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հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
ԽՈՍՔԸ
2010 թվականը վերահաստատեց, որ «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամը շարունակում է իրականացնել իր բացառիկ առաքելությունը,
շարունակում է վայելել բարձր հեղինակություն մեր ժողովրդի բոլոր խավերի
ու բոլոր հատվածների մոտ: Այս վստահությունը նա վաստակել է անխոնջ
աշխատանքով, ինչպես նաեւ` իրականացված ծրագրերի ծավալով ու որակով:
2010 թվականը տնտեսական առումով ամենահաջողներից չէր ո´չ Հայաստանի,
ո´չ աշխարհի համար, բայց, այդուհանդերձ, Հիմնադրամին հաջողվեց չխախտել
ավանդույթը եւ սահմանել դրամահավաքի նոր` ավելի բարձր նշաձող: Սա ողջ
հայության, միաժամանակ նաեւ «Հայաստան» Հիմնադրամի արժանիքն է:
2010-ին իրականացված եւ իրականացվող ծրագրերը մեր ժողովրդի համար
ունեն կենսական ու ռազմավարական նշանակություն: Սրանք պարզ խոսքեր չեն:
Այս բառերի թիկունքում հազարավոր մարդկանց ճակատագրեր են, որոնք վաղն
ապրելու են ավելի լավ, քան այսօր, վաղն ունենալու են կենցաղի ավելի բարձր
որակ, քան ունեն այսօր:
Փաստենք, որ հայության միասնական նպատակներն ունեն իրականացման
արդյունավետ մեխանիզմներ, եւ դրանցում հատկապես առանձնանում է
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամն իր ընդգրկմամբ եւ աշխատանքի
արդիական մեթոդներով: Կրկին արժեւորելով այդ բարդ ու պատվաբեր
գործունեությունը` հիշենք, որ Հիմնադրամի հաջողությունը յուրաքանչյուր
հայի հաջողությունն է` անկախ այն փաստից, թե որտեղ է նա բնակվում`
սահմանամերձ գյուղում, թե հեռավոր արտերկրում:
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ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ
ԽՈՍՔԸ
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամն իր ստեղծման օրից հետապնդում
էր մեկ նպատակ` համախմբել մեր աշխարհասփյուռ ժողովրդին` ի նպաստ
Մայր Հայաստանի եւ Արցախի բարգավաճման: Այն հնարավորություն ստեղծեց
յուրաքանչյուր հայի համար մասնակցելու ավերիչ երկրաշարժի ու պատերազմի
վերքերը բուժելու եւ հայրենիքի վերականգնման վեհ գործին: Տարիներ շարունակ
մեր քույրերի ու եղբայրների ջանքերով հայկական երկու հանրապետություններում
կառուցվում ու վերականգնվում են կրթության ու մշակույթի օջախները,
բուժհիմնարկներն ու արտադրական ենթակառուցվածքները, օրեցօր բարելավվում
են մարդկանց կենսապայմանները: Ամենամյա դրամահավաքի ժամանակ
հանգանակված յուրաքանչյուր լուման ծառայում է ժողովրդի բարեկեցության
բարձրացմանն ու մեր պատմական հայրենիքի հզորացմանը:
Ինչպես գիտեք, «Հեռուստամարաթոն-2010-ը» նվիրված էր Արցախի առջեւ
ծառացած կարեւորագույն խնդիրներից մեկի` խմելու ջրի հարցի լուծմանը: Այն ունի
ռազմավարական նշանակություն եւ մեծ ազդեցություն կունենա թե սոցիալական, թե
տնտեսական եւ թե քաղաքական տեսանկյունից:
Միայն այսպես, միասնական ուժերով ու համախմբված, շարունակաբար
ամրապնդելով Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնությունը` մենք կկարողանանք
քայլ առ քայլ իրականացնել համազգային ծրագրերն ու մեր ժողովրդի դարավոր
երազանքները եւ անպայման կարձանագրենք նոր փայլուն հաղթանակներ:
Ես մեծագույն հաջողություն եմ մաղթում բոլոր հայերին` Հայաստանում, Արցախում եւ
Սփյուռքում: Եղեք առողջ ու երջանիկ: Ամենայն բարիք ձեզ:
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Հայաստան համահայկական
հիմնադրամի
հոգաբարձուների
խորհուրդ
ՍԵրժ Սարգսյան

Հրայր Հովնանյան 		

		ՀՀ Նախագահ,

Ամերիկայի հայկական համագումար

				հոգաբարձուների խորհրդի

Պերճ Սեդրակյան			Հայկական բարեգործական

				

նախագահ

				ընդհանուր միություն

Ռոբերտ Քոչարյան

ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ

Հասմիկ Տերտերյան		

Հայ օգնության միություն

Արկադի Ղուկասյան		

ԼՂՀ պաշտոնաթող նախագահ,

Արսեն Ղազարյան 		

Հայաստանի արդյունաբերողների և

				հոգաբարձուների խորհրդի

				գործարարների (գործատուների)

				փոխնախագահ

				միություն

Գագիկ Հարությունյան 		

Վարդան Գրիգորյան 		

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

				նախագահ,

Ալբերտ Բոյաջյան 			

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

				հոգաբարձուների խորհրդի

Մարկ Կիրակոս			

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

				փոխնախագահ

Էդուարդո Էռնեկյան 		

Արգենտինա

Հովիկ Աբրահամյան		

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ

Էդուարդո Սեֆերյան 		

Արգենտինա 		

Տիգրան Սարգսյան

ՀՀ վարչապետ

Տիրուհի Պուրմայան		 Բրազիլիա

Էդվարդ Նալբանդյան		

ՀՀ արտաքին գործերի նախարար

Ալբերտ Պողոսյան 		Շվեյցարիա

Վաչե Գաբրիելյան			

ՀՀ ֆինանսների նախարար

Տիգրան Իզմիրլյան 		

Հրանուշ Հակոբյան

ՀՀ սփյուռքի նախարար

Վաչե Մանուկյան			Մեծ Բրիտանիա

Արթուր Ջավադյան		

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Շառլ Ազնավուր 			Ֆրանսիա

Բակո Սահակյան 			

ԼՂՀ Նախագահ

Պետրոս Թերզյան			Ֆրանսիա

Արայիկ Հարությունյան		

ԼՂՀ վարչապետ

Սամվել Կարապետյան		

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Բ		

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա		

Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս

Ներսես Պետրոս ԺԹ Թարմունի

Հայ Կաթողիկե եկեղեցու

ՀՀ սահմանադրական դատարանի

Հայ Ավետարանական եկեղեցի

Մայք Խարափյան 		Ռամկավար-ազատական

ՎահԷ Ճազմատարեան 		

Ֆրանսիա

Գագիկ Խաչատրյան		

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

				պետական եկամուտների կոմիտեի

				կուսակցություն
Վաղարշ Էհրամճեան 		

Ռուսաստան

Վերստուգիչ հանձնաժողով

				Կաթողիկոս-Պատրիարք
Վերապատվելի Ռընե Լևոնյան

Շվեյցարիա

				նախագահ

Հայ հեղափոխական դաշնակցություն

Արա Բոյաջյան			Ս.Դ. հնչակյան
				կուսակցություն
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Ծրագրային
հաշվետվություն

9

ՀԻՄՆԱԴրԱՄԸ
ՀԱՅ ՄԱՐԴՈՒ ԵՒ
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀՈԳԵՒՈՐ
ԿԱՊՆ Է ԱՄՐԱՑՆՈՒՄ
Ի՞նչ է բարեգործությունը։ Ի՞նչ է նվիրատվությունը։ Ինչո՞ւ են մարդիկ անում
մեծ կամ փոքր զոհողություններ։ Ի՞նչն է նրանց մղում այդ բանն անելու՝
զգացմո՞ւնքը, գաղափա՞րը, սովորո՞ւյթը, թե՞ գուցե երեքը միասին։

Արդեն ավելի քան յոթ տարի աշխատում եմ «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամում՝ զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, բայց այն ինձ համար
երբեք չի եղել սոսկ աշխատավայր, կամ պարզ մի օղակ՝ պետական ու
հասարակական կառավարման հիմնարկների շղթայի մեջ։
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամն ունի առաքելություն։
Ուղղամիտ այս հայտարարությանը կարելի է հակադարձել հարցով. «Իսկ
ի՞նչ է, նախարարությունները, գերատեսչությունները, հասարակական
կազմակերպությունները չունե՞ն»:

Բոլոր դեպքերում «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը կոչված է
սպասարկելու այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի եւ Արցախի հետ իրենց
կապը հյուսում են բարեգործությամբ եւ անձնական զոհողությամբ։
Կարող է տարօրինակ թվալ, բայց պատերազմի ու տնտեսական ճգնաժամի
տարիներին շատ ավելի հեշտ էր նվիրատուների հետ աշխատելը, որովհետեւ
Արցախի եւ Հայաստանի այն ժամանակվա իրավիճակը հապաղելու տեղ չէր
թողնում՝ կարիքն էլ, օգնություն ստանալու անհրաժեշտությունն էլ ակնհայտ
էին։

Անշուշտ ունեն եւ շատ կարեւոր։ Բայց «Հայաստան» Հիմնադրամի
առաքելությունը բացառիկ է։

Այսուհանդերձ պետք է արժանին մատուցել «Հայաստան» Հիմնադրամի
նախկին ղեկավարներին, ովքեր դժվարին այդ ժամանակներում
նվիրատվություններն ընդունելուն եւ ուղղորդելուն զուգահեռ՝ ստեղծեցին
կառավարման եւ հաշվետվության թափանցիկ մեխանիզմներ։

Դրանում համոզվում ես, երբ հետեւողականորեն քննում ես բարոյական
եւ հոգեկան այն շերտերը, որոնք թաքնված են ծրագրեր նախաձեռնող,
ծրագրեր իրականացնող այս հաստատության շապիկի տակ։

1993-ին արդեն անցկացվում էին շինարարի ընտրության մրցույթներ։ 1994ին առաջին անգամ հրավիրվեց միջազգային հաշվեքննություն։ Երկուսն էլ
նորություն էին ոչ միայն Հիմնադրամում, այլեւ Հայաստանում՝ առհասարակ։
Բայց միայն կառավարման արդյունավետ մեխանիզմներն ու թափանցիկ
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հաշվետվությունը բավարար չէին հարյուր հազարավոր նվիրատուների հետ
աշխատելու համար։ Պատերազմի ավարտի եւ տնտեսական ճգնաժամի
հաղթահարման հետ փոխվում էին նաեւ կարիքի գնահատման չափանիշներն
ու ծրագրերի բնույթը։
Եթե առաջ հարկ չկար բացատրելու, թե ինչու է իրականացվում, ասենք,
«Ձմեռ։ Վառելիք եւ ջեռուցում» ծրագիրը, խաղաղ պայմաններում
պետք էր հիմնավորել առաջարկների նպատակահարմարությունը,
պետք էր ներկայացնել Հիմնադրամի եւ կառավարությունների
պատասխանատվության համամասնությունը։
Չեմ կարող շրջանցել այն փաստը, որ ԼՂՀ կառավարությունը եւ Հայաստանի
մարզային իշխանությունները մեծ ներդրում են ունեցել եւ ունեն ծրագրային
քաղաքականության ձեւավորման գործում։ Չեմ կարող չխոսել այն
համագործակցության մասին, որն արդեն ավանդույթ է դարձել։
Գնալով աճում է ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ
իրականացվող ծրագրերի թիվը: Նման միտում նկատվում է նաեւ
Հայաստանի մարզերում։
Հիմնադրամի ծնունդն ու տարիք առնելը համընավ մի ժամանակահատվածի
հետ, երբ ամբողջ աշխարհում բուռն կերպով զարգացում էին ապրում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Դյուրացավ, ավելի մատչելի դարձավ
իրազեկման ու հաշվետվության գործը։ Այսօր ցանկացած նվիրատու՝
որտեղ էլ լինի, կայքի միջոցով կարող է ծանոթանալ մեր ծրագրերին։

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0

11

Կարող է տեսնել իրագործումների ընթացքը ներկայացնող լուսանկարներ
եւ տեսանյութեր։ Արդեն երեք տարի արբանյակային հեռուստաալիքները
հեռարձակում են «Ձեռք ձեռքի» հաղորդաշարը, որն ամեն ամիս զեկուցում
է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում իրականացվող մեր ծրագրերի
մասին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերն այսքանով չի սահմանափակվում։
Վերջին տարիներին դրանք հաջողությամբ կիրառվում են նաեւ
դրամահավաքի կազմակերպման գործում։ Հատկապես Հայաստանում
անգնահատելի ծառայություններ են մատուցում հեռախոսային
օպերատորները՝ SMS-ով ընդունելով հազարավոր նվիրատվություններ։
Այս ամենով պետք է փաստել, որ «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամն անցած 19 տարում ապացուցել է իր կենսունակությունը՝
հաղթահարելով պատերազմի եւ տնտեսական ճգնաժամի դժվարությունները,
զերծ մնալով քաղաքական խնդիրների ազդեցությունից։
Դրա ցուցիչը նվիրատուների տարեցտարի աճող
թիվն է եւ այն դպրոցները, հիվանդանոցները,
ճանապարհներն ու ջրագծերն են, որոնք
Ղարաբաղի եւ Հայաստանի քաղաքացիների
կյանքը բարելավելուց բացի՝ նաեւ ամրացնում
են հայ մարդու եւ Հայրենիքի հոգեւոր կապը:
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | արցախ

ԱՄԵՆԱՄԵԾԸ
Ստեփանակերտի N11 դպրոց
2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
անկախության օրը, Ստեփանակերտում մեծ հանդիսավորությամբ
բացվեց քաղաքի N 11 դպրոցի նորակառույց շենքը, որն առանձնանում է
ճարտարապետական լուծումով, իսկ մակերեսով ամենամեծն է Հիմնադրամի
մինչ այս կառուցած բոլոր դպրոցներից։
Շենքը կառուցվել է ամերիկահայ բարերար Ջերալդ Թրփանջյանի
նվիրատվությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ։
Եռահարկ ուսումնական մասնաշենքը, երկհարկանի վարչական բաժինն
ու մարզադահլիճը կազմում են միասնական մի համալիր,
որպիսին ոչ միայն Ղարաբաղում, այլեւ Հայաստանում չկա։
Լայն միջանցքներ, լուսավոր ու մաքուր դասարաններ,
կաբինետներ եւ լաբորատորիաներ… Այս ամենը
ուսումնական գործընթացը պատշաճ կերպով
կազմակերպելու հնարավորություն է տալիս։
Պատշաճ կազմակերպումն էլ դպրոցի ավելի քան 350
աշակերտների համար գրավիչ է դարձնում կրթությունը։
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Ստեղծված օրվանից դպրոցը զբաղեցրել է մանկապարտեզի հին շենքի
տարածքը։ Աշակերտներն ու ուսուցիչները տարիներ շարունակ երազել են
այսպիսի պայմաններ եւ, լսելով Համահայկական Հիմնադրամի ծրագրերի
մասին՝ հուսացել, որ հերթը մի օր իրենց էլ է հասնելու։

«Սպասել ենք անհամբեր, որ աշխատենք
ու սովորենք լուսավոր դասասենյակներում,
ունենանք ժամանակակից պայմաններ».
ասում է ուսուցչուհի Արմենուհի Խանումյանը։ Նոր դպրոցը նրա համար
աշխատանքային բարենպաստ միջավայր լինելուց զատ՝ նաեւ ազգային
միասնության վառ ապացույց է։
Բացման արարողության ժամանակ նույն զգացողությունն ուներ եւ նույն
միտքն էր արտահայտում «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ԱՄՆ
Արեւմտյան շրջանի տեղական մարմնի ատենապետ Արա Ագիշյանը.

«Մենք ականատեսն ենք եւս մեկ
հաջողության, որը փաստում է
Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք
երրորդության զորությունը։ Դպրոց թե
ճանապարհ, ջրագիծ թե հիվանդանոց.
հաստատում են մարտահրավերները
դիմագրավելու միասնական մեր կամքը»:
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ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՒՈՐԸ
Տողի արվեստի դպրոց
Ստեփանակերտի N11 դպրոցի փոխտնօրեն Ծովինար Գրիգորյանի
կարծիքով դպրոցի նոր շենք կառուցելը ոչ թե բարեգործական ծրագիր է,
այլ հայրենասիրության դրսեւորում։ Փոխտնօրենն իր, գործընկերների,
աշակերտների եւ նրանց ծնողների անունից շնորհակալություն է հայտնում
այդ հայրենասիրության համար.

«Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում
նրանց, ովքեր մտահոգված են Արցախի
բնակչի, Արցախում այսօր ապրող երեխայի
հոգսերով եւ Արցախի ապագայով»:

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Երկու տարի առաջ հանդիսավոր պայմաններում շահագործման հանձնվեց
Հադրութի շրջանի Տող գյուղի դպրոցի շենքը, որը հիմնովին նորոգվել էր
ԱՄՆ Արեւմտյան շրջանի հայության նվիրատվություններով։ Միաժամանակ
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը սկսեց նորոգել դպրոցի
երկրորդ մասնաշենքը, որտեղ գործելու է արվեստի դպրոց։
Հինգ տարի առաջ ստեղծված արվեստի դպրոցում երաժշտություն, թատրոն,
կերպարվեստ են սովորում Տողի ու հարեւան վեց գյուղերի շնորհալի
երեխաները։
Գյուղապետ Ալեքսանդր Շաբոյանն ասում է, որ հիմնանորոգված
մասնաշենքը համայնքի բնակիչների համար ժամանակավորապես
ծառայելու է որպես ակումբ եւ մարզական կենտրոն, քանի որ գյուղն
առայժմ զուրկ է այդ հարմարություններից։
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ԱՄԵՆԱՀՐԱՏԱՊԸ
Վաղուհասի դպրոց

Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս գյուղն առաջին
անգամ չի հիշատակվում «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի
հաշվետվություններում։ Պատերազմից հետո Հիմնադրամի Արգենտինայի
տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ վերականգնվեցին գյուղի՝ ռազմական
գործողությունների հետեւանքով ավերված տներից 67-ը։ 90-ականների
վերջում կառուցվեց դպրոցական շենք, որն այսօր արդեն չի բավարարում
վաղուհասացիներին։
Վաղուհասն ունի 187 տուն, 680 բնակիչ։ Գյուղում կա նախադպրոցական
տարիքի 85 երեխա, սպասվում է 15 ծնունդ։ Համայնքի ղեկավար Գարեգին
Ղարախանյանի կարծիքով՝ այս ցուցանիշն ինքնին դպրոցի նոր շենք
կառուցելու պատճառ է։ Իսկ դպրոցի տնօրեն Դոնարա Գրիգորյանը
շենքային պայմանների բարելավումից բացի կարեւորում է նաեւ կրթության
որակի բարձրացման հարցը։

«Ինձ համար ամենակարեւորն այն է, որ նոր
շենքում անցնելու ենք ուսուցման կաբինետային
համակարգի, ինչն էլ մեծացնելու է մեր
աշխատանքի արդյունավետությունը». ասում է
տիկին Գրիգորյանը։
Վաղուհասի նոր դպրոցը, որ կառուցվում է հայաստանցի գործարար Սամվել
Ալեքսանյանի նվիրատվությամբ եւ Ղարաբաղի կառավարության համատեղ
ֆինանսավորմամբ, կունենա երկու մասնաշենք՝ վարչական եւ ուսումնական,
որը նախատեսված է 240 աշակերտի համար։ Իսկ հին շենքը նորոգումից
հետո կծառայի որպես մանկապարտեզ։
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ԱՄԵՆԱՍՊԱՍՎԱԾԸ
Գիշիի դպրոց

Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի այլ բնակավայրերի՝ Մարտունու
շրջանի Գիշի գյուղը շատ խնդիրներ չունի։ Առաջնահերթն այստեղ դպրոցն
է, որի շենքը կառուցվել է անցած դարի երեսնական թվականներին եւ վաղուց
արդեն չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին։
«-Այսօր մենք չենք կարողանում բավարարել մեր աշակերտների
պահանջները,-ասում է ուսուցչուհի Ադելա Օհանջանյանը։ - Որքան էլ
ուսուցիչը ջանա, հնարավոր չէ գրատախտակին կավիճով գրելով ուսուցում
կազմակերպել։ Նոր պայմաններ, նոր տեխնոլոգիաներ են անհրաժեշտ»:
Հայաստանի «Վարդանյանների ընտանիք» հիմնադրամի նվիրատվությամբ
եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համատեղ ֆինանասավորմամբ
Գիշիում դպրոցի նոր շենք է կառուցվում, որը նախատեսված է 300
աշակերտի համար։ Կառուցվող շենքը ոչ միայն հարմարավետություն, այլեւ
կրթության կազմակերպման նոր որակ է խոստանում։

«-Դա մեր վաղեմի երազանքն էր,-ասում է
Գիշիի դպրոցի տնօրեն Արկադյա Ավանեսյանը։Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր
նախաձեռնել եւ իրականացնում են այս
ծրագիրը»:
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ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԸ
Ճարտարի N2 դպրոց
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու
շրջանի Ճարտար գյուղում կառուցել է Հովիկ Հարությունյանի անվան N2 դպրոցի
նոր շենքը։ Ծրագիր, որի իրագործմանը ուսուցիչներն ու աշակերտները սպասել են
տասնյոթ տարի, քանի որ 1992 թվականին հրետակոծությունից ավերվել էր գլխավոր
մասնաշենքը։

«-Երեխաները սովորում էին անհարմար, անշուք
պայմաններում,-ասում է դպրոցի տնօրեն Մեսրոպ
Արզումանյանը:-Պարապմունքներն անցկացնում էինք
երկու հերթով»:
Նոր շենքի կառուցմամբ լուծվել է ոչ միայն ուսումնական գործընթացը
կազմակերպելու համար անհրաժեշտ տարածքի հարցը, այլեւ ստեղծվել են
ժամանակակից պայմաններ։

Դպրոցն ունի 83 աշակերտ, բայց Ֆրանսիայի հայության ջանքերով
կառուցված նոր շենքը նախատեսված է 130-ի համար։ Սա բացատրվում
է բնակչության աճի միտումով, որն առկա է Ճարտարում։ Լուսավոր,
հարմարավետ դասարաններից ու կաբինետներից բացի կա նաեւ
մարզահրապարակ եւ դահլիճ, ինչը, տնօրեն Մեսրոպ Արզումանյանի
կարծիքով, ծառայելու է ամբողջ գյուղին։

«Ընդհանրապես գյուղի համար ոչ միայն
դպրոց է կառուցվել, այլ նաեւ կարելի է
ասել՝ մշակութային, սպորտային համալիր է
կառուցվել, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն
հայտնել նրանց, ովքեր մտածել են մեր մասին եւ
օգնել են մեզ».
ասում է Մեսրոպ Արզումանյանը։

«-Մեծ դպրոց է, լավ հարմարություններով,-ասում
է փոխտնօրեն Ռուզաննա Բաբայանը։ -Եւ դա մեզ
տրամադրում է, որպեսզի ամեն ինչ անենք ուսուցումը
բարձր մակարդակի վրա պահելու համար»:

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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«ՄԻԱՑՈՒՄ»
ԿԱՆՉԻ
ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ
ԿՐԿԻՆ
ԴՐԱԽՏԻԿՈՒՄ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Դրախտիկ
գյուղի 430 բնակիչները վերջին մեկ տարում երկու անգամ արժանացել են
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ուշադրությանը։ Կառուցվել
է «Մեծ Թաղլար-Ազոխ-Դրախտիկ» ջրագիծը, որն Իշխանագետի ջրերը
հասցնում է Դրախտիկի բնակիչներին, իսկ անցած տարի սկսվել է գյուղի
մանկապարտեզի շինարարությունը։

Մի մանկապարտեզ էլ ֆրանսահայերի նվիրատվությամբ եւ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ
կառուցվում է Մարտունու շրջանի Ղուզե Ճարտար համայնքում։
Մանկապարտեզն ութսուն տեղանոց է, իսկ գյուղում կա նախադպրոցական
տարիքի վաթսունհինգ երեխա։
«Վախենամ շուտով նեղվածք լինի, երեխեքը տեղ չանեն». ասում է Ղուզե
Ճարտարի բնակիչ, մանկապարտեզի շինարարության աշխղեկ Սաշա
Գեւորգյանն, ով տասը թոռի եւ երկու ծոռի պապ է։
«Դպրոցներն արդեն կառուցել են, էս մանկապարտեզն էլ որ լինի, մարդիկ
ավելի ամուր կմնան գյուղում, գյուղում էլ որ մնացին, թոռ ու ծոռ կունենան,
բնակչությունը կշատանա». ասում է Գեւորգյանը։

Գյուղապետ Նորայր Դավթյանը համայնքի համար մեծ ներդրում է
համարում ֆրանսահայերի նվիրատվությամբ կառուցվող հիսուն
տեղանոց մանկապարտեզը, որի շինարարության ավարտին
արդեն սպասում է երեսունհինգ երեխա։

Ղուզե Ճարտարի մանկապարտեզն այս տարվանից
կգործի՝ դառնալով ազգային միասնության եւս մեկ
վկայություն, ինչը, Սաշա Գեւորգյանի եւ շատ
ղարաբաղցիների կարծիքով՝ 1988-ին հնչած
«Միացում» կոչի արձագանքն է։ «էն ժամանակ
որ ասել ենք միացում, աշխարհի բոլոր հայերն
էլ լսել են ու միացել են։ Միացել են, միացած են
հիմա, դրա համար էլ էս տեսակ մեծ-մեծ գործեր են
լինում»:

«-Պատերազմից հետո գյուղից
ոչ մի երիտասարդ դուրս չի եկել,
ջահելներն այստեղ են, գյուղում
ապրում են, գյուղում սերունդ են
տալիս, մի խոսքով՝ աճող համայնք է»
-ասում է Նորայր Դավթյանը:
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16

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | հայաստան

ԴՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԵՐ
ՀԵՌԱՎՈՐ ԳՅՈՒՂԻՆ
«-Եթե գյուղի վիճակը լավ լինի, ամբողջ
հանրապետության համար լավ կլինի, քաղաքի
համար էլ լավ կլինի, որովհետեւ երկիրը
պահողը գյուղն է».
ասում է Լոռու մարզի Արծնի համայնքի ղեկավար Խնկո Խաչանեսյանը։
Այս գյուղում 80-ականների վերջին բնակություն են հաստատել Ադրբեջանից
բռնագաղթած հայեր։ Հետագայում համայնքը համալրվել է Վրաստանի
հայկական շրջաններից տեղափոխված ընտանիքներով։
Արծնին ուներ հեռավոր սահմանամերձ գյուղերին բնորոշ բոլոր խնդիրները՝
ջուրը սակավ էր, գազ չկար, դպրոցն ու համայնքային կենտրոնը՝ կիսավեր։
«-Հուսալքված էինք, թվում էր այնքան հեռու ենք, որ ոչ ոք մեզ չի նկատելու
եւ ոչ ոք չի հիշելու մեզ,-մեկ տարի առաջ ասում էր Արծնիի դպրոցի տնօրեն
Մարիետա Ռոստոմյանը։-Բայց, ինչպես տեսնում եք, աննկատ չմնացինք»:
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Արծնին ներգրավված էր «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի
«Գյուղերի զարգացում» ծրագրում։ 2009 թվականին Հնդկաստանի
կառավարությունը՝ ծանոթանալով այդ ծրագրին, ստանձնեց Լոռու մարզի
Արծնի համայքի դպրոցի վերակառուցման ու նորոգման գործը։
Դպրոցի՝ խորհրդային տարիներին կառուցված շենքը բացի հնությունից
եւ անմխիթար վիճակից, ուներ նաեւ կառուցվածքային բազմաթիվ
թերություններ, որոնք հաջողվեց վերացնել Հիմնադրամի մասնագետների,
նախագծողների եւ շինարարների համագործակցության շնորհիվ։
Հնդկաստանի կառավարությունը դեսպանության միջոցով մշտապես
ուշադրության կենտրոնում է պահել Արծնիի դպրոցի նորոգման ծրագիրը։
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Շինարարական աշխատանքին հետեւելու համար Արծնի է այցելել
Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Աչալ Կումար
Մալհոտրան։
-Սա մեր փոքր ներդրումներից մեկն է, որ կատարել ենք գյուղական
շրջաններում դպրոցի զարգացման համար -ասել է դեսպանը՝ միաժամանակ
նշելով, թե տպավորված է Հայաստանում գրագիտության բարձր
մակարդակով։
Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Ռոստոմյանի կարծիքով՝ կարեւորը ոչ միայն
ստեղծված հարմարություններն ու պայմաններն են, այլեւ այն լիցքերը,
որ ստանում են Արծնիի բնակիչները՝ տեսնելով գյուղում կատարված մեծ
աշխատանքը։
«Դպրոցը գյուղի համար դարձավ եկեղեցու պես մի բան, հավատ տվեց
մարդկանց եւ բարեփոխումների հույս»
ասում է տիկին Ռոստոմյանը:

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑ
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Շվեյցարիայի տեղական
մարմնի նախաձեռնությամբ եւ հատկացրած միջոցներով հիմնովին
նորոգվել, արդիականացվել է Երեւանի Չայկովսկու անվան հանրակրթական
երաժշտական դպրոցի ձայնադարանը, որտեղ անցկացվում են
երաժշտական գրականություն առարկայի պարապմունքները։
Ձայնադարանը համալրվել է ժամանակակից սարքավորումներով եւ
աուդիովիզուալ ֆոնդով։ Ծրագրի շրջանակում դպրոցը ստացել է նաեւ
երաժշտական գործիքներ` յոթ ջութակ, երկու ալտ, մեկ թավջութակ, երկու
գալարափող եւ երկու հոբոյ։

ՆԱԵՒ ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃ
Ֆրանսահայ «Հույս Հայաստանի» կազմակերպության նվիրատվությամբ եւ
Սպիտակի քաղաքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ կառուցվել
է Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Դանիել Սահակյաի անվան N 2 դպրոցի
մարզադահլիճը։ Դպրոցի ուսումնական մասնաշենքը տասը տարի առաջ
կառուցել է «Հայաստան» Հիմնադրամը՝ դարձյալ «Հույս Հայաստանի»
կազմակերպության նվիրատվությամբ:

Թիվ 56 դպրոց
Հիմնադրամի Սիրիայի
տեղական մարմինը
Երեւանի թիվ 56
դպրոցին նվիրաբերել է
համակարգչային գույք եւ
արդի տեխնիկա։
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«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը Մեծ Բրիտանիայի տեղական
մարմնի եւ հայաստանյան նվիրատուների հովանավորությամբ հիմնովին
նորոգում է Երեւանի Շենգավիթ վարչական շրջանի գիշերօթիկ մսուրմանկապարտեզը։ Իր տեսակով եզակի այս հաստատությունն ունի 140 սան,
որոնցից 70-ը սոցիալապես անապահով են, միակողմանի ծնողազուրկ կամ
անօթեւան։ Նրանք սպասարկվում են 24 ժամյա ռեժիմով։

«-Երբ նորոգումը սկսվեց,
մեզ համար լույս բացվեց,
արդեն պատրաստ է
տանիքը, սանհանգույցներն
են նորոգվում, ապակեպատվում
են պատշգամբները։ Ես հուսով
եմ, որ մենք Հիմնադրամից հրաշալի նվեր ենք
ստանալու»
-ասում է մանկապարտեզի տնօրեն Լուսինե Մատինյանը։

1965 թվականին կառուցված շենքում հիմնանորոգում երբեւէ չէր կատարվել,
ինչի հետեւանքով շենքը դարձել էր վթարային եւ չէր համապատասխանում
նախադպրոցական կրթության պահանջներին։
Հիմնանորոգման արդյունքում մանկապարտեզը նոր տեսք կստանա, իսկ
բաց պատշգամբների ապակեպատման եւ ջեռուցման շնորհիվ կընդլայնվի
շենքի օգտագործելի հատվածը: Ծրագրի ավարտից հետո մանկապարտեզն
իր հարկի տակ կընդունի մինչեւ 200 երեխա:
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ՍՐՏԻ
ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՈՎ

«Զանգեզուր» սրտաբանական
կենտրոն
«Զանգեզուր» սրտաբանական կենտրոնը՝ իբրեւ տարածաշրջանային
նախագիծ, նորություն է Հայաստանի առողջապահության ոլորտում։
Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի մերձակայքում գտնվող հաստատությունը
սպասարկելու է Հայաստանի հարավային շրջանների եւ Լեռնային
Ղարաբաղի սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց։

«Զանգեզուր» սրտաբանական կենտրոնի ստեղծումը Մարսելի «ՀայաստանՖրանսիա առողջապահության միության» եւ Հիմնադրամի Ֆրանսիայի
տեղական մարմնի նախաձեռնությունն էր։ Դրան հետագայում միացան
Ֆրանսիայի Բուշ-Դյու-Ռոն նահանգի վարչակազմը, Լիբանանի նախկին
վարչապետ Սաադ Հարիրին։ Ավելի քան 432 միլիոն դրամ արժողությամբ
այս ծրագրին է հատկացվել նաեւ ֆրանսահայ բարերար Գրիգոր Շահինյանի
կտակած գումարը։ Շենքն արդեն կանգուն է։ «Հայաստան-Ֆրանսիա
առողջապահության միության» միջոցներով կենտրոնը կկահավորվի եւ
կհամալրվի բուժսարքավորումներով՝ հնարավորություն տալով միաժամանակ
սպասարկելու տասնվեց ստացիոնար եւ քսան ամբուլատոր հիվանդի։

Սրտաբան, Մարսելի «Հայաստան-Ֆրանսիա առողջապահության միության»
ներկայացուցիչ Մհեր Սուսանիի կարծիքով սրտաբանական կենտրոնի տեղի
ընտրությունը ճշգրիտ հաշվարկի արդյունք է։

«-Գորիսը հավասար հեռավորության վրա է
թե Սյունիքի մարզի մյուս բնակավայրերից,
թե Վայոց Ձորի մարզից եւ թե Լեռնային
Ղարաբաղից,-ասում է Մհեր Սուսանին,հետեւաբար այդ շրջանների հիվանդները
Երեւան հասնելու փոխարեն կարող են տեղում
օգնություն ստանալ»։

donate.himnadram.org
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ՀՈԳՈՒ
ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՈՎ

Իր գոյության ողջ ընթացքում՝ շուրջ քսան տարի, «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամը ծանրակշիռ ներդրում է ունեցել
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության
ոլորտներում։ Սկսած գյուղական բուժկետերի նորոգումից մինչեւ
առողջապահական համալիր կենտրոնների կառուցում, նպատակը
եղել է մեկը՝ բարելավել համակարգը, բարձրացնել բուժսպասարկման
որակը եւ մարդկանց մեջ սերմանել հարգանք սեփական
առողջության նկատմամբ։
Անցած տարում եւս Հիմնադրամի առողջապահական ծրագրերի
աշխարհագրությունը բազմազան էր՝ Հայաստանի հարավից
մինչեւ հյուսիս-արեւելք կառուցվել եւ նորոգվել են շուրջ տասը
բուժհաստատություններ։

ԺԻԼԲԵՐ ՄՈՄՋՅԱՆ, Հիմնադրամի Գերմանիայի
տեղական մարմնի ատենապետ-

Այսպիսի ծրագիր հնարավոր էր
հաջողել միայն ձեռք-ձեռքի տալով,
համահայկական ուժերով։ Մեզանից
ոչ մեկը միայնակ չէր կարող հասնել
ցանկալի արդյունքին։

ԱՎԵՏԻՍ ԿԻԶԻՐՅԱՆ, Հիմնադրամի
Շվեյցարիայի տեղական մարմնի
ատենապետ-

Միությունը զորություն
է, այս ծրագիրն էլ այդ
զորության արդյունքն է։
Հուսանք, այստեղ շատ
կլինեն ծնունդները եւ քիչ՝
հիվանդությունները։

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0

21

Նոյեմբերյանի հիվանդանոց
Հայաստանի հյուսիս-արեւելքում «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամը հիմնովին նորոգել է Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան
քաղաքի հիվանդանոցը, որը սպասարկում է տարածաշրջանի ավելի
քան 30 հազար բնակչի։ 317 միլիոն դրամ արժողությամբ այս ծրագիրն
իրականացվել է Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Ավստրալիայի եւ Լիբանանի
հայության նվիրատվություններով։ Գերմանիայի հայ բժիշկների միության
աջակցությամբ նորոգ հիվանդանոցը կկահավորվի եւ կհագեցվի
անհրաժեշտ սարքավորումներով։

«-Հիմնանորոգումից հետո ամեն ինչ
արդիական է եւ համապատասխան այսօրվա
պահանջներին,
- ասում է հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Գյոզալյանը՝ թվարկելով
ձեռքբերումները։-

Առաջ վերելակ չկար, հիմա կա, առանձին
սանհանգույցներ չկային, հիմա կան, շատ-շատ
բաներ են փոխվել»:
Իրականացված ծրագրից գոհ են ե՛ւ հիվանդները, ե՛ւ բժիշկները ե՛ւ
Հիմնադրամի տեղական մարմինների ներկայացուցիչները։
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ՍԻՐՈ
ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՈՎ

Աբով յանի ծննդատուն
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը՝ մոնրեալցի տեր եւ տիկին
Վրեժ եւ Իմաստուհի Նիկողոսյանների նվիրատվությամբ հիմնովին նորոգել է
Աբովյանի ծննդատան երրորդ հարկը։
Ծննդատունը քսանհինգ տարվա պատմություն ունի։ Այդ ընթացքում երբեք
չի նորոգվել։ Պահպանվել է ընթացիկ հարդարանքի եւ բուժանձնակազմի
հոգատարության շնորհիվ։

«Չեմ կարող ասել՝ որքա՞ն ժամանակ
եւս կմնայինք այս պայմաններում, եթե
չլիներ «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամի ծրագիրը».
ասում է ծննդատան տնօրեն Լարիսա Մադոյանը։
Հիմնանորոգումից բացի կատարվում են նաեւ
կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք նպաստելու
են սանիտարահիգիենիկ անվտանգությանը։ Տնօրեն
Լարիսա Մադոյանն ասում է, որ նախագծված չորս ծնարանները
հնարավորություն տվեցին, որ յուրաքանչյուր կին ծննդաբերի առանձին։
Ժամանակակից պայմանների ապահովումն արդեն դրական ազդեցություն
ունի ծնելիության աճի վրա, ինչը կարելի է համարել ծրագրի կարեւորագույն
արդյունքը։
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Երեւանի Սուրբ Աստվածամայր
բժշկական կենտրոն
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Մեծ
Բրիտանիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ
հիմնովին նորոգվել է Երեւանի սուրբ Աստվածամայր
բժշկական կենտրոնի ծննդատան մանկաբարձական
բաժանմունքը։
Ծննդատան երկրորդ եւ երրորդ հարկերում նորոգվել է ավելի քան 1300
քառակուսի մետր տարածք։ Արդիականացվել են ջրամատակարարման,
օդափոխության եւ էլեկտրասնուցման համակարգերը։ Հիմնանորոգումից
հետո այստեղ հնարավոր կլինի միաժամանակ ընդունել վեց ծնունդ։
Գործող երեք ծնարանների նորոգման ծախսը հոգացել է Լոնդոնի «Անահիտ»
միությունը։ Վիրահատարանը բարեկարգվել է Հրայր Դեմիրճյանի
հիշատակին կատարված նվիրատվությամբ։ Ծրագրին աջակցել են նաեւ
Լոնդոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու տիկնանց մարմինը, Թահթա ընտանիքը եւ
այլ բարերարներ։

«Խնդրանքս է համայն հայությանը,
որ շարունակեն աջակցությունն ու
նվիրատվությունները, որպեսզի ապագայում էլ
կարողանանք այսպիսի ծրագրեր իրագործել».
բացման արարողության ժամանակ ասել է Մեծ Բրիտանիայի տեղական
մարմնի ատենապետ Արմինե Կարապետին։

22

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

Չարենցավանի
բժշկական
կենտրոնի
մանկաբարձական
բաժանմունք
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը
հիմնովին նորոգում է նաեւ Կոտայքի մարզի
Չարենցավան քաղաքի բժշկական կենտրոնի
մանկաբարձական բաժանմունքը։ Ծրագիրն
իրականացվում է Հիմնադրամի Հոլանդիայի
տեղական մարմնի, հայաստանցի նվիրատուների եւ
հիվանդանոցի տնօրինության համաֆինանսավորմամբ։
Ներքին կառուցվածքային փոփոխություններից, տանիքի նորացումից
եւ հարդարման աշխատանքներից հետո բարենպաստ պայմաններ
կստեղծվեն մայրերի ու նորածինների համար, կաճի մանկաբարձական
բաժանմունքից միաժամանակ օգտվողների թիվը։ Բաժանմունքը
կունենա նաեւ ջեռուցման կենտրոնացված համակարգ։

ԲՐԱԶԻԼԱՀԱՅԵՐԻ

ՆՇԱՆԱԿԵՏԸ
«Նորք» ինֆեկցիոն
հիվանդանոց
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամն արդեն չորս ծրագիր է
իրականացրել «Նորք» հանրապետական ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։
Չորսն էլ՝ Բրազիլիայի հայ համայնքի նվիրատվությամբ։ Հիմնադրամի եւ
բրազիլահայերի այսօրինակ հոգատարությունը հիվանդանոցի տնօրեն,
հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը բացատրում է իր
ղեկավարած հաստատության բացառիկությամբ։
«-Սա ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման միակ կենտրոնն է
Հայաստանում,-ասում է նա,- իսկ ինֆեկցիոն հիվանդանոցը միշտ պետք է
լինի ամենամաքուրը, ամենանորոգվածը, դա օրենք է»:

հիվանդությունների յուրահատկությունները,
հատկապես՝ ապահով մեկուսացման
անհրաժեշտությունը։

«Վերանորոգված
բաժանմունքներում այսօր
ունենք հիվանդասենյակների,
աշխատասենյակների այնպիսի
որակ, որը վերջապես համապատասխանում
է վարակների կանխարգելման եւ բուժման
ժամանակակից պահանջներին».
ասում է Արա Ասոյանը։
«Նորք» հանրապետական հիվանդանոցը տարեկան սպասարկում է
տարաբնույթ վարակիչ հիվանդություններով տառապող ութ հազար
հիվանդի։ Այստեղ բուժում են ստանում ոչ միայն Երեւանի, Հայաստանի
մարզերի բնակիչները, այլեւ հիվանդներ Լեռնային Ղարաբաղից եւ
Վրաստանի հայաբնակ շրջաններից։

Նորոգման աշխատանքները կատարելիս հաշվի են առնվել
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Կապանի բժշկական կենտրոնի
մանկական բաժանմունք
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում հիմնովին նորոգվում է բժշկական
կենտրոնի մանկական բաժանմունքը։ Շուրջ կես դար առաջ կառուցված
շենքն առողջապահության ժամանակակից չափանիշներին հարմարեցնելու
համար կատարվում են նաեւ վերակառուցման եւ ամրացման
աշխատանքներ։

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Մեծ Բրիտանիայի տեղական
մարմինը վերջին տարիներին համայնքից ստացված նվիրատվություններն
ուղղում է Հայաստանի առողջապահության ոլորտի զարգացմանը։

«Մեր նվիրատուներն ու
բարերարներն այն կարծիքին
են, որ ազգի կենսունակության
համար ամենակարեւորը
յուրաքանչյուր անհատի
առողջությունն է».
ասում է Մեծ Բրիտանիայի տեղական մարմնի
ատենապետ Արմինե Կարապետին։
Հայաստանի հարավային սահմանից ոչ շատ հեռու գտնվող Կապան
քաղաքում բրիտանահայերի նախաձեռնած ծրագիրը, որին հատկացվել է
Կարապետ Նազարյանի կտակած 1 միլիոն դոլարը, ազգի կենսունակության
պահպանմանն ուղղված կարեւորագույն քայլերից է։
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ՊԱՐՏՔԻ

ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՈՎ
Մարտունու հիվանդանոց

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ԱՄՆ Արեւելյան շրջանի
տեղական մարմնի եւ լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համատեղ
ֆինանսավորմամբ կառուցվում է Մարտունու քաղաքային հիվանդանոցի նոր
շենքը։
Հին հիվանդանոցը ներկայում գործում է խարխուլ մի շինության մեջ եւ
զուրկ է առողջապահական ծառայության համար անհրաժեշտ տարրական
պայմաններից։ Բուժհաստատության տնօրեն Գրիգորի Գասպարյանն
ասում է, թե վատ պայմանների պատճառով Մարտունի քաղաքի եւ շրջանի
մյուս բնակավայրերի հիվանդներից շատերն ախտորոշման կամ բուժման
նպատակով գնում են Ստեփանակերտ՝ կտրելով շուրջ 60 կիլոմետր
ճանապարհ։

«Դրա պատճառը ոչ միայն
հիվանդանոցի շենքային
վատ պայմաններն են, այլեւ
բժշկական սարքավորումների եւ
մասնագետների պակասը».
բացատրում է Գրիգորի Գասպարյանը։
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Նորակառույց բուժհաստատության տանիքի ներքո կգործեն պոլիկլինիկան,
ախտորոշիչ կենտրոնը, շտապ օգնության, վիրաբուժական, թերապեւտիկ
բաժանմունքներն ու ծնարանը։ Բուժսպասարկումը լիարժեք դարձնելու
համար հիվանդանոցին կհատկացվի բժշկական ժամանակակից
սարքավորումներ, իսկ անձնակազմի եւ տնօրինության համար
կկազմակերպվեն վերապատրաստման եւ կառավարման դասընթացներ։
Սա «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ԱՄՆ Արեւելյան շրջանի
տեղական մարմնի երկրորդ խոշոր ձեռնարկն է Լեռնային Ղարաբաղի
առողջապահության ոլորտում։ Տարիներ առաջ ԱՄն Արեւելյան շրջանի
հայության նվիրատավություններով կառուցվեց Ստեփանակերտի
քաղաքային պոլիկլինիկան, որն իր հնարավորություններով եզակի է թե
Լեռնային Ղարաբաղում եւ թե Հայաստանում։

Սարքավորումներ Վանքի
հիվանդանոցին
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ԱՄՆ Արեւմտյան շրջանի
տեղական մարմինը բժշկական սարքավորումներ է հատկացրել Լեռնային
Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի հիվանդանոցին։

donate.himnadram.org

ՄԵՐ ՇՈՒՇԻՆ

2009 թվականին «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի աշխարհասփյուռ
կառույցների ուշադրությունը սեւեռված էր Շուշի քաղաքի հիմնախնդիրների վրա։
Ամենուրեք կատարվում էին դրամահավաք միջոցառումներ, որոնց ամփոփումը՝ 16 միլիոն
ամերիկյան դոլարի տպավորիչ արդյունքով, եղավ նոյեմբերի 26-ին Լոս Անջելեսում։
Հարյուր հազարավոր հայերի նվիրատվություններով 2010-ին «Հայաստան» Հիմնադրամը
Շուշիում արդեն իրականացնում էր փողոցների բարեկարգման, ջրամատակարարման
ներքին ցանցի ստեղծման, դպրոցների եւ մշակութային հաստատությունների
վերակառուցման, բնակելի շենքերի տանիքների նորոգման ավելի քան քսան ծրագրեր։

Բարեկարգ
փողոցներ

Ջուր
հանապազօրյա

«-Անտանելի վիճակ է՝ ամեն տեղ փոսեր են,
հնարավոր չէ երթեւեկել։ Եւ մեքենան ենք
փչացնում, եւ մենք ենք չարչարվում։ Եթե
բարեկարգեն շատ լավ կլինի։Արդեն սկսել են եւ
հույս ունենք, որ այս տարի կավարտեն».
ասում էր Շուշիի բնակիչ Գարիկ Միքայելյանը 2010 թվականի սկզբին, երբ
մեկնարկում էր «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի «Մեր Շուշին»
ծրագիրը։
Ծրագրում առանձնահատուկ տեղ էր հատկացված Շուշիի փողոցների
բարեկարգմանը։ Հեռուստամարաթոնի ավարտից անմիջապես հետո
քաղաքի Արամ Մանուկյան եւ Նժդեհ փողոցներում շինարարական եռուզեռ
էր։ Շատ չանցած աշխատանքներ սկսվեցին նաեւ քաղաքի մուտքը
հանդիսացող Ղազանչեցոց, Հախումյան եւ Պերճ Պռոշյան փողոցներում։
Դրանց երթեւեկելի մասն ու մայթերը նորոգելուց բացի նորացվել են
նաեւ ներքին կոմունիկացիաները՝ ջրագծերը, կոյուղու եւ ջրահեռացման
համակարգերը։
Ռուսաստանի հայ բարերարների նվիրատվություններով առաջին չորս
փողոցների բարեկարգումն արդեն ավարտված է։ Ներկայում աշխատանքներ
են ընթանում Պերճ Պռոշյան փողոցում, որի հիմնանորոգման ծրագիրը
ստանձնել է Հիմնադրամի Մոնրեալի տեղական մարմինը։
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«-Ձմռանը նեղություններ շատ էինք քաշում,-մեկ
տարի առաջ ասում էր Շուշիի բնակիչ Անահիտ
Եսայանը։- Ջուրը սառչում էր խողովակների մեջ,
գնում էինք հեռու տեղերից, անգամ քաղաքից
դուրս գտնվող աղբյուրներից ջուր էինք բերում»։
Այժմ իրավիճակը փոխվել է։ Մինչ «Հայաստան» Հիմնադրամի համալիր
ծրագրերի սկսվելը «Շուշիի վերածնունդ» կազմակերպությունը վերակառուցել
էր քաղաքը սնուցող Թադեւոսի ջրատարը, որը մյուս աղբյուրների հետ
միասին լիովին ապահովում է խմելու ջրի պաշարը։
Խնդիրն, ինչպես ասում է, Շուշիի բնակիչ Վալերի Բաղդասարյանը, ջրի
ծավալները չեն. «Մատակարարման ներքին ցանցը հնացած ու մաշված էր,
դրա համար մարդիկ կանոնավոր ջուր չէին ստանում»:
Շուշիին նվիրված հեռուստամարաթոնից անմիջապես հետո «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամը Ռուսաստանի հայ բարերարների (գլխավոր
բարերար՝ Սամվել Կարապետյան) նվիրաբերած միջոցներով սկսեց քաղաքի
ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցումը, ինչի շնորհիվ բնակիչները
կունենան շուրջօրյա ջրամատակարարում։
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Նախնյաց
ավանդույթով
«Շուշիի զարգացումն անհնար է պատկերացնել
առանց մշակութային օջախների, քանի
որ Ղարաբաղի երկրորդ քաղաքը լինելուց
բացի՝ այն նաեւ մշակութային մայրաքաղաքի
համարում ունի».
ասում է Շուշիի բնակիչ Լիլիթ Գասպարյանը։
Տորոնտոյի հայության նվիրատվություններով հիմնովին նորոգվում է Շուշիի
մշակույթի տունը։ Խորհրդային տարիներին կառուցված շենքը, որը,
կարելի է ասել, արդեն ի վիճակի չէր ծառայելու իր նպատակին, հիմնովին
նորոգվելուց հետո կդառնա քաղաքի բնակիչների ժամանցի հիմնական
վայրը։ Մշակույթի տունն ունի ընդարձակ դահլիճ, որտեղ կցուցադրվեն
ֆիլմեր, կանցկացվեն թատերական ու երաժշտական միջոցառումներ։
Երեխաների եւ երիտասարդների համար մշակույթի տանը կգործեն
խմբակներ։

Վաղվա համար
Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու հարեւանությամբ է գտնվում Խաչատուր
Աբովյանի անվան դպրոցը։ Այն քաղաքի միջնակարգ երկու կրթօջախներից
մեկն է։ 88-ին ուսուցիչներն ու աշակերտները ստիպված տեղափոխվել են
Ստեփանակերտ՝ սպասելու հարազատ քաղաքի ու հարազատ դպրոցի
ազատագրմանը։ 92-ին վերադարձել են, փորձել սեփական ուժերով
վերականգնել Խորհրդային ժամանակներից ժառանգություն մնացած շենքը։
«-Արել ենք այն, ինչ կարողացել ենք,-ասում է Խաչատուր Աբովյանի անվան
դպրոցի տնօրեն Նազիկ Նալբանդյանը։-Հիմնովին նորոգել չէինք կարող,
ճիշտն ասած՝ չէինք էլ հավատում, թե մի օր նման հնարավորություն կլինի»:
Հնարավորությունը եղավ։ 2009 թվականի հեռուստամարաթոնից հետո ի
թիվս այլ ծրագրերի «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը ռուսահայ
բարերարների նվիրատվությամբ սկսեց նաեւ Աբովյանի անվան դպրոցի
շենքի նորոգումը։
«-Ամրացվում են պատերը, փոխվում են ներքին կոմունիկացիաները,-ասում
է Նազիկ Նալբանդյանը: -Մեծ փոփոխություններ ենք ակնկալում եւ կարծում
ենք, որ երեխաներն ավելի մեծ հաճույքով են սովորելու նոր պայմաններում»:
2009-ի հեռուստամարաթոնից անցել է մեկուկես տարի։ Արտասովոր կարճ
ժամանակահատված, անսպասելի մեծ ծավալներ, բայց արդեն սովորական
դարձած տեմպ համահայկական մի կառույցի համար, որը ծառայում է
զարգացմանն ու առաջընթացին։
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Նորոգ գրադարան
Շուշիի կենտրոնական գրադարանի շենքը հիմնովին նորոգվելուց հետո,
կարելի է ասել, անճանաչելի է դարձել։ «-Վերջին մեկ տարվա ընթացքում
անսպասելի մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ասում է գրադարանի
տնօրեն Ժասմին Գաբրիելյանը։- Շենքն ամբողջությամբ նորոգվեց, կահույք
տրամադրվեց, կատարված աշխատանքներից շատ գոհ ենք»:
ԱՄՆ Արեւմտյան շրջանի հայության միջոցներով վերակառուցված
գրադարանն ունի անհրաժեշտ գույքով կահավորված գրապահոց եւ
ընդարձակ ընթերցասրահ, որն ապագայում կհագեցվի նաեւ ժամանակակից
համակարգչային տեխնիկայով։ Գրադարանի տնօրեն Ժասմին Գաբրիելյանը
վստահ է, որ կատարված փոփոխությունները նպաստելու են քաղաքի
բնակչության եւ գրադարանի կապի սերտացմանը։
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«-Այս հարմարությունները տեսնելով՝
հատկապես երեխաներն ու երիտասարդներն են
կապվելու գրադարանի հետ,իսկ դա նշանակում
է մշակութային կյանքի աշխուժացում ամբողջ
քաղաքում».
ասում է Ժասմին Գաբրիելյանը:

28

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

Նոր տանիքի տակ
«-Շատ ահավոր վիճակ էր,-ասում է Շուշիի
բնակիչ Լիդա Դավթյանը։-Երբ անձրեւ կամ
ձյուն էր գալիս, մեր տան պատերը թրջվում էին,
չգիտեինք ինչ անենք, ինչպես պաշտպանվենք
խոնավությունից»:
Վիճակն այսպիսին էր Շուշիի տասնմեկ բազմահարկ, բազմաբնակարան
շենքերում, որոնց շուրջ 200 բնակիչներն ապրում էին անընդհատ
խոնավության պայմաններում։ Որոշ բնակարաններում կար նաեւ փլուզման
վտանգ։
Այս մարդկանց հոգսը եւս տեղ գտավ «Հայաստան» Հիմնադրամի ծրագրում
եւ 2010 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի հայ բարերարների նվիրաբերած
միջոցներով հիմնովին փոխվեցին շենքերի տանիքները։
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ՉՈՐՍԸ ՄԵԿ ՇԵՆՔՈՒՄ
Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն գյուղը, որտեղ ապրում է 118 մարդ, բազմաթիվ
խնդիրներ ուներ՝ գյուղապետարանը տեղակայված էր խարխուլ մի շինության
մեջ, բուժկետ, գրադարան եւ հանդիսությունների դահլիճ, կարելի է ասել,
չկար։
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը Լիբանանի հայության
նվիրատվություններով նախաձեռնեց Մեծ Շենի համայնքային կենտրոնի
նոր շենքի կառուցման ծրագիրը։ Շուրջ 200 քառակուսի մետր ընդհանուր
մակերեսով երկհարկանի շենքում այսուհետ գործելու են գյուղապետարանը,
բուժկետը, գրադարանը եւ հանդիսությունների սրահը։

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
Արգենտինայի հայության նվիրատվություններով Շուշիի քաղաքային
տնտեսությունը համալրվել է ձյուն մաքրող տեխնիկայով։ Քաղաքային
հիվանդանոցին հատկացվել են շտապ օգնության մեքենաներ:
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Ջրամատակարարում | արցախ

ՋՈՒՐԸ ԿՅԱՆՔ Է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ավելի քան 200 բնակավայրերում
ջրի խնդիր կա։ Այն ուղղակիորեն կամ անուղղակի ազդում է մարդկանց
կենսագործունեության տարբեր ոլորտների վրա։ Ղարաբաղի հազարավոր
բնակիչներ հնարավոր ու անհնար միջոցներով ամեն օր կրում են այդ դժվարությունն
ու երազում տանը ջուր ունենալու մասին։ Մարդկանց այդ երազանքն իրականություն
դարձնելու համար պետք է միայն ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ,
որովհետեւ, ինչպես ասում են, ջուրը կա, ջրի ճամփան չկա։

Ջրային ռեսուրսների հարստությամբ Լեռնային Ղարաբաղն աշխարհում
առաջիններից է։ Ստորգետնյա պաշարները չհաշված՝ մեկ շնչին այստեղ
տարեկան բաժին է ընկնում 19000 խորանարդ մետր ջուր, բայց մատակարարման
համակարգերի մաշվածությունը կամ բացակայությունը թույլ չեն տալիս, որպեսզի
մարդն օգտվի բնության այդ բարիքից։
2010 թվականին «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը ջրային
ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ նորացման ծրագրեր է իրականացրել
Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերան եւ Մարտունի շրջաններում, իսկ
հեռուստամարաթոնից անմիջապես հետո աշխատանքներ են սկսվել
Ստեփանակերտ, Մարտունի, Բերձոր, Մարտակերտ քաղաքներում։

ՆՈՐԱԳՅՈՒՂՈՒՄ
ԳՈՀ ԵՆ
ՈՒ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾ
Նորագյուղն Ասկերանի շրջանի ամենամեծ համայնքն է։ Ունի 1510 բնակիչ,
որոնք ենթակառուցվածքների անբավարար վիճակի պատճառով ջուր
ստանում էին օրական ընդամենը երկու ժամ։ Գյուղացիների կենցաղը
բարելավելու նպատակով «Հայաստան» Հիմնադրամն այստեղ կառուցել է
հինգ կիլոմետր երկարությամբ ջրագիծ եւ նորոգել օրական կարգավորման
ջրամբարները։

«Հիմա արդեն հինգ ժամով ջուր են
մատակարարում, ժողովուրդը շատ գոհ է այս
ծրագրից».
ասում է Նորագյուղի բնակիչ Վանյա Պետրոսյանն ու շնորհակալություն
հայտնում Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հայ բարերարներին՝ իրենց
համայնքին օգնելու համար։
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ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑՈՒՄ
ԷԼ ՋՈՒՐ ԿՍՏԱՆԱՆ
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական
մարմնի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության համատեղ
ֆինանսավորմամբ սկսվել է Ասկերանի շրջանի
Ավետարանոց գյուղի ջրամատակարարման
համակարգի կառուցումը։ Ծրագիրն
իրականացվում է երկու փուլով։ Առաջին
փուլով նախատեսվում է գյուղից 5
կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող
Քիրս սարի ստորոտում ստեղծել
ջրահավաք ավազաններ, անցկացնել
խողովակաշար եւ գյուղի մերձակայքում
կառուցել օրական կարգավորման
ջրամբար։ Երկրորդ փուլով կստեղծվի 15
կիլոմետր երկարությամբ ներքին ցանց,
կտեղադրվեն զտիչ սարքեր եւ ջրաչափեր։
2011 թվականի ամռանը Ավետարանոցի 260
ընտանիքները (շուրջ 1130 բնակիչ) կունենան
կանոնավոր ջրամատակարարում։
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ՍՈՍՈՒՄ ՈՒՐԱԽ ԵՆ ԳՈՐԾԸ ԿԻՍԱՏ
ԵՒ ԶԱՐՄԱՑԱԾ
ՉՄՆԱՑ
Մարտունու շրջանի Սոս գյուղում կառուցվել է 7.6 կիլոմետր երկարությամբ
ներքին ցանց։ Նորոգվել են օրական կարգավորման ջրամբարները։ Սոսի
համայնքի ղեկավար Վիգեն Ղահրամանյանն ասում է, թե 300 տարվա
պատմություն ունեցող գյուղում երբեւէ նման բան չի եղել։

«-Մեր գյուղի տներում խմելու ջուր ընդհանրապես
չի եղել,- ասում է համայնքի ղեկավարը։- Տարբեր
տեղերում ունեինք երեք աղբյուր, որոնցից
էլ մարդիկ օգտվում էին՝ դույլերով կամ այլ
տարողություններով ջուրը տուն հասցնում»:
«Հայաստան» Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի եւ Լեռնային
Ղարաբաղի կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ կառուցված
ներքին ցանցն այսօր արդեն ապահովում է շուրջօրյա ջրամատակարարում։
Համայնքի ղեկավար Վիգեն Ղահրամանյանն ասում է, թե գյուղացիներն ուրախ
են եւ միաժամանակ զարմացած։ Ուրախ են, որովհետեւ տներում ջուր կա եւ
զարմացած, քանզի արդեն չէին հավատում, թե նման բան հնարավոր է։
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Ֆրանսիայի հայության եւ Ղարաբաղի կառավարության համատեղ
ֆինանսավորմամբ Ասկերան քաղաքում կառուցվել է ջրամատակարարման
ներքին ցանց։ Սա «Հայաստան» Հիմնադրամի երկրորդ ծրագիրն է
Ասկերանում։ 1995-ին կառուցվել էր յոթ կիլոմետր երկարությամբ ջրագիծ,
որն ապահովում է քաղաքի օրական պահանջը։
Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն
ասում է, որ նորակառույց ցանցը քաղաքի ջրամատակարարումը շուրջօրյա
դարձնելու հնարավորություն է տալիս։

«Կորուստները նվազեցված են, կառավարման
համակարգը՝ բարելավված, ինչը թույլ է տալիս
առանց խափանումների սպասարկել շուրջ 3000
բնակչի».
ասում է վարչակազմի ղեկավարը։

donate.himnadram.org

Ջրամատակարարում | հայաստան

ՀԱՅՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ
ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ
ՋՐԱՆՑՔ
Ֆրանսիայի Օ դը Սեն շրջանի ընդհանուր խորհրդի ֆինանսավորմամբ
Տավուշի մարզում վերագործարկվել է Իջեւանի մայր ջրանցքը, որն այսօր
ոռոգում է Խաշթառակ, Լուսահովիտ եւ Դիտավան գյուղերի ավելի քան 650
հեկտար հողատարածք։
Խորհրդային տարիներին կառուցված ջրանցքը ժամանակի ընթացքում
շարքից դուրս էր եկել եւ չէր ծառայում նպատակին։ Ֆրանսիացիների
նվիրատվությամբ հնարավոր եղավ նորոգել քիչ թե շատ պիտանի
հատվածները, որոշ մասերում ամբողջովին նորացնել, աշխատանքային
վիճակի բերել պոմպակայանն ու կառուցել մղիչ ցանց։
Ի պատիվ ֆրանսիացի բարեկամների՝ այն կոչվեց «Հայ-ֆրանսիական
բարեկամության» ջրանցք, իսկ բացման արարողությունն իրենց
ներկայությամբ պատվեցին Ֆրանսիայի Օ դը Սեն շրջանի ընդհանուր
խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դեւեջյանը, խորհրդի անդամ Պատրիկ
Ալեքսանյանը, Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, Ֆրանսիայի
տեղական մարմնի նախագահ Պետրոս Թերզյանը։
«-Ընդհանուր խորհրդի ժողովում այս ծրագիրն անցել է միահամուռ
որոշումով, դրան կողմ է քվեարկել անգամ ընդդիմությունը, -ասաց
Պատրիկ Դեւեջյանը։ -Այսինքն՝ ընդհանուր կարծիք է, որ բոլոր հայերը
պետք է կարողանան արժանապատվորեն ապրել իրենց հողի վրա։ Իսկ
արժանապատիվ ապրել նշանակում է կարողանալ ստանալ հողի բարիքը»:

donate.himnadram.org

Մինչ Աղստեւ գետի ջուրը նորաբաց ջրանցքով հասնում էր բացման
արարողության վայր, ներկաներին դիմեց նաեւ «Հայաստան» Հիմնադրամի
հոգաբարձու, Ֆրանսիայի տեղական մարմնի նախագահ Պետրոս Թերզյանը.

«Հիմա ձեզ մնում է միայն այս հողի վրա
աշխատել, որպեսզի գալ անգամ որ այցելենք,
հողի պտուղներն ու բերքը տեսնենք արդեն»:
Հայ-ֆրանսիական բարեկամության ջրանցքը բացվեց։ Բացվեց նաեւ ջրի
ճամփան եւ անմշակ մնացած հողը հագեցրեց տարիների ծարավը։
Ամիսներ անց Տավուշի մարզ այցելեց Ֆրանսիայի Օ դը Սեն շրջանի գլխավոր
խորհրդի փոխնախագահ Ժան Պոլ Դովայի ղեկավարած պատվիրակությունը։
Ծանոթանալով կատարված աշխատանքին՝ ֆրանսիացի պաշտոնյան ասաց.
«Մենք աշխատում ենք չորս մայրցամաքների չորս երկրների հետ։ Զարգացման
ծրագրեր ենք իրականացնում՝ նպատակ ունենալով վերացնել աղքատությունը։
Եւ այդ իմաստով կարեւորում ենք ջրի հետ կապված ենթակառուցվածքների
ստեղծումն ու զարգացումը»:
«Հայ-Ֆրանսիական» ջրանցքի վերագործարկմամբ ջրի խնդիրը լուծված
համարելով՝ Տավուշի ֆրանսիացի բարեկամները ձեռնարկել են նաեւ
մեքենատրակտորային կայանների եւ տնկարանների ստեղծման ծրագրեր,
որոնք անպայման դրական ազդեցություն են ունենալու մարզի տնտեսության
զարգացման վրա։
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ԴԻՏԱՎԱՆԸ
ԴԱՌՆՈՒՄ Է ՀՄԱՅԻՉ
Տներում ու բակերում հոսող սառնորակ ջրի եւ իրենց կյանքում եղած
այլ փոփոխությունների համար Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղի
բնակիչներն օրհնում են արգենտինահայ Էքսերճիէանների ընտանիքին, ում
բարերարությունը զարմանք եւ հիացմունք է պատճառում։
«-Զարմացած ենք մնացել,- ասում է Դիտավանի բնակիչ Սաշա Բաննահյանը։
-Եթե բարերարը չգար, եթե այդ ներդրումը չլիներ, մենք ոչ գազ կունենայինք,
ոչ ջուր, ոչ էլ համայնքային նոր կենտրոն, քանի որ Դիտավանը փոքր գյուղ է,
իսկ փոքր գյուղերը միշտ վերջինն են արժանանում ուշադրության»:

Դիտավանի բնակիչ, ինժեներ-երկրաբան Հրաչ Ալիխանյանի խոսքով՝
գյուղում խմելու ջրի խնդիրը կապված է եղել միայն ցանցի մաշվածության
հետ։ «Լավ աղբյուրներ ունենք, բայց խողովակների հնության պատճառով
ջուրը կորչում էր,-ասում է Ալիխանյանը։- Հիմա, փառք Աստծո, ցանցը կարգի
բերվեց եւ արդեն շուրջօրյա ջրամատակարարում կա»:
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի իրականացրած թե
ջրամատակարարման, թե մյուս ծրագրերը Դիտավանի զարգացման խթան
են լինելու եւ կանխելու են արտագաղթը։
«-Երիտասարդներն արդեն կամաց-կամաց գնում էին գյուղից,-ասում է Սաշա
Բաննահյանը,- հիմա տեսնում են, որ ապրելու պայմաններն օր-օրի լավանում
են եւ ապագան կապում են հայրենի գյուղի հետ»:

ՎԱԶԱՇԵՆ,
ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ

Ո՞Վ Է ՊԱՀՈՒՄ
ԳՅՈՒՂԸ

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական
մարմնի եւ արգենտինահայ բարերար Գրիգոր Շիմշիրօղլուի
նվիրատվությամբ կառուցվել է Տավուշի մարզի Վազաշեն եւ Այգեհովիտ
գյուղերի ոռոգման համակարգը։

Սյունիքի մարզի Նռնաձոր գյուղում իրանահայ համայնքի ֆինանսավորմամբ
կառուցվել է ջրամատակարարման համակարգ՝ 4.3 կիլոմետր երկարությամբ
խողովակաշար, երկու ջրամբար, պոմպակայան եւ բաշխման ներքին ցանց։

Տավուշի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության
վարչության պետ Ռազմիկ Մելիքջանյանի խոսքով՝ իրականացված ծրագիրը
շատ կարեւոր է սահմանամերձ այս գյուղերի պահպանման եւ զարգացման
տեսակետից։

«-Ստեղծվել է մի ենթակառուցվածք,
որն առաջին հերթին հույս է տալիս
գյուղացիներին։ իսկ այդ հույսն ամրացնում
է մարդու եւ հողի կապը, հնարավորություն
է տալիս ապրելու ոչ միայն այսօրվա,
այլեւ վաղվա, ապագայի ծրագրերով՝
այգիներ հիմնել, բանջարանոցներ ստեղծել,
աշխատել ու բարիք ստանալ».
ասում է Մելիքջանյանը:
տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Նռնաձորը գտնվում է Հայաստանի ծայր հարավում՝ Իրան-Հայաստան
սահմանի մոտ։ Երեւանից հեռու է շուրջ 450 կիլոմետր։ Գյուղում
ապրում է հիսուն ընտանիք։
Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի ատենապետ
Աիդա Ավանեսյանը գտնում է, որ սահմանամերձ գյուղերում
ամենամեծ գործն անում են հենց իրենք՝ բնակիչները,
ապրելով ու պաշտպանելով երկրի սահմանները։

«-Իսկ մենք, երբ մի աշխատանք ենք
անում, պարզապես մեր պարտքն ենք
տալիս, եւ սա էլ մի բաժինն է այն պարտքի,
որ զգում ենք՝ Հայաստանից հեռու ապրելով».
ասում է տիկին Աիդան:

donate.himnadram.org

ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՏԱՎՈՒՇԻ ՎԱՂՎԱ
ԲԵՐՔԸ
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի գյուղերի զարգացման
ծրագիրը, որն անցած տարիներին հիմնականում ուներ
ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ նորացման բաղադրիչներ, 2010
թվականից գործնական աջակցություն է ցուցաբերում Տավուշի մարզի
բնակավայրերին։ Նպատակը հողագործության եւ անասնապահության
զարգացումն է՝ բույսերի նոր տեսակների եւ ցեղատեսակների
բամազանության ապահովման միջոցով։
Գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրի շրջանակում ստեղծվել են
մեքենատրակտորային պարկեր։ Ֆերմերային տնտեսություններին տրվել են
նոր ցեղատեսակի երինջներ։ Գյուղացիները ստացել են արտասահմանյան եւ
տեղական տնկիներ։
Մարզի շուրջ տասը գյուղերի այգիներ համալրվել են ելակի, քաղցրահամ
արեւելյան խուրմայի, «Նեկտարին» դեղձի, կեռասի, սալորի եւ տանձի նոր
տեսակներով։
Դիտավան համայնքի տարածքում ստեղծվել է տնկարան, որտեղ
մշակվում եւ բազմացվում են նոր տեսակների տնկանյութեր՝ հետագայում
այգեգործությամբ զբաղվող գյուղացիներին բաժանալու համար։

Գյուղատնտեսական զարգացման ծրագիրը ֆինասավորում են Ֆրանսիայի
Օ դը Սեն շրջանի ընդհանուր խորհուրդը եւ Հիմնադրամի Ֆրանսիայի
տեղական մարմինը։
Ֆրանսիայի Օ դը Սեն շրջանի գլխավոր խորհրդի
փոխնախագահ Ժան Պոլ Դովան՝ լինելով
Տավուշի մարզում եւ ծանոթանալով
կատարված աշխատանքին՝
արձանագրեց, որ հայ-ֆրանսիական
համագործակցությունը ցանկալի
արդյունք է տալիս։ «Մենք շատ
ուրախ ենք, որ զարգացման
այս ծրագրերն իրագործելիս
համագործակցում ենք
տեղական իշխանությունների
հետ եւ որպես օգնական ունենք
«Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամի պես փորձառու մի
կազմակերպություն»:

Դիտավան համայնքի 38 բնակիչներ ստացել են եգիպտացորենի սերմ, որը
ցանվել է 12 հեկտար տարածքում։ Դիտավանցիների ստացած արդյունքը
հուսադրող է եւ արդեն հետաքրքրություն է առաջացրել մյուս համայնքներում։
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ՄՈՆՐԵԱԼԻՑ

ԱՊՐԵԼՈՒ
ՑԱՆԿԱԼԻ ՏԵՂ
«Դիմեցի «Հայաստան» Հիմնադրամին եւ հարցրի՝ ի՞նչ կարող եմ անել։
Խորհուրդ տվեցին գնալ Տավուշի մարզ։ Շրջեցի մի քանի գյուղերում,
վերջապես եկա, հասա այստեղ եւ ասացի՝ հենց սա եմ ուզում». Ակնաղբյուր
գյուղի համայնքային կենտրոնի բացման արարողության ժամանակ
պատմում էր ֆրանսահայ բարերար Տիերի Դավիդյանը։
Դավիդյանի ընտրությունը պատահականության արդյունք չէր։ Ակնաղբյուրը
Տավուշի մարզի այն գյուղերից է, որտեղ «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամն իրականացրել է ենթակառուցվածքների զարգացման
համալիր ծրագիր։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի նվիրատվությամբ գյուղը
գազաֆիկացվել է։ ԱՄՆ Արեւելյան շրջանի հայության նվիրատվություններով
կառուցվել է ոռոգման համակարգ։ Կանադայի ՀՅԴ գյուղերի զարգացման
հանձնախմբի հատկացրած միջոցներով նորացվել է խմելու ջրի բաշխման
ներքին ցանցը։ Մնացել էր համայնքային կենտրոնի նոր շենքի կառուցումը։
Դա էլ եղավ ֆրանսահայ Տիերի Դավիդյանի նվերը։
Բարերարի կարծիքով մեծ ու փոքր գործեր չկան, որովհետեւ ամենափոքր
գործն անգամ լավ է ոչինչ չանելուց։ Ֆրանսիա վերադառնալուն պես՝ նա
մտադիր է կոչ անել իր բոլոր ծանոթներին, բարեկամներին ու ընկերներին,
որպեսզի նրանք եւս մասնակցեն «Հայաստան» Հիմնադրամի ծրագրերին։

«Գյուղերում եթե լավ գործեր արվեն, եթե
ստեղծվի այն ամենն, ինչն անհրաժեշտ է
գյուղացիներին ապրելու համար, մարդիկ չեն
հեռանա, հակառակը՝ աճ ու զարգացում կլինի»
ասում է Լոռու մարզի Արծնի համայնքի ղեկավար Խնկո Խաչանեսյանը։
Արծնին «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի «Գյուղերի
զարգացում» ծրագրում ներգրավված սահմանամերձ բնակավայրերից
է։ Վրաստան-Հայաստան սահմանի մոտ գտնվող այս գյուղում ապրում
են Ադրբեջանից բռնագաղթած եւ Վրաստանի հայաբնակ շրջաններից
տեղափոխված ընտանիքներ։
Մեկ տարի առաջ ոչ ոք չէր հավատում, որ Արծնիում փոփոխություններ
կլինեն, որ միաժամանակ կիրականացվեն գյուղի համար կենսական
նշանակություն ունեցող երկու ծրագրեր։ Հնդկաստանի կառավարության
հատկացրած միջոցներով «Հայաստան» Հիմնադրամն այստեղ հիմնովին
նորոգել է դպրոցի շենքը, իսկ Մոնրեալի հայության միջոցներով
վերակառուցվել է գյուղապետարանը, որն արդեն գործում է որպես
համայնքային կենտրոն։

«Պետք է աշխատել, պետք է ներդնել, որովհետեւ այդ ներդրումներն ունեն
շատ դրական հետեւանքներ». ասում է ֆրանսահայ բարերարը։
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10 ՏԱՐՈՒՄ
161 ՄՐՑԱՆԱԿակիր
Անցած տարի, Ֆրանսիայի «Պողոսյան» հիմնադրամի հովանավորությամբ,
Հանրապետության նախագահը տասներորդ անգամ մրցանակներ շնորհեց
Հայաստանի գիտության եւ արվեստի արժանավոր ներակայացուցիչներին։
Հանրապետության նախագահի մրցանակը նախապես ուներ հինգ
անվանակարգ եւ շնորհվում էր բնական եւ տեխնիկական գիտությունների,
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, առողջապահության, արվեստի եւ
գրականության, ինչպես նաեւ մարդկային եւ հասարակական արժեքների,
այդ թվում հումանիտար գիտությունների բնագավառներում:
Հետագայում բնական գիտություններից զատվեց նոր անվանակարգ։
Ֆիզիկայի բնագավառում կատարված աշխատանքները քննարկվում եւ
պարգեւատրվում են առանձին։
Առանձին անվանակարգեր սահմանվեցին նաև երիտասարդ
արվեստագետների համար` գրականություն, կերպարվեստ եւ կինո:

Այս անվանակարգով 2010 թվականին պարգեւատրվել են «Suisse-Armenie»
ասոցիացիան (նախագահ՝ Սարգիս Շահինյան) եւ Ցեղասպանությունը
ուսումնասիրողների միջազգային ասոցիացիան (նախագահ՝ Վիլիամ Շաբաս,
Իռլանդիա):
«Suisse-Armenie» ասոցիացիան Հանրապետության նախագահի
մրցանակին է արժանացել Շվեյցարիայի կողմից ցեղասպանության
պաշտոնական ճանաչման գործընթացը նախաձեռնելու եւ դրա ժխտումը
քրեորեն հետապնդելի դարձնելու գործում ունեցած ավանդի համար, իսկ
ցեղասպանությունը ուսումնասիրողների միջազգային ասոցիացիան՝ Հայոց
ցեղասպանության գիտական հիմնավորման եւ դրա ժխտմանը հակազդելու
նախաձեռնությունների։
Նշված անվանակարգերով անցած տասը տարում Հանրապետության
նախագահի մրցանակներ են ստացել 161 անձինք, որոնք նշանակալի
հետք են թողել գիտության, արվեստի, գրականության, պատմական
ճշմարտության բացահայտման ոլորտներում։

Մրցանակաբաշխության բովանդակության կարեւոր լրացումներից մեկը
«Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ներդրած
անձանց» խրախուսող անվանակարգն է։

donate.himnadram.org

36

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

Դրամահավաք 2010

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՈՍԿԵ ԱՇՈՒՆԸ
2010 թվականի նոյեմբերին Լոս Անջելեսում «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամն անցկացրեց իր հերթական՝ 13-րդ հեռուստամարաթոնը, որի
արդյունքն ու ընդգրկումը տպավորիչ էր։

լսարանին ասաց ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ -Լուծում տալով այդ
հիմնախնդրին՝ մենք ավելի հուսալի եւ ավելի բարեկեցիկ ենք դարձնում
Արցախի վաղվա օրը»:

Վերջին տարիներին ձեւավորված ավանդույթի համաձայն՝ դրամահավաքը
սկսվեց ՌԴ մայրաքաղաք Մոսկվայից։ Հանրապետության եւ «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ
Սարգսյանի հրավերով այստեղ էին հավաքվել ռուսահայ բարերարներ,
որոնց մի մասը հանրությանը հայտնի են առատ նվիրատվություններով։
Դիմելով ներկաներին՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարեւորեց Լեռնային
Ղարաբաղի ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների զարգացմանն
ուղղված ծրագիրը եւ նշեց, որ ծավալուն աշխատանքների համար
Հիմնադրամն ամենակենսունակ կառույցն է։

Ինչպես միշտ տպավորիչ էր նաեւ համաեւրոպական հեռախոսամարաթոնի
արդյունքը՝ 2,5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Եւրոպայում 2010-ի նորությունը
Հունաստանի հայ համայնքի մասնակցությունն էր։ Հեռախոսային եւ
ռադիոմարաթոններ տեղի ունեցան Բրազիլիայում, Ուրուգվայում, իսկ
Լիբանանի ռադիոթոնի արդյունքում հավաքվեց շուրջ 150 հազար դոլար։

««Հայաստան» Հիմնադրամն այն եզակի կառույցներից է, որը, ունենալով
համազգային ընդգրկում` կարողացել է տարիներ շարունակ իրականացնել
կենսական կարեւորության ծրագրեր, հատկապես՝ իրականացնել
գաղափարի շուրջը համախմբելու առաքելություն»:
Մոսկովյան բարեգործական ճաշկերույթի ընթացքում ռուսահայ
բարերարները հանգանակեցին 8,4 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը լավ մեկնարկ
էր «Հեռուստամարաթոն-2010»-ի համար, հատկապես, որ առաջադրված
խնդիրն ինքնին համոզիչ էր։ «-Ջրի հիմնախնդիրն առնչվում է մեր
կենսագործունեության բոլոր ոլորտների հետ,-դիմելով հեռուստամարաթոնի

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Այս տարի եւս շարունակվեց «Հայաստան» Հիմնադրամի եւ
«Հայփոստի» համագործակցությունը։ Փոստային բաժանմունքներից
նվիրատվություններ կատարեցին շուրջ 18 հազար քաղաքացիներ։ Իսկ SMSով նվիրատվություններ կատարելու գաղափարին, որն անցած տարիներին
իրականացվում էր «ՎիվաՍել-ՄՏՍ»-ի միջոցով, միացան նաեւ բջջային
հեռախոսակապի մյուս օպերատորները՝ «Beeline»-ը եւ «Orange»-ը։
13-րդ հեռուստամարաթոնի ավարտին հավաքված էր 20,8 միլիոն ԱՄՆ
դոլար, որը Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, Ռուսաստանում,
Եւրոպայում, Մերձավոր Արեւելքում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Լատինական
Ամերիկայում եւ այլուր անցկացված դրամահավաք միջոցառումների
արդյունքների հանրագումարն էր:

donate.himnadram.org

Գլխավոր հովանավոր

Հարգելի' հայրենակից,
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը գնահատում է այն ծրագրերը,
որոնց հիմքում պատասխանատվության
զգացումն է: Ի սկզբանե, մեր գործունեությունը չի
սահմանափակվել միայն կապի բնագավառում
արձանագրվող հավակնոտ քայլերով:
Պատասխանատվության զգացումը մեզ պարտավորեցրել է չկուրանալ
հեռահաղորդակցության ոլորտում առաջատարի համբավ վաստակելու
հաջողությունից եւ արժանին մատուցել հասարակությանը:
Այդ է պատճառը, որ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը չի կարող անմասն մնալ նաեւ
համահայկական մարդասիրական նախաձեռնությանը սատարելուց: Երկրում
որակյալ ենթակառուցվածք ստեղծելու եւ սահմանամերձ շրջաններում
բարեկեցիկ կենցաղ ապահովելու «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամի նպատակն արդար է եւ հարազատ մեր առաքելությանը:
Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ կենտրոնական հատվածի եւ ծայրամասերի`
պետության ռազմավարական նշանակություն ունեցող սահմանների միջեւ
տնտեսական անհավասար պայմանները լուրջ խոչընդոտ են ցանկացած
երկրի զարգացման ճանապարհին:
Գործարար հատվածի ներգրավվածությունը ազգային այս նշանակալի
ձեռնարկում` հեռուստամարաթոնում, շատ կարեւոր է, քանի որ միայն

donate.himnadram.org

Հովանավորներ

ձեռք ձեռքի տված կարելի է լուրջ եւ երկարատեւ փոփոխությունների հասնել`
սահմանամերձ շրջաններից արտագաղթը կանխելու, ներկա եւ ապագա
սերունդների համար կայուն զարգացում ապահովելու, ինչպես նաեւ տնտեսական
աճի խթանման գործում:
Այդ փաստարկները բավարար էին հինգ տարի շարունակ որպես
հեռուստամարաթոնի գլխավոր հովանավոր «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի կողքին կանգնելու եւ
ընդհանուր առմամբ 818 729 164 դրամ նվիրաբերելու
համար:
Ազգային ինքնությունն աշխարհագրություն չի
ճանաչում. այն արժեք է, որը պետք է փայփայել
ու պահպանել` անկախ նրանից, թե որտեղ
ես գտնվում: Մեզ առաջ է մղում մեր հավատը
եւ թեւ է տալիս ապրանքանիշը: Խրախուսելի
են բոլոր բարի գործերը: Հաջողություն ենք
մաղթում Ձեզ` հետագա աշխատանքում:
ՎիվաՍել-ՄՏՍ -ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ
Յիրիկյան
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Գերմանիա
166 401 337
5 386
166 406 723

Մեծ Բրիտանիա
189 073 000

Կանադա ( Մոնրեալ)
115 270 565
560 513
115 831 078

ԱՄՆ Արեւմտյան շրջան
404 826 881

100 000 000 - 500 000 000

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

5 386

Ուղիղ փոխացնում

Գումարները ներկայացված են ՀՀ դրամով

166 406 723

166 401 337

Տեղական մարմին
Ընդամենը

Գերմանիա
Երկիր

Բացատրություն

ԱՄՆ Արեւելյան շրջան
231 733 122
7 055 715
238 788 837
Արգենտինա
111 968 253
72 276 745
184 244 998

Արցախ
134 664 340

Ֆրանսիա
806 043 907

Հայաստան
883 548 632

2010

Ռուսաստան
1 654 005 633

Դրամահավաք 2010

Տեղական մարմիններից եւ
անհատներից Հիմնադրամի
կենտրոնական հաշիվներին
փոխանցված գումարները

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Ռուﬕնիա
35 940

Էստոնիա
36 091

Շվեդիա
36 000

Բուլղարիա
147 674

Բելգիա
51 664

Վրաստան
540 085

Չպարզաբանված
երկիր
803 440

Թուրքիա
671 725

Ուրուգվայ
775 238

1 000 000 - 100 000 000

10 000 - 100 000

Իտալիա
1 896 800

Ղազախստան
3 598 217

Սիրիա
8 111 540

Լատվիա
3 940 793

Իրան
18 211 768

Բրազիլիա
50 144 548

Կանադա
(Տորոնտո)
89 944 998

Լիբանան
88 327 285

Հնդկաստան
72 293 325

Շվեյցարիա
22 465 800
33 747 785
56 213 585
Նիդեռլանդներ
36 811 000
110 059
36 921 059

Ուկրաինա
26 389 656

Ավստրալիա
24 344 007
18 000
24 362 007

Հունաստան
17 520 855

Ավստրիա
5 828 258

Կատարվելիք
աշխատանքներ

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Հովանավոր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | հայաստան

Կրթօջախների շինարարություն` կառուցում, վերանորոգում,
նախագծում
Դպրոցներ
Սպիտակի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի
կառուցում

Լոռի

Ֆրանսիա, բարերար`
Հույս Հայաստանին
կազմակերպություն (Ֆր.),
Սպիտակի քաղաքապետարան

80 692 186

91 524 397

59 414 905

32 109 492

Արծնիի դպրոցի վերակառուցում

Լոռի

Հնդկաստանի
կառավարություն

79 702 325

79 959 090

27 355 700

52 603 390

Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճի հենապատի
կառուցում

Լոռի

Ֆրանսիա

8 360 247

8 360 247

7 297 279

Արծնիի միջնակարգ դպրոցի խմելու ջրամատակարարման
համակարգի վերանորոգում

Լոռի

Հայաստան

3 365 237

3 365 237

3 365 237

Մելիք գյուղի դպրոցի վերանորոգման նախագիծ

Արագածոտն

Հայաստան

2 592 000

2 592 000

2 592 000

Դիտավանի տարրական դպրոցի մասնաշենքի կառուցման
նախագիծ

Տավուշ

բարերարներ` Արմէն եւ
Նատիա Էքսերճիէաններ

2 538 000

2 538 000

2 538 000

Մրգաշենի մանկապարտեզի ցանկապատի կառուցում

Արմավիր

Ֆրանսիա

10 029 220

9 671 316

9 671 316

Շենգավիթի գիշերօթիկ մսուր-մանկապարտեզի
հիմնանորոգում

Երեւան

Մեծ Բրիտանիա

242 625 484

42 981 003

1 062 968

Մանկապարտեզներ
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199 644 481

Կատարվելիք
աշխատանքներ

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Հովանավոր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | հայաստան

Կրթական հաստատությունների կահավորում եւ գույքային
օժանդակություն
Երեւանի թիվ 19 մանկապարտեզին գույքի տրամադրում

Երեւան

Ֆրանսիա

32 574 862

32 893 411

32 893 411

Չարենցավանի թիվ 5 դպրոցի կահավորում

Կոտայք

Ֆրանսիա

9 236 670

9 130 644

7 606 764

1 523 880

Նռնաձորի դպրոցի կահավորում

Սյունիք

Իրանի հայ
համայնք

9 009 500

7 773 468

7 745 868

27 600

Երեւանի թիվ 56 դպրոցին համակարգիչների տրամադրում, սենյակի կահավորում եւ
վերանորոգում

Երեւան

Սիրիա

8 111 540

8 261 322

8 261 322

Արծնիի դպրոցին գույքի տրամադրում

Լոռի

Հայաստան

7 701 696

7 701 696

7 701 696

Արթիկի թիվ 1 հատուկ դպրոցին գույքի տրամադրում, պատուհանների եւ դռների
փոխում

Շիրակ

Ֆրանսիա

5 795 990

5 778 302

5 778 302

Արմավիրի թիվ 10 մսուր մանկապարտեզին գույքի տրամադրում

Արմավիր

Ֆրանսիա

5 381 888

5 414 040

5 414 040

Ազատամուտի դպրոցի կահավորում

Տավուշ

Ֆրանսիա

5 095 024

5 097 924

Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճին գույքի տրամադրում

Լոռի

Հայաստան

2 040 552

2 040 552

2 040 552

Գրենական պիտույքների տրամադրում դպրոցականներին

Լոռի, Շիրակ

Մեծ
Բրիտանիա

2 075 215

2 075 215

2 075 215

Դաշտի դպրոցին գույքի տրամադրում

Արմավիր

Ֆրանսիա

522 823

522 823

522 823

Չայկովսկու անվան դպրոցի աուդիո-վիդեո սրահի հիմնում, երաժշտական
գործիքների տրամադրում

Երեւան

Շվեյցարիա

19 974 492

11 811 960

1 508 436

3 589 488

8 162 532

Գումարները ներկայացված են ՀՀ դրամով
Նշում: Հովանավոր սյունակում տեղանուններով արտահայտած են Հիմնադրամի
համապատասխան տեղական մարմինները. (օրինակ. «Ֆրանսիա» համարժեք է
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմին)

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Կատարվելիք
աշխատանքներ

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Հովանավոր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | արցախ

Կրթօջախների շինարարություն` կառուցում, վերանորոգում,
նախագծում
Դպրոցներ
Ստեփանակերտի թիվ 11 դպրոցի կառուցում

Ստեփանակերտ

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան, ԼՂՀ
կառավարություն,
բարերար`
Ջերալդ Թրփանջյան

981 305 600

981 305 600

610 038 260

371 267 340

Գիշիի դպրոցի կառուցում

Մարտունի

Հեռուստամարաթոն 2008,
ԼՂՀ կառավարություն,
բարերար`
Վարդանյանների ընտանիք
ԲՀԿ

513 281 620

513 281 620

141 664 281

200 011 482

171 605 856

Շուշիի Խ. Աբովյանի անվան դպրոցի վերակառուցում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

450 762 732

450 762 732

170 901 230

279 861 501

Վաղուհասի դպրոցի կառուցում

Մարտակերտ

Հեռուստամարաթոն 2008,
ԼՂՀ կառավարություն,
բարերար`
Սամվել Ալեքսանյան

433 871 381

433 871 381

55 658 718

239 011 016

139 201 647

Տողի դպրոցի աջակողմյան հատվածի եւ
սպորտդահլիճի կառուցում

Հադրութ

Հեռուստամարաթոն 2008

326 358 508

326 358 508

92 482 859

231 010 823

2 864 824

Ճարտարի միջնակարգ դպրոցի կառուցում

Մարտունի

Ֆրանսիա

256 873 826

273 331 946

178 314 702

93 513 587

1 503 656

Սպիտակաշեն դպրոցի կառուցում եւ կահավորում

Մարտակերտ

Տորոնտո, ԼՂՀ
կառավարություն

161 472 559

212 699 682

209 077 775

3 621 907

Շուշիի Մարիամյան օրիորդաց վարժարանի
վերանորոգման համաֆինանսավորում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

47 716 344

47 716 344

47 716 344

Քարին Տակի դպրոցի ջեռուցման համակարգի
կառուցում

Շուշի

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

17 326 288

17 326 288

16 738 847

Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան դպրոցի
կաթսայատան եւ ջեռուցման համակարգի կառուցման
նախագիծ

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

1 371 600

1 371 600

1 371 600

Մուրացանի անվան դպրոցին կից արհեստագործական
ուսումնարանի և ուսանողական հանրակացարանի
վերակառուցման աշխատաքների նախագիծ

Շուշի

Ֆրանսիա

15 500 160

15 500 160

15 500 160

Դրախտիկի մանկապարտեզի կառուցում

Հադրութ

Ֆրանսիա

47 974 967

187 797 526

51 872 952

135 924 574

Ղուզե Ճարտարի մանկապարտեզի կառուցում

Մարտունի

Ֆրանսիա, ԼՂՀ
կառավարություն

32 527 200

172 965 275

73 085 091

99 880 183

587 440

Մանկապարտեզներ

donate.himnadram.org
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2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Հովանավոր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | արցախ

34 591 320

188 468 370

Կրթական հաստատությունների կահավորում եւ գույքային
օժանդակություն
Արցախի դպրոցների կահավորում

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

309 294 488

318 100 770

95 041 080

Ստեփանակերտի թիվ 11 դպրոցին գույքի տրամադրում

Ստեփանակերտ

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

40 301 388

40 301 388

Մարտունու թիվ 2 մանկապարտեզին գույքի տրամադրում

Մարտունի

Ֆրանսիա

10 411 944

10 340 460

Ստեփանակերտի թիվ 1 մանկապարտեզին գույքի տրամադրում

Ստեփանակերտ

Ֆրանսիա

9 816 160

9 836 532

9 836 532

Ճարտարի միջնակարգ դպրոցի կահավորում

Մարտունի

Ֆրանսիա

9 619 545

8 632 224

8 632 224

Բերդաշենի դպրոցին գույքի տրամադրում

Մարտունի

Ֆրանսիա

8 060 616

8 085 528

8 085 528

Մաճկալաշենի դպրոցին գույքի տրամադրում

Մարտունի

Ֆրանսիա

4 673 618

4 648 320

4 648 320

Նորաշենի դպրոցին գույքի տրամադրում

Մարտունի

Ֆրանսիա

2 970 800

3 086 316

3 086 316

Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանին
հաստոցների եւ սարքավորումների տրամադրում

Ստեփանակերտ

Ֆրանսիա

2 565 674

2 603 664

2 603 664

Մեծ Թաղլարի դպրոցին գույքի տրամադրում

Մարտունի

Ֆրանսիա

1 520 800

1 530 036

1 530 036

Դրմբոնի դպրոցին սարքավորումներ տրամադրում

Մարտակերտ

Ֆրանսիա

775 335

773 280

773 280

Այգեստանի դպրոցին գույքի տրամադրում

Հադրութ

Ֆրանսիա

710 400

185 004

185 004

Խծաբերդի դպրոցին գույքի տրամադրում

Հադրութ

Ֆրանսիա

144 480

1 906 200

1 906 200

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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40 301 388
7 272 720

3 067 740

Կատարվելիք
աշխատանքներ

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Հովանավոր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

առողջապաԹՅՈՒՆ | հայաստան

Առողջապահական հաստատությունների շինարարություն`
կառուցում, վերանորոգում, նախագծում
Գորիսի սրտաբանական հիվանդանոցի կառուցում

Սյունիք

Ֆրանսիա, Լիբանան,
Հայաստան, Արցախ
բարերարներ`
Ֆրանսիայի հայ բժիշկների
ասոցիացիա, Սաադ Հարիրի,
Գրիգոր Շահինյան, Ալիս
Բարսամյան

421 659 349

452 796 998

253 048 234

199 669 925

Նոյեմբերյանի հիվանդանոցի հիմնանորոգում եւ
սարքավորումների տրամադրում

Տավուշ

Գերմանիա, Լիբանան,
Շվեյցարիա եւ Ավստրալիա,
Հայաստան, Արցախ

417 632 656

323 767 541

70 944 833

3 700 496 301

Կապանի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի
մասնաշենքի հիմնանորոգում

Սյունիք

Մեծ Բրիատանիա

189 752 940

243 915 537

Սբ. Աստվածամայր ծննդատան մանկաբարձական
բաժանմունքի հիմնանորոգում

Երեւան

Մեծ Բրիատանիա

134 611 115

135 104 166

76 341 485

58 762 681

Նորքի հիվանդանոցի Բ մասնաշենքի երկու հարկերի
հիմնանորոգում

Երեւան

Բրազիլիա

77 550 556

90 533 524

2 408 400

88 125 124

Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վերանորոգում

Կոտայք

Հոլանդիա, Հայաստան,
Արցախ, Չարենցավանի ԲԿ

49 633 993

73 456 632

Աբովյանի ծննդատան վերանորոգում

Կոտայք

Մոնրեալ

45 904 789

45 904 789

1 749 600

44 155 188

Իջեւանի հիվանդանոցի ընդունարանային մասնաշենքի
հիմնանորոգում

Տավուշ

Ֆրանսիա

5 855 856

5 874 498

5 511 588

362 910

141 085 769

44 653 200

Օժանդակություն առողջապահական հաստատություններին
Բուժսարքավորումների տրամադրում Հանրապետական
հիվանդանոցին

Երեւան

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

103 084 854

103 084 854

Գյումրիի հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցին
սննդամթերքի տրամադրում

Շիրակ

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

25 481 631

8 183 930

Հերացու անվան բժշկական համալսարանի
նեյրովիրահատության ամբիոնին սարքավորումների
տրամադրում

Երեւան

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

14 513 043

14 513 043

14 513 043

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

1 628 106

1 628 106

1 628 106

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

375 717

375 717

375 717

Աջակցություն ՀայԲրիջ Տելեհելթ ծրագրին
Հոսպիտալային համաճարակաբանական ՀԿ-ին
սարքավորումների տրամադրում

Երեւան
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103 084 854

4 278 980

3 904 950

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

78 839

102 829 768

28 803 432

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Հովանավոր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

առողջապաԹՅՈՒՆ | արցախ

9 540 000

705 442 777

Առողջապահական հաստատությունների շինարարություն`
կառուցում, վերանորոգում, նախագծում
Մարտունու հիվանդանոցի կառուցում

Մարտունի

ԱՄՆ Արեւել. շրջան, ԼՂՀ
կառավարություն

176 928 000

714 982 777

Օժանդակություն առողջապահական հաստատություններին
3 շտապօգնության մեքենայի տրամադրում

Շուշի

Արգենտինա, Հայաստան

117 384 200

115 793 550

Վանքի հիվանդանոցին բուժսարքավորումների տրամադրում

Մարտակերտ

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

32 469 901

32 469 901

40 176 000

75 617 550
32 469 901

Գումարները ներկայացված են ՀՀ դրամով
Նշում: Հովանավոր սյունակում տեղանուններով արտահայտած են Հիմնադրամի
համապատասխան տեղական մարմինները. (օրինակ. «Ֆրանսիա» համարժեք է
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմին)

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Ճանապարհաշինություն

Մարզ

Հովանավոր

Ծրագրի արժեք

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Հաղարծին տանող ճանապարհի, գազի, էլեկտրականության
եւ ջրի համակարգերի նախագծում եւ վերակառուցում

Տավուշ

բարերար` Շարժայի իշխան
Շեյխ Սուլթան Բին Մոհամեդ Ալ
Քասիմի

551 282 694

483 212 993

264 262 451

218 950 542

Թումանյան - Խանջյան փողոցների վերագետնյա հետիոտն
անցման կառուցում

Երեւան

ԱՄՆ Արեւել. շրջան, բարերար`
Հրայր Հովնանյան

75 472 000

68 776 543

68 776 543

Դեպի Նոյեմբերյանի քաղաքային հիվանդանոց տանող 2090
մ.քառ. տարածքի բարեկարգում

Տավուշ

Հայաստան

22 564 332

22 564 332

22 564 332

Դեպի Գորիսի սրտաբանական հիվանդանոց տանող 1,1կմ
երկարությամբ ավտոճանապարհի վերանորոգում

Սյունիք

Հայաստան

10 940 400

10 940 400

10 940 400

Մանուկյան եւ Նժդեհ փողոցների բարեկարգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

560 210 843

560 210 843

Հախումյան եւ Ղազանչեցոց փողոցների բարեկարգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

427 607 083

427 607 083

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան,
բարերար` Վահե Կարապետյան

140 879 797

145 055 940

Մոնրեալ, ԼՂՀ կառավարություն

64 479 119

113 199 336

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՐՑԱԽ

Գորիս-Ստեփանակերտ մայրուղու 64,4կմ
ճանապարհահատվածի պահպանման աշխատանքներ
Պռոշյան փողոցի բարեկարգում

Շուշի
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111 853

560 098 990
374 488 868

141 472 500

53 118 215

3 583 440

30 505 535

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

82 693 800

Ջրամատակարարում

Մարզ

Հովանավոր

Ծրագրի արժեք

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Խաշթառակ , Լուսահովիտ եւ Դիտավան համայնքների
ոռոգում

Տավուշ

Ֆրանսիա

260 424 303

260 242 969

222 143 057

38 099 917

Այգեհովիտ եւ Վազաշեն համայնքների ոռոգում

Տավուշ

Արգենտինա,
Ֆրանսիա, բարերար`
Կիրկոր Շիմշիրօղլու

229 913 570

260 982 799

Դիտավանի ջրատարի կառուցում

Տավուշ

Արգենտինա
բարերարներ`
Արմէն եւ Նատիա
Էքսերճիէաններ

96 466 699

94 539 785

16 830 371

77 709 414

Նռնաձորի խմելու ջրատարի կառուցում

Սյունիք

Թեհրանի թեմական
խորհուրդ

26 272 654

87 774 294

26 631 828

61 142 466

Ասկերան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի եւ
կոյուղացանցի կառուցման աշխատանքներ

Ասկերան

Ֆրանսիա,
Հեռուստամարաթոն
2009

223 901 332

224 840 539

6 999 558

215 705 281

2 135 700

Նորագյուղի ջրամատակարարման համակարգի կառուցում

Ասկերան

Ֆրանսիա, ԼՂՀ
կառավարություն

209 895 207

236 981 607

165 845 170

71 136 437

Շուշի քաղաքի 2-րդ գոտու ջրամատակարարման ցանցի
կառուցում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն
2009

189 911 520

189 911 520

59 736 063

130 175 456

Բերձոր քաղաքի խմելու ջրի ջրամատակարարման
համակարգի վերակառուցում

Քաշաթաղ

Հեռուստամարաթոն
2010, մոսկովյան
գալա-ճաշկերույթ

185 569 168

185 569 168

20 817 000

164 752 168

Շուշի քաղաքի 1-ին գոտու ջրամատակարարման ցանցի
կառուցում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն
2009

164 656 986

164 656 986

81 947 808

82 709 178

Ավետարանոցի ջրամատակարարման համակարգի
կառուցում

Ասկերան

Ֆրանսիա, ԼՂՀ
կառավարություն

101 875 863

153 570 452

83 869 992

69 700 460

Մարտակերտ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի
վերակառուցման նախագիծ

Մարտակերտ

Հեռուստամարաթոն
2010, մոսկովյան
գալա-ճաշկերույթ

18 662 400

18 662 400

5 378 400

13 284 000

Մարտունի քաղաքի խմելու ջրամատակարարման
համակարգի վերակառուցում

Մարտունի

Հեռուստամարաթոն
2010, մոսկովյան
գալա-ճաշկերույթ

17 712 000

588 648 417

8 914 028

579 734 389

Ստեփանակերտի 10-րդ գոտու ջրամատակարարում

Ստեփանակերտ

Հեռուստամարաթոն
2010, մոսկովյան
գալա-ճաշկերույթ

185 544

584 050 539

155 844

583 894 695

Ստեփանակերտի 11-րդ գոտու ջրամատակարարում

Ստեփանակերտ

Հեռուստամարաթոն
2010, մոսկովյան
գալա-ճաշկերույթ

130 228

334 089 109

130 228

333 958 880

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

260 982 799

ԱՐՑԱԽ

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Ծրագրի արժեք

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Ազատամուտում կաթի մթերման կետի կառուցում

Տավուշ

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան,
բարերար` Սան Ֆրանցիսկոյի
հայ համայնք

61 683 138

61 683 138

38 729 736

22 953 402

Անասնաբուծության զարգացման ծրագիր

Տավուշ

Ֆրանսիա

55 769 869

55 769 869

Ակնաղբյուրի համայնքային կենտրոնի կառուցում

Տավուշ

Ֆրանսիա, բարերարներ`
Թավիդյանների ընտանիք

47 631 286

52 706 892

Արծնի համայնքային կենտրոնի կառուցում

Լոռի

Մոնրեալ

39 553 031

39 553 031

Տավուշում գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիր

Տավուշ

Ֆրանսիա

25 078 445

26 023 748

Բարեկամավանին ցանքի եւ բերքահավաքի միջոցների տրամադրում

Տավուշ

Հայաստան

15 000 000

15 000 000

12 674 000

Ֆրանսիա

13 877 612

14 040 000

14 040 000

Ծրագիր

Մարզ

Հովանավոր

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Ստացված
ֆինանսավորում

Սոցիալական, մշակութային եւ այլ ծրագրեր | հայաստան

Գյուղական համայնքային զարգացում

Դիտավան, Սարիգյուղ, Այգեհովիտ համայնքների համար
ագրոբազայի կառուցում

Տավուշ

2 665 980
3 087 949

49 618 943

37 609 031
3 252 720

2 027 995

53 103 889

1 944 000

22 771 028

Տավուշում գյուղատնտեսության զարգացման ուսումնական ծրագիր

Տավուշ

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

13 260 134

14 320 944

Ջերմոցների կառուցում

Տավուշ

Ֆրանսիա

6 505 440

4 680 000

4 283 640

Արծնի գյուղի համայնքային կենտրոնին գույքի տրամադրում

Լոռի

Մոնրեալ

4 332 960

4 332 960

4 332 960

Ակնաղբյուրի համայնքային կենտրոնին գույքի տրամադրում

Տավուշ

Հայաստան

4 135 860

4 135 860

4 135 860

Արթիկ քաղաքի Վարազ Սամուելյանի անվան մշակույթի տան
կառուցում եւ կահավորում

Շիրակ

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան
բարերար`Վարազ
Սամուելյանի կտակի
համաձայն

168 032 916

162 407 630

Ազատամուտի մշակույթի տանը սպորտային գույքի տրամադրում

Տավուշ

Ֆրանսիա

581 600

581 600

2 326 000

12 292 948
396 359

Մշակութային օջախներ
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92 457 118

69 950 512

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

581 600

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

բարերար`Պողոսյան հիմնադրամ

96 651 775

96 646 240

75 466 966

21 179 275

Ֆրանսիա

22 557 140

22 453 951

17 091 936

5 362 015

Հայաստան

20 000 000

20 000 000

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան, Ֆլորա
ընտանեկան հիմնադրամ

19 094 074

19 094 074

17 080 345

1 100 000

բարերար` Ղ-Տելեկոմ

18 860 245

17 919 428

10 206 118

7 713 310

Հովանավոր

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ծրագրի արժեք

Ծրագիր

Ստացված
ֆինանսավորում

Սոցիալական, մշակութային եւ այլ ծրագրեր | հայաստան

Գիտության եւ մշակույթի հովանավորչություն
Նախագահի մրցանակ
Դրամաշնորհ Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտին

Երեւան

Հայ Ասպետ նախագծի հովանավորչություն
Աջակցություն Երեւանի հնագիտության ինստիտուտին

Երեւան

Բարձր տեխնոլոգիաների մրցանակ

20 000 000

Գյումրում երկլեզու դասընթացի հովանավորում

Շիրակ

Ֆրանսիա

7 997 470

7 848 282

6 027 018

1 821 264

Թանգարանների աշխատողների եւ բարեկամների ասոցիացիային
սարքավորումների տրամադրում

Երեւան

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

3 839 749

3 839 749

450 000

2 389 749

Սահմանադրական դատարանի կողմից անցկացվող
օլիմպիադային հովանավորչություն

ԱՄՆ Արեւել. շրջան, բարերար`
Ալբեր Բոյաջյան

3 870 000

3 870 000

3 870 000

«Ժամանակակիցների հուշերում» եւ «Քերթ»
գրքերի տպագրություն

Ֆրանսիա

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Հայաստան

207 440

2074 40

207 440

37 567 100

Աջակցություն Համահայկական նկարչական օր մրցույթին

Երեւան

913 729

1 000 000

Սոցիալական օժանդակություն
Նորքի տուն ինտերնատի սանհանգույցների վերանորոգում

Երեւան

Ֆրանսիա

34 859 400

37 675 100

Օրորոց

Տավուշ

Հայաստան, ՀԿԿԱ (Հայ.)
Գերմանիա

19 738 106

17 462 740

6 481 900

10 980 840

Գյումրիի Հույս մանկատանը գույքի տրամադրում

Շիրակ

Ֆրանսիա

14 384 693

13 344 079

8 131 097

5 212 988

Զատիկ մանկատանը աջակցություն

Երեւան

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

5 434 985

5 434 985

3 810 260

Հայաստան

250 000

250 000

250 000

Ֆինանսական աջակցություն սոցիլապես անապահով 4 ընտանիքի

1 624 725

Գումարները ներկայացված են ՀՀ դրամով
Նշում: Հովանավոր սյունակում տեղանուններով արտահայտած են Հիմնադրամի
համապատասխան տեղական մարմինները. (օրինակ. «Ֆրանսիա» համարժեք է
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմին)

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0
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Ծրագրի արժեք

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Նախագահի երիտասարդական մրցանակ

Պողոսյան հիմնադրամ

35 878 008

35 878 008

28 178 008

7 700 000

ՀՀ Նախագահի ամենամյա պարգեւ` ՏՏ ոլորտի լավագույն
ուսանողներին

Հայաստան, Սինփոսիսը Հայաստանին ԲՀ

24 873 400

27 378 780

20 684 630

6 694 150

ԵՊՀ ուսանողների կրթաթոշակ

Հռիփսիմե Փիրզադյան մնայուն ֆոնդ
Մայր գումարը $ 50 640, հիմնադրվել է 1993-ին

14 770 362

1518889

1220111

Փառեն եւ Ռեգինա Բազարյանների մնայուն ֆոնդ
Մայր գումարը $ 10 000, հիմնադրվել է 2004-ին

3 634 450

373612

303760

Բժշկական համալսարանի ուսանողների աջակցություն

Երվանդ Գրալյան մնայուն ֆոնդ
Մայր գումարը $35 000, հիմնադրվել է 1993 –ին

12 720 400

1 301 875

1 050 824

2 ուսանողի ուսման վարձի հովանավորում

Հայաստան

998 375

998 375

559 458

559 458

335 033

335 032

Ծրագիր

Մեկենաս

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Ստացված
ֆինանսավորում

Սոցիալական, մշակութային եւ այլ ծրագրեր | հայաստան

Աջակցություն երիտասարդությանը

Կոնսերվատորիայի լավագույն ուսանողի կրթաթոշակ
Աջակցություն Վանաձորի երիտասարդական
կենտրոնին

Հրայր եւ Մարթա Ալբարյաններ (Արգենտինա)
Հայաստան
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54

998 375
152 615

245 750
335 032

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

161 093

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

47 516 454

47 492 697

47 492 696

Մեծ Շեն գյուղի համայնքային կենտրոնի կառուցում

Շուշի

Լիբանան, ԼՂՀ
կառավարություն

36 828 362

69 323 430

17 034 894

Շուշիին կոմունալ տեխնիկայի տրամադրում

Շուշի

Արգենտինա

33 624 668

33 624 668

33 624 668

Շուշիի Իշխանյան 19, Վաղարշյան 17, Ամիրյան 8 շենքերի տանիքների
վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

24 750 456

24 750 456

24 394 055

Շուշիի Ամիրյան 9 շենքի տանիքի վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

21 616 200

21 616 200

21 616 200

Շուշիի Վարանդա 1 շենքի տանիքի վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

20 532 528

20 532 528

20 410 704

Շուշիի Ղազանչեցոց 57, 59 շենքերի տանիքների վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

19 281 432

19 281 432

19 281 432

Շուշիի Ղազանչեցոց 84 շենքի տանիքի վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

9 732 312

9 732 312

9 675 072

Շուշի քաղաքի համար ձյուն մաքրող մեքենայի գնում

Շուշի

Արգենտինա

8 278 129

7 888 050

7 888 050

Շուշի քաղաքում սոցիալ տնտեսական ծրագրերի իրականացում

Շուշի

ԱՄՆ Արեւել. շրջան

7 624 680

7 904 000

Շուշիի Նժդեհ 21 շենքի տանիքի վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

5 078 106

5 078 106

5 027 885

Շուշիի 6 բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում

Շուշի

Հեռուստամարաթոն 2009

864 000

864 000

864 000

Շուշիի կրթամշակութային կենտրոնի վերակառուցում

Շուշի

Տորոնտո, ԼՂՀ
կառավարություն

70 072 542

346 517 007

75 247 940

271 269 066

Շուշիի քաղաքային գրադարանի վերանորոգում

Շուշի

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

66 739 971

61 458 328

60 874 157

584 170

Շուշի քաղաքի կենտրոնական գրադարանի կահավորում

Շուշի

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

21 369 908

21 369 908

21 369 908

Կատարվելիք
աշխատանքներ

Ծրագրի արժեք

Շուշիի Ազատամարտիկներ 8, Վարանդա 2, Ամիրյան 7 շենքերի
տանիքների վերանորոգում

2010թ.
կատարված
աշխատանքներ

Հովանավոր

Ծրագիր

Կատարված
աշխատանքներ
մինչեւ 2010

Մարզ

Ստացված
ֆինանսավորում

Սոցիալական, մշակութային եւ այլ ծրագրեր | արցախ

Համայնքային զարգացում

3 744 000

52 288 536

356 401

121 824

57 240

4 160 000
50 221

Մշակութային օջախներ

Հանրային ԶԼՄ-ների սատարում
Արցախի հեռուստատեսությանը սարքավորումների տրամադրում

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

47 738 476

47 738 476

33 693 603

14 044 873

Արցախի հեռուստատեսության կայքի պատրաստում

ԱՄՆ Արեւմտ. շրջան

11 588 400

11 588 400

10 870 200

718 200

տ ա ր ե կ ան հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ո ւն 2 0 1 0

55

donate.himnadram.org

Սոցիալական, մշակութային եւ այլ ծրագրեր | հայաստան

Նպաստներ զոհված եւ առաջին կարգի
հաշմանդամ ազատամարտիկների
ընտանիքներին
Ծրագիրը սկսվել է 1995 թվականի հունվարին Վազգեն Սարգսյանի
նախաձեռնությամբ: Այն ինքնաբավ դարձնելու համար ստեղծվել են
մնայուն ֆոնդեր, որոնց շնորհիվ վճարումները կատարվում են ավանդների
տոկոսների հաշվից: Մարվել են 2010թ. պարտավությունները: Ծրագիրը
շարունակվում է:

2010-ին Հայաստանում եւ Արցախում ամսական օժանդակություն են ստացել
803 նպաստառու` այդ թվում ազատամարտիկների երեխաներ եւ առաջին
կարգի հաշմանդամ ազատամարտիկներ:

Հիմնադրման
տարին

Մայր
գումար

Ստացված
տոկոսագումար
ՀՀ դրամով

Ի հիշատակ Գարեգին Առաջին Վեհափառ Հայրապետի ֆոնդ
Հիմնվել է Հրայր եւ Աննա Հովնանյանների կողմից

1999

$500 000

13 308 327

Գրիգոր եւ Դանիել Շահինյաններ ֆոնդ
Ստեղծվել է նույնանուն ֆրանսահայ եղբայրների կողմից

2000

$14 646

389 831

Տիկին Պոլ Զեքյան ֆոնդ
Ստեղծել է ֆրանսահայ Սենեքերիմ Զեքյանը` կնոջ հիշատակին

2000

$14 205

378 089

Արշամ Սիմսարյան ֆոնդ
Ստեղծվել է ֆրանսահայ բարերար Արշամ Սիմսարյանի կողմից

2001

$70 783

2 125 044

Վարդանուշ Տեր-Մինասյան ֆոնդ
Ստեղծվել է ֆրանսահայ բարերար Վարդանուշ Տեր-Մինասյան կողմից

2001

$70 783

2 125 044

Լիլիան Թռչունյան ֆոնդ
Ստեղծվել է ֆրանսահայ բարերար Վարդանուշ Տեր-Մինասյան կողմից

2001

$100 000

3 002 193

Մարգար, Մարի եւ Վերժինե Ադամյան ֆոնդ

2003

€ 9 150

340 712

Մադամ Մարի Թորոսով ֆոնդ

2004

€ 15 703

574 768

Տիկին Ժերալդին Դերեղյան ֆոնդ

2004

€ 10 000

372 362

Տիկին Գեղուհի Վասիլյան ֆոնդ

2005

€ 38 822

1 213 421

Մարտին Վայդեման ֆոնդ

2006

€ 30 000

953 386

Ակնաղբյուրի համայնքային, կենտրոնին գույքի տրամադրում

4 135 860

Մնայուն ֆոնդեր

Այլ նվիրատուներ

4 135 860

Հատկացում

Ֆրանսիա

€ 1 160

572 240

Ավստրիա

€ 12 058

5 828 258

Գերմանիա

€ 2 400

1 191 072

ԱՄՆ Արեւմտյան շրջան

$ 400

185 029

Ընդամենը` ՀՀ դրամ

32 559 776

donate.himnadram.org

56

հ ա յ ա ս տ ան հ ա մ ա հ ա յ կ ա կ ան հ ի մ ն ա դ ր ա մ

ոսկե մատյան
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Պատվո անդամ
$ 1.000.000 եւ ավելի

Բարերար անդամ
$ 500.000 եւ ավելի

Ալբերտ Բոյաջյան				ԱՄՆ
Ալբերտ Պողոսյան				Շվեյցարիա
Ալեք Մանուկյան				ԱՄՆ
Արա Աբրահամյան				Ռուսաստան
Գագիկ Ծառուկյան
		Հայաստան
Գենադի Ստեփանյան			Ռուսաստան
Գեւորգ Հովնանյան			ԱՄՆ
Դոկտոր Դուգլաս Ջեքսոն, C.U.R.E. ծրագիր
ԱՄՆ
Եզնիկ Մոզյան				Ֆրանսիա
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ ՓԲԸ				Հայաստան
Էդուարդո Էռնեկյան			Արգենտինա
Ժան Պողոսյան				Բելգիա
Լինսի հիմնադրամ
		ԱՄՆ
Լուիզ Մանուկյան Սիմոն			ԱՄՆ
Կարապետ Նազարյան			Մեծ Բրիտանիա
Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցի
Հայաստան
Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու
ԱՄՆ Արեւելյան Թեմ			ԱՄՆ
Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միություն			ԱՄՆ
Հրայր Հովնանյան				ԱՄՆ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա
Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց		Հայաստան
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգեն Ա
Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց		Հայաստան
Ջեկ Հեքիմյան				ԱՄՆ
Ջերարդ Գաֆէսճեան			ԱՄՆ
Ջերի եւ Պատրիցիա Թրփանջյաններ
ԱՄՆ
Ռիչարդ Մանուկյան
		ԱՄՆ
Ռոբերտ Պողոսյան
		Լիբանան
Սամվել Կարապետյան			Ռուսաստան
Սարգիս Հակոբյան
		ԱՄՆ
Սեյրան Կարապետյան			ԱՄԷ
Սերգեյ Համբարձումյան			Ռուսաստան
Սիրանույշ Արզումանյան-Մեծատուրյան
եւ Արմեն Մեծատուրյան			Արգենտինա
Վահան Շամլյան				ԱՄՆ
Վահե եւ Վերոնիկա Կարապետյաններ
ԱՄՆ
Վաչե Մանուկյան				Մեծ Բրիտանիա
Վարուժան Պուրմայան			Բրազիլիա
ՎիվաՍել-ՄՏՍ				Հայաստան
Տիգրան Իզմիրլյան
		Շվեյցարիա
Քըրք Քըրքորյան				ԱՄՆ
Ֆեդիկ Խաչատուրյան			Ռուսաստան

Անդրանիկ Բերբերյան			ԱՄՆ
Արմեն Շահազիզյան 			Ռուսաստան
Արմէն Էքսերճիէան
		Արգենտինա
Էդուարդո Սեֆերյան			Արգենտինա
Խաչատուրյան հիմնադրամ			ԱՄՆ
Հայ աղետյալների օգնության մարմին
Ավստրալիա
Հայ աղետյալների օգնության մարմին
Կիպրոս
Հայ աղետյալների օգնության մարմին
Լիբանան
Ղ-Տելեկոմ ԼՂՀ				ԼՂՀ
Միխայիլ Բաղդասարով			Հայաստան
Մուրադյան եղբայրներ
(Բորիս, Հակոբ, Մուրադ, Հովիկ) 		
Ռուսաստան
Ջոզեֆ եւ Ալիս Դորյաններ			ԱՄՆ
Ջորջ Բաղումյան				ԱՄՆ
Ռոբերտ Հովհաննիսյան 			Ռուսաստան
Սամվել Ալեքսանյան			Հայաստան
Վահան եւ Անուշ Չամլիյաններ		 ԱՄՆ
Վարազդատ Սամուելյան			ԱՄՆ
Վարդան Վարդանով 			Ռուսաստան
Քերոլայն Մուգար				ԱՄՆ

donate.himnadram.org

Աջակից անդամ
$ 250.000 եւ ավելի
Ալբերտ Պապոյանց
		ԱՄՆ
Ալեք եւ Ալենուշ Բաղդասարյաններ		
ԱՄՆ
Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ
Հայաստան
Անդրանիկ Արսլանյան			Արգենտինա
Աշոտ Բաբոյան 				Ռուսաստան
Արդշինինվեստբանկ			Հայաստան
Գագիկ Զաքարյան			Ռուսաստան
Գերմանիայի հայ գործարարների միություն Գերմանիա
Խորխե եւ Ադրինե Վարդպարոնյաններ
Արգենտինա
Կածան առ Հայաստան			Ֆրանսիա
Կարլոս Փոթիկյան				Արգենտինա
Կոստի Շիրվանյան
		ԱՄՆ
Հայաստանի արդյունաբերողների
եւ գործարարների միություն		 Հայաստան
ՀՅԴ Լիբանանի ԿԿ եւ շարքայիններ		
Լիբանան
Հրաչ Գաբրիելյան 			ԱՄՆ
Մկրտիչ եւ Անի Մկրտիչյաններ		 Կանադա
Նորիկ Պետրոսյան
		Ռուսաստան
Շվեյցարահայ միություն			Շվեյցարիա
Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ		
ԱՄՆ
Վալերի Մեջլումյան (Վալեքս Գրուպ) 		
Ռուսաստան
Վահագն Հովնանյան			ԱՄՆ
Վահե Քիթաբջյան Մամաս			Ֆրանսիա
Վարդանյանների ընտանիք ԲՀԿ 		
Հայաստան
Վարուժան Գրիգորյան 			Հայաստան
Վիգեն Արսլանյան				Բելգիա
Վիտալի Գրիգորյանց 			Ռուսաստան
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Նվիրատու անդամ
$ 100.000 եւ ավելի
Ազատ Ասատուրով - Ռուսաստան ▪ Ազգային Ժողով - Ֆրանսիա ▪
Ալեքսանդր Տեր-Ավանեսով - Ռուսաստան ▪ Անահիտ Չուգուրյան
- Ֆրանսիա ▪ Անդրանիկ Բաղդասարյան - ԱՄՆ ▪ Անդրանիկ
Կարապետյան - Ռուսաստան ▪ Անդրանիկ Նուրյան - Ֆրանսիա ▪ Անդրե
եւ Սեդա Նազարյաններ - Կանադա ▪ Աշոտ Խաչատուրյանց - Ռուսաստան
▪ Աշոտ Խաչատրյան - Ռուսաստան ▪ Արա եւ Կալաբրինա Բոյաջյաններ
- Կանադա ▪ Արամ Քոչարյան - Ռուսաստան ▪ Արգենտինահայ կանանց
միություն - Արգենտինա ▪ Արեւմտյան Թեմի Հայկական Դպրոցներ
- ԱՄՆ ▪ Արթին Չինգիրյան - Ֆրանսիա ▪ Արթուր Վարժապետյան Ռուսաստան ▪ Արկադի եւ Իրա Օվաննեսյաններ - ԱՄՆ ▪ Արշակ 2-րդ
օպերա հանձնախումբ - ԱՄՆ ▪ Արշամ Սիմսարյան - Ֆրանսիա ▪ Արտեմ
եւ Իրեն Օվանեսյաններ - ԱՄՆ ▪ Բախչեջյան եղբայրներ - Արգենտինա
▪ Բարսեղ Բեգլարյան - Հայաստան ▪ Գագիկ Ադիբեկյան - Ռուսաստան
▪ Գառնիկ Եագուբյան - Սիրիա ▪ Գարեգին Փիրզադյան - Իրան ▪
Գեւորգ եւ Անահիտ Քաջազնունիներ - Կանադա ▪ Գեւորգ եւ Արաքս
Ոսկանյաններ - ԱՄՆ ▪ Գեւորգ Կարագյոզյան - Արգենտինա ▪ Գրիգոր եւ
Դանիել Շահինյաններ - Ֆրանսիա ▪ Գրիգոր եւ Հակոբ Շիմշիրօղլուներ
- Արգենտինա ▪ Գրիգոր Ջամբազյան - Արգենտինա ▪ Գրիգոր Սոլակյան
- ԱՄՆ ▪ Գրիգորիո Դերձակյան - Արգենտինա ▪ Դանիլ Խաչատուրով
- Ռուսաստան ▪ Դորիս եւ Գրիգոր Չինոսյաններ - Արգենտինա ▪
Զանգեզուրտրանսշին ՓԲԸ - Հայաստան ▪ Զավեն Տեր-Հարությունյան Բրազիլիա ▪ Էդի Սարյան - Արգենտինա ▪ Էդուարդ Ղուլյան - Ռուսաստան
▪ Էլբիս Քովանյան Ֆերահյան - Իրան ▪ Թավիդյան ընտանիք - Ֆրանսիա
▪ Ժիրայր Հովնանյան - ԱՄՆ ▪ Իրանի հայ համայնք - Իրան ▪ Լեւոն
եւ Գրիգոր Թերմենջյաններ - ԱՄՆ ▪ Լիլիան Թռչունյան - ԱՄՆ ▪ Լոս
Անջելեսի հայերի միություն - ԱՄՆ ▪ Լուսակերտի թռչնաբուծական
ֆաբրիկա - Հայաստան ▪ Կամո Ավագումյան - Ռուսաստան ▪ Կարեն
Բաղդասարով - Ռուսաստան ▪ Կարլ Սողոյան - ԱՄՆ ▪ Կարպիս
Շեքեջյան - Լիբանան ▪ Կոնստանտին Մանուկյան - Ռուսաստան ▪ Հակոբ
Գիրթլյան - Թուրքիա ▪ Հակոբ Կարագյոզյան - Արգենտինա ▪ Հակոբ
Հովսեփյան - Ռուսաստան ▪ Հայ Ավետարանչական Ընկերակցություն
- ԱՄՆ ▪ Հայաստանի երեխաների կաթի հանձնախումբ - Կանադա ▪
Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու Արարատյան Թեմ - Հայաստան
▪ Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու Բերիո Թեմ - Սիրիա ▪ Հայկ
Մաղաքյան - Ռուսաստան ▪ Հայկուշ Քոհլեր - ԱՄՆ ▪ Հարություն
Սիմոնյան - ԱՄՆ ▪ ՀԲԸՄ Մանուկյան-Դեմիրճյան վարժարան - ԱՄՆ
▪ Հովսեփ եւ Քրիստին Թահթա - Արգենտինա ▪ Հույս Հայաստանի
համար - Ֆրանսիա ▪ Մակար Նահապետյան - Ռուսաստան ▪ Մարթա
Դիարբեքիրյան - Արգենտինա
▪ Մարի Լուիզ Լե Ռոյ - Ֆրանսիա ▪
Մարտիկյան հիմնադրամ - ԱՄՆ ▪ Մարտին Վայդեման - Գերմանիա ▪
Միշել Տանկրեզ - ԼՂՀ ▪ Մխիթար Բեգլարյան - Ռուսաստան ▪ Մոհամադ
Մալհաշ - Սաուդյան Արաբիա ▪ Նազար Նազարյան - ԱՄՆ ▪ Նիկ
Կանյան - ԱՄՆ ▪ Նուբար եւ Սարգիս Նազարյաններ - Լիբանան ▪ Շաս
Սյուռ Ռոնի հայկական ընկերակցություն - Ֆրանսիա ▪ Շաքե Գրալյան
- Իրան ▪ Պատրիկ Գյոնջյան - Ֆրանսիա ▪ Պարգեւ Կասարջյան - Մեծ
Բրիտանիա ▪ Պետրոս եւ Աննա Օրունցաքցիել - ԱՄՆ ▪ Պերճ Մսրլյան Շվեյցարիա ▪ Պոլ եւ Ժակլին Նորհաջյաններ - Ֆրանսիա ▪ Ջո եւ Հելեն
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Յալկեզյաններ - Կանադա ▪ Ջորջ Թումանջյան
- ԱՄՆ ▪
Ջորջ Քյուրքչյան ՕԲԻ եւ Ջոն Քյուրքչյան - Մեծ Բրիտանիա ▪ Ռալֆ եւ
Սավեյ Թուֆենկյաններ - ԱՄՆ ▪ Ռեյ եւ Անի Հարթունյաններ - ԱՄՆ
▪ Ռոզա Հակոբյան - ԱՄՆ ▪ Ռոման տարածաշրջանի հայկական
ընկերակցություն - Ֆրանսիա ▪ Սաադ Հարիրի - Լիբանան ▪ Սամվել
Մարկոսյան - Արգենտինա ▪ Սամվել Սարգսյան եւ Արարատ Թավադյան
- Ռուսաստան ▪ Սարգիս, Ավետիս, Հակոբ Դեմիրճյաններ - Լիբանան
▪ Սեդա եւ Քերամ Տիրաքյաններ - Ֆրանսիա ▪ Սեպուհ եւ Արմինե
Բոյաջյաններ - Կանադա ▪ Սերժ Պապայանց - ԱՄՆ ▪ Սուրիկ
Նաջարյան - Ռուսաստան ▪ Ստեփան Զարիկյան - Վենեսուելա ▪
Ստեփան Ներկարարյան - Ֆրանսիա ▪ Վարդ եւ Նվարդ Ալեքսանյաններ
- Եգիպտոս ▪ Վարդանուշ Տեր Մինասյան - Ֆրանսիա ▪ Վերժինե
Ադամյան - Ֆրանսիա ▪ Վրեժ եւ Իմաստուհի Նիկողոսյաններ - Կանադա
▪ Տիգրան Արզաքանցյան - Հայաստան ▪ Տիգրան եւ Սեդա Ուզունյաններ
- Մեծ Բրիտանիա ▪ Տիգրան Ղազարյան - Ռուսաստան ▪ Տիրուհի
Բոյաջյան - Ֆրանսիա ▪ Ֆրանսիայի PACA շրջան - Ֆրանսիա

ՀՀ Նախագահի հատուկ
շնորհագիր.
«Մեծ նպաստ Հիմնադրամի
աշխատանքներին»
Ավետիս Կիզիրյան			Շվեյցարիա
Արա Բոյաջյան				Կանադա
Արմենակ Մեծատուրյան			Արգենտինա
Արմինե Կարապետի			Մեծ Բրիտանիա
Բերանժ Յարթունեան-Թահմասեանս		
Ավստրիա
Գեւորգ Թորոյան				ԱՄՆ
Զավեն Խանջյան				ԱՄՆ
Զարեհ Չելիքչյան				Կանադա
Էդուարդո Էռնեկյան			Արգենտինա
Էդուարդո Սեֆերյան			Արգենտինա
Ժիլբեր Մոմջյան				Գերմանիա
Ջորջ Մանուկյան				Կանադա
Խորխե Վարդպարոնյան			Արգենտինա
Հակոբ Գույումջյան			ԱՄՆ
Հայկ Լեպեջյան				Ավստրալիա
Մարիա Մեհրանյան			ԱՄՆ
Մերի Անն Քիբարյան			ԱՄՆ
Մկրտիչ Մկրտիչյան			Կանադա
Նորայր Թորիկյան				Մեծ Բրիտանիա
Նուբար Սեփոյան Սիփան			Հոլանդիա
Պետրոս Թերզյան				Ֆրանսիա
Սուրեն Գեւորգյան				Ֆրանսիա
Վարուժան Պուրմայան			Բրազիլիա
Րաֆի Ուրֆալյան 			ԱՄՆ
Օշին Լեոն Մոստիչյան			Բրազիլիա
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Հրատարակիչ.
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամ
հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Պատասխանատու խմբագիր.
Արմեն Օհանյան
Տեքստերի հեղինակ.
Տիգրան Պասկեւիչյան
Լուսանկարիչներ.
Նարեկ Կոզմոյան, Տաթեւ Հակոբյան, Արեգ Բալայան (Արցախ)
Օգտագործվել են նաեւ հիմնադրամի արխիվային լուսանկարներ
(32 Էջի լուսանկարը` Մաքս Սվասլյանի)
Ձեւավորում.
Վահան Բալասանյան
Տպագրություն.
«Տիգրան Մեծ» հրատարակչության տպարան
Երեւան, Հայաստան
Տպաքանակը 1000 օրինակ
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