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Լիբանան Յայտարարեց Նոր Կառավարութեան Կազմաւորումը 
Աւելի Քան 8-ամսեայ Փակուղիէ Ետք

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 113(22«414) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.àõñµ³Ã / 1.2.2019 

Երէկ՝ 31 Յունուար 2019-ի երեկոյեան մօտաւո-
րապէս ժամը 8-ին աւելի քան 8-ամսեայ փակուղիէ 
ետք պաշտօնապէս յայտարարուեցաւ կազմաւո-
րումը այնքան սպասուած կառավարութեան: Նա-
խարարաց խորհուրդի անդամաթիւը սահմա-
նուեցաւ 30՝ Հանրապետութեան վարչապետի 
պաշտօնին վերանշանակուելով Սաատ Հարիրին:

Ազգային ազատ հոսանք շարժումի առաջնորդ 
Ժպրան Պասիլ նշանակուեցաւ արտաքին գործոց 
նախարար, Ազգային ազատ հոսանքէն Էլիաս Պու 
Սաապ՝ պաշտպանութեան նախարար, հըզպալ-
լայամէտ Ժամիլ Ժապաք՝ առողջապահութեան 
նախարար, Մուսթաքպալ շարժումէն Ռայա Ալ 
Հասան՝ ներքին գործոց նախարար, Ամալ շար-
ժումէն Ալի Հասան Խալիլ՝ ելեւմտական նախարար:

Մասնաւորաբար նշենք, թէ ցարդ Ռայա Ալ 
Հասան Լիբանանի պատմութեան մէջ առաջին 
կինն է որ նշանակուեցաւ ներքին գործոց նա-
խարարի պաշտօնին:

Կառավարութեան կազմաւորման յայտարարու-
թենէն ետք տուած հանդիսաւոր ուղերձին մէջ 
Հարիրի հաւաստեց, որ երկրի տնտեսական գոյա-
վիճակի բարելաւումը առաջնային պիտի ըլլայ 
նորակազմ կառավարութեան համար: 

Վերանշանակուած վարչապետ Սաատ Հարիրի 
իր խօսքին մէջ ներողամտութիւն հայցեց Լիբա-
նանի ժողովուրդէն նոր կառավարութեան կազ-
մաւորման երկարատեւ յետաձգումին համար՝ 
ապահովապէս խոստանալով անյապաղ քայլերու 
ձեռնարկել տնտեսական եւ ելեւմտական անհը-
րաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելու հա-
մար:

«Նախարարներուն միջեւ գործակցութիւնը հրա-
մայական է նորակազմ կառավարութեան յաջողու-
թեան համար»,- լրագրողներուն ըսաւ վարչապետ 
Հարիրի:

Ի միջի այլոց, Լիբանանի Հանրապետութեան 
մէջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպա-
նութիւնը ջերմօրէն շնորհաւորեց երկրի կառավա-
րութիւնն ու ժողովուրդը այս ուրախալի լուրին 
առթիւ:

«Մենք կ'ողջունենք նոր կառավարութեան 
կազմաւորումը եւ յոյս կը յայտնենք, որ ան լիովին 
կը կատարէ իր պարտաւորութիւնները միջազգա-
յին գետնի վրայ եւ ամէն ջանք ի գործ կը դնէ 
բաւարարելու ժողովուրդին կարիքները»,- ըսուած 
է դեսպանութեան յայտարարութեան մէջ:

Ռուսիան կ՝ողջունէ վերջին շրջանին Երեւանի 
եւ Պաքուի միջեւ կայացած բարձր մակարդակի 
քաղաքական շփումները: Ըստ Armenpress.am-ի՝ 
այս մասին, լրագրողներու հետ հանդիպման մը 
ընթացքին, ըսած է ՌԴ ԱԳ նախարարութեան պաշ-
տօնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա:

«Մենք բարեխղճօրէն եւ, իմ կարծիքով, որակ-
եալ կ՝իրականացնենք մեր միջնորդական գործա-
ռոյթները: Մենք կ՝ողջունենք այն բարձր մակար-

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան հանդիպած է ՀՀ Ազգային 
ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանի հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, նախա-
գահ Սարգսեան անգամ մը եւս շնորհաւորած է 
խորհրդարանի ղեկավարին եօթներորդ գումա-
րումի Ազգային ժողովի աշխատանքներուն մեկ-
նարկի առթիւ՝ համոզում յայտնելով, որ Ազգային 
ժողովը բոլոր ջանքերը կը գործադրէ՝ նպաստելու 
երկրի յառաջընթացին:

Համակարծիք ըլլալով, որ խորհրդարանական 
կառավարման համակարգի պայմաններուն մէջ 
Ազգային ժողովին բաւականին ծաւալուն աշխա-
տանք կը սպասուի, զրուցակիցները կարեւոր հա-
մարած են խորհրդարանի աշխոյժ գործունէու-
թիւնը, ինչպէս օրինաստեղծ ոլորտի, այնպէս ալ 
խորհրդարանական դիւանագիտութեան ասպա-
րէզին մէջ:

Շնորհակալութիւն յայտնելով հանդիպումին 
համար՝ Արարատ Միրզոյեան նշած է, որ Ազգային 
ժողովը նոր քաղաքական մշակոյթի ձեւաւորման, 
երկխօսութեան եւ համատեղ աշխատանքի կա-
րեւոր հարթակ է, եւ յոյսով է, որ խորհրդարանական 
բոլոր ուժերը զայն առաւելագոյնս արդիւնաւէտ 
կ’օգտագործեն՝ ի շահ նոր Հայաստանի ու ժողո-
վուրդին:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան պատրաստա-
կամութիւն յայտնած է իր լիազօրութիւններու սահ-
մաններուն մէջ գործակցիլ խորհրդարանին հետ 
եւ աջակցիլ օրէնսդիր մարմինի գործունէութեան:
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Արմէն Սարգսեան Եւ Արարատ Միրզոյեան 
Կարեւորած Են Խորհրդարանի Աշխոյժ 
Գործունէութիւնը

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Միջազգային Èáõñ»ñ 

ՌԴ-ն Կ՝ողջունէ Երեւանի եւ Պաքուի Միջեւ Քաղաքական Շփումները
դակի քաղաքական շփումները, որոնք կայացած 
են վերջին շրջանին Երեւանի եւ Պաքուի միջեւ: 
Լսած ենք այն կառուցողական գնահատականները, 
որոնք տուած են մայրաքաղաքները, եւ կը կար-
ծենք, որ ատիկա առաջ շարժելու ճիշդ ճանա-
պարհն է»,- ըսած է Զախարովա:

Նշենք, որ 2018 Սեպտեմբեր 28-ին, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ 
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Յարութիւն Շամշինեան 

Յարութիւն Շամշինեան (9 Փետրուար 1856, 
Թիֆլիս- 1 Փետրուար 1914, Թիֆլիս), հայ նկարիչ։

Ուսանած է գեղարուեստը խրախուսող՝ կով-
կասեան ընկերութեան նկարչական դպրոցին մէջ 
(1874-1877), Սենթ Փեթերսպուրկի գեղարուեստի 
ակադեմիոյ մէջ (1877-1882)։ 1883 թուականին 
կատարելագործած է Փարիզի, Միւնիխ եւ Վենե-
տիկի մէջ։

1884 թուականէն հաստատուած է Թիֆլիս, 

դասաւանդած է Ներսիսեան եւ Սուրբ Նշան դըպ-
րոցներուն մէջ, մշակած է նկարչութեան դասա-
ւանդութեան ծրագիրներ, կազմած ու հրատա-
րակած է գծագրութեան ու հեռանկարի ձեռնարկ։

Շամշինեանի արուեստին (կենցաղային ժան-
րի կտաւ, բնանկար, դիմանկար) բնորոշ է իրա-
կանութեան հաւաստի վերարտադրումը («Հին 
Թիֆլիս», 1887, «Շէյթան պազար», 1890, «Սանա-
հինի կամուրջը», 1899, «Լեռնցիների դադարը», 
1902, «Նկարչի մօր դիմանկարը» եւ այլն:

Անհատական ցուցահանդէսներ Թիֆլիսի մէջ 
(1913), մահուան 40-րդ տարելիցին՝ Երեւանի մէջ 
(1954)։ Շամշինեանի գործերէն պահուած են 
Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ 
(նաեւ Շամշինեանի դիմանկարը, գործ՝ Մ. Վրու-
պէլի, 1883), Թիֆլիսի պատմաազգագրական եւ 
թատերական թանգարաններուն մէջ:
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Քէոլնի Քաղաքապետը Ընդունած է Հայաստան Այցելելու ՀՀ Վարչապետի Առաջարկը
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Պապական Նուիրակի Եւ Նարեկ Արքեպիսկոպոսի ՀանդիպումԱմենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Հովուապետական Այցով Մեկնեց 
Աւստրալիա

Հինգշաբթի, 31 Յունուար 2019-ին՝ առաւօտեան 
ժամը 11:00-ին, Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս այցելեց Լիբանանի մօտ 
Պապական Նուիրակ Գերշ. Տ. Ճոզեֆ Սփիթերի 
Արքեպիսկոպոսին։

Այցելութիւնը առիթ եղաւ, որ Սրբազան Հայրն 
ու Պապական Նուիրակը զրուցեն Հայ Առաքելա-
կան Եկեղեցւոյ եւ Հռոմէական Կաթողիկէ Եկեղեց-
ւոյ անցեալի ու ներկայի յարաբերութիւններուն, 
միջեկեղեցական եւ միջկրօնական շրջանային եւ 
տեղական իրականութիւններուն, Լիբանանի Հա-
յոց թեմի դրուածքին եւ առաքելութեան ու 
Լիբանանի դիմագրաւած ընկերային, քաղաքա-
կան եւ տնտեսական բարդութիւններուն մասին։

Ճոզեֆ Սփիթերի Արքեպիսկոպոս իր գոհունա-
կութիւնը յայտնեց Նարեկ Արքեպիսկոպոսի երկար 
տարիներու միջեկեղեցական յարաբերութիւններու 
վաստակին համար եւ խոստացաւ մօտ ապագային 
փոխադարձ այցելութիւն տալ Ազգ. Առաջնորդարան։

Այս այցելութեան ընթացքին, Սրբազան Հօր 
ընկերացաւ Նոր Սիսի Ս. Սարգիս Եկեղեցւոյ 
Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Յակոբ Քհն. Պզտիկան։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի այցը Քէոլն 
բաւական յագեցած էր, քաղաքապետի հետ 
համաձայնութիւն եղած է Քէոլնի եւ Գիւմրիի միջեւ 
համագործակցութեան հարցով։ Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի, լրագրողներու հետ ունեցած 
զրոյցի մը ընթացքին՝ նշած է Գերմանիոյ մէջ ՀՀ 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Աշոտ Սմբատեան։

«Համագործակցութիւնը պիտի ըլլայ մշակոյթի 
պահպանման ուղղութեամբ, Քէոլնի քաղաքա-

Գերմանիա կատարած պաշտօնական այցին 
ծիրէն ներս՝ Հայաստանի Հանրապետութեան վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեան, այսօր, այցելած է Քէոլ-
նի արհեստագիտական համալսարան: Armenpress.
am-ի հաղորդած տեղեկութիւններով՝ վարչապետը 
դիմաւորած է համալսարանի տնօրէն, փրոֆէսըր 
դոկտոր Շթեֆան Հերցիկը:

Համալսարանի ղեկավար կազմին հետ հան-
դիպումէն ետք՝ ստորագրուած է համագործակ-

Յունուարի 30-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկ-
րորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, Աւստրալիայի եւ Նոր Զելանտիայի 
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Հայկազուն եպիսկոպոս 
Նաճարեանի եւ թեմական խորհրդի հրաւէրով, 
հովուապետական այցով մեկնեց Աւստրալիա:

Նորին Սրբութեանն ուղեկցում են Մայր Աթոռի 
Արտաքին յարաբերութիւնների եւ արարողակարգի 
բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Նաթան արքե-
պիսկոպոս Յովհաննիսեանը եւ գաւազանակիր 
Հոգեշնորհ Տ. Անանիա աբեղայ Ծատուրեանը:
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պետը ուրախութեամբ ընդունեց վարչապետի առա-
ջարկը, որպէսզի այցելէ Հայաստան եւ Գիւմրի»,- 
ըսած է դեսպանը։

Ան կարեւոր համարած է Քէոլնի Արհեստա-
գիտական համալսարանի եւ Հայաստանի ազգա-
յին փոլիթեքնիքական համալսարանի միջեւ յու-
շագիրին ստորագրումը՝ նշելով, որ լաւ հիմք է 
համագործակցութիւնը զարգացնելու համար։

ցութեան յուշագիր Քէոլնի արհեստագիտական 
համալսարանին եւ Հայաստանի ազգային փոլի-
թեքնիքական ուսումնարանին միջեւ:

Յուշագիրը ստորագրած են Քէոլնի արհեստա-
գիտական համալսարանի տնօրէն Շթեֆան Հեր-
ցիկը եւ Գերմանիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր 
դեսպան Աշոտ Սմբատեանը: Այնուհետեւ, Նիկոլ 
Փաշինեան հանդիպած է համալսարանի ուսանող-
ներուն եւ փրոֆէսըր-դասախօսական կազմին հետ:

Հայաստանն ու Գերմանիան Կրթական Համագործակցութեան Կամուրջ կը Կառուցեն. ՀՀ Վարչապետը 
Քէոլնի Արհեստագիտական Համալսարան Այցելած է

Անդրադառնալով Հայաստան-ԵՄ համաձայ-
նագիրի Գերմանիոյ կողմէ վաւերացման՝ դեսպա-
նը նշած է, որ ընթացակարգային գործընթացները 
աւարտած են, Արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
պէտք է այդ աւարտած փաստաթուղթը փոխանցէ 
Գերմանիոյ վարչապետի աշխատակազմ եւ 
խորհրդարան։

Դեսպանը յոյս յայտնած է, որ մինչեւ տարեվերջ 
այդ վաւերացումը պիտի ըլլայ։



¾ç 03àõñµ³Ã / 1.2.2019 

Փոխան Գրախօսականի

«Մեթր  Հրաչեայ  Սեդրակեան Մարդն Ու Գործը»
Կազմեց ու խմբագրեց՝ Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Հրատարակութիւն՝ ՀԲԸՄիութեան,

ՍԻՓԱՆ  Հրատարակչատուն ,  Պէյրութ, Լիբանան, 388 էջ, 2018

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ
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Սոյն գեղատիպ հատորը՝ կեանքին գիրքն է 
սփիւռքահայ երախտաշատ ազգային-հասարա-
կական  գործիչ եւ իրաւաբան Մեթր Հրաչեայ Սեդ-
րակեանի  ( Եոզկաթ 1916 - Պէյրութ 1997),  գիրք, 
որ իր մէջ կ'ընդգրկէ Մեթրին՝ հայ մամուլին մէջ 
ցրուած Մեթրին հրապարակագրական ու խոհագ-
րական յօդուածներուն մեծագոյն մասը եւ անտիպ 
թողած կարգ մը գրութիւններ: Հատորին մտայ-
ղացումն ու մեկենասութեան ազնիւ գաղափարը 
կու գայ  ՀԲԸՄիութեան նախագահ Մեթր  Պերճ 
Սեդրակեանէն,  որու յանձնարարութեամբ գիրքը 
կազմած ու խմբագրած է բազմավաստակ Մեթրին 
ծաւալած  գործունէութեան քաջածանօթ, գաղա-
փարակից ու «Զարթօնք» օրաթերթի երբեմնի 
բազմամեայ խմբագիր, բանասէր  Պարոյր Յ. 
Աղպաշեան, որ իր ներածականին մէջ ( էջ 15-30)  
հանգամանօրէն վերլուծած է նաեւ Մեթրին գաղա-
փարախօսային հաւասարակշիռ  ներդրումը 
ՀԲԸՄիութեան ու Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութեան ղեկավար մարմիններէն ներս: 

Գիրքը կը բացուի Մեթր Պերճ Սեդրակեանի 
«Միութենական,կուսակցական եւ եկեղեցական 
կառոյցներու  հաւասարակշիռ համակեցութեան 
եւ զօրակցութեան գաղափարախօսը» խորագրեալ 
համապարփակ խօսքով, որու մէջ կը հաստատէ. 
«Հրաչեայ Սեդրակեան, որուն եղբօրորդին ըլլալու 
եւ իր օրինակովը առաջնորդուելու առանձնաշնոր-
հումը ունեցած եմ,  մաս կը կազմէ մտաւորական 
գործիչներու այն փաղանգին, որոնք նախ Եգիպ-
տոսի մէջ եւ ապա Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ, անձ-
նըւիրաբար իրենց բոլոր կարողութիւնները ի գործ 
դնելով, հոգացին, կազմակերպեցին, դիմագիծ ու 
մշակոյթ տուին եւ ազգային ոգի ներշնչեցին Մի-
ջին Արեւելքի տարբեր երկիրներու մէջ հաստատ-
ւած հայութեան» (Տե'ս էջ 11): 

 Արդարեւ, հայ ժողովուրդի պատմութեան ամէ-
նէն դժնդակ տարիներուն ծնած եւ իր մանկութեան 
ու պատանութեան ժամանակահատուածին Ցե-
ղասպանութեան հետեւանքները կրած ու վերապ-
րող  Միջին Արեւելքի գաղթական  սերունդի  տղոց 
շարքին գտնուող  Հրաչեայ Սեդրակեան կ'ըլլայ 
բախտաւոր՝ աշակերտելով նախ Յիսուսեան Հայ-
րերու Պէյրութի Ս. Գրիգոր Ճեմարանը, ապա՝ 
բարձրագոյն կրթութիւնը կը ստանայ նոյն Հայ-
րերու Սեն Ժոզէֆ Համալսարանի իրաւաբանական 
բաժանմունքէն, որուն ընթացքը կ'աւարտէ 1940-
ին եւ կ'ընդգրկէ  փաստաբանական ասպարէզը: 

Երիտասարդ իրաւագէտին հետեւած  մասնա-
գիտական կրթութիւնը  ջամբեր էր իրեն իրաւախո-
հական բազմաշերտ մտածողութիւն: Ուսանողա-
կան տարիներուն կը կազմաւորուի իր մէջ ապագայ 
ազգային-քաղաքական ուղղամիտ գործիչը:  Ահա-
ւասիկ իր խոստովանութիւնը, արտասանուած 
1994-ին՝ իր գործունէութեան Ոսկեայ Յոբելեանին 
առիթով:

«Եթէ տասնամեակներ ամբողջ, կարելիութիւն-
ներուս սահմաններուն մէջ, ծառայած եմ ազգիս, 
հայրենիքիս, Հայց. Եկեղեցւոյ, ՀԲԸՄիութեան, Ռ. 
Ա. Կուսակցութեան, Հ. Ե. Ընկերակցութեան եւ 
Թէքէեան Մշկթ. Միութեան միջոցով, իմ կարգիս 

շատ բան կը պարտիմ այդ հաստատութիւններուն 
եւ կազմակերպութիւններուն:

Արդարեւ, օտար կրթական հաստատութիւննե-
րուն մէջ ուսում առած, ազգային կեանքէն անտեղ-
եակ երիտասարդ մը իբրեւ, բարեբախտութիւնը 
ունեցած եմ անդամագրուելու այս կազմակեր-
պութիւններուն եւ անոնց շարքերէն ներս է որ 
սորված եմ հայերէն լեզուն, վերագտած ազգային 
ինքնութիւնս ու հայ ըլլալու հպարտութիւնս» (Տե'ս 
էջ 308):

Լիբանանահայ գաղութին կազմաւորման առա-
ջին մասնակիցներէն եղած է Մեթր Հր. Սեդրակեան 
եւ անխառն սիրով եւ զգացումներով կապուած՝  
ՀԲԸՄ – ՀԵԸ Եւ  ՌԱԿ-ԹՄՄ կազմակերպութիւննե-
րուն: Եղած է հիմնադիր անդամներէն ու երախ-
տաշատ ղեկավարներէն ՀԵԸ-Ի Համալսարանա-
կան Ուսանողաց Միութեան (1940) եւ  Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան (1947):  Նոյն ժամանակ՝ 
1946-ին վարած է նաեւ Ներգաղթի Կեդրոնական 
Կոմիտէի Ա. Ատենադպիրի պաշտօնը եւ գլխաւո-
րած՝  մինչեւ 1948:  Հետագայ տասնամեակներուն, 
Մեթր Հ. Սեդրակեանի   դրոշմը կը կրեն իր ժամա-
նակաշրջանին գլխաւորած վարչութիւններուն ու 
մարմիններուն ազգօգուտ գործունէութիւնները: 
Ահա'  թէ ինչու,  «Մարդը եւ Գործը» իր լիարժէք 
իմաստը կը ստանայ ներկայ հատորին մէջ, որուն 
շուրջ 300 էջերը ստորագրուած են յատկապէս 
«Զարթօնք» օրաթերթի եւ «Խօսնակ» ամսագրի եւ 
այլ պարբերականներու էջերուն:

Մեթր Հր. Սեդրակեան Մարդուն կազմաւորումն 
ու իր գործունէութիւնը  հարազատօրէն կը պատ-
կանին Լիբանանին: Ան լիարժէք ա՛յն լիբանանա-
հայն է, որուն մտածումներուն առանցքը եղած է 
նախ կառչիլ իր հայկականութեան եւ ապա՝ ապրիլ 
ու գործել իբրեւ ամբողջական լիբանանեան տի-
պար քաղաքացի: Իր անտիպ թողած գրառում-
ներուն մէջ կը հանդիպինք «Լիբանանի ընտրական 
օրէնք»-ին մասին կատարած շատ լուրջ եւ 
հիմնաւոր խորհրդածութիւններու ( տե'ս էջ 48-53): 
Իսկ «Կրօնական իշխանութիւններու իրաւասու-
թեանց հարցը Լիբանանի մէջ» յօդուածը (տե՛ս էջ 
54-56, որ  նախապէս լոյս տեսած էր «Զարթօնք»-ի  
22 Փետրուար 1952-ի համարով), հակառակ իր 
վաղեմիութեան՝ տակաւին կը պահէ իր բովան-
դակային այժմէականութիւնը: 

Սփիւռքահայու ազգային-հասարակական ու 
քաղաքական մտածողութիւնը արտայայտութիւն  
գտած է իր մէջ արմատաւորուած աւանդական 
երեք կուսակցութիւններու եւ  ՀԲԸՄիութեան բոլո-
րիս ծանօթ գաղափարախօսութիւններու հիման 
վրայ: Տեսականօրէն,  Սփիւռքի  մեր բոլոր կազմա-
կերպութիւններն ու յարանուանութիւններն ալ 
հիմնուած ու լծուած են օժանդակելու  հայակերտու-
մի, ազգապահպանութեան ու մեր համազգային 
գոյատեւման, վախճանակէտ ունենալով մեր Հա-
յաստան հայրենիքին եւ Հայց. Եկեղեցւոյ  եւ միւս 
յարանուանութիւններու  գոյութիւնն ու անվտան-
գութիւնը: Ողջախոհութիւնն ու համերաշխութիւնը 
միշտ ալ եղած են նախապայման եւ առաջնորդող 
սկզբունք միջկուսակցական թէ միջյարանուանա-
կան խորհրդակցական ժողովներու ընթացքին: 
Մեթր Հր. Սեդրակեան բազմատասնեակ տարի-
ներ եղած է գլխաւոր դէմքերէն մէկը՝ ՀԲԸՄ եւ 

ՌԱԿ  համախոհական գաղափարախօսութեան, 
գործակցութեամբ  Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեա-
նի եւ  Գերսամ Ահարոնեանի, որոնք մամուլո՛վ  ու 
բեմական խօսքով առաջնորդեցին լիբանանահայ 
մեր գաղութի մեր համակիր շրջանակները:   

Արդարեւ, հայրենադարձի տարիներուն (1946-
48),  մեծ է եղած դերը ՀԲԸՄիութեան  աշխարհա-
տարած մեր մեծ կազմակերպութեան: Մեթր Հր. 
Սեդրակեանի «Ներգաղթ եւ  ՀԲԸՄիութիւն» խո-
րագրեալ յօդուածը (տե՛ս էջ 109, նախապէս լոյս 
տեսած՝ «Զարթօնք», 18 Ապրիլ 1948 համարով ) 
կու տայ ապացոյցը սփիւռքահայութեան քաղաքա-
կան միտքին հայրենասիրական  տրամաբանու-
թեան:

Մեթր Հր. Սեդրակեանի սոյն հատորը  լուսաւոր 
էջեր կը բանայ նաեւ  լիբանանահայ գաղութի 
պատմութեան  ներկայ թէ ապագայ ուսանողներու 
տեսադաշտին վրայ: Յաւելում մըն է այս գիրքը՝ 
լիբանանահայ ազգային գործիչներու եւ գրական 
դէմքերու ցարդ հրատարակած բազմատասնեակ 
այն  հատորներուն վրայ, որոնք կու տան  ակա-
նատեսի ու մասնակիցի վկայութիւնները ոչ միայն 
լիբանանահայութեան, այլեւ սփիւռքահայութեան 
կազմաւորման ու կեանքին առաջին յիսնամեակի 
ժամանակահատուածին:

Ընթերցողը այս գիրքին մուտքի էջերուն նախ 
մօտէն պիտի ծանօթանայ  Մեթր Հրաչեայ Սեդ-
րակեանը վերարժեւորող Մեթր Պերճ Սեդրակ-
եանի անձնական վկայութեան, ապա՝  Պարոյր 
Աղպաշեան  հմուտ խմբագիրին ներածական 
ուսումնասիրութեան,  որուն  կը յաջորդեն  Մեթրին 
կեանքն ու գործերը՝  տեղադրուած հինգ առանձին 
մասերու մէջ: Իսկական աշխատասիրութիւն մը 
արդարեւ, որուն մէջ խմբագիրը է՛ նաեւ  «ճարտա-
րապետ»-ը իր մտայղացումին, ուր կ'ամփոփէ  
Մարդն ու Գործը համատեղ: Ահաւասիկ գիրք մը, 
որ արդարութիւն կ'ընէ մեր մօտիկ անցեալին 
պատկանող լիբանանահայ ազգային – հասարա-
կական անձնուէր  գործիչի մը՝ ի մի հաւաքելով 
անոր ի պաշտօնէ  արտասանած հրապարակային 
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Գեղանկարիչին «Զարթօնք» Մենաներկայացումը Նպատակ Ունի Կոտրելու 
Հասարակութեան Մէջ Առկայ Բոլոր Կարծրատիպերը...
Հարցազրոյց Գեղանկարիչ Կարէն Արայեանին Հետ

«Զարթօնք» Հայրենքի Մէջ – 23 - 

Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» օրաթերթը կը շարունակէ իր ««Զար-
թօնք» հայրենիքի մէջ...» խորագրով հարցազրոյց-
ներու եւ յօդուածներու շարքը, որուն նպատակն է 
ներկայացել ու լուսաբանել հայրենիքի՝ Հայաս-
տանի եւ Արցախի մէջ տեղի ունեցող իրադա-
ձութիւնները: Այս անգամ անդրադարձած ենք 
գեղանկարիչ Կարէն Արայեանին, որուն կտաւնե-
րուն քովէն անտարբեր անցնիլը շատ դժուար է: 
Ան նկարել սկսած է կանուխ տարիքէն: Նոյնիսկ չի 
յիշեր, թէ քանի տարեկանին վրձինը վերցուցած է 
ձեռքը առաջին անգամ, ի՞նչ նկարած է առաջինը 
եւ այլն: «Ես ինչ կը յիշեմ, կը նկարեմ…»,- կ'ըսէ 
ան: Կարէն Արայեանի կտաւները ինքնատիպ են, 
չկրկնուող, կենդանի, խօսուն... Թէ ինչպէ՞ս կը 
յաջողի այդքան կենդանի ու յուզառատ կտաւներ 
ստեղծել, նկարիչը կը պատասխանէ, որ պատճառը 
հաստատ է. ան սիրով կը նկարէ: 

Գեղանկարիչը ցուցահանդէսներու առատու-
թեամբ աչքի չի զարներ, սակայն իր խօսքով՝ 
կարեւորը ոչ թէ ցուցահանդէսներու քանակն է, այլ 
այն, թէ ի՛նչ կու տաս մարդոց այդ ցուցահանդէս-
ներուն միջոցով: Տարբեր տարիներու, Կարէնը 
ունեցած է երեք ցուցահանդէս, վերջինը 2018 
թուականին էր: 

Ամէն անգամ իւրովի ու նոր աշխատանքներով 
արուեստասէր հասարակութեան ներկայացող գե-
ղանկարիչը յառաջիկային կը պատրաստուի կա-
րեւոր մտայղացում մը կեանքի կոչել՝ մենաներ-
կայացումով հանդէս գալ: Ներկայացումին 
խորագիրը որոշուած է՝ «Զարթօնք»: Շատերուն 
մօտ հարց կը յառաջանայ նկարիչը ի՞նչ կապ ունի 
նեկայացումին հետ կամ բեմին վրայ ելոյթ 
ունենալուն: Այդ հարցի մասին ալ խօսեցանք 
հարցազրոյցին: 

Ինքը՝ Արայեանը, նախնական փուլին կը տա-
րակուսէր, թէ ինչպէ՞ս անցում կատարել նկարիչէ 
մենաներկայացումով հանդէս եկող մարդու, ելոյթ 
ունենալ մարդոց առջեւ: Մտավախութիւն կայ, թէ 
ինչպէ՞ս կ'ընդունեն մարդիկ իր, այսպէս ըսած,  
կերպարանափոխութիւնը: «Ես դերասան չեմ»,- 
կ’ըսէ ան, ապա կ'աւելցնէ, որ ներկայացումը  դե-
րասանութիւն պիտի չըլլայ: «Զարթօնք» մենաներ-
կայացումին նպատակն է քանդել, կոտրել 
հասարակութեան մօտ առկայ, ըստ արուեստա-
գէտին, անիմաստ կարծրատիպերը: Իր խօսքով՝ 
սա այն դէպքն է, երբ մենաներկայացումը երկխօ-
սութիւն պիտի ըլլայ իր եւ հանդիսատեսին միջեւ:

Մենաներկայացումը կը նախատեսուի իրակա-
նացնել Մարտ ամիսը, գեղանկարիչը օր ու գիշեր 
կ'աշխատի, կը տրամադրուի, կը մտածէ ու կը 
վերլուծէ, կը հաշուարկէ, թէ ի՞նչ կ'ըլլայ հանրութեան 

արձագանգը: «Զարթօնք» մենաներկայացումը 
գեղանկարիչ Կարէն Արայեանի կեանքին մէջ 
կարեւոր իրադարձութիւն պիտի ըլլայ: 

Ի դէպ, նաեւ աւելցնենք, որ յառաջիկային, 
բացի ներկայացումէ, նկարիչը կը պատրաստուի 
իր չորրորդ անհատական ցուցահանդէսին, ուր 
ներկայացուած պիտի ըլլան բացառապէս նոր 
կտաւներ, նոր աշխատանքներ: Խորագիրը դեռ 
որոշուած չէ, ինչպէս նաեւ ցուցահանդէսի վայրը, 
բայց թեման յստակ է. ներկայացնել մարդու 
մարմինը որպէս կատարելութիւն: 

- Կարէն, ի՞նչ կարծրատիպեր կան, 
որոնք կը խանգարեն մարդոց լիարժէք 
ապրիլ: Ինչո՞ւ «Զարթօնք»: 

- Միակ բանը, որմէ ես կը նեղուիմ, անտրա-
մաբանական արգելքներն են: Միշտ կ'ըսեն, որ 
այսինչ բանը կարելի չէ, ա՛յդ կարելի է, բայց չեն 
գիտեր, թէ ինչո՞ւ կարելի չէ: Ինչո՞ւ «Զարթօնք»: 
Ամբողջ աշխարհին վրայ միշտ ամէն ինչի մէջ 
մարդոց կարծես կը սահմանափակեն: Դուն կը 
ծնիս որպէս մոլորակի քաղաքացի, բնակիչ, ինչը 
շռայլ նուէր մըն է, որ բոլորիս կու տայ տիեզերքը: 
Բայց քանի որ մարդու ագահութեան հետեւանքով 
ամբողջ աշխարհը կիսուած ու բաժնուած է 
տարբեր հատուածներու, իւրաքանչիւր ազգի տէր 
մարդուն տրամադրուած է փոքր հատուած մը, որ 
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Արհեստագիտութեան 
Աշխարհ

¾ç 04

Գեղանկարիչին «Զարթօնք» Մենաներկայացումը Նպատակ Ունի Կոտրելու 
Հասարակութեան Մէջ Առկայ Բոլոր Կարծրատիպերը...
Հարցազրոյց Գեղանկարիչ Կարէն Արայեանին Հետ

«Զարթօնք» Հայրենքի Մէջ – 23 - 

իր հայրենիքն է: Նորէն խնդիր չկայ, բայց այդ 
հայրենիքը այնպէս կը մատուցեն մարդուն, որ 
մնացած ազգերը, մնացած տարածքները օտար 
կը դառնան: Սա այնքա՜ն սխալ է: Ասոր պէտք է 
վերէն նայիլ, եթէ կամքի ուժդ ներէ: Միշտ սահ-
մանափակումներ, բաժանումներ, օտարացումներ, 
կրօնի տարբերակումներ, չեմ գիտեր:

- Այս թեմայի լոյսին տակ մենաներ-
կայացումին նպատակը ի՞նչ է: 

-Ամենագլխաւոր, կամ նոյնիսկ միակ նպատակը 
հետեւեալն է. ամբողջականութեան գիտակցումը: 
Տեսէ՛ք, ձեր ձեռքը, ոտքը առանձին մասնիկներ 
են, բայց ամբողջականութեան մէկ մասնիկն են: 
Հիմա եթէ ձեռքը հեռացնեն, անպիտան մասնիկ 
կը դառնայ, մարմինն ալ՝ հաշմանդամ: Նոյնը 
կ'ըլլայ մարդկութեան հետ. թէ՛ մենք  անպիտան 
կը դառնանք, թէ՛ մարդկութիւնը հաշմանդամ կը 
դառնայ: Մենք բոլորս տարբեր ենք, բայց օտար 
չենք: Ներկայացումին ընդհանուր կոչը, նպատակը 
այդ ամբողջականութեան գիտակցութեան վերա-
կանգնումն է: 

- Ձեր յառաջիկայ ծրագիրներուն մէջ 
կա՞յ ներկայացում մը ունենալ Հայաստա-
նի սահմաններէն դուրս, այստեղ յաջո-
ղութեամբ ներկայացնելէ ետք:

-Սա քայլ մը առջեւ է: Անկէ առաջ կայ քայլ մը, 
որ ես դեռ չեմ գիտեր: Ես վստահ կրնամ ըսել, որ 
աշխարհի ամենալաւ հանդիսատեսը Հայաստանի 

Հայաստանի մէջ 30 Յունուարին գործարկուած 
է արեւելեան հացամթերքի արտադրամաս: Ինչ-
պէս կը  հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը 
յայտնէ Հայաստանի Հանրապետութեան կառա-
վարութեան Ֆէյսպուքի պաշտօնական էջը:

«Կատարուած է 225 000 տոլարի ներդրում: 
Յառաջիկայ 3 տարիներուն, կը նախատեսուի եւս 
150 000 տոլարի ներդրում իրականացնել»,- կ’ըս-
ւի գրառումին մէջ:

Հրապարակուած տեսանիւթին մէջ «Կոլտեն 
Պեյքերի» ընկերութեան գլխաւոր ղեկավար Մհեր 
Ծատուրեանը ներկայացուցած է հացի պատրաս-
տութեան գործընթացը:

«Ռիվիերա կապիտալ»-ի գործադիր տնօրէն 
Կարեն Մկրտչեան նշած է, որ այս նորութիւն է 
Հայաստանի մէջ: «Կայ պահանջ թէ՛ տեղական, 
արեւելեան խոհանոց ունեցող ճաշարաններէն, թէ՛ 
հայրենադարձ սուրիահայերու ու լիբանանահա-

Այս տարուան ընթացքին, աշխատանքի տօնա-
վաճառ պիտի կազմակերպուի ո՛չ միայն Ստեփա-
նակերտ քաղաքին մէջ, այլեւ՝ շրջկեդրոններուն:

Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ այս մասին, նախօրէին 
կայացած մամուլի ասուլիսի մը ժամանակ, ըսած է 
ԱՀ աշխատանքի, հասարակական հարցերու եւ 
վերաբնակեցման նախարար Սամուէլ Աւանէսեան` 
մանրամասնելով, որ շրջաններուն մէջ եւս ատոր 
կարիքը կը զգացուի:

Նախարարը 2018-ի արդիւնքները գոհացուցիչ 
կը համարէ:

մէջ է, սակայն չեմ գիտեր, թէ ինչպէ՛ս կ'ընդունուի, 
կ'ընկալուի: Քիչ մը դժուար է չէ՞ պատկերացել, որ 
մարդ նկարիչ է ու մէյ մըն ալ բեմի վրայ կը 
յայտնուի: Յուսամ շատ չեն քննադատեր: Այն ջան-
քը եւ եռանդը, որ ես կը ներդնեմ հոն, չի կրնար 

ուղղակի կորսուիլ: Ես յոյս ունիմ, 
որ հանդիսատեսէն կը ստանամ 
համարժէք պատասխան: Ես դէմ 
չեմ քննադատութեան, եթէ անի-
կա առողջ է, նոյնիսկ ես կը խնդրեմ, 
որ մարդիկ անկեղծ ըլլան ինծի հետ:  

Հայրենի Տնտեսութիւն
Հայաստանի Մէջ Գործարկուած Է Արեւելեան Հացամթերքի 
Արտադրամաս

յերու կողմէ: Այդ պահանջը ասով կը բաւարարենք: 
Այս սկիզբն է մեր գործունէութեան: Նախանձա-
խընդիր ենք, որ շուտով աւելցնենք մեր արտադ-
րանքը»,- յայտնած է ան:

Արտադրողները մտադիր են արտադրանքը 
հետագային արտահանել Թիֆլիս, ապա աւելի 
մեծ շուկաներ:

Տաղանդներու յայտնաբերման ոլորտէն ներս 
առաջատար ամերիկեան Creative Artists Agency 
ընկերութիւնը մտադիր է 30 միլիոն տոլար ներդնել 
Epic! կրթական-արհեստագիտական ընկերութեան 
զարգացման գործին:

Վկայակոչելով Forbes ամսագիրը՝ Tert.am-ը կը 
հաղորդէ, թէ ընկերութեան համահիմնադիր եւ 
գլխաւոր տնօրէն Սուրէն Մարկոսեանի հաւաս-
տիացումով՝ ներդրումները պիտի ուղղուին աղբիւ-
րի արհեստագիտական զարգացման ու լսարանի 
ընդլայնման:

«Մենք աստիճանաբար կը վերածուինք ԱՄՆ-ի 
մէջ գործող հիմնական թուային ուղեցոյցի՝ նա-
խատեսուած փոխրիկներու համար: Մեր աշխոյժ 
օգտատէրերը ոչ միայն փոքրիկներն են, այլեւ 
նախակրթարաններու եւ միջնակարգ դրոցներու 
ուսուցիչները»,- նշած է Մանուկեան:

Epic!-ը ընթերցանութեան իւրատեսակ հարթակ 
է՝ թուային գրադարան՝ նախատեսուած մինչեւ 12 
տարեկան փոքրիկներու համար: Ներկայ պահուն 
առցանց հարթակի վրայ կարելի է գտնել աւելի 
քան 35,000 տեսա-գիրք եւ տեսանիւթ: Առցանց 
գրադարանի լսարանը կը կազմէ 1.7 միլիոն մարդ:

Արցախի Մէջ Աշխատանքի Տօնավաճառ Պիտի 
Կազմակերպուի

Ամերիկահայ Գործարարին Հիմնած 
Թուային Գրադարանը 30 Միլիոն 
Տոլարի Ներդրում Ստացած 
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Þ³ñ. 1

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Փառքը Եւ Սէրը Լիուլի Ապրած

Ֆրանսական ձայնասփիւռը հաղորդեց երա-
ժիշտ Միշել Լըկրանի մահուան լուրը, մանրա-
մասնօրէն պատմեց անոր կեանքը, սակայն ոչ մէկ 
յիշատակում՝ անոր հայկական ծագումին մասին: 
Փոխարէնը Հայաստանի մօտ Ֆրանսայի դեսպանը 
երաժիշտին մահուան օրը հետեւեալ գրառումը 
կատարեց դեսպանատան Ֆէյսպուքի էջին վրայ. 
«Այսօր Հայաստանի սրճարաններէն եւ տուներէն 
ներս Միշել Լըկրանի մեղեդիները կը յիշեցնեն, որ 
այստեղ ոչ ոք կ՚անտեսնէ այս բազմաբնոյթ արուես-
տագէտին հայկական ծագումը, եւ իւրաքանչիւրը 
կը հպարտանայ անոր համաշխարհային համբա-
ւով»:

Ֆրանսահայ Լըկրանի յիշատակին ֆրանսական 
ձայնասփիւռէն սփռուեցան Լըկրանի անմեռ երգե-
րը, որոնք հնչած են աւելի քանի երկու հարիւր շար-
ժանկարի մէջ եւ համաշխարհային հռչակ բերած 
են հեղինակին: «Շերպուրկի հովանոցներ» շար-
ժանկարին երաժշտութիւնը այդ երգերէն գլխաւորն 
էր, որ Լըկրանի մահուան օրը կրկին յիշեցին: Այդ 
երաժշտութիւնն էր, որ առաջին «Օսքար»ը բերաւ 
Լըկրանին: Ատկէ ետք ան երկու «Օսքար» եւս 
ստացած է, հինգ անգամ «Կրեմմի»ի մրցանակակիր 
եղած է, ստացած է «Ոսկէ կլոպուս», «Արմաւենիի 
ճիւղ», «Ոսկէ արծիւ» մրցանակները, «Պատուոյ 
լեգէոն» շքանշանը եւ արուեստի ու պետական 
ուրիշ մրցանակներ:

Իր ստացած մրցանակներուն մասին հարցումի 
մը պատասխանելով՝ Միշել Լըկրան նշած է, որ 
իրեն համար մրցանակներուն շատ ըլլալը կարեւո-
րութիւն չունի։ «Կարեւորը՝ մարդու ներքին աշխարհն 
ու սիրտն է, կարեւորը՝ քու սեփական գործիդ մէջ 
միշտ յառաջընթաց արձանագրելն է: Պէտք չէ 
մոռնալ նաեւ այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է 
աշխատիլ սիրով», ըսած է ան:

Համաշխարհային շրջագայութիւններու կարգին 
Լըկրանի համար յատուկ նշանակութիւն ունեցած 
են Հայաստան այցերը:

Շատեր տակաւին կը յիշեն այն անմոռանալի 
աշնանային օրը, երբ Երեւանի Հանրապետութեան 
հրապարակին վրայ տեղի ունեցաւ «Շարլ եւ ընկեր-
ները» խորագրով հիասքանչ համերգը: Աշխար-
հահռչակ հայ երգիչ Շարլ Ազնաւուրի հետ այդ օրը 
Հանրապետութեան հրապարակին վրայ հնչեցին 
նաեւ Հայաստան ժամանած ուրիշ աստղերու՝ Էլէն 
Սեկարայի, Նանա Մուսքուրիի, Իզապել Կուլէի, 
Տանի Պրիանի, Լիւ Ռեւոնի ձայները: Բեմին վրայ 
էր նաեւ ուրիշ հռչակաւոր հայ մը՝ Միշել Լըկրան: 
2006 թուականի սեպտեմբերեան այդ օրը հան-
դիսատեսը իւրովի ճանչցաւ աստղերը, նաեւ՝ Միշել 
Լըկրանը: Լըկրան կը նուագէր եւ միաժամանակ 
կ՚երգէր իր այդ ժամանակուան երաժիշտ կնոջ 
հետ… Այս մէկը Լըկրանի միակ այցը չէր հայրենիք: 
Ան շատ անգամներ այցելած է Հայաստան, իսկ 
2009 թուականին, Սերկէյ Սմբատեանի ղեկավա-
րած Հայաստանի պետական երիտասարդական 
նուագախումբին հետ, մենահամերգ ունեցած է: 
Այդ ժամանակ ալ ան ստացած է Հայաստանի 
«Պատուոյ շքանշանը»: Ատկէ ետք Լըկրան Հայաս-
տան եկած է նաեւ 2012 եւ 2017 թուականներուն: 
Վերջին այցին անոր հետ Հայաստան եկած էր 
նաեւ իտալացի նշանաւոր դերասանուհի Օրնելլա 
Մութի, որուն հետ մասնակցեցան Հայաստանի 
անկախութեան 26-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ-
ներուն:

Իր ամբողջ կեանքի ընթացքին Միշել Լըկրան 

աստղերով շրջապատուած է, աշխարհահռչակ 
մարդոցմով, փառքով եւ ծափերով, մինչդեռ, իր 
մանկութեան տարիներուն եղած է մինակ՝ մայր-
ական կողմէ մեծ հօր ընտանիքի երդիքին տակ 
ժամեր սպասելով, որ մայրը աշխատանքէն տուն 
դառնայ: Ծնողքը ամուսնալուծուած էր, եւ ինքն ու 
քոյրը կը բնակէին մեծ հօր՝ Սարգիս Տէր-Միքա-
յէլեանի տան մէջ: Նկարագրելով իր մանկութիւնը՝ 
ան միշտ ըսած է, որ գորշ օրերու շրջան մը եղած է 
իր կեանքին մէջ:

Լըկրան ծնած է 1932 թուականին, Փարիզ: 
Կոտորածներու ընթացքին իր մեծ հայրը միայն ողջ 
կը մնայ ու կը փոխադրուի Ֆրանսա, ուր կը ծնի իր 
մայրը՝ Հայկուշ Մարսել Տէր-Միքայէլեանը, ապա 
հայութիւնը կը փոխանցուի իրեն եւ իր զաւակներուն։ 
Հայկուշ Մարսել նոյնպէս երաժշտութեամբ զբաղած 
է շրջան մը, դաշնակահար էր եւ իր զաւակներուն 
փոխանցած էր ոչ միայն հայութիւնը, այլեւ՝ երա-
ժըշտութեան հանդէպ սէրը:

Շատ կանուխէն բացայայտուած են Միշել 
Լըկրանի երաժշտական ունակութիւնները՝ երեք 
տարեկանին, երբ ան մեծ հօր տան մէջ ժամերով 
առանձին կը մնար հին դաշնամուրին հետ: 
Երաժշտութեան ճամբով ընթանալուն նպաստած է 
նաեւ մօրեղբօր՝ Ժագ Հելեանի երաժիշտ ըլլալը 
(վերջինս կրճատած է իր Տէր-Միքայէլեան մակա-
նունը՝ որդեգրելով Հելեան ձեւը)։ Յետագային 
Միշել Լըկրանի քոյրը՝ Քրիստիան Լըկրան «Ժագ 
Հելեան» երգչախումբին հետ պտըտած է աշխարհը 
եւ երգած է իր եղբօր երգերէն եւ ուրիշ երգեր: Միշել 
Լըկրանի հայրը՝ Ռէյմոն Լըկրան դարձեալ անուանի 
երգահան էր, սակայն հօրը մասին ան այնքան ալ 
լաւ չէր արտայայտուեր, հակառակ որ անոր հետ 
իբրեւ երաժիշտ աշխատած է յետագային:

Պզտիկ տարիքէն Միշել Լըկրան ուշադրութիւնը  
գրաւած է նաեւ ֆրանսացի հռչակաւոր երգիչ եւ 
շարժանկարի աշխարհահռչակ աստղ Մորիս Շը-
վալիէի, որ գուշակած է տղուն փայլուն ապագան։

Միշել Լըկրան Փարիզի երաժշտանոց ընդուն-
ւած է տասնմէկ տարեկանին (1943-ին) եւ աւարտած՝ 
քսան տարեկանին (1952-ին)։ Անոր ուսուցիչներէն 
եղած է ֆրանսացի նշանաւոր դաշնակահարուհի 
Նատիա Պուլանժէն։ Ուսումնառութեան տարիներէն 
գրած է երգեր, սոնաթներ, քանթաթներ, այլ սեռի 
ստեղծագործութիւններ՝ դրսեւորուելով իբրեւ եր-
գահան եւ դաշնակահար։

Ան իր առաջին ձայնասկաւառակը հրապարակ 
կ՚իջեցնէ քսաներկու տարեկանին, եւ անիկա կը 
հանդիսանայ ամենէն աւելի ծախուած ձայնասկա-
ւառակներէն մին։ Մինչեւ 1960-ականներու ֆրան-

սական շարժանկարին Նոր ալիքին ի յայտ գալը, 
Լըկրան շարժանկարային ասպարէզին մէջ աշխա-
տելու քանի մը ապարդիւն փորձ կը կատարէ, 
սակայն ի վերջոյ, անոր մուտքը այդ ասպարէզ, 
հնարաւոր կը դառնայ, շնորհիւ նորագոյն բեմադ-
րիչներուն եւ Փարիզի շարժանկարային ասպա-
րէզին մէջ կատարուած փոփոխութիւններուն: Յե-
տագային շրջան մը աշխատած է Միացեալ 
Նահանգներու մէջ՝ Հոլիվուտի համար: Ան գոր-
ծակցած է բազմաթիւ ժամանակակից եւ անցեալի 
արուեստագէտներուն հետ, որոնց կարգին՝ Մորիս 
Շըվալիէ, Մայլզ Տէյվիս, Ռէյ Չարլզ, Քիրի տէ 
Քանաուա, Ճոնի Մաթիս, Նիլ Տայմընտ, Սարահ 
Վոյն, Արեթա Ֆրենքլին, Սթան Կէց, Ճէյմս Կալուէյ, 
Արթուրօ Սանտովալ, Պարպրա Սթրէյզնտ եւ այլք: 
Իսկ իր գործերը նուագած ու երգած են Հենրի 
Մանսինի, Ֆրանք Սինաթրա, Նինա Սիմոն, Ռոզ-
մերի Քլունի եւ ուրշներ:

Հայաստան իր այցերուն մասին Լըկրան առանձ-
նակի յուզմով կ՚արտայայտուի: Առաջին այցը մեծ 
ազդեցութիւն ունեցած է հայ երաժիշտին վրայ։ Այդ 
մասին աւելի ուշ Լըկրան ըսած է.

Ինծի համար շատ հետաքրքրական եւ յուզիչ էր 
արմատներուս հետ առընչուիլը։ Ես գտայ իմ ազ-
գականներէս ոմանք։ Աշխարհի մէջ զարմանալի 
յառաջացնող բաներէն մէկը արմատներուն դպչիլն է։

Կ՚ուզեմ ձեռքերը սեղմել բոլոր այն հայերուն, 
որոնց հետ կապուած ենք անքակտելի կապերով։ 
Հայաստանը այնպիսի երկիր մըն է, որ զանազան 
տեսակի ճնշումի ենթարկուած է, զանազան տե-
սակի ողբերգութիւններ ապրած է, սակայն ուրա-
խալի է, որ հիմա վերածնած է:

Երբ պզտիկ էի, մեծ հայրս միշտ կը պատմէր իմ 
հայրենիքիս մասին, եւ հիմա ես հոս եմ՝ Հայաստանի 
մէջ: Դժբախտաբար, ես շատ քիչ ապրած եմ մեծ 
հօրս հետ: Ան իսկական հայ մըն էր զգացմունքային, 
կրքոտ եւ մեծահոգի։ Կ՚ապրէր Փարիզի արուար-
ձաններէն Ասնիրի իր տան մէջ, երբեմն ան կիրակի 
օրերը զիս իրեն հետ կը տանէր Ժան Կուժոնի 
հայկական եկեղեցին։ Ան պատմած է Հայաստանի 
մասին, գիտէր հետաքրքրական դէպքեր հայոց 
պատմութենէն: Ան կը նուագէր սազ, ուտ եւ դաշ-
նամուր եւ ցոյց կու տար նոթաներու այն միա-
ցումները, որոնցմով կրնայի հայկական մեղեդիներ 
նուագել: Մեծ հայրս նաեւ ունէր կրամաֆոն ու շատ 
ձայնապնակներ եւ միշտ երաժշտութիւն կ՚ունկըն-
դրէր:

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Փոխան Գրախօսականի

«Մեթր  Հրաչեայ  Սեդրակեան Մարդն Ու Գործը»
Կազմեց ու խմբագրեց՝ Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Հրատարակութիւն՝ ՀԲԸՄիութեան,

ՍԻՓԱՆ  Հրատարակչատուն ,  Պէյրութ, Լիբանան, 388 էջ, 2018

բանաւոր խօսքերն ու  մամուլին մէջ լոյս ընծայած 
յօդուածները: Իբրեւ հրապարակագիր՝ ան կը 
մնար անշեղ իր սկզբունքին եւ համոզումներուն 
վրայ: Կը մէջբերեմ նուազագոյն բառերով արտա-
յայտած իր հաւատոյ հանգանակը. «Իմաստասէր-
ները կը փնտռեն մարդկային կեանքի իմաստը, ես 
նախընտրեցի որոշ իմաստ մը տալ իմ կեանքիս եւ 
իմ մէջս ծնաւ հայրենիքին եւ սքանչելի մեր 
ժողովուրդին ծառայելու ամբողջական նուիրումի 
վեհ կոչումը» (տես էջ 308): Այսպէս հաւատաց ու 
փարեցաւ իր համոզումներուն: Այս ոգիով դաս-
տիարակեց  զինք շրջապատող իր գաղափարի 
երիտասարդ թէ կրտսեր «աշակերտներու սե-
րունդ»-ները: 

Մեթր Հ. Սեդրակեան իր «վեհ կոչումը» հրա-
պարակեց մամուլի ճամբով: Պարբերական Հայ 
Մամուլը  մեծածաւալ գանձատունն է  Հայ գրաւոր 
Միտքին ու Խօսքին: Դժբախտաբար, օրաթերթե-
րուն կամ շաբաթաթերթերուն վիճակուած կեանքը 

շատ կարճ է: Սակայն մեծ բախտաւորութիւն է  
հանգուցեալ հեղինակներուն համար ունենալ յետ-
մահու  ժողովածու մատեաններ: 

Սոյն հատորին մէջ ընդգրկուած բազմատասն-
եակ յօդուածներէն կ'ուզեմ առանձնացնել գոնէ 
հետեւեալ խորագիրները, սակայն առանց անտե-
սելու կարեւորութիւնը՝ նաեւ  գիրքին բովանդակու-
թեան մնացեալ գրութիւնները:

- Մեթրին Ազգային - Միութենական-Եկեղե-
ցական Մտածումներէն Փունջ Մը.

- Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ազգային-Եկեղեցա-
կան  Ժողովին Առիթով.

- Անխախտ Պահենք Մեր Հաւատքը Հայաս-
տանեայց Եկեղեցւոյ Հանդէպ.

- Սովետական Հայաստանի Յիսնամեակին 
Իմաստն ու Տարողութիւնը.

- ՀԲԸՄիութեան Վաթսունամեակը եւ Երիտա-
սարդական Շարժումներ.

- Երիտասարդութիւն եւ Երիտասարդական 
Շարժումներ.

- ՀԲԸՄիութեան Վաթսունամեակի ու ՀԵԸնկե-
րակցութեան Քառասնամեակի Նոր Հանգրուանը.

- Ալեք Մանուկեան՝ Ազգային Մեծ Ղեկավարը.
- ՌԱԿ-ի Դերը եւ Ուղեգիծը Ազգային-Քաղա-

քական Կեանքին Մէջ.
- Հայկական Հիւղաւաններու Մղձաւանջը,- եւ 

այլք:
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան Մարդն ու իր  Գոր-

ծը՝ իբրեւ ամբողջութիւն,-  ծնունդն է  լիբանանահայ 
գաղութին: Մեթրը, շնորհիւ  ազգային-միութենա-
կան իր երկարամեայ գործունէութեան, հանդիսա-
ցաւ համագաղութային հեղինակաւոր դէմք մը: 
Անցեալի իր գործակիցներն ու ժամանակակից  
երիտասարդ տարրերէն շատեր այսօր եւս իրենց 
յիշողութեան մէջ կը պահեն տակաւին  բարի ու 
պտղատու սերմեր, որոնք այս գիրքին երեւումին 
առիթով կրնան ծլարձակուիլ ու վերածուիլ գրաւոր 
վկայութիւններու:

Կարեւորը սոյն հատորը արժանի  յարգանքը 
կը մատուցէ Արժանաւորին:

Միջազգային Èáõñ»ñ 

ՌԴ-ն Կ՝ողջունէ Երեւանի եւ Պաքուի Միջեւ Քաղաքական Շփումները
Եւրոխորհրդարանը Կուաիտոն 
Ճանչցաւ Իբրեւ Վենեզուէլլայի 
Օրինական Նախագահ
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Փաշինեանը եւ Ատրպէյճանի Հանրապետութեան 
նախագահ Իլհամ Ալիեւը Տուշանպէյի մէջ ունեցած 
են կարճ զրոյց մը, որուն ընթացքին ձեռք բերուած 
է համաձայնութիւն՝ սահմանագիծին վրայ լարումը 
նուազեցնելու եւ միջադէպերը կանխելու վերա-
բերեալ: Երկու երկիրներու ղեկավարներուն հան-
դիպումէն ետք՝ մինչ օրս՝ կողմերուն միջեւ «գործ-
նական կապ» հաստատուած է: Փաշինեան-Ալիեւ 
եւս մէկ ոչ պաշտօնական հանդիպում կայացած էր 
նաեւ Դեկտեմբերին՝ Ս.  Փեթերզպուրկի մէջ, ԱՊՀ 
պետութիւններու ղեկավարներու ոչ պաշտօնական 
հանդիպման ծիրէն ներս: 2019 Յունուար 22-ին, 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ատրպէյճանի 
նախագահ Իլհամ Ալիեւի միջեւ, Տաւոսի մէջ, տեղի 
ունեցած մէկ ու կէս ժամանոց հանդիպման 
ընթացքին՝ կողմերը մտքեր փոխանակած են Լեռ-
նային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւոր-
ման բանակցային գործընթացի ընթացիկ իրա-
վիճակին եւ յետագայ քննարկումներուն մասին։

Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորները, Յուն-
ւար 31-ին, քուէարկած են Վենեզուէլլայի ընդդի-
մութեան առաջնորդ Խուան Կուաիտոն երկրի 
ժամանակաւոր օրինական նախագահ ճանչնալու 
օգտին։ Այս մասին կը յայտնէ Interfact-ը:

Նման որոշումի մը օգտին քուէարկած է 439 
պատգամաւոր, դէմ` 104-ը: 88 պատգամաւոր 
մնացած է ձեռնպահ:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ø²Ð²¼¸
Տիկին Ռիթա Անպարճեան եւ զաւակը՝ Գեղամ
Տիկին Սեդա Թագւորեան եւ զաւակները՝ Լենա եւ Վիգէն
Տիկին Հիլտա Տատուրեան եւ զաւակները՝ Թալին եւ Անիթա
եւ համայն Ժամկոչեան, Գասսինի, Բարսեղեան, Գալուստեան, Նախ-
նիկեան եւ Սերմանուկեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն 
սրտի դառն կսկիծով իրենց եղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին

ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՀՐԱՄ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 31 Յունուար 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 
2 Փետրուար 2019-ին՝ կէսօրուան ժամը 2:00-ին, Սուրբ Նշան մայր 
եղեկեցւոյ մէջ, Զոքաք Ըլպլաթ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Ֆըրն Էլ Շըպպէքի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին Շաբաթ, 2 Փետրուարին, 
յետթաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս 
նաեւ Կիրակի, 3 Փետրուարին՝ կ.ա. ժամը 1:00-էն մինչեւ երեկոյեան 
ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

             

 

Հովանաւորութեամբ 

ՀԲԸՄ-ի   Լիբանանի  Շրջանակային  Յանձնաժողովին  

Կազմակերպութեամբ 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական  Վարչութեան 

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ 
«ՄԵԹՐ  ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ » 

Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝   ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ.  ԶԱՒԷՆ  ՄՍԸՐԼԵԱՆ 

Խօսք Կ'առնեն 

ՀԲԸՄ-ի Նախագահ  ՊԵՐՃ  ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ 

Հատորին Խմբագիր  ՊԱՐՈՅՐ  ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հրատարակուած  Գիրքի  Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն  

Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 1  Փետրուար  2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,  
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ 

ՀՐԱՒԷՐ 

 

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Միմի Յարութիւնեանի մահուան քառասունքին առիթով 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 3 
Փետրուար 2019-ին Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր 
տաճարին մէջ, յաւարտ սուրբ պատարագի:


