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Շրջանային Վարչութեան խօսք
     Այս օրերուն որեւէ խօսք կամ պատգամ առանց գործնական 
ներդրումի՝ անընդունելի է Հայ Օգնութեան Միութեան մեծ 
ընտանիքին համար։ 

 Այս օրերուն հայրենիքն ու Արցախը կը դիմագրաւեն լուրջ 
մարտահրաւէրներ, որոնց դիմաց կարելի չէ, որ մենք, որպէս 
կազմակերպութիւն, մնանք լուռ, այլ պարտաւոր ենք գործնական 
ըլլալու։

 Արցախեան պատերազմական դրութեան դիմաց, 
պարտաւոր ենք մեր միջոցներով պահել շրջանի 
անվտանգութիւնը եւ կատարել անհրաժեշտը՝ Հայկական 
բանակի քաջարի զինուորներուն եւ Արցախի մեր ժողովուրդին 
ու անոր կենսական կարիքները ապահովելու համար։

 ՀՕՄ-ին համար, լինելութիւնը որպէս ազգ՝ 
առաջնահերթութիւն է։ Այս եղած է մեր կիզակէտը ու կը 
շարունակէ մնալ, այնքան ատեն որ իւրաքանչիւր հայ 
ընտանիք կարիքը ունի մեր խնամքին ու նիւթաբարոյական 
օժանդակութեան։ 
 
 Արցախի այս ճգնաժամը սակայն, պատճառ չէ, որ մենք 
մոռնանք մեր սուրիահայ քոյրերն ու եղբայրները։ Սուրիոյ 
հայութիւնը եւս օրհասական ու պատերազմային դրութեան 
մէջ կը գտնուի։ Հետեւաբար, մենք պիտի չլքենք զիրենք կամ 
կացութիւնը դասենք որպէս երկրորդական ճգնաժամ։

 Հայ Օգնութեան Միութիւնը անքակտելիօրէն 
կապուած է հայութեան գոյատեւման պայքարին։ Ահա 
Հայոց ցեղասպանութեան ու միութեանս ստեղծման 
հարիւրամեակէն ետք, տակաւին կը մնանք մեր ժողովուրդի 
կարիքները ապահովող կազմակերպութիւն՝ շնորհիւ բոլոր մեր 
կամաւորներուն եւ նուիրատուներուն։ 

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւն 

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը իր հիմնադրութեան 
25-ամեակի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի 
զոյգ առիթներով, կը նուիրէ  $25,000  Գանատայի Հայ 
Դատի յանձնախումբին՝ հայոց պահանջատիրութեան 
աշխատանքներու խթանման ի խնդիր:

Ձօն՝ Հայ Օգնութեան Միութեան

 Մարդը կեանքին կապող եւ այդ կեանքը արժեւորող ու նպատակաւորող 
կենսընթացին ոսկեշղթան ծառայութիւնն է։ Ծառայ դառնալ կը նշանակէ 
անձնուրաց, համեստ եւ ինքնընծայ ըլլալ, ուրիշը վսեմացնելու, բարձրացնելու 
եւ ամբողջացնելու համար։ Մեզմէ ոմանք կը շփոթեն ծառայ, գերի եւ 
ստրուկ բառերը։ Ծառայութիւնը ստրկութիւն չէ։ Ծառան չի կրնար գերի 
ըլլալ, որովհետեւ ծառայութիւնը ինքնաբուխ, սիրտէն եկող ու հոգիէն բխող, 
կամայական սիրոյ եւ զոհողութեան արտայայտութիւնն է։
 Ժողովուրդներ կը յառաջդիմեն ու կը զարգանան, երբ իրենց 
քաղաքակրթութեան կառոյցը զոհողութեան ու անշահախնդիր ծառայութեան 
շաղախով կ՚ամրապնդեն։ Իր իմաստին մէջ, այնքան գեղեցիկ եւ տպաւորիչ 
է, մինչեւ այսօր արձագանգող խօսքը, Միացեալ Նահանգներու նախագահ 
Ճոն Էֆ Գէնէտիին, որ կ՚ըսէ. «Մի՛ հարցնէք, թէ ձեր երկիրը ի՛նչ կրնայ ընել 
ձեզի համար, այլ հարցուցէ՛ք, թէ դո՛ւք ինչ կրնաք ընել իրեն համար»։ Մեղուն 
որքանո՞վ կ՚օգտուի իր շինած համեղ մեղրէն…։
 Ծառայութեան աղբիւրը ան(ակն)ընկալ ու ան(պայման) սէրն է։ Սէրը, կը 
նմանի հատիկին, որ կը ծլի մարդուն մէջ, կ՚արմատաւորուի ընտանիքին մէջ 
ու կը պտղաւորուի ընկերութեան մէջ։ Ուրեմն ծառայութեան առաջին օրէնքը, 
շրջապատն ու մարդը սիրելն է (Philanthropy), «Մարդը մարդով մարդ է», 
ինչպէս պիտի ըսէր երջանկայիշատակ Գարեգին Առաջին Կաթողիկոսը։ 
 Ուրիշը սիրելու համար դուրս պէտք է ելլել Եսի հոգեվիճակէն։ Ինքնակեդրոն 
եւ ինքնանպատակ կեանք ապրող մարդն է, որ գերին ու ստրուկը կը դառնայ 
նախ(անձ)ի հոգեբանութեան, իր անձը նախադասելով ամէն բանէ առաջ։ 
 Մեզ շրջապատող ընկերութեան մէջ, կեանքը արժեւորելու եւ 
իմաստաւորելու համար, պէտք է իմաստութեամբ դասակարգել ու 
առաջնահերթ նկատել մարդկային արժէքները, որպէսզի անհատին կենսաոճը 
չվերածուի ոճիրի եւ գլխագիր մարդը՝ տմարդի։ 
 Հայ ժողովուրդի դարաւոր պատմութեան առանցքը կազմող եւ անոր 
մշակոյթին, նկարագրին ու ապրելակերպին կիզակէտը դարձող յատկութիւնն 
է մարդասիրութիւնը։ Աշխարհը ամբողջ կը վկայէ, թէ հայերը խաղաղասէր, 
հիւրընկալ, անձնուրաց եւ ծառայասէր ժողովուրդ եղած են ու իրենց անձնուէր 
ծառայութեամբ կերտած են ընտանիք, օճախ ու հայրենիք։ 
 Անցեալի սպասումները, ապագայատեսիլ հայեցակէտերն ու այսօրուան 
պարտադրած մարտահրաւէրները բոլորովին տարբեր ուղղութիւն ունին եւ 
անյետսկոչելի յառաջխաղացքի կը կարօտին։ Այսօր առաւել եւս պէտք ունինք 
մարդուժի, որպէսզի հայը ապրի ու մնայ հայ, ըլլայ Հայաստանի մէջ թէ այլուր։ 

Հայը կ՚ապրի ու կը մնայ հայ, երբ ազգի բոլոր զաւակները կը միանան սիրտ ի 
սիրտ եւ ձեռն ի ձեռն ազգաշէն սուրբ առաքելութեան ի խնդիր։ Հայրենիքին ու 
հայ ժողովուրդին ծառայելը ամէն հայու խիղճի պարտքն է անխտիր։                  
 Ահա թէ ինչո՛ւ հայաշինութեան ու հայակերտումի սրբազան 
առաքելութեան մէջ, մեծ է դերը նաեւ հայ տիկնոջ։ Հայ կինը կղզիացած ու 
ինքնամփոփ անհատ մը չէ. ամէն տեղ է այսօր. եւ իր ուրոյն հպումով, մեղուաջան 
աշխատանքով ու ծառայանուէր գիտակցութեամբ, եղած է թիկունք, կռուան, 
տան սիւն ու սերունդներու կերտիչ, դպրոցներէն ներս ու ամէն տեղ։
 Հայ տիկնոջ արժէքը միայն առտնին պէտքերը գոհացնելու եւ մայր ըլլալու 
կոչումին մէջ չէ. կնոջ գործադաշտը պէտք չէ սահմանափակել, այդ մէկը 
վտանգաւոր, քանդիչ ու ապարդիւն անդրադարձ կ՚ունենայ ընկերութեան 
վրայ։ Պէտք է քաջալերել, արժեւորել ու գնահատել հայ տիկնոջ արգասաբեր 
ներդրումը մեր ընկերութենէն ներս։ Հայոց պատմութեան խորերէն եկող, 
պատմութիւն կերտող, հաւատք, յոյս եւ լոյս ներշնչող կենսատու ու ազգաշէն 
տարրն է հայ կինը։  
 Անցեալ տարի ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը նշեց իր հիմնադրութեան 
25-ամեակը։ Որպէս բարեսիրական կառոյց, իր կազմակերպուածութեամբ, 
նախանձախնդրութեամբ ու հետեւողականութեամբ Գանատայի տարածքին 
ՀՕՄ-ը դարձաւ հայ ժողովուրդի պէտքերը գոհացնող արագահաս օժանդակ։ 
Ըլլա՛յ դպրոցներու, ըլլա՛յ ծերանոցներու եւ այլ ազգօգուտ ելոյթներու եւ 
առիթներու ժամանակ, ՀՕՄ-ը իր նիւթաբարոյական ներդրումով միշտ 
քաջալերն ու առատաձեռն ձեռքն է այս բոլորին։  
 Գեղեցիկ զուգադիպութիւն է ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառի, այս տարին 
Ծառայութեան տարի հոչակելը։ Այո՛, հազար յարգանք ու պատիւ ՀՕՄ-ի 
բոլոր անդամներուն, ծանօթին թէ անծանօթին, կենդանեաց թէ մեռելոց, որոնք 
ծառայութիւնը դարձուցին կեանքի նշաւակ ու նշանակ։ Փառք ի բարձունս 
Աստուծոյ, որ այս տարի Վեհափառ Հայրապետին պատգամը չմնաց լոկ 
պատգամ, այլ դարձաւ խօսուն կեանք՝ շնորհիւ մեր օրինակելի ՀՕՄ-
ականներու ճիգերուն։      
 Վերջապէս աշխարհասփիւռ մեր օգնութեան միութեան 
հաստատութիւնները, այսօր խօսուն վկաներն են, հայ տիկնոջ իր ազգին 
տուած բազմամեայ ծառայութեան։ Կարելի չէ տողերու մէջ սահմանել եւ կամ 
բառերով պարագրել, թէ որքա՛ն վեհանձն եւ ազնուամեծար է հայ կինը, իր 
ինքնութեամբ, արիութեամբ ու ազնուութեամբ։ Երկար տարիներ լուռ ու մունջ 
ծառայելը ազնիւ մարդու գործ է, եւ ՀՕՄ-ը դպրոցն է այդ ազնուութեան, որուն 
մէջէն անցան շատեր, յար եւ նման անապատի աւազին, որուն վրայէն քալելը 
անձայն կրնայ ըլլալ, սակայն թողած հետքը՝ խօսուն ։ 
 

Վարդան Վրդ. Թաշճեան
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ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԿՈՆԴԱԿԷՆ
Հրապարակուած 1 Յունուար 2016-ին, Անթիլիաս, Լիբանան

«ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ»
 Ծառայութիւնը մեր առօրեայ խօսակցութեան մէջ յաճախակիօրէն 
գործածուող սովորական բառ դարձած է, ինչպէս նաեւ՝ մեր կեանքին մէջ 
յաճախ պարզուող բնական երեւոյթ մը: Սակայն, խորունկ նշանակութիւն 
ունի ծառայութիւնը: Ան մարդկային կեանքին ամէնէն բարձր արժէքներէն ու 
արժանիքներէն մէկն է: Ծառայութիւնը իր խոր էութեամբ հաւատքի ու նուիրումի 
շօշափելի արտայայտութիւն է, Աստուծոյ ու մեր նմանին հանդէպ ունեցած 
հաւատարմութեան ու սիրոյ գործնականացումն է: Ծառայութիւնը ճիշդ ու 
համապարփակ կերպով ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին 
դառնալ Աստուածաշունչին, որպէս աղբիւրը աստուածային յայտնութեան եւ 
հիմքը՝ քրիստոնէական հաւատքին ու կեանքին:
 
Ծառայութիւնը 
Քրիստոնէական հաւատքին էութիւնն է
            
  Ա) Ծառայութիւնը կեանքի որակ է: Սոսկ կեանքի իւրայատուկ ձեւ կամ ոճ 
չէ ծառայութիւնը: Ուրիշին նկատմամբ մեր ունեցած սիրոյն, յարգանքին 
ու նուիրումին շօշափելի արտայայութիւնն է ծառայութիւնը: Հետեւաբար, 
ծառայութիւնը պէտք է ամրօրէն շաղախուի մեր մտածումներուն ու գործերուն 
հետ, մեր ողջ կեանքին հետ: Ծառայութիւնը երբ կը դառնայ մակերեսային, 
պատահական ու շահադիտական, կը կորսնցնէ իր ճշմարիտ իմաստը: 
Մարդու կեանքը ծառայութեամբ միայն կ’իմաստաւորուի ու կը հարստանայ. 
մարդը ծառայութեամբ կը մեծնայ ու կը դառնայ յարգանքի ու գնահատանքի 
արժանի: Յակոբոս Առաքեալը կ’ըսէ, թէ հաւատքը առանց գործի, այլ խօսքով՝ 
ծառայութեան, մեռեալ տարր է (Յկ 2.17,26): Մեծ մտածողներէն Կէօթէ կ’ըսէ. 
«Կ’ապրի այն մարդը, որ ուրիշներուն համար կ’ապրի»: Նայեցէ՛ք պատմութեան, 
դիտեցէ՛ք ձեր շուրջը: Ուրիշին համար իրենց ունեցածէն բաժին հանած ու 
իրենց կեանքն իսկ ընծայաբերած անձերը ապրած են գերեզմանէն անդին: Մեր 
կեանքը մեզի չի պատկանիր, ան Աստուծոյ պարգեւն է: Արդ, Աստուածատուր 
մեր կեանքը ծառայութեան ճամբով պէտք է ապրիլ՝ Աստուծոյ, մեր ազգին, մեր 
եկեղեցւոյ ու մեր նմանին համար:

Ա՛յս է կեանքը ըմբռնելու ու իրագործելու վաւերական կերպը:
 
Բ) Ծառայութիւնը կեանքի ճանապարհ է: Երբ ծառայութիւնը դառնայ մեր 
կեանքին անբաժան ու անբաժանելի բաղադրիչ մասը, ան կը դառնայ մեր 
կեանքին միակ ճանապարհը: Մեր առօրեայ կեանքին դիմաց, յատկապէս 
ներկայ աշխարհին մէջ, կան այլազան ու բազմազան ճանապարհներ, որոնք 
մեզ կ’առաջնորդեն նոր ժամանակներու, Աստուածաշունչի բացատրութեամբ՝ 
«կռապաշտութեան», կեանքի այնպիսի վիճակներու, ուր մեր անձը կը դառնայ 
գերագոյն արժէք: Քրիստոնեայ մարդուն համար, Բարի Սամարացիին 
օրինակով հիւանդը խնամելը, կարիքաւորին օժանդակելը պէտք է դառնայ 
իր կեանքին միակ ճանապարհը՝ հեռու ամէն տեսակ լուսարձակներէ ու 
սպասումներէ: Ֆրանսացի հռչակաւոր գրողներէն Վիքթոր Հիւկօ կը յիշեցնէ, 
թէ «Միտքը կը հարստանայ իր ստացածով, իսկ սիրտը՝ իր տուածով»: 
Չհպարտանանք միայն մեր ստացածով կամ ունեցածով, այլ ուրախանանք մեր 
տուածով, որովհետեւ անոր մէջ Աստուծոյ օրհնութիւնը կայ:
 
Գ) Ծառայութիւնը կեանքի նպատակ է: Ծառայութիւնը ըլլալով մեր կեանքին 
ամուր շաղախն ու ճշմարիտ ճանապարհը, պէտք է նաեւ դառնայ մեր կեանքին 
նպատակը: Վա՜յ այն կեանքին, որ ինքնակեդրոն ու ինքնանպատակ է: Վա՜յ 
այն անձին, որ իր ամբարած հոգեմտաւոր արժէքները իրեն համար կը պահէ: 
Վա՜յ այն ունեւորին, որ իր դիզած գումարները իր անձին հաճոյքին ու փառքին 
համար կը վերապահէ: Չմոռնանք Քրիստոսի պատմած առակը մեծահարուստ 
երիտասարդին մասին (Մտ 19.16-24): Մեր ունեցածը, այլ խօսքով Աստուծոյ 
մեզի տուածը, Աստուած ոեւէ ժամանակ կրնայ մեզմէ առնել, Աւետարանի 
մեծահարուստին նման: Հետեւաբար, մեր ունեցածէն ազգին, հայրենիքին ու 
եկեղեցւոյ տալը պէտք է դառնայ մեր կեանքին յստակ ուղեցոյցը. եւ՝ այսօ՛ր, 
որովհետեւ վաղը կրնայ ո՜ւշ ըլլալ: Չմոռնանք երբեք, որ Աստուծոյ Որդին իր 
ունեցածէն սոսկ բաժին մը չտուաւ մարդուն, այլ՝ ինքզի՛նք տուաւ: Ճշմարիտ 
քրիստոնեան ան է, որ իր կեանքը իմաստաւորող ու առաջնորդող նպատակ 
կ’ընտրէ ուրիշին ծառայելը՝ հեռու ամէն տեսակ ցուցական ու փառասիրական 
երեւոյթներէ: Պօղոս Առաքեալ կը յորդորէ ըսելով՝ ծառայեցէք լուռ ու անսակարկ 
կերպով, եւ ոչ թէ՝ սոսկ մարդոց գնահատանքը շահելու համար (Եփ 16.6-8, Կղ 
3.22-24), եւ կոչ կ’ընէ Քրիստոսի հետեւողներուն՝ «որքան ատեն որ ժամանակը 
մեր ձեռքն է՝ բարիք ընենք բոլորին...» (Գղ 6.10):
 
Ծառայութիւնը
համայնքային ու պետական կառոյցներուն պարտաւորութիւնն է

 Ծառայութիւնը սոսկ կրօնական կամ բարոյական պարտաւորութիւն չէ. 
ան համամարդկային արժէք է ու անհրաժեշտութիւն: Հին դարերէն սկսեալ 
քաղաքակրթութիւններ ու մշակոյթներ, մտածողներ ու արուեստագէտներ 
յատուկ կերպով ընդգծած են ծառայութեան կարեւորութիւնը ընկերութեան 
կեանքին մէջ: Իսկ ներկայ ժամանակներուն, միջազգային հռչակագիրներ եւ 
ընկերութեան կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններ ու միութիւններ 
իրենց կանոնագրութիւններու ճամբով կարեւորութեամբ կը շեշտեն 
ծառայութեան հրամայականը: Արդարեւ, մարդկային ընկերութիւնը 
փոխադարձ պարտաւորութիւններով իրարու առնչուած անհատներու, 
խմբաւորումներու ու կառոյցներու ամբողջութիւն մըն է, եւ զայն դէպի 
բարելաւում ու յառաջդիմութիւն առաջնորդող հզօր գործօնը ծառայութիւնն է:
   
Նո՛յնն է պարագան մեր ազգին: Մեր համայնքային կեանքէն ներս կը գործեն 
զանազան նպատակներու կենսագործման լծուած բազմաթիւ կառոյցներ: 

Իւրաքանչիւր կառոյցին հիմնական նպատակը մեր ժողովուրդին ծառայել 
է: Ա՛յս հայեցակէտով հարկ է արժեւորել մեր կազմակերպութիւններուն ու 
միութիւններուն աշխատանքը: Որեւէ կառոյց, երբ մեր ժողովուրդին ծառայելը 
չի նկատեր որպէս իր գոյութեան պատճառը, իր գործունէութեան միակ 
ուղեցոյցը ու նպատակը, փաստօրէն իրաւունք չունի գոյութիւն ունենալու 
մեր հաւաքական կեանքէն ներս:
 
Նո՛յնը հարկ է ըսել պետութեան պարագային: Մեր պետութեան նպատակը, 
ինչպէս որեւէ պետութեան, ծառայել է իր ժողովուրդին: Պետութիւն մը ո՛չ 
ինքնագոյ է եւ ո՛չ ալ ինքնանպատակ: Պետութեան ղեկավարները կ’ընտրուին 
ժողովուրդին կողմէ, ժողովուրդին ծառայելու համար՝ համարատուութեամբ 
ու պատասխանատուութեամբ: Որեւէ պետական իշխանութիւն, որ 
իր օրէնսդրական, գործադիր եւ իրաւական կառոյցներու ճամբով կը 
թերանայ ժողովուրդին ծառայելու իր պարտաւորութեան մէջ, ընդվզում 
եւ հակազդեցութիւն կը յառաջացնէ ժողովուրդին մօտ: Մեր սպասումն է, 
որ հայրենի մեր ժողովուրդին ամբողջական նուիրումով ծառայելը միշտ 
մնայ հայրենի պետութեան պատասխանատուներուն առաջնահերթ 
պարտաւորութիւնը:
 
  Արդ, նուիրեալ ու անշահախնդիր ծառայութեամբ է, որ եկեղեցին կը 
պայծառանայ, կառոյց մը կը հզօրանայ, համայնք մը կը կազմակերպուի, 
հայրենիքը կը յառաջդիմէ ու ազգ մը քաջութեամբ կը դիմագրաւէ պատմութեան 
բոլոր տեսակի փոթորիկները:
 
Ծառայութիւնը
իւրաքանչիւր հայուն պարտքն է ու պատիւը
 
 Որեւէ կրօնի կամ ազգի պարագային, իր նմանին, ընտանիքին, 
դրացիին, համայնքին, կրօնին, ազգին ու հայրենիքին ծառայելը բարոյական 
պարտաւորութիւն է, հրամայական անհրաժեշտութիւն է, անսակարկելի 
պարտք է: Աշխարհի վրայ ապրող իւրաքանչիւր մարդ իր ինքնութիւնը ունի: 
Ինքնութիւն կ’ենթադրէ պատկանելիութիւն. պատկանելիութիւն կը նշանակէ 
հաւատարմութիւն. իսկ հաւատարմութիւնը կը պահանջէ ծառայութիւն: 
Բնականաբար, ծառայութեան կերպերը, մօտեցումները, տարողութիւնը, 
բնոյթն ու առաջնահերթութիւնները կրնան փոխուիլ: Ոմանք իրենց մտաւոր 
կարողութիւնները ի սպաս կը դնեն իրենց պատկանած հաւաքականութեան 
առաւել ծաղկման, ուրիշներ՝ հոգեկան կարողութիւնները, եւ տակաւին 
ուրիշներ՝ իրենց նիւթական կարելիութիւնները: Աստուած մարդը զանազան 
շնորհներով ու բարիքներով օժտած է: Աստուծոյ սպասումն է, որ մարդը իր 
շնորհներն ու բարիքները օգտագործէ իր անձին նեղ պարունակէն անդին, 
ուրիշներո՛ւն համար: Ա՛յսպէս կը պատուիրէ Աստուածաշունչը: Արդարեւ, 
ուրիշին ծառայելը Աստուծոյ ծառայել է, ինչպէս կը յիշեցնէ մեզի Քրիստոսի 
Աւետարանը: Ա՛յս գիտակցութեամբ պէտք է մօտենանք ծառայութեան:
 
Այսօր մեր ազգը, հայրենիքը, եկեղեցին ու գաղութները ծով կարիքներու դիմաց 
կը գտնուին: Ո՞վ պիտի հոգայ մեր կարիքները. ո՞վ պիտի ամոքէ մեր ցաւերը. 
ո՞վ լուծում պիտի գտնէ մեր մտահոգութիւններուն, եթէ ոչ մեր ժողովուրդի 
զաւակները, յատկապէս անոնք, որոնք կը վայելեն Աստուծոյ իրենց պարգեւած 
հոգեկան, մտաւոր թէ նիւթական բարիքները: Մեր ունեցած բարիքներէն գէթ 
մաս մը ազգին տրամադրութեան տակ դնելը իւրաքանչիւր հայուն պարտքն է 
ու միաժամանակ՝ պատիւը: Ազգին, հայրենիքին ու եկեղեցւոյ յաւերժութիւնը 
երաշխաւորող այս գերագոյն արժէքներու ծառայութեան գանձանակին 
մէջ, Աւետարանի բառերով՝ մեր «այրիի լուման» դնելը իւրաքանչիւր հայուն 
սրբազան կոչումն է: Եկէ՛ք, սիրելի հայորդիներ, տէ՛ր կանգնինք մեր նուիրական 
պարտքին, որպէսզի արժանի դառնանք աստուածային օրհնութեան:
Արդ, ներկայ տարին «ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ» հռչակելով, առաջին հերթին 
կ’աղօթենք այն բոլոր հայորդիներու հոգիներուն համար, որոնք անցեալին 
զանազան ձեւերով ու հանգամանքներով ծառայեցին մեր ժողովուրդին: 
Ինչպէս անմահանուն բանաստեղծներէն Յովհաննէս Թումանեան կ’ըսէ՝ 
«Մահը մերն է, մենք՝ մահինը, մարդու գո՛րծն է միշտ անմահ»: Արդարեւ, մեր 
ազգին, հայրենիքին ու եկեղեցւոյ ծաղկման իրենց մասնակցութիւնը բերող 
հայորդիները՝ մեր հաւաքական կեանքին մէջ կը դառնան յիշատակութեան ու 
գնահատանքի արժանի անձեր:
  
Ներկայ տարին «ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ» հռչակելով, կ’ուզենք յիշեցնել 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն, թէ անհրաժեշտ է առաւել նուիրումով 
գործօն մասնակցութիւն բերել մեր ազգին ծառայելու վսեմ գործին, այն 
քաջ գիտակցութեամբ, որ Աստուած պիտի օրհնէ մեր ծառայութիւնը, եւ 
պատմութիւնը միշտ յարգանքով պիտի յիշէ ո՛չ թէ մեր ունեցածը՝ այլ մեր 
տուածը, ո՛չ թէ մեր գեղեցիկ խօսքերը՝ այլ բարի գործերը: Պատմութեան 
փոշիներուն մէջ կը կորսուին անոնք, որոնք միա՛յն ունենալու համար 
պայքարած են: Պատմութեան մայր էջին վրայ կը մնան միա՛յն անոնք, որոնք 
տուած են ի խնդիր գերագոյն արժէքներու կենսագործման ու յաւերժացման եւ 
սրբազան նպատակներու ու վեհ իտէալներու իրականացման: Ա՛յս կը վկայէ 
պատմութիւնը:
 
  Այս մտածումներով ու սպասումներով անգամ մը եւս կ’օրհնենք մեր 
ժողովուրդի սիրելի զաւակները ու կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ 
առողջութեան, յաջողութեան ու երջանկութեան բարիքներով հարստացնէ մեր 
ժողովուրդի զաւակներուն կեանքը:
 

Հայրական ջերմ սիրով,
Աղօթարար՝ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
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Արտասանուած՝ Ս. Աստուածածին Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ մէջ
21 Փետրուար 2016-ին, «Տնտեսի Կիրակի»ին առթիւ

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս 2016-ը հռչակեց «Ծառայութեան Տարի» եւ շեշտեց, 
թէ իւրաքանչիւր հայ պարտաւորութիւն պէտք է զգայ ծառայելու իր հայրենիքին, 
ազգին եւ համայնքին:
Ծառայելու ոգին մեր ժողովուրդի յատկանիշներէն մէկն է, որուն լաւագոյն 
թարգմանն է 1915-ի ջարդերէն առաջ, խումբ մը հայ տիկիններու, քով քովի գալով 
1910-ին Կարմիր Խաչ կոչուած օրհնաբեր հաստատութիւնը կազմելը, որ ձեռք 
երկարեց ջարդերէն ճողոպրած հայ բեկորներուն: Ան սրբեց որբին արցունքը, 
մխիթարեց անտէր մնացած այրին եւ իր կարողութեան սահմաններուն մէջ 
եղաւ բալասան, եղաւ օրհնութիւն:
Հայրենիքին, ազգին եւ համայնքին ծառայելու տեսլականն էր, որ դար մը ամբողջ 
կանգուն պահեց ՀՕՄ-ը, եւ այսօր, անոնց թիւը աշխարհի բոլոր հողամասերուն 
վրայ կը հասնի 16,000-ի:
Նախ տեսնենք, թէ ՀՕՄ-ը ինչպէ՛ս կը ծառայէ իր համայնքին:
Այժմ, Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը ջանք չի խնայեր համայնքի 
կարիքներուն հասնելու՝ շնորհիւ իր անդամուհիներու ժրաջան աշխատանքին: 
Կը կազմակերպէ զանազան ձեռնարկներ, որոնցմէ ամէնէն հասութաբերը 
կը նկատուի «Տօնավաճառը», որ տեղի կ’ունենայ Նոյեմբեր ամսուան մէջ եւ 
մեծ ընդունելոութիւն կը գտնէ թորոնթոհայ համայնքին մօտ: Այդ վաճառքի 
ընթացքին հանրութեան հրամցուած համեղ ճաշերը կը պատրաստուին 
ՀՕՄ-ուհիներու կողմէ: Այսպէս, կաթիլ առ կաթիլ հաւաքուած լումաներով 
ՀՕՄ-ը ամէն տարի իշխանական նուիրատուութեամբ կը մասնակցի ՀՕՄ-ի 
Ամէնօրեայ վարժարանի ծախսերուն, որով լաւ գիտէ, թէ հայ վարժարանը 
որքա՛ն կը նպաստէ՝ հայ պահելու մեր համայնքի նորահաս սերունդը: 
ՀՕՄ-ը ունի իր Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը, որուն առաջնահերթ 
մտահոգութիւնը եղած է ծառայել ազգի զաւակներուն: Յանձնախումբիս 
անդամները յաճախակի այցելութիւններով կ’ուրախացնեն մեր ա՛յն 
ծերունիները, որոնք ապաստան գտած են «Արարատ» ծերանոցի հայկական 
բաժնին մէջ, եւ անոնց կը հրամցնեն հայկական ճաշեր: Նոր Տարուան եւ 
Ս. Ծննդեան տօներու առիթներով, յանձնախումբիս անդամները անձամբ 
կ’այցելեն եւ կ’ընկերակցին հոգեւոր հովիւին՝ իր հովուական այցելութեան: 
Կ’այցելեն նաեւ North York-ի եւ Cummer-ի զոյգ ծերանոցները:
Այսօր, ՀՕՄ-ի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը զօրակոչի հրաւէրով 
ոտքի հանած է զանազան խմբակներ, անոնք անմիջական օգնութիւն կը 
հասցնեն սուրիահայ մեր ազգակիցներուն, որոնք Թորոնթօ կը ժամանեն մեծ 
թիւով: Այո՛, իւրաքանչիւր հայու պարտաւորութիւնն է ծառայել սուրիահայ մեր 
եղբայր-քոյրերուն՝ իրենց կարելիութեան սահմաններուն մէջ:
ՀՕՄ-ը կը ծրագրէ եւ կը կազմակերպէ Ամառնային Ճամբարը, որ ութը շաբթուան 
տեւողութեամբ կը զբաղի ա՛յն աշակերտներով, որոնք կու գան այս հաճոյալի 
կեդրոնը՝ թէ՛ զարգանալու եւ թէ՛ հայաշունչ մթնոլորտի մէջ իրենց արձակուրդի 
օրերը անցընելու, թէ՛ ուսանելով եւ թէ՛  զուարճանալով: 
Ծառայութիւն հայրենիքին.
ՀՕՄ-ը Արցախի մէջ ունի զանազան կեդրոններ, որոնք անխտիր կը ծառայեն 
բոլոր բնակիչներուն: Անոնցմէ մէկն է «Մօր ու մանկան» շէնքը, ուր հայ մայրեր կը 
ծննդաբերեն եւ բծախնդրօրէն կը խնամուին: Այս միջոցին կը վերաշինուի նաեւ 
Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզը՝ արդիական ոճով. երեք յարկանի 
շէնք մը, ուր պիտի յաճախեն 3-էն 6 տարեկան փոքրեր, եւ որուն ծախսերուն 
ՀՕՄ-ը կը մասնակցի իր 10 միաւորներով: Իսկ Ջաւախքի բազմանդամ 
ընտանիքներուն ան կը տրամադրէ տարեկան կոկիկ օժանդակութիւն մը:
Այս տարի, ՀՕՄ-ը իր Համահայկական Պատգամաւորական ժողովը գումարեց 
հայրենիքի մէջ, հինգ օրերու ընթացքին՝ Օգոստոս 4-9, ուր համախմբուած 

էին աշխարհի բոլոր ծագերէն ժամանած ՀՕՄ-ուհիներ, որոնց համար 
«Ծառայութիւն»ը ե՛ւ պարտականութիւն է, ե՛ւ նպատակ:
Միթէ ծառայութեան ոգին չէ՞, որ խումբ մը ՀՕՄ-ուհիներ, հաւատարմօրէն, 
շաբաթը անգամ մը, կը հաւաքուին մեր հայկական համեղ ճաշերը 
պատրաստելու եւ անոնց հասոյթով միութեանս կոկիկ գումար մը կ’ապահովեն:
Ինչպէ՞ս չյիշել ՀՕՄ-ի կազմակերպած «Տոհմիկ Օր»երը, որ ամէն տարի առանց 
բացառութեան լուսարձակի տակ կ’առնէ Կիլիկիոյ նահանգներէն մին, եւ այդ 
տարուան ընտրուած նահանգին պատմութիւնը, սովորութիւնները եւ ճաշերը 
կը  ներկայացնէ ձեռնարկին, ինչպէս նաեւ կը պատրաստէ կոկիկ գրքոյկ մը՝ 
նոյն բովանդակութեամբ: Այս բոլորը կը կարօտին ամիսներու աշխատանքի եւ 
ծրագրումին՝ կամաւոր ՀՕՄ-ուհիներու կողմէ:
2011-ին, Սուրիոյ մէջ ծայր առած եղբայրասպան պատերազմի ընթացքին, 
դարձեալ «Ծառայութեան» գիտակցութիւնն էր, որ քոյր միութիւններու կողքին 
ՀՕՄ-ն ալ իր անդամները գործի լծեց եւ սուրիահայ գաղութին դրամահաւաքի 
միջոցով նիւթական նպաստ հասցուց: Ինչպէ՞ս չհիանալ այն երիտասարդ-
երիտասարդուհիներու քաջարի կեցուածքին ի տես, որոնք շտապ օգնութիւն 
հասցուցին բոլոր սուրիահայերուն անխտիր, նոյնիսկ պատերազմի ամէնէն 
տաք օրերուն, իրենց կեանքը վտանգելով:
Ծառայութեան բարիքները.
Ըստ լաւատեղեակ աղբիւրներու, Գանատայի տնտեսութեան մեծապէս կը 
նպաստեն կամաւոր ծառայութեան բոլոր մասնաճիւղերը, եթէ Գանատայի 
նման բարեկեցիկ երկիր մը մեծապէս կ’օգտուի նման ծառայութիւններէ, 
որքան եւ աւելի բարեբեր եւ նպաստաւոր պիտի ըլլայ մեր ազգին համար 
«Ծառայութեան» ոգին:
Անոր կենդանի փաստը ունեցանք, երբ երկրաշարժի օրերուն բոլոր հայութիւնը 
միասնութեամբ օգնութեան հասաւ հայրենիքին, որ աղէտեալները շուտով 
վերաշինեն հայրենիքը եւ վերականգնին: Ծառայելու ոգին սորվեցնենք մեր 
զաւակներուն եւ անոնց լաւագոյն օրինակը ըլլանք՝ ծառայելով մեր ազգին, մեր 
համայնքին եւ մեր շրջապատին:
1988-ի երկրաշարժի աղէտէն անմիջապէս ետք, կարգ մը ՀՕՄ-ուհիներ 
ազնիւ գաղափարը ունեցան սաներ որդեգրելու եւ անոնց ուսման ծախսերը 
հոգալու՝ նախակրթարանէն մինչեւ համալսարան: Շնորհիւ այդ սաներուն 
ՀՕՄ-ուհիներուն հետ տեղի ունեցած նամակագրութեան, անոնք աւելի եւս 
մտերմացան եւ շատեր, հանդիպումներ ունեցան իրենց որդեգրած սաներուն 
հետ եւ երբեմն ալ անոնց ընտանիքին հիւրը դարձան: Ապրի՛ «Ծառայելու ոգին»:
ՀՕՄ-ի նախաձեռնած երիտասարդ մայրերու եւ փոքրերու հանդիպման 
ծրագիրը տեղի կ’ունենայ շաբաթը անգամ մը Համազգայինի գրադարանին 
մէջ: Մօտ 15-20 մայրեր իրենց փոքրերով հաճելի օր մը կ’անցընեն միասնաբար: 
Այս համախմբումին նպատակն է հայ երիտասարդ մայրերը քով քովի բերել եւ 
իրարու ծանօթացնել՝ հայաշունչ մթնոլորտի մը մէջ:
ՀՕՄ-ը վերջերս ունեցաւ Mentorship կոչուած յանձնախումբ մը, որ կազմուած 
է կեանքի ասպարէզին մէջ յաջողութիւն գտած անդամներէ: Այս խմբակին 
նպատակն է իրենց փորձառութիւններով եւ ցուցմունքներով օգտակար 
դառնալ ա՛յն ներկաներուն, որոնք իրենց ասպարէզին մէջ կ’ուզեն յաջողութիւն 
արձանագրել եւ պատասխանատու դիրքերու հասնիլ: Ուր կայ կա՛մք, հոն կայ 
յաջողութի՛ւն, եւ յարատեւելու կամքը չի պակսիր մեր ՀՕՄ-ականներուն մօտ, 
որոնք սիրայօժար կը մասնակցին անդամական ժողովներուն՝ ամիսը անգամ 
մը, եւ իրենց ներդրումով ու աշխատանքով կը ջանան վերակենդանացնել մեր 
բարքերը, սովորութիւնները եւ ծառայելու ազնիւ ոգին. այդ ուղղութեամբ վերջերս 
ՀՕՄ-ը $160,000 տոլարի նուիրատուութեամբ մասնակցեցաւ մանկամսուրի 
արդիականացման ծախսերուն, որպէսզի ապագային մեր փոքրերը կարենան 
ապրիլ առողջ ու արդիական պայմաններու մէջ:

Ժանէթ Գիրէջեան

Արժ. Տ. Կոմիտաս Աւագ Քահանայ Փանոսեան
Սիրելի հաւատացեալներ
Վեհափառ Հայրապետը՝ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս  Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 
2016 տարին մեր ժողովուրդին համար հռչակած է «Ծառայութեան Տարի»։
2006-էն սկսեալ, անցնող 10 տարիներուն, Վեհափառ Հայրապետը 
նախաձեռնեց իւրաքանչիւր տարի նուիրելու էական գաղափարի մը՝ մղելով 
իւրաքանչիւրս այդ ուղղութեամբ մտածելու եւ աշխատելու՝ ի նպաստ մեր 
հաւաքական կեանքի բարելաւումին, բարգաւաճման եւ յարատեւութեան։
Այսպէս, սկսելով 2006-էն՝
2006-ը յայտարարեց Հայ Դպրոցի տարի
2007-ն Հայերէն Լեզուի տարի
2008-ն Քրիստոնէական Դաստիարակութեան տարի
2009-ն Երիտասարդութեան տարի
2010-ն Հայ Կնոջ տարի
2011-ը Հայ Մանուկի տարի
2012-ը Հայ Գիրքի տարի
2013-ը Հայ Մօր տարի
2014-ը Տարեցներու տարի
2015-ը Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակ
Այս տարի՝ 2016-ը, Ծառայութեան տարի։

Վեհափառին Կոնդակը եւ Պատգամը օրին կարդացուեցաւ այս եկեղեցւոյ 
խորանէն։
Ի՞նչ է ծառայութիւնը եւ Ծառայութեան տարին։ Վեհափառ Հայրապետին 
բառերով՝ «Ան մարդկային կեանքի ամէնէն բարձր արժէքներէն ու 
արժանիքներէն մէկն է… իր խոր էութեամբ՝  հաւատքի ու նուիրումի 
շօշափելի արտայայտութիւնն է…»։
Կ’ըսուի, թէ անձ մը միշտ երկու պատճառ ունի որեւէ բան ընելու համար.
Լաւ պատճառ մը եւ բուն պատճառը։ 
Երբ բարիք մը կը գործենք, մէկու մը ձեռք կ’երկարենք, մեր ձեռք երկարելուն 
համար լաւ պատճառը՝ դիմացինին օգնելն է։ 
Բուն պատճառը սակայն, այն մեծ գոհունակութիւնն է, զոր մենք հոգեպէս կը 
զգանք, ամէն անգամ որ բարի գործ մը կը կատարենք։
Այդ գոհունակութիւնն է, որ  մեր հոգին կ’ազնուացնէ եւ մեր կեանքը 
կ’արժեւորէ:
Մահաթմա Կանտի հնդիկ մտաւորականը հետեւեալ ձեւով կը ներկայացնէ 
Ծառայութեան ոգին. «Լաւագոյն միջոցը դուն քեզ գտնելու՝ ուրիշներու 
ծառայութեան մէջ դուն քեզ կորսնցնելն է»։ 
Երբ կը ծառայես, կը նուիրուիս, քու բարեգործութեանդ ընդմէջէն աւելի 
լաւ կը հասկնաս դուն քեզ, կը գիտակցիս քու կարողութիւններդ եւ քու 
թերութիւններդ եւ դուն քեզ կը մղես աւելի լաւը ընելու, լաւագոյնդ տալու։

Նիւթապաշտ մեր ներկայ շրջապատին մէջ, աւելի քան երբեք էական է 
ծառայութեան, նուիրումի նիւթը արծարծել, այդ մասին խօսիլ ու գործով 
օրինակ դառնալ։
Մենք բախտաւոր ենք, որ Թորոնթոյի մէջ ունինք մեր եկեղեցին, մեր 
կեդրոնէն ներս գործող միութիւնները, որոնք ծառայութեան ու նուիրումի 
ոգին լաւագոյնս կը դրսեւորեն, երբ պահանջը կը զգացուի, յաճախ 
օրինակ հանդիսանալով այլ գաղութներուն՝ իրենց ցոյց տուած կամաւոր 
աշխատանքով եւ նուիրումով:
Շնորհիւ Թորոնթոյի մեր Հայ կեդրոնին, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ եւ մեր 
իւրաքանչիւր անդամի համադրեալ աշխատանքին, մենք կրցանք սուրիահայ 
մեր հայրենակիցներուն օգտակար դառնալ։  
Դո՛ւք, սիրելի՛ հաւատացեալներ, ձեր սրտերը բացիք եւ հարազատի 
ընդունելութեամբ փորձեցիք պատերազմի ահաւոր դժուարութիւններէն 
անցած մեր հայրենակիցներուն ցաւը թեթեւցնել եւ տեղափոխումը դիւրացնել։ 
Այս կեդրոնը եւ եկեղեցին օգնութեան հասած են զանազան առիթներով. 
ինչպէս՝ Հայաստանի երկրաշարժին եւ Արցախեան պատերազմի օրերուն: 
Մենք նոյնիսկ օգնութեան հասած ենք օտարներուն, Միջազգային գետնի 
վրայ, ինչպէս՝ երկրաշարժներու եւ ջրհեղեղներու աղէտեալներուն, ուր որ ալ 
գտնուած են անոնք։ 
Սակայն մենք կրնանք աւելի՛ն տալ, աւելի՛ն ընել։ Յաճախ կարիքի մը առջեւ, 
երբ կը մտածենք, թէ «Զարմանալի է, որ այդ մասին մէկը բան մը չէ ըրած...», 
պէտք է անդրադառնանք, որ այդ մէկը՝ մե՛նք կրնանք ըլլալ։
Ընենք ինչ որ կրնանք, տանք որքան որ կրնանք, օգնութեան մեծն ու փոքրը, 
քիչն ու շատը չկայ, այնքան ատեն որ ան կը բխի մեր սրտէն։
Այս կեդրոնի եւ եկեղեցւոյ կողքին, մենք ունինք մեր վարժարանը, 
մանկամսուրէն մինչեւ երկրորդական բաժնի 12-րդ դասարանը, ամբողջ 
սերունդ մը կը դաստիարակուի հոն, եւ տակաւին սերունդներ՝ կազմելու մեր 
ապագայ Թորոնթոյի Հայ գաղութը։
Մեր պարտականութիւնն է մեր գործով, մեր ծառայութեամբ եւ նուիրումով 
օրինակ հանդիսանալ մեր նոր սերունդին, քաջալերելով կամաւոր 
աշխատանքն ու ծառայութեան ոգին։
Վեհափառին Պատգամը մեր ուղեցոյցը պէտք է նկատենք ամբողջ 
տարուան ընթացքին, որովհետեւ մեր հաւաքական կեանքի բարելաւումին, 
բարգաւաճման եւ յարատեւութեան, մեր գաղութի գոյատեւման գլխաւոր 
ազդակը մեր անդամներուն նուիրումի ոգին է եւ կամաւոր աշխատանքն ու  
ծառայութիւնը։
Ես իմ խօսքս պիտի փակեմ Վահան Թէքէեանի բանաստեղծութենէն 
հետեւեալ մէջբերումով.
«Հաշուեյարդար… ի՞նչ մնաց, կեանքէն ինծի՝  ի՞նչ մնաց։
Ինչ որ տուի ուրիշին, տարօրինակ, այն միայն»:

Ալիս Շիթիլեան

ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ
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 Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի 92-րդ եւ Գանատայի  
Շրջանի 22-րդ  Պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ 26-27-28 
Յունիս 2015-ին,  Մոնթրէալի  Հայ կեդրոնէն ներս, մասնակցութեամբ 
Գանատայի շրջանի 9 մասնաճիւղերուն եւ բանաւոր բացակայութեամբ  
«Ռուբինա» (Ուինծըր) մասնաճիւղին:
 Ժողովը բացուեցաւ Ուրբաթ յետմիջօրէին, ներկայութեամբ 
Գանատայի Հայոց Թեմի բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տէր  Մեղրիկ  Եպս. 
Բարիքեանի, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան  փոխ ատենապետուհի 
ընկհ. Նայիրի Շահինեանի, ՀՅԴ  Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ  
ընկ. Զոհրապ Կոստանեանի, Գանատայի Ազգային Առաջնորդարանի 
ներկայացուցիչ ընկ. Յակոբ Պուլկարեանի, «Հորիզոն» շաբաթաթերթի 
խմբագիր ընկ. Վահագն Գարագաշեանի, Հ.Մ.Ը.Մ-ի Շրջանային 
վարչութեան ներկայացուցիչ եղբ. Ռաֆֆի Հատիտեանի, Համազգայինի 
Շրջանային վարչութեան նիրկայացուցիչ ընկհ. Ծովիկ Գահվէճեանի, 
ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան լրիւ կազմին, մասնաճիւղերու 
վարչութեան ներկայացուցիչներու, 57 պատգամաւորներու, ՀՕՄ-ի 
հիւրերու եւ  ազատ ունկնդիր ընկերուհիներու:
 ՀՕՄ-ի Գանատայի Պատգամաւորական ժողովի դիւանի 
ատենապետուհիներ ընտրուեցան ընկերուհիներ Աննա Պուլկարեան 
եւ Զեփիւռ Տորնա, ատենադպրուհիներ՝ ընկերուհիներ Անի 
Պապիկեան եւ Մարալ Յովհաննէսեան, բանաձեւի յանձնախումբի 
անդամ ընտրուեցան ընկերուհիներ՝ Սալբի Խրիկեան, Ազգանոյշ 
Հատիտեան եւ Զարուկ Հասըրճեան:
 Կազմակերպութիւններու  ներկայացուցիչ հիւրիրը յաջորդաբար 
ժողովին խօսք առնելով գնահատեցին 105-ամեայ ՀՕՄ-ի տարած  
աշխատանքը՝  ի խնդիր ազգին, հայրենիքին եւ մարդկութեան: 
Գանատայի Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տէր  Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան  
ողջունեց ժողովականները եւ շնորհաւորեց շրջանիս 25-ամեակը, 
ինչպէս նաեւ Շրջանային վարչութեան ընկերուհիներն ու ՀՕՄ-ի բոլոր 
անդամները, որոնք  գիտակից ծառայութեամբ լեցուցած են կեանքը եւ 
զայն իրենց կամաւոր աշխատանքով գեղեցկացուցած: Ան մաղթեց, որ 
ժողովուրդի պարծանքն ու հպարտութիւնը ներկայացնող ՀՕՄ-ը մնայ 
անոր գլխուն վերեւ, իր մատուցած ծառայութիւնը շողայ, պայծառանայ 
եւ բարգաւաճի:
 Առաջին նիստի աւարտին ներկաները ուղղուեցան ՀՕՄ-ի  
Գանատայի Շրջանի 25-ամեակի ճաշկերոյթ-հանդիսութեան, որ տեղի 
ունեցաւ «Buffet Chrystal»ի մէջ:
 Ժողովի երկրորդ նիստին ընկերուհի Նայիրի Շահինեան 
ներկայացուց ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան երեք տարուան 
գործունէութիւնը, ուր կը ցոլար տարուած հսկայական աշխատանքը: 
Կարճ դադարէ մը ետք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան 
քարտուղար ընկհ. Անի Թաշճեան կարդաց երկամեայ գործունէութեան 
տեղեկագիրը, ապա վարչութեան հաշուապահ ընկհ. Անի  Օհանեան 
ներկայացուց հաշուական տեղեկագիրը: Ժողովին մասնակից 
ընկերուհիները բարձր գնահատեցին Շրջանային վարչութեան 

տարած հսկայական աշխատանքը: Նկատի ունենալով որ Գանատայի 
շրջանի 25-ամեակը կը զուգադիպէր Հայոց Ցեղասպանութեան 
100-ամեակին, ժողովը որոշեց նուիրել 25,000 տոլար Գանատայի Հայ 
Դատի աշխատանքներուն:
 Կիրակի, ժողովի երրորդ նիստին գլխաւոր օրակարգն 
էր Շրջանային վարչութեան նոր անդամներու ընտրութիւնը: 
Ընտրողական յանձնախումբը առաջարկեց թեկնածուներուն ցանկը, 
որ միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ: Շրջանային վարչութեան 
անդամ ընտրուեցան  ընկերուհիներ՝ Անի Գրալեան  (Մոնթրէալ), 
Վարդուկ Պէզճեան  (Մոնթրէալ), Նաթալի Մանուկեան (Համիլթըն), 
Սիլվա Պէտիրեան (Թորոնթօ),  որոնք եկան միանալու վերընտրուած 
ընկերուհիներուն՝ Արմինէ Կարապետեանի  (Մոնթրէալ), Անի 
Թաշճեանի  (Մոնթրէալ) եւ Սիլվա Գարբուզեանի (Մոնթրէալ), 
այսպիսով   ամբողջացնելու Շրջանային վարչութեան նոր կազմը: 
Ընկերուհիներ Մարալ Յովսէփեան (Լաւալ), Անի Պապիկեան 
(Մոնթրէալ) եւ Գեղուհի Պասթաճեան (Թորոնթօ) ընտրուեցան որպէս 
փոխ անդամներ:
 ՀՕՄ-ի Համահայկական պատգամաւորական Ժողովի 
պատգամաւորներ ընտրուեցան ընկերուհիներ՝ Աննա Պուլկարեան 
(Մոնթրէալ), Անի Օհանեան (Լաւալ), Հուրի Նաճարեան (Թորոնթօ), 
Վարսենիկ Սարգիսեան (Թորոնթօ) եւ որպէս փոխ պատգամաւոր 
ընկերուհիներ Սեդա Մալխասեան (Մոնթրէալ) եւ Արփի Աճէմեան 
(Թորոնթօ):
 Ներկաները շնորհաւորեցին եւ յաջողութիւն  մաղթեցին Շրջանային 
վարչութեան նոր կազմին եւ համահայկականի պատգամաւորներուն: 
Ժողովականները մեծապէս գնահատեցին ժողովի դիւանի եւ 
բանաձեւի յանձնախումբի տարած աշխատանքը, ինչպէս նաեւ 
բոլոր յանձնախումբերու ներդրումը: Ներկաները նաեւ գնահատեցին 
Մոնթրէալի եւ Լաւալի ընդունելութեան միացեալ յանձնախումբի ճոխ 
հիւրասիրութիւնը:
 Նիստերու աւարտին ՀՕՄ-ի  Կեդրոնական վարչութեան փոխ 
ատենապետուհի ընկհ. Նայիրի Շահինեան խօսք առնելով  յիշեցուց  
25 տարիներ առաջ կայացած առաջին ժողովի մարտահրաւէրները 
եւ ընդգծեց, թէ այդ օրերուն ինչպիսի՛ լաւատեսութեամբ եւ 
ինքնավստահութեամբ ՀՕՄ-ուհիները կրցան աշխատիլ եւ յառաջ 
տանիլ միութեան աշխատանքները: Ան անդրադառնալով մեր օրերուն՝ 
շեշտեց, որ 25 տարիներ վերջ Գանատան դարձած է հպարտութեան 
աղբիւր, օրինակելի եւ բարձրօրէն գնահատաուած շրջան: Ապա խօսք 
առաւ ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկ. Զոհրապ 
Կոստանեան եւ բարձր գնահատեց Գանատայի Շրջանի տարած 
բացառիկ  գործունէութիւնը:
 Եռօրեայ նիստերու աւարտին, ժողովականները նոր 
գաղափարներով եւ վերանորոգուած հոգիով վերադարձան իրենց 
շրջանները՝ շարունակելու իրենց վստահուած ՀՕՄ-ի սուրբ գործը:

Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի 92-րդ եւ 
Գանատայի Շրջանի 22-րդ Պատգամաւորական ժողով

Կրթաթոշակ ստացող 9 ուսանողներն են. 

Մոնթրէալէն՝ Թաշճեան Արամ, Պալեան Բալիկ, Նայիմ Լարա 
Լաւալէն՝ Պոյաճեան Արազ, Նաճիար Քարինա, Պաշըքճեան Թալիա, Կոտիկեան Լոռի
Վանգուվըրէն՝ Ղուկասեան Արա եւ Քոշքարեան Սեւան

Կրթաթոշակ, 2015
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The ArmeniAn relief SocieTy (ArS inc.)

71ST inTernATionAl convenTion, ArmeniA

The ARS 71ST InTeRnATIonAl ConvenTIon Convened In 
YeRevAn, ARmenIA
The official opening of the Armenian Relief Society’s 71st International Convention 
took place on October 4, 2015 at the DoubleTree by Hilton Hotel in Yerevan, Arme-
nia. Several officials were present, including the Republic of Armenia’s Minister of the 
Diaspora, Hranoush Hagopyan, ARF Bureau member Hagop Der Khatchadourian, 
the director of the European Armenian Federation for Justice and Democracy (AFJD) 
Kaspar Garabedian, ARS convention delegates and supporters.
A formal agreement of cooperation with regards to cultural, educational, and social proj-
ects was signed between the Ministry of the Diaspora and the Armenian Relief Society. 
The ARS “Ararat” Award of Excellence was bestowed upon Dr. Eleni Theocharous, 
member of the European Parliament and head of the EU-Armenia group, in ap-
preciation of her voluntary humanitarian and medical assistance during the Artsakh 
conflict. Currently, Dr. Theocharous continues her dedicated work on a political level 
while promoting and supporting the Armenian cause at the European Parliament.  
The “Ararat” Award of Excellence was established in 2003. It is granted to individuals 
in recognition of their outstanding commitment to humanitarian endeavors and in 
deep gratitude for their unsolicited and meritorious service to the Armenian people.

ARS 71ST InTeRnATIonAl ConvenTIon ConCludeS
The ARS, Inc. 71st International Convention was held from October 5-9 in Yerevan, 
Armenia. Attending the meeting were 54 delegates elected from 12 regions and 10 
chapters at large, as well as observers, guests, and representatives of sister organiza-
tions.The official guests included ARF Bureau member Hagop Der Khatchadourian, 
Hamazkayin CE member Meguerditch Meguerditchian and former ARS Exec. Board 
members Maro Froundjian (Canada) and Shakeh Basmajian (Eastern USA). 
CEB Chairperson, Vicky Marashlian, called the convention to order. The delegates 

elected Houry Najarian and Nelly Vekilian to co-chair, and proceeded by electing Hrip 
Gananian, Rita Hintlian, Nazeli Avakian and Maral Matossian as secretaries. Maro 
Froundjian was appointed as Parliamentarian.
The ARS Canada delegates were Armine Karabetian (representing Canada, member 
of auditing committee and proposed budget), Anna Boulguarian, Varsenig Sarkis-
sian (nominating committee), Houry Najarian (Convention chair) and Annie Ohanian 
(credentials committee). The convention elected 6 guests, among which was Seta 
Malkhassian from Canada.
During the five days, the convention considered and evaluated the ARS Central Ex-
ecutive Board’s activities for the past four years. Along with educational, health, so-
cial and assistance programs for the needy, the convention paid particular attention 
and adopted corresponding resolutions for the following: the crisis in the Middle 
East; standing in solidarity with our compatriots in Armenia, Artsakh and Javakhk; 
providing care packages to soldiers; helping border villages with their various issues; 
the financial support to the new building of Sosse Kindergarten in Stepanakert; the 
financial hardships facing the ARS in Greece and Syria; and the immediate needs of 
the other Armenian communities.
In view of the Azerbeijani army attacks against the Armenian civilians living in bor-
der villages, the ARS convention adopted a Declaration of condemnation against 
these vicious acts. 

ARS CenTRAl exeCuTIve BoARd eleCTed 
The convention concluded by electing the 2015-2019 Central Executive Board (CEB) 
members as follows: Caroline Chemavonian, Silva Kouyoumjian and Sonia Akellian 
(Eastern USA), Nyree Derderian, Rita Hintlian and Maral Matossian (Western USA), 
Varsenig Sarkissian (Canada), Liza Avakian (Europe), Alesya Bejanyan (Armenia), 
Anna Der Hagopian (Syria),  Nelly Vekilian (Lebanon). 

ocTober 4- 9, 2015

ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը $160 հազար 
տոլար կը նուիրէ ՀՕՄ-ի վարժարանի մանկամսուրին
Մանկամսուրը կոչուեցաւ ՀՕՄ-ի  «Ռուբինա» մանկամսուր

 «Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար» նշանաբանին հաւատարիմ ՀՕՄ-ի 
Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը $160,000 տոլարի իշխանական նուէրով 
կը մասնակցի Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի վարժարանի մանկամսուրի շինարարական 
աշխատանքներուն, որուն պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ 10 Փետրուար 
2016-ին։
 Ուրախութեամբ կը յայտարարենք նաեւ, որ մանկամսուրը անուանակոչուեցաւ 
ՀՕՄ-ի  «Ռուբինա» մանկամսուր։
  «Ռուբինա» մասնաճիւղը կը շարունակէ տարեկան դրութեամբ $45,000 տոլարի 
նուիրատուութեամբ մասնակցիլ դպրոցի ի նպաստ թելեթոնին։ Այսպէս 2015-2016 
տարեշրջանին ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին, դպրոցին տրամադրած նպաստը 
կը հասնի $205,000-ի: Խորին շնորհակալութիւն եւ վարձքերնին կատար բոլոր 
ընկերուհիներուն։ Յաջողութիւն կը մաղթենք նաեւ ՀՕՄ-ի հայանպաստ, կրթական, 
մարդասիրական, առողջապահական, ընկերային,  հասարակական, հայրենանուէր 
ընդհանուր գործունէութեան ամէնուրեք։

       ՀՅԴ «Ս. Թէհլիրեան» կոմիտէ, Թորոնթօ
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 Հայ Օգնութեան Միութիւնը 1975-էն ի վեր կանոնաւորաբար կը հետեւի 
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան՝ ՄԱԿ-ի այլազան ծրագիր-
ներուն: 1978-ին ՀՕՄ-ին շնորհուեցաւ Հանրային Տեղեկատուութեան 
Բաժնի մասնակցութեան իրաւունք (Department of Public Information, DPI), 
իսկ միայն 1998 Մայիս 28-ին (ի՛նչ զուգադիպութեամբ) ՀՕՄ-ը կը ստանայ 
իրաւունք՝ խորհրդակցական կարգով մասնակցելու Տնտեսական 
եւ Ընկերային Խորհուրդին (ECOSOC), որպէս լիիրաւ անդամ: Նաեւ 
2014 Ապրիլ 4-ին, Ոչ Կառավարական Ընկերակցութիւններու (NGO) 
Խորհրդաժողովի ընթացքին ՀՕՄ-ը ընտրուեցաւ Վարչական Անդամ 
անոր կազմին՝ ի զօրու մինչեւ 2017-ը թուական:
 Ինչպէս գիտէք Նիւ Եորք քաղաքը կը հանդիսանայ ՄԱԿ-ի 
հիմնական նստավայրերէն մին, եւ այդ իսկ պատճառաւ ՀՕՄ-ը հոն է, 
որ կը տրամադրէ իր մարդուժը՝ անհրաժեշտ կերպով հետեւելու անոր 
ծրագիրներուն:
 Հայ Օգնութեան Միութեան Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի 
Շրջանները կանոնաւորաբար իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն ՄԱԿ-ի 
Կանանց Իրավիճակի Յանձնաժողովին, որ տեղի կ’ունենայ ամէն տարի, 
Նիւ Եորք նահանգին մէջ։
 Այս տարի վաթսուներորդ խորհրդաժողովն էր, որ պիտի գումարուէր 
Մարտ ամսուն:
 Գանատայի Շրջանը անգամ մը եւս իր մասնակցութիւնը բերաւ սոյն 
յանձնաժողովի աշխատանքներուն: Շրջանը կը ներկայացնէին ՀՕՄ-ի 
Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղէն ընկերուhներ Անի Պապիկեան եւ 
Ալիք Պուլկարեան, իսկ այս վերջիններուն կու գային միանալու երկու այլ 
երիտասարդ համակիրներ՝ Նանոր Մինոյեան եւ Սօսէ Պէօճէքեան։
 Խորհրդաժողովը ընդհանրապէս կը տեւէ երկու շաբաթ, որուն 
ընթացքին բազմաթիւ (հարիւրէ աւելի) դասախօսութիւններ կը 
ներկայացուին, աշխատութիւններ կը կարդացուին եւ անոնց մասին 
կարծիքներու փոխանակումներ տեղի կ’ունենան: Արծարծուած նիւթերը 
այս պարագային եւ ընդհանրապէս առնչութիւն ունին համաշխարհային 
առումով կանանց իրաւունքներուն եւ իրավիճակին կապուած նիւթերու:

Այս տարի, համեստաբար կ’ուզենք շեշտել, թէ Հայ Օգնութեան Միութիւնը 
ներկայութիւն չեղաւ միայն, այլ իր՝ մօտ յիսուն ներկայացուցիչներու 
փաղանգը անմիջականօրէն մասնակից դարձաւ հրամցուած 
դասախօսութիւններու շարքին եւ դրական ներդրում ունեցաւ 
զեկուցումներէն ետք տեղի ունեցած հարցադրումներուն եւ ընծայուած 
կարծիքներու փոխանակման առիթներուն, վեր առնելով եւ յատկանշելով 
հայ կնոջ այլազան դժուարութիւնները, անոր իրավիճակը, երբեմն 
նոյնիսկ հայրենիքը յուզող հարցեր մէջբերելով:
 Առիթ ունեցանք առաւել եւս ծանօթանալու (առնուազն պաշտօնական 
առումով) դաստիարակչականներ ներկայացնող արժանաւոր 
դասախօսներուն, որոնք նաեւ իրենց մասնագիտութիւններու կարգին՝ 
տնտեսական առումով շօշափելի ներդրում կ’ունենան որպէս Ոչ 
Կառավարական Ընկերակցութիւն (NGO)՝ օժանդակելով մեր հայրենի 
ժողովուրդին եւ ընդհանրապէս կիներուն՝ արժեւորելով անոնց դերը 
ընկերութեան մէջ, առիթ ընծայելով անոնց տնտեսական անկախութեան, 
հոգեկան ծաղկումին, վերջապէս ինքնավստահութիւն ձեռք ձգելու եւ 
պայքարելու կամքը ուժեղացնելու ի խնդիր:
 Հայ Օգնութեան Միութիւնը իր մեծ ծառայութիւնը կը բերէ 
արդէն հայրենիքին, Արցախին, Ջաւախքին եւ Սփիւռքի մեր բոլոր 
գաղթօճախներու զաւակներուն անխտիր: Միւս կողմէ ՄԱԿ-ի 
համաշխարհային կազմակերպութեան մը հետ գործակցելով պիտի 
կարողանայ անհրաժեշտ կապեր հաստատել, ծանօթութիւններ մշակել 
եւ այդ ճամբով եւս փորձել լուծում տալ մեր հայրենիքի եւ Սփիւռքի 
անմիջական պահանջքներուն:
 ՀՕՄ-ը նման համաշխարհային կառոյցներուն հետ գործակցելով 
հանդերձ, կը շարունակէ մնալ հաւատարիմ իր աւանդական 
սկզբունքներուն: «Ժողովուրդիս հետ եւ ժողովուրդիս համար» 
կարգախօսը անգամ մը եւս կը հաստատէ Հայ Օգնութեան Միութեան 
վճռական կամքը՝ հանդիսանալով նաեւ հայ կնոջ իրաւունքներու 
ամենաուժեղ դեսպանը:

Ալիք Պուլկարեան, 2016-04-19

Գանատայի ՀՕՄ-ը կը մասնակցի ՄԱԿ-ի Կիներու 
Իրավիճակի (CSW) 60-րդ Յանձնաժողովի նիստերուն

Մարտ 14-էն 24 երկարող օրերուն ընթացքին, ՄԱԿ-ի Կանանց 
Կարգավիճակի Յանձնաժողովի 60-րդ նիստի (CSW60) ծիրէն 
ներս կազմակերպուած էին բազմաթիւ խորհրդակցական եւ 
աշխատանքային նիստեր, որոնցմէ մէկը Հայ Օգնութեան Միութեան 
կողմէ՝ համագործակցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան 
Մ.Ա.Կ.-էն ներս մնայուն ներկայացուցչութեան: 
Ձեռնարկի նիւթն էր՝ Գործակցութիւններու միջոցով դուրս բերել կիները 
իրենց կարօտեալ իրավիճակէն («Uplifting Women from Poverty Through 
Partnerships») 

Այս պատուաբեր նիստը տեղի ունեցաւ Ապրիլ 14-ին Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութեան Նիւ Եորքի կեդրոնատեղիէն ներս։
Նիստի բացումը կատարեց ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի մնայուն 
ներկայացուցիչ Դեսպան Զոհրապ Մնացականեան, իսկ նիստը 
հանդիսավարեց ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Փոխ 
ատենապետուհի դոկտ. Նայիրի Տէրտէրեան: 
Ընկհ. Տէրտէրեան խօսեցաւ Տավուշի Մարզէն ներս նոր ծրագրի մը մասին, 
որուն կը գործակցին ՀՕՄ-ը, Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ Մ.Ա.Կ.-ի 
Զարգացման Ծրագիրը (UNDP) եւ որուն նպատակն է չքաւորութենէ դուրս 
բերել կիները կեդրոնանալով մասնաւորաբար Կանանց Կարգավիճակի 
Յանձնաժողովի եւ անդամ երկիրներու որդեգրած «Տեւական Զարգացման 
Նպատակներ» Sustainable Development Goals (SDG) յանձնառութիւններու 
հետեւեալ կէտերուն վրայ՝     

SDG 1 - չքացնել աղքատութիւնը
SDG 2 - չքացնել անօթութիւնը 
SDG 5 - ապահովել սեռային հաւասարութիւն 
SDG 8 - ստեղծել աշխատանք 
SDG 17 - ստեղծել գործընկերութիւններ

Նիստին մասնակցեցան հետեւեալ հիւրերը եւ ներկայացուցին իրենց 
աշխատանքներուն արդիւնքներն ու անոնցմէ փխած բարիքները ՝

- Մայքըլ Հըրմըն՝ ՄԱԿ-ի Բնակչութեան Հիմնադրամի (UNFPA) 
աւագ խորհրդատու.
– Պատրիկ Սարգիսեան՝ Մէկ-Հայաստանի (ONEArmenia) հիմնադիր.
– Սիլվիա Թիրաքեան՝ գիւղական պահածոներու արտադրութեան 
(Harvest Song Artisanal Preserves) համա-հիմնադիր.
– Թալին Գեւոնեան՝ Մելինէի Պարտէզի (Meline’s Garden) բնական 
միջոցներով սագախոտի արտադրութեան հիմնադիր.
– Էնն Ֆալթ՝ ՄԱԿ-ի Կիներ-Կիներու Հզօրացման (UN Women/Em-
power Women) կազմակերպութեան վարիչ-տնօրէն.

Այս ձեռնարկը բարձր գնահատուհեցաւ ներկաներուն կողմէ եւ առաւել 
հպարտութիւն պատճառեց ներկայ ՀՕՄ-ուհիներուն:

Գանատայի մասնակիցներ՝ 
Սօսէ Պէօճէքեան, Անի Թորիկեան-
Պապիկեան, Ալիք Պուլկարեան եւ 
Նանոր Մինոյեան

 ՄԱԿ-ի Կանանց Իրավիճակի Յանձնաժողովի նպատակներու եւ 
աշխատանքներու ծանօթացման աշխատանիստի մասնակցողներ

ՀՕՄ-ի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան ՄԱԿ-էն ներս մնայուն 
ներկայացուցչութեան կազմակերպած նիստ: Ձախէն աջ՝

• ՀՕՄ-ի ՄԱԿ-ի յանձնախումբի ատենապետուհի Ընկհ. Վալենթին 
Պէրպէրեան

• ՀՕՄ-ի ՄԱԿ-ի յանձնախումբի մօտ Կեդրոնական Վարչութեան կապ 
Սիլվա Թագւորեան

• ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Գարոլին 
Շմաւոնեան 

• ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Դեսպան Զոհրապ 
Մնացականեան

• ՀՕՄ-ի ՄԱԿ-ի աշխատանքներու համադրիչ՝ Հուրի Կէօտէլէքեան 
• ՄԱԿ-ի Բնակչութեան Հիմնադրամի (UNFPA) աւագ խորհրդատու 

Մայքըլ Հըրմըն
• ՄԱԿ-ի Կիներ-Կիներու Հզօրացման (UN Women/Empower Women) 

կազմակերպութեան վարիչ-տնօրէն. Էնն Ֆալթ 
•  Մէկ-Հայաստանի (ONEArmenia) հիմնադիր Պատրիկ Սարգիսեան

Հայ Օգնութեան Միութեան կազմակերպած նիստը՝ ՄԱԿ-ի Կանանց 
Կարգավիճակի Յանձնաժողովի 60-րդ նիստի (CSW60) ծիրէն ներս
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Շրջապտոյտ դէպի Հայաստան եւ Արցախ
 Ծնած ու հասակ առած ըլլալով սփիւռքահայութեան բաբախուն 
սիրտը հանդիսացող Հալէպ քաղաքին մէջ, հայրենիքի կարօտն ու սէրը 
կանուխէն սերմանուած էր մեր հոգիներուն մէջ: Սէր մը, որ կը սկսէր 
տուներէն ու կը զարգանար դպրոցներու ու ազգային կեդրոններու 
մէջ, ուր կը կարդայինք, կ’երգէինք ու կ’ասմունքէինք Հայաստանի 
մասին:  Ուրեմն ինծի համար պատանի տարիքէս հայրենիքս տեսնելու 
մարմաջը այնքան զօրաւոր էր, որքան պանդուխտ զաւկի մը իր սիրելի 
մօրը միանալու անձկութիւնը:  Ու այս երազս կրցայ իրականացնել, 
երբ 1970 թուականին առաջին անգամ ըլլալով այցելեցի հայրենիք: Այն 
վայրկեանէն, որ ոտք կոխեցի հայրենի հողին վրայ, անբացատրելի 
գոհունակութիւն մը պատած էր հոգիս, կարծես գանձ մը գտած 
ըլլայի: Ամանորի առաւօտ բազմաթիւ նուէրներ ստացող երեխայի մը 
հոգեվիճակը կ’ապրէի: Կ’ուզէի տեսնել ամէն բան, երթալ ամէն տեղ,  
Սարդարապատ, Ծիծեռնակաբերդ, Էջմիածին, Գեղարդ ու Գառնի... ի 
տես այս բոլորին, սիրտս կ’ողողուէր անհուն ուրախութեամբ մը... բայց 
հոն անկիւն մը,  թաքուն վիշտ մը կար, որ կը կաշկանդէր ուրախութիւնս... 
մեր հայրենիքը ազատ ու անկախ չէր: Սակայն 1991-ին մեր հայրենիքին 
ազատ ու անկախ հռչակումով, հայերս, ի սփիւռս աշխարհի, կրցանք 
տեսնել իրականացումը մեր տարիներու երազին:
 Այս ուրախութիւնը կրկին վայելեցի վերջերս, երբ մաս կազմեցի 
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առթիւ Գանատայի ՀՕՄ-ի 
Շրջանային վարչութեան կազմակերպած շրջապտոյտին դէպի 
Հայաստան եւ Արցախ:  Մօտ 50 հոգիներէ բաղկացած խումբով մը 
(Մոնթրէալէն, Լաւալէն, Գէմպրիճէն  ու Թորոնթոյէն) 12 երազային օրեր 
անցուցինք մեր հայրենիքին մէջ ու կրցանք վայելել անոր անոյշ օդը, ջուրն 
ու ջերմ արեւը, համադամ ճաշերն ու պտուղները  ու մասնաւորապէս 
հայկական առատաբաշխ հիւրասիրութիւնը: Խումբը, որ կը բաղկանար 
ՀՕՄ-ուհիներէ եւ այլոցմէ, մէկ ընտանիքի անդամներու նման, ուր 
որ երթայինք խանդավառ, ուրախ ու շէն մթնոլորտ մը կը ստեղծէինք 
մեր ազգային ու յեղափոխական երգերով, զարմանք պատճառելով 
մեր վարորդ Պարգեւին ու պտոյտի առաջնորդ Էլիզային:  Երկուքն ալ 
վկայեցին, թէ մեր խումբը իւրայատուկ էր, եւ նմանը չէին տեսած մինչ օրս:
 Այցելեցինք մեր հինաւուրց եկեղեցիներն ու սրբավայրերը, 
աղօթեցինք անոնց խորհրդաւոր խորաններուն առջեւ ու մոմեր վառեցինք 
մեր սուրբերուն յիշատակին:  Այցելեցինք Եռաբլուր, Ծիծեռնակաբերդ, 
Սարդարապատ, ու մեր յարգանքի տուրքը մատուցեցինք մեր հին ու 
ներկայ մարտիրոսներու յիշատակին, որոնք իրենց կեանքերը զոհած են 
մեր հայրենիքին ու ժողովուրդին ազատգրման ի խնդիր:
 

 Ունեցանք նաեւ շատ զուարճալի եւ ուրախ պահեր, ուր գեղեցիկ 
բնութեան գիրկը, լճափի ու կիրճերու մէջ  ճաշարաններու մէջ 
վայելեցինք համեղ խորովածն ու թարմ ձուկը՝ միշտ բարձրացնելով մեր 
բաժակները «Սեղանն է առատ»ով:  Երգեցինք ու պարեցինք նոյնիսկ 
ամէնէն սեղմ վայրերուն մէջ, երբեմն նոյնիսկ մեր նստած տեղերէն: 
Ուրախ էինք բոլորս:
 Տեսանք Արարատը իր ձիւնազարդ գագաթով, որ հայրենիքի 
պայծառ արեւի շողերուն տակ կարծէք բարի գալուստ կը մաղթէր մեզի: 
Այնքան տպաւորիչ էր անոր տեսքը...
 Խիստ յատկանշական էր մեր պտոյտը դէպի Արցախ: Հոն ականատես 
եղանք մեր հայ մարտիկներուն ազատագրած հողատարածքներուն 
ու հպարտացանք անոնցմով: Յուզիչ էր նահատակներու նուիրուած 
թանգարանի մեր այցելութիւնը, որուն պատերուն վրայ գրաւած էին 
զոհուած բազմահարիւր ազատամարտիկներուն նկարները: Յարգա՛նք 
անոնց յիշատակին:
 Այցելեցինք ՀՕՄ-ի հովանաւորութեամբ Կիւմրիի «Մօր ու մանկան» 
առողջութեան կեդրոնը, որ միակն է ամբողջ այդ շրջանին մէջ: Մօտէն 
ծանօթացանք ու ականատես եղանք հոն կատարուած հսկայական 
աշխատանքներուն՝ առողջապահական եւ ուսուցման մարզերուն մէջ:
 Մեր շրջապտոյտը կը զուգադիպէր ՀՕՄ-ի Համահայկական 71-
րդ Պատգամաւորական ժողովին, որ պիտի գումարուէր Հոկտ. 4-9-
ի ընթացքին:  Մենք հաճոյքն ու պատիւը ունեցանք հրաւիրուելու 
բարի գալուստի խրախճանքին, որ տեղի ունեցաւ Հոկտ. 4-ի գիշերը, 
Էրզրում շքեղ ճաշասրահին մէջ, ու վայելեցինք ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքին 
համախմբումը:  
 Մեր շրջապտոյտը իր աւարտին հասած էր եւ (ափսո՜ս) պէտք 
էր պատրաստուիլ վերադարձի: Այս մի քանի տողերը ամփոփ 
արտայայտութիւն մըն են լոկ այն սքանչելի պահերուն, զորս ապրեցանք 
միասին:  
 Մասնաւոր շնորհակալութիւն ՀՕՄ-ին, Գանատայի Շրջանային 
վարչութեան եւ մասնաւորաբար ընկերուհիներ Աննա Պուլկարեանին, 
Արմիկ Կարապետեանին եւ Յասմիկ Բաբիսեանին, որոնք ջանք 
չէին խնայած այս շրջապտոյտը լաւագոյնս կազմակերպելու 
եւ մասնակցողներուն ապրեցնելու բացառիկ ու անմոռանալի 
յիշատակներով լեցուն «Հայաստանագնացութիւն» մը: 

 Ձեր բոլորին վարձքը կատար, շա՛տ սիրելի ընկերուհիներ: 

Զարուկ Հասըրճեան 
Թորոնթօ, Հոկտեմբեր 2015
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Ապրիլ 26-ին «Հորիզոն»ի խմբագրատուն այցելեց ՀՕՄ-ի Շրջանային 
վարչութեան ատենապետ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան, որուն հետ «Հորիզոն»ի 
աշխատակից Սոնա Թիթիզեան հետեւեալ հարցազրոյցը ունեցաւ.

Հ.- ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութիւնը Արցախի դէմ կատարուած 
ատրպէյճանական յարձակումին անմիջապէս հակադարձեց դատապարտական 
կեցուածքով եւ կոչ ուղղեց Արցախի օժանդակութեան: Գանատահայ գաղութը 
ի՞նչ ձեւով իր ներդրումը պիտի բերէ այս յոյժ կարեւոր ազգային խնդրին:

Ա.Կ.- Գանատայի գաղութը, ինչպէս միշտ, պիտի օժանդակէ եւ սատար 
հանդիսանայ հայ զինուորին: Մենք որպէս մայրեր եւ քոյրեր չենք կրնար 
ձեռնածալ մնալ, երբ կը տեսնենք, որ մեր հայուհիները իրենց ամուսիններն ու 
զաւակները կը զոհեն, հետեւաբար նիւթական օժանդակութիւնը նուազագոյն 
պարտականութիւն եւ պարտաւորութիւն կը սեպենք: Մեր օժանդակութիւնը 
պիտի ըլլայ նիւթական, որ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան միջոցաւ 
պիտի փոխանցուի: Նախատեսած ենք 50,000-ի գումարով օժանդակել: 
Ուրախութեամբ կը յայտնենք, որ արդէն մէկուկէս շաբթուան ընթացքին 
նուիրատուներուն ուղարկած գումարները 39,000 տոլարը անցաւ, այս մէկը 
քաջալերական է, որովհետեւ մեր ազգայինները շուտով կ’ընդառաջեն ՀՕՄ-ի 
կոչերուն՝ յատկապէս այս հարցի պարագային: Սփիւռքէն ՀՕՄ-ը առաջինն 
էր, որ օգնութեան փութաց եւ 50,000 տոլարի օժանդակութիւն ղրկեց, որոնք 
կը տրամադրուին սահմանամերձ գիւղերու ընտանիքներուն, զինուորներուն 
ուտեստեղէն, դեղորայք եւ հանդերձանք կ’ապահովեն, վիրաւորներուն 
բժշկական դարմանումին կը մասնակցին, զոհուածներուն ընտանիքներուն 
կ’օժանդակեն եւ այլն: Նշեմ, որ Գանատայի ՀՕՄ-ի առաջարկով Հայաստանի 
ՀՕՄ-ը սկսած է ցանկեր պատրաստել զոհուած ազատամարտիկներու 
զաւակներուն անուններով, որպէսզի ՀՕՄ-ը հովանաւորէ զիրենք: Արդէն 

իսկ մեր համակիրներէն եւ ազգայիններէն շատեր մեզի յայտնած են, որ նոր 
զոհուողներուն զաւակները կ’ուզեն հովանաւորել: Ամերիկայի Արեւելեան եւ 
Արեւմտեան շրջաններու ՀՕՄ-ի դրամահաւաքը 150,000 ամ. տոլարը անցած է, 
որմէ 50,000-ը փոխանցուեցաւ, իսկ մնացեալին վրայ պիտի աւելնայ Գանատայի 
ՀՕՄ-ի ներդրումը, որ մինչեւ օրս հասած է 57,132.50 գնտ. տոլարի: ՀՕՄ-ի 
բոլոր կառոյցները իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն անշուշտ: Այս առթիւ 
կ’ուզեմ ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան անունով շնորհակալութիւն յայտնել 
ՀՕՄ-ուհիներուն՝ իրենց տարած աշխատանքին համար, ինչպէս նաեւ մեր 
բոլոր նուիրատուներուն, որոնք սիրայօժար կերպով եւ անվարան սատարեցին՝ 
յատկապէս այս յոյժ կարեւոր խնդրին պարագային, Նաեւ կոչ կ’ուղղեմ բոլոր 
անոնց, որոնք տակաւին իրենց մասնակցութիւնը չբերին, շուտով ուղարկեն մեզի 
իրենց օժանդակութիւնը, որովհետեւ մենք կը հաւատանք, որ պէտք է ազգովին 
մասնակցինք՝ ի խնդիր Արցախի պաշտպանման, հայրենիքի պահպանման եւ 
հայ զինուորին աջակցութեան:

ԱՐՑԱԽԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

www.ars-canada.ca

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան հետ կապի լաւագոյն եղանակը ելեկտրոնային նամակագրութիւնն է:
Կրնաք ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան գրել ars-canada@bellnet.ca հասցէին, կամ թղթատարական հասցէին՝

Armenian Relief Society of Canada (ARS) Inc. 3401 Olivar Asselin, Montreal (Quebec) H4J 1L5
Հեռախօս՝ 514-333-1616   |  Հեռապատճէն՝  514-333-1612  |  Կայքէջ՝ www.ars-canada.ca

Մեր կապի տուեալները
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ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ
Ալին Մուրատեան Փանոսեան

Սուրիահայ, եւ մասնաւորապէս հալէպահայ գաղութը մինչեւ 
2011 թուականը կը մնար Սփիւռքի հիմնական կեդրոններէն մէկը 
(Լիբանանահայ գաղութի կողքին):
Պարբերաբար հայորդիներու խմբակներ դուրս կու գային 
Միջերկրականի տաքուկ ափերէն, կը կտրէին Ատլանտեանը եւ 
կը հաստատուէին «այս ափին»: Այս իրարայաջորդ  խմբակները 
տասնամեակներու ընթացքին կրցան նոր շունչ տալ այս ափի 
գաղութներուն, նոր աւիշ ներարել անոնց ազգային կեանքին մէջ:
Հասաւ 2011 թուականը: «Արաբական գարուն»ի հովերը Սուրիա 
հասան. դժբախտաբար այդ թուականէն ի վեր Սուրիոյ մէջ գարուն 
չէ եղած: Սուրիոյ «Յեղափոխութիւնը» միայն աւեր բերաւ իր 
ժողովուրդին (ականջը կանչէ Օտեանի Փանջունիին):
Դարերու պատմութիւն ունեցող սուրիահայ գաղութը, որ իր 
հայկականութեամբ, դպրոցներով, ակումբներով, եկեղեցիներով 
եւ ազգային զանազան հաստատութիւններով, արդարօրէն կը 
համարուէր Սփիւռքի աւանդապահ «մայր գաղութը», մեծ ցնցում 
ապրեցաւ: Աւեր, քանդում, մահ, անորոշ ապագայ, կենցաղային 
դժուարութիւններ՝ տասնեակ հազարներու ստիպեցին, որ լքեն 
իրենց ծննդավայրը:
Գաղութի տարերային ալիքը նախ ուղղուեցաւ դէպի Հայաստան 
եւ Լիբանան. որոշ ժամանակ ետք այդ հոսանքը սկսաւ ուղղուիլ 
դէպի Արեւմուտք՝ Եւրոպա, ապա Ամերիկեան ցամաքամաս՝ 
մասնաւորապէս Գանատա:
Եթէ Եւրոպա ուղղուած հոսանքը անկազմակերպ բնոյթ ունեցաւ, 
որուն հետեւանքները դժբախտաբար երկար ժամանակ դեռ պիտի 
խանգարէ այդտեղ հասնող սուրիահայերու բնականոն կեանքի 
ընթացքը, սակայն, նոյնը չէր Գանատայի պարագան: 
Գանատայի պետութիւնը քաղաքական որոշում առած էր ընդունելու 
որոշ թիւով սուրիացի ներգաղթողներ. գանատահայ գաղութը իր 
բոլոր կառոյցներով եւ անհատական միջոցներով գործի լծուեցաւ՝ 
օգտուելու համար ընձեռուած այս կարելիութենէն, եւ ամիսներու 
քուլիսային աշխատանքէ ետք, յաջողեցաւ ընդհանուր յայտարարի 
հասնիլ պետութեան հետ՝ ընդունելու համար սուրիահայ համայնքի 
զաւակներէն որոշ թիւ մը: 
Մօտաւորապէս մէկ տարուան ընթացքին մի քանի հազար 
սուրիահայեր հասան Գանատա:
Գաղութը ուժերու ծայրագոյն լարումով փորձեց տէր կանգնիլ 
նորեկներուն: Թորոնթոյի եւ Մոնթրէալի մէջ բոլոր կառոյցները՝ 
եկեղեցի, դպրոց, ակումբ, զօրաշարժի ենթարկուեցան: Հարիւրաւոր 
անհատներ անկարելին կարելի դարձուցին իրենց ազգակիցներու 
խնդիրները լուծելու համար: Ակումբները, եկեղեցական կառոյցները, 
միութիւնները լայն բացին իրենց դռները սուրիահայոց դիմաց: 
Նորեկներուն ծառացած խնդիրները շատ են՝ գործի հայթայթում, 
բնակարաններու ապահովում, օրինական խնդիրներ եւ նոյնիսկ 
կենցաղային ամենապարզ երեւոյթներ՝ բարդութիւններ կը 
յառաջացնեն: Այս բոլոր խնդիրներուն լուծում գտնելու համար, 
գանատահայ գաղութի զաւակները պատրաստ էին իրենց 
ծառայութիւնը մատուցելու: 
Երբ սուրիահայերու նոր խումբ մը կը ժամանէ Գանատա, պէտք է 
ներկայ գտնուիք ակումբի սրահէն ներս, որ կարենաք տեսնել, թէ 
ի՛նչ անկեղծ եւ սրտբաց մօտեցում ցոյց կը տրուի անոնց: 
Նուիլեալներու խմբակ մըն է, որ ամէն կողմ կը վազէ, ամէնուն կը 
հասնի, ամէն հարցումի պատասխան ունի, ամէն խնդիրի լուծում 
կ’առաջարկէ: Թիւով շատ չեն, բայց ամէն տեղ են, կամաւոր 
աշխատողներ, նուիրեալ գաղափարականներ:
Երբեմն նախատական խօսքեր կը լսեն, ներքնապէս կը վիրաւորուին, 
բայց կը ժպտին ու կ’անցնին: Մի քանի վայրկեան վերջ հեւքով վազքի 
մէջ են: Այս նուիրեալներուն աշխատանքը կարելի չէ արժեւորել, 
անոնց ծառայելու գիտակցութեան դիմաց միայն կրնանք խոնարհիլ:
ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 2016-ը հռչակեց 
«Ծառայութեան տարի»: Գանատահայութիւնը իր գործով 
իրականութեան վերածեց Վեհաբառ Հայրապետին պատգամը:
Սիրելի՛ գանատահայեր, հպարտ ենք ձեզմով. հպարտ ենք, որ դուք 
այս հեռաւոր ափերուն կրցած էք պահել հայու ծառայասէր ոգին, 
կրցած էք պահել մեր «ոսկեղնիկը»՝ ազգային գիտակցութիւնը: 
Սուրիահայը տասնամեակներ շարունակ անսակարկ նուիրումով 
ծառայած է իր ազգակիցներուն, լայն բացած իր տան եւ սրտի դռները 
անոնց առջեւ (վկայ՝ լիբանանեան եւ իրաքեան պատերազմները). 
այսօր, դերերը շրջուած են: Սուրիահայը հիւրընկալ այս գաղութին 
միայն նոր շունչ եւ նոր աւիշ կը բերէ, որովհետեւ գիտէ, Պարոյր 
Սեւակի բառերով՝ «դուրս գալ արուած բարութեան տակից՝ մէկի 
փոխարէն տասն հատուցելով»:
Շնորհակալութի՛ւն գանատահայեր, շնորհակալութի՛ւն Գանատա:

Ալին Մուրատեան Փանոսեան

«Բարի եկաք Գանատա»:

 Ողջոյնի առաջին խօսքն էր, զոր լսեցի, երբ օդանաւը էջք կատարեց 
Մոնթրէալի օդակայանը: Մենք՝ սուրիայէն գաղթականներու խումբ մը, շուարած, 
յոգնած եւ խառն զգացումներով կը բարեւենք բոլորը: Չենք կրնար կեդրոնանալ 
կամ հասկնալ, թէ ի՛նչ է կատարուածը: Օտար լեզուով կը փորձենք հասկցուիլ, 
դժուարութիւններուն առաջինն ալ այս էր արդէն: Պետական կարգ մը թուղթեր 
ամբողջացնելու համար երկա՜ր-բարակ հարցուփորձեր կ’ըլլան, եւ վերջապէս 
բոլորս դուրս կու գանք տեսնուելու մեր հարազատ-երաշխաւորներուն հետ:
 Ոմանք՝ մօտիկ հարազատներ, կ’ողջագուրուին, ոմանք պարզապէս 
բարեկամներ, ոմանք ալ բոլորովին անծանօթ իրենց երաշխաւորներուն հետ նոր 
կը ծանօթանան: Բոլոր եկուորներուն դէմքերուն վրայ ակնյայտ են յոգնութեան, 
բայց նաեւ երախտագիտութեան զգացումները:
 Կը հասնինք մեր հարազատին տունը, ուր լայն ժպիտներով եւ ջերմ 
ընդունելութեամբ կը դիմաւորեն մեզ: Կը տեղաւորուինք եւ քիչ մը հանգիստ 
ընելէ ետք կը փոխանցուի մեզի, թէ պետական թուղթերու շարան մը կայ, զորս 
հարկ է անպայման ամբողջացնել յառաջիկայ օրերուն:
 Հոս արդէն կը ծանօթանամ ՀՕՄ-ի տարած աշխատանքներէն մէկուն: 
Մէկուն կ’ըսեմ, որովհետեւ յետագային աւելի մօտէն ճանչնալու եւ իրազէկ 
ըլլալու առիթը կ’ունենամ ՀՕՄ-ի բազմազան եւ բարեսիրական գործունէութեան:
 Առաջին հերթին ՀՕՄ-ը իր բոլոր ենթակառոյցներով յատուկ հոգատարութիւն 
կը ցուցաբերէ Գանատա հաստատուած սուրիահայ ընտանիքներուն հանդէպ: 
Այս մէկը արդէն իսկ բարձր գնահատանքի արժանի է, որովհետեւ հաւանաբար 
միայն գաղթականները կրնան հասկնալ, թէ ի՛նչ դժուար հանգրուաններէ 
անցնելով հոս հասնելէ ետք՝ դէմ յանդիման կը գտնուին նոր եւ տարբեր տեսակի 
դժուարութիւններու, որոնց մասին ՀՕՄ-ը նախապէս մտածած եւ բծախնդիր 
ծրագրաւորումով մը դասաւորած է իր աշխատանքները:
 Սրտբաց ընդունելութենէն ետք կը սկսի լուրջ աշխատանքը: Մեզմէ 
պահանջուած պետական բոլոր թուղթերը կը պատրաստուին ՀՕՄ-ի 
գրասենեակներուն մէջ, ֆրանսերէն դասի արձանագրութիւններ կը կատարեն 
ՀՕՄ-ուհիները, ցուցմունքներ կը տրուին զանազան հարցերու շուրջ, որոնք 
կը նպաստեն մեր համակերպումին եւ ընտելացման՝ նոր մթնոլորտին, 
օրէնքներ եւ կանոններ կը բացատրուին, կ’ընկերակցին մեզի զանազան 
ժամադրութիւններու եւ կարիքաւոր ընտանիքներուն կ’օժանդակեն, տնային 
առարկաներ կը տրամադրեն եւ այլն:
 Կարելի չէ գնահատական սովորական բառերով արժեւորել ՀՕՄ-
ուհիներուն տարած այս աշխատանքն ու աջակցութիւնը, տնանկ դարձած 
ու օտար միջավայրի գիրկը ինկած հայորդիներուս ՀՕՄ-ը տաքուկ բոյնն էր 
եւ հարազատ ընտանիքը, որ մեծ համբերութեամբ եւ ժրաջան աշխատանքով 
փորձեց ամէն կերպ օգտակար դառնալ մեզի:
 Ի խորոյ սրտէ շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր ՀՕՄ-ուհիներուն եւ 
ՀՕՄ-ի բոլոր կառոյցներուն, որոնք նուիրաբար եւ կամաւորաբար կը գործեն 
շատ գեղեցիկ եւ իմաստալից կարգախօսով՝ «Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս 
համար»: Բարի երթ ՀՕՄ-ին եւ յաջողութիւն ՀՕՄ-ի բոլոր ծրագիրներուն:

Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան

 Կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային 
Ծառայութեան յանձնախումբին, Կիրակի, 6 Դեկտեմբեր 2015-ին, կէսօրէ 
ետք ժամը 2-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6, Հայ կեդրոնի «Ահարոնեան» 
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ վերջին 6 ամիսներուն ընթացքին Գանատա 
հաստատուած սուրիահայ ընտանիքներու հաւաք մը: Նշենք, որ նման հաւաք 
մը կազմակերպուած էր նաեւ Մարտ ամսուան մէջ: Հաւաքին ներկայ էին 
մօտաւորապէս 60 ընտանիք:
 Բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ տիկ. Անահիտ Տէր Խաչատուրեանը, 
որուն յաջորդեց մտերմիկ զրոյց մը: Բոլոր մասնակիցներուն առիթ տրուեցաւ 
խօսք առնելու եւ յայտնելու իրենց մտահոգութիւնները: Հաւաքին նպատակն էր 
սուրիահայ ընտանիքները համախմբելու առիթ ստեղծել, ծանօթացնել իրենց 
երկրին օրէնքները, քաղաքացիական պարտաւորութիւններն ու իրաւունքները, 
լսել սուրիահայ ընտանիքներուն հարցերն ու դժուարութիւնները եւ ի հարկին 
բացատրութիւններ փոխանցել իրենց:
 Յիշենք, որ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային Ծառայութեան 
յանձնախումբի ընկերուհիները սուրիահայերու Գանատա հաստատուելուն 
առաջին օրէն իսկ կամաւորաբար կը կատարէին անոնց պետական 
փաստաթուղթերու լրացման աշխատանքը եւ հարկ եղած ցուցմունքները 
կը փոխանցէին: Յանձնախումբը նաեւ կը հոգայ սուրիահայ ընտանիքներու 
կենսական պէտքերը, կը փորձէ գործազուրկներուն աշխատանքի 
կարելիութիւններ որոնել: ՀՕՄ-ուհիներ սիրայօժար կը ստանձնեն 
սուրիահայութեան երթեւեկը ապահովել, ինքնաշարժ չունեցող 
ընտանիքներուն պարագային:
 Հաւաքին ընթացքին արձանագրուեցան մտահոգութիւնները, որոնք 
այլազան էին: Սուրիահայ ընտանիքները ընդհանուր առմամբ գոհ էին եւ 
գնահատեցին նախաձեռնութիւնը՝ խնդրելով որ նման հաւաքներ ստանան 
յաճախակի բնոյթ, որպէսզի կարելիութիւնը ունենան վերականգնելու իրենց 
ընկերային շրջանակը, դիւրացնելու ընտելանալու գործընթացը եւ իրարու 
աջակցելու՝ ՀՕՄ-ի հովանիին ներքոյ:
 Հաւաքին տեղի ունեցաւ սուրճի հիւրասիրութիւն եւ սուրիահայ 
ընտանիքներուն փոխանցուեցան Panies de Noel (Կաղանդի առթիւ պատշաճ 
սննդական օժանդակութիւն):
 Ներկաները բաժնուեցան սրահէն, շնորհակալութիւն յայտնելով ՀՕՄ-ի 
«Սօսէ» մասնաճիւղի ընկերուհիներուն եւ բարձր գնահատելով անոնց անձնուէր 
ծառայութիւնը՝ օժանդակելով եւ աջակցելով ազգի բոլոր զաւակներուն 
անխտիր, մասնաւորապէս կարիքաւորներուն:

Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան

ԻՍԿԱՊԷ՛Ս ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԱՐԺԱՆԻ

Սուրիահայերու հաւաք
Կազմակերպութեամբ՝ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղին
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Ընկերուհի Անահիտ Տիմիթեան
Ընկհ. Անահիտ Սեւակեան Տիմիթեան ծնած է Փիրէա, Յունաստան, զաւակն է Խորէն եւ Ազատուհի Սեւակեաններուն:
1960-ին ընտանեօք կը հաստատուին Մոնթրէալ, ուր ծնողքը կ’ըլլան Մոնթրէալի գաղութի ազգանուէր եւ գործօն 
անդամներէն: 1965-ին կ’ամուսնանայ Յակոբ Տիմիթեանի հետ, եւ կը բախտաւորուին երեք զաւակներով, որոնք իրենց կը 
պարգեւեն հինգ թոռներ: 
Ընկհ. Անահիտ, հետեւելով իր մօր  եւ կեսրոջ օրինակին, կ’անդամակցի Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին եւ կը դառնայ 
գործօն անդամ՝ մասնակցելով զանազան յանձնախումբերու աշխատանքներուն:
1982-1984 մաս կը կազմէ վարչութեան՝ ատենադպիրի պաշտօնով:
Երկար տարիներ պաշտօնավարած է ՀՕՄ-ի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Ծաղկոցին մէջ:

Ընկերուհի Ազատուհի Հալաճեան
Ծնած է Ռայեաք, Լիբանան, Տէրտէրեան ընտանիքին մէջ: Փոքր տարիքէն եղած է արծուիկ Լիբանանի Կարմիր Խաչին: 
Յաճախած է Լուսինեան նախակրթարանը եւ Սրբուհի Ագնէս վարժարանը: 1966-ին անդամակցած է ԼՕԽ-ի «Սիս»ի 
մասնաճիւղին: Աշխատած է յանձնախումբերու մէջ, մանաւանդ հանգանակութեան եւ օրացոյցի: 1968-ին ամուսնացած է 
Անդրանիկ Հալաճեանի հետ, եւ բախտաւորուած են երեք զաւակներով՝ երկու մանչ եւ աղջիկ մը, եւ երկու թոռներով:
1973-ին գաղթած են Գանատա, եւ ընկհ. Ազատուհին մաս կազմած է ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի մասնաճիւղին, որմէ ստացած է իր 
15-ամեայ զարդասեղը: Յետագային՝ 35-ամեայ զարդասեղը ստացած է ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղէն, որուն գործօն 
անդամնդրէն մէկն է ընկերուհի Հալաճեան: Այս տարի կը ստանայ իր անդամակցութեան 50-ամեայ զարդասեղը:

50  

Ընկերուհի Սեդա Թապաքեան
Կէս դարը երկար ժամանակ է մարդու կեանքին մէջ, իսկ կէս դար անդամակցութիւնը կազմակերպութեան մը՝ յոյժ 
գնահատելի: Ընկհ. Սեդա Թապաքեանի կապը ՀՕՄ-ի հետ դեռեւս յիսուն տարիներէն աւելի է: Արդարեւ, երբ Սեդան տասը 
տարեկան էր, մայրը կ’որոշէ որ ան իր ամառնային արձակուրդին օրական մէկ ժամ տրամադրէ ձեռագործի աշխատանքի՝ 
զայն վաճառելու «Տարեկան Պազարին»: Մայրը՝  ընկհ. Ալիս Տէր Ասատուրեան, գործօն անդամ էր Գահիրէի Հայ Կարմիր 
Խաչին,  որ իր պազարով կ’ապահովէր գումարներ զանազան բարենպաստ ծրագիրներու համար: Այս զբաղումը այնուհետեւ 
մաս պիտի կազմէր ընկհ. Սեդայի յաջորդող ամառնային արձակուրդներուն:
Ընկհ. Սեդա Թապաքեան Գահիրէի մէջ յաճախած է Նուպարեան Ազգային վարժարան, ապա  American College for girls: 
Մոնթրէալի մէջ աւարտած է Concordia համալսարանը՝ մասնագիտանալով Sociology-ի մէջ: Ներկայիս ան կամաւոր կերպով 
կ’աշխատի  Montreal Museum of Fine Arts-ի մէջ, հանրութեան ներկայացնելու թանգարանին ցուցադրութիւնները:
1960-ին Տէր Ասատուրեան ընտանիքը կը փոխադրուի Մոնթրէալ, ուր Ալիս Տէր Ասատուրեան շուտով կը միանայ տեղւոյն 
ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին, միշտ գործօն մասնակցութեամբ:  Երբ «Համազգայինը» կը հիմնուի Մոնթրէալի մէջ, ընկհ. Սեդան, հօրը՝ 
Լեւոն Տէր Ասատուրեանի թելադրութեամբ, մաս կը կազմէ Համազգայինի անդրանիկ վարչութեան: Այդ միջոցին ընկերուհին 
համալսարանական ուսանող էր եւ շատ ծանաբեռնուած, բայց սիրայօժար կը կատարէ վարչական պարտականութիւնները:
Մի քանի տարի ետք, Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի վարչութիւնը, ընկհ. Ալիս Տէր Ասատուրեանի ատենապետութեան շրջանին, 
երիտասարդուհիներ ներգրաւելու միտումով կը կազմէ երիտասարդներու խմբակ մը, որուն կը միանայ ընկհ. Սեդան: Ան 
նաեւ մաս կազմած է ՀՕՄ-ի դաստիարակչական յանձնախումբին:
Թէպէտ ընկհ. Սեդային գործի ասպարէզը, ինչպէս նաեւ իր ամուսինին՝ Սարգիս Թապաքեանի յաճախակի 
ճամբորդութիւնները թոյլ չեն տուած աւելի գործօն մասնակցելու հանրային կեանքին, բայց Սեդան շարունակական 
անդամակցութիւն ունեցած է ՀՕՄ-ին՝ ի յարգանս իր մօր, որ հաստատ կերպով կը հաւատար հայ կնոջ դերակատարութեան 
գաղութային կեանքէն ներս:
Ընկհ. Սեդային դուստրը՝ Նանորը, վերջերս մասնակցած է ՀՕՄ-ի կազմակերպած Կանանց միջազգային օրուան տօնի 
հանդիսութեան, ի մտի ունենալով իր մեծ մօր յիշատակը: Ընկհ. Սեդան կը հաւատայ, որ այս ընտանիքին կապը ՀՕՄ-ին հետ 
պիտի շարունակուի սերունդէ սերունդ:

Ընկերուհի Տիանա Հաճէթեան
Ընկհ. Տիանա Հաճէթեան ծնած է Արժանթին, ան դուստրն է ազգային գործիչ Յովհաննէս Ստեփանեանին եւ Ազատուհի 
Ֆերմանեանին: Փոքր հասակէն անդամակցած է  տեղւոյն ՀՄԸՄ-ի շարքերուն եւ իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է 
միութեան: Ան երբ կ’այցելէ Մոնթրէալ կը ծանօթանայ պրն. Տիգրան Հաճէթեանին հետ, եւ 1965-ին կ’ամուսնանան ու կը 
բախտաւորուին երկու աղջիկ զաւակներով՝ Նաթալի եւ Ալին:
Ընկհ. Հաճէթեան իր կեսրոջ քաջալերանքով կ’անդամակցի Հայ Օգնութեան Միութեան: Զանազան յանձնախումբերու 
մէջ իր ներդրումը կ’ունենայ եւ կը վարէ վարչական պաշտօններ Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղին եւ ապա Գանատայի 
Շրջանային կազմերէն ներս: Հաճէթեան ամոլը իրենց նիւթական եւ բարոյական ներդրումով միշտ նեցուկ կանգնած 
են գաղութին՝ սատարելով եկեղեցւոյ, հայ դպրոցին, Հայ կեդրոնին եւ ՀՕՄ-ի Ծաղկոցի գնման եւ շինարարական 
աշխատանքներուն: Իրենց ազգօգուտ եւ բարեսիրական գործերուն համար, տէր եւ տիկ. Հաճէթեաններ պարգեւատրուած  
են «Կիլիկեան Իշխան եւ Իշխանուհի» շքանշանով՝ Արամ Ա. Վեհափառի ձեռամբ:
Հայաստանի Քրիստոնէութեան պետական կրօն հռչակման 1700-ամեակի առիթով, ներշնչուած Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 
Գարեգին Ա. Վեհափառի քարոզէն, անոնք կ’որոշեն ստանձնել Եղեգնաձորի շրջանին մէջ գտնուող Նորավանքի 
վերաշինութիւնը: Նորավանքի բացման օրը, 1999-ին Վեհափառ Հայրապետի  ձեռամբ կը ստանան «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» 
շքանշանը: Յետագային ողբացեալ  բարերար Տիգրան Հաճէթեանին մարմինը ամփոփուած է  վանքի բակին մէջ:
Ընկհ. Հաճէթեան միշտ պատնէշի վրայ կը շարունակէ իր ազգօգուտ գործը ամուսնոյն մահէն ետք: Ան վարեց 
ատենապետութիւնը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Արցախի պետութեան միասնաբար նախաձեռնած 
«Նոր Կիլիկիա» գիւղի շինութեան ի նպաստ հանգանակիչ յանձնախումբին, եղաւ անդամ Ցեղասպանութեան 100-ամեակի 
Մոնթրէալի յանձնախումբին, ինչպէս նաեւ  ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի 25-ամեակի տօնակատարութեան յանձնախումբին, 
բերելով իր նիւթական եւ բարոյական ներդրումը ամէնուրեք:



ԼՐԱՏՈՒ, ՄԱՅԻՍ 2016 11

Ընկերուհի Աղաւնի Էլոյեան
Ծնած է Հալէպ, Սուրիա: Ցեղասպանութենէն ճողոպրած, Տարօնի աշխարհէն Մալոյեան ընտանիքին մէջ: Հայրը մանուկ 
հասակին, նստած է Սիմոն Զաւարեանի ծունկերուն, վայելած է գուրգուրանքը այդ մեծ հայուն, որ յուսահատ ժողովուրդի 
մը լուսարարը եղաւ: Ընկերուհին յաճախած է Հալէպի Ազգ. Զաւարեան նախակրթարանը, երկրորդական ուսումը ստացած 
է Քարէն Եփփէ Ազգ. ճեմարանին մէջ, հետեւելով նաեւ ֆրանսական Baccalaureat-ի դասընթացքներուն: Աւարտելէ ետք 
ճեմարանը, ստանալով զոյգ վկայականներ, յաջորդ տարին կը յաճախէ ֆրանսական Lycee-ն եւ կը տիրանայ Baccalaureat-ի 
իմաստասիրական բաժնի երկրորդ վկայականին: Նոյն տարուան վերամուտին կը հրաւիրուի պաշտօնավարելու Քարէն 
Եփփէ Ազգ. Ճեմարանէն ներս: Եօթը տարի պաշտօնավարելէ ետք, 1963-ին կը հաստատուի Լիբանան եւ երկու տարի կը գործէ 
Հռիփսիմեանց երկրորդական վարժարանին մէջ եւ 12 տարի՝ Նշան Փալանճեան ճեմարանէն ներս, դասաւանդելով հայերէն, 
հայոց պատմութիւն եւ ֆրանսերէն:
1968-ին Sevres-ի մէջ (Ֆրանսա) կը հետեւի մանկավարժական վերաորակաւորման դասընթացքներուն եւ կը ստանայ 
համապատասխան վկայագիր: 1977-ին, իր կեանքի ընկերոջ՝ պրն. Եդուարդ Էլոյեանի եւ դուստրին՝ Նուշիկին հետ կը 
հաստատուին Մոնթրէալ: 1978-79 տարեշրջանին կը պաշտօնավարէ Մոնթրէալի Ս. Յակոբ Ազգային նախակրթարանէն ներս, 
որպէս դասաւանդ ուսուցչուհի, իսկ 1979-1989՝ որպէս տնօրէնուհի: Իր տնօրէնութեան շրջանին էր, որ Ս. Յակոբ վարժարանը 
կարգ առ կարգ բարձրանալով դարձաւ լրիւ երկրորդական վարժարան: 1989-ի ամավերջի հանդէսին, երկրորդականի 
առաջին հունձքին հետ, ինք ալ հրաժեշտ կու տայ Ս. Յակոբ վարժարանին: 31 երկար տարիներ ընկհ. Էլոյեանի կոչումը եղած է 
ուսուցանել, կեանքին իմաստ տուողը՝ հայ դպրոցը, իսկ սիրտը բաբախած է հայ աշակերտին համար: 
Ընկհ. Էլոյեան 50 տարիներէ ի վեր անդամ է ՀՕՄ-ին, ան իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է թէ՛ Լիբանանի եւ թէ՛ Մոնթրէալի 
մէջ, մասնակցելով մասնաճիւղի ժողովներուն, Շրջանայինի պատգամաւորական ժողովներուն, եւ իր շինիչ գաղափարներով 
օժանդակած է վարչական պաշտօն վարող ընկերուհիներուն՝  առանց վարչական ըլլալու: Ընկերուհին բազմաթիւ անգամներ, 
որպէս դասախօս, արժեւորած է  ՀՕՄ-ի առաքելութիւնը՝ շեշտելով երիտասարդութեան  դերը ՀՕՄ-ի  շարքերէն ներս: 
13 Մարտ 2005-ին, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն կազմակերպած Կանանց միջազգային օրուան 
եւ Հայ գիրերու գիւտի 1600-ամեակին առիթով ընկհ. Էլոյեան ստացաւ գնահատագիր՝ զոյգ մասնաճիւղերու ատենապետներուն 
ձեռամբ: 2005 Սեպտեմբերին, վեհափառ հայրապետ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս, ընկերուհի Աղաւնի Էլոյեանը պարգեւատրեց 
«Ս. Մաշտոց» շքանշանով՝ իր տարած բազմամեայ կրթական եւ մշակութային ծառայութիւններուն համար:

Ընկերուհի Յասմիկ Երեմեան
Ընկհ. Յասմիկ ծնածէ Պէյրութ, Լիբանան: 1965-ին կ’ամուսնանայ Կարպիս Երեմեանի  հետ եւ կը բախտաւորուի մանչ 
զաւակով մը: Ընհ. Յասմիկ անդամակցած է Լիբանանի Օգնութեան Խաչին: Տարեցներուն հանդէպ իր ունեցած 
հոգատարութեան պարտականութեան զգացումէն մղուած իր ազատ ժամերը յատկացուցած է ծերանոցի տարեցներուն՝ 
սիրայօժար խնամելով զիրենք: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով կը հաստատուին Ֆրանսա, հոն կը 
միանայ Ֆրանսայի Հայ Կապոյտ Խաչին եւ կը մասնակցի զանազան աշխատանքներու՝ խնամելով Պէլ Ֆոնդէն ամառանոցի 
պատանիները: 1988-ին կը հաստատուին Մոնթրէալ, եւ կը միանայ ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքին: Ընկհ. Յասմիկ իր գործով զբաղած 
ըլլալով հանդերձ, երբեք իր օժանդակութիւնը չէ զլացած, երբ որ իրեն դիմած են: Կամաւորաբար սատարած է Ս. Յակոբ 
եկեղեցւոյ «Արամ եւ Պերճուհի Մարգարեան» մանկամսուրի աշխատանքներուն: Տարիներէ ի վեր մաս կը կազմէ ՀՕՄ-ի 
Տարեցներ Այցելող յանձնախումբին: «Այս աշխատանքները հոգեկան գոհունակութիւն կը պարգեւեն ինծի», կ’ըսէ ընկհ. Յասմիկ:

Ընկերուհի Անահիտ Գաբրիէլեան
Ընկերուհի Անահիտ Գաբրիէլեան ծնած է Աղեքսանտրիա, Եգիպտոս, ուր իր ծնողքը՝ Կարապետ եւ Մաննիկ Գալֆայեանները 
հաստատուած էին Իզմիրի կոտորածներէն ետք: Շատ փոքր տարիքին կորսնցուցած է հայրը, ու իր հաւատացեալ եւ 
հայրենասէր մայրը եղած է իր կեանքին մղիչ ուժը:
Յաճախած է Պօղոսեան Ազգային վարժարանը եւ իր երկրորդական ուսումը շարունակած է Sacred Heart Girls School-էն ներս: 
Վկայականը ստանալէն ետք կը նետուի գործի ասպարէզ, կը վարէ քարտուղարի պաշտօն United Nations Emergency Force-ի 
գրասենեակին մէջ, ապա  կ’աշխատի Ford Motor Company-ին մէջ մինչեւ Գանատա փոխադրուիլը: 1963-ին կ’ամուսնանայ 
Կարպիս Գաբրիէլեանի հետ, եւ 1964-ին կը գաղթեն Գանատա եւ կը հաստատուին Մոնթրէալ: 1968-ին կը բախտաւորուին 
մանչ զաւակով մը (Արթօն): Անոնք ունին երկու սիրուն թոռներ՝ Ալէքս եւ Սթէֆանի:
Մոնթրէալի մէջ Canadian Pacific ընկերութեան մէջ կը պաշտօնավարէ մինչեւ հանգստեան կոչուիլը: 1966-ին կը միանայ 
Մոնթրէալի Հայ Օգնութեան Միութեան: Տարբեր շրջաններու կը վարէ վարչական պաշտօններ: Մաս կը կազմէ զանազան 
յանձնախումբերու: Ընկհ. Գարբիէլեան 1989-ին ընտրուած է ՀՕՄ-ի Հիւսիսային  Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան անդամ: 
Իսկ 1990-ին մաս կազմած է ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի առաջին վարչութեան՝ վարելով քարտուղարի պաշտօն: 
Ան ՀՕՄ-ը կը ներկայացնէ Քեպէգի եւ Գանատայի զանազան կազմակերպութիւններու մէջ.
- 1998-ին անդամ էր Comite Consultatif des ainees- Revenu Canada-ին:
- 2009-2011 Bordeaux-Cartierville/Saint Laurent-ի CSSS Fondation-ի վարչութեան անդամ էր:
Զուգահեռաբար ՀՕՄ-ի գործունէութեան, ընկերուհին նաեւ աջակցած է Հայ կեդրոնէն ներս գործող տարբեր միութիւններու 
եւ Հայ Դատի ձեռնարկներուն. ինչպէս՝ Մոնթրէալի յուշարձանի դրամահաւաքի յանձնախումբին, Քեպէգի մէջ զետեղուած 
Կոմիտասի կիսանդրիի յանձնախումբին եւ այլն: Իսկ 2009-2010 տարիներուն վարչական անդամ եղած է Հայ կեդրոնի 
Տարեցներու միութեան: Ընկերուհի Գաբրիէլեան վարչական  անդամ է Bordeaux-Cartierville-ի Table des ainees de B.C. (TCABC)-ին: 
Ընկերուհին պարգեւատրուած է ՀՕՄ-ի մէջ եւ գաղութէն ներս տարած իր կամաւոր եւ բարեսիրական աշխատանքներուն համար՝
- 1998-ին Bon Citoyen Canadien, Գանատայի կառավարութեան կողմէ, Գանատայի տօնին առիթով:
- 2007-ին ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն կողմէ, Կանանց միջազգային օրուան առիթով:
- 2015-ի Assemblee Natioanle-ի մետալով, Քէպէքի նահանգի միջազգային յարաբերութեանց եւ Francophonie-ի նախարար տիկ. 
Christine Sain-Pierre-ի ձեռամբ, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առթիւ:
Ընկհ. Անահիտ բախտաւոր կը զգայ, որ առիթը ունեցաւ ծառայելու Հայ Օգնութեան Միութեան մէջ, ընկերակցութեամբ ազնիւ, 
նուիրեալ եւ բացառիկ արժանիքներով ընկերուհիներու հետ: Ան կոչ կ’ուղղէ բոլոր երիտասարդուհիներուն անյապաղ մաս 
կազմեն եւ խտացնեն ՀՕՄ-ի շարքերը՝ իրենց ներդրումը ունենալու այս հայրենանուէր կազմակերպութեան:

Ընկերուհի Արշալոյս Էրջէնեան-Օլմէսէքեան
Ընկհ.  Արշալոյս Էրջէնեան Օլմէսէքեան ծնած է 16 Մայիս 1926-ին Աթէնք, Յունաստան:
Կ’ամուսնանայ ընկեր Արամ Էրջէնեանի հետ, եւ հոն կ’ունենան երկու մանչ զաւակներ:
1951-ին կը մեկնին Պուէնոս Այրէս, Արժանթին, ուր կը բախտաւորուին աղջիկ զաւակով մը:
Անոնք գործօն անդամներ կ’ըլլան տեղւոյն Հայ Կեդրոնին եւ կ’աշխատին որպէս խնամակալ՝ Վալանթին Ալսինայի 
Ճէրէմեան Ազգային վարժարանին մէջ:
1964-ին կը հաստատուին Գանատայի Համիլթըն քաղաքը, ապա ընկհ. Արշալոյս կը միանայ Հայ Օգնութեան Միութեան 
տեղւոյն մասնաճիւղին:
Տարիներու ընթացքին ինք եւ ընտանիքը կը մասնակցին Համիլթընի Հայ կեդրոնի բոլոր գործունէութիւններուն:
Ընկհ.  Արշալոյս բախտաւորուած է նաեւ 8 թոռներով եւ 9 ծոռներով:
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Ընկերուհի Վանին Ճէսուրեան Գապասագալեան
Ընկերուհի Վանին ծնած է Հալէպ, Սուրիա, ազգասէր ընտանիքի մը մէջ: Ան զաւակն է Վարուժան եւ Անի Ճէսուրեաններուն:
Նախնական ուսումը ստացած է Immaculee Conception վարժարանին մէջ, իսկ երկրորդական ուսումը Aleppo College for girls-ի 
եւ Պէյրութի American School for girls կրթական հաստատութիւններուն մէջ: Յաճախած է  Պէյրութի Հայկազեան համալսարանը 
եւ 1966-ին, Մոնթրէալ հաստատուելէն ետք, ուսումը շարունակած է Sir George Williams (Concordia) համալսարանին մէջ:
1967-ին ամուսնացած է Արթօ Գապասագալեանի հետ, եւ բախտաւորուած են երկու դուստրերով՝ Թամար եւ Սօսի, ապա 
երկու թոռներով՝ Սարին եւ Վայք: 1966-ին ընկերուհին անդամակցած է ՀՕՄ-ին, մասնակցած է  զանազան յանձնախումբերու 
աշխատանքներու, եղած է պատգամաւոր  ՀՕՄ-ի Շրջանային եւ Համահայկական ժողովներու,  վարած է վարչական 
պաշտօններ տեղական եւ շրջանային վարչութիւններու մէջ: Եղած է ՀՕՄ-ի Հիւսիսային Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան 
անդամ, եւ երբ 1990-ին ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը հիմնուեցաւ, ընկերուհին այդ առաջին վարչութեան մաս կազմեց:
Ընկհ. Գապասագալեան իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է Մոնթրէալի հայ գաղութին. 1970-ական թուականներուն 
նշանակուած  է Համազգայինի ռատիոժամի խօսնակ, մաս կազմած է Գանատայի Հայոց թեմի Ազգային վարչութեան Կանանց 
խորհուրդին, ՀՕՄ-ը ներկայացուցած է Հայաստան համահակական հիմնադրամի մօտ:  2015-ին, Ցեղասպանութեան 
100-ամեակին առիթով, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի նախաձեռնութեամբ կազմակերպեց «Հայ կինը մէկ դար» 
խորագրով հանդիսութիւն մը, որ կրկնուեցաւ Մարտ 2016-ին, Կանանց միջազգային օրուան առթիւ:
2012-ին ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն կողմէ  ընկերուհին  գնահատուեցաւ, որպէս յաջողած 
գործարար հայուհի, իսկ 2013-ին Գանատայի Ազգային Առաջնորդարանին կողմէ արժանացած է գնահատագրի՝ իր տարած 
ազգանուէր ծառայութիւններուն համար:

Ընկերուհի Իսկուհի Գրիգորեան
Ընկերուհի Իսկուհի Գրիգորեան ծնած է Գալամաթա, Հարաւային Յունաստան։ Փոքր հասակին ընտանեօք փոխադրուած է 
Աթէնք։ Յաճախած է Ֆիքսի Ազգային Միացեալ վարժարանը։ Երիտասարդ տարիքին անդամակցած է ՀՅԴ Երիտասարդական 
շարքերը՝ Աթէնքի մէջ, նաեւ մաս կազմած է Համազգայինի երգչախումբին եւ եկեղեցւոյ դպրաց դասին։
1956-ին ընկերուհի Իսկուհի կ՚անդամգրուի Աթէնքի Հայ Կապոյտ Խաչին։ 1961-ին կը գաղթէ Գանատա ու կը հաստատուի 
Համիլթըն ու անմիջապէս կը միանայ ՀՕՄ-ին։ Ընկերուհի Իսկուհին 10 տարիներ եղած է ՀՕՄ-ի Համիլթընի «Արեւ» մասնաճիւղի 
վարչութեան անդամ եւ վարած՝ ատենադպրուհիի պաշտօնը։ Միեւնոյն ատեն մասնակցած է Համազգայինի երգչախումբին, 
դպրաց դասին եւ տեղւոյն մշակութային եւ եկեղեցական կեանքին։ 
Երբ Թորոնթոյի մէջ կը հիմնուի ՀՕՄ-ի Ամառնային Ամէնօրեայ վարժարանը, ամբողջ 4 տարիներ ընկերուհի Իսկուհի յանձն 
կ՚առնէ 27 աշակերտներու Համիլթընէն Թորոնթօ ինքնաշարժով ամէնօրեայ փոխադրութեան պատասխանատուութիւնը, 
որպէսզի այդ երեխաները սորվին հայերէն լեզուն եւ հայոց պատմութիւնը։ Այդ շրջանին ընկերուհի Իսկուհին նաեւ կը 
դասաւանդէ վարժարանի Նախակրթարանի բաժնին մէջ։
1976-ին Համիլթընի մէջ կը բացուի Շաբաթօրեայ վարժարան, եւ ընկերուհի Իսկուհին կը դասաւանդէ այդ վարժարանէն ներս 
մինչեւ 1982, երբ ան իր զաւակներուն հետ կը փոխադրուի Թորոնթօ։ Թորոնթոյի մէջ ան նոյն թափով եւ նոյն խանդավառութեամբ 
կը շարունակէ իր գործօն մասնակցութիւնը բերել ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի զանազան յանձնախումբերու 
աշխատանքներուն, մասնաւորաբար Տօնավաճառի եւ Մայրերու Օրուան յանձնախումբերուն։
Ընկերուհի Իսկուհին անդամ է նաեւ Հայ կեդրոնի Երէցներու Ընկերակցութեան, եւ, որպէս վարչական, իր գործօն 
մասնակցութիւնը կը բերէ անոր աշխատանքներուն: Ուր որ ալ գտնուած է ան՝ միշտ առիթը ստեղծած է եւ ժամանակը գտած՝ 
մասնակցելու Համազգայինի երգչախումբերուն եւ մեր եկեղեցիներու դպրաց դասերուն։ Ընկերուհի Իսկուհին մայրն է Լիսայի եւ 
Օննիկի եւ մեծ մայրը՝ Շաքէի եւ Սոֆիի։

Ընկերուհի Անի Սերոբեան
Ծնած է Եգիպտոս, ան միջնեկ զաւակն է Ալիս եւ Լեւոն Տէր Ասատուրեաններուն: Հելիոպոլսոյ Նուպարեան Ազգային 
վարժարանի նախակրթարանը յաճախելէ ետք կ’աւարտէ «American College for girls» երկրորդական վարժարանը: Փոքր 
տարիքէն անդամակցած է ՀՅԴ Պատանեկան միութեան եւ ՀՄԸՄ-ի «Արարատ» պասքէթպոլի աղջկանց խումբին: 1960-ին կը 
հաստատուի Գանատա: Մոնթրէալի Concordia համալսարանէն կը վկայուի եւ որպէս քիմիագէտ կը պաշտօնավարէ Merk Frost 
դեղորայքի հաստատութեան մէջ:
1965-ին կ’ամուսնանայ Վարուժան Սերոբեանի հետ, կը բախտաւորուին երկու զաւակներով՝ Արի եւ Թալին:
Մաս կը կազմէ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի մասնաճիւղի երիտասարդներու խմբակին, ապա կ’անդամագրուի մասնաճիւղին: Այդ 
տարիներուն մոնթրէալահայ աճող գաղութը կ’ապրէր եռուն շրջան մը: Եկեղեցւոյ նոր կառոյց, նոր կեդրոն, դպրոց ու Ծաղկոց 
այդ օրերուն ծրագիրներն էին: Ընկհ. Անիին ծնողքը գաղութի աշխոյժ ազգայիններէն եղած են:  Անոնք մեծ ներդրում ունեցած են 
Մոնթրէալի ազգային կեանքին մէջ, կուսակցական, եկեղեցական, ՀՕՄ-ի կամ կրթական մարզերէն ներս:
Շնորհիւ ընկհ. Անիին ստացած հայեցի դաստիարակութեան, ան 31 տարեկանին կը ստանձնէ  Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի 
մասնաճիւղին ատենապետութեան պաշտօնը: Ծրագրուած աշխատաձեւով կ’երիտասարդացնէ շարքերը եւ կը ձեւափոխէ 
ձեռնարկները: ՀՕՄ-ի Պատգամաւորական ժողովներուն իր մասնակցութիւնը կ’արժեւորէ յատկապէս կանոնագրի քննական 
աշխատանքներով: Պրպտողի համբերութեամբ ընկհ. Անին պատրաստած եւ տեսանիւթով ներկայացուցած է ՀՕՄ-ի 
համագաղութային 75-ամեայ գործունէութիւնը: Սիրայօժար պատրաստած է նման ներկայացումներ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ, 
ՀՄԸՄ-ի եւ Շաբաթօրեայ վարժարանին: Տարիներ կ’անցնին եւ ընտանեկան նոր պարտականութիններուն պատշաճելով ընկհ. 
Անին կը փոխէ իր քիմիագէտի ասպարէզը եւ կ’ըլլայ «Կալուածոց» ներկայացուցիչ: Ապա շրջան մը որպէս Montreal Museum of 
Fine Arts -ի կամաւոր աշխատող կ’առաջնորդէ թանգարան այցելող խումբերը: Վերջին քսանամեակին կ’ըլլայ «Ճամբորդական 
ներկայացուցիչ»: 2012-ին կը հրատարակէ անգլերէն լեզուով մանկապատանեկան գիրք մը՝ «Armenian Holiday Traditions», որուն 
մէջ կը ներկայացնէ հայկական տօներու աւանդութիւնները՝ պարզ լեզուով: Գրքին գունաւոր նկարազարդումները գործն են 
ընկհ. Էլիզ Պօղոսեանին: Ընկհ. Անին համոզուած է, որ ազգային պատկանելիութեան գիտակցութիւնը կենսական է մարդուն 
համար: Ան կը հաւատայ, որ կարեւոր է ներգրաւել  երիտասարդուհիներ ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս, որպէսզի անոնք իրենց 
կարողութինները ի սպաս դնեն՝ կամաւորաբար ծառայելու ազգին եւ մարդկութեան: 

Ընկերուհի Ժանէթ Երկաթեան
Ընկհ. Ժանէթ ծնած է 1944-ին, Համիլթընի այդ ատենուան ամենահայահոծ շրջանին մէջ: Փոքր տարիքին դարձած է ՀՕՄ-ի 
սանուհի եւ յաճախած՝ հայերէն միօրեայ իրիկնային դպրոցը: Համիլթընի առաջին Հայ կեդրոնի փողոցին վրայ բնակելով՝ 
միշտ եղած է հոն, իր ծնողքին եւ ընկերներուն հետ: 1966-ին միացած է ՀՕՄ-ի շարքերուն եւ մինչեւ օրս մասնակցած՝ անոր 
գրեթէ բոլոր աշխատանքներուն՝ նիւթապէս, բարոյապէս եւ ֆիզիքապէս: Ատեն մը վարած է գանձապահի պաշտօն:
ՀՕՄ-ի հայկական վարժարանէն ներս բաւական ատեն հայերէն դասաւանդած է անգլիախօս փոքր թէ մեծ աշակերտներու:
10 տարի երգած է Համիլթընի «Նայիրի» երգչախումբին մէջ, նաեւ՝ որպէս մեներգող:
Վերջին տարիներուն, քաղցկեղէ տառապող հիւանդներու համար գործած է մօտ 50 մեծաչափ ծածկոցներ (պլանքէթս) եւ 250 
փոքր չափով ծածկոցներ: Միշտ ներկայ է ՀՕՄ-ի ամէն տեսակի ձեռնարկներուն եւ աշխատանքներուն:
ՀՕՄ-ի կողքին, երբ որ անհրաժեշտ եղած է, ընկերուհին նոյնքան նուիրուած եղած է Հայ կեդրոնի աշխատանքներուն:
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Տերեւաթափ

 Արդէն շաբաթներ անցեր են այն օրէն, երբ մոնթրէալահայութիւնը 
խուռներամ բազմութեամբ եկած էր իր շատ սիրելի Տէր Արմէն աւ. քհն. 
Իշխանեանին հրաժեշտ տալու: Հարիւրաւոր ազգայիններ ներկայ էին  Տէր 
Հօր վերջին օծման, թաղման եւ քառասունքի արարողութեանց: Տէր Արմէն 
այժմ յաւերժ բաժնուած է այս երկրաւոր  աշխարհէն եւ իր սիրելիներէն  ու 
միացած՝ իր «Ժպտադէմ Փրկչին»: 
 Դժուար ու անըմբռնելի կը թուի ըլլալ այս իրողութիւնը: Վարժուած էինք 
պարբերաբար իր Թորոնթօ երթալուն, ու կը սպասէինք իր վերադարձին. 
յաջորդ օրն իսկ Տէր Հայրը, մեծ խանդավառութեամբ, անպայման 
կ’այցելէր Մոնթրեալի Հայ կեդրոն, Սուրբ Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր 
եկեղեցին, կ’անցնէր գրասենեակէ գրասենեակ, իսկ Երկուշաբթի օրերը 
անպայման կ’այցելէր Պրիճի խումբը, կը դիտէր խաղցուած ձեռքերը. 
առիթով մըն ալ զարմացած յայտարարած էր ան. «Չէի կրնար հաւատալ, 
որ տասնեակ մը կիներ միասին նոյն սրահին մէջ կրնան հաւաքուիլ եւ 
փոխանակ խօսակցութեան՝ լռութիւն տիրէ հոն»: Տարիներ առաջ երբ մեր 
սրահի պատասխանատուները խանդավառ չէին այս հանդիպումներուն 
արտօնութեամբ, Տէր Հայրը  եղաւ քաջալերողը ըսելով. «Աւելի լաւ է իրենց 
միտքն ու ժամանակը շինիչ կերպով գործածեն, քան թէ հեռատեսիլի 
պաստառին վրայ Dallas դիտեն»: Այդպէս էր մեր  Տէր Հայրը, միշտ 
քաջալերող, հեռատես, իմաստուն ու շինիչ լուծումներ տուող:
  Մեր առաջին հանդիպումը եղաւ շուրջ 30 տարի առաջ, շատ տխուր 
պայմաններու մէջ, Ալեքս եղբօրս սնարին մօտ, առաւօտեան ժամը երեքը 
անց: Մահամերձ էր իմ երաժշտագէտ  ու տաղանդաւոր եղբայրս, ու ես 
ովկիանոսներ կտրած՝ հասած էի իր վերջին ժամերուն: Ընկերները, յուսահատ 
փութացած էին կանչելու հիւանդանոցի օտար կղերականը՝ աղօթելու եւ սուրբ 
հաղորդութիւնը տալու, անհանգիստ էի ես, «Հոս հայ տէր հայր չկա՞յ», հարց կու 
տայի ներկաներուն, «Եղբայրս հայերէն աղօթքներով պիտի ուզէ հեռանալ այս 
աշխարհէն», կ’ըսէի: Քիչ ետք, փրկարարի նման Տէր Հայրը մտաւ մահաշունչ 
ու մռայլ սենեակը եւ աղօթեց: Որքա՜ն սփոփիչ էին այդ աղօթքները, որքա՜ն 
մխիթարող: Երբ տղաքը ուզեցին Տէր Հայրը տուն հասցնել,  ան մերժեց  ըսելով. 

«Երէցկինը վարը կը սպասէ»: Այդ օրն իսկ հասկցայ, որ այս օտար ու ցուրտ 
երկրին մէջ,  կար ծառայասէր Տէր Հայր ու անձնազոհ երէցկին:
 Շատ ու շատ յիշատակներ կը խճողեն միտքս: Տարիներով նստած 
էինք նոյն սեղանին շուրջ, որպէս ժողովական, եւ Տէր Հայրը եղած էր 
միշտ շրջահայեաց, համերաշխութիւն ներշնչող եւ աշխատանքի մղող 
օրինակելի շունչ: Յաճախ կ’ըսէր. «Ժողովուրդիս ծառայելը բնական եւ 
հաճելի պահանջք մըն է ինծի համար», եւ նոյն նուիրումն ու կեցուածքը  կը 
սպասէր մեր բոլորէն: Քանի՜, քանի անգամեր Սուրբ Յակոբ վարժարանի 
բեմէն թէ այլուր մեծ համոզումով ու հաւատքով  յորդորած էր ծնողները՝ 
իրենց զաւակները անվարան վստահելու հայկական վարժարանին, 
որպէսզի հայեցի դաստիարակութիւն ստանան: 
 Տէր Հայրը, Հայ Օգնութեան Միութեան անդամ  էր եւ կը գնահատէր 
իւրաքանչիւր ՀՕՄ-ուհիի աշխատանքն ու նուիրումը: «Եթէ կ’ուզէք լաւ եւ 
յաջող  ձեռնարկ մը կազմակերպել, ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն  վստահեցէք», 
կ’ըսէր ան: Կը սիրէր գրել ու կարդալ, վայելել հայ երգն ու մշակոյթը: 
Հաճելի էր կարդալ իր գրածները: Հայ կեդրոնի լայնածաւալ ու ազգօգուտ 
աշխատադաշտին մէջ իր սուր ու զննող աչքերով կը տեսնէր ճիշդն ու 
սխալը ու գիտէր տեղին կատարել հարկ եղած նկատողութիւնները: 
Երկրաշարժին յաջորդ օրը, երբ ժողովուրդը այնքան մեծ թիւով, շուարած ու 
գլխիկոր փութացած էր եկեղեցի, Տէր Հայրը դողդոջուն  ու մտահոգ ձայնով 
խոստովանած էր, թէ «շատ կը վախնայի, որ դուք այսօր ձեր զայրոյթին 
ու ցաւին մէջ մերժէիք գալ եկեղեցի: Փառք Աստուծոյ, որ այս ցաւին մէջ 
չկորսնցուցիք ձեր հաւատքը»: Աղօթքներով ու մխիթարական խօսքերով 
սփոփած էր յուսալքուած հաւատացեալները ու անմիջապէս օգնութեան 
աշխատանքի մղած: Արցախեան պատերազմի օրերուն՝ Հայաստանն ու 
Արցախը իր ամէնօրեայ մտահոգութիւններն էին: Խորանէն թէ բեմերէն 
այնքան կուռ ձեւով կը փոխանցէր մեր հայրենիքի օգնութեան հասնելու 
ահազանգը ու կը մղէր մեզ աշխատանքի: Հաւատարիմ իր գաղափարին ու 
հայրենասիրութեան Տէր Հայրը իր հայրական ու մխիթարող շաբաթական 
այցելութիւնները երբեք չէր զլանար Օթթաուայի մեր տղոց:
 Մեր գաղութի երիտասարդ զոյգերը յատուկ սէր ու յարգանք ունէին Տէր 
Հօր հանդէպ, ու բոլորին փափաքն էր, որ իրենց  գլխուն նարօտը կապողը 
իրենց սիրելի Տէր Հայրը ըլլայ: Բազմաթիւ  երէց ազգայիններու փափաքն 
էր, որ իրենց  անշունչ դագաղի գլխուն, իրենց հարազատներուն մխիթարիչ   
խօսքեր փոխանցողը իրենց սիրելի եւ բարեկամ Տէր Հայրը ըլլար:   
 Տէ՛ր Հայր, ժողովուրդին հովիւն էիք դուք, քաջ ու իմաստուն հովիւը, 
կորովալի ու ծառայասէր, որ երկա՜ր, երկար տարիներ Տիրոջ ու Սուրբ 
Յակոբ եկեղեցւոյ ծուխերուն ծառայելէ ետք տակաւին անյագ ծառայութեան 
իղձով, ձեր կեանքի մայրամուտին գրեր էիք հետեւեալ տողերը.

«Դեռ ինչե՜ր, ինչե՜ր պիտի ցանկայի
Իրագործել Տիրոջ դաշտին մէջ,
Ողջ էութիւնս ընծայ գէթ տայի
Սիրոյ  խորանին հլու ողջակէզ:
Բայց, աւա՜ղ, հասած եմ արդէն
Լոկ վերջալոյս խոստացող ցուրտ հանգրուանին,
Սակայն խնդութիւն մ’անհուն կը պատէ
Յոյսով  ողջոյնին, Փրկչիս ժպտադէմ»:

 Ձեր յիշատակը անթառամ մնայ, սիրելի՛ Տէր Հայր: 
Տիրուկ Մանճիկեան

Իմաստուն Տէր Հայրը

Ծնած է Օգոստոս 1922-ին, Կարմուճ, Եդեսիա: Ընտանիքը գաղթած է 
Սուրիա եւ հայրենակիցներու հետ հաստատուած՝ Թէլ Ապիատ քաղաքը: 
Յաճախած է տեղւոյն հայկական նախակրթարանը: Փոքր տարիքէն մաս 
կազմած է Սուրիահայ Օգնութեան Խաչին:
17 Նոյեմբեր 1939-ին կ’ամուսնանայ Սարգիս Պալեանի հետ, եւ կը 
հաստատուին Տէր Զօր: Կ’ունենան հինգ զաւակներ:
1945-ին կը փոխադրուին Պէյրութ, ուր «Նոր Մարաշ»ի Օգնութեան 
Խաչին վարչական կ’ընտրուի: Երկու տարի գործելէ ետք «Նոր Մարաշ»ի 
վարչութեան մէջ , կը ձեռնարկէ «Արագած» մասնաճիւղի կազմաւորման 
աշխատանքներուն եւ 16 տարի կը վարէ այդ մասնաճիւղի ատենապետի 
պաշտօնը:
Գանատա փոխադրուելէ ետք, ան մաս կը կազմէ Մոնթրէալի «Սօսէ» 
մասնաճիւղին: Կը մահանայ  Օգոստոս 2015-ին:

Նուարդ Պալեան

 Սեդա Եուսէֆեան ծնած է 1945-ին Ահվազ, 
Պարսկաստան։ Հայրը՝ Վարդգէս, ուրֆացի, 
մայրը՝ Թաւրիզցի։ Մեծցած է ծնողքին 
հայաշունչ յարկին տակ։ Որպէս վերապրողի 
զաւակ, ան զգացած է իր հօր զրկանքներով 
ապրած կեանքը: Սեդան, նախքան Գանատա 
հաստատուիլը՝ 1993-ին, Պարսկաստանի մէջ  
ստանաձնած է զանազան ազգային պարտա- 
կանութիւններ, ինչպէս՝ Հայ Համալսարա-
նական միութեան գրադարանապետ։ Ան 
Նաեւ մանկապատանեկան թատերական 
գործեր բեմադրած է. ինչպէս՝ Րաֆֆիի «Խենթ»ը վէպին «Խենթի Երազը»   
հատուածը: Ան արդէն կուսակցական շարքերը անցած էր Պարսկաստան 
եւ առաջին օրէն սկսած էր ծառայել Հայ Դատին, ապա միացած է ՀՕՄ-ի մեծ 
ընտանիքին։ Բոլորս ալ անդրադարձած ենք Սեդայի կարողութիւններուն։ 
Ան եղած է ատենադպիր, թղթակից, բանաձեւող, տեղեկագրութիւններ 
պատրաստող, մեքենագրող, համադրող եւ տպող։ Ան իր ուսումը 
շարունակած է պարսկերէն եւ անգլերէն լեզուներով՝ մասնագիտանալով 
տնտեսաբանութեան եւ ապահովագրութեան մէջ։  
 Սեդան ՀՕՄ-ի վարչական եղած տարիներուն թէ՛ ատենադպիրի եւ 
թէ՛ թղթակցութեան քարտուղարի պաշտօնները վարած է անթերի։ Իր 
տարիներուն ՀՕՄ-ի արխիւները եղած են կատարեալ։
 Սեդա Եուսէֆեան օրինակելի միութենական հայուհի մըն էր։ Եթէ 
ուզենք ընկերուհի Սեդան նկարագրել, երեք կարեւոր միտքեր կրնանք 
յայտնել. առաջինը՝ քրիստոնէութեան սկզբունքներէն՝ խոնարհութեան 
մարմնացում, երկրորդը՝ տիպար հայուհին եւ  երրորդը՝ իր անձնուիրութիւնն 
էր։ Առանց սակարկութեան եւ նախապայմաններու ան տուաւ իր 
միջավայրին։ Նուիրուեցաւ Հայ Դատին, իր սիրած կուսակցութեան եւ իր 
սիրած միութեան։  Տարիներով խնամեց իր մայրը առանց տրտունջի:2010 
թուականին, Սեդան առաջին անգամ բախտը ունեցաւ այցելելու մայր 
հայրենիք, եւ իր կարճատեւ կեցութիւնը ամբողջութեամբ յատկացուց 
հայրենիքի զանազան պատմական վայրերու այցելութեան։
 Յարգա՛նք քեզի, սիրելի՛ Սեդա։ Բիւր շնորհակալութիւն քու 
բազմավաստակ ծառայութիւններուդ։ 
 Յիշատակդ միշտ անմառ մնայ, եւ հողը թեթեւ գայ վրադ։ 

Արշօ Զաքարեան, 17 Յունիս 2015

Սեդա Եուսէֆեան 

 Ընկերուհի Վարդուհի Մինասեան 
ծնած է Արաբ-Բունար (Գոպանի), Սուրիա, 
1931-ին: Նախնական ուսումը ստացած 
է տեղւոյն Ազգային վարժարանին մէջ: 
Ամուսնացած է Պետրոս Մինասեանի հետ եւ 
հաստատուած՝ Պուրճ Համուտ, Լիբանան ու 
բախտաւորուած՝ 6 զաւակներով: Ներկայիս 
ունի 4 զաւակ, 8 թոռներ եւ 4 ծոռներ: 
 1965-ին՝ ընկերուհի Վարդուհի 
կ’անդամագրուի Լիբանանի Օգնութեան 
Խաչի Պուրճ Համուտի «Սիս» մասնաճիւղին: 
1978-ին ընտանեօք կը հաստատուին Գանատայի Քիչընըր քաղաքը, ուր 
կը միանայ եւ իր մասնակցութիւնը կը բերէ ՀՕՄ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղի 
ժողովներուն եւ զանազան ձեռնարկներուն: 
 Այս տարի ընկերուհի Վարդուհի Մինասեան պարգեւատրուեցաւ 
ՀՕՄ-ի 50-ամեայ Ծառայութեան գնահատագրով եւ զարդասեղով:
 Ընկերուհի Վարդուհի Մինասեան մահացաւ Օգոստոս 2015-ին:

Վարդուհի Մինասեան



14 ԼՐԱՏՈՒ, ՄԱՅԻՍ 2016

 My grandmother was born in Zahle Leba-
non on May 22 1931 to Kaspar and Rebecca 
Tashjian. She was the third child of 4, sister to 
Kevork, Hagop and Elmast. In 1952 she married 
my grandfather Nerces Kevorkian and blessed 
with 3 children, Sarkis Azniv and Levon. She 
has 7 grandchildren that she loved dearly. She 
moved to Toronto in 1980 with my grandfather 
and was always thankful of what this beauti-
ful country had to offer, especially the quality 
health care which unfortunately she needed to 
use on a consistent basis. 
 Medzmama was a simple lady. Didn’t take much to please her and keep 
her happy. She looked forward to every Tuesday to go to her Seniors Club 
(yeretzneroon) to socialize with her friends and play bingo. I remember when 
I was younger I used to accompany her at times and how she always tried to ex-
plain to me how bingo was played and when I made a mistake she would cor-
rect me. Grandma’s other big passion was H.O.M (Armenian Relief Society). 
She started to volunteer for HOM back in her hometown of Beirut and after 
moving to Toronto, she joined the Toronto Roubina chapter. She looked for-
ward to meetings with the ungerouhis and especially the yearly bazaar where 
she always had to make her famous sweets every year especially moushebek 
and chorek. Thank you for the honorary HOM burial today. 
 There were a lot of things that the disease took away from her, but the 
one thing thankfully that it wasn’t able to steal was her beautiful smile and her 
rosy cheeks. Although physically I won’t be able to see your heart warming 
smile grandma, I know you’re always smiling down on us from heaven and 
looking over us as our guardian angel. I love you medzmama. (This is where 
you always responded with I love you too).  

Sarkis Tarkhanian

Marie Kevorkian

 Ungherouhie Hasmig Ohannessian was born 
May 1948 in Beirut (Eshrefieh), Lebanon.  She 
graduated from Beirut women’s college and after 
working as a teacher she married and migrated to 
Toronto, Canada in 1973.  Shortly after moving to 
Canada she started working at BMO and contin-
ued working there until her retirement in 2010.  

She was mother to 3 children: Vicken, Serop and 
Hera.  At the time of her death, she had 1 grandson 
and was awaiting the arrival of 2 more grandsons.  

Hasmig was very proud of her 20 + years volunteering for the ARS and as a Var-
chagan.  She also enjoyed attending and volunteering at various ARS events.

After many years of being sick, she passed away in June of 2015.  She is greatly 
missed by her family and friends.

Hasmig Ohannessian

 Ծնած է Հալէպ, 1924-ին: Ան զաւակն 
է Աշտոն Գանըպալեանի եւ Աֆիֆֆէ 
Ֆեթթէլ-Ֆեթթէլեանին: Հայրը, պոլսահայ 
բարձրաստիճան զինուորական եւ զինագործ, 
կը լքէ Պոլիսը, իր հսկայական կալուածները 
եւ կ’ապաստանի Հալէպ, հոն կ’ամուսնանայ 
Աֆիֆէ Ֆեթթէլեանին հետ, եւ կ’ունենան երեք 
աղջիկ, որոնց կրտսերն է ընկհ. Լիտիան:
 Ընկհ. Լիտիա փոքր տարիքին կը 
կոսնցնէ հայրը եւ մօր ու քոյրերուն հետ 
կ’ապրին մօրենական մեծ հօր տունը՝ 
վայելելով քեռիներուն հոգատարութիւնը: Ընկերուհին կը յաճախէ Հալէպի 
Ազգային Հայկազեան վարժարանը, ապա «Ֆրանսիսքէն» մայրապետներու 
երկրորդական վարժարանը: Ան եղած է մարզիկ եւ տարիներ շարունակ 
խաղացած է ՀՄԸՄ-ի պասքէթպոլի խումբէն: Անդամ եղած է նաեւ Բարսեղ 
Կանաչեանի երաժշտանոցին:
 1949-ին կ’ամուսնանայ Յարութիւն Գավաֆեանին հետ: Յարութիւն 
Գավաֆեան, նորաւարտ դեղագործ Պէյրութի ֆրանսական Համալսարանէն, 
Հալէպ եկած էր  աշխատելու Ալթունեան հիւանդանոցի դեղարանին մէջ, 
ուր կը հանդիպի ընկհ. Լիտիային: Անոնց պսակադրութիւնը կը կատարէ 
յետագայի կաթողիկոս ՆՍՕՏՏ Զարեհ Եպիսկոպոս Փայասլեանը, որ 
այն ժամանակ եպիսկոպոս էր: Անոնք կ’ունենան երկու զաւակ՝ Շահէ 
եւ Անի: 1961-ին ընկհ. Լիտիային ամուսինը կը ձերբակալուի, որպէս 
կուսակցական: Ընկերուհին, որպէս տիպար հայ մայր, իր զաւակներուն 
կողքին քաջաբար կը դիմագրաւէ անորոշ վիճակը, մինչեւ իր կողակիցին 
ազատ արձակուիլը:
 Տարիներ շարունակ ըկնհ. Լիտիա իր ամուսնոյն ազգային  բնագա-
ւառներուն մէջ ստացած պաշտօններուն ընթացքին իր անսակարկ 
մասնակցութիւնը բերած է, կազմակերպելով դրամահաւաքներ կամ աշխա- 
տելով պարահարդէսներու եւ ճաշկերոյթներու յանձնախումբերու մէջ: 
 Ընկերուհին եղած է Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի հաւատարիմ 
եւ ժրաջան անդամուհի: Ան կը շարունակէ իր նուիրական գործը մինչեւ 
Գանատա հաստատուիլը, ու Մոնթրէալի մէջ ոսկեայ զարդասեղով կը 
պարգեւատրուի 50-ամեայ ծառայութեան համար:
 2006-ին առողջութեան վատթարացումին պատճառաւ, ան 
ապաստան կը գտնէ St. Joseph-de-la-Providance ծերանոցին մէջ: Անցնող 10 
տարիներու ընթացքին կը վայելէ իր զաւակներուն եւ թոռներուն՝ Դալարի 
եւ Արայի, յաճախակի այցելութիւնները: Ան բախտը կ’ունենայ նաեւ 
տեսնելու իր ծոռը՝ Արեգը: Ընկերուհին կը մահանայ Նոյեմբեր 2015-ին:

Լիտիա Գավաֆեան

 Ընկերուհի Անահիտ Տէր Մկրտիչեան 
Տէր Վարդանեան ծնած է Հալէպ, Սուրիա։  
Փոքր տարիքէն եղած է ՀՄԸՄ-ի արծուիկ եւ 
1956-ին միացած է Սուրիահայ Օգնութեան 
Խաչի շարքերուն։ 1964-ին կը գաղթէ 
Գանատա եւ կը միանայ երիտասարդացի 
շարքերուն։ Ապա 1965-ին կ’անդամակցի 
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին։ Նոյն 
տարին կ՚ամուսնանայ Ռոստոմ Տէր 
Մկրտիչեանին հետ, կը բախտաւորուին 2 
զաւակներով՝ Թալին եւ Շանթ։
 Ընկերուհի Անահիտ իր անդամակցութեան առաջին օրէն իսկ իր 
գործօն մասնակցութիւնը բերած է ՀՕՄ-ի զանազան աշխատանքներուն։
Վարած է տարեկան Տօնավաճառի եւ պարահանդէսի յանձնախումբերու 
ատենապետուհիի պաշտօններ։ Եղած է ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 
վարչական կազմին մէջ 4 տարիներ՝ վարելով փոխ ատենապետուհիի 
պաշտօնը։
 Ընկերուհի Անահիտի նուիրեալ եւ կամաւոր աշխատանքը 
գնահատուած է հայ թէ օտար կազմակերպութիւններու կողմէ։ Ան 
ստացած է զանազան գնահատագիրներ եւ մրցանակներ.

- Canadian Kidney Foundation-էն «5 տարի անձնուէր ծառայութեան 
գնահատագիր»:
- Օնթարիօ նահանգի «Նուիրեալ կամաւորի մրցանակ»:
- Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կողմէ պատուուած է որպէս 
«Տիպար մայր»:
- Seven Oaks-ի մէջ կատարած իր կամաւոր աշխատանքին համար 
ստացած է «Հոգատարութեան գնահատագիր»:
- 1996-ին առ ի գնահատանք ՀՕՄ-ի Տօնավաճառին իր նուիրեալ 
աշխատանքներուն՝ կատարած է Տօնավաճառի բացման ժապաւէնի 
հատումը։
- Յունուար 2016-ին ՀՕՄ-ի մէջ 60-ամեայ անդամակցութեան համար 
գնահատագիր:

 Ընկերուհի Անահիտի նշանաբանն է ՀՕՄ-ի համար որեւէ ձեռնարկ 
կատարել նուազագոյն ծախսով եւ միշտ փորձած է Տօնավաճառի գորգերը 
նուիրատուութեամբ ապահովել:
 Ան արժանացաւ ՀՕՄ-ի անդամակցութեան 60-ամեայ զարդասեղին:
 Ընկերուհի Անահիտ Տէր Մկրտիչեան մահացաւ Մարտ 2016-ին:

Անահիտ Տէր Մկրտիչեան 

 Արմենուհի Թենքերեան ծնած է 
1914-ին, Չորք Մարզպան, Տէօրթեօլ: 
Իրենց ընտանիքին ունեցած կապերը 
օգտագործելով կրցած են փախուստ տալ եւ 
ազատիլ Ցեղասպանութենէն։ Թենքերեան 
ընտանիքը հասած է Հալէպ եւ 1923-ին 
մեկնած՝ Աղեքսանդրիա։
 Տարագրութեան ու գաղթականութեան 
ողբերգութիւնը՝ իր հասունութեան 
կենսընթացը դարձաւ եւ ակումբի թրծող 
շրջապատին մէջ ողբերգութիւնը դարձաւ 
մղիչ ուժ՝ ծառայելու ազգային կեանքի ստեղծարար վերելքին։ 
 1939-ին կ’ամուսնանայ հայրենասէր եւ գաղափարակից պրն. Յակոբ 
Փիլիկեանին հետ, եւ կը բախտաւորուին 3 զաւակներով՝ Նայիրի, Դրօ եւ 
Արաքսի։ Արմենուհի Փիլիկեան երիտասարդ տարիքէն անդամագրուած 
է Աղեքսանդրիոյ Կարմիր Խաչին եւ գործօն անդամ դառնալով տեղւոյն 
ծաղկող հայ համայնքին՝ կը ստանձնէ վարչական պաշտօններ: 
 1963-ին, ընտանեօք փոխադրուած են Մոնթրէալ, ուր ան շարունակած 
է աշխոյժ անդամ մնալ Հայ Օգնութեան Միութեան։ Երկար տարիներ 
կը վարէ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի ատենապետուհիի 
պաշտօնը: Կը մասնակցի բազմաթիւ պատգամաւորական ժողովներու եւ 
իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ յանձնախմբային աշխատանքներուն 
եւ գաղութի կազմաւորման գործընթացին: 
 Ընկերուհի Փիլիկեանի նշանաբանը եղած է «Ամուր պահել ՀՕՄ-ի 
հաւատքը եւ կողք կողքի գործակցելով շարունակել այս ազգօգուտ 
գործը»։ Ընկերուհին կը պատկանէր Ցեղասպանութիւնը ճաշակած 
անբախտ սերունդին, որուն ոդիսական փորձառութիւնը զինք դարձուց 
կանխահաս եղեռնաբախտ վերապրող։ 

Արմենուհի Փիլիկեան

Տերեւաթափ

 Ծնած  է Պէյրութ, Լիբանան, Ղազիրի 
շրջանը: Ան դուստրն է Պէրպէրեան 
ընտանիքին: Իր մանկութեան եւ 
պատանեկութեան շրջանը ապրած է 
Դամասկոս, Սուրիա, ուր յաճախած 
է տեղւոյն Միացեալ վարժարանը՝ 
տնօրէն ունենալով Սրմէն Անուշ: 1953-ին 
ամուսնացած է Եդուարդ Խաշենցեանին 
հետ, եւ ունեցած են երեք զաւակներ: 1959-ին 
անդամակցած է ԼՕԽ-ի շարքերուն՝ անդամ 
ըլլալով Էշրէֆիէի «Հայաշէն» մասնաճիւղին: 
Ընկերուհին իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է ստանձնելով վարչական 
պաշտօններ, նախ որպէս գանձապահ  մասնաճիւղի վարչութեան, 
ապա՝ ատենապետ: Երբ ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութիւնը հիմը դրաւ 
ձեռարուեստի յանձնախումբին, ընկերուհի Խաշենցեան եղաւ այդ 
յանձնախումբի անդամներէն մէկը եւ այլ պարտականութիւններու կողքին 
ստանձնեց  յանձնախումբի հաշուապահի պաշտօնը: 2000 թուականին   
հաստատուեցաւ  Լաւալ եւ իր անդամակցութիւնը  շարունակեց «Շուշի» 
մասնաճիւղէն ներս: Մահացաւ 22 Մայիս 2014-ին:

Թագուհի Խաշենցեան
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 Ընկհ. Ռեճինա ծնած է 16 Ապրիլ 
1930-ին, Գարէ Խան, Թուրքիա: Ան դուստրն 
է Վարդիվառ Սարգիսեանի եւ Թագուհի 
Ափարթեանի: 1949-ին կ’ամուսնանայ 
Սարգիս Յուսիկեանին հետ, եւ կը 
բախտաւորուին չորս զաւակներով՝ Նշան, 
Սօսէ, Վարուժան, Վարդիվառ,  եւ ապա երեք 
թոռներով՝ Սարօ, Ռազմիկ եւ Սեւան: 1962-
ին անդամակցած է Լիբանանի Օգնութեան 
Խաչին: 1975-ին ընտանիքով  փոխադրուած 
են Մոնթրէալ: Ընկերուհի Ռեճինա մահացաւ 
85 տարեկանին՝ 24 Հոկտեմբեր 2015-ին:

Ռեճինա Յուսիկեան

 Ծնած է Հալէպ, Սուրիա, 1922-ին: Յաճա-
խած է Հալէպի Ազգ. Հայկազեան վարժարանը, 
իսկ երկրորդական ուսումը ստացած է 
Կաթողիկէ Անարատ յղութեան դպրոցէն ներս:
 Ամուսնացած եւ բախտաւորուած է 
երեք զաւակներով, սակայն շատ կանուխ 
կորսնցուցած է իր կողակիցը. ընկերուհին 
անդամ եղած է ՍՕԽ-ին եւ ծառայած՝ 20 
տարի: 1983-ին փոխադրուած է Գանատա, 
Մոնթրէալ, եւ մաս կազմած է «Սօսէ» 
մասնաճիւղին, իսկ 1993-ին փոխանցուած 
է Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղ: Ընկերուհին աշխուժօրէն մասնակցած 
է ՀՕՄ-ի ձեռնարկներուն, իրեն համար մեծ ուրախութիւն էր ներկայ 
գտնուիլ ՀՕՄ-ի գործունէութեանց: Ան իր ներդրումը ունեցած է Ս. Գէորգ 
եկեղեցւոյ գնման գործին մէջ եւ եղած է առաջին նուիրատուն սոյն 
նպատակին:
 Ընկերուհի Երամեան միշտ սէրն ու գուրգուրանքը վայելած է իր 
զաւակներուն, 9 թոռներուն եւ 8 ծոռներուն: Աչքը փակեց  յաւիտեան: 
Յիշատակդ անթառա՛մ:

Սրբուհի Երամեան

 Արուսեակ Մարգարեան Ալլահվէրտեան 
ծնած է 6 Յունուար 1924-ին: Պարսկաստանի 
Սինական  քաղաքը: 17 տարեկանին 
կ’ամուսնանայ իր սիրելի ուսուցիչին Արսէն 
Ալլահվէրտեանի հետ, եւ  կը բախտաւորուին  
3 աղջիկ զաւակներով՝ Անահիտ, Մարօ եւ 
Արտեմիս եւ մէկ մանչով՝ Ասպետ: Ապագային 
անոնք կ’ունենան 6 թոռներ եւ 3 ծոռներ:
 Արուսեակ Մարգարեան հաւատար-
մօրէն ծառայած է Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակցութեան՝ իր ամուսնոյն եւ 
եղբայրներուն կողքին:
 1971-ին ամուսնույն մահէն ետք Արուսեակ կ’որոշէ հաստատուիլ 
Վանգուվըր իր զաւակներուն աւելի մօտ ըլլալու միտումով: 1972-ին կը 
միանայ Վանգուվըրի փոքրիկ գաղութին եւ 1978-ին կը միանայ ՀՕՄ-ի մեծ 
ընտանիքին եւ կը նուիրուի կամաւոր ծառայութեան:
 Արուսեակ եղած էր հռչակաւոր դերձակուհի եւ ծառայած՝ 
Պարսկաստանի Շահի  ընտանիքին: Ան կը սիրէր ընտանեկան հաւաքները, 
կը սիրէր եփել եւ հիւրասիրել: Արուսեակ  անշահախնդրօրէն ծառայեց իր 
ազգին եւ հայրենիքին՝ իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան:
 Յիշատակդ անթառա՛մ. ծաղիկ, խունկ ու աղօթք թարմ շիրիմիդ...

Մեղրիկ Սիւլահեան Չափանեան

Արուսեակ Մարգարեան 

 Սեդա Պէադրիս Հորուբեան ծնած 
է 14 Սեպտեմբեր 1932-ին,  Եգիպտոսի 
Աղեքսանդրիոյ քաղաքը: Ան զաւակն էր 
Թէօֆիլ եւ Արաքսի Հորուբեաններու եւ  միակ 
քոյրը Վահէ եւ Գրիգոր Հորուբեաններու: 
Իր նախնական ուսումը ստացած է 
Աղեքսանդրիոյ Սգոտլանտական Աղջկանց 
վարժարանը: 1953-ին Սեդա կ’ամուսնանայ 
Վահէ Սարաֆեանի հետ, որոնք 1954-ին կը 
բախտաւորուին մանչ զաւակով մը՝ Ռաֆֆի:
 1958-ին Կը գաղթեն Գանատա, 
Մոնթրէալ:  Գաղթէն անմիջապէս ետք Սեդա կը պարտադրուի ըլլալ միայնակ 
մայր: Ան կը նետուի աշխատանքի ասպարէզ եւ միեւնոյն ատեն կը հետեւի 
համակարգիչի դասընթացքներուն: Սեդայի աշխատասէր նկարագիրը 
զինք կը մղէ պայքարելու կեանքի բոլոր դժուարութիւններուն դէմ: 
 1975-ին Սեդա կ’ամուսնանայ Կարպիս Պագգալեանի հետ եւ կ’ունենայ 
երկար եւ երջանիկ ամուսնութիւն: 2003-ին անոնց երջանկութիւնը 
կ’ամբողջանայ իրենց թոռնուհիի՝ Անահիտի ծնունդով: 
 Սեդան հասակ առած է ազգասէր ընտանիքի մէջ: Ան իր երիտասարդ 
հասակէն ծարաւը ունեցած է ծառայելու իր ազգին եւ հայրենիքին, եղած 
է  հաւատարիմ անդամուհի ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքին եւ ծառայած՝ անոր 
սուրբ գաղափարին: Հարկ է նաեւ յիշել, թէ Սեդայի մօրաքոյրերը՝ Մագրուհի 
Մինասեան եւ Զապէլ Շահինեան Տատուր, եղած են ՀՕՄ-ի  Գահիրէի 
շրջանի հիմնադիրներէն: Մոնթրէալէն Թորոնթօ, մինչեւ Վանգուվըր ան 
անշահախնդիր ծառայած է նոր սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան:
Յիշատակդ անթառա՛մ. ծաղիկ, խունկ ու աղօթք թարմ շիրիմիդ...

