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ԻՄ ԱՆՈՒՆՍ ՆԱՅԻՐԻ Է

ԵՐԵՔ ԳԻՐՔ ՄԷԿ ԿՈՂՔԻ ՏԱԿ

ՅՈՒՇԱԳԻՐՆԵՐ (2007-2014)

ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿԸ 

2015-2016

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ 
ԹՈՌՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԵՐԿԻՐ 
ԵՐԹԱԼՆ Է ՃԻՇԴ 

Մուսա Լերան հերոսամարտի 100-ամեակին եւ Այնճարի 
հիմ նադրութեան 75-ամեակին առիթով, լոյս տեսած է «Մուսա 
Լեռէն Հաուշ Մուսա-Այնճար» հատորը։

Դոկտ․ Սալեհ Զահրէտտինի պատմա-ուսում նասիրական այս 
հատորը, 180 էջ, կը ներկայացնէ Մուսա Լերան աշխարհագրական 
դիրքը, կþանդրադառնայ 1909-ի կոտորածներուն, համաշխարհային 
Ա․ պատերազմին, եւ այնուհետեւ Մուսա Լերան հերոսամարտին  
յ ա ջ ո ր դ ա ծ  բ ո լ ո ր  հ ա ն գ ր ո ւ ա ն ն ե ր ո ւ ն ՝  հ ա ս ն ե լ ո վ  մ ի ն չ ե ւ 
մուսալեռցիներու Այնճար տեղեկափոխումը։  Հեղինակը այս 
գիրքի աշխատասիրութեան համար օգտագործած է մեծ թիւով 
արաբական եւ այլ օտար աղբիւրներ։

  Փոքրիկն Նայիրիի կերպարին ընդմէջէն հեղինակը կը զրուցէ 
փոքրիկ ընթերցողներուն հետ: Զրոյցին ընթացքին Նայիրի 
փոքրիկ ընթերցասէրներուն կը ծանօթացնէ իր ապրած քաղաքը՝ 
Նիւ Եորքը, կը ներկայացնէ տարուան տասներկու ամիսները 
եւ իւրաքանչիւր ամսուան զուգադիպող տօնական օրերն ու 
ծիսակատարութիւնները: Գիրքը նկարազարդուած է գեղեցիկ 
եւ վառ գոյներով: Գիրքին վերջաւորութեան երկու լեզուներով 
բացատրուած են եկեղեցական, ազգային եւ ամերիկեան տօները:

Թորոս Թորանեանի «Երեք գիրք մէկ կողքի տակ» հատորը, 320 
էջ, կը բաղկանայ «Կեանքիս վէպը», «Երգեր իննսունիս սեմին» 
եւ «Օրագիր հանդիպումը» բաժիններէն։ Թորանեանի յորդառատ 
մելանը, պատմելու իւրայատուկ ոճը, գեղարուեստական ճաշակով 
փոխանցուած պատկերները, մտածում ները, ապրում ները եւ նաեւ 
պատգամ ները մի՛շտ ալ դիւրամատչելի եղած են ընթերցողին 
համար։ Այս պարագային եւս ան ընթերցանութեան հաճելի պահ 
մը կþընծայէ:

«Յուշագիրներ»-ը Պօղոս Սնապեանի յետմահու հրատարակուած 
առաջին հատորն է:  Նուիրուած է մահուան Ա. տարելիցին: 
« Յ ո ւ շ ա գ ի ր ն ե ր » - ը  հ ա յ կ ա կ ա ն  ի ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը  յ ո ւ զ ո ղ 
քննադատական գրութիւններ են, ուղղուած՝ կեղծ գրչակներուն, 
գրականութեան շողոքորթներուն, ճառախօսներուն, քծնողներուն, 
օտարամոլներուն, ինչպէս նաեւ անոնք կրթական, ուղղագրական 
եւ այլ փշոտ հարցերու մասին անդրադարձներ են՝ միշտ հնարաւոր 
լուծում ներու առաջարկներով:

Այս դասացուցակին առաջին երեք էջերուն վրայ տեղադրուած 
են Տէրունական աղօթքը, Հայաստանի քայլերգն ու տնօրէնութեան 
խօսքը,  ապա յաջորդող էջերուն մէջ հակիրճ կերպով տեղ 
գտած են կրօնագիտական,  առողջապահական,  գիտական, 
կենցաղագիտական, արհեստագիտական, ազգային եւ ընդհանուր 
գիտելիքներ, գրական հատուածներ, հայ եւ օտար դէմքերու 
մասին տեղեկութիւններ ,  բարո յախօսական գրութիւններ ,  
2016-ի տարեդարձներ եւ ոգեկոչում ներ, մարդկային իրաւունքներու 
մասին միջազգային օրէնքներ եւ ընկերային այլ նիւթեր։ 

 «Մեծ եղեռնի նահատակներու թոռներուն մէջ կը շարունակուի 
Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ երկիր երթալն է ճիշդ» խորագրեալ 
48 էջերէ բաղկացած փոքր հատորին մէջ Ցեղասպանութենէն 
վերապրած հայորդիներու  թոռներու  վկայութիւններու  եւ 
պատում ներու   ճամբով  հեղինակը  կը  փորձէ  վերծանե լ 
Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը,  անհայրենիք դարձած եւ 
հայրենիքի կարօտով կազմաւորուած սերունդներու տագնապներն 
ու կեանքի հանգրուանները եւ վերջապէս հայ անհատին մէջ առկայ 
հայրենիք վերադառնալու պատրաստակամութիւնը եւ մարմաջը, 
որ իբրեւ մշտարծարծ կրակ կը մ նայ անմար։

Սալեհ Զահրէտտին

Սօսէ Խտըշեան-Պէրպէրեան

Թորոս Թորանեան

Պօղոս Սնապեան

Թորոս Թորանեան

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ  

հրատարակութիւններ, լոյս տեսած գիրքեր
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Շնորհահանդէս

«ՄԱՆՏԻԼԻՈՆ» ԵՒ «ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ, ՈՐԸ 
ՀԱՐԿԱՒՈՐ Է ԿԱՍԵՑՆԵԼ» ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ 
ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ, ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Կազմակերպութեամբ  Համազգայինի  «Վահէ  Սէթեան» 
հրատարակչատան եւ «Ազդակ» օրաթերթին, 1 յուլիս 2015-
ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Վահան 
Յովհաննիսեանի «Մանտիլիոն» եւ «Մայրամուտ, որը հարկաւոր է 
կասեցնել» գիրքերուն շնորհահանդէսը: Ձեռնարկին ցուցադրուեցաւ 
ժապաւէն մը,  ուր ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին անդամ, Ազգային 
ժողովի պատգամաւոր, ազգային հասարակական գործիչ Վահան 
Յովհաննիսեան կը խօսէր «Մանտիլիոն» գիրքին նախաձեռնութեան 
մասին: Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան եւ 
«Ազդակ»-ի կողմէ խօսք առաւ Յակոբ Հաւաթեան, որ նշեց, թէ 
հայութիւնը կը շարունակէ հպարտ զգալ Վահան Յովհաննիսեանի 
քաղաքական գործիչի յախուռն ու անկեղծ կեցուածքով, անոր 
գաղափարական մարդու հզօրութեամբ եւ մտածում ներով, որոնք 
պիտի շարունակեն լուսաւորել հայ հաւաքական կեանքը: Անկէ 
ետք ելոյթ ունեցաւ «Մանտիլիոն» վէպի թարգմանիչ Կարինէ 
Աշուղեանը, որ ըսաւ,  թէ «Մանտիլիոն»-ը համաշխարհային 
քաղաքակրթութեան մէջ հայ ազգի տեղի եւ նշանակութեան 
արժանի գնահատման խնդիր կը հետապնդէ: Իր կարգին, խօսք 
առաւ Յարութիւն Յարութիւնեան` Վահան Յովհաննիսեանի 
«Մայրամուտ, որը հարկաւոր է կասեցնել» գիրքի խմբագիրը: Ան 
նշեց թէ Վահանը կը տեսնէ վաղուան օրը եւ մտահոգ է ներկայով: 
Յարութիւն Յարութիւնեան իր խօսքի աւարտին «Ազդակ»-ին 
եւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան յանձնեց 
Վահան Յովհաննիսեանի մօր ուղարկած յիշատակի նուէրը` անոր 
յայտնաբերած հնադարեան բաժակին պատկերը:

Արտաշէս Շահպազեան

Կարինէ Աշուղեան Յարութիւն Յարութիւնեան

ՏԵՂԵԿԱԲԵՐ 2015 (ՅՈՒՆԻՍ - ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ) Հրատարակչատուն - Գրատարած

 5 4



ՏԵՂԵԿԱԲԵՐ 2015 (ՅՈՒՆԻՍ - ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ) Հրատարակչատուն - Գրատարած

 7 6



Ցուցահանդէսներ

ԶՈՀՐԱՊ ՔԻՐԷՃԵԱՆԻ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

ԱՇՈՏ ԱՒԱԳԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

  Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ, 
4 յունիս 2015-ին, բացումը կատարուեցաւ Զոհրապ Քիրէճեանի 
ցուցահանդէսին: Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Սիւզի Տէրտէրեանը: 
Իր կարգին հանդէս եկաւ նաեւ Միսաք Թերզեան, որ յայտնեց, թէ 
Զոհրապ Քիրէճեան հայ գրականութեան մէջ ծանօթ է նաեւ իբրեւ 
գրող: Անոր գործերէն են «Ի՞նչ կրնամ ուզել», «Մեր տունը, մեր 
թաղը» եւ «Կեանքի բեկորներ», իսկ գեղանկարները առաւելաբար 
կը յատկանշուին յստակութեամբ ու զանազան գոյներու սիրով: Ան 
յաջողութեան մաղթանքներով աւարտեց խօսքը: Ցուցասրահին 
մէջ ներկայացուած էին մօտ 50 գեղանկարներ, որոնք իրենց վառ 
ու պայծառ գոյներով կեանք տուած էին եւ կերտած սրտի խօսող 
զանազան թեմաներ, որոնց ներշնչումը կու գայ բնութենէն եւ կամ 
ապրած իրական կեանքէն: Ցուցահանդէսի տեւողութիւնն էր 4-11 
յունիս 2015:

 17-էն մինչեւ 30 յուլիս, Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» 
ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ հայրենի արուեստագէտ Աշոտ 
Աւագեանի ցուցահանդէսը, հովանաւորութեամբ տէր եւ տիկին 
Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններու: Բացման հանդիսութեան ներկայ 
էին Միացեալ Նահանգներէն, Քանատայէն, Եւրոպայէն եւ այլ 
երկիրներէ համազգայնականներ, Համազգայինի բարերարներ, 
եւ բարեկամ ներ: Ձեռնարկին բացման խօսքը արտասանեց 
Սիւզի Տէրտէրեան: Ապա խօսք առաւ Միացեալ Նահանգներէն 
համազգայնական Տիգրան Պապիկեան, որ արուեստագէտը 
անուանեց Սիսիանցի Աշոտ, որովհետեւ ան միշտ կառչած մ նացած 
է իր հայրենի հողին` Սիսիանին: Ապա խօսք առաւ ցուցասրահի 
տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան, որ հաստատեց, թէ Աշոտ Աւագեանի 
արուեստը հարազատ արտացոլում ն է եւ հայելին հայկեան ցեղի 
խոյանքին, հայու անկոտրում կամքին, պայքարունակ ոգիին 
եւ հերոսական սխրանքներուն: Այս առիթով ելոյթ ունեցաւ 
Համազգայինի «Գուսան» երգչախումբը` ղեկավարութեամբ Գրիգոր 
Ալոզեանի: Հանդիսութեան աւարտին խօսք առին նաեւ տէր եւ 
տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններ:

Տէր եւ տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններ

Աշոտ Աւագեան

Տիգրան Պապիկեան
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ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ 
100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԵՒ ԱՅՆՃԱՐԻ 
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 75-ԱՄԵԱԿԻՆ 
ԱՌԻԹՈՎ՝ «ԴԷՊԻ ՆՈՐ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ» 
ԽՈՐԱԳԻՐՈՎ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

 
	 Համազգայինի	 «Լիւսի	 Թիւթիւնճեան»	 ցուցասրահին	
մէջ	 13	 օգոստոս	 2015-ին,	 բացումը	 կատարուեցաւ	 	 «Դէպի	 նոր	
հարիւրամեակ»	 խորագիրով	 հաւաքական	 ցուցահանդէսին,	
որ	 կազմակերպուած	 էր	 Համազգայինի	 «Լիւսի	Թիւթիւնճեան»	
ցուցասրահին	 եւ	 Մուսա	 լերան	 հերոսամարտի	 100-ամեակի	
ե ւ 	 Ա յ նճարի 	 հիմ նադրո ւթեան 	 75 -ամեակի 	 կեդրոնական	
մարմինին	 համատեղ	 գործակցութեամբ : 	 Ցուցահանդէտին	
հովանաւորն 	 էր 	 մեթր	 Ժաք	 Չուխատարեանի:	 Հաւաքական	
այս	 ցուցահանդէսին	 իրենց	 մասնակցութիւնը	 բերած	 էին	 10	
մուսալեռցի	արուեստագէտներ:	 Բացման	խօսքով	 հանդէս	 եկաւ	
Կրէյս	Պապոյեան-Լոճիկեան,	որմէ	ետք	խօսք	առաւ	Մուսա	լերան	
հերոսամարտի	100-ամեակի	եւ	Այնճարի	75-ամեակի	կեդրոնական	
մարմինի	 ատենապետ	 Եսայի	 Հաւաթեան,	 որ	 հաստատեց,	 թէ	
ցուցադրուած	53	արուեստի	գործերուն	մէջ	Մուսա	լեռն	ու	Այնճարը	
ոչ	միայն	 կենդանի	 եւ	 իրական	 են,	այլեւ	 հանրաճանաչ	 դարձած	
են	 գրողներով,	արուեստագէտներով	 եւ	 նախարարներով:	Խօսք	
առաւ	 նաեւ	 Համազգայինի	 «Լիւսի	Թիւթիւնճեան»	 ցուցասրահի	
տնօրէն	Յակոբ	Հաւաթեան,	որ	նշեց,	թէ	այնճարցին	յաղթանակած	
ժողովուրդ	է,	որովհետեւ	կը	շարունակէ	իր	մշակոյթի	գանձարանը,	
արխիւը	եւ	շտեմարանը	ծաղկեցնել	ու	հարստացնել:	Ցուցահանդէսը	
շարունակուեցաւ	մինչեւ	 30	 օգոստոս:	
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