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Նախագահին Խօսքը

Նիւթական Տեղեկագիր 2011 - 2010

Հայաստան / Ղարաբաղ

Կրթական

Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային եւ
Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական Ծրագիրներ

Մասնաճիւղեր

ՀԲԸՄի Յանձնաժողովն երու  եւ Մասնաճիւղերու  
Ատենապետներ  2010 – 2011

Լու սարձակ

Յատու կ Շրջայցեր

Կատարողական Արու եստներ

«Կիզակէտ» Երկամե այ Շաբաթավերջ

Երիտասարդ Արհեստավարժներ

Երիտասարդու թիւն

Մամու լ

2010 եւ 2011 Հ.Բ.Ը.Միու թեան Ծրագիրներ

Հ.Բ.Ը. ՄԻՈՒԹԵԱՆ 86Հ.Բ.Ը. ՄԻՈՒԹԵԱՆ 86ՐԴՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ

Ձախէն աջ` Հ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական Վարչական ժողովի անդամն երը Պու էնոս Այրէսի մէջ  Հոկտեմբեր16, 2010ին 
գու մարու ած 86րդ Ընդհանու ր Ժողովին: Հ.Բ.Ը. Միու թեան Պու էնոս Այրէսի մէջ տեղի ու նեցած 86րդ Ընդհանու ր Ժողովի մէկ 

շաբթու ան ձեռարկները սկիզբ առին Ֆրանսայի դեսպանու թեան մէջ տեղի ու նեցած համե րգով, Պու էնոս Այրէս, Արժանթին: 
Արժանթինահայ բարերար Էտու արտօ Էօրնէքեանը Հ.Բ.Ը. Միու թեան կողմէ Հոկտեմբեր 2010ին կը պատու ու ի «Տարու ան Մարդ» 
տիտղոսով, առ ի գնահատանք Հայաստանի ենթակառոյցներու  կատարելագործու մի ն բերած իր նպաստին: Արժանթինի Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան սկաու տները շարու ած` Միու թեան Սկաու տական Շարժու մի  նոր կեդրոնի հիմն արկէքի արարողու թեան ընթացքին, 

որ տեղի ու նեցաւ 86րդ Ընդհանու ր Ժողովի աւարտին:

11



22

Մեր Անդամակցու թեան, 
Նու իրատու ներու ն եւ 
Բարեկամն երու ն,
87-րդ Ընդհանու ր Ժողովի այս Երկամե այ Տեղեկագիրը իր մէջ կը 
խտացնէ Հ.Բ.Ը.Միու թեան անցեալ երկու  տարիներու  բազմաթիւ 
ծրագիրները, գործու նէու թիւնները եւ նախաձեռնու թիւնները 
որոնք կը զու գադիպին յատկանշական շարք մը հանգրու աններու  
եւ պատմական իրադարձու թիւններու , որոնցմով գործու նէու թեան 
եւ նախաձեռնու թիւններու  նոր ժամանակաշրջան մը կը սկսի 
մե ր ազգին եւ Միու թեան համար:

Երբ այս հասկացողու թեամբ կ’արժեւորենք մե ր գործու նէու թիւնը 
եւ ծառայու թիւնը, հպարտ կը զգանք մե ր Մեծ Միու թեան անշեղ 
ու ղիով եւ ազգային ռազմավարու թեամբ, որ կը կազմէ մե ր 
նպատակներու  հիմքը: Հ.Բ.Ը.Մ.ը կը շարու նակէ իր սու ղ մի ջոցները 
ու ղղել դէպի Հայաստան եւ Արցախ, մի աժամանակ հաւատարիմ 
մն ալով Սփիւռքին հանդէպ իր պատասխանատու ու թիւններու ն, 
իր ու ժերը գլխաւորաբար կեդրոնացնելով նոր սերու նդի 
լաւագոյնս պատրաստու թեան աշխատանքին վրայ, մե ր 
առաքելու թեան յառաջիկայ հանգրու անները յաջողու թեամբ 
դիմագրաւելու  համար:

Հայաստանի եւ Արցախի զոյգ հանրապետու թիւններու  
անկախու թեան եւ անոնց զինեալ ու ժերու  եւ արտաքին 
դիւանագիտական յարաբերու թիւններու  ստեղծման                 
20-ամե ակներու  նշու մի  ձեռնարկները վերապրու մի  եւ յաղթանակի 
տօնախմբու թիւններ էին, որոնց առիթով մե ր կազմակերպու թիւնը 
արդար հպարտու թեան եւ գոհու նակու թեան իրաւու նք կը 
վայելէ, որովհետեւ մե նք կը շարու նակենք մե ր անվերապահ եւ 
ամբողջական նու իրու մը մե ր հայրենքին, նոյնիսկ քաղաքական 
անբարենպաստ պայմաններու  տակ: Մեր անշեղ նպատակակէտն 
է յետ այսու , զարգացնել մե ր հայրենիքի կարողականու թիւնը 
յենու ելով անոր ու ժեղագոյն տու եալներու ն վրայ: Մինչ հայրենի 
ղեկավարու թիւնը անկեղծու թեամբ իր կարելիու թիւնները ի գործ 
կը դնէ պայքարելու  համար չարաշահու թեան դէմ, զօրացնելու  
համար ժողովրդավարու թիւնը եւ երկրի տնտեսու թիւնը, մե նք 
մե ր ամբողջական օժանդակու թիւնը պիտի բերենք յու սալի 
ապագայի ստեղծու մի ն:
 

Երբեմն  կը տարու ինք մտածելու  թէ ազգովին շարու նակաբար 
կը դիմագրաւենք հայրենիքի ինչպէս եւ սփիւռքի կարգ մը 
համայնքներու  մն այու ն եւ տակաւ ի յայտ եկող կարիքները: 
Սակայն կարեւոր է նաեւ անդրադառնալ, որ այժմ իբր 
ամբողջու թիւն, մե նք հզօր եւ կարելիու թիւններով հարու ստ ազգ 
մըն ենք եւ անհրաժեշտ է որ գործենք այդ հասկացողու թեամբ 
եւ ոգիով: Իբր բարեկեցիկ եւ ու ժեղ Սփիւռք, վճռակամու թեամբ 
եւ յստակ ռազմավարու թեամբ ու  լու րջ նախաձեռնու թիւններով 
գործելու  մե ր պատրաստակամու թիւնը փորձաքարի տակ է 
ներկայիս: Կեդրոնանալով այն հիմն ահարցերու ն վրայ որոնք 
մի ահամու ռ համագործակցու թեան տրամադրու թեամբ գործի 
կը մղեն սփիւռքահայ մե ր բոլոր համայնքները, անհրաժեշտ է որ 
մի ացնենք մե ր ու ժերը զօրաւոր եւ համադրու ած աշխատանքով 
նպաստելու  համար հայրենիքի եւ Արցախի զարգացման: 
Մեր ու շադրու թիւնը սեւեռած համազգային տարողու թեամբ 
Ցեղասպանու թեան 100-ամե ակի նշու մի ն, կենսական է որ մի ացալ 
ու ժերով եւ անտեղիտալի ոգիով հետապնդենք ճանաչու մի  եւ 
յատու ցման մե ր պահանջները:

Հայաստանը կը մն այ մե ր մտասեւեռու մի  առարկան, սակայն 
նոյնքան կարեւորու թեամբ մե ր մտահոգու թեան առանցքը 
կը կազմէ աշխարհատարած մե ր նոր սերու նդին մշակու մը: 
Հ.Բ.Ը.Մ.ը կը նախաձեռնէ եւ կը գործադրէ շարք մը ծրագիրներ, 
որոնք կը ձգտին անհրաժեշտ նախադրեալներ ապահովել 
երիտասարդներու  յաջողու թեան համար, քաջալերելով ազգային 
եւ հանրային կեանքի ու  ծառայու թեան մէջ անոնց ներգրաւու մը: 
Բարձրագոյն ու սման կրթաթոշակներու  եւ ասպարէզային 
փորձառու թեան լաւագոյն առիթներու  ընձեռու մով, Միու թիւնը 
կ’օժանդակէ երիտասարդներու ն, քաջալերելով որ անոնք տէր 
կանգնին իրենց ազգային ժառանգու թեան եւ առաջնորդ դերեր 
ստանձնեն, նաեւ իրենց ասպարէզային մարզերէն ներս փայլու ն 
յաջողու թեամբ եւ առաջնակարգ դիրքերով պատիւ բերեն 
հայու թեան ու  բարձր պահեն անոր անու նը:

Այս մտածու մն երով երբ կը թերթատեմ Երկամե այ Տեղեկագիրը, 
գոհու նակու թեամբ կը հաստատեմ այդտեղ պարզու ող բազմաթիւ 
գործու նէու թիւններու  եւ ծրագիրներու  երիտասարդական 
բնոյթը: Մատնանշելով անոնցմէ քանի մը հատը՝ Հայաստանի 
Ամե րիկեան Համալսարանը նշեց իր հիմն ադրու թեան 20-րդ 
տարեդարձը: Էօրնէքեան Արդիւնաւոր Հայաստան Հիմն արկին հետ 
համագործակցու թեամբ իրականացաւ Արցախի մէջ «Իւրաքանչիւր 
Աշակերտի Առձեռն Համակարգիչ»ի ապահովման ծրագիրը: 
Հայկական Հեռավար Գոլէճի լեզու ի, պատմու թեան եւ մշակոյթի 
համացանցային ու սու ցման բազմալեզու  ծրագիրը ընդարձակեց 
իր նիւթերու  եւ մասնակիցներու  տարողու թիւնը, յիսու ն երկիրներէ 
հազարէ աւելի աշակերտներ ապահովելով: «Արմե նիաքա» 
նախաձեռնու թեամբ կարելի պիտի ըլլայ հանրու թեան տրամադրելի 
թու այնացած արխիւներով ապահովել եւ կորու ստէ փրկել 
հայկական ճարտարապետական եւ պատմական հազարաւոր 
կոթողներ: Մոսկու այի Ամառնային Ասպարէզային փորձառու թեան 
նորագոյն նախաձեռնու թիւնը, կարեւոր յաւելու մ մը հանդիսացաւ 
այդ մարզի յաջող ծրագիրներու ն, մի նչ Նիւ Եորքի Ամառնային 
Փորձագիտու թեան Ծրագիրը մե ծ շու քով տօնախմբեց իր փայլու ն 
գործու նէու թեան 25-ամե ակը: Մեր նորագոյն նախաձեռնու թիւնը՝ 
«Երաժշտական Հայաստան» երեքշաբաթեայ ամառնային 
ծրագիրը, առիթ ստեղծեց կատարողական արու եստի երիտասարդ 
խոստմն ալի տաղանդներու  մշակման, Հայաստանի երաժշտական 
լաւագոյն դպրոցներու ն մէջ դասընթացքներու  հետեւելու  եւ 
անու անի արու եստագէտներու  հետ շփման կարելիու թիւններ 
ապահովելով անոնց: Մեր ամառնային ճամբարները, 
սկաու տական, մշակու թային եւ մարզական շարժու մն երը, կը 

ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԽՕՍՔԸՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԽՕՍՔԸ
ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ, ՆՈՒԻՐՈՒՄ, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ
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շարու նակեն ընկերային առողջ եւ օգտակար մթնոլորտ ապահովել 
մասնակից պատանիներու ն:

Հայաստանի մէջ Երեւանի սրտին կառու ցու ող Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
նոր կեդրոնը, որ կ’ամբողջանայ 2013-ին, խորհրդանիշը կը 
հանդիսանայ Միու թեան հայրենիքի նու իրու ածու թեան, 
շեշտելով մե ր ներկայու թիւնը Հայաստանի եւ Արցախի մէջ:

Մեր ղեկավարու թեան զօրաւոր կառոյցը, մե ր բարերարներու  
լայնասրտու թիւնը, մե ր մասնաճիւղերու  մի ասնականու թիւնը 
եւ խանդավառ ծառայու թեան ոգին, նաեւ մե ր հաւատաւոր 
անդամակցու թիւնը, կը շարու նակեն կազմե լ մե ր յաջողու թեան եւ 
մե ր մի ու թեան վայելած լայնածիր վստահու թեան գրաւականները: 
Մեզի համար կենսական է պահպանել այս եռանդը, սեւեռու մը 
եւ նու իրու մը: Հ.Բ.Ը.Միու թեան Կեդրոնական Վարչական 
Ժողովը կ’ընդգրկէ անհատներ, որոնք իրենց իւրայատու կ 
տաղանդներով, աշխոյժ անհատականու թեամբ, պայծառ մտքով 
եւ հարու ստ փորձառու թիւններով, լաւագոյնս կը պահպանեն 
ու  կը շարու նակեն մե ր հիմն ադիր առաջնորդներու  տեսիլքը 

Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը ամե նամե այ կրթաթոշակներ կը տրամադրէ 
Հայաստանի Ֆրանսական Համալսարանին մէջ:

Երիտասարդներ ամէն ամառ կը հաւաքու ին Նիւ Եորքի Նու պար 
Ճամբարի դրօշակի ձողին շու րջ:

Երիտասարդներ աշխարհի բոլոր կողմե րէն ամէն տարի Հայաստանի մէջ կը հաւաքու ին մասնակցելու  Յայտնաբերէ Հայաստանը շրջապտոյտին: 

եւ լայնահորիզոն աշխարհահայեացքը, նոր բարձու նքներու  
առաջնորդելով մե ր Միու թիւնը:

Նման անհատներու , նու իրեալ անդամակցու թեան եւ 
պաշտօնէու թեան կողքին, իբր Նախագահ Հ.Բ.Ը.Միու թեան 
ծառայելը ինծի համար մե ծագոյն պատիւ կը սեպեմ: 

Մենք հպարտ ենք մե ր պանծալի մի ու թեան անցեալի 
իրագործու մն երով, նու իրու ած ենք մե ր հայրենիքին եւ կը 
հաւատանք թէ պէտք է առաջնորդենք մե ր բարի օրինակով: 
Հետեւաբար կոչ կ’ու ղղենք աշխարհատարած հայու թեան 
մի անալու  մե զի՝ ազգաշինու թեան վեհ գործին մէջ:

Պերճ Սեդրակեան
Նախագահ
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       Դեկտեմբեր 31
        ԳՈՅՔԳՈՅՔ 
Ընթացիկ ԳոյքԸնթացիկ Գոյք

Դրամատան մէջ պատրաստ    
Արժեթու ղթեր 
Գանձելի աւանդներ/հաշիւներ 
Գանձելի տոկոս 
Գու մար Ընթացիկ ԳոյքիԳու մար Ընթացիկ Գոյքի 

Անշարժ Կալու ածներԱնշարժ Կալու ածներ   

Սարքեր, կարասի եւ այլ գոյքերՍարքեր, կարասի եւ այլ գոյքեր

Գու մար Գոյքի Գու մար Գոյքի 

     ՊԱՐՏԱԿԱՆՔ ԵՒ ԶՈՒ Տ ԳՈՅՔՊԱՐՏԱԿԱՆՔ ԵՒ ԶՈՒ Տ ԳՈՅՔ
ՊարտականքՊարտականք

Վճարելի հաշիւներ 
վճարելի պարտաթու ղթեր 
Գու մարի ՊարտականքիԳու մարի Պարտականքի

Զու տ ԳոյքԶու տ Գոյք
Ոչ պայմանաւորեալ   
Առժամապէս պայմանաւորեալ
Մշտապէս Պայմանաւորեալ
     (Հիմն ադրամն եր)
Գու մար Զու տ ԳոյքիԳու մար Զու տ Գոյքի 

Գու մար Պարտականքի եւԳու մար Պարտականքի եւ
Զու տ ԳոյքիԶու տ Գոյքի
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(*)Կը ներկայացնեն ՀԲԸՄիու թեան արժեթու ղթերու  տոմարական արձանագրու թիւնը 12/31/2011-ին եւ 
12/31/2010-ին, որոնց սակարանային արժեքը յաջորդաբար Ամե րիկեան Տոլարով $232,886,433 եւ $243,002,060 են:

(**)Միու թեան 2011-ի եւ 2010-ի տարեշրջաններու  համադրու ած հաշու ետու ու թիւնները կը պարփակեն 
Միացեալ Նահանգներու  (Մ.Ն.) Տէլաու էրի ընկերակցու թեան, հաշու եքննիչներու  կողմէ վաւերացու ած 

տու եալները, առաւել Մ.Ն.է դու րս գործող շրջանակներու  եւ մասնաճիւղերու  կողմէ ներկայացու ած նիւթական 
տեղեկագրերը: Նկատի ու նենալով որ գրքոյկի պատրաստու թեան ժամանակ Մ.Ն.է դու րս գտնու ող մարմի ններէ 
2011-ի կարեւոր թիւով Նիւթական տեղեկագրեր մե ր տրամադրու թեան տակ չէին գտնու էր, 2011-ի ընդհանու ր 

համարատու ու թիւնը 2010-ի իրականացած թիւերու ն վրայ հիմն ու ած գու մարներ կը պարփակէ:

ԱՄՓՈՓՈՒ ՄԱՄՓՈՓՈՒ Մ
ՀԲԸՄ Նիւթական Տեղեկագիր

10-Տարու այ Բաղդատական Գու մարներու     

Ընդհ. Գոյք Ընդհ. Գոյք 
Ընդհ. Մու տք Ընդհ. Մու տք 
Ընդհ. ԵլքԸնդհ. Ելք

 *Միամե այ % Յաւելու մ (Նու ազու մ)      **10-ամե այ % Յաւելու մ (Նու ազու մ)

Ամե րիկեան ՏոլարովԱմե րիկեան Տոլարով

ԵԼԵՒՄՈՒՏՔ
       

ՄՈՒ ՏՔՄՈՒ ՏՔ   
Օժանդակու թիւն՝

Նու իրատու ու թիւններ    
Անդամավճարներ 
Յատու կ Ձեռնարկներ եւ այլ մու տքեր

Հասոյթ՝
Շահաբաժին եւ տոկոս
Կալու ածային
Դպրոցական

Յայտագիրներու  ՄատակարարմանՅայտագիրներու  Մատակարարման

ԳՈՒ ՄԱՐ ՄՈՒ ՏՔԻԳՈՒ ՄԱՐ ՄՈՒ ՏՔԻ
ԵԼՔԵԼՔ
Յայտագիրներ եւ Վարչական ԾախքՅայտագիրներ եւ Վարչական Ծախք
Յայտագիրներ՝Յայտագիրներ՝

Կրթական
Մշակու թային
Կրօնական
Մարդասիրական

Վարչական Ծախք
Դրամահաւաքի Ծախք  
Դրամասակային Տարբերու թիւն/

      Վերադասաւորու մ

ԳՈՒ ՄԱՐ ՅԱՅՏԱԳԻՐՆԵՐՈՒ  ԵՒԳՈՒ ՄԱՐ ՅԱՅՏԱԳԻՐՆԵՐՈՒ  ԵՒ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՔԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՔԻ

Յաւելու մ (Նու ազու մ) Ելեւմու տքի

Միջ-յատկագու մարային փոխանցու մ

Յաւելու մ (Նու ազու մ) Զու տ ԳոյքիՅաւելու մ (Նու ազու մ) Զու տ Գոյքի

Զու տ Գոյք՝ տարեսկիզբինԶու տ Գոյք՝ տարեսկիզբին

Զու տ Գոյք՝ տարեվերջինԶու տ Գոյք՝ տարեվերջին

Նիւթական Տեղեկագիր 2011 - 2010

20112011
$343,068,057

52,882,182
43,416,682

      %*
3.43%

32.76%
1.88%

20102010
$331,670,127

39,830,669
42,612,748

2011

$    11,729,375
243,941,640

3,272,049
437,208

259,380,272259,380,272

2010

$    9,170,861
237,524,889

        3,140,673
           589,989
    250,426,412   250,426,412

(*)

81,993,44981,993,449

1,694,3361,694,336

$343,068,057$343,068,057

79,425,79479,425,794

1,817,9211,817,921

$331,670,127$331,670,127

$9,686,161
549,931

10,236,09210,236,092

$7,753,731
549,931

8,303,6628,303,662

49,556,330
37,532,837

245,742,798

332,831,965332,831,965

$343,068,057$343,068,057

46,958,734
33,409,123

242,998,608

323,366,465323,366,465

$331,670,127$331,670,127

      %**
39.13%

<11.03>%
27.70%

20002000
$238,402,626

44,768,080
33,369,168

(*)

(* *)
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ԵԼԵՒՄՈՒՏՔԵԼԵՒՄՈՒՏՔ
           Առ Դեկտեմբեր 31, 2011              Առ Դեկտեմբեր 31, 2010

ՄՈՒ ՏՔ

Յայտագիրներու  Մատակարարման

ԳՈՒ ՄԱՐ ՄՈՒ ՏՔԻ
ԵԼՔ
Յայտագիրներ եւ Վարչական Ծախք
Յայտագիրներ՝

ԳՈՒ ՄԱՐ ՅԱՅՏԱԳԻՐՆԵՐՈՒ  ԵՒ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՔԻ

Յաւելու մ (Նու ազու մ) Զու տ Գոյքի

Զու տ Գոյք՝ տարեսկիզբին

Զու տ Գոյք՝ տարեվերջին

Հայկական Բարեգործական Ընդհանու ր Միու թիւն

Ոչ
Պայմանաւորեալ

$  2,727,114
396,562

5,196,907
8,320,5838,320,583

15,152,137
2,062,600

10,437,916
27,652,65327,652,653

35,973,23635,973,236

12,320,983

48,294,21948,294,219

18,466,814
10,934,516

4,735,883
5,550,441

39,687,65439,687,654

3,430,922
250,113
47,993

3,729,0283,729,028

43,416,68243,416,682

4,877,537

(2,279,941)
2,597,5962,597,596

46,958,73446,958,734

$49,556,330$49,556,330

Առժամապէս
Պայմանաւորեալ

$ 14,199,990
-

20,000
14,219,99014,219,990

-
4,435

-
4,4354,435

14,224,42514,224,425

(12,320,983)

1,903,4421,903,442

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

1,903,442

2,220,272
4,4,123123,714,714

33,409,12333,409,123

$37,532,837$37,532,837

Մշտապէս
Պայմանաւորեալ

$   2,684,521
-
-

2,684,5212,684,521

-
-
-
-

2,684,5212,684,521

-

2,684,5212,684,521

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

2,684,521

59,669
2,2,744744,190,190

242,998,608242,998,608

$245,742,798$245,742,798

Ընդհանու ր
Գու մար

$  19,611,625
396,562

5,216,907
25,225,09425,225,094

15,152,137
2,067,035

10,437,916
27,657,08827,657,088

52,882,18252,882,182

-

52,882,18252,882,182

18,466,814
10,934,516
4,735,883
5,550,441

39,687,65439,687,654

3,430,922
250,113

47,993
3,729,0283,729,028

43,416,68243,416,682

9,465,500

-
9,9,465465,500,500

323,366,465323,366,465

$332,831,965$332,831,965

Ոչ
Պայմանաւորեալ

$  2,969,436
298,965

5,121,106
8,389,5078,389,507

9,614,270
2,064,079

10,301,738
21,980,08721,980,087

30,369,59430,369,594

11,013,905

41,383,49941,383,499

18,644,589
10,869,584
5,482,478
4,119,946

39,116,59739,116,597

3,212,033
236,125
47,993

3,496,1513,496,151

42,612,74842,612,748

(1,229,249)

(3,701,761)
(4,(4,931931,010),010)

51,889,74451,889,744

$46,958,734$46,958,734

Առժամապէս
Պայմանաւորեալ

$  7,402,858
-

3,597
7,406,4557,406,455

-
8,625

-
8,6258,625

7,415,0807,415,080

(11,013,905)

(3,598,825)(3,598,825)

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

(3,598,825)

4,450,052
851851,227227

32,557,89632,557,896

$33,409,123$33,409,123

Մշտապէս
Պայմանաւորեալ

$  2,045,995
-
-

2,045,9952,045,995

-
-
-
-

2,045,9952,045,995

-

2,045,9952,045,995

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

2,045,995

(748,291)
1,297,704297,704

241,700,904241,700,904

$242,998,608$242,998,608

Ընդհանու ր
Գու մար

$  12,418,289
298,965

5,124,703
17,841,95717,841,957

9,614,270
2,072,704

10,301,738
21,988,71221,988,712

39,830,66939,830,669

-

39,830,66939,830,669

18,644,589
10,869,584
5,482,478
4,119,946

39,116,59739,116,597

3,212,033
236,125
47,993

3,496,1513,496,151

42,612,74842,612,748

(2,782,079)

-
(2,782,079)(2,782,079)

326,148,544326,148,544

$323,366,465$323,366,465

(* *)
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ / ՂԱՐԱԲԱՂՀԱՅԱՍՏԱՆ / ՂԱՐԱԲԱՂ

Տեսարան` Հ.Բ.Ը.Մ.ի կողմէ հովանաւորու ող Հայաստանի ճատրակի համադպրոցական 5րդ ողիմպիականէն, որ տեղի ու նեցաւ 
Երեւանի մէջ, Մարտ 2011ի ընթացքին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՂԱՐԱԲԱՂ

Ղարաբաղի Սենակային
     Նու ագախու մբ
Նոր Ուսու մն ական
Ռազմավարու թիւն

Արաբկիրի Հայորդեաց Կեդրոն
Արաբկիրի Եկեղեցի
Մալաթիայի Հայորդեաց Կեդրոն
Նորքի Հայորդեաց Կեդրոն
Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարան
Հայկական Համացանցային Գոլէճ
Ճատրակի Համադպրոցական Ողիմբիադ
ԵԱ
Սբ. Աննա Եկեղեցի
Տարեցներու  Ճաշասրահներ (3)
Հայաստանի Ֆիլհարմոնիք Նու ագախու մբ
Սբ. Ներսէս Հիւանդանոց
Գերաձայնային Հետազօտու թիւններու  Կեդրոն
Սկաու տական Շարժու մ
Ասպար. Փորձ. Ամառնային Ծրագիր
Դաստիարակչական Այց Հայաստան

Երեւան

Ստեփանակերտ

Սեւան

Վազգէնեան Ընծայարան
Վանաձոր

Վանաձորի Հայորդեաց Կեդրոն
Հայ Կին Կանանց Աջակցու թեան կեդրոն
Անդրանիկ Սկաու տական Ճամբար

Էջմի ածին

Սբ. Էջմի ածնի Հայորդեաց Կեդրոն
Սբ. Էջմի ածնի Ծառայու թեանց Կեդրոն
Սբ. Էջմի ածնի Հոգեւորականներու 
     Բնակարաններ
Սբ. Էջմի ածնի Գրադարան-Մատենադարան
Սբ. Էջմի ածնի Թանգարան (Ալեք Մանու կեան Գանձատու ն)
Սբ. Էջմի ածնի Թանգարան (Հին Վեհարան)
Սբ. Էջմի ածնի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
     Ա. Հոգեւոր Կրթու թեան Կեդրոն
Տարեցներու  Ճաշասրահներ
Վազգէնեան Ընծայարան

Հայ Կին Կանանց Աջակցու թեան կեդրոն

Թալին Եղվարդ

Հայ Կին Կանանց Աջակցու թեան կեդրոն

ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐ
Երկիրներ ու ր կրթանպաստ ստացող 
     համալսարանականներ կ՝ու սանին
Կեդրոն / Գրասենեակ
Վարժարան / Համալսարան
Երիտ. Արհեստավարժներ (ԵԱ)
Սբ. Էջմի ածնի հետ գործակցաբար
Բարեսիրական Ծրագիր
Մշակու թային Ծրագիր

Երկիր
Կրթական Ծրագիր
Բժշկական Ծրագիր
Երիտասարդական Ծրագրեր, 
     Մարզական, Ճամբարներ, 
     Սկաու տներ և Ասպարէզային 
     Փորձառու թեան Ծրագրեր
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
2010ին, Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարանը երեք կարեւոր 
յայտարարու թիւններ կատարեց: Առաջին յայտարարու թիւնը կը 
վերաբերէր Լինսի Հիմն ադրամի  տրամադրած 400,000 ամե րիկեան 
տոլար դրամաշնորհին, որ պիտի նպաստէ հաստատու թեան 
ծրագիրներու  կատարելագործու մի ն: Ընդամէնը ամի ս մը յետոյ, 
Ապրիլին, յայտարարու եցաւ համալսարանի նոր Նախագահի 
նշանակու մը: Դոկտ. Պրիւս Պօղոսեան կը յաջորդէր հանգստեան 
կոչու ած հաստատու թեան երկարամե այ նախագահ Յարու թիւն 
Արմէնեանին:

Դոկտ. Պրիւս Պօղոսեան յայտնի գիտնական է, որ բնագիտու թեան 
Պսակաւոր եւ հիւլէական ճարտարագիտու թեան Մագիստրոս 
Գիտու թեանց տիտղոսներու ն արժանացած է Մասաչու սեցի 
Ճարտարագիտու թեան Ինստիտու տէն: Ան Գիտու թիւններու  Դոկտորի 
կոչու մ ստացած է  Գալիֆորնիոյ Համալսարանէն, կիրառական 
գիտու թիւններու  եւ ճարտարագիտու թեան մէջ:

Յու նիսին, Միացեալ Նահանգներէն Աքեան ընտանիքի անդամն եր, 
բացու մը կատարեցին համալսարանի «Փարամազ Աւետիսեան» 
մասնաշէնքին մէջ գտնու ող «Աքեան Արու եստի Ցու ցասրահ»ին: 
Ի յաւելու մն  արու եստի ցու ցասրահին կատարած իրենց 283,000 
ամե րիկեան տոլարի նու իրատու ու թեան, Աքեան Ընտանիք 
Հիմն ադրամը յանձն առաւ 500,000 ամե րիկեան տոլարի յատկացու մ 
կատարելու  համալսարանին, որ յառաջիկայ հինգ տարիներու ն 
պիտի տրամադրու ի համալսարանի եւ հայրենի կրթական 
այլ հաստատու թիւններու ն մէջ բարձրագոյն ու սման հետեւող 
ու սանողներու  կրթաթոշակներու  հիմն ադրամի ն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԼՀԱՐՄՈՆԻՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԼՀԱՐՄՈՆԻՔ 
ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲ
Հ.Բ.Ը. Միու թեան հովանաւորու թիւնը վայելող Հայաստանի 
Ֆիլհարմոնիք Նու ագախու մբի 2010ի համե րգաշրջանը եզրափակու եցաւ 
յատկանշական ձեռնարկով մը: Արդաեւ, Յու լիսին, հայրենի 
շարժարու եստի բեմադրիչ Վիգէն Չալտրանեան եւ նու ագախու մբը, 
գլխաւոր խմբավար Էտու արդ Թոփչեանի ղեկավարու թեամբ, «Արամ 
Խաչատու րեան» համե րգասրահին մէջ ներկայացու ց Չայքովսքիի 
«Եւկէնի Օնեկին» օփերան: Բեմադրու թեան կը մասնակցէին նաեւ «Ալ. 
Սպենդիարեան»ի անու ան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական 
թատրոնի մե նակատարները եւ «Հովեր» Սենեկային Երգչախու մբը: 

Ֆիլհարմոնիքը աւելի ու շ բացու մը կատարեց 2010ի աշնանային 
համե րգաշրջանին, մասնակցելով Հայաստանի Առաջին Տիկին Ռիթա 
Սարգսեանի հովանաւորու թեամբ կազմակերպու ող Երեւանի 4-րդ 
Միջազգային Երաժշտական Փառատօնին, որու ն մասնակցեցան 
երաժիշտներ 12 երկիրներէ: Մէկ ամի ս յետոյ Ֆիլհարմոնիքը ելոյթներ 
ու նենալու  համար մե կնեցաւ Գերմանիա եւ Սլովաքիա, հրաւէրովը 
Գերմանիոյ «Արու եստներու  Համե րգ» կազմակերպու թեան: Բացառիկ 
յաջողու թեամբ համե րգներ տեղի ու նեցան Ֆրանքֆու րտի «Ալթէ 
Օփեր»-ի մէջ, որմէ ետք նու ագախու մբը ելոյթ ու նցաւ Պրաթիսլավայի 
«Ռետու թա» համե րգասրահին մէջ, ու ր ելոյթ ու նեցաւ նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Կատարողական Արու եստի Կրթաթոշակներու  Ծրագրի սան 
ջու թակահարու հի Անոյշ Նիկողոսեանը: 

Փետրու ար 2011ին, Ֆիլհարմոնիք Նու ագախու մբը Երեւանի 
համալսարաններու ն մէջ ու նեցած իր համե րգներով իրականացու ց 
դասական երաժշտու թիւնը երիտասարդու թեան հասցնելու  ձգտող 
ծրագիր մը: Չայքովսքիի երկրորդ գլու խգործոցը` «Շչելքու նչիկ»ը 
հնչեց Մարտ ամսու ան տեղի ու նեցած համե րգին, որ նոր եւ անսովոր 
բեմադրու թիւն մըն էր: Բեմի  վրայ զետեղու ած մե ծ պաստառի վրայ 
ծիածանի գոյները պալէի ճկու ն շարժու մն երով կը խառնու էին ձիւնի 
փաթիլներու ն` ստեղծելով հեքիաթային մի ջավայր մը: Ներկայացու մը 
այնքան գնահատու եցաւ, որ ընդառաջելով հանդիսատեսներու  
խնդրանքներու ն, անգամ մը եւս ներկայացու եցաւ:

ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ
Հ.Բ.Ը. Միու թեան հովանաւորու թեամբ Հայաստանի Ճատրակի 4րդ 
Համադպրոցական Ողիմպիականը տեղի ու նեցաւ Մայիս 2010ին, 
Քաջարանի մէջ, որու ն մասնակցեցան Հայաստանի, Ղարաբաղի 

Հ.Բ.Ը.Մ.Ի Հովանաւորած Հ.Բ.Ը.Մ.Ի Հովանաւորած 
Ծրագիրները Հայաստանի եւ Ծրագիրները Հայաստանի եւ 

Արցախի ՄէջԱրցախի Մէջ
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
                        ՀԱՅԱՍՏԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆ
Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարան
Հայաստանի Ֆիլհարմոնիք Նու ագախու մբ
Հայորդեայց Տու ներ (3)
Տարեցներու  Ճաշասրահներ (4)
Գերձայնային Հետազօտու թիւններու  Կեդրոն
Հայկական Համացանցային Գոլէճ
Ճատրակի Հանրապետական Համադպրոցական Ողիմպիական
Հայ Կին Յղի Կանանց Աջակցու թեան Կեդրոն (Թալին)
Հայ Կին Յղի Կանանց Աջակցու թեան Կեդրոն (Վանաձոր)
Հայ Կին Յղի Կանանց Աջակցու թեան Կեդրոն (Եղվարդ)
Երեւանի Պետական Համալսարան

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայաստանի Սկաու տական Շարժու մ
Երեւանի Երիտասարդ Արհեստավարժներ

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
Անդրանիկ Սկաու տական Բանակու մ
Յայտնաբերէ Հայաստանը Դաստիարակչական Այց Հայաստան
Երեւանի Ամառնային Ասպարէզային Փորձառու թեան Ծրագիր

ԳԼԽԱՒՈՐ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԳԼԽԱՒՈՐ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Արաբկիրի եկեղեցի
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Հայաստանի Ծրագիրներ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Մայր Տաճար
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Հայորդեայց Տու ներ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Հոգեւորականներու  Բնակարաններ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա. Հոգեւոր Կրթու թեան Կեդրոն
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Գրադարան-Մատենադարան
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Թանգարան (Ալեք Մանու կեան Գանձատու ն)
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Թանգարան (Հին Վեհարան)
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Ընծայարան
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածին-Ծառայու թեանց Կեդրոն
Ս. Աննա Եկեղեցի
Ս. Ներսէս Հիւանդանոց 
Վանաձորի Հայորդեայց Կեդրոն
Վազգէնեան Ընծայարան

ՅԱՏՈՒ Կ ՓՈԽԱՆՑՈՒ ՄՆԵՐՅԱՏՈՒ Կ ՓՈԽԱՆՑՈՒ ՄՆԵՐ
Ֆրիտեոֆ Նանսէն Որբանոց
«Կեանք Նու իրէ» Հիմն ադրամ
Գիւմրիի Վերածնու նդ Փառատօն
Գիւմրիի Պետական Երաժշտանոց
Գիտու թիւններու  Ազգային Ակադեմի ա
Մերոնք Հեռատեսիլի Յայտագիր
Օտար, Ամայի Ճամփէքի Վրայ Հեռատեսիլի Յայտագիր
Բաց Երաժշտու թեան Փառատօն
Հայաստանի Ֆրանսական Համալսարան
Հայաստանի Գրողներու  Միու թիւն
Զանազան Հրատարակու թիւններ

ՆՈՐՈԳՈՒ ԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐՈԳՈՒ ԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒ ՄՆԵՐՈՒ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԵՏ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒ ՄՆԵՐՈՒ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒ ԹԵԱՄԲՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒ ԹԵԱՄԲ
Արագածոտնի Մարզ-Արու ջ գիւղի դպրոցի մարզասրահի վերականգնու մ
Արագածոտնի Մարզ-Չքնաղ գիւղի դպրոցի նորոգու թիւն
Արագածոտնի Մարզ-Գետափ գիւղի մարզասրահի վերականգնու մ
Արարատի Մարզ-Լանջազատ գիւղի դպրոցի մարզասարհի 
     վերակառու ցու մ
Արարարտի Մարզ-Ուրցասար գիւղի Մշակու թային Կեդրոնի հիմն անորոգու մ
Դիլիճան-թիւ 6 դպրոցաշէնքի վերակառու ցու մ
Դիլիճան-թիւ 6 դպրոցաշէնքի հիմն անորոգու մ
Կոտայքի Մարզ-Նոր Գեղի համայնքային կեդրոնի ջեռու ցու մ
Կոտայքի Մարզ-Չարենցաւանի Մշակու թային Կեդրոնի ջեռու ցու մ
Լօռիի Մարզ-Գեղաշարի ծրագիր
Լօռիի Մարզ-Խնկոյեան գիւղի համայնքային կեդրոնի հիմն անորոգու մ
Լօռիի Մարզ-Շահու մե անի Մշակու թային Կեդրոնի հիմն անորոգու մ
Շիրակի Մարզ-Ամասիայի մանկապարտէզի շէնքի համայնքային կեդրոնի 
     հիմն անորոգու մ
Շիրակի Մարզ-Գիւմրիի Յովհաննէս Շիրազի տու ն-թանգարան
Սիւնիքի Մարզ-Անգեղակոթ գիւղի Մշակու թային Կեդրոնի հիմն անորոգու մ
Սիւնիքի Մարզ-Բնու նիս գիւղի դպրոցի մարզասրահի նորոգու թիւն
Սիւնիքի Մարզ-Գեղանոյշ գիւղի դպրոցի մարզասրահի նորոգու թիւն
Սիւնիքի Մարզ-Խնածախ գիւղի դպրոցի նորոգու թիւն
Սիւնիքի Մարզ-Մեղրի գիւղի դպրոցի մարզասրահի նորոգու թիւն
Սիւնիքի Մարզ-Քարաշէն գիւղի դպրոցի նորոգու թիւն
Տաու շի Մարզ-Կողբի թիւ 1 դպոց
Տաու շի Մարզ-Նաւու ր գիւղի դպրոցի մարզասրահի նորոգու թիւն
Տաու շի Մարզ-Չինար գիւղի ծրագիր
Տաու շի Մարզ-Պտղաւան գիւղի դպրոցի մարզասրահի նորոգու թիւն

ԱՐՑԱԽԱՐՑԱԽ
Արցախի Սենեկային Նու ագախու մբ
ՆՈՒ Ռ Ծրագրի Գործակցու թիւն
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Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նորքի Հայորդեայց կեդրոնի գեղարու եստական խու մբին ելոյթը 
ծափահարու թիւններով ընդու նու եցաւ Պէյրու թի մէջ, Ապրի 2011ին:

Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարանը կը տօնախմբէ իր 
հիմն ադրու թեան 20–ամե ակը, 27 Սեպտեմբեր 2011ին:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Խնամակալներու  Խորհու րդի անդամ եւ Բարերար Տէր եւ 
Տիկին Նազար եւ Արտեմի ս Նազարեաններ բացու մը կը կատարեն Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմի ածնի Դիւնատան նոր շէնքին, 5 Ապրիլ 2010ին:

եւ Ջաւախքի դպրոցներու  խու մբերը: Մրցաշարքին կը հետեւէր 
Հայաստանի Ճատրակի Միու թեան փոխ-նախագահ Սմբատ 
Լպու տեան: Մայիս 2011ի աւարտականը տեղի ու նեցաւ Տաու շի 
Մարզին մէջ: Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը համահովանաւորն էր նաեւ Ճատրակի 
Համահայկական Ողիմպիականին, որ տեղի ու նեցաւ «Մէկ Ազգ, 
Մէկ Մշակոյթ» Փառատօնի շրջագիծին մէջ, Օգոստոս 2010ին: Աւելի 
քան 40 ճատրակորդներ Հայաստանէն թէ Սփիւռքէն, պատու ու եցան 
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի ներկայու թեամբ տեղի 
ու նեցած ողիմի ականի բացու մի ն:

Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը ցարդ աւելի քան 4,000 ճատրակի կազմածներ 
եւ ճատրակի ժամացոյցներ նու իրած է Հայաստանի եւ Արցախի 
դպրոցական խու մբերու ն, որով պայմաններ ստեղծու ած են 
ու շիմու թեան կարողու թիւնները մշակող խաղի զարգացու մի ն 
համար: Աւարտականի յաղթողներ պարգեւատրու եցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
տրամադրած համակարգիչներով: Հայաստանի Ճատրակի Միու թեան 
եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի մի ջեւ այս համագործակցու թիւնը նպատակ ու նի 
աշակերտներու  մօտ սէր արթնցնել ճատրակի հանդէպ եւ ի յայտ 
բերել տաղանդաւոր երիտասարդներ, որոնք ապագայի ախոյեաններ 
կրնան դառնալ, նպաստելով ճատրակի համաշխարհային 
մրցու մն երու ն մէջ Հայաստանի դիրքերու  ամրապնդման:

ՀԱՅՈՐԴԵԱՅՑ ՏՈՒՆԵՐՀԱՅՈՐԴԵԱՅՑ ՏՈՒՆԵՐ
Անցնող երկու  տարիներու ն, Նորքի, Արաբկիրի եւ Մալաթիայի 
Հայորդեայց Տու ներու  1,850 աշակերտներ շարու նակեցին արու եստի, 
ձեռային աշխատանքներու , պարի, մարմն ամարզու թեան, 
պատմու թեան, երաժշտու թեան իրենց դասերը, ինչպէս նաեւ 
զանազան առիթներով ելոյթներ ու նեցան հանդիսու թիւններու  
ընթացքին: Ամէնէն կարեւոր ելոյթը տեղի ու նեցաւ Ապրիլ 2-8, 2011ին, 
երբ Նորքի Հայորդեայց Կեդրոնի 30 երիտասարդներ հրաւիրու եցան 
Պէյրու թ, Լիբանան, ելոյթ ու նենալու  Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի 80-Ամե ակի 
հանդիսու թիւններու ն: Հինգ ելոյթներ տեղի ու նեցան «Յովհաննէս 
Պօղոսեան» հանդիսասրահին մէջ, որոնց ներկայ գտնու եցան 3,000 
հանդիսատեսներ, որոնց շարքին` 1,300 դպրոցականներ:

5էն 14 տարեկան տաղանդաւոր կատարողներ ներկայացու ցին երգեր, 
պարեր եւ կրկեսային ներկայացու մն եր: Լիբանան իրենց կեցու թեան 
ընթացքին, Հայորդեայց Տան համոյթի անդամն երը այցելեցին Լիբանանի 
տեսարժան վայրերը եւ ծանօթու թիւններ հաստատեցին իրենց 
տարկիցներու ն հետ, որոնցմէ շատեր Հ.Ե.Ը.ի «Արին» պարախու մբի 
անդամն եր էին: Համոյթի այցելու թեան ծախսերը հոգաց Հայաստանի 
բջջային հեռահաղորդակցու թեան «Վիվա Սել» Ընկերու թիւնը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
2010 եւ 2011 թու ականներու ն, Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը 60,000 ամե րիկեան 
տոլար գու մարով կրթաթոշակներ տրամադրեց Հայաստանի 
Ֆրանսական Համալսարանի յառաջադէմ ու սանողներու ն: 2007էն ի 
վեր, մօտաւորապէս 100 յառաջադէմ ու սանողներ նպաստաւորու ած 
են Միու թեան նիւթական աջակցու թենէն: Համալսարանի 
շրջանաւարտներ կը ստանան Հայաստանի պետական ճանաչու մ 
ու նեցող վկայականներ, որով կարելիու թիւնը կ’ու նենան վկայու ելէ 
անմի ջապէս յետոյ աշխատանք գտնելու , ինչպէս նաեւ ապագայի 
առաջնորդներ դառնալու  ճամբայ կը բացու ի իրենց առջեւ:

ՀԱՅ ԿԻՆ ՅՂԻ ԿԱՆԱՆՑ ԿԵԴՐՈՆՀԱՅ ԿԻՆ ՅՂԻ ԿԱՆԱՆՑ ԿԵԴՐՈՆ
Նոյեմբեր 2011ին տեղի ու նեցաւ Հայ Կին Յղի Կանանց նոր կեդրոնին 
բացու մը: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայ Կին Նորա Ինճիճեան կեդրոնը, որ կը գտնու ի 
Եղու արդի հիւանդանոցի կից ծննդատան մէջ, չորրորդ նմանատիպ 
կեդրոնն էր, որ իրականացաւ Լոս Անճելոսէն Հայկազ եւ Մարի-Լու իզ 
Ինճիճեաններու  նու իրատու ու թեան շնորհիւ: Ինճիճեան ընտանիք այդ 
նու իրատու ու թիւնը կատարած էին իրենց դստեր` Նորայի յիշատակին: 
Յու զիչ էր իմանալու , թէ Նորաբաց կեդրոն յաճախած մայրերէն մէկը իր 
նորածին դու ստրը անու անակոչած էր Նորա: 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայ Կին Յանձնախու մբի Յղի Կանանց Աջակցու թեան առաջին 
կեդրոնը հաստատու ած է 2002ին: Այդ կեդրոններու  գործու նէու թեան 
շարու նակականու թիւնը մե ծապէս ապահովու ած է Միացեալ 
Նահանգներու  եւ Գանատայի մէջ կազմակերպու ած արդիւնաւոր 
հանգանակու թիւններու  շնորհիւ: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լոս Անճելոսի Երիտասարդ 
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Ձախէն աջ` Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ 
Վազգէն Եագու պեան, գործարար Էտու արտօ էօրնէքեան, Fruitfull 

Armenia Հիմն ադրամի  Գործադիր տնօրէն Աննա Քրիսթինա Շիրինեան 
եւ NUR Ծրագրի տնօրէն Սեպասթիան Արիաս-Տիւվալ կը յայտարարեն 

Ծրագրի մե կնարկը Արցախի մէջ:

20 Ապրիլ 2011ին, Արցախի Սենեակային Նու ագախու մբը համե րգ մը 
նու իրեց Հայոց Ցեղասպանու թեան զոհերու  յիշատակին:

Տեսարան` տարեցներու  երեք  ճաշասրահներէն մէկէն:

Արհեստավարժներու  Համախմբու մը 2011ին կրցած էր հանգանակել 
բաւարար գու մար հոգալու  համար Վանաձորի Յղի Կանանց 
Կեդրոնի գործու նէու թեան ծախսերը: Յղի Կանանց Կեդրոններու  
ծառայու թիւններու ն շնորհիւ առողջ մանու կներու  թիւը ցարդ հասած է 
800ի, որ կը նշանակէ թէ այդ կեդրոններու  գործու նէու թիւնը նպաստած 
է մանկական մահացու թեան ցու ցանիշներու   կրճատու մի ն: Արդէն 
մանկական մահացու թեան դէմ պայքարն էր որ տասնամե ակ մը առաջ 
Հայ Կին Համախմբու մը մղած էր այդ կեդրոնները հիմն ելու :

ԱՐՑԱԽԻ ՍԵՆԵԿԱՅԻՆ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԱՐՑԱԽԻ ՍԵՆԵԿԱՅԻՆ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲ
Արցախի Սենեկային Նու ագախու մբը, 2010ի համե րգաշրջանը 
սկսաւ Մարտ 12ին արցախցի երաժիշտ, ու սու ցիչ, գեղանկարիչ 
եւ քանդակագործ Ալպերթ Սաֆարեանի ծննդեան 60–ամե ակին 
նու իրու ած ելոյթով: Համե րգին ներկայ գտնու եցաւ Արցախի 
Մշակոյթի նախարարու հի Նաիրա Աղաբալեանը, որ յոբելեարը 
պարգեւատրեց յու շամե տալով՝ առ ի գնահատանք Արցախի 
Հանրապետու թեան մշակոյթի զարգացման բերած իր նպաստին: 
Դասական երաժշտու թեան անմոռանալի ձեռնարկ մըն էր Նոյեմբեր 
6ին տեղի ու նեցած համե րգը, որ այս անգամ գործադրու եցաւ 
Ստեփանակերտի Երիտասարդական Պալատին մէջ: Հիւրաբար ելոյթ 
ու նեցան Բարսեղ Թու մանեանը, Քրիսթին Տովլաթեանը եւ Իրինա 
Զաքեանը, Հայաստանէն: Արցախի Սենեկային Նու ագախու մբի 
2011ի համե րգներէն մէկը, որ տեղի ու նեցաւ Ապրիլին, նու իրու ած էր 
Կոմի տասին եւ Հայոց Ցեղասպանու թեան: 

Նու ագախու մբը հիմն ու ած է Սեպտեմբեր 2044ին: Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը, 
ընդառաջելով Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղու կասեանի 
խնդրանքին, հովանաւորած էր այս ծրագիրը:

ՆՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ ՆՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ 
- «ՆՈՒՌ» ԾՐԱԳԻՐ- «ՆՈՒՌ» ԾՐԱԳԻՐ
Յու նու ար 2011ին, Ղարաբաղի Վարչապետ Արա Յարու թիւնեան եւ 
արժանթինահայ բարերար Էտու արտօ Էօրնէքեան ստորագրեցին 
գործակցու թեան համաձայնագիր մը, որ Ղարաբաղի մէջ սկիզբ 
դրաւ «Իւրաքանչիւր Երախայի Համար Մէկ Առձեռն Համակարգիչ» 
ծրագրին: Ծրագրի նպատակն է Ղարաբաղի մի ջնակարգ դպրոցներու ն 
տրամադրել գործնական եւ ու սու մն ական համացանցային 
կարելիու թիւններով օժտու ած տոկու ն համակարգիչներ:

Նորարարական ճարտարագիտու թեան կիրառկու մով մշակու ած 
այս ծրագիրը, որ կը կոչու ի Նոր Ուսու մն ական Ռազմավարու թիւն 
(ՆՈՒ Ռ), պիտի իրականանայ Էօրնէքեանի «Արդիւնաւէտ Հայաստան» 
բարեսիրական կազմակերպու թեան հիմն ադրամի ն մի ջոցներով` 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի գործակցու թեամբ, որ անհրաժեշտ աջակցու թիւն պիտի 
տրամադրէ ծրագրի յաջող ընթացքը ապահովելու  համար: 

ՆՈՒ Ռ-ը շարու նակու թիւնն է «Մէկական Առձեռն Համակարգիչ 
Իւրաքանչիւր Երախայի» ծրագրին, որ կրթական նպատակներու  
համար անջրանցիկ, դիւրամատնչելի, արեւային բջիջներով 
ելետրու ժ ապահովող XO կոչու ած համակարգիչներ կը պատրաստէ: 
Այդ համակարգիչները պիտի տրամադրու ին առաջինէն չորրորդ 
դասարաններու  աշակերտներու ն եւ ու սու ցիչներու ն: 

Ըստ համաձայնագրի, Արցախի կառավարու թիւնը յանձն պիտի 
առնէ համացանցային հաղորդակցու թեամբ ապահովել ծրագրին 
մաս կազմող դպրոցները: Ծրագրի առաջին փու լին, որ սկիզբ առաւ 
Սեպտեմբեր 2011ին, Ստեփանակերտէն եւ Շու շիէն ու սու ցիչներ 
հետեւեցան կրթական համակարգչային ծրագրի դասընթացներու : 

ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՃԱՍԱՍՐԱՀՆԵՐՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՃԱՍԱՍՐԱՀՆԵՐ
Հայաստանի անկախու թենէն ի վեր, Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը 
հպարտու թեամբ կը հովանաւորէ Նորքի, Մալաթիայի եւ Արաբկիրի 
Հայորդեայց Կեդրոններու  մէջ գործող երեք ճաշասրահները, 
ու ր օրական տաք ճաշ եւ թարմ պտու ղներ ու  բանջարեղէն կը 
մատակարարու ի 600 տարեցներու  եւ որբերու , որոնցմէ շատեր կրնան 
նաեւ ճաշաբաժիններ տանիլ տու ն եւ բաժնեկցիլ ընտանիքի այլ 
անդամն երու  հետ: Յատու կ կարգադրու թեամբ մը ճաշ կը հասցու ի 
նաեւ անոնց, որոնք դժու արու թիւն ու նին անձամբ ճաշասրահ գալու :
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Նու պարեան-Մանու կեան Վարժարան, Մոնթէվիտէօ, Ուրու կու էյ

Անցնող հարիւրամե ակին, Հ.Բ.Ը.Մ.ը յաճախ զու գորդու ած է 
դպրոցներու  եւ կրթական ծրագիրներու  հետ, որոնք բարձրորակ 

կրթու թեան, մշակու թային հարստացու մի  եւ բարձրագոյն ու սման 
կարելիու թիւններ ապահոված են: Այդ նախաձեռնու թիւնները 
կարեւոր դեր կատարած են յաջորդական սերու նդմե րու  մօտ մե ր 
ազգային ժառանգու թեան պահպանման եւ ծանօթացու մի ն, նաեւ 
պատկանելու թեան գիտակցու թեան եւ հպարտու թեան զգացու մի  
մշակու մի ն ու ղղու թեամբ: Մինչ շատեր Հ.Բ.Ը.Մ.ի կրթական դերը 
կը դիտեն աւանդական կրթական հաստատու թիւններու  նեղ 
տեսանկիւնէն, այդ դերը ժամանակի ընթացքին զարգացած է տարբեր 
նորարար ծրագիրներով, որոնք կը պատշաճին 21-րդ դարու  մե ր 
սփիւռքահայ թէ հայրենի համայնքներու  նոր սերու նդի կարիքներու ն:

Հ.Բ.Ը.Միու թեան բարձր ճանաչու մ ու նեցող դպրոցներու  մի ջազգային 
ցանցը հետեւողականօրէն ձգտած է ու սու մն ական գերազանց 
մակարդակի, մի աժամանակ դառնալով տեղական համայնքներու  
հիմն ակառոյցներէն մի ն: Այդ դպրոցներու  կրթական համապարփակ 
ծրագիրը, ու սու մն ական հիմն ական նիւթերու  դասաւանդու մի ն առընթեր, 
որոնք մրցու նակ կարողու թիւններով կ’օժտեն ու սանողները, եռալեզու  
ծրագիրները՝ տեղական գլխաւոր լեզու ին կողքին հայերէն եւ մէկ այլ 
լեզու ի դասաւանդու թեամբ եւ արտադասարանային մշկու թային հարու ստ 
գործու նէու թիւններով, կ’ընդարձակէ պատանիներու  մտահորիզոնը, իրենց 
ազգային ժառանգու թեան եւ արմատներու ն ծանօթացնելով զիրենք:

Հայկական Հեռավար Գոլէճի ծրագիրը որ իբր յաւելեալ աղբիւր 
կ’օգտագործու ի Միու թեան դպրոցներէն ներս, հայերէնի ծրագրին իբր 
լրացու ցիչ մի ջոցառու մ, առիթ կ’ընծայէ սփիւռքի տարբեր շրջաններէ 
աշակերտներու  մի ջեւ կենդանի հաղորդակցու թեան, որու ն ընթացքին 
անոնք կը բաժնեկցին իրենց մի ջազգային փորձառու թիւնները, 
նաեւ մի ասնաբար պատկերաւոր այցելու թիւններ կը կատարեն 
Հայաստանի տարբեր շրջաններու ն եւ կառոյցներու ն, ինչ որ զիրենք 
կը նախապատրաստէ հայրենիք այցելու թեան որու ն կը մասնակցին 
բոլոր Միու թեան դպրոցներու  աշակաերտները, իրենց դպրոցական 
նախավերջի տարեշրջանին:

Հ.Բ.Ը.Միու թիւնը կը հասնի տարեկան շու րջ 5000 աշակերտներու : 
Դպրոցական ցանցին կողքին, որ կ’ընդգրկէ նախամանկապարտէզէն 
մի նչեւ երկրորդականի բոլոր կարգերը, մի օրեայ եւ ամառնային 
դպրոցները նոյնպէս կը նպաստեն սերու նդներու  դաստիարակու թեան 
կարեւոր աշխատանքին:

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Աւստրալիա, ՍիտնիԱւստրալիա, Սիտնի Ֆորէսթի մի ջ-դպրոցական վիճաբանական 
մրցու մը Սիտնիի մէջ տեղի կ’ու նենայ արդէն տասնչորս տարիներէ 
ի վեր շարու նակաբար: Յու նիս 2010ին Ալեքսանդր ՎարժարանըԱլեքսանդր Վարժարանը 
յաղթական հանդիսացաւ 7րդ անգամ ըլլալով: Երկար պատրաստու թենէ 
ետք, խու մբ մը աշակերտներ իրենց մասնակցու թիւնը բերին որպէս 
բանավիճողներ, ժամանակապահներ եւ խմբապետներ:

Գանատա, ՄոնթրէալԳանատա, Մոնթրէալ 2010ը հետաքրքրական տարի մըն էր Ալեք Ալեք 
Մանու կեան ՎարժարանինՄանու կեան Վարժարանին համար: Հանդիսաւոր ճաշկերոյթով 
մը վարժարանը տօնախմբեց իր 40–ամե ակը, որու ն ներկայ էին 
դպրոցի շրջանակէն հարիւրաւոր ծնողներ, բարեկամն եր եւ նախկին 
շրջանաւարտներ: Վարժարան այցելեց նաեւ Քէպէք նահանգի մշակոյթի 
նախարարու հի Քրիսթին Սէն-Փիէռ:

Գանատա, ԹորոնթօԳանատա, Թորոնթօ Փետրու ար 2011ին, Զարու կեան ՎարժարանիԶարու կեան Վարժարանի 
աշակերտները աշխատեցան գիտական ցու ցահանդէսի իրենց 
ծրագիրներու ն վրայ եւ յատու կ ցու ցահանդէսի մը ընթացքին իրենց 
աշխատանքները ներկայացու ցին հանրու թեան: Վեց ընտրեալներ 
հրաւիրու եցան մասնակցելու  Թորոնթոյի համալսարանի 
աշակերտական գիտական ցու ցահանդէսին, որ տեղի ու նեցաւ 
Ապրիլին, ու ր անոնք հանդիպեցան այլ յաջողակ աշակերտներու : 
Զարու կեան Վարժարանը ներկայացնող աշակերտները բաժնու եցան 
մասնագիտական զանազան խու մբերու  եւ մասնակցեցան այդ 
մասնագիտու թեան գծով աշխատանքային քննարկու մի : Անոնք 
մե տալներ ստացան իրենց մասնակցու թեան համար:

Յու նաստան, ԱթէնքՅու նաստան, Աթէնք Միանալով աշխարհի տարբեր շրջաններէ եկած իրենց 
ընկերներու ն, Արթաքի Գալփաքեան ՆախակրթարանիԱրթաքի Գալփաքեան Նախակրթարանի աշակերտներ, 
ինչպէս նաեւ մի նչեւ 18 տարեկան նախկին շրջանաւարտներ, Հայաստանի 
Սփիւռքի նախարարու թեան հրաւէրով մասնակցեցան Արի Տու ն ծրագրին: 
Խու մբը ճամբորդեց առաջնորդներու  ու ղեկցու թեամբ եւ Յու լիսին, երկու  
շաբաթներու  ընթացքին, այցելեց նշանաւոր յու շակոթողներ եւ շփու մն եր 
ու նեցաւ այլ երկիրներէ ժամանած աշակերտներու  հետ,  աւելի մօտէն 
ճանչնալով եւ գնահատելով իր ժառանգու թիւնը: 

Լիբանան, Պէյրու թԼիբանան, Պէյրու թ Հարիւրաւոր խանդավառ շրջանաւարտներ 
պարահանդէսով մը Յու լիս 2010ին տօնախմբեցին Դարու հի-Դարու հի-
Յովակիմե ան ՎարժարանիՅովակիմե ան Վարժարանի 70–ամե ակը: Ծրագիրներ մշակու եցան 
վերակենդանացնելու   Սանու ց Միու թիւնը, որ օգտակար պիտի ըլլայ 
մայր վարժարանին:

Սու րիա, ՀալէպՍու րիա, Հալէպ Հոկտեմբեր 2010ին, Լ.Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեան Լ.Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեան 
ՎարժարանըՎարժարանը, որ հայրենիքէն դու րս մե ծագոյն հայկական վարժարաններէն 
մի ն է, հանդիսացաւ «Ամե նալաւ Հայկական Կրթական Հաստատու թիւն» 
մրցանակակիրներէն մի ն: Վարժարանը պարգեւատրու եցաւ Հայաստանի  
Գիտու թիւններու  Ազգային Ակադեմի այի դահլիճին մէջ կայացած 
հանդիսաւոր արարողու թեան ընթացքին, Սփիւռքի նախարարու թեան 
կազմակերպած մրցոյթի շրջագիծին մէջ եւ նիւթական պարգեւ ստացաւ 
Հայկական Համաշխարհային Խորհու րդին կողմէ:

ԱՄՆ,ԳալիֆորնիաԱՄՆ,Գալիֆորնիա Մարտ 2011ին, Մանու կեան-Տեմի րճեան Մանու կեան-Տեմի րճեան 
ՎարժարանըՎարժարանը նշեց իր հիմն ադրու թեան 35–ամե ակը Ռոնալտ 
Ռէյկըն նախագահական գրադարանին մէջ մօտ 500 ներկաներու  
մասնակցու թեամբ: Հանդիսու թիւնը կը կրէր  «Անցեալը եւ Ներկան, 
Անցեալին եւ Այժմ» խորագիրը: Ծրագրի ընթացքին յիշատակու թեան 
արժանացան շարք մը շրջանաւարտներ եւ պարգեւատրու եցան 
ու րիշներ: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նախագահական բարձրագոյն պարգեւինՀ.Բ.Ը.Մ.-ի Նախագահական բարձրագոյն պարգեւին 
արժանացաւ Տնօրէն Յակոբ ՅակոբեանՅակոբ Յակոբեան իր երկարամե այ նու իրեալ 
ծառայու թեան համար: Վարժարանը 2010ին ձեռք բերաւ հպարատառիթ  
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ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԵՒ ՄԱՐԻ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԵՒ ՄԱՐԻ 
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄԻ ԾՐԱԳԻՐՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄԻ ԾՐԱԳԻՐ 
Այս նախաձեռնու թիւնը սկիզբ առած է 1999ին: Տարեկան այս ծրագրով 
Հարաւային Գալիֆորնիոյ Մանու կեան-Տեմի րճեան եւ Պու էնոս Այրէսի 
Մարի Մանու կեան վարժարաններու  աշակերտներ փոխանակու մի  
ծրագիր մը կ’իրականացնեն: 2010ին եւ 2011ին նոյնպէս տեղի ու նեցաւ այս 
ծրագիրը: Աշակերտներ զոյգ վարժարաններէ, ոչ մի այն յայտնաբերեցին 
նոր մշակոյթ մը, այլեւ անգամ մը եւս վերահաստատեցին հասարակաց 
այն կապը, զոր աշխարհի բոլոր ծագերու  հայերը իրարու  կը մի ացնէ: Երեք 
շաբթու ան ընթացքին աշակերտներ հետեւեցան անգլերէնի եւ սպաներէնի 
դասընթացներու , ինչպէս նաեւ շրջապտոյտներու  ընթացքին ամու ր 
բարեկամական կապեր հաստատեցին իրարու  հետ: 

Պու էնոս Այրէսի Մարի Մանու կեան Վարժարանի աշակերտներ կ’այցելեն 
Մանու կեան-Տեմի րճեան Վարժարանի իրենց հասակակիցներու ն, 

Աշակերտական Փոխանակու մի  2011-ի Ծրագրի ընթացքին:

իրագործու մ մը: Արդարեւ 25 աշակերտներ արժանացան AP մրցանակին, 
նահանգային համալսարանական յանձնաժողովի քննու թիւններու ն 
արձանագրած յաջողու թիւններու ն համար: Աշակերտներէն երկու քը 
շահեցան Ազգային Արժանեաց Կրթաթոշակի մրցանակը: Խու մբ մը 
աշակերտներ ալ յիշատակու թեան արժանացան ու սու մն ական հանրային 
պաշտօնական քննու թիւններու   մէջ ձեռք բերած իրենց արդիւնքներու ն 
համար, որով անոնք Միացեալ Նահանգներու  տարածքին մասնակից 
1.5 մի լիոն աշակերտներու  լաւագոյն հինգ տոկոսը կազմող երեսու նչորս 
հազար աշակերտներու  խու մբին մաս կը կազմէին:

ԱՄՆ, ԳալիֆորնիաԱՄՆ, Գալիֆորնիա 2011ին, Փասատինայի Վաչէ եւ Թամար Մանու կեան Վաչէ եւ Թամար Մանու կեան 
Երկրորդական ՎարժարանըԵրկրորդական Վարժարանը նշեց իր հինգերորդ տարեդարձը: Այս 
կարճ ժամանակամի ջոցին հաստատու թիւնը նշանակալի յառաջընթաց 
արձանագրեց ձեռք ձգելով ամբողջական եւ անկախ ճանաչու մ 
համալսարանական պատրաստու թեան բոլոր հիմն ական նիւթերու  
դասաւանդման մէջ, ընդգրկելով նորագոյն ճարտարագիտական ծրագիր, 
կատարողական արու եստներու  համապարփակ ծրագիր եւ հայերէնի 
եւ հայ մշակոյթի գործնական ծրագիր: Աւարտական դասարանի 
աշակերտները յաջողու թեամբ ընդու նու եցան բարձրագոյն ու սման լաւագոյն 
հաստատու թիւններէ ներս, ներառեալ Պէրքլի, Գալիֆորնիայի Պետական 
Համալսարանի շարք մը մասնաճիւղեր, Հարաւային Գալիֆորնիայի 
Համալսարան,  UCLA, UC Irvine եւ այլն.: Վարժարանի բարերար Տէր եւ Տիկին 
Մանու կեանները իրենց սպասու ած այցելու թիւնը կատարեցին 2010ին եւ 
իրենց առատաձեռնու թեան համար արժանացան երախտագիտու թեան:

ԱՄՆ, ՄիչիկընԱՄՆ, Միչիկըն 2010ին Ալեք Մանու կեան ՎարժարանիԱլեք Մանու կեան Վարժարանի աւարտական 
դասարանի աշակերտները ձեռք բերին  համալսարանական 
կրթաթոշակներու  աւելի քան մէկ մի լիոն տոլարի հաւաքական գու մար 
մը, ինչ որ աննախընթաց էր դպրոցի պատմու թեան մէջ:  1,2 մի լիոն տոլար 
կրթաթոշակի արժանացան վարժարանի 29 աւարտական դասարանի 
աշակերտներու  գրեթէ կէսը, յաճախելու  համար նահանգային կրթական 
հաստատու թիւններ, ներառեալ Միչիկընի Համալսարան` Էնն Արպըր 
եւ Տիրպորն, Ուէյնի Պետական Համալսարան, Կեդրոնական Միչիկընի 
Համալսարան, Լորընս Ճարտարագիտական Համալսարան եւ Տիթրոյիթի 
Համալսարան-Մըրսի: Դրամաշնորհներու  արժանացան նաեւ այլ 
նահանգներու  համալսարաններ յաճախող ու սանողներ: Շրջանաւարտից 
հանդէսին 650 ներկաներու  մասնակցու թեամբ, Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
նախագահ Պերճ Սեդրակեան արտասանեց Հու սկ Բանքը:

Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՀ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ
ԱՐԺԱՆԹԻՆ
Պու էնոս Այրէս Մարի Մանու կեան Վարժարան (Pre K-12)

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ
Սիտնի Ալեքսանտր Նախակրթարան (K-6)

ԳԱՆԱՏԱ
Մոնթրէալ Արմէն Քէպէք-Ալեք Մանու կեան Վարժարան 
       (Pre K-8)
Թորոնթօ Դանիէլ եւ Ալիս Զարու կեան Վարժարան 
       (Pre K-6)

ՅՈՒ ՆԱՍՏԱՆ
Աթենք Արթաքի Գալփաքեան Վարժարան (Pre K-6)

ԻՐԱՆ
Թեհրան Մարի Մանու կեան Վարժարան (9-12)
  Նու արդ Կիւպէնկեան Վարժարան (1-5)

ԼԻԲԱՆԱՆ
Պէյրու թ Պօղոս Գ. Կարմի րեան Վարժարան (Pre K-6)
  Լեւոն Կ. Նազարեան Վարժարան (Pre K-6)
  Դարու հի-Յովակիմե ան Վարժարան (7-12)

ՍՈՒ ՐԻԱ
Հալէպ Լազար Նաճարեան-Գալու ստ Կիւլպէնկեան 
       Վարժարան (Pre K-12)
Դամասկոս Կիւլլապի կիւլպէնկեան Վարժարան (Pre K-6)

ՈՒ ՐՈՒ ԿՈՒ ԷՅ
Մոնթէվիտէօ Նու պարեան-Մանու կեան Վարժարան (Pre K-12)

ԱՄՆ
Գալիֆորնիա
 Գանոկա Փարք Մանու կեան-Տեմի րճեան Վարժարան (Pre K-12)
 Փասատինա Վաչէ եւ Թամար Մանու կեան Երկրորդական 
       Վարժարան(9-12)
Միշիկըն
 Տիթրոյթ Ալեք եւ Մարի Մանու կեան Վարժարան (Pre K-12)

Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐՀ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐ
ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ
Սիտնի Ալեք Մանու կեան Շաբաթօրեայ Դպրոց

ՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱ
Տոպրիչ Շաբաթօրեայ Դպրոց
Հասքովօ Շաբաթօրեայ Դպրոց
Փլովտիւ Շաբաթօրեայ Դպրոց
Րու սէ Շաբաթօրեայ Դպրոց
Սլիսթրա Շաբաթօրեայ Դպրոց
Սլիվըն Շաբաթօրեայ Դպրոց
Եամպոլ Շաբաթօրեայ Դպրոց

ՖՐԱՆՍԱ
Փարիզ Ալեք Մանու կեան Շաբաթօրեայ Դպրոց
Վիէն  Չորեքշաբթի Դպրոց

ԼԻԲԱՆԱՆ
Պէյրու թ Տեմի րճեան Կեդրոնի Հայոց Լեզու ի
       «Միօրեայ Վարժարան»

ՍՈՒ ՐԻԱ
Գամի շլի Շաբաթօրեայ Դպրոց

ԱՄՆ
Գալիֆորնիա
 Քոսթա Մեսա Օրէնճ Քաու նթի Շաբաթօրեայ Դպրոց
Իլլինոյ
 Շիքակօ Սիսակ Յ. Վարժապետեան Շաբաթօրեայ Դպրոց
Օհայօ
 Գլիվլընտ Շաբաթօրեայ Դպրոց
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Ալեք եւ Մարի Մանու կեան Վարժարան, Սաու թֆիլտ, ԱՄՆ Դարու հի-Մանու կեան Վարժարան Պէյրու թ, Լիբանան

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Փլովտիւի Մասնաճիւղի Վարչու թեան անդամն եր եւ 
աշակերտներ Պու րկասէն, Տոպրիչէն, Հասքովոյէն, Սիլիսթրայէն, 
Սիլվընէն, ինչպէս նաեւ տեղացի աշակերտներ ներկայ գտնու եցան 

Մասնաճիւղի կազմակերպած դպրոցական կրթաթոշակներու  յանձնու մի                                                                                              
արարողու թեան, որ տեղի ու նեցաւ 27 Մարտ 2010ին :

Թէ 2009-2010 եւ թէ 2010-2011 ու սու մն ական տարեշրջաններու ն 
մօտ 400 ու սանողներ եւ արհեստավարժներ օգտու եցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
կրթաթոշակի յատկացու մն երէն: Անոնք կ’ու սանէին մօտ 30 
երկիրներու  մէջ աշխարհի չորս ծագերու ն եւ ընդհանու ր առմամբ 
ստացան համապատասխանաբար 600,000 եւ 700,000 հազար 
ամե րիկեան  տոլար ընդհանու ր գու մարով կրթաթոշակ: 

Հ.Բ.Ը.Մ.ի համալսարանական կրթաթոշակներ տրամադրու եցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի համալսարանական կրթաթոշակներ տրամադրու եցան 
ԱՄՆ-իԱՄՆ-ի մէջ մագիստրոսական ու սանողներու ն, որոնք կը 
հետեւէին ճարտարապետու թեան, մանկավարժու թեան, 
տնտեսագիտու թեան, մի ջազգային յարաբերու թիւններու , 
իրաւաբանու թեան եւ բժշկու թեան ճիւղերու ն, Միացեալ 
Նահանգներու  գերազանց եւ խստապահանջ համալսարաններու  
մէջ, ինչպիսիք են` Քոլոմպիա, Հարվըրտ, Թաֆթս, Եէյլ, Նիւ Եորքի 
եւ Իւ.Սի,Էլ.Էյ.ի համալսարանները: 

Հ.Բ.Ը.Մ.ի  Կատարողական Արու եստի կրթաթոշակներ Հ.Բ.Ը.Մ.ի  Կատարողական Արու եստի կրթաթոշակներ 
տրամադրու եցան երաժիշտներու , որոնք կ’ու սանէին Աւստրիոյ, 
Գանատայի, Գերմանիոյ, Իտալիոյ, Զու իցերիոյ, Միացեալ 
Թագաւորու թեան եւ Միացեալ Նահանգներու  երաժշտանոցներու  
կամ համալսարաններու  մէջ: Այս ծրագրին օժանդակեցին նաեւ 
Լեւոն եւ Սաթենիկ Նազարեան Հիմն ադրամը եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նիւ 
Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբը:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հոգեւորականներու  Պատրաստու թեան կրթաթոշակներՀ.Բ.Ը.Մ.ի Հոգեւորականներու  Պատրաստու թեան կրթաթոշակներ 
տրամադրու եցան ձեռնադրու թեան թեկնածու ներու , Ս. Ներսէս 
Ընծայարանի ու սանողներու  եւ Արեւմտեան Թեմի  ծու խերու  
ծրագրերու ն, ինչպէս նաեւ Աստու ածաբանու թեան այլ 
ու սանողներու  աշխարհի տարբեր համալսարաններու  մէջ:  

Անհատական կրթաթոշակներու  առիւծի բաժինը Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Միջազգային Կրթաթոշակներու  ԾրագրովՄիջազգային Կրթաթոշակներու  Ծրագրով տրամադրու եցաւ 
ու սանողներու , որոնք բարձրագոյն ու սման կը հետեւին իրենց 
բնակած երկիրներու ն մէջ: Ասոնցմէ շատեր կը հանդիսանան 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի վարժարաններէ շրջանաւարտներ աշխարհի տարբեր 
երկիրներու  մէջ: Խոստմն ալից եւ արժանի թեկնածու ներու  
ընտրու թեան հարցի լու ծման մէջ իրենց կարեւորագոյն դերը 
կ’ու նենան Հ.Բ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղերու  յանձնախու մբերն ու  
աշխատակիցները, որոնք նաեւ կ’օժանդակեն կրթաթոշակ 
ստացողները առաջնորդու թեան եւ խորհրդատու ու թեան 
պատեհու թիւններով գաղու թային կեանքի մէջ ներգրաւելու  գործին: 

Հ.Բ.Ը.Մ.ի գնահատական կրթաթոշակներՀ.Բ.Ը.Մ.ի գնահատական կրթաթոշակներ կը տրամադրու ին 
նաեւ գերազանց կատարողու թիւն ցու ցաբերող աշակերտներու , 
որոնք կ’ու սանին Միացեալ Նահանգներու  մէջ գործող 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի երեք երկրորդական վարժարաններու  աւարտական 
կարգերու ն մէջ, եւ որոնք կը ցու ցաբերեն բարձր ու սու մն ական 
արդիւնք, նաեւ մասնակցու թիւն դպրոցական եւ գաղու թային 
կեանքին մէջ: 2010ին եւ 2011ին այսպիսի կրթաթոշակներ 
ստացան երկրորդականէ շրջանաւարտ ապագայի խոստմն ալից 
առաջնորդներ, մարզիկներ, մշակոյթի եւ կրօնական գաղու թային 
գործիչներ: Այս ծրագրին աջակցեցաւ Ճորճ Հոլոփիկեան 
Յիշատակի Հիմն ադրամը:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կրթաթոշակներու  ծրագրի նոր կայքը www.agbu-
scholarship.org արդէն կը գործէ առցանց դիմու մն եր ներկայացնելու  
կարելիու թիւն ընձեռելով ու սանողներու ն:

Հ.Բ.Ը.Մ.Ի ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐՀ.Բ.Ը.Մ.Ի ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
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Հեռավար Գոլէճի ու սանողներ համացանցային այցելու թիւն մը տու ին 
Երեւանի Մատենադարան:

Հայաստանի Մշակոյթի նախարարու հի Յասմի կ Պօղոսեան կը խօսի 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Համացանցային Գոլէճի կազմակերպած առցանց քննարկու մի  

ընթացքին, որ տեղի ու նեցաւ 6 Սեպտեմբեր 2011ին եւ որու ն 
մասնակցեցան Հ.Բ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ եւ 

Համացանցային Գոլէճի հիմն ադիր Երու անդ Զօրեան (աջին): Ձեռնարկը 
նու իրու ած էր Համացանցային Գոլէճի արձանագրած շարու նակական 
յաջողու թիւններու ն կրթական նորարարու թեան բնագաւառին մէջ:

Համացանցային Գոլէճի ու սու ցչու հի Մարինա Խաչատրեան եւ 
Ռոսթովի հայ գաղու թի մարմն ի ղեկավար Յարու թիւն Սիւրմալեան 

բացու մը կը կատարեն Համացանցային Գոլէճի դասասրահին, որ տեղի 
ու նեցաւ 28 Սեպտեմբեր 2011ին:

Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԱՆԿԱԽ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՇԿԱՆԴՈՒՄՆԵՐԷՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԱՆԿԱԽ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՇԿԱՆԴՈՒՄՆԵՐԷ

Աշխարհի առաջին եւ մի ակ 
հայկական համացանցային կրթական 
հաստատու թիւնը՝ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայկական 
Հեռավար Գոլէճը, իր բացու մէն ի վեր 
(2009) տարածու եցաւ աշխարհի չորս 
կողմե րը, բոլոր տարիքի ու սանողներու ն 
առիթ ընձեռելով ու սու մն ասիրելու   
ու  սորվելու  հայկական մշակոյթ, 
պատմու թիւն եւ Հայոց լեզու :

Բացման առաջին տարու ան ընթացքին, աւելի քան 500 ու սանողներ, 
35 տարբեր երկիրներէ` Ֆրանսա, Ռու սաստան եւ Ամե րիկայի 
Միացեալ Նահանգներ, նոյնիսկ ոչ հայաշատ երկիրներէ, ինչպէս 
Հարաւային Ափրիկէի, Ռիեու նեըն կղզի եւ Վենեզու էլլա, մաս 
կազմե ցին համալսարանին: Ուսանողներ կարելիու թիւնը ու նեցան 
դասընթացներու ն հետեւելու  վեց լեզու ներով՝ Արեւելահայերէն, 
Արեւմտահայերէն, Անգլերէն, Ֆրանսերէն, Ռու սերէն եւ Սպաներէն: 
2011ին աւելցաւ նաեւ թրքերէնը:

Համալսարանը իր առաջին տարեդարձը տօնելու  համար Յու լիս 
2010ին կազմակերպեց առցանց համաժողով մը: Արդէն երկրորդ 
տարեդարձին, Հայկական Համացանցային Համալսարանը կարեւոր 
յաջողու թիւններ արձանագրած էր, գրեթէ կրկնապատկելով 
ու սանողներու  թիւը եւ 50է աւելի երկիրներէ ու սանողներու  
մասնակցու թիւն ապահովելով: Համալսարանը նաեւ ազգային 
ճանաչու մ ձեռք ձգեց որպէս Երեւանի «Ելեկտրոնային 
Բովանդակու թեան Հինգերորդ Համահայկական Մրցոյթ»-ի յաղթող 
(Դեկտեմբեր 2010): 

Յու նիս 2011ին, իր հիմն ադրու թեան երրորդ տարեդարձը նշելու   
համար, Հայկական Համացանցային Համալսարանը համընդհանու ր 
առցանց համաժողով մը եւս կազմակերպեց, ղեկավարու թեամբ 
համալսարանի հիմն ադիր նախագահ՝ Դոկտ. Երու անդ Զօրեանի: 

Համաժողովին ներկայ էին նաեւ Հայաստանի Մշակոյթի 
նախարարու հի՝ Տիկին Յասմի կ Պօղոսեանը, կառավարու թեան 
այլ ներկայացու ցիչներ, ինչպէս նաեւ պատու աւոր հիւրեր, որոնք 
բարձր գնահատեցին Հայկական Համացանցային Համալսարանի 
պատշաճեցու ած կրթական ծրագիրը, որ առաջին անգամ 
կիրարկու եցաւ Շարժայի (Միացեալ Արաբական Էմի րու թիւններ) 
Օհաննէսեան մի օրեայ դպրոցէն ներս: Այդ ծրագիրը 

աստիճանաբար ընդգրկու եցաւ աշխարհի տարբեր հայկական 
դպրոցներու  ու սու մն ական ծրագիրներու ն մէջ: 

Կեդրոնանալով սփիւռքահայու թեան վրայ, Յու նիս 2011ին 
Հայկական Համացանցային Համալսարանը իր դասընթացները 
ներկայացու ց «Արի տու ն» ծրագրի մասնակիցներու ն, 
(նախաձեռնու թիւնը՝ Հայաստանի Սփիւռքի նախարարու թեան, որ 
շարու նակ կը ջանայ ստեղծել մշակու թային փորձի փոխանակու մի  
մթնոլորտ մը աշխարհի հայ երիտասարդներու  մի ջեւ): Միեւնոյն 
ատեն, Հայկական Համացանցային Համալսարանը շարք մը 
շնորհահանդէսներ կազմակերպեց աշխարհասփիւռ հայկական 
համայնքներու ն համար, որոնցմէ  կարելի է յիշել յատկապէս Ս. 
Փեթերսպու րկի մէջ կազմակերպու ած շնորհահանդէսը 2010ին, որ 
արժանացաւ համայնքի ներկայացու ցիչներու , երիտասարդներու  
եւ ու սանողներու  ու շադրու թեան: Այս բոլոր ջանքերը նպաստեցին 
ժամանակակից հաղորդացանցերու  մի ջոցով հայկական 
կրթու թիւնը բոլորին հասանելի դարձնելու  ու ղու թեամբ Հայկական 
Համացանցային Համալսարանի ծրագիրներու  արդիւնաւորու մի ն: 
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ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ

Մեծն Նիւ Եորքի Երիտասարդ Արհեստավարժներ զրու ցեցին Նիւ 
Եորքի Ասպարէզային Փորձառու թեան 2011ի Ամառնային Ծրագրի 

մասնակիցներու ն հետ, Խորհրդատու ական Շաբաթավերջի 
ձեռնարկին:

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Նիւ Եորքի Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ամառնային 
Ծրագիրը մասնակիցներու ն 
անհրաժեշտ եւ կարեւոր 
արհեստավարժ փորձառու թիւն 
ապահովելու  կողքին, որ իրենց յետագայ ասպարէզներու ն մէջ 
յաջողու թեան կարեւոր տու եալ մը կը հանդիասանայ, անոնց կու տայ 
նաեւ աշխարհի տարբեր ծայրերէն եկած իրենց նմաններու ն հետ 
մն այու ն եւ տեւական բարեկամու թիւններ հաստատելու  կարելիու թիւնը: 
Անցնող երկու  տարիներու  ընթացքին 64 մասնակիցներ Արժանթինէն, 
Հայաստանէն, Աւստրալիայէն Գանատայէն, Կիպրոսէն, Ֆրանսայէն, 
Յու նաստանէն, Լիբանանէն,  Քաթարէն, Ռու սիայէն, Սու րիայէն, 
Միացեալ Արաբական Էմի րու թիւններէն, Միացեալ Թագաւորու թենէն, 
Միացեալ Նահանգներէն եւ Ուզպէքիստանէն, ու թ շաբաթներ անցու ցին 
ծանօթանալով իրենց ընտրած մասնագիտու թիւններու  տեսական 
եւ գործնական կողմե րու ն, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ցանցին մէջ ընդգրկու ած 
համաշխարհային եւ համբաւաւոր հաստատու թիւններու  մէջ 
աշխատելով: Այդ հաստատու թիւններէն են Քոլոմպիա Համալսարանի 
բժշկական կեդրոնը, Մերիլ Լինչ Հաստատու թիւնը, Մերձաւոր Արեւելք 
Հիմն արկու թիւնը, Rothschild եւ Sony ընկերու թիւնները:  Մասնակիցները 

Հեղինակ Մարկրէթ Ահներթ (կեդրոն-աջ) եւ Տիկին Վերա Նազարեան-Սեդրակեան (կեդրոն-ձախ) շրջապատու ած 2010ի Նիւ Եորքի Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագրի ու սանողներով եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի անձնակազմով . Ահներթ խօսեցաւ իր “The Knock at the Door” գիրքին մասին: 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 
ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ՀԵՏԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ՀԵՏ
Նիւ Եորքի Ասպարէզային Ամառնային Փորձառու թեան ծրագիրը 
կողմն որոշու մի   համագործակցական ծրագիր հիմն ած է Մեծն Նիւ 
Եորքի Երիտասարդ Արհեստավարժներու  Համախմբու մի  անդամն երու ն 
համար, ապահովելով իւրաքանչիւր մասնակիցի քաղած գիտելիքներու  
բազմապատկու մը: Շարու նակելով մի  քանի տարի առաջ սկսած 
խորհրդատու ական այս նախաձեռնու թիւնը, հիմն ու եցաւ Նիւ Եորքի 
Ասպարէզային Ամառնային Փորձառու թեան Ծրագիր-Մեծն Նիւ Եորքի 
Երիտասարդ Արհեստավարժներու  Համախմբու մ Խորհրդատու ական 
Ծրագիր անու նով, որ տեղի կ’ու նենայ ամէն ամառ: Իւրաքանչիւր 
մասնակից կը գործակցի խորհրդատու ի մը հետ, որ կ’աշխատի ու սանողի 
ընտրած ասպարէզին մէջ եւ հանդիպու մն եր կ’ու նենայ անոր հետ ծրագրի 
ամբողջ տեւողու թեան ընթացքին քննարկելու  զանազան հարցեր եւ 
ու ղղու թիւն ստանալու : Ծրագրի աւարտին տեղի կ’ու նենայ սպասու ած 
խորհրդատու ներու  երեկոն: Երիտասարդ Արհեստավարժներու  
խու մբը նաեւ կը կազմակերպէ ամե նամե այ Տարեցներու  Այցելու թեան 
ծրագիրը Նիւ Եորքի Հայ Տու նին մէջ, որու  ընթացքին մասնակիցներ 
կը ցու ցադրեն իրենց տաղանդը: Այդպիսով ոչ մի այն զու արճացնելով 
այնտեղ բնակող տարեցները, այլեւ անհատապէս ժամանակ անցընելով 
անոնց հետ: Տարեցները իրենց կեանքի պատմու թիւնները կը բաժնեկցին 
երիտասարդներու ն հետ:

իջեւանեցան Նիւ Եորքի Համալսարանի հանրակացարանին 
մէջ: Անոնք երեկոները անցու ցին հետաքրքրական մշակու թային 
հաւաքներով. Մասնակցեցան հայկական պարի անհատական 
դասերու  Հ.Բ.Ը.Մ.ի Անդրանիկ պարախու մբի կազմակերպու թեամբ, 
գիրքի ներկայացման` հեղինակներ Մարկրէթ Ահներթի եւ Մայ քըլ 
Պոպէլեանի կողմէ եւ հայկական արու եստի մասին դասախօսու թեան 
մը քննադատ եւ աւանդապահ Նիրի Մելքոնեանի կողմէ: 
Մասնակիցները նաեւ ներկայ գտնու եցան արհեստավարժական 
երեկոներու , ու ր քննարկեցին ինքնակենսագրու թիւն գրելու  արու եստը, 
հարցազրոյց վարելու , գործարարու թեան վարքականոնները եւ 
ձեռներէցու թիւնը. քննարկու մն երը կը վարէին Մենհեթընի յաջող հայ 
արդիւնաբերող-գործարարներ: 

Իւրաքանչիւր շրջանի աւարտին մասնակիցները ներկայ կ’ըլլան 
խորհրդատու ներու  ընդու նելու թեան, որ տեղի կ’ու նենայ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
գլխաւոր գրասենեակին մէջ, մե ծարելու  համար հոգատար 
խորհրդատու ները, որոնք հիւրընկալած էին մասնակիցները իրենց 
համապատասխան հաստատու թիւններու ն մէջ, անոնց տալով ոչ մի այն 
անհրաժեշտ գիտելիքներ, այլեւ ասպարէզային խորհրդատու ու թիւն: Այս 
ծրագիրը հիմն ադրու ած է 1987ին:
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2010ի Երեւանի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագրի մասնակիցներ Գառնիի տաճառ այցելու թեան ընթացքին:

2011-ի Երեւանի Փորձագիտական Ամառնային Ծրագրի մասնակից 
ու անողներ, իրենց մշակու թային դասախօսու թիւններէն մէկու ն ընթացքին:

Աշխատանքային երկար օրէ մը ետք, 2010ի Երեւանի Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագրի մասնակիցներ պասքէթպոլի 

բարեկամական մրցու մ մը ու նեցան:

ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ 
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 
2007ին իր 
հիմն ադրու թենէն ի վեր, 
Երեւանի Ասպարէզային 
Փորձառու թեան 
Ամառնային Ծրագիրը, 
բացի արհեստավարժ փորձառու թենէն, մասնակիցներու ն 
կ’ընձեռէ մշակու թային հարու ստ  յայտագիր մը վայելելու  
կարելիու թիւնը: 2010ին եւ 2011ին, 41 նոր շրջանաւարտներ 
մի ացան հետզհետէ ստու արացող մասնակիցներու  խու մբին` 
Գանատայէն, Պու լկարիայէն, Ֆրանսայէն, Լիբանանէն, 
Ռու սիայէն, Սու րիայէն, Միացեալ Թագաւորու թենէն եւ Միացեալ 
Նահանգներէն: Աւելի սերտօրէն կապու ելով իրենց հայրենիքին 
հետ, մասնակիցները խոր գիտակցու թեամբ կ’ընկալեն իրենց 
արմատները, կը հաղորդակցին իրենց տարեկիցներու ն 
հետ եւ խորամու խ կ’ըլլան Հայաստանի ամե նօրեայ 
կեանքին մէջ: Հետեւեալ նշանաւոր հաստատու թիւնները եւ 
կազմակերպու թիւնները հիւրընկալած են մասնակիցները. Ameria 
Bank, Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարան, Ժամանակակից 
Փորձարարական Արու եստի Հայկական Կեդրոն, Civilitas, Hetq 
Online, IDS Design Studio, Սփիւռքի նախարարու թիւն, Մարդու  
Իրաւու նքներու  Գրասենեակ, Հայաստանի Ազգային Ժողով եւ 
Սու րբ Ներսէս Մեծ հիւանդանոց: Մասնակիցները իրենց վեց 
շաբաթու ան կեցու թեան ընթացքին ապրեցան նոյն յարկին 
տակ եւ աւանդական հրաժեշտի ընդու նելու թեան ժամանակ 
մե ծարեցին իրենց համապատասխան խորհրդատու ները: 

Մասնակիցները նաեւ ներկայ եղան մշակու թային տարբեր 
ձեռնարկներու , ծանօթացան երիտասարդ ձեռներէցներու , 
մասնակցեցան հայերէնի եւ ժողովրդական պարի դասերու , 
այցելեցին պատմական յու շարձաններ եւ մօտէն ծանօթացան 
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.ի գործու նէու թեան: 
Ամէն ամառ յատու կ այցելու թիւն մը կը կազմակերպու ի դէպի 
Ղարաբաղ, ու ր մասնակիցները կը յայտնաբերեն Արցախի 
բնական գեղեցկու թիւնը, ինչպէս նաեւ այցելու թիւն մը կու  տան 
Լոռիի շրջանին մէջ գտնու ղ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Անդրանիկ սկաու տական 
բանակավայրին: 2011ին մասնակիցները նաեւ եզակի առիթը 
ու նեցան ներկայ գտնու ելու  «Անոյշ» օփերայի ներկայացու մի ն: 
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2011ի Մոսկու այի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագրի Ուսանողներ:

Ասպարէզային Ծրագրի ու սանողներ  11 Յու լիս 2010ին-- մասնակցեցան 
Վարդավառի աւանդական տօնին:

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի նորագոյն 
ասպարէզային 
փորձառու թեան 
նախաձեռնու թիւնը` 
Մոսկու այի Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագիրը, սկիզբ առաւ 2010ին: Ութ 
մասնակիցներով, որոնք Ռու սիոյ մայրաքաղաք ժամանեցին 
հարստացնելու  իրենց արհեստավարժ փորձառու թիւնը եւ կապեր 
հաստատելու  թէ տեղաբնակ եւ թէ սփիւռքահայ հասակակից 
հայերու  հետ: Յաջորդ տարի մասնակիցներու  թիւը հասաւ 13ի, 
Հայաստանէն, Պրազիլէն, Գանատայէն, Ֆրանսայէն, Հոլանտայէն, 
Ռու մանիայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն: Մասնակիցները 
համապատասխանաբար հինգ եւ վեց շաբաթ անցու ցին 
Մոսկու այի մէջ, որ հայկական սփիւռքի մե ծագոյն գաղու թն 
է: Անոնք խորասու զու եցան առեւտու րի, վաճառականու թեան 
եւ նորարարու թեան համաշխարհային կեդրոնին մէջ: 
Մասնակիցները մի ասնաբար ապրեցան շէնքի մը մէջ:

Մասնակիցները իրենց ընտրած ասպարէզներու ն գծով անվճար 
եւ ամբողջական ժամանակացոյցով աշխատեցան անգլիախօս 
աշխատանքային մի ջավայրի մէջ, ինչպէս Association of Russian 
Banks, Cigar Clan Magazine, Credit Reform Russia, Media Crat 
Publishing, The Moscow Times, Russian Research Center of Surgery, 
SKOLKOVO School of Management, Troika Dialogue, Uspensky 
Technikum: Մասնակիցներէն ոմանք ձգտելով աւելի լայն 
փորձառու թեան մէկէ աւելի բնագաւառներու  մէջ, որոշեցին 
զու գահեռաբար մասնակցիլ երկու  տարբեր հաստատու թիւններու  
մէջ ընթացող ծրագրին:

Տեղական երիտասարդական SIVAM կազմակերպու թիւնը 
նու իրու մով աջակցեցաւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ին այս ամառնային ծրագիրը 
իրագործելու  համար: SIVAM-ի անդամն երը խորհրդատու ներ 
հանդիսացան ծրագրի մասնակիցներու ն եւ կազմակերպեցին 
զանազան մշակու թային եւ ընկերային գործու նէու թիւններ: 
Երեկոները եւ շաբաթավերջերը լի էին մշակու թային եւ 
կրթական նիւթերու  շու րջ քննարկու մն երով եւ ռու սերէնի 
տարրական եւ հայկական պարի դասերով, ինչպէս նաեւ 
ճանաչողական շրջապտոյտներով դէպի Մոսկու այի պատմական 
վայրեր եւ թանգարաններ: Տեղի ու նեցաւ նաեւ հանդիպու մ 

հայ ու սանողներու  հետ, բարձրագոյն տնտեսագիտական 
համալսարանի մշակու թային կեդրոնին մէջ: Անոնք 
շաբաթավերջին այցելու թիւններ տու ին նաեւ Ս. Փեթերսպու րկ, 
ու ր ծանօթացան Կայսերական Ռու սիոյ մշակու թային 
հարստու թիւններու ն, ներառեալ Հերմի թաժի թանգարանը, 
Պետրոս եւ Պօղոս ամրոցը, ինչպէս նաեւ Հայաստանի 
Հիւպատոսու թիւն եւ Ս. Կատարինէ Հայ Առաքելական եկեղեցին: 

Ծրագրի աւարտին մասնակիցները ներկայ եղան 
խորհրդատու ներու  ընդու նելու թեան, ու ր մե ծարեցին իրենց 
հիւրընկալները, ինչպէս նաեւ հրաժեշտի ընթրիքի մը, նշելու  
իրենց յաջողու թիւնները եւ երախտագիտու թիւն յայտնելու  
մասնակիցներու ն, կամաւորներու ն եւ համակարգողներու ն: 

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ  ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ  ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Կորիզ Երիտասարդական Առաջնորդներու  ամե նամե այ Ծրագրի 
մասնակիցներ 6 Դեկտեմբեր 2011ին այցելեցին Եւրոխորհրդարան, 

Պրիւքսէլի մէջ:

2010ի Կորիզ Երիտասարդական Առաջնորդներու  Ծրագրի մասնակիցներ 
այցելեցին Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայաստանի Ներկայացու ցչու թեան գրասենեակ:

ՓԱՐԻԶԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՓԱՐԻԶԻ ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ 
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
Փարիզի Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագիրը ընդարձակեց 
իր նպատակները Հայաստանի Ֆրանսական Համալսարանի 
գործարարու թեան, իրաւագիտու թեան եւ վարչարարու թեան 
մասնագիտու թիւններու  չորրորդ տարու ան ու սանողներու ն առիթ 
տալով կատարելագործելու  իրենց գիտելիքները: Այս ծրագրի 
մասնակիցներ, ոչ մի այն Փարիզի, այլ նաեւ ֆրանսական ու րիշ 
քաղաքներու  մէջ նոյնպէս կատարելագործեցին իրենց գիտելիքները: 
Նկատի ու նենալով որ բազմաթիւ ընկերու թիւններ կը գործեն 
Ռոն Ալպ շրջանին մէջ, Լիոնի Մասնաճիւղը,  մի անալով Փարիզի 
Մասնաճիւղին, հիւրընկալեց ծրագրի մասնակիցները: 

Ընտրու ած 33 ու սանողներ, ըստ իրենց մասնագիտու թիւններու ն, 
մասնակցեցան Կրենոպլի, Լիոնի, Փարիզի եւ Մարսէյլի մէջ 
2010ին եւ 2011ին տեղի ու նեցած ծրագրին: Ուսանողներ Երեւան 
կը վերադառնան կատարելագործելէ ետք ֆրանսերէնի իրենց 
գիտելիքները եւ մասնագիտական ձգտու մն երը, ինչպէս նաեւ անվճար 
աշխատանքի դիմաց կը ստանան համալսարանական վարկանիշ:

ԿՈՐԻԶ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԿՈՐԻԶ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Շու րջ 20 երիտասարդներ, ինը տարբեր երկիրներէ, ընտրու ած էին 
մասնակցելու  2010ի Հ.Բ.Ը.Մ. Եւրոպայի Կորիզ Առաջնորդու թեան 
Ծրագրին, որ տեղի ու նեցաւ Երեւանի մէջ, Մայիս 2010ին: Յայտնի 
իբրեւ Pro Democratia խորհրդաժողով, հաւաքի մասնակիցները 
քննարկեցին ժողովրդավարու թեան եւ յարակից գործընթացներու  
ներկայ վիճակը Հայաստանի մէջ, հարստացու ցին իրենց 
գիտելիքները Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական 
կացու թեան վերաբերեալ, խորացու ցին իրենց երկխօսու թիւնը 
քաղաքական ազդեցիկ գործիչներու  հետ, ինչպէս նաեւ զարգացու ցին 
համացանցի եւ հաղորդամի ջոցներու  հետ աշխատելու  իրենց 
կարողու թիւնները: Անոնք որոշեցին ստեղծել հաղորդակցու թեան 
դաշտ մը, որու  սահմաններէն ներս պիտի քննարկու ին այն մի տքերը 
եւ գաղափարները, որոնք կարելիու թիւն պիտի տան Կորիզի 
մասնակիցներու ն տեղեկատու ու թիւն եւ ու սու մն ասիրու թիւններ 
փոխանակելու  եւ տարածելու , մշտապէս իրարու  հետ կապի մէջ 
մն ալու  եւ նորանոր համագործակցական ծրագիրներ մշակելու  
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի աջակցու թեամբ:

2011ի Կորիզ շաբաթավերջը դարձեալ կազմակերպու ած Եւրոպական 
Յանձնաժողովի աջակցու թեամբ, տեղի ու նեցաւ Պրիւքսէլի մէջ 
Դեկտեմբերի սկիզբը: Այս անգամ 7 երկիրներէ 13 սփիւռքաահայեր` 
Հայաստանէն, Պու լկարիայէն, Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն, 
Յու նաստանէն, Ռու մանիայէն եւ Ուքրանիայէն հաւաքու եցան 
Եւրոպական Միու թեան կեդրոնին մէջ, այժմէական հարցեր 
քննարկելու , գաղափարներ փոխանակելու  եւ նախաձեռնու թիւններ 
հանդէս բերելու  Եւրոպայի եւ հայ համայնքի հետ կապու ած: 
Հիւր դասախօսներու  շարքին էր Պելճիքայի Առեւտու րի Պալատի 
նախագահ Վալերի Սաֆարեանը: Մարդու  իրաու նքներու  հարցեր եւ 
կաշառակերու թեան դէմ պայքարի հարցերը կեդրոնական տեղ կը 
գրաւէին հանդիպման օրակարգերու ն վրայ:

Կորիզը հիմն ադրու ած է 2009ին, Եւրոպայի մէջ ապագայի հայ 
առաջնորդներու  պատրաստու թեան ի խնդիր եւ սկիզբ առած է թէ 
2006ին եւ թէ 2007ին համապատասխանաբար Պրիւքսէլի եւ Վալանսի 
մէջ տեղի ու նեցած եւ Եւրոպայի Խորհու րդին կողմէ հովանաւորու ած 
Երիտասարդ Եւրոպացի Հայերու  Համար Զարգացման Սեմի նարներ 
եւ  Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ծրագիրներու  Փոխանակման նախաձեռնու թեան 
արձանագրած յաջող եւ սերտ համագործակցու թեան որպէս 
արդիւնք: Մասնակիցներու  ընտրու թիւնը կը կայանայ ըստ անոնց 
ակադեմական յաջողու թիւններու ն եւ արհեստավարժ տու եալներու ն, 
ինչպէս նաեւ առաջնորդական յատկու թիւններու ն եւ իրենց 
տեղական հայ համայնքին մէջ ներգրաւու ածու թեան:

2011ի Փարիզի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ծրագրի ու սանողներու  եւ 
իրենց խորհրդատու ներու  ի պատիւ ընդու նելու թիւն մը կազմակերպու եցաւ 
Ալեք Մանու կեան Մշակու թային Կեդրոնին մէջ, որու ն ներկայ գտնու եցաւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Եւրոպայի Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ Ալեքսի 

Կէօվճեանը (ներքեւի շարք, աջէն երկրորդ) եւ  Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ֆրանսայի 
Վարչու թեան անդամն եր եւ բարեկամն եր:
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Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական Ծրագրի խորհրդառու ներ, խորհրդատու ներ, աջակիցներ եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի ղեկավարներ հարիւրաւոր 
ներկաներու  հետ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական նոր Կեդրոնին առջեւ 2010ին:

Կիրակի, 26 Յու նիս 2011ին, Լոս Անճելըսի Երիտասարդ 
Արհեստավարժներ դպրոցական կրթաթոշակներ տրամադրեցին 

Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական Ծրագրի շրջանաւարտներէն ու թ 
յառաջադէմ ու սանողներու :

ՅԱՋՈՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՅԱՋՈՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական 
Ծրագիրը երկրորդական դպրոցներու  
աշակերտու թեան համար կրթական, 
մշակու թային եւ  վարքի պատշաճեցու մի  
յատու կ մի ջոցառու մն երու  գործադրու թեան 
գծով կը շարու նակէ բարերար դեր կատարել: 
Անցնող երկու  տարիներու ն ծրագիրը Vons 

հիմն արկու թենէն ստացաւ դրամաշնորհ մը, տեղափոխու եցաւ 
Կլենտէյլի իր նոր կեդրոնատեղին, մե ծարեց երկարամե այ 
խորհրդատու ներ եւ Երիտասրդ Արհեստավարժներու  Խմբաւորու մի ն 
նախաձեռնու թեամբ ստացաւ կրթաթոշակային յատկացու մ` 
երկրորդական դպրոցներէ շրջանաւարտ եւ համալսարան 
ընդու նու ած աշակերտներու  ի նպաստ: 

Օգոստոս 2010ին, ՀԲԸՄ Փասատենայի կեդրոնի Պոյաճեան սրահին 
մէջ տեղի ու նեցաւ «Յաջորդ Սերու նդ  Խորհրդատու ական Ծրագրի 
Տաղանդներու  Ցու ցադրու թիւն եւ Շրջանաւարտից Հանդիսու թիւն» 
անու նը կրող ամե նամե այ 8րդ ձեռնարկը: Երեկոյին ընթացքին 
նշու եցան ծրագիրներու  յաջողու թիւնները, ինչպէս նաեւ ու թ 
խորհդատու ներ արժանացան Յաջորդ Սերու նդ մրցանակին, 
որ կը շնորհու ի անհատներու , որոնք հինգ կամ աւելի տարիներ 
խորհրդատու  եղած են: Յաջորդ Սերու նդ ծրագրի բարերարներ 

Սարգիս եւ Տիանա Թաթու սեաններ նոյնպէս մե ծարու եցան: 2010ի 
վերջին, Յաջորդ Սերու նդ ծրագիրը փոխադրու եցաւ Կլենտէյլի իր նոր 
կեդրոնը, որ կը ծառայէ իբրեւ ծրագրի երկրորդ կեդրոնատեղի: Այդ 
կեդրոնը գնդաձեւ ճարտարապետական կառոյց մըն է, հանճարեղ 
ամե րիկացի ճարտարապետ Պաքմի նսթըր Ֆիւլլրի նախագծած 
կառոյցին հետեւողու թեամբ: 

Յու նիս 2011ի Տաղանդներու  Ցու ցադրու թեան եւ Շրջանաւարտից 
հանդէսին իրենց մասնակցու թիւնը բերին Հ.Բ.Ը.Մ. Լոս Անճելոսի 
Երիտասարդ Արհեստավարժները, որոնք կրթաթոշակներ 
տրամադրեցին ծրագրի արժանաւոր մասնակիցներու ն: Այդ 
կրթաթոշակները տրամադրու եցան գնահատելու  համար նաեւ 
գրելավարժու թեան մրցու մի ն մասնակցող աշակերտները: Երկու  
հարիւր ներկաներ գնահատեցին բոլոր մասնակիցները: 

Երկու  ամի ս յետոյ, Vons Հիմն արկու թիւնը Յաջորդ Սերու նդ 
Խորհրդատու ական Ծրագրին փոխանցեց 5,000 ամե րիկեան տոլարի 
փոխգիր մը, աշակերտներու  համար նախատեսու ած ֆիլմե րու  
պատրաստու թեան եւ երաժշտական արու եստանոցի մը կահաւորման 
նպատակով: Վերջապէս յայտարարու եցաւ, որ Clark Magnet High 
School դպրոցի աշակերտ եւ խորհրդառու  Եփրեմ Չաւտարեան եւ 
իր խմբակը, կենսոլորտային ու սու մն ասիրու թիւն մը պատրաստած 
ըլլալով շահած են Lexus Eco Challenge մրցոյթի առաջին մրցանակը, որ 
կը կազմէ 70,000 հազար տոլար: Այդ գու մարով անոնք գնեցին ծովային 
ու սու մն ասիրու թեանց անհրաժեշտ սարք մը, որով պիտի շարու նակեն 
իրենց ու սու մն ասիրու թիւնները եւ մասնակցին սննդանիւթերու  եւ 
ու տելիքի հետազօտու թեան մի ջ-նահանգային մրցու մի ն: 

Անցնող երկու  տարիներու  դրական արդիւնքներու ն կարելի 
է վերագրել ծրագրի ընդլայնու մը: Ան  ներկայիս կ’ընդգրկէ 
109 մասնակիցներ որոնք համադրու ած են ու  կը գործեն 109 
խորհրդառու ներու  հետ:: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Յաջորդ Սերու նդ ծրագիրը 
կ’օժանդակէ Հարաւային Գալիֆորնիոյ հայկական ծագու մ 
ու նեցող երիտասարդներու ն, անոնց տրամադրելով դրական 
օրինակելի կերպարներ, առաջնորդու թիւն եւ աջակցու թիւն: 
Անհատական խորհրդատու ներու  մի ջոցով, ամե նամսեայ խմբային 
գործու նէու թիւններով եւ սեմի նարներով, ծրագիրը կ’աջակցի հայ 
աշակերտու թեան, որոնք ընտանեկան եւ ընկերային պայմաններու  
բերու մով դժու ար եւ փորձանաւոր կացու թիւններու  դէմ յանդիման կը 
գտնու ին այսօրու ան երբեմն  լարու ած դպրոցական մի ջավայրին մէջ: 

Ամէն անոնք, որոնք հետաքրքրու ած են այս ծրագրով եւ կը փափաքին 
Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական Ծրագրի խորհրդատու  
դառնալով դրական եւ ու ղղակի ազդեցու թիւն ու նենալ երիտասարդ 
հայու  մը կեանքին մէջ, կրնան այցելել www.agbuennext.org կայքը:
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Տեղացի ու սանողներ շրջապատած Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական 
Ժողովի անդամ Արտա Յարու թիւնեանը, որ հիւր դասախօսը եղաւ Նիւ 
Եորքի Քոլոմպիա համալսարանին մէջ 7 Դեկտեմբեր  2011ին  տեղի 
ու նեցած ասպարէզային զարգացու մի  նու իրու ած քննարկու մի ն:

ՀԱՄԱԼՍԱՐՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Սեպտեմբեր 2010ին, Հ.Բ.Ը. Միու թիւնը 
հիմն եց համալսարանական University 
Outreach ծրագիրը, որու ն նպատակն է 
հաստատել եւ զօրացնել Հ.Բ.Ը.Մ.-ի եւ 
աշխարհատարած գործող հայկական 
համալսարանական ու սանողական զանազան խու մբերու  մի ջեւ 
յարաբերու թիւնը: Առաջին ձեռնարկը տեղի ու նեցաւ ծրագրի 
մե կնարկէն ամի ս մը յետոյ: «Պատրաստու իր Յաջողու թեան» 
խորխգրով տեղի ու նեցաւ աշխատանքային ժողով մը, որու ն 
ընթացքին խորհու րդներ տրու եցան արհեսավարժ կենսագրականներ 
եւ ու ղեկցող նամակներ գրելու  հիմն ատարրերու  եւ հարցազրոյցներու  
պատրաստու ելու  եւ պատասխաններ տալու  կապակցու թեամբ:

Յաջորդ ձեռնարկը, որ տեղի ու նեցաւ Յու նու ար 2011ին, Նիւ 
Եորքի մէջ, նու իրու ած էր հաղորդակցու թեան մի ջոցներու ն, ու ր 
մանրակրկիտ կերպով ներկայացու եցան արհեստավարժ եւ 
ընկերային հաղորդակցու թեան մի ջոցներու  գործու նէու թեան 
մանրամասնու թիւնները: Քննարկու եցան Facebook, Linkedin, Twitter 
հաղորդակայքերու  գործու նէու թիւնները եւ բացատրու թիւններ 
տրու եցան աշխատանքի փնտռտու քի եւ աշխատոյժի շու կայի 
վրայ այս կայքերու ն ու նեցած հսկայական ազգեցու թեանց մասին: 
Ելեկտրոնային փոստի գործածու թեան եւ վարքի կանոններու  
պահպանման մասին քննարկու մն երը ներկայ աշակերտներու ն կողմէ 
բազմաթիւ հետաքրքրական հարցեր յառաջացու ցին: 
2011ի վերջաւորու թեան տեղի ու նեցած երրորդ ձեռնարկին, 
Columbia համալսարանին մէջ հաւաքու ած ու սանողներ քննարկեցին 
հրապարակային ելոյթներու  եւ մի ջ-անձնային հաղորդակցու թեան 
կարեւորու թիւնը, ինչպէս նաեւ արդիւնաւոր հարցազրոյցներ վարելու  
վարպետու թիւնը: Ութը տեղական համալսարաններէ մե ծ թիւով 
ու սանողներ, Դեկտեմբեր 2011ին ժամանեցին Պոստոնի համալսարան, 
ներկայ գտնու ելու  սեմի նարի մը, որ նու իրու ած էր ընկերային 
հաղորդակցու թեան մի ջոցներու ն եւ գործարարու թեան վարքային 
կանոններու ն: Սեմի նարը կը կոչու էր «Ընկերային հաղորդակցու թեան 
մի ջոցները եւ ես»: Քննարկու մն երը կեդրոնացան ընկերային 
հաղորդակցու թեան մի ջոցներու  ընձեռած կարելիու թիւնները 
առաւելագոյնս օգտագործելու , զանոնք  ի նպաստ սեփական 
ասպարէզի յաջողու թիւններու ն ծառայեցնելու , ինչպէս նաեւ  
համացանցային նկարագրի հարցերու ն վրայ:

University Outreach ծրագիրը պիտի համագործակցի ու սանողներու  
եւ դասախօսներու  հետ, իւրաքանչիւր կրթական տարեշրջանի 
ընթացքին կազմակերպելու  նման ձեռնարկներ եւ աշխատանքային 
հանդիպու մն եր, որոնք զարկ պիտի տան ու սանողներու  
արհեստավարժու թեան եւ ընկեային զարգացու մի ն:

Հաճեցէք այցելել Հ.Բ.Ը.Մ.ի University Outreach ծրագրի 
համակիրներու  էջը, որ կը գտնու ի Facebook ընկերային կայքի վրայ  
(facebook.com/agbuunioutreach).

ԱԿԱԴԵՄԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄԱԿԱԴԵՄԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄ
Ստեղծու ած է 2011ին, Ֆրանսայի 
մէջ: Տարածու ած է, ստեղծելով 
լայնընդգրկու ն մտածողու թիւն եւ 
գիտելիք ու նեցող հայ ու սանողներու  
եզակի համաշխարհային ցանց մը: Օգտագործելով ընկերային 
հաղորդակցու թեան մի ջոցներու  ընձեռած կարելիու թիւնները, 
համալսարանական տարիքի անդամն եր կը գործածեն Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
կեդրոնական կայքը (www.agbuacademics), հաղորդակցելու , կրթական 
ասպարէզին մէջ իրարու  աջակցելու , ինչպէս նաեւ իւրայատու կ 
գաղափարներ ու  տեղեկու թիւններ փոխանակելու  համար:

Տարու ան ընթացքին նախածանօթացու մի  ձեռնարկներ տեղի ու նեցած 
են նաեւ Հալէպի, Պէյրու թի, Պու էնոս Այրէսի, Դամասկոսի, Լոնտոնի եւ 
Մոսկու այի մէջ, որոնք մէկտեղած են լաւագոյն ու սանողներ աշխարհի 
ու սու մն ական առաջնակարգ հաստատու թիւններէն, ի թիւս որոնց, 
Հարվըրտի, Փարիզի (HEC), Լոնտոնի (LSE), Մոսկու այի (MGIMO), 
Օքսֆորտի, Քէյմպրիճի, Պու էնոս Այրէսի (Universidad de Buenos Aires), 
եւ այլ համալսարանները: Ծրագրին կ’անդամակցին 12 երկիրներէ 
շու րջ 400 ու սանողներ:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Համալսարանական Հաղորդակցու թեան Ծրագիրը, Պոստոնի 
Համալսարանի Հայկական Ակու մբին հետ համագործակցաբար, 

ընկերային հաղորդամի ջոցներու  եւ գործարարու թեան 
վարքականոններու  մասին «Ընկերային Հաղորդամի ջոցները և Ես» 
վերնագրով խորհրդաժողով մը կազմակերպեց, որ տեղի ու նեցաւ 2 

Դեկտեմբեր 2011ին: Գլխաւոր բանախօսը The Castle Group ընկերու թեան 
հանրային կապերու  փոխ-նախագահ Հիլարի Ալլըրտն էր:

Ակադեմականներու  հաղորդակցական ծրագրի Լոնտոնի
ձեռնարկը 2011ին:
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8 Մայիս 2011ին, Պէյրու թի Հ.Ե.Ը.-Անդրանիկը հազարաւոր հանդիսականներու  ներկայու թեամբ փառատօնով մը նշեց իր հիմն ադրու թեան 
80-ամե ակը:

ԹՈՒՐՔԻԱ

ԿԻՊՐՈՍ ՍՈՒՐԻԱ

ԱՄԷ

ԻՐԱՆԻՐԱՔԼԻԲԱՆԱՆ

ԵԳԻՊՏՈՍ

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ 
ԱՓՐԻԿԷ

ԵԹՈՎՊԻԱ

Ճոհաննէսպու րկ

Ատիս Ապապա

Թեհրան

Լիբանանի Շրջանակ
Ամանոս / Անթիլիաս / Ասպետներ / Պէյրու թ / Սին Էլ Ֆիլ
Պօղոս Գ. Կարմի րեան Վարժարան
Լեւոն Կ. Նազարեան Վարժարան
Դարու հի-Յովակիմե ան Վարժարան
Տեմի րճեան Կեդրոնի Հայոց Լեզու ի «Միօրեայ Վարժարան»
ԵԱ
ՀԵԸ Արին Պարաղու մբ
ՀԵԸ Կրտսերաց Երգչախու մբ
ՀԵԸ Վահրամ Փափազեան Թատերախու մբ
Դարմանատու ն (2)
Տեմի րճեան Կեդրոնի Ամառնային Ճամբար
Երիտ. Գործ.
Զահլէ

ԵԱ

Սու րիոյ Շրջանակ
Հալէպ
Լազար Նաճարեան-Գալու ստ
     Կիւլպէնկեան Վարժարան
Արամ Խաչատու րեան
     Երաժշտական Դպրոց
ՀԵԸ Անդրանիկ Պարաղու մբ
ՀԵԸ Անդրանիկ Փողերախու մբ
ՀԵԸ Պեդրոս Ադամե ան Թատերախու մբ
ՀԵԸ Նու ագախու մբ
ՀԵԸ Կոմի տաս Սենեկային Նու ագախու մբ
ՀԵԸ Փու նջ Մանկական Պարաղու մբ
Սարեան Նկարչարան Ակադեմի ա
ՀԵԸ Սպենդիարեան Երգչախու մբ
Երիտ. Գործ.
Դամասկոս
Կիւլլապի կիւլպէնկեան Վարժարան
Երիտ. Գործ.
Գամի շլի
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Ախթամար Պարախու մբ
Ամառնային Ցերեկային Ճամբար
Երիտ. Գործ.
Քեսապ
Ամառնային Ճամբար
Լաթաքիա
Եագու պիէ

Բու րաստան Ուրբաթօրեայ Վարժարան
ՀԵԸ Օհան Երգչախու մբ
Երիտ. Գործ.

Մարի Մանու կեան Վարժարան
Նու արդ Կիւպէնկեան Վարժարան
ԵԱ
Փարոս Թատերախու մբ
Երիտ. Գործ.

Պաղտատ

Լարնաքա
Նիկոսիա
Երիտ. Գործ.

Եգիպտոսի Շրջանակ
Աղեքսանդրիա
Երիտ. Գործ.
Գահիրէ
Բարեսիրական Ծրագիր
Ծիածան Մանկական Երգչախու մբ
Հելիոպոլիս
Երիտ. Գործ. Տու պայ
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ՍԻՆԿԱՓՈՒՐ

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

ՌՈՒՍԻԱ
(ՏԵՍ ԵՒՐՈՊԱ)

ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐ
Երկիրներ ու ր կրթանպաստ ստացող
     համալսարանականներ կ՝ու սանին
Շրջանակային Յանձնաժողով
Մասնաճիւղ / Յանձնախու մբ
Վարժարան / Համալսարան
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Երիտ. Արհեստավարժներ (ԵԱ)
Բարեսիրական Ծրագիր
Մշակու թային Ծրագիր
Բժշկական Ծրագիր
Երիտասարդական Ծրագրեր, Մարզական, 
     Ճամբարներ, Սկաու տներ և Ասպարէզային 
     Փորձառու թեան Ծրագրեր

Երկիր

ԱՓՐԻԿԷ / ԱՍԻԱ / ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԱՓՐԻԿԷ / ԱՍԻԱ / ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔ

Կիպրոսի Հանրապետու թեան Նախագահ Նորին Գերազանցու թիւն 
Տիար Տեմե թրիս Խրիսթոֆիաս, 5 Մայիս 2011ին, Լառնաքայի մէջ 
բացու մը կատարեց Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայ Մշակու թային Կեդրոնի շէնքին:

Նիկոսիոյ Մասնաճիւղը իր կեդրոնին մէջ չորրորդ տարին անընդմէջ 
շարու նակեց արու եստի եւ ձեռային աշխատանքներու  դասերը: Դասերը 

սկսան 4  Յու նիս 2011ին:

ԿԻՊՐՈՍԿԻՊՐՈՍ

ԼառնաքաԼառնաքա Մայիս 2011ին, Կիպրոսի նախագահ Տեմե թրիս 
Խրիսթոֆիաս կտրեց հանդիսաւոր ժապաւէնը եւ բացու մը 
կատարեց Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայկական Մշակու թային Կեդրոնի նոր 
շէնքին, ու ր կը գործէ նաեւ գրադարանը մը իբրեւ հայ մշակոյթի, 
ազգագրու թեան եւ արու եստի հարու ստ գանձարան ի նպաստ 
հայու թեան եւ ի մասնաւորի կիպրահայու թեան պատմու թեան 
տարածման: Աւելի քան 200 անդամն եր եւ հիւրեր, ներառեալ 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի պատասխանատու ներ, քաղաքապետ, նախկին 
քաղաքապետեր եւ Կիպրոսի Ներկայացու ցիչներու  տան 
անդամն եր եւ Նիկոսիայէն եւ Լիմասոլէն ժամանած 
մի ու թենականներ ներկայ գտնու եցան բացու մի ն: Մասնաճիւղի 
վարչու թիւնը պիտի շարու նակէ համագու մարներ, 
քննարկու մն եր եւ մշակու թային ձեռնարկներ կազմակերպել 
համայնքը գործու նեայ պահելու  համար:

ՆիկոսիաՆիկոսիա Կեդրոնանալով յաջորդ սերու նդին վրայ, Յու նիս 
2011ին Մասնաճիւղը հիմն եց շաբաթական արու եստներու  
եւ ձեռային աշխատանքներու  ծրագիր մը կեդրոնին մէջ, 4էն 
15 տարեկան մանու կներու  եւ պատանիներու  համար: Այս 
ձեռնարկը դրականօրէն ընդու նու եցաւ մասնակիցներու  կողմէ, 
որոնք նոր հմտու թիւններ ձեռք կը բերեն ըլլայ գծագրու թեան, 
գու նաւոր թղթային աշխատանքներու , դիմակաստեղծու թեան 
եւ իրենց սորվածները կիրառելով, բազմապիսի եւ առատօրէն 
տրամադրու ող նիւթերով նոր ստեղծագործու թիւններ կը 
կատարեն: Նիկոսիոյ Մասնաճիւղը կը շարու նակէ հովանաւորել 
Արարատ գոց դաշտի ֆու թպոլի խու մբը, որ 2010ի Կիպրոսի 
ախոյեանն էր: (Տես էջ 53)
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Պէյրու թի Հ.Ե.Ը.ի Մշակու թային Յանձնախու մբը գեղանկարչական 
ցու ցահանդէս մը կազմակերպեց, ներկայացնելով ֆրանսահայ 

հռչակաւոր գեղանկարիչ Ժանսեմի  գործերը: Ցու ցահանդէսը, որ տեղի 
ու նեցաւ 7 Դեկտեմբեր 2011ին, կազմակերպու ած էր գեղանկարչի 

որդւոյն` Ճանի Ժանսեմի  հետ համագործակցաբար: 

Կիրակի, 31 Հոկտեմբեր 2010ին, Գահիրէի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը 
Հելիոպոլիսի Պլըքտանեան սրահին մէջ տօնախմբեց իր 

հիմն ադրու թեան 100-ամե ակը, ներկայու թեամբ գաղու թի երեւելի 
անձերու  եւ զանազան մշակու թային, մարզական մի ու թիւններու  եւ 
բարեսիրական կազմակերպու թիւններու  ներկայացու ցիչներու :

Լիբանանի Հ.Բ.Ը.Մ.ի վարժարաններու  շրջանաւարտներ հաւաք մը 
կազմակերպեցին Յու նիս 2010ին:

ԵԳԻՊՏՈՍԵԳԻՊՏՈՍ

ԳահիրէԳահիրէ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Գահիրէի Մասնաճիւղը Հոկտեմբեր 
2010ին, Հելիոպոլիսի իր կեդրոնին մէջ հպարտու թեամբ 
տօնախմբեց իր 100–Ամե ակը, բարձրաստիճան հիւրերու  
եւ հաւատարիմ անդամն երու  ներկայու թեամբ: Այս 
բարեպատեհ առիթէն օգտու ելով, Մասնաճիւղը պատու եց 
իր ամե նագործու նեայ անդամն երէն 7 կամաւորներ, 
որոնք ծառայած են 20 կամ աւելի տարիներ եւ վեթերանի 
վկայականներ յանձնեց 18 անդամն երու : Խրախու սելով 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի մի աւորներու  մի ջեւ յարաբերու թիւնները, 
Գահիրէի Մասնաճիւղը Ապրիլ 2010ին հրաւիրեց Հալէպի 
Հ.Ե.Ը.-ի Անդրանիկ պարախու մբը ելոյթ ու նենալու  համար, 
ապա Սիտնիի Մասնաճիւղի Վահրամ Փափազեան 
Թատերախու մբը Սեպտեմբերի ընթացքին թատերական 
ներկայացու մն եր տալու : 

ԻՐԱՔԻՐԱՔ

ՊաղտատՊաղտատ 2010 եւ 2011ը շատ նշանակալից էին Մասնաճիւղին 
համար: 2010ին Մասնաճիւղը նշեց Հ.Ե.Ը.-ի Օհան 
Երիտասարդական կազմակերպու թեան 10–ամե ակը եւ 
հիմն ադրեց «Երջանիկ Թաճիրեան» ամառնային ամե նօրեայ 
վարժարանը, որ իր առաջին ու սու մն ական տարու ան իսկ 
ու նեցաւ 120 աշակերտ: Նախակրթարանի տարիքի մանու կներ 
առիթը ու նեցան գիտու թեան, լեզու ի, հայ մշակոյթի եւ 
այլ կարեւոր դասերու  հետեւելու , զարգանալու  եւ իրենց 
ժառանգու թեան մասին իրենց ու նեցած գիտելիքները 
հարստացնելու : Անոնք նաեւ իրենց տսրեկիցներու ն 
հետ  բարեկամու թիւններ հաստատեցին լողի, արու եստի  
ու  ձեռային աշխատանքի պահերու ն: Յաջորդ տարին 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Պաղտատի Մասնաճիւղին 100-ամե ակն 
էր, որ տօնախմբու եցաւ մե ծ խանդավառու թեամբ: Այս 
առիթով Մասնաճիւղը նոր լողաւազան մը ու նեցաւ, որ 
ամառու ան ամի սներու ն մե ծաթիւ անդամն եր, ու  մանաւանդ 
երիտասարդներու  ժամադրավայր կը հանդիսանայ:

ԼԻԲԱՆԱՆԼԻԲԱՆԱՆ

Պէյրու թՊէյրու թ Լիբանանի Շրջանակային Վարչու թիւնը 2011ին իր 
բազմաթիւ մասնաճիւղերով տօնախմբեց Հ.Ե.Ը.-ի 80–Ամե ակը 
մե ծաշու ք հանդիսու թիւններով: Տարու ան ընթացքին տեղի 
ու նեցան յոբելենական ձեռնարկներ, ինչպէս արու եստի 
ցու ցադրու թիւններ, թատերական ներկայացու մն եր եւ 
այլն: Ամե նայատկանշական ձեռնարկներէն մէկը Մայիս 
2011ին տեղի ու նեցած տողանցքն էր, որու ն ներկայ 
եղան աւելի քան 2,500 հանդիսատեսներ, ի թիւս որոնց 
կառավարական բարձրաստիճան պաշտօնեաներ: 
Ներկաներու  ծափահարու թիւններու  ներքոյ Հ.Ե.Ը.-ի 
մարզիկներ, սկաու տներ, աշակերտներ եւ այլ երիտասարդ 
անդամն եր տողանցեցին: Դեկտեմբերին երկշաբաթեայ 
արու եստի ցու ցադրու թիւն մը կազմակերպու եցաւ նու իրու ած 
ֆրանսահայ արու եստագէտ Ժանսեմի ն: Աւելի քան 800 
արու եստասէրներ հիացան անոր 35 վիմատիպ, 33 ջրաներկ 
եւ 16 իւղաներկ գործերով, որոնցմէ որոշ աշխատանքներ 
նու իրաբերու եցան Հ.Ե.Ը.-ին: Լիբանանի մէջ տեղի ու նեցած 
Ժանսեմի  անհատական ցու ցահանդէսի ընթացքին, որու ն 
ներկայ էին արու եստագէտի որդին` Ժանի (Սեմե րճեան) 
Ժանսեմ, կառավարական դէմքեր եւ գաղու թի ազգայիններ: 
Մարտ  2011ին, «Նոյեան Տապան» Արու եստի ցու ցասրահի 
սեփականատէր Մովսէս Հերկելեան յայտնեց Միու թեան 
վարձայայտոյց ըլլալու  իր փափաքը իր ցու ցասրահէն 30 
կտոր նու իրաբերելով Հ.Բ.Ը.Մ.-ին Լիբանանի կրթական 
ֆոնտին ի նպաստ: Ձեռնարկը 70 հազար տոլարի հասոյթ 
ապահովեց եւ կարելիու թիւն տու աւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ին շարու նակելու  
աշակերտներու  հովանաւորու թիւնը: Յու նիս 2010ին Դարու հի-
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Ինչպէս ամէն տարի, Գամի շլիի Մասնաճիւղը 17 Ապրիլ 2010ին նշեց 
«Գամի շլիի օր»ը ներկայու թեամբ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Խնամակալներու  Խորհու րդի 

անդամ Տէր եւ Տիկին Գառնիկ եւ Անի Եագու պեաններու :

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հալէպի Մասնաճիւղը 11 Ապրիլ 2010ին տօնախմբեց իր 
հիմն ադրու թեան 100-ամե ակը:

Յովակիմե ան Վարժարանի շրջանաւարտները նշեցին 
վարժարանի 70-ամե ակը հարիւրաւոր շրջանաւարտներու  
եւ բարեկամն երու  մասնակցու թեամբ արտայայտելով իրենց 
աջակցու թիւնը դպրոցին, որ իրենց ջամբած էր հայեցի 
դաստիարակու թիւն եւ տու ած էր դասընկերներ, որոնք 
բարեկամն եր պիտի դառնային ընդմի շտ:

ՍՈՒ ՐԻԱՍՈՒ ՐԻԱ

ՀալէպՀալէպ Հալէպի Հ.Բ.Ը.-ի «Կիւլպէնկեան» կեդրոնի 
օրացոյցը մի շտ յագեցած է: Ասիկա զարմանալի չէ, քանի 
որ այդ բազմայարկ շէնքին մէջ կը գտնու ին Սու րիոյ 
Շրջանակային Յանձնաժողովը, Հալէպի Մասնաճիւղը, 
Հ.Ե.Ը.-ի Գործադիր Մարմն ինը եւ աւելի քան երկվեցեակ 
մը ենթայանձնախու մբեր: Հայ համայնքի անդամն եր եւ 
մի ու թենականներ մի շտ կարելիու թիւնը ու նին ընտրելու  
բազմաթիւ ձեռնարկներէն եւ ծրագիրներէն անոնք որոնք կը 
հետաքրքրեն զիրենք որպէս մասնակից կամ հանդիսատես: 
Անցնող երկու  տարիներու  ընթացքին երկու  հիմն ական 
ձեռնարկներ յայտնապէս առանձանցան մի ւսներէն: Առաջինը 
Հալէպի Մասնաճիւղի 100-ամե ակն էր, որ Ապրիլ 2010ին 
նշու եցաւ բազմահարիւր հանդիսատեսներու  ներկայու թեամբ: 
Երկրորդը` Դեկտեմբեր 2011ին Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի 80–
ամե ակն էր: Կեդրոնի հինգ հարիւր տեղանոց «Նազարեան» 
հանդիսասրահը նեղ կու գար հանդիսատեսներու  հոծ 
բազմու թեան համար, որ եկած էր ընբոշխնելու  մշակու թային 
ճոխ երեկոյ մը, որու  ընթացքին անդրադարձ կատարու եցաւ 
1931էն ի վեր այդ ընկերակցու թեան հրաշալի եւ բեղու ն 
գործու նէու թեան: Մասնաճիւղի երգչախմբային, պարային, 
երաժշտական եւ թատերական խու մբերը անխտիր 
իրենց ոգեւորող մասնակցու թիւնը բերին երեկոյին, 
հանդիսատեսը ստիպելով յոտնկայս եւ բու ռն ու   երկարատեւ 
ծափահարու թիւններով արտայայտելու  իր գնահատանքը: 
Հ.Ե.Ը.-ի նու ագախու մբը կատարեց նոր երգ մը նու իրու ած 80–
ամե ակին: Այս առթիւ ներկայացու եցաւ 320 էջանոց մե ծադիր 
Ալպոմ-Յու շամատեան մը:

ԴամասկոսԴամասկոս Դամասկոսի Մասնաճիւղը մի շտ բազմազան 
ձեռնարկներ կը ծրագրէ իր անդամն երը եւ գաղու թը 
խանդավառու թեան մէջ պահելու  համար. երիտասարդական 
հաւաքներ, դասախօսու թիւններ եւ ընկերային ձեռնարկներ 
եւ պտոյտներ եւ այլն, նու ազագոյնը ամի սը երկու  անգամ: 
Տարեկան պտոյտը դէպի Խիարա վերածու ած է աւանդոյթի, ու ր 
երիտասարդներ համատեղ ժամանակ կ’անցընեն բնու թեան 
գիրկին մէջ, հաստատելով նաեւ ամու ր բարեկամու թիւններ: 
Հալէպէն եւ Պէյրու թէն Հ.Բ.Ը.Մ.-ի երիտասարդ անդամն եր 
նոյնպէս մասնակցած են այս պտոյտին:

Գամի շլիԳամի շլի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Գամի շլիի Մասնաճիւղը ամէն տարի 
Ապրիլին կը կազմակերպէ Տօնահանդէս մը նշելու  քաղաքի 
հիմն ադրու թիւնը: 2010ին Մասնաճիւղի Աղթամար 
պարախու մբը նոյնպէս մասնակցեցաւ տօնահանդէսին:

Աշակերտներ կը հետեւին Պաղտատի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Երջանիկ Թաճիրեան 
Ամառնային Դպրոցի դասերու ն, 2010ին:
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Սոֆիայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Սենեկային Նու ագախու մբը գարնանային համե րգ մը 
տու աւ 13 Մարտ 2011ին:

Եւրոպայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ Ալեքսի 
Կէօվճեան կը կտրէ յոբելենական կարկանդակը, իր կողքին ու նենալով 
Վալանսի Հ.Բ.Ը,Մ.ի Մասնաճիւղի ատենապետ Ֆիլիփ Փանոսեանը 

(ետեւի շարք` աջին) եւ անդամն եր, Վալանսի Մասնաճիւղի 80-ամե ակի 
ձեռնարկին, որ տեղի ու նեցաւ 19  Նոյեմբեր 2011ին:

ԵՒՐՈՊԱԵՒՐՈՊԱ

Եւրոպայի Շրջանակային ՅանձնաժողովԵւրոպայի Շրջանակային Յանձնաժողով 2008ին իր 
հիմն ադրու թենէն ի վեր, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Եւրոպայի Շրջանակային 
Յանձնաժողովը կարեւոր քայլեր ձեռք առաւ Եւրոպական 
Միու թեան երկիրներու ն մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.ի առաքելու թեան եւ 
հայկական հարցերու  մասին իրազեկու թիւնը բարձրացնելու  
ու ղղու թեամբ: Յանձնաժողովի անդրանիկ խորհրդաժողովը 
տեղի ու նեցաւ 2011ին, Պու խարեսթի մէջ, որու ն ընթացքին 
հանդիպու մ մը տեղի ու նեցաւ Ռու մանիոյ վարչապետին 
հետ: Աւելի ու շ, Յանձնաժողովը հովանաւորեց ֆրանսահայ 
լու սանկարիչ Անթու ան Ակու ճեանի ցու ցահանդէսը, 
որ տեղի ու նեցաւ Իսթանպու լի մէջ: Սակայն տարու ան 
կարեւորագոյն ձեռնարկը ARMENIACA ծրագիրն էր, որու ն 
մե կնարկը տրու եցաւ Հոկտեմբերին Երեւանի մէջ: Ծրագիրը 
նու իրու ած է հայկական ճարտարապետական ժառանգու թեան 
պահպանու մի ն, թու այնացու մի ն եւ զարգացու մի ն: Հայկական 
ճարտարապետու թեան տու եալներու  շտեմարանի 
այս ծրագիրը կը վայելէ Եւրոպական Յանձնաժողովի 
հովանաւորու թիւնը եւ մաս կը կազմէ «Culture 2007-2013» 
ծրագրին: Երիտասարդ Առաջնորդներու  «Կորիզ» ծրագիրը, որ 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան Եւրոպայի Շրջանակային Յանձնաժողովի 
նախաձեռնու թիւնն է, նոյնպէս տեղի ու նեցաւ 2010ին եւ 2011ին: 
(Յաւելեալ մանրամասնու թիւններու  համար տես էջ`17)

ԱՒՍՏՐԻԱԱՒՍՏՐԻԱ

ՎիեննաՎիեննա Վիեննայի Մասնաճիւղը անցնող երկու  տարիներու ն 
բազմապատկեց իր ձեռնարկները գոհացու մ տալու  համար 
գաղու թի պահանջներու ն: Մարտ 2011ին, Մասնաճիւղի 
հովանաւորու թեամբ տեղի ու նեցող մշակու թային ծրագրի 
մը շրջագիծին մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի «Կարօտ» պարախու մբը 
հարիւրաւոր խանդավառ հանդիսատեսներու  ներկայու թեամբ 
տու աւ իր սպասու ած անդրանիկ ելոյթը: (Յաւելեալ 
մանրամասնու թիւններու  համար տես էջ 41): Հայերէն սորվելու  
բու ռն փափաք ու նեցողներ հետեւեցան խօսակցական 
հայերէնի դասերու , զորս իրենց համար կազմակերպու եցաւ 
2011ին մի  քանի ամի սներու  տեւողու թեամբ: Վիեննայի 
Հ.Բ.Ը.Միու թիւնը, գործակցելով Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կատարողական 
Արու եստի Կրթաթոշակներու  Ծրագրի մասնակիցներու  հետ, 
կազմակերպեց դասական եւ սենեկային երաժշտու թեան 
համե րգներ, որոնք ընդհանու ր առմամբ շատ լաւ ընդու նու եցան 
գաղու թիւն կողմէ:

ՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱ

ՀասքովօՀասքովօ 2011-ի Մայիս-Յու նիս ամի սներու ն, Հասքովոյի 
Մասնաճիւղը կարգ մը ձեռնարկներ կազմակերպեց 
գաղու թը եւ մանաւանդ երիտասարդու թիւնը աշխու ժացնելու  
նպատակով: Մասնաճիւղը Հասքովօ հրաւիրեց Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Փլովտիւի «Էրեբու նի» նու ագախու մբը համե րգ տալու  
արու եստասէր հասարակու թեան առջեւ Մանու կներու  
Միջազգային Օրու ան առիթով, պարգեւելով հաճելի օր 
մը տեղի երիտասարդու թեան: Հասքովոյի եւ Փլովտիւի 
մասնաճիւղերու  ֆու թպոլի խու մբերու  մի ջեւ բարեկամական 
մրցաշարքերը նոյնպէս նպաստեցին ձեռնարկներու  
զանազանու թեան ապահովման նպատակին:

ՓլովտիւՓլովտիւ Փլովտիւի Մասնաճիւղը մի շտ նախապատու ու թիւն 
կու տայ մշակու թային ձեռնարկներու , իսկ նախորդ երկու  
տարիները նոյնպէս տարբեր չէին կրնար ըլլալ: Մասնաճիւղը, 
Ապրիլ եւ Մայիս 2011ին համահովանաւորեց «Օրիորդ 
Մարկրիթի Թեկնածու ները» թատերական ներկայացու մը, 
որ կրկնու եցաւ Սիլվընի եւ Վարնայի մէջ: Մայիս 2010ին 

Եւրոպայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Շրջանակային Յանձնաժողովի անդրանիկ ժողովը 
տեղի ու նեցաւ 23 Յու նու ար 2010ին, Լոնտոնի Հայկական Ակու մբին մէջ, 

որ խորհրդանշական հաւաքավայր մըն է բոլոր գաղու թին համար:
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ԱՆԳԼԻԱ

ԻՌԼԱՆՏԻԱ

ՍՊԱՆԻԱ

ՖՐԱՆՍԱ

ԻՏԱԼԻԱ

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

ԱՒՍՏՐԻԱ
ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

ՌՈՒՍԻԱ
ՇՈՒԷՏ

ՖԻՆԼԱՆՏԻԱ

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

ՊՈՒԼԿԱՐԻԱ
ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐ
Երկիրներ ու ր
     կրթանպաստ
     ստացող
     համալսարանականներ 
     կ՝ու սանին
Շրջանակային
     Յանձնաժողով
Մասնաճիւղ /
     Յանձնախու մբ
Կեդրոն / Գրասենեակ
Վարժարան /
     Համալսարան
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Երիտ.
     Արհեստավարժներ (ԵԱ)
Բարեսիրական Ծրագիր
Մշակու թային Ծրագիր
Բժշկական Ծրագիր
Երիտասարդական 
     Ծրագրեր, Մարզական, 
     Ճամբարներ, Սկաու տներ 
     և Ասպարէզային 
     Փորձառու թեան Ծրագրեր
Հ.Բ.Ը.Մ. Գործընկերներ

Երկիր

Ֆրանսայի Շրջանակ
Լիոն
Հայկական Ռատիօժամ
Երիտ. Գործ.
Մարսէյ
Երիտ. Գործ.
ԵԱ
Նիս
Փարիզ
Շաբաթօրեայ Դպրոց
ԵԱ
Ահազանգ Թատերախու մբ
Գողթան Երգչախու մբ
Նու պարեան Գրադարան
Ակադեմական
Կորիզ Կազմակերպչական
     փորձառու թեան Ծրագիր
Քոլոնի տէ Վագանս
Ասպար. Փորձ.
     Ամառնային Ծրագիր
Երիտ. Գործ.
Սէն Շամոն / Սէն Էթիէն
Վալանս
Վիէն
Չորեքշաբթի Դպրոց

Լոնտոն
ԵԱ

Պարսելոնա
ACAB

Մոսկու ա

SIVAM

Ֆրանքֆու րթ
HAIK

Համպու րկ
ԵԱ

Միլան

ՊԵԼՃԻԳԱ
Պրիւքսէլ

Inside Europe

Կոլոն
ԵԱ

Վիեննա
ԵԱ
Կարօտ Պարախու մբ

Ալմե լօ

ՀՈԼԱՆՏԱ

Յու նաստանի Կեդր. Յանձնաժողով
Աթենք
Արթաքի Գալփաքեան Վարժարան
Երիտ. Գործ.
Թեսաղոնիկէ
Պարախու մբ

Պու րկաս
Տոպրիչ
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Պարախու մբ
Հասքովօ
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Կոմի տաս Երգչախու մբ
Երիտասարդաց
     Թատերախու մբ
Փլովտիւ
Շաբաթօրեայ Դպրոց
ԵԱ
Էրէբու նի Երգչախու մբ
Կանաչ Ճամբար
Երիտ. Գործ.
Րու սէ
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Սլիսթրա
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Սլիվըն
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Սոֆիա
ԵԱ
Սենեկային նու ագախու մբ
Նու ռ Պարախու մբ
Ընկեր Ճամբար
Եամպոլ
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Արաւօտ Երգչախու մբ

Ասպար. Փորձ.Ասպար. Փորձ.
     Ամառնային     Ամառնային
     Ծրագիր     Ծրագիր

եւ Դեկտեմբեր 2011ին, Մասնաճիւղը երաժշտասէրներու ն 
ներկայացու ց Հայաստանի Խաչատու րեան Եռեակը, 
համահովանաւորելով անոր համե րգները: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Սոֆիայի եւ Վարնայի Մասնաճիւղերու ն հետ 
համագործակցաբար, Մասնաճիւղը այդ քաղաքներու ն 
մէջ ներկայացու ց Հրանդ Տինքի «Երկու  Մօտիկ 
Ժողովու րդ, Երկու  Հեռու  Դրացի» գիրքին պու լկարերէն 
հրատարակու թիւնը: Հրանդ Տինք Հիմն ադրամը Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Փլովտիւի Մասնաճիւղին տու ած էր այդ գիրքին պու լկարերէն 
թարգմանու թեան իրաւու նքը, որ իրագործու ած էր Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
եւ Պու րկասի Պաքլայեան Հիմն ադրամի  մի ջոցներով, որոնց 
աջակցած էին նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Պու լկարիոյ Մասնաճիւղերը: 
Տինքի Այրին` Տիկին Ռաքէլ յատու կ այդ նպատակով 
Պու լկարիա ժամանած էր:

ՍոֆիաՍոֆիա Տարիներու  ընթացքին Սոֆիայի Մասնաճիւղի 
Սենեկային Նու ագախու մբը ոչ մի այն տեղւոյն հայկական 
շրջանակներու ն, այլ նաեւ ամբողջ քաղաքին մէջ լայն ճանաչու մ 
ձեռք ձգեց: 2010ին եւ 2011ին, նու ագախու մբը տասնեակ 
համե րգներ ու նեցաւ, ամէն անգամ լեցու ն դահլիճներու  
առջեւ արժանանալով բու ռն ծափահարու թիւններու : Այդ 
համե րգներու ն ելոյթ ու նեցան հիւր արու եստագէտներ եւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կատարողական Արու եստներու  Կրթաթոշակներու  
Ծրագրի մասնակցիներ: Դեկտեմբեր 2010ին յատու կ համե րգ 
մը տեղի ու նեցաւ նշելու  համար Սոֆիայի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
100-ամե ակը: Յատկապէս յիշարժան նախաձեռնու թիւն էր 
ընդգրկու ն ձեռնարկներու  շարքը, որ վերնագրու ած էր «Քեզի 
Համար Հայաստան»` նու իրու ած Հայաստանի Անկախու թեան 
20-ամե ակին, որ տեղի ու նեցաւ 2011 Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր 
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Հ.Բ.Ը.Մ.-HAIK (Ֆրանքֆու րթ) համագործակցու թեան անդամն եր ներկայ 
գտնու եցան հայ-հրեայ երիտասարդու թեան խորհրդաժողովին, որ 
տեղի ու նեցաւ Պու տափեշտի մէջ, 13 Ապրիլ 2010ին, որու  ընթացքին 
քննարկու եցան հայկական եւ հրէական սփիւռքներու  համայնքային 

կեանքին, մտաւորականներու  մի ջեւ երկխօսու թեան, ձու լու մ-համարկու մի , 
սփիւռքներու  կեանքի կազմակերպման հետ առնչու ող հարցեր:

26 Յու նիս 2010ին Մարսէյլի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը տօնախմբեց իր 
100-ամե ակը, ներկայու թեամբ Հայաստանի Սփիւռքի նախարարու հի 

Հրանոյշ Յակոբեանի (նստած` դէպի աջ):

ամի սներու  ամբողջ տեւողու թեան:  Հարիւրաւորներ 
մասնակցեցան Ցու ցահանդէսներու ն, համե րգներու ն եւ 
հասու թաբեր պարահանդէսին:

ՖՐԱՆՍԱՖՐԱՆՍԱ

ԼիոնԼիոն Իր մասնակցու թիւնը բերելով Հայաստանի 
ու սանողու թեան ներոյժի բացայայտման գործին, Լիոնի 
Մասնաճիւղը, համագործակցելով Փարիզի Մասնաճիւղին 
հետ, հիւրընկալեց  Հայաստանի Ֆրանսական Համալսարանի 
ու սանողներ, որոնք կը մասնակցէին Փարիզի Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ծրագրին (Մանրամասնու թիւններու  համար 
տես էջ` 17):

ՄարսէյլՄարսէյլ Մարսէյլի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Մասնաճիւղի 100-ամե ակի 
կալա-պարահանդէսը տեղի ու նեցաւ Յու նիս 2010ին, իբրեւ 
հիւր ու նենալով պետական պաշտօնեաներ, դիւանագէտներ, 
արու եստագէտներ եւ բարեկամն եր Պարսելոնայէն, Ժընեւէն, 
Իսթանպու լէն եւ Միլանոյէն: Շաբաթավերջի յայտագիրը ճոխ 
եւ յագեցած էր: Մանաւանդ որ պարահանդէսին նախորդող 
համե րգի հիւրն էր մի ջազգային թափնեկիր, երաժշտահան 
Միշէլ Լեկրանը, որու ն մայրը հայու հի է: Աւելի քան 600 
հանդիսատեսներ ներկայ գտնու եցան այս համե րգին: Նախորդ 
ամսու ան ընթացքին Հայաստանի Սփիւռքի նախարարու հին 
ժամանակակից հայ գեղանկարչու թեան ցու ցահանդէս մը 
կազմակերպած էր «Հայաստանի Գոյները» վերնագրով, որ 
տեղի ու նեցած էր Հայաստանի Գեղանկարիչներու  Տան մէջ 
հովանաւորու թեամբ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Մարսէյլի Մասնաճիւղին եւ 
նու իրու ած անոր հարիւրամե ակին: 

ՓարիզՓարիզ Տօնախմբելու  համար Հայաստանին անկախու թեան 
20-ամե ակը, Փարիզի Մասնաճիւղը քաղաքապետու թեան 
հետ համատեղ «Հայաստանի Օրեր» ընդհանու ր խորագրին 
տակ մշակու թային ձեռնարկներու  շարք մը կազմակերպեց 
Սեպտեմբեր 2011ին: Քոքթէյլ-ընդու նելու թիւն, համե րգներ, 
դասախօսու թիւններ, որոնց մի ջոցաւ հայ մշակոյթը հասանելի 
դարձաւ Փարիզի բնակիչներու ն: Նոյն ամսու ան ընթացքին 
Մասնաճիւղը կազմակերպեց մոնթրէալաբնակ հանրայայտ եւ 
մրցանակակիր  ճազ -երաժիշտ Արտէն Արապեանի  համե րգը:

ՎալանսՎալանս Նոյեմբերի 2011ին Մասնաճիւղը նշեց իր 80-ամե ակը 
այդ նպատակով կազմակերպելով յոբելենական շաբաթավերջ 
մը: Կալա-երեկոյին ներկայ էին քաղաքապետը, պետական 
անձնաւորու թիւններ, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ղեկավարու թիւնը, 200 
անդամն եր եւ համակիրներ: Ֆրանսահայ արու եստագէտ 
Թորոս պատու ու եցաւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Պատու ոյ Անդամի  տիտղոսվ` 
իր երկարամե այ նու իրու մի ն եւ ֆրանսահայու թեան հանդէպ 
յանձնառու թեան համար:

ԳԵՐՄԱՆԻԱԳԵՐՄԱՆԻԱ

Ֆրանքֆու րթՖրանքֆու րթ «Երիտասարդներու  Մասնակցու թիւնը 
Ազգային Համայնքներու  Կեանքին- Ճանապարհ Դէպի 
ժողովրդավարական քաղաքացիու թիւն» վերնագրով 
Միացեալ հայ-հրեական ծրագիր մը տեղի ու նեցաւ Ապրիլ 
2010ին Պու տափեշտի մէջ, Հու նգարիա: Դասախօսու թիւններու  
եւ քննարկու մն երու  այս շարքը կը վայելէր Եւրոպական 
Խորհու րդին աջակցու թիւնը եւ հովանաւորու թիւնը, որ տեղի 
ու նեցաւ Պու տափեշտի Երիտասարդական Կեդրոնին մէջ: Այս 
նախաձեռնու թեան կազմակերպիչներէն եւ մասնակիցներէն 
էր Հ.Բ.Ը.Մ.ի համագործակից HAIK Միու թիւնը: (Յաւելեալ 
մանրամասնու թիւններու  համար տես աջին): Յու լիս 2010ին 
այս մարմի նը կազմակերպեց յատու կ դրամահաւաքի համե րգ 
մը, օգնելու  Երիտասարդ Արհեստավարժներու  ծրագիրներու ն 
(Յաւելեալ մանրամասնու թիւններու  համար տես էջ 46)

6 Մայիս 2011ին, Փարիզի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մշակու թային Կեդրոնին մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.ը 
ներկայացու ց յայտնի պատմաբան, Փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննիսեանի 

Արեւմտեան Հայաստանին եւ Կիլիկիոյ նու իրու ած գիրքը:



Միլանի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը19 Մարտ 2010ին նշեց Միու թեան 
երկրորդ նախագահ Գալու ստ Կիւլպէնկեանի ծննդեան 140-ամե ակը:

Լոնտոնի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը Դեկտեմբեր 2010ին նշեց իր 
100-ամե ակը:
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Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը 2 Ապրիլ 2011ին ընթրիք մը 
կազմակերպեց, որու ն ներկայ գտնու եցան հարիւրաւոր անդամն եր:

ԻՏԱԼԻԱԻՏԱԼԻԱ

ՄիլանՄիլան Հ.Բ.Ը.Մ.ի տեղւոյն Մասնաճիւղը Մարտ 2010ին 
մշակու թային ձեռնարկ մը կազմակերպեց մե ծ բարերար 
եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի երկրորդ նախագահ Գալու ստ Կիւլպէնկեանի 
ծննդեան 140-ամե ակին առիթով: Յաջորդ տարի Մարտ 
եւ Ապրիլ ամի սներու ն տեղի ու նեցան երկու  ֆիլմե րու  
ցու ցադրու թիւններ, իսկ Մայիսին Մասնաճիւղը մե ծարման 
երեկոյի մը ընթացքին պատու եց երեք անձեր:

ՀՈԼԱՆՏԱՀՈԼԱՆՏԱ

Ալմե լօԱլմե լօ Ալմե լոյի Մասնաճիւղը վերակազմու եցաւ շնորհիւ նոր 
անդամն երու  հոսքին դէպի այս քաղաքը: Տարբեր տարիքի 
մօտ 400 անդամն եր կանոնաւորապէս կը հաւաքու ին Ալմե լոյի 
Մշակու թային Կեդրոնին մէջ, ու ր տեղի կ’ու նենան ընկերային, 
մշակու թային եւ կրթական յայտագիրներ:

ՍՊԱՆԻԱՍՊԱՆԻԱ

ՊարսելոնաՊարսելոնա Սեպտեմբեր 2010ին, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Եւրոպայի 
Շրջանակային Յանձնաժողովի անդամն եր այցելեցին 
Պարսելոնա, ներկայ գտնու ելու  Պարսելոնայի Հայկական 
Մշակու թային Միու թեան նոր կեդրոնի բացման 
արարողու թեան: Այս Միու թիւնը, որ կը տնօրինէ Շաբաթօրեայ 
դպրոց եւ ֆու թպոլի խու մբ մը, ինչպէս նաեւ երիտասարդական 
այլ գործու նէու թիւններ, Հ.Բ.Ը.Միու թեան համագործակից 
կազմակերպու թիւն մըն է:

ՌՈՒ ՍԱՍՏԱՆՌՈՒ ՍԱՍՏԱՆ

Մոսկու աՄոսկու ա SIVAM-ը, որ երիտասարդ հայ արհեստավարժներու  
կազմակերպու թիւն մըն է, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի գործակից կը հանդիսանայ 
արդէն տարիներէ ի վեր եւ մի շտ պատրաստ է հիւրընկալելու  
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի առաքելու թեան եւ նպատակներու  իրականացման 
ու ղղու ած ծրագիրները: Նման ձեռնարկ մը տեղի ու նեցաւ 
Մարտ 2010ին, որու  ընթացքին համալսարանական 
ու սանողներ ծանօթացան ՀԲԸՄ-ի Ամառնային Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ծրագրին: Տեղական հեռատեսիլի կայանները 
լայնօրէն անդրադարձան այս ձեռնարկին: SIVAM մե ծապէս կը 
նպաստէ նաեւ ՀԲԸՄ-ի Մոսկու այի Ամառնային Ասպարէզային 
Փորձառու թեան Ծրագրին: (Յաւելեալ մանրամասնու թիւններու  
համար տեսել էջ` 16) 

ՄԻԱՑԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒ ԹԻՒՆՄԻԱՑԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒ ԹԻՒՆ

ԼոնտոնԼոնտոն Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լոնտոնի Մասնաճիւղը 2010ին համե րգով 
մը նշեց իր 100-ամե ակը:Համե րգին յատու կ հրաւիրու ած 
էր Հայաստանի Խաչատու րեան եռեակը: Աւելի ու շ 
կազմակերպու եցաւ պարահանդէս մը, որու ն յաջորդեց 
դասական երաժշտու թեան համե րգ մը եւս հայ երիտասարդ 
երաժիշտներու  մասնակցու թեամբ: Մասնաճիւղը յանձնառու  
է գաղու թին հրամցնելու  մշակու թային բարձրարժեք 
ծրագիրներ:
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ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐ
Երկիրներ ու ր կրթանպաստ ստացող
     համալսարանականներ կ՝ու սանին
Շրջանակային Յանձնաժողով
Մասնաճիւղ / Յանձնախու մբ
Վարժարան / Համալսարան
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Երիտ. Արհեստավարժներ (ԵԱ)
Բարեսիրական Ծրագիր
Մշակու թային Ծրագիր
Երիտասարդական Ծրագրեր, 
     Մարզական, Ճամբարներ, 
     Սկաու տներ և Ասպարէզային 
     Փորձառու թեան Ծրագրեր

Երկիր

ԱՄՆ

ԳԱՆԱՏԱ

Թորոնթօ
Դանիէլ եւ Ալիս Զարու կեան Վարժարան
ԵԱ
Երիտ. Գործ.
Երիտասարդ Ձայներ խու մբ

Մոնթրէալ
Արմէն Քէպէք-Ալեք Մանու կեան
     Վարժարան
ԵԱ
Ոսկեայ Տարիքի Յանձնախու մբ
Քէօսէեան Հայագիտական
     Դասախօսու թիւններ
Երիտ. Գործ.

Տիթրոյթ
Ալեք եւ Մարի Մանու կեան
     Վարժարան
Երիտ. Գործ.

Նիւ ինկլընտի Շրջանակ
Փրովիտընս Արանց Յանձնախու մբ
ԵԱ

Նիւ Եորք

ՀԲԸՄ Կեդրոնական Գրասենեակ
Նիւ Եորք Յատու կ Ձեռնարկներու 
     Յանձնախու մբ
ՖՈՔԸՍ Յանձնախու մբ
Մ.Ա.Կ. Յատու կ Ձեռնարկներու 
     Յանձնախու մբ
ԵԱ
Անդրանիկ Պարախու մբ
Նու պար Ճամբար
Ասպար. Փորձ. Ամառնային Ծրագիր
Համալսարանականներու  Հաղորդակցական
     Ծրագիր

Ֆիլատելֆիա
ԵԱ

ԵԱ - Ուաշինկթոն, Տ.Ս.Գլիվլընտ
Շաբաթօրեայ Դպրոց

Շիքակօ
Սիսակ Յ. Վարժապետեան
     Շաբաթօրեայ Դպրոց
ԵԱ

Հիւսթըն

Սան Ֆրանսիսքօ
ԵԱ

Արեվմտյան Շրջանակ
Ասպետներ
Կլէնտէյլ-Փասատինա
Վաչէ եւ Թամար Մանու կեան
     Երկրորդական Վարժարան
ԵԱ
Արտաւազդ Թատերախու մբ
Հայ Հերոսներ Փողերախու մբ
Սարդարապատ Պարախու մբ
Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական Ծրագիր
Երիտ. Գործ.
Ֆրեզնօ
Լոս Անճելոս - Հայ Կին
Օրէնճ Քաու նթի
Շաբաթօրեայ Դպրոց
ԵԱ
Սան Տիէկո
Սան Ֆերնանտոյի Հովիտ
Մանու կեան-Տեմի րճեան Վարժարան
Երիտ. Գործ.
Սիլիքոն Հովիտ
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25 Հոկտեմբեր 2011, Քէօսէեան Հայագիտական Դասախօսու թիւններու  
շարքէն տեսարան մը:

15-18 Ապրիլ 2010ին, Մոնթրէալի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ժիրայր եւ Էլիզ Տէրվիշեան 
սրահին մէջ տեղի ու նեցաւ չորսօրեայ գրքի տօնավաճառ եւ երեք 

խորհրդաժողովն եր:

8 Մայիս 2010ին, Թորոնթոյի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղի եւ Զարու կեան 
Վարժարանի յոբելեանները նշու եցան Միու թեան կեդրոնին մէջ, 

տարեկան Կալա-ի մը ընթացքին:

7 Դեկտեմբեր 2010ին, Կարին Յովհաննիսեան հրատարակեց իր 
նոր գիրքը “Ստու երներու  Ընտանիքը” վերնագրով, Թորոնթոյի 

Մասնաճիւղին կազմակերպած ձեռնարկին ընթացքին, որ տեղի ու նեցաւ 
Ալեք Մանու կեան կեդրոնին մէջ:

ԳԱՆԱՏԱԳԱՆԱՏԱ

ՄոնթրէալՄոնթրէալ Մոնթրէալի մասնաճիւղը, 2003էն ի վեր, ինը ամի ս 
շարու նակ ամէն շաբաթ կը կազմակերպէ «Մանու էլ Քէօսէեան 
Հայագիտական Դասախօսու թիւններ»ու  շարքը: Անցնող երկու  
տարիներու ն, հայագիտական նիւթերով հետաքրքրու ածներ 
ներկայ գտնու ած են այդ դասախօսու թիւններու ն: Շեշտը դնելով 
արու եստի վրայ, Մշակու թային Յանձնախու մբը ծրագրեց կարգ 
մը ձեռնարկներ, որոնց ընթացքին գաղու թին հրամցու եցան 
երաժշտական եւ գեղարու եստական ստեղծագործու թիւններ: 
Փետրու ար 2010ին, ֆրանսահայ յայտնի դաշնակահար Վահան 
Մարտիրոսեան հրաւիրու եցաւ համե րգ տալու , իսկ Մայիս 2011ին, 
ՍԻՄԱ եռեակը, որու ն մաս կը կազմե ն Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կատարողական 
Արու եստի Կրթաթոշակի սաներ, ներկայացու ց դասական 
երաժշտու թեան կտորներ: Յատկանշական ձեռնարկ մըն էր 
գեղանկարիչ Ռոպերթ Էլիբեկեանի գործերու  ցու ցահանդէսը, 
որ տեղի ու նեցաւ Մայիս 2011ին: Մասնաճիւղը շարու նակեց 
ճիգեր գործադրել օգնելու  Ալեք Մանու կեան Վարժարանին: Այդ 
նպատակով Հոկտեմբեր 2011ին կազմակերպեց Քայլարշաւ մը, 
որու ն ընթացքին հազարաւոր տոլար հանգանակու եցաւ ի նպաստ 
վարժարանին: Մասնաճիւղի մարզական եւ սկաու տական աշխոյժ 
խու մբերը շարու նակեցին իրենց գործու նէու թիւնները: Պասքէթպոլի 
խու մբերը Հոկտեմբեր ամի սներու ն կը կազմակերպեն Շահէն 
Շամլեան Մրցաշարքը, իրենց մրցակից Թորոնթոյի Մասնաճիւղի 
խու մբին հետ: Իսկ սկաու տական խու մբը 2011ին ստացաւ երկրի 
սկաու տական բարձրագոյն մրցանակը` առ ի գնահատանք 
կատարած կամաւորական աշխատանքներու ն նախնիներու  
հայրենիքին մէջ: (Յաւելեալ տեղեկու թիւններու  համար տես` էջ 52)

ԹորոնթօԹորոնթօ Թորոնթոյի Մասնաճիւղին կեդրոնը կը մն այ 
դասախօսու թիւններու , ընկերային ձեռնարկներու  եւ 
դասընթացքներու  վայր մը: Անցնող երկու  տարիները բացառու թիւն 
չէին: Մայիս 2011ին, ծնողներ, անձնակազմ եւ Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Զարու կեան Վարժարանի աշակերտներ, քայլարշաւի մը մի ջոցով 
հանգանակու թիւն կազմակերպեցին վարժարանին ի նպաստ: 
Շու րջ  50 աջակիցներ, 5 քիլոմե թր քայլարշաւ մը կազմակերպելով, 
հանգանակեցին 5,000 գանատական տոլար, որ տրամադրու եցաւ 
նախակրթարանին: Նոյն տարու ան ընթացքին յայտնի 
պատմաբան ՃորՃ Պու ռնու թեան, մի  քանի դասախօսու թիւններով 
ներկայացու ց Ղարաբաղի պատմու թեան նու իրու ած իր գիրքը: 
Դասախօսու թիւնները մաս կը կազմէին Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
նախաձեռնած շնորհանդէսներու  շարքին ԱՄՆ-ի եւ Գանատայի 
տարածքին, որոնց ներկայ գտնու եցան հարիւրաւոր հանդիսականներ 
(Յաւելեալ տեղեկու թիւններու  համար տես` էջ 39): Ինչպէս մի շտ, 
Մասնաճիւղի մարզական խու մբերը եւ արու եսի յանձնախու մբերը 
շարու նակեցին իրենց ձեռնարկները: Թորոնթոյի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Տաղանդներու  Ցու ցադրու թեան ընթացքին, որ տեղի կ’ու նենայ ամէն 
տարի, խոստմն ալից երաժիշտներ հանդէս եկան հայ թէ օտար 
քնարերգու ներու  եւ երգահաններու  գործերու  կատարու մն երով: 
2010ին եւ 2011ին, Մարզական եւ Արու եստի Յանձնախու մբերը 
շարու նակեցին համակարգել պասքէթպոլի մրցաշարքերը, որոնք 
տեղի կ’ու նենան ամէն տարու ան Մայիս ամսոյն ընթացքին 
Մոնթրէալի մէջ: Այս մրցաշարքերը առիթ կ’ըլլան որ մարզիկներ, 
շաբաթական մարզու մն երէ ետք, ցու ցադրեն իրենց մարզավիճակը:
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Հարաւային Գալիֆորնիայի Ասպետներու  Համախմբու մը հիւրընկալեց 
Փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննիսեանը, Հասան Ճէմալը եւ Փամե լա Սթէյնըրը: 
“Երեկոյ մը Ակադեմականի Հետ” վերնագիրը կրող ձեռնարկին, որ տեղի 
ու նեցաւ Գալիֆորնիոյ Համալսարանին մէջ, 31 Մարտ 2011ին: Ձեռնարկը, 
որ խորագրու ած էր “Տէր Զօրէն Ծիծեռնակաբերդ. Հասան Ճէմալի Հետ 

Խօսակցու թիւն”, իբրեւ գլխաւոր բանախօս ու նէր Հայոց Ցեղասպանու թեան  
դահճապետներէն Ահմէտ ճէմալ Փաշայի թոռ Հասան Ճէմալը: Ան կը 

թղթակցի Իսթանպու լի «Միլլիէյթ» թրքական լրատու  գործակալու թեան:

Հայ Կին Համախմբու մի  տարեկան 5րդ խորհրդաժողովը տեղի ու նեցաւ 
13 Մարտ 2010ին: Խորհրդաժողովը նու իրու ած էր  հայ համայնքներու  
գոյավիճակին Միացեալ Նահանգներու  մէջ: Խորհրդաժողը տեղի 
ու նեցաւ Գալիֆորնիոյ Պետական Համալսարանի- Նորթրիճի- 

Ուսանողական Միու թեան սրահին մէջ:

Փասատենա-Կլենտէյլի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը ներկայացու ց 
գեղանկարիչներ Ռու բէն Մանու կեանի եւ Ալեքսանտրա Մանու կեանի 

գործերը, 16 Մայիս 2010ին:

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ԳալիֆորնիաԳալիֆորնիա 
ՖրեզնօՖրեզնօ Ֆրեզնոյի Մասնաճիւղը, քաջալերելու  համար արու եստը, 
Հոկտեմբեր 2010ին կազմակերպեց ցու ցահանդէս մը, որու ն մասնակցեցան 
Սան Եու աքին Հովիտի բոլոր տարիքներէ 30 արու եստագէտներ:

Կլենտէյլ-ՓասատենաԿլենտէյլ-Փասատենա Սկաու տական շարու նակ զօրացող խու մբի, 
մարզական խու մբերու  եւ ընկերային զանազան գործու նէու թիւններով 
Մասնաճիւղը ձեռնարկներու  հարու ստ օրացոյցի մը մի ջոցով իր անդամն երը 
գործու նեայ եւ յանձնառու  վիճակի մը մէջ պահեց: Մասնաճիւղի տարբեր 
յանձնախու մբերու  գործու նէու թիւնները ընդգրկեցին մշակու թային զանազան 
ձեռնարկներ: Այդ ձեռնարկներէն յատկանշական էին մե ծանու ն բանաստեղծ 
Պարոյր Սեւակին նու իրու ած երեկոն, որ տեղի ու նեցաւ Նոյեմբեր 2010ին 
եւ որու ն ներկայ գտնու եցան 400 հանդիսականներ, Փետրու ար 2011ին 
Յակոբ Վարդանեանի գեղանկարչական գործերու  ցու ցահանդէսը, որ 
մասնաճիւղի կեդրոնը ցու ցասրահի մը վերածած էր, ինչպէս նաեւ Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան երկարամե այ անդամ Աւետիս Մանու կեանի մե ծարման 
հանդիսու թիւնը, Ապրիլ 2011ին: Մեծարեալը 1936էն ի վեր գործօն անդամ 
եղած է Միու թեան: Այս առթիւ, Հ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական Վարչական 
Ժողովի որոշու մով Մանու կեան արժանացաւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Պատու ոյ Անդամի  
տիտղոսին: Հանդիսու թեան ընթացքին ցու ցադրու եցան մե ծարեալին 
գեղանկարչական գործերը, որոնց հասոյթը նու իրաբերու եցաւ Մասնաճիւղին 
երիտասարդական գործու նէու թիւններու ն:  

Մասնաճիւղին պասքէթպոլի տարեկան անդրանիկ մրցաշարքը, որ 
տեղի ու նեցաւ 2011ի գարնան, ինչպէս նաեւ Հիւսիսային Ամե րիկայի 
Շրջանային Խաղերը, որ համախմբեց Մոնթրէալի, Սան Ֆերնանտօ Հովիտի 
եւ Թորոնթոյի պասքէթպոլի եւ վոլեյպոլի մարզիկները ապացու ցեց որ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի երիտասարդու թեան մի ջեւ կապերը զօրացնող հետաքրքրական 
հանդիպու մ մըն է: 

Հայ ԿինՀայ Կին 2010 ին եւ 2011ին Հայ Կին Յանձնախու մբը իրարու  մօտ բերաւ 
մասնագէտներու , մտաւորականներու  եւ համայնքային  ու  տարբեր 
մարզերէ առաջնորդ դէմքերու  խու մբ մը, կազմակերպելով շարք մը 
խորհրդակցական հանդիպու մն եր եւ հրապարակային ելոյթներ որոնք 
քննարկեցին ամե րիկահայերու  դիմագրաու ած խնդիրները: «Սփռու ող 
Հաղորդու մն երու  Ուժը» խորագիրը իբր գլխաւոր նիւթ ընտրու ած էր 
կազմակերպու թեան ամե րիկահայ համայնքի հիմն ախնդիրներու ն 
նու իրու ած 5-րդ տարեկան համագու մարին, որ տեղի ու նեցաւ 
համագործակցու թեամբը Գալիֆորնիոյ Նահանգային Համալսարանի 
Նորթրիճի Սեռերու  եւ Կանանց Ուսու մն ասիրու թեանց Կեդրոնի, 
Շարժարու եստի եւ Հեռատեսիլի Արու եստներու , Հայագիտական 
Սերտողու թեանց, ինչպէս նաեւ համալսարանի Ալֆա Էփսիլոն Օմե կա 
ու սանողական խմբակցու թեան: Հմտօրէն գործադրու ած քննարկու մն երով 
տարբեր ասու լիսներու  ընթացքին ներկաները սերտեցին թէ ինչ ձեւերով 
կարելի է հակազդել զանգու ածային լրատու ական շրջանակներու  մօտ 
հայու թեան նկատմամբ տեղ գտած ժխտական պատկերացու մն երու ն:  
6-րդ տարեկան համագու մարը որ նոյնպէս տարբեր մարզեր կ’ընդգրկէր, 
իբր խորագիր ընտրած էր «Երաժշտու թիւնը իբր հայելի – երաժշտու թիւնը 
ինչպէս կը ցոլացնէ սփիւռքեան համայնքներու  ընկերային փոխու ող  
պայմանները», շեշտը դնելով արու եստներու ն վրայ: Ձեռնարկը որ 
նոյնպէս տեղի ու նեցաւ Նորթրիճի մէջ, կ’ընդգրկէր յայտնի յօրինողներ 
որոնց շարքին Armenian Public Radio խու մբը, որու ն կատարու մն երը ցոյց 
տու ին թէ մե րօրեայ երիտասարդ սերու նդը կարող է ինքզինք արտայատել 
նորարար մի ջոցներով, տու րք տալով նաեւ իր արմատներու ն: Շարք 
մը հետաքրքրական ձեռնակրկներ զու գահեռաբար տեղի ու նեցան զոյգ 
համագու մարներու ն առընթեր, «Կիներ ի՞նչ կ’ակնկալեն ամու սնու թենէն», 
կարճ կատակերգու թիւն մը «Հայկական Սովորու թիւններ Իբր Մէկ 
Մասը Մեր Ազգագրական ժառանգու թեան», դասախօսու թիւն մը եւ 
թատերական ներկայացու մ մը, եւ «Ո՞վ կը հոգայ մանու կները – որբերէն 
մի նչեւ ամու սնալու ծու թենէ ազդու ած երախաները» հարց-պատասխանի 
դրու թեամբ, որու ն իրենց մասնակցու թիւնը բերին մասնագէտ հոգեբաններ 
եւ դաստիարակներ:

Սան Ֆերնանտօ ՀովիտՍան Ֆերնանտօ Հովիտ Սան Ֆերնանտօ Հովիտի Մասնաճիւղը 
շարու նակեց հոգալ իր սկաու տական եւ մարզական խու մբերը, 
ինչպէս նաեւ կազմակերպել անդամակցու թիւնը քով-քովի բերող 
զանազան ձեռնարկներ: Վեթերաններու  Ենթայանձնախու մբը 
նոյնպէս իր մասնակցու թիւնը բերաւ այդ գործու նէու թեանց, գաղու թին 
համար կրթական նիւթերու  մասին կարգ մը դասախօսու թիւններ 
կազմակերպելով: Այդ դասախօսու թիւնները նու իրու ած էին այսօրու ան 
երիտասարդու թեան դիմագրաւած մարտահրաւէրներու ն, ինչպէս 
բռնու թիւնը եւ թմրամոլու թիւնը: Դասախօսու թիւնները անդրադարձան 
երիտասարդներու  նկատմամբ ծնողական սիրոյ եւ գու րգու րանքի 
անհրաժեշտու թեան հարցերու ն, նկատի առնելով որ այդ վերաբերու մը 
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Հ.Բ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Ամե րիկայի Շրջանակային Յանձնաժողովի 
տարեկան Կալա-ն, 12 Նոյեմբեր 2011ին:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի ՄԱԿ-ի Յատու կ Յանձնախու մբի ձեռնարկին՝ որ տեղի ու նեցաւ 
31 Մարտ 2010ին: ՄԱԿ-ի Բնակչու թեան Հիմն ադրամի  ներկայացու ցիչ 
Ալեթա Միլլըր Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Գրասենեակին մէջ խօսեցաւ 
Հայաստանի մէջ անբարոյու թեան մղող բռնամի ջոցներու  եւ կանանց 

չարաշահու թեան կապու ած հարցերու  մասին:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կատարողական Արու եստի Ծրագրի մրցանակակիրներ 
եւ Նիւ Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբի անդամն եր 

2010ի համե րգէն առաջ, որ տեղի ու նեցաւ Carnegie Hall-ի Weill Recital 
սրահին մէջ: 

կրնայ դրական ազդեցու թիւն թողու լ մոլորու թիւններէ տարու ած 
երիտասարդներու  վրայ:

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հարաւային Գալիֆորնիոյ Շրջանակային Յանձնաժողով-Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հարաւային Գալիֆորնիոյ Շրջանակային Յանձնաժողով-
ԱսպետներԱսպետներ Արեւմտեան Շրջանակային Յանձնաժողովի Ասպետներու  
Համախմբու մը մե ծ տարողու թեամբ դասախօսու թիւն-ձեռնարկներ կը 
կազմակերպէ ամէն տարի: Նոյեմբեր 2010ին, Համախմբու մը «Երեկոյ 
մը պետական անձնաւորու թեան հետ» վերնագրով հանդիպու մ մը 
կազմակերպեց Հայաստանի առաջին Արտաքին գործոց նախարար եւ 
«Ժառանգու թիւն» կու սակցու թեան առաջնորդ Ռաֆֆի Յովհաննիսեանի 
հետ: Ան խօսեցաւ «Հայաստանը Արեւելքի եւ Արեւմու տքի Միջեւ. 
Ժողովրդավարու թեան, ինքնիշխանու թեան եւ Ազգային Շահի 
Մարտահրաւէրները» նիւթերու  մասին:

Մարտ 2011ին տեղի ու նեցած «Երեկոյ մը Ակադեմականի Հետ» 
վերնագրով ձեռնարկի գլխաւոր բանախօսը Հայոց Ցեղասպանու թեան  
դահճապետներէն Ահմէտ ճէմալ Փաշայի թոռ Հասան Ճեմալն էր: Ան կը 
թղթակցի Իսթանպու լի «Միլլիէյթ» թրքական լրատու  գործակալու թեան, 
որ հանրայայտ դարձաւ իր Հայաստան այցելու թեամբ, ու ր ծաղկեպսակ 
զետեղեց Ծիծեռնակաբերդի յու շարձանին առջեւ: Ձեռնարկին մի ւս 
հիւրերն էին` Փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննիսեան եւ Հենրի Մորկընթաու ի 
ծոռնու հի, Հարվըրտի Մարդասիրական Նախաձեռնու թեան անդամ 
Փամե լա Սթէյնըրը: Գալիֆորնիոյ Լոս անճէլըսի Համալսարանի լսարանին 
մէջ տեղի ու նեցած այս ձեռնարկին ներկայ գնտու եցան աւելի քան 400 
հանդիսականներ: Երեք բանախօսներն ալ քննարկեցին ցեղասպանու թեան 
ճանաչման եւ հաշտու թեան հարցերը:

Հ.Բ.Ը.Մ. Արեւմտեան Ամե րիկայի Շրջանակային Հանձնաժողով Հ.Բ.Ը.Մ. Արեւմտեան Ամե րիկայի Շրջանակային Հանձնաժողով Աւելի 
քան 500 պատու աւոր հիւրեր, մի ու թենականներ եւ համակիրներ ներկայ 
գտնու եցան Նոյեմբեր 2011ին Հ.Բ.Ը. Միու թեան Արեւմտեան Ամե րիկայի 
Շրջանակային Յանձնաժողովի տարեկան նու իրահաւաք-հանդիսաւոր 
ճաշկերոյթին, որու ն ընթացքին մե ծարու եցաւ լոնտոնաբնակ Դոկտ. 
Արմէն Սարգսեանը: Այժմ նախագահ իր իսկ հովանաւորու թիւնը վայելող 
Euroasia House International-ին, Դոկտ. Սարգիսեան Հայաստանի առաջին 
դեսպանն էր Անգլիոյ եւ եւրոպական երկիրներու  մօտ, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի վարչապետ եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի բարերար:

ԻլլինոյԻլլինոյ Դեկտեմբեր 2011ին, Շիքակոյի մասնաճիւղը իր 100-Ամե ակին 
նու իրու ած ձեռնարկով մը տօնախմբեց գաղու թէն ներս իր հարիւր 
տարու ան  բարեսիրական, կրթական, մշակու թային եւ ընկերային 
գործու նէու թիւնը: Միու թեան Օննիկ Նորհատ կեդրոնին մէջ հաւաքու ած 
200 հիւրերու  առջեւ ելոյթ ու նեցաւ Նիւ Եորքի Զու լալ Աքափելլա եռեակը: 
Գու յու մճեան Հիմն ադրամի  օժանդակու թեամբ, Մասնաճիւղը 2011ին 
հիմն եց Գու յու մճեան- Հ.Բ.Ը.Մ Շիքակօ Հայկական Մարդկայնական 
Ուսու մն ասիրու թիւններու  Փառատօնը: Փառատօնի շրջագիծին մէջ տեղի 
կ’ու նենան գաղու թային ձեռնարկներ, ներառեալ դասախօսու թիւններ, 
համե րգներ, թատերական ներկայացու մն եր եւ հայ արու եստագէտներու  
ցու ցահանդէսներ: Ձեռնարկներու  շարքը սկսաւ երգահան Էրիք Հաչիքեանի 
«Ճամբորդու թիւն Դէպի Ամասիա» մրցանակ շահած ֆիլմի ն ցու ցադրու մով, 
որ տեղի ու նեցաւ Մայիս 2010ին: Այս ձեռնարկին յաջորդեցին երկու  
դասախօսու թիւններ Նոյեմբեր 2011ին. «Արշիլ Կորքին եւ Վերացական 
Արտայայտչապաշտու թեան Զարգացու մ»ը, զոր ներկայացու ց Փրոֆ. Քիմ 
Սիրվարդ Թերիոլթը եւ Փրոֆ. Արմէն Մարսու պեանի` «Մարզեվանի Հայերը 
եւ Անաթոլիա Գոլէճը» նիւթերու ն մասին: 

Մասաչու սեցՄասաչու սեց Նիւ Ինկլընտի մասնաճիւղը իր յարգանքի տու րքը մատու ցեց 
Ռոտ Այլընտի Մասնաճիւղի երկարամե այ Ատենապետ Ուիլեըմ 
Ազնաւու րեանին` իր 45 տարիներու  նու իրեալ ծառայու թիւններու ն համար: 
Յաւելեալ տեղեկու թիւններու  համար տես` էջ 38

Նիւ ԵորքՆիւ Եորք Կանանց հիմն ահարցերու ն վրայ ու շադրու թիւն սեւեռելու  
նպատակով, Հ.Բ.Ը.Մ.-Մ.Ա.Կ. Խմբակցու թիւնը 2010ին երկու  ձեռնարկներ 
կազմակերպեց: Մարտին տեղի ու նեցած դասախօսու թիւնը եւ «Անապատի 
Գիշերներ» վաւերագրական ֆիլմի ն ցու ցադրու թիւնը, որ կ’անդրադառնար 
Հայաստանի մէջ մարդկային գերեվարու թեան համազօր անբարոյական 
աշխատանքի մղող եւեւոյթներու ն, իսկ Նոյեմբերի դրամահաւաքը, որ կը 
կրէր «Երջանիկ Մայրեր, Առողջ Մանու կներ. Մու տք Դէպի Նախածննդական 
Խնամքը Հայաստանի Մէջ» վերտառու թիւնը, դրական ազդեցու թիւն ու նեցաւ 
համաշխարհային մակարդակի վրայ: Բարձրացնելու  համար իրազեկու թիւնը 
Հայաստանի գիւղական վայրերու  ընտանիքներու  վիճակին մասին եւ 
նու իրատու ու թիւններու  մի ջոցով օգտակար ըլլալու  անոնց, Հ.Բ.Ը.Մ.-Մ.Ա.Կ. 
Խմբակցու թիւնը առաւել ընդարձակելով իր առաքելու թիւնը, մի ջազգային 
կազմակերպու թիւններու  ու շադրու թիւնը սեւեռեց հայրենիքի ընկերային 
կարեւոր հարցերու  վրայ: Միւս կողմէ, Նիւ Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  
Յանձնախու մբը կը շարու նակէ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կատարողական Արու եստի 
Կրթաթոշակներու  Ծրագրի մասնակից երիտասարդ երաժիշտներու  
համե րգներու  կազմակերպու մը: (Այս ձեռնարկներու ն մասին տես` էջ 43)
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ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐ
Երկիրներ ու ր կրթանպաստ ստացող 
     համալսարանականներ կ՝ու սանին
Մասնաճիւղ / Յանձնախու մբ
Վարժարան / Համալսարան
Երիտ. Արհեստավարժներ (ԵԱ)
Մշակու թային Ծրագիր
Երիտասարդական Ծրագրեր, Մարզական, 
     Ճամբարներ, Սկաու տներ և 
     Ասպարէզային Փորձառու թեան Ծրագրեր

Երկիր

ՊՐԱԶԻԼ

ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՅ

ԱՐԺԱՆԹԻՆ

Սան Փաու լօ

ԵԱ
Երիտ. Գործ.

Մոնթէվիտէօ
Նու պարեան-Մանու կեան
     Վարժարան
Երեւան 50 Նու ագախու մբ
Կռու նկ Երգչախու մբ
Երիտ. Գործ.

Գորտոպա
Արարատ Պարախու մբ
Ծիրանի Նու ագախու մբ
Քոլոնիա տէ
     Վագասիոնէս
Երիտ. Գործ.

Պու էնոս Այրէս
Մարի Մանու կեան Վարժարան
ԵԱ
Շարժարու եստի Խմբակ
Գրիգոր Սաթամե ան Թատերախու մբ
Քոլոնիա տէ Վագասիոնէս
Երիտ. Գործ.

ՆՆ

Շաբաթ, 14 Մայիս 2011ին, շու րջ 500 հանդիսականներ տօնախմբեցին 
Պու էնոս Այրէսի Մասնաճիւղի 100-ամե ակը: Նազարեան 

հանդիսարահին մէջ տեղի ու նեցած յոբելենական ձեռնարկի 
Պատու ոյ հիւրն էր Գարեգին Բ.  Ամե նայն Հայոց Կաթողիկոսը, որ 

հովու ապետական այցելու թեամբ մը Հարաւային Ամե րիկա կը գտնու էր:

ԱՐԺԱՆԹԻՆԱՐԺԱՆԹԻՆ

Պու էնոս ԱյրէսՊու էնոս Այրէս Շու րջ 500 անդամն եր եւ համակիրներ, Մայիս 
2011ին, ներկայու թեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամե նայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, Հ.Բ.Ը. Միու թեան փոխ-նախագահ Սինան 
Սինանեանի եւ Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ ու  
Մասնաճիւղի ատենապետ Ռու բէն Քէշիշեանի, տօնախմբեցին 
Մասնաճիւղին հիմն ադրու թեան 100-ամե ակը: Ամե նայն Հայոց 
Կաթողիկոս Գարեգին Բ. պարգեւատրեց Ռոսիթա Եու սէֆեանը, 
Ռոպերթօ Մալխասեանը եւ Յարու թիւն Սարաֆեանը` առ ի 
գնահատանք անոնց երկարամե այ ծառայու թիւններու ն Հ.Բ.Ը.Մ.ին: 
Աւելի ու շ, Հոկտեմբերին, Մասնաճիւղը իրագործեց «Պու էնոս 
Այրէսը կը տօնախմբէ» Հայաստանի փառատօնը, որ տեղի 
ու նեցաւ մայրաքաղաքի կեդրոնական փողոցներէն մէկու ն վրայ 
եւ որու ն ներկայ գտնու եցան 15,000 բազմու թիւն մը: Բացօթեայ 
այս համե րգին ելոյթ ու նեցաւ հայրենի երաժիշտ Արա Գէորգեան, 
որ հիացու ց մայրաքաղաքի բնակիչները եւ զբօսաշրջիկները 
իր հայկական հարու ստ մե ղեդիներով: Համե գին մասնակցեցաւ 
նաեւ տեղական Սիմֆոնիք Նու ագախու մբը` ղեկավարու թեամբ 
գանատահայ խմբավար Լորի Անթու նեանի, որ յատկապէս այս 
առիթով ժամանած էր Պու էնոս Այրէս: Հ.Բ.Ը.Մ.ի  հարիւր կամաւոր 
անդամն եր, բոլոր յանձնախու մբերէն, ճիգեր գործադրեցին 
յաջողցնելու  աննախընթաց այս ձեռնարկը: Պու էնոս Այրէսի 
Մասնաճիւղը իր աջակցու թիւնը բերաւ Պու էնոս Այրէսի մէջ տեղի 
ու նեցած եռօրեայ «Կամու րջ» վերնագիրը կրող հետաքրքրական 
ծրագրին, որ կեդրոնացած էր տեսալսողական արու եստի եւ 
շարժարու եստի վրայ եւ կ’անդրադառնար շարժարու եստի առաջին 
օրերու  եւ անկախ հեռատեսիլի հարցերու ն: 

Հարաւային Ամե րիկայի ամե նամե ծ գաղու թը հանդիսացող 
Պու էնոս Այրէսի Մասնաճիւղը շարու նակեց նու ազագոյնը 600 
հայեր - եւ ոչ հայեր հիւրընկալել իր կեդրոնին մէջ գործող եւ 
ժողովրդականու թիւն վայելող Ուրբաթ եւ Շաբաթ գիշերներու  
ընթրիքները, որոնց հասոյթը կը նու իրաբերու ի վարժարանի 
աշակերտու թեան աւանդական Հայաստան այցելու թիւններու ն: 
Մասնաճիւղի Տիկնանց Յանձնախու մբը շարու նակեց հայկական 
խոհանոցի դասընթացները, իսկ շարժարու եստի սիրահարներ 
ներկայ գտնու եցան ֆիլմե րու  ցու ցադրու թեանց: 
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Պրազիլի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մասնաճիւղը, 24 Հոկտեմբեր 2012ին տօնախմբեց 
իր հիմն ադրու թեան 46-ամե ակը, որու  ընթացքին մե ծարու եցաւ 

երկարամե այ անդամն երէն Հիլտա Տիրու հի Պու րմայեան:

Գորտոպայի Մասնաճիւղի երիտասարդու թեան հաւաքը տեղի ու նեցաւ 
18 Սեպտեմբեր 2010ին:

Մոնթէվիտեոյի «Կռու նկ» երգչախու մբը, խմբավար Ալվարօ Յակոբեանի 
գլխաւորու թեամբ, ելոյթ ու նեցաւ Երեւանի Առնօ Բաբաջանեանի 

անու ան համե րգասրահին մէջ, 26 Ապրիլ 2011ին:

ԳորտոպաԳորտոպա Հոկտեմբեր 2010ին, Գորտոպայի Մասնաճիւղը տօնեց 
իր կեդրոնի բացման 25-ամե ակը: Կեդրոնը ամբողջ տարու ան 
ընթացքին կը գործէ ամէն շաբաթ: 4էն 12 տարեկան մանու կները 
կը շարու նակեն իրենց հաւաքները եւ տեղի կ’ու նենան Ուրբաթ 
Օրու ան գաղու թային ընթրիքներ: Ընթրիքներու  հասոյթը 
տրամադարու եցաւ երիտասարդ անդամն երու  դէպի Հայաստան 
առաջին ու ղեւորու թեան: Վերանորոգելու վ իր յանձնառու թիւնը 
յաջորդ սերու նդին հանդէպ, Մասնաճիւղը շարու նակեց 
ամե նամե այ ամառնային ցերեկային ճամբարին՝ Քոլոնիա տէ 
վաքասիոնեսին կազմակերպու մը: ճամբարի մասնակիցներ 
կ’օգտգործեն կեդրոնի լողաւազանը եւ կը մասնակցին ընկերային 
ձեռնարկներու : Մասնաճիւղի պատանեկան Ուկապիթոս խու մբը 
նոյնպէս կ’ու նենայ իր գործու նէու թիւնները: Մեծ թիւով անդամն եր 
կը մասնակցին անոր զանազան գործու նէու թիւններու ն քաղաքի 
եւ դրացի շրջաններու  մէջ: Գորտոպայի աղջկանց վոլէյպոլի 
խու մբը շահեցաւ քաղաքի տեղական ախոյեանու թիւնը 2010ին:

ՊՐԱԶԻԼՊՐԱԶԻԼ

Սան Փաու լօՍան Փաու լօ Մասնաճիւղի շու րջ 1000 անդամն եր եւ 
համակիրներ Հոկտեմբեր 2010ին եւ 2011ին նշեցին 
Մասնաճիւղի հիմն ադրու թեան տարեդարձերը: Այդ առիթներով 
կազմակերպու եցան ճաշկերոյթներ, որոնց ընթացքին 
մե ծարու եցան Մասնաճիւղի երկարամե այ նու իրեալ անդամն եր: 
Նախորդ ճաշկերոյթի ընթացքին մե ծարու ած էր գաղու թի 
բարերարու հիներէն Տիկին Հիլտա Տիրու հի Պու րմայեանը, որու ն 
հանգու ցեալ ամու սինը` Վարու ժան Պու րմայեան, երկարամե այ 
ատենապետը եղած է Մասնաճիւղին: Մեծարու մի  այդ ձեռնարկէն 
ամի սներ առաջ գնահատանքի արժանացած էր Փետրօ 
Անտրէ Ճաֆէրեանը, իսկ Յու նիսին Տիկնանց Յանձնախու մբը 
կազմակերպեց նորաձեւու թեան ձեռնարկ մը, որու ն ներկայ 
գտնու եցան 350 հիւրեր: 47-ամե ակի հաւաքին, Արհեստագիտական 
Մարզի մէջ Յաջողու թեան` «Տարու ան Մարդ» մրցանակին 
արժանացաւ Սան Փաու լոյի Պետական Համալսարանի փոխ-
նախագահ Վահան Յակոբեանը, որ մրցանակը ստացաւ ձեռամբ 
գաղու թի բարերարներէն Անտէ Գիսակճեանի: Հիւրեր վայելեցին 
մի ջազգային ճանաչու մի  արժանացած հայրենի երաժիշտ Արա 
Գէորգեանի երաժշտու թիւնը, որ հիւրախաղերով կ’այցելէր 
Հարաւային Ամե րիկայի հայ գաղու թները:

ՈՒ ՐՈՒ ԿՈՒ ԷՅՈՒ ՐՈՒ ԿՈՒ ԷՅ

ՄոնթէվիտէօՄոնթէվիտէօ Մասնաճիւղի եւ Հայաստանի Սփիւռքի 
նախարարու թեան նախաձեռնու թեամբ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Կռու նկ» 
երգչախու մբը Ապրիլ-Մայիս 2011ի երկու  շաբաթներու ն իր 
անդրանիկ ելոյթները ու նեցաւ Հայաստանի մէջ: Մաէսթրօ Ալվարօ 
Յակոբեանի խմբավարու թեամբ, որ շրջանաւարտ է Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Նու պարեան-Մանու կեան Վարժարանէն, երգչախու մբը «Քեզի 
Համար Հայաստան» խորագրու ած իր առաջին համե րգը տու աւ 
Երեւանի Առնօ Բաբաջանեանի անու ան համե րգասարհին մէջ:  
Հայաստանի պետական ներկայացու ցիչներ եւ արու եստագէտներ 
բու ռն ծափահարու թիւններով ողջու նեցին երգչախու մբին 
ելոյթը, որ կատարեց Աւետիսեանի, Կոմի տասի, Տամատեանի 
եւ այլ հեղինակներու  ստեղծագործու թիւններ, ինչպէս նաեւ 
ժողովրդական ու  հայրենասիրական երգեր: Երգչախու մբին 
երկրորդ համե րգը տեղի ու նեցաւ Գիւմրիի Արու եստներու  
Ակադեմի այի համե րգասարհին մէջ, որու ն ներկայ գտնու եցան 
մե ծ թիւով հանդիսատեսներ: Երգչախու մբը հիմն ու ած է 1993ին եւ 
մասնակցած հայրենի երաժիշտ Արա Գէորգեանի «Խաղաղու թիւն 
Աշխարհին» վերնագրով Հարաւային Ամե րիկայի երկրիրներու  մէջ 
տու ած համե րգներու  Մոնթէվիտէոյի ելոյթին, 2011ին: 
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ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐ
Երկիրներ ու ր կրթանպաստ ստացող 
     համալսարանականներ կ՝ու սանին
Մասնաճիւղ / Յանձնախու մբ
Վարժարան / Համալսարան
Շաբաթօրեայ Դպրոց
Երիտ. Արհեստավարժներ (ԵԱ)
Մշակու թային Ծրագիր
Երիտասարդական Ծրագրեր, Մարզական, 
     Ճամբարներ, Սկաու տներ և Ասպարէզային 
     Փորձառու թեան Ծրագրեր

Երկիր

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ

Մելպու ռնի Մասնաճիւղի անդամն եր ընտանեկան դաշտնագնացու թիւն 
մը ու նեցան 2011ին:

Հայաստանի Խաչատու րեան Եռեակը, 2012ի Մայիս 6 եւ 7 օրերու ն 
ելոյթներ ու նեցաւ Սիտնիի մէջ:

Մելպու ռն

Սիտնի

Հայկական Ռատիօժամ
Երիտ. Գործ.

Ալեքսանտր Նախակրթարան
Շաբաթօրեայ Դպրոց
ԵԱ
Վահրամ Փափազեան Թատերախու մբ
Երիտ. Գործ.

Մելպու ռնՄելպու ռն Թէեւ հեռու  Հայրենիքէն, այդու հանդերձ զանազան 
նախաձեռնու թիւններու , մասնաւորաբար մշակու թային 
ձեռնարկներու  մի ջոցով, Հ.Բ.Ը. Միու թեան Մելպու ռնի յանձնառու  
անդամն եր վառ կը պահեն ազգային ժառանգու թիւնը եւ ոգին:

Գոհացու մ տալու  համար թատերախու մբ մը ու նենալու  տեղւոյն 
դերասաններու ն փափաքին, մասնաճիւղը Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
«Արտաւազդ» թատերախու մբէն խնդրեց տրամադրել վերջին 
թատերախաղերու  նախօրինակներէն որեւէ մէկը:  Յու նիս 2010ին, 
երկու  անգամ ներկայացու եցաւ «Երկու  տիկնոջ ամու սինը» 
թատերգու թիւնը, որ գրաւեց նաեւ ոչ հայերու  ու շադրու թիւնը, քանի 
որ ապահովու ած էր ներկայացման թարգմանու թիւնը: Նորաստեղծ 
թատերախու մբը այնու հետեւ հրաւիրու եցաւ Սիտնիի մասնաճիւղին 
կողմէ, գաղու թին հրամցնելու  նոյն ներկայացու մը, որ արժանացաւ 
թատերասէրներու  գնահատանքին եւ ծափահարու թիւններու ն: 
Թատերախու մբը անգամ մը եւս բեմ բարձրացաւ 2011ի աւարտին, այս 
անգամ ներկայացնելով Ռէյ Քու նիի «Ով է հայրս» թատերգու թիւնը: 

Յու լիս 2011ին, մասնաճիւղին կողմէ կազմակերպու ած համե րգին 
ելոյթ ու նեցաւ Սիմա եռեակը, որու ն մաս կը կազմե ն Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Կատարողական Արու եստի Կրթաթոշակներու  Ծրագրի 
ու սանողներ: Մասնաճիւղը կը շարու նակէ սեփական կեդրոնին մէջ 
կազմակերպել իր ամսական աւանդական ճաշկերոյթները:

ՍիտնիՍիտնի Օգոստոս 2010ին, Ալեքսանտր Վարժարանի 20-ամե ակին 
առիթով, մասնաճիւղը կազմակերպեց ճաշկերոյթ-պարահանդէս 
մը, որ ոգեւորու թեան եւ տեղական հաստատու թիւնը զօրացնելու  
վճառականու թեան առիթ հանդիսացաւ գաղու թին համար: Նոյն 
տարու ան ընթացքին մասնաճիւղին «Վահրամ Փափազեան» 
թատերախու մբը ներկայացու ց «Ժամանակաւոր Ամու սինը» 
թատրերգու թիւնը: 

Այցելելով Սիտնի, Սփիւռքի նախարարու հի Հրանոյշ Յակոբեան 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան տեղւոյն կեդրոնին մէջ տեղի ու նեցած ձեռնարկին 
ընթացքին յատու կ մե տալ մը շնորհեց մասնաճիւղի ատենապետ 
Թորոս Պօղոսեանին` առ ի գնահատանք գաղու թին մէջ 
հայապահպանման գործին մատու ցած անոր ծառայու թիւններու ն: 

Նոյն տարու ան ընթացքին, Հ.Բ.Ը. Միու թեան մասնաճիւղին եւ 
անոր բարերարներու ն հովանաւորոթեամբ առաջին անգամ 
ըլլալով աննախընթաց համե րգ տու աւ հայրենի Խաչատու րեան 
եռեակը: Մայիսին տեղի ու նեցած այդ համե րգներու ն ներկայ 
գտնու եցան հարիւրաւոր երաժշտասէրներ, որոնց մէջ կային նաեւ 
ոչ հայեր, որոնք ծափահարու թիւններով ընդու նեցին եռեակին 
կատարու մն երը:
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ՀԲԸՄԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀԲԸՄԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒ ԵՒ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ԱՏԵՆԱՊԵՏՆԵՐ  2010 – 2011ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ԱՏԵՆԱՊԵՏՆԵՐ  2010 – 2011

ԱՐԺԱՆԹԻՆԱՐԺԱՆԹԻՆ
ՊՈՒ ԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ` Ռու բէն Քէշիշեան
ԳՈՐՏՈՊԱ` Րիքարտօ Էրեզեան  (մի նչեւ 
Մայիս 2010), Խաւիէր Փեթենեան

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱԱՒՍՏՐԱԼԻԱ
ՄԵԼՊՈՒ ՌՆ` Մարալ Չորպաճեան
ՍԻՏՆԻ` Թորոս Պօղոսեան

ԱՒՍՏՐԻԱԱՒՍՏՐԻԱ
ՎԻԵՆՆԱ` Ժիրայր Պալմանեան

ՊՐԱԶԻԼՊՐԱԶԻԼ
ՍԱՆ ՓԱՈՒ ԼՕ` Գրիգոր Մանու կեան

ՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱ
ՓԼՈՎՏԻՒ` Ռու բէն Չաւու շեան

ՓԼՈՎՏԻՒԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ԸՆԿԵՐԱԿԻՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐ`
ՊՈՒ ՐԿԱՍ` Յակոբ Մովսէսեան
ՏՈՊՐԻՉ` էտու արտ Քոքոնեան
ՀԱՍՔՈՎՕ` Սրբու հի Տէր Անտոնեան
ՌՈՒ ՍԷ`Պօղոս Կարճանեան
ՍԻԼԻՍԹՐԱ` Մկրտիչ Գալու ստեան
ՍԼԻՎԸՆ` Արշաւիր Հու լեան
ԵԱՄՊՈԼ`Սոնիա Արշաւիր 
Յովն անեան

ՍՈՖԻԱ` Սոնիա Աւագեան-Պետրոսեան

ԳԱՆԱՏԱԳԱՆԱՏԱ
ՄՈՆԹՐԷԱԼ` Արմէն Պչաքճեան (մի նչեւ 
Սեպտեմբեր 2011), Արամ Եագու պեան
ԹՈՐՈՆԹՕ` Քնար Պասմաճեան

ԿԻՊՐՈՍԿԻՊՐՈՍ
ԼԱՌՆԱՔԱ` Ստեփան Քամաքեան
ՆԻԿՈՍԻԱ` Դաւիթ Շահապեան (մի նչեւ 
Մարտ 2010), Վիգէն Քէսթէրլեան

ԵԳԻՊՏՈՍԵԳԻՊՏՈՍ
ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ 
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, ԳԱՀԻՐԷ` 
Պերճ Թէրզեան
ԳԱՀԻՐէ` Վիգէն Ճիզմէճեան
ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ` Սարգիս 
Վարձպետեան

ԵԹՈՎՊԻԱԵԹՈՎՊԻԱ
ԱՏՏԻՍ ԱՊԱՊԱ` Վահագն Ղարիպեան

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ 
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՓԱՐԻԶ` Ալեքսի Կէօվճեան

ԼԻՈՆ` Միշէլ Սանճեան
ՄԱՐՍԷՅԼ` Սահակ Քարալէքեան
ՆԻՍ-ՔՕԹ Տ’ԱԶԻՒՐ` Շաքէ 
Յակոբեան-Քլաու սըն
ՓԱՐԻԶ` Վիվիան Էթեմէզեան (մի նչեւ 
Յու նիս 2010), Ռաֆֆի Մոնճեան
ՍԷՆ ՇԱՄՈՆ-ՍԷՆ ԷԹԻԷՆ` Լէոնարտօ 
Պասմաճեան
ՎԱԼԱՆՍ` Ֆիլիփ Փանոսեան
ՎԻԷՆ` Շարլ Փալթոպետրոսեան

ՅՈՒ ՆՍԱՏԱՆՅՈՒ ՆՍԱՏԱՆ
ՅՈՒ ՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, ԱԹԷՆՔ`
Յակոբ Ֆէսճեան (մի նչեւ Մարտ 2010) , 
Տիգրան Ապասեան
ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷ` Հայկու հի 
Փորթու գալեան

ԻՐԱՆԻՐԱՆ
ԹԵՀՐԱՆ`Լեւոն Յովհաննէսեան (մի նչեւ 
Սեպտեմբեր 2010), Աստղիկ Պապայեան

ԻՐԱՔԻՐԱՔ
ՊԱՂՏԱՏ` Իսկէնտէր Մելքոնեան

ԻՏԱԼԻԱԻՏԱԼԻԱ
ՄԻԼԱՆ` Կէկէլ Խաչատու րեան

ԼԻԲԱՆԱՆԼԻԲԱՆԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ 
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, ՊԷՅՐՈՒ Թ`
Ժերար Թիւֆէնքճեան

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՓՐԻԿԷՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՓՐԻԿԷ
ՃՈՀԱՆՆԷՍՊՈՒ ՐԿ` Ժաք Ատանալեան

ՍՈՒ ՐԻԱՍՈՒ ՐԻԱ
ՍՈՒ ՐԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ 
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, ՀԱԼԷՊ`
Ներսէս Ներսոյեան

ՀԱԼԷՊ` Յակոբ Միքայէլեան
ԴԱՄՍԿՈՍ` Արա Եագու պեան
ԳԱՄԻՇԼԻ` Յովհաննէս Արոյեան
ԼԱԹԱՔԻԱ` Յակոբ Ադամե ան
ԵԱԳՈԻՊԻՅԷ`Գէորգ Խաչատու րեան

ՈՒ ՐՈՒ ԿՈՒ ԷՅՈՒ ՐՈՒ ԿՈՒ ԷՅ
ՄՈՆԹԷՎԻՏԷՕ`Կու սթավօ Զու լամե ան 
(մի նչեւ Օգոստոս 2011), Հայկազու ն 
Մոմճեան

ՄԻԱՑԵԱԼ ԱՐԱԲԱԿԱՆՄԻԱՑԵԱԼ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 
ԷՄԻՐՈՒ ԹԻՒՆՆԵՐ
ՏՈՒ ՊԱՅ`Հրաչ Պու ռու նսու զեան 

ԱՆԳԼԻԱԱՆԳԼԻԱ
ԼՈՆՏՈՆ` Նու շիկ Սեդրակեան

ԱՄՆԱՄՆ
ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԳԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ 
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, ԼՈՍ 
ԱՆՃԵԼՈՍ`
Հայկ Մսըրլեան

ԿԼԷՆՏԷՅԼ ՓԱՍԱՏԻՆԱ` Շահէ 
Սէօյլէմէզեան
ՀԱՅ ԿԻՆ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼՈՍ` Սոնա 
Եագու պեան
ՕՐԷՆՃ ՔԱՈՒ ՆԹԻ`Գրիգոր 
Մահտեսեան
ՍԱՆ ՏԻԷԿՕ`Անի Գալայճեան-
Լանու զա
ՍԱՆ ՖԵՐՆԱՆՏՈՅԻ ՀՈՎԻՏ`Յովիկ 
Այնթապլեան (2010), Արա Եսայեան 
(2011)

ՖՐԵԶՆՕ`Զարու հի Տէր Մկրտիչեան
ՍԻԼԻՔՈՆ ՀՈՎԻՏ` Երու անդ Զօրեան
ՇԻՔԱԿՕ, ԻԼԼԻՆՈՅ` Սոնա Տիօրեօ
ՆԻՒ ԻՆԿԼԸՆՏ, ՄԱՍԱՉՈՒ ՍԷՑ` Սու րէն 
Մահսերեճեան (մի նչեւ Սեպտեմբեր 
2011), Արա Պալիքեան
ՆԻՒ ԵՈՐՔ, ՅԱՏՈՒ Կ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ  
ՅԱՆՁԱՆԱԽՈՒ ՄԲ` Նիլա Ֆըսթըքճեան
ՏԻԹՐՈՅԻԹ, ՄԻՉԻԿԸՆ` Նատիա 
Սարաֆեան
ԳԼԻՎԼԸՆՏ, ՕՀԱԻՕ` Սեպու հ 
Սեդրակեան
ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ, ՓԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱ` 
Էլիզապէթ Պարոն, Քլարա Սամէլեան
ՓՐՈՎԻՏԸՆՍ, ՐՈՏ ԱՅԼԸՆՏ` Ուիլեամ 
Ազնաւու րեան
ՀԻՒՍԹԸՆ, ԹԷՔՍԱՍ` Սարգիս 
Օհանեան
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱԿՈՒ ՄԲ` Ռաֆֆի Պալեան 
եւ Սարգիս Ճէպէճեան
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Աւելի քան եօթը հարիւր հիւրերու  
ներկայու թեան, Cipriani- Wall 
Street-ի մէջ ԱՄՆ, Հայաստանի 
Հանրապետու թեան անկախու թեան 20րդ 
տարեդարձին առիթով Հայաստանի 
Հանրապետու թեան նախագահ 
Սերժ Սարգսեան  Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
նախագահ Պերճ ՍեդրակեանինՊերճ Սեդրակեանին շնորհեց 
Պատու ոյ բարձրագոյն շքանշանՊատու ոյ բարձրագոյն շքանշան որ 
Հայաստանի Հանրապետու թեան կողմէ 
շնորհու ող գերագոյն պարգեւներէն 
մէկն է: Պարոն Սեդրակեան 
շքանշանին արժանացաւ հայրենիքին 
մատու ցած իր յատկանշական 
ծառայու թիւններու ն համար: Ցարդ այս 
բարձր պարգեւատրու մի ն արժանացած 
փոքրաթիւ անձերէն է Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
ցկեանս նախագահ Ալեք Մանու կեան:

Հ.Բ.Ը. Միու թեան Փոխ-նախագահ Սինան Սինան 
ՍինանեանՍինանեան արժանացաւ Անանիա Անանիա 
Շիրակացի մե տալինՇիրակացի մե տալին, որ կը կրէ 7րդ 
դարու  հայ նշանաւոր գիտնականին 
անու նը: Հայաստանի նախագահ 
Սերժ Սարգսեան մե տալը յանձնեց 
Հայաստանի անկախու թեան 20րդ 
տարեդարձին առիթով Սեպտեմբեր 
2011նի Լոս Անճելըսի ԱՄՆ Պէվըլի 
Հիլթըն պանդոկին մէջ տեղի ու նեցած 
ճաշկերոյթի մը ընթացքին: Շիրակացիի 
անու նը կրող այս մե տալը կը շնորհու ի 
տնտեսու թեան, երկրաչափու թեան, 
գիտու թեան եւ ճարտարարու եստի 
բնագաւառներու ն մէջ նշանակալի 
աւանդ ներդնողներու ն:

Հայաստանի Հանրապետու թեան 
նախագահ Սերժ Սարգսեան, գնահատելով 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական 
Վարչական ժողովի գանձապահ Սէմ Սէմ 
ՍիմոնեանիՍիմոնեանի աւանդը տնտեսու թեան, 
երկրաչափու թեան, գիտու թեան եւ 
ճարտարարու եստի բնագաւառներու ն 
մէջ, անոր եւս Սեպտեմբեր 2011ին 
շնորհեց Անանիա Շիրակացի մե տալըԱնանիա Շիրակացի մե տալը: 
Վերջերս Սէմ Սիմոնեանի եւ իր 
տիկնոջ Սիլվայի, նախաձեռնու թեամբ 
իրականացաւ ԹՈՒ ՄՕ ստեղծարար 
ճարտարարու եստներու  կեդրոնը 
Երեւանի մէջ: Թու այնական գիտու թեան 
նորագոյն մի ջոցներով օժտու ած այս 
կեդրոնը, հիմն ու ած է տեղեկատու ական 
ճարտարարու եստի եւ թու այնացու մի  
արու եստով հետաքրքրու ած 12էն 18 
տարեկան  երիտասարդներ ու սու ցանելու  
նպատակով:

Որպէս գնահատանք հայու թեան, ի մասնաւորի` Մոնթրէալի հայ համայնքին մատու ցած երկարամե այ ծառայու թեանց, Ապրիլ 2011ին 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական Վարչական ԺողովըՀ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական Վարչական Ժողովը պաշտօնական ընթրիքով մը Նիւ Եորքի University Club-ի մէջ պատու եց Դոկտ. Դոկտ. 
Արշաւիր ԿէօնճեանըԱրշաւիր Կէօնճեանը (ձախէն` վեցերորդը): Արժանաւոր յոբելեարը, որ հանգստեան կը կոչու էր Կեդրոնական Վարչական Ժողովի 
կազմէն տարիքի կանոնագրական տրամադրու թեան համաձայն, որպէս Փոխ-նախագահ եւ Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ 
երկար տարիներ շարու նակ ծառայած է Հ.Բ.Ը. Միու թեան: Ան կարեւոր դեր ու նեցած է Մոնթրէալի Ալեք Մանու կեան Վարժարանի 
հիմն ադրու մի ն մէջ իբր նախաձեռնող հիմն ադիր:
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2010ին, Հ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի անդամ Արիս Արիս 
Ադամե անԱդամե ան պարգեւատրու եցաւ 
նախագահ Սարքոզիի (Ֆրանսա) 
կողմէ տրու ած Պատու ոյ Ասպետի Պատու ոյ Ասպետի 
շքանշանովշքանշանով, առ ի գնահատանք 
անոր 43-ամե այ մասնագիտական եւ 
զինու որական ծառայու թիւններու ն 
համար: Փարիզաբնակ ճարտարապետ 
Ադամե ան Հ.Բ.Ը. Միու թեան երկարամե այ 
անդամ է եւ Փարիզի Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Երիտասարդաց Յանձնախու մբի երբեմն ի 
ատենապետը եւ փոխ-ատենապետը:

Հ.Բ.Ը. Միու թեան Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի անդամ եւ 
Միու թեան Զու իցերական Իրաւավիճակի 
Փոխ-նախագահ Վահէ Կապրաշ, Ս. Վահէ Կապրաշ, Ս. 
Մեծն Գրիգորի Ասպետի շքանշանովՄեծն Գրիգորի Ասպետի շքանշանով 
պատու ու եցաւ Նորին Սրբու թիւն 
Պենետիկտոս ԺԶ. Պապին կողմէ, որպէս 
Փարիզի Ս. Խաչ Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ 
անդամ: Պարգեւը անոր յանձնեց Ներսէս-
Պետրոս ԺԹ. Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքը 
Փետրու արի 2010ին, Հայ Կաթողիկէ 
եկեղեցւոյ ընդհանու ր ժողովի օրերու ն, 
յաւարտ Ս. Պատարագի: Ս. Գրիգոր 
Մեծ շքանշանը, որու ն պատմու թիւնը 
կը սկսի 1831 թու ականին, Վատիկանի 
կողմէ շնորհու ող երկրորդ բարձրագոյն 
պարգեւն է: 

Նոյեմբեր 2011ին, Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Եգիպտոսի Շրջանակային 
Յանձնաժողովի ատենապետ 
Պերճ ԹէրզեանՊերճ Թէրզեան, Հայաստանի 
Հանրապետու թեան Սփիւռքի 
նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի 
կողմէ պարգեւատրու եցաւ «Մխիթար «Մխիթար 
Գօշ» մե տալովԳօշ» մե տալով, հայապահպանման ի 
նպաստ, ինչպէս նաեւ քաղաքական-
հասարակական նշանակալի 
գործու նէու թեան համար: Աւելի կանու խ, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին 
կողմէ Պերճ Թէրզեան արժանացած էր 
«Ս. Սահակ-Ս. Մեսրոպ» շքանշանին «Ս. Սահակ-Ս. Մեսրոպ» շքանշանին 
իբրեւ գնահատանք հայու թեան բերած իր 
ծառայու թիւններու ն եւ նու իրու մի ն:

2011ին, նախագահական ապարանքին 
մէջ, Հայաստանի նախագահ Սերժ 
Սարգսեան Հ.Բ.Ը.Միու թեան Եւրոպայի եւ 
Ֆրանսայի Շրջանակային Յանձնաժողովի 
ատենապետ Ալեքսի ԿէօվճեանըԱլեքսի Կէօվճեանը 
արժանացու ց «Մխիթար Գօշ» շքանշանին«Մխիթար Գօշ» շքանշանին, 
իբր գնահատանք պետու թեան մատու ցած 
ծառայու թիւններու ն, քաղաքական-
հասարակական գործու նէու թեան, 
ինչպէս նաեւ իր նշանակալի ներդրու մի ն 
դիւանագիտական, իրաւական եւ 
քաղաքագիտական բնագաւառներէն ներս:

Ապրիլ 2011ին, Զու իցերիոյ «Թոփալեան 
Հիմն ադրամ»ի նախագահ Էտմոն Էտմոն 
ՓիլոսեանՓիլոսեան եւ Փոխ-ատենապետ Անի Անի 
ՄեսրոպեանՄեսրոպեան, Հ.Բ.Ը.Միու թեան նախագահ 
Պերճ Սեդրակեանի կողմէ արժանացան 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Պատու աւոր Անդամի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Պատու աւոր Անդամի  կոչու մի ն, 
իբրեւ գնահատանք իրենց տեւական 
հայանպաստ գործու նէու թեան: 
«Թոփալեան Հիմն ադրամ»ը, որ Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան գործակից կազմակերպու թիւն 
մըն է, հիմն ու ած է 1993ին Զու իրցերիոյ մէջ, 
ի կատարու մն  Միու թեան բարերար Յակոբ 
Թոփալեանի ազգասիրական իղձերու ն:

Պէյրու թի Հ.Բ.Ը. Միու թեան Տեմի րճեան 
կեդրոնին մէջ, Նոյեմբեր 2010ին, բարերար եւ 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովի երկարամե այ նախկին 
ատենապետ Տիար Աւետիս Տեմի րճեանԱւետիս Տեմի րճեան 
մե ծարու եցաւ Հ.Բ.Ը. Միու թեան, Հ.Ե.Ը.ին, Հայ 
Առաքելական եկեղեցիին եւ հայ համայնքին 
մատու ցած իր երկարամե այ ծառայու թիւններու ն 
համար: Այդ առիթով յայտարարու եցաւ, 
որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամե նայն Հայոց 
Կաթողիկոսը յոբելեարը արժանացու ցած է Ս. 
Ներսէս Շնորհալի շքանշանինՆերսէս Շնորհալի շքանշանին: Ի յաւելու մն , 
Տիար Տեմի րճեան արժանացաւ Հ.Բ.Ը.Մու թեան 
«Պօղոս Նու պար» մե տալին«Պօղոս Նու պար» մե տալին, որ կը շնորհու ի հայ 
ժողովու րդին եւ գաղու թներու ն մատու ցու ած 
նշանակալի ծառայու թեան համար: Այս առիթով, 
յոբելեարը 150 հազար ամե րիկեան տոլարի 
նու իրատու ու թիւն կատարեց հաւասարապէս 
Ս. Էջմի ածնին, Հ.Բ.Ը. Միու թեան Լիբանանի 
Շրջանակային Յանձնաժողովին եւ Տեմի րճեան 
կեդրոնին:
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Յու նիս 2010ին, Հարաւային Գալիֆորնիոյ 
Մանու կեան-Տեմի րճեան Վարժարանի 
կազմակերպած յատու կ հանդիսու թեան 
ընթացքին, Փոխ-տնօրէն Դոկտ. Էլլի Դոկտ. Էլլի 
ԱնդրէասեանԱնդրէասեան մե ծարու եցաւ Հ.Բ.Ը. Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Նախագահի շքանշանովՄիու թեան Նախագահի շքանշանով, առ 
ի գնահատանք իր երեսու նհինգամե այ 
կրթական ծառայու թեան Միացեալ 
Նահանգներու  Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
վարժարաններու ն մէջ իբրեւ ու սու ցիչ, 
փոխ-տնօրէն, տնօրէն եւ ու սու մն ական 
համակարգող:

Սեպտեմբեր 2011ին, Նիւ Եորքի մէջ 
Հայաստանի անկախու թեան 20-ամե ակին 
առիթով տեղի ու նեցած ճաշկերոյթի 
ընթացքին, Հ.Բ.Ը. Միու թեան Պատու ոյ 
Անդամ Ռիթա ՊալեանՌիթա Պալեան արժանացաւ 
նախագահ Սերժ Սարգսեանի շնորհած 
Մխիթար Հերացի մե տալինՄխիթար Հերացի մե տալին, հայրենի 
առողջապահական համակարգին ի 
նպաստ կատարած իր աշխատանքներու ն 
համար:  Ռիթա Պալեան հիմն ադիրն 
է Հայ-Ամե րիկեան Մշակու թային 
Միու թեան, որ կը ղեկավարէ Երեւանի 
Հայ-Ամե րիկեան Առողջու թեան Կեդրոնը:

Հոկտեմբեր 2011ին, Փասատենայի 
Վաչէ եւ Թամար Մանու կեան կեդրոնին 
մէջ, 600 ներկաներ մե ծարեցին 
Փասատենայի Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Արտաւազդ թատերախու մբի 
գեղարու եստական ղեկավար Գրիգոր Գրիգոր 
Սաթամե անըՍաթամե անը: Անցնող 50 տարիներու  
ընթացքին, Սաթամե ան աշխարհի 
տարբեր բեմե րու  վրայ բեմադրած է 75 
ներկայացու մն եր եւ գլխաւոր դերեր 
խաղցած է 85 ներկայացու մն երու  մէջ: Ան 
հայերէնի թարգմանած է անգլիալեզու  
եւ ֆրանսալեզու  20 թատերգու թիւններ: 
Առ ի գնահատանք իր թատերական 
գործու նէու թեան, Գրիգոր Սաթամե ան 
արժանացաւ նաեւ Հայաստանի Հայաստանի 
Սփիւռքի նախարարու թեան Ուիլիըմ Սփիւռքի նախարարու թեան Ուիլիըմ 
Սարոյեան եւ Հայաստանի Մշակոյթի Սարոյեան եւ Հայաստանի Մշակոյթի 
նախարարու թեան Ոսկէ մե տալներու ննախարարու թեան Ոսկէ մե տալներու ն:

Ականաւոր պատմաբան Ռայմոնտ Ռայմոնտ 
ԳէորգեանԳէորգեան, Փարիզի Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Նու պարեան գրադարանի տնօրէնը, 
արժանացաւ Հայաստանի նախագահ 
Սերժ Սարգսեանի Նախագահական Նախագահական 
ՄետալինՄետալին: Ան նախագահական 
ապարանքին մէջ մե ծարու եցաւ Հայոց 
Ցեղասպանու թեան ճանաչու մի ն 
ու ղղու ած իր աւանդին համար, որու  
մարմն ացու մն  է իր վերջին կոթողային 
աշխատու թիւնը` «Հայկական 
Ցեղասպանու թեան Ամբողջական 
Պատմու թիւն»ը:

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ 
ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐ
100-Ամե ակ100-Ամե ակ Հալէպի, Պաղտատի, Պու էնոս 
Այրէսի, Գահիրէի, Շիքակոյի, Լոնտոնի, 
Մարսէյլի եւ Փլովտիւի Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Մասնաճիւղեր

80-Ամե ակ80-Ամե ակ Լիբանանի եւ Սու րիոյ Հ.Ե.Ը.ի 
Մասնաճիւղեր, Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Վալանսի Մասնաճիւղ

70-Ամե ակ70-Ամե ակ Պէյրու թի Դարու հի-
Յովակիմե ան Վարժարան

50-Ամե ակ50-Ամե ակ Հալէպի Հ.Ե.Ը.ի Պետրոս 
Ադամե ան Թատերախու մբ

40-Ամե ակ40-Ամե ակ Մոնթրէալի Ալեք Մանու կեան 
Վարժարան

35-Ամե ակ35-Ամե ակ Գանոկա Փարքի Մանու կեան-
Տեմի րճեան Վարժարան

30-Ամե ակ30-Ամե ակ Փասատենայի Արտաւազդ 
Թատերախու մբ

25-Ամե ակ25-Ամե ակ Գորտոպայի Կեդրոն/
Փասատենայի Սկաու տական Շարժու մ

20-Ամե ակ20-Ամե ակ Սիտնիի Ալեքսանտր 
Վարժարան

10-Ամե ակ10-Ամե ակ Հ.Ե.Ը.ի Պաղտատի Օհան 
Երիտասարդական Խու մբեր

5-Ամե ակ5-Ամե ակ Փասատենայի Վաչէ եւ Թամար 
Մանու կեան Վարժարան

Մայիս 2011ին, Հ.Բ.Ը. Միու թեան Նիւ 
Ինկլընտի մասնաճիւղը պատու եց իր 
երկարամե այ անդամն երէն, Փրովիտընսի 
մասնաճիւղի ատենապետ Ուիլիըմ Ուիլիըմ 
Ազնաւու րեանըԱզնաւու րեանը, Հ.Բ.Ը. Միու թեան եւ 
հայ գաղու թիւն իր աւելի քան 45-ամե այ 
ծառայու թեան եւ նու իրու մի ն համար: 
Մեծարման ճաշկերոյթը տեղի ու նեցաւ 
Ուոթըրթաու նի (Մասաչու սէց) Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան կեդրոնին մէջ: Ազնաւու րեան 
անձնական նախաձեռնու թեամբ եւ 
առանձինն ամբողջ յանձնախու մբի 
մը աշխատանքները կատարած 
է, ամե նամե այ նու իրահաւաքներ 
կազմակեպելով Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
ծրագիրներու ն ի նպաստ, որոնց 
ընթացքին հանգանակու ած են հարիւր 
հազարաւոր տոլար: Առ ի գնահատանք 
իր մատու ցած ծառայու թիւններու ն, 
Ազնաւու րեան արժանացաւ Հ.Բ.Ը. Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Պատու ոյ Անդամի Միու թեան Պատու ոյ Անդամի  կոչու մի ն:



ՌԱՅՄՈՆՏ ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՅՑԵՐՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՌԱՅՄՈՆՏ ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՅՑԵՐՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻՆ 
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Հ.Բ.Ը.Մ.ի Փարիզի Նու պարեան Մատենադարանի Վարիչ Ռէյմոն Գէորգեան, 3 Մայիս 2011ին Թորոնթոյի մէջ ներկայացու ց իր «Հայոց 
Ցեղասպանու թեան Ամբողջական Պատմու թիւն» գիրքը :

ՃՈՐՃ ՊՈՒՌՆՈՒԹԵԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՃՈՐՃ ՊՈՒՌՆՈՒԹԵԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅՆ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Հ.Բ.Ը. Միու թեան հովանաւորու թեամբ, Նոյեմբեր 2011էն սկսեալ, 
զանազան քաղաքներու  մէջ պատմաբան Ճորճ Պու ռնու թեան 
ներկայացու ց իր «The Russian Survey of the Karapagh Province. A 
primary Source on the Demography and Economy of Karapagh in the 
Early 19th Century» աշխատու թիւնը: Աշխատու թիւնը գիտականօրէն 
կ’ապացու ցանէ թէ` 1822ի տու եալներով, հայերը կազմած են 
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի եւ Զանգեզու րի գիւղական 
բնակչու թեան ջախջախիչ մե ծամասնու թիւնը` 95 առ հարիւրը : 

Հարիւրաւոր խանդավառ ու նկնդիրներ ներկայ գտնու եցան Տիթրոյիթի, 
Մոնթրէալի, Նիւ Եորքի եւ Թորոնթոյի Հ.Բ.Ը.Մ.ի կեդրոններու ն մէջ 
տեղի ու նեցած գրքի ներկայացման ձեռնարկներու ն, ու ր լսեցին նաեւ 
Պու ռնու թեանի դասախօսու թիւնները: Հեղինակին  աշխատու թիւնը 
հիմն ու ած է ռու ս պաշտօնեաներու  կատարած հետազօտու թեանց 
վրայ, որոնք ու սու մն ասիրած են մահմե տական հաշու ապահներու  
հարկերու  օրէնքները, ինչպէս նաեւ հարցազրոյցներ ու նեցած 
են մահմե տական պաշտօնեաներու  հետ: Աշխատու թեան մէջ 
Պու ռնու թեան օգտու ած է 350 էջերէ բաղկացած բացառիկ եւ 
հազու ագիւտ փաստաթու ղթէ մը, որու ն օրինակները գտանելի 
չեն Միացեալ Նահանգներու  մէջ: Այդ վաւերագրերու  մի  քանի 
պատճէններ Պու ռնու թեան գտած է նախկին Խ.Միու թեան մէջ, զայն 
ձեռք բերելով  Մոսկու այի Կեդրոնական գրադարանէն: Ան անգլերէնի 
թարգմանած է ամբողջ հետազօտու թիւնը, որու ն կցած է ծաւալու ն 
ծանօթագրու թիւններ եւ մե կնաբանու թիւններ:

Փարիզի համալսարանի Institut Français de Géopolitique ինստիտու տի 
դասախօս, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նու պարեան գրադարանի տնօրէն Ռայմոնտ 
Գէորգեան, Հիւսիսային Ամե րիկա կատարած այցելու թեան ընթացքին 
ներկայացու ց իր Հայոց ցեղասպանու թեան նու իրու ած «Հայկական 
Ցեղասպանու թիւն. Ամբողջական Պատմու թիւն» անգլերէն գիտական 
ու սու մն ասիրու թիւնը: Աշխատու թեան մէջ Գէորգեան համոզիչ 
ընդհանրացու մն երով վեր առած է Հայոց ցեղասպանու թեան ծագու մը, 
իրադարձու թիւնները եւ ցեղասպանու թեան հետեւանքները: 
Գէորգեան նոր պատկերացու մն երու  լոյսին տակ, եւրոպական 
ակադեմական շրջանակներու ն կողմէ ընկալելի կը դարձնէ 
իր աշխատու թիւնը, անոնց ու շադրու թիւնը սեւեռելով Հայոց 
ցեղասպանու թեան վերաբերող նախապէս չու սու մն ասիրու ած 
աղբիւրներու ն վրայ: Գէորգեան ու սու մն ասիրած է նաեւ թրքական 
ազգ-պետու թեան կառու ցու մի ն եւ թրքական ինքնու թեան 

ձեւաորու մի ն վրայ Հայոց ցեղասպանու թեան խաղցած դերը, 
ինչպէս նաեւ հետազօտած է ոյժի գաղափարախօսու թիւնները, 
կարգը եւ պետական բռնու թիւնը: Գէորգեան քննու թեան առած է 
նաեւ հայոց դէմ գործադրու ած բռնու թիւններու ն հետեւանքները, 
տեղահանու թիւններու ն նախանշանները, ինչպէս նաեւ 
ջարդարարները արդարու թեան առջեւ կանգնեցնելու  փորձերը:  

Գրքին անգլերէն հրատարակու թեան լոյս ընծայու մի ն յաջորդեց 
հեղինակին շրջագայու թիւնը Հիւսիսային Ամե րիկա: Մայիս 
2011ին, Թորոնթոյի, Մոնթրէալի, Լոս Անճելըսի, Սիլիքոն 
Հովիտի, Տիթրոյիթի եւ Նիւ Եորքի մէջ Գէորգեան ներկայացու ց իր 
աշխատու թիւնը: Բոլոր դասախօսու թիւնները ներկայացու եցան 
հայերէնով, որոնց ներկայ գտնու եցան շու րջ 600 հանդիսականներ, 
որոնք եկած էին լսելու  զինք եւ խօսակցելու  իր հետ:

Դոկտ. Ճոռճ Պու ռնու թեան քննարկեց 19րդ դարու  սկիզբներու ն 
Ղարաբաղի հայ բնակչու թեան ժողովրդագրական հարցերու ն 

նու իրու ած իր գիրքը, 31 Մայիս 2011ին Թորոնթոյի Հ.Բ.Ը.Մ.ի կեդրոնին 
մէջ տեղի ու նեցած երկու  ձեռնարկներու  ընթացքին:
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«Անդրանիկ» պարախու մբը հմայեց 500 հանդիսականները, Հալէպի Հ.Ե.Ը.ի 80-ամե ակի առիթով  25  Դեկտեմբեր 2011ին տեղի ու նեցած 
տօնախմբու թիւններու ն ընթացքին:

Նանսէն Հիմն ադրամի  հրաւէրով, Հալէպի Կոմի տասի անու ան Սենեկային 
նու ագախու մբը Մայիս  3-10  2010ին ելոյթներ ու նեցաւ Հայաստանի մէջ:

«Գողթան» Երգչախու մբը, Հայկ Սարգիսեանի ղեկավարու թեամբ, 
Փարիզի հայ երիտասարդական խու մբին «Հայաստան. Կեանքի Երկիր» 
վերնագրով դէպի Հայաստան մարդասիրական այցելու թեան ի նպաստ 

դրամահաւաք կազմակերպելու  նպատակով համե րգ մը տու աւ 18 
Դեկտեմբեր 2010ին:

2010 եւ 2011ին, Արժանթինի, Հայաստանի, Պու լկարիոյ, Գանատայի, 
Ֆրանսայի, Իրաքի, Ղարաբաղի, Սու րիոյ, Ուրու կու էյի եւ Միացեալ 
Նահանգներու  տարածքին գործող ՀԲԸՄ-ի 17 երգչախու մբերը 
եւ երաժշտական համոյթները իրենց ելոյթներու ն ընթացքին 
կատարեցին դասական, ժամանակակից եւ էսթրատային 
երաժշտական գործեր: Գեղեցիկ ձայներու ն, մատներու  ճարտար 
շարժու մն երու ն եւ վարպետ կատարու մն երու ն շմորհիւ մե ր 
համոյթները արժանացան մե ծ թիւով հանդիսատեսներու  հիացու մի ն: 
Երբ եւ ու ր ալ որ անոնք բեմ բարձրանային, կ’արժանային 
հանդիսատեսներու  բու ռն ծափահարու թիւններու ն եւ կատարու մն երը 
կրկնելու  անդադրու մ խնդրանքներու ն:  

Նախորդ երկու  տարիներու  ձեռնարկներու ն մէջ յատկանշական 
էին Հայաստանի Նանսէնի անու ան Հիմն ադրամի  հրաւէրով Հալէպի 
Հ.Ե.Ը.ի «Կոմի տաս» երիտասարդ կազմով Սենեկային Նու ագախու մբին 
ելոյթները Գորիսի, Գիւմրիի եւ Երեւանի մէջ, Մայիս 2011ին, իսկ յաջորդ 
տարի` Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մոնթէվիտէոյի «Կռու նկ» երգչախու մբին ելոյթները: 
Երգչախու մբը յու զիչ եւ զգացական պահերով հարու ստ ելոյթներ 
ու նեցաւ Գիւմրիի եւ Երեւանի մէջ: «Կռու նկ»ի անդամն երէն շատեր, 
երկրորդ կամ երրորդ սերու նդի հայեր են, որոնք դեռեւս առաջին անգամ 
ըլլալով կ’այցելէին հայրենիք: Հարիւրաւոր հանդիսատեսներ ներկայ 
գտնու եցան երգչախու մբին հայաստանեան անդրանիկ ելոյթներու ն: 

(Յաւելեալ տեղեկու թիւններու  համար տես` էջ 33): 

Հալէպի Big Band նու ագախու մբի 3 Ապրիլ  2011ի ելոյթէն պահ մը:

ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԵՐ ԵՒ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՀԱՄՈՅԹՆԵՐԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԵՐ ԵՒ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՀԱՄՈՅԹՆԵՐ
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Հ.Բ.Ը.Մ.ի Անդրանիկ պարախու մբը 2010ի աշնան ելոյթներ ու նեցաւ 
Պինկհամթընի (Նիւ Եորք) եւ Պոսթոնի (Մասաչու սէց) մէջ:

Վիեննայի Մասնաճիւղի « Կարօտ» համոյթը, 24 Մարտի 2011ին տու աւ 
իր անդրանիկ ելոյթը:

Հ.Ե.Ը.ի «Արին» պարախու մբը 2011ի Մայիս 20  եւ 21 օրերու ն 
ներկայացու ց «Յաւերժական Ճամբորդը» պարային բեմականացու մը:

Հալէպի Հ.Ե.Ը.ի պարախու մբը ելոյթ ու նեցաւ 3 Ապրիլ 2011-ին:

ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԵՐՊԱՐԱԽՈՒՄԲԵՐ
Աւանդական թէ ժամանակակից հայկակական պարը մի շտ 
եղած է հայ մշակոյթի հիմն ասիւներէն մէկը: Այդ պարերը, 
իրենց հարազատ եւ պարզ կատարողու թեամբ, կամ նոր 
եւ արդիական բեմադրու թիւններով, ներկայացու եցան 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան տասը պարախու մբերու ն կողմէ, 
տարբեր քաղաքներու  մէջ: 2010- 2011 տարեշրջաններու ն, 
Հ.Ե.Ը.ի Պէյրու թի «Արին» եւ Հալէպի «Անդրանիկ» 
պարախու մբերէն իւրաքանչիւրը, հանդէս եկաւ պարային նոր 
բեմադրու թիւններով եւ խու ռներամ հանդիսատեսներու  առջեւ, 
որոնք գնահատեցին պարախու մբերու ն ոչ մի այն հայկական, 
այլ նաեւ արաբական, իտալական, մոլտովական, սպանական 
եւ ու քրանական պարերու  բարձրարու եստ կատարու մն երը: 

Մայիս 2011ին, «Արին» պարախու մբի 100 անդամն եր բեմ 
բարձրացան, վերջին անգամ ելոյթ ու նենալու  «Յաւերժական 
Ճամբորդ»ը վերտառու թեամբ համե րգով, որ նու իրու ած էր 
Հ.Ե.Ը.ի հիմն ադրու թեան 80ամե ակին: Պարախու մբը, որ 
նախապէս կը կոչու էր «Անդրանիկ», վերանու անու եցաւ 
«Արին»` ի յիշատակ սիրելի անդամն երէն Արին Չերչեանի: 
Պարախու մբը ու րախացու ց նաեւ լիբանանեան մե ծ համայնքը, 
2010ին ելոյթ ու նենալով ԻՒՆԵՍՔՕ-ի հանդիսադրահին 
մէջ կազմակերպու ած համե րգին, իսկ Օգոստոս 2011ին` 
Պաապտաթի Մշակու թային Շաբթու ան ձեռնարկներու ն:

Շարու նակելով հալէպահայ մշակու թային կեանքին իր աշխոյժ 
մասնակցու թիւնը, Հ.Ե.Ը.ը հիմն եց «Փու նջ» Մանկակական 
Երգչախու մբը: Անդրանիկ ելոյթը, որու ն ընթացքին 
մանկահասակներ մի ասնաբար ելոյթ ու նեցան իրենց տարեց 
ընկերներու ն հետ, մե ծ յաջողու թիւն արձանագրեց: 

Ինչպէս մի շտ, «Անդրանիկ» պարախու մբի անդամն երը, 
հայկական ժողովրդական պարերու  իրենց կատարու մն երով 
հիացու ցին հարիւրաւոր հանդիսատեսներ: Նոյեմբեր 2011ին, 
պարախու մբը Շիքակոյի Հ.Բ.Ը.Միու թեան մասնաճիւղին եւ 
«Բարեւ» թերթին կողմէ հրաւիրու եցաւ ներկայացնելու  պարային 
իր վերջին բեմադրու թիւնները: Պարախու մբը 2010ին ելոյթներ 
ու նեցած էր Միացեալ Նահանգներու  կարգ մը քաղաքներու , ի 
շարս որոնց, Պինկհամթընի, Պոսթոնի եւ Նիւ Եորքի մէջ: 

2011ին, գոհացու մ տալով տեղական պարախու մբ ու նենալու  
գաղու թի փափաքին, Միու թեան Վիեննայի մասանաճիւղը 
ոգեւորու թեամբ յայտարարեց «Կարօտ» պարախու մբին 
հիմն ադրու թիւնը: Ամի սներ տեւած փորձերէ ետք, 
պարախու մբը Մարտին ելոյթ ու նեցաւ մասնաճիւղին կողմէ 
կազմակերպու ած մշակու թային երեկոյի ընթացքին:
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Պէյրու թի Հ.Ե.Ը.ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախու մբը, Յակոբ Տէր 
Մելքոնեան թատերասրահին մէջ 18 Փետրու ար 2010ին ներկայացու ց 
Յակոբ Պարոնեանի «Շողոքորթը», հայրենի արու եստագէտ Երու անդ 

Ղազանչեանի բեմադրու թեամբ:

Տեսարան` «Արտաւազդ» թատերախու մբի ներկայացու ցած Երու անդ 
Օտեանի «Սէր եւ Ծիծաղ» թատերգու թենէն, բեմադրու թեամբ եւ գլխաւոր 

դերակատարու թեամբ Գրիգոր Սաթամե անի, 5 Նոյեմբեր 2011ին:

Նոյեմբեր 2011ին, Հալէպի Հ.Ե.Ը.ի «Ադամե ան» թատերախու մբը նշեց իր 
հիմն ադրու թեան 50-ամե ակը:

ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԵՐԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԵՐ
Հազարաւոր ոգեւորու ած թատերասէրներ ներկայ գտնու եցան 
Արժանթինի, Աւստրալիոյ, Պու լկարիոյ, Ֆրանսայի, 
Պարսկաստանի, Լիբանանի, Սու րիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու  
Հ.Բ.Ը.Մ.ի ու թ թատերախու մբերու  ներկայացու ցած հաճելի եւ 
կատակերգական թատերախաղերու ն եւ կարեւոր յոբելենական 
առիթներով կազմակերպու ած ձեռնարկներու  ելոյթներու ն:  

Անցնող հինգ տասնամե ակներու ն, Հալէպի «Պետրոս 
Ադամե ան» թատերախու մբին ելոյթներու ն ներկայ գտնու եցան 
աւելի քան տաս հազար հանդիսատեսներ: Նոյեմբեր 2011ին, 
քանի մը ձեռնարկներով տօնախմբու եցաւ թատերախու մբին 
Ոսկեայ Յոբելեանը: Այդ ձեռնարկներու ն շարքին էր խնամքով 
եւ բծախնդրու թեամբ պատրաստու ած ցու ցահանդէսը, 
ու ր ներկայացու ած էին անցնող տասնամե ակներու  
ընթացքին թատերախու մբին խաղացանկերը, ազդագրերը, 
ներկայացու մն երու  զգեստները, լու սանկարները, յայտագիրները, 
ինչպէս նաեւ թատերախու մբին պատմու թեան առնչու ող 
զանազան նիւթեր: Ձեռնարկները շարու նակու եցան հայ թատրոնի 
պատմու թեան մասին երկու  դասախօսու թիւններով, թատերական 
ներկայացու մով եւ այդ առթիւ տեղի ու նեցած ճաշկերոյթով: 

Յատկանշական ձեռնարկ մըն էր Փասատինայի «Արտաւազդ» 
թատերախու մբին 30–ամե ակին առիթով տեղի ու նեցած 
հանդիսու թիւնը, Սեպտեմբեր 2011ին, որու ն ներկայ գտնու եցան 
հարիւրաւոր հանդիսականներ: Ձեռնարկի ընթացքին 
ներկայացու եցաւ նաեւ 30–ամե ակին առիթով հրատարակու ած 
գրքոյկը: Թատերախու մբը շարու նակեց իր երկամե այ ելոյթները, 
որոնք մի շտ անցան լեցու ն դահլիճներով: Միայն 2011ին, ու թ 
շաբաթ շարու նակ, Յու նու ար եւ Փետրու ար ամի սներու ն, շաբաթը 
երկու  անգամ թատերախու մբը ներկայացու ց Տերէք Պէնֆիլտի, 
«Չորեքշաբթի..Սիրելիս» ներկայացու մը, իսկ Նոյեմբեր եւ 
Դեկտեմբերին ներկայացու ց Երու անդ Օտեանի «Սէր եւ Ծիծաղ» ը: 

Տաղանդաւոր դերասան եւ բեմադրիչ Գրիգոր Սաթամե անի` 
Հ.Բ.Ը. Միու թեան եւ օտար թատերական աշխարհին բերած 
ծառայու թիւններու ն 50- ամե ակին առիթով, Միու թեան Պու էնոս 
Այրէսի մասնաճիւղը Նոյեմբեր 2011ին հիմն ադրեց «Գրիգոր 
Սաթամե ան» թատերախու մբը, որ իր անդրանիկ ելոյթով 
ներկայացու ց Ռէյ Քու նիի «Ով է իմ հայրը» թատերգու թիւնը: Ոչ 
հայախօս հանդիսատեսներ գրաւելու  համար բեմի  վրայ, ցու ցադրու ղ 
սահիկներու  մի ջոցաւ ապահովու եցաւ ներկայացման սպաներէն 
թարգմանու թիւնը: Ներկայացու մի ն արձանագրած յաջողու թիւնը 
կազմակերպիչները մղեց յաւելեալ երկու  ներկայացու մն եր եւս տալու , 
խու ռներամ բազմու թեամբ թատերասրահներով:

Սաթամե ան մե ծարու եցաւ Հոկտեմբեր 2011ին, Փասատենայի մէջ 
տեղի ու նեցած իր Ոսկեայ յոբելեանին նու իրու ած հանդիսու թեան 
ընթացքին, որու ն ներկայ գտնու եցան 600 թատերասէրներ եւ 
հանդիսականներ: 

(Յաւելեալ տեղեկու թիւններու  համար տես` էջ 38):

Նոյեմբեր 2011ին, Հայաստանի Մշակոյթի նախարարու թեան, 
«Նախաբեմ» Կրթական եւ Մշակու թային Միու թեան եւ Երեւանի 
Աւետիք Իսահակեանի անու ան գրադարանին կազմակերպած «Նռան 
հատիկ» ամե նամե այ մանկա-պատանեկան փառատօնին Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Փլովտիւի Շաբաթօրեայ Վարժարանի թատերախու մբը 
դարձաւ առաջին մրցանակակիր: Աշակերտական թատերախու մբին 
կ’ընկերակցէին վարժարանի տնօրէնու հին, գեղարու եստական 
ղեկավարը եւ ծնողներ: Հայաստան այցելու թեան ընթացքին 
պատու իրակու թիւնը այցելեց Հ.Բ.Ը. Միու թեան Հայաստանի 
Ներկայացու ցչու թեան գրասենեակ, մօտէն ծանօթանալու  Միու թեան 
կողմէ Հայաստանի թէ Ղարաբաղի մէջ գործադրու ող ծրագիրներու ն:

Յու լիս 2010-ին, «Մէկ ազգ, Մէկ մշակոյթ» ծրագրով, Պէյրու թի 
Հ.Ե.Ը.-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախու մբը հրաւիրու եցաւ 
Երեւան, ու ր ելոյթներ ու նեցաւ Յ. Պարոնեանի անու ան 
թատերասրահին մէջ, ներկայացնելով Յակոբ Պարոնեանի 
«Շողոքորթ»ը: Թատերախու մբը նոյն տարու ան Փետրու ար ամսու ան 
երկու  շաբաթավերջերու ն նոյնպէս ներկայացու ցած էր այդ գործերը:
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Յու նու ար 2010ին, Նիւ Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբին 
կազմակերպած դասական երաժշտու թեան համե րգները մի ջազգային 
տարողու թիւն ստացան: Արդարեւ, Հալէպի, Պէյրու թի եւ Դամասկոսի 
մէջ տեղի ու նեցած այդ համե րգներու ն ներկայ գտնու եցան դասական 
երաժշտու թեան 1,500 սիրահարներ, որոնք բարձր գնահատեցին 
եւ ծափողջոյններով ընդու նեցին Միու թեան Կատարողական 
Արու եստներու  Յատու կ Կրթաթոշակներու  Ծրագրին մի ջոցներով 
կրթաթոշակ ստացող երաժիշտներու ն կատարու մն երը:

Համատեղելով ու ժերը, Նիւ Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբը 
հովանաւորեց 4 երաժիշտներ, իսկ Միու թեան տեղական մասնաճիւղեր 
կազմակերպեցին եւ հիւրընկալեցին համե րգները, որոնց ընթացքին հնչեցին 
Պախի եւ Մոցարթի ստեղծագործու թիւնները: Դամասկոսի մէջ տեղի 
ու նեցած համե րգը հովանաւորեց Սու րիոյ Մշակոյթի նախարարու թիւնը, 
իսկ Պէյրու թի մէջ տեղի ու նեցած համե րգին ներկայ գտնու եցան 
խորհրդարանի անդամն եր, դեսպաններ, ինչպէս նաեւ հանրայայտ 
երաժիշտներ եւ ակադեմականներ: 

Դեկտեմբեր 2010ին եւ 2011ին, համաշխարհային հռչակ վայելող Carnegie 
Hall-ի Weill համե րգասրահին մէջ տեղի ու նեցան Նիւ Եորքի Յատու կ 
Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբին կազմակերպած Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Կատարողական Արու եստներու  կրթաթոշակ ստացող երիտասարդ 
երաժիշտներու  համե րգները, որոնց ընթացքին հնչեցին հայ թէ օտար 
երգահաններու  դասական երաժշտու թեան լաւագոյն գործերը: Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան բարերարներու ն կատարած նու իրատու ու թիւններու ն շնորհիւ, 
երաժշտական այս տօնախմբու թիւններու ն ընթացքին հանգանակու եցաւ 
120,000 ամե րիկեան տոլար` ի նպաստ Միու թեան Կատարողական 
Արու եստներու  Յատու կ Կրթաթոշակներու  Ծրագրին:

2010ի համե րգին, հիւրաբար ելոյթ ու նեցաւ կիթառահար Թոմաս 
Տէյվիսը, Նիւ Եորքէն, որ մի անալով երիտասարդ երաժիշտներու ն, 
ներկայացու ց իր «Տարտղնու մի  Օրագիր» ստեղծագործու թիւնը, որ 
հայկական երաժշտու թեան ու սու մն ասիրու թենէն ներշնու ած յօրինու մ 
մըն է: Երաժշտական այդ ստեղծագործու թիւնը թելադրու ած էր Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Կատարողական Արու եստներու  Յատու կ Կրթաթոշակներու  
Ծրագրին մի ջոցով իրականացած Հենրիկ Աբրահամե անի 
ատենախօսական ծրագրին համար: 

2011ի համե րգը նու իրու ած էր Նորվեկացի մարդասէր, բեւեռախոյզ, 
գիտնական, Նոպելեան մրցանակի թափներկիր, դիւանագէտ եւ հայ 
ժողովու րդի մե ծ բարեկամ Ֆրիտեոֆ Նանսէնի (1861-1930) ծննդեան 
150-ամե ակին: Համե րգի ընթացքին հնչեցին նորվեկացի երաժիշտ 
Էտվարտ Կրէյկի գործերը: Նիւ Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  
Յանձնախու մբը, ՄԱԿ-ի մօտ Հայաստանի Մշտական Առաքելու թեան 
հետ մի ասին, համահովանաւորեց այդ համե րգը, որու ն ընթացքին 
առաջին անգամ ըլլալով ելոյթ ու նեցան նաեւ Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Կատարողական Արու եստներու  Յատու կ Կրթաթոշակներու  Ծրագրի 
եւրոպական երկիրներու  մէջ ու սանող երաժիշտները: 

Վերոյիշեալ համե րգներու ն գլխաւոր ելոյթ ու նեցողները Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Կատարողական Արու եստներու  Յատու կ Կրթաթոշակներու  Ծրագրի 
մրցանակակիր երաժիշտներն են: Իրենց փայլու ն տաղանդին շնորհիւ, 
անոնք աշխարհի ամե նայայտնի եւ հեղինակաւոր երաժշտանոցներու  
եւ համալսարաններու  մէջ  իրենց ու սու մը եւ գիտելիքները 
կատարելագործելու  հնարաւորու թիւնը ստացած են, արժանանալով նաեւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի կրթաթոշակ մրցանակներու ն: Այդ երաժշտանոցներու  շարքին 
կարելի է յիշել Պարտի երաժշտանոցը, Հարվըրտի համալսարանը, 
Երեւանի Կոմի տասի երաժշտանոցը, Մենհեթընի երաժշտական դպրոցը, 
Royal Northern College-ը եւ  USC Thornton School of Music-ը:  

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՅԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒԲԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵԼՈՅԹՆԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՅԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒԲԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵԼՈՅԹՆԵՐ 

Carnegie Hall-ի համե րգը, 3 Դեկտեմբեր 2010ին: Կատարողական Արու եստի Մրցանակներու  Ծրագրի եզրափակիչ 
համե րգը 31 Դեկտեմբեր 2011ին, Նիւ Եորքի մէջ:

Հարիւրաւոր հանդիսականներ ողջու նեցին Նիւ Եորքի Յատու կ 
Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբին եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լիբանանի 

Շրջանակային Յանձնաժողովին կազմակերպած համե րգը Պէյրու թի 
մէջ, 31 Յու նու ար 2010ին:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կատարողական Արու եստի Մրցանակակիրներու  ելոյթը, որ 
տեղի ու նեցաւ 31 Յու նու ար 2010ին Պէյրու թի մէջ, Նիւ Եորքի Յատու կ 

Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբին հետ համագործացաբար:
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«ԿԻԶԱԿԷՏ» ԵՐԿԱՄԵԱՅ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ«ԿԻԶԱԿԷՏ» ԵՐԿԱՄԵԱՅ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ

Կիզակէտ 2011ի հիւրեր կը վայելեն Ժանսեմի  գեղանկարչական գործերը, որոնք ցու ցադրու եցան Կալէրի Մաթինէօնի մէջ, Ժանսեմի  
որդիին` Ժանի Սեմե րճեան Ժանսեմի  կազմակերպու թեամբ :

Փարիզի Մէջ Տեղի Ունեցած «Կիզակէտ» 2011ին՝ արիզի Մէջ Տեղի Ունեցած «Կիզակէտ» 2011ին՝ 
40,000 Տոլարի Նու իրատու ու թիւն ՀԲԸՄ-ի Հեռավար 40,000 Տոլարի Նու իրատու ու թիւն ՀԲԸՄ-ի Հեռավար 

ՀամալսարանինՀամալսարանին

Օգոստոս 4-7, 2011ին, ՀԲԸՄ-ի «Կիզակէտ»ը ժամանեց 
Փարիզ, վեցերորդ Երկամե այ շաբաթավերջի հաւաքին, մօտ 
400 մասնակիցներով, ժամանած` 25 տարբեր երկիրներէ: 
Առաջին անգամ ըլլալով նման հաւաք մը տեղի կ’ու նենար 
Հիւսիսային Ամե րիկայէն դու րս: Այս իրողու թիւնը, 
ինչպէս նաեւ Փարիզի հմայքը նոր ու ժականու թիւն եւ 
մասնակիցներ ապահովեցին այս հաւաքին:

Հաւաքի կեդրոնատեղին Lutesia էր, ու րկէ հիւրերը 
կ’ու ղեւորու էին դէպի քաղաքի աջափնեայ եւ ձախափնեայ 
հատու ածները, յայտնաբերելով քաղաքի հետաքրքրական 
եւ բազմաբնոյթ երեւոյթներ եւ տեղեր: Առաջին երեկոյթը 
Հինգշաբթի օրն էր, երբ «Կիզակէտ»ի հիւրերը հաւաքու եցան 
Crystal Lounge–ի մէջ (8րդ շրջան), մասնակցելու  համար 
արտաքին աշխարհի մէջ մե ր համայնքի առաւել մե ծ 
դերակատարման վերաբերող քննարկու մի  մը, որ 
շու տով վերածու եցաւ կարծիքներու  եւ գաղափարներու  
փոխանակման կենսու նակ եւ եռու ն առիթի մը:

Ուրբաթ օրու ան ցերեկային ծրագիրը փոքր խու մբերով 
Փարիզը աւելի մօտէն ճանչնալու  նպատակը ու նէր. 
այցելու թիւններ եղան Փարիզի հայադրոշմ վայրեր` 
Կոմի տասի յու շարձան, Երեւանեան զբօսայգի, Մայր 
Տաճար եւ հայապատկան նորաձեւու թեան սրահներ, 
ճաշարաններ, եւ այլն: Այդ գիշեր, հարիւրաւոր 
մասնակիցներ այցելեցին Փարիզի երկրորդ շրջանին մէջ 
գտնու ող «1979 Club», հետաքրքրական ու  իւրայատու կ 
երեկոյի մը համար:

Շաբաթ օրու ան օրակարգին վրայ էին երկու  
ցու ցահանդէսներ, մէկը` հանրաճանաչ ֆրանսահայ 
արու եստագէտ Ժանսեմի  գործերու ն, իսկ մի ւսը` 
լու սանկարիչ Անթու ան Ակու ճեանի, «Galerie Matignon»ի 
մէջ, ու ր հիւրերը առիթ ու նեցան նաեւ ծանօթանալու   
Ժանսեմի  որդւոյն` Ժանի Սեմե րճեանի հետ, որու ն 
հետ ընթացաւ սրտբաց զրոյց մը իր հօր` Ժանսեմի   

ստեղծագործու թեան մասին: Եղաւ նաեւ հարց-
պատասխանի բաժին:

Շաբաթ երեկոյեան, տեղի ու նեցաւ ճաշկերոյթ, 
որ մասնակիցները տեղափոխեց կարծես դէպի 
կայսերական անցեալ. Cercle de L’Union Ineralliee-ի 
մէջ անոնք հիւրընկալու եցան նափոլէոնական 
շրջանի տու ներէն մէկու ն մէջ, որ ասօր վերածու ած է 
ակու մբի, նախագահական ապարանքէն մի  քանի քայլ 
հեռաւորու թեան վրայ: 

Վերջին առաւօտեան, հիւրերը անգամ մը եւս 
հաւաքու եցան ճաշի, այս անգամ 6րդ շրջանի Alcazar 
ճաշարանին մէջ: Ճաշկերոյթը առիթ մըն էր հրաժեշտի եւ 
յաջորդիւ դարձեալ հանդիպելու  խոստու մն եր տալու :

Փարիզի եւ Նիւ Եորքի մէջ «Կիզակէտ»ի յանձնախու մբը 
40, 000ի հանգանակու թիւն ապահովեց Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Հեռավար Համալսարանի ի նպաստ (տես` էջ 13), որ 
նոյնպէս կը հետապնդէ հայու թեան մի աւորման եւ 
գաղու թներու  մի ջեւ հաղորդակցու թեան հաստատման ու  
ամրապնդման նպատակը:

«Կիզակէտ»ը ստեղծու ած է 2001ին, ոչ մի այն 
վերամի աւորելու  Հ.Բ.Ը. Միու թեան երիտասարդական 
ծրագիրներու  շրջանաւարտներ, բայց նաեւ` ի 
մի  բերելու  աշխարհասփիւռ հայ արհեստավարժ 
երիտասարդները, եւ իրենց առիթ ընծայելու  կիսելու  
իրենց մօտեցու մն երը մե րօրեայ կարեւոր հարցերու  
վերաբերեալ: Այս հաւաքը նաեւ ի ցոյց կը դնէ Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան որակեալ ծրագիրներ, որոնք մե ծ ազդեցու թիւն 
ու նին ամբողջ աշխարհի տարածքին բազմահազար 
հայորդիներու  համար, եւ առիթ կը հանդիսանայ 
դրամահաւաք կազմակերպելու : «Կիզակէտ»ի ցարդ վեց 
շաբաթավերջերու ն հանգանակու ած է աւելի քան 240,000 
ամե րիկեան տոլար ի նպաստ Հ.Բ.Ը. Միու թեան զանազան 
ծրագիրներու ն: Մեծապէս սպասու ած այդ հաւաքները 
մի նչ այժմ ընդգրկած են առաւել քան 2500 մասնակիցներ, 
խտացնելով  Հ.Բ.Ը.Մ.ի շարքերը:
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Կիզակէտ-ի մասնակիցներ հպարտօրէն ցոյց կու տան Փարիզի սրտին մէջ գտնու ող Երեւանեան այգիի ցու ցանակը, զոր այցելեցին  Ուրբաթ օրու ան 
շրջագայու թիւններու  ընթացքին:

«Հեռանկարներ»  շաբաթավերջի աւանդական ձեռնարկներու  սկիզբը, 
Հինգշաբթի, 4 Օգոստոս 2011ին:

-Հիւրեր կը ժամանեն մասնակցելու  Կալա-ին, որ տեղի ու նեցաւ
Cercle de L’unionteralliee-ի մէջ:

«Կիզակէտ»ը կը ծառայէ նաեւ որպէս Երիտասարդ 
Արհեստավարժներու  համաժողովի գու մարման առիթ: 
17 Երիտասարդ Արհեստավարժներու  խմբակներ եւ 
Երիտասարդ Արհեստավարժներու  գործակիցներ 
մասնակցեցան այս հաւաքին, ներկայացնելով 10 
երկիրներ (Հայաստան, Պու լկարիա, Գանատա, Անգլիա, 
Ֆրանսա, Գերմանիա, Լիբանան, Ռու սաստան, Միացեալ 
Արաբական Էմի րու թիւններ եւ ԱՄՆ), քննարկելու  համար 
համագործակցու թեան եւ հետագայ աշխատանքային 
ծրագիրներ: Այս հետաքրքրաշարժ մի ջոցառու մը 

ու նեցաւ աւելի քան 40 մասնակից ներկայացու ցիչներ, 
ամե նամե ծը, որ ցարդ ու նեցած էր: Ծրագիրը կը 
ներառէր արհեստավարժ զարգացման, համայնքային 
առաքելու թեան եւ շրջանային ու  համաշխարհային 
նախաձեռնու թիւններու  նու իրու ած մասնաբաժիններ եւ 
նպատակ կը հետապնդէր ընդլայնելու  գոյու թիւն ու նեցող 
համաշխարհային ցանցը: Հանդիպու մն երը վարեցին 
ԵՀ ատենապետներ: Բոլոր մասնակիցներու  գործօն 
ներդրու մը, որոնք յաճախ առաջին անգամ է որ դէմ առ դէմ 
կը հանդիպէին, նպաստեց հաւաքի արդիւնաւէտու թեան:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐ

Հայաստանի Խաչիկ գիւղի երիտասարդներ եւ բնակիչներ բացու մը 
կը կատարեն նոր զբօսայգիին, որ իրականացաւ շնորհիւ Նիւ Եորքի 

Երիտասարդ Արհեստվարժներու  համամագործակցու թեան եւ 
բարերարու թեան:

Երիտասարդ Արհեստավարժներու  Երկամե այ Ընդհանու ր Ժողովը, որ գու մարու եցաւ Փարիզի մէջ, «Կիազկէտ 2011»ի ծրագրի ընթացքին:

Հինգ ցամաքամասերու  վրայ տարածու ած Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
Երիտասարդ Արհեստավարժներու  համախմբու մը 

հետզհետէ աւելի ընդգրկու ն դարձող համաշխարհային ցանց 
մըն է, որու  անդամն երը իբրեւ յանձնառու թիւն ստանձնած 
են հայ ինքնու թեան մշակու մն  ու  տարածու մը: 22էն 40 
տարեկան երիտասարդ-երիտասարդու հիներու  այս ցանցը 
արդէն ծաւալու ն համբաւ կը վայելէ, իբրեւ ընկերային առողջ 
շրջանակի մէջ բարենպատակ գործու նէու թիւն ծաւալող 
խմբաւորու մ:

2010 եւ 2011 թու ականներու  ընթացքին, Երիտասարդ 
Արհեստավարժները իրենց առաքելու թիւնը յառաջ տարին 
հետեւեալ նախաձեռնու թիւններու  ճամբով.

• Ապահովելով աշխարհասփիւռ 17,000 ԵԱ-
ներու  մասնակցու թիւնը 307 տարբեր կրթական, 
մարդասիրական եւ ընկերային ձեռնարկներու , որ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի համընդհանու ր գործու նէու թեան քառորդը 
կը կազմէ:

• Աւելի քան 122,000 տոլար նու իրաբերելով տարբեր 
ծրագիրներու . նու իրատու ու թեանց 65 առ հարիւրը 
յատկացնելով Հայաստանի ծրագիրներու ն: Այս 
գու մարէն 39,000 տոլար ու ղղու եցաւ Հ.Բ.Ը.Մ.-
Մայր Աթոռ Ս. Էջմի ածնի Հայորդեայց Տու ներու  
Հիմն ադրամի ն, որու  հանրագու մարը հասաւ 134,000 
տոլարի: Իր հիմն ադրու մէն ի վեր, ԵԱ-ներու  ընդհանու ր 
հանգանակու թիւնները հասած է 371,000 տոլարի: 

• Ուժերու  կեդրոնացու մով, սատար հանդիսանալով 
տեղական, շրջանային եւ հանրօգու տ 
ծրագիրներու ՝Հ.Բ.Ը.Մ.-ի յանձնաժողովն երու , 
մասնաճիւղերու , դպրոցներու , ինչպէս նաեւ հայկական 
եւ ոչ հայկական կազմակերպու թիւններու  հետ 
համագործակցու թեամբ:

ԵԱ-ներու  համաշխարհային ցանցի շարու նակու ող աճին 
ու  ժողովրդականու թեան վկայու թիւնն էր Պու էնոս Այրէսի 
Ընդհանու ր Ժողովին (2010) եւ Կիզակէտի (Focus) Փարիզի 
հաւաքին(2011) մասնակցողներու  մե ծ թիւը: Երկամե այ իրենց 
հաւաքներու  ընթացքին, Երիտասարդ Արհեստաւարժները 
մշակու թային հասու թաբեր բարձրորակ ձեռնարկներու  
առընթեր կը կազմակերպեն խորհրդաժողովն եր հրատապ 
հարցերու  քննարկու մի ն ինչպէս նաեւ խմբակցու թեան նոր 
կողմն որոշու մն երու  սերտողու թեան նու իրու ած: 

Իրենց աշխարհատարած անդամակցու թեան շնորհիւ, ԵԱ-
ները մի ասնական ծրագրու մով իւրայատու կ նախաձեռնու թիւն 
մը իրականացու ցին Հայաստանի մէջ: 2010ին, անոնք եւ 
հայրենի իրենց գործակիցները համատեղ ու ժերով կարողացան 
սահմանամե րձ Խաչիկ գիւղին մէջ նոր հանրային պարտէզ 
մը հիմե լ այնտեղ բնակող երեք հարիւր ընտանիքներու ն 
համար: Այս համատեղ ճիգը յստակօրէն ի յայտ բերաւ 
համաշխարհային համագործակցու թեան բարենպաստ 
արդիւնքները: Նոր հանրային պարտէզը գեղեցկու թեան եւ 
հանգստաւէտու թեան իւրայատու կ համադրու մ մը դարձաւ իր 
գրաւչու թեամբ տպաւորելով այցելու ներն ու  զբօսաշրջիկները, 
մի աժամանակ եկամու տի նոր աղբիւր հանդիսանալով 
տեղաբնակներու ն համար:

Յաւելեալ տեղեկու թիւններու  համար այցելեցէք
www.agbu.org/yp www.facebook.com/agbuyp կայքերը
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Մեծն Նիւ Եորքի Երիտասարդ Արհեստավարժներու  Գործադիր 
Վարչու թեան անդամն երու  Քոքթյէլ-ընդու նելու թիւնը, որ տեղի ու նեցաւ 

2010ին: Երիտասարդները կրցան ապահովել 2010-2011 տարիներու  
ծրագիրներու  համար անհրաժեշտ գու մարներու  մե ծ մասը:

Երիտասարդ Արհեստավաժներու  2010-2011ի 
Նու իրատու ու թիւններ

Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարան
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հեռավար Գոլէճ
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նու պար Ճամբար

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Յաջորդ Սերու նդ Ծրագիր
Հ.Բ.Ը.Մ. Հայ Կին

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նիւ Եորքի Ամառնային Ասպարէզային Փորձառու թեան Ծրագիր
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Փասատենայի Սկաու տներ
Հ.Բ.ԸՄ.-ի Փլովտիւի Կանաչ Ճամբար
Հ.Բ..ԸՄ.-ի Սոֆիայի Ընկեր Ճամբար

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Վաչէ եւ Թամար Մանու կեան Վարժարան
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ԵԱ-ներու  Խաչիկի հանրային պարտէզի ծրագիր

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Ծառու կեան Վարժարան

2010-2011 Երիտասարդ  Արհեստավարժ Նու իրատու ներ
ԵԱ-Պոսթոն
ԵԱ-Պրազիլ

ԵԱ- Պու էնոս Այրէս
ԵԱ-Շիքակօ
ԵԱ- Նիւ Եորք
ԵԱ-Լոնտոն

ԵԱ-Լոս Անճելըս
ԵԱ-Մարսէյլ
ԵԱ-Մոնթրէալ

ԵԱ-Հիւսիսային Գալիֆորնիա
ԵԱ-Օրէյնճ Քաու նթի
ԵՀ-Ֆիլատելֆիա
ԵԱ-Փլովտիւ
ԵԱ-Սոֆիա
ԵԱ-Թեհրան
ԵԱ-Թորոնթօ
ԵԱ-Երեւան

Հայք (Ֆրանքֆու րթ) համգործակցու թիւն

Հայաստանի Ամե րիկեան Համալսարանի շրջանաւարտներ կ’օգտու ին 
համալսարանի թու ային գրադարանէն, որ կը վայելէ Հ.Բ.Ը.Մ.ի 

Երիտասարդ Արհեստավարժներու  ամե նամե այ հովանաւորու թիւնը:

ԱՐԺԱՆԹԻՆԱՐԺԱՆԹԻՆ
ՊՈՒ ԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ` Իկնասիօ Պալասանեան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԵՐԵՒԱՆ` Յարու թիւն Պօղոսեան

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱԱՒՍՏՐԱԼԻԱ
ՍԻՏՆԷՅ` Շանթ Ֆապրիքաթորեան

ԱՒՍՏՐԻԱԱՒՍՏՐԻԱ
ՎԻԷՆՆԱ` Հրայր Սարիքեան

ՊՐԱԶԻԼՊՐԱԶԻԼ
ՍԱՆ ՓԱՈՒ ԼՕ` Փաու լօ Պիլէզիքճեան

ՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱՊՈՒ ԼԿԱՐԻԱ
ՓԼՈՎՏԻՒ` Սու զաննա Յարու թիւնեան-Վասիլեվսքա
ՍՈՖԻԱ` Գէորգ Խաչատրեան

ԳԱՆԱՏԱԳԱՆԱՏԱ
ՄՈՆԹՐԷԱԼ` Յարու թ Շիթիլեան (2012), Սարին Շիթիլեան (2011)
ԹՈՐՈՆԹՕ` Գէրըն Փափազեան

ՖՐԱՆՍԱՖՐԱՆՍԱ
ՄԱՐՍԷՅԼ` Մարալ Հէքիմե ան
ՓԱՐԻԶ` Օրէլի Տէյիրմէնճեան (2010), Արմէն Սերոբեան (2011)

ԳԵՐՄԱՆԻԱԳԵՐՄԱՆԻԱ
ԳՈԼՈՆ` Ալֆրանդ Պետրոսեան
ՀԱՄՊՈՒ ՐԿ` Արմէն Շամլեան

ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ
ԹԵՀՐԱՆ` Մարիա Ղազարեանց

ԼԻԲԱՆԱՆԼԻԲԱՆԱՆ
ՊԷՅՐՈՒ Թ` Կի Մարգարեան (2010), Սարինէ Գարաճըրճեան (2011)

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ԷՄԻՐՈՒ ԹԻՒՆՆԵՐԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ԷՄԻՐՈՒ ԹԻՒՆՆԵՐ
ՏՈՒ ՊԱՅ` Մոսին Գու լաքսըզեան, Ճորճ Թապագեան (2010)
Մոսին Գու լաքսըզեան, Լարա Սեդրակեան (2011)

ՄԻԱՑԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒ ԹԻՒՆՄԻԱՑԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒ ԹԻՒՆ
ԼՈՆՏՈՆ` Գառնիկ Տէրտէրեան, Վալենթինա Պօղոսեան (2011)
Գառնիկ Տէրտէրեան, Անի Գալու ստան (2011)

ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ, ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ` Սեւանա Մելիքեան (2010), 
Եղիկ Քէշիշեան (2011)
ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ՝ Սթիւըն Չէրեզեան, Դաւիթ 
Օճախեան (2010), Սթիւըն Չէրեզեան (2011)
ՕԷՆՃ ՔԱՈԻՆԹԻ, ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ` Լինտա Ատրան, Տօրա 
Կիւլէսերեան (2010) Տօրա Կիւլէսերեան (2011)
ՇԻՔԱԿՕ, ԻԼԻՆՈՅ` Արինա Մավլեան
ՊՈՍԹՈՆ, ՄԱՍԱՉՈՒ ՍԵՑ` Հռիփսիմէ Մկրտչեան (2010),
Նիքոլ Մկըրեան (2011)
ՆԻՒ ԵՈՐՔ, ՆԻՒ ԵՈՐՔ, Ալին Մարգարեան
ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ, ՓԵՆՍԻԼՎԱՆԻԱ` Մերետիթ Աւագեան (2010), 
Մերետիթ Աւագեան, (2011), Ճու լի Բարեջան (2011)
ՈՒ ԱՇԻՆԿԹԸՆ, ՏԻ ՍԻ, Սալբի Գապաքեան-Սլենց

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏՆԵՐ 2010-2011ԱՏԵՆԱՊԵՏՆԵՐ 2010-2011
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Լոս Անճելոսի, Հարաւային Գալիֆորնիա  եւ Օրենճ 
Գաու նթիի ԵԱ-ու  նաւարկու թեան պտոյտը: 

ԵԱ-ու  Պոսթոնի Կենցաղավարու թեան հարցերու  
նու իրու ած խորհրդաժողովը:

ԵԱ-ու  Լիբանանի կազմակերպած դասախօսու թիւնը գործարարու թեան 
եւ երիտասարդու թեան դիմագրաւած մարտահրաւէրներու ն մասին:

ԵԱ-ու  Պու էնոս Այրէսի տարեկան 2րդ  պատկերասրահը:

ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՈՒԹԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՈՒԹԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 
Երիտասարդ Արհստավարժներու  խու մբերը, ինչպէս 
Պոստոնի, Լիբանանի, Լոնտոնի, Մոնթրէալի եւ Թորոնթոյի 
պարագային զանազան ու սու ցողական ձեռնարկներ 
կազմակերպեցին իրենց համայնքներու  երիտասարդներու ն 
համար, գործարարու թեան վարքականոններու , 
ձեռնարկատիրու թեան, դրամատնային եւ ելեւմտական 
գործու նէու թեան, տեղեկտու ական ճարտարարու եստներու  եւ 
կազմակերպչական ղեկավարու մի  վերաբերեալ գիտելիքներ 
փոխանցելով անոնց:

Երիտասարդ սերու նդին աշխատանքային մասնագիտական 
ձգտու մն երու ն զարկ տալու  նպատակով ԵԱ-ները նաեւ 
որդեգրեցին խորհրդատու ական ծրագիրներ, ինչպէս 
Լոս Անճելոսի ԵԱ-ներու  նախաձեռնու թեամբ տարբեր 
մասնագիտու թիւններու  վերաբերեալ տեղեկատու ական 
ցու ցահանդէսներու  կազմակերպու մը Հ.Բ.ԸՄ.-ի  
երկրորդական վարժարաններու  աշակերտներու ն համար, 
Նիւ Եորքի ԵԱ-ներու  խորհրդատու ական ծրագիրը Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Ամառնային Ասպարէզային Փորձառու թեան Ծրագրի 
մասնակիցներու ն համար, ինչպէս նաեւ Մոնթրէալի ԵԱ-
ներու  Խորհրդատու ական Ծրագիրը համալսարանական 
ու սանողներու  եւ համալսարանաւարտներու  համար:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ 
ԵԱ-ներու  խու մբերը գիտակցու թեամբ կը մօտենան 
համայնքային ծառայու թեան իրենց պարտաւորու թիւններու ն: 
Այդ նպատակով անոնք հասու թաբեր տարբեր ձեռնարկներ 
կը կազմակեպէն օժանդակելու  համար համայնքային 
տարբեր ծրագիրներու : Կարելի է նշել՝ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայաստանի 
ծրագիրներու ն ի նպաստ, Նիւ Եորքի տարեկան աւանդական 
աճու րդ-ընդու նելու թիւնը եւ Հիւսիսային Գալիֆորնիայի 
Ձմե ռային Շաբաթավերջի զբօսահաւաքը: Այլ խու մբեր 
նիւթական աջակցու թիւն ապահովեցին Հ.Բ.Ը.Մ.-ի զանազան 
ծրագիրներու ն, ինչպէս Լոս Անճելոսի ԵԱ-ներու  աջակցու թիւնը 
Յաջորդ Սերու նդ Ծրագրին, Փլովտիւի ԵԱ-ներու  աջակցու թիւնը 
տեղւոյն Կանաչ Ճամբար ծրագրին եւ Սոֆիայի ԵԱ-ներու  
աջակցու թիւնը տեղւոյն Ընկեր Ճամբարին: 

Որպէս ԵԱ-ներու  քաղաքացիական յանձնառու թեան օրինակ, 
Թեհրանի ԵԱ-ները իրենց արձակու րդներու  մէկ մասը 
անցու ցին տարեցներու , մանու կներու  եւ սահմանափակ 
կարողու թիւններու  տէր անձանց հետ, Նիւ Եորքի ԵԱ-ները 
տարեցներու  համար ելոյթ ու նեցան Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Ամառնային 
Ասպարէզային Փորձառու թեան Ծրագրի մասնակիցներու  
հետ, իսկ Լոս Անճելոսի ԵՀ-ները մաքրու թեան արշաւներ 

Երիտասարդ Արհեստավարժներու  Լոնտոնի գինիի 
համտեսու մի  ձեռնարկը:



Հիւսիսային Գալիֆորնիոյ ԵԱ-ը Միացեալ Նահանգներու  մօտ Լեռնային 
Ղարաբաղի Մշտական Ներկայացու ցիչ Ռոպերթ Աւետիսեանի հետ:

Մոնթրէալի ԵԱ-ու  աշխատանքային ցու ցահանդէսը:
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Թեհրանի ԵԱ –ու   այցլեու թիւնը հաշմանդամ երիտասարդներու  
Ակու նք կեդրոն:Ֆիլատելֆիայի ԵԱ –ու  Յու նու արի  Jingle-ը:

Երեւանի ԵԱ-ու  եւ Երեւանի սկաու տներու  մասնակցու թիւնը  
Ձիավարժու թեան բաց ախոյեանու թեան:

Արաբական Էմի ու թիւններու  ԵԱ-ու   այցելու թիւնը  ջրաշխարհ:

կազմակերպեցին Հարաւային Գալիֆորնիայի որոշ գետերու  եւ 
ծովափներու  շու րջ: Երեւանի ԵԱ-ները իրենց գործու նէու թիւնը 
ընդլայնելով մայրաքաղաքէն դու րս, ձեռնարկեցին գիրքերու  
հաւաքագրու մ ի նպաստ Արցախի եւ վրացահայ դպրոցներու  
ու  գրադարաններու , ինչպէս նաեւ համակարգչային սենեակ 
հիմն եցին Խաչիկ գիւղին մէջ: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄ ԵՒ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄ ԵՒ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի` սփիւռքահայ երիտասարդու թիւնը Հայրենիքին 
կապելու  կարգախօսին հետեւողու թեամբ, ԵԱ-ները իրենց 
համայնքներու ն մէջ բազմաթիւ առիթներ ստեղծեցին 
հայրենական երիտասարդական ծրագիրները ծանօթացնելու  
ու ղղու թեամբ: Պու էնոս Այրէսի ԵԱ-ները դասախօսու թիւն 
մը կազմակերպեցին կամաւոր ԵԱ-ներու  հայրենական 
փորձառու թեան մասին, իսկ Մոնթրէալի ԵԱ-ները 
կազմակերպեցին ցու ցաահանդէս մը, որու ն մի ջոցով  
ներկայացու ցին համալսարանական ու սանողներու  համար 
Հայաստանի մէջ գործող ծրագիրները: Ֆիլատելֆիայի 
ԵԱ-ները մշակու թային երեկոյ մը կազմակերպեցին 
նու իրու ած կամաւորներու  հայրենական փորձառու թեան՝ 
պատմողական, բանաստեղծական եւ նկարչական 
արտայայտչամի ջոցներու  կիրարկու մով:



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ

Քոլոնի տը վաքանս, Ֆրանսա

Անցնող երկու  տարիներու ն, հարիւրաւոր 
հայ պատանիներ եւ երիտասարդներ, 
Միու թեան 11 գիշերօթիկ եւ ցերեկային 
ճամբարներու  մէջ, մի նչ կը վայելէին 
գեղեցիկ բնու թիւնը, թարմ օդը եւ իրենց 
տարեկիցներու ն մտերմու թիւնը, առիթը 
ու նեցան նաեւ  կապու ելու  իրենց 

ազգային ինքնու թեան եւ մշակու թային ժառանգու թեան: 

Հայաստանէն, Գանատայէն, Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն, 
Թու րքիայէն, Մեծն Բրիտանիայէն եւ Միացեալ Նահանգներու  
զանազան քաղաքներէն հինգ հարիւրէ աւելի պատանիներ 
եւ երիտասարդ պատասխանատու ներ յաճախեցին Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Նիւ Եորքի Նու պար Ճամբարը: Զանազան 
խմբային գործու նէու թիւններու  շարքին անոնք առիթ ու նեցան 
զբաղելու  նետաձգու թեան, պասքէթպոլի, ձիավարժու թեան, 
լողի եւ թենիսի յատու կ մարզաձեւերով: 2010ի ճամբարի 
ընթացքին անոնք հետեւեցան գրելու  արու եստի դասընթացքի, 
թու այնական հաղորդամի ջոցներու  եւ երգի դասերու , որոնք մե ծ 
ոգեւորու թեամբ ընդու նու եցան: Մանաւանդ հետաքրքրական 
էին ժամանակակից պարերու , կիրառական արու եստներու  եւ 
ձեռարու եստի դասերը, զորս վարեցին պալէի վարպետ Արման 

Ջու լհակեանը եւ արու եստի ու սու ցչու հի Էլլա Պեպանեանը, 
որոնք 2011ին յատկապէս հրաւիրու եցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի Երեւանի 
Նորքի Հայորդեայց կեդրոնէն:  

Ինչպէս մի շտ, Ֆրանսայի Մասնաճիւղի Քոլոնի տէ Վագանս 
ճամբարը շարու նակեց յաջողու թեամբ եւ խու ռներամ 
մասնակցու թեամբ գործել նաեւ անցնող երկու  տարիներու ն: 
Փետրու ար 2010ին, Եգիպտոսի Մասնաճիւղի Ուատի Ճամբարը 
հիւրընկալեց Լիբանանի եւ Սու րիոյ Հ.Բ.Ը. Միու թեան 
երիտասարդները, որոնք մէկ շաբաթ զու արճացան եւ հաճելի 
ժամանակ անցու ցին իրենց տարեկիցներու ն հետ: Իր հերթին, 
Սու րիոյ Մասնաճիւղի Քեսապի Ճամբարը Օգոստոսին 
հիւրընկալեց Աղեքսանդրիոյ եւ Գահիրէի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
երիտասարդները:

Անկախ այն իրողու թենէն թէ պատանիներ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
տեղական թէ այլ երկիրներու  մասնաճիւղերու  կազմակերպած 
ճամբարներու ն կը մասնակցին, վերջնական արդիւնքը նոյնն է: 
Անոնք կը ստեղծեն ամառնային քաղցր յիշողու թիւններ եւ կը 
կապու ին իրենց ազգային ինքնու թեան, մի եւնոյն ատեն  ձեռք 
ձգելով  մն այու ն ընկերներ: 
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Ուատի ճամբար, Եգիպտոս Ընկեր Ճամբար, Պու լկարիա

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ԵՒ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ԵՒ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐ
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Նու պար Ճամբար, Միացեալ Նահանգներ

Քոլոնի տը վաքանս, ՖրանսաՏեմի րճեան Կեդրոնի Ամառնային Ցերեկային Ճամբար, Լիբանան

Ամառնային Ցերեկային Ճամբար, Գորտոպա , Արժանթին
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Գնահատելով Մոնթրէալի Հ.Բ.Ը.Մ.ի սկաու տական խու մբին նու աճու մն երը, Գանատայի Սկաու տական  Ընդհանու ր Կառավարիչ Տէյվիտ խու մբը եւ 
խմբապետական կազմը պարգեւատրեց Anapurna մրցանակով, որ սկաու տական բարձրագոյն մրցանակն է երկրին մէջ: 

Փասատենայի սկաու տները այցելեցին  
Իզապելլա լիճ:

Երեւանի սկաու տները 5 Հոկտեմբեր 2011ին ծառատու նկ 
կազմակերպեցին Անդրանիկ սկաու տական բանակավայրին մէջ:

Երեւանի սկաու տական խու մբը 13 Նոյեմբեր 2010ին այցելեց Վազգէն 
Սարգսեանի անու ան ռազմական ակադեմի ա:

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ

Սկաու տական երդու մ տու ած, 
սկաու տական տարբեր 
աստիճաններու  տիրացած եւ 
կամ ընդհանրապէս համայնքային ծառայու թիւններու  մասնակցած, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ինը 
երկիրներու  մէջ գործող սկաու տական խու մբերը “Միշտ պատրաստ” են վառ պահելու  
ազգային ինքնու թիւնը եւ մշակոյթը:

Անցնող երկու  տարիներու ն, Հայաստանի Լօռիի Մարզի մէջ գտնու ող մե ր Անդրանիկ 
սկաու տական բանակավայրը ընդու նեց հարիւրաւոր ճամբարականներու , ինչպէս նաեւ 
Նորքի Հայորդեաց Կեդրոնի նորակազմ սկաու տական խու մբերը: 

Մոնթրէալի սկաու տական Venturers խու մբը իր մասնակցու թիւնը բերաւ հայրենի 
ժողովու րդի կեանքի բարելաւման գործին: Խու մբը հանգանակեց 50,000 ամե րիկեան 
տոլար, որով Օգոստոս 2010ին մե կնեցաւ Հայաստան եւ մասնակցեցաւ Տարօն 
թաղամասի մէջ տու ներու  կառու ցման աշխատանքներու ն: Խու մբին ճիգերը աննկատ 
չմն ացին: Արդարեւ, աւելի ու շ, գնահատելով խու մբին նու աճու մն երը եւ նու իրու մը իրենց 
նախահայրերու  հայրենիքին, գանատական կառավարու թիւնը խու մբը պարգեւատրեց 
Anapurna մրցանակով, որ սկաու տական բարձրագոյն մրցանակն է երկրին մէջ:

Յատկանշական իրադարձու թիւն մըն էր Կլենտէյլ-Փասատենայի սկաու տական խու մբի 
25-ամե ակին նու իրու ած ձեռնարկը, որ տեղի ու նեցաւ Մայիս 2011ին: Ամի սներ յետոյ 
տեղի ու նեցաւ խու մբին տարեկան բանակու մի  խարու կահանդէսը, 300 ծնողներու  
մի ու թենականներու  եւ համակիրներու  ներկայու թեամբ:



Հ.Բ.Ը.Մ.ի Արարատ գոց դաշտի ֆու թպոլի խու մբը 7րդ անգամ տիրացաւ Կիպրոսի 2010ի ախոյեանու թեան:

2010ի Լիբանանի պասքեթպոլի աղջկանց առաջին դասակարգի ախոյեան 
Հ.Ե.Ը.ի խու մբը:

Հարաւային Ամե րիկայի Շրջանային Մարզախաղերը տեղի 
ու նեցան Պու էնոս Այրէսի մէջ, 7 Յու լիս 2010ին:

Յու լիս 2010ին Փասատենայի մէջ տեղի ու նեցաւ 
Հիւսիսային Ամե րիկայի պասքեթպոլի մրցաշարքը:
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Տասնեակ երկիրներու  մէջ գործող Հ.Բ.Ը. Միու թեան պասքէթպոլի, 
վոլէյպոլի, ֆու թպոլի եւ այլ մարզաձեւերու  խու մբերը 
ապացու ցեցին, թէ մի շտ պատրաստ են մրցելու  եւ յաղթանակներ 
արձանագրելու :

2010ին եւ 2011ին, Պէյրու թի Հ.Ե.Ը.-ի աղջկանց պասքէթպոլի 
խու մբը, յաջորդաբար 8-րդ եւ 9-րդ անգամ ըլլալով նու աճեց 
Լիբանանի ախոյեանու թիւնը, անգամ մը եւս ապացու ցելով, որ իր 
մն այու ն տեղը ապահոված է յառաջատարներու ն մէջ:

Նիկոսիոյ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի փակ դաշտի ֆու թպոլի Արարատ խու մբը, իր 11-ամե այ գոյու թեան 
ընթացքին, 7-րդ անգամ հռչակու եցաւ Կիպոսի ազգային առաջնու թեան ախոյեան, որով 
դարձեալ ապացու ցեց իր մրցու նակու թիւնը: 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի մարզական խու մբերը կը շարու նակեն իրենց սերտակցու թիւնը Միու թեան 
տարբեր քոյր խու մբերու  հետ: Յու լիս 2010ին տեղի ու նեցան Հ.Բ.Ը.Միու թեան Հարաւային 
Ամե րիկայի Տարեկան Շրջանային 32-րդ Մարզական Խաղերը, որոնց մասնակցեցան 
Պու էնոս Այրէսի, Գորտոպայի, Մոնթէվիտեոյի եւ Սան Փաու լոյի մարզական խու մբերը: 
Հարիւրաւոր մարզասէրներ խանդավառու թեամբ քաջալերեցին իրենց խու մբերը:

Հարաւային Գալիֆորնիոյ եւ Գանատայի խու մբերու  մրցակցու թեան յաջորդեցին Յու լիս 
2010ին Փասատենայի մէջ տեղի ու նեցած Հիւսիսային Ամե րիկայի Շրջանային Մարզական 
Խաղերը: Գանատայի խու մբերը կը շարու նակեն ամէն տարի իրարու  հետ մրցիլ Մայիսին 
Թորոնթոյի, իսկ Հոկտեմբերին Մոնթրէալի մէջ: Հակառակ այդ զօրաւոր մրցակցու թեան, 
խու մբերը կը շարու նակեն պահել իրենց մի ջեւ գոյու թիւն ու նեցող ամու ր բարեկամու թիւնը: 
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Յայտնաբերէ Հայաստանը երիտասարդական պտոյտը:

Յայտնաբերէ Հայաստանը երիտասարդական պտոյտը:Յայտնաբերէ Հայաստանը երիտասարդական պտոյտը:

ՀԵՏԱԽՈՒԶԷ՛ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸՀԵՏԱԽՈՒԶԷ՛ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Պելճիքայէն, Գանատայէն, Ֆրանսայէն, 
Յու նաստանէն, Լիբանանէն, Սու րիայէն, 
Արաբական Միացեալ Էմի ու թիւններէն, Մեծ 
Բրիտանիայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն, 
15-18 ամե այ 62 երիտասարդներ, Օգոստոս 
2010ին եւ 2011ին մասնակցեցան Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
կողմէ 2003ին ստեղծու ած Հետախու զէ 
Հայաստանը ծրագրին: Մասնակիցներ երեք 

շաբաթ տեւողու թեամբ հաճելի եւ օգտակար օրեր անցու ցին 
հայրենիքի մէջ:  

Հետախու զէ Հայաստանը շրջապտոյտին կարեւորագոյն 
նախադրեալներէն է երիտասարդներու ն մասնակցու թիւնը 
համայնքային հանրօգու տ աշխատանքներու ն:  Իրենց բերած 
ծառայու թեան դիմաց, ու սանողները կրնան վարկանիշ ստանալ 
իրենց վարժարաններէն: Անցնող երկու  տարիներու ն, FULLER 
կազմակերպու թեան հետ համագործակցաբար, այդպիսի 
ծրագիրներ իրականացած են կարիքաւոր ընտանիքներու  
համար տու ներ կառու ցանելով Արագածոտնի, Արմաւիրի եւ 
Լօռիի մարզերու ն մէջ: 

Փոքրիկներու  հետ խաղալու  եւ ժամանակ անցընելու  
նպատակով, շրջապտոյտի մասնակիցներ կ’այցելեն 
մանկատու ներ, ճաշ կը հիւրասիրեն ամէն օր Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
ճաշասրահներ յաճախող տարեցներու ն, ինչպէս նաեւ գիրքեր 
կը նու իրեն Ստեփանակերտի մանկական գրադարանին: 
Ծրագրի մասնակիցներ կը ծանօթանան Հայաստանի 
պատմական յու շարձաններու ն, ներկայ կը գտնու ին 
մշակու թային ձեռնարկներու , ինչպէս նաեւ կ’այցելեն Հ.Բ.Ը. 
Միու թեան Հայաստանի Ներկայացու ցչու թիւն եւ Հեռավար 
Գոլէճ: Խու մբերը կը մե կնին նաեւ Արցախ, յայտնաբերելու  
անոր գեղատեսիլ լեռները եւ բնակչու թեան հետ անմի ջական 
շփու մն երու  մի ջոցով մօտէն ճանչնալու  զայն:
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“Կեանքի Երկիր” ծրագրի մասնակիցները Հայաստանի մէջ, Օգոստոս 2011ին:

Ալեք եւ Մարի Մանու կեան Վարժարանի աշակերտներ Մայիս 
2010ին այցելեցին Հայաստան: 

Մանու կեան-Տեմի րճեան Եկրորդական Վարժարանի 2010ի 
շրջանաւարտ դասարանը Երեւանի Մատենադարանին առջեւ:

ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄՈՅԹՆԵՐՈՒ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄՈՅԹՆԵՐՈՒ 
ՇԱՐՔԷՆ՝ «ԿԵՆԱՑ ՀՈՂ»ՇԱՐՔԷՆ՝ «ԿԵՆԱՑ ՀՈՂ»

Սփիւռքահայ գաղու թներու  մէջ 
հայապահպանման եւ հայկական 
ինքնու թեան զարգացման ճիգերը 
քաջալերելու  նպատակով, 2011ին 

Սփիւռքի նախարարու թիւնը «Լաւագոյն Երիտասարդական 
Կազմակերպու թիւն» անու նով մրցանակներ յանձնեց վեց 
երիտասարդական կազմակերպու թիւններու , որոնց շարքին էր նաեւ 
Ֆրանսայի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի UGAB Jeunes կազմակերպու թիւնը: Իրապէս, 
UGAB Jeunes-ը արժանաւոր մրցանակակիր մըն էր: Նախապէս 
հանգանակու ած մի ջոցներով, կազմակերպու թիւնը «Կենաց Երկիր» 
անու նը կրող  ծրագիր մը իրականացու ցած էր դէպի Հայաստան 
եւ Արցախ, Օգոստոս 2011ին: 18էն 26 տարեկան երեսու ներկու  
երիտասարդ կամաւորներ, հայ թէ ֆրանսացի, առաքելու թեան մը 
ձեռնարկեցին դէպի Հայրենիք, որով կրթական, մարդասիրական, 
բնապահպանական եւ մշակու թային տարրեր ու նեցող տպաւորիչ 
յայտագիր մը գործադրեցին Հայաստանի եւ Արցախի մէջ: Անոնք 
նորոգեցին երկու  յարկանի երիտասարդական կեդրոն մը, որու ն 
նու իրեցին նաեւ ֆրանսերէն գիրքեր, ինչպէս նաեւ դպրոցական 
գրենական պիտոյքներ նու իրեցին Հայկական գիւղի դպրոցին: 
Բնապահպանական հարցերու  մասին հասարակու թիւնը իրազեկ 
պահելու  նպատակով, խու մբը ACBA Credit-Agricole դրամատան հետ 
համագործակցաբար իրականացու ց Սեւանայ Լիճի ափերու ն եւ հոն 
գտնու ող մի ջնադարեան եկեղեցիի մաքրու թեան աշխատանքներ: 

ՇՐՋԱՊՏՈՅՏՆԵՐ ԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏՆԵՐ ԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի դպրոցներու  երկրորդական եւ նախաաւարտական 
դասարաններու  աշակերտ-աշակերտու հիները ամէն 
տարի կ’այցելեն իրենց Հայրենիքը` յայտնաբերելու  անոր 
գեղեցկու թիւնը եւ իրողապէս ծանօթանալու  իրենց ազգային 
ժառանգու թեան: Անցնող երկու  տարիները տարբեր չէին 
կրնար ըլլալ: Գարնան եւ ամրան շրջաններու ն, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Գալիֆորնիոյ Մանու կեան-Տեմի րճեան եւ Վաչէ եւ Թամար 
Մանու կեան, Տիթրոյիթի Ալեք եւ Մարի Մանու կեան եւ Պու էնոս 
Այրէսի Մարի Մանու կեան վարժարաններու  դպրոցականներ 
իրենց տարեկան այցելու թիւնները ու նեցան Հայաստան:

2011ին, ամե նաքաջալերականը Դարու հի-Յովակիմե ան 
Վարժարանի աշակերտներու ն եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Գորտոպայի 
մասնաճիւղի Երիտասարդաց Լիկայի Հայաստան 
այցելու թիւններն էին: Այցելու ներէն շատեր առաջին անգամ 
ըլլալով կը վայելէին հայրենիքի ապրող իրականու թիւնը: 
Սեպտեմբեր 2010ին Հայաստան մե կնեցան նաեւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Թեհրանի Մանու կեան Աղջկանց Վարժարանի 
աշակերտու հիները, իսկ Աթէնքի Գալփաքեան Վարժարանի 
աշակերտներ եւ նախկին շրջանաւարտներ նոյն ամրան 
ընթացքին մասնակցեցան Սփիւռքի նախարարաու թեան 
կազմակերպած Արի Տու ն ծրագրին:
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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՀԲԸՄ.ի Լու րեր Վեցամսեայ պաշտօնաթերթ (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)
Նոր Ձայն ելեկտրոնական Ամսաթերթ (Մելպու ռն, Աւստրալիա)
Միու թիւն Ամսաթերթ (Սիտնի, Աւտրալիա)
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ձայն Ամսաթերթ (Փլովտիւ, Պու լկարիա)
Տեղեկատու  Եռամսեայ (Գահիրէ, Եգիպտոս)
Revue arménienne des questions contemporaines semi-annual journal (Փարիզ, Ֆրանսա)
Խօսնակ Եռամսեայ (Պէյրու թ, Լիբանան)
Հայեացք Եռամսեայ (Հալէպ, Սու րիա)
Երամ ելեկտրոնական Ամսաթերթ  (Դամասկոս, Սու րիա)
AGBU-AYA News quarterly (Հարաւային Գալիֆորնիա ԱՄՆ)
AGBU Newsletter monthly newsletter (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայաստանի Լրատու  (Երեւան, Հայաստան)
Արարատ Գրական-Մշակու թային Եռամսեայ (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)
Յու շարար Պաշտօնաթերթ (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)

Միու թեան կայքերու  ամբողջական եւ այժմէական ցանկին համար
այցելեցէք agbu.org կայքը: 

Հ.Բ.Ը. Միու թեան մամու լը եւ զանազան հրատարակու թիւնները 
վեց լեզու ներով տարու ան ընթացքին կը հասնին շու րջ 100,000 

հայերու , աշխարհի բոլոր տարածքին: Մեր լրատու ական ցանցը 
կարեւոր մի ջոց է անդամակցու թիւնը տեղեակ պահելու  Միու թեան 
տեղական թէ համասփիւռքեան զանազան գործու նէու թեանց մասին:

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Արարատ Գրական-Մշակու թային Եռամսեայի ելեկտրոնական 
հրատարակու թիւնը այժմ հասանելի է նաեւ araratmagazine.org կայքի վրայ:



2010 ԵՒ 2011 Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ2010 ԵՒ 2011 Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
ՈՒ ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒ ԹԻՒՆՆԵՐ (3)
Մարի Մանու կեան եւ Նու արդ Կիւլպէնկեան Վարժարաններ
     (Գալիֆ. ԱՄՆ)
Լազար Նաճարեան-Գալու ստ Կիւլպէնկեան Վարժարան
     (Գալիֆ. ԱՄՆ)
Դարու հի-Յովակիմե ան Վարժարան (Գալիֆ. ԱՄՆ)

ԱՐՈՒ ԵՍՏԻ ԵՒ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ (2)
Արամ Խաչատու րեան Երաժշտական Դպրոց (Հալէպ, Սու րիա)
Սարեան Նկարչական Ակադեմի ա (Հալէպ, Սու րիա)

ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ԵՒ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ 
ՃԱՄԲԱՐՆԵՐ (11)
Անդրանիկ Սկաու տական բանակավայր, (Լօռի, Հայաստան)
Նու պար ճամբար ( Նիւ Եորք, ԱՄՆ)
Ընկեր Ճամբար (Սոֆիա, Պու լկարիա)
Քոլոնիա տէ Վագասիոնէս (Պու էնոս Այրէս, Արժանթին)
Քոլոնիա տէ Վագասիոնէս (Գորտոպա, Արժանթին)
Քոլոնի տէ Վագանս (Բարձր Ալպեան, Ֆրանսա)
Տեմի րճեան Կեդրոնի Ամառնային Ճամբար (Անթիլիաս, Լիբանան)
Կանաչ Ճամբար (Փլովտիւ, Պու լկարիա)
Քեսապ Ճամբար (Քեսապ, Սու րիա)
Ամառնային Ցերեկային Ճամբար (Գամի շլի, Սու րիա)
Երջանիկ Թաճիրեան Ամառնային Դպրոց (Պաղտատ, Իրաք)

ԵՐԳՉԱԽՈՒ ՄԲԵՐ (8)
Առաւօտ Երգչախու մբ (Եամպոլ, Պու լկարիա)
Հ.Ե.Ը.ի Օհան Երգչախու մբ (Պաղտատ, Իրաք)
Հ.Ե.Ը.ի Սպենդիարեան Երգչախու մբ (Հալէպ, Սու րիա)
Ծիածան Մանկական Երգչախու մբ (Գահիրէ, Եգիպտոս)
Կոմի տաս Երգչախու մբ (Հասքովօ, Պու լկարիա)
Կռու նկ Երգչախու մբ (Մոնթէվիտէօ. Ուրու կու էյ)
Գողթան Երգչախու մբ (Փարիզ, Ֆրանսա)
Երիտասարդ Ձայներ խու մբ (Թորոնթօ, Գանատա)

ՊԱՐԱԽՈՒ ՄԲԵՐ (11)
Աղթամար (Գամի շլի, Սու րիա)
Անդրանիկ (Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ)
Հ.Ե.Ը.ի Անդրանիկ (Պէյրու թ, Լիբանան)
Հ.Ե.Ը.ի Անդրանիկ (Հալէպ, Սու րիա)
Արարատ (Գորտոպա, Արժանթին)
Պարախու մբ  (Տոպրիչ, Պու լկարիա)
Պարախու մբ (Թեսաղոնիկէ, Յու նաստան)
Կարօտ (Վիեննա, Աւստրիա)
Նու ռ (Սոֆիա, Պու լկարիա)
Փու նջ Մանկական Պարախու մբ (Հալէպ, Սու րիա)
Սարդարապատ Պարախու մբ (Գալիֆ. ԱՄՆ)

ԱՍՊԱՐԷԶԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒ ԹԵԱՆ 
ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ (4)
Մոսկու այի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագիր
Նիւ Եորքի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագիր
Փարիզի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագիր
Երեւանի Ասպարէզային Փորձառու թեան Ամառնային Ծրագիր

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ/ՀԵՏԱԶՕՏԱԿԱՆ 
ԿԵԴՐՈՆ (1)
Նու պարեան Մատենադարան (Փարիզ, Ֆրանսա)

ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ  ՊԱՏՐԱՍՏՈՒ ԹԵԱՆ  
ԾՐԱԳԻՐ (1)
Կորիզ Երիտասարդ Առաջնորդներու  Յայտագիր (Փարիզ, Ֆրանսա)

ԲՈՒ ԺԱՐԱՆՆԵՐ (6)
Հայ Կին Յղի Կանանց Կեդրոն (Թալին, Հայաստան)
Հայ Կին Յղի Կանանց Կեդրոն (Վանաձոր, Հայաստան)
Հայ Կին Յղի Կանանց Կեդրոն (Եղվարդ, Հայաստան)
Դարմանատու ներ (Պէյրու թ, Լիբանան)
Գերձայնային Ախտաճանաչու մի  Կեդրոն (Երեւան, Հայաստան)

ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (1)
Յաջորդ Սերու նդ Խորհրդատու ական Յայտագիր (Գալիֆ. ԱՄՆ)

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԽՈՒ ՄԲԵՐ (10)
Հ.Ե.Ը.ի Նու ագախու մբ (Հալէպ, Սու րիա)
Հ.Ե.Ը.ի Փողերախու մբ (Հալէպ, Սու րիա)
Սենեկային Նու ագախու մբ (Սոֆիա, Պու լկարիա)
Սենեկային Նու ագախու մբ (Ստեփանակերտ, Ղարաբաղ)
Ծիրանի Նու ագախու մբ (Գորտոպա, Արժանթին)
Երեւան 50 Նու ագախու մբ (Մոնթէվիտէօ, Ուրու կու էյ)
Էրեբու նի Նու ագախու մբ (Փլովտիւ, Պու լկարիա)
Կոմի տաս Սենեկային Նու ագախու մբ (Հալէպ, Սու րիա)
Հայ Հերոսներ Փողերախու մբ (Գալիֆ. ԱՄՆ)
Ֆիլհարմոնիք Նու ագախու մբ (Երեւան, Հայաստան)

ԳՈՐԾԱԿԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ ԹԻՒՆՆԵՐ (4)
ACAB (Հայկական Մշակու թային Կեդրոն-Պարսելոնա)
HAIK (Հայ Համալսարանական Միու թիւններու  Համախմբու մ-
     Գերմանիա)
INSIDE EUROPE (Հայաստան-Սփիւռք-Եւրոպա 
Յարաբերու թիւններու  եւ Տեղեկատու ու թեան Կեդրոն-Պելճիքա)
SIVAM (Մոսկու այի Հայ Համալսարանականներու  Օժանդակ 
     Միու թիւն)

ՁԱՅՆԱՍՓԻՒՌ (2)
Հայկական Ռատիոժամ (Մելպու ռն, Աւստրալիա) 
Հայկական Ռատիոժամ  (Լիոն, Ֆրանսա)

ՅԱՏՈՒ Կ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒ ՄԲԵՐ (6)
Ասպետներ (Անթիլիաս, Լիբանան)
Ասպետներ (Գալիֆ. ԱՄՆ)
Կիզակէտ (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)
Հայ Կին (Գալիֆ. ԱՄՆ)
Նիւ Եորքի Յատու կ Ձեռնարկներու  Յանձնախու մբ (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)
ՄԱԿ-ի Յատու կ Յանձնախու մբ (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)

ԹԱՏԵՐԱԽՈՒ ՄԲԵՐ (8)
Ահազանգ Թատերախու մբ (Փարիզ, Ֆրանսա)
Արտաւազդ Թատերախու մբ (Գալիֆ. ԱՄՆ)
Պետրոս Ադամե ան Թատերախու մբ (Հալէպ, Սու րիա)
Գրիգոր Սաթամե ան Թատերախու մբ (Պու էնոս Այրէս, Արժանթին)
Փարոս Թատերախու մբ (Թեհրան, Պարսկաստան)
Վահրամ Փափազեան Թատերախու մբ (Սիտնի, Աւստրալիա)
Վահրամ Փափազեան Թատերախու մբ (Պէյրու թ, Լիբանան)
Երիտասարդաց Թատերախու մբ (Հասքովօ, Պու լկարիա)

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ  
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ (2)
Ակադեմական (Փարիզ, Ֆրանսա)
Համալսարանականներու  Հաղորդակցական Ծրագիր
     (Նիւ Եորք, ԱՄՆ)

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏՆԵՐ 
ԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ (1)
Յայտնաբերէ Հայաստանը (Երեւան, Հայաստան)




