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Յաւելուած

Այս Յաւելուածին Մասին

«Զարթօնք»ի սոյն յաւելուածը նուիրուած է ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան եւ Պօղոս Գ. Կարմիրեան Վարժարաններու վաստակաւոր ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի՝ Օրդ.
Անժէլ Ճանճանեանի անթառամ յիշատակին:
«Զարթօնք»ի սոյն յաւելուածը նուիրուած է
Մեր այս համեստ յաւելուածը երախտագիտական
«Հայ Իրականութիւնը
նուազագոյն
ձեռնարկութիւն Մեթր
մըն է Հրաչեայ
հանդէպ Սեդայն ազնիւ
հայուհիին,
որ համակ
մը Շնորհանդէհանդիսացաւ իր
րակեանի
Գրիչէն».նուիրում
Հատորին
պատկանած
վարժարաններուն
եւ իր աշասին, որմիութեան
տեղի ունեցաւ
Պէյրութի Թէքէեան
կերտներուն, կեանք մը ամբողջ զոհաբերելով կրթական
Կեդրոնին Մէջ:
պատասխանատու ասպարէզին:
«Խմբ.»
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Սիրելի Օրդ. Ճանճանեան,
Պատիւ Արժանաւորին
Իր Համեստութեամբ
Մեծ Նուիրեալ
Մը. Հրաչեայ Սեդրակեանի
Քու՛ Խօսքերդ
«Հայ Իրականութիւնը
Մեթր
Գրիչէն».
Սիրելի Օրդ. Ճանճանեան,
Անժէլ
ԱյսԹէքէեան
առտու, Ալինային հետ
նստած սուրճ խմած
պահուն, քու մասիդ կը
ԳիրքիՃանճանեան
Շնորհանդէս Պէյրութի
Կեդրոնին
Մէջ
մտածէինք դարձեալ:

Փոխան Խմբագրականի

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Ուշագրաւ է Մարմնի
որ մենք երեքս՝ Արեգը, Ալինան եւ ես աշակերտած ենք
Հինգշաբթի
9 Մայիս 2019 երեկոյեան ժամը լերգներով
ԹՄՄ
Հիմնադիրներու
քեզի:
Ատիկա
ապացոյց
է որ դուն յանձնառու, երկարամեայ կրթական
7:30ին,
Պէյրութի Թէքէեան
Կեդրոնը ժամադրա- հովանաւորութեամբ եւ «Զարթօնք»ի կազմակերՈւսուցչութիւնը
միայն մասմշակ ես:
վայրն
էր Մեթրչէ,Հրաչեայ
Սեդրակեանի անձն ու պութեամբ կատարուող շնորհանդէսը
ընթացք
նագիտութիւն
այլ ինքնին
...Ստիպուած եմ ուրիշ օրուան ձգել Արեգին, Ալինային եւ իմ միասնաբար
գործը
գնահատող
հաւատարիմ
գործակիցներու,
առաւ:
ապրելակերպ մը, կիրք մը,
գրելիքները քու մասիդ: Որովհետեւ, կը փափաքիմ վկայակոչել քու՛
ընկերուհի-ընկերներու
բարեկամներու, որոնք
խանդավառութիւն մը: եւ
Կախօսքերէդ, որոնք լիարժէք գործադրողն ալ էիր:
եկած
իրենց ըսել,
կարօտը
րելի է էին
անվարան
որ առնելու, հին օրերը
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
յիշելու
եւ Մեթրին
աւանդով դարձեալ լիցքաւորուած
աշակերտի
մը ուսումնա«Միայն դպրոցը չէ որ պիտի դաստիարակէ, աշխատանքի մղէ, զգասշարունակելու
այն
ինչ,
որ
Մեթրը
հիմնած
ու
կան նուաճումներուն վրայ
տութեան հրաւիրէ, սաստէ ու հարկ եղած պարագային պատժէ մեր պագուրգուրացած
ուսուցիչի մը էր:
ներգործուտանիները: Ծնողք աւելի քան պատասխանատու են իրենց զաւակներուն
Արդարեւ
Թէքէեան Կեդրոնի Ա. յարկի Մեթր
թիւնը
կամ դերակատարուկրթութեան ու դաստիարակութեան: Ծնողք, դուք պիտի օգնէք մեզի, պիտի
Հրաչեայ
կրող սրահին մէջ
թիւնը 2-3Սեդրակեանին
անգամ աւելիանունը
է,
գործակցի՛ք մեզի հետ ձեր աչալուրջ հսկողութեամբ, խստապահանջ՝ բայց
օրուայ
խորհուրդը
իր
ներկայութեամբ
կը
պատուէր
քան դպրոցին առնչուող միւս
նոյն ատեն փոխհասկացողութեան վրայ հիմնուած վերաբերմունքով, որՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ
Ա.
Կաթողիկոսի
ներկայացուցիչ՝
ազդակներունը: Եթէ յետադարձ
պէսզի
ձեր Լիբանանի
զաւակները դառնան աշխատունակ, տոգորուին արդի բարդ
Հոգշ.
Ս. մը
Յովակիմ
Փանջարճեան: Մեթր
Ողջոյնի խօսքով հանդէս
եկաւ ՌԱԿ
ակնարկ
նետենք Վրդ.
մեր դպրոկեանքը դիմագրաւելու տոկուն նկարագրով ու մտաւորական եւ այլ գիտեՍեդրակեանի
գործն
ու վաստակը
ցական երանելի
օրերուն,
անպայ- կը յարգէր Լի- Շրջանային Վարչութեան ատենապետ, «Զարթօնք»
լիքներու
անհրաժեշտ
պաշարով:
բանանի
Հայոց
Թեմի
բարեջան
առաջնորդ
Գերշ.
օրաթերթի
գլխաւոր
խմբագիր
ընկ. Սեւակ
Յակոբման պիտի յիշենք այն ուսուցիչը, որ
Յարգանք
ունեցէք
մարդ արարածին եւ բնութեան հանդէպ: Յարգեցէք ոչ
Տ.
Նարեկ
Արք.
Ալեմեզեանի
ներկայացուցիչ՝
Արեան:
Ան
իր
խօսքին
մէջ
ըսաւ.
«Մենք
այսօր
հաւաքմեզ միշտ խրախուսեց եւ ներշնչեց: Ազդեցիկ
միայն ձեր Մեթր
ծնողներն
ու մեծերը, այլ յարգեցէք նաեւ ձեր տարեկիցները ու
ժանաշնորհ
Տ. Վարդանմը
Քհն.
Մարտիրոսեան:
ւած ենք հոս
իր «Հայ Իրականութիւնը
Հրաչեւ կարող մանկավարժ
դժուար
թէ ջնջուի իրՆերուսանողներուն
յիշողութենէն:
Յարգեցէք
ձեր եւ ուրիշին ինչքերը, առարկաները, որեւէ
կայԻրենց
էր Լիբանանի
Ընկերային
Հարցերու
եայ Սեդրակեանի
Գրիչէն» ձեզմէ
գիրքի փոքրերը:
շնորհանդէսի
մը
ասպարէզին
հանդէպ
անչափնախարար
սէր ու նուիրուածութիւն
ցուցաբերող
ձեւով վնաս մի՛
հասցնէք ձեր շրջապատին, բնութեան: Ընդհակառակը՝
Տոքթ.
Ռիշար
Գույումճեան:
Թէքէեան
Մշակութային
ընդմէջէն
պատուելու
եւ
շնորհակալութիւն
յայտնելու
ուսուցիչները կտրականապէս կը զանազանուին իրենց աշակերտներուն
մտածեցէք զայնեւպահպանելու
եւ գեղեցկացնելու մասին:
Հիմնադիրներու
Վարչութեան
ատենա- Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան
ԹէքէձեռքբերումներունՄարմնի
մէջ ունեցած
դերակատարութեամբ:Լաւ
դասաւանդելու
Առանց
լուրջ
ու
հետեւողական
աշխատանքի որեւէ յաջողութիւն՝ դպրոպետ՝
Ընկ.
Յակոբ Գասարճեան
եւ Վարչութեան
եան Մշակութային
Միութեան միջոցաւ իր ազգին
կարեւոր
ազդակներէն
է նուիրուածութիւնը:
Իրենց առաքելութեան
ամրօրէն
ցական կամ
այլ, կարելի
անդամներ:
ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային
Վարչուու հայրենիքին
լաւագոյնս ծառայած
մեծ հայու
մը եւ չէ ունենալ:
կառչած դասատուներ
մշտապէս
մտահոգ
են իրենց
աշակերտներուն
Գիտակցեցէք
թէ մը
բազմաթիւ հանգամանքներ ունիք եւ ըստ այնմ ունիք
թեան
ատենապետ
եւ
անդամներ,
ՀԵԸ
Լիբանանի
մեր
կազմակերպութեան
մեծ
երախտաւորի
յառաջընթացով: Անոնք ամէն գնով կ'աշխատին, որ աշակերտները լրջօրէն
նաեւ պարտաւորութիւններ:
Մարդ էք, զաւակ էք ձեր ծնողներուն, հայ էք եւ
Կեդրոնական
Վարչութեան
ատենապետ՝
Պրն.
Վիյանձինս
Մեթր
Հրաչեայ
Սեդրակեանին
շնորհավերաբերին իրենց դասերուն եւ հետամուտ ըլլան ըստ կարելւոյն գիտելիքներ
լիբանանցի,
հուսկ
ուրեմն՝
անդամ
ՀԲԸՄիութեան:
գէն
Չէրչեան եւ
անոր գործակից
անդամներ,
պաշ- միշտ
կալութիւն
յայտնելու
եւ գոհանալու այն զգացումով, նիւթերուն
մէջ առաւել մանրամասն կ’անդրադառամբարելու:
Նմանօրինակ
կրթական
մշակներ
կը ձգտին
իրենց
Նախ պարտաւոր
էք որպէս
մարդ
դուք
իրագործել:
տօնական
հիւրեր,
երիտասարդ
կուսակցականներու
զոր
ան
այսօր
արդէն
իր
ոգեղինական
կեանքին
նանք»
ըսաւ
անձեզ
«սակայն
փոքր պատուհան մը
պատասխանատուութիւնները լիովին կատարելու աշակերտութեան հանՔիչով մի՛ գոհանաք,
ձգտեցէք
միշտ
լաւագոյնին:
Եղէք
հետաքրքրասէր,
եւ
բարեկամներու
հսկայ
խումբ
մը
եւ
հանգուցեալ
մէջ
հրճուանք
մը
կ’ապրի
հոս
հաւաքուած
տեսնելով
բանալու
համար
մեր
միտքի
հորիզոններուն
պիտի
դէպ: Այն ուսուցիչները, որ յանձնառու են իրենց առաքելութեան, նշանակելի
պրպտող
եւ յառաջդիմելու
տենչըամէնակարճ
թող խթանէ ձեր
միտքն ու սիրտը:
Մեթրին
յիշատակը
յարգող
ըներուհիներ
եւ
ընիր
սիրելիները
եւ
իր
երկրային
կեանքի
ընթացքին
ուզեմ
կենսագրականի
մը
միջոցաւ
դերակատարութիւն կ'ունենան իրենց աշակերտներուն յառաջընթացին մէջ:
Բարի՛ք գործեցէք եւ անպայման
մի՛ սպասէք
որ մէկըենք
ձեզՄեթրին:
կը վարձատրէ
կերներ,
բարեկամուհիներ
եւ բարեկամներ:
ցանած
սերմերուն
արդիւնքները»:
յուշել, որ որքան
պարտական
Վերոյիշեալ
սահմանումին
կենդանի օրինակն էր օրդ.
Անժէլ
Ճանճանեան,
կամ«Առհասարակ,
կը գովէ անոր համար:
Այն հանդարտութիւնը եւ խիղճի գոհունակութիւնը
Ան աւելցուց
ըսելով, որ
հոս
զոր կը վկայեմ իրեն աշակերտելու եւ զինքը ճանչնալու բախտին
արժանացած
որ կը զգաք
երբ բարի գործ մը կը կատարէք՝ ձեր վարձատրութիւնը սեպեցէք:
պէտք
է
նշել,
որ
երախտագիտութիւն
արտայայտող
ատենի աշակերտի իմ հանգամանքով:
Հպարտացէ՛ք
եւ ուրախացէ՛ք ձեր յաջողութիւններով, բայց մի՛ ըլլաք գոռոզ
«շուքրան», «thank
you», «շնորհաԱնժել Ճանճանեան ծնած է 17 Դեկտեմբեր բառերը,
1937-ին: օրինակ՝
Հօր անունը՝
եւ
անփափկանկատ:
կալութիւն»
այլ լեզուներով տուեալ բառերու
Արմենակ, մօր անունը՝ Երանուհի: Աւարտելէ ետք ՀԲԸՄ
Դարուհի եւ
Յակոբեան
Եղէք
ուղղամի՛տ
եւ արժանապատուութեան տէր անձեր:
արմատները
աւելի
խոր են, քան
պարզապէս
շնորաղջկանց վարժարանը, թուաբանութեան մէջ պսակաւոր արուեստից
Որպէսզի
բարձրանաք
եւ յաջողիք՝ դուք ձեզ մի՛ նուաստացնէք ուրիշներուն
հակալութիւնը,
ուստի
անոնք
խոր
եւ
մեծ
նշանավկայանը Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանէն ստացած է 31 Յունիս 1958առջեւ,
մի՛ քծնիք, մէջ:
մի՛ սողաք: Բարձրացէք ձե՛ր ճիգերով, պարկեշտօրէն,
կութիւն
ունին
տարբեր
ազգերու
մշակոյթներուն
ին, իսկ 21 Յունիս 1971-ին՝ մագիստրոսը՝ մանկավարժութեան մէջ: Աւելի ուշ
առանց ուրիշին անկումին կամ ձախորդութեան պատճառ դառնալու:
Եկէք խոստովանինք,
Հարվըրտ համալսարանին մէջ հետեւած է «Տնօրէնութեան
արհեստն ու ըսաւ Յակոբեան, «որ
ծառայասէ՛ր,
ընկերասէր, սակայն մի տարուիք ձեր ընկերներէն՝ եթէ
Շնորհակալութիւն
յայտնելը Եղէք
այդքան
էլ պարզ
արուեստը» տնօրէններու համար նախատեսուած յատուկ
դասընթացքներուն:
համոզուած
չէք շնորհաանոնց ընթացքին: Եղէք քա՛ջ, ձեր համոզումները պաշտպագործողութիւն
չէ։
Մենք
տարբեր
ձեւերով
Համալսարանական իր առաջին վկայումէն անմիջապէս ետք վերադարձած
նելու համար: Մարդիկ ձեզ աւելի պիտի յարգեն ձեր անկախ մտածումին եւ
կալութիւն
յայտնենք
է իր հոգեհարազատ Դարուհի Յակոբեան վարժարանը,
ուրկըան
երկար մեր ծնողներուն, տնօրէնհաստատ համոզումին համար:
երեխաներուն,
տարիներ ծառայած է, նախ որպէս ուսուցչուհի, ներուն,
ապա տնօրէնուհի:
Իրուսուցիչներուն կամ պարգնահատել
զապէս
ճամբու անցորդին,
որԳիտցէ՛ք
իր ճամբան
զիջելով գեղեցիկը, բարին եւ ճշմարիտը: Միայն նիւթական
ասպարէզի վերջին տարիներուն ան որպէս տնօրէնուհի
ծառայած
է ՀԲԸՄ
մի՛ինչ
փնտռէք:
ճանապարհ կու տայ մեզի։վայելքներ
Թէ յոյզերու
առա- Մի՛ տարուիք խաբուսիկ եւ դիւրին հաճոյքներէ,
¾ç 02զսպուածութեամբ
արտառոցկը
երգերէ,
արտառոց նորաձեւութիւններէ եւ մտածելակերպէ՝ որոնք
տութեամբ կամ
յայտնենք
ողողած
են
մեզ:
մեր շնորհակալութիւնը կամ ինչ բառեր կ’ընտրենք
Հաճոյք զգացէք
գեղեցկութիւններէն, մեղմ երաժշտութենէ մը,
Իր հաճելի ներկայութեամբ
օրուայ
գլխաւոր
զայն արտայատելու համար կարեւոր
խնդիր էբնութեան
եւ
«Զարթօնք»-ի սոյն յաւելուածին
գեղեցիկ բանաստեղծութենէ
եւ կամՀրաչեայ
արուեստի
գործէ մը: (ծնած է Եոզկաթ,
հիւրն էր անշուշտ Մեթրին ազնիւ կողակիցը՝ Տիկ. անիկա ցոյց կու տայ մեր կարողութիւնը
կամ անաՄեթր
Սեդրակեան
հովանաւորէ
պատասխանատուութեան
գիտակցութիւն
եւ եղէք
պարտաճանաչ:
Մարլէն Սեդրակեանը: հրատարակութիւնը կը
տակութիւնը
մարդը ճիշդ եւՈւնեցէք
արդարօրէն
գնա- 1916ին – մահացած
է Պէյրութ,
1997ին)
եղած է յետԵրբ
կը
ստանձնէք
գործ
մը,
պարտականութիւն
մը՝
անպայման
կատարեցէք
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի հոգեհատոր եւ հատելու:
եղեռնեան շրջանի սփիւռքահայ հեղինակաւոր
զայն: Եթէ պիտի
եղէք սկիզբէն ըսելու: գործիչ: Հիմա պիտի
սրտամօտիկ դպրոցին՝ Վահան Թէքէեան Վարժա«Իսկ, թէ որքան բան պարտական
ենք չկրնաք՝
Մեթր քաջ
ազգային-հասարակական
երախտագէտ,
եղած
բարիք մը, ծառայութիւն մը ընդունեցէք
րանին աշակերտական երգչախումբին կատարու- Հրաչեայ Սեդրակեանի նման Եղէք
գլխագիր
մարդու մը ձեզի
սկսիմ
ընդգծել.
ազնուութեամբ
եւ գոհունակութեամբ եւ մտածեցէք վարձահատոյց
մով մատուցուած Լիբանանի եւ Հայաստանի քայ- մեծութեան քիչ վերջ խօսք առնողներու
հրամցուցած
¾çըլլալ»:
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• Ան Հիմնադիրներէն է Թէքէեան Մշակութային
Միութեան (1947),
• Հիմնադիրներէն է ու երկար տարիներու արտօնատէրն էր Վահան Թէքէեան Վարժարանին (1951)
• Ան երկարամեայ ղեկավարն էր՝
- Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
- Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
- եւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան:
Եթէ պահ մը պատկերացնենք վերոնշեալ հաստատութիւններէն ոմանց հիմնումը ու բոլորին
ապրած ոսկեդարը Մեթրի ղեկավարման օրերուն
մենք կը հասկնանք, որ որքան եւ ինչ տարողութեամբ
շնորհակալ եւ պարտական ենք իրեն:
Իսկ եթէ ամէն բան պահ մը մէկ կողմ դնենք եւ
նկատի ունենանք, որ 1946-1948ին, Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեան նաեւ գլխաւորած է Լիբանանի եւ
Սուրիոյ Ներգաղթի Կեդրոնական Կոմիտէն, ապա
դժուար կ’ըլլայ շնորհակալութեան բառեր գտնել եւ
անոնցմով արտայայտուիլ անձի մը մասին, որուն
նաեւ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կը պարտինք ներկայ Հայաստանի գոյութիւնը եթէ նկատի
ունենանք, որ առանց ներգաղթին հաւանականութիւնը մեծ էր կորսնցնելու Խորհրդային Հայաստանը, որպէս անկախ տարածքով լիիրաւ երկիր ու
ան այսօր կրնար կցուած ըլլալ այսօրուայ Ռուսիոյ
եւ մենք պիտի ունենայինք Ղարաբաղի ճակատագրով այլ աշխարհագրական շրջան մը՝ այս
անգամ Հայաստանը, որուն շուրջ պիտի հիւսուած
ըլլային ահագին անլուծելի խնդիրներ»:
«Այսօրուայ մեր հաւաքը կը զուգադիպի նաեւ
Հայրենիքի Յաղթանակի օրուան: Բ Աշխարհամարտի, Արցախի Բանակի Կազմաւորման եւ Շուշիի ազատագրման» յիշեցուց ընկեր Յակոբեան:
Ան շնորհակալութիւն յայտնեց այդ մեծ յաղթանակները կերտած հայ հերոսներուն, ձեռնարկին
ներկայ եղողներուն, զեկուցաբերներուն,Վահան
Թէքէեան Վարժարանի տնօրէնութեան եւ սիրասուն փոքրիկներուն իրենց մասնակցութեան եւ
Տիկ. Մարլէն Սեդրակեանին այս առիթին համար:
Յակոբեան իր խօսքը աւարտեց Շնորհակալութիւն յայտնելով մեր հերոսին՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանին իր կատարած մեծ գործերուն
համար:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը հարստացաւ հետեւեալ հատորներով

Կարգը գիրքը պատրաստող ու խմբագրող
երիտասարդ գիտաշխատողինն էր ներկաներուն
ներկայացնելու հատորին ծննդոցը: Արդարեւ բեմ
բարձրացաւ հատորը բծախնդրութեամբ պատրաստած Պետրոս Թորոսեան, որ իրեն յատուկ ոճով
գիրքը ներկայացուց ներկաներուն: Խօսքը կու
տանք առանցին՝ էջ 3):

հատորը պատրաստող երիտասարդ գիտաշխատող
Պետրոս Թորոսեանին ազնուութեամբ եւ խորիմաստ ակնարակով մը նուիրեց Մեթրի անձնական
գրիչը: Տիկ. Սեդրակեանի խօսքը կու տանք
առանցին՝ էջ 7

Փակման խօսքով հանդէս եկաւ ընկ. Յակոբ
Գասարճեան, որ վեր առնելով երախտագիտութեան
արժէքը, ունեցաւ իրեն յատուկ եւ համարձակ ելոյթ
մը: Խօսքը կու տանք առանցին՝ էջ 8:

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, ըստ Տիկ. Սեդրակեանին «Մեթրը մեծապէս յարգող ու իր կենդանութեան թէ յետ մահուն անոր յիշատակին հաւատարիմ անձը»խօսեցաւ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան
«Առաջնորդն ու Միջավայրը» նիւթին մասին
խօրապէս վերլուծելով Մեթրի կեանքն ու գործը՝
Մեթրի գրած յօդուածներուն ընդմէջէն: Խօքը կու
տանք առանցին՝ էջ 5-6:
Տիկ Սեդրակեանի յուզախառն ելոյթը տպաւորիչ
էր մանաւանդ Մեթրի կողակիցը ըլլալու հանգամանքով իր անձնական յուշերուն ու խոհերուն
մասը: Իր խօսքին աւարտին Տիկ. Սեդրակեան

Ընկ. Յակոբեանի խօսքէն ետք օրուայ հանդիսավար Սարին Արապաղեան բեմ հրաւիրեց
Լիբանանի Ընկերային Հարցերու նախարար Տոքթ.
Ռիշար Գույումճեան, որ Լիբանանի Պետութեան եւ
իր նախարարութեան անունով յուշանուէր մը
յանձնեց Տիկ. Մարլէն Սեդրակեանին՝ յարգելով
յիշատակն ու գործը մեծ հայուն եւ լիբանանցիին ՝
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին: Տիկ. Մարլէն Սեդրակեան անակնկալէն եւ տրուած յատուկ անդրադարձէն յուզուած զգացական եւ խորիմաստ բառերով դիմեց Պրն. Նախարարին իր հպարտութիւնն
ու հրճուանքը յայտնելով, որ ան այս խորիմաստ
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Պետրոս
Խօսքը՝
վորենրոտա
հ լաեւետեհԹորոսեանի
ւացատսրահ ընա
րադարգ Հատորին
ի»քնօթրաԶ« նԾննդոցը
ւորենսմիա ղոդրոխաՆ
որոնց մէջ Մեթրը համապարփակ ձեւով կը ներԲարի երեկոյ սիրելի’ բարեկամներ,
Մէկ շաբթուան ընթացքին այս երկրորդ կարեւոր կայացնէ նախորդող տարուան ընթացքին տեղի
քննութիւն-փորձառութիւնն է որ կ’ունենամ, առա- ունեցած քաղաքական, կրթական, մշակութային,
ջինը՝ մագիստրական թեզիս պաշտպանութիւնն էր տնտեսական, եկեղեցական անձուդարձերը թէ՛
Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն ներս, լիբանահայ եւ թէ՛ այլ գաղութներու մէջ: Այս յօդւածները ախտաճանաչում եւ շինիչ քննադատութիւն
անցեալ Հինգշաբթի:
Այս երեկոյ հակիրճ պիտի խօսիմ Հայ Իրա- կը կատարեն գաղութահայ թէ հայրենի կեանքին,
կանութիւնը Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն վեր առնելով կարեւոր ազգային հարցեր, որոնք
ինչպէս երէկ՝ այսօր ալ այժմէական կը մնան,
հատորին ծնունդին եւ բովանդակութեան մասին:
Ճիշտ է, որ ես անձամբ չեմ ճանչցած Մեթրը, ինչպէս՝ Մեթրին բառերով՝ «նոր քատրերու» պատսակայն պատանեկան օրերէս յաճախ շատ լսած ու րաստութիւն, հայկական կազմակերպութիւններու
կարդացած եմ իր մասին եւ խորապէս տպաւորուած աշխատելաձեւի արհեստավարժեցում, հաւաքաիր ծաւալած բեղուն ազգային-քաղաքական գոր- կան աշխատանքի անհրաժեշտութիւն, կրթական
ծունէութեամբ՝ լիբանահայ գաղութի զանազան ֆոնտերու հաստատում, հայ վարժարաններու
կրթական մակարդակի բարելաւում եւ ուսուցիչներու
բնագաւառներէն ներս:
Հետաքրքրութիւնս եւ համակրանքս Մեթրին հան- արդար վարձատրում, հայ իգական սեռին՝ քաղադէպ աւելի խորացաւ, երբ 2013-ին մաս կազմեցի քական-ընկերային-ազգային բնագաւառներ ընդՀԲԸՄ-ՀԵԸ Համալսարանականներու Միութեան գըրկում, հայ մամուլի աշխատակիցներու նիւթավարչութեան, որուն հիմնադիրը եւ առաջին ատե- կան վարձատրութեան խնդիր, երիտասարդական
ակումբներու եւ կազմակերպութիւններու նիւթապէս
նապետն էր ան (1940-1943):
Դժուար թէ հաւատայի թէ օր մը պատիւը պիտի սատարում:
2) Երկրորդ գլուխը կը կրէ «Եկեղեցական
ունենայի ծանօթանալու Մեթր Սեդրակեանի
Հարցեր» վերնագիրը: Ուշագրաւ է, որ աշխարհակողակիցին:
կան ըլլալով հանդերձ, Մեթրը քաջածանօթ էր եկեՍակայն, կեանքի մէջ անկարելի բան չկայ:
2015-ին, առիթով մը հանդիպեցայ Տիկ. Մարլէն ղեցական օրէնքներուն: Ան «աշխարհիկ եկեղեՄելքոնեան-Սեդրակեանին: Շատ գեղեցիկ եւ բա- ցական»ն է, որ լայն գիծերու մէջ կ’անդրադառնայ
խնդիրներուն
(մասնաւորաբար
ցառիկ հանդիպում մըն էր, որմէ ծնաւ հաճելի եկեղեցական
բարեկամութիւն մը: Մեր յաճախակի տեսակցու- 1956ի եկեղեցական տագնապէն ետք) եւ ամէն
թիւններուն ընթացքին կը զրուցէինք տարբեր ջանք կը թափէ Հայ Եկեղեցւոյ միասնականութեան
Նուպար Պէրպէրեանի Մեթր Սեդրակեանի հետ
նիւթերու շուրջ (ուսումնական, ազգային խնդիրներ պահպանման:
3) Երրորդ գլուխը կը կոչուի «Գաղութներ»: ներգաղթի շուրջ կատարած հարցազրոյցը, որ 11 եւ
եւայլն): Տիկ. Մարլէն միշտ մօտէն կը հետաքրքրուէր
Բաժնուած է երկու մասերու: Առաջինը՝ «Լիբանան 12 Նոյեմբեր 1946ին լոյս տեսած է Գահիրէի «Արեւ»
եւ կը հետեւէր իմ կատարած աշխատանքներով:
2017-ին, մեր հանդիպումներէն մէկուն ընթաց- եւ Լիբանահայ գաղութ» եւ երկրորդը՝ «Այլ Գաղութ- օրաթերթին մէջ:
Յօդուածներուն խնդրով կատարած ենք լեզուաքին, իրեն յայտնեցի թէ սկսած էի պրպտումներ ներ»: Մեթրը գաղութներու կատարած իր այցելուկան,
կէտադրական մանր հպումներ եւ ջանացած
կատարել լիբանահայ «Զարթօնք» օրաթերթին եւ թիւններէն մամուլով կը կիսէր իր տպաւորութիւն«Խօսնակ» ամսագրին մէջ, որովհետեւ մտադրած ները: Օրինակ՝ ան յօդուածներ ունի ֆրանսահայ, ենք միատարր դարձնել կարգ մը բառակապակէի ուսումնասիրութիւն մը պատրաստել ՀԵԸ Հա- հալէպահայ, եգիպտահայ, յունահայ եւ ամերիկա- ցութիւններ, եզրեր: Բոլոր յօդուածներուն կցած ենք
մալսարանական Միութեան 75-ամեայ պատմու- հայ գաղութներուն մասին: Անոնց մէջ ան երբեմն լուսաբանական ծանօթագրութիւններ (footnotes),
թեան (1940-2015) մասին: Յետագային, Յունուար բաղդատականներ կը կատարէ տարբեր գաղութ- որոնք աւելի մանրամասնօրէն կը բացատրեն
2018-ին ուսումնասիրութիւնս լոյս տեսաւ «Զար- ներու միջեւ, ինչպէս նաեւ լուսարձակի տակ կ’առնէ յօդուածներուն մէջ ակնարկուած անձերուն եւ
թօնք»-ին մէջ: Մեծ խանդավառութեամբ Տիկ. անոնց դիմագրաւած զանազան դժուարութիւնները: կազմակերպութիւններուն մասին:
Գիրքի երկրորդ մասին մէջ տեղադրած ենք
4) Չորրորդ գլուխը կը կրէ «ԿազմակերպուՄարլէնին յիշեցի թէ պրպտումներուս ընթացքին,
Մեթրին
յիսնամեայ յոբելենական հանդիսութեան
Մեթրին գրիչով ալ զանազան նիւթերու շուրջ թիւններ» վերնագիրը եւ դարձեալ բաժնուած է
բազմաթիւ յօդուածներ եւ ճառեր գտած էի: Այս երկու մասի: Առաջինը ՝«ՀԲԸՄ-ՀԵԸ» իսկ երկրորդը՝ առիթով հրատարակուած գրքոյկէն նամակներու եւ
լսելով Տիկ. Մարլէն ոգեւորուած ըսաւ. «պէտք է այս «ՌԱԿ-ԹՄՄ»: Այստեղ կը հանդիպինք զանազան յօդուածներու ընտրանի մը (13 հատ): Անոնք
բոլորը հատորով մը հրատարակել պահպանելու կուսակցական անձնաւորութիւններու ինչպէս Ար- կարեւոր են այն առումով որ գրուած են Մեթրին
Մեթրէն մնացած այս կարեւոր ժառանգը եւ զանոնք տակ Դարբինեան, Միքայէլ Նաթանեան, Էօժէն կուսակցական եւ միութենական գործակիցներուն
Բաբազեան, Գերսամ Ահարոնեան, Յակոբ Դաւիթ- կողմէ (ինչպէս Ալեք Մանուկեան, Լուիզ Մանուկեան
փոխանցելու երիտասարդ նոր սերունդներուն»:
Ակամայ որոշ ընդմիջումներէ ետք, լծուեցանք եան եւ ուրիշներու մասին գրուած Մեթրին յօդուած- Սիմոն, Հայկաշէն Ուզունեան) եւ կ’օգնեն արժեներուն, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի եւ Բարեգործականի ւորելու Մեթր Սեդրակեանի ընդհանուր նկարաաշխատանքի:
ազգային-քաղաքական
ուղիին գիրը, որդեգրած սկզբունքները եւ ազգայինԸնթերցելէ ետք Մեթր Սեդրակեանի բոլոր որդեգրած
քաղաքական ուղեգիծը:
յօդուածները եւ ճառերը (շուրջ 94 յօդուած), այս վերաբերեալ յօդուածներու եւ ճառերու:
Գիրքին մէջ ընդգրկուած է նաեւ Լիբանանեան
5) Հինգերորդ գլուխը կը կոչուի «Ներգաղթ եւ
հատորին մէջ հաւաքեցինք 82 հատը դուրս ձգելով
Համալսարանի
դասախօս եւ ընկերաբան՝ Դոկտ.
շուրջ 11 հատը, որովհետեւ անոնց մէջ յայտնուած Սովետ Հայաստան»: 1946-1948 տարիներուն, ըլլաԱհմատ
Պաալպաքիի
արաբերէն խօսքը, արտագաղափարներուն կը հանդիպինք Մեթրին միւս լով Լիբանանի եւ Սուրիոյ Ներգաղթի Կեդրոնական
յօդուածներուն մէջ ցրուած: Մտասեւեռումը կար Կոմիտէի Ա. Ատենադպիրը, Մեթր Սեդրակեան սանուած՝ Մեթրին քառասունքին: Այն ոչ-հայու
առաւել չծաւալելու հատորը: Յամենայնդէպս, այդ բազմաթիւ քաջալերական յօդուածներ գրած է արժեւորում մըն է Մեթր Սեդրակեանի անձին:
Այս գիրքին իւրայատկութիւններէն է նաեւ այն,
յօդուածներուն հրատարակման այլեւայլ մանրա- դէպի Հայաստան ներգաղթին շուրջ: Ան յաճախ
որ
տեղ կու տայ Մեթրին կողակիցին՝ Տիկ. Մարլէմասնութիւններ տուած ենք գիրքի վերջաւորութեան կ’անդրադառնայ նաեւ կազմակերպական աշխամատենագիտական ցանկին մէջ:
տանքներուն, ինչպէս նաեւ ներքին եւ արտաքին նին յուշերուն, ուր բերուած կարգ մը անձնական
Այս հատորին մէջ երեւցող յօդուածները կ’եր- խոչընդոտներուն եւ դժուարութիւններուն, որոնց կեանքի տեղեկութիւնները, կրնան նորութիւն ըլլալ
կարին 1939-1994 շրջանին, եւ ըստ նիւթերու հետեւանքով երբեմն ներգաղթի աշխատանքները շատերուն եւ լոյս սփռել կարգ մը իրադարձուةيـنمرأ ةيسايس ةدـيرج
رحتلا ســــــــيئرՕրինակ՝
رــــــي: كافيسկարգ
نايبوكاմը խափանման
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թիւններու
բաժնուած են հինգ գլուխներու:
ش( ةيفحصلا كاريش ةكرش نع ردصت.م.مդանդաղեցան:
.)
1) «Ազգային Խնդիրներ եւ Խորհրդածութիւն- փորձեր, «Ռուսիա» նաւի ուշացում, Հայրենիքի մէջ Մեթրը կուսակցական եղած էր, անոր դերը լիբաներ»: Այս մասը կը բաղկանայ ընդհանրապէս նոր բնակարաններու պակաս եւայլն: Այս բաժնին մէջ նանեան քաղաքական կեանքէն ներս (1951-ի
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Պետրոս Թորոսեանի
Խօսքը՝հարստացաւ
Հատորինհետեւեալ
Ծննդոցը
Նախորդող ամիսներուն
«Զարթօնք»ի գրադարանը
հատորներով
¾ç 03
Լիբանանի Խորհրդարանական ընտրութիւն, հանդիպում նախագահ Քամիլ Շամունի հետ), ճամբորդութիւններ եւայլն:
Ինչպէս պիտի տեսնէք, այս հատորին մէջ նաեւ
ընդգրկած ենք Տիկ. Մարլէնին կողմէ տրամադրուած
78 լուսանկարներ, որոնք դասաւորուած են ըստ
նիւթերու: Անոնք ո՛չ միայն գեղագիտական (aesthetic)
արժէք ունին, այլեւ՝ լուսարձակի տակ կ’առնեն
Մեթր Սեդրակեանի յիսնամեայ ազգային-քաղաքական գործունէութիւնը եւ կեանքը:
Գիրքին աւարտին տեղադրած ենք Մեթրին
գրութիւններուն կարելի ամբողջական մատենագիտական ցանկը՝ հաւաքուած մամուլէն եւ զանազան
հրատարակութիւններէ, ինչպէս՝ ՀԵԸ-ի Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան եւ ՀԲԸՄ-ի
Ցկեանս Նախագահ Տիար Ալեք Մանուկեանի
Նախագահութեան 20Ամեակին հատորէն եւ ՀԵԸ-ի
Դափնեպսակէն:
Դիւրացնելու համար հետազօտողներու եւ պատմաբաններու աշխատանքը գիրքին վերջաւորութեան այբենական շարքով պատրաստած ենք
անձնանուններու եւ յատուկ անուններու ցանկ մը:

Հատորին արժէքը՝
Այս հատորը կարեւոր ներդրում պիտի ունենայ
սփիւռքագիտութեան, որովհետեւ այս յօդուածները
կարեւոր սկզբնաղբիւր եւ ատաղձ են սփիւռքահայ
պատմութիւնը հետազօտողներու, պատմաբաններու եւ սփիւռքագէտներու համար, ուսումնասիրելու՝ յետեղեռնեան շրջանին կազմաւորուող
լիբանահայ եւ այլ գաղութներու (Սուրիա, Յորդանան, Յունաստան, Ֆրանսա, ԱՄՆ եւայլն) պատմութիւնը, ազգային առաջնահերթութիւնները, խնդիրները, ծրագրերը, տրամադրութիւնները, մթնոլորտը:
Այս գրութիւնները նաեւ կ’արձագանգեն ատենի
քաղաքական մտածելակերպը եւ ոգին: Անոնք
լուսարձակի տակ կ’առնեն Հայրենիքը եւ Սփիւռքը
յուզող հրատապ ազգային խնդիրներ, ինչպէս՝
ներգաղթ, քեմփերու խնդիր, եկեղեցական տագնապ, միջկուսակցական պայքար, գաղութային
կեանք եւ Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններ:
Այս գիրքը նաեւ կը դրսեւորէ ոչ միայն ռամկավար
ազատական կուսակցականի մտածումները, այլեւ
ատենի ռամակավար ղեկավարութեան գաղափարական ուղղուածութիւնը՝ գաղութակերտման եւ
Հայրենիքին հանդէպ: Անոնք նաեւ մեզի կարե-
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լիութիւնը կու տան վերարժեւորելու ՌԱԿ-ի պատմութիւնը:
Պէտք է խոստովանիմ թէ որպէս 19-րդ դարու
վերջաւորութեան եւ 20-րդ դարու սկիզբի պատմութիւնը ուսումնասիրող ուսանող ինծի համար
առաջին փորձ մըն էր այսպիսի ծաւալուն հատորի
մը պատրաստումը: Այս ընթացքին ես ալ առիթը
ունեցայ աւելի մանրամասն տեղեկանալու եւ մօտէն
ճանչնալու 1940-ականներէն 1970-ականներու
հայկական ( Հայրենիք եւ Սփիւռք), լիբանանեան եւ
միջազգային պատմութեան:
Նախքան խօսքիս աւարտը, կ’ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել Տիկ. Մարլէն Սեդրակեանին, որ
այս հատորի պատրաստութիւնը վստահեցաւ ինծի
ինչպէս նաեւ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանին իր
արժէքաւոր առաջարկներուն եւ թելադրութիւններուն
համար:
Ուրախ եմ որ երիտասարդ տարիքիս հանդիպեցայ Մեթրին, այս իմաստուն, լայնախոհ եւ
բանական մարդուն: Վստահ եմ իր՝ ինծի փոխանցած դաստիարակութիւնը՝ ազգային-գաղափարական եւ միութենական սկզբունքներուն առումով
մեծ ազդեցութիւն պիտի ունենան իմ յետագայ
կենսագործունէութեանս վրայ:

جريـدة سياسية أرمنـية
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ՆԱՑԱՏՍ ԲՄԱԵԹՒՈԼԱԿԱՀՐՈՆՇ
Դոկտ. ՔԱնդրանիկ
Տագէսեանի Խօսքը՝
վորենրոտահ լաեւետեհ ւացԱռաջնորդն
ատսրահ ընարու
ադՄիջավայրը
արգ ի»քնօթրաԶ« նւորենսմիա ղոդրոխաՆ
Խօսքիս առաջին հատուածով պիտի ներկայացնեմ շարք մը այն իրադարձութիւններէն, որոնց
բովէն անցաւ կամ ականատեսը եղաւ Մեթր
Հրաչեայ Սեդրակեանը: Բ. հատուածը պիտի առնչըւի այդ իրադարձութիւններուն՝ Մեթրին ունեցած
հակադարձութեան. պիտի տամ փունջ մը: Խօսքս
պիտի փակեմ ամփոփ խորհրդածութիւններով:

Արփա Սեւանի հորատում, Թէքէեան Կեդրոնի բացում, հակասական Գաղտնի Բանակ ու Արդարադատութեան Մարտիկներ...: Մեր ընկալումներուն
մէջ մենք սկսանք տեսնել, թէ մեր վերելքի
ճախրումին մէջ մեր դէմ լեռներն իսկ չեն դիմանար,
իսկ Հայկական Հարցին լուծման խնդրով մենք
կ’երթանք գերագոյն զոհողութեան: Պէտք է յիշել
երկու եկեղեցապետերուն ողջագուրումը, Եղեռնի
յիսնամեակի նշումը, միացեա՛լ նշումը Պէյրութի
մէջ, որ եկաւ լռութեամբ ըսելու կուսակցական
մեղայագիրը, թէ այո՛՝ սխալած էին, եւ ահա վերագտած են իրենց ուղին, փաստ՝ 1975-90ի Լիբանանի
փորձանաւոր պատերազմին, անոնք մէկ կողմ
դրին իրենց տեղական դաշնակիցները, իրարու
հետ ունեցած տարակարծութիւնները:
Զուլալ ու ցեխոտ, յուսատու եւ հիասթափեցնող,
շփոթեցնող ու խաչաձեւող վերիվայրումներու չորս
տասնամեակներ էին Մեթր Սեդրակեանի ականատեսած 1940-80ականները:
Բ) Վերոյիշեալ իրադարձութիւններուն՝ Մեթր
Սեդրակեան ինչպէ՛ս հակադարձեց, ինչու՛:
Մեթրին կենսագործունէութեան միջավայրը
Լիբանանն էր, Սփիւռքի մայրաքաղաքը, իր տեսադաշտը՝ հայկական տիեզերքը՝ այլեւայլ բնագաւառներով, անցեալով, ներկայով ու գալիքով, ու այդ
բոլորին ան կը մօտենար ոչ-հռետորութեամբ, արհեստավարժի նախանձախնդրութեամբ:
Մեթրը վերոնշեալ իրադարձութիւններէն արեւելեց ինքզինք, ընտրելով զինք, հայկական եւ տեղական միջավայրը յուզող կարեւորագոյն խնդիրներ, որոնց մասին գրեց ու գործեց՝ լիցքաւորուած
նաեւ միւս իրադարձութիւններուն տրամաբանութեամբ:
Ստորեւ Մեթրին տեսակէտերէն, բառացի՝ իր
Այսպիսի կառոյց տուած եմ խօսքիս, որովհետեւ տագնապ, որ ալեկոծեց այլ թեմեր՝ Յունաստան,
կը կարծեմ որ անհատին, առաջնորդին գործունէու- Իրան..., Պէյրութի մէջ ժամանակաւորապէս յառա- յօդուածներէն.Հայութիւն.- Ոչ մէկ ուժ կրնայ բնաջնջել ժողոթիւնը արժեւորելու համար մարդ պարտի նայիլ ջացուց Սուրիա-Լիբանանի անկախ թեմ...:
Խորաթափանցութի՛ւն պէտք է լրիւ ըմբռնելու վուրդ մը, որուն վերապրելու կամքը անտեղիտալի
անոր միջավայրին, առկայ մտայնութեան եւ մթնոլորտին, ապա վերլուծել թէ ան ի՛նչ կրցաւ բարե- համար այդ տարիներու հայութեան ապրած է, հաւատքը իր պատմական դերին հանդէպ՝
փոխել, բարելաւել այդ իրականութեան մէջ: Ո՛վ էր խռովքը եւ չհասկնալը թէ ինչպէ՛ս եկեղեցական անխախտ: ...Հայրենիքի եւ արտասահմանի բոլոր
այս մարդը, ուրկէ՛ յառաջացած իր կազմաւորումը, տագնապը վերաճեցաւ եղբայրասպանութեան եւ գաղութներուն հայութիւնը կը կազմէ ամբողջութիւն
ինչի՛ կը հաւատար, ի՛նչ սկզբունքներով, արժե- հայ կուսակցութիւնները իրենց ազգային առաքելու- մը, գաղութի մը տկարացումը կը տկարացնէ մեր
ազգը՝ իր ամբողջութեանը մէջ: ...Արտասահմանի
չափերով, միջոցներով եւ արդիւնքներով առաջ- թենէն շե-ղե-ցան:
նորդեց հաւաքականութիւնը:
Եղան եւ լուսաւոր իրադարձութիւններ՝ Խ. մեր ազգային կեանքը կը նմանի բազմաթիւ ճաԱ) 1930ականներու կէսերէն մինչեւ 90ականներ՝ Հայաստանի վերելք, սփիւռքահայ ուսանողներու կատներով պատերազմի մը: Երբ ճակատներէն
իր գործունէութեան շրջանին, Մեթր Սեդրակեան կրթութեան ստացում Երեւանի մէջ, Սփիւռքահա- մէկը տկարանայ ... հրամանատարութիւնը կը
ականատեսը եղաւ Բ. Աշխարհամարտին եւ Խոր- յութեան Հետ Մշակութային Կապերու Կոմիտէ, համախմբէ իր ուժերը, անոնց նոր դասաւորումը կը
հըրդային
Հայաստանի
վտանգուածութեան, Եղեռնի Ծիծեռնակաբերդի յուշարձան, Հայաստա- կատարէ եւ դէպի վտանգուած ճակատը կը
թրքական ախորժակներուն, պաղ պատերազմին՝ նի մշակութային խուժում լիբանահայ բոլոր տուներ, փութացնէ իր պահեստի ուժերը ...:
Հայ Դատ.- Որպէսզի հայ ժողովուրդը կարենայ
Ատլանտեան եւ Վարշաւիոյ ուխտեր, Քորէայի Նոր Խարբերդ, Նոր Այնթապ..., 1950ականներու
պատերազմ, Հարաւ. Ամերիկայի յեղափոխական լիբանահայ մարզական նուաճումներ, որով նոր մարդկային քաղաքակրթութեան իր լրիւ մասնակշարժումներ եւ Քասթրոյի քուպայական յեղափո- ինքնավստահութիւն մը պարուրեց մեզ թէ մենք, ցութիւնը բերել՝ անհրաժեշտ է որ ազատագրուին
խութիւն, Վիեթնամի տագնապ, հուսկ՝ լարուածու- այո՛ վերականգնած ենք, իսկ 1960ականներու Թուրքիոյ բռնագրաւած մեր պապենական հողերը
թեան նուազում, համաշխարհային գործակցութեան մամուլին մէջ յաճախակի երեւցող Անաստաս Մի- եւ ընդլայնուած հայրենիքի մէջ համախմբուի մեր
մանր իրագործումներ:
կոյեանով լիբանահայը ընկալեց ... թէ աշխարհի ժողովուրդին գոնէ մեծագոյն զանգուածը: Այնքան
Ան տեսաւ Ալեքսանտրէթի բռնակցումը եւ աւելի գերագոյն երկու ուժերէն մէկուն ղեկավարը հայ ատեն որ մենք չենք հրաժարիր թրքական բռնակալութեան տակ գտնուող մեր պապենական հոքան 12000 հայութեան Լիբանան հաստատումը, է...:
Լիբանանի եւ Սուրիոյ անկախութիւնները, ՊաղեսՈ՞վ չի յիշեր յաճախակի կրկնուող Ռուբէն ղերը ազատագրելու գաղափարէն, կրնանք վստահ
տինի բաժանումը, Սուրիա-Իրաք-Յորդանան-Եգիպ- Մամուլեանի, Վիքթոր Համբարձումեանի, Տիգրան ըլլալ թէ ուշ կամ կանուխ պիտի իրականանան մեր
տոս պետական յեղաշրջումներ, Սուէզի Ջրանցքի Պետրոսեանի, Ուիլիըմ Սարոյեանի անունները, երազները: Տարիները նշանակութիւն չունին
վրայ գաղութատիրական յարձակում, Կիպրոսի եւ նաեւ անցումը հին սերունդի մեծերուն՝ Բաբկէն հողային արդար հարցի մը կարգադրութեան
Ալճերիոյ տագնապներ, նասէրականութիւն, Եգիպ- Աթոռակից կաթողիկոս, Միհրան Տամատեան, համար, երբ կարենանք յաջորդական սերունդները
տոս-Սուրիա Միացեալ Արաբական Պետութիւն, Գարեգին կաթողիկոս Յովսէփեանց, Գալուստ դաստիարակել այնպէս՝ որ չհրաժարին մեր սրբաةيـنمرأ ةيسايس ةدـيرج
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كنوتراز

քաղաքացիական կռիւներ..., նաեւ՝ լիբանահայութեան վերելք, դպրոցաշինութիւն, եկեղեցաշինութիւն, ԹՄՄի հիմնում, Պէյրութի վերածում
Սփիւռքի մայրաքաղաքի, հայրենադարձ, պաղեստինահայ գաղթականականութիւն, Պոլսոյ եւ
Երուսաղէմի պատրիարքութիւններու տագնապներ,
Անթիլիաս-Էջմիածին եկեղեցական վտանգալից

ºñ»ùß³µÃÇ
// 14.5.2019
Þ³µ³Ã / 13.10.2018
ºñ»ùß³µÃÇ
14.5.2019

08
¾ç
¾ç 06
04
6

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ
Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեանի Խօսքը՝
Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի
գրադարանը
հարստացաւ հետեւեալ հատորներով
Առաջնորդն
ու Միջավայրը
¾ç 05

կ՚ենթադրէ պարտականութիւն: Լիբանանի հայու- որ յաջողութեան համար կ’ուզէր որ սիրտ դրուի
ինքզինք, որպէսզի երբ օրը գայ՝ պատրաստ ըլլայ ...: թիւնը պէտք է դադրի այս գեղեցիկ երկրին ընկե- գործին մէջ, խիղճ եւ հայու արժանապատուութիւն:
Հայրենիք.- Հայրենիքի լուսափայլ իրականու- րային, հասարակական ու քաղաքական կեանքին Հաւասարակշռեալն էր ան, իր գործին հանդէպ
թիւնը, իր հայ պետականութեամբ եւ հայ ժողովուր- լուսանցքին վրայ մնալէ: Ուսանող հայ նոր երիտա- հաւատաւորն ու նուիրեալը, հակառակորդին
դով, ո՛չ միայն խարիսխն ու գրաւականն են ապա- սարդութիւնը չունի եւ պէտք չէ ունենայ նախորդ դրական քայլերը գնահատողը եւ իր դաշնակիցին
գայի մեր աւելի մեծ երազներուն, այլ նաեւ սերունդներու եկուորի, գաղթականի բարդոյթները: թերի ընթացքը քննադատողը:
Գ) Պէտք է շեշտել, որ Մեթրը 10 տարեկանին
Այս գաղութը պէտք է մտածէ նաեւ իր ապագայի
հիմնական ազդակներէն մեծագոյնները՝ Սփիւռքի
հայերէն սորվեցաւ եւ բնականաբար հաւատաց
հայութեան ազգապահպանման: Արտասահմանի նիւթական ապահովութեանց մասին...:
Երիտասարդական.- Վստահինք երիտասար- անոնց՝ հայ իրականութեան, որ իրեն հայերէն
հայութիւնը չէ դատապարտուած կորսուելու,
դութեան:
Ժամանակն է որ երիտասարդական մեր սորվեցուց: Մեթրին համախոհութիւնը արդիւնքն
այնքան ատեն որ իր հոգիին մէջ կը պահէ
շարժումները վերածուին համագաղութային մեծ էր իր մասնագիտութեան. իրաւաբան մարդ էր ան,
հայրենիքի փառաւոր իրականութեան հաւատքը:
Հայաստանեայց Եկեղեցի.- Հայաստանեայց հաստատութիւններու՝ կեդրոնական ղեկավարու- որ կը հաւատար հարցերը քննարկելուն, փոխԵկեղեցւոյ գլխաւոր կեդրոնները արտասահմանի թեամբ, պարբերական համագումարներով, որակ- զիջումին:
ՌԱԿ-ԹՄՄ «ոսկեայ հնգեակը»՝ Բարունակ
հայութեան ազգապահպանման գլխաւոր ազդակ- եալ պաշտօնէութեամբ եւ ընկերային գործերու
ները կը կազմեն: Անթիլիասի Կաթողիկոսութեան մասնագէտներով: Պէտք է արդի ըմբռնումով Թովմասեան, Գերսամ Ահարոնեան, Հայկաշէն
գոյութիւնն ու գոյատեւումը, իր վարչական անկա- կազմակերպել սքանչելի մեր երիտասարդութիւնը. Ուզունեան, Յակոբ Դաւիթեան վառ ու զօրաւոր
խութեամբ, կը նկատենք օգտակար եւ անհրաժեշտ: պէտք է երիտասարդութիւնը եւս կազմակերպուի, կերպարներ էին, որոնք վստահաբար անհատականութեան բախումներ ունեցան իրարու հետ:
Դպրոց.- Ազգապահպանման ամէնէն շօշափելի նոյնիսկ երբեմն ի հեճուկս հին սերունդներուն:
Վերանորոգումի մարդը.- Ապրելու եւ գոյատե- Ինծի կը թուի թէ զանոնք համախոհութեան բերողը,
եւ անմիջական արդիւնքներ տուող ազդակն է հայ
դպրոցը: Զոհողութիւններու եւ նիւթական կարե- ւելու վճռակամութիւնը ունեցող որեւէ հաւաքակա- ներդաշնակեցնողը Մեթրը կրնար ըլլալ:
Այդ համախոհութեամբ յառաջացած ներդաշնակ
լիութիւններու գործածութեան ամէնէն արդիւնաւէ- նութիւն պէտք է տեւապէս անհանգիստ զգայ
գործունէութեան
շնորհիւ էր, որ հնգեակը նոր շունչ
ինքզինք,
հարցականի
տակ
առնէ
իր
գործուտը կը հանդիսանայ դպրոցներու ստեղծումը:
Պէտք է նախ մտածել հայ դպրոցներու հոգեկան նէութիւնը: Սփիւռքի այս հանգրուանին, պարտաւոր տուաւ կուսակցութեան՝ անոր կեդրոնը Եգիպտոսէն
շէնքին մասին, աշակերտութեան չտրուի թերի, ենք ամբողջական վերատեսութեան ենթարկել եւ Պէյրութ փոխադրելով, եւ անոր տալով համակիրարդիականացնել մեր վարչամեքենան, ղեկավար- ներու փաղանգ եւ արմատաւորելով ռամկավարամանաւանդ սխալ դաստիարակութիւն:
Ակումբ, Կուսակցութիւններ եւ Ղեկավարներ.- ման ձեւը: Փոխուած են կեանքի պայմանները, կան գաղափարախօսութիւնը լիբանահայ ու
Ակումբները այն կեդրոններն են, ուր պատանիներն միայն վարչականներու զոհողութեամբը կարելի չէ այնուհետեւ՝ սփիւռքահայ իրականութեան մէջ:
... Քիչ առաջ, իրադարձութեանց շարքին մէջ
ու երիտասարդները կը շարունակեն իրենց ընդ- շարունակել եւ զարգացնել գործունէութիւնը: Գորհանուր զարգացումն ու հայեցի դաստիարակու- ծունէութեանց համար պէտք են վճարովի եւ բաւա- չնշեցի Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկաթիւնը: Կուսակցութիւնները ժողովուրդի մը քաղա- րար թիւով վարիչներ, գործիչներ ու քարտուղարներ: խացումը եւ Ղարաբաղեան ինքնորոշման պայքաԱզգերն ու հաւաքականութիւնները չեն գոյա- րը: Որովհետեւ հարցերը ուզեցի դիտել Մեթրին
քական, ազգային եւ ընկերային ըմբռնումներուն եւ
տեսակէտերուն կազմակերպեալ արտայայտու- տեւեր, չեն յառաջդիմեր հին երազներով, ողբասա- այսօրուան աչքերով: Յիրաւի, ՌԱԿը մեծագոյն
թիւններն են: Անոնք իրենց գոյութիւնը կ՚արդա- ցութիւններով: Մեր ազգային եւ հաւաքական եկա- բացական է վերջին քսանհինգ տարիներու հայ
րացնեն՝ երբ օգտակար ծառայութիւններ կը մա- մուտներու յատկացումին մէջ քննարկենք ներդրումը իրականութենէն, կամ ունի լուսանցքային այն ներտուցանեն երկրին եւ ժողովուրդին, ամբողջ ուշիմութեամբ եւ իմաստութեամբ կատարելու կայութիւնը, որուն հետեւանքով առաւել անհաւասարակշռուած է սփիւռքահայ իրականութիւնը: Լաւ
հաւաքականութեան շահերը վեր կը դասեն իրենց հիմնական հարցը:
Հայ Իգական Սեռ Եւ Մամուլ.- Կայ ուժի հսկայ պիտի ըլլայ որ իւրաքանչիւր նախանձախնդիր
անհատական եւ հատուածական շահերէն, երբ
ինքզինքնին կը նկատեն որպէս հայրենիքին աղբիւր մը, որ ցարդ եւ գրեթէ բոլոր գաղութներէն անհատ Մեթրին աչքերով դիտէ ՌԱԿի վերջին
ծառայելու միջոցներ: ...Մեծ տարեդարձները պէտք ներս բաւարար չափով չէ օգտագործուած մեր քսանհինգ տարիներու վիճակը, Մեթրին ըսած՝
չէ ծառայեն միայն արժանի տուրքը տալու կազ- ազգային-հասարակական-հաւաքական կեանքին հայու՛ արժանապատուութեամբ, քիչ մը սիրտ ու
խիղճ դրած իր հայեացքին մէջ:
մակերպութեան մը վաստակին: Ղեկավարները մէջ: Ուժի այդ աղբիւրը հայ իգական սեռն է:
Ճիշտ է, այսօր այս գիրքով կը յարգենք յիշաՔիչ
անգամ
կ’անդրադառնանք
ազգապահպանպէտք չէ բաւարարուին եւ գոհունակութիւն զգան
դիմագրաւելով միայն անմիջական հոգերն ու ման գծով, հայ մամուլի կատարած հսկայական տակը Մեթրին եւ իր լծակիցներուն, բայց Մեթրը
պարտականութիւնները, այլ ունենան տեսողութեան դերին: Սփիւռքի հայ թերթերը մեր ամէնօրեայ շատ աւելի պիտի փափաքէր որ պատկան
լայն ծիր՝ կանխատեսելու յետագայի հաւանակա- հոգեկան կապն են աշխարհին եւ աշխարհի մարմինները վերջ տային ՌԱԿի հանդէպ իրենց
նութիւններն ու կարելիութիւնները, պատրաստուելու հայութեան հետ: Կարելի եւ արդար ալ չէ այլեւս կատարած անիրաւութեան:
Մեթրին
չափաւորական
լաւատեսութեամբ
ակնկալել, որ մտաւորականներ աշխատակցին հայ
զանոնք դիմագրաւելու:
կրնանք դրական խորհրդանշաններ տեսնել այսօր
Իրատեսութիւն.- Բոլոր ազգերը, իրենց պատ- թերթերուն առանց նիւթական վարձատրութեան:
Ղեկավարը.- Իր ղեկավարի իտէալներն էին այստեղ.- այս գիրքը, կազմուած՝ երիտասարդ,
մութեան ընթացքին կ՚ունենան տագնապներու,
Վազգէն
Ա. կաթողիկոսն ու ՀԲԸՄ ցկեանս կազմաւորուող մտաւորականի մը ձեռամբ, գիրքին
քաղաքացիական կռիւներու, ներքին յեղափոխունախագահ Ալեք Մանուկեանը: Ղեկավարը պէտք է շնորհանդէսը ԹՄՄ Կեդրոնի Մեթր Հրաչեայ Սեդթիւններու շրջաններ:
Անհրաժեշտ է որ ընդհանուր բնոյթ չկրող եւ յորդի հոգեկան կեանքով ու կորովով, իր անձնական րակեանի անունը կրող սրահին մէջ, ձեր ներկասահմանափակ շրջանակի կարգ մը միութիւններ եւ օրինակովն իսկ ոգեւորէ ու գործի մղէ իր յութիւնը եւ այն լաւն ու դրական ժառանգը որ
ու
հեռաւոր
գործակիցները: ամբարած է ՌԱԿը իր ազգային գործունէութեան
կազմակերպութիւններ միանան եւ իրենց ուժերը անմիջական
Ղեկավարը այն է որ կը տեսնէ համախոհներ եւ թեւ ընթացքին: Այս բոլորը եւ ուրիշ դրական գործօններ,
միացնեն:
պարտին նոր արշալոյսի առաջնորդել ՌԱԿը:
Պէտք չէ սահմանափակուիլ միայն գաղութի մը ու թիկունք կու տայ անոնց:
Իր Էութիւնը.- Ան ժողովուրդին մէջ ապրող,
նեղ հաշիւներով: Կան համասփիւռքեան մտահոգութիւններ, եւ գաղութներու միջեւ համագործակ- դժուարութիւններն ու խեղճութիւնը մտիկ ընող
ցութեան, իրարօգնութեան, զիրար ամբողջացնելու անձն էր, ո՛չ եսամոլը, ո՛չ հատուածականը, հեռու էր
անհրաժեշտութիւնը: Հարցերը պէտք է քննել անհատապաշտ-մենատիրական ձգտումներէ, թունաւորող պառակտումներէ, վտանգաւոր փառասիհամագաղութային չափանիշերով:
Լիբանահայութիւն.- Մենք այլեւս հիւրեր չենք րութիւններէ: Գիտակից գործակցութեան եւ
جريـدة سياسية أرمنـية
 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
այս երկրին մէջ, այլ կը կազմենք մէկ բաղկացուցիչ համախոհութեան մարդն էր ան, որ կը հաւատար
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش
տարրը Լիբանանի իսկական եւ բնիկ ժողովուրդին, հայուն հրաշափառ յարութեան, խաղաղութեան
վայելելով միեւնոյն իրաւունքները՝ իբրեւ հաւասա- բարիքներուն: Տեւապէս նորոգուիլ, արդիականաzartonkadl@gmail.com
P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
+961 1 444225
www.zartonkdaily.com
+961 81 306 447
րազօր քաղաքացիներ: Բայց իրաւունքը միշտ ցում եւ արհեստավարժութիւն փափաքողն էր ան,

زارتونك

870 ç¾

8102.01.31/ 14.5.2019
/ Ã³µ³Þ
ºñ»ùß³µÃÇ

¾ç 06

ՔՆԱՑԱՏՍ ԲՄԱԵԹՒՈԼԱԿԱՀՐՈՆՇ

Սեդրակեանի
Խօսքը
վորենրոտահ լաեՏիկ.
ւետեհ Մարլէն
ւացատսրա
հ ընարադարգ ի»Սրտի
քնօթրաԶ
« նւորենսմիա ղոդրոխաՆ
Բարի երեկոյ սիրելի բարեկամներ,
Այս երեկոյ, ինծի համար մեծ ուրախութիւն է հոս
գտնուիլը, երկար բացակայութենէ մը ետք:
Այսօր, հոս հաւաքուած կը յարգենք Մեթր
Հրաչեայ Սեդրակեանի յիշատակը, այս շատ սիրելի
տան մէջ որ նաեւ կ’անուանէինք «Մեթրին Երկրորդ
Տունը»: Որպէս հիմնադիրներէն Թէքէեան Մշակութային Միութեան, այս Միութիւնը յատուկ տեղ
ունէր Մեթրին սիրտին մէջ, որ շատ արագ տարածւեցաւ եւ ունեցաւ բազմաթիւ մասնաճիւղեր շատ մը
երկիրներու մէջ, ինչպէս նաեւ Հայրենիքի մէջ
1992ին:
Քիչ առաջ ունկնդրեցինք Անդրանիկին տուած
մանրամասն տեղեկութիւնները Մեթրին ունեցած
բեղուն ազգային-քաղաքական գործունէութեան
մասին ինչպէս նաեւ Պետրոսին, որ մեզի ներկայացուց գիրքին ծնունդը եւ բովանդակութիւնը:
Արտօնեցէք ինծի իբր Մեթրին կողակիցը, մի
քանի իրողութիւններ յիշեմ, մեր անձնական կեանքէն, որոնցմէ մաս մը արդէն կ’երեւան գիրքին «Մեր
Յուշերէն» բաժնին մէջ: Թէեւ մեր ամուսնութիւնը
տեւեց միայն 15 տարի, սակայն կարծէք լման
կեանք մը ճանչցած էինք զիրար: Մենք շատ մը
նիւթերու շուրջ կը զրուցէինք:
Պէտք է խոստովանիմ թէ Մեթրը լայն հորիզոն
մը բացաւ դիմացս: Դպրոց մը եղաւ ինծի ազգային Կեդրոն, ուր վարը մուտքին այդ օրերուն պահակը եւ շատ տպաւորուեցայ իր բծախնդիր եւ արագ
կեանքին, եւ ես իր քայլերուն հետեւելով, իմ բաժինս (Մինասը) մօտեցաւ Մեթրին եւ շշուկով միքանի աշխատելակերպին ինչպէս նաեւ մեր ազգային
մատուցանեցի ազգային ծառայութեան կարելիու- խնդիրներ բարձրացուց: Մեթրը իր անուշ ժպիտով պատմութեան մասին իր քաջատեղեակ ըլլալուն:
թիւններուս սահմաններուն մէջ:
Յունուար 2018-ին, տեսնելով «Զարթօնք»-ի մէջ
ձեռքը Մինասին ուսին դնելով ինքն ալ ցած ձայնով
Մեր այդ զրոյցներու ընթացքին էր երբ հարց կ’ըսէ . «ընկեր Մինաս այս բոլորը հաւաքէ, օր մը լոյս տեսած իր շահեկան ուսումնասիրութիւնը ՀԵԸ
դրի իրեն թէ ինչու՞ եւ ի՞նչպէս որոշեց նուիրուիլ իր կու գամ, աղուոր սուրճ մը կը պատրաստես, կը Համալսարանական Միութեան 75-ամեայ պատազգին: Իր պատասխանը եղաւ թէ ինք իր պա- նստինք եւ այս բոլորին ճարը կը տեսնենք»:
մութեան մասին, համոզուեցայ թէ ինք լաւագոյն
տանեկան եւ երիտասարդական տարիներուն
Մեթրը նաեւ կը սիրէր հանդիպիլ երիտասարդ- անձն էր որուն կարելի էր վստահիլ այս հատորին
տեսնելով իր ժողովուրդի գաղթական եւ թշուառ երիտասարդուհիներու հետ եւ ականջ դնել անոնց պատրաստութիւնը, որուն համար շատ ուրախ եմ այսօր:
վիճակը իր մէջ կը յառաջանայ իր անձը, ուսումը եւ ըսելիքներուն, որովհետեւ ինք կը հաւատար թէ
Վստահ եմ որ Մեթրն ալ շատ գոհ պիտի ըլլար
կարելիութիւնները իր ազգին ծառայութեան դնելու պէտք է մեր կազմակերպութիւնները մնայուն թէ խոստմնալից երիտասարդի մը բծախնդիր
գաղափարը, ինչպէս ինք իր յիսնամեակի յոբելենա- կերպով վերատեսութեան ենթարկեն իրենց գործե- աշխատանքով լոյս կը տեսնէ այս ծաւալուն գիրքը:
կան հանդիսութեան ճառին մէջ կ’ըսէ.
լաձեւը եւ ժամանակներուն հետ քայլ պահելով նոր Այս երեկոյ, ինծի համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել
«իմաստասէրները կը փնտռեն մարդկային ձեւեր որդեգրեն ապագայի նոր քատրեր մարդուժ մեծ թիւով երիտասարդներու ներկայութիւնը: Կը
կեանքի իմաստը: Ես նախընտրեցի որոշ իմաստ մը պատրաստելու համար: Ան բնաւ փառք ու պատիւ թելադրեմ ձեզի որ կարդաք Մեթրին՝ 1994-ին
տալ իմ կեանքիս եւ իմ մէջ ծնաւ հայրենիքին եւ չփնտռեց: Միշտ մտածեց իր ազգին շահերուն 50-ամեայ յոբելենական հանդիսութեան արտասքանչելի մեր ժողովուրդին ծառայելու ամբողջական մասին, մէկդի դնելով անձնական հանգստութիւնը սանած ճառը: Այսօր Մեթրին մահուընէ 22 տարի
նուիրումի վեհ կոչումը»:
եւ բարօրութիւնը: Ան միշտ կը շեշտէր միասնական ետք, տակաւին կան մարդիկ ըլլայ Պէյրութի, ՀայՀայրենիքը ամէնէն մեծ տեղը ունէր Մեթրին աշխատանքի կարեւորութիւնը եւ վեհ սկզբունքներու րենիքի կամ այլ երկիրներու մէջ, որոնք յարգանքով
հոգւոյն մէջ: Ան միշտ կ’ուրախանար եւ կը յուզուէր կառչած մնալու անհրաժեշտութիւնը: Կարելի է ու հիացումով կը յիշեն Մեթրին անունը: Տարբեր
Հայրենիքի ուրախ եւ տխուր պահերով: Ի միջի Մեթրը նկատել 20րդ դարու օրինակելի եւ տիպար ճամբորդութիւններուս ընթացքին անոնցմէ շատեայլոց, ան յաճախ կը յիշէր թէ իր մայրենի լեզուն ղեկավար մը, որ իր դրոշմը ձգեց Սփիւռքի շատ մը րը ինծի ըսած են. «այս օրերուն որքան պէտք
միայն հոս հասնելէ ետք տասը տարեկանին է գաղութներուն վրայ: Իր ոգեւորիչ խօսքերը մինչեւ ունինք Մեթրին»:
(1926-ին) որ կը սորվի: Ան բազմիցս, առիթներով այսօր կ’արձագանգեն:
Շուտով, մենք Պետրոսը ճամբու պիտի դնենք
կ’արտայայտուէր.
Մեթրին յաճախ հարց կը դրուէր թէ ինչո՞ւ իր դէպի հեռաւոր ափեր, ուր ան պատմութեան մէջ
«Օտար հաստատութիւններու մէջ ուսումս յուշերը գրի չառներ: Զանազան պատճառաբա- պիտի շարունակէ իր դոկտորական ուսումը: Խորին
ստացած, ազգային կեանքէն անտեղեակ, շատ նութիւններով նիւթը կը փակէր: Ես ալ իմ կարգիս շնորհակալութիւն կը յայտնեմ իրեն եւ նորանոր
բան կը պարտիմ մեր չորս կազմակերպութիւններուն՝ երբ իրեն նոյն հարցումը ուղղեցի իր պատասխանը յաջողութիւններ կը մաղթեմ իր ապագայ ծրաՀԲԸՄ, ՌԱԿ, ՀԵԸ եւ ԹՄՄ, որոնց անդամակցած եղաւ. «քեզի շատ բան պատմած եմ, օր մը գիրներուն:
եմ եւ ղեկավար մարմիններուն մաս կազմած երկար կ’աշխատիս եւ դուն կը գրես»: Մեթրին մահէն ետք,
Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ նաեւ սիրելի
տարիներ»:
Յունուար 1997-ին, զիս միշտ կ’անհանգստացնէր Անդրանիկին իր աջակցութեան եւ արժէքաւոր
Մեթրին ներկայութիւնը որեւէ առիթով մեծապէս այն իրողութիւնը թէ մեր ձեռքերուն մէջ եւ պատ- թելադրութիւններուն համար: Հայրենիքի մէջ իր
կը խանդավառէր բոլորը: Ան իր պայծառ ժպիտով մութեան համար չունէինք որեւէ գիրք մը որ կ’ամ- ուսանողական տարիներէն, ան միշտ հաւատարիմ
եւ խորունկ ձայնով ամէնէն դիւրահաղորդ եւ սիր- փոփէր Մեթրին կենսագործունէութիւնը: Անկաս- մնաց Մեթրին ուղիին:
ւած ղեկավարն էր: Իր խառնուածքով չափազանց կած, կը զգայի Մեթրին մասին հրատարակութեան
Նաեւ խորին շնորհակալութիւն Զարթօնք օրափափկանկատ, խոնարհ, հեզ եւ քաղաքավար մը անհրաժեշտութիւնը:
թերթի խմբագիր Սեւակ Յակոբեանին, որ մեծապէս
վարմունք ունէր բոլորին հանդէպ: Ամէնէն պարզ
2015-ին առիթով մը ծանօթացայ Պետրոսին, նպաստեց այս ձեռնարկի յաջողութեան:
ةيـنمرأ ةيسايس ةدـيرج
ــيئرտակաւին
رــــــيرحتلا ســــــպատմութեան
: نايبوكا كافيس
Ý³»µէր:
áÏ³ՀաÚ Ï³õ»ê `ñՄասնաւոր
Ç·³µÙË õáïշնորհակալութիւն
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շարքայինը անգամ կրնար սրտբաց մօտենալ եւ երբ ան
ԹՄՄ Հիմնադիրուսանող
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դժուարութիւններուն մասին: Այս ինծի կը յիշեցնէ, բարեկամութիւն մը յառաջացաւ մեր միջեւ: Առիթը
Այս առիթով ինծի մեծ հաճոյք է Պետրոսին
moօր
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Ընկեր Յակոբ
Գասարճեանի
Փակմանհետեւեալ
Խօսքըհատորներով
Նախորդող ամիսներուն
«Զարթօնք»ի
գրադարանը հարստացաւ
Մեթր Սեդրակեան մարդուն կեանքին եւ գործին
մասին բոլոր ըսուածներէն ետք ինծի շատ բան չի
մնար ըսելիք: Ահա այս է փակման խօսքը ստանցնողին «դառն» ճակատագիրը:
Սակայն, որպէս այդ մեծ հայուն տարած գործին
համեստ բախտակիցն ու շառաւիղը պիտի փորձեմ
քանի մը բան ես ալ ըսել շեշտելով «երախտագիտութեան» արժէքին վրայ, որ իւրաքանչիւրիս
մարդկային պարտականութիւնն է ու համամարդկային արժէհամակարգի կեդրոնը հանդիսանալով
մեր քաղաքակրթութեան կարեւոր սիւներէն մին:
Երախտագիտութիւնը դրական, անկեղծ եւ
բարի յոյզերէն մէկն է։ Ան կը նպաստէ յարաբերութիւններու ամրապնդման եւ շրջապատին մէջ
ջերմութիւն տարածելու։ Ան աւելի եւս կը խթանէ
երախտաւորը իր գործին մէջ եթէ ան ողջ է եւ
լաւագոյնս կը քաջալերէ մնացողներուն երախտաւորին գծած ճամբէն քալելու: Սակայն կարեւոր է, որ
ան յայտնուի ի սրտէ եւ անկեղծ, քանի որ իւրաքանչիւր կեղծ ըսուած շնորհակալութիւն անմիջապէս կը զգացուի եւ դիմացինին կամ անոր հարազատներուն մօտ կը ստեղծէ տհաճ տպաւորութիւն։
Հայկական իրականութեան մէջ չկայ երախտագիտութեան յատուկ օր ինչպէս այլ մշակոյթներու
մէջ կայ եւ ան դեռ չունի իր հաստատուն տեղը մեր
օրացոյցին մէջ, սակայն, մենք առիթներ չենք
փախցներ երախտագիտութիւն յայտնելու արժանաւորին՝ որպէս բարի եւ դրական արտայայտութիւն,
որ ամրագրուած է մեր մշակոյթին մէջ։
Բոլորիս համար կարեւոր է քաղաքավարութեան
եւ վարուեցողութեան կանոններու կիրառման նշանակութիւնը։ Սակայն, հետաքրքրական է, որ
շնորհակալութիւններուն մեծ մասը մենք կը յայտնենք՝ չխորանալով անոր իմաստին մէջ, յաճախ
չհասկնալով, որ երախտագիտութեան խօսքերն
ունին մոգական ուժ։ Երախտագիտութեան բառերու միջոցով մարդիկ իրար ուրախութիւն կը
պարգեւեն, իրար հանդէպ ուշադրութիւն կը ցուցաբերեն եւ կը փոխանցեն դրական յոյզեր։ Ուստի
առանց այդ մոգական ու բարի բառերուն մեր
կեանքը կը դառնար ձանձրալի եւ ինչու չէ՝ մռայլ։

