
Èð²îàô, ²äðÆÈ 2014 1

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ' ԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ՏԱՐԵՑՆԵՐ'  ՏԱՐԻ
2 0 1 4

Պ Ա Տ Գ Ա Մ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
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  Աստ> ծոյ Որդւոյն մարդեղ> թեան եւ բաց> ող Նոր տար> ան խորհ> րդով >  
պատգամով օծ> ն այս օրեր> ն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս> թեան Անթիլիասի 
Մայրավանքէն հայրապետական օրհն> թեամբ >  քրիստոնէական ջերմ սիրով 
կ’ողջ> նենք ձեզ՝ մաղթելով երկնային բարիքներով լեց> ն հար> ստ >  երջանիկ օրեր։

    Մեր նախաձեռնած աւանդ> թեան համաձայն, իւրաքանչիւր տարին կը ձօնենք մե ր 
ժողով> րդի կեանքին հետ անմի ջականօրէն աղերս > նեցող արժէքի մը, երեւոյթի 
մը, մտահոգ> թեան մը կամ նպատակի մը, հրաւիրելով մե ր ժողով> րդի զաւակները 
ամբողջ տար> ան ընթացքին այդ մասին խորհրդածել> , անհատապէս թէ հաւաքաբար, 
>  մանաւանդ գործնական քայլեր>  դիմե լ> ՝ ի խնդիր մե ր ազգի առաւել ծաղկման, մե ր 
եկեղեցւոյ պայծառ> թեան >  մե ր հայրենիքի հզօրացման։

  Այս ակնկալ> թեամբ, 2013 տարին հռչակած էինք «Հայ մօր տարի»։ Մեր 
գաղ> թներէն ներս տեղի > նեցան բազմազան ձեռնարկներ >  վերաշեշտ> եցաւ հայ 
մօր վիճակ> ած եզակի դերը, յատկապէս նոր մտահոգ> թիւններով, տագնապներով 
>  մարտահրաւէրներով լեց> ն ներկայ ժամանակներ> ն։ Նկատի > նենալով հայ 
ընտանիքէն եւ ընդհանրապէս մե ր հաւաքական կեանքէն ներս տարեց սեր> նդին 
կատարած յոյժ կարեւոր դերը >  անոր նկատմամբ մե ր > նեցած խոր սէրն >  բարձր 
յարգանքը, 2014 տարին կը հռչակենք՝ «ՏԱՐԵՑՆԵՐ'  ՏԱՐԻ»։

    Արդարեւ, կար ժամանակ երբ ընկեր> թեան կեանքի լ> սանցքին վրայ ապրող 
դասակարգ մը դարձած էին տարեցները։ Կարգ մը ընկեր> թիւններ>  մօտ անոնք 
առօրեայ կեանքէն ամբողջ> թեամբ հեռացած եւ ընդհանրապէս հանգստեան տ> ներ>  
մէջ ապրող «երէց քաղաքացիներ» կը նկատ> էին։ Եւ այս մտայն> թենէն մե կնած, 
իւրայատ> կ մօտեց> մն եր կազմաւոր> ած >  վար> ելակերպեր ձեւաւոր> ած էին 
տարեցներ> ն նկատմամբ։ Այսօր, սակայն, փաստօրէն շրջ> ած է ընկեր> թեան մօտեց> մը 
տարեց սեր> նդին հանդէպ. ընկեր> թեան կեանքին մէջ տարեց սեր> նդին աշխոյժ 
ներկայ> թիւնը ակներեւ է։ Պետ> թիւններ յառաջացեալ տարիքի մէջ գտն> ող անձեր> ն 
նկատմամբ ճիգ չեն խնայեր, որ անոնք լաւագոյն պայմաններ>  մէջ ապրին իրենց 
երկրաւոր կեանքի վերջալոյսը։ Յատկապէս արեւմտեան ընկեր> թենէն ներս մե ծածախս 
ծրագիրներ կը մշակ> ին տարեցներ>  կենցաղային, բնակարանային, տնտեսական >  
ընկերային երեսներ> ն առնչ> ած։ Նաեւ մե ր ժողով> րդին վերաբեր> մը հին սեր> նդին 
նկատմամբ սկսած է փոխ> իլ վերջին տասնամե ակներ> ն։ Սակայն կը սպասենք աւելի՛ն։

       Արդարեւ, ցեղասպան> թենէն յետոյ մե նք տեսանք լ> ռ տառապանքը ջարդ >  աքսոր 
ապրած մե ր հայրեր> ն >  մայրեր> ն։ Անոնց յաջորդեց որբեր>  սեր> նդը, որ ինք եւս 
ապրեցաւ ցեղասպան> թեան ահաւոր հետեւանքները։ Մեր ներկայ տարեցներ> ն 
մէկ մասը որբեր>  սեր> նդին կը պատկանի իսկ մի ւս մասը՝ գաղթական դարձած >  
հիւղաւաններ>  կեանքը ապրած սեր> նդին։ Այսօր >  մի շտ մե նք երբե՛ք, երբե՛ք պէտք 
չէ մոռնանք մե ր մե ծ հայրեր> ն >  մայրեր> ն ապրած տառապալից կեանքը։ Տարեց 
սեր> նդը իր խոր հաւատքով, ամ> ր կամքով, չարքաշ աշխատանքով >  վառ տեսիլքով 
կերտեց մե ր ժողով> րդի վերածն> նդը։ Այսօր ի՛նչ որ ենք, ինչ որ > նինք, կը պարտինք հին 
սեր> նդին։ Պատի՛ւ >  յարգա՜նք մե ր հին սեր> նդին։ Ցեղասպան> թեան 100-ամե ակի 
նախօրեակին, եկէ՛ք երախտագիտական խոր զգաց> մով >  հաւատարմ> թեան ոգիով 
յիշենք մե ր այն բոլոր տարեցները, որոնք զոհ դարձան ցեղասպան> թեան։ Եկէ՛ք յիշենք 
նաեւ այն որբերը, որոնք աւիշը դարձան մե ր ժողով> րդի յար> թեան >  յ> շարարը՝ 
պահանջատիր> թեան։

            Արդ, կոչ կ’> ղղենք մե ր կեանքէն ներս գործող բոլոր կառոյցներ> ն, այս մտած> մն երով 
>  սպաս> մն երով առաջնորդ> ած 2014 տար> ան ընթացքին զանազան ձեռնարկներ>  
>  գործնական քայլեր>  ճամբով առաւել խորացնել>  տարեց սեր> նդին նկատմամբ մե ր 
հոգած> թիւնը, սէրն >  յարգանքը։

         Կ’աղօթենք առ Բարձրեալ Աստ> ած որ Իր երկնային խնամքին >  պաշտպան> թեան 
ներքեւ մի շտ պահէ յառաջացեալ տարիքի մէջ գտն> ող մե ր հայրերն >  մայրերը, իրենց 
կեանքը լեցնելով առողջ> թեան >  երջանկ> թեան առատագոյն բարիքներով։

Հայրական ջերմ սիրով եւ օրհն> թեամբ,
Աղօթարար՝
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
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Շրջանային Վարչ> թեան խօսք
        Տարիներ>  աւանդ> թեան համաձայն, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Կաթողիկոս իւրաքանչիւր տարին կը ձօնէ հայ ժողով> րդի 
կեանքին հետ անմի ջական կապ > նեցող արժէքի կամ 
երեւոյթի մը: Այս աւանդ> թիւնը պահելով, Արամ Ա. Վեհափառ 
հայրապետը 2014 տարին հռչակեց «Տարեցներ>  տարի»:

   Հայ Օգն> թեան Մի> թիւնը մի շտ բարձր գնահատած է 
տարեցներ> ն ներկայ> թիւնը եւ անոնց կարեւոր դերը մե ր 
կեանքին մէջ: Այն ի՛նչ որ իրագործած ենք այսօր, մե նք կը 
պարտինք մե ր երէց սեր> նդին: Յարգա՜նք >  պատի՛ւ անոնց 
կեանքին >  զոհող> թեան:

        Մեր դարաւոր պատմ> թեան ընթացքին, յաճախ կը կար-
դանք մե ր ինքն> թեան, ժառանգ> թեան, աւանդ> թիւններ>  
եւ մշակոյթի պահպանման >  մե ր ժողով> րդին մտահոգ> թիւն
պատճառող հարցեր> ն մասին: Այս մտահոգ> թիւններէն 
մե կնելով, իր ժողով> րդի բարօր> թիւնն >  երիտասարդ> -
թեան բարձրագոյն կրթ> թիւն ապահովելը առաջնահերթ 
համարելով՝ Հայ Օգն> թեան Մի> թիւնը, հաստատակամ իր 
նպատակի հետապնդման առաքել> թեան վրայ, կը շար> նակէ 
մշակել եւ զարգացնել նոր ծրագիրներ, որոնք աւելի եւս պիտի 
ամրապնդեն մի > թեան բարեսիրական զանազան մարզերը:

    Հայ Օգն> թեան Մի> թեան գլխաւոր մարտահրաւէրը՝ 
դժ> ար կաց> թեան դէմ յանդիման գտն> ող հայ ժողով> րդին 
օգնելն է:  

            Գանատայի շրջանը, ՀՕՄ-ի համահայկական ընտանիքին 
կրտսերագոյն սակայն ամէնագործօն մի աւորներէն մի ն, 
ամբողջական ն> իր> մով լծ> ած է իր մարդասիրական 
>  ընկերային բազմապիսի ծրագիրներ>  իրագործման 
աշխատանքներ> ն:

     Այսօր 25-ամե ակի սեմի ն, իր հիմն ադր> թեան առաջին 
տարիներ>  աշխ> ժ> թեամբ, տասը մասնաճիւղեր>  աւելի 
քան 1200 անդամն երով, հաստատաքայլ կը շար> նակէ իր 
երթը, ազգաշէն ծրագիրներ>  իրականացման ի խնդիր: 
Պարտաճանաչօրէն կը ստանցնէ >  կ’իրագործէ իր > սեր> ն 
վրայ դր> ած պարտաւոր> թիւնները, >  ՀՕՄ-ականի 
արժանավայել ն> իր> մով տակաւին կը շար> նակէ 
ծառայել՝ անսալով կարօտեալներ>  եւ աղէտեալներ>  
ձայնին, Արցախէն մի նչեւ Ջաւախք,  Գանատայէն մի նչեւ 
մի ջին-Արեւելք >  Ս> րիա:

        Հարկ է ընթանալ ժամանակի պահանջներ> ն հետ: 
Կազմակերպ> թեան մը վերաշխ> ժաց> մը եւ անոր շար-
քեր> ն երիտասարդաց> մը կախեալ են անոր ներքին 
հաղորդակցական >  յարաբերական ամ> ր` բայց եւ այնպէս 
ճկ> ն գործելակերպէն: Անհրաժեշտ է, որ մե ր մասնաճիւղերը 
արդիականացնեն իրենց գործելաձեւն >  հաղորդակց> թեան 
մի ջոցները, նոր >  թարմ > ժեր ներմ> ծելով իրենց շարքերէն 
ներս, երիտասարդներ ներգրաւելով >  գործի լծելով զանոնք:

      ՀՕՄ-ի աշխատանքներ>   լայնածաւալ շրջագիծը բնա-
կանաբար կ’ենթադրէ նոյն տարող> թեամբ նիւթական 
աղբիւրներ>  գոյ> թիւնը: Որեւէ ծրագրաւոր> մ, որքան ալ 
անհրաժեշտ ըլլայ, կը մն այ ծրագիր եթէ չ’ըլլան համապա-
տասխան նիւթական յատկաց> մն եր:

    Պէտք է գիտակցիլ թէ՝ ՀՕՄ-ը արթնօրէն բռնած է մե ր 
ժողով> րդին բազկերակը, գտնել>  համար անոր տկար 
կամ վիրաւոր կողմե րը եւ ըստ այնմ մատակարարել>  իրեն 
յանձն> ած գ> մարները:

    Անկասկածօրէն, ինչպէս մի շտ, ան պիտի շար> նակէ 
ապագային եւս հայարժէք տեսլականի վրայ հիմն > ած 
իր գործ> նէ> թիւնը, հաւատարիմ մն ալով իր կոչ> մի ն, 
անսակարկօրէն փոխադարձել այն ինչ որ կը ստանայ իր 
ժողով> րդէն:

          Այս ոգիով է որ պիտի շար> նակենք մե ր գործ> նէ> թիւնը, 
ապաւինելով մե ր ն> իրեալ անդամն եր>  եւ ժողով> րդի 
բարոյական գործակց> թեան եւ նիւթական զօրակց> թեան, 
մի շտ ի մտի > նենալով «Ժողով> րդիս հետ ժողով> րդիս 
համար» կարգախօսը:

Տանք՝ մե ր կարելի> թեան առաւելագոյն չափով:
Տանք՝ մե ր ազգային պարտական> թիւնը կատարած ըլլալ>  
խոր գիտակց> թեամբ:
Տանք՝ ճգնաժամի  մէջ ապրող մե ր ժողով> րդին ցաւերը 
ամոքել>  գոհ> նակ> թեամբ:
Տանք՝ մե ր մատղաշ սեր> նդներ> ն ապագան ապահովել>  
վճռակամ> թեամբ: 

   Հայ Օգն> թեան Մի> թեան
   Գանատայի Շրջանային Վարչ> թիւն

ՏԱՐԵՑՆԵՐ'  
ՏԱՐԻ
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Հարցազրոյց՝ 
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան ատենապետ> հի ընկհ. Սեդա Մալխասեանի հետ

Թորոնթօ
Գալթաքեան Սիւզի
Գիրէջեան Ժանէթ
Ժանտ>  Յասմի կ

Հանըմե ան Տիանա
Հէքիմե ան Արեքնազ

Լաւալ
Հատիտեան Ազգան> շ

Յովսէփեան Մարալ
Վարվառեան Զ> արթ

Մոնթրէալ
Ասատ> րեան Արմի նէ

Եաղճեան Նոյեմի 
Մանճիկեան Տիր> կ

Քիլէճեան-Աճէմե ան Սոնիա
Օհանեան Տանիա
Ֆր> նճեան Մարօ

Վարչական ներկայաց> ցիչներ՝
Բաբիսեան Յասմի կ (Թորոնթօ) եւ Օհանեան Անի (Մոնթրէալ)

Լրատ> » 2014-ի  խմբագրական կազմ

Հարց> մ- ՀՕՄ-ի 100-ամե այ պատմ> թեան 
մէջ, Գանատայի շրջանը մի շտ ալ աշխոյժ եւ 
արդիւնաշատ գործ> նէ> թիւն ծաւալած է, որ> ն 
որպէս արդիւնք շատ մը ծրագրեր Գանատայի մէջ 
թէ այլ> ր՝ յաջող> թեամբ պսակ> ած։ 100-ամե այ 
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը ներկայիս ի՞նչ 
> ղղ> թեամբ կը ծրագրէ իր աշխատանքը եւ որո՞նք 
են իր առաքել> թեան առաջնահերթ> թիւնները։

Պատասխան- Գանատայի Շրջանային 
Վարչ> թեան ծրագիրներ>  մէկ մասը տարեկան 
դր> թեամբ կրկն> ող ձեռնարկներ են, որոնք կը 
կազմե ն վարչ> թեան աշխատանքներ>  կորիզը։ 
Մեր ծրագիրները կ՚ընդգրկեն ն> իրահաւաքներ, 
որոնցմէ նիւթական յատկաց> մն եր կը կատարենք 
դաստիարակչական, կազմակերպչական եւ 

քարոզչական ծրագրեր իրականացնել> , մե ր մասնաճիւղեր> ն աջակցել>  եւ 
նիւթապէս օժանդակել>  տարբեր ծրագրեր> ։ Գրպանի օրացոյցը եւ սրտէ սիրտ 
ծրագիրները, որոնք մօտ 20 տարիներ կը շար> նակենք իրականացնել, մե զ կը 
տրամադրէ այն նիւթականը, որմէ կը կատարենք մե ր յատկաց> մն երը Գանատայի 
ամէնօրեայ եւ շաբաթօրեայ վարժարաններ> ն, ամառնային ճամբարներ> ն եւ 
կրթաթօշակի համար։
Լրատ> ն, որ մե ր տարեկան հրատարակ> թիւնն է, լոյս կը տեսնէ ամէն տարի։ ։ Մի 
քանի տարին անգամ մը, մէկ հատորի մէջ կ՚ամփոփենք զանոնք, որպէս սքանչելի 
արխիւներ։ Շրջանային վարչ> թիւնը նաեւ տարին անգամ մը կը կազմակերպէ 
դաստիարակչական բնոյթով տարեկան սեմի նարը,  որ հերթաբար տեղի կ՚> նենայ 
Օնթարիոյի եւ Քեպէգի շրջաններ>  մէջ, որպէսզի առիթ տանք բոլոր Գանատայի 
տարածքի մասնաճիւղեր> ն մասնակց> թեան։ 
Գանատայի շրջանը կը մասնակցի նաեւ ՀՕՄ-ի Կ.Վ. ծրագիրներ> ն, օժանդակելով 
Ախ> րեանի մօր >  մանկան կեդրոնին, որբեր>  եւ > սանողներ>  հովանաւոր> թեան 
ծրագրին, ամանորի ծրագրին, Ջաւախքի Սօսէ մանկապարտէզներ>  
օժանդակ> թեան։
Այս տարի մե ր աշխատանքներ> ն գլխաւոր առանցքը հանդիսացաւ 
ս> րիահայ> թեան օժանդակ> թիւնը։ ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը մասնակցեցաւ 
ՀՕՄ-ի Կ.Վ. «Տաք> կ բնակարան»  եւ «Տաք ճաշ« ծրագիրներ> ն։  Ծրագրեցինք 
նաեւ մե ր շրջանին յատ> կ ծրագիր մը, որ> ն որպէս արդիւնք, կաղանդի առիթով 
> րախաց> ցինք 750 աշակերտներ։

Հարց> մ- Ընկ. Սեդա պիտի խնդրենք ձեզմէ, որպէսզի ամփոփ գնահատակ մը տաք 
անցնող տար> ան ընթացքին Շրջանային Վարչ> թեան ծաւալած գործ> նէ> թեան 
վերաբերեալ։ Ի՞նչ նախաձեռն> թիւններ իրագործեցիք եւ ի՞նչ ծրագրեր ընթացք 
առին, որոնք ՀՕՄ-ին առաքել> թիւնը կը խորհրդանշեն։

Շրջանային վարչ> թիւնը > նի 10 մասնաճիւղեր Գանատայի տարածքին։ 
Մենք ձեռնարկներ չենք կազմակերպեր,  այլ այդ աշխատանքը կը վստահինք 
մասնաճիւղեր> ն, որպէսզի իրենց մի ջոցներով ծրագրեն >  յաջողցնեն այդ 
աշխատանքները։
Միայն տարեկան սեմի նարն է, որ մե նք կը կազմակերպենք։ Սակայն, իւրաքանչիւր 
երկ>  տարին անգամ մը Շրջանային Վարչ> թիւնը, լրիւ կազմով, կ՚այցելէ 
հարաւային Օնթարիոյի մասնաճիւղերը, որպէսզի մօտէն հետեւինք անոնց 
մտահոգ> թիւններ> ն, յաջող> թիւններ> ն, իրազեկ ըլլանք անոնց աշխատանքի 
ձեւին եւ  ի հարկին աջակց> թիւն ց> ցաբերենք։ Առ այդ, Հոկտեմբեր 2013-ին, այցելեցինք 
6 մասնաճիւղեր> , ներկայաց> ցինք մե ր ծրագրերը եւ պարտաւոր> թիւնները, 
ի մասնաւորի ս> րիահայ> թեան տագնապին վերաբերեալ եւ արծարծեցինք 
իւրաքանչիւր մասնաճիւղի յատ> կ հարցերը, փորձելով լ> ծ> մն եր գտնել անոնց։ 
Ս> րիահայ> թեան օժանդակ> թեան ծրագիրները որոնց մասին արդէն իսկ 
ակնարկեցի, տակաւին կը շար> նակ> ին։Արցախի Սօսէ Մանկապարտէզին 
տրամադրեցինք $12,000 եւ նման գ> մար մը եւս պիտի տրամադր> ի շ> տով։ 
Ամանորի ծրագրին, Ջաւախքի, մօր >  մանկան կեդրոնին > ղղարկ> ած գ> մարները 
մօտաւորապէս $10,000-ի կը հասնին։ Որբեր>  եւ > սանողներ>  խնամակալ> թեան 
ծրագրին գ> մարը կը հասնի $20,000 մի նչեւ օրս եւ անշ> շտ կը շար> նակ> ի։
Գիտէք նաեւ, որ ՀՕՄ-ի Կ.Վ. կը մասնակցի Միացեալ Ազգեր>  կազմակերպ> թեան 
կանանց իրավիճակի յանձնաժողովին (Conference on the Status of Women) եւ այս 
տարի 5 ընկեր> հիներ, 3-ը Մոնթրէալէն, 1-ը Լաւալէն եւ 1-ը Համի լթընէն, ներկայ 
եղան այս խորհրդաժողովին։

Հարց> մ- Արդէն նշեցիք, որ Ս> րիոյ պատերազմի  առաջին իսկ օրէն ՀՕՄ-ը ձեռք 
երկարեց ս> րիահայեր> ն եւ նախաձեռնողը եղաւ զանազան ծրագրեր> ։ Այսօր այդ 
ծրագիրները ի՞նչ ընթացքի մէջ են, կրնա՞ք մանրամսնել։

Այո՛, ճիշդ է, ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքը, Ս> րիայի պատերազմի  առաջին իսկ օրերէն ձեռք 
երկարեց ս> րիահայ> թեան եւ հասաւ անոր օգն> թեան։ Ամե նէն առաջ $100,000-
ով մասնակցեցաւ ՀՕՄ-ը (Կ.Վ. եւ իր շրջանները) «Ս> րիահայ վարժարաններ>  
օժանդակ> թեան ֆոնտին» Գանատայի շրջանը 18,000-ով մասնակցեցաւ այդ 
գ> մարին։ Կ.Վ.-ի «Տաք ճաշ» ծրագրին ն> իրեցինք $12,000։ Այս ծրագիրը որ սկսած 
էր 2 օր տաք ճաշ հայթայթել>  ս> րիահայ ընտանիքներ> ն, այսօր կը շար> նակ> ի 
եւ 3 օր տաք ճաշ կը տրամադրէ։
«Տաք> կ բնակարան« ծրագրին մասնակցեցանք $18,000-ով։ Այս ծրագիրը, որ 500-
600 ընտանիքներ> , 2013-ի ձմրան ամի սներ> ն, վառելանիւթ հայթայթել>  համար 
է։ «Ս> րիահայ վարժարաններ>  օժանդակ> թեան ֆոնտին» ն> իրեցինք $5000  Կ.Վ. 
մի ջոցաւ։
Յատ> կ ծրագիր մըն ալ յաջողց> ցինք մե ր շրջանի 21-րդ պատգամաւորական 
ժողովէն բխած։ Պատգամաւորական ժողովէն բխած մե ր ծրագրին համաձայն 
իւրաքանչիւր անդամի  7 տոլար  կաղանդչէքէն հաւաք> ած գ> մարին պատճառով 
կարելի պիտի ըլլար  ն> էրներ>   տրամադրել ս> րիահայ երեխաներ> ն։ Գոյացած 
գ> մարը՝ $8813 > ղղարկեցինք Ս> րիա. ՍՕԽ-ի Շրջանային Վարչ> թիւնը 
այդ գ> մարով 750 երեխաններ>  վերարկ> ներ կարեց եւ ն> իրեց  Հալէպի 
վարժարաններ>   Ծաղիկ դասարանէն  5-րդ դասարանի աշակերտներ> ն։ Այս 
ծրագիրը մե ծ արձագանգ > նեցաւ։ Ծրագիրը ոչ մի այն > րախաց> ց երեխաները՝ այլ 
նաեւ աշխատանք ստեղծեց ՍՕԽ-ի ընկեր> հիներ> ն եւ թեթեւց> ց վարժարաններ>  
բեռը կաղանդի շրջանին։

Հարց> մ- Հայոց Ցեղասպան> թեան 100-ամե ակի սեմի ն, ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանային Վարչ> թիւնը ի՞նչ ծրագիրներ > նի, կամ համագաղ> թային ի՞նչ 
աշխատանքներ>  մէջ ընդգրկ> ած է։

Հայոց Ցեղասպան> թեան 100-ամե ակի սեմի ն, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային
Վարչ> թիւնը մաս կը կազմէ Գանատայի Ցեղասպան> թեան 100-ամե ակի 
համագաղ> թային յանձնախ> մբին եւ կը մասնակցի անոր ենթայանձնախ> մբեր>  
աշխատանքներ> ն։ Իսկ Գանատայի շրջանի 21-րդ պատգամաւորական ժողովէն 
բխած բանաձեւեր> ն համաձայն, պիտի կազմակերպենք ՀՕՄ-ի Կ.Վ.-ի  հետ 
մի ասին, > խտագնաց> թիւն մը դէպի Հայաստան։ 2015-ին կայանալիք Շրջանային 
Վարչ> թեան սեմի նարի ընթացքին պիտի ներկայաց> ին ցեղասպան> թեան  եւ 
ազգային գիտակց> թեան առնչակից նիւթեր։

Հարց> մ- ՀՕՄ-ը այն կազմակերպ> թիւնն է, որ մի շտ ալ կրցած է դէմ դնել իր առջեւ 
ծառացած մարտահրաւէրներ> ն։ Այսօր, Գանատայի շրջանը ի՞նչ մարտահրաւէրներ 
կը դիմագրաւէ եւ ի՞նչ կ՚ընէ այդ > ղղ> թեամբ։

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը կը նկատ> ի աշխարհի տարածքին ՀՕՄ-ի առողջ 
շրջաններէն մի ն եւ շատ հպարտ ենք այդ իրական> թեամբ։ Ասիկա ըսել չէ որ 
շրջանը մարտահրաւէրներ չ> նի։ Մեր մարտահրաւէրները կրնանք դիմագրաւել 
մե ր մասնաճիւղեր> , ընկեր> հիներ>  եւ համակիրներ>  աննման աջկց> թեամբ եւ 
օժանդակ> թեամբ, որոնց  շատ երախտապարտ ենք։
Մեր կարեւոր մարտահրաւէրներէն մէկը մարդ> ժն է եւ երիտասարդները 
ներգրաւել>  անհրաժեշտ> թիւնը մե ր ապագայի աշխատանքներ>  համար։
Ուրախ եմ ըսել>  որ անցեալ տարի մե ր մասնաճիւղերը 72 նոր անդամն եր 
արձանագրեցին, որոնց կէսը մի այն երիտասարդներ են։ Եթէ պիտի գոյատեւենք 
եւ շար> նակենք մե ր նախաձեռն> թիւնները իրականացնել շատ աւելի թիւի կը 
կարօտինք եւ մանաւանդ մասնագիտացած եւ արհեստավարժ երիտասարդներ> ։ 
Այդ > ղղ> թեամբ կ՚աշխատինք եւ կը փորձենք մե ր շարքերը խտացնել, ճանչնալ 
անդամ> հիները եւ իրենց կարող> թիւնները, օգտ> ել>  համար անոնց 
մասնագիտ> թիւններէն։
 

Հարցարոյցը վարեց
Սոնիա Քիլէճեան-Աճէմե ան
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  Հետաքրքրական զ> գադիպ> թեամբ մը, վերջերս երբ համալսարանի 
գրադարանի լեզ> աբանական բաժնի արխիւները կը փորփրէի, > շադր> թիւնս 
գրաւեց ամե րիկացի լեզ> աբան Joshua Fishman-ի յօդ> ածներէն մէկը, որ 
գլխաւորաբար կ՚անդրադառնար թէ ինչպէս ժողով> րդի մը լեզ> ի կոր> ստը  
պատճառ կը դառնայ նաեւ անոր մշակոյթի կոր> ստին,  հետեւաբար նաեւ 
հաւաքական> թեան մը արժէքներ> ն, ապրելաձեւին եւ կեանքի ջնջ> մի ն։ 
   Այս > ղղ> թեամբ,  բոլորս ալ, խոստովանինք կամ ոչ, կը գիտակցինք հաւանաբար, 
որ մայրենիին կոր> ստը ժողով> րդի մը համար աղէտ մը կրնայ ըլլալ։  Ուստի 
յօդ> ածին հետաքրքրական բաժինը լեզ> ի կոր> ստին պատճառով սահման> ած 
«աղէտ»ին ահազանգ> մը չէր։ Յօդ> ածը > շագրաւ էր, որովհետեւ յայտնի 
լեզ> աբանը իր մասնագիտ> թեան մէջ > նեցած հմտ> թենէն ելլելով  կը խօսէր 
թէ ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս, հակառակ ի գործ դր> ած «պահպան> մ»ի բոլոր ջանքեր> ն, 
այսօր շատ մը լեզ> ներ, հետեւաբար նաեւ մշակոյթներ՝ կոր> ստի եզրին մատն> ած 
են։ Այս ամփոփ յօդ> ածով, պիտի փորձեմ անդրադառնալ այս > ղղ> թեամբ 
լեզ> աբանին կատարած կարգ մը հաստատ> մն եր> ն, որոնք շահեկան կը գտնեմ 
եւ առնչակից մե ր մտահոգ> թիւններ> ն։ 

Ա. Մշակոյթը՝ լեզ> ին մէջ
      Joshua Fishman խօսելով լեզ> -մշակոյթ յարաբե-ր> թեան մասին կը հաստատէ թէ 
ժողով> րդի մը մշակոյթին մե ծ մասը լեզ> ին մէջ է եւ լեզ> ով է որ կ՚արտայայտ> ի։ 
Հաստատ> մը ինչքան ալ յանդ> գն կամ ծայրայեղ համար> ի, անշրջանցելի 
ճշմարտ> թիւն մը կ՚արտայայտէ, քանի որ ոչ ոք կրնայ հերքել այն իրող> թիւնը, թէ 
ինչպէս լեզ> ն իր մէջ կը խտացնէ մշակոյթի մը առանցքը հանդիսացող՝ ժողով> րդի 
մը կենցաղին, հաւատալիքներ> ն եւ արժէքներ> ն երաշխիքը համար> ող՝ 
առակները, ասաց> ածքները, հանել> կները, աղօթքները, երգերը, բարեւել> , 
գովաբանել> , գոհ> նակ> թիւն յայտնել>  արտայայտ> թիւնները եւ վերջապէս 
գրական> թիւնը։  
       Ի՞նչ կը մն այ լեզ> էն եթէ պարպենք զայն այս բոլորէն։ Աղքատ բառակոյտ մը 
պիտի ըսէի, որ կեանքի դժբախտ օրէնքին համաձայն, աղքատ> թեան մատն> ած 
որեւէ երեւոյթի նման, ժամանակի ընթացքին կը հիւծի, կը պարպ> ի կեանքէն եւ 
կը դատապարտ> ի մաշ> մի  եւ հետեւաբար՝ մահ> ան։ Ուրեմն , լռ> թեան մատնել 
լեզ>  մը, կը նշանակէ լռ> թեան մատնել մշակոյթ մը։  
  Ուստի ի՞նչ ընել, որ լեզ>  մը եւ մշակոյթ մը  չդապարտ> ին լռ> թեան։  Fishman 
կը հաստատէ թէ մայրենին լռեցնել>  հիմն ական սխալը կը կայանայ երբ զայն 
փոխանցել> , բանեցնել>  եւ նորոգել>  մի ակ «պարտաւոր> թիւնը» դպրոցին կը 
վստահինք, > ր դժաբախտաբար, նաեւ մե ր իրական> թեան մէջ, շատ աւելի շեշտը 
կը դր> ի լեզ> ի «գիտ> թեան», քան անոր «կենդան> թեան» եւ մշակոյթին հետ 
օրգանական կապին վրայ։ Լեզ> աբանը կը հաստատէ թէ դպրոցը համարելով 
լեզ> ի փոխանցման հիմն ական վայրերէն մէկը, անհրաժեշտ է նաեւ որ մտածենք, 
թէ «այդ լեզ> ով  ի՞նչ կ՚ընենք նախ քան դպրոց յաճախելը, դպրոցէն ետք եւ դպրոցէն 
դ> րս»։ Ուստի, սխալ համոզ> մ մըն է, կամ գ> ցէ պատրանք մը պիտի ըսէի, երբ 
կը խորհինք թէ դպրոցական սահմանափակ տարիներ> ն եւ մի ջավայրին, ինչպէս 
նաեւ հաշ> > ած դասապահեր> ն ընթացքին է մի մի այն, որ երեխաները մայրենին 
կրնան այնպէս մը իւրացնել, որ իրենք ալ իրենց կարգին կարենան զայն յաջորդ 
սեր> նդներ> ն փոխանցել։ 
   Լեզ> ի մը զարգացման եւ գոյատեւման համար կենսականը > րեմն , կեանքին 
մէջ, դպրոցական մի ջավայրէն >  դասապահէն դ> րս ալ զայն բանեցնել>  
առաջնահերթ> թիւն տալն է։ Լեզ> ն սահման> ած չէ մի մի այն դպրոցական 
դասանիւթ ըլլալ> ։ Նոյն սկսզբ> նքին մասին խօսելով եւ զայն տեղափոխելով 
Հայեցի դաստիարակ> թեան դաշտ, գանատահայ մտաւորոական- > ս> ցիչ 
Վիգէն Թիւֆէնքճեան «Հորզիոն» շաբաթաթերթին մէջ լոյս ընծայած «Հայեցի 
դաստիարակ> թիւնը եւ մե ր կառոյցներ> ն առաքել> թիւնը» յօդ> ածին մէջ, խօսելով 
հայեցի դաստիարակ> թեան եւ ծնողքի դերին մասին կը գրէ. «Ուս> մը զ> տ 
գիտելիքներ>  ամբար> մ է, որ կը տր> ի մի այն կրթական հաստատ> թիւններ>  
ճամբով, մի նչդեռ դաստիարակ> թիւնը կրթ> թիւն է (upbringing), որ կ>  գայ նախ տ> նէն, 
ընտանիքէն եւ ամե նօրեայ շրջապատէն, ապա մի այն կրթական հաստատ> թենէն: 
Դաստիարակ> թիւնը ապրելա-կերպ է, > ս> մը՝ գործիք այդ ապրելակերպով 
ինքզինք իրագործել> »: Սա կը նշանակէ խօսիլ հայերէն երեխային հետ նախ եւ առաջ 
որպէս ծնողք, մե ծ ծնողք, ընտանիքի անդամ եւ բարեկամ։ Խօսիլ հայերէն, աշխար-
հին նոր բաց> ող երեխայի լեզ> ին մէջ ջնջելով մշակոյթի մը հեռաւոր> թիւնը, 
մշակոյթի մը անցեալը։ Այսինքն խօսիլ ներկան, ժամանակը, կենցաղայինը։ Մէկ 
խօս-քով՝ լեզ> ին մէջ դնել կեանքը, առօրեան, խաղը, փորձա-ռ> թիւնները, կեանքին 
նետ> ել>  առաջին քայլերը։ 

Բ. Լեզ> ն բարոյական պարտադրանք չէ
      Լեզ> ի շար> նակական> թեան եւ սեր> նդէ-սեր> նդ անոր փոխանցման 
համար մշակ> ած «պահպան> մ»ի քաղաքական> թեանց մասին խօսելով, 

Fishman կ՚անդրադառնայ այդ քաղաքական> թեանց զ> գորդ> ող զգացական 
շանթաժներ> ն, որոնք յաճախ օգտակար դառնալ>  փոխարէն բացասական 
ազդեց> թիւն կը ձգեն լեզ> ն իւրացնել>  ձգտող սեր> նդներ> ն վրայ։ Լեզ> աբանը 
իր փորձէն ելլելով կը հաստատէ, թէ լեզ> ի «պահպան> մ»ի մասին քարոզները 
յաճախ լեզ> ն կը «սառեցնեն»  >  թոյլ չեն տար որ ան ապրի, ինքզինք նորոգէ 
եւ ժամանակին մէջ իր տեղը գտնէ։ Երբ մանակավարժական սկզբ> նքները 
անտեսելով կը փորձենք երեխաներ> ն լեզ>  մը  սորվեցնել մի մի այն յարգել>  
անցեալ մը, վերապրել>  անցեալէն եկող յաղթանակ մը, կամ ց> ցադրել>  բեմի  
համար լեզ>  մը՝ լեզ> ն իր նահանջը կ՚ապրի։ 
   Ուստի լեզ> ն փոխանցել> , սեր> նդներ> ն հետ յարաբեր> թեան մէջ դնել>  
կարեւորագոյն գրաւականը կը հանդիսանայ ոչ թէ լեզ> ին մի ջոցով անցեալի մը հետ 
հաղորդակց> թեան մէջ մտնել>  անհրաժեշտ> թիւնը, այլ ներկային, ժամանակին 
>  ժամանակակիցին հետ առնչ> ել>  >  հետեւաբար լեզ> ին կենդան> թիւն 
տալ>  հրամայականը։ Այսինքն՝ խօսիլ հայերէն, ոչ թէ որովհետեւ պէ՛տք է խօսիլ, 
այլ խօսիլ  «պարզապէս»։ «Պարզապէս»ը բանալին է,  նշանը՝ որ լեզ> ն բերնին մէջ 
ապրող, աշխարհը ընկալել>  կոչ> ած ձգտ> մն  է եւ ոչ թէ անցեալին հետ առնչակից 
դառնալ>  սահման> ած գիտելիք-մի ջոցը։ 
       Այստեղ որպէս ընդգծ> մ, կ՚> զեմ  նշել թէ «պարզապէս»ը անշ> շտ պարզապէս 
չի գար։  Եթէ մե ր կեանքերը բնականոն հ> նի մէջ ըլլային, ապրէինք մե ր երկրին մէջ 
> ր մե ր լեզ> ն ըլլար բոլորին լեզ> ն, պարզ է որ հարցը տարբեր կ՚ըլլար։  Սակայն 
հոն չենք։  Ընդ> նինք նաեւ, որ նոյնիսկ մե զի մն ացած «մի ակ» հայրենիքին մէջ ալ 
մե ր լեզ> ն «իր տ> նը» չէ։  Պանդխտ> թիւնը նաեւ լեզ> ական պանդխտ> թիւն է։  
Այս իրող> թեան արդէն գիտակից ենք բոլորս։ Կորս> ած Երկրէն մի ակ ինչքը որ 
մն աց մե զի այս լեզ> ն էր։  Եղեռնէն մազապ> րծ սեր> նդներ> ն յստակ էր ասիկա 
եւ անապատը կտրած մարդոց ժառանգորդները դարձան հայախօս հսկայական 
ճիգի մը շնորհիւ, որ հիմն > ած էր պարտադր> ած իրող> թեան մը հետեւանքներ> ն 
վրայ. պարիսպներ բարձրացնել ինքնիր շ> րջ կարենալ ապրել>  համար այնպէս, 
որ կարծես շատ բան փոխ> ած չըլլար։  
 Հետեւաբար,  կառչեցանք մի ակ ինչքին որ մն ացած էր >  դարձանք զանգ> ածաբար 
հայախօս՝ մէկ սեր> նդէն մի ւսը, կամաւոր կերպով մէկդի դնելով ոչ մի այն դարեր>  
պարտադանքին ժառանգ դարձած երկրորդ լեզ> ն, որ շատեր> ն համար առաջին 
լեզ>  էր, այսինքն թրքերէնը, բայց նաեւ կորսնցնելով անոր հետ առնչ> ած ամէն բան։  
Ասիկա իրող> թիւն մըն է որ կը ծածկ> ի։  Հայախօս> թիւնը իր մե ծագոյն վերելքը 
ապրեցաւ քսաներորդ դար>  առաջին կիս> ն շնորհիւ պարտադր> ած, բայց նաեւ  
գիտակց> ած շրջ> մի  գործող> թեան մը։  Շրջեցանք ամբողջովին հայերէնին՝ 
ազգային ինքն> թեան արեւել> մով։  
   Չորս սեր> նդներ անցած են այդ օրերէն։ Նոր սեր> նդները կամաց-կամաց դարձան 
ինքնաբաւ, դարձան նիւթապէս ապահով, բաց> եցան աշխարհին, տարտղն> եցան, 
նոր ճամբաներ փնտռեցին >  հասան բարօր> թեան որոշ աստիճաններ> ։  Այսինքն 
սկսան ապրիլ բնականոն կեանք մը։  Այս ամէնը բարի։  Մնաց սակայն շատեր> ն քով 
հին բարդոյթ մը, աշխարհի լեզ> ներ> ն բաւարար չտիրապետել> , աշխարհէն կրկին 
ն> աճ> ել> , ընկճ> ել>  >  զոհ դառնալ>  անդամալ> ծող բարդոյթը։  Տակաւին, 
ամէն սեր> նդի հետ աճեցաւ թիւը լեզ> -կեդրոնէն հեռացողներ> ն։  Աշխարհին հետ 
շփ> մը դաժան էր։  Հայերէնը, որ չորս սեր> նդ առաջ նկատ> ած էր փրկ> թեան մի ակ 
լաստը, ժամանակի անցքով >  ջ> րեր> ն խաղաղ> մով սկսաւ կարծես ընկալ> իլ 
իբրեւ աղքատ մակոյկ,  անբաւարար՝ աշխարհին ջ> րերը նաւարկել>  համար։  
Հաստատ> ն հող հասնողը փրկ> թեան լաստի պէտք չ՚> նենար։  Վկայ՝ հայերէնին 
հանդէպ մե ծամասն> թեան կեց> ածքը. հայերէնը կը նկատ> ի երկրորդական, 
ոչ անհրաժեշտ պարտադրանք մը։  Իրենց զաւակները օտար վարժարան ղրկող 
ծնողները կը մե կնին իրենց ընկալ> մով իրենց զաւակներ> ն լաւագոյն շահերէն 
մղ> ած, այսինք ոչ թէ մի այն տիրապետել տեղական լեզ> ին, այլ չզանազան> իլ անկէ, 
մի աձ> լ> իլ անոր՝ կարենալ լի> լի օգտ> ել>  համար անով եկող բարիքներէն։  Այդ 
տարբեր հարց թէ այս ընկալ> մը որքան կը համապատասխանէ իրական> թեան։
   Ցաւը այդ է, որ այդ ծնողները չեն գիտակցիր թէ բազմալեզ> > թիւնը ոչ թէ մի այն չի 
խանգարեր լեզ> ներ>  տիրապետ> թեան, այլ ընդհակառակը, անիկա յաւելեալ կը 
զարգացնէ մարդ> ս մտային կարող> թիւնները։  Երկրի լեզ> ին տիրապետել>  այս 
բարդոյթը կ> գայ ծնողներ> ն փորձառ> թիւններէն իրենց ապրած երկիրներ> ն 
կամ կեանքի պայմաններ>  հետեւանքներէն։  Գինը դժբախտաբար երեխաները կը 
վճարեն, կտր> ելով իրենց մայրենի լեզ> ն հարազատ դարձնել>  կարելի> թենէն, 
զայն իր ամբողջ> թեամբ ապրել>  >  ապրեցնել>  բախտէն։    
   Ահաւասիկ չորս սեր> նդ ետք լեզ> ական առաջին զանգ> ածային շրջ> մէն՝  
կանգնած ենք երկրորդ շրջ> մի , չըսել>  համար շիջ> մի , երեւոյթի մը առջեւ։  
Հարիւր տարի առաջ հաստատ> ած հին-ամե րիկահայ գաղ> թները առաջին 
սեր> նդէն կորսնց> ցին լեզ> ն >  դարձան զգաց> մով մի այն հայ։  Խարբերդէն >  
Երկրի զանազան գաւառներէն հոն հաստատ> ած մե ծ մասամբ բան> որ >  չքաւոր 
տղաքը չ> նէին կարող> թիւնը լեզ> ական պահպան> մի  >  վերընձիւղ> մի ։  
Պարագան նոյնը չէր անշ> շտ յիս> ն տարի առաջ դէպի այս ափերը սկած մի ջին-
արեւելան գաղ> թներ>  գաղթին։  Մեր հայախօս> թիւնը այդ երկիրներ> ն յատ> կ 
երեւոյթ էր, այդ ժամանակին մէջ ծագ> մ առած >  ծաղկած ազգային ինքն> թեան 
մը, զարթօնքի մը պտ> ղը։  Անիկա կամաւոր հայաց> մի  հետեւանք էր։  
   Պէտք է գիտակցիլ քանի մը կարեւոր կէտեր>  եթէ կ՚> զենք հայախօս> թիւնը 
շար> նակել հաւաքաբար։ Հայերէնը, մե ր մայրենին, մի շտ ալ գոյակցած է 
մե ծամասնական լեզ> ներ>  կողքին, երկլեզ> > թեան >  բազմալեզ> > թեան 
մի ջավայրեր>  մէջ։  Երբեմն  ալ կորս> ած է։    Լեզ> ն կորսնցնողները իրենք ալ 
ընդհանրապէս կորս> ած են՝ լեզ> ին համար։  Ուրեմն  յարաբեր> թիւնը երկ> ստէք 
է։
    Երկլեզ> > թիւնը խանգարող երեւոյթ չէ, այլ ընդհա-կառակը։  Կար ժամանակ, 
յիս> ն տարի առաջ, երբ ամե րիկացի որոշ լեզ> աբաններ մէկ լեզ> ն մի ւսը կը 
խանգարէի գաղափարաբան> թիւն մը կը ջատագովէին։  Այդ մէկը ամբողջովին 
սխալ ապաց> ց> ած է եւ ներկա-յիս ճիշդ հակառակն տես> թիւնն է, որ կը հրամցնեն։  
   Ուստի, նկատի > նենալով այս բոլորը մե զի կը    մն այ գիտակցիլ, որ մե ր բարդոյթները, 
մանաւանդ ինչ կը վերաբերի լեզ> ին, չփոխանցենք յաջորդ սեր> նդներ> ն։  
Երեխաները բնականաբար հետաքրքրիր են >  լեզ> ն կը սորվին բնազդաբար։  Եթէ 
գիտնանք զիրենք ճիշդ ձեւով հրահրել, իրե՛նք է որ լեզ> ն կը դարձնեն իրենցը։  
     Ուրեմն , պէտք է խորհինք թէ ինչպէ՞ս կրնանք հայթայթել լեզ> ին 
մի ջավայրը։  Դպրոցը՞։ Դպրոցը մի այն մասամբ կ>  տայ ասիկա։  
Պզտիկները պէտք է կարենան ամէն տարիքի իրենց հետաքրքր> թիւնները 
յառաջ տանիլ նաեւ մայրենիով։ Այլապէս՝ մայրենին ակամայ կը դառ-
նայ աղքատ ազգականը մե ծամասնական լեզ> ի կողքին։ 
     Հետեւաբար, մե զի կը մն այ յարգել երեխաները իրենց կազմաւորման բոլոր 
փ> լեր> ն մէջ, այս պարագային մանաւանդ լեզ> ն իւրացնել>  իրենց ճիգին մէջ։  
Այնքան ատեն որ լեզ> ն կը համարենք անփոխանցնելի, կամ փոխանց> մը կը 
նկատենք ոչ անհրաժեշտ, նոյնիսկ ոչ բաղձալի, արդէն որոշած ենք անոր ապագան։  
Երեխաները  շատ լաւ կը զգան մե ր կեց> ածքը ամէն բանի նկատմամբ, ներառեալ 
մե ր կեց> ածքը մե ր իսկ մայրենիին նկատմամբ։  Ուրե՞մն ։
     Եթէ լեզ> ն չփոխանց> ի, յանցաւորը ոչ լեզ> ն է, ոչ ալ երեխաները։   Պարզապէս։

Սոնիա Քիլէճեան-Աճէմե ան

ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱՅԵՐԷՆ ԽՕՍԻԼ
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ALL ROADS LEAD TO

REFUGEES
By Lalai Manjikian 

I have always been drawn to the themes of uprooting, displacement, bor-
der-crossing, and the ongoing connections between old and new homes.
Perhaps because I carry some degree of transmitted trauma associated with 
forced displacement, I’ve been propelled into wanting to understand how 
humans experience persecution, how they ! ee from it, and how their lives 
unfold following traumatic uprooting. After all, it is what we knew growing 
up, having genocide survivors as grandparents. And today, on the eve of the 
Centennial, as the survivors quietly fade away, we need to be talking about 
this more than ever.

My maternal grandparents landed in Canada after ! eeing the civil war in 
Lebanon—displaced for a second time since the Armenian Genocide. As a 
high school student at the time, I distinctly recall my 80-year-old grandfa-
ther, Khatcher dede, at the kitchen table, duly studying Canadian history, 
government structure, and his rights and responsibilities as a future citizen. 
Canada would be his " nal stop in the tumultuous life journey that started in 
the region of Tomarza where he was born. I took advantage of the studious 
mood and did my math homework by his side.

The day " nally came for my grandparents to present themselves at the im-
migration of" ces for their citizenship test. At his advanced age, my grandfa-
ther was starting to show signs of weakened legs. I remember wondering if 
there was a direct correlation between the pain in his legs and the inhuman 
distances he had been forced to walk as an orphaned 5-year-old child, dis-
placed from his home in Tomarza, in the region of Kayseri.

As my grandfather passed through the main doors of the exam room, he fell 

to the ground; his legs had momentarily given up on him. He, of course, got 
back up, but fell again as soon as he entered the room. He must have been 
eager to pass that exam; perhaps his nerves and excitement had gotten the 
best of him. The government of" cial, having witnessed my grandfather’s 
fall, told my mother that they could reschedule the test. Khatcher dede im-
mediately interjected this, saying, “No, no, I am ready to take the exam.”

Following the test, my grandfather, who was not the most talkative person, 
especially about anything related to his harrowing childhood, turned to the 
examiner and said he was happy to be in Canada. He said he knew that 
Canada was a good country, because when he had lived in an orphanage 
in Adana, Turkey, Canadian missionaries had given him one of his " rst real 
meals since leaving home.

Indeed, the humanitarian aid provided to Armenian orphans at the beginning 
of the 20th century was highly valuable. Yet, the idea here is not to glorify 
Canadian humanitarian traditions. Mostly, this simple story leaves me amazed 
by the matter-of-factness behind such statements. My grandfather had said 
these words without a hint of victimization, bitterness, or repressed anger 
in his tone or body language. Is this how his potential and never-diagnosed 
post-traumatic stress disorder was expressed and vocalized?

Subconsciously, my grandparents’ trajectories as refugees have left an in-
delible mark on my being, even though they rarely discussed their experi-
ences unless probed from time to time. In retrospect, I suppose that writing 
my Ph.D. dissertation on the refugees in Montreal today was never an arbi-
trary choice. (In fact, completing my degree also explains my absence from 
the “Scattered Beads” column and the Weekly’s pages!)

As we approach the Armenian Genocide Centennial with rampant denial 
discourse aggressively circulating in every shape and form, we must be 
prompted by the enormous urgency to preserve our survivors’ voices and 
narratives. One of the many commendable initiatives is taking place at the 
University of Southern California, where the Shoah Foundation–Institute 
for Visual History and Education is preserving every " rst-hand testimony for 
educational and action-driven purposes.

So many untold refugee stories are ! oating in all regions of the world, as 
the number of the displaced rises at a staggering rate. In the meantime, the 
least we can do is to start building, documenting, and preserving our own 
family archives before the sons and daughters of genocide survivors start 
fading away, too.

Note: This article " rst appeared in The Armenian Weekly. 

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ  ԿԻՆՆ
'   ՀԱԼԷՊԻ  ՃԳՆԱԺԱՄԸ
     Հալէպահայ գաղ> թին նոր պատմ> թիւնը շ> տով հարիւրամե ակ մը կը 
բոլորէ: Սկիզբի տասնամե ակները խստաշ> նչ ձմրան նման ծանր եղած են 
զրկանքով, վայրին վարժ> ել>  եւ շրջապատին հետ շաղ> ել>  ճիգով: Այդ 
ծանր օրեր> ն հալէպահայ կինը՝ որբեւայրի եւ անպաշտպան, իր ձեռքեր> ն 
ճարտար> թեամբ եւ հաւատքին զօր> թեամբ պահած էր զաւակները, 
> ս> մի  թէ արհեստի ղրկած եւ որոշ ապահով> թիւն տ> ած անոնց:

  Յաջորդ տասնամե ակներ> ն հալէպահայ կեց> թիւնը այնքան մը 
բարելաւ> ած էր, որ հայ կինը կամաց-կամաց աշխատանքէ դադրեր էր: Երկ>  
ասպարէզներ>  մէջ մի այն կարելի էր հանդիպիլ հայ օրիորդներ> , որոնք 
ամ> սն> թենէն ետք աշխատանքէ կը դադրէին: Իրապէս ալ հազ> ադէպ էր 
ամ> սնացած > ս> ցչ> հիի մը կամ հիւանդապահ> հիի մը  հանդիպիլ:

  Հալէպահայ կինը սակայն մի շտ ալ մասնագիտական լրջ> թիւն 
ց> ցաբերած է իր տան տնտես> թեան մէջ եւ եղած խնայող կին, հմ> տ 
խոհարար> հի եւ զաւակներ> ն դաստիարակիչ:

     Վերջին երկ>  տասնամե ակներ>  տնտեսական տագնապը, որ անշշ> կ 
կերպով սկսեր էր թափանցել նաեւ Ս> րիոյ սահմաններէն ներս, իր 
ժանիքները ցոյց տ> ած էր հալէպահայեր> ն, մանաւանդ ընտանեկան նոր 
բոյներ կազմող երիտասարդներ> ն, որոնց կիները ստիպ> ած եղեր էին մն ալ 
իրենց աշխատանքային ասպարէզներ> ն մէջ, որոնք արդէն բազմազան էին, 
շնորհիւ ս> րիական համալսարաններ> ն, > ր ձրիօրէն կ’> սանին նաեւ 
հայ երիտասարդ-երիտասարդ> հիները: Եւ այսպէս, բժշկ> թենէն մի նչեւ 
դեղագործ> թիւն եւ տնտեսագիտ> թիւն > սանած երիտասարդ> հիներ, 
խորապէս համոզ> ած աշխատանքի կարեւոր> թեամբ, ամ> սն> թենէ ետք 
ալ շար> նակեր էին աշխատիլ:

   Տնտեսական այդ ծանր պայմաններ> ն մէջ գրեթէ մոռց> եր էր «կնոջ 
տեղը տ> նն է», «կինը պէտք չէ տ> նէն դ> րս աշխատի» խօսքերն >  
տրամադր> թիւնները, կամ աւելի վիրաւորական խօսքը աշխատող 
կիներ> ն համար, երբ բարեկամ> հի մը կամ դրաց> հի մը, հազիւ արհա-
մարհանքը զսպելով կ’ըսէր՝ «ի՛մ ամ> սինս չ’> զեր որ աշխատիմ ...»: Այսօր 
սակայն կարեւոր տոկոս մը հալէպահայ ընտանիքներ> ն կը շար> նակէ 
արժանապատիւ ձեւով գոյատեւել, շնորհիւ աշխատող կիներ> ն:

     Աշխատանքի ասպարէզէն անկախ, Հալէպի այսօր> ան ճգնաժամի ն մէջ 
կարծէք աւելի խտացեր են շարքերը ՍՕԽ-ի «բանակ»ին, աւելի եռանդ> ն 
դարձեր են կիները իրենց գործ> նէ> թեան մէջ, որ ոչ մի այն կրկնապատկ> եր 
է արդէն գոյ> թիւն > նեցող ծրագիրներ>  գործադր> թեան մէջ, այլ եւ 
նորօրեայ ճգնաժամէն ծն> նդ առած նոր ծրագիրներով բազմապատկ> ած:
Այս նոր ծրագիրներ> ն գլխաւորը «պնակ մը տաք ապ> ր»ն է, որ շաբաթը երեք 
օր հարիւր անձ կը կերակրէ ՍՕԽ-ի խոհանոցէն, > ր աշխատող կիները կը 
վարձատր> ին նիւթապէս, այսպիսով երկկողմանի օգն> թիւն հայթայթելով:

     Այլ նոր ծրագիր մըն էր ՍՕԽ-ի աշխատանոցին մէջ կար> ած ձմե ռնային 
եօթը հարիւր յիս> ն բաճկոնները:
Հալէպի գլխաւոր եւ մե ծագոյն երկ>  մի > թիւնները՝ ՍՕԽ-ն >  ՀԲԸՄ-ը 
կանոնաւոր հերթական> թեամբ եւ մե ղ> աջան փ> թկոտ> թեամբ կը 
կատարեն պարէնաւոր> մը աւելի քան երեք հազար ընտանիքներ> : 
Հալէպահայ երիտասարդ> հիներն ալ, երիտասարդներ>  կողքին լծ> ած 
են կշռել> , տոպրակներ լեցնել> , սնտ> կներ փակել>  եւ բաժնել>  
աշխատանքին:

  Երկ>  կարեւոր կեդրոններ՝ Ազգային Ծերանոցն >  Պատսպարանը 
ամէն ժամանակէ աւելի կ’արժանան խնամքի եւ գ> րգ> րանքի, որոնք 
այս ծանր պայմաններ> ն մէջ կրկնակի, երբեմն  եռակի աշխատանքի եւ 
ն> իր> ած> թեան կը կարօտին: Եթէ մի այն յիշենք, թէ ինչպիսի՜ պայմաններ>  
տակ Ծերանոցի պատսպարեալները Կիւլպէնկեան Մայրանոցի շէնքը 
փոխադր> եցան ... ճիշդ է, որ երիտասարդներն էին ծերերը գրկելով 
փոխադրողները, սակայն անձն> րաց կիներ էին, որոնք Մայրանոցի շրջանէ 
մը ի վեր փակ  շէնքը մաքրեցին, բնակելի վիճակի հասց> ցին եւ այսօր հոգ կը 
տանին պատսպարեալ ծերեր> ն:

  Հալէպահայ կնոջ գլխաւոր արժանիքը սակայն այս ճգնաժամի ն իր 
կենս> նակ> թեամբ եւ կենսասիր> թեամբ դէմ դնելն է պայմաններ> ն, 
տ> ներէն ներս կարելիին չափ սովորական առօրեայ մը ապահովելը իր 
ընտանիքին, յաճախ տղամարդոց անգործ> թենէ եւ ծանր մտահոգ> թենէ 
ծնած ջղասպառ> թիւնը կրելն է, եւ այս բոլորը ժպտ> ն դէմքով, գանգատը 
ն> ազագոյնի իջեց> ցած:

     Թերեւս հալէպահայ կինը այրերէն առաջ կրցաւ զգալ ժխտականներ>  
այս ծով> ն մէջ մանր դրականներ փնտռել> , տեսնել>  անհրաժեշտ> թիւնը, 
շատ արագ գիտակցեցաւ, թէ իրապէս ի՛նչն է հիմն ականը կեանք ըս> ած 
առեղծ> ածին մէջ, եւ կրցաւ այդ հիմն ականը դարձնել առանցքը իր, 
ընտանիքին, հետեւաբար նաեւ գաղ> թի առօրեային: Ճիշդ այս համոզ> մով 
է, որ կրկին կեանք առաւ մշակոյթը, կրկին թափ առին զիրար խաչաձեւել>  
չափ առատ ձեռնարկները, եւ ժողով> րդը, ամէն ժամանակէ շատ աւելի 
լեց> ց սրահները:

       Ի վերջոյ շառաւիղները չե՞նք այն հայ մօր, որ անապատի աւազներ> ն 
վրայ գրեց >  սորվեց> ց այբ> բենը իր զաւկին եւ յետոյ մի այն հաց տ> աւ 
անոր: Հալէպահայ մայրը կրեց նաեւ >  մանաւանդ ամե նէն ծանրը ցաւեր> ն՝ 
զաւակի կոր> ստը. կրեց արժանապատ> > թեամբ, փորձելով անխախտ 
պահել ա՛յն հաւատքը, որ իր նախնիները հասց> ցեր էր հոս, սորվեց> ցեր 
էր անոնց արհամարհել ցաւը եւ կանգիլ մոխիրներ> ն վրայ: Ասիկա, նման 
անկրելի  ցաւի դէմ կենալը բնազդական գիտակց> թիւն մը կ’ենթադրէ, 
բան մը, որ կը թ> ի արիւնով անցած ըլլալ մե զի եւ որ երբ կարիքը ըլլայ, կը 
յայտն> ի, մե զ ցաւի եւ կոր> ստի քաոսներէն դ> րս բերել>  համար:

    Փոթորիկ է մե ր շ> րջ, փոթորիկ մը, որ> ն աւարտը տակաւին թանձր 
մշ> շի մէջ կը թ> ի ըլլալ: Հալէպահայ կինը սակայն որոշած է – եւ ասիկա 
աւելի բնազդային, քան գիտակցական մղ> մով – շար> նակել ապրիլ իր 
աշխատանքով, եւ իր հետ ապրեցնել կարիքաւորը, անտ> նը, որբը ... 
շար> նակել ապրիլ եւ պահել գաղ> թին «մայր> թիւնը», ցաւէն վեր կենալով: 
Եւ ամէն կին, մանաւանդ մայր, ամէն օր նոր> ց կը սկսի իր պայքարին, 
ըսելով. -Լաւ ենք, փառք Տիրոջ ...

Մար> շ Երամե ան
Հալէպ,  Մարտ, 2014
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  Իւրայատ> կ երկիր է Վրաստանը իր
հարիւրաւոր տարբեր տեսակի ժողով> րդներով
եւ ցեղախ> մբերով, այնքան մը,  որ կարելի է
լրջօրէն հարցադրել թէ մե ծամասն> թեամբ 
փոքրամասն> թիւններով բնակ> ած 
հողաշերտ մը, ինչպէ՞ս կարելի է ղեկավարել: 
Տեղւոյն խորհրդարանի մէկ յատ> կ նիստին 
կողմէ ազգային փոքրամասն> թիւններ>  
պաշտպան> թեան շրջանակային համա-
ձայնագիրին վաւերաց> մը յ> սադրիչ կը նկա-
տ> էր, այն առ> մով, որ շրջանի զանազան 
խնդիրները վերջապէս կրնային ստանալ արմա-
տական լ> ծ> մ: Այս իւրայատ> կ կաց> թեան 
մէջ կը գտն> ի Ջաւախքը, որ> ն հանդէպ այսօր 
կատար> ած անարդար> թիւնն >  անտար-
բեր> թիւնը կը շար> նակեն մտահոգ> թիւն 
ստեղծել եւ լ> րջ հարցադր> մն եր>  դ> ռ բանալ:

  Բազմի ցս հանդիպ> մն եր եւ առաջադրան-
քներ յաչս արդար> թեան մն ացած են 
անպատասխան եւ ապարդիւն: Կեդրոնական 
իշխան> թիւնները հետեւո-ղական ձեւով 
ներկայ> թիւն են եւ այնպիսի կաց> թիւն 
մը կամ բ> րգ մը հիմն ած են, որ տեղական 
իւրաքանչիւր  շարժ> մ, որոն> մ եւ գործըն-
թաց… կախեալ է կեդրոնական իշխան> թիւն-
ներէն, եթէ նոյնիսկ քայլ առնողը նշանակովի 
կարգավիճակէն անդին՝ ընտրովի մարմի ն է: 
Արդարեւ, այսպիսի անհանդ> րժելի եւ 
ն> աստաց> ցիչ օրէնքներ>  կիրարկ> մով, 
փոքրամասն> թիւնները ներկայաց> ած են ոչ 
թէ ն> ազագոյն թիւով, այլ՝ ընդհանրապէս
բացակայ են, չըսել>  համար՝ non grata՝ 
անհանդ> րժելի:

       Այո՛ եւ հաստատօրէն հայ> թեան կը պատ-
կանի Ջաւախքը… Հայաստանի Հանրապե-
տ> թեան տարածքէն դ> րս գտն> ող 
ամէնէն մի ատարր հայաբնակ երկրամասը: 
Ասոր հետեւանք… այո՛, նաեւ հայերէն 
լեզ> ին կը պատկանի Ջաւախքը, իր 
իւրայատ> կ բարբառներով: Փաստօրէն, 
(Ջաւախքի) զանազան շրջաններ>  
տեղական ինքնակառավարման մարմի ններ,
օրինականօրէն որոշած են դիմե լ իշխան> թիւն-
ներ> ն՝ Վրաստանի նախագահին եւ 
խորհրդարանի նախագա-հին, պահանջելով, 
որ ձեռնարկեն անյետաձգելի եւ անհրաժեշտ 
մի ջոցներ՝ Վրաստանի սահմանադր> թեան 
մէջ ամրագրել>  յօդ> ած, որ վրացերէն լեզ> ի 
կողքին հայոց լեզ> ի համար կը սահմանէ 
տարածաշրջանային լեզ> ի կարգավիճակ:
Ցարդ հայերէն լեզ> ի հանդէպ վրացիներ>  
կեց> ածքը կը մն այ անտարբեր:
 

  Դժբախտաբար, այսօր հայկական 
գիրքեր> , դասագիրքեր>  եւ Հայաստանի 
մէջ արտադր> ած գրենական պիտոյքներ>  
մ> տքն >  օգտագործ> մը շրջանէն ներս 
նոյնքան մե ծ յանցանք կը նկատ> ի (վրացական 
իշխան> թեանց կողմէ) որքան թմրեց> ցիչի 
կա՛մ խթանիչ դեղեր>  գործած> թիւնը:

    Վրաստանի պետ> թիւնը յստակ խտրա-
կան> թեան դիրք > նի հայ ազգային 
փոքրամասն> թեան նկատմամբ եւ այդ 
բնականաբար պատճառ կը հանդիսանայ 
Ջաւախքի հասարական-քաղաքական, տնտե-
սական >  մշակ> թային կեանքի լիիրաւ
մասնակց> թեան իրաւ> նքի պաշտպա-
ն> թեան առ> մով: Սկսկինք Ջաւախքի 
հակիրճ պատմական ակնարկով մը.-

  Առաջին պատմական յիշատակ> թիւնը 
Ջաւախքի մասին պահպան> ած է 
Ուրարտական ժամանակներէն խորխոռեան 
արձանագր> թեան մէջ, Արգիշտի Ա. թագաւորի 
կառավարման ժամանակաշրջանին, մ.թ.ա. 
786-764 թթ:

 Պատմ> թեան ընթացքին Ջաւախքը 
գտն> ած է տարբեր տիրապետ> թիւններ>  
իշխան> թեան տակ: 7րդ դար> ն արդէն 
այնտեղ կը հաստատ> ի արաբական 
տիրապետ> թիւն, որ կը տեւէ շ> րջ մէկ 
դար: Այն> հետեւ երկրամասը կ’անցնի 
Լոռ> այ հայկական թագաւոր> թեան: 11րդ 
դար> ն Ջաւախքի մէջ կ’ամրապնդ> ին վրաց 
Բագրատ> նիները եւ կը սկսին կառ> ց> իլ 
բերդեր >  շին> թիւններ: 1044-1047 թթ. Կը 
կառ> ց> ի Ախալքալաքի բերդը: 

  13րդ դար> ն, Ջաւախքը կ’ենթարկ> ի 
մի ջին ասիական մոնկոլական ցեղեր> ն, 
որոնց տիրապետ> թիւնը կը շար> նակ> ի 
մի նչեւ 15րդ դար: Այդ ժամանակ Ջաւախքը 
կը գրաւ> են թ> րքմէնական ցեղերը: 
Թ> րքմէններ> ն կը յաջորդեն օսմանեան 
տիրապետ> թիւնը, մի նչեւ 19րդ դար>  
սկիզբը: 1829-էն Չաւախքը կ’անցնի ռ> սական 
տիրապետ> թեան տակ, մի նչեւ 1918թ. 
Դեկտեմբեր, երբ երկրամասը կ’արձանագր> ի 
Վրաստանի հանրապե-տ> թեան կողմէ: 
1921 թ.ի Յ> լիս 7ի որոշ> մով, երկրամասը 
վերջնականապէս կը տր> ի Վրաստանին: 
Նահանգի հայ բնակչ> թեան թիւը կը հասնի 
200,000-ի, այսինք բնակչ> թեան աւելի քան 
93% հայեր են: Ջաւախքի բնակավայրեր>  
ընդհան> ր թիւը մօտ 200-է, որոնցմէ 
հայաբնակ են 129ը: 

         Ջաւախքը որ վրացերէն կը կոչ> ի Սամցխեն, 
կը համար> ի վրացական պետական> թեան 
բնօրրաներէն մէկը, սկսեալ 1828/29 
թ> ականէն: Այս իբրեւ արդիւնք ռ> ս-
թրքական պատերազմի  >  ապա իբրեւ Հայոց 
Ցեղասպան> թեան: Ախալքալաքի շրջան՝ 111 
գիւղերէն 66-ը հայաբնակ են: Նինոծմի նդայի 
շրջան՝ 31 գիւղերէն մի անյ 2-ն զ> տ հայկական 
չեն: Պետ> թիւնը բազմի ցս կը փորձէ փոխել 
տարածաշրջանի էթնիք պատկեդը, որպէսզի 
Ջաւախքը ապրեցնեն վրացիներով:

      Պատմական Հայաստանի Գ> գարք նահանգի 
Չաւախք գաւառի տարածքը հար> ստ է 
նաեւ բազմաթիւ հայկական պատմական 
յ> շարձաններով: Այնտեղ մի նչեւ այժմ 
պահպան> ած են մ.թ.ա. 3-2 հազարամե ակի 
թ> ագր> ող դամբարանաքարեր, կիկլո-
պեան ամրոցներ, վիշապաքարեր, վաղ 
մի ջնադարեան եւ մի ջնադարեան պաշտա-
մ> նքային յ> շակոթողներ, խաչքարեր, 
եկեղեցիներ եւ պատմական այլ շին> թիւններ: 
Առ այսօր տարածքին մէջ կան 170 
հայկական եկեղեցիներ: 2005 թ. Թմբկաբերդի 
գերեզմանոցին մէջ յայտնաբեր> ած են 1386 թ. 
հայկական գր> թեամբ խաչքարեր:

 Այսօր՝ Ջաւախքը > նի հիմն ական 
մտահոգ> թիւններ.-
- Ժողովրդագրական զարգացման հարց
- Ընկերային-տնտեսական իրավիճակ
- Քաղաքական գործընթաց
- Արտաքին գործոններ>  դերը

  Ջաւախքը կը դիմագրաւէ տնտեսական 
դժ> արին պայմաններ եւ կարիք > նին 
մարդասիրական օժանդակ> թեան, այսօր 
աւելի քան Արցախի մե ր ժողով> րդը:

   Որպէս եզրակաց> թիւն, անհրաժեշտ է 
ընդգծել, որ Ջաւախքի հայ բնակչ> թեան 
անվտանգ> թեան հարցի լ> ծ> մը կարելի
է հանդէս գալ իբրեւ պարտադիր պայման
ներդր> մային ծրագիրներ, ինչպէս մի ջազ-
գային նպաստ տրամադրող կազմակերպ> -
թիւններ>  մասնակց> թեամբ:

  Ըստ է> թեան, խնդիրը զ> տ քաղա-
քական բնոյթ > նի, այն է՝ ապահովել 
Ջաւախքի բնակչ> թեան տեղական ինքնա-
կառավարման որլորտի տարրական լիազօ-
ր> թիւնները, որոնք կը համապատասխանեն 
մի ջացգային կառոյցներ>  առջիւ Վրաստանի 
սանձնած պարտաւոր> թիւններ> ն:

Տանիա Օհանեան

ՋԱՒԱԽՔ

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան հետ կապի լաւագոյն եղանակը ելեկտրոնային նամակագր> թիւնն է:
Կրնաք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան 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

Մեր կապի տ> եալները
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ՔԻՇՄԻՇ ՂԱԶԱՐԵԱՆ.- Ի՞նչ կարգախօսով էք առաջնորդւ> մ:
ԿԱՐԻՆԷ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ.- Կեանք> մ մի շտ առաջնորդ> ել եւ 
շար> նակ> մ եմ առաջնորդ> ել հայրիկիս որդեգրած կարգախօսով՝ 
«Ով քիզի լիղի պարգեւի, դ> ն տ> ր շաքար», Սայաթ Նովա: Իսկ 
առհասարակ, օգնել մարդկանց, մի շտ օգտակար լինել նրան, ով > նի 
դրա կարիքը:

Ք. Ղ.- Կեանքի գերագոյն խորհ> րդը ո՞րն է ըստ ձեզ:
Կ. Թ.- Ըստ ինձ՝ իմ ապրած տարիների ընթացք> մ այնպիսի գործեր 
անելն է, որոնցով ինձ կը յիշեն՝ անել ազնիւ քայլեր, երեխաներ 
դաստիարակել, ովքեր այն> հետեւ հասարակ> թեան համար 
պիտանի մարդիկ կը դառնան:

Ք. Ղ.- Ձեր կեանքի բեկ> ն գործ> նէ> թիւնը ինչի՞ց սկս> եց, ո՞վ կամ 
ի՞նչը խթան հանդիսացաւ, որ դ> ք ընդգրկ> եցիք ՀՕՄի կազմ> մ:
Կ. Թ.- Դեռ դպրոցական տարիներից կատարել եմ նման 
հասարակական աշխատանքներ, > սանող> թեան տարիներին 
նոյնպէս: Դպրոց> մ պիոներական դր> ժինայի խորհրդի նախագահ 
էի, երեւի այդտեղից էլ սկս> եց: Իսկ կառոյց ընդգրկ> ել>  հարց> մ 
կը նշեմ Վալերի Արաբեանի ան> նը, ով, ճանաչելով ինձ, հրաւիրեց 
դառնալ>  ՀՕՄ-> հի: Հէնց այդպէս էլ սկս> եց իմ գործ> նէ> թիւնը 
կառոյց> մ:

Ք. Ղ.- Առաջին հերթին այդ կառոյցը ինչո՞վ է կարեւորւ> մ ձեզ համար:
Կ. Թ.- Կառոյցը ինձ համար առաջին հերթին կարեւորւ> մ է նրանով, 
որ այստեղ հաւաք> ած կանայք շատ բարեհոգի են, գթասիրտ, որ 
իրենք ներքին մղ> մով են այս կառոյցի անդամ դարձել: Նրանք 
ն> իրեալներ են:

Ք. Ղ.- ՀՕՄի շրջանակներ> մ մի  շարք ծրագրեր են կեանքի կոչւ> մ. 
որի՞ դէպք> մ ի՞նչ դժ> ար> թիւններ են առաջան> մ:
Կ. Թ.- Չկայ ծրագիր, որ դժ> ար> թիւն չ> նենայ: Հիմն ական> մ 
դժ> ար> թիւնները առաջան> մ են կազմակերպչական 
աշխատանքների ընթացք> մ, որոնք սիրով աւարտին ենք 
հասցն> մ: Բոլոր ծրագրերն էլ իրականացւ> մ են ՀՕՄ-> հիների 
աջակց> թեամբ:

Ք. Ղ.- Ամե նակարեւոր ծրագիրը, որն իրականացն> մ էք, ըստ ձեզ, 
ո՞րն է:
Կ. Թ.- Քանի որ կազմակերպ> թիւնը բարեսիրական է, եւ շեշտը դրւ> մ է 
կարիքաւորին օգնել>  վրայ, ես կ՛առանձնացնեմ հետեւեալ ծրագիրը՝ 
ծնողազ> րկ, հաշմանդամ> թիւն > նեցող եւ հիւանդ երեխաներին 
օգն> թիւն ց> ցաբերել>  ծրագիրը: Իսկ կրթականից կը կարեւորեմ 
եւ հայոց պատմ> թեան, ե՛ւ ստեղծագործական շարադր> թեան 
մրցոյթները: Քիչ կարեւոր չէ նաեւ առողջապահ> թեան ոլորտը, 
որտեղ մե նք մե ծ աշխատանք ենք տան> մ:

Ք. Ղ.- Ջավախքը այդ ծրագրերից ամե նաշատը որի՞ կարիքն > նի:
Կ. Թ.- Խոցելի են ե՛ւ սոցիալական, ե՛ւ կրթամշակ> թային, ե՛ւ 
առողջապահական ոլորտները, որովհետեւ հացի խնդիրն է առկայ, 
օժանդակ> թիւն բազմազաւակ ընտանիքներին, կարիքաւորներին, 
մի այնակներին: 

Ք. Ղ.- Ո՞ր ծրագրի դէպք> մ ի՞նչ արդիւնքներ էք > նեցել, որն կարող է 
երկար կեանք > նենալ:
Կ. Թ.- Տայ Աստ> ած, որ սոցիալ-տնտեսական պայմաններն այնքան 
բարելաւ> են, որ մե ր օժանդակ> թեան ծրագրերի կարիքը չզգաց> ի, 
եւ մն ան մի այն կրթամշակ> թային ասպարէզ> մ իրականաց> ող 
ծրագրերը:

Ք. Ղ.- Կառոյցը, լինելով բարեսիրտ կանանց մի ջազգային կառոյց, ի՞նչ 
է տալիս կնոջը, եւ ի՞նչ կարեւոր >  տարբեր> ող յատկանիշներով են 
օժտ> ած այդ կանայք:
Կ. Թ.- Ոչ բոլոր կանայք կարող են դառնալ ՀՕՄ> հի, շատերը 
եկել են եւ արագ հեռացել, չեն դիմացել: Կառոյց> մ պէտք է 
լինեն գթասրտ> թեամբ, բարեսիր> թեամբ եւ առաքին> թեամբ 
օժտ> ած կանայք: ՀՕՄ-> հին պէտք է դիմանայ >  պատ> ով տանի 
հոգեբանական եւ այլ դժ> ար> թիւններ:

Ք. Ղ.- Լինելով ձեր աշխատանքին ն> իր> ած հայ կին եւ մի աժամանակ 
ընտանիքի տիկին՝ ինչպէս էք կարողան> մ համատեղել հաճելին 
օգտակարի հետ:
Կ. Թ.- Մէկը մէկին լրացն> մ են իմ պարագայ> մ: Դժ> ար է այդ 
ամէնը համատեղել, սակայն ես հաճոյքով եմ ամէն ինչ ան> մ, 
դժ> ար> թիւնն էլ հաճելի զգացող> թիւն է առաջացն> մ: «Ժամանակ 
չ> նեմ» արտայայտ> թիւնն էլ չեմ սիր> մ: Եթէ ցանկ> թիւն կայ, ապա 
ամէն ինչ էլ հնարաւոր է անել եւ անել հաճոյքով:

Ք. Ղ.- Հայրենասիր> թիւնը հիմք ընդ> նելով՝ դժ> ա՞ր, թէ դիւրին է 
այս կառոյց> մ իրականացնել նման մի ջոցառ> մն եր:
Կ. Թ.- Իւրաքանչիւր ծրագրի իրականացմանը գն> մ ես 
հայրենասիրական մղ> մով, ինչքան էլ դժ> ար> թիւններ լինեն, 
հաճելի է, եթէ արդիւնքը մի շտ գոհաց> ցիչ է:

Ք. Ղ.- Եւ ի վերջոյ, այդ ծրագրերը ի՞նչ մի ջոցներով էք իրականացն> մ:
Կ. Թ.- Փառք >  պատիւ մե ր աշխարհասփիւռ 18,000 այն 
ՀՕՄ> հիներին, ովքեր իրենց ջանքերով եւ ն> իրատ> > թիւններով 
ապահով> մ են մե ր ծրագրերի իրականաց> մը:

Ք. Ղ.- Ի՞նչ բարդ> թիւններ էք յաղթահարել այս կառոյց> մ գործելիս:
Կ. Թ.- Բազ> մ դժ> ար> թիւններ ենք յաղթահարել, 
տարածաշրջան> մ նման հայկական կազմակերպ> թիւն չկայ, 
եւ այս կազմակերպ> թիւնը կայ> ն եւ ամ> ր պահել>  համար 
անհրաժեշտ է գործել, գործել >  գործել: 

Ք. Ղ.-  ՎՀՕՄը > նի՞ արդեօք նոր ծրագրեր եւ նորամ> ծ> թիւններ:
Կ. Թ.- Մի հետաքրքիր ծրագիր > նենք, որ ցանկան> մ ենք 
կեանքի կոչել. տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
հետ համագործակցելով՝ փնտռել >  գտնել բարերաներ, 
ծն> նդով ջաւախքցի անձանց, օգն> թեան կարիք > նեցող 
ընտանիքներին ներկայացնենք նրանց եւ ոչ թէ դրսից սպասենք 
ն> իրատ> > թիւնների: Մարդկանց զգաստացնել, սթափեցնել ենք 
> զ> մ:

Ք. Ղ.- Ջավախք եւ ՎՀՕՄ կապը արդեօք գտնւո՞ւմ է ամ> ր հիմքերի 
վրայ, եւ որո՞նք են գլխաւոր հիմն ասիւները:
Կ. Թ.- Քանի որ ողջ Վրաստան> մ ամե նահայահոծ տարածքը 
Ջաւախքն է, եւ հէնց այստեղ է գտնւ> մ ՎՀՕՄ-ի վարչ> թեան 
գրասենեակը, բնականաբար, ամ> ր է այդ կապը, իսկ որպէս 
հիմն ասիւն կը նշեմ, որ դա հէնց Ջաւախքի ժողով> րդն է:

Ք. Ղ.-  Ձեր մի  շարք ծրագրեր> մ պահպանելով եւ շեշտը դնելով հայեցի 
մն ալ>  եւ հայոց լեզ> ի >  պատմ> թեան վրայ՝ ի՞նչ արդիւնքներ էք 
գրանցել:
Կ. Թ.- Սկզբ-նական շրջան> մ լայնածաւալ, լայնամասշտաբ բնոյթի 
էին այդ մրցոյթները, մի  քանի փ> լերով էինք անցկացն> մ, հիմա 
աշակերտների թիւը ն> ազել է, սակայն որակն է բարձրացել: 
Մայրենին եւ հայոց պատմ> թիւնը խորապէս > ս> մն ասիրել>  
ձգտ> մը աշակերտների շրջան> մ աւելացել է:

Ք. Ղ.- ՎՀՕՄը ամ> ր յարաբեր> թիւնների մէջ է հայ առաքելական 
եկեղեց>  հետ. այս փաստը ինչքանո՞վ է կարեւորւ> մ կառոյցի եւ 
անձամբ ձեզ համար:
Կ. Թ.- Մեր կառոյցը մի շտ եկեղեց>  կողքին է գործել: Մենք 
եկեղեց>  հետ որոշ ծրագրեր ենք իրականացն> մ եւ դրանով 
մարդկանց տան> մ դէպի եկեղեցի: Հաւաքական մկրտ> թիւն ենք 
իրականացն> մ, եւ մե ր ՀՕՄ> հիները մասնակց> մ են կրօնական 
բոլոր ծիսակարգերին:

Ք. Ղ.-  Ի՞նչ անակնկալներով է համե մ> ած Կարինէ Թադեւոսեան 
կերպարը:
Կ. Թ.- Սիր> մ եմ ն> էրներ անել մարդկանց, ինչ>  չէ, նաեւ ինքս 
ստանալ: Ինքնամփոփ անձնաւոր> թիւն եմ, չարը չեմ կարողան> մ 
տանել: Կարեւոր> մ եմ հոգեբանական եւ բարոյական աջակց> թիւնը: 
Չեմ սիր> մ, երբ իմ մասին գովեստի խօսքեր եմ լս> մ:

Ք. Ղ.-  Յետագայ ձեր անելիքները որո՞նք են լինել> :
Կ. Թ.- Ես կը շար> նակեմ իմ գործ> նէ> թիւնը, որտեղ իմ կարիքը 
զգաց> ի, պատրաստ եմ օգնել եւ աջակցել: Որպէս ՀՕՄ-> հի, 
մի եւնոյն է, կը շար> նակեմ գործել, քանի որ ինձ համար այս կառոյցը 
անփոխարինելի է եւ նրանից դ> րս ես ինձ չեմ պատկերացն> մ:
      

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀՕՄ-Ի ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉ' ԹԵԱՆ
ԱՏԵՆԱՊԵՏ' ՀԻ ԿԱՐԻՆԷ ԹԱԴԵՒՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ
Վարեց՝ Քիշմի շ Ղազարեան

Գործն Է Անմահ, 
Լաւ Իմացէք
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Անսալով Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետի «Տարեցներ>  տարի» կոչին, 
որոշեցի այցելել >  զրոյց մը > նենալ  տիկ. Սիրվարդ Աբելեանի հետ, որ> ն 
հանդարտաբարոյ բնաւոր> թիւնը եւ կեանքին պարգեւած > րախ կամ 
տխ> ր պատահարները իմաստ> թեամբ դիմագրաւել>  աննկ> ն կեց> ածքը 
մե ծապէս տպաւորեր էին զիս:

Սիրվարդ աղբըրկէնը (եղբօր, հօրեղբօր կամ մօտիկ ազգականի կին) 
անհամբեր կը սպասէր ինծի, համաձայն գտն> ած էր հանդիպ> մի ն եւ 
հարցազրոյցին: Արամ Ա. Հայրապետի «Տարեցներ>  տարի»,  «Հայ կնոջ 
տարի»,  «Հայ դպրոցի Տարի» կոչեր> ն ծանօթ էր արդէն, > րախ էր, որ 
կարգը վերջապէս եկած էր իր նման ալեհերներ> ն, առ այդ պատրաստ էր 
հարցազրոյցին: Արդարեւ, ամբողջ հարցազրոյցի ընթացքին, ան անվարան 
եւ ինքնավստահ լ> սաբան> թիւններով հարստաց> ց մե ր տեսակց> թիւնը:

Ծնած եմ Քեսապի Քէօրքինա գիւղը 1925, Փետր> ար 20-ին: Այդ 
տարիներ> ն Քեսապի ժողով> րդը նոր վերադարձած էր «մի ւհարճիրլիք»էն 
(տեղահան> թիւն), մե ր մանկ> թեան շրջանին՝ մե նք փոքրերս, խաղի կամ 
ճաշի ժամանակ, անվերջ իրենց տխ> ր պատմ> թիւնները մտիկ կ’ընէինք, 
>  իրենց հետ մե նք ալ ակամայ կ>  լայինք առանց շատ հասկնալ>  
պատահածներէն: Կը յիշեմ յաճախ կը պատմէին, որ մե ծ հօրս՝ իր հետ, իր 
հացը բաժնող, թիւրքմէն բարեկամն երը մորթեր էին:

Մեր գիւղի բնակիչները ընդհանրապէս Աւետարանական եկեղեցւոյ 
կը պատկանէին: Մեր գիւղին մէջ կար Աւետարանական համայնքին 
պատկանող դպրոց եւ գիւղի բոլոր պզտիկները նոյն դպրոցը կ’երթային, բայց 
վերջը բաժն> եցան, երիտասարդ տղաք, ամ> սիններ, կ> սակցական եւ 
լ> սաւորչական դարձան, նոր դպրոց շինեցին եւ մե ր գիւղին մէջ, այսպէս քով 
քովի 2 դպրոց եղաւ: Ես մի  քանի տարի աւետարանական վարժարան գացի, 
բայց մօրս հիւանդ> թեան պատճառաւ, հակառակ իմ կամքիս, զիս հանեցին 
դպրոցէն, >  ես շատ փոքր տարիքիս, խնամե ցի հիւանդ մայրս >  տէր եղայ 
քոյրեր> ս եւ եղբօրս:

Մօրս մահէն ետք, հայրս > զեց դարձեալ ամ> սնանալ, >  այդ պատճառաւ 
զիս ալ ամ> սնաց> ցին, համագիւղացի երիտասարդի մը հետ: Այո, կը ճանչնայի 
զինք: Մեր թաղէն էր, ես 14 տարեկան էի, ինքն ալ 18-ը: Շատ > րախ էինք 
մի ասին, այո կ’օգնէր, բարի եւ աշխատասէր էր ան: Մեր գիւղի տղամարդիկը 
ընդհանրապէս շատ լաւ կը վար> էին >  կը յարգէին իրենց կիները:

    Մենք արտեր > նէինք, կենդանիներ, ձի եւ կով: Մօտակայ գիւղերէն 
թիւրքմէն հողագործներ կ>  գային, մե ր արտերը կը մշակէին, կ’օգնէին 
մե ր գործեր> ն: Ժամանակին, Քեսապի կարգ մը տղամարդիկը արհես-
տաւորներ էին >  ամրան շրջանին ամի սներով կ’երթային շրջակայ 
գիւղերը աշխատել> : Վերադարձին, ձմրան պաշար կը բերէին, դրամը 
քիչ էր, բայց հացահատիկներով կը վարձատր> էին:

 Գիւղին մէջ իմ օրս կը սկսէր շատ կան> խ: Առտ>  կան> խ կը վազէի 
աղբիւր >  պաղ ջ> ր կը բերէի, մած> նը կը խնոցէի կարագը հանել>  համար: 
Յետոյ կովը կը տանէի դաշտ, կը կապէի ծառին, եւ երկ>  անգամ կ’երթայի 
տեղը փոխել>  եւ ջ> ր տալ> : Ձմե ռը կենդանիները եւ մե նք ներսը կը մն այինք, 
կրակին կը ծառայէինք, կիները ընդհանրապէս գեղեցիկ ձեռագործներ եւ 
հիւսքեր կ’ընէին: Դժ> ար էր գիւղացիին կեանքը: Ծխախոտի եւ ցորենի բերքը 
բաւարար չէր: Գարնան անձրեւի պակասը կ’ազդէր ցանքին, այդ պատճառաւ 
մե րինները սկսան խնձորի ծառեր տնկել: Շ> տով ամբողջ Քեսապի շրջանին 
մէջ շատցան խնձորի պարտէզները, >  խնձորի բերքը բարեբեր եւ շահաբեր 
դարձաւ ամբողջ Քեսապի ժողով> րդին համար:

Ներգաղթի ժամանակ 13 տ> ն Հայաստան գացին: Հայրս >  երկ>  քոյրերս 
ալ գացին Հայաստան, ես մն ացի մի նակ, չորցած ճիւղի նման, առանձին էի:  
Տարիներ վերջ 1968-ին այցելեցի Հայաստան, տեսայ քոյրերս, > րախ >  շէն 
ընտանիքներ կազմե ր էին: Հայրս մահացած էր արդէն: Անշ> շտ կ՛> զեմ 
դարձեալ երթալ Հայաստան: Ցեղասպան> թեան 100-ամե ակի առթիւ՛ 
փափաքս է երթալ հայրենիք: Կ’ըսեն շատ փոխ> ած է:

Մեր գիւղին մէջ կը գործէր Կարմի ր Խաչը: Բարեգործականներն ալ > նէին 
իրենց «շիրքէթը» (մի > թիւնը): Քեսապի մէջ կար գրադարանը, ես յաճախ 
գիրքեր բերել կ>  տայի: Առաջին գիրքը որ կարդացեր եմ Ռաֆֆի «Ոսկի 
աքաղաղը»ն էր, տարիներ վերջը սինեման տեսայ Պէյր> թի մէջ:

Դժբախտաբար Խաչ> հի չեմ եղած, ընտանեկան պարտական> թիւններս 
առիթը չեն տ> ած, բայց կը գնահատեմ իրենց գործը, գիտեմ շատ լաւ գործ 
կ՛ընեն հոս, Քեսապ, ամէն տեղ: Մեր համագիւղացիներն ալ մե ծապէս կը 
գնահատեն իրենց տարած գործը: Այո, կը կարդամ եւ շատ հետաքրքրական 
կը գտնեմ ՀՕՄ-ի Լրատ> ն:

Քիչ մը կարդալ սորված էի դպրոցին մէջ, բայց վերջը մոռցայ: Աւելի 
> շ նկատեցի, որ եկեղեցւոյ մէջ, հաւատացեալները Ս> րբ Գիրք կը 
կարդային, հոգեւոր երգեր կ’երգէին գիրքը բռնած: Որոշեցի կարդալ սորվիլ, 
հեքելով, տքալով սկսայ ամէն օր Ս> րբ Գիրք կարդալ, >  այսպէս նորէն 
կարդալ սորվեցայ: Շատ գիրքեր կարդացած եմ >  մի նչեւ այսօր «Հորիզոն» 
շաբաթաթերթը կը կարդամ:

Վերջնականապէս գիւղը ձգեցի 1988-ին >  եկայ Գանատա մի անալ>  
աղջկանս՝ Անայիսին ընտանիքին: Փոքր տղաս տակաւին կ’ապրի Քեսապ, 
> րախ էր, նորոգած էր տ> նը, մե ծ տղան վերադարձած էր բանակէն, բայց ան 
հիմա անձկ> թեամբ եւ յոյսով կը սպասէ իր տղ> ն՝ Խաժակի վերադարձին, 
որ մէկ >  կէս տարի առաջ Ս> րիական բանակին մէջ ծառայած ատեն 
գերի բռն> եցաւ >  տակաւին կը մն այ անյայտ, հակառակ բանակի եւ մե ր 
առաջնորդարանի փնտռտ> քներ> ն:

Մեծ տղաս՝ Ճորճը, կան> խ մե կնեցաւ այս աշխարհէն: Փոքր տարիքէն 
ան Այնճար գնաց > սանել> , Զ> իցերիացի մի սիոնար քոյր Հետվիքի 
դպրոցը: Ճորճը դարձաւ > ս> ցիչ, մտաւորական, գրեց բազմաթիւ 
գիրքեր: Այո, ես կարդացած եմ իր բոլոր վէպերը՝ «Աննա Հարսը», «Ցկեանս 
Նահատակ> թիւն», «Աբարիկ, ափիկ մը ջ> ր», «Մաքարոնի թիլէկ թիլէկ» եւ 
> րիշներ: Ճորճը 14 տարեկան էր երբ գրեց «Հելէ հելէ հելէ Քեսապ» գիրքը, 
ցեղասպան> թեան մասին գրած գիրքեր>  մէկ մասը թարգման> ած են  
անգլերէնի եւ արաբերէնի, բայց պէտք է թարգամն > ին նաեւ թրքերէնի, 
անշ> շտ այս գործերը նիւթականի կը կարօտին:

Անշ> շտ կը սիրեմ Գանատան, թոռնիկներս հոս են: Առաջ ամէն Կիրակի 
Ս. Յակոբ եկեղեցի կ’երթայի, հիմա դժ> ար է այլեւս, բայց կը կարդամ 
եկեղեցւոյ գ> նաւոր թերթիկները, շատ հետաքրքրական են: Անշ> շտ կը 
փնտռեմ >  կը կարօտնամ Քեսապը, իմ գիւղս, թոնիրի պանիրով մե ր հացը, 
բկեղը, պտ> ղները, հարազատներս: Վերջին տարիներ> ն Քեսապը շատ 
փոխ> ած էր, ալ աղքատ> թիւն չկար, պանդոկներ, սրճարաններ, գեղեցիկ 
տ> ներ: Բայց կարծես բարգաւաճիլ չի վայլեր հայ> ն: Հիմա շատ մտահոգ եմ, 
երբ պիտի վերջանայ այս պատերազմը:

Խրատ, ինչ խրատ տամ երիտասարդներ> ն, իրենք ամէն բան գիտեն, կը 
կարդան, կը լսեն, անոնք խրատի կարօտ չեն:

Ամբողջ մե ր խօսակց> թեան ընթացքին Սիրվարդ աղբըրկէնը 
հանդարտ> թեամբ եւ ողջմտ> թեամբ պատասխանեց հարց> մն եր> ս: Լաւ 
յիշատակներ ժպիտով մը կը լ> սաւորէին իր մաշած դէմքը: Բախտաւոր կը 
նկատէր ինքնզինք, շրջապատ> ած էր սիրելիներով եւ կ’ արժանանար անոնց 
գ> րգ> րանքին եւ հոգատար> թեան: Բայց, մե րթ ընդ մե րթ հեռ> ն սեւեռած 
նայ> ածքը, մտածկոտ դէմքը, >  անակնկալ լռ> թիւնը կը մատնէին իր 
հոգիի ս> ր թախիծը: Գիւղը, իր սիրելի Քեսապն >  Քէօրքիւնէն, անապահով 
վիճակի մէջ էին այսօր >  իր զին> որ թոռնիկը՝ 25-ամե այ Խաժակը տակաւին 
կը մն ար անյայտ >  կորս> ած:

               Տիր> կ Մանճիկեան

Սիրվարդ Աղբրկէնը

ՀԱՅ ՄԱՄԻԿԻՆ ԱՂՕԹՔԸ
Ալ կը բաւէ՛, Տէ՜ր Աստ> ած, մե ր տ> նն >  տեղ դարձ> ր մե զ,
Թշնամի ս իսկ մե զ նման > րիշի դ> ռ չձգես:

Անաս> նին կ>  տաս որջ եւ թռչ> նին՝ տաք> կ բոյն,
Իսկ մարդոց ալ մե ղաւոր՝ տո՜ւր ապաւէն մէկ անկիւն:

Թող պալատներ վայելեն մե ծահար> ստն >  արքան,
Մեզ արժանի ըրէ, Տէ՛ր, մե ր խրճիթին աննշան:

Ո’չ հանգիստ կայ, ո՛չ ալ ք> ն ց> րտ յարկին տակ օտարին,
Ա՜խ, եօթն օրէն աւելի հիւր չպահես ո՛չ ոքին:

Ք>  օրհն> թիւնդ իջնէ, Տէ՜ր, ամբարներ> ն մե ր նորէն,
Եւ օտարներ կշտանան մե ր լիառատ սեղանէն:

Մեր սրտեր> ն հետ կարօտ, հին աղօթքներն ալ չորցան,
Առանց տոհմի կ այն խ> նկին, որ կը ծխար ք>  ան> ան:

Ծիծաղն է լաց, երբ մարդ> ն չի տար իր տ> նն արձագանգ,
Եւ արց> նքն ալ՝ դառն հեգնանք, երբ չկան երդ >  փականք:

Տո՜ւր որ, Աստ> ա՛ծ, ամէն սիրտ վառի իր ս> րբ օճախէն,
Որ չմարի մոմի  պէս կեանքի դաժան հով> ն դէմ:

Տո՜ւր որ ամէն > ռճացող մատղաշ հասակ իր կարգին
Զգայ յանկարծ > սեր> ն բեռն իր ն> շ երդիքին:

Ծնող ման> կն առջի հեղ տեսնէ տնակն հայրական
Եւ ծեր> նին իր տան մէջ փակէ աչքերն յաւիտեան:

     Մ' ՇԵՂ ԻՇԽԱՆ
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A conversation with Professor Isabel Kaprielian-Churchill on the publication of her recent 
work titled Sisters of Mercy and Survival: Armenian Nurses, 1900-1930. The book focuses on 
the role of Armenian nurses in Western-run medical institutions in the Ottoman Empire and 
the Middle East before and after World War I.

Interview by Dania Ohanian

Sisters of Mercy and Survival:
Armenian Nurses, 1900-1930

These Questions Need Answering
Interview by Daniel Ohanian

Candidate of Master of Arts in the History Department of Bigli University of Istambul

With 2015 around the corner, it begs reminding ourselves again and again that initiatives meant to mark 
the 100th anniversary of the Medz Yeghern will be worthwhile only if they still have a meaningful impact 
after that arbitrary date.

When I was asked to pen a short piece for this special issue of Lradou, it was this thought that " rst came 
to my mind. I don’t want to throw together some historical facts, I thought, or comment on goings-on 
in Turkey and elsewhere, or even summarize the latest genocide-related scholarship. All these would 
involve either looking backward rather than forward, or forward only in the short term. Rather, I’d like 
to draw your attention to a few of the many questions about Ottoman Armenian life to which we don’t 
yet have (m)any answers. I hope to engage the interest of some who are willing to work on these and 
similar topics even after the upcoming centennial.

We will probably remember the general outline of our recent history as something like this: After 600 years 
under the Turkish yoke, Christian Armenians were deported and killed by Muslim Turks and Kurds during 
a genocide conducted under cover of war. The outcome was that between 1915 and 1923, 1.5 million 
innocent men, women, and children were annihilated, the Armenian homeland was depopulated, and the 
survivors were scattered over the face of the earth. Like any summary, this one is necessarily incomplete. It 
also blinds us to the rich, complex, and dif" cult-to-explain realities of the Armenian past.

To begin with, we do a disservice to truth by convincing ourselves that Ottoman rule was all bad. Rather, 
we might ask whether everyone living under it really felt that way. Were there bene" ts to such long-term 
political stability? Were there alternatives? Why did non-Muslims sometimes prefer the sharia courts of the 
invaders rather than their internal ones? Did these people create anything of value while “under the Turkish 
yoke,” and what does it mean if they did? How did their cultural expression change over the centuries and 
what factors was it in! uenced by? Is it signi" cant that there were Armenians in the Ottoman parliament? 
And what do we make of the fact that one-third of civil bureaucrats at one time were non-Muslims?

We should also wonder about the social lives of these people. What did it mean to be an Armenian in 
Gesaria as opposed to Ghars, in Charsandjak rather than Palahovid? How did the lives of peasants dif-
fer from those of factory owners, or silversmiths from grocers? Was one observer correct in writing that 
Armenians in Dikranagerd were more akin to their Muslim neighbours than to their fellow Armenians in 
Adana? Why did so many in Mardin intermarry with Assyrians or Arabs? When did this trend begin? Why 
were some Ottoman Armenians principally arabophone or turkophone? And what of the hellonophone 

Armenians, or armenophone Greeks?

Looking at the violence of the 1890s on, we might ask whether 1894–1923 is not best described as a 
thirty-year genocide process. And how successful was armed resistance to it? How many fedayees were 
there and where did they come from? How often did they " ght and what tactics did they use? Why did 
some Armenian soldiers survive in the Ottoman army? Why were so many non-Muslims given military 
honors while others were deported? Did this idea come from Imperial Germany? What would it mean 
if it did? What was the relationship between the Armenian and the Kurdish deportations of 1916? And 
how did the genocide process change as WWI progressed?

How about relief efforts? What arguments were there against sending foreign aid to the refugees? 
How did political self-interest play into the picture? What was the connection between US fundraising 
campaigns, WWI propaganda, and oil? Might Djemal Pasha have set up Antoura orphanage to save 
Armenian children, going against Talat and Enver? Why were so many bitter towards organizations like 
Near East Relief? And what did Armenians do to help themselves?

What of the aftermath of the genocide? Why were rape survivors so often shunned by their communi-
ties? What became of them and of their offspring raised by the Church? What were the experiences 
of Armenian prostitutes and of the men who wanted to kill them? What of the assassination plots 
against Mustafa Kemal? Was it true that an Armenian-Circassian-Kurdish group tried to do him in? 
And what of those who remained in Turkey? How was the government able to keep track of those 
who had converted to Islam for so many years?

Some of these questions have received short answers already while others haven’t. In some instances, 
the clues are locked away behind language barriers. But recent growth in the " eld of Ottoman studies 
means that scholars can now address issues like these in ways not possible before. Questions of class, 
gender, power, violence, and mythmaking are providing exciting opportunities for young, clever, inquir-
ing minds who dare to ask them.

As we think about, plan for, and work towards 2015, I hope some will consider making careers out 
of the exploration of this history. They might " nd the questions I’ve posed useful, or they might come 
up with their own. In any case, they will " nd a good number of organizations, programs, and individu-
als ready to accept their engagement.

What instigated the project of Sisters of Mercy and Survival?

Originally, I had no intention of writing a book about Armenian nurses.  My experience demonstrates 
how historians can be drawn into a project through sheer curiosity.  While working at the Hoover Institu-
tion Archives at Stanford University, I inadvertently came across a photograph of a group of Armenian 
nurses, with their names, taken at the Annie Tracy Riggs/Near East Relief Hospital in Kharpert in 1921.  
The picture mesmerized me, but at the time I was working on another book and felt I could not allow 
myself to be distracted by a new undertaking.  In time, however, I started doing some research on the 
nurses and before long, I had plunged into an unknown, fascinating, and gripping world.

What were the major challenges of the compilation and how long did it take you to 
gather the material? 

Sometimes, historians undertake a project when they come across valuable documents in an archive.  
But in this case, nothing was readily available. Luckily, the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions (ABCFM) has a vast archive at the Houghton Library at Harvard University, much of it in digital 
format.  But there were serious gaps.  I did not have access to the Near East Relief (NER) archives and 
while I knew there could be valuable material in Armenia, using it required a special trip.  So I would say 
that the major challenge was the availability of research material.  

As for how long it took me to collect the material, it was stretched out over a period of about eight years. 
Of course during that time, I did not focus only on this book forsaking everything else.  I continued to 
teach and work on other research and writing.   

Do you think the experience of Armenian nurses emphasizes feminism?

The experience of Armenian nurses emphasizes feminism, but feminism intimately wrapped in a number 
of other issues. This book represents a complex web of interrelated and overlapping issues.  Without going 
into great detail, let me mention a few of the more prominent forces:  competing colonial expansion in the 
Middle East; Catholic and especially Protestant proselytization; the Genocide; the treatment of Armenian 
orphan girls; and the pioneering work of Armenian nurses in laying the foundations of modern nursing in 
Turkey, Armenia, Greece, and Syria/Lebanon, especially in the " elds of midwifery and public health.

As to feminism, the experience of Armenian nurses highlights not the theory of feminism so much as 
feminism in action.  Over a period of several decades, we see the molding of Armenian girls into profes-
sional nurses. The issue of professionalism is a key to their role. 

At the same time, western professional women – the head nurses, the female physicians, the Red Cross 
nurses – provided vital role models - feminist role models - for the Armenian girls as to what they, too, 
could become.  The role models, however, might have proven useless and fruitless had it not been for the 
education, determination, the drive, and the commitment of these young women to make a difference in 
the world. Bearing in mind that these girls were survivors of the Genocide and could have - might have 
- felt destroyed, it is to their everlasting credit that they rose above their tragedy and made meaningful 
contributions to the world of medicine and the health and welfare of their patients.

In your opinion, was the training of young Armenian women linked to western-educated 
medical personnel?

No doubt about it. Missionary physicians opened their own hospitals, sometimes in distant and isolated 
parts of the Ottoman Empire.  Commendable as this was, these hospitals could not function effectively 
as modern medical institutions without the help of nurses, including student nurses. At " rst, the mis-
sionaries recruited women from western countries including the United States, Canada, England, Ire-
land, Scotland, Denmark, Norway, Switzerland, and Germany.  But as the hospitals increased in number, 
patient load, and type of treatment, they required more nursing staff. This led to the recruitment and 
training of local girls.  The missionaries required intelligent, conscientious, educated girls dedicated to 
helping others.  This cohort could be found almost exclusively among Armenian girls.  

The advent of modern hospitals and medicine at the turn of the 20th century was a recent innovation 
in such advanced countries as the United States, Britain, Canada, and Germany and gave nurses a new 
stature, especially with the writing and training provided by Florence Nightingale and her disciples.  
Amazingly, this revolution in the role of nursing took root in remote areas of Anatolia before World War 
I, and this, even before some parts of Western Europe.  Such a development was only possible because 
mass public schooling was spreading throughout historic Armenia, and included large numbers of girls. 
Their education paved the way for their training as professional nurses.

Why was the topic previously ignored by medical historians?

This question troubled me while I was preparing the book.  Some excellent studies have been published 
about the history of medicine among the Armenians.  But the role of modern nursing has been largely 
ignored.  Nurses have always been a sad second cousin to physicians, even though, without the nurses, 
hospitals could hardly have functioned.  Moreover, nursing has traditionally been a " eld for women, so 
physicians, being largely men, received the glory, the accolades, and the attention.  I believed it important 
to place Armenian nurses in the larger picture of nursing in the Mediterranean world and in Armenia 
but also to show as much as I could, their role in the history of Armenian medicine. I see nursing as an 
honourable profession, an end in itself, but I also view it as the " rst step of Armenian women entering 
more extensively into the " eld of medicine and pharmacology.

In my estimation, Sisters of Mercy and Survival is an initial step portraying this wonderful saga. I am 
aware there are many gaps in my book, and I am hopeful that new historians will " ll those gaps, build 
on my work, and bring prestige and stature to a profession that has languished far too long among us.  

Did the Armenian Genocide change the traditional attitudes towards nursing?

Prior to the Genocide, many Armenians, like most people in Turkey and in fact, elsewhere, viewed nursing 
as demeaning work. Imagine, taking care of strangers. Men, at that!  They also saw hospitals as places 
to care for the dying rather than as centres to provide healing. Many families objected to their daughters 
entering nursing, considering it would ruin their prospects for a good marriage.  Not only did they object, 
they also blocked their daughters from engaging in such dirty and bloody work.

During the war and Genocide, Armenian nurses worked in Turkish  hospitals – a tragic irony since they 
were at the mercy of sexual abuse, even murder, in caring for the soldiers of the enemy, while their own 
people suffered from lack of medical care.

After the war, Armenian nurses worked in NER hospitals and other hospitals under the jurisdiction of 
Armenian and non-Armenian agencies.  Many of their patients were Armenian soldiers, widows, and 
orphans.  Without the help and care of the nurses, thousands of survivors would surely have died or been 
left maimed.  Patients became dependent on the care they received from the nurses and appreciated the 
important, crucial work they were carrying on, often at great odds. During the 1920s, nursing was seen 
not only as acceptable work for women, but also as vital for the survival of the nation. 

What documents were used for Sisters of Mercy and Survival?

I used documents from a vast number of archives in many different countries, particularly the United 
States, Armenia, Lebanon, and Switzerland.  I also relied heavily on photographs.  In addition to an 
extensive text, Sisters of Mercy and Survival, uses about 250 photographs to depict the vast experience 
of Armenian nurses during this critical thirty-year period.

What is your next project?

I am currently working on a study of the Georgetown children.
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ԽԱՉ – խորհրդանիշ քրիստոնէ> թեան

ԱՐԵՒ – խորհրդանիշ  մտային լ> սաւոր> թեան

ԴԱՓՆԻԻ ՃԻՒՂ - խորհրդանիշ մշակոյթի

Ս' Ր – խորհրդանիշ արթն> թեան եւ ընտանիքի պաշտպան> թեան

ՁԻԹԵՆԻԻ ՃԻՒՂ - խորհրդանիշ խաղաղ> թեան

ՍԻՐՏ – խորհրդանիշ գ> թի >  ողորմ> թեան

ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ – խորհրդանիշ Հայաստանի, Հայ ազգի եւ Հայրենիքի

ՁԻԹԵՆԻԻ ՃԻՒՂ
       Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Խորհրդանիշը բաղկացած է զանազան 
մասերէ, > ր զետեղ> ած իւրաքանչիւր մասնիկ լաւագոյնս կը 
համապատասխանէ մի > թեանս գործ> նէ> թեան եւ տեսլականին:

       Այսպէս՝ Ձիթենիի ճիւղը ծանօթ է իբրեւ խաղաղ> թեան խորհրդանիշ: 
Աստ> ածաշ> նչին համաձայն երբ Նոյեան Տապանը յանգեցաւ 
Արարատի գագաթին, աղաւնի մը ղրկ> եցաւ երկիր, որ վերադարձաւ 
ձիթենիի ճիւղ մը կտ> ցին: Այս մէկը նշան էր թէ հողամասը գործածելի 
էր եւ թէ կարելի է դ> րս գալ Տապանէն:

       Յ> նական պատմ> թեան մէջ ձիթենիի պսակով կը զարդարէին 
ողիմպիական խաղեր>  յաղթական մարզիկները, ինչպէս նաեւ 
հարսեր>  ճակատը, իսկ հռոմէական կայսրեր>  մե տաղադրամի ն 
վրայ յստակօրէն կ՚երեւին փ> նջ մը ձիթենիի ճիւղեր: 

      Արդէն 1800-ական թ> ականներ> ն Անգլիա եւ Միացեալ Նահանգներ 
աղաւնին եւ ձիթենիի ճիւղը պաշտօնապէս հաստատեցին որպէս 
խաղաղ> թեան խորհրդանիշ: Բոլորս ալ լաւ գիտենք թէ՝ Միացեալ 
Ազգեր>  Կազմակերպ> թեան դրօշին վրայ կայ ձիթենիի տերեւներ 
եւ Ամե րիկայի կարգ մը մասեր կը կրեն «Olive Branch» ան> նը իբրեւ 
խաղաղասէր ժողով> րդ, օրինակ «Olive Branch Mississipi»ն: 

       Հայկական առածը կ՚ըսէ. «Ծառը իր պտ> ղէն կը ճանչց> ի»: Եթէ 
այդպէս է, եւ եթէ ձիթենիի ճիւղեր>  մասին այսքան ըսելիքներ կան, 
ապա ինչպէ՞ս կրնանք պատկերացնել անոնց ծն> նդ տ> ող ծառը: 
Կ՚ըս> ի թէ ան կրնայ դիւրաւ դիմագրաւել օդերեւ> թաբանական 
զանազան վերիվայր> մն երը, կը դիմանայ նոյնիսկ երաշտին, հրդեհին 
եւ հակառակ այդ բոլորին, կը մն այ կանգ> ն: Իր արմատները այնքան 
տարած> ած եւ մխ րճ> ած են հողին, որ ան դարեր կը մն այ ո՛չ մի այն 
կանգ> ն, այլ նաեւ՝ առողջ:

  Այո, մի այն >  մի այն խաղաղ> թեան շրջանին կ՚աճի >  կը 
բարգաւաճի մշակոյթը, կը տարած> ի փոխ հասկացող> թիւնը, կը 
բազմապատկ> ի բերքը, կը ն> ազի աղքատ> թիւնը եւ մի թէ այդ չէ՞ որ 
ՀՕՄ-ը իր ամբողջ մի աւորներով կը ջանայ իրագործել երբ Հայրենիքէն 
ներս մանկապարտէզներ>  նախաճաշը կ՚ապահովէ, Մօր >  Մանկան 
հաստատ> թեան ծախսերը կը հոգայ, եւ > սանողներ որդեգրելով 
անոնց զարգացման կը նպաստէ եւ կ՚օգնէ Հայրենիքի վերելքին:

       Ձիթենիի ճիւղը իբրեւ Խաղաղ> թեան Խորհրդանիշ, որչափ լաւ կը 
համապատասխանէ մե ր ազգին, հայ ազգի նկարագրին: Մենք մի շտ 
եղած ենք խաղաղասէր ժողով> րդ, երբեք նախայարձակ չենք եղած 
եւ եթէ պարտադրաբար ս> ր կամ զէնք վերց> ցած ենք, այդ եղած է 
ինքնապաշտպան> թեան մի ջոց: Երբ մե ր գոյ> թեան սպառնացող 
վտանգին դէմ յանդիման գտն> ած ենք, իսկ ձիթենիի ծառին նման 
եթէ մե նք ալ մե ր արմատները հաստատ պահենք մե ր ազգային 
բարքեր> ն եւ սովոր> թիւններ> ն մէջ, եթէ մե ր լեզ> ն, հաւատքը եւ 
անզ> գական մշակոյթը ըլլան մե ր արմատներ> ն ենթահողը՝ մե նք ալ 
դարեր կրնանք ապրիլ եւ գոյատեւել:

       1981-ին ՀՕՄ-ի Խորհրդանիշը իր վերջնական ձեւը ստացաւ եւ 
արդիականացաւ պրն. Թաթ> լ Սոնենց-Փափազեանի կողմէ եւ 
մի նչեւ օրս կը պահէ իր ներշնչող տեսքը

                 Ժանէթ Գիրէջեան

ԱՐԵՒ
   Հայ Օգն> թեան Մի> թեան իմաստալից եւ գեղեցիկ Խորհրդանիշը 
կազմ> ած Դափնիի եւ Ձիթենիի ճիւղերով, Արեւով, Ս> րով, Խաչով եւ 
Արարատով, մե զի կ>  տայ պատգամը, որպէս մարդ եւ մանաւանդ որպէս 
ՀՕՄ-ականներ, մե ր կեանքը իմաստաւորել>  եւ շաղախել>  բարձր 
իտէալներով:

          Արեւը, որպէս լ> սաւոր> թեան, կեանքի արեւշատ> թեան խորհրդանիշ 
աստղ, հեթանոսական շրջաններէն իսկ ճանչց> ած եւ պաշտամ> նքի 
առարկայ դարձած իբրեւ  «Արեւի աստ> ած»:

     Արեւը տեղ գտած է նաեւ քրիստոնէական շրջանին, մե ր հայրապետներ>  
գրած շարականներ> ն, ինչպէս նաեւ գ> սանական եւ ժողովրդային երգեր>  մէջ:

   Արեւի ճառագայթները ոչ թէ մի այն նկատի > նեցած ենք որպէս 
նիւթական կեանքի բարօր> թեան ազդակ, նաեւ մշակոյթի, գիտ> թեան 
եւ ստեղծագործ> թեան խորհրդանիշ:

    Այսօր, ՀՕՄ-ը հաւատարիմ իր վսեմ առաքել> թեան, իր բազմածաւալ 
գործ> նէ> թեան մէջ, լայն տեղ կ>  տայ > սման եւ այդ գծով դպրոցին 
եւ  դպրոցականին կը սատարէ անսակարկ օժանդակ> թիւն. Սփիւռքի 
թէ Հայրենիքի տարածքին ան կը քաջալերէ > ս> մը, լեզ> ն եւ մե ր 
աւանդ> թիւնները: Այսպէսով մշակոյթի ջահը կը փոխանցէ գալիք 
սեր> նդներ> ն:

                            Արեքնազ Հէքիմե ան

ԽԱՉԻ ԽՈՐՀ' ՐԴԸ ՀՕՄ-Ի ՆՇԱՆԱԿԻ 
ՀԱՄԱԴՐ' ԹԵԱՆ ՄԷՋ  
    Խաչը, որ նախ քան Քրիստոս, մահապատիժի անարգ գործիք էր,
Քրիստոսի Խաչել> թեամբ եւ Յար> թեամբ դարձաւ կեանքի 
դժ> ար> թիւնները եւ մահը յաղթահարել>  զօր> թեան եւ յաղթանակի նշան:

     Այն> հետեւ, «Նշան»  եւ «Խաչ» բառերը ստացան նոյն իմաստը եւ դարձան 
հոմանիշ: Իր այս իմաստով, Խաչը վերած> եցաւ նաեւ Քրիստոնէական 
կրօնքի, խորապէս մարդասիրական եւ բարեսիրական վարդապետ> թեան, 
խորհրդանիշը՝ համայն քրիստոնեայ աշխարհին համար:

     Իսկ պետականօրէն առաջին քրիստոնեայ ժողով> րդին՝ հայ> թեան 
համար, 1700 եւ աւելի տարիներէ ի վեր Խաչապաշտ> թիւնն >  Խաչի 
ճամբան դարձան ազգային նկարագիր եւ պատմական > ղեգիծ: Այս 
իրող> թիւնը իմաստալից կերպով կը ցոլացնեն հայոց պատմ> թեան 
նորագոյն շրջանը, 1915-ի հայ> թեան Ցեղասպան> թեան եւ գողգոթայի 
փորձ> թեան >  մահ> ան ճամբան եւ երեք տարի վերջ, անոր յաջորդող՝ 
1918-ի Մայիսին, Հայաստանի եւ հայ> թեան յար> թեան >  փրկ> թեան 
հրաշալի յաղթանակի > ղին:

     Ահա թէ ինչ> , Հայ Օգն> թեան Մի> թիւնը իբրեւ գերազանցապէս 
մարդասիրական >  բարեսիրական մի > թիւն, >  մանաւանդ՝ 
հայրենասիրական >  ազգասիրական կազմակերպ> թիւն, իր Նշանակին 
Խորհ> րդին մէջ պիտի համադրէր նաեւ Խաչը, իր քրիստոնէական եւ 
հայկական խորախորհ> րդ իմաստով:

        Մ> շեղ Գարագաշեան

ԴԱՓՆԻԻ ՃԻՒՂ
       Մեր ժողով> րդը իր կեանքի նոյնիսկ ամե նադժնդակ պայմաններ> ն 
տակ մի շտ եղած է մշակոյթի ժողով> րդ եւ այդ մշակոյթին > ժով 
գոյատեւած է մի նչեւ այսօր: 

  Հայ Օգն> թեան Մի> թիւնը անցնող հարիւրէ աւելի տարիներ>  
ընթացքին իր 224 մասնաճիւղերով եւ 10,000-է աւելի անդամն երով հայոց 
պատմ> թեան բոլոր հանգր> աններ> ն պահած >  պանծաց> ցած է 
այդ մշակոյթը: ՀՕՄ-> հիներ անսակարկ ն> իր> մով ամբողջական 
մասնակց> թիւն բերած են բոլոր մարզերէն ներս, ինչպէս՝ կրթական, 
առողջապահական, խնամակալական, դաստիարակչական, քարոզչական, 
եւայլն... Անոնք կազմակերպած են >  կը շար> նակեն կազմակերպել 
մե ր հար> ստ մշակոյթը ներկայացնող ելոյթներ, ազգային տօներ>  եւ 

աւանդ> թեան առնչ> ող ձեռնարկներ, թատերական ներկայաց> մն եր 
եւ տոհմի կ օրեր: ՀՕՄ-> հին բնաւ չի ծ> լանար իր լաւագոյնը տալ> , 
որպէսզի տարած աշխատանքը հասնի կատարեալին եւ արժանանայ 
թափնեպսակին:

     Ահաւասիկ այս մշակ> թային գետնի վրայ տար> ած աշխատանքն է, 
որ կը խորհրդանշ> ի դափնիի ճիւղով այնքան արդարօրէն զետեղ> ած 
ՀՕՄ-ի Խորհրդանշանին վրայ:

     Դափնիի կանաչ գոյնը կը խորհրդանշէ կեանքի յաւիտենական> թիւնը 
եւ կը հաւատանք որ ՀՕՄ-> հին իր անսակարկ սիրով, անձն> րաց 
ն> իր> մով եւ յարատեւ աշխատ> թեամբ մի շտ թարմ >  առողջ պիտի 
պահէ յանձն առած պարտական> թիւնը:

                     Տիանա Հանըմե ան
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Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Կեդրոնական վարչ> թեան կազմակերպ> թեամբ, 
Շաբաթ, 26, Հոկտեմբեր 2013ին, Պոսթոնի ար> արձաններէն Ուաթըրթա> նի 
«Բաբգէն Սիւնի» ակ> մբին մէջ տեղի > նեցաւ Միջ-վարչական ժողով մը՝ 
Գանատայի, ԱՄՆ Արեւելեան եւ Արեւմտեան շրջաններ>  Շրջանային 
վարչ> թիւններ>  մասնակց> թեամբ։ Կեդրոնական Վարչ> թեան եւ նշեալ 
Շրջանային վարչ> թիւններ>  անդամն եր> ն կողքին, հանդիպման նաեւ ներկայ 
էր Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ՝ Յակոբ Տէր Խաչատ> րեան: 

Միօրեայ ժողովը բաց> եցաւ ՀՕՄ-ի քայլերգի երգեցող> թեամբ, որմէ ետք ՀՕՄ-ի 
Կեդրոնական վարչ> թեան ատենապետ> հի՝ Վիգի Մարաշլեան բարի գալ> ստի 
խօսքերով ողջ> նեց ներկաները: 

Ժողովականներ>  ծանօթաց> մէն ետք, Վիգի Մարաշլեան հակիրճ ձեւով 
ներկայաց> ց Մի> թեան գործ> նէ> թիւնը եւ ներկայ ժողովի նպատակը: 

Ժողովը յատկապէս կեդրոնացաւ ՀՕՄ-ի հետեւեալ ծրագիրներ> ն վրայ. 
Ախ> րեանի ՀՕՄ-ի Մօր >  Մանկան Առողջապահական Կեդրոն, Արցախի 
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» Մանկապարտէզներ, Հայոց Ցեղասպան> թեան 100-ամե ակի 
յիշատակման ձեռնարկներ, ՄԱԿ-ի գործ> նէ> թիւն, Ռազմավարական 
Ծրագր> մ, Ս> րիահայ> թեան օժանդակ> թեան ծրագիրներ, Ուղեկից եւ այլ 
կազմակերպ> թիւններ>  հետ փոխ-յարաբերական գործ> նէ> թիւն։ 

Հայաստանի ծրագիրներ>  նկատմամբ, Կեդրոնական վարչ> թեան անդամ՝ 
Ալեսիա Բեջանյան առաւել տեղեկ> թիւններ ներկայաց> ց, մի նչ ՄԱԿ-ի ծիրէն 
ներս ՀՕՄ-ի գործ> նէ> թեան մասին զեկ> ցեցին Կեդրոնական վարչ> թեան 
անդամն եր՝ Փայլ> ն Կեցոյեան եւ Ռոզի Պետրոսեան։

ՀՕՄ-ի Ռազմավարական Ծրագր> մի  սկզբնական աշխատանքներ> ն մասին 
տեղեկ> թիւններ տ> աւ Կեդրոնական վարչ> թեան անդամ՝ Կրասիէլա 
Գէորգեանը, որմէ ետք Ռազմավարական Ծրագր> մի  յանձնախ> մբի անդամ՝ 
Նայիրի Տէրտէրեան ներկայաց> ց յանձնախ> մբին տարած աշխատանքը, 
ապագայ քայլերն >  հեռանկարները։

Ժողովի ընթացքին, համացանցի մի ջոցաւ Հալեպէն կապ հաստատեց 
Կեդրոնական վարչ> թեան անդամ՝ Զէփիիռ Է. Րէիսեան, որ զեկ> ցեց Ս> րիոյ 

նոր մարտահրաւէրներ> ն եւ երկրին կենցաղային դժ> ար> թիւններ> ն մասին, 
կեդրոնանալով ՀՕՄ-ի տարած աշխատանքներ> ն, օժանդակ> թեան, ինչպէս 
նաեւ Ս> րիոյ բնակչ> թեան անմի ջական կարիքներ> ն հետ կապ> ած նիւթեր> ն 
շ> րջ։ Օր> ան ընթացքին, իւրաքանչիւր նիւթի քննարկման ժամանակ առիթ 
տր> եցաւ հարց> մ-պատասխաններ>  եւ կարծիքներ>  փոխանակման։

ՀՕՄ-ի Գանատայի, ԱՄՆի Արեւելեան եւ Արեւմտեան Շրջանային 
վարչ> թիւններ>  ատենապետ> հիներ՝ Սեդա Մալխասեան, Անի Աթթար եւ 
Լենա Պօզոյեան, յաջորդաբար, ներկայաց> ցին իւրաքանչիւր շրջանի տարեկան 
գործ> նէ> թիւնը, ծրագիրները, արձանագր> ած յաջող> թիւններն >  դիմագրաւած 
դժ> ար> թիւնները, մի աժամանակ փոխանցելով իրենց ակնկալ> թիւններն >  
թելադրանքները։ Ժողովի վերջին մասը յատկաց> եցաւ ՀՕՄ-ի գործ> նէ> թեան 
բարելաւման հարցեր>  եւ անոնց հետ կապ> ած առաջարկներ> . մասնաւորապէս 
ֆինանսական, կառ> ցային եւ կազմակերպական ոլորտներ> ն մէջ: 

Նիւթական պատկերը ներկայաց> ց Կեդրոնական վարչ> թեան գանձապահ՝ 
Գարոլին Շմաւոնեան, մի նչ կազմակերպ> թեանս գործ> նէ> թեան քարոզչական 
>  հանգանակ> թեան ծրագիրներ>  նկատմամբ պրոշիւրներ>  պատրաստ> թեան 
մասին խօսք առաւ Կեդրոնական վարչ> թեան փոխ-ատենապետ> հի՝ Նայիրի 
Շահինեան։

Գիտակից աշխարհատարած իր կառոյցի հզօրացման կարեւոր> թեան եւ 
հետեւելով ՀՕՄ-ի Համահայկական Ժողովի որոշ> մն եր> ն, Կեդրոնական 
վարչ> թիւնը նախաձեռնեց այս հանդիպ> մը որպէս ցամաքամասային 
առաջին փորձ՝ նշեալ Շրջանային վարչ> թիւններ>  կողքին մէկտեղելով նաեւ 
Ռազմավարական Ծրագր> մի  եւ Կանոնագրի յանձնախ> մբերը: 
ՀՕՄ-ի մի ջ-վարչական այս արդիւնաւոր ժողովը առիթ մը ընծայեց Հիւսիսային 
Ամե րիկայի ՀՕՄ-ի շրջաններ>  ղեկավար> թեան համադրել>  իրենց 
գործ> նէ> թիւնը եւ նոր թափով շար> նակել>  Մի> թեան ներկայ >  ապագայ 
ծրագիրներ>  իրականաց> մը: 

Մեկնելով այս առաջին մի ջ-վարչական ժողովի դրական արդիւնքէն, ՀՕՄ-ի 
Կեդրոնական վարչ> թիւնը կը ծրագրէ նոյնանման ժողովն եր կազմակերպել այլ 
ցամաքամասեր>  մէջ եւս, համախմբելով աշխարհասփիւռ ՀՕՄ> հիներն >  վառ 
պահելով Մի> թեանս առաքել> թիւնը:

ՀՕՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉ' ԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆ' ԹԵԱՄԲ ՄԻՋ-
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ՝ ՊՈՍԹՈՆԻ ՄԷՋ 

  Ս> րիահայ> թեան օժանդակ> թեան ծրագիրներ> ն ծիրէն ներս, Հայ 
Օգն> թեան Մի> թեան Կեդրոնական վարչ> թեան նախաձեռն> թեամբ եւ 
Մի> թեան համահայկական կառոյցի >  բոլոր մի աւորներ> ն ներդր> մով, 
ՀՕՄ-ի «Տաք> կ Բնակարան» ծրագրի առաջին հանգր> անը իրագործ> եցաւ 
Շաբաթ, Փետր> ար 8, 2014-ին:

  Այս ծրագրին նպատակն է ձմրան ց> րտ օրեր> ն, երկ>  հանգր> անով 
կատար> ած նիւթական օժանդակ> թեամբ` բազմաբնոյթ եւ լ> րջ 
դժ> ար> թիւններ դիմագրաւող Հալէպահայ կարիքաւոր ընտանիքները 
ջեր> ցման անհրաժեշտ վառելանիւթով ապահովել:

    ՀՕՄ-ի համահայկական ընտանիքի ներդր> մով եւ ազգասէր ն> իրատ> -
ներ>  նիւթական օժանդակ> թեամբ, «Տաք> կ Բնակարան» ծրագրի առաջին
հանգր> անով կարելի եղաւ $18,200 ԱՄՆ տրամադրել կարիքաւոր 182 
ընտանիքներ> : Ս> րիահայ Օգն> թեան Խաչի Շրջանային Վարչ> թեան ճիգե-
րով, պատրաստ> եցաւ Հալէպահայ կարիքաւոր ընտանիքներ>  ցանկը եւ հա-
ւաքի մը ընթացքին, իւրաքանչիւրին յատկաց> եցաւ 100.00 ամ. տոլար:

  Այս առթիւ, Ս> րիահայ Օգն> թեան Խաչի ատենապետ> հի՝ ընկհ. Աննա Տէր 
Յակոբեան անդրադառնալով ՍՕԽ-ի 95-ամե այ գործ> նէ> թեան, ըսաւ. «Ան 
մի նչեւ օրս կը գործէ կրթական, խնամատարական, բժշկական օգն> թիւններ 
մատ> ցելով բոլոր կարիքաւորներ> ն, անխտիր: Այս նեղ օրեր> ն եւ կեանքի 
ապր> ստի ապահովման դժ> ար> թիւններ> ն դիմաց, պէտք է գիտակցինք, 
որ օգն> թիւնները զորս կը ստանանք անհատական չեն, այլ՝ մի > թեան 
յատկաց> մն եր:

  ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ> թեան ներկայաց> ցիչ՝ ընկհ. Զեփիւռ Է. 
Րէիսեան ըսաւ. «Ծրագրին հիմն ական նպատակն է՝ ն> ազագոյնի իջեցնել 
այն ընտանիքներ>  թիւը, որոնք դժ> ար> թիւն > նին պետ> թեան 
ապահոված վառելանիւթը գնել>  եւ իրենց բնակարանը ջերմացնել> : Այս 
օժանդակ> թիւնները պիտի ջանանք հասցնել բոլորին»:

  ՀՕՄ-ի մի աւորներ>  համատեղ ճիգերով է, որ կարելի եղաւ այլ մարդասիրական 
ծրագիրներ>  կողքին, իրականացնել նաեւ «Տաք> կ Բնակարան» ծրագիրը՝ 
ս> րիահայ> թեան օժանդակ> թեան աշխատանքներ> ն շարքին:

ՀԱՅ ՕԳՆ' ԹԵԱՆ ՄԻ' ԹԵԱՆ «ՏԱՔ' Կ ԲՆԱԿԱՐԱՆ» ԾՐԱԳԻՐԸ ՋԵՐ' ՑՄԱՆ 
ՎԱՌԵԼԱՆԻՒԹՈՎ Կ’ԱՊԱՀՈՎԷ 182 ՀԱԼէՊԱՀԱՅ ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐ
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  Ընդառաջելով ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ> թեան թիւ 
61-շրջաբերականին եւ Շրջանային Վարչ> թեան խրախ> -
սանքին, Գանատայի շրջանէն 5 ընկեր> հիներ մասնակցեցան 
Նիւ Եորքի մէջ գ> մար> ած CSW58 համաժողովին, որ> ն 
գլխաւոր նիւթն էր «Հազարամե ակի զարգացման նպատակներ>  
գործադր> թեան մէջ կանանց >  աղջկանց մարտահրաւէրներն 
եւ ն> աճ> մն երը»: 

       Մարտ 10-էն 21 երկարող օրեր> ն ընթացքին, համաժողովի 
ծիրէն ներս կազմակերպ> ած էին 350-էն աւելի խորհրդակցական 
եւ աշխատանքային նիստեր, որոնցմէ երկ> քը  ծրագր> ած 
ՀՕՄ-ի կողմէ գործակցաբար World Vision, Soroptimist եւ ICJW 
կազմակերպ> թիւններ> ն հետ:

      Վերոյիշեալ 2 աշխատանիստերը յաջորդաբար տեղի > նեցան 
Մարտ 10-ին եւ 12-ին  եւ արծարծեցին հետեւեալ թեմաները՝

Ա- «Ծննդեան արական> թիւն եւ Արեւելեան Եւրոպայի մէջ սեռի 
ընտր> թիւն»: 

Բ- «Երկինքին կէսը բաւարար չէ: Կանանց >  աղջկանց 
մղել Հազարամե ակի զարգացման նպատակներէն՝ Կայ> ն 
զարգացման նպատակներ> »: 

      Երկ>  նիստեր>  բաց> մը կատարեց ՄԱԿ-ի մէջ ՀՕՄ-ի 
աշխատանքներ>  համադրիչ՝ ընկհ. Հ> րի Կէօտէլէքեանը:
Առաջին աշխատանիստի նիւթն էր Արեւելեան Եւրոպայի մէջ 
ընդհանրացած սեռեր>  նախընտրանքի հարցը, որ մտահոգիչ 
համե մատ> թիւններ>  հասած է, մանաւանդ որովհետեւ ան 
խոչընդոտ կը հանդիսանայ սեռային հաւասար> թեան (աղջիկ 
եւ տղայ զաւակներ>  թիւի իմաստով) եւ կրնայ լ> րջ ժխտական 
հետեւանքներ > նենալ մե ր ընկեր> թեան ժողովրդագրական եւ 
առողջապահական երեւոյթներ> ն վրայ:

     Իբրեւ օրինակ ներկայաց> եցաւ Հայաստանը > ր այս երեւոյթը 
ընդհանրացած է:
Աշխատանիստը վարեց Պրն. Ճէսի Իվզ, Child Protection at World 
Vision ԱՄՆ-ի խորհրդատ> 
Դասախօսներն էին՝

- Եւա Աւագեան, Gender & Evaluation at World Vision, ԱՄՆ-ի  
երեց խորհրդական
-Գարիկ Հայրապետեան, Հայաստանի մէջ ՄԱԿ-ի 
ժողով> րդներ>  ֆոնտի օգնական ներկայաց> ցիչ
-  Դոկտ. Յասմի կ Գէորգեան, Երեւանի Պետական 
 Համալսարանի Ընկերային գիտ> թեանց >  սեռային 
իւրայատկ> թեանց դասախօս
- Ատրինէ Գրիգորեան, շարժանկարիչ, հեղինակ վաւե-
րագրական «Բաւական» ժապաւէնին
- Դոկտ. Քրիստոֆ Զ. Գիլմոթօ, Institut de Recherche pour le 
developpement-ի երէց ժողովրդագէտ

      Նիստի աւարտին խօսք առաւ Հայաստանի Հանրապետ> թեան 
ներկայաց> ցիչը, ան ընդ> նեց հարցի լրջ> թիւնը եւ յայտնեց որ 
լ> ծ> մն եր պիտի փնտռեն երեւոյթը կանխել>  համար:

     Երկրորդ աշխատանիստը քննարկեց թէ ի՞նչ ձեւերով կարելի 

է մղել կիներն >  աղջիկները Հազարամե ակի զարգացման 
նպատակներէն անցնել>  դէպի կայ> ն զարգացման 
նպատակներ: (From Millenium Development Goals to Sustain-
able Development Goals): Առ ի տեղեկ> թիւն հազարամե ակի 
զարգացման նպատակները որդեգր> ած են 2000-ին ՄԱԿ-ի 
անդամ երկիրներ>  պետ> թիւններ>  կողմէ եւ կ’ընդգրկեն 8 
նպատակներ, 18 թիրախներ եւ 48 ց> ցանիշեր ն> ազեցնել>  
համար ծայրահեղ աղքատ> թիւնը աշխարհի տարածքին:  
Յաւելեալ մանրամասն> թիւններ>  համար կարելի է այցելել 
հետեւեալ կայքէջը՝ http://www.undp.org/content/undp/en/home/
mdgoverview.html  

     Աշխատանիստը  վարեց Human Rights at Vital Voices-ի փոխ-
նախագահ, Սինտի Դայըր իսկ դասախօսներն էին՝
- Ճէնի Քլ> կմըն, Համաշխարհային դրամատան Gender and 
Development-ի տնօրէն
- Գէյթի Պեթըլ, change.org-ի վարիչ տնօրէն 
- Ասի Պ> րագ, Games for Change-ի նախագահ
Անոնք ներկայաց> ցին զանազան մի ջոցառ> մն եր >  
նախաձեռն> թիւններ, որոնք որդեգր> ած են իրենց 
ընկեր> թիւններ>  կողմէ նպաստել>  համար հազարամե ակի 
զարգացման նպատակներ>  յառաջընթացն >  իրագործ> մը:

   Վերոյիշեալ երկ>  աշխատանիստեր> , կողքին ընկեր> հիները 
մասնակցեցան տարբեր աշխատանիստեր>  որոնք կը քննարկէին 
այլազան նիւթեր: Այս նիստերը կը համախմբէին արծարծ> ած 
նիւթեր>  մասին տարբեր տեսանկիւններ > նեցող բանախօսներ, 
պետական պատ> իրակներ եւ պատգամաւորներ, որոնք 
իրենց ելոյթներով իրազեկ դարձ> ցին ներկաները այնպիսի 
երեւոյթներ>  եւ եղել> թիւններ>  մասին, որոնք ազդեց> թիւն 
> նին կիներ>  եւ աղջիկներ>  ամէնօրեայ կեանքին վրայ:
Մարտ 11-ի երեկոյեան տեղի > նեցաւ ՄԱԿ-ի Կիներ>  
յանձնաժողովի տարեկան ընդ> նել> թիւնը, > ր 
ներկայ էին մասնակցողներ >  այլազան երկիրներ>  եւ 
կազմակերպ> թիւններ>  ներկայաց> ցիչներ: Ընդ> նել> թեան 
ընթացքին խօսք առին CSW/NY – ի ատենապետ> հի տիկին Ս> ն 
Եան Ե> նկ եւ ՄԱԿ-ի մօտ Հայաստանի Հանրապետ> թեան 
մշտական ներկայաց> ցիչ՝ պրն. Տիգրան Սամ> էլեան իսկ 
գեղար> եստական յայտագրին իր մասնակց> թիւնը բերաւ Նիւ 
Եորքի «Շ> շի» պարախ> մբը: 

    ՄԱԿ-ի Կիներ>  Իրավիճակի յանձնաժողովի նիստեր>  
մասնակց> թիւնը ՀՕՄ-ին առիթ կ՛ընծայէ մօտէն գործակցել>  
այլ ոչ-կառավարական կազմակերպ> թիւններ>  հետ՝ ի 
խնդիր կիներ>  իրավիճակի բարելաւման, առաւել,  զրոյցներ>  
ընդմէջէն արծարծել կնոջական եւ մարդկային իրաւ> նքներ>  
հետ կապ> ած զանազան հարցեր, ինչպէս նաեւ, կարելի> թեան 
սահմաններ>  մէջ ներկայացնել մե ր համահայկական 
ծրագիրները եւ ապահովել նիւթական նպաստներ:

      Գանատայէն մասնակցեցան՝ ընկեր> հիներ Նաթալի 
Ման> կեան (Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղի ատենապետ> հի), 
Թալին Ապրագեան (Լաւալի «Շ> շի» մասնաճիւղ), Անի 
Թորիկեան-Պապիկեան (Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 
ատենապետ> հի), Մարալ Դերձակեան եւ Լիւսի Շահինեան  
(Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ):   

Գանատայի ՀՕՄ-ի Անդամ> հիներ Կը Մասնակցին 
ՄԱԿ-ի Կիներ>  Իրավիճակի (CSW) 58-րդ

Յանձնաժողովի Նիստեր> ն
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ՀԱՅ ՕԳՆ' ԹԵԱՆ ՄԻ' ԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ 
ՇՐՋԱՆԻ Ն' ԷՐԸ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐ' Ն 

Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ> թիւնը 
ընդառաջելով Գանատայի Շրջանային Պատգամաւորական ժողովի 
առաջարկին հալէպահայ փոքրիկներ> ն ամանորեան ն> էր որպէս 
գ> մար մը հաւաքեց, իր անդամ> հիներ>  ն> իրատ> > թեամբ։ 
Ս> րիահայ Օգն> թեան Խաչը յարմար նկատեց այդ գ> մարը յատկացնել 
6-12 տարեկան հալէպահայ երեխաներ> ն բաճկոններ կարել տալով 
ՍՕԽ-ի ընկերաբժշկական կեդրոնի աշխատանոցէն ներս, այսպիսով 
ն> էր գ> մարը ծառայեցնելով երեք նպատակներ> ՝ ձմրան ց> րտին 
տաք> կ բաճկոններ ն> իրելով հալէպահայ երեխաներ> ն,աշխատանք 
հայթայթելով հայ տիկիններ> ն աշխատանոցէն ներս եւ թեթեւցնելով 
վարժարաններ> ն նիւթական յատկաց> մն երը ամանորեայ ն> էրներ> ն։ 
6 տարբեր գոյներով բաճկոնները նոր տար> ան առիթով բաժն> եցան 
շ> րջ 750 երեխաներ> ։

Հայ Օգն> թեան Մի> թեան 93-րդ 
եւ Գանատայի Շրջանի 21-րդ 
պատգամաւորական ժողովը տեղի 
> նեցաւ 5, 6 եւ 7 Յ> լիս, 2013-ին 
Թորոնթոյի Հայ կեդրոնէն ներս, 
մասնակց> թեամբ Գանատայի
շրջանի մասնաճիւղեր> ն:

ՀՕՄ-ի 93-րդ եւ Գանատայի Շրջանի
21-րդ Պատգամաւորական ժողով

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի ընկեր> հիներ>  Ամանորի ն> էրը
ս> րիահայ երեխաներ> ն
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Dear members of the Armenian Relief Society of Canada,

It is with extreme gratitude that I write this letter to thank the 
organization for selecting me as one a the recipients of a scholarship.
I am appreciative and feel very honored for your generous financial support 
towards my education. I am aware of the values promoted by the Armenian Relief Society and I promise I will 
continue to work hard and give back to the community throughout volunteer activities. In the future, as I 
join the workforce, I intend 
to contribute to your organization so that you continue supporting students 
and the Armenian community.

Thank you again for your generous contribution.

Sincerely, 
Karine Plaisance

Cher comité régional de la croix de secours Arménienne du Canada,
Je vous écris pour vous remercier de tout coeur de votre généreuse bourse d’étude 
Universitaire. J’ai été très heureuse et reconnaissante d’apprendre que j’ai été choisi 
comme bénéfi ciaire de votre bourse. En me l’attribuant, vous m’encouragez à mettre 
davantage l’accent sur l’aspect le plus important de mes études, l’apprentissage, tout 
en étant impliqué au sein de la communauté arménienne. 
J’espère qu’un jour, moi aussi, je serai en mesure d’aider les étudiants comme moi, 
à atteindre leurs objectifs tout comme vous l’avez fait dans mon cas. 
Cordialement, 
Talar Agopian

Սիրելի Հայ Օգն> թեան
Մի> թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ> թիւն, 

Մեծ հաճոյքով կը տեղեկացնեմ որ Կրթաթոշակի ձեր 
առատաձեռն նիւթական յատկաց> մը հասաւ ինծի: 
Կը խոստանամ սիրայօժար եւ յառատեւ ներդր> մս ոչ 
մի այն մե ր շրջանի կեանքէն ներս այլ նաեւ ազգային 
գետնի վրայ: Ձեզ կը վստահեցնեմ որ ձեր որոշ> մէն 
պիտի չ՛ափսոսաք:

Շատ Շնորհակալ եմ՝
Սեւան Աբանեան

SCHOLARSHIP

Հայաստան Ճամբար
Լալա Պարսեմե ան

     Մայիս 2013ին մայրս վերադարնալէն ետք ՀՕՄ-ի «Շ> շի» 
մասնաճիւղի ամսական ընդհան> ր ժողովէն, ինծի հարց տ> աւ 
թէ կը փափաքի՞մ մասնակցիլ Հայաստան Ճամբարին Ամե րիկայի 
մէջ, անմի ջապէս այո ըսի, որովհետեւ ճամբորդել կը սիրէի: Բայց 
շաբաթ մը առաջ սկսայ մտահոգ> իլ թէ առած որոշ> մս ճիշ՞դ 
էր կամ սխալ: Ժամանակը հասաւ եւ մե նք արդէն ճամբար էինք: 
Հսկայ տարած> թեան վրայ, բն> թեան գիրկին մէջ, ճամբարը > նէր 
ոտնագնդակի եւ կողովագնդակի դաշտեր ինչպէս նաեւ լողաւազան, 
ճաշասրահ եւ գիշերօթիկ:

      Առաջին օրէն իսկ ճամբարը շատ լաւ տպաւորեց զիս: Վարիչները 
եւ իրենց օգնականները եւ բոլոր անձնակազմը շատ լաւ դիմաւորեցին 
մե զ, խնդ> մե րես էին եւ ընկերային: Ճաշի խմբակը մե զի շատ 
համե ղ ճաշեր կը պատրաստէր, օրական երեք տարբեր տեսակի 
զբաղմ> նքներ > նէինք, մարզանք, խաղ եւ 1 ժամ հայոց պատմ> թիւն:

   Մեծամասն> թիւնը հայերէն կը խօսէին, իսկ անոնք որոնք չէն խօսեր 
հայերէն, բայց եւ այնպէս հայկական ոգին զօրաւոր էր իրենց մէջ: 
Առաջին շաբաթը քիչ-քիչ ծանօթացանք իրար, բայց երկրորդ շաբաթը 
այնքան մօտեցանք իրար, որ չէինք > զէր բաժն> իլ: Չափազանց 
աղ> որ ժամանակ անց> ցի նոր ընկերներ> ս հետ եւ մի նչեւ այսօր 
կապի մէջ ենք իրար հետ:

   Օրակարգը շատ ճոխ էր: Ամէն օր ժամը 4-ին լողի ժամ էր: Լողալէն 
ետք կը պատրաստ> էինք ընթրիքի, ընթրիքէն ետք ամէն օր տարբեր 
հետաքրքրական նախաձեռն> թիւններ կը կազմակերպ> էր, 
օրինակ՝ շարժապատկեր դիտել, գաղտնի ոստիկան խաղալ, 
իսկ շաբաթ գիշերները պարի ժամ էր, իմ ամէնաշատ սիրածը: 
Իւրաքանչիւրս կոկիկ հագ> ած, մէկ >  կէս ժամ հայկական շ> րջպար 
կը սորվէինք: Երբ կը վերադառնայինք  մե ր սենեակները, մի նչեւ > շ 
գիշեր ընկեր> հիներով կը խօսէինք >  կը խնդայինք:

     Խօսքերով կարելի չէ բացատրել, այլ՝ փորձառ> թիւն մը, որ պէտք է 
ապրիլ: Կեանքիս ամե նէն աղ> որ փորձառ> թիւններէն մէկն էր: Երբ 
վերադարձայ, արդէն տարբեր անձ մըն էի, բաւական ինքնավստահ:
Այս առիթով, կ՛> զեմ շնորհակալ> թիւն յայտնել ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանային Վարչ> թեան, որ այս առիթը  ընծայեց այսքան 
հետաքրքական փորձառ> թիւն մը ձեռք ձգել> :

Ճամբարի 
յիշատակները
 յաւերժ պիտի
ապրին մէջս:

Կեդրոնական վարչ> թեան կազմակերպած 
ամառնային ճամբարներ> ն Գանատայի շրջանի 
մասնակց> թիւնը եղաւ հետեւեալ ձեւով՝ 

Ֆրանսայի Պէլֆոնթէն կայան 1 պատանի՝ 
Մարի-Ժպիտ Ղազարեան

Պոսթոնի Գէմբ Հայաստան 4 պատանիներ՝ 
Դալար Անասալ 
Դալիա Փալով 
Լորի Մղտեսեան 
Լալա Պարսամե ան

Պատանիներ> 
փոխանակ> մ

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան 
2013 տարեշրջանի Կրթաթոշակ ստացող 
10 > սանողներն են՝ Կրթաթոշակ

ՄՈՆԹՐԷԱԼԷՆ՝ 

Աբանեան Սեւան 
Ակոբեան Դալար 
Բլէզանս Քարին 
Ֆ> տ> լեան Վանա 
Մ> րատեան Գարլա
ԼԱՒԱԼԷՆ՝ 

Քազարեան Գասբար
 

ԹՈՐՈՆԹՈՅԷՆ՝ 
Պօղոսեան Քրիսթա 
Կապրիէլ Նազիկ 
Բաբիսեան Շահէ 
Մինասեան Սիր> նիկ 
Սիրան

Սիրելի ՀՕՄ-> հիներ,

Շնորհակալ> թիւն կ՛> զեմ յայտնել ՀՕՄ-ի կազմակերպած Ֆրանսայի Կապոյտ 
Խաչի ճամբարին մասնակց> թեանս համար: 
Շատ լաւ ժամանակ անց> ցի Պէլ-Ֆոնթէն-ի կայանին մէջ, > ր շրջապատ> ած էի 
նոր ընկերներով եւ հաճելի փորձառ> թիւններով օրեր անց> ցինք: Ճամբարի սկիզբը 
շատ մի նակ զգացի, բայց տնօրէն> հին ինծի վստահեց> ց, որ ամէնէն լաւ ժամանակը 
պիտի անցնէի եւ ետ պիտի չ՛> զէի վերադառնալ եւ այդ իրական> թիւն էր:
Վարիչները մասնաւորապէս, շատ > րախ անձեր էին: Իրենց հետ անմոռանալի 
պահեր անց> ցի, եւ հոն ծանօթացած ընկերներս պիտի պահեմ յաւիտեան:
Շնորհակալ> թիւն մը մաղթեմ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան եւ 
Լաւալի «Շ> շի» մասնաճիւղին որ ինծի այդ առիթը ընծայեցին:

Մարի Ժպիտ Ղազարեան 
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ՀՕՄ-ի Շաբաթօրեայ վարժարանի բաց> մ

Ուբաթ, 6 Սեպտեմբեր, 2013-ին, Գէմպրիճի վերանորոգ> ած Հայ կեդրոնի 
բացման հանդիս> թեան ընթացքին, բաց> մը կատար> եցաւ նաեւ՝ 
ՀՕՄ-ի «Մեղրի» Մասնաճիւղի  «Մեսրոպ Թիթիզեան» Շաբաթօրեայ 
վարժարանի չորս դասարաններ> ն, ներկայո> թեամբ գաղ> թիս 
մե ծաթիւ հայրենակիցներ>  եւ շրջանիս պատկան մարմի ններ>  եւ 
քաղաքական ներկայաց> ցիչներ> : 

ՀՕՄ-ի գրասենեակի բաց> մ

Կիրակի, 10 Նոյեմբեր, 2013-ին, ս> րբ պատարագի արարող> թենէն 
ետք, տեղի > նեցաւ հանդիսաւոր բաց> մը՝ Գէմպրիճի ՀՕՄ-ի «Մեղրի» 
մասնաճիւղի գրասենեակին, ձեռամբ՝ Գանատայի Հայոց Թեմի  Առաջնորդ 
Բարձրաշնորհ Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի եւ առընթերակայ> թեամբ՝ Ս. 
Նշան եկեղեցւոյ հովիւ՝ Հոգշն. Տ. Գեղարդ վրդ. Քիւսպէկեանի եւ Հոգշն. 
Տ. Թորգոմ վրդ. Տօնոյեանի, որ Լիբանանէն ժամանած էր գաղ> թէս ներս 
գ> մար> ող դպրաց դասեր>  համագ> մարին առիթով, ինչպէս նաեւ՝ 
գաղ> թիս պատկան մարմի ններ>  ներկայաց> ցիչներ> ն եւ մե ծաթիւ 
հայրենակիցներ> :

Շաբաթօրեայ 

2013-2014 դպրոցական տարեշրջանը բաց> եցաւ 14 Սեպտեմբեր, 2013-ին, 
57 աշակերտներով, բաժն> ած հինգ դասարաններ> : Ուս> ցչական կազմը 
կը բաղկանայ 12 > ս> ցիչ եւ օգնական > ս> ցիչներէ, երեք փոխանորդ-
> ս> ցիչներէ, առաւել՝ երգի եւ պարի յատ> կ > ս> ցիչներէ: Վարժարանս 
> նի նաեւ իր Կրթական մարմի նը եւ Ծնողական յանձնախ> մբը: 
Դասաւանդ> թիւնները կը կատար> ին արեմտահայերէն եւ կարգ մը 
աշակերտներ>  համար արեւելահայերէն դասագիրքեր>  օգտագործ> մով, 
ինչպէս նաեւ՝ զանազան խաղերով եւ ձեռային աշխատանքներով: Այս տարի, 
վարժարանս օժտ> եցաւ նաեւ համակարգիչներով, որոնք կ՝օգտագործ> ին 
հայ պատանիներ> ն հայերէն մե քենագր> թիւն վարժեցնել> :

ՀՕՄ-ի Նոր Տար> ան Ճաշկերոյթ

Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2013-ին, կազմակերպ> թեամբ ՀՕՄ-ի «Մեղրի» 
մասնաճիւղի Ընկերային յանձնախ> մբին, տեղի > նեցաւ Նոր Տար> ան 
աւանդական ճաշկերոյթը, մասնակց> թեամբ ՀՕՄ-ի անդամ> հիներ>  եւ 
ոչ-անդամ տիկիններ> : Ճաշկերոյթին հասոյթը, ինչպէս ամէն տարի, այս 
տարի եւս տրամադր> եցաւ Ջաւախքի հայ> թեան:  

Ծերանոցի այցել> թիւններ

Դեկտեմբեր ամս> ան ընթացքին, մասնաճիւղս Նոր Տար> ան շնորհաւո-
րական այցել> թիւններ տ> աւ շրջանիս ծերանոցներ> ն մէջ գտն> ող երէց 
հայրենակիցներ> , իրենց հետ տանելով յատ> կ ն> էրներ եւ ստեղծելով 
> րախ եւ երախտագէտ տրամադր> թիւններ, թէ՛ հայ երէցներ> ն եւ թէ 
անոնց ընտանեկան պարագաներ> ն մօտ: 

Հայ Դատի Ս. Ծննդեան Ձեռնարկի Մասնակց> թիւն

Ուրբաթ, 10 Յ> ն> ար, 2014-ին, մասնաճիւղէս երկ>  ներկայաց> ցիչներ 
մասնակցեցան Գէմպրիճի Հայ Դատի կազմակերպած Ս. Ծննդեան 
ձեռնարկին, որ> ն հրաւիր> ած էին գաղ> թիս պատկան մարմի ններ> , 
մի > թիւններ>  եւ Գանատայի կառավար> թեան զանազան խաւեր>  
ներկայաց> ցիչներ: Սոյն ձեռնարկին հիմն ական նպատակն է 
պետական ներկայաց> ցիչներ> ն ծանօթացնել Հայկական Ս. Ծննդեան 
աւանդ> թիւնները, շնորհաւորել անոնք Նոր Տարին եւ Ս. Ծն> նդը եւ 
անդրադառնալ հայկական կեանքը յ> զող հրատապ հարցեր> : Այս տարի, 
հայ դատի ներկայաց> ցիչը անդրադարձաւ Ղարաբաղի անց> դարձեր> ն, 
իսկ Ս. Նշան եկեղեցւոյ հովիւ՝ Գեղարդ վրդ. Քիւսպէկեան ներկայաց> ց 
հայկական Ս. Ծննդեան առիթով ն> ռ բաժնել>  աւանդ> թիւնը եւ 
անոր խորհրդանշական իմաստը: Ապա, Հայր Ս> րբը անդրադարձաւ 
ս> րիահայ> թեան ահազանգային իրավիճակին:  

CEMBRIJ

MASNAJIV>YR

 «Մեղրի» մասնաճիւղի վարչական կազմ

 Շրջանային վարչ> թեան այցել> թիւն «Մեղրի» մասնաճիւղի Զանազան ձեռնարկներ
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Ուինծըրի «Ռ> բինա» մասնաճիւղ

Սէնթ Գաթրինզի «Արազ»
մասնաճիւղի Տարի

Համի լթընի ՀՕՄ-ի «Արեւ» մասնաճիւղի 
101-րդ Ամե ակի Հանդիս> թիւն
ՀՕՄ-ի Հիմն ադր> թեան 104-րդ Ամե ակի 
Հանդիս> թիւն

     Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Ուինծըրի «Ռ> բինա» մասնաճիւղը կը բաղկանայ 21 
ընկեր> հիներէ։ 
    Այս տար> այ ձեռնարկներէն մէկը եղաւ Թորոնթոյի երէցներ>  այցել> թիւնը, որ տեղի 
> նեցաւ 30 Հոկտեմբեր, 2013 Ուինծըրի Հայ կեդրոնէն ներս։ Ներկայ էին շ> րջ 85 հոգի, որոնք 
ճաշակեցին համադամ խորոված եւ ան> շեղէն։
   Ընկեր> հի Ֆրիտա Աշըգեան Ուինծըրի ՀՕՄ-ի մասնաճիւղի ատենապետ> հին 
բարի գալ> ստ մաղթեց հիւրեր> ն եւ շնորհակալ> թիւն յայտնեց այս ձեռնարկը 
կազմակերպողներ> ն։ Երեկոն ճոխաց> ցին Թորոնթոյի երէցները իրենց երգերով եւ 
ն> ագով։ Տիկին Սոնիկը «Merengue» պարը սորվեց> ց փափաքողներ> ն, որոնք մե ծ 
խանդավառ> թեամբ պարեցին։ Ներկաները մե կնեցան շատ > րախ տրամադր> թեամբ։ 

    8 Դեկտեմբեր, 2013-ին կաղանդ պապան այցելեց Ուինծըրի Հայ կեդրոնը, > ր խ> մբ մը 
ման> կներ անհամբեր կը սպասէին կաղանդ պապային։ Անոնք դիմաւորեցին կաղանդ 
պապան ծափերով >  երգերով եւ ստացան իրենց ն> էրները։ Ընկեր> հիները պատրաստած 
էին ման> կներ> ն ձեռային աշխատանքներ եւ խաղեր։ Ներկաները վայելեցին ման> կներ> ն 
խանդավառ> թիւնը եւ ընտանեկան տաք> կ մթնոլորտ։

   Հայ Օգն> թեան Մի> թեան «Արազ» մասնաճիւղը կը բաղկանայ 18  անդամ> հիներէ։ 
Մասնաճիւղս իր անվերապահ օժանդակ> թիւնը կը բերէ կեդրոնին, գաղ> թին եւ կը 
շար> նակէ ծառայել ՀՕՄ-ի առաքել> թեան: Ի գին ամէն զոհող> թեան, կը ջանանք մե ր 
աւանդ> թիւնները պահել եւ փոխանցել նոր սեր> նդին:
2013-2014 տարեշրջանին, վարչ> թիւնս կազմակերպեց հետեւեալ ձեռնարկները.-
1. Հոկտեմբեր, 2013-ին - Գոհաբան> թեան Ճաշկերոյթ:
2. Նոյեմբեր, 2013-ին - Տօնավաճառ (պազար):
3. Դեկտեմբեր, 2013-ին - Նոր Տար> այ խրախճանք: ՀՕՄ-ի ընկեր> հիները իրենց  

մասնակց> թիւնը բերին կեդրոնի յանձնախ> մբին:
4. Հայկական Ս> րբ Ծն> նդի աւանդական ճաշկերոյթ, որ տեղի > նեցաւ 5 Յ> ն> ար, 2014-

ին: Նաեւ ՀՕՄ-ի «Յառաջ» Շաբաթօրեայ Վարժարանի Ամանորի հանդէս եւ Կաղանդ 
Պապայի այցել> թիւն: Դպրոցի 16 աշակերտ> հիներ ստացան ն> էրներ: Տեղի > նեցաւ 
նաեւ վիճակահան> թիւն: Վիճակահան> թեան հասոյթը յատկաց> եցաւ Ս> րիոյ հայ 
դպրոցներ>  աշակերտ> թեան:

2013 տարեշրջանի Սեպտեմբերին, բախտաւոր> թիւնը > նեցանք երեք նոր անդամ> հիներ 
արձանագր> ել>  ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղին:
Ամէն տարի Մայիսին, կեդրոնը կը կազմակերպէ բազմամշակ> թային փառատօն. 
ՀՕՄ-ի ընկեր> հիները իրենց մասնակց> թիւնը կը բերեն սոյն ձեռնարկին, հայ> թիւնը 
ներկայացնել>  գաղ> թին եւ կեդրոնին:
Ընկերային յանձնախ> մբը կը կազմակերպէ Մայրեր>  Օր: ՀՕՄ-ի 92-րդ տարեդարձը 
տեղի պիտի > նենայ 7 Յ> նիս 2014-ին:

    Կիրակի, 9 Մարտ 2014-ին, Համի լթընի սրահին մէջ տեղի > նեցաւ  ՀՕՄ-ի 
«Արեւ» մասնաճիւղի 101-րդ ամե ակի հանդիս> թիւնը, ինչպէս նաեւ ՀՕՄ-ի 
հիմն ադր> թեան 104-ամե ակի տօնակատար> թիւնը, կազմակերպ> թեամբ  
«Արեւ»  մասնաճիւղի ընկերային յանձնախ> մբին, հովանաւոր> թեամբ` 
Համի լթընի ՀՅԴ «Վռամե ան» կոմի տէ> թեան:

     Տօնակատար> թիւնը սկսաւ Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգով, 
երգեցող> թեամբ ՀՕՄ-ի ընկեր> հիներ> ն մասնակց> թեամբ ներկայ հիւրեր> ն: 
Հանդիսավարը` ընկեր> հի Նաթալի Ման> կեան իր պատգամը փոխանցեց 
ներկաներ> ն «Արեւ»  մասնաճիւղի ան> նով, ապա խօսք առաւ, «Վռամե ան»  
կոմի տէի հերթապահ` ընկեր Յակոբ Աբգարեան: Ան իր խօսքին մէջ վեր առաւ 
ՀՕՄ-ի առաքել> թիւնը եւ հաստատեց թէ ՀՅԴ «Վռամե ան» կոմի տէն մի շտ 
ՀՕՄ-ի կողքին է >  կը սատարէ անոր գործ> նէ> թեան` իբրեւ մէկ ընտանիք. 
ընկերը ներկայաց> ց ՀՕՄ-ի անխոնջ գործ> նէ> թիւնը հայկական գաղ> թներ>  
մէջ  առանց ընկրկել> , դիմագրաւելով բազմազան մարտահրաւէրներ, ան 
շնորհաւորեց ՀՕՄ-ի ազգան> էր եւ մարդասիրական գործ> նէ> թիւնը` 
Հայաստանի, Արցախի, Ջավախքի եւ Ս> րեահայ> թեան բարոյական 
եւ նիւթական հոգատար> թեան: Սահիկներով ց> ցադր> թ> եցան ՀՕՄ 
աշխատանքները ապա տեսահոլովակով ցոյց տր> եցաւ Ս> րիահայ> թեան 
դժ> արին կաց> թիւնը, մի աժամանակ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչ> -
թեան այլազան նիւթական օգն> թեան աշխատանքներ>  մասին, համագործակ-
ց> թեամբ Ս> րիոյ Օգն> թեան Խաչ-ի եւ ՀՕՄ-ի այլ մի աւորներ>  հետ մի անգամայն 
«Արեւ» մասնաճիւղի նիւթական օժանդակ> թիւնը Ս> րիահայ գաղ> թին:

     Օր> այ պատգամաբերն էր ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչ> թեան
խորհրդական անդամ ընկեր> հի`Իռեն Թելեմի : Ան համապարփակ 
ձեւով ներկայաց> ց ՀՕՄ-ի գործ> նէ> թիւնը իր հիմն ադր> թեան օրէն 
մի նչեւ այսօր, շեշտելով ՀՕՄ-ի ազգային եւ մի ջազգային բարեսիրական եւ 
մարդասիրական ոլորտներ>  մէջ տարած աշխատանքի իրագործ> մը: Ան վեր 
առնելով ընկեր> հիներ> ն ազգային պարտական> թեան գիտակց> թիւնը 
խօսեցաւ ՀՕՄ-ի առաքել> թեան մասին, ի մասնաւորի Ս> րիահայ> թեան 
օժանդակ> թեան մասին, ՀՕՄ-ի հոգատար> թիւնը անոնց կենցաղային, 
առողջապահական եւ հայ կարիքաւոր աշակերտներ>  կրթաթոշակի մասին:   

    Ընկեր> հի`Իռենի Թելեմի ՛ 25 տար> այ զարդասեղով պարգեւատրեց. 
ընկեր> հներ Նաթալի Ման> կեան,Վարսենիկ Փափազեան եւ Լ> սին Պ> րգլեան 
եւ 15 տար> այ զարդասեղով պարգեւատրեց Սեւան Պօյաճեանը` ՀՕՄ-ի 
«Արեւ» մասնաճիւղէն ներս իրենց անդամակց> թեան  համար: Ց> ցադր> եցաւ 
տեսահոլովակ Մարաղայի ջարդեր>  մասին: Աւարտին հրամց> եցան համե ղ 
կերակ> րներ եւ կարկանդակ: Հ> սկ, մոմավառ> թիւն տեղի > նեցաւ:

Երջանիկ Մահտեսեան

OVIN?UR

SEN: CA:RINZ

HAMIL:UN

«Ռ> բինա»
մասնաճիւղի 
վարչական 
կազմ

 Շրջանային վարչ> թեան այցել> թիւն «Ռ> բինա» մասնաճիւղի

Շրջանային վարչ> թեան այցել> թիւն «Արազ» 
մասնաճիւղի եւ «Արազ» մասնաճիւղի վարչական կազմ

«Արեւ» մասնաճիւղի վարչական կազմ
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ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ 
Վեցամսեայ գործ> նէ> թիւն (Սեպտեմբեր 2013-Փետր> ար 2014)

Ամառնային արձակ> րդներ>  փոքր դադարէ մը ետք, մասնաճիւղս իր 
տարեշրջանը սկսաւ մե ծ թափով: 
Նախորդ տարիներ> ն նման, մասնաճիւղիս ձեռնարկները կը 
կազմակերպ> ին իւրաքանչիւր առիթի յատ> կ յանձնախ> մբի կողմէ, 
> ստի տեղին է նշել յանձնախ> մբեր> ն մէջ գործող անդամն եր>  ն> իրեալ, 
անխոնջ եւ անսակարկ աշխատանքը: Բոլորին վարձքը կատար:

Ահաւասիկ կարեւորագոյն ձեռնարկները. 

Տարեցներ>  > ղղ> ած մարդասիրական եւ ընկերային ծառայ> թիւններ`
• Ս> րճի եւ ճաշի սպասարկ> թիւն շրջանի ծերանոցներ>  մէջ ապրող հայ 

տարեցներ> ն:
• Նոր Տար> ան տօնին առիթով կողովն եր>  բաշխ> մ ծերանոցներ>  հայ 

թէ՛ օտար տարեցներ> ն եւ պաշտօնեաներ> ն:
• Հայկական տօներ>  յատ> կ նշ> մ՝ ծերանոցներ> ն մէջ: 
• Ծերանոցներ>  մէջ ապրող հայ տարեցներ>  մասնակց> թիւն Ս> րբ 

Յակոբ Եկեղեցւոյ կազմակերպած Kermesse -ին, նաեւ այցել> թիւն Ս> րբ 
Յակոբ Եկեղեցի եւ Հայ կեդրոն:

• Բժշկական ժամադր> թիւններ>  ընկերակց> թիւն:
• Տարեցներ>  համար ընկերային հաւաքոյթներ՝ Հայ կեդրոնէն ներս,  որոնց 

ընթացքին կը նշ> ին հայկական տօներ, օրինակ Ամանոր, Ս> րբ Սարգիս:
• Խնձորաքաղ եւ այլ պտոյտներ դէպի մօտակայ տեսարժան վայրեր: 
• Շաբաթական դր> թեամբ տաք ճաշի բաժան> մ՝ տարեցներ> : 

Դաստիարակչական մարզէն ներս ՝
• Տեղեկատ> ական հանդիպ> մ ս> րիացիներ>  երաշխաւորման կառա-

վարական ծրագիրներ>  մասին, ներկայաց> ած՝  Ministère de l’immigration 
du Québec-ի կողմէ:

• Զանազան նիւթեր>  շ> րջ դասախօս> թիւններ՝ մասնագէտ անձեր>  
կողմէ:

• Տեղեկատ> ական նիստ՝ ներկայաց> ած Service Canada-ի կողմէ, որ>  
նպատակն է աւելի լաւ հասկնալ եւ օգտ> իլ Գանատայի կառավար> թեան 
տարեցներ>  նիւթական նպաստներէն:

Դրամահաւաքի ձեռնարկներ՝
• Տարեկան տօնավաճառը որ կարեւորագոյնը կը համար> ի  երկար 

ամի սներ>  անխոնջ աշխատանքի արդիւնք է:
• Դեկտեմբերին՝ ան> շեղէնի վաճառք:

Այլ ձեռնարկներ՝
• Անդամական ամանորի եւ Փոքրեր>  կաղանդի տօնակատար> թիւն:
• Վարդանանք տօնակատար> թիւն
• Կանանց Միջազգային օր

Յարաբերական գետնի վրայ՝
• Musée des beaux arts de Montréal-ի մէջ Հայկական ոճով տօնածառի զարդար> մ:
• Մասնակց> թիւն Գանատայի Հայոց Առաջնորդարանի կազմակերպած 

մանկական փառատօնին:
• Մասնակց> թիւն Table de concertation des ainés de BC- ի կազմակերպած 

Salon des ainés–ին, որ>  ընթացքին մասնաճնիւղիս ընկերային 
յանձնախ> մբը արժանացաւ prix d’hommage-ի:

• Ներկայաց> ցիչներ>  նշանակ> մ շրջանի տարբեր օտար կազմակեր-
պ> թիւններ>  մէջ, ինչպէս նաեւ Հայաստան Համահայկական 
Հիմն ադրամի  վարչ> թեան մէջ:

Քարոզչական աշխատանքներ՝
• Մասնաճիւղիս ընկերային ծառայ> թեան գրասենեակը մասնակցեցաւ 

ձայնասփիւռի հարցազրոյցի մը, որ>  ընթացքին ներկայաց> եցաւ 
յանձնախ> մբի գործ> նէ> թիւնն >  յառաջիկայ ծրագիրները:

• Ս> րբ Յակոբ  շաբաթօրեայ դպրոցի աշակերտներ> ն ներկայաց> մ՝ 
ՀՕՄ-ի գործ> նէ> թեան մասին:

Կատար> ած նիւթական յատկաց> մն եր՝
• Հայկական կազմակերպ> թիւններ, օրինակ Հայաստան Համահայկական 

Հիմն ադրամ, Հայաստանի դեսպանատ> ն   
• Հորիզոն 
• Հայ Կեդրոնէն ներս գործող քոյր մի > թիւններ
• Օտար բարեսիրական կազմակերպ> թիւններ 
• Հայաստանի ծրագիրներ 
• Ս> րիահայ> թիւն 
• Մոնթրէալի հայկական կրթական հաստատ> թիւններ 

Տարին տակաւին աւարտած չէ, մասնաճիւղս ծրագրած է բազմաթիւ այլ 
աշխատանքներ, որոնք պիտի իրագործ> ին մի նչեւ տարեշրջանի աւարտը:

   Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղի վարչ> թիւն

MON:REAL

«Սօսէ» մասնաճիւղի վարչական կազմ

Տօնավաճառի բացման կնքահայր եւ կնքամայր՝
Սերքօ եւ Արշօ Պոյեաճեան

Վարդանանք տօնակատար> թիւն

Գինիի դասախօսական երեկոյ

ՀՕՄ-ի անդամն եր>  եւ բարեկամն եր>  հոգեհանգիստ 
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«Սօսէ» մասնաճիւղը Մայրեր>  օր> այ առթիւ
կը պատ> է հայ մայրեր

  In[bes anxyal dari5 a3s dari yvs5 Lavali 8<ov,i9 
masnajiv.u naqa2y-nov;yamp tasdiarag[agan 
3an2naqovmpi gazamagyrbyx syminar mu5 or dy.i 
ovnyxav 8 “ydrovar5 2014-in5 Lavali Ha3 gytroni 
Baronyan srahen nyrs1
  War[ov;yans ‘oq adynabyd ung. Nylli Barsymyan 
paxman q0skow pari calovsd ma.;yx nyrganyrovn aba 
hraviryx tasdirag[agan 3an2naqovmpi antam ungh. 

_i;a Ba.dasaryanu1 Ungyrovhin nyrga3axnyle ydk 
0rovan a-a]in tasaq0s baron :oros Babigyani hagirj 
gynsacraganu hraviryx za3n nyrga3axnylov ir niv;u1
   Baron Babigyan hydakrkragan yv hajyli gyr-
bow nyrga3axovx niv;u` 8Gr0nagan Tasdiarag[ov;yan 
tyru Yryqa3in yv Badaniin Gazmavorman Me]91
  Ges0rovan ja,i tataren ydk ungh7Ba.dasaryan nyr-
ga3axovx yrgrort tasaq0su` p=,govhi Garin “a’azyan-
Zohrabyani1
 P=,govhin manramasn0ren q0syxav /no.ki tyri 
masin yryqa3in yv badaniin tbroxagan yv ungy-
ra3in gyankin me]5 ;e in[bes  3armar ba3mannyr sdy.-  

/yl orbeszi ovnynan hocygan qa.a.ov;ivn hasnylov 
hamar  3a]o.ov;ivnnyrov irynx gyanki un;axkin5 in[bes 
nayv ov..yl zanonk sirylow5ba,dbanylow5 anonx dalow 
badasqanadvov;yan yv inknov;yan zarcaxovmi zcaxovm1
   Syminaru wyr] cdav ges0re ydk =amu 3:00-in1 

                                             Alin Hadidyan

     ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի ընկերային յանձնախ> մբի կողմէ
կազմակերպ> ած պտոյտը դէպի Գէմպրիճ

  ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի ընկերային յանձնախ> մբը 
Վերացման Ս> րբ խաչի տօնին, ինչպէս նաեւ Մ> սա Լերան հերոսամարտի  
տարեդարձին առթիւ  յատ> կ պտոյտ մը կազմակերպած էր դէպի Օնթարիոյի 
Գէմպրիճ քաղաքը, > ր տարիներէ ի վեր հաստատ> ած են բաւական մե ծ 
թիւով հայորդիներ,  յատկապէս մ> սա լեռցիներ եւ քեսապցիներ եւ   ստեղծած     
հայկական աշխոյժ գաղ> թ մը:  

    Ուրբաթ, 6 Սեպտեմբերին, առաւօտեան վաղ ժամե ր> ն խ> մբը 
մե կնեցաւ Մոնթրէալի Հայ կեդրոնէն: Ընկերային յանձնախ> մբը գեղեցիկ 
գաղափարը > նեցած էր այցելել>  նաեւ Թորոնթոյի Հայ կեդրոնը: 
Պտոյտի մասնակցողները առաջին հերթին,  Հայր Մեղրիկ Բարիքեանի 
եւ Տէր Կոմի տաս  Ա. Քհնյ Փանոսեանի կողմէ առաջնորդ> եցան  
Ս> րբ Աստ> ածածին եկեղեցի՝ մասնակցել>  եկեղեցական յատ> կ 
արարող> թեան մը, որմէ ետք անոնք ճաշի հիւրը եղան Ս> րբ Աստ> ածածին 
եկեղեցւոյ Տիկնանց յանձնախ> մբին: Ճաշի աւարտին Հայր Մեղրիկի եւ 
Տէր հօր առաջնորդ> թեամբ, ինչպէս նաեւ  ներկաներ>  ընկերակց> թեամբ  
խմբերգները ստեղծեցին > րախ եւ խանդավառ  մթնոլորտ: Նոյն օրը, 
Նիակարա քաղաքի մէջ գիշերելէ եւ յաջորդ օրը տեսարժան ջրվէժները 
դիտելէ ետք խ> մբը հասաւ Գէմպրիճի  Հայ կեդրոն եւ այցելեց Հայ կեդրոնի 
նորակառոյց գեղեցիկ եւ նպատակայարմար շէնքը >  ապա Ս. Նշան 
եկեղեցւոյ մէջ մասնակցեցաւ  երեկոյեան ժամե րգ> թեան:  

   Կեդրոնի բակին մէջ տօնախմբ> թիւնը սկսած էր արդէն: Աւանդական 
մատաղօրհն> թեան արարող> թիւնը եւ հերիսայի կաթսաներ>  ջերմ> -
թիւնը, մե զմէ ոմանց   մտքերն >  հոգիները կարօտով տարին մի նչեւ հեռաւոր 
Այնճար >  Քեսապ:   

   Նոյն գիշեր տեղի > նեցաւ պարահանդէս, > ր>  ընթացքին պտոյտի 
մասնակցողները վեց հարիւր տոլարով իրենց մասնակց> թիւնը բերին  
նորակառոյց Հայ կեդրոնի ի նպաստ կատար> ած հանգանակ> թեան: 

   Յաջորդ առաւօտ ընկեր> հիները մասնակցեցան Ս> րբ պատարագի 
արարող> թեան Հայր  Գեղարդ վրդ. Քիւսպէկեան  իր քարոզին մէջ  յիշեց 
ս> րիահայ> թեան տագնապալի վիճակը եւ աղօթեց երկրի  խաղաղ> թեան 
համար:  

   Ընկերային յանձնախ> մբի  կազմակերպած 21-րդ  > խտագնաց> թեան 
մասնակցողները մե ծապէս գնահատեցին յանձնախ> մբի գովելի եւ 
բծախնդիր աշխատանքը, որ ոչ մի այն հաճելի 3 օրեր պարգեւեց իրենց, 
այլ առիթը տ> աւ ապրել>  >  վերյիշել>  աւանդ> թիւններն եւ ազգային 
արժէքները:      
             Տիր> կ Մանճիկեան 

 

ՀՕՄ-ի ընկերային յանձնախ> մբը, 1 Հոկտեմբեր, 2013-ին, արժանացաւ 
յատ> կ մե ծարանքի՝ Table De Concertation Des Ainés de Bordeaux-Cartieville–ի 
կողմէ, Հայ կեդրոնի մէջ տեղի > նեցած, Salon Des Ainés  ձեռնարկի ընթացքին:

Տարեցներ>  մի ջազգային օր> ան առթիւ կայացած Salon Des Ainés  
ձեռնարկի կազմակերպիչ յանձնախ> մբը,  նկատի առնելով  ՀՕՄ-ի 
ընկերային յանձնախ> մբի  տարիներ>  ընթացքին տարած աշխատանքը,  
այս  յատ> կ ձեռնարկի ընթացքին  զայն կը յայտարարէր իր ընտրած հինգ  
մրցանակակիրներէն մէկը: 

Կը շնորհաւորենք ընկերային յանձնախ> մբի ընկեր> հիները, մե ծապէս 
գնահատելով  տարեցներ>  առօրեան պայծառացնել>  մի տ> մով իրենց 
տարած ն> իրեալ եւ ժրաջան աշխատանքը, եւ կազմակերպած հաճելի 
պտոյտներն >  ձեռնարկները:

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի ընկերային
յանձնախ> մբը կ’արժանանայ յատ> կ մե ծարանքի
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    Կազմակերպ> թեամբ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շ> շի» 
մասնաճիւղեր> ն կիրակի, 9 Մարտ 2014-ին առաւօտեան ժամը 10:00ին, 
Chateau Royal սրահին մէջ տեղի > նեցաւ Միջազգային Կանանց Օր> ան 
տօնակատար> թիւնը ներկայ> թեամբ 275 անդամն եր>  եւ համակիրներ> : 
Ներկայ էին ՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ> թեան կազմի  ընկեր> հիները 
գլխաւոր> թեամբ՝ ատենապետ ընկհ. Սեդա Մալխասեանի, ՀՕՄ-ի 
Օթթա> այի Սեւան մասնաճիւղի վարչ> թեան ընկեր> հիները,   Մոնթրէալէն 
>  Լաւալէն մե ծ թիւով անդամն եր, օր> ան պատգամաբերը տիկ.  Michèle 
Dionne, եւ Քեպէգի Կարմի ր Խաչի ներկայաց> ցիչը:

Նախաճաշի սպասարկ> թենէն ետք, ժամը 11:30-ին Գանատայի, 
Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներ>  > նկնդր> թեամբ սկսաւ յայտագիրը:
Օր> ան հանդիսավար ընկհ. Ռիթա Մար> նեան հրաւիրեց մի ացեալ 
յանձնախ> մբի ատենապետ ընկհ. Վանին Գապասագալեանը: Ընհեր> հին 
բարի գալ> ստ մաղթեց ներկաներ> ն եւ իր բացման խօսքին մէջ մատ-
նանշեց կանանց ձեռքբեր> մն երը եւ աւելց> ց «ընկեր> թեան մէջ կիները 
հաւասար> թեան հասնել>  համար  պէտք է աւելի զօրաւոր կերպով 
պայքարին պաշտպանելով իրենց իրաւ> նքներըը»: Ապա ընկեր> հի 
Գապասագալեան ֆրանսերէնով կարդաց Հայ Օգն> թեան Մի> թեան 
հակիրճ պատմականը եւ առաքել> թիւնը իր հիմն ադր> թենէն մի ջեւ այսօր 
եւ թ> եց ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի մարդասիրական գործ> նէ> թենէն 
օրինակներ:

Յայտագիրը շար> նակ> եցաւ «Ուզ> նտարա» մե նապարով 
կատարող> թեամբ Մարի Գէորգեանի: Ապա պաստառի վրայ ց> -
ցադր> եցաւ մե ր Այբ >  բենը՝ տեսերիզը, որ> ն յաջորդեց  Համազգայինի 
«Անի» պարախ> մբի «Սարտարապատ» պարը ղեկավար> թեամբ 
պար> սոյց Եւա Հայրապետեանին:

Ընկեր> հի Ռիթա Մար> նեան կարդաց օր> ան պատգամաբերին՝ 
Տիկն Michèle Dionne-ի կենսագր> թիւնը եւ զայն բեմ հրաւիրեց: Տիկին 
Տիոն մասնագիտ> թեամբ orthopedagogue է: Ան Գանատայի կարմի ր 
խաչի Քեպէգի շրջանի կամաւորներէն մէկն է: Տ> ած է բազմաթիւ դասա-
խօս> թիւներ եւ կազմակերպած դրամահաւաքներ ի շահ Կարմի ր Խաչին: 
Կողակիցն է Քեպէգի նախկին վարչապետ Ժան Շարէի:  

Տիկին Տիոն նախ պատմե ց թէ ինչպէս սկսած է իր կամաւոր աշխատանքը 
Կարմի ր Խաչէն ներս երբ ան մաս կազմած է Sherbrooke քաղաքին 
մէջ դրամահաւաքի մը  որպէս պատ> ոյ նախագահ: Ապա ան մօտէն 
հետաքրքր> ած է Կարմի ր Խաչի գործ> նէ> թեանց եւ մասնակցած է անոր 
մարդասիրական աշխատանքներ> ն: Երկ>  անգամ գացած է Հնդկաստան 
2006-ին եւ 2010-ին, եղած է Մատակասկար, Լիպերիա, Ուքրանիա եւ 
Հայիթի: Մալարիայի եւ Սիտայի դէմ պայքար, մանկապարտէզներ 
հիմն ել, ձկնորսներ> ն նիւթական օգն> թիւն տալ, կիներ> ն տնտեսական 
ինքնաբաւ> թեան օժանդակել, բժշկական կեդրոները հիմն ել, այս բոլորը 
ըրած է տիկ. Տիոն որպէս կամաւոր աշխատող տեղւոյն Կարմի ր Խաչի 
անդամն եր> ն հետ գործակցաբար աշխատելով: Այդ ճամբորդ> թիւներ>  
ընթացքին իր նկարած նկարներով հրատարած է գիրք մը Mission խորագրով, 
որ> ն հասոյթին մէկ մասը պիտի տրամադր> ի Կարմի ր Խաչին: Տիկին Տիոն 
իր խօսքը եզրափակեց ըսելով «համագործակց> թեամբ եւ մի ասնաբար 
աշխատելով եթէ նոյնիսկ աշխարհի ընթացքը չկարենանք փոխել շատ մը 
անձեր>  կեանքը կարելի է բարեփոխել»:

     Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի ատենապետ՝ ընկհ. Անի Պապիկեան 
եւ Լաւալի «Շ> շի» մասնաճիւղի ատենապետ՝ ընկհ. Անժէլ Պետրոսեան 
մի ասնաբար յիշատակի ն> էր մը տ> ին տիկ. Տիոնին:

Ընկհ. Անի Պապիկեան կարդաց Գանատայի մօտ Հայաստանի դես-
պանին պրն. Արմէն Եկանեանի նամակը, > ր պրն դեսպանը կը շնորհաւորէր 
կանանց մի ջազգային տօնը, կը գնահատէր ՀՕՄ-ի տարած աշխատանքը եւ 
շնորհակալ> թիւն կը յայտնէր իր կնոջ > ղղ> ած հրաւէրին համար: 

Ապա շար> նակելով յայտագիրը, ընկհ. Վանին Գապասագալեան 
ըստ ընկալեալ սովոր> թեան՝ ներկայաց> ց առաջին մե ծար> ող անձը՝ 
Ընկհ. Արմէն> հի Փիլիկեանը, որ այս տարի իր 100 ամե ակը կը տօնէ:  Ընկհ 
Փիլիկեան ծնած է Չորք Մարզպան (Տէօրթ Եօլ), տեղահան> ած եւ հասած 
Հալէպ, 1923 փոխադր> ած Եգիպտոս, > ր անդամագր> ած է Աղեքսանդրոյ 
Կարմի ր Խաչին եւ ՀՅԴ երիտասարդական շարքեր> ն: 1963 Հաստատ> ած է 
Մոնթրէալ եւ իր գործօն մասնակց> թիւնը բերած գաղ> թէն ներս: Վարած է 
վարչական պատասխանատ>  պաշտօներ: 

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան, «Սօսէ» եւ «Շ> շի» 
մասնաճիւղեր>  վարչ> թիւններ> ն >  Միջազգային  կանանց օր> ան 
տօնակատար> թեան յանձնախ> մբէն ներկայց> ցիչներ այցելած են ընկհ. 
Փիլիկեանի բնակարանը եւ անոր յանձնած  յ> շատան> էրը իր երկարամե այ 
տարիներ>  ծառայ> թեան առ ի գնահատանք: Տեսերիզով ներկաները 
դիտեցին յ> շատան> էրի տ> չ> թիւնը, > ր 100 ամե այ ընկեր> հին 
ապր> մով ասմ> նքեց, Դանիէլ Վար> ժանի «Կարօտի նամակ»ը:

Երկրորդ մե ծար> ող աձը երէցկին Շաքէ Իշխանեանն էր: Ներկաները 
յոտնկայս ծափահար> թիւներով գնահատեցին երէցկնոջ երկարամե այ 
ծառայ> թիւնը գաղ> թէն ներս, որպէս աջ բազ> կը Տէր Արմէն Աւագ 
Քահանայ Իշխանեանին:

Տէր Արմէն Իշխանեանը իրեն յատ> կ զ> արթախօս> թեամբ 
գնահատեց իր կնոջ անսակարկ աշխատանքը: Երէցկինը յ> շա-տան> էրը 
ստացաւ զոյգ մասնաճիւղեր>  ատենապետներ> ն ձեռամբ: Այս առիթով 
եղան ն> իրատ> թիններ:   

Հանդիսավար ընկհ. Մար> նեան շնորհակալ> թիւն յայտնեց 
յանձնախ> մբի անդամն եր> ն եւ ձեռնարկը համադրող Լենիա 
Կարապետեանին:  Ձեռնարկի աւարտին վաճառ> եցաւ  տիկ. Տիոնի  
Mission գիրքը, որոնք մակագր> եցան տիկին Տիոնին կողմէ:

Միջազգային Կանանց Օր> ան Տօնակատար> թիւն  
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Համաձայն ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շ> շի» մասնաճիւղի 
վարչ> թեան տարեկան գործ> նէ> թեան՝ 
հետեւեալ ձեռնարկները կազմակերպ> եցան:

Անդրանիկ ձեռնարկը ն> իր> ած էր 
Ջաւախքի, որ տեղի > նեցաւ 4 Հոկտեմբեր, 
2013-ին, Լաւալի կեդրոնի Պարոնեան սրահին 
մէջ: Ճաշկերոյթ-գեղար> եստական երեկոյին 
ընթացքին ց> ցադր> եցան «Փառք քեզ Ջաւախք» 
եւ «Պատմ> թեան վկաները Ջաւախքի» 
տեսերիզները, որոնք կը ներկայացնէին Ջաւախքի 
գեղեցիկ բն> թիւնը, ասոնց յաջորդեցին «Սարերի 
քամի » եւ «Մարտիկի երգը» զ> գերգները, 
կատարող> թեամբ՝ Թամար Փանոսեանի 
եւ Արթիւր Տօլմաճեան (վերջինս՝ կիթառի 
ընկերակց> թեամբ): Օր> ան հանդիսավար՝ ընկհ. 
Տալիտա Պալիոզեան ասմ> նքեց Վահան Տէրեանի 
քերթ> ածներէն:  ՀՕՄ-ի Ջաւախքի գործ> նէ> -
թեան մասին տեսերիզ մը ց> ցադր> եցաւ, > ր կը 
նեկայաց> էր, ինչպէս ն> իրատ> > թիւններով 
նեց> կ կը կանգնիլ Ջաւախքի հայ> թեան: Ապա 
ասեղնագործի լ> ռ աճ> րդ տեղի > նեցաւ, որ> ն 
յաջորդեց Համազգայինի «Անի» պարախ> մբի 
ելոյթը եւ վերջապէս Լա> րա Պէրպէրեանի 
«Կարաւան» մե ներգը:

Յաջորդ ձեռնարկները «Halloween»-ն >  
«Գոհաբան> թեան օր»ը, պատրաստած էին 
ընկերային յանձնախ> մբի ընկեր> հիները: 
Առաջինը տեղի > նեցաւ Ուրբաթ, 1 Նոյեմբեր 2013-
ին, PB Banquet-ի մէջ, իսկ երկրորդը՝ Լաւալի Հայ 
կեդրոնի Պարոնեան Սրահին մէջ: «Halloween»-
ին ներկայ էին ընկեր> հիներ եւ համակիրներ: 
Ձեռնարկին բաց> մը կատարեց ընկհ. Մատլէն 
Գ> յ> մճեան- Տշգ> նեանը: Տեղի > նեցաւ 
զաւեշտ-ներկայաց> մ մը ՝ բեմադր> թեամբ ընկհ. 
Զապէլ Կիւլեանի: Այսպէս, զ> արճալի երեկոյ 
մը անց> ցին ներկաները: Իսկ Չորեքշաբթի, 
16 Հոկտեմբեր 2013-ին, «Գոհաբան> թեան 
օր»> ան բացման խօսքը կատարեց ընկհ. Ալին 
Հատիտեան: Տեսերիզի ց> ցադր> թիւն մը 
կատար> եցաւ պատրաստ> ած ընկհ. Ռիթա 
Մար> նեանի կողմէ, որ համադր> թիւն մըն էր 
«Աշխարհի տարբեր երկիրներ>  գոհաբան> թեան 
օր> այ Աւանդ> թիւնները» նիւթով, որ> ն 
յաջորդեց ասմ> նք, «Ես իմ ան> շ Հայաստանի», 
կատարող> թեամբ՝ ընկհ. Նորա Քայթաճեանի: 
Վերջաւոր> թեան սեղաններ> ն բաժն> եցան 
թղթիկներ, > ր ընկեր> հիները իրենց զգաց> մն երն 
>  բարեմաղթ> թիւնները կարդացին:

Մեր չորրորդ ձեռնարկը Bake Sale-ն էր, 
որ տեղի > նեցաւ 7 եւ 8 Դեկտեմբեր 2013-ին, 
ժամը 10-էն 5, դարձեալ Պարոնեան սրահէն 

ներս: Վաճառք կատար> եցաւ հայկական 
ճաշատեսակներ> , ան> շեղէն եւ տ> րմե ր> , 
առաւել՝ բաց էր Հայկական Կրպակը, > ր կը 
վաճառ> էին հայկական տարբեր զարդեղէններ 
>  ձեռագործներ:

Հինգերորդ ձեռնարկը՝ Փոքրեր>  Կաղանդն 
էր: Արդէն տարեկան սովոր> թիւն դարձած, 
երբ երեխաները մե ծ խանդավառ> թեամբ 
երգչ> հի Թալինին >  անոր ընկերներ> ն հետ 
> նկնդրեցին մանկական երգերը >  պարեցին: 
Նաեւ, այս տար> ան «Փոքրեր>  կաղանդի 
յանձնախ> մբ»ը իր տասնամե ակը կը նշէր, 
եւ բեմայարդար> մի ն վրայ զետեղ> ած էր 
«Տասնամե ակի կարկանդակ»ը: Բացման խօսքը 
կատարեց մասնաճիւղիս ատենապետ> հի ընկհ. 
Ժօժօ Պետրոսեանը, իսկ ձեռնարկին խանդավառ 
մթնոլորտը իր գագաթնակէտին հասց> ց 
Կաղանդ Պապային այցել> թիւնը >  ն> էրներ>  
բաշխ> մը իւրաքանչիւր երեխայի:

Վեցերորդ    ձեռնարկը՝  «Անդամական Կաղանդ»ն
էր, կազմակերպ> ած փոխան անդամական 
ժողովի, որ տեղի > նեցաւ Չորեքշաբթի, 8 
Յ> ն> արին: Այս մէկը աւանդ> թիւն դարձած 
առիթ մըն է շնորհակալ> թիւն յայտնել>  մե ր 
ժրաջան ընկեր> հիներ> ն՝ իրենց անսակարկ 
ն> իր> մի ն եւ աշխատանքին համար: Հակիրճ 
խօսք առաւ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային 
Վարչ> թեան ատենապետ> հին՝ ընկհ. Սեդա 
Մալխասեան, իսկ համադամ > տելիքներն 
>  ան> շեղէնը պատրաստած էին ընկերային 
յանձնախ> մբի անդամն երը:

Եօթներորդը՝ ս> րիահայ> թեան ն> իր> ած
Երեկոն էր, ՀՕՄ-ի անդամն եր>  առաջարկով, 
մասնաճիւղիս կազմակերպ> թեամբ, > ր 
«պանիր >  գինի» խորագրին տակ կոկիկ 
գեղար> եստական յայտագիր մը ժողով> րդին 
ներկայաց> եցաւ: Այս ձեռնարկը տեղի > նեցաւ 
Շաբաթ, 18 Յ> ն> ար, 2014-ին, Պարոնեան 
Սրահին մէջ, ներկայ> թեամբ 120-էն աւելի 
ազգայիններ> : Օր> ան հանդիսավարը՝ ընկհ. 
Նորա Գայթաճեան բեմ հրաւիրեց մասնաճիւղիս 
ատենապետ> հին, որպէսզի բացման խօսքը 
կատարէ, ապա գեղար> եստական յայտագրով 
ելոյթ > նեցան Շանթ Ապրալեան՝ դաշնակով, 
Մարի Աբիկեան, Հրայր Դանիէլեան եւ Գարէն 
Թօփալեան՝ երգով, իսկ ընկեր> հիներ՝ Համի կ 
Ղազարեան, Լիանա Արմէնեան եւ Տալիտա 
Պայլոզեան՝ ասմ> նքով, իսկ ընկհ. Մելանի 
Գ> յ> մճեան չորս նկարչական պաստառներ 
տրամադրեց, որոնք վիճակահան> թեամբ 
տրամադր> եցան բախտաւոր շահողներ> ն:

Ութերորդ ձեռնարկը «Շ> շի» մասնաճիւղի

տարեկան սեմի նարն էր, որ տեղի > նեցաւ 
Ուրբաթ, 8 Փետր> ար 2014-ին, Պարոնեան 
սրահին մէղ: Բաց> մը կատարեց փոխ 
ատենապեդ> հի ընկհ. Նելլի Պարսեմե ան: 
Սեմի նարի թեման էր «Մեր զաւակներ> ն 
կրթ> թիւնը»: Առաւօտեան դասախօս> թիւնն 
էր «Կրօնական դաստիարակ> թեան դերը 
երեխային եւ պատանիին կազմաւորման մէջ», 
որ> ն դասախօսն էր պրն. Թորոս Պապիկեան, 
իսկ յետմի ջօրէի նիւթն էր «Ծնողքին դերը 
երեխային եւ պատանիին դպրոցական եւ 
ընկերային կեանքին Մէջ», դասախօս՝ տոքթ. Կարին 
Փափազեան-Զոհրապեան: Երկ>  դասախօսները 
ներկայաց> ց ընկհ. Ռիթա Պաղտասարեան-
Անասալ:

Իններորդ ձեռնարկը՝ ՀՕՄ-ի «Շ> շի» մասնա-
ճիւղի մահացած անդամն եր> ն հոգեհանգիստն 
էր, որ կատար> եցաւ Կիրակի 23, Փետր> ար 
2014-ին, Ս> րբ Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ: Յետ 
պատարագին՝ ծաղկեպսակի զետեղ> մը 
կատարեցին ընկեր> հիներ՝ Զապէլ Կիւլեան 
եւ Վարդ> կ Սահակեան: Եկեղեցական արա-
րող> թենէն անմի ջապէս ետք՝ ս> րճի եւ 
ան> շեղէնի հիւրասիր> թիւն տեղի > նեցաւ:
Մեր յաջորդական ձեռնարկնները հետեւեալներն 
են. Վարդանանց՝ Ս> րբ Գէորգ եկեղեցւոյ    
ընկերակց> թեամբ, Կանանց Միջազգային Օր՝, եւ 
ՀՕՄ-ի օր՝, մի ացեալ՝ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի 
ընկերակց> թեամբ, Ծաղկազարդ-կողովն եր>  
վաճառք՝, Զատիկ եւ Փոքրեր>  հաւաքոյթ, 
Համբարձ> մ եւ Մայրեր>  օր, Քայլարշաւ,  
Տօնավաճառ-պարտիզագնաց> թիւն:

ՀՕՄ-ի «Շ> շի» մասնաճիւղը այսօր 21-րդ 
տարին է որ կը գործէ Լաւալի մէջ: Ինչպէս 
բոլորիս ծանօթ է, ՀՕՄ-ի գործ> նէ> թիւնը 
հիմն ականօրէն մարդասիրական >  բարե-
սիրական բնոյթ > նի: Ան կը տարածէ իր 
աշխատանքը համահայկական առ> մով թէ՛ 
սփիւռքի եւ թէ՛ Հայաստանի տարածքին, եւ իր 
օժանդակ> թիւնը կը տրամադրէ պէտք > նեցող 
ման> կներ> ն, երիտասարդներ> ն >  ծերեր> ն՝ 
աշխարհով տարած> ած իր մանկամս> րներով, 
ծերանոցներով, հիւանդանոցներով եւ ընկերային 
ծառայ> թեան կեդրոններով:

Անգամ մը եւս վարձքը կատար մե ր բոլոր 
ՀՕՄ-ի անդամն եր> ն եւ համակիրներ> ն, որոնք 
ոչ մէկ ջանք կը խնայեն, եւ հոն են՝ > ր որ պէտք է: 
            Մ.Ք.Պ.

«Շ> շի» Մասնաճիւղի Տարեկան
Գործ> նէ> թիւնը 2013-2014

LAVAL

«Շ> շի» մասնաճիւղի վարչական կազմ

Ս> րիահայ> թեան
Օժանդակ> թեան Յանձնախ> մբ
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);;aova3i «Syvan» masnajiv. 2013-2014

     Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Օթթա> այի «Սեւան» մասնաճիւղը իր 43 անդամն երով, որոնց երկ> քը 
նորագրեալ անդամն եր, կատարեց իր բոլոր պարտական> թիւնները եւ գ> մարեց իր անդամական 
ժողովն երը: Աշխ> ժ, ժրաջան եւ ն> իր> ած  այս ընկեր> հիներ>  օգն> թեամբ ամբողջաց> ցինք հետեւեալ 
ձեռնարկները.-

u Գոհաբան> թեան օր> այ ճաշկերոյթ՝ > ր գաղ> թի անդամն երը մե ծ թիւով ներկայ գտն> եցան > ր շատ 
գեղեցիկ զարդար> ած սեղաններ>  շ> րջ համե ղ ճաշեր վայելեցին:

u Տարեկան տօնավաճառ, գաղ> թի Ս> րբ Ծն> նդի ճաշկերոյթ-պարահանդէս, Օթթա> այի հայկական 
փառատօնի մասնակց> թիւն, Համբարձ> մ, Մայրեր>  օր> այ տօնակատար> թիւն, Միջինքի ճաշկերոյթ:         

u Հայ Որբի հոգատար> թիւն եւ հիւանդ ընկեր> հիներ>  այցել> թիւն:

u Օթթա> այի Մշակ> թային Մի> թեան «Արարատ» վարժարանին՝ ՀՕՄ-ը իր մասնակց> թիւնը կը բերէ 
2 > ս> ցիչներ տրամադրելով վարժարանին:

u «Սեւան» մասնաճիւղը ՀՕՄ-ի քարոզչ> թիւնը կատարել>  նպատակով կը գործակցի օտար բարեսի-
րական կազմակերպ> թիւններ>  հետ, իր գործօն մասնակց> թիւնը բերելով նաեւ ի պահանջեալ հարկին:

Այս տար> ան ձեռնարկներ>  հասոյթը ամբողջ> թեամբ > ղարկ> եցաւ Ս> րիահայ> թեան 
Օժանդակ> թեան ծրագրին:

Մասնաճիւղս իր նիւթաբարոյական աջակց> թիւնը կը բերէ Հայաստանի Հանրապետ> թեան 
դեսպանատան ձեռնարկներ> ն ինչպէս նաեւ ընկերային եւ ազգային գործերով համագործակց> թեան 
սերտ կապեր կը հաստատէ քոյր մի > թիւններ>  հետ:

«Սեւան» մասնաճիւղը շրջապատ> ած է ն> իրեալ անդամն երով, որոնք մի ասնական ջանքերով
 կը շար> նակեն իրագործել ՀՕՄ-ի ծրագիրները:

«Առագաստ» մասնաճիւղի 2013-2014 տարեշրջանի աշխատանքները վերսկսան Սեպտեմբեր 18-ին: 
Մասնաճիւղս մի նչեւ  Մարտ 2014 կազմակերպել է hետեւեալ ձեռնարկները՝

«Առագաստ» մասնաճիւղ 2013-2014

խատանքները վերսկսան Սեպտեմբեր 18-ին: 
եալ ձեռնարկները՝

ARS Aragast Chapter Amanor Brunch

ARS Aragast Chapter’s Amanor brunch took 

place on Sunday December 8, 2013. There were 

over 30 people present at the gathering, where 

the committee prepared delicious dishes. Santa 

also visited and brought presents for everyone. 

The proceeds from the gathering will go to the 

ARS “Dakoug Benagaran” Project.

1. Դաշտագնաց> թիւն (PICNIC) 
16 Յ> նիս, 2013  Միսիսոկայի Erindale Park-ին մէջ տեղի 
> նեցաւ մասնաճիւղիս տարեկան դաշտագնաց> թիւնը, 
պատրաստ> ել էին համե ղ ճաշեր եւ ան> շեղէն, ինչպէս 
նաեւ խաղեր: 

2.  Ամանորի պազար
Ամանորի պազարը   տեղի > նեցաւ 17 Նոյեմբեր, 2013  
Ս. Վարդան եկեղեց> մ: Պազարի յանձնախ> մբը կարճ 
ժամանակ> մ յաջողեց պատրաստել ան> շեղէն եւ 
լաւագոյն ձեւով կատարել այս ձեռնարկը: 

3.  Ամանորի եւ Ս. Ծն> նդի խրախճանք
Ձեռնարկը տեղի > նեցաւ ընկհ. Ասիկ Շահմի րեանի 
բնակարան> մ 8 Դեկտեմբեր, 2013-ին, որը շատ լաւ 
ընդառաջ> եց Միսիսոկայի ընկեր> հիների եւ բարե-
կամն երի կողմի ց:

4.  Bowling
18 Յ> ն> ար, 2014-ին տեղի > նեցաւ մասնաճիւղիս 
տարեկան bowling-ի ձեռնարկը: Այս օրը նաեւ լաւ 
ընդառաջ> մ > նեցաւ, այնպէս որ առաջարկներ եղան 
կրկնել այս ձեռնարկը:

MISISISOGA

ՀՕՄ-ի Վանք> վըրի «Արազ» մասնաճիւղի նախաձեռն> թեամբ, Կիրակի, 26 Հոկտեմբեր, 2013 ին, կէսօրէ ետք ժամը 
2։30 ին,Լազարեան սրահէն ներս, տեղի > նեցաւ “Առողջ մարմի ն եւ զօրաւոր դիմադրողական> թիւն”  խորագրով 
դասախօս> թիւն մը, դասախօս > նենալով Բժ. Լինզի Ժաս> ին.
 
Ձեռնակին կը գտն> էին շ> րջ 55 համակիրներ։ Բաց> մը կատարեց փոքրիկն Լոռի Քիւլլահեան,թաշնակի վրայ 
հրապ> ռելով ներկանները երկ>  գեղեցիկ կտորներով։ Ապա խօսք առաւ մասնաճիւղի ատենապետ> հին ընկհ. 
Մարալ Քիւլլահեան շնորհակալ> թիւն յայտնել>  եւ բեմ հրաւիրել>  օր> ան Դասախօս> հին.
 
Դասախօս> թիւնը գրաւեց ներկաները մօտաւորապէս մէկ ժամ,իր օգտակար եւ անհրաժեշտ գիտելիքներով.
Դասախօս> թեան աւարտին տեղի > նեցաւ գոհարեղէնի վաճառք, որ> ն հասոյթը ամբողջ> թեամբ պիտի 
յատկաց> ի  Ս> րիոյ “Դպրոց”  հիմն արկին.

WANCOVWUR

)::AOVA

«Առագաստ» մասնաճիւղի ձեռնարկներ

«Սեւան» մասնաճիւղի վարչական կազմ

«Սեւան» մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառ
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WANCOVWUR

«Արազ» մասնաճիւղի 36-րդ ամե ակը
    14 Սեպտ. 2013-ին մե ծ խանդավառ> թեամբ տօնակատար> եցաւ Վանգ> վըրի 
ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի հիմն ադր> թեան 36-րդ ամե ակը, Հայ կեդրոնի. 
Լազարեան սրահին մէջ: Ձեռնարկին ներկայ էին, Ս. Գրիգոր Լ> սաւորիչ Եկեղեցւոյ 
Հոգեւոր Հովիւ Տ. Հրանդ Աբղ. Թահանեանը եւ աւելի քան 110 Վանգ> վըրահայեր: 

      Ձեռնարկին բաց> մը կատարեց ընկհ. Արշօ Զարիֆիան: Ընկեր> հին հրաւիրեց  
ժողով> րդը յոտնկայս > նկնդրել>  Գանատայի, Հայաստանի Հանրապետ> թեան 
եւ ՀՕՄ-ի քայլերգները, ապա ողջ> նելէ ետք ներկաները հրաւիրեց ‘’Արազ’’ 
մասնաճիւղի  տաղանդաւոր անդամ> հիներէն ընկհ. Ռոզի Թոքաթլեան, վարել>  
օր> ան գեղար> եստական յայտագիրը: Ան իր բացման խօսքին մէջ յիշեց եւ 
շնորհաւորեց ‘’Արազ’’  մասնաճիւղի հիմն ադիր անդամն երը եւ անոնց տեսլականը 
հետապնդող բոլոր վարչական կազմե րը եւ իր անդամն երը,  որոնք Վանգ> վըրի 
մէջ ի մի  խմբ> ելով այս ժրաջան տիկիներ>  խ> մբը զիրար ամ> ր կառչած 
շար> նակեցին այս Ս> րբ գործը  եւ հասց> ցին մի նչեւ այսօր 36 երկար տարիներ> : 
Ջ> թակի ընկերակց> թեամբ գաղ> թի կրտսեր տաղանդներէն՝ Բալիկ Քէօշկերեան 
եւ վարպետ> հի’ Էլվիրա Ոսկանեան, դաշնակի ընկերակց> թեամբ’ Թագ> հի 
Թաւ> քճեանի, մի  քանի դասական կտորներ ն> ագեցին. անոր յաջորդեցին 
Պարոյր Սեւակի “Մօր Ձեռքերը” սքանչելի մե կնաբան> թեամբ՝ Անի Էլկիւզեանի 
եւ դաշնակի ընկերակց> թեամբ՝ Թագ> հի Թաւ> քճեանի: Պետրոս Պետիրեան 
հայ գիւղացիի տարազով երգեց ‘’Դլէ Եաման’’ երգը, դաշնակի ընկերակց> թեամբ՝ 
Թագ> հի Թաւ> քճեանի եւ վարպետ> հի՝ Էլվիրա Ոսկանեանի: Հայկական 
տարազներով կենդանի պատկեր մը կազմե ցին փոքրիկներ Աննա Պահչէճեան եւ 
Անահիտ Սարաֆեան: 

     Ապա յաջորդաբար խօսք առին մասնաճիւղի հիմն ադիր անդամն երէն՝ 
ընկհ Ովսաննա Գատեան,  որ վերյիշեց ‘’Արազ’’ մասնաճիւղի կազմ> թիւնը եւ 
անխտիր աշխատանքը սոյն հիմն ադր> թիւնը իրականացնել>  համար ապա 
«Սիմոն Վրացեան» կոմի տէի կողմէ ընկհ. Թիթառ Քէօշկերեան անդրադարձաւ 
թէ ՀՕՄ-ը հիմն ադր> թենէն մի նչեւ այսօր նեց> կ կանգնած է ՀՅԴ-ին: Ընկհ. 
Մարալ Քիւլլահեան կարդաց Գանատաի Շրջանային Վարչ> թեան > ղղարկած 
շնորհաւորական նամակը, ապա փոխանցեց մասնաճիւղի վարչ> թեան խօսքը, 
> ր անդրադարցաւ մասնաճիւղի 36 տարիներ>  ընթացքին կատարած դերը 

Վանգ> վըրի  հայ գաղ> թէն ներս եւ հրաւիրեց ընկեր> հիները վերանորոգել>  
իրենց ծառայ> թեան > խտ հայ Ժողով> րդի:

  Գեղար> եստական յայտագիրը շար> նակ> եցաւ «Ն> պարին Պոյը Չինար 
է» ժողովրդային երաժշտ> թեամբ, ջ> թակի ընկերակց> թեամբ՝ վարպետ> հի 
Էլվիրա Ոսկանեան եւ դաշնակի ընկերակց> թեամբ՝ Թագ> հի Թաւ> քճեանի: 
Յայտագիրը վերջ գտաւ Պետրոս Պետիրեանի «Բարձրացնենք Բաժակները» երգով: 
Ապա Ս. Գրիգոր Լ> սաւորիչ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տ. Հրանդ Աբղ. Թահանեանը 
փոխանցեց օր> ան պատգամը շեշտելով ՀՕՄ-ի տարած ս> րբ աշխատանքին եւ 
ոյժ >  կորով մաղթեց յառաջիկայ գործ> նէ> թիւներ> ն համար: Գեղար> եստական 
յայտագիրը վերջ գտաւ ընկհ. Ռոզի Թոքաթլեանի հետեւեալ խօսքերով.- «Մենք 
այլեւս պէտք չէ որ ըսենք թէ քիչ ենք, մե նք փոքր գաղ> թ ենք, սակայն որակաւոր: 
Ահա  այսօր> այ փաստը. Եւ Պետրոսի խանդավառ  երգով,   խմե նք հայ հերոսներ>  
կենացը»: Ան նաեւ շնորհակալ> թեան խօսք > ղեց յանձնախ> մբին , վարչ> թեան 
եւ մասնաւորաբար հանդիսատեսներ> ն, որոնք բ> ռն ծափահար> թիւններով 
բարձր գնահատեցին երեկոն:

     Գեղար> եստական  յայտագրին յաջորդեց  ճաշի սպասարկ> թիւնը ապա երեկոն 
ճոխացաւ DJ Սառայի հետ, դ> ստրը Վանգ> վըրի մասնաճիւղի հիմն ադիր անդամ՝ 
ընկհ. Ս> զան Եղեաեանի, որոնք յատկապէս հրաւիր> ած էին Մոնթրէալէն սոյն 
երեկոյին համար:

   Ի վերջոյ Վանգ> վըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի երկարամե այ 
ատերապետ> հի՝ ընկհ. Քլարա Յակոբեան զարդասեղներով պարգեւատրեց 
երկարամե այ ծառայ> թիւն > նեցող անդամ> հիներ> ն իսկ ընկեր> հիներ 
Սրբ> հի Սարգիսեան իր 72 եւ Սեդա Հոր> բեան Պագալեան 55 տարիներ>  
ծառայ> թեան համար պարգեւատր> եցան յատ> կ յ> շատախտակով: Ապա 
հանդիսաւոր մոմավառ> թեամբ նշ> եցաւ ՀՕՄ-ի 103 տար> այ գործ> նէ> թիւնը 
եւ բոլոր հայրենակիցներ իրենց մասնակց> թիւնը բերին: Երեկոն շար> նակ> եցաւ 
մե ծ խանդավառ> թեամբ մի նչեւ > շ ժամե ր:

 Ընկհ. Մեղրիկ Սիւլահեան-Չափանեան

Վանգ> վըրի ՀՕՄ-Ի «Արազ» Շաբաթօրեայ Վարժարանի
Ամանորի Հանդէսը
      ՀՕՄ-ի «Արազ» շաբաթօրեայ վարժարանի Ամանորեայ հանդէսը տեղի 
> նեցաւ Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր, 2013- ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Ս. Գրիգոր 
Լ> սաւորիչ Եկեղեցւոյ Լազարեան սրահէն ներս, որ> ն ներկայ գտն> եցան մե ծ 
թիւով ներկաներ:
     25 աշակերտներ սրահ մ> տք գործեցին եւ կատարեցին Գանատայի եւ 
Հայաստանի քայլերգները երգեցող> թեամբ։ Հանդիս> թեան բացման եւ 
բարի գալ> ստի խօսքով հանդէս եկաւ Վանգ> վըրի «Արազ» մասնաճիւղի 
ատենապետ> հին ընկհ. Մարալ Քիւլլահեան, որ խօսեցաւ դպրոցի առօրեայի 
եւ աշակերտներ>  գործ> նէ> թեան մասին ան շնորհակալ> թեան խօսք 
> ղղեց ծնողներ> ն, որոնք իրենց ս> ղ ժամե րը կը զոհեն իրենց զաւակներ>  
հայեցի դաստիարակման զարկ տալ>  համար: ՀՕՄ-ի «Արազ» Վարաժարանի 
կրտսեր դասարանի աշակերտները հանդէս եկան «Տօնածառ» եւ «Ով Եմ Ես» 
երգերով, որոնց յաջորդեց խմբային արտասան> թիւն մը: «Արազ» Վարժարանի 
աշակերտներ>  կողմէ խօսք առաւ Աննա Պահչէճեանը եւ բեմ հրաւիրեց բարձրա-
գոյն դասարանի  աշակերտները, որոնք երգեցին խմբային երգեր  դաշնակի 
ընկերակց> թեամր իրենց > ս> ցչին՝ Մհեր Մարտոյեանին, որ> ն յաջորդեց 
խմբային արտասան> թիւն «Եկեղեցին Հայկական»: Աշակերտները նոր Տար> այ 
խանդավառ երգերով դիմաւորեցին Կաղանդ Պապան ապա վարաժարանի 
տնօրէն> հին ընկհ. Արշօ Զարիֆեան կատարեց ն> էրներ>  բաշխ> մը: Ան 
շնորհաւորեց աշակերտներ> ն >   ծնողներ> ն ամանորը մաղթելով անոնց  
հաճելի արձակ> րդ: Հանդէսի աւարտին տեղի > նեցաւ դրամահաւաք 
եւ հասոյթը ն> իր> եցաւ մարդասիրական “Variety” կազմակերպ> թեան, 
անդրադառնալով Վանգ> վըրահայ փոքրիկ Անդօնի Խ> տեանի “The Coin Kid” 
մրցանակի արժանանալ>  հպարտանքին: Ծնողներէն՝ Անի Խ> տեան եւ Լիւսի 
Զաքարեան խօսեցան թէ ինչպէս սոյն կազմակերպ> թեան նշանաբանն է 
օգնել թէ՛ նիւթապէս եւ թէ՛ բարոյապէս յատ> կ խնամքի կարօտ պզտիկներ> : 
Ս> րճի եւ ան> շեղէնի հիւրասիր> թենէն ետք տեղի > նեցաւ օրացոյցի 
վաճառք պատրաստ> ած > ս> ցչական կազմի ն կողմէ:

                                                                                            Մեղրիկ Սիւլահեան Չափանեան

Ամանորը՝ Վանգ> վըրի Հայ կեդրոնին Մէջ
      Վերջին տարիներ> ն կրկն> ող գեղեցիկ աւանդ> թեամբ մը՝ Վանգ> վըրի Հայ 
Կեդրոնը կերպարանափոխ> ած էր Նոր Տար> ան Գիշերը։ Տօնական օր> ան 
յատ> կ զարդարանքներով յարդար> ած սեղանները, բեմի ն վրայ զետեղ> ած 
Կաղանդի ծառը եւ բ> ռ> մն աւէտ ճաշատեսակները կը դիմաւորէին Նոր Տարին 
Հայ կեդրոնին յարկին տակ դիմաւորել > զող վանգ> վըրահայերը։ 
Յ> ն> ար 31-ի իրիկ> ան ժամը 7։30-էն սկսեալ Կեդրոնին դ> ռը արդէն բաց> ած 
էր։ Ժամանողները կը հիւրասիր> էին հայկական գոնեակով >  տ> րմով >  կը 
գրաւէին իրենց տեղերը։

  Շ> տով սկսաւ ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի տիկիններ> ն կողմէ 
պատրաստ> ած համե ղ ճաշեր>  սպասարկ> թիւնը, որ> ն կ՜ընկերանար 
Մոնթրէալէն ժամանած ձայնի հողորդավար Սառա Եղիայեանի (DJ Hay Energy) 
ընտրած երաժշտ> թիւնը։

         Ապա Կեդրոնի սրահը թնդաց տօնական խանդավառ եղանակներով 
եւ երգերով, որոնք պարել>  մթնոլորտի մէջ պահեցին ներկաները ամբողջ 
գիշեր> ան ընթացքին, մի նչ երիտասարդները կը կատարէին վիճակա-
հան> թեանց տոմսեր>  վաճառք։ Իսկ երկ>  պատանիներ իրենց ծախած 
ման> կներ>  ապարանջաններէ գոյացած գ> մարը ն> իրեցին ՀՕՄ-ի արկղին։      

        Արդէն հասած էր Նոր Տարին, որ դիմաւոր> եցաւ յատ> կ երգերով եւ պարերով։ 
Յանկարծ կեդրոնը վերած> եցաւ մէկ ընտանիք հիւրընկալող յարկի, > ր ամէն 
մարդ կ’ողջագր> էր իր սեղանակիցը՝ իր ընտանիքի անդամը, բարեկամը՝ 
մաղթելով բարի նոր տարի մը։ Սպասարկ> եցաւ տօնական կարկանդակը եւ 
ս> րճը։ Այն> հետեւ տեղի > նեցաւ վիճակահան> թիւն։ DJ Hay Energy-ին մի նչեւ 
> շ ժամե ր ոտքի վրայ պահեց ներկաները իր ընտրած պարեղանակներով։ 
Առաւօտեան կան> խ ժամե ր> ն՝ անոնք որոնք դիմացան մի նչեւ առտ>  սրահ 
մն ալով՝ ճաշակեցին Ֆ> լի նախաճաշը։

Դասախօս> թիւն
   ՀՕՄ-ի Վանք> վըրի, «Արազ» մասնաճիւղի նախաձեռն> թեամբ, Կիրակի 
26 Հոկտեմբեր, 2013 ին, կէսօրէ ետք ժամը 2։30-ին, Լազարեան սրահէն ներս, 
տեղի > նեցաւ «Առողջ մարմի ն եւ զօրաւոր դիմադրողական> թիւն» խորագրով 
առողջապահական դասախօս> թիւն մը, դասախօս > նենալով Բժ. Լինզի 
Ժաս> ին. 

   Ձեռնարկին ներկայ էին շ> րջ 55 համակիրներ։ Բաց> մը կատարեց փոքրիկն 
Լոռի Քիւլլահեան, դաշնակի վրայ հրապ> րելով ներկանները երկ>  գեղեցիկ 
կտորներով։ Ապա խօսք առաւ մասնաճիւղի ատենապետ> հին ընկհ. 
Մարալ Քիւլլահեան շնորհակալ> թիւն յայտնել>  եւ բեմ հրաւիրել>  օր> ան 
դասախօս> հին. 

  Դասախօս> թիւնը տեւեց մօտաւորապէս մէկ ժամ, իր օգտակար եւ 
անհրաժեշտ գիտելիքներով գրաւեց ներկաներ> ն > շադր> թիւնը։ 
Դասախօս> թեան աւարտին տեղի > նեցաւ գոհարեղէններ>  վաճառք, որ> ն 
հասոյթը ամբողջ> թեամբ պիտի յատկաց> ի  Ս> րիոյ «Դպրոց»  հիմն արկին: 
Ձեռնարկի վերջաւոր> թեան տեղի > նեցաւ առողջապահական > տելիքներով 
հիւրասիր> թիւն:

       Մարալ Քիւլլահեան

«Արազ» մասնաճիւղի 36-րդ տարեդարձի տօնակատար> թիւն
«Արազ» մասնաճիւղի վարչական կազմ
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  Դարեր>  պատմ> թեան ընդմէջէն, երբ կը 
փորձենք գտնել կանացի կազմակերպ> թիւն 
մը, որ յարատեւ դարձած է օգտակար իր 
ազգի պահանջքներ> ն, ց> ցաբերած է 
ազգային գիտակց> թեան եւ զոհաբեր> թեան 
ոգի, հասած է որբին >  չքաւորին, հիւանդին 
>  անկարին, երեխային, պատանիին >  
տարեցին, կը գտնենք ՀՕՄ-ը:

      Ահա իր իսկ գոյ> թեան երկրորդ դար>  
սեմի ն, ՀՕՄ-ը տիպարն է մարդասիրական եւ 
բարեսիրական ծրագիրներ>  իրականացման: 
Հայ կինը դարեր շար> նակ եղած է իր 
ընտանիքին սիւնը եւ շնորհալի դաստիարակը 
զաւակներ> ն, եւ հրաշալի քաջ> թեամբ 
զօրավիգ կանգնած է իր ամ> սնոյն:

  Արագ ակնարկ մը եթէ նետենք դէպի հեթանոսական շրջան՝ կը նկատենք որ հայոց 
դիցաբան> թեան մէջ, Արամազդի եւ Վահագնի կողքին, եղած են նաեւ Անահիտ, 
Աստղիկ եւ Նանէ դից> հիները, այսինքն իգական եւ արական սեռը համահաւասար 
արժեւորմամբ ներկայացած են: Երբ քսաներորդ դար>  սկզբնաւոր> թեան, 
անգ> թ թ> րքը սկսաւ իր հալածանքները, հայ կնոջ քաջ> թիւնը ի յայտ եկաւ՝ 
երբ օգն> թեան հասաւ ֆետայիներ> ն >  մարտիկներ> ն, եւ շատ անգամ, Սօսէ 
մայրիկի նման զէն ի ձեռին պայքարեցաւ:

   Եւ այդ օրեր> ն ահա ժամանակն էր, որ հայ կինը կազմակերպ> ած ձեւով 
օգն> թեան հասնէր իր ժողով> րդի կարիքներ> ն: Արդարեւ 1910-ին, Ակն> նի 
հիմը դրաւ Նիւ Եորքի մէջ Հայ Կարմի ր Խաչին, որ յետագային կը դառնար Հայ 
Օգն> թեան Մի> թիւն, այսօր> այ մե ր գիտցած կառոյցով: Ակն> նի լայնամի տ եւ 
հեռատես անձ մըն էր այդ օրեր> ն համար, եւ երբ ան կը գտն> էր Ամե րիկայ 
որպէս ազգային գործիչ, մղեց >  քաջալերեց հայ կինը, որ գործնական եւ 
կազմակերպ> ած ձեւով բաժին բերէ ժողով> րդի օգն> թեան >  կարիքներ> ն:

     Ան կը գրէր հետեւեալը, 2 Մայիս, 1911 թ> ակիր նամակով մը, > ղղ> ած 
ընկեր> հիի մը՝ « Որքան > րախ եմ տեսնելով մե ր ընկերների շարքեր> մ կանայք, 
ընկեր> հիներ որոնք ցանկ> թիւն > նենան բաժանել թէ՛ գաղափարը եւ թէ՛ 
աշխատանքը մե ր ժողով> րդի վերածն> թեան գործ> մ: Իմ համոզմամբ, հայ 
կինը > նի եւ կարեւոր դեր կանանց զարգացման գործի մէջ... ջանք մի ՛ խնայէք ձեր 
շրջան> մ, > ՛ր էլ լինէք, Ամե րիկա թէ Երկիր, նպաստել>  ձեր սեռի բարձրացման եւ 
զարգաց> մի ն: Եւ եթէ ինձ կը վերյիշէք մի  անգամ, յիշեցէք եւ այդ մի տքը:»

       Ահա յիշեցի քեզ սիրելի ՀՕՄ-ի հիմն ադիր: 104 տարիներ ետք, ՀՕՄ-ը յաղթական 
է իր ն> աճ> մն երով եւ կրցած է յաջող> թեամբ արձանագրել բազմածաւալ 
մարդասիրական, բարեսիրական, մշակ> թային եւ կրթական ծրագիրներ, եւ իր 
հաստատ ներկայ> թիւնը փաստել աշխարհին, իր տեղը գրաւելով Միացեալ  
Ազգեր>  Կազմակերպ> թենէն իսկ ներս:

    Այս ն> աճ> մն երով զին> ած, անցնող գրեթէ 25 տարիներ> ն, ՀՕՄ-ը հասաւ 
նաեւ վերանկախացած Հայաստան եւ հոգաց երկրաշարժի զոհեր> ն >  
Արցախի ազատամարտիկներ>  ընտանիքներ> ն կարիքները: Ան այսօր կը 
հոգայ ծնողազ> րկ երեխաներ, կը հովանաւորէ > սանողներ, կը հոգայ «Սօսէ» 
մանկապարտէզներ եւ նիւթական օժանդակ> թիւն կը տրամադրէ Մօր >  Մանկան 
առողջապահական կեդրոնին:

      Այսօր, ՀՕՄ-ը կը վայելէ գաղ> թներ>  վստահ> թիւնը >  յարգանքը, եւ հաստատ 
>  անվարան կը շար> նակէ իր բարեսիրական առաքել> թիւնը: Պէտք է հոս 
յիշեմ առաջին հերթին, մե ր ազգայիններ> , բարերարներ>  եւ կամաւոր գործող 
ՀՕՄ-> հիներ>  բանակին ց> ցաբերած հաւատքը, պատրաստակամ> թիւնը >  
ն> իր> մը, որ ամե նամե ծ գաղտնիքն է այս կազմակերպ> թեան երկարամե այ 
գոյ> թեան >  պահպան> մի ն:

      Գանատայի տարածքին, մե ր ընկեր> հիները ոչ մէկ ճիգ կը խնայեն, բարոյական 
թէ նիւթական, որպէսզի ՀՕՄ-ի ծրագիրները յաջող> թեամբ աւարտին: Կը 
ծափահարեմ քեզ իմ ՀՕՄ-ի ընկեր> հիս, եւ կը մաղթեմ քեզ > ժ, կորով եւ 
եռանդ, որպէսզի շար> նակես պահապան մն ալ ք>  ն> իր> մովդ, այս մե ծ 
կազմակերպ> թեան եւ իր յառաջիկայ ծրագիրներ> ն յաջող> թեան:

     Այս բոլորը շատ բարի: Օրինակելի գործ> նէ> թիւն եւ մե ծ հպարտանք մե զի: 
Հիմա հարց կ>  տամ, դէպի ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս:

    Դէպի ո՞ւր: Թերեւս մե ր երթը որոշ չափով յստակ է, քանի որ գիտենք ՀՕՄ-ի 
առաքել> թիւնը ինչ է: Սակայն պէտք է նկատի > նենանք համաշխարհային 
քաղաքական պայմանները, որոնք կ’ազդեն մե ր ժողով> րդի բարեկեց> թեան 
>  նկարագրին: Ամե նակարեւորը՝ գաղ> թներ>  տեղաշարժը, ձեւով մը demo-
graphics եթէ կ’> զէք:

     Գաղթը, որ 50 տարիներ է ի վեր հայաշատ երկիրներ>  քաղաքական եւ ընկերային 
անկայ> ն պատճառներով կը շար> նակ> ի, Միջին Արեւելեան երկիրներէն դէպի 
Ամե րիկաները եւ Եւրոպա, հեռանալով ֆիզիքապէս մե ր Հայրենիքէն:

 Գաղթը հայրենիքէն դ> րս՝ ընտանիքներ>  բաժան> մն երը, օտար 
ամ> սն> թիւններ>  թիւի աճը, երիտասարդներ>  անհետաքրքր> թիւնը, 
անհատական ն> իր> մի  պակասը, եղեր է ան բարոյական կամ նիւթական, կը 
դառնան դժ> ար> թիւններ, որոնք նոր մարտահրաւէրներ>  առջեւ կը դնեն մե ր 
կազմակերպ> թիւնները:

   ՀՕՄ-ը այսօր պէտք > նի այնպիսի երկարամե այ ծրագիրներ ստեղծել որ 
ապագային դառնան նիւթապէս ինքնաբաւ: Այսօր> ան գիտական հիմ> նքով 
> ս> մն ասիր> թիւններ իրականացնել ընկերային կեանքը յ> զող երեւոյթներ>  
մասին եւ անոնց պատճառներ>  լ> ծման գործնական մի ջոցներ գտնել:

     Մասնագիտացած եւ արհեստավարժ անձեր հաւաքել մե ր շ> րջը եւ առիթ 
տալ անոնց որ գործի դնեն իրենց մասնագիտ> թիւնները: Ասոնք բանաձեւեր 
չեն, այլ մի ջոցներ պէտք է դառնան որ մե ր նորանոր >  տար> է տարի աւելցող 
մարտահրաւէրները աւելի դիւրաւ դիմագրաւենք:

   Վերջին երկ>  տարիներ>  ընթացքին, ս> րիահայ> թեան ապրած կեանքն >  
պայմանները մե զ կը յ> զեն եւ նոր ծրագիրներ կը ստեղծենք օգն> թեան հասնել>  
կարիքաւորներ> ն: ՀՕՄ-ի Կեդոնական Վարչ> թիւնը դարձաւ առաջինը որ 
կազմակերպեց օգն> թիւն եւ յաջողեցաւ 100,000 տոլարի գ> մար մը հասցնել 
անցեալ տարի Ս> րիոյ վարժարաններ> ն ի նպաստ:

   Գանատայի Շրջանային Վարչ> թիւնն ալ իր տասը մասնաճիւղերով, 750 
երեխայի, իբրեւ կաղանդչէք վերարկ> ներ ն> իրեց, առաջարկ մը՝ բխած 21-րդ 
պատգամաւորական ժողովէն: Առաջարկը կ’ըսէր հաւաքել ամէն անդամէ 
7 տոլար կաղանդչէքի գ> մար, > ղարկել>  Ս> րիահայ երեխաներ> ն: 8813 
տոլար > ղարկեցինք Կեդրոնական Վարչ> թեան մի ջոցաւ Հալէպ, > ր գ> մարը 
գործած> եցաւ վերարկ> ներ կարել> , ՀՕՄ-ի աշխատանոցի տիկիններ> ն 
գործ հայթայթել>  եւ վարժարաններ> ն բեռը թեթեւց> ց, որպէս կաղանդչէքի 
ն> էրներ բաշխ> ելով:

 Ընթացիկ մէկ > րիշ ծրագրի նաեւ կը մասնակցի Գանատայի շրջանը 
ս> րիահայ> թեան համար, այն ալ՝ «Տաք> կ բնակարան» ծրագիրն է, որ 500-600 
ընտանիքներ>  վառելանիւթ հայթայթել ձմրան 3 ամի սներ>  ընթացքին: Արդէն 
իսկ 10,000 տոլար > ղարկած ենք այս ծրագրին համար: Յիշեմ նաեւ որ Գանատայի 
շրջանը կը տրամադրէ օգն> թիւն Արցախի «Սօսէ» մանկապարտէզներէն՝ 
Հատր> թի Նոր Թաղեր մանկապարտէզին, շ> րջ 25,000 տոլար ն> իրելով, 
Ախ> րեանի Մօր >  Մանկան առողջապահական կեդրոնին, > ր 6 ամի սներ առաջ 
ultra sound մե քենայ մը > ղարկեցինք Կեդրոնական վարչ> թեան մի ջոցաւ: Կը 
մասնակցինք նաեւ շատ մը > րիշ ծրագիրներ> :

    Ուրեմն  կը տեսնենք, որ ՀՕՄ-ի մարտահրաւէրներ>  շարքը կ’աւելնայ եւ ան 
պէտք > նի աւելի թիւով ընկեր> հիներ>  բանակի մը, որպէսզի յաղթահարէ այս 
բոլորը: Այս> հետեւ ժամանակը եկած է նաեւ ներգրաւել>  մե ր օտար հարսերն 
>  փեսաները որ իրենք ալ հասկնան, մասնակցին: Հոս կոչ կ’> ղղեմ մե ր սիրելի 
երիտասարդ> թեան:

Սիրելի երիտասարդուհի, դուն, որ ծնած կամ հասակ առած ես հոս, Գանատա,

Դուն, որ ապրած ես օտարութեան մէջ եւ միշտ հարց տուած «ինչո՞ւ» քու ազգային 
սովորութիւններու եւ պարտաւորութիւններու մասին,
Դուն, եթէ եղած ես այդ բախտաւոր աշակերտներէն,  որ յաճախած ես հայկական 
վարժարան կամ
Դուն, որ յաճախած ես օտար վարժարան սակայն մեծցած ես հայաշունչ ընտանիքի մէջ,
Դուն, որ ուսումովդ եւ նուաճումներովդ հպարտացուցած ես ծնողքդ
Դուն, որ կը վայելես յաջողութիւններ քու ընտրած ասպարէզիդ մէջ
Դուն, որ լսած, տեսած ու ապրած ես ՀՕՄ-ի առաքելութիւնը

Եկո՛ւր ձեռքդ երկարէ ՀՕՄ-ին եւ միացիր այս կանացի միութեան, օգնէ՛ անոր որ 21-րդ 
դարու մարտահրաւէրները ու կարիքները յաջողցնէ արդիական, մասնագիտացած ու 
գործնական միջոցներով:

«Ռ> բինա» Մասնաճիւղ
 ՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ> թեան ատենապետ> հի 

ընկհ. Սեդա Մալխասեանի արտասանած խօսքը Թորոնթոյի մէջ 
ՀՕՄ-ի օր> ան առիթով  

:ORON:)

«Ռ> բինա» մասնաճիւղի ՀՕՄ-ի օր> ան տօնակատար> թեան 
յանձնախ> մբը՝ ընկհ. Սեդա Մալխասեանի
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Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Թորոնթոյի 
«Ռ> բինա» Մասնաճիւղի Ամառնային Ճամբար

   Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի Ամառնային Ճամբարը Թորոնթոհայ> թեան 
համար կարեւոր եւ ազգան> էր առաքել> թիւն մըն է: Ան իր շ> րջ կը 
համախմբէ 2 տարեկանէն 12 տարեկան, աւելի քան երկ>  հարիւր հայ 
ման> կներ, պարման> հիներ եւ պատանիներ:
   ՀՕՄ.-ի Ամառնային Ճամբարը անցնող 20 տարիներ>  ընթացքին 
հանդիսացաւ Թորոնթոհայ նորահաս սեր> նդին համար՝ հայրենիքէն 
հեռ>  հայապահպան> մի  անառիկ բերդ մը, սքանչելի փարոս 
մը, մանաւանդ անոնց համար որոնք զրկ> ած են ամէնօրեայ հայ 
վարժարանի առօրեայ բարիքներէն: 
   Ճամբարի աշակերտները ապահով եւ մտերմի կ շրջապատի 
մէջ կը զբաղին մարզական տարբեր տեսակի խաղերով, ձեռային 
աշխատանքներով, հայկական երգ >  պարի դասապահերով, 
համակարգչային դասընթացքներով ինչպէս նաեւ կ՛> նենան  
շրջապտոյտներ՝ քաղաքիս զանազան ամառնային խաղավայրեր>  
բարիքները վայելել>  խանդավառ առիթներ:
   ՀՕՄ-ի Ամառնային Ճամբարը անցնող 20 տարիներ>  ընթացքին 
> նեցաւ  արհեստավարժ եւ կամաւոր աշխատակազմ, որոնք 
ամառնային արձակ> րդներ> ն ձեռքբերին խմբային խաղեր 
կազմակերպել>  եւ վարել>  յատ> կ հմտ> թիւն, աշխատանքային 
փորձառ> թիւն, եւ շտապ օգն> թեան դասընթացքներ> ն 
մասնակցել>  առիթով ստացան պետական հաստատագրեր: 
   Ինչպէս անցնող տարիներ> ն, այս տարի ՀՕՄ-ի Ամառնային 
Ճամբարի յանձնախ> մբը ծրագրած է > թը շաբաթներ>  վրայ 
երկարող հայ պատանիներ>  ամառնային արձակ> րդը վերածել 
անմոռանալի եւ յիշատակելի, աշակերտներ> ն տրամադրելով 
> րախ-զ> արթ հայեցի մթնոլորտով ապահով եւ տաք> կ մի ջավայր 
մը:

Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի «Ռ> բինա» մասնաճիւղի կազմակերպած 
Կանանց մի ջազգային օր> ան հանդիս> թիւն

    Այս տարի, Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Թորոնթոյի 
«Ռ> բինա» մասնաճիւղի կազմակերպած Կանանց 
մի ջազգային օր> ան ձեռնարկը տեղի > նեցաւ 
Կիրակի, 2 Մարտ, 2014-ին՝ Sheraton հիւրանոցի 
շքեղ սրահին մէջ:

    Աւելի քան չորս հարիւր ՀՕՄ-ի ընկեր> հիներ 
եւ թորոնթոհայ կանայք՝ Կանանց մի ջազգային 
օր> ան ձեռնարկէն առաջ դիմաւոր> եցան ջերմ 
ընդ> նել> թեամբ՝ հիւրասիր> եցան խմի չքներով, 
առիթը > նեցան լ> սանկար> ել> , իսկ 
ց> ցահանդէսի տաղաւարներ այցելելով՝ հաճելի 
մթնոլորտ մը ստեղծ> եցաւ, որը շար> նակ> եցաւ 
յայտագրի ընթացքին >  մի նչեւ ձեռնարկի աւարտը:

Գանատայի եւ Հայաստանի քայլերգներ>  > ննդր> թենէն ետք՝ օր> այ 
հանդիսավարներէն մի ն՝ հայերէն եւ անգլերէն լեզ> ներով կատարեց ձեռնարկի 
բաց> մը, հակիրճ տողեր>  մէջ ներկայացնելով ՀՕՄ-ի եւ Միջազգային կանանց օր> այ 
պատմականները: Ապա՝ բեմ հրաւիր> եցան Գանատայի Խորհրդարանական եւ 
Կանանց Հարցեր>  Նախարար> հի Dr. Kellie Leitch, եւ Թորոնթոյի Քաղաքապետարանի 
Խորհ> րդի անդամ Councillor Shelley Carroll, որոնք անդրադարձան մասնաւաորաբար 
Գանատայէն ներս կին անհատի դերին եւ կնոջ թողած յաջող> թիւններ> ն մասին: 
Խօսք առաւ նաեւ մե ր գաղ> թի երիտասարդներէն՝ Toronto District School Board-ի 
trustee`ընկեր Յար> թ Ման> կեանը:

Նախքան օր> ան բանախօսի բեմ հրաւիրելը հանդիսավարը հակիրճ գիծեր>  
մէջ ներկայաց> ց կենսագրականը օր> այ բանախօսին՝ տիկ. Անի Տէմի րճեանին, 
որ յատկապէս հրաւիր> ած էր Պրաթիսլաւա, Սլովաքիայէն: Ան Միացեալ 
Ազգեր>  Կազմակերպ> թեան (ՄԱԿ)  մէջ իր ծաւալած գործ> նէ> թեան 
ընդմէջէն անդրադարձաւ կին անհատի ներգործօն դերին եւ կնոջ կեանքի 
տարբեր հանգր> աններ> ն մասին: Ան նաեւ խօսեցաւ նոր հաղորդամի ջոցներ>  
կարեւոր> թեան եւ մարդոց վրայ թողած ազդեց> թեան մասին: Անի Տէմի րճեան 
բարձր գնահատեց ՀՕՄ-ի 100-ամե այ առաքել> թիւնը՝ Սփիւռքի, հայրենիքի, Արցախի 
եւ Ջաւախիի մէջ։  Սրտանց շնորհաւորեց եւ երախտագիտ> թիւն յայտնեց ՀՕՄ-ի մե ծ 
ընտանիքի անցիալի եւ ներկայի ն> իրեալ ընկեր> հիներ> ն, որոնք դար մը եւ աւելի 
անշահախնդիր եւ անձն> էր մայրական գ> րգ> րոտ ձեռք երկարեցին հայ ժողով> րդի 
բոլոր զաւակներ> ն անխտիր:

Ճաշի սպասարկ> թեան ընթացքին ց> ցադր> եցաւ հետաքրքրական պատկերիզ 
մը, որ կը ներկայացներ չորս հայ> հիներ, որոնք յաջող> թիւններ արձանագրած են 
լրագր> թեան եւ լրահաղորդման բնագաւառներէն ներս՝ տիկին Մարի Ներսէսեան 
Սաղըրեան, օրդ. Միշէլ Զատիքեան, օրդ. Արտա Զաքարեան եւ տիկ. Լ> սի Ներսէսեան-
Լոբէզ: Հպարտ> թեամբ կարելի է ըսել, որ այս չորս հանրայայտ հայ> հիները 
յաջող> թեամբ վարեցին նաեւ ձեռնարկի հանդիսավար> թեան եւ թամատայի հաճելի 
պարտական> թիւնը:

Ձեռնարկի գեղար> եստական յայտագրի հաճելի բաժիններէն մէկը՝ հայկական 
գիւղական, գաւառական եւ արք> նիքի մէջ օգտագործ> ած հայ կնոջ զգեստներ>  
ց> ցադր> թիւնն էր։ Սքանչելի եւ գ> նազարդ զգեստները բծախնդր> թեամբ 
կար> ած եւ պատրաստ> ած էին տիկին Նեւրիկ Ազատեանի կողմէ, որ յատկապէս 
հրաւիր> ած էր Զ> իցերիայէն այս ձեռնարկին ց> ցադրել>  համար զանոնք: 
Գաղ> թի պարման> հիներն >  երիտասարդ> հիները զգեստաւոր> ած հայկական 
գոյնզգոյն գեղասքանչ տարազներով՝ մե ծ > րախ> թեամբ եւ խանդավառ> թեամբ բեմ 
բարձրացան արժանանալով ջերմ ծափահար> թիւններ> ։ 

Այս տարի, առաջին անգամ ըլլալով, վիճակահան> թեան կողքին, ձեռնարկի 
ընթացքին տեղի > նեցաւ աճ> րդ, Live Auction, պրն. Զատիկեանի ճարտար 
պատրաստ> թեամբ, աճ> րդի եւ ընդհան> ր հասոյթին մաս մը պիտի տրամադր> ի 
Հայաստանի մէջ «Երեւանի կանանց աջակցման կեդրոն»ին (Women’s Support Center) 
եւ «Գանատայի Կ> րծքի Քաղցկեղի ընկերակց> թեան» ( Breast Cancer Society) :

Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի «Ռ> բինա» մասնաճիւղի կազմակերպած Կանանց մի ջազգային 
օր> ան փառահեղ հանդիս> թիւնը իր աւարտին հասաւ, շնորհակալական եւ 
քաջալերական փակման խօսքերէն ետք:

ԼՈՌԻ Ս. 

:ORON:)

«Ռ> բինա» մասնաճիւղի վարչական կազմ

Նախարար> հի Dr. Kellie Leitch
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:ORON:)

   Այս տարի եւս, ՀՕՄ-ի «Ռ> բինա» մասնաճիւղը Թորոնթոհայ գաղ> թին 
հրամց> ց Զէյթ> նի >  Հաճընի ն> իր> ած, տոհմի կ երեկոյ մը, որ տեղի > նեցաւ 
30 Նոյեմբեր, 2013-ին, Հայ կեդրոնի սրահէն ներս:

   Կիլիկիոյ նահանգներէն Զէյթ> նն >  Հաճընը ընտր> ած էին իբրեւ 
20-րդ Տոհմի կ օր> այ շրջանները: Այսպէս, երեկոյթի ամբողջ տեւող> թեան, 
մե նք ծանօթացանք անոնց պատմ> թեան, աշխարհագրական դիրքին եւ 
հերոսական պայքարներ> ն: Սրահի մ> տքին տարազաւոր հայ> հիներ 
ներկաները կը դիմաւորէին խմի չքներով եւ ան> շեղէնով: Սրահը շատ հաճելի 
երեւոյթ մը > նէր: 

              Ձեռնարկին ներկայ էին Գերպ. Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան, Տ.Կոմի տաս
Աւ. Քհնյ. Փանոսեան, ՀՕՄ-ի վարչ> թեան անդամն եր եւ մե ծ թիւով 
Թորոնթոհայեր: Օր> ան հանդիսավարը՝ ընկհ. Սիւզան Նաճարեան, 
հեզասահօրէն վարեց իրեն յանձն> ած պաշտօնը եւ շեշտեց թէ մե ր 
պատմ> թեան մէջ զէյթ> նցին >  հաճընցին եղած են խիզախ> թեան 
տիպարներ: Արդ՝ մե ր պապենական հողերէն զրկ> ած, սակայն մե ր 
ինքն> թեան գիտակից, նախաձեռնեցինք Տոհմի կ օրեր>  ոգեկոչման, որ> ն 
20-րդ օղակը կը տօնենք հրճ> անքով: 

       Երեկոն ճոխաց> ց երգիչ Արթիւր Աբգարեան եւ իր ն> ագախ> մբը, 
ներկաները յոտնկայս > նկնդրեցին քայլերգները եւ ծափողջոյններով 
դիմաւորեցին Զէյթ> նի >  Հաճընի տարազաւոր կամաւորական գ> նդեր>  
յաղթական քայլերով մ> տքը, Եռագոյններ>  առաջնորդ> թեամբ >  
հայ> հիներ>  հետեւող> թեամբ: Անոր յաջորդեց Համազգայինի «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի պարախ> մբը, Արամ Խաչատ> րեանի «Ս> րեր>  պար»ով, 
պար> սոյց > նենալով Լոռի Նաճարեանը: 

   

    Բեմ հրաւիր> եցաւ Ս. Աստ> ածածին Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր 
Հովիւ՝ Գերպ. Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան իր սրտի խօսքը փոխանցել>  եւ 
սեղաններ>  օրհն> թիւնը կատարել> :  Մեղրիկ  վարդապետ շնորհաւորեց 
ՀՕՄ-> հիներ>  տարած ազգան> էր աշխատանքը, եւ ըսաւ թէ Տոհմի կ օր> ան 
աւազանին մէջ թաթխ> ող հայորդիներ անկէ դ> րս կ>  գան աւելի հայացած >  
ազգային ինքն> թեան գիտակից:

       Սեղաններ>  օրհն> թեան աւարտին, սպասեակներ անյապաղ >  հերթով 
հիւրընկալեցին ներկաները հայկական համե ղ ճաշերով, պատրաստ> ած 
ճաշի ենթայանձնախ> մբին կողմէ:

       Ճաշի ամբողջ տեւող> թեան պաստառներ>  վրայ ց> ցադր> եցաւ Զէյթ>  նի 
եւ Հաճընի պատմական տեսերիզներ:

  Երեկոն շար> նակ> եցաւ ջերմ >  տաք> կ մթնոլորտի մէջ: Այդպէս 
վիճակահան> թեան ն> էրները խնամքով շար> ած էին մ> տքի կողքին 
զետեղ> ած սեղաններ> ն վրայ, ինչպէս նաեւ լ> ռ աճ> րդի թանկագին 
իրեղէնները: Կարելի է հաստատել թէ երեկոյթի տեւող> թեան շատ հաճելի 
>  հայկական մթնոլորտ մը կը տիրէր, շնորհիւ ն> ագախ> մբի հայաշ> նչ 
եղանակներ> ն:  Երեկոն փակ> եցաւ յեղափոխական >  ազգային երգերով, 
ներկաները սրահէն հեռացան դարձեալ տեսն> ել>  յոյսով:

       Յատ> կ շնորհակալ> թեան խօսք բոլոր այն ՀՕՄ-> հիներ> ն եւ 
ազգայիններ> ն, որոնց լ> ռ >  ժրաջան աշխատանքին կը պարտինք նման 
տօնակատար> թիւններ>  յաջող> թիւնը. շնորհակալ> թիւն բոլոր անոնց, 
որոնք նիւթապէս եւ բարոյապէս նպաստեցին սոյն ձեռնարկին յաջող> թեան:

Ժանէթ Գիրէջեան

    Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Թորոնթոյի «Ռ> բինա» մասնաճիւղի 
տարեկան տօնավաճառը տեղի > նեցաւ Շաբաթ՝ 2 եւ Կիրակի՝ 3 Նոյեմբեր, 
2013-ին, Հայ կեդրոնի սրահին մէջ:

   Տօնավաճառին ներկայ էին Ս. Աստ> ածածին Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
Հոգեւոր Հովիւ՝ Գերպ. Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան, ՀՅԴ Սողոմոն Թէհլիրեան 
Կոմի տէի ներկայաց> ցիչ՝ Վարանդ Պարսամե ան, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական 
Վարչ> թեան փոխ-ատենապետ> հի՝ ընկհ. Նայիրի Շահինեան, ՀՕՄ-ի 
Շրջանային Վարչ> թեան Օնթարիոյի ներկայաց> ցիչներ՝ ընկհներ. 
Իրէն Թիլիմե ան եւ Յասմի կ Բաբիսեան, Հայ Կեդրոնի քոյր մի > թիւններ>  
ներկայաց> ցիչներ, ՀՕՄ-ի անդամ-անդամ> հիներ եւ բազմաթիւ 
հայրենակիցներ:

    Տօնավաճառի յանձնախ> մբի ատենապետ> հի ընկհ. Արշօ Աստ> րեան, 
բացման խօսքով բարի գալ> ստ մաղթեց ներկաներ> ն եւ երախտագի-
տական խօսք > ղղեց յանձնախ> մբի ժրաջան անդամ> հիներ> ն:

   Ապա, խօսք առաւ Վարանդ Պարսամե ան: Ան անդրադարձաւ թէ ինչպէս 
ՀՕՄ-ը կը նպաստէ հայապահպանման գործին, տօնավաճառի հասոյթը 
գրեթէ ամբողջ> թեամբ ն> իրելով ՀՕՄ-ի Պապայեան մանկապարտէզին, 
Գոլոլեան նախակրթարանին եւ երկրորդական վարժարանին:

   Գերպ. Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան խօսք առնելով ըսաւ. «Կ՚օրհնենք ձեր 
աշխատանքը, թող այս կորովը, այս ներշնչ> մը եւ այս թափը որ > նիք, 
ընդմի շտ շար> նակ> ի, որպէսզի մի շտ վեր սլանաք դէպի վսեմը, եւ 
Աստ> ած օրհնէ ձեր աշխատանքը:

   Ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեան շնորհակալ> թիւն յայտնեց տօնավաճառի 
յանձնախ> մբին եւ բոլոր գործակից անդամ> հիներ> ն: Ան իր խօսքը աւար-
տեց ըսելով. «ՀՕՄ-ը յարատեւ ն> իր> մ է եւ յարատեւ  ծառայ> թիւն»: Ապա,
ներկայաց> ց ՀՕՄ-ի վաստակաւոր անդամ> հիներէն՝ ընկհ. Լորա Մավլեանի 
կենսագրականը եւ զայն հրաւիրեց, որպէսզի կատարէ ժապաւէնի հատ> մը:

Զեփիւռ Տորնա

ՏՈՀՄԻԿ ՕՐԵՐ'  ՇԱՐՔԻՆ 20-ՐԴԸ՝
ԶԷՅԹ' Ն ԵՒ ՀԱՃԸՆ

ՀԱՅ ՕԳՆ' ԹԵԱՆ ՄԻ' ԹԵԱՆ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ 
«Ռ' ԲԻՆԱ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

ՀՕՄ-ի «Ուսանող ծրագրի» Արթ> ր Մ> րատեան կը պարգեւատր> ի
    Հայաստանի Հանրապետ> թեան Պաշտպան> թեան Նախարար Սէյրան Օհանեան, զին> ած 
> ժեր>  22-րդ տարեդարձին առթիւ՝ 24 Յ> ն> ար, 2014 ին, յատ> կ այցել> թիւն մը տ> ած է Երեւանի 
Պետական Համալսարան եւ անդրադարձած յաղթանակներ կերտել>  համար նոր գիտելիքներ>  կարե-
ւոր> թեան , ինչպէս նաեւ հասարակ> թեան առակց> թիւնը: Վերոյիշեալ հանդիպման յատ> կ հրաւէրով
մասնակցած է նաեւ Արթ> ր Մ> րատեան, որ աւարտելէ ետք Երեւանի Պետական  Համալսարանը, այժմ
կը ծառայէ Տաւ> շի մարզի զօրամասերէն մե նաբարդ շրջանին մէջ:

   Նախարարը շնորհակալ> թիւն յայտնած է  Արթ> րի գերազանց եւ օրինակելի ծառայ> թեան համար
եւ իրեն շնորհած է 10 օր> ան արձակ> րդ: Յիշենք որ, Արթ> ր Մ> րատեան, փոքր տարիքէն հովա-
նաւոր> ած է ՀՕՄ-ի Գանատայի Մոնթրէալի «Սօսէ»  մասնաճիւղի շրջանէն ընկեր> հիէ մը, նախ որպէս
զոհ> ած ազատամարտիկի զաւակ, ապա որպէս համալսարանական > սանող:
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Մարի Պոյաճեան 
Մարի Կէովշէնեան-Պոյաճեան ծնած է 1929-ին, Զահլէ, 
Լիբանան: Զաւակն է Ամանոսցի եւ Էյպէսցի վերապրողներ> :
Ամ> սնացած է, դարձեալ իրեն պէս Ամանոսցի, Դանիէլ Պօյաճեանի
հետ: Ունի չորս զաւակներ, Սեդօ, Արփի, Սիլվա եւ Դանիէլ:

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի  առաջին զոհերէն եղած է
ամ> սինը: Բոլոր զաւակները մե ծց> ցած է ազգային շ> նչով եւ այժմ 
բոլորն ալ կը ծառայեն զանազան ազգային աշխատանքներ>  մէջ,
ինչպէս՝ Հայ Դատ, Հայ Դպրոց, Հայ Մամ> լ եւ ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքին:

Մարի Պօյաճեանի անդամակց> թիւնը Լիբանանի Օգն> թեան
 Խաչի «Կարինէ» մասնաճիւղին մէջ սկսած է 60 տարիներ առաջ: 
Ան վարած է  զանազան պաշտօններ եւ 7 տարիներ վարչական
պատասխանատ> > թիւն ստանձնած է: 

Իր անդամակց> թիւնը կը շար> նակէ Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի 
«Ռ> բինա» մասնաճիւղին մէջ 16 տարիներէ իվեր, իր դ> ստրին՝ 
Արփիին հետ: Իր երկրորդ դ> ստրն ալ՝ Սիլվան, կը ծառայէ 
ԼՕԽ-ի Նայիրի մասնաճիւղին մէջ: Ընկհ. Մարի Պոյաճեան 
մի շտ զօրավիգ կը կազնգնի ՀՕՄ-ի ձեռնարկներ> ն եւ
բոլոր սրտով կը հաւատայ անոր առաքել> թեան:

Ընկհ. Արմէն> հի Փիլիկեան
  Ծնած է Չորք-Մարզպան, Տէօրթեօլ: Համաշխարհային առաջին 
պատերազմի  ընթացքին ծնողքին հետ կը փոխադր> ի Հալէպ, Ս> րիա, 
ապա 1923-ին Աղեքսանդրիա, Եգիպտոս: Ան Փոքր տարիքը կ՛անցնէ 
հայկական եւ ազգային մթնոլորտի մէջ:
    1939-ին կ՛ամ> սնանայ հայրենասէր եւ գաղափարակից պրն. Յակոբ 
Փիլիկեանի հետ եւ կը փախտաւոր> ին երեք զաւակներով՝ Նայիրի, Դրօ 
եւ Արաքսի: Ընկեր> հին շատ երիտասարդ տարիքէն անդամագր> ած է 
Աղեքսանդրիոյ Կարմի ր Խաչին եւ ստանձնած է վարչական պաշտօններ: 
Նոյն տարիներ> ն անդամակցած է Հայ Յեղափոխական Դաշնակց> թեան 
եւ եղած  վարիչ երիտասարդաց մի > թեան «Սօսէ» աղջկանց խ> մբին:
          Հաճոյքը > նեցած է իր տան մէջ հիւրասիրել>  եւ վայելել>  ներկայ> թիւնը 
այդ օրեր>  ան> անի ղեկավար անձնաւոր> թեանց: 1963-ին ընտանիօք 
կը փոխադր> ին Մոնթրէալ: Ան կը մի անայ ՀՕՄ-ի շարքեր> ն եւ 
անմի ջապէս կը ստանձնէ վարչական պատասխանատ> > թիւններ:
  Երկար տարիներ կը վարէ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 
ատենապետ> հիի պաշտօնը: Կը մասնակցի բազմաթիւ 
պատգամաւորական ժողովն եր>  եւ իր գործօն մասնակց> թիւնը կը 
բերէ յանձնախմբային աշխատանքներ> ն եւ գաղ> թի կազմաւորման: 
Ընկեր> հին եղած է տաղանդաւոր եւ սիր> ած ասմ> նքող, ճոխացնելով 
հայ բեմը: Ընկեր> հի Փիլիկեանի նշանաբանը եղած է՝ «Ամ> ր պահել 
ՀՕՄ-ի հաւատքը եւ կողք կողքի գործակցելով շար> նակել այս 
ազգօգ> տ գործը:»    Այս ամի ս, ընկհ. Փիլիկեան կը նշէ իր ծննդեան 100-
րդ տարեդարձէ: Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Գանատայի Շրջանային, 
Մոնթրէալի «Սօսէ»  եւ Լաւալի «Շ> շի» Վարչ> թեանց անդամն երը, ինչպէս 
նաեւ Միջազգային Կանանց Օր> այ կազմակերպիչ յանձնախ> մբի 
ներկայաց> ցիչը այցելեցին ընկհ. Փիլիկեանին, մաղթել>  բարի 
տարեդարձ եւ իր հարազատներ>  ներկայ> թեամբ յ> շան> էրով 
պատ> եցին զայն:

 
Երէցկին Շաքէ Իշխանեան, ծնած է Եգիպտոս բազմանդամ 
ընտանիքի մը մէջ: Յաճախած է տեղւոյն Գալ> ստեանԱզգային
վարժարանը:

Փոքր տարիքէն ի յայտ բերած է շ> րջիններ> ն օգտակար  
ըլլալ> , բնածին յատկ> թիւնը, որ արտայայտ> թիւն կը գտնէր 
իրմէ փոքր աշակերտներ>  հոգատար> թեամբ եւ գ> րգ> րանքով: 

Ամ> սնացած է 1968-ին եւ բախտաւոր> ած երկ>  զաւակներով: 
1974-ին, կը փոխադր> ի Մոնթրէալ, Գանատա եւ կ’անդամակցի 
Հայ Օգն> թեան Մի> թեան: Իր ծառայ> թեան տեսակները 
անհամար են. օրինակ եկեղեցւոյ մաս պատրաստող մայրիկները 
հաւաքել >  ետ տ> ն վերադարձնել, Կիրակի առաւօտներ 
մամի կներ հաւաքելով եկեղեցի բերել, եկեղեցւոյս ամսաթերթը 
եղող ԼՐԱՔԱՂը տ> նէ տ> ն բաժնելով՝ դրոշմաթ> ղթի գ> մարը 
խնայել: Նոյնիսկ, ձիւնին >  փ> քին ան մի շտ պատրաստ եղած 
է օգնել>  ծանօթ կամ անծանօթ հայ> ն որ անել կաց> թեան մէջ 
կը գտն> ի:

Ընկհ. Ռիթա Օհանեան եւ իր զաւակները  կը 
հիմն են «Արսէն Օհանեան» Հիմն ադրամը

Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի ընկհ. Ռիթա 
Օհանեան եւ իր զաւակները Էլօ, Կարօ եւ Ռաֆֆի, 
կը հաստատեն $20,000.00 տոլարի ֆոնտ մը, ի 
յիշատակ իրենց ամ> սնոյն եւ հօր՝ ողբացեալ 
Արսէն Օհանեանի, որմէ գոյացած եկամ> տը 
պիտի օգտագործ> ի «Շրջանային վարչ> թեան 
կրթաթոշակ» ծրագրին: 

Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Գանատայի 
Շրջանային Վարչ> թիւնը իր խորին շնորհա-
կալ> թիւնները կը յայտնէ Օհանեան ընտանիքին 
իրենց այս բարենպաստ ն> իրատ> թեան համար:

Տէր Եւ Տիկին Դրօ եւ Աննա Փիլիկեան 
կը հիմն են «Արմէն> հի Փիլիկեան» 
Հիմն ադրամը

  Շաբաթ 8 Մարտ 2014-ին, ՀՕՄ-ի 
Գանատայի Շրջանային Վարչ> թեան 
նախաձեռն> թեամբ, նշել>  համար ընկհ. 
Արմէն> հի Փիլիկեանի 100-րդ տարեդարձը, 
ընկհ. Աննա Փիլիկեան իր տան մէջ 
ընդ> նեց Շրջանային Վարչ> թեան եւ 
Մոնթրէալի >  Լաւալի մասնաճիւղերէն 
խ> մբ մը ընկեր> հիներ, > ր ամոլը փափաք 
յայտնեց իրենց մօր ընկհ. Արմէն> հի 
Փիլիկեանի ան> ան ֆոնտ մը հիմն ել 
ն> իրելով $10,000.00, որ> ն հասոյթը պիտի 
յատկաց> ի Շրջանային Վարչ> թեան 
Կրթաթոշակներ>  ծրագրին:

Շնորհակալ> թիւն կը յայտնենք Տէր Եւ Տիկին Փիլիկեաններ> ն իրենց հայանպաստ 
այս ն> իրատ> > թեան համար եւ քաջառողջ> թիւն >  երկարակեաց կեանք ընկհ. 
Արմէն> հի Փիլիկեանին:

Հայ Օգն> թեան Մի> թեան
Գանատայի Շրջանային Վարչ> թիւն

ԳՆԱՀԱՏԵԼԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆ' ԹԻՒՆՆԵՐ

Մեծար> եցաւ՝
Երէցկին Շաքէ 
Իշխանեանը
իր բազմավաստակ 
ծառայ> թեան համար
Միջազգային Կանանց 
Օր> ան
առիթով
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Տերեւաթափ

  Անահիտ Չամ> րեան ծնած էր Եգիպտոս 1931 թ> ականին, 
զաւակն էր Բիւզանդ եւ Մաքր> հի Մինասեաններ> ն: Ան քոյրն էր 
Շաւարշին եւ Վար> ժանին: Յաճախած էր Եգիպտոսի Ն> պարեան 
երկրորդական վարժարանը եւ աւարտած տեղւոյն Ամե րիկեան 
Գոլէճը: Յատ> կ սէր > նէր դասական երաժշտ> թեան եւ եւ 
բնածին տաղանդ դաշնամ> ր ն> ագել> : 1954-ին պսակ> ած էր 
Արթօ Չամ> րեանին հետ, եւ 1956-ին բախտաւոր> ած իրենց 
առաջին զաւակով: 1962-ին փոխադր> ած են Մոնթրէալ եւ գործօն 
մասնակց> թիւն բերած են Մոնթրէալի հայ գաղ> թէն ներս: 1968-
ին փոխադր> ած են Միսիսոկա: Ընկհ. Չամ> րեան անդամակցած է 
տեղւոյն ՀՕՄ-ի «Առագաստ» մասնաճիւղին:
 Իր առողջ> թեան վատթարացման պատճառով, 2009-էն մի նչեւ 
Նոյեմբեր 20, 2013՝ իր մահը, ան մն աց Bough Beeches հանգստեան 
տան մէջ:
Անահիտի կեանքին մէջ հայ լեզ> ն >  մշակոյթը կարեւոր 
տեղ կը գրաւէր եւ այդ պատճառով իսկ իր մահ> ան առիթով 
ն> իրատ> > թիւնները կատար> եցան ՀՕՄ-ին եւ Ս. Աստ> ածածին 
Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ:

Ընկ. Եդ> արդ ՊԷրպէրեան ծնած էր Գահիրէ Եգիպտոս։
1960-ական թ> ականներ>  սկիզբը ընտանիքին հետ հաստատ> ած 
էր Մոնթրէալ եւ երկար տարիներ պաշտօնավարած Ս. Յակոբ 
Շաբաթօրեայ վարժարանին մէջ։ Վերջին 20 տարիներ> ն, ընտանիքի 
անդամն եր> ն մի անալ>  նպատակաւ փոխադր> եցաւ Օթթա> ա։

Գնահատելով ՀՕՄ-ի աշխատանքը, ան փափաքեցաւ մի անալ 
ՀՕՄ-ի «Սեւան» մասնաճիւղին։ Միշտ  մօտէն կը հետաքրքր> էր 
մե ր գաղ> թի եւ հայրենիքի լ> րերով։ Ան նաեւ իր նիւթաբարոյական 
մասնակց> թիւնը բերաւ ՀՕՄ-ին մի նչեւ իր մահը, որ տեղի > նեցաւ 
Դեկտեմբեր 2013-ին։ 

  Ատէլ Պերեճիքեան՝ առաջին զաւակը 
Մարաշցի Պետրոս եւ Տիր> հի 
Չէրքէզեաններ> , ծնած էր Ս> րիա,  
1923-ին: Ատէլը իր նախակրթարանի 
> ս> մը կը ստանայ տեղւոյն 
Հայ Կաթողիկէ Սրբ> հի Ագնէս 
վարժարանին մէջ եւ կը ստանայ 
պետական վկայական:
1939-ին տեղափոխ> ած է Եր> սաղէմ, 
1945-ին Լիբանան, 1962-ին Պրազիլ եւ 
վերջապէս 1963-ին դարձեալ Լիբանան:

  Ընկհ. Ատէլ, մանկ> թենէն հետա-
քրքր> թիւն > նեցած է հիւսքի 

նկատմամբ եւ զայն վերածած է իր եւ ընտանիքին ապր> ստի մի ջոց: 
Պաշտօնավարած է Սրբ> հի Ագնէս եւ Մեսրոպեան վարժարաններէն 
ներս: 1969-ին կը պսակ> ի Վարդգէս Պերեճիքեանին հետ: 1978-ին 
կը հաստատ> ի Գանատա: Տարիներ>  ընթացքին իր առողջական 
վիճակը աստիճանաբար կը վատթարանայ, մանաւանդ իր 
կեանքի վերջին ամի սներ> ն յաճախակի կ’ըլլան իր հիւանդանոց 
այցել> թիւնները:

Փետր> ար 3-ին խաղաղ կերպով իր մահկանաց> ն կը կնքէ եւ կը 
բաժն> ի այս աշխարհէն՝ ետին ձգելով ամ> սնոյն երկ>  զաւակները 
իրենց կողակիցներով, 6 թոռներ եւ 3 ծոռ:

   Ընկհ. Վարդ> հի Պէտիրեան ծնած 
էր 1927թ. Հալէպ, Ս> րիա: Ան 
դ> ստրն  էր Ման> էլ եւ Հայկ> հի 
Բարսեղեաններ> :
  1944թ. կ’ամ> սնանայ Կարապետ 
Պէտիրեանի հետ եւ կը բախտաւոր> ի  
4 զաւակներով՝ Երան> հի, Յակոբ, 
Ման> էլ եւ Ֆիմի : Զաւակներ>  
կարօտին չդիմանալով 1972թ-ին 
իր ամ> սն> ն եւ ֆիմի ի հետ մի ասին 
կը հաստատ> ի Թորոնթօ, Գանատա: 
1981թ-ին կանդամակցի ՀՕՄ-ի  
Թորոնթոյի «Ռ> բինա» մասնաճ> ղին:   
Ընկհ. եղած է գործօն անդամ եւ 

քաջալերած  բոլոր ՀՕՄ-ի  ձեռնարկները: Կեանքի վերջին 
տարիներ> ն հիւանդ> թեան պատճառով  ընկհ. հեռ>  մն ացած էր 
ՀՕՄ-ի աշխատանքէն:

Ան իր մահկանաց> ն կնքեց  Յ> լիս  2013 թ. 

Վարդ> հի Պէտիրեան

Ատէլ Պերեճիքեան

Ընկ. Եդ> արդ ՊԷրպէրեան

Անահիտ Չամ> րեան

  Անահիտ Սանոսեան ծնած էր 
1925- ին եւ զաւակն էր Միշել եւ Մարի 
Պէզճեաններ> ն: 
Ան յաճախած էր Հալէպի Անարատ 
Յղ> թեան վարժարանը:  Ամ> սնացած 
էր Ներսէս Սանոսեանին հետ եւ 
օրհն> ած դ> ստրով մը եւ երկ>  
որդիներով (Ազնիւ, Վիգէն եւ Ժոզէֆ):
Ապրած են Ս> րիա եւ Լիբանան, նախ 
քան իրենց Թորոնթօ հաստատ> իլը՝ 
1992 թ> ականին: Ունէր 8 թոռներ 
եւ մէկ ծոռ: Անահիտը բծախնդիր 
բնաւոր> թեան տէր անհատ մըն էր:
Ան կազմակերպած էր ընտանեկան 

հաւաքներ եւ եղած էր զոհ> ած քոյր, մայր եւ մե ծ մայր: 
Անդամ եղած էր ՀՕՄ-ին աւելի քան 50 տարիներ:

Ան առ յաւետ բաժն> եցաւ այս աշխարհէն Յ> նիս 28, 2013 
թ> ականին: 

Անահիտ Սանոսեան

  Արփինէ Թիւֆէնքճեան (ծնեալ 
Պահատ> րեան) զաւակն էր Կիւրինցի 
ծնողներ> ՝ Եղիա Պահատ> րեանին 
եւ Մարիամ Յար> թիւնեանին: 
1915-ին հայրը՝ 24-ամե այ Եղիան 
պարտադրաբար կը զին> որագր> ի 
օսմանեան բանակին մէջ, իսկ մայրը՝ 
20 տարեկան  Մարիամը իր երկ>  
տղաներով կը տարգր> ի Կիւրինէն:
Աքսորի ճանապարհին Մարիամ կը 
կորսնցնէ իրենց երկ>  զաւակները, 
բայց ինք հրաշքով կը վերապրի այդ սեւ 
օրերէն: 

Արփինէ Պահատ> րեան կը յաճախէ Հալէպի ազգային Հայկազեան 
նախակրթարանը, > րկէ շրջանաւարտ կ’ըլլայ 1937-ին: Յաջորդ տարի 
պատանի Արփինէն կը սկսի պաշտօնավարել նոյն վարժարանի 
մանկապարտէզի բաժնին մէջ, իբր օգնականը տնօրէն> հի Տիկին 
Սաթենիկ Տասնապետեանի (Հրաչ Տասնապետեանի մայրը):

1939-ին Արփինէ կ’անդամագր> ի Ս> րիահայ Օգն> թեան Խաչին, 
եւ անմի ջապէս կը լծ> ի Ալեքսանտրէթի պարպ> մի ն հետեւանքով 
Հալէպ հասած գաղթականներ> ն, Ս> րիոյ Օգն> թեան Խաչի մի ջոցաւ 
օժանդակ> թիւն մատ> ցել>  գործին:
Քսանամե այ Արփինէն մի աժամանակ կը հետեւի պրն. Եդ> արդ 
Տասնապետեանի դասաւանդած հայ գրական> թեան գիշերային 
դասընթացքներ> ն, կ’անդամակցի Հալէպահայ > ս> ցչական՝ եւ 
Հայկազեան Վարժարանի շրջանաւարտից մի > թիւններ> ն, որոնց 
յանձնախ> մբեր> ն մէջ կը ստանձնէ զանազան աշխատանքներ:

Արփինէ Պահատ> րեան կը շար> նակէ աշխատիլ > ս> ցչական 
ասպարէզին մէջ մի նչեւ իր ամ> սն> թիւնը Կարապետ Թիւֆէնքճեանի 
հետ, 27 Յ> ն> ար, 1951-ին: Տարի մը ետք կը ծնին իրենց մի ակ 
զաւակը՛ Վիգէնը: 1969-ի Մարտին, Գանատա հաստատ> ած օրէն, 
Արփինէ կը շար> նակէ Հայ Օգն> թեան Մի> թեան մէջ իր ազգան> էր 
գործ> նէ> թիէնը, ժողովական եւ յանձնախմբային կեանքի ճամբով: 
Իսկ Ս> րբ Յակոբ Վարժարանի 1982-ի > ս> ցչական գործադ> լի 
օրեր> ն, իբր կամաւոր կը ներկայանայ վարժարան, անոր անխափան 
ընթացքի ապահովման ընդհան> ր ճիգին մասնակցել> :
2006-ին Հայ Օգն> թեան Մի> թեան Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղին 
կողմէ կը պարգեւատր> ի գնահատագրով, իր վաթս> նամե այ 
գործ> նէ> թեան համար: 

Արփինէ Թիւֆէնքճեան մահացաւ երեք ամի սներ>  առողջական 
վիճակի վատթարաց> մի ն հետեւանքով, 25 Սեպտեմբեր 2013-ին:

Արփինէ Թիւֆէնքճեան
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ՄՈՆԹՐԷԱԼ 
Սօսէ մասնաճիւղ

Աղճայեան Վարդանոյշ
Առաքելեան Մարի-Թերեզ
Ապաճեան Ատրինէ
Ասատ> րեան Արմի նէ
Արզ> մանեան Մարգրիտ
Արսլանեան Մարիա
Ափրիկեան Փաօլա
Բալ> լեան Էլիզ
Գաբրիէլեան Անահիտ
Գաբրիէլեան Ն> շիկ
Գաթարոյեան Սեդա
Գապասաքալեան Վանին
Գավաֆեան Մարի
Գասապեան Սարգօ
Գատեան Լենա
Գատխոտազատեհ Յասմի կ
Գարբ> զեան Սիլվա
Գէորգեան Գէորգ
Գրալեան Անի
Զաքարեան Հ> րի
Զորայեան Արաքսի
Էհրամճեան Ար> ս
Թաշճեան Անի
Թաշճեան Ն> արդ
Թաշճեան Վերժին
Թիւթիւնճեան Իսկ> հի
Թիւֆէնքճի Սրբ> հի
Թորոսեան Ռոզին
Թօպի Քրիստին
Ժամկոչեան Յասմի կ
Լալէեան Սեդա
Խաչերեան Սոնա
Խտիկեան Նայիրի
Կարապետեան Արմի նէ
Կարապետեան Լինտա
Կիրակոսեան Ֆլորա
Կէօնճեան Նորա
Կէօնճեան Շաքէ
Հաճէթեան Տիանա
Ճ> րեան Ազատ> հի
Մարգարեան Ալիս
Մարգարեան Լիլի
Մանճիկեան Տիր> կ
Մար> թեան Սոնա
Մաժակեան Անի
Մաղաքեան Արմի նէ
Միրզայեան Ման> շակ
Մոմճեան Րավարի Ալիս

Նահապետեան Հայկօ
Պասմաճեան Անի
Պէզճեան Վարդ> կ
Պէշլեան Անահիտ
Պ> լկարեան Աննա
Սահակեան Նեկտար
Սիւմպիւլեան Սօսի
Տարագճեան բժ. Սալբի
Տէր Ղազարեան Նեկտար
Քէօսէյեան Մարալ
Օհանեան Ռիթա

ԹՈՐՈՆԹՕ
Ռ> բինա մասնաճիւղ

Ակոբեան Շ> շան
Աճէմե ան Արփի
Ապրահամե ան Հանրիէթ
Առաքելեան Նայիրի
Աւետիսեան Քրիստին
Բաբիսեան Յասմի կ
Բանիկեան Անժէլ
Գալթակեան Սիւզի
Գանձապետեան Այտա
Գասապեան Ռ> բինա
Գոլանճեան Ազօ
Գոլոլեան Արմե ն> հի
Գրիգորեան Անի
Զաքարեան Արշօ
Զարասեան Ն> շիկ
Զէյթ> նցեան Հայկ> հի
Թագւորեան Տիանա
Թաշճեան Սեդա
Թապրիզի Աստղիկ
Թարզի Բեննա
Թելեմի  Իրեն
Թերզեան Լիւսի
Թիթիզեան Սօսի
Թիթիզեան Պայծառ
Թնճ> կեան Թագ> հի
Թորիկեան Փրլանթ
Թորոյեան Մարիա
Թոքմաքճեան Հռիփ
Ժամտ>  Յասմի կ
Ինճէյեան բժ. Նատիա
Խաչիկեան Ալիս
Համբարեան Նատիա
Համբարեան Լիւսի
Հասըրճեան Անի
Հոթոյեան-Ժօլի   Անի
Ճանպազեան Ժիւլիէթ

Ղազարեան Ալին
Ման> կեան Սեւան
Միրաքեան Սոնա
Մավլեան Լորա
Մխսիարթինեան Օսիկ
Նախնիքեան Մարի
Նահապետեան-Աստ> րեան Արշօ
Նաճարեան Հելէն
Նաճարեան Սիւզան
Նաճարեան Ստեփան
Նրանեան Լօլիթա
Շահինեան Նայիրի
Շահինեան Քրիստին
Շար> յեան Անապէլ
Շէմի լեան Ռիթա
Շիթիլեան Ալիս
Շմաւոնեան Մարի
Պալիոզեան Ազատ> հի
Պալիոզեան Նայիրի
Պասմաճեան Էմմա
Պասթաճեան Գեղ> հի
Պետրոսեան Արմի կ
Պէրպէրեան Շ> շիկ
Պէքարեան Նորա
Պ> տաքեան Լ> սինէ
Սարգիսեան Սոնա
Սարգիսեան Վարսենիկ
Սաֆարեան Արմի կ
Ստեփանեան Շաքէ
Սեթեան Մարալ
Սերոբեան Սօֆի
Սեւակեան Սեդա
Տայեան Ժանէթ
Տարագճեան Մարի
Տէր Պօղոսեան Մարինա
Տէր Գասպար Սօսի
Տէրտէրեան Սօսի
Տէրտէրեան Վիգէն
Տորնա Զեփիւռ
Փիլաւճեան Թամար
Քէնտիրճեան Տիգրան> հի
Ֆէրմանեան Լիւսի

ԼԱՒԱԼ
Շ> շի մասնաճիւղ

Ապրագեան Մանան 
Գէորգեան Տիգրան> հի
Երեցեան Սարգիս բժ.
Էքմէքճեան Ռիթա 
Թերզեան Ծովիկ

Լախոյեան Մարօ
Ման> կեան Հերմի նէ
Մանկեան Թագ> հի
Մար> նեան Սիմա
Պետրոսեան Ժօժօ
Պոյաճեան Էլիզ
Վարվառեան Զ> արթ
Քիւփէլեան Անժէլ

ՀԱՄԻԼԹԸՆ
Արեւ մասնաճիւղ
Ման> կեան Նաթալի

ԳԷՄՊՐԻՃ
Մեղրի մասնաճիւղ
Փոստաճեան Ազատ> հի
Փոլատեան Սիլվա 

ՕԹԹԱ' Ա
Սեւան մասնաճիւղ
Պէրպէրեան Հերմի նէ

' ԻՆԾԸՐ
Ռ> բինա մասնաճիւղ
ԷնկԷյեան Էլմաստ

ՄԻՍԻՍՈԿԱ
Առագաստ մասնաճիւղ
Ղարախանեան Արմի նէ

ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶ
Արազ մասնաճիւղ

ՎԱՆԳ' ՎԸՐ
Արազ մասնաճիւղ

SIRDE  SIRD

  Իւրաքանչիւր ժողով> րդի փորձառ> թենէն կը բխի անոր կեանքի 
փիլիսոփայ> թիւնը եւ անոր սերտօրէն կապ> ած՝ բարոյական 
սկզբ> նքներ>  համակարգն >  իր նմանին հանդէպ ց> ցաբերած կեց> ածքը, 
պատասխանատ> > թեան զգաց> մը: ՀՕՄ-ը իր ազգային-համամարդկային 
կառոյցով՝ ընդհանրապէս, եւ անոր գլխաւոր բջիջներէն՝ ընկերային 
սպասարկ> թիւնը՝ մասնաւորապէս, զին> ած՝ անշահախնդիր >  անձն> էր 
կամաւորներով, դարձած են ՀՕՄ-ի գլխաւոր ներոյժը: 

     Աշխարհի >  մե ր կեանքի այնքան արագավազ փոփոխ> թեանց հետ կը 
փոխ> ին նաեւ մե ր ակնկալ> թիւնները նախ՝ մե ր անմի ջական շրջապատէն՝ 
ընտանեկան պարագաներէն, եւ ապա՝ մե ր համայնքէն: Եւ ահա այդ 
ակնկալ> թիւնները գէթ որոշ չափով գոհացնող, հայ մարդ>  պէտքեր> ն, 
մարդկային կարելի> թեան սահմաններ> ն մէջ օգն> թեան ձեռք երկարող 
ՀՕՄ-ը այն կազմակերպ> թիւնն է, որ քայլ կը պահէ մե ր ազգայիններ>  
կեանքի փոփոխ> թեան հետ, ամէն վայրկեան եւ ամե ն> րէք, անդ> լ >  
անդադար, ջանալով իր շարքերը հզօրացնել նոր > ժերով, որոնք խանդով >  
կորովով լեց> ած ահա կը պատրաստ> ին փոխարինել իրենց «արդար տ> րքը 
ազգին տ> ողները», եւ մաս կազմե լ>  ՀՕՄ-ի ընկերային սպասարկ> թեանց 
կամաւորներ> ն:

     Ն> իրեալներ>  այս բանակին կատարած սպասարկ> թեանց տարող> թիւնը 
կարելի չէ չափել նիւթական հատ> ցման սահմաններով, որովհետեւ ոչ 
մի այն տր> ած սպասարկ> թիւնն է չափ> ելիքը, այլեւ՝ անոր ընկերացող 
սիրալիր վերաբերմ> նքն >  ոգին, ազգայինո՛վ հարստացած ոգին, որ 
անգին է սպասարկ> թիւնը ընդ> նողին համար, որմէ երբեմն  նայ> ածքով 
մը կամ շշ> նչով մ’իսկ  «հազար շնորհակալ> թիւն» բառերէն, աղօթքէն >  
օրհնանքներէն կամաւոր սպասարկողի հոգին է, որ կը լեց> ի անբացատրելի, 
անպարփակելի գոհ> թեամբ եւ > րախ> թեամբ:  Ա՛յս ալ գին չ> նի: 

     Մեծ > րախ> թեամբ կ’արձանագրենք, որ ամէն տարի ՀՕՄ-ի շարքերը կը 
բարգաւաճին երիտասարդ, խանդավառ եւ ն> իրեալ նոր անդամ> հիներով, 
որոնք գիտակից՝ իրենց ՀՕՄ-> հիի կոչ> մի ն, պատրաստ են ն> իրաբերել>  
իրենց բոլոր ձիրքերն >  ամբարած գիտ> թիւնը ՀՕՄ-ի ընկերային 
սպասարկ> թեանց զանազան բջիջներ> ն եւ վստահ ենք, որ իրենց 
կարելի> թեան սահմաններ> ն մէջ պիտի փոխարինեն այն կամաւորներ>  
սեր> նդը, որ եղաւ նաեւ իրենց ծնողներ> նը, մե ծ մայր >  մե ծ հայրեր> նը, 
որոնցմէ ՀՕՄ> հիներ>  այս նոր սեր> նդը սորվեցաւ «տալ» >  «ն> իրաբերել» 
անշահախնդրօրէն, սրտաբ> խ ն> էրի պէս, խլելով քանի մը ժամ իրենց 
բազմազբաղ կեանքէն, զրկելով իրենք զիրենք անցողիկ հաճոյքներէ, որպէսզի 

արժանանան մե ր համե ղ մրգեր>  պէս հաս> ն տարիք բոլորած հայ 
ազգայիններ>  գոհ> նակ ժպիտին, ձեռքի տաք> կ սեղմ> մի ն, >  հազար 
հազար անգամ կրկն> ող օրհնանքին: 
   Ահաւասիկ ա՛յս է սքանչելի այն վայելքը, որ կ’ողողէ հոգիդ >  մի տքդ 
աստ> ածաշնորհ լոյսով: Այ՛ս է, որ կը սպասէ կամաւոր սպասարկ> թեամբ 
իրենց կեանքը իմաստաւորել > զողներ> ն: 
Զգացական մե ր աշխարհը գոհացնելէ զատ, արժէ հոս նշել նաեւ կամաւոր 
սպասարկ> թեանց ճամբով ձեռք բեր> ած շօշափելի արդիւնքները: Ահաւասիկ 
անոնցմէ մի  քանին մի այն.

 Ա. Փորձառ> թեան ձեռք բեր> մ:
Բացառիկ առիթ է մասնագիտ> թիւններ>  ճամբով մե ր հաւաքած գիտ> թիւնը ի 
գործ դնել>  եւ փորձառ> թիւն ձեռք բերել>  մե ր նախասիրած ճիւղին մէջ: Բան մը՝ 
որ կը պահանջ> ի մե զմէ մե ծ ընկեր> թիւններ>  գործի դիմ> մն ագիրներ>  մէջ:

Բ. Նոր հորիզոններ եւ յարաբեր> թիւններ>  ցանցեր կը բանայ մե ր առջեւ: Նոյնքան
 կարեւոր է աշխատանքային զանազան> թիւն փնտռող գործեր>  պարագային:

Գ. Մեր անձին >  մե ր կարող> թիւններ> ն հանդէպ կը հիմն աւոր> ի 
մե ր ինքնավստահ> թիւնը: Այս մէկը առաջին կարգի մարդկային 
կարողական> թիւններ>  արժեւորման մաս կը կազմէ բոլոր մե ծ 
ընկեր> թիւններ>  մարդ> ժին:

Դ. Ժամանակի ընթացքին կը զօրանան մե ր նախաձեռն> թեան ոգին 
եւ որոշ> մն եր կայացնել>  կարող> թիւնը: Նոյնքան կարեւոր՝ ինչպէս 
վերոնշեալները:

Ե. Մեծապէս կը նպաստէ փորձառ> թեամբ զին> ած՝իմաստ> թեամբ մշակել>  
մարդկային յարաբեր> թիւններ, եւ դժ> ար> թիւններ հարթել>  կարող> թիւն: 
Խմբային աշխատանքը հիմն ական արժանիքներ> ն մաս կը կազմէ, երբ 
պատասխանատ>  պաշտօններ ստանձնել կ’> զենք մանաւանդ մի ջազգային 
համբաւ վայելող ընկեր> թիւններէ ներս:

Զ. Կամաւոր սպասարկ> թիւնը մե ր կեանքը կը լեցնէ այնպիսի 
պատկանել> թեան եւ պատասխանատ> > թեան ն> իրական զգաց> մով, որ 
մե զ կը պահէ երջանիկ, եւ անո՛վ իսկ, մե զի կը պարգեւէ առողջ մարմի ն եւ հոգի: 
Այսքանը քիչ բան չէ, մանաւանդ երբ դիտենք կամաւոր սպասարկ> թիւնը 
աշխատանքային փորձառ> թիւն, ինքնավստահ> թիւն եւ նախաձեռն> թեան 
ոգի ձեռք բերել>  տեսանկիւնէն:  

Վարդի Դանիէելեան

ՀՕՄՆ '  ԿԱՄԱՒՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ
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