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Ստորև կը ներկայացնենք ամփոփ կէտեր՝
Վեհափառ Հայրապետի «ՀԱՅ ՄԱՄ;ԼԻ ՏԱՐԻ»ին
ն@իր@ած Կոնդակէն, որ հրապարակ@ած էր 1 Յ@ն@ար, 2019-ին, Անթիլիաս, Լիբանանի մէջ։
Այս առիթով անհրաժեշտ կը նկատենք նախ
հպանցիկ ակնարկ մը նետել ընդհանրապէս մամուլին ու յատկապէս հայ մամուլի ծագման ու պատմական հոլովոյթին առնչուած կարգ մը հիﬓական երեւոյթներու վրայ։

Ի՞ՆՉ Է ՄԱՄՈՒԼԸ
Մամուլը իր ընդհանուր իմաստով կը նշանակէ՝ տպագրութիւն, հրատարակութիւն, տպագրական
ﬔ քենայ, տեղեկատուութիւն, տեղեկատուական
ցանց կամ կառոյց։ Մամուլ բառով, յատկապէս վերջին քանի մը դարերուն, առաւելաբար կը բնորոշուէր
տեղեկատուական որևէ օրկան՝ օրաթերթ, շաբաթաթերթ, ամսաթերթ կամ պարբերաթերթ։ Իսկ վերջին
տասնաﬔ ակներուն, մամուլը աւելի լայն հասկացողութեամբ կը ներառէ ինչ որ առնչուած է տեղեկատուութեան. այսինքն՝ տպագրուած մամուլի կող քին,
նաե՛ւ ձայնասփիւռ, հեռատեսիլ և համացանց։ Մեր
խօսքը հոս առաւելաբար կը վերաբերի տպագիր մամուլին։ Նշանները ցոյց կու տան, որ ներկայ ընթացքը կրնայ աւելի ուժեղ թափով շարունակուիլ՝ տեղեկատուական մարզը դարձնելով աւելի՛ տիրական
ընկերութեան կեանքէն ներս։

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԾԱԳՈՒՄԸ
Հայ առաջին տպագիր թերթը՝ «Ազդարար»,
լոյս տեսած է Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին
մէջ, Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեանի նախաձեռնութեամբ 1794 Հոկտեմբեր 14 -էն ﬕնչև 1796, և ﬕայն՝
18 թիւ։ «Ազդարար»ը գիտական, գրական,
հասարակական բնոյթ ունեցած է. տպագրած
է ազգային, կրօնական, դաստիարակչական և բարոյախօսական բովանդակութեամբ բանաստեղծութիւններ, պատմուածքներ, առակներ, Անգլիացի ծանօթ գրողներու գործերէն թարգմանութիւններ, նաև
Մատրասի հայութեան մասին կարևոր տեղեկութիւններ։ «Ազդարար»էն ետք Հնդկաստանի Պոմպէյ քաղաքին մէջ լոյս կը տեսնէ «Օճանասփիւռեան» (1815)
և Կալկաթայի մէջ՝ «Հայելի Կալկաթեան» (1820) և
«Շտեմարան» (1821) պարբերաթերթերը։

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ
Հայ մամուլի ծագուﬕն ու անոր պատմական
հոլովոյթին վրայ նետուած հպանցիկ ակնարկ մը ի
յայտ կը բերէ շարք մը յատկանշական երևոյթներ,
որոնք անհրաժեշտ է որ լուսարձակի տակ առնուին. և
ա) Հայ մամուլի պատմութեան գծով կատարուած ուսուﬓասիրութիւններուն համաձայն, տպագրուած առաջին հայ մամուլէն ﬕնչև այսօր շուրջ
4600-5000 ﬔծ ու փոքր պարբերականներ հրատարակուած են։
բ) Հայ մամուլը դարձած է հարազատ հայելին ընդհանրապէս ﬔ ր ժողովուրդի համազգային
և յատկապէս գաղութային կեանքին՝ իր էջերուն մէջ
լայն տեղ տալով համարեա բոլոր բնագաւառներուն
կապուած տեղեկութիւններու, նկարագրականներու,
դէպքերու ու դէմքերու։ Ան նաև դարձած է գաղութէ
գաղութ տեղեկութիւններու ու լուրերու փոխանցման
և գաղութներու ﬕջև փոխ-յարաբերութիւն ստեղծող
կենդանի, և յաճախ ﬕա՛կ կամուրջը։
գ) Հայ մամուլը դարձած է ﬔ ր հոգեմտաւոր
արժէքներու, ազգային խնդիրներու, կրօնա-բարոյական նիւթերու, հայ համայնքը յուզող մտահոգութիւններու, անցեալին ու ներկային առնչուած կարևոր
դէպքերու ու երևոյթներու արծարծման ու քննարկ-

ման և նո՛յնիսկ բանավէ ճերու հրապարակային բեմ։
դ) Հայ մամուլի ճամբով հայ մարդը իրազեկ
դարձած է արտաքին աշխարհի անցուդարձերուն,
հակառակ այն իրողութեան, որ յատկապէս Օսմանեան ու Ցարական կայսրութեանց սահմաններէն
ներս և Միջին Արևելեան կարգ մը երկիրներու մէջ,
հայ մամուլը ևս, տեղական մամուլին նման, ենթակայ եղած է խիստ գրաքննութեան։
ե) Իր հրատարակած թերթօններուն ﬕջոցաւ
հայ մամուլը ընթերցողներուն ներկայացուցած է հայ
գրողներուն, և նոյնիսկ օտար հանրածանօթ գրողներու երկերը։ Ան նաև առիթ ընծայած է հայ գրողներուն, իրենց գրական առաջին ստեղծագործութիւնները լոյս ընծայելու մամուլի էջերուն վրայ, այս ձևով
դառնալով դպրոց՝ գրական դաշտ մուտք գործած
նոր սերունդներուն։
զ) Հայկական հողէն ու ﬕջավայրէն պոկուած
հայու բեկորներուն համար հայ մամուլը դարձած է
հայակերտուﬕ դարբնոց՝ հայ լեզուի պահպանումով,
ﬔ ր հոգևոր, մշակութային, բարոյական ու ազգային
աւանդութիւններուն ու արժէքներուն տարածումով
ու պաշտպանութեամբ, ինչպէս նաև ազգին գերագոյն իտէալներուն ու երազներուն սերունդէ սերունդ
փոխանցումով։
է) Վերջապէս, իր ունեցած բազմակողմանի
դերին կող քին անհրաժեշտ է ընդգծել, թէ հայ մամուլը իր պարունակած լայն տեղեկութիւններով ու
հայթայթած ճիշդ տուեալներով, կը ﬓայ վստահելի
սկզբնաղ բիւր՝ տուեալ գաղութի, ժամանակաշրջանի, կազմակերպութեան, դէպքի կամ դէմքի մը կապուած պրպտուﬓերու կամ աշխատասիրութիւններու համար։

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԴԻՄԱԳՐԱՒԱԾ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ
Ինչպէս այլ ընկերութիւններու պարագային,
նոյնպէս և հայ կեանքէն ներս մամուլին դերը աւելի
ծաւալած է ու դարձած առանցքային թէ՛ Հայաստանի և թէ Սփիւռքի մէջ։ Ինչպէս ﬕշտ, այսօր աւելիո՛վ,
բազﬔ րես է ու բազմանպատակ հայ մամուլին դերը.
ահա թէ ինչու զայն բնորոշեցինք որպէս առաքելութիւն։ Ա՛յս հայեցակէտով կ’ուզենք մօտենալ հայ մամուլին և կը սպասենք, որ նո՛յն այս ինքնահասկացողութեամբ հայ մամուլը մօտենայ ինքնիրեն, ինչպէս
նաև՝ ﬔ ր ժողովուրդը հայ մամուլին։
Այս առիթով Մեր աղօթքներուն մէջ կը յիշենք
անցեալի այն բոլոր խմբագրապետները, խմբագիրները, լրագրողները ու ընդհանրապէս մամուլի
մշակները, որոնք իրենց ամուր հաւատքով ու նուիրեալ աշխատանքով հայ մամուլին առաքելութիւնը
պատասխանատուութեամբ կենսագործեցին նոյնիսկ ﬔ ր կեանքին աﬔնէն մռայլ պայմաններուն
մէջ։ Բի՜ւր յարգա՛նք անոնց։
Հայրապետական Մեր օրհնութիւնը ու բարձր
գնահատանքը կը յայտնենք մամուլի բոլոր սպասաւորներուն, որոնք, հակառակ բազմազան ու այլազան դժուարութիւններուն, հաւատարմօրէն կառչած
կը ﬓան իրենց կոչուﬕն։ Բի՜ւր պատի՛ւ իրենց։
Ներկայ տարին Հայ Մամուլի Տարի հռչակելով
կոչ կ’ուղղենք.— Մեր թեմակալ առաջնորդներուն, ազգային
իշխանութիւններուն, ﬔ ր քոյր կազմակերպութիւններուն ու հայ մամուլի օրկաններուն՝ հանդիսութիւններու, սեﬕնարներու, համագումարներու,
դասախօսութիւններու, ցուցահանդէսներու կամ
հրատարակութիւններու ճամբով, լուսարձակի տակ
բերելու հայ մամուլին եզակի կարևորութիւնը ﬔ ր
ժողովուրդի կեանքին մէջ։
— Հայաստանի մէջ պետական, իսկ Սփիւռքի
մէջ համայնքային պատասխանատուներուն, գործ-

