէր,� քա�նի
որ�ա�նոր�ա�մէն�մէկ�բնա�կի�չի�ներ�կա�յու�թիւ�-
նը� կը� մատ�նան�շէր� իմ� դա�սըն�կեր�նե�րուս
բա�ցա�կա�յու�թիւ�նը:

Սօ�սի�Նե�րե�տե�ան-Յա�կո�բե�ան���

ՍԻՐԱՀԱՒԵՐԸ

Գրական�փորձեր
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«�Հայ�Ե�կե�ղեց�ւոյ�Հա�մաշ�խար�հային�Ե�րի�-
տա�սար�դաց� Մի�ա�ւո�րու�մը»,� ո�րուն� կր�ճա�-
տումն�է�ՀԵ�ՀԵՄ,�ե�րի�տա�սար�դա�կան�կազ�-
մա�կեր�պու�թիւն�մըն�է,�ո�րուն�կը�նա�խա�գա�-
հէ�Ա�մե�նայն�Հայոց�Կա�թո�ղի�կոս�Գա�րե�գին
Բ.ը:�Կազ�մա�կեր�պու�թիւ�նը�կը�գոր�ծէ�Ս.�Էջ�-
մի�ած�նի�Մայր� Տա�ճա�րի� հա�վա�նի�ին�տակ
եւ�նպա�տակ�ու�նի�հայ�ա�ռա�քե�լա�կան�ե�կե�-
ղեց�ւոյ� քրիս�տո�նէ�ա�կան� ար�ժէք�նե�րը� տա�-
րա�ծել� հա�մայն� աշ�խար�հին:� Այս� ա�ռա�քե�-
լու�թիւ�նը�կ’ի�րա�գոր�ծո�ւի�հա�մախմ�բե�լով�եւ
քա�ջա�լե�րե�լով� հա�մա�գոր�ծակ�ցու�թիւ�նը
եկե�ղեց�ւոյ� հա�ւա�տա�րիմ� ե�րի�տա�սարդ�նե�-
րուն�հե�տե�ւե�ալ�ո�ւթ�շր�ջան�նե�րէն՝�Ռու�սի�ա
եւ�ան�կախ�տէ�րոււ�թիւն�նե�րու�հա�մայնք,�Եւ�-
րո�պա,�Մի�ջին�Ա�րե�ւելք�եւ�Ափ�րի�կէ,�Հիւ�սի�-
սային� եւ� Հա�րա�ւային� Ա�մե�րի�կա�ներ,
Աւստ�րա�լի�ա,� Հա�յաս�տան� եւ� Ար�ցախ:� Իւ�-
րա�քան�չիւր�շր�ջան�կը�ներ�կա�յա�նայ�հո�գե�-
ւոր� ա�ռաջ�նոր�դով� մը� եւ� աշ�խար�հա�կան
ներ�կա�յա�ցու�ցիչ�նե�րով:� Կազ�մա�կեր�պու�-
թիւ�նը� կը� գոր�ծակ�ցի� նաեւ� այն� ե�րի�տա�-
սարդ�նե�րուն�հետ,�ո�րոնք�մաս�կը�կազ�մեն
կր�թա�կան,�մշա�կու�թային�եւ�մար�դա�սի�րա�-
կան�հաս�տա�տու�թիւն�նե�րու:�

Ես�բախ�տը�ու�նե�ցայ�մաս�նակ�ցե�լու�ՀԵ�-
ՀԵ�Մի�եր�կու�հա�ւաք�նե�րուն,�ա�ռա�ջի�նը�3-5
Յու�լիս�2018-ին�Ծաղ�կա�ձո�րի�մէջ�(Հա�յաս�-
տան),�ո�ւր�խմ�բո�ւած�է�ին�տար�բեր�եր�կիր�-
նե�րէ� ե�կած� մօ�տա�ւո�րա�պէս� չորս� հա�րիւր
ե�րի�տա�սարդ�ներ:�Այս�ա�ռի�թով�Ե�գիպ�տա�-
հայոց� բա�րե�ջան� Ա�ռաջ�նորդ� Գե�րաշ�նորհ
Տէր� Ա�շոտ� Սր�բա�զան� Մնա�ցա�կա�նե�ա�նի
առաջ�նոր�դու�թե�ամբ� Ե�գիպ�տո�սէն� մաս�-
նակ�ցե�ցան�նաեւ�Վա�հան�Թէր�զի�պա�շե�ան,
Հռիփ�սի�մէ�Մու�րա�տե�ան-�Թէր�զի�պա�շե�ան,
Վար�դու�հի�Ար�թի�նե�ան,�Ռի�թա�Ա�ւա�գոֆ�եւ
Վա�չէ�Ար�թի�նե�ան:�

Երկ�րորդ�հա�ւա�քը�տե�ղի�ու�նե�ցաւ�23-25
Նոյեմ�բեր� 2018-ին,� Մոս�կո�ւայի� մէջ,� ո�ւթ�-
սուն�մաս�նա�կից�նե�րով:�Ե�գիպ�տո�սէն�Ա�շոտ
Սր�բա�զա�նի�ա�ռաջ�նոր�դու�թե�ամբ�մաս�նակ�-
ցե�ցան�Կա�րին�Կր�պոյե�անն�ու�Մա�նէ�Ճիզ�-
մէ�ճե�ա�նը:�

Այս�եր�կու�հա�ւաք�նե�րը�սփ�ռո�ւե�ցան�Հա�-
յաս�տա�նի� Շո�ղա�կաթ� հե�ռուս�տա�կա�յա�նէն
եւ�զա�նոնք�կա�րե�լի�է�դի�տել�հա�մա�ցան�ցին
վրայ,�«�Շո�ղա�կաթTV»ի�կայ�քէ�ջէն:

Հա�յաս�տա�նի�հա�ւա�քը�խո�րագ�րո�ւած�էր
«�Դէ�պի� հայ�րե�նիք,� դէ�պի� Սուրբ� Էջ�մի�ա�-
ծին»:

Մաս�նա�կից�նե�րը�ա�ռիթ� ու�նե�ցան�այ�ցե�-
լե�լու� Հա�յաս�տա�նի� տե�սար�ժան� վայ�րե�րը՝
Սուրբ� Էջ�մի�ա�ծնի տա�ճար,� Սար�տա�րա�-
պատ,� Ծի�ծեռ�նա�կա�բերդ� եւ� այլ� վայ�րեր:
Մաս�նա�կից�նե�րը� նաեւ� ա�ռիթ� ու�նե�ցան
հան�դի�պե�լու�Հա�յաս�տա�նի�հո�գե�ւոր�եւ�պե�-
տա�կան� ղե�կա�վար�նե�րուն՝� Ա�մե�նայն
Հայոց�Կա�թո�ղի�կոս�Գա�րե�գին�Բ.ի,�նա�խա�-
գահ�Ար�մէն�Սարգ�սե�ա�նի,�վար�չա�պետ�Նի�-
կոլ�Փա�շի�նե�ա�նի�եւ�այ�լոց:

Մոս�կո�ւայի� հա�ւա�քին� ար�ծար�ծո�ւե�ցան
հե�տե�ւե�ալ�նիւ�թե�րը.

Հայ�ըն�տա�նի�քը�Սփիւռ�քի�մէջ.�
ժա�մա�նա�կա�կից� հայ� ըն�տա�նի�քին� դի�-

մագ�րա�ւած�մար�տահ�րա�ւէր�նե�րը.�
Սուրբ� Ծնն�դե�ան� խոր�հուր�դին� նա�խա�-

պատ�րաս�տո�ւե�լու�կա�րե�ւո�րու�թիւ�նը.�
Թե�մե�րու�Ե�րի�տա�սար�դա�կան�մի�ու�թիւն�-

նե�րուն� մի�ջեւ� փո�խըմբռն�ման� եւ� փոր�ձի
փո�խա�նա�կում�:

Ա�ռի�թը�ու�նե�ցանք�այս� շքեղ�մայ�րա�քա�-
ղա�քին�մէջ�ներ�կայ�գտ�նո�ւե�լու�կի�րակ�նօ�ր�-
ե�այ� սուրբ� պա�տա�րա�գին,� այ�ցե�լե�լու� ռու�-
սա�կան� Ո�ւղ�ղա�փառ� Ե�կե�ղեց�ւոյ� կեդ�րո�նը
եւ�ներ�կայ�գտ�նո�ւե�լու�բազ�մա�թիւ�գե�ղա�րո�ւես-
տա�կան�եւ�թա�տե�րա�կան�ներ�կա�յա�ցում�նե�-
րու,� ի�նչ�պէս� եւ� ազ�գային� ա�ւան�դա�կան
պա�րե�րու�եւ�տու�տու�կա�հար�նե�րու�ե�լոյթ�նե�-
րուն:�

Այս� եր�կու� հա�ւաք�նե�րուն� գլ�խա�ւոր
նպա�տակն� էր� ծա�նօ�թա�նալ� տար�բեր� եր�-
կիր�նե�րու�ապ�րե�լա�կեր�պին� եւ� քրոս�տո�նէ�-
ու�թե�ան� դի�մագ�րա�ւած� մար�տահ�րա�ւէր�նե�-
րուն,� ջա�նա�լով� զա�նոնք� հա�ւա�քա�բար
յաղ�թա�հա�րել:�Ա�նոնց�ար�դիւն�քը�ոչ�թէ�լու�-
ծում�նե�րու� եւ� բա�րե�կար�գու�թիւն�նե�րու
ցանկ�մըն�է,�ո�րուն�պէտք�է�հե�տե�ւիլ,�այլ

ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ
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նպա�տակ�ու�նի�ե�րի�տա�սարդ�-
նե�րուն�միտ�քը� լու�սա�ւո�րել�եւ
զա�նոնք�ա�ռաջ�նոր�դել�ի�րենց
հո�գե�կան�կե�ան�քին�մէջ:�

Հա�մա�ցան�ցին�վրայ�խում�-
բեր�ստեղ�ծո�ւած�են�այս� հա�-
մախմ�բում�նե�րուն� շա�րու�նա�-
կու�թիւ�նը� ա�պա�հո�վե�լու� հա�-
մար�եւ�զի�րար�տե�ղե�ակ�պա�-
հե�լու� իւ�րա�քան�չիւր� ե�րկ�րի
մէջ�տե�ղի� ու�նե�ցող� քրիս�տո�-
նէ�ա�կան� գոր�ծու�նէ�ու�թե�ան
մա�սին:

Ինչ� որ� ա�մե�նէն� ա�ւե�լի
տպա�ւո�րեց� զիս� այս� եր�կու
ճամ�բոր�դու�թիւն�նե�րուն� ըն�-
թաց�քին�դրա�կան�ա՛յն�մթ�նո�լորտն�էր,�որ
ստեղ�ծո�ւած� էր� մաս�նա�կից�նե�րուն� եւ� հո�-
գե�ւո�րա�կան�նե�րուն� դրա�կան-բա�րե�կա�մա�-
կան� կե�ցո�ւած�քէն:� Օ�րի�նակ,� ո�րով�հե�տեւ
մաս�նա�կից�նե�րուն� մե�ծա�մաս�նու�թիւ�նը
արե�ւե�լա�հայե�րէ�նով� կ’ար�տա�յայ�տո�ւէր,
մե�զի� հա�մար� քիչ� մը� դժո�ւար� էր� լրիւ
հասկ�նա�լը,� շա�տեր� կը� փոր�ձէ�ին� կր�կին
բա�ցատ�րել� ը�սո�ւած�նե�րը,� որ�պէս�զի� մենք
մեզ�մե�կու�սա�ցած�չզ�գայինք:

Հա�կա�ռակ�ա�նոր,�որ�մաս�նա�կից�նե�րուն
մեծ�մա�սը�կու�գար�եր�կիր�նե�րէ,�ո�ւր�ա�զա�-
տու�թե�ան� քո�ղին� տակ� շա�տեր� կը� հե�ռա�-
նան�քրոս�տո�նէ�ու�թե�նէն�եւ�ո�ւր�քրիս�տո�նէ�-

ա�կան�ար�ժէք�նե�րուն�կառ�չի�-
լը� դժո�ւար� է,� ա�նոնց� յանձ�-
նա�ռու�թիւ�նը� հայ� ե�կե�ղեց�ւոյ
հան�դէպ� ան�դր�դո�ւե�լի� կը
մնար:� Շա�տեր� կու� գային
փոքր� քա�ղաք�նե�րէ,� ո�ւր
հայե�րուն� թի�ւը�այն�քան� քիչ
է,� որ�ան�կա�րե�լի� է� ե�կե�ղե�ցի
կա�ռու�ցե�լու� ար�տօ�նու�թիւն
ու�նե�նալ� կամ� նիւ�թա�կա�նը
ա�պա�հո�վել:�

Այս� հա�ւաք�նե�րուն� ըն�-
թաց�քին� շա�տեր� խօ�սե�ցան
ի�րենց� պա�տա�հած� դէպ�քե�-
րուն� մա�սին� եւ� փոր�ձա�ռու�-
թիւն�ներ� փո�խա�նա�կե�ցին,

ինչ�որ�մե�զի�մտա�ծել�տո�ւաւ�մեր�կա�տա�-
րե�լիք�դե�րին�մա�սին:

Բախ�տա�ւոր� ե�նք,� որ� կ’ապ�րինք� ե�րկ�րի
մը�մէջ,�ո�ւր�կրօ�նը�ա�ռաջ�նա�հերթ�դեր�կա�-
տա�րած�է�եւ�ո�ւր�հայ�կա�կան�հա�րուստ�ժա�-
ռան�գու�թիւն� մը� կայ:� Հե�տե�ւա�բար,� կը
կար�ծեմ�թէ� մենք�պէտք� է� օգ�տո�ւինք�այս
ա�ռա�ւե�լու�թե�նէն� եւ� կառ�չած� մնանք� մեր
հա�ւատ�քին�եւ�լե�զո�ւին:

Մա�նէ�Ճիզ�մէ�ճե�ան
Ֆ�րան�սե�րէ�նէ�թագ�մա�նեց՝�

Ա�նայիս�Ճիզ�մէ�ճե�ան
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1936� թո�ւա�կա�նին� սփիւռ�քա�հայ� տա�րե�-
ցոյց�նե�րէն� մէ�կը� հե�տաքրք�րա�կան� տե�ղե�-
կու�թիւն�ներ� կու� տայ� Խ.� Հա�յաս�տա�նի
բնակ�չու�թե�ան�մա�սին.

«Խ.�Հա�յաս�տա�նի�ներ�կայ�բնակ�չու�թե�ան
թի�ւը� կ’անց�նի� 1,200,000� հո�գին� եւ
բաժնուած�է�հե�տե�ւե�ալ�կեր�պով.

