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«ԼԱԼԱՆ ՈՒ ԱՐԱՆ – ԳՈՅՆԵՐՈՒ 
ԱՇԽԱՐՀ» ԵՒ «ՁԵՒԵՐՈՒ ԱՇԽԱՐՀ» 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄ 
ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ (ՖՐԱՆՍԱ)

 

 16 Յունիս 2018-ին, Վալանսի Դաւիթեան 
դպրոցէն ներս տեղի ունեցաւ ծանօթացումն ու 
ներկայացումը՝ Համազգային Հայ Կրթական եւ 
Մշակութային Միութեան նախաձեռնութեամբ 
իրականացած «Լալան ու Արան – «Գոյներու 
Աշխարհ» եւ «Ձեւերու Աշխարհ» մանկական 
դաստիարակչական խաղերուն՝ IOS եւ Android 
գործիքներու համար: (աւելին)

2

ԲԱԳԻՆ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՆ

  «Բագին» Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր 2017 (ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 4)

 Գրութիւններ ունին Վահէ Օշական, Յասմիկ Սիմոնեան, Անոյշ Ակներեան, Արամ 
Մամիկոնեան, Փանոս Ճերանեան, Վիգէն Թիւֆէնքճեան, Ճոն Պանվիլ, Հենրի Ճէյմզ, 
Ճէսի Արլէն, Միհրան Մինասեան, Նաթալի Գարամանուկեան, Վարդան Մատթէոսեան 
եւ Գարոլինա Սահակեան։ 

«Բագին» Յունուար-Մարտ 2018 (ԾԷ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 1)

 Գրութիւններ ունին Քրիստիան Բատիկեան, Գրիգոր Պըլտեան, Կարօ Արմենեան, 
Ենովք Լազեան, Հրայր Անմահունի, Միհրան Մինասեան, Անդրանիկ Տագէսեան, 
Րաֆֆի Աճէմեան, Հայկազուն Ալվրցեան եւ Շաքէ Մաթոսեան։ 

«ԲԱԳԻՆ» ԳՐԱԿԱՆ ԵՌԱՄՍԵԱՆ 
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԻ ԿԼԵՆՏԷՅԼԻ 

ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ (ԱՄՆ)
 

 8 Մարտ 2018-ին, «Բագին»ի ծանօթացման 
երեկոյ մը կազմակերպուեցաւ Համազգայինի 
Շրջանային վարչութեան եւ Կլենտէյլի Կեդրոնական 
գրադարանի Արուեստ եւ մշակոյթ գրասենեակի 
Հայկական բաժինի համադրող Էլիզապէթ 
Գրիգորեանի գործակցութեամբ: Ձեռնարկին 
բացումը կատարեց Էլիզապէթ Գրիգորեան, որ նշեց 
հայ գաղութէն ներս գործող Արուեստ եւ մշակոյթ 
գրասենեակին կարեւորութիւնը եւ յայտարարեց 
յառաջիկայ օրերուն գրադարանէն ներս տեղի 
ունենալիք ձեռնարկներու թուականները: Ան 
բարի գալուստ եւ յաջողութիւն մաղթեց Սոնիա 
Աճէմեանին: (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԲԱԳԻՆ» ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԿՈՒ 
ՏԱՐԻՆԵՐԸ

 «Ազդակ» օրաթերթ.- Արդէն երկու տարի է Համազգայինի «Բագին» 
գրական հանդէսը լոյս կը տեսնէ նոր խմբագրական կազմով մը` 
Գլխաւոր խմբագիր` Սոնիա Քիլէճեան-Աճէմեան, Փոխ-խմբագիր` Նորա 
Բարսեղեան, Խմբագրական խորհուրդ` Քրիստիան Բատիկեան, Մարուշ 
Երամեան, Վիգէն Թիւֆէնքճեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան, Աւետիս Հաճեան, 
Վարդան Մատթէոսեան, Շաղիկ Մկրտիչեան, Արքեմնիկ Նիկողոսեան, 
Արամ Պաչեան, Սեւան Տէյիրմենճեան, Միրնա Տուզճեան եւ Յարութիւն 
Քիւրքճեան: Խմբագրութեան անդամները երէց եւ երիտասարդ սերունդի 
գրողներ են, որոնք նոր շունչով, նոր մօտեցումներով եւ նոր տեսիլքով սկսան 
հրատարակութեան տալ «Բագին»-ը: (աւելին)

https://www.hamazkayin.com/news/%D5%AC%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D5%B5%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0-%D5%A5%D6%82-%D5%B1%D5%A5%D6%82%D5%A5/
https://www.hamazkayin.com/pakin-am/?cat=all-issues
https://www.hamazkayin.com/pakin-am/?cat=all-issues
https://www.hamazkayin.com/pakin-am/?cat=all-issues
http://www.hamazkayin.com/news/%D5%A2%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A8-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B8/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-%D5%A2%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A7%D5%BD%D5%AB-%D5%BE/
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐ, ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻ ՀԵՏ 
(ԳԱՆԱՏԱ)

               17 Հոկտեմբեր 2017-ին, կազմակերպութեամբ 
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային 
Միութեան Մոնթրէալի «Սանահին»    մասնաճիւղի 
Գրական յանձնախումբին, Գանատայի Ազգային 
Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս տեղի ունեցաւ 
Վեհանոյշ Թեքեանի «ԱՂՕԹՔՆԵՐ ՈՒՌԿԱՆԻ ՄԷՋ» 
եւ «ԽՕՍՈՂ ԼԵՐԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ» հատորներու 
շնորհահանդէսը, ներկայութեամբ գաղութիս գրասէր 
հանրութեան: (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳՐԱՍԷՐՆԵՐՈՒ ԽՄԲԱԿԻ ՀԱՒԱՔ – ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
(ԳԱՆԱՏԱ)

 4 Դեկտեմբեր 2017-ին, 
Համազգային Հայ Կրթական եւ 
Մշակութային Միութեան «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի Գրական յանձնախումբի 
կազմակերպութեամբ, կատարուեցաւ 
արդէն իսկ վերջին տարիներուն 
աւանդութիւն դարձած գրասէրներու 
հաւաքներէն առաջինը՝ վերանորոգուած 
«Յարութիւն Մանուկեան» գրադարանին 
մէջ։    Գրական դէմքը 
Համաստեղն էր եւ ներկայացնողը՝ 
Գրասէրներու խմբակի երիտասարդ անդամներէն՝ Արտա Տէր Յակոբեանը։ (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «Յ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ» 
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱՏԱՐԱԾԸ (ԳԱՆԱՏԱ)

 Դեկտեմբեր 8, 9 եւ 10-ը Հայ գիրքի տարեկան 
աւանդական շաբաթավերջն է։ Կան նորութիւններ, 
ինչպէս՝ Մովսէս Պչաքճեանի 8 հատորներու 
հաւաքածոն, The  Memoirs  of  Roustam, որ 
Նափոլէոնի հայածին պահակ եւ խորհրդատուի 
յուշագիրն է։ Նաեւ կան տաղանդաւոր ջութակահար 
Նունէ Մելիքի նոր խտասալիկը “Hidden Treasure” 
խորագրով, Քարէն Չիւթճեանի «Առաջին Երգարանս» 
երկլեզու մեծադիր գիրքը իր խտասալիկով։  
 Ընթերցողներու խնդրանքով Franz Werfel-ի 
Forty Days of Musa Daghը դարձեալ ապսպրուած է, 
որովհետեւ այս մէկ թարգմանութիւնը կատարեալ է, 
առանց կրճատումներու։ (աւելին)

ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐ ՄԸ ՔԵՍԱՊԻ ՄԷՋ (ՍՈՒՐԻԱ)

 Մշակութային կեանքի երկար 
ընդմիջումէ մը ետք, Համազգային Հայ 
Կրթական եւ Մշակութային Միութեան 
Քեսապի «Համօ Օհանջանեան» 
մասնաճիւղի վարչութիւնը նախաձեռնած 
էր մշակութային եւ գրական երեկոյի 
մը` նուիրուած Պարոյր Սեւակի 
մահուան 45-ամեակին, ինչպէս նաեւ 

Սեւան Ասատուրեան-Մանճիկեանի հեղինակած «Քեսապ-2014, Տեղահանութիւն եւ 
Վերադարձ» գիրքին մատուցման ու գինեձօնին: (աւելին)

ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՆԵՐԸ (ԿԻՊՐՈՍ)

 
 Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի Մշակութային յանձնախումբի 
կազմակերպած 4-րդ Մշակութային երեկոն տեղի ունեցաւ 21 Փետրուարին, 50-էն աւելի 
անդամներու եւ բարեկամներու ներկայութեամբ: Երեկոն ամբողջութեամբ նուիրուած 
էր մեծ քերթող Եղիշէ Չարենցի ծննդեան 120 եւ մահուան 70-ամեակին: (աւելին)

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ 

(ԳԱՆԱՏԱ)

 Կազմակերպութեամբ 
Համազգային Հայ Կրթական 
եւ Մշակութային Միութեան 
«Գլաձոր » Մասնաճիւղի 
Գրասէրներու խմբակին, 
Կիրակի, 25 Փետրուար 
2018-ին, Հայ Կեդրոնի «Յ. 
Մանուկեան» գրադարանին 

մէջ, յիշատակուեցաւ պոլսահայ արդի հայ 
գրականութեան տաղանդաւոր բանաստեղծներէն 
Զարեհ Խրախունին (1926–2015): (աւելին)

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ` «ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԻՆ ԳԱՆՁԵՐԸ. ՊԱԼԵԱՆՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԻՆ 
(ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ ե ա մ բ 
Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային 
վարչութեան եւ գործակցութեամբ 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատան, Չորեքշաբթի, 
7 Մարտ 2018-ին, Համազգայինի 
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին 
մէջ տեղի ունեցաւ «Հայոց ազգին 
գանձերը. Պալեաններ» հատորին 
շնորհահանդէսը` ներկայութեամբ 
հեղինակին` ճարտարապետութեան 
դոկտոր փրոֆ. Աշոտ Հայկազուն 
Գրիգորեանի: (աւելին)

https://www.hamazkayin.com/news/%D5%BE%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B5%D5%B7-%D5%A9%D5%A5%D6%84%D5%A5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%A5%D5%BF-%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%A7%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82-%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D6%82%D5%A1/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-%D5%B5-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A3%D6%80/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%B5%D5%A9%D5%AB-%D5%A5%D6%82-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D6%80-%D5%B4%D5%A8-%D6%84%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%BA%D5%AB/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B4%D5%A2-%D5%AF%D5%A8-%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B4/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE-%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B0-%D5%AD%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB-%D5%B5%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A5/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A7%D5%BD-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%BA%D5%A1/


LRATOV HAMAZGA#INI KYDRONAKAN WARCOVFYAN

ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ (ՔՈՒԷՅԹ)

     

 
      

                  

 Հինգշաբթի, 15 Մարտ 2018-ին, կրկին 
մշակոյթի տօն էր քուէյթահայութեան գրասէր 
հասարակութեան համար: Արդարեւ` 
Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի կազմի Գրական-
դաստիարակչական յանձնախումբը, Քուէյթի 
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահէն 
ներս կազմակերպած էր հերթական գրական 
երեկոն, նուիրուած այս անգամ արեւմտահայ 
բանաստեղծութեան գագաթներէն` բնութեան եւ 
անանձնական սիրոյ երգիչ` Միսաք Մեծարենցի 
մահուան 110-ամեակին: (աւելին)

“SACRED JUSTICE” ԳԻՐՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ (ԳԱՆԱՏԱ)

 Հինգշաբթի, 15 Մարտ 2018-
ին, Համազգայինի Մոնթրէալի 
«Սանահին» մասնաճիւղի 
կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ 
“Sacred Justice” գիրքի ներկայացումը: 
Հեղինակը՝ Մարիան Մեսրոպեան-
ՄաքՔըրտի հրաւիրուած էր Միացեալ 
Նահանգներու Ամհըրստ քաղաքէն, 
ներկայացնելու իր այս իւրայատուկ 
գործը, որ հետաքրքրութիւն ստեղծած 
էր համայնքի գրասէր անդամներէն 
շատերու մօտ: Ներկայացման օրը 
նշմարելի էին նաեւ երիտասարդ նոր 
դէմքեր: (աւելին)

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ՝ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՊՈՒԼԿԱՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ 
ՓԷՅՕ ԵԱՒՈՐՈՎԻՆ (ԿԻՊՐՈՍ)

 Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի 
հերթական մշակութային երեկոն նուիրուած էր հայասէր 
պուլկար բանաստեղծ Փէյօ Եաւորովին: Ձեռնարկը, որ տեղի 
ունեցաւ 4 Ապրիլ 2018-ին, կազմակերպուած էր Համազգայինի 
վարչութեան եւ Կիպրոսի մէջ Պուլկարիոյ դեսպանութեան 
կողմէ: (աւելին)

 «ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԵՐԸ՝ ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐՈՒԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆ» (ՖՐԱՆՍԱ)

 Երկուշաբթի 9 Ապրիլ 2018-ին, Համազգայինի 
Փարիզի մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ 
ներկայացուեցաւ «Les Arméniens du Liban-cent 
ans de présence» գիրքը: Ծայրէ-ծայր լեցուն սրահի 
մը առջեւ ձեռնարկին բացումը կատարեց Աննա 
Օհաննէսեան-Շարփէն, ներկայացնելով 511 էջերէ 
բաղկացած հրատարակութիւնը, լոյս տեսած 
2017-ին, Պէյրութի Սէն Ժոզէֆ համալսարանի 
հրատարակչատան կողմէ, մասնակցութեամբ շուրջ 
երեսուն հետազօտողներու, ղեկավարութեամբ 
Լեւոն Նորտիկեանի, Վահէ Թաշճեանի եւ Քրիստին 
Պապիկեան-Ասաֆի: (աւելին)

ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ 

(ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ)

 

 Աւստրալիոյ Համազգայինի Շրջանային 
վարչութեան Գրական-գեղարուեստական 
յանձնախումբի կազմակերպութեամբ, Կիրակի, 14 
Ապրիլ 2018-ին, Գոլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան 
սրահէն ներս տեղի ունեցաւ մեծարանքի բացառիկ 
հանդիսութիւն մը նուիրուած ազատութեան 
ճանապարհին մարտնչող, գրող, քաղաքական 
գործիչ հայ ժողովուրդը յաւերժացնող մեծերէն՝ 
Աւետիս Ահարոնեանի։ (աւելին)

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ (ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ)

        «Ազատ Օր»        օրաթերթ.-    Կազմակերպութեամբ 
«Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային 
Միութեան Թեսաղոնիկէի «Ղ. Սարեան» 
մասնաճիւղի վարչութեան, եւ գործակցութեամբ՝ 
Թեսաղոնիկէի «Իանոս» գրախանութին, 
Հինգշաբթի՝ 26 Ապրիլ 2018-ի երեկոյեան 
ժամը 7-ին, «Իանոս» գրախանութին մէջ տեղի 
ունեցաւ յոյն գրասէր շրջանակներուն մէջ ծանօթ 
Եորղոս Փոլիրաքիսի «Կը խոստանամ չմոռնալ» 
գիրքին շնորհանդէսը, նուիրուած՝ Հայոց 

Ցեղասպանութեան, ներկայութեամբ շրջանի Հոգեւոր Հովիւին, շրջանէն ներս գործող 
միութիւններու, հաստատութիւններու եւ ազգային կառոյցներու ներկայացուցիչներուն, 
ինչպէս նաեւ՝ յոյն եւ հայ գրասէր հասարակութեան հոծ բազմութեան։ Հեղինակի 
գիրքէն հատուածներ ընթերցեց «Համազգային»ի Թեսաղոնիկէի «Ղ. Սարեան» 
մասնաճիւղի վարչութեան կողմէ Մարի Քիւրքճեան, ապա, երկու անձնաւորութիւններ՝ 
«Քաթեմերինա» թերթի մէջ հանրածանօթ գրող Եոթա Միրզիոթի եւ Թեսաղոնիկէի հայ 
համայնքի կողմէ Նատիա Պէքթաշեան, ներկայացուցին հեղինակին «Կը խոստանամ 
չմոռնալ» գիրքը։ (աւելին)

4

ԴՈԿՏ. ՍԹԵՖԱՆ ԻՀՐԻԿԻ ԳԻՐՔԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ 

ՄԷՋ (ԳԱՆԱՏԱ)

 26 Ապրիլ 2018-ին, 
նախաձեռնութեամբ «Զօրեան» Հիմնարկին 
եւ համագործակցութեամբ Մոնթրէալի 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան ու Համազգային Հայ Կրթական 
եւ Մշակութային Միութեան, տեղի 
ունեցաւ պատմաբան եւ քաղաքական 
գիտութեանց մասնագէտ, ՀայՖայի 
համալսարանին դասախօս՝ Դոկտ. 
Սթեֆան Իհրիկի «Justifying Genocide։ Ger-
many and the Armenians from Bismarck to 
Hitler» գիրքին ներկայացումը, ՀԲԸՄ-ի 
Տէրվիշեան սրահէն ներս։ (աւելին)

ԽՄԲԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 
ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ՄԷՋ

     Կազմակերպութեամբ Համազգայինի 
Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան 
«Սանահին» մասնաճիւղին, Հինգշաբթի, 
24 Մայիս 2018-ի երեկոյեան, Լաւալի Հայ 
կեդրոնի «Պարոնեան» սրահին մէջ տեղի 
ունեցաւ գրական մտերմիկ երեկոյ մը 
մասնակցութեամբ՝ չորս մոնթրէալահայ 
գրողներու՝ Վրէժ-Արմէն Արթինեանի, 
Անդրանիկ Պետրոսեանի, Հայդուկ 
Շամլեանի եւ Թալին Լատոյեանի: (աւելին)

https://www.hamazkayin.com/news/%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D5%B5-%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%A7%D5%B5%D5%A9/
https://www.hamazkayin.com/news/sacred-justice-%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84%D5%AB-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8-%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%A1/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D5%B5%D5%9D-%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AE-%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AF/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%AC%D5%AB%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%AB%D6%82%D6%80-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%A1%D6%82%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%BD-%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AE-%D5%B4%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84%D5%AB-%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A7%D5%BD-%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%A4%D5%B8%D5%AF%D5%BF-%D5%BD%D5%A9%D5%A5%D6%86%D5%A1%D5%B6-%D5%AB%D5%B0%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%AB-%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%A9%D6%80%D5%A7%D5%A1%D5%AC%D5%AB-%D5%B4%D5%A7%D5%BB/


LRATOV HAMAZGA#INI KYDRONAKAN WARCOVFYAN

«ՏԵՐՍԻՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ» 
ԽՈՐԱԳՐԵԱԼ ՀԱՏՈՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ (ՖՐԱՆՍԱ)

 
   14 Մայիս 2018-ին, Համազգայինի կազմակերպութեամբ, 
Վռամշապուհ Քիպարեան ներկայացուց «Տերսիմ 
ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն» խորագրեալ 
հատորը, գրուած 1900 թուականին, հեղինակութեամբ՝ 
ճանապարհորդ Անդրանիկի: 1888-էն 1895, մի ոմն Անդրանիկ՝ 
ճամբորդած է Խարբերդի հիւսիսը գտնուող լեռնային Տերսիմի 
շրջանը, ուր կ’ապրէին քիւրտեր, ալեւիներ, հայեր, զազաներ... 
Քով-քովի բնակութիւն հաստատած էին ալեւի «Քիզիլպաշ» 
ցեղը եւ հայ «Միրագեան» տոհմը: Իւրայատուկ շրջան մը, 

բերդի մը նման, ուր Օսմանեան իշխանութիւները երկար տարիներ չկրցան թափանցել, 
բայց աւելի ուշ, 1936-1938 տարիներուն, քեմալական բանակները յարձակեցան եւ 
բնաջնջեցին բնակչութիւնը: (աւելին)

Համազգայինի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան 
Շրջանային Վարչութեան «Մինաս եւ 
Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից 

գրականութեան մրցանակ (ԱՄՆ)

 Համազգայինի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան 
Շրջանային Վարչութիւնը ուրախութեամբ 
կը յայտարարէ, որ բացուած է «Մինաս 
և Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից 
գրականութեան ամենամեայ չորրորդ 
մրցոյթը։ Նախորդ մրցոյթներուն նման, 
նախատեսուած են երկու մրցանակներ, 
մին հայերէնով եւ երկրորդը` անգլերէնով 
գրուած գործերու համար։ (աւելին)

ԹԱՏՐՈՆ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ԴԻՄԱԿ» 

ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ՝ «Ո՞Վ Է 
ՄԵՂԱՒՈՐԸ» (ԿԻՊՐՈՍ)

 Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» 
Մասնաճիւղի «Դիմակ» թատերախումբը 
Շաբաթ, 13 Յունուար 2018-ին դարձեալ 
Նիկոսիոյ հայութեան ներկայացաւ 
Յարութ Թահմազեանի հեղինակած ու 
բեմադրած «Ո՞վ է Մեղաւորը» զաւեշտով: 
Նախքան ներկայացումը, վարչութեան 
ատենապետ Արթօ Դաւիթեան իր խօսքին 
մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց հեղինակ 
ու բեմադրիչ Յարութ Թահմազեանին, 
դերակատարներուն, օժանդակողներուն ու 
յատկապէս Թատերական յանձնախումբի 
անդամներուն, որոնց երկար ու 
հետեւողական աշխատանքին արդիւնքն էր 
այս ներկայացումը: (աւելին)

ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՄՆ)

 

 Կլենտէյլի «Յ. Թումանեան» 
մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ, 
28 Յունուար, 2018-ին, տեղի ունեցաւ 
Խրիմեան Հայրիկին նուիրուած շքեղ 
ձեռնարկ մը՝ Նիւ Եորքէն հրաւիրուած 
հանրայայտ մտաւորական, թատերագէտ եւ 
դերասանապետ՝ Տոքթ. Հրանդ Մարգարեանի 
բարձրարժէք եւ բացառիկ մեկնաբանութեամբ 
եւ մենակատարութեամբ: (աւելին)

ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ «ՈՒՐԵՄՆ» 
ՄԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ 

ՄԷՋ (ԳԱՆԱՏԱ)
   Վահէ Պէրպէրեանի «Ուրեմն» 
մենախօսութեան    ներկայացումը    ծրագրուած էր 
Համազգայինի «Դէմ Դիմակ» թատրոնին կողմէ, 
10 եւ 11 Փետրուար 2018-ին, համբաւաւոր «Երգ 
Հայաստանի» երաժշտախառն թատերական 
ներկայացումէն մօտ երեք շաբաթ անց։ 
Փետրուարը հազիւ թեւակոխած, «Ուրեմն»ի 
երկու ելոյթներուն տոմսերը սպառեցան. 
ժողովուրդի բուռն փափաքին ընդառաջելով, 
երրորդ ներկայացումը կազմակերպուեցաւ 13 
Փետրուարին։ (աւելին)

ՎԱՐԴԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ 
«ԻՄ ԿԻՍԱՏ ԹՈՂԱԾ ԵՐԳԸ» 

ՄԵՆԱՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ (ԼԻԲԱՆԱՆ)
 

 Համազգայինի 90-ամեակին առիթով, 
նախաձեռնութեամբ Համազգայինի «Գասպար 
Իփէկեան» թատերախումբի վարչութեան, 
Մարտ 2018-ի առաջին շաբաթավերջին 
«Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին 
մէջ մեծ ուրախութիւն եւ գոհունակութիւն 
էր պարտադիր բացակայութենէ ետք կրկին 
բեմին վրայ տեսնել երգիծաբան, դերասան, 
թատերական գործիչ, նկարիչ Վարդան 
Պետրոսեանը եւ ըմբոշխնել «Իմ կիսատ 
թողած երգը» խորագիրը կրող անոր վերջին 
մենաներկայացումը: (աւելին)

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՊԱՊԱԽԱՆԵԱՆԻ 
«ՊԱՏԳԱՄ» ՄԵՆԱՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

(ԼԻԲԱՆԱՆ)

   Հայոց ցեղասպանութեան 103-ամեակին 
առիթով, կազմակերպութեամբ Համազգայինի 
«Գասպար Իփէկեան» թատերախումբի 
վարչութեան, Կիրակի, 22 Ապրիլ 2018-ին, 
«Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին 
մէջ ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի վաստակաւոր 
արուեստագէտ, միջազգային մրցոյթներու 
դափնեկիր Յովհաննէս Պապախանեան` 
«Պատգամ» մենաներկայացումով, 
ըստ Կարէն Խաչատրեանի (Խաչկար) 
նամակագրութիւններուն, բեմադրութեամբ` 
Մարի Մսըրեանի: (աւելին)

«ԳՐԱԳԷՏԸ» ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ (ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ)

 Խիստ հետաքրքրական օր էր Շաբաթ, 5 
Մայիս 2018 -ի երեկոն։ Երկու տարբեր ժամերու 
ներկայացմամբ, հանրութիւնը ըմբոշխնեց՝ 
Համազգայինի «Նուպար Խաչատուրեան» 
թատերախումբի «Գրագէտը» երկու արարով 
կատակերգութիւնը։ Հանրութիւնը որոշուած 
ժամուն համախմբուած էր Զէնիթ դահլիճէն 
ներս։ Ներկայ էին Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, 
կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ եւ 
համեստ թատերասէր խաւ մը։ (աւելին)

www.hamazkayin.com

 «ԿՈՆՏՈԼԵԶԻԱ` ԻՄ ՍԷՐ» 
ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ԿԱԼԱ ԵՒ ԱՐԱ 

ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ 
(ԼԻԲԱՆԱՆ)

 
 

Ուրբաթ, 11 Մայիս 
2018-ին, «Գասպար 
Ի փ է կ ե ա ն » 
թ ա տ ե ր ա խ ո ւ մ բ ը 
ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ ց 

«Կոնտոլեզիա` իմ սէր» թատրերգութիւնը` 
հեղինակութեամբ Արա Արծրունիի եւ 
բեմադրութեամբ Յակոբ Տէր Ղուկասեանի: 
Նոյն երեկոյեան, տեղի ունեցաւ նաեւ Արա 
Արծրունիի պարգեւատրումը: (աւելին)
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LRATOV HAMAZGA#INI KYDRONAKAN WARCOVFYAN

ՆԱՐԻՆԷ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՊԷՅՐՈՒԹԻ 
ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ 

«ԹՌԻՉՔ ՄԸ ԴԷՊԻ ՔԱՂԱՔ» ԵՒ 
«ԸՆՏԱՆԻՔՍ ՃԱՄՊՐՈՒԿԻ ՄԷՋ» 

ՄԵՆԱՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
(ԼԻԲԱՆԱՆ)

  Հրաւէրով «Սամիր Քասիր» 
հիմնադրամի «Պէյրութ Սփրինկ 
Ֆեսթիվըլ 2018» փառատօնի 
կազմակերպիչներուն, նաեւ 
Յովհաննէս Թումանեանի անուան 
պետական տիկնիկային թատրոնի 

աշխատանքներուն ծիրին մէջ, թատերական եւ բեմադրութեան 
ոլորտներու մէջ բազմաթիւ մրցանակներու, նաեւ 2013-ին 
վաստակաւոր դերասանի կոչումին արժանացած, Յովհաննէս 
Թումանեանի անուան Պետական տիկնիկային թատրոնի 
աշխատակից, հայրենի տաղանդաւոր արուեստագէտ Նարինէ 
Գրիգորեան` 7 Յունիս 2018-ին Լիբանանի մէջ ներկայացուց 
«Թռիչք մը դէպի քաղաք» եւ «Ընտանիքս ճամպրուկի մէջ» 
մենաներկայացումները: (աւելին)

ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐ

«ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ՝ ՄԻՋՆԱՐԱՐ» ՖԻԼՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
(ԱՄՆ)

 

 
 24 Հոկտեմբեր 2017-ին, Կլենտէյլի Հանրային Գրադարանի 
սրահէն ներս մէկտեղուած էր ընթերցասէր եւ գրականասէր 
հանրութիւն մը: Բոլորն ալ եկած էին ունկնդրելու հայ գրականութեան 
մտքի յեղափոխական՝ Վահէ Օշականի կեանքի պատմութիւնն ու 
բանաստեղծութիւնները: (աւելին)

ՊԱՐ

ՀՐԱՇԱԼԻ ԵՐԵԿՈՅ ՄԸ ՊԱՖՈՍԻ ՄԷՋ (ԿԻՊՐՈՍ)

 Շաբաթ, 3 Մարտ 2018-ի երեկոյեան, Պաֆոսի մէջ տեղի 
ունեցաւ անհաւատալի, սակայն հրաշալի երեկոյ մը: Առաջին անգամ 
ըլլալով, Պաֆոսի մէջ կազմուած Համազգայինի «Անի» պարախումբը 
ելոյթ ունեցաւ Պաֆոսի հայ համայնքին համար, որ գրեթէ լրիւ 
կազմով ներկայ գտնուեցաւ ու վայելեց իսկապէս հայկական երեկոյ 
մը՝ «Կիկոսի Մահահա»ն, որ Յովհաննէս Թումանեանի «Կիկոսի 
Մահը» հեքիաթին վրայ հիմնուած պարային բեմականացում մըն էր: 
(աւելին)

ՊԱՐԱՐՈՒԵՍՏԻ ՀԻԱՍՔԱՆՉ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ 

(ԿԻՊՐՈՍ)

 Համազգայինի «Սիփան» եւ «Անի» պարախումբերը, 
մանկապատանեկան «Նանօր» պարախումբին հետ, դարձեալ 
հիասքանչ երեկոյ մը պարգեւեցին կիպրահայութեան, շնորհիւ 
երիտասարդ պարուսոյց Գրիգոր Քելէշեանի բարձրորակ 
ղեկավարութեան: Կիրակի 13 Մայիս 2018-ի երեկոյեան, ժողովուրդը 
կանուխէն լեցուցած էր Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան ընդարձակ 
թատերասրահը եւ անհամբեր կը սպասէր յայտագրի սկսելուն: 
(աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ` ՄԻՋ-ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊԱՐԻ 

ՓԱՌԱՏՕՆ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Քնար» պարախումբի 
վարչութեան, Կիրակի, 27 Մայիս 2018-ին, «Յովհաննէս Պօղոսեան» 
թատերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ միջ-դպրոցական պարի 
փառատօն` մասնակցութեամբ լիբանանահայ վարժարաններու 
աշակերտութեան: (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԳԱՅԵԱՆԷ» ՊԱՐԻ ԴՊՐՈՑԻ 
«ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ» ԵԼՈՅԹԸ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Նախագահութեամբ Զբօսաշրջութեան նախարար Աւետիս 
Կիտանեանի եւ կազմակերպութեամբ Համազգայինի Գեղարուեստի 
դպրոցներու խնամակալութեան, Երկուշաբթի, 25 Յունիս 2018-ին, «Էմիլ 
Լահուտ» սրահին մէջ «Գայեանէ» պարի դպրոցը` մասնակցութեամբ 
պալէի բաժինին, հանդէս եկաւ «Սարդարապատ» ելոյթով (պարուսոյց 
եւ գեղարուեստական ղեկավարներ` Կարէն եւ Ժաքլին Մակինեան 
ամոլը): (աւելին)
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ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԹՈՐՈՍ ՌՈՍԼԻՆ» ԿԵՐՊԱՐՈՒԵՍՏԻ 
ԴՊՐՈՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 

ԱՅՎԱԶՈՎՍՔԻԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 200-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 «Ազդակ» օրաթերթ.- Կազմակերպութեամբ Ռուսական 
դեսպանատան մշակութային կեդրոնին, Երկուշաբթի, 15 Յունուար 
2018-ին, Ռուսական մշակութային կեդրոնին մէջ` Վերտան, տեղի 
ունեցաւ աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսքիի 
ծննդեան 200-ամեակին նուիրուած ցուցահանդէս, որուն իր 
մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Համազգայինի գեղարուեստի 
դպրոցներու «Թորոս Ռոսլին» կերպարուեստի դպրոցը: (աւելին)

ԳԻԾԻ ԵՒ ԳՈՅՆԻ ՎԱՐՊԵՏ ԽՈՒՊԵՍԷՐԵԱՆԻ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

(ԳԱՆԱՏԱ)

 8   Մարտ 2018-ին, Թորոնթոյի Համազգայինի Գլաձոր 
մասնաճիւղը բացումը կատարեց տաղանդաւոր եւ հանրածանօթ 
արուեստագէտ Յակոբ Խուպէսէրեանի արուեստի գործերու 
ցուցահանդէսին: Յակոբ Խուպէսէրեանի շնորհալի գործերը, նուրբ 
մատիտի գիծերը, նսեմ գոյները եւ քանդակի ողորկ եզրերն էին 
Համազգային «Յ. Մանուկեան» գրադարանի «պատուոյ հիւրերը», 
եւ շատ սպասուած թարմացուցիչ շունչ մըն էին բոլոր ներկաներուն 
համար: (աւելին)

ՀԱՅՐԵՆԻ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՅԱՂԹԱՆԱԿ ՇԱՀՈՒՄԵԱՆԻ 
«ՑՆՈՐՔ ԵՒ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ 

ԲԱՑՈՒՄ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Հովանաւորութեամբ Կարօ եւ Ռիթա Սալխանեան ամոլին    
եւ կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» 
ցուցասրահին, Հինգշաբթի, 14 Յունիս 2018-ին, տեղի ունեցաւ 
Յաղթանակ Շահումեանի (Յաղթօ) «Ցնորք եւ իրականութիւն» 
խորագիրը կրող ցուցահանդէսին բացումը` ներկայութեամբ 
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Սամուէլ 
Մկրտչեանի եւ արուեստասէր բազմութեան: (աւելին)

«ԹՈՐՈՍ ՌՈՍԼԻՆ» ԿԵՐՊԱՐՈՒԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ 
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ 2017-2018 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Գեղարուեստի 
դպրոցներու խնամակալութեան եւ տնօրէնութեան, Ուրբաթ, 15    
Յունիս 2018-ին, տեղի ունեցաւ «Թորոս Ռոսլին» կերպարուեստի 
դպրոցի աշակերտներուն 2017-2018 տարեշրջանի տարեկան 
ցուցահանդէսին բացումը «Աղբալեան-ՀՄԸՄ» մարզամշակութային 
համալիրի մուտքի մեծ սրահին մէջ, ներկայութեամբ աշակերտներուն, 
ծնողներուն եւ արուեստասէր բազմութեան: (աւելին)

ԵՐԳ ԵՒ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ

«HIDDEN TREASURE». ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ 
ՆՈՒՆԷ ՄԵԼԻՔԻ ԵԼՈՅԹԸ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ (ԳԱՆԱՏԱ)

 Շատերու ծանօթ է 
ջութակահար Նունէ Մելիքի 
անունը։ Նունէ բազմաթիւ 
միջազգային բեմերէ հանդէս եկած 
է, միշտ հմայելով հանդիսատեսը։ 
Բազմաթիւ յիշարժան 
մրցանակներու արժանացած, 
Սիպերիոյ մէջ ծնած՝ Նունէ 
Մելիքը վկայուած է Մոսկուայի 
պետական երաժշտանոցէն, 

ապա Մոնթրէալի համալսարանին մէջ երաժշտութեան մարզին 
հետեւելէ ետք, գերազանցութեամբ տիրացած է մագիստրոս կոչումին: 
Չորեքշաբթի Դեկտեմբեր 6 2017-ին, Հայ Երիտասարդական Կեդրոնի 
«Համազգային» թատերասրահին մէջ հաւաքուած էին հայ դասական 
երաժշտութիւնը գնահատող անհատներ, որոնք հաճոյքը ունեցան 
այս տաղանդաւոր հայուհիին գրաւիչ ներկայութիւնը վայելելու։ 
(աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԾԱՂԿՈՒՆՔ»Ը (ԳԱՆԱՏԱ) 

 Շաբաթ, 16 Դեկտեմբեր, 2017. 
Հայ Երիտասարդական Կեդրոնի 
«Համազգային» թատերասրահը լեցուն է 
հայ եւ օտար հանդիսատեսներով, որոնք 
հետաքրքրութեամբ կը թերթեն խնամքով 
պատրաստուած յայտագիրին էջերը. 
դասական, քնարական, ժողովրդական 
երգեր՝ հայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, 
իտալերէն, ռուսերէն լեզուներով, 
դաշնամուրի, տուտուկի, քանոնի 
ընկերակցութեամբ, համեմուած՝ 

նայիրեան հեզաճկուն աղջիկներու 
պարերով։ Աւելորդ է ըսել, թէ որքան հարուստ, բազմերանգ երեկոյ մը 
մեզ կը սպասէ։ (աւելին)
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LRATOV HAMAZGA#INI KYDRONAKAN WARCOVFYAN

«ԿԱՐԿԱՉ»-Ի ԵԼՈՅԹԸ` Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ 
ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային 
վարչութեան կազմակերպութեամբ, 
Հինգշաբթի, 4 Յունուար 2018-ին, Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Համազգայինի 
«Կարկաչ» երգչախումբը ներկայացուց 
«Սուրբ Ծննդեան խորհուրդը» օրաթորիայի 
անդրանիկ կատարումը` խմբավարութեամբ 
Զաքար Քէշիշեանի եւ դաշնակահար Լիանա 
Յարութիւնեանի: (աւելին)

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ՝ 
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԱՐԱՄ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ (ԿԻՊՐՈՍ)

 Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» 
Մեկուսի Վարչութեան կազմակերպած՝ 
տարեշրջանի 5-րդ մշակութային երեկոն 
նուիրուած էր մեծ երաժիշտ Արամ 
Խաչատուրեանին: Յիսունէ աւելի անդամներ 
ու բարեկամներ դարձեալ իրենց աթոռները 
գրաւած էին յայտարարուած ժամէն առաջ, 
հաճելի ու դաստիարակիչ յայտագիր մը 
ունկդրելու ակնկալութեամբ: (աւելին)

«ԵՐԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ԵԼՈՅԹԸ 
(ԳԱՆԱՏԱ)

 Համազգայինի Մոնթրէալի «Սանահին» 
Մասնաճիւղի կազմակերպած «Երգ 
Հայաստանի» ելոյթը տեղի ունեցաւ Լաւալի 
Centre Armenie կեդրոնի գլխաւոր սրահին 
մէջ, 27 Յունուար, 2018-ին։ Հետաքրքրականը 
այն էր, որ ճշդուած ժամէն նուազագոյնը մէկ 
ժամ առաջ արդէն նախասրահը սկսած էր 
խճողուիլ։ Քաջալերելի երեւոյթ էր այս մէկը, 
հաւանաբար 600-ի հասնող ներկաները, բոլորն 
ալ կու գային Հայաստանի հանդէպ իրենց 
կարօտը առնելու վերոնշեալ դերասաններուն 
միջոցաւ, մանաւանդ որ երեկոն կը կրէր «Երգ 
Հայաստանի» անունը։ (աւելին)

«ԳՈՒՍԱՆ» ԱՍՏՂԵՐԸ (ԳԱՆԱՏԱ)

 Համազգային Հայ Մշակութային եւ 
Կրթական միութեան Թորոնթոյի «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի «Գուսան» երգչախումբը ելոյթ 
ունեցաւ Շաբաթ 7 Ապրիլ 2018-ի երեկոյեան, 
Մեծն Մոնթրէալի «Սանահին» մասնաճիւղի 
կազմակերպութեամբ՝ Centre Armenie-ի 
սրահէն ներս, Լաւալ: Հիւրաբար այս ելոյթին 
համար քաղաքս հասած երգչախումբը 
ներկայացաւ թիւով շուրջ չորս տասնեակ 
քառաձայն անդամներով, խմբավարութեամբ 
Հռիփսիմէ Թովմասեանի եւ դաշնակի 
ընկերակցութեամբ Վանիկ Յովհաննիսեանի: 
«Սանահին» մասնաճիւղի վարչութեան 
ատենապետուհին՝ Թամար Շահինեան, 
ընդգծեց զոյգ մասնաճիւղերուն սերտ 
համագործակցութիւնը ընդհանրապէս ու 
մանաւանդ այս առթիւ, եւ որուն արգասիքն է 
ներկայ ելոյթը: (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ» 
ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՀԱՄԵՐԳԸ (ԱՄՆ)

 

 ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէին 
հովանաւորութեամբ, Հայաստանի Ա. 
Հանրապետութեան դարադարձին նուիրուած 
Համազգայինի «Սայաթ Նովա» երգչախումբի 
համերգը՝ մասնակցութեամբ Համազգայինի 
«Անի» պարախումբին եւ ազգային-
յեղափոխական երգերու մեկնաբան Գառնիկ 
Սարգիսեանի, տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 5 Մայիս 
2018-ին, Փասատինայի Փազնազ եկեղեցւոյ 
սրահին մէջ, ուր 1400 հանդիսատեսներ 
հրճուանքով ըմբոշխնեցին Հայաստանի Ա. 
Հանրապետութեան ձօնուած սոյն ելոյթը՝ 
«Սայաթ Նովա» երգչախումբի իւրայատուկ 
երգերու ընտրանիով, «Անի» պարախումբի 
սքանչելի պարերով եւ մասնակցութեամբ 
յեղափոխական երգերու մեկնաբան Գառնիկ 
Սարգիսեանի։ (աւելին)

«ԿԱՐԿԱՉ» ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՒ 
ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 

ՀՐԱՇԱԼԻ ՀԱՄԵՐԳԸ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Կիրակի, 13 Մայիս 2018-ին, 
Ազգային միացեալ վարժարանի «Ժիրայր 
եւ Ցոլինէ Խաչատուրեան» սրահին մէջ 
ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի «Կարկաչ» 
մանկական եւ պատանեկան երգչախումբը` 
գեղարուեստական ղեկավարութեամբ եւ 
խմբավարութեամբ Զաքար Քէշիշեանի, 
դաշնակահար` Լիանա Յարութիւնեան: 
(աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՏԱՒԻՂ» 
ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԵԼՈՅԹԸ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 

 Հովանաւորութեամբ Համազգայինի 
Գեղարուեստի դպրոցներու 
խնամակալութեան, կազմակերպութեամբ 
«Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտական քոլեճին, 
Կիրակի, 17 Յունիս 2018-ին, Ազգային Եղիշէ 
Մանուկեան քոլեճի «Սիրան Մանուկեան» 
սրահին մէջ ելոյթ ունեցաւ «Տաւիղ» 
նուագախումբը, որուն գեղարուեստական 
ղեկավար եւ խմբավարն է Մկրտիչ 
Միքայէլեան: (աւելին)

ԳՈՒՄԱՐՈՒԵՑԱՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 4-ՐԴ ԵՌԱԿՈՂՄԱՆԻ ԺՈՂՈՎԸ

 
   Նիւ Ճըրզի.-   Մարտ 17-18, 2018-ի շաբաթավերջին, 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Նիւ Ճըրզի 
շրջանին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգայինի 
ԱՄՆ Արեւելեան եւ Արեւմտեան, ինչպէս նաեւ 
Գանատայի Շրջանային վարչութիւններու չորրորդ 
տարեկան ժողովը, մասնակցութեամբ Համազգայինի 
Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչներ 
Վիգէն Թիւֆէնքճեանի եւ Հրայր Պարոնեանի, երեք 
Շրջանային վարչութիւններու ատենապետներուն՝ 
Արեւիկ Գաբրիէլեանի, Սեդա Սիմոնեանի եւ Ծովիկ 
Գահվէճեանի, ինչպէս նաեւ այլ երեք շրջանային 
վարչութիւններու անդամներուն։ (աւելին)

ՇՐՋԱՆՆԵՐ
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LRATOV HAMAZGA#INI KYDRONAKAN WARCOVFYAN

ՓՈՔՐԵՐՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄ 
(ԳԱՆԱՏԱ)

    Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի 
Թորոնթոյի «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի Գրական 
յանձնախումբը, 2017-
ին յառաջացուց 
«Փոքրերու պատմութեան 
ժամ» ծրագիրը. 18 
Դեկտեմբերին, չորրորդ 
հաւաքն էր, որ տեղի 
ունեցաւ, առաջինը՝ 
Համազգայինի նորոգուած 

ու բարեզարդուած «Յ. Մանուկեան» գրադարանէն 
ներս։ Պատմողը այս անգամ Տոքթ. Անի 
Հասըրճեանն էր, նիւթը՝ Կաղանդը։ Յայտագիրին 
մէջ ընդգրկուած էր նաեւ ձեռային աշխատանք, 
Գրական յանձնախումբէն՝ Արտա Տէր Յակոբեանի 
ու Արմինէ Թորիկեանի առաջնորդութեամբ։ Տոքթ. 
Անի Հասըրճեան, յատուկ, գրաւիչ ոճով պատմեց 
Ս. Ծննդեան ու Կաղանդի մասին. փոքրիկները 
հետաքրքութեամբ լսեցին պատմութիւնը եւ մեծ 
խանդավառութեամբ ամբողջացուցին ձեռային 
աշխատանքը։ (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Գ. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԵՐԵԿՈՅ (ԿԻՊՐՈՍ)

