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Համազգայինի 90-ամեակի նշումներ Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ

Համազգայինի 90-ամեակին առթիւ 
Կեդրոնական վարչութեան նուէրը 

Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
Մատենադարանին 

 17 Մայիս 2018-ին, Մեսրոպ Մաշտոցի 
անուան Մատենադարանի նիստերու դահ-
լիճին մէջ, Համազգային հայ կրթական եւ 
մշակութային միութեան 90-ամեակի յոբե-
լենական նախաձեռնութիւններու ծիրին 
մէջ, Կեդրոնական վարչութիւնը Մատենա-
դարանին նուիրեց տասնամեակներէ ի վեր 
իր մօտ պահուած ԺԴ.-Ի.դարերու 27 արժէ-
քաւոր ձեռագիրներ (ծիսական գիրքեր, ժողո-
վածուներ, Յայսմաւուրք, Սաղմոսարան, 
Գանձարան, Աւետարան եւայլն): Այս 
ձեռագիրներու կազմութեան, գիրքերու 
ցանկագրման եւ անհրաժեշտ տեղեկութիւն-
ներով օժտման աշխատանքը կատարած է 
պատմաբան Երուանդ Փամպուքեան: Աւելին

Համազգայինի 90-ամեակի 
տօնակատարութեան գլխաւոր 
հանդիսութիւնը Երեւանի մէջ

Գ. Սունդուկեանի ան-
ւան Ազգային ակա-
դեմական թատրոնին 
մէջ, Համազգային հայ 
կրթական եւ մշակու-
թային միութիւնը հան-
դիսաւոր կերպով նշեց 
իր հիմնադրութեան 
90-ամեակը, պետական 
նախարարներու կամ անոնց ներկայացու-
ցիչներու, կազմակերպութիւններու, պատ- 
կան մարմիններու ներկայացուցիչներու 
եւ հիւրերու ներկայութեամբ: Թատրոնի 
նախասրահին մէջ ցուցադրուած էին Հա-
մազգայինի հրատարակչական, գրական, 
մանկավարժական եւ տարբեր բնոյթի գոր-
ծունէութիւնը մարմնաւորող նմոյշներ: 
Հանդիսութեան ընթացքին խօսք առին Հա-
մազգայինի Կեդրոնական վարչութեան 
ատե-նապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան եւ ՀՅԴ 
Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի 
եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի 
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան: Աւելին
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Համազգայինի Լրատու 
Հրատարակութիւն՝ 
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան

  Խմբագիր՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեան

9 Սեպտեմբեր 2018-ին,

Լուրերու համադրում՝ 
Արին Գալուստեան, Թամար Գասապեան
Ձեւաւորում՝ Արին Չէքիճեան
Բոլոր իրաւունքները վերապահուած:

https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-90-%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%A9%D5%B8%D5%BE-%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B6/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-90-%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%AB-h%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%82%D5%B8%D6%80-%D5%B6%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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ՇՐՋԱՆՆԵՐ
Նիւ Եորք (ԱՄՆ)

6 Մայիս 2018-ին, Նիւ Եորքի Հայ 
Կեդրոնին մէջ, տեղի ունեցաւ Համազ-
գայինի հիմնադրութեան 90-ամեակի տօ-
նակատարութիւնը։ Ներկայ էին Սուրբ 
Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ հովիւ Արժա-
նապատիւ Տէր Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեան, 
Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան 
անդամ Հրայր Պարոնեան, Արեւելեան 
ԱՄՆ-ի Շրջանային վարչութեան անդամ 
Յասմիկ Աբրահամեան, ՀՕՄ-ի Շրջանային 
Վարչութեան անդամ Սոնիա Պզտիկեան եւ 
քաջալերող ու խանդավառ հասարակութիւն 
մը: Աւելին 

Սան Փաուլօ (Պրազիլ) 

ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան աջակ-
ցութեամբ եւ ՀՅԴ Պրազիլի կեդրոնական 
յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ, 12 
Օգոստոս 2018-ին կայացաւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան 100-ամեակին եւ 
Համազգային հայ կրթական եւ մշակու-
թային միութեան 90-ամեակին առիթով 
կազմակերպուած համերգը` մասնակցութ-
եամբ Սեւակ Ամրոյեանի եւ Սոնա Ռու-
բէնեանի: Աւելին

Սան Ֆրանսիսքօ (ԱՄՆ)

Նախաձեռնութեամբ Համազգայինի 
Սան Ֆրանսիսքոյի «Նիկոլ Աղբալեան» 
մասնաճիւղի վարչութեան, Համազգային 
հայ կրթական եւ մշակութային միութեան 
90-ամեակի շքեղ տօնակատարութիւնը 
տեղի ունեցաւ 22 Սեպտեմբեր 2018-ին, 
«Խաչատուրեան» Հայ կեդրոնի «Սա-
րոյեան» սրահին մէջ: Սոյն թուականը կը 
զուգադիպէր շրջանիս Համազգայինի «Աղ-
բալեան» մասնաճիւղի հիմնադրութեան 
44-ամեակին։ Երեկոյթին ներկայ էին Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հո-
վիւ Պարոյր վրդ. Շէրնէզեան, եկեղեցւոյ 
Հոգաբարձութեան ատենապետ Ռոստոմ 
Այնթապլեան եւ շրջանի ՀՅԴ «Քրիստափոր» 
եւ «Սարդարապատ» կոմիտէութիւններու, 
ՀՕՄ-ի, ՀՄԸՄ-ի ու շրջանին մէջ գործող այլ 
միութիւններու ներկայացուցիչներ։ Օրուան 
բանախօսն էր Համազգայինի Արեւմտեան 
շրջանի Շրջանային վարչութեան ատե-
նապետ ընկերուհի Սեդա Սիմոնեան։ Աւելին

Փարիզ (Ֆրանսա)

7 հոկտեմբեր 2018-ին, Փարիզի 9-րդ 
թաղամասի «Ռոսինի» սրահին մէջ, Համազ-
գայինի Փարիզի մասնաճիւղը դասական 

https://www.hamazkayin.com/news/համազգայինի-հիմնադրութեան-90-ամեակ-ամն/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%BDան-փաուլոյի-մէջ-կայացաւ-սեւակ-ամրոյե/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգային-հայ-կրթական-եւ-մշակութայի-8/
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երաժշտութեան շքեղ համերգով մը տօնեց 
միութեան 90-ամեակը: Հայերէն եւ ֆրանսերէն 
լեզուներով ցերեկոյթին բացումը կատարեց 
Հուրիկ Պաղտասարեան, որ հակիրճ ակ-
նարկով մը անդրադարձաւ միութեան կեր-
տած պատմական ուղիին եւ դրուատեց հիմ-
նադիրներու հայանպաստ առաքելական 
գործունէութիւնը: Թուեց Համազգայինի 
չորս վարժարանները՝ Պէյրութ, Սիտնի, 
Մարսիլիա եւ Իսէ-Լէ-Մուլինօ, ուր հայեցի 
կրթութեամբ եւ դաստիարակութեամբ սե-
րունդներ կը պատրաստուին: Աւելին

Մոնթրէալ (Գանատա)

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի 
Գանատայի Շրջանային վարչութեան եւ 
հովանաւորութեամբ Գանատայի Հայոց 
թեմի առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տէր Բաբ-
գէն Արք. Չարեանի, Համազգային հայ 
կրթական եւ մշակութային միութեան 
90-ամեակի տօնակատարութիւնը՝ տեղի 
ունեցաւ 14 Հոկտեմբեր 2018-ին, Լաւալի 
Embassy Plaza սրահին մէջ։ Ձեռնարկին 
ներկայ էին Գանատայի մօտ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Հիւպատոս Արա 
Մկրտչեան, Համազգայինի Կեդրոնական 
վարչութեան ատենապետ դոկտ. Մկրտիչ 
Մկրտիչեան, հոգեւոր հայրեր, պատկան 
մարմիններու ու քոյր միութիւններու ներկա-
յացուցիչներ, եւ Համազգայինի բարեկամներ 
ու անդամներ։ Բացման խօսքէն ետք, Շրջա-
նային վարչութեան ատենապետուհի Ծովիկ 
Գահվէճեանը ներկայացուց Համազգայինի 
Գանատայի շրջանին ու մասնաճիւղերուն 
գործունէութիւնը եւ Շրջանայինի ապագայ 
ծրագիրներն ու տեսլականը։ Աւելին

Տիթրոյիթ (ԱՄՆ)

13 Հոկտեմբեր 2018-ին, Համազգայինի 
Տիթրոյիթի մասնաճիւղը մեծ շուքով նշեց 
Համազգայինի 90-րդ եւ մասնաճիւղի 
հիմնադրութեան 50-րդ տարեդարձները, 
մասնակցութեամբ Համազգայինի «Արաքս» 
պարախումբի եւ սիրուած երգչուհի Սիպիլի, 
որ յատկապէս ժամանած էր Պոլիսէն, 
ելոյթ ունենալու համար այս իւրայատուկ 
տօնակատարութեան: Ելոյթին բացումը 
կատարեց Համազգայինի Տիթրոյիթի 
մասնաճիւղի ատենապետուհի Շողեր 
Ուրլեան, որ խօսքը ուղելով մօտաւոր 600 
ներկաներուն, շնորհակալութիւն յայտնեց 
բոլոր բարերարներուն իրենց աջակցութեան 
համար, մանաւանդ տէր եւ տիկին Հերման 
եւ Շուշան Խնդիրեաններուն (որոնք հո-
վանաւորած էին այս ելոյթը),  ՀՅԴ «Ազատա-
մարտ» կոմիտէին, որ թէ՛ բարոյապէս եւ թէ 
նիւթապէս, միշտ նեցուկ կանգնած է Համազ-
գայինին։ Աւելին

Սիտնի (Աւստրալիա) 

Նախաձեռնութեամբ Աւստրալիոյ Հա-
մազգայինի Շրջանային Վարչութեան, 
Համազգային հայ կրթական եւ մշակու-
թային միութեան 90-ամեակի շքեղ հան-
դիսութիւնը տեղի ունեցաւ 28 Հոկտեմբեր 
2018-ին, Համազգայինի Գօլստըն Ճեմա-
րանի «Նալպանտեան» սրահէն ներս: Հան-
դիսութեան հիւրաբար ներկայ էր Լիբանանէն 
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ Դոկտ. Մկրտիչ Մկրտիչեան, 

https://www.hamazkayin.com/news/դասական-երաժշտութեան-համերգ-նուիրու/
https://www.hamazkayin.com/news/հաղորդագրութիւն-համազգայինի-90-ամեակ/
https://www.hamazkayin.com/news/տիթրոյթի-մէջ-նշուեցաւ-համազգայինի-90-ամ/
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համայնքի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերա-
շընորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճար-
եան, Կաթողիկէ եւ Աւետարանական 
եկեղեցիներու հոգեւոր հայրեր, ՀՅԴ Կեդ-
րոնական Կոմիտէի, ՀՕՄ-ի, ՀՄԸՄ-ի ու 
շրջանին մէջ գործող այլ միութիւններու 
ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ՝ շուրջ 250 
հանդիսականներ, որոնք եկած էին նեցուկ 
կանգնելու Համազգայինի 90-ամեակի տօնա-
կատարութեան: Աւելին

Մելպուրն (Աւստրալիա)

Մելպուրնի Համազգային «Կոմիտաս» 
մասնաճիւղի վարչութիւնը, «Մեսրոպ Մաշ-
տոց-Մատթէոսեան» վարժարանի կազմը 

եւ օրուան ձեռնարկի յանձնախումբը 
միասնաբար կազմակերպած էին ճոխ 
գեղարուեստական երեկոյ մը, Գարաուադա 
գոլէճի  հանդիսասրահին մէջ: Օրուան յայ-
տագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին 
Մելպուրնի «Զուարթնոց» երգչախումբը, 
գաղութի տաղանդաւոր արուեստագէտ-
արուեստագիտուհիները՝ իրենց նուագ-
ներով, ասմունքներով, երգերով եւ հայ-
կական նազպարով: Աւելին

Լոս Անճելըս (ԱՄՆ)

Համազգային հայ կրթական եւ մշակու-
թային միութեան 90-ամեակի եւ Արեւմտեան 
Ամերիկայի մէջ անոր հիմնադրութեան 
50-ամեակի կալայի ճաշկերոյթը գերազանցեց 
բոլորին ակնկալիքները՝ վերածուելով հայ 
մշակոյթի օրուան տօնախմբութեան, մեծ 
գոհունակութիւն պատճառելով հրաւիրեալ-
ներուն եւ բոլոր մասնակիցներուն:

Շաբաթ 3 Նոյեմբեր, 2018 թուականը եղաւ 
պատմական օր մը ո՛չ միայն Համազգայինի, 
այլ մեր գաղութի տարեգրութեան մէջ, երբ 

արդէն ՀՄԸՄ-ի եւՀՕՄ-ի յոբելենական 
ձեռնարկները յաջողութեամբ պսակուած էին:
Առաւել քան 400 ներկաներ ապրեցան վայելքի 
պահեր, ըմբոշխնելով համազգայնաշունչ, 
հայ արուեստով յագեցած մթնոլորտ մը, 
թէ՛մուտքի հայադրոշմ զարդարանքով, թէ՛ 
հայկական խորտիկներու հիւրասիրութեամբ 
ու մանաւա՛նդ հայկական խաղողի պատ-
ւական գինիով:

Կլենտէյլի «Հիլթըն» պանդոկի շքեղ սրահի 
սեղանները զարդարուած էին հայկական 
ծիրանի փայտով ստեղծագործուած «Ա՜խ 
Թամար»ի եւ «Անոյշ»ի արձանիկներով, հա-
մալրելով հայ մշակոյթի այն մանրատիպը, 
որ մտայղացումն էր Յոբելենական յանձ-
նախումբի անդամներուն: Աւելին

Սթոքհոլմ (Շուէտ)

4 Նոյեմբեր 2018-ին, Ստոքհոլմի Tumbas-
cenen-ին մէջ, տեղի ունեցաւ Համազգային 
Շուէտի պարախումբերու տարեկան ելոյթը։ 
Ձեռնարկը նուիրուած էր Համազգային 
հայ կրթական եւ մշակութային միութեան 
90-ամեակին։ Ձեռնարկին ներկայ էին հայ եւ 
օտար աւելի քան 320 հիւրեր։ Ծրագրի բացումը 
կատարուեցաւ Համազգայինի 90-ամեակին 
նուիրուած խորհրդաւոր կեն-դանի 
պատկերով մը, կատարողութեամբ Մարիետ 
Մասիհի, որմէ ետք վարչութիւնը իր խօսքը 
ընթերցեց, հայերէնով՝ Վեհան Մար-գէեան եւ 
շուէտերէնով՝ Անի Մանսուրեան։ Աւելին

https://www.hamazkayin.com/news/համազգային-հայ-կրթական-եւ-մշակութայի-9/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգային-հայ-կրթական-եւ-մշակութայի-10/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B5%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%9D-%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%B5%D5%A9%D5%AB%D5%B6-%D5%A5/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգային-շուէտի-պարախումբերու-տար/
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Պէյրութ (Լիբանան)

Նախագահութեամբ Լիբանանի հայոց 
թեմի առաջնորդ Նարեկ արք. Ալեէմէզեանի, 
հովանաւորութեամբ Համազգայինի Լիբա-
նանի Շրջանային վարչութեան, նախա-
ձեռնութեամբ Համազգայինի «Կոմիտաս» 
մասնաճիւղին, 18 Նոյեմբեր 2018-ին, Ֆըրն 
Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատան մատ-
րան մէջ տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան 
արարողութիւն Լեւոն Շանթի, Նիկոլ Աղբալ-
եանի եւ Բարսեղ Կանաչեանի յիշատակին` 
հանդիսապետութեամբ Նարեկ արք. Ալեէ-
մէզեանի ներկայացուցիչ Վիգէն Վրդ. 
Տալգլճեանի: Համազգայինի «Կոմիտաս» մաս-
նաճիւղի ատենապետ Նորայր Նաճարեան 
այս առիթով արտասանած իր խօսքին մէջ 
յայտնեց, որ Համազգայինի 90-ամեակին 
առիթով մասնաճիւղը փափաքած է միութ-
եան հիմնադիրներ Լեւոն Շանթի, Նիկոլ 
Աղբալեանի, ինչպէս նաեւ հայ երգի մեծ 
վարպետ Բարսեղ Կանաչեանի շիրիմին 
մօտ կատարել իր ձեռնարկներէն մէկը` 
լուսարձակի տակ առնելով այն երեւոյթը, որ 
այս երեք մեծերուն ոգեղէն էութիւնը յիշելու 
կողքին, պէտք է յիշել նաեւ անոնց նիւթական 
գոյութիւնը: Աւելին

Դամասկոս (Սուրիա)

Համազգայինի Դամասկոսի «Լ. Շանթ» 
մասնաճիւղի վարչութեան կազմակերպած 
Համազգայինի 90-ամեակի նուիրուած ձեռ-
նարկը տեղի ունեցաւ 23 Նոյեմբեր 2018-ին, 
«Ամինեան» սրահէն ներս: Հանդիսութեան 
ներկայ էին Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ 
Դոկտ. Նորա Արիսեան, Կաթողիկէ հայ հա-
մայնքէն Գեր. Տէր Գէորգ Վրդ. Պահէեան, 
«Ա. Ահարոնեան» կեդրոնի ներկայացուցիչը, 
միութիւններու ներկայացուցիչներ, հիւրեր եւ 
համազգայնականներու հոծ բազմութիւն մը: 
Աւելին

Աթէնք (Յունաստան)

« Հա մազ գա յին»ի 90-ա մեա կին նու իր-
ւած հան դի սա շուք տօ նա կա տա րու թիւնը 
կատարուեցաւ Նէոս  Գոզ մո սի «Ա թի նա յի քօ» 
հան դի սաս րա հին մէջ, 24 Նո յեմ բեր 2018-ին: 
Տօ նա կա տա րու թիւ նը սկսաւ Հա յաս տա նի 
մէջ պատ րաս տու ած տե սե րի զի մը ներ կա-
յաց մամբ, ուր թա տե րա կա նա ցու ած բե մադ-
րու թեամբ կը ներ կա յա ցու էր « Հա մազ գա յին»ի 
հիմն ադ րու թեան ա ռա ջին հան դի պու մը 
 Գա հի րէի մէջ, խումբ մը մտա ւո րա կան ըն կեր-
նե րու կող մէ ( Շանթ, Աղ բա լեան, Ի փէ կեան, 
Օ հան ջա նեան, Ս տե փան Ե սա յեան,  Մի նաս 
 Խա չա տու րեան,  Սեդ րակ  Պա լըգ ճեան,  Յա կոբ 
 Պա լըգ ճեան,  Սար գիս Մալ խա սեան ե ւայլն): 
Յայ տագ րի ըն թաց քին ներ կա յա ցուե ցաւ երկ-
րորդ տե սե րիզ մըն ալ, որ կ ՚անդ րա դառ նար 
յատ կա պէս  Յու նաս տա նի Հա մազ գա յինի հիմ-
նադ րու թեան ու գոր ծու նէու թեան, հին օ րե րէն 
մին չեւ մեր օ րե րը, միու թեան բազ մա մարզ 
աշ խու ժու թեանց եւ ե լոյթ նե րուն ընդ մէ ջէն: 
Աւելին

https://www.hamazkayin.com/news/բարսեղ-կանաչեանի-նիկոլ-աղբալեանի-եւ-լ/
https://www.hamazkayin.com/news/դամասկոսի-մէջ-համազգայինի-90-ամեակի-հան/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգայինի-90-ամեակին-նուիրուած-տօն/
https://www.hamazkayin.com/news/նիկոսիոյ-մէջ-նշուեցաւ-համազգային-հայ/
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Նիկոսիա (Կիպրոս)

1 Դեկտեմբեր 2018-ին, Նիկոսիոյ «Նա-
րեկ» վարժարանի հանդիսասրահին մէջ 
պատշաճ հանդիսութեամբ նշուեցաւ Համազ-
գային հայ կրթական եւ մշակութային 
միութեան 90-ամեակը, կազմակերպութեամբ 
Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մաս-
նաճիւղին։ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխա-
նորդ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի հովա-
նաւորութիւնը եւ հայ համայնքի պետական 
ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի 
նախագահութիւնը վայելող հանդիութիւնը 
սկսաւ վարչութեան ատենապետ Արթօ 
Դաւիթեանի բացման խօսքով, որուն յաջոր-
դեց գեղարուեստական յայտագիր մը մաս-
նակցութեամբ՝ Մարիա Մոսկոֆեանի (մե-
ներգ), Նայիրի Մուրատեանի (ասմունք) եւ 
«Համազգայինի «Սիփան» պարախումբին, 
ղեկավարութեամբ պարուսոյց Գրիգոր Քէլէշ-
եանի։ Աւելին

Լոնտոն

8 Դեկտեմբեր 2018-ին, Համազգային 
հայ կրթական եւ մշակութայինմ իութեան 
Լոնտոնի մասնաճիւղի նախաձեռնութեամբ 
կատարուեցաւ միութեան հիմնադրութեան 

90-ամեակի տօնակատարութիւնը։ Ներկայ էին  
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ Սելլա Թնճուկեան, գաղութիս առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Հայր Յովակիմ Եպիսկոպոս 
Մանուկեան, Համայնքային Խորհուրդի ատե-
նապետ Արման Աբրամեան, այլ երեւելի դէմ-
քեր եւ հոծ բազմութիւն մը։

Օրուան խօսնակներն էին մասնաճիւղիս 
երիտասարդ անդամներէն Արդա Հալաճ-
եան եւ Անդրէ Ասատրեան, որոնք ձեռնար-
կին բացումը կատարելով հրաւիրեցին 
միութեանս նախագահ Հրաչ Պօղոսեանը 
շնորհաւորական եւ բարի գալուստի իր 
խօսքը փոխանցելու։ Ապա ներկաները 
ականատես եղան Կեդրոնական Վար-
չութեան կողմէ պատրաստուած կարճ 
ֆիլմի մը ցուցադրութեան, որ կը ներ-
կայացնէր միութեան հիմնադրման մանրա-
մասնութիւնները ու անոր տուն տուող 
պատճառները։ Աւելին

Հալէպ (Սուրիա)

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդին իսկ 
խօսքով, 9 Դեկտեմբեր 2018-ին «Գէորգ 
Եսայեան» սրահը հաւաքուած հանդիսա-
կանները Համազգայինի 90-ամեակը 
խորհրդանշող դասական ձեռնարկի մը 
կ՛ակնկալէին ներկայ եղած ըլլալ, այնպէս 
ինչպէս սովորութիւն դարձած էր շատ մը 
յոբելեաններու յիշատակումին պարագային. 
սակայն, Համազգայինի Սուրիոյ Շրջանային 
վարչութեան կազմակերպած ձեռնարկով, 
կազմակերպիչ մարմինին երիտասարդները 
անակնկալ մը մատուցեցին բոլորիս: Ըլլալ, 
պահել աւանդականը, ունենալ այդ ամբողջ 
ժառանգութիւնը եւ ժամանակակից ոճով բեմ 
բարձրացնել զայն. ա՛յս էր ձեռնարկին միտք 
բանին։ Աւելին

https://www.hamazkayin.com/news/նիկոսիոյ-մէջ-նշուեցաւ-համազգային-հայ/
https://www.hamazkayin.com/news/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%82-%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A1%D5%B5%D5%AB-12/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգաինի-90-ամեակի-յոբելեանական-ձեռն/
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Պէյրութ (Լիբանան)

10 Դեկտեմբեր 2018-ին, Համազգայինի 
«Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ Համազգայինի հրատա-
րակչական գործի հիմնադիր Նիկոլ Աղբալ-
եանի օգտագործած առաջին մամուլի 
տեղադրման եւ Համազգայինի «Վահէ 
Սէթեան» հրատարակչատան 2017 եւ 2018 
տարեշրջաններու հունձքի ներկայացման 
նուիրուած ձեռնարկը` Հայաստանի Հան-
րապետութեան 100-ամեակին եւ Համազգա-
յինի Հայ կրթական եւ մշակութային միութ-
եան 90-ամեակին առիթով: Աւելին

Թորոնթօ (Գանատա)

Հայկական սփիւռքի տարածքին հայու 
ինքնութիւնը վառ պահող Համազգային 
հայ կրթական եւ մշակութային միութեան 
իննսունամեայ փառահեղ անցեալ, մեր մը-
շակոյթի զանազան խաւերը դրսեւորող 
բեղմնաւոր ներկայ ու շէնշող, յուսալից 

ապագայ՝ երկու ժամուան մէջ։ Անցեալէն 
դէպի ապագայ ձգտող՝ բծախնդրօրէն հա-
մադրուած ու շաղկապուած ծրագիր, ուր տեղ 
գտած են միութեանս հիմնադիրներէն      մինչեւ 
այսօրուան ամենափոքրիկ համազգայնա-
կանը։ Համազգայինը՝ կազմակերպուած եւ 
ներկայացուած առաւելաբար երիտասարդ 
համազգայնականներու կողմէ. ա՛յս հեռանը-
կարով է որ ճամբայ ելաւ Համազգայինի 
Թորոնթոյի «Գլաձոր» մասնաճիւղի 9 
դեկտեմբերին կազմակերպած միութեան 
90-ամեակի տօնակատարութիւնը, որ կը 
կրէր «Արմատ եւ Սաղարթ» խորագիրը։ 
Աւելին

Պէյրութ (Լիբանան)

21 Փետրուար 2019

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային 
վարչութեան կազմակերպած եւ Համազգա-
յինի 90-ամեակին նուիրուած ձեռնարկները 
ընթացք առին 21 Փետրուար 2019-ին, «Յակոբ 
Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ: Այս 
առիթով բարի գալուստի խօսք արտասա-
նեց Հուրի Զաքարեան: Բեմայարդարումը 
շատ պարզ էր ու հանդարտութիւն ներշնչող` 
զոյգ աթոռ ու սեղան մը: Բեմը շունչ ու ոգի կը 
ստանար Համազգայինի Սօս Սարգսեանի 
անուան պետական թատրոնի հայրենի 
տաղանդաւոր արուեստագէտներ Արման 
Նաւասարդեանի եւ Տաթեւիկ Ղազարեանի 
գեղեցիկ, հաղորդական, մերթ յուզիչ, մերթ 
խանդավառող, մերթ սիրոյ մեղեդիներով 
օրօրող ասմունքներով: Աւելին

22 Փետրուար 2019

Հայ մշակոյթի ջահակիր եւ սերունդներու 
ներշնչարան Համազգայինը արդէն թեւա-

https://www.hamazkayin.com/news/համազգայինի-հրատարակչական-գործի-հիմ/
https://www.hamazkayin.com/news/արմատ-եւ-սաղարթ-համազգայինի-90-ամեակ/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգայինի-90-ամեակին-նուիրուած-ասմու/
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կոխած է 90 տարին: Անոր վաստակը ար-
գասիքն է տարիներու նուիրական առա-
քելութեան, որուն հաւատացած են միութեան 
հիմնադիրները, իրերայաջորդ Կեդրոնական 
եւ Շրջանային վարչութիւններն ու հաւա-
տաւոր համազգայնականները: Այս առու-
մով 90-ամեակի ձեռնարկները անգամ 
մը եւս կը շեշտեն հայապահպանման եւ 
մշակութային արժէքներու տարածման 
ջատագով Համազգայինի առանցքային 
դերը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ: 22 
Փետրուար 2019-ին, Պուրճ Համուտի «Յակոբ 
Տէր Մելքոնեան» թատերասրահը անգամ մը 
եւս ժամադրավայրը հանդիսացաւ լիբանա-
նահայ արուեստասէր հասարակութեան, 
որ եկած էր ունկնդրելու Ֆրանքա Ռամէի եւ 
Տարիօ Ֆոյի «Սովորական օր» իւրայատուկ 
մենաներկայացումը` կատարողութեամբ 
հայրենի վաստակաւոր դերասանուհի Տա-
թեւիկ Ղազարեանի: Աւելին

24 Փետրուար 2019

24 Փետրուար 2019-ին, «Յակոբ Տէր Մել-
քոնեան» թատերասրահին մէջ, Համազ-
գայինի 90-ամեակը նշուեցաւ տպաւորիչ 
հանդիսութեամբ, որ լաւագոյն ապացոյցն 
էր միութեան առաքելութեան յաջողութեան, 
որովհետեւ բեմին վրայ գեղեցիկ ու խօսուն 
ներկայութիւն էին Համազգայինի «Լեւոն 
Շանթ» մշակութային կեդրոնի աշակերտներն 
ու ուսուցիչները, հայրենի տաղանդաւոր 
արուեստագէտներ, Համազգայինի պատաս-
խանատուներ, նաեւ, հպարտօրէն, այս միութ-
եան տարբեր բնագաւառներուն ծառայած 
նուիրեալներ, որոնց պարգեւատրումը 
սիրտ լեցնող է բոլորին համար: Տարբեր 
սերունդներ, Հայաստանն ու Սփիւռքը, հա-
յերէն խօսող, երգող, պարող եւ նուագող 
նորահասներ, ներկայիս միութեան երթին 

համար գործողներ եւ երախտաւորներ… 
Մանրանկար մը` 90 տարուան ուղիին:  
Աւելին

25 Փետրուար 2019

Համազգայինի հիմնադրութեան 
90-ամեակի ձեռնարկները իրենց տարո-
ղութեամբ ուղղակի պատգամներ են 
հայ ժողովուրդին` տէր կանգնելու հայ 
մշակոյթին եւ իբրեւ աւանդ փոխանցելու 
զայն յաջորդող սերունդներուն: Այս առումով 
Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային 
վարչութիւնը, հաւատարիմ միութեան 
հիմնադիրներուն ուղեգիծին, շարք մը 
ձեռնարկներով մշակութային բուրաստան 
մը պարգեւեց լիբանանահայութեան` 
գեղեցկացնելով եւ ազնուացնելով ունկնդիր 
արուեստասէրներու հոգիները: Արդարեւ, 
վերջին ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 25 
Փետրուար 2019-ի երեկոյեան, «Յակոբ Տէր 
Մելքոնեան» սրահին մէջ, ուր հանդէս եկան 
Հայաստանի վաստակաւոր արուեստագէտ 
Զարուհի Պապայեան եւ երգի բազմաթիւ 
մրցանակներու դափնեկիր Սոնա 
Ռուբէնեան: Աւելին

https://www.hamazkayin.com/news/իւրայատուկ-մենաներկայացում-կատարող/
https://www.hamazkayin.com/news/համազգայինի-90-ամեակի-նախաձեռնութիւնն/
https://www.hamazkayin.com/news/զարուհի-պապայեան-եւ-սոնա-ռուբէնեան-հա/