Հայ 980,000
Թուրք,�թա�թար,�պար�սիկ 90,000
Ռուս 24,000
Քիւրտ�եւ�ե�զի�տի 17,000
Յոյն 9,000�
Ուք�րա�նա�ցի 3,000
Լեհ�(Փո�լո�նա�ցի) 750
Հ�րե�այ 350
Վ�րա�ցի 300�
Այլ�ազ�գեր 1,600
Սոյն�բնակ�չու�թե�ան�
Այ�րե�րու�թիւն�է 620,000
Կի�նե�րու�թի�ւը 580,000
Քա�ղա�քաբ�նակ�են 260,000
Գիւ�ղաբ�նակ�ե�ն 860,000
Խ.� Հա�յաս�տա�նի� բնակ�չու�թե�ան� թի�ւը

1923� թո�ւին� 783,000� էր,� ու�րեմն� 350,000
հո�գի�ա�ւել�ցած�է�ցարդ:�

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԸ Ե ՐԷԿ

Ե�րե�ւան�Քա�ղա�քը
«15�տա�րի�ա�ռաջ�Ե�րե�ւան� 25,000� բնա�-

կի�չով� աղ�տոտ� քա�ղաք� մըն� էր:� 1924-ին
կա�ռա�վա�րու�թիւ�նը� ըն�դար�ձակ�ման� ծրա�-
գիր� մը� մշա�կեց� 120,000� բնա�կի�չի� հե�ռա�-
նկա�րով:�Այժմ�այդ�թի�ւը�գե�րա�զան�ցո�ւած�է
15,000�ա�ւե�լի�ով:�Ա�րագ�ա�ճու�մը�կ’ըմբռ�նո�ւի
բաղ�դա�տե�լով� Եւ�րո�պայի� ծնունդ�նե�րու
տո�կո�սը՝�20�%,�Կով�կա�սի�հետ՝�65�%:�

Ու�նի� շար�ժան�կա�րի� եր�կու� թատ�րոն,
գրա�դա�րան�մը,�ա�կումբ�մը,�հան�րա�պար�-
տէզ� մը� եւ� ո�րե�ւէ� մայ�րա�քա�ղա�քի�պա�տիւ
բե�րող� ա�մէն� կար�գի� նո�րա�նոր� հիմ�նարկ�-
ներ:�

Ե�րե�ւան�ա�պա�գային�պի�տի�դառ�նայ�մօ�-
տա�ւո�րա�պէս� կէս� մի�լի�ոն�նոց� փա�ռա�կերտ
նոր�ոս�տան�մը»:�

Այ�սօր,�83�տա�րի�ե�տք�կը�տես�նենք,�թէ
մեր� հայ�րե�նի�քին� մայ�րա�քա�ղա�քը� գե�րա�-
զան�ցած� է� ե�ղած� պատ�կե�րա�ցում�նե�րը� եւ
իր� շքեղ� բնու�թե�ամբ,� յու�շար�ձան�նե�րով,
ժո�ղո�վուր�դին�հիւ�րա�սի�րու�թե�ամբ�եւ�հս�կայ
ու� գե�ղե�ցիկ� կա�ռոյց�նե�րով� կը� գրա�ւէ
օտար�նե�րը:



ՄԱ�ՀԱԳ�ՐԱ�ԿԱՆ

Անց�նող� տա�րո�ւան� վեր�ջին� ամ�սուն,� 20� Դեկ�տեմ�բեր� 2018-ին� ՀԲԸՄ-ի
շրջա�նա�կը�կորսն�ցուց�իր�եր�կար�տա�րի�նե�րու�քար�տու�ղար�Մա�նո�ւէլ�Գրի�գո�ր�-
ե�ա�նը:

«�Տե�ղե�կա�տու»ն�կը�ցա�ւակ�ցի�հան�գու�ցե�ա�լին�կնոջ�եւ�եր�կու�դուստ�րե�-
րուն:

1�Յու�նո�ւար�2019-ին�իր�մահ�կա�նա�ցուն�կն�քեց�ՀԲԸՄ-ի�ան�դամ�նե�րէն�տի�-
կին�Սի�րա�նոյշ�Թոզգոն�մա�զե�ան:

«�Տե�ղե�կա�տու»ն�կը�ցա�ւակ�ցի�հան�գու�ցե�ա�լին�ըն�տա�նե�կան�պա�րա�գա�նե�-
րուն�եւ�հա�րա�զատ�նե�րուն:�




