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RATOVL
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի 25 ամե ակ

Ժողով6 րդիս հետ
Ժողով6 րդիս համար

Կը յիշեմ եւ
կը պահանջեմ

 Մի6 թեան մը յոբելինական տարիներ6  նշ6 մը առիթ մըն է, որ կը  
ծառայէ անցեալը եւ ներկան քննելով, նոր մարտահրաւէրներ դիմագրաւել6 , 
նոր լ6 ծ6 մն եր որդեգրել6 , ընթացիկ գործ6 նէ6 թեան կողքին յատ6 կ 
աշխատանքներ իրագործել6 , ժամանակավրէպը թօթափելով՝ 
փայլ6 ն ապագայ կերտել6  եւ առաւել առիթ մը,  կատարելագործ6 ած 
արժեւոր6 մն երը գնահատել6 ։
 ՀՕՄի Գանատայի շրջանը կը գործէ իբրեւ կառոյց եւ իբրեւ կայ6 ն մի աւոր, 
առհասարակ իրեն կապ6 ած տարբեր բաժան6 մն երով։ Բնականաբար իբրեւ 
բարեսիրական կազմակերպ6 թիւն, Գանատահայ գաղ6 թին յենարան է 
նկատ6 ած եւ վստահելի հասցէ։ Տարիներ6  փորձառ6 թիւնը, գործ6 նէ6 թիւնն 
6  արդիւնաւէտ6 թիւնը, փաստօրէն չեն խախտած մե ր կառոյցին նկատմամբ 
ժողով6 րդին համակողմանի վստահ6 թիւնը։  Շահ6 ած վստահ6 թիւնը պէտք է 
պահպանել, որովհետեւ հիմն ական երաշխիքն է յառաջիկայ տասնամե ակներ6  
ծրագիրներ6  արդիւնաւէտ6 թեան։
 Այս հաստատ համոզ6 մն երով կ՝ողջ6 նենք ՀՕՄի 25 ամե ակը, խոստանալով 
մի շտ բարձր պահել այն դրօշը, որ ՀՕՄ-ի հիմն ադիրներ6 ն կողմէ աւանդ 
ձգ6 եցաւ մե զի։ 
 Մեր մասնաճիւղեր6  եւ անդամն եր6  լայնածաւալ գործ6 նէ6 թիւնը
հիաց6 մ կը պատճառեն իրենց շ6 րջ համախմբ6 ած բոլոր  
կազմակերպ6 թիւններ6 ն։ Անկախ ձեռք բեր6 ած (նիւթական եւ բարոյական) 
արդիւնքներէն, մե ր կառոյցի գոյ6 թիւնը Գանատահայ ներ6 ժը համախմբել6  
եւ նպատակա6 ղղ6 ած աշխատանքը իրականացնել6  առ6 մով, ըստ 
է6 թեան բաւական ճամբայ է կտրած։ 
 Յետադարձ ակնարկ մը կարեւոր է՝ գնահատել6  կատար6 ած աշխատանքը։  
2014-2015 տարեշրջանը ինքնին իրագործ6 մն երով եւ յաջող6 թիւններով 
յագեցած տարի մը եղաւ։ Աշխատանքներ6  ծիրէն ներս, կ՝արժէ անդրադառնալ 
յատկանշական կարգ մը  ծրագիրներ6 .-
 1.-Ս6 րիահայ6 թեան Օժանդակ6 թիւն։ 
 ա) Հայ Դպրոց Ծրագիր
 բ) Տաք Ճաշ Ծրագիր եւ Տաք6 կ Բնակարան Ծրագիր
 գ) Ամանոր Ծրագիր
 Ս6 րիան յատկապէս 6  Հալէպը իբրեւ մայր գաղ6 թ, սփիւռքին 
մատակարարած իր մարդ6 ժով, այսօր ինք տագնապի մէջ է 6  մե ր 
օժանդակ6 թեան կարիքը 6 նի։ Կը յ6 սանք, որ շ6 տով վերջ կը գտնէ 
ճգնաժամային այս կաց6 թիւնը եւ  խաղաղ6 թիւն կը տիրէ ամե ն6 րէք։
 2. Հայոց Ցեղասպան6 թեան 100-ամե ակ։ 
Հայոց Ցեղասպան6 թեան հարիւրամե ակին համընկնող այս տարեշրջանը՝ 
արդարացիօրէն նախանձախնդր6 թիւն ստեղծեց մե ր երիտասարդ սեր6 նդին 
մօտ, եւ Հայ Դատի նախաձեռն6 թիւնները առիթ եղան աւելի ամ6 ր խարսխել6  
պահանջատիր6 թեան ոգին իրենց մէջ։ Այս ծիրէն ներս յիշենք հետեւեալ 
ծրագիրները՝
 ա) Գանատայի Հայ Դատի ծրագիրներ6 ն նիւթական օժանդակ6 թիւն
 բ) Պարէտ Մարոնեանի բեմադրած « Women of 1915 » ժապաւէնի 
պատրաստ6 թեան նիւթական աջակց6 թիւն 
 գ) Կեդրոնական Վարչ6 թեան »Rebuilding a Nation: The Armenian Women’s 
Century of Resistance and Empowernment » թեմայով սեմի նարի եւ ՄԱԿի մէջ 
ցոցադր6 ած հայկական ասեղնագործ6 թեան ց6 ցահանդէսի մասնակց6 թիւն
 ՀՕՄ-ը իր գթարատ ձեռքը երկարեց երբ իր ժողովուրդը ճակատագրական 
կացութիւններու դէմ գտնուեցաւ։  Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի եւ սփիւռքի 
մէջ լուրջ ծրագիրներ իրագործեց, բարեսիրական եւ հասարակական։ Յիշենք մի 
քանին.-
 3. Ախ6 րեանի Մօր 6  Մանկան Ծննդատ6 ն
 4. Արցախ՝ Հադր6 դի շրջանի Սօսէ Մանկապարտէզ
 5. Որբախնամ Ծրագիր
 6. Ուսանող Ծրագիր
 7. Ջաւախքի Բազմազաւակ ընտանիքներ6  օժանդակ6 թիւն
 8. Պ6 լկարիոյ Մանկապարտէզներ
 9. Նեբալի երկրաշարժի աղետեալներ6  նիւթական օժանդակ6 թիւն։
Տեղական առ6 մով, նիւթաբարոյական օժանդակ6 թիւն բերինք բոլոր 
քոյր կազմակերպ6 թիւններ6 ն անխտիր: Նեց6 կ եղանք Հայաստանի 
Հարապետ6 թեան դեսպանատան՝ տարեկան յատկաց6 մն երով եւ շէնքի 
նորոգ6 թեան, նիւթապէս օժանդակեցինք Հայաստան Համահայկական 
Հիմն ադրամի ն, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ շին6 թեան ծրագրին եւ երիտասարդական 
բանակ6 մն եր6 ն: 
 Ապագայ սեր6 նդին հայեցի դաստիարակ6 թիւնը որպէս  
առաջնահերթ6 թիւն նկատի առած, շրջանս նիւթական օժանդակ6 թիւն 
տրամադրեց մե ր կրթական օճախներ6 ն եւ  կրթաթոշակներ տրամադրեց 
գանատահայ 10 համալսարանական 6 սանողներ6 : 
 Այս ծրագիրները մի այն որոշ6 մն երով չիրականացան, այլ կազմակերպ6 ած 
եւ բծախնդիր աշխատանքով։
 ՀՕՄ-ը գիտցաւ քայլ պահել ժամանակին հետ։ Տարեց անդամի  հմտ6 թիւնն 
6  փորձառ6 թիւնը արժեւորելով, կրցաւ երիտասարդ 6 ժը ներգրաւել, որ իր 
արդիական գաղափարներով 6  աշխ6 ժ6 թեամբ, նոր աւիւն կը ներշնջէ եւ 
յարատեւ6 թիւնը կ՝ապահովէ մե ր կազմակերպ6 թեան։

Սիրելի ՀՕՄ-ականներ,
 Մեր վրայ լ6 րջ պատասխանատ6 6 թիւն է դր6 ած, կենս6 նակ եւ առողջ 
պահել6  մե ր անզ6 գական կազմակերպ6 թիւնը։ Այս ծանր լ6 ծը կրել6  համար 
հայ կնոջ յամառ6 թիւն է պէտք եւ անհատն6 մ ծով համբեր6 թիւն։
Այսօր 6 րախ6 թեամբ եւ հպարտ6 թեամբ կը շեշտենք թէ՝ որքան հզօր է 
մե ր կազմակերպ6 թիւնը, որքան պատրաստակամ են մե ր անդամն երը 
եւ որքան լաւ պատրաստ6 ած (թրծ6 ած) մե ր վարչականները։ Դ6 ք ձեր 
ն6 իրեալ գործ6 նէ6 թեամբ՝ կեանքի վերածեցիք մե ր ժողով6 րդի գոյ6 թիւնը 
պայմանաւորող ազգասիրական 6  մարդասիրական առաքել6 թիւնը։
 Ձեր կամաւոր աշխատանքով, ձեր կարող6 թեան եւ ժամանակի լաւագոյն 
բաժինը տ6 իք։ Տ6 իք սիրով, անսակարկ եւ առանց փոխադարձ ակնկալ6 թեան։

Խորապէս համոզ6 ած ենք, որ ՀՕՄը տակաւին երկար տասնամե ակներ, 
պատ6 ով պիտի կատարէ ազգան6 էր 6  հայրենան6 էր իր գործը, շնորհիւ իր 
անդամն եր6  ն6 իրագործ6 թեան, անձնազոհ6 թեան ոգիին եւ կազմակերպ6 ած 
աշխատելաձեւին, եւ այս բոլորը ի խնդիր հայ ժողով6 րդի գոյատեւման։
 Միասնակամ 6 ժերով, մշտանորոգ ոգիով 6  աշխ6 ժ6 թեամբ շար6 նակենք 
օժանդակել ազգանպաստ եւ հայրենանպաստ մե ր բոլոր ծրագիրներ6 ն։
 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան
   Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թիւն

Սիրելի  ընկեր6 հիներ,

 Հայոց ցեղասպան6 թեան հարիւրամե ակի այս տարին, աւելի քան 
մէկ դար6  ժամանակամի ջոցով մը մե զ կը բաժնէ այն օրէն, երբ փոքրաթիւ 
գաղ6 թի մը մէջ, խ6 մբ մը հաւատաւոր հայ6 հիներ, Գանատայի մէջ 
հիմը կը դնէին ՀՕՄ-ի առաջին մասնաճիւղին՝ Օնթարիոյ նահանգի 
Պրէնթֆըրտ քաղաքին մէջ: Այս առաջին քայլը, ծն6 նդ տ6 աւ Հայ 
Օգն6 թեան Մի6 թեան համաշխարհային կառոյցի ամե նակենս6 նակ 
մի աւորներէն մէկ6 ն՝ որ6 ն 25-ամե այ ընդարձակ գործ6 նէ6 թեան 
տարեդարձն է որ կը նշենք այս տարի: 
 Որպէս Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան հարիւրհինգամե այ գոյ6 թեան 
ամե նագործ6 նեայ մի աւորներէն մի ն, որ ն6 իրեալ անհատներ6  
հաւաքական աշխատանքով է որ կ՚արժեւոր6 ի, անցնելով հայ 
ժողով6 րդի ճակատագրական վերիվայր6 մն երէն, Գանատայի Միաւորը, 
իր բոլո՛ր մասնաճիւղեր6  անցեալ 6  ներկայ գործ6 նէ6 թեամբ, բերած է 
իր արժանաւոր բաժինը 
ՀՕՄ-ի համահայկական իրական6 թենէն ներս՝ ամբողջական 
ն6 իր6 մով 6  ՀՕՄ-ավայել կարգապահ6 թեամբ:  
 Անհամար աշխատ6 նակ անհատներ6  անցաւոր կեանքեր6 ն 
մն այո՛ւն արգասիքն է, որ6 ն վրայ բարձրանալո՛վ է որ հաւաքակա՛նը, 
Մի6 թիւնը ի՛նքը կը հասնի իր տասնամե ակ-ներ6 ն, յիսնամե ակներ6 ն 
եւ հարիւրամե ակներ6 ն՝ արժեւորելով իր կենս6 նակ գոյ6 թիւնը, մղ6 ած 
ապագայի իր տեսլականով 6  նորանոր ծրագիրներ6  իրականաց6 մով:  
Այսօր, այս հաւատքով 6  ն6 իր6 մով է, որ Միաւորը կը շար6 նակէ 
ծառայել՝ անսալով կարօտեալներ6  եւ աղէտեալներ6  ձայնին:
 Ներկայ փորձ6 թիւններով լի իրական6 թեան դէմ առ դէմ, կ՚6 զենք 
վերստին յիշեցնել բոլորիս՝ ՀՕՄ-ի մե ր մե ծ ընտանիքի անդամն եր6 ն, 
համակիրներ6 ն, եւ մե ր ժողով6 դրի բոլո՛ր խաւեր6 ն, թէ «Ժողով6 րդէս՝ 
ժողով6 րդիս» կարգախօսով, ահա՝ երկ6  եւ կէս տասնամե ակ, 
Գանատահայ Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը ընթացած է իր արդիւնաւէտ 
գործ6 նէ6 թեան ճանապարհով: 
 Սիրելի՛ ընկեր6 հիներ, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թիւնը, 
կ6  գայ շնորհաւորել6  Շրջանիդ 25-ամե ակը, մաղթելով նորանոր 
յաջող6 թիւններ ձեր տեղական թէ համահայկական բոլո՛ր 
աշխատանքներ6 ն:  Վարձքերնիդ կատա՛ր:

Ընկերական բարեւներով՝
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան
Կեդրոնական Վարչ6 թիւն
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Ì²è²Ú ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ ºô ²ÜÐ²ê²ÜºÈÆ Î²ØúøÜ ²êîàôÌàÚ ºô ÀÜîðàôÂº²Ø´ 

²¼¶Æê ºäÆêÎàäàê²äºî ºô Î²ÂàÔÆÎàê Ð²Úàò ØºÌÆ î²ÜÜ ÎÆÈÆÎÆàÚ 

ÞÜàðÐø, ê¾ð ºô Ê²Ô²ÔàôÂÆôÜ Æ îº²èÜ¾ ºô àÔæàÚÜ Ð²Úð²äºî²Î²Ü Æ Ø¾Üæ  
ºô úðÐÜàôÂÆôÜ Ú²æàÚ êð´àÚ ÐúðÜ ØºðàÚ ¶ðÆ¶àðÆ Èàôê²ôàðâÆÜ  

 

ÂºØ²Î²È êð´²¼²Ü ²è²æÜàð¸²ò, ²ðøºäÆêÎàäàê²ò ºô ºäÆêÎàäàê²ò, ì²ð¸²äºî²ò ºô ø²Ð²Ü²ÚÆò, ²¼¶²ÚÆÜ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÄàÔàìàÚ ºô  

Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü, ºðºêöàÊ²Ü²Î²Ü, ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü,¶²ô²è²Î²Ü ºô ÂºØ²Î²Ü ÄàÔàìàò, Â²Ô²Î²ÜàôÂº²Üò ºô Ðà¶²´²ðÒàôÂº²Üò,  

´²ðºêÆð²Î²Ü ØÆàôÂº²Üò ºô Ì²è²ÚÆò Ð²Ú ¸äðàôÂº²Ü, ¸²êîÆ²ð²Î àôêàôòâ²ò ºô Ø²ØÈàÚ êä²ê²ôàð²ò, ºô Ð²Øúð¾Ü Ð²ô²î²òº²È Ð²ð²¼²î²ò ØºðàÚ 

Ð²ÚÎ²¼Üº²Ü ²¼¶Æ àð Æ êöÆôèê ²ÞÊ²ðÐÆ, øðÆêîàê²ô²Ü¸ êÆðàÚ ºô Ð²Úð²äºî²Î²Ü àÔæàÚÜ Æ Ø¾Üæ ºô úðÐÜàôÂÆôÜ Ú²æàÚ êð´àÚ ÐúðÜ ØºðàÚ  

¶ðÆ¶àðÆ Èàôê²ôàðâÆÜ£ Ê²Ô²ÔàôÂÆôÜ Ðúð ²êîàôÌàÚ, ê¾ð àð¸ôàÚÜ ØÆ²ÌÜÆ ºô ÞÜàðÐø Ðà¶ôàÚÜ êð´àÚ ºÔÆòÆÜ ÀÜ¸ Òº¼ ÀÜ¸ ²ØºÜºêº²Ü¸. ²Ø¾Ü: 

 

2015 ï³ñÇÝ Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÝ ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý£ Ð»ï»õ³µ³ñ« Çñ Ëáñùáí áõ 

ÇÙ³ëïáí« Çñ Ýå³ï³Ïáí áõ å³ï·³Ùáí ï³ñµ»ñ Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ å¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û 2015 

ï³ñÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ûáõ áõ áÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£  

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç Çñ ³ÝçÝç»ÉÇ ¹ñáßÙÝ ¿ Ó·³Í Ñ³Ûáó 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²ßË³ñÑÇ íñ³Û ãÏ³Û Ñ³Û« áñáõÝ ³ñ»³Ý Ñ»ï ã¿ ÃñÍáõ³Í áõ Ï»³ÝùÇÝ 

Ñ»ï ã¿ ß³Õ³Ëáõ³Í Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²ßË³ñÑÇ íñ³Û ãÏ³Û Ñ³Û« áñáõÝ ÁÝï³ÝÇùÁ 

»ÝÃ³ñÏáõ³Í ãÁÉÉ³Û ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý, ï³ñ³·ñáõÙÇ, Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏáõÙÇ Ï³Ù ë÷Çõéù³-

óáõÙÇ£  

Ð³ñÇõñ ï³ñÇ ÛÇß»óÇÝù ËáõÝÏáí áõ ³ÕûÃùáí Ù»ñ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ« 

áñáÝù ½áÑ ·³óÇÝ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù úëÙ³Ý-

»³Ý Ãáõñù å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Íñ³·ñáõ³Í áõ ·áñÍ³¹ñáõ³Í ó»å³ëå³ÝáõÃ»³Ý£  

Ð³ñÇõñ ï³ñÇ ÛÇß»óÇÝù áÕµáí áõ ó³ëáõÙáí Ù»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ ÏñûÝ³Ï³Ý ¹³ñ³õáñ 

³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝª »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ« í³Ýù»ñáõÝ« Ë³ãù³ñ»ñáõÝ« ëñµ³í³Ûñ»ñáõÝ« Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ 

áõ Ñá·»Ùï³õáñ ³ÝÃÇõ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ ù³Ý¹áõÙÝ áõ ÷×³óáõÙÁ Ýá°ÛÝ ó»Õ³ëå³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿£  

Ð³ñÇõñ ï³ñÇ ÛÇß»óÇÝù åáéÃÏáõÙáí áõ å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý á·Çáí Ù»ñ ³½·³å³ï-

Ï³Ý« »Ï»Õ»ó³å³ïÏ³Ý áõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ µéÝ³·ñ³õáõÙÁ ó»-

Õ³ëå³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿£  

²ñ¹³ñ»õ, 1915-ÇÝ, ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ ï³ñ³·ñáõÙÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ³Ù³Û³ó³Ý Ñ³Ûáõ-

Ã»³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ á·Çáí ß¿Ýó³Í áõ Í³ÕÏ³Í ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ·ÇõÕ»ñÁ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ë-

ï³ÝÇ áõ ÎÇÉÇÏÇáÛ£ àñù³¯Ý ÏÁ å³ïß³×ÇÝ ê³ÕÙáëÇÝ Ñ»ï»õ»³É µ³é»ñÁ Ñ³Ûáó ó»Õ³ë-

å³ÝáõÃ»³Ý Û³é³ç³óáõó³Í Ù³Ñáõ³Ý áõ ù³Ý¹áõÙÇÝ©- §à¯í ²ëïáõ³Í« Ñ»Ã³ÝáëÝ»ñÁ ùáõ 

Å³é³Ý·áõÃ»³Ý¹ Ù¿ç Ùï³Ý« ùáõ ëáõñµ ï³×³ñ¹ åÕÍ»óÇÝ« ºñáõë³Õ¿ÙÁ ³õ»ñ³ÏÝ»ñáõ ¹³ñ-

ÓáõóÇÝ: øáõ Í³é³Ý»ñáõ¹ ¹Ç³ÏÝ»ñÁ »ñÏÝùÇ ÃéãáõÝÝ»ñáõÝ Ï»ñ³Ïáõñ ïáõÇÝ« ùáõ ëáõñµ»ñáõ¹ 

Ù³ñÙÇÝÁª »ñÏñÇ ·³½³ÝÝ»ñáõÝ: ²ÝáÝó ³ñÇõÝÁ çáõñÇ å¿ë Ã³÷»óÇÝ ºñáõë³Õ¿ÙÇ ßáõñçÁ áõ 

Ù¿ÏÁ ãÏ³ñ áñ ½³ÝáÝù Ã³Õ¿ñ©©©¦ (êÕ 79©1-3)£ 

ò»Õ³ëå³ÝÇÝ á×ñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñª ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý« ï³ñ³·ñáõÙÇ áõ Ñ³Û³Ã³-

÷áõÙÇ ×³Ùµáí µÝ³çÝç»É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á áõ çÝç»É Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ßË³ñÑÇ ù³ñï¿ë¿Ý©©©£  

ê³Ï³ÛÝ« Çñ ¹³ñ³õáñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕ»ñ¿Ý ³ñÙ³ï³ËÇÉ »Õ³Í« ·³ÕÃ³Ï³Ý áõ áñµ ¹³ñ-

Ó³Í Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç í»ñ³åñáÕ ½³õ³ÏÝ»ñÁ »ñµ»ù ãÙáéó³Ý Çñ»Ýó Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ« ãÙáé-

ó³Ý ³ÝáÝó ëñµ³½³Ý Ïï³ÏÁ£ ²ÝáÝù Éë»óÇÝ å³ï·³ÙÁ øñÇëïáëÇÝ Ã¿ª §ØÇ° í³ËÝ³ù 

³ÝáÝóÙ¿« áñáÝù Ù³ñÙÇÝÁ ÏÁ ëå³ÝÝ»Ý »õ ë³Ï³ÛÝ Ñá·ÇÝ ã»°Ý ÏñÝ³ñ ëå³ÝÝ»É¦ (Øï 10©28)£ 

²Ûë Ñ³õ³ïùáí ·ûï»åÝ¹áõ³Í áõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç í»ñ³ÍÝÝ¹»³Ý ï»ëÇÉùáí Ñ½ûñ³ó³Í, 

í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõ Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ© »Ï»Õ»óÇ áõ ¹åñáó 

ßÇÝ»óÇÝ« Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñ Ñ³ëï³ï»óÇÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ Û³é³ç³óáõóÇÝ 

ë÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ£ ²ÝáÝù Ý³»õ ó»Õ³ëå³ÝÇÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÛÇß»óáõóÇÝ 

³Ýå³ïÇÅ ÙÝ³ó³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Çñ»Ýó ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õª ³ñ¹³ñáõÃÇ°õÝ å³Ñ³Ýç»óÇÝ£  

²ñ¹³ñ»õ« ³ÝóÝáÕ Ñ³ñÇõñ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ« Ñ³Û ¹³ïÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ« Ù»ñ ù³-

Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ í»ñ³ÝÏ³Ë³ó³Í 

Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ïáõÃÇõÝÁ, ù³ñá½ã³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý« Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí 

á°ã ÙÇ³ÛÝ ÛÇß»óáõóÇÝ ³ßË³ñÑÇÝ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ Ý³»õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý Ï»ñ-

åáí áõ ³ÝËáÝç ³ßË³ï³Ýùáí Ñ»ï³åÝ¹»óÇÝ ùë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñáõ ³Ýå³ïÇÅ ÙÝ³ó³Í 

³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ£ ²Ûëûñ ÷³ëïûñ¿Ý Ù»Í ÃÇõáí å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ« »Ï»-

Õ»óÇÝ»ñ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ å³ßïûÝ³å¿ë ×³Ýãó³Í »Ý Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ 

Ð³Û»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ ûï³ñ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ µ³½Ù³ÃÇõ ³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ Ññ³ï³ñ³-

Ï³Í »Ýª Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½³Ý³½³Ý Í³Éù»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕ áõ ³Ýáñ ×³Ý³ãáõÙÁ 

å³Ñ³ÝçáÕ£  

²ñ¹« Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇ ³Ù»Ý¿Ý ¹Åáõ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç 

ÇëÏ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³óÇÝ Çñ»Ýó Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ³ÝÙ»é Ïï³ÏÇÝ »õ áõËï»óÇÝ, ¹³ñÓ»³É 

ê³ÕÙáëÇÝ µ³é»ñáíª §à°í ºñáõë³Õ¿Ù« »Ã¿ ù»½ ÙáéÝ³Ù« Ãá°Õ ÇÙ ³ç Ó»éùë Çñ å³ßïûÝÁ 

ÙáéÝ³Û£ Âá°Õ ÇÙ É»½áõë ÇÙ ùÇÙùÇë ÷³ÏãÇ« »Ã¿ ù»½ ãÛÇß»Ù©©©¦ (êÕ 137©5-6)£ Ð³ñÇõñ ï³ñÇÝ»ñ 

ß³ñáõÝ³Ï Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñÇ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÛÇß»óÇÝ áõ ÛÇß»óáõóÇÝª Ã³Ï»Éáí Ù³ñ¹áó ÷³Ï 

ëñï»ñáõÝ áõ Ùïù»ñáõÝ ¹éÝ»ñÁ »õ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ ¹³ñÓÝ»Éáí Çñ»Ýó 

å³Ûù³ñÇÝ ÏÇ½³Ï¿ïÁ£  

êÇñ»ÉÇ° ÅáÕáíáõñ¹ Ñ³Ûáó, 

ÜáõÇñ³Ï³Ý ÝáÛÝ å³Ûù³ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ù³ßï³åáí 

áõ í»ñ³Ýáñá· Ã³÷áí£ Ä³Ù³Ý³ÏÁ Ñ³ë³Í ¿, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý 

Ýáñ áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõ ³ÛÅÙ¿³Ï³ÝáõÃÇõÝ ï³Û ½³ÛÝ ÷áË³¹ñ»Éáí Çñ³õ³Ï³Ý ¹³ßïª 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáõ ÉáÛëÇÝ ï³Ï Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ Çñ µéÝ³µ³ñáõ³Í Çñ³õáõÝù-

Ý»ñÁ£  

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó Ðéã³Ï³·ñ»ñÁ Ûëï³Ïûñ¿Ý ÏÁ ß»ßï»Ý, áñ 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ á×Ç°ñ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù »õ, Ñ»ï»õ³µ³ñ, ó»Õ³ëå³ÝÁ, ÁÉÉ³Û ³Ý 

³ÝÑ³ï, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ Ã¿ å»ïáõÃÇõÝ, å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ñ¹³ñáõ-

Ã»³Ý ³ï»³ÝÇÝ£ ØÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÁ Ý³»õ ÏÁ ß»ßï¿ Ã¿ª ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ 

Ïþ»ÝÃ³¹ñ¿ Ñ³ïáõóáõÙ£ Ð»ï»õ³µ³ñ, Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ å¿ïù ã¿ ÝÏ³ï»É 

í³Ë×³Ý³Ï¿ïÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý£ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³-

ãáõÙÁ áõ Ñ³ïáõóáõÙÁ, áñå¿ë Çñ³ñáõ Ñ»ï ë»ñïûñ¿Ý ÁÝ¹»Éáõ½áõ³Í Ù¿Ï áõ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ³Ù-

µáÕçáõÃÇõÝ, å¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ ³Ùáõñ ÑÇÙùÁ 

áõ Ûëï³Ï Ýå³ï³ÏÁ£ ÎñÝ³Û ÁÉÉ³É, áñ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ýå³ë-

ï³õáñ ãÁÉÉ³Ý Ù»ñ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý£ ÎñÝ³Û ÁÉÉ³É, áñ ó»Õ³ëå³ÝÁ Çñ ¹Çõ³Ý³·Ç-

ï³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹áõ ÙÇçáóÝ»ñáí ³ñ·»É³Ï¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ ³Ûë áõÕÕáõ-

Ã»³Ùµ Ï³ï³ñáõáÕ á»õ¿ ÷áñÓ£ ê³Ï³ÛÝ« Ñ³Ï³é³Ï ³Ûë ¹³éÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« Ù»ñ ÅáÕá-

íáõñ¹Á ³é³õ»°É Ñ³õ³ïùáí áõ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ Ïáãáõ³Í ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Çñ å³Ñ³Ýç³-

ïÇñ³Ï³Ý »ñÃÁ£  

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ð³Û³ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ áõ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý á·Çáí áõ ÙÇ³Ï³Ù 

×Ç·áí ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ Ýß»É Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý£ êáíáñ³Ï³Ý ³Ù»³Ï ÙÁ 

ã¿« å¿ïù ã¿° ¹³éÝ³Û« Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ£ ´³ñÓñ³·áÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ 

Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùµ áõ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó Ùûï»óáõÙáí Ñ³ñÏ ¿ ³ñÅ»õáñ»É ³Ûë Ãáõ³Ï³ÝÁ 

Ù»ñ ³½·Ç Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë£ 100-³Ù»³ÏÁ ¹³ñÓ³Ï¿ï ÙÁ å¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç 

³ñ¹³ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ í»ñ³ïÇñ³óÙ³Ý å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç£ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ Ý³-

Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ Û³é³çÇÏ³Û ²åñÇÉ 23, 2015¬ÇÝ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù 

Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ëñµ³¹³ëáõÙÁ íëï³Ñ³µ³ñ Ï³-

ñ»õáñ ¹¿åù ÙÁ åÇïÇ ¹³éÝ³Û 100-³Ù»³ÏÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë£  

Ð³ñÏ ¿ Ý³»õ Ý³ÛÇÉ 100-³Ù»³Ï¿Ý ³Ý¹ÇÝ©©©£ Ú³ñ³÷á÷áË ³ßË³ñÑÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áõ 

³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³×³Ë ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý Ùûï»óáõÙÝ»ñáõ« ·áñÍ»É³Ó»õ»ñáõ áõ ß»ßï³-

õáñáõÙÝ»ñáõ í»ñ³ï»ëáõÃÇõÝª áñå¿ë½Ç Ñ³Û ¹³ïÇÝ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¹³é-

Ý³Ý Ñ³Ù³ÑáõÝã Ù»½ ßñç³å³ïáÕ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ Ð³ñÏ ¿ ÁÉÉ³É ³ñÃáõÝ áõ ÙÇßï ÙÇ³-

Ï³Ù© Ñ³ñÏ ¿ Ý³»õ ×Ç°ß¹ Ï³ñ¹³É §Å³Ù³Ý³ÏÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ¦©©©£  

Ð³Û ¹³ïÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛáõÝ áõ ³Ùµá°Õç Ñ³ÛáõÃ»³Ý ¹³ïÝ ¿« Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ 

¹³ïÝ ¿« Ù»ñ ³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ ¹³ïÝ ¿£ ²ñ¹« Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û Ïáãáõ³Í ¿ Çñ Ý»ñ-

¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù»ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ í»ñ³ïÇñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×Ç·ÇÝ£  

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ, ëáÛÝ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý êñµ³ï³é ÎáÝ-

¹³Ïáí Ïáã ÏþáõÕÕ»Ýù, 

¨ Ù»ñ Ã»Ù»ñáõÝª ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ É³ÛÝ Ë³õ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ, ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñá-

ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ³ÛÉ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ ×³Ùµáí ³ñÍ³ñÍ 

å³Ñ»Éáõ Ù»ñ µÇõñ³õáñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ³ÝÙ»é ÛÇß³ï³ÏÁ áõ Ï»Ý¹³ÝÇª ³ÝáÝó Û³õ»ñÅ³Ëûë 

å³ï·³ÙÁ£  

¨ Ù»ñ ³½·Ç Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª Ñ³õ³ù³Ï³Ý ×Ç·áí áõ 

ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý á·Çáí Íñ³·ñ»Éáõ áõ ³ñÅ»õáñ»Éáõ ³Ûë Ï³ñ»õáñ ¹¿åùÁ Ù»ñ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë£  

¨ Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñáõÝª Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÇ Ù³ñ¹³Ï»ñïáõÙÇ áõ Ñ³Û³Ï»ñïáõÙÇ ³ßË³ï³Ý-

ùÇÝ Ù¿ç Û³ïáõÏ ï»Õ ï³Éáõ 100-³Ù»³ÏÇ ÇÙ³ëïÇÝ áõ å³ï·³ÙÇÝ£  

¨ Ù»ñ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝª ³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ áõ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõ ×³Ùµáí 

³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý áõ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ£  

¨ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç µáÉá°ñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝª ·áñÍÝ³å¿ë Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³-

å¿ë Ñ³Û ¹³ïÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ áõ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ 100-³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³-

ÉÇù Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ£  

ÂáÕ Ù»ñ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ ÙÇßï ÙÝ³Û í³é áõ ³ÝáÝó Ïï³ÏÁª 

ÙÇßï ÑÝã»Õ Ù»ñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ã¿ Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë£  

øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùáí í»ñ³Ýáñá·áõ³Í áõ Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ å³ï·³Ùáí Ñ½û-

ñ³ó³Í ù³É»Ýù Û³é³çª ¹¿åÇ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ÛÍ³é ³å³·³Ý£ 

àÕç É»ñáõù Ç î¿ñ« ½ûñ³ó»³Éù ßÝáñÑûù ê© Ðá·õáÛÝ »õ Û³õ¿ï ûñÑÝ»³É Ç Ø¿Ýç£ ²Ù¿Ý£ 

 

 

 

 

 ²ð²Ø ²© Î²ÂàÔÆÎàê 
ØºÌÆ î²ÜÜ ÎÆÈÆÎÆàÚ

 
 

 

 

îáõ³õ ÏáÝ¹³Ïë Ç Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇë 

Æ ¹áõéÝ Ø³Ûñ î³×³ñÇë êñµáÛÝ ¶ñÇ·áñÇ Èáõë³õáñãÇÝ 

àñ Û²ÝÃÇÉÇ³ë, ÈÇµ³Ý³Ý 

Æ 28-Ý ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ, 2014 ÃáõÇÝ øñÇëïáëÇ, »õ 

Æ ÃáõÇÝ Ð³Ûáó èÜÎ¸© 

ÀÝ¹ Ñ³Ù³ñ³õ ì/ÚÎ². 
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«Եթէ անծանօթին յօժար6 թեամբ կերակրես 6  դժբախտին անձը կշտացնես, այն 
ատեն ք6  լոյսդ խաւարի մէջ պիտի ծագի եւ մթ6 թիւնդ կէսօր6 ան պէս պիտի ըլլայ։ 
Տէրը շար6 նակ քեզ պիտի առաջնորդէ. ք6  անձդ երաշտի ատեն պիտի կշտացնէ 
6  ոսկորներդ զօրացնէ. դ6 ն որոգ6 ած պարտէզի մը պէս պիտի ըլլաս, ջ6 րի ակի 
մը պէս՝ որ6 ն ջ6 րերը չեն պակսիր։ Քեզմէ ծնածները հնադարեան աւերակները 
պիտի կառ6 ցանեն. նախկին սեր6 նդներէն մն ացած հիմե րը պիտի կանգնեցնես 
6  պիտի կոչ6 իս “Ճեղք6 ածքներ նորոգող, բան6 կ շաւիղներ վերականգնող”»։
 (Ես 58.10-12)

Ազն6 ամե ծար եւ քաղցրաբարոյ ն6 իրեալներ
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան
Որ ի Մոնթրէալ-Գանատա.

Երախտարժան երախտաւորեալք.
Հայրական սիրով եւ հոգեկան անհ6 ն 6 րախ6 թեամբ, կը շնորհաւորեմ զձեզ, 
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան Հաստատման 
25-Ամե ակի այս յատ6 կ եւ բերկրալից առիթով։
Մեզի համար, հպարտ6 թիւն է՝ փառք տալ Աստ6 ծոյ, որ Հայոց Պատմ6 թեան 
ճակատագրական մէկ հանգր6 անին, մե ր կեանքը զարդարեց Հայ Օգն6 թեան 
Մի6 թեան ծն6 նդով։
Մեզի համար, հպարտ6 թիւն է՝ պատիւ ընծայել անոնց, որոնք ապագայի 
տեսլապաշտ հաւատքով, աւելի քան հարիւր տարիներ առաջ, հիմն եցին 
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը, որպէսզի անիկա հասնի մե ր ժողով6 րդի բոլոր 
կարիքներ6 ն, ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս Աշխարհի։
Արդարեւ ժամանակները ցոյց տ6 ին, որ ապագան կարդալ6 , ապագան 
յստակատես6 թեամբ դիտել6  եւ ապագան ներկային մէջ կերտել6  Հայ Օգն6 թեան 
Մի6 թեան բոլոր հիմն ադիրներն ալ եղան ապագայատես ճշմարտատեսներ։
Այսօր, երբ Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան բաբախող մէկ երակին՝ Գանատայի 
Շրջանային Վարչ6 թեան հիմն ադր6 թեան 25-Ամե ակը կը պանծացնենք, նո՛յն 
հպարտ6 թեամբ կը խոնարհինք, բոլոր անոնց առջեւ, որոնք 25 տարիներ առաջ 
իմաստ6 թիւնը 6 նեցան մխ րճ6 ել6  պարարտ հողին մէջ, հաւատալով, որ 
Հայ6 թիւն կոչ6 ած հողը պիտի սն6 ցանէ եւ 6 ռճացնէ զիրենք։

Հողը սիրեց իր մէջ պար6 նակ6 ածը։
Պար6 նակ6 ածը, ծլարձակ6 եցաւ, դարձաւ կաղնի։
Կաղնին իր շ6 քին տակ առաւ հաւատարիմ հայ6 հիները, որոնք ծառայ6 թեան 
ամէնէն ն6 իրական ձեւերով տէր կանգնեցան իրենց ազգային 6  մանաւանդ Հայ 
կնոջ սրբազնաս6 րբ կոչ6 մի ն։
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան 
հովանաւոր6 թեամբ՝ Գանատահայ մե ր բոլոր վարժարանները ծաղկեցան,
Մեր Կեդրոնները առաւել եւս ծառայ6 թեամբ իմաստաւոր6 եցան,  Մեր Հայրենիքը 
ցնծաց, Արցախը բերկրեցաւ, Նախիջեւանը հրճ6 եցաւ։
Պատերազմն եր6 , արհաւիրքի, տառապանքի, ցաւի 6  զրկանքի  մատն6 ած մե ր 
ժողով6 րդի զաւակները մխ իթար6 եցան։
Այս բոլորը դրսեւոր6 եցան Հայ6  արժանապատ6 6 թեամբ զրահաւոր6 ած 
Հ.Օ.Մ.-6 հիներ6  ծառայ6 թեամբ։
Պատի՛ւ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան, 
որովհետեւ կեանքի անապատին մէջ, որպէս ամպ՝ բոլոր ցերեկներ6 ն, իսկ որպէս 
հրեղէն սիւն՝ բոլոր գիշերներ6 ն, մե ր ժողով6 րդը առաջնորդեց ողորմած6 թեան 
ճանապարհներէն։
Պատի՛ւ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան, 
որովհետեւ անցնող 25 տարիներ6 ն, իր ղեկավար6 թեամբ անծանօթները 
յօժար6 թեամբ կերակրեց 6  դժբախտին անձը կշտաց6 ց։ Անոր համար ալ 
մշտապէս իր լոյսը կեանքի խաւարներ6 ն մէջ պիտի ծագի եւ մթ6 թիւնը կէսօր6 ան 
պէս պիտի ըլլայ։ 
Պատի՛ւ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան, 
որովհետեւ անցնող 25 տարիներ6 ն, հասաւ հոն՝ 6 ր պէտք 6 նէր մե ր ազգը։ 
Անոր համար ալ իր առաքել6 թեան բոլոր ն6 իրեալները շար6 նակ Աստ6 ծոյ 
առաջնորդ6 թիւնը պիտի վայելեն։ 
Պատի՛ւ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան, 
որովհետեւ անցնող 25 տարիներ6 ն, իր զգլխիչ ծառայ6 թիւններով, ինքզինք եւ 
իր շրջապատը կշտաց6 ց, կեանքի բոլոր երաշտներ6 ն ատեն, անոր համար ալ 
Աստ6 ած զօրաց6 ց իր ոսկորները։
  Պատի՛ւ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան, 
որովհետեւ անցնող 25 տարիներ6 ն, Ինք եղաւ մե ր կեանքին որոգ6 ած պարտէզը, 
որ6 ն ջ6 րերը բնաւ չպակսեցան։ 
Պատի՛ւ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան, 
որովհետեւ անցնող 25 տարիներ6 ն, իրմէ ծնածները, մե ր կեանքի հնադարեան 
աւերակները կառ6 ցեցին, նախկին սեր6 նդներէն մն ացած հիմե րը 
վերականգնեցին, անոր համար ալ, այսօր զիրենք կը կոչենք «Ճեղք6 ածքներ 
նորոգող, բան6 կ շաւիղներ վերականգնող»։
Պատի՛ւ ձեզի, որովհետեւ «Թէպէտ եւ եմք ած6  փոքր, եւ թ6 ով յոյժ ընդ փոք6  
սահմանեալ, եւ զօր6 թեամբ տկար եւ ընդ այլով յոլով անգամ ն6 աճեալ 
թագաւոր6 թեամբ, սակայն բազ6 մ գործք ար6 թեան գտանին գործեալ եւ ի 
մե ր6 մ աշխարհիս, եւ արժանի գրոյ յիշատակի…» (Մովսէս Խորենացի):
Պատի՛ւ ձեզի, որովհետեւ մե ր ժողով6 րդին քաջ6 թիւնը դ6 ք իսկ էք։

Հայոց Ցեղասպան6 թեան 100-Ամե ակի ն6 իր6 ած այս տար6 ան հոլովոյթին 
մէջ, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան 
հիմն ադր6 թեան 25-Ամե ակը նշելով, մե նք այսօր կը խոնարհինք անոնց առջեւ, 
որոնք Ս6 րբ Աստ6 ածածին Մարիամի ն նման՝ իրենց ժողով6 րդի Խաչել6 թեան 
կողքին կանգնած, սրբացան եւ արդարացան։ Եւ ի դիմաց՝ Աստ6 ածամօր 
ճակատագրակից բոլոր Հ.Օ.Մ.-6 հիներ6 ն, աղօթքի պէս կը յիշեմ մե ծ Ս6 րբին 
խօսքերը, որ կ՚ըսէ.
«Անթիւ որդիներ6 ն նահատակ6 թիւնը տեսնելով՝
Բազմապատիկ վէրքեր ստացար,
Բայց սիրելի ք6  որդիիդ յար6 թեան փորձառ6 թիւնն 6 նենալով ՝
Մխիթարի՛չ կը դառնաս բոլոր վշտակիրներ6 ն.
Քրիստոսի քով բարեխօսէ՛ մե զի համար» (Շարական Ապրիլեան Նահատակաց)։    
Ի վերջոյ, փա՜ռք Աստ6 ծոյ եւ երկրէն երկինք պատի՛ւ ձեզի՝ պաշտելի, 
ազն6 ամե ծար եւ քաղցրաբարոյ անդամ6 հիներ Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան 
Գանատայի Շրջանային եւ Տեղական Վարչ6 թեանց։

«Արդ, անոր՝ որ կրնայ ձեզ անկ6 մն երէ փրկել, պահել անարատ եւ անբիծ, եւ 
անխառն 6 րախ6 թեամբ լեց6 ն՝ իր փառաւոր ներկայ6 թեան կանգնեցնել, 
մի ակ Աստ6 ծոյն՝ որ մե ր փրկիչն է՝ փա՜ռք տ6 էք, մե ր Տիրոջ Յիս6 ս Քրիստոսի 
մի ջոցաւ։ Անոր են փառքը, մե ծ6 թիւնը, զօր6 թիւնը 6  իշխան6 թիւնը, թէ՛ բոլոր 
ժամանակներէն առաջ, թէ՛ գալիք բոլոր ժամանակներ6 ն։ Ամէն»  (Յդ 24-25)։  

Միշտ Ձերդ ծառայակից
Աղօթարար՝

ՄԵՂՐԻԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԱՐԻՔԵԱՆ
Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմի ն

1 Մայիս, 2015
Ազգային Առաջնորդարան

Մոնթրէալ-Գանատա
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 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 
առաջին մասնաճիւղը։  
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
կազմաւորման հոլովոյթը.-
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

6. Մոնթրէալի  «Սօսէ» մասնաճիւղ,  հիմն 6 ած` 1957-ին
7. Վանգ6 վըր «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 28 Մայիս 1977-ին

1990-էն ետք, երբ Գանատան վերած6 եցաւ ՀՕՄ-ի առանձին շրջանի, ծն6 նդ 
առին հետեւեալ մասնաճիւղերը.-
8. Միսիսոկայի «Առագաստ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 6 Մայիս 1991-ին
9. Օթթա6 այի «Սեւան» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 29 Մայիս 1993-ին
10. Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 14 Յ6 նիս 1993-ին։

 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 
6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 
 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը 
իր գործ6 նէ6 թեան դաշտը ընդլայնած է իր ժողով6 րդին պահանջներ6 ն 
համաձայն։
Նման պահանջ մը զգալի եղաւ 70-ական թ6 ականներ6 ն: ՀՕՄ-ի Կեդրոնական 
Վարչ6 թեան գործ6 նէ6 թիւնը պէտք էր անջատել անոր շրջանային բնոյթէն։ 
Մինչեւ այդ Հիւսիսային Ամե րիկայի Շրջանային Վարչ6 թիւնը կը գործէր նաեւ 
որպէս մի աւորներ6  գործ6 նէ6 թիւնը համակարգող Կեդրոնական Վարչ6 թիւն։
1979-ի Յ6 լիսին այդ պահանջը կը բիւրեղանար կառոյցի եւ կանոնագրային 
բարեփոխ6 թիւններով: ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թիւնը բոլոր մի աւորներ6  
համակարգողի դերը ստանձնեց, իսկ Հիւսիսային Ամե րիկան առանձին կառոյցով 
օժտ6 եցաւ կոչ6 ելով ՀԱՀՕՄ:
1970-ական թ6 ականներ6 ն, Հիւսիսային Ամե րիկայի Արեւմտեան գաղ6 թները 
կ’ապրէին թ6 ական աճի շրջան մը. կազմակերպ6 թիւնը արձագանգեց այդ 
իրող6 թեան եւ  1984-ին նոր մի աւոր մը կը կազմ6 ի, Միացեալ Նահանգներ6  
Միսիսիբի գետի արեւմտեան ափին բնակող անդամն երէ եւ կը կոչ6 ի Հայ 
Օգն6 թեան Մի6 թեան Արեւմտեան շրջան։
ՀԱՀՕՄ-ի 66-րդ Պատգամաւորական Ժողովը կը նախատեսէ Գանատայի 
շրջանի անջատ6 մը:  Համաձայն սոյն ժողովի որոշ6 մն եր6  7-րդ կէտին, 
ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն եր, Աննա Պ6 լկարեան եւ Մարօ 
Մերճանեան, 26 Սեպտեմբեր 1986-ին Մոնթրէալի մասնաճիւղի գրասենեակին 
մէջ, կը հրաւիրեն ընկեր6 հիներ՛ Վանին Գապասագալեան, Ար6 ս Էհրամճեան, 
Վան6 հի Իսաջանեան, Մարօ Մարտիրոսեան,  Սեդա Սեւակեան եւ Մարօ 

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.
ARMENIAN RELIEF SOCIETY OF CANADA (A.R.S.) Inc.
Պաշտօնական հասցէն է՝ 
3401 OLIVAR-ASSELIN, MONTREAL, QUEBEC, H4J 1L5 CANADA

Հոկտեմբեր 1989-ին, ՀՕՄ-ի Համահայկական 69-րդ Պատգամաւորական Ժողովը 
հաստատեց Գանատայի Շրջանի անջատ6 մը: Սոյն որոշ6 մը գործադր6 եցաւ 
1990 Յ6 լիսին Շիգակոյի մէջ գ6 մար6 ած ՀԱՀՕՄ-ի 70-րդ Պատգամաւորական 
Ժողովին:  Գանատայի 29 պատգամաւորները ընտրեցին իրենց անդրանիկ 
Շրջանային Վարչ6 թիւնը, ընկեր6 հիներ՝ Վան6 հի Իսաջանեան, 
Հ6 րի Նաճարեան, Անահիտ Գաբրիէլեան, Սեդա Մալխասեան, Վանին 
Գապասագալեան, Աննա Պ6 լկարեան, Սեդա Սեւակեան, կազմը իր առաջին 
նիստը գ6 մարեց Կիրակի, 15 Յ6 լիս, 1990-ին, գլխաւոր օրակարգ 6 նենալով 
երկ6  շրջաններ6  աշխատանքներ6  համադր6 մը:

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ինետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 

Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 

1990-էն ետք, երբ Գանատան վերած6 եցաւ ՀՕՄ-ի առանձին շրջանի, ծն6 նդ 1990-էն ետք, երբ Գանատան վերած6 եցաւ ՀՕՄ-ի առանձին շրջանի, ծն6 նդ Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած  Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 

2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին

    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 

գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 1990-էն ետք, երբ Գանատան վերած6 եցաւ ՀՕՄ-ի առանձին շրջանի, ծն6 նդ Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 

1990-էն ետք, երբ Գանատան վերած6 եցաւ ՀՕՄ-ի առանձին շրջանի, ծն6 նդ 
առին հետեւեալ մասնաճիւղերը.-
8. Միսիսոկայի «Առագաստ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 6 Մայիս 1991-ին

արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

9. Օթթա6 այի «Սեւան» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 29 Մայիս 1993-ին
10. Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 14 Յ6 նիս 1993-ին։
9. Օթթա6 այի «Սեւան» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 29 Մայիս 1993-ին

 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 
6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 
 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 

 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 

10. Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 14 Յ6 նիս 1993-ին։

2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 

2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 

հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
կազմաւորման հոլովոյթը.-
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։

են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 
6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 
 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 6 նի աւելի քան 1,234 անդամն եր։ 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։

ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին

3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 

 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   

ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 

ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը 

ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 

հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ինետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 

արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին

    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին

արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ  Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 

են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 

 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 

 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 

 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 

 Առաջին եօթը մասնաճիւղերը իրենց հիմն ադր6 թեան շրջանին կոչ6 ած 
են իրենց քաղաքներ6  ան6 ններով: Ներկայի ան6 ան6 մն երը ստացած են 
յետագային։ Իսկ վերջին երեքը ան6 անակոչ6 ած են իրենց հիմն ադր6 թեան 
ընթացքին։ Ներկայիս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իր տասը մասնաճիւղերով 

 Երախտագիտ6 թեամբ կ՚6 զենք յիշել գաղ6 թի կազմաւորման եւ ՀՕՄ-ի 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 

մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 

գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր  Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր  Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:

Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 

արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 

հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 

 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 

արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 

Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 

Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը Ազգին ծառայել6  գաղափարով ծնած եւ իր գոյ6 թիւնը անով սահմանած՝ ՀՕՄ-ը 

կազմաւորման հոլովոյթը.-
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 
առաջին մասնաճիւղը։  
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
կազմաւորման հոլովոյթը.-կազմաւորման հոլովոյթը.-
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 
առաջին մասնաճիւղը։  
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
կազմաւորման հոլովոյթը.-

արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 

կազմաւորման հոլովոյթը.-
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 
առաջին մասնաճիւղը։  
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան ներկայ6 թիւնը Գանատայի մէջ խոր6 նկ 
արմատներ 6 նի եւ իր գործ6 նէ6 թիւնը սերտօրէն առնչ6 ած է Գանատայի  Հայ 
գաղ6 թի կազմաւորման զանազան հանգր6 աններ6 ն հետ:
 Տասնամե ակներ6  ընթացքին, ըստ գաղ6 թի զարգացման, նոր 
մասնաճիւղեր գոյացան մի նչ այլ մասնաճիւղեր, թիւի նօսրաց6 մ 
արձանագրելով, դադրեց6 ցին իրենց գործ6 նէ6 թիւնը։ Գործող մասնաճիւղեր6  
հիմն ադր6 թեան թ6 ականները կը ցոլացնեն  Գանատայի Հայ գաղ6 թի 
կազմաւորման հոլովոյթը.-

Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 

ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 

ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 
ինչպէս նաեւ այդ օրեր6 ն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան ատենապետ6 հի 

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
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2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին

5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը հիմն 6 ած է  Ամե րիկայի Միացեալ 
Նահանգներ6  Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 1 Յ6 ն6 ար, 1910-ին, ՀՅԴ-ի ականաւոր 
գործիչ Է. Ակն6 նիի (Խաչատ6 ր Մամ6 լեան) ջանքերով։ Նոյն տարին 
Գանատայի Պրանդ Ֆըրտ քաղաքի մէջ (Օնթարիոյ նահանգ) կը կազմ6 ի ՀՕՄ-ի 

9. Օթթա6 այի «Սեւան» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 29 Մայիս 1993-ին9. Օթթա6 այի «Սեւան» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 29 Մայիս 1993-ին9. Օթթա6 այի «Սեւան» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 29 Մայիս 1993-ին

ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։ընկհի. Աննա Շալճեանի ան6 նները։

Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, Թանտրճեանի, Դրաստամատ Կանայեանի (Դրօ), Ռ6 բէն Դարբինեանի, 

հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած հիմն ադր6 թեան 6  հզօրացման մէջ իրենց կարեւոր ներդր6 մը 6 նեցած 
ՀՅԴ գործիչներէն` Արշակ Ջամալեանի, Գարեգին Նժդեհի, Կոպեռնիկ 
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    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
կազմաւորման հոլովոյթը.-կազմաւորման հոլովոյթը.-կազմաւորման հոլովոյթը.-կազմաւորման հոլովոյթը.-
1. Գէմպրիճի  «Մեղրի» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1911-ին
2. Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1913-ին
3. Սենթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1915-ին
4. Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1924-ին, շրջան մը դադարէ 
ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին
5. Ուինծըրի  «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ, հիմն 6 ած` 1926-ին, շրջան մը դադարէ ետք   
    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին    վերակազմ6 ած է 11 Դեկտեմբեր 1978-ին

ետք վերակազմ6 ած է 14 Նոյեմբեր 1963-ին

կազմաւորման հոլովոյթը.-կազմաւորման հոլովոյթը.-

Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 

անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-

ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 

Այս նորաստեղծ մարմի նը պարտական6 թիւն 6 նէր Գանատայի Շրջանի 
անջատման նախապատրաստական աշխատանքները կատարել։
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը պետական պաշտօնական գրանց6 մ ստացաւ 30 
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-
LA CROIX DE SECOURS ARMENIENNE DU CANADA (A.R.S.) Inc.
Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-Ապրիլ 1987-ին որպէս.-

Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Ֆր6 նճեան ՀՕՄ-ի Գանատայի Մեկ6 սի Մարմն ի առաջին ժողովին։ Յետագային, 
ի պաշտօնէ, իրենց կը մի անան ՀԱՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն երը՝ 
Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:Անահիտ Գաբրիէլեան եւ Հ6 րի Նաճարեան:

Ա- ՊԱՏՄԱԿԱՆ

ՀԱՅ ՕԳՆ+ ԹԵԱՆ ՄԻ+ ԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆ

1.- Ներքին կազմակերպական
-Ներկայաց6 ցչական դր6 թիւն
- Միջ- վարչական ժողով
-Ացել6 թիւններ
- Գործիչային աշխատանք
-Անդամարշաւ
-ՀՕՄ-ի ննջեցեալներ6  Հոգեհանգիստ 
-Միացեալ ժողով

2.- Յարաբերական / քարոզչական
-Լրատ6 
-Անդամն եր6  հեռաձայնի գրքոյկ
-Կայքէջ՝ www.ars-canada.ca, ե-նամակի հասցէն՝ ars-canada@bellnet.ca

3.- Կրթական 
-  Դաստիարակչական
-  Սեմի նար
- Համալսարանական կրթաթոշակ

4.- Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի Օժանդակ6 թիւն
ա - Հայաստանի անմի ջական օգն6 թեան դրամահաւաք
բ- Ծնողազ6 րկ երեխաներ6  հովանաւոր6 թիւն
գ - Որբանոցներ6  Ծրագիր
դ - Ախ6 րեանի Մօր 6  Մանկան Առողջապահ6 թեան Կեդրոն-Ծննդատ6 ն
ե - Հայաստան Համահայկական Հիմն ադրամ 
զ - ՀՕՄ-ի Արցախի «Սօսէ» Մանկապարտէզ

5 - Համահայկական աշխատանքներ
ա- Պատանիներ6  փոխանակ6 մ
բ-Միացեալ Ազգեր6  Կազմակերպ6 թիւն (ՄԱԿ)
գ - Խորհրդաժողովն եր6  մասնակց6 թիւն 

Գլխաւոր եկամ6 տի աղբիւրներ.-
. Տարեկան հանգանակ6 թիւն (օրացոյց, գրքոյկ, 
եւայլն)
. Սրտէ սիրտ խմբակց6 թիւն
. Ն6 իրատ6 6 թիւններ եւ այլ անմի ջական 
օժանդակ6 թիւններ։

1 - Հիմն ադրամ եւ ֆոնտեր
ա- Անձեռնմխ ելի ֆոնտեր

-ՀՕՄ-ի հիմն ադրամ
-ՀՕՄ-ի Բր6 տեան Ֆոնտ 
-Տէր եւ Տիկին Ն6 պար Ճէս6 րեան ֆոնտ 
-Նայիրի Պօղոսեան-Նազարեան ֆոնտ 
-Գրիգոր եւ Ռազմ6 հի Շահինեան ֆոնտ 
-Ծովակ Խաչերեան ֆոնտ 
-Պօղոս եւ Մարի Սահակեան ֆոնտ 
-Վար6 ժան Պասթաճեան ֆոնտ 

-Տիգրան6 հի Արթինեան ֆոնտ
- Արսէն Օհանիան Ֆոմտ
- Արմէն6 հի Փիլիկեան ֆոնտ
-Մաննիկ Տայլերեան ֆոնտ

բ - Մնայ6 ն Ծրագիրներ6  Ֆոնտ
- Սօսէ մանկապարտէզ
- Ջաւախք

1 - Դրամարշաւի յանձնախ6 մբեր
ա.- Սրտէ-Սիրտ 
բ.-Գրպանի Օրացոյց 

2 - Քարոզչական յանձնախ6 մբեր
ա.- Լրատ6 

3 - Կրթաթոշակի յանձնախ6 մբ
4 - Որբեր6  խնամակալ6 թիւն
5 - Ծրագիր-կանոնագիր

Բ-ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ

Գ-ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉ+ ԹԵԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽ+ ՄԲԵՐ

Դ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
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Ընկհ. Վան6 հի  Իսաջանեան

 Յ6 լիս 1990-ին Շիքակոյի մէջ կայացած Հիւսիսային Ամե րիկայի ՀՕՄ-ի 
պատգամաւորական 70-րդ ժողովին, վաւերաց6 եցաւ Գանատան որպէս 
ՀՕՄ-ի անջատ շրջան կազմակերպել6   առաջարկը եւ հետեւաբար Գանատայի 
պատգամաւորները ընտրեցին իրենց առաջին Շրջանային վարչ6 թիւնը, որ6 ն 
որպէս ատենապետ առաջադր6 եցաւ ընկհ Վան6 հի Իսաջանեանը:
 Ընկեր6 հի Իսաջանեան բեղ6 ն եւ բազմածաւալ գործ6 նէ6 թիւն 6 նեցած 
է թէ՛ Սփիւռքի եւ թէ՛ Հայրենիքի մէջ: Ան Մոնթրէալի մէջ իր ներդր6 մը 6 նեցած 
է` կրթական, բարեսիրական, ընկերային, մշակ6 թային բնագաւառներէն 
ներս: Եղած է Հայ դատի  յանջնախ6 մբեր6  անդամ, վարած է ատենապետի 
պաշտօն` Համազգայինի, ՀՕՄ-ի տեղական, շրջանային եւ կեդրոնական 
վարչ6 թիւններ6  մէջ:
 Պարգեւատր6 ած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ձեռամբ Մեսրոպ 
Մաշտոցի շքանշանով,    ինչպէս նաեւ Քեպէգի կառավար6 թենէն որպէս 
տիպար քաղաքացի: Գանատայի կառավար6 թիւնը  Confédération Canadienne 
125-ամե ակի առիթով պատ6 ած է ընկեր6 հին իր տարած բարեսիրական եւ 
կրթական աշխատանքներ6 ն համար: 
ՀՕՄ-ի Գանատայի  շրջանի  հիմն ադր6 թեան 25-ամե ակին առիթով մտերմի կ 
հարցազրոյց մը 6 նեցայ ընկհ Իսաջանեանին հետ իր բնակարանին մէջ: 
Վերջին քառաս6 ն տարիներ6  ընթացքին չկայ ՀՕՄ-ին առնչ6 ող որեւէ ծրագիր 
կամ գործ6 նէ6 թիւն, որ6 ն ընկհ. Իսաջանեան իր մասնակց6 թիւնը բերած 
չըլլայ, ինչպէս` Հայաստանի երկրաշարժէն տ6 ժածներ6  օժանդակ6 թեան 
շախատանքներ6 ն, Սօսէ մայրիկին աճիւնները եռաբլ6 ր փոխադր6 թեան 
արարող6 թեան, Ուաշնկթընի ՀՕՄ-ի գգրասենեակի բացման, Արցախի 
Սօսէ մասնկապարտէզներ6  ծրագրի հաստատման, յիշել6  համար կարգ մը 
ծրագրեր, որոնք անշ6 շտ ՀՕՄ-ի գործ6 նէ6 թեան մաս կը կազմե ն: 
 Դիտեցի ընկեր6 հիին լ6 սնկարները, իր անձնական նկարները, որոնք կը 
ցոլացնէին ՀՕՄ-ին ներկայ6 թիւնը Հայ կեանքը յ6 զող բոլոր  բնագաւառներէն 
ներս: Երբ հարց տ6 ի թէ  ինչ6  Գանատան առանձին շրջան դարձաւ 25 
տարիներ առաջ, ան  բացատրեց թէ՝ անհրաժեշտ էր Գանատան  իր Շրջանային 
վարչ6 թիւնը 6 նենար եւ անջատ շրջան ըլլար. տարբեր երկիր է Գանատան, 
պահանջքները տարբեր եւ աւելց6 ց “Պարտական6 թիւն կը զգամ շեշտել6  թէ 
մե ր բոլոր օժանդակ6 թիւնները եւ գաղ6 թներ6  վերածն6 նդի յաջող6 թիւնը 
կը պարտինք մասնաւորաբար Հիւսիսային Ամե րիկայի մե րընկեր6 հիներ6  
անխոնջ աշխատանքին եւ բարերարներ6  կտակներ6 ն: Յաճախ հանդիպած 

եմ ընկեր6 հիներ6  որոնք թաց աչքերով 
պատմած են թէ Նոր տար6 ան, 
տարեդարձներ6  եւ տօնական օրեր6  
իրենց հատկաց6 ելիք նոր զգեստներ6  
եւ ն6 էրներ6  գ6 մարը, ծնողները 
նախըտրած են լ6 մա-լ6 մա հաւաքել, տալ 
Կարմի ր Խաչին օժանդակել6  Սփիւռքի 
այս կամ այն ազգապահպանման 
օճախներ6 ն, ազգայինը ընտանեկան 
հաճոյքէն առաջ դասելով”:
 Իսկ ինչ է ընկհ. Իսջանեանի  
պատգամը ՀՕՄ-ի անդամն եր6 ն, 
Գանատայի Շրջանին հիմն ադր6 թեան  
25 ամե ակի առթիւ: Ընկհ. Իսաջանեան, 
ՀՕՄ-ի 65 -րդ պատգամաւորական  ժողովին, որպէս ՀՕՄ-ի Կեդրոնական 
վարչ6 թեան ատենապետ իր արտասանած խօսքը յանձնելով ըսաւ թէ 
իր պատգամը կը մն այ նոյնը. “ Մի6 թեան մը յաջող6 թեան գրաւականը 
աշխատանքն 6  յառաջխաղցքն են,  գոյատել6   եւ հզօրանալ6   գաղտնիքը` 
հաւաքական շահեր6   ծառայ6 թեան սկզբ6 նքը,  6  անոր ստեղծած հմայքն 
6  խանդավառ6 թեան ստեղծած վարակիչ մթնոլորտն է: 
 «Արմատ կը նետեն 6  կը զարգանան այն մի 6 թիւնները, որոնք հարազատ 
արտայատ6 թիւնն են ժողով6 րդի տենչանքներ6 ն, ձգտ6 մն եր6 ն եւ 
յարատեւել6  համար պէտք է ծն6 նդն ըլլան մի ջավայրի անհրաժեշտ 
պայմաններ6 ն:  Մեր բոլորին նպատակը պէտք է մե զ առաջնորդէ դէպի 
վերընթաց, բնական հոլովոյթի 6 ժով, մի շտ խանդավառ, որդեգրել6  մտային 
դրական կեց6 ածք, քաջ նախաձեռնարկողի դիրքորոշ6 մ եւ անվարան նոր 
ակօսներ բանալ6  արդէն իսկ ընդարձակ գոծ6 նէ6 թեան դաշտին մէջ:” 
 Ընկհ. Իսաջանեանի քսան տարիներ առաջ փոխանցած պատգամը որքան 
այժմէական է եւ որքան ճշմարիտ, որ6 ն  ան  հաւատաց եւ  գործեց իր աննկ6 ն 
կամքով , անխախտ պահելով բարեսիրական եւ ազգան6 էր դիմագիծը Հայ 
Օգն6 թեան Մի6 թեան:

Մարալ Յովսէփեան

ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան Սեմի նար, 
5-6 Մարտ, 2015, Նիւ-Եորք
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THE ART OF SURVIVAL:
NEEDLE, THREAD, AND CLOTH 

 Joy and Woe are woven ! ne
 A Clothing for the Soul divine
 Under every grief and pine
 Runs a joy with silken twine. 
 
 These words by William Blake conjure up images of sorrow and happiness wo-
ven together in ! ne silken thread, re" ecting, in a way, our own Armenian history 
– from genocide to rebirth.

 We have all seen the lovely Armenian needle arts exposition at the United Na-
tions.  It is touching to think how such fragile and " imsy threads have proven as tough 
and as durable as the spider’s silk, empowering thousands of Armenian women survi-
vors.  

 Our needles have been like swords, wielded with determination and strength, 
helping lift our people out of tragedy. Today I honour thousands of Armenian women 
and girls who with their skilful hands, their dynamic imaginations, and breathtaking 
designs fashioned beauty and power, and helped make art a saviour of our nation. 

 In today’s presentation, I will focus on three themes:
1. Needle work as secular art
2. Needle work as an economic agent of survival
3. Needle work as a precious commodity of international trade.

PRE-1914

 In the late 19th and early 20th centuries, massacres transformed Armenian 
family life, leaving in their wake widows, orphans, and widespread poverty. Women 
who had been stay-at-home wives and mothers were now forced by circumstances 
to work to provide for their family’s livelihood. To relieve some of the distress of the 
population, American (and later German and Danish) missionaries began to indus-
trialize and commercialize fancy Armenian handiwork on a broad scale. 
 In Urfa, the American missionary, Miss Corinna Shattuck worried about young 
widows whose men folk had been killed and who were now the sole support of 
their children.  Women were pleading with her for work.
 With the help and guidance of Dr. Fanny Shepard, wife of the American medi-
cal missionary in Aintab, Dr. Fred Shepard, Corinna Shattuck started a ! rm she called 
Industries for Women and Girls. By 1897, Armenian experts in Urfa were teaching and 
supervising women and girls to produce doilies, aprons, and handkerchief edgings for 
sale. 
 All the workers in Urfa were helping their families, some as the only wage 
earner. If it were not for this employment, many families might have perished from 
starvation. In 1912, it was estimated that at least 10,000 people derived r complete 
or at least partial support from this source.  
 The number of women and girls working for Shattuck’s industrial enterprise 
" uctuated, but it was generally calculated to be about 1,800 to 2,000.  Primarily, 
they were producing needle-lace edgings on ! ne linen handkerchiefs.
Where was their market? Their agents were mainly in Belfast, Ireland, and in Germa-
ny. The linen handkerchiefs were sent from Ireland and Germany to Urfa; the edg-
ings were done and when the work was ! nished the items were shipped back to 

Ireland or Germany.  The mission’s responsibility ended at that point. But the journey 
of the handkerchiefs continued, since they were then exported all over the world.
 As to the volume of trade, it was reported in 1908 that in the previous ! ve years, 
the women had produced almost 30,000 pieces of embroidery on Urfa chiffon or 
muslin AND edged almost 650,000 handkerchiefs.  It is not surprising, therefore, 
that in addition to the wages paid the women, the mission station earned enough 
pro! t to cover the ! nancial shortfall of the orphanage.
 The information I have given you is from the Urfa mission station alone. Other 
mission stations organized similar enterprises, using related business models. Mrs. 
Fanny Shepard employed about 2,000-2,500 women in Anitab and vicinity for 
the lace industry. From Aintab, she sent the ! nished products to the United States, 
France, Germany, Egypt, and England, especially to the store, Liberty’s of London.
 I have not examined every mission station – American or otherwise, but I can 
say, without any hesitation, that at any given time in the years before 1914, at least 
5,000 Armenian women and girls were employed throughout Turkey in this huge 
commercial undertaking.  Clearly this industry made a real difference to Armenian 
family stability before the war.

GENOCIDE

 During the Genocide, untold numbers of beautiful handmade works of art in 
lace and embroidery, adorned with semi-precious gems, were pillaged and burned, 
especially those bearing crosses, but only after gold and silver threads had been 
removed and the gems con! scated. Workshops were destroyed and artisans killed. 
Many art works, moreover, were seized and later sold to museums as Turkish or Ot-
toman art. Today, in many museums, you will see lovely pieces of handwork with the 
claim that they are Turkish.  This mislabeling is possible, because Armenian women 
did not inscribe their names in their work. So, once again, a considerable part of 
Armenian cultural heritage was usurped.

POST-GENOCIDE

 After the Genocide, certain arts like tapestries, embroideries, and lace were par-
tially revived in orphanages, vocational centres, and workshops.  Let me name a few: 
Christian Action in the Orient (Protestant) founded in 1922 by Pastor Paul Berron; 
various orphanages, notably the one originally started in Aleppo by Badveli Aha-
ron Shirajian of Marash; the Sisters of the Immaculate Conception in their convent 
schools; and Sister Marie Genevieve (Euphrasia Kadi! an) of the Congregation of the 
Sisters of St. Joseph of Lyons.
 Another noted organizer was Karen Jeppe, the Danish teacher, in Aleppo.  
Jeppe promoted Armenian needle arts among the Armenian girls in the German 
orphanage in Urfa before the war. In 1921 she settled in Aleppo, where she was 
appointed a Commissioner of the League of Nations to rescue and rehabilitate Ar-
menian women and children detained in Moslem homes and institutions.  In this 
dangerous assignment, she managed to rescue at least 1,700 individuals.  She set 
up an orphanage for the little ones and opened a Sewing Hall where the older girls 
and women could learn fancy handwork in a safe environment and earn a living 
wage. Jeppe sold the ! nished products in Northern Europe, France, England, and the 
United States. 
 A miracle occurred. In the early years of the war, while still in Urfa, Jeppe had 
shipped out to Europe a large crate of Armenian fancy work.  But in the fog of war, 

The following is an abbreviated version of a paper delivered at the Armenian Relief Society Seminar in New York City, March, 2015.
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the crate had vanished. After the war Jeppe searched for and found that crate in a 
warehouse in Aleppo.  The recovered items became a treasure trove of traditional 
designs, colours, and ideas for her workshop. 
 Jeppe was committed to authenticity and excellent quality; she was determined 
to maintain high standards, use only the best materials, and match colours and 
designs according to the traditional Armenian originals. Under no circumstances 
would she allow Armenian needlework to be second rate. Her support of Armenian 
needle arts went beyond charity and relief. It was a genuine attempt to restore Ar-
menian artistry from extinction.

NEAR EAST RELIEF

 In the post World War I period, Near East Relief leaders capitalized on the ex-
pertise of Armenian refugee women by offering them needle craft opportunities – a 
program based on “bread for work.” This initiative expanded into a vast geographic 
network in the Mediterranean and Caucasus world, and the project became known 
as Near East Industries. 
 As a rule, a Near East Industries bureau supplied the women with thread, cloth, 
and designs. Women worked at home. The ! nished product – tablecloths, runners, 
doilies, and handkerchiefs - were then bought back by the NER and sold on the local 
and international market. 
 In addition, the NER fully or partially funded orphanages, supporting hundreds 
of thousands of Armenian children.  In Giumri alone, the NER was caring for at least 
20,000 orphans. In these orphanages, the girls were taught to use the needle in 
knitting, crochet, needlework, and embroidery as well as tatting. Their work, too, 
was sold to generate income. 
 Near East Industries sold Armenian embroideries, laces, and rugs made by refu-
gee women and orphanage girls in their stores in Beirut, Constantinople, Athens, 
and the United States at a handsome pro! t. 

CONCLUSION

 At the beginning of this presentation, I said I would focus on three issues: 
needle crafts as a secular art; needle crafts as a mechanism of survival; and  needle 
crafts as a commodity of international trade.  Let me summarize

AS ART

 In spite of all odds, the surviving Armenian women and girls helped save many 
traditional Armenian designs and techniques – a precious and endangered heritage. 
The perseverance of these survivors symbolizes their resistance to genocide, as if 
they were saying, one and all, “We are strong.  We will not crumble. Just watch us.”
This wealthy heritage was preserved, moreover, by passing it on to the next gen-
eration.  That is why the orphanages were so vitally important. The Professional 
Orphanage for Young Women in Beirut, for example, offered courses in dressmak-
ing, handkerchief edging, spinning, embroidery, knitting, and traditional Armenian 
designs and techniques. All instructors for these courses were Armenian women. 
Teaching these skills in schools in a sustained program was - and still is - a very 
effective learning tool.
Armenian women’s traditional handiwork techniques were revived. More than that, 
the women and girls blended various techniques, incorporated new ideas, devel-
oped new designs, and expressed their creativity and their individuality in the work.  
By doing so, they allowed their talents to bloom, far from the constraints of con-
servative Armenian society.  In this manner, the needle became inseparable from 
women’s gender identity – a double-edged sword, as we shall see below. 
 Even though they were living in dirt-" oor shacks, they could produce these 
beautiful pieces, as if they were fashioning jewels out of the dust. These art works 
were secular items, for the home and personal adornment: doilies, runners, collars, 
night gowns, and children’s clothing.  I have not even touched on Armenian reli-
gious textiles – the exquisite altar frontals, curtains, banners, chalice veils, and vest-
ments – the many sacred items that go far beyond the utilitarian and the pragmatic 
and embody spirituality and piety.
 Indeed, it seems the late 19th and early 20th centuries were a transitional 
period in Armenian needle arts, moving slowly but consistently into secular expres-
sion – " owers, snow" akes, animals, and fruits, and evolving more and more into a 
home-based culture.  Some of the work was simple and rudimentary, to be sure; but 
some was sophisticated and complex and could certainly be viewed as high art.
In any case, during the post-Genocide period, Armenian textile culture combined 
artistic exuberance and gender identity.

NEEDLE CRAFTS AS A MECHANISM OF SURVIVAL

 Turning to the practical, we see that the underpinning, the base – certainly at this 
time - was that the needle arts provided women and girls with paid work, sometimes only 
a pittance, but enough to keep themselves and their families away from death’s door.
 Women’s needle arts developed into a huge industry before and especially af-
ter the Genocide.  If we think 5,000 was a large number of participants before the 
Genocide, I would suggest that the number of women and girls working in the 
needle arts after the Genocide was astronomical.
 Unfortunately the great contribution Armenian women made to the welfare of 
their families through this genre is undocumented and unrecognized.  Yet they pa-
tiently wove their endangered heritage into an extensive economic base of survival.  
This was big business with a cultural punch!

INTERNATIONAL TRADE

 Looking at the broader view, from the perspective of world history, and over a 
long period of time - from 1895 to the 1950s - we see Armenian textiles and needle 
arts as a merchandise of international trade, " owing from the Middle East and the 
Caucasus to Europe, the British Isles, and America. 
 If we had the resources to calculate, we could probably say that Armenian tex-
tiles and needle arts were as important an international commodity as oriental rugs 
or as the silk trade.  But, sad to say, probably because the needle arts were and still 
are largely women’s monopoly, they have not been given their fair due - neither as 
an art form, nor as an economic venture.
 Not only did Armenian needle arts travel the world, but so also did the artisans, 
the women who produced hand-made beauty. Wherever they settled, Armenian 
women took with them their expertise and their techniques.
 Arousiag Mikaelian, for example, was hired by Elsa Schiapparelli, Parisian haute 
couturière, to knit unusual and innovative sweaters, known as Bowknot Sweaters.  
In 1927, Schiaparelli had seen one of Arousiag’s sweaters and tracked her down 
and hired her. As Schiaparelli sold more garments, she employed more Armenian 
women in Paris to knit for her. The technique became known as Armenian knitting. 

FINAL COMMENTS

 Interestingly, Armenian lace arts are being kept alive today in Armenia, Syria, 
and Lebanon, where they are again the source of livelihood for families in dire 
straits. We, in North America, no longer need to rely on lace arts for economic sur-
vival.  But we do need them for our cultural survival. 
Yet Armenian needle arts – an ancient and integral part of our heritage - are slipping 
away from us. 
It seems strange that WE – as a people and WE - as a gender do not promote our 
traditional material culture in our schools, nor do we give it the prestige and promi-
nence it deserves.
 Certainly, this Exposition is an encouraging beginning. So is our Toronto Rou-
bina chapter’s offer to members for classes in crochet and knitting.
 Some people speak through the writer’s pen, the painter’s brush, the sculptor’s 
chisel, or the musician’s notes, and some people, as we have seen, speak through 
the needle.

My dear friend, the poet, Diana der Hovanessian paid tribute to those who speak 
through the needle.

Here is the snow" ake that never melts
Here is the map of a past, replaced.

Here, where Arachne’s needle " ew
Into Asdghik’s clouds, piercing through

old patterns, edging the dream
woven by peasant, princess and queen.

Here are old fables, elaborate, ! ne,
Prophecy, fantasy, patience entwined.

Here is the snow" ake that never melts,
And time itself preserved in Armenian lace.

We have always miniaturized.
Look at our paintings, small, precise.

We have always minimized.
Look at our story, pressed into lies.

Look at our country, boundary capsized.
Swords shrunk to needles, daintily sized,

Ready to make lace or put out eyes. 

Identi! ying photos.
1. Aintab work. Artist, Armenouhi Tossounian. Donor, Jeannette Kirijian.
2. Makoug work. Artist, Dikranouhi Artinian. Donor, Armenouhi Kololian.
3. Crochet bedspread. Artist, Lousaper Zakarian Kaprielian. 
    Donor, Isabel Kaprielian.

www.ars-canada.ca
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uՄԱՀԷՆ ԴԷՊԻ ԿԵԱՆՔ 
Կիլիկիոյ Մարաշ գաւառի հայաբնակ 

թաղերէն սկսաւ տեղահան6 թիւնը: Առանց 
իրենց ետին նայել6  շարան-շարան 
հայեր՝ տարեց, երիտասարդ եւ ման6 կ, 
դ6 րս նետ6 եցան իրենց բնակավայրէն, 
ծննդավայրէն, հողամասէն եւ անոնք՝ մե ծ, 
փոքր, տարեց քալելով կտրեցին ճանապարհը 
որ Թ6 րքիան կ՚անջատէ Ս6 րիայէն: Այդ 
շարժող կարաւանին մաս կը կազմէր նաեւ 
մե ծ հայրս՝ Յար6 թիւն, իր ընտանիքով, երեք 
մանչ, երկ6  աղջիկ եւ իր տիկինը Մարիամ: 
Ամէնափոքր տղան՝ Բենիամի նը, հազիւ 3 
տարեկան, դժ6 ար6 թիւն 6 նէր քալել6 : Իր 
անդրանիկ եղբայրը՝ Յակոբ, զինք իր 6 սեր6 ն 
վրայ շալկած էր:
Թ6 րք զին6 որներ կը հետեւէին եւ կը հսկէին 
այդ պարտադիր արիւնալի տեղափոխ6 թեան 
ընթացքին: Երբ արդէն բաւական հեռացած 
էին իրենց ծննդավայրէն, թ6 րք ձիաւոր մը 
մտրակի հար6 ած մը կ՚իջեցնէ Յակոբին 
6 սեր6 ն եւ կը գոռայ. «Վա՛ր ձգէ այդ պզտիկը»: 
Բենիամի նը խարտեաշ մազերով շատ սիր6 ն 
դէմքով մանչ6 կ մըն էր, որ այդ հրաման 
արձակող զին6 որին նախանձը շարժած 
էր: Յակոբ իր եղած տեղէն կը տեղափոխ6 ի 
եւ կը պահ6 ըտի, յ6 սալով խ6 սափիլ զինք 
հետապնդող զին6 որականէն, սակայն, 
շատ չանցած դարձեալ նոյն դէպքը եւ նոյն 
խարազանի հար6 ածները կ՚իջնեն 6 սեր6 ն 
անգ6 թօրէն:
«Եթէ կարաւանին յառաջամասին մէջ 
պահ6 ըտիմ հաւանաբար կրնամ խ6 սափիլ 
այդ ճիւաղին հսկող6 թենէն», կը մտածէ Յակոբ 
եւ արագաբար կը ջանայ հետքը կորսնցնել 
իր ծրագիրը գործադրելով: Սակայն, ի զ6 ր, 
դարձեալ նոյն ձայնը եւ նոյն հար6 ածները: Այս 
անգամ Յակոբ, որ 12-13 տարեկան տղեկ մըն 
էր, վար կը ձգէ եղբօրը եւ լալով կը շար6 նակէ 
գաղթի ճամբան, շարժող կարաւանին հետ 
զ6 գընթաց: Բարեբախտաբար այդ դէպքէն 
շատ չանցած դադարի պահ կը յայտարար6 ի 
եւ մայրս կը պատմէր թէ այդ դադարի ժամը 
ամե նէն սրտաճմլիկ պահն էր ամբողջ օր6 ան, 
որովհետեւ իւրաքանչիւր ընտանիք այն 
ատեն մի այն կ՚անդրադառնար իր կոր6 ստին, 
ճանապարհի ընթացքին ինկած կամ զոհ6 ած 
իր մէկ անդամի ն բացակայ6 թեան:
Ճիշդ այդ պահ6 ն, մե ծ հայրս մօտենալով 
Յակոբին կ՚ըսէ. «Յակոբ, տղա՛ս, ո՞ւր է եղբայրդ, 
ո՞ւր է Բենիամի նը»: Հազիւ իրող6 թեան 
կը տեղեկանայ, անմի ջապէս ամբոխէն 
հեռանալով արագ քայլերով կը դառնայ դէպի 
այն ճամբան, 6 րկէ քալած էին: Յ6 սահատ 
կը նայի ճամբ6 ն երկ6  կողմը երկարող 
դաշտեր6 ն: Բարեբախտաբար շատ չանցած 
հեռ6 էն կը նշմարէ գիւղացի մը, որ մանչ6 կի 
մը ձեռքէն բռնած կը քալէր: Մեծ հայրս դէպի 
այդ կէտը կ՚6 ղղէ իր քայլերը, կը վազէ եւ կը 
կանչէ «Բենիամի ՜ն», «Բենիամի ՜ն»: Յանկարծ 
մանչ6 կը ետեւ կը նայի, կը կենայ եւ կը սպասէ 
անշարժ, հայրը կը մօտենայ եւ զաւկին ձեռքէն 
բռնելով կ՚ըսէ.«Տո՛ւր ինծի տղաս, տո՛ւր ինծի 
Բենիամի նս»:
Գիւղացին կը պատասխանէ. «Չեմ տար, 
անշ6 շտ չեմ տար ձրիաբար, բայց կ6  տամ 
եթէ գին վճարես»: Մեծ հայրս իր գօտիին մէջ 
պահած մի  քանի ոսկիներ6  վերջինը տալով 
կը գնէ իր հարազատ զաւակը եւ կը մի անայ 
կարաւանին:
Տարիներ ետք, երբ մայրս կը խօսէր իր 
չափահաս եղբօր մասին զայն կը կոչէր մե ր 
ընտանիքին Յովսէփ Գեղեցիկը...:

uԻՐՈՂ� ԹԵՆԷՆ ԷՋ ՄԸ
1915-ի Հայոց ցեղասպան6 թեան 
Հարիւրամե ակի առթիւ զանազան գր6 թիւններ, 
յայտարար6 թիւններ, բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներ6  կարծիքներ լոյս տեսան  
լրատ6 ական մի ջոցներով: Հայաստանի 

նախագահ՝ Սերժ Սարգսեանի Հռչակագիրը 
ծիծեռնակաբերդէն արտասան6 եցաւ, եւ 
վերջերս, համայն աշխարհին համասփռ6 ած 
Ամալ Գլ6 նիին Հայկական իրաւ6 նքներ6  
պաշտպան6 թեան ելոյթը, մի ջազգային 
դատարանէն արձակ6 ած  լ6 սարձակի տակ 
առն6 եցաւ եւ որ6 ն ականատես ըլլալ6  
բախտը 6 նեցանք:
Անշ6 շտ այսպէս պէտք է լսելի դարձնել 
մե ր ձայնը եւ պահանջատիր6 թիւնը 
Հարիւրամե ակի սեմի ն: Երբ բարեկամն երով 
շրջապատ6 ած այս մասին կը զր6 ցէինք, 
յանկարծ պատանի օրիորդ մը ներս մտաւ 
սրահէն եւ մե զի մօտենալով ըսաւ. «Արդեօք 
գիտէ՞ք թէ որքան էր Թ6 րքիոյ մէջ բնակող 
հայ6 թեան թիւը 1915-ի ջարդերէն առաջ 
եւ որքա՞ն է մե ր թիւը այսօր Սփիւռքի մէջ»: 
Լաւատեղեակ աղբիւրներ6  համաձայն, 
հաւանաբար երկ6  մի լիոն ըսի, եւ եթէ չեմ 
սխալիր եօթը մի լիոն ալ հայրենիքէն դ6 րս 
ապրողներ6 նը: Պահ մը խորհրդածելէ ետք, իր 
հաշ6 իչ մե քենան գրպանէն հանելով մի  քանի 
թիւեր զետեղելէ ետք այսպէս բացագանչեց. 
«Եթէ 500,000 վերապրողներ6  թիւը 100 
տար6 ան ընթացքին եօթը մի լիոնի հասաւ, 
6 րեմն  մե նք այսօր, այս պահ6 ս 28 մի լիոն 
պիտի հաշ6 էինք այնպէս չէ՞» ըսաւ, խօսքը 
մե զի 6 ղղելով:
«Այո՛, անշ6 շտ թէ այդպէս է սիրելիս, մե նք 
մե ր ներկայ թիւէն երեք անգամ աւելին 
կ՚ըլլայինք եթէ այդքան զոհեր չտայինք այդ 
ճակատագրական օրեր6 ն եւ եթէ Հայրենիքէն 
ներս ապրող մե ր ազգակիցներ6 ն թիւն ալ 
աւելցնենք այդ գ6 մարին, առանց վարան6 մի  
մե նք հայերս 31 մի լիոնի հասնող ժողով6 րդ 
կ՚ըլլայինք», ըսի յ6 զ6 ած շեշտով:
« ՑԵՂԱՍՊԱՆ� ԹԻՒՆ եթէ չեն ըսեր ալ 
ի՞նչ կ՚ըսեն», եզրափակեց ան զայրացած 6  
սենեակէն դ6 րս ելաւ յաղթական քայլերով:

Ժանէթ Գիրէջեան

uԿԻՒՐԻՆ 1915
Վարդավառի տօնն էր, «Ս. Աստ6 ածածին» 
եկեղեցին լեց6 ն էր հաւատացեալներով: 
Օր6 ան պատարագիչն էր բոլորէն սիր6 ած 
Խորէն Եպիսկոպոս Դիմագսեան:
Պատարագի կիս6 ն, Սրբազանը իր պատգամը 
կը կարդար երբ յանկարծ ներս կը խ6 ժէ թ6 րք, 
խոժոռ դէմքով ժանտարման եւ Սրբազանին 
մօտենալով կը հրահանգէ. «Աշշաղիա էն, 
օրատա տ6 րմա  (վար իջիր, հոն մի  կենար)»: 
Եպիսկոպոսին երեսը կը տժգ6 նի, ստիպ6 ած 
կիսատ կը ձգէ Պատարագը եւ վար կ՚իջնէ 
խորանէն 6  դ6 րս կ6  գայ եկեղեցիէն, 6 ր 
զինք կը սպասէր սեւ կառքը:
Քահանաներն 6  ժողով6 րդը կը վազեն դ6 րս 
եւ զինք կը գտնեն կառքին մէջ արց6 նքոտ 
աչքերով, սիրտերնին վիշտով յորդ6 ն: «Աս 
ալ կ՚երթայ, կը մրմն ջեն քահանաները, մե ծ 
կոր6 ստ հայ6 ն»:
Սրբազանը իր վերջին խրատը տ6 աւ 
քահանաներ6 ն ըսելով. «Մեծ ցաւ կը 
զգամ ձեզմէ բաժն6 ել6 ս, նայեցէք 
ժողով6 րդին, քաջալերեցէ՛ք, զօրաց6 ցէ՛ք 
հաւատացեալները», ապա ժողով6 րդին 
6 ղղելով խօսքը կ՚ըսէ. «Դ6 ք բոլորդ մկրտ6 ած 
էք նոյն Ս6 րբ Աւազանին մէջ, նախընտրելի է 
մե ր ազգին համար զոհ6 իլ, փոխանակ վատ 
ապրիլ. բիւրաւորներ մե ռան դարեր առաջ, 
նայեցէք որ դ6 ք ալ ըլլաք հաւատքով քաջ, 
հայ6 թեան պատիւը մի շտ բարձր պահեցէք, 
ձեռքերնէդ եկածին չափ իրար6  օգնեցէք»:
Այտերէն արց6 նքները վար կը հոսէին երբ  
կառապանը ըսաւ. «Հերիք է, երթանք ճամբան 
երկար է»:
Քանի մը ժամ վերջ կառքը պարապ 
վերադարձաւ, Սրբազանը սպաննած էին 
Սվազի Ղալաճան աղբիւրին մօտ:

Արեգնազ Հէքիմե ան

uԶԱՐ� Հի ՀԱՍԸՐՃԵԱՆ
1915-ը արձանագր6 եցաւ Հայ ժողով6 րդի 
պատմ6 թեան էջեր6  վրայ որպէս ամե նէն 
մռայլ 6  տխ6 ր տարին, երբ Օսմանեան 
կայսր6 թիւնը ծրագրեց բնաջնջել Հայ 
ժողով6 րդը աշխարհէն։  Մայրս 1915-ի 
վերապրողներէն էր 6  երբ հարց տր6 էր իրեն 
թէ ի՞նչ կը յիշէ այդ օրերէն,  յաճախ կը պատմէր 
հետեւեալ դր6 ագը։
Ինը տարեկան է եղեր երբ հայրը 
պարտադրաբար զին6 որ կը տար6 ի 6  
ընտանիքը անգամ մըն ալ չի տեսներ զինք։  
Մայրս՝ իր ընտանիքին անդրանիկը, երեք 
եղբայրներն 6  վեց ամս6  քոյրը, որբ կը մն ան։  
Մեծ մայրս աշխատանքի կը լծ6 ի, ընտանիքին 
հոգած6 թիւնը վստահելով ինը տարեկան 
աղջկան։
Մայրս 6 նեցած է երկ6  հօրեղբայրներ, 
որոնցմէ մէկը Ներսէս Կէտիկեան ան6 նով, 
Այնթապի մէջ ճանց6 ած է որպէս արիասիրտ, 
ըմբոստ 6  քաջ անձ մը, որ յաճախ իր 
ինքնագլ6 խ, «չէթէ»ական արարքներ6 ն 
հետեւանքով հալած6 ած 6  ձերբակալ6 ած 
է թ6 րք իշխան6 թիւններ6  կողմէ։ Շատ 
անգամն եր իրենց տ6 նը ենթարկ6 ած է 
անակնկալ խ6 զարկ6 մն եր6 , բայց մի շտ ալ 
այդ խ6 զարկ6 մն երը եղած են ապարդիւն 
աւելի ցաս6 մ պատճառելով ոստիկաններ6 ն։
Երբ հրաման կ6  գայ այնթապցիներ6 ն, 
որպէսզի լքեն իրենց տ6 ներն 6  կալ6 ածները 
6  մի անան աքսորի կարաւաններ6 ն, մօրս 
ընտանիքն ալ, հապճեպով հաւաքելով ինչ 
որ կրնային, կը հետեւին թ6 րք զին6 որներէ 
բաղկացած ջոկատի մը, անտեղեակ թէ ո՞ւր 
կ՚երթային։ Ամբողջ օր6 ան ճանապարհէ 
ետք, այր մարդիկը հետիոտն իսկ կիներն 6  
երեխաները կառքեր6  վրայ, կը հասնին Քէֆէր 
Անթ6 ն կոչ6 ած գիւղը 6  հրաման կը ստանան 
թէ հոն պիտի գիշերեն։  Քէֆէր Անթ6 նի խանին 
մէջ ամէն ընտանիք անկիւն մը կը գտնէ 
հանգչել6  6  հապճեպով ծրար6 ած պատառ 
մը հաց 6 տել6 ։ Յանկարծ, զէնքի ձայներ կը 
ճեղքեն լռ6 թիւնը, լապտերները կը մարին 6  
մ6 թին մէջ, չէթէներ6  խ6 մբ մը կը խ6 ժէ ներս։  
Պոռչտ6 քներով 6  դիւային խնդ6 քներով կը 
սկսին թալանել ինչ որ ձեռքերնին կ՚անցնի, 
ոսկեղէն կամ դրամ։ Դիմադրողը կը մտրակէին 
մի նչեւ որ տեղի տար։  Պարման աղջիկներ կը 
խլ6 ին իրենց ընտանիքներէն 6  անտարբեր 
անոնց աղիողորմ պաղատանքներ6 ն 6  լաց 6  
կոծին կը քշ6 ին դ6 րս վայրագ 6  արիւնարբ6  
չէթէներ6  կողմէ։ Անոնցմէ մէկը կը բռնէ մօրս 
երկար հիւս6 ած մազերէն 6  կը ջանայ զինք 
ալ քաշել դ6 րս երբ մե ծ մայրս թքելով անոր 
երեսին, բազմոց մը կը նետէ մօրս վրայ 6  կը 
նստի վրան խորհելով որ նախընտրելի էր որ 
ան մե ռնի իր ծանր6 թեան տակ քան թէ անոնց 
ձեռքով։ Ուրիշ մը վայրենաբար կը պատռէ վեց 
ամս6  մօրաքրոջս ականջին բլթակները օղերը 
գողնալ6 ։  Մայրս կ՚ազատի, բայց առաւօտ6 ն 
երբ կրկին հրաման կ6  գայ թէ կարաւանը 
պէտք է շար6 նակէ ճամբան, թ6 րք զին6 որներ 
ներս կը բերեն երկ6  պարման6 հիներ6  
դիակները, որոնք չէին դիմացած իրենց 
պատահած վայրագ6 թիւններ6 ն։ Վիրաւոր, 
յոգնած 6  հոգեպէս ցնց6 ած գաղթականները 
վերջապէս կը հասնին Հալէպ։  Շնորհիւ 
Ս6 րիոյ  կառավար6 թեան հիւրընկալ 
վերաբերմ6 նքին, անոնք կը տեղաւոր6 ին 
իրենց յատկաց6 ած առժամե այ խաներ6  մէջ։
Մայրս կը պատմէր թէ այդ գիշեր6 ան 
պատահածը չէր կրնար ջնջել իր մտքէն 6  շատ 
անգամն եր սարսափահար կ՚արթննար ք6 նէն 
հեւալով։ Այս դր6 ագը մէկն է այն հազարաւոր 
նման 6  աւելի ահաւոր դր6 ագներէ որ6 ն 
ենթարկ6 եցան մե ր մե ծ մայրերն 6  մե ծ 
հայրերը։ 
Թ6 րքը կը ջանայ աշխարհին հաւատացնել թէ 
1915-ին պատահածը «Ցեղասպան6 թիւն» չէր, 
այլ՝ պատերազմի  հետեւանքով պատահած 
դժբախտ6 թիւն մը։ Բայց մե ր վերապրողները 
6  անոնց վկայ6 թիւնները փաստացի 6  

Յ� ՇԵՐ
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անվիճելի իրական6 թիւններ են որոնք 
«Դամոկլեան ս6 ր»ի պէս կախ6 ած պիտի 
մն ան անոր գլխ6 ն վերեւ մի նչեւ որ ան ընդ6 նի 
6  ճանչնայ Ցեղասպան6 թիւնը։ 
Բիւր յարգանք մե ր նահատակներ6  
յիշատակին։

Զար6 հի Հասըրճեան 

uՎԵՐԱՊՐՈՂԻՆ... ԾԱՐԱՒԸ
Մեծ հայրս, պայծառ երկնքի նման՝ կապոյտ 
աչքերով, ալեկոծ ծով6  նման, արց6 նքոտ 
աչքերով, մանրակազմ անձ մըն էր «Տէտէս՝» 
Գէորգ Շահինեանը: Նկարագրով սակաւախօս 
էր եւ հանդարտ, սակայն խրատներն 6  
արժէքաւոր խօսքերը անպակաս: Հայերէն 
գիրքը եւ մանաւանդ հայերէն օրաթերթը իր 
անբաժան ընկերներն էին:
Օր մը Տէտէիս հարց տ6 ի թէ ի՞նչ էր հայերէն 
լեզ6 ն այդչափ շատ սիրել6 ն պատճառը: Ան 
պատասխանեց.- «Զանի, ես ծարաւ մը 6 նիմ». 
ես ալ ըսի.- «Ծարա՞ւ ես Տէտէ, ջ6 ր բերե՞մ»: 
Ան ըսաւ.- «Չէ աղջիկս, 1915-ի ջարդէն ի վեր 
իւրաքանչիւր վերապրող ծարաւ մը 6 նի, 
կարօտ մը 6 նի եւ մանաւանդ վախ մը 6 նի: 
Մենք մարմն ով ողջ ենք, սակայն մտքով, 
հոգւով տակաւին ջարդը կ՚ապրինք»:
Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ այդ մէկը, Տէտէ, հարց6 ցի: Ան 

սկսաւ պատմե լ.- «Գիտե՞ս Զանի, մե նք 1915 
թ6 ականին, Ուրֆա կ՚ապրէինք, հոն 6 նէինք 
պարտէզով շքեղ տ6 ն մը: Ուշ գիշեր մը թ6 րք 
զին6 որներ մե ր դ6 ռը բախեցին 6  զէնքի 
6 ժով հօրս զին6 որ6 թեան տարին, ան երբեք 
չվերադարձաւ»:
Յաջորդ առաւօտ, դարձեալ եկան 6  զէնքի 
6 ժով մե ծ մօրս, մօրս, զիս (6 տարեկան), քրոջս 
(2 տարեկան) եւ նորածին եղբօրս տ6 նէն 
դ6 րս նետեցին եւ հրամայեցին որ քալենք:
Հազարաւոր հայեր6  հետ օրերով անօթի 
6  ծարաւ քալեցինք, անմարդկային 
չարչարանքներ6  ականատես եղանք: 
Նորածին եղբայրս մե ռաւ մօրս գիրկը, մօրս 
կաթը վաղ6 ց ցամքած էր. փոքր քոյրս «հա~ց, 
ջո~ւր կ՚6 զեմ» ըսելով մե ռաւ. երբ մե ծ մայրս 
6 զեց աղօթել անոր վրայ, թ6 րք զին6 որը 
մտրակով զարկաւ գլխ6 ն 6  սպաննեց 
զայն: Անգ6 թօրէն օրերով քալելէ ետք մայրս 
անդրադարձաւ որ ես ալ սովամահ պիտի 
մե ռնիմ, քիւրտ գիւղացիէ մը խնդրեց որ զիս իր 
մօտ առնէ: Ես՝ կիսամե ռ, վախս, տխր6 թիւնս, 
արց6 նքներս սեղմած, առանց հասկնալ6  
թէ ի՞նչ կը դառնայ ինչ կ՚ըլլայ, հետեւեցայ այդ 
անծանօթին: Եօթը տարի շար6 նակ ապրեցայ 
քիւրտ ընտանիքի մը մօտ իբրեւ հովիւ 6  զիս 
ան6 անեցին «Ս6 լէյման»:
Օր մը, գիւղին մէջ երկ6  անձեր որ 
հարցաքնն6 թիւն կ՚ընէին, մօտեցան ինծի 

6  քրտերէնով ըսին. «Դ6 ն հայ ես, պէտք 
է անմի ջապէս հայեր6 ն քով երթաս»: Ես 
ապշած հարց6 ցի. «Ինչո՞ւ, տակաւին հայ 
մն ա՞ց»: Անոնք ինծի 6 ղղ6 թիւն տ6 ին եւ 
յաջորդ առտ6  ճամբայ ելայ, օրերով քալելէ 
ետք հասայ Մ6 ս6 լի հայկական որբանոցը, 
6 ր մն ացի չորս տարի եւ հայերէն սորվեցայ:
Օր մը, անծանօթներ զիս տեսան եւ ըսին. 
«Դ6 ն Մխցի Նիկողոսին տղան պէտք է ըլլաս, 
ճիշդ իրեն կը նմանիս», 6  զիս տարին Տէր Զօր:
Այսպիսով, 11 տարի ետք Տէր Զօրի մէջ մի ացայ 
ծնողքիս, որոնք ջարդէն փրկ6 ած էին, զիրար 
գտած եւ երեք աղջիկ զաւակներ 6 նեցած: 
Տէր Զօրէն անցանք Լիբանան 6  հազարաւոր 
հայեր6  նման եղանք բաժան-բաժան, ձգելով 
տ6 ն եւ կեանք...:
Այդ օր ըմբռնեցի մե ծ հօրս՝ արց6 նքոտ 
աչքեր6 ն եւ հայերէնի հանդէպ 6 նեցած 
ծարաւին իսկական պատճառը:
Հասկցայ, որ ջարդէն վերապրողը մի այն 
մարմն ով վերապրած կ՚ըլլայ, որպէսզի 
փոխանցէ իր պատ6 թիւնը իրեն յաջորդող 
սեր6 նդին եւ անոնք ալ իրենց կարգին յաջորդ 
սեր6 նդներ6 ն... Ու այսպիսով հայը կը 
վերապրի 6  կը գոյատեւէ:

Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան

Ու՞ր ես Հայր...
Գանատայի խորհրդարանին դիմաց, եկած ենք նշել6  Հայոց 
Ցեղասպան6 թեան 100-րդ տարելիցը: Հոն են զաւակներս 6  թոռներս 
(ծոռերդ) 6 թ հազար հայորդիներ6  կողքին: Հոն են մե ր կղերնեը, 
ազգային ղեկավարները, քաղաքական պետերը, սկա6 տներ, պատանի, 
երիտասարդ 6  տարեց:
Աչքերս թաց են 6  սիրտս խռով: Ներքին մղ6 մ մը կը զգամ քեզ բնտռել6  
բազմ6 թեան մէջ: Կը բնտռեմ 6  չեմ գտներ: Ու՞ր ես հայր: 
կ՝անդրադառնամ որ մե ր հետ չես այլեւս: Թէ արդէն եօթ տարի է որ 
բաժն6 ած ես մե զմէ, այս աշխարհէն, սակայն կարծես երեկ էր 2004-ին, ք6  
ողջ6 թեանդ, հոս էինք դարձեալ , մի ասին եկած էինք շնորհակալ6 թիւն 
յայտնել6  Գանատական կառավար6 թեան Ցեղասպան6 թեան 
ճանաչման համար: Հոն էիր առաջին շարքի վրայ, հակառակ 100-ամե այ 
յառաջացած տարիքիդ: Եկած էիր օրինակ դառնալ6  երիտասարդ 
սեր6 նդին, թէ՝ պահանջատիր6 թիւնը տարիք չի ճանչնար:
Կ՝6 ղղ6 ինք դէպի թրքական դեսպանատ6 ն: կրկին կը զգամ 
ներկայ6 թիւնդ: Դանդաղ բայց հաստատ քայլերով կը հետեւիս 
ամփոխին: Բարձրախօսի վրայ կարգախօսեր6 ն կը մասնակցին 4 եւ 
6 տարեկան ծոռերդ «NO MORE GENOCIDE” կանչելով: Հպարտ եմ, որ 
պահանջատիր6 թեան ոգին փոխանցած ես ոչ մի այն զաւակներ6 դ 6  
թոռներ6 դ այլեւ ծոռեր6 դ:
Դեսպանատան շէնքին դէմն  ենք: Անդին, երկաթէ ցանկապատին մի ւս 
կողմը, խ6 մբ մը թ6 րքեր կը փորձեն հակաճառել մե ր պահանջներ6 ն: 
Անզգալաբար քայլեր6 դ հետեւելով կ՝6 ղղ6 իմ դէպի այդ կողմ: Անցած ես 
արդէն ցանկապատին մի ւս կողմը 6  ձեռքի գաւազանդ բարձրաձ6 ցած 
հմ6 տ թրքերէնով կը գոռաս.-
“Ես վերապրողն եմ 2015-ի ցեղասպան6 թեան, վկան եմ ձեր գործած 
ոճիրներ6 ն, ապրած եմ այդ արհաւիրքի օրերը: Փորձեցիք մե զ ոչնչացնել, 
բայց ահաւասիկ այս սեր6 նդը վկայ՝ որ դ6 ք ձախողեցաք:”
Սիրտս կը խայտայ: կ՝6 զեմ գրկել քեզ, ձեռքերդ համբ6 րել: 
Շարժապատկերի նման աչքիս առաջ կ6  գան Ջարդի 6  տեղահան6 թեան 
ապրած տաժանելի օրերդ:
Կորսնց6 ցիր մայրդ, քոյրերդ, մօրաքոյր, հօրեղբայր, գերդաստան մը 
ամբողջ:  Օրերով 6  շաբաթներով քալեցիր Խարբերդի դաշտերէն մի նչեւ 
Մալաթիա 6  Մեզրէ, 6 ր հազարաւոր դիակներ անգերեզման դիզ6 ած 
էին իրար վրայ: Անցար Եփրատը, որ ջ6 րի փոխարէն արիւն կը հոսէր: 
Ականատես եղար թ6 րքին բռնաբար6 թիւններ6 ն 6  բարբարոս6 թեան: 
Դ6 ն ալ ընտանիքիդ ճակատագրին պիտի յանձն6 էիր եթէ քիւրտ կին 
մը խղճալով քեզ չ՝ազատէր: Պատանի էիր 6  ապրել6  կամքդ քեզ մղեց 
յարատեւել6 : 
Փորձեցին ան6 նդ փոխել, իսլամացնել քեզ, սակայն հաւատարիմ 
մն ացիր քրիստոնէական կրօնքիդ 6  գիշերները ծած6 կ “Հայր Մեր”-դ 
աղօթեցիր:
Երկար տարիներ քիւրտ աղայի մօտ խաշնարած6 թիւն ընելով 
ծառայեցիր իրեն: Ու երբ յարմար առիթը գտար ազգիդ  գիրկը 
վերադառնալ6 ՝ մէկ ռոպէ իսկ չվարանեցար փախ6 ստ տալ6  դէպի 
Ս6 րիա ազգակիցներդ գտնել6 :
Ինքնաշխատ6 թեամբ հայերէն լեզ6 դ խօսիլ 6  գրել վերյիշեցիր: 
Աշխատասէր 6  ինքնավստահ, անմի ջապէս նետ6 եցար կեանքի 
ասպարէզ: Կազմե ցիր ընտանիք, գործ, լծ6 եցար ազգային մի 6 թենական 

աշխատանքներ6 : Կ6 սակց6 թիւն, Եկեղեցի, ՀՄԸՄ, ՀՕՄ, դպրոց: 
Հոն էիր 6 ր որ պահանջքը կար: Մէկ խօսքով եղար օրինակելի հայր եւ 
ազգան6 էր հայ: 
Հայ Դատն 6  պահանջատիր6 թիւնը առօրեայ նիւթ էր մե ր տան մէջ:
Պատմե ցիր ոդիսականդ որ6  որ հանդիպեցար, հայ թէ օտար 
պատմաբաններ6 ն 6  թերթեր6 ն: “ Թող աշխարհը իմանայ թ6 րքին 
բարբարոս6 թիւնը“ կ՝ըսէիր:

25 Ապրիլ 2015
Աղջկաս՝ Նայիրիին հետ եկած ենք HEMA QUEBEC, Հայ Դատի 
Կազմակերպած արինահաւաքին մե ր բաժինը բերել6 :
Արդէն 100-է աւելի հայորդիներ մասնակցած են եւ տակաւին շարքը երկար 
է: Ֆրանսացի կին մը զարմացած հարց կ6  տայ թէ ին՞չ է շարժարիթը: 
Կը բացատրենք թէ՝ Հայոց Ցեղասպան6 թեան զոհեր6  յիշատակին 
ն6 իր6 ած է: Կը խօսինք Ցեղասպան6 թեան մասին, հայ6 թեան մասին, 
կը յիշենք քեզ  հայր որպէս վերապրող: «Բարի նպատակ է” կ՝ըսէ 6  ինքն 
ալ կ՝անցնի շարքի արիւն տալ6 : Կը զմայլիմ իր ազնիւ հոգիին:

26 Ապրիլ 2015
Գերեզմանաքարիդ շ6 րջն ենք զաւակներ6 ս 6  թոռներ6 ս հետ, ծ6 նկ 
մը աղօթք ըսել6  հոգիիդ խաղաղ6 թեան համար: Կը յիշենք քնք6 շ 
խօսքերդ, 6 ս6 մն ատենջ ըլլալ6  եւ Հայ արդար դատի պահանջատէր 
ըլլալ6  անվերջ խրատներդ, որոնք երբէք ապարդիւն չեղան: Թոռն6 հիդ՝ 
Կարինը արդէն տեղական օտար մամ6 լին յանձնած է ք6 , ընտանիքիդ, 
եւ ողջ հայ6 թեան ոդիսականը: 
Տ6 ն վերադարձին՝ ք6  իսկ ձեռքով գր6 ած կենսագր6 թիւնդ կը 
թերթատեմ, որ6 ն վերջին նախադաս6 թեան մէջ այսպէս կ՝ըսէիր.-
“ Հիմա որ կեանքիս կենսագր6 թիւնը աւարտել6  վրայ եմ, ձեռքերս կը 
դողան, գրիչս չեմ կրնար մատներ6 ս մէջ սեղմե լ: Տարիքս իննիս6 ն հինգ 
տարեկան է: Կ՝աղօթեմ երկնային Աստ6 ծոյ, որ ինծի եւ տիկնոջս ձեռքէ-
ոտքէ չձգէ եւ անկողինի չը ծառայեցնէ: Աչքերնիս գոցենք եւ երթանք մե ր 
երկնային հօր քով 6  վերջ:“

Աղօթքդ լսելի եղաւ եւ 6 խտդ կատար:
Հանգիստ ննջէ հայր:

Անի Օհանեան

Հօրս Ման6 կ Խաչատ6 րեանի յիշատակին
               2 4  Ա պ ր ի լ  2 0 1 5
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By Lalai Manjikian

*Originally published in Horizon Weekly on March 31, 2015

Nothing makes genocide more undeniable than looking into the eyes of someone 
who has survived the unimaginable. I am always at a loss of words at ! rst when 
I meet genocide survivors. What can I possibly say to them that will have any rel-
evance given what they have gone through?

In March 2015, I found myself in three different elderly care residences across Mon-
treal. My mandate was to interview some of the last remaining genocide survivors 
in this city. The global momentum created by the 100th anniversary of the Armenian 
genocide this year prompted the purpose of my visits. 

Initiated by the Armenian Genocide Centennial Committee of Canada, this project’s 
aim was to record the narratives of the last survivors for archival purposes. As the 
Armenian genocide centennial approaches in April 24, 2015 and as the last of the 
survivors quietly fade away, there is, more than ever, an enormous urgency to pre-
serve survivors’ voices and narratives. While it is encouraging to see a number of 
Turkish intellectuals, human rights activists, and students, seek truth and dialogue, 
this pressing endeavor is also fueled by rampant denial discourses propagated by 
the Turkish state that aggressively circulate in every shape and form. 

On behalf of the Armenian Genocide Centennial Committee, I, along with Alik Boul-
garian, also a committee member, as well as our project coordinator, and our cam-
era operator Serge Yessayan, set out to collect and document these living histories. 
The three survivors we met were women over the age of one hundred. Keghetzik 
Hagopian-Zourkian, 104 years old, Knar Bohjelian-Yeminidjian 106 years old, Ar-
menouhie Tenkerian-Piliguian, 101 years old. Their longevity is not only impressive 
in biological terms, but their age is also highly symbolic, as the government of the 
Ottoman Empire, which preceded the current Republic of Turkey, perpetrated the 
Armenian genocide one hundred years ago in 1915.  

Needless to say, interviewing these women was an intense experience for everyone 
involved. To go back in time and history through the depth of their eyes and words is 
a deeply moving and powerful experience. To hear and to watch these women relive 
their pasts, as they recount separation, deportation, death, while maintaining com-
posure and dignity is both gut wrenching and impressive. These women perhaps look 
physically fragile now, with tired bodies and vivid blue veins drawing complex maps 
on their forearms and hands, yet their eyes remain bright, generous, and resilient. 

The ! rst genocide survivor we met during our visits was Keghetzik Hagopian-Zouriki-
an.  She was born in Bursa, near Constantinople. In 1915, Hagopian’s father was 
taken into the Turkish military, and then killed for being an Armenian. She was sub-
sequently separated from her mother and siblings at a young age and grew up as 
an orphan with only one of her sisters, until her sister fell ill and they also separated. 
Her journey as an orphaned refugee took her to Greece and Egypt. After leaving 
the orphanage she worked as a domestic helper in a Jewish household in Greece. 
Hagopian eventually met and married another orphan from the Armenian genocide 
who was living in Beirut as a refugee. They started a family in Egypt and immigrated 
to Canada with their three children.  Hagopian tracked down and met her mother 
only decades later since their forced separation as a child. Despite all the adversity 
Hagopian faced as a result of the Armenian genocide, she is a living testament to 
how Armenians survived against all odds. She has eight grandchildren and eighteen 
great grandchildren. At the age of 104, I was struck by how she exudes beauty, grace, 
and faith.  Even today, as she recounts the unfolding and the aftermath of the Arme-
nian genocide, her eyes re" ect her unwavering inner strength and her will to survive. 

Knar Bohjelian-Yeminidjian was the second survivor we met. She was born in 1909 
in Kayseri. When the massacres and the assault on Kayseri began, she and her family 
sought refuge in a barn for a few months. Her family was then deported, but not 
too far from their home, the reason being that her father was a soldier in the Turk-
ish military. Following a governmental decree and with their grandmother’s back-
ing, Bohjelian’s family was forced to Turkify themselves in order to survive. Subse-
quently, Bohjelian and her entire family bore Turkish names. Once a cease-! re was 
announced, her parents decided to " ee the region. In 1928, they travelled to Ankara, 
then Constantinople. After staying for 11 months, they made their way to Greece by 
boat and two days later, arrived in Alexandria, Egypt. She was 19 years old by then. 
Bohjelian claims that the only reason they survived the Armenian genocide is be-
cause they took up Turkish identities. She remains grateful towards her grandmother 
who (surely reluctantly) encouraged the Bohjelian family to take on Turkish identities. 
Bohjelian got married and lived in Egypt for over 40 years before moving to Montreal 
in 1971 with her family. She survived the genocide against all odds. Meeting her, and 
experiencing her presence and her generosity at 106 was a remarkable experience. 
Bohjelian has two children, three grandchildren, and three great grandchildren. 

Armenouhie Tenkerian-Piliguian was born in Chork-Marzban, Dortyol, in 1914. Due 
to her grandfather being a medical doctor and her father being a bank director, they 
managed to escape the genocide with the help of their family contacts. Tenkerian’s 
family reached Aleppo, in Syria, and in 1923 she and her family made their way to 
Alexandria in Egypt. Alexandria is also where Tenkerian met her husband and had 
three children. In 1963, they moved to Montreal where she was one of the active 
members of the Armenian Relief Society that was just formed in Canada at the time, 

and where she took on executive responsibilities. In talking to Tenkerian, it was 
inspiring to see how strongly this woman continues to be dedicated to her Arme-
nian identity and to Armenian literature and culture. One of the moving moments 
during the interview was when Tenkerian recited a long piece of poetry from Taniel 
Varoujan on a mother’s longing for his exiled son. Varoujan was one of many literary 
! gures murdered during the Armenian genocide. Tenkerian has three children, six 
grandchildren and ! ve great grandchildren, with one more on the way. 

The women survivors interviewed this month of March 2015 on the eve of the Arme-
nian genocide centennial are some of the last of the living, breathing testaments of a 
historical event that continues to be vehemently denied by the perpetrator’s govern-
ment. Seeing, hearing, and connecting with these survivors can only come to reinforce 
our commitment as humans to ensure that truth, justice, and recognition prevail. In 
hearing these survivor testimonials, too many chilling parallels come to mind between 
the genocides suffered by the Ukrainians, the Jews, the Cambodians, Rwandans, and 
the Sudanese.  The destructive cycle of genocide is unfortunately well and alive. Scholars 
and historians have identi! ed denial as being the ! nal stage of genocide.  However, 
one thing is for certain, denial can never erase the memory and the survivor testimonies.

Lalai Manjikian holds a PhD in Communication Studies 
from McGill University (2013). She currently teaches in 
the Humanities department at Vanier College in Montreal.

LAST BREATHING TESTAMENTS AND 
ONE HUNDRED YEARS OF GENOCIDE

Bohjelian-Yeminidjian

Tenkerian-Piliguian

Hagopian-Zourikian.
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ՊՏՂ� ՆՑ ՄԸ ՀՈՂ
(ՀԱՏ� ԱԾ՝ ՅԱՊԱՒ� ՄՆԵՐՈՎ)

 Թորոնթօ վերադառնալէս երեք օր վերջ այցելեցի մայրիկիս եւ իրեն 
երկարեցի թաշկինակին մէջ ծրար6 ած պտղ6 նց մը հողը.
      -  Տե՛ս, մա՛մ, ի~նչ բերած եմ քեզի Հայաստանէն:
      -  Ի՞նչ:
-  Հո՛ղ։
-  Է~հ, Հայաստանի հողը ի՞նչ պիտի ընեմ - ըսաւ 6  փոքրիկ ծրարը ետ 
հրեց:
-  Հայաստանի հող չէ, մա՛մ, Խարբերդի հող է:
Ձայն չհանեց: Ոչ մէկ հակազդեց6 թիւն 6 նեցաւ: Երեւի 6 զեց լսածը 
մարսել:     
-  Չե՞ս հաւատար:
-  Ո՛չ:  Խարբերդի հողը Հայաստան ի՞նչ գործ 6 նի:  Ո՞ւրկէ բերիր:
-  Հայաստանէն, Ծիծեռնակաբերդի թանգարանէն:
-  Ի՜նչ է, թանգարանը հո՞ղ կը բաժնէին:
      - Հող չէին բաժներ: Արեւմտահայաստանի վեց հայաբնակ 
նահանգներէն մէկական բ6 ռ  հող ց6 ցադր6 թեան դրած էին:
-  Դ6 ն ալ գողցար անշ6 շտ:  Ա՛ռ, չե՛մ 6 զեր...
-  Պէտք չեղաւ որ գողնամ:  Խնդրեցի, տ6 ին:
-  Ճիշդը ըսէ, Սոնա, ինծի մի ՛ խաբեր, մե ղքի մէջ մի ՛ ձգեր:
 -  Ինչո՞ւ պիտի խաբեմ, մա՛մ։  Ինչո՞ւ հաւատք չես ընծայեր ըսածիս:  
Ե՞րբ քեզ  խաբած եմ:
 Թեթեւ ժպիտ մը 6 ր6 ագծեցին ցամքած շրթները: Թաշկինակը իրեն 
մե կնեցի: Մատը փոշիին թաթխեց, քսեց աչքեր6 ն 6  ըսաւ «Փա~ռք քեզ, 
Տէ~ր, 6 խտս կատարեցիր: Երեք օր6 ան ծոմս բանալ6  համար պէտք 
էր նախ հաղորդ6 թիւն առնէի, յետոյ բերանս հաց 6  ջ6 ր դնէի, ահա՛ 
իմ ս6 րբ հաղորդ6 թիւնս»:
 Դողդղացող 6  ոսկր6 տ մատներով հազիւ կրցաւ հողի քանի մը 
փշրանք լեզ6 ին հասցնել եւ կ6 լ տալ փորձել, բայց բերանը փայտի 
պէս չոր էր, լորձ6 նք չկար որ կարենար կլլել:  Փշրանքը կոկորդը մն աց, 
6  սկսաւ շնչահեղձ ըլլալ6  աստիճան հազալ:  Ձեռքս 6  ոտքս իրար 
անցան:  Այս ի՞նչ պատահեցաւ:  Յօնք շինել6  տեղ աչք պիտի հանէի:  
Մայրս կը խեղդ6 էր... Ձայնը մարեցաւ, աչքերը ակնակապիճներէն 
դ6 րս ինկան, 6  աղերսական հայեացքով ինծի նայեցաւ՝ հողին ծրարը 
ափին մէջ ամ6 ր սեղմած։  Ջ6 ր հասց6 ցի, կռնակը թափահարեցի, 
սկսաւ դարձեալ հազալ, յետոյ կամաց-կամաց  թոյլ շնչել 6  ինքզինքին 
գալ:  Երբ հանդարտեցաւ 6  հանգստացաւ, սկսաւ պատմե լ, թէ 
ինչպէս իր մայրն ալ պիտի խեղդ6 էր՝ 6 րիշ խոստաց6 ած 6 խտ մը 
իրագործել6  ի խնդիր:  Ընդհատելով զինք,
      -  Բայց, մա՛մ, ինչո՞ւ երեք օր ծոմ բռնած էիր: Դ6 ն այս տարիքիդ 
ինչպէ՞ս պիտի դիմանաս ծոմապահ6 թեան:  Ան ալ մէկ օր չէ, երկ6  չէ, 
երե~ք օր:  Ջո՞ւր ալ չխմե ցիր, թանսիոնի դե՞ղդ ալ չառիր։
 Հարց6 մս բոլորովին չլսել6  տալով, շար6 նակեց՝
-  «Ջարդի ահ 6  սարսափի օրեր6 ն էր: Թէեւ գիւղի պզտիկները փողոցը 
կը մե ծնային, բայց այդ ամառ մայրերը տ6 նէն դ6 րս չէին ձգեր իրենց 
զաւակները, որովհետեւ պատահական որեւէ պահ6  ճէնտէրմէները  
(ոստիկան) կ6  գային՝ ով կար-չկար կը հաւաքէին կը տանէին։  Այդ օրը 
տաք ամառնային իրիկ6 ն մըն էր:  Կիները տնային առօրեայ գործերով 
զբաղ6 ած էին, իսկ մե նք յոգնած,  բակը նստած էինք:  Յանկարծ 
դ6 ռը 6 ժով զարկին: Աղային սպասաւորն էր, եկած էր լ6 ր տալ6  որ 
ճէնտէրմէները ո՛ւր են, ո՛ւր չեն կը հասնին:  Աղան լ6 ր առած էր, խանըմն  
ալ պատ6 իրած, որ ղոնախ (ապարանք) երթանք պահ6 ըտել6 »։ 
 «Առաջին անգամ չէր, որ նման ազդարար6 թիւն կը ստանայինք:  
Ամէն բան եղած տեղը ձգեցինք, 16 հոգիով վազնեվազ հասանք 
ղոնախ եւ մտանք յարդանոցը:  Շ6 նչերնիս բռնած՝ ամբողջ մարմն ով 
անյայտացանք յարդի դէզեր6 ն մէջ»:
 «Մեր գիւղի աղաներն 6  խանըմն երը թէեւ թ6 րք էին, բայց շատ 
աստ6 ածավախ եւ բարեսիրտ էին: Երեւակայէ, այս մարդիկը ի~նչ մե ծ 
վտանգ աչքերնին առած էին մե զ պաշտպանել6  համար, որովհետեւ 
կառավար6 թիւնը հրովարտակ հանած էր, եւ մ6 նետիկները կը 
շրջէին փողոցներ6 ն մէջ, յայտարարելով թէ ո՛վ որ փորձէ կեաւ6 ր 
(անհաւատ=հայ) պահել իր տան մէջ՝ պատիժը կախաղան պիտի ըլլայ։  
Հաւատա՛, իրենց շնորհիւ էր, որ մե ր գիւղէն գրեթէ մարդ սէօվքիաթ 
(աքսոր) չգնաց»: 
 «Չերկարեմ, կէս ժամ ետք ճէնտէրմէները մե կնած էին:  Յարդի 
փոշիէն խեղդ6 ելով, հազալով-փռշտալով դ6 րս նետեցինք 
մե նք մե զ: Մայրս ձեռքերը դէպի երկինք բարձրաց6 ց, Աստ6 ծոյ 
շնորհակալ6 թիւն յայտնեց այս անգամ ալ մե զ փրկել6 ն համար, յետոյ 
մտաւ աղային եւ խանըմի ն մօտ՝ երախտագիտ6 թիւն յայտնել6  իրենց 
բարի կամե ցող6 թեան համար։  Յանկարծ նկատեցինք, որ Վարդ6 հի 
քոյրս չկար:  Ետ դարձանք, խորհելով որ յարդանոցը մն ացած կրնայ 
ըլլալ: Անիկա քիչ մը վախկոտ էր, ամչկոտ 6  սակաւախօս:  Տասնըերեք 
տարեկան էր, երէցը, բայց մի շտ մամային փէշէն կախ6 ած։  Անկէ  
չբաժն6 ել6  համար  դպրոց նոյնիսկ չգնաց, ոչ ալ գրել-կարդալ 
սորվեցաւ։ Յարդանոցը տակն 6  վրայ ըրինք, չգտանք:  Վարդի~կ, 
Վարդիկ~... Վարդիկը չկար: Դ6 ռ-դրացի հարց6 փորձեցինք, չէին 
տեսած:  Երբ մ6 թը կոխեց, 6  իրմէ լ6 ր չառինք, ալ կասկած չկար որ 

ճէնտէրմէները տարած են:  Բայց  ո՞ւրկէ եւ ի՞նչպէս, առեղծ6 ած էր։  
Մայրս մազերը կը փետտէր, կ6 րծքը կը ծեծէր, կը հեկեկար՝ եաւր6 ս 
ա~խ եաւր6 ս (ձագս), Վարդի՛կս, աղկէ՛կս (աղ6 որս)...։ Մենք իրար6  
կողք-կողքի կծկ6 ած էինք՝ սարսափած:  Մայրս այս վիճակին մէջ չէինք 
տեսած...»։
 Մօրս ձայնը խզ6 եցաւ, կզակը դողաց, հազը վերսկսաւ։  Խնդրեցի, որ 
դադար առնէ, հանգստանայ ապա շար6 նակէ։ Քանի մը 6 մպ ջ6 ր խմե լէ 
վերջ, պատմե ց թէ մօրը ողբը ինչքա՜ն երկար տեւած էր, բար6 թեան-
չար6 թեան բռնկ6 մն եր6  ելեւէջներ 6 նեցած, անձնասպան6 թեան 
բազզ6 մ փորձեր ըրած...
«Երկ6  օրը անգամ մը տանիք կը վազէր ինքզինք վար նետել6 ։  Մեծերը 
կը բռնէին, կը հանդարտեցնէին, կը մխ իթարէին։ Մենք ալ սկսանք 
տառապիլ՝ մաման կորսնցնել6  վախով...»։
«Երկ6  տարին բոլորեցինք, դեռ Վարդիկէն ոչ մէկ լ6 ր կար:  Աշ6 ն էր:  
Մաման աղայենց ղոնախը գացած էր հաց թխել6 , մե նք ալ դրացիներ6  
պզտիկներ6 ն հետ փողոցը հաւաք6 ած կը խաղայինք:  Մէյ մըն ալ 
ի~նչ տեսնենք, Վարդ6 հին մե ր մօտ կանգնած է՝ ճերմակ երկար 
հագ6 ստ մը հագած, ճերմակ լաջակով գլ6 խը ծածկած։  Թրքերէնով 
հարց6 ց թէ «Աննէմ նե՞րտէ տըր» (մամաս ո՞ւր է): Խաղը դադրեց6 ցինք, 
անշարժացանք այս անակնկալ յայտն6 թենէն 6  անխօս իրար6  
նայեցանք:  Երա՞զ էր, թէ՞ իրական6 թիւն:  Ու փոխան պատասխանի, 
սկսանք վազել դէպի աղայենց ղոնախը։  Փոթորիկի պէս խ6 ժեցինք 
բակը եւ ճչալով թառեցանք մամայիս վրայ - Այա~, այա~ (մամա), 
Վարդիկը եկա~ւ:  Մայրս շփոթած ետեւ դարձաւ՝ Վարդիկը ոգիի նման 
կանգնած էր դ6 ռի սեմի ն: «Վա~յ քօռնամ (կ6 րանամ) ես» ըսաւ 6  
վայրկեանական ծռիլ, թոնիրի կողքէն ափ մը մոխիր առնել բերանը 
նետելը մէկ եղաւ։  Մոխիրը բերանը՝ խեղդ6 ել6  ձայներ, փրփ6 րներ 
դ6 րս գալ սկսան, աչքերը փակ6 եցան, 6  բարտիի պէս գետին 
տապալեցաւ:  Մեր  լաց 6  կոծէն խանըմն երն 6  օգնականները վրայ 
հասան:  Աղային տարիքոտ մայրը՝ մե ծ խանըմը մե զ լռեց6 ց, մօտեցաւ 
մամային, բերանը բերնին՝ սկսաւ օդ փչել, յետոյ մատը բերանը մտց6 ց 
եւ կոկորդէն փ6 շ մը հանեց:  Մի քանի խեղդ6 կ հառաչանք արձակեց 
մաման, աչքերը բաց6 եցան, վրան հոգի եկաւ»:
«Սրտաճմլիկ տեսարան էր, երբ մայր 6  աղջիկ գրկ6 եցան եւ սկսան 
հեկեկալ: Բոլորս կ6  լայինք: Կ6  լային նաեւ խանըմն երն 6  ծառաները: 
Երբ մե ծ խանըմը քրոջս հարց տ6 աւ թէ ինչպէ՞ս տարած էին զինք, 
հոն իմացանք որ մե ր դէպի ղոնախ փախ6 ստ տ6 ած ատեն ինք 
պէտքարանը եղած է 6  հոն ալ մն ացած: Երբ ճէնտէրմէները ներս 
խ6 ժած են 6  զինք գտած, տարած են Հիւսենիկ եւ թ6 րք ընտանիքի 
մը յանձնած: Այդ օրը երբ աղբիւր գացած է կ6 ժով ջ6 ր տանել6  տ6 ն, 
հանդիպած է մե ր գիւղացիներէն Տ6 րս6 ն ամ6 յին (հօրեղբօր), որ 
ճանչցած է զինք եւ յայտնած, թէ մայրն 6  հինգ քոյրերը ողջ են, եթէ կþ6 զէ՝ 
զինք հետը կը տանի Հողէ:  Նախ ետ քաշ6 եր է, յետոյ համաձայներ 6  
Տ6 րս6 ն ամ6 յին  էշը հեծած՝ եկած է գիւղ։ Սա ալ ըսեմ, որ Տ6 րս6 նը 
առ երեսանց կրօնափոխ եղած էր, թլփատ6 ած 6  աքսորէ փրկ6 ած»:
«Յետոյ մե ծ խանըմը մամայիս հարց6 ց թէ ինչո՞ւ փորձած էր մոխիր 
6 տել, ան ալ պատասխանեց որ այդպէս 6 խտած էր ընել եթէ Վարդիկը 
սէօվքիաթէն վերադառնայ...»: 
 Վերջին բառերը հազիւ կրցաւ արտասանել:  Ձայնը կը դողար, 
նոյնպէս շրթ6 նքները:  Խոնաւ 6  մարած աչքեր6 ն մէջ տագնապ կար, 
եւ տագնապին մէջ՝  խո՜ր թախիծ:  Այս6 հանդերձ, չհրաժարեցայ իր 
ծոմապահ6 թեան դրդապատճառը հետապնդելէ։  Դժկամ6 թեամբ 
յայտնեց, թէ լսած էր որ Հայաստան եղած շրջանիս արկածի մը 
հետեւանքով վն աս6 ած եւ հիւանդանոց մտած եմ բ6 ժ6 ել6 :  Ուխտած 
էր երեք օր ծոմ պահել, եթէ ողջ-առողջ վերադառնամ:
Խանդաղատանքի անզ6 սպ ալիք մը խլրտեցաւ մէջս՝ դէպի մայրս 
սո~ւրբ, մայրս անաղարտ. մայրս՝ տաճար կործան6 ած, խ6 նկ 6  
աղօթք, կիրակնօրեայ մաս 6  հաղորդ6 թիւն...
Ման6 կի պէս նստած եմ իր մօտ՝ ծ6 նկերս ծ6 նկեր6 ն:  Թառամած 
6  չորցած ձեռքերը ափեր6 ս մէջ աշնան անարիւն տերեւի նման կը 
խշրտան:  Շրթներ6 ս կը մօտեցնեմ մի ւռոն6 ած ձեռքերը, կը տանիմ 
ճակտիս 6  կը մն ամ անխօս... «Շնորհակալ6 թիւն» բառը ճմռթկ6 ած, 
աղտոտած թղթադրամ կը թ6 ի՝ զիս համակած զգացմ6 նքի ոսկին 
արտայայտել6  համար:
 -  «Ա՛ռ, պահէ՛, որպէսզի մահ6 ընէս վերջ սրտիս վրայ ցանես, յե՛տոյ 
զիս այս օտար հողին յանձնես» -
 ըսաւ 6  մն ացած կէս պտղ6 նց հողը ինծի երկարեց......

ՍՈՆԱ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
Թորոնթօ                                                                     

www.ars-canada.ca
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ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան հետ կապի լաւագոյն եղանակը ելեկտրոնային նամակագր6 թիւնն է:
Կրնաք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան գրել ars-canada @bellnet.ca հասցէին, կամ թղթատարական հասցէին՝
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Մեր կապի տ6 եալները

Հարցազրոյց՝ 
ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի ընկերային ծառայ6 թեան պատասխանատ6  
ընկեր6 հի Անահիտ Տէր Խաչատ6 րեանի հետ.

Հարց. Կրնաք բացատրել ՀՕՄ-ի ընկերային ծառայ6 թեան գրասենեակի 
առաքել6 թիւնը:

 Ընկերային ծառայ6 թեան գրասենեակի հիմն ական առաքել6 թիւնը մե ծն 
Մոնթրէալի հայ6 թեան կարիքներ6 ն հասնիլն է:  Բնականաբար, շեշտը կը 
դր6 ի կարիքաւոր անհատներ6  եւ ընտանիքներ6  վրայ: Իսկ վերջին շրջանին 
մե ծ աշխատանք տարինք Գանատա նոր հաստատ6 ող ընտանիքներ6 ն 
համար: Մեր գործ6 նէ6 թիւնը կ’ընդգրկէ տեղեկատ6 ական, ներգաղթողներ6  
աջակց6 թիւն, տարեցներ6  օժանդակ6 թիւն եւ առհասարակ մե ծն Մոթրէալի 
ընկերատնտեսական բազմազան պէտքերը գոհացնել6  դաշտերը: Պէտք է ըսել 
որ մե ր գաղ6 թին պահանջքները բացմապատկ6 ած են 6  մե ր գործ6 նէ6 թիւնը 
ընդարձակ6 ած:

Հարց. Որոնք են ձեր տեղեկատ6 ական ծառայ6 թիւնները: Կարելի է յստակացնել:

 Անշ6 շտ: Տեղեկատ6 ական դաշտին մէջ  գրասենեակը իր կամաւորներ6 ն 
մի ջոցաւ կը ծանօթացնէ դիմողները հանրային  եւ սեփական ծառայ6 թիւններ6  
մասին եւ զանոնք կ’6 ղղէ դէպի համապատասխան պետական 
գործակալ6 թիւնները:  Կը կազմակերպենք նաեւ դասախօս6 թիւնններ 
զանազան նիւթեր6  շ6 րջ, ըլլան անոնք առողջապահական կամ զանազան 
օրէնքներ6  կիրարկման մասին: Տարեցները  իրենց իրաւ6 նքներ6 ն եւ թոշակի 
օրէնքներ6 ն ծանօթացնել6  համար, կազմակերպեցինք դասախօս6 թիւն մը Ser-
vice-Canada -էն  մասնագէտ մը հրա6 իրելով:
 Ուրիշ օրինակ մը տամ. Յ6 ն6 ար 2015-ին դասախօս6 թիւն մը տեղի 6 նեցաւ 
Արարատ տան մէջ, շաքարախտի մասին որ կազմակերպ6 ած էր  մե ր գրասենեակին 
կողմէ: Օր6 ան դասախօսներն էին դեղագործ Քրիստաթոր Ման6 կեանը եւ բժիշկ 
Ճոն Անթեպլեանը:  Ներկաները շատ գոհ մն ացին այս ձեռնարկէն:
 Տեղեկատ6 ական դաշտին մէջ նշենք որ օգտակար կը հանդիսանանք 
ամէն տաի Ս6 րբ Յակոբ վարժարանի երկրորդական բաժնի աւարտական 
դասարաններ6  աշակերտներ6 ն, անոնց տալով 6 ղղ6 թիւն CV պատրաստել6  
եւ ամառնային գործի փնտրտ6 քը դիւրացնել6  համար:  Հիմն ած ենք նաեւ 
տարեկան պետական տ6 րքեր6  պատրաստ6 թեան աշխատանոց ( Clinique 
d’Impôt). Մեր կամաւորները ամէն տարի կը հետեւին դասընթացքներ6 , որոնք կը 
տր6 ին Revenu Québec-ի եւ Revenu Canada-ի կողմէ, կ’ստանան վկայագրեր եւ կը 
պատրաստեն տարեկան տ6 րքեր6  թղթածրարները: Ամէն տարի դիմողներ6 ն 
թիւը կ’աւելնայ: Այս տարի, մե ր ծառայ6 թենէն օգտ6 եցան նաեւ Արարատ 
բնակավայրի տարեցները:
 Ինչպէս գիտէք, Հայ Օգն6 թեան մի 6 թիւնը կը ձգտի կանխարգել տարեցներ6  
մե կ6 սաց6 մը, կազմակերպելով ընկերային 6  մշակոյթային ձեռնարկներ 6  
ճամբորդ6 թիւններ: Մեր գրասենեակը այս 6 ղղ6 թեամբ կը կազմակերպէ 
շաբաթական դր6 թեամբ տաք ճաշի սպասարկ6 թիւն՝ տարեցներ6  եւ մշտական 
կամ ժամանակաւոր խնամքի կարիքը 6 նեցողներ6 ն, ճաշ հասնելով մի նջեւ 
իրենց տան սեմը: Չենք 6 զէր որ մե ր տարեցները զրկ6 ին հայկական համե ղ 
կերակ6 րներէն:
 Մեր աշխատանքները կ’ընդգրկեն նաեւ մե ր երիտասադները, կը 
կազմակերպենք հայկական աւանդական ճաշեր6  դասընթացք: Այս տար6 ան 

առաջին դասընթացքը՝ պահքի կերակ6 րներ6  եւ Զատկ6 այ աւանդ6 թիւններ6  
մասին էր որ տեղի 6 նեցաւ Մարտ ամս6 ն: Այդ օր պատրաստ6 ած ճաշերը 
բաժն6 եցան մե ր տաք ճաշ ծրագրէն օգտ6 ող տարեցներ6 ն:

Հարց. Ինչ ծրագիրներ մշակած էլ Քէպէք գաղթող Ս6 րիահայ6 թեան համար:

 Բնական է որ Ս6 րիայէն Քէպէք հաստատ6 ող մե ր հայրենակիցները 
նոր եւ բոլորովին տարբեր մի ջավայրի մը մէջ կը գտնեն իրենք զիրենք, անոնց 
համարկ6 մը (Intégration) եւ երկրի օրէնքներ6 ն, սովոր6 թիւններ6 ն եւ 
քաղաքացիական իրաւ6 նքներ6 ն 6  պարտաւոր6 թիւններ6 ն ծանօթաց6 մը մե ր 
ներկայ աշխատանքի հիմն ական առանցքն է:  Կ’ամբողջացնենք կառավարական 
փաստաթ6 ղթեր, դաշնակցային եւ նահանգային մակարդակներ6  վրայ: Օրինակի 
համար Allocation familiale, crédit d’impôt pour les nouveaux arrivants. Նորեկները 
կ’արձանգրենք ֆրանսերէնի դասընթացքներ6 ն որպէսզի տիրապետեն նահանգի 
լեզ6 ն: կ’ընկերանաք անոնց զանազան ժամադր6 թիւններ6  ատեն եւ կը 
մի ջամտենք գործի կապակց6 թեամբ:
 Ս6 րիահայեր6  օգն6 թեան աշխատանքները լայնածաւալ են թէ 
մադասիրական եւ թէ նիւթական գետնի վրայ: Ս6 րիոյ պատէրազմական 
իրավիճակէն տ6 ժած հայրենակիցներ6 ն կրցանք տրամադրել բնակարանային 
իրեր, սարքաւոր6 մն եր, գարծիքներ եւ սպասներ: Մեր աշխատանքներ6 ն եւ 
օժանդակ6 թիւններ6 ն բացառիկ եւ օրինակելի ներդր6 մ 6 նեցան բազմաթիւ 
ն6 իրատ6 ներ որպէսզի հոգանք Ս6 րիահայ ընտանիքներ6  կարիքները:
 Ձմե ռնային խիստ պայմաններէն պաշտպանել6  համար, նորահաստատ 
ընտանիքներ6 ն ն6 իրած ենք  նոր վերարկ6 ներ եւ զանազան տեսակի 
հագ6 ստեղէննդր:
 Այլ օժանդակ6 թիւններ6  կարգին  է դպրոցականը:  Ս6 րբ Յակոբ յաճախող 
բոլոր Ս6 րիահայ  աշակերտներ6 ն ապահոված ենք դպրոցական պայ6 սակներ, 
գրենական պիտոյքներ, բառարաններ եւ դասագրքեր:
Մենք վստահ ենք որ մե ր այս երկարած ձեռքը անոնց կը ներշնջէ վերանորոգ յոյս:
Մեր աշխատանքները կանգ չեն առնէր աջակց6 թեանբ եւ օժանդակ6 թեամբ: 
Մարտ ամս6 ն Ս6 րիահայ ընտանիքներ6 ն համար կազմակերպեցին 
թէյասեղան , այս հաւաքոյթին նպատակն էր  անոնց տեղեկացնել իրենց 
իրաւ6 նքները, պարտական6 թիւնները եւ մի աժամանակ 6 ղղ6 թիւն տալ 
ընկերային ծառայ6 թեան եւ ներգաղթի օրէնքներ6 ն մասին:
 Ուզեցինք նաեւ դիւրացնել համայնքին ծառայ6 թեան աղբիւրներ6  
հասանելի6 թիւնը: Մենք վստահ ենք, որ նման հաւաքոյթները կը քաջալերեն 
նաեւ ընկերային շփ6 մը եւ յարաբեր6 թիւնները: Թէյասեղանի հաւաքոյթին, 
նորահաստատ ընտանիքները ծանօթացան Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի, Ս6 րբ 
Յակոբ եկեղեցւոյ, Լաալի Հայ կեդրոնի եւ Ս6 րբ Գէւորգ եկեղեցւոյ  յարկեր6 ն 
տակ գործող կազմակերպ6 թիւններ6  ծրագիրներ6 ն եւ պիտի կարենան 
օգտ6 իլ անոնց մատ6 ցած ծառայ6 թիւններէն:

 Եզրակացնել6  համար,յայտնեմ նաեւ որ մի շտ պատրաստ ենք 6 նկրդրել6  
մե ր համայնքի անդամն եր6  կարիքներն 6  առաջարկները նորանոր ծրագիններ6  
մշակման 6  գործադր6 թեան կապակց6 թեամբ:
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“Կէս գիշեր էր, փամփ6 շտներ6  ձայներ լսեցինք: Քիչ ետք ռ6 մբ մը ինկաւ 
ոստիկանատան վրայ: Ամէն կողմ պայթ6 մ կար. Քեսապի վրայ յարձակ6 մը 
սկսած էր: Անմի ջապէս լծ6 եցանք գործի 6  երկ6  ժամ6 ան մէջ  պարպեցինք 
գիւղերը եւ մե ր  ժողով6 րդը ապահով հասց6 ցինք Լաթաքիա: Հրա’շք էր 
այս:” 

Այսպէս կը պատմէր   գիւղապետը  համայն հայ6 թեան: Այս բոլորէն ետք 
արդեօ՞ք կարելի է վայելել սպաս6 ած արձակ6 րդըը, փայլ6 ն արեւը, զով 
զեփիւռը, 6  անծայրածիր ծովափը Ադլանտեանի, երբ հարազատներդ 6  
ազգակիցներդ մի  քանի ժամ6 ան մէջ դարձեր են անտ6 ն 6  տարագիր։ 
Արդեօ՞ք այս է անիծ6 ած ճակատագիրը իմ ազգիս, որմէ կարծես փախ6 ստ 
չկայ: Արդեօ՞ք այսպէս է վարձատր6 թիւնը հայ չարքաշ հողագործին, 
պարտիզպանին, յամառօրէն ժայռերը կոփող 6  այգիներ6  վերածող 
ընտանիքի հօր: Թալանն 6   աւերը յաջորդող օրեր6 ն կը շար6 նակ6 էր  
արար աշխարհի պաղ 6  անզգամ աչքեր6  առաջ, կը քանդէին  Քեսապի 
շէն գիւղերը, նոր 6  հնամե այ սրբատեղիները.  կը պարպէին սեփական 
բնակարաններ, գրադարաններ, կը խլէին պարտիզպանին 6  հողագործին 
խոփն 6  պիտանի գործիքները, մե քենաները եւ տակաւին ինչե՜ր եւ ինչե՜ր:  
Ուրեմն  այսպէս է հայ6  սեւ բախտը՝ գր6 ած դարեր առաջ 6  դարձած 
անջնջելի անէծք, ողբ 6  աւեր, բայց մի նչեւ ե՞րբ, մի նչեւ ե՞րբ ...

Այդ օրեր6 ն աշխարհի չորս ծագեր6 ն  հայը կ՚աղաղակէր SaveKessab: 
Ամէն6 րեք կը բողոքէին՝ մե ծ 6  պզտիկ.  կը քալէին  պաստառներ բռնած 
հոգեւորական եւ տարեց, կին 6  երեխայ, ձայներնին բարձրաց6 ցած. բայց 
կարծես դարձեալ խլացեր էր աշխարհը, պապանձեր էին  լեզ6 ները ահեղ 
բայց քարասիրտ աշխարհի ղեկավարներ6 մ, իրենց խոստ6 մն երը  շատոնց 
մոռցած՝  ջայլամի  նման  պահեր էին իրենց գլ6 խները նաւթի տակառներ6  
մէջ։ Անդին ընտանիքներ կը բաժն6 էին իրարմէ, ապահով վայրեր 
կ’6 ղղ6 էին 6  կը սպասէին վայրագ յարձակ6 մի , քանդ6 մի  6  թալանի 
աւարտին՝ յ6 սալով  որ դարձեալ պիտի վերադառնան իրենց պապենական 
տ6 ները, այգիները, խնձորի պարտէզները, իրենց հորթ6 կին 6  հաւիկին, 
երիտասարդ 6  տարեց վայելեն այգեկ6 թն 6   խաղողի փրփ6 րը, վարեն 
թոնիրը 6  բկեղի բոյրը օրհն6 թեան նման տան հովին 6  հովիտներ6 ն,  
կապեն հարսին նարօտը “Զարթիր որդեակ” երգով եւ տա6 լ 6  զ6 ռնայի 
զարկը պարի կանչէ հարսնեւորները:

Աշխարհակալ Տիգրան Մեծէն ժառանգած այս պատառիկ մը ս6 րբ հողը 
վայրագ թ6 րքը դարձեալ կ՚6 զէր խլել իր հարազատ բնակիչներէն։  Գար6 ն 

էր,  ծաղկեր էին ծառերը   բայց աւա՜ղ ամայացած էին  գիւղերը, թալան6 ած 
էին  բնակարանները սրտաբեկ էր համայն հայ6 թիւնը: Տասնեակ մը 
տարեցներ,  որոնք չէին կրցած  կամ  չէին 6 զած դարձեալ փախչիլ, մն ացեր 
էին փակ6 ած 6  սարսափած իրենց տ6 ներ6 ն մէջ: Աստ6 ա՜ծ իմ, ինչ 
սարսափելի եւ անհաւատալի բան: Պատմ6 թիւնը կը կրկն6 էր: 
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Գար6 ն է դարձեալ, ծաղկեր են ծառերը,  հակառակ հեռ6 էն լս6 ող 
կրակոցներ6  6  անհանգստացնող պայթիւններ6 ն քեսապահայը 
վերադարձած է տ6 ն եւ լծ6 ած  աշխատանքի, ոտքին տակ  պապենական 
հողը կը սպասէ իր բազ6 կներ6  հար6 ածին: Ծանր է աշխատանքը բայց 
աննկ6 ն է քեսապցիին կամքը՝  վերաշինել6   եւ վերականգնել6  գիւղերը: 
Երեխաները 6  պատանիները իրենց խաղերով 6  կանչերով շէնց6 ցած են 
դպրոցներ6  բակերը 6  փողոցները.  կանաչ այգիները 6  պարտէզները կը 
կանչեն իրենց տէրերը, որ արմատախիլ ընեն  վայրի 6  անկոչ խոտերը, յօտեն 
եւ դեղեն ծառեր6   ճիւղերը:  Անսալով այս կանչին  քեսապցին, ապահով 
օրեր6  յոյսը սրտին, աղօթքը շրթ6 նքին, գարնան ջերմ արեւի տակ կ՚6 ղ6 ի 
աշխատանքի՝  սպասելով օրհնաբեր անձրեւին:  

Հրաշքը կը շար6 նակ6 ի: 

ՏԻՐ� Կ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան 
2014-2015 տարեշրջանի Կրթաթոշակ ստացողներ

Կրթաթոշակներ

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային 
Վարչ6 թեան Մրցանակ

ՀՕՄ-ի կամաւոր գործ6 նէ6 թեան լայնածաւալ 
իրական6 թիւնը՝ ազգային եւ մարդասիրական 
ոլորտներէն ներս ծանօթացնել6  մի տ6 մով 
մե ր ապագայ սեր6 նդին, ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանային վարչ6 թիւնը որոշեց հիմն ել «ՀՕՄ-ի 
Գանատայի Շրջ. վարչ6 թեան» ան6 ամբ 
մրցանակ մը: Սոյն մրցանակը պիտի շնորհ6 ի 
Գանատայի ամէնօրեայ վարժարաններ6  
երկրորդական բաժանմ6 նքի աւարտական 
դասարանէն այն աշակերտին, որ օրինակելի 
կամաւոր աշխատանք ց6 ցաբերած է դպրոցէն 
ներս:
Թեկնած6  աշակերտը պարտի ամբողջացնել 
հետեւեալ պայմանները՝ առաջնորդի յատկա-
նիշներ եւ գործօն մասնակց6 թիւն դպրոցական 
կեանքէն ներս, ինչպէս օգտակար դառնալ 
6 ս6 ցիչներ6 ն, աւելի փոքր տարիքի 
աշակերտներ6 ն եւ ձեռնարկներ6  կազմա-
կերպական  աշխատանքին: Մրցանակի 
նիւթական արժէքն է 250 գան. տոլար: 

1) Թամար Սիմոն - Վանգ6 վըր 
2) Սեւանա Փօլատեան- Լաւալ
3) Րօզալի Մինասեան - Թորոնթօ
4) Լելակ Ոսկեան - Մոնթրէալ
5) Քարինա Նաճիար - Լաւալ
6) Աննա Պ6 լկարեան - Լաւալ
7) Քարին Օհանեան – Ս. Գաթրինզ
8) Արազ Պոյաճեան - Լաւալ
9) Քարին Բլեզանս - Մոնթրէալ
10) Ալիք Խորէն - Մոնթրէալ
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80 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN 

Առ ի գնահատանք 80-ամե այ տարիներ6  
իրենց անդամակց6 թեան՝ 4 Մայիս 2015-ին 

ՀՕՄ-ի Օր6 ան տօնակատար6 թեան 
ընթացքին, ՀՕՄ-ի Սօսէ մասնաճիւղի 

վարչ6 թիւը ծաղկեփ6 նջերով վարձատրեց 
հետեւեալ ընկեր6 հիները՝

Փիլիկեան Արմէն6 հի
Բալ6 լեան Էլիզ
Պալեան Ն6 արդ

60 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN

ԸՆԿԵՐ� ՀԻ ԱՍՏՂԻԿ ՀԱՃԵԱՆ
Ընկհ. Աստղիկ Հաճեան ծնած է Հալէպ, Ս6 րիա:
1953 –ին անդամակցած է Ս6 րիահայ Օգն6 թեան Խաչին (ՍՕԽ) եւ առաջին օրէն դարձած է անոր գործօն անդամը: Եղած է 
տեղւոյն շրջանի «Անի» մասնաճիւղի «Կռ6 նկ» խ6 մբի խմբապետ, 6 նենալով յիս6 ն անդամ6 հիներ: 
1980- ին կ’ընտր6 ի  ՍՕԽ-ի «Անի» մասնաճիւղի վարչ6 թեան անդամ եւ կը վարէ իր պաշտօնը մի նչեւ 1985 : 
1985-1990   կը նշանակ6 ի «Սեւան» մասնաճիւղի Խնամատարական մարմն ի անդամ, իսկ 1992-2012  ընկհ. Հաճեան  կը 
նշանակ6 ի նոյն մասնաճիւղի Օժանդակ մարմն ի անդամ:
2010- ին  ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան կողմէ կը պարգեւատր6 ի իր յիս6 ն տարիներ6  գործ6 նէ6 թեան համար:
Ընկեր6 հի Հաճեան մօտէն հետեւած է ՀՕՄ-ի բոլոր գործ6 նէ6 թեանց եւ  ն6 իր6 մով 6  մե ծ հպարտանքով  արտայատ6 ած 
անոր բոլոր ծրագիրներ6 ն 6  յաջող6 թեանց առնչ6 թեամբ:
Մոնթրէալ իր բազմաթիւ այցել6 թիւններ6 ն ընթացքին ընկհ. Աստղիկ Հաճեան մասնակցած է «Սօսէ» մասնաճիւղի զանազան 
բարեսիրական աշխատանքներ6 ն, իսկ 2012 Հոկտեմբերին վերջնականապէս կը հաստատ6 ի Մոնթրէալ, 6 ր մի նչեւ օրս 
հոգեկան մե ծ գոհ6 նակ6 թեամբ 6  ն6 իր6 մով, մօտէն կը հետեւի ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի գործ6 նէ6 թեան: 
2014 -ին Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչ6 թեան կողմէ կը ստանայ վկայագիր մը իր 60- ամե այ ծառայ6 թեան համար: 
Ընկհ.Աստղիկ Հաճեան 6 նի երեք զաւակներ, եօթը թոռներ եւ 12 ծոռեր: Իր մաղթանքն է, որ ՀՕՄ-ը մի ՛շտ բարգաւաճի իսկ 
Ս6 րիաՆ վերագտնէ իր խաղաղ6 թիւնը:

60 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN

ԸՆԿԵՐ� ՀԻ ՎԱՐԴ� ՀԻ ՓԱՆՈՍԵԱՆ- ԹԵՐՃ ԱՆԵԱՆ
Ընկհ. Վարդ6 հի Փանոսեան-Թերճանեան ծնած 1926-ին: 1948-ին կ՝ամ6 սնանայ Յովհաննէս Թերճանեանի հետ: 
Զոյգը կը պարգեւատր6 ի չորս զաւակներով:
1949-ին կ՝անդամագր6 ի ՀՕՄ-ի Պ6 րճ Համ6 տի Սիս մասնաճիւղին:
1963-ին կ՝անդամագր6 ի Անթիլիասի նորակազմ մասնաճիւղին: Հոն բազմի ցս կը վարէ վարչական պաշտօններ եւ Լօլա 
Սաս6 նիի օրով կը մասնակցի Պատգամաւորական ժողովներ6 :
1989-ին կը հաստատ6 ի Մոնթրէալ, 6 ր երբէք չի զլանար իր մասնակց6 թիւնը բերել6  ՀՕՄ-ի անդամական հերթական 
ժողովն եր6 ն, զանազան ձեռնարկներ6 ն եւ մանաւանդ պազարի նախապատրաստական աշխատանքներ6 ն: Մասնակցած 
է նաեւ Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան կազմակերպած սեմի նարներ6 ն:
Առ ի գնահատանք իր 60-ամե այ տարիներ6  ծառայ6 թեան՝ 24 Մայիս 2015-ին ՀՕՄ-ի Օր6 ան տօնակատար6 թեան 
ընթացքին, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թիւնը գնահատագրով մը վարձատրեց ընկհ. Թերճանեանը 

60 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN

ԸՆԿԵՐ� ՀԻ ԱԼԻՍ ԲԱԼ� ԼԵԱՆ
Ընկհ. Ալիս Բալ6 լեան ծնած է Գահիրէ,Եգիպտոս: Ուս6 մը ստացած է տեղւոյն Գալ6 ստեան Ազգային եւ 
Անարատ Յղ6 թեան վարժարաններէն ներս:
1955-ին կ՝ամ6 սնանայ Օհաննէս Բալ6 լեանի հետ եւ կը հաստատ6 ի Դամասկոս, Ս6 րիա, 6 ր կ՝անդամագր6 ի տեղւոյն 
Ս6 րիահայ Օգն6 թեան Խաչին:
1964-ին կը գաղթեն Սիտնի Աւստրալիա, հոն նոյնպէս կը մի անայ նոր կազմ6 ած ՀՕՄ-ին:
1969-ին վերջնականապէս կը հաստատ6 ի Մոնթրէալ, 6 ր իր անդամակց6 թիւնը եւ գործ6 նէ6 թիւնը կը շար6 նակէ ՀՕՄ-ի 
Սօսէ մասնաճիւղին մէջ: Ընկհ. Ալիս գործօն մասնակց6 թիւն կը բերէ Սօսէ մասնաճիւղի յանձնախմբային աշխատանքներ6 ն: 
Պարգեւատր6 ած է 50-ամե այ զարդասեղով: 
Ընկեր6 հի Բալ6 լեան 60-ամե այ գործ6 նէ6 թեան գնահատագրին արժանացաւ 24 Մայիս 2015-ին ՀՕՄ-ի Օր6 ան 
տօնակատար6 թեան ընթացքին:

60 AMYA#
¶Ü²Ð²î²¶Æð êî²òàÔ ÀÜÎºðàôÐÆÜºð

Ընկհ. Առաքսի Բապ6 ճեան Ընկհ. Ն6 արդ Վարդանեան
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50 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN

ԸՆԿԵՐ� ՀԻ ԼԻՒՍԻԼ ՀԱՄԲԱՐԵԱՆ
Ամե րիկահայ առաջին սեր6 նդէն՝ ծնած է Հարթֆըրտ, Գընէդիքըդ: Իր ծնողներն 6  մե ծ ծնողները Ցեղասպան6 թենէն 
վերապրողներ եղած են, որոնք հայ6  ոգին վառ պահած են մաս կազմե լով եւ աշխատելով Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակց6 թեան եւ Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան մէջ: 
Հետեւելով ընտանիքին օրինակին, ինքն ալ ինը  տարեկանին անդամակցած է Ամե րիկայի Հայկական Երիտասարդաց 
Դաշնակց6 թեան, Armenian Youth Federation (AYF) եւ քանի մը տարիներ խմբագիրը եղած է Հայրենիք Շաբաթաթերթի 
Երիտասարդական բաժնին: Մասնակցելով Միջ-Մասնաճիւղային Ժողովն եր6  եւ Ողիմպիական Խաղեր6  (AYF Olympics) 
ընկերներ գտած է զանազան քաղաքներ6  մէջ, որ6 ն իբրեւ արդիւնք՝ ծանօթացած եւ ամ6 սնացած է Հէրի Համբարեանին հետ: 
Անոնք 6 նեցած են մէկ մանչ զաւակ եւ մէկ մանչ թոռնիկ:
Համալսարանական 6 ս6 մը ստացած է University of  Connecticut-ի մէջ եւ շար6 նակած է Central Connecticut State եւ Spring-
fi eld College-ներ6  մէջ: Նետ6 ած է 6 ս6 ցչական ասպարէզ  սկսելով Հարթֆըրտէն եւ շար6 նակելով Թորոնթոյի մէջ 1969-
ին   փոխադր6 ելէն ետք: Թորոնթոյի մէջ կան6 խէն փոխանց6 ած է ՀՅԴ-ի եւ ՀՕՄ-ի շարքեր6 ն: 70-ական թ6 ականներ6 ն 
AYF-ի Միջ-Մասնաճիւղային Ժողովն երը եւ Ողիմպիական Խաղերը կազմակերպողներէն մէկը եղած է: Մաս կազմած է եւ 
իր մասնագիտացած ներդր6 մը բերած է ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ եւ ամառնային վարժարաններ6  Ուս6 մն ական Մարմի ններ6 ն, 
ինչպէս նաեւ աշխատած է Ս. Աստ6 ածածին Եկեղեցւոյ զանազան ծրագիրներ6 ն մէջ: Մաս կազմած է նաեւ ՀՕՄ-ի Տոհմի կ 
Օրեր6  եւ Կանանց Միջազգային Օր6 ան յանձնախ6 մբեր6 ն: 
Ընկհ. Համբարեանին ազգային ոգին աւելի աճած է իր մէջ, երբ այցելած է իր ծնողներ6 ն ծննդավայրը եւ փափաքած է 
6 ս6 մն ասիրել Պատմական Հայաստանը:  Այժմ ան կÿաշխատակցի իր ընկերոջ,  որ կը խմբագրէ յօդ6 ածներ6  մե ծ հատոր 
մը նիւթ 6 նենալով «Ուխտագնաց6 թիւն Դէպի Պատմական Հայրենիք»:
Այս տարի, ընկհ. Լիւսիլ Համբարեան պարգեւատր6 եցաւ ՀՕՄ-ի 50-ամե այ ծառայ6 թեան գնահատագրով եւ զարդասեղով:

50 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN

ԸՆԿԵՐ� ՀԻ ԱՆԺԷԼ ՊԱԼՃԵԱՆ
Ընկեր6 հի Անժէլ Պալճեան ծնած է Քեսապ 1943-ին: Փոքր տարիքին հետ կը փոխադր6 ի Լիբանանի Այնհճար գիւղը: 
Կը յաճախէ տեղւոյն Հայ Աւետարանական Երկրորդական Վարժարանը:
1962-ին, կ՚ամ6 սնանայ Գառնիկ Պալճեանի հետ եւ կը փոխադր6 ի Ս6 րիոյ Դամասկոս քաղաքը: Ըննկեր6 հին կը 
բախտաւոր6 ի երկ6  աղջիկ զաւակներով եւ ներկտայիս 6 նի չորս թոռներ: 1964-ին, կ՚անդամագր6 ի Ս6 րիոյ Օգն6 թեան 
Խաչին: Վեց տարիներ Դամասկոս ապրելէ ետք կը փոխադր6 ի Լիբանան, 6 ր իր մասնակց6 թիւնը կը բերէ Լիբանանի 
Օգն6 թեան Խաչին: 1974-ին, ընտանեօք կը փոխադր6 ին Գանատայի Գէմպրիճ քաղաքը:
1974-էն մի նչեւ օրս, ըներ6 հի Անժէլ շար6 նակ իր գործօն մասնակց6 թիւնը կը բերէ տեղւոյն «Մեղրի» մասնաճիւղին: Տարիներ 
շար6 նակ եղած է վարչական եւ վարած է վարչականի յատ6 կ պաշտօնները:
Ընկեր6 հին դասաւանդած է Հայոց Պատմ6 թիւն եւ Հայերէն լեզ6  Գէմպրիճի Շաբաթօրեայ վարժարանին մէջ:
Ան մասնակցած է Պատգամաւորական ժողովն եր6  եւ Գէմպրիճի Ս. Նշան Եկեղեցւոյ Տիկնաց Մի6 թեան մէջ վարած է 
տարբեր պաշտօններ: Ընկեր6 հին կը հաւատայ ՀՕՄի առաքել6 թեան: Իրեն համար ՀՕՄը ամէն բանէ վեր է:
2014-ին, կը ստանայ իր 50-ամե այ զարդասեղը: Վարձքդ կատար ընկեր6 հի:

50 AMYA#
ANTAMAGXOV:IVN

ԸՆԿԵՐ� ՀԻ ՍԻՐՎԱՐԴ ՇԱՅՆ 
Ընկհ. Սիրվարդ Շայն ծնած է Աղեքսանդրիա, Եգիպտոս: Գանատա հաստատ6 ած է 1964-ին: Ման6 կ հասակէն սիրած 6  
հետաքրքր6 ած է պարային ար6 եստով:
Ուս6 ցչական պաշտօն վարած Մոնթրէալի Joseph-Francois Perrault վարժարանէն ներս, 6 ր մարզած է աշակերտական 
խ6 մբեր: Ընկհ. Շայն երկար տարիներ սիրայօժար ստանձնած է Համազգային Հայ Կրթական Մշակ6 թաեին Մի6 թեան Անի 
պարախ6 մբի պար6 սոյցի պաշտօնը:
Իր տարած կամաւոր աշխատանքով,  հայ մշակոյթին եւ պարար6 եստին հանդէպ մե ծ հետաքրքր6 թիւն արթնց6 ցած է 
երիտասարդ6 թեան մօտ:
24 Մայիս 2015-ին ՀՕՄ-ի Օր6 ան տօնակատար6 թեան ընթացքին, ընկեր6 հին արժանացաւ 50-ամե այ գործ6 նէ6 թիւն 
զարդասեղին եւ Կեդրոնական Վարչ6 թեան գնահատագրին:

50 AMYA# 
ANTAMAGXOV:IVN 

Ընկհ. Աղաւնի Էլոյեան
Ընկհ. Անահիտ Տիմի թեան
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ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶԻ ՀՅԴ ԳԵՄ-Ի «ՅԱՌԱՋ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
80-ԱՄԵԱԿԻ ԵՒ ՀՕՄ-Ի «ԱՐԱԶ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

91-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇ� Մ

ՍԵՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶԻ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ� ԹԵԱՆ 
Ն� ԻՐԱՏ� � ԹԻՒՆԸ ՀՕՄ-Ի ԱԽ� ՐԵԱՆԻ 

ՄՕՐ ԵՒ ՄԱՆԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ

 Յետ եղեռնեան իրերայաջորդ տասնամե ակններ6  ընթացքին, սկսեալ 
1920-ական եւ 30-ական թ6 ականներէն, տարագիր հայ ժողով6 րդի մե ծագոյն 
մարտահրաւէրը եղաւ Սփիւռքի կազմակերպ6 մը։ Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակց6 թիւնը, որպէս հայ ժողով6 րդի գաղափարական առաջնորդը,  
հայ ժողով6 րդի ձ6 լ6 մն  6  նորանոր կոր6 ստները կանխարգիլել6  համար` 
ձեռնարկեց  վճռական քայլեր6 ։  
 Այս մտադր6 թեան եւ նոյնքանով աւելի խորիմաստ 
գաղափարաբան6 թեան մը որպէս արդիւնք, ծն6 նդ առին ՀՕՄ-ի 
մասնաճ6 ղներն 6  ՀԵԴ 6 խտերը։ Սենթ Գաթրինզի Հայ համայնքը եղաւ 
Գանատայի տարածքին գտն6 ող նորաստեղծ այն գաղ6 թներէն, 6 ր 
հիմն 6 եցան այս կազմակերպ6 թեանց առաջին մասնաճիւղերը:  Թէեւ 
ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղը առաջին մասնաճիւղը չէր, որ կազմ6 եցաւ 
Գանատայի մէջ, սակայն ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանին մէջ ան եղաւ 
տիրական ներկայ6 թիւն մը, ընծայաբերելով բազմաթիւ ծառայ6 թիւններ 
շրջանի հայ6 թեան։ Իր հիմն ադր6 թեան թ6 ականէն (1923) ցայսօր ՀՕՄ-ի 
«Արազ» մասնաճիւղի անդամն երը ամէն ջանք ի գործ դնելով սատարեցին 
գաղ6 թի նիւթական եւ մանաւանդ բարոյական վերելքին, արձանագրելով 
բազմաթիւ պատկարելի էջեր ամբողջ կազմակերպ6 թեան պատմագիրքին 
մէջ։ Տարիներ6  ընթացքին, ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղը դաստիարակեց 
նորանոր սեր6 նդները իր «Յառաջ» շաբաթօրեայ վարժարանով, մի եւնոյն 
ատեն վառ պահելով հայ մշակոյթին ազգային դիմագիծը՝ Սենթ Գաթրինզի 
հայ գաղ6 թէն ներս:
 Շաբաթ 7 Յ6 նիս, 2014-ին, կազմակերպ6 թեամբ ՀՅԴ ԳԵՄ-ի «Յառաջ» 
եւ ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղեր6 ն, տեղի 6 նեցաւ հանդիսաւոր նշ6 մ ՀՅԴ 
ԳԵՄ-ի «Յառաջ» մասնաճիւղի 80-ամե ակին եւ ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի 
91-րդ ամե ակին:
 Ձեռնարկին ներկայ գտն6 եցան Սենթ Գաթրինզի քաղաքապետ Պրայըն 
Մքմալըն, Դաշնակցային երեսփոխան Րիք Տայքսդրա, Նահանգային 
երեսփոխան Ճիմ Պրատլի, Սենթ Գաթրինզի քաղաքապետական խորհ6 րդի 
անդամ Մաթ Սիսքո, Թորոնթոյի Կրթական հանրային խորհ6 րդի անդամ 
ընկ. Յար6 թ Ման6 կեան, ՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան եւ ՀՅԴ ԳԵՄ-ի 
Կեդրոնական Վարչ6 թեան անդամն եր, Սենթ Գաթրինզի ՀՅԴ «Անդրանիկ» 
եւ Համի լթընի ՀՅԴ «Վռամե ան» կոմի տէ6 թեանց ներկայաց6 ցիչներ, 
Հայ կեդրոնի պատկան մարմի ններ6  ներկայաց6 ցիչներ եւ բազմաթիւ 
համակիրներ։
 Հայաստանի, Գանատայի, եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներէն ետք, օր6 ան 
հանդիսավարները՝ ընկ. Միսակ Պէլեան եւ ընկհ. Քարին Օհանեան 
հայերէն եւ անգլերէն լեզ6 ներով բարի գալ6 ստ մաղթեցին ներկաներ6 ն 
6  կարճ տողեր6  մէջ բն6 թագրեցին օր6 ան խորհ6 րդը։ Յաջորդաբար 
իրենց շնորհաւորական խօսքերն 6  յ6 շագրերը փոխանցելով, 

քաղաքապետ Պրայըն Մքմալըն, Դաշնակցային երեսփոխան Րիք 
Տայքսդրա, եւ Նահանգային երեսփոխան Ճիմ Պրատլի, հանգամանօրէն 
դր6 ատեցին Սենթ Գաթրինզահայ գաղ6 թի աւելի քան հարիւրամե այ 
վաստակը, յատկապէս անդրադառնալով յոբելեար կազմակերպ6 թեանց 
ծաւալած դաստիարակչական, մարդասիրական եւ քաղաքացիական 
գործ6 նէ6 թեանց:
 Պետական հիւրեր6  շնորհաւորանքներէն ետք, ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանային Վարչ6 թեան պատգամը փոխանցեց ընկհ. Յասմի կ Բաբիսեան: 
Խօսելով ՀՕՄ-ի աշխարհատարած առաքել6 թեան մասին, ան յատկապէս 
անդրադարձաւ Գանատայի շրջանի գործ6 նէ6 թեան, 6  անոր ընդմէջէն 
«Արազ» մասնաճիւղի բերած պատկառելի ներդր6 մի ն ։ Ընկհ. Բաբիսեանի 
խօսքին յաջորդեց ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի խօսքը, որ փոխանց6 եցաւ 
ընկհ. Լ6 սին Օգաճեանի կողմէ։ Ապա, յաջորդաբար խօսք առին՝ ՀՅԴ ԳԵՄ-ի 
Կեդրոնական Վարչ6 թեան ներկայացոցիչ ընկ. Տարօն Քեսքինեան եւ ՀՅԴ 
ԳԵՄ-ի «Յառաջ» մասնաճիւղի ատենապետ ընկ. Սեւակ Պէլեան։ Մինչ ընկ. 
Քէսքինեան խօսեցաւ ԳԵՄ-ի բազմատեսակ գործ6 նէ6 թեանց մասին, ըլլան 
անոնք երիտասարդ6 թեան քաղաքականաց6 մ եւ աշխ6 ժաց6 մ, հայեցի 
դաստիարակ6 թիւն, հայրենի գործ6 նէ6 թիւն, ընկ. Սեւակ Պէլեանի խօսքին 
առանցքը կազմե ց Սենթ Գաթրինզի եւ անոր նման փոքրաթիւ գաղ6 թներ6  
երիտասարդ6 թեան անտարբեր6 թիւնը կասեցնել6  հրամայականը:
 Հանդիս6 թեան պաշտօնական բաժինը փակ6 եցաւ հանդիսավարներ6  
փակման խօսքով, որմէ ետք բեմ հրաւիր6 եցաւ, սիր6 ած երգիչ՝ 
Էլի Պէրպէրեան, որ ճոխացնէ երեկոն, ազգային-յեղափոխական եւ 
ժողովրդական երգերով։ Այդ յեղափոխաշ6 նչ երգեր6 ն մի ջոցաւ, Սենթ 
Գաթրինզի եւ Գանատայի բոլոր շրջաններէն ժամանած երիտասարդ6 թիւնը 
վերանորոգեցին դաշնակցականի իրենց 6 խտը եւ հաստատագրեցին թէ 
որքան կարեւոր է սփիւռքահայ երիտասարդին կազմակերպ համախմբ6 մը 
ՀՅԴաշնակց6 թեան հովանիին ներքոյ եւ որքան կենսական հրամայական 
մը պէտք է ըլլայ անոր յարատեւ գոյատեւ6 մն  6  զարգաց6 մը, նամանաւանդ 
փոքրաթիւ գաղ6 թներէ ներս։

Հինգշաբթի, 19 Յ6 լիս, 2014-ին, ՀՅԴ ԳԵՄ-ի Սենթ Գաթրինզի «Յառաջ» 
մասնաճիւղի անդամ չորս երիտասարդներ, Երեւանէն մե կնեցան Ախ6 րեան, 
6 ր $1,500 տոլարի ն6 իրատ6 6 թիւն մը կատարեցին Ախ6 րեանի 
մէջ գտն6 ող ՀՕՄ-ի Մօր եւ Մանկան Առողջ6 թեան Կեդրոնին։ Իրենց 
առաքել6 թեան կողքին, երիտասարդները նաեւ առիթը 6 նեցան մօտէն 
ծանօթանալ6  կեդրոնի աշխատանքներ6 ն, որ6 ն բոլոր ծախսերը կը հոգայ 
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը։

Սեւակ Պէլեան

SEN: CA:RINZ

MASNAJIV>YR
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ԳԷՄՊՐԻՃԻ «Մեղրի» մասնաճիւղ
 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան «Մեղրի» մասնաճիւղի գործ6 նէ6 թիւնը 
կը յատկանշ6 ի զանազան ձեռնարկներ6  կազմակերպ6 մով: 

- 23 Մարտ 2014-ին մասնաճիւղը կազմակերպեց իր Zumbathon-ը, որ6 ն 
մասնակցեցան 150 ՀՕՄ-ի բարեկամն եր եւ ընկեր6 հիներ: Այս ձեռնարկի 
հասոյթէն մաս մը ն6 իր6 ցեաւ տեղւոյն Alzheimer՚s Society-ին:
- Մայրեր6  օր6 ան եւ ՀՕՄ-ի օր6 ան զոյգ հանդիս6 թիւնները տեղի 
6 նեցան 4 Մայիս 2014-ին: Օր6 ան բանախօսն էր Տոքթ. Արփի Փանոսեանը: 
Նոյն օրը Հայր Գեղարդ Վրդ. Քիւսպէկեան պարգեւատրեց 13 բազմազաւակ 
մայրեր: Ընկհ. Անժէլ Պալճեան պարգեւատր6 եցաւ 50 տար6 ան ՀՕՄ-ի 
ծառայ6 թեան զարդասեղով եւ վկայագրով: Ընկհ. Քնար Քէլեան ստացաւ 
իր 35-ամե այ ծառայ6 թեան զարդասեղը: Ձեռնարկի աւարտին տեղի 
6 նեցաւ հիւրասիր6 թիւն, որ6 ն ընթացքին Շաբաթօրեայ վարժարանի 
աշակերտները ելոյթ 6 նեցան իրենց երգերով եւ արտասան6 թիւններով:
- 8 Նոյեմբեր 2014-ին, Հայ Կեդրոնէն ներս տեղի 6 նեցաւ Ծննդեան 
առթիւ խրախճանք: Հարիւրէ աւելի բարեկամն եր եւ ընկեր6 հիներ 
խանդավառեցին երեկոն:
- Ընկեր6 հիները հերթականօրէն կ՚այցելեն տարեցներ6  տ6 ները եւ 
ծերանոցը, անոնց հոգիները 6 րախ պահել6  նպատակով:
- «Մեղրի» մասնաճիւղի կարեւոր մէկ աշխատանքնէ է նաեւ Մեսրոպ 
Թիթիզեան Շաբաթօրեայ վարժարանը: Հիմն 6 ած 1964-ին, ներկայիս 60 
աշակերտներ կը յաճախեն վարժարանը, զետեղ6 ած են 6 դասարաններ6  
մէջ, 6 նին 8 6 ս6 ցիչներ եւ 7 օգնականներ:
 Վարժարանի ծնողական օժանադակ յանձնախ6 մբը մի շտ նեց6 կ կը 
կանգնի Վարչ6 թեան եւ դպրոցին: Անոնք ամս6 ան վերջին շաբաթ օրը 
տաք ճաշ կը հրամցնեն աշակերտ6 թեան:
- 25 Հոկտեմբեր 2014-ին, տեղի 6 նեցաւ Bowling Fundraising, որ6 ն հասոյթը 
ամբողջ6 թեամբ յատկաց6 եցաւ ՀՕՄ-ի շաբաթօրեայ դպրոցի պէտքեր6 ն:

 ՀՕՄ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղը հպարտ եւ բախտաւոր է որ իր շ6 րջ 6 նի 
հայ ընտանիքներ եւ ազգայիններ, որոնք կը քաջալերեն եւ կ՚արժեւորեն հայ 
լեզ6 ն, հայ մշակոյթը եւ հայ դպրոցը եւ ահա այս պատճառաւ դպրոցը կը 
բարգաւաճի եւ տար6 է տարի աշակերտ6 թեան թիւը կը բազմապատկ6 ի:
Վարչ6 թիւնը շնորհակալ6 թիւն կը յայտնէ բոլոր ՀՕՄ-ի հաւատացող-
ներ6 ն, անոր առաքել6 թիւնը գիտակցողներ6 ն, որոնք ճիգ չեն խնայեր 
իրենց ս6 ղ ժամանակը տրամադրել6  եւ կամ ն6 իրատ6 6 թամբ օգտակար 
դառնալ6  ՀՕՄ-ին։ Այսպիսով է, որ վարչ6 թեան աշխատանքը հեզասահ 
կ՚ընթանայ եւ իւրաքանչիւր ձեռնարկ յաջող6 թեամբ կը պսակ6 ի:

Ուինծըրի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղ

ՀԱՄԻԼԹԸՆԻ «ԱՐԵՒ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

 ՀՕՄի Ուինզըրի Ռ6 բինա մասնաճիւղը իր 35րդ տարեդարձը տօնեց 
15 Մայիս  2015 ին ներկայ6 թեամբ տեղւոյն կոմի տէին, ՀՕՄի Գանատայի 
Շրջանային Վարչ6 թեան անդամն եր ընկեր6 հիներ Իռեն Թիլեմի -ի եւ 
Յասմի կ Բաբիսեանի եւ շ6 րջ 150 ՀՕՄ6 հիներ6  եւ իրենց ընտանիքներ6 ն 
եւ բարեկամն եր6 ն։
 Մասնաճիւղի ատենապետ ընկհ. Արմի կ Վահրատեան բարի գալ6 ստ 
մաղթեց ներկաներ6 ն եւ փոխանցեց վարչ6 թեան խօսքը։
 Ընկհ. Թիլեմի  փոխանցեց Շրջանային Վարչ6 թեան խօսքը։ Ան 
շնորհաւորելէ ետք մասնաճիւղի 35րդ տարեդարձը, անդրադրձաւ ՀՕՄի 
Գանատայի շրջանի տարած գործ6 նէ6 թեան մասին։
 Երեկոն խանդավառեց Մոնթրէալէն հրաւիր6 ած Արթիւր Աբգարեան 
եւ իր ն6 ագախ6 մբը։ Տեղի 6 նեցաւ վիճակահան6 թիւն, 6 ր ներկաները 
բախտաւոր6 եցան գեղեցիկ ն6 էրներով։
Վարչ6 թիւնը իր անդամն երով եւ Շրջանային Վարչ6 թեան 
ներկայաց6 ցիչներով կատարեց մասնաճիւղի տարեդարձի կարկանդակի 
հատ6 մը։Ներկաներ6 ն խանդավառ6 թիւնը տեւեց մի նչեւ 6 շ գիշեր։ 
Յաջող6 թիւն կը մաղթենք մասնաճիղիս ապագայ տարիներ6 ն։

 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Համի լթընի «Արեւ» մասնաճիւղի ՀՕՄ-ի 
օր6 ան եւ Միջինքի զոյգ ձեռնարկները տեղի 6 նցան 22 Մարտ, 2015-ին Հայ 
կեդրոնի  սրահէն ներս: Ձեռնարկին հրամց6 եցան ձէթով պատրաստ6 ած 
ճաշեր:
 Սոյն ձեռնաարկին ընկհ. Ն6 արդ Վարդանեան պարգեւատր6 եցաւ 
60-ամե ակի գնահատագրով, իր 60 տարիներ6  ՀՕՄ-ի ծառայ6 թեան 
համար: Ընկհ. Պէքմէզեան ներկայաց6 ց Շաբաթօրեայ վարժարանի 
պատմականը մի նչեւ օրս:
 Մասնաճիւղի ընկեր6 հիները յաճախ կ՚այցելեն երէց ընկեր6 հիներ6  
եւ հիւանդներ6 : Անոնք նաեւ բ6 րդէ ծածկոցներ կը հիւսեն Willwood 
Cancer Centre-ին, որոնք կը ն6 իր6 ին քաղցկեղէ տառապողներ6  կամ 
chemotherapy-ի եղողներ6 ն:
 Այս տարի դպրոցի աշակերտները հայկական ռատիօժամէն 
ներկայաց6 ցին երգեր եւ արտասան6 թիւններ:
 Վարչ6 թիւնը նեց6 կ կը կանգնի «Վռամ» Կոմի տէ6 թեան եւ այսպէսով 
ամէն Կիրակի անոնք մե ծ ընտանիքի նման կը հաւաք6 ին Հայ կեդրոն եւ 
նախաճաշ կամ խորովածի շ6 րջ գաղ6 թային հաւաք կ՚6 նենան:

OVIN?UR

CEMBRIJ

HAMIL:UN

 «Մեղրի» մասնաճիւղի Մայրեր6  Օր

Մեսրոպ Թիթիզեան Շաբաթօրեայ վարժարանի աշակերտներ

«Ռ6 բինա» մասնաճիւղի ՀՕՆ-ի Օր

«Ռ6 բինա» մասնաճիւղի վարչական կազմ

«Արեւ» մասնաճիւղի վարչական կազմ

«Արեւ» մասնաճիւղ
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ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ 
Գործ6 նէ6 թիւն (Մարտ 2014- Մարտ 2015)

Տարեցներ6  6 ղղ6 ած մարդասիրական եւ ընկերային ծառայ6 թիւններ` 

Տարեցներ այցելող յանձնախ6 մբ
• Ս6 րճի եւ ճաշի սպասարկ6 թիւն շրջանի ծերանոցներ6  մէջ ապրող հայ տարեցներ6 ն:
• Նոր Տար6 ան տօնին առիթով կողովն եր6  բաշխ6 մ ծերանոցներ6  հայ թէ’ օտար տարեցներ6 ն 

եւ պաշտօնեաներ6 ն:
• Հայկական տօներ6  յատ6 կ նշ6 մ ծերանոցներ6 ն մէջ: 
• Ծերանոցներ6  մէջ ապրող հայ տարեցներ6  մասնակց6 թիւն Ս6 րբ Յակոբ մայր եկեղեցւոյ 

կազմակերպած Kermesse -ին, նաեւ այցել6 թիւն Ս6 րբ Յակոբ մայր եկեղեցի եւ Հայ կեդրոն
• Բժշկական ժամադր6 թիւններ6  ընկերակց6 թիւն : 

Ընկերային յանձնախ6 մբ
• Տարեցներ6  համար ընկերային հաւաքոյթներ Հայ կեդրոնէն ներս, որոնց ընթացքին կը նշ6 ին 

հայկական տօներ՝ օրինակ Ամանոր,  Ս6 րբ Սարգիս, Բարեկենդան, Ս.Զատիկ
• խնձորաքաղ , Cabane à sucre, եւ այլ պտոյտներ դէպի մօտակայ տեսարժան վայրեր: 
• Դէպի Գէմպրիճ 6 խտագնաց6 թիւն:
• Դէպի Գ6 պա ճամբորդ6 թիւն:

Ընկերային ծառայ6 թեան գրասենեակ
• «Տաք Ճաշի« ծրագիր, որ6 ն նպատակն է շաբաթական դր6 թեամբ տաք ճաշի բաժան6 մը 

տարեցներ6 : 
• Տարեկան տ6 րքի թ6 ղթեր6  պատրաստ6 թիւն :
• «Համե ղ պատառ»` հայկական աւանդական ճաշեր6  դասընթացքներ6  շարք: Դասընթացքի 

ճաշերը կը բաժն6 ին տարեցներ6 :

• Բժշկական դասախօս6 թիւն շաքարախտի մասին, Արարատ տ6 նէն ներս:
• Մոնթրէալ հասնող ս6 րիահայ ընտանիքներ6  օժանդակ6 թիւն.  

- Կառավարական թ6 ղթերը ամբողջացնել
- Անհրաժեշտ  տեղեկ6 թիւններ6  փոխանց6 մ 
- Նորահաստատ ս6 րիահայ ընտանիքներ6 ն՝վերարկ6 ներ6 , զգեստներ6 , խոհանոցի 

առարկաներ6  եւ զանազան այլ պիտոյքներ6  յատկաց6 մ

Դաստիարակչական մարզէն ներս 
• Դասախօս6 թիւն` ընկհ.  Սիմա Աբրահամե անի կողմէ , նիւթ՝«Մտոր6 մն եր մշակոյթի եւ 

մշակոյթի փոխանց6 մի  մասին»
• Զեկոյց-ներկայաց6 մ`ընկհ. Տիր6 կ Մանճիկեանի կողմէ, նիւթ ՝Գանատայի Հայոց Թեմի  Ազգային 

Առաջնորդարանի Մանդակ6 նի կազմակերպ6 թեան եւ Ս. Յակոբ Ազգային վարժարանի 
համագործակց6 թեամբ՝ «Մեծ մամա մե ծ պապա պատմ6 թիւնդ պատմէ՛» ծրագրին մասին:

• Դասախօսական ներկայաց6 մ` ընկհ. Սիլվա Խաչերեանի կողմէ, նիւթ՝ Հայկական թռչնագրերը 
• Ներկայաց6 մ` ընկհ. Ալիք Պ6 լկարեանի կողմէ, նիւթ՝ Մոնթրէալ գտն6 ող ցեղասպան6 թիւնը 

վերապրած երեք տարեցներ6  հետ հանդիպման մասին:

Դրամահաւաքի ձեռնարկներ
• Tea Party ձեռնարկը, որ6 ն հասոյթը տրամադր6 եցաւ Ս6 րիոյ մէջ ս6 րիահայեր6  օգն6 թեան 

ֆոնտինն: 
• Տարեկան տօնավաճառը, որ կարեւորագոյնը կը համար6 ի եւ  երկար ամի սներ6  վրայ երկարող 

աշխատանքի արդիւնք է:
• Նոր տար6 ան առիթով ան6 շեղէնի վաճառք:
• Ծաղկազարդի եւ Ս. Զատկ6 ան առիթով ան6 շեղէնի եւ հայկական 6 տելիքներ6  վաճառք:

Այլ ձեռնարկներ
• Փոքրեր6  կաղանդի տօնակատար6 թիւն եւ անդամական Ամանորի խրախճանք: Ձեռնարկներ6  

հասոյթի մի ջոցաւ, մասնաճիւղս, Ս.  Յակոբ վարժարանի  «classe d’acceuil» յաճախող իւրաքանչիւր  
աշակերտին (60-է աւելի)  հայթայթեց դպրոցական պայ6 սակ եւ դպրոցական տարեշրջանին 
համար գրենական բոլոր պիտոյքները :

• Վարդանանցի տօնակատար6 թիւն:
• Կանանց մի ջազգային օր:
• ՀՕՄ-ի օր:

Յարաբերական աշխատանք
• Musée des beaux arts de Montréal-ի մէջ Հայկական ոճով տօնածառի զարդար6 մ:
• Մասնակց6 թիւն Գանատայի Ազգային Առաջնորդարանի կազմակերպած մանկական 

փառատօնին:
• Ներկայաց6 ցիչներ6  նշանակ6 մ շրջանի տարբեր օտար կազմակերպ6 թիւններ6  մէջ, ինչպէս 

նաեւ Հայաստան Համահայկական Հիմն ադրամի  վարչ6 թեան մէջ:

Քարոզչական աշխատանքներ
• Մասնաճիւղը մասնակցեցաւ ձայնասփիւռի հարցազրոյցի մը, որ6  ընթացքին ներկայաց6 եցաւ 
մասնաճիւղի գործ6 նէ6 թիւնը, ինչպէս նաեւ ընկերային ծառայ6 թեան գրասենեակի 
յանձնախ6 մբի գործ6 նէ6 թիւնն 6  յառաջիկայ ծրագիրները:

Կատար6 ած նիւթական յատկաց6 մն եր
• Հայկական կազմակերպ6 թիւններ6 , օրինակ` Հայաստան Համահայկական Հիմն ադրամ, 
Հայաստանի դեսպանատ6 ն   
• «Հորիզոն» շաբաթաթերթին
• Հայ կեդրոններէ ներս գործող քոյր մի 6 թիւններ6 ն
• Օտար բարեսիրական կազմակերպ6 թիւններ6  
• Հայաստանի հետ առնչ6 ած ծրագիրներ6  
• Ս6 րիահայ6 թեան 
• Մոնթրէալի հայկական կրթական հաստատ6 թիւններ6 ն 

Մասնաճիւղը կը գործէ շնորհիւ իր յանձնախ6 մբեր6 ն մէջ գործող անդամն եր6 ն, որոնք 
կ՚իրագործեն ծրագիրներ եւ կը կազմակերպեն ձեռնարկներ: Բոլորին վարձքը կատար:

Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղի վարչ6 թիւն
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Հայ տարեցներ6  այցել6 թիւն

Պտոյտ դէպի Ք6 պա

Ընկերային յանձնախ6 մբի կաղանդ

Ս.  Յակոբ վարժարանի  «classe d’acceuil» 
յաճախող աշակերտներ

Պտոյտ դէպի Lac des Sables

Տօնավաճառի կնքամայր՝ Նոյեմի  Եաղճեան

Տօնավաճառի յանձնախ6 մբ
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Ընկհ. Հայկօ Նահապետեան պարգեւատր6 ած
Կամաւոր աշխատանքներ6  շաբթ6 ան ընթացքին, 
Պորտօ Գարթիէվիլ շրջանի՝ Առողջապահ6 թեան 
եւ Ընկերային Ծառայ6 թեան Կեդրոնէն՝ (Centre 
de Sante et de Services Sociaux du Bordeaux-Cartieville 
de St.Laurent) (CSSS), 16  Ապրիլ 2015ին սարգած է 
ճաշկերոյթ մը իր գնահատանքը յայտնել6  համար 
կամաւորներ6 ն։ Այս առթիւ ստեղծածէ գնահատագիր 
մը, որ6 ն արժանացած է՝ ընտր6 ելով բազմաթիւ 
կամաւորներ6  ընդմէջէն, ՀՕՄի 
ՍՕՍԷ մասնաճիւղի անդամն երէն եւ 
Տարեցներ Այցելող Յանձնախ6 մբի 
պատասխանատ6  ընկհ. Հայկօ 
Նահապետեանը (Prix D’Excellence) 
իր շ6 րջ 30 տարիներ6  տարած 
բացառիկ աշխատանքին համար։ 
Տ6 չ6 թիւնը կատար6 եցաւ CSSS 
ընդհան6 ր տնօրէն Mr. Michel Lord 
ի ձեռամբ։

 Համաշխարհային տարող6 թեամբ յիշատակ6 ող Միջազգային օրեր6  շարքին՝ իր առանձնայատ6 կ 
տեղը կը գրաւէ «Կանանց մի ջազգային օրը», որ ամէն տարի պատշաճօրէն կը նշ6 ի Մեծն Մոնթրէալի 
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան՝ Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղեր6 ն կողմէ, առաջին 
հերթին լ6 սարձակի տակ առնել6  կանանց 6 նեցած դերը վերջին հարիւրամե ակին մարդկային 
քաղաքակրթ6 թեանց զարգացան մէջ եւ երկրորդ՝ արժեւորել6  6  գնահատել6  հայ կնոջ դերը իր 
ընտանեկան յարկէն 6  հայ ժողով6 րդի ՝ քաղաքական-հասարակական, ընկերային, տնտեսական եւ 
մշակ6 թեային կեանքէն ներս։

 Այս նկատառ6 մն երով, Կիրակի, 15 Մարտ, 2015-ին, առաւօտեան ժամը 10։00-ին, Լաւալի Château 
Royal համալիրէն ներս, տեղի 6 նեցաւ Մեծն Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի երկ6  մասնաճիւղեր6 ն կազմակերպած 
«Կանանց մի ջազգային օր»6 ան հիւրասիր6 թիւն-հանդիս6 թիւնը, որ6 ն ներկայ գտն6 եցան՝ Գանատայի 
մէջ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպանին տիկինը՝ տիկին Մարիա Եգանեանը, ՀՕՄ-ի Շրջանային 
վարչ6 թեան ընկեր6 հիները եւ երկ6  հարիւր յիս6 նէ աւելի ՀՕՄ-ականներ եւ ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանքին 
բարեկամ-բարեկամ6 հիներ։

 Օր6 ան հանդիսավարին՝ ընկհ. Թալին Ապրագեանի ողջոյնի եւ բացման խօսքէն ետք, տեղի 
6 նեցաւ նախաճաշի հիւրասիր6 թիւն, որմէ անմի ջապէս ետք ընթացք առաւ օր6 ան պաշտօնական 
եւ գեղար6 եստական յայտագիրը։ Հայաստանի Հանրապետ6 թեան եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներ6  յոտնկայս 
6 նկնդր6 թենէն ետք, ց6 ցադր6 եցաւ Հայ Հորիզոն հեռատեսիլի պատրաստած տեսերիզը, որ ն6 իր6 ած 
էր ընկհ. Շագէ Կէօնճեանի գորգար6 ստին։ Տեսերիզին ընդմէջէն ց6 ցադր6 եցան ընկհ. Կէօնճեանի 
տարիներ6  բծախնդիր ձեռար6 եստին արդիւնք՝ գորգեր6  հաւաքածոն, որոնցմէ իւրաքանչիւրը իր 
գ6 նային եւ ոճային այլազան6 թեամբ եւ հայկական6 թեամբ կը հարստացնէ հայկական մշակոյթին 
մաս կազմող գորգագործ6 թեան ժառանգ6 թիւնը։ Տեսերիզին ընդմէջէն ընկեր6 հին պատմե ց նաեւ իր 
ար6 եստին հանդէպ իր 6 նեցած սիրոյն եւ հետաքրքր6 թեան մասին, ինչպէս նաեւ բացայայտեց իր 
գեղեցիկ ար6 եստին աշխատանքային գաղտնիքները։

 Տեսերիզի ց6 ցադր6 թենէն ետք բեմ բարձրացաւ ընկհ. Լա6 րա Պէրպէրեան, որ գեղեցիկ 
մե կնաբան6 թեամբ մը ներկաներ6 ն հրամց6 ց երեք երգ՝ «Անոր», «Երազ իմ երկիր» եւ «Ծաղկիր ինձ 
համար»։ Ապա ընկհ. Սոնիա Քիլէճեան-Աճէմե ան ասմ6 նքեց Սայաթ Նովայէն եւ Եղիշէ Չարենցէն 
բանաստեղծ6 թիւններ՝ «Յիս ք6  ղիմաթըն չին գիտի», «Լ6 սամփոփի պէս աղջիկ» եւ «Տաղ անձնական»։ 

 Գեղար6 եստական յայտագրէն անմի ջապէս ետք բեմ հրաւիր6 եցաւ օր6 ան բանախօսը՝ ընկհ. 
Տանիա Օհանեան։ Ընկհ. Օհանեան իր բանախօս6 թիւնը սկսաւ 2015 թ6 ականի Կանանց մի ջազգային 
օր6 ան առիթով Միացեալ Ազգեր6  Կազմակերպ6 թեան կողմէ որդեգր6 ած «Կիներ6  հաւասար6 թիւնը 
յառաջդիմ6 թիւն է՝ բոլորին համար» բնաբանով, 6  անկէ մե կնած կատարեց հետաքրքրական վերլ6 ծ6 մ 
մը՝ կանանց, 6  յատկապէս հայ կնոջ, գործ6 նեայ եւ շինիչ կերպարին 6  անոնց 6 նեցած կենսական 
ազդեց6 թեանց մասին, ի նպաստ ընկեր6 թիւններ6  զարգացման եւ յառաջխաղացքին։ Անդրադառնալով 
պատմ6 թեան ընթացքին հայ կնոջ կերպարը լ6 սաւոր դարձնող դէմքեր6 , ընկեր6 հին վեր առաւ Զապէլ 
թագ6 հիի բարեպաշտ եւ առաքինի նկարագիրը 6  ընդգծեց հայ ընկեր6 թեան մէջ կնոջ տեղը ամրագրել6  
առ6 մով անոր 6 նեցած անզ6 գական դերը։ Ընկեր6 հին նաեւ արժանաւորապէս ներկայաց6 ց հայ 
յեղափոխական պատմ6 թեան անմոռանալի հերոս6 հիներէն՝ Արմէն6 հի Խանըմ Քէթէնճեանը, որ 
եղած է «ազգակերտման մէջ որոշիչ դերակատար6 թիւն 6 նեցող տիպար, հայ ժողով6 րդի արհաւիրքի 
օրեր6 ն, թշնամւոյն դէմ ծառացող պատնէշ, օրհասական պահեր6 ն՝ պարտ6 թիւնն 6  նահանջը 
յաղթանակի վերածող գործօն ազդակ», որովհետեւ «1915-ի Ուրֆայի հերոսամարտի դիւցազն6 հի՝ հայ 
յեղափոխական դաշնակց6 թեան կարմի ր խաչի անդամ, Արմէն6 հի Խանըմ Քէթէնճեանը, զէն ի ձեռին 
մասնակից դարձաւ եւ ղեկավարեց հերոսամարտը եւ հիւանդանոցին մէջ իր նահատակ6 թենէն առաջ 
գետին փռեց թշնամի ին հրամանատարներէն մէկը»։ 

 Ընկեր6 հի Օհանեան իր խօսքի երկրորդ բաժնով ընդգծեց նաեւ՝ հայ ժողով6 րդի հասարակական, 
կրթական, մշակ6 թային, օրէնսդրական, գրական, ազգային, կրօնական եւ ռազմական բոլոր 
բնագաւառներէն ներս Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան մի ջոցով՝ հայ կնոջ 6 նեցած ներգործական դերը 
6  հաստատեց թէ ինչպէս ՀՕՄ-ը կրցաւ «արթն6 թեան կանչել հայ կինը եւ գիտակից դարձնել զայն 
իր մարդկային արժանապաւ6 թեան եւ ազգային գոյապայքարի պատասխանատւ6 թեան։ Ամոքիչը 
դառնալ հայ գաղթականին, կարօտեալին, անկարին, որբին 6  այրիին։ Զօրավիգ կանգնիլ մշակ6 թային 
լ6 սաւոր6 թեան գործին, սատարելով կրթական հաստատ6 թիւններ6 ն, հայ ման6 կին 6  չափահասին 
մատակարարել6  համար մտքի լոյս, գիտ6 թեան 6 ժ եւ ազգային գիտակց6 թիւն 6  հպարտ6 թիւն։ 
Հայ ընտանիքը գիտակից դարձնել իր ազգային առաքել6 թեան համար եւ հայ եկեղեցւոյ դարաւոր 
6 ս6 ց6 մն եր6 ն եւ պատմական աւանդ6 թիւններ6 ն ընդմէջէն փոխանցւող բարոյական վեհագոյն 
սկզբ6 նքներ6 ն՝ որ հիմքն է ազգային կառոյցին»։ 

 Ընկեր6 հին ընդգծեց նաեւ ՀՕՄ-ի ճամբով հայ կնոջ տարած ազօգ6 տ աշխատանքը ի նպաստ՝ 
հայ ժողով6 րդի ներկայ մարտահրաւէրներ6 ն եւ ժամանակակից խնդիրներ6 ն 6  աւարտեց իր 
խօսքը հետեւեալ տողերով. «Կառչինք ազատ                                        ատենջ հողեր6  վերադարձի 
երազին, դ6 ք ՀՕՄ-6 հիներդ, ներշնչման աղբիւր դարձէ՛ք, որ ժողով6 րդը հաւատայ այս տեսիլքին եւ 
իւրաքանչիւր հայորդիի մէջ դրոշմե ցէք այն հաւատքը՝ որ ամէն ինչ կարելի է իրագործել, ինչպէս որ ՀՕՄ-
ին համար՝ ամէ՛ն առաքել6 թիւն կարելի է 6  իրագործելի: Դ6 ք հայկական նոր ասպետ6 թիւնն էք, եւ 
բոլո՛ր ասպետ6 հիներն 6  խաչ6 հիները անխտիր, արժանի են հայ ժողով6 րդի երախտագիտական 
զգաց6 մն եր6 ն: 

 «Փառք հայ կնոջ եւ Հայրենիք կերտել6  տեսլական 6 նեցող մե ր 
ժողով6 րդին:»
 Ընկեր6 հի Տանիա Օհանեանի խօսքէն ետք, ներկաներ6 ն իր սրտի խօսքը փոխանցեց տիկին Մարիա 
Եգանեանը եւ գեղեցիկ բարեմաղթանքներով շնորհաւորեց բոլոր ներկաներ6 ն տօնը։ Ապա, յաջորդաբար բեմ 
բարձրացան ընկեր6 հիներ՝ Ազգանոյշ Հատիտեան, Հայկօ Նահապետեան եւ Արմի նէ Ասատ6 րեան, որոնք 
ներկայաց6 ցին ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքին կողմէ՝ ՀՕՄ-ի մէջ իրենց 6 նեցած երակարամե այ վաստակին համար 
գնահատանքի արժանացող ընկեր6 հիներ՝ Հերմի նէ Ման6 կեանը, Ռիթա Օհանեանը եւ Շագէ Կէօնճեանը։ 
Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղեր6  ատենապետ6 հիները՝ ընկհ. Լիւսի Շահինեան եւ 
ընկհ. Նելլի Պարսեմե ան գնահատանքի յ6 շան6 էրներով պատ6 եցին մե ծար6 ող ընկեր6 հիները։

 Ձեռնարկի աւարտին տեղի 6 եցաւ վիճակահան6 թեան ն6 էրներ6  բաշխ6 մ եւ հանդիս6 թիւնը 
փակ6 եցաւ կազմակերպիչ յանձնախ6 մբի ատենապետ6 հի ընկհ. Ազգանոյշ Հատիտեանի 
շնորհակալական խօսքերով։ Հարկ է նշաել նաեւ, որ սրահին պատերէն կախ6 ած էին ընկհ. Շագէ 
Կէօնճեանի ձեռագործ-գորգերը, որոնք հիացմ6 նքի պահեր ստեղծեցին ներկաներ6 ն մօտ։

Սոնիա

Կանանց մի ջազգային օրը՝ կազմակերպ6 թեամբ 
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» եւ «Շ6 շի» մասնաճիւղեր6 ն

Դղքիի անտառներ6 ն մէջ

 Ձիւնհալէն անմի ջապէս վերջ Գանատայի 
մէջ սովոր6 թիւն դարձած է այցելել դղքիի (maple) 
անտառները եւ համտեսել դղքիի ծառի շաքարոտ 
6  համե ղ աւիշէն պատրաստ6 ած 6 տեստեղէն 
եւ ան6 շեղէն  յատ6 կ սրահներ6  մէջ (cabane à 
sucre): ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 
ընկերային յանձնախ6 մբը իր կարգին ամէն տարի 
իր անդամն եր6 ն եւ բարեկամն եր6 ն կը պարգեւէ այդ 
հաճոյքը: Հետեւաբար,   Երեքշաբթի 24 Մարտ 2015-
ին, 57 անձեր մասնակցեցան այս պտոյտին 6  հաճելի 
օր մը անց6 ցին Մոնթրէալի մօտակայ St Eushtache   
գիւղաքաղաքի դղքիի անտառներ6  մօտակայ Con-
statin ընտանիքի կալ6 ածէն ներս: Այս հաւաքներ6 ն 
ընթացքին  կը սփռ6 ին քեպէգեան պարեղանակներ, 
եւ ներկանները, ներառեալ մե ր խ6 մբի անդամն երը, 
մե ծ խանդավար6 թեամբ  կը մասնակցին    խմբային 
պարեր6 ն ստեղծելով հաճելի մթնոլորտ մը: Այդ օր 
խանդավար6 թիւնը հասաւ գագաթնակէտին երբ 
ճաշարանի ն6 ագի պատասխանատ6 ն  ներկայաց6 ց 
փ6 նջ մը   հայկական պարեր6  եղանակներ 6  մե ր 
խ6 մբը գրաւեց ամբողջ բեմահարթակը 6  շ6 տով ոչ  հայ 
ներկաններ մի ացան մե ր խ6 մբին: Ուրախ մթնոլորտի 
մէջ տեղի 6 նեցաւ նաեւ վիճակահան6 թիւն։ Ապա 
խ6 մբին անդամն երը այցելեցին յատ6 կ սրահներ, 
6 ր համտեսեցին սառի վրայ թափ6 ած դղքիի աւիշը 
(maple syrop): Հաճելի գարնանային օր մը անցնելէ ետք 
կազդ6 ր6 ած վերադարձանք Մոնթրէալ՝  թարմ 6  
համե ղ  դղքիի աւիշի շիշերով: 

Ընկեր6 հի Անահիտ Գաբրիէլեան պարգեւատր6 ած
Ապրիլ 23, 2015-ին Քէպէքի նահանգի խորհրդարանի 
մէջ Հայոց Ցեղասպան6 թեան 100 ամե ակի առթիւ 
տեղի 6 նեցած յատ6 կ հանդիս6 թեան մը ընթացին, 
Միջագային Յարաբեր6 թեանց եւ Francophonie-ի 
նախարար Mme Christine Saint-Pierre,  Assem-
blée Nationale-ի մե տալով պարգեւատրեց չորս 
Քէպէքցիներ, Քէպէքի կառավար6 թեան մօտ 
Հայոց ցեղասպան6 թեան ճանաչման համար մե ծ 
ներդր6 մ 6 նեցող հետեւեալ անձերը. M. Yvan Bor-
deleau, Acadie շրջանի նախքին երեսփոխան, Հայ 
Դատի գործոն անդամն եր՝ պրն. Տիգրան Ար6 շեան, 
պրն. Ռ6 բէն Գ6 յ6 մճեան  իսկ ընկհ. Անահիտ 
Գաբրիէլեան պարգեւատր6 եցաւ իր երկարամե այ 
կամաւոր աշխատանքին համար ՀՕՄ-ի եւ Քէպէքի 
բարեսիրական կազմակերպ6 թիւններ6  մէջ: 
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Ընկհ. Շաքէ Կէօնճեան
Իւրաքանչիւր անձ կը բնորոշ6 ի իր բնաւոր6 թեամբ եւ իր ձիրքերով: 
Մարդիկ իրենց շնորհ6 ած ձիրքերը դրսեւորել6  համար  մի ջոցներ կ’որոնեն, 
իսկ ՀՕՄ-ը կը  ներշնչ6 ի  այդ ձիրքերէն եւ յարմար առիթը կը ստեղծէ 
արժեւորել6  եւ գնահատել6  զանոնք, մի շտ՝ ի մտի 6 նենալով, որ անոնք 
պիտի ըլլան ապագայ սեր6 նդի օրինակելի անձիք:
Մենք այսօր կը պատ6 ենք ընկեր6 հի մը, որ իր ազն6 ական կեց6 ածքով 6  
մե ղմ ժպիտով  արժանացած է մե ր բոլորին  յարգանքին: 
Ընկեր6 հին ծնած է Աղեքսանդրիա, Եգիպտոս:Ան իր նախնական  6 ս6 մը 
ստացած է Պօղոսեան ազգային վարժարանէն ներս, ապա՝ իր  6 ս6 մը 
շար6 նակած է գերմաներէն լեզ6 ով, յաճախելով քաղաքի գերմանական 
դպրոցը։ Ան իր բարձրագոյն   6 ս6 մը ստացած է  հետեւելով Գահիրէի  
համալսարանի գերմանական լեզ6 ի եւ գրական6 թեան ճիւղին: 
Իր կեանքին մէջ 6 նեցած է յիշատակ6 թեան արժանի երկ6  անկիւնադարձներ։ 
Առաջինը՝1970-ին ,երբ վերջնականապէս կը հաստատ6 ի Մոնթրէալ, իսկ 
երկրորդը՝ 1980-ին, իր ամ6 սն6 թիւնը պարոն Արմէն Կարօ Կէոնճեանի  
հետ: Անոնք   բախտաւոր6 ած են  երկ6  զաւակներով՝ Նորա եւ Զաւէն: 
Ան իր հօրաքրոջ քաջալերանքով  1970-ին անդամակցած է ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի  
մասնաճիւղին եւ մի նչեւ օրս կը մասնակցի անոր կազմակերպած բոլոր 
ձեռնարկներ6 ն :
Երբ Ջաւախքի հայերը սկսան դժ6 ար6 թիւններ 6 նենալ եւ պէտք 6 նեցան 
անմի ջական  օժանդակ6 թեան, Կէօնճեան ամոլը առանց վայրկեան մը 
իսկ տատամսել6  երկ6   անգամ լայն բացին  իրենց բնակարանին դռները 
հիւրասիրելով աւիլի քան վաթս6 ն ՀՕՄ-6 հիներ եւ ՀՕՄ-ի ընտանիքի 
բարեկամն եր, որոնք վայելեցին այս ց6 ցադրած գորգեր6 ն գեղեցկ6 թիւնը եւ 
կատարեցին իրենց ն6 իրատ6 6 թիւնը, որմէ  գոյացաւ մօտաւորապէս 75 000 
տոլար: Այս Հանգանակային ճաշկերոյթը տեղի 6 նեցաւ ՀՕՄ- Գանատայի 
Շրջանային Վարչ6 թեան հովանաւոր6 թեամբ: 
Վերոյիշեալ գ6 մարը ամբողջ6 թիամբ փոխանց6 եցաւ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական 
Վարչ6 թեան, որ իր կարգին փոխանցեց Ջաւաղքի հայեր6  օժանդակ6 թեան 
ֆոնտին:  Այս գորգերը ց6 ցադր6 ած են նաեւ ՀՕՄ-ի 68-րդ Համահայկական 
Պատգամաւորական  ժողովին: 
Ս6 րիա, Ս6 րիահայ6 թիւն, Հայ6  ճակատագիր: Այս անգամ մե ր բոլորին 
աչքերը կ՚6 ղ6 ին ս6 րիահայ6 թեան, որոնք հոս կը հասնին խ6 սափելով 
երկրի անորոշ կաց6 թենէն:  
Մոնթրէալահ6 թիւնը,  իր բոլոր կազմակերպ6 թիւններով, կ՛աշխատի 
օգտակար դառնալ  դիւրացնել6  համար անոնց կեց6 թիւնն 6  մ6 տքը  
տեղական շրջանակներ6 ն մէջ:
Ընկեր6 հի Շաքէն  իր բազմաթիւ բարեսիրական գործ6 նէ6 թեան կողքին 
այժմ իր օժանդակ6 թիւնը կը բերէ  նաեւ Սրբ. Յակոբ Ազգային վարժարան 
յաճախող ս6 րիահայ ման6 կներ6 ն եւ անոնց ծնողաց :  
Որպէս ՀՕՄ-6 հի եւ տարիներ6  բարեկամ6 հի, ինծի համար սրտի 
մե ծ  գոհ6 նակ6 թիւն է ք6  մասիդ խօսիլը: Ք6    ձեռքդ  մի շտ բաց 
եղած է ք6  սրտիդ նման: Վարձքդ կատար ընկեր6 հի Շաքէ Կէօնճեան:                                                                                                                   
Արմի նէ Ասատ6 րեան 

Ընկհ. Հերմի նէ Ման6 կեան
Ծնած է Հալէպ, Ս6 րիա: Հասակ առած է նահապետական, ազգասէր 
ընտանիքի մը մէջ եւ յաճախած է տեղւոյն Ազգ. Սահակեան վարժարանը։
 Փոքր տարիքին եղած է Ս6 րիահայ Օգն6 թեան Խաչի արծ6 իկ:
Ընտանեօք փոխադր6 ած են Պէյր6 թ, Լիբանան, հոն կազմած է իր 

ընտանեկան բոյնը եւ բախտաւոր6 ած երկ6  զաւակներով: Այժմ ան մե ծ մայր 
է չորս թոռներ6 :
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի  պատճառով փոխադր6 ած է 
Մոնթրէալ, Գանատա:
Փոքր տարիքին իր մէջ հիմն աւոր6 ած սէրը հանդէպ Օգն6 թեան Խաչին, 
աւելի զարգանլով զինք մղած է անդամագր6 ել6  Մոնթրէալի «Սօսէ» 
մասնաճիւղին։ Ան աշխոյժ գործ6 նէ6 թեամբ մասնակից դարձած է 
մասնաճիւղի զանազան յանձնախմբային աշխատանքներ6 ն:
1993-ին Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղի հիմն ադիր առաջին վարչական 
կազմի  անդամ եղած է, 6 ր երբեք ջանք չէ խնայած ի նպաստ մասնաճիւղի  
յաջող6 թեան եւ վերելքին։ Աւելի 6 շ վարած է նաեւ մասնաճիւղի վարչ6 թեան 
ատենպետի պաշտօն:
Ընկեր6 հին բեղ6 ն գործ6 նէ6 թիւն 6 նեցած է նաեւ ազգային կեանքէն 
ներս: Ան մասնակցած է Ս6 րբ Յակոբ Ազգային վարժարանի ծնողական 
յանձնախ6 մբին, Լաւալի Հայ կեդրոնի խնամակալ6 թեան կազմի ն, եղած 
է Ս6 րբ Գէւորգ եկեղեցւոյ հոգաբարձ6 , վարելով փոխ-ատենապետի եւ 
քարտ6 ղարի պաշտօնները: 2012-էն մի նչեւ օրս Գանատայի Ազգային 
երեսփոխան է:
Այժմ ընկեր6 հի Հերմի նէ Ման6 կեան անդամ է Ս6 րբ Գէւորգ նոր 
կառ6 ց6 ելիք եկեղեցւոյ հանգանակիչ յաձնախ6 մբին, 6 ր  բերած է նաեւ իր 
նիւթական ներդր6 մը:

Ընկհ. Ռիթա Օհանեան ծնած է Հալէպ Ս6 րիա: Երիտասարդ տարիքէն 
գաղթած է Գանատա եւ հաստատ6 ած Մոթրէալ: Ամ6 սնացած է,  6 նի երեք 
զաւակներ եւ չորս թոռներ: Ան 29 տարիներէ ի վեր անդամ է ՀՕՄ-ին: 
Ընկհ. Օհանեան իր գործօն մասնակց6 թիւնը բերած է եւ կը շար6 նակէ 
բերել Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի զանազան յանձնախ6 մբեր6  մէջ:  
Ան վարած է նաեւ վարչական պաշտօններ, ստանձնելով նաեւ մասնաճիւղի 
ատենապետ6 հիի պաշտօնը : Ընկեր6 հիին ներդր6 մը  տեղական եւ 
շրջանային վարչ6 թեանց ծրագիրներ6 ն մէջ, բազմաթիւ են:  Ան մն այ6 ն 
անդամ է ՀՕՄ-ի տարեցներ այցելող յանձնախ6 մբին:  Պատասխանատ6 ն 
է մասնաճիւղի ծրագիրներէն` «Համե ղ պատառ»  ճաշի դասընթացքներ6 ն, 
որոնց ընթացքին երիտասարդ սեր6 նդին հայկական ճաշեր եփել6  
ար6 եստը կը փոխանց6 ի, ինչպէս նաեւ ընկերային ծառայ6 թեան 
գրասենեակի «Տաք ճաշի» սպասարկ6 թեան ծրագրին, որ տեղի կ՚6 նենայ 
շաբաթական դր6 թեամբ: Ընկեր6 հին սիրայօժար կերպով յանձն առած 
է պատրաստել ամի սը մէկ ճաշ, զորս կը բաժն6 ի առանձին ապրող 
տարեցներ6 : Շնորհիւ իր երակարամե այ  փորձառ6 թեան մե ծապէս 
օգտակար կըլլայ ՀՕՄ-ի տարեկան տօնավաճառի  յանձնախ6 մբին: 
Ս6 րիահայ ընտանիքներ6  օգն6 թեան համար ընկեր6 հին կ՚աշխատի 
ՀՕՄ-ի ընկերային ծառայ6 թեան գրասենեակի կողքին եւ կ՚այցելէ Մոնթրէալ 
հաստատ6 ած Ս6 րիայէն գաղթած ընտանիքներ6 ն, որպէսզի ցանկագրէ 
նորահաստատ ընտանիքներ6  կարիքները եւ փոխանցէ զանոնք ՀՕՄ-ի 
ընկերային ծառայ6 թեան գրասենեակ:
Ընկհ. Օհանեանի ծառայ6 թիւնը  չի սահմանփակ6 իր  վերոյիշեալ 
գործ6 նէ6 թեամբ մի այն: Ան, վերջերս, իր ամ6 սնոյն յիշատակին, 
Գանատայի Շրջանային վարչ6 թեան մօտ ֆոնտ մը հաստատեց:
Իր համե ստ  բնաւոր6 թեան, աշխատասիր6 թեան եւ ծառայասիր6 թեան 
համար արժանի է գնահատաքի: Կանանց մի ջազգային օր6 ան առիթով, 
կազմակերպ6 ած ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շ6 շի» 
մասնաճիւղեր6  կողմէ, ընկեր6 հին պատ6 եցաւ գնահատագրով մը:

Միջազգային Կանանց Օր6 ան Տօնակատար6 թիւն  

 

Արեւոտ, լ6 սաւոր, գեղեցիկ օր6 այ մը կը զ6 գադիպէր Հ.Օ.Մ-ի Մոնթրէալի 
«Սօսէ» մասնաճիւղի Tea Party-ի ձեռնարկը որ6 ն հասոյթը պիտի 
տրամադր6 էր Ս6 րիահայ6 թեան: Գեղեցիկ եւ շնորհալի տիկիններ իրենց 
փառաւոր, շքեղ գլխարկներով զարդար6 ած, ման եկան Լաւալի «Golf Club 
Ste-Rose »–ի ձեռնարկի վայրը: Ըմբոշխնելով թեյասեղանի յայտագիրը եւ 
համտեսելով յանձնախ6 մբի պատրաստած համե ղ պատառները, ներկաները 
վայելեցին օր6 այ նորաձեւ6 թեան ց6 ցահանդէսը:
Ձեռնարկին բաց6 մը կատարեց օր6 այ հանդիսավար ընկեր6 հի Անի 
Թորիկեան Պապիկեան որը իր հաճելի խօսքերով ճոխաց6 ց յայտագիրը: 
Ապա խանդավառ երաժշտ6 թեան ընկերակց6 թեամբ սկսաւ նորաձեւ6 թեան 
տողանցքը: Աշնանային եւ ձմե ռնային հագ6 ստները ներկայաց6 ցին 
արհեստավարժ եւ վայել6 չ հանդերձները (mannequins), մե ծապէս տպաւորելով 
ներկաները եւ արժանանալով բ6 ռն ծափահար6 թիւններ6 : Ց6 ցադր6 ած 
զգեստները տրամադր6 ած էին «Made In Italy» հաստատ6 թեան կողմէ:
Ձեռնարկին երկրորդ բաժինը կը պարփակէր ծաղիկներով յարդար6 ած 
գլխարկներ6  ց6 ցահանդէսը ն6 իր6 ած եւ ներկայաց6 ած « Fleurs Glamour» 
հաստատ6 թեան տիկիններ6 ն կողմէ: Բնաբանը (Thema)-ն «Որքան կարելի 
է գաղափառներ յղանալ եւ ծաղիկներով գլխարկ պատրաստել» էր:

Original եւ տարբեր ձեւի այս գլխարկները հետաքրքր6 թեան առարկան 
դարձան ներկայ ընկեր6 հիներ6 ն: Ց6 ցադր6 թեան աւարտին, խանդավար 
ծափահար6 թիւններով ողող6 եցաւ սրահը: Ընկեր6 հիներ արժանացան 
դրան մ6 տքի մրձանակին, ինչպէս նաեւ տեղի 6 նեցաւ լ6 ռ աճ6 րդ եւ 
վարսազարդեր6  վաճառք:
Շատ հաճելի այս ձեռնարկին՝ գնահատելի էր նորաձեւ6 թեան ց6 ցահանդէսի 
յանձնախ6 մբի ընկեր6 հիներ6 ն տարած բծախնդիր աշխատանքը:
Ներկաները գոհ եւ շատ 6 րախ այս իւրայատ6 կ ձեռնարկէն, հեռացան 
վայրէն մաղթելով յաճախ 6 նենալ նոյնանման 6 րիշ հաւաքոյթներ:

Սալբի Գ. Խոզոզեան

Հ.Օ.Մ-Ի ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
TEA PARTY-ն Սեպտեմբեր 28 2014
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ՀՕՄ-ի օր6 ան տօնակատար6 թիւն
 Կիրակի, 24 մայիս 2015-ին, կ.ե. Ժամը 5:00-ին տեղի 6 նեցաւ ՀՕՄ-ի օր6 ան 
տօնակատար6 թիւնը  կազմակերպ6 թեամբ Մոնթրէալի Սօսէ եւ Լաւալի Շ6 շի 
մասնա-ճիւղեր6 ն, ՀՄԸՄ Կամք մարզասրահէն ներս: Ձեռնարկը կը վայելէր 
հովանաւոր6 թիւնը Գերշ. Տէր Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանի, Առաջնորդ 
Գանատայի Հայոց Թեմի ն եւ  նախագահ6 թիւնը ընկհ. Մարօ Ֆր6 նճեանին:
Հանդիս6 թիւնը սկսաւ Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներով: Օր6 ան 
հանդիսավար ընկհ. Մարիա Քէօսէյեանի բացման խօսքէն ետք, արժանապատիւ 
Տ. Գառնիկ Գոյ6 նեան ընթերցեց Գերշ. Սրբ. Հօր պատագամը 6 ղղած ՀՕՄ-ի 
անդամն եր6 ն 6 ր կ’ըսէր « Մեր կեանքի հոլովոյթին իւրաքանչիւր հանգր6 անը 
իմաստաւորել6  կոչ6 ած ենք բոլորս՝ որպէս Քրիստոնեաներ, որովհետեւ մե նք 
տնտեսներ ենք եւ որպէս այդպիսին պարտաւոր6 թիւն 6 նինք Աստ6 ծմէ մե զի 
տ6 ածը վերընծայել6  մե ր ժողով6 րդին: Դ6 ք եղաք մե ր կեանքի փրկ6 թեան 
վահանը, դ6 ք եղաք մե ր կեանքի բ6 ժիչ բալասան 6  բ6 րմն աւէտ վարդաստանը: 
Ձեզմով ճառագայթեց Աստ6 ածաշնչական գթ6 թիւնն 6  կարեկց6 թիւնը: »
Ապա Համազգայինի կրտսերներ6  պարախ6 մբը ղեկավար6 թեամբ տիկն 
Եւա Հայրապետեանին ներկայաց6 ց երեք պարեր՝ Թալդալա, Քոչարի եւ 
վասպ6 րական: Պատանիներ6 ն ներկայ6 թիւնը խանդավառ6 թիւն ստեղծեց 
սրահէն ներս, ներկաները իրենց ծափերով  գնահատեցին տար6 ած աշխատանքը:
Ընկհ. Քէսօեան ներկայաց6 ց օր6 ան նախահագը՝ ընկհ Մարօ Ֆր6 նճեան, 
նշելով անոր երկար տարիներ6  ծառայ6 թիւնը ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս, որպէս 
անդամ  տեղական, շրջանային եւ կեդրոնական վարչ6 թիւննր6  մէջ,  թ6 եց  
ընկեր6 հիին ստացած գնահատագրերը հայ եւ օտար կազմակերպ6 թիւններէ իր 
բարեսիրական եւ կամաւոր աշխատանքներ6 ն համար:  Ընկհ. Ֆր6 նճեան խօսք 
առաւ, նախ շնորհակալ6 թիւն յայտնեց մի ացեալ յանձնախ6 մբին որ զինք ընտրած 
էին որպէս նախագահ եւ ապա  ամփոփ, սակայն ազդ6  պատգամ մը փոխանցեց 
ՀՕՄ-ի առաքել6 թեան մասին:
Հանդիսավարը հրա6 իրեց երկ6  ատենապետները տալ6  մասնաճիւղեր6   
տարեկան զեկոյցները: Մոնթրէալէն ընկհ. Լիւսի Շահինեան, եւ Լաւալէն ընկհ Նելլի 
Պարսեմե ան մի ասնաբար եւ փոխ-առ-փոխ ներկայաց6 ցին անցնող տար6 ան 
գործ6 նէ6 թիւնը, նիւթական յատկաց6 մն երը եւ տարեկան ձեռնարկները: Մինչ 
այդ պաստառի վրայ կը ց6 ցադր6 էր ընկերային յանձնախ6 մբեր6  ձեռնարներ6 ն 
նկարները եւ վարչ6 թեանց կազմակերպած մի ջոցառ6 մն երէն տեսարաններ:
Զեկոյցի աւարտին  բեմ հրա6 իր6 եցաւ Ս. Յակոբ վարժարանի հոգաբարձ6 թեան 
ատենապետ Պրն Գէւորգ Օհանեան ստանալ6  ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային 
վարչ6 թեան, Մոնթրէալի Սօսէ եւ Լաւալի Շ6 շի մասնաճիւղեր6 ն յատկաց6 մն երը 
Ս. Յակոբ վարժարանին համար: Ապա տեղի 6 նեցաւ զարդասեղներ6  տ6 չ6 թիւն:
15 ամե այ զարդասեղները ստացան՝Մոնթրէալէն, ընկեր6 հիներ՝ 
Պաթմանեան Հայկան6 շ, Կարապետեան Վարդ6 հի, Իսկանեան Սեդա, 
Գ6 յ6 մճեան Սիլվա, Մարկորեան Արփի, Մելքոնեան Ն6 արդ, Նայիմ Սօսի, 
Նազարեան Մարալ, Թոքաթլեան Հիլտա, Թորիկեան Հ6 րի եւ Վարդանեան Մարի:
Լաւալէն, ընկեր6 հիներ՝ Անտոնեան Հ6 րի, Պարսեմե ան Նելլի, Գ6 լաճեան 
Համե ստ, Քէօշկէրեան Սիլվա եւ Սարգիսեան Սօսի:
25 ամե այ զարդասեղ ստացան՝ 
Մոնթրէալէն,   ընկեր6 հիներ՝ Գապասաքալան Թամար(Երեւան), Գարփ6 զեան 
Սիլվա, Գաթարոյեան Նորա, Մկրտիչեան Արտեմի ս, Զաքարեան Հ6 րի եւ 
Զոպոյեան Շնորհիկ 
Լաւալէն, ընկեր6 հիներ՝ Փ6 չիկեան Վերժին, Յովսէփեան Մարալ եւ Անժէլ 
Պետրոսեան:
35 ամե այ զարդասեղ ստացան՝
Մոնթրէալէն, ընկեր6 հիներ՝ Ճէլալեան Թէրէզ, Գարապաճեան Սեդա, Դալարեան 
Նազիկ, Զարզավաճեան Վիքի, Զորայեան Արաքսի, Փալանճեան Լ6 սին եւ Տէր 
Խաչատ6 րեան Ալիս:
Լաւալէն՝ ընկհ. Աճէմե ան Զապէլ:
50 ամե այ զարդասեղ սատացան, 
Մոնթրէալէն ընկեր6 հիներ Շայն Սիրվարդ, Էլոյեան Աղաւնի եւ Տիմի թեան Անահիտ
60 ամե այ վկայագիր ստացան
Մոնթրէալէն, ընկեր6 հիներ՝  Թէրճանեան Վարդ6 հի եւ Փալ6 լեան Ալիս
Զարդասեղներ6  տ6 չ6 թիւնը կատարեցին մասնաճիւղի ատենապետները, 
Շրջանային վարչ6 թեան անդամն երը եւ  Կեդրոնական վարչ6 թեան փոխ 
ատենապետ՝ Ընկհ. Նայրի Շահինեանը:
Այս տարի Մոնթրէալի մասնաճիւղէն երեք անդամն եր լրաց6 ցած էին իրենց 
անդամակց6 թեան 80 ամե ակը Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան մէջ,  ընկեր6 հիներ՝  
Փիլիկեան Արմե ն6 հի, Փալ6 լեան Ալիս, եւ Պալեան Ն6 արդ: Միայն ընկեր6 հի 
Փալ6 լեանը կրցաւ ներկայ գտն6 իլ հանդիս6 թեան: Մոնթէալի ատենապետը  
ծաղկեփ6 նջ մը ն6 իրեց ընկհ Փալ6 լեանի առ  ի գնահատանք իր երկարամե այ 
անդամակց6 թեան համար : Ընկհ. Արմե ն6 հի Փիլիկեանի ծաղկեփ6 նջը ստացաւ 
իր դ6 ստրը՝ ընկհ. Համբարձ6 մե ան Նայիրի:
Ս6 րճի դադարէն ետք, ընկհ. Մարիա Քէօսէեան բեմ հրա6 իրեց Ս. Յակոբ 
Վարժարանի ընդ6 նման դասարանէն Նենսի Սոլաքեան որ երգեց  Դ6 ն Իմ 
Հայրենիք երգը: Ապա ընկհ. Հանդիսավարը ներկայաց6 ց օր6 ան պատգամաբերը՝ 
ընկհ. Նայիրի Շահինեանը որ 1974-էն ի վեր անդամ է ՀՕՄ-ին,  վարած է վարչական 
պաշտօններ, տեղական, Շրջանային եւ Կեդրոնական կազմե ր6 ն մէջ, գործօն 
մասնակ6 թիւն 6 նեցած է Թօրոնթոյի հայ թէ օտար կազմակերպ6 թիւներ6  մէջ, իր 
մարդասիրական, ազգան6 էր եւ կամաւոր ծառայ6 թիւններ6 ն համար ստացած է 
բազմաթիւ գնահատագրեր: Այժմ ան փոխ ատենապետն է  ՀՕՄ-ի կեդրոնական 
վարչ6 թեան: Ընկհ. Շահինեան նախ խօսեցաւ ՀՕՄ-ի իրագործ6 մն եր6 ն մասին, 
թէ հայրենիքի եւ թէ սփիւռքի մէջ, ներկայաց6 ց ՀՕՄ-ի գործ6 նէ6 թիւնը եւ 
ներդր6 մը ամէն տեղ, խօսեցաւ ՀՕՄ-ի  Միացեալ Ազգեր6  Ոչ-կառավարական 
կազմակեր6 թեան NGO անդամակց6 թեան  ցեղասպան6 թեան հարիւրամե ակի 
առթիւ ՄԱԿ-ի մէջ ՀՕՄ-ին կազմակերպած մի ջոցառ6 մն եր6 ն  եւ վերջապէս ՀՕՄ-ի 
նոր մատահրաւէրներ6 ն մասին: Ձեռնարկը իր աւարտին հասաւ ժամը 7:30 Տէր 
Գաբրիէլ քհնյ Գամայեանի պահպանիչով:

Ընկհ. Նայիրի Շահինեանի խօսքը ՀՕՄ-ի Օր6 այ առթիւ 

Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Կեդրոնական 
Վարչ6 թեան կողմէ պատիւ կը զգամ գտն6 ել6  
Մոնթրեալի, Սօսէեւ Լաւալի Շ6 շի մասնաճիւղեր6 ն 
կողմէ կազմակերպ6 ած ՀՕՄի Օր6 ան այս 
տօնակատար6 թեան:
2015-ին մե ծ հպարտ6 թեամμ կը տօնենք Հայ 
Օգն6 թեան Մի6 թեան 105-ամե ակը, որ6 ն 
պատմ6 թեան մէջ մե ծ դերակատար6 թիւն 6 նին 
ՀՕՄի բոլո՛ր մի աւորները, իրենց մասնաճիւղերով, 
անդամն երով եւ համակիրներով:
Ի պատիւ աշխարհասփիւռ հազարաւոր ՀՕՄ6 հիներ6  կամաւոր 
աշխատանքին եւ ճիգեր6 ն, այսօր, կանանց անդրանիկ այս 
կազմակերպ6 թիւնը կ6  գայ նշել6  իր հարիւր եւ հինգ տար6 ան 
գործ6 նէ6 թիւնն 6  ծառայ6 թիւնը՝ ի շահ հայ6 թեան, ի շահ մարդկ6 թեան:
Արդէն դար մը բոլորած, Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը, մշակ6 թային, 
կրթական եւ ընկերային այլազան ծրագիրներով, իր կնիքը կը դրոշմէ 
յան6 ն հայապահպանման եւ նոր սեր6 նդի հայեցի դաստիարակ6 թեան, 
մի աժամանա՛կ ձեռք երկարելով կարիքաւորին, ամե ն6 րէ՛ք: Առանց 
անցեալի պատմ6 թեան կարելի չէ կերտել մե ր ապագան: Սակայն, այսօր 
մե ր գործ6 նէ6 թեան երկրորդ դարաշրջանի սեմի ն, պարտի՛նք նոր 
գաղափարներով յաջող6 թիւններ6  հասնիլ եւ քայլ պահել մի ջազգային 
մարտահրաւէրներ6 ն եւ օր ըստ օրէ զարգացող իրական6 թեան հետ: Այս 
տարի, հայրենի աշխարհէն մի նչեւ Սփիւռքեան ամե նէն փոքրիկ գաղ6 թները, 
մի ասնական 6 ժերով կ՛ոգեկոչենք Հայոց Ցեղասպան6 թեան 100ամե ակը: 
2015 տարին հայ ժողով6 րդին համար վերապր6 մի , վերականգն6 մի  եւ 
յաղթանակի տարի մըն է: Ցեղասպան6 թենէն հարիւր տարի ետք, կ6  գանք 
փաստել6 , թէ հայ ժողով6 րդը իր կամքո՛վ կարողացաւ ոտքի կանգնիլ 
եւ իր կեանքը կերտել օտար հողի վրայ, մի աժամանակ կերտելով անկախ 
պետ6 թիւն հայրենի տարածքէն ներս: Այս կամաւոր աշխատանքի ոգիով, 
ն6 իրեալ ՀՕՄ6 հիներ տասնամե ակներ շար6 նակ հայապահպանման 
ջահը կը փոխանցեն նոր սեր6 նդի զաւակներ6 ն:
Վստահաբար, այսօր մե ր մէջ ներկայ են տասնեակ ժարանգորդներ ա՛յն 
ՀՕՄ6 հիներ6 ն, որոնք հայ մօր օրինակելի կեց6 ածքով, յաղթահարելով 
կեանքի դժ6 ար6 թիւնները, կարողացած են տէր կանգնիլ հայ մշակոյթին 6  
լեզ6 ին եւ այդ հարստ6 թիւնը փոխանցել մե զի: Ի պատիւ այդ հերոս6 հիներ6 ն, 
մե նք այսօր կը տօնենք Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան օրը՝ կազմակերպ6 ած 
Շ6 շի եւ Սօսէ մասնաճիւղեր6  մի ասնական աշխատանքով:
Մէկ դար շար6 նակ Հ.Օ.Մ.-ը եղաւ.-այնքա՛ն աւանդապահ, որ մե ր 
ինքն6 թիւնը պահպանեցինք, μայց անցեալին մէջ չքարացանք:
Եղաւ այնքա՛ն գործնապաշտ, որ ճիշդ տեղին 6  ժամանակին հասանք մե ր 
ժողով6 րդի կարիքներ6 ն, առանց զիջել6  մե ր սկզμ6 նքները։ Ներկայիս, 
նո՛յն թափով կը հասնինք մե ր ժողով6 րդի կարիքներ6 ն:
Բոլորիս համար Հ.Օ.Մ.-ի գործ6 նէ6 թիւնը Մոնթրեալի եւ Լաւալի մէջ շատ 
գնահատելի եւ յստակ է։ Իբրեւ կազմակերպ6 թիւն, այս մասնաճիւղերը կը 
շար6 նակեն նեց6 կ կանգնիլ Գանատահայ գաղ6 թին՝ իրենց անդամն երով 
եւ կայտառ ղեկավար6 թեամμ։ Այս բոլորին կողքին, բարձր գնահատելի է 
նաեւ Գանատայի ՀՕՄի մի աւորի մասնակց6 թիւնը՝ ՀՕՄի համահայկական 
բոլո՛ր ծրագիրներ6 ն, Հայրենի տարածքի թէ՛ Սփիւռքի մէջ: Այս մէկը 
կարելի պիտի չըլլար առանց մասնաճիւղեր6  ն6 իրեալ աշխատանքին, 
որոնց անդամն երը կորիզն են Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան գործ6 նէ6 թեան 
յաջող6 թեան:
Այսօր, Հայաստանէն մի նչեւ աշխարհատարած հայ Սփիւռքի մե ծ թէ փոքր 
գաղ6 թներ6 ն մէջ 6 ՛ր որ հարկ է, մի ջազգայի՛ն թէ պետական այլազան 
կազմակերպ6 թիւններ6  աջակց6 թեամμ ՀՕՄ-ը կ`իրականացնէ իր 
ընկերային, կրթական 6  առողջապահական μազմապիսի ծրագիրներ6  
ցանկը, որ կþընդգրկէ մարդասիրական 6  ընկերային ծրագիրներ6 , 
կամաւո՛ր աշխատանքով իրագործ6 ող
Այսօր, Հայոց Ցեղասպան6 թեան 100ամե ակին, ՀՕՄի Կեդրոնական 
Վարչ6 թիւնը, աւելի քան երբէք համոզ6 ած է, թէ ծիլ տ6 ող այս նոր սեր6 նդը 
հայ ժողով6 րդի փայլ6 ն ապագան է: Այս համոզ6 մով է, որ այս տարի 
Կեդրոնական վարչ6 թիւնը որոշ6 մ կայաց6 ց հիմն ովին վերանորոգել6  
Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզը: Մենք այսօր պարտաւո՛ր ենք 
մե ր զօրակց6 թիւնը յայտնել6  Արցախի ժողով6 րդին, որոնց պայքարը 
տակաւին կը շար6 նակ6 ի:
Միջին Արեւելքի եւ յատկապէս Ս6 րիոյ տագնապի այս ահռելի օրեր6 ն, 
հարկ է անդրադառնալ մե ր ամե նաաշխոյժ գաղ6 թներէն մէկ6 ն՝ 
Ս6 րիահայ6 թեան, որ կը դիմագրաւէ ճգնաժամային քաղաքական 
իրադարձ6 թիւններ, որոնք ստեղծած են ընկերային, մշակ6 թային, եւ 
նոյնիսկ կրօնական հակամարտ6 թիւններ, որոնց զոհ կ՛երթայ մե ր այս 
պատմական գաղ6 թը իր բոլոր հաստատ6 թիւններով:
Այս իրադարձ6 թիւններ6  սկիզբէն իսկ, ՀՕՄը իր մի ասնական ընտանիքի 
ճիգերով, անմի ջական օգն6 թիւն կը հասցնէ առաջին հերթին Ս6 րիահայ 
գաղ6 թի վտանգ6 ած կրթական հաստատ6 թիւններ6 ն, լաւ իմանալով 
հայապահպանման առաջնահերթ կարեւոր6 թիւնը: 
Այս յարափոփոխ պայմաններ6 ն մէջ, ամե նացայտ6 ն ընկերային 
պայքարներէն մէկը կանանց եւ երեխաներ6  իրաւ6 նքներ6  
պաշտպան6 թեան հարցն է: Այս կէտին մէջ, ՀՕՄ-ի գործ6 նէ6 թիւնը ՄԱԿ-
էն ներս նոր6 թիւն մը չէ եւ պիտի շար6 նակ6 ի նոյն թափով, ըլլա՛յ հայրենիքի 
ըլլա՛յ գաղթաշխարհի կեդրոններէն ներս:
Վերջին քսանըհինգ տարիներ6 ն ընթացքին, ՀՕՄը աւելի քան չորս մի լիոն 
տոլար յատկաց6 ցած է մարդասիրական անմի ջական օժանդակ6 թեան 
ծրագիրներ6 :
Օր ըստ օրին նոր6 թիւններով զարգացող համաշխարհային բեմի  վրայ 
ըլլա՛յ ՀՕՄ-ը, ըլլա՛յ հայ ժողով6 րդը, պարտին քայլ պահել այս առագընթաց 
փոփոխ6 թիւններ6 ն հետ: Այս մէկը կարելի չէ առանց ներգրաւել6  մե ր 
երիտասարդ 6 ժերը, որոնք կ՛ապրին օրը-օրին տիրող պայմաններ6  եւ 
յարափոփոխ նոր6 թիւններ6  հետ:
Հ.Օ.Մ.-ը արդէն թեւակոխած է նոր դարաշրջան մը: Հիմա՛ ժամանակն է արդի 
հարիւրամե ակի տեսլականով ՀՕՄի հիմքերը ամրացնել եւ նոր 6 ժերով 
շար6 նակել Մի6 թեանս առաքել6 թիւնը: Պարտինք նաեւ մի ջոցներ գտնել 
ամրացնել6  Հ.Օ.Մ.-ի այն յատկ6 թիւնը, 6 ր 4 սեր6 նդի պատկանող հայ 
կամաւորներ մի ասնաμար, կը ծառայեն հայ ժողով6 րդին: Բոլորի՛ս յայտնի 
ՀՕՄի կամաւոր բանակին աշխատանքի արդիւնքին հետեւելով, պարտի՛նք 
քաջալերել եւ գործի մղել հայ երիտասարդ տարրը եւ տարածել մե ր 
Մի6 թեան ոգին, ամե ն6 րէ՛ք:
Վերջապէս, այսօր6 ան այս ձեռնարկը մե զի համար յաղթանակի ձեռնարկ 
է, որովհետեւ ան կ6  գայ փաստել6 , թէ հակառակ Սփիւռքի եւ հայրենիքի 
մէջ մե ր դիմագրաւած բոլո՛ր մարտահրաւէրներ6 ն, աւելի քան մէկ դար 
բոլորած այս կազմակերպ6 թիւնը, այսօր, աշխո՛յժ եռանդով կը շար6 նակէ 
իր աշխատանքը աւելի մե ծ թափով եւ ն6 իր6 մով, իր շ6 րջ հաւաքելով 
նոր երիտասարդ 6 ժեր եւ տալով այն երաշխիքը թէ ան պիտի բոլորէ նոր 
հարիւրամե ակներ ՀՕՄականի վերանորոք հաւատքով:  Շնորհակալ6 թիւն:

15-ամե այ զարդասեղ ստացող ընկեր6 հիներ
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 Լաւալի Շ6 շի մասնաճիւղի Ոսկի տարիք յանձնախ6 բի նախաձեռն6 թեամբ 
տեղի 6 նեցաւ Մայրեր6  օր6 ան եւ համբարձման տօնակատար6 թիւն, երեքշաբթի, 
5 Մայիս 2015-ին առաւօտեան ժամը 11-էն սկսեալ (Շէֆ Քէպապ) ճաշարանէն ներս, 
ներկայ6 թեամբ 103 ընկեր6 հիներ6  եւ բարեկամն եր6 : Ներկայ էր մասնաճիւղի 
վարչ6 թիւնը լման կազմով, ինչպէս նաեւ ընդառաջելով յանձնախ6 մբիս 
հրա6 էրին նեկայ եղան Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղի ընկերային յանձնախ6 մբի 
ընկեր6 հիները եւ իրենց վարչական ներկայաց6 ցիչը ընկհ. Երան Պանքեան:

Ձեռնարկին բաց6 մը կատարեց յանձնախ6 մբի ատենապետ՝ ընկհ. Մանան 
Ապրաքեան: Ան բարի գալ6 ստ մաղթեց ներկաներ6 ն եւ հրաւիրեց մասնաճիւղիս 
ատենապետ՝ ընկհ. Նելլի Պարսեմե ան  իր  խօսքը փոխանցել6  ներկաներ6 ն: 
Ընկեր6 հին շնորհաւորեց բոլոր  մայրեր6 ն տօնը եւ գնահատեց 6   քաջալերեց 
յանձնախ6 մբի տարած աշխատանքը: 

Ներկաները ճաշակելէ ետք համե ղ ճաշերը, տեղի 6 նեցաւ գեղար6 եստական 
յայտագիր: Ընկհ. Զապէլ Կիւլեան եւ Սիրարփի Թէմամե ան հանդէս եկան մայրեր6  
օր6 ան ն6 իր6 ած ասմ6 նքներով, ապա ներկաները մի ասնաբար երգեցին «Իմ 
ան6 շ մայրիկ« երգը հետեւելով տպագր6 ած գր6 թեան: Նկատի 6 նենալով 
ցեղասպան6 թեան 100 ամե ակը, յանձնախ6 մբը յարմար նկատեց մայրեր6  օր6 ան 
առիթով պատ6 ել եօթը տարեց ընկեր6 հիներ, որոնք հարիւրամե ակի յաջորդող 
տարիներ6 ն ցեղասպան6 թեան դաժան օրերը ապրած մայրեր6  տխ6 ր օրօրներով 
մե ծցած էին:

Ընկհ. Ազգան6 շ Հատիտեան օր6 ան պատշաճ նիւթի ներկայաց6 մէն ետք 
հրա6 իրեց ընկեր6 հիներ՝ Զապէլ Աճէմե ան, Սրբ6 հի Երամե ան, Անժէլ 
Պաշըքճեան, Ման6 շակ Գալ6 ստեան, Սիր6 ն Շէհիրեան, Սալբի Տիվարչի եւ 
Անժէլ Թաշճեան, որոնց ն6 իր6 եցան շրջանակ6 ած Տէր6 նական աղօթքը եւ 
ծաղկեփ6 նջ: Անակնկալ էր յանձնախ6 մբի երեք ժրաջան ընկեր6 հիներ6 ՝ Սոնա 
Իսհակի, Սիմա Մար6 նեանի եւ Վերժին Բ6 ջիկեանի գնահատանքի արժանանալը, 
անոնք պատ6 եցան Ոսկի տարիք յանձնախ6 մբին մէջ  իրենց տարած տքնաջան 
աշխատանքին համար, իւրաքանչիւրը ստացաւ Տէր6 նական աղօթքը եւ ծաղիկ:

Համբարձման տօնը խորհրդանշող վիճակներ կարդաց6 եցան: Տեղի 6 նեցան 
վիճակահան6 թիւն եւ աճ6 րդ: Յանձնախ6 մբը գեղեցիկ գաղափարը 6 նեցած էր 
իւրաքանչիւր ներկայի ն6 իրել վարդեր որպէս շնորհաւոր6 թիւն մայրեր6  տօնին 
առթիւ: Ձեռնարկը վերջ գտաւ խանդավառ մթնոլորտի մը մէջ:

Ազգան6 շ Հատիտիեան

Մայրեր6  օր6 ան 
եւ  համբարձման 

տօնակատար6 թիւն

ՀՕՄ-ի Լաւալի Շ6 շի մասնաճիւղը իր  անդրանիկ քայլարշաւը 
կազմակերպեց շաբաթ, 7 Յ6 նիս 2014-ին, մասնակց6 թեանբ 200 
ընկեր6 հիներ6  եւ ՀՕՄ-ի բարեկամն եր6 , որոնք առաւօտեան 
ժամը 8:30-ին հաւաք6 ած էին Լաւալի հայոց ցեղասպան6 թեան 
յ6 շարձանին քով արձանագր6 թեան համար, 6 ր ներկաներ6 ն 
տր6 եցան քայլարշաւի ն6 իրատ6 ներ6 ն մակդիրները կրող 
շապիկներ:
Յ6 շարձանին քովէն քայլարշաւը սկիզբ առաւ ժամը 10-ին, 
երկ6  ժամ6 այ տեւող6 թեամբ խ6 մբը քալեց մե ծ շրջան մը 
ընելով Լաւալի մայր պողոտաներէն 6 ղ6 ելով դէպի Լաւալի Հայ 
Կեդրոն: Խ6 մբին կ՝ընկերակցէին երկ6  երիտասադ6 հիներ՝ 
բժշկ6 հի մը եւ հիւանդապահ6 հի մը, ինչպէս նաեւ երկ6  
ինքնաշաժեր օգնել6  համար դժ6 ար6 թիւն 6 նեցողներ6 ն:
Կը  քալէինք հպարտօրէն ՀՕՄ-ի եւ Հայրենիքի դրօշակները 
ծածանելով, ամառնային արեւոտ, պայծառ օդն ալ Աստ6 ծոյ 
օրհն6 թիւնն էր մե ր վրայ:
Մեզի ընկերակցող ինքնաշարժին մէջէն հնչող հայկական 
քաղցր երաժշտ6 թիւնը մե ր խանդավառ6 թիւնը կը հասցնէր 
գագաթնակէտին, իմ երեւակայ6 թիւնս փոխադրելով Հալէպի 
մե զի շատ սիրելի ՀՄԸՄ-ի պարտէզը, 6 րկէ հնչող հայկական 
երգն 6  երաժշտ6 թիւնը կարծես մե զ ներս կը կանչէր:
Արդէն հասած էինք Լաւալի հայ Կեդրոն, 6 ր մե ր յաղթական երթի 
աւարտին ընկեր6 հիներ մե զ  դիմաւորեցին ծաղկափ6 նջերով 
ապա հրամց6 ցին իրենց պատրաստած հիւրասիր6 թիւնները:
Քայլարշաւի յանձնախ6 մբի վարչական ներկայաց6 ցիչ 
ընկեր6 հի Նելլի Պարսամե ան խօսք առնելով շնորհակալ6 թիւն 
յայտնեց բոլոր մասնակիցներ6 ն եւ յանձնախ6 մբի ժրաջան 
անդամն եր6 ն որոնք  ջանք չխնայեցին ձեռնարկը յաջող6 թեամբ 
պսակել6  համար, որ6 ն փաստը եղաւ  գոյացած քառաս6 ն 
հազար տոլարի յայտարար6 թիւնը յանձնախ6 մբի անդամ 
տիկին Անի Ապրաքեան Թիւֆէնքճեանի կողմէ:
Սոյն գ6 մարին մէկ չորրորդը յատկաց6 եցաւ քաղցկեղի 
հետազօտ6 թեան հաստատ6 թեան: Գ6 մարը յանձն6 եցաւ 
քաղցկեղի հետազօտ6 թեան կեդրոնի տնօրէն  տիկին Սոնիա 
Շաթոյեանին: Ան հակիրճ բացատր6 թիւն մը տ6 աւ կեդրոնին 
աշխատանքներ6 ն մասինեւ շնորհակալ6 թիւն յայտնեց 
ՀՕՄ-ին շնորհաւորեց այս գնահատելի նախաձեռն6 թիւնը: 
Քայլարշաւի աւարտին տեղի 6 նեցաւ վիճակահան6 թիւն, 
զանազան ն6 էրներ6  կողքին կար նաեւ երկ6  ճամբորդ6 թեան 
տոմսեր ն6 իր6 ած Air Canada-ի կողմէ:
Բոլորս գոհ6 նակ սրտով բաժն6 եցանք գալ տարի դարձեալ 
հանդիպել6  յոյսով:

 Քայլարշաւ

MON:REAL

25-ամե այ զարդասեղ ստացող ընկեր6 հիներ 35-ամե այ զարդասեղ ստացող ընկեր6 հիներ
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Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղը 2014-2015 
տարեշրջանի Սեպտեմբեր ամս6 ան անդամական 
ընդհան6 ր ժողովին ընտրեց իր վարչ6 թիւնը, որ կը 
բաղկանայ հետեւեալ ընկեր6 հիներէն.
Ընկհ. Նելլի Պարսեմե ան՝ ատենապետ
Ընկհ. Անի Տիւարճի՝ փոխ ատենապետ եւ 
հաշ6 ապահ
Ընկհ. Լենա Ճ6 լֆաեան՝ ատենադպիր
Ընկհ. Ռիթա Թորոսեան՝ գանձապահ եւ 
դիմատետրի պատասխանատ6 
Ընկհ. Մարիա Ճէրէճեան՝ գոյքապահ
Ընկհ. Մելանի Գոյ6 մճեան՝ խորհրդական

Մասնաճիղիս մօտ Շրջանային վարչ6 թեան 
ներկայաց6 ցիչն է  Ընկհ. Արմի նէ Կարապետեան:

Յանձնախ6 մբեր.
ա- Դաստիարակչական - Յանձնախ6 մբը անդամա-
կան ժողովն եր6 ն ներկայաց6 ց հետեւեալ նիւթերը.

- Թարգմաչաց տօն, դասախօս՝ Տէր Գաբրիէլ Քհնյ. 
Գամայեան (Հոկտեմբեր):
- Տօնական օրեր6  սեղանի յարդարանք՝ 
պտւղներով եւ բանջարեղէններով (Դեկտեմբեր):
- Սննդարար 6 տելիքներ եւ սննդականոն,  
դասախօս՝ Բալիկ Խաչերեան (Փետր6 ար): 
- Ցեղասպան6 թեան 100-ամե ակին առիթով 
Հայ դատի ծրագիրները եւ աշխատանքները, 
դասախօս՝ Հրակ Չինչինեան (Ապրիլ):

բ -  Ոսկեայ տարիք յանձնախ6 մբ- Յանձնախ6 մբին 
նպատակն է երկշաբաթեայ դր6 թեամբ ընկերային 
հաւաքներ կազմակերպել տարեց ընկեր6 հիներ6  
համար։Այս հաւաքներ6 ն ներկայ կը գտն6 ին 
50-70 ՀՕՄ-6 հիներ եւ ՀՕՄ-ի բարեկամն եր։  
Տարեշրջանի ընթացքին ցարդ կազմակերպ6 ած են 
17 ձեռնարկներ, որոնց ընթացքին կազմակերպ6 ած 
են մարզական եւ ընկերային խաղեր եւ 
գեղար6 եստական յայտագիր։ Հաւաքներ6  
ճաշեր6  պատրաստ6 թիւնը ստանձնած են 
յանձնախ6 մբի ընկեր6 հիները: Յանձնախ6 մբը 
կ՝այցելէ նաեւ հիւանդ կամ հանգստարաններ6  մէջ 
գտն6 ող տարեց ընկեր6 հիներ6 ն:

գ - Անդամական յանձնախ6 մբ. Այս յանձնախ6 մբը 
վերատես6 թեան կ’ենթարկէ մասնաճիւղիս 
անդամացանկը եւ կապ կը պահէ մի 6 թենէն 
հեռացած ընկեր6 հիներ6 ն հետ, զանոնք դարձեալ 
ներգրա6 ել6  մի 6 թեանս շարքերէն ներս: Ամէն 
տարի ՀՕՄ-ի օր6 ան առիթով կը պատրաստէ 
զարդասեղ ստացող ընկեր6 հիներ6 ն ցանկը:

դ- Հեռաձայնի յանձնախ6 մբ- Յանձնախ6 մբը 
տեղեակ կը պահէ մասնաճիւղի անդամ6 հիները՝ 
ժողովն եր6  եւ ձեռնարկներ6  մասին:

Ձեռնարկներ
ա-Քայլարշաւ՝ ի նպաստ քաղցկեղի հետազօտման 
աշխատանքներ6 ն
ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղը իր  
անդրանիկ քայլարշաւը ն6 իր6 ած՝ քաղցկեղի 
հետազօտման աշխատանքներ6 ն, կազմակերպեց՝ 
Շաբաթ, 7 Յ6 նիս 2014-ին, մասնակց6 թեանբ 
200 ընկեր6 հիներ6  եւ ՀՕՄ-ի բարեկամն եր6 , 
որոնք առաւօտեան ժամը 8:30-ին հաւաք6 ած էին 
Լաւալի Հայոց ցեղասպան6 թեան յ6 շարձանին 
քով։ Իւրաքանչիւր մասնակից ստացաւ քայլարշաւի 
ն6 իրատ6 ներ6 ն մակդիրները կրող շապիկներ:
Յ6 շարձանին քովէն քայլարշաւը սկիզբ առաւ 
ժամը 10:00-ին: Երկ6  ժամ տեւող6 թեամբ 
խ6 մբը քալեց Լաւալի մայր պողոտաներէն 
6 ղ6 ելով դէպի Լաւալի Հայ կեդրոն: Խ6 մբին 
կ՚ընկերակցէին երկ6  երիտասադ6 հիներ՝ բժշկ6 հի 
մը եւ հիւանդապահ6 հի մը, ինչպէս նաեւ երկ6  
ինքնաշաժներ՝ օգնել6  համար դժ6 ար6 թիւն 
6 նեցողներ6 ն:
Մասնակիցները կը  քալէինք հպարտօրէն, ՀՕՄ-ի  
դրօշակներով։ Խ6 մբին ընկերակցող ինքնաշարժէն 
հնչող հայկական քաղցր երաժշտ6 թիւնը 
մասնակիցներ6 ն խանդավառ6 թիւնը կը հասցնէր 
իր գագաթնակէտին։ Երբ խ6 մբը հասաւ Լաւալի 
Հայ կեդրոն, դիմաւոր6 եցաւ ծաղկափ6 նջերով 6  
ապա տեղի 6 նեցաւ հիւրասիր6 թիւն։
Քայլարշաւի յանձնախ6 մբի վարչական 
ներկայաց6 ցիչ ընկեր6 հին՝ Նելլի Պարսամե ան, 
խօսք առնելով շնորհակալ6 թիւն յայտնեց բոլոր 
մասնակիցներ6 ն եւ յանձնախ6 մբի ժրաջան 
անդամն եր6 ն, որոնք  ջանք չխնայեցին ձեռնարկը 
յաջող6 թեամբ պսակել6 ։ Մասնակիցներ6 ն 
6 րախ6 թիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ երբ 
քայլարշաւի յանձնախ6 մբի անդամ6 հիներէն՝ 
ընկհ. Անի Ապրագեան-Թիւֆէնքճեան յայտարարեց 
թէ քայլարշէն գոյացած գոմարը 40000 տոլար է։ 
Գ6 մարը յանձն6 եցաւ քաղցկեղի հետազօտ6 -
թեան կեդրոնի տնօրէն  տիկին Սոնիա Շաթոյեանին: 
Ան հակիրճ բացատր6 թիւն մը տ6 աւ կեդրոնին 
աշխատանքներ6 ն մասին եւ շնորհակալ6 թիւն 
յայտնեց ՀՕՄ-ին այս գնահատելի նախաձեռն6 -
թեան համար: Քայլարշաւի աւարտին տեղի 
6 նեցաւ վիճակահան6 թիւն, զանազան ն6 էրներ6  
կողքին կար նաեւ երկ6  ճամբորդ6 թեան տոմսեր 
ն6 իր6 ած Air Canada-ի կողմէ:

բ- Տարեկան տօնավաճառ. Տարեկան տօնավաճառը 
տեղի 6 նեցաւ Շաբաթ, 6 եւ Կիրակի 7 Դեկտեմբեր 
2014-ին, Հայ կեդրոնի «Պարոնեան» սրահէն 
ներս: Այս տար6 ան նոր6 թիւնն էր հայակական 
թեմայով գծագր6 ած թաղարներով Կաղանդի 
ծաղիկները եւ Կաղանդ պապային հետ նկար6 ել6  
հնարաւոր6 թիւնը: Տօնավաճառի ընթացքին տեղի 

ւնեցաւ նաեւ ճաշի սպասարկ6 թիւն:

գ- Փոքրեր6  կաղանդ. Փոքրեր6  կաղանդի 
ձեռնարկը տեղի 6 նեցաւ Շաբաթ 13 Դեկտեմբեր 
2014-ին, ST Maxime դպրոցի սրահին մէջ, 
մասնակց6 թեամբ երգչ6 հի Թալինին։ 100-ամե ակի 
առիթով երեխաներ6 ն բաժն6 եցան Անմոռ6 կ 
ծաղիկներ՝ թաղարներ6  մէջ զետեղ6 ած 6  անոնց 
բացտր6 եցաւ ծաղիկին խորհրդանշական իմաստը։ 

դ- Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղին հետ 
մի ասնաբար կազմակերպեցինք.-

- Ամանորի տօնակատար6 թիւն, Հինգշաբթի, 8 
Յ6 ն6 ար 2015-ին, «Աւետիս Ահարոնեան» սրահէն 
ներս: Հաճելի մթնոլոտի մէջ տեղի 6 նեցան խաղեր, 
վիճակահան6 թիւն, 6 շագրաւ էր սեղաններ6 ն 
կեդրոնը զետեղ6 ած թարմ պտ6 ղներով 
պատրաստ6 ած զարդարանքները:
- Կանանց Միջազգային օր6 ան տօնակատար6 -
թիւն, Կիրակի, 15 Մարտ 2015-ին, Chateau Royal-ի մէջ։
- ՀՕՄ-ի օր6 ան տօնակատար6 թիւն, Կիրակի, 24 
Մայիս 2015-ին,  ՀՄԸՄ-Կամք մարզարանին մէջ:

ե- Վարդանանաք, Հինգշաբթի, 12 Փետր6 ար 2015-
ին, «Պարոնեան» սրահին մէջ, կազմակերպ6 թեամբ՝ 
Ս. Գէւորգ եկեղեցւոյ հոգաբարձ6 թան, հովիւին, 
տիկնանց յանձնախ6 մբին եւ դպրաց դասին հետ։

զ- Հոգեհանգստեան արարող6 թիւն, 22 Փետր6 ար 
2015-ին, Ս. Գէւորգ եկեղեցւոյ մէջ, ի յիշատակ 
ննջեցեալ ՀՕՄ-6 հիներ6 ։

է- Բարեկենդանի խրախճանք, Երեքշաբթի, 17 
Փետր6 ար 2015-ին, «Պարոնեան» սրահէն ներս:  

Տարեշրջանի ընթացքին վարչ6 թիւնը հանդի-
պ6 մն եր 6 նեցաւ Լաւալի Հայ կեդրոնէն ներս 
գործող մի 6 թիւններ6 ն հետ, ինչպէս նաեւ 
ծանօթաց6 մ-աշխատանքային հանդիպ6 մն եր 
Մոնթրէալի  ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղին հետ։ 
Վարչ6 թիւնը այցելեց Գանատայի Հայոց Թեմի ն 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. 
Բարիքեանին, բարեմաղթ6 թիւններ փոխանցել6  
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան  առիթներով:

Վերջապէս, կ’6 զենք մե ր շնորհակալ6 թիւը յայտնել 
մասնաճիւղիս բոլոր ժրաջան ընկեր6 հիններ6 ն։ 
Առանց անոնց ներդր6 մի ն կարելի պիտի չ’ըլլար 
յաջող6 թեամբ պսակել մե ր նախաձեռն6 թիւնները:  
Բոլորին վարձքը կատար:

ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շ6 շի» մասնաճիւղի 
2014-2015-ի տարեշրջանի տարեկան տեղեկագիր

LAVAL

«Շ6 շի» մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառ

«Շ6 շի» մասնաճիւղի փոքրեր6  կաղանդ
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«Ռ6 բինա» Մասնաճիւղ

:ORON:)

ՀՕՄ-Ի ՕՐ� ԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐ� ԹԻՒՆ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ
Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղի 50-ամե ակի 
առիթով պատրաստ6 ած քանդակի բացման արարող6 թիւնը եւ ՀՕՄ-ի օր6 ան 
ձեռնարկը տեղի 6 նեցաւ Կիրակի, 25 Յ6 ն6 ար, 2015, երեկոյեան ժամը 4:00-ին, 
Հայ կեդրոնի սրահէն ներս:
Այս ձեռնարկին ներկայ գտն6 եցան Ս. Աստ6 ածածին եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ 
Հոգշ. Տ. Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեան, Արժ. Տ. Կոմի սաս Աւ. Քհնյ. Փանոսեան, ՀՕՄ-ի 
Կեդրոնական Վարչ6 թեան փոխ ատենապետ6 հի՝ ընկհ. Նայիրի Շահինեան, 
Գանատայի Շրջ. Վարչ6 թեան ընկեր6 հիներ՝ Իրէն Թիլիմի  եւ Յասմի կ Բաբիսեան, 
ՀՅԴ «Սողոմոն Թէհլիրեան» Կոմի տէի ներկայաց6 ցիչ՝ ընկ. Վարանդ Պարսամե ան 
եւ Հայ կեդրոնի մէջ գործող մի 6 թիւններ6  ներկայաց6 ցիչներ եւ ազգայիններ:
Ձեռնարկի պատասխանատ6  յանձնախ6 մբին ատենապետ6 հին՝ ընկհ. Զեփիւռ 
Տորնա, բարի գալ6 ստ մաղթեց ներկաներ6 ն, ապա յայտնեց թէ ինչպէս «Ռ6 բինա» 
մասնաճիւղի 50-ամե այ ծառայ6 թիւնը խորհրդանշող քանդակ մը զետեղել6  
գաղափարը ծն6 նդ առաւ: Սոյն քանդակը պատրաստ6 ած էր հայրենիքի մէջ 
քանդակագործ Գէորգ Գէորգեանի եւ ճարտարագէտ Լեւոն Մկրտիչեանի կողմէ:
Ան հրաւիրեց ՀՕՄ-ի Կեդր. Վարչ6 թեան փոխ ատենապետ6 հի՝ ընկհ. Նայիրի 
Շահինեանը, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջ. Վարչ6 թեան ներկայաց6 ցիչներ՝ 
ընկհներ Իրէն Թիլիմի ն, Յասմի կ Բաբիսեանը եւ ՀՕՄ-ի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղի 
ատենապետ6 հի՝ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեանը, որոնք քանդակի վրայի 
վարագոյրը վար առնելով բաց6 մը կատարեցին:
Քանդակի յանձնախ6 մբի ատենապետ6 հի՝ ընկհ. Հ6 րի Նաճարեան խօսք առնելով 
ըսաւ. «Այս քանդակը կը ձօնենք Հայոց ցեղասպան6 թեան 100-ամե ակի ոգիին եւ 
բոլոր այն հայ կանանց, որոնք ճաշակեցին մե ծ արհաւիրքի, քստմն ելի արարքները... 
անոնք իրենց հաւատքին եւ ազգային գիտակց6 թեան շնորհիւ կարողացան 
վերստին ընտանիք կազմե լ եւ իրենց ժառանգ ձգ6 ած աւանդ6 թիւններն 6  ազգին 
շար6 նակելի6 թիւնը ապահովել:
Քանդակը կը ներկայացնէ հայ կինը, որ իր բարիքները կը սփռէ իր ընտանիքին եւ 
ազգին: Կռ6 նկները կը խորհրդանշեն սոյն բարիքները, իսկ յաւերժ6 թեան նշանը 
կը խորհրդանշէ մե ր ազգին յաւերժ6 թիւնը»:
Ապա, խօսք առաւ ՀՅԴ «Սողոմոն Թէհլիրեան» Կոմի տէի ներկայաց6 ցիչը` 
ընկ. Վարանդ Պարսամե ան, որ գնահատեց ՀՕՄ-ի ընկեր6 հիներ6 ն տարած 
աշխատանքը եւ շնորհաւորեց այս գեղեցիկ գաղափարը:
Քանդակի բացման արարող6 թիւնը վերջ գտաւ Հոգշ. Տ. Ստեփանոս Վրդ. 
Փաշայեանի եւ Արժ. Տ. Կոմի սաս Աւ. Քհնյ. Փանոսեանի քանդակի օրհն6 թեամբ:
Ներկաները առաջնորդ6 եցան դէպի Հայ կեդրոնի սրահը շար6 նակել6  ՀՕՄ-ի 
օր6 ան տօնակատար6 թիւնը:
Հանդիս6 թիւնը սկսաւ Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներով, 
կատարող6 թեամբ Տիկ. Լենա Պէյլէրեանի:
Օր6 ան հանդիսավարը՝ ընկհ. Արաքսի Փիլաւճեան, հրաւիրեց ՀՕՄ-ի «Ռ6 բինա» 
մասնաճիւղի ատենապետ6 հին՝ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեանը, որ հակիրճ 
ձեւով ներկայաց6 ց մասնաճիւղի տարեկան գործ6 նէ6 թիւը:
Գեղար6 եստական յայտագրին իր մասնակց6 թիւնը բերաւ տաղանդաւոր 
երիտասարդ Արթ6 ն Միսքճեան:
Մասնաճիւղի վարչ6 թեան փոխ ատենապետ6 հի ընկհ. Քրիստին Աւետիսեան 
ամփոփ գիծերով ներկայաց6 ց մրցանակակիրներ6 ն կենսագրականը: Այս 
տարի ՀՕՄ-ի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղի մրցանակ-կրթաթոշակին արժանացան 
աշակերտներ՝  Թալին Պօղոսեան, Ալին Ակոբ եւ Առէն Մնացականեան, իսկ Դրօ 
Նաճարեան  կրթաթոշակին մրցանակակիրն էր Նարեկ-Սիմոն Նազարեան, 
կամաւոր երիտասարդի մրցանակին արժանացաւ Արազ Հասըրճեան, իր 
ց6 ցաբերած աշխատանքին համար: Իսկ Զօրեան Հիմն արկի համալսարանական 
ամառնային դասընթացքի կրթաթոշակին արժանացաւ Նանար Ղորղորեանը:
ՀՕՄ-ի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղը այս ձեռնարկին կը պատ6 է գաղ6 թիս այն 
անդամն երը, որոնք իրենց գործ6 նէ6 թեամբ ծաղկ6 ն պահած են Թորոնթոհայ 
գաղ6 թը: Այս տարի սոյն յ6 շան6 էրին արժանացան ընկհ. Մարի Տարագճեան, 
Արշօ Զաքարեան եւ պրն. Ժան Մոմճեան:
Օր6 ան բանախօսն էր ընկհ. Ալիս Շիթիլեան, որ հանգամանօրէն ներկայաց6 ց 
մասնաճիւղի գործ6 նէ6 թեան կարեւորագոյն հանգր6 անները, ծրագիրներն 
6  ն6 աճ6 մե րը իր կազմ6 ած օրէն մի նչեւ օրս: «Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը այդ 

ահաւոր օրեր6 ն եւ անոր յաջորդող 100 տարիներ6  ընթացքին հարազատ մօր մը 
դերը կատարեց աշխարհացրիւ իր ազգի զաւակներ6 ն համար իր նիւթական եւ 
բարոյական օգն6 թիւնը յատկացնելով, 6 ր որ կարիքը ստեղծ6 եցաւ:
«ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքին մէջ՝ Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղը 6 նի իր 
ինքն6 րոյն տեղը եւ անոր յաջող6 թիւններ6 ն մէջ իր կարեւոր դերը:
«Մեր քայլերգին մէջ Մ6 շեղ Իշխան կ՚ըսէ. «Ձեզ կը բերենք Հայ կնոջ սիրտը ոսկի», 
«Ոսկի սրտով» Հայ կիները, որոնք լ6 ռ, անաղմ6 կ, առանց վերապահ6 թեան կ6  
տան իրենց լաւագոյնը եւ որոնց շնորհիւ ՀՕՄ-ը կ՚իրագործէ իր ծրագիրները:
«Տարբեր երկիրներէ ներգաղթած, տարբեր տարիքի, տարբեր տնտեսական եւ 
ընկերային պայմաններ6  մէջ ապրած, տարբեր 6 սման մակարդակով հայ6 հիներ 
քով քովի եկած, իրենց տարբեր6 թւինները մէկ կողմ դրած, ներդաշնակ6 թեամբ, 
մի ասնաբար կը ծրագրեն, կը գործեն եւ յաջող6 թեամբ կը պսակեն իրենց բոլոր 
ձեռնարկները, թէ՛ բարոյական եւ թէ՛ նիւթական յաջող6 թիւն ապահովելով 
մի 6 թեան:
«Թորոնթոյի մե ր գաղ6 թին մէջ, Ամառնային վարժարանը գտաւ բացառիկ 
յաջող6 թիւն, եւ 1991-ին, սոյն վարժարանը վերած6 եցաւ ՀՕՄ-ի ճամբարի, եւ 
այժմ՝ ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի վարժարանի յաջող6 թիւնը մե ր գաղ6 թի պատմ6 թեան 
ամե նէն փայլ6 ն էջերէն մէկն է:
«Մեր ն6 իր6 մը եւ ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքին մաս կազմե լ6  հպարտ6 թիւնը 
վարակիչ է եւ մե ր իւրաքանչիւրին պարտական6 թիւնն է հպարտ6 թեամբ 
խօսել6  մե ր գործ6 նէ6 թեան եւ ն6 աճ6 մն հր6 ն մասին մե ր ընտանիքներ6 ն 
մէջ, մե ր շրջապատին՝ հայ թէ օտար շրջանակներ6  մէջ, եւ մանաւանդ մե ր 
երիտասարդներ6 ն մօտ: 
«Եկէ՛ք մի ացէ՛ք մե զի, որպէսզի մի ասնաբար բարձր 6  վառ պահենք Հայ Օգն6 թեան 
Մի6 թեան ջահը»:
Գեղար6 եստական յայտագիրը շար6 նակ6 եցաւ տիկ. Ալեն6 շ Նազարեանի 
մասնակց6 թեամբ, որ իր հրապ6 րիչ ձայնով երգեց «Որտե՞ղ գտնեն քեզ» եւ 
«Լիրիքական երգեր», դաշնամ6 րի ընկերակց6 թեամբ Ռէյմոնդ Սարգիսեանի:
Տեղի 6 նեցաւ երկար տարիներ6  ծառայ6 թեան զարդասեղներ6  տ6 չ6 թիւն:
60 տար6 ան զարդասեղին եւ գնահատագրին արժանացաւ ընկհ. Արաքսի 
Պապ6 ճեան, ձեռամբ՝ ՀՕՄ-ի Կեդր. Վարչ6 թեան փոխ ատենապետ6 հի՝ ընկհ. 
Նայիրի Շահիներանի:
50 տար6 ան զարդասեղին եւ գնահատագրին արժանացաւ ընկհ. Լիւսիլ 
Համբարեանը:
35 տար6 ան զարդասեղին արժանացան ընկեր6 հիներ՝ Գեղ6 հի Պասթաճան, 
Սիրվարդ Կարապետեան, Լ6 սին Քէպապճեան, Այտա Ք6 թ6 քճեան, Սեդա 
Թաշճեան, Միրելլա Դանոյեան եւ Սաթենիկ Զաքարեան, ձեռամբ՝ ՀՕՄ-ի 
Գանատայի Շրջ. Վարչ6 թեան անդամ՝ ընկհ. Իրէն Թիլիմի ի:
25 տար6 ան զարդասեղին արժանացան ընկեր6 հիներ՝ Լենա Չաք6 ճեան, Սիւզան 
Քէօշկէրեան, Սեդա Նաճարեան, Ծաղիկ Ղարախանեան-Սիրաքի եւ Գեղանոյշ 
Փիլաւճեան, ձեռամբ՝ Շրջ. Վարչ6 թեան անդամ՝ ընկհ. Յասմի կ Բաբիսեանի:
15 տար6 ան զարդասեղին արժանացան ընկեր6 հիներ՝ Սօնա Աբգարեան, Արշօ 
Աթիքեան, Արաքսի Գրժիքեան, Ն6 արդ Գորայեան, Լ6 սին Մանկասարեան 
եւ Պարգեւ6 հի Զաքարեան, ձեռամբ՝ ՀՕՄ-ի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղի 
ատենապետ6 հի՝ ընկհ. Վարսենիկ Սաարգիսեանի:
Նորագրեալ ընկեր6 հիները՝ Թամար Փիլաւճեան, Մէրի Հատտատ-Քաւալիէ, Սեդա 
Յակոբեան, Անոմէ Մէհրապեան, Նայիրի Սէրայտարեան եւ Թինա Սէրայտարեան 
կատարեցին երդման արարող6 թիւնը, կնքամայր6 թեամբ՝ վաստակաւոր ընկհ. 
Ալիս Շիթիլեանի:
Յայտագրի աւարտին, գաղ6 թիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Հոգշ. Տ. Ստեփանոս Վրդ. 
Փաշայեան փոխանցեց իր սրտի խօսքը: Ան գնահատեց ՀՕՄ-ի ընկեր6 հիներ6 ն 
անշահախնդիր եւ անխոնջ աշխատանքը, մաղթելով իրենց առաւել ոյժ եւ կորով, 
շար6 նակել6  ՀՕՄ-ի ն6 իրական գործը, ծառայել6  հայ ժողով6 րդին եւ հասնել6  
անոր կարիքներ6 ն: Ապա, շնորհաւորեց կրթաթոշակ, մրցանակ, յ6 շան6 էր, 
զարդասեղ ստացողները եւ նորագրեալ ընկեր6 հիները:
ՀՕՄ-ի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղի 52-րդ տարեդարձի կարկանդակի հատ6 մը 
կատարեցին երէց ընկհ. Մարի Սարգիսեան եւ կրտսեր ընկհ. Քրիստա Պօղոսեան: 

«Ռ6 բինա» մասնաճիւղի  ՀՕՄ-ի Օր
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 Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան «Ռ6 բինա» մասնաճիւղի տօնավաճառը 
տեղի 6 նեցաւ 1 եւ 2 Նոյեմբեր 2014-ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ, 
առաւօտեան ժամը 11:00-ին, ներկայ6 թեամբ՝ Ս. Աստ6 ածածին եկեղեցւոյ 
օգնական Հովիւ Արժ. Տ. Կոմի տաս Աւ. Քհնյ. Փանոսեանի, ՀՅԴ «Սողոմոն 
Թէհլիրեան» Կոմի տէի ներկայաց6 ցիչ ընկ. Վարանդ Պարսամե անի, 
ՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան անդամ ընկեր6 հիներ՝ Յասմի կ 
Բաբիսեանի եւ Իրէն Թիլիմե անի, Հայ կեդրոնի քոյր մի 6 թիւններ6  
ներկայաց6 ցիչներ6 , ՀՕՄ-ի ընկեր6 հիներ6  եւ ՀՕՄ-ի գործ6 նէ6 թիւնը 
քաջալերող հայրենակիցներ6 :
 Տօնավաճառի յանձնախ6 մբի ատենապետ6 հին`ընկհ. Բեննա 
Թարզի, կատարեց բացման խօսքը եւ հրաւիրեց ընկհ. Արշօ Աստ6 րեանը, 
որ փոխանցէ ՀՕՄ-ի վարչ6 թեան խօսքը: Ընկհ. Արշօ շնորհակալ6 թիւն 
յայտնեց տօնավաճառի յանձնախ6 մբին, իրենց աշխատանքին համար, 
շնորհակալ6 թիւն յայտնեց նաեւ բոլոր ն6 իրատ6 ներ6 ն եւ յաջող6 թիւն 
մաղթեց ՀՕՄ-ի գործ6 նէ6 թեան: Նշենք, որ տօնավաճառի հասոյթի 
մե ծամասն6 թիւնը կը յատկաց6 ի ՀՕՄ-ի Պապայեան մանկապարտէզին, 
Գոլոլեան նախակրթարանին եւ Երկրորդական վարժարանին:
 Ընկհ. Բեննա Թարզի ներկայաց6 ց օր6 ան պատ6 ոյ հիւրը` 
ընկհ. Մարի Միքայէլեանը եւ դր6 ատելով անոր տարած բազմամե այ 
աշխատանքը ՀՕՄ-ի զանազան յանձնախ6 մբեր6 ն մէջ, հրաւիրեց զայն 
որ կտրէ տօնավաճառի բացման ժապաւէնը: Տէր Կոմի տաս Աւ. Քհնյ. 
Փանոսեան օրհնեց տօնավաճառը յաջող6 թեան մաղթանքներով:

Ձեռրնարկներ կան, որոնք իրենց զ6 արճալի ընթացքով կը ջեմրացնեն եւ կը 
հարստացնեն մե ր ներաշխարհը: ՀՕՄի Թորոնթոյի Ռ6 բինա մասնաճիւղի 
կազմակերպած Տոհմի կ Օր6 ան 21-րդ ձեռնարկ-խրախճանքը ձօն6 ած էր 
Տրապիզոն նահանգին եւ Համշէնին:

Շաբաթ, 18 Հոկտեմբեր 2014-ին, Հայ Կեդրոնի սրահը լեզ6 ն էր 
ազգայիններով: Սրահին մ6 տքը պատշազճօրէն զարդարոքւած էր եւ 
երբ դռները բաց6 եցան հիւրերը դիմաւոր6 եցան ազգային տարազներով 
ընկեր6 հիներ6  եւ պարման6 հիներ6  կողմէ, որոնք հիւրեր6 ն 
հրամմց6 սժցին Համշէնի յատ6 կ կաղինով պատրաստ6 ած տ6 րմ:
Տրապիզոնի եւ Համշէնի պատմ6 թեան գիրքէն օրինակ մը տր6 եցաւ 
իւրաքանչւիր ընկանիքի: գիրքը կը պար6 նակէ 166 պատկերազարդ 
էջեր: Կողքի էջին հովանաւորն է Տիկ. Ռիթա Շամլեան: Սրահին մ6 տքին 
զետե6 ած էին շրջանը խորհրդանշող եգիպտացորենով պատրաստ6 ած 
յարդարանքներ:
Ձեռնարկը սկսաւ Տոհմի կ Օր6 ան յանձնախ6 մբի ատենապետ6 հիին՝ 
ընկհ. Հ6 րի Նաճարեանի բարի գալ6 ստի ջերմ խօսքերով. (Հայ Օգն6 թեա 
Մի6 թիւնը բարեսիրական գործ6 նէ6 թեան կողքին կը ջանայ պահել եւ 
յաջորդ սեր6 նդին փոխանցել հայկական մշաշկոյթն 6  աւանդ6 թիւնները): 
Համշէնի բարբառը լաւագոյն փաստնէ Համշէնցիին հայկական ինքն6 թեան:
Տոհմի կ Օր6 ան ոգեկոչման ընդմէջէն մե նք ալ մե ր կարգին քիչ մը աւելի 
ճանչցանք Համշէնն 6  Համշէնցիները:
Ապա, սրահէն մ6 տք գործեցին Համազգայինի Գլաձոր մասնաճիւղի 
Էրէբ6 նի պարախ6 մբի պարման6 հիները բարձր բռնած 
ց6 ցատախտակնեըր, որոն վրայ արձանագր6 ած էին շրջանի քաղաքներ6  
եւ հայ իշխաններ6  ան6 նները: Պարախ6 մբը ղեկավար6 թեամբ 
պար6 սոյց Լոռի Նաճարեանի ներկայաց6 ց Համշէնական ոճով երեք 
պարեր:
Մեծ հաճոյքով նաեւ ականատես եղանքի Տրապիզոն նահանգի քաղաքներ6  
եւ Համշէնի հովանաւորներ6  մե ծարանքին, որոնց յաջորդաբար բեմ 
հրաւիրեց ընկհ. Հ6 րին: Անոնք գնահատ6 եցան զարդասեղէններով, 
ձեռամբ՝ ընկհ. Վարսենիկ Սախարգիսեանի կողմէ: Սոյն զարդասեղեսրը 
ն6 իրած էին Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սիւզան Նաճարեաները:
Բեմ հրաւիր6 եցազւ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանը, Առաջնորդ 
Գանատայի Հայոց Տիրախնամ Թեմի , օրհնել6  սեղանները եւ փոխանցել6  
իր սրտի խօսքը: Սրբազան Հայրը բարձրօրէն գնահատեց ՀՕՄ6 հիներ6  
ծառայ6 թիւն մե ր ժողով6 րդի կեանքէն ներս, եւ շեշտեց թէ անոնք իրենց 
աշխատ6 նազկ6 թեամբ, զոհաբեր6 թեամբ, ն6 իր6 ած6 թեամբ եւ 
անշահախնդիր ծառայ6 թեամբ կը մն ան 6  պիտի շաշր6 նակեն ըլլալ 
գեղեցկագոյն զարդը Թորոնոհայ պատմ6 թեան: Սրբազան Հայրը օրհնեց 
Համշէնական ոճով պատրաստ6 ած աղանդերներով ճոխ սեղանները:
Խրախճանքը շար6 նակ6 եցաւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ, Արթիւր 
Աբգարեանի եւ Արմէնիա ն6 ագախ6 մբի ազգային եւ տոհմի կ եւ բեղ6 ն 
մատ6 ց6 մով: 

ՏՐԱՊԻԶՈՆ ԵՒ ՀԱՄՇԷՆ՝ 
ՄԵՐ ՍԷՐ, ՄԵՐ ԹԱԽԻԾ

 Ինչպէս գիտէք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը 2014 տարին հռչակած 
էր Հայ տարեցներ6  տարի` հետեւաբար, այս տարի, ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի 
«Ռ6 բինա» մասնաճիւղի վարչ6 թիւնը գեղեցիկ գաղափարը յղացած էր 
կազմակերպել6  ճաշկերոյթ մը, ի պատիւ Թորոնթոյի Հայ տարեցներ6 ն:
Ճաշկերոյթը տեղի 6 նեցաւ Կիրակի, 23 Նոյեմբերին,  յետմի ջօրէի ժամը 
2:30-ին, Հայ կեդրոնի սրահին մէջ, ներկայ6 թեամբ Ս. Աստ6 ածածին 
Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ օգնական Հովիւ՝ Արժ. Տ. Կոմի տաս Աւ. Քհնյ. 
Փանոսեանի եւ շ6 րջ 150 հայորդիներ6 :
 Բարի գալ6 ստի խօսքը կատարեց ընկհ. Արմի կ Սաֆարեան, որ 
անդրադարձաւ տարեցներ6  տարած յոյժ կարեւոր դերին՝ հայ ընտանիքի 
կեանքէն ներս: Ան շեշտեց, թէ նոր սեր6 նդը որքան ալ զարգացած ըլլայ, 
սակայն մի շտ սորվելիք 6 նի տարեցներէն, հետեւաբար, մե ր ժողով6 րդը 
մի շտ սէր, յարգանք եւ խնամք պէտք է ց6 ցաբերէ տարեցներ6  հանդէպ:
Ապա հրաւիրեց Արժ. Տէր Կոմի տաս Աւ. Քհնյ. Փանոսեանը կատարել6  ճաշի 
օրհն6 թիւնը: 
 Տէր Հայրը այս առիթով փոխանցեց իր սրտի խօսքը, գնահատելով Հայ 
տարեցներ6  աշխոյժ գործ6 նէ6 թիւնը Հայ կեդրոնէն ներս, ինչպէս նաեւ մե ր 
բոլոր այլ մի 6 թիւններ6 ն մէջ: Ճաշկերոյթը ճոխաց6 ց Զարեհ Քէնտիրճեանը, 
որ սիրայօժար եկաւ եւ խանդավառեց ներկաները գեղեցիկ երգերով եւ 
ն6 ագներով: Տեղի 6 նեցաւ վիճակահան6 թիւն եւ բազմաթիւ բախտաւորներ 
արժանացան ն6 էրներ6 : Ձեռնարկը վերջ գտաւ երեկոյեան ժամը 4:30-ին:

ՀՕՄ-Ի «Ռ� ԲԻՆԱ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ Ի ՊԱՏԻՒ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՀԱՅ 
ՏԱՐԵՑՆԵՐ� Ն

«Ռ6 բինա» մասնաճիւղի  կաղանդ

«Ռ6 բինա» մասնաճիւղի ՀՕՄ-ի քանդակի բացման հանդիս6 թիւն
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Միսսիսոկայի «Առագաստ» մասնաճիւղ
Միսսիսոկայի «Առագաստ» մասնաճիւղը իր փոքրաթիւ անդամն երով 6 նեցաւ 
շատ արդիւնաւէտ տարեշրջան մը:
Մասնաճիւղը տարեշրջանի գործ6 նէ6 թիւնը  սկսաւ տարեկան 
դաշտագնաց6 թեան կազմակերպ6 մով, քայլարշաւի եւ Նոր տար6 ան 
խրախճանքի 6  ան6 շեղէն վաճառքով:
22  Փետր6 ար 2015-ին, Ս Պատարաք մատ6 ց6 եցաւ Միսսիսոկայի Ս6 րբ 
Վարդան եկեղեցւոյ մէջ, հանգ6 ցեալ  ՀՕՄ-6 հիներ6  յիշատակին:
Մայիս ամս6 ան ընթացքին գեղեցիկ ձեռնարկով մը նշ6 եցաւ ՀՕՄ-ի օրը:

A New Initiative by ARS Roubina Chapter:
Professional and Personal Development
INSPIRE FOR TOMORROW
Inspire.Connect.Empower
By Tamar Pilavdjian

The Armenian Relief Society (ARS) is one of the pillars of this community; the 
society’s mission is to provide humanitarian aid and assist in the social, educa-
tional and health and welfare of the Armenian people.  The ARS continues to 
foster a diverse range of social and educational opportunities for members of 
our community by way of the elementary and high schools, summer camps, 
educational scholarships, social work and many other volunteer opportuni-
ties.  The ARS has been and continues to be hugely successful in supporting its 
youngest and oldest members and they are to be admired for their contribu-
tions.  What was missing was a large group of people who fells somewhere 
in between  It is with this in mind that an idea was born, a new program to 
engage young professional women within the community, to inspire, educate 
and create opportunities for professional and personal development.  Hence 
was born the ARS Inspire For Tomorrow committee with a simple motto – 
“Engage.Connect.Empower.”

Until now the focus of the committee has been to organize networking and 
learning events.  In June we hosted our inaugural event, Breaking Barrier to 
Success:  A female Leader’s Perspective, featuring guest panellists Sevaun Pal-
vetzian, CEO of civic Action Alliance, Ani Hotoyan-Joly, CFO of Coventree 
Inc.  and Agnes Di Leonardi, General Counsel, Mazda Canada Inc. each shar-
ing their stories of the positive experiences and challenges they faced along 
their professional journeys.  Our next even focuses on communications and 
how to communicate effectively for both personal and professional success.  
The event will take place on November 17 and will feature Ani Asik, Senior 
Communications Advisor, Government of Ontario.
But this is only the beginning.  Our vision for the ‘future’ is to facilitate op-
portunities for networking and one-to-one mentoring.  As we bring together 
women from diverse backgrounds and levels of experience, the opportunities 
are endless - motivational and coaching, guidance and educational or career 
decisions, connection to resources and industry insights are just a few exam-
ples of what a strong network or mentoring relationship can provide.  More 
information on mentor and mentee opportunities will be launched on No-
vember 17 event entitled “Assess Your Communication Strategy for Personal 
and Professional Success.

ՀՕՄ-ի Ռ6 ինա Մասնաճիւղը 1 Մարտ 2015-ին տօնեց Միջազգային Կանանց Օրը Markham քաղաքի Sheraton պանդոկին 
մէջ, առաւօտեան ժամը 11-էն սկսեալ:
Ուշագրաւ էր ՀՕՄ-ի զանազան մասնաճիւղերէ ներկայ գտն6 ող ընկեր6 հիներ6  թիւը, ինչպէս նաեւ ձեռնարկը 
քաջալերող համակիրներ6  խանդավառ ներկայ6 թիւնը: Ձեռնարկին ներկայ էր ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան 
փոխ ատենապետ6 հի ընկհ. Նայիրի Շահինեան, Շրջ. Վարչ6 թեան ընկեր6 հիներ Իրեն Թիլիմի  եւ Յասմի կ Բաբիսեան:
Բաց6 մը կատար6 եցաւ Հայաստանի եւ Գանատայի քայլերգներով: Յանձնախ6 մբի անդամն երէն Անժելիք Աստ6 րեան-
Գիրէջեան հայերէնով արտասանեց բացման խօսքը՝ բարի գալ6 ստ մաղթեով ներկաներ6 ն: Իսկ Մէրի Քաւալիէր՝ 
անգլերէնով կարդաց բացման խօսքը եւ ներկայաց6 ց Թալին Թերզեան-Կիլմօրը՝ օր6 ան պատգամաբերներէն առաջինը:
Թերզեան, որ իր անձնական Blog-ը 6 նի եւ մն այ6 ն աշխատակից է «Թորոնթոհայ» ամսաթերթին, անգլերէնով 
ներկայաց6 ց ժամանակակից երիտասարդ կնոջ կեանքը տ6 նէն ներս որպէս կին եւ մայր եւ գործի ասպարէզի մէջ 
որպէս ար6 եստավարժ:
Ապա, ընկհ. Արշօ Զաքարեան ներկայաց6 ց երկրորդ պատգամաբեր՝ ընկհ. Սօնա Զէյթլեանը, որ այժմ հաստատ6 ած է 
Լոս անճելոս: Ան Եգիպտոսի եւ Լիբանանի հայ գաղ6 թներ6 ն մէջ բազմաթիւ տարիներ ծառայած է:
Ընկհ. Զէյթլեան շնորհակալ6 թիւն յայտնեց ՀՕՄ-ի Ռ6 բինա մասնաճիւղին, որ զինք պատ6 ած է այս ձեռնարկին 
հրաւիրելով: Ան խօսեցաւ Հայ կիներ6  մասին, որոնք Հայոց Պատմ6 թեան ընթացքին մե ծ դեր 6 նեցած են 
ազգապահպանման գործին մէջ: Ան Հայ կինը ան6 անեց «Ազգային 6 ղեգիծի պահակ, որը խնամակալի գործ ստանձնած 
է, որպէսզի արթնցնէ ժողովորդին գիտակց6 թիւնը»: Ներկաները մե ծապէս գնահատեցին անոր պատգամը, որ6 ն 
աւարտին յոտնկայս ծափահար6 թիւններով յայտնեցին իրենց գնահատանքը:
Ապա, մասնաճիւղի փոխ ատենապետ6 հի Քրիսթին Աւետիսեան երկ6  հանդիսավարները պատ6 եց յ6 շան6 էրներով:
Ձեռնարկին վերջին բաժինին մէջ տեղի 6 նեցաւ աճ6 րդը, որ վարեց Փիթըր Զատիկեան:

«Առագաստ» մասնաճիւղի անդամներ
«Առագաստ» մասնաճիւղի ձեռնարկներ 
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ՏԱՐԵՑՆԵՐ�  ՕՐ
 Գանատայի Հայոց թեմակալ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Մեղրիկ 
Սրբազան եպիսկոպոս Բարիքեանի թելադր6 թեամբ և նորին 
գերազանց6 թիւն պարոն Արմէն Եկանեան Հ.Հ.արտակարգ և լիազօր 
դեսպանի հրաւերով Հ.Օ.Մի “ՍԵՒԱՆ” Մասնաճիւղը նախաձեռնեց 
իւրայատ6 կ ընդ6 նել6 թիւն մը  Նոյ, 29,2014ի Հ.Հ.Դեսպանատան 
մէջ ն6 իրելով զայն իր շրջանի ՏԱՐԵՑՆԵՐ�  որոնք հիմն աքարերը 
հանդիսած են մե ր գործ6 նեայ համայնքին. 
 Տարեցներ6  Տար6 ան առթիւԱռաջնորդ Սրբազան Հօր  ՞Գիր 
Օրհն6 թեան՞ արժանացան՝  
Աշըգեան Նինա, Անտոնեան Արմէն6 հի, Աճէլեան Էլիզապէթ, 
Պէրպէրեան Հերմի նէ, Միրաքեան Անժէլ, Պալապանեան Սօնիկ, 
Թաշճեան Սիրվարդ, Քօշկէրեան Մովսէս, Պետրոսեան Աւետիս, 
Թաշճեան նիկողոս, Պալապանեան Վահէ, Ստեփանեան Տանիէլ, 
Պանտէք Խաչատ6 ր, Պատալեան Ալիս, Գպ6 րեան Սոնիա, 
Ման6 կեան Ալիս
 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ
 Դեկ. 07,2014ին ՀՕՄ.ի ընկեր6 հիներ6 ն ժրաջան աշխատանքներով 
և ջանքերով.Գանատայի շրջանային վարչ6 թեան և քոյր մի 6 թիւններ6  
նաեւ գաղ6 թի անդամն եր6  ներկայ6 թեամբ և քաջալեր6 թեամբ 
«Սեւան» մասնաճիւղի տօնավաճառը յաջող6 թեամբ անցաւ

Օթթա6 այի «Սեւան» Մասնաճիւղ 

Վանք6 վըրի «Արազ» մասնաճիւղ
 Վանք6 վըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղը, հակառակ իր փոքր անդամական 
թիւին, 6 նեցաւ բեղ6 ն եւ յաջող տարեշրջան մը:

 Հետեւեալ ձեռնարկները կազմակերպ6 եցան տարեշրջանի ընթացքին. 
10 Մայիս  2014-ին Մայրեր6  օր6 ան առիթով` BABY SHOWER-ի դրամահաւաքի 
ձեռնարկ: Ս6 րիահայ6 թեան օգն6 թեան նպատակով հաւաք6 եցաւ 5000 տոլար:
- 24 Յ6 լիս 2014-ին Սաս6 ն Ճամբարի յանձնախ6 մբի եւ Ս6 րբ Գրիգոր Լ6 սաւորիչ 
եկեղեցւոյ Հոգաբարձ6 թեան հետ տարեկան Քերմէս
- 25 Նոյեմբեր  2015-ին Ս6 րբ Գրիգոր Լ6 սաւորիչ եկեղեցւոյ Հոգաբարձ6 թեան 
հետ մի ասին պարանցիկ երեկոյ, Էլի Պէրպէրեանի եւ իր ն6 ագախ6 մբի 
ընկերակց6 թեամբ:
- 20 Դեկտեմբեր 2014-ին «Արազ» շաբաթօրիայ վարժարանի Նոր տար6 ան
հանդէս եւ  տօնակատար6 թիւն:
- 20-27 Դեկտեմբեր 2014-ին` Մանթըի վաճառք:
- 31 Դեկտեմբեր 2014-ին Նոր տար6 ան խրախճանք
- 25 Փետր6 ար 2015-ին Հոգեհանգիստ,  հանգ6 ցեալ ՀՕՄ- յիշատակին, հոս կ՚6 զենք 
արձանագրել, որ այս տարի մասնաճիւղը 6 նեցաւ երկ6  կոր6 ստ` ընկհ.Ար6 սեակ 
Մարգարեան եւ ընկհ. Սեդա Պաքալեան:
- 29 Մարտ- 4 Ապրիլ 2015-ին ան6 շեղ1նի եւ գոհարեղէնի վաճառք, Ս6 րբ Գրիգոր 
Լ6 սաւորիչ եկեղեցւոյ «Լազարեան» սրահին մէջ:

Օթա6 այի դեսպանատան մէջ կայացած Տարեցներ6  Տար6 ան 
առթիւԱռաջնորդ Սրբազան Հօր  ՞Գիր Օրհն6 թեան՞  արժանացան 

Աշըգեան Նինա
Անտոնեան Արմէն6 հի
Աճէլեան Էլիզապէթ
Պէրպէրեան Հերմի նէ
Միրաքեան Անժէլ
Պալապանեան Սօնիկ
Թաշճեան Սիրվարդ
Քօշկէրեան Մովսէս

Պետրոսեան Աւետիս
Թաշճեան նիկողոս
Պալապանեան Վահէ
Ստեփանեան Տանիէլ
Պանտէք Խաչատ6 ր
Պատալեան Ալիս
Գպ6 րեան Սոնիա
Ման6 կեան Ալիս

)::AOVA

«Արազ» մասնաճիւղի  ձեռնարկներ 

«Սեւան»  մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառ

«Արազ» մասնաճիւղի  անդամներ
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Տերեւաթափ

For those who know me, its unfortunate we meet again 
under such sorrowful circumstances, and to those who 
don’t know me I am, Carolyn Sarkissian, the eldest 
grandchild of Amalia Galustian.
Amalia Galustian was born in Tabriz, Iran on De-
cember 30st 1930. She then moved to Tehran with 
her family where she later married the love of her 
life, my late grandfather Hratch Galustian on April 
22nd 1963. The two were a match made in heaven. 
Three years later they had their fi rst child, my mother Christa. Three years 
after they were blessed with my uncle Victor. Their loving family settled 
in Canada in December 1982. Following many prosperous years in Canada, 
their children were blessed to start families of their own. Christa and Dikran 
brought into the world Hratch and Amalia’s fi rst grandchild Carolyn, who 
was followed by my younger sister, Lisa. Victor and my aunt Sharis blessed 
the family with their two beautiful children Arman and Ani.  
On April 24 2000, Amalia experienced the loss of her soul mate, Hratch. She 
would continuously talk about him up to her last days. Our grandmother faced 
many obstacles throughout her life, but no matter what it was she handled it 
with such grace and class. She always managed to keep a smile on her face, which 
encouraged us all to believe that everything would be all right.
Even during her darkest days, she would put herself second and always made 
sure her children, grandchildren, and all her loved ones were happy. She was an 
intelligent woman who had the most positive outlook on life; her smile would al-
ways brighten up the room. Not only was she a grandmother, she was a mother, 
a friend, a chef, a doctor, a teacher, but her biggest passion in life was her garden. 
She would spend numerous hours outside planting fl owers, feeding the birds, 
and chasing away the squirrels that tried to destroy her garden sanctuary. 
When she wasn’t in the garden, you would often fi nd her concocting new dishes 
to serve her family or relaxing in her room reading the latest issues of her French 
magazines. She always kept herself alert and up to date with current events. 
Amalia Galustian was a strong, independent woman who was looked up to 
by those around her. Growing up I always admired her charisma and her 
ability to make people fall in love with her every word. My grandmother was 
fortunate enough to live a joyous life, surrounded by her loved ones.
In October of 2013 she was diagnosed with acute myeloid leukemia. Through 
out her battle she always kept her positive attitude, and was certain she was 
going to successfully win the battle. As the cancer progressed it was obvious 
the treatment she was receiving was not responding accordingly. Even then 
she did not lose hope. She kept fi ghting even until her last days. Even during 
these days her cancer came second, as her family’s happiness still remained her 
number one priority. These are just a few of the reasons as to why she was and 
always will be my role model.  On Sunday, July 6, 2014 heaven gained an angel 
as our grandmother was reunited with her best friend and soul mate Hratch, 
as they both happily continue to look over our family, and guard us with their 
love. Grandma you will always be in our hearts. Although you are no longer 
with us, you leave behind your wise words and values, which we will continue 
to live by. I love you every day and now I will miss you every day.

Ալիս Կէտիկեան ծնած է Անյթապ, Կիլիկիա, 1920 
թ6 ականին: Ծննդեան ճիշդ օրը վստահ չէր գիտեր, 
բայց իր հայրը կ’ըսէր, որ ծիրանին եւ խնձորին 
առատ եղած ժամանակին ծնած էր: Երկրորդ 
զաւակն էր Յակոբ եւ Երանիկ Պետիրեաններ6 . 
6 նեցած է երկ6  քոյրեր եւ մէկ եղբայր: 
Գաղթական6 թենէն վերջ ընտանիքը 
հաստատ6 ած է Հալէպ եւ մե ծցած է Հալէպի 
մէջ: Յաճախած է Հալէպի Ուս6 մն ասիրաց 
վարժարանը: 1940-ին ամ6 սնացած է Անդրանիկ Կէտիկեանի հետ 
կազմե լով իրենց ընտանեկան բոյնը, 6 նենալով չորս զաւակներ, 
Ներսէս, Արմէն, Յակոբ եւ Անահիտ: 1961-ին, Հալէպի  կ6 սակցական 
հալածանքներ6  պատճառաւ, ընտանիքով հաստատ6 ած է Լիբանան: 
1968-ի Մայիսին, զաւակներէն` Արմէնը, գաղթած է Գանատա, որ6 ն 
հետեւած են ընտանիքի բոլոր անդամն երը: 1969-ին հաստատ6 ած 
են Թորոնթօ քաղաքը: 1971-ին, ինքնաշարժի արկածով կորսնց6 ց իր 
անդրանիկ զաւակը՝ Ներսէսը, որ մե ծապէս ցնցեց բոլոր ընտանիքը: 1990 
թ6 ականին, երբ ամբողջ  գերդաստանը պատրաստ6 ած էր տօնել6  
Կէտիկեաններ6 ն ամ6 սն6 թեան 50-ամե ակը, անակնկալ կերպով կը 
մահանայ Ալիսին ամ6 սինը:
Ալիս  Կէտիկեան շատ կան6 խէն մաս կազմած է Ազգային կեանքին, 
անդամակցելով ՍՕԽ-ի Հալէպի մասնաճիւղին: Ամ6 սնոյն հետ 
զաւակները դաստիարակած են հայկական շ6 նչով եւ ոգիով. առանց 
խնայել6  իրենց ժամանակը, փորձած են օգտակար հանդիսանալ 
հայ գաղ6 թին եւ իրենց շրջապատի բոլոր կարիքներ6 ն: Հալէպի մէջ 
մաս կազմե լով ՍՕԽ-ին, եղած է վարչական, մաս կազմած է զանազան 
յանձնախ6 մբեր6 : Տարիներ շար6 նակ մաս կազմած է Քարէն Եփփէ 
ճեմարանի խնամակալ մարմն ին: Գանատա հաստատ6 ել6  առաջին 
օրէն մաս կազմած է ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղին եւ 
մի նչեւ վերջին տարիներ6 ն՝ ան տեսնելով իր մարմն ական տկար6 թիւնը, 
անսակարկ ծառայած է իր շատ սիրած մի 6 թեան: Ամէն տեղ ներկայ6 թիւն 
եղած է առանց զլանալ6  իր օգն6 թիւնը բոլոր աշխատանքներ6 ն, վարելով 
զանազան պաշտօններ, վարչական եւ այլ յանձնախ6 մբեր6  մէջ:
1978-ին, իր ամ6 սնոյն հետ, հիմն ադիր անդամն երէն եղած են Հայ կեդրոնի 
Երէցներ6  ընկերակց6 թեան, վարչական պաշտօն վերցնելով: Ան 
շար6 նակեց իր վարչական պաշտօնը տարիներով, ամ6 սինին մահէն 
ետք անգամ: Ալիս Կէտիկեան վարպետ խոհարար6 հի եղած է. իրեն 
պատրաստած ճաշերն 6  ան6 շեղէնը մի շտ փնտռ6 ած են բոլորէն: Իր 
նշանաւոր խաղողի ջ6 րով պատրաստած «պաստըխ»էն եւ «ս6 ճ6 խ»էն 
յաճախ բոլոր ծանօթներ6 ն բաժին կը հանէր:
Տարիներ6  ընթացքին, ընտանիքը բազմացաւ. ան բախտաւոր6 եցաւ 
երկ6  հարսերով՝ Այտա եւ Ծովինար եւ մէկ փեսայով՝Հրայր. 6 նեցաւ 6 թը 
թոռնիկներ - Թալին, Ռաֆֆի, Գարին, Լորի, Սոնա, Նաթալի, Կարէն, Արամ 
- եւ եօթը ծոռեր - Գառնի, Դրօ, Մեղրի,  Գրիսչըն, Անդրանիկ, Էմմա, Ֆիլիփ եւ 
Սթելլա - որոնք եղան իր կեանքի 6 րախ6 թիւնն 6  սփոփանքը:
Վերջին 10 տարիներ6 ն, ան կամաց-կամաց սկսաւ իր յիշող6 թիւնը 
կորսնցնել, պատճառ դառնալով, որ հետզհետէ շրջապատէն մե կ6 սանայ. 
սակայն պահեց իր դատող6 թիւնը, սրամի տ խօսակց6 թիւնը եւ իր 
աղօթքներն 6  խրատները մի շտ տ6 աւ բոլորիս: Իր կեանքի վերջին շրջանը 
կ’անցնէր կարդալով հայկական թերթերն 6  Աւետարանը, հակառակ 
իր տկար տեսող6 թեան: Միշտ շրջապատ6 ած էր իր զաւակներով եւ 
թոռնիկներով:   Ալիս Կէտիկեանը իր հոգին աւանդեց 31 Յ6 ն6 ար 2015-ին եւ 
վերադարձաւ Աստ6 ծոյ քով: Սիրելի Մեծ Մամա, յիշատակդ անթառամ կը 
մն այ մե ր բոլորին մօտ: Աստ6 ած լ6 սաւորէ հոգիդ եւ հողը վրադ թեթեւ ըլլայ:

Թալին Չարշաֆեան

Ալիս Կէտիկեան Amelia Calustian

Ծնած է Յ6 նաստան: 1957 Փետր6 արին  հաստատ6 ած է Մոնթէալ եւ իր 
մասնակց6 թիւնը բերած գաղ6 թի եւ մանաւանդ ՀՕՄ-ի հիմն ադր6 թեան 
սկզբնական աշխատանքներ6 ն: Մահացած է Յ6 ն6 ար 2015-ին:

Ընկհ. Իմաստ6 հի Քարիէթի

Վարդ6 հի Ինճէան-Գրիգորեան

Ծնողքը՝ Համբարձ6 մ եւ Մարի, Իզմի րի 
կոտորածներէն անիջապէս առաջ կը փախին 
Հալէպ, Ս6 րիա, 6 ր Վարդ6 հին կը ծնի 1924-ին:
Հալէպի Հայկազեան նախակրթարանը աւարտելէ 
ետք, կը շար6 նակէ 6 ս6 մը Jeanne d՚Arc 
ֆրանսական երկրորդական վարժարան: 1943-
ին` կ՚ամ6 սնանայ Յակոբ Գրիգորեանին հետ եւ կը 
բախտաւոր6 ին երեք մանչ զաւակներով`Կարպիս, 
Վահէ եւ Վիգէն: 1957-ին` կը տեղափոխ6 ին 
Պէյր6 թ, Լիբանան: 1967-ին`  կը գաղթեն Թորոնթօ, Գանատա: Վարդ6 հին 
խորապէս կը հաւատար, որ հայերէն լեզ6 ի գործած6 թիւնը տ6 նէն ներս 
հայապահպանման կարեւոր ազդակն էր: 1981-ին` այցելած է Հայաստան: 
Կը սիրէր կարդալ եւ 6 նենալ հաւաքածոյ մը հայ գրական6 թեան 
եւ պատմ6 թեան գիրքեր6 : Հպարտ էր եղբօր Ստեփանին տարած 
աշխատանքով` Հալէպի Ճեմարանին հիմն ադր6 թեան օրեր6 ն, նոյնպէս 
հպարտ էր գիտնական Ժիրայր եղբօր տարած ն6 աճ6 մն երով:
Իր երկ6  յատկանշական գիծերն էին նորաձե6 թեան ճաշակը եւ 
հիւանդ խնամե լ6  կարող6 թիւնը: Հետեւեցաւ Canadian Fashion Designer 
դասընթացքներ6 ն եւ վկայ6 եցաւ: Մասնակցեցաւ իր ասպարէզէն 
ներս մրց6 մն եր6 , շահելով բազմաթիւ մրցանակներ: Հետեւեցաւ նաեւ 
Nursing-ի դասընթացքներ6 ն: Համոզ6 ած էր ՀՕՄ-ի առաքել6 թեամբ եւ 
շատ հպարտ էր 50 տար6 ան անդամ6 հիի իր վաստակով եւ զարդասեղով: 
Կարելի է ըսել, որ Վարդ6 հին լաւ կեանք մը 6 նեցաւ, սիր6 ած էր 
ամ6 սինէն, զաւակներէն եւ ազգականներէն: 7 թոռներ6  եւ 3 ծոռեր6  
յիշող6 թեան մէջ անմահ պիտի մն այ իրենց սիրելի «նանիկին» յիշատակը:

Մոնթրէալ հաստատ6 ած է 1966-ին: 1980-ին 
անդամակցած է ՀՕՄ-ին, կատարած է ՀՕՄ-ի անդամի   
իր բոլոր պարտաւոր6 թիւնները: Հիւանդ6 թեան 
պատճառով հեռ6  մն ացած է ժողովն երէ եւ 
ձեռնարկներէ: Մահացած է Մայիս 2014-ին:

Ընկհ. Շաքէ Գաւ6 քճեան

Ծնած է Յ6 նաստան Դեկտեմբեր 1925ին։ 1963ին 
կը գաղթէ Թորոնթօ, Գանատա։ Ճամբորդ6 թեան 
ընթացքին կը ծանօթանայ հայ երիտասարդի 
մը Կարօ Եզնիկեանին, որ6 ն հետ աւելի 6 շ 
կ՝ամ6 սնանայ։ Ընկհ. Ալիս 6 նէր մանչ զաւակ մը, 
Գրիգոր։ Ան տարիներ աշխատած է Գանատայի 
նամակատան մէջ։ Թորոնթօ հաստատ6 ելէ ետք, 
ընկեր6 հին կը մի անայ ՀՕՄին։ Ան մի շտ օգտակար կ՝ըլլար տարեկան 
տօնավաճառին իր համե ղ ան6 շեղէններով։Տարիներ շար6 նակ իբրեւ 
կամաւոր այցելեց եւ օգտակար դարձաւ 7 OAKS ծերանոցին։ Ան իր 
մասնակց6 թիւնը բերաւ նաեւ Ս. Աստ6 ածածին եկեղեցւոյ դպրաց դասին 
եւ շրջան մըն ալ եղաւ անոր մե նակատար երգողը։ Ընկհ. Եզնիկեան 
նկարագրով եղած է բարի, ազնիւ եւ մի շտ ժպտերես։ Երկարատեւ 
հիւանդ6 թենէ ետք, իր մահկանաց6 ն կնքեց 15 Դետեմբեր 2014ին։ Հողը 
թեթեւ գայ մե ր սիրելի ընկեր6 հիին վրայ։

Ալիս Եզնիկեան

Ծնած է Աթէնքի Ֆիքսի շրջանը եւ յաճախած է Ֆիքսի Ազգային վարժարանը: 
1954-ին անդամակցած է Ֆիքսի Հայ Կապոյտ Խաչին: 1959-ին ընտանիքով 
կը հաստատ6 ի Մոնթէալ եւ կը մի անայ Մոնթրէալի  ՀՕՄ-ի  «Սօսէ» 
մասնաճիւղին: Ան արժանացած է ՀՕՄ-ի անդամակց6 թեան 50-ամե այ 
զարդասեղին: Մահացած է Սեպտեմբեր 2014-ին:

Ընկհ. Արփիկ Տէրտէրեան

Ծնած է Թրիփոլի, Լիբանան, 25 Սեպտեմբեր 1925ին: Ունեցած է 2 դ6 ստրեր՝ 
Կէկէլ եւ Ծովակ: 1959ին կը մի անայ Լիբանանի Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան:
1990ին հաստատ6 ած է Մոնթրէալ, Գանատա, անդամակցելով ՀՕՄի Սօսէ 
մասնաճիւղին:1996 ին փոխադր6 ած է Թորոնթօ անդամակցելով ՀՕՄի 
Ռ6 բինա մասնաճիւղին: Իր կեանքի վերջին տարիները անց6 ց Մոնթրէալի 
մէջ, իր աղջկան Կէկէլին մօտ: Ան իր աչքերը փակեց Ապրիլ 2015ին:

Ընկհ. Վիգթորիա Ապալեան
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1976-ին հաստատ6 ած է Մոնթրէալ եւ 1982-ին 
մի ացած է ՀՕՄ-ի մե ծ ընտա-նիքին: Յաճախ ներկայ 
գտն6 ած է անդամական ժողովն եր6 ն, ընկերային 
յանձնախ6 մբի հաւաքներ6 ն եւ պտոյտներ6 ն: 
Իր վերջին տարիներ6 ն Cartierville -ի հանգստեան 
տան մէջ, ՀՕՄ-ի ընկեր6 հիններ6  այցել6 թիւնը  
մե ծ սփոփանք եղած է ընկեր6 հիին: Մահացած է 
Հոկտեմբեր 2014-ին: 

Ընկհ. Մարի Մոմճեան

Ծնած է Աղեքսանդիա ԵՒ մաս կազմած է տեղւոյն Օգն6 թեան Խաչին: 1948-
ին փոխադր6 ած է Գահիրէ եւ հոն ալ շար6 նակած է իր անդամակց6 թիւնը: 
1965-ին երբ կը հաստատ6 ին Մոնթրէալ կ՝անդամակցի ՀՕՄ-ին: 
Ընկեր6 հին մահացած է Մայիս 2014-ին:

Ընկհ. Շաքէ Մոմճեան

Երկար տարիներ անդամակցած է ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղին, եղած է 
գործօն անդամ, քաջալերած է ընկերային յանձնախ6 մբի ձեռնարկները: 
Ընկեր6 հին այս տարի պիտի ստանար  անդամակց6 թեան 50-ամե այ 
զարդասեղը, դժբախտաբար մահացաւ Հոկտեմբեր 2014-ին:

Ընկհ. Թագ6 հի Քէօլէեան

Մոնթրէալ հաստատ6 ելէ ետք մի ացած է Մոնթրէալի  ՀՕՄ-ի «Սօսէ» 
մասնաճիւղին, արժանացած է անդամակց6 թեան 50 ամե ակի զարդա-
սեղին: Մահացած է Օգոստոս 2014-ին:

Ընկհ. Վարդ6 հի Ահարոնեան

Ծնած էր Հալէպ (Ս6 րիա), Պահատ6 րեան ընտանիքի 
յարկէն ներս, ցեղասպան6 թենէն վերապրած 
ծնողներէ, կրտսերագոյնը երեք քոյրեր6 : Ընտանեկան 
մի ջավայրի մէջ, թէ անկէ դ6 րս, կազմաւոր6 ած 
էր հայեցի դաստիարակ6 թեամբ: Աւարտելէ ետք, 
Ազգային Հայկազեան նախակրթարանը, վկայ6 ած 
էր Հալէպի Ֆրանսական լիսէէն՝ պաքալորիայով: 
Հալէպի մէջ, կեանքի ասպարէզ նետ6 ելով, պաշտօն 
ստանձնած էր Societe de Banque Reunie, 14 տարիներ6  ընթացքին, իբր բաժնի 
պատասխանատ6 . նոյն շրջանին, ազգային կեանքէն ներս վերց6 ցած 
է Վարչական պաշտօններ՝ Հալէպի Համազգայինի մասնաճիւղին եւ 
Ս6 րիահայ Օգն6 թեան Խաչի Արծ6 իկներ6  Սկա6 տ Խորհ6 րդէն ներս: 
1969-ին, մօր հետ փոխադր6 ած էր Պէյր6 թ (Լիբանան), եւ յաջորդող 
տասը տարիներ6 ն աշխատած էր Credit Libanais դրամատան մէջ, վերջին 
չորս տարիներ6 ն ստանձնելով նոյն դրամատան մէկ մասնաճիւղի մը 
տնօրէն6 թեան պատասխանատ6 6 թիւնը:
1976-ին, ամ6 սնացած էր Պրն. Ս6 րէն Մաղաքեանին հետ, իսկ 1978-ին 
փոխադր6 ած էր Գանատայի Մոնթրէալ քաղաքը մի անալ6  իր 
հարազատներ6 ն։ Ընկհ. Մաղաքեան նոյն շրջանին  անդամակցած էր իր 
շատ սիրելի Մոնթրալի Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան:
1980 թ6 ականի Հոկտեմբերին մի ացած էր Ս6 րբ Յակոբ Եկեղեցւոյ 
Կրթական հաստատ6 թիւններ6  Վարչական կազմի ն, իբր Կրթական 
Գործադիր Մարմն ի Վարիչ-քարտ6 ղար, Ընկհ. Մաղաքեան այդ պաշտօնը 
վարեց աւելի քան քսան հինգ տարիներ ամե նայն բծախնդր6 թեամբ: 
Մոնթրէալի մէջ ընկհ. Մաղաքեան ճանչց6 ած էր որպէս   հայասէր, գթասէր 
եւ մարդասէր անձնաւոր6 թիւն մը:  Ընկհ Մաղաքեան  մե ծա բարոյապէս պէս 
կը հաւատար Հայ կեդրոնէն ներս գործող բոլոր կազմակերպ6 թիւններ6 ն 
ծրագիրներ6 ն 6  աշխատանքին եւ ամէն մի ջոցներով ան նեց6 կ կը կանգնէր 
տար6 ած աշխատանքին մի շտ քաջալերելով բարոյապէս եւ նիւթապէս : 
Ընկհ Մաղաքեան մե զմէ յաւետ բաժն6 եցաւ 3 Օգոստոս 2014-ին:
Յետ մահ6  Մոնթրէալի “Սօսէ” մասնաճիւղի մօտ հիմն 6 ած է “Արմի նէ 
Մաղաքեան ֆոնտ”:

Ընկհ Արմի նէ Պահատ6 րեան-ՄաղաքեանԱրաքսի Բարսեղեան

Ընկեր6 հի Արաքսին իր օրինակելի մի 6 թենական 
կեանքով օրինակ դարձաւ շատ շատեր6 , 
մանաւանդ անոնց որոնք առիթը 6 նեցան իր 
հետ գործակցել6 : Ան կան6 խ հասակէն արդէն 
Օգն6 թեան Խաչի հաւատաւոր անդամ էր եւ 
գործ6 նէ6 թիւն վարած էր Ս6 րիոյ մէջ, որպէս 
վարչական եւ խմբապետ6 հի, գործ6 նէ6 թեան 
ձեւ մը որ որդեգրած էր Ս6 րիահայ Օգն6 թեան 
Խաչը, որ6 ն կը հաւատար ընկեր6 հի Արաքսին:Լիբանան հաստատ6 ելէն 
անմի ջապէս ետք ան անդամակցեցաւ Լիբանանահայ Օգն6 թեան 
Խաչին, Լիբանանի Հատեդի շրջանի մէջ Տիկ. Սաս6 նիյի հետ hիմե ցին 
ԼՕԽ-ի մասնաճիւղ և մանկապարտէզ որ Հայ երեխաները արաբական 
մանկապարտէզ չի յաճախեն: Ապա նա վարեց յանձնախմբային եւ 
մասնաճիւղի վարչական գործ6 նէ6 թիւն  և անդամ դարձաւ շրջանային 
վարչ6 թեան: Ան իր կազմակերպչական հմտ6 թեամբ, կազմակերպ6 թեան 
հանդէպ 6 նեցած մե ծ հաւատքով, իր աշխատասիր6 թեամբ եւ 
գործնական6 թեամբ, իր վարկն 6  ոճը պարտադրեց իր ընկեր6 հիներ6 ն 
եւ ԼՕԽ-ի անդամն եր6 ն ընդհանրապէս: Կարգ մը մասնաճիւղեր6  մէջ 
իր ներկայաց6 ցչական հանգամանքով կարգ 6  կանոն եւ մտածելակերպ 
մտց6 ց եւ դարձաւ ամէնքէն սիր6 ած ընկեր6 հին: Լիբանանեան 
դէպքեր6 ն ընթացքին, խորապէս մտահոգ ԼՕԽ-ի շարքերէն ներս 
հետզհետէ պակսող 6 ժեր6 ն եւ ժողովն երէն բացակայ6 թեան երեւոյթին, 
փորձեց կազմակերպել գործ6 նէ6 թեան խմբապետական ոճը, չխնայելով 
իր առողջ6 թիւնն 6  ժամանակը:
Իր հմտ6 թիւնը չէր կայանար մի այն կազմակերպչական մարզին մէջ, ան 
ծանօթ էր հայկական ասեղնագործ6 թեան եւ իր հմտ6 թիւնը կը ցոլար 
մանաւանդ հայկական Այնթապի ասեղնագործ6 թեան մէջ: իր ձեռքէն ելած 
ձեռագործերը ար6 եստի գլ6 խ գործոցներ էին եւ ան սիրով կը փափաքէր 
այդ հմտ6 թիւնը փոխանցել նոր սեր6 նդին: Այդ իմաստով մե ծ եղաւ իր 
ներդր6 մը ԼՕԽ-ի աշխատանոցի եւ ձեռար6 եստի կեդրոններ6 ն մէջ, 
6 ր կազմակերպ6 ած դասընթացքներ6 ն Այնթէպի ասեղին մասնագէտ 
6 ս6 ցչ6 հին եղաւ: Իր ընկեր6 հիները, իր կազմակերպ6 թիւնը 
սիրող 6  պաշտող անդամն  էր ընկեր6 հի Արաքսին: Իր գեղեցիկ 
ասեղնագործ6 թիւնները զարդարեցին ԼՕԽ-ի Արաքսի Պ6 լղ6 րճեան 
Ընկերաբժշկական կեդրոնին պատերը,յաճախ իր գեղեցիկ գործերը կը 
ն6 իրէր ԼՕԽ այցելող օտարական հիւրեր6 ն, տալով բան6 ած ասեղին 
մանրամասն6 թիւններն 6  ծն6 նդ առած վայրին պատմ6 թիւնը: 
Ան իր ընտանիքը վարեց որպէս հայ մայր, զաւակները դաստիարակեց 
ազգային շ6 նչով, ապրեցաւ 6  ապրեց6 ց հայկական6 թեամբ եւ 
հայերէն լեզ6 ի հանդէպ 6 նեցած հետաքրքր6 թիւնը բաւարարել6  
համար հաս6 ն տարիքին մասնակցեցաւ Լիբանանի Համազգայինի 
Հայագիտական հիմն արկին դասընթացքներ6 ն: Կեանքի հանդէպ իր 
քաջ կեց6 ածքով դէմ դրաւ բոլոր դժ6 ար6 թիւններ6 ն եւ մի նչեւ վերջին 
շ6 նչը խորհրդատ6  դարձաւ 6  մխ իթարեց իր շ6 րջինները:
1998 Դեկտեմբերին հաստատ6 ելով Լաւալ, անմի ջապէս իր 
անդամակց6 թիւնը փոխանցեց ՀՕՄ-ի Շ6 շի մասնաճիւղին: Ան 
իր մասնակց6 թիւնը բերաւ ՀՕՄ-ի  կազմակերպած ասեղնագործի 
ց6 ցահանդէսին եւ այդ առիթով ն6 էր մը յանձնեց նաեւ gouverneur general-
ին եւ փոխադարձաբար ան ստացաւ յ6 շան6 էր: Յիշենք նաեւ թէ ինչպէս 
առիթով մը երբ լսեր էր որ Ղարաբաղի փոքրիկները կօշիկի պէտք 6 նին, 
իր դողդոչ6 ն ձեռքեր6  հիւսած թանկագին ձեռագործը դրեր էր աճ6 րդի 
եւ գ6 մարը տրամադրած այդ փոքրիկներ6 ն: Այսպիսի անձնազոհ 6  
անձն6 էր մէկն էր ան, Հայ մօր և Հայ կնոջ տիպար կերպարը: 
Ընկեր6 հի Արաքսին մե զմէ առ յաւէտ կը բաժն6 ի, մե ծ տրտմ6 թեան 
մատնելով բոլորս եւ պարապ6 թիւն մը ստեղծելով իր հարազատներ6  
կեանքեր6 ն մէջ, մանաւանդ ամ6 սնոյն Գէւորքին, դ6 ստրեր6 ն 
Թալինին եւ Նանորին,  եւ թոռներ6 ն Պետօյին, Կարօտին եւ Վահագնին 
համար,  սակայն վստահ ենք որ Աստ6 ած իրեն պիտի տայ յաւիտենական 
հանգիստ 6  զինք լ6 սաւորէ ընդ մի շտ:
Թող Ամե նակալ Տէրը բոլոր հարազատներ6 ն վիշտն 6  ցաւը մե ղմացնէ:

Ծնած է Հալէպ, Ս6 րիա: Մաս կազմած է Ս6 րիոյ 
Օգն6 թեան Խաչին, նախ որպէս Արծ6 իկ ապա  ̀որպէս 
անդամ: Մոնթրէալ հաստատ6 ելէն ետք մի ացած է ՀՕՄ-ի 
«Սօսէ» մասնաճիւղին: Մահացած է Մարտ 2014-ին:

Ընկհ. Վարսենիկ Թորոյեան

Արշալոյս Մալէք  (Մելիքեան) 

Դ6 ստրը, Գէորգ եւ Մարիամ Մանտոսեաններ6 , 
Արշալոյս , ծնեալ Օգոստոս 28, 1917ին, Եր6 սաղեմ, 
կը յաճախէ Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանը, 
ապա, հօր մահ6 ընէ ետք,  կը փոխադր6 ի Հայֆա իր 
մօր, քրոջ , եւ երեք եղբայրներ6 ն հետ։ 
1939 ին կ՛ամ6 սնանայ Վանեցի Շահպազ 
Մելիքեանի հետ։  Համաշխարային պատերազմը կը 
սկսի նոյն տարին։ Առաջին զաւակը կը ծնի 1940-ին։ 
Կը բախտաւոր6 ին երկ6  6 րիշ զաւակներով։ Բայց կարծես տեղա-
հան6 ել6  սովոր6 թիւնը կաց չ6 նէր ։1948-ին  կրկին կը փախչին, այս 
անգամ, դէպի Թրիփոլի, Լիբանան, նոր ծնած երեխան՝ Արշալոյսը գիրկը։ 
Արշալոյս  բոլոր  ջանքը կը կեդրոնացնէ ընտանիքին տալ6  սէր եւ հայեցի 
դաստիարակ6 թիւն  իր ամե նասիրելի Շահպազին հետ մի ասնաբար  իրենց 
օճախը պահպանել6 ։ Միասին պայգարեցան հասնել6  իրենց նպատակին։ 
Միասին, իրենց ընտանիքի անդամն եր6 ն հետ , սրտովին  մասնակցեցան  
իբրեւ գործօն անդամն եր մշակ6 թային, եկեղեցական, օգն6 թեան,  
մարմն ակրթական, եւ կրթական  մի 6 թիւններ6  մէջ։ 
Արշալոյս շար6 նակեց իր մասնակց6 թիւնը բերել, երեք երկիրներ6  մէջ, 
աւելի քան 70 տարիներ , շար6 նակաբար, իբրեւ անդամ Կապոյտ Խաչի 
եւ հետո ՀՕՄ-ի ։  Այր եւ կին, 6 խտ  ըրած էին օգտակար ըլլալ, անխտիր, 
անոնց որոնք կարիք 6 նէին։ 
1960-ին  կ՛անցնին Պէյր6 թ, ետեւ ձգելով անմոռանալի յիշատակներ 
Թրիփոլիի հայ համայնքէն։ 1962-ին կը մե կնին դէպի Մոնթրէալ, հեռ6  
իրենց ծանօթ եռանդ6 ն  գաղ6 թներէն։ 
Բայց, բարեբախտաբար, այլեւս հասած էին  տեղ մը, 6 ր իրենց կեանքը 
պիտի շար6 նակ6 էր նպաստաւոր պայմաններ6  տակ՝  թէ իբրեւ հպարտ 
Գանատացիներ ազատ երկրի մը մէջ, եւ թէ շար6 նակել6  ժրաջան 
աշխատանքով ՝օգտակար  ըլլալ աճող Հայկական համայնքին։ 
Արշալոյս համե ստ եւ ազնիւ անձ էր, սիրալիր եւ անկեղծ բնաւոր6 թեամբ։ 
Ամ6 սնոյն նման կրօնասէր եւ աշխատասէր։ Իր հիւրասիր6 թեան 
համբաւը իրեն պատրաստած համե ղ 6 տելիքներն  6  ան6 շեղեններն  էին։  
Ընկհ. Արշալոյս խոր ծեր6 թեան մէջ բաժն6 եցաւ իր  սիրելիներէն: 

Ծնած է Անգարա, Թ6 րքիա: 1958-ին կը փոխադր6 ի Մոնթրէալ 
եւ ամի ջապէս կ՝անդամակցի նորակազմ ՀՕՄ-ին եւ իր գործՕն 
մասնակց6 թիւնը կը բերէ ՀՕՄ-ի աշխատանքներ6 ն: Մահացած է 
Նոյեմբեր 2014-ին: 

Ս6 լթան Թոքաթլեան

Jenik Mirzayan (born May 5 1922) passed away peace-
fully on Saturday, November 1, 2014 at Credit Valley 
Hospital in Mississauga, Ontario. Having joined Aragast 
Chapter in 1991, Jenik Mirzayan was a cherished mem-
ber of Armenian Relief Society. During her time with 
ARS, she readily prepared her ever-popular jam, nazook, 
and cakes for bake sales and gladly volunteered her time 
at ARS functions. Mrs. Mirzayan was predeceased by her 
eldest daughter and husband and is survived by her four children, ten grandchil-
dren, and seven (recently eight) great-grandchildren. She will be dearly missed.

Jenik Mirzayan
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ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ 
ՍԵԴԱ ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ
Սրտանց կը շնորհաւորեմ ՀՕՄ-Ի Գանատայի շրջանը՝ իր 25-ամե այ բեղ6 ն 
գործ6 նէ6 թեան առիթով: Իբրեւ հիմն ադիր անդամ ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանին, 
հոգեկան մե ծ գոհ6 նակ6 թիւն կը զգամ այս արծաթեայ տարեդարձը  տօնելով եւ 
կը ցանկամ, որ ՀՕՄ-6 հիները՝ յարատեւ  աշխոյժ, անձնան6 էր 6  արժանավայել 
գործ6 նէ6 թեամբ՝ ծառայեն հայ ժողով6 րդին 6  անոր կարիքներ6 ն:
Նորանոր յաջող6 թիւններ 25-ամե այ երիտասարդ մե ր շրջանին:

ԱՆՆԱ Պ� ԼԿԱՐԵԱՆ
Մենք բախտաւոր սեր6 նդ մըն ենք, որովհետեւ ականատես եղանք բարեսիրական 
ազգան6 էր եւ կանացի կազմակերպ6 թեան մը հարիւրամե այ արդիւնաւէտ 
գործ6 նէ6 թեան: Այսօր, հպարտ6 թեամբ կարելի է ըսել, որ Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան 
Գանատայի Շրջանը՝ իր տասը մասնաճիւղերով եւ աւելի գան 1300 անդամն երով, 
արդէն 25 տարիներէ ի վեր կը գործէ աշխոյժ եւ արժանավայել կերպով՝ ՀՕՄ-ի ճամբով 
ծառայել6  համար իր ազգին եւ այ՛դ ՀՕՄ-ի հիմն ադր6 թեան առաջին օրերէն սկսեալ: 
Կ՚ողջ6 նենք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի հիմն ադր6 թեան 25-ամե ակը: 
ՀՕՄ-ը այսօ՛ր աւելի գան երբեք լայն եւ պատասխանատ6  գործ6 նէ6 թեան ծաւալ 
6 նի: Պարտինք արժեւորել ՀՕՄ-ի 6 ժական6 թիւնը հաստատող կռ6 աններն 6  
պէտքերը, կազմակերպ6 ած6 թիւնն 6  մարդ6 ժի տրամադրելի6 թիւնը. ինչպէս 
նաեւ գնահատել իր անդամական շարքեր6  ներդր6 մը եւ զինք շրջապատող 
համակիրներ6  շրջանակը:
25-ամե այ այս արծաթեայ յոբելեանին առիթով կը շնորհաւորենք ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանը եւ իր անդամն երը: Կը մաղթենք, որ Ան իր առաքել6 թեան ամբողջական 
գիտակց6 թեամբ շար6 նակէ իր գործը, յարատեւ կամքով, եւ անսահման 
ն6 իր6 մով, որ6 ն այնքան կարիքը 6 նի Հայ Ժողով6 րդը ի սփիւռս աշխարհի:

ՆԱՅԻՐԻ ՇԱՀԻՆԵԱՆ
Սրտանց կը շնորհաւորեմ Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան Հիմն ադր6 թեան 
25-ամե ակը: Պատիւ 6 նեցած եմ մաս կազմե լ6  Շրջանային Վարչ6 թեան 
գործ6 նէ6 թեան սկզբնական օրեր6 ն եւ ապա տարիներ վերջ:
Տար6 է տարի կը տեսնենք Գանատայի շրջանի տասը մասնաճիւղեր6  
գործ6 նէ6 թեան յաջող6 թիւնները՝ հայրենիքի, Արցախի, Ջաւախքի եւ Սփիւռքի 
մէջ: Անկասկած Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թիւնը ճիգ չի խնայեր որ մի շտ 
նեց6 կ կանգնի այս բոլորին: ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքին մաս կը կազմէ Գանատայի 
շրջանը իր 1,300 անդամն երով: Տարիներ շար6 նակ առաջնահերթ տեղ կը գրաւէ 
Գանատայի շրջանը նեց6 կ կանգնելով ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչ6 թեան բոլոր 
ներկայ եւ ապագայ ծրագիրներ6 ն, իր ընկեր6 հիներ6 ն նիւթական եւ բարոյական 
ներդր6 մով: Վարձքը կատար ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թիւններ6 ն 
իրենց 25 տար6 ան աշխատանքին համար: Ոյժ եւ կորով կը մաղթեմ ապագայ 
վարչ6 թիւններ6 ն:

Հ� ՐԻ ՆԱՃԱՐԵԱՆ
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը իբրեւ 6 ժեղ մէկ օղակ ՀՕՄ-ի մե ծ ընտանիքին, 25 
տարիներ շար6 նակ արձանագրեց շար6 նակական վերելք եւ 6 ռճաց6 մ:
Մաղթանքս է, որ այս երթը յարատեւէ նոյնքան եւ աւելի մե ծ թափով, ծառայել6  
ազգին 6  հայրենիքին:  «Սէր, Ն6 իր6 մ, Ծառայ6 թիւն»:

ՄԱՐՕ ՖՐ� ՆՃԵԱՆ
Գանատայի Հայ Օգն6 թեան Մի6 թիւնը այն բացառիկ կանացի կազմակերպ6 թիւնն 
է, որ իր անդամն եր6 ն ն6 իր6 մով եւ անխոնջ աշխատանքով կրցած է վայելել 
ժողով6 րդին սէրն 6  վստահ6 թիւնը:
Թող մե ր աշխատանքի ծրագիրները կրկնապատկ6 ին, մե ր շարքերը խտանան 
մասնաւորաբար երիտասարդ 6 ժերով, որպէսզի ՀՕՄ-ը վճռական6 թեամբ, 
հաւատքով եւ ն6 իր6 մով նոր ծրագիրներ իրականացնէ Սփիւռքի եւ հայրենիքի մե ր 
ժողով6 րդի բարօր6 թեան համար: Շնորհաւոր տարեդարձ:  ՀՕՄ-ի Գանատայի 
շրջանին նորանոր յաջող6 թիւններ կը մաղթեմ:

ԳԵՂ� ՀԻ ՊԱՍԹԱՃԵԱՆ
6-7 Յ6 լիս 1991-ին, կը մասնակցէի ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի անդրանիկ 
պատգամաւորական ժողովին, որ տեղի կ՝6 նենար St Catherines, Ontario-ի մէջ:
Եօթը պատգամաւորներ էինք Թորոնթոյի «Ռ6 բինա» մասնաճիւղէն:
Երբ պատգամաւորական ժողովը սկսաւ, ես անփորձս, զցացի ժողովին լրջ6 թիւնը 
6  սարս6 ռ մը անցաւ է6 թենէս, սակայն շատ արագ կերպով կարողացայ ըմբռնել 
եւ հետեւիլ ժողովին, մե ծ խանդավառ6 թեամբ մասնակից դարձայ օրակարգին: 
Հպարտ զգացի որ մաս կը կազմե մ այս հսկայ 6  հզօր ընտանիքին՝ ՀՕՄ-ին:
Ուխտեցի մն ալ հաւատարիմ զին6 որ եւ մաս կազմե լ այս ս6 րբ գործին:
Ժողովի աւարտին, երբ ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչ6 թեան ատենապետ6 հին՝ 
ընկհ. Վան6 հի Իսաջանեանը, որ նկատած էր իմ խանադավառ6 թիւնս ժողովի 
ընթացքին, հարց տ6 աւ թէ՝ ինչ էր իմ տպաւոր6 թիւնս ամբողջ շաբաթավերջ մը 
տեւող  այս պատգամաւորական ժողովին մասին. պատասխանս յստակ էր «Veni, 
Vidi, Vici”, “Եկայ, տեսայ, յաղթեցի»: Ուրիշ բառեր չկար նկարագրել6 ՝ յ6 զ6 մս, 
զգաց6 մն երս եւ տպաւոր6 թիւններս ժողովի աւարտին:
Շնորհակալ6 թեամբ, երախտագիտ6 թեամբ եւ հպարտ6 թեամբ 25 Յ6 ն6 ար 2015-
ին ստացայ ՀՕՄ-ի  35-ամե այ անդամակց6 թեանս զարդասեղը:
Այսօր երեք սեր6 նդ, ազն6 ական մայրս, ես եւ անդրանիկ դ6 ստրս՝ Թամարը, 
6 խտեալ կամաւորներ ենք ՀՕՄ-ին եւ Ամե նակալին հրամանով պիտի 
շար6 նակենք մե ր ներդր6 մը 6 նենալ Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան մէջ:
Այսօր 25-ամե ակն է Գանատայի Շրջանին, ողջոյն քեզ մայրական գ6 թ եւ 
գ6 րգ6 րանք տածող մի 6 թիւն, որ 105 տարիներէ ի վեր սէր եւ կարեկց6 թիւն կը 
ց6 ցաբերես ք6  ժողով6 րդիդ: Վարձքդ կատար, բարի տարեդարձ:

ՎԱՐՍԵՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
Գանատայի Շրջանի 25-ամե ակին առթիւ՝ իմ սրտագին շնորհաւոր6 թիւնները կը 
փոխանցեմ ներկայ եւ անցեալ բոլոր Շրջանային Վարչ6 թեանց անդամն եր6 ն, 
որոնք իրենց ճիգերը եւ ժամանակը սիրայօժար տրամադրեցին առաջնորդել6  եւ 
յաջողցնել6  իրենց վստահ6 ած հսկայական գործը:  
Գանատայի Շրջանի բարգաւաճ իրավիճակը բացայայտ արդիւնքն է 
վարչ6 թիւններ6 ն անզ6 գական գործ6 նէ6 թեան՝ եւ որ կը վայելէ բոլորին 
հիաց6 մն  6  յարգանքը: Կը մաղթեմ առաւել յաջող6 թիւններ ապագայի 
նախաձեռն6 թիւններ6 ն համար: Բարի երթ սիրելի ՀՕՄ:

ԱՐ� Ս ԷՀՐԱՄՃԵԱՆ
Կը շնորհաւորեմ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի 25-ամե ակը: Մաղթանքս է, որ նոյն 
թափով շար6 նակենք մե ր՝ հայապահպանման, բարեսիրական, ընկերային եւ Հայ 
Դատի գործ6 նէ6 թիւնը:
Միջին Արեւելքի տագնապալի իրավիճակը մե ր կառոյցը 
պատասխանատ6 6 թիւններ6  առջեւ կը դնէ այսօր, սակայն, ինչպէս մի շտ, այս 

պատասխանատ6 6 թիւնը պիտի ստանձնենք եւ պիտի կարողանանք  մե զի 
վստահ6 ած գործը յաջողցնել։

ԱՆԻ ՕՀԱՆԵԱՆ
Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան Հիմն ադր6 թեան 25-ամե ակը առիթ 
է խորհրդածել6  ՀՕՄ-ականներ6  անձն6 իր6 թեան եւ անշահախնդիր 
գործ6 նէ6 թեան մասին: Գործ6 նէ6 թիւն մը, որ չսահմանափակ6 եցաւ մի այն 
Գանատայի շրջանէն ներս, այլ տարած6 եցաւ մի նչեւ՝ Հայատան, Արցախ, Ջաւախք 
եւ Սփիւռք:
Վարձքը կատար բոլոր այն ՀՕՄ-6 հիներ6 ն, որոնք ոչ մի այն տեսլականը 6 նեցան 
այլ նախաձեռնարկը եղան Գանատան առանձին շրջանի վերածել6 : 
Վարձքը կատար նաեւ Շրջանային Վարչ6 թեան մե ջ գործող բոլոր անդամն եր6 ն, 
վարչականներ6 ն 6  յանձնախ6 մբեր6  մե ջ իրենց ներդր6 մը բերած անդամն եր6 ն, 
որոնց անաչառ աշխատանքով Գանատայի շրջանը դարձաւ ՀՕՄ-ի ամե նէն աշխոյժ 
մի աւորներէն մի ն: Թող յաջորդ 25-ամե ակները ըլլան նոր յանձնառ6 թիւններ6  եւ 
նորանոր ն6 աճ6 մն եր6  բեղմն աւոր տարիներ:

ՆՈՅԵՄԻ ԵԱՂՃԵԱՆ
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի կազմ6 թեան 25-րդ տարեդարձին առիթով, մաղթանքս 
է, որ ՀՕՄ-ը մի շտ մն այ իր բարձ6 նքին վրայ, տօնելով բազմաթիւ 25-ամե ակներ, 
ինչպէս նաեւ իր աշխ6 ժ6 թեան եւ յարատեւ6 թեան կամքը փոխանցէ յաջորդ 
սեր6 նդներ6 ն, անոնց մէջ վառ պահէ պատկանելի6 թեան ոգին, սատարէ Հայ 
մշակոյթին եւ աւանդ6 թիւններ6 ն փոխանցման, նեց6 կ կանգնի կարօտեալին՝ 
Սփիւռքի եւ Հայրենիքի մէջ:
Բարի 25-ամե ակ:

Լ� ՍԻՆ ՓԱԼԱՆՃԵԱՆ
Կան ամե ակներ, որոնք աղբիւր են արդար հպարտանքի 6  արժանաւոր 
յիշատակ6 մի , որոնցմէ մէկն է այսօր մե ր անզ6 գական ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանի 25-ամե ակը: Իր բազմե րես առաքել6 թեամբ եւ ազգային ն6 իրական 
ծառայ6 թեամբ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը դարձաւ թէ՛ գանատահայ6 թեան եւ 
թէ՛ ողջ հայ6 թեան՝ Լիբանանէն մի նչեւ Արցախ, Ս6 րիայէն մի նչեւ Հայաստան նոր 
մարտահրաւէրներ6  հետապնդման եւ իրագործման անշահախնդրօրէն գործող 
օրինակելի կազմակերպ6 թիւն:
Ոչ ոք թող դոյզն անգամ կասկածի, որ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը խոր 
ոգեւոր6 թեամբ եւ կազմակերպչական բարձր կարող6 թեամբ պիտի չհետապնդէ 
6  պիտի չիրականացնէ իր առաքել6 թեան ճամբ6 ն վրայ ստեղծ6 ած նոր 
մարտահրաւէրները: Հայ ժողով6 րդը ամե ն6 րէք պարտաւոր է պանծացնել6  իր 
ան6 նը եւ սրտանց շնորհաւորել6  իր 25-ամե ակը:

ԱՆԱՀԻՏ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ
Կը շնորհաւորեմ Գանատայի ՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչ6 թեան 25-ամե ակը, բարձր 
գնահատելով իր բարեսիրական եւ ազգան6 էր վաստակը:
Ն6 իրեալ անդամն եր6 ն կը մաղթեմ քաջառողջ6 թիւն եւ կորով՝ շար6 նակել6  այս 
սքանչելի կազմակերպոթեան առաքել6 թիւնը:

ԶԵՓԻՒՌ ԱՍԱՏ� ՐԵԱՆ
ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային վարչ6 թեան 25- ամե այ վաստակը շնորհաւորելէ 
առաջ եւ որպէս ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան նախկին անդամ, 
պարտք կը զգամ շնորհակալ6 թիւն խօսքս յայտնել6 : Շնորհակալ6 թիւն ընծայ6 ած 
բոլոր առիթներ6 ն՝ սորվել6 , զարգանալ6 , ն6 իր6 ել6  եւ վերջապէս հոգեպէս 
լիանալ6 : Այս բոլորը իրականացան շնորհիւ վարչ6 թեանդ  ազգան6 էր եւ բեղ6 ն 
ծրագիրներ6 ն: Այս առթիւ նոր ն6 աճ6 մն եր կը մաղթեմ մե ր հզօր մի 6 թեան:

ԱՆԻ ԹԱՇՃԵԱՆ
Ահա մի ասնաբար կը զետեղենք 25 տարիներ6  մղոնաքարը 6  կը թեւակոխենք նոր 
շրջան մը, որ անտարակոյս պիտի ըլլայ բեղ6 ն 6  լի նորանոր յաջող6 թիւններով եւ 
բերկրանքով: Յարգանք մե ր հիմն ադիրներ6 ն եւ խոհեմ ն6 իրեալ ընկեր6 հիներ6 ն, 
որոնց տեսլականին կը պարտինք մե ր այսօր6 ան պանծալի դիրքը՝ զեղ6 ն 
ազգան6 էր ծառայ6 թեամբ:

ՄԱՐԱԼ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի Հիմն ադր6 թեան 25-ամե ակի 6 րախ առիթով, կ6  
գամ իմ խորին յարգանքը եւ գնահատանքը յայտնել տարիներ6  ընթացքին Հայ 
Օգն6 թեան Մի6 թեան առաքել6 թեան հաւատացող եւ անոր ծրագիրներ6  
իրականացման համար աշխատող բոլոր անհատներ6 ն, որոնց անսակարկ 
ն6 իր6 մի ն կը պարտինք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի բարգաւաճ վիճակը: ՀՕՄ-ի 
Գանատայի Շրջանի իրագործ6 մն երը բազմաթիւ են թէ՛ Սփիւռքի եւ թէ՛ Հայրենիքի 
մէջ, ներառեալ Արցախ եւ Ջաւախք:
Մաղթանքս է, շար6 նակելով հանդերձ իր 6 ղին, ՀՕՄ-ը երիտասարդանայ, 
արդիական մի ջոցներ օգտագործէ եւ մասնագիտացած անդամն երով խտացնէ 
իր շարքերը, կարենալ դիմագրաւել6  նոր մարտահրաւէրներ եւ շար6 նակել6  
իր կոչ6 մը, ծառայելով մարդկ6 թեան, որպէս հայկական բարեսիրական 
կազմակերպ6 թիւն: Բարի տարեդարձ մե ր սիրելի ՀՕՄ-ին:

ԻՐԵՆ ԹԻԼԻՄԻ
Շնորհաւորելով ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի 25-ամե ակը, ցանկան6 մ եմ ոյժ եւ 
կորով մե ր ընկեր6 հիներին շար6 նակել6  իրենց հայանպաստ աշխատանքը եւ 
ՀՕՄ-ի առաքել6 թիւնը:

ՎԱՐԴ� Կ ՊԷԶՃԵԱՆ
Մեծ հպարտ6 թիւն է ինծի Հայ Օգն6 թեան Մի6 թեան պէս կազմակերպ6 թեան մը 
պատկանիլը: Սրտանց կը շնորհաւորեմ Գանատայի շրջանի 25-ամե ակը մաղթելով 
նորանոր վերելքներ՝ յառաջացնել6  համար անոր ազգօգ6 տ եւ բարեսիրական 
աշխատանքը:

JOJO BEDROSSIAN
Having had hands on experience with the Armenian Relief Society of Canada՚s Executive 
Board, I know of all the hard work and long hours each member donates, together with all 
the sacrifi ces that are made in order to achieve perfection and earn the excellent reputa-
tion the organization has acquired. I congratulate the Armenian Relief Society of Canada 
for this milestone and wish them continued success.

ՅԱՍՄԻԿ ԲԱԲԻՍԵԱՆ
25 տարիներ առաջ արմատ նետած ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թիւնը, 
այսօր ծաւալած է  իր 10  մասնաճիւղերով եւ աւելի քան 1300 անդամն երով։ Սրտանց 
կը շնորհաւորեմ ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան 25րդ տարեդարձը, 
մաղթելով որ մի շտ շար6 նակէ յաղթահարել նոր մարտահրաւէրներ, հաւատարիմ 
մն ալով իր առաքել6 թեան եւ »Ժողով6 րդիս Հետ Ժողով6 րդիս Համար» կարգախօսին։
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SIRDE  SIRD
ՄՈՆԹՐԷԱԼ 
Սօսէ մասնաճիւղ
Աղճայեան Վարդանոյշ
Ապաճեան Ատրինէ
Ասատ6 րեան Արմի նէ
Արզ6 մանեան Մարգրիտ
Արսլանեան Մարիա
Ափրիկեան Փաօլա
Բալ6 լեան Էլիզ
Գաբրիէլեան Անահիտ
Գաբրիէլեան Ն6 շիկ
Գաթարոյեան Սեդա
Գավաֆեան Մարի
Գասապեան Սարգօ
Գատեան Լենա
Գատխոտազատեհ Յասմի կ
Գարբ6 զեան Սիլվա
Գէորգեան Գէորգ
Գրալեան Անի
Զաքարեան Հ6 րի
Զորայեան Արաքսի
Էհրամճեան Ար6 ս
Թաշճեան Անի
Թաշճեան Ն6 արդ
Թաշճեան Վերժին
Թիւթիւնճեան Իսկ6 հի
Թիւֆէնքճի Սրբ6 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
Ճ6 րեան Ազատ6 հի
Մարգարեան Ալիս
Մարգարեան Լիլի
Մանճիկեան Տիր6 կ
Մար6 թեան Սոնա

Մաժակեան Անի
Նահապետեան Հայկօ
Պասմաճեան Անի
Պէզճեան Վարդ6 կ
Պ6 լկարեան Աննա
Սահակեան Նեկտար
Սիւմպիւլեան Սօսի
Տարագճեան բժ. Սալբի
Տիմի թեան Անահիտ
Քէօսէյեան Մարալ
Օհանեան Ռիթա

ԹՈՐՈՆԹՕ
Ռ6 բինա մասնաճիւղ
Ակոբեան Շ6 շան
Աճէմե ան Արփի
Ապրահամե ան Հանրիէթ
Առաքելեան Նայիրի
Աւետիսեան Քրիստին
Բաբիսեան Յասմի կ
Բանիկեան Անժէլ
Գալթակեան Սիւզի
Գանձապետեան Այտա
Գասապեան Ռ6 բինա
Գոլոլեան Արմե ն6 հի
Գրիգորեան Անի
Զաքարեան Արշօ
Զէյթ6 նցեան Հայկ6 հի
Թագւորեան Տիանա
Թաշճեան Սեդա
Թարզի Բեննա
Թելեմի  Իրեն
Թերզեան Լիւսի
Թիթիզեան Սօսի
Թնճ6 կեան Թագ6 հի
Թորիկեան Փրլանթ
Թորոյեան Մարիա
Թոքմաքճեան Հռիփ
Ժանտ6  Յասմի կ
Ինճէյեան բժ. Նատիա
Խաչիկեան Ալիս
Հասըրճեան Անի
Հոթոյեան-Ժօլի  Անի
Ճանպազեան Ժիւլիէթ

Ղազարեան Ալին
Ման6 կեան Սեւան
Մավլեան Լորա
Մխսիարթինեան Օսիկ
Նախնիքեան Մարի
Նահապետեան-Աստ6 րեան Արշօ
Նաճարեան Հելէն
Նաճարեան Սիւզան
Նաճարեան Ստեփան
Շահինեան Նայիրի
Շահինեան Քրիստին
Շար6 յեան Անապէլ
Շէմի լեան Ռիթա
Շիթիլեան Ալիս
Շմաւոնեան Մարի
Պալիոզեան Ազատ6 հի
Պալիոզեան Նայիրի
Պասմաճեան Էմմա
Պասթաճեան Գեղ6 հի
Պետրոսեան Արմի կ
Պէրպէրեան Շ6 շիկ
Պէքարեան Նորա
Սարգիսեան Սոնա
Սարգիսեան Վարսենիկ
Սաֆարեան Արմի կ
Ստեփանեան Շաքէ
Սեթեան Մարալ
Տարագճեան Մարի
Տէր Գասպար Սօսի
Տէրտէրեան Սօսի
Տէրտէրեան Վիգէն
Տորնա Զեփիւռ
Քէնտիրճեան Տիգրան6 հի
Ֆէրմանեան Լիւսի

ԼԱՒԱԼ
Շ6 շի մասնաճիւղ
Ապրագեան Մանան 
Գէորգեան Տիգրան6 հի
Երեցեան Սարգիս բժ.
Թերզեան Ծովիկ
Լախոյեան Մարօ
Ման6 կեան Հերմի նէ
Մանկեան Թագ6 հի

Պետրոսեան Ժօժօ
Պոյաճեան Էլիզ
Վարվառեան Զ6 արթ
Քիւփէլեան Անժէլ

ՀԱՄԻԼԹԸՆ
Արեւ մասնաճիւղ
Ման6 կեան Նաթալի

ԳԷՄՊՐԻՃ
Մեղրի մասնաճիւղ
Փոստաճեան Ազատ6 հի
Փոլատեան Սիլվա 

ՕԹԹԱ� Ա
Սեւան մասնաճիւղ
Պէրպէրեան Հերմի նէ

� ԻՆԾԸՐ
Ռ6 բինա մասնաճիւղ

ԷնկԷյեան Էլմաստ

ՄԻՍԻՍՈԿԱ
Առագաստ մասնաճիւղ

ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶ
Արազ մասնաճիւղ

ՎԱՆԳ� ՎԸՐ
Արազ մասնաճիւղ

Գաթըրին Գըլըճեան Սթամպ6 լեան

Ընկհ. Գաթըրին Գըլըճեան ծնած է Պէյր6 թ, Լիբանան, հայրենասէր եւ ազգան6 էր ընտանիքի մը մէջ: Մայրը` հանգ6 ցեալ ընկհ. 
Ռեպեքա Գըլըճեան երկար տարիներ եղած է Լիբանանի  Օգն6 թեան Խաչի Շրջանային վարչ6 թեան անդամ եւ իր մղ6 մով ընկհ. 
Գաթըրին պատանի տարիքէն  իսկ կը մի անայ Հայ օգն6 թեան մի 6 թեան շարքեր6 ն անդամ դառնալով Պ6 րճ Համ6 տի Նոր Մարաշ 
շրջանի մասնաճիւղին: Ընկհ Գաթըրին երկար տարիներ սիրայօժար ստանձնած է Լիբանանի Հայ Օգն6 թեան մի 6 թեան Շրջանային 
վարչ6 թեան անդամն եր6  փոխադր6 թիւնը իր ինքնաշարժով Լիբանանի մօտիկ եւ հեռաւոր շրջանները, ինչպէս`Այնճար, Զահլէ եւ 
Թրիփոլի: Այս ճամբորդ6 թիւններ6 ն ընթացքին ան մօտէն ծանօթացած է այդ օրեր6  Շրջանային վարչ6 թեան  անդամն եր6 ն եւ ԼՕԽ-ի 
պատասխանատ6 ներ6  հետ ինչպէս ընկհ. Լոլա Սաս6 նի, ընկհ.  Խաթանասեան   եւ իրենց քաջալերանքով 6  մղ6 մով ընկհ. Գաթըրին 
դարձած է գործօն անդամ : Այդ օրեր6 ն բազմաթիւ ընտանիքներ Պ6 րճ Համ6 տէն եւ այլ շրջաներէն կը փոխադր6 էին Պէյր6 թի 
մօտակայ Անթիլիաս ար6 արձանը եւ Շրջանային վարչ6 թիւնը կարիքը կը զգար նոր մասնաճիւղ մը ստեղծել6  այդ շրջանին մէջ: 
Ընկհ. Գաթըրին մե ծ խանդավառ6 թեամբ կը մասնակցի այդ աշխատանքին եւ մաս կը կազմէ 1963-ի հիմն 6 ած «Նայիրի» մասնաճիւղի 
առաջին վարչ6 թեան: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի  օրեր6 ն ընկեր6 հին նաեւ կը նշանակ6 ի պատասխանատ6   ԼՕխ-ի 
դարմանատ6 ներ6 ն եւ մե ծ ներդր6 մ կ’6 նենայ ընկերային ծառայ6 թեան աշխատանքներ6 ն յատկապէս  դեղեր6  անվճար հայթաթ6 մ 
ապահովելով տեղացի եւ հայ հիւանդներ6 ն: 1966 –ին կ՚ամ6 սնանայ պրն. Շաւարշ Սթամպ6 լեանին հետ եւ կը բախտաւոր6 ին երեք 
զաւակներով՝ Սեւան Ասպետ եւ Կասիա:  1989 –ին ընտանեօք կը փոխադր6 ին Մոնթրէալ, 6 ր ընկհ. Սթամպ6 լեան  կ’անդամակցի 
Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղին եւ կը շար6 նակէ  սատար կանգնիլ ՀՕՄ-ի ազգան6 էր գործ6 նէ6 թեան:

Հայաստանի Հանրապետ6 թեան Դեսպանի տիկինը, Մարիա Եգանեան, մե ծարեց 
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչ6 թեան  25 ամե ակը Օթա6 այի Դեսպանատան մէջ
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ARS FOUNDATION
3401 OLIVAR-ASSELIN, MONTREAL
QUEBEC  H4J 1L5

Թորոնթօ
Գալթաքեան Սիւզի
Գիրէջեան Ժանէթ

Հէքիմե ան Արեքնազ
Մեսրոպեան Զանի
Հասրճեան Զար6 կ

Լաւալ
Հատիտեան Ազգան6 շ

Յովսէփեան Մարալ
Վարվառեան Զ6 արթ

Մոնթրէալ
Ասատ6 րեան Արմի նէ

Եաղճեան Նոյեմի 
Մանճիկեան Տիր6 կ

Քիլէճեան-Աճէմե ան Սոնիա
Օհանեան Տանիա
Ֆր6 նճեան Մարօ

Լրատ6 » 2015-ի  խմբագրական կազմ

Վարչական ներկայաց6 ցիչներ՝ Բաբիսեան Յասմի կ (Թորոնթօ) եւ Օհանեան Անի (Մոնթրէալ)


