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ՆԻՒԹԵՐ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԺԱ. ՀԱՏՈՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 1 – ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2

«Krikor Zohrab, Dans la tourmente du génocide»

Երուանդ Փամպուքեանի խմբագրութեամբ լոյս տեսած «Նիւթեր 
Հ.Յ.Դաշնակցութեան պատմութեան համար» գիրքին ԺԱ. հատորը 
կը ծածկէ Հ.Յ.Դ Եօթներորդ Ընդհանուր ժողովին (1913թ. օգոստոս) 
յաջորդող օրերէն մինչեւ 1915 ապրիլ 11-24  ժամանակաշրջանը, որ կը 
ներկայացնէ փաստաթուղթերու հարուստ ծրար մը: Հատորը բաժնուած 
է 15 գլուխներու, որոնք կ'ընդգրկեն վերոնշեալ ժամանակաշրջանին 
վերաբերող բողոքագիրներ, բարենորոգում  ներուն վերաբերող նիւթեր, 
տեղեկագիրներ, արձանագրութիւններ, կամաւորական շարժման 
ընթացքը եւ կոմիտէութիւններու կազմաւորման գործընթացը: Հատորի 
աւարտին ներկայացուած են անձնանուններու եւ տեղանուններու 
ցանկեր:

Հայաստան 1 եւ Հայաստան 2 մանկական գրքոյկները վերնագրուած 
են նաեւ «Ծանօթանանք եւ գունաւորենք Հայաստանը» անուանումով: 
Ալեակ Լատոյեանի սոյն քաջալերելի աշխատութիւնը կը նպաստէ հայ 
երեխաներուն Հայաստանի կարգ մը եկեղեցիներուն, յուշարձաններուն, 
լեռներուն եւ տեսարժան վայրերուն ծանօթացման, անոնց մասին տալով 
հակիրճ ու հասկնալի տեղեկութիւններ: Իւրաքանչիւր նիւթի հետ տրուած 
է վայրին գծագրութիւնը եւ կը պահանջէ երեխայէն, որ գունաւորէ զայն: 
Գրքոյկներուն ետեւի կողքին վրայ տեղադրուած է Արդի Հայաստանի 
եւ Արցախի քարտէսը, որուն վրայ նշուած են գրքոյկին մէջ տեղ գտած 
վայրերուն նկարները:

Ֆրանսերէն սոյն հրատարակութեան մէջ տեղ գտած են Գրիգոր 
Զոհրապի օրագրութիւնը, թրքերէնով արտասանած իր ճառերէն երկուքը, 
նամակները, ապա Գրիգոր Զոհրապի եւ Վարդգէսի նահատակութեան 
նկարագրութիւնը եւ վերջապէս մահուան ճամբուն իր գրած նամակները 
եւ վկայութիւններ, որոնք առաւելաբար Սարգիս Սեւեանի, Գրիգոր 
Պոյաճեանի եւ Սարգիս Եանպէկեանի կողմէ հաւաքուած են, նաեւ 
առնուած են գերմանացի իրաւաբան Լեփսիուսի տեղեկագիրներէն, զորս 
ներկայացուցած էր Սողոմոն Թէհլիրեանի դատավարութեան ընթացքին:

խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուքեան

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ  

2015-ի հրատարակութիւններ, լոյս տեսած գիրքեր
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ԳԻՐ, ԲԱՌ, ԽՕՍՔ, ՄԱՐԴԱՆԱԼ՝ ՀԵՌՈՒՈՎ  
ԵՒ ՄՕՏՈՎ 

 «قصة أرمين، من وطن إلى وطن»

ՏԱՌԱՊԱՆՔԻ ԵՒ ՅՈՅՍԻ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ

«أرمن األحياء»

«ԵՐԵՔ ԿԱՊԻԿՆԵՐԸ»

Յակոբ Պալեանի «Գիր, բառ, խօսք, մարդանալ՝ հեռուով եւ 
մօտով» գիրքը, որ հրատարակուեցաւ Համազգայինի «Վահէ 
Սէթեան» հրատարակչատան կողմէ, կ'ընդգրկէ գրողին մտորում ները, 
խորհրդածութիւնները ընդհանուր գիրքի եւ գրականութեան մասին, 
ինչպէս նաեւ տպաւորութիւններ կարգ մը գիրքերէ: Պալեան գիր եւ 
գիրքի մասին մտածելով՝ այս գիրքին մէջ կը յայտնէ, թէ գիրն ու գիրքը, 
ինչպէս կոթողն ու արուեստը կ'ապահովեն մարդ արարածին տեւելու 
տենչը, անմահութիւնը, յիշատակը: Ան գիտակցիլ կու տայ, որ գիրքերու 
անսահմանութեան մէջ կը գտնուի մարդուն սկսած եւ չաւարտած երթը: 
Պալեանի գիրքը հարուստ է հրատարակութեան արժանացած գիրքերէն 
մէջբերում ներով եւ վերլուծութիւններով: Գիրքը կ'աւարտի «Բագին»-ի 
մէջ լոյս տեսած «Պօղոս Սնապեան իրաւ գրականութեան պատնէշէն 
չհեռացաւ» իր գրուածքով, իսկ ետեւի կողքին վրայ տեղ գտած են գրողին 
մասին կենսագրական հակիրճ տեղեկութիւններ եւ հրատարակուած 
գործերը:

Մանկապատանեկան այս գրքոյկը, որ արաբերէնով գրուած է, կը 
պատմէ Արմէն անունով մանկան մը կեանքի պատմութիւնը, թէ ինչպէ՛ս 
Հայոց ցեղասպանութեան օրերուն կը տեղահանուի իր հայրենի գիւղէն, 
կը կորսնցնէ ամբողջ ընտանիքը տարագրութեան ճամբուն վրայ եւ կը 
հասնի Լիբանան, ուր կը շարունակէ իր կեանքը: Գիրքին հեղինակն 
է Նաթալի Գենտիրճեան, իսկ նկարազարդումը կատարած է Նանոր 
Հաճեան:

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, երկրորդ 
հրատարակութեամբ լոյս տեսաւ Հայկազուն Եափուճեանի «Տառապանքի 
եւ յոյսի ապրում ներ» գիրքը, որ յուշապատում մըն է հեղինակին կողմէ, 
ուր կը նկարագրէ Եոզկատի շրջանի գիւղերուն մէջ ցեղասպանութեան 
ահաւորութիւնը եւ ցեղասպանութենէն ետք հայ բնակչութեան պարզած 
վիճակը, ապա կը փոխանցէ որբանոցներուն մասին համապարփակ 
տեղեկութիւններ, լիբանանահայ գաղութի մէկ կարեւոր թաղին՝ 
Էշրեֆիէի հաստատման, ազգային կեանքի կազմակերպման ու շրջանի 
եկեղեցական, կրթական եւ միութենական կառոյցներու մասին լայն 
նկարագրութիւն:

Արաբ նշանաւոր բանաստեղծի գրիչով գրուած այս երկարաշունչ 
պոէմը նուիրուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին: Գիրքին 
մէջ պարբերաբար տեղ գտած են հայ գեղանկարիչներու գործեր: 
Գիրքին սկիզբը տեղադրուած է Ուիլիամ Սարոյեանի նշանաւոր խօսքը, 
նախաբան մը, ապա հայ ժողովուրդին մասին կարգ մը ականաւոր 
մարդոց վկայութիւնները: Զրոյցի ձեւով գրուած սոյն չափածոյ 
բանաստեղծութիւնը կը նկարագրէ Ցեղասպանութիւնը եւ կ'աւարտի 
հայ ժողովուրդի վերապրումով եւ գոյատեւման վճռակամութեամբ:

Լուսիկ Սոմունճեան - Աֆարեանի պատրաստած սոյն մանկական 
գրքոյկը կը պատմէ երեք կապիկներու փախուստը կրկէսէն եւ անոնց 
արկածախնդրական ճամբորդութիւնը ձկնորսի մը նաւուն մէջ 
պահուըտելով: Դաստիարակչական այս գրքոյկը նկարազարդած է 
Վարդգէս Խախամեան, իսկ գրքոյկին վերջաւորութեան տեղադրուած 
են հետաքրքրական խաղեր:

Յակոբ Պալեան

Նաթալի Գենտիրճեան

Հայկազուն Եափուճեան

Հատի Մրատ

Պատրաստութիւն՝ Լուսիկ Սոմունճեան - Աֆարեանի
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Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան գրատարածը,  
3-րդ տարին ըլլալով, մարտ եւ ապրիլ ամիսներուն կազմակերպեց 
դպրոցական շրջուն ցուցահանդէս եւ այցելեց 11 հայկական վարժարաններ։ 
Այցելութեան ընթացքին աշակերտութեան ներկայացուեցաւ 
Համազգայինի եւ այլ հրատարակչատուներու մանկապատանեկան 
հրատարակութիւններէ եւ դաստիարակչական խաղերէ փունջ մը։  
Համազգայինի գրատարածի անձնակազմը իւրաքանչիւր վարժարանի մէջ 
մ նաց ամբողջ օր մը՝ առիթ տալով աշակերտներուն,  որ զբօսանքներու եւ 
դասապահի ժամերուն, ուսուցիչներուն ընկերակցութեամբ ծանօթանան 
հրատարակութիւններուն  եւ դաստիարակչական խաղերուն։ 
Բոլոր վարժարաններուն մէջ  արձանագրուեցաւ խանդավառ 
ու վարակիչ մթնոլորտ, աշակերտները մեծ հետաքրքրութեամբ  
թերթատեցին գիրքերը եւ  գնեցին իրենց նախասիրածը։ 
Ուրախութեամբ կ'արձանագրենք, որ դպրոցական շրջուն ցուցահանդէսին  
ընթացքին  հայկական տասնմէկ վարժարաններու մէջ մանկական եւ 
պատանեկան գրականութեան հաւաքածոյէն վաճառուեցաւ 1236 գիրք։ 
Այս երեւոյթը կը գօտեպնդէ մեզ եւ կը խթանէ հրատարակչական մեր 
նոր ծրագիրները՝ ի խնդիր հայ գիրի ու գրականութեան տարածման եւ 
մայրենիի պահպանման։

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՐՋՈՒՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հայ աւետ. կեդր. բարձրագոյն վարժարան

Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարան

Հայ կաթողիկէ Ս. Հռիփսիմեանց վարժարան

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարան Հայ կաթողիկէ Ս. Ագնէս վարժարան

Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ Հարպոյեան վարժարան

Ազգային Լ. եւ Ս. Յակոբեան քոլեճ

Թէքէեան վարժարան

Ազգային Խանամիրեան վարժարան

Հայ աւետ. Շամլեան - Թաթիկեան վարժարան
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Լոնտոնի Գիրքի Տօնավաճառին` Հայկական 
Տաղաւարի Բացում

Ապրիլ 14-ին «Օլիմփիա» սրահին մէջ սկսաւ Լոնտոնի միջազգային 
գիրքի տօնավաճառը, որ գիրքի եւ գրահրատարակութեան նուիրուած 
ամէնէն հին ու ճանչցուած փառատօներէն է եւ հիմ նուած է 1971-ին: 
Այս տարի, հովանաւորութեամբ Արմէն Սարգսեանի, աջակցութեամբ  
Հայաստանի մշակոյթի նախարարութեան եւ Հայոց ցեղասպանութեան 
100-ամեայ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկներու  համակարգման 
պետական յանձնաժողովին, կարելի եղաւ Հայաստանի եւ սփիւռքի 
հրատարակիչներու եւ հեղինակներու  մասնակցութիւնը ապահովել 
ցուցահանդէսին, «Հայկական տաղաւար»-ի շրջագիծին մէջ: 
Նկատի ունենալով 2015-ի տարուան խորհուրդը եւ կարեւորութիւնը` 
տօնավաճառին հայկական մասնակցութիւնը աւելի տեսանելի դարձնելու 
համար, ի տարբերութիւն նախորդ երկու տարիներուն, «Հայկական 
տաղաւար»-ին համար սրահին մէջ տրամադրուած էր բաւական 
մեծ տարածք, ուր  ներկայացուած էին Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի, «Համազգային»-ի եւ այլ 
գրատարածներու, նաեւ անհատ հեղինակներու հրատարակութիւնները: 
Կեդրոնական թեման անշուշտ Հայոց ցեղասպանութիւնն էր: 
Նոյն օրը, երեկոյեան, տեղի ունեցաւ «Հայկական տաղաւար»-ի 
պաշտօնական բացման արարողութիւնը, որուն ընթացքին ողջոյնի 
խօսքով ելոյթ ունեցաւ Արմէն Սարգսեան եւ  Հայաստանի մշակոյթի 
փոխնախարար Ներսէս Տէր Վարդանեան:

Շնորհահանդէսներ

«ՏԱՌԱՊԱՆՔԻ ԵՒ ՅՈՅՍԻ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ» 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

15 ապրիլ 2015-ին, Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» 
ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայկազուն Եափուճեանի «Տառապանքի 
եւ յոյսի ապրում ներ» վերահրատարակուած հատորին շնորհահանդէսը: 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան կողմէ Սոնա 
Թիթիզեան ներկայացուց հատորը, որմէ ետք հրատարակչատան 
տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ գիրքին 
կարեւորութեան` հաւաքական յիշողութեան պահպանման իմաստով, 
որովհետեւ ատիկա իր պատուանդանին վրայ պիտի մ նայ նման 
յուշագրութիւններու եւ ապրուած կեանքերու ամփոփումը հանդիսացող 
հրատարակութիւններու ճամբով: Աւարտին խօսք առաւ Հայկազուն 
Եափուճեանի որդին` Յակոբ Եափուճեան, որ յայտնեց, թէ ազգային ու 
կազմակերպական կեանքին մէջ, յատկապէս Էշրեֆիէի շրջանին մէջ, 
Հայկազուն Եափուճեանի ստանձնած պարտաւորութիւնները առիթ չեն 
տուած, որ ան կարենայ զբաղիլ իր սիրած գիր-գրականութեամբ: Բայց 
եւ այնպէս հեղինակը իր ազատ ժամերուն գրած է, հրատարակած է 
բանաստեղծութեան գիրք մը, կատարած է աշխատութիւններ, ունի նաեւ 
բանաստեղծութիւններու գրքոյկ մը:
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«ԱՐՄԱՆ ԱՀԻԱԱ» ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ խորհրդարանի նախկին 
փոխնախագահ Էլի Ֆըրզլիի, կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Վահէ 
Սէթեան» հրատարակչատան, 18 մայիս 2015-ին Համազգայինի «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ լիբանանցի բանաստեղծ 
Հատի Մրատի «Արման Ահիաա» («Ապրող հայեր») խորագրեալ գիրքին 
շնորհահանդէսը: Հանդիսութեան ընթացքին Նուրհան Մորսիլ մերթ ընդ 
մերթ ներկայացուց խօսք առնողները: Նախ խօսք առաւ լիբանանցի 
ծանօթ մտաւորական, բանաստեղծ Հապիպ Եունես: Ան յայտնեց, որ 
հայերու ապրած հարիւրամեայ արհաւիրքը իր բոլոր դառնութիւններով 
բանաստեղծ Հատի Մրատ ամփոփած է իր գիրքին մէջ: Ապա յաջորդաբար 
խօսք առին նախկին երեսփոխան Հասան Եաագուպ, խորհրդարանի 
նախկին փոխնախագահ Էլի Ֆըրզլի եւ գիրքին հեղինակը` Հատի Մրատ: 
Անոնք բանաստեղծական տողերով ու գիրքէն բաժիններ կարդալով բարձր 
գնահատեցին երիտասարդ բանաստեղծին այս նախաձեռնութիւնը: 
Իր կարգին, իր սրտի խօսքը փոխանցեց նաեւ Համազգայինի 
հրատարակչատան տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան: Ան խոր դրուատիքով 
անդրադարձաւ երիտասարդ հեղինակին սոյն նախաձեռնութեան, որ 
աննախընթաց եւ իւրայատուկ է: Աւարտին ներկայացուեցաւ «Ապրող 
հայեր» («Արման Ահիաա») խորագրեալ ասմունքախառն երգի տեսերիզը:

«ԱՐՄԱՆ ԱՀԻԱԱ» ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ՝ 
AUB ԵՒ LAU ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 
 
Կազմակերպութեամբ Պէյրութի ամերիկեան համալսարանի 
լիբանանեան-հայկական աւանդներու ակումբին, Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան հետ գործակցութեամբ, 
ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնարկներու ծիրին մէջ Հատի Մրատի 
«Արման Ահիաա» գիրքին շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ  երեքշաբթի, 
28 ապրիլ 2015-ին, յետմիջօրէի ժամը երկուքին, Պէյրութի ամերիկեան 
համալսարանի «Ուեսթ Հոլ» սրահին մէջ: 

Լրագրող Հալիմէ Թապիհա իր բացման խօսքով ողջունեց ներկաները: 
Ան անդրադարձաւ հայ ժողովուրդին դատին եւ արհաւիրքներուն, անոր 
բարեմասնութիւններուն եւ վերջապէս ներկայացուց երիտասարդ 
բանաստեղծին կենսագրականը:

Ապա, Պէյրութի ամերիկեան համալսարանի Լիբանանեան-հայկական 
ակումբի նախագահ Խաժակ Կէօքճեան կարճ խօսքով մը ողջունեց 
գիրքին հրատարակութիւնը:

Յաջորդիւ, Պէյրութի ամերիկեան համալսարանի դասախօս դոկտ. 
Ժան Կէօքճեան խօսք առաւ եւ իր կարգին ողջունեց հեղինակին եւ 
Համազգայինի միացեալ ջանքերը:

Դոկտ. Կէօքճեանի ելոյթէն ետք օրուան հիւր բանախօսը` 
ֆիլմաշարերու բեմագրութիւններու հեղինակ Քլոտիա Մարշալեան 
բեմ բարձրացաւ: Մարշալեան շեշտեց, որ այսօր ոչ մէկ հայ գոյութիւն 
ունի Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ հողերուն վրայ. հետեւաբար 
պատահածը զուտ ցեղասպանութիւն է: 

Յայտնենք, որ երկուշաբթի, 27 ապրիլին կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին 
Ժիպէյլի Լիբանանեան ամերիկեան համալսարանին մէջ, եւ դարձեալ 
Համազգայինի հրատարակչատան հետ գործակցաբար, տեղի ունեցաւ 
նոյն գիրքին շնորհահանդէսը: Այս առիթով խօսք առին Փոլա Եագուպեան 
եւ դոկտ. Նիտալ Տեքեշ:
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Ցուցահանդէսներ

«ԴԷՊԻ ԱՊԱԳԱՅ»  
Ցուցահանդէսի Բացում

ԱՆԱՏՈԼԻ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հ ո վ ա ն ա ւ ո ր ո ւ թ ե ա մ բ  Լ ի բ ա ն ա ն ի  մ է ջ  Հ ա յ ա ս տ ա ն ի 
Հանրապետութեան դեսպանութեան, Համազգայինի «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ հայրենի երիտասարդ 
գեղանկարիչներ Գայ Ղազանչեանի, Արփի Վարդանեանի եւ 
Ժորա Գասպարեանի «Դէպի ապագայ» թեմայով ցուցահանդէսը: 
Բացման հանդիսութեան Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» 
ցուցասրահի տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան բարի գալուստ մաղթեց 
արուեստագէտներուն, շեշտելով որ Համազգայինի ցուցասրահի 
առաքելութեան մաս կը կազմէ հայրենի եւ սփիւռքահայ երիտասարդ 
ուժերու,  տաղանդներու նեցուկ հանդիսանալու եւ անոնց 
տաղանդի յայտնաբերման մասնակից դառնալու հանգամանքը։  
Անկէ ետք իրենց երախտագիտական խօսքերը փոխանցեցին 
արուեստագէտներ՝ Գայ Ղազանչեան եւ Ժորա Գասպարեան, 
իրենց հիացմունքը յայտնեցին լիբանանահայ գաղութի մասին 
եւ  փոխանցեցին իրենց խանդավառ տպաւորութիւնները։ 
Ցուցահանդէսի տեւողութիւնն էր 29 յունուարէն 12 փետրուար։

12 մարտ 2015-ին, հովանաւորութեամբ Հայաստանի Մշակոյթի 
նախարար Հրանուշ Յակոբեանի, կազմակերպութեամբ Համազգայինի 
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի, ներկայութեամբ ՀՀ լիազօր 
դեսպան Աշոտ Քոչարեանի, Լիբանանի թեմի առաջնորդ Շահէ 
Եպս․ Փանոսեանի, նախարար Արթիւր Նազարեանի եւ այլոց, 
բացումը կատարուեցաւ Հայրենի Ժողովրդական նկարիչ Անատոլի 
Գրիգորեանի անհատական ցուցահանդէսին: Բացման հանդիսութեան՝ 
ցուցասրահի տնօրէն տիար Յակոբ Հաւաթեան շնորհակալութիւն 
յայտնեց Համազգայինի Հայաստանի գրասենեակին, որուն հետ 
համագործակցաբար Լիբանանի մէջ կը կազմակերպուին այսպիսի 
բարձրորակ ցուցահանդէսներ, իսկ արուեստագէտը իր խօսքին մէջ 
յոյս յայտնեց, որ իր ստեղծագործութիւններուն ճամբով կը յաջողի 
լիբանանահայ մշակութային հարուստ կեանքին մէջ յիշատակելի էջ 
մը աւելցնել։ Ցուցահանդէսը շարունակուեցաւ մինչեւ 28 մարտ, ուր 
ցուցադրուեցան տարբեր չափերու 28 իւղաներկ արուեստի գործեր։
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ԼԻՒՍԻ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հովանաւորութեամբ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի 
Լիբանանի կեդրոնական մարմինին, 9-16 ապրիլ, Համազգայինի 
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ հանրածանօթ 
արուեստագէտ Լիւսի Թիւթիւնճեանի գեղանկարներու ցուցահանդէսը: 
Բացման հանդիսութեան Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի 
Լիբանանի կեդրոնական մարմինին անունով Նազելի Աւագեան 
ողջունեց ներկաները եւ վեր առաւ արուեստագէտ Լիւսի Թիւթիւնճեանի 
գեղարուեստական ու նկարագրային յատկութիւնները: Ան խիստ բարձր 
գնահատեց արուեստագէտին նախաձեռնութիւնը` ցուցահանդէսին 
հասոյթը ամբողջութեամբ յատկացնելու Հայոց ցեղասպանութեան 
ոգեկոչման 100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմինին, ապա 
խօսք առաւ Համազգայինի հրատարակչատան եւ ցուցասրահի տնօրէն 
Յակոբ Հաւաթեան, որ մատնանշեց, թէ մենք պէտք ունինք նորահաս 
սերունդներուն համար վարակիչ օրինակներու, եւ այսօր, այս օրինակին 
դիմաց պէտք է մեր նորահաս սերունդները յարգանք ունենան եւ 
պատրաստակամ զգան շարունակելու անոնց գործը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
ՀՐԱՆՈՒՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ 
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԼԻՒՍԻ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ» 
ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ

Ուրբաթ, 13 մարտին, Հայաստանի Սփիւռքի նախարար Հրանուշ 
Յակոբեան այցելեց Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահ եւ 
դիմաւորուեցաւ տնօրէնութեան, Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան, 
ցուցասրահի բարերարներու եւ վարչութեան կողմէ։ Հանդիպման ներկայ 
գտնուեցան Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Աշոտ Քոչարեան 
եւ դեսպանատան անձնակազմը, ինչպէս նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան 
ոգեկոչման Լիբանանի Կեդրոնական մարմ  նի անդամ  ները։ 
Յայտնենք, որ հինգշաբթի 12 մարտին, հովանաւորութեամբ Հրանուշ 
Յակոբեանի, Համազգայինի ցուցասրահէն ներս բացումը կատարուած 
էր հայրենի ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Գրիգորեանի անհատական 
ցուցահանդէսին։ Օրին, այլ անակնկալ պայմանաւորուածութիւններու 
բերումով ,  նախարարին Լիբանան ժամանումը  ու շացած 
էր եւ չէր կրցած ներկայ գտնուիլ բացման հանդիսութեան։ 
Ցուցասրահի տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան բարի գալուստ մաղթեց 
Հրանուշ Յակոբեանին եւ ամփոփ ձեւով անդրադարձաւ ցուցասրահի 
հիմնադրութենէն ի վեր Հայաստանի հետ ծաւալած անոր գործունէութեան, 
յայտնելով որ ցուցասրահը կազմակերպած է հայրենի արուեստագէտներու 
անհատական թէ հաւաքական աւելի քան 20 ցուցահանդէսներ եւ 
հիւրընկալած մեծ թիւով հայրենի տաղանդաւոր եւ երիտասարդ նկարիչներ։ 
Այս առիթով, Հրանուշ Յակոբեան խօսք առնելով գնահատեց տարբեր 
բնագաւառներու մէջ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային 
միութեան համագործակցութիւնը նախարարութեան հետ, կեդրոնանալով 
նաեւ նախարարութեան հիմ նադրութենէն ի վեր Համազգայինի ունեցած 
կարեւոր ներդրումին։ Անդրադառնալով Գրիգորեանի ցուցահանդէսին, 
ան բարձր գնահատեց անոր արուեստը, ինչպէս նաեւ նոր տաղանդներու 
յայտնաբերման գործին մէջ անոր ունեցած ներդրումը։ Աւարտին, Հրանուշ 
Յակոբեան նախարարութեան «Արշիլ Կորքի» շքանշանով պարգեւատրեց 
արուեստագէտը։
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ԳՐԻԳՈՐ ԱԿՈԲԵԱՆԻ «ԱՅԲՈՒԲԵՆ» 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

 Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի 
կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ Գրիգոր Ակոբեանի «Այբուբեն» 
ցուցահանդէսը, ուր ցուցադրուեցան Ակոբեանի գեղանկարները եւ 
մանաւանդ Այբուբենի նկարները: Բացման հանդիսութեան, որ տեղի 
ունեցաւ 14 մայիսին, Սիւզի Տէրտէրեան իր խօսքին մէջ նշեց, թէ Ակոբեան 
խոր հաւատք կը տածէ հայութեան փայլուն ապագային նկատմամբ եւ իր 
արուեստով ազգային հպարտութեամբ ու հայավայել կերպով կը կանգնի 
օտարին առջեւ: Ելոյթ ունեցան հայրենի երիտասարդ երաժիշտներ, ապա 
Յաւերժ Շխրտըմեան արտասանեց Եղիշէ Չարենցի «Տաղ անձնական» 
ոտանաւորը, ապա սոփրանօ Շողիկ Թորոսեան մեկնաբանեց «Հայոց 
տառերը»: Գեղանկարիչ Գրիգոր Ակոբեան իր կարգին քաջալերական 
խօսքեր ուղղեց գեղարուեստական յայտագիրին բաժին բերող բոլոր 
մասնակիցներուն, ապա նշեց, որ արուեստի բոլոր գործերը պէտք է 
գնահատուին ու քաջալերուին հանրութեան կողմէ: Գեղարուեստական 
յայտագիրին վերջին բաժինով հանդէս եկաւ «Գուսան» երգչախումբը, որ 
ելոյթ ունեցաւ երկու երգով: 
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