Տիգրանի կենսագրական դրուագներու յիշատակութիւնը
եւ անոնց առթած խառն զգացումները միաժամանակ ոգեւորութեան եւ տխրութեան յոյզերով թաթաւուն, մեզ կը մղեն
գերագոյն ճիգով մը յաւերժացնելու իր յիշատակը գալիք
տարիներու ընթացքին։ Ոգեւորութիւն`իր ապրած իմաստաւորուած կեանքին համար որ ներշնչման աղբիւր դարձած էր
իր ընտանիքին, բարեկամներուն եւ պաշտօնակիցներուն
կեանքէն ներս։ Տխրութիւն` իր անժամանակ մեկնումին վիշսբաթծրագիրներուն համար որոնք ան չհասաւ
տով եւ սօֆթ
այն բոլոր
իրագործել իր 47 տարիներու կեանքի սահմանափակ
ժամանակաշրջանի ընթացքին։
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ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ

Պէպօյի հետ ամուսնական կեանքիս 7րդ տարին էր որ Տիգրանը աշխարհ եկաւ 1973 թուի Մարտի 10ին: Այդ թուականը
կը զուգադիպէր ուսուցչաց օրուան տօնակատարութեան
որ [նոր] հաստատուած էր Լիբանանէն ներս: Տիգրանի
ծնունդը Աստուծոյ նուէրն էր երկու ուսուցիչ դաստիարակներուս, որ կու գար հարստացնելու մեր կեանքը երկար
սպասումէ ետք: Մանկիկի ծննդեան ժամկէտը հասած
ըլլալով, ուղղուեցանք Ամերիկեան հիւանդանոց, ուր Տոքթ.
Ֆայէզ Սուիտանի բժշկական առաջնորդութեամբ, աշխարհ
եկաւ մեր մանչ զաւակը, Շաբաթ 10 Մարտ 1973, կէսօրէ ետք
ժամը 3:45ին: Բժիշկը յայտնելէ ետք որ մանչ զաւակ մըն էր
նորածինը հարցուց թէ ի՞նչ անունով պիտի կոչենք զայն:
Առանց վարանումի ըսի «Տիգրան»: Ուզեց գիտնալ իմաստը
Տիգրան անունին, ըսի Մեծն Տիգրան, Dikran the Great, որ
եղած էր Հայաստանի աշխարհակալ թագաւորը Քրիստոսէ
առաջ եւ անոր տիրապետութիւնը հասած էր մինչեւ ներկայի Միջին Արեւելեան երկիրները, մէջն ըլլալով Լիբանանը:
Ըսի նաեւ որ Տիգրանը անունն էր ամուսնիս հօրը:
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Պէպօյի ուրախութիւնը անսահման էր իր անդրանիկ զաւկի
ծնունդով, որուն միջոցաւ պիտի վերակենդանանար իր
սիրելի հայրը: Ուրախ էին նաեւ մեր ընտանեկան պարագաները, բարեկամները, պաշտօնակիցները: Շնորհաւորութեան փութացողներու թիւը շատ մեծ էր թէ հիւանդանոց
եւ թէ տունը, ուր արտակարգ եռուզեռ մը կը տիրէր: Նորածին Տիգրանը ժամանակի ընթացքին դարձաւ սիրելին թէ
Պէպօյի եւ թէ իմ ընտանեկան պարագաներուն: Ան աճեցաւ
ու հասակ առաւ սիրոյ եւ գուրգուրանքի մէջ: Տիգրանի
առաջին տարեդարձն ու մկրտութիւնը տեղի ունեցաւ Մարտ
1974 թուականին, Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ եւ Ռուբինեան
վարժարանի սրահին մէջ, ուր Պէպօն տնօրէն էր: Այդ օրը
մեծ ոգեւորութիւն կը տիրէր ընտանեկան, ուսուցչական
եւ բարեկամական շրջանակներէն ներս: Իսկական տօնախմբութիւն էր երգով, պարով, ասմունքով ու հայկական
համադամ խորտիկներով: Օրուան թամատան Պէպօն էր,
որ մեծ գոհունակութեամբ վարեց երեկոն ըսելով «Ես այս
սրահէն ներս խօսած եմ որպէս ուսուցիչ եւ տնօրէն, սակայն
այսօր պիտի խօսիմ որպէս հայր»: Սոյն հանդիսութեան
կազմակերպումը նուիրուած իրենց զաւկին՝ Տիգրանին,
գերագոյն հաճոյք էր Պէպօյին եւ Ազատուհիին համար:
Տիգրանի ծնունդէն 18 ամիսներ ետք ծնաւ Ռազմիկը, Սեպտեմբեր 16, 1974 թուականին: Գիւղագնացութեան էինք
Րէյֆուն, ուր փոքրիկն Տիգրան կը սպասէր իր եղբօր ժամանումին: Ան մեծ հետաքրքրութեամբ դիտեց իր մանկիկ
եղբայրը եւ ուզեց բռնել զայն, համբուրել եւ խաղալ հետը:
Հետզհետէ իր մէջ յառաջ եկաւ մրցակցութեան ոգին եւ
ուշադրութեան կեդրոն մնալու փափաքը: Ծնողք գիտակից
իր հոգեվիճակներուն, ջանացին զինք հանգստացնել իրեն
հետ անցընելով բաւարար ժամանակ ու տալով իրեն
անհրաժեշտ սէրն ու գուրգուրանքը: Տիգրան եւ Ռազմիկ
մեծցան երկուորեակներու նման, մեզի պարգեւելով անհուն
ուրախութիւն: Գիւղէն Պէյրութ փոխադրութենէն ետք
1974–1975 տարեշրջանը խաղաղ էր եւ կարելի եղաւ մեզի
վայելել մեր փոքրիկները մեր տան երդիկին տակ: Սակայն
1975ի վերջաւորութեան սկիզբ առին Լիբանանի քաղաքա2

ցիական կռիւները երբ Ռազմիկ 1 տարեկան էր եւ Տիգրան
երկուքուկէս տարեկան: Համալսարանս չբացաւ իր դռները
մինչեւ Յունիս 1976 որմէ վերջ միայն հարկադրուեցայ փոխադրուիլ Արեւմտեան Պէյրութ եւ հաստատուիլ համալսարանի կառոյցներուն մէջ գէթ ժամանակաւորապէս:
Տիգրան եւ Ռազմիկ մանկամսուր ընդունուեցան, ես ալ
սկսայ դասաւանդութեան: Պէպօն Սահակեան Լեւոն Մկըրտիչեան Գոլէճի տնօրէնութիւնը ստանձնելուն համար
ստիպուած էր մնալ Ռըմէյլի մեր տունը, մօտ ըլլալու համար
Սինէլֆիլի դպրոցաշէնքին: Տիգրան եւ Ռազմիկ շատ կը
փնտռէին իրենց հայրը, որը ճամբաներու անապահովութեան պատճառաւ չէր կրնար յաճախակիօրէն այցելել
զիրենք: 1976–1977 տարեշրջանը մենք անցուցինք համալսարանի ուսուցչաց յարկաբաժիններէն մէկուն մէջ, ուր տօնեցինք Տիգրանի 4րդ տարեդարձը Մարտի 10ին իր մանկամսուրի դասընկերներուն հետ:
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ

1977ին Սուրիական ուժերը երբ Լիբանան մուտք գործեցին,
հանդարտութիւն ստեղծուեցաւ ու մենք փոխադրուեցանք
մեր տունը Ռըմէյլ: Տղաքը International College սկսած էին
յաճախել եւ Արեւելք Արեւմուտք երթեւեկութիւնը բնականոն դարձած էր: Այս երեւոյթը երկար չտեւեց եւ կրկին
վտանգուեցան ճանապարհները յատկապէս Արեւելք
Արեւմուտք անցակէտերուն շուրջ: Արձակազէններն ու
ռմբակոծումները ստեղծած էին վախի ու սարսափի մըթնոլորտ մը: Տիգրան ու Ռազմիկ իրենց կրակէ մկրտութիւնը
ստացան այդ ճամբաներուն վրայ: 1989ի միջ քրիստոնէական կռիւներուն պատճառաւ կրկին փոխադրուեցանք
BUC համալսարանի համալիր: Այդ ընթացքին Արեւմտեան
Պէյրութ գտնուող Յոյն Օրթօտոքսներու Սէնթ Մէյրիզ
երկրորդական վարժարանը յաճախեցին, Տիգրան երկրորդ
Պաքալօրիայի դասարան, իսկ Ռազմիկ Պրէվէյի դասարան։
Տիգրան երկրորդ Պաքալօրիայի քննութիւնները յաջողապէս անցնելէ ետք, ընդունուեցաւ BUC Business School
հաշուապահական մասնագիտութեամբ: Տիգրան սիրուած
էր ու գնահատուած իր դասախօսներէն, իր պարտաճանաչ
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ու լուրջ ուսանողի բարեմասնութիւններով: Ան կը վայելէր
նաեւ իր դասընկերներու յարգանքն ու վստահութիւնը:
Հայ թէ օտար ուսանողներու հետ Տիգրանի սերտ կապերը
համալսարանէն ներս, զինք դարձուցին փնտռուած ընկեր
մը, որոնց հետ հաստատուած բարեկամութիւնները շարունակուեցան համալսարանը ձգելէն ետք ալ: Աւարտական
հանդէսները մեզի որպէս ծնողք երջանկութեան աղբիւր
էին: Ուսուցչական կազմի որպէս անդամ բեմին վրայ նստած
հպարտութեամբ կը դիտէի Տիգրանին BS 1995ին եւ MBA
1998ին ստանալը, այժմ LAU վերանուանուած հաստատութենէն: Զոյգ առիթներուն ալ ընտանեկան եւ բարեկամական տօնախմբութիւններով նշեցինք Տիգրանի շրջանաւարտութեան հանդիսութիւնները: Սոյն համալսարանական
տիտղոսներէն ետք Տիգրան նուաճեց նաեւ Ամերիկեան
CPA վկայականը 2002 թուականին, հաշուապահութեան
մէջ: Վկայական մը որ առաւել արժեւորեց իր պատրաստութիւնը միջազգային ընկերութիւններուն մէջ ապահովելու համար պատուաբեր դիրք մը:
ԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ

Այն կարճատեւ շրջանները երբ կը մնայինք Ռըմէյլի մեր
տունը, տղաքը Հ.Մ.Մ.ի սկաուտներ էին եւ հասան մինչեւ
փոխ խմբապետի պաշտօնին։ Կոփուեցան չարքաշ կեանք
մը ապրելու վարժութեամբ։ Հ.Մ.Մ.ի ոգին աճեցաւ իրենց
մէջ եւ զայն պահեցին անխախտ իրենց ասպարէզային
կեանքին մէջ։ Անոնք չզլացան երբեք իրենց օժանդակութիւնը բերել նիւթապէս եւ բարոյապէս յատկապէս
սկաուտական շարժումին։ Իրենց սկաուտական պատրաստութիւնը մեծապէս օգնեց երբ անոնք իրենց Լիբանանեան
բանակի ծառայութիւնը կատարեցին որպէս սպայ, Տիգրան՝
1999ին իսկ Ռազմիկ՝ 2000 թուականին։ Սկաուտի կարգապահութեամբ հետեւեցան զինուորական դասաւանդութեանց ծրագրին եւ գործնական վարժութիւններուն։ Այդ
շրջանին իրենց հաստատած հայ թէ լիբանանցի բարեկամութիւնները շարունակուեցան անցնող քսան տարիներու
ընթացքին փոխադարձ սիրոյ եւ գնահատանքի մթնոլորտի մը մէջ։
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Տիգրան մանկութենէն կը դրսեւորէր անկախ կեցուածք եւ
հարցապնդող միտք։ Հնազանդելէ առաջ հօր կամ մօր
հրահանգներուն ան պէտք է գիտնար թէ ինչ էր իրմէ պահանջուածը եւ ինչ պատճառաբանութեամբ։ Ինքնուրոյն
մանուկ մըն էր եւ պատանի ու իր հետ հարցերը միշտ ալ
կը լուծուէին երկխօսութեամբ։ Ան կը յարգէր տան օրէնքները եւ օրինակ կը հանդիսանար իր եղբօրը որ ան ալ իր
կարգին դառնար օրինապահ։ Տիգրանին մտերմութիւնը
եւ զրոյցները իր հօրը հետ ազգային, գաղափարական,
ընկերային եւ քաղաքական մարզերու մէջ զինք թրծեցին
իր ապագայ գործունէութեան համար։ Այդ ընտանեկան
հնոցէն ստացաւ աւիւնը ծառայելու իր հաւաքականութեան։
Ան մաս կազմեց Թռչնոց Բոյնի խնամակալութեան որպէս
տնտեսական հարցերու խորհրդատու եւ բերաւ իր նպաստը
հաստատութեան ֆինանսական խնդիրներու բարւոք
լուծման մէջ։ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանաւորութիւնը վայելող որպէս հաստատութիւն, Թռչնոց Բոյնին
եղած այս ծառայութիւնը բարձր գնահատուեցաւ Արամ
վեհափառին կողմէ։ Տիգրան մաս կազմեց նաեւ Հայկական
Կրթական Բարեսիրական Միութեան վարչութեան։ Իրենց
օրով նշուեցաւ Սահակեան-Լեւոն Մկրտիչեան Գոլէճի
հիմնադրութեան 90 ամեակը 2013 թուին։ Հանդիսութիւնը
կը հովանաւորէր Ն.Ս.Օ.Տ. Տէր Արամ Ա. կաթողիկոս եւ իր
ներկայութեամբ ու խօսքով կ’արտայայտէր իր զօրակցութիւնը Լիբանանահայ գաղութի առաջին կրթական օճախներէն հանդիսացող 90ամեայ Սահակեանի առաքելութեան։
Տիգրան շարունակեց իր ծառայութիւնները Լիբանանի
հայ համայնքին երբ ընտրուեցաւ ազգային երեսփոխան
Լիբանանի առաջնորդարանէն ներս ներկայացնելով
Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցին երկու ընտրական շրջաններու ընթացքին։ Եկեղեցւոյ կարիքներուն եւ բարեզարդման համար գործակցեցաւ թաղականութեան եւ երիտասարդ հոգեւոր հովիւին հետ։ Լիբանանի տնտեսական
ճգնաժամի առաջին օրերէն մինչեւ նաւահանգիստի պայթումը իր բարոյական եւ նիւթական օժանդակութիւնը
բերաւ Տէր Հօր նախաձեռնութիւններուն հասնելու համար
թաղի կարիքաւոր ընտանիքներու օգնութեան։
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Բարեգործութիւնը իր էութեան մաս կը կազմէր եւ Տիգրան
մեծ սիրով եւ համոզումով նուիրուեցաւ բարեսիրական
այդ աշխատանքներուն։ Նոյն ծիրին մէջ իր օժանդակութիւնը
բերաւ նաեւ Գարակէօզեան Հաստատութեան աշխատանքներուն որպէս խորհրդատու, երիտասարդ տնօրէն Սերոբ
Օհանեանի։ Մօտէն կը հետեւէր ընկերային ծառայութեան
տիպար ու խորհրդանիշ դարձած Գարակէօզեանի բազմաբնոյթ գործունէութեան։ Իր շինիչ առաջարկներով եւ
գործնական թելադրութիւններով ան կ’օժանդակէր հաստատութեան ֆինանսական հաւասարակշռուած տնօրինումին եւ ճգնաժամի յաղթահարման։ Բարձր կը գնահատէր
յատկապէս համաճարակի եւ Պէյրութի նաւահանգիստի
պայթումին պատճառած քանդումներուն եւ վիրաւորուածներուն վնասներն ու կորուստները դարմանելու կոչուած
հաստատութեան նախաձեռնութիւնները, որոնք նախախնամական դեր կատարեցին լիբանանահայ կեանքին
մէջ։
ՏԻԳՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄԸ
ԵՒ ԱՍՊԱՐԷԶԻ ԿԵԱՆՔԸ

Երիտասարդներու անկեղծ բարեկամն էր Տիգրան։ Անոնք
կը դիմէին իրեն որպէսզի միջազգային ընկերութիւններու
հետ իր կապերուն միջոցաւ ապահովէր իրենց համար փորձառական ծրագիրներ որպէս լրացուցիչ մասը ակադեմական
ուսումնառութեան։ Անոնցմէ շատեր կը դառնային միեւնոյն
ընկերութեան աշխատակազմին մէկ անդամը։ Ուրիշներ
ալ կը դիմէին իրեն իրենց մասնագիտութեան յատուկ պաշտօնի մը տիրանալու նպատակաւ, Տիգրանին ունեցած
բազմազգ ընկերութիւններու հետ կապերուն օգտագործումով։ Մեծ է թիւը այն հայ երիտասարդներուն որոնց ապագայի ծրագիրներու յաջողութեան մէջ Տիգրան իր դերը
ունեցած է։ Ծառայութիւն մը որ ան կատարած է համոզումով եւ նուիրումով։ Յատկապէս լիբանանի տնտեսական
ճգնաժամի օրերուն եւ դրամատնային բարդ իրավիճակներէն դուրս գալու իրենց ճիգերուն մէջ ծանօթներ եւ բարեկամներ կը դիմէին Տիգրանի խորհուրդներուն։ Ան մեծ բաւականութեամբ կ’ընէր իր թելադրութիւնները ու կ’օգնէր
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իրեն դիմողներու հարցերու բարւոք լուծման։ Տիգրան տիպար մը հանդիսացաւ լիբանանահայ երիտասարդութեան
համար։ Ան յամառ աշխատանքով նուաճեց բարձր դիրք
մը իր ասպարէզին մէջ որպէս Միջին Արեւելքի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի ֆինանսական ղեկավարը Wunderman
Thompson ընկերութեան։
Թագաժահրի մեկուսացման ամիսներուն երբ Տիգրան տունէն կ’աշխատէր կը նշմարէինք անոր լուրջ եւ ծանր աշխատանքը մինչեւ ուշ գիշեր։ Ան մեծ սիրով եւ գոհունակութեամբ կը վարէր իր պարտականութիւնները առցանց,
պատասխանատուութեան խոր գիտակցութեամբ։ Իր ակադեմական պատրաստութեան կողքին այն արժանիքները
որ կը ցուցաբերէր Տիգրան աշխատասիրութեան, հաւատարմութեան, պարկեշտութեան, ծառայասիրութեան
եւ միշտ բարձունքներ նուաճելու կամքի զօրութեան ու
հետեւողականութեան, օրինակ կը ծառայեն զինք մօտէն
ճանչցող երիտասարդներու կեանքին համար։
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԱՅՐԸ

Տիգրան 2004 թուականին ամուսնացաւ իր կեանքի ընկերուհիին Սիլվիյին հետ որ օժտուած էր համալսարանական
ուսմամբ։ Մեծ էր մեր ուրախութիւնը որպէս ծնողք իր
հարսանիքի օրը Անթիլիասի մայր տաճարին մէջ թէ հարսանեկան խրախճանքին, Սէն Ժօրժի ծովեզերեայ Եախտ
Քլապ Մարինայի մէջ։ Ռազմիկը իր կնքահայրի տպաւորիչ
խօսքը ըսաւ Անգլերէն եւ Հայերէն լեզուներով։ Երջանիկ
այս ամուսնութենէն մօտ երկու տարիներ ետք անոնք մեզի
շնորհեցին մեր ամուսնական կեանքի երկրորդ բախտաւորութիւնը՝ մեծ հայր եւ մեծ մայր ըլլալու երջանկութիւնը։
Աշխարհ եկած էր Տիգրանի եւ Սիլվիի առաջին զաւակը
Արեգը։ Մեր երջանկութիւնը կը բաժնէր Ռազմիկը որ
Տուպայէն կու գար յաճախակիօրէն սիրելու իր եղբօր որդին
Արեգը։ Շատ չանցած ծնաւ Սարիկը որ մեր ընտանիքի
առաջին դուստրն էր։ Անոնց մկրտութեան որպէս կնքահայր եւ տարեդարձներուն որպէս հօրեղբայր Ռազմիկը
միշտ ներկայ էր իրենց կեանքէն ներս։
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Մեծ էր մեր եւ Տիգրանի ուրախութիւնը Ռազմիկի ամուսնութեան առիթով 2010 թուականին: Ռազմիկ կ’ամուսնանար համալսարանական ուսմամբ օժտուած հայուհիի մը,
Հերային հետ։ Ս. Գրիգոր Մայր Տաճարի Սուրբ Պսակի արարողութեան եւ Phoenicia պանդոկի մէջ հարսանեկան տօնախմբութիւններուն կազմակերպման իր բերած նպաստէն
բացի Տիգրան արտասանեց կնքահայրի իր ազդեցիկ խօսքը
Անգլերէն եւ Հայերէն լեզուներով։ Ան արժեւորեց հայկական
աւանդական ընտանիքի մը կազմութիւնը Ռազմիկի եւ
Հերայի կնքած այս բարեբաստիկ ամուսնութեամբ։ Տիգրան նոյնքան երջանիկ էր անոնց զաւկին Հրակ Պէպօյի
մկրտութեան առիթով որպէս կնքահայր։
Տիգրանի համար ընտանիքը իր գերագոյն սրբութիւնն էր։
Ան Սիլվիին հետ կազմած էր համերաշխ ընտանիք մը եւ
անոնք միասնաբար լծուած էին իրենց զաւակներուն Արեգի
եւ Սարիկի ուսման եւ դաստիարակութեան նուիրական
գործին։ Անոնք իր աչքին լոյսն էին, հոգին, երազը, յոյսը
եւ ապագան։ Սիլվին կը հետեւէր զաւակներու դասերուն
կանոնաւոր կերպով իսկ Տիգրանը Արեգին մաթեմաթիկի
եւ բնագիտութեան նիւթերուն։ Կիրակի առաւօտները
Տիգրան կը յատկացնէր Արեգի նախասիրութիւնը կազմող
պատմութեան հանրագիտարանի նիւթերուն։ Կը յիշեմ երբ
անոնք կը սերտէին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հոլովոյթին զարգացումները։ Տիգրան յաւելեալ տեղեկութիւններով կ’ամբողջացնէր սերտողութիւնը զայն դարձնելով աւելի մատչելի եւ այժմէական Արեգին համար։ Տիգրան
իր մանչուն խորհրդատուն էր ու մտերիմը ու Արեգ իր
հարցերը կը բաժնէր իր հօր հետ առանց վերապահութեան։
Ան կը քաջալերուէր հօր կողմէ ունենալու սեփական կարծիք, ինքնուրոյն եւ անկախ մտածողութեամբ։ Տիգրան
ինքզինքը կը տեսնէր Արեգի մէջ եւ իսկապէս ալ այսօր
Արեգ կը մարմնաւորէ իր հայրը անոր նկարագրի եւ
անհատականութեան հիմնական գիծերուն մէջ։ Սարիկը
Տիգրանին անհուն սիրոյն եւ խանդաղատանքին աղբիւրն
էր։ Ան մեծ հաճոյքով կը հետեւէր անոր իգական սեռի
յատուկ նախասիրութիւններուն եւ կը տկարանար ի
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տես իր դստեր նազանքներուն եւ քնքշութիւններուն։
Ջերմ համբոյրներով կ’արտայայտէր իր սէրը եւ երբեք չէր
մերժեր անոր պահանջքները։
Տիգրանի կեանքին մէջ գոհունակութեան մեծ աղբիւր էր
Արեգի եւ Սարիկի ուսումնական մարզին մէջ արձանագրած
փայլուն արդիւնքները International Collegeի մէջ։ Անոնք
իրենց տեղը կը գրաւէին դասարանի պատուոյ ցանկին
վրայ հպարտութիւն պատճառելով իրենց ծնողաց։ Տիգրան
իր զաւակներու ուսման առընթեր կը հաւատար անոնց
ընկերային, մարզական եւ արտադասարանային գործունէութեանց։ Անոնք մաս կը կազմէին Հ.Ե.Ը.ի սկաուտական
շարժումին եւ Տեմիրճեան կեդրոնի ընձեռած մարզական
կեանքին։ Սարիկը մաս կը կազմէր նաեւ Նոր Սերունդ
Մշակութային Միութեան Արեգ պարախումբին։ Այս բոլորէն
անկախ Տիգրան պտոյտներ կը կազմակերպէր արտասահմանեան երկիրներ տարեկան դրութեամբ։ Հայաստան,
Անգլիա, Ֆրանսա, Կիպրոս, Յունական կղզիներ եւ Տուպայ
տրուած այցելութիւնները մեծապէս կը նպաստէին Արեգի
եւ Սարիկի հորիզոնի ընդլայնման եւ յատուկ փորձառութեան
կուտակման։ Տիգրան Արեգը տարաւ Մոսկուա 2018 թուականին ներկայ գտնուելու Ֆութպոլի համաշխարհային մըրցաշարքին (ՖԻՖԱյի) որը մեծ տպաւորութիւն գործեց անոր
վրայ։ Տիգրան երազներ ունէր իր զաւակներուն ապագային
նկատմամբ։ Լիբանանի ճգնաժամը դիմակալելով կ’ուզէր
զանոնք լաւագոյնս զինել բարձրագոյն կրթութեամբ լիբանան թէ արտասահման։ Կը հաւատանք որ Տիգրանի այդ
երազները իրականութիւն պիտի դառնան Արեգի եւ Սարիկի
կեանքին մէջ։
Տիգրանի յարաբերութիւնը իր ծնողներուն հետ հիմնուած
էր խոր ակնածանքի եւ եզակի սիրոյ մը վրայ։ Ան կը խորաչափէր անոնց մտաւորական, գրական, կրթական, ազգային,
ընկերային եւ գաղափարական արժանիքները ու կ’արժեւորէր անոնց վաստակը իրեն յատուկ կերպերով։ Իր
գնահատանքը կ’արտայայտէր իր եղբօր Ռազմիկի հետ
հրատարակութեան յանձնելով Պէպօ Սիմոնեանի երկու
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հատորները «Ակնթարթներ Մարդու եւ Կեանքի Առօրեայէն»
արձակ էջեր 2012 թուին եւ «Գրականութեան Ճամբուն
Վրայ» 2016ին յետ մահու, իսկ Ազատուհի Սիմոնեանի «Հայ
Կինը եւ Մշակոյթը» 2013 թուին։
ԾՆՈՂՆԵՐՆ ՈՒ ԵՂԲԱՅՐԸ ԻՐ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Տիգրանի մնայուն հոգածութեան առարկայ էր իր հօրը
առողջական վիճակը։ Անոր կեանքի վերջին հինգ տարիներուն յաճախակի դարձած էին հիւանդանոցային դարմանումները եւ Տիգրանը միշտ իմ կողքիս էր բոլոր պարագաներուն։
Բժիշկներու հետ մնայուն կապի մէջ էր ինծի հետ, լաւագոյն
դարմանումը ապահովելու համար։ Իր լաւատեսութեամբ
կը յուսադրէր հայրը որպէսզի ան չյուսահատէր եւ չընկճուէր։
Ինծի հանդէպ եւս շատ հոգածու էր յատկապէս թագաժահրի
վարակումի ծանր ամիսներու ընթացքին։ Իր տան մէջ կը
պահէր զիս իր անմիջական հսկողութեան տակ որպէսզի
չվարակուիմ այդ զազրելի վարակէն որը ափսոս չխնայեց
իր երիտասարդութեան ու զինք առաւ իր խելացնոր
յորձանուտին մէջ։
Տիգրանին մտերմութիւնն ու սրտակցութիւնը իր եղբօր
Ռազմիկին հետ կը տարածուէր իրենց բովանդակ կեանքի
տարիներուն վրայ։ Անոնք մնայուն կապի մէջ էին իրար
հետ իրենց արթուն եղած բոլոր ժամերուն։ Անոնք եղբայրներ ըլլալէ անկախ գործակիցներ էին իրենց պաշտօնավարած ընկերութիւններուն մէջ եւ զօրավիգ իրարու։ Ռազմիկ
Տուպայէն կատարած իր յաճախակի այցելութիւններով
իր տիկնոջ Հերայի եւ մանչուն Հրակի հետ մաս կը կազմէր
Տիգրանի ընտանիքի բոլոր նախաձեռնութիւններուն։
Փոխադարձ սիրոյ վրայ հիմնուած ընտանեկան փոխյարաբերութիւններուն արդիւնքն էր Արեգի, Սարիկի եւ Հրակ
Պէպօյի իրար հանդէպ ունեցած բացառիկ սէրը որպէս
զարմիկներ։ Տիգրան գործի բերմամբ իր Տուպայ կատարած
յաճախակի այցելութիւններու ընթացքին մեծ ոգեւորութեամբ ու կարօտով կ’այցելէր Ռազմիկի ընտանիքին ու իր
ժամանակացոյցը կը պատշաճեցնէր Հրակի արթուն ժամերուն որպէսզի միասին խաղային ու ժամանակ անցընէին
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իրար հետ։ Հօրեղբօր եւ եղբօրորդիի արտակարգ սէրը
իրարու հանդէպ պատճառ դարձաւ որ Հրակ խորապէս
ցնցուի Տիգրանին իր կեանքէն անհետացումով։ Ան տակաւին կը փնտռէ իր հօրեղբայրը ու կը կարօտնայ զինք
մնայուն կերպով։
Տիգրանին անհատականութեան բնորոշ յատկանիշը կը
կազմէր իր պայծառ լաւատեսութիւնը։ Ամենադժուարին
իրավիճակներու մէջ իսկ ան կը գտնէր յոյսի նշոյլ մը եւ այդ
յոյսով կ’առաջնորդուէր որոնելով լուծումներ։ Հետեւողականութեամբ ու յամառ աշխատանքով ան կը հասնէր
հարցերու հանգուցալուծման։ Այդ յատկութեան համար ալ
իր օգնութեան կը դիմէին ընտանեկան եւ բարեկամական
շրջանակներէն անհատներ որոնց չէր զլանար հասցնել
իր օգնութիւնը յօժարութեամբ եւ մեծոգիութեամբ։ Տիգրան
օժտուած էր նաեւ ընկերային ջերմ խառնուածքով եւ իր
երդիկին տակ կը համախմբէր հարազատներ, բարեկամներ,
արտասահմանեան հիւրեր ու պաշտօնակիցներ տօնական
օրերու եւ այլ պատեհ առիթներով։ Մասնաւոր բաւարարութեամբ ան իր տիկնոջ Սիլվիին հետ կը հիւրասիրէր
այցելուներ ու իր վարակիչ խանդավառութեամբ կը համակէր անոնց սրտերը ջերմութեամբ ու սիրով։
Որքան ալ փորձենք ամփոփել Տիգրանի կեանքը կենսագրական տողերու մէջ, ան դուրս կու գայ այդ պարունակէն եւ
կ’ողողէ մեզ իր խօսուն, կենսունակ, աշխոյժ ներկայութեամբ, կը քալէ մեզի հետ եւ կ’ուղղէ մեր քայլերը իր բանիմաց խորհուրդներով, գործնական եւ իրապաշտ թելադրութիւններով եւ ապագան նախատեսող իր հեռատեսութեամբ։
Մեր գիտակցութեան եւ յիշողութեան մէջ կը մնան իր խօսքերը, իր կեցուածքները, իր խանդավառութիւնը, կեանքի
հանդէպ ունեցած իր հաւատքը եւ անսահման սէրը։ Անժամանցելի է Տիգրանի թողած վաստակը եւ անմահութեան
ուղեւոր իր հոգին կը թեւածէ մեր շուրջը յաւէտ գօտեպընդելով մեզ ապրելու իր յիշատակին արժանի կեանք մը։
Այսօր, որպէս Տիգրանը ծնած, դաստիարակած, իր ուսման,
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կրթութեան եւ ասպարէզին ուղեկից, ընտանեկան կեանքի
ամէն մէկ քայլին մասնակից մայրը Տիգրանին, կ’ապրիմ
գոհունակութիւնը իր ապրած 47 տարիներու ընթացքին
կուտակած հարուստ փորձառութեան ու թողած անջնջելի
վաստակին նպաստը, իր ընտանիքին, հայ համայնքին եւ
իր ծառայած միջազգային ընտանիքին։ Թող յաւիտենական
լոյսերու մէջ հանգչի Տիգրանի հոգին։
Մայրդ,
Ազատուհի Սիմոնեան-Գալայճեան
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ար հայու

fnq
սօֆթյանկարծակիօրէն
սբաթ
Այն ինչ որ շինած էինք միասին,
փուլ
գալով մոխիրի վերածուեցաւ։ Դժբաղդ իրականութեան
պահն էր այդ երբ ներդաշնակ միտքը, սիրտը, մարմինը ու
հոգին քայքայուեցան եւ վերջնականօրէն դադրեցան բաբախելէ։ Տարի մը անցած է քու մեկնումէդ ասդին սիրելի
Տիգրան եւ տակաւին կը ջանանք ըմբռնել տարողութիւնը
այն ահաւոր իրականութեան որ դուն արդէն յաւիտենապէս բաժնուած ես մեզմէ։ Այս իրողութիւնը կարելի չէ տրամաբանութեամբ հասկնալ ու վերլուծել։ Անցնող ամիսներու
ընթացքին սորվեցանք որ միտք, սիրտ, մարմին եւ հոգի
երբեք պիտի չվերադառնան իրենց բնականոն հոլովոյթին
եւ թէ մենք պիտի պարտաւորուինք յարմարելու եւ ապրելու
այս խանգարուած ֆիզիքական, «վիրթուալ» եւ հոգեկան
աշխարհին մէջ։ Մեզի պարտադրուած կեանքի պայմաններուն պատշաճելու եւ նոր կենսաձեւեր որոնելու ընթացքին մէջն ենք եւ քու դրական ներուժդ մեր մղիչ ուժն է
ամենօրեայ դրութեամբ զինուած հաւաքական ու միասնական սիրոյ վրայ, կը ջանանք կեանքի կոչել մեր փոշիացած
մոխիրները։
Մեր ընտանեկան կապերը որեւէ ատենէ աւելի զօրաւոր են
եւ քու տեսիլքդ ու իղձերդ դրոշմուած են Արեգի, Սարիկի
եւ Հրակ Պէպօյի հոգիներուն մէջ որոնցմով անոնք կ’ապրին
ամէն օր։ Իրականութիւնը այն է որ այս պարմանները
միայն զարմիկներ չեն այլ հարազատ քոյր եւ եղբայրներ
երէկ, այսօր եւ մշտապէս։ Ֆիզիքական աշխարհին մէջ քու
ապրած տարիներուդ ընթացքին որքան շատերու կեանքերուն վրայ խոր եւ արժէքաւոր դրոշմդ թողուցիր։ Մեր
ընտանիքին համար եղբայր էիր, հօրեղբայր, տագր եւ կնքահայր։ «Ամմօ, կ’ուզեմ որ մէկ անգամուան համար վերադառնաս։ Կ’ուզեմ դէմքդ տեսնել եւ խաղալ հետդ։ Միշտ պիտի
յիշեմ 5րդ տարեդարձս քանի որ այդ վերջինն էր որ մենք
միասին տօնեցինք քեզի հետ։ Իմ ծնունդս դիմաւորելու
համար 15 ժամուան թռիչքով հասար Պոստըն, Միացեալ
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Նահանգներ։ Անցնող հինգ տարիներու ընթացքին իմ նեցուկս էիր, զիս կ’այցէլէիր Տուպայ ամսական դրութեամբ
հօրս Սաուտի Արապիա գտնուած միջոցին թեթեւցնելու
համար անոր բացակայութեան տխրութիւնը։ Կարօտցած
եմ քեզ «Ամմօ մամմօ» կանչելս եւ քու «հիյակ միյակ» արտայայտութիւնդ, զիս անկողին դնելդ ու պատմութիւններ
կարդալդ։ Կը վախնամ որ օրին մէկը քեզի հետ ունեցած
յիշատակներս կը մոռնամ, բայց ծնողներս կը վստահեցնեն
զիս որ մենք քեզ միշտ պիտի յիշենք եւ երբեք պիտի չմոռնանք։ Յաճախ կը դիտենք քեզի հետ մեր ունեցած նկարները
ու կը լսենք ձայներիզներդ։ Վերջին այցելութեանդ բերած
նուէրդ կը վերաբերէր արեգակնային դրութեան եւ մոլորակներուն։ Յաճախ կը մտածեմ որ երկիր մոլորակը ձգելէդ
ետք արդեօք ուր կը գտնուիս այսօր տիեզերքին մէջ։»
Սիրելի Տիգրան քու մեկնումէդ ետք մեր հաւատքը աւելի
զօրացած է քան երբեւէ։ Վստահ գիտենք որ ներկայիս աւելի
լաւ տեղ մը կը գտնուիս, յաւիտենականութեան մէջ որուն
արժանի ես։ Անմահ է քու հոգիդ եւ միշտ երիտասարդ, մեր
պահապան հրեշտակը։
Ռազմիկ, Հերա եւ Հրակ Պէպօ
Գալայճեաններ
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Տարի մըն է մեզմէ բաժնուած ես ֆիզիքապէս սակայն մեզի
հետ ես ամէն օր։ Քու կենսունակութիւնդ, քու յիշատակներդ ու դրական ներուժդ եւ քու սէրդ չեն մթագնած։ Երբեք
չէի երեւակայէր որ միայն 14 տարիներու կեանք մը պիտի
ունենայի քեզի հետ։ Դուն հրաշալի հայր մըն էիր, լաւ բարեկամ մը եւ խորհրդատու դաստիարակ, ու կը շարունակես
մնալ այդ դերերուն մէջ հակառակ որ ֆիզիքապէս բացակայ
ես մեր կեանքէն։

Որպէս հայր հզօր նեցուկ էիր մեզի։ Միշտ կը գնահատէիր
դպրոցէն ներս մեր տարած լուրջ աշխատանքն ու ճիգերը։
Հպարտ էիր իւրաքանչիւր կիսամեայի վերջաւորութեան
մեր վիճակացոյցներուն մէջ արձանագրուած փայլուն նիշերով։ վերջերս առաջին եռամսեայի մեր նիշերը ստացանք
վստահ գիտէինք որ քու հոգիդ պայծառացած էր անհուն
երջանկութեամբ։ Քեզի կը դիմէի երբ որ բանի մը կարիքը
ունենայի եւ դուն միշտ պատրաստ էիր զիս մտիկ ընելու
եւ խրատելու։ Քու զօրակցութիւնդ շատ մեծ դեր կը կատարէր ոչ միայն իմ, այլ նաեւ մօրս, Սարիկին, մեծմօրս եւ
Ռազմիկ հօրեղբօրս կեանքին մէջ։ Թէեւ մեզմէ հեռացար
պար հայու տարի մը առաջ սակայն քու նեցուկդ որպէս հայր միշտ
մեր հետ մնաց։ Մեր ամենատխուր պահերուն իսկ մենք
քու ներկայութիւնդ կը զգանք մեր շուրջը։ Յաճախ կ՚անդրադառնանք որ քու հայրական սէրդ մեզ լքած չէ, հակառակ
որ մեզի հետ չես ֆիզիքապէս, կը հաւատամ որ նոյն այդ
հզօր սէրը պիտի շարունակէ մեզ առաջնորդել մեր ամբողջ
կեանքի ընթացքին։
Այո, բարեկամս ես։ Երբ 2014 թուականին Ֆութպօլի համաշխարհային բաժակի մրցումները վերջ գտան, դուն ինծի խոստացար որ 2018ին զիս պիտի տանիս մասնակցելու մրցաշարքին որ Մոսկուայի մէջ տեղի պիտի ունենար, եւ տարիր։
Նաեւ ըսիր որ յաջորդը 2022ին տեղի պիտի ունենայ։ Թէեւ
դուն ֆիզիքապէս ներկայ պիտի չըլլաս այդ միջոցառմանը,
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սակայն մենք պիտի երթանք այնտեղ քու յիշատակդ ոգեկոչելու համար, վստահ այն գիտակցութեամբ որ դուն
հոգեպէս ներկայ պիտի ըլլաս մեզի հետ։ Մեր ամառնային
ճամբորդութիւնները շատ գեղեցիկ էին։ Անոնք ոչ միայն
հաճելի վայելք էին մեզի համար, այլ դաստիարակչական
ու մշակութային արժէք ունէին ապահովելով նաեւ մեր
ընդհանուր զարգացումը։ Ճամբորդական մեր յուշերը քեզի
հետ կապուած կը կազմեն մեր կեանքի ամենաքաղցր պահերը եւ ապրումները։ Մեր այս ողբերգական կորուստէն
ետք կը կարծէի որ երբեք պիտի չկարենանք ոտքի կանգնիլ
բայց քեզի հետ մեր ունեցած անմոռանալի յուշերը օգնեցին
որ դիմագրաւենք քու բացակայութեանդ պատճառած խորունկ տխրութիւնը։
Իմ կեանքիս ուղեցոյցն էիր։ Դուն քաջալերեցիր որ երկրորդական ուսումս ամբողջացնեմ Ինթըրնէշընըլ Գոլէճի մէջ եւ
անկէ ետք ծրագրենք համալսարանական ուսումս Լիբանան
կամ արտասահման։ Յատուկ ժամանակ տրամադրեցիր
ինծի կողմնորոշուելու համար ապագայ մասնագիտութեանս վերաբերեալ հարցերուն, նկատի ունենալով իմ
նախասիրութիւններս ու ապագայ ասպարէզիս հետ
առնչուող ուսումնական ծրագիրները։ «Ոտնահետքերուն
Հետեւիլ» արտայայտութիւնը յաճախ կը կրկնէիր եւ կը յուսամ որ օրին մէկը պիտի կարենամ հետեւիլ քու ոտնահետքերուդ եւ հասնիլ յաջողութեան։ Դուն ես ու կը մնաս իմ
«մէնթօրս», իմ առաջնորդս եւ տիպարս։
Սիրելի պապա, բառեր կը պակսին ինծի նկարագրելու այն
խոր ցաւը որ ձգեցիր մեր սրտերուն մէջ։ Քու բացակայութիւնդ պարապութիւն մը ստեղծեց մեր կեանքին մէջ որ
դուն մշտապէս կը լեցնես վերէն քու ղրկած լաւատեսութեան
եւ դրական մօտեցումներու թրթիռներովդ ու սիրովդ։ Առանց
քու օգնութեանդ մենք պիտի չկրնանք բնական մեր կեանքը
շարունակել։
Շնորհակալ ենք պապա այն ամէն ինչին համար
որ ըրիր մեզի համար
Քու զաւակդ
Արեգ
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սօֆթ սբաթ

Տարի մը առաջ կեանքիս ամէնադժբախտ օրը ապրեցայ,
այն օրը որ դուն մեկնեցար մեր կեանքէն, այն օրը որ վէրքեր
ու սպիներ ձգեցիր մեր սրտերուն մէջ։ Բայց դուն մեզի հետ
ես ամէն օր, ամէն վայրկեան որպէս մեր պահապան հրեշտակը որ կը հսկէ մեր վրայ, հպարտ մեր յաջողութիւններով։
Քու ներկայութիւնդ իր բարերար ազդեցութիւնը թողած էր
բոլորիս կեանքին վրայ։ Միշտ լաւատես էիր կեանքի հանդէպ
ու այդ նոյն լաւատեսութեամբ ես ալ վարակուած, գաւաթին լեցուն կիսուն կը նայէի ոչ պարապ մասին։ Քու ժպիտդ
կը պայծառացնէր օրս։ Կը քաջալերէիր զիս երբեք չվհատիլ
ու ես կը խոստանամ չյուսահատիլ ինչ որ ալ պատահի եւ
միշտ քալել յառաջ հակառակ իմ դէմս ցցուող դժուարութիւններուն որոնք պիտի դիմագրաւեմ քաջութեամբ։
Յուզումով կը յիշեմ որ հայկական պարի հրապարակային
ելոյթիս առիթով ծաղիկներ բռնած կը սպասէիր հանդիսատեսներու կարգին որ բեմէն դուրս գամ։ Կը շնորհաւորէիր
զիս ծաղիկները կու տայիր եւ կը գիրկընդխառնուէիր ինծի
հետ մեծ ուրախութեամբ։ Հպարտ էիր ինձմով երբ նախակրթարանի աւարտական դասարանի ծրագրին իմ մասնակցութիւնս կը բերէի երկու սեռերու իրաւահաւասարութեան նիւթը ներկայացնելով։ կ՚ըսէիր ինծի որ մեծմայրս
կը տեսնէիր իմ մէջս որպէս կանանց իրաւունքներու
պաշտպան։

Քու «սօֆթ սբաթ»դ կը նկատէիր զիս։ Երբեք չէիր մերժեր իմ
պահանջքներս, կը հալէիր իմ աճումս տեսնելով որպէս
ար հայու
դուստրդ։ Մեր յարաբերութիւնը որպէս հայր ու աղջիկ բացառիկ էր ու անփոխարինելի։ Ունէինք մեր մտերմական
պահերը, ֆիլմ կը դիտէինք, գիրք կը կարդայինք, ընտանեօք
կը ճամբորդէինք ու շատ աւելին։ Կը յիշեմ թէ ինչպէս մեր
ճամբորդութիւններու ընթացքին ծովափի աւազին վրայ
Արեգն ու ես քու ոտքիդ հետքերուն վրայէն կը քալէինք։
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Դուն ժպտացիր այդ արարքին ետին գտնուող իմաստին
անդրադառնալով։ Այժմ կ՚ուզեմ քու ոտնահետքերուդ
հետեւիլ եւ յաջողութիւններու հասնիլ քու տարբեր
հանգրուաններուդ հետ քայլ պահելով։ Դուն կը շեշտէիր
ուսման, կարգապահութեան, ընտանեկան արժէքներու,
նաեւ տոկուն նկարագրի կարեւորութիւնը։ Կ՚ուզէիր որ
երազելու մեր կարողութիւնը միշտ վառ պահէինք։ Դուն
ուզեցիր որ բարձրորակ ուսում ստանանք Ինթըրնէշընըլ
Գոլէճի մէջ։ Պարտաւորուած էինք քու եւ մօրս կողմէ
դրուած տան օրէնքները յարգել։ Թէեւ մինչեւ ուշ գիշեր
կ՚աշխատէիր միշտ ալ ժամանակ կը գտնէիր մեզի հետ
մտերմիկ պահեր անցընելու։ Կը թելադրէիր որ առաջնորդ
ըլլայինք եւ ոչ հետեւորդ։ Մեր ապագան կը տեսնէիր հարուստ փորձառութիւններով, խանդավառութեամբ, յաջողութիւններով ու մարտահրաւէրներով։ Կ՚ուզէիր այդ բոլորի
իրագործման համար անպայման քու բաժինդ բերել, առաջնորդել, սորվեցնել մեզի։ Կ՚ուզեմ գիտնաս որ անպայման
պիտի իրականացնեմ իմ ապագայիս համար քու ունեցած
երազներդ, դպրոցէն եւ համալսարանէն շրջանաւարտութիւնս, առաջին գործս եւ ասպարէզիս սկզբնական շրջանը։
Ինծի համար ցաւ է որ պիտի չկարենաս ֆիզիքապէս ներկայ գտնուիլ հարսանեկան արարողութեանս եւ զիս խորան
առաջնորդել։ Հօրեղբայրս Ռազմիկը պիտի փոխարինէ քեզ
այդ օրը։ Շնորհակալ եմ պապա որ ամէն ինչ ըրիր ինծի
պարգեւելու այն լաւագոյն կեանքը որ որեւէ մէկը երբեւէ
կրնայ երեւակայել։
Դուստրդ Սարիկ
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Դէպի հանդերձեալ կեանք «ուղեւորուած» հանգուցեալի մը
համար, մահը սկիզբն է անդենական կեանքի, յաւերժական
կեանքի, բայց եւ այնպէս, հարազատներուն եւ անոր շրջապատին համար, դժուար ընդունելի եւ ցաւալի իրողութիւն
մըն է: Ֆիզիկական բաժանումը ծանր է մնացողներուն
համար, մանաւանդ երբ մահը անժամանակ եւ անսպասելի է: Հասկնալ եւ հաշտուիլը երկար ժամանակ կը պահանջեն...:

ար հայու Մահը անցողիկ կեանքի ամփոփումն է, ապրուած կեանքի
մը եզրակացութիւնը: Ինչպէս Վահան Թէքէեան կըսէ՝
«Հաշուեյարդար» մը.- «կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց. Ինչ որ
տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց»:
Տիգրան Գալայճեանի մահուան առաջին տարելիցը անգամ
մը եւս առիթ կընծայէ, իր բոլոր սիրելիներուն, հարազատներուն եւ մեծ շրջանակին, արժեւորելու իր կեանքը եւ
մխիթարուելու իր թողած յիշատակներով եւ մարդկային
արժէքներով: Տեսնելու եւ ապրելու «ինչ որ տուաւ ուրիշներուն»:
Պայծառ, յաջողակ, խելացի, խորաթափանց, զգայուն, սիրող,
հոգատար, գործնական, լաւատես, հեռանկարային, բարի
անձ մըն էր Տիգրան Գալայճեան: Դէմքին վրայ պայծառ
ժպիտը մշտապէս փորագրուած էր:
Շատ սիրուած ու յարգուած էր իր ընտանիքին, ընկերներու
լայն շրջանակին եւ գործընկերներուն կողմէ:
Տիգրան յաջողակ գլխաւոր տնօրէնն էր Wunderman Thompson
ընկերութեան Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի
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երկրներու տարածքին: Անոր վստահուած էր միջազգային մեծ ընկերութեան 15 երկիրներու մէջ մասնաճիւղներու
ֆինանսական ծրագրումը, վերահսկողութիւնը եւ ընդհանուր
հաշուետուութիւնը: Իր արհեստավարժ ասպարէզը սկսաւ
հանրայայտ Ernst & Young ընկերութեան մէջ, ուր աստիճանաբար պաշտօններու բարձրացումներ ձեռք բերաւ, իր
մասնագիտական կարողութիւններու եւ յաջողութիւններու
շնորհիւ:
2006 թ.-ին Տիգրան դարձաւ JWT ընկերութեան Միջին Արեւելեան եւ Հիւսիսային Ափրիկէի տարածաշրջանի ֆինանսական պատասխանատու եւ կարճ ժամանակի ընթացքին,
ընկերութեան բարձրագոյն ղեկավարութեան կողմէ նշանակուեցաւ գլխաւոր ֆինանսական տնօրէն (Chief Financial
Officer): Տարիներու ընթացքին նպաստեց ընկերութեան
կառուցուածքային նախաձեռնութիւններուն, տուրքերու
բարդ խնդիրներու կարգաւորման եւ ընկերութեան
գանձապետարանի կազմակերպման ու առեւտրական
ձեռքբերումներու տնօրինման: Ասոր առընթեր, մի քանի
ընկերութիւններու խորհրդական մարմնի անդամ էր:
Տիգրան ծնած է 10 մարտ 1973-ին, Պէպօ եւ Ազատուհի Սիմոնեան Գալայճեաններու ընտանիքին մէջ: Երկու տարեկան
էր Տիգրան երբ լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմը ծայր առաւ: Իր մօրը պաշտօնավարած ԼAU համալսարանէն ներս ընտանիքը հաստատուեցաւ եւ երկու եղբայրներ
Տիգրան եւ Ռազմիկ իրենց մանկութիւնն ու պատանեկութիւնը անցուցին արեւմտեան Պէյրութ ԼAU համալսարանէն ներս: Այդ պատճառաւ ալ, իրենց նախակրթական եւ
երկրորդական ուսումը ստացան Ամերիկեան համալսարանի կապուած International College-ի մէջ:
Տիգրանը իր համալսարանական ուսումը ստացաւ LAU-ի
մէջ, ստանալով B.S. եւ MBA տիտղոսները 1995 եւ 1998 թուականներուն: Մասնագիտութիւն ձեռք բեռած էր հաշուապահական եւ ֆինանսական ճիւղերուն մէջ: Մասնագիտական
իր CPA կոչումը ստացաւ Քալիֆորնիոյ նահանգէն:
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Իր յաջող առեւտրական ասպարէզին զուգահեռ եւ չնայած
իր մնայուն ճամբորդութիւններուն, Տիգրան հայ կեանքի
մէջ ներգրաւուած էր եւ Լիբանանահայ համայնքի գործօն
անդամ էր, միշտ զօրավիգ ունենալով իր կողակիցը՝ Սիլվին:
Բազմաթիւ բարեգործական, մշակութային, ուսումնական
եւ ընկերային ծրագիրներու յաջողութեան նպաստած է,
կազմակերպչական եւ խորհրդատուական իր բացառիկ
կարողութիւններով:
Ուսանողական տարիներուն մաս կազմած է Հայց. Եկեղեցւոյ համալսարանական ուսանողական միութեան, Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան հովանիի տակ: Երկար տարիներ
ծառայած է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Թռչնոց Բոյն»ի
խնամակալ մարմնին, որպէս տնտեսական հարցերու
խորհրդատու:
Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարանին եւ համայնքին ծառայած է որպէս երեսփոխան երկու ընտրական շրջան, ներկայացնելով Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցին: Իր օրով
բարգաւաճեցաւ եկեղեցւոյ գործունէութիւնը ընդգրկելով
ընդարձակ մարդասիրական ծառայութիւններ թաղի կարիքաւոր ընտանիքներուն համար, որը կրկնապատկուեցաւ
Օգոստոս 4-ի Պէյրութի նաւահանգիստի աղէտալի պայթումէն ետք: Տիգրան իր մասնաւոր ներդրումը ունեցաւ ժողովուրդին ընձեռուած շաբաթական դրութեամբ օգնութիւններուն: Սիրուեցաւ ժողովուրդէն եւ գնահատուեցաւ իր
բազում ծառայութիւններուն համար:
Իր ծնողաց հետ ան փոքր տարիքէն մաս կազմած էր ՀԲԸՄ-ի
մեծ ընտանիքին: Ան հետեւողական կերպով իր զաւակները
առաջնորդած էր մաս կազմելու Տէմիրճեան Կեդրոնի գործունէութիւններուն մարզական, կրթական, ընկերային եւ
սկաուտական մարզերէն ներս:
Հասակ առնելով Պէպօ եւ Ազատուհի Սիմոնեաններու ընտանիքին մէջ, Տիգրան եւ եղբայրը Ռազմիկ մաս կազմեցին
ՀՄՄ-ի սկաուտական կազմակերպութեան ու հասան մինչեւ
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փոխ խմբապետի մակարդակին: Անոնք իրենց ասպարէզի
յաջողութիւններուն մէջ երբեք չմոռցան իրենց միութիւնը
եւ դարձան հովանաւորներ ՀՄՄ-ի սկաուտական շարժման,
բերելով իրենց նիւթական եւ բարոյական նպաստը մինչեւ օրս:
Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան իր հիմնադիր հօր
փափաքին ընդառաջելով, նեցուկ կանգնած է միութեան
աշխատանքներուն եւ յատկապէս «Արեգ» պարախումբի
կեանքի կոչուելէն ետք անոր հովանաւորներէն մին հանդիսացած: Իր դստեր Սարիկի գործօն մասնակցութիւնը
պարախումբի վերջին տարիներու ելոյթներուն մեծ գոհունակութիւն կը պատճառէր Տիգրանին եւ ան իր առատաձեռն
նուիրատուութիւններով կ’օժանդակէր պարախումբի
պիւտճէի առաւել բաւարարման:
Տիգրան հայ համալսարանաւարտ երիտասարդներուն
մնայուն կերպով նեցուկ կանգնած է, զանոնք տեղաւորելով
միջազգային ընկերութիւններու մէջ որոնց հետ ինք մնայուն կապեր ունեցած է: Անոնք միշտ ալ երախտապարտ
եղած են Տիգրանին իրենց ասպարէզի կեանքին մէջ ձեռք
ձգած յաջողութիւններուն համար: Բազմաթիւ են նաեւ այն
համալսարանականները որոնք Տիգրանի համաշխարհային
ցանց ունեցող ընկերութեան մէջ կատարած են իրենց փորձառական վարժութիւնները, այդ ձեւով ամբողջացնելով
իրենց համալսարանական տիտղոսին պահանջք հանդիսացող փորձառական շրջանը:
Ազգային եւ հայրենասիրական խոր ապրումներով ապրող եւ տագնապող բարձրագոյն ասպարէզի ոլորտներուն
մէջ ինքզինքը պարտադրած եւ վերելքներու հասած արդի
երիտասարդութեան տիպարներէն էր Տիգրան, որը հպարտութիւնն էր իր ընտանիքին եւ հաւաքականութեան:
Ափսոս որ միայն 47 տարիներու վրայ տարածուեցաւ իր
բազմաբովանդակ գործունէութեան ժամանակաշրջանը:
Դեռ շատ տալիք ունէր ան իր ազգին:
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Եւ Թէքէեանի բառերով՝
Ինչ որ գնաց ուրիշին՝ վերադարձաւ անուշցած
Ու զօրացած՝ հոգիիս մէջ մնալու յաւիտեան.
Ինչ որ տարաւ Սէրն ինծմէ՝ չկորսնցուց զայն Աստուած,
Տուաւ ինձ ետ ու ըրաւ կեանքս անով միշտ բուրեան...:
Հրաչ Չիլինկիրեան
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հայու

Արդէն 2 տարի է՝ 2020 թուականի սկիզբէն ի վեր, աշխարհը
կ՚ապրի Գորոնա ժահր կոչուող համաճարակի արհաւիրքը:
Համաճարակը գլխիվայր շրջեց կենցաղային հազարումէկ
դժուարութիւններով բեռնաւորուած մարդ էակին կեանքը
ամէնուրեք: Գորոնա ժահրը 2 տարուայ ընթացքին պատճառ
դարձաւ թանկարժէք կորուստներու:
Տնտեսական գետնի վրայ, ոչ միայն իր օրապահիկին համար
պայքարող ամենահետին աշխատաւորները տուժեցին, այլ
նաեւ՝ ամենաբարգաւաճ հաստատութիւնները: Քանի՜-քանիներ կորսնցուցին իրենց աշխատանքն ու եկամուտը:
Ընկերային գետնի վրայ, պարտադրուած տնակալումով
մարդիկ ամէնուր ամիսներով «բանտարկուեցան իրենց պատեանին մէջ», մտահոգիչ հոգեվիճակ մը յառաջացնելով շատերու մօտ: Ու տակաւին «չէ արտօնուած» ազատօրէն վերադառնալ մեր ամենատարրական սովորութիւններուն, մարդկային ու ընկերային յարաբերութիւններուն:
Առողջական գետնի վրայ, որ ամենաահաւորն է, Գորոնան
աշխարհի կտրուածքով առայժմ պատճառած է 5,5 միլիոն
անհատի մահը: Գորոնա կոչուած չարիքը մեզմէ խլեց հարազատ մարդիկ, մեր ընտանիքին, շրջանակին, ազգին լաւագոյն
անձերը, որոնք այսօր դարձած են յաւերժացած յուշեր: Մէկ
խօսքով, Գորոնան մեզմէ խլեց մեր ԱՄԵՆԱԹԱՆԿը:
Այդ հարազատ մարդոցմէ, լաւագոյն տղոցմէ մէկն է Տիգրան
Գալայճեանը՝ Պէպօ եւ Ազատուհի Սիմոնեան Գալայճեան ազնուական ընտանիքին առջինեկը: Դաստիարակութեամբ՝
պարկեշտ, նկարագրով՝ ազնիւ, կրթութեամբ՝ մասնագէտ,
ծառայասիրութեամբ՝ օրինակելի, ազգասիրութեամբ ու
հայրենասիրութեամբ թրծուած Տիգրանը մօտէն թէ հեռուէն
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ճանչցողներուն համար յարգանքի արժանի անձնաւորութիւն
մըն էր, որ որդիաբար նուիրուեցաւ իր ծնողներուն, հետագային նաեւ իր կազմած ընտանիքին՝ կնոջ ու զաւակներուն,
համեստաբար ծառայեց իր շրջանակին, եկեղեցւոյ ու համայնքին, իր ասպարէզին մէջ եղաւ փայլուն ֆինանսագէտ,
որ յաջողութեան սանդուղները բարձրանալով իր հետ բարձրացուց նաեւ ուրիշներ: Ան ծաւալեց ազգային ու հասարակական գործունէութիւն, ըլլալով վարչական զանազան
միութիւններու մէջ եւ ազգային երեսփոխան:
Տիգրան Գալայճեանի ջանասէր, ծառայասէր ու ընկերային
բնաւորութեան տէր, մէկ խօսքով՝ լաւ մարդու յատկանիշերուն ու համբաւին պերճախօս վկաներն են ոչ միայն իր
ընտանիքին անդամները, գաղափարակից ընկերներն ու
ասպարէզի իր գործընկերները, այլ բոլոր անոնք, որոնք օր
մը դիպուածաբար ծանօթացած են Տիգրանին կամ անցած
են անոր ճանապարհէն: Մէկ խօսքով, Տիգրանը այնպիսի
անձնաւորութիւն էր, որուն ներկայութիւնը հաճելի էր, բացակայութիւնը՝ շատ զգալի, եւ վաստակը՝ ուսանելի:
Տիգրան Գալայճեանը դեռ ինչքա՜ն պիտի օժանդակէր իր
շրջապատին, դեռ ինչքա՜ն պիտի ծաղկէր ու միաժամանակ
ծաղկեցնէր ընտանեկան, ընկերային, միութենական, աշխատանքային անդաստանը, եթէ անողոք Գորոնան չկասեցնէր
զայն դէպի բարձունքներ առաջնորդող սլացքը: Տիգրանին
անժամանակ մահը եկաւ ապացուցելու, որ սէգ կաղնիները
կը մեռնին կանգուն:
Արդէն մէկ տարի է Տիգրանը միացած է «հեռացած ընկերներ»ու փաղանգին: Անոր վաղահաս մահը տակաւին կ՚ողբան
իր որդեկորոյս մայրը, իր այրիացած կինն ու որբացած
զաւակները, Գորոնան գողցաւ իրենց ԱՄԵՆԱԹԱՆԿը: Անոր
կորուստը կը սգան նաեւ իր գաղափարի ընկերները, գործընկերներն ու բարեկամները, որոնց համար Տիգրանը եղած էր
տիպար ու օրինակելի անհատ մը: Բոլորը այժմ եւ միշտ մեծ
սիրով պիտի յիշեն Տիգրանը ու անմահական ներկայութիւն
դարձնեն զայն իրենց յուշերուն մէջ:
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«Արարատ» օրաթերթը իր այսօրուան յատուկ թիւը կը նուիրէ
մեծ դաստիարակ Պէպօ Սիմոնեանի եւ կրթական մշակ
Ազատուհի Գալայճեան Սիմոնեանի ազգանուէր ընտանիքի
արժանաւոր ժառանգորդ՝ Տիգրան Գալայճեանի մահուան
տարելիցին: Քու հարազատներուդ ու սիրելիներուդ սրտի
խօսքերը, սիրելի Տիգրան, թող փունջ մը ծաղիկ դառնան,
ու անոնց աղօթքները թող ծխացող խունկ ըլլայ քու լոյս
յիշատակիդ:
Թէեւ «տժգոյն մահու հրեշտակը» շտապեց այցելել Տիգրանին,
թէեւ Գալայճեան ընտանիքին մօտ վաղաժամ հնչեց «տխուր
կոչնակ մահու դժխեմ», բայց որովհետեւ Տիգրանին յիշատակը անթառամ կը մնայ, ուրեմն Տիգրանը «մեռած չէ»:
Լոյս՝ Տիգրան Գալայճեանի անշէջ հոգիին:
«Ա.»
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(ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

Արդէն տարի մը անցաւ այն սեւ թուականէն, երբ տարաբախտ Տիգրանը, Նախախնամութեան տնօրինութեամբ,
պար հայու լքելով իր հարազատներն ու սիրելիները, կանխահասօրէն
բռնեց յաւերժութեան ուղին:
Կ՚ըսեն, պտուղը ծառէն հեռու չ՚իյնար. սակայն Տիգրանի
պարագային, ան շատ մօտ ինկած էր ծառին եւ այն ալ սաղարթախիտ ծառին, քանի ծնաւ եւ ուռճացաւ այնպիսի
օճախի մը մէջ, ուր կարելի չէր մնալ անտարբեր ազգային
կեանքի հանդէպ, կարելի չէր չըլլալ գիրքի եւ մշակոյթի սիրահար եւ չկլանուիլ մտաւորական-մշակութային օրհնեալ
մթնոլորտով: Ա յ՛ նպիսի ծնողներ, ա՛յնպիսի միջավայր եւ
ա՛յդպիսի բնակարան, ինքնըստինքեան պիտի խմորէին,
թրծէին եւ ջրդեղէին Տիգրանի նման պատրաստուած, հեզահամբոյր, կիրթ ու գիտակից երիտասարդ մը՝ ինչ որ կրնան
վկայել ու հաստատել բոլոր զինք ճանչցողներն ու իրեն հետ
յարաբերութիւն ունեցած միութենականներն ու ծանօթները:
Բանաստեղծ հօր Պէպօ Սիմոնեանի (Պետրոս Գալայճեան)
շունչը եւ մտաւորական մօր Ազատուհի Սիմոնեանի ոգին
լիուլի ներծծուած էին պատանի Տիգրանին մէջ, որոնք հետըզհետէ արմատաւորուելով իր մէջ՝ պիտի կազմաւորուէր մարդանհատականութիւնը, եւ աւելի ուշ՝ պիտի արգասաւորուէին
իր հասարակական եւ ազգային կեանքին մէջ ու դառնային
նկարագիր եւ սկզբունքներ՝ պատրաստ դրսեւորուելու
առօրեայ ու հաւաքական կեանքի յորձապտոյտին մէջ:
Հ.Մ.Մ.-ի իր օրերու սկաուտական պատասխանատուները
կը հաստատեն, թէ ան օրինակելի անդամ մըն էր. կարգապահ, իր ստանձնած պատասխանատուութեան յանձնառու,
պարտաճանաչ եւ փափկանկատ իր վերադաս օղակներուն
նկատմամբ: Պատանի տարիքէն կը զգացուէր, թէ ընկերային
եւ հաւաքական կեանքի մօտիկ կանգնած երիտասարդ
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մըն է որ կ’աճի: Ապա՝ ուսման, կրթութեան եւ գիտութեան
հանդէպ ունեցած հետաքրքրութիւններն ու հետեւողական
աշխատանքը զինք բարձրացուցին բարձր պաշտօններու,
ուր այս անգամ դրսեւորուեցաւ վարչագէտ, հմուտ եւ հեռատես ղեկավարը իր պաշտօնավարած ընկերութեան:
Փաստօրէն, գիտելիքի կողքին՝ գործնական կեանքի մէջ
եւս աչքի կը զարնէր Տիգրան Գալայճեանը որպէս յուսալի
քատր իր պաշտօնին հետ կապուած: Եւ եթէ անոնց կողքին
տեսնենք ազգային-հայրենասիրական-հասարակականգաղափարական-քրիստոնէական արժէքներով կոփուած
փայլուն գործիչը, պիտի համոզուինք թէ ան ի զուր չէր որ
կ’ընտրուէր Լիբանանի թեմի Ազգային Երեսփոխանական
Ժողովի անդամ՝ ներկայացնելով Խալիլ Պետեւիի Սբ. Յարութիւն եկեղեցւոյ ծուխը: Ան հարազատ եւ երախտագէտ
զաւակն էր իր հայահոծ թաղին:
Անկէ ետք՝ ընտանեկան բոյն, կիրթ զաւակներ, հոգատար
հայր եւ շնորհապարտ որդի՝ կը շարունակէր դիմակալել
կեանքի տաքն ու պաղը:
Իր հօր 2015-ին առ յաւէտ բաժանումէն ետք, Տիգրան միշտ
հետամուտ էր վառ պահելու գերզգայուն բանաստեղծ Պէպօ
Սիմոնեանի յիշատակն ու գրական ժառանգութիւնը: Եւ ահա
զինք կը տեսնենք զանազան միջոցառումներու եւ ձեռնարկներու առաջին գիծին վրայ, լուսաբնակ հօր գիրքերու հրատարակութեամբ եւ անոր յիշատակին մշտավառ պահպանումին: Ինչո՞ւ. պատասխանը կու տայ նոյնինքն Պէպօ
Սիմոնեան իր մէկ բանաստեղծութեամբ.-Հաւատա միայն քո հաւատքիդ մեծ,
եւ ժամանակէն ետ չմնալու ակնթարթին խոր...
Ու դեռ հաւատա, ինչի որ կ’ուզես
Աստուածայինին
մարդկայնականին
թէ սա Կաղանդի
անիրական, սուտ
տխուր հեքիաթին...
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Միայն ունեցիր բան մը անսովոր ու նուաճելի, որուն
հաւատաս:
-Առանց հաւատքի՝ կեանքը փուլ կու գայ:
1975
(Մտերիմ Զրոյց Մանչուս
Եւ Աշխարհի Իրեն Տարեկից
Մանչերուն Հետ)
Անցեալ տարի այս օրերուն, երբ անիծեալ թագաժահրը իր
երախով կուլ կու տար երիտասարդ կեանքեր, աշխարհի
տարբեր ծագերու մէջ, իր հերթական զոհը դարձուց բոլորիս
սիրելի Տիգրանը: Համավարակը իր զոհերը սրածայր գերանդիով կը հնձէր աջ ու ահեակ: Եւ այդ «հունձք»ի բարձրակէտին՝
երբ անակնկալ բօթերը անպակաս էին, ահա արձանագրուեցաւ անունը խոստումնալից, նուիրեալ եւ բարձրարժէք երիտասարդ, փխրուն սիրտով հօր մը, նրբանկատ որդիի մը,
լիուլի հայորդիի մը, ազգին ծառայի մը ոսկէ անունը, որ կը
կոչուէր ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍԻ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ...
Լուսասփիւռ ճրագ մըն էր որ կը հանգէր:
Լո՛յս յիշատակին...
Աւետիս Ռազմիկ
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From Heart to Soul
Sharing my reminiscences of my son Dikran’s life with friends
and family has been a journey full of unforgettable memories
deeply ingrained in my consciousness. I was able to relive each
event of his life with so much emotion and fulfillment that I
totally forgot he had left us forever. The only consolation we have
is to keep alive his memory and invite him to be part of our lives
through the years ahead.
EARLY YEARS TO ADULTHOOD

After seven years of marriage Bebo and I were blessed with our
firstborn son Dikran, in year 1973 on March 10, Teacher’s Day that
was newly established in Lebanon. Dikran was a divine gift to
us two educators on our special day. The nine months passed
quickly full of great anticipation and joy. On the set date we
went to the American University Hospital to see our doctor Dr.
Fayez Swidan who soon set to work and after a short time he
announced the arrival of a baby boy. He right away asked the
name we would give the new baby. Without hesitation I said
“Dikran” that was my husband’s father’s name and also the name
of the ancient Armenia’s emperor Dikran the Great who lived
before Christ and ruled over the countries we call the Middle
East today like Syria, Lebanon, Palestine, Iran and Iraq. Bebo was
very happy to see his father coming back to life with the birth of
baby Dikran. Happy were our families, friends, colleagues who
visited the hospital in big numbers to express their joy. Dikran
thrived through the love he received from his parents and the
bigger family and friends.
Dikran’s christening and first birthday were celebrated at St.
Haroutune (Holy Resurrection) Church with a banquet in the
hall of its elementary school Roupinian whose principal was
Bebo. This was a very happy occasion for the entire circle of
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families, friends and colleagues with traditional Armenian
food, folk dancing, singing and children’s programs. Dikran’s
dad Bebo was master of ceremonies who said in his opening
speech, “I have spoken in this hall as a principal and as a teacher
but today I will speak as a father.” Six months later we were
blessed with our second son Razmig who further enriched our
lives as parents. During those years we spent our summers in the
mountains of the Kesrouan region and in Reifoun in particular.
This is where Dikran was staying with his grandmother when we
left the hospital with baby Razmig and returned home. Dikran
who was 18 months old seemed to be happy seeing his baby
brother. He tried to hold him and kiss him treating him like a
doll. Sometime later he realized that the newcomer was at the
center of the family’s attention and he expressed his discomfort
by treating the baby roughly. This was our signal to change our
strategy as parents and devote more special time and focus on
Dikran.
1974–1975 was a relatively peaceful year for the Lebanese people
and we went to the city to our home in Remeil. Dikran started
going to a private nursery and Razmig stayed home with my
mother while I went back to teaching at BUC. It was in April
of year 1975 that the civil war broke out in Ain Remmane. We
had to take the children and seek refuge in our mountain home.
Schools and universities closed down because of the full-fledged
fighting that had been ignited by warring factions in the East
and West of the city Beirut. We stayed in our mountain home
until December. Though we moved back to our city home in
Remeil, schools remained closed and our college did not open
its doors until June 1976. I was given notice that I should go to
the college campus where accommodations would be provided
for my stay on campus with my family. My husband had just been
appointed principal of Sahagian-Levon Mugerditchian College
in Sin el Fil, therefore he had to stay in East Beirut to be close
to his school. Which meant that I had to take the children and
go to BUC campus temporarily. This separation of dad from his
sons created an emotional state that was very difficult to handle.
44

Dikran and Razmig missed their dad very much, who was unable
to visit them due to the lack of safety on the roads between East
and West Beirut. Indiscriminate shelling had made it impossible
for commuters to cross the boundaries. However, one day he was
able to cross the frontiers due to a temporary lull in the fighting,
great was the children’s joy to see their dad with them. My teaching
hours were in the morning during which time Dikran and Razmig
attended the college nursery. They received excellent care and
attention by their teacher Mrs. Randa Khoury specialized in
early childhood education. The number of children was small
which allowed the teacher to devote ample time to each child.
Most teaching faculty had traveled and the student body was not
more than 50 students in all. The academic year was extended
till end of summer and the new academic year began soon after
in October. Dikran and Razmig continued their year in the
nursery school and we moved to a more comfortable apartment
in the Faculty building. We even celebrated Dikran’s 4th birthday
with his nursery classmates on March 10.
Year 1977 marked the arrival of the Syrian army to Lebanon to put
an end to the civil war. Hope was restored for a peaceful year;
therefore, we were able to return to our home in Remeil, Beirut.
1977–1978 was a relatively peaceful year and I was able to take
the children with me to school in West Beirut. However, October
1978 saw one of the deadliest fightings in Lebanon when Lebanese
Christian forces were against the Syrian occupying army, a fight
for liberation. We were forced to return to BUC campus for
another year.
EDUCATION AND COMMUNITY LIFE

Dikran and Razmig had started their schooling at International
College and we went back to commuting again on the endangered
roads. They received their baptism of fire as snipers and shells
had created an atmosphere of fear and insecurity. Soon after, the
inter-Christian fighting started in 1989 and we went back to BUC
campus. Dikran pursued his Bacc II class at St Mary’s Orthodox
Secondary school and Razmig was in the 9th grade. After passing
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his Bacc II exams successfully Dikran joined BUC’s Business
School to study Accounting and Finance. Dikran was appreciated
by his classmates and professors as a serious and responsible
student and full of great potential. Dikran’s friendship with his
classmates continued over many years beyond their graduation.
The commencements of the year 1995 and 1998 when Dikran
received his BS and MBA degrees were a source of great happiness
for us as parents. Being a member of the teaching faculty, I was
proud to watch Dikran receive his degrees on both occasions. We
had celebrations with family and friends to mark his graduation.
In year 2002 he passed the exams for CPA in Accounting from
the State of California which opened the way for him to hold
highly competitive positions in international companies.
During the times when we were able to stay in our Remeil house,
Dikran and Razmig did their training as scouts of Homenmen
Sports Association. Over the years they went up the ladder of
promotions and assumed leadership posts. They valued greatly
their experiences as scouts in their later life especially when they
did their military service as officers which was a requirement
by the Lebanese government in year 1999 for Dikran and year
2000 for Razmig. The discipline they acquired during these years
remained with them and proved to be very valuable also in their
pursuit of a prospective career. They were keen on supporting
the scout movement through their generous contributions over
the years. They financed projects of the leadership team that
trained young scouts in Armenia and elsewhere to become
leaders and assume leadership roles in the scout movement.
Dikran revealed an independent mind from childhood. He
questioned the rules set by his parents before obeying them. He
wanted to know why he was asked to do a certain task. Time
management was an issue he had to tackle with. Time for study,
time for TV, time for play and time for reading were discussed
with him and were resolved with a healthy dialogue. His
relationship with his brother needed monitoring to determine
each one’s rights after which their arguments subsided and
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peace was established. Dikran managed to keep the family rules
quite thoroughly and set a good example for his brother to follow.
Dikran grew up in a home that was deeply involved with the
life of the Armenian Community in Lebanon. His conversations
with his dad Bebo about various topics concerning the social,
cultural educational and political issues of the community
provided him with the groundwork for his future contribution
to the life of the Lebanese Armenian community. He served on
the Board of the Armenian orphanage “Bird’s Nest” as a financial
consultant, a position he held close to his heart. He found time
to attend the meetings and deliver his responsibilities in the
midst of his work travels. Dikran was also a member of the Board
of the Armenian Benevolent Educational Union that promoted
humanitarian projects among Armenians and gave leadership to
Sahaguian-Levon Mugerditchian College. In year 2013 the Board
organized the 90th anniversary of the institution in the presence
of His Holiness Aram First Catholicos of Cilicia who praised its
great educational mission in the life of the Lebanese Armenian
Community since year 1923.
Dikran was elected as a Deputy of the Armenian Assembly of
the Prelacy of Lebanon as a representative of the St. Haroutune
Church in Remeil district for two terms. He cooperated closely
with the Church Board and young priest Father Ghevont Loshkhajian and together they organized the renovation of the Church’s
physical structure. During the Lebanese economic crisis and
after the port explosion on August 4, 2020, he was instrumental
in providing financial assistance to the destitute families and
weekly hot meals to the elderly and the sick.
Dikran developed a great concern for the mission of Howard
Karagheusian Foundation and supported its dynamic director’s
work as a consultant. He followed up the expansion of the Center’s
services starting from year 2011 when a huge number of Syrian
Armenians arrived seeking shelter and health care. Karagheusian
proved to be on the forefront especially after August 4 explosion
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of Beirut port when it served over 10,000 wounded and Covid
cases. Dikran was in awe of the great work that was carried out
behind the walls of the Foundation. He helped director Serop
Ohanian with his input in the management of the finances and
procurement of donations. His expert advice solved many issues
that the director greatly appreciated.
Dikran was a great supporter of young people. They came to him
for various requests to place them in internship programs in his
company or in others as fulfillment of their degree requirements.
They also received help in their search for employment for
different financial roles. His wide contacts with the corporate
world allowed him to extend such valuable assistance to young
people.
Dikran became a role model for the Armenian youth in Lebanon.
Through hard work he rose up the ladder of the corporate world
to become the Chief Financial Officer of Wunderman Thompson
for the Middle East and North Africa. Besides his academic and
professional achievements, Dikran demonstrated human qualities
of hard work, loyalty, spirit of service and strong will power to
attain great heights in his career. In that capacity he inspired
many young people who follow his life example today.
DIKRAN THE FAMILY MAN

Dikran married Sylvie a young woman with a university degree
in year 2004. Great was our joy as parents on his wedding day at
the Cathedral of the Catholicosate in Antelias. A banquet followed at Saint-George Yacht Club & Marina in a joyful and
festive mood. Razmig as best man delivered a most eloquent
speech in English and in Armenian which was very well
received.
After two years of their marriage Dikran and Sylvie had their first
child Arek, that gave us the happiness of becoming grandparents.
Their daughter Sarig followed as the only daughter of the Kalaidjian
family. Uncle Razmig though lived in Dubai was always present
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in the family life of Dikran. His bonding with his nephew and
niece was exceptional through all the years.
Great was our joy as parents and Dikran as brother on the occasion
of Razmig’s wedding in 2010 at the Cathedral of the Catholicosate
in Antelias. Razmig was getting married to Hera, a young Armenian
university graduate. The banquet followed the church ceremony
at the InterContinental Phoenicia Hotel. As best man Dikran
made a very impressive speech in Armenian and in English
emphasizing the value of establishing an Armenian traditional
family with the marriage of Razmig and Hera. Dikran was equally
happy on the occasion of their son’s Hrag Bebo’s birth and christening as his godfather.
The family was Dikran’s sanctuary and he upheld it with utmost
devotion and dedication. Together with Sylvie he was on a mission to raise Arek and Sarig as future citizens of Lebanon with
a strong Armenian heritage. Sylvie meticulously followed up on
their daily schoolwork and Dikran supervised their math and
physics assignments. On Sunday mornings Dikran devoted time
to satisfy Arek’s special interest in history by going through the
encyclopedia. I remember them studying World War II one
Sunday with Dikran giving him additional information and
interesting details about the war. Dikran was his son’s role model
and close friend at the same time. Arek felt free to confide in his
dad whatever problems he had with classmates and peers. Dikran
was Arek’s mentor and consultant, through dialogues between
father and son he was able to encourage Arek to develop an
independent mind ready to make decisions based on sound
judgement. Today Arek upholds his dad’s values and is a joy to
his family. Dikran indulged in his love for his daughter Sarig.
She captivated her dad with her feminine charms. He was always
ready to satisfy Sarig’s requests to purchase outfits with appropriate accessories. He showered her with many hugs and kisses.
The excellent academic performance of Arek and Sarig at the
International College was a source of great joy for Dikran.
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He encouraged them to pursue high educational goals for the
future in renowned universities abroad. He also valued their
extracurricular activities that would complement their academic
life. They were scouts at AGBU Demirjian Center a training that
would form their character. They were engaged in sports and
were keen in tennis and skiing. Sarig took part in the Armenian
folkdance group of Nor Serount. Dikran did his best to enrich
his children’s lives with annual trips abroad. He took them to
England, France, Armenia on two occasions, Cyprus, Greek islands
and Emirates. In year 2018 he took his son to Moscow to attend
the 2018 FIFA World Cup.
DEVOTION TO HIS PARENTS AND HIS BROTHER

Dikran’s relationship with his parents was very special. He took
pride in their achievements as writers, intellectuals, educators
and public servants. Together with his brother Razmig he
published two volumes of his father’s and one volume of his
mother’s works. During the last five years of his father’s life that
were mainly spent in hospitals, Dikran was with me trying to
give him the best medical care available at the time. He was on
call day and night in spite of his very busy work schedule. He was
equally caring towards me especially during the pandemic as he
kept me in his house for many months to keep me away from
the deadly infection of COVID-19. But alas he could not build
the immunity he needed to fight it and fell victim to its deadly
attack.
Dikran and Razmig had the intimacy of twin brothers. They were
in contact with each other during all their waking hours. They
were not only brothers but also colleagues who shared professional experiences and expertise with never-ending conversations
online or face to face. They made a special effort to bring their
families together on all special occasions and holidays in Lebanon
or in Dubai. These close family ties bonded the cousins Arek,
Sarig And Hrag Bebo in a very special way, very enriching for
their lives. Dikran’s work travels took him to Dubai quite frequently
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and he used this opportunity to visit his nephew Hrag Bebo and
to spend time with him. He specially arranged his work schedule
to have time to play with him and to put him to bed after a session
of storytelling. Uncle and nephew developed such a close
relationship that after a long time of Dikran’s passing, Hrag Bebo
is still hurting and waiting for him to return at least once, as he
says he misses his “ammo” very very much.
DIKRAN THE OPTIMIST, THE FRIEND

Dikran’s most dominant personality trait was his bright optimism.
Under the direst circumstances he found a ray of hope and through
that hope he tried to find solutions to the problems he faced.
During the recent economic crisis in Lebanon and with the
immense problems in the banking sector, friends, relatives and
acquaintances asked his expert advice on the management of
their finances. He went to great lengths to guide them through
the proper channels and most of the time he did find solutions
to their problems. Dikran was gifted as a sociable and warm
human being. He was a great host and together with Sylvie he
entertained under his roof friends, cousins, guests from abroad,
colleagues and close families on various occasions. His pleasant
personality, his great sense of humor and his genuine laughter
created a most joyful atmosphere that will remain in the memories
of those who shared these evenings with Dikran.
No matter how hard we try to place Dikran’s life within the
confines of the written word, the genuine Dikran surprises us
with his lively presence full of enthusiasm, vitality and dreams.
Time cannot obliterate his legacy and his soul that is on a journey
towards immortality, accompanies us and is around us eternally
giving us the strength to live a life worthy of his legacy.
As Dikran’s mother who has given birth to him, brought him up,
given him education, followed up his career and achievements
in life, though I deeply mourn his tragic death, I have the consolation that through his rich experiences in life he has left an
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indelible mark on the life of his family, the Armenian community
and the professional business environment he served during the
last two decades of his life. May his soul rest in eternal peace.
Your mom ever
Azadouhi Simonian-Kalaidjian
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Ammo Mammo
It was a moment where everything we have ever built up in life
crushed down into ashes.
This was a moment of truth. A moment when the harmonious
mind, heart, body and soul were crippled, and went to a total
shutdown.
Dearest Dikran a year passed and we are trying to process that
you have forever departed. This is not something we can reason.
Over the past months we learned that mind, heart, body and soul
will never go back to its harmonious cycle—that we will have to
adapt and live through this disruption of physical, virtual and
spiritual world.
We are learning new ways of living, and coping. Your positive
energy drives us every day. We have learned to laugh with silent
tears. With love and unity and togetherness we were able everyday
to recollect our ashes.
Our family bonds are stronger than ever. Your vision and your
aspirations are still instilled in Arek, Sarig and Hrag. And everyday
they live by that. They are siblings not cousins this is, was and
will always be the only truth.
In the physical world you lived, you have touched so many lives
deeply and sincerely. To our family you were the brother, the uncle,
the brother in law. You were our best man.
“Ammo” I want you to come back just for once.
I want to see your face and play with you. I will forever cherish
my 5th birthday as it was the last one I celebrated with you. You
have been my support system all through the past 5 years. You
flew 15 hours to meet me in Boston, you were regularly visiting
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me in Dubai while my dad was in Saudi, trying to make it up for
his absence. I miss calling you “Ammo Mammo” and hearing you
call me “Hyag Miyag” you putting me to bed and reading me
bedtime stories. All these are now memories in my small brain.
And I am scared that one day they might all fade away. My parents
keep re-assuring me that they won’t, that we will keep your memory
alive. We keep going through your videos and your photos, and
I still have that last gift you got me, the solar system and the
planets—wondering now that you left planet earth—where did
you land in this universe?
Dear Dikran with your departure our faith is stronger than ever.
We now know for a fact that you are in a better place worthy of
the eternal life. You have become the immortal soul forever young,
our guardian angel.
Razmig, Hera and Hrag Bebo
Kalaidjians
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My Everpresent Dad
It’s been a year since you left us physically, yet you have been with
us everyday. Your energy, your memories, your positivity, your
love haven’t faded away. I never imagined I would only spend
14 years with you. You were a wonderful father, a good friend
and a mentor, and you continue to be so whilst you’re physically
absent from this world.
As a father, you were a great support to us. You always appreciated
our efforts and hardwork at school. You were extremely proud
of our grade reports at the end of each trimester. When we got
our report cards recently, we felt that you were glowing with
happiness in your heavenly abode. I came to you when I was in
need of help, and you were always ready to listen and give advice.
Your support meant a lot, not only to me, but to Mom, Sarig,
Medzmama, and Razmik Ammo in different ways. Although
you left us a year ago, your support as a father hasn’t left us. At
our saddest times, we felt your warm presence around us. We
realized your fatherly love hasn’t left us even though you are
physically absent from our lives, and I believe this will continue
throughout our life journey.
Yes, you were a friend to me. When the 2014 World Cup was over,
you immediately promised to take me to the 2018 World Cup,
and you did. You said our next world cup will be the one in 2022.
Although you won’t be attending it physically, we will attend it
in your memory. I am sure you will automatically be present there
with us. Our annual summer travels were beautiful. Not only
were they fun, but also they were informative, cultural, and
educational. Now they became some of the best memories we
have kept of you. I thought we will never be able to stand up on
our feet after your tragic loss, but reminiscing about the wonderful
memories you left behind helped us cope with the sadness of
your absence.
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You were a great guide in my life. You encouraged me to finish
my secondary education at IC, and then choose any university,
whether here or outside Lebanon. You spent time helping me
find my future specialization, taking into consideration my
interests and the field of study that was most useful for my
future career. You always quoted the phrase “following one’s
footsteps”. I hope one day I can finally follow your footsteps on
the road to success. You are and will always be my mentor.
Dear Dad, I have no words to describe the pain you left in our
hearts. Your absence created an empty void in our lives; however,
you are filling this void with all the positivity and love you are
sending us from high above. Without your help, we wouldn’t be
able to continue our lives normally. Thank you Dad for everything!
Your son
Arek
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I Was Your Soft Spot
A year ago, I had the worst day of my life, the day you left us, the
day you scarred our hearts forever, but you are with us everyday at
every moment as our guardian angel, watching over us, proud of
our achievements.
Your presence affected all of us. You were always positive about
life. That influenced me to look at life as a glass of water half
full rather than half empty. You had a smile that brightened my
day. You always encouraged me to never give up. I promise you
I will never give up on anything, and I will always keep going
no matter what difficulties I face. I remember how you waited
in the audience with flowers for me during my Armenian dance
performance. At the end, you would congratulate me, give me
the flowers and hug me. You were very proud and supportive of
my PYPX (Primary Years Program Exhibition) as I was upholding
gender equality. You told me you saw my grandmother in me,
defending women’s rights.
You used to call me your soft spot. You rarely disagreed with
my demands. You melted away, watching me grow up to be an
adolescent girl. Our relationship as dad and daughter was and is
priceless. We had our bonding times together, watching movies,
reading books, traveling with the family and much more. I
remember we were at the beach once, Arek and I were stepping
in your footsteps in the sand. You smiled knowing what the true
meaning of our action was. Now I say I would one day like to
follow your footsteps, your stages to success. You emphasized
the importance of education, discipline, family values, solid
character and ability to dream. You wanted us to get the best
education in Lebanon by sending us to International College.
We had to abide by the rules and regulations at home set by you
and mom. Though you worked till late at night, you always made
time to connect with us. You always made sure that we lead,
we don’t follow. You always envisioned our future rich in
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experiences, excitement and full of successes and challenges.
You were looking forward to coaching us through it all.
I want you to know that I will try to realize everything you dreamed
about my future, my graduation from school and university, my
first job, the start of my career. It hurts that one day you won’t be
there to physically walk me down the aisle during my wedding,
Razmik Ammo will do that instead. Thank you dad for all the
things that you did to make my life the best life anyone could
ever have.
Your daughter
Sarig
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Life
“ is what you give to others”
For those who depart from this life towards the afterworld,
death is the end of the journey in this world and the beginning
of a new life in eternity. Nevertheless, this departure is hard
to accept, especially when it is untimely and unexpected, for
his loved ones, extended family, friends and community. The
physical separation is painful and most difficult for those who
bid farewell. It takes a very long time to understand and
reconcile with the loss.
Death is also the conclusion and the summary of life in this world.
As the poet Vahan Tekeyan writes, it is an “audit”, an “accounting”
of life: “Whatever I gave to others, strangely, are the only things
that remained.”
The first anniversary of Dikran Kalaydjian’s passing, once again,
provides an opportunity for his loved ones, family, large circle
of friends and colleagues to contemplate on his life and find
comfort in the wonderful memories and human values he
generously shared with everyone. To see and live “what he gave
to others.”
Bright, intelligent, successful, discerning, sensitive, loving, most
caring, practical, optimistic, forward-looking, kind, determined….
Such bright points of light, with an ever bright smile etched on
his face, made up the wonderful human being Dikran Kalaydjian
was.
Much loved and respected by his family, friends and professional
colleagues, Dikran was the successful Chief Financial Officer of
Wunderman Thompson Middle East and North Africa. Dikran
managed corporate finances in 15 countries. His career started in
Finance at Ernst & Young, which led him to senior management
positions and advancement on the corporate ladder. He joined
J. Walter Thompson in 2006 as Regional Finance Director in MENA
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and soon was promoted to lead the group as Chief Financial
Officer. He contributed to the company’s structuring initiatives,
tax planning and treasury management, managing internal and
external audits and managing acquisitions. He served on the
boards of several companies.
Dirkan was born on 10 March 1973, the first child of Bebo and
Azadouhie Simonian Kalaydjians. The Civil War in Lebanon
started when Dikran was two years old. As his mother taught at
the Lebanese American University (LAU), the family moved to
the campus to avoid the dangerous commute in divided Beirut.
Dikran and his younger brother Razmik spent their childhood
and early years at LAU’s campus in West Beirut. They received
their primary and secondary education at the International
College affiliated with AUB.
Dikran continued his university studies at LAU, first receiving
a B.S. degree in 1995, followed by an MBA in 1998. He became
an expert in accounting and finance and received his CPA
qualifications from the State of California.
Along with his successful professional career, and despite his
frequent work travels, Dikran was an active member of the
community in Lebanon, volunteering for many charities and
community causes, always having his wife Sylvie on his side.
Through his expert advice and organisational support, Dikran
contributed to the success of many charitable, cultural and
educational projects and community social services in Lebanon.
In the 1990s, he also helped to establish financial auditing and
consulting institutions in Armenia, and provided valuable advice
and assistance to a number of NGOs on how to structure their
financial and legal matters.
For many years, he served on the Board of Trustees of the Cilician
Catholicosate’s “Birds Nest” orphanage as financial advisor. During
his student years, he was a member of the Armenian Church
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osate. He served as an elected Deputy of the Armenian National
Assembly of the Prelacy of Lebanon, representing the Holy
Resurrection Church in the Rmeil district. During his tenure,
the community church flourished through many activities and
services, especially distribution of assistance to community
members, which increased after the August-4th devastating
blast at Beirut Port. Dikran made sure that the much-needed
assistance is provided weekly and satisfactorily. He was much
loved by the members of the community for his leadership and
services.
From an early age Dikran was active in AGBU, along with his
parents. He had led his own children to AGBU’s Demirdjian
Centre, where they took part in sports, educational, social and
scouting activities.
Having grown up in the home of prominent educators and community activists Bebo and Azadouhie Simonians, Dikran and
his brother Razmik were members of H.M.M. (Armenian Athletic
Union) scouts and had achieved the rank of Deputy Chiefs. Even
after they had embarked onto their professional careers, they
continued to provide financial and moral support to the scouts.
Dikran supported the “Nor Serunt” (“New Generation”) socialcultural association, an organisation co-founded by his father.
He provided financial support and advice especially to the association’s “Arek” dance group and was proud of his daughter
Sarig, who performed with the group.
He helped numerous young university students by giving them
advice and facilitating corporate internships, which many of them
needed for their degree requirements. They were always grateful
for his guidance, advice and for the success they had achieved
in their professional careers.
Dikran was much loved by everyone his wonderful personality,
his warm humanity. His professionalism, deep knowledge and
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business acumen were highly valued by his professional colleagues. His work for charity and service to the community over
many years were much appreciated and will be missed greatly.
Dikran was the pride of his family and community. Alas, his
multi-facetted, purpose-filled life lasted for only 47 years. He
still had a lot to give and live.
Hratch Tchilingirian
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