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Նասրալլա Կոչ Կ'ընէ Խաղաղ Մթնոլորտ Ստեղծելու 
Կառավարութեան Կազմաւորումէն Ետք
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Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա 
երէկ կոչ ուղղեց Լիբանանի բոլոր քաղաքական 
կողմերուն, որ խաղաղ մթնոլորտ ստեղծեն եւ 
«շունչ մը առնեն»՝ նոր կառավարութիւնը կազմա-
ւորելու նպատակով տեղի ունեցած շուրջ 9-ամսեայ 
բանակցութիւններէն ետք:

«Կան տնտեսական եւ ելեւմտական շարք մը 
խնդիրներ, ինչպէս նաեւ այլ առաջնային հարցեր, 
զորս լուծելու համար անյապաղ քայլերու պիտի 
ձեռնարկէ նորակազմ կառավարութիւնը»,- ըսաւ 
Նասրալլա հեռարձակուող ուղերձի ժամանակ:

«Եթէ մենք փորձենք հակաճառութիւններու մէջ 
մտնել, ապա, վստահօրէն կ'ըսեմ, ստեղծուած 
մթնոլորտը բնաւ նպաստաւոր պիտի չըլլայ կառա-
վարութեան համար»,- աւելցուց ան:     

Իտալիա 1 Մլն Եուրօ Կը Տրամադրէ՝ 
Լիբանանի Մէջ Ջուրի Հասանելիութիւնը 
Բարելաւելու Համար 

Իտալիոյ կառավարութիւնը երէկ ստորագրեց 
համաձայնագիր մը՝ 1 մլն եուրօ տրամադրելու 
Լիբանանի մէջ ջուրի, առողջապահութեան եւ 
առողջաբանական ծրագիրին՝ UNICEF-ին:

Լիբանանի Հանրապետութեան մէջ Իտալիոյ 
Հանրապետութեան դեսպան Մասսիմօ Մարոթթի 
վերոյիշեալ համաձայնագիրին հետ կապուած 
յայտարարութիւնը կատարեց Լիբանանի մէջ 
UNICEF-ի ներկայացուցիչ Թանիա Չաբուիսաթի 
հետ հանդիպումէն ետք:
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ՀՀ Արտաքին Գործոց Նախարարը 
Մեկնաբանած է ԼՂ Հակամարտութեան 
Կողմերուն Վերաբերեալ Վարչապետի 
Յայտարարութիւնը

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

Գործակալութեան WASH ծրագիրը կը միտի 
բարելաւել խմելիք ջուրի հասանելիութիւնը 
երեխաներուն համար եւ հնարաւորինս խթանել 
առողջաբանութիւնը ոչ բարեկեցիկ համայնքնե-
րուն մէջ:

Լիպիոյ Հետ Յարաբերութիւնները Պիտի 
Չկարգաւորուին, Մինչեւ Որ Լրջօրէն 
Չհետաքննուի Սատըրի Անհետացումը

 Լիբանանեան-լիպիական յարաբերութիւնները 
պիտի չկարգաւորուին, մինչեւ որ իմամ Մուսա 
Սատըրի եւ վերջինիս երկու ուղեկիցներուն անհե-
տացումին հետ կապուած մանրամասնութիւնները 
չբացայայտուին: Այս մասին արտաքին գործոց 
նախարար Ժպրան Պասիլ յայտնեց Լիպիոյ 
գործընկերոջը:

Ինչպէս կը հաղորդէ ազգային լրատուական 
գործակալութիւնը, Պասիլ եւ Լիպիոյ արտաքին 
գործոց նախարար Մուհամմատ Սիալա հանդի-
պում ունեցան Պրիւքսելի մէջ ԵՄ-ԱՊԼ գագաթ-
նաժողովի ծիրէն ներս: Կողմերը համաձայնեցան 
հետեւիլ Լիպիոյ Հանրապետութեան՝ միջազգային 
գետնի վրայ ճանաչում ստացած կառավարութեան 
ջանքերուն՝ ուղղուած Սատըրի անհետացումի 
հետաքննութեան:  

ՀՀ արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան մեկնաբանած է Լեռնային Ղա-
րաբաղի հակամարտութեան կողմերուն վերաբեր-
եալ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ըրած յայ-
տարարութիւնը: Ըստ Armenpress.am-ն՝ իր խօսքին 
մէջ՝ վարչապետը նշած էր, որ իր կարծիքով` ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահող երկիրները, 
նաեւ միջազգային հանրութիւնը յստակ արձա-
նագրած են, որ լուծման խնդիրը նոյնինքն  հակա-
մարտութեան մէջ ներգրաւուած երեք կողմերու 
օրակարգին հարցն է:

«Հայաստանը բանակցութիւններուն մէջ ունի 
իր մասը: Հայաստանը բանակցող կողմ է: Հա-
յաստանը Ղարաբաղի անվտանգութեան երաշխա-
ւորն է: Այս առումով կայ երեք կողմ: Հայաստանը 
պիտի շարունակէ այդ ամէնը ընել»,- ըսած է 
նախարարը:

Նշենք, որ Փետրուար 1-ին, ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան, Գերմանիոյ վարչապետ  Անկե-
լա Մերքելի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին 
ժամանակ յայտարարած էր.

«Կը կարծեմ՝ համանախագահող երկիրները 
(ԵԱՀԿ մինսկի խումբի), նաեւ միջազգային հան-
րութիւնը յստակ արձանագրած են, որ լուծման 
խնդիրը նոյնինքն հակամարտութեան մէջ ներգ-
րաւուած երեք կողմերու օրակարգին հարցն է, եւ 
միջազգային հանրութիւնը չի կրնար հակամար-
տութեան երեք կողմերուն փոխարէն լուծել հակա-
մարտութիւնը, ընդամէնը կրնայ որոշակի հարթակ 
ստեղծել բանակցութեան համար: Ես կը կարծեմ, 
որ ԵԱՀԿ մինսկի խումբի համանախագահութիւնը 
յաջողած է այդ հարթակը ստեղծելու առումով»։



¾ç 02ºñ»ùß³µÃÇ / 5.2.2019 

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Յովհաննէս Ամերիկեան 

Յովհաննէս Ամերիկեան (1 Մայիս 1843 - 5 
Փետրուար 1879), կեղծանունը՝ Միհրդատ։ 
Ռուսահայ դերասան։

Ծնած է Ախալցխայի Ծինուբանի գիւղը 1843 
Մայիս 1-ին։ Ներսէս Ե. Կաթողիկոս պատահմամբ 
տեսնելով Ամերիկեանը՝ կը որդեգրէ եւ կ'ընդունի 
որպէս Ներսէսեան դպրոցի սան։ Այնտեղ ան կը 
ծանօթանայ գրականութեան ու գեղարուեստի, 
սիրելով թատերական գործը՝ կը մտադրէ հայոց 
կեանքէն ներս կանոնաւոր թատրոն հիմնել։ 
Մինչեւ այդ ժամանակները, շատ քիչ ներկայա-
ցումներ կը տրուէին եւ գործը տակաւին չէր 
կանոնաւորուած։ Ձգելով Ներսէսեան դպրոցը՝ 
ան առաջին անգամ «Միհրդատ» ողբերգութեան 
մէջ բեմ կը բարձրանայ՝ կատարելով Միհրդատի 
դերը ու այդ օրուընէ իր անունը Միհրդատ կը 

մնայ։
1860 թուականին խաղալով «Դրաստամատ»-ի 

ու «Արշակ Բ.»-ի դերերը, կը հռչակուի իբրեւ 
դերասան։ Այս յաջողութենէն ոգեւորուած՝ կը 
վճռէ ընդմիշտ նուիրուիլ բեմին։ Թիֆլիսի հասա-
րակութեան՝ հայոց թատրոնին նկատմամբ ունե-
ցած անտարբերութիւնը ստիպեց Ամերիկեանը 
հեռանալու Թիֆլիսէն, ուստի ան 1874-ին կ'երթայ 
Փոթի, ուր հայերէն եւ վրացերէն լեզուներով կու 
տայ ներկայացում մը եւ կ’երթայ Կ. Պոլիս։ 
Այնտեղ ալ կը սկսի խաղալ (Պէպօ, Արշակ Բ. եւ 
այլն), սակայն յաջողութիւն չ'ունենար ու թոքախ-
տով հիւանդացած՝ Թիֆլիս կը վերադառնայ։ 
Այստեղ ան հիւանդ դրութեան մէջ կը շարունակէ 
իր սիրած գործը, սակայն չարքաշ հիւանդութիւնը 
մէկ կողմէն, նիւթական վիճակը միւս կողմէն, կը 
խեղդեն զինք, եւ Ամերիկեան, իբրեւ վերջին 
ապաւէն, կը դիմէ հայ խմբագրատուներուն, 
օգնութիւն կը խնդրէ ու ձեռնունայն ելլելով՝ 1879 
թուականի Փետրուար 5-ին ատրճանակով 
ինքնասպան կ'ըլլայ Թիֆլիսի մէջ։

Ամերիկեան աշխատակցած է «Կռունկ»-ին եւ 
«Մշակ»-ին, վերջինին շատ գեղեցիկ ու սրամիտ 
յօդուածներ տուած է «Զաքուճ» կեղծ ստորագ-
րութեամբ։

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Օրհնութեամբ Կատարուեց Նորակառոյց Առաջնորդարանի Բացումը
Փետրուարի 3-ին, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցաւ Աւըս-
տըրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի նո-
րակառոյց առաջնորդարանի բացման արարո-
ղութիւնը:

Սիդնեյի Սուրբ Յարութիւն առաջնորդանիստ 
եկեղեցում մատուցուած Սուրբ Պատարագի աւար-
տին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը «Հրաշափառով» 
ուղղուեց դէպի առաջնորդարանի նորակառոյց 
շէնքը, որտեղ իրեն սպասում էին պետական 
այրեր, հայկական կազմակերպութիւնների ներ-
կայացուցիչներ, Հայ Եկեղեցու բարերարներ եւ 
բազում այլ հաւատաւոր հայորդիներ:

Վեհափառ Հայրապետը Հայկազուն Սրբազանի 
եւ Թեմական խորհրդի ատենապետ տիար Սար-
գիս Տէր-Պետրոսեանի հետ միասին կատարեց 
առաջնորդարանի յուշաքարի բացումը եւ հատեց 
մուտքի ժապաւէնը` ազդարարելով առաջնորդա-
րանի պաշտօնական բացումը:

Տօնական այս առիթով Նորին Սրբութիւնն իր 
օրհնութեան եւ գնահատանքի խօսքն ուղղեց 
ներկաներին` գոհութիւն յայտնելով Աստծուն, որ 
պարգեւել է շնորհը ուրախակից լինելու հայ հա-
մայնքին նորակառոյց առաջնորդարանի բացման 
հանդիսութեան կապակցութեամբ, որը ծառայելու 
է աւստրալիաբնակ մեր ժողովրդի հոգեւոր եւ 
ազգային կեանքի պայծառութեանը:

«Նորաշէն, մեծ ու գեղեցիկ այս շէնքի կառու-
ցումը մի նոր վկայութիւն է աւստրալիաբնակ մեր 
ժողովրդի հաւատքի եւ եկեղեցասիրութեան եւ 
ազգային կեանքի հանդէպ նախանձախնդրութեան: 
Այդ ոգին է շէնացրել այստեղ հայկական կեանքը: 
Այդ ոգին միաւորել է ձեր ծնողներին ու պապերին 
եկեղեցիներ կառուցելու, դպրոց ունենալու, ազ-
գային կառոյցներ ստեղծելու՝ պահպանելու համար 
ազգային ինքնութիւնը եւ հաւատքի կեանքը, որն 
ունի Քրիստոսի շնորհը յաւիտենականութեան:

Տիրոջ օրհնութեամբ նոր Առաջնորդարանը 
ծառայելու է Աւստրալիայում մեր Եկեղեցու առաքե-

լութեան արդիւնաւորմանը, հայ համայնքի զօրաց-
մանը, որպէս ազգի տուն՝ համախմբելով այս մեծ 
երկրում ապրող մեր ժողովրդի զաւակներին: Բո-
լորիս տեսիլքն է, որ այս նորաշուք հարկի ներքոյ 
յատկապէս երիտասարդ հայորդիները առնչուեն 
իրենց արմատներին եւ առաւել ներգրաւուեն 
հոգեւոր եւ ազգային կեանքում: Առաջնորդարանը՝ 
ինչպէս ազգային կեանքի ամէն ձեռքբերում, նաեւ 
բարի գործերի նախանձախնդրութեան օրինակն 
է փոխանցելու յաջորդ սերունդներին՝ շարունակե-
լու աւստրալիահայ համայնքի հաւատքի կեանքը, 
բարեպաշտ ընթացքն ու աւանդները: Ձեր բարե-
պաշտութիւնը, սիրելիներ, նաեւ հիմքն է այս մեծ 
ու բազմազգ երկրում ձեր յաջողութիւնների եւ ձեր 
հանդէպ յարգանքի ու վստահութեան»,- նշեց 
Ամենայն Հայոց Հայրապետը:

Այս կապակցութեամբ Նորին Սրբութիւնը օրհ-
նութեամբ հանդերձ իր երախտիքի խօսքը փո-
խանցեց հանդիսութեանը մասնակից իշխանու-
թեան ներկայացուցիչներին, Քոյր Եկեղեցիների 
առաջնորդներին եւ հաւատակից եղբայրներին 
այն բարի վերաբերմունքի համար, որը հայ ժողո-
վըրդի զաւակները վայելում են Աւստրալիայում:

Հաւատքի անսասանութեան, միմեանց հան-
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Բարեբախտութիւնը ունեցած եմ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանը ճանչնալու վաղ մանկութեանս, երբ 
ան երիտասարդ էր եւ այլազան առիթներով մեր 
բնակարանը կ'այցելէր, իրեն հօրը՝ Խոսրով 
էֆենտիին հետ: Մեթրը մեզի խնամի էր, իր 
հօրեղբայրը եւ իմ մօրեղբայրս երկու քոյրերու հետ 
ամուսնացած էին: Մեթրը ոչ միայն այդ հան-
գամանքով մեզի կ'այցելէր, այլեւ գաղափարական 
գծով, հայրս Մկրտիչ Մսըրլեան իր շէֆն էր, իբր 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատե-
նապետ 1941-42-ին եւ ապա ՌԱԿի Կեդրոնական 
Վարչութեան լիազօր ներկայացուցիչ Միջին Արե-
ւելքի մէջ 1942-էն 1946: Ես ալ յատկապէս 1958-
1965 տարիներուն առիթը ունեցած եմ հետը կապի 
մէջ ըլլալու իբր ատենապետ Հայ Համալսա-
րանական Միութեան եւ Ատենապետ Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան  Լիբանանի Տեղական 
վարչութեան: 

Եթէ Մեթրը այսօր ողջ ըլլար, 103 տարեկան 
պիտի ըլլար, իր մահէն անցած է 27 տարի, եւ նկա-
տելով, որ իր հիմնական գործունէութիւնը կատա-
րած է 40-ական թուականներէն մինչեւ 70-ական-
ները վերջերը, թէեւ շարունակած է մինչեւ 
90-ականներու սկիզբը շատեր լսած են իր անունը, 
բայց հիմնականին մէջ 40 տարեկան եւ վեր 
եղողներն են, որ յատկապէս լիբանանահայ գա-
ղութին մէջ, ծանօթ են իր գործունէութեան 
ընդհանուր ծիրին:

Կ'արժէ ամփոփ կերպով անդրադառնալ իր 
կենսագրական գիծերուն, նախքան անցնելու Պա-
րոյր Աղպաշեանի կազմած եւ խմբագրած «Մեթր 
Հրաչեայ Սեդրակեան մարդն ու գործը» գիրքին:

Մեթրը ծնած է 1916-ին Եոզկաթ:
Տարագրութենէն ետք հայրը Լիբանան հաս-

տատուած է, ուր ինք յաճախած է Ժէզուիթներու 
Էֆրեֆիէի Ս. Գրիգոր (Սեն Կրէկուար) վարժարանը: 
Ապա Պէյրութի Սեն Ժոզէֆ համալսարանի իրաւա-
բանական բաժինէն շրջանաւարտ եղած է 1940-
ին՝ դառնալով փաստաբան:

ՀԲԸՄ-ի Հայ երիտասարդաց ընկերակցութեան 
անդամակցած է 1938-ին: Եղած է Անդրանիկ 
Ակումբին վարչութեան անդամ եւ վարած կրտսեր-
ներուն բաժինը: Յետագային եղած է ՀԵԸ գոր-
ծադիր մարմինի անդամ: 1946-էն 1971 եղած է 
ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան անդամ՝ փոխա-
տենապետի հանգամանքով:

1940-ին գլխաւոր հիմնադիրը եղած է ՀԵԸ-ի 
Հայ համալսարանական ուսանողաց միութեան եւ 
երեք տարի յաջորդաբար եղած է ատենապետ:

1943-ին անդամակցած է ՀԲԸՄ-ի եւ վեթերանի 
վկայականը ստացած 1964-ին: 80ականներուն 
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողո-
վին ատենադպիրը եղած է, եւ ապա պատուոյ 
անդամ նոյն մարմինին: 

Մեթրը վաղ երիտասարդութեան անդամակցած 
է ՌԱԿ-ին եւ եղած բազմամեայ ատենապետը 
ՌԱԿ-ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան միջեւ 
1970-ականները, նաեւ անդամ ՌԱԿ-ի կեդրոնա-
կան վարչութեան եւ հռչակուած պատուոյ նախա-
գահ իր մահէն երկու ամիս առաջ, 1996-ին:

Ան ՌԱԿ-ի թեկնածուն 1951-ի պետական երես-
փոխանական ընտրութիւններուն Պէյրութի մէջ՝ 
ստանալով 6583 քուէ:

Հիմնադիրներէն մին էր Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան եւ անդամ եղած է :

1940-ականներուն մաս կազմած էր Լիբանանի 
թեմի ազգ.իշխանութեան ըլլալով գաւառական եւ 
քաղաքական ժողովներու անդամ: 1946-ին մաս 
կազմած է Ազգային խորհուրդին եւ եղած է 
ներգաղթի կոմիտէին ատենադպիրը 1946–1948 եւ 
1947-ին նախագահին տեղակալը: 

1982-ին ամուսնացած է Մարլէն Մելքոնեանին 
հետ:

Աշխատակցած է «Զարթօնք»-ին եւ «Խօսնակ»ին:
Մեթր Սեդրակեանի Ոսկեայ Յոբելեանը նշուած 

է Պէյրութի մէջ 11 Դեկտեմբեր 1994-ին Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան Լիբանանի վարչութեան 
եւ ՀԵԸի կազմակերպութեամբ միասնաբար: Այս 
առթիւ Ժիրայր Դանիէլեան խմբագրած է 84 էջնոց 
գրքոյկ մը:

Լոս Անճելըսի մէջ ՌԱԿ-ի Ամերիկայի Արեւ-
մըտեան Ափի Շրջանային Վարչութեան կողմէ եւս 
նշուած է իր յոբելեանը:

Պէյրութի մէջ յանուն նախագահ Հրաուիի պե-
տական  շքանշանի արժանացած է, որ իրեն յանձ-
նըւեցաւ նախարար Յակոբ Տէմիրճեանի կողմէ: 
Նոյն առիթով, արժանացած է ՀԲԸՄ-ի, ԹՄՄ-ի, 
ՀԵԸ-ի շքանշաններուն:

Մահացաւ 16 Յունուար 1997-ին Պէյրութ՝ ար-
ժանանալով փառաշուք յուղարկաւորութեան:

Իր անզուգական գործունէութեանց համար 
Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին կողմէ 
պարգեւատրուած է երկու սրբատառ  կոնդակ-
ներով: Իր անունով կոչուեցաւ ԹՄՄ-ի ա. յարկի 
հանդիսասրահը:

Մեթր Սեդրակեանը կը հաւատար հաւաքական 
աշխատանքի զօրութեան: Հայկաշէն Ուզունեան 
«Հրաչ Սեդրակեան՝ Մեթրը» գրութեան մէջ գրած 
է. «Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան, Մկրտիչ 
Մսըրլեան, Գերսամ Ահարոնեան, Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեան, Հայկաշէն Ուզունեան, Յակոբ Դա-
ւիթեան, Համբարձում Պէրպէրեան, պատկանած 
են այն փոքր խումբին, որ գործակցութեամբ  Վահէ 
Վահեանին «արմատական փոփոխութիւն յառա-
ջացուց, ոչ միայն  Լիբանանի, այլ՝  Միջին Արեւելքի 
եւ ապա ամբողջ սփիւռքահայ կեանքին մէջ 
(«Զարթօնք», 11 Դեկտեմբեր 1994):

Գալով բանասէր, հրապակագիր, «Զարթօնք» 
օրաթերթի նախկին երկարամեայ խմբագիր, վաս-
տակաւոր կրթական մշակ Պարոյր Աղպաշեանի 
բծախնդիր աշխատանքով կազմած ու խմբագրած 
գիրքին, այս հրատարակութիւնն է ՀԲԸՄիութեան 
եւ տէր եւ տիկին Պերճ Սեդրակեանի մեկենա-
սութեան: Այս գիրքը  պարտք մըն է յարգելու յիշա-
տակը հաւասարակշռուած խօսքի տէր, շրջա-
հայեաց, եւ մեղմաբարոյ անձնաւորութեան մը, որ 
լիբանանահայ գաղութին մէջ տիրական եւ  ազդե-
ցիկ դիրք ունեցած էր յատկապէս 1940-ական 
թուականներէն մինչեւ Լիբանանի քաղաքացիա-
կան պատերազմի ժամանակաշրջանը:

ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական գրասենեակէն Արթուն 
Համալեան հետեւողական աչալրջութիւն ցուցաբե-
րած է գիրքի պատրաստութեան ընթացքին: Մեթ-
րի արխիւը տրամադրած է Տիկ. Մարլէն Սեդ-
րակեանը:

Արխիւները ունենալէ ետք կը սկսի խմբագրին 
աշխատանքը, ընտրել գրութիւնները, դասաւորել 
զանոնք ու կարգի դնել ու կազմել գիրքը: Այս լուրջ, 
հետեւողական եւ բծախնդիր աշխատանք կը 
պահանջէ, ինչ որ կատարած է Պարոյր Աղպաշեան:

Խմբագիրը 388 էջնոց լաթակազմ գիրքը 
բաժնած է հինգ մասերու: Գիրքը տպուած է Արամ 
Սեփեթճեանի «Սիփան» հրատարակչատան միջո-
ցով 2018-ի գրեթէ աւարտին: Ունի մաքուր տպագ-
րութիւն:

Գիրքը կը բացուի ՀԲԸՄ-ի նախագահ եւ Մեթր 
Հրաչեայ Սեդրակեանի եղբօրորդի Պերճ Սեդ-
րակեանի «Միութենական, կուսակցական եւ եկե-
ղեցական կառոյցներու հաւասարակշիռ համակե-
ցութեան եւ զօրակցութեան գաղափարախօսը» 
խորագրեալ առաջնորդող գրութեամբ:

Անկէ ետք խմբագիրը Պարոյր Աղպաշեան 
հանգամանօրէն եւ ու գնահատելի կերպով կ՛անդ-
րադառնայ Մեթր Սեդրակեան՝ իբր մարդու, գա-
ղափարախօսի, միութենականի, հայրենասէրի, 
գաղութային, հասարակական, միութենական ղե-
կավարի:

Այժմ նշենք գիրքին հինգ մասերը. 
Ա. մաս: Կենսագրական, մեծարում, ոգեկոչում:
Այս բաժինին մէջ կ'իյնայ յոբելեաններու նշումը, 

ինքնագիր անտիպ գրութիւններ, մտորումներ եւ 
այլն: 

Բ. մաս: Արդիւնաւէտ ազգային գործիչը գրուած 
Պարոյր Աղպաշեանի կողմէ:

Այս բաժինէն կ՛ուզեմ մէջբերել արդար դատում 
մը.

«Սեդրակեան կը փնտռէր այնպիսի ուղիներ եւ 
ելքեր, որոնք կրնան առաջնորդել ընդունելի ու 
համակերպելի արդիւնքներու, անոնք ըլլան քաղա-
քական, ազգային, կուսակցական, եկեղեցական 
թէ հասարակական մարզերէն ներս»: 

Գ. մաս: Հրապարակագրութիւն – ազգային, 
քաղաքական, կուսակցական, միութենական, 
եկեղեցական, երիտասարդական:

Ասոնք Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի յօդուած-
ներն են լոյս տեսած «Զարթօնք»ի եւ «Խօսնակ»ի 
մէջ: Կան անտիպ գրութիւններ եւս:

Յօդուածագիրը կ՛անդրադառնայ ներգաղթին, 
Լիբանանի երեսփոխանական ընտրապայքարնե-
րուն, ազգային-եկեղեցական հարցերու, ՀԲԸՄ-ի, 
ՀԵԸ-ի, մայր հայրենիքի,  Լիբանանի եւ լիբանա-
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Հետեւեալ հաղորդագրութեան նիւթ՝ շնոր-
հահանդէսին  եւ երախտաւորի մը յիշատակին  
մատուցուած  յարգանքի  տուրքին զուգահեռ, 
պէտք է անպայման այստեղ արձանագրել որ 
եթէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
«ոսկեդարի» կերտիչներուն «ոսկեայ  հնգեա-
կի» բաղկացուցիչ անդամ Գերսամ Ահարոնեան 
իր Մեծ Երազով եղաւ ամբոխները խելագա-
րողը, Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան իր 
առաջնորդի նկարագրով՝ նուրբ դիւանագէտը, 
Յակոբ Դաւիթեան իր լուռ նկարագրով՝ շրջա-
հայեաց եւ լրջախոհ ղեկավարը,  Հայկաշէն 
Ուզունեան՝ իր լայն յարաբերութիւններով՝ կա-
րեւոր փրոփականտիսթն ու լոպիիսթը, ապա 
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան իր օրինապահու-
թեամբ եղած է այն վստահելի, օրինակելի  եւ 
ուսանելի անձնաւորութիւնը, որ կրցած է լաւա-
գոյնս կամրջել իր պատկանած ու ղեկավարած 

կազմակերպութիւնները, ՀԲԸՄը, ՀԵԸը ԹՄՄն 
ու ՌԱԿը:  

Կարեւոր է հոս անմիջապէս նշել, որ Մեթր 
Սեդրակեան իր պատկանած կուսակցութեան 
գաղափարախօսութեամբ ու դաւանանքով 
դրծուած գծած է իր ազգային եւ միութենական 
ծառայութեան ուղին:  

ՌԱԿ իր կարգին երախտապարտ իր մեծ 
առաջնորդին, ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնին 
կարգադրութեամբ, ատենին իր Պէյրութի 
կեդրոնատեղիին գլխաւոր հանդիսասրահը 
հիմնականօրէն վերանորոգելէ ետք կոչեց այս 
մեծ հայուն եւ կուսակցականին անուամբ, 
յաւերժացնելու մեծ երախտաւորին անթառամ 
յիշատակը:

«Խմբ.»
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Լիբանանահայ Կեանք
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան Յաւերժի  Ճամբորդ  Ներկան

Շնորհահանդէսի  մը   ստեղծած  բարոյական  
գոհունակութենէն աւելի,  երախտաւորի մը յիշա-
տակին   մատուցուած  յարգանքի   արժանի  տուրք 
մը  ստանալու   բաւարարութեամբ բաժնուեցանք  
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնէն՝   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական  Վարչութեան   կազմակերպութեամբ՝  
«Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան մարդն ու գործը»  
գիրքին   շնորհահանդէսին աւարտին:

Ուրբաթ,  1 Փետրուար 2019, երեկոյեան ժամը  
8-ին,  ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնին  մէջ  հոծ  
բազմութեան մը ներկայութեան, որոնց մէջ  Հա-
յաստանի Հանրապետութեան   հիւպատոս   Լէո-
նարտ  Ապաճեան եւ դեսպանատան անձնակազմի 
անդամներ,  Լիբանանի  Հայոց  Թեմի առաջնորդի 
ներկայացուցիչ   Տէր Նարեկ քհնյ.  Հեճինեան,  ՀԲԸՄ-ի 
նախագահ Պերճ Սեդրակեան եւ ազնուափայլ 
տիկինը,  ՀԲԸՄ-ի   Լիբանանի Շրջանակային Յանձ-
նաժողովի ատենապետ  Ժերար Թիւֆենքճեան եւ 
անդամներ,  ազգային բարերարներ՝  Արթուր  
Նազարեան,  տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Աւետիս 
Տեմիրճեաններ, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան  
ատենապետ եւ անդամներ,  հայ  քաղաքական 
կուսակցութիւններու, կրթական, մշակութային, 
բարեսիրական կազմակերպութիւններու,  մամլոյ 
եւ  լսատեսողական աղբիւներու  ներկայացուցիչներ:

Յանուն  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան՝  
Գէորգ  Սանթուրեան  բարի գալուստ մաղթեց 
ներկաներուն  եւ  խօսքը յատկապէս  երիտասարդու-
թեան  ուղղելով, նախ ներկայացուց  օրուան խոր-
հուրդը,  ապա ամփոփ  տողերու մէջ՝ Մեթր  Հրաչ-
եայ Սեդրակեան մարդը. «Անձնաւորութիւն մը, որ 
մեծ ծառայութիւն մատուցեց յետեղեռնեան  ժա-
մանակաշրջանին  լիբանանահայ եւ սփիւռքահայ  
ազգային, մտաւոր, քաղաքական կառոյցներու 
կազմաւորման մէջ»:

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ 
Վիգէն Չերչեան  յայտնեց, թէ ՀԲԸՄ-ի Հայ Երի-
տասարդաց Ընկերակցութեան   շարքերը նոր 
թեւակոխած պատանիներու համար Մեթր   Հրաչ-
եայ Սեդրակեան   եղած է   տիպար միութենականի 
կերպար:  Ան  նշեց, թէ իբրեւ  ՀԵԸ-ի  սկաուտական 
խմբապետութեան անդամ, խմբապետ Սեպուհ 
Սեդրակեանի բնակարանը պատեհութիւն ունե-
ցած է բազմիցս  հանդիպելու Մեթրին եւ լսել անոր 
փորձառութեան հարուստ պաշարին  բազմաշնորհ 
եւ անվերջանալի խորհուրդները: Ան  բախտաւո-
րութիւն նկատեց, որ իր սերունդը ունեցած է  
Մեթրին նման  դաստիարակ  մը, որուն անունը  
սերտօրէն առնչուած է ՀԵԸ-ի մշակութային, հա-
մալսարանական, սկաուտական, կրտսերաց  շար-
ժումներու հիմնադրութեան, որովհետեւ  Մեթրը 
կը հաւատար  երիտասարդութեան եւ հպարտու-
թեամբ  կը յայտարարէր, թէ  ՀԲԸՄ-ի  կարգ մը  

շրջանակներու եւ հաւանաբար   մեծամասնութեան  
մէջ,   նախկին   ՀԵԸ-ականներն են, որ  եղած են  
Բարեգործականի  ղեկավարները: 

Աւելի ուշ, 1990-ին, երբ   Մոնրէալ, Գանատա 
կը գտնուէր, այցելած է  Մեթրին  բնակարանը եւ  
հանդիպումի  ընթացքին   վերանորոգած է   Մեթ-
րին միութենապաշտ եւ ազնիւ  խորհրուրդներուն  
հետեւելու իր վաղեմի ուխտը: 

Իր խօսքը եզրափակելով՝  Վիգէն Չերչեան 
յայտնեց, թէ  Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան  համա-
հայկական  մտածողութեանբ, ազգային հարուստ  
ժառանգութիւն  ձգած, հայ ազգային,  քաղաքական  
կեանքի  որակաւոր ներկայացուցիչներէն մէկն էր:

«Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան մարդն ու գործը»  
հատորը ներկայացուց լիբանանահայ ծանօթ  պատ-
մաբան, մտաւորական, հրապարակագիր, ազգա-

յին գործիչ, կրթական մշակ  դոկտ. Զաւէն Մսըրլ-
եան:  Գիրքը  լոյս տեսած  է ՀԲԸՄ-ի նախագահ 
Պերճ Սեդրակեանի մեկենասութեամբ,  ՀԲԸՄ-ի  
Կեդրոնական Գրասենեակի  անդամ Արթուն Հա-
մալեանի հետեւողական հետապնդումներով,   իսկ 
արխիւները սիրայօժարօրէն տրամադրած է  Մեթ-
րի այրին՝ տիկ. Մարլէն  Սեդրակեանը:  Դոկտ.  
Մսըրլեան  ըսաւ, թէ  գիրքը արդար տուրք մըն   
հաւասարակշռուած խօսքի տէր, շրջահայեաց, 
չափաւորական, դիւանագէտ եւ  հեզաբարոյ անձ-
նաւորութեան մը յիշատակին: Ան   յայտնեց, թէ   
մանկութեան տարիներէն ճանչցած է Մեթրը:  
Ապա ան անդրադարձաւ Մեթր Սեդրակեան    
մարդուն  ազգային  գործունէութեան փուլերուն՝ 
սկսելով 40-ական թուականներէն մինչեւ 90- 
ականները:  Մեթրը  ՀԲԸՄ-ի Հայ Երիտասարդաց 
Ընկերակցութեան անդամակցած է 1938-ին, գոր-
ծօն դերակատարութիւն  ունեցած է անոր  համա-
լըսարանական,  մշակութային,  կրտսերաց  շար-
ժումներուն մէջ,  ձեռնահասօրէն  ստանձնած   է 
զանազան  պաշտօններ, ընդհուպ՝ ՀԵԸ-ի Կեդրո-
նական Վարչութեան  փոխատենապետ: Ան  միա-
ժամանակ մաս կազմած է  Լիբանանի  Ազգային 
Խորհուրդին  եւ եղած է  Ներգաղթի  Կոմիտէի 
ատենադպիր, ապա՝ նախագահի տեղակալ:  Մեթ-
րը ստորագրած է ազգային, քաղաքական  բազ-
մաթիւ յօդուածներ:
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Ապա ծանօթացուց «Մեթր Հրաչեայ Սեդրակ-
եան մարդն  ու գործը» գիրքին բովանդակութիւնը:   
388  էջերէ   բաղկացած    լաթակազմ գիրքը, լոյս 
տեսած է Արամ Սեփեթճեանի «Սիփան»  հրատա-
րակչատան  մէջ, բաժնուած է  հինգ  մասերու: 
Ազգային կեանքին մէջ. «Մեթր Սեդրակեան  կը  
փնտռէր այնպիսի ուղիներ եւ ելքեր, որոնք  կրնան 
առաջնորդել ընդունելի  լուծումներու»,- ընդգծեց  
դոկտ. Զաւէն  Մսըրլեան՝  նշելով, որ Մեթրը ազգա-
յին կեանքի մէջ  եղած է   երկխօսութեան մարդ:  

Դոկտ. Զաւէն  Մսըրլեան հմուտ  պատմաբանի  
վերլուծումներով  դիտել տուաւ, թէ  Մեթր  Հրաչեայ  
Սեդրակեանը ՀԵԸնկերակցութեան, շարքերուն 
մէջ կը սորվի մայրենի լեզուն, կը կազմաւորուի 
անոր ազգային ինքնութիւնը,  ձեռք կը բերէ  հայ  
ըլլալու հպարտութիւնը: ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի շրջա-
նակներուն մէջ գործունէութիւնը  Մեթրին համար 
կը դառնայ  գաղափարական  կազմաւորման  շրջան 
մը:  Դոկտ.  Զաւէն Մսըրլեան   նշեց, թէ  Մեթր  Հրաչ-
եայ Սեդրակեան, երկար տարիներ մաս կազմելով 
ՀԲԸՄ-ի,  ՀԵԸ-ի, ՌԱԿ-ի եւ Թէքէեան   Մշակութային  
Միութեան  ղեկավար մարմիններու մէջ, «բծա-
խընդրութեամբ  յարգած է  իւրաքանչիւրին  ներ-
քին   ինքնուրոյնութիւնը, ազատ գործելու  իրաւուն-
քը»:  Իսկական   ղեկավարի  մը  չափանիշները: 

Դոկտ. Զաւէն  Մսըրլեան գնահատեց  գիրքին 
խմբագիր Պարոյր Աղպաշեանի բծախնդիր աշխա-
տանքը  եւ  խօսքը յայտնապէս ուղղելով երիտա-
սարդութեան,  շեշտեց   ՀԲԸՄ-ի  նախագահ Պերճ 
Սեդրակեանի  փափաքը, որ Հրաչեայ  Սեդրակեա-
նի  ազգային,  քաղաքական,  միութենական  նշա-
նակալի վաստակին նուիրուած այս հատորը ու-
սանելի աղբիւր մը  դառնայ  անոնց համար (Դոկտ. 
Մսըրլեանին խօսքին ամբողջութիւնը կը հրատա-
րակենք առանցին):   

«Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան մարդն ու գործը»  
հատորին խմբագիր լիբանանահայ ծանօթ մտա-
ւորական, հրապարակագիր,  խմբագիր, ազգային 
գործիչ, կրթական մշակ Պարոյր Աղպաշեան  
յայտնեց, թէ ՀԲԸՄիութեան մէջ  իր քայլերը առած 
է Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի նման երախտա-
ւորներու  խորհուրդներով:  Բարեկամութեան,  
գործակցութեան  երկար  ճանապարհ հատած է 
Մեթրին հետ՝ ծանօթանալով անոր լայն աշխար-
հայեացքին,  միշտ երախտապարտ մնացած է  եւ 
արժեւորած է  Մեթրը: 

Ապա ան անդրադարձաւ «Մեթր Հրաչեայ Սեդ-
րակեան  մարդն ու գործը» գիրքին նախապատ-
րաստութեան:  Գիրքին նախագիծը  ներկայացու-
ցած է  ՀԲԸՄ-ի նախագահ  Պերճ  Սեդրակեանին, 
անոր  թելադրութիւններով սկսած  է  խմբագրական 

աշխատանքը, միաժամանակ շնորհակալութիւն 
յայտնեց   Մեթրին տիկնոջ՝ Մարլէն Սեդրակեանին, 
որ   տրամադրութեան տակ դրած էր  մօտը  գտնը-
ւած արխիւները: 

Այս առիթով, Պարոյր Աղպաշեան մաղթեց, որ   
Մեթրին  նուիրուած այս  հրատարակութիւնը ազ-
դանշան մը  դառնայ  չմոռնալու  մօտիկ անցեալի   
մնացեալ երախտաւորները, լոյսի տակ  բերել 
անոնց  գործունէութիւնը, որպէսզի նոր լիցք տրուի 
մեր  ազգային ինքնութեան: 

Հանդիսութեան եզրափակիչ խօսքը  արտասա-
նեց   ՀԲԸՄ-ի նախագահ Պերճ Սեդրակեան: Ան  
շնորհակալութիւն յայտնեց   օրուան  հանդիսավար  
Գէորգ Սանթուրեանին,   խօսք առնողներ՝  Վիգէն 
Չերչեանին,  դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանին եւ  Պարոյր 
Աղպաշեանին՝ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը բծա-
խընդրօրէն   ներկայացնելու առիթով եւ  թելադրեց 
ոչ միայն   Միջին Արեւելքի  մեր երախտաւորներուն  

մասին  գիրքեր  պատրաստել, այլ նաեւ չմոռնալ 
հեռաւոր   հայկական  գաղութներու մէջ   գործած  
երախտաւորները:    

ՀԲԸՄ-ի նախագահը  նաեւ դիտել տուաւ, թէ 
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի մասին  հատորին 
նպատակը  ոչ միայն  երախտաւորի մը  կենսագ-
րութիւնը եւ կամ անոր  ազգային հարուստ փորձին  
ծանօթացումն է, այլեւ  ներկայացնել  40-ական  
թուականներու  մեր ազգային  կեանքը, իր բոլոր 
երեսներով:

Պերճ Սեդրակեան  յատուկ շնորհակալութիւն 
յայտնեց  հանդիսութեան կազմակերպիչ ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան:

Հանդիսութեան աւարտին տեղի ունեցաւ   կո-
կիկ  հիւրասիրութիւն, իսկ   հատորը  փափաքողնե-
րը   հեղինակին մակագրութեամբ ստացան իրենց 
օրինակը:

ՀԵԸ-ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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ԿԱՐՕ ՊՈՀՃԱԼԵԱՆ

Կիո՛րկի...

Սակայն վէճերով եւ բարեկամներու հետ 
խաղալով, տարիներ վերջ երբ ես արդէն բաւական 
յառաջացած էի խաղին մէջ եւ սկսած էի մտածել, 
թէ վարպետներու խաղին օրը վերջապէս կը 
մօտենար, օր մը անակնկալօրէն հայրս մեր մտած 
կանանչ երկրի բարձր դռնէն դուրս ելաւ ու 
մեկնեցաւ այս աշխարհէն: Անսպասելի էր պատա-
հածը:

Գոցեցի հօրս նարտիի տուփը եւ պահարանիս 
մէջ պահեցի: 

Ա՛լ վարպետներու խաղ չէր մնացած խաղալիք: 
Շաբթու վերջ մը Յաբէթը եւ Արեգը մեր քով 

մնալու եկան: 
Հազիւ ճեմելիքի աթոռներուն վրայ նստած` 
- Սա թաուլուն բե՛ր, նայինք խաղալ սորվե՞ր ես,- 

կատակով հարցուց Յաբէթը: 
Սեղանին վրայ, տաք սուրճին քով թաուլուին 

տուփը բաց էր:
Խաղը արդէն սկսած էինք, յառաջացած էր եւ 

վերջնական արդիւնքը աննախատեսելի ու վտան-
գաւոր կէտի վրայ էր: 

Յաբէթը ետ հրեց աթոռը, եւ զարերը հեռուէն 
թաուլուին մէջ նետեց: 

Զարերը վազեցին փայտին վրայ, բայց անմի-
ջապէս չնստան կողմերուն վրայ: 

Անոնք դարձան անկիւններու վրայ եւ ուշացան: 
- Կիո՛րկի,- պոռաց յանկարծ Յաբէթը ամբողջ 

ուժով:
Զարերը քիչ մըն ալ պարեցին, եւ յետոյ կարծես 

Յաբէթին պոռացածը ականջով լսած ըլլային, 
տուփին մէջ զոյգ մը չորս թիւերու վրայ կեցան: 
Յաբէթին ուզած Կիորկին եկած էր վերջապէս: 

- Տեսա՞ր՝ ինչպէ՛ս զարին վրայ կը կարդաս,- 
բարկացայ Յաբէթին: 

Ան չպատասխանեց եւ տուփին մէջ փուլերը 
նոր տեղեր փոխադրեց: 

Բայց նետած Կիորկին խաղս աւրած էր: 
Կարգը իմս էր: Գոց ափիս մէջ զարերը շարժեցի 

եւ նետեցի: 
Ճիշդ չեմ յիշեր՝ ի՛նչ նետեցի, բայց գիտեմ, որ 

թիւերը շատ նպաստաւոր չեկան: 
Ես յիշեցի, որ հայրս սորվեցուցած էր, թէ 

փուլերը զինուորներ էին, եւ պէտք է միշտ խաղին 
յաջորդ քայլերուն նպաստելիք դիրքերու վրայ 
շարուէին: 

Ես սովորաբար չէի հետեւեր իր խորհուրդներուն 
եւ տարբեր կը խաղայի:

Սակայն հիմա խաղս վտանգի մէջ էր, եւ փու-
լերս տեղափոխելու քանի մը ձեւեր կը տեսնէի 
առջեւս:

- Ո՞րն էր անոնցմէ լաւագոյնը:
- Ո՞ր ձեւը ընտրէի:
Դժուար էր: Յարմար տարբերակներ չէի տես-

ներ անոնց մէջ:
- Ի՞նչ ընէի: 
Քիչ մը ուշացայ: 
- Է՜՜, խաղայի՛ր ալ,- յանկարծ բարկացաւ Յա-

բէթը:
- Թեւս երկնցուցի, եւ այս անգամ մեքենաբար, 

հօրս տուած խորհուրդին համեմատ ընտրեցի 
փուլերուս նոր դիրքերը: 

Յաբէթը չհասկցաւ խաղիս նոր ձեւը, չդիմացաւ 
եւ խաղը վայրկեան մը ընդհատեց:

- Ինչո՞ւ այս անգամ տարբեր խաղացիր,- 
հարցուց հետաքրքրուած: 

Մենք երբեմն այդպէս հարցումներ կ'ընէինք 

իրարու, եւ մէկզմէկու տուած բացատրութիւններէն 
օգտուելով նոր ձեւեր կը սորվէինք եւ խաղին մէջ 
կը յառաջանայինք:: Կարեւոր չէր միայն խաղալ եւ 
ամէն գնով յաղթել ուզելը: Աւելի կարեւորը խաղա՛լն 
էր, քանի որ ի վերջոյ մեր խաղերը միշտ ալ 
բարեկամական եղած էին:

- Տե՛ս, Յաբէթ, թաուլուն ռազմագիտական խաղ 
է,- սկսայ բացատրել Յաբէթին: 

- Փրոֆեսէո՞ր դարձար գլխուս, ի՛նչ է ,- կէս լուրջ, 
բայց անհամբեր ձեւով հարցուց Յաբէթը: 

- Փուլերն ալ զինուորներ են,- շարունակեցի ես: 
Բայց ան տրամադիր չէր աւելի երկար լսելու: 

Դեռ ըսելիք խօսքերուս չսպասեց, կարեւորութիւն 
ալ չտուաւ: Գլուխը տարտամօրէն շարժեց եւ 
առանց բառ մը արտասանելու՝ ափին մէջի զարերը 
ցնցեց ու թաուլուին մէջ գլտորեց: 

Այն օրը Յաբէթին հետ խաղին մնացեալ մասն 
ալ սովորական ձեւովս չխաղացի եւ յոյսս զարին 
չվստահեցայ: Ես խաղացի այնպէս, ինչպէս 
նարտիի «դասեր»-ուս նոր սկսած օրերուս, մեծ 
վարպետը համբերութեամբ ինծի խրատած ու 
սորվեցուցած էր:

Յաբէթը լուր չունէր ատկէ եւ չկրցաւ գիտնալ 
այդպէս խաղալուս պատճառը: 

Այն օրը ես վերջնականապէս հասկցայ, թէ 
հայրս իրաւունք ունէր, եւ թաուլուն ժամանցի խաղ 
ըլլալէ զատ ռազմագիտական ալ էր: 

Ես միշտ «վարպետ»-ներու խաղի օրուան 
սպասած էի: Յաբէթը ի հարկէ «վարպետ»-ս չէր եւ 
հօրս ունեցած փորձառութիւնը չունէր: Սակայն 
այն օրը, տուփին մէջ տեղաւորած փուլերուս «թրա՛ք»-
երուն հետ ես այնպէս զգացի, թէ «վարպետ»-
ներու այնքան սպասած օրուան խաղս էր որ կը 
խաղայի:

Վարպետս չկար, շատոնց մեկնած էր մեր 
քովէն, բայց իր ոճը խաղիս մէջ ողջ էր ու ե՛ս կը 
շարունակէի: 

Հաստատ չեմ գիտեր ... արդեօք հայրս գտնը-
ւած տեղէն կրցա՞ւ այն օրը դիտել եւ հետեւիլ մեր 
խաղին, բայց եթէ դիտեց, վստահ եմ, որ խնդաց եւ

- Տղա՛ս, զարը կ'օգնէ բայց դուն պէտք է խաղդ 
միշտ ա՛յս ձեւով խաղաս, փսփսաց ինքնիրեն եւ 
ուրախացաւ:

Ծանօթութիւն- «ԿԱՐՕՏ» առցանց 
հրատարակուած գիրքէս, էջ 186:

Քամփինաս, Պրազիլ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Օրհնութեամբ 
Կատարուեց Նորակառոյց Առաջնորդարանի 
Բացումը

դէպ սիրոյ եւ միասնականութեան պատգամի հետ 
մէկտեղ Վեհափառ Հայրապետը յորդորեց հայոր-
դիներին շարունակել շէնացնել իրենց կեանքը, 
իրագործել ազգաշահ գործեր: Նորին Սրբութիւնը 
մաղթեց, որ առաջնորդարանը արդիւնաւորու-
թեամբ ծառայի ժողովրդի հոգեւոր եւ ազգային 
զարթօնքին՝ իրենց կեանքում վայելելու Աստծոյ 
օրհնութիւնն ու շնորհները: Հայրապետը հայցեց, 
որ Տէրը պահպանի համայն մեր ժողովրդին ապա-
հով ու անվտանգ, մէկ ու միասնական՝ մեր Սուրբ 
Եկեղեցիով, Սուրբ Էջմիածնով եւ նուիրական մեր 
հայրենիքով:

Այս առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր 
գնահատանքն ու օրհնութիւնը  բերեց առաջնոր-
դարանի հիմնական բարերարներ Տէր եւ Տիկին 
Լորիս եւ Սոնեայ Խանջեաններին եւ իրենց աւան-
դը առաջնորդարանի կառուցմանը բերած Եկեղե-
ցու նուիրեալ զաւակներին՝ հայցելով Տիրոջից 
նրանց քաջառողջութիւն, արեւշատ կեանք եւ ազ-
գաշահ նոր ձեռնակներ: Ի գնահատութիւն եկե-
ղեցանուէր եւ ազգօգուտ ծառայութեան Հայրապե-
տական կոնդակով Տէր եւ Տիկին Խանջեաններին 
շնորհուեց Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ» պատուոյ 
բարձրագոյն շքանշանը:

Յիշարժան այս օրը Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոսը արքութեան պատիւ շնորհեց թեմակալ 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն եպիս-
կոպոս Նաջարեանին` ի գնահատութիւն նրա 
բարեջան ծառայութեան:

Վեհափառ Հայրապետն իր օրհնութիւնը բերեց 
հոգեւոր դասին, որոնք անխոնջ խնամում եւ հըս-
կում են մեր ժողովրդի հոգեւոր կեանքը, ինչպէս 
նաեւ եկեղեցական վարչականներին եւ Աւստրալ-
իայում ապրող համայն հաւատաւոր մեր ժողո-
վըրդին:
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Պոլսոյ Մէջ Մաբեթ Փողոցը Կրկին Պիտի Անուանուի Տատեան Փողոց

Թուրքիան Յատուկ Ջոկատայիններ Ուղարկած է Սուրիոյ Հետ Սահման

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
(1918-1992)
«Ուսանողուհին Սորպոնէն»

Յովհաննէս Մկրտչի Զարդարեան (1918, Յունուար 8, Կարս - 
1992, Յուլիս 21, Երեւան) ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1963 թ.), 
ԽՍՀՄ Արուեստի ակադեմիայի թղթակից անդամ (1958 թ.), 
ԽՍՀՄ Արուեստի ակադեմիայի իսկական անդամ (1988 թ.), 
Փրոֆեսոր։

Նկարչուհի Անահիտ Զարդարեանի հայրն է։

2019
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Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանի Խօսքը Արտասանուած «Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեան Մարդն ու Գործը»  Գիրքին   Շնորհահանդէսին

նահայ գաղութի, ՌԱԿ-ի եւ ծանօթ ազգայիններու 
կեանքին ու գործին: 

Դ.մաս: Ելոյթներ, բանախօսութիւններ եւ ար-
տասանուած խօսքեր, ընդհանրապէս լոյս տեսած 
«Զարթօնք»-ի մէջ կամ անտիպ:

Այս բաժինին մէջ յատկանշական յօդուածներ 
կան կ՛արժէ քանի մը մէջբերում ընել:

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան կը գրէ, թէ 
«Տասնամեակներ ամբողջ ծառայած է ՀԲԸՄ-ին եւ 
նաեւ ՀԵԸ-ին եւ շատ բան կը պարտի այս կազ-
մակերպութեան:

Ան կը գրէ . «Օտար կրթական հաստատութեան  
մէջ ուսում առած, տակաւին համալսարանական 
ուսանող, ազգային կեանքէն բոլորովին անտեղ-
եակ, բարեբախտութիւնը ունեցած անդամագ-
րըւելու ՀԵԸնկերակցութեան, ուր սորված եմ 
հայերէն լեզուն, վերագտած եմ ազգային  ինքնու-
թիւնս եւ հայ ըլլալու հպարտութիւնս: ՀԵԸ, ինծի 
համար եղաւ հաւաքական կեանքի փորձառութեան 
ընդարձակ դաշտ մը: Այս փորձառութիւնը մեծա-
պէս օգտական պիտի ըլլար իմ ազգային, 
հասարակական, կուսակցական եւ քաղաքական 
աւելի քան յիսուն տարիներու վրայ երկարող 
գործունէութեանս ընթացքին: ՀԲԸՄ-էն եւ ՀԵԸ-էն 

ներս աշխատանքս ինծի համար եղաւ նաեւ գաղա-
փարական կազմաւորման շրջան մը»: (էջ 299-300:)

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան ազգին, հայրենի-
քին, հայց. Եկեղեցւոյ, ՀԲԸՄ-ին, ՌԱԿ-ին, ՀԵԸ-ին 
եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան միջոցաւ 
ծառայած է հայութեան:

Ան կը նշէ, թէ երկար տարիներ մաս կազմած է 
իր նշած չորս կազմակերպութիւններուն ղեկավար 
մարմիններուն, իր բառերով  «բծախնդրութեամբ 
յարգած եմ իւրաքանչիւրին ինքնութիւնը, առանձ-
նայատկութիւններն ու ազատ գործելու իրաւուն-
քը...աշխատելով հասնիլ այս համախոհ կազմա-
կերպութիւններուն ներդաշնակ եւ համերաշխ 
գործակցութեան»: (էջ 308)

Ահա իսկական ղեկավարի մը չափանիշերը:
Մեթր Սեդրակեան ՀԵԸ-ի համալսարականնե-

րուն  մասին իր գրութեան մէջ նշած է ղեկավարի 
յատկանիշները. «ղեկավարութիւնը չի տրուիր, ան 
կը նուաճուի բծախնդիր աշխատանքով, ազգային 
ու ընդհանուր  զարգացումով, նուիրումով....»:

Ե. մասը: Գաղութային տպաւորութիւններ, 
որոնք ընդհանրապէս լոյս տեսած են «Զարթօնք» 
օրաթերթին մէջ:

Այս բաժնին մէջ անդրադարձ կայ միջին 
արեւելեան  գաղութներուն, ֆրանսահայ գաղութին 

Պոլսոյ Պաքըրքէոյ շրջանի համայնքապետա- 
րանը տեղի բնակչութեան պահանջով միաձայն 
որոշած է Մաբեթ փողոցը վերանուանել Տատեան 
փողոց: Որոշումը պիտի իրագործուի Փետրուար 
5-ին, կը հաղորդէ «Էրմէնիհապեր»-ը։

Պաքըրքէոյի շրջանի Զեյինլիք թաղամասի 
Մաբեթ փողոցին մէջ, ուր կը գտնուին հայկական 
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին եւ Տատեան 
հայկական վարժարանը, «Տատեան» անունը կրող 

Թուրքիան կը շարունակէ զինամթերք եւ 
կենդանի ուժ կուտակել Սուրիոյ հետ սահմանին 
վրայ։ Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ 
վկայակոչելով TRT haber-ը։

Փետրուար 3 լոյս 4-ին՝ Թուրքիոյ սահմանամերձ 
Հաթա շրջանէն Սուրիոյ հետ սահմանին վրայ 

եւ եգիպտահայութեան մասին: Ասոնք ականա-
տեսի վկայութիւններ են եւ ապագային -- կրնայ 
իբր սկզբնաղբիւր ծառայել այս գաղութներու 
պարզած կեանքը ուսումնասիրողներուն:  Ուսանե-
լի շատ բան տեսայ այդ գրութիւններուն մէջ:

Գիրքը կ'աւարտի 3 էջ լուսանկարներով: Կա-
րելի էր այս էջերը քիչ մը եւս աւելցնել:

Կ'եզրափակենք գիրքին մեկենաս ՀԲԸՄ-ի 
նախագահ Պերճ Սեդրակեանի սրտի խօսքով. 
«Մեր ջերմ փափաքն է որ Հրաչեայ Սեդրակեանի 
ազգային-քաղաքական-միութենական նշանակա-
լի վաստակին նուիրուած այս հատորը ուսանելի 
աղբիւր մը ըլլայ նաեւ երիտասարդութեան համար՝ 
քաջալերելու զիրենք, որ ունենան լայն աշխարհա-
հայեացք, վերլուծական միտք, ինքնուրոյն մտածե-
լակերպ եւ աշխոյժ ներգրաւուածութիւն ազգային 
եւ հանրային ծառայութեան մարզերուն մէջ՝ 
հետեւելով անոր  փայլուն օրինակին»: (էջ 12)

Կ'արժէ ունենալ այս հատորը ձեր գրադարանէն 
ներս ու մանաւանդ կարդալ զայն: Վարձքդ 
կատար այս հատորը իրականացնողներուն:

Յարգանքով կը խոնարհինք Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի յիշատակին»:

Որոշ յապաւումներով

ցուցատախտակ պիտի տեղադրուի:
Պաքըրքէոյի համայնքապետ Պիւլենթ Քերիմ-

օղլուն յիշեցուցած է, որ Յովհաննէս Տատեան 
Օսմանեան կայսրութեան ժամանակ հիմնած է 
Պէյքոզի թուղթի գործարանը, Էյուպի, Իզմիթի, 
Հերեքէյի հիւսուածեղէնի գործարանները, Զէյթին-
պուրնուի դարբնոցը:

«Պաքըրքէոյի մեր քաղաքացիներու պահանջով 
եւ Պաքըրքէոյի համայնքապետարանին կողմէ 

գտնուող Շանլըուրֆա նահանգ ուղարկուած է 30-
էն աւելի զրահապատ մեքենայ։

Թրքական աղբիւրը կը հաղորդէ, որ Շանլըուր-
ֆա ուղարկուած են նաեւ Թուրքիոյ զինուած 
ուժերուն մէջ ծառայութիւն իրականացնող յատուկ 

միաձայն ընդունուած որոշումին համաձայն վաղը 
Մաբեթ փողոցը պիտի վերանուանուի Տատեան 
փողոց»,- յայտարարած է Քերիմօղլուն:

Յիշեցնենք, որ նախապէս նշուած փողոցը 
Պաքըրքէոյի համայնքապետարանի որոշումով 
անուանուած էր Տատեան փողոց, սակայն որո-
շումը այնուհետեւ չեղեալ յայտարարուած էր, քանի 
որ Պոլսոյ քաղաքապետարանը չէր վաւերացուցած 
զայն:

ջոկատայիններ։
Յիշեցնենք, որ Թուրքիան կը ծրագրէ Սուրիոյ 

մէջ՝ Եփրատ գետի արեւելեան հատուածին վրայ, 
ռազմական գործողութիւններ սկսիլ տեղի 
քրտական ուժերուն (YPG)-ի դէմ, որոնց կը 
համարէ ահաբեկչական կառոյց։
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¾ç 01

 ԱՄՆ-ը Հայաստանի Կարեւոր Գործընկերներէն Է. 
Արարատ Միրզոյեան Ընդունած Է Ռաֆիկ Մանսուրը

Հայրենի Èáõñ»ñ

Մատուրօն Յայտարարեց Վենեզուելայի Մէջ 
ԱՄՆ-ի Ռազմական Միջամտութեան Դէմ 
Ստորագրահաւաք Սկսելու Մասին

Միջազգային Èáõñ»ñ

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 4-ին 
ընդունած է Հայաստանի մէջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու գործերու 
ժամանակաւոր հաւատարմատար Ռաֆիք Մանսուրը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ ԱԺ լրատուութեան եւ հանրային 
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ, ողջունելով հիւրը, Արարատ 
Միրզոյեան ընդգծած է, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները Հայաստանի 
կարեւոր գործընկերներէն է եւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու 
հաստատումիէն ի վեր երկկողմ կապերը փոխադարձ յարգանքի ու 
վստահութեան հիման վրայ զարգացած են բազմաթիւ ոլորտներու մէջ:

Ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ՝ Հայաստանի խորհրդարանը 
պատրաստակամ է աւելի ընդլայնելու եւ խորացնելու այդ յարաբերութիւնները:

Անդրադառնալով օրէնսդիրներու գործակցութեան աշխուժացումին, 
փոխայցերուն եւ փորձի փոխանակումին՝ Ազգային ժողովի նախագահը յոյս 
յայտնած է, որ նորընտիր խորհրդարանին մէջ յառաջիկային ձեւաւորուելիք 
բարեկամական խումբը իր գործունէութեամբ նոր շունչ կը հաղորդէ երկկողմ 
կապերու սերտացումին:

Օրէնսդիր մարմինի ղեկավարը բարձր գնահատած է տարբեր ոլորտներու 
մէջ իրականացուող բարեփոխումներու գործին մէջ ԱՄՆ կողմէ ցուցաբերուող 
աջակցութիւնը:

Շնորհաւորելով Արարատ Միրզոյեանը Ազգային ժողովի կողմէ խորհրդա-
րանի նախագահ միաձայն ընտրուելուն առթիւ՝ Ռաֆիք Մանսուրը նշած է. 
«Յստակ է, որ հայ ժողովուրդը այս Ազգային ժողովէն մեծ ակնկալիքներ ունի, 
եւ ես 2019 թուականին ընթացքին կը սպասեմ խորհրդարանականներուն 
կողմէ իրենց լիազօրութեան կենսագործումին ուղղուած ջանքերուն»:

Խորհրդարանի ղեկավարը, շնորհակալութիւն յայտնելով շնորհաւորանքին 
համար, ընդգծած է. «Ժողովրդավարութիւնը, արդիւնաւէտ եւ թափանցիկ 
կառավարումը, մարդու իրաւունքների եւ ազատութիւնների երաշխաւորումն ու 
պաշտպանութիւնը մեզ համար այն հիմնարար արժէքներն են, որոնց վրայ 
խարսխուում է մեր իշխանութեան գործունէութիւնը»:

Զրուցակիցները անդրադարձած են ՀՀ-ի մէջ ժողովրդավարութեան զար-
գացումին, օրէնսդրական դաշտի կատարելագործումին, փտածութեան դէմ 
պայքարի հարցին գծով իրականացուող քայլերուն, երկուստեք հետաքրքրու-
թիւն ներկայացնող այլ հարցերու: 

Վենեզուելայի նախագահ Նիքոլաս Մատուրօն յայտարարած է, որ 
Փետրուար 5-ին հանրապետութեան մէջ ստորագրահաւաք կը սկսի ԱՄՆ-ի 
ռազմական միջամտութեան դէմ: Համապատասխան յայտարարութիւնը ան 
կատարած է Փետրուար 4-ին Արակուա նահանգին մէջ կայացած 
զօրահանդէսին, որ նուիրուած էր Ուկօ Չաւեսի գլխաւորութեամբ խումբ մը 
զինծառայողներու ձեռնարկած յեղաշրջումի փորձի 27-րդ տարեդարձին:

«Ես կոչ կ'ընեմ Վենեզուելայի ժողովուրդին՝ միասին հանդէս գալու ԱՄՆ-ի 
կառավարութեան կողմէ ռազմական ուժի կիրարկումի սպառնալիքներուն 
դէմ: Չորեքշաբթի օրուընէ երկրի ամբողջ տարածքին ստորագրութիւններ կը 
հաւաքուին, որոնք կը յանձնուին Սպիտակ տան, որպէսզի մերժուին այդ 
սպառնալիքները: Ես կը յորդորեմ Վենեզուելայի ժողովուրդին, որ ստորագրեն 
այդ փաստաթուղթը»,- ըսած է Մատուրօն: Իր ելոյթը հեռարձակուած է Twitter-ի 
վրայ: 

Վենեզուելայի առաջնորդին խօսքով՝ ստորագրահաւաքը տեղի պիտի 
ունենայ Սիմոն Պոլիվարի իւրաքանչիւր հրապարակին վրայ, իւրաքանչիւր 
զօրանոցի, իւրաքանչիւր դպրոցի եւ իւրաքանչիւր գործարանի մէջ»: «Մենք 
ամերիկեան միջամտութիւն չենք ցանկար, մենք կը ցանկանք խաղաղութիւն, 
խաղաղութիւն ու անկախութիւն, խաղաղութիւն ու արժանապատուութիւն, 
խաղաղութիւն ու ազգային ինքնիշխանութիւն, խաղաղութիւն ու ժողովրդա-
վարութիւն՝ ազատութեան հետ միասին»,- յաւելած է Մատուրօն:

Փետրուար 3-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարարած է, որ չի 
բացառեր Վենեզուելայի մէջ ամերիկեան զինուած ուժերու գործադրումի հնա-
րաւորութիւնը, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:


