
Անցնող եռամսեակին, Կեդրոնական Վարչութիւնը ճշդեց 
2015-ի Ուսանողական Հաւաքի պատասխանատու կազմը, որ 
վերջնականացուց այս տարուան հաւաքի թուականն եւ կեցութեան 
վայրը։ Թռուցիկ յայտարարութիւններ տեղադրուեցան Միութեան 
կայքէջին եւ Ֆէյսպուքի վրայ։ Հաւաքի արձանագրութիւնները 
ընթացքի մէջ են։
 
Հաւաքի պատասխանատու յանձնախումբը հրապարակեց 
վիճակահանութեան տոմսեր, որոնք ուղարկուեցան զանազան 
գաղութներու մեր կառոյցներուն, այնտեղ Հաւաքի նախկին 
մասնակցողներու ճամբով տոմսերը սպառելու եւ յառաջիկայ 
հաւաքի պիւտճէն հաւասարակշռելու նպատակով։ 
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Յունուար, Փետրուար, Մարտ 2015

     · 16-25 Յունուարին, ընկ. Վաչէ Փափազեան, իբր Կեդրո-
նական Վարչութեան լիազօր ներկայացուցիչ, մասնակցեցաւ 
Հ.Յ.Դ. 32-րդ Ընդհանուր Ժողովին՝ Հայաստան:

        · 21-24 Յունուարին, ընկ. Վարանդ Ալեքսանտրեան Երե-
ւանի մէջ հանդիպումներ ունեցաւ ՀՀ Սփիւռքի եւ Մշակոյթի 
զոյգ նախարարներուն հետ, անոնց ներկայացնելու 
Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով՝ 
քանդակագործութեան սիմփոզիում կազմակերպելու 
Կեդրոնական Վարչութեան առաջարկը։ 

   · 7 Փետրուարին, Լոս Անճելըսի մէջ, Կեդրոնական 
Վարչութիւնը Համազգայինի շքանշանով պատուեց 
վաստակաւոր գրագէտ Ժագ Ս. Յակոբեանը: Այս մասին 
Կեդրոնական Վարչութիւնը հրապարակեց մամլոյ 
հաղորդագրութիւն մը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  · 16 Փետրուարին, Համազգայինի Կեդրոնական 
Վարչութիւնը հրապարակեց հաղորդագրութիւն մը, 
հանրութիւնը հրաւիրելով Լալան ու Արան-Գոյներու 
Աշխարհ մանկական խաղերու պատրաստութեան համար 
առցանց դրամահաւաքի աշխոյժ մասնակցութեան։ 
 
   · Անցնող եռամսեակին, Համազգայինի Կեդրոնական 
Վարչութիւնը հաստատեց երկու նոր գրասենեակներ.
  ա. Միութեան համացանցային բեմի գրասենեակը, 
որուն վարիչ նշանակուեցաւ Պէյրութէն Լուսիկ Կիւլոյեան-
Սրապեանը։ Գրասենեակի հիմնական աշխատանքը 
պիտի ըլլայ համացանցային բեմի բովանդակութեան 
վերահսկողութիւնը: Աշխատանքը տակաւին սաղմնային 
վիճակի մէջ կը գտնուի. առաժմ կը ծրագրուի եւ կը 
պատրաստուի նորագոյն կայքէջի կմախքը։ 

     բ. Կեդրոնական Վարչութեան Հիւսիսային Ամերիկայի 
գրասենեակը, որուն վարիչ նշանակուեցաւ Մոնթրէալէն 
ընկերուհի Տանիա Օհանեանը: Ընկերուհի Օհանեան 
կիսաժամ դրութեամբ իր պաշտօնը ստանձնեց 1 Մարտ-ին։

 · Լոյս տեսաւ Համազգայինի Քարոզչական Յանձնա-
խումբի պատրաստած Համազգայինի եռամսեայ Լրատուի 
առաջին թիւը եւ տեղադրուեցաւ Միութեան կայքէջին ու 
Ֆէյսպուքի վրայ։ 

Կեդրոնական Վարչութեան գործունէութիւն
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Համազգայինի կորուստներ

13 Փետրուարին, Համազգայինի մեծ ընտանիքը 
կորսնցուց Սուրիոյ շրջանէն վաստակաւոր ընկ. 
Վարդան Փայասլեանը: 

8 Մարտին, մահացաւ Յունաստանի շրջանի  
երիտասարդ եւ գործունեայ ընկերներէն՝  
Արայիկ Վարդանեանը։
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    · 7-8 Մարտին, Կեդրոնական Վարչութեան հրաւէրով, 
Պոսթընի Հայրենիք շէնքին մէջ տեղի ունեցաւ Հիւսիսային 
Ամերիկայի Միջ-շրջանային Գ. ժողովը` մասնակցութեամբ 
Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան, Արեւմտեան եւ 
Գանատայի Շրջանային Վարչութիւններու կազմերուն եւ 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամներուն: 

   · Ժողովին մասնակիցները կու գային Լոս Անճելըսէն, 
Ուաշինկթընէն, Նիւ Եորքէն, Նիւ Ճըրզիէն, 
Ֆիլատելֆիայէն, Պոսթընէն, Թորոնթոյէն եւ Մոնթրէալէն:  

                       · Եռակողմանի ժողովի օրակարգին մաս կը կազմէին երեք 
շրջաններուն միջեւ համագործակցութեան, յայտագիրներու 
փոխանակման, եռակողմանի աշխատանոցային հաւաքի, 
երիտասարդական խորհրդաժողովի եւ ներգրաւման 
հարցերը, 2015-ի Ուսանողական հաւաքը եւ միութենական 
այլ հասարակաց խնդիրներ:

Հիւսիսային Ամերիկայի եռակողմանի ժողով



• 5 Յու նու արի երեկոյեան, Ս. Ծննդեան 
տօնին առիթով, Լիբանանի Շրջանային 
Վարչու թիւնը կազմակերպած էր 
պարահանդէս-ճաշկերոյթ:

• 20 Յու նու արին, տեղի ու նեցաւ Արեգ 
թատերախու մբի նոր ներկայացման առաջին 
փորձը: Հայկական Ցեղասպանու թեան 
100-ամե ակին նու իրու ած Կարօտ 
թատերախաղին հեղինակը, բեմադրիչն ու  
գեղարու եստական ղեկավարը Ռոպերթ 
Առաքելեանն է: Թատերախաղի շու րջ 
երեսու ն գրական կերպարները` գտնելով 
զիրենք մարմն աւորող հարազատ 
դերակատարները, սկսան շու նչ ու  ոգի 
ստանալ, գրական արժէքէն վերածու ելով 
տեսանելի արժէքներու : 

• 30 Յու նու արին, ընդառաջելով Հ.Յ.Դ. Նիկոլ 
Աղբալեան Կոմի տէի հրաւէրին, Աղբալեան-
ՀՄԸՄ մարզամշակու թային համալիր 
այցելեցին արու եստագէտ, երաժիշտ եւ 
երգահան Էլիաս Ռահպանի, Մըզհերի փոխ-
քաղաքապետ Լեւոն Տէր Սարգիսեան եւ 
Անթիլիասի քաղաքապետական խորհու րդի 
անդամ Հայկ Ոսկերիչեան: 

• Համազգայինի Ժիրայր եւ Ցոլինէ 
Խաչատու րեան կեդրոնին մէջ հիւրերը 
ընդու նու եցան Համազգայինի Լիբանանի 
Շրջանային վարչու թեան, Ճեմարանի 
խնամակալու թեան, տնօրէնու թեան, 
ու սու ցչական կազմի ն եւ աշակերտներու ն 
կողմէ. ապա հիւրերը ականատես եղան 
Համազգայինի Բարսեղ Կանաչեան երա-
ժշտական քոլէժի, Գայեանէ պարարու եստի, 
Թորոս Ռոսլին կերպարու եստի եւ Արեգ 
թատերական դպրոցներու   աշակերտներու ն 
փորձերու ն: Ռահպանի հիացմու նք 
արտայայտեց տարու ած աշխատանքին գծով, 
եւ դիտել տու աւ, որ հոն թրծու ող մարդու ժը 
նաեւ պէտք է ներգրաւու ի լիբանանեան 
արու եստի տարբեր մարզերու ն մէջ: 

• 30 Յու նու արին, Լիբանանի Բարսեղ 
Կանաչեան երաժշտանոցի վարիչ-տնօրէն 
Արմէն Ճենտերէճեան ներկայացու ց 
Ալեքսանդր Սպենդիարեանի կեանքն ու  
գործու նէու թիւնը։

•  5 Փետրու արին, բարձր հովանաւորու թեամբ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
եւ կազմակերպու թեամբ Համազգայինի 
Լիբանանի Շրջանային Վարչու թեան, 
Կաթողիկոսարանի Կիլիկիա թանգարանին 
մէջ տեղի ու նեցաւ Լիբանանի Բժիշկներու  
Արհմի ու թեան նախագահ Փրոֆ. Անթու ան 
Լ. Պու սթանիի Histoire de la grande famine au 
Mont-Liban (1915-1918): Un génocide passé sous 
silence գրքին ներկայացու մը: Ներկայ էին մե ծ 
թիւով ոչ-հայ քաղաքական դէմքեր։ 

• 22 Փետրու արին, Պէյրու թի մէջ տեղի 
ու նեցաւ Յասմի կ Շահինեանի հեղինակած 
մանկական գիրքի շնորհահանդէսը:

• 11 Մարտին, Համազգայինի Լիբանանի 
Շրջանային վարչու թեան եւ Ազդակի 
խմբագրու թեան կազմակերպու թեամբ, տեղի 
ու նեցաւ մամլոյ լսարան, որու ն նիւթն էր 
Ուիքիմե տիա Հայաստանի գործու նէու թիւնը։ 
Ռաֆֆի Տեմի րճեանի Ուիքիմե տիա 
Հայաստանի մասին նախաբանէն ետք, ելոյթ 
ու նեցաւ Ուքիմե տիա Հայաստանի նախագահ 
եւ հիմն ադիր Սու սաննա Մկրտչեան 
եւ ներկայացու ց արեւմտահայերէն 
Ուիքիփետիաի ստեղծման ու  զարգացման 
մասին ծրագիրը: 

• 12 Մարտին, Յակոբ Տէր Մելքոնեան 
թատերասրահին մէջ 2 անգամ 
ներկայացու եցաւ բեմադրիչ Ռոպերթ 
Առաքելեանի Կարօտ թատերախաղը` 

ներկայու թեամբ հայ աշակերտներու  հոծ 
բազմու թեան: 

• 14 Մարտին, տեղի ու նեցաւ Համազգայինի 
Թորոս Ռոսլին կերպարու եստի դպրոցի 
Տարեկան մի ջ-դպրոցական գծագրական 
մրցու մը, մասնակցու թեամբ 19 հայկական 
դպրոցներէ 49 աշակերտներու : Այս տարու ան 
մրցու մը նու իրու ած էր Հայոց ցեղասպա-
նու թեան 100-ամե ակին: Մրցու մէն ետք, տեղի 
ու նեցաւ հրապարակային ցու ցահանդէս` 
ներկայու թեամբ աշակերտներու ն ծնողներու ն 
եւ արու եստասէրներու ն: Օրու ան հիւրն 
էր էր արու եստի վաստակաւոր գործիչ, 
քանդակագործ Զաւէն Խտըշեան:

• 27 Մարտին, Համազգայինի Լիւսի 
Թիւթիւնճեան ցու ցասրահին մէջ տեղի 
ու նեցաւ որմն ազդի ցու ցահանդէս-մրցանք: 
Ձեռնարկը կը վայելէր հովանաւորու թիւնը 
Հայոց ցեղասպանու թեան 100-ամե ակի 
Լիբանանի Կեդրոնական Մարմի նին եւ 
կազմակերպու ած էր Համազգայինի Թորոս 
Ռոսլին կերպարու եստի դպրոցին կողմէ: 
Ներկայացու ած էին 16-30 տարեկան 
պատանի եւ երիտասարդներու  տարբեր 
ոճեր եւ գաղափարներ պարու նակող 
35 որմազդներ, որոնք կը ցոլացնէին 
Ցեղասպանու թեան գաղափարը: Մրցանքի 
առաջին տեղը գրաւեց Համազգայինի Մ. եւ 
Հ. Արսլանեան Ճեմարանի աշակերտ Միրէյ 
Սալորեանի գործը:

• 28 Մարտին, Համազգայինի Լիբանանի 
Շրջանային Վարչու թիւնը, Պէյրու թի 
Ամե րիկեան Համալսարանին հետ գոր-
ծակցաբար, կազմակերպեց սոփրանօ 
Շողիկ Թորոսեանի մե նահամե րգը, Պէյրու թի 
Ամե րիկեան Համալսարանի Էսեմպլի Հոլ 
սրահին մէջ: Ներկայ հոծ հասարակու թիւնը 
վայելեց երգչու հիին հրամցու ցած Կոմի տասի 
երգացանկէն հոյակապ նմոյշներ: Համե րգին 
երկրորդ բաժնով, Շողիկ Թորոսեանի 
ընկերացաւ Բարսեղ Կանաչեան երաժշտա-
կան քոլէժի սենեկային համոյթը, որ մաէսթրօ 
Աշոտ Ճենտերեճեանի ղեկավարու թեամբ, 
ներկայացու ց օտար եւ հայկական երգեր:

Համազգայինի

Շրջաններ
Լիբանան
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• Դամասկոսի Շամ պանդոկին մէջ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 23-րդ 
տարեդարձի ընդունելութեան ընթացքին, 
տեղւոյն ազգայիններէն Անդրանիկ 
Մելիքեան պարգեւատրուեցաւ ՀՀ Սփիւռքի 
Նախարարութեան պատուոգիրով: Մեծար-
եալը իր հասարակական գործունէութիւնը 
ծաւալած է Դամասկոսի ՀՄԸՄ-ի եւ 
Համազգայինի ընտանիքներուն մէջ: Ան 
երկար տարիներ անդամ եղած է Ազգային 
Միացեալ Վարժարանի հոգաբարձութեան, 
հիմնած Դամասկոսի Համազգայինի 
մասնաճիւղին առաջին պարախումբը, եւ 
մասնակցած երգչախումբի ու երաժշտանոցի 
հիմնադրութեան աշխատանքներուն: 
 

 

• 8 Մարտին, ակամայ ընդմիջումէ մը ետք, 
Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան   Զուարթ-
նոց երգչախումբը, վերստին բեմ բարձրացաւ 
Գ. Եսայեան սրահէն ներս, խմբավարութեամբ 
Յարութիւն Ալապոզանեանի, դաշնամուրի 

ընկերակցութեամբ Ռուզան Պարսումեանի: 
Երգչախումբը հալէպահայ արուեստասէր 
հանրութեան ներկայացուց աշուղական, 
սիրային եւ հայրենասիրական ճոխ 
երգացանկ մը: 

• ԱՄԷի մէջ կը գործէ Համազգայինի Ժորժ Սարգիսեան 
թատերախումբը։ Անոնք կը պատրաստուին ելոյթի, որ 
տեղի պիտի ունենայ 20 Մարտին։  

• Դեկտեմբերի վերջաւորութեան, 
Համազգայինի Նանսիի Հայասա Մեկուսի 
կազմը կազմակերպած էր հաւաք մը, ուր 
Վարչութեան ատենապետ Արթիւր Աւետեան 
զեկուցեց Մեկուսի Կազմի միամեայ 
գործունէութեան մասին։ Կազմը ունի Հայասա 
պարախումբը, կիրակնօրեայ դպրոց, ինչպէս 
նաեւ կիրակնօրեայ հայկական ձայնասփիւռի 
յայտագիր։ Սոյն ձեռնարկին, կիրակնօրեայ 
վարժարանի վեց ուսուցիչները ստացան 
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան 
գնահատագրերը։ 

 

• 23 Փետրուարին, Համազգայինի 
Փարիզի մասնաճիւղի վարչութեան 
կազմակերպութեամբ, Հայ Մշակոյթի Տան 
մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ 
մը, որուն նիւթն էր 18-րդ դարու հնդկահայ 
գաղութի պատմութիւնը եւ մասնաւորաբար 
Որոգայթ Փառաց գործը: Դասախօսն էր 
Սաթենիկ Պատուական-Թուֆանեան, որուն 
դոկտորական թէզի նիւթը եղած է 18-րդ դարու 
Մատրասի հնդկահայ գաղութի պատմութիւնն 
ու Որոգայթ Փառաց գործը, որ թարգմանուած 

է ֆրանսերէնի, հեղինակութեամբ Յակոբ եւ 
Շահամիր Շահամիրեաններու։ 
 
• 24 Մարտին, կազմակերպութեամբ 
Համազգայինի Փարիզի վարչութեան, Սբ. 
Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ Նուրհան 
Ֆրէնկեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Փրոֆ. 
Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի դասախօսութիւնը, 
որուն նիւթն էր «Հայկական Կեսարիա եւ 
Փոքր Ասիոյ Հայկական Գաղութները»: 
Դասախօսութենէն ետք տեղի ունեցաւ 
նկարներու եւ ֆիլմի ցուցադրութիւն, որուն 
յաջորդեց հիւրասիրութիւն եւ գիրքերու 
մակագրութիւն: 

 

• 27 Մարտին, Փարիզի մասնաճիւղին 
կազմակերպութեամբ, Հայ Մշակոյթի Տան 
մէջ, Վարուժան Աւետիսեան (Édition Tha-
dée) եւ պատմաբան Թալին Տէր Մինասեան 
ներկայացուցին L’immortelle de Trébizonde գիրքը՝ 
հրատարակուած 1930-ին եւ վերատպուած 
2015-ին, Édition Thadée հրատարակչատան 
կողմէ: 

 
• Հեղինակը՝ Paule Henry Bordeaux, 1920-ական 
թուականերուն ապրած է Լիբանան և Սուրիա, 
ուր հայրը՝ Henry Bordeaux ուղարկուած 
էր ֆրանսական կառավարութեան կողմէ: 
Այդ տարիներուն աղջիկը՝ Paule Henry  Bor-
deaux, հազիւ 19 տարեկան երիտասարդուհի, 
մեծ հետաքրքրութեամբ ուսումնասիրած է 
շրջանի քաղաքական եւ ընկերային հարցերը, 
հանդիպած է Տէր Զօրի մէջ հայ գաղթականերու, 
ճշգրիտ ձեւով նկարագրած է գաղթը եւ 
ցեղասպանական միջոցները, ուսումնասիրած 
է Անատոլուի ժողովուրդներու վիճակը եւ 
մասնաւորաբար Համշէնի բնակիչներու 
կեանքը:

• Կիպրոսի Օշական մեկուսի կազմի թատերախումբը կը պատրաստուի 18 Ապրիլին ներկայացնելու 
Ոտքի, Դատարանն է Գալիս թատերախաղը, բեմադրութեամբ Յարութ Թահմիզեանի։ 

• Անցնող ամիսներուն, Յունաստանի 
նորընտիր Շրջանային Վարչութեան 
ճիգերով վերակազմուեցաւ Ատիկէի՝ 
անցեալի Յովհաննէս Շիրազ-Գէորգ 
Կառվարենց մասնաճիւղը: 

• Նոյն ժամանակաշրջանին, դարձեալ 
Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան 
նախաձեռնութեամբ, Երգի, Պարի եւ 
Երաժշտանոցի միաւորներուն շարքին 
միացան  Թատերական եւ նորաստեղծ 
Լուսանկարչական միաւորները։

Սուրիա

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ

Կիպրոս

Ֆրանսա

Յունաստան
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• 10 Յունուարին, Մոնթրէալի Համազգայինի 
Սանահին մասնաճիւղը կազմակերպեց իր 
տարեկան Ամանորի հաւաքոյթը: Ներկայ 
էին շուրջ 200 համազգայնականներ, որոնք 

երեկոյեան ընթացքին վայելեցին ասմունքներէ 
եւ երգերէ բաղկացած ճոխ գեղարուեստական 
յայտագիր մը: 
• 18 Յունուարին, տեղի ունեցաւ Թորոնթոյի 
Գլաձոր մասնաճիւղի գրասէրներու խմբակի 
«Հայ լեզուն. անցեալը, ներկան եւ ապագան» 
վերնագրով: Գրասէրներու խմբակը կը գործէ 
երեք տարիներէ ի վեր: 

• 24 Փետրուարին, Սանահին մասնաճիւղի 
Թէյ, Սուրճ եւ Կարծիքներ ակումբի 
նախաձեռնութեամբ, կայացաւ Յովհաննէս 
Թումանեանի նուիրուած երեկոն: Յայտագրի 
վրայ էին բանաստեղծի կեանքին մասին 
տեսերիզ եւ անոր գործերէն ասմունքային 
ներկայացումներ: 

• 21-22 Փետրուարին, Սանահին մասնաճիւղի 
հիւրընկալութեամբ Հայաստանի Համազգա-
յին  Պետական Թատրոնը տուաւ Գանատայի 
մէջ իր անդրանիկ ներկայացումները: 
Թատերախումբը առաջին օրը ներկայացուց 
Ուիլիամ Սարոյեանի պատմուածքներու վրայ 
հիմնուած Նիկոլա Ծատուրեանի Փրկութեան 
Կղզին, իսկ երկրորդ օրը՝ Աստղիկ Սիմոնեանի 
44 Աստիճանի Վրայ թատերախաղը: 
Երկու ներկայացումներն ալ արժանացան 
հանդիսատեսներու բարձր գնահատանքին: 

Ներկայացումները կրկնուեցան Թորոնթոյի 
մէջ 27-28 Փետրուարին եւ 1 Մարտին, Գլաձոր 
մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ: 

Գանատա
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• 15 Յունուարին, Համազգայինի Արեւելեան 
շրջանի Շրջանային Վարչութիւնը Ուաշինկ-
թընի մէջ ներկայացուց Արցախեան 
պատերազմի մասին պատմող Ջիւան 
Աւետիսեանի Թեւանիկ ֆիլմին ցուցադրու-
թիւնը։ 

• 23 Յունուարին, Քուինզի Հայ Տան մէջ, 
նախաձեռնութեամբ Համազգայինի Նիւ 
Եորքի մասնաճիւղին եւ Նիւ Եորքի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ տեղի ունեցաւ 
Ցեղասպանութեան 100-ամեակի նշումներուն 
առաջինը՝ Դոկտ. Հրանդ Մարգարեանի The 
Martyred Armenian Writers 1915-1922 հատորի 
ներկայացումը: Հատորը կ’ընդգրկէ 13 
նահատակ գրողներու կենսագրականներն 
ու անոնց գործերէն նշոյշներ: Նոյն հատորը 7 
Մարտին  ներկայացուեցաւ նաեւ Շիքակոյի 
հանրութեան, կազմակերպութեամբ Շիքա-
կոյի Համազգայինի մասնաճիւղին:
 

• 1 Մարտին, Համազգայինի Նիւ Ճըրզիի 
մասնաճիւղը կազմակերպեց Մէկ Ազգ, 
Մէկ Մշակոյթ խորագրեալ հաւաքական 
ձեռնարկը, համախմբելով տարբեր 
կազմակերպութիւններ, մշակութային 
միութիւններ, պարախումբեր եւ երգիչ-
երգչուհիներ: Ձեռնարկով կ’ոգեկոչուէր 
Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը: 

Մշակութային այս երեկոյթին իրենց 
մասնակցութիւնը բերին Համազգայինի 
Մեղրի (Ֆիլատելֆիա) եւ Նայիրի (Նիւ Ճըրզի) 
պարախումբերը, Հ.Բ.Ը.Մ.եան Անդրանիկ 
պարախումբը, Հայ Տունի Աղթամար 
պարախումբը, Վանուշ Խանամիրեան Պարի 
Դպրոցը (Նիւ Եորք եւ Քէնէթիքէթ): Ձեռնար-
կին երգերով հանդէս եկան Համազգայինի 
Արեգակ մանկապատանեկան երգչախումբը, 
Յոյսեր Անսամպլը եւ Նիւ Եորքէն մեներգչուհի 
Յուշեր։ 

ԱՄՆ Արեւելեան շրջան



Համազգայինի Հաստատութիւններ

Մ. Եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարան

     · 7 Մարտին, Մ. Եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի Չալեան սրահէն ներս 
տեղի ունեցաւ 2013-2014 տարեշրջանի Բենօ Թոնդեան սերունդի 
շրջանաւարտներու ընդունելութիւնը: Շրջանաւարտներու Միութեան 
վարչութեան անդամ Արամ Սոմունճեանի բացման խօսքէն ետք, բեմ 
հրաւիրուեցաւ նոր սերունդին կնքահայրը՝ Համազգայինի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան՝ իր խօսքը փոխանցելու 
շրջանաւարտներուն: 

Վահէ Սէթեան տպարան

  · Լոյս տեսան Վահէ Սէթեան տպարանի երկու օրացոյցները։  
  
    · Համազգայինի գրատարածը հաստատած է Ֆէյսպուքի նոր էջ մը՝ 
Գանձարան- Kantsaran՝ https://www.facebook.com/Kantsaran: Հոն կան 
Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատան գրատարածի 
գործունէութեան մասին տեղեկութիւններ, ինչպէս նաեւ գիրքի ու 
ընթերցանութեան մասին հետաքրքրական լուրեր եւ ծանօթութիւններ։
  · Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, երկրորդ հրա-
տարակութեամբ Վահէ Սէթեան հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ  
Հայկազուն Եափուճեանի Տառապանքի եւ Յոյսի Ապրումներ հատորը, 
որ հեղինակին յուշապատումն է Եոզկատի շրջանի գիւղերուն մէջ 
ցեղասպանութեան ահաւորութեան եւ ցեղասպանութենէն ետք հայ 
բնակչութեան պարզած վիճակին: 

Լիւսի Թիւթիւնճեան ցուցասրահ 

   · 29 Յունուարին, հովանաւորութեամբ Լիբանանի մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպանատան, Համազգայինի Լիւսի Թիւթիւնճեան 
ցուցասրահին մէջ բացումը կատարուեցաւ հայրենի երիտասարդ 
գեղանկարիչներ Գայ Ղազանչեանի, Արփի Վարդանեանի եւ Ժորա 
Գասպարեանի Դէպի Ապագայ թեմայով ցուցահանդէսին: 
 
   · 12 Մարտին, հովանաւորութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան 
սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի եւ կազմակերպութեամբ 
Լիւսի Թիւթիւնճեան ցուցասրահին, բացումը կատարուեցաւ հայրենի 
ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Գրիգորեանի ցուցահանդէսին: 
Ներկայ էին եկեղեցական, դիւանագիտական եւ քաղաքական դէմքեր, 
ինչպէս նաեւ ազգային եւ պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներ ու 
արուեստասէրներ: 
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• 24 Յունուարին, Ֆրեզնոյի Համազգայինի 
Դանիէլ Վարուժան մասնաճիւղի վարչութեան 
կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ 
Սայաթ Նովա երգչախումբի համերգը, 200է 
աւելի հանդիսատեսներու ներկայութեամբ: 
Երգչախումբի ղեկավարը եւ դաշնակահարն 
է՝ Նորա Ռումեան-Պայրամեանը։

 

• 3-8 փետրուարին, Արեւմտեան Շրջանային 
Վարչութեան հրաւէրով, Գալիֆորնիոյ մէջ 
երկրորդ անգամ ներկայացումներ տուաւ 
Համազգային Պետական Թատրոնը: 12 
անդամներէ բաղկացած խումբը 6 հիւրա-
խաղերով հանդիսատեսին հրամցուց 
4 կտորներ. 3-4 Փետրուարին՝ Ռուբէն 
Մարուխեանի Ամենալաւ Տունը, 5 
Փետրուարին՝ Աստղիկ  Սիմոնեանի 44 
Աստիճանի Վրայ, 6-7 Փետրուարին՝ Մկրտիչ 
Խերանեանի Շխոնց Միհրան, եւ 8 Փետրուա-
րին՝ Ուիլեըմ Սարոյեանի պատմուածքներուն 
վրայ հիմնուած Նիկոլա Ծատուրեանի 
Փրկութեան Կղզի թատերախաղերը:  

 

• 15 Փետրուարին, խումբը Սան Ֆրանսիսգոյի 
մէջ տեղւոյն հայութեան ներկայացուց 44 
Աստիճանի Վրայ կտորը: Խումբի Գալիֆոր-
նիոյ ներկայացումները դիտեցին հազարա-
ւոր հանդիսատեսներ: 
 
• 22 Մարտին գումարուեցաւ ԱՄՆի 
Արեւմտեան շրջանի 20-րդ Շրջանային ժողո- 
վը, որուն ընթացքիններկայացուեցան մասնա- 
ճիւղերու եւ շրջանային վարչութեան գործու-
նէութեան տեղեկագիրները, քննուեցան 
համազգայնական մտահոգութիւններ՝ կազ- 
մակերպչական կեանքի, կանոնագրի, համազ- 
գայինի կրթական եւ հայ մշակոյթի որակի 
ապահովման ու բարձրացման տեսակէտէ: 
Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ նոր Շրջա- 
նային Վարչութեան կազմը, որ կը բաղկանայ 
ընկերուհիներ՝ Անիթա Հաւաթեանէ, Նարկիզ  
Մուրիեանէ, Սեդա Գոնեալեան-Ֆրունճեանէ,  
Մարալ Զաքարեանէ, Մակի Սթիլեանէ եւ 
ընկերներ՝ Մանուկ Չուխաճեանէ, Րոժէ 

Խատարեանէ, Րաֆֆի Հարպոյեանէ, Արա 
Քէօրէօղլեանէ:

        
 
• Կը շարունակուին Դեկտեմբեր 2014-
ին Կլենտէյլի մէջ սկսած ուրբաթօրեայ 
նկարչական դասընթացքները, որոնց ղեկա-

վարն է երիտասարդ արուեստագէտ՝ Շանթ 
Կիրակոսեան: 

ԱՄՆ Արեւմտեան շրջան