                                                                                                 Մեղրիկ Սիւլահեան Չափանեան

Սեդա Հորուբեան

Տերեւաթափ

SIRDE  SIRD
ՄՈՆԹՐԷԱԼ 
«Սօսէ» մասնաճիւղ
Աղճայեան Վարդանոյշ
Ապաճեան Ատրինէ
Ասատուրեան Արմինէ
Արզումանեան Մարգրիտ
Արսլանեան Մարիա
Ափրիկեան Փաօլա
Բալուլեան Էլիզ
Գաբրիէլեան Անահիտ
Գաբրիէլեան Նուշիկ
Գաթարոյեան Սեդա
Գավաֆեան Մարի
Գասապեան Սարգօ
Գատեան Լենա
Գատխոտազատեհ Յասմիկ
Գարբուզեան Սիլվա
Գէորգեան Գէորգ
Գրալեան Անի
Զաքարեան Հուրի
Զորայեան Արաքսի
Էհրամճեան Արուս
Թաշճեան Անի
Թաշճեան Նուարդ
Թաշճեան Վերժին
Թիւթիւնճեան Իսկուհի
Թիւֆէնքճի Սրբուհի
Թորոսեան Ռոզին
Թօպի Քրիստին
Ժամկոչեան Յասմիկ
Խաչերեան Սոնա
Խտիկեան Նայիրի
Կարապետեան Արմինէ
Կարապետեան Լինտա
Կիրակոսեան Ֆլորա
Կէօնճեան Նորա
Կէօնճեան Շաքէ
Հաճէթեան Տիանա
Ճուրեան Ազատուհի
Մարգարեան Ալիս
Մարգարեան Լիլի
Մանճիկեան Տիրուկ

Մարութեան Սոնա
Մաժակեան Անի
Նահապետեան Հայկօ
Պասմաճեան Անի
Պէզճեան Վարդուկ
Պուլկարեան Աննա
Սահակեան Նեկտար
Սիւմպիւլեան Սօսի
Տարագճեան բժ. Սալբի
Տիմիթեան Անահիտ
Քէօսէեան Մարալ
Օհանեան Ռիթա
Օլթաճի Մագրուհի

ԹՈՐՈՆԹՕ
«Ռուբինա» մասնաճիւղ
Ակոբեան Շուշան
Աճէմեան Արփի
Ապրահամեան Հանրիէթ
Առաքելեան Նայիրի
Աւետիսեան Քրիստին
Բաբիսեան Յասմիկ
Բանիկեան Անժէլ
Գալթակեան Սիւզի
Գանձապետեան Այտա
Գասապեան Ռուբինա
Գոլոլեան Արմենուհի
Գրիգորեան Անի
Զաքարեան Արշօ
Զէյթունցեան Հայկուհի
Թագւորեան Տիանա
Թաշճեան Սեդա
Թարզի Բեննա
Թելեմի Իրեն
Թերզեան Լիւսի
Թիթիզեան Սօսի
Թնճուկեան Թագուհի
Թորիկեան Փրլանթ
Թոքմաքճեան Հռիփ
Ժանտու Յասմիկ
Ինճէեան բժ. Նատիա
Խաչիկեան Ալիս

Հասըրճեան Անի
Հոթոյեան-Ժօլի  Անի
Ճանպազեան Ժիւլիէթ
Ղազարեան Ալին
Մանուկեան Սեւան
Մավլեան Լորա
Մխսիարթինեան Օսիկ
Նախնիքեան Մարի
Նահապետեան-Աստուրեան Արշօ
Նաճարեան Հելէն
Նաճարեան Սիւզան
Նաճարեան Ստեփան
Շահինեան Նայիրի
Շէմիլեան Ռիթա
Շիթիլեան Ալիս
Շմաւոնեան Մարի
Պալիոզեան Ազատուհի
Պալիոզեան Նայիրի
Պասթաճեան Գեղուհի
Պետրոսեան Արմիկ
Պէրպէրեան Շուշիկ
Պէքարեան Նորա
Սարգիսեան Սոնա
Սարգիսեան Վարսենիկ
Ստեփանեան Շաքէ
Սեթեան Մարալ
Տարագճեան Մարի
Տէր Գասպար Սօսի
Տէրտէրեան Սօսի
Տէրտէրեան Վիգէն
Տորնա Զեփիւռ
Քէնտիրճեան Տիգրանուհի
Ֆէրմանեան Լիւսի

ԼԱՒԱԼ
«Շուշի» մասնաճիւղ
Ապրագեան Մանան 
Ապրագեան Մանան 
Գէորգեան Տիգրանուհի
Երէցեան Սարգիս բժ.
Թերզեան Ծովիկ
Մանուկեան Հերմինէ

Մանկեան Թագուհի
Պետրոսեան Ժօժօ
Վարվառեան Զուարթ
Քիւփէլեան Անժէլ

ՀԱՄԻԼԹԸՆ
«Արեւ» մասնաճիւղ
Մանուկեան Նաթալի

ԳԷՄՊՐԻՃ
«Մեղրի» մասնաճիւղ
Փոստաճեան Ազատուհի
Փոլատեան Սիլվա  

ՕԹԹԱՈՒԱ
«Սեւան» մասնաճիւղ
Պէրպէրեան Հերմինէ

ՈՒԻՆԾԸՐ
«Ռուբինա» մասնաճիւղ
Էնկէեան Էլմաստ

ՄԻՍԻՍՈԿԱ
«Առագաստ» մասնաճիւղ

ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶ
«Արազ» մասնաճիւղ

ՎԱՆԳՈՒՎԸՐ
«Արազ» մասնաճիւղ
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Հարցազրոյց՝ 
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի 
Արմինէ Կարապետեանի հետ

2015-ին ՀՕՄ-ը բոլորեց Գանատայի մէջ իր հիմնադրութեան 25-ամեակը: Այս առթիւ 
«Հորիզոն» հարցազրոյց մը ունեցաւ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան 
ատենապետուհի Արմինէ Կարապետեանին հետ: Արմինէ 12 տարեկանէն ի վեր 
հաստատուած է Գանատա, գործօն անդամ եղած է Հայ կեդրոնէն ներս՝ սկսելով 
Պատանեկան միութենէն, ապա Երիտասարդական միութեան, Համազգայինի 
եւ 33 տարիէ ի վեր՝ ՀՕՄ-ի մէջ, միշտ վարելով վարչական պաշտօններ: Արմինէ 
նախապէս 10 տարի եղած է Շրջանային վարչութեան անդամ, իսկ վերջին երկու 
տարիներուն Շրջանային վարչութեան ատենապետուհին է:

Հ.- 2015 տարեշրջանին ՀՕՄ-ը բոլորեց Գանատայի մէջ իր հիմնադրութեան 
25-ամեակը. ի՞նչ ձեւով նշեցիք 25-ամեակը եւ ինչպէ՞ս կ’որակէք ՀՕՄ-ի այս 
քառորդ դարու գործունէութիւնը:
Ա.Կ.- 26 Յունիս 2015-ին հանդիսաւոր կերպով նշուեցաւ ՀՕՄ-ի 25-ամեակը, Le 
Crystal շքեղ սրահէն ներս, որուն ներկայ գտնուեցան ՀՀ դեսպան տիար Արմէն 
Եգանեանն ու տիկինը, ՀՕմ-ուհիներ, շրջաններէն ընկերուհիներ եւ համակիրներ: 
Ներկաներուն թիւը կը հասնէր 400-ի, բանախօսն էր Գանատայի առաջին 
Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկերուհի Վանուհի Իսաջանեանը: 
Այդ առթիւ եղան նուիրատուութիւններ: Իսկ ինչ կը վերաբերի ՀՕՄ-ի 25-ամեայ 
գործունէութեան՝ 25 տարիէ ի վեր մենք մեծ գումարներով ներդրումներ ունեցած 
ենք ամէն տեղ՝ հայկական կամ համաշխարհային առումով, սատարած ենք 
հայ թէ օտար միութիւններու, աշխարհի տարածքին աղէտներու պարագային 
օգնութեան ձեռք մեկնած ենք աղէտեալներուն եւայլն, մէկ խօսքով՝ ուր որ կարիքը 
եղած է, մենք շուտով ընդառաջեր ենք, եւ հպարտ ենք, որ ունինք մեր շուրջը 
համախմբուած ազգայիններ, որոնք կը հաւատան մեր առաքելութեան եւ սատար 
կը հանդիսանան մեզի նիւթապէս եւ բարոյապէս:

Հ.- Սուրիոյ տագնապին առաջին օրէն իսկ ՀՕՄ-ը չզլացաւ իր աջակցութիւնն 
ու օժանդակութիւնը սուրիահայերուն: Ինչպիսի՞ ծրագիրներ մշակուեցան 
Սուրիոյ մէջ տակաւին գոյատեւող եւ դժուարին պայմաններուն տոկացող մեր 
ժողովուրդին զօրաւիգ կանգնելու:
Ա.Կ.- Նախ նշեմ, որ ՀՕՄ-ը առաջին ձեռք երկարողն էր սուրիահայութեան՝ 
տագնապի առաջին օրերէն իսկ: Կեդրոնական վարչութեան միջոցաւ սկսանք 
մեծ գումարներով ներդրում ունենալ: Առաջին մեր օժանդակութիւնը եղաւ 
դպրոցներուն, յետոյ սկսանք «Տաք ճաշ»ի սպասարկութեան մեր ծրագրին, որ 
տեղի կ’ունենայ շաբաթը երկու անգամ, ինչպէս նաեւ «Տաքուկ բնակարան» 
ծրագիրով մենք Սուրիա գտնուող ընտանիքներուն ձմրան ծանր պայմաններուն 
մէջ 100 տոլարի վառելանիւթի արժեգինի յատկացում կ’ընենք: Այս ծրագիրները 
առ այսօր կը շարունակուին: Ի միտի ունէինք շտապ օգնութեան ինքնաշարժ ալ 
ապահովել, այդ նպատակին համար գումարն ալ պատրաստուեցաւ, սակայն 
արգելքներու հանդիպեցանք Սուրիա հասցնելու իմաստով եւ դժբախտաբար 
չկրցանք իրագործել այդ ծրագիրը: Իւրաքանչիւր անդամուհի երեք տարիէ ի վեր 7 
տոլարով իր մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ սուրիահայ պզտիկներու կաղանդչէքի 
ծրագրին, եւ տարեկան 8800 տոլար կը տրամադրուի այդ նպատակին: Այս տարի 
մօտաւորապէս 600 սուրիահայ աշակերտ Հալէպի ՍՕԽ-ի աշխատանոցին մէջ 
կարուած վերարկուներ ստացան որպէս կաղանդի նուէր:

Հ.- Վերջերս Գանատա հաստատուեցան մեծ թիւով սուրիահայ ընտանիքներ. 
անոնց եւս կ’օժանդակէ ՀՕՄ-ը. ի՞նչ ձեւով օգտակար կը դառնաք:
Ա.Կ.- Գանատայի տարածքին մեր բոլոր մասնաճիւղերը շուտով գործի լծուեցան: 
ՀՕՄ-ուհիները զանազան ձեւով օգտակար կը դառնան անոնց, պետական 
դիմումներու եւ թուղթերու լրացման հարցով, վարձու տուներ գտնելու, 
աշխատանքի, տունի առարկաներ ապահովելու հարցով եւայլն: Իսկ սուրիահայ 
աշակերտներուն համար կը պատրաստուին պայուսակներ՝ գրենական 
պիտոյքներով: Այս տարի եւս ՀՕՄ-ուհիներ մասնակցեցան երկօրեայ պետական 
դասընթացքին, որպէսզի կարենան ձրիաբար սուրիահայ ընտանիքներուն 
տարեկան տուրքերու թուղթերը ամբողջացնել: Մենք կը փորձենք ամէն ձեւով 
օգտակար դառնալ ՀՕՄ-ի դուռը թակողներուն:

Հ.- Գալով Հայաստանագնացութեան ձեր ծրագրին, ի՞նչ նպատակով կը 
կազմակերպուի եւ որո՞նք կրնան մասնակցութիւն բերել անոր:
Ա.Կ.- Երկու տարին անգամ մը տեղի կ’ունենայ Հայաստանագնացութիւնը, որուն 
կրնան մասնակցիլ բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին: Այս ծրագիրը այնքան 
լաւ ընդունելութիւն գտած է մեր ժողվուրդին կողմէ, որ շատեր կը հարցնեն՝ 

ՀՕՄ-ը պիտի չկազմակերպէ՞ Հայաստանագնացութիւն այս տարի: Ծրագրին 
նպատակն է ոչ միայն հայրենիքը տեսնել, այլեւ մեր ծրագիրները ծանօթացնել 
մեր ժողովուրդին, ինչպէս՝ մեր «Մօր ու մանկան» դարմանատունը, Արցախի 
«Սօսէ» մանկապարտէզները եւ այլն: Այսպիսով երբ մեր համակիրները կ’երթան 
եւ անձամբ կը տեսնեն մեր իրագործումները Հայաստանի մէջ, աւելի եւս կը 
վստահին մեր առաքելութեան եւ կ’աջակցին մեզի:

Հ.- Դաստիարակչական ծիրէն ներս կը կազմակերպէք սեմինարներ. ի՞նչ էին 
2014 եւ 2015 տարեշրջաններու սեմինարներուն թեմաները:
Ա.Կ.- Մեր սեմինարները մէկ թեմայով չենք սահմանափակեր: Մեր նիւթերը 
կ’ըլլան այլազան, որպէսզի առաւել եւս հետաքրքրութիւն ստեղծէ: Կը փորձենք 
սեմինարները կազմակերպել զանազան շրջաններու մէջ, որպէսզի մեր բոլոր 
շրջաններու ընկերուհիները քաջալերենք: 2014-ին Միսիսոկայի մէջ տեղի 
ունեցած մեր սեմինարին երիտասարդ բժշկուհի Ճէնի Տօլմաճեան դասախօսեց 
կազմողական վիրաբուժութեան մասին, իսկ պրն. Վահան Զանոյեան 
ներկայացուց իր «A place far away» գիրքը եւ այլն: Նշեմ, որ Զանոյեանի գիրքը 
այնքան հետաքրքրական էր, որ չկրցայ ձեռքէս ձգել եւ մէկ օրուան մէջ կարդացի: 
Այս սեմինարները ունին նաեւ ընկերային բնոյթ, որուն ընթացքին զանազան 
շրջաններէ մեր ընկերուհիները ընկերային մթնոլորտի մէջ ծանօթանալու 
եւ իրարու հետ կապեր հաստատելու առիթ կ’ունենան: 2015 տարեշրջանին 
մենք չկազմակերպեցինք սեմինար, որովհետեւ Կեդրոնական վարչութիւնը 
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առթիւ կազմակերպած էր սեմինար մը Նիւ 
Եորքի մէջ, որուն մեր մասնակցութիւնը բերինք:

Հ.- Կրթական ծիրէն ներս ՀՕՄ-ը ունի զանազան ծրագիրներ ուսանողներու 
օժանդակութեան. ի՞նչ են այդ ծրագիրները:
Ա.Կ.- Մենք տարեկան յատկացումներ ունինք Գանատայի տարածքին հայկական 
բոլոր վարժարաններուն՝ ամէնօրեայ կամ շաբաթօրեայ: Ասկէ զատ ունինք 
համալսարանական աշակերտներու կրթաթոշակներու օժանդակութիւն, ըստ 
որում 10 համալսարանական աշակերտներ կ’արժանանան սոյն օժանդակութեան:

Հ.- Ի՞նչ նկատառումներով որոշում կայացաւ Արցախի «Սօսէ» 
մանկապարտէզներու ծրագիրին եւ ներկայիս ի՞նչ փուլի մէջ կը գտնուի ծրագիրը:
Ա.Կ.- Երբ Արցախը անկախացաւ, նկատի առնուեցան, որ դպրոցները լաւ 
վիճակի մէջ չէին, եւ ՀՕՄ-ը, մանաւանդ մայրական զգացումէ մղուած, որոշեց 
ձեռք երկարել այդտեղի դպրոցներուն: Ծրագիրը սկսաւ մէկ դպրոցով, ապա 
հասաւ 13-ի, սակայն հոն տեղի տուող կենսակերպի սղաճին պատճառով, 
կարգ մը դպրոցներ գոցուեցան, քանի մը հատն ալ պետութեան յանձնուեցան, 
այժմ մեր հովանաւորութեան ներքոյ կը գործեն 8 մանկապարտէզներ, որոնցմէ 
է Ստեփանակերտի նորակառոյց մանկապարտէզը, որուն երկրորդ յարկն ալ 
աւարտեցաւ: Յաճախ անոնք տեսերիզներ կ’ուղարկեն մեզի շէնքին շինութեան 
ընթացքին, որպէսզի իրազեկ պահեն մեզ գործընթացին մասին: Մանկապարտէզին 
բացումը տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ Մայիսին, այդ առթիւ նաեւ պիտի 
կազմակերպենք մեր Հայաստանագնացութիւնը, որպէսզի խմբովին կարենանք 
ներկայ ըլլալ բացումին: Նշեմ նաեւ, որ անցեալ տարի այցելեցինք Հադրութի մեր 
մանկապարտէզը, ուր պզտիկ հանդիսութեամբ մը ընդունեցին մեզ, եւ ականատես 
եղանք մեր ներդրումներով պահպանուած կրթական օճախին: Այս մէկը կ’ոգեւորէ 
մեզ, կը քաջալերէ եւ գոհունակութիւն կը պարգեւէ:

Հ.- Ի՞նչ ըսելիք ունիք ՀՕՄ-ուհիներուն, ձեր բարերարներուն եւ նուիրատուներուն:
Ա.Կ.- Երբ ՀՕՄ-ի գործունէութեան մէջ կ’առնչուինք եւ կը տեսնենք, թէ ինչպէ՛ս մեր՝ 
կամաւորներուս եւ սիրայօժար ծառայողներուս կողքին ունինք անձեր, որոնք կը 
հաւատան, կը վստահին մեր գործին եւ կը գնահատեն մեր աշխատանքը: Անոնք 
նոր ուժ կը պարգեւեն մեզի՝ նոր թափով շարունակելու մեր առաքելութիւնը: Նշեմ, 
որ Գանատայի ՀՕՄ-ը այսքան գործօն կառոյց մը ըլլալով, միակն է, աշխարհի 
տարածքին, որուն բոլոր աշխատակիցները կամաւորներ եւ սիրայօժար 
ծառայողներ են, մենք վճարովի պաշտօնեաներ չունինք հոս Գանատայի մէջ, այլ 
մեր ՀՕՄ-ուհիներուն զուտ սրտաբուխ նիւթական եւ բարոյական աջակցութեամբ 
կը գոյատեւենք:
 
 Ըստ ընկերուհի Արմինէ Կարապետեանի վիճակագրական ուսումնասիրութեան, 
Գանատայի ՀՕՄ-ի հիմնադրութենէն մինչեւ օրս, այսինքն 1990-2015 թուական, 
ՀՕՄ-ի ընդհանուր յատկացումներուն գումարը կը հասնի 4,152,593 տոլարի:

Հարցազրոյցը վարեց 
Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան
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ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԻ 
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻ  
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
 Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի շրջանի հիմնադրութեան 
25-ամեակի ճաշկերոյթ-տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ  Ուրբաթ, 26 
Յունիս 2015-ին, Le Cristal հիւրանոցի շքեղ սրահին մէջ: Ձեռնարկը կը վայելէր 
հովանաւորութիւնը Գանատայի Հայոց Թեմի բարեջան առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանի եւ նախագահութիւնը՝ ընկհ. Վանուհի 
Իսաջանեանի: Ներկայ էին  նաեւ Սուրբ Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Գերշ. Տ. Սուրէն Սրբ. Եպս. Գաթարոյեան, Հ. Հ. 
Արտակարգ եւ Լիազօր  դեսպան տիար Արմէն Եկանեան եւ տիկինը, ՀՕՄ-ի 
Կեդրոնական վարչութեան փոխ-ատենապետուհի ընկհ. Նայիրի Շահինեան, 
ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական կոմիտէի ատենապետ Ռաֆֆի Տօնապետեան 
եւ տիկինը, Մոնթրէալի Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ ընկհ. Մարի 
Տերոս, ինչպէս նաեւ միութիւններու ներկայացուցիչներ, Գանատայի զանազան 
շրջաններէն ՀՕՄ-ի պատգամաւորական ժողովի մասնակիցներ եւ մեծ թիւով 
ՀՕՄ-ի առաքելութեան հաւատացող եւ քաջալերող  ազգայիններ:  
 Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներու ունկնդրութենէ ետք 
օրուան հանդիսավար ընկհ. Զեփիւռ Ասատուրեան  իր բարի գալուստի խօսքէն 
ետք   յատկապէս անդրադարձաւ  քսանհինգ տարիներ առաջ հիմնուած 
Գանատայի շրջանի ՀՕՄ-ի տարած բեղուն աշխատանքի մասին, նշելով որ «Թէեւ 
նորեկ իր շրջանին մէջ, բայց արհեստավարժ ու համարձակ քայլերով ՀՕՄ-ը 
ծրագրեց ու յաջողութեամբ պսակեց իրեն վստահուած ու իրմէ ակնկալուած 
իւրաքանչիւր ծրագիր»: Ապա ան հրաւիրեց ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային 
վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Սեդա Մալխասեան՝ փոխանցելու իր 
խօսքը: Ընկհ. Մալխասեան  առաջին հերթին գոհունակութեամբ տեղեկացուց, 
որ նոյն օրը արդէն սկսած էր ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի պատգամաւորական 
ժողովը, մասնակցութեամբ Գանատայի տարածքին գործող մասնաճիւղերէն 
եկած  57 պատգամաւորներու: Ան մաղթեց, որ ՀՕՄ-ի 105-րդ ու Գանատայի 25-
րդ ժողովը ըլլայ յաջող ու արդիւնաւետ:  
 Նախքան հանդիսութեան նախագահը բեմ հրաւիրելը, ընկհ. Ասատուրեան 
հանգամանօրէն ներկայացուց բազմավաստակ ընկհ. Վանուհի Իսաջանեանի   
կենսագրականն ու անոր տարած  ծաւալուն ու ազգանուէր աշխատանքը: 
Ան նշեց, որ ընկհ. Իսաջանեան ծնած է Հալէպ: Հայ ազգին ծառայելու 
պատրաստակամութիւնը առաջնորդած են զինք ստանձնելու բազմաթիւ կարեւոր 
վարչական պաշտօններ. Մոնթրէալի մէջ ան եղած է Մոնթրէալի մասնաճիւղի 
ատենապետուհի, ապա ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան առաջին 
ատենապետուհի եւ աւելի ուշ ստանձնած է ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան 
ատենապետութիւնը: Հանդիսավար ընկհ. Ասատուրեան նաեւ կարդաց  ընկհ. 
Վանուհիի ստացած շքանշաններու ու գնահատագիրներու տպաւորիչ ցանկը:
 Կենսագրականի ընթերցումէն ետք ծափողջոյններու տարափին տակ 
բեմ բարձրացաւ «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանակիր եւ Քեպէգի «տիպար 
քաղաքացի»ի կոչում ստացած ընկհ. Իսաջանեան:  Ան առաջին հերթին ողջունեց 
ՀՀ դեսպան պրն. Ա.Եկանեանը, ըսելով. «Ձեր ներկայութիւնը մեզի կը յուշէ, թէ 
կտոր մը հայրենիք կայ մեր մօտ այսօր». ապա ան ներկայացուց  ՀՕՄ-ի տարած 
ազգօգուտ գործունէութիւնը հայրենիքին եւ հայկական գաղութներուն, ինչպէս 
նաեւ որպէս բարեսիրական կազմակերպութիւն՝ իր համեստ միջոցներով 
աշխարհի  կարօտեալներուն բերած  մարդասիրական իր աշխատանքը: 

Ընկհ. Իսաջանեան նաեւ անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի մասնակցութեան՝ Միացեալ 
ԱզգերուԿազմակերպութիւններու յանձնախումբերուն: Ան  շեշտեց  ՀՕՄ-ի 
շարքերէն ներս երիտասարդներ ներգրաւելու կարեւորութիւնը, սակայն 
յիշեցուց, որ միշտ պէտք է արժեւորել նախկին ընկերուհիներու աշխատանքը եւ 
օրինակ քաղել անցեալէն:
 Ընկհ. Վ. Իսաջանեանի ելոյթէն ետք բեմ հրաւիրուեցաւ Գանատայի Հայոց 
Թեմի բարեջան առաջնորդ Տէր Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանը՝ փոխանցելու 
իր սրտի խօսքը: Սրբազան Բարիքեան անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի տարած բեղուն 
գործունէութեան մասին, յաջողութիւն մաղթեց յառաջիկայ ծրագիրներուն, ապա 
օրհնեց սեղանները:
 Հաճելի եւ ընկերական մթնոլորտի մէջ շարունակուեցաւ երեկոն: Ընկհ. 
Ասատուրեան ընթերցեց ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան սոյն 
ձեռնարկին ներկայ գտնուող անդամներուն անունները, որմէ ետք ան հրաւիրեց 
ՀՕՄ-ի Կեդր. վարչութեան փոխ-ատենապետուհի ընկհ. Նայիրի Շահինեանը՝ 
փոխանցելու իր խօսքը: Ընկհ. Շահինեան շնորհաւորեց 25-ամեակը՝ Գանատայի 
շրջանի ՀՕՄ-ին, դրուատեց տարուած աշխատանքը, նշելով. «Գանատայի 
շրջանը միշտ եղած է գործունեայ ու աշխոյժ՝ լաւագոյն շրջաններէն մէկը»:   
 Յատուկ գնահատանքի արժանի է  հանդիսութեան կազմակերպիչ 
յանձնախումբը՝ իր ներկայացուցած բարձրորակ գեղարուեստական 
յայտագրին համար: Արդարեւ բացառիկ կատարողութեամբ ելոյթ ունեցան 
տաղանդաւոր Ալինա (դաշնակով) եւ լինէթ (ջութակով) Իսրայիլեան քոյրերը: 
Ներկաներուն համար իսկական հաճոյքի եւ հպարտութեան առիթ էր 
ունկնդրել երիտասարդուհիներուն մեկնաբանած դասական երաժշտութիւնը: 
Գեղարուեստական յայտագրին իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ գաղութիս 
ծանօթ ասմունքող Անահիտ Պալեան, որ խոր ապրումով ասմունքեց Գէորգ 
Էմինի «Սասունցիների պարը». ասմունքին ընկերակցեցաւ Համազգայինի 
Մոնթրէալի «Սանահին» մասնաճիւղի «Անի» պարախոմբը, ու այսպէս խօսքն 
ու պարը եւ խանդավառ երաժշտութիւնը իրարու միաձուլուած՝ թնդացուցին  
սրահն ու մեր բոլորին սրտերը:
 Մոնթրէալի Քաղաքապետարանի անդամ ընկհ. Մարի Տերոս ընթերցեց 
Մոնթրէալի Քաղաքապետ պրն. Տէնի Քոտէրի շնորհաւորական գնահատագիրը: 
Այս առիթով տիկին Տերոս իր կարգին, նաեւ  իր կողմէ Շրջանային վարչութեան 
փոխանցեց շնորհաւորական յուշատախտակ մը:
 Ձեռնարկի աւարտին խօսք առաւ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան տիար 
Արմէն Եկանեան: Ան շնորհաւորեց եւ դրուատեց ՀՕՄ-ի տարած աշխատանքը 
Գանատայի եւ յատկապէս հայրենիքի մէջ եւ մեծապէս գնահատեց ՀՕՄ-ի 
անդամներու նուիրումն ու ազգօգուտ գործունէութիւնը:
 Նախքան հանդիսութեան աւարտը՝ ընկհ. Ասատուրեան, որ մեծ 
ձեռնհասութեամբ վարեց հանդիսավարութիւնը, շնորհակալութիւն յայտնեց 
գեղարուեստական յայտագրի մասնակցողներուն, ձեռնարկի յաջողութեան 
սատարողներուն եւ բոլոր ներկաներուն: 
 Ներկաները մեկնեցան սրահէն «Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար» 
ՀՕՄ-ի նշանաբանով վերանորոգուած:

        Տիրուկ Մանճիկեան
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 ARS Meghri Chapter “Mesrob Titizian”Armenian Saturday School of Cambridge, On-
tario had another fun successful year, with 68 students currently enrolled in the 2015-2016 
school year.  Seven teachers and 3 assistants come every Saturday from 10:00am to 
1:00pm to provide the students with lessons in Armenian.
 The school also has a dedicated Parents’ Auxiliary of seven moms who provide a 
nutritious “toonie lunch” for the students on the last Saturday of every month.  The children 
look forward to this as it provides a change to their regular school routine, and gives them 
a chance to get together with their friends and siblings from other classrooms.
 Every other Saturday, a volunteer dance instructor has been coming to teach Arme-
nian dance moves to the students.  They will have an opportunity to demonstrate their 
dances to parents and the community at the end-of-year hantes in June.  Another volun-
teer came in the weeks before Christmas to teach one class how to play the bells.  They 
learned a number of songs, which the Bell Choir then performed at the Gaghant Baba 

Christmas Fun Day on December 19th, and also after church to members of the Armenian 
community on January 10th during Cambridge’s Armenian Christmas event/luncheon.
 December 19th was a fun day for the students as they celebrated Christmas.  The 
event included a special visit from Hayr Keghart Kosbakian, a performance by the student 
Bell Choir, carol singing, a pizza lunch, Christmas crafts, games, and a surprise visit from 
Gaghant Baba.  It was a festive day for all. 
 The school provided a summer camp for two weeks in the summer of 2015.  This was 
well attended by students, and all had a great time learning Armenian language, doing 
crafts, playing games, etc. 
 ARS Meghri Chapter in Cambridge, Ontario is proud and grateful to have its Saturday 
School in operation since 1964-1965.  It is with the dedicated support of the teachers, 
and also of the families who bring their children, that the school has managed to survive 
through the years to preserve Armenian heritage and language in the youth of today.

 Members of ARS Meghri Chapter of Cambridge, Ontario were involved with organizing 
and participating in many events in 2015.
 Early in the year, members visited seniors in their retirement homes to wish them well 
during the week of Armenian Christmas.  These visits were much appreciated and brought 
a cheerful smile to their faces.
 ARS Requiem (hokehankisd) was held on February 22, 2015.  All ARS members who 
passed away were recognized and remembered.  Members provided coffee and dessert 
after the service.
 A few members attended International Women’s Day in Toronto on March 1, 2015.  
Three executive members attended the ARS New York Seminar March 5-8, 2015, and 
two executive members attended the ARS Convention in Montreal from June 26-28, 2015.  
These events were all very well organized and interesting for everyone.
On March 18, 2015, ARS members hosted a cooking demonstration at the Armenian Com-
munity Centre in Cambridge to celebrate the newly built kitchen in the Centre’s expansion, 
which was made possible by the New Horizon Project for Seniors.  The event was very well 
attended by the community, and was covered by CTV News.
 Armenian cooking classes were then organized for the local community on Wednes-
day nights for two 4-week sessions in the spring and fall.  Everyone enjoyed learning how 
to make a number of delicious Armenian recipes.    

 The annual ARS Easter Dinner-Dance was held on April 4, 2015.  Many people from 
the community came to enjoy a fun-filled evening of good food, Armenian music, dancing, 
and socializing.
 ARS Day and Mother’s Day were celebrated on May 3, 2015.  Guest speaker for the 
event was Ani Hotoyan-Joly speaking on “The Armenian Genocide and Famous Armenian 
and Non-Armenian Women from Our Past”.  A number of Ungerouhis received recogni-
tion for their long-time membership to ARS:  Ung. Anahid Assadourian (50 years), Ung. 
Houry Kassamanian (35 years), Ung. Shoghig Dostoumian (35 years) and the following all 
received their 25-year pin:  Ung. Arshalous Ayanian, Ung. Lena Garboushian, Ung. Hasmik 
Haneshian, Ung. Sona Mazakian, Ung. Dzaghig Palazian.  Ungerhouhi Vartouhi Minassian 
was also presented her 50-year pin at a later date in her seniors’ home.
 A Big Holiday Bazaar was held at the Armenian Community Centre on November 21-
22, 2015.  ARS members were invited to participate by preparing and selling a number of 
traditional Armenian foods, with all proceeds going to the local Armenian Saturday School.  
It was a successful well-attended event with a variety of vendors from the local community.
 On December 11, 2015, all ladies from the community were invited to participate in the 
annual ARS Ladies’ Christmas Party.  This was held at the Cambridge Community Centre.  
The event had a great turnout, with the ladies having a fun-filled evening.

CEMBRIJ

MASNAJIV>YR

Գէմպրիճի «Մեղրի» մասնաճիւղ

ARS MEGHRI CHAPTER “Mesrob Titizian”  
ARMENIAN SATURDAY SCHOOL

ARS MEGHRI CHAPTER OF CAMBRIDGE, ONTARIO – 2015
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 ՀՕՄ-ի Համիլթընի «Արեւ» մասնաճիւղը Կաղանդը տօնեց 13 Դեկտեմբեր 
2015-ին: Ներկաները խանդավառ մթնոլորտի մէջ վայելեցին սոյն ձեռնարկը: 
ՀՕՄ-ի Շաբաթօրեայ վարժարանի Կաղանդի հանդէսը տեղի ունեցաւ 10 
Յունուար 2016-ին: Աշակերտները ելոյթ ունեցան արտասանութիւններով եւ 
երգերով: Անոնք շատ խանդավառուեցան, երբ Կաղանդ Պապան պարելով 
եկաւ եւ նուէրներ բաժնեց բոլորին:
 Ըստ ընկալեալ սովորութեան, 6 Մարտ 2016-ին, Համիլթընի մէջ մեծ 
խանդավառութեամբ եւ ուրախ մթնոլորտի մէջ տօնուեցաւ «Միջինք»ը, որուն 
ընթացքին ներկաները ճաշակեցին ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն պատրաստած 
«Միջինք»ի համեղ ճաշերը: Ներկաներուն բացատրուեցաւ հայկական 
աւանդական «Միջինք»ին իմաստը:
 ՀՕՄ-ի «Արեւ» մասնաճիւղը գործունեայ մասնիկն է Համիլթընի 
Հայ կեդրոնին: Ան ներկայացուցիչներ ունի Սուրիահայերու օգնութեան, 
հայկական ցեղասպանութեան ոգեկոչման, ՀՕՄ-ի Վարժարանի 
Ուսումնական խորհուրդին, հիւանդներու եւ անկարներու այցելուլթեան 
յանձնախումբերուն մէջ:

                                                             **********

 Համիլթընի ՀՕՄ-ի «Արեւ» մասնաճիւղը յատուկ Ընկերային Ծառայութեանց 
յանձնախումբ չունի, սակայն ընկերուհիները, երբ որ կարիքը ըլլայ, անհրաժեշտ 
աշխատանքը կը տանին եւ օգնութեան ձեռք կ’երկարեն հայ թէ օտար 
կարիքաւորներուն:
 Բուրդէ ծածկոցներ (պլանքէթս), վզնոցներ, գլխարկներ կը հիւսեն տեղւոյն 
«Քաղցկեղի ընկերակցութեան» համար, որ իր կարգին զանոնք կը բաժնէ այդ 
հիւանդութենէն տառապող հիւանդներուն: Անոնցմէ մաս մը նուիրուեցաւ նաեւ 
Թորոնթոյի Ընկերային Ծաոայութեան յանձնախումբին:
 Երկու սուրիահայ ընտանիքներ Համիլթըն հաստատուեցան այս անցնող 
Դեկտեմբերին: Բնականաբար անոնց կարիքները բազմազան էին: ՀՕՄ-ի 
ընկերուհիները, իրենց կարգին, ըստ կարելւոյն օգնութեան փութացին. պետական 
թուղթերու արձանագրութիւններ, զաւակներու դպրոց արձանագրութիւն, 
գործի փնտռտուք տունի փոխադրութիւն, տնային անհրաժեշտ գոյքերու եւ 
կարասիներու գնում եւ այլ ծառայութիւններ մատուցուեցան: Ընկերուհի մը 
նոյնիսկ իր տան մէջ ընդունեց 4 հոգինոց ընտանիքը՝ մօտ 5 շաբաթ:
 Հուսկ, նշենք որ ընկերուհիները միշտ պատրաստ եղած են 
անհրաժեշտութեան պարագային ընելու այն, ինչ որ կարելի է:

 Վանգուվըրի «Արազ» մասնաճիւղը այս տարի իր աւանդական ձեռնարկներու կողքին 
Սուրբ Գրիգոր  Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հոգշ. Տ. Հրանդ վրդ. Թահանեանի եւ 
եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան հետ միասնաբար մեծապէս օգտակար հանդիսացաւ սուրիահայ 
ներգաղթողներուն՝ մօտէն հետեւելով եւ հասնելով ընտանիքներու կարիքներուն: «Արազ» 
մասնաճիւղի կարեւոր եւ գաղութիս օգտակար գործերէն մէկն է նաեւ տարիներէ իվեր գործող «Արազ» 
վարժարանը, ուր շուրջ 50 աշակերտներ առիթը կ’ունենան հանդիպելու ու հայկական մթնոլորտի մէջ 
միասին սորվելու այբուբենը, հայկական երգերը եւ արտասանութիւնները: Յիշատակելի օր մըն էր 
նաեւ փոքրերու Կաղանդի տօնակատարութիւնը: Կազմակերպեցինք նաեւ Նոր Տարուան հաւաքոյթ: 
Տօնեցինք Հալաուինի տօնը, որուն ներկայ էին 180 հոգի: 
 Մարտ 20-27  օրերու ընթացքին մեր կազմակերպած bake sale-ի հասոյթը ամբողջութեամբ 
նուիրեցինք Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ: «Արազ» մասնաճիւղի հրաւէրով մենակատար Վահէ 
Պէրպէրեան այցելեց Վանգուվըր, ձեռնարկին  ներկաները ապրեցան անմոռանալի եւ հաճելի ժամեր, 
իսկ հասոյթը տրամադրուեցաւ «Արազ» Շաբաթօրեայ վարժարանին: ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղը  
մօտէն կը հետեւի գաղութիս ամառնային «Սասուն» ճամբարի աշխատանքներուն՝ բերելով իր 
բարոյական նեդրումը: Վարչութիւնս կը ծրագրէ կազմակերպել Baby shower, որմէ գոյացած գումարը 
պիտի տրամադրուի Արցախին: «Արազ» մասնաճիւղի  կազմակերպած  զանազան ձեռնարկները  
ոչ միայն կը ստեղծեն ընկերական ջերմ մթնոլորտ, այլ նաեւ կ’ապահովեն եկամուտի համեստ 
աղբիւներ՝ մասնաճիւղին գործունէութեան համար:

The ARS Hamilton “Arev”  Chapter celebration Arpil 10, 2016. Ungerouhie Jeanette Yergatian  
and Ungerouhie Arshalous Ertsenian received their pins for recognition of their 50 years of  
service to the organization. Dr Sonia Poochikian Sarkissian was the guest speaker. Syrian  
Armenian newcomers entertained by playing the violin and Kanuun.     

Համիլթընի «Արեւ»  մասնաճիւղ

Վանգուվըրի «Արազ» մասնաճիւղ

 Օնթարիոյ նահանգի Ուինծըրի «Ռուբինա» մասնաճիւղը՝ որոշ ժամանակ 
մը դադրելէ ետք 11 Դեկտեմբեր 1978-ին կը վերահաստատուի: Այժմ ունի 19 
անդամագրուած ընկերուհիներ, որոնցմէ 15 ընկերուհիները իրենց գործօն 
մասնակցութեամբ սատար կը հանդիսանան  վարչութեան աշխատանքներուն: 
 Այս տարի  վարչութիւնս փորձեց աւանդական ու նոր ձեռնարկներով դարձեալ 
ստեղծել ընկերային կեանք ու մթնոլորտ մեր անդամներուն ու գաղութին համար: 
 Անցնող տարուան Սեպտեմբեր ամսուն կազմակերպեցինք պտոյտ դէպի 
Թորոնթօ, ուր հանդիպեցանք Թորոնթոյի Հայ երէցներու խմբակին հետ:

 Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս տօնեցինք Halloween-ի տօնը: Նոր Տարուան 
շրջանին մեծ ուրախութեամբ ընդունեցինք Կաղանդ Պապային այցելութիւնը 
եւ իր բարի մաղթանքները: Նշեցինք նաեւ հայկական Սուրբ Ծնունդի տօնը: 
Փետրուար ամսուան մէջ Valentine-ի տօնին առիթով դարձեալ հաւաքուեցանք եւ 
միասնաբար ուրախ ժամեր անցուցինք: Աւանդական միջինքի ընթրիքիէն վերջ 
կը պատրաստուինք տօնելու Մայրերու օրը՝ Մայիս ամսուան ընթացքին:

Ուինծըրի «Ռուբինա» մասնաճիւղ
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Սէնթ Գաթրինզի «Արազ» մասնաճիւղ

Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղ

Միսիսոկայի «Առագաստ» մասնաճիւղ

SEN: CA:RINZ

 The St Catharines ARS Araz Chapter has continued many of their annual events and projects. Cooking  
Classes were a delicious success for the Christmas Bake Sale. Pictured are some of the participants making Kahtah. 
 The ARS Haratch Armenian School now has two new teachers who have immigrated to Canada from Syria. The stu-
dents dance, sang and recited poems at their Christmas Huntes. They enjoyed receiving gifts from Gaghant Baba.

 Հոկտեմբեր 2008-ին, ընկերուհի  Անի Մալէքին բնակարանին 
մէջ կայացած մեր 2-րդ ընդհանուր ժողովի ժամանակ 
անդրադարձանք, թէ փոքրաթիւ ըլլալուն պատճառով, օրէ 
օր դժուար էր ծրագրել ձեռնարկներ եւ այցելութիւններ. նաեւ 
քաջալերելու համար մեր ընկերուհիները՝ որոշեցինք 3-4 հոգիէ 
բաղկացած յանձնախումբ մը կազմել։ 
 Յանձնախումբը կը ծրագրէ պտոյտներ, տարեցներու, 
հիւանդներու եւ ուրախ առիթներու այցելութիւններ։ 
 Մեր փոքրիկ Գաղութը կրնանք ըսել 60% կը  գնահատէ եւ կը 
քաջալերէ մեր ձեռնարկները եւ  գործունէութիւնները։ Գաղութը 
գնահտանքով կ՚արտայայտուի մեր առաքելութեան նկատմամբ։
 Իւրաքանչիւր տարի կ’օժանդակենք մէկէ աւելի 
կազմակերպութիւններու, օրինակ. Cancer Society, Heart and 
Stroke Foundation, Battered women shelters. CHEO (children’s Hos-
pital of Eastern Ontario).

 The ARS Mississauga Arakast membership has continued to donate time, effort and food 
for the success of all events. Members and their friends enjoyed delicious food and played 
games together at the December 6th, 2015 Christmas Breakfast.
 Once again this year, members donated wonderful bake goods for the ARS December 20, 2015 
Bake Sale which took place in St Vartan church. Everything sold out very quickly, thanks to our  mem-
bers. 
 January 23, 2016 the chapter hosted a Family Bowling Night. A good time and a workout 
for young and old! The chapter will be planning more family events in the future for the Armenian 
Community.
 We gratefully would like to extend our thanks to Armond and Elo Arzoomanian for organiz-
ing the annual Golf Tournament which benefits the Arakast Chapter. It is very much appreciated.
 A very big thank you to all those who attended to this fun night event on Saturday April 9, 2016 
and also to our members who dedicated their time and effort into making the event a success.

 Following the program the ARS served a traditional Pahgharch 
dinner which was blessed by Sirpazan Hayr Meghrig Parikian.  
 The  ARS and Armenian Community Centre have  been participating 
in  the St Catharines Folk Arts Festival for more than 30 years. People en-
joy Armenian food and are entertained by the ARS Anoush Dance Group.
 ARS St Catharines Araz Chapter will celebrate their 100th Anniver-
sary by hosting the ARS Canadian Regional Seminar May14, 2016. 

ARS Araz Chapter St. Catharines 
Haratch School Christmas Huntes 
and party. Sirpazan Hayr Meghrig 

Parikian with some students.

Cooking Classes

ARS Halloween 

Hawaiian Night

Christmas party

Bake sale

Bowling

ARS Araz Chapter  
St. Catharines
Anoush Dance Group 
performing at the annual 
Folk Arts Festival.



ԼՐԱՏՈՒ, ՄԱՅԻՍ 2016 21

2015-2016 տարեշրջանի վարչութիւնը, ընտրուած 
5 Օգոստոս 2015-ին,  անդամական ընդհանուր 
ժողովին կազմեց դիւանը հետեւեալ ձեւով.

Ատենապետ՝ ընկհ.Ազգանուշ Հատիտեան
Փոխ ատենապետ եւ ատենադպիր՝ 
ընկհ. Տիգրանուհի Գէորգեան
Հաշուապահ՝ ընկհ. Անի Տիվարչի
Քարտուղար՝ ընկհ. Քրիսթին Աֆարեան
Գանձապահ՝ ընկհ. Նանոր Մալոյեան
Գոյքապահ՝ ընհ. Անուշ Պօղոսճիկեան
Խորհրդական՝ ընկհ.Մակի Հաճճար
Մասնաճիւղիս Շրջանային վարչութեան
 ներկայացուցիչն է  ընկհ. Անի Գրալեան:

Յանձնախումբեր.
ա- Ոսկեայ տարիք յանձնախումբ
 Երկրորդ տարին ըլլալով այս յանձնախումբը 
ձեռնարկներ կը կազմակերպէ երկու շաբաթ անգամ 
մը, որուն ներկայ կ’ըլլան մօտաւոր 50 անդամներ եւ 
բարեկամներ: Այս տարեշրջանին յանձնախումբը 
տարաւ բացառիկ աշխատանք՝ տօնելով հայկական 
եւ տեղական տօները:
 Ձեռնարկներէն անդին յանձնախումբը կը տանի 
ընկերային ծառայութեան աշխատանք. ինչպէս՝  
մեր տարեցներէն շատեր օգտուեցան պետական 
անվճար երթեւեկի դրութենէն, ոմանք ալ կը հետեւին 
ֆրանսերէնի դասընթացքի:
 Այս տարի առաջին անգամ ըլլալով վարչութիւնը 
եւ յանձնախումբը ներկայացաւ Gouin-ի ծերանոցի 
տնօրէնութեան, եւ Հայ Օգնութեան Միութիւնը իր 
առաքելութիւնը ներկայացուց, որուն հետեւանքը 
եղաւ Հայկական Ծնունդին առթիւ, 5 Յունուար 
2016-ին յանձնախումբին այցելութիւնը ծերանոց: 
Ընկերուհիները մածունով քիւֆթէ, անուշ ապուր 
եւ չիր ու չամիչ հիւրասիրեցին ծերանոցին մէջ 
ապրող 29 հայ տարեցներուն: Տարեցները մեծապէս 
գնահատեցին այս եզակի այցելութիւնը՝ մանաւանդ 
Խթման օրով:

բ- Դաստիարակչական
 Այս տարի Գանատական Դաշնակցային 
կառավարութեան ընտրութեան տարի ըլլալուն, 
մեր անդամական ժողովներուն ունեցանք տարբեր 
կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներու 
այցելութիւնը, որոնք եկան իրենց տեսակէտը 
փոխանցելու ՀՕՄ-ի անդամներուն՝ ի նպաստ իրենց 
քուէ ապահովելու նպատակաւ: Մասնաճիւղէս 
ընկերուհիներ աշխատեցան Յովիկ Թուֆէնքճեանի 
թեկնածութեան ի նպաստ:
 Թարգմանչաց տօնին առիթով պատմական 
կենդանի պատկեր մը ներկայացուցին 
ընկերուհները՝ փոխանցելու Մեսրոպ Մաշտոցի, 
Վռամշապուհ թագաւորի եւ Սահակ հայրապետի 
պատգամները:
 Ունեցանք այցելութիւնը դեղագործ Յարութիւն 
Քալէտճեանի, որ կարեւոր եւ հետաքրքրական 
գիտելիքներ փոխանցեց մեր անդամներուն, ինչպէս 
նաեւ բժիշկ Լեւոն Քարաքաշի, որ chiropraticien է 
եւ մասնագէտ՝ ողնայարի եւ ուղիղ կեցուածքի, ան 
շատ լաւ ձեւով ներկայացուց իր մասնագիտութեան 
հետ առնչուող հարցեր:
 Իսկ մեր երեք երիտասարդուհիները, որոնք 
ներկայ եղած էին ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան 
կազմակերպած գիտաժողովին՝ ՄԱԿ-ի ծիրէն 
ներս կիներու իրավիճակի եւ անոր հետեւողական 
բարեփոխումներուն մասին, մասնագիտական 
ձեւով ներկայացուցին կարգ մը աշխատանիստեր, 
որոնց ներկայ եղած  էին: Իսկապէս հպարտանք 
էր մեզի լսել Սօսէ Պէօճէքեան Կարապետեանի, 
Ալիք Պուլկարեանի եւ Նանոր Մալոյեանի 
բացատրութիւններն ու կարծիքները:

գ- Քայլարշաւի յանձնախումբ
 Քայլարշաւը տեղի պիտի ունենայ 11 Յունիս 
2016-ին, աջակցութեամբ Քեպէգի քաղցկեղի 
հետազօտութեան ընկերութեան: Յանձնախումբը 
կազմակերպեց մի քանի միջոցառումներ՝ 
ներկայացնելու քայլարշաւի կարեւորութիւնն 
ու նպատակը. Փետրուար 24-ին հանդիպում 
մը «Պարոնեան» սրահէն ներս, Մարտ 2016-
ին յանձնխումբի անդամները, վարչական 
ներկայացուցիչին հետ միասին, հանդիպում մը 
ունեցան երեսփոխան տիկ. Էւա Նասէֆի հետ, 
Լաւալի Հայ կեդրոնէն ներս, ուր խօսուեցաւ 
քայլարշաւի աշխատնքներուն մասին: Նոյն 
նպատակով յանձնախումբի անդամները 
ներկայ եղան Հայ Գործարարներու միութեան 
կազմակերպած ճաշկերոյթին:

դ. Երիտասարդներ ներգրաւելու, ապագայ 
միութենական եւ վարչական պատրաստելու 
յանձնախումբ: Պատասխանատու ընկհ. Անի 
Օհանեան:
 Այս նոր յանձնախումբին առաջին հանդիպումը 
տեղի  ունեցաւ 30 Ապրիլ 2016-ին, առաւօտեան 
նախաճաշի մը ընթացքին, որուն հրաւիրուած էին 
Սուրիայէն նոր հասած, ինչպէս նաեւ գաղութիս 
երիտասարդուհիները, որոնց ներկայացուեցաւ 
ՀՕՄ-ի առաքելութիւնն ու գործունէութիւնը:

Ե. Անդամական յանձնախումբ, որուն 
պարտականութիւնն է հետաքրքրուիլ անդամներու 
իրավիճակով:

Զ. Լրատու յանձնախումբ, որուն 
պարտականութիւնն է անդամները տեղեակ 
պահել մասնաճիւղիս գործունէութեան մասին՝ 
հեռաձայնելով եւ ե-նամակներ ուղարկելով:

Ձեռնակներ.
1- Ջաւախքին նուիրուած ձեռնարկ
Թղթակցութիւնը տեսնել կցուած:

2- Holloween

3- Տարեկան տօնավաճառ

4- Փոքրերու Կաղանդ՝ «Թալինի ելոյթ»

5- Ոսկետարիք յանձնախումբի Ամանորի ձեռնարկ
Վերջին երեք ձեռնարկներուն թղթակցութիւնը 
տեսնել կցուած:

6- Վարդանանք. տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 
4 Փետրուար 2016-ին, «Պարոնեան» սրահին 
մէջ: Կազմակերպուած՝ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 
հոգաբարձութան հետ համագործակցաբար: Ս. 
եւ Անմահ Պատարագի աւարտին «Պարոնեան» 
սրահէն ներս տեղի ունեցաւ տօնակատարութիւն. 
դպրաց դասի անդամներուն կողմէ երգուեցան 
Վարդանանցի նուիրուած երգեր, խօսք առին 
Տէր Գաբրիէլ Գամայեան են ընկհ. Ազգանուշ 
Հատիտեան: Հիւրասիրութիւնը տրամադրուած էր 
ՀՕՄ-ի կողմէ:

7- Փոքրերու փառատօն. տեղի ունեցաւ 6 Փետրուար 
2016-ին, Ս. Յակոբ վարժարանի մարզասրահէն 
ներս, մասնաճիւղս իր մասնակցութիւնը բերաւ սոյն 
փառատօնին, ուր պատրաստուեցան թռչնագիրով 
գրքի էջադիրներ: Իւրաքանչիւր փոքրիկ իր անուան 
առաջին թռչնագիր տառը ներկելով՝ ունեցաւ իր 
նուէրը:

8- Պահքի ճաշ. տեղի ունեցաւ Մեծ պահքի առաջին 
Չորեքշաբթին, 10 Փետրուար 2016-ին, երեկոյեան 
ժամը 7:00-ին: Ոսկետարիք յանձնախուբի եւ կարգ մը 

վարչական ընկերուհիներ  պատրաստեցին պահքի 
համեղ ճաշեր, որոնք բարձր գնահատուեցան 
ներկաներուն կողմէ:

9- Հոգեհանգիստ. տեղի ունեցաւ 28 Փետրուար 2016-
ին Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագին, 
որմէ ետք տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն 
«Պարոնեան» սրահէն ներս, 

10- Ծաղկազարդի կողովներու վաճառք. 20 Մարտ եւ 
27 Մարտ 2016-ին Bon Pasteur եկեղեցւոյ սրահէն ներս 
տեղի ունեցաւ Զատկուան կողովներու վաճառք: 
Չէօրէկները եւ կողովները պատրաստուեցան մեր 
ժրաջան ընկերուհիներուն կողմէ:

11- Փոքրերու Զատկուան հաւկթախաղ. տեղի 
ունեցաւ 26 Մարտին, «Պարոնեան» սրահէն ներս, 
ներկայ էին 87 փոքրեր՝ 3-9 տարեկան: Իրենց 
տարիքներուն համաձայն պատրաստուած էին  
ձեռային աշխատանքներ: Փոքրիկներ մեծ 
խանդավառութեամբ  մտիկ ըրին  պատմութիններ եւ 
զուարճացան Թալինի երգերով: Մուտքը ազատ էր, եւ 
հիւրասիրութիւնը նուիրուած՝ ընկերուհիներու կողմէ:

12- Միացեալ ձեռնարկներ Մոնթրէալի «Սօսէ» 
մասնաճիւղին հետ
ա- Ամանորի տօնակատարութիւն. այս տարի 
Ամանորի տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ 
Հինգշաբթի, 14 Յունուար 2016-ին, «Սօսէ» 
մասնաճիւղին հետ գործակցաբար, «Աւետիս 
Ահարոնեան» սրահէն ներս: Հաճելի մթնոլոտի մէջ 
տեղի ունեցան խաղեր եւ վիճակահանութիւն:
բ- Կանանց Միջազգային օրուան 
տօնակատարութիւն, որ տեղի ունեցաւ Կիրակի, 13 
Մարտ 2016-ին, Chateau Royal-ի մէջ:
գ- ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւն, որ տեղի 
պիտի ունենայ Կիրակի, 1 Մայիս 2016-ին, Ս. Յակոբ  
վարժանաի «Բաստրմաճեան» սրահին մէջ:

Հանդիպումներ եւ հրաւէրներ.
 Վարչութիւնս 21 Հոկտեմբեր 2015-ին «Սարգիս 
Զէյթլեան» կոմիտէի հրաւէրով, հանդիպում մը 
ունեցաւ Լաւալի Հայ կեդրոնէն ներս գործող 
մարմիններու եւ միութիւններու հետ, ուր նաեւ 
վարչութեանս յանձնուեցաւ Արցախի Ազգային 
վիճակախաղի տոմսեր:
 25 Հոկտեմբերին Հայ Դատի հրաւէրով, 
վարչութիւնս հանդիպում մը ունեցաւ Ste Doreth-
ee շրջանի ընտրութեան թեկնածու տիկ. Monique 
Sauve-ի հետ, ընկերակցութեամբ Chomedey շրջանի 
երեսփոխան Guy Ouellet-ի, որոնք տեղեկութիւններ 
փոխանցեցին 9 Նոյեմբերին կայանալիք 
ընտրութեան մասին:
 Վարչութիւնս ներկայ կ’ըլլայ նաեւ 
համագաղութային ձեռնարկներու՝ Մայիս 8-ի 
քայլարշաւին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
25-ամեակի ոգեկոչման:
 Ներկայ գտնուեցանք հետեւեալ ձեռնարկներուն՝ 
պաշտօնական հրաւէրներով.

• Հ.Մ.Ը.Մ.-Լաւալի 5-ամեակին
• «Հորիզոն»ի 35-ամեակին 
• Հ.Յ.Դ 125-ամեակին
• Ս. Յակոբ վարժարանի ճաշկերոյթին 
• 22 Ապրիլին Լաւալի Հայոց ցեղասպանութեան 
յուշակոթողին քով հսկումի արարողութեան

 Կ’ուզենք մեր շնորհակալութիւը յայտնել 
մասնաճիւղիս բոլոր ժրաջան ընկերուհիներուն. 
առանց իրենց ներդրումին կարելի պիտի չըլլար 
յաջողութեամբ պսակել մեր նախաձեռնութիւնները:  

 Բոլորին վարձքը կատար:

ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի  
2015-2016 -ի տարեշրջանի տարեկան տեղեկագիր

Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղ
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«Շուշի» մասնաճիւղի փոքրերու կաղանդ

Ջաւախքին նուիրուած ձեռնարկ
 Ուրբաթ, 11 Սեպտեմբերի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Լաւալի Հայ կեդրոնի 
«Պարոնեան» սրահէն ներս հաւաքուած էին մեծ թիւով ընկերուհիներ եւ 
համակիրներ, ներկայ գտնուելու Ջաւախքին նուիրուած ձեռնարկին, որ տարեկան 
դրութեամբ կը կազմակերպէ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի վարչութիւնը, եւ 
որուն հասոյթը կը յատկացուի Ջաւախքի ֆոնտին:
 Ձեռնակը սկսաւ Ջաւախքի քայլերգով, որուն տպուած օրինակները կը 
գտնուէին սեղաններուն վրայ: Ապա մասնաճիւղի ատենապետ ընկհ. Ազգանուշ 
Հատիտեան բարի գալուստ մաղթեց Շրջանային վարչութեան ատենապետ 
ընկհ. Արմինէ Կարապետեանի, մասնաճիւղիս Շրջանային վարչութեան 
ներկայացուցիչ ընկհ. Անի Գրալեանի, երէցկին Գամայեանի եւ բոլոր 
ներկաներուն: Ան խօսեցաւ ՀՕՄ-ի առաքելութեան մասին, շեշտեց Ջաւախքի 
օժանդակութեան կարեւորութիւնը եւ վերջապէս շնորհակալութիւն յայտնեց 
ճաշեր բերող ընկերուհիներուն եւ վարչութեան անդամներուն, որոնց ժրաջան 
աշխատանքին արդիւնքն էր սոյն ձեռնարկը:
 Օրուան հանդիսավարն էր ընկհ. Քրիսթին Աֆարեան: Ընկերուհին նախ 
սեղան առ սեղան հրաւիրեց ներկաները՝ ճաշակելու Pot Luck-ի համեղ ճաշերը 
եւ ապա սկսաւ գեղարուեստական բաժնի գործադրութեան: Առաջին հերթին 
ելոյթ ունեցաւ ընկերուհի Թալին Ապրաքեանը, որ 2011-ին ՀՅԴ Գանատայի 
Երիտասարդական միութեան հետ Ջաւախք այցելած էր: Ան նախ փոխանցեց իր 
սրտի խօսքը եւ ցուցադրեց տեսերիզ մը՝ պատրաստուած Ամերիկայի Արեւմտեան 
Երիտասարդական միութեան կողմէ, ուր կը ներկայցուէր ջաւախահայութեան 
դժուար պայմանները, տուներուն անբնակելի վիճակը, հայ վարժարանի 
փլատակ տեսարանը եւ ի հեճուկս այս բոլորին խումբ մը երիտասարդներու 
կամքը՝ գոյատեւելու Ջաւախքի մէջ:
 Ապա Ընկհ. Ապրաքեան նկարներու ցուցադրութեամբ պատմեց իրենց 
խումբին անցուցած երկու օրերը Ջաւախքի մէջ: Ընդհանուր թշուառութեան 
մէջ Հայ Օգնութեան Միութեան օժանդակութեամբ նորոգուած Կեդրոնը յոյսի 
նշոյլ մը կու տար դիտողին: Ընկհ. Ապրաքեան իր խօսքի աւարտին կոչ ուղղեց 

ներկաներուն, որ երբ Հայաստան երթան չմոռնան Ջաւախք այցելել, ջաւախքցին 
պէտք ունի ոչ միայն մեր նիւթական այլ մեր բարոյական աջակցութեան:
 Ընկհ. Աֆարեան հրաւիրեց ընկհ. Տալիտա Պայլոզեանը՝ ընթերցելու 
Սիամանթոյի «Ափ մը մոխիր» բանաստեղծութիւնը, որմէ ետք ընկհ. Զապէլ 
Կուլեան ներկայացուց Ջաւախքի ամփոփ պատմականը: Ապա ներկաները 
դիտեցին տեսերիզ ՀՕՄ-ի գործունէութեան մասին: Եղան սրտաբուխ 
նուիրատուութիւններ Ջաւախքի ֆոնտին:
 Ատենապետ ընկհ. Ազգանուշ Հատիտեանի շնորհակալական 
արտայայտութիւններով վերջ գտաւ ձեռնարկը: Վարձքը կատար բոլորին:

Մարալ Յովսէփեան

Տարեկան Տօնավաճառ
 ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառի բացումը 
տեղի ունեցաւ 5 Դեկտեմբեր 2015-ին,  Շաբաթ առաւօտեան ժամը 10-ին, Լաւալի 
Հայ կեդրոնի «Պարոնեան» սրահէն  ներս:
 Բացման արարողութեան ներկայ էին Արժանապատիւ Տէր Գաբրիէլ  
քահանայ Գամայեան՝ հոգեւոր հովիւ Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ, ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան,  
մասնաճիւղիս ներկայացուցիչ ընկհ. Անի Գրալեան, Շրջանային վարչութեան 
ընկերուհիներ, ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի ատենապետ ընկհ. Լիւսի 
Շահինեան, կեդրոնէս ներս գործող մարմիններու ներկայացուցիչներ,  ՀՕՄ-ի 
անդամներ եւ բարեկամներ:
  Բացումը կատարուեցաւ ՀՕՄ-ի քայլերգով եւ Տէր Գաբրիէլ Գամայեանի 
օրհնութեամբ, որմէ ետք  վարչութեան ատենապետուհի ընկերուհի Ազգանուշ 
Հատիտեան գնահատանքով արտայայտուեցաւ  ընկերուհիներու ամիսներու 
ժրաջան աշխատանքինին մասին, որոնք ինչպէս միշտ, այս տարի եւս ճիգ  չխնայեցին 
այս ձեռնարկին յաջողութեան, ապա ներկայացուց տօնավաճառի կնքամայր ընկհ. 
Մարի Չերչեանի կենսագրականը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ ժապաւէնի հատումը:
 Տօնական մթնոլորտ մը կը տիրէր սրահէն ներս, կային զանազան  տեսակի  
տաղավարներ,  ուր կը վաճառուէին ընկերուհիներու ձեռքերով պատրաստուած 
անուշեղէններ, նոր տարուայ զարդեղէններ, խոհանոցի իրեր, կանացի զարդեր, 
հագուստեղէններ, հայկական եւ Հայաստանէն ներածուած ապրանքներ :
 Երկու օրերու ընթացքին ներկաները ճաշակեցին համով ղաւուրման  եւ երշիկը.
 Տօնավաճառ այցելեց նաեւ  st. Dorothe-ի  շրջանի երեսփոխան տիկին Monique  
Sauve՝ «Սարգիս Զէյթլեան» կոմիտէի եւ Հայ Դատի անդամներու ընկերակցութեամբ:
 Տիկին Sauve ականատես ըլլաով ՀՕՄ-ուհիներու աշխոյժ  աշխատանքին, 
մեծապէս  գնահատեց  Հայ  կնոջ եւ մանաւանդ  ՀՕՄ-ուհիի ծառայութեան հոգին:
 Կիրակի յետմիջօրէին, ժամը  4-ին տեղի  ունեցաւ  վիճակահանութիւն,  որմէ ետք 
տօնավաճառը փակուած յայտարարուեցաւ:

Փոքրերու Կաղանդ  
  ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի նախաձեռնութեամբ եւ Փոքրերու 
Կաղանդի յանձնախումբի կազմակերպութեամբ՝ տասներկու տարիներէ ի վեր 
սովորութիւն դարձած եւ  միշտ սպասուած փոքրերու Կաղանդի ձեռնարկը տեղի 
ունեցաւ 12 Դեկտեմբեր 2015-ին, Շաբաթ  յետմիջօրէին, ժամը 2-ին, Լաւալի St. Max-
ime դպրոցի սրահէն ներս, ուր աւելի քան 500 ներկաներ՝ փոքրեր, ծնողներ եւ մեծ  
ծնողներ, խուռներամ բազմութեամբ լեցուցած էին սրահը՝ անհամբեր սպասելով  
հայերէն մանկական երգերու մեկնաբան երգչուհի Թալինն ու ընկերները:

 

 Օրուան հանդիսավար ընկհ. Ալին Հատիտեան, բացման խօսքէն ետք 
բեմ հրաւիրեց վարչութեան ատենապետ ընկհ. Ազգանուշ Հատիտեանը, որ 
բարի գալուստի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն եւ ապա իր խօսքը ուղղելով 
մանուկներուն ըսաւ. «Ահաւասիկ ցեղասպանութենէն 100 տարի ետք դարձեալ 
կը հնչէ հայ երգը մեր մատղաշ սերունդի անմեղ շուրթերէն՝  հասնելով մինչեւ 
անգութ թշնամիին, ըսելու թէ մենք՝ հայ ազգի սերունդներ, կանք եւ միշտ պիտի 
մնանք», ամկէ ետք բեմ բարձրացան Թալինն ու իր ընկերները, որոնք երգերով  ու 
պարերով խանդավառեցին փոքրերը:
 Պարերուն կը մասնակցէին 16 պարմանուհիներ՝ ՀՕՄ-ուհիներու զաւակներ, 
որոնք իրենց ճկուն պարերով աւելի փայլք տուին ձեռնարկին:
  Մանուկներու ուրախութիւնը անսահման էր, երբ սրահէն ներս մուտք գործեց 
Կաղանդ Պապուկը, փոքրիկներ իրենք եւս մասնակցութիւն բերին երգերով եւ 
պարերով՝ սրահէն ներս ստեղծելով բացառիկ ուրախ եւ հայկական մթնոլորտ:
  Ելոյթի աւարտին փոքրիկները ստացան Կաղանդ Պապուկին բերած նուէրները:

Ոսկետարիք  յանձնախումբի  Ամանոր
 ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի Ոսկետարիք յանձնախումբի 
կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ Ամանորի ձեռնարկ 15 Դիկտեմբեր 
2015-ին, Երեքշաբթի առաւօտեան ժամը 10:00- ին, Chef Kebab ճաշարանէն 
ներս, ներկայութեամբ Շրջանային վարչութեան ատենապետ  ընկհ. Արմինէ 
Կարապէտեանի, 95 ՀՕՄ-ուհիներու եւ բարեկամներու: Օրուան հանդիսավար 
ընկհ. Մանան Ապրաքեանի բացման խօսքէն ետք, վարչութեան  բարի գալուստի 
եւ Նոր Տարուան մաղթանքի խօսքը փոխանցեց վարչութեան ատենապետ ընկհ. 
Ազգանուշ Հատիտեան: 
 Անկէ ետք ներկաները Կաղանդի տօնական սեղաններու շուրջ ճաշակեցին 
համեղ ճաշն ու անուշեղէնները:
 Ապա գեղարուեստական յայտագրով հանդէս եկան տիկին Լաուրա 
Պէրպէրեան՝ աշուղական եւ ժողովրդային երգերով, ինչպէս նաեւ  Մարի 
Յովհաննէսեան՝ հայկական պարով:
 Ձեռնարկի աւարտին Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկհ. Արմինէ 
Կարապետեան գնահատեց յանձնախումբին ժրաջան աշխատանքը, ինչպէս նաեւ 
շնորհաւորական մաղթանքներ փոխանցեց Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծնունդին 
առթիւ:
 Ներկաները ստացան ընկհ. Շուշան Աճէմեանի կողմէ տրամադրուած  
նուէրները, տեղի ունեցաւ նաեւ  վիճակահանութիւն:
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 Կիրակի, 13 Մարտ 2016-ին, կ.ա. ժամը 11:00-ին, «CHATEAU ROYAL» 
շքեղ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Կանանց Միջազգային օրուան առթիւ 
տօնախմբութիւն, հովանաւորութեամբ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային 
վարչութեան, կազմակերպութեամբ «Սօսէ» եւ «Շուշի» մասնաճիւղերուն եւ 
նախագահութեամբ ընկհ. Հայկօ Նահապետեանի, որուն ներկայ էին ՀՕՄ-ի 
Գանատայի Շրջանային վարչութեան անդամներ եւ ատենապետուհի ընկհ. 
Արմինէ Կարապետեանը, Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղի անդամներ 
եւ վարչութիւնը, Մոնթրէալի Քաղաքապետարանի անդամ Մէրի Տէրոսը, 
ինչպէս նաեւ մեծ թիւով ՀՕՄ-ուհիներ եւ համակիրներ:
 Տօնախմբութիւնը սկսաւ Գանատայի, Հայաստանի, ապա ՀՕՄ-ի 
քայլերգներով, որոնցմէ ետք բացման խօսքով հանդէս եկաւ ընկհ. Զեփիւռ 
Ասատուրեանը: Ան իր խօսքին մէջ շեշտը դրաւ «Հայ կինը մէկ դար»՝ օրուան 
թեմային, բարձր գնահատելով հայ կնոջ դերը մեր պատմութեան ընթացքին 
ընդհանրապէս, եւ յատկապէս Հայոց ցեղասպանութենէն ի վեր: Ան բեմ 
հրաւիրեց ընկհ. Ազգանոյշ Հատիտեանը, որ ներկայացուց ընկհ. Մանան 
Ապրաքեանի հակիրճ կենսագրականը, նշելով անոր երակարամեայ 
ծառայութիւնը ՀՕՄ-ի մէջ, ի մասնաւորի «Շուշի» մասնաճիւղի 
Ոսկետարիք յանձնախումբին առաջացման իր տարած աշխատանքը, 
որուն ատենապետութեան պաշտօնը կը վարէ մինչ օրս: Ընկերուհի 
Մանան Ապրաքեան բեմ հրաւիրուեցաւ եւ մեծ յուզումով իր սրտին խօսքը 
արտասանելէ ետք պարգեւատրուեցաւ մասնաճիւղի ատենապետուհի 
ընկհ. Ազգանոյշ Հատիտեանի ձեռամբ: Անկէ ետք բեմ բարձրացաւ ընկհ. 
Լենա Փափազեանը եւ ներկայացուց ընկհ. Երան Պանգեանը, որ երկար 
տարիներ գործօն անդամ եղած է յատկապէս «Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային 
յանձնախումբին մէջ, եւ որ խորապէս յուզուելով կարճ շնորհակալական 
խօսք մը արտասանելէ ետք նոյնպէս պարգեւատրուեցաւ իր երկարամեայ 
ծառայութեան համար՝ ձեռամբ մասնաճիւղի ատենապետուհի ընկհ. Լիւսի 
Շահինեանի:
 Բեմ հրաւիրուեցաւ օրուան նախագահուհի ընկհ. Հայկօ 
Նահապետեանը, որ նախ շնորհաւորեց երկու պարգեւատրուող 
ընկերուհիները, ապա յայտնեց, որ պատիւը ունի նման ձեռնարկի մը 
նախագահութիւնը ստանձնելու, նկատի առած օրուան խորհուրդը՝ հայ 
կնոջ դերակատարութիւնը ամբողջ մէկ դարու ընթացքին: Ճաշի դադարին 
համադամ ուտեստեղէնը ճաշակելէ ետք տեղի ունեցաւ ներկայացում մը՝ «Հայ 
կինը 1915-2015» թեմայով, որուն ընթացքին տեսերիզի ցուցադրութեամբ ընկհ. 
Տանիա Գարագաշեան եւ ընկհ. Սոնիա Աճեմեան ներկայացուցին յաջողակ 

եւ բարձր դիրքեր նուաճած հայ տիկիններ: 
Ընկհ. Տանիա իր խօսքին մէջ նշեց, թէ հայ կինը 
հայ ժողովուրդի պատմութեան հեթանոսական 
ժամանակաշրջանէն սկսեալ եղած է ընտանիքի 
սիւնը, բայց նաեւ իր ժողովուրդին եւ մշակոյթին 
ծաղկումի եւ բարգաւաճումի ամենակարեւոր 
օղակը, յաջողութիւններու բանալին եւ յարատեւումի 
կենսատու աղբիւրը, իսկ ընկհ. Սոնիա Աճեմեան 
աւելցուց. «Հայ կնոջ անզուգական չափանիշներ 
սահմանեցին նաեւ ցեղասպանութեան շրջանին ու յետ-
եղեռնեան տարիներուն հայուհիները, երբ անծանօթ 
երկիրներու մէջ նուիրումի եւ հաւատքի յոյսով ոտքի 
կանգնեցան եւ կանգնեցուցին իրենց շրջապատը, 
մինչեւ որ հայ ազգը յառնեց մոխիրներէն եւ իր երթը 
շարունակեց դէպի լուսաւոր գալիքներ»: Ապա անոնք 
հերթաբար ներկայացուցին ազգային թէ միջազգային 
բնագաւառներէն ներս մեծ նուաճումներ արձանագրած 
հայ կիներ, «որոնց արձանագրած յաջողութիւններով 
մեր ազգը ծաղկեցաւ ու պատմութեան ամենաօրհասական 
պահերուն վահան դարձան ընդդէմ վտանգին», ըսաւ ընկհ. Տանիա, 
ապա ընկհ. Սոնիա փակեց ներկայացումը ըսելով. «Փառք բոլոր ՀՕՄ-
ուհիներուն, որոնք եղան ու կը մնան արի պահակները մեր անցեալին, 
մինչեւ ծագի արդարութեան վառ արփին, մինչեւ հասնինք սէգ սարերուն 
հայրենի»:
 Աւարտին տեղի ունեցաւ երիտասարդ հայուհիներու կողմէ 
ժամանակագրական կարգով հագուստներու ներկայացում-տողանցք, 
որոնք տրամադրուած են ՀՕՄ-ուհիներու կամ համակիրներու կողմէ:  
 Նշենք, որ սոյն ներկայացումը նախապէս տեղի ունեցած էր ՀՕՄ-ի 
«Սօսէ» մասնաճիւղի նախորդ ձեռնարկին եւ ներկաներուն բուռն փափաքին 
համաձայն կը կրկնուէր (տեսնել Հայ Կինը 1915-1920 թղթակցութիւնը): 
Ընկհ. Զեփիւռ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին 
յայտագիրի այս բաժինին:
 Ձեռնարկին ընթացքին եղան նաեւ նուիրատուութիւններ:

Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան

Կանանց Միջազգային օրուան տօնախմբութիւն
Կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» եւ «Շուշի» մասնաճիւղերուն
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Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ

«Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային  Ծառայութեան գրասենեակը
Հայ Օգնութեան Միութեան «Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային  Ծառայութեան 
գրասենեակը հիմնուած է 1984 թուականին։  Տարիներէ ի վեր Մեծն 
Մոնթրէալի հայութեան ընկերատնտեսական աճող կարիքներուն առաւել 
ընդարձակ բաւարարում տալու պահանջքը կը զգացուէր: Տարեցներու 
որոշ օժանդակութիւն արդէն կը յատկացուէր, բայց Մեծն Մոնթրէալի բոլոր 
տարիքի կարիքաւորներուն հասնելու, կառավարական ծառայութիւններու, 
տեղեկատուական ցրուումի եւ սուրիահայերու ներհոսքի ստեղծած 
հրամայականները, ի միջի այլոց, գործի նոր դաշտ բացին մեր առջեւ:
Գրասենեակը կը գտնուի Մոնթրէալի Հայ կեդրոնէն ներս. բաց է ամէն 
Չորեքշաբթի կէսօրէ ետք, անկախ անկէ գրեթէ ամէն օր յատուկ ծրագիրներով 
եւ աշխատանքներով կը գործէ գրասենեակը: Մեր գործունէութիւնը 
կ’ընդգրկէ ընկերատնտեսական եւ կառավարական տեղեկատուութիւն, 
ներգաղթողներու աջակցութիւն, տարեցներու եւ կարիքաւորներու 
օժանդակութիւն եւ դպրոցական բազմազան պէտքերու գոհացում: Ստորեւ 
կը մանրամասնենք մեր գործունէութեան մարզերը.

Պետական թուղթերու հարցով օժանդակութիւն
Կը փոխանցենք տեղեկութիններ, կ’ամբողջացնենք դաշնակցային 
եւ նահանգային տուրքերու տարեկան թուղթերը (մօտաւորապէս 
100 թղթածրար), ինչպէս նաեւ ներգաղթողներու կառավութենէն 
ստացուելիք յատկացումներու դիմումնագրերը եւ ֆրանսերէն լեզուի 
դասընթացքներու արձանագրութիւնները:

Սուրիահայերու օժանդակութիւն
Մոնթրէալ հասնող սուրիահայ ընտանիքներուն համար ծրագրած 
ենք յատուկ ընդունելութիւն: Անոնց կը տրամադրենք անմիջական 
անհրաժեշտ իրեր, ինչպէս՝ ձմեռնային նոր վերարկուներ, խոհանոցային 
առարկաներ, տնային ապրանքներ, հիմնական սննդամթերք եւ 
դպրոցական պիտոյքներ: Կատարած ենք յատկացումներ Արարատ 
ճամբարին 56 սուրիահայ երեխաներու մասնակցութիւնը ապահովելով: 
Նաեւ զիրենք կ’ուղղենք դէպի համապատասխան պետական 
գործակալութիւններ: Այս բոլոր ծրագիրներէն ցարդ օգտուած են 300-է 
աւելի ընտանիքներ:

Տաք ճաշի սպասարկում
Շաբաթական դրութեամբ հայ տարեցներուն կը մատակարարենք 
տաք ճաշ՝ իրենց բնակարաններէն ներս: 2015-ի ընթացքին աւելի քան 
1000 ճաշի փաթեթներու բաշխում կատարուած է: Նոյն ծրագրի ծիրէն 
ներս տրամադրած ենք նաեւ 100 ճաշի փաթեթ Մոնթրէալի Le Chainon 
կարիքաւոր կանանց բարեսիրական հաստատութեան:

Յանձնախումբս կը բաղկանայ 9 անդամներէ, որոնք կամաւորաբար կը ծառայեն: 
Վերջերս ունեցանք մասնաժամ պաշտօնեայ, որ կանոնաւոր ներկայութիւն 
կ’ապահովէ Հայ կեդրոնէն ներս: Մեր հերթական ժողովները առհասարակ 
երկու շաբաթը անգամ մը կը գումարենք, թէեւ աւելի յաճախակիօրէն կը 
հանդիպինք զանազան աշխատանքներ ծրագրելու, գործադրելու ու համադրելու 
համար: Ընդհանուր մթնոլորտը դրական է, որովհետեւ մասնակիցները 
կու գան պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ եւ նուիրումով:  Կան 
դժուարութիւններ, հիմնականին մէջ՝ օրուան ընթացքին ներկայութեան, երկար 
ժամերու պահանջքի, օժանդակ կամաւորներու թուաքանակի սակաւութեան 
եւ ընկերային ծառայութեան մասնագէտներու տրամադրելիութեան 
կապակցութեամբ:
Մեր ստացած արձագանգը դրական է: Վկայ մեր ընկերուհիներու, համակիրներու 
եւ տարեցներու գնահատանքի խօսքերը եւ ստացուած նուիրատուութիւնները:
Որպէս յանձնախումբի անդամ, մեր աշխատանքը կը գնահատենք որպէս 
ազգային պարտականութիւն եւ անշուշտ ՀՕՄ-ի առաքելութեան անբաժան 
մաս: Եւ բնականաբար, որպէս կամաւոր անդամներ, մեր վարձատրութիւնը մեր 
հոգեկան գոհունակութիւնն է:
Զարգացնելու համար մեր աշխատանքներու մարզերը, հարկաւոր է գործակցիլ 
զանազան կազմակերպութիւններու եւ կառավարական ծառայութիւն 
մատուցող հաստատութիւններու հետ: Revenu Quebec-ի եւ Revenu Canada-ի 
հետ ունինք համաձայնագրեր՝ տուրքերու տարեկան թղթածրարներու 
պատրաստութեան համար. անոնք այս ծրագրին համար մեզի նուիրած են 2 
համակարգիչ: Կապի մէջ ենք OPEQ  հաստատութեան հետ, նորահաստատ 
սուրիահայ ընտանիքներուն համակարգիչներ ապահովելու համար: 
Համաձայնութիւն ստորագրած ենք Le Corbeille հաստատութեան հետ՝ զեղչուած 
գիներով ուտեստեղէն ապահովելու համար: Կը մասնակցինք նաեւ զանազան 
տեղական մարդասիրական կազմակերպութիւններու համախմբումներուն:

1
2

3

ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւն
  Կիրակի, 1 Մայիս 2016-ին, կէսօրէ ետք ժամը 4-ին, Ս. Յակոբ 
Ազգային վարժարանի «Բաստրմաճեան» սրահին մէջ համախմբուած 
էին ՀՕՄ-ի անդամները՝ իրենց հարազատներով, գաղութիս մէջ գործող 
կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները, օրուան նախագահ ընկհ. Տիանա 
Հաճէթեան, հոգեւորականներ՝ Գերաշնորհ Տ. Սուրէն Սրբ. Արք. Գաթարոյեան՝ 
հայրապետական ներկայացուցիչ Գանատայի Հայոց Թեմին, Տ. Վարդան Վրդ. 
Թաշճեան, Տ. Գառնիկ Աւագ Քահանայ Գոյունեան, վերապատուելի Յովհաննէս 
Սվաճեան եւ վերապատուելի Ճորճ Տապօ, միասնաբար տօնելու ՀՕՄ-ի օրը: Այս 
տօնակատարութիւնը կազմակերպուած էր Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» 
մասնաճիւղերուն կողմէ եւ կը վայելէր հովանաւորութիւնը ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջանային վարչութեան:
 Ձեռնակը սկսաւ Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներու ունկնդրութեամբ, 
օրուան հանդիսավար ընկհ. Նելլի Պարսեմեան խնդրեց ներկաներէն մէկ 
վայրկեան յոտնկայս յարգել Արցախի մէջ զոհուած զինուորներու յիշատակը, 
ապա, բացման խօսքէն ետք, բեմ հրաւիրեց մասնաճիւղերու ատենապետները՝ 
ընկհ. Լուսի Շահինեան (Մոնթրէալ) եւ ընկհ. Ազգանուշ Հատիտեան (Լաւալ),  որ 
ներկայացնեն 2015-2016 տարեշրջանի իրենց մասնաճիւղերու գործունէութիւնը: 
Փոխն ի փոխ եւ նկարներու ցուցադրութեամբ նշեցին տարեշրջանի ձեռնակները, 
խօսեցան յանձնախումբերու աշխատանքներուն մասին եւ թուեցին նիւթական 
յատկացումները:
 Ատենապետներու զեկոյցին յաջորդեց զարդասեղներու տուչութիւնը: 
15-ամեայ եւ 25-ամեայ անդամակցութեան զարդասեղ ստացան, ձեռամբ 
մասնաճիւղերու ատենապետներուն, հետեւեալ ընկերուհիները.
15-ամեայ. Մոնթրէալէն՝ Մարօ Քէօսէեան եւ Թանիա Գաբրիէլեան, իսկ Լաւալէն՝ 
Սիրան Շեհիրեան եւ  Քնար Տէտէեան:
 25-ամեայ. Մոնթրէալէն՝ Մակի Տէրտէրեան, Արծուիկ Ասատուրեան, Յասմիկ 
Քոտխատազատէ, իսկ Լաւալէն՝ Սոնա Գույումճու, Ազատուհի Գասպարեան, 
Մարի Չէրչեան, Արտա Կիւլեան եւ Մարիա Գասապեան:
 35-ամեայ անդամակցութեան զարդասեղ ստացան, ձեռամբ ՀՕՄ-ի 
Գանատայի Շրջանային վարչութեան անդամներու՝ Վարդուկ Պէզճեանի եւ Անի 
Թաշճեանի, հետեւեալ ընկերուհիները. Մոնթրէալէն՝ Ազնիւ Կարապետեան, 
Նեկտար Սահակեան, Անժէլ Քիւփէլեան եւ Հէլէն Թոնիկեան, իսկ Լաւալէն՝ Լիլի 
Ինճէճիկեան, Թագուհի Մանկեան եւ Էլօ Լատոյեան:
 50-ամեայ անդամակցութեան զարդասեղ ստացան, դարձեալ Շրջանային 
վարչութեան անդամուհիներուն ձեռամբ, Հետեւեալ ընկերուհիները. 
Մոնթրէալէն՝ Տիանա Հաճէթեան, Աղաւնի Էլոյեան, Անահիտ Գաբրիէլեան, 
Վանին Գապասագալեան, Անի Սերոբեան, Սեդա Թապաքեան, Յասմիկ Երեմեան 
եւ Անահիտ Տիմիթեան, իսկ Լաւալէն՝ Ազատուհի Հալաճեան, որոնց հակիրճ 
կենսագրականը կարդաց Շրջանային վարչութեան քարտուղար՝ ընկհ. Անի 
Թաշճեան, իսկ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան գնահատագիրները փոխանցեց 
Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Արմինէ Կարապետեանը: 
 Հանդիսութիւնը շարունակուեցաւ Համազգայինի «Քնար» երգչախումբի 
ելոյթով, խմբավարութեամբ՝ Լոռի Անթունեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ 
ընկհ Ռիթա Շամլեանի, որոնց հակիրճ կենսագրութիւնը ներկայացուց 

հանդիսավար ընկերուհին: Երգչախումբը մեկնաբանեց երեք երգեր. «Ջան 
Հայաստան» (խօսք՝ Արամայիս Սահակեանի եւ երաժշտութիւն՝ Մելիք 
Մավիսաքալեանի),  «Հայրենիքիս հետ» (խօսք՝ Յովհաննէս Թումանեանի եւ 
երաժշտութիւն՝ Ալեքսանտր Յարութիւնեանի), «Երեւան-Էրեբունի» (խօսք՝ 
Պարոյր Սեւակի եւ երաժշտութիւն՝ Էտկար Յովհաննէսեանի): Ներկաները իրենց 
ծափերով բարձր գնահատեցին երիտասարդ խմբավարը եւ «Քնար» երգչախումբի 
ելոյթը:
 Յայտագիրին մաս կը կազմէր տեսերիզի ցուցադրութիւն մը՝ ՀՕՄ-ի 
գործունէութիւնը Արցախի մէջ:  ՀՕՄ-ը սկիզբէն իր նիւթական եւ բարոյական 
ներդրումը ունեցաւ Արցախի մէջ, ի մասնաւորի «Սօսէ» մանկապարտէզներու իր 
ծրագիրով: Որպէս գուրգուրացող մայր, ՀՕՄ-ը խնամեց ազատամարտիկներու 
զաւակները: Իսկ այժմ մեծ ծրագիր մը պիտի իրականացնէ վերանորոգելով 
Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզը:
 Տեսերիզի ցուցադրութենէն ետք հանդիսավարը բեմ հրաւիրեց ՀՕՄ-ի 
Շրջանային վարչութեան ատենապետուհին, որ իր խօսքը փոխանցէ: Ընկերուհի 
Կարապետեան անդրադառնալով Արցախին ըսաւ. «Գանատայի շրջանը մեծ 
ներդրում ունի թէ՛ մանկապարտէզներուն եւ թէ՛ որբերու խնամակալութեան 
ծրագիրներուն մէջ»: Ապա ան ներկայացուց 1990-էն մինչեւ օրս Գանատայի 
Շրջանային վարչութեան յատկացումները՝ Գանատայի, Սփիւռքի եւ հայրենիքի 
(Հայաստան, Արցախ եւ Ջաւախք) մէջ: Հսկայական գումարները հաւաքուած են 
աչալուրջ ջանքերով եւ զոհողութիւններով՝ ծառայելու մեր ազգին զաւակներուն:
 Ընկհ. Պարսեմեան ներկայացուց օրուան պատգամաբեր ընկհ. Սոնիա 
Քիլէճեան-Աճէմեանը՝ խմբագիր «Բագին» գրական թերթին եւ Ս. Յակոբ Ազգային 
վարժարանի հայերէն նիւթերու դասատու, ապա հրաւիրեց ընկերուհին տալու 
իր պատգամը: Ընկհ. Աճէմեան գնահատեց ՀՕՄ-ին անսակարկ նուիրումը, 
անանձնական եւ կամաւոր աշխատանքը եւ ծառայութեան ոգիին: Խօսեցաւ 
ՀՕՄ-ի հիմնադրութենէն մինչեւ օրս անոր տարած ազգանուէր աշխատանքին 
մասին եւ ըսաւ, թէ որպէս երիտասարդ անդամ , կը խոնարհիմ այս միութեան 
առաջ:
 Հանդիսավար ընկերուհին հրաւիրեց Համազգայինի «Անի» պարախումբը, 
որ գեղեցիկ պարով մը հանդէս եկաւ, պարուսոյց Եւա Հայրապետեանի 
ղեկավարութեամբ:
 Մասնաճիւղերուն ատենապետները եւ Շրջանային վարչութեան 
ատենապետը իրենց տարեկան յատկացումները փոխանցեցին Ս. Յակոբ 
եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան ներկայացուցիչներուն՝ ընկերուհիներ Մարալ 
Դերձակեանի եւ Նուշիկ Էլոյեանի:
 Ընկհ. Նելլի Պարսեմեան շնրոհակալական խօսք յայտնեց յայտագրին 
մասնակցողներուն, նկարիչ Արմէն Ալէմեանին եւ պրն. Վարդան Բաբախեանին, 
յանձնախումբի անդամներուն՝ ատենապետութեամբ ընկհ. Մարօ Ֆրունճեանին, 
որոնք ջանք չխնայեցին յաջողութեամբ պսակելու սոյն ձեռնակը:
 Հանդիսութեան աւարտին Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը իր իւրայատուկ 
ոճով եւ ոգեւորութեամբ արժեւորեց ՀՕՄ-ի տարած աշխատանքը եւ ըսաւ, որ 
ՀՕՄ-ը արժանի է ամէնէն թանկագին զարդասեղին: Սրբազանին Պահպանիչով 
վերջ գտաւ պաշտօնական հանդիսութիւնը: Եղան նուիրատուութիւններ, ապա՝  
հիւրասիրութիւն  «Հաճէթեան» մարզարանին մէջ:

Մարալ Յովսէփեան
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ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ 
Գործունէութիւն (Մարտ 2015- Մարտ 2016)

Նախորդ տարիներուն նման ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի  վարչութեան եւ 
յանձնախումբերուն մէջ գործող անդամներու նուիրեալ, անխոնջ եւ անսակարկ աշխատանքին 
շնորհիւ, կարելի եղաւ այս տարի եւս իրագործել ծրագիրներ եւ  կազմակերպել  տարեկան 
ձեռնարկներ, որոնք պսակուեցան յաջողութեամբ: Բոլորին վարձքը կատար: 
Ամփոփ ձեւով կը ներկայացնենք ընթացիկ տարուան գործունէութիւնը.

Դրամահաւաքի ձեռնարկներ

• «Հայ կինը 1915-2015» ձեռնարկը, որուն հասոյթը տրամադրուեցաւ Հայկական 
ցեղասպանութեան Հարիւրամեակի Գանատայի մարմնին: 

• Տարեկան տօնավաճառ, կնքամայրութեամբ ընկհ. Ովսաննա Մանուկեանի: 
• Ծաղկազարդի վաճառք:

Այլ ձեռնարկներ

• Փոքրերու Կաղանդի տօնակատարութիւն, որուն հասոյթը տրամադրուեցաւ Ախուրեանի 
ՀՕՄ-ի «Մօր ու մանկան» ծննդատան առողջութեան կեդրոնին եւ Ստեփանակերտի ՀՕՄ-ի  
«Սօսէ» մանկապարտէզի վերաշինութեան:

•  Անդամական ամանոր: Ձեռնարկի հասոյթը տրամադրուեցաւ Ս. Յակոբ վարժարանի 
սուրիահայ աշակերտներու դասարաններու բառարաններու գնման:

• Վարդանանց տօնակատարութիւն-ճաշկերոյթ:
• «Կանանց միջազգային օր«, նախագահութեամբ ընկհ. Հայկօ Նահապետեանի, որուն 

ընթացքին պատուուեցան ընկերուհիներ Երան Պանքեան եւ Մանան Ապրաքեան: 
Ձեռնարկի ընթացքին կրկնուեցաւ նաեւ «Հայ կինը 1915-2015» յայտագրի հագուստներու 
ցուցադրութիւնը: 

• ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւն, նախագահութեամբ՝ ընկհ. Տիանա Հաճէթեանի: 
Օրուան պատգամաբերն էր ընկհ. Սոնիա Քիլէճեան Աճէմեան:

Յարաբերական

• Մասնակցութիւն Գանատայի Հայոց Առաջնորդարանի կազմակերպած մանկական 
փառատօնին:

• Ներկայացուցիչներու նշանակում շրջանի տարբեր ոչ-հայ կազմակերպութիւններու մէջ, 
ինչպէս նաեւ Table de Concertation des Ainés de l’île de Montréal-ի:

•  Մեր ներկայացուցիչը ունեցանք Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 
վարչութիւններուն մէջ:

Քարոզչական աշխատանքներ

• Ընկհ. Մարօ ֆրունճեան ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը ներկայացուց Ս. Յակոբ վարժարանի 
երկրորդականի աշակերտներուն :

• Ներկայ գտնուեցանք “Bordeaux-Cartierville refait connaissance” ձեռնարկին, որուն ընթացքին 
ներկայացուցինք ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի գործունէութիւնը:

• Ընկերուհիներ Թամար Եաղճեան եւ Սիլվի Կիւլպէնկեան ամփոփ ձեւով պատրաստեցին 
ՀՕՄ-ի պատմականը, կառոյցը, ինչպէս նաեւ «Սօսէ» մասնաճիւղի պատմականը: Սոյն 
պատրաստութիւնը ներկայացուցին  անդամներուն Power Point-ի վրայ:

Վերոյիշեալ ձեռնարկներուն ներկայ եղան մեծ թիւով ՀՕՄ-ի ընկերուհիներ եւ համակիրներ:
Կ’ուզենք շեշտել նաեւ, որ այս ձեռնարկները ոչ միայն ընկերական եւ դաստիարակչական 

առիթներ եղան, այլեւ շնորհիւ մեր անդամներու եւ համակիր ազգայիններու նուիրումին 
ու մասնակցութեան, վարչութիւնս կրցաւ ապահովել  նիւթական գնահատելի հասոյթ եւ 
իրագործել կրթական եւ բարեսիրական մեր ծրագիրները: 

Կատարուած նիւթական յատկացումներ

• Հայկական կազմակերպութիւններ եւ քոյր միութիւններուն        $21,080.00                   
• Օտար բարեսիրական կազմակերպութիւններուն         $4,750.00                   
• Հայաստան-Արցախ-Զաւախք եւ Սուրիա            $31,540.00
• Մոնթրէալի հայկական կրթական հաստատութիւններուն                        $67,600.00
• Քեպէգ հաստատուած սուրիահայութեան օգնութիւն         $57,675.00
  (Դպրոցական գրենական պիտոյքներ, բառարաններ, ճամբար, խոհանոցի 
 առարկաներ, ուտեստեղէններ, վերմակներ, վերարկուներ) 
Ընդհանուր գումար                                       $181,645.00

Մոնթրէալի «Սօսէ« մասնաճիւղի վարչութիւն
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Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի 
«Սօսէ» մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ, 
Կիրակի, 30 Օգոստոսի երեկոյեան, 
«Ա. Ահարոնեան» սրահէն ներս տեղի 
ունեցաւ «Հայ կինը՝ 1915-2015» բացառիկ 
ձեռնարկը՝ ներկայութեամբ աւելի քան 
250 հանդիսականներու: Հայաստանի եւ 
ՀՕՄ-ի քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք 
բեմ բարձրացան ընկերուհիներ Տանիա 
Օհանեան եւ Սոնիա Քիլէճեան: Առաջին 

հերթին ընկհ. Տ. Օհանեան անդրադարձաւ 1915-ի ցեղասպանութենէն եւ 
տարագրութենէն  մինչեւ մեր օրերը հայ կնոջ ընկերային եւ կենցաղային կեանքի 
հոլովոյթներուն, ապա ընկհ. Ս. Քիլէճեանի հետ փոխն ի փոխ անդրադարձան հայ 
կնոջ գործունեայ կերպարին, ընկերային, կրթական, յեղափոխական, գիտական, 
գրական եւ երաժշտական մարզերու մէջ հայ կնոջ տարած գնահատելի գործին եւ 
բերած կարեւոր ներդրումին՝  թէ՛ ազգային եւ թէ՛ միջազգային ոլորտներէն ներս:
 Ներկաները մեծ հետաքրքրութեամբ հետեւեցան Անահիտ չաստուածուհիին, 
գթասէր Զապէլ թագուհիին, ամերիկահայ մեցցօ սոփրանօ Քէթի Պերպերեանին, 
Իրանի մէջ բնագիտութեան առաջին կին դասախօս եւ արեւային 
աստղադիտարանի եւ հեռադիտակի հիմնադիր Ալենուշ Տէրեանին, գրագիտուհի 
Զապէլ Պոյաճեանին, Ուրֆայի հերոսամարտի յեղափոխական հերոսուհի 
Արմենուհի խանում Քէթէնճեանին եւ ուրիշներու տրուած տեղեկութիւններուն, 
պաստառի վրայ ցուցադրուած նկարներուն եւ այս տպաւորիչ ներկայացումի 
աւարտին հասանք մերօրեայ հերոսուհիներուն, ուր յիշուեցաւ յատկապէս մեծ 
յեղափոխական եւ դաստիարակ Կարօ Սասունիի տիկնոջ՝ Լոլա Սասունիին 
ամփոփ կենսագրականը, իր ամուսնոյն կողքին անոր մասնակցութիւնը 
ազատագրական  կռիւներուն, համայնավարներու կողմէ բանտարկութիւնը 
եւ վերջապէս տեղափոխուիլը արտասահման, ուր ան եղած է սփիւռքի մէջ Հայ 
Օգնութեան Միութեան գլխաւոր կազմակերպիչներէն եւ առաջնորդներէն մէկը:
 Այս պատմական ընդհանուր ներկայացումէն ետք, ընկհ. Լիւսի Շահինեան 
հրաւիրեց պատուակալ հովիւ Տէր Արմէն Ա. Քհն. Իշխանեանը՝ օրհնելու սեղանները, 
եւ սուրճի ընկերակցութեամբ մենք ճաշակեցինք շատ համեղ աղանդերներ:
 Կարճ դադարէ մը  ետք ընկհ. Զեփիւռ Ասատուրեան բեմ բարձրանալով 
ներկայացուց վերջին հարիւրամեակի ընթացքին հայ կնոջ հագուելաձեւերը, 
տալով յատկանշական հակիրճ տեղեկութիւններ եւ նշելով իր շրջապատի 
եւ նորաձեւութեան ազդեցութեան տակ հայ կնոջ հագուելաձեւի կրած 
փոփոխութիւները:
 Հաճելի երաժշտութեան ընկերակցութեամբ սկսաւ գեղեցիկ եւ տպաւորիչ 
հագուստներու տողանցքը, որուն ընթացքին  երիտասարդ հայուհիներ, լաւ 
ըմբռնած իրենց դերն ու ժամանակաշրջանը, ինքնավստահ ճեմեցին յատուկ 
կառուցուած բեմահարթակին վրայ: 
 Ու այսպէս մենք տեսանք ու վայելեցինք  զանազան շրջաններ ու 
տասնամեակներ ներկայացնող շուրջ քսան զգեստներ, որոնցմէ  կ’արժէ 
յիշել Մերսինէն 19-րդ դարու վերջաւորութեան կարուած եւ ոսկեթելերով 
ասեղնագործուած ազնուական դասակարգի պատկանող շատ գեղեցիկ կանացի  
սեւ զգեստ մը, ապա 1914-ի Տիգրանակերտի, 1915-ի Գոնիայի տօնական օրերու, 
1918-ի Կեսարիոյ բարեկեցիկ ընտանիքի  երիտասարդուհիի զգեստները: 
Տեղահանութենէն տասնեակ տարիներ ետք, որոշ հայ ընտանիքներ արդէն 
կը վայելէին համեմատաբար աւելի բարեկեցիկ կեանք, եւ հայ կինը առիթը 
եւ հետաքրքրութիւնը ունէր  հետեւելու  նորաձեւութեան. եւ  ահա ան իր սեւ 
կամ ճերմակ պաշտօնական հագուստներով կը ներկայանար հանրութեան:  

1950-ին կարգ մը հայուհիներ արդէն հպարտութեամբ ցոյց կու տային  Քոքօ 
Շանէլի մակնիշով իրենց զգեստերը: Ու այսպէս, հասնելով Եւրոպա եւ Հիւսիսային 
Ամերիկա, կը տեսնենք հայ կինը զանգակաձեւ երիզով  տափատներերով, փայլուն 
հագուստներով, մեծ եւ երկար օղերով, բարեճաշակ հայուհին պաշտօնական 
բաճկոնով եւ տափատով, եւ վերջապէս մերօրեայ երիտասարդուհին իր 
պատառոտած նորոյթ jeans-ով, իր բջիջային հեռաձայնով ինքզինք նկարելով 
զբաղուած:
 Նորաձեւութեան տողանցքի աւարտին մենք տեսանք դարաւոր անցեալը 
ներկային կապող երկու հարսանեկան հագուստներ. 1910-ի գոնիացի 
հարսնցուն նազանքով ցոյց կու տար իր հագուստը, որ անցեալի լուսանկարի 
մը վրայ հիմնուելով  ընկհ. Երան Պանքեան կրցած էր մեծ հարազատութեամբ 
եւ ճարտարութեամբ ստեղծել նորը, եւ ապա  2015-ի մոնթրէալահայ համարձակ 
հարսնցուն իր ճոխ ու գեղեցիկ հարսանեկան հագուստով կը ներկայացնէր նոր 
ընկերութեան մէջ յաջողութիւն ու երջանկութիւն գտած հայ երիտասարդուհին:
 Այս տողանցքի աւարտին ընկհ. Ասատուրեան կարդաց Պարոյր Սեւակի 
անմոռանալի  տողերը.
 Մենք մեզ ո՛չ մէկից չենք գերադասում
 Բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում 
 Եւ ինչո՞ւ չհպարտանանք
 Կա՛նք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք:
 Ծափողջոյններու տարափին տակ բեմ հրաւիրուցաւ  ձեռնակի ընդհանուր 
պատասխանատուն՝ ընկհ. Վանին Քապասաքալեանը, որ մեծ յուզումով 
իր շնորհակալական խօսքերը ուղղեց ձեռնարկի յաջողութեան բոլոր 
աջակցողներուն ու յատկապէս երիտասարդուհիներուն: Բացառիկ եւ մեծ 
բծախնդրութեամբ պատրաստուած այս ձեռնարկին  ետեւ անշուշտ կը գործէին 
ժրաջան եւ նուիրեալ յանձնախումբին անդամները, որոնց անունները արժանի են 
յիշատակութեան՝ ընկերուհիներ Վանին Քապասաքալեան՝ ատենապետ, Երան 
Պանքեան, Աննա Փիլիկեան, Անահիտ Գաբրիէլեան, Նայիրի Համբարձումեան, 
Մարի Խաչատուրեան, Նայիրի Եմենիճեան, Լիսա Քէօհնէլեան, Տանիա 
Օհանեան, Սոնիա Քիլէճեան, Արտեմիս Մկրտիչեան, Ռիթա Օհանեան եւ Նայիրի 
Ֆրունճեան՝ որպէս վարչական ներկայացուցիչ: 
 Այս գեղեցիկ եւ շատերուս համար  դաստիարակիչ ձեռնարկը կը վայելէր գերշ. 
Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպկ. Բարիքեանի հովանաւորութիւնը: Մեծապէս գնահատելի 
էր ընկհ.  Շաքէ Կէօնճեանի աջակցութիւնը, որ արժեւորելով ձեռնարկի բնոյթն 
ու ՀՕՄ-ի աշխատանքը ստանձնած էր ձեռնարկի  նախագահութիւնը: Գեղեցիկ 
հովահարները, որոնք ձեռնարկի ընթացքին վաճառուեցան, նուիրուած էին 
ընկհ. Աննա Փիլիկեանի կողմէ: Այս խանդավառ  մթնոլորտին մէջ եղան նաեւ 
սրտաբուխ նուիրատուութիւններ:
 ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի կազմակերպած այս ձեռնարկը անգամ մը եւս եկաւ 
հաստատելու, որ   ձեռներէց ու ստեղծագործ ՀՕՄ-ի «լոյսի բանակ» ընկերուհիները   
հաւատարիմ իրենց ուխտին՝ «Հայ դպրութեան ջահը» միշտ վառ կը պահեն, եւ 
ինչպէս Տէր Արմէն Ա. Քհն. Իշխանեան ձեռնարկի ընթացքին նշեց՝ «Հայ կինը մեծ 
բծախնդրութեամբ կը կազմակերպէ ու յաջողութեամբ գլուխ կը հանէ շատ մը 
դժուար գործեր, որովհետեւ սիրտն ու խիղճը կը դնէ գործին մէջ”:
 Ձեռնարկը հսած էր իր աւարտին, խանդավառ ներկաները իրենց 
գոհունակութիւնը կը յայտնէին ձեռնարկի պատասխանատուներուն ու 
մասնակցողներուն եւ կը շեշտէին  իրենց  ցանկութիւնն ու փափաքը, որ 
յարմար առիթով ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մանաճիւղի վարչութիւնը կրկնէ 
այս բացառիկ ու շնորհաւորելի ձեռնարկը:
                                                                          
        Տիրուկ Մանճիկեան

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ
Բացառիկ ձեռնարկ

Հայ կինը՝ 1915-2015

Հ.- Ե՞րբ եւ ինչո՞ւ հիմնուեցաւ ձեր յանձնախումբը:
Պ.- Մեր Ընկերային յանձնախումբը կը գործէ 35 տարիներէ ի վեր: ՀՕՄ-ի 
Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 1982 տարեշրջանի վարչութիւնը օգտաշատ 
գաղափար ունեցաւ հիմնելու ընկերային յանձնախումբ մը, օգտակար դառնալու 
հայ տարեցներուն՝ հաճելի հաւաքոյթներ կազմակերպելով եւ անոնց առիթը 
տալով զիրար տեսնելու հայաշունչ մթնոլորտի մը մէջ:

Հ.- Նկարագրեցէ՛ք ձեր գործունէութիւնը:
Պ.- Հիւրասէր յանձնախումբ մը ունինք, որոնք միշտ հետաքրքրական յայտագիրներ 
կը պատրաստեն եւ հայկական ճաշերով ու անուշեղէնով կը հիւրասիրեն տարեց 
եւ միջին տարիքի ՀՕՄ-ի ընկեր-ընկերուհիներն ու բարեկամները, ամիսը երկու 
անգամ, Երեքշաբթի օրերը: Յանձնախումբը նաեւ փոխադրական միջոցներ 
կը տրամադրէ՝ օգնելու դժուարութիւն ունեցող տարեցներու փոխադրութեան, 
հոգալով նաեւ ծախսին մէկ մասը:

Հ.- Նկարագրեցէ՛ք ձեր հանդիպումներուն մթնոլորտը:

Պ.- Մեր հանդիպումները առիթը կը ստեղծեն մեր տարեց հայրենակիցներուն 
վայելելու գեղեցիկ գեղարուստական յայտագիրներ, միասնաբար տօնելու 
հայկական եւ աւանդական տօներ: Ձմրան ամիսներուն մեր հաւաքոյթները 
տեղի կ’ունենան Մոնթրէալի Հայ կեդրոնէն ներս, իսկ ամրան մեր շաբաթական 
պտոյտները Քեպէգի եւ Գանատայի տարածքին գտնուող տեսարժան վայրերը՝ 
մեծ ընդունելութիւն եւ ժողովրդականութիւն կը վայելեն: Հոս յատկապէս կ’ուզենք 
յիշել Սուրբ Խաչի տօնին առթիւ կազմակերպուած ուխտագնացութիւնը դէպի 
Քէմպրիճի Ս. Նշան եկեղեցին, ուր կը մասնակցինք աւանդական հերիսայի 
պատրաստութեան եւ ներկայ կ’ըլլանք Ս. Պատարագին:
Թէեւ աշխատանքը շատ հաճելի եւ հոգեպարար է, բայց նաեւ կը պահանջէ 
բծախնդիր պատրաստութիւն: Յանձնախումբի անդամներէն ոմանք, իրենք 
ալ յառաջացած տարիքի մէջ են, կարիքը կը զգանք նոր ուժի: Յուսանք շուտով 
աւելի երիտասարդներ կու գան սատարելու այս գործին, եւ մեր փորձառու 
ընկերուհիներու կողքին կը շարունակեն այս գործը:
Յիշենք, որ մեր հաւաքոյթներուն ներկայ կ’ըլլան ընդհանրապէս շուրջ 60 հոգի, 
երբեմն այդ թիւը կը հասնի մինչեւ 100-ի:

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 
Ընկերային յանձնախումբին գործունէութիւնը



ԼՐԱՏՈՒ, ՄԱՅԻՍ 2016 27

MON:REAL

Հ.- Հանրութեան կողմէ ինչպէ՞ս կը գնահատուի ձեր կատարած ծառայութիւնը:
Պ.- Ընկերային յանձնախումբի տարած մարդասիրական աշխատանքը մեծապէս 
գնահատուած է գաղութին կողմէ: Շնորհակալութիւն մեր հոգեւոր հայրերուն, 
ՀՕՄ-ին, Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան, Ծաղկոցին եւ բոլոր անոնց, որոնք 
իրենց ներկայութեամբ կը սատարեն մեր գործին: Յանձնախումբի անդամները, 
հաւատալով ՀՕՄ-ի առաքելութեան, սիրով եւ մեծ նուիրումով կը կատարեն 
իրենց վստահուած այս ազգօգուտ գործը, մօտէն գործակցելով մասնաճիւղիս 
վարչութեան հետ, ինչպէս նաեւ ոչ-հայ կազմակերպութիւններու  տարեցներու 
կազմերուն հետ:

 Ուրախ ենք յայտնելու, որ ՀՕՄ-ի Ընկերային յանձնախումբը յատուկ 
գնահատանքի արժանացած է Մոնթրէալի Ahuntsic շրջանի Salon des aines-ին 
կողմէ՝ իր տարած բարեսիրական եւ մարդասիրական գործին համար: Նոյն 
յանձնախումբին կողմէ անհատական գնահատանքի արժանացած է ընկհ. Երան 
Պանքեան՝ իր երկար տարիներու ծառայութեան համար:
Հինգշաբթի, 15 Ապրիլ 2016-ին, Կամաւորներու շաբթուան առթիւ, Cen-
tre d’Action Benevole de Bordeau-Cartierville կազմակերպած էր խրախճանք 
մը եւ հրաւիրած՝ շրջանին մէջ գործող կազմակերպութիւններ: Ներկայ էին 
մօտ 20 կազմակերպութիւններ: Իւրաքանչիւր կազմակերպութիւն հակիրճ 
տեղեկութիւններ տուաւ իր գործունէութեան մասին եւ ներկայացուց կամաւոր 
աշխատողներու անուններ: ՀՕՄ-ը ներկայացաւ հինգ ընկերուհիներով: 
Շնորհաւորագիր ստացան հետեւեալ ընկերուհիները. Արզումանեան Մարգրիտ, 
Գաբրիէլեան Մայտա, Զաքարեան Մարի, Զոպոյեան Շնորհիկ, Թաշճեան 
Նուարդ, Մխիթարեան Շաքէ, Պանքեան Երան, Չլնկրեան Սօսի, Տօնիկեան Հէլէն, 
Փափազեան Լենա եւ Թերմանեան Արաքսի: Վարձքը կատար բոլորին:

Հարցազրոյց Տարեցներու յանձնախումբի ատենապետուհի 
ընկհ. Հայկօ Նահապետեանին հետ:

Հ.- Ե՞րբ եւ ինչո՞ւ հիմնուեցաւ ձեր յանձնախումբը:
Պ.- 1985 թուականին ՀՕՄ-ի վարչական անդամ մը եւ մի քանի ընկերուհիներ 
լսած էին, որ Centre d’Hebergement de Cartierville ծերանոցին մէջ, նախկին անունով 
Manoir Cartierville, կային երեք հայ տարեցներ, որոնց համար թարգմանիչի մը 
կարիքը կար:  Վարչական ընկերուհի՝ Վերա Պետիրեանը կատարեց այդ գործը: 
Յաջորդաբար  եղան ընկերուհիներ, որոնք յաճախակի այցելեցին եւ հիւրասիրեցին 
հայ տարեցները: 1987 թուականին «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը, ընկհ. 
Վանուհի Իսաջանեանի ատենապետութեան շրջանին, պաշտօնապէս  կազմեց 
Տարեցները այցելող հինգ հոգինոց յանձնախումբ մը: 

Հ.- Նկարագրեցէ՛ք ձեր գործունէութիւնը:
Պ.- Մեր գործունէութիւնը առաջին չորս-հինգ տարիներուն ընթացքին եղած էր 
այցելել  հայ տարեցներ, որոնք կը գտնուէին զանազան հանգստեան տուներու կամ 
ծերանոցներու մէջ: Ցանկը երկար է, 15-է աւելի ծերանոցներ եւ հիւանդանոցներ 
այցելած ենք այդ շրջանին: Տարիներու ընթացքին եղան փոփոխութիւններ, 
հայ տարեցները համախմբուեցան Manoir Cartierville-ի մէջ, շնորհիւ մեր 
յանձնախումբին շարունակական ներկայութեան, նաեւ ՀՕՄ-ի անդամ՝ ընկհ. 
Վերա Պետիրեանի Manoir-ի պաշտօնեայ ըլլաը, ազդակներ էին մեր գաղութին, 
որ իրենց տարեցները վստահին Manoir Cartierville-ին: Պէտքէ ըսել, որ սկիզբէն 
մինչեւ օրս, յանձնախումբի յարաբերութիւնները Manoir-ի տնօրէնութեան հետ 
եղած է հեզասահ եւ յարգալիր: 25 տարիներէ ի վեր Manoir Cartierville-ի մէջ 
կը կազմակերպենք սուրճի պահեր, Չորեքշաբթի օրերը, եւ հայկական ճաշի 
սպասարկութիւն՝ Ուրբաթ օրերը: Կ’ընկերանանք հայ տարեցներու՝ բժշկական 
քննութեանց, կը մասնակցինք պտոյտներու, հայ կամ օտար տարեցներու հետ: 
Տարեկան պազար կը կազմակերպենք Նոյեմբեր ամսուան մէջ եւ հայկական 
անուշեղէնի վաճառք՝ Յունիսին: Այս միջոցառումներուն հասոյթը կը նուիրենք 
ծերանոցին: 
Ներկայիս Manoir Cartierville-էն զատ կ’այցելենք ընդհանրապէս Bordeaux-
Cartierville-ի եւ Saint-Laurent-ի մէջ գտնուող ծերանոցները, ինչպէս՝ C.H. Saint-
Laurent, Manoir de l’Acadie, St. Josephe de La Providence, Place St Moritz, Manoir Goin.

Հ.- Նկարագրեցէ՛ք ձեր հանդիպումներու մթնոլորտը:
Պ. Չորեքշաբթի օրերը, սուրճի հիւրասիրութեան պահերը միշտ հաճելի 
կ’անցնին, առիթը կու տանք տարեցներուն, որ այտայայտուին նիւթի մը շուրջ, 
արտասանեն, աղօթեն, մեներգեն. Ամէնէն հաճելի մասը իրենց համար խմբային 
երգեցողութիւնն է: Վերջերս յանձնախումբին միացաւ դաշնակահարուհի Սեդա 
Թաւրիզեանը, այսպիսով աւելի ճոխացաւ մթնոլորտը: Ուրբաթ օրերն ալ նոյնպէս 
երգեցողութիւն կ’ունենանք, ճաշէն անմիջապէս վերջ: Այս ձեռնարկներուն 
ներկաներու թիւը կը հասնի 40-45 հոգիի, նաեւ ներկայ կ՝ըլլան 6-8 ընտանեկան 
պարագաներ: Այս տարեշրջանին տարեցները ունեցան  այցելութիւնը 
Կաղանդ պապային, Ծնունդի առթիւ ճաշկերոյթ, Քերմէսի այցելութիւն, Տէր հօր 
այցելութիւն: Հաճելի անակնկալ էր ՀՄԸՄ-ի 30 երեց սկաուտներու, Համազգայինի 
պարախումբի եւ Ս. Յակոբ Ազգային վարժարանի երկրորդական աւարտական 
դասարանէն 52 աշակերտներու այցելութիւնները: Այս հանդիպումները մեծ 
ուրախութիւն պատճառեցին տարեցներուն:

Հ.- Հանրութեան կողմէ ինչպէ՞ս կը գնահատուի ձեր տարած մարդասիրական եւ 
բարեսիրական ծառայութիւնը:
Պ.- Մեր աշխատանքը, կը կարծենք, որ մեծապէս գնահատուած է եւ կը 
գնահատուի հանրութեան կողմէ: Հոս կ՝ուզեմ մէջբերել C.H. Cartierville-ի տարեց 
պրն. Շիրվանեանի ճաշի մը ընթացքին ըսած հետեւեալ խօսքը. «Կ’ըսեն, որ 
հրեշտակներ կան երկնքին մէջ, ես կը տեսնեմ, որ հրեշտակները հոս են, իմ 
շուրջս»: 

Հ.- Որպէս Ընկերային Ծառայութեան յանձնախումբի անդամ, ինչպէ՞ս կը 
գնահատէք ձեր աշխատանքը:
Պ.- Մեր աշխատանքը կը գնահատենք որպէս ազգային եւ մարդասիրական 
պարտականութիւն եւ ՀՕՄ-ի առաքելութիւն: Մեր գործը խնամել, հիւրասիրել է մեր 
տարեցները, մասնակից ըլլալ իրենց ուրախութեանց եւ դժուարութեանց, յարգել, 
սիրել, օգնել իրենց: Մեր աշխատանքը օտար հաստատութիւններու մէջ ըլլալուն 
առիթ չենք փախցներ օտարին ծանօթացնելու հայը, Հայ Օգնութեան Միութիւնը, 
հայկական ցեղասպանութիւնը՝ իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով: 
Օտարները հայ ազգը կը նկարագրեն հոգացող, աշխատասէր եւ առատաձեռն 
ժողովուրդ: Ամէն այցելութիւն կամ ձեռնարկ հոգեկան մեծ գոհունակութիւն է 
յանձնախումբի իւրաքանչիւր անդամին:

Հ.- Ոչ հայ բարեսիրական կամ մարդասիրական կազմակերպութիւններու հետ 
կապեր եւ գործակցութիւն հաստատա՞ծ էք.
Պ.- Կ’աշխատինք տեղական հաստատութիւններու հետ, բնական է, որ 
տարիներու ընթացքին կապեր եւ գործակցութիւն հաստատած ենք ոչ հայ 
կազմակերպութիւններու հետ: Քսանհինգ տարիներէ ի վեր Comite des Benevoles 
du C.H. Cartierville-ի մէջ ունինք անդամ մինչեւ օրս: Անդամ ունեցած ենք Comi-
te des Residents-ի մէջ: C.H. Cartierville Conseil d’Administration-ի մէջ ունեցած ենք 
երկու անդամներ, տասը տարի տեւողութեամբ: Յանձնախումբը ստացած է «Prix 
Hommage» Table de Concertation des Aines, Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent-ի 
կողմէ: Ընկերուհի Հայկօ Նահապետեան պարգեւատրուած է «L’Association des 
Auxiliaires Benevoles des Etablissements de Sante du Quebec»-ի կողմէ՝ որպէս «2002 
տարուան կամաւոր»:  Ընկերուհին  նաեւ ստացած է «Prix d’Excellences Bordeaux, 
Cartierville, Saint-Laurent CSSS-ի եօթը հաստատութիւններու կամաւորներուն 
ընդմէջէն ընտրուած:
 Տարեցներ այցելող յանձնախումբի աշխատանքին առ ի գնահատանք, 
2008 թուականին C.H. Cartierville-ի հիմնադրութեան 30-ամեակի 
տօնակատարութեան առիթով, հաստատութեան մէջ գտնուող սրահ մը 
անուանակոչուեցաւ «Salon de la Croix de Secours Armenienne»: Յանձնախումբի 
վարձատրութիւնն ու հպարտութիւնն է այս:

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի Ընկերային Ծառայութեանց յանձնախումբերու աշխատանք
Տարեցներ այցելող յանձնախումբ



28 ԼՐԱՏՈՒ, ՄԱՅԻՍ 2016

:ORON:)

ՀՕՄ-Ի ՕՐՈՒԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ «ՌՈՒԲԻՆԱ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ

 Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը իր 53-ամեակը 
տօնեց Կիրակի, 31 Յունուար 2016-ին, Հայ կեդրոնի սրահէն ներս:
 Ձեռնարկին ներկայ էին Գանատայի Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Մեղրիկ 
Սրբ. Եպս. Բարիքեան եւ հովիւի օգնական՝ Արժ. Տ. Կոմիտաս Աւագ Քհն. Փանոսեան, 
ՀՕՄ-ի Կեդր. վարչութեան անդամ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեան, ՀՕՄ-ի Գանատայի 
Շրջ. վարչութեան ներկայացուցիչներ, ՀՅԴ «Սողոմոն Թէհլիրեան» կոմիտէի եւ Հայ 
կեդրոնի հովանիին ներքեւ գործող կազմակերպութիւններու եւ միութիւններու 
ներկայացուցիչներ:
 Տօնակատարութիւնը սկսաւ Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներով:
Ընկհ. Սիւզան Քէօշկէրեան բեմ հրաւիրեց ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 
ատենապետուհի ընկհ. Արմիկ Սաֆարեանը, որ բարի գալուստ մաղթելէ ետք 
ներկաներուն ըսաւ. «Մեծ հպարտութեամբ եւ սրտի անհուն գոհունակութեամբ 
այսօր մենք կը տօնենք ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղին 53-րդ ամեակը:  
Անցնող 53 տարիներուն մասնաճիւղս իր գործօն մասնակցութիւնը բերաւ Թորոնթոյի 
Հայ գաղութի ձեռք բերած յաջողութիւններուն եւ նուաճումներուն»:
 Ան ներկաներուն յայտնեց, թէ մասնաճիւղս 400-է աւելի անդամներով կը 
կատարէ իր գործունէութիւնը եւ, որպէս մարդասիրական կազմակերպութիւն, միշտ 
պատրաստ է օգնութեան փութալու ամէնուն եւ ամէնուրեք:
 Միութեանս համար առաջնահերթութիւն եղած է նոր սերունդի 
հայապահպանումը, հետեւաբար, ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանը միշտ անոր 
հոգածութեան առարկան դարձած է եւ վերջերս վարժարանի նորակառոյց 
մանկամսուրին՝ մասնաճիւղս նուիրեց $160,000 տոլար: Ընկերային Ծառայութեան 
գրասենեակը կը հոգայ կարիքաւոր ընտանիքներուն պէտքերը եւ օգնութեան կը 
հասնի Թորոնթօ հաստատուած սուրիահայերուն:
 ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղը 1997-էն ի վեր հաստատած է «Տարուան 
երիտասարդ կամաւոր»ի մրցանակը: Այս տարի սոյն մրցանակին արժանացաւ պրն. 
Սիմոն Իզմիրեան՝ իր կամաւոր աշխատանքին համար:
 Մասնաճիւղս հաստատած է «Համալսարանական կրթաթոշակ»ի 
մրցանակներ՝ համալսարանական փայլուն հայ ուսանողներու համար: Այս տարի 
այդ մրցանակները ստացան Լորա Ստեփանեան, Արփի Աքըլեան եւ Նանոր 
Գունտաքճեան: «Դրօ Նաճարեան» կրթաթոշակին արժանացաւ Արա Ղուկասեան, 
որուն մրցանակը յանձնեց օրդ. Լոռի Նաճարեանը:
 Մրցանակաբաշխութեան յաջորդեց գեղարուեստական բաժին մը. պրն. 
Արազ Թոքճեան ջութակի վրայ նուագեց երկու դասական եղանակներ՝ Արամ 
Խաչատուրեանի «Օրօր»ը  եւ Vittorio Monti-ի «Czardas»ը:
 Բեմ հրաւիրուեցաւ ՀՕՄ-ի Կեդր. վարչութեան անդամ ընկհ. Վարսենիկ 
Սարգիսեանը, որ ներկաներուն փոխանցեց իր խօսքը:
 ՀՕՄ-ը գեղեցիկ սովորութիւնը ունի 15, 25, 35, 50 եւ 60 տարիներու ծառայութիւն 
ունեցող անդամները պարգեւատրելու՝ իրենց աշխատանքին համար.
 15 Տարուան Ծառայութեան զարդասեղներ ստացան ընկերուհիներ Ժանէթ 
Գիրէջեան, Սիլվա Պետիրեան, Զուարթ Ծատուրեան եւ Հանրիէթ Աբրահամեան: 
 25 Տարուան Ծառայութեան զարդասեղներու արժանացան ընկերուհիներ Սօսի 
Աթիքեան, Ծովինար Աշըգեան, Զարուհի Բրուտեան, Լորա Մավլեան եւ Արշալոյս  
Փիլաւճեան: 
 35 Տարուան Ծառայութեան զարդասեղին արժանացաւ ընկհ. Զարուկ  Չատրեան:

 60 Տարուան Ծառայութեան Գնահատագրին արժանացան ընկերուհիներ 
Իսկուհի Գրիգորեան եւ Անահիտ Տէր Մկրտիչեան: Վերջինս առողջական 
պատճառով չէր կրցած ներկայ գտնուիլ:
 Ձեռնարկի գեղարուեստական երկրորդ բաժնին մաս կազմեցին ընկհ. Լենա 
Պէյլէրեան, որ մեներգեց Ալէքսէյ Հէքիմեանի «Հայոց կանայք»ը, ապա օրդ. Ռուբինա 
Քէօշկէրեանի ընկերակցութեամբ զուգերգով ներկայացուցին «Ով դու գեղեցիկ» 
երգը:
 Այս տարի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը եւ «ՀՕՄ-ի Օրուան» 
յանձնախումբը պատուեցին երեք անձեր՝ ընկ. Գրիգոր Շիթիլեան, ընկհ. Մարալ 
Սէթեան եւ ընկհ. Զեփիւռ Տորնա, Հայ կեդրոնի եւ թորոնթոհայ գաղութին ի նպաստ 
իրենց տարած բացառիկ աշխատանքին համար:
 ՀՕՄ-ը կը յարատեւէ նորոգելով իր շարքերը ու բարեսիրական լոյսի ջահը 
փոխանցելով սերունդէ սերունդ: Հպարտ կը զգանք նշելու մեր մեծ ընտանիքին 
միացող նորագրեալ ութը անդամուհիները, որոնք կատարեցին իրենց ուխտը՝ 
Մարիա Աթարեան, Դալար Գասապեան, Երջանիկ Գույումճեան, Ասիկ 
Գասպարեան, Նունէ Մաքսուտեան, Սիլվանա Պապիկեան, Լուիզա Պարտաքճեան 
եւ Այլին Ակոբ: Երդման արարողութիւնը վարեց ընկհ. Նայիրի Շահինեան:
 Ձեռնարկի աւարտին կատարուեցաւ աւանդութիւն դարձած մոմավառութիւնը:  
Ընկհ. Մարի Շմաւոնեան իր դուստրին՝ ընկհ. Թամար Շմաւոնեանի հետ միասնաբար  
մոմերը զետեղեցին տարեդարձի կարկանդակին վրայ:
 Բեմ հրաւիրուեցաւ Գանատայի Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Մեղրիկ 
Սրբ. Եպս. Բարիքեանը՝ իր հայրական պատգամը տալու: Սրբազանը իր խօսքը 
ուղղելով ՀՕՄ-ի անդամներուն ըսաւ. «Երանի անոնց, որոնք երկար տարիներու 
ծառայութեամբ շատ աւելի գեղեցկացան եւ մեր կեանքը աւելի գեղեցկացուցին:  
Ուրախ եմ, որ այսօր երկու ՀՕՄ-ուհիներ 60 տարուան ծառայութեան գնահատագիր 
ստացան, երեք ազգայիններ պատուուեցան իրենց երկար տարիներու սիրով 
ծառայութեան համար եւ այսօր ՀՕՄ-ուհիներ իրենց երդմամբ զինուորագրուեցան 
ՀՕՄ-ի բանակին»:
 Սրբազանը մեծապէս արժեւորեց ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 
գործունէութիւնը, մանաւանդ անոր տարած աշխատանքը երիտասարդներու 
նկատմամբ:
 Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ հայ կնոջ հայրենասիրութեան եւ ազգին 
օժանդակելու ձգտումին, որ մեր մէջ գոյութիւն ունեցած է դարերէ ի վեր:
 Ան շարունակելով իր խօսքը ըսաւ. «ՀՕՄ-ը 106 տարուան ընթացքին զօրացաւ, 
ուռճացաւ եւ կաղնիացաւ, պատի՛ւ ՀՕՄ-ականներուն:  ՀՕՄ-ը պիտի մնայ որպէս 
լոյսի բանակ»:
 Սրբազան Հայրը իր պատգամը փակեց Արամայիս Սահակեանի խօսքերով. 
«Բայց դեռ քիչ ենք, քիչ ենք մենք ձեզ փայփայել, եւ Միշտ պարտք ենք ձեզ ու պարտքը 
մենք կը տանք»:
 Ներկաները սրտի անսահման գոհունակութեամբ՝ անձայն շնորհակալութիւն 
յայտնեցին Սրբազան Հօր, որ միշտ սատար կանգնած է Թորոնթոյի Հայ Օգնութեան 
Միութեան «Ռուբինա» մասնաճիւղին:
 Այս աւանդական ձեռնարկը ոգեւորման առիթ եղաւ ներկաներուն, որոնք 
մեկնեցան վերանորոգուած՝ աւելի բեղուն ապագայի հեռանկարով:
        Քրիսթին Աւետիսեան«Ռուբինա» մասնաճիւղի  ՀՕՄ-ի Օր

Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղ

 The Armenian Relief Society’s Toronto Roubina Chapter held its seventh annual International 
Women’s Day event on Sunday March 6, 2016 at the Hilton Toronto/Markham Suites Conference 
Centre & Spa. The event was officially kicked of with the Canadian, Armenian and ARS anthems.
 Diane Kazarian, PricewaterhouseCooper’s National Financial Services Leader, delivered a 
personal and inspiring keynote address. Ms. Kazarian shared stories of her childhood explaining 
that she felt different than her peers growing up with a traditional Armenian upbringing. She often 
talks about her childhood experiences to her colleagues and a broader audience to promote PwC’s 
Diversity and Inclusion culture.
 Building relationships and loving what you do were Ms. Kazarian’s key messages to students, 
career women and stay-at-home moms. She also provided insights on the differences between 
mentors and sponsors and the importance these individuals can play in one’s career development. 
The information was timely as later on in the afternoon there was a call for both mentors and men-
tees to participate in ARS’ Mentorship program.
 The event was infused with arts and culture. Mher Karagouzian provided musical entertainment during 
lunch playing Armenian and classical piano tunes. Annette Vartanian, owner and interior designer at AV De-
signs, provided the audience with ideas on how to update their homes using the latest trends in home décor. 
 Entrepreneurs were featured and given an opportunity to speak with audience members one-on-

one at their booths. This year’s participants included Celine Kirkoc, owner of Gallant Avenue, a creative 
web design services company. Tamar Pilavdjian and Tamar Matossian, Independent consultants at Ro-
dan & Fields, showcased the award-winning skincare line. Narinée Tchilinguirian’s contemporary jewelry 
line Narinée was featured with rave reviews from audience members.
 Instant-win lottery tickets were sold during the event which provided participants with a chance to 
win great prizes such as designer sunglasses, jewelry and restaurant gift cards. There were 55 prizes 
in total which were all generously donated by individuals and companies for this year’s event.
 The committee, led by Hasmig Papissian, set an attendee goal of 250 and successfully sur-
passed targets with 284 attendees. With the 2016 International Women’s Day theme, “Pledge for 
Parity”, in mind, the committee selected Plan Canada’s Because I’m a Girl fund as the outreach charity. 
Plan’s Because I am a Girl project focuses on providing women and girls in the poorest regions of the 
world with access to the most basic rights, ultimately transforming their lives. 
 There were touches of Armenian hospitality with homemade savory and sweet cookies placed at 
each table and a favourite lenten treat, tahinov hatz, with an inspiring quote handed off as a favour.
The generosity, support and enthusiasm from sponsors and attendees once again made this year’s 
event possible. It is with this encouragement that planning has commenced for the 2017 ARS Interna-
tional Women’s Day event. 

A.R.S.  INTERNATIONAL WOMEN’S DAY  -  2016
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31 Յունուար 2016
ՀՕՄ-ի 106-ամեակ եւ ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 53-ամեակ
Գերաշնորհ Տէր Մեղրիկ Սրբազան Եպիսկոպոս Բարիքեան՝ առաջնորդ Գանատայի Հայոց 
Թեմին
Արժանապատիւ Տէր Կոմիտաս Աւագ Քահանայ Փանոսեան
Հոգեւոր Հայրեր
Ընկերուհիներ՝
- Սիլվա  Պէտիրեան եւ Նաթալի Մանուկեան՝ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանի վարչ. անդամներ 
- Արմիկ Սաֆարեան՝ ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի ատենապետուհի
Միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու յարգելի ներկայացուցիչներ,
Ընկեր-ընկերուհիներ եւ ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքի բարեկամներ

 Ինչպէս ամէն տարի, այս տարուան սեմին եւս, եկած ենք խմբովին տօնելու 
մեր ժողովուրդի հարազա՛տ կազմակերպութեան՝ 106-ամեայ Հայ Օգնութեան 
Միութեան Օրը եւ Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 53-ամեակը։ Պատիւ կը 
զգամ ներկայացնելու ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը՝ միութեանս համար 
կարեւոր այս տօնակատարութեան  առթիւ:
  Անցա՛ւ արդէն Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակի տարին, որ մեզ 
ազգովին նոր հունի մէջ դրաւ մեր արդար դատի հետապնդման ճանապարհին՝ 
«Յիշելու եւ պահանջելու» պարտաւորութիւնը դնելով ամէ՛ն մէկ հայու եւ ամէ՛ն 
մէկ հայ կազմակերպութեան ուսերուն՝ մինչեւ արդարութեան յաղթանակի 
վերջնական իրականացումը։
 Նոյն ատեն, տարիներ առաջ իր նախաձեռնած աւանդութիւնը շարունակելով, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայրապետ Արամ Ա. 2016 տարին հռչակեց «Ծառայութեան 
տարի»՝ առաւել եւս արդիւնաբեր աշխատանքի մղելով բոլո՛րս՝ ի նպաստ 
մեր ազգին ու հայրենիքին։ Հարկ չկայ ըսելու, թէ ՀՕՄ-ուհիներուս համար, 
«Ժողովուրդիս հետ՝ ժողովուրդիս համար» մեր նշանաբանով, ազգի ու հայրենիքի 
ծառայելու աւանդը կը մնայ անսասա՛ն, եւ մեր հաւատամքին հիմնաքարը՝ 
մարդկային ամենաբարձր արժէքներէն եւ արժանիքներէն մին:
 Մարդասիրական կամաւոր ծառայութիւնը բարոյական պարտաւորութիւն 
ըլլալէ անդին՝ անհրաժե՛շտ համամարդկային արժէք է: Հին դարերէն ի վեր, 
քաղաքակրթութիւններ ու մշակոյթներ, մտաւորականներ ու գրողներ ընդգծած 
են ընկերային ծառայութեան կարեւորութիւնը մարդկային իրականութեան մէջ: 
Իսկ ներկայ ժամանակներուն՝ միջազգային հռչակագիրներ եւ ընկերային կեանքի 
մէջ գործող կազմակերպութիւններ ու միութիւններ, ինչպիսին է Հայ Օգնութեան 
Միութիւնը, իրենց կանոնագրութիւններու ճամբով շեշտած են ու կը շեշտեն 
կամաւոր ծառայութեան անժամանցելի հրամայականը:
 Կրկնելով Վեհափառ Հայրապետին խօսքերը. «Մեր ժողովուրդը (հայրենիք 
ու գաղութներ) ծով կարիքներու դիմաց կը գտնուի: Ո՞վ պիտի հոգայ զանոնք. ո՞վ 
պիտի ամոքէ մեր ցաւերը, ո՞վ լուծում պիտի գտնէ մեր մտահոգութիւններուն, եթէ 
ոչ մե՛ր ժողովուրդի զաւակները… Ընդգծե՛նք եւ յիշեցնե՛նք, յատկապէս անոնց, 
որոնք կը վայելեն նախախնամութեան իրենց պարգեւած հոգեկան, մտաւոր թէ՛ 
նիւթական առաւելութիւնները. այդ բարիքներէն գէ՛թ մաս մը, որպէս նուիրատու 
ու բարերար, ազգին տրամադրութեան տակ դնելը իւրաքանչիւր հայ անհատի 
հայրենասիրական ու մարդասիրական պարտքն է. առանց որուն՝ դժուար թէ Հայ 
Օգնութեան Միութեան նման ազգանուէր կամաւորներու միութիւններ կարենան 
գոյատեւել ու շարունակել իրենց բարեսիրական աշխատանքները»: 
 Այսօր, միջազգային աննախատեսելի վտանգներով լեցուն իրականութեան 
որպէս հետեւանք, մասնաւորաբար Միջին Արեւելքի մեր ժողովուրդին կեանքը 
եւ հայրենի տարածքէն ներս սահմանմերձ գիւղերու մէջ օրըստօրէ զարգացող 
լարուածութիւնն ու հայորդիներու կորուստը, այնպիսի սուր կարիքներ, 
ահաւոր դժուարութիւններ եւ լուրջ մարտահրաւէրներ կը դնէ մեր դիմաց, որ Հայ 
Օգնութեան Միութիւնը, ինչպէս անցեալին, այսօր եւս չի՛ կրնար անտարբեր մնալ, 
դիտողի կամ լսողի կրաւորական վիճակի մէջ: Հեռու ամէն տեսակ մակերեսային, 
պատահական ու ցուցական ձեւերէն, մեր Միութիւնը կոչուած է աշխատանքի 
այնպիսի մօտեցումներ որդեգրելու, այնպիսի ձեւեր մշակելու, որոնք ըլլան 
ազդու եւ համադրեալ՝ հասնելու համար տուեալ աննպաստ պայմաններուն 
յառաջացուցած այլազան կարիքներուն:
Ներկայ տարին «Ծառայութեան տարի» հռչակելով, Վեհափառ Հայրը կու գայ 
յիշեցնելու բոլորի՛ս, թէ անհրաժեշտ է առաւել նուիրումով գործօն մասնակցութիւն 
բերել մեր ազգին ծառայելու վսեմ գործին: Ապագայ սերունդները յարգանքով 
պիտի յիշեն ո՛չ թէ մեր ունեցածը՝ այլ մեր տուածը. ո՛չ թէ մեր գեղեցիկ խօսքերը՝ 
այլ արդիւնաւէտ գործերը: Պատմութեան էջին վրայ կը մնան անո՛նք, որոնք մեր  
ՀՕՄ-ուհիներուն ու ԽԱՉ-ուհիներուն նման, տասնամեակներ ամբո՛ղջ, 
կամաւորաբար տուած են եւ կու տան՝ ի խնդիր գերագոյն արժէքներու 
կենսագործման ու սրբազան նպատակներու իրականացման: 
 Կ՚ուզենք հոս շեշտել մեր մարդասիրական ծրագիրներու եւ գործունէութեան 
ընթացքը։ Ծրագիրներ՝ որոնցմէ ամենաայժմէականն ու անյետաձգելին 
սուրիահայութեան օգնութեան հարցն է։  Ցարդ, այլ կազմակերպութիւններու 
կողքին, աչքառո՛ւ կը մնայ Հայ Օգնութեան Միութեան տարած աշխատանքը 
այս ուղղութեամբ։  Սուրիոյ ողբերգական վիճակի սկիզբի օրերէն իսկ, 
ՀՕՄ-ը իր համահայկական կառոյցը ի սպաս դրաւ սուրիահայ գաղութի 
ճգնաժամէն յառաջացած ցաւերուն ու կարիքներուն անմիջական ամոքման 
աշխատանքներուն՝ այլազան մակարդակներու վրայ։  Այսօր եւս կը շարունակուին 
ի գործ դրուիլ մարդասիրական ծրագիրներու շարանը, ինչպէս՝ «Տաք ճաշ», 
«Տաքուկ բնակարան»եւ «Սուրիահայ վարժարաններու օժանդակութեան Ֆոնտ», 
առանց որոնց հայ գաղթաշխարհի այս պատմական ոստանի կենսունակ 
գոյութիւնը վտանգուած է ։
 Անցնելով աւելի դրական ու շինի՛չ ձեռնարկներու, նշենք Ստեփանակերտի 
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մանկապարտէզին նոր շէնքին կառուցման ծրագիրը, որ այսօր, 
Հայ Օգնութեան Միութեան միաւորներուն եւ միութեանս կողքին կանգնած 
նուիրատուներու միացեալ ջանքերով, մտած է իրականացման հունին մէջ։ 
Յաջողապէս ամբողջացնելու համար այս հիանալի ծրագիրը, հարկ է նոյն թափով 
շարունակել յաւելեա՛լ նիւթականի գոյացման աշխատանքները՝ ապահովելու 
համար շէնքին անհրաժեշտ սարքաւորման ու կահաւորման կարիքները։    
 Միջազգային գետնի վրայ, Հայ Օգնութեան Միութեան ՄԱԿ-ի յանձնախումբը 
լայնածաւալ աշխատանք կը տանի Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութենէն 
ներս։ 1975 թուականէն ի վեր մեր կազմակերպութիւնը գրանցուած է նաեւ իբրեւ Ոչ 
Կառավարական (NGO) ՄԱԿ-ի Հանրային Տեղեկատուութեանց Բաժանմունքին 
մօտ, ինչպէս նաեւ ստացած է Խորհրդատուութեան Իրավիճակ՝ ՄԱԿ-ի 
Տնտեսական եւ Ընկերային Յանձնաժողովէն ներս։
 Օտար Կազմակերպութիւններու եւ ՄԱԿ-ի մօտ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Մշտական Ներկայացուցչական համագործակցութեամբ, 

այլ ելոյթներու կողքին, ՀՕՄ-ը ամէն տարի կը մասնակցի Կանանց Իրավիճակի 
Յանձնաժողովի աշխատանիստերուն Նիւ Եորքի մէջ։ Միաժամանակ, ՄԱԿ-ի 
Յանձնախումբի անդամներ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ իրենց 
մասնակցութիւնը կը բերեն UNESCO-ի Համաշխարհային Դրամատան եւ այլ 
կազմակերպութիւններու կողմէ նախաձեռնուած նիստերուն։
 Այս տարի խորհրդաժողովը տեղի պիտի ունենայ Մարտ 14-24, նիւթ 
ունենալով «Կանանց հզօրացումը եւ անոր կապը հետեւողական զարգացման 
հետ» (Women’s Empowerment and its link to Sustainable Development), ՀՕՄ-ը պիտի 
մասնակցի խորհրդաժողովին եւ նաեւ վարէ կարգ մը աշխատանիստերը։
 Ամէն բարեսիրական կազմակերպութիւն պէտք է որ նիւթապէս զօրաւոր 
ըլլայ, որպէսզի կարենայ իրագործել իր ծրագիրները։ Այս նպատակով, 2005-ին 
ՀՕՄ-ի Հիմնադրամը հաստատուեցաւ։  
 Այս առթիւ կ՚ուզէի շնորհակալութիւն յայտնել Կեդրոնական վարչութեան 
անունով բոլոր անոնց, որոնք քաջալերեցին փոքր կամ մեծ գումարներով 
մասնակցելով այս ծրագիրին։ 
 Հարկ է ընդունիլ, որ, ապագայի՛ն եւս, հասնելու համար նման ձեռնարկներու 
յաջող իրականացման, ՀՕՄ-ը իր առջեւ ունի շարքերու երիտասարդացման, 
կառոյցի եւ աշխատելաձեւի արդիականացման եւ անհրաժեշտ նիւթական 
աղբիւրներու ապահովման անմիջական հարցեր, որոնց լուծումը կախեալ է 
նոր գաղափարներ ընկալելու եւ զանոնք անմիջական գործի վերածելու մեր 
պատրաստակամութենէն ու վճռակամութենէն։  
 Հարկ է ընդունի՛լ, թէ մերօրեայ քաղաքական, գիտական ու ընկերային 
սրնթաց եւ աննախընթաց փոփոխութիւններով խթանուող համաշխարհային 
իրողութեան ի տես (որպէս աշխարհատարած հաւաքականութիւն) անկարելի՛ 
է գոյատեւել եւ շինիչ արդիւնքներու հասնիլ՝ առանց քայլ պահելու օրուան 
յարափոփոխ իրադարձութիւններու ընթացքին ու պահանջներուն հետ։
 Հայ Օգնութեան Միութեան Օրուան այս գեղեցիկ ձեռնարկը առնելով որպէս 
մեկնակէտ, լաւատեսօրէ՛ն մօտենալով ներկայ հարցերու լաւագոյն լուծման 
կարելիութիւններուն, ու պայծա՛ռ ապագայի մը տեսլականով գօտեպնդուած՝ 
Կեդրոնական վարչութիւնս, 106-ամեայ մեր միութեան միաւորներուն, 
բարերարներուն ու համակիրներուն աշխարհատարած փաղանգին հետ կը մնայ 
ու պիտի՛ մնայ պատնէշի վրայ, շարունակելով իր ՀՕՄ-ականի մարդասիրական 
ազգաշէ՛ն գործունէութիւնը՝ ամէն ժամ ու ամէն տեղ, ուր հայը կարիքը ունի 
օգնութեան։ ՀՕՄ-ի Օրուան առթիւ Կեդրոնական վարչութեան կողմէ կը 
շնորհաւորեմ բոլո՛ր ՀՕՄ-ուհիները, բարերարներն ու համակիրները:
 Վերջապէս, օրուան պատգամով կը փակեմ՝ մէջբերելով Մուշեղ Իշխանի 
խօսքերը. «Հայ ժողովուրդին ծառայելը, գիտցէք՝ ձեր մշտական պարտաւորութիւնն 
է, եւ հայ ժողովուրդին բարձրացման համար աշխատիլը պէտք է ըլլայ ձեր ամէնէն 
բարձր հպարտութիւնը»:
       Վարսենիկ Սարգիսեան

7 Delaware Avenue, Ottawa, Ontario K2P 0Z2 
Telephone: 613 234-3710 Fax: 613 234-3444 
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ՏՈՀՄԻԿ ՕՐ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
100-ԱՄԵԱԿԻՆ
ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՆ 
ԵՒ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՆ

  Ձեռնարկներ կան, որոնք իրենց զուարճալի ընթացքով կը ջերմացնեն եւ 
կը հարստացնեն մեր ներաշխարհը՝ յիշատակելի ապրումներով: Այդպիսին էր 
ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի կազմակերպած «Տոհմիկ Օրուան» 
22-րդ ձեռնարկը՝ ձօնուած Արեւմտահայաստանի նահանգներուն եւ հայաբնակ 
շրջաններուն:
 5 Դեկտեմբեր 2015-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնի 
սրահը լեցուն էր ազգայիններով, որոնք եկած էին միասնաբար վայելելու 22-րդ 
«Տոհմիկ Օր»ը:
 Սրահի մուտքը պատշաճօրէն զարդարուած էր, հիւրերը դիմաւորուեցան 
ազգային տարազներով երիտասարդներու կողմէ, որոնց հրամցուեցաւ կեռասի 
խմիչք եւ չիրով տուրմ՝ բերուած Հայաստանէն: Սրահի ծայրամասի անկիւնը 
ցուցադրութեան դրուած էին Արեւմտահայաստանի քաղաքներու յատուկ 
ձեռագործներ եւ արուեստի գործեր: 
 Այս տարի եւս պատրաստուած էր բովանդակալից գիրք մը, նուիրուած՝ 
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին եւ Ձօնուած՝ Արեւմտահայաստանի 
նահանգներուն եւ հայաբնակ շրջաններուն: Նշեալ գիրքէն օրինակ մը տրուեցաւ 
իւրաքանչիւր ընտանիքի եւ նուիրատուներուն: 
 Գիրքի կողքի էջին հովանաւորն էր տիկ. Ռիթա Շէմիլեան: Յատկանշական 
էր նաեւ յուշագրութիւններու բաժինը՝ Ցեղասպանութենէն վերապրածներու 
կողմէ:
 Ձեռնարկը սկսաւ «Տոհմիկ օրուան» յանձնախումբի Ատենապետուհի ընկհ. 
Հուրի Նաճարեանի բարի գալուստի խօսքով, որմէ ետք ան անդրադարձաւ 
օրուան նպատակին՝ ըսելով. «Ահաւասիկ մենք ենք զաւակները այն սերունդին, 
որոնք մանկութիւն չունեցան, սակայն վերածնունդ պարգեւեցին ազգին, վառ 
պահելով Ազատ ու Անկախ Հայրենիք կերտելու հաւատքն ու տեսլականը»: Ան 
աւելցուց, թէ Ցեղասպանութենէն 100 տարի ետք, մեր եւ յաջորդող սերունդներուն 
պարտականութիւնն է իրագործել մեր սրբադասուած նահատակներու կտակը՝ 
«Յիշել, յիշեցնել ու պահանջել»: 
 Ապա, Թամար Տօնապետեան Գուզուեան ասմունքեց Սիլվա Կապուտիկեանի 
«Քելէ Լաօ»ն, որուն մենապարով ընկերակցեցաւ Համազգայինի «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի «Էրեբունի» պարախումբի պարուսոյց Լոռի Նաճարեանը: Անոնց 
յաջորդեց Նուէր Ղազարեանի կողմէ յաւուր պատշաճի երգը, որուն ընթացքին 
մուտք գործեցին Համազգայինի պարախումբի պարման-պարմանուհիները: 

Գեղարուեստական բաժնի ընթացքին, մէջընդմէջ, Թամար Տօնապետեան 
ներածականներով մասնակցեցաւ: Ան օգտագործած էր բանաստեղծութիւններ 
Համօ Սահեանէն, Գէորգ Էմինէն եւ Վահագն Դաւիթեանէն: «Էրեբունի» 
պարախումբը, ղեկավարութեամբ պարուսոյց Լոռի Նաճարեանի, ներկայացուց 
6 պարեր՝ «Ծիրանի ծառ», «Մախմուր աղջիկ» (մենապարութեամբ Լոռի 
Նաճարեանի), «Էրզրումի շորոր», «Կեանք միլիոն ու կէս» «Սասնայ եարխուշտայ» 
եւ «Հայ ենք»: 
 Ձեռնարկի ընթացքին Արեւմտահայաստանի նահանգներու հովանաւորները 
գնահատուեցան զարդասեղներով եւ գնահատագրերով, իսկ քաղաքներու 
հովանաւորները մեծարուեցան գնահատագրերով:  Սոյն զարդասեղները 
սիրայօժար պատրաստած ու նուիրած էին տէր եւ տիկ. Գէորգ եւ Սիւզան 
Նաճարեանները:
 Բեմ հրաւիրուեցաւ Գանատայի Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տէր 
Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեան, որ նախքան սեղաններու օրհնութիւնը 
կատարելը՝ իր հայրական պատգամը փոխանցեց, բարձր գնահատելով ՀՕՄ-ի 
«Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութեան գործունէութիւնն ու «Տոհմիկ Օրուան» 
յանձնախումբի կատարած անխոնջ աշխատանքը, ան շեշտեց, թէ անոնք իրենց 
աշխատունակութեամբ, զոհաբերութեամբ եւ անշահախնդիր ծառայութեամբ 
կը մնան ու պիտի շարունակեն ըլլալ գեղեցկագոյն զարդը Թորոնթոհայ 
պատմութեան: Սրբազան հայրը յատկապէս անդրադարձաւ օրուան բարձրորակ 
գեղարուեստական յայտագրին եւ ըսաւ. «Այսպիսի հայկական տոհմիկ 
սովորութիւններ ու աւանդութիւններ երբեք պէտք չէ մոռացութեան ձգուին»:
 Խօսքի աւարտին, Սրբազան Հայրը կատարեց հայկական ոճով 
պատրաստուած աղանդերներով ճոխ սեղաններու օրհնութիւնը, որոնք 
պատրաստուած էին ընկերուհիներու կողմէ:
 Սոյն ձեռնարկին ներկայ էին նաեւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հովիւ Հոգշ. Տ. 
Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեան, Տէր Կոմիտաս Աւագ Քհն. Փանոսեան, Կաթողիկէ Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հովիւ Գերյարգելի Տէր Եղիա Ծ. Վրդ. Գիրէջեան, Ս. 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներ:  
Այս միջոցին ցուցադրուեցաւ տեսերիզ մը Արեւմտահայաստանի մասին: Հոռովել 
նուագախումբը իր մասնակցութիւնը բերաւ տոհմիկ եղանակներով եւ երգերով, 
որուն ընկերացաւ երգչուհի Արմենիա Սարգիսեան:
 Տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն, որուն տոմսերուն կցուած էին էջադիրներ: 
Ձեռնարկ-խրախճանքը շարունակուեցաւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ, Հոռովել 
նուագախումբի ազգային եւ տոհմիկ երգերով, ինչպէս նաեւ D.J. Sevak՝ Սեւակ 
Յարութիւնեանի օրուան պատշաճ երգերով:
 «Տոհմիկ օրուան» խրախճանքը բարձր տրամադրութեան մէջ պահեց 
ներկաները: Ձեռնարկը ոչ միայն յաջող, այլեւ գերազանցպէս յաջող որակուեցաւ 
ներկաներուն կողմէ:
        Սոնիա Գրաճեան

ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի «Տոհմիկ օր» 
գիրքին հրատարակութեան առթիւ 

 ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը 1994 թուականէն ի վեր 
տարեկան դրութեամբ կը կազմակերպէ «Տոհմիկ օր» մը եւ այդ առթիւ 
կը հրատարակէ նոյն անուանումով վերնագրուած գիրք մը: «Տոհմիկ օր» 
հրատարակութիւններուն ցանկը կը կրէ հետեւեալ պատկերը՝ Տիգրանակերտ, 
Ուրֆա, Վան-Վասպուրական, Տարօն-Տուրուբերեան, Այնթապ, Մուսա լեռ, 
Մարաշ-Գերմանիկ, Խարբերդ, Քեսապ, Սիս եւ Ատանա, Նոր Ջուղա, Քիլիս, 
Կարին-Էրզրում, Պոլիս, Սեբաստիա, Կեսարիա, Երեւան-Էրեբունի, Արցախ, 
Ջաւախք եւ Թիֆլիս, Զէյթուն եւ Հաճըն, Տրապիզոն եւ Համշէն, իսկ 2015-ի 
հրատարակութիւնը, որ լոյս տեսաւ 5 Դեկտեմբեր 2015-ին, նուիրուած է Հայոց 
ցեղասպանութեան 100-ամեակին եւ ձօնուած՝ Արեւմտահայաստանի եւ անոր 
նահանգներուն:
 Գիրքին կողքը ունի պատշաճ ձեւաւորում՝ անմոռուկ ծաղիկով եւ 
Արեւմտահայաստանի նահանգներուն անուններով: Կողքին ներսի կողմին վրայ 
տպուած է Զարեհ Խրախունիի «Այս ծառը սուրբ» բանաստեղծութիւնը: Գիրքին 
սկիզբը տեղ գտած են նամակներ եւ ուղերձներ՝ Գերշ. Տէր Մեղրիկ սրբազան 
եպիսկոպոս Բարիքեանի, ՀՀ Գանատայի մէջ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Արմէն Եգանեանի, Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ 
Ստեփանոս վրդ. Փաշայեանի, կաթողիկէ, աւետարանական եւ առաքելական 
եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներու, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ «Սողոմոն Թէհլիրեան» 
կոմիտէութեան կողմէ: ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան եւ Թորոնթոյի «Ռուբինա» 
մասնաճիւղի վարչութեան եւ «Տոհմիկ օր»ուան յանձնախումբին խօսքերէն ետք 
տեղադրուած են նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի 
տնօրէն պատմ. դոկտ. Հայկ Դեմոյեանի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
Հարիւրամեակի Գանատայի մարմնի ատենապետ տիար Մհեր Գարագաշեանի 
նամակները:
 Սոյն հատորը նախորդ հրատարակութիւններէն կը տարբերի իր 
ծաւալով: Առաջին բաժինը կը սկսի պատմական եւ աշխարհագրական 
ակնարկով մը՝ Արեւմտահայաստանի նահանգներուն եւ քաղաքներուն՝ ՀՀ 
Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն 
դոկտ. Աշոտ Մելքոնեանի աշխատութեամբ, ապա մանրամասնօրէն կը 
ներկայացուին Արեւմտահայաստանի քաղաքներն ու նահանգները՝ հետեւեալ 
հերթականութեամբ. Վան-Վասպուրական, Պիթլիս, Տիգրանակերտ, Կարին-
Էրզրում, Տրապիզոն, Սեբաստիա, Գոնիա, Խարբերդ, Անկորա, Պոլիս եւ 
շրջակայքը, Քասթէմոնի, Ատանա եւ Կիլիկիա: Զմիւռնիոյ աղէտով վերջ կը 
գտնէ հատորին առաջին բաժինը: Այս բաժինը հարուստ է համապատասխան 
քարտէսներով, հերոսամարտերու, հայկական թաղամասերու, 
վարժարաններու, բերդերու, վանքերու, կամուրջներու, գործարաններու, 
ազգային դէմքերու, ինչպէս նաեւ հայկական մշակոյթին առնչուող նկարներով, 
ինչպէս՝ երգչախումբերու, հայկական աւանդական տարազներու եւ այլն:
 Յաջորդ բաժինին մէջ ներկայացուած է բաղդատական տեղեկագիր մը 
հայ բնակչութեան Օսմանեան կայսրութեան մէջ՝ բռնագաղթէն առաջ եւ ետք, 
որ պատրաստուած է զինադադարի օրերուն: Երեւանի մէջ Արեւմտահայոց 

Հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն Հայկազուն Ալվրցեան 
«Կրօնափոխ հայութեան վիճակը Թուրքիոյ մէջ» վերնագրուած յօդուածով 
կը ներկայացնէ պատմական համառօտ տեղեկանք, բնակութեան վայրեր, 
իսլամացած հայութեան թիւը բնագաւառներուն մէջ եւ հայերու ծածկագիրները:
Մշակութային ժառանգութիւն բաժինին մէջ տեղադրուած են հայկական ընտիր 
ձեռագործներու եւ արուեստի գործերու նկարներ, ապա քանդուած վանքերուն 
հին եւ նոր նկարները:
 Յաջորդ բաժինը կը ներկայացնէ նոյն բաժանումները անգլերէնով, որուն 
սկիզբը յիշուած է Ուիլիամ Սարոյեանի նշանաւոր խօսքը հայ ժողովուրդին 
մասին: Աւարտին տեղադրուած են երկու անգլերէն յօդուածներ Ռաֆֆի 
Պետրոսեան եւ Իզապէլ Գաբրիէլեան-Չըրչիլ ստորագրութեամբ:
 Գիրքը ունի նաեւ վերապրողներու յուշագրութեան բաժին մը՝ հայերէն եւ 
անգլերէն, ընդհանրապէս գրուած վերապրողներու զաւակներու կամ թոռներու 
կողմէ, որոնք ձօնուած են իրենց վերապրող նախնիներուն: Անոնց մէջ կան նաեւ 
չափածոյ գրութիւններ:
 Հատորին աւարտին տեղ գտած են հովանաւորներու անունները, 
օգտագործուած աղբիւրներու ցանկը, բովանդակութիւնն ու Տոհմիկ օրերու 
հրատարակուած գրքոյկներու ցանկը: Գիրքը համադրողներուն ցանկին 
կը յաջորդէ շնորհակալիքը, որուն յաջորդող էջին վրայ դրուած է անմոռուկ 
խորհրդանիշն ու հարիւրամեակի «Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ» լոզունգը: Ետեւի 
կողքին ներսի կողմը տպուած է Վահան Թէքէեանի «Յարութեան շունչն է ահա» 
գեղեցիկ ոտանաւորը, իսկ կողքին լուսանկարը կը պարզէ հայ ժողովուրդին 
քայլարշաւը դէպի Ծիծեռնակաբերդ:
 Հատորը երկարատեւ պրպտումներու եւ համադրողական ու 
խմբագրական տքնաջան եւ բծախնդիր աշխատանքի արդիւնքն է, որ խտացումն 
ու հաւաքագրումն է «Տոհմիկ օր»երու հրատարակութիւններու շղթային: 
Հատորը սոսկ հաւաքածոյ մը կամ պատմական ու մշակութային հանդէս չէ, 
այն մեր պատմական աւանդին ու ժառանգութեան հետ առնչուելու աղբիւր է, 
ինչպէս նաեւ արգասիքը այն յանձնառու եւ կամաւոր անձնաւորութիւններուն, 
որոնք տարիներէ ի վեր կը ձեռնարկեն եւ լոյս աշխարհ կը բերեն սոյն 
հրատարակութիւնները: Ասոնք որպէս հարուստ ատաղձ ու հիմնակէտ կը 
ծառայեն եւ պիտի ծառայեն, ոչ միայն մեր ապագայ սերունդներուն, այլ նաեւ Հայոց 
Ցեղասպանութեամբ հետաքրքրուողներուն, ինչպէս նաեւ պատմաբաններուն՝ 
իր տուեալներով, պատմական ակնարկներով եւ տեղեկութիւններով, 
տեղեկագիրներով, քարտէսներով եւ մանաւանդ յուշագրութիւններով, որոնք 
մեր ազգին ամենադժնդակ ժամանակաշրջանի հարազատ եւ իսկական 
պատումը կը ներկայացնեն, ինչպէս նաեւ մասնագիտական յօդուածներուն մէջ 
տեղ գտած քաղաքական վերլուծութիւններով:
 Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին հրատարակուած այս 
աշխատութիւն-ուսումնասիրութիւնը, յուշապատումն ու անգլերէն բաժինով 
տեղ գտած նիւթերը յաջորդ հանգրուաններուն մեր ծրագիրներուն հունաւորումի 
աշխատանքներուն ծառայող լաւագոյն աղբիւրները կրնան հանդիսանալ: Սոյն 
հատորը Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 
վարչութեան եւ «Տոհմիկ օր»ուան յանձնախումբին նպատակաուղղուած 
տեսլականին հարազատ թարգմանը կը հանդիսանայ: 

                   Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան
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Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի «Ռուբինա»
մասնաճիւղի Ամանորի Երեկոյ
 Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ երեկոյ, 15 
Յունուար 2016-ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնէն ներս: 
Սրահի մուտքին յանձնախումբի անդամները սիրալիր 
ընդունեցին հրաւիրեալները գոնիակով եւ տուրմով: 
 250 ընկերուհիներ եւ համակիրներ բոլորուեցան 
ճաշակով յարդարուած սեղաններու շուրջ, ուր 
իւրաքանչիւր աթոռի վրայ զետեղուած էր նուէրի ծրար մը:
 Բացման խօսքը կատարեց ընկերուհի Անի 
Տէմիրճեան: Բոլոր ընկերուհիներուն անունով, ան բարի 
գալուստ մաղթեց ներկաներուն ու բարեմաղթութիւններ 
փոխանձեց Նոր Տարուան առթիւ: Ընկերուհի Անի 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին՝ իրենց շարունակ 
քաջալերանքին եւ աջակցութեան համար՝ ՀՕՄ-ի 
տարած աշխատանքներուն եւ ձեռնարկներուն: Ապա բեմ 
հրաւիրեց Արժանապատիւ Տ. Կոմիտաս Քհն. Փանոսեանը, 
որ իր սրտի խօսքը տալէ ետք օրհնեց սեղանները: 
 Ձեռնարկի ընթացքին նուագածու (DJ) Սեւակ 
Յարութիւնեան հմայեց ներկաները մեղեդիներով, մինչ 
ամբոխը կը ճաշակէր ընկերուհիներուն պատրաստած 
աղանդերներն ու կեդրոնի խոհանոցէն մատուցուած 
համադամ ճաշերը: Ճաշի աւարտին Սեւակ ճոխացուց 
երեկոն՝ խանդավառ երաժշտութեամբ: 
 Տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն, եւ բախտաւոր-
ները արժանացան գեղեցիկ նուէրներու:
              Անի Տէմիրճեան

ՄԱՅՐ ԵՒ ՓՈՔՐԻԿ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՒ ԾՐԱԳԻՐ
 ՀՕՄ-ի «Ռիւբինա» մասնաճիւղի լայնածաւալ 
գործունէութեան մաս կը կազմէ «Մայր եւ փոքրիկ 
շաբաթական հանդիպումներ»ու ծրագիրը, որ տեղի 
կ՚ունենայ ամէն Չորեքշաբթի օրերը, ուր մայրեր եւ 
փոքրեր առիթը կ՚ունենան սերտ կապեր հաստատելու 
իրարու հետ: Այս տարի Շաբաթ, 19 Դեկտեմբեր 
2015-ին, առաւօտեան ժամը 11:00-ին տեղի ունեցաւ 
մանուկներու Կաղանդի խրախճանքը որուն ներկայ էին 
50-է աւելի փոքրեր եւ նոյն թիւով ծնողներ: Բաւական 
յաջող ձեռնարկ մըն էր, ուր խանդավառ մթնոլորտի մէջ 
երգուեւցան Կաղանդի երգեր: Մանուկները զուաճացան 
եւ զբաղեցան իրենց համար մասնաւոր գնուած 
ներկելու տետրակներով, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր 
փոքրիկ նուէր ստացաւ Կաղանդ Պապային կողմէ: 
Ներկաները հիւրասիրուեցան փիցցայով, անուշեղէնով, 
սուրճով եւ օշարակով: Աւարտին մանուկները ուրախ 
տրամադրութեամբ տուն գացին:

1- ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի Ընկերային Ծառայութեան 
գրասենեակը գոյացաւ 1987-ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին 
մէջ, նկատի ունենալով նման գրասենեակի մը կարիքը՝ 
օգտակար դառնալու գաղութիս կարիքաւորներուն:
2- Մեր աշխատանքները կը կատարենք գրասենեակին 
միջոցաւ, որ բաց է շաբթուան հինգ օրերը, առաւօտեան 
ժամը 10:00-2:00:
3- Գրասենեակ դիմողներուն թիւը բաւական մեծ է, 
յատկապէս այս տարի, երբ մեծ թիւով սուրիահայեր 
գաղթեցին Թորոնթօ: Յանձնախումբը նաեւ տարին 
մի քանի անգամ հանրային դաստիարակչական 
դասախօսութիւններ կը կազմակերպէ, երբեմն ալ՝ 
կամաւորներու հիւրասիրութեամբ հաւաքոյթներ:
4- Հանրութեան կողմէ բարձր կը գնահատուի. Օրինակ՝ 
ոմանք լեզուի դժուարութիւն ունին կամ ճար-ճամբայ չեն 
գիտեր եւ քաղաքին օրէնքներէն տեղեակ չեն, հետեւաբար 
գրասենեակ կը դիմեն, ուր իրենց ուղղութիւն կը տրուի եւ 
ամէն տեսակի օժանդակութիւն:
5- Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակի աշխատանքը 
ՀՕՄ-ի առաքելութեան մաս կը կազմէ: Այսպիսով կը 
հոգանք կարիքը ունեցող բոլոր հայորդիները: Այս մէկը 
մեզի հոգեկան գոհունակութիւն կը պարգեւէ:
6- Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը կապեր 
հաստատած է նաեւ օտար բարեսիրական եւ 
մարդասիրական կազմակերպութիւններու հետ:

 Հայ Օգնութեան Միութեան «Ռուբինա» մասնաճիւղի տօնավաճառի բացումը տեղի ունեցաւ 
31 Հոկտեմբերի առաւօտեան ժամը 11-ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ, ներկայութեամբ Ս. 
Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Ստեփանոս Փաշայեանին եւ Արժ. Տ. Կոմիտաս 
Աւագ Քհն. Փանոսեանին, ՀՅԴ «Սողոմոն ԹԷհլիրեան» կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկ. Յակոբ 
Ճանպազեանին, ՀՕՄ-ի Կեդր. վարչութեան ներկայացուցիչ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեանին, 
ՀՕՄ-ի Շրջ. վարչութեան անդամ ընկերուհիներ Սիլվա Պէտիրեանին եւ Նաթալի Մանուկեանին, 
Հայ Կեդրոնի քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներուն, ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն եւ ՀՕՄ-ի 
գործունէութիւնը քաջալերող հայրենակիցներուն։
 Տօնավաճառի յանձնախումբի ատենապետուհի՝ ընկհ. Ովսաննա Փիլաւճեան կատարեց 
բացման խօսքը։ Ընկ. Յակոբ Ճանպազեան գնահատեց ՀՕՄ-ի ընկերուհիներու տարած 
աշխատանքը: Ընկհ. Արմիկ Սաֆարեան՝ «Ռուբինա» մասնաճիւղի ատենապետուհին, 
շնորհակալութիւն յայտնեց տօնավաճառի յանձնախումբին՝ իրենց աշխատանքին համար։ 
Տօնավաճառի հասոյթը մեծ մասամբ կը յատկացուի ՀՕՄ-ի «Պապայեան» Մանկապարտէզին, 
«Գոլոլեան» նախակրթարանին եւ երկրորդական վարժարանին։ 
 Ընկհ. Սաֆարեան ներկայացուց օրուան պատուոյ հիւրը՝ Ընկհ. Սիրարբի Աթիքեանը, 
դրուատելով անոր տարած աշխատանքը ՀՕՄ-ի զանազան յանձնախումբերուն մէջ, եւ հրաւիրեց 
զայն, որ հատէ տօնավաճառի ժապաւէնը։  Հայր Ստեփանոս Փաշայեան օրհնեց տօնավաճառը։
Տօնավաճառը ճոխ էր հայկական աւանդական համադամ ճաշերով նաեւ գորգերով եւ 
արդուզարդերով։ Տօնավաճառի վերջաւորութեան յայտարարուեցան վիճակահանութեան 
արդիւնքները։

ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
Տօնավաճառի Յանձնախումբ

Հարցարան 
Ընկերային Ծառայութեան յանձնախումբի  
աշխատանք, Թորոնթօ

 Since 1979, the Armenian Relief Society’s Summer Camp Program, “Jampar” has been welcoming Armenian children 
between the ages of 2 – 14 years old, providing a safe, nurturing and fun day camp with access to large open outdoor 
spaces, and modern facilities.
 Before it officially transitioned into a Jampar, since 1970, the summer program operated as a 7 week Armenian School.  
As such, the 2015 summer camp marked the 45th season of service to our community and coinciding with the 100th an-
niversary of the Armenian Genocide, we had much reason to remember and celebrate our community strength. In com-
memoration, our camp Tshirts bore the 100th anniversary forget-me-not logo on the sleeve.
 A lot of work and preparation went into planning programs and preparing staff prior to opening day. The week prior to 
the camp start date all hired staff and volunteers worked together to set up the classrooms and activity spaces in preparation 
to welcome the campers on opening day. During this time, they participated in mandatory training pertaining to rules and 
regulations, behaviour, conflict resolution, safety and incident reporting, development of appropriate soft skills and tech-
niques to use with children of various age groups.  All employees also received mandatory training becoming fully certified 
in CPR and first Aid through the St. John’s Ambulance program.
 Camp opened its doors on June 29th for 8 weeks and staff welcomed the campers with enthusiasm, and encourage-
ment into our warm camp family.  The official opening took place on the morning of July 7th, 2015 in the AYC gymnasium.  
This year’s staffing team was led by returning Director, Peter Melkonian and Head counselor Araik Movsessian who worked 
with our 16 counselors, 22 volunteers, 3 nursery caregivers, 3 Art and Crafts Specialists, the Armenian Curriculum specialist 
and English Language arts specialist to provide our campers with a fun filled and educational summer.  Wow, what a team 
it was! We want to congratulate them on their hard work, their professionalism, and their investment in providing our camp-
ers with a rich and diverse set of activities, projects and outings.  See Nor Hye Horizon’s report on the 2015 Jampar at the 
following link. https://www.facebook.com/ArsSummerCamp/videos/vb.185680944892068/714445302015627/?type=3&per
mPage=1

Some facts you may not know about Jampar 2015:
• 195 registered campers
• Supported by a Canada Summer Jobs Program grant to hire 15 youth as counselors
• Extended hours supervision from 8am to 5:30pm daily
• Camp registration fees can be claimed towards child care expenses on your income tax return
•We have a great website where you can follow our camp preparations, activities and view our photo gallery by visiting 

us at www.arssummercamp.com
• Friend and like our Facebook page to follow our summer camp activities!

 The 2015 programs included the ever popular weekly theme day events , daily Armenian programming, outdoor ac-
tivities (wet and dry!) and games, sports (including badminton, basketball and dodgeball), outdoor secured play area for 
kindergarten children, English language arts for early readers, weekly chess lessons, weekly cooking classes, and both a 
fine art and a rich craft program.  The campers had an opportunity to explore in house weekly programs by professional 
entertainers, like DooDoo the clown, Duffle Bag Theatre, Hands on Exotics (kids interacted with kangaroos!), Reptilia and 
Mad Science.  At the end of each week, campers went offsite on a variety of excursions to venues across Toronto.
 In celebration of the 45th anniversary of ARS Roubina Chapter’s summer programs, a free BBQ Fun Day was orga-
nized for the campers and their families after camp on August 20th.  The opportunity was used to showcase the outstanding 
artwork and crafts created by our campers and share some of the 45 year history of Jampar in our community.  It was a 
lot of fun and a great way to end an outstanding summer!  Watch the coverage of this event at https://www.youtube.com/
watch?v=xtmeo6UgqD8 .

See you all in 2016!
Arda Shahinian

ARS Roubina Chapter Summer Camp

ՀՕՄ-Ի «ՌՈՒԲԻՆԱ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ



Թորոնթօ
Գալթաքեան Սիւզի
Գիրէջեան Ժանէթ

Հէքիմեան Արեքնազ
Մեսրոպեան Զանի
Հասրճեան Զարուկ

Մոնթրէալ / Լաւալ
Ասատուրեան Արմինէ

Եաղճեան Նոյեմի
Մանճիկեան Տիրուկ

Օհանեան Անի
Օհանեան Տանիա
Ֆրունճեան Մարօ

Յովսէփեան Մարալ

Լրատու» 2016-ի  խմբագրական կազմ

Վարչական ներկայացուցիչներ՝  
Պէտէրեան Սիլվա (Թորոնթօ)  
Կարապետեան Արմինէ (Մոնթրէալ)

Էջադրում՝