Լրատուն
27 տարեկան է
Հայ մամուլի տարուան առիթով կարելի
չէ չանդրադառնալ, թէկուզ հակիրճ տողերով,
արդէն իսկ 27 տարիներ բոլորած Լրատուին՝
Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի Շրջանային վարչութեան հրատարակութեան:
Լրատուն իր ծննդոցէն ի վեր Շրջանային
վարչութեան յանձնառութեամբ և տասնեակ
ընկերուհիներու անխոնջ աշխատանքով կը
ներկայացնէ ե՛ւ Շրջանայինի, ե՛ւ մասնաճիւղերու ընդհանուր գործունէութիւնը: Տարուէ
տարի աւելի ուռճացած անոր էջերուն մէջ արձագանգ կը գտնեն պատմական իրադարձութիւններ, ՀՕՄ-ի ﬔծ ընտանիքին մասին տեղեկութիւններ, Հայաստանն ու Արցախը յուզող
յօդուածներ, զանազան ձեռքբերուﬓեր և յաջողութիւներ. մասնաճիւղերու տարեդարձներէն ﬕնչև ՀՕՄ-ի հովանաւորութիւնը վայելող
դպրոցներու, հիﬓարկներու, որբերու խնամակալութեան մասին կոչեր և ծանուցուﬓեր կը
տողանցեն անոր էջերուն մէջ:
Լրատուի յատուկ ուշադրութեան կ՚արժանանան զանազան աﬔ ակներու զարդասեղ
ստացած վաստակաշատ ընկերուհիներ նաև
բացառիկ յաջողութիւններ արձանագրած հայուհիներ: Ան յիշատակի տուրք կը մատուցէ
նաև ﬔզմէ յաւէտ բաժնուած ընկերուհիներու,
բոլորին հակիրճ կենսագրականներուն տեղ
տալով::
Լրատուն թերթն է ե՛ւ պատանիին, ե՛ւ
տարեցին. անոր էջերուն մէջ ﬕշտ տեղ կը
տրուի ՀՕՄ-ի զանազան ճամբարներուն և դասընթացքներուն մասնակցող պատանիներու
և երիտասարդներու շնորհակալական խօսքերուն, հայ զինուորին և ծնողազուրկ երեխային
յուզիչ, դիպուկ և երախտապարտ նամակներու: Տարեց ընկերուհիներու յորդորիչ մաղթանքներն ու պատուﬓերը, նաև զանազան
հետաքրքրական հարցազ րոյցներ առաւել ևս
կու գան հարստացնելու Լրատուն:
27 տարիներ ետք, կուռ խմբագրականներով և հարուստ նիւթերով հաﬔ մուած Լրատուն, որ ﬕշտ վայելած է Շրջանային վարչութեան գուրգուրանքն ու հովանաւորութիւնը և
եղած է բոլորին կողմէ սպասուած և փնտռուած
ՀՕՄ-ի հրատարակութիւնը, հաստատ քայլերով կը թևակոխէ նոր աﬔ ակներ:
Վարձքը կատար Լրատուի յաջողութեան
և գոյատևման սատարած բոլոր ընկերուհիներուն:
Յարատևութիւն Գանատայի Շրջանային
վարչութեան «Լրատու»ին:

նական ﬕջոցներով նեցուկ կանգնելու հայ մամուլին՝
շեշտելով անոր վիճակուած բազմակողմանի դերը։
— Մեր ունևոր ազգայիններուն, հայ մամուլին տրուած պատահական նուիրատուութիւններէն
անդին, յատուկ հիﬓադրաﬓեր հաստատելու՝ հայ
մամուլին արդիականացման և ընդհանրապէս վերակազմակերպման սատարող ծրագիրներու իրագործման։
— Խմբագիրներու ու լրագրողներու պատրաստութեան ու վերաորակաւորման յատուկ դասընթացքներ հաստատելու, յատկապէս Սփիւռքի մէջ։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը պատրաստ է նման նախաձեռնութեան դիﬔ լու՝ գործակցութեամբ հայ մամուլի պատասխանատուներուն։
— Մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, հեռու ﬓալու կայքէջերու ճամբով հրամցուող ընդհանրապէս անորակ ու անդիմագիծ մամուլէն, և իրենց
ամուր կապուածութիւնը գործնապէս արտայայտելու
տպագիր հայ մամուլին նկատմամբ, բաժանորդագրուելով և հաղորդ դառնալով անոր բովանդակութեան։
Մեր ջերմ մաղ թանքն է, որ հայ մամուլը վերանորոգ նախանձախնդրութեամբ ու նուիրումով շարունակէ իր առաքելութիւնը։
Հայրական օրհնութեամբ ու սիրով,
Աղօթարար՝
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
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Էլպիս Կեսարացեան
Օսմանեան կայսրութեան առաջին հայ կին լրագրողը եղած է Էլպիս
Կեսարացեանը, որ իր լրագրական ու գրական գործունէութեան ողջ ընթացքին պայքարած է կանանց ազատութեան համար և ջատագովը հադիսացած՝ սեռերու ﬕջև անհաւասարութեան վերացման. ան ծնած է 1830 -ին,
Պոլսոյ Պեշիկթաշ թաղամասին մէջ. 1862-63 թուականներուն հրատարակած է կանանց «Կիթառ» ամսագիրը:

Սիրան Սեզա
Սիրան Սեզա (Զարիֆեան, 1903
- 1973), հայ արձակագիր, հրապարակախօս, խմբագիր։
Ծ նած է Սկիւտար, Կ.Պոլիս։
Քոյրն է բանաստեղծ Մատթէոս Զարիֆեանի։ Նախակրթութիւնը կը ստանայ տեղւոյն հայկական վարժարաններուն մէջ. երկրորդական ուսումը՝ կը
ստանայ ֆրանսական եւ ամերիկեան
վարժարաններէն ներս։ Քեմալականներու՝ Պոլիս մուտքէն ետք, կ՚անցնի
Պէյրութ, ապա՝ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներ, ուր կը հետեւի բարձրագոյն ուսման (Նիւ Եորք)։
Պէյրութ վերդարձած, կ՚ունե-

նայ գրական եւ հրապարակագրական
բազմամեայ գործունէութիւն. 1932ին կը հիմ նէ եւ 15 տարի կը խմբագրէ
«Երիտասարդ Հայուհի» հանդէսը։
Գրական մամուլին աշխատակցած է պատմուածքներով, վիպակներով։ Անջատ հատորով գործերը լոյս
տեսած են 50–60 -ական թուականներուն։ Փոքրերու համար մշակած է հեքիաթներու շարք մը՝ «Հեքիաթներու
աշխարհէն» (1973)։ Վահէ Վահեանի
հետ կազմած ու խմբագրած է Մատթէոս Զարիֆեանի «Ամբողջական Գործեր» (1966), ստուարածաւալ հատորը։
Մահացած է Պէյրութ։
(Ուիքիփետիա)

Արփիկ Միսաքեան
20 Յունիս 2015 -ին, Փարիզի մէջ
իր մահկանացուն կնքեց լրագրող,
հրապարակախօս, Փարիզի «Յառաջ»
օրաթերթի (2009-ին հրատարակութիւնը դադրած) երկարաﬔ այ խմբագրապետ Արփիկ Միսաքեան՝ անուանի
Շաւարշ Միսաքեանի դուստրը:
«Յառաջ» լոյս տեսած է 19252009 թուականներուն, ունենալով երկու խմբագրապետներ՝ Շաւարշ Միսաքեան և Արփի Միսաքեան:
Արփիկ Միսաքեան ծնած է 1
Փետրուար 1926 -ին, Փարիզ: Ֆրանսական վարժարանի ուսուﬓառութենէն
ետք, հօր թելադրութեամբ սկսած է
աշխատակցիլ «Յառաջ»ին:
Հօր անակնկալ մահով (1957 Յունուար) ինքզինք կը գտնէ թերթը գլխաւորելու պատասխանատուութեան
դէմ յանդիման:
Կ՚ըլլայ անոր թէ՛ տնօրէնուհին,
թէ՛ խմբագիրը, ամբողջ 52 տարի, ﬕնչև փակուﬕ թուականը՝ 31 Մայիս 2009:
1957 Սեպտեմբերէն, իր ջանքերով, «Յառաջ» ունեցած է իր տպարանը, ուր, օրաթերթին առընթեր լոյս
տեսած են «Յառաջ» մատենաշարի

շուրջ երեսուն հատորները՝ Շահնուրի,
Նարդունիի, Զուլալ Գազանճեանի,
Թէօլէօլեանի, Պլըտեանի և այլոց: 1973
Մայիսին, շնորհիւ խումբ մը բարեկամներու, «Յառաջ» ունեցած է սեփական
խմբագրատուն:
1976 Դեկտեմբերին սկսած են լոյս
տեսնել «Միտք և Արուեստ»ի ամսական
թիւերը, բոլորովին ստեղծագործական
գրութիւններով, որոնք ստորագրուած
են Սփիւռքի գրող-մտաւորականներու
ընտրանիի մը կողմէ:
Արփիկ Միսաքեանի վերջին
գործը եղաւ հօր՝ Շաւարշ Միսաքեանի, բանտի տարիներու (1916-1918)
օրագրութեան՝ «Տերևներ դեղնած յուշատետրէ մը» գիրքին, ֆրանսերէնի
թարգմանութիւնը: Հայերէն և ֆրանսերէն անջատ հատորներով գործը
լոյս տեսաւ 2015 -ի գարնան, «Փարանթէզ» հրատարակչատունէն, որպէս
արդիւնքը հօր ու աղջկան վերջին գործակցութեան:
Արփիկ Միսաքեան մահացաւ
Յունիս 19-ին, փարիզեան հանգստեան տան մը մէջ, ուր փոխադրուած
էր մահէն երկու շաբաթ առաջ:

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը երկու բեռնարկղ դեղորայք ուղարկեց Հայաստանի
Պաշտպանութեան Նախարարութեան եւ Հայաստանի ու Արցախի հիւանդանոցներուն
Այսու կու գանք յայտարարելու թէ Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը, համագործակցութեամբ և նուիրատուութեամբ Lernapharm ընկերութեան, $150,000.00
արժողութեամբ 2 բեռնարկղ դեղորայք առաքեց դէպի հայրենիք:
Բեռնարկղները կը պարունակեն 400,000 քանակութեամբ վիրաբուժական հեղուկ հականեխիչ
պարունակող տոպրակներ և 400,000 հականեխիչ
ցպիկներ:
Բեռնարկղներու պարունակութիւնը համահաւասար պիտի բաժնուին Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութեան և Հայաստանի ու Արցախի
հիւանդանոցներուն:
ՀՕՄ-ը որպէս մարդասիրական կազմակերպութիւն, քաջ գիտակցելով ճգնաժամային օրեր ապրող
ﬔ ր հայրենիքի պայմաններուն, ընդﬕշտ կը ﬓայ
զօրավիգ հայրենի պետականութեան, հայ զինուորին և ժողովուրդին, խնամատար՝ անոնց անսահման
կարիքներուն. իր ազգանուէր գործունէութիւնը կը
շարունակէ, շնորհիւ իր ծրագիրներուն հաւատացող
և իրենց նիւթական թէ բարոյական ներդրումը բերող ազգայիններու անշահախնդիր աջակցութեան:
Առ այդ՝ ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը կու գայ իր խորին շնորհակալութիւնը
յայտնելու դեղորայքի նուիրատու Lernapharm ընկերութեան սեփականատէր և Մոնթրէալի մօտ
Հայաստանի Հանրապետութեան Հիւպատոս Պրն.
Ռազﬕկ Մարկոսեանին՝ իր հայրենանպաստ նուիրատուութեան համար։
ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Դեղորայքի բեռնաւորման ընթացքին։ Աջին՝ առաքման նուիրատու, Lernapharm ընկերութեան սեփականատէր
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան Մոնթրէալի Հիւպատոս Պրն. Ռազմիկ Մարկոսեան

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

2

The Armenian Relief Society (ARS), Inc. maintains its growth with support from individuals
and our entities who make it possible for the ARS to record new accomplishments for our
communities both locally and globally. In order to serve our people through our programs,
we rely on !nancial contributions. In 2005, with the establishment of the ARS Centennial
Fund, an endowment fund was created to provide a !nancial bedrock for the longevity of the
organization.
We are reminding our members regarding the Special Quota where members should
contribute a sum of Fifty USD ($50.00) per year for the ARS Endowment Fund in addition to
the membership quotas. With the contributions of the Special Quota, members will directly
contribute to increase our endowment fund to allow the ARS to maximize its potential.
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«ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը իր 1200 անդամներուն եւ 10 մասնաճիւղերուն ժրաջան աշխատանքով, այսօր բացառիկ տեղ կը գրաւէ ՀՕՄ-ի աշխարհատարած կառոյցին մէջ»
ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀՕՄԻ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԸՆԿՀ ԱՆԻ ՕՀԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ
Ընկհ. Օհանեան, ՀՕՄ-ի Գանատայի մասնաճիւղեր@ն և Շրջանային
վարչ@թեան գործ@նէ@թեան բնագաւառներ@ն մասին հակիրճ ձևով կրնա՞ք
անդրադառնալ:
— Շրջանային վարչութեան
նպաստները ﬔծ մասամբ կը տրամադրուին Կեդրոնական վարչութեան
Հայաստանի, Ջաւախքի և Սփիւռքի
ծրագիրներուն իրականացման: Վարչութիւնը նոյնքան նուիրումով և շարունակ իր բաժինը կը բերէ նաև տեղական կրթական, դաստիարակչական և
ընկերային ծրագիրներուն:
Նման օժանդակութիւններ ի
կատար ածելու համար անհրաժեշտ
է նիւթականի ապահովումը, որ կ'իրականանայ շնորհիւ հիﬓարկներու
և բարերարներու անվարան աջակցութեան: Անկասկած ասոր պէտք է
աւելցնել ﬔ ր անդաﬓերու կամաւոր
աշխատանքը և համակիրներու քաջալերանքը:
Նշեմ, որ ﬔ ր ծրագիրներու իրականացումը կը պարտինք վերոնշեալ
ազդակներուն:
Ի՞նչ էին այս տարեշրջանի Կեդրոնական վարչ@թեան ծրագիրները,
որոնց նպաստեց ՀՕՄ-ի Գանատայի
Շրջանային վարչ@թիւնը:
— Այս տարեշրջանին ﬔ ր մասնակցութիւնը բերած ենք ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան հետևեալ ծրագիրներուն.
1) Որբեր7 Խնամակալ7թեան
և Ուսման ծրագիր. Կեդրոնական
վարչութեան հսկողութեամբ, անցնող
քսանութ տարիներուն Հայաստանի
մէջ հովանաւորութիւն ստացած են
շուրջ 7000 ծնողազուրկ երեխաներ,
որոնցմէ 2000 -ը՝ Գանատայէն խնամակալներու կողմէ:
2) Ախ7րեանի Մօր 7 Մանկան
Ծննդատ7ն. ﬔ ր տարեկան յատկացուﬓերէն անկախ, հինգ տարի առաջ,
Գանատայի շրջանը Ախուրեանի Մօր
ու Մանկան Ծննդատունը օժտեց
$15,000 արժող Ultrasound–ի նոր սարքով մը, իսկ այս տարեշրջանին, քաջալերելու համար աղ ջիկ զաւակներու ծնունդը, երկրորդ աղ ջիկ զաւակ
ծնող 28 մայրերու տրամադրեցինք
150 -ական աﬔ րիկեան տոլար:
3) Ս7րիահայ7թեան Օժանդակ7թիւն. Սուրիոյ պատերազﬕ հետեւանքով՝ տարեկան դրութեամբ, որպէս
կաղանդչէք 8400 աﬔ րիկեան տոլար
կը յատկացնենք Սուրիահայ Օգնութեան Խաչին, ձﬔ ռնային բաճկոններ
նուիրելով դպրոցական աշակերտներուն, ﬕևնոյն ժամանակ եկամուտի
աղ բիւր ստեղծելով գործի կարիք ունեցող հայ կիներու։ Օժանդակած ենք
նաև տաք ճաշ և տաքուկ բնակարան
ծրագիրներուն։
4) Մեր յատկացուﬓերը կը շարունակենք Արցախի Սօսէ Մանկապարտէզներու ծրագրին։ Ստեփանակերտի նորակառոյց մանկապարտէզի
շէնքին Գանատայի շրջանը հանգանակեց $145,000։ Այս ծրագրին համար Շրջանային վարչութիւնը իր տաս մասնաճիւղերով հովանաւորեց դասարան մը,
նուիրելով $25,000, ընկհ. Շաքէ Կէօնճեան ևս հովանաւորեց դասարան մը,
դարձեալ նուիրելով $25,000։ Իսկ Ս.
Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցւոյ «Նոր Ծաղիկ» մանկապատանեկան երգչախումբը յատուկ հաﬔրգ
մը կազմակերպեց և 33,000 գանատական տոլար յատկացուց այս ծրագրին։
Մնացեալ ﬔծ թէ փոքր գումարները
հանգանակուեցան ﬔր ազգայիններէն
ու համակիրներէն։
Տարեկան $30,000 -ով կը հովանաւորենք Հադրութի շրջանի Մեծ
Թաղեր սահմանաﬔ րձ գիւղի Սօսէ
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ուղղեց իր մասնաճիւղերուն և յատուկ
հաղորդագրութեամբ մը մամուլով անդրադարձաւ վերոնշեալ կեդրոնին հիւանդանոցային սարքով անկողիններ
տրամադրելու կարևորութեան։ Կեդրոնական վարչութիւնը ծրագրած էր 50
անկողին ապահովել այս կեդրոնին։
Պէտք է նշել, որ ﬔ ր տասը մասնաճիւղերուն ջանքերով և այս ծրագրի կարևորութեան հաւատացող ﬔ ր
անդաﬔ րուն ու համակիրներուն նուիրատուութեամբ, ՀՕՄ-ի Գանատայի
շրջանի 22,100 աﬔ րիկեան տոլարի
ներդրումով, հիւանդանոցը օժտուեցաւ 13 ելեկտրական յատուկ սարքաւորում ունեցող անկողիններով. իւրաքանչիւր անկողին ունէր 1700 տոլարի
արժողութիւն։

Ընկհ. Անի Օհանեան հարցազրոյցի ընթացքին՝ «Հորիզոն»ի խմբագրատան մէջ

մանկապարտէզի ծրագիրը։
Նիւթապէս կ'օժանդակենք նաև
Ջաւախքի բազմազաւակ ընտանիքներուն, Պուլկարիոյ հայ վարժարաններուն և Լաւագոյն ուսանող ծրագրին:
5) Երևանի թիւ 1 Հիւանդանոցի
Հաշմանդամ Զին7որներ7 Վերականգնողական Կեդրոնի օժանդակ7թիւն. այս ծրագրին յատկացուցինք
22,100 աﬔ րիկեան տոլար։
6) ՀՕՄ-ի Համահայկական Հիմնադրամ՝ «Տեսլական 2020» ծրագիր, որ Կեդրոնական վարչութեան
հզօրացման կարևորագոյն ծրագիրներէն կը նկատուի, որուն կ'ուզեմ անդրադառնալ առանձին։
Յիշեցիք, թէ տեղական առ@մով
ալ ծրագիրներ կ'իրականաց@ին Գանատայի Շրջանային վարչ@թեան կողմէ. կրնա՞ք անոնց մասին ալ տեղեկ@թիւն փոխանցել ընթերցողներ@ն:
— Տեղական առումով, ﬔ ր ծրագիրներէն յիշեմ հետևեալները.
1) Գանատայի տարածքին հայ
վարժարաններու տարեկան յատկացուﬓեր
2) Համալսարանական 12 հայ ուսանողներու կրթաթոշակ
3) 2 Մրցանակ երկրորդական
աւարտական կարգի աշակերտներու
4) Հայ Դատի աշխատանքներու
զօրակցութիւն
5) Հայաստանի դեսպանատան
զօրակցութիւն և տարեկան նիւթական
յատկացում
6) Գրպանի օրացոյց
7) Սրտէ-Սիրտ խմբակցութիւն
Վերջին երկու ծրագիրները ﬔ ր
նիւթական եկամուտի կարևորագոյն
աղ բիւրները կը նկատուին։ Անոնցմով է, որ ﬔ ր կրթական օճախներու
յատկացուﬓերը և տասներկու համալսարանական ուսանողներու կրթաթոշակները կ'ապահովենք։
Արհեստագիտ@թեան հետ քայլ
կը պահէ Շրջանային վարչ@թիւնը և @նի իր կայքէջն @ դիմատետրի էջը: Ի՞նչ
նոր@թիւններ @նիք այս առ@մով:
— Մեր դիմատետրը և կայքէջը կանոնաւորապէս կը թարմացուին։
Կայքէջը մօտ օրէն պիտի նորոգուի,
աւելի ևս հեշտացնելու համար ﬔր մասնաճիւղերու ներդրումը։ Յիշենք նաև
որ առաջին էջին վրայ տեղադրեցինք
առցանց նուիրատուութեան դրութիւնը։ DONATE NOW կոճակը սեղﬔլով,
նուիրատուին դիւրութիւն կը ստեղծուի
իր գտնուած վայրէն նուիրատուութիւն
կատարելու Շրջանային վարչութեան
զանազան ծրագիրներուն։
Անոնք որոնք կը փափաքին այս

դրութենէն օգտուիլ, կրնան ﬔ ր կայքէջի հետևեալ հասցէն այցելել. www.
ars-canada.ca
Գանատայի ՀՕՄ-ը կը նկատ@ի
կնոջական և մարդասիրական ﬔծագոյն կազմակերպ@թիւններէն մէկը. ի՞նչ
է ՀՕՄ-ի առաքել@թիւնն @ գործ@նէ@թեան նպատակը:
— Հայ Օգնութեան Միութեան
առաքելութիւնը, ինչպէս է նաև պարագան բարեսիրական և մարդասիրական բոլոր կազմակերպութիւններուն,
օժանդակել է կարիքաւորներուն և ընկերային ծանր պայմաններ դիմագրաւողներուն:
Հայ կեանքի բոլոր բնագաւառներէն ներս ու մանաւանդ ընկերային,
կրթական, բարեսիրական և առողջապահական մարզերէն ներս, ՀՕՄ-ը
ﬕշտ եղած է տիրական ներկայութիւն։
Մէկ դարու պատմութիւնը բաւական է
գաղափար մը տալու այս ﬔծ կազմակերպութեան բազմակողմանի ծրագիրներուն մասին։ «Դար մը ամբողջ
ծառայութիւն» կարգախօսը կը պարփակէ ﬔ ր գործունէութեան լայնածաւալ աշխատանքի ծիրը:
ՀՕՄ-ը աշխոյժ և անխոնջ կերպով ծառայած է 27 երկիրներու մէջ
և արժանապատուօրէն պահած է իր
ազգային դիմագիծը։ Իսկ Գանատայի
շրջանը իր մօտաւոր 1200 անդաﬓերուն և 10 մասնաճիւղերուն ժրաջան
աշխատանքով, այսօր բացառիկ տեղ
կը գրաւէ ՀՕՄ-ի աշխարհատարած
կառոյցին մէջ: Մեր անդաﬓերու անշահախնդիր նուիրուﬕն և ﬔ ր առաքելութեան հաւատացող բարերարներու անվերապահ օժանդակութեան կը
պարտինք ﬔ ր ծրագիրներուն յաջողութիւնները։
2018-ին Գանատայի ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչ@թեան նախաձեռն@թեամբ ՀՕՄ-ի շրջանը աջակցեցաւ Երեւանի թիւ 1 Հիւանդանոցի Հաշմանդամ
Զին@որներ@
Վերականգնողական
Կեդրոնին. ի՞նչ աշխատանք տար@եցաւ այս @ղղ@թեամբ և ի՞նչ կարելի
եղաւ իրագործել:
— Երևանի թիւ 1 Հիւանդանոցի
Հաշմանդամ Զինուորներու Վերականգնողական Կեդրոնը պիտի օգնէ
վիրաւոր և հաշմանդամ զինուորներու, որոնք իրենց կեանքը վտանգած
են յանուն ﬔ ր հայրենիքի պաշտպանութեան, անոնց ապահովելով յատուկ խնամք և ապաքինման նպաստող բժշկական սարքեր։
Ընդառաջելով
Կեդրոնական
վարչութենէն ստացած շրջաբերականին, Շրջանային վարչութիւնս կոչ

ՀՕՄ-ի գործ@նէ@թիւնը ﬕշտ
եղած է բեղ@ն, սակայն @նեցած է նաև
մարտահրաւէրներ, որոնցմէ կարևորագոյնը եղած է շարքերը երիտասարդացնել@ և նոր անդաﬓեր ներգրաւել@ հարցը: Այս ﬕջոցին ս@րիահայեր@
ներգաղթը որքանո՞վ սատարեց ՀՕՄ-ի
Գանատայի մասնաճիւղեր@ շարքեր@
խտացման:
— Ինչպէս գիտէք, անդամարշաւը
հիﬓաքարն է կազմակերպութեան մը,
որուն յարատևումը ուղղակի կախեալ
է երիտասարդ նորագիրներու ներգրաւումէն և ներդրումէն։ ՀՕՄ-ի շարքերը խտացնելու և գործունէութեան
դաշտը այժմէականացնելու նպատակով՝ Շրջանային վարչութիւնն ու իր
մասնաճիւղերու վարչութիւնները ջանք
չեն խնայեր ներգրաւելու համար մասնագիտացած երիտասարդ տարրը,
անոնց վստահելով զիրենք հետաքրքրող ծրագիրներու իրագործումը։
Սուրիահայութեան ներգաղ թին
կապակցաբար, պատերազﬕ հետևանքով Գանատա հաստատուած
ﬔ ր հայրենակիցները իրենք զիրենք
գտան նոր ﬕջավայրի մը մէջ, երկրի
օրէնքներուն, սովորութիւններուն և
քաղաքացիական իրաւունքներուն ու
պարտաւորութիւններուն բոլորովին
անծանօթ: Մեր ﬔծ թէ փոքր մասնաճիւղերը առաւելագոյն չափով սատարեցին, ոչ ﬕայն անոնց տրամադրելով
բնակարանային
սարքաւորուﬓեր,
ձﬔ ռնային վերարկուներ, այլև հայ
վարժարան յաճախող սուրիահայ
աշակերտներուն ապահովեցին դպրոցական պայուսակներ, դասագրքեր և
գրենական պիտոյքներ: Օժանդակեցին կառավարական փաստաթուղ թերու ամբող ջացման, ֆրանսերէն կամ
անգլերէն լեզուներու դասընթացքներու արձանագրութեան և ﬕջոցներ
ստեղծեցին յարմարագոյն աշխատանքներ գտնելու։
Վերադառնալով անդամ ներգրաւելու ձեր հարցուﬕն, վարչութիւնները հրաւիրեցին նորահաստատ ընտանիքի մայրեր և երիտասարդներ,
թէյասեղանի մը շուրջ, իրենց զեկուցելու Հայ Օգնութեան Միութեան առաքելութեան և տեղական թէ համահայկական ծրագիրներուն մասին։ Եղան
անշուշտ խրախուսուողներ և տեղւոյն
վրայ արձանագրուողներ, իսկ յետագային, անոնք որոնք աւելի հանգիստ
և հաստատուած զգացին, ﬕացան ﬔր
շարքերուն՝ իրենց հետ բերելով նաև
իրենց մտերիմ բարեկաﬓերն ու հարազատները։ Ունեցանք նաև Սուրիահայ
Օգնութեան Խաչի անդաﬓերէն փոխանցագրեր։ Այս նոր անդաﬓերը
այժմ մաս կը կազﬔն իրենց հաստատուած քաղաքներուն՝ Մոնթրէալի,
Թորոնթոյի, Լաւալի, Վանգուվըրի և
Գեմպրիճի ﬔր մասնաճիւղերուն։
ՀՕՄ-ը վերջերս ծրագիրներ կը
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ՀՕՄ Եւ Հայաստանի Մշտական Ներկայացուցչութիւնը նիստեր կազմակերպեցին
ՄԱԿ-ի Կանանց Իրավիճակի 63-րդ նստաշրջանին
ԿԱՐԻՆ ՍԱՂՏԸՃԵԱՆ-ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ամէն տարի Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Կանանց Իրավիճակի Յանձնաժողովը
(UN-CSW) Նիւ Եորքի մէջ ի մի կը բերէ աշխարհի
տարբեր երկիներէ ոչ-կառավարական եւ կնոջական
հարիւրաւոր կազմակերպութիւններ՝ լայն բեմահարթակ ստեղծելով կանանց հարցերու քննարկման:
Կանանց Իրավիճակի Յանձնաժողովի 63-րդ
նիստն էր այս տարի, որ յատկացուած էր սեռերու
հաւասարութեան ոլորտին մէջ ընկերային եւ տնտեսական ենթակառոյցներու դերին:
Նշենք, որ Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ)
1970 -էն գործուն է ՄԱԿ-ի մէջ: 1998 Մայիս 28 -ին ան
մաս կազմեց ՄԱԿ-ի Տնտեսական եւ Ընկերային
Յանձնաժողովին եւ տարբեր յանձնախումբերու
մասնակցութեամբ կը սատարէ աշխարհի մէջ մարդկային իրաւանց, ընկերային արդարութեան եւ սեռերու հաւասարութեան սկզ բունքներուն:
Աշխարհի չորս կողմէն հազարաւոր մասնակիցներու կող քին ՄԱԿ-ի Կանանց Իրավիճակի
Յանձնաժողովին մօտ ՀՕՄ-ը ներկայացնելը բացառիկ առիթ է՝ հայ կնոջ կարգավիճակը բարձրացնելու
եւ հարցերը լուսարձակի տակ առնելու:
Մարտ 11-ին, ՀՕՄ ՄԱԿ-ի մօտ Հայաստանի
մշտական ներկայացուցչութեան հետ գործակցաբար, ՄԱԿ-ի կեդրոնատեղիէն ներս կազմակերպեց
նիստ-քննարկում մը՝ «Զարգացող ենթակառոյցներու եւ հանրային ծառայութիւններու կարեւորութիւնը սեռերու հաւասարութեան բարելաւման համար»
թեմայով: Գանատայէն նիստին կը մասնակցէին
ընկերուհիներ՝ Թենի Մովէլ, Յասմիկ Շահինեան
(Թորոնթօ) եւ Կարին Սաղտըճեան-Տէր Յակոբեան
(Վանգուվըր):
Նիստը վարեց ՄԱԿ-ի մօտ ՀՕՄ-ի աշխատանք-
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մշակէ Հայաստանի կանանց իրավիճակի բարելաւման ի խնդիր. Գանատայի
շրջանը ինչպէ՞ս պիտի սատարէ այս
ծրագրին:
— ՀՕՄ-ը որպէս բարեսիրական
կանանց կազմակերպութիւն իր լայնատարած գործելադաշտին մէջ ի հարկէ պէտք է իր ուշադրութիւնը դարձնէ
նաև կանանց կարիքներուն, յատկապէս Հայաստանի կանանց իրավիճակի բարելաւման ի խնդիր։
2017-ի Պատգամաւորական ժողովը արծարծեց այս նