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ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Համազգայինը եւ Պսակաձեւ ժահրի
աննախընթաց պայմանները
2020-ին ամբողջ աշխարհը մխրճուեցաւ
Պսակաձեւ ժահրի յառաջացուցած խոր ճըգնաժամին մէջ։ Միաժամանակ, սփիւռքահայութեան մէկ մասը՝ յատկապէս միջին-արեւելեան գաղութները, մատնուեցան այնպիսի
տնտեսական ճգնաժամի, որ այդ երկիրներու
տնտեսութիւնները կը տանէր դէպի փլուզում։
Ի տես այս աննախընթաց եւ համատարած
իրավիճակին, Համազգայինը լծուեցաւ իր գործունէութեան ըստ այնմ վերանայման եւ նոր
պայմաններու պատշաճեցման։
Այսպէս, Կեդրոնական վարչութիւնը չեղեալ յայտարարեց իր 2020-ի երիտասարդական-ուսանողական Ֆորում եւ Եւրոպայի
Youthlinks հաւաքները, մինչ Հիւսիսային
Ամերիկայի ArtLinks հաւաքը կրճատուելով
վերածուեցաւ մէկ առցանց աշխատանոցի։
Այլ ծրագիրներու վերանայման կ՚անդրադառնանք յաջորդ էջերուն մէջ։
Համազգայինի աշխարհասփիւռ կառոյցները եւս վերակազմակերպեցին իրենց 2020-ի
գործունէութիւնը եւ զայն փոխադրեցին առցանց հարթակներու վրայ, համավարակի
պարտադրած սահմանափակումներով մէկտեղ իրենց մշակութային գործունէութիւնը
շարունակելու մտադրութեամբ։
20 Ապրիլ 2020-ին, Կեդրոնական վարչութիւնը տարածեց յիշեալ հարցերուն
անդրադարձող իր «Համազգայինը նոր
Համազգայինի Լրատու
Հրատարակութիւն՝
Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան
		 Խմբագիր՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեան
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մարտահրաւէրներու դիմաց» խորագրեալ
հաղորդագրութիւնը, որ կարելի է ընթերցել
այստեղ։
Հայ հոգին երգի հրապարակումը

2020-ը բանաստեղծ, վիպագիր, թատերագիր եւ կրթական մշակ Մ. Իշխանի
մահուան երեսնամեակն էր։ Այդ առթիւ,
Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը
2020-ի աշնան լոյս ընծայեց Իշխանի «Հայ
հոգին» բանաստեղծութեան երգի վերածումը, հայրենի երաժիշտ Արմէնուհի Կարապետեանի յօրինումով եւ 17 երկիրներէ 26
հանրածանօթ երգիչներու եւ երաժիշտներու
կատարումով։ Երգին ու անոր տեսերիզին
անդրանիկ հրապարակումը տեղի ունեցաւ
Համազգայինի Արեւմտեան Ամերիկայի շըրջանին կազմակերպած «Քեզի համար Լիբանան» առցանց երաժշտական յայտագիրէն,
19 Սեպտեմբեր 2020-ին։
Լուրերու համադրում՝
Արին Գալուստեան, Թամար Գասապեան
Էջադրում՝ Արին Չէքիճեան
Բոլոր իրաւունքները վերապահուած:
1

Երգի հրապարակումը ծանուցուեցաւ
Կեդրոնական վարչութեան յատուկ հաղորդագրութեամբ, որ կարելի է ընթերցել այստեղ,
իսկ երգը կարելի է ունկնդրել այստեղ։
Կեդրոնական վարչութեան
հաղորդագրութիւնը ՀՀ ԿԳՄՄ
Նախարարութեան ներկայացուցած
Կրթութեան չափորոշիչներու
նախագիծին մասին
2020-ի ամրան, ՀՀ Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի նախարարութիւնը
հրապարակեց
հանրային
վարժարաններու ուսումնական ծրագրի բարեփոխութեան, արդիականացման եւ ներկայի պահանջներու պատշաճեցման միտող
նախագիծ մը, որուն մէջ ներկայացուեցան
«Հայոց պատմութիւն», «Համաշխարհային
պատմութիւն», «Հասարակագիտութիւն», «Ես
եւ իմ հայրենիքը», «Հայոց լեզու» եւ «Գրականութիւն» դասերու չափորոշիչներն ու օրինակները:
Այս առթիւ, Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութիւնը 2 Օգոստոս 2020-ին հրապարակեց այդ չափորոշիչներու եւ անոնց
բարեկարգման գործընթացը հապճեպօրէն
իրականացնելու մասին իր մտահոգութիւնները արտայայտող հաղորդագրութիւն մը, որ
կարելի է ընթերցել այստեղ։
Արցախի պատերազմի վաղորդայնին՝
Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան նամակը Լիբանանի
ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝
Պրն. Վահագն Աթաբէկեանին
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան
Պրն. Վահագն Աթաբէկեանին,
Մեծայարգոյ Պրն. Դեսպան,
Մեր նամակին շարժառիթը օրեր առաջ Հայաստանի իշխանութիւններու կողմէ ստորագրուած մեր արդի պատմութեան ամէնէն
անփառունակ յայտարարութիւններէն է,
որուն հիմամբ տասնամեակներ շարունակ
արեան գնով ազատագրուած հայկական
հողեր անգամ մը եւս յանձնուեցան թշնաԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

միին, սակայն այս անգամ Հայաստանի Հանրապետութեան Զինուած Ուժերու գերագոյն
հրամանատար վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ձեռամբ, անձնական որոշումով եւ պատասխանատուութեամբ։ (նամակը կարդալ
այստեղ)
Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան նամակը UNESCO-ին

16 Նոյեմբեր 2020-ին, Կեդրոնական վարչութիւնը նամակ մը յղեց UNESCO-ի Ընդհանուր կառավարիչ Տիկին Օտրի Ազուլէյին,
յայտնելու իր խոր մտահոգութիւնը՝ Արցախի
դէմ պատերազմի աւարտին Ատրպէյճանին
յանձնուած հայկական հողատարածքներուն
վրայ գտնուող հազարաւոր հայկական մըշակութային կոթողներու ճակատագրին մասին։ Համազգայինը կոչ ըրաւ UNESCO-ին,
որ կազմակերպութիւնը անյապաղ միջոցներ
ձեռնարկէ Արցախի մշակութային կոթողներու, նշխարներու, խորհրդանիշերու եւ սըրբավայրերու պաշտպանութեան ի խնդիր։
(նամակը կարդալ այստեղ)
«Համազգայինը Արցախի
մանուկների համար»
Արցախի դէմ 27 Սեպտեմբեր 2020-ին
Ատրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ միջազգային ահաբեկչութեան ծաւալած պատերազմը զարհու2

րելի աղէտ մը հանդիսացաւ մեր ազգին ու
հայրենիքին համար։
Պատերազմի արհաւիրքէն անմասն չմնացին Արցախի երեխաները, որոնք կորսնցուցին
իրենց բնակավայրերը, գլխիվայր դարձան
անոնց կեանքերը, եւ անորոշ ապագայի մը
մութ հեռանկարը ցցուեցաւ անոնց դիմաց։

երգի, ձեռային աշխատանքներու, նկարչութեան, թատերական վարժանքներու, ուսողութեան եւ հայոց լեզուի մարզերուն մէջ
մասնագիտացած 17 ուսուցիչներ եւ հաւաքները ղեկավարողներ։ Բացի շաբաթական
դրութեամբ իրականացուող հաւաքներէն,
ծրագրի մասնակցող մանուկներն ու պատանիները նաեւ կ՚այցելեն թանգարաններ ու
ներկայ կ՚ըլլան թատերական ներկայացումներու։
Ի վերջոյ յայտնենք, որ «Համազգայինը Արցախի մանուկների համար» ծրագրի պիւտճէն
կը հոգան ԱՄՆի Արեւելեան, Արեւմտեան եւ
Գանատայի Շրջանային վարչութիւնները։
«Անունս Արցախ է»

Այդ մանուկներու եւ պատանիներու զարհուրանքը մեղմելու եւ անոնց հոգեկան ու մըտային առողջութիւնը վերականգնելու առաջադրութեամբ, 1 Նոյեմբեր 2020-էն սկսեալ,
Կեդրոնական վարչութիւնը գործադրութեան
դրաւ «Համազգայինը Արցախի մանուկների
համար» ծրագիրը, որ կը գործէ Երեւան,
Աբովեան, Դիլիջան եւ Ստեփանակերտ քաղաքներուն, ինչպէս նաեւ Արցախի Մաղաւուզ, Աշան ու Մաճկալաշէն գիւղերուն մէջ։
Ցարդ կայացած են շուրջ 150 հաւաքներ,
որոնց մասնակցած են 8-14 տարեկան աւելի
քան 200 երեխաներ ու դպրոցականներ,
ինչպէս նաեւ Ստեփանակերտի մէջ համալսարան դիմորդներու հայոց լեզուի գիտելիքներու ամրապնդման կարիքը ունեցող ուսանողներ։ Ծրագրի ընդհանուր
պատասխանատուն է ընկերուհի Հերմինէ
Աւագեան, որ իր կողքին ունի ազգային պարի,
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23 Դեկտեմբեր 2020-ին, Համազգային հայ
կրթական եւ մշակութային միութեան Արցախի գրասենեակի նախաձեռնութեամբ, Երեւանի «Զանգակ» գրատան ցուցասրահում
կայացաւ Համազգայինի կեդրոնական վարչութեան «Համազգայինը Արցախի մանուկների համար» ծրագրի նկարչութեան խմբակի
երեխաների նկարների «Անունս Արցախ է»
ցուցահանդէսը։ (աւելին)
3

ԲԱԳԻՆ
2020-ի ընթացքին, Բագին-ը շարունակեց գործել անխափան, եւ հրատարակեց չորս թիւեր։

Մարտ 2020 (ԾԹ. տարի, թիւ 1)

Յունիս 2020 (ԾԹ. տարի, թիւ 2)

Գրութիւններ ունին՝
Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, Մարուշ Երամեան,
Վեհանոյշ Թեքեան, Աւետիս Հաճեան,
Անահիտ Սարգիսեան, Ենովք Լազեան,
Աննա Դաւթեան, Ծաւի Պիլալեան, Գրիգոր
Պըլտեան, Ճեսի Արլէն, Կարօ Յովհաննէսեան, Անուշ Քոչարեան։

Գրութիւններ ունին՝
Վահէ Պէրպէրեան, Խաչիկ Տէր Ղուկասեան,
Մարուշ Երամեան, Յարութիւն Պէրպէրեան,
Վեհանոյշ Թեքեան, Կարօ Արմենեան, Աւետիս Հաճեան, Արծուի Բախչինեան, Ռուբէն
Խաժակ, Վարդան Մատթէոսեան, Վիոլէթ
Գրիգորեան։

(Բագին-ի այս թիւը ընթերցել այստեղ)

(Բագին-ի այս թիւը ընթերցել այստեղ)

Սեպտեմբեր 2020 (ԾԹ. տարի, թիւ 3)

Դեկտեմբեր 2020 (ԾԹ. տարի, թիւ 4)

Գրութիւններ ունին՝
Քրիս Պոհճալեան, Վահէ Պէրպէրեան, Աւետիս Հաճեան, Սոնիա Սանան, Րաֆֆի
Աճէմեան, Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, Սագօ
Արեան, Յարութիւն Պէրպէրեան, Վահէ
Թաշճեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան, Մարկ Նշանեան, Հրայր Անմահունի։

Գրութիւններ ունին՝
Անահիտ Հայրապետեան, Հերմինէ Աւագեան,
Վարդան Յակոբեան, Ժաննա Բէգլարեան,
Ռոբերտ Եսայեան, Վան Նովիկով, Տաթեւ
Սողոմոնեան, Վովա Արզումանեան, Վիտալի Պետրոսեան, Սոնա Համբարձում,
Սերգէյ Սաֆարեան, Հայասէր Յովսէփեան,
Բախտիար Յովակիմեան, Վիգէն Թիւֆէնքճեան, Քնարիկ Աբրահամեան։

(Բագին-ի այս թիւը ընթերցել այստեղ)

(Բագին-ի այս թիւը ընթերցել այստեղ)

Բագին-ին բաժանորդագրուելու համար դիմել այստեղ
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

4

Մ. ԵՒ Հ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
ՃԵՄԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ
ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ
Թալինի ելոյթները

Յունիս 2020-ին ընթացք առաւ «Մեր
բոլորիս ուխտավայր Ճեմարանին» առցանց
նուիրահաւաքը` շրջանցելու Լիբանանի
ճգնաժամին եւ համաճարակի ժխտական
հետեւանքները եւ ամրապնդելու դպրոցին
երկարատեւ կայունութիւնը:
Դրամահաւաքը կը միտէր անմիջական
յաւելեալ եկամուտ ապահովել «Սաներու
ֆոնտ»-ին եւ դպրոցի ընկերային ծառայութեան գրասենեակին, զարգացնել առցանց
դասաւանդման
կարողութիւնը
արդիականացնելով տեղեկատուական արհեստագիտութեան ենթակառոյցը՝ ձեռքբերելով համապատասխան համակարգչային ծրագիրներ, ինչպէս նաեւ բարելաւել
դպրոցին անմիջական առողջապահութեան
պայմանները։
Այս նպատակով Ճեմարանի շրջանաւարտներուն, բարեկամներուն եւ մեծ ընտանիքի անդամներու նուիրատուութիւններուն
շնորհիւ, քանի մը ամսուան մէջ գոյացաւ
83,866 ԱՄՆ տոլար ու 52,765.750 Լ.Ո., որոնք
յատկացեցան Ճեմարանի Սաներու Ֆոնտին, ինչպէս նաեւ՝ անցնող տարեշրջանի
կրթաթոշակներուն ընդհանուր զեղչին: Այս
նուիրահաւաքին կողքին, Հայ Օգնութեան
Միութեան Կեդրոնական վարչութիւնը 25,000
ԱՄՆ տոլարի նուիրատուութեամբ մասնակցեցաւ Ճեմարանի ՀՕՄ-ի Նորսիկեան
մանկապարտէզի 2020-2021 տարեշրջանի
կրթաթոշակներու 50% զեղչին։ (աւելին)

Համազգայինի գրախանութին կազմակերպած 18 եւ 19 Յունուար 2020-ի Թալինի
ելոյթները ստեղծեցին մեծ խանդավառութիւն:
«Էմիլ Լահուտ» սրահը երկու օրերու ընթացքին լեցուեցաւ մանուկներու եւ ծնողներու
խուռներամ բազմութեամբ մը: Թալին իր հին ու
նոր երգացանկերով մեծապէս խանդավառեց
ներկաները` ստեղծելով համակող պահեր:
Այս ելոյթներուն մասնակից դարձան նաեւ
Համազգային Գայեանէ պարի դպրոցի
փոքրիկները եւ պատանիները, ինչպէս
նաեւ` Թալինի ընկերակցող տիպարները`
նապիկը` Սարին Առաքել, ծաղրածուն`
Ժագլին Պաղտիկեան եւ փիսոն` Սէրլի Կարապետեան: (աւելին)

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ
ՍԷԹԵԱՆ» ՏՊԱՐԱՆ
Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան
պատմութեան համար ԺԳ.

		

Այցելեցէ՛ք Համազգայինի կայքէջը
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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Կազմակերպութեամբ
Համազգայինի
«Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէնութեան եւ գործակցաբար «Ազդակ» օրաթերթին, 13 Յուլիս 2020-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Նիւթեր ՀՅ

H-PEM
Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան հաղորդագրութիւնը

Դաշնակցութեան պատմութեան համար ԺԳ.

հատորին շնորհահանդէսը։ Հատորի խմբագիրն է վաստակաւոր պատմաբան Երուանդ
Փամպուքեան: (աւելին)
Վերահրատարակութիւն Մ. Իշխանի
Արդի հայ գրականութիւն
դասագրքերու եռահատոր շարքին

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ Մուշեղ Իշխանի
Արդի հայ գրականութիւն դասագրքերու
եռահատոր շարքը։ Վերստուգման եւ սրբագրութեան աշխատանքները կատարեց Կարօ
Յովհաննէսեան, գեղարուեստական ձեւաւորումը՝ Մեղրի Շամմասեան, իսկ գրաշարութիւնը՝ Անգինէ Խտըրլարեան։
Արդի հայ գրականութիւն շարքը կը ներկայացնէ 1850-1915 երկարող ժամանակաշրջանի մեր արեւմտահայ եւ արեւելահայ
գրականութիւնը։ Ա. հատորը կ՚ընդգրկէ
Զարթօնքի շրջանը (1850-1885), Բ. հատորը՝
Իրապաշտ շրջանը (1885-1900) եւ Գ. հատորը՝
Գեղապաշտ շրջանը (1900-1915)։ (աւելին)

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

2020 տարին արտակարգ տարի մը
եղաւ իր բազում մարտահրաւէրներով,
որոնք նոր իրավիճակներ ստեղծելով ունեցան անկանխատեսելի հետեւանքներ։ Լիբանանի պարագային, արդէն իսկ մինչ
այդ առկայ տնտեսական, ելեւմտական, քաղաքական ու ապահովական հարցերը իրենց
գագաթնակէտին հասան աշխարհը ցնցած
Պէյրութի նաւահանգիստի ահաւոր պայթումով։
Իրերայաջորդ այս ցնցումներու մարդկային, նիւթական ու հոգեբարոյական վնասներէն ու ժխտական ազդեցութիւններէն
անմասն չմնաց նաեւ Համազգայինը։ Տնտեսական տագնապի առաջին օրէն, զգալի նըւազում կրեց Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան
եկամուտը,
եւ
մարմինը
ստիպուեցաւ վերադասաւորել իր պիւտճէն:
Վերոնշեալ պայմաններուն մէջ, մեր աշխատանքներու շարունակութեան համար
ակնկալուած անհրաժեշտ աղբիւրները կարելի չեղաւ ապահովել. հետեւաբար կրճատումները դարձան անխուսափելի եւ անմիջականօրէն գործադրելի: Կեդրոնական
վարչութիւնը
ստիպուեցաւ
կրճատել
իր
ամէնէն
արդիական
ծրագիրներէն
համարուող
եւ
սփիւռքահայ
երիտասարդութեան հայկական ինքնութիւնը ամրապընդող նախաձեռնութիւնը՝ համացանցային
հարթակի h-pem-ի գործունէութիւնը, որ մօտ
երկու տասնեակ ամիսներէ ի վեր կրցած էր
ինքնուրոյն ներկայութիւն ըլլալ անգլիախօս
երիտասարդութեան մօտ։
Առ այդ, հարթակի սիրելի բարեկամներուն կը տեղեկացնենք, որ Համազգայինի
համացանցային հարթակի h-pem-ի գործունէութեան շարունակականութիւնը ապահովելու համար, ներկայիս որդեգրուած է աւելի
ամփոփ տարբերակ մը: (աւելին)
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ՇՐՋԱՆՆԵՐ
Հիւսիսային Ամերիկայի Շրջանային
վարչութիւններու եռակողմանի ժողով

Համազգայինի Հիւսիսային Ամերիկայի
Արեւելեան, Արեւմտեան եւ Գանատայի Շըրջանային վարչութիւններու ԺԲ. Եռակողմանի ժողովը տեղի ունեցաւ 5 Դեկտեմբեր
2020-ին, առցանց դրութեամբ։ Ժողովին կը
մասնակցէին Կեդրոնական վարչութեան Հիւսիսային Ամերիկայի չորս ընկերները, Արեւելեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութենէն՝
հինգ, Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային
վարչութենէն՝ ութ եւ Գանատայի Շրջանային
վարչութենէն հինգ ընկեր-ընկերուհիներ։
Երեք շրջանային վարչութիւնները զեկուցեցին վերջին տասներկու ամիսներուն իրենց
նախաձեռնած նոր ծրագիրներուն մասին,
որոնք համավարակի պայմաններուն մէջ
ներկայացուած են առցանց դրութեամբ։
Այդ ծրագիրներէն յատկապէս նշելի են
Արեւմտեան Ամերիկայի Հարթակ հաղորդումները, Արեւելեան Ամերիկայի Փեթակ
աշխատանոցները եւ Գանատայի Լեւոն
Շանթ հայերէնագիտական դասընթացքն
ու չափահասներու համար խօսակցական
հայերէնի ուսուցման ծրագիրը։ (աւելին)

Մատթէոս Զարիֆեանի անձնական արխիւը,
որ կը պահուէր վաղամեռիկ բանաստեղծին
զարմուհիին` Պէյրութաբնակ Սիլվիա Աճէմեանի մօտ: Վերջինս ցանկութիւն յայտնած
էր, որ արխիւը տեղափոխուի հայրենիք եւ
յանձնուի յատկապէս ԳԱԹ-ին:

«Ուրախութեամբ պէտք է ասեմ` ի վերջոյ
եկել է ժամանակը, որ այն մարդիկ, որոնք
մեր մեծերի արխիւներից ունեն արտերկրում,
ժամանակն է, որ այդ հսկայածաւալ ժառանգութիւնը տեղափոխեն հայրենիք: Սա հոգեւոր ներգաղթի մի ձեւ է, եւ այս օրինակը թող
վարակիչ լինի բոլորին», յայտարարեց Ռուզան Առաքելեանը` Զարիֆեանի արխիւը
ԳԱԹ-ի տնօրէն Կարօ Վարդանեանին յանձնելու ժամանակ: (աւելին)
Համազգայինի Երեւանի գրասենեակը
նշեց «Գիրք նուիրելու օր»-ը
Գիւմրիի եւ Ախուրեանի մէջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Մատթէոս Զարիֆեանի անձնական
արխիւին յանձնումը ԳԱԹ-ին
18 Փետրուար 2020-ին, Համազգայինի
Երեւանի գրասենեակի տնօրէն Ռուզան Առաքելեանի ձեռամբ, Համազգայինը Չարենցի
անուան Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին յանձնեց հայ մեծանուն բանաստեղծ
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

19 Փետրուարը՝ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
օրը, Հայաստանի մէջ պետականօրէն յայտարարուած է որպէս Գիրք նուիրելու օր։
Այս տարի Համազգայինի Երեւանի
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գրասենեակը տօնը նշեց Գիւմրիի մէջ։
Առաջին այցելութիւնը Գիւմրիի պետական
համալսարանն էր։ Համալսարանի ռեկտոր
Երուանդ Սերոբեանը իր շնորհակալական
խօսքին մէջ կարեւորեց օրուայ խորհուրդը՝
փաստելով այն ճշմարտութիւնը, որ որեւէ
ժողովուրդ աշխարհին կրնայ ներկայանալ
միայն իր պատմութեամբ եւ մշակոյթով։
Յաջորդ այցը Ախուրեանի Նիկոլ Աղբալեանի անուան վարժարանն էր, ուր դարձեալ նշելով տօնը՝ Համազգայինը նուիրեց
տարբեր հեղինակների գրքեր, որոնք պիտի
հարստացնեն վարժարանի գրադարանը։
(աւելին)
«Վանայ Ձայն»ի հարցազրոյցը
Համազգայինի Հայաստանի
գրասենեակի տնօրէն Ռուզան
Առաքելեանի հետ
(զրոյցը կարելի է ունկնդրել այստեղ)
«Յակոբ Կարապենց»
կրթաթոշակի յանձնում

Բանաստեղծ Ռազմիկ Դաւոյեանի
ծննդեան 80-ամեակի նշում
եւ պարգեւատրում

18 Դեկտեմբեր 2020-ին, Համազգայինի
Երեւանի գրասենեակի նախաձեռնութեամբ,
Կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի
դահլիճում նշուեց մեր ժամանակի մեծերից՝
բանաստեղծ Ռազմիկ Դաւոյեանի ծննդեան
80-ամեակը։
Դաւոյեանի գրական ժառանգութեան
եւ հասարակական գործունէութեան մասին
խօսեցին Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան,
անուանի մտաւորականներ՝ գրականագէտ
Դաւիթ Գասպարեանը, գրող-հրապարակախօս Ռոլանդ Շառոյեանը, բանասիրական
գիտութիւնների թեկնածու դոցենտ Վարդան
Պետրոսեանը եւ ուրիշներ։ (աւելին)
ԱՐՑԱԽ

17 Դեկտեմբեր 2020-ին, Համազգայինի
Երեւանի գրասենեակում տեղի ունեցաւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային
միութեան եւ «Յակոբ Կարապենց» հիմնադրամի սահմանած ամենամեայ կըրթաթոշակի յանձնման արարողութիւնը:
Սփիւռքահայ անուանի գրող «Յակոբ Կարապենց» անունը կրող կրթաթոշակին արժանացան Հայաստանի բուհերում սովորող
շուրջ վեց երիտասարդներ, ովքեր բարձր
առաջադիմութեան հետ մէկտեղ ունեն ստեղծագործական ձիրք, ցուցաբերում են հասարակական ակտիւութիւն, ստեղծագործական
առաջին քայլերն են կատարում գրականութեան ասպարէզում։ (աւելին)
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Ստեփանակերտում բացուել է
աւանդական դարձած
«Գրքի բանկ»-ը
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19 Փետրուար 2020-ին, Գիրք նուիրելու
օրուայ առթիւ ՀՅԴ «Արամ Մանուկեան»
ուսանողական
միութեան,
«Ապառաժ»
հասարակական
կազմակերպութեան
նախաձեռնութեամբ եւ ԱՀ Մշակոյթի,
երիտասարդութեան հարցերի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան աջակցութեամբ, Ստեփանակերտի Վերածնընդի հրապարակում կայացել է «Գրքի
բանկ» ծրագրի պաշտօնական բացումը:
Նուիրատուութեան շնորհիւ գրքերի հաւաքագրման այս ծրագիրն իրագործւում
է արդէն երկրորդ անգամ՝ Քաշաթաղի
շրջանի գիւղական համայնքների դպրոցական
գրադարանների
համալրման
նպատակով: Այս անգամ հրապարակում
տեղադրուած գրքի տաղաւարում (BookBank) հաւաքագրուած գրքերը նուիրաբերուելու են Քաշաթաղի շրջանի Աղաւնոյ
գիւղի դպրոցի գրադարանին: (աւելին)
ՋԱՒԱԽՔ
Մեծարման ցերեկոյթ`
նուիրուած աշուղ Ալիք-Ջաւախքի
ծննդեան 70-ամեակին

ՍՈՒՐԻԱ
Համազգայինը Սուրիոյ մէջ
վերաշխուժացած

Համազգայինը, իբր պատնէշի վրայ
պայքարող հայ մշակոյթի պաշտպան, կը
շարունակէ իր գործունէութիւնը, հակառակ
տեղական ու միջազգային տագնապներուն,
հաւատալով, որ մշակոյթը միակ միջոցն է
ապահովելու ապագայ սերունդներու հոգեմտաւոր կայունութիւնն ու հայկական
դիմագիծի պահպանումը։ Յունիս 2020ին,
Պսակաձեւ
ժահրի
տարածման
կանխարգիլման շրջագիծէն ներս, կարգ մը
արգելքներու վերացումով միութիւնը վերագըտաւ իր աշխուժութիւնը եւ կեանքի կոչեց
Պսակաձեւ ժահրին պատճառով կիսատ
մնացած ծրագիրները։ (աւելին)
Վարդանանց տօնակատարութիւն

26 Յունուար 2020-ին, Ախալքալաքի
«Ջաւախք» հանդիսութիւնների սրահում,
Վրաստանի Հայ կրթական ու մշակութային միութեան (Համազգային) նախաձեռնութեամբ ու հովանաւորութեամբ, անցկացւեց մեծարման ցերեկոյթ` նուիրուած աշուղ
Ալիք-Ջաւախքի
ծննդեան
70-ամեակին:
(աւելին)

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս Եպս. Զօպուեանի,
կազմակերպութեամբ Համազգայինի Լեւոն
Շանթ մասնաճիւղին, 21 Փետրուար 2020-ին
«Ահարոնեան» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ
Վարդանանց տօնակատարութիւն:
Գործադրուեցաւ
գեղարուեստական
յայտագիր, որմէ ետք Առաջնորդ հայրը իր
սրտի խօսքին մէջ յայտնեց, որ Վարդանանց
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ճակատամարտը եղաւ համայն հայութեան
հերոսամարտը, ուր հայ ժողովուրդի կարկառուն դէմքերը մասնակցեցան պատերազմին` պահպանելու համար հայ ազգը,
լեզուն եւ մշակոյթը: Ան բարձր գնահատեց
աշակերտները, որոնք իրենց երգերով եւ
արտասանութիւններով վառ կը պահեն
Վարդանի կտակը: (աւելին)
Համազգայինի «Զաւարեան»
մշակութային կեդրոնի նորոգութեան
աշխատանքները կը շարունակուին

Հալէպի
Հայագիտական
հիմնարկի
2019-2020
ուսումնական
տարեշրջանի
եզրափակիչ հաւաքը տեղի ունեցաւ 13
Յունիս 2020-ին, «Լ. Շանթ» սրահէն ներս,
ներկայութեամբ Հիմնարկի ողջ ընտանիքին՝ Համազգայինի Սուրիոյ Շրջանային
վարչութեան, Միաւորի վարչութեան, Տնօրէնութեան, դասախօսներուն եւ ուսանողներուն: Հիմնարկի Միաւորի վարչութեան ատենապետ Յովիկ Ղազարեան
ողջունեց ներկաները: Ան անդրադարձաւ
հիմնարկի առաքելութեան եւ նպատակաուղղուածութեան հալէպահայ գաղութէն
ներս: (աւելին)
Աշուղական երեկոյ
եւ քայլ մը դէպի հարիւրամեակ

Հակառակ համաճարակի տարածած
պայմաններուն, Համազգայինի «Զաւարեան»
մշակութային կեդրոնի նորոգութեան աշխատանքները կը շարունակուին։
6 Ապրիլ 2020-ի առաւօտուն, Նոր Գիւղ
տուած իր այցելութիւններուն կարգին, Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ.
Տ. Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեան այցելեց
Համազգայինի «Զաւարեան» մշակութային
կեդրոն, ընկերակցութեամբ՝ Հոգշ. Տ. Մանուկ
Աբղ. Պարիխանեանի, Ազգ. վարչութեան
ատենապետ Յարութ Քիլիսլեանի եւ Արժ. Տ.
Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեանի։ (աւելին)
Հալէպի Հայագիտական Հիմնարկի
2019-2020 ուսումնական
տարեշրջանի եզրափակիչ հաւաք

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի
Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Սրբ.
Եպս. Զօպուեանի, կազմակերպութեամբ Համազգայինի Նիկոլ Աղբալեան մասնաճիւղի
Երաժշտական յանձնախումբին, 23, 25 եւ
26 Յուլիս 2020-ին, տեղի ունեցաւ «Աշուղական երեկոյ»ն, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ բժշկ. Ռաֆֆի Ապէճեանի:
Հալէպահայ հանդիսատեսը ծարաւ էր
այսպիսի համերգի մը՝ Պսակաձեւ ժահրի
համաճարակին ստեղծած պայմաններուն
լոյսին տակ երկար ատենէ ի վեր զրկուած
ըլլալով հանրային մշակութային ձեռնարկէ:
(աւելին)
Դամասկոսի մէջ Արցախեան
պայքարին նուիրուած ձեռնարկ
16 Հոկտեմբեր 2020-ին, Համազգայինի
Լեւոն Շանթ մասնաճիւղին կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ Արցախեան պատերազմի վերջին իրադարձութիւններուն մասին դասախօսական երեկոյ «Ահարոնեան»

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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կեդրոնէն ներս։ Ձեռնարկին ներկայ էին
«Ահարոնեան» կեդրոնի վարչութեան անդամներ, քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ դամասկահայ հոծ բազմութիւն մը։
(աւելին)

ԼԻԲԱՆԱՆ
Համազգայինի Գուսան երգչախումբի
Ս. Ծննդեան համերգը

Չմօտենա՛ք ինծի, տիկի՛ն

թատրերգութեան ներկայացում

12 Փետրուար 2020-ին, Համազգայինի
Գասպար Իփէկեան թատերախումբը, «Յակոբ Տէր Մելքոնեան» սրահին մէջ, Յակոբ Տէր
Ղուկասեանի բեմադրութեամբ ներկայացուց
Հայկ Յակոբեանի Չմօտենա՛ք ինծի, տիկի՛ն
թատրերգութիւնը` արաբերէնով: Սրահը լեցուն էր արաբ եւ հայ թատերասէրներով,
որոնք անհամբեր կը սպասէին երկու դերասաններու` Սենտի Ղազարեանի ու Նժդեհ
Մկրտիչեանի հետաքրքրական խաղարկումին: (աւելին)

Հայ քնարերգութեան արուեստին
նուիրուած երեկոյ

Օրհնութեամբ
Լիբանանի
հայոց
առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեէմէզեանին, հովանաւորութեամբ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան, 7
Յունուար 2020-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Ս. Ծննդեան տօնին առիթով ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի
Գուսան երգչախումբը` խմբավարութեամբ
Գրիգոր Ալոզեանի, երգեհոնի ընկերակցութեամբ Յասմիկ Գասպարեանի: (աւելին)

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Հովանաւորութեամբ
Համազգայինի
Լիբանանի Շրջանային վարչութեան, կազմակերպութեամբ Համազգայինի Գիր ու
գրականութիւն մասնագիտացած մասնաճիւղին, 27 Փետրուար 2020-ին, Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» կեդրոնի «Գ. եւ Հ.
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Արմէնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հայ
քնարերգութեան արուեստը նիւթով ձեռնարկ մը: Գեղարուեստական յայտագիրը կը
բաղկանար նուագէ, ասմունքէ, պարէ եւ երգէ։
Օրուան բանախօսն էր Նազելի Աւագեան,
իսկ արդի ժամանակներու քնարերգութեան
մասին ելոյթ ունեցաւ Շաղիկ Մկրտիչեան։
(աւելին)

Կոմիտաս Վարդապետի
ծննդեան 150-ամեակի նշում

Բարձր
հովանաւորութեամբ
Տանն
Կիլիկիոյ
կաթողիկէ
հայոց
Գրիգոր
Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին, հովանաւորութեամբ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան, կազմակերպութեամբ Համազգայինի Գեղարուեստի
դպրոցներու խնամակալութեան, կատարողութեամբ Բարսեղ Կանաչեան երաժշտական քոլեճի ուսուցիչներուն եւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Շնորհալի
երգչախումբին, 8 Մարտ 2020-ին, «Յակոբ
Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ տեղի
ունեցաւ կոմիտասեան երեկոյ, նուիրուած`
Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին: Ներկայ էին Լիբանանի թեմի
քարոզիչ Անանիա ծ. Վրդ. Գուճանեան,
երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան
նախարար Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան,
կղերականներ, միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ արուեստասէր բազմութիւն մը:
(աւելին)
Համազգային եռեակը՝ միջազգային
մրցոյթի առաջին դափնեկիր
Համազգայինի
Բարսեղ Կանաչեան
երաժշտական
քոլեճի
Եռեակը՝
ՅովԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

հաննէս Կարախանեան (ջութակ եւ գեղարուեստական
ղեկավար),
Սիրվարդ
Պոյաճեան-Սապունճեան
(դաշնակ)
եւ
Նայիրի Ղազարեան (թաւջութակ), International Music Competition Paris “Grand
Prize Virtuoso” միջազգային մրցոյթին,
սենեկային նուագախումբերու շարքին մէջ
խլեց առաջնութիւնը։ Սակայն, Պսակաձեւ
համաճարակին
պատճառով,
եռեակը
չկրցաւ մեկնիլ Փարիզ, ուր 17 Ապրիլ 2020ին նախատեսուած էր կալա-համերգ եւ
մրցանակաբաշխութիւն։
Եռեակը
հիմնըւած է 2017 թուականին, Յովհաննէս
Կարախանեանի ճիգերով։

Լիբանանի Շրջանային վարչութեան
15-րդ լիագումար նիստը

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային
վարչութեան 15-րդ լիագումար նիստը գումարուեցաւ 10 Յունիս 2020-ին, «ԱղբալեանՀՄԸՄ» մարզամշակութային համալիրին մէջ
եւ եղաւ Պսակաձեւ ժահրին պատճառով
ստեղծուած ճգնաժամին բերումով կայացած
առցանց դրութեամբ հանդիպումներուն յա12

ջորդող ֆիզիքական առաջին նիստը:
Շրջանային վարչութիւնը լսեց եւ քննեց
իւրաքանչիւր մասնաճիւղի ներկայացուցիչի
տեղեկագիրներն ու զեկուցումները եւ հաստատեց, որ, գտնուելով հանդերձ աննախընթաց կացութեան մը դէմ յանդիման,
տարուած է Համազգայինի լայնածաւալ
առցանց գործունէութիւն` գեղարուեստի
դպրոցներու խնամակալութեան եւ տնօրինութեան հետ գործակցութեամբ, յատկապէս` Գիր եւ գրականութեան հարթակի,
Գուսան երգչախումբի, Քնար պարախումբի,
Տաւիղ նուագախումբի, Կարօտ դպրոցի,
Գասպար Իփէկեան թատերախումբի, ուղիղ հարցազրոյցներու եւ առցանց տօնակատարութիւններու ճամբով: Ժողովը
դրական գնահատեց կատարուած աշխատանքները,
յատկապէս
այս
առիթով
ստեղծուած Media group յանձնախումբի
համադրողական
աշխատանքը,
Դիմատետրի հետեւորդներու թիւի աճը եւ որոշեց
խրախուսել գեղարուեստի խումբերը, շարունակել ընկերային ցանցերու մէջ առցանց տեսերիզներով բարձրորակ մշակոյթ
հրամցնել` գաղութը արուեստին առնչակից
պահելով եւ հաւատարիմ մնալով կրթական
ու մշակութային հիմնարկ ըլլալու կոչումին:
(աւելին)

Պատուիրակութիւնը նախարար Օհանեանի
կողմէ գտաւ ջերմ ընդունելութիւն: Ծանօթացման եւ գործնական այս հանդիպումին
ընթացքին քննարկուեցան երիտասարդութիւնը յուզող հարցեր, ինչպէս նաեւ մշակութային կեանքին վերաբերող առկայ դըժուարութիւնները: (աւելին)

Շրջանային վարչութեան
այցելութիւնը Լիբանանի
Երիտասարդութեան եւ
մարմնակրթութեան նախարար
Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեանին

Ամավերջի հանդէս եւ վկայականաց
բաշխում` Համազգայինի
Բարսեղ Կանաչեան երաժշտանոցի
7-րդ եւ 10-րդ դասարաններու
աշակերտներուն

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային
վարչութեան նախաձեռնութեամբ, 15 Յունիս
2020-ին, Շրջանային վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը այցելեց Երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարար Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեանին:

Հովանաւորութեամբ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան, կազմակերպութեամբ Համազգայինի Գեղարուեստի
դպրոցներու խնամակալութեան եւ Համազգայինի Բարսեղ Կանաչեան երաժշտական քոլեճին, 18 Դեկտեմբեր 2020-ին,

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Շրջանային վարչութեան
Գեղարուեստի դպրոցներու
գործունէութիւնը
Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային
վարչութիւնը եւ Գեղարուեստի դպրոցներու
խնամակալութիւնը ամրան ընթացքին գումարեցին մի քանի խառն նիստեր, քննարկելու համար ստեղծուած ճգնաժամի լոյսին
տակ Գեղարուեստի դպրոցներու գործունէութեան յառաջիկայ ընթացքը: Առ այդ,
ծնողներու ուշադրութեան յանձնուեցաւ,
որ դպրոցական վերամուտին Լիբանանի
պետութեան որոշումին լոյսին տակ, աշնանային վերամուտին հետ պիտի վերաբացուին նաեւ «Լ. Շանթ» ու «Ժ. եւ Ց. Խաչատուրեան» մշակութային կեդրոնները եւ
վերսկսին գեղարուեստի դպրոցներու դասաւանդութիւնները: (աւելին)
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Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» կեդրոնի
«Գէորգ եւ Հերմինէ Արմէնեան» սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ 2019-2020 կրթական տարեշրջանի 7-րդ եւ 10-րդ դասարաններու
աշակերտներու ամավերջի հանդէսը եւ վկայականաց բաշխումը: (աւելին)
ԿԻՊՐՈՍ
Համազգայինի Սօս Սարգսեան
թատերախումբը Կիպրոսի մէջ

Երիտասարդներու զարգացման
մրցում Թեսաղոնիկէի մէջ

Երեւանի Համազգայինի Սօս Սարգսեան
թատերախումբի
Կիպրոս
այցելութեան
առիթով, Համազգայինի Կիպրոսի Մեկուսի
վարչութիւնը
թատերախումբի
անդամներուն ի պատիւ ընդունելութիւն մը
կազմակերպեց 6 Փետրուար 2020-ի երեկոյեան, շրջանի ակումբին մէջ։ Հայրենի
թատերախումբը Կիպրոս հրաւիրուած էր
ռուսական թատրոնի փառատօնի մը կազմակերպիչներուն կողմէ, ռուսերէն ներկայացումով մը ելոյթ ունենալու Նիկոսիոյ «Սատիրիկոն» թատերասրահին մէջ։ (աւելին)

Կազմակերպութեամբ
Համազգային
հայ կրթական եւ մշակութային միութեան
Թեսաղոնիկէի Ղ. Սարեան մասնաճիւղի
վարչութեան, 25 Յունուար 2020-ի երեկոյեան
մինչեւ ուշ գիշեր, «Տէր-Զաքարեան» սրահէն
ներս տեղի ունեցաւ զարգացման մրցում
ներկայութեամբ աւելի քան 30 երիտասարդերիտասարդուհիներու։ Սոյն ձեռնարկին
նաեւ ներկայ էր նաեւ շրջանի հոգեւոր հովիւը։ (աւելին)

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ
Համազգայինի Նանօր
պարախումբի ելոյթը
6 Յունուար 2020-ին, ՀՅԴ Աթէնքի Գ.
Լազեան կոմիտէի եւ Վիրոնայի քաղաքա-

պետութեան միջեւ գործակցութեան ծիրէն
ներս, Համազգայինի Նանօր պարախումբը,
պարուսուցութեամբ Աննա Պօղոսեանի,
մասնակցեցաւ Վիրոնայի կեդրոնական
հրապարակներէն մէկուն վրայ տօնական
միջոցառումներուն եւ պարեց երեք հայկական
ժողովրդային պարեր։
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Թեսաղոնիկէի Մասիս
պարախումբի ելոյթը Քսանթիի մէջ
Քսանթիի
Թաղային
խորհուրդը
նախաձեռնութիւնը
ունեցաւ
դիմելու
տեղւոյն քաղաքապետութեան, որպէսզի
Թեսաղոնիկէի Համազգայինի Մասիս պարախումբը ելոյթ մը ունենայ քաղաքի շարք
մը ձեռնարկներու ծիրէն ներս Բարեկենդանի առթիւ: Առաջարկը սիրով ընդունուեցաւ
քաղաքապետարանէն եւ 15 Փետրուար
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2020-ին Մասիս պարախումբը ներկայացուց
պարուսոյց
Ռաֆայէլ
Վարդազարեանի
սքանչելի պարագրութիւններով 10 պարեր։
Պարախումբի համերգը վայելեցին աւելի
քան 400 յոյն եւ հայ հայրենակիցներ, որոնք
խանդավառութեամբ հետեւեցան ձեռնարկին
եւ որոնց գոհունակութիւնը յայտնի էր անոր
աւարտին: (աւելին)

Թումանեան 150.
Մշակոյթը տօն է
մեր ակումբներէն ներս

ղանդով՝ Արմէնուհի Ղազարեան, Գէորգ
Ճինէճեան, Մելինէ Մալթոզեան, Ներսէս
Չթէյեան,
Արման
Դաւթեան,
Արթուր
Դաւթեան, Սարգիս Զաֆիրուլիս, Կարէն
Էքիզեան, Ռիտա Բաղդասարեան, Ագնէսա
Եփրեմեան։ (աւելին)
Մայիս 28-ի տօնակատարութիւնը

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան Թեսաղոնիկէի Ղ.
Սարեան մասնաճիւղի վարչութիւնը 28
Մայիս 2020-ի կէսօրուան, Դիմատետրի իր
էջին վրայ ներկայացուց Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան անկախութեան 102-րդ
տարեդարձին նուիրուած առցանց գեղարուեստական ձեռնարկը։ (աւելին)

4-րդ սերունդէն՝ 5-րդ հայերէն լեզուի
դասընթացներու շրջանաւարտները
ստացան Համազգայինի վկայագրերը

16 Փետրուար 2020-ին, Յովհաննէս
Թումանեանի
տարեդարձէն
երեք
օր
առաջ, Ատտիկէի Սօս-Վանի մասնաճիւղի
վարչութեան կազմակերպութեամբ եւ տաղանդաւոր ու ստեղծագործ երիտասարդներու եւ փոքրիկներու մասնակցութեամբ,
տեղի ունեցաւ բանաստեղծի
ծննդեան
150-ամեակին
նուիրուած
մշակութային
երեկոն։ Յայտագիրը սկսաւ Քաջ Նազար
մանկական թատերականով, որ ի սկզբանէ
նախատեսուած՝ անակնկալ մըն էր վարչութեան կողմէ ներկաներուն։ Հռիփսիմէ
Կարապետեանի պատրաստութեամբ՝ 10
երեխաներ կը մասնակցէին ներկայացման,
որոնք բեմին վրայ փայլեցան իրենց տաԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

30 Յունիս 2020-ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահէն
ներս, տեղի ունեցաւ Համազգայինի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան 4-րդ սե15

րունդէն՝ 5-րդ հայերէն լեզուի ուսուցման

ծրագրին մասնակցող ուսանողներու վկայագրերու յանձնումը։ Դասընթացքը ծրագրըւած ու գործադրութեան դրուած է 2018էն սկսեալ։ Յաւակնոտ բայց անհրաժեշտ
այս ծրագրին մեծ էր պահանջքը, որ քանի
մը առիթներով արտայայտուած էր Համազգայինին եւ պատասխանատուներուն ուշադրութիւնը գրաւած՝ արեւմտահայերէն լեզուի
պաշտպանութեան ու հայախօսութեան զարգացման նպատակով։
Առաջին տարիներու յաջող փորձառութիւնը առաջնորդեց Ա. եւ Բ. դասարաններու գոյութեան, որոնք բաժնուեցան
Սկսնակներու եւ Յառաջացածներու։ (աւելին)

Croix Bleue de France.
Le Liban a plus que jamais besoin de nous et
de notre soutien financier.
Pour vos dons: croixbleue-france.com/don/
Համազգայինի Հօ-տը-Սէն մասնաճիւղ
ԼՈՆՏՈՆ
Հանրային դասախօսութիւն

ՖՐԱՆՍԱ
Օգնե՛նք Լիբանանին

9 Օգոստոս 2020-ին, Համազգայինի
Հօ-տը-Սէն մասնաճիւղը հրապարակեց
հետեւեալ «Օգնե՛նք Լիբանանին» կոչը.
Լիբանանը հիմա մեր նիւթական աջակցութեան կարիքը ունի աւելի քան երբեւէ։
Կացութիւնը աղէտալի է։ Արդէն բարդ
իրավիճակը ծայրայեղ դարձած է 4 Օգոստոս
2020-ին տեղի ունեցած պայթումներուն
հետեւանքով։
Համազգայինը կը միանայ Լիբանանին
աջակցող միութիւններու շարքերուն եւ օգնութեան ձեռք կը մեկնէ լիբանանցիներուն։
Հանգանակութիւնները կեդրոնացուած են.
համակարգողը Ֆրանսայի Կապոյտ խաչն է։
Ձեր
նուիրատուութիւնները
ընելու
համար՝ croixbleue-france.com/don/
Face à la situation catastrophique au Liban,
aggravée par les explosions du 4 août 2020, Hamaskaïne se mobilise aux côtés d’autres associations
pour venir en aide au peuple libanais.
La campagne de dons est centralisée par la
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Կազմակերպութեամբ Լոնտոնի Համազգայինին, 28 Փետրուար 2020-ին «Նաւասարդեան» կեդրոնի սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ «Հայկական մշակոյթի եւ անոր
պահպանման եւ շարունակականութեան
հիմքերը» խորագիրը կրող հանրային դասախօսութիւն մը: (աւելին)
ՇՈՒԷՏ

Ալիք եւ Զարթօնք

պարախումբերու տարեկան ելոյթը

25 Յունուար 2020-ին, Ստոքհոլմի Tumbascenen-ին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգային
Շուէտի Ալիք եւ Զարթօնք պարախումբերու
տարեկան ելոյթը, ներկայութեամբ աւելի
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քան 320 հայ եւ օտար հիւրերու: Ծրագիրը
նուիրուած էր Ամենայն հայոց բանաստեղծ
Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեակին:
(աւելին)

Համազգայինի Մոնթրէալի

Սանահին մասնաճիւղի Ամանորը

ԳԱՆԱՏԱ
Շրջանային վարչութեան Լեւոն Շանթ
հայերէնագիտական
դասընթացքի մեկնարկը
								

11 Յունուար 2020-ին, Մոնթրէալի Սբ.
Յակոբ ազգային վարժարանին մէջ, 16
ուսանողներով ծայր առաւ Համազգայինի
Գանատայի Շրջանային վարչութեան Լեւոն Շանթ Հայերէնագիտական դասընթացքը, ղեկավարութեամբ Դոկտ. Վիգէն Թիւֆէնքճեանի։ Առաջին օրուան դասախօսն էր
իսթանպուլահայ գրող, ուսուցիչ, թարգմանիչ
եւ խմբագիր Սեւան Տէիրմենճեանը, որ
ներկայացուց «Յետ-Եղեռնեան պոլսահայ
գրականութիւնը» նիւթը։
Դասախօսը նախ ուրուագծեց 1915-ին յաջորդող տարիներու այն քաղաքական եւ մըշակութային մթնոլորտը, որուն մէջ կ՚ապրէին
ու կը ստեղծագործէին օրուան գրագէտները։
Ապա ան ներկայացուց Իսթանպուլէն դուրս
քիչ ճանչցուած վեց գրողներ, Երուանդ Կոպէլեան, Կարպիս Ճանճիկեան, Վարդան Կոմիկեան, Օննիկ Ֆըչըճեան, Անդան Օէզէր եւ
Զաւէն Պիպեռեան։ Իւրաքանչիւրի ստեղծագործութիւններէն նմոյշներ ընթերցելով,
Տէիրմենճեան անդրադարձաւ անոնց հասարակաց յատկանիշերուն եւ առանձնայատկութիւններուն։ (աւելին)

ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

11 Յունուար 2020-ին, հակառակ աննըպաստ օդին, Հայ կեդրոնի «Աւետիս
Ահարոնեան» սրահին մէջ համախմբուած
էին շուրջ 150 համազգայնականներ եւ Համազգայինի Սանահին մասնաճիւղի սատար կանգնող ազգայիններ, ընկերային
ջերմ ու հարազատ մթնոլորտի մը մէջ
միասնաբար նշելու ամանորը։ Այս տարի,
հրաւիրեալներու ցանկին մաս կը կազմէին
Մոնթրէալի Պոլսահայ մշակութային միութեան վարչութեան անդամները։ (աւելին)

«Արաս Հրատարակչութիւնն ու
պոլսահայ գրականութիւնը»

17 Յունուար 2020-ին, գրականասէր
բազմութիւն մը ներկայ էր Մոնթրէալի
Պոլսահայ միութեան Կեդրոնէն ներս, ուր
տեղի ունեցաւ Պոլիսէն յատկապէս հրաւիրուած՝ խմբագիր, թարգմանիչ, ուսուցիչ
եւ հրապարակիչ Սեւան Տէիրմենճեանի
17

«Արաս Հրատարակչութիւնն ու Պոլսահայ
Գրականութիւնը» լսարանի ներկայացումը։
(աւելին)

Լեւոն Շանթ հայերէնագիտական

դասընթացք –
Կիները հայ գրականութեան մէջ

Լեւոն Շանթ հայերէնագիտական դասընթացքի Ա. եռամսեակի երկրորդ դասանիւթը՝
«Կիները հայ գրականութեան մէջ (Ա.)»,
ներկայացուեցաւ 18 Յունուար 2020-ին։
Դասախօսն էր Վիգէն Թիւֆէնքճեան, որ
նախ հակիրճ ակնարկով մը նշեց այն
պատմական եւ ընկերային պայմանները,
որոնց մէջ կը ծաւալէր ֆեմինիզմը Անգլիոյ
եւ Ֆրանսայի մէջ, ԺԹ. դարուն։ Դասախօսը
ապա ներկայացուց առաջին հայ ֆեմինիստ
լրագրողը՝ Ելպիս Կեսարացեանն ու անոր
գործը։
Դասին երկրորդ մասով, ուսանողները
ծանօթացան առաջին հայ վիպագիր կնոջ
Սրբուհի Տիւսաբի կեանքին ու հասարակական գործունէութեան, ինչպէս նաեւ անոր
երեք վէպերուն՝ Մայտա, Սիրանոյշ եւ
Արաքսիա կամ վարժուհին, որոնց մէջ հեղինակը կը պատկերէ այրի եւ առանձին
կիներու անձկութիւնները, բռնի ամուսնութիւններու ենթարկուած կիներու դըժբախտութիւններն ու մանուկներու դաստիարակութեան խնդիրները։ (աւելին)
Համազգայինի h-pem-ը լուսարձակի
տակ՝ Թորոնթոյի Գլաձոր
մասնաճիւղի անդամական
Դէմ դիմաց ժողովին
5 Փետրուար 2020-ին, Համազգային հայ
կրթական եւ մշակութային միութեան h-pem
առցանց բեմի խմբագիր եւ բովանդակութեան
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

պատասխանատու Ռուբէն Ճանպազեան
տեսողական միջոցներով մանրամասնօրէն
ներկայացուց Համազգայինի h-pem հարթակը, որ նոր շունչով լուսարձակի տակ կ՚առնէ
հայ մշակոյթն ու արուեստը եւ առիթ կ՛ընծայէ
մշակութային փոխյարաբերութիւններ մշակելու աշխարհի շուրջ սփռուած հայերու
միջեւ, մասնաւորաբար՝ հայ երիտասարդութեան: (աւելին)

Լեւոն Շանթ հայերէնագիտական

դասընթացք –
Բանաստեղծութիւններու ճամբով
հասկացողութեան եւ վերլուծման
աշխատանոց

		
Ինչպէ՞ս կը կարդանք բանաստեղծութիւնը։ Բանաստեղծին կենսագրութեան
ծանօթութիւնը
կը
նպաստէ՞
բանաստեղծութեան ընկալման։ Բանաստեղծութիւնները միակտո՞ւր խորհուրդներ
կը պարզեն թէ բազմաշերտ իմաստներ։
Ահա՛
հարցումներ,
որոնցմով
Լեւոն
18

Շանթ

հայերէնագիտական դասընթացքի
22 փետրուարի դասապահը։ Դասախօսը՝
բանաստեղծ, գրաքննադատ, խմբագիր եւ
ուսուցիչ Յարութիւն Պէրպէրեան, յիշեալ
հարցադրումներով հրահրեց ուսանողներու
մտքերը, որպէս նախապատրաստութիւն
բանաստեղծութիւններու ճամբով իր պատրաստած հասկացողութեան եւ վերլուծման
աշխատանոցին։ (աւելին)

Համազգայինի Գանատայի շրջանի
41-րդ Շրջանային ժողովը

«Լեւոն Շանթ՝ Համադրեալ հայը»
եւ Լեւոն Շանթի կիսանդրիին
քօղազերծումը

1 Մարտ 2020-ին, Թորոնթոյի Հայ երիտասարդական կեդրոնի «Համազգայինի
թատերասրահ»-ին մէջ ոգեկոչուեցաւ թատերագիր, մանկավարժ, Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահներէն, Համազգայինի եւ Հայ Ճեմարանի
հիմնադիրներէն Լեւոն Շանթը։
Թորոնթոյի Գլաձոր մասնաճիւղի Գրական յանձնախումբի կազմակերպութեամբ,
գործադրուեցաւ որակաւոր գեղարուեստական յայտագիր մը, որուն ընթացքին
Մոնթրէալէն յատկապէս հրաւիրուած ձեռնարկի բանախօս Դոկտ. Վիգէն Թիւֆէնքճեան
ներկայացուց «Լեւոն Շանթ՝ մարդն ու գործը»
նիւթը։
Յայտագրէն ետք, ներկաները հաւաքուեցան թատերասրահի մուտքին, ուր տեղի ունեցաւ Յակոբ Ճանպազեանի պատրաստած
Լեւոն Շանթի կիսանդրիին քօղազերծումը։
Այդպիսով, Լեւոն Շանթ իր արժանաւոր տեղը գտաւ Հայ երիտասարդական կեդրոնի
համալիրէն ներս։ (աւելին)
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Համազգային Հայ կրթական եւ մշակութային միութեան Գանատայի շրջանի
41-րդ Շրջանային միօրեայ ժողովը տեղի
ունեցաւ 22 Օգոստոս 2020-ին, առցանց
դրութեամբ։ Ժողովին ներկայ էին Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ Վիգէն Թիւֆէնքճեանը, ՀՅԴ
Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Վահէ Յակոբեանը, Բագին-ի
խմբագիր ընկերուհի Սոնիա Քիլէճեանը,
Համազգայինի
Գանատայի
շրջանային
վարչութեան անդամները, Սանահին ու
Գլաձոր մասնաճիւղերու պատգամաւորները եւ խորհրդակցական ձայնով հրաւիրեալ
ընկեր-ընկերուհիներ։
Ժողովը քննարկեց անցնող տարեշրջանի
Շրջանային վարչութեան գործունէութիւնն
ու նիւթական տեղեկագիրը եւ արժեւորեց
ընթացաւարտ Շրջանային վարչութեան
գործունէութիւնը որպէս յոյժ գնահատելի։
Ապա ժողովը հանգամանօրէն քննարկեց
յառաջիկայ տարեշրջանի գործունէութեան
օրակարգը եւ համապատասխան բանաձեւերով ճշդեց անոր ուղին։ Ժողովի աւարտին,
ժողովը կատարեց 2020-2021 տարեշրջանի
Գանատայի Շրջանային վարչութեան կազմի
լրացուցիչ ընտրութիւնը։ (աւելին)

Լիբանանի եւ Արցախի
օժանդակութեան ծրագրեր
Համագործակցութեամբ Քէպէքի Հայ
համայնքի միացեալ մարմնին, 27 Սեպտեմբեր 2020-ին, Պոլսահայ միութեան
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«Դանիէլ Վարուժան» ցուցասրահին մէջ,
բացումը կատարուեցաւ Մոնթրէալի հայ
արուեստագէտներու նկարչական գործերու
ցուցահանդէս-վաճառքին,
որուն
իրենց
սիրայօժար մասնակցութիւնը բերին 24
Մոնթրէալաբնակ արուեստագէտներ, նուիրելով 45 գործեր։

Ցուցահանդէսէն ետք, Գանատայի Շրջանային վարչութիւնն ու Սանահին մասնաճիւղի վարչութիւնը յայտարարեցին, որ հակառակ համաճարակի դժուար պայմաններուն,
ցուցահանդէսը հասաւ իր նպատակին եւ Նոյեմբերի 15-ին յաջողութեամբ պսակուեցաւ
սոյն ծրագիրը։ Վաճառուեցան 25 գործեր եւ
հանգանակուեցաւ $15,125 գանատական տոլար, որ CAMAM-ին միջոցաւ յանձնուեցաւ
Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին։
(աւելին)

ԱՄՆ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ
ԱՄՆ-ի Շրջանային վարչութեան
2019 Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան
Ժամանակակից գրականութեան
մրցանակը
29 Յունուար 2020-ին, Համազգայինի
Արեւելեան ԱՄՆ-ի Շրջանային վարչութիւնը
յայտարարեց չորրորդ «Մինաս եւ Գոհար
Թէօլէօլեան» Ժամանակակից գրականութեան մրցանակաբաշխութեան արդիւնքը:
2019-ի մրցանակի արժանացած էր Ալան
Արփաճեանի (Allan Arpajian) եւ Սիւզան ԱրԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

փաճեան Ջոլլիի (Susan Arpajian Jolley) Out of

My Great Sorrows: The Armenian Genocide and
Artist Mary Zakarian գեղագիտական երկը,
նուիրուած Ֆիլատելֆիա հաստատուած արւեստագէտ Մարի Զաքարեանի կեանքին։
(աւելին)

Փեթակ ծրագիրը՝ 8-14 տարեկան
պատանիներու համար

Օգոստոս 2-10 2020-ին, Արեւելեան
ԱՄՆ-ի Շրջանային վարչութիւնը կազմակերպեց 8-14 տարեկան պատանիներու համար
Փեթակ ծրագիրը, որ կը բաղկանար երեք
աշխատանոցներէ՝ արուեստ, գիտութիւն եւ
լրագրութիւն ուղղութիւններով, իսկ իւրաքանչիւրի պարագային պատանիներուն
հետ կ՚աշխատէին համապատասխան մասնագէտներ սփիւռքէն:
Համաճարակի պատճառաւ Փեթակ ճամբարը կատարուեցաւ առցանց: Տեղի ունեցան հինգ նիստեր, որոնց մասնակցեցան
Հայաստանէն եւ սփիւռքի զանազան Հայկական գաղութներէն 50-60 մանուկներ եւ
պատանիներ:
Դասընթացքները տեղի ունեցան արեւ20

մտահայերէնով՝ առիթ տալով պատանիներուն սորվելու նաեւ արեւմտահայերէն,
ինչպէս նաեւ առցանց կապի մէջ մտնելու
սփիւռքի իրենց հասակակիցներուն հետ:
(աւելին)

ԱՄՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ
Յուշ-երեկոյ՝ նուիրուած Պօղոս
Շահմելիքեանի յիշատակին

19 Յունուար 2020-ին, «Տիգրանեան»
սրահին մէջ տեղի ունեցած Պօղոս Շահմելիքեանի յիշատակին նուիրուած հանդիսութեան բացման խօսքը արտասանեց
մասնաճիւղի ատենապետ Ժագ Արմուտիքեան, որ ապա հրաւիրեց վարչական Պայծառ
Գարակէօզեանը. ան կարդաց Պօղոս Շահմելիքեանի հակիրճ կենսագրականը, որմէ
ետք Պօղոսի Ճեմարանի դասընկեր Սագօ
Մանուկեան կարդաց իրենց դասընկերուհի
Սելլա Գահվէճեան-Թնճուկեանի նամակը:
(աւելին)

Արեգնատենչ հորիզոններ նորատիպ բանաստեղծական հատորին:
Հատորի առաջին բաժինին մէջ կան 12
բանաստեղծութիւններ, որոնք կը խօսին
կեանքին եւ հոգիին մասին: Հոգին եւ կեանքը
տիրական ներկայութիւն են այս հատորին
մէջ եւ կանչ մը կայ գիւղէն՝ սիրտին, հոգիին
խորքէն կանչ մը դէպի կեանք. ժպիտ մը կայ
այնտեղ, ուր կը տեսնենք բանաստեղծին հոգին: (աւելին)

«Ուղեւորութիւն դէպի
Պատմահայաստան»
դասախօսութիւնը

Համազգայինի

Շնորհահանդէս Արեգնատենչ
հորիզոններ բանաստեղծական
հատորին
Յունուար 2020-ի կէսերուն, կազմակերպութեամբ Լոս Անճելըսի Քեսապի Ուսումնասիրաց միութեան եւ Համազգայինի Արեւմըտեան ԱՄՆ-ի Շրջանային վարչութեան
Գրական միաւորին, միութեան «Կարպեան»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ շնորհահանդէս
եւ գինեձօն Սեւան Հանէշեան Պետուրեանի
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Սան
Ֆրանսիսքոյի
Նիկոլ Աղբալեան մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ, 9 Փետրուար 2020-ին,
«Վասպուրական»
սրահին
մէջ
տեղի
ունեցաւ մտերմիկ դասախօսութիւն մը
«Ուղեւորութիւն դէպի Պատմահայաստան»
խորագրով։
Silicon Valley-ի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Անի Ենիգոմշեան սահիկներու ընկերակցութեամբ եւ պատմական
իրողութիւններու բացատրութեամբ ներկայացուց Սեպտեմբեր 2019-ին իր կատարած
Պատմահայաստանի շրջապտոյտը։ (աւելին)
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Յովհաննէս Թումանեանի

Տէրն ու Ծառան - թատերական
ներկայացում

18, 19 եւ 20 Փետրուար 2020-ին, Համազգայինի Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջանային
վարչութեան Թատերական միաւորը բեմ
հանեց Տէրն ու ծառան խորագրեալ երգախառն ու ծիծաղաշարժ գործ մը, որ հիմնուած
է Յովհաննէս Թումանեանի նոյնանուն
պատմուածքին վրայ, ենթարկուած՝ որոշ
մշակումի։
Տէրն ու ծառան սիրողական թատերասէրներով՝ առաւելաբար մեր գաղութի ուժերով, բայց արհեստավարժականի մօտեցող
բեմադրութիւն մըն էր։ Դերակատարներուն
անսայթաք ներկայացումը, գործին պահանջած արագ կշռոյթը եւ նոյնինքն Թումանեանի
անուշ զուարթախոհութենէն ճառագայթող
ծիծաղաշարժ դէպքերը հանդիսատես աշակերտները ներգրաւեցին լիովին. իրենց
աթոռներէն՝ անոնք մասնակից եղան բեմին
վրայ զարգացող գործողութեան, մերթ խընդուք պայթեցնելով, յաճախ նաեւ դրական
կամ դժգոհանքի բացագանչութիւններ արձակելով, համաձայն՝ չար տիպարի մը
զայրոյթ պատճառող արարքին, կամ՝ ձախաւերութեան մը առթած ծիծաղին։ (աւելին)
Համազգայինը կը շարունակէ
իրականացնել իր ծրագիրները ի
հեճուկս համաճարակին
Ընթացիկ տարուան մշակութային ձեռնարկները ընդհատուեցան աննախադէպ
կերպով, սակայն Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւնը, պատշաճելով համաճարակին պատճառով ստեղծըւած պայմաններուն՝ աշխուժօրէն կը
շարունակէ իրականացնել բազմաթիւ ծրաԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

գիրներ օգտուելով համացանցի դրութենէն։
Համազգայինի Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջանային վարչութեան Գրական միաւորն ալ իր
կարգին կը շարունակէ իր ծրագիրները առցանց:
Գրական միաւորի գրաբարի դասընթացքը, որ սկսած էր Սեպտեմբեր 2019-ին, Լիլիթ Խաչատրեանի դասաւանդութեամբ
շարունակեց իր ընթացքը՝ Zoom-ով։ Լիլիթ
Խաչատրեան բանասիրական գիտութիւններու թեկնածութիւնը ստացած է Խաչատուր
Աբովեանի անուան Հայկական Պետական
մանկավարժական համալսարանէն եւ ներկայիս կը բնակի Լոս Անճելըս։ Գրաբարի դասընթացքը դադրեցաւ Մայիսին, նոյն թափով
վերսկսելով Սեպտեմբերին։ (աւելին)

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ

Սեւան մասնաճիւղի
Տոհմիկ պարահանդէսը

		
Համազգայինի Սեւան մասնաճիւղի
վարչութիւնը 2020 տարեշրջանի Տոհմիկ
պարահանդէսը կազմակերպեց 4 Յունուար
2020-ին: Ձեռնարկի ընթացքին հրամցուեցան
հայկական չիր ու չամիչը, բախտի հացը,
կեռասով խմիչքը։ Պարահանդէսի բացումը
կատարուեցաւ «Լուռ գիշեր, սուրբ գիշեր»
շարականով, յանձնախումբի անդամներու
երգեցողութեամբ: Երեկոն ճոխացուցին երգիչ
Ռաֆֆին, DJ Գօգօ Արապօղլեանն ու Յարութ
Պզտիկեանը տհոլի ընկերակցութեամբ։
Ձեռնարկին ներկայ էին Համազգային
ընտանիքի անդամներ ու համակիրներ,
ինչպէս նաեւ՝ NSW Federation of Community
Languages Schools-ի նախագահ Տիկին Լուցիա
Ճօնս։
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«Պատմէք ինձ կրկին սիրոյ մասին»՝
գրական երեկոյ

14 Փետրուար 2020-ին, Համազգայինի
Աւստրալիոյ Շրջանային վարչութեան հովանաւորութիւնը վայելող Գրական-գեղարուեստական յանձնախումբը կազմակերպած էր գրական գողտրիկ երեկոյ մը «Պատմէք
ինձ կրկին սիրոյ մասին» խորագրով, Սիտնիի
Հայ մշակութային կեդրոնէն ներս։
Ձեռնարկին ներկայ էին յիսունէ աւելէ
գրասէր հայրենակիցներ, որոնք եկած էին
լսելու եւ արտասանելու սէրը խորհրդանշող
բանաստեղծութիւններ։ Օրուան յայտագիրը
ճոխացուցին քսանէ աւելի մասնակիցներ,
որոնցմէ ամէն մէկ անձ ընտրած էր իր
նախասիրած սիրոյ բանաստեղծութիւնը
նուիրելով սիրելի զայն կողակիցին, ծնողքին,
եւ հայրենիքին։
Շատ հաճելի էին կատարումներուն միջեւ
Տիկին Աղունիկ Մարգարեանի մեներգները,
որոնք հայկական գինիի ընկերակցութեամբ
ինքնաբերաբար վերածուեցան խմբային
երգեցողութեան։
Հետաքրքրական
էին
նաեւ երեք մասնակիցներու անձնական
բանաստեղծութիւններու
ընթերցումները,
մէկը՝ արեւելահայերէնով, իսկ երկուքը՝
արեւմտահայերէնով։ (աւելին)

Այցելեցէ՛ք h-pem
@hpemonline
hpemonline
@hpemonline

h-pem
h-pem

Donate to h-pem
ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ

Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը խոր կսկիծով կը գուժէ Կեդրոնական
վարչութեան նախկին անդամ եւ Համազգայինի շքանշանակիր՝ Սարգիս Արմէնեանի
մահը, որ պատահեցաւ 27 Փետրուար 2020ին, Պէյրութի մէջ։

Ընկերոջ յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ 29 Փետրուար 2020ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին
մէջ, ապա անոր մարմինը ամփոփուեցաւ
«Ֆըրն Շըպպեք»ի Ազգային գերեզմանատան
մէջ: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսի կողմէ Սարգիս Արմէնեանի յետ
մահու շնորհուեցաւ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց»
շքանշանը, իր երկար տարիներու հասարակական ծառայութեան համար։ Թաղման
արարողութեան ընթացքին, Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան կողմէ
դամբանական արտասանեց Կեդրոնական վարչութեան անդամ Լորիկ Սապունճեան-Ծատուրեան, իսկ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի եւ «Լիւսի
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին կողմէ՝ Յակոբ
Հաւաթեան: (աւելին)
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