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• 23 Հոկտեմբերին, ընկ. Սպարտակ Ղարաբաղցեան Կեդրոնական 
Վարչութեան անունով մասնակցեցաւ Իրանի Հայ Մշակութային 
Արարատ Կազմակերպութեան 70-ամեակի տօնակատարութեան։ 

• Ընկհի. Աննա Յովհաննէսեանի եւ ընկ. Մկրտիչ Եափուճեանի 
հանդիպումները Եւրոպայի մէջ.

•   6 Նոյեմբերին, Փարիզի մէջ հանդիպում «Թարգմանչաց» վարժա-
րանի խնամակալութեան հետ։ Քննութեան առարկայ էր վարժարանի  
ղեկավարութեան մէջ Համազգայինի ապագայ ներդրումի հարցը։
• 7 Նոյեմբերին, Մարսիլիոյ մէջ մասնակցութիւն Համազգայինի 
Ընդհանուր ժողովին, ուր ընտրուեցաւ Մարսիլիոյ Ճեմարանի նոր 
խնամակալութիւնը, բաղկացած հետեւեալ համազգայնականներէն. 
Երեմեան Ֆապիէն՝ ատենապետուհի, Ժամկոչեան Շաքէ՝ 
քարտուղարուհի, Շուշանեան Նինա՝ գանձապահուհի, Մնակեան 
Սիմոն՝ փոխ-ատենապետ եւ Կեդրոնական Վարչութեան հետ կապ, 
Սարաճեան Ժոէլ, Քէթէնէճեան Փաթրիսիա, Թելֆիզեան Յակոբ, 
Մանքարելլի Յովիկ եւ Քէշիշեան Անի՝ խորհրդականներ: Մարսիլիոյ 
Ճեմարանը ներկայիս ունի 341 աշակերտներ։

• 8 Նոյեմբերին, հանդիպում Պելճիգայի Համազգայինի Մեկուսի կազմի 
Վարչութեան անդամներուն հետ. նաեւ այցելութիւն Շաբաթօրեայ 
դպրոց, որ ունի 40 աշակերտներ եւ կը ղեկավարուի Պրն. Սամուէլ 
Սարգիսեանի կողմէ։ Բացի Շաբաթօրեայ դպրոցէն, Մեկուսի կազմը 
նաեւ ունի փոքրերու պարախումբ մը։
-Նոյն օրը Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչները հանդիպում 
ունեցան Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի եւ Անելկա Արսլանեաններուն հետ, 
որոնք ստանձնած են «Արսլանեան Ճեմարան»-ին կից մանկամսուրի 
մը շինութեան ծախսերը։ Ընկերները ներկայացուցին շինութեան 
քարտէսները եւ բացատրութիւններ տուին աշխատանքի ընթացքին 
մասին։

• 9 Նոյեմբերին, ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեան Կեդրոնական Վարչութեան 
կողմէ մասնակցեցաւ Համազգայինի Յունաստանի 19-րդ Շրջանային 
ժողովին, ուր ընտրուեցաւ նոր Շրջանային վարչութիւն, հետեւեալ կազմով. 
Պարազեան Յովսէփ՝ ատենապետ, Մարկոսեան Մարիա՝ քարտուղար, 
Պապօղլեան Յովիկ՝ գանձապահ, Յարութիւնեան Հռիփսիմէ, 
Յարութիւնեան Վազգէն (Հիւսիսային Յունաստան), Ղալիլէա Նուարդ 
(Հիւսիսային Յունաստան) եւ Էքեան Էտկար: 
• 26 Նոյեմբերին, Կեդրոնական Վարչութիւնը մտերմիկ հանդիպում 
մը ունեցաւ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական 
Բաժանմունքի տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեանին հետ։ Հանդիպումը անցաւ 
դրական մթնոլորտի մէջ, ուր քննուեցան գործակցութեան յառաջիկայ 
կարելիութիւնները։

• 29 Նոյեմբերին, Կեդրոնական Վարչութիւնը տեսակցեցաւ Կիւլպէնկեան 
Հիմնարկութեան Արեւմտահայերէնի Տարածման Ծրագիրներու Աւագ 
Վարիչին՝ Անի Կարմիրեանին հետ։ Ընդհանրական խօսակցութեան 
նիւթն էր Կիւլպէնկեանի եւ Համազգայինի կրթական ծրագիրները։ 
Երկուստեք հաստատուեցաւ, որ գործակցութեան կարելիութիւններ 
կան դասագիրքերու պատրաստութեան, մանկավարժական նոր 
մեթոտներու ուսուցման եւ կիրարկման, գաղութներէ ներս ուսուցիչ--
աշակերտ փոխանակման ծրագիրներու գործադրութեան եւ արդիական 
ոճով մօտեցումներու զարգացման բնագաւառներուն մէջ: Օրուան 
հիւրը իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց այս աշխատանքներուն 
սատարելու եւ գործակցելու։

Կեդրոնական Վարչութեան գործունէութիւն
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• 18-20 Դեկտեմբերին, ընկեր 
Մկրտիչ Մկրտիչեան մեկնեցաւ 
Իրան մասնակցելու համար Հայ 
Մշակութային Արարատ Կազմա-
կերպութեան «70-ամեայ փորձ, նոր 
սերունդ, նորանոր յաջողութիւններ» 
խորհդաժողովին։ Ընկերոջ ելոյթը 
կարելի է կարդալ Համազգայինի 
կայքէջին վրայ։

• 28 Նոյեմբեր - 4 Դեկտեմբեր, 
ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեան այցելեց 
Աւստրալիա եւ հանդիպում ունեցաւ 
Շրջանային Վարչութեան, Գոլստըն 
Ճեմարանի խնամակալ կազմին, 
տնօրէնութեան եւ աշակերտութեան 
հետ։ 

Հրատարակութիւններ եւ  
նախաձեռնութիւններ Համազգայինի 

կորուստներ

13 Հոկտեմբերին իր մահկանացուն կնքեց 
Համազգայինի Հայագիտական Հիմնարկի 
երկար տարիներու գործավար եւ հոգեբանութեան 
դասախօս Արփի Էթիեմեզեան Պերթիզլեանը։

6 Նոյեմբերին իր մահկանացուն կնքեց Համազ-
գայինի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին 
անդամ ընկ. Սուրէն Խանամիրեանը։ Ընկերոջ 
Ազգային թաղումը կատարուեցաւ Լիբանանի 
մէջ, Երկուշաբթի 10 Նոյեմբերին։

15 Դեկտեմբերին իր մահկանացուն կնքեց Հա-
մազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին 
գործավար ընկ. Բենօ Թոնդեանը։

• Լոյս տեսած է Համազգայինի մայր կանոնագիրը։ 
Շրջանները տպագիր օրինակներ կրնան ստանալ դիմելով 
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան գրասենեակին։
• Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան կայքէջը իր նոր 
ձեւաւորումով արդէն իսկ առցանց հրապարակուած է։ 
• Լոյս տեսաւ եւ առցանց հրապարակուեցաւ Համազգայինի 
2013-14 թուականներու տարեկան Տեղեկատուն: 
• Դեկտեմբերին Կեդրոնական Վարչութիւնը հրապարակեց 
Հայերէնագիտական նիւթերու ուսուցիչներու պատրաս-
տութեան ծրագրի վերաբերեալ հաղորդագրութիւնը։ 
• Կեդրոնական Վարչութիւնը նախաձեռնած է 3-7 տարեկան 
փոքրերու յատուկ՝ հայերէնով դաստիարակչական 
խաղերու պատրաստութեան, iPad, iPod, iPhone եւ Android 
գործիքներուն համար։ Խաղերուն միջոցաւ մանուկները 
պիտի սորվին  արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն՝ 
դասական ուղղագրութեամբ։ Facebook-ի էջ՝ Lalan ou Aran։ 
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• Հոկտեմբեր ամսուն, Հրանդ Տինքի այրին՝ 
Ռաքէլ Տինք յատուկ հրաւէրով մը կը գտնուէր 
Նիւ Ճըրզի, ուր ան մասնակցեցաւ Rama-
po College-ի մէջ Ցեղասպանութիւններու 
ուսումնասիրութեան նուիրուած հանրային 
հաւաքի մը։ Ի պատիւ Ռաքէլ Տինքին, 
Համազգայինի Նիւ Ճըրզիի մասնաճիւղը 
ընկերային հաւաք մը կազմակերպեց Տէր եւ 
Տիկին Ալեքս եւ Դալար Սարաֆեաններու  
բնակարանէն ներս։ 

• 16 Նոյեմբերին, Տիթրոյթի մէջ տեղի ունեցաւ 
«Արաքս» պարախումբի հիմնադրութեան 
տասնամեակին առիթով պարային 
հանդիսութիւնը։ 

• 14 Նոյեմբերին, կազմակերպութեամբ 
Նիւ Եորքի Համազգայինի մասնաճիւղին, 
տեղի ունեցաւ յիշատակի հանդիսութիւն 
նուիրուած «Բագին» ամսագրի երկարամեայ 
խմբագիր, գրաքննադատ եւ գրագէտ Պօղոս  
Սնապեանի յիշատակին: Օրուան բանախօսն 
էր «Բագին» ամսագրի այժմու խմբագիր 
ընկեր Յակոբ Պալեանը:

• 21 Դեկտեմբերին, Նիւ Եորքի Սուրբ 
Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ դասական երաժշտութեան համերգ՝ 
կազմակերպութեամբ տեղւոյն Համազգայինի 

եւ Նիւ Եորքի Սուրբ Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ 
Հոգեւոր Հովիւ` Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեանին։ 
Օրուայ հանդիսավարն էր ամերիկահայ 
հանրածանօթ եւ վաստակաշատ երաժիշտ- 
խմբավար` Գրիգոր Փիտէճէան։ Օրուան 
պատւոյ հիւրն էր Հայաստանի յօրինողներու 
միութեան պատւոյ նախագահ՝ փրոֆէսօր 
Արամ Սաթեան։ Համերգային ծրագիրը 
բազմազան էր: Ներկայացուեցան Սոֆիա 
Միքայէլէանի, Անահիտ Կոստանեանի, 
Մելիք Մաւիսաքալեանի, Կոնսթանթին 
Պետրոսեանի, Եդուարդ Սադոյեանի 
եւ ուրիշներու ստեղծագործութիւններ: 
Ներկաները ջերմութեամբ ընդունեցին 
Նունէ Կարապետեանի (սոփրանօ), 
Սարգիս Կարապետեանի (ջութակ) եւ Նունէ 
Յակոբեանի (դաշնամուր) ելոյթները:

• Կեդրոնական Վարչութեան որոշումով 
եւ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
կազմակերպութեամբ, Պոլսոյ «Վարդանանց» 
երգչախումբը այցելեց Լիբանան եւ 4 
Հոկտեմբերին ելոյթ ունեցաւ հանրութեան 
համար: Երգչախումբը նաեւ մասնակցեցաւ 
5 Հոկտեմբերի եկեղեցական պատարագին։ 
Այս այցելութիւնը կը վայելէր Արամ Ա. 
Կաթողիկոսի հովանաւորութիւնը։ Այս առթիւ 
Կեդրոնական Վարչութիւնը յուշանուէր 
յանձնեց Վարդանանց երգչախումբին։ 

• 21 Հոկտեմբերին, Լիբանանի Շրջանային 
վարչութիւնը կազմակերպեց հանրայայտ 
երգիչ Լեւոն Գաթրճեանի մեծարանքի երեկոյ։ 

• 30 Հոկտեմբերին, կազմակերպութեամբ 
Համազգայինի Կոմիտաս մասնաճիւղին, 
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին 
մէջ տեղի ունեցաւ Շահէն Խաչատրեանի 
պատրաստած Այվազովսքիի նուիրուած 
վերջին երկլեզու ալպոմին շնորհահանդէսը: 

• 14, 15 եւ 16 Նոյեմբերին, դարձեալ Շրջանային 
վարչութեան կազմակերպութեամբ, Նարեկ 
Դուրեան ներկայացուց իր «Քոմա Նոստրա» 
մենախաղը։ 

• 11, 12 եւ 13 Դեկտեմբերին, Ռոպէրթ 
Առաքելեանի բեմադրութեամբ, «Արեգ» 
մանկական թատերախումբը ներկայացուց 
«Ոսկի Խնձորը» երաժշտական թատերակը, 
Յովհաննէս Թումանեանի «Ծիտը» հեքիաթին 
հետեւողութեամբ։

• 20 Դեկտեմբերին, «Պէյրութ Չանթս»-ի 
հոգեւոր երաժշտութեան 7-րդ փառատօնի 
ծիրին մէջ,Համազգայինի «Կարկաչ» մանկա-
պատանեկան երգչախումբը  Ամանորի 
եւ Սբ. Ծննդեան առիթով ներկայացուց 
տօնական համերգ մը։ Համերգին իր 
մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Համազգայինի 
«Այգ» երիտասարդական երգչախումբը: 
Խումբերու գեղարուեստական ղեկավարն 
ու խմբավարն էր Զաքար Քէշիշեան, իսկ 
դաշնակահարները` Լիանա Յարութիւնեան 
եւ Արեգ Տաղլեան: 

• Հովանաւորութեամբ Լիբանանի 
Հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. 
Փանոսեանի եւ կազմակերպութեամբ 
Համազգայինի Գեղարուեստի դպրոցներու 
խնամակալութեան, Համազգայինի «Բ. 
Կանաչեան» երաժշտական քոլէժի սենեկային 
համոյթն ու Ազգային առաջնորդարանի 
«Աւետաբեր» երգչախումբը 26 Դեկտեմբերին 
ներկայացուցին իւրայատուկ համերգ մը` 
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան առիթով:

Համազգայինի 

Շրջաններ
Լիբանան

ԱՄՆ Արեւելեան շրջան
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• 24 Հոկտեմբերին, Գէյմպրիճի Տաթեւ 
մասնաճիւղի նորակազմ վարչութիւնը 
կազմակերպեց անդամական հաւաք՝ 
ներկայացնելու իր եռամսեայ ծրագիրը, որուն 
մաս կը կազմեն անցեալ տարեշրջանին 
սկսած փոքրերու նկարչութեան դասընթացքի 
շարունակութիւնը, գիրքի շնորհահանդէս, 
մանկապատանեկան գիրքերու վաճառք ու 
պարախումբի ելոյթ։ 

• Թորոնթոյի Գլաձոր մասնաճիւղի «Նուռ» 
Ֆիլմի 9-րդ Փառատօնը տեղի ունեցաւ 5-9 
Նոյեմբերին: Յայտագրին մաս կը կազմէին 41 
երկար ու կարճ ֆիլմեր, որոնց կարգին կային 
վաւերագրական ժապաւէններ։ Փառատօնին 
ներկայ եղան 2500 հանդիսատեսներ, 
ներառեալ՝ 15 բեմադրիչներ ու արտադրիչներ: 
Այս տարի յատկանշական էր իգական 
սեռին կողմէ պատրաստուած ֆիլմերու 
ներկայացումը, որով բեմադրիչ կամ արտա-
դրիչ 10 կիներու գործերը ցուցադրուեցան։ 
Նշենք, որ ցուցադրութիւններէն մէկուն 
հասոյթը յատկացուած էր Սուրիահայութեան 
Օժանդակութեան Հիմնադրամին:

• 15 Նոյեմբերին, Մոնթրէալի Սանահին 
մասնաճիւղը կազմակերպեց Անահիտ 
Պալեանի կատարողութեամբ «Մենք ենք մեր 
սարերը» ասմունքի երեկոն, որուն ներկայ էին 
250 գրասէր ազգայիններ։ 

• 21 Նոյեմբերին, Գլաձոր մասնաճիւղի 
ընկերային յանձնախումբը հրաւիրած 
էր ընկերային հաւաք, ուր անդամները, 
յանձնախումբերն ու գեղարուեստական 
խումբերը, ինչպէս նաեւ Գլաձոր մասնաճիւղի 
ու Գանատայի Շրջանային վարչութիւնները 
մտերմիկ երեկոյ մը անցուցին։ Իւրաքանչիւր 
յանձնախումբի մասին տրուեցան բացա-
տրականներ ու տեղեկատուական զեկոյցներ։ 
Գինիի ու պանիրի սեղանին շուրջ տեղի 
ունեցան մտերմիկ զրոյցներ, երգ ու պար։ 

• 23 Նոյեմբերին, Գէյմպրիճի Տաթեւ մասնա-
ճիւղի նորակազմ վարչութիւնը կազմակերպած 
էր Թորոնթոբնակ լուսանկարիչ Գալուստ 
Պապեանի «Ներաշխարհիս Ոսպնեակէն» 
լուսանկարներու հատորի շնորհահանդէսը։ 
Ներկայ էին 40 համազգայնականներ եւ 
ազգայիններ:

• Դարձեալ 23 Նոյեմբերին, Գլաձոր 
մասնաճիւղի Գրատարած յանձնախումբի 
կազմակերպութեամբ, Դոկտ. Մելինէ 
Գարագաշեան ներկայացուց իր հեղինակած 
«Կոմիտաս. հոգեբանական վերլուծում մը» 
գիրքը՝ 70 գրասէր ներկաներու: 

• 30 Նոյեմբերին, Գլաձոր մասնաճիւղի Գրական 
յանձնախումբի կազմակերպութեամբ, տեղի 
ունեցաւ Կոմիտասի ծննդեան 145-ամեակին 
նուիրուած «Կոմիտաս վարդապետ իր 
յօրինումներուն ընդմէջէն» գեղարուեստական 
երեկոն, յատուկ կատարողութեամբ Գերշ.  
Տէր Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի: Ձեռնարկին 
մենապարով մասնակցեցաւ Համազգայինի 
պարարուեստի ուսումնարանին եւ «Էրեբունի» 
պարախումբի պարուսոյցը՝ Լոռի Նաճարեան։ 
Ներկայ էին շուրջ 250 հանդիսատեսներ։

• 3 Դեկտեմբերին, Մոնթրէալի Պոլսահայ 
Միութեան Կեդրոնէն ներս տեղի ունեցաւ 
բանաստեղծ Զահրատի ծննդեան 90-ամեակին 
նուիրուած գրական երեկոյ։ Ձեռնարկը 
կազմակերպուած էր Պոլսահայ Միութեան 
«ՄԷԿ» Մշակութային յանձնախումբին եւ 
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային 
Միութեան «Սանահին» մասնաճիւղի գրական 
յանձնախումբին կողմէ Բանաստեղծը 
ներկայացուց այս առթիւ Նիւ Եորքէն 
յատկապէս հրաւիրուած Դոկտ. Հրանդ 
Մարգարեան։  (pic A011)

• 13-14 Դեկտեմբերին, «Տաթեւ» մասնաճիւղի 
կազմակերպեց Հայ Գրքի շաբաթավերջ, 
որու ընթացքին վաճառուեցան փոքրերու 
եւ չափահասներու յատուկ գիրքեր ու 
աշխատանքի տետրեր։ 

• Սանահին մասնաճիւղի Ֆիլմի Ակումբը, 
որ կը գործէ երեք տարիներէ իվեր եւ ցարդ 
ներկայացուցած է 52 ֆիլմեր, Նոյեմբեր ամսուն 
իր անդամներուն ցուցադրեց Amadeus (1984) 
եւ Across the Universe (2007) ֆիլմերը, իսկ 18 
Դեկտեմբերին կազմակերպեց իր աւանդական 
Ամանորի հաւաքոյթը:

• 25 Հոկտեմբերին, ԱՄՆ Արեւմտեան 
շրջանային Վարչութիւնը կազմակերպած 
էր նուիրահաւաքի ընթրիք-երեկոյ մը, 
համազգայնականներ Տէր եւ Տիկին Սագօ եւ 
Պէքի Պէրպէրեաններու բնակարանէն ներս։ 

• 14 -16 Նոյեմբերին, Համազգայինի եւ  
Ասպարէզ օրաթերթի համագործակցութեամբ, 
տեղի ունեցաւ կտաւներու ցուցահանդէս-
վաճառք։ Հանրութեան ներկայացուած էին 
48 տարբեր երկիրներէ հանրածանօթ հայ 
արուեստագէտներու գործերը։ 

 

• Համազգայինի Սան Ֆրանսիսքոյի 
մասնաճիւղը նախաձեռնած է հայկական 
երգչախումբ մը կազմելու աշխատանքին, 
առաջնորդութեամբ դոկտ. Արթին Տէր 
Մինասեանի։

• 29 Նոյեմբերին, Համազգայինի Արեւմտեան 
Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան եւ 
LA Concert Group-ի հրաւէրով, ելոյթ ունեցաւ 
միջազգային ճանաչումի արժանացած 
լիբանանահայ արուեստագէտ Կի Մանուկեան 
իր առաջին եւ միակ համերգով, որուն ներկայ 
էին աւելի քան 1200 հանդիսատեսներ: 

• 13 Դեկտեմբերին, բեմ բարձրացաւ 
Համազգայինի «Անի» պարային համոյթը: Իր 
հիմնադրութեան քառասնամեակին նուիրուած 
այս ձեռնարկը վերածուեցաւ աննախընթաց 
տօնախմբութեան մը:

ԱՄՆ Արեւմտեան շրջան

Գանատա
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• 29 Հոկտեմբերին, Մելպուրնի Համազ-
գայինի յիսնամեակի առիթով, Աւստրալիոյ 
Համազգայինի Կոմիտաս մասնաճիւղի 
վարչութիւնը եւ Մեսրոպ Մաշտոց-
Մատթէոսեան վարժարանը միասնաբար 
կազմակերպեցին գեղարուեստական 
երեկոյ մը:

• 1 Դեկտեմբերին, Համազգայինի Փարիզի 
մասնաճիւղը ներկայացուց «Khatchkar, Les Pierres 
à Croix Arménienne d’Isphahan et de Jerusalem» 
գիրքը։ Աշխատութեան հեղինակները՝ Միշէլ 
Պասմաճեան եւ Յարութիւն Խաչատուրեան, մօտ 
քսան տարի պրպտած, նկարած, ցանկագրած 
եւ ուսումնասիրած են 669-է աւելի խաչքարեր՝ 
Երուսաղէմի եւ Նոր Ջուղայի եկեղեցիներուն 
մէջ։ Անոնք ներկայացուցին մի քանի կոթողներ, 
տալով անոնց գծագրական յատկութիւները, 
արտադրութեան թուականը, պատուիրողի 
նպատակը եւ խաչքարին դիրքը եկեղեցիէն ներս։ 
Այս հսկայական ուսումնասիրութիւնը կ’ամփոփէ 
հազարաւոր տեղեկութիւններ հայկական 
արուեստի այս իւրայատուկ արտադրութեան 
մասին։

• 10 Դեկտեմբերին, Համազգայինի Հայաստանի գրասենեակի մտաւորականներու ակումբը 
կազմակերպեց իր տարեվերջեան հանդիպումը, նիւթ ունենալով «Ժամանակակից հայ պոեզիա, 
թարգմանական լեզու, խնդիրներ եւ զարգացումներ»։ Ներկայ էին բազմաթիւ ուսանողներ։ 

• 19 Դեկտեմբերին, Համազգայինի Պետական Թատրոնին մէջ Արմէն Մեհրաբեանի բեմադրութեամբ 
կայացաւ Գուրգէն Խանջեանի «Արտաւազդ Շիդար» թատերախաղին առաջնախաղը, գլխաւոր՝ 
Արտաւազդի դերով Արման Նաւասարդեանի խաղարկութեամբ: Ներկայացման գլխաւոր 
հովանաւորը Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւնն է, իսկ բեմադրութեանը 
կ’աջակցի ՀՀ Մշակոյթի նախարարութիւնը։

Յիշենք, որ 2013-ին, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւնը, հայ 
թատերագրութեան զարգացման ընթացքը խթանելու, նոր թատերագիրներ բացայայտելու, 
ինչպէս նաեւ մեր ժամանակներու հերոսին 
ու անոր խնդիրները թատրերգութեան 
մէջ արտացոլուած տեսնելու մղումով 
յայտարարած էր «Լեւոն Շանթ» մրցոյթը, 
որուն մասնակցած էին Հայաստանէն, 
Արցախէն եւ Սփիւռքէն յիսունմէկ 
թատերագիրներ: Յիշեալ մրցոյթին առաջին 
մրցանակը շահած էր Գուրգէն Խանջեանի 
«Արտաւազդ Շիդար» թատերախաղը, իսկ 
դատական կազմի ընտրած տասներեք 
լաւագոյնները հրատարակուած են «13 
պիես» ժողովածուին մէջ:

• 13 Դեկտեմբերին, Համազգայինի 
Կիպրոսի Օշական մասնաճիւղի «Դիմակ» 
թատերախումբը ներկայացուց Յարութ 
Թահմազեանի «Սխալ Ուղղութեամբ» 
թատերախաղը։

• 19 Դեկտեմբերին, ՀՀ Սփիւռքի 
նախարար տիկին Հրանուշ Յակոբեանի 
ներկայութեամբ, տեղի ունեցաւ 
Հայաստանի երգի պետական թատրոնի 
«Կոմիտաս. եկել եմ» երաժշտական 
ներկայացումը: Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 
հովանաւորութեամբ ՀՀ Սփիւռքի 
նախարարութեան՝ եւ Յունաստանի մօտ 
ՀՀ դեսպանութեան, Համազգային Հայ 
Կրթական եւ Մշակութային Միութեան 
Շրջանային Վարչութեան եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Երիտասարդ Արհեստավարժներու 
համագործակցութեամբ: 

Աւստրալիա

Փարիզ 

Կիպրոս Յունաստան

Հայաստան
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Համազգայինի Հաստատութիւններ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն

• 14 Հոկտեմբերին, կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատան-գրատարածին, երկրորդ տարին ըլլալով, տեղի 
ունեցաւ հայաստանեան հրատարակութիւններու ցուցահանդէս-
վաճառք, ինչպէս նաեւ` Համազգայինի հրատարակութիւններու զեղչ-
վաճառքը: Այս ցուցահանդէսին կը մասնակցէին նաեւ Պոլիսէն եւ 
Լիբանանէն հայկական հրատարակչատուներ` իրենց հաւաքածոներով։ 
Յաջորդ օրը՝ 15 Հոկտեմբերին, տեղի ունեցաւ կլոր սեղան` 
ներկայութեամբ հայրենի թէ լիբանանահայ մտաւորականներու, մամլոյ 
մշակներու եւ ընթերցասէրներու, նիւթ ունենալով՝ գրատարածումի եւ 
ընթերցասիրութեան դերն ու անհրաժեշտութիւնը։

• 17 Հոկտեմբերին, տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
100-ամեակին նուիրուած գիրքի պատրաստութեան միջ-դպրոցական 
մրցանակաբաշխութիւնն ու գիրքի շնորհահանդէսը: Յայտնենք, որ գիրքը 
հրատարակուած է մեկենասութեամբ «Սեպուհ Շահպազեան» ֆոնտին:

«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահ

• 3 Հոկտեմբերին, տեղի ունեցաւ հայրենի արուեստագէտ Աննա 
Շահնազարեանի գործերու ցուցահանդէսին բացումը:

Բագին

• 15 Հոկտեմբերին, Բագինի խմբագրատան մէջ տեղի ունեցաւ 
ընթերցման հանդիպում, որուն ընթացքին երիտասարդ դերասան Հրայր 
Գալեմքերեան ներկայացուց թատերագիր եւ արուեստաբան Լեւոն 
Մութաֆեանի «Պատուալի Վաղոն» թատերական երկը: 

• 22 Հոկտեմբերին, Բագին գրական հանդէսին կազմակերպութեամբ, 
գրական հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Բագինի խմբագրատան մէջ, 
ուր Կարօ Աբրահամեան ներկայացուց Յակոբ Պալեանի «Մարդը 
Ժամանակին Հետ» (Պատմուածքներ ու Ապրումներ)» գիրքը։ 

• Լոյս տեսաւ Բագինի 2014 տարուան թիւ 3-ը. զայն կարելի է ներբեռնել 
Համազգայինի առցանց կայքէջէն՝ www.hamazkayin.com։ 

• Կեդրոնական Վարչութեան կայքէջին Բագինի սիւնակին մէջ 
զետեղուեցան Արցախի պատերազմին նահատակ հերոսներուն 
նուիրուած երկու թիւերու թուայնացուած օրինակները՝ «Անկրկնելիներու 
Ժամանակը» եւ մէկ այլ բացառիկ:

Մ. Եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարան

• Լսարանական միութեան (10-11-12-րդ դասարաններ) ձեռնարկ՝ 
նուիրուած Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակին։ 
• Աշակերտներ այցելեցին Համազգայինի տպարան եւ գրախանութ:
• Ուսման կողմնորոշման համար այլ համալսարաններու այց Ճեմարանի 
աշակերտներուն։ 
• Տարրական բաժնի աշակերտները նշեցին Թարգմանչաց Տօնը։
• Ճատրակի ֆետերասիոնի ներկայացուցիչին այցը Ճեմարան։
• Պոլսոյ Վարդանանց երգչախումբին այցը Ճեմարան։ 
• Հայաստանի հրատարակչատուներու ներկայացուցիչներուն այցը 
Ճեմարան։ 

Համազգայինի Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն Ճեմարան

• Հոկտեմբեր 2014-ին Համազգայինի Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն Ճեմարանի 
10-րդ դասարանէն 15 աշակերտներ 17-օրեայ ծրագրով այցելեցին 
Հայաստան եւ Արցախ: Անոնց կ՛ընկերանային՝ Ճեմարանի տնօրէնը՝ Էտի 
Տեմիրճեան, ուսուցիչներ եւ ծնողներ։
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