հոս տեղին է նշել, որ մեր այս հանդիսասրահը մեր
պահանջով եւ աշխատանքով անուանուեցաւ
հանգուցեալ Մեթրին անուամբ: Սակայն Հրաչեայ
Սեդրակեանի ուրախութիւնն ու արդար ու անմեղ
հրճուանքը ինքզինք մեծարուած զգալու միշտ ալ
անխառն չէ եղած: Ան լուռ վշտացած է իր կարգ մը
գործակիցներէն (Նիւ ճըրզիէն մինչեւ Տիթրոյթ եւ
Մոնրէալ) իր երկրային կեանքի վերջին տարիներուն
իրեն հանդէպ ցուցաբերուած անարդարութեան եւ
ապերախտութեան համար, որ շատերուն ծանօթ է
եւ, որ միայն Մեթր Սեդրակեանի նման հեզահամբոյր նկարագիր մը ունեցող մեծութիւն մը կրնար
հանդուրժել: Իր կենդանի օրերուն հանդուրժածը
իր անձին վերաբերող անարդարութեան նկատմամբ մենք կը կարծենք, որ իր ոգեղենական
կեանքին մէջ դժուարութեամբ կը հանդուրժէ ի տես
Պէյրութի մէջ իր հիմնած սիրեցեալ Միութեան՝
ԹՄՄի անուան սխալ շահագործումին ամերիկեան
ցամաքամասին մէջ մանաւանդ, երբ իր երբեմնի

Այս իմաստով չենք կրնար ըսել, որ Մեթր Սեդրակեան անբախտ եղած է իր կեանքին ընթացքին:
Մեր շրջանակը կրցած է ատենին իր յարգանքի
տուրքը մատուցել այս մեծ հայուն: Յետ մահու ալ
մենք մեր կարելին ըրած ենք իր անունը անմեռ
պահելու: Ան ինչպէս իր կեանքի ընթացքին նաեւ
իր մահուան օրը մեր կողմէ արժանացած է այնպիսի
ակնածանքի եւ յարգանքի, որուն նմանին չեն
արժանացած Մեթրին սերնդակիցները: Առաւել եւս

գործակիցները իր արժէքներն ու տեսլականը հակասող աշխատանքի մէջ են այսօր դժբախտաբար:
Ի խորոց սրտի կրնամ այսօր լիաբերան իր անունը
կրող այս սրահէն յայտարարել, որ նման յոռի
ընթացքի օրինակները շատ են այսօր եւ օրն ի բուն
կը բազմապատկուին:
Հայ ժողովուրդի բարօրութեան եւ Սփիւռքի
հզօրացման ի խնդիր իր կեանքը նուիրած
հայորդիին ոգին ինչպէ՞ս պիտի հանդուրժէ իրենց
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վստահուած գումարները մսխող եւ կառոյցները
ծախող եւ իր սիրեցեալ միութեան անունը ցեխին
մէջ մխրճող իր երբեմնի գործընկերներուն արարքները: Ինչպէ՞ս պիտի հանդուրժէ օրն ի բուն իր
ընկերներն ու մեր կազմակերպութեան խորհրդանիշերը խծբծող կարգ մը այսպէս կոչուած ղեկավարներու եսակեդրոն ու շահամոլ յոռի վարքն ու
անամօթ բարքը:
Վերջապէս, ինչպէս պիտի հանդուրժէ իր սիրեցեալ դպրոցին՝ Վահան Թէքէեան Վարժարանին
ապագան ապահովող նիւթական մեծագումար
կտակը՝ «Լուիզա Գազանճեան Ֆոնտ»ը իւրացնողները եւ այսպէս անոր գոյութիւնը վտանգող կամ
քմահաճոյքի հիմամբ մերթ անոր միայն կոպէկներ
փոխանցող խմբակի մը ընթացքը...:
Եթէ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան մեր մէջ չէ
այսօր սանձելու անսանձելին, մենք իրեն կ՛ըսենք,
որ նախախնամութիւնը մեզ տակաւին կը խնայէ
մեզի կեանք ու կոռով շնորհելով, որպէսզի կանգուն
մնանք պատնէշի վրայ շարունակելու Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի գործը ու քալելու իր գծած ուղիէն՝
աւելի լաւ պայմաններով կազմակերպութիւն մը
ժառանգ թողելու եւ մեր աշխատանքով բարի օրինակ մը ջանալ փոխանցելու մեզի յաջորդող
սերունդներուն: Այսօր այստեղ անձնապէս կը յիշեմ,
ինչպէս ան քաջալերած է զիս ատենին կազմակերպել նաեւ Ֆրանսայի մեր կառոյցները, որ օրին
լաւագոյնս եւ համեստաբար կատարած եմ ի մեծ
գոհունակութիւն այսօր իմ խղճին Մեթրին ցուցմունքը Եւրոպայի մէջ եւս կատարած ըլլալուս համար:
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան կենդանի խթան մը
հանդիսացած է իմ միութենական եւ կուսակցական
նուիրումիս ՌԱԿի, ԹՄՄի, ՀԲԸՄի եւ ՀԵԸի միջոցաւ: Իր օրինակով է, որ գործած եմ եւ տակաւին կը
շարունակեմ գործել:
Այսօր եւ ամէն օր, թող որ մեր սիրելի Մեթրին
յիշատակը անմար մնայ եւ վերէն հսկէ իրեն
սրտամօտիկ մեր բոլոր աշխատանքներուն:
Փառք եւ պատիւ իր անմեռ անուան:
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