 Համազգայինի Գ. Մշակութային 
Երեկոն տեղի ունեցաւ 20 Դեկտեմբեր 2017-
ին, ամանորեան մթնոլորտի մէջ ու 70 հոգիի 
աննախընթաց ներկայութեամբ: Յայտագիրը 
սկսաւ Արթօ Դաւիթեանի «Ամանորը Հին 
Հայաստանի» եւ Արտամետի խնձորին մասին 
կտորներուն ընթերցումով,  որուն յաջորդեց Յարութ 
Թահմազեանի զուարճախօսութիւը՝ կիներու մասին: 
(աւելին)

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ ԼԱՌՆԱՔԱՅԻ 
ՄԷՋ (ԿԻՊՐՈՍ)

 Շարունակելով բացի Նիկոսիայէն Կիպրոսի 
միւս հայաբնակ քաղաքներուն մէջ գործունէութիւն 
ծաւալելու իր սկզբունքային քաղաքականութիւնը, 
Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի 
վարչութիւնը 20 Յունուար 2018-ին Մշակութային 
Երեկոյ մը կազմակերպեց Լառնաքայի մէջ, 
գործակցութեամբ Լառնաքայի Հայ Ակումբի 
վարչութեան: (աւելին)

ՄԵՐ ՈՒՇԱՑԱԾ, ԲԱՅՑ ՄԻ՛ՇՏ 
ՆՈՐ՝ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 

ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ (ԳԱՆԱՏԱ)

 Համազգայինի Մոնթրէալի «Սանահին» 
մասնաճիւղի աւանդական դարձած 
Ամանորի խրախճանքը այս տարի տեղի 
ունեցաւ Յունուարի 20-ին: Մօտաւորապէս 
250-ի հասնող ներկաներով սեղաններու 
շուրջ հաւաքուած էին Համազգայինի մեծ 
ընտանիքին անդամները, անոր հովանիին 
տակ գործող ճիւղերը. «Անի պարախումբ»-ը, 
«Պետրոս Ադամեան» թատերախումբը, «Քնար» 
երգչախումբն ու «Գրատարած-Գրադարան»-ի 
վարիչ անդամները, «Փոքրերու պատմութեան 
ժամ»-ը, «Սուրճ, թէյ եւ կարծիքներ»ու եւ 
«Սանահին ֆիլմի ակումբ»-ները, «Նանոր» 
մանկապատանեկան երգչախումբը, 
շրջանային եւ տեղական վարչութեան 
անդամներն ու Համազգայինի հաւատաւոր 
բարեկամները: (աւելին)

«ՀԱՄԱԳԱՅԻՆԸ ԳՐՔԻՆ 
ԸՆԴԱՌԱՋ». ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-

ԶՐՈՅՑ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿՈՒՄ 

(ՀԱՅԱՍՏԱՆ)

       Ասում են՝ հանդիպումը լաւ գրքի հետ 
կարող է փոխել մարդու ճակատագիրը: 
Հենց այդ՝ լաւ գրքի հետ հանդիպման 
ակնկալիքով էլ գիրք նուիրելու օրուայ 
շրջանակներում Համազգային հայ 
կրթական եւ մշակութային միութեան 
Հայաստանի գրասենեակը 2018 
Փետրուարի 20-ին կազմակերպել 
էր «Համազգայինը գրքին ընդառաջ» 
հանդիպում-քննարկում:  Հանդիպմանը 
մասնակցում էին անուանի գրողներ, 
գրականագէտներ, գեղանկարիչներ, 
մշակութասէրներ եւ ուսանողներ, 
պարզապէս համազգայնականի լաւ 
բարեկամներ: (աւելին)

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ 
ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 
(ՖՐԱՆՍԱ)

 Երկուշաբթի 29 Յունուար 2018-ին, 
Համազգայինի հրաւէրով պատմաբան Գլօտ 
Մութաֆեան ներկայացուց Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքարանի թանգարանի 
վերանորոգման ծրագիրը: Մութաֆեան 
ըսաւ, որ կան մեծ թիւով գանձեր, որոնք 
չեն ներկայացուած հանրութեան եւ 
զբօսաշրջիկներուն. անոնք պահուած են ոչ լաւ 
պայմաներու մէջ: Այդ գանձերը՝ արժէքաւոր 
իրեր, գորգեր, պատմական հրամանագրեր, 
Թորոս Ռոսլինի մանրանկարչութիւներ, 
Քիւթահեայի յախճապակիներ… կը մնան ոչ 
բացայայտուած վիճակի մէջ: (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳԼԱՁՈՐ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ` ՓԵՏՐՈՒԱՐԻՆ 

(ԳԱՆԱՏԱ)

    

 Կիրակի՝ 11 Փետրուար 2018, 
հաւանաբար Թորոնթոյի «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի պատմութեան 
էջերուն անցնի իբր ամենէն 
բազմակողմանիօրէն ծանրաբեռնուած 
օրերէն մին. երեք տարբեր ձեռնարկներ՝ 
«Ուրեմն»ի երկրորդ ելոյթը, Փոքրերու 
պատմութեան ժամ յայտագիրը եւ 
Պարարուեստի ելոյթ՝ մէկ օրուան մէջ։ 
(աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ԽՆՃՈՅՔ 
(ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ)

           Յունաստանի    Հայ   Կրթական   եւ 
Մշակութային Միութեան Պարի Միաւորի 
վարչութիւնը ճաշկերոյթ-խնճոյք մը 
կազմակերպեց Կիրակի, 3 Դեկտեմբեր 
2017-ի երեկոյեան ժամը 7։30ին, Գոքիիոյ 
«Զաւարեան» Կեդրոնի «Զաքարեան-
Սարաճեան» սրահներէն ներս։ Օրուան 
խնճոյքը տեւեց մինչեւ գիշերուան 12-ը 
անց։ Ճաշկերոյթին նպատակն էր հասոյթ 

ապահովել ու զայն ամբողջութեամբ տրամադրել Համազգայինի «Նայիրի», «Նանօր» եւ 
«Մարալօ» պարախումբերու ապագայ ծրագիրներուն եւ գործունէութեան նպատակներու 
յաջողութեան։ (աւելին)
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ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ՝ 
«ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ 
ԱՐՈՒԵՍՏ» (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 Համագործակցութեամբ Զաւարեան 
ուսանողական միութեան Zom-
talks-ի եւ Համազգայինի «Գ. Իփէկեան» 
թատերախումբին, Երկուշաբթի, 19 
Մարտ 2018-ին, Համազգայինի «Սիմոն 
Վրացեան» ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ 
դասախօսական ձեռնարկ մը, որուն նիւթն էր 
«Արդիականութիւն, քաղաքականութիւն եւ 
արուեստ»: Օրուան դասախօսն էր Խաչիկ Տէր 
Ղուկասեան: (աւելին)

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ (ԱՐՑԱԽ)

 Չորեքշաբթի, 28 Մարտ 2018-
ին, Ստեփանակերտի Արմատներ 
սրճարանում կայացաւ Համազգայինի 
Արցախի գրասենեակի նախաձեռնած 
երկրորդ հանդիպումը երիտասարդների 
հետ: Հանդիպման բացումը կատարեց 
Համազգայինի Արցախի գրասենեակի 
պատասխանատու Անի Ղարաբաղցեանը 
եւ յայտարարեց, որ զրոյցի նիւթը 
կրթութիւնն է, իսկ օրուայ խօսնակը` 
Արցախի Հանրապետութեան Կրթութեան, 
գիտութեան ու սպորտի նախարար տիկին 
Նարին Աղաբալեան: Երեք ժամ տեւած 
հանդիպման ընթացքում նախարարը 
ներկայացրեց Արցախի հանրակրթութեան 
ու բարձրագոյն կրթութեան ոլորտում 
առկայ խնդիրները, խօսեց լուծումների ու 
սպասուելիք բարեխոփումների մասին, ապա 
յաջորդեցին բուռն քննարկումն ու հարց ու 
պատասխանները: Հանդիպմանը ներկայ էր 
նաեւ փոխ-նախարար Արմէն Սարգսեանը, ով 
եւս միացաւ քննարկմանը: (աւելին)

ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ 
(ԳԱՆԱՏԱ)

 Երեքշաբթի 10 Ապրիլ 2018-ին, 
Մոնթրէալի Համազգայինի «Թէյ, սուրճ եւ 
կարծիքներ» ակումբը Հայ Կեդրոնի «Ա. 
Ահարոնեան» սրահէն ներս հիւրընկալեց 47 
արուեստասէրներ, որոնք հաւաքուած էին 
միասնաբար ուղղուելու դէպի Մոնթրէալի 
Գեղարուեստի թանգարանը, ուր տեղի 
կ’ունենար Նափոլէոն կայսրի նուիրուած 
ցուցահանդէսը։ Սուրճի եւ խմորեղէնի 
շուրջ, ներկաներուն բարի գալուստի խօսքը 
փոխանցեց ակումբի պատասխանատու 
Տիրուկ Մանճիկեանը, ապա ան հրաւիրեց 
Դոկտ. Այտա Պուճիքանեանը, որպէսզի 
ցուցահանդէսին մասին պատմական 
տեղեկութիւններ փոխանցէ այցելուներուն։ 
(աւելին)

ՔՆՆԱՐԿՈՒԵԼ ԵՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ 

ՈՒ ԱՆԵԼԻՔՆԵՐԸ (ԱՐՑԱԽ)

 «Ապառաժ».- Ապրիլի 28-ին, 
Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային 
միութեան Արցախի գրասենեակի 
նախաձեռնութեամբ Ստեփանակերտի Լայթ 
Հաուս սրճարանում կայացաւ հանդիպում 
ԱՀ Մշակոյթի, երիտասարդութեան 
հարցերի եւ զբօսաշրջութեան նախարար 
Սերգէյ Շահվերդեանի հետ։ Հանդիպմանը 
ներկայ էին Արցախում  գործող տարբեր 
երիտասարդական միութիւնների 
ներկայացուցիչներ, երկրի մշակութային 
կեանքով հետաքրքրուող երիտասարդներ։ 
(աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
90-ԱՄԵԱԿ (ԱՄՆ)

 Համազգայինի հիմնադրութեան 
90-ամեակի տօնակատարութիւնը տեղի 
ունեցաւ 6 Մայիս 2018-ին, Նիւ Եորքի Հայ 
Կեդրոնին մէջ։ Ներկայ էին Սուրբ Լուսաւորիչ 
Մայր Եկեղեցւոյ հովիւ, Արժանապատիւ 
Տէր Մեսրոպ Լագիսեան, Համազգայինի 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ՝ Հրայր 
Պարոնեան, Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Շրջանային 
Վարչութեան անդամ՝ Յասմիկ Աբրահամեան, 
Հ.Օ.Մ.-ի Շրջանային Վարչութեան անդամ՝ 
Սօնիա Պզտիկեան եւ քաջալերող ու 
խանդավառ հասարակութիւն մը: (աւելին)

ՓՈՔՐԵՐՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄ 
(ԳԱՆԱՏԱ)

 Ուրբաթ,   18 Մայիս 2018-ին, կայացաւ 
Համազգայինի «Սանահին» մասնաճիւղի 
«Գիրքը՝ մեր ընկերը,  պատմութիւնը մեր 
երեւակայութիւնը» նշանաբանով՝ «Փոքրերու 
պատմութեան ժամ»-ի աւանդական հաւաքը: 
Եօթը փոքրիկներ ուշիմօրէն ունկնդրեցին 
Յարութ Կիւլոյեանի ներկայացուցած 
պատմութիւնը՝ Tony Ciango-ի  «Անձրեւի 
Հրեշտակը»: (աւելին)

NORANOR.CA-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ՝ 
ՎԱՆԳՈՒՎԸՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑԱԾ 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ՀԵՏ

 

կարդալ այստեղ

ՀՍԿՈՒՄ՝ Ի ՅՈՒՇ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ 
ՄԷԿՈՒԿԷՍ ՄԻԼԻՈՆԻՆ (ՔՈՒԷՅԹ)

 Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի 
Կազմի կազմակերպութեամբ` այս տարուան 
Ապրիլեան Եղեռնին նուիրուած հսկումը 
տեղի ունեցաւ 23 Ապրիլ 2018-ին, Սրբոց 
Վարդանանց Եկեղեցւոյ Սրահին մէջ:
(աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՐՑԱԽՑԻ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

«ԱՐՄԱՏՆԵՐ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ (ԱՐՑԱԽ)

ԴԻՏԵԼ ԱՅՍՏԵՂ
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LRATOV HAMAZGA#INI KYDRONAKAN WARCOVFYAN

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ

ՄԱՀ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՆՈՒԻՐԵԱԼ ԸՆԿԵՐՆԵՐԷՆ՝ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏ ՅԱԿՈԲ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆԻ (ԼԻԲԱՆԱՆ)

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՅԱԿՈԲ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆԸ ՅԵՏ ՄԱՀՈՒ ԿԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԷ «Ս. ՄԵՍՐՈՊ 
ՄԱՇՏՈՑ» ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ

 Նկատի ունենալով, որ Յակոբ Եափուճեան իր ամբողջ կեանքին ընթացքին 
խորունկ սէր ու երկիւղածութիւն ունեցաւ հայ դպրութեան ու մշակոյթին նկատմամբ, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս յետ մահու անոր շնորհեց Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը: «Ահաւասիկ մեր 
ազգի ծառէն կանաչազարդ ճիւղ մը եւս կը կոտրի… Մեր սպասումն է, որ իր երկու 
զաւակները իրենց հօր օրինակին հետեւելով մասնակից դառնան մեր կեանքին` 
ծառայութեան ճամբով բերելով իրենց կարեւոր նպաստը մեր ազգի ծառին առողջ ու 
կենսատու պահպանման», կը հաստատէր Արամ Ա. կաթողիկոսը: (աւելին)

 Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը խոր կսկիծով 
կը գուժէ իր նախկին ատենապետներէն՝ Յակոբ Եափուճեանի 
մահը, որ պատահեցաւ 3 Փետրուար 2018-ին, Պէյրութի մէջ։ 
Ընկեր Եափուճեանի թաղման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 
6 Փետրուարին, Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատան 
մէջ։ Յանուն Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան եւ 
Համազգայինի մեծ ընտանիքին, դամբանական արտասանեց 
Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան 
(դամբանականը կարդալ այստեղ), որ անդրադարձաւ 
Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան մէջ Յակոբ 
Եափուճեանի ունեցած բեղուն ու կարեւոր գործունէութեան, իսկ 
ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին խօսքը արտասանեց 
Յակոբ Հաւաթեան, որ լուսարձակի տակ առաւ անոր ազգային, 
կուսակցական աշխատանքները, որոնց ընդմէջէն ան լիիրաւ 
ծառայութիւն մատուցեց լիբանանահայութեան:
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 Համազգայինի Լրատու.
 Հրատարակութիւն՝ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան
 Խմբագիր՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեան
 Լուրերու համադրում՝ Արին Գալուստեան
  Բոլոր իրաւունքները վերապահուած:

https://www.hamazkayin.com/news/%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b4-%d5%a1-%d5%af%d5%a1%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%bd-%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%a2-%d5%a5%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b3%d5%a5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b5%d5%a5%d5%bf/
https://www.hamazkayin.com/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-%D5%AF%D5%A5%D5%A4%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1-3/
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