


Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան համար աւանդութեան կարգ անցած 
է իւրաքանչիւր տարեշրջանի վերջաւորութեան հրատարակել այս տեղեկաբերը, եւ համառօտ 
կերպով ներկայացնել տարուան ընդհանուր գործունէութիւնը: Այս առիթով կը փոխանցենք Նոր 
տարուան  լաւագոյն բարեմաղթութիւնները, ցանկալով ձեզի արեւշատութիւն, առողջութիւն, 
յաջողութիւն, ինչպէս նաեւ մեր հաւաքական կեանքին համար կը մաղթենք ամենալաւն ու բարին։

Այս տարեշրջանը այդքան ալ նախանձելի պատկերով մը չներկայացաւ լիբանանահայութեան։ 
Ապահովական եւ տնտեսական անկայուն վիճակը բազմաթիւ բնագաւառներու մէջ դժուարացուց 
հաւաքական կեանքի հեզասահ ընթացքը։ Այսուհանդերձ, հակառակ առկայ դժուարութիւններուն, 
գաղութային կեանքը ապրեցաւ աշխուժութիւն։ Բնական է, որ երկարաժամկէտ ծրագիրներ եւ 
գաղութի ապագայ երթին հետ առնչուած հիմնական որոշումներ դժուար էր տալ այս հանգրուանին, 
բայց այս պարագային եւս բոլորս ականատես դարձանք կրթական, մշակութային, եկեղեցական 
նոր կառոյցներու շինութեան եւ բարեզարդման աշխատանքներու։ Այս բոլորին կողքին, 
վերջին ամիսներուն Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նշումը, ինչպէս նաեւ գաղութային 
մակարդակով կատարուած այլ մեծ նշումներ անգամ մը եւս եկան շեշտելու այս գաղութի 
համահայկական դերակատարութեան անշրջանցելիութիւնը։ Գաղութ, որ անցնող աւելի քան 9 
ամիսներուն Հայաստանէն մինչեւ հեռաւոր ցամաքամասեր խօսիլ տուաւ իր մասին եւ գօտեպնդեց 
բոլորը՝ միաժամանակ պարգեւելով ազգային հպարտանքի անփոխարինելի պահեր։

Ահաւասիկ այս ընդհանուր մթնոլորտին մէջ իր առաքելութիւնն ու աշխատանքները 
շարունակեց նաեւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն-տպարան-գրատարած, 
գրախանութ եւ «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահ ընդհանուր կառոյցը։ Համազգայինի 
հրատարակչական գանձարանը հարստացաւ աւելի քան 20 նոր գիրքերով, ինչպէս նաեւ 10-է աւելի 
վերահրատարակութիւններով։ Դասագիրքերու եւ մանկապատանեկան հրատարակութիւններու 
աշխատանքը շարունակուեցաւ նոյն թափով: Աւելի՛ն. այս տարին հանդիսացաւ հայերէն եւ հայոց 
պատմութեան նոր դասագիրքերու պատրաստութեան կարեւոր սկիզբ մը, որ մեծ յանձնառութեան 
տակ կը դնէ մե՛զ եւ կը պարտաւորեցնէ այս մարզին մէջ թափելու յաւելեալ ճիգ՝ ի խնդիր մեր 
կրթական համակարգի հարստացման, բարգաւաճման եւ յաւելեալ այժմէականացման։

Համայնքային, կուսակցական, մշակութային, կրթական ու բարեսիրական մեծ թիւով 
կառոյցներ եւ հաստատութիւններ այս տարեշրջանին եւս ծաւալեցին իրենց համագործակցութիւնը 
Համազգայինի տպարանին հետ։

Գրատարածման մարզին մէջ փորձեցինք նոր ծրագիրներով, շրջուն ցուցահանդէսներով 
հայ գիրքը դարձնել ուշադրութեան առանցք, ինչպէս նաեւ նորահաս սերունդներուն մօտ 
ընթերցանութեան նկատմամբ սէրն ու հետաքրքրութիւնը զարգացնելու առաջադրանքով 
կազմակերպեցինք մրցանքներ։ Կը գիտակցինք, որ այս բոլորը տակաւին բաւարար չեն, որովհետեւ 
ժամանակակից պայմաններն ու անհրաժեշտութիւնները մեզ կը դնեն աւելի լայն գործադաշտերու 
դիմաց։ Այդ ծիրին մէջ նաեւ փորձեցինք աշխատանքային նոր ուղղութիւններ մշակել։ Այստեղ 
խօսքը կը վերաբերի ելեկտրոնային գիրքերու տարածման անհրաժեշտութեան, երբ արդէն 2016 
տարեշրջանին շօշափելի արդիւնքով մը անպայման կը ներկայանանք մեր հանրութեան։

«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահը կազմակերպեց 11 անհատական եւ հաւաքական 
ցուցահանդէսներ։ Այս տարեշրջանին Հայաստանէն հիւրընկալեցինք պատկառելի թիւով 
արուեստագէտներ։

Հայաստանի հետ հրատարակչատան եւ ցուցասրահի համագործակցութիւնը նոր ծաւալ ու 
որակ ստացաւ։ Հրատարակչատունը այսօր հետեւողական կապի մէջ է հայաստանեան հիմնական 
հրատարակչատուներու ու հրատարակիչներու հետ, եւ այսօր ուրախ ենք յայտնելու, որ արդէն 
2-րդ տարին ըլլալով Համազգայինի բոլոր հրատարակութիւնները կը վաճառուին Երեւանի մէջ, եւ 
մեր արժեւորումով՝ ընկալումը գոհացուցիչ է։ 5 նոյեմբերին Երեւանի պետական համալսարանի 
պատուիրակութեան Լիբանան այցելութեան առիթով կնքուեցաւ գործակցութեան համաձայնագիր՝ 

ՄԵՐ ԽՕՍՔ



ՆԻՒԹԵՐ ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ - ԺԱ. ՀԱՏՈՐ

Երուանդ Փամպուքեանի խմբագրութեամբ լոյս տեսած «Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան 
պատմութեան համար» գիրքին ԺԱ. հատորը կը ծածկէ ՀՅԴ 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:

Խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուքեան 
Հրատարակութիւն՝ ՀՅԴ Բիւրոյի 
Մեկենասութեամբ՝ տէր եւ տիկին Հրայր եւ Մակի Սողոմոնեաններու

Հովանաւորութեամբ՝ տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Մարալ Քիւրքճեաններու

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ ՏՊԱՐԱՆ - ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ, ԳՐԱՏԱՐԱԾԻ, ԳՐԱԽԱՆՈՒԹԻ ԵՒ 
ԼԻՒՍԻ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ ՑՈՒՑԱՍՐԱՀԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ  

2015-ի հրատարակութիւններ, լոյս տեսած գիրքերԵրեւանի պետական համալսարանի հրատարակչական բաժանմունքին եւ «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատան միջեւ։ Այս համաձայնագիրը գործակցութեան հեռանկարային նոր հորիզոններ 
բանալու բոլոր տուեալները ունի։ Այստեղ հարկ է արձանագրել, որ Համազգայինի Հայաստանի 
գրասենեակը մեծապէս նպաստեց Հայաստանի հետ մեր յարաբերութիւններու ու ծրագիրներու 
մշակման:

Յաւակնութիւնը չունինք ամբողջական գործ մը կատարած ըլլալու ինքնաբաւարարուածու-
թիւնը ունենալու, սակայն անվարան կը հաստատենք, որ փորձեցի՛նք եւ ըրի՛նք մեր կարելին։

Աղբալեանի հիմնած Համազգայինի հրատարակչատան կառոյցը 2016 տարեշրջանին կը 
թեւակոխէ իր 85-ամեակը։ 85 տարիներ հայ գիրին, գրականութեան ու գիրքին նկատմամբ 
ցուցաբերուած գուրգուրոտ վերաբերմունքը եւ ձեռք բերուած արեւմտահայ գրականութեան 
հարուստ շտեմարանը այսօ՛ր հարստութիւններ են ոչ միայն Համազգայինին, այլեւ ընդհանրապէս 
բովանդակ հայութեան համար։ Այս նուաճումին տէրը պիտի չըլլայինք, եթէ երբեք հաւատաւոր 
հիմնադիրներու, գրողներու, հեղինակներու, խմբագիրներու եւ տպագրիչներու կողքին 
չունենայինք այս առաքելութեան գործնապէս սատարող եւ զօրակցող համազգայնականներ, 
Համազգայինի բարեկամներ եւ մեկենասներ։

Այո՛, երախտապարտ կը մնանք հիմնադիրներուն, բոլոր հեղինակներուն, խմբագիրներուն, 
տպարանային մարզի աշխատակիցներուն, ինչպէս նաեւ մեկենասներուն, որոնց հաւաքական 
ճիգին արդիւնքն ու արգասիքն է այսօրուան անփոխարինելի իրագործումը։ Կը շարունակենք 
երթը՝ հաւատալով, որ հոսանքն ի վեր թիավարելու մեր կոչումը, հայ հոգեմտաւոր արժէքներու 
պահպանումը, հայ ժողովուրդի արժէքային համակարգի անաղարտ պահպանումը եւ վերջապէս 
հայութեան գոյերթի ու յառաջընթացի երաշխիքներու հզօրացումը մեր ճիտին պարտքն են եւ 
մեր աշխատանքին իմաստը։

Բարի տարի բոլորիդ։

Տնօրէնութիւն
ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՄԱՐՏԻԿ 
ՍԱՐԳԻՍ ԶԷՅԹԼԵԱՆ

Սարգիս Զէյթլեանի առեւանգման եւ նահատակութեան առիթով հրատարակուած այս գրքոյկը 
կը պարունակէ գաղափարական մարտիկի մտածումներէն եւ պատգամներէն հատուածներ, ՀՅԴ 
Բիւրոյի եւ Լիբանանի կեդրոնական կոմիտէի ըկերոջ յիշատակին գրուած խօսքեր, ինչպէս նաեւ 
սերնդակից ընկերներու, հասարակական գործիչներու, մտաւորականներու ու խմբագիրներու  
վկայութիւններ։

Հրատարակութիւն՝ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէ

ZAVEN

Զաւէն Խտըշեանի 60 տարուան երթը եւ գործերը մէկտեղուած 
են սոյն ալպոմին մէջ, այդ գործերուն մասին տեղեկութիւններ 
տրուած են անգլերէնով եւ ֆրանսերէնով։

 Հրատարակչատուն - Գրատարած

 5



ԳԻՐ, ԲԱՌ, ԽՕՍՔ, ՄԱՐԴԱՆԱԼ՝ ՀԵՌՈՒՈՎ  
ԵՒ ՄՕՏՈՎ 

Յակոբ Պալեանի «Գիր, բառ, խօսք, մարդանալ՝ հեռուով եւ մօտով» գիրքը, որ հրատարակուեցաւ 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան կողմէ, կ'ընդգրկէ գրողին մտորումները, 
խորհրդածութիւնները ընդհանրապէս գիրքի եւ գրականութեան մասին, ինչպէս նաեւ 
տպաւորութիւններ կարգ մը գիրքերէ: Պալեան գիրի 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» խորագիրով 
Պալեանի գրուածքով, իսկ ետեւի կողքին վրայ տեղ գտած են գրողին մասին կենսագրական 
հակիրճ տեղեկութիւններ եւ անոր հրատարակուած գործերը:

Յակոբ Պալեան 
Մեկենասութեամբ՝ Գէորգ Հայկ Արապեանի

ՏԱՌԱՊԱՆՔԻ ԵՒ ՅՈՅՍԻ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ

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:

Հայկազուն Եափուճեան

من »جبل موسى«... إلى »حوش موسى-عنجر«

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

Դոկտ․ Սալեհ Զահրէտտինի պատմաուսում նասիրական այս հատորը, 180 էջ, կը 
ներկայացնէ Մուսա Լերան աշխարհագրական դիրքը,  կ þանդրադառնայ 1909-ի 
կոտորածներուն, համաշխարհային Ա․ պատերազմին եւ այնուհետեւ Մուսա Լերան 
հերոսամարտին  յաջորդած բոլոր հանգրուաններուն՝ հասնելով մինչեւ մուսալեռցիներու 
Այնճար տեղափոխումը։  Հեղինակը այս գիրքի աշխատասիրութեան համար օգտագործած 
է մեծ թիւով արաբական եւ այլ օտար աղբիւրներ։

Սալեհ Զահրէտտին 
Մեկենասութեամբ՝ Այնճարի քաղաքապետութեան

ՅՈՒՇԱԳԻՐՆԵՐ (2007-2014)

«Յուշագիրներ»-ը Պօղոս Սնապեանի յետմահու հրատարակուած առաջին հատորն 
է: Նուիրուած է մահուան Ա. տարելիցին: «Յուշագիրներ»-ը հայկական իրականութիւնը 
յուզող 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:

Պօղոս Սնապեան 
Մեկենասութեամբ՝ Հրաչ եւ Զոհրապ Գըւըրեան եղբայրներու

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԵՐ ՏՂԱՔԸ

«Լիբանանի մեր տղաքը» գիրքը  մեզ կը տանի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 
այն օրերուն, որոնց մասամբ ականատես եղած ենք։ Մեր աչքերուն դիմաց կը պարզուին 
Լիբանանի մեր ժողովուրդի տագնապներով ալեկոծուած կեանքը եւ տառապանքը, որոնց 
ընդմէջէն ցայտուն կերպով կը շողան մեր տղոց ինքնապաշտպանական գործողութիւնները։ 
Հեղինակը շատ լաւ ներկայացուցած է լիբանանեան պատերազմի տարբեր հանգրուաններն 
ու հայկական թաղերու ինքնապաշտպանութիւնը եւ անձնական յուշերու ճամբով աւելի 
հարստացուցած է գիրքին բովանդակութիւնը։ Գիրքը կը բաղկանայ 480 էջերէ։

Մարտիկ Մատէնճեան

Մեկենասութեամբ՝ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան

«أرمن األحياء»

Արաբ նշանաւոր բանաստեղծի գրիչով գրուած այս երկարաշունչ բանաստեղծական գործը 
նուիրուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին: Գիրքին մէջ պարբերաբար տեղ գտած են 
հայ գեղանկարիչներու գործեր: Գիրքին սկիզբը տեղադրուած են Ուիլիըմ 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:

Հատի Մրատ

ԷՋԵՐ ԿԱՄԱՒՈՐԻ ՕՐԱԳՐԷՍ 

Թերեւս ժամանակակից հայոց պատմութեան մէջ շատ համեստ տեղ տրամադրուած է 
հայ կամաւորական շարժումին: Յաճախ մոռացութեան ենթարկուած է շարժումը, որ իր 
տարողութեամբ մեծ ներդրում ունեցած է հայ ժողովուրդի 20-րդ դարու ազատագրական 
պայքարին մէջ: Նախկին կամաւոր, հետագային քահանայ Խորէն Ա. քհնյ. Աճէմեանի «էջեր 
կամաւորի օրագրէս» գիրքը լուսարձակի տակ կ՚առնէ այդ օրերու իրադարձութիւնները՝ 
ազգային ու մարդկային ապրումներով եւ միտքերով լիցքաւորուած: Հետաքրքրական ոճով 
ներկայացուած պարկեշտ եւ խիզախ կամաւորի ապրուած յուշերը արժանի են ընթերցման՝ 
լայն շրջանակներու կողմէ:

Խորէն Ա. Քհնյ. Աճէմեան

Մեկենասութեամբ՝ Էուրնէքեան ընտանիքի

ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՀԱՍՑԷԻ

Շահանդուխտին այս գիրքը վէպ մըն է, որ կը ներկայացնէ ներկայ ընկերային մեր կեանքը, 
երիտասարդական փնտռտուքները, զգացական եւ տրամաբանական որոնումները։ Վէպը 
իրական կեանքէ վերցուած է, հետեւաբար կարելի է զայն կարդալ հետաքրքրութեամբ։ 
Կ՚արծարծէ երիտասարդական մտորումներ, զգացումներ, պայքար՝ կեանքը դիմագրաւելու 
եւ իրականութիւնը ընդունելու այնպէս, ինչպէս որ է։ Գիրքը կը բաղկանայ 120 էջերէ։

Շահանդուխտ

Մեկենասութեամբ՝ հայ գիրքի բարեկամներու
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ԵՐԵՔ ԳԻՐՔ ՄԷԿ ԿՈՂՔԻ ՏԱԿ

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:

Թորոս Թորանեան 
Մեկենասութեամբ՝ տէր եւ տիկին Յակոբ Հովակիմեաններու

Թարգմանութիւն՝ Գրիգոր Շահինեան

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

 «Մեծ եղեռնի նահատակներու թոռներուն մէջ կը շարունակուի Հայոց ցեղասպանութիւնը 
եւ երկիր երթալն է ճիշդ» խորագրեալ 48 էջերէ բաղկացած փոքրածաւալ հատորին 
մէջ Ցեղասպանութենէն վերապրած հայորդիներու թոռներու վկայութիւններուն եւ 
պատում ներուն ճամբով հեղինակը կը փորձէ վերծանել Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը, 
ան հայրենիք 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։

Թորոս Թորանեան

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԻ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Համազգայինի  «Վահէ  Սէթեան»  հրատարակչատունը , 
գ ո ր ծ ա կ ց ո ւ թ ե ա մ բ ՝  « Ս ա ր գ ի ս  Խ ա չ ե ն ց - Փ ր ի ն թ ի ն ֆ օ » 
հրատարակչատան եւ  հովանաւորութեամբ՝  Համազգայինի 
Կեդրոնական վարչութեան, հոկտեմբեր ամսուն լոյս ընծայեց 
Գրիգոր Պըլտեանէն երեք արձակ հատորներ, որոնցմէ երկուքը՝ 
առաջին հրատարակութեամբ եւ  գեղատիպ ձեւաւորումով։

«Կրկնագիր մարդը» հեղինակի պատում ներէն՝ «Գիշերա-
դարձ»-ի ութերորդ փուլն է։ Վէպի պատմողն ու գլխաւոր հերոսն 
է Փարիզ հաստատուած հայ ուսանող մը, որ կը հանդիպի հին 
մեքսիքական մշակոյթի մէկ գիտնականին, որ մասնագէտ է ազթեք 
պատկերանշաններու վերծանումին։ Երկուստեք կը ձեռնարկեն 

գրել մասնագէտին ինքնակենսագրութիւնը։ Այսպէս է, որ կը յայտնուի հայոց գիրերու Մաշտոցը։ Շուրջ 590 էջնոց 
ծաւալուն հատոր մըն է, որ լոյս կը տեսնէ առաջին անգամ: Կազմի գծանկարը՝ գեղանկարիչ Ասատուրի։

«Տարմ»-ը նոյնպէս ընդարձակ աշխատութիւն մըն է՝ 640 էջ, ուր խմբուած են հեղինակին ուսումնասիրութիւնները 
հայ գրականութեան շուրջ, գրուած՝ մեծ մասամբ 1990-2014 թուականներուն, անտիպ կամ տպուած՝ մամուլին 
մէջ եւ այս առիթով վերատեսութեան ենթարկուած։ Այստեղ խնդրոյ առարկայ կը դառնան Վ․Տէրեանի, 
Ե․Չարենցի, Կ․Ճանճիկեանի, Բ․Թօփալեանի, Վ․Օշականի բանաստեղծական երկերը, մինչ արձակին յատկացուած 
գլուխներուն մէջ նկատի առնուած են Խարբերդի գրողներն ու գաւառական գրականութիւնը (Թլկատինցի, 
Համաստեղ, Թոթովենց եւ այլն), ապա՝ Ե․Օտեան, Շ․Միսաքեան, Լ․Շանթ, Ն․Աղբալեան, Զ․Որբունի, Ն․Սարաֆեան, 
Փ․Միքայէլեան, Յ․Քիւրքճեան։ Յ․Օշական ներկայ է թէ՛ իբրեւ քննադատ, թէ՛ իբրեւ թատերագիր։ Շահեկան գլուխ 
մը կը կազմէ «Ինքնութիւն-սփիւռքը», յատկացուած ինքնութեան փորձառութեան սփիւռքի մէջ։ Այս հատորով 
կ'աւարտի եռագրութիւնը, որուն նախորդ փուլերն էին «Տրամ» (1980) եւ «Մարտ» (1997)։

Վերջապէս, երրորդ հատորը՝ «Սեմեր»-ը, վերանայուած, սրբագրուած, երրորդ եւ առձեռն հրատարակութիւնն է 
Գրիգոր Պըլտեանի առաջին արձակին, որով կը սկսի «Գիշերադարձ»-ը (առաջին հրատարակութիւն՝ Փարիզ 1997)։ 
Հատորը պատմութիւնն է երեք ուժեղ նկարագիրով կիներու` Էլմոն, Վերժին, Անթիքա, որոնք աղէտէն ճողոպրած, 
հաստատուած են Պէյրութի թաղերէն մին։ Իր հինգ մասերով հատորը կը պատկերացնէ գաղութի պատմութեան 
մէկ շրջանը եւ վերապրողներու, ասոնց ժառանգներու ներքին կեանքը, ի գործ դնելով պատմողի ձայնը եւ ասոր 
ընկերակցող լուսանկարներու ալպոմ մը։ Հատորին կցուած է Շաղիկ Մկրտիչեանի «Յետգրութիւնը»։

«Krikor Zohrab, Dans la tourmente du génocide»

Ֆրանսերէնով լոյս տեսած սոյն հրատարակութեան մէջ տեղ գտած են Գրիգոր Զօհրապի 
օրագրութիւնը, թրքերէնով արտասանած իր ճառերէն երկուքը, նամակները, ապա Գրիգոր Զօհրապի 
եւ Վարդգէսի նահատակութեան նկարագրութիւնը եւ վերջապէս մահուան ճամբուն վրայ իր գրած 
նամակներն ու վկայութիւնները, որոնք առաւելաբար Սարգիս Սեւեանի, Գրիգոր Պոյաճեանի եւ 
Սարգիս Եանպէկեանի կողմէ հաւաքուած են, նաեւ առնուած են գերմանացի իրաւաբան Եոհաննէս 
Լեփսիուսի տեղեկագիրներէն, զորս ներկայացուցած էր Սողոմոն Թեհլիրեանի դատավարութեան 
ընթացքին:

ԿՐՕՆՔԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔՍ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ

Դ․տպագրութիւն 
     Մխիթարեան միաբանութիւն – Պէյրութ

Բարձրագոյն դասարաններու համար 
     Քրիստոնէութեան մուտքէն մինչեւ Ռուբինեան    
     թագաւորութեան անկումը 
     Ե․տպագրութիւն 
     Մխիթարեան միաբանութիւն – Պէյրութ

Հ․Աւետիք վրդ․ Թալաթինեան

Հ․Վահան Յովհաննէսեան
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2016-Ի ՕՐԱՑՈՅՑՆԵՐ
Համազգայինի հրատարակչատունը այս տարի եւս հրատարակեց երկու օրացոյցներ։ Առաջինը կը ներկայացնէ 

տասներկու արուեստի գործեր՝ Մ․ եւ Հ․ Արսլանեան Ճեմարանի հաւաքածոյէն, իսկ երկրորդը՝ «Պահանջատէ՛ր հայորդի, 
հպարտացի՛ր եւ տէ՛ր դարձիր պապերուդ ժառանգութեան» թեմայով՝ հայ գիւղը, հայրենի բնութեան հրաշալիքները եւ 
հայ գիւղացին։ Երկրորդ օրացոյցը պատրաստուած է գործակցութեամբ Համազգայինի Հայաստանի գրասենեակին։ 
      Հրատարակուեցաւ նաեւ սեղանի օրացոյց-նոթատետրը։

ԵՐԵՔ ԿԱՊԻԿՆԵՐԸ

Լուսիկ Սոմունճեան - Աֆարեանի պատրաստած մանկական սոյն 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:

Պատրաստութիւն՝ Լուսիկ Սոմունճեան - Աֆարեանի

 «قصة أرمين، من وطن إلى وطن»

Արաբէրէնով գրուած մանկապատանեկան այս գրքոյկը կը պատմէ Արմէն անունով մանուկի մը 
կեանքին 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 Քենտիրճեան, իսկ նկարազարդումը 
կատարած է Նանօր Հաճեան:

Նաթալի Քենտիրճեան

ԻՄ ԱՆՈՒՆՍ ՆԱՅԻՐԻ Է

  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:

Սօսէ Խտըշեան-Պէրպէրեան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 1 – ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2

«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:

Պատրաստութիւն՝ Ալեակ Լատոյեանի

ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿԸ 

2015-2016 
Պատրաստութիւն՝ Համազգայինի ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ հրատարակչատան

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, 
կ ե ն ց ա ղ ա գ ի տ ա կ ա ն ,  ա ր հ ե ս տ ա գ ի տ ա կ ա ն , 
ազգային եւ ընդհանուր գիտելիքներ, գրական 
հատուածներ, հայ եւ օտար դէմքերու մասին 
տեղեկութիւններ, բարոյախօսական գրութիւններ,  
2 0 1 6 - ի  տ ա ր ե դ ա ր ձ ն ե ր  ե ւ  ո գ ե կ ո չ ո ւ մ ն ե ր , 
մարդկային իրաւունքներու մասին միջազգային 
օրէնքներ եւ ընկերային այլ  նիւթեր։ 

ՀՐԱԿԸ

Այս տարեշրջանին հրատարակչատունը նախաձեռնեց մանկական  նոր մատենաշարի 
մը՝ «Հրակ»։ Առաջին գրքոյկը լոյս տեսած է արդէն «Հրակը» խորագիրով:

Փոքրերուն համար մատչելի պատումով եւ գեղարուեստական գունատիպ ձեւաւորումով, 
հեղինակը հայ մանուկին ու պատանիին մօտ կը փորձէ շեշտել մարդկային ազնիւ գիծերու 
անհրաժեշտութիւնը եւ դաստիարակիչ մօտեցումով անոնց մէջ արմատացնել մարդկային 
կենսական արժանիքները։

Գիրքի նկարազարդում ՝ Մարիամ Պետրոսեան (Հայաստան),  իսկ էջադրում եւ 
գեղարուեստական ձեւաւորում ՝  Յովիկ Գլընճիպաշեան

Յասմիկ Պոյմուշաքեան
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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 
հրատարակութիւններու եւ դաստիարակչական խաղերու 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
բարձրագոյն վարժարան

Ազգային Լ. եւ Ս. Յակոբեան քոլեճ

Թէքէեան վարժարան

Ազգային Սուրէն Խանամիրեան վարժարան

Հայ աւետ. Շամլեան - Թաթիկեան վարժարան
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ԼՈՆՏՈՆԻ ԳԻՐՔԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌԻՆ՝

Հայկական Տաղաւարի Բացում

14 ապրիլին «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-րդ 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. Էջմիածինի, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի, Համազգայինի 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 ունեցան 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:

Յակոբ Եափուճեան

Սոնա Թիթիզեան
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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 լիբա-
նանեան-հայկական աւանդներու ակումբին, գործակցութեամբ 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան, ցեղասպանութեան 
ոգեկոչման ձեռնարկներու ծիրին մէջ Հատի Մրատի «Արման Ահիաա» 
գիրքին շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ  երեքշաբթի, 28 ապրիլ 2015-ին, 
յետմիջօրէի ժամը 2:00-ին, 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 էր: 

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 Տաքքաշ:

Հատի Մրատ
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Ձախէն աջ:՝ Դոկտ. Ժան Կէօքճեան, Հատի Մրատ
Քլոտիա Մարշալեան, Յակոբ Հաւաթեան



«ՄԱՆՏԻԼԻՈՆ» ԵՒ «ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ, ՈՐԸ 
ՀԱՐԿԱՒՈՐ Է ԿԱՍԵՑՆԵԼ» ԳԻՐՔԵՐՈՒ 
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 Յովհաննիսեան 
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 
Աշուղեան,  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» գիրքին 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
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«ՍԵՄԵՐ», «ՏԱՐՄ» ԵՒ «ԿՐԿՆԱԳԻՐ ՄԱՐԴԸ» 
ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ, ԳՐԻԳՈՐ 
ՊԸԼՏԵԱՆ

 Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային 
վարչութեան, 9 հոկտեմբեր 2015-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին 
մէջ տեղի ունեցաւ շնորհահանդէս սփիւռքահայ գրող Գրիգոր 
Պըլտեանի երեք գիրքերուն` «Սեմեր», «Տարմ» եւ «Կրկնագիր 
մարդը», որոնք լոյս տեսած են Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատունէն: Գրական ձեռնարկին բարի գալուստի խօսքով 
հանդէս եկաւ Շաղիկ Մկրտիչեան: Ան իր խօսքէն ետք առիթ տուաւ 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէն Յակոբ 
Հաւաթեանին, որ ուղղէ իր խօսքը շնորհահանդէսին առիթով: Անկէ 
ետք Շաղիկ Մկրտիչեան հակիրճ կերպով ներկայացուց Գրիգոր 
Պըլտեանի «Տարմ» եւ «Սեմեր» գիրքերը, ապա օրուան բանախօս 
Յարութիւն Քիւրքճեան ներկայացուց հեղինակին «Կրկնագիր 
մարդը» գործը: Աւարտին խօսք առաւ հեղինակը, որ նշեց, թէ 
գրագէտը կ'ապրի գիրքին մէջ, այնքան ատեն որ կը գրէ, իսկ երբ 
աւարտէ ու հրատարակէ զայն, կ'անդրադառնայ, որ գիրքը իրեն չի 
պատկանիր, գիրքը զինք դուրս նետած է:

«ՕՏԱՐԱԿԱՆԸ» ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ, 
ՎԱԼԵՐԻ ԹՈՐԱՆԵԱՆ

Գ ո ր ծ ա կ ց ո ւ թ ե ա մ բ  Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի  « Վ ա հ է  Ս է թ ե ա ն » 
հրատարակչատան գրատարածին, Պէյրութի «Սալոն տիւ Լիվր 
Ֆրանքոֆոն»-ի նախաձեռնութիւններուն ծիրին մէջ, 25 հոկտեմբեր 
2015-ին, «Պիել»-ի խորհրդաժողովի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 
«1915-2015 հարիւրամեայ պայքար» խորագիրով կլոր սեղանը՝ 
ֆրանսահայ գրող Վալերի Թորանեանի «Օտարականը» վէպին 
վերաբերող: Բացումը կատարեց Քրիսթին Պապիկեան-Ասաֆ, որ 
նախ հակիրճ կերպով ծանօթացուց Վալերի Թորանեանը, ապա 
ներկայացուց վէպին նիւթը: Անկէ ետք հեղինակը իր խօսքին մէջ 
անդրադարձաւ ինքնութեան որոնման հարցին՝ որդեգրելով Շարլ 
Ազնաւուրի խօսքը, թէ ինք հարիւր առ հարիւր հայ եւ հարիւր առ 
հարիւր ֆրանսացի է: Աւարտին տեղի ունեցաւ գիրքին մակագրումը:

Քրիսթին Պապիկեան, Վալերի Թորանեան

 21 20

ՏԵՂԵԿԱԲԵՐ 2015 Հրատարակչատուն - Գրատարած

Գրիգոր Պըլտեան

Շաղիկ Մկրտիչեան

Յարութիւն Քիւրքճեան



ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան գրատարածը մասնակցեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսարանի 36-րդ գիրքերու ցուցահանդէսին, որ տեղի ունեցաւ 11 հոկտեմբերէն մինչեւ 1 նոյեմբեր՝ 
կաթողիկոսարանի շրջափակին մէջ։

ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆԻ ՎԱՍՏԱԿԻՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ. 

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱԳԻՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ ՄԻՋԵՒ

5 նոյեմբեր 2015-ին, Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան մէջ տեղի ունեցաւ Երեւանի պետական 
համալսարանի հրատարակչութեան եւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան միջեւ գործընկերութեան 
յուշագիրի ստորագրութիւն` ներկայութեամբ Երեւանի պետական համալսարանի պատուիրակութեան: 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք 
յայտնեց, որ 85 տարիներ ետք այս 2 հաստատութիւնները համախմբողը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 
կրթութեան եւ լուսաւորութեան նախարար Նիկոլ Աղբալեանն է, որ եղած է հիմնադիրը Երեւանի պետական 
համալսարանին, ինչպէս նաեւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան եւ անոր հրատարակչատան. 
ան նշեց նաեւ, որ սոյն գործակցութեամբ սփիւռքը պիտի ծանօթանայ հայաստանեան իրականութեան եւ 
Հայաստանի ուսանողութիւնը՝ սփիւռքի մտածողութեան ու ներուժին: Երեւանի պետական համալսարանի 
հրատարակչատան տնօրէն Կարէն Գրիգորեան ներկայացուց համալսարանի հրատարակչատան տարած 
գործունէութիւնը, ապա խօսելով «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան հետ համագործակցութեան մասին նշեց, որ 
կողմերը քննարկած են ելեկտրոնային գիրքեր ստեղծելու հարցը, ինչպէս նաեւ միացեալ հրատարակութիւններու 
իրականացման կարելիութիւնները, ինչպէս օրինակ` հայոց պատմութեան դասագիրքի հրատարակութիւնը: 
Երեւանի պետական համալսարանի Հայագիտական հետազօտութիւններու հիմնարկի փոխտնօրէն դոկտ. Մհեր 
Յովհաննիսեան հպարտանքի եւ ուրախութեան պահ նկատեց սոյն հանդիպումը եւ առաջարկեց, որ յառաջիկային 
ոչ հայագիտական գիրքեր ալ հրատարակուին: Աւարտին Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակչատան 
տնօրէն Կարէն Գրիգորեան եւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան 
ստորագրեցին համաձայնագիրը:

Նշենք, որ հրատարակչատան մուտքին ցուցադրուած էին Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ Երեւանի 
պետական համալսարանին վերջին հրատարակութիւնները:
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ 2015 
ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆՁՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ՆՈՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔԵՐՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

23 դեկտեմբեր 2015-ին Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» պատկերասրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ հանդիպում-հաւաք մը` Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան 
2015 տարեշրջանի հունձքի արժեւորման առիթով:  Ներկայ  էին լիբանանահայ 
յարանուանութեանց պետերը, քաղաքական անձնաւորութիւններ, Համազգայինի 
մարմիններու  ներկայացուցի չներ ,  մտաւորականներ ,  խմբագիրներ ,  կրթական 
հաստատութիւններու տնօրէններ եւ Համազգայինի բարերարներ ու մեկենասներ։ Բացման 
խօսքով հանդէս եկաւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէն 
Յակոբ Հաւաթեան։ Ան նախ եւ առաջ ներկայացուց հաստատութեան 2015 տարեշրջանի 
ընդհանուր գործունէութիւնը եւ ապա անդրադարձաւ Համազգայինի հրատարակչատան 
85-ամեակին, որ պիտի նշուի  2016-ին։ Ան ըսաւ, որ 85 տարիներ հայ գիրին, գրականութեան 
եւ գիրքին նկատմամբ ցուցաբերուած գուրգուրոտ վերաբերմունքը եւ արեւմտահայ 
գրականութեան ձեռք բերուած հարուստ շտեմարանը հարստութիւն են բովանդակ 
հայութեան: Խօսք առաւ լրագրող եւ մտաւորական Սարգիս Նաճարեան: Ան ըսաւ. «Կարելի 
է հիանալ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան կողմէ մատուցուած առատ 
հունձքին վրայ եւ ողջունել հունձքին մշակներն ու հոսանքն ի վեր թիավարելու գնով 
անոնց յարատեւութիւնը»: Անկէ ետք խօսք առաւ պատմաբան Երուանդ Փամպուքեան, 
որ շնորհաւորեց Համազգայինի հրատարակչատունն ու անոր բոլոր աշխատակիցները, 
որոնք կ'աշխատին տքնաջանօրէն, որպէսզի հայ մշակոյթի արժէքները չմնան փակ, լոյս 
աշխարհ գան եւ սեփականութիւն ստանան: Խօսք առաւ նաեւ Հայկազեան համալսարանի 
նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան: Ան նշեց, թէ գիրքերը օգտակար են հոգիին ու 
մտքին: Անոնք անձը կ'առաջնորդեն հասունութեան, արթուն մնալու եւ գիտակից անհատ 
ըլլալու: Ան աւարտեց խօսքը մաղթելով լաւագոյնը` «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան եւ 
բարի օրեր ու աստուածային իմաստութիւն` հայ ժողովուրդի զաւակներուն: Հանդիպման 
աւարտին խօսք առաւ նաեւ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. Փանոսեան: 
Ան բարձր գնահատեց Համազգայինի հրատարակչատունը, որ տակաւին պատնէշի վրայ 
է եւ իր բազմերես աշխատանքներով լիբանանահայ գաղութին ամէնէն աշխուժ կառոյցը 
կը նկատուի:

Սրահին մէջ անկիւն մը տեղադրուած էին տարուան ընթացքին Համազգայինի «Վահէ 
Սէթեան» տպարանին հրատարակութիւններէն օրինակներ, որոնք տրամադրուեցան 
ներկաներուն:

Հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ նաեւ խորհրդակցելու  հայ  գիրքին եւ 
ընթերցանութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն ու ընդհանրապէս մեր մշակութային 
արժէքները նորահաս սերունդներուն մօտ վառ պահելու հրամայական անհրաժեշտութեան 
մասին։

Ուրբաթ,  11 դեկտեմբեր 2015-ին ,  Երեւանի պետական 
համալսարանին մէջ տեղի ունեցաւ յատուկ նիստ` նախագահութեամբ 
համալսարանի նախագահ Արամ Սիմոնեանի եւ մասնակցութեամբ 
պատմաբաններու աշխատանքային խումբին ու Համազգայինի 
ներկայացուցիչներուն։

Նիստի ընթացքին քննարկուեցաւ սփիւռքի հայկական 
վարժարաններուն համար հայոց պատմութեան նոր դասագիրքերու 
շարքի (3-12-րդ դասարաններու) պատրաստութեան ծրագիրը:

Դասագիրքերու պատրաստութեան եւ հրատարակութեան 
աշխատանքը պիտի իրագործուի Երեւանի պետական համալսարանի 
եւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան համատեղ 
գործակցութեամբ։

Համազգայինի  հրատարակչատան նախաձեռնութեամբ 
եւ  դասագիրքերու  միացեալ  յանձնախումբին  որոշումով , 
մ ա ն կ ա պ ա ր տ է զ ի  հ ա յ ո ց  լ ե զ ո ւ ի  ն ո ր  դ ա ս ա գ ի ր ք ե ր ո ւ 
պատրաստութեան աշխատանքը 2015 տարեշրջանին ծրագրումի 
հանգրուանէն արդէն իսկ անցած է  գործնականացման եւ 
պատրաստութեան  հանգրուանին ։

Խումբ  մը  մանկավարժներ ՝  Սօսէ  Ճինպաշեան ,  Իրմա 
Ճերէճեան,  Թալին Եահնիեան,  Սեդա Մածունեան եւ  Անի 
Կէօքկէօզեան, շաբաթական հանդիպումներով եւ հետեւողական 
աշխատանքով արդէն  իսկ  գրեթէ  աւարտած են  առաջին 
դասագիրքի պատրաստութիւնը, որ ի մօտոյ կը դրուի հայկական 
վարժարաններու տրամադրութեան տակ՝ առաջին առիթով առ ի 
փորձարկում։ Դասագիրքի նկարազարդումը կը կատարէ Ալեակ 
Լատոյեան։

Յայտնենք, որ դասագիրքը իր նախնական տարբերակով 
այս ամրան ներկայացուեցաւ նաեւ Հայաստանի կրթութեան 
նախարարութեան «կրթութեան ազգային  ինստիտուտի» 
բաժանմունքին եւ  արժանացաւ գնահատանքի։

Այս խումբը հետամուտ է իրականացնել արդիական միջոցներով, 
նոր  հայեցողութեամբ եւ  ժամանակակից պահանջներուն 
յարմարեցուած ծրագիր մը, որպէսզի երեխան փորձարկէ բանաւոր 
կամ աշխատաթերթիկներու միջոցով կեանքի երեւոյթները եւ 
փորձէ ե՛ւ սեփական ուժերը, ե՛ւ կարողութիւնը։
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ԳԻՐՔԻ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՆՔ 
Հովանաւորութեամբ՝ «Սեպուհ Շահպազեան» ֆոնտի

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ ԳՐԱՏԱՐԱԾԻՆ ՃԱՄԲՈՎ՝  
2730 ԳԻՐՔ ՀԱՅ ՕՃԱԽՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունը 
կազմակերպած է ընթերցանութեան մրցանք։ Այս առիթով հրատարակուեցաւ Լեւոն Մեսրոպի «Ֆրէտ Հարթման 
եւ Տատա Ռօսթէմ» վէպը։ Հրատարակութեան խմբագիրն էր Յարութիւն  Քիւրքճեան։ Գիրքը առաջին անգամ լոյս 
տեսած է «Հայրենիք» ամսագիրին մէջ, 1937-էն սկսեալ։ Անկէ ետք իբրեւ թերթօն հրատարակուած է «Ազդակ» 
օրաթերթին մէջ, 1988-89 թուականներուն։

Պատմողական վէպ մըն է՝ գրուած դիւրամատչելի պատում մը տրամադրելու համար։ Խմբագիրին տեսակէտով՝ 
«ան գրուած է կարծես փաստելու համար, որ ընթերցում կոչուած զբաղումը հաճելի բան է կամ կրնայ ըլլալ»։  
Քիւրքճեան կը հաստատէ, որ այս վէպը վկայութիւն է եւ կ’աւելցնէ. «Վկայութիւն է ու պատկերում՝ 20-րդ դարը 
բացող համաշխարհային տրամի մը՝ Ա. աշխարհամարտին, անոր մէկ ճակատին, ու մանաւանդ մարդկութեան 
դէմ ոճիրներէն առաջինին՝ Հայոց ցեղասպանութեան»։

Գիրքը վերամուտին նուէր տրամադրուեցաւ հայկական վարժարաններու 10-րդ եւ 11-րդ կարգերու 
աշակերտութեան, ինչպէս նաեւ այն անհատներուն, որոնք կը փափաքին մասնակցիլ մրցանքին։

Մրցանքը տեղի պիտի ունենայ յունուար 2016-ի վերջաւորութեան: Մրցանակաբաշխութիւնը պիտի կատարուի 
յատուկ հանդիսութեամբ մը։ Մրցանակակիրները պիտի ստանան նիւթական պարգեւներ։ Այս առիթով կազմուած 
է նաեւ դատական կազմ մը, որուն մաս կը կազմեն Յարութիւն Քիւրքճեան, Վերա Կոստանեան, Սարգիս 
Նաճարեան, Ժիրայր Դանիէլեան եւ Յովիկ Պերթիզլեան։ 

Երախտագիտութեան խոր զգացումներով կու գանք յայտնելու, որ գիրքին մեկենասութիւնը եւ մրցանքին 
հովանաւորութիւնը ստանձնած է «Սեպուհ Շահպազեան» ֆոնտը։ Այս առիթով շնորհակալութիւն կը յայտնենք 
տէր եւ տիկին Յարութ եւ Մանուշակ Շահպազեաններուն, որոնք այսպիսի ծրագիրներու հովանաւորութեամբ 
նաեւ կը յաւերժացնեն իրենց վաղամեռիկ զաւկին՝ Սեպուհի յիշատակը։

    Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան գրատարածը, քաջալերուած անցնող երկու տարիներուն  
արձանագրած յաջողութենէն, այս տարի եւս՝ անցնող երեք ամիսներուն նախաձեռնեց «Հարստացուցէ՛ք ձեր 
գրադարանը» թեմայով գիրքերու 3-րդ ծրարի մը ցրուումի աշխատանքին։ 

    Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով այս տարուան ծրարը հիմնականին մէջ կը բովանդակէ 
Ցեղասպանութեան պատումը ներկայացնող արժէքաւոր գիրքեր, Ցեղասպանութենէն վերապրողներու 
վկայութիւններու հաւաքածոներ եւ Հայ դատի կարեւոր հրատարակութիւններ։ Ասոնց կողքին ծրարին մէջ տեղ 
գտած է նաեւ գրական եւ մշակութային հրատարակութիւններու ճոխ հաւաքածոյ մը։ Մանկական գիրքերու բաժին 
մըն ալ նկատի առնուած է ծրարին մէջ։

    Ուրախ ենք յայտնելու, որ այս տարի եւս մեծ թիւով ընթերցասէրներ եւ Համազգայինի բարեկամներ զօրավիգ 
հանդիսացան այս նախաձեռնութեան։ Շատեր ծրարը գնեցին իրենց տան գրադարանին համար, իսկ ուրիշներ 
նուիրեցին կրթական հաստատութեան մը, հարազատի մը կամ հայ աշակերտի մը՝ ստեղծելով վարակիչ մթնոլորտ, 
եւ պատկառելի քանակութեամբ գիրքեր մուտք գործեցին հայկական օճախներ։

      Շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր այն անհատներուն, որոնց ճամբով կարելի եղաւ իրականացնել այս 
տարուան ծրագիրը եւ լիբանանահայ գաղութին մէջ սպառել  91 ծրար, այլ խօսքով՝ 2730 գիրք։

      Վարձքը կատար բոլորի՛ ն եւ հաճելի ընթերցանութիւն։
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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 եւ շեշտեց, 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, 
որորնք իրենց հիացմունքը յայտնեցին լիբանանահայ գաղութին 
մասին եւ փոխանցեցին իրենց խանդավառ տպաւորութիւնները։ 
Ցուցահանդէսի տեւողութիւնն էր 29 յունուարէն 12 փետրուար 2015։

12 մարտ 2015-ին, հովանաւորութեամբ Հայաստանի սփիւռքի 
նախարար Հրանուշ Յակոբեանի, կազմակերպութեամբ Համազգայինի 
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին, ներկայութեամբ Լիբանանի մէջ 
Հայաստանի հանրապետութեան արտակարգ եւ 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 
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 լիբանանա- 
հայ մշակութային հարուստ կեանքին մէջ յիշատակելի էջ մը աւելցնել։ 
Ցուցահանդէսը շարունակուեցաւ մինչեւ 28 մարտ 2015, ցուցադրուեցան 
տարբեր չափերու 28 իւղաներկ արուեստի գործեր։

ՏԵՂԵԿԱԲԵՐ 2015 «Լիւսի Թիւթիւնճեան» Ցուցասրահ
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ԼԻՒՍԻ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հովանաւորութեամբ Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման 
100-ամեակի Լիբանանի կեդրոնական մարմինին, 9-16 ապրիլ 2015-ին 
Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ 
հանրածանօթ արուեստագէտ Լիւսի Թիւթիւնճեանի գեղանկարներու 
ցուցահանդէսը: Բացման հանդիսութեան Հայոց ցեղասպանութեան  
ոգեկոչման100-ամեակի Լիբանանի Կեդրոնական մարմինին անունով 
Նազելի Աւագեան ողջունեց ներկաները եւ վեր առաւ արուեստագէտ Լիւսի 
Թիւթիւնճեանի գեղարուեստական ու նկարագրային յատկութիւնները: Ան  
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 իրենք 
զիրենք պատրաստակամ զգան շարունակելու անոնց գործը:

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

Ուրբաթ, 13 մարտ 2015-ին, 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 լիազօր դեսպան Աշոտ Քոչարեան եւ դեսպանատան 
անձնակազմը, ինչպէս նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման 
100-ամեակի Լիբանանի Կեդրոնական մարմինի անդամ ները։ 
Յայտնենք, որ հինգշաբթի, 12 մարտին, հովանաւորութեամբ 
Հայաստանի սփիւռքի  նախարար Հրանուշ  Յակոբեանի , 
Համազգայինի ցուցասրաին մէջ բացումը կատարուած էր հայրենի 
ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Գրիգորեանի անհատական 
ցուցահանդէսին։ Օրին, այլ անակնկալ պայմանաւորուածութիւն-
ներու բերումով, նախարարին Լիբանան ժամանումը ուշացած 
էր եւ ան չէր կրցած ներկայ գտնուիլ բացման հանդիսութեան։ 
Ցուցասրահի տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան բարի գալուստ 
մաղթեց  նախարար Հրանուշ Յակոբեանին եւ ամփոփ ձեւով 
անդրադարձաւ ցուցասրահի հիմն ադրութենէն 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՝ կեդրոնանա-
լով նաեւ նախարարութեան հիմ նադրութենէն ի վեր Համազգայի- 
նի ունեցած կարեւոր ներդրումին վրայ։ Անդրադառնալով Գրիգորեանի 
ցուցահանդէսին՝ ան բարձր գնահատեց անոր արուեստը, ինչպէս նաեւ 
նոր տաղանդներու յայտնաբերման գործին մէջ անոր ունեցած ներդրու-
մը։ Աւարտին, Հրանուշ Յակոբեան նախարարութեան «Արշիլ Կորքի» 
շքանշանով պարգեւատրեց արուեստագէտը։
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ԳՐԻԳՈՐ ԱԿՈԲԵԱՆԻ «ԱՅԲՈՒԲԵՆ» 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

 Կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» 
ցուցասրահին եւ հովանաւորութեամբ՝ տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Թամար 
Տէր Պետրոսեաններու տեղի ունեցաւ Գրիգոր Ակոբեանի «Այբուբեն» 
ցուցահանդէսը, ուր ցուցադրուեցան Ակոբեանի գեղանկարները եւ 
մանաւանդ Այբուբենի նկարները: Բացման հանդիսութեան, որ տեղի 
ունեցաւ 14 մայիս 2015-ին, 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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ԶՕՀՐԱՊ ՔԻՐԷՃԵԱՆԻ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

  Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ 
4 յունիս 2015-ին բացումը կատարուեցաւ Զօհրապ Քիրէճեանի 
ցուցահանդէսին: Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Սիւզի Տէրտէրեան: 
Իր կարգին, հանդէս եկաւ նաեւ Միսաք Թերզեան, որ յայտնեց, թէ 
Զօհրապ 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:
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ԱՇՈՏ ԱՒԱԳԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

 17-30 յուլիս 2015-ին, 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, որ 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 
Ալլոզեանի: Հանդիսութեան աւարտին խօսք առին նաեւ տէր եւ 
տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններ:

Տէր եւ տիկին Ատոմ եւ Սելլա ԹնճուկեաններՏիգրան Պապիկեան

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 եւ 
Այնճարի հիմ նադրութեան 75-ամեակի Կեդրոնական մարմինին 
համատեղ գործակցութեամբ: Ցուցահանդէսին հովանաւորն 
էր մեթր Ժագ Չուխատարեան: Հաւաքական այս ցուցահանդէսին  
իրենց մասնակցութիւնը բերած էին 10 մուսալեռցի արուեստա-
գէտներ: 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, որ ցուցադրուած 
53 արուեստի գործերուն մէջ Մուսա լեռն ու Այնճարը կենդանի 
եւ իրական են, այդ շրջանները հանրաճանաչ դարձած են նաեւ 
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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ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆԻ «60 ՏԱՐՈՒԱՆ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ» ԱԼՊՈՄԻՆ 
ՄԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՔԱՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

 17 նոյեմբեր 2015-ին Համազգայինի «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ  տեղի ունեցաւ լիբանանահայ 
վաստակաշատ արուեստագէտ Զաւէն Խտըշեանի «60 տարուան 
ստեղծագործութիւն» ալպոմին մակագրութիւնն ու քանդակներու 
ցուցահանդէսը` կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին,  հովանաւորութեամբ Լիբանանի  
հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. Փանոսեանի, ներկայութեամբ 
Արամ Ա. կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Պարոյր վրդ. Շէրնէզեանի 
եւ նախագահութեամբ տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Մարալ 
Քիւրքճեաններուն: Բացման խօսքէն ետք յաջորդաբար 
խօսք առին ցուցասրահի տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան, Յովիկ 
Քիւրքճեան, արուեստաբան դոկտ. Մովսէս Հերկելեան, 
Լիբանանի թեմի առաջնորդն ու արուեստագէտ Զաւէն Խտըշեան: 
Գեղարուեստական յայտագիրին ընդմէջէն ելոյթ ունեցաւ Բալիկ 
Լատոյեան: Ձեռնարկի աւարտին արուեստագէտ Զաւէն Խտըշեան 
իր գիրքերը մակագրեց: Ցուցահանդէսը տեւեց մինչեւ 30 նոյեմբեր:

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

  Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ 
15-30 հոկտեմբեր 2015-ին տեղի ունեցաւ հայրենի արուեստագէտ 
Յարութիւն Յակոբեանի գեղանկարչական ցուցահանդէսը, 
հովանաւորութեամբ՝ ՍԱԼԹԵՔ հաստատութեան: Բացման 
հանդիսութեան Համազգայինի անունով Սիւզի Տէրտէրեանի 
ողջոյնի խօսքէն ետք արուեստաբան դոկտ. Մովսէս Հերկելեան 
խօսելով Յարութիւն Յակոբեանի արուեստին մասին դիտել 
տուաւ, որ ան անկեղծօրէն կը մօտենայ արուեստին, կու տայ 
այն, ինչ որ ներքնապէս իրեն կը թելադրուի, կու տայ գեղեցիկը, 
կը լուսաւորէ մեր ներաշխարհը, կը մղէ մեզ դէպի մարդկային 
միջավայրը եւ մարդկային զգացումներ, ուր հանգիստ կը զգանք եւ 
գեղեցկութեամբ կը լիցքաւորուինք: Հանդիսութիւնը աւարտեցաւ 
արուեստագէտին շնորհակալական խօսքով: Ցուցահանդէսին ցու-
ցադրուած էին 29 գեղանկարներ, որոնք աչքի կը զարնէին իրենց 
գոյներուն դրական ազդեցութեամբ:



«ՆՈՐ ՏԱՐԻ, ՆՈՐ ՅՈՅՍ» ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ 

 17 դեկտեմբեր 2015-ին Համազգայինի «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ, հովանաւորութեամբ՝ տէր եւ 
տիկին Նազարէթ եւ Սիլվա Սապունճեաններուն տեղի ունեցաւ 
«Նոր տարի, նոր յոյս» հաւաքական ցուցահանդէսին բացումը, 
որուն մասնակցեցան ինը գեղանկարիչներ, որոնց շարքին` 
Շարպել Սամուէլ Աուն, Տորին Խանամիրեան, Ժագլին Օհանեան, 
Ժանեթ Յակոբեան եւ ուրիշներ: Բացման խօսքէն ետք խօսք 
առաւ գեղանկարիչ Ժագլին Օհանեանին, որ նշեց, թէ «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին իւրայատկութիւնը իր ակնբախ 
աշխուժութիւնն է գեղանկարչութեան, լուսանկարչութեան, 
քանդակագործութեան եւ «էնսթալասիոն»-ի մարզերուն մէջ: 
Օհանեանէն ետք խօսք առաւ Նազարէթ Սապունճեան, որ նշեց, 
թէ Համազգայինը իբրեւ հաստատութիւն մեծ մասնակցութիւն 
բերած է եւ հարստացուցած  Լիբանանի մշակութային կեանքը:
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