Ժողովուրդիս հետ
Ժողովուրդիս համար

Լրատուի այս թիւը նուիրուած է Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան Հիմնադրութեան Հարիւրամեակին
Անդրադարձի ու սրբազան ուխտի վերանորոգման թուականն է այս տարին:
Մեր անուանի ու անանուն նահատակներուն, ծանօթ ու անծանօթ դիւցազն
հսկաներուն եւ մեր խոնարհ հերոսներուն ոգեկոչման ընդմէջէն` ներշնչումի,
առինքնող հաղորդումի պահն է դարձեալ:
Այդ ներշնչումէն կը ստանանք մեր պատգամը, այդ հաղորդումէն կը
փոխանցուի մեզի մեր առաքելութիւնը: Մեր կազմակերպութիւնը այս
պարտադրանքը դրած է մեր վրայ, եւ մենք կը խոնարհինք անոր առջեւ:
Մենք այդ սերունդին հաւատացողն ենք, մեր պատմութեան հաւատացողն
ենք: Տարբեր ժամանակներու մէջ, տարբեր պայմաններու տակ, այլազան
մարտահրաւէրներու դիմաց, միշտ նոր եւ ինքնաբուխ եղած է դրսեւորումը
այդ ոգիին, մեր արեան կանչին, որուն կը պարտինք մեր առոյգութիւնը, նոր
զոհողութիւններու եւ նոր մարտահրաւէրներու մեր պատրաստակամութիւնը:
Եւ վերջապէս, Հայոց պատմութեան, հայ ժողովուրդի ազատութեան առջեւ
միշտ պատրաստ՝ տալու պատմութեան հարկը, ազատախռով ոգիով, զոր
ժառանգած ենք մեր ժողովուրդէն, անոր գոյութեան գաղտնիքէն:
Որովհետեւ մեր կազմակերպութիւնը հաւատարիմ մնաց իր ժողովուրդի
նոյն այդ ոգիին, որ պատմութեան առաջին օրերէն սկսեալ թափ ու մղում
տուած է մեր վերասլաց թռիչքներուն, եղած է միշտ մեզի հետ, անմահութեան
ճամբաներու մեր խրոխտ երթին եւ մեր հսկայական նուաճումներուն մէջ:
Ծանօթ ենք բոլորս այն ոգեւոր եւ բազմարդիւն գործունէութեանց, որոնք
կեանք առին կամաւոր հայուհիներու ամբողջանուէր սպասաւորութեամբը՝ ի
դարմանումն հայութեան ցաւին:
Ազգային մտահոգութիւններով, տոկալու ու ապրելու խոր համոզումով
կազմակերպուեցաւ հայ կինը ամէն տեղ եւ յաջողեցաւ զինուիլ ու զինել իր
երէց ու կրտսեր սերունդները: Շատ են օրինակները անձնուէր ու հայրենասէր
հայուհիներու, որոնք իրենց անձնական երջանկութենէն բարձր դասեցին
իրենց ժողովուրդի փրկութիւնը: Անոնք սիրով ու անտրտունջ կատարեցին
գերագոյն զոհողութիւնը, իրենց նուիրաբերումը հայրենիքին համար: Այդ
վսեմ նպատակին համար, հայ կինը պատրաստ էր տալու իր արեան վերջին
կաթիլը: Անհնար է մէկ առ մէկ թուել անհամար անունները բոլոր այն
հերոսուհիներուն, եւ հանապազօրեայ զոհողութինները զորս գիտակցաբար
ստանձնեցին հայրենիքի ազատութեան ի խնդիր, գէթ մասամբ մը ամոքելու
իրենց ազգակիցներուն բաժին ինկած ծով կարիքները:
Մեր հերոսուհիները հաւատացին հայ ազգի հաւաքական ապագային։
Հաւատացին նաեւ, որ հայութեան հաւաքական կեանքը կերտելու գործին
մէջ հայ կինը պէտք չէ մնայ ձեռնածալ, այլ պէտք է խաղայ գործօն դեր, ի գին
ամէն զոհողութեան, ի գին իրենց կեանքը վտանգելու՝ յանուն հայ ժողովուրդի
արդար դատին։
Արդարեւ տեղին է յիշել այստեղ, մանաւանդ այն անհուն զոհաբերութեան
ոգին, զոր ցոյց տուին մեր հերոսուհիները, Հայ Յեղափոխութեան շարժման
եւ Հայաստանի անկախութեան կերտման մէջ, գնդակներու տարափին տակ,
անտեսելով ամէն վտանգ։

Հանգուցեալ, բազմավաստակ հերոսուհիներու անունները ադամանդեայ
տառերով արձանագրուած պիտի մնան մեր պատմութեան մէջ։
Երբ 1905-ին, յանուն հայ ժողովուրդի քաղաքական դատին, Ռուբինա
Օհանջանեան, Պոլսոյ մէջ կը մասնակցէր Սուլթան Համիտի դէմ
կազմակերպուած մահափորձին, որո՞ւն մտքէն կրնար անցնիլ միթէ, որ
իր աչքերը պիտի փակէր Մոնթրէալի մէջ, եւ թէ յետագային Թորոնթոյի
եւ Ուինծըրի մասնաճիւղերը պիտի որդեգրէին «Ռուբինա» անունը, իսկ
Մոնթրէալի մասնաճիւղը պիտի որդեգրէր Սօսէ Մայրիկի անունը, այն
խիզախ հայուհիին, որ իր ամուսնոյն ու զաւակներուն կողքին կռուեցաւ՝
պաշտպանելու համար իր ազգակիցներու կեանքն ու հայ ապրելու իրաւունքը։
ՀՕՄ-ը գիտէ արժեւորել եւ անմահացնել մեր քաջարի հերոսուհիները։
Մենք կը հաւատանք, որ «Սօսէ»ներու եւ «Ռուբինա»ներու ներշնչող ոգին եւ
հայ ազգի ապագան ապահովելու հաւատքը պիտի շարունակեն առաջնորդել
մեր երիտասարդ սերունդի քայլերը։ Զանոնք պիտի մղեն նորանոր թռիչքներու
եւ իրագործումներու, ի շահ Հայ Օգնութեան Միութեան վերելքին եւ ի շահ հայ
ժողովուրդի բարօրութեան։
100-ամեակի այս շքեղ հանգրուանին, սրտի պարտք կը զգանք օրհնել
յիշատակը այն ազնուահոգի հայուհիներուն, որոնք իրենց կեանքը զոհեցին
հայրենիքի փրկութեան համար, եւ այժմ անոնց հոգիները կը հրճուին՝
տեսնելով անոր անկախացումն ու ծաղկումը:
Պատի՛ւ եւ յարգա՛նք մեր անմահ հերոսներուն, Պատիւ եւ յարգանք Հայրենիք
կերտողներուն։
Հայ Օգնութեան Միութեան
Գանատայի Շրջանային Վարչութիւն

Հատուածներ
Արամ Ա. Կաթողիկոսին Կոնդակէն՝

Նուիրուած Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
Հիմնադրութեան 100-ամեակին
Ազատ ու անկախ ապրելու տենչը եւ կամքը, նոյնիսկ իմացեալ մահով, հայ ժողովուրդի
դարաւոր պատմութեան ամենէն յատկանշական երեւոյթներէն մէկը դարձած է` Հայկ
Նահապետէն սկսեալ: Հարուստ է մեր պատմութիւնը բռնակալութեան դէմ հերոսական
մարտնչումներով:
Այսպէս եղաւ 28 Մայիս 1918 թուականը մեր ժամանակակից պատմութեան մէջ, երբ
հայ ժողովուրդը, բոլոր ժամանակներու Վարդան Մամիկոնեաններու ու Ղեւոնդ
Երէցներու հաւատքով թրծուած եւ վճռակամութեամբ զինուած, վերահաստատեց
ինքնուրոյն պետականութեամբ իր հայրենի հողին վրայ ազատօրէն ապրելու իր
հաւաքական կամքը: Ճշդորոշիչ նշանակութիւն ունեցող դարձակէտ մըն է Մայիս
28-ը` Կիլիկեան թագաւորութեան անկումէն յետոյ (1375), օտար ուժերու ենթակայ
դարձած հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ: Նախախնամական ի՜նչ տնօրինութիւն.
երբ տակաւին քանի մը տարիներ առաջ, Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի կ՚ունենար
Հայոց ցեղասպանութիւնը, Երեւանի մէջ կը բարձրանար հայ ժողովուրդի անկախութեան
դրօշը` Եռագոյնը…:
Դիւրին չեղաւ Մայիս 28-ով խորհրդանշուող Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան
հաստատումը: Արդարեւ, Համաշխարհային Ա. պատերազմին թողած վէրքերը
չդարմանուած, Ռուսիոյ մէջ տեղի կ՚ունենար Հոկտեմբերեան յեղափոխութիւնը (1917),
որուն իբրեւ հետեւանք ռուսերը կը հեռանան Կովկասէն` առանձին ձգելով հայերը
Թուրքիոյ դիմաց: Արտաքին ճակատին վրայ, Հայաստանը շրջապատող պայմանները
ու շրջանին առնչուած աշխարհաքաղաքական շահերը ի նպաստ մեզի չէին: Ներքին
ճակատի վրայ, դիւրաբեկ էր Հայաստանը եւ չունէր կազմակերպուած բանակ ու առողջ
տնտեսութիւն:
Ահա այս կացութեան մէջ թրքական բանակը կը սկսի շարժիլ Երեւանի ուղղութեամբ:
Հայկական փոքր բանակով փաստօրէն դժուար էր պաշտպանել Սեւ ծովէն մինչեւ
Վասպուրական երկարող ռազմաճակատը: Հայ ժողովուրդը կը գտնուէր նոր Աւարայրի
մը դիմաց: Վճռադրոշմ այս պահուն, Արամ Մանուկեան կը հռչակուի գերագոյն ղեկավար:
Մեր ողջ ժողովուրդը, մեծ թէ փոքր, հոգեւորական թէ աշխարհական, մտաւորական
թէ շինական, կ՚ընդառաջէ Արամի կոչին եւ Ղարաքիլիսայի, Սարդարապատի եւ Բաշ
Ապարանի մէջ կը կռուի «Ազատութիւն կամ մահ» նշանաբանով ոգեզինուած, հայրենիքի
անկախութեան համար արիւն թափելու գիտակից յանձնառութեամբ: Երեւանի դռներուն
առջեւ տեղի ունեցած այս ճակատագրական ճակատամարտէն յաղթական դուրս եկած
հայ ժողովուրդը կը հռչակէ իր հայրենիքի անկախութիւնը:
Պատմական Հայաստանի փոքր հողաշերտին վրայ ծնած Հայաստանի
Հանրապետութիւնը կը դիմագրաւէ լուրջ տագնապներ. ամէնուրեք գաղթականներ
ու որբեր, սով ու համաճարակ, եւ` ոչ մէկ արտաքին օգնութիւն: Հակառակ նորանկախ
Հայաստանը շրջապատող ներքին ու արտաքին ահաւոր դժուարութիւններուն,
երկիրը աստիճանաբար կ՚ունենայ իր խորհրդարանը, կառավարութիւնը, դատական
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

իշխանութիւնը եւ բանակը. կը ճշդուի հանրապետութեան Եռագոյն դրօշը, կը հնչէ «Մեր
հայրենիք»-ը, եւ Հայաստանը կ՚ունենայ միջազգային ճանաչում:
Հետեւաբար, զգո՜ւշ, ժողովուրդ հայոց, ճիշդ կարդանք «ժամանակի նշանները». չհեռանանք
հայրենի հողէն, հաւատարիմ մնանք հայրենիքի անկախութիւնը իրենց արիւնով կերտած
մեր հին թէ նոր հերոսներու սրբազան կտակին. հզօրացնենք Հայաստանը իր բանակով,
տնտեսութեամբ ու միջազգային դիւանագիտական կապերով: Հայաստանի ու Արցախի
պետականութեան ամրացումը ու անկախութեան ամրապնդումը հիմքն են մեր ազգային
պահանջատիրութեան ու երաշխիքը` մեր ազգի պայծառ ապագային:
Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան 100-ամեակի սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան Անթիլիասի մայրավանքին մէջ Հայրապետական սրբատառ
կոնդակով կոչ կ՚ուղղենք.
– Մեր կազմակերպութիւններուն` միասնական ոգիով ու ժողովրդային լայն
մասնակցութեամբ ու զանազան ձեռնարկներու ճամբով, արժեւորելու պատմական այս
դէպքը հայ կեանքին մէջ:
– Մեր կրթական կառոյցներուն` հայակերտումի մեր ճիգին մէջ յատուկ կարեւորութեամբ
շեշտելու անկախութեան իմաստը, որպէս ամուր հիմքը մեր հայրենիքի հզօրութեան ու
ազգին յաւերժութեան:
– Մեր ժողովուրդի զաւակներուն` 100-ամեակին առիթով` կարդալով, լսելով ու զանազան
ձեռնարկներուն մասնակցելով, լայն ծանօթութիւն ունենալու Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան մասին եւ անդրադառնալու անկախութեան եզակի կարեւորութեան
մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ:
Պէտք է հաւատարիմ մնալ արիւնով ու քրտինքով կերտուած հայրենիքի անկախութեան
ու զայն պաշտպանել ամէն գնով: Այս է պատգամը Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան 100-ամեակին: Անկախութեան ճանապարհին արիւն թափողները
հերոսներ ու նահատակներ են: Հետեւաբար, եկէք խոնարհինք Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան ստեղծման ու պաշտպանութեան, ինչպէս նաեւ Մայիս 28-էն
մինչեւ այսօր, Հայաստանի Հանրապետութեան ու Արցախի անկախութեան համար
պայքարած, ծառայած ու նահատակուած մեր բոլոր յայտնի թէ անյայտ հերոսներուն
անմեռ յիշատակին առջեւ:
Ողջ լերուք ի Տէր, զօրացեալք շնորհօք Ս. Հոգւոյն եւ յաւէտ օրհնեալ ի Մէնջ: Ամէն:
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Տուաւ կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 1-ն Յունուարի, 2018 թուին Քրիստոսի
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Հայաստանի առաջին հանրապետութեան շրջանին քաղաքական
կեանքի մէջ դերակատար հայուհիներ
Հայաստանի առաջին հանրապետութեան հարիւրամեակին առթիւ
համայն հայութիւնը, հայրենիքի թէ սփիւռքի մէջ, իր յարգանքի
տուրքը մատուցեց անկախութիւնը կերտող սերունդի հերոսներուն,
որոնց կարգին կային նաեւ բազմաթիւ կիներ: Հրատարակուած
յօդուածները, հարցազրոյցները, համացանցի էջերը շատ քիչ
տեղեկութիւններ փոխանցեցին հայ կիներու տարած հերոսական
աշխատանքը ծանօթացնելու հայ ժողովուրդին, դժբախտաբար
անոնց օրինակելի եւ հպարտութիւն ներշնչող հսկայ գործն ու
անձնազոհութիւնը շատ ժլատօրէն եւ աղօտ կերպով յիշատակուեցաւ
տօնակատարութիւններուն շրջանին:
Անցեալի մեր պատմութեան մէջ եւ առ այսօր հայ ազգը ունեցած
է նշանաւոր հայուհիներ, որոնք մեծ քաջութեամբ եւ հաւատքով
պաշտպանած են հայրենիքը, հայ ընտանիքը, հայ եկեղեցին, հիմնած են
կրթական ուսումնարաններ, կատարած են բարեգործութիւններ, տէր
կանգնած հայ որբերու եւ այրիներու: Այս բոլորին կողքին հետապնդած
են նաեւ իրենց ուսումը եւ ինքնազարգացումը:
Այս օրերուն մարդկութիւնը յուզող խնդիրներուն կարեւորագոյններէն
է կիներուն հաւասար իրաւունքներու հարցը, ինչպէս՝ ընտրելու
եւ ընտրուելու իրաւունքները: Մենք՝ հայերս, յատկապէս կիներս,
հպարտութեամբ կը յիշենք, որ հարիւր տարիներ առաջ, Հայաստանի
Ա. Հանրապետութեան խորհրդարանին մէջ արդէն ընտրուած էին
երեք նուիրեալ կիներ, երբ յառաջադէմ եւ զարգացած Արեւմուտքի եւ
այլ ցամաքամասերու վրայ այդ իրաւունքը ընդհանրապէս տակաւին
չէր շնորհուած կիներուն:
Այսօր մենք կը խոնահինք անոնց յիշատակին առջեւ եւ մեր
ընթերցողներուն կը ներկայացնենք Հ.Հ.Ա. խորհրդարանի մէջ
ընտրուած հայ կին պատգամաւորներու եւ առաջին կին քաղաքական
ներկայացուցիչի կենսագրականները: Ինչպէս նաեւ բոլոր այն
հայուհիներուն, որոնք այդ տարիներուն լծուեցան կրթական,
ընկերային եւ որբահաւաքի աշխանտանքին:
Կատարինէ (Կատիւշա) Չալեան Մանուկեան
Բժշկուհի Կատարինէ 1917-ին ամուսնացած էր Հայաստանի
Հանրապետութեան կերտիչ Արամ Մանուկեանին հետ: Ան կանուխէն
նուիրուած է գաղթականներու օգնութեան գործին եւ խնամած
Արարատեան դաշտ հասած 200.000 գաղթականներ: Անսալով
Արամի կոչին՝ բժշկուհի Կատարինէ մեծ թիւով կիներ եւ դպրոցական
աղջիկներ մարզած է որպէս հիւանդապահուհիներ՝ ծառայելու
համար հիւանդանոցներու մէջ: Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի
եւ Ղարաքիլիսէի յաղթանակներէն ետք Կատարինէ Խորհրդարանի
անդամ ընտրուած է:
Յունուար 1919-ին Արամ Մանուկեան զոհ գացած է վարակիչ տիֆ
հիւանդութեան: Իր ամուսնոյն մահէն ետք, Կատարինէ որոշած է մնալ
Հայաստան, իր աղջկան՝ Սեդայի հետ:
Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք բժշկուհի Կատարինէ մերթ ընդ
մերթ աշխատած է որպէս մասնագէտ մորթային հիւանդութիւններու:
Հակառակ իր անհուն զոհաբերութեան, ան նկատուած է որպէս
կասկածելի դաշնակցական գործիչ: Խուզարկութիւններ եւ ծանր
զրկանքներ ընկճած են այս անձնուրաց հայուհին: Հալածուած եւ
անհամար զրկանքներու մատնուած որպէս ժողովուրդի թշնամի,
Կատարինէ Մանուկեան, կորսնցուցած իր առողջութիւնը, մահացած
է 1965-ին:
Լոլա Սասունի
Լոլա Սասունի, բուն անունով՝ Հռիփսիմէ, ծնած է Բինկեան, 1883ին: 1910-ին մաս կը կազմէ ՀՅԴ-ի շարքերուն, եւ իբրեւ ծածկանուն
կ’ընտրէ Լոլա անունը: 1913-14-ին Լոլա մաս կը կազմէ Համազասպի
զինուորական խումբին:
1916 Օգոստոսին, Լոլա կը միանայ ֆետայիներու խումբին: Կը
ստանձնէ որբանոցներուն ղեկավարութիւնը: Կ’ամուսնանայ Կարօ
Սասունիին հետ եւ 1918-ին կը հաստատուի Երեւան, կը մասնակցի
Սարդարապատի ճակատամարտին:
Հայաստանի անկախացումէն ետք, Լոլան կ’աշխատի Հայաստանի
կարմիր խաչ կազմակերպութեան մէջ: 1925-ին կը հաստատուի
Փարիզ: 1934-ին Փարիզէն կը փոխադրուի Գահիրէ, ապա Հալէպ եւ կը
ստանձնէ Օգնութեան Միութեան վարչութիւնը:
1937-ին կը փոխադրուի Պէյրութ եւ մինչեւ իր մահը կը վարէ
Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչի Շրջանային վարչութեան գործերը:
Երկրորդ Աշխարհամարտի դժնդակ օրերուն, 1942-ին, Ջաւօ Շանթին
հետ միասին կը հիմնեն «Պնակ մը կերակուր»ի ձեռնարկը:
ԼՕԽ-ի աշխատանքներու ծիրին մէջ կը ձեռնարկէ դարմանատուներու
բացման:
1954-ին կը հիմնէ Շթորայի կազդուրման կայանը:
1969-ին մահկանացուն կը կնքէ իր տան մէջ: Անոր աճիւնը ամփոփուած
է ՀՅԴաշնակցութեան Պանթէոնին մէջ:
Պերճուհի Պարտիզպանեան Բարսեղեան
Պերճուհի Բարսեղեան ցեղասպանութեան զոհ գացած յայտնի գործիչ
Սարգիս Բարսեղեանի կինն էր: Իր պատանեկան օրերէն արդէն
ներշնչուած էր յեղափոխական գաղափարներով եւ կազմած էր
օրիորդներու խմբակ մը եւ անոնց մէջ կը տարածէր սէր գրականութեան
եւ պատմութեան հանդէպ, ինչպէս նաեւ եւ յեղափոխական
գաղափարներ տարածած էր անոնց մէջ:
Որպէս խորհրդարանի անդամ, իր պարտականութիւնը եղած էր
սնունդ եւ խնամք ապահովել 130.000 որբերու: Պերճուհի Բարսեղեան
նաեւ կարեւոր աշխատանք տարած էր բարեկարգելու համար
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կրթական համակարգը: Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք
ստիպուած հեռացած էր երկրէն եւ հաստատուած Փարիզ, իր զաւկին՝
Արմէնին հետ: Մայիս 18, 1940-ին Պերճուհի Բարսեղեան փակած
է աչքերը հայրենիքի կարօտով: Իր գրական գործերը վերջերս
հրատարակուեցան Փարիզի մէջ:
Վառվառէ (Վառիա) Թադէոսեան Սահակեան
Վառվառէ
Սահակեան
կողակիցն
էր
Հայաստանի
Ա.
Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ Աւետիք Սահակեանի
(Հայր Աբրահամ): Ան մեծապէս օգտակար հանդիսացած է
կրթական ծրագիրներու մշակման աշխատանքին: Հայաստանի
խորհրդայնացումէն ետք Հայր Աբրահամի եւ այլ ղեկավարներու
հետ բանտարկուած է: Փետրուարեան ապստամբութեան շնորհած
կարճատեւ ազատութենէն ետք դարձեալ հալածուած Վառվառէ իր
ընտանիքին հետ ստիպուած հեռացած է Հայաստանէն՝ նախ Թաւրիզ,
ապա Պաղտատ եւ վերջապէս հաստատուած է Լիբանան: Պէյրութի
մէջ Վառվառէ Սահակեան դարձեալ մասնակցած է հասարակական
գործունէութեան, յատկապէս Հայ Օգնութեան խաչի շարքերէն ներս:
Մեծապէս ընկճուած Հայր Աբրահամի եւ իր երկու տղոց՝ Վիգէնի եւ
Արմէնի կորուստով, օտար աշխարհի մէջ ան 1942-ին յաւերժ կը փակէ
իր աչքերը:
Հայ Օգնութեան Խաչի առաքելութեան ակնարկելով ան միշտ
հաւատացած է, որ Օգնութեան խաչը միայն բարեսիրական
կազմակերպութիւն մը պէտք չէ ըլլայ, այլ երիտասարդութեան
ազգապահպանում ջամբող կազմակերպութիւն:
Ռուբինա Օհանջանեան
Սոֆի Արէշեան, յեղափոխական անունով Ռուբինա, ծնած է Թիֆլիս,
1881-ին: Մեծ հայրն ու եղբայրը ռուսական բանակի բարձրաստիճան
սպաներ ըլլալով, Արէշեանները օտար շրջանակներու հետ շփման մէջ
էին ու ռուսախօս: Մինչեւ 18 տարեկան հայ յեղափոխութեան ապագայ
նուիրեալը ո՛չ հայերէն գրել-կարդալ , ո՛չ իսկ խօսիլ գիտէր:
1890-ական թուակններուն Պաքուն իր յեղափոխական ու ազգային
մթնոլորտով խոր տպաւորութիւն գործեց Սոֆի Արէշեանի վրայ:
1903-ին մօտէն կը ծանօթանայ Քրիստափորին, Համոյին (Օհանջանեան)
եւ այլ դաշնակցական գործիչներու, որոնց շնորհիւ կը թրծուի որպէս
խիզախ դաշնակցական եւ 1905-ին կը մասնակցի Կարմիր Սութանին
դէմ ահաբեկումի գործողութեան:
1908-ին Օսմանեան սահմանդրութեան հռչակումէն ետք, Է. Ակնունիի
հրաւէրին ընդառաջելով, Ռուբինա կը մեկնի Պոլիս եւ մեծ եռանդով կը
գործէ Բերայի «Աշխատանքի տուն»ին ի նպաստ: Ինչպէս Թիֆլիսի մէջ,
նոյնպէս ալ Պոլսոյ մէջ, Ռուբինա բոլոր ընկերուհիներուն յարգանքին,
սիրոյն եւ ջերմ գնահատանքին կ՚արժանանայ:
Խարկովի մէջ, կ՚արձանագրուի բժշկական համալսարան եւ
յաջողութեամբ կ՚աւարտէ դասընթացքները:
1912-ին Համօ Օհանջանեան ցարական կառավարութեան կողմէ
կ՚ամբաստանուի, որպէս դաշնակցական գործիչ, եւ կ՚աքսորուի դէպի
Սիպերիա: Իրեն կը հետեւի Ռուբինա, ուր եւ կ՚ամուսնանան:
Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումի եւ անկումի պայծառ ու մութ
օրերուն, Ռուբինա իր ամուսնոյն կողքին էր, անոր վարչապետութեան
ընթացքին, ինչպէս նաեւ տարագրութեան ճանապարհին:
1968-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Խորէն Ա. Կաթողիկոս, Կիլիկիոյ
Իշխանուհիի շքանշանով պատուեց Ռուբինա Օհանջանեանը:
Արժանաւոր հայուհին Վեհափառին գովքին կը պատասխանէ
ամենայն համեստութեամբ. «Ես ինչ եմ արել որ...»:
Կոմս իր յուշերուն մէջ կ՚ըսէ «Ռուբինա դիւցազնական երգ մըն է ոչ
միայն իր ընկեր-ընկերուհիներուն համար, այլեւ բոլոր անոնց, որոնք
գիտեն գնահատել այս կենդանի օրինակը հայ կնոջ հերոսական
կեանքին»: 1960-ական թուականներուն, Ռուբինա իր քրոջ, զաւկին եւ
հարսին հետ կը հաստատուի Մոնթրէալ, եւ հոն աչքերը կը փակէ 21
Ապրիլ 1971-ին:
Տիանա Մեծատուրեան Աբգար (Եոքոհամայի Մայրիկը)
Հայաստաի Ա. Հանրապետութեան շրջանին Ճափոնի մօտ
հանրապետութեան ներկայացուցիչն էր Տիանա Աբգար: Ան ոչ միայն
հայկական, այլեւ միջազգային մակարդակի վրայ առաջին կին
քաղաքական ներկայացուցիչը եղած է: Մեծահարուստ վաճառականի
մը կինը ըլլալով, ան մեծ հոգատարութեամբ խնամած է Հեռաւոր
Արեւելք հասած հայ գաղթականները: Տիանա Աբգար մեծապէս
հետաքրքրուած եղած է գրականութեամբ եւ գրած է բազմաթիւ
յօդուածներ եւ ուսումնասիրութիւններ միջազգային մամուլի
մէջ՝ հայկական ջարդերու եւ Հայաստանի մասին: Հայաստանի
խորհրդայնացումէն ետք ան շարունակած է ապրիլ Ճափոնի մէջ
մինչեւ իր մահը 1937-ին, Եոքոհամայի մէջ: Տիանա Աբգար վայելած
է հայ գաղութի եւ պետական դէմքերու համակրանքը եւ կոչուած
«Եոքոհամայի Մայրիկը»: Իր մահէն ետք իր զաւակները գաղթած են
Միացեալ Նահանգներ, ուր, ըստ իրենց մօր փափաքին, օգտակար
եղած են հայաստանեայց եկեղեցւոյ, հայկական մշակութային եւ
բարեսիրեկան կազմակերպութիւններուն, յատկապէս Հայ Օգնութեան
Միութեան:
Տիրուկ Մանճիկեան
Ծանօթ. Վերոյիշեալ կենսագրական տեղեկութիւնները քաղուած են Սոնա
Զէյթլեանի «Հայ կնոջ դերը հայ յեղափոխական շարժման մէջ» (1968) եւ «Հայ
կնոջ կեանքի ուղիին հետքերով» (2013) աշխատասիրութիւններէն:
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Ընկերուհի Հեղինէ
Եղիազարեան Փափազեան
Մեր կեանքին մէջ երբեմն կը հանդիպինք դէմքերու, որոնք իրենց
անցեալով, գաղափարներով, ձգտումներով եւ իտէալով անվերջ
յոյզերու մէջ կը պահեն մեր հոգին եւ կ’առաջնորդեն մեր քայլերը:
«Տիգի ճան, մի անգամ էլ ոտքերս էտ վազող ջրերի մէջ դնեմ
ու քալեմ. ուզում եմ մի հեղ էլ Հայաստանը տեսնեմ»: Արդեօք «ու
մեռնե՞մ» պիտի աւելցնէ Հեղուշ Փափազեանը, կը մտածէի այդ
օրերուն, բայց երբեք, այլ՝ տեսնել, ձգտիլ, ապրիլ ու տենչալ եւ
մանաւանդ գործել: Այս մտքերով կ’ապրէր ու կը թելադրէր Հեղինէ
Եղիազարեանը, շատերուս ծանօթ Հեղուշը եւ նոյն այս կարօտի
խօսքերով ալ, 1983 Ապրիլին, ան աչքերը յաւիտեան փակեց,
Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչին կտակ թողելով իր միակ որդին՝
Վաչիկը (Վաչէ), եւ իր հայկական տարազներու նօթագրութիւնները
հրատարակելու պարտականութիւնը*:
Հեղուշը ծնած էր 1892-ին, հասակ նետած՝ հայրենասիրական
գաղափարներով լիացած, հասարակական գործերու մէջ թաղուած,
Դաշնակցութեան Տուն կոչուած կալուածատէր ընտանիքի մը
տան ջերմ ու յեղափոխական մթնոլորտին մէջ, որ բնականաբար
ներշնչած էր Հեղուշի հոգին եւ զինք դրած նոյն ճամբուն վրայ:
1900-ական սկզբնական տարիներուն, Ռուսական օտարացման
զօրաւոր հոսանքին դէմ դնելու, նոյն ատեն յեղափոխական
գաղափարաբանութիւնը
տարածելու
եւ
արմատացնելու
ձգտումով, պատանի հասակէն իսկ, 1903-ին հիմնուած ՀՅԴ-ի
Հայ Աշակերտական միութեան անդամակցելով, զուտ ռուսախօս
Հեղուշը հայերէն կը սորվէր, յեղափոխական ոգիով տոգորուելէ ետք,
կ’անդամակցէր դարձեալ ՀՅԴ-ի Կարմիր Խաչ գաղտնի եւ Կարմիր
Հարիւրեակ կազմակերպութիւններուն, կը դառնար յեղափոխական
գործիչ եւ շրջելով գիւղերուն մէջ, կը կազմէր կնոջական փոքրիկ
խմբակներ եւ կը քարոզէր յեղափոխական գաղափարներ: Այս
շրջանին ան կը ծանօթանար իր ապագայ ամուսնոյն՝ Կոմսին,
Վահան Փափազեանին եւ կը նշանուէր, հակառակ իր ծնողքին
կամքին, ապա կ’ամուսնանայ տաս տարիներ ետք, 1916-ին,
Թիֆլիս:
Ան կ’ուզէր բժշկութիւն ուսանիլ Մոսկուայի համալսարանին
մէջ, սակայն իր անունը եւ գործունէութիւնը ծանօթ ըլլալով
ռուսական իշխանութիւններուն, ստիպուեցաւ մեկնիլ Թիֆլիս,
յետոյ Զուիցերիա եւ վերջապէս Գերմանիա,
ուր ստացաւ
իր բժշկական ուսումը: Համաշխարհային պատերազմին ան
ծառայեց ռուսական բանակին մէջ որպէս բժշկուհի: Բանակին
նահանջէն ետք վերադարձաւ հայրենիք, ապա Թիֆլիս եւ Հայ
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան առաջարկով մեկնեցաւ
Վան, կարճ ժամանակ մը ծառայեց Վասպուրականի նորակազմ
կառավարութեան մէջ, ապա դարձեալ ստիպուեցաւ վերադառնալ
Երեւան եւ ծառայեց Էջմիածնի Գայեանէ վանքին մէջ հաստատուած
հիւանդանոցին մէջ: Մինչեւ 1918, Հեղուշի կեանքը կապուած
էր գաղթականներու ցաւերն ու կարիքները հոգալու գործին:
Հայաստանի անկախացումէն ետք, 1920-ին, ան որպէս Հայաստանի
Հանրապետութեան ներկայացուցիչ կը մեկնի Ժընեւ՝ մասնակցելու
Միջազգային Կարմիր Խաչի տարեկան համագումարին:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
կառավարութիւնը
պոլշեւիկներու փոխանցուելէն ետք, երբ Վահան Փափազեան Փարիզ
կը գտնուէր, զուլումի (իր բառերն են), ահ ու դողի երկար շրջանէ
մը ետք, ինք եւս կը հասնի Փարիզ, եւ 1922-ին Փափազեանները
կը հաստատուին Փարիզ, ուր կը ծնի իրենց միակ զաւակը՝ Վաչէն:
1937-ին կը հաստատուին Լիբանան, Պէյրութ, իրենց զաւկին հայեցի
դաստիարակութիւնը նորաստեղծ Ճեմարանին վստահելով:
Հեղուշ Փափազեանի կեանքի այս շրջանը, հոս, շատ ամփոփ
գիծերով ներկայացուած՝ իր ամբողջութեամբ լոյս տեսաւ Սոնա
Զէյթլեանի «Հայ Կնոջ Դերը Հայ Յեղափոխական Կեանքին մէջ»
հատորով:
***********
Լիբանանի մէջ, իր կեանքի վերջին տարիներուն, իմ գրեթէ
ամէնօրեայ հանդիպումներուս ընթացքին, «մի հեղ էլ Հայաստանը
տեսնեմ»ի այդ կարօտի խօսքերը, միութենական կեանքիս ամբողջ
տեւողութեան, ուղեղիս ու հոգիիս մէկ անկիւնը զետեղուած
գոհարներու նման փայլատակեցին եւ ցոյց տուին այն ուղին,
որ պէտք էր բռնել, վազող ջրերի մէջ բոպիկ քալելու, մի հեղ էլ
Հայաստանը տեսնելու կարօտով չմնալու համար:
1970-ի Դեկտեմբերին, իմ առաջին դէմ առ դէմ հանդիպումէս
ետք,
հետզհետէ
զարգացող
մտերմութեան
ընթացքին,
յայտնաբերեցի ընկերուհի մը, որ իր ապրած կեանքով,
ապրոււմներով, համեստութեամբ եւ նոյն ատեն հպարտութեամբ
եւ արժանապատուութեամբ, ինծի համար մէկ այլ, տիպար եւ
առաջնորդող ընկերուհիի, Բերկրուհի Առաքելեանին հետ, ոչ միայն
հետք ձգեց էութեանս մէջ, այլ դարձաւ նաեւ ուղեգիծ՝ միութենական

ամբողջ գործունէութեանս ընթացքին:
Համազգայինի
Նշան
Փալանճեան
Ճեմարանի
աշակերտութեանս ժամանակ (շատեր պիտի յիշեն այս պատկերը)
ինծի ծանօթ էր Կոմսը, Վահան Փափազեանը, որ իր տիկնոջ հետ
Ճեմարանի մայր մուտքին ճիշդ դիմացի շէնքին պատշգամը կեցած,
ամէն առաւօտ եւ կէսօրէ ետք, գեղեցիկ ժպիտով եւ գոհունակ դէմքով,
իրենց գուրգուրոտ ներկայութամբ կ’ընդունէին ու ճամբու կը դնէին
Ճեմարանի աշակերտները, որոնք կարծես իրենց զաւակները
ըլլային:
Հետագային, առիթը ունեցայ անձնապէս շփուելու ընկերուհի
Հեղուշին հետ, երբ, որպէս Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչի
վարչական անդամ, պարտականութիւն տրուեցաւ ինծի այցելել
ընկերուհին: Այդ շրջանին է, որ հետզհետէ մտերմացայ իր հետ,
եւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին, ԼՕԽ-ի
կողմէ ստանձնելով իր եւ իր զաւկին հոգատարութիւնը, մեր
մտերմութիւնը դարձաւ բարեկամութեան, ընկերութեան, եւ սկսայ
ոչ միայն ճանչնալ զինքը, այլ գնահատել նաեւ այն բոլոր արժէքներն
ու արժանիքները, որոնք խտացած էին իր այնքան փոքր եւ փխրուն
տիպարին մէջ:
Հարուստ ընտանիքի զաւակ, բժշկական ուսանող եւ իբր հոգեբան
աւարտական, իր հօր «գաղտնի» հանդիպումներուն եւ ժողովներուն
ընդմէջէն, իր հետաքրքիր բնաւորութեամբ, ծանօթ էր 20-րդ
դարասկիզբին հայութեան դիմագրաւած դժուարութիւններուն եւ
մարտահրաւէրներուն: Իր բժշկական պատրաստութեամբ որպէս
գործիչ կ’ուղղուի գաւառներ, ուսումնասիրելու եւ աջակցելու
ժողովուրդի կարիքներուն, նոյն ատեն ուսումնասիրելով եւ գրի
առնելով իւրաքանչիւր շրջանի ազգային տարազներու մանրամասն
յատկանիշները:
Լիբանանի մէջ Հեղուշը, Կոմսին, Աղաւնի Փափազեանին,
Լոլա Սասունիին եւ ուրիշներու հետ կը հիմնէ Լիբանանահայ
Օգնութեան Խաչը եւ կը դառնայ առաջին վարչութեան անդամ:
Հեղուշը իր գործակիցներով կը լծուի տենդագին աշխատանքի,
հոգալու համար 1915-ի ցեղասպանութենէն փրկուած եւ Լիբանան
հասած հայրենակիցներու կարիքներուն:
Լիբանանի մէջ ան կ’ապրի շատ նեղ պայմաններու մէջ եւ կը
ստիպուի ասեղնագործութեամբ եւ կարով ապահովել ընտանիքին
կարիքները:
Հեղուշ Փափազեանը «հպարտ», «այլամերժ» եւ «խիստ»
բնաւորութեամբ ճանչցուած եւ ներկայացուած էր ինծի՝ իմ
գործակից ընկերուհիներուս կողմէ: Ես հետզհետէ հասկցայ այդ
բառերուն իւրաքանչիւրին իմաստը. հպարտութիւնը իր կնոջական
արժանապատուութիւնն էր, խստութիւնը ուղիղ եւ թափանցիկ
գործունէութեան պահանջքն էր, իսկ այլամերժութիւնը իր կեանքին
դժուարութիւնները ուրիշին չբացայայտելու միջոցն էր: Ան ցաւած
էր ընկերութենէն, կուսակցութենէն, նոյնիսկ Օգնութեան Խաչէն,
որ ըստ իրեն չէր հետաքրքրուած իրմով, մինչ իր ընկերուհիները
մերժումի մտահոգութեամբ հեռու կը մնային իրմէ:
Ընկերուհի Սոնա Զէյթլեան այսպէս կը փակէ իր հատորին մէջ
Հեղուշ Փափազեանին յատկացուցած բաժինը. «Հեղինէն այսօր
ապրող այն հազուագիւտ հայուհիներէն է, որոնք իրենց ամբողջ
կեանքը ազգին նուիրած են. ուրախացած են իրենց ժողովուրդին
բախտտաւորութեամբ, տառապած են անոր կրած զրկանքներուն
համար, որոնք Ապրիլեան սուգէն ետք տեսած են Մայիս 28-ի
յաղթանակը եւ ապա տարագրութեան միօրինակ եւ տխուր օրերը:
Հեղինէ ժայռի պէս հաստատ հայուհիներու այս սերունդին կը
պատկանի»:
Հայաստանի անկախ Հանրապետութեան մէջ իր ներդրւմը
ունեցող իգական սեռի ներկայացուցիչներու շարքին է ընկերուհի
Հեղուշ Փափազեանը, որ իր համամարդկային, քաղաքական,
ազգային, ընկերային եւ կազմակերպական ըմբռնումներով, այն
հաստատուն կռուաններէն մէկը եղաւ, որ անկախ Հայաստանի
այլոց
փոխանցումէն
ետք,
յաջողեցաւ
անկախութեան,
արժանապատուութեան եւ ազատութեան ոգին փոխանցել յաջորդ
սերունդներուն եւ մանաւանդ անկախ հայրենիքին իմաստն
ու կարօտը վառ պահել եւ յարմար պահուն զայն արթնցնել
սերունդներու հոգիներուն մէջ եւ վերականգնել զայն: Այսօրուան
մեր «սուրբ» հայրենիքը Հեղուշներու ոգեշնչած եւ վառ պահած
շառաւիղներու իրագործումն է : Ալ երբեք կարօտ չմնալու կամքով
է, որ պէտք է գուրգուրանք եւ պաշտպանենք մեր բուռ մը հող
Հայաստանը:
Տիգի Թորիկեան
* Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչը 2002-ին գործադրեց ընկերուհի
Հեղուշի կտակը, լոյս ընծայելով
անոր նօթագրութիւնները,
Հայկական Տարազ հատորով:

www.ars-canada.ca
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

3

ՍՕՍԷ ՄԱՅՐԻԿ

Պատգամ՝ Կիներու միջազգային օրուան տօնակատարութեան առթիւ
Կիներու իրաւունքներու նուիրուած միջազգային օրուան առթիւ
ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» վարչութիւններուն կողմէ
ստեղծուած յատուկ յանձնախումբը գովելի գաղափարը ունեցած է
Կանանց միջազգային օրուան տօնակատարութիւնը նուիրել մեր
բոլորին սիրելի Սօսէ Մայրիկին մահուան 65-ամեակին: Ձեզմէ
շատերուն նման փոքր տարիքէս երգած եմ Սօսէի եւ Աղբիւր Սերոբի
երգն ու թափ տալով երեւակայութեանս հասած եմ Սասնոյ անառիկ
լեռները: Մեծ եւ գրաւիչ եղած է Սօսէ Մայրիկի հմայքը հայ կնոջ մօտ,
վկայ զանազան քաղաքներու մէջ ՀՕՄ-ի բազմաթիւ մասնաճիւղերու
«Սօսէ» անուանակոչուիլը, ինչպէս ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի մասնաճիւղին
անունը, որ տասնեակ մը տարիներ առաջ մեծ խանդավառութեամբ
անուանակոչուեցաւ «Սօսէ» մասնաճիւղ:
Ո՞վ է Սօսէ Մայրիկ: Ան Սերոբ Աղբիւրի պարզուկ բայց մեծահոգի
ու քաջ հայուհին էր, որ աւելի քան հարիւր տարիներ առաջ, իր
ամուսնոյն կողքին գիշեր ու ցերեկ կռուեցաւ քիւրտերու ու թուրքերու
դէմ՝ պաշտպանելու համար հայու ինչքը, կեանքը, պատիւն ու որպէս
հայ ապրելու իրաւունքը: Եդուարդ Տարօնեան «Պատմութիւն Տարօնի
աշխարհի» իր հատորին մէջ այսպէս կը նկարագրէ Սօսէն. «Խարտիաշ,
գեղեցիկ, երիտասարդ կին մը, կարծես իրական սօսիի ծառ մը ըլլար,
սլացիկ ու վայելուչ հասակով, թարմ ու վարդագեղ դէմք մը, նուրբ, բայց
առողջ գիծերով, նայուածք մը հետաքրքիր բայց պատկառոտ, ժպիտ մը
պարզ, բայց հպարտ, քաղցր, բայց հեղինակաւոր»:
Սերոբ եւ Սօսէ երկուքն ալ ծնած էին Տարօն-Տուրուբերան գաւառը:
Այդ օրերուն շրջանի հայաբնակ գիւղերը կը գտնուէին կոտորածի
սպառնալիքի տակ: Բռնութիւնն ու անապահով կեանքը կը սպառնար
հայուն: Ժամանակը եկած էր թօթափելու ստրուկի հոգեբանութիւնը,
ժամանակն էր կազմակերպուելու՝ պաշտպանելու համար հայու
ինչքը, կեանքն ու պատիւը. կարելի չէր այլեւս հայ գաւառներն ու
գիւղերը ձգել անպաշտպան ու անտէր. ժամանակն էր հետեւելու
Խրիմեան Հայրիկի կոչին, որ կը յորդորէր. «Ժողովո՛ւրդ հայոց, ամենէն
առաջ քո ազատութեան յոյսը քո՛ վրայ դիր, քո՛ խելքին, եւ ու՛ժ տուր քո
բազուկին»:
Հայ գիւղացին, որ «դարուց ի վեր սուր-զէնք չէր տեսած», դարձած էր
հլու, հնազանդ ու խեղճ արարած՝ վերջապէս արթնցաւ իր մրափէն,
լսեց լեռներէն ու հովիտներէն եկած կանչը եւ սկսաւ գիշերները
գաղտուկ բանալ իր դուռը նուիրեալ առաքեալներուն՝ ֆետայիներուն,
որոնք բերին նոր շունչ, նոր հաւատք եւ հայ գիւղացիին սորվեցուցին
Քամար Քաթիպայի նոր աղօթքը.
Հայր մեր երկնաւոր, սուրբ ‘լա քո անուն,
Հային, երկրաւոր, տուր արքայութիւն.
Ամէն բանի մէջ քո՛ կամքը թող ըլլայ,
Միայն թէ հայը լուծի տակ չըլլայ:
Ո՛չ ջուր, ո՛չ կակուղ հացդ մենք կ’ուզենք,
Միայն տուր ամէն հայի ձեռքը զէնք:
Ահա այս մթնոլորտին մէջ Սօսէն կը դառնայ ֆետայի ու գործակից
իր ամուսնոյն: Անվախ Սօսէն զինուած ու համարձակ պատրաստ էր
ինքզինք, իր զաւակը եւ իր տունն ու տեղը պաշտպանելու:
Այդ շրջանին քիւրտերու յարձակումները հետզհետէ կը
սաստկանան: Սերոբ իր համագիւղացիներուն միշտ կը խրատէ ու
կը քարոզէ. «Տղա՛ք, առանց հացի մնացէք, առանց զէնքի մի՛ մնաք»:
Ան երիտասարդներ հաւաքելով իր շուրջը ինքնապաշտպանութեան
խումբեր կը կազմէ, իսկ ինք ծախելով իր ամբողջ ունեցուածքը լեռ կը
բարձրանայ, ծառայելու սուրբ գործին, ուղղելով հետեւեալ կոչ-երգը
շրջանի հայութեան.
Ո՛վ որ քաջ է՝ ի՞նչ կը սպասէ,
Արդէն ժամանկն է, թող գայ.
Մահ, պատերազմի օրհաս է,
Ո՛վ որ անվախ, քաջ է՝ թող գայ:
Հարիւր տարիներ առաջ, երբ հայկական գաւառներու մէջ ընդունուած
սովորութիւն չէր կնոջ մը համար առանձին գտնուիլ տղամարդոց
միջեւ, Սօսէն զէնքը ուսին, զաւակը գիրկը, զինուած պատրաստուած
լեռ բարձրացած էր՝ ամուսնոյն կողքին կռուելու եւ մեռնելու:
Սօսէի ներկայութիւնը իր ամուսնոյն կողքին միշտ դիւր չէր եկած
միւս ֆետայիներուն: Ֆետայական շարժումի սկզբունքներէն մէկն էր
չամուսնանալ. իսկ նախապէս ամուսնացած ըլլալու պարագային՝
հեռու մնալ իրենց ընտանիքներէն: Յիշենք հոս Գէորգ Չաւուշի խիստ
խօսքերը ուղղուած Սերոբին. «Սօսէն թողնելու ես գիւղ: Ետ ուղարկիր
գիւղ: Ֆետայութիւնը ճիժ ու կնիկ չի ղապլի: Մենք էլ ունենք կին, երեխայ.
թողել ենք մեր ետին»: Դարձեալ հետաքրքրական է նկատել, թէ ինչպէ՛ս
դար մը առաջ այդ գոց աշխարհին մէջ Սերոբ կարեւորութիւն չէ տուած
եւ չէ հետեւած իր զինակից ընկերներուն խօսքերուն ու իր սիրելի կինը,
Քաջ Սօսէն ու զաւակները, պահած է իր մօտ:
Թուրք կառավարութիւնը համոզուած էր, որ զէնքով կարելի չէ յաղթել
Սերոբին: Այդ պատճառաւ Խալիլ փաշա, 1000 օսմանեան ոսկի
վարձատրութիւն կը խոստանայ անոր, որ որեւէ միջոցով Սերոբը ողջ
կամ մեռած յանձնէ սուլթանին:
Արդարեւ Սերոբ հայ դաւաճանի մը մատնութեան զոհ կը դառնայ:
Դաւաճան Աւօն կը յաջողի թոյն դնել Սերոբի հացին ու ծխախոտին
մէջ: Շուտով Թոյնը սկսած էր արդէն ազդել: Սերոբ կ’անդրադառնայ
եղածին: Լեռներու առիւծը ուշաթափ, Սօսէի եւ իր ընկերներու վրայ
յենուած կը բարձրանայ Սասնոյ սարերը: Կնոջ աջակցութեամբ Սերոբ
ութը ժամ անընդհատ կը կռուի: Դժբախտաբար կը հասնի մահացու
գնդակը: Սօսէն խլելով ամուսնու ձեռքէն հրացանը, արցունքը
աչքերուն կը շարունակէ կռուիլ: Կռուի ընթացքին կը նահատակուի
նաեւ իր անդրանիկ զաւակը, 18-ամեայ Յակոբը եւ Սերոբի եղբայրները՝
Զաքարն ու Մխօն. կը վիրաւորուի նաեւ Սօսէն, իսկ Սօսէի փոքր տղան
կը փախցնեն քիւրտերը:
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Հոս կ’արժէ յիշել, որ Եգիպտոս
ապրած ժամանակ Սօսէ Մայրիկ
միշտ յոյս ունէր, որ առեւանգուած
իր զաւակը տակաւին ողջ էր,
ու այդ պատճառաւ կը մեկնի
Սուրիա, Հալէպ, բարեկամներու
օգնութեամբ արաբ եւ քիւրտ
աշիրաթներու մօտ կը փնտռէ
իր զաւակը, բայց, աւա՜ղ, ի
զուր: Մօր սիրտը կը մնայ միշտ
սգաւոր ու միշտ սպասող՝ զաւկի
վերադարձին:
Շուտով
Ալի
փաշա
իր
զինուորներով
կը
հասնի
ֆետայիներու դիրքերը: Թուրք
զինուորները
կը
յարձակին
նահատակուած
Սերոբի
մարմնին վրայ, Սօսէին աչքին
առջեւ կը կտրեն անոր գլուխը եւ երբ կը փորձեն յարձակիլ Սօսէին
վրայ թուրք հրամանատարը արգելք կը հանդիսանայ՝ ըսելով. «Այդ
կինը դիւցազն մըն է, չմօտենաք իրեն, ան արժանի է ամէն օգնութեան»:
Թուրք հրամանատարը կառավարութեան ծախսերով դարմանել կու
տայ վիրաւոր Սօսէն ու ապա կը նետէ զինք Բաղէշի բանտը: Տարիներ
անց, բանտէն ազատելէն ետք, Սօսէ կ’այցելէ իր սիրելի ամուսնոյն
եւ հարազատներուն հողաթումբերը: Սօսէն երկար ժամանակ կը
մերժէ հեռանալ իր ծննդավայրէն՝ ըսելով. «Իմա՞լ (ինչպէս) թողնիմ
զիմ Սերոբի գերեզմանը, իմա՞լ թողնիմ տուշմանի ձեռք»: Սակայն
ի վերջոյ կը մեկնի Կովկաս եւ անկէ կ’անցնի Հայաստան: Կ’ապրի
անկախութեան դժուար օրերը, բայց շուտով որպէս դաշնակցական
գործիչ կը հալածուի համայնավարներէն: Ան կը յաջողի անցնիլ Պոլիս,
ապա կը հաստատուի Աղեքսանդրիա, Եգիպտոս: Իր ամուսնոյն մահէն
ետք Սօսէ 54 տարի կ’ապրի, միշտ սգաւոր, միշտ սեւ հագած ու մազերը
սեւ լաչակով ծածկած: Սակաւախօս այս հայուհին կարծես կ’ապրէր
իր շրջապատէն շատ հեռու, Սասնայ լեռներու լանջին՝ անյաղթներու
աշխարհը:
Կը պատմուի, որ օտարութեան մէջ Սօսէն միշտ յիշեց իր երկիրը
ըսելով. «ախր, մեր անբախտ երկիրն էլ մոռնալիք բան չէ, որ մարդ
մոռնայ: Աստուած տուշմանի աչքը կուրցնէ, որ զմեզ էսպէս ղարիպ
աշխարհ չղրկէր»:
Փետրուար 9, 1953-ին, վաթսունհինգ տարիներ առաջ, Աղեքսանդրիա
քաղաքին մէջ, Եգիպտոս, Սօսէ Մայրիկ իր հոգին կ’աւանդէր՝ շշնջելով.
«Սերոբ կը կանչէ ինձ, իր մօտ կ’երթամ», իր պաշտած հայրենի հողէն
շատ հեռու, հողի կարօտը վէրքի մը պէս իր սրտին գամուած, Սօսէ
Մայրիկ կը փակէր իր աչքերը՝ միանալու համար իր քաջ ֆիտայի
Աղբիւր Սերոբին:
Սօսէ Մայրիկ, թող հանգչի քու տանջահար հոգին: Ա՛լ ղարիպ
աշխարհի մէջ չես դուն: 28 Մայիս 1998-ին, Հայաստանի առաջին
հանրապետութեան 80-րդ տարեդարձին առիթով, քու յոգնատանջ
աճիւններդ, Հայ Օգնութեան Միութեան եւ Հայաստանի
կառավարութեան վեհ ջանքերով, տեղափոխուեցան հայրենիք
եւ միաձուլուեցան
հայրենի սուրբ հողին: Դուն արժանացար
քու վերջնական հանգիստին ու պատիւին՝ հերոսներու աշխարհ
Եռաբլուրի մէջ: 			
Անկասկած, մեր ժողովուրդի սիրելի հերոսուհի Սօսէ Մայրիկ,
իր կեանքով ու գործով նոր կոչում ու առաքելութիւն ներշնչեց հայ
կնոջ: Մեր բոլորին մտքին մէջ դեռ թարմ է, թէ ինչպէ՛ս նոյն արիւնոտ
ճամբուն վրայ, նոյն քաջութեամբ ու հայրենասիրութեամբ երեսուն
տարիներ առաջ Արցախի լեռներու հովիտներու ու ձորերու մէջ
Ֆիտայի Սօսէի նման, ազատամարտիկներու կողքին, զոհուեցան
աւելի քան քառասուն երիտասարդ հայուհիներ՝ վասն սուրբ հողին եւ
հաւատքին:
Սօսէ՛ Մայրիկ, մենք անգամ մը եւս կը խոնարհինք քու յիշատակիդ
առաջ: Դո՛ւն, որ եղար արժանաւոր ժառանգորդը մեր «տիկնայք
փափկասունք»ի, Աշխէնի, Շուշանի:
Դո՛ւն, որ տարագրութեան ճամբուն վրայ, սուգը սրտիդ, մերժեցիր
Անդրանիկի նուիրած ձին եւ հետիոտն, միւս տարագիրներուն նման,
շարունակեցիր ճանապարհը:
Դու՛ն, որ ամբողջ կեանքիդ ընթացքին ժայռի մը պէս կանգուն
կանգնեցար, դարձար ներշնչման աղբիւր ամբողջ հայութեան,
Հեղուշներու, Ռուբինաներու, Լոլա Սասունիներու արցախեան
Ժաննաներու. անոնք քեզմով զօրացան: Այսօր Արցախի մէջ մեր հողն
ու դիրքերը պաշտպանող քաջարի տղոց ու աղջիկներու մայրերը քու
երգդ կ’երգեն:
Քու սուրբ սուգդ դարձած է մխիթարութիւն Լիզպոնի նահատակ տղոց
մայրերուն ու քոյրերուն:
Սօսէ՛ Մայրիկ, դուն մայր ամբողջ հայութեան, իջի՛ր այսօր մեր
հոգիներուն մէջ, իջի՛ր ու մեզի սորվեցուր տոկալ եւ դիմանալ այս
օրերու դժուարութիւններուն: Սորվեցո՛ւր մեզի պահել մարդկային
ու ազգային արժէքները, սիրել մեր լեզուն ու մշակոյթը ու դառնալ քեզ
նման անձնուրաց, համբերող, պատուախնդիր կին ու մայր: Կանանց
միջազգային օրուան առթիւ դուն եղիր ներշնչման աղբիւր մեր բոլորին
համար ու քու օրինակելի կեանքդ, հայրենասիրութիւնդ, քաջութիւնդ
եւ հաւատարմութիւնդ թող ըլլան հայ կինը առաջնորդող ՃաՃանչող
փարոսներ:
Սօսէ՛ Մայրիկ, թող յիշատակդ մնայ անթառամ, ու սուրբ գործդ յիշուի
դարէ դար:
Տիրուկ Մանճիկեան
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ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան խօսքը ՀՀ 100-ամեակին
նուիրուած խորհրդաժողովին
Դար մը առաջ, Մայիսեան հրաշագեղ յաղթանակով, Հայ Օգնութեան
Միութիւնը ականատես եղաւ հայ ժողովուրդի աննկուն կամքին,
որուն շնորհիւ պետականութիւն կերտեցինք:
Այսօր, ՀՕՄ-ն ու ՀՕՄ-ականը բարձրաճակատ կը յիշատակեն ոչ
միայն մարտնչող հայկական զօրքը, որ մեզի մայիսեան յաղթանակ
պարգեւեց, այլեւ ժողովուրդի բոլոր հատուածները, որոնք կերտեցին
անկախութիւնը, բարձր պահեցին մեր ազգային արժանիքները,
եւ նոյնիսկ ազգային ծանր տագնապներու ընթացքին, հայրենի
հողէն բրտօրէն աքսորուած եւ օտար երկինքներու ներքեւ նետուած
բեկորներուն համար հայապահպանման ամուր կռուաններ
ստեղծեցին: Արդարեւ, Մայիս 28-ն կը պատկանի ժողովուրդին եւ
անոր ազատ ու անկախ ապրելու բնածին ձգտումին տեսլականը
ունեցող ա՛յն զաւակներուն, որոնք նոյնիսկ հերոսական մարտնչումի
եւ գիտակցական նահատակութեան՝ ի խնդիր սեփական ու
անկաշկանդ գոյութեան, դարեր շարունակ պայքարեցան:
Ազատամարտի սերունդի նկրտումներէն մինչեւ Մեծ եղեռնի
գողգոթան,
Մայիսեան
հերոսամարտերու
եւ
անկախ
պետականութեան ցաւատանջ երկունքին ընդմէջէն մինչեւ Արցախի
ազատագրումն ու անկախացման հերոսապատումը, հայ կինը,
որպէս մայր, բուժքոյր, զինեալ մարտիկ, խորհրդարանի անդամ,
նախարար ու դեսպան, ընդմիշտ մնալով պատնէշի վրայ, բերաւ
իր ամբողջական մասնակցութիւնը հայ ազատ պետականութեան
վերականգնումին՝ անբիծ ու բարձր պահելով մեր անկախութեան
խորհրդանիշ Եռագոյն դրօշին ու Զինանշանին փառքն ու պատիւը։
Հայաստանի Անկախութեան Հարիւրամեակի այս տօնական
օրերուն, Հայ Օգնութեան Միութիւնը կը վերանորոգէ իր ուխտը՝
մնալու միշտ պատրաստ հայրենակերտ բոլոր ոլորտներուն մէջ
եւ իր մարդասիրական աշխատանքներով շարունակելու իր
ազգանուէր գործունէութիւնը: Կեդրոնական վարչութեան եւ թէ
շրջաններու իրագործումներով գօտեպնդուած, ներկայ ու ապագայ
ծրագիրներով խանդավառ, յաւելեալ պատասխանատուութեան
ոգիով կը գործենք այսօր, վաղը եւ ընդմիշտ՝

- Յանուն մեր ժողովուրդի եւ հայրենիքի բարօրութեան ու
հզօրացման։
- Յանուն մեր ֆետայիներուն ու ազատամարտիկներուն, որոնք
հայդուկային այն անհաւասար կռիւներուն, մեր ժողովուրդի
ճակատէն ջնջեցին երկար դարերու ստրկութեան խարանը:
- Յանուն մեր բոլոր կամաւորներուն, որոնք մա՛հը պարտութեան
մատնեցին եւ մեր հայրենիքը օժտեցին անկախ պետականութեամբ:
- Յանուն մեր պապիկներուն ու մամիկներուն, որոնք իրենց
նահատակ զաւակներուն ցաւը ամոքեցին՝ մղելով զանոնք
միանգամընդմիշտ վերականգնելու ա՛զգ ու հայրենի՛ք:
- Յանուն մեր նորահաս սերունդներուն, որոնք իրաւունքը
ժառանգեցին տիրանալու հզօ՛ր հայրենիքի եւ ինքնիշխան ու
ազա՛տ պետութեան:
- Յանուն մեր բոլոր զինուորագրեալներուն, որոնք գիշեր ու ցերեկ
Արցախի պետական սահմաններու խրամատներուն մէջ մեր
վերազարթնող հայրենիքը կը պաշտպանեն:
- Յանուն ազատատենչ հայութեան՝ Ազա՛տ, Անկա՛խ ու Միացեա՛լ
Հայաստանին:

ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան Հարիւրամեակին նուիրուած խորհրդաժողով
Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական վարչութիւնը 24 Մայիս
2018-ին, Երեւանի Պետական համալսարանի սրահէն ներս,
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հարիւրամեակին նուիրուած
խորհրդաժողով կազմակերպած էր, քննարկելու եւ արժեւորելու հայ
կանանց համապարփակ դերը մեր ազգային վերազարթնումի շրջանէն
մինչեւ 21-րդ դարու սկիզբը։ Ներկայ էին շուրջ 250 ներկաներ, որոնց
շարքին էին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառի ներկայացուցիչ, Թեհրանի
Առաջնորդ, Բարձրաշնորհ Սեպուհ Արք. Սարգիսեան, Բարձրաշնորհ
Անուշաւան Արք. Ժամկոչեան, որ կը ներկայացնէր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ. Կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթական
եւ Գիտութեան նախարութեան եւ Սփիւռքի նախարարութեան
ներկայացուցիչներ, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր
Խաչատուրեան, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան եւ Շրջանային
վարչութիւններու անդամներ, ՀՕՄ-ուհիներ եւ հայաստանաբնակ եւ
տարբեր երկիրներէ ժամանած ուսանողներ:
«Զարթօնքէն հանրապետութիւն՝ հայ կանանց դերը» խորհրդաժողովը
սկսաւ առաւօտեան Ժամը 10:30-ին, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական
վարչութեան վարիչ տնօրէն Վերժինի Թուլումեանի բացման
խօսքով, ուր անդրադարձաւ, որ իգական սեռը կը մնայ անբաժան ու
կենսական մասը մեր ժողովուրդին եւ յիշեցուց բոլորին, թէ «ամենէն
բախտորոշ վայրկեաններուն կանացի հեռատեսութեամբ, ազգային
հպարտութեամբ եւ նախանձախնդրութեամբ թեւ եւ թիկունք եղած են ու
կը մնան մեր ժողովուրդին»: Ելոյթ ունեցան Արքեպիսկոպոսները, որոնք
փոխանցեցին վեհափառներուն ողջոյնի խօսքերը: Ապա, Կեդրոնական
վարչութեան ատենապետուհի Գարոլին Շմաւոնեան բարի գալուստ
մաղթելով ժողովականներուն՝ ըսաւ. «Հայ կինը մշտապէս կարեւոր
դեր ունեցած է մեր ազգի զարգացման երկար ճանապարհին վրայ, իր
անսասան հաւատքով ու կենսունակութեամբ»: Ան խօսեցաւ նաեւ Հայ
Օգնութեան Միութեան մասին, որուն կորիզն ու մղիչ ուժը հայ կինն է՝
հայ մայրն ու դուստրը:
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Ալեսիա Բեջանեան

հրաւիրեց առաջին նիստի զեկուցաբերները՝ դոկտ. Աշոտ Մելքոնեանը,
Էդիկ Մինասեանը եւ դոկտ. Հայարփի Պապիկեանը, որոնք յաջորդաբար
ներկայացուցին պատմական անդրադարձը եւ կանանց իրավիճակը
զարթօնքի, ազատագրական շարժման ընթացքին եւ առաջին
հանրապետութեան օրերուն:
Կարճ դադարէ մը ետք, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի
յանձնախումբի անդամ Սիւզի Ծերունեան Խանզատեան հրաւիրեց
երկրորդ նիստի զեկուցաբերները՝ դոկտ. Լիլիթ Գալստեանը,
Կարին Յովսէփեանը եւ Թերեզա Երեմեանը, որոնք ներկայացուցին
հայ կնոջ դերը արդի քաղաքականութեան, հայրենակերտումի եւ
արհեստավարժութեան ոլորտներուն մէջ:
Կեդրոնական վարչութեան փոխ ատենապետուհի դոկտ. Նայիրի
Տէրտէրեան իր փակման խօսքին մէջ պատգամեց բոլորին միասնաբար
աշխատիլ՝ կերտելու արժանավայել պատմութիւն, ուր հաւասարութիւնը
մնայ գերիշխող սկզբունք: Ան յիշեցուց բոլորին, թէ մեր յաղթանակը
կը մնայ լիակատար, եւ պէտք է աշխատինք հայ կնոջ իրաւունքները
պաշտպանելու եւ իրենց ներուժը եւ մասնակցութիւնը օգտագործենք՝
կերտելու պետականութիւն: Խորհրդաժողովէն ետք, ՀՕՄ-ի անդամները
այցելեցին Սօսէ Մայրիկի շիրիմը, ուր 20 տարի առաջ, Հայաստանի
Հանրապետութեան 80-ամեակին առիթով, Հայ Օգնութեան Միութեան
ջանքերով, հանդիսաւոր արարողութեամբ հայրենի հողին յանձնուեցաւ
մեր անմահ հերոսուհի Սօսէ Մայրիկին աճիւնները, որոնք բերուած
էին Եգիպտոսէն: Հոգեհանգստեան Պաշտօնը կատարեց Սեպուհ Արք.
Սարգիսեան եւ իր սրտի խօսքին մէջ յայտնեց, թէ անմահ հերոսուհի
Սօսէ Մայրիկ կը հանդիսանայ որպէս առաջնորդ՝ զոհաբերման
շարան մը ներկայացնող իր կեանքով, ներշնչման աղբիւր եւ օրինակ կը
դառնայ իր յաջորդներուն, որոնք իրենց այրերուն կողքին, զէն ի ձեռին,
մասնակից դարձան մեր ազատագրական պայքարին: Հայաստանի
Երիտասարդաց Միութեան անդամները, միացան ՀՕՄ-ի խումբին եւ
զետեղեցին ծաղիկներ Եռաբլուրի բոլոր հերոսներու շիրմաքարերուն
վրայ:

ՀՕՄ-ՏԵՍԼԱԿԱՆ-2020 | Vision 2020
Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ) կը շարունակէ իր ազգանուէր
գործունէութիւնը, նուիրեալ ՀՕՄի Միաւորներու եւ անդամներու
սրտաբուխ ներդրումներով, որոնց շնորհիւ ՀՕՄը կրնայ
արձանագրել նորանոր յաջողութիւններ։ 2005 թուականին
հիմնուեցաւ ՀՕՄ-ի Ֆոնտը որպէսզի կազմակերպութիւնը
ունենայ նիւթական եկամուտ իր համահայկական ծրագիրները
շարունակելու եւ նոր ծրագիրներ մշակելու համար։
Միաւորներուն with անդամներուն կը յիշեցնենք մեր միաւորներուն
թէ տարեկան յատուկ բաժնետուրք ($50 ԱՄՆ) նշանակուած է
իւրաքանչիւր ՀՕՄ-ականի համար։ Բաժնետուրքի գումարը պիտի
յատկացուի անձեռնմխելի Ֆոնտին որպէսզի հասոյթը տրամադրուի
կազմակերպութեան ծրագիրներուն եւ աշխատանքներուն։

ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

The Armenian Relief Society (ARS), Inc. maintains its growth with support from individuals and our entities who make it possible for the ARS
to record new accomplishments for our communities both locally and
globally. In order to serve our people through our programs, we rely on
financial contributions. In 2005, with the establishment of the ARS Centennial Fund, an endowment fund was created to provide a financial bedrock
for the longevity of the organization.
Entities to members, we are reminding our entities regarding the “Special
Quota” where members should contribute a sum of Fifty USD ($50.00) per
year for the ARS Endowment Fund in addition to the membership quotas.
With the contributions of the Special Quota, members will directly contribute
to increase our endowment fund to allow the ARS to maximize its potential.
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ՀՕՄ-ի 93-րդ եւ Գանատայի շրջանի
23-րդ Պատգամաւորական ժողով
ՀՕՄ-ի 93-րդ եւ Գանատայի Շրջանի 23-րդ պատգամաւորական ժողովը
տեղի ունեցաւ Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի «Աւետիս Ահարոնեան» սրահին մէջ,
30 Յունիս, 1 եւ 2 Յուլիս 2017-ին, մասնակցութեամբ 58 պատգամաւորներու:
Ժողովին ներկայ էին ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատնապետ
ընկհ. Գարոլին Շմաւոնեան, Կեդրոնական վարչութեան Գանատայի
շրջանի ներկայացուցիչ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեան եւ ԱՄՆ Արեւելեան
շրջանի ներկայացուցիչ ընկհ. Սոնիա Պզտիկեան, ինչպէս նաեւ ուղեկից
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ:
Ուրբաթ, 30 Յունիս 2017-ին կ.ե. ժամը 3-ին, Գանատայի Շրջանային
վարչութեան ատենապետ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան ժողովը
բացաւ ՀՕՄ-ի քայլերգով, որմէ ետք ժողովականները մէկ վայրկեան
յոտնկայս լռութեամբ յարգանքի տուրքը մատուցեցին Արցախի զոհուած
ազատամարտիկներուն եւ ՀՕՄ-ի մահացած անդամներուն ի յիշատակ:
Ժողովը ընտրեց առժամեայ դիւան, ատենապետ՝ Աննա Պուլկարեան եւ
ատենադպիր՝ Մարալ Յովսէփեան, ապա մնայուն դիւան ընտրուեցան
երկու ատենապետներ՝ ընկհ. Աննա Պուլկարեան եւ ընկհ. Անի Հոթոյեան
Ժոլի, իսկ ատենադպիր՝ Ֆլորա Կիրակոսեան եւ Անի Պապիկեան:
Ժողովավարական կանոններու մեկնաբան նշանակուեցաւ ընկհ. Մարօ
Ֆրունճեան:
Իրաւասութիւններ ճշդող եռանդամ յանձնախումբը բաղկացած
ընկերուհիներ Սօսի Թաշճեանէն, Մարալ Դերձակեանէն եւ Տիգրանուհի
Գէորգեանէն, զեկուցեց, թէ ժողովին կը մասնակցին ՀՕՄ-ի Գանատայի 10
մասնաճիւղերէն 9-ն, կը բացակայի Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղը:
Ժողովի օրակարգի եւ ժամանակացոյցի վաւերացումէն առաջ
իւրաքանչիւր պատգամաւոր ինքզինք ներկայացուց, որուն ընթացքին
բոլոր պատգամաւորները առիթ ունեցան իրարու ծանօթանալու։
Շրջ. վարչութեան ատենապետ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան ներկայացուց
Շրջանային վարչութեան հիւրերը՝ ընկերուհիներ Հուրի Նաճարեան, Անի
Օհանեան եւ Շաքէ Կէօնճեան:
Իսկ ժողովը խորհրդակցական ձայնով որպէս հիւր ընտրեց հետեւեալ
ընկերուհիները՝ Լորա Մավլեան, Շաքէ Ստեփանեան, Երան Պանքեան,
Մայտա Գաբրիէլեան, Արմինէ Վահրատեան եւ Քրիսթին Աֆարեան:
Յաջորդաբար խօսք առին Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ ընկհ.
Շմաւոնեան, կեդրոնական վարչութեան անդամ ընկհ. Սարգիսեան եւ ԱՄՆ
Արեւելեան Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչ ընկհ. Պզտիկեան,
որոնք իրենց ուրախութիւնը յայտնեցին ներկայ գտնուելնուն այս ժողովին
եւ յաջողութիւն մաղթեցին: Ընկհ. Շմաւոնեան շնորհակալութիւն յայտնեց
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանին՝ իրենց բերած նիւթական աջակցութեան
համար, ի մասնաւորի Ստեփանակերտի Մանկապարտէզի շինութեան
հանգանակութեան, սուրիահայութեան օժանդակութեան, Արցախի եւ
Ջաւախքի ծրագիրներուն:
Խօսք առին նաեւ ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի հերթապահ ընկ. Խորէն
Տիմիթեան, Համազգայինի Շրջ. վարչութեան ատենապետ ընկհ. Ծովիկ
Գահվէճեան, «Հորիզոն» շաբաթաթերթի աւագ խմբագիր Վահագն
Գարագաշեան, ՀՄԸՄ-ի Շրջ. վարչութեան ներկայացուցիչ եղբայր
Պերճ Աթոլիկեան եւ Գանատայի Ազգ. վարչութեան անդամ ընկհ.
Սեդա Մալխասեան: Անոնք բարձր գնահատեցին ՀՕՄ-ի տարած
ազգանուէր աշխատանքը եւ իրենց գործակցութիւնը յայտնեցին ապագայ
ծրագիրներուն:
Ընտրողական յանձնախումբը բաղկացած ընկերուհիներ՝ Արտա
Շահինեանէն, Քրիստին Աւետիսեանէն, Լիւսի Շահինեանէն, Անի
Գույումճեանէն եւ Արաքսի Խոզոզեանէն, ներկայացուց յայնձնախումբերու
թեկնածուներու ցանկը.
- Բանաձեւի յանձնախումբ. ընկերուհիներ՝ Տիրուկ Մանճիկեան, Զեփիւռ
Տորնա, եւ Ալին Հատիտեան:
- Յարաբերական թուղթեր քննող յանձնախումբ. Նանոր Մալոյեան, Նոյեմի
Եաղճեան եւ Զարուկ Չատրճեան:
- Հաշուեքննիչ յանձնախումբ. ընկերուհիներ՝ Սեդա Մալխասեան, Նազելի
Սեֆերեան Քլաուսըն եւ Սեդա Գուշեան:
Ժողովը միաձայնութեամբ վաւերացուց ցանկը:
Այս ընտրութիւններուն յաջորդեց ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան
ատենապետ ընկհ. Գարոլին Շմաւոնեանի զեկոյցը։ Ընկերուհին power
point-ով ներկայացուց ՀՕՄ-ի Կերոնական վարչութեան գործունէութիւնը,
շրջաններու եւ մեկուսիներու թիւը, ծրագիրներու իրագործումը, ՄԱԿ-ի
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ծիրէն ներս ՀՕՄ-ի մասնակցութիւնը, ՀՕՄ-ի Հիմնադրամի աշխատանքները
եւ ապագայի մարտահրաւէրները:
Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան
խօսք առնելով ըսաւ. «2016-ը ծառայութեան տարի ըլլալով Շրջանային
վարչութիւնը գնահատագիր պիտի յանձնէ իր յանձնախումբերուն մէջ
10 տարի եւ աւելի աշխատող անդամներուն»: Գնահատագիր ստացան
հետեւեալ ընկերուհիները՝ Թորոնթոյէն՝ Լորա Մավլեան, Անժէլ Բանիկեան
եւ Սիւզի Գալթակեան, Մոնթրէալէն՝ Արուս Էհրամճեան, Նոյեմի Եաղճեան,
Տիրուկ Մանճիկեան, իսկ Լաւալէն՝ Ազգանուշ Հատիտեան:
Ժողովի աւարտին պատգամաւորները ուղղուեցան Rouby ճաշարանը, ուր
հաճելի ժամանակ մը անցուցին:
Շաբաթ, 1 Յուլիս 2017-ին Դիւանի ատենապետ ընկհ. Անի Հոթոյեան Ժոլի
բացուած յայտարարեց ժողովը եւ թելադրեց Գանատայի քայլերգով սկսիլ,
նկատիունենալովԳանատայիտօնըեւմասնաւորաբար համադաշնութեան
150-ամեակը: Գանատայի քայլերգէն ետք ընկհ. Աննա Պուլկարեան գուժեց
վաստակաշատ ընկհ. փրոֆէսոր Շաքէ Տէր Մելքոնեան Մինասեանի մահը:
Ժողովը յոտնկայս յարգեց յիշատակը ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան
նախկին ատենապետին եւ պատգամաւորական ժողովներու մակարդակը
բարձր պահող յանձնառու անդամին: Պատգամաւորներ, որոնք մօտէն
ճանչցած էին ընկհ. Շաքէն, յուզումով խոնարհեցան իր յիշատակին առջեւ:
Ժողովը
շարունակուեցաւ
նախորդ
օրուան
ատենագրութեան
ընթերցումով, ապա ընկհ. Անի Թաշճեան ներկայացուց Շրջանային
վարչութեան երկամեայ լայնածաւալ տեղեկագիրը, իրագործուած
բանաձեւեր, ապագայի ծրագիրներ, գրասենեակային աշխատանքի
արդիականացում, յատկացումներ եւ նուիրատուութիններ: Նիւթական
տեղեկագիրը ներկայացուց ընկհ. Անի Գրալեան: Եղան հարցումներ,
որոնց պատասխանեցին վարչական անդամները: Ընկհ. Թաշճեանի եւ
ընկհ. Գրալեանի աշխատանքը մեծապէս գնահատուեցան յարաբերական
թուղթեր քննող յանձնախումբին, հաշուեքննիչ յանձնախումբին եւ
ժողովականներուն կողմէ:
Ընկհ. Մարալ Դերձակեան առաջարկեց Պատգամաւորական ժողովի
անունով շնորհաւորական նամակ մը ղրկել վարչապետին եւ կամ հայաշատ
շրջաններու երեսփոխաններուն, Գանատայի տօնին եւ համադաշնութեան
150-ամեակի առիթով: Ժողովը վաւերացուց առաջարկը:
Շրջանային վարչութեան գործունէութեան ըստ էութեան քննարկումին
յաջորդեց 2017-2019 տարեշրջանի առաջարկներն ու թելադրանքները:
Բանաձեւի յանձնախուբի զեկոյցէն ետք, Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը
հիւրասիրեց
պատգամաւորները
ընթրիքով:
Կէսօրուան
ճաշի
հիւրասիրութիւնը նուիրուած էր Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղին կողմէ:
Կիրակի, 2 Յուլիս 2017-ին ընկհ. Աննա Պուլկարեան աղօթքով բացաւ
ժողովը: Ատենագրութեան ընթերցումէն եւ վաւերացումէն ետք
բանաձեւի յանձնախումբը ներկայացուց բանաձեւերը, որոնք կարգ մը
փոփոխութիւններով վաւերացուեցան: Հաշուեքննիչ յանձնախումբը
ներկայացուց 2017-2019 տարեշրջանի նախահաշիւը, որ փոքր ճշդումներէ
ետք վաւերացուեցաւ:
Ընտրական յանձնախումբը ներկայացուց շրջանաւարտ վարչականներու,
վերընտրելիներու եւ նոր թեկնածուներու անունները: Ժողովը
միաձայնութեամբ ընտրեց 2017-2019 Գանատայի Շրջանային վարչութեան
անդամները. ընկերուհիներ՝ Անի Օհանեան, Անժէլ Պետրոսեան, Մարալ
Յովսէփեան, Անի Գրալեան, Վարդուկ Պէզճեան, Նաթալի Մանուկեան
եւ Սիլվի Օհանեան: Փոխ անդամներ ընտրուեցան ընկերուհիներ՝
Անի Պապիկեան, Ֆլորա Կիրակոսեան, Լիւսի Շահինեան, Գեղուհի
Պասթաճեան եւ Զեփիւռ Տորնա:
Ժողովականները
խօսք
առնելով
գնահատեցին
շրջանաւարտ
վարչութեան գործունէութիւնը, Պատգամաւորական ժողովի դիւանը,
ժողովի յանձնախումբերը, հիւրասիրութեան յանձնախումբը, Մոնթրէալի
«Սօսէ» եւ լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերու վարչութիւնները, ճաշերու
սպասարկութեան համար: Բայց մեծագոյն շնորհաւորական խօսքը գնաց
յանձնառու հայ կնոջ, որ այսքան լայնածաւալ գործունէութիւն կը տանի.
կրթական օճախներու օգնութիւն, հայրենիքի (Հայաստան, Արցախ եւ
Ջաւախք) օժանդակութիւն, կարօտեալներու խնամք, եւ այս բոլորը՝
սիրայօժար եւ կամաւոր ձեւով:
Եռօրեայ ժողովը իր աւարտին հասաւ Կիրակի, 2 Յուլիս 2017-ին, կ.ե. ժամը
3:00-ին:
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ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջ. վարչութեան շրջապտոյտը
դէպի Հայաստան եւ Արցախ
«Ես իմ անուշ Հայաստանի արեւահամ բառն եմ սիրում», «Զանգեր,
ղօղանջէք, սրբազան քաջերին կանչէք», «Բարձրացնենք բաժակները
հերոսների կենացը»..., այսպէս երգելով Գանատայի տարբեր
քաղաքներէն (Մոնթրէալ, Լաւալ, Թորոնթօ, Համիլթըն եւ Վանգուվըր)
խումբ մը ՀՕՄ-ականներ ու համակիրներ ժամանեցին Հայաստանի
Զուարթնոց օդակայանը՝ մասնակցելու ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային
վարչութեան կազմակերպած շրջապտոյտին, որ տեղի ունեցաւ 3-15
Սեպտեմբեր 2017-ին: Մասնակցողներուն մեծամասնութեան համար
հայրենիք առաջին այցելութիւնն էր այս մէկը, իսկ ոմանք ալ զայն այցելած
էին Սովետական Միութեան ժամանակ: Իւրաքանչիւր մասնակիցի
հոգին հրճուանքով լեցուն էր, բոլորին գլխաւոր ցանկութիւնն էր տեսնել
Արարատի ձիւնածածկ գագաթը, որ իրականացաւ շրջապտոյտի
առաջին օրէն իսկ՝ Խոր Վիրապ այցելութեան ընթացքին:
Շրջապտոյտի ընթացքին, խումբը այցելեց Հայաստանի ու Արցախի
տեսարժան վայրեր, վայելելով հայրենիքի անոյշ օդն ու արեւը, գեղեցիկ
բնութիւնը, համեղ ճաշերն ու հասուն պտուղները, թոնիրի տաքուկ
հացն ու լաւաշը: Այսպիսով խումբի անդամներուն միջեւ ստեղծուեցաւ
հարազատութեան կապը:
Ծրագրին մաս կը կազմէր սրբավայրերու, անառիկ վանքերու,
յուշահամալիրներու, թանգարաններու եւ այլ այցելութիւնները:
Յուզումով, ընդվզումով եւ պարծանքով լեցուեցան սրտերը, երբ
խումբը այցելեց Պանթէոն եւ Եռաբլուր, ուր կը հանգչէին մեր հերոս
հայորդիները եւ սահմանապահ արի զինուորները: Հպարտութեամբ
լիցքաւորուեցան հոգիները Կոմիտասի այգիին մէջ գտնուող ՀՕՄ-ի
արձանին առջեւ՝ զետեղուած ՀՕՄ-ի 100-ամեակին առիթով ՀՀ-ի կողմէ
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առ ի երախտագիտութիւն, Ինչպէս նաեւ Կիւմրիի մէջ ՀՕՄ-ի ջանքերով
իրականացած Ախուրեանի Մօր ու Մանկան ծննդատան սքանչելի
գործունէութեան եւ մատուցած ծառայութիւններուն ի տես: Բայց
մանաւա՛նդ Արցախի մէջ, Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզի
նորակառոյց եւ արդիական սարքաւորումով օժտուած շէնքին ի տես,
որուն պաշտօնական բացման ներկայ գտնուեցաւ նաեւ խումբը: Այս
գեղեցիկ առիթով տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն Արցախի նախագահ
Բակօ Սահակեանի հիւրասիրութեամբ, Շուշիի ամրոցին մէջ,
աստղածածկ երկնքին ներքեւ, ուր բոլորը միասնաբար վայելեցին
հայկական աւանդական հիւրասիրութիւնը, կերուխումը, երգն ու
պարը:
Արցախի ՀՕՄ-ի միաւորը իր հիմնադրութեան 25-ամեակին առիթով՝
երախտագիտութեան յուշատախտակով պատուեց աշխարհացրիւ
ՀՕՄ-ի միաւորները, որոնց կարգին՝ Գանատայի շրջանն ալ, իրենց
ցուցաբերած անմիջական աջակցութեան եւ նիւթական ներդրումին՝ ի
նպաստ հայ ժողովուրդի զաւակներու բարօրութեան:
Խումբը ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Հայաստանի ՀՕՄ-ի միաւորի
25-ամեայ յոբելինական հանդիսութեան:
Շրջապտոյտի աւարտին, մասնակցողները յայտնեցին իրենց
գոհունակութիւնը
հանդէպ
ծրագրուած
կազմակերպական
աշխատանքին եւ զայն բարձր գնահատեցին: Վարձքը կատար
Շրջանային Վարչութեան, եւ նորանոր յաջողութիւններ ՀՕՄ-ի
յառաջիկայ նախաձեռնութիւններուն:
Անի Տումանեան Թաշճեան
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UN Commission
on the Status of Women 2018:
Views from New York and Around the World
By Seta Boyadjian & Hoori Chitilian
The United Nations held its sixty second session of the Commission on the Status of
Women (CSW) at its headquarters in New York from March 12th to 23rd, 2018. This
year’s priority theme was Empowering Rural Women and Girls, and highlighted the
challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of
women and girls in rural areas worldwide.
Participants from around the globe gathered in New York to participate in the annual session and to continue to further the goals of the intergovernmental body
exclusively dedicated to the promotion of gender equality and the empowerment of
women. This year, 55 members of the Armenian Relief Society (ARS) from the United
States, Canada, Greece, and Armenia travelled to New York to attend events.
On Sunday March 11th, ARS members gathered for an orientation session where
they had the opportunity to learn more about the organization’s role on the UN
Economic and Social Council’s consultative roster, the importance of having and
maintaining that status, and the projects it promotes at an international level. The
evening was enlightening and allowed members from different cities and countries
to connect over their shared passion and work to service the humanitarian needs of
the Armenian people and to preserve the cultural identity of the Armenian nation.
In collaboration with the NGO Health Committee and the International Health
Awareness Network, the ARS co-sponsored a session during CSW entitled, Health:
Building Care Responsiveness to Realities/Potential of Rural Women. The session
featured international speakers from Nepal, Switzerland, the Democratic Republic of
Congo and the United States who work in their respective countries and internationally to gather data and promote health care for rural women.
The ARS and the Permanent Mission of Armenia to the UN held its event, Rural
Women and Girls: Initiating Economic and Social Development Opportunities in Armenia on March 12, 2018, at UN Headquarters. The opening remarks were made by
H.E. Ambassador Zohrab Mnatsakanyan, Armenia’s permanent representative to the
UN. In his remarks, he reiterated Armenia’s commitment to the empowerment and
integration of women in different sectors. The Ambassador urged everyone to play a
role in the movement and emphasized that the empowerment of rural women and
girls and the realization of their human rights and gender equality are essential in
promoting sustainable development.
The panel included three speakers and began with a discussion by Toby Wicks (PhD)
from the United Nations Children’s Fund (UNICEF) that dealt with the importance of

data collection to identify needs and gauge progress for women and children.
Araz Chiloyan, a former intern at the Homeland Development Initiative Foundation
(HDIF Armenia), which was founded in March 2013, discussed the foundation’s
efforts to empower rural and disenfranchised Armenian women by utilizing their
artisanal handcrafting skills and teaching them the business and financial skills to
be successful as independent business operators. Rural female partners, currently
located in over 10 villages and towns across Armenia, produce unique Armenian
handcrafted items and sell their items locally and through the HDIF platform. These
females are paid approximately 20% above Armenia’s minimum wage.
The final speaker, Dr. Nyree Derderian, Vice-Chairperson to the ARS Central Executive Board, presented several of the ARS’ different projects that aim to empower
rural Armenian women and girls. The ARS “Mother and Child” Health and Birthing
Center in Akhourian has made great strides since its inception in 1997 and has
treated 150,613 patients, while the birthing center has recorded 14,583 births since
it opened its doors in 2005. The ARS Soseh kindergartens and the recent ARS “Sponsor a Daughter” program were also highlighted. Dr. Derderian also discussed a new
project in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP) under its “Integrated Support to Rural Development: Building Resilient Communities”
project. The program has allowed the ARS to finance several energy-efficient greenhouses in the Tavush province of Armenia, which the ARS has donated to female
rural community members in hopes that these rural families become economically
self-sufficient.

Հայ մանուկի օրրան՝ «Մօր ու մանկան» կեդրոնը
Ոմանց՝ ծանօթ, ոմանց՝ անծանօթ, Ախուրեանի «Մօր ու մանկան»
Առողջական ու Մանկաբարձական կեդրոնը Հայ Օգնութեան Միութեան
հովանաւորութիւնը վայելող այն հրաշալի ծրագիրներէն մէկն է, որ
կեանքի կոչուեցաւ Հայասատանի 1988-ի աւերիչ երկրաշարժէն ետք,
երբ հրամայաբար կարիքը կար օժանդակելու շրջանի ժողովուրդին՝
առողջական հարցերով:
ՀՕՄ-ի «Մօր ու մանկան» Առողջական ու Մանկաբարձական կեդրոնը
հիմնուած է 1997-ին: Ներկայիս, հաստատութիւնը կը սպասարկէ
Ախուրեանի եւ շրջակայ գիւղերու 40,000 բնակիչներուն՝ նպաստելով
անոնց առողջական վիճակի բարելաւման: Իսկ ծննդատունը, տարեկան
կ’արձանագրէ միջին հաշուով 1,200 ծնունդ: Կեդրոնը օժտուած է
ժամանակակից ախտաճանաչման եւ մասնագիտական սարքերով,
կը տրամադրէ բարձրորակ կնաբուժական, մանկաբուժական եւ
մանկաբարձութեան ծառայութիւն, ինչպէս նաեւ կը հայթայթէ
երիտասարդ մայրերուն ծնողական եւ առողջապահական գիտելիքներու
հետ առնչուող դաստիարակութիւն եւ ցուցմունքներ:
Կեդրոնի ստեղծումէն ի վեր, ՀՕՄ-ի աշխարհացրիւ միաւորներ քաջ
գիտակցելով «Հովանաւորէ առողջ ծնունդ մը» ծրագրի կարեւորութեան՝
սատարելու հայ մօր յետծննդաբերական նպաստաւոր պայմաններու
եւ նորածին երեխայի հոգատարութեան, փութացին բերելու իրենց
նիւթական աջակցութիւնը: Յաճախ, ձեռնարկներու հասոյթէն բաժին մը
կը տրամադրուէր վերոյիշեալ նպատակին, մանաւանդ երբ ձեռնարկը
փոքրերու յատուկ էր, ինչպիսին է Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի
փոքրերու Կաղանդի հաւաքոյթը: Ահա թէ ինչպէ՛ս տեղեկացայ
այս կեդրոնի գոյութեան մասին, փոքրերու Կաղանդի ձեռնարկի
յանձնախումբի աշխատանքիս ընդմէջէն:
Այդ օրէն, մէջս արթնցաւ կեդրոնը այցելելու մարմաջը, որ իրականացաւ
Սեպտեմբեր 2017-ին ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջ. վարչութեան
կազմակերպած Հայաստանագնացութեան ընթացքին: Ծրագրուած օրը,
առաւօտ կանուխ ուղեւորուեցանք դէպի Կիւմրի՝ գլխաւոր կանգառ
ունենալով Ախուրեանի «Մօր ու մանկան» կեդրոնը: Մուտքին, մեզ
դիմաւորեց պատասխանատու բժշկական կազմը՝ սիրալիր ժպիտով եւ
բարի գալուստի խօսքերով, կարծես վաղուց ծանօթներ էինք: Տօնական
մթնոլորտ մը կը տիրէր նաեւ կեդրոնէն ներս՝ վկայ անձնակազմի
եւ նոյնիսկ այցելուներու տաքուկ արտայայտութիւնները սփիւռքէն
ժամանած խումբ մը հիւրերուս հանդէպ: Մեր այցելութեան ընթացքին,
հնչեց նաեւ նորածինի մը գալուստը աւետող զանգը, որ յուզեց եւ
ոգեւորեց մեզ՝ առաւել եւս ըմբռնելով կեդրոնի կենսական դերը շրջանի
բնակչութեան համար: Տպաւորիչ էր, տակաւին նոր ծննդաբերած
երիտասարդ մայրերու արտաքինը՝ տնային ճաշակաւոր զգեստներով
եւ շպարով, ժպիտը դէմքին, երբ հարազատի նման մեզ ընդունեցին
իրենց սենեակէն ներս: Պահ մը հարց տուի ես ինծի, թէ՝ տարիներ առաջ,
երբ ես ալ նոր ծննդաբերած էի եւ պառկած մայրանոցի սենեակիս մէջ,
արդեօք պիտի կարենայի՞ այս նոյն սիրալիր կեցուածքով ընդունիլ մի
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քանի տասնեակ օտար այցելուներ...
Եզրափակելու համար, իր մատուցած բարձրորակ պայմաններով
առողջական ծառայութիւններուն եւ անձնակազմի արհեստավարժ
կեցուածքին համաձայն, Ախուրեանի «Մօր ու մանկան» հոյակապ
կեդրոնը կրնայ մրցիլ զարգացած աշխարհի նմանօրինակ կեդրոնի մը
հետ: Հա՛րկ է, որ բոլորս հպարտանանք այս իրականութեամբ:
Վերջերս, Հայաստանի կարգ մը հեռաւոր շրջաններու մէջ,
յայտնաբերուեցաւ տխուր երեւոյթ մը՝ իգական սեռի ծնունդներու
ընտրողական վիժումի համեմատաբար բարձր տոկոսը: Քաջալերելու
համար իգական սեռի ծնունդ տուող երիտասարդ մայրերըը եւ
իգական սեռի նորածիններու բարեբաստիկ գալուստն ու բազմացումը,
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը իր 14-րդ լիագումար նիստին,
որոշեց «Ծնունդի խնամակալ» իր ծրագրին՝ նոր յաւելում մը, որուն
հիման վրայ «Մօր ու մանկան» ծննդատունէն ներս երկրորդ աղջիկ
նորածինով մը բախտաւորուած իւրաքանչիւր ընտանիք պիտի
ստանայ US$150՝ իբր շնորհաւորական: Որպէս ՀՕՄ-ի անդամ եւ
իգական սեռի պատկանող, մեր առաջնահերթութիւնը պէտք է ըլլայ
նպաստել հայ ազգի բարգաւաճման, մանաւա՛նդ հայրենիքէն ներս:
Եկէք միասնաբա՛ր անգամ մը եւս, նեցուկ կանգնինք այս յոյժ կարեւոր
ծրագրի իրականացման եւ գոյատեւման, իւրաքանչիւրս ըստ մեր
նիւթական կարողութիւններուն, քաջ գիտնալով թէ՝ ամէն մէկ լումայ
ունի իր արժէքը:
Անի Տումանեան Թաշճեան

ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը 13 անկողին կը նուիրէ
Հաշմանդամ Զինուորներու վերականգնողական Կեդրոնին
Ինչպէսնախօրօքյայտարարած
էինք, թէ ՀՕՄ-ի Գանատայի
շրջանը իր 10 մասնաճիւղերով
10
անկողին
կը
նուիրէ
Երեւանի թիւ 1 Հիւանդանոցին
ու Հաշմանդամ Զինուորներու
Վերականգնողական
Կեդրոնին, եւ մեր անդամներուն
ու ազգայիններուն կոչ ուղղած
ու խրախուսած, որպէսզի
իրենք ալ մասնակցին այս շատ
կարեւոր ծրագրին։
Ընդառաջելով
ՀՕՄ-ի
Գանատայի Շրջանային վարչութեան կոչին, Մոնթրէալի
«Սօսէ» մասնաճիւղի անդամ ընկհ. Շաքէ Կէօնճեան մէկ
անկողին նուիրեց վերոյիշեալ ծրագրին։ Ընկերուհիներ

Հալէպ, 9 Փետր. 2018
Թիւ 18 նամակ
Յարգարժան
Հայ Օգնութեան Միութեան
Գանատայի Շրջանային Վարչութիւն
Սիրելի՛ ընկերուհիներ,
Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի Շրջ. Վարչութիւնը հոգեկան անհուն
ուրախութեամբ շնորհակալութիւն կը յայտնէ ՀՕՄ-ի Գանատայի
Շրջ. Վարչութեան, որ յաջորդաբար ներդրում բերաւ հայ աշակերտին
հոգեկան բաւարարութեան, դառնալով բարերար՝ բառին վաւերական
հասկացողութեամբ։ Վստահաբար ձեր փորձառութեամբ կը
գիտակցիք, թէ որքան վճռական ու կենսական է հայ դպրոցի դերը մեր
իրականութեան մէջ եւ նիւթական ինչ զոհողութիւններ կ՛ենթադրէ հայ
դպրոց պահելը յատկապէս՝ պատերազմական պայմաններու մէջ։
Սիրելի՛ ընկերուհիներ, դուք այդ գիտակցութեամբ հիմնեցիք «Տաքուկ
Զգեստներ» ծրագիրը ու զայն ազգային առաքելութեան վերածեցիք։ Ձեր
բոլորին նուիրուածութեամբ այս տարի եւս կրցաք երջանկացնել Հալէպի
Ազգ. Միացեալ Վարժարանի 450 աշակերտները, Մանկապարտէզէն
մինչեւ 6-րդ կարգ, անոնց նուիրելով Ս.Օ.Խաչի աշխատանոցէն ներս
կարուած ձմեռնային տաքուկ զգեստները (3 կտորէ բաղկացած), որոնք
բաժնուեցան Երկուշաբթի, 5 Փետր. 2018ի առաւօտեան, Ս.Օ.Խաչի Շրջ.
Վարչութեան եւ Աշխատանոցի Յանձնախումբի ձեռամբ։
Շնորհակալ ենք ՀՕՄ-ի բոլոր նուիրատուներուն, որոնք իրենց հոգիէն,
մտքէն ու սրտէն բան մը դրին այս ծրագրին մէջ եւ գիտցան իրենց

Սեդա Թապագեան եւ Անի Սերոբեան, իրենք եւս մէկ
անկողին նուիրեցին, իրենց սիրեցեալ մօր՝ ընկհ. Ալիս Տէր
Ասատուրեանի յիշատակին։ Նոյն այս նպատակին համար,
Պրն. Արա Գավաֆեան նուիրեց մէկ անկողին: Շրջանային
վարչութիւնը իր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնէ
մեր 10 մասնաճիւղերու վարչութեանց, ընկերուհիներ Շաքէ
Կէօնճեանին, Սեդա Թապագեանին, Անի Սերոբեանին
եւ Պրն. Արա Գավաֆեանին, իրենց մարդասիրական
արարքին համար, ու կը քաջալերէ մեր ազգայինները, որ
հետեւելով անոնց օրինակին, իրենց նուիրատուութիւնները
գրեն ARS FOUNDATION անունին եւ ուղարկեն հետեւեալ
հասցէին .
Armenian Relief Society of Canada (ARS) Inc.
3401 Olivar Asselin, Montreal, QC H4J 1L5
Հայ Օգնութեան Միութեան
Գանատայի Շրջանային Վարչութիւն

ընտանիքներու կողքին հոգալ նաեւ սուրիահայ մեծ ընտանիքին,
յատկապէս՝ հալէպահայ ժողովուրդին կարիքները։ Անոնք իրենց
ներդրումով շունչ տուին հաւաքական մեր կեանքին։
Այս առթիւ Ս.Օ.Խաչի Շրջ. Վարչութեան, վարժարանի տնօրէնութեան,
հոգաբարձութեան եւ ուսուցչական կազմին անունով կը փոխանցենք
մեր գնահատանքը, խոստանալով վերանորոգ հաւատքով ու ամուր
կամքով շարունակել մեր ազգային առաքելութիւնը՝ ընկերային,
առողջապահական, խնամատարական եւ կրթական մարզերէն ներս։
Երախտագիտական զգացումներով
		 Ի Դիմաց՝
		 Ս.Օ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան
		 Ատենադպիր
Ատենապետ
		 Մարալ Տիքպիքեան Հռիփ Կանանեան

Գնահատագրեր

Շրջանային Վարչութիւնը կը գնահատէ իր յանձնախումբերուն մէջ 10 տարիներ եւ աւելի աշխատող ընկերուհիներ

Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղի անդամը կը մեծարուի
ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային յանձնախումբի անդամ ընկհ. Հելէն
Թոնիկեանը արժանացաւ յատուկ մեծարանքի՝ Table De Concertation Des Ainés De BordeauxCartieville-ի կողմէ, ( Salon Des Ainés) ձեռնարկին ընթացքին, Հինգշաբթի, 28 Սեպտեմբեր 2017ին, Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի «Ա. Ահարոնեան» սրահէն ներս, ներկայութեամբ մասնաճիւղիս
վաստակաշատ ընկերուհիներու եւ վարչականներու: Նկատի առնելով ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի
«Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային յանձնախումբի մէջ իր տարած երկարամեայ մարդասիրական
եւ նուիրական աշխատանքը, Տարեցներու միջազգային օրուան առթիւ կայացած SALON DES
AINÉS ձեռնարկի կազմակերպիչ յանձնախումբը, իր իւրայատուկ ձեռնարկին ընթացքին
ընկերուհի Հելէն-ը կը յայտարարէ իր ընտրած հինգ մրցանակակիրներէն մէկը: Վարձքը
կատար Հայ Օգնութեան Միութեան սուրբ գործի ուխտեալներուն, որոնք են՝ «Լոյսի բանակ եւ
գթութեան խաչուհի, կ’աշխատին մշտավառ պահել հայ դպրութեան ջահը»:
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018
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ARS Canada 2017
Scholarship Recipients

ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային
Վարչութեան
2017ի Կրթաթոշակ ստացող
համալսարանական աշակերտներ
Լիզա Մեսրոպ, Վանա Ֆուտուլեան, Կորիւն Գոյունեան եւ Արէն Պապիկեան

Արման Ղալուսեան, Րոպին Թոմպազեան, Ռեպեքա Սիմոնեան, Անի Սահակեան,
Խաժակ Փափազեան եւ Լիւսի Մինասեան

Ալին Թաշճեան

Քրիստափոր Ժոլի

Մրցանակ կամաւոր աշխատանքի
Սեւան Տօնապետեան - Մոնթրէալ

Մրցանակ կամաւոր աշխատանքի
Սէլիա Մարսէմ - Թորոնթօ

The ARS Canada Executive Board is happy to announce that 12 deserving students were recipients of
the ARS Canada 2017 Scholarship
In conjuction to their commitment to their studies, demonstrated by their academic performance, most of these
students are active participants in their communities and members of one or more of: HMEM Montréeal and Toronto,
Hamazkayin Ani Barakhoump, AYF Canada, the Armenian Student Associations of Université de Montréal and the
University of Toronto, and Sourp Hagop Armenian Church Choir.
Our 2017 scholarship recipients are:
1. Aren Babikian of Montreal, studying Computer Engineering at McGill University
2. Goryoun Koyounian of Montreal, studying Political Science at Concordia University
3. Vana Foudoulian of Laval, studying Philanthropic Management at the Université de Montréal
4. Liza Mesrob of Laval, studying Environmental Design at the Université du Québec à Montréal
5. Aline Tachdjian of Montreal, studying Nutrition at the Université de Montréal
6. Arman Ghaloussian of Oakville, studying International Relations, and Environmental Studies at University of Toronto
7. Robin Tombazian of Toronto, studying Political Science and Neuroscience at the University of Toronto
8. Rebecca Simonian of Toronto, studying Physiology, Human Biology, and Global Health at the University of Toronto
9. Annie Sahagian of Toronto, studying Human Biology at the University of Toronto
10. Khajag Papazian of Toronto, studying Mechanical Engineering at Ryerson University
11. Lucy Minassian of Toronto, studying Life Sciences at the University of Toronto
12. Christopher Joly of Toronto, studying Business Management Entrepreneurship at Ryerson University.
We wish our scholarship recipients continued success and we look forward to hearing about their future accomplishments.
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Կեդրոնական Վարչութիւն
• Կեդրոնական Վարչութեան
կազմակերպած 2017-ի Պոսթոնի «Գէմբ
Հայաստան» ամառնային ճամբարին
մասնակցեցան՝ Միա Մերտինեան եւ
Արամ Ունանեան
Մոնթրէալ
• Կրթաթոշակ ստացան՝
Պաշըգճեան Թալիա
Լաւալ
Ստեփանեան Թալին Վանգուվըր
.....................................................................
Գանատայի Շրջ. Վարչութիւն
2017 տարեշրջանին կրթաթոշակ
ստացան հետեւեալ 12 ուսանողները
Գոյունեան Կորիւն
Պապիկեան Արէն
Թաշճեան Ալին
Ֆուտուլեան Վանա
Մեսրոպ Լիսա
Մինասեան Լիւսի
Ժօլի Քրիսթոֆըր
Փափազեան Խաժակ
Գալուստեան Արման
Սահակեան Անի
Սիմոնեան Ռեպեգա
Թոնպազեան Ռապին
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Մոնթրէալ
Լաւալ
Լաւալ
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Թորոնթօ
Թորոնթօ
Թորոնթօ
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Ընկհ. Այտա Մելքոնեան Ժամկոչեան
Ընկերուհի Այտա Մելքոնեան Ժամկոչեան ծնած է 1937-ին, Հալէպ, Սուրիա, ազգայնաշունչ ընտանեկան յարկի մը տակ:
Փոքր տարիքէն անդամակցած է Սուրիոյ Օգնութեան Խաչի արծուիկներու խումբին, նախ՝ իբրեւ մրջնիկ, ապա՝ արծուիկ,
եւ հասած է բարձր դիրքի: 1959-ին ամուսնացած է Լեւոն Ժամկոչեանին հետ, յետագային անոնք բախտաւորուած են երեք
զաւակներով. Լուսին, Վաչէ եւ Շանթ: Ամուսնութենէն ետք մաս կազմած է Սուրիոյ Օգնութեան Խաչի քաղաքի մասնաճիւղին,
գործելով իբրեւ փոխ-խմբապետուհի, քաջալերելով ՍՕԽ-ի բոլոր բարեսիրական ձեռնարկները եւ մղելով իր ծանօթները մաս
կազմելու ՍՕԽ-ի մեծ ընտանիքին: 1991-ին Ժամկոչեան ընտանիքը փոխադրուած է Մոնթրէալ, Գանատա: Ընկերուհի Այտա
Ժամկոչեան ստանձնած է զանազան պարտականութիւններ ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղէն ներս եւ զանազան առիթներով
ցուցաբերած է իր յատուկ սէրը Լաւալի 25-ամեայ «Շուշի» մասնաճիւղին: Ընկերուհի Ժամկոչեան յատուկ սէր ունի կեանքի
հանդէպ: Ան իր քաղցր ժպիտով, մեղմ բնաւորութեամբ ու յարգալիր կեցուածքով համերաշխութիւն, սէր ու յարգանք կը
սերմանէ իր անդամակցած միութեան անդամներուն մէջ: Զինք մօտէն ճանչցողները վստահաբար ուրախ են, որ ան այս տարի
ստացաւ իր սիրած ազգանուէր այս միութեան յիսնամեայ ծառայութեան զարդասեղը:

Ընկհ. Ալիս Ուրֆալեան
Ալիս Ուրֆալեան (Սրապոնեան) ծնած է Լիբանանի Թրիփոլի-Մինա քաղաքը: Նախնական ուսումը ստացած է տեղւոյն
Խրիմեան վարժարանէն: Միջնակարգի ուսումը շարունակած է Թրիփոլիի «College de Saint Coeur» վարժարանին մէջ:
Ուսուցչական ասպարէզը շատ սիրելուն համար, տարի մը կը պաշտօնավարէ նոյն վարժարանին մէջ, որմէ ետք երկու տարի՝
Ազգային վարժարանին մէջ, որպէս ֆրանսերէնի եւ արաբերէնի դասատու: Պզտիկ տարիքէն եղած է արծուիկ եւ վարած՝
խմբապետի պաշտօն: 1967-ին կ’ամուսնանայ Էտի Ուրֆալեանի հետ: Ունի երեք զաւակներ՝ Նուպար, Մակի եւ Ռոպէր եւ 6
թոռներ: 1968-ին կ’անդամագրուի ԼՕԽ-ի «Այծեմնիկ» մասնաճիւղին: Եղած է գործօն անդամ որպէս վարչական, տօնավաճառի
պատասխանատու եւ մասնակցած՝ Պատգամաւորական ժողովներու: 1975-ի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմներուն
ընթացքին օգնութեան հասած է Պէյրութէն Թրիփոլի ապաստանած ընանիքներուն, ապահովելով անոնց կեցութիւն` տուներու,
ակումբներու եւ դպրոցներու մէջ: Պատերազմին պատճառով 1982-ին ընտանիքին հետ կը փոխադրուի Գանատա: Գանատայի
մէջ 21 տարի աշխատած է Stock Market-ի «Equity Transfer Service» ընկերութեան մէջ: Հաւատարիմ իր ուխտին, ընկհ. Ալիս կը
միանայ ՀՕՄ-ի փաղանգին եւ իր մասնակցութիւնը կը բերէ «Ռուբինա» մասնաճիւղի զանազան գործունէութիւններուն, ըլլալով
վարչական, յանձնախումբերու անդամ եւ մասնակցելով Պատգամաւորական ժողովներու: 20 տարի ծառայած Ս. Աստուածածին
Առաքելական Եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութեան մէջ: Այս տարուան ՀՕՄ-ի Օրուան տօնակատարութեան ընթացքին, ընկհ.
Ալիս ստացաւ իր 50 տարիներու անդամակցութեան զարդասեղը, որով ան շատ հպարտ է եւ կը խրախուսէ, որ նոր սերունդի
երիտասարդուհիներն ալ միանան այս վսեմ միութեան:

Ընկհ. Ալիս Շիթիլեան
Ընկերուհի Ալիս Շիթիլեան ծնած է Տէր Զօր, Սուրիա: Նախնական կրթութիւնը ստացած է Պուրճ Համուտի Քառասուն Մանկանց
վարժարանին մէջ. մէկ տարի յաճախած է Հալէպի Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարանը, որմէ ետք իր երկրորդական ուսումը
ամբողջացուցած է Համազգայինի Նշան Փալանճեան Ճեմարանին մէջ, Պէյրութ, Լիբանան: Թուաբանութեան մէջ Bachelors-ի
եւ Masters-ի վկայականները ստացած է Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանէն (AUB): Որպէս ուսուցիչ-դաստիարակ,
պաշտօնավարած է Պէյրութի Սուրէն Խանամիրեան Երկրորդական վարժարանին եւ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանին
մէջ (AUB), Լիբանան: 1968-ին ներգաղթած է Գանատա եւ հաստատուած՝ Թորոնթօ. նոյն տարին իսկ անդամագրուած է ՀՕՄ-ի
Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղին: Օնթարիօ նահանգին մէջ արտօնութիւն ստացած է դասաւանդելու Mathematics, Computer Science, ֆրանսերէն, ինչպէս նաեւ վկայուած է երկրորդական վարժարանի տնօրէնութիւն վարելու համապատասխան
վկայականով: Ընկհ. Ալիսին գործունէութիւնը Թորոնթոյի մէջ լայնածաւալ է: Երկար տարիներ դասաւանդած է Toronto Cederbrae Collegiate Institute-ի մէջ, ուր հաստատած է French Immersion Mathematics-ի դասընթացքները: Երեք տարի Sir John A. McDonald Collegiate-ի մէջ վարած է հայերէնի դասընթացքները: Շնորհիւ իր եւ ընկերուհի Մատլէն Տայեանի աշխատանքներուն,
1982-ին Օնթարիօ նահանգի Կրթական նախարարութեան կողմէ վաւերացուեցաւ եւ հաստատուեցաւ հայերէնի դասընթացքը,
որպէս Credit Course Օնթարիոյի Երկրորդական վարժարաններու համար: Այս դասընթացքը կը շարունակուի մինչեւ օրս:
Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Թորոնթոյի մէջ հիմնադրութեան առաջին երկու տարիներուն եղած է յանձնախումբի
անդամ, որպէս ՀՕՄ-ի ներկայացուցիչ: 1970-ին եղած է Ամառնային Ամէնօրիայ վարժարանին, ներկայիս ՀՕՄ-ի Ամառնային
Ճամբար, հիմնադիր անդամներէն, եւ տարիներ շարունակ աշխատած է Ամառնայինի Ուսումնական Մարմնին մէջ: Վարած
է ՀՕՄ-ի Երկրորդական Վարժարանի, Գոլոլեան նախակրթարանի եւ Պապայեան մանկապարտէզի Կրթական Մարմնի
ատենապետութիւնը: Երկու տարեշրջան, եղած է ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհին,
իսկ ետքը՝ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան անդամ՝ երկու տարեշրջան: Մաս կազմած է ՀՕՄ-ի «Ռուբինա»
մասնաճիւղի եւ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան զանազան յանձնախումբերուն՝ Կրթական հարցերու, ԾրագիրԿանոնագրի վերամշակման, տարեգիրքերու պատրաստութեան եւ Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակի հաշուական
աշխատանքներուն մէջ։ 1999-ին ՀՕՄ-ի Օրուան տօնակատարութեան եւ 2005-ին Մայրերու Օրուան առիթներով արժանացած է
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի գնահատագիրներուն։ 1998-էն ի վեր կ’աշխատի Torcom Construction-ի մէջ, իր ամուսինին՝ ընկ.
Յարութիւն Շիթիլեանի հետ: Ան հպարտ մայրն է իր երկու զաւակներուն եւ հարսերուն՝ Յովիկին եւ Անիթային, Վարուժին եւ
Գարօլինին, եւ հպարտ մեծ մայրը Սիփանային:

Ընկհ. Սիրարփի Մանտալեան
Ընկերուհի Սիրարփի Մանտալեան ծնած է Հալէպ, Սուրիա: Կը պատկանի Գաթարոյեան ընտանիքին: Փոքր տարիքէն եղած
է Սուրիոյ Օգնութեան Խաչի արծուիկ: Ամուսնացած է Զաքար Մանտալեանին հետ եւ 1967-ին փոխադրուած՝ Գանատա:
Իր մասնակցութիւնը բերած է Մոնթրէալի է հայ գաղութի կազմաւորման: Սէն Զոթիկի կեդրոնին մէջ միացած է ՀՕՄ-ի
շարքերուն: Մասնակցած է ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի զանազան յանձնախումբերու աշխատանքներուն,
եղած է պատգամաւոր ՀՕՄ-ի Շրջանային ժողովներու, վարած է վարչական պաշտօններ, եղած է ատենապետ «Սօսէ»
մասնաճիւղին: 1993-ին երբ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղը հիմնադրուեցաւ, լաւալաբնակ անդամները ինքնաբերաբար մաս
կազմեցին այդ մասնաճիւղին: Հիմնադիր վարչութեան մէջ ընկհ. Մանտալեան վարեց ատենապետի պաշտօնը:
Իր կեցուածքով, անոյշ ժպիտով եւ սիրալիր վարմունքով վայելեց բոլոր անդամներուն սէրն ու յարգանքը: Իր ջանքերով
երիտասարդ անդամներ միացան մասնաճիւղին: Ընկհ Մանտալեան երբ երիտասարդ անդամներուն ուղղէր իր խօսքը,
անպայման զանոնք կը կոչէր «եաւրուս», իսկական մօր մը պէս: Յետագային ընկհ. Մանտալեան ընտրուեցաւ Ազգային
Երեսփոխան Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ կողմէ: Ընկհերուհին ունի երկու զաւակ, 4 թոռներ եւ 3 ծոռներ:
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Ընկհ. Էօժէնի Շէհիրեան
Ընկերուհի Էօժէնի Շէհիրեան ծնած է Հալէպ: Նախնական ուսումը ստացած է տեղւոյն Ուսումնասիրաց վարժարանին
մէջ: Վկայուած է Aleppo College-էն: Յաճախած է նաեւ Սուրբ Քառասնից Մանկանց Եկեղեցուոյ Կիրակնօրեայ դպրոցը եւ
աւարտելէ ետք պաշտօնավարած՝ որպէս քարտուղարուհի: 1950-ին ծնողքին հետ գաղթած է Գանատա եւ հաստատուած՝
Թորոնթօ: Յաճախած է Teachers College-ը, ապա պաշտօնավարած է տեղական դպրոցի մը մէջ: Այդ օրերուն թորոնթոհայ
փոքրաթիւ գաղութի զաւակներուն հոգեւոր դաստիարակութեան ի խնդիր, իր շուրջը հաւաքած է փոքրիկները, եւ ոչ մէկ
միջոց խնայած է անոնց սորվեցնելու աղօթքներ, շարականներ, քրիստոնէական եւ եկեղեցական կրօնական գիտելիքներ:
Հետեւաբար անուղղակիօրէն հիմնադիրը եղած է թորոնթոհայ գաղութի Կիրակնօրեայ Դպրոցին: 1993-ին երբ պաշտօնապէս
կը հիմնուի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցուոյ Կիրակնօրեայ վարժարանը, ընկհ. Էօժէնի կը նուիրուի սրբազան գործին եւ
կը շարունակէ իր նուիրական առաքելութիւնը միչեւ հանգստեան կոչուիլը: Ազգասիրական ոգին եւ ծառայասիրութիւնը
զինք կը մղեն անդամակցելու Հայ Օգնութեան Միութեան եւ 50 երկար տարիներ կը ծառայէ այս հսկայ կազմակերպութեան,
չխնայելով իր նուիրումն ու լուման եւ մեծ գումարի նուիրատուութեամբ՝ ձեռք երկարած է ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանի
հայ սերունդի հայապահպանման նուիրական գործին: Ան անդամակցած է նաեւ Scarborough Writers’ Association
գրողներու միութեան, 20 տարիներ յօդուածներ գրելով անոր տարեգիրքին մէջ: Իր ներդրումը բերած է ՀՕՄ-ի Ընկերային
Ծառայութեան եւ Seven Oaks Ծերանոցի աշխատանքներուն: Ընկհ. Էօժէնի Շէհիրեան հեղինակն է հետեւեալ գիրքերուն.
1. Հայերէն կը սորվինք. We love Armenian, 1973-ին:
2. Letters to Vartan (հայաշունչ կտորներ), 1999-ին:
3. Angels on the Road (բարոյալից կտորներ), 2014-ին:
4. Letters from Armenia (Հայերէնէ անգլերէն թարգմանութիւն Էօժէնի Շէհիրեանի), 2002-ին:
Ընկհ. Էօժէնի արժանացած է բազմաթիւ գնահատագիրներու՝ Scarborough Writers’ Association, Scarborough Art Council-էն եւ
ուրիշ շատ մը տեղական հաստատութիւններէ: Ան գրած է յօդուածներ՝ հայն ու Հայաստանը ծանօթացնելու գանատացի
ընթերցողներուն: 										
Պ. Սիմոնեան

Ընկհ. Արշօ Պոյաճեան
Ծնած է Պոյնէս Այրէս, Արժանթին հայրենասէր ընտանիքէ մը, որուն անդամները մաս կազմած են ՀՅԴ եւ ՀՄԸՄ-ի: Հայրը
եղած է հիմնադիր անդամներէն մէկը տեղւոյն Խրիմեան Ազգային վարժարանին: Փոքր տարիքէն անդամագրուած է
ՀՅԴ պատանեկան եւ երիտասարդական միութիւններէն ներս եւ աւելի ուշ իր մօրը քաջալերանքով ան անդամագրուած
է Պոյնէս Այրէսի ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին: Ընկերուհին իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է տեղւոյն երգչախումբին եւ
թատերախումբին միշտ զօրաւիք կանգնելով Խրիմեան ազգային վարժարանի նիւթական ապահովելու գործին:
1977-ին Պոյնէս Այրէսի մէջ ամուսնացած է ընկ. Սերգօ Պոյաճեանին հետ եւ հաստատուած Մոնթրէալ, ուր միացած է ՀՕՄ-ի
Մոնթրէալի մասնաճիւղին:
Իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ ներկայ գտնուած է ՀՕՄ-ի հերթական ժողովներուն եւ քաջալերած է ՀՕՄ-ի եւ
գաղութէն ներս գրեթէ բոլոր ձեռնարկները:

Ընկհ. Պերճուհի Գոնալեան Քէշիշեան
Ծնած է Դամասկոս, Սուրիա: Նախնական ուսումը ստացած է տեղւոյն Միացեալ նախակրթարանէն իսկ երկրորդականը՝
Իտալացիներու մայրապետներու վարժարանէն: Աւարտելէ ետք հինգ տարի պաշտօնավարած է որպէս ուսուցչուհի:
Ամուսնացած եւ հաստատուած է Լիբանանի մէջ: Անդամագրուած է ԼՕԽ-ի Անահիտ մասնաճիւղին: Երկու շրջան
վարչական անդամ ըլլալով տարած է քարտուղարի պաշտօն ապա մաս կազմած է շրջանային վարչութեան արխիւային
յանձնախումբին:
Փոխադրուած է Մոնթրէալ եւ գործօն մասնակցութիւնը բերած է զանազան յանձնախումբերու
մէջ: 26 երկար տարիներ մաս կազմած է եւ ներկայիս հոգեկան մեծ գոհունակութեամբ կը շարունակէ գործել մասնաճիւղիս
Տարեցներ այցելող յանձնախումբին: Ընկերուհին վերջերս արժանացած է Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդարանի
գնահատագրին:

Ընկհ. Շաքէ Պէնօհանեան Կէօնճեան
Ծնած է Աղէքսանդրիա, Եգիպտոս: Իր նախնական կրթութիւնը ստացած է հայկական վարժարանէն ներս ապա յաճախած է
քաղաքի Գերմանական վարժարանը: Շարունակելով իր բարձրագոյն ուսումը հետեւած է Գահիրէի պետական համալսարանի
Գերմանական լեզուի գրականութեան ճիւղը: Իր հօրաքոյրը՝ Քարզուհի Մարգարեան, որպէս գործունեայ անդամ
Աղեքսանդրիոյ Հայ Կարմիր Խաչին, քաջալերած է որ երիտասարդ ընկերուհին 20 տարեկանին անդամագրուի ՀՕՄ-ի շարքերէն
ներս: 1970-ին կը փոխադրուի Մոնթրէալ եւ անմիջապէս կը միանայ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի մասնաճիւղին: Կ’ամուսնոյն Պրն.Արմէն
Կարօ Կէոնճեանի հետ եւ կ’ունենան երկու զաւակներ Նորա եւ Զաւէն: Կրթական աշխատանքի կարեւոր դերին հաւատալով
ան մաս կազմած է նաեւ Ս. Յակոբ Ազգ. Վարժարանի կրթական գործադիր մարմնին: Ընկհ. Կէոնճեան փոքր տարիքէն սիրած
է ձեռարուեստը եւ հետաքրքրութիւն ցուցաբերած է հայկական գորգերու նկատմամբ ու մասնագիտացած այս ճիւղէն ներս:
Ընկերուհիին ձեռամբ բծախնդրութեամբ ու նուրբաճաշակ աշխատցուած գորգերը ցուցադրուած են ՀՕՄ-ի ձեռնարկած
զանազան առիթներուն եւ արժանացած են ներկաներուն հիացմունքին: Հաւատալով ՀՕՄ-ի Ջաւախքի զօրակցութեան եւ
օժանդակութեան ծրագիրներուն, ընկերուհին ընդառաջած է ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան դրամահաւաքի կոչին
եւ իր բնակարանէն ներս, երկու տարբեր տարեշրջաններ ան սիրայօժար ընդունած է եւ հիւրասիրած ՀՕՄ-ի ընկերուհիներ
ու համկիրներ: Գաղութէս ներս իր բերած շօշափելի նիւթաբարոյական մասնակցութեան համար, Հոկտեմբեր 2016-ին ձեռամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. (Նորին Սուրբ Օծութուն Տէր Տէր)Արամ Ա. Կաթողիկոսի պարգեւատրուած է Ասպետի շքանշանով:

Ընկհ. Սեդա Սեւակեան
Ծնած է Գահիրէ, Եգիպտոս, Սեբաստացի հօրմէ եւ Վանեցի մօրմէ: 1963ին ընտնիօք գաղթած եւ հաստատուած է Թորոնթօ
Գանատա եւ անդամակցած է երիտասարդացի Սիմոն Զաւարեան ուխտին: 1967ին ամուսնացած է Մոնթրէալի Լեւոն
Շանթ ուխտի անդամ ընկեր Յակոբ Սեւակեանի հետ եւ հաստատուած է Մոնթրէալ: Անդամակցած է ՀՕՄի Մոնթրէալի
մասնաճիւղին: Ունի 2 զաւակներ, 5 թոռներ եւ 2 ծոռ: Եղած է ՀՕՄի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան
Շրջանայի Վարչութեան անդամ եւ 4 տարի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան անդամ:
Վարած է վարչական զանազան պաշտօններ եւ ընտրուած պատգամաւոր ՀՕՄի Պատգամաւորական ժողովներու:
Իր առողջական վիճակին պատճառով, վերջին 3 տարիներուն չէ կրցած մասնակցիլ ժողովներուն եւ ձեռնարկներուն, բայց
մնացած է հաւատարին իր ուխտին:
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Ընկհ. Յասմիկ Բարձիկեան Մինասեան

Ընկերուհին կը պատմէ թէ իր առաջին փորձառութիւնը ՀՕՄ-ի կեանքէն ներս եղած է 1965-ին երբ տակաւին անդամ չէր
ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս բայց եւ այնպէս խումբ մը երիտասարդուհիներով մասնակցած են տարւոյն ՀՕՄ-ի պազարին: Այս
ձեռնարկը շարժառիթ մը կ’ըլլայ որ ընկերուհին անցնի ՀՕՄ-ի շարքերը եւ 1979-ին ան կը դառնայ նորընտիր վարչութեան
անդամ քաջալերանքովը ընկհ. Անի Սերոբեանի եւ իր կեսրոջը ընկհ. Շաքէ Շաւարշ Մինասեանի որ իր կարգին անդամ էր
նախորդ վարչութեան: Հակառակ կենսաբանութեան ճիւղէն ներս իր մասնագիտութեանը ան կը ստանձնէ հաշուապահի
պաշտօնը: Նորընտիր վարչութիւնը մեծ թափով կը լծուի աշխատանքի եւ կը կազմակերպէ ձեռնարկներ նպաստելու հոն
ուր որ կարիքը կար ի մասնաւորի նորակարոյց այսօրուան հայ կեդրոնին ու անոր բազմաթիւ կարիքներուն: Նիւթական
ապահովելու կողքին վարչութեան նպատակը կ’ըլլայ նորեկ անդամներ ներգրաւելու աշխատանքը խտացնելով
մասնաճիւղին շարքերը:
Ընկերուհին մասնակցած է ՀՕՄ-ի պատգամաւորական ժողովներու եւ այդպիսով աւելի մօտէն ծանօթացած է ՀՕՄ-ի
համաշխարհային կարոյցին:
Թէեւ ժամանակէ մը ի վեր դադրած է վարչական պաշտօններ ստնաձնելէ սակայն ան մօտէն հետեւած է եւ կը հետեւի
ՀՕՄ-ի արձանագրած նուաճումներուն, որովհետեւ կը հաւատայ ՀՕՄ-ի արքելութեան ու տարուած բծախնդիր
աշխատանքներուն:

Ընկհ. Սեդա Փափազեան Թուրիկեան
Ծնած է Հալէպ, Սուրիա: Շրջանաւարտ է Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարանէն: Կարճ ժամանակ մը պաշտօնավարած է Ազգ.
Կիւլպէնկեան վարժարան, որպէս տնօրէնուհի: Նոյն տարին կ’ամուսնանայ Պէյրութ հանրածանօթ «Թուրիկ»-ի զաւկին՝ Հրայր
Թուրիկեանի հետ: Կը բախտաւորուին երկու մանչ զաւակներով՝ Միհրան եւ Րաֆֆի: Կէսուրմօրը՝ Շուշան Թուրիկեանի
փափաքով 1968-ին կ’անդամագրուի ԼՕԽ-ի Հազմիյէի շրջանի Զուարթնոց մասնաճիւղին:
Հաճոյքով կը մասնակցի մասնաճիւղի բոլոր ձեռնարկներուն կազմակերպչական աշխատանքներուն: Լիբանանի
քաղաքացիական կռիւներու պատճառով կը փոխադրուին Ամման, Յորդանան ուր մաս կը կազմէ ՀՕՄ-ի Ամմանի Արազ
մասնաճիւղին վարչական կազմին: 1991-ին կը հաստատուի Մոնթրէալ եւ կը միանայ Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղին: Ընկհ.
Թուրիկեան իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է զանազն յանձնախումբերու մէջ: Մասնակցած է ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի
պատգամաւորական ժողովներուն: Սիրած է եւ կը սիրէ այս աննման կազմակերպութիւնը եւ կը մաղթէ յարատեւ յաջողութիւն:

Ընկհ. Զեփիւռ Քէսէրեան Լուլու
Ընկերուհին կը պատմէ թէ իր առաջին փորձառութիւնը ՀՕՄ-ի կեանքէն ներս եղած է 1965-ին երբ տակաւին անդամ չէր:
Ծնած է Հալէպ, Սուրիա, բազմանդամ ընտանիքի մէջ ուր ազգային ոգին եւ հայ ապրելու տենչը եղած են կարեւոր ազդակները:
Կանուխ տարիքէն անդամագրուած է ՍՕԽ-ի շարքերը: Նախակրթութինը ստացած է Ազգային Սահակեան վարժարանէն
ապա աշակերտած է Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարան միշտ ի մտի ունենալով ուսուցչական ասպարէզը: Կը պաշտօնավարէ Հայ
Կաթողիկէ քոյրերու վարժարանը College Soeurs de l’Immaculée Conception: 1968-ին կը հաստատուի Մոնթրէալ եւ կը միանայ
ՀՅԴ երիտասարդական եւ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի շարքերէն ներս: Կ’անդամակցի Համազգայինի Հայ Կրթական եւ Մշակութային
միութեան մաս կը կազմէ պարախումբին, թատերախումբին նաեւ կը ստանձնձնէ վարչական պաշտօն տեղական եւ
շրջանային մակարդակներով: Ընկերուհի Քէսէրեան Լուլու երկար տարիներ պաշտօնավարած է Ս. Յակոբ Շաբաթօրեայ եւ
ՀՕՄ-ի ծաղկոցէն ներս, ձեռք ձգելէ ետք մանկավարժութեան յատուկ վկայագիր Vanier college-էն: Աւելի ուշ ան իր ուսումը
կը շարունակէ եւ կը վկայուի Concordia համալսարանէն ներս հետեւելով Human |Science ճիւղին: Ընկերուհին 50 տարիներ
անշահախնդիր մասնակցութիւնը բերած է ՀՕՄ-ի կեանքէն ներս: Մասնակցած է ՀՕՄ-ի պատանիներու փոխանակման
ծրագրին որպէս խորհրդատու Մասաչիւսէդսի Քէմբ Հայասատան ծրագրին: 1993-ին որպէս պատգամաւոր հայրենիքի
մէջ մասնակցած է Հայաստանի Համահայկական Հիմնադրամի ընդհանուր ժողովին: Եղած է ընդահանուր ժողովներու
ատենադպրուհի եւ մասնակցած է ՀՕՄ-ի պատգամաւորական ժողովներուն: ՀՕՄ-ի անունով մասնկացած է Musée des beaux-arts
մէջ Հայկական աւանդական տօնածառի պատրաստութեան եւ ցուցադրման աշխատանքներուն:
Ընկերուհին ամուսնացած է Վիքթօր Լուլույի հետ եւ ունի երկու զաւակներ Էմէ եւ Անի:
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Տերեւաթափ
Ընկհ. Հելէն Չիլինկիրեան

Ընկհ. Ազատուհի Պարոնեան

Ընկերուհի Հելէն ծնած է Պարսկաստան,
1929-ին: Զաւակն է Դաւիթեան ընտանիքին:
Ան ստացած է բարձրագոյն ուսում:
Կ’ամուսնանայ Էրիք Չիլինկիրեանի հետ,
եւ կը բախտաւորուին երկու զաւակներով:
Կը գաղթեն Միացեալ Նահանգներ, ուր կը
պաշտօնավարեն համալսարաններու եւ այլ
կրթական հաստատութիւններու մէջ: Յետոյ,
կը փոխադրուին Կուէլֆ, Գանատա եւ հոն ալ
կը նետուին ուսուցչական ասպարէզ:
Ընկերուհի Չիլինկիրեան Գանատայի մէջ
կը հիւրընկալէ տասնեակ մը ազգականներ եւ գաղթականներ, որոնց
կը հիւրընկալէ, կ’օգնէ ընտելանալու նոր միջավայրին, գործ գտնելով,
զանոնք տուներու մէջ ապահովելով եւ այլն: Իրեն համար մեծ հաճոյք էր
տեսնել անոնց յաջողութիւնները: Միշտ կը յիշուին իր հիւրասիրութեան
ճոխ սեղանները:
Ան միացած է ՀՕՄ-ի շարքերուն 25 տարի առաջ եւ վարած՝ զանազան
վարչական
պաշտօններ,
մասնաւորաբար
հաշուապահութիւն:
Անհանգստութեան պատճառաւ ան վերջերս չէր կրնար մասնակցիլ մեր
ձեռնարկներուն, բայց մնաց միշտ հաւատացեալ ՀՕՄ-ի առաքելութեան:
Ան իր 25-ամեայ անդամակցութեան զարդասեղը ստացաւ իր տան
մէջ, վարչութեան տուած այցելութեան ընթացքին: Ընկերուհի Հելէն
իր աչքերը փակեց 19 Յունուար 2018-ին, ետին թողելով իր ամուսինը՝
Էրիքը, եւ աղջիկը՝ Էմիլի (Դէտ) Կաթրի եւ բազմաթիւ հարազատներ:
Խառնուածքով հեզ, բայց համարձակ, հաստատամիտ, աշխատասէր,
ուժեղ եւ ճաշակաւոր կին էր ընկերուհի Հելէնը: Հողը թեթեւ գայ վրան:

Ընկերուհի Ազատուհի Պարոնեան ծնած է
1923-ին, Լիբանանի Շթորա գիւղաքաղաքը.
զաւակն է Գոզանեան մեծ ընտանիքին։
Այդ օրերուն Շթորայի մէջ հայկական
վարժարանի
չգոյութեան
պատճառով
ընկհ. Ազատուհի զուրկ մնացած է
հայկական ուսումէ։ 1938-ին կ’ամուսնանայ
պրն. Մելիտոս Պարոնեանի հետ, եւ
կը հաստատուին Հայֆա, Պաղեստին,
ուր կը բախտաւորուին 5 զաւակներով՝
3 մանչ, 2 աղջիկ։ Ընկհ. Ազատուհի իր
զաւակները մեծցուցած է հայկական շունչով, զանոնք արձանագրած է
ՀՄԸՄ-ի մեծ ընտանիքին. եղած են սկաուտ եւ արենոյշ, ինչպէս նաեւ
մաս կազմած են Հայֆայի եկեղեցւոյ դպրաց դասին։ 1950-ին, ընկհ.
Ազատուհի անդամակցած է Հայֆայի Հայ օգնութեան խաչին, գործօն
մասնակցութիւն բերած է այդ մասնաճիւղի աշխատանքներուն։
1962-ին ընտանեօք կը փոխադրուին Մոնթրէալ, Գանատա։ Ընկհ.
Ազատուհի ընտանեկան կարիքներուն հասնելու համար ստիպուած
կ’ըլլայ աշխատելու։ Այդ օրերուն կ’անդամակցի Մոնթրէալի
«Սօսէ» մասնաճիւղին, սակայն իր առօրեայ աշխատանքը եւ
ընտանեկան պարտաւորութիւները չեն արտօներ որ լրիւ ձեւով
կատարէ իր միութենական պարտականութիւները։ 1993-ին կը
հիմնուի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղը եւ ընկհ. Ազատուհի, իր
ծնողական պարտականութիւնները արդէն աւարտած, զաւակները
ամուսնացուցած, այլեւս ազատ կը զգայ իր գործօն մասնակցութիւնը
բերելու ՀՕՄ-ի ընտանիքին։ Ընկերուհի Պարոնեան կը քաջալերէ «Շուշի»
մասնաճիւղի ձեռնարկները, իր սիրտը եւ քսակը միշտ լայն բանալով
որեւէ առիթի, եւ միշտ զօրավիգ կը կանգնի մասնաճիւղի կարիքներուն։
Ընկերուհի Ազատուհիի զաւակները, Պարոնեան եղբայները, իրենց
իշխանական նուիրատուութեամբ սատարեցին Լաւալի Հայ կեդրոնի եւ
Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ գնման. եւ այսօր կեդրոնի սրահը կը կոչուի իրենց
անունով։ Ընկերուհի Ազատուհի Պարոնեան մեզմէ յաւէտ բաժնուեցաւ
18 Յունուար 2018-ին:

Ընկհ. Սալբի Սեքլեմեան Պէլեան
Ընկհ. Սալբի Սեքլեմեան Պէլեան ծնած
է 4 Օգոստոս 1962-ին, Սուրիոյ հիւսիսարեւելքը գտնուող հայաշատ Գամիշլիի մէջ,
մուսալեռցի եւ զէյթունցի նախահայրերէ
սերած յարկին տակ: Նախնական ուսումը
ստացած է տեղւոյն Ազգային Եփրատ
Վարժարանէն, որմէ ետք բարձրագոյն
ուսման հետեւած է Սուրիոյ եւ Գանատայի
մէջ: Նախքան Գանատա փոխադրութիւնը
1984 թուականին, Գամիշլիի մէջ ան
պաշտօնավարած է շրջանի Հայ Կաթողիկէ
Վարժարանէն ներս, ուր դասաւանդած է հայերէն: Միեւնոյն ժամանակ,
ան մաս կազմած է եւ աշխոյժ գործունէութիւն ունեցած է շրջանի
հայ կազմակերպութեանց մէջ: 1984-ին, հետեւելով իր ընտանիքի
անդամներուն, ան կայք հաստատած է Սենթ Գաթրինզ, Գանատա:
Սենթ Գաթրինզի մէջ եւս, ՀՄԸՄ-ի եւ նամանաւանդ ՀՕՄ-ի ճամբով,
ան իր մեծ ներդումը ունեցած է շրջանի համայնքային եւ միութենական
աշխատանքներու ընդլայնման եւ զարգացման: Երկար տարիներով
ծառայած է զոյգ կազմակերպութեանց մէջ, որպէս վարչական անդամ,
պատասխանատուութեան բարձրագոյն գիտակցութեամբ կատարելով
իրեն վստահուած աշխատանքները:
1991-ին փոխադրուած է Պէյրութ, Լիբանան, ուր Ժան Պէլեանի հետ
կազմած է իր հայաշունչ ընտանեկան բոյնը, բախտաւորուելով զոյգ
մանչերով. Միսակ եւ Սեւակ: Ամուսնոյն վաղաժամ մահէն ետք, 2006ին, ան դարձեալ վերադարձած է Սենթ Գաթրինզ, ուր շարունակած
է իր հայանուէր գործունէութիւնը ՀՕՄ-ի, ՀՄԸՄ-ի եւ Հայ Եկեղեցւոյ
ճամբով: Երկար տարիներ ծառայած է որպէս Սենթ Գաթրինզի ՀՕՄ-ի
մասնաճիւղի, ՀՄԸՄ-ի եւ Ս. Պօղոս Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ վարչութեանց
եւ հոգաբարձութեան անդամ:
Յետ երկարատեւ հիւանդութեան, 26 Յունուար 2018-ին, Ընկհ. Սալբին
առյաւէտ փակեց իր աչքերը, իր ետին թողելով քաղցր յիշատակներ եւ
համեստ գործունէութեան տիպարը ներկայացնող ազգանուէր օրինակ մը:

Ընկերուհի Էլիզապէթ Գարակէօզեան
Թահանեան
Ընկերուհի Էլիզապէթ հասակ առած է
ազգասէր
Գարակէօզեան
ընտանիքի
մէջ:
Ընտանիքին
իրեն
փոխանցած
դաստիարակութիւնը զինք մղած է դառնալու
ՀՕՄ-ի անդամ։ Ընկերուհին անդամակցած
է ՀՕՄ-ին 1988-ին, փոխանցուած է «Սօսէ»
մասնաճիւղէն «Շուշի» մասնաճիւղ 1993-ին։
Ան միշտ քաջալերող եղած է ՀՕՄ-ի բոլոր
ձեռնարկները, ինչպէս նաեւ ստանձնած
է «Շուշի» մասնաճիւղի տօնավաճառի
կնքամայրութիւնը։ Ան մեծ տիրամայրն էր Ս. Յակոբ երկրորդականի
աշակերտ եւ հետագային Վանգուվըրի հոգեւոր հովիւ Տ. Հրանդ
Վարդապետ Թահանեանին: Ընկերուհին կեանքէն բաժնուեցաւ 22
Օգոստոս 2017-ին, շրջապատուած իր զաւակներով եւ թոռներով,
որոնց սէրը վայելեց մինչեւ իր վերջին շունչը։
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Ընկհ. Ալիս Գէորգեան (Վարդանեան)
Ընկերուհի Ալիս Գէորգեան (Վարդանեան)
ծնած է Հալէպ, 1932-ին: Դասաւանդած է
Դամասկոսի Հայկական վարժարանէն
ներս: 1969-ին գաղթած է Գանատա:
Բախտաւորուած է երկու զաւակնեով՝
Վիգէն եւ Անի. ու 4 թոռներով: 1970-ին
ընկհ. Ալիս միացած է ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի
«Ռուբինա»
մասնաճիւղին
ու
եղած
միութեան գործօն անդամ, մասնաւորապէս
Ամառնային Դպրոցի յանձնախումբի մէջ:
Ան երկար տարիներ անդամակցած է
նաեւ Թորոնթոյի Համազգային Մշակութային Միութեան «Գլաձոր»
մասնաճիւղին, վարած՝ ատենապետի պաշտօն, ինչպէս նաեւ եղած է
անդամ՝ Համազգայինի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան: Ներդրում
ունեցած է գրական մարզին մէջ. ասմունքային ելոյթներով մասնակցած
է Թորոնթոհայ գաղութի գեղարուեստական ձեռնարկներուն։ Ընկերուհի
Ալիս մեզմէ յաւէտ բաժնուեցաւ 11 Փետրուար 2018-ին:

Ընկհ. Սիրան Աղազարեան
Սիրելի՛
Աղազարեան
եւ
Պոյաճեան
ընտանիքներ, ազգականներ, բարեկամներ
Այսօր եկած ենք այս սուրբ տաճարին
ներքեւ մեր վերջին յարգանքը, մեր սրտի
խօսքը փոխանցելու այս մեծ հայուհիին՝
ընկհ. Սիրան Աղազարեանին մահուան
տխուր առիթով: Ընկհ. Սիրան Աղազարեան
ազգասէր ընտանիքի զաւակ է, քոյրը Փանոս
Պոյաճեանի, իր զաւակները դաստիարակած
է ազգասիրութեամբ եւ եկեղեցասիրութեամբ:
Իմ եւ ընկհ. Սիրանին բարեկամութիւնը
կ՚երկարի 30 երկար տարիներու վրայ, երկուքս ալ նոյն գաղափարներուն
հաւատացող, մեր միտքն ու աչքը դէպի մեր կառոյցները, թէ ինչպէ՛ս
օգտակար կրնանք դառնալ մեր սիրած միութիւններուն:
ՀՕՄ-ի ձեռնարկներուն, ընկհերուհի Սիրանն ու իր կեանքի ընկերը՝
պատուական ընտանիքի զաւակ պրն. Լեւոն Աղազարեանը, անպայման
իրենց նիւթական եւ բարոյական աջակցութիւնը կը բերէին: 25 տարիներ
առաջ, երբ Լաւալի համալիրը եւ եկեղեցին իրականութիւն դարձան,
ըկրհ. Սիրանին զաւակները, իրենց իշխանական նուիրատուութեամբ
մասնակցեցան դրամահաւաքին, եւ այդպիսով՝ Լաւալի ՀՕՄ-ի «Շուշի»
մասնաճիւղի գրասենեակները կը կոչուին «Լեւոն եւ Սիրան Աղազարեան»,
հետեւաբար անոնք միշտ պիտի յիշուին ապագայ սերունդներուն կողմէ:
Ընկերուհի՛ Սիրան, քու բարի հոգիիդ վարձատրութիւնը անպայման
պիտի ստանաս երկնաւորէն, հանգի՛ստ ննջէ: Քու յիշատակդ մի՛շտ վառ
պիտի մնայ մեր սրտերուն մէջ: Հայ ազգը բնաւ չի մեռնիր Սիրանին նման
հայ մայրեր ունենալով:
Զապէլ Կիւլեան

ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

Տերեւաթափ
Ընկհ. Զուարթ Մանուկեան

Ընկհ. Շաքէ ՏէրՄելքոնեան-Մինասեան

Ընկհ. Զուարթ Մանուկեան ծնած է
Դամասկոս, Սուրիա, 1931-ին։ Ան զաւակն
է
Թուլզեան
ըանտանիքին։
Ուսումը
ստացած է Թրիփոլիի Immaculée Conception ֆրանսական դպրոցին մէջ, աւարտելով
մանկավարժական մասնագիտութիւնը։
Ընկերուհին պատանի տարիքէն իր աշխոյժ
խառնուածքով սիրած է հայ բեմը, եւ արդէն
15 տարեկանէն սկսած է ներկայացնել
«Սայաթ Նովա» օփերան, «Վարդանանք»ը,
«Ինկած բերդի իշխանուհին»։ 1951-ին
ան անդամ դարձած է Թրիփոլիի Լ.Օ.Խ.ի մասնաճիւղին։ 1953-ին
ամուսնանալով Յակոբ Մանուկեանի հետ, կազմած են ընտանեկան
իրենց բոյնը եւ ունեցած երկու զաւակներ։ Ընկհ. Մանուկեան Պէյրութի Հայ
Աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանին մէջ վարած է
մանկապարտիզպանուհիի, կարգապահութեան պատասխանատուի եւ
հոգեւոր տեսուչի պաշտօններ, ան նաեւ աշխոյժ գործունէութիւն ունեցած
է Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ մէջ։
Ընկերուհին իր Լ.Օ.Խ.-ականի գործը շարունակած է Պէյրութի մէջ, աշխոյժ
գործունէութիւն ունենալով «Ազատամարտ» ակումբէն ներս, վարած է
Լ.Օ.Խ.ի վարչական պաշտօն եւ երկար տարիներ մասնակցած է «Պնակ
մը կերակուր»-ի հանգանակութեան։ 1991-ին փոխադրուած է Մոնթրէալ,
մաս կազմելով «Սօսէ» մասնաճիւղին, ապա 1993-ին շարունակած է իր
անդամակցութիւնը՝ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղէն ներս։ Ընկերուհին
կ’ըսէ՝ «56 տարիներ առաջ կատարծ ուխտիս հաստատ պիտի մնամ,
մինչեւ այն ատեն, որ Տէրը ինծի կեանք շնորհէ»։
Ընկհ Զուարթ մահացաւ 31 Յունուար 2018-ին:

Ընկերուհի

Ընկհ. Արմինէ Ասատուրեան
Ընկերուհի Արմինէ Ասատուրեան ծնած
է Հալէպ, յաճախած է տեղւոյն Ազգային
Զաւարեան վարժարանը: Ուշիմութեան
եւ ինքնաշխատութեան որպէս արդիւնք՝
տիրացած է իր երկրորդականի վկայականին:
Շրջան մը պաշտօնավարած է Ազգային
Զաւարեան վարժարանին մէջ։ Եղած է
ե՛ւ սիրուած, ե՛ւ փնտռուած ուսուցչուհի,
ե՛ւ հաճելի գործընկեր՝ թէ՛ Հալէպի եւ
թէ՛ ապագային Մոնթրէալի մէջ: 1968-ին
ընտանիքին հետ հաստատուած է Մոնթրէալ։
1972-ին շատ դժուարին պայմաններու մէջ, Արմինէ զօրաւոր կամքն ու
ինքնաշխատութիւնը ի գործ դրած, վկայուած է որպէս մանկավարժ Baccalauréat en éducation: Ուսումնատենչ Արմինէ 1976-ին վկայուած է Maitrise
en éducation Psyco-pedagogique ճիւղին մէջ։ Մինչեւ հանգստեան կոչուիլը
ան պաշտօնավարած է պետական վարժարաններէ ներս. պաշտօն մը, զոր
վարած է ամենայն խղճմտութեամբ, սիրով եւ հաճոյքով, արժանանալով
բոլորին սիրոյն եւ յարգանքին: Իր անձնական յաջողութեանց առընթեր, իր
կեանքը իմաստաւորած է նաեւ գործելով ազգային մարմիններէ ներս:
Վարած է զանազան վարչական պաշտօններ։ Եղած է ՀՕՄ-ի «Սօսէ»
մասնաճիւղի ատենադպիր, ապա ատենապետ: Եղած է Գանատայի
Շրջանային վարչութեան անդամ, քարտուղար եւ մինչեւ կեանքի վերջին
շրջանը (անողոք հիւանդութեան վատթարացումը) իր ներդրումը բերած է
տեղական թէ շրջանային զանազան յանձնախումբերու մէջ։
Արմինէ եղած է նաեւ Համազգայինի վարչական անդամ եւ մաս կազմած
ՀՄԸՄ-ի խորհուրդին։ Երկար տարիներ եղած է Ս. Յակոբ Ազգ. վարժարանի
Կրթական Գործադիր Մարմնի անդամ՝ վարելով պատասխանատու
պաշտօններ: Մաս կազմած է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի
խորհուրդին եւ եղած է ՀՕՄ-ի ներկայացուցիչը վերոյիշեալ վարչութեան
մօտ։ Իր տարած բծախնդիր, կարգապահ եւ հետեւողական աշխատանքին
համար յատուկ գնահատագրով մը պատուուած է Հայաստան
Համահայկական Հիմնադրամի կեդրոնի ընդհանուր նախագահ պրն.
Արա Վարդանեանի կողմէ։ 2007-ին, Կանանց Միջազգային Օրուան
տօնակատարութեան առթիւ, Արմինէ պատուուած է ՀՕՄ-ի մէջ տարած
իր երկար տարիներու ծառայութեան եւ անսակարկ նուիրումին համար։
Այս բոլորէն ետք, Արմինէն կարելի է բնութագրել հետեւեալ յատկանիշներով.
իր սկզբունքներուն հաւատացող, տեսլական ունեցող, բծախնդիր, ուշիմ եւ
խոնարհ հայուհին: Վարձքդ կատար, սիրելի՛ ընկերուհի։ Խունկ ու աղօթք
քու անթառամ յիշատակիդ։

Շաքէ
Տէր
ՄելքոնեանՄինասեանի կրթական, ծնած է Լիբանան,
դուստրը Տէր Մելքոնեան, հայրենասէր ու
ազգանուէր ամոլին: Պէյրութի Համազգային
հայ ճեմարանի Նշան Փալանճեան Ճեմարանի
յարկին տակ Նիկոլ Աղբալեանի եւ Լեւոն
Շանթի շունչով տոգորուած ընկերուհի Շաքէն
նաեւ ժառանգած է Տէր Մելքոնեան ընտանիքի
ազգային խոր գիտակցութիւնը եւ նուիրումի
ոգին: Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանը
աւարտելէ ետք, Ընկերուհի Շաքէ իր ուսումը
կը շարունակէ Փարիզի Սորպոն համալսարանին մէջ, տիրանալով
գրականութեան դոկտորային: Տարիներու ընթացքին ան մասնակցած է
զանազան միութիւններու գործունէութեանց՝ ուսանողական, մարզական,
երաժշտական, մշակութային, կրթական, ընկերային, բանասիրական եւ
քաղաքական: 1967-1988 եղած է Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական
Վարչութեան անդամ եւ վարած ատենապետութեան պաշտօնը։
Իր
գրական-քննադատական
մշակութային
բովանդակութեամբ
յօդուածները լոյս տեսած են սփիւռքահայ մամուլին մէջ: Եղած է
Խմբագրական կազմի անդամ եւ աշխատակից «Ակօս», «Յառաջ»,
«The Armenian Review», «La cause arménienne» պարբերականներուն,
աշխատակցած է «Ազդակ», «Այգ«, «Յառաջ», «Հայրենիք» «Ազդարար» եւ
«Հորիզոն» թերթերուն: Մոնթրէալ հաստատուելէն ի վեր, ընկերուհի Շաքէ
իր գնահատելի մասնակցութիւնը բերաւ գաղութի աշխատանքներուն
իր տուած դասախօսութիւններով եւ ժողովական-յանձնախմբային
յանձնառութիւններով: Մոնթրէալի մէջ հիմնադիր անդամ էր Universitռ
du Quebec-ի եւ գրականութեան բաժանմունքի մնայուն դասախօս՝ 24
երկար տարիներ: Ֆրանսերէն լեզուով հրատարակած է 5 հատորներ՝
Contes et légendes arméniens , l’epope populaire arménienne «David de Sassoun», Les politiques littéraires en Union Soviétique, Contes arméniens , Le dossier arménien , Renyi English-Armenian Picture Dictionary, որոնք բոլորն ալ
կը հետապնդեն հայկական նիւթեր: Հայերէն լեզուով ան հրատարակած
է «Հայերէնի գիրքս» վերնագրով դասագիրքերու շարքը՝ իւրաքանչիւրը իր
աշխատանքի տետրով: Ան թարգմանած է Լորընս Տըրրէլի «Պրոսպերոյի
կղզին» վիպակը, ինչպէս նաեւ հայոց պատմութեան Բ. դարու դրուագներէն
քաղուած «Օղակներէն մէկը»
վէպը: Անդամ էր ֆրանսագիր գրողներու
միջազգային ընկերակցութեան, Գանատայի եւ Քեպէքի գրողներու
միութեանց: Ընկերուհի Շաքէ Մինասեանի հանրային եւ մշակութային
մարզերէն ներս տարած բեղուն գործունէութեան համար գնահատուած է
հետեւեալ պատուագրերով եւ շքանշաններով.
- 1996՝ Conseil du civisme de Montréal-ի կողմէ «Արժանաւոր քաղաքացի»ի
վկայագիր Citoyenne de Mérite.
- 1996՝ ՄԱԿ-ի ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններէն International
Information Academy-ի անդամ ընտրուած.
- 1997՝ Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Գանատայի Թեմի Ազգային
իշխանութեան կողմէ «Տարուան կինը» տիտղոսին արժանացած.
- 1998ին արժանացած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Մեսրոպ
Մաշտոց» շքանշանին.
- 1999՝ Lifetime Achievement Award, Գոնգորտիա Համալսարանի Հայ
Ուսանողական Միութեան կողմէ.
- 2000՝ Distinction spécial de la Journռe international des femmes, Մոնթրէալի
Քաղաքապետական Խորհուրդին կողմէ.
- 2004՝ գնահատագիր Հորիզոն Շաբաթաթերթի կողմէ.
- 2004՝ Արժանեաց գնահատագիր, Համազգային Հայ Կրթական եւ
Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ.
- 2008՝ «Ակնունի» գնահատագիր, ՀՕՄ-ի Արեւելեան Միացեալ
Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան կողմէ.
- 2010՝ Գնահատագիր, Գանատայի Դաշնակցային կառավարութեան
ներգաղթի նախարարութեան կողմէ:
Ընկերուհի Շաքէի կրթական, հրատարակչական եւ հասարակական
լայն գործունէութիւնը հպարտութեան աղբիւր է ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն
եւ համայն հայութեան: Ընկհ Շաքէ Տէր Մելքոնեան Մինասեան իր
մահկանացուն կնքեց 1 Յուլիս 2017-ին Մոնթրէալի մէջ: Իր մահով, ՀՕՄ-ի
մեծ ընտանիքը կորսնցուց վաստակաւոր ընկերուհի մը:

Ընկհ. Արսինէ Մելիքեան
Ընկերուհի Արսինէ Մելիքեան ծնած է Սուրիա. 1933-ին:
Ան բախտաւորուած է 2 զաւակներով՝ մանչ մը եւ դուստր մը:
Ընկհ. Արսինէ ՀՕՄ-ի Թորոնոթոյի
«Ռուբինա» մասնաճիւղին
անդամակցած է 1973-ին: Իր մասնակցութիւնը բերած է մասնաճիւղիս
տարեկան տօնավաճառներու աշխատանք-ներուն: Ընկերուհին
մահացաւ Սեպտեմբեր 2017-ին:

Մեր կապի տուեալները
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան հետ կապի լաւագոյն եղանակը ելեկտրոնային նամակագրութիւնն է:
Կրնաք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան գրել ars-canada@bellnet.ca հասցէին, կամ թղթատարական հասցէին՝
Armenian Relief Society of Canada (ARS) Inc. 3401 Olivar Asselin, Montreal (Quebec) H4J 1L5
Հեռախօս՝ 514-333-1616 | Հեռապատճէն՝ 514-333-1612 | Կայքէջ՝ www.ars-canada.ca

www.ars-canada.ca
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

15

HAMIL:UN
OVIN?UR

MASNAJIV>YR
Համիլթընի «Արեւ»
«Արեւ» մասնաճիւղ
Համիլթընի
մասնաճիւղ
Ամանոր
Ամանորի առթիւ Համիլթընի «Արեւ» մասնաճիւղը կազմակերպեց
գաղութային ճաշկերոյթ մը, որուն ջերմ մթնոլորտը շէնցուցին ՀՕՄ-ի
ընկերուհիները իրենց պատրաստած զանազան խաղերով։ Տիկին
Գոհար Ղազարեան Վարդանեան տօնին յարմար ասմունքով եւ երգերով
խանդավառեց ներկաները։ «Արեւ» մասնճիւղը կազմակերպեց նաեւ
Ամանորի ձեռնարկ մը ՀՕՄ-ի Շաբաթօրեայ դպրոցի աշակերտներուն։
Երգելով ու պարելով տօնածառին շուրջ փոքրիկները դիմաւորեցին
Կաղանդ պապուկը եւ ստացան իրենց նուէրները։
ՀՕՄ-ի օր
11 Փետրուար 2018-ին, Համիլթընի «Արեւ» մասնաճիւղը ունեցաւ
ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւն, որուն ներկայ էին Շրջանային
վարչութեան ներկայացուցիչ Նաթալի Մանուկեան, ինչպէս նաեւ
«Վռամեան» կոմիտէի ընկերներ։ Ատենապետ ընկեր Յակոբ Աբգարեան
բարձր գնահատեց ՀՕՄ-ուհիներուն տարած ծանր աշխատանքը,
նամանաւանդ Համիլթընի տարիքով յառաջացած ընկերուհիներունը,
ապա քաջալերեց երիտասարդուհիները, որպէսզի նոր ուժով եւ թափով

կազդուրեն մասնաճիւղը: Ձեռնարկի աւարտին ընկհ. Սոնիա Էրջանեան
ստացաւ 25-ամեայ զարդասեղ, իսկ ընկհ. Հռիփսիմէ Աբգարեան՝
60-ամեայ Պատուոյ գնահատագիր։
Մասնաճիւղիս ընկերուհիներուն նուիրումով եւ ճիգերով այս տարի եւս
կրցանք յաջողութեամբ պսակել մեր ծրագիրները։
Հոգեհանգիստ
Փետրուար 25-ին կատարուեցաւ ՀՕՄ-ի «Արեւ» մասնաճիւղի մահացած
ընկերուհիներու Հոգեհանգստեան Պաշտօն՝ Համիլթընի Սուրբ Մարիամ
եկեղեցւոյ մէջ։ Ներկայ էին ՀՕՄ-ի ընկերուհիները, որոնք ննջեցեալ
ընկերուհիներուն հոգւոյն ի յիշատակ պատրաստած էին անուշեղէններ։
Նշենք, որ «Արեւ» մասնաճիւղը իր փոքրաթիւ անդամներով կրցաւ
Հայաստանի հաշմանդամ զինուորներու վերականգնողական կեդրոնի
անկողիններու դրամահաւաքին կոկիկ գումար մը յատկացնել։
ՇնորհակալութիւնտէրեւտիկինՍողոմոնեւՄարիԹուրաճիքեաններուն,
որոնք անկողինի մը արժէքին կէսը նուիրեցին։
Մելինէ Ճենապեան

Ուինծըրի «Ռուբինա» մասնաճիւղ

Ուինծըրի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամները խանդավառութեամբ կը դիմաւորեն Նոր Տարին
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Գէմպրիճի «Մեղրի» մասնաճիւղ
ՀՕՄ-ի Գեմպրիճի «Մեղրի» մասնաճիւղի ամփոփ գործունէութիւնը
Հայ Օգնութեան Միութեան Գեմպրիճի «Մեղրի» մասնաճիւղը իր 20172018 տարեշրջանի գործունէութիւնը կը շարունակէ շնորհիւ իր գիտակից
ու պարտաճանաչ անդամուհիներուն, որոնք բարձր տրամադրութեամբ
ու եռանդով կը վարեն իրենց վստահուած պաշտօնը: Վարչական ու
անդամական ժողովները հերթականութեամբ գումարուեցան:
Շաբաթ, 28 Հոկտեմբեր 2017-ին, մասնաճիւղիս վարչութիւնն ու
անդամուհիները դիմաւորեցին Թորոնթոյէն եւ Մոնթրէալէն ժամանած
Շրջանային վարչութեան ընդհանուր կազմը: Շրջանային վարչութեան
ատենապետուհի ընկհ. Անի Օհանեան ծանօթացուց նորընտիր
Շրջանային վարչութեան անդամուհիները՝ իրենց պաշտօններով,
ապա մանրամասնութեամբ ներկայացուց գաղութիս եւ հայրենիքին
առնչութեամբ ծրագրուած ՀՕՄ-ի յառաջիկայի ծրագիրները: Ան
մասնաւորաբար անդրադարձաւ Գանատայի կրթական օճախներուն,
հայ
ուսանողներու
կրթաթոշակներուն,
հայրենիքի
«Սօսէ»
մանկապարտէզին եւ հայ զինուորի կարիքներուն: Ի վերջոյ, Շրջանային
վարչութիւնը այցելեց ՀՕՄ-ի «Մեսրոպ Թիթիզեան» շաբաթօրեայ
վարժարանի աշակերտները, որոնք ազգասիրական երգերով ու
հայկական պարերով դիմաւորեցին իրենց հիւրերը:
Ձեռնարկներ
Վարչութիւնս կազմակերպեց փոքրիկներուն յատուկ ամառնային
ճամբար մը, որուն մասնակցեցան չորսէն տասնչորս տարեկան
փոքրիկներ: Երկշաբաթեայ տեւողութեամբ ամառնային այս ճամբարը
մեծ յաջողութիւն արձանագրեց: Կամաւոր ընկերուհիներ եւ օգնականներ
փոքրիկներուն ներկայացուցին հայ մշակոյթը, սորվեցուցին հայերէն
լեզուն, հայկական երգեր, պարեր, ոտանաւորներ եւ ձեռային
աշխատանքներ:
8, 9, 10 Սեպտեմբեր 2017-ին, մեծ շուքով յիշեցինք «Խաչվերաց» տօնը:
Աւանդութիւն դարձած այս տօնին՝ անվերապահ մասնակցութեամբ
օգտակար դարձան ՀՕՄ-ի ընկերուհիները: Եռօրեայ տեւողութեամբ
այս ձեռնարկը մեծ յաջողութիւն գտաւ «Արամ-Դրօ» կոմիտէութեան
կազմակերպուած աշխատանքներով: Մասնաճիւղիս ընկերային
յանձնախումբը եւս մասնակից դարձաւ վարչութեան աշխատանքներուն
եւ կազմակերպեց զանազան ձեռնարկներ:
Շաբաթ, 14 Հոկտեմբեր 2017-ին, ձեռնարկեցինք «Bowling»ի երեկոն, քսան
զոյգերու մասնակցութեամբ:
Ուրբաթ, 8 Դեկտեմբեր 2017-ին, կազմակերպեցինք Ամանորի եւ Ս.
Ծնունդի զոյգ տօներուն առիթով ձեռնարկ մը: Բացման խօսքով հանդէս
եկաւ վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Մարկօ Թագուշեան: Ան իր
սրտին խօսքը փոխանցելով շնորհաւորեց ներկաներուն Ամանորը եւ
անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի առաքելութեան՝ հայրենիքի եւ սփիւռքի մէջ:
Ապա օրուան հանդիսավար ընկհ. Մարալ Պէտիրեան շարունակեց
յայտագիրը եւ հրապուրեց ներկաները իր Կաղանդ մամայի տարազով:
Իր ջերմ բարեմաղթանքները փոխանցեց եւ հակիրճ բացատրութիւն
տուաւ Ամանորի եւ Ս. Ծնունդին մասին, յետոյ առաջարկեց «Խորհուրդ
մեծ» շարականով սկսիլ խրախճանքը: Ապա բեմ հրաւիրուեցան
ընկերուհիներ Թամար Չափարեան եւ Սիլվա Վարդանեան եւ
ներկայացուցին օրուան յարմար երկխօսութիւն մը: Անոր յաջորդեցին
խաղեր, աճուրդ եւ խանդավառ մթնոլորտ:
Աւարտին, ներկաները բարձր տրամադրութեամբ մեկնեցան՝ մաղթելով
վարչութեան նորանոր յաջողութիւններ եւ յարատեւ վերելք
17 Փետրուարին մասնաճիւղիս ընկերային եւ դաստիարակչական
յանձնախումբերը կազմակերպեցին «Ladies Night», Arabesque ճաշարանէն
ներս, Բարեկենդանի տօնին առիթով, իսկ 13 Ապրիլին, Հայ կեդրոնի
«Փոստաճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Bingo night»ը:
Զոյգ առիթները ստեղծեցին հաճելի եւ ընկերային ջերմ մթնոլորտ մը:
«Bingo»ի ձեռնարկին հասոյթով մասնաճիւղս կրցաւ հայ վիրաւոր ու
հաշմանդամ զինուորի օժանդակութեան ծրագրին ապահովել մէկ
անկողին:
17 Ապրիլի երեկոյեան, ընկհ. Գանի Թիթիզեանի առաջարկով՝
«Մեղրի» մասնաճիւղի վարչութեան եւ Ս. Նշան եկեղեցւոյ տիկնանց
յանձնախումբին համագործակցութեամբ գաղութս կրցաւ յաջողեցնել
շրջանի հիւանդանոցին «Diver City Dinner» ձեռնարկը կեդրոնէն ներս:
Այս ձեռնարկը դրական ազդեցութիւն մը ձգեց օտարներուն վրայ, որոնք
իսկապէս հրապուրուած էին հայ մշակոյթով: Աւարտին, հիւանդանոցին
տնօրէնը սրտին խօսքը փոխանցեց ներկաներուն եւ շնորհակալութիւն
յայտնեց աշխատող կազմին՝ խոստանալով նորանոր հանդիպումներ:
«Մեղրի» մասնաճիւղի տարեկան պարահանդէսը տեղի ունեցաւ 31
Մարտին, 350 ազգայիններու ներկայութեամբ: Օրուան հանդիսավար
ընկհ. Շուշիկ Խտրեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք բեմ բարձրացաւ
գաղութիս հոգեւոր հովիւ Հոգշ. Հայր Յովհաննէս Վրդ. Սաղտըճեան եւ
իր պատգամը փոխանցեց՝ բարձր գնահատելով եւ օրհնելով միութեանս
գործունէութիւնը:
Զատկուան յատուկ յայտագիրով եւ «Երազ» նուագախումբի ու սիրուած
երգիչ Յարութ Գարակէօզեանի մասնակցութեամբ բացառիկ մթնոլորտ
մը ունեցանք: Աւարտին, շնորհակալական ջերմ խօսքեր յայտնեցինք
նուիրատուներուն, ներկաներուն եւ աշխատող կազմին:
Մասնաճիւղս Կիրակի, 6 Մայիս 2018-ին նշեց Մայրերու եւ ՀՕՄ-ի օրը,
կազմակերպութեամբ դաստիարակչական յանձնախումբին։ Ձեռնարկի
հանդիսավար ընկհ. Շողիկ Խտրեանի բացման խօսքէն ետք ՀՕՄ-ի
Մեսրոպ Թիթիզեան շաբաթօրեայ դպրոցի աշակերտները երգեցին
Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգները, ապա արտասանեցին
ու երգեցին մայրերու նուիրուած երգեր ու ոտանաւորներ։
Օրուան բանախօսն էր ՀՕՄ-ի Մեսրոպ Թիթիզեան շաբաթօրեայ դպրոցի
շրջանաւարտ օրդ. Նազիկ Հանէշեան։ Ան հեզասահ եւ յստակ հայերէնով
ներկայացուց «Հայ կինը, սիւնը ընկերութեան եւ տնտեսագիտութեան»
- «Armenian Women: The Pillars of the Society and Economics» խորագրով
նիւթը, օգտաշատ գիտելիքներ փոխանցելով ներկաներուն՝ արժանացաւ
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CEMBRIJ
բարձր գնահատանքի։
Գեղարուեստական յայտագիրը շարունակելով բեմ բարձրացաւ օրդ.
Արմենիա Սարգիսեան, յատկապէս հրաւիրուած Թորոնթոյէն, երգեց
մայրերու նուիրուած երգեր եւ իր անուշ ձայնով հմայեց ներկաները։
Օրուան հանդիսավարը բեմ հրաւիրեց ընկh. Լիւսի Մարտիրոսեանը, որ
ստանայ 15 տարուան անդամակցութեան զարդասեղ, ձեռամբ՝ ՀՕՄ-ի
Գանատայի Շրջ. վարչութեան անդամ ընկհ. Նաթալի Մանուկեանի եւ
մասնաճիւղիս ատենապետուհի ընկհ. Մարկօ Թագուշեանի։
Ապա ընկհ. Մարկօ խօսք առնելով շնորհաւորեց բոլոր մայրերը եւ
ընկերուհիները, իրենց տօնին առթիւ:
Ան իր խօսքին ընդմէջէն գնահատեց ՀՕՄ-ուհիի ծառայասէր ոգին
ըսելով. «ՀՕՄ-ը զոհողութեան աղբիւր է, անշահախնդիր եւ օրինակելի։
ՀՕՄ-ը ունի ազնիւ եւ հոգատար ընկերուհիներ, որոնք կը զօրացնեն այս
նուիրական եւ մարդասիրական աշխատանքը»։
ՀՕՄ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը այս տարի գնահատեց
ընկհ. Գանի Թիթիզեանը, որ օրինակելի է իր գործերով, նուիրումով եւ
զոհողութեամբ։ Խօսք առաւ նաեւ ընկհ. Նաթալի Մանուկեան, որ բարձր
գնահատեց ՀՕՄ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղի աշխատանքը եւ ներդրումը
ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքին:
«Մեղրի» մասնաճիւղի նորագոյն անդամն էր ընկհ. Սիլվա Վարդանեանը։
Ձեռնարկի աւարտին տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն եւ կարկանդակի
հատում երիցագոյն ընկերուհիներ Անահիտ Ասատուրեանի եւ Քնար
Քէլեանի ձեռամբ։ Տեղի ունեցան նաեւ սրտափուխ նուիրատուութիւններ։
Հայր Յովհաննէս Սաղտըճեանի խօսքով եւ «Պահպանիչ»ով վերջ գտաւ
ձեռնարկը։
«Մեսրոպ Թիթիզեան» շաբաթօրեայ վարժարան
Գեմպրիճի Մեսրոպ Թիթիզեան Շաբաթօրեայ վարժարանը կը վայելէ
ՀՕՄ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղին հովանաւորութիւնը: Այս տարի դպրոցը
իր դռները բացաւ 16 Սեպտեմբեր 2017-ին եւ ընդունեց 68 աշակերտներ:
Անոնք ըստ տարիքի բաժնուեցան հինգ դասարաններու, ինչպէս
նաեւ դասարան մը յատկացուեցաւ արեւելահայերէնին՝ հայրենիքէն
ժամանած փոքրիկներուն համար: Շնորհակալութիւն կ’ուզենք
յայտնել վարժարանի Հոգաբարձութեան, Ծնողաց յանձնախումբին,
ուսուցչուհիներուն եւ օգնականներուն, որոնց նուիրական եւ
համերաշխ աշխատանքին շնորհիւ վարժարանս կը շարունակէ հայեցի
դաստիարակութիւն ջամբել մեր աշակերտներուն:
3 Փետրուար 2018-ին, Գեմպրիճի Հայ կեդրոնէն ներս եռուզեռ մը կար:
Զանազան շրջաններէ ժամանած միութիւններու ներկայացուցիչներ,
ուսուցիչներ, ծնողներ եւ աշակերտներ հաւաքուած էին մասնակցելու
Ազգ. Առաջնորդարանին կազմակերպած «Հայ մշակոյթ»ի փառատօնին:
Մասնակցողները ձեռային աշխատանքներով ներկայացուցին հայ
մշակոյթը:
Սրբազան Հայրը իր խօսքին մէջ շեշտեց հայ մշակոյթին փոխանցման
կարեւորութիւնը մատղաշ սերունդին եւ քաջալերեց փոքրիկներուն
աշխատանքը ու գնահատեց մասնակցողները: Այդ օրուան
հիւրասիրութիւնը «Մեղրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը պատրաստած
էր: Փոքրիկները բազմազբաղ եւ արդիւնաւէտ օր մը ունեցան:
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Միսիսոկայի «Առագաստ»
մասնաճիւղ
The Mississauga Arakasd Chapter has, as in the past, had
another successful year.
The first event of the 2017-2018 year was a Walkathon and
Picnic September 17th. The day began with our annual
Walkathon. Upon finishing the walk, Ungerouhies, friends
and families enjoyed the pleasant weather, delicious food
and fun with each other at our annual picnic in the park.
We were visited by ARS Canadian Regional Executive in
October and had an informative meeting about our organization’s many programs and events that are both ongoing
or will be taking place. The meeting was followed with a
luncheon, lovingly prepared by our members.
Our annual Dinner Dance was held at the La Grill Restaurant November 4, 2017. The event was attended by more
than 65 people dressed in Halloween costumes. Everyone
greatly enjoyed participating in the costume competition
and party. A good time was had by all! (and a lot of laughter!)
Since two is better than one, Christmas was happily celebrated twice by our Ungerouhies. The annual Christmas
Bazaar was held December 3rd. Again this year, we had
a sold out Bake Sale! Delicious bake goods made by our
members were bought almost as soon as the Bazaar began. Mrs. Claus visited our Chapter’s Christmas Party on
December 17th. We were each given a gift from her because Arakasd Chapter has begun a new tradition of ”Mrs.
Claus celebrates Woman Power!” The 30 partiers enjoyed
games, food and fun together.

Ungerouhies Displaying the ARS Flag at the annual Walkon and Picnic September 17, 2017

Happy group at the Arakasd Christmas Party Luncheon
December 17, 2017

An enjoyable evening Bowling with friends for ARS
March 17, 2018

Enjoying celebrating Halloween at the Arakasd Chapter annual Dinner Dance November 4, 2017

Snow and bad weather didn’t stop our dedicated people
from supporting the March 17th Bowlathon. Everyone
laughed and bowled to support our many ARS Projects.
Delicious bake goods sold at the Christmas Bazaar December 4, 2017

Վանգուվըրի «Արազ» մասնաճիւղ

2017-2018 Ամանորի խրախճանք. ՀՕՄ-ի Վանգուվըրի
«Արազ» մասնաճիւղի եռանդուն և ժրաջանօրէն
աշխատող վարչութեան ընկերուհիները:

16 Դեկտեմբեր 2017-ին ՀՕՄ-ի «Արազ» վարժարանի աշակերտները Նոր Տարին
դիմաւորեցին խաղերով, զուարճանքով եւ գեղեցիկ նուէրներով:

Հոկտեմբեր 2017 ՀՕՄ-ի Վանգուվըրի «Արազ» Շաբաթօրեայ
մանկապարտէզի աշակերտները տօնեցին Halloween:
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ՀՕՄ-ի «Արազ» շաբաթօրեայ վարժարանի աշակերտները
2 Յունիս, 2018 ին գիշերեցին Վանգուվըրի Ջրարանէն ներս
(Vancouver Aquarium):

ՀՕՄ-ի Վանգուվըրի «Արազ» շաբաթօրեայ վարժարանի տնօրէնութիւնը, ուսուցչական
կազմն ու աշակերտները Ապրիլ 7, 2018-ին հիւրընկալեցին Գանատայի Թեմի բարեջան
Առաջնորդ` Գերշ. Տէր Բաբգէն Արք. Չարեանը:
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

)::AOVA
SEN: CA:RINZ

Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղ
ՀՕՄ-ի Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղը նշեց իր 25-ամեակը
Հովանաւորութեամբ Գանատայի Հայոց Թեմի բարեջան առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեանի, Կիրակի, 10 Յունիս 2018-ին,
կէսօրուան ժամը 2-ին, Ottawa Hunt and Golf Club-ի շքեղ սրահին մէջ, ՀՕՄ-ի
Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղը նշեց իր 25-ամեակը, նախագահութեամբ
ընկ. Անի Տոնոյեանի եւ ներկայութեամբ Սրբազան Հօր, Գանատայի մէջ ՀՀ
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պրն. Լեւոն Մարտիրոսեանի եւ իր տիկնոջ,
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան լրիւ կազմին, Մոնթրէալի,
Թորոնթոյի, Լաւալի եւ Օթթաուայի մասնաճիւղերու վարչութեանց
ներկայացուցիչներու եւ անդամներու, Օթթաուայի Մշակութային
միութեան եւ Ս. Մեսրոպ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներու, ՀՕՄ-ուհիներու,
բարեկամներու եւ բարերարներու:
Օրուան հանդիսավարն էր ընկհ. Մարալ Գալուստեան Գատէհճեան, որ
բարի գալուստի խօսքը փոխանցելէ ետք հրաւիրեց ՀՕՄ-ի Օթթաուայի
«Սեւան» մասնաճիւղի ատենապետուհի ընկհ. Սոնիա Պէզիկեան
Մուայքէլը՝ փոխանցելու իր սրտի խօսքը: Ընկերուհին բարի գալուստ
մաղթելէ ետք անդրադարձաւ անցնող տարուան մասնաճիւղի
գործունէութեան, ան յիշեց նաեւ մասնաճիւղի հիմնադրութենէն ի վեր
բոլոր ատենապետուհիները, որոնք անվերապահօրէն ծառայած են
ամբողջ 25 տարիներուն ընթացքին: Ան իր խօսքը աւարտեց ըսելով.
«Մասնաճիւղս կրցաւ քսանհինգ տարի գոյատեւել՝ շնորհիւ Գանատայի
Շրջանայինի նախկին եւ ներկայ վարչութիւններուն եւ մասնաճիւղիս
ներկայացուցիչներուն տուած ուղղութիւններուն եւ քաջալերանքին նաեւ
իր անդամներուն անսակարկ նուիրումին եւ ժրաջան աշխատանքին»:
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան խօսքը փոխանցեց
ատենապետուհի Անի Օհանեան, որ իր խօսքին մէջ շեշտեց, թէ 25
տարիներու ընթացքին «Սեւան» մասնաճիւղի արգասիքը եղած է
բեղուն: Ապա աւելցուց. «Անխառն ուրախութեամբ կ՚ողջունենք «Սեւան»
մասնաճիւղի 25-ամեակը: Մեր մաղթանքն ու փափաքն է, որ նոյն
եռանդով ու աշխուժութեամբ շարունակէք այս սրբազան գործը, միշտ ի
միտի ունենալով երիտասարդ տարրը, որոնք պիտի ըլլան մեր ապագայի
ղեկավարները: Նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք ձեզի, յուսալով
որ յաջորդ տասնամեակները միասնաբար կը տօնախմբենք, սակայն այս
անգամ ձեր անձնական յարկէն ներս»:
Մուշեղ Իշխանի «Հայաստան» երկարաշունչ բանաստեղծութենէն
համադրում մը ասմունքեց Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան: Ճաշի
սպասարկութեան միջոցին տեսերիզ մը ցուցադրուեցաւ մասնաճիւղի
25 տարիներու գործունէութեան մասին, պատրաստութեամբ ընկհ.
Թալին Շիրիքճեան Պանտէքի:

Օրուան պատգամաբեր ընկհ. Արմինէ Կարապետեանի խօսքի
փոխանցումէն առաջ հանդիսավար ընկհ. Մարալը ներկայացուց անոր
կենսագրութիւնը: Ընկ. Արմինէ բարձր գնահատելով մասնաճիւղին
քսանհինգամեայ ազգանուէր գործունէութիւնն ու հայրենիքի եւ սփիւռքի
բոլոր կարիքներուն հասնելու անսակարկ նուիրումը՝ իր խօսքը
եզրափակեց շեշտելով, թէ բնաւ դիւրին չէր եղած տուներու մէջ եւ առանց
յատուկ կեդրոն ունենալու տանիլ այսքան հսկայ աշխատանք: Այս բոլորը
ցոյց կու տան ընկերուհիներուն անսակարկ նուիրումն ու ծառայութեան
ոգին: Ան մաղթեց, թէ յառաջիկային մասնաճիւղը կարենայ օժտուիլ
կեդրոնով մը եւ կարենայ գործել անոր յարկէն ներս:
Սոնա Թիթիզեան անգամ մը եւս ասմունքով մասնակից դարձաւ
ձեռնարկին, ներկայացնելով Ժագ Յակոբեանի յատուկ ՀՕՄ-ուհիներուն
նուիրուած «Այս քոյրերը» բանաստեղծութիւնը, որուն աւարտին
մասնաճիւղին կողմէ ծաղկեփունջ մը փոխանցուեցաւ ընկերուհիին:
Ապա տեղի ունեցաւ զարդասեղներու տուչութիւն: 15-ամեայ
ծառայութեան համար զարդասեղ ստացան ընկերուհիներ՝ Անի Տոնոյեան,
Մակի Գալուստ Միկրոյեան, Շաղիկ Մալէք, Սիլվա Պոյաճեան, Անայիս
Պարոնեան, Լիլիան Առաքելեան, Թալին Շիրիքճեան Պանտէք եւ Մարալ
Գալուստեան Գատէհճեան, ձեռամբ ընկհ. ՍոնիաՊէզիկեան Մուայքէլի:
25-ամեայ ծառայութեան համար զարդասեղ ստացան ընկերուհիներ՝
Զարուհի Պապիկեան Հոտճինզ, Սալբի Պօղոսեան, Սրբուհի Նազարեան,
Սիրվարդ Թաշճեան, Հերմինէ Պէրպէրեան, Թերեզ Փառնացուկեան,
Փաթրիսիա Մուայքէլ Մգըլնիս եւ Սոնիա Պէզկեան Մուայքէլ, ձեռամբ
Շրջանային վարչութեան անդամներու՝ ընկհ. Ժօժօ Պետրոսեանի եւ
ընկհ. Անի Գրալեանի: 35-ամեայ ծառայութեան համար զարդասեղներ
ստացան ընկհ. Պայծառ Պապիկեան, ձեռամբ Շրջանային վարչութեան
ատենապետուհի ընկհ. Անի Օհանեանի: Առ ի գնահատանք իր 45-ամեայ
ծառայութեան համար ընկհ. Անի Մալէք ստացաւ ծաղկեփունջ: Ընկերուհի
Անի Տոնոյեան եւս ստացաւ ծաղկեփունջ՝ առ ի շնորհակալութիւն օրուան
նախագահութիւնը ստանձնելուն համար:
25-ամեակի կարկանդակի հատումէն ետք արուեստագէտ Համբիկ
Ճապուրեան տուտոկով մեկնաբանեց «Հով առէք սարեր ջան», «Երկինքն է
ամպել», «Անձրեւ եկաւ» եւ «Կալի գիշեր» մեղեդիները:
ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պրն. Լեւոն Մարտիրոսեան իր
շնորհաւորանքի խօսքը փոխանցելէ ետք շեշտեց հայրենադարձութեան
ծրագիր մշակելու կարեւորութիւնը, ըստ որում կարելի ըլլայ հայրենիքի՛
հողին վրայ ծառայել մեր ազգին ու հայրենիքին:
Ձեռնարկի աւարտին Սրբազան Հայրը փոխանցեց օրուան պատգամը,
շեշտելով հայ կնոջ դերը ընտանեկան եւ ազգային-գաղութային կեանքէն
ներս, ինչպէս նաեւ անոր միջոցաւ՝ հայրենիքին ծառայելու նուիրական
առաքելութիւնը:
Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան

Սէնթ Գաթրինզ «Արազ» մասնաճիւղ
ՀՕՄ-ի Սենթ Գաթրինզի մասնաճիւղը կրցաւ իր տարեկան ձեռնարկները իրագործել, շնորհիւ
մասնաճիւղի վարչութեան, յանձնախումբերուն եւ նուիրեալ անդամներուն անշահախնդիր
նուիրումին: 2017 տարեշրջանին տեղի ունեցան հետեւեալ ձեռնարկները.
• ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի շաբաթօրեայ դպրոցի հանդէս եւ աւանդական
բաղարջակերութիւն-ճաշկերոյթ: Ուսուցչուհիները ջանք չէին խնայած պատրաստելու
պատշաճ գեղարուեստական յայտագիր մը: Աշակերտները ելոյթ ունեցան
արտասանութիւններով, երգերով եւ պարերով՝ ուրախացնելով իրենց ծնողքները
եւ ներկաները: Այս միջոցառումին հասոյթը յատկացուեցաւ Լոռիի եւ Ջաւախքի
օժանդակութեան:
• Մայրերու օրուան տօնակատարութիւն: Մասնաճիւղը պատուեց գաղութիս համակիր տիկ.
Պերթա Գասարճեանը՝ որպէս տարուան մայր:
• ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւն, տեղի ունեցաւ Կիրակի, 11 հոկտեմբեր 2017-ին,
կէսօրէ ետք ժամը 2-ին: Հանդիսութիւնը սկսաւ Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներով:
Օրուան հանդիսավարը՝ (նորոգ հանցուցեալ) ընկհ. Սալբի Պէլեան, բարի գալուստ
մաղթեց ներկաներուն
եւ հրաւիրեց ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան
անդամ, մասնաճիւղի ներկայացուցիչ ընկհ. Նաթալի Մանուկեանը տալու իր զեկոյցը:
Ընկհ. Մանուկեան անգլերէնով ներկայացուց ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի 25 տարուան
նիւթաբարոյական գործունէութիւնը, տեսերիզի ցուցադրութեամբ:
Ընկհ. Նուարդ Սիքլէմեան 25 տարուան անդամակցութեան զարդասեղ ստացաւ: Իսկ
Հալէպէն նոր ժամանած անդամներ՝ Մարիա Քէշիշեան եւ Նանոր Առաքելեան իրենց երդումը
տուին, կնքամայրութեանբ՝ ընկհ. Անժէլ Տէրտէրեանին: Եղան նուիրատուութիններ:
• Սուրբ Ծնունդի Ճաշկերոյթ, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 10 Յունուար 2018-ին, կոկիկ
բազմութեան մը ներկայութեան: ՀՕՄ-ի անդամները պատրաստած էին համեղ ճաշերն ու
անուշեղէնները: Վարչութեան անունով կ’ուզենք շնորհակալութիւն յայտնել մասնաճիւղիս
ժրաջան ընկերուհիներուն բոլորին վարձքը կատար: ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղը իր
կարելին կ’ընէ ՀՕՄ-ի վերելքին համար եւ պահելու այս փոքր գաղութը, որ հիմնուած է
103 տարիներ առաջ: Ամէն գնով կ’աշխատինք ՀՕՄ-ի ջահը վառ պահել եւ փոխանցել նոր
սերունդին, որպէսզի շարունակուի այս սրբազան գործը:
Անժէլ Տէրտէրեան
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018
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Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղ
ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի 25-ամեակի տօնակատարութիւն
ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի 25-ամեակի տօնակատարութիւնը դէպի ճշմարտութեան եւ արդարութեան համամարդկային յաղթանակը»:
տեղի ունեցաւ 29 Ապրիլ 2018-ին, կէսօրէ ետք ժամը 5-ին, Մոնթրէալի Ընկերուհին իր խօսքը աւարտեց «Ժողովուրդիս հետ եւ ժողովուրդիս
Հայ կեդրոնի «Աւետիս Ահարոնեան» սրահէն ներս, հովանաւորութեամբ համար» կարգախօսով։ Ապա տեղի ունեցաւ ճաշի սպասարկութիւն:
Տէր Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի՝ Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Հանդիսութեան երկրորդ բաժինը սկսաւ 14 անդամներու երդման
Թեմին, եւ նախագահութեամբ ընկհ.Սեդա Գուշեանի: Ներկայ էին ՀՕՄ-ի արարողութեամբ, կնքամայրութեամբ ընկհ. Անի Օհանեանի: Ընկերուհին
Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անի Օհանեան, ՀՅԴ խրատեց երդուեալները, որ գործեն իրինց կատարած ուխտին հետեւելով
Բիւրոյի անդամ ընկ. Յակոբ Տէր Խաչատուրեան, ՀՅԴ Կեդրոնական եւ յաղթահարեն բոլոր դժուարութիւնները՝ հասնելու ՀՕՄ-ի նպատակին:
կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկ. Վաչէ Շամլեան, Ազգային վարչութեան Ներկաները հաճոյքով դիտեցին «Շուշի» մասնաճիւղի 25-ամեակին առթիւ
ատենապետ տիկ. Ծովիկ Թէրզեան, օրուան պատգամաբեր ընկհ. պատրաստուած տեսերիզը, որ կը ցոլացնէր մասնաճիւղիս 25 տարուան
Աննա Պուլկարեան, հոգեւոր հայրեր, պատկան մարմիններու եւ քոյր գործունէութիւնը:
միութիւններու ներկայացուցիչներ, ՀՕՄ-ականներ եւ բարեկամներ:
Համազգային «Սանահին» մասնաճիւղի «Անի» պարախումբէն Աննա
Օրուան հանդիսավար ընկհ. Թալին Ապրաքեան մասնաճիւղիս Համալեան իր մասնակցութիւնը բերաւ պարով մը, ապա տեղի ունեցաւ
վարչութեան անունով բարի գալուստի խօսք փոխանցեց ներկաներուն զարդասեղներու տուչութիւն.
եւ շնորհաւորեց 25-ամեայ երթ թեւակոխող մասնաճիւղը, որ արցախեան 15-ամեայ անդամակցութեան զարդասեղներ ստացան ընկերուհիներ
պատերազմի յաղթանակի ոգիէն ներշնչուելով անուանակոչուեցաւ Վարդուհի Արամալեան, Մատլէն Հանէշեան, Արմինէ Մուքոյեան,
«Շուշի», աւելի եւս ամրապնդելու սփիւռք-հայրենիք կապը:
ձեռամբ՝ ընկհ. Ազգանոյշ Հատիտեան։ 25-ամեայ զարդասեղներ ստացան
Ան հրաւիրեց ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի ատինապետուհի ընկերուհիներ Արփի Աճէմեան, Ռիթա Էքմէքճեան, Լուսին Վարդիվառեան,
ընկհ. Ազգանոյշ Հատիտեանը, որ բեմ բարձրանալէ ետք հրաւիրեց Սոնա Գարայեան, Էլիզ Մաթեան, Էլօ Շիրինեան, Ժիւլիէթ Եունանեան,
ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգելու յիշատակը ՀՕՄ-էն յաւէտ Վերոնիք Մնակեան, Զեփիւռ Պետրոսեան։ Զարդասեղները փոխանցեցին
բաժնուած անդամներուն, ապա ներկայացուց «Շուշի» մասնաճիւղի 2017- Շրջանային վարչութեան անդամ ընկերուհիներ Անի Գրալեան, Ժօժօ
2018 տարեշրջանի նիւթաբարոյական գործունէութիւնը եւ նշեց, որ այդ Պետրոսեան եւ Վարդուկ Պեզճեան։
աշխատանքները կարելի չէր իրագործել՝ առանց անդամներուն անխոնջ Ընկհ. Ալիս Եանպէսեան 35-ամեայ զարդասեղ ստացաւ, ձեռամբ՝
աշխատանքին եւ անսակարկ նուիրումին: Ընկերուհին հրաւիրեց Ս. Յակոբ Շրջանային վարչութեան անդամ ընկհ. Մարալ Յովսէփեանի։
եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ ընկհ. Շաքէ Յակոբեանը, Ընկհ. Մարալ Յովսէփեան ներկայացուց ընկերուհիներուն՝ Սիրարփի
որուն փոխանցեց ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղին կողմէ Սուրբ Յակոբ Մանտալեանի եւ Այտա Ժամկոչեանի, կենսագրականները, որոնք ստացան
դպրոցին $12.000 յատկացումի վճարագիրը:
իրենց 50 տարիներու ծառայութեան զարդասեղներն ու Կեդրոնական
Հանդիսավար ընկերուհիին հրաւէրով բեմ բարձրացաւ ՀՕՄ-ի վարչութեան գնահատագրերը, ձեռամբ ընկհ. Անի Օհանեանի:
Գանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկհ. Անի Օհանեան, 60-ամեայ գնահատագրի արժանացաւ ընկերուհի Էլիզ Պոյաճեան:
որ խրախուսեց անդամները ըսելով. «Դուք բոլորդ սիւներն էք մեր ազգին, Մասնաճիւղի յաջորդական վարչութիւններու 11 ատենապետները
ազգային կառոյցին եւ մանաւանդ «Շուշի» մասնաճիւղին, որքան ալ կատարցին մոմավառութիւնն ու կարկանդակի հատումը, իսկ
պարզ թուի ճանապարհը, դիւրին չէ ՀՕՄ-ականին գործը, սակայն քաջ մասնաճիւղի երիցագոյն ատենապետուհի ընկհ. Նուրիձա Մաթոսեան
գիտցէ՛ք, թէ ձեր նուիրումն ու ծառայութիւնը միշտ ալ կը յանգին սրտի ջահը փոխանցեց կրտսեր անդամին՝ Դալար Մալոյեանին:
անհուն գոհունակութեան», ապա խօսքը աւարտեց բարի երթ մաղթելով Գերաշնորհ ՏԷր Բաբգէն Արք. Չարեան, Գանատայի Հայոց Թեմի
մասնաճիւղիս՝ դէպի նոր տասնամեակներ: Ընկերուհին նաեւ կարդաց Առաջնորդարանին կողմէ, մասնաճիւղիս փոխանցեց «Գիր օրհնութեան» :
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան շնորհաւորագիրը՝ մասնաճիւղիս Սրբազան Հօր սրտի խօսքով եւ «Պահպանիչ»ով վերջ գտաւ հանդիսութիւնը:
25-ամեակին առթիւ: Ձեռնակի նախագահ ընկհ. Սեդա Գուշեան փոխանցեց
իր սրտի խօսքը եւ շնորհաւորանքը, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ:
Ընկհ. Ալին Հատիտեան
Օրուան անակնկալն էր Լաւալի ՀՅԴ «Սարգիս Զէյթլեան» կոմիտէին
կողմէ տրուած գնահատագիրը ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղի 25-ամեայ
ծառայութեան առթիւ, զոր փոխանցեց կոմիտէի անդամ ընկհ. Մարի
Յովհաննէսեան: Գեղարուեստական յայտագրով բեմ հրաւիրուեցան Հայր
Վարդան Վրդ. Թաշճեան, Եսայի Մանուկեան, Վարուժան Մարքարեան եւ
Յարութ Կիւլոյեան, որոնք երգեցին «Մաղթանք Հայրապետական», «Սուրբ,
Սուրբ» եւ «Պլպուլ Աւարայրի»:
Ապա Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան ասմունքեց ՀՕՄ-ուհիներուն
նուիրուած Ժագ Յակոբեանի «Այս քոյրերը» քերթուածը:
Անկէ ետք հանդիսավար ընկերուհին ներկայացնելով օրուան
պատգամաբեր ընկհ. Աննա Պուլկարեանի կենսագրականը, բեմ
հրաւիրեց զայն։ Ընկհ. Պուլկարեան շնորհաւորելով մասնաճիւղի Օրուան պատգամաբեր
Շուշի մասնաճիւղի 11 ատենապետներ
հիմնադրութեան 25-ամեակը ըսաւ. «Այսօրը կարելի է համարել ընկհ Աննա Պուլկարեան
վերանորոգ ուխտի օր, որովհետեւ միայն վերանորոգումով է, որ կարելի
է զօրացնել մեր կազմակերպութիւնը», նաեւ նշեց, թէ այսօր, 108 տարիներ
ետք, ՀՕՄ-ը անժամանցելիօրէն նոր մարտահրաւէրներու առջեւ կը
գտնուի, այժմէականացման պայքարին կ’ուզէ ներդնել իր ուժերը՝
երիտասարդացնելով իր շարքերը եւ իր անցեալի փորձին միախառնելով
մերօրեայ աշխատելաձեւը այսօրուան եւ վաղուան կարիքներուն: Ան նաեւ
աւելցուց. «Մեր նորագոյն պատմութեան պայքարէն անցած, վերապրած
եւ այսօր համաշխարհային վարկ ու յարգանքի արժանացած հայ կիներու
այս անզուգական կազմակերպութիւնը, սփիւռքէն հայրենիք, միշտ հայ
ժողովուրդին եւ անոր արդար դատին կողքին կանգնած, անկասկած պիտի
Օրուան նախագահ
Նորագրեալներու երդման արարողութիւն
շարունակէ պահել մարդասիրական գործունէութեան անշեղ ճանապարհը
ընկհ Սեդա Գուշեան

ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղին կազմակերպութեամբ Ջաւախքին նուիրուած ձեռնարկ
Ուրբաթ, 22 Սեպտեմբեր 2017-ին, Լաւալի Հայ կեդրոնի «Պարոնեան»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ յատուկ ձեռնարկ՝ նուիրուած Ջաւախքի,
կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղին: Ներկայ էին
ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անի Օհանեան,
Շրջանային վարչութեան անդամ ընկհ. Ժօժօ Պետրոսեան, Մոնթրէալի
«Սօսէ» մասնաճիւղի փոխ ատենապետ ընկհ. Հուրի Զաքարեան եւ աւելի
քան 65 ընկերուհիներ:
Մասնաճիւղիս ատենապետուհի ընկհ. Ազգանոյշ Հատիտեան բարի
գալուստի խօսքը փոխանցելէ ետք ներկայացուց Ջաւախքի ձեռնարկին
նպատակն ու ՀՕՄ-ուհիներուն ներդրումը սոյն նպատակին:
Ձեռնարկը սկսաւ ճոխ հիւրասիրութեամբ՝ մասնաճիւղիս ընկերուհիներուն
պատրաստութեամբ, ապա տեղի ունեցաւ գեղարուեստական յայտագիր,
որուն բացումը կատարեց ընկերուհի Արփի Հայրապետեան, որ բեմ
հրաւիրեց փոքրիկն Նարինէ Տէտէեանը: Նարինէն բացառիկ կերպով երկու
կտոր նուագեց ջութակով, ապա ասմունքեց «Ես իմ անուշ Հայաստանի»
քերթուածը: Տիկին Լաուրա Պէրպէրեան անզուգական կատարումով հանդէս
եկաւ Խաչատուր Աւետիսեանի «Եղէգ» եւ գուսան Ջիւանիի «Քանքարաւոր
ընկեր» երգերով: Ասոնց յաջորդեց ընկերուհի Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեանի
ասմունքը՝ Ռոզա Պետրոսեանի «Քարտէս»ը:
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Օրուան բեմավար ընկերուհի Արփի Հայրապետեան ներկայացուց բանախօս
երիտասարդուհի Միրնա Ֆուտուլեանի հակիրճ կենսագրականը: Միրնան
շրջանաւարտ է Ազգային Սուրբ Յակոբ վարժարանէն, ապա՝ Lasalle collegeէն: Ան բեղուն գործունէութիւն ունեցած է միութենական զանազան մարզերու
մէջ՝ առ այսօր վարելով զանազան պաշտօններ:
Միրնա անձնապէս եղած է Ջաւախք՝ ԳԵՄ-ի Վանաձորի ճամբարներուն
ընթացքին եւ, որպէս այդպիսին, կրցաւ համապարփակօրէն եւ հարազատ
կերպով ներկայացնել ջաւախահայութեան կեանքն ու դժուարութիւնները:
Ան պատմեց իր անձնական փորձառութենէն՝ տեսերիզի ցուցադրութեամբ:
Ֆուտուլեան իր խօսքը աւարտեց ըսելով. «Ջաւախքցիներուն միակ խնդրանքն
էր, որ մեր հայրենակիցներուն ներկայացնենք ջաւախահայութեան
իրավիճակը, որպէսզի սփիւռքահայերը չմոռնան, թէ ունինք Ջաւախք, որ
մեր բոլորին օժանդակութեան եւ նեցուկին կարիքը ունի»:
Աւարտին օրուան անակնկալ հիւրն էր հանրածանօթ երգիչ Էլի Պէրպէրեանը,
որ խանդավառեց մթնոլորտը երկու երգով՝ ներկաներուն ձայնակցութեամբ:
Նշենք, որ «Հայ հորիզոն»ի աշխատակիցները ներկայ գտնուեցան եւ
ձեռնարկին պիտի անդրադառնան իրենց յառաջիկայ սփռումին:
Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան

ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018
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Այցելութիւն Սրբազան Հօր

ՀՕՄ-ի Հոգեհանգիստ

Վարչութիւն (2017-2018)

Հ.Օ.Մ.ի Լաւալի «Շուշի» Մասնաճիւղի Տարեկան Տօնավաճառ
Աւանդութիւն դարձած Հ.Օ.Մ.ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի տարեկան
25րդ տօնավաճառի բացումը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 2 Դեկտեմբեր 2017ին, Լաւալի Հայ Կեդրոնի «Պարոնեան» սրահին մէջ:
Բացման հանդիսութեան ներկայ էին Ս. Գէորգ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
հովիւ՝ հոգշհ. Տէր Վարդան վրդ. Թաշճեան, շրջանիս Քէպէք նահանգի
երեսփոխան՝ պրն. Սօլ Փոլօ, Լաւալի քաղաքապետարանի անդամներ՝
Պրն. Արամ էլակէօզ եւ տիկ. Իզապելլա Թասսօնի, Հ.Օ.Մ.ի շրջանային
վարչութեան եւ Հ.Յ.Դ. «Ս. Զէյթլեան » կոմիտէի անդամներ, ինչպէս նաեւ
Ս. Գէորգ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան, Հ.Օ.Մ.ի «Սօսէ»
մասնաճիւղի, Հայ Դատի, Համազ-գայինի «Սանահին» մասնաճիւղի եւ
Հ.Մ.Ը.Մ. Լաւալի վարչութեան ներկայացուցիչներ:
Հ.Օ.Մ.ի ընկերուհիներու Գանատայի, Հայաստանի եւ Հ.Օ.Մ.ի
քայլերգներու երգեցողութենէն եւ հոգշհ. Տէր Վարդան վրդ. Թաշճեանի
աղօթքէն ետք, ընկ.հի Սեդա Գուշեան ֆրանսերէնով բարի գալուստ
մաղթեց օտար հիւրերուն, որմէ ետք խօսք առաւ Հ.Օ.Մ.ի Լաւալի «Շուշի»
մասնաճիւղի ատենապետուհի՝ ընկ.հի Ազգանոյշ Հատիտեան:
Ան իր բացման խօսքին մէջ, բարի գալուստ մաղթեց ներկայ հիւրերուն
եւ շնորհակալութիւն՝ մասնաճիւղի ժրաջան անդամներուն, որոնք
ամիսներէ ի վեր աշխատեցան, որպէսզի այս տարեկան ձեռնարկը
յաջողութեամբ պսակուի: Արդարեւ, ընկերուհին շարունակեց իր խօսքը
ըսելով, թէ « Տօնավաճառը մասնաճիւղիս հասութաբեր ձեռնարկն է, որուն
հասոյթով կարելի կ’ըլլան իրականացնել մեր կրթական, բարեսիրական
եւ զանազան ձեռնարկները եւ այս յաջողութեան գաղտնիքը Հ.Օ.Մ.ի

հանդէպ փոխանցած հաւատքն ու սէրն է, որ բոյն դրած է անդամներու եւ
բարեկամներու սրտին մէջ, դառնալով մղիչ ոյժը անսակարկ նուիրումի»:
Ընկերուհի Հատիտեան իր խօսքի աւարտին ներկայացուց տօնավաճառի
կմքամայր՝ ընկ.հի Արփի Եաղճեան Քիւփէլեանը, որ Հալէպ ծնած է
եւ յաճախած Հայկազեան ազգ, վարժարան ապա՝ Aleppo College: 1993ին անդամագրուելով Հ.Օ.Մ.ի «Շուշի» մասնաճիւղին, աշխոյժօրէն
մասնակցած է Հ.Օ.Մ.ի կազմակերպած ձեռնարկներուն եւ իր
մասնակցութիւնը բերած մաս-նաճիւղի գործունէութեանց:
Քաջալերելի է Պրն. Կարօ Պատուհասեանի եւ Օրդ. Համեստ Պօղոսեանի
մտայղացումը, որոնք իրենց ամուսնութեան փոխան շաքարամանի, 500
տոլար կը նուիրեն Լաւալի Հ.Օ.Մ.ի «Շուշի» մասնաճիւղին:
ԸՆկ.հի Արփի Քիւփէլեանի տօնավաճառի ժապաւէնի հատումով սկիզբ
առաւ տօնավաճառը, ուր կարելի էր գտնել հայկական, Ս. Ծննդեան,
անուշեղէններու, ճաշերու, զարդեղէններու, խաղալիքներու եւ այլ
հետաքրքրական տաղաւարներ:
Կիրակի օր տօնավաճառ այցելեց նաեւ Գանատայի Դաշնակցային
երեսփոխան՝ Պրն. Ֆայսալ Էլ Խուրի:
Երկու օրերու ընթացքին մեծ թիւով հայ թէ օտար այցելուներ, իրենց
գնումներով զբաղ պահե-ցին տօնավաճառը:
Վարձքը կատար բոլոր այն կամաւոր ընկերուհիներուն, որոնք սիրով
եւ մեծ զոհողութեամբ կազմակերպեցին եւ յաջողցուցին այս տարեկան
տօնավաճառը:
Վրէժուհի Տէրվիշեան

ՀՕՄ-ի Կանանց Միջազգային Օրուան տօնակատարութիւն
Կազմակերպութեամբ Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի «Սօսէ»
եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն, Կիրակի, 11 Մարտ 2018-ին տեղի
ունեցաւ արդէն իսկ աւանդութիւն դարձած Կանանց Միջազգային օրուան
տօնակատարութիւնը:Ձեռնարկընուիրուածէրհայժողովուրդիպատմութեան
ականաւոր կին դէմքերէն Սօսէ Մայրիկին մահուան 65-րդ տարելիցին:
Օրուան նախագահն էր ընկհ. Աննա Փիլիկեան, իսկ պատգամաբերը՝ ընկհ.
Տիրուկ Մանճիկեանը:
Առաւօտեան ժամը 10:30-ին, Լաւալի Embassy Plaza-ի շքեղ սրահին դռները
բացուեցան՝ ընդունելու համար աւելի քան 420 մասնակիցներ: Տեղին է նշել, որ
մեծ թիւով կիներու կողքին, այս ձեռնարկին մասնակից էին նաեւ յատկանշելի
թիւով այրեր, նաեւ պարման-պարմանուհիներ:
Ճոխ նախաճաշի սպասարկումէն ետք, յայտագրին պաշտօնական բաժինը
սկսաւ Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներով, որոնցմէ ետք, օրուան
հանդիսավար ընկհ. Նայիրի Եմէնիճեան, ջերմօրէն ողջունեց ներկաները: Ան իր
բացման խօսքին ընդմէջէն բացատրեց, որ Մարտ 8-ն կը խորհրդանշէ կանանց
ընկերային, տնտեսական, մշակութային եւ քաղաքական նուաճումներու օրը:
Ան ներկայացուց այս տօնին պատմականը համաշխարհային առումով,
յիշեցնելով որ կիները դարեր շարունակ պայքար մղած են իրենց գոյութիւնն
ու դերակատարութիւնը հաստատելու ընկերութեան մէջ: Վերջապէս, ընկհ.
Նայիրին կեդրոնացաւ հայ կանանց առաքելութեան ու ներդրումին, եւ
մասնաւորապէս Սօսէ Մայրիկին անձնազոհութեան ցայտուն օրինակին
վրայ: Ապա, օրուան պատգամաբերին համապարփակ կենսագրական գիծերը
ներկայացնելէ ետք, բեմ հրաւիրեց ընկհ. Տիրուկ Մանճիկեանը:
Ընկհ. Տիրուկ Մանճիկեան իր անձնական զգացումներէն ու տեսանկիւնէն
մեկնած յայտնեց, թէ Սօսէ Մայրիկը հմայած ու ներշնչած է հայ կինը տարիներէ
ի վեր: Ապա, ան առիթը տուաւ Բալիկ Լատոյեանին, Եդուարդ Տարօնեանի
«Պատմութիւն Տարօնի աշխարհին» գիրքէն հատուած մը կարդալու Սօսէի
լեզուով, իր մանկութեան, Սերոբ Աղբիւրի ծանօթանալուն եւ պսակուելուն
յուշերէն: Բեմ բարձրացաւ նաեւ Անահիտ Պալեան, որ մեկնաբանեց
Յովհաննէս Թումանեանի «Հայու գիշեր, անհուն գիշեր» բանաստեղծութիւնը:
Իր պատգամին երկրորդ բաժինին մէջ, ընկհ. Մանճիկեան արծարծեց
այդ ժամանակուան տիրող հոգեբանութեան եւ ստրկութիւնը թօթափելու
անհրաժեշտութեան հարցը: Ան ընդգծեց, թէ հայ կինն ու իր ամուսինը կողքկողքի պաշտպանեցին ո՛չ միայն իրենց տունը, այլ մեծ թիւով երիտասարդներու
աջակցութեամբ, անոնք ծառայեցին «սուրբ գործին»: Ընկերուհին ներկայացուց
զոյգին եւ իրենց զաւակներուն դիմագրաւած բոլոր դժուարութիւնները, մինչեւ
Սերոբի հանդէպ գործադրուած դաւաճանութիւնն ու մահը:

ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

Ան խօսքը փակեց՝ անդրադառնալով Սօսէի կեանքի դաժան տարիներուն
Սերոբի մահէն ետք, իր բանտարկութիւնը, հալածանքը, ակամայ Եգիպտոս,
Աղեքսանդրիա փոխադրուիլը եւ ի վերջոյ մահը, սրտին ունենալով իր
ընտանիքի կորուստի խոր ցաւը եւ իր հայրենի հողէն հեռու ըլլալուն վիշտը:
Պատգամի աւարտին Թալիա Ճապրայեան արտասանեց Աշոտ Գրիգորեանի
«Սօսէ Մայրիկ» բանաստեղծութիւնը, որմէ ետք ցուցադրուեցաւ տեսերիզ մը,
որուն ընդմէջէն ներկայացուեցաւ 28 Մայիս 1998-ին Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան 80-րդ տարեդարձին առթիւ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական
վարչութեան եւ Հայաստանի կառավարութեան նախաձեռնած Սօսէ
Մայրիկին աճիւններուն տեղափոխութիւնը դէպի հայրենիք:
Ընկերուհի Տիրուկ իր խօսքը աւարտեց հետեւեալ պատգամով. «Սօսէ՛ Մայրիկ,
դուն մայր ամբողջ հայութեան, իջի՛ր այսօր մեր հոգիներուն մէջ, իջի՛ր ու մեզի
սորվեցուր տոկալ եւ դիմանալ այս օրերու դժուարութիւններուն: Սորվեցո՛ւր
մեզի պահել մարդկային ու ազգային արժէքները, սիրել մեր լեզուն ու
մշակոյթը ու դառնալ քեզի նման անձնուրաց, համբերող, պատուախնդիր կին
ու մայր: Կանանց միջազգային օրուան առթիւ դուն եղիր ներշնչման աղբիւր
մեր բոլորին ու քու օրինակելի կեանքդ, հայրենասիրութիւնդ, քաջութիւնդ եւ
հաւատարմութիւնդ թող ըլլան հայ կինը առաջնորդող Ճաճանչող փարոսներ:
Գեղարուեստական յայտագիրը աւարտեցաւ հանրածանօթ երգիչ Էլի
Պէրպէրեանի մասնակցութեամբ, որ մեկնաբանեց «Սերոբի եւ Սօսէի», ինչպէս
նաեւ «Ձայն մը հնչեց» երգերը:
Կազմակերպիչ յանձնախումբի առաջարկով եւ զոյգ մասնաճիւղերու
վարչութեանց համամտութեամբ, որոշուած էր պատուել նաեւ ներկայիս
աշխոյժ ու գործունեայ ՀՕՄ-ուհիներ: Ընկերուհիներ Անի Թաշճեան եւ
Աննա Պուլկարեան յաջորդաբար ներկայացուցին կենսագրականները երկու
անձնուէր ընկերուհիներու՝ Արմինէ Կարապետեանի եւ Աննա Փիլիկեանի,
որոնցմէ իւրաքանչիւրին յանձնուեցաւ յուշանուէր՝ ի պատիւ իրենց
տարիներու անսպառ ծառայութեան, աշխատանքին ու նուիրումին:
Վերջապէս, ցերեկոյթը աւարտեցաւ ՀՅԴ «Դրօ» եւ «Գետաշէն» պատանեկան
միութիւններուն անակնկալ flash mob ելոյթով: 31 պատանիներ սրահին երկու
կողմերէն, ժողովուրդը ճեղքելով դէպի բեմ յառաջացան եւ երգեցին «Սերոբի
եւ Սօսէի» նուիրուած երգը եւ «Զարթիր լաօ»ն:
Հանդիսավար ընկհ. Նայիրի Եմէնիճեան, յուզումով զիրենք կոչեց «Սօսէ
Մայրիկին ժառանգորդ ծոռերը...»:
		
Բալիկ Լատոյեան
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Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը յիշատակեց
իր հիմնադրման 60-ամեակը
Կիրակի, 6 Մայիս 2018-ին, Ս. Յակոբ Ազգ. Վարժարանի «Բաստրմաճեան» սրահէն
ներս տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի հիմնադրման
60-ամեակի տօնակատարութիւնը, բարձր հովանաւորութեամբ Գանատայի Հայոց
Թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, նախագահութեամբ
մասնաճիւղի հիմնադիր վարչական անդամ ընկհ. Սիլվա Սայլըքի, ներկայութեամբ
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անի
Օհանեանի, հոգեւոր հայրերու, Լաւալի եւ Օթթաուայի քոյր մասնաճիւղերու,
գաղութէս ներս գործող պատկան մարմիններու եւ միութեանց ներկայացուցիչներու,
ՀՕՄ-ի ընկերուհիներու եւ բարեկամներու:
«Մեր հայրենիք» եւ ՀՕՄ-ի զոյգ քայլերգներու ունկնդրումէն ետք, օրուան
հանդիսավար ընկհ. Լելակ Ոսկեան ներկաները հրաւիրեց մէկ վայրկեան յոտնկայս
յարգելու մեզմէ առյաւէտ բաժնուած ընկերուհիներուն եւ բարերարներուն
յիշատակը: Ընկերուհի Լելակ իր բարի գալուստի խօսքէն ետք բեմ հրաւիրեց «Սօսէ»
մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Լիւսի Շահինեանը:
Ընկհ. Շահինեան իր սրտի խօսքը փոխանցելէ ետք ներկայացուց օրուան
նախագահուհի, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի մասնաճիւղի հիմնադիր վարչութեան անդամ
ընկերուհի Սիլվա Սայլըքի կենսագրականը եւ զինք բեմ հրաւիրեց, յանձնեց
ծաղկեփունջ մը՝ առ ի երախտագիտութիւն իր տարած աշխատանքին: Ընկհ. Սայլըք
նախ յիշեց առաջին վարչութեան իր ընկերուհիները, ապա շեշտեց, թէ հիմնադիր
ըլլալը դժուար չէ, սակայն հիմնելէ ետք պահելն ու ուռճացնելն է էականը:
Անկէ ետք ընկհ. Լիւսի յաջորդաբար բեմ հրաւիրեց մասնաճիւղիս հիմնադիր
վարչական անդամներու ընտանեկան պարագաները. ընկհ. Մարի Գաբրիէլեանին
զաւակները՝ ընկհ. Իսկուհի Փօլատեանն ու Պետրոս Գաբրիէլեանը, ընկհ.
Արաքսի Պոյաճեան Այնթապլեանի դուստրը՝ ընկհ. Քրիսթին Այնթապլեան
Մարգարեանը, ընկհ. Մարի Առաքելեանի թոռնիկը՝ Մայք Կիրակոսեանը, որոնց
յանձնեց ծաղկեփունջեր: Ընկերուհին իր խօսքը աւարտեց ըսելով. «Յարգանքի
խօսք կ’ուզեմ ուղղել մեր մայրերուն եւ մեծ մայրերուն, որոնք յաջողած են մեզի
փոխանցել կամաւոր աշխատանքի գիտակցութիւնն ու սէրը՝ շարունակելու ՀՕՄ-ի
հիմնադիրներուն աւանդը սերունդէ սերունդ»:

«Սօսէ» մասնաճիւղի վարչական կազմ

«Սօսէ» մանաճիւղի Գիր Օրհնութեան

Մանաճիւղի Հիմնադիր եւ օրուան
նախագահ ընկհ. Սիլվա Սայլըք

15-ամեայ զարդասեղներու տուուչութիւն

50-ամեայ զարդասեղներու տուուչութիւն
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Ընկհ. Շահինեան սահիկներու ցուցադրութեամբ նախ ներկայացուց
մասնաճիւղի 2017-2018 տարեշրջանի նիւթական ընդհանուր յատկացումի գումա
րը՝
$ 183,831.00, ապա անդրադարձաւ Մոնթրէալի մասնաճիւղի
60 տարիներու ընթացքին կատարած ընդհանուր նիւթական յատկացումներուն,
որուն ընդհանուր գումարը մինչեւ օրս հասած է $3,248,472.00-ի: Ան հաստատեց, թէ
ՀՕՄ-ի ջահը արդարօրէն փոխանցուած է իր երիտասարդ անդամներուն, որոնք կը
շարունակեն իրենց փոխանցուած գործը եւ կը ցուցաբերեն կամաւոր աշխատանքի
գիտակցութիւն ու զոհաբերութեան ոգի, ՀՕՄ-ի լոզունգով՝ «Ժողովուրդիս հետ
ժողովուրդիս համար»:
Ապա, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկերուհի
Անի Օհանեան կարդաց ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան շնորհաւորական
նամակը, որուն մէջ վարչութիւնը կ’ողջունէ անցեալի ու ներկայի ընկերուհիներուն
ազգանուէր գործունէութիւնը Գանատայի շրջանին ու հայրենիքի մէջ: Ապա
ընկերուհի Օհանեան ընթերցեց Գանատայի Շրջանային վարչութեան խօսքը, որուն
մէջ «Սօսէ» մասնճիւղը կը դրուատուի որպէս կայուն մասնաճիւղ՝ «Սօսէն կքած
չէ, այլ վճռականօրէն կը գործէ»: Ընկերուհի Օհանեան շեշտեց, թէ մասնաճիւղը
ունի հմտութիւնը երիտասարդներ ներգրաւելու եւ զանոնք մասնակից դարձնելու
զանազան ձեռնարկներու՝ ծրագրման ու կազմակերպչական բաժինը վստահելու
անոնց, ապա շարունակելով ընկերուհին հաստատեց, թէ այսպիսով է, որ
մասնաճիւղը կ’ուռճանայ եւ կը պահէ իր այժմէականութիւնը:
Խօսք առաւ նաեւ ՀՅԴ «Միհրան Փափազեան» կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկհ.
Մարալ Նազարեան, որ շնորհաւորեց ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը՝ իր 60-ամեակին
առիթով, եւ բարի երթ մաղթեց ՀՕՄ-ի նուիրական աշխատանքին ու ազգանուէր
առաքելութեան:
Ընկհ. Ոսկեան ներկայացուց Trio de l’Île երրեակը, ղեկավարութեամբ տիկին
Փաթիլ Հարպոյեանի: Երրեակը հրաշալիօրէն յաջորդաբար ներկայացուց Գայիանէ
Չեփոդայեանի երաժշտական մէկ կտորը, Կոմիտասի՝ «Երկինքն ամպել ա», «Այ
այլուղս» եւ Եդուարդ Աբրահամեանի «Scherzo»ն:
Մասնաճիւղի 60-ամեայ գործունէութիւնը պարփակող տեսերիզի ցուցադրութեամբ

60 Ամեակի հանդիսութիւն

Հիմնադիրներու զաւակներն ու թոռները

25-ամեայ զարդասեղներու-տուուչութիւն

60-ամեայ գնահատագրերու տուուչութիւն
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018
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ներկայացուեցաւ Մոնթրէալի մասնաճիւղին պատմականն ու գործունէութիւնը
առ այսօր, որուն աւարտին շնորհակալական խօսք ուղղուեցաւ սոյն տեսերիզի
պատմական բաժնի պատրաստութիւնը ստանձնող ընկերուհի Անի Պապիկեանին
եւ պրն. Սերժ Եսայեանին: Շնորհակալական խօսք յայտնուեցաւ նաեւ ընկհ. Տիրուկ
Մանճիկեանին, «Հորիզոն» շաբաթաթերթին յատուկ ներդիրին մէջ 60-ամեակին
առթիւ լոյս տեսած հարցազրոյցներուն խմբագրման աշխատանքը բծախնդրօրէն
իրագործելուն համար:
Ընկհ. Լելակ ներկայացուց եւ բեմ հրաւիրեց օրուան պատգամաբեր ընկհ. դոկտ.
Լալէ Մանճիկեան Եափուճեանը, որ յայտնեց, թէ կը պատկերացնէ ՀՕՄ-ը որպէս
կայուն կորիզ, միշտ պատրաստ՝ ընդունելու եւ գործ վստահելու նոր անդամին՝
առանց տարիքի խտրականութեան, միշտ ներշնչուած Սօսէ մայրիկի տիպարէն:
Եւ վերջապէս անդրադառնալով ապագայի ՀՕՄ-ի հեռանկարներուն, ընկհ.
Մանճիկեան կը հաւատայ, որ ՀՕՄ-ը կարեւոր դեր պիտի ունենայ հայրենիքի մէջ
կանանց իրաւունքներու պաշտպանութեան եւ նեցուկ պիտի կանգնի հայ կնոջ
ներկայ իրավիճակին: Փակելով իր խօսքը ընկերուհին մէջբերեց Մուշեղ Իշխանի
խօսքերը ՀՕՄ-ի քայլերգէն. «Լոյսի բանակ եւ գթութեան խաչուհի», որ կը նշէ թէ,
ՀՕՄ-ը կը ճանչցուի իր ծառայութիւններով ու գործունէութեան լայն ծաւալով,
ազգայինէն հասնելով դէպի համամարդկային գործունէութեան:
Ապա տեղի ունեցաւ զարդասեղներու տուչութիւն: Իրենց 15-ամեայ
անդամակցութեան համար զարդասեղներ ստացան ընկերուհիներ՝ Անի
Պապիկեան, Ռոզ Պալապանեան, Գարմէն Շահինեան, Նայիրի Չաքճեան, Մարի
Պոսթաճեան, Նորա Կէօնճեան եւ Մարալ Դերձակեան, ինչպէս նաեւ 25 տարուան
իրենց անդամակցութեան համար զարդասեղ ստացան ընկերուհիներ՝ Վարդուկ
Պեզճեան եւ Լենա Գատեան: Ընկհ. Լիւսի Շահինեան եւ ընկ. Հուրի Զաքարեան
փոխանցեցին զարդասեղները:
35-ամեայ անդամակցութեան համար զարդասեղ ստացող ընկերուհիներն
են Նորմա Արզումանեան, Հիլտա Գալայճեան, Վանտա Քէօսէեան եւ Շաքէ
Մխիթարեան: Շրջանային վարչութեան անդամ ընկերուհիներ Վարդուկ Պեզճեան
եւ Անի Գրալեան յանձնեցին զարդասեղները:
Ընկհ. Մարալ Յովսէփեան կարդաց ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան կողմէ
առաքուած յատուկ գնահատագրերը, որոնք յանձնուեցան 50 տարուան
անդամակցութիւն ունեցող ընկերուհիներուն՝ Զեփիւռ Քէսէրեան Լուլուի, Շաքէ
Կէօնճեանի, Պերճուհի Քէշիշեանի, Սեդա Թուրիկեանի, Արշօ Պոյաճեանի եւ
Յասմիկ Մինասեանի: Գնահատագրերը փոխանցեց Գանատայի Շրջ. վարչութեան
ատենապետուհի ընկ. Անի Օհանեան:
Շրջ. Վարչութեան ատենապետ ընկ. Անի Օհանեան 60 տարուան անդամակցութիւն
ունեցող ընկերուհիներուն՝ Ալիս Դաւիթեանի, Աշխէն Հացագործեանի, Անժէլ

Գաթարոյեանի, Սուլթան Փալանճեանի եւ Սիլվա Սայլըքի, յանձնեց Շրջանային
վարչութեան գնահատագրերը:
Ընկհ. Նորա Կէօնճեանի ՀՕՄ-էն ներս 15 տարիներու անդամակցութեան առթիւ
ընկհ. Շաքէ Կէօնճեան կը հիմնէ «Նորա Կէօնճեան ֆոնտ»ը՝ նուիրելով 10,000 տոլար
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան:
Ընկհ. Լելակ յայտարարեց 60-ամեակի առթիւ կատարուած յատուկ
նուիրատուութիւնները: Նուիրատուներն են տէր եւ տիկին Մայք եւ Գարին
Կիրակոսեանները, որոնք կը նուիրեն 10,000 տոլար, տէր եւ տիկին Արա եւ
Փաթրիսիա Կիրակոսեան՝ 1,000 տոլար՝ ի յիշատակ իրենց մեծ մօր՝ հիմնադիր
վարչական անդամ ընկհ. Մարի Առաքելեանի: Եղան նաեւ 1000 տոլարի
նուիրատուութիւններ՝ ընկհ. Սիլվա Սայլըքի, տիար Արեգ եւ ընկհ. Քրիստին
Մարգարեանի (ի յիշատակ իրենց մօր՝ հիմնադիր վարչական անդամ ընկերուհի
Արաքսի Պոյաճեան Այնթապլեանի), ընկհ. Շաքէ Կէօնճեանի, տէր եւ տիկին
Շանթ եւ Քրիստին Թօպիի, ընկհ. Նորա Կէօնճեանի, տիար Արթօ եւ ընկհ. Ալիս
Մարգարեանի, տիար Դրոյի եւ ընկհ. Աննա Փիլիկեանի, ՀՕՄ-ի Գանատայի
Շրջանային վարչութեան եւ ՀՕՄ-ի Լաւալի Շուշի մասնաճիւղին կողմէ:
Յատուկշնորհակալութեանխօսքուղղուեցաւձեռնարկինախագահուհիընկհ.Սիլվա
Սայլըքին, օրուան պատգամաբեր ընկհ. դոկտ. Լալէ Մանճիկեան Եափուճեանին,
ընկհ. Քրիսթին Այնթապլեան Մարգարեանին, ընկհ. Էլիզ Պօղոսեանին, ընկհ.
Հուրի Հէքիմեանին, պրն. Սերժ Եսայեանին, պրն. Արմէն Ալէմեանին, պրն.
Նորայր Պեզճեանին, տիկ. Արաքս Տումանեանին, պրն. Արա Էքմէքճեանին եւ
60-ամեակի կազմակերպիչ յանձնախումբի անդամ ընկերուհիներուն՝ Արմինէ
Կարապետեանի, Մարօ Ֆռունճեանի, Աննա Պուլկարեանի, Անի Պապիկեանի,
Վանին Գապասագալեանի, Արուս Էհրամճեանի, Տիրուկ Մանճիկեանի, Զեփիւռ
Ասատուրեանի, Անի Թաշճեանի, Սեդա Մալխասեանի, Մարալ Դերձակեանի եւ
վարչական ներկայացուցիչ ընկհ. Լիւսի Շահինեանի:
Ձեռնարկի աւարտին Տէր Գառնիկ Քհն. Գոյունեան ընթերցեց Գերաշնորհ Տէր
Բաբգէն Արք. Չարեանի կողմէ այս առթիւ տրուած «Գիր Օրհնութեան»ը, որմէ ետք
Սրբազան Հայրը փոխանցեց իր սրտի խօսքը, որուն մէջ յիշեց, թէ մեծ յարգանքի
արժանի են Մոնթրէալի մասնաճիւղի հիմնադիրները, եւ շեշտեց, թէ հիմա հերթը
յաջորդող սերունդներունն է, որոնք պիտի շարունակեն նախնիներուն գործը՝
ծառայութիւն մատուցելով կրթական, մարդասիրական ու հայրենասիրական
գործունէութեամբ՝ յանուն հայ ազգին ու կրօնքին:
Ձեռնարկի փակումէն ետք ներկաները ուղղուեցան «Հաճէթեան» մարզասրահ, ուր
տեղի ունեցաւ 60-ամեակի մոմավառութիւն եւ հիւրասիրութիւն:
Զեփիւռ Ասատուրեան

ՀՕՄ-ի Սօսէ մասնաճիւղի 60-ամեակի առթիւ՝
Ընկհ. Դոկտ. Լալէ Մանճիկեան-Եափուճեանի խօսքը
Գերաշնորհ Բաբգէն Արք. Չարեան՝ առաջնորդ Գանատայի հայոց թեմի,
Գերաշնորհ Սուրէն Արք. Գաթարոյեան,
Բարեշնորհ եւ արժանապատիւ հոգեւոր հայրեր,
Յարգելի ընկհ. Անի Օհանեան՝ ատենապետուհի ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանային
վարչութեան,
Ազնուափայլ ընկհ. Սիլվա Սայլըք, հիմնադիր անդամ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի
մասնաճիւղի եւ նախագահուհի 60-ամեակի պաշտօնական տօնակատարութեան
ձեռնարկին,
Յարգելի ընկհ. Լիւսի Շահինեան, ատենապետուհի ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի,
Պատկան մարմիններու եւ կազմակերպութիւններու յարգելի ներկայացուցիչներ,
Սիրելի ՀՕՄ-ի անդամներ եւ բարեկամներ.
Այսօր տօնական օր է մեզի համար:
1957 թուականին ութը նուիրեալ եւ հեռատես հայ կիներ հիմը կը դնէին Մոնթրէալի
ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին, ու այսպէս մասնաճիւղը կը դառնար 1910-ին Նիւ Եորքի մէջ
հիմնուած Հայ Օգնութեան Միութեան ընտանիքին հարազատ զաւակը: Վաթսուն
տարիներ անց, ինչպէս կը տեսնէք, այդ համեստ քայլը, զօրացած եւ տարածած է իր
մարդասիրական, բարեսիրական, կրթական ազգօգուտ գործունէութիւնը եւ ահա,
որպէս կանացի հզօր կազմակերպութիւն, կը ներկայանայ աշխարհին: 60-ամեակի
այս ուրախ մթնոլորտին մէջ կ’արժէ ծափահարել այս յաղթական հսկայ քայլին:
1950-ական տարիներուն Թուրքիայէն, Յունաստանէն, Եգիպտոսէն, Սուրիայէն
եւ Լիբանանէն դէպի այս ցամաքամասերը գաղթողներուն թիւը տարուէ տարի կը
շատնար, եւ նոր սփիւռքեան օճախներ կը ստեղծուէին հիւսիսային Ամերիկայի
զանազան շրջաններու մէջ: Գանատայի տարածքին եւ յատկապէս Մոնթրէալի
մէջ ալ հայկական գաղութը սկսած էր արձանագրել նկատելի աճ մը։ Հետեւաբար,
գաղութի առաջնորդները, յատկապէս Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը,
կարիքը կը զգան գաղութը աւելի կազմակերպելու եւ կը քաջալերեն եւ սատար
կը կանգնին Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի մասնաճիւղի ստեղծման, եւ
ահա այսպէս կեանք կ’առնէ հիմնադիր վարչութիւնը եւ ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը
Մոնթրէալի մէջ: ՀՕՄ-ի հիմնադիր վարչութիւնը եւ իր շուրջ խմբուած
ընկերուհիներն ու համակիրները, մղուած յետ-եղեռնեան վերածնունդի շունչով եւ
ներշնչուած ՀՕՄ-ի կազմակերպութեան հիմնական մարդկային եւ բարեսիրական
արժէքներով, մեծ խանդավարութեամբ եւ հաւատքով նետուեցան աշխատանքի, եւ
ահաւասիկ, 60 տարիներ ետք, բոլորուած ենք տօնելու եւ արժեւորելու այս աշխոյժ
մասնաճիւղին գործունէութիւնը եւ իր անդամներուն նուիրումն ու ոգին:
Զգացուած եւ շնորհակալ եմ, որ այս հանդիսաւոր առիթով ինծի վստահուեցաւ
փոխանցել պատգամաբերի խօսքը: Պատմական մանրամասն ակնարկ մը չէ, զոր
պիտի կատարեմ: Տեսերիզը արդէն յստակ պատկեր մը տուաւ մեզի մասնաճիւղի
ծաւալուն աշխատանքներուն մասին: Սրտի խօսք մըն է, ուր կ’արտայայտեմ իմ
անձնական զգացումերս եւ տպաւորութիւններս ՀՕՄ-ի մասին, մանաւանդ որ
ՀՕՄ-ը հետեւողական կերպով տեղ գրաւած է կեանքիս մէջ:
Առաջին հերթին կ’ուզեմ անդրադառնալ, թէ ի՛նչ նշանակութիւն ունի ՀՕՄ-ի «Սօսէ»
մասնաճիւղը ինծի համար եւ ապա ընդհանրապէս ինչպէս կը տեսնեմ ՀՕՄ-ի
ներկան ու ապագան: Ձեզմէ շատերուն նման, մանկութենէս ի վեր մեր տան մէջ
միշտ ներկայ եղած է ՀՕՄ-ի անունը, անոր տարած աշխատանքները, ձեռնարկները,
ժողովները, սեմինարները, պատգամաւորական ժողովները եւ լուրերը: Կարծես
ՀՕՄ-ը մեր ընտանիքի մնայուն անդամներէն մէկն էր: Մօրս ներդրումը ՀՕՄ-էն
ներս մինչեւ հիմա ինծի համար ներշնչման աղբիւր կը հանդիսանայ՝ տեսնելով իր
անկեղծ նուիրումը եւ գործունէութիւնը այս կազմակերպութենէն ներս:
ՀՕՄ-ի յաջողութիւններէն մէկը կը նկատեմ, թէ ինչպէ՛ս սերունդէ սերունդ կը
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շարունակուի ՀՕՄ-ի բարեսիրական
աւանդութիւնը,
եւ
ընկերուհիներու
կամաւոր աշխատանքը: Հօրենական մեծ
մայրս Քեսապի մէջ ութսուն տարիներ
եղած է Սուրիոյ Օգնութեան Խաչի անդամ,
եւ իր ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ
ՀՕՄ-ի
Կեդրոնական
Վարչութիւնը
իրեն շնորհեց յատուկ գնահատագիր մը:
Լիբանանի մէջ մօրենական մեծ մայրս եւ
իր քոյրերը նոյնպէս տարիներ ծառայած են
այս կազմակերպութեան, եւ յաճախ լսած
եմ իրենց պատմութիւնները:
Ահա այսպէս ես փոքր տարիքէս
տեղեկացած եմ եւ հասկցած, որ ՀՕՄ-ը
եւ իր նուիրեալ ընկերուհիները միշտ
օգնութեան կը հասնին ուրիշներուն,
երբեմն գերմարդկային ուժերով: Ես ականատես եղած եմ այս իրողութեան, երբ
Հայաստանի մէջ, 1988-ի երկրաշարժը պատահեցաւ, յստակօրէն կը յիշեմ այն
հսկայ աշխատանքը, որ կատարուեցաւ ՀՕՄ-ուհիներու կողմէ: Աչքերուս առջեւ
տակաւին կրնամ տեսնել այն փոքրիկ եւ աշխոյժ «քաղաք»ը, որ ստեղծուեցաւ
Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի ՀՄԸՄ-Կամք մարզասրահէն ներս, որ այդ օրերուն
դարձած էր հագուստներու, վերարկուներու, դեղերու եւ այլ կենսական իրերու
շարժուն մթերանոց մը: Յստակ էր ինծի համար, փոքր աղջկայ աչքերով դիտուած, որ
ՀՕՄ-ի ընկերուհիները ոչ մէկ ջանք կը խնայէին՝ օգնութեան հասնելու Հայաստանի
երկրաշարժի գօտիի աղէտեալներուն եւ վերապրողներուն, եւ այդ օժանդակութիւնը
տակաւին կը շարունակուի մինչեւ այսօր զանազան ծրագիրներով: Մանուկ
հասակիս եւ մինչեւ այսօր այս կամաւոր եւ կազմակերպ աշխատանքները, մեծ
ազդեցութիւն ձգած են վրաս, աշխատանք մը, որ Մոնթրէալի ՀՕՄ-ուհիները կը
կատարէին արցունքով ու սրտի ցաւի ընդմէջէն:
Տարիներ անց շատ բնական էր, որ ինքզինքս գտնէի ՀՕՄ-ի կազմակերպած կամ
հովանաւորած որոշ դաստիարակչական ծրագիրներու մէջ, ինչպէս ARS Armenian Studies համալսարանական մակարդակի հայեցի դաստիարակչական
ծրագիրը: Այս ծրագրի իրականացման համար հրաւիրուած կ’ըլլային բարձրորակ
դասախօսներ, եւ ճոխ յայտագիրը կ’ընդգրկէր հայ գրականութիւն, պատմութիւն,
հայկական ճարտարարուեստ եւ մշակոյթ: Այս ծրագիրը կ’իրականացուէր ամէն
ամառ, ամերիկեան համալսարանէ մը ներս եւ ներկայիս կը շարունակուի ARS
Norian Youth Connect անուան տակ:
Մեծապէս կը գնահատեմ, որ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը, անսալով այս ծրագրի
կարեւորութեան, միշտ կը քաջալերէ հայ երիտասարդներ, մասնակցելու այս
ծրագրին: Ես բախտաւոր կը զգամ, որ 1998-ին մասնակցած եմ այս ծրագրին
Bradford համալսարանէն ներս, Massachussetts, Միացեալ Նահագներ եւ անկէ
ջերմ յիշատակներս, մշակած ընկերական կապերս եւ ամբարած գիտելիքներս
գուրգուրանքով կը պահեմ: Բախտը ունեցած եմ նաեւ յաճախելու ՀՕՄ-ի
հովանաւորած «Քամբ Հայաստան» ամառնային ճամբարը, որ կը գտնուի
անտառներու գիրկը, փոքր լճի մը եզերքը, Պոսթընէն դուրս գիւղաքաղաքի մը մէջ:
Երբ ծնողքիս քաջալերանքով 1994-ին, առաջին անգամ ըլլալով, երկու շաբթուան
համար «Քամբ Հայաստան» գացի, շատ իւրահատուկ բանակավայր մըն էր: Փոքրիկ
Հայաստան մը Հիւսիւսային Ամերիկայի արեւելեան ափի տարածքին:
Տարիներ ետք վերադարձայ Քամբ Հայաստան որպէս հայերէն նիւթերու դասատու,
շնորհիւ Սուրբ Յակոբ վարժարանէն ստացած գիտելիքներուս:
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Ուրախ եմ, որ Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը, պատանիներ կը ղրկէ Քամբ
Հայաստան՝ մասնակցելու համար այս հոյակապ յայտագրին եւ նաեւ կը քաջալերէ
Ֆրանսայի եւ Գալիֆորնիայի ամառնային ճամբարներու մասնակցութիւնը:
Շնորհաւորելի եւ գնահատելի երեւոյթ մըն է այս մէկը:
Որպէս Սուրբ Յակոբ վարժարանի աշակերտ, շատ տեղեակ չէի ՀՕՄ-ի «Սօսէ»
մասնաճիւղի կատարած կարեւոր նիւթական ներդրումին մասին: Ինչպէս
տեղեկացանք այսօր, «Սօսէ» Մասնաճիւղը այս տարի եւս մեծ գումարներ
տրամադրեց մեր վարժարանի բարգաւաճման: Ուրախ եմ նաեւ, որ իմ եւ
դասընկեր-բարեկամներուս շատերուն զաւակները արդէն կը յաճախեն Սուրբ
Յակոբ վարժարան: Շնորհակալութիւն ՀՕՄ-ի իւրաքանչիւր անդամին այս մեծ
օգնութեան համար: Շատ ընդարձակ եւ լայնածաւալ է ՀՕՄ-ի Սօսէ մասնաճիւղի
գործունէութիւնը եւ տակաւին օրէ օր կ’ընդլայնի: Հոս պէտք է յիշեմ, երբ մեծ
հայրս եւ մեծ մայրս կը բնակէին Manoir Cartierville ծերանոցին մէջ, որքան
կը գնահատէին ՀՕՄ-ուհիներուն շաբաթական այցելութիւնները եւ անոնց
ցուցաբերած գուրգուրանքը, կարծես ըլլան հարազատներ: Միշտ կը յիշեմ ՊԱԶԱՐները, ուր ընկերներով սքանչելի ժամեր կ’անցընէինք, կ’ուզէի յիշել իւրաքանչիւր
յանձնախումբի տարած հսկայ եւ օգտակար աշխատանքը, բայց ինծի տրուած
ժամանակը չի թոյլատրեր։ Սակայն կ՚ուզեմ շնորհաւորել եւ շեշտել, որ բոլորիդ
տարած գործը մեծապէս գովելի ու կարեւոր է: Բոլորս ալ հպարտ ենք, որ ՀՕՄ-ը
տարիներէ ի վեր կը գործէ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութենէն ներս (United
Nations) եւ անդամ է անոր տնտեսական եւ ընկերային խորհուրդին (ECOSOC):
«Սօսէ» մասնաճիւղը, մասնակցելով ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան այս ծրագրին,
կը քաջալերէ, որ Մոնթրէալէն ալ ընկերուհիներ մասնակցին Նիւ Եորքի ՄԱԿ-ի
կեդրոնին մէջ ՀՕՄ-ի աշխատանքներուն, ուր ՀՕՄ-ը այլ կազմակերպութիւններուն
կը ծանօթացնէ իր ծրագիրները, յատկապէս իր տարած գործը Հայաստանի
մէջ: Երկու տարբեր առիթներով ես ալ բացառիկ փորձառութիւնը ունեցայ մաս
կազմելու Մոնթրէալի խմբակին եւ ականատես եղայ ՀՕՄ-ի աշխատանքներուն
ՄԱԿ-էն ներս: Վերոյիշեալ փորձառութիւններս ոչ միայն մեծ տպաւորութիւն ձգած
են վրաս, այլեւ անժխտելի դեր կատարած են անձիս կազմաւորման, օգնած են, որ
հայկական եւ անձնական ինքնութիւնս հիմնաւորուի, եւ որոշ չափով ազդած են
նաեւ իմ արհեստավարժական եւ ասպարէզիս carrier ուղիս բնորոշելու:
Կը հաւատամ, որ այս է ՀՕՄ-ի դերն ու առաքելութիւնը. հայ կինը գործի մղել ու
բարձրացնել, քաջալերել, որ հայ կինը մտածէ եւ իր օգնութիւնը բերէ հայ ազգին, հայ
դպրոցին, հայ երեխային, հայ պատանիին, հայ զինուորին, հայ տարեցին, սփիւռքի
մէջ թէ Հայաստանի, Արցախի թէ Ջաւախքի մէջ: Այսպէս ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը,
հաւատարիմ ՀՕՄ-ի առաքելութեան իր հիմնադրութենէն մինչեւ այսօր իր
յաջորդական վարչութիւններով եւ իր անդամներու անսակարկ նուիրումով, միշտ
պահած է գաղութին, հայրենիքին եւ մարդկութեան օգնելու տեսլականը եւ իր
տրամադրած նիւթականով եւ գաղութին աջակցութեամբ իրականացուցած է իր
բազմաթիւ ծրագիրները:
Այս 60 տարիներուն ընթացքին վստահաբար մեծ փոփոխութիւններու
ենթարկուեցաւ Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի մասնաճիւղը։ Ժամանակի բերմամբ տարբերտարբեր պայմաններ ստեղծուեցան, նոր քաղաքական իրականութիւններ՝ ըլլայ
սփիւռքի, Հայաստանի եւ Արցախի մէջ, ինչպէս նաեւ նոր գաղթողներու ալիքներ
հասան այս ափերը՝ որպէս հետեւանք Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին,
Իրագի պատերազմին եւ վերջերս ալ Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմին:
Հետեւաբար
ստեղծուեցան դժուար պահեր՝ հասնելու բոլորին: Դարձեալ
պատրաստ էր Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը եւ երբէք չթերացաւ տրամադրելու
իր մարդասիրական եւ ընկերային աջակցութիւնը: Հոս յատկապէս կ’ուզեմ
նշել «Սօսէ» մասնաճիւղի ընկերային ծառայութեան գրասենեակի ծրագիրը,
որուն հիմնական առաքելութիւնը եղաւ գաղթականներու ուղղութիւներ տալ,
դիւրացնել անոնց պետական մակարդակի գործերը, մանաւանդ օգնել կարիքաւոր
անհատներուն եւ ընտանիքներուն: Հոս նաեւ կ՚ուզեմ յիշել «Սօսէ» մասնաճիւղի
ընկերային յանձնախումբի ձեռնարկները, զոր դիմատետրի էջերուն մէջ կը տեսնեմ.
իրենց ախորժաբեր ճաշերը առատ են, եւ մթնոլորտը միշտ ուրախ:
Մասնաւորապէս գնահատելի կը գտնեմ, որ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը իր
գործունէութիւնը չի սահմանափակեր միայն հայութեան օժանդակելով, այլ
կը սատարէ նաեւ տեղական ոչ-հայ կազմակերպութիւններուն, օգնութիւն կը
հասցնէ ճգնաժամային կացութիւններէն տուժածներուն ու աղէտեալներուն, ըլլայ
տեղական կամ աշխարհի որեւէ անկիւն:

Մեծապէս գնահատելի է, որ Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը իր անդամներով
անյապաղ կը շարունակէ մասնակցիլ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան
հովանաւորած բոլոր ծրագիրներուն՝ Հայաստանի, Ջաւախքի եւ Արցախի մէջ:
Ինչպէս տեսանք ներկայացուած զեկոյցով, յիշեմ՝
• Որբախնամ ծրագիրը
• Ուսանողական ծրագիր
• Մօր եւ մանկան ծննդատուն
• Ստեփանակերտի նորակառոյց «Սօսէ» մանկապարտէզի շինարարական
ծախսերու մասնակցութիւն
• Եւ վերջապէս նորագոյն յատկացումը հանդիսացաւ Երեւանի Թիւ 1 հիւանդանոցին
եւ հաշմանդամ զինուորականներու վերականգնողական կեդրոնին:
Այսօր, քաջալերական է տեսնել, թէ ինչպէ՛ս «Սօսէ» մասնաճիւղի ընտանիքը կը
բազմանայ: Հետզհետէ մասնաճիւղի շարքերուն կը միանան Սուրիայէն նոր հասած
ընկերուհիներ կամ Մոնթրէալէն երիտասարդներ, որոնք նոր ու արդիական
մօտեցումներ եւ թարմ եռանդ կը բերեն, միշտ յարգելով ՀՕՄ-ի առաքելութիւնը
եւ տեսլականը: Իմ կարծիքով ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը ունի կայուն կորիզ մը,
բաղկացած փորձառու ընկերուհիներէ, որոնք խոհեմութիւնը ունին ներգրաւելու եւ
ծրագիրներ վստահելու երիտասարդ եւ նոր անդամներու:
Այսօրուան կեանքը շատ արագ կ’ընթանայ եւ յարափոփոխ է:
Հոս է, որ հայ երիտասարդը պիտի բերէ իր գիտելիքները, արդիական եւ
արհեստավարժ մօտեցումները՝ միշտ յարգելով ազգային արժէքներն ու
ՀՕՄ-ի առաքելութիւնը: Ողղակի յուզիչ է տեսնել տարբեր սերունդներէ եկած
ընկերուհիները ՀՕՄ-ի դրօշին շուրջ բոլորուած, նոյն արժէքներով զինուած,
ձեռք ձեռքի աշխատանքի լծուած, ներշնչուած Սօսէ Մայրիկի հզօր կերպարով եւ
նուիրումի գաղափարով: Վերջ ի վերջոյ այս մասնաճիւղը կը կրէ հայ հերոսուհիին
անունը, եւ իր կեանքն ու թողած ժառանգը կը մնան մղիչ ուժ բոլորիս համար:
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը 60 տարիներէ ի վեր համախմբած է տարբեր
երկիրներէ եւ խաւերէ եկած հայ կիներ եւ յաջողած է ստեղծել շինիչ եւ առողջ
միջավայր մը, ուր հայ կինը իր կամաւոր աշխատանքով կ’արժեւորէ ինքզինքը,
կը հարստացնէ իր կեանքը եւ ինչպէս գիտենք, մասնագէտներն ալ կը յիշեցնեն
մեզի, որ բարեսիրական կամաւոր աշխատանքը եւ հաւաքական կեանքի մաս
կազմելը իր դրական ազդեցութիւնները ունին մեր ընդհանուր ապրելակերպին
եւ մանաւանդ առողջութեան վրայ: Ըստ ինծի կարեւորագոյն նուէրը, զոր ՀՕՄ-ը
մեզի կը պարգեւէ, այդ անձնական եւ հաւաքաքան ուժն է (empowerment), որ մեզմէ
ամէն մէկը կը զգայ իր կատարած մարդասիրական, բարեսիրական եւ ազգօգուտ
աշխատանքներուն ընդմէջէն: Կարեւոր կը նկատեմ նաեւ, որ «Սօսէ» մասնաճիւղի
ընկերուհիները մօտէն հետեւին հայրենիքի մէջ կանանց իրաւունքներու
պաշտպանութեան եւ գործօն կերպով շարունակեն մասնակցիլ ՀՕՄ-ի Շրջանային
եւ Կեդրոնական վարչութիւններու ծրագիրներուն: Նաեւ մասնաճիւղի փորձառու
ընկերուհիները աւելի աշխյւժ մասնակցութիւն բերեն Մոնթրէալի տեղական
կանացի բարեսիրեկան շարժումներուն ու կազմակերպութիւններուն: Կը շեշտեմ
«աւելի» բառը, գիտակցելով որ արդէն կը տարուի որոշ գործունէութիւն:
Անշուշտ Հայաստանի ներկայ քաղաքական եւ ընկերային իրավիճակը կը
յուզէ եւ կը մտահոգէ մեզ: Այս անկիւնադարձային հանգրուանին անհրաժեշտ
է նեցուկ կանգնիլ հայ ժողովուրդին, յատկապէս հայ կնոջ, որ անպայման մեծ
զոհողութիւններու եւ մտահոգութիւններու առջեւ կը գտնուի այս օրերուն:
Տակաւին կարելի է երկար խօսիլ «Սօսէ» մասնաճիւղի անցնող 60 տարիներու
ընթացքին կատարած գործերուն մասին: Բայց կ՚ուզեմ շեշտել, որ մեր մասնաճիւղը
Մոնթրէալի հայ գաղութէն ներս արժանացած է՝ «ՀՕՄ-ը իր գործերը միշտ
յաջողութեամբ կը պսակէ» համբաւին:
Եզրափակելով իմ խօսքս կ’ուզեմ մէջբերել բանաստեղծ եւ ուսուցիչ Մուշեղ Իշխանի
բառերը քաղուած ՀՕՄ-ի քայլերգէն, որով ան մեզ կը հրաւիրէ շարունակելու մեր
«գոյամարտը» եւ մեզ կը կոչէ «լոյսի բանակ եւ գթութեան խաչուհի»: Ըստ ինծի այս
իմաստուն գաղափարները այնքան լաւ կը բնորոշեն ՀՕՄ-ուհիին աշխատանքը եւ
զինք կը բարձրացնեն ազգային բեմէն դէպի համամարդկայինը: Երկար եւ բարեբեր
գործունէութիւն ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղիւն եւ բոլոր ընկերուհիներուն։
ԼալԷ Մանճիկեան

ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի
աւանդական տօնավաճառը

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի
փոքրիկներու Կաղանդ

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի աւանդական
տօնավաճառը տեղի ունեցաւ 11-12 Նոյեմբերին, ՀՄԸՄ
Կամքի «Հայկ Մարգարեան» մարզասրահէն ներս: Բացման
պաշտօնակաան արարողութիւնը կատարուեցաւ ՀՕՄ-ի
քայլերգով, որմէ ետք ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի
ատենապետուհի ընկհ. Լիւսի Շահինեան կատարեց բացման
խօսքը: Ան բարի գալուստ մաղթեց բոլոր ներկաներուն եւ
գնահատեց ընկերուհիներուն տարած անխոնջ աշխատանքը,
յատկապէս՝ ՀՕՄ-ի երիտասարդ անդամուհիներուն ժրաջան
ներդրումը, ապա ներկայացուց այս տարուան տօնավաճառի
կնքամայր ընկհ. Երան Պանքեանի երկարամեայ գործունէութիւնը
ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս: Ընկհ. Շահինեան հրաւիրեց Տէր Գառնիկ
Աւագ Քահանայ Գոյունեանը իր հայրական աղօթքով օրհնելու
ՀՕՄ-ուհիներն ու բոլոր ներկաները: Ան նաեւ հրաւիրեց
կնքամայրը՝ տօնավաճառին մուտքին զետեղուած կարմիր
ժապաւէնը կտրելու:
Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս բազմաթիւ էին կրպակները, եւ
բազմազան էին ցուցադրուած իրերը՝ նրբաճաշակ զարդարանքով,
ախորժաբեր էին նաեւ ընկերուհիներուն պատրաստած
աւանդական ճաշերը: Նկատառելի էր այցելուներու մեծ թիւը, որոնց
դէմքին ժպիտը կ’արտայայտէր ոչ միայն գոհունակութիւն, այլ նաեւ
քաջալերանք: Երկօրեայ տեւողութեամբ պազարը իր աւարտին
հասաւ վիճակահանութեան քանի մը տասնեակ արժէքաւոր
նուէրներու բաշխումով: Աշխատանքը հսկայ էր, սակայն կամքը՝
զօրաւոր, ու նպատակը՝ մէկ: Ոչ մէկ ջանք խնայուած էր բոլոր
հնարաւորութիւնները ի սպաս դնելու՝ յաջողապէս ի կատար
ածելու սոյն պազարը, որուն հասոյթը պիտի յատկացուի Ս. Յակոբ
եկեղեցւոյ կրթական հաստատութիւններուն:

Ամանորեան զանգերը կը հնչեն կրկին, փոքրերու երգերը կը բարձրանան ուժգին,
պարելով ու երգելով կը հաւաքուինք շուրջ բոլոր, կրկին դիմաւորելու Կաղանդ Պապան՝
նուէրներով: Ահա այսպէս փոքրիկները վայելեցին ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի
երիտասարդական յատուկ յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած Ամանորեայ ճոխ
տօնակատարութիւնը. գունաւոր նաշխուն զգեստներով փոքրիկները կը շէնցնէին սրահը
իրենց մանկական արտայայտութիւններով, երգերով ու պարերով եւ մանաւանդ հետեւող
աչուկներով ու անմեղ շրթներով կը կրկնէին երգերը բոլորին սիրած մանկական երգերու
մեկնաբան Ժոէլին հետ, որ մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց փոքրիկներուն մօտ: Ապա
ժամանակը հասած էր դիմաւորելու Կաղանդ Պապուկը, որ մեծ սիրով ընդունուեցաւ
բոլորին կողմէ. ոմանք լացին, ոմանք վախցան, բայց մեծամասնութիւնը մեծ ուրախութեամբ,
մէկ առ մէկ մօտեցան երկար սպասուած Պապուկին եւ յիշատակի նկարներ ունեցան հետը.
այդ միջոցին տեղի ունեցան նաեւ խաղեր ու մրցոյթներ, ինչպէս նաեւ վիճակահանութիւն:
Փոքրիկներուն ուրախութիւնը անսահաման էր տեսնելով այս ճոխութիւնն ու
խանդավառութիւնը, առատ սեղաննրը, համեղ ուտեստեղէնը, գունագեղ ու հմայիչ
զարդարանքները, չարաճճի թզուկը, Կաղադ Պապիկն ու Ժոէլին երգն ու պարը: Այսպիսով
փոքրիկները վայլեցին ՀՕՄ-ի նուիրուած ընկերուհիներուն տքնաջան աշխատանքով
կազմակերպուած Կաղանդի խնճոյքը:

Ընկհ. Արփի Սանոսեան
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ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի
Տարեցներու յանձնախումբի հաւաք
Ըստ աւանդութեան, այս տարի եւս Տարեցներու բացառիկ յանձնախումբը, ընկերուհի
Հայկօ Նահապետեանի ղեկավարութեամբ, ունեցաւ Աստուածամօր վերափոխման
տօնին առթիւ տարեցներու հաւաք մը, Սուրբ Յակոբ վարժարանի շրջափակէն ներս,
«Քերմէս»ի վայրը, ներկայութեամբ 22 տարեցներու եւ անոնց հարազատներուն։
Հաճելի մթնոլորտի մէջ յանձնախումբը հիւրասիրեց համեղ ճաշ, պտուղ եւ անուշեղէն։
Վարչութեանս ատենապետ ընկերուհի Լիւսի Շահինեան եւ վարչական ընկերուհիներ
Հուրի Զաքարեան եւ Սօսի Խարապոյեան ներկայ գտնուեցան սոյն ձեռնարկին։
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

:ORON:)

Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղ
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի Մայրերու օրուան տօնակատարութիւն
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութեան 2018 թուականի Մայրերու
օրուան ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 12 Մայիս 2018-ին, միօրեայ
պտոյտով մը դէպի գեղատեսիլ Niagara-on-the-Lake: Առաւօտեան ժամը
8:30-ին, 155 ընկերուհիներով եւ համակիրներով, 3 փոխադրակառքերով
Հայ Կեդրոնի շրջափակէն ճամբայ ելանք: Ճամբուն ընթացքին մեր
ընկերուհիները հիւրասիրուեցան յանձնախումբի կարգ մը անդամներուն
պատրաստած համեղ խմորեղէններով: Մօտաւորապէս երկու ժամ
տեւող ճամբան այնքան կարճ թուեցաւ, որովհետեւ ընկերուհիները
զուարճախօսութիւններով,
երգելով ու պարելով այնպիսի ուրախ
մթնոլորտ մը ստեղծեցին, որ ժամանակին անցնիլը չզգացինք եւ հասանք
մեր ձեռնարկի վայրը՝ Pillar and Post պանդոկը: Մեր հիւրերը անմիջապէս
առաջնորդուեցան պանդոկի վերնայարկի Upper Canada սրահը, ուր DJ
Christ-ին գեղեցիկ մեղեդիներուն ընկերակցութեամբ տեղաւորուեցան
իրենց խումբերուն յատկացուած սեղաններու շուրջ եւ հիւրասիրուեցան
սուրճով եւ Punch-ով:
Այս տարի եւս, յանձնախումբի անդամները, գլխաւորութեամբ
ատենապետուհի ընկերուհի Այտա Գանձապետեանին՝ ճիգ չէին խնայած
ձեռնարկը վերածելու բացառիկ օրուան մը: Սեղաններուն մէջտեղը
զետեղուած գունաւոր վարդերու փոքրիկ թաղարները շատ գեղեցիկ տեսք
մը տուած էին սրահին: Նոյնպէս իւրաքանչիւր անհատի դիմաց դրուած էր
չոր միրգի հատիկ մը, որուն ժապաւէնով կապուած էր Համբարձման տօնին
յատուկ վիճակի գրութիւն մը: Հետաքրքրական էր տեսնել ներկաներուն
խանդավառութիւնը, մինչ իւրաքանչիւրը կը բանար միրգերուն կապուած
թղթիկները ու կը կարդար իր «վիճակ»ը, որ ուրախ մթնոլորտ մը ստեղծեց:
Ընկերուհի Այտա Գանձապետեանի բարի գալուստի խօսքով սկսաւ
յայտագրին գործադրութիւնը:
Ընկերուհի Այտան ողջունելէ ետք
ներկաները, նախ շնորհակալութիւն յայտնեց «Ռուբինա» մասնաճիւղի
վարչութեան, վարչական կապին, ձեռնարկի ժրաջան յանձնախումբին
եւ մասնաւորաբար ներկաներուն, որոնք սիրայօժար քաջալերեցին
ձեռնարկը: Ապա շարունակեց ըսելով. «Սիրելինե՛ր, այսօր հաւաքուած
ենք տօնելու մեր օրը, յիշելու եւ վերյիշելու մեր մայրերը եւ անոնց տուած
օրհնութիւնները, զորս կը փոխանցենք մեր զաւակներուն: Գէթ մի քանի
ժամուան համար ըլլանք եսասէր, հեռու ամէնօրեայ մտահոգութիւններէն,
խմենք մէկզմէկու կենացը, մաղթելով առողջ եւ ուրախ օրեր»: Ապա,
հակիրճ ձեւով, ջանաց նկարագրել հայ կինը, մեր առասպելներէն,
դիւցազնական աստուածուհիներէն, Անահիտի տրուած արժէքներէն,
որոնք կ’ապացուցեն, թէ հայ կինը դարերով, շարունակաբար նոյն
արժէքներով ու աւելիով եւ անխտիր կը գործէ մինչեւ այսօր:
Ընկերուհին նշեց, թէ աղջիկը մեր ժողովրդական երգերուն մէջ իսկ տան
ճրագ կը կոչեն եւ այսպիսով հայ կնոջ լոյսը անեղծ մնացած է դարերէ ի
վեր, լուսաւորած է ստրկութեան տարիներու խաւարը, պահած է ցեղին
ֆիզիքական եւ բարոյական ինքնուրոյն դիմագիծը, հակառակ երբեմնի
խաւարին, որ երբեմն կը տիրապետէ կարգ մը շրջաններու ընթացքին մեր
անհատական կեանքէն ներս: Ընկերուհին վերջացուց իր խօսքը մէջբերելով
Յովհաննէս Շիրազի հետեւեալ տողերը.
Մեր տան ճրագն է մայրս,
Մեր տան արեգակն է մայրս
Մեր տան Աստուածն է մայրս...
Ընկերուհին իր խօսքին աւարտին մասնաւոր շնորհակալութիւն յայտնեց
ձեռնարկի նուիրատուներուն, ներկաներուն նաեւ բոլոր անոնց, որոնք
իրենց մասնակցութիւնը բերած էին ձեռնարկի յաջողութեան: Ան
շարունակեց ըսելով. «Ձեր բոլորին քաջալերանքներուն շնորհիւ է, որ մեր
միութիւնը կը գոյատեւէ եւ կը շարունակէ իր ազգանուէր առաքելութիւնը»:
Ատենապետուհիին խօսքէն ետք սկսաւ ճաշի սպասարկութիւնը
յարակից սրահին մէջ: Աչքառու էր ճաշերու ախորժաբեր տեսքը, որակն
ու քանակը: Ճաշի ամբողջ տեւողութեան DJ Christ-ին հաճելի մեղեդիները
բարձր պահեցին ներկաներուն տրամադրութիւնները: Ճաշի միջոցին
ընկերուհիներ մօտեցան սեղաններուն եւ վաճառեցին վիճակահանութեան
տոմսերը, որոնք կարծես ակնթարթի մը մէջ սպառեցան: Ունէինք 80
նուէրներ, որոնց գեղեցիկ տեսքը, շարուած մուտքի սեղաններուն վրայ,
շատ ուշագրաւ էր: Շահող ընկերուհիները մեծ հետաքրքրութեամբ եւ
ուրախութեամբ մօտեցան սեղաններուն՝ ստանալու իրենց նուէրները:
Շնորհակալութիւն ընկերուհի Այտային, որ բծախնդրօրէն պատրաստած
էր այդ տոպրակները:
Ճաշէն ետք, յայտագրին առաջին բաժինով հանդէս եկաւ օրդ. Կարինէ
Ճամճէքեան, որ այնքան շնորհալի ու նազանի ձեւով մենապարեց
Խաչատուր Աւետիսեանի «Պարմանի» պարը: Կարինէն իր ճկուն
շարժումներով պահ մը կարծես մեզ փոխադրեց մեր հայրենի դաշտերը,
ուր պարմանուհիներ կուժերը իրենց ուսին, կ’երթային սարի աղբիւրը՝
լեցնելու իրենց կուժերը պաղ ջուրով ու գուցէ տեսնէին իրենց սիրած եարը...
Ան արժանացաւ ներկաներուն ջերմ ու բուռն ծափահարութիւններուն:
Որովհետեւ այս տարի Մայրերու օրը կը զուգադիպէր նաեւ Համբարձման
տօնին, ընկերուհի Յասմիկ Շարապխանեան գեղեցկօրէն ներկայացուց
Համբարձման տօնին խորհուրդը եւ թուեց այդ տօնին հետ առնչուող
բարքերն ու սովորութիւնները դարերու ընդմէջէն: Ան ըսաւ.«Համբարձումը
հայերուս համար ազգային, հոգեւոր եւ միաժամանակ ժողովրդային օր
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է: Ան կոչուած է Համբարձում, Վիճակ եւ Կաթնապուրի տօն անուններով:
Համբարձումը սիրոյ եւ ուրախութեան օր է: Այն սիրոյ, որ ընծայուեցաւ
մարդկութեան: Այն ուրախ օրուան, երբ Տէր Յիսուս համբարձաւ մեզմէ: Սուրբ
Յարութեան տօնէն կամ Զատիկէն ետք, Քրիստոս ուղիղ քառասուն օր շրջած
է երկրի վրայ եւ քառասուներորդ օրը համբարձած է երկինք: Համբարձումը
տօնակատարութիւն է սիրոյ, բաղձանքի եւ դարերէ ի վեր միակ օրը եղած է, որ
երիտասարդ աղջիկները իրաւունք ունեցած են միայնակ շրջելու դաշտերը՝
երգով, ծիծաղով: Դաշտերէն հաւաքած ծաղիկները եւ բուրումնաւէտ բոյսերը
ջուրի մէջ կը զետեղէին: Ամէն անձ իր ունեցած զարդերէն հատ մը կը նետէր
ջուրին մէջ: Այդ դոյլերը կը պահուէին աստղերուն տակ, որ հրաշքով իրենց
փափաքները կատարուին: Ամբողջ գիշերը աղջիկները պահակ կը կենային,
որպէսզի տղաները դոյլերը չգողնային»:
Ներկաները հետաքրքրութեամբ մտիկ ըրին ընկերուհի Յասմիկին
բծախնդրօրէն պատրաստած բացատրութիւնը: ճիշդ այդ միջոցին,
Համբարձման թափօրը, առաջնորդութեամբ պարմանուհի Ռուբինա
Քէօշկէրեանին, որ հագած էր հայկական գեղեցիկ տարազ, «Համբարձում
Եայլա» երգի ընկերակցութեամբ, ջուրի դոյլը ուսին սրահ մուտք գործեց,
որպէսզի օրուան բախտաւոր անձերուն վիճակը քաշուէր: Իւրաքանչիւր
սեղանէն մէկ հոգիի անունը ձգուեցաւ վարդի թերթիկներով լեցուն ջուրի
դոյլինմէջ:Եւմէկառմէկ,Ռուբինանայդանուններըքաշեց,որունմէջիվիճակը
կարդաց ընկերուհի Զարուկ Հասըրճեան, ինչ որ մեծ խանդավառութիւն
ստեղծեց: Եթէ մեր ժամանակը ներէր, իւրաքանչիւր ներկայ պիտի ուզէր, որ
իր ալ անունը նետուէր այդ ջուրին մէջ: Բայց ափսո՜ս, ժամանակը շատ նեղ
էր...
Ժամանակը եկած էր զուարճանալու: DJ Christ-ը հայկական ճոխ պարի
եղանակներով ոտքի հանեց ժողովուրդը: Ընկերուհիները շուրջպար
բռնեցին ու այնքան սքանչելի մթնոլորտ մը ստեղծեցին, որ կարծէք
թէ հարսանիք ըլլար: Ժամը 3 էր, յայտագիրը հասած էր իր աւարտին,
բայց ձեռնարկը՝ ոչ: Ինչպէս խոստացած էինք մեր ընկերուհիներուն,
փոխադրակառքերով
ուղղուեցանք
դէպի
Niagara-On-The-Lake:
Ընկերուհիներուն մեծամասնութիւնը մօտաւորապէս մէկ ժամ վայելեցին
քաղաքի մայր պողոտային վրայի գեղեցիկ պուրակներն ու խանութները,
գարնանային մեղմ ու հաճելի օդով: Անկէ ետք, կրկին փոխադրակառքերու
մէջ, այս անգամ ուղղուեցանք դէպի ջրվէժները: Նիակարայի ջրվէժները,
աշխարհի այս հրաշալիքը՝ քանի անգամ ալ այցելած ըլլաս, ամէն անգամ
տարբեր հրապոյրով մը կ’առինքնէ զայն դիտողը: Իսկ այդ օր, կարծես
մասնաւորաբար մեզի համար, երկնակամարին վրայի ծիածանը իր
գեղեցիկ գոյներով բարի գալուստ կը մաղթէր մեզի: Մեր ընկերուհիները
առիթը չփախցուցին անհատական կամ խմբային նկարներով
յաւերժացնելու այդ գեղեցիկ տեսարանը:
Ժամանակը եկած էր հրաժեշտ տալու այս հաճելի միօրեայ պտոյտին
եւ վերադառնալու Թորոնթo: Ժամը ճիշդ 8:00-ին հասանք Հայ Կեդրոնի
շրջափակը: Բաժանման պահուն գրեթէ ամէն մարդ բարձր գնահատեց
ձեռնարկը եւ փափաք յայտնեց, որ գալ տարի ալ կազմակերպենք նման
ձեռնարկ մը: Բոլորին Վարձքը կատար:
Զարուհի Հասըրճեան
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ՀՕՄ-ի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակին
30-ամեակին առթիւ ընկհ. Հուրի Նաճարեանի խօսքը
Հոգշ. Տէր Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան
Արժ. Տէր Կոմիտաս Աւագ Քահանայ Փանոսեան
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ ընկերուհիներ
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչական անդամներ
Յարգելի հիւրեր
Սիրելի ՀՕՄ-ականներ եւ հայրենակիցներ
Առաջին հերթին կ’ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնհլ ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի
Ընկերային Ծառայութեան յանձնախումբին, որ զիս հրաւիրեց
անկիւնադարձային այս հանգրուանին՝ Ընկերային Ծառայութեան
Գրասենեակի 30-ամեայ գործունէութեան ներկայացումը կատարելու:
Երեք օրեր առաջ վերադարձայ հայրենիքի ուղեւորութենէս, թոյլ տուէք
նախքան նիւթին սկսիլս ձեզի փոխանցեմ ջերմագին ողջոյններ հայրենի
աշխարհէն, ուր համախմբուած էինք 15 տարբեր երկիրներէ ժամանած
շուրջ 500 ՀՕՄ-ական ընկերուհիներ եւ համակիրներ, մասնակցելու
Ստեփանակերտի ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մանկապարտէզի նորակառոյց շէնքի
պաշտօնական բացման հանդիսութեան, ահաւասիկ միասնական
ճիգերով իրագործուած ծրագիր մը, որ յաջողեցաւ գոյացնել աւելի
քան մէկ միլիոն ամերիկեան տոլար (US$1,000,000.00): Վստահ եմ
լրատուութեան հետեւեցաք:
Մեզմէ շատեր մասնակցեցան նաեւ այդ օրերուն կայացած ՍփիւռքՀայրենիք
Խորհրդաժողովին՝
կազմակերպուած
Հայաստանի
Հանրապհետութեան Սփիւռքի Նախարարութեան կողմէ: Աւելի
քան 1,800 հիւրերու մասնակցութեամբ, որուն գլխաւոր նպատակը
համահայկական ճիգերով եւ համայն հայութեան մասնակցութեամբ
եւ ծրագրումով բարելաւել Հայաստանի ու Արցախի տնտեսական,
քաղաքական, ապահով սահմաններ ունենալու, Ազգ-բանակ
հասկացութիւնը ամրապնդելու եւ հայ ժողովուրդի ինքնութիւնը
ամէնուրեք պահպանելու, ազգային գերխնդիրներու լուծումներ
գտնելու, գործընթացքը սահմանելու եւ աշխատանքի վերածելու:
Ահաւասիկ խանդավառ այս ոգիով է, որ վերադարձած եմ, եւ նոյն
ազգանուէր մօտեցումով երբ կը նայինք ՀՕՄ-ի 107-ամեայ գոյութեան
եւ գործունէութեան, հոն կը գտնենք նոյն ազգային մտահոգութիւններն
ու գերնպատակները, իր Ծրագիր-Կանոնագրով սահմանուած՝ Հայ
Օգնութեան Միութեան գլխաւոր նպատակն է մարդասիրական
արժէքներովծառայելեւհոգալհայժողովուրդիկարիքներըեւպահպանել
հայ ազգի մշակութային ինքնութիւնը: ՀՕՄ-ի գործունէութեան դաշտը
բազմազան է ու բազմերես, ըլլայ այդ առողջապահական, կրթական,
բարեսիրական եւ ընկերային խնամատարական ճիգերով հասնելու հայ
ժողովուրդի զանազան կարիքներուն միշտ սատարելով հայ զինուորին
եւ մնալով անոր ընտանիքի կողքին:
Պատմութեան ընթացքին, հայ կինը իր գթասիրտ նկարագրով միշտ
եղած է բարեսէր եւ հաւատացեալ, պահած ու պահպանած է հայկական
աւանդութիւններն ու ընտանեկան բարքերը, միշտ կանգնած է իր
ամուսնոյն կողքին եւ օգնած է իր շրջապատին, հասնելով նաեւ անոնց
կարիքներուն: Այս առաքինութիւններով օժտուած հայ կինը իր էութիւնը
ներդրած է ՀՕՄ-ի 107-ամեայ մեր անզուգական կազմակերպութեան մէջ,
դարձած է համախմբուած ներուժ, հասնելու իր տեղական գաղութային
կարիքներուն, ինչպէս նաեւ հայրենիքի եւ զանազան հայ գաղութներու
անմիջական օգնութեան, զօրակոչի ենթարկելով իր համահայկական
կառոյցը, անդամներն ու համակիրները: Այսպէս, յետ Եղեռնի
ժամանակամիջոցին, հայ ազգին վիճակուած դժուար պայմաններուն
տակ, հայ ժողովուրդի հոծ կարիքներուն հասնելու նպատակով,
ՀՕՄ-ը իր գթասիրդ ձեռքը երկարեց զանազան գաղութներէ ներս՝
հիմնելով որբանոցներ, պատսպարաններ, կազդուրման կայաններ եւ
դարմանատուներ, ըլլայ այդ Յունաստանի, Սուրիոյ, Լիբանանի մէջ եւ
այլուր: Նոյնպէս Թորոնթոյի մէջ՝ 1920-ական թուականներուն հիմնուած,
ապա 1963-ին ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղը իր հիմնուած օրէն իսկ
մօտէն հետեւած է Գանատա բերուած հայ որբերու հոգատարութեան եւ
հայեցի կրթութեան:
Հետզհետէ Թորոնթոյի հայ գաղութի աճումով, կը բազմանան նաեւ
գաղութայինկարիքները, առանցԸնկերային ԾառայութեանԳրասենեակ
ունենալու ամէն մէկ ՀՕՄ-ական անդամ իր սահմանափակ միջոցներով
եւ ներքին մղումով օգտակար կ’ըլլար գաղութս նոր հաստատուած
հայորդիներուն, ըլլայ գործի պրպտումներով եւ կամ բնակարանային
միջոցներ որոնելով, իր փորձառութեամբ օգտակար հանդիսանալով
նորեկներուն եւ միաժամանակ հայ գաղութային կեանքին մասնակից
դարձնելով զանոնք: 1975-ի Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներուն
պատճառով ստեղծուած արտակարգ իրավիճակին, ընդառաջեց նաեւ
ՀՕՄ-ը: Հայ Կեդրոնի յարկին տակ գործող պատկան մարմիններու
հետ համատեղ կազմակերպուեցաւ դրամահաւաք, դեղորայք
եւ օժանդակութիւն հասցնելով լիբանանահայ մեր քոյրերուն եւ
եղբայրներուն: Այս իրողութեան ի տես, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական
վարչութիւնը նախաձեռնեց «Անմիջական Օգնութեան Հիմնադրամի»
մը ստեղծման (FAR) անունով, որուն Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի «Ռուբինա»
մասնաճիւղը իր բաժինը բերաւ գոյացնելով $20,000.00 տոլար՝ զանազան
դրամահաւաքներ կազմակերպելով:
Մասնաճիւղիս վարչութիւնը նախատեսելով Թորոնթոյի հայ գաղութի
օրըստօրէ կարիքներու բազմազանութիւնն ու ընդլայնումը, յարմար
նկատեց հարցաթղթիկով մը պատկերացումը կատարելու գաղութիս
կարիքներու առաջնահերթութեան, յառաջացուց նախաձեռնող
յանձնախումբ մը, որոնք Մայիս 1986-ին, 2,200 հարցարաններ
բաժնեցին գաղութէս ներս, որոնց պատասխանեցին 270 հայորդիներ:
Այս հարցարաններէն կը պարզուէր, թէ գաղութիս գլխաւոր
մտահոգութիւնները մեր երէցներն ու երիտասարդական ծրագիրներն
էին, ինչպէս նաեւ մանուկներու հոգատարութիւնն ու հայեցի
դաստիարակութիւնը:
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1986-1987 տարեշրջանի նորընտիր վարչութիւնը, որուն համեստաբար
ատենապետութիւնը կը վարէի, համախորհուրդ ՀՕՄ-ի Շրջանային
վարչութեան հետ, որ US$2,000.00 Ամերիկեան տոլարի յատկացում մը կը
տրամադրէր Ընկերային Ծառայութեան նորահաստատ Գրասենեակ մը
ունենալու նպատակին: Խանդավառող այս ներդրումը պատճառ եղաւ
անմիջապէս նախաձեռնելու Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակ
մը հաստատելու գաղութէս ներս, յառաջացուց յանձնախումբ մը,
որ հետամուտ ըլլայ այս գործընթացքին: Այս յանձնախումբին մէջ
ներարուեցան նաեւ գաղութէս ներս գործող հայ ընկերային ծառայողներ,
որոնց փորձառութենէն պիտի կարենայինք օգտուիլ:
Յիշողութեանս մէջ վառ է, եւ բոլորիս համար մեծ ուրախութիւն էր 1 Մայիս
1987-ին, երբ պաշտօնապէս բացումը կատարեցինք ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի
«Ռուբինա» մասնաճիւղի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակին,
ժապաւէնի հատումը կատարեցին Շրջանային վարչութեան
ատենապետը եւ մասնաճիւղիս ատենապետը, ներկայութեամբ օտար
հիրերու, գաղութէս ներս գործող միութիւններու ներկայացուցիչներուն:
Հայ Կեդրոնի պատկան մարմիններէն խնդրեցինք անջատ սենեակ
մը, զոր կահաւորեցինք եւ դարձաւ ընկերային ծառայութեան մեր
գրասենեակը, իր առանձին հեռաձայնային գիծով եւ հեռապատճէնով:
Իբրեւ նորահաստատ Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակ, մօտէն
աշխատեցանք North York-ի Metropolitan ընկերային ծառայութեան
գրասենեակներուն
հետ՝
ընդլայնելու
մեր
գործունէութեան
կարելիութիւնները: Մեր գրասենեակին անունը ընդգրկուեցաւ
կառավարական ներգաղթային գրասենեակներու մօտ, որ ժամանած
հայորդիներ կարենան մեզի հետ կապ հաստատել, եւ մենք մեր
ծառայութիւններով օգտակար հանդիսանանք ընտելացնելով անոնց
նոր միջավայրին: Սկզբնական երեք տարիներուն, այս աշխատանքը
կատարուեցաւ կամաւորներու միջոցով՝ անվճար դրութեամբ, որմէ
ետք մասնաճիւղս կառավարական նպաստներ ապահովելով, կրցաւ
ունենալ մեր ընկերային ծառայող պաշտօնեան:
Մասնաճիւղիս Ընկերային Ծառայութեան Մարմինը քաջ գիտակցելով
կառավարական
եւ
զանազան
գրասենեակներու
ընձեռած
ծառայութիւններու գոյութեան, իր գործունէութեան դաշտը համալրեց
խորհրդատուութեան միջոցով եւ գաղութէս ներս մեր մարդուժի
կարելիութեան ապաւինելով, փորձեց միշտ օգտակար հանդիսանալ
գրասենեակ դիմող բոլոր հայորդիներուն եւ անհատներուն, ըլլայ
այդ գործի պրպտումներու, բնակարանային հարցերու, ներգաղթի
թուղթերու,
դիմումնագրերու,
թարգմանութեան,
երէցներու,
երիտասարդական, մանուկներու եւ այլազան կարիքներուն լուծումներ
որոնելու: Գրասենեակը բաց պահուեցաւ մասնաժամ դրութեամբ,
ընթացիկ աշխատանքներու կողքին՝ 1987-ին, յատուկ ճիգերով
ցանկագրումը կատարուեցաւ Թորոնթոյի զանազան ծերանոցներու մէջ
գտնուող հայ տարեցներուն եւ ի յայտ եկաւ, որ վեց հաստատութիւններէ
ներս կը գտնուէին 27 հայ տարեցներ, կազմուեցաւ տարեցներ այցելող
կամաւորներու ենթայանձնախումբ մը, որոնք տօնական օրերուն
այցելութիւններով եւ նուէրներով ուրախացուցին մեր երէցները:
Այս
ընթացքին
էր,
որ
Metro
Toronto-ի
ծերանոցներու
պատասխանատուներէն իմացանք, որ նոր ծերանոց մը կը հիմնուէր
Markham-ի մէջ, եւ մեզի հնարաւորութիւն պիտի տրուէր հայկական
բաժին մը ունենալու, նախապէս երկու բաժին նախատեսող այս
ծրագիրը, 36 անկողիններ կը խոստանար հայ գաղութին, սակայն,
զանազան պատճառներով 18 անկողիններով ծերանոցի մէկ թեւը
յատկացուեցաւ ՀՕՄ-ին, ուր պիտի կարենայինք համախմբել զանազան
ծերանոցներու մէջ գտնուող հայ տարեցները:
Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակը կապ հաստատեց այդ
տարեցներուն հետ եւ խրախուսեց այս պատեհ առիթէն օգտուելով
համախմբուիլ մէկ յարկի տակ: Այսպէս, Յունիս 1989-ին, բացումը
կատարուեցաւ Seven Oaks Home For the Aged ծերանոցի հայկական
բաժնին՝ 13 տարեցներով (3 այրերու եւ 10 կիներու), 56-րդ յարկին վրայ:
Տոքթ. Աւետիս Պօղոսեան ստանձնեց բժշկական խնամքը մեր երէցներուն,
իսկ տոքթ. Յասմիկ Այնէճեան ստանձնեց ատամնաբուժական խնամքը:
ՀՕՄ-ի 27 կամաւորներ մարզուեցան ծերանոցի կամաւորներու
պատասխանատուներուն կողմէ, որոնք յաջորդաբար իրենց
շարունակական այցելութիւններով մօտէն հոգատար հանդիսացան
մեր երէցներուն: Այս ծերանոցէն ներս ունեցանք մեր ներկայացուցիչը,
որ մաս կազմեց ծերանոցի խորհրդատուական կազմին (Advisory Committee), մասնակցելով անոնց ժողովներուն՝ համադրելու ընդհանուր
կամաւորներու այցելութիւնները:
Յետագային, North York Health Centre-ի մէջ ունեցանք նաեւ 10
անկողիններ, որոնք յատկացուած էին հայ երէցներու, հոս նաեւ
ունեցանք մեր ներկայացուցիչը խորհրդատուական կազմին մէջ:
Դասաւորուեցաւ եւ համադրուեցաւ ամիսը երկու անգամ մեր հոգեւոր
հովիւներու այցելութիւնները այս ծերանոցներէն ներս, ինչպէս նաեւ
տօնական օրերուն եկեղեցական արարողութիւն եւ Ս. Հաղորդութեան
տուչութիւն: Այցելութիւններ համադրուեցան եկեղեցիներու Տիկնանց
Յանձնախումբերուն, որոնք կազմակերպեցին մշակութային ծրագիրներ,
որոնց մէջ ներարուեցան ՀՄԸՄ-ի սկաուտներու եւ արենոյշներու եւ մեր
դպրոցի բարձր դասարաններու աշակերտներու այցելութիւնները:
Հաստատուեցաւ հայկական ճաշի մատակարարումը ամէն ամսուան
առաջին Կիրակի օրերը, նուիրուած մեր գաղութի ազգայիններուն
կողմէ եւ մատուցուած՝ մեր կամաւորներուն միջոցով:
Աւելի ուշ, Արարատ Ծերանոցի հիմնումով, որ անջատ նախաձեռնութիւն
մըն էր, ՀՕՄ-ի Ընկերային Ծառայութեան Յանձնախումբը իր
ծրագիրներուն ներարեց նաեւ այս հաստատութենէն ներս իր
այցելութիւններն ու հայկական ճաշի մատակարարումները:
1988-ին, Կիւմրիի երկրաշարժին, մեծ եղաւ նաեւ դերակատարութիւնը
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ՀՕՄ-ի Ընկերային Ծառայութեան Մարմնին՝ գաղութային ընդհանուր
գործունէութեան մաս կազմելով, իր կամաւորներու կազմով օժանդակեց
տարուած օգնութեան գործընթացքին:
Մեծ ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ կրնանք հաստատել, որ ՀՕՄ-ի
«Ռուբինա» մասնաճիւղի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակի
աշխատանքները առանց ընդհատումի շարունակուեցան ամբողջ
30 տարիներու ընթացքին: Յանձնախումբն ու անձնակազմը
մօտէն համագործակցեցաւ գաղութէն ներս գործող զանազան
կազմակերպութիւններու եւ համայնքապետերու հետ, ինչպէս նաեւ
զանազան կառավարական եւ բարեսիրական գրասենեակներու հետ:
Կարելի է նշել մի քանին.
- North York Women Centre
- Multicultural Alliance for Seniors and Aging
- Toronto Red Cross-ի հետ արիւնարշաւներ կազմակերպելով Հայ
կեդրոնէն ներս
- North York Harvest Food Bank-ի հետ տարեկան ուտեստեղէնի
արշաւներ կազմակերպելով
- Bon Marrow Registry-ի համար Clinic-ի հետ ոսկրածուծի արշաւ
նախաձեռնելով
Ներկայիս Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակը կը շարունակէ
իր ծառայութիւնը մատուցել Թորոնթոյի հայ գաղութին, շաբաթը հինգ
օրերու վրայ երկարող իր մասնաժամ պաշտօնեայով, առաւօտեան
ժամը 10:00-էն մինչեւ ժամը 2:00:
Մասնաճիւղիս վարչութիւնը ինչպէս նաեւ անդամակցութիւնը
մեծապէս կը գիտակցի այս ծրագրի կարեւորութեան, նամանաւանդ
նոր մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման գտնուելով կը շեշտուի
կարեւորութիւնը այս գրասենեակի վերաշխուժացման եւ գործերու
ընդլայնման: Վերջին տարիներուն, Սուրիոյ մէջ տիրող տագնապալի
դրութեան առ ի հետեւանք, գաղութս հաստատուեցան շուրջ
3,000 սուրիահայեր, որոնց անմիջական օգնութիւն ցուցաբերելը
անհրաժեշտութիւն է: Սրտաբաց եւ մեր կարելիութեան սահմաններուն
մէջ պարտինք ջանալ առաւելագոյնս օգտակար հանդիսանալ մեր
քոյրերուն եւ եղբայրներուն: Ապագայի հեռանկարով ու տեսլականով,
կարեւոր է ի մտի ունենալ մի քանի առաջադանքներ:
ա. Գաղութէս ներս յարափոփոխ կարիքներուն համահունչ
վերաշխուժացնել Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակի ընդհանուր
կարելիութիւնները, առաւելագոյնս օգտակար հանդիսանալով մեզի

դիմող հայորդիներուն եւ դառնալ աւելի տեսանելի եւ հասանելի:
բ. Մօտէն
համագործակցիլ
դաշնակցային,
նահանգային
եւ
քաղաքապետական
զանազան
գրասենեակներու
հետ,
ընկերային ծառայութեան դաշտէն ներս իրազեկ դառնալու բոլոր
հնարաւորութիւներուն եւ նոր օրէնքներու մասին լաւատեղեակ ըլլալու:
գ. Յատուկ ծրագիրներ մշակել երիտասարդութիւնը յուզող հարցերով
զբաղելու եւ օժանդակութիւն ցոյց տալու: Mentorship ծրագիրը մեծապէս
ողջունելի է, զոր սկսանք քանի մը տարի առաջ:
դ. Մօտէն համագործակցիլ ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանի
տնօրէնութեան հետ, կարենալ լաւագոյնս օգտակար հանդիսանալու
թէ՛ ծնողներուն եւ թէ՛ աշակերտներու իւրայատուկ կարիքներուն:
ե. Երկրորդական բաժնի հայ աշակերտներուն համար կամաւոր
ժամերու դասաւորումը կատարել՝ ներգրաւելով զանոնք Հայ կեդրոնի
եւ ՀՕՄ-ի ծրագիրներէն ներս, համատեղ օգտուելու նպատակով:
զ. Հայ Կեդրոնի պատկան մարմիններու հետ համախորհուրդ պրպտել
եւ ուսումնասիրել ապագային հայ տարեցներու համախումբ ապրելու
հնարաւորութեան մասին՝ Senior Residence-ի դրութիւնը ստեղծելով
գաղութէս ներս, ուր ՀՕՄ-ի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակը
յատուկ ծրագիրներ կրնայ մշակել այդ շէնքի բնակիչներուն համար՝
պտոյտներ, մարզանքներ, առողջապահական ծրագիրներ, ընկերային
հաւաքոյթներ, եւայլն: Նախքան եզրափակելս, յիշատակութեան
արժանի են բազմաթիւ անուններ, սակայն պիտի խուսափիմ անուններ
նշելէ, քանի գործը աւելի խօսուն է:
Յարգանքի եւ երախտիքի խօսք ունինք 30 տարիներու ընթացքին
ՀՕՄ-ի մասնաճիւղիս իրարայաջորդ բոլոր վարչական անդամներուն,
Ընկերային Ծառայութեան Մարմնի եւ Յանձնախումբի անդամներուն,
որոնք տեսլականը ունեցան հիմնելու Ընկերային Ծառայութեան
Գրասենեակը, ինչպէս նաեւ կամաւորներու մեծ փաղանգին եւ
անձնակազմին, որոնք մեծ հաւատքով ու նուիրումով ծառայեցին եւ
անշահախնդիր գործեցին, գիտակից եւ հաւատարիմ մնալով ՀՕՄ-ի
առաքելութեան՝ «Միշտ ժողովուրդիս հետ եւ ժողովուրդիս համար»
նշանաբանին: Յաջողութիւն ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի Ընկերային
Ծառայութեան Գրասենեակին, նորանոր 30-ամեակներ կը մաղթենք, եւ
բոլորին վարձքը կատար:
Հուրի Նաճարեան

A.R.S. Social Services celebrates it’s 30th anniversary
On May 1, 1987, A.R.S. Social Services opened its doors to the Armenian Community of
Toronto. It’s vision has been “Strengthening individuals, strengthening communities”. After 30 years their mission still stands true by serving as a connection point for community
members to identify and access financial, health and other services and support.
On October 1, 2017, with over 130 spectators, we celebrated the 30th anniversary of
A.R.S. Toronto Roubina Chapter’s Social Services. As the guests arrived, they were welcomed with piano music played by Maria Davoudian and power point slides showing the
history and testimony of individuals who benefited from the services offered by social
services. The celebration began with our National Anthems after our M.C. of the day
Mary Badalian welcomed the guests.
The first guest speaker, Ungerouhi Houri Najarian provided a summary of the A.R.S.
Social Services history. Ungerouhi Houri reminded us that A.R.S. symbolizes “dzarayoutune” meaning servitude. Donating funds to charitable organizations, hospitals, A.R.S.
Day school; supporting newcomers, the elderly and youth; supporting food bank drives
and North York Women’s Centre are just some examples of how Social Services serves
its community. This spirit of serving our community, in my opinion, flows naturally for the
Armenian woman. I am not alone when I say we learned to help and strengthen each
other from our grandmothers. Ungerouhi Houri counted the many accomplishments of
Social Services. For example, securing 30 beds at Sienna Senior nursing home Ararat
Wing and an additional 15 beds at North York Seniors Health Centre. With the unconditional help of our volunteers, our babigs and dadigs are served Armenian food, offered
cultural events, together celebrate Christmas and Easter and visited by the clergy. Social
Services has helped thousands of individuals with employment, housing, counselling,
access to scholarships, translation, English classes, and much more. More recently, the
office has been busy with supporting Syrian Armenians to transition to their new lives in
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Canada. Ungerouhi Houri concluded her remarks with suggestions for future endeavors
and thanked the many volunteers, the A.R.S. Social Services and A.R.S. Toronto Roubina Chapter executive committee members for their hard work.
Our second guest speaker was Ungerouhi Natalie Manoukian, A.R.S. Regional member,
who presented the impact and role of Social Services in our community. Ungerouhi Natalie counted the numerous ways Social Services assists the community and emphasized
how one’s self-esteem, self-confidence, and sense of independence is strengthened
through helping hands, which is the branding of the Social Services office. Ungerouhi
Natalie stated that people thrive when they have proper information, tools and resources
to enhance their mental, physical, and emotional well-being and quality of life. She concluded her remarks by explaining how Social Services serves as the heart of the community and cares for its community.
Ungerouhi Iren Tilemian, the chair of A.R.S. Toronto Roubina chapter, thanked the guest
speakers and presented them with flower arrangements. She also thanked all those who
support A.R.S.
Six special individuals were recognized for their many years of service with our seniors residing in nursing homes. Ungerouhi Chrtistine Avedissian, the chair of the Social Services
committee, invited Hasmig Boyajian, Meline Karageosian, Hasmig Sarkissian, Betty Lousararian, Anais Orchanian, and Krikor Kaloustian to come forward and receive certificates
of recognition.
Our guests were entertained with music by Carly and Jackie Sahagian.
The event concluded with Mary Badalian inviting our guests for the cutting of the cake and
refreshments. “Vartzkernit gadar polorit.”
Written by Emma Basmadjian
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ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի «Տոհմիկ օր»
Ձօնուած՝ Նախիջեւանի
Շաբաթ, 28 Հոկտեմբեր 2017-ի երեկոյեան, շուրջ 315 հայորդիներու
ներկայութեամբ, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ
Օգնութեան Միութեան «Ռուբինա» մասնաճիւղի 24-րդ «Տոհմիկ օր»ը, որ
այս տարի նուիրուած էր Նախիջեւանի եւ իր հինգ գաւառներուն: ՀՕՄ-ը
իր առաքելութեան ճամբով, հայապահպանման եւ արդար իրաւունքներու
պահանջատիրական ոգիով՝ տոհմիկ օրերու կազմակերպութեամբ հայ
ազգի պատմական բնակավայրերու բարձր արժէքներն ու հարուստ
մշակութային ժառանգութիւնը կը վերակենդանացնէ մեր յիշողութեան մէջ
եւ կը փոխանցէ եկող սերունդներուն:
Հայ կեդրոնի սրահը պատշաճօրէն զարդարուած էր Նախիջեւանի եւ
հինգ գաւառներուն՝ Գողթան, Երնջակ, Նախիջեւան, Ճահուկ-Շահապոնք
եւ Շարուրի քարտէսով, Նախիջեւանի ու գաւառներու անուններով եւ
«ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԸՏԱՐԱԾՔՉԷ,ԱՅԼ՝ՀԱՅՐԵՆԻՔ»լոզունքով,պատրաստուած՝
Զոհրապ Թաթիկեանի կողմէ: Ան նաեւ պատրաստած էր 17 խաչքարերը,
որոնք գործածուեցան գեղարուեստական յայտագրին ընթացքին: Սրահին
մէկ անկիւնը ցուցադրութեան դրուած էին զանազան փոքր խաչքարեր,
հայկական իրեր, Հայաստանի մէջ լոյս տեսած Նախիջեւանի մասին շարք
մը գիրքեր, ՀՕՄ-ի տոհմիկ օրերու 24 տարիներու ընթացքին լոյս տեսած
գիրքերը, վիճակահանութեան նուէրները, որոնց մէկ մասը բերուած
էին Հայաստանէն եւ լուռ աճուրդի դրուած հայկական ելեկտրական
թոնիրը: Սեղաններու կեդրոնը զետեղուած էին Հայաստանէն բերուած
փայտեայ խաչքարեր: Սրահի մուտքին գիրքի յանձնախումբի անդամներ
ներկաներուն կը բաժնէին Նախիջեւանի եւ հինգ գաւառներուն նուիրուած
գիրքերը: Երկար ամիսներու պրպտումներու եւ համադրումի աշխատանքը
բծախնդրօրէն կատարած էր գիրքի յանձնախումբը եւ հրատարակած՝ այս
բովանդակալից գիրքը: Պրպտումներու իբր աղբիւր գործածուած գիրքերու
մեծամասնութիւնը հայրենիքի մէջ լոյս տեսած պատմաբան, մատենագէտ,
նախիջեւանագէտ եւ մշակոյթի գործիչ Արգամ Այվազեանի գիրքերն էին:
Գիրքը, որ կը բաղկանար 239 էջերէ, կը բովանդակէր պաշտօնական
շնորահաւորագրեր՝ Գանատայի ՀՀ նախկին Դեսպան Արմէն Եկանեանի,
Գանատայի Հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի,
Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հայր
Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեանի, Թորոնթոյի ՀՅԴ «Ս. Թէհլիրեան» կոմիտէին,
Նախիջեւանի Հայրենակցական Միութեան Նախագահ Մելս Մկրտչեանի,
եւ ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութեան եւ «Տոհմիկ
օր»ուան յանձնախումբին կողմէ: Գիրքը կը ներառէր նաեւ նախաբան
մը Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան
Ինստիտուտի տնօրէն Աշոտ Մելքոնեանի ստորագրութեամբ եւ այլ
վաւերագրական յօդուածներ պատմաբաններու եւ նախիջեւանագէտներու
կողմէ, ինչպէս՝ Արգամ Այվազեան, Յովհաննէս Ալեքսանեան, Թովմաս
Պօղոսեան եւ նախիջեւանցի Լուսիկ Ագուլեցի: Գիրքին ծաւալուն մասը
կ’ընդգրկէր Նախիջեւանի եւ իր գաւառներուն մասին հայերէնով եւ
անգլերէնով
պատմական եւ աշխարհագրական տեղեկութիւններ,
հայկական
ճարտարապետական
կոթողներու,
խաչքարերու,
որմնանկարչական արուեստի մասին տեղեկութիւններ, ինչպէս նաեւ
անոնց բազմաթիւ գունաւոր եւ սեւ ճերմակ նկարները, որոնք աւա՜ղ
այսօր գիրքերու մէջ մնացած են միայն: Տեղ գտած էին նաեւ նախիջեւանցի
ականաւոր դէմքերու կենսագրութիւնները: Գիրքի վերջաւորութեան յիշուած
էին հովանաւորներուն անունները: Կողքի էջին հովանաւորն էր տիկ.
Ռիթա Պէքմէզեան Շամլեանը, եւ Նախիջեւան նահանգի հովանաւորներն
էին տէր եւ տիկ. Նազար եւ Նինա Չաթալեանները: Հայկական տարազով
յանձնախումբի անդամները սրահի մուտքին կը հրամցնէին կեռասի խմիչք
եւ նուշով քաղցրեղէն: Ներկայ էին Թորոնթոյի Հայց. Առաքելական Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ հովիւ Հայր Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեանը, Հայ
Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հովիւ Հայր Եղիա Գիրէջեանը,
ՀՅԴ «Ս. Թէհլիրեան» կոմիտէի հերթապահ ընկեր Վաչէ Գըլըպոզեանը,
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեանը,
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անի
Օհանեանը եւ վարչութեան անդամները, որոնք ժամանած էին Մոնթրէալէն,
Համիլթընէն եւ Թորոնթոյէն:
Օրուան յայտագիրը սկսաւ «Տոհմիկ օր»ուան յանձնախումբի
ատենապետուհի ընկերուհի Հուրի Նաճարեանի բացման խօսքով:
Ան ներկաներուն բարի գալուստ մաղթեց ապա ըսաւ. «Նախիջեւանը
հայրենիքի այն բեկորն է, որ հազարամեակներ եղած է հայութեան
բնօրրան, ուր հայ ժողովուրդը ապրած եւ ստեղծագործած է բարձր մշակոյթ
եւ զարգացուցած բարգաւաճ տնտեսութիւն: Արաքս գետի ափին երկարող
5,500 քառակուսի քիլոմեթր կազմող այս գեղատեսիլ տարածքը, Արցախի
հետ միասին, 1923-ին, անարդարօրէն Ատրպէյճանին յանձնուեցաւ...
Աւա՜ղ այսօր հայաթափուած է Նախիջեւանը եւ ենթարկուած մշակութային
ահաւոր եղեռնի: Աւա՜ղ հոն դադրած են Գողթան երգերը, լռած է 220-է աւելի
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հայկական վանքերու եւ եկեղեցիներու զանգակներու ղօղանջը... քանդուած
եւ փշրուած են 27,000-ի հասնող հայկական ճարտարապետական
կոթողները, յուշարձանները, տապանաքարերը, 10,000-է աւելի մեր
հինաւուրց ու հիասքանչ խաչքարերը», ան աւելցուց նաեւ. «Նախիջեւանի
«Տոհմիկ օր»ուան ոգեկոչման ընդմէջէն կու գանք իրազեկ դառնալու մեր
պապենական ժառանգին, պահանջատէր ըլլալու մեր արդար իրաւունքին
եւ զայն փոխանցելու մեր ներկայ ու գալիք սերունդներուն... Հպարտ
ըլլանք մեր ինքնութեամբ, բարձր պահենք հայու ոգին, տէր կանգնինք մեր
ազգային ժառանգութեան, հաւատանք մեր արդար իրաւունքներուն եւ
գործենք մէկ ազգ եւ մէկ ամբողջական հայրենիք նշանաբանով»:
Ան նաեւ ուրախութեամբ յայտարարեց, որ այս ձեռնարկի հասոյթէն
մասնաճիւղս հազար տոլար նուիրուած է նախիջեւանագէտ պատմաբան
Արգամ Այվազեանին՝ իր «Նախիջեւան՝ բնաշխարհիկ պատկերազարդ
հանրագիտակ» գիրքին տպագրութեան համար, որ լոյս տեսած էր անցեալ
ամիս: Ան իր խօսքը վերջացնելէ առաջ շնորհակալութիւն յայտնեց
բոլոր նուիրատուներուն, գիրքի յանձնախումբին՝ իրենց երկարատեւ,
բծախնդիր ու նուիրեալ աշխատանքին համար, նաեւ յանձնախումբի
բոլոր անդամներուն, որոնք խանդավառութեամբ ծրագրեցին եւ
կազմակերպեցին այս բացառիկ հայաբոյր երեկոն:
Պատկերիզի վրայ ներկայացուեցաւ պատմաբան Արգամ Այվազեանի եւ
տիկ. Լուսիկ Ագուլեցիի շնորհաւորական պատգամները:
Ապա խորհրդանշական խաչքարերով մուտք գործեցին ՀՄԸՄ-ի արիներն
ու արենոյշները եւ ԳԵՄ-ի անդամները՝ ներկայացնելով «Խաչքարերու
կանչը» կենդանի պատկեր մը: Պատշաճ եղանակի ընկերակցութեամբ
Ռուբինա Սարգիսեանը եւ
Յովհաննէս Յարութիւնեանը իրենց
մասնակցութիւնը բերին հեզճկուն պարերով, որոնց համադրումը
կատարած էր Լոռի Նաճարեանը:
Հայր Գեղարդ Ծ. Վարդապետ Քիւսպէկեանը եւ Հայր Եղիա Ծ. Վարդապետ
Գիրէջեանը կատարեցին սեղանի օրհնութիւնը, որմէ ետք Հայր Գեղարդը
տուաւ իր սրտին խօսքը: Ան գնահատեց ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա»
մասնաճիւղն ու իր «Տոհմիկ օր»ուան յանձնախումբի անդամները, որոնք
երկար տարիներէ ի վեր հաւատարմօրէն կը շարունակեն ձեռնարկել
հայկական աւանդոյթներուն եւ հարուստ մշակոյթին նուիրուած այս
տարեկան ձեռնարկները: Ան նշեց, թէ այս օրուան տօնակատարութիւնը
կը զուգադիպէր «Գիւտ Խաչի» տօնին, ապա աւելցուց. «Այնպէս ինչպէս
խաչը ո՛չ կը թաղուի, ո՛չ կը քանդուի, ո՛չ ալ կը կորսուի, եւ Հեղինէ թագուհին
չորս դար ետք գտաւ Քրիստոսի խաչափայտը, նոյնպէս ալ մենք յոյսով կը
լիցքաւորուինք, որ Նախիջեւանն ալ չի կորսուիր... Այս առթիւ կու գամ
իմ խորին շնորհակալութիւնս յայտնելու ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա»
մասնաճիւղին, այս սքանչելի բանակին, որ ոչ թէ միայն անցեալի
պատմութիւնը կը յիշեցնէ մեզի, այլ կու գայ ներկային մէջ մեր ինքնութիւնը
ամրացնելու եւ դէպի ապագայ մեզի յոյս ներշնչելու...»:
Անկէ ետք ցուցադրուեցաւ պատմական վաւերագրական պատկերիզ մը,
պատրաստուած Երկիր Մետիայի կողմէ՝ «Նախիջեւանը այսքան մօտ
եւ այսքան հեռու» թեմայով, ապա ներկաները կարգով հրաւիրուեցան
մօտենալու շքեղօրէն զարդարուած սեղաններուն՝ ստանալու համար
համեղ ուտելիքները: Սեղանին վրայ կարելի էր գտնել խորոված ոչխարը,
միսով պատրաստուած փիլաւը, տարբեր տեսակի խորովածներ, միջուկով
կոլոլակը (քէօֆթէ), տերեւի տոլման եւ աղցանի տեսակներ, բոլորը
պատրաստուած Նուռ Ընտիր Ուտելիքի (Noor Fine Food) կողմէ:
Ճաշի ընթացքին աշուղական երգերու մեկնաբան Մհեր Մինասեանը իր
հմայիչ ձայնով ներկաներուն հրամցուց աշուղական երգերու շարք մը:
Իւրաքանչիւր բաժնին հետ ան տուաւ նաեւ տեղեկութիւններ այդ շարքի
աւանդական երգերու մասին: Համակարգիչով իրեն ընկերակցեցաւ
Ռաֆֆի Շանոյեանը: Ճաշէն ետք ելոյթ ունեցաւ «Հորովել» նուագախումբը՝
ղեկավարութեամբ Ջիւան Ստեփանեանի, իսկ մեներգներով ընկերացաւ
գեղեցիկ ձայնով օժտուած Արմենիա Սարգիսեանը:
Մինչեւ ուշ գիշեր Մհեր Մինասեանը իր երգերով խանդավառեց մթնոլորտը
եւ ոգեւորեց ներկաները:
Ներկաները մեկնելէ առաջ ուրախութեամբ իրենց գնահատանքը
յայտնեցին ՀՕՄ-ի «Տոհմիկ օր»ուան յանձնախումբի անդամներուն՝ շատ
լաւ կազմակերպուած այս ձեռնարկին համար, մանրամասնութեամբ
ուսումնասիրուած եւ բծախնդրօրէն պատրաստուած գիրքին համար եւ
մեր պատմական ու հարուստ մշակութային ժառանգութիւնը պահպանելու
եւ այսքան յաջող տարեկան ձեռնարկներով ներկայացնելու մասնաճիւղիս
հետեւողական ջանքերուն համար:
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամները անգամ մը եւս բացառիկ
ձեռնարկ մը յաջողցուցած ըլլալու գոհունակ զգացումով մեկնեցան տուն:
Զեփիւռ Տորնա
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ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի
«Ռուբինա» մասնաճիւղի
2017-ի տարեկան տօնավաճառ
Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ Տօնավաճառի յանձնախումբի
իրագործումով՝ 4 Նոյեմբեր 2017–ի առաւօտեան ժամը 11-ին, Հայ
կեդրոնի սրահէն ներս տեղի ունեցաւ մասնաճիւղիս Տարեկան
տօնավաճառի բացման հանդիսութիւնը:
Հանդիսութեան ներկայ էին Հայ Առաքելական Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ հոգեւոր հայրեր, ՀՅԴ «Սողոմոն Թէհլիրեան» կոմիտէի
հերթապահ ընկ. Վաչէ Գլըպոզեան, ՀՕՄ-Ի Կեդրոնական վարչութեան
անդամ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեան, ՀՕՄ-Ի Գանատայի Շրջ.
վարչութեան ներկայացուցիչներ ընկհ. Նաթալի Մանուկեան եւ ընկհ.
Սիլվի Օհանեան, քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներ, մեծ թիւով
հիւրեր եւ ՀՕՄ-ուհիներ: Տօնավաճառի յանձնախումբի անունով
բացման խօսքը կարդաց ատենապետուհի ընկհ. Յասմիկ Բաբիսեան:
Ան
երախտագիտութեամբ
արտայայտուեցաւ
վարչութեան
կատարած ներդրումներուն՝ ձեռնարկի յաջողութեան ի խնդիր եւ
բարձր գնահատեց յանձնախումբի անդամները, որոնք հաւատքով,
յանձնառութեամբ եւ զոհողութեան ոգիով, անվերապահօրէն սոյն
աշխատանքը իրագործեցին: Ան նաեւ գնահատեց սուրիահայ
ընկերուհիները, որոնք չզլացան իրենց նուիրական մասնակցութիւնը
բերելու: Ան ըսաւ. «Տօնավաճառը մասնաճիւղիս մեծագոյն ձեռնարկն
է: Երկար ամիսներու տքնաջան աշխատանքէն գոյացած հասոյթը
պիտի տրամադրուի ՀՕՄ-ի առաքելութեան ծառայող ծրագիրներուն,
ինչպէս նաեւ նոր սերունդի հայեցի դաստիարակութեան եւ
գոյատեւման երաշխիքը հանդիսացող ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ
վարժարանին, որուն ծով կարիքներուն օգնութեան ձեռք երկարելու
նպատակով,
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը
տարեկան յատկացում
կը կատարէ: «Սողոմոն Թէհլիրեան»
կոմիտէութեան հերթապահ ընկ. Վաչէ Գլըպոզեան գնահատեց
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի լայնածաւալ գործունէութիւնն ու
սրբազան աշխատանքը: Մասնաճիւղիս ատենապետուհի ընկհ. Իռէն
Թիլիմեան ներկայացուց 2017 տարեշրջանի Տօնավաճառի բացման
ժապաւէնի հատման պատուին արժանացած վաստակաշատ ընկհ.
Զարուկ Չատըրեանի կենսագրականը: Ան վեր առաւ ընկերուհիին
ծառայասէր եւ աշխատունակ ոգին, երկար տարիներու վաստակը
ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս, որուն անդամակցած է 1981-ին, նախ որպէս
ԼՕԽ-ի անդամ, ապա շարունակելով իր գործունէութիւնը ՀՕՄ-ի
«Ռուբինա» մասնաճիւղին մէջ:
ՀայրՍուրբինօրհնութեամբՏօնավաճառըբացուածյայտարարուեցաւ,
երկու օրերու տեւողութեամբ: Մօտաւորապէս երեսուն հայ թէ օտար
տաղաւարներէն, որոնք զիրար կը գերազանցէին իրենց ճոխութեամբ,
իւրայատուկ էր ՀՕՄ-ի հայկական տաղաւարը, որ կը յատկանշուէր
հայրենիքէն բերուած բարձրորակ արտադրութիւններով:
Իսկ ՀՕՄ-ի խոհանոցը, շնորհիւ նուիրեալ ՀՕՄ-ուհիներու փորձառու
եւ բծախնդիր աշխատանքին, հարուստ էր հայկական տոհմիկ
համադամ ճաշերու եւ անուշեղէններու տեսակներով, որոնք
գնահատուեցան հայ թէ օտար գնորդներու կողմէ:
Սրահին գաւիթի մասը յատկացուած էր փոքրիկներու յատուկ
յայտագրի: Այս տարուան վիճակահանութիւնը կը պարունակէր
զանազան տեսակի պարգեւներ, որոնցմով բախտաւորուեցան
գաղութիս զաւակները: Աննախընթաց տարի մը եւս բոլորեց ՀՕՄ-ի
«Ռուբինա» մասնաճիւղը, բեղուն գործունէութեամբ եւ նուիրումով,
միշտ հաւատալով որ ՀՕՄ-ի անձնուրաց նուիրեալներու գործերուն
վաստակը պիտի դառնայ կանացի այս հզօր կազմակերպութեան
հպարտութեան դափնեպսակը:
Վարդուհի Պարտագճեան

ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
Նոր տարուան խրախճանք
ՀՕՄ-ը, հաւատարիմ հայապահպանման իր առաքելութեան, ժրաջան
աշխատանքով միշտ կը ջանայ համախմբել իր անդամուհիները, ամէն
տարի, նշելու համար աւանդական այս տօնը`Ամանորը:
Արդ, կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի Ամանորի
յանձնախումբին, Ուրբաթ, 8 Դեկտեմբեր 2017-ին, տեղի ունեցաւ
Ամանորի ձեռնարկը, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնի սրահէն ներս:
ՀՕՄ-ուհիներու եւ հիւրերու աննախընթաց ներկայութեամբ, ձեռնարկը
սկիզբ առաւ բարի գալուստի եւ Նոր տարուան բարեմաղթութիւններով:
Ճոխ երգերու եւ անընդհատ պարի մթնոլորտով, ներկաներուն
տրամադրութիւնը առաւել եւս ջերմացուց Կաղանդ պապային
գալուստը եւ նկարիչին ներկայութիւնը: Առատ նուէրներ ստացած
ներկաները ուրախ տրամադրութեամբ հեռացան սրահէն:

A.R.S. Inspires
By Myda Frankian

A young professional crowd, a hip downtown venue and three exceptional panelists candidly sharing their professional journeys – this was the scene at the A.R.S. Inspiring Possibilities Event
on March 27th 2018. Panelists included Zayna Khayat, Future Strategist with Saint Elizabeth,
a health and social impact enterprise; Greta Hodgkinson, Principal Dancer with The National
Ballet of Canada and Patricia Barbato, Vice President, Innovation & Strategic Partnerships
for Revera Inc. Moderated by A.R.S. Inspire committee members, Ella Baroyan and Kareen
Proudian, the panelists’ spoke openly about trying moments in their careers, how they found
the courage to persevere and the strategies that helped them reach the top of their professions.
Sharing a key piece of advice with the audience, Trish Barbato explained “It’s not always about
having the answer…it is the question that is important. Knowing what to ask – it is amazing
how the world can open up”. Two of the panelists, Zeyna and Greta also spoke of their Armenian roots, sharing stories of their families influence on their personal growth. Each coming
from distinct backgrounds in research, accounting and the arts, the panelists offered unique
perspectives that easily engaged members of the diverse crowd.
This was the latest event organized by the A.R.S. Inspire program, with the help of sponsor
Cardon Rehab and host WeWork. A professional and personal development network, the Inspire program seeks to offer ongoing opportunities for learning, networking and mentorship
within the community. If you’d like to stay informed of upcoming A.R.S. Inspire events, follow us
on Facebook and Instagram @ARSinspire or contact us arsinspire@gmail.com.

Ontario Volunteer Awards

(Օնթարիօ նահանգի Կամաւոր մրցանակներ)

Օնթարիօ նահանգի Կամաւորի մրցանակաբաշխումը տեղի ունեցաւ
Ապրիլ 9, 2018-ին, City Hall-ին մէջ:
Հ.Օ.Մ.-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղէն գնահատագիրներ ստացան
հետեւեալ ընկերուհիները.Սօսի Թաշճեան, Յասմիկ Շարապխանեան, Ժանէթ Գիրէջեան,
Արմիկ Սաֆարեան, Ազօ Գոլանճեան
Իսկ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ կողմէ՝ Մարալ Գաւասեան:
Ընկերուհի Մարիա Թորոյեան ներկայացուց մասնաճիւղս
այս նախաձեռնութեան:
ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018
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ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
Կանանց Միջազգային օրուան 9-րդ տօնակատարութիւն
Կիրակի, 4 Մարտ 2018-ի առաւօտեան ժամը 11-ին, Westin Prince
պանդոկի ներքնասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Կանանց Միջազգային
Օրուան նշում, կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի եւ
ներկայութեամբ մօտաւորապէս 400-էն աւելի հայորդիներու: Ներկաներուն
մէջ նկատի էր նախորդ տարիներու ՀՕՄ-ի Միջազգային Օրուան
տօնակատարութիւններուն հիւր դասախօսներուն ներկայութիւնը,
ինչպէս՝ Ռիթա Գարագաս (2012), Սիլվա Պասմաճեան (2013), Անի
Տէմիրճեան (2014), Բամէլա Բոսթեան Ճէֆրի (2017):
Այս տարուան ձեռնարկի հասոյթին մէկ մասը պիտի նուիրուի Հայաստանի
մէջ ՀՕՄ-ի «Մօր ու մանկան» առողջական կեդրոնին ու Ծննդատունին,
ինչպէս նաեւ Գանատայի մէջ գտնուող hEr Volution հաստատութեան,
որուն նպատակն է օգնել եւ քաջալերել աղջիկներու ուսումը՝ գիտական,
երկրաչափական եւ արհեստագիտական ծիրերէն ներս:
Սրահին մուտքին, ժամանողները վայելեցին կիթարհար ՀայկԱշոտ Պէյլերեանի գեղեցիկ նուագը՝ առաւօտեան պատշաճհամեղ
հիւրասիրութեամբ: Եկուորները նաեւ առիթը ունեցան նկարուելու Մարկօ
Պուտագեանի Paper Blossoms by Margo պատրաստութեամբ գարնանային
վարդերով զարդարուած լուսանկարի խցիկին մէջ: Լուսանկարիչ
Քրիս Ժոլին գեղեցիկ նկարներ առաւ եւ անմահացուց այդ գեղեցիկ
վայրկեանները:
Սրահին մուտքի նաեւ տեղադրուած էին Մարալ Պէքերեանի NVU Boutique Collection designed by VM ID գեղեցիկ հագուածքի եւ գոհարեղէնի
ցուցադրութեան տաղաւարները: Ձեռնարկին ընթացքին անոնցմէ
հաւաքածոյի մը ցուցադրութիւն տեղի պիտի ունեցաւ:
Հրաւիրեալները
վայելեցին
սրահի
գեղեցիկ
սարքաւորումը,
մանիշակագոյնով լուսաւորուած բեմը, բուրումնաւէտ ծաղիկներու
փունջերը, որոնք զետեղուած էին իւրաքաչիւր սեղանի կեդրոնին:
Ներկաներուն տրամադրուեցան փոքրիկ գրքոյկներ՝ օրուան ձեռնարկին
իմաստին, յայտագրին, բանախօսին եւ հովանաւորներուն մասին:
Ձեռնարկի հանդիսավարներն էին Հուրիկ Եղիազարեան (հայերէն) եւ Անի
Թիթիզեան (անգլերէն): Օրուան բանախօսն էր տոքթ. Մարալ Ուզունեան
(MD phD FRCSC): Տոքթ. Ուզունեան սրտի մասնագէտ եւ վիրաբոյժ է, Peter Munk սրտի հիւանդութիւններու կեդրոնին մէջ եւ օգնական փրոֆեսոր
Թորոնթոյի համալսարանին մէջ: Ծնած է Ֆրանսա, 4 տարեկանին
Լիբանանէն գաղթած է Գանատա, յաճախած է ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ դպրոցը:
Համալսարանական ուսումը ստացած է McGill համալսարանէն, ապա
PHD-ն՝ Թորոնթոյի համալսարանէն: Ան նաեւ դաշնակահարուհի է: 2013ին ան պաշտօնի կը հրաւիրուի Toronto General Hospital-ի սրտախտի
վիրաբուժական բաժնին մէջ: Ան միակ հայ կին վիրաբոյժն է Գանատայի
մէջ: Տոքթ. Մարալ Ուզունեան ամուսնացած է Մայքըլ Թորպէյի հետ եւ

բախտաւորուած՝ երկու մանչ զաւակներով. Օլիվըր եւ Ուէսլի:
Տոքթ. Մարալը ներկայացուց իր մայրը՝ տիկ. Լենա Ուզունեանը, որ
հակիրճ ձեւով ներկայացուց իր աղջիկը եւ թէ ինչպէ՛ս ինքն ու ամուսինը՝
տոքթ. Զարեհ Ուզունեանը, մեծ դերակատարութիւն ունեցած են իրենց
երեք աղջիկներուն դաստիարակման մէջ:
Տոքթ. Մարալ Ուզունեանի ներկայացումը ընդգրկեց՝ սրտանօթային
հիւանդութիւնները, սրտի կաթուածի նշանները, սրտի հիւանդութիւնները
կանխարգիլելու միջոցները եւ վիրաբուժական մեթոտները:
Կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետուհի ընկհ. Իզապէլ
Դաւիթեան, վարչական կապ ընկհ. Անի Հոթոյեան Ժոլի, ՀՕՄ-ի «Ռուբինա»
մասնաճիւղի ատենապետուհի ընկհ. Իրեն Թիլիմեան եւ յանձնախումբի
անդամներ՝ Նայիրի Թիլիմեան, Անի Թիթիզեան, Հուրիկ Եղիազարեան,
Կասիա Մուրատեան, Միրելլա Մոմճեան, Նաթալի Մկրտիչեան, Կարինէ
Ճամճեքեան, Հուրի Շիթիլեան, Մարալ Պէքէրեան եւ Անժելիք Քիրիճեան
շնորհաւորեցին բանախօսն ու շնորհակալութիւն յայտնեցին իրեն այս
օգտաշատ դասախօսութեան համար::
Անոր յաջորդեց ճաշի, սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւնը, որուն
ընթացքին ներկաները հաճոյքով ունկնդրեցին կիթարահար Հայկ-Աշոտ
Պեյլերեանի կատարողութեամբ կտորներ:
Ապա տեղի ունեցաւ հագուստեղէնի ցուցադրութիւն, որ ընդգրկեց
նաեւ փոքրերու հագուածեղէն Rebellious Rose Boutique-էն: Այս մասին
հանդիսավարներն էին Հուրի Շիթիլեան եւ Սեւան Թիթիզեան:
Աւարտին ներկաները բարձր գնահատեցին 2018-ի Կանանց Միջազգային
օրուան նուիրուած սոյն ձեռնարկը եւ հեռացան սրահէն բարձր
տրամադրութեամբ:
Մարալ Միսիրեան

ARS Toronto Roubina Chapter
Creates Opportunities for Youth
Raffaella Keshishian - January 2, 2018

As high school was coming to an end, I wasn’t sure what I wanted to pursue during my postsecondary education. My teachers told me to do what I liked, what I had a passion for and what I
was good at. I was unsure of what that was; however, I always loved to read and write. I decided
to pursue the arts. Granted, I did move around in order to change my major and school find a
program that fit me best.
Now in my third year of university at Ryerson, I’ve learned two things. The first thing I learned was
in order to be successful and get further in my career I have to be active about networking and
finding opportunities for myself to gain experience as a journalist. This past summer while working
for the Armenian summer camp: Jampar, I expressed to the director at ARS Toronto that I was
studying journalism, loved to write, and suggested writing an article on the Jampar experience and
culture. As simple as letting this be known, I was able to have my work published across the city
I grew up in.
This leads to the second thing I learned. As you explore opportunities for yourself, these experiences can open doors for you. Jampar ended at the end of August, but in November I received
an e-mail from ARS Toronto Roubina Chapter inviting me to an event honoring 20th-century hero
Sara Corning, where I could educate myself on my Canadian’s historic personalities and network.
This opportunity was for youth in the ARS community with a passion for law or journalism. The
article I wrote in the summer paved the path for me in order to attend this event.
The gala which took place on November 26, 2017 honored Sara Corning by having her family
present from Nova Scotia, members of the Congress in attendance, and staff and students from
the Armenian school. Growing up Armenian, the Armenian Genocide was a topic I was educated
on since before I could remember. I knew all the facts and I know that majority of my friends who
are not Armenian, haven’t heard of it.
Canadian nurse Sara Corning was not Armenian herself — I’m sure you can tell that by her last
name — yet she risked her safety while rescuing 5,000 children, most under 12 years old. After
two clinics for the wounded during the genocide she opened in Turkey were shut down by Turkish
officials, she relocated to the orphanage. She never gave up on the Armenians, demonstrating her
passion for her job to take care of others and the heroic qualities our race needed to survive the
burning city. Corning was an unspoken woman who was unafraid to express her values.
Before the keynote speaker, Dr. Jean Augustine took to the podium, Canadian politician and liberal
member of the House of Commons of Canada Melanie Joly said a few words before introducing
her. Joly spoke with confidence and a smile as she let everyone in attendance know they we all
have an important role in the present and our shared future. With that, we have to focus on what
brings us together and not what divides us. She knew how to approach the topic of genocide
with compassion. She then touched on the power of multiculturalism and how it brings out nation
together. As a representative of Ahuntsic-Cartierville, which is a federal electoral district in Quebec,
Canada, this led to her announcement that the 2018 Francophone summit will be held in Armenia.
This is a huge step for the country of Armenia to raise awareness for the genocide.
The gala’s keynote speaker Dr. Jean Augustine is an outspoken trailblazer and social activist.
In 1993, she was elected the first Black female Member of Parliament. From Grenada and the
daughter of a sugar cane plantation worker, her upbringing was not easy. Her life theme is “live to
serve,” and she made sure to express how proud she is of the example Sara Corning set and the
glowing legacy she left.
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Dr. Augustine had her own relation to the Armenian Genocide, as she sat at the same table at the
House of Commons of Canada with Sarkis Assadourian, who was the first Armenian-Canadian to
be elected and prides himself as a descendant of genocide survivors.
She was also part of the historic resolution when the House of Commons of Canada passed the
Crimes Against Humanity and War Crimes Act voted to reverse a long-standing policy and passed
a resolution rejecting the Turks for committing genocide against Armenians in 1915. Dr. Augustine
voted to pass the motion, which won and the House acknowledged the Armenian genocide of
1915 and condemned the act as a crime against humanity officially in 2004.
Dr. Jean Augustine had lots of wisdom to share. Her grandmother taught her to set goals and
believe in herself, and that hard work and dedication makes anything you set your mind to achievable. My grandmother taught me the same thing.
Dr. Augustine knows that greater value lays in all of us, and a lesson we can draw about human
spirits from Sara Corning’s story is predominant will. She asked everyone if Sara Corning was
alive, what would she do? This question is something I think about months after the gala. The
answer lays in all of us, as we all have the capacity to fight and speak up for what is right. Courage
can conquer adversity, and as Dr. Jean Augustine said: “together we must raise the bar.”
Before she left the podium, she quoted the ancient Greek Philosopher Aristotle: “There is only one
way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing.” She used this famous quote to let
us know that saying and doing nothing, is, in fact, saying and doing something.
I’ve taken this knowledge and passed on advice to me since that night. I ran into Dr. Jean Augustine two days later at Mattamy Centre at Ryerson University at The Economics of Equality:
Advancing Women and Girls to Change the World event where Michelle Obama was speaking
and I had to opportunity to speak to Dr. Jean Augustine and let her know her speech a few days
earlier inspired me.
I have taken away three lessons with me from this experience. The first is to follow your passion.
I loved to write since I was in elementary school, and although I had to transfer schools and find
what suited me best, I can truly say I’m content with what I am doing now. Sara Corning also demonstrated this. She was passionate about helping others. Secondly, I learned that one opportunity
can lead to others that are priceless. Never say no to an opportunity, and go out of your way to
create experiences for yourself. No one can help you if they don’t know how to. Lastly, I learned
how important my voice is. I can express my voice through my writing, which is why I love to write.
Don’t stay silent, because not doing anything is actually doing something — but is it beneficial?
Thank you to ARS Toronto Roubina Chapter for creating opportunities for Armenian youth like
myself. I am truly inspired.
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Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի ՀՕՄ-ի Օրուան
տօնակատարութիւն
ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը իր 55-ամեայ յոբելեանը
նշեց Կիրակի, 28 Յունուար 2018-ին, կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին, Հայ
Երիտասարդական Համազգային սրահէն ներս, ներկայութեամբ ՀՕՄուհիներու, համակիրներու, քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներու
եւ հոգեւոր դասին:
Հանդիսութիւնը սկսաւ Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի
քայլերգներով: Դաշնամուրի նուագակցութեամբ՝ Մարիա Տաւուտեանի,
որմէ ետք օրուան հանդիսավար ընկհ. Յասմիկ Պապեան բացման
խօսքով հանդէս եկաւ, որուն մէջ անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի նուիրական
առաքելութեան եւ երախտագիտական զգացումները փոխանցեց երէց
ՀՕՄ-ուհիներուն, որոնք անսակարկ նուիրումով ծառայած են ՀՕՄ-ի
յարկէն ներս:
Գեղարուեստական յայտագիրը սկսաւ ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ
վարժարանի 7-րդ եւ 8-րդ կարգերու աշակերտներուն կողմէ
պատրաստուած
«Գովք
Հայաստանի»
գեղարուեստական
ներկայացումով (ասմունք, պար եւ երգ), նուագի ընկերակցութեամբ
(Flute-ով) Ներսէս Ամիրխանեանի: Ապա վարչութեան խօսքը փոխանցեց
«Ռուբինա» մասնաճիւղի ատենապետ ընկհ. Իռեն Թիլիմեանը, որ բարի
գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն, յայտնեց, թէ մասնաճիւղս 400-է
աւելի անդամներով կը շարունակէ իր գործունէութիւնը եւ հաւատարիմ
է ՀՕՄ-ի առաքելութեան: Ան անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի նպատակին ու
տարած ծառայողական մեծածաւալ տարբեր աշխատանքներուն,
շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՕՄ-ուհիներուն, կոչ ուղղեց վերանորոգելու
իրենց ուխտը եւ շարունակելու «Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս
համար» նշանաբանով առաջնորդուած աշխատանքները:
Այս տարուան 55-ամեայ յոբելինական հանդիսութեան ներկայ եղաւ
մասնաճիւղի հիմնադիր ընկերուհիներէն ընկհ. Արմենուհի Գոլոլեանը,
որուն ծաղկեփունջ նուիրուեցաւ վարչութեան ատենապետուհիին
ձեռամբ: Ան իր սրտի խօսքին մէջ ՀՕՄ-ը նմանցուց մշակի, որ յանուն
մեր գաղութին եւ ողջ աշխարհին՝ ցանած է ու տակաւին պիտի
շարունակէ ցանել ծառայութեան ոգին մեր թոռներուն ու ծոռներուն մէջ,
եւ կոչ ուղղեց երիտասարդութեան, որ հեռու չմնան, գան եւ միանան
այս սքանչելի կազմակերպութեան, որ կը կոչուի ՀՕՄ, «Պատի՛ւ զգացէք
ՀՕՄ-ուհի ըլլալով», աւելցուց ան:
Գեղարուեստական յայտագրին 2-րդ մասով հանդէս եկաւ երգչուհի
Սոնա Յովսէփեան, որ իր թաւշային ձայնով ներկայացուց «Նազանք»
կտորը (երաժշտութիւն Ռ. Պետրոսեանի) եւ «Երեւան»ը (երաժշտութիւն
Այվայեանի), դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Թալին Արթինեան
Գըլըպոզեանի:
Օրուան պատգամը փոխանցեց պրն. Մհեր Գարագաշեանը, որ
յատկապէս հրաւիրուած էր Մոնթրէալէն: Պրն. Գարագաշեան ծնած է
Պէյրութ, Լիբանան եւ հաստատուած է Մոնթրէալ, բեմադրիչ, դերասան,

«Հորիզոն» շաբաթաթերթի աշխատակից, երեք գիրքերու հեղինակ,
հայերէն, գրականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ դասաւանդող:
Ան ներկայիս ուսուցչութեան առընթեր, կը վարէ Ս. Յակոբ Ազգային
վարժարանի հայեցի դաստիարակութեան պատասխանատուի
պաշտօնը եւ ատենապետն է Հայոց Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման
Գանատայի մարմնին: Ան իր խօսքին մէջ ներկայացուց ՀՀ-ի 100-ամեայ
պատմականը՝ ընդգծելով ՀՕՄ-ին կատարած դերը՝ ազգին նեցուկ
կանգնելու: Ան կոչ ուղղեց նոր սերունդին փոխանցելու ՀՕՄ-ի
ճառագայթող ոսկի սիրտը, որ անպայման պիտի առաջնորդէ մեզ դէպի
յաղթանակ:
Հանդիսութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին Մարիա Տաւուտեան
(դաշնամուր), Նշան Փափազեան (Ջութակ) եւ Գէորգ Մանուկեան
(Փողային): Երեքն ալ Սուրիոյ երաժշտանոցներէն շրջանաւարտ,
գեղեցիկօրէն
նուագեցին
«Կռունկներ»
(երաժշտութիւն
Խ.
Աւետիսանի), «Պռոյի-Պռոյի» (երաժշտութեան Սայաթ Նովայի)
կտորները: Գեղարուեստական յայտագրին աւարտին մասնակիցները
գնահատուեցան ծաղկեփունջերով եւ խտասալիկներով: Անկէ ետք
50, 35, 25 եւ 15 տարիներու անդամակցութեան համար զարդասեղներ
ստացան արժանաւոր ընկերուհիներ: Մասնաճիւղս հաստատած է
համալսարանական կրթաթոշակի մրցանակներ, գնահատելու եւ
քաջալերելու համալսարանական փայլուն հայ ուսանողներ: Այս տարի
այդ մրցանակները ստացան Արազ Տէր Օհան, Մհեր Գարաճեան,
Սեւան Պէքմէզեան, Սարգիս Կիտանեան, Մարիա Մարտիրոսեան,
«Դրօ Նաճարեան» կրթաթոշակի մրցանակին արժանացաւ Առէն
Մնացականեան, իսկ ՀՕՄ-ի կամաւոր երիտասարդ մրցանակ ստացաւ
Ալեք Օհանեան: Յատուկ պարգեւատրման արժանացան ընկերուհիներ
Տիանա Հանըմեան, Յասմիկ Բաբիսեան եւ Ստելլա Մայդոսեան իսկ
Թորոնթոյի գաղութէն՝ պրն. Վանիկ Յովհաննէսեան:
ՀՕՄ-ի շարքերուն միացան 9 նորագրեալներ, որոնք իրենց
ուխտը կատարեցին ընկհ. տոքթ. Իզապէլ Գաբրիէլեան Չըրչիլի
կնքամայրութեամբ: Ձեռնարկը փակուեցաւ Տէր Կոմիտաս Աւագ
Քահանայ Փանոսեանի «Պահպանիչ»ով:
Ձեռնարկի աւարտին տեղի ունեցաւ աւանդութիւն դարձած 55-ամեակի
կարկանդակի հատումը եւ մոմավառութիւն, որուն ընթացքին երէց
ընկհ. Թագուհի Թաշճեան իր մոմով վառեց կրտսեր ընկհ. Արազ
Պոյաճեանի մոմը, եւ երկուքով մոմերը զետեղեցին կարկանդակին վրայ:
Ապա ընկերուհիներ մօտենալով վառեցին իրենց մոմերը եւ կատարեցին
իրենց սրտաբուխ նուիրատուութիւնները:
Սրահի մուտքին զետեղուած էին հայկական գաւառական ձեռագործներ
եւ համադամ հիւրասիրութիւն:
Մարալ Փափազեան Գիրազեան

SIRDE SIRD
ՄՈՆԹՐԷԱԼ
«Սօսէ» մասնաճիւղ
Աղճայեան Վարդանոյշ
Ապաճեան Ատրինէ
Ասատուրեան Արմինէ
Արսլանեան Մարիա
Բալուլեան Ալիս
Բալուլեան Էլիզ
Գաբրիէլեան Անահիտ
Գաբրիէլեան Նուշիկ
Գաթարոյեան Ռիթա
Գաթարոյեան Սեդա
Գավաֆեան Մարի
Գասապեան Սարգօ
Գատեան Լենա
Գատխոտազատեհ Յասմիկ
Գարբուզեան Սիլվա
Գէորգեան Գէորգ
Գորնոյեան Սեդա
Գրալեան Անի
Զաքարեան Հուրի
Զորայեան Արաքսի
Զորայեան Սեդա
Էհրամճեան Արուս
Թաշճեան Անի
Թաշճեան Նուարդ
Թաշճեան Վերժին
Թիւֆէնքճի Սրբուհի
Թորոսեան Ռոզին
Թօպի Քրիստին
Ժամկոչեան Յասմիկ
Իսաջանեան Վանուհի
Խաչերեան Սոնա
Խտիկեան Նայիրի
Կարապետեան Արմինէ
Կարապետեան Լինտայի յիշատակին
Կէօնճեան Նորա
Կէօնճեան Շաքէ
Հաճէթեան Տիանա
Ճուրեան Ազատուհի

Մարգարեան Ալիս
Մարգարեան Լիլի
Մանճիկեան Տիրուկ
Մարութեան Սոնա
Մաժակեան Անի
Նահապետեան Հայկօ
Պասմաճեան Անի
Պէզճեան Վարդուկ
Պուլկարեան Աննա
Սահակեան Նեկտար
Սիւմպիւլեան Սօսի
Ստեփանեան Շաքէ
Տարագճեան բժ. Սալբի
Քէօսէյեան Մարալ
Օհանեան Ռիթա
Օլթաճի Մագրուհի
ԹՈՐՈՆԹՕ
«Ռուբինա» մասնաճիւղ
Ակոբեան Շուշան
Աճէմեան Արփի
Ապրահամեան Հանրիէթ
Աւետիսեան Քրիստին
Բաբիսեան Յասմիկ
Բանիկեան Անժէլ
Գալթակեան Սիւզի
Գանձապետեան Այտա
Գասապեան Ռուբինա
Գոլանճեան Ազօ
Գոլոլեան Արմենուհի
Գրիգորեան Անի
Զաքարեան Արշօ
Զէյթունցեան Հայկուհի
Թաշճեան Սեդա
Թարզի Բեննա
Թելեմի Իրեն
Թերզեան Լիւսի
Թիթիզեան Սօսի
Թնճուկեան Թագուհի
Թորիկեան Փրլանթ

Թոքմաքճեան Հռիփ
Ժանտու Յասմիկ
Ինճէյեան բժ. Նատիա
Խաչիկեան Ալիս
Հասըրճեան Անի
Հոթոյեան-Ժօլի Անի
Ճանպազեան Ժիւլիէթ
Մանուկեան Սեւան
Մավլեան Լորա
Մխսիարթինեան Օսիկ
Նախնիքեան Մարի
Նահապետեան-Աստուրեան Արշօ
Նաճարեան Հելէն
Նաճարեան Ստեփան
Շահինեան Արտա
Շահինեան Նայիրի
Շէմիլեան Ռիթա
Շիթիլեան Ալիս
Շմաւոնեան Մարի
Պալիոզեան Ազատուհի
Պասթաճեան Գեղուհի
Պետրոսեան Արմիկ
Պէտիրեան Սիլվա
Պէրպէրեան Շուշիկ
Պէքարեան Նորա
Սարգիսեան Սոնա
Սարգիսեան Վարսենիկ
Ստեփանեան Շաքէ
Սեթեան Մարալ
Տարագճեան Մարի
Տէր Գասպար Սօսի
Տէրտէրեան Սօսի
Տորնա Զեփիւռ
Օհանեան Սիլվի
Ֆէրմանեան Լիւսի
ԼԱՒԱԼ
«Շուշի» մասնաճիւղ
Ապրագեան Մանան
Բուչիկեան Վերժին

Գէորգեան Տիգրանուհի
Գուշեան Սեդա
Երեցեան Սարգիս բժ.
Թերզեան Ծովիկ
Կիրակոսեան Ֆլորա
Հատիտեան Ազգանուշ
Մանուկեան Հերմինէ
Մանկեան Թագուհի
Յովսէփեան Մարալ
Պետրոսեան Ժօժօ
Քիւփէլեան Անժէլ
Օհանեան Անի
ՀԱՄԻԼԹԸՆ
«Արեւ» մասնաճիւղ
Մանուկեան Նաթալի
ԳԷՄՊՐԻՃ
«Մեղրի» մասնաճիւղ
Յանէշեան Յասմիկ
Փոստաճեան Ազատուհի
Փոլատեան Սիլվա
ՕԹԹԱՈՒԱ
«Սեւան» մասնաճիւղ
Պէրպէրեան Հերմինէ
ՈՒԻՆԾԸՐ
«Ռուբինա» մասնաճիւղ
ԷնկԷյեան Էլմաստ
ՄԻՍԻՍՈԿԱ
«Առագաստ» մասնաճիւղ
ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶ
«Արազ» մասնաճիւղ
ՎԱՆԳՈՒՎԸՐ
«Արազ» մասնաճիւղ
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Թորոնթօ

Մանճիկեան Տիրուկ
Ֆրունճեան Մարօ
Թաշճեան Անի
Վարվառեան Զուարթ

Հասըրճեան Զարուկ
Գալթակեան Սիւզի
Պարտագճեան Լալա
Նազարեան Անժէլիք

Գէմպրիճ
Տէրտէրեան Շողիկ

Վարչական
ներկայացուցիչներ՝

Էջադրում՝

Օհանեան Անի
Օհանեան Սիլվի
Մանուկեան Նաթալի

ԼՐԱՏՈՒ, ՅՈՒԼԻՍ 2018

