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Յուլիս, Օգոստոս, Սեպտեմբեր 2015
Կեդրոնական Վարչութեան գործունէութիւն
Ուսանողական Հաւաք (Ֆորում)
11-25 Յուլիս 2015-ին, Հայաստանի եւ Արցախի մէջ կայացաւ
Համազգայինի 2015-ի Ուսանողական Հաւաքը (Ֆորում): Այս տարի, թիւով
35 մասնակցողները կու գային Հայաստանէն, Արցախէն, Վրաստանէն,
Սուրիայէն, Լիբանանէն, ԱՄ Էմիրութիւններէն, Ֆրանսայէն, Միացեալ
Նահանգներէն, Գանատայէն եւ Աւստրալիայէն։

Ուսանողական Հաւաքի
բարեկամներու ճաշկերոյթ
Հովանաւորութեամբ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան,
կազմակերպութեամբ Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան
Ճեմարանի շրջանաւարտներու միութեան եւ Ուսանողական
Հաւաքի գրասենեակին, Կիրակի, 19 Յուլիս 2015-ին, Մ. եւ Հ.
Արսլանեան Ճեմարանի «Գարագաշեան» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ Ուսանողական Հաւաքի բարեկամներու մտերմիկ
ճաշկերոյթը: Ներկայ էին հաւաքի երկար տարիներու
նուիրատուներ եւ բարեկամներ, ինչպէս նաեւ նախկին
մասնակիցներ, պատասխանատուներ եւ դասախօսներ:
Կեդրոնական վարչութեան եւ Հաւաքի գրասենեակին անունով
ներկաներուն բարի գալուստ մաղթեց Արին Գալուստեան, որ
յայտնեց, որ ճաշկերոյթին նպատակն է յիշել Ուսանողական
հաւաքի գաղափարը յղացող եւ բազմաթիւ տարիներ այդ
հաւաքը կազմակերպող հիմնադիրներն ու անոնց ճիգերը:
Գալուստեան նաեւ յայտնեց, որ մեկնելով Ուսանողական հաւաքի
շարունակականութեան
կարեւորութեան
գիտակցութենէն,
Կեդրոնական վարչութիւնը կը յայտարարէ ստեղծումը
«Ուսանողական Հաւաքի Ապահովութեան» հիմնադրամին, որ կը
սկսի գործել Տէր եւ Տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններու 5,000
տոլարի նուիրատուութեամբ:
Օրուան հանդիսավար Ճորճ Թորոսեան ներկաներուն հետ
բաժնեց Ուսանողական հաւաքին հետ իր փորձառութիւնը, որմէ
ետք Նարէ Աղասարգիսեան (դաշնակ), Խաժակ Խաչատուրեան
(ջութակ), Ալին Նագգաշեան եւ Հրակ Գարագաշեան
ներկայացուցին փունջ մը հայերէն եւ օտար նուագներ ու երգեր:
Մէջընդմէջ՝ ճաշկերոյթին ներկայ նախկին մասնակիցներ
ներկայացուցին իրենց փորձառութիւնը, անցեալի յուշերն ու
ապրումները: Ձեռնարկին ուղղակի կապով միացան ընթացքի մէջ
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եղող Ֆորում 2015-ի մասնակիցներն ու պատասխանատուները,
որոնք ներկայացուցին Ֆորումի առօրեայ ծրագիրներն ու իրենց
զգացումները: Ձայնագրուած տեսերիզով իր սրտի խօսքը
փոխանցեց Ֆորում 2014-ի Պոլիսէն մասնակից Սարին Ագպաշ:
Աւարտին, բեմ հրաւիրուեցաւ Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան փոխ-ատենապետ Մկրտիչ Եափուճեան, որ
անդրադարձաւ այս նախաձեռնութեան կարեւորութեան, 21-ամեայ
փորձառութեան եւ աշխատանքին, յատկապէս անոր հիմնադիր
խմբակի հետեւողական եւ անխոնջ աշխատանքին. ապա, ան
հերթաբար ներկայացուց եւ յուշանուէրներով պարգեւատրեց Շուշիկ
Արսլանեանը, Հուրիկ Պաղտասարեանը, Հրաչ Սիմոնեանը եւ
Սելլա Թնճուկեանը, որոնք անդրադարձան Հաւաքի գաղափարին,
առաջին տարիներու դժուար աշխատանքին, երիտասարդութիւնն
ու ուսանողութիւնը հայկական մթնոլորտի մէջ պահելու եւ հայ
մշակոյթին ծանօթացնելու տարուած ճիգերուն:

Ձեռնարկին
ընթացքին
ներկաները
կատարեցին
նուիրատուութիւններ` նորաստեղծ «Ուսանողական Հաւաքի
Ապահովութեան Հիմնադրամ»ին:
1
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Համազգայինի Հաստատութիւններ
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահ

«Վահէ Սէթեան» Տպարան եւ Հրատարակչական

Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահը իր
երկու յարկերով հայրենի արուեստի իւրայատուկ ոճով հարուստ
էր Ուրբաթ, 17 Յուլիս 2015-ի երեկոյեան, երբ տեղի ունեցաւ
արուեստագէտ Աշոտ Աւագեանի ցուցահանդէսին բացումը`
հովանաւորութեամբ տէր եւ տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններու,
ներկայութեամբ Համազգայինի բարերարներու, ինչպէս նաեւ
Միացեալ Նահանգներէն, Գանատայէն, Եւրոպայէն եւ այլ երկիրներէ
համազգայնականներու եւ արուեստագէտներու հոծ բազմութեան մը:
Բացման խօսքը արտասանեց Սիւզի
Տէրտէրեան, որ
հակիրճ կերպով ներկայացուց Աշոտ Աւագեան արուեստագէտը,
որ խառնուելով ու նոյնանալով հայրենի հողին ու բնութեան,
իր պաստառներով հարազատօրէն կը փոխանցէ Հայաստանի
ժայռերուն ու բնութեան կախարդանքը: Տէրտէրեան անդրադարձաւ
այս ցուցահանդէսին իւրայատկութեան, այն իմաստով, որ
անիկա կը վայելէ համազգայնական զոյգի մը` Ատոմ եւ Սելլա
Թնճուկեաններու հովանաւորութիւնը, ինչպէս նաեւ տարբեր
գաղութներէ եկած համազգայնականներ ու Համազգայինի
բարեկամներ
իրենց
ներկայութեամբ
կ՛իմաստաւորեն
Համազգայինի
«Լիւսի
Թիւթիւնճեան»
ցուցասրահին
համահայկական դերակատարութիւնը:

Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս 2015-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին
մէջ տեղի ունեցաւ Վահան Յովհաննիսեանի «Մանտիլիոն»
եւ «Մայրամուտ, որը հարկաւոր է կասեցնել» գիրքերուն
շնորհահանդէսը` «Ազդակ» օրաթերթին եւ Համազգայինի «Վահէ
Սէթեան» հրատարակչատան կազմակերպութեամբ:
Ձեռնարկը սկսաւ ցուցադրութեամբը ժապաւէնի մը, ուր
ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին անդամ, Ազգային ժողովի պատգամաւոր,
ազգային հասարակական գործիչ Վահան Յովհաննիսեան կը
խօսէր «Մանտիլիոն» գիրքի մասին: Համազգայինի «Վահէ
Սէթեան» տպարանին եւ «Ազդակ»-ի կողմէ խօսք առաւ Յակոբ
Հաւաթեան: Ան ըսաւ, թէ հայ քաղաքական մտքի զարգացման
հոլովոյթին մէջ մեծապէս զգալի է Վահան Յովհաննիսեանի
բացակայութիւնը: Հայութիւնը կը շարունակէ հպարտ զգալ անոր
քաղաքական գործիչի յախուռն ու անկեղծ կեցուածքով, անոր
գաղափարական մարդու հզօրութեամբ եւ մտածումներով, որոնք
պիտի շարունակեն լուսաւորել հայ հաւաքական կեանքը: Խօսքի
աւարտին Յ. Հաւաթեան ներկայացուց հայրենի հիւրերն ու
հրաւիրեց զանոնք յաջորդաբար ելոյթ ունենալու:

................................................
Հինգշաբթի, 13 Օգոստոս 2015-ին, «Լիւսի Թիւթիւնճեան»
ցուցասրահին մէջ, բացումը կատարուեցաւ «Դէպի նոր
հարիւրամեակ» խորագրով հաւաքական ցուցահանդէսին, որ
կազմակերպուած էր ցուցասրահին, Մուսա լերան հերոսամարտի
100-ամեակի
եւ
Այնճարի
հիմնադրութեան
75-ամեակի
Կեդրոնական Մարմնին կողմէ` հովանաւորութեամբ մեթր Ժաք
Չուխատարեանի: Հաւաքական այս ցուցահանդէսին իրենց
մասնակցութիւնը բերած էին 10 մուսալեռցի արուեստագէտներ:

Ելոյթ ունեցաւ «Մանտիլիոն» վէպի թարգմանիչ Կարինէ
Աշուղեան: Ան ըսաւ, թէ «Մանտիլիոն»-ը համաշխարհային
քաղաքակրթութեան մէջ հայ ազգի տեղի եւ նշանակութեան
արժանի գնահատման խնդիր կը հետապնդէ: Վէպի գլխաւոր
պատումը կառուցուած է քերթողահայր Մովսէս Խորենացիի
կողմէ աւանդուած Եդեսիոյ Աբգար թագաւորի Յիսուսին գրուած
նամակի, Տիրոջ պատասխան նամակի եւ Դաստիարակի,
արեւելա-միջերկրածովեան երկիրներու անցեալի, ապա մինչեւ մեր
ժամանակները ձգուող իրադարձութիւններուն շուրջ:
................................................
Լոյս տեսաւ «Վահէ Սէթեան» Տպարանի, Հրատարակչականի
եւ «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին հերթական «Տեղեկաբեր»ը:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Կրէյս Պապոյեան-Լոճիկեան:
Ան ըսաւ, թէ այս ձեռնարկը հայութեան ապրելու, մաքառելու,
գոյատեւելու եւ դժուարութիւնները յաղթահարելու կամքը դրսեւորող
մշակութային հարազատ արտայայտութիւն մըն է: 100 տարի ետք
մուսալեռցին կու գայ հատու պատասխան տալու թշնամիին, որ
անոր հայաջինջ ծրագիրը ոչ միայն ձախողած է, այլեւ հայ մշակոյթը
կը շարունակէ ծաղկիլ ու նուաճել նոր բարձունքներ:

Կրթական
Մարսիլիոյ Ճեմարանի հանդիսութիւն
12 Սեպտեմբեր 2015-ին տեղի ունեցաւ Մարսիլիոյ
Ճեմարանի մարզասրահին բացումը, որուն ներկայ գտնուեցան
Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Մկօ Եափուճեան եւ Աննա
Յովհաննէսեան։ Հանդիսութեան ընթացքին Համազգայինի կողմէ
շքանշանով պարգեւատրուեցան Տէր եւ Տիկին Ժան եւ «Մարիոն»
Տատիկեան եւ Տէր եւ Տիկին Ռոժէ եւ Մոնիք Տէր Մեսրոպեան, իսկ
յուշանուէր ստացաւ Ժիլպէր Մարքոյեան։
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Համազգայինի

Շրջաններ
Լիբանան
Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան»
երաժշտական քոլեճին ամավերջի հանդէսն
ու վկայականաց բաշխման հանդիսութիւնը
տեղի ունեցան Շաբաթ, 27 Յունիս 2015-ին,
«Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին
մէջ`
նախագահութեամբ
Երեւանի
Կոմիտասի անուան պետական բարձրագոյն
երաժշտանոցին եւ ներկայութեամբ «Արամ
Խաչատրեան»ի անուան տուն-թանգարանի
տնօրէն փրոֆ. Արմինէ Գրիգորեանի:
Հայ մշակոյթի պահպանման դժուարին
եւ վեհ առաքելութեան, մշակոյթի ճամբով
ազգային դիմագիծ ու նկարագիր կերտելու
լծուած Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան»
երաժշտանոցը այս տարեշրջանին տուաւ 7
շրջանաւարտներ` Հայկ Աշգարեան, Կասիա
Էճիտեան, Անի Գասպարեան, Ռիթա
Տիգրանեան, Աւօ Տագէսեան, Նաթալի
Մարկոսեան, Արեւիկ Սարգիսեան եւ Նարօտ
Տէյիրմենճեան, իսկ եօթնամեայ կրթական
ծրագիրը բոլորեցին եւ համապատասխան
վկայականի տիրացան այլ 7 աշակերտներ`
Չորպաճեան
Մարթա,
Խաչատուրեան
Արենի, Պուէյրի Ռոյա, Մելքոնեան Լիաննա,
Մելքոնեան
Մարիանա,
Մինասեան
Քրիսթինա եւ Սուսանի Ալեքս:

վարչութեան «Գուսան» երգչախումբին ելոյթը,
խմբավարութեամբ` Գրիգոր Ալլոզեանի,
Մուսա լերան հերոսամարտի նահատակ
Յաբէթ Վանայեանի յիշատակին: Ձեռնարկը
կազմակերպուած էր Համազգայինի Այնճարի
«Պ. Սեւակ» մասնաճիւղի վարչութեան կողմէ:

Վարչութեան
անունով
ձեռնարկին
բացման
խօսքը
արտասանեց
Սեւան
Ադամեան: Ան ըսաւ, թէ երբ մուսալեռցին
Այնճար հաստատուեցաւ, կարիքը զգաց հիմը
դնելու մշակութային միութեան մը, որպէսզի
նոր սերունդը չձուլուի եւ աւելիով կապուի իր
ազգին ու իր հայրենիքին: Այդ պատճառով 1971ին հիմը դրուեցաւ Համազգայինի «Պարոյր
Սեւակ» մասնաճիւղին, որ կազմակերպեց
եւ տակաւին կը կազմակերպէ Այնճարի
մշակութային կեանքն ու ձեռնարկները`
հիմնելով թատերախումբեր, պարախումբեր,
երգչախումբեր, գեղանկարչական դպրոց եւ
ասմունքի խմբակ:

հարազատներուն, ազգային, միութենական
ներկայացուցիչներու եւ ընկերներու:
Սարգիս Կիրակոսեանի յիշատակին
նուիրուած ձեռնարկի բացման խօսքը
արտասանեց Իրմա Տէտէեան: Ան յայտնեց,
որ յուշ-հանդիպումը կը զուգադիպի Սարգիս
Կիրակոսեանի մահուան քառասունքին եւ
կը համախմբէ անոր անձը, գաղափարը,
վաստակը յարգող բարեկամ ծանօթներ, ապա
աւելցուց, որ Սարգիս Կիրակոսեանի անդարձ
մեկնումով լիբանանահայ մեծ ընտանիքը
կորսնցուց սփիւռքահայ բանաստեղծ մը,
գրականագէտ մը, կրթութեան եւ մշակոյթի
մշակ մը, խմբագիր մը, հայոց լեզուի` զոր
կը խնամէր բծախնդրութեամբ ու սիրով,
մեծ պաշտպան մը եւ վաստակաւոր ուսուցիչ
մը: Սարգիս Կիրակոսեան մեկնեցաւ այս
աշխարհէն վաղաժամ մահով մը` շատ
ծրագիրներ ու գործ կիսատ ձգած: Մեզի
մնաց եւ պիտի մնայ անոր վառ յիշատակը:
Ի. Տէտէեան հաստատեց, որ լիբանանահայ
գաղութը
երախտագիտութեամբ
անոր
վաստակը պիտի արժեւորէ ու ապրեցնէ:

................................................

................................................
Մուսա լերան հերոսամարտի 100-ամեակի
եւ Այնճարի հիմնադրութեան 75-ամեակի
տօնակատարութիւններուն
ծիրին
մէջ,
Կիրակի, 9 Օգոստոս 2015-ին, Այնճարի
Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ
Համազգայինի
Լիբանանի
Շրջանային

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային
վարչութեան
կազմակերպութեամբ,
Կիրակի, 30 Օգոստոս 2015-ին Անթիլիասի
կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» թանգարանին
մէջ տեղի ունեցաւ Սարգիս Կիրակոսեանի
յիշատակին նուիրուած ձեռնարկ` հանգուցեալի
մահուան քառասունքի հոգեհանգստեան
պաշտօնէն անմիջապէս ետք` ներկայութեամբ
անոր
ընտանեկան
պարագաներուն,

Բացման խօսքէն ետք հայր Վահրիճ
վրդ. Ղարախանեան ապրումով ասմունքեց
Սարգիս
Կիրակոսեանի
գրական
անդաստանէն բանաստեղծութիւններ: Ապա
Աւետիս Ագրապեան մեկնաբանեց «Երբ
Ալեկոծ» երգը` դաշնակի ընկերակցութեամբ
Յարութիւն Մկրտիչեանի:

ԱՄՆ Արևելեան Շրջան
ԱՄՆ Արեւելեան շրջանի «Համազգային»ի
երրորդ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան»
Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակը
այս տարի շահեցաւ Ալին Օհաննէսեան, իր
«Օրհանի Ժառանգութիւնը» գործին համար:
Ալին Օհաննէսեան ծնած է Քուէյթ, ապա
երեք տարեկանին գաղթած Հարաւային
Քալիֆորնիա: Ներկայիս ան կը բնակի Սան
Հուան Քափիսթրանօ (Քալիֆորնիա) իր
ամուսնոյն եւ երկու որդիներուն հետ:
Ալինի գիրին ու գրականութեան սէրը
արթնցած է պատմաբանի մասնագիտութեամբ
Արուեստից
Պսակաւորի
վկայականը
ստանալէ ետք: «Օրհանի Ժառանգութիւնը»
Օհաննէսեանի առաջին արձակ հատորն է,
որ ներկայիս կը թարգմանուի բազմաթիւ
լեզուներու:

«Մինաս
եւ
Գոհար
Թէօլէօլեան»
Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակը
հիմնուած է քսաներրորդ դարու կիսուն
գրականութեան քննադատ Մինասի եւ իր կնոջ՝
տարիներու վաստակաւոր ուսուցչուհի Գոհարի
անուամբ: Այս Մրցանակին նպատակն է
ճանչնալ եւ գնահատել Հիւսիսային Ամերիկայի
տարածքին
արդի
գրականութեամբ
զբաղող տաղանդաւոր երիտասարդները:
Այս Մրցանակին ներկայացուող գործերը
կրնան ըլլալ հայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն,
սպաներէն՝ հայկական բնոյթի նիւթերով եւ կամ
եթէ հեղինակը ծագումով հայ է:

................................................

Կիրակի, 21 Յունիս 2015-ին, տեղի
ունեցաւ
Պոսթընի
«Համազգային»ի
«Էրեբունի» պարախումբին տարեկան ելոյթը,
Պըրլինկթընի «Հայ Սքուլ»ի սրահէն ներս:
Բացման խօսքը կատարեց Լուսինէ
Յարութիւնեան,
որ
առաջին
հերթին,

շնորհակալութիւն
յայտնեց
ծնողներուն,
որոնք շարունակ քաջալերեցին «Էրեբունի»
պարախումբը: Նաեւ, ան իր երախտապարտութիւնը յայտնեց գեղարուեստական
ղեկավար
Արման
Մնացականեանին,
նուիրեալ կամաւորներուն եւ առատաձեռն
հովանաւորներուն
իրենց
ազգանուէր
աշխատանքին եւ աջակցութեան համար:
«Համազգային
Հայ
Կրթական
եւ
Մշակութային Միութիւնը իր 87 տարիների
ընթացքում միշտ աշխատել է նպաստել
հայ համայնքներում ազգային մշակոյթի
բարձրացմանը՝ ամրապնդելով մեր հարուստ
ժառանգութեան գնահատումը երիտասարդ
սրտերում եւ մտքերում: Այսօրուան դրութեամբ՝
Արեւելեան Ա.Մ.Ն.ի շրջանում գտնուող
Համազգայինի ութ մասնաճիւղերից վեցը
հովանաւորում են հայկական պարախմբեր»,
ըսաւ Լուսինէ Յարութիւնեան:
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Հիւսիսային Ամերիկա
Համազգայինի ArtLinks 2015

Նիւ
Եորք
նահանգի
տեսարժան
վայրերէն մէկուն, խիտ ծառաստաններու
գիրկը ծուարած՝ Հանթըր գիւղաքաղաքին
մէջ, Հինգշաբթի Օգոստոս 27-ի երեկոյեան,
«Your Own Inn» պանտոկ սկսան ժամանել
Թորոնթոյէն, Նիւ Ճըրզիէն, Նիւ Եորքէն,
Մասաչուսէցէն
եւ
Քալիֆորնիայէն
երիտասարդներ ու իրենց մարզերուն մէջ
մեծ համբաւի տիրացած արուեստագէտներ,
Համազգային ArtLinks 2015 ծրագրին իրենց
մասնակցութիւնը բերելու։
Ծրագիրը յառաջացած է Համազգայինի
Ամերիկայի
Միացեալ
Նահանգներու
Արեւելեան եւ Արեւմտեան, ինչպէս նաեւ՝
Գանատայի շրջանային վարչութիւններու
միացեալ
ջանքերով,
իբր
արդիւնք
Կեդրոնական
վարչութեան
Հիւսիսային
Ամերիկայի ընկերներուն կազմակերպած միջշրջանային Գ. ժողովին, կայացած Պոսթընի
մէջ Մարտ 7-8, 2015-ին։
Համազգայինի պատմութեան մէջ, իր
բնոյթին մէջ առաջինն է ArtLinks ծրագիրը.
նպատակն է մշակութային մարզերու մէջ
հետաքրքրութիւն եւ տաղանդ ցուցաբերած
հայ
երիտասարդներ
շաղկապել
հայ
արուեստագէտներու
հետ
եւ
յատուկ
աշխատանոցներու ու զրոյցներու միջոցով,
գիտելիքներ փոխանակել, փորձառութիւններ
կիսել եւ ի վերջոյ՝ կապեր ստեղծել իրարու միջեւ։
ՀամազգայինArtLinks2015ծրագրիվարիչը,
Հայ Ցեղասպանագիտութեան մէջ ճանաչում
գտած մտաւորական՝ Խաչիկ Մուրատեանն է։
Անոր ներդրումով, ընտիր արուեստագէտներու
խումբ մը իր մասնակցութիւնը պիտի
բերէր ծրագրին. յանձինն՝ Գալիֆորնիոյ
նահանգի համալսարանի դասախօս՝ Դոկտ.
Դալար Շահինեանի, լուսանկարիչ՝ Սքաութ
Թիւֆանքճեանի, գրող՝ Ալին Օհաննէսեանի,
դերասան՝ Էրիք Պօղոսեանի եւ ժապաւէնի
բեմադրիչ՝ Էրիք Նազարեանի։
«Your Own Inn»ը լայն ու կանաչ
տարածաշրջանի
մէջ,
լողաւազանով,
բազմաթիւ սենեակներով ու յարկերով
օժտուած տուն է, Հանթըրի նեղ ու ոլորապտոյտ
ճամբաներէն՝ Route 296-ի վրայ։ Հինգշաբթի
գիշեր, գինիի ու պանիրի շուրջ, տախտակով
ու քարով պատուած մեծ լուսամուտներով
գրադարան-նստասենեակին մէջ մտերմիկ
զրոյցները ծայր կ’առնեն ու կը շարունակուին
երկար։ Ծրագրին մասնակցողներէն անդին,
ներկայ են Համազգայինի կեդրոնական
վարչութենէն ընկերներ Հրայր Պարոնեանն
ու Վիգէն Թիւֆէնքճեանը, Արեւելեան եւ
Արեւմտեան Ա.Մ.Ն.-ի եւ Գանատայի շրջանային
վարչութիւններէն ներկայացուցիչներ։

Ուրբաթ առաւօտեան ժամը 8-ին, սուրճի
հոտըբոլորըկըքաշէդէպիտանճաշասենեակը,
ուր Մոնրէալէն ժամանած խոհարար՝ Լեւոն
Գաբրիէլեանն ու օժանդակ ընկերուհիներ
նախաճաշի սեղանը պատրաստած են։
Ժամը 9-ին գրադարանին մէջ ծայր կ’առնէ
յայտագրին առաջին բաժինը։ Շրջանային
վարչութիւններու կողմէ խօսք կ’առնէ Թամար
Տօնապետեան Գուզուեան, հակիրճ ակնարկ
մը նետելով ArtLinks ի գերագոյն նպատակին
վրայ ու կը հրաւիրէ Հաւաքի ընդհանուր վարիչ՝
Խաչիկ Մուրատեան, որ ներկայացնէ առաջին
դասախօսը, Քալիֆորնիայէն ժամանած՝
Դոկտ. Դալար Շահինեան։

Նիւթը հայ գրականութեան կը վերաբերի։
Դոկտ. Շահինեանի աշխատանոցը կը սկսի
Վարուժանի մէկ յօդուածէն հատուածով մը,
լոյս տեսած Ազատամարտի մէջ 1912-ին, «Հայ
լեզուի խնդիրը» խորագրին տակ, հայ լեզուի
զարգացման, գրաբարէն աշխարհաբար,
արեւելահայերէնի
ու
արեւմտահայերէնի
մշակման
մասին։
ժամանակագրական
զուգահեռ մը քաշելով հայ գրականութեան
զարգացման եւ հայ ազգի պատմութեան միջեւ,
Դոկտ. Շահինեան կը յաջողի հետաքրքրութիւն
ստեղծել հայ լեզուի կրած փոփոխութիւններուն
մասին, յատկապէս լուսարձակը նետելով
անցնող հարիւր տարիներուն վրայ ու
հասնելով մինչ մեր օրերը, ըլլայ այդ
Հայաստանի թէ սփիւռքեան զանազան
գաղթօճախներու մէջ։ Ան խմբակներու
բաժնելով
թիւով
15
մասնակցողները,
վեց տարբեր նիւթեր կը յանձնէ իրենց,
նիւթերը սերտելու եւ տեսակէտներ կամ
առաջարկներ
ներկայացնելու
համար։
Օրինակ՝ ինչպէ՞ս կարելի է մշակոյթի եւ
մշակութային
հրատարակութիւններու
մասին մեր հասկացողութիւնը զարգացնել.
արդեօք առցանց հրատարակութիւնները,
ընկերային ցանցերու գոյութիւնը հայութեան
միջեւ կապեր հաստատելու, տեսակէտներ
բաժնելու եւ գործակցելու հնարաւորութիւններ
կը ներկայացնե՞ն։ Այլ օրինակ մը՝ ի՞նչ է
դերը թարգմանական աշխատանքին, հայ
գրականութեան ապագան ապահովելու համար.
մտահոգութիւնները կա՞ն կամ յառաջիկայ
քայլերու մասին ծրագիրներ կա՞ն այս գծով։
Աշխատանոցին
յատկացուած
երկու
ժամը կը սահի. մասնակցողները այնքան
հետաքրքրուած կը շարունակեն զրուցել
իրարու հետ, որ կ’որոշեն չդադրիլ մինչեւ
ճաշի պահը, որմէ ետք կ’անցնինք երկրորդ
աշխատանոցին։
Հանրաճանաչ լուսանկարիչ՝ Սքաութ
Թիւֆանքճեանի համար լուսանկարներու
պատմութիւնը կամ նիւթը կը բխի իր
հետաքրքրութիւններէն։
Ի
հարկէ,
լուսանկարներու
հաւաքածոներ
ունի
որոնք
ստանձնած
պարտականութեան
մը արդիւնքն են. օրինակ՝ նախագահ՝
Պարաք Օպամայի ընտրական արշաւին
իբր լուսանկարիչ իր պաշտօնը։ Սակայն,
կը բացատրէ Թիւֆանքճեան, այն ինչի որ
ինք կը ձեռնարկէ, ինչ որ ինք կը ծրագրէ,
կը
բխի
իր
հետաքրքրութիւններէն։
Սահիկներու
ցուցադրութեան
ընդմէջէն,
անձնական փորձառութիւններ կը բաժնէ
ծրագրին մասնակցող երիտասարդներուն
հետ. ըլլան անոնք Կազայի մէջ ապրած իր
կեանքէն
առնուած
արկածախնդրական
պահեր, աշխարհի տարածքին հայկական
գաղթօճախներու մէջ ունեցած փորձառութիւններ եւ այլ։ Անդրադառնալով իր
ստուար գրքին՝ «Միայն աշխարհը կայ»,
Թիւֆանքճեան իր ոսպնեակէն դիտուած
կը պատմէ հայկական գաղթօճախներու
հայութեան մասին. իւրաքանչիւր լուսանկարի
ետեւ պատմութիւն մը կայ եւ այդ պատմութիւնը
խտացուած է Թիւֆանքճեանի սրամիտ
լուսանկարներուն մէջ։ Բազմաթիւ հարցումներէ
ու մտերմիկ զրոյցէ ետք, դադարի պահը
կը յաջորդէ։ Լողաւազանին շուրջ ոմանք
կը զրուցեն իսկ անդին ուրիշներ կ’որոշեն
մօտակայքը քալել ու բնութիւնը վայելել։

Ընթրիքին կը յաջորդեն խարոյկին շուրջ
մտերիմ խօսակցութիւնները, իրարու հետ
ծանօթանալու հրաշալի առիթ ընծայելով
բոլորին։
Մասնակցողները
զանազան
հետաքրքրութիւններու տէր, ուսումնական
գետնի վրայ եւ գործի ասպարէզին կամ
արուեստին մէջ յաջողութիւն գտած եւ զանազան
տաղանդներով օժտուած երիտասարդներ են։
Գրադարանին մէջ մինչեւ ուշ ժամերը նստելէ եւ
խօսակցելէ ու երաժշտութիւն ունկնդրելէ ետք
կը պատրաստուինք յաջորդ օրուան։
Նախաճաշին կը յաջորդէ գրող՝ Ալին
Օհաննէսեանի
աշխատանոցը։
Ալին
Օհաննէսեան կը բացատրէ թէ գրելը
ամբողջութիւնն է չափուած ու գծուած ուղեցոյցի
մը եւ այն կախարդանքին, որ իւրաքանչիւր
անձ կը զգայ ու կ’ապրի։ Գրելու համար պէտք
է գիտնանք այդ ուղեցոյցին տուեալներուն
մասին, սակայն պէտք է կարենանք մենք
մեզ անջատել ատկէ, զարկ տալով մեր
ստեղծագործական
կարողութիւններուն։
Ազատ գրելը կ’օգնէ, որ մենք պեղենք
թաքնուած զգացումները ու կարողութիւնները
որոնք այլապէս յայտնաբերելը դիւրին չէ
գրականութեան ընդմէջէն։ Ապա, հինգ
տարբեր բառեր կը բաժնէ ներկաներուն հետ,
եւ վեց վայրկեան առիթ կու տայ որ անոնք
ազատօրէն գրեն բառի մը շուրջ։
Մասնակցողներէն ոմանք կ’ընթերցեն
իրենց գրութիւնները եւ համապատասխան
կարծիք կը ստանան Օհանէսեանի կողմէ։
Ապա, Օհանէսեան կ’անցնի գրելու ուղեցոյցի
մասին բացատրութեան, առաջին արարէն
սկսեալ պատմութիւն մը զարգացնելու
հանգրուաններուն
անդրադառնալով։
Օհաննէսեանի գիրքը՝ «Orhan’s Inheritance»
իր առաջին վէպն է. արժանացած է #1 Indie
pick for April 2015 եւ Amazon top 20 picks 2015
արժանիքներուն։
Աշխատանոցէն ետք, մասնակցողները
կ’ուղղուին դէպի Հանթըր գիւղաքաղաք,
մինչ ճաշի պատրաստութեան ընթացքին
մէջ են խոհարարն ու օգնականները։ Ճաշին
կը
յաջորդէ
հանրաճանաչ
դերասան,
գրող, բազմատաղանդ՝ Էրիք Պօղոսեանի
հետ զրոյցի պահը։ Պօղոսեանի կեանքը
հետաքրքրական հանգրուաններու շարան
մըն է։ Ան կը բացատրէ, թէ իր մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան նիւթին շուրջ զգացումները
կը շեշտուին երբ Աթոմ Էկոյեանի «Արարատ»
ժապաւէնին մէջ դեր կը ստանձնէ։ «Մեծ
հայրս վերապրողներէն էր» կ’ըսէ Պօղոսեան։
Ան կը նշէ Փիթըր Պալաքեանի, Վահագն
Տատրեանի եւ այլոց անունները, որոնք գրած
եւ ուսումնասիրած են Ցեղասպանութեան
մասին։ Ապա կը բացատրէ, թէ իր գրքին՝
«Operation Nemesis»ի հրատարակութիւնը
տիտանական աշխատանքի արդիւնք էր,
երկու հարիւր յիսունէ աւելի աղբիւրներու վրայ
հիմնուած, եօթը տարիներու մանրակրկիտ
աշխատանք մը, որուն արդիւնքը մեծ
գոհունակութիւն պատճառած է Պօղոսեանի։
Ապա, ան կը խօսի իր անձնական կեանքին
մասին. թէ ինչպէս իբր ձայնասփիւռի
խօսնակ, ապա թատերական աշխարհի մէջ
դերեր ստանձնած, որոշ սայթաքումներէ
յետոյ ինքզինք վերագտած, շարժապատկերի
աշխարհին մէջ ճանաչում գտած դերասանը,
իր վերջին հրատարակութեան իբր արդիւնք
մեծապէս զարգացուցած է իր գիտելիքներու
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պաշարը հայոց պատմութեան եւ մշակոյթին
առնչութեամբ։ Իր տեսակէտով՝ դէպի
առաջ երթալու դրական քայլը ազգային
հպարտութեամբ մենք մեզ առաջնորդելու
քայլն է։ Իսկ իբր անձ եւ իբր արուեստագէտ,
62-ամեայ Պօղոսեանի պատգամներէն մէկն
է փորձել, ձախողութիւններէ չվհատիլ, այլ
դարձեալ կանգնիլ ու դարձեալ փորձել։
Յետ ընթրիքի, գրադարանին մէջ
կը հաւաքուին բոլորը ու այս անգամ
դերակատարները մասնակցողներն են,
որոնցմէ է հանրաճանաչ ջութակահար՝ Նունէ
Մելիքեան։ Սիպերիայի ծնունդ 25-ամեայ այս
տաղանդաւոր հայուհին կը գրաւէ բոլորը,
Կոմիտասի սրտաճմլիկ Կռունկի հրաշալի
մեկնաբանութեամբ. բուռն ծափերուն կը
յաջորդէ «Քելեր Ցոլեր»ը: Կատարումներուն
միջեւ Մելիքեան հակիրճ բացատրութիւններ
կու տայ Կոմիտասի կեանքին ու արուեստին
մասին։
Մելիքեանի կը յաջորդէ լրիւ տարբեր
ժանրի՝ «րափ» երաժշտութեան մեկնաբան՝
Եղիա
Սիւմպիւլեան,
գնահատանքի
արժանանալով բոլորին կողմէ։ Երեկոյի
ընթացքին խօսք կ’առնեն Արեւմտեան Ա.Մ.Ն.-ի
Շրջանային
Վարչութեան
ատենապետ՝
Մանուկ Չուխաճեան, գնահատանքի խօսք
ուղղելով
Խաչիկ
Մուրատեանի,
աշխատանոցները համադրելու իր կարեւոր
աշխատանքին համար։ Ապա, Համազգայինի
Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ խօսք

կ’առնէ Վիգէն Թիւֆէնքճեան, բարձր
գնահատելով Հիւսիսային Ամերիկայի երեք
Շրջանային Վարչութիւնները այս կարեւոր
նախաձեռնութեան համար։ Վերջապէս,
Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Շրջանային Վարչութեան
կողմէ Դալար Մաւլեան «Մինաս եւ Գոհար
Թէօլէօլեան» գրական մրցանակը կը յանձնէ
գրող՝ Ալին Օհաննէսեանի։
Հինգերորդ եւ վերջին աշխատանոցի
վարիչն է բեմադրիչ՝ Էրիք Նազարեան։
Էրիքի կեանքին մէջ, արուեստը էական դեր
ունեցած է ծնած օրէն իսկ։ Ծնեալ Հայաստան,
պարսկահայ ծնողներէ, առաջին օրէն իսկ հայ
մշակոյթը, շարժապատկերի աշխարհը, լեզուն
ու գրականութիւնը կարեւոր տեղ գրաւած են
իր հոգեմտաւոր աճին մէջ։ Էրիք կը խօսի
ժապաւէնի պաստառին համար գրելու մասին
եւ կը բացատրէ, թէ բեմադրելու համար կարեւոր
է գրել գիտնալ։ Այն ինչ որ բազմաթիւ էջերու
վրայ տարածուած կը գտնենք, մէկ վայրկեանի
մէջ ի յայտ կու գայ ժապաւէնի մէջ: Ժապաւէնի
արուեստը աշխարհը պտտելու տոմս է, ըստ
Էրիքի։ Ան կը քաջալերէ բոլորը որ ինչ բանի
որ ձեռնարկեն, իրենց սէրն ու կիրքը այդ
գործին մէջ դնեն։ Հակիրճ վաւերագրական
ֆիլմի մը ընդմէջէն, Էրիք բացատրութիւններ
կու տայ թէ ինչպէս ժապաւէնի մը նիւթը
ծայր կ’առնէ ու կը զարգանայ տեսարան
առ տեսարան։ Ապա ան առիթ կու տայ
մասնակցողներուն որպէսզի հերոս մը ի
մտի ունենան եւ այդ հերոսը նկարագրեն

շրջապատին
ընդմէջէն։
Ներկաները
քանի մը վայրկեան կը տրամադրեն այդ
աշխատանքին համար։ Ապա, կիզակէտը
դարձնելով հայ շարժապատկերի արուեստին
վրայ, ներկաները առիթ կ’ունենան դիտելու
երկու հանրաճանաչ ժապաւէններ, որոնցմէ
է Տժվժիկը, որը մեծապէս կը խանդավառէ
բոլորը։ Նազարեան կը շեշտէ կարեւորութիւնը
հայ արուեստի ներկայութեան եւ զարգացման
մեր յառաջիկայ սերունդին մօտ։
Ու այսպիսով, իր աւարտին կը հասնի
Համազգային ArtLinks 2015 հաւաքը։ Հինգ
արուեստագէտներ, իւրաքանչիւրը իր կարգին
ներշնչման աղբիւր, իրենց սուղ ժամանակը
տրամադրեցին
ու
հայ
երիտասարդը
խրախուսեցին իրենց ներկայութեամբ ու
փորձառութեամբ։ Պէտք է խոստովանիլ,
որ երազային ծրագիր մըն էր որուն
կարեւորութեանը
հաւատալով
ճամբայ
ելան հաւատաւոր Համազգայնականներ
եւ որուն արդիւնքը յառաջիկային կարելի
է աւելի երկար ժամանակներու վրայ
արժեւորել։ Մասնակցողներուն կողմէ բարձր
գնահատուած
այս
նախաձեռնութիւնը
յառաջիկային
պիտի
շարունակուի,
համախմբելով
արուեստասէր
ու
արուեստագէտ
երիտասարդ
տարրը,
Հիւսիսային Ամերիկայի տարածքին։
Թամար Տօնապետեան – Գուզուեան

Յունաստան
Ուրբաթ, 3 Յուլիս 2015ի երեկոյեան,
Համազգայինի Յունաստանի Շրջանային
վարչութիւնը
այցելեց
հայ
կաթողիկէ
նորանշանակ առաջնորդ Գերապայծառ
Յովսէփ Թ. Ծ. Վ. Պէզէզեանի, շնորհաւորելով
իր
նոր
պաշտօնը,
միաժամանակ
ցաւակցութիւն յայտնելով հայ կաթողիկէ
Կաթողիկոս Պատրիարք Ներսէս-Պետրոս
ԺԹ.ի վախճանման առիթով։

................................................
Կիրակի 5 Յուլիս 2015ին, Աթէնքի
Թեխնոփոլիս Կազիի մէջ տեղի ունեցաւ «Bollywood and Multicultural Dance Festival»ը։ Այս
ելոյթը կը բնորոշուի որպէս բազմաբնոյթ
երազային
ճամբորդութիւն
մը,
դէպի
աւանդական արեւելեան երաժշտութիւն ու
պարարուեստի իւրայատկութիւններով ու
նկարագրով պատկերացուած արուեստ։
Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Artistic Studio
Oriental Expressionի կողմէ։

րութիւն ստեղծելով ե՛ւ կազմակերպիչներուն, ե՛ւ
մեր ժողովուրդին մօտ։ Այս ձեռնարկը խօսուն
ապացոյց մը եղաւ, որ տեղւոյն ժողովուրդը
հետզհետէ աւելի մեծ հետաքրքրութեամբ
ու թափով կը մասնակցի մշակութային
մեր
միութեան
կազմակերպած
բոլոր
նախաձեռնութիւններուն։

................................................

Յունաստանի
Համազգային
Հայ
Կրթական ու Մշակութային Միութեան
«Նայիրի» երկսեռ պարախումբը տպաւորիչ
ելոյթով մը հանդէս գալով, գեղարուեստական
երեկոն ճոխացուց հայ երաժշտութեան,
հայկական պարի ու հայկական տարազներու
բազմամշակութային ճաշակ մը դրսեւորելով
եւ յոյն թէ օտար հասարակութեան լայն
հետաքրքրութիւնը շարժելով։

Համազգայինի «Արշաւիր Գազանճեան»
թատերախումբը կանոնաւոր կերպով կը
շարունակէ իր փորձերը։ Մինչեւ տարեվերջ կը
նախատեսուիներկայացնելերկութատերական
ներկայացումներ.- մին՝ կատակերգութիւն
մը հայերէն լեզուով, երկրորդը՝ Ռի-չարտ
Քալինոսքիի «Το κτήνος στο φεγγάρι» յունարէն
լեզուով, Հայոց Ցեղասպանութեան 100րդ
տարելիցի ծիրէն ներս։

................................................

12 Յուլիս 2015ին, Ալեքսանտրուպոլսոյ
«Արամ
Խաչատուրեան»
մասնաճիւղի
վարչութիւնը կազմակերպեց Վարդավառի
կամ
Քրիստոսի
պայծառակերպութեան
տօնակատարութիւնը, որ հայ առաքելական
եկեղեցւոյ աւանդական տօներէն՝ հինգ
տաղաւարներէն մէկն է։ Իսկապէս գոհունակութիւն կը պատճառէր տեսնել, որ
շաբաթներու
աշխատանքը
տուած
էր
ակնկալուած արդիւնքը՝ հոգեկան բաւարա-

Կիպրոս
Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական»
Մասնաճիւղի վարչութիւնը ուրախութեամբ
կը յայտնէ, որ «Սիփան» պարախումբը 11 եւ
12 Սեպտեմբեր 2015-ին երկու յաջող ելոյթներ
ունեցաւ «Միջերկրականեան Ազգագրական
Պարի 10-րդ Փառատօն»ի ծիրին մէջ:

................................................

Առաջին ելոյթը տեղի ունեցաւ Երի
քաղաքին մէջ, իսկ երկրորդը՝ Լառնաքայի
ծովափնեայ «Ֆինիկուտես» հրապարակին
վրայ, երկու օրերուն ալ ամենախանդավառ
ու երկարատեւ ծափահարութիւնները խլելով
բազմահազար ներկաներէն:

Լառնաքայի մէջ «Սիփան»ի պարողները
իրենց տարազներով մասնակցեցան նաեւ
հանդիսութենէն առաջ տեղի ունեցած
տողանցքին, ուր տասնեակ մը երկիրներու
դրօշներու կողքին ծածանեցաւ նաեւ մեր
պանծալի Եռագոյնը:
«Սիփան» պարախումբը ելոյթներ ունեցաւ
նաեւ 26 Սեպտեմբերին՝ Աղլանճա քաղաքի
փառատօնին, 30 Սեպտեմբերին՝ Նիկոսիոյ
Ռոթարեան
Ակումբի
միջ-համայնքային
բարեսիրական հանդիսութեան, Ստրովոլոսի
քաղաքապետութեան հանդիսասրահին մէջ եւ
4 Հոկտեմբերին «Խրիստոս Ստելիու Եոաննու
Հաստատութեան» Բարեկամներու Ակումբի
30-ամեակի հանդիսութեան:
5

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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Գանատա
Կիրակի,
26
Յուլիս
2015-ին,
Թորոնթոյի Համազգային «Գլաձոր» եւ ՀՅԴ
Գանատայի Երիտասարդական Միութեան
«Սիմոն
Զաւարեան»
մասնաճիւղերու
կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ լրագրողլուսանկարիչ՝
Սքաութ
Թիւֆէնքճեանի
«Հայկական սփիւռք» ծրագրի ու վերջերս
լոյս տեսած «Միայն աշխարհը կայ»
գիրքի ներկայացումը՝ Թորոնթոյի Հայ
Կեդրոնի Համազգային «Յ. Մանուկեան»
Գրադարանին մէջ:

................................................
Համազգայինի Գանատայի շրջանը
գումարեց իր 35-րդ Շրջանային Ժողովը
15-16 Օգոստոս 2015-ի շաբաթավերջին,
Մոնթրէալի մէջ, որու աւարտին ժողովը
կատարեց 2015-2016 տարեշրջանի Շրջանային
Վարչութեան լրացուցիչ ընտրութիւնները:
Շրջանային Վարչութիւնը այժմ կը բաղկանայ
Մոնթրէալէն Ծովիկ Գահվէճեանէ, Գէորգ
Թաշճեանէ եւ Զեփիւռ Լուլուէ, իսկ Թորոնթոյէն
Գագիկ Խաչատրեանէ ու Սօսի Թաշճեանէ:
Յաջողութիւն կը մաղթենք Վարչութեան
աշխատանքներուն:

................................................
Հինգշաբթի, 27 Օգոստոս, 2015-ին, տեղի
ունեցաւ Մոնթրէալի Համազգային Սանահին
մասնաճիւղի «Թէյ, սուրճ եւ կարծիքներ»
ակումբի կազմակերպած հաւաքը՝ Bois de Liesse
զբօսայգիի Maison Pitfield-ի շքեղ հիւրասրահին
մէջ։ 75 ներկաներ եկած էին ունկնդրելու Գրիգոր
Դերձակեանի «Հայաստանի անտառներն ու
հայ երիտասարդութիւնը» նիւթը։ Նախքան
յայտագրի սկիզբը, ներկաները՝ արդէն
բաւական մտերմացած մեր ակումբի ջերմ
մթնոլորտին, զբօսայգիի ծառերու տակ եւ
նունուֆարներով ծածկուած աւազանին մօտ
հիւրասիրուեցան մեր աւանդական թէյ ու
սուրճով,
հետաքրքրութեամբ
սպասելով
օրուան գեղարուեստական յայտագրին ու
զրոյցներուն։ Ընկերական ջերմ մթնոլորտի
աւարտին, ներկաները ուղղուեցան հիւրասրահ:
Բացման խօսքը կատարեց «Թէյ, սուրճ
եւ կարծիքներ» ակումբի պատասխանատու՝
Տիրուկ
Մանճիկեան,
ներկայացնելով
դասախօսութեան միտք բանին ու օրուան
յայտագիրը: Գլխաւոր նիւթը ծառերն էին եւ
այդ մղած էր օրուան հաւաքը կազմակերպել
այդ գեղեցիկ զբօսայգիին մէջ: Ան իր խօսքին
մէջ յիշեց, որ մտահոգուած Հայաատանի մէջ
հանք-արդիւնաբերական ընկերութիւններու
կողմէ կատարուած անխնայ պեղումներէն,

անպատասխանատու ծառահատումներէն եւ
նկատի ունենալով այս արարքներուն հանդէպ
հայրենի երիտասարդութեան ծառացումն
ու դրական եւ վճռական քայլերը, կը մղուինք
աւելի մօտէն իրազեկ դառնալ այս նիւթին
եւ արթուն պահել մեր հետաքրքրութիւնն ու
խիղճը: Ան նաեւ նշեց թէ հայ անհատը ծառերու
հանդէպ միշտ ունեցած է խոր ակնածանք, սէր
ու մտերմութիւն:
Ինչպէս
միշտ,
դասախօսութեան
նիւթը նաեւ ներշնչողն է անոր ընկերացող
գեղարուեստական
յայտագրին:
Առաջին
առթիւ ներկաները ունկնդրեցին Ռուբէն
Հախվերտեանի «Բա՛ց քո կեղեւը, ծա՛ռ» երգը,
իսկ Սուրբ Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ «Նոր
Ծաղիկ» երգչախումբի անդամ Մելիսա
Յարութիւնեանը
մեկնաբանեց
«Կռո՛ւնկ,
գնա՛ մեր աշխարհից» երգը։ Համեմողը
ընկհ. Տիրուկն էր, որ մէջընդմէջ կը կարդար
ծառերու եւ բնութեան առնչուող առածներ ու
առասպելներ: Հետաքրքրական էր Մեղրի
գիւղի բարտիին եւ ուռենիին առասպելը,
որուն կը վերագրուի Մեղրիի տարատերեւ
բարտիներու գոյութիւնը: Անահիտ Պալեան
կարդաց
տեղեկութիւններ
Հայաստանի
պատմական Սօսեաց անտառներու մասին:
Տպաւորիչ էին նաեւ պաստառի վրայ
ցուցադրուած Հայաստանի ծառերու նկարները՝
իրենց հայերէն եւ անգլերէն անուններով, զորս
բծախնդրութեամբ պրպտած ու համադրած
էր Յակոբ Մանճիկեան։ Շատ հաճելի
անակնկալ էր Հալէպէն վերջերս քաղաքս
հաստատուած երկու համազգայնականներու
յայտագրին
մասնակցութիւնը,
որոնց
գեղեցիկ մեկնաբանութիւնները արժանացան
ներկաներուն
գնահատանքին:
Արփի
Սողոմոնեան ասմունքեց Միսաք Մեծարենցի
«Աքասիաներու շուքին տակ» սքանչելի
բանաստեղծութիւնը, մեզ փոխադրելով Գանատա մեր երկրորդական վարժարաններու
գրականութեան դասարանները, ինչպէս նաեւ
Սոնա Թիթիզեանը, որ ձեռնարկի աւարտին
ընթերցեց Մուշեղ Իշխանի «Պարտիզպանը»։
Օրուան դասախօսին հակիրճ կենսագրականը
ներկացուց ընկհ. Տիրուկը, նշելով որ ընկ.
Գրիգոր ծնած է Պէյրութ, Լիբանան, ուր
յաճախած է Համազգայինի Նշան Փալանճեան
Ճեմարանը եւ աւարտած 1977-ին։ American University of Beirut-էն տիրացած է զոյգ
տիտղոսներու՝ Bachelor of science in Agriculture եւ Agricultural Engineer diploma։
Մոնթրէալ հաստատուած է 1991-ին, եւ աւելի
ուշ, աւարտած է Concordia համալսարանի
Պատմաբանութեան ամբիոնը։ Ան անդամ է
նաեւ ուսումնական պատուոյ Golden Key International Honor Society-ին։ Ընկեր Դերձակեան
մանրամասնօրէն
եւ
բծախնդրութեամբ,
PowerPoint-ի
միջոցաւ
ներկայացուց
Հայաստանի անտառներուն եւ կենսոլորտի
մասին իր հետազօտած նիւթն ու մանաւանդ՝
մտահոգութիւնները։
Ան
իրապաշտօրէն
մեր առջեւ դրաւ ցաւալի իրականութիւններն
ու անոնց տուն տուող պատճառները,
ժողովուրդին անգիտակից մօտեցումը երկրին
հարազատ ծառերուն եւ կենդանիներուն
եւ
առհասարակ՝
բնութեան
հանդէպ,
ինչպէս նաեւ՝ ներկայ իշխանութիւններուն
կեցուածքն
ու
քաղաքականութիւնը՝
Հայաստանի անտառներու եւ ընդհանուր
բնապահպանութեան
հանդէպ:
Ան
նաեւ
անդրադարձաւ
սփիւռքի
կազմակերպութիւններու եւ անհատներու կողմէ
ծառերու վերատնկումի համար կատարուած
շինիչ,
շարունակական
եւ
կենսական
աշխատանքին:
Ներկաները շատ գոհ մնացին այս
դաստիարակչական
բնոյթի
շահաւէտ
դասախօսութենէն, որ ինքնին նորութիւն մըն էր,
եւ ընկ. Դերձակեանին ուղղուած հարցումներն
ու անոնց տրուած սպառիչ պատասխանները
առիթը ստեղծեցին աւելի մօտէն ծանօթանալու
այս նիւթին, յատկապէս Հայաստանի բնական
հարստութիւններու պահպանման կարեւոր
գործին: Նախքան ձեռնարկի աւարտը,
Մէլիսան անգամ մը եւս հանդէս եկաւ մեծապէս

խանդավառելով ներկաները Անուշ եւ Ինկայի
«Մենք ենք մեր սարերը» երգով։

Ըստ սովորութեան, տեղի ունեցաւ
նաեւ վիճակահանութիւն, եւ չորս ներկաներ
իրենց հետ տուն տարին օրուան նիւթը
խորհրդանշող գեղեցիկ բոյսեր։ Ժամերը
յուշիկ յուշիկ սահած էին: Տուն վերադարձին՝
մեզի հետ կը տանէինք լոյսը լիալուսնին,
հայրենի բարտիներու խշխշոցը, ինչպէս
նաեւ բնապահպանութեան եւ ծառատնկումի
բարելաւման եւ զարգացման յոյսը:
Անահիտ Պալեան

................................................

Հինգշաբթի, 10 Սեպտեմբեր 2015-ի
երեկոյեան ժամը 8:00-ին տեղի ունեցաւ
Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային
միութեան
Մոնթրէալի
«Սանահին»
մասնաճիւղի
գրական
յանձնախումբին
կազմակերպած
Հրայր
Խաչերեանի
«100» ալպոմի շնորհահանդէսը: Գրական
յանձնախումբին անունով Անահիտ Պալեան
բարի գալուստի խօսքերով ողջունեց գրասէր
ներկաները եւ ապա ներկայացուց հեղինակին
հակիրճ կենսագրականը:
Հրայր «Բազէ» Խաչերեան ծնած է 1961ին Լիբանան: 1984-էն ի վեր հաստատուած
է Քանատա: 1988-ին սփիւռքի մէջ իր
մասնակցութիւնը բերած է արցախեան
շարժման
առնչուող
բազմատեսակ
գործունէութիւններու:
Առաջին
անգամ
Հայաստան այցելած է 1992-ին, եւ այնուհետեւ,
տարին մէկ անգամ ան կը մեկնի հայրենիք`
սնանելու նոր աւիշով: 1993-ը կը համարուի
Հրայր «Բազէ»ի վերածննդեան թուականը:
Այդ տարին ան ծանր հիւանդ էր, եւ բժիշկները
կեանքի շատ կարճ ժամանակ տուած էին
իրեն: Բայց շնորհիւ իր հաւատքին, իր
նկարագրին ու մեր հայրենիքին նկատմամբ
իր բացարձակ պաշտամունքին` «Բազէ»ն
վերապրեցաւ: Այսօր 22 տարիներ անցած են
այդ տխուր օրերէն, երբ Հրայր ետին ձգելով
իր առեւտրականի ասպարէզը, փակելով
անգամ իր հասութաբեր խանութը` որոշած է
ապրիլ միայն Հայաստանի, Արցախի եւ Հայոց
Աշխարհի լուսանկարչական վկայագրութեամբ,
դառնալով` «տեւական ճանապարհորդ, առանց
թափառական ըլլալու»:
17 տարիներու աշխատանքի իբրեւ
արդիւնք`
հանրածանօթ
լուսանկարիչ
Հրայր Բազէի «100. 1915-2015» ալպոմը կը
բաղկանայ 516 էջերէ, որոնց մէջ կ’արտացոլայ
ամբողջ աշխարհի տարածքին սփռուած
հայկական պատմական եւ մշակութային
ժառանգութիւնը: Ճիշդ է, որ գիրքը նուիրուած
է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին,
սակայն արուեստագէտը, շրջելով աւելի քան
40 երկիրներ, կու գայ իր շեշտը դնելու ոչ թէ
կատարուած ողբերգութեան վրայ, այլ կը
ներկայացնէ հայ ժողովուրդի նուաճումներն ու
պատմամշակութային հարստութիւնը` սկսելով
2000 տարեկան մետաղներէն անցնելով 4-րդ եւ
5-րդ դարերու եկեղեցիներէն, հասնելով մինչեւ
մեր ներկան:
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Հրայր իր հրաշալի այս գիրքով ոչ
միայն կը ներկայացնէ արուեստասէր ու
տաղանդաւոր հայ ժողովուրդի պատմական
արժէքները, այլ ան կու գայ իր լուսանկարներով
վաւերագրելու
մեր
բռնագրաւուած
հայրենիքի մէջ տեղի ունեցող եւ առ տակաւ
շարունակուող մեր մշակութային անհամար
կոթողներու կոտորածը: Այսպիսով, Հրայր
«Բազէ» իր «100» անունը կրող հատորով
մեզ կը դնէ նոր հրամայականներու եւ նոր
մարտահրաւէրներու առջեւ, որոնց անխոնջ
հետապնդումը Հայ դատին նպաստող
լծակներէն մէկը կը հանդիսանայ:
Մօտաւորապէս երկու տասնամեակներէ
ի
վեր
Հրայրը
ցուցահանդէսներով,
դասախօսութիւններով եւ լուսանկարներով
աշխարհին կը ներկայացնէ Արցախը,
Հայաստանն ու մեր գերեվարուած, մեր
բռնագրաւուած Հայաստանը: Պէտք է
նաեւ նշել, թէ Հրայր այն բախտաւորներէն
եղած է, որ բարձրացած է Արարատ լերան
գագաթը, ի հարկէ իր ոսպնեակին ընդմէջէն
մեզի ներկայացնելու այն անկիւններն ու
տարածքները, որոնք ցարդ անծանօթ են
մեզի:
Ան հրատարակած է աւելի քան 12
հատորներ, որոնցմէ կարելի է յիշել «Արցախ`
լուսանկարչական ուղեւորութիւն», «Արցախ`
100 լուսանկար», «Երկիր», «Մէկ ազգ, մէկ
եկեղեցի» եւ այլն: Իր լուսանկարները լոյս
տեսած են բազմաթիւ թերթերու, գիրքերու եւ
այլ հրատարակութիւններու մէջ:
Ձեռնարկի աւարտին ներկաները
բարձր գնահատեցին արուեստագէտին
նուիրումն ու ցուցաբերած կիրքը մեր
մշակութային կոթողներու վկայագրութեան
եւ անոնց արժեւորման եւ պատշաճ
ներկայացման համար իր ի գործ դրած
ճիգերն ու անխոնջ աշխատանքը: Իր

Համազգայինը
մամուլին մէջ

լուսապատկերները վաւերագրական արժէք
կը ներկայացնեն, որոնց ընդմէջէն, նախ, հայ
ներկայ եւ ապագայ սերունդները, եւ ապա
օտարները,կը ծանօթանան ոչ միայն մեր
ժողովուրդի մշակութային ժառանգութեան,
այլեւ` անոր տուն տուող ստեղծագործական
ոգիին, անոր հանճարին, եւ անով կը
զրահաւորուին պատուով դիմագրաւելու
«դուրսի աշխարհը»:

................................................

Համազգայինի Մոնթրէալի «Սանահին»
մասնաճիւղի պարախումբի յանձնախումբին
կազմակերպութեամբ, Կիրակի, 13 Սեպտեմբեր
2015-ին, 650 մշակութասէր ծնողներ ու
հարազատներ հաւաքուած էին College Regina Assumpta-ի շքեղ համերգասրահէն ներս,
միասնաբար վայելելու «Անի» պարախումբի
կրտսերներու տարեկան ելոյթը։
Բացման խօսքը կատարեց «Սանահին»
մասնաճիւղի վարչութեան ներկայացուցիչ՝
Անիթա Թոպի։ Ան շնորհակալութիւն
յայտնեց 150 պատանի պարողներուն, իրենց
ծնողներուն, պարախումբի յանձնախումբին,
պարուսոյցի օգնականներուն, տարազներու

յանձնախումբին՝
իրենց
համագործակցութեան եւ նուիրումին համար եւ վերջապէս
գեղարուեստական
ղեկավար՝
Էվա
Հայրապետեանի, իր անդուլ ու բծախնդիր
աշխատանքին համար։
Մեծ
էր
խանդավառութիւնը
թէ՛
պարողներուն
եւ
թէ
հանդիսատեսին
մօտ։ Բոլոր ներկաները անխտիր, բուռն
ծափահարութիւններով մասնակցեցան մեր
գաւառական պարեղանակներուն՝ Սասնայ
Եարխուշտայէն մինչեւ Վասպուրականի
պարը։ Հայաշունչ, հարազատ մթնոլորտը
պատած էր լրիւ սրահը։ Ձեռնարկի աւարտին,
հանդէս եկաւ Տէր Մեղրիկ Սրբ. Եպս.
Բարիքեան, որ իր սրտի խօսքին մէջ շեշտեց
Համազգայինի գործունէութեան կարեւոր դերը
հայ մշակոյթի պահպանման գծով։ Սրբազան
Հայրը դառնալով փոքրիկներուն ըսաւ.- «Դուք
ձեր պարո՛վ պիտի յաղթէք թշնամիին»։
Սրահէն դուրս, տեղի ունեցաւ ծնողներու
կողմէ սիրայօժար կերպով պատրաստուած
խմորեղէններու վաճառք, որուն հասոյթը
պիտի յատկացուի «Անի» պարախումբը նոր
տարազներով օժտելու նպատակին։

«Հայերն Այսօր».- Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւնը
նոր մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում իւրաքանչիւր տարի
վճարում է վեց ուսանողի վարձը` հնարաւորութիւն ընձեռելով Սփիւռքի
տարբեր համայնքներից եկած ուսանողներին անվճար եւ որակեալ ուսում
ստանալ հայրենիքում:

Համազգայինի կորուստներ
Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը կը գուժէ «Բագին» ամսագրի
նախկին փոխ-խմբագրին` Սարգիս Կիրակոսեանի մահը, որ պատահեցաւ
Երեքշաբթի, 21 Յուլիս 2015-ին:
Սարգիս Կիրակոսեան եղած է «Բագին»ի փոխ-խմբագիր: Ան իր իւրայատուկ
վաստակը ունեցած է արաբական գրականութիւնը հայերէնի թարգմանելու առումով:
Վերջին ժամանակաշրջանին ան կը վարէր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
կրթական եւ հայագիտական բաժանմունքի վարիչի պաշտօնը: Ուսուցչական երկար
տարիներու վաստակի տէր, Սարգիս Կիրակոսեան հայ գրականութիւն ուսուցանած է
Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարանին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
դպրեվանքին մէջ: Եղած է նաեւ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային
վարչութեան անդամ, համահիմնադիր Լիբանանահայ գրողներու համախմբումին,
եւ անդամ Հայաստանի Գրողներու Միութեան: 28 մայիս 2015-ին Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագրով արժանացած է
«Մովսէս Խորենացի» շքանշանին:
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Հաղորդագրութիւն
Շաբաթ 19 եւ Կիրակի 20 Սեպտեմբեր 2015ին, Համազգային
Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Կեդրոնական
Վարչութիւնը Պէյրութի մէջ գումարեց 2014-2018 քառամեակի իր
Բ. տարեկան լիակազմ ժողովը, որ գլխաւորաբար զբաղեցաւ
Է. Պատգամաւորական Ժողովի որդեգրած որոշումներու
գործադրութեան ընթացքի խնդիրներով։

Թիւթիւնճեան»Ցուցասրահը եւ «Բագին» գրական հանդէսը,
ժողովը քննեց նախորդ տարեշրջանի ընթացքին անոնց անցած
ուղին եւ առաւ համապատասխան որոշումներ անոնց յառաջիկայ
գործունէութեան
նկատմամբ։
Հանգամանաւոր
քննութեան
արժանացաւ Համազգայինի Հիմնադրամներու Կեդրոնական
Մարմնի գործունէութիւնն ու ապագայ աշխատանքներու ծիրը։

Առաջին
հերթին,
Կեդրոնական
Վարչութիւնը
լսեց
կազմակերպական
շրջաններու
մասին
տեղեկատուական
զեկոյցներ։ Ժողովը ուրախութեամբ արձանագրեց ԱՄՆի
Արեւելեան, Արեւմտեան եւ Գանատայի Շրջանային Վարչութիւններու
համագործակցական
ծրագիրներով
միատեղ
աշխատելու
փաստը։ Իսկ Կեդրոնական Վարչութեան Հիւսիսային Ամերիկայի
նորահաստատ գրասենեակին կապակցութեամբ, ժողովը ճշդեց անոր
գործունէութեան սահմաններն ու Շրջանային Վարչութիւններուն
հետ յարաբերութեան եղանակը։ Անդրադառնալով նոր ձեւաւորուող
շրջաններուն, ժողովը քննեց անոնց գործունէութեան աշխուժացման
խնդիրներն ու կարելիութիւնները։

Ժողովը
արժեւորեց
ելեկտրոնային
սարքերու
խաղերով 3-5 տարեկան մանուկներու հայերէն սորվեցնելու
նախաձեռնութիւններու շարքը, որոնցմէ առաջինը՝ «Լալան ու
Արան - Գոյներու Աշխարհ»ը լոյս կը տեսնէ ի մօտոյ։ Ժողովը որոշեց
լայն քարոզչութեամբ հրապարակել առաջին խաղը, եւանկէ ետք
շարունակել շարքի յաջորդական հանգրուաններու իրականացումը։
Իսկ համացանցային երիտասարդական հարթակի մը ճամբով
հայերիտասարդութիւնը մեր մշակոյթին առնչելու ծրագրի գծով,
Կեդրոնական Վարչութիւնը որոշեց շարունակել իր սկսած
նախապատրաստական աշխատանքը, յաջորդ տարուան ընթացքին
զայն հրապարակելու նախատեսութեամբ։
Վերջապէս, ժողովի օրակարգին մաս կը կազմէին Համազգայինի
տարեկան Ուսանողական Համախմբումը (Ֆորում) եւ քարոզչական
աշխատանքներու կազմակերպումը։ Անոնց յառաջիկայ ուղեգիծը
ճշդելու նպատակով, այս հարցերը ենթարկուեցան համապարփակ
քննարկման։

Ապա ժողովը զբաղեցաւ Կեդրոնական Վարչութեան հովանիին
տակգործողկրթականհաստատութիւններուվարչականեւուսումնական
հարցերով եւ այդ մարզերուն մէջ առկայ դժուարութիւններով։ Ժողովը
ընդգծեց այդ հաստատութիւններու հայեցի կրթութեան դիմագծի
պահպանման զարկ տալու իր յանձնառութիւնը։
Սփիւռքի
զանազան
կրթական
հաստատութիւններուն
հայերէն դասաւանդող անձնակազմ պատրաստելու եւ տրամադրելու
առաջադրութեամբ, Կեդրոնական Վարչութիւնը որոշեց յաւելեալ
քարոզչութիւն կատարել Երեւանի Պետական Համալսարանի հետ
գործակցաբար իրականացուող հայագիտութեան մագիստրոսական
եւ դպրոցական վարչագիտութեան ծրագրերուն մասին։

Վերոյիշեալ բոլոր հարցերը մաս կը կազմեն Համազգայինի
Ընդհանուր Ռազմավարական Ծրագրին, որուն այժմէականացումը
ԿեդրոնականՎարչութեան օրակարգի մնայուն կէտերէն մէկն
է։ Այդ ծրագիրը եւս քննուեցաւ այս ժողովին, որ կատարեց
համապատասխան ճշդումներ անոր մէջ։
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն
Պէյրութ, 22 Սեպտեմբեր 2015

Ինչ կը վերաբերի իր մնացեալ հաստատութիւններուն, ընդ
որում «Վահէ Սէթեան» Տպարանն ու Հրատարակչատունը, «Լիւսի

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅԻ
ԿԱՐԻՔ

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւնը կարիքը ունի օգնական
ծրագրաւորուﬕ պատասխանատուի (Assistant Project Manager) մը՝ մշակութային
առցանց ծրագիրի մը համար, որուն նպատակն է արուեստի, մշակոյթի եւ իրագործումներու
ճամբով կապ ստեղծել հայերու միջեւ։
Պաշտօնեան պիտի աշխատի կիսաժամ դրութեամբ։ Անոր պատասխանատուութեան
եւ պարտականութեան ծիրը կ՚ընդգրկէ խմբագրական, վարչական եւ ուսումնասիրական
աշխատանքներ, ինչպէս նաեւ համացանցի վրայ ընկերային հաղորդակցութեան ցանցերու
(social media) կանոնաւոր հսկողութիւն՝ նախապէս ճշդուած ժամանակացոյցով։
Թեկնածուները պարտին ունենալ պսակաւոր արուեստից վկայական (B.A.)՝ արուեստներու,
լրագրութեան, գրականութեան, անգլերէն լեզուի կամ հաղորդակցութեան բնագաւառներուն
մէջ։ Անոնք պէտք է ծանօթ ըլլան հայ մշակոյթին եւ վարժ՝ համացանցի վրայ ընկերային
հաղորդակցութեան ցանցերու գործածութեան։ Անգլերէնին գերազանց տիրապետումը,
հայերէնի գիտութիւնը, խմբագրելու եւ գրելու կարողութիւնները անհրաժեշտ են։
Հետաքրքրուողները կրնան իրենց ինքնակենսագրութիւնը (curriculum vitae) ուղարկել
հետեւեալ հասցէին. central@Hamazkayin.com
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն

Համազգայինի Լրատու
Հրատարակութիւն՝
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան
Լոյս կը տեսնէ եռամսեայ դրութեամբ
Խմբագիր՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեան
Լուրերու համադրում՝ Արին Գալուստեան,
Թամար Գասապեան
Գեղարուեստական ձեւաւորում՝ Տանիա Օհանեան
© Բոլոր իրաւունքները վերապահուած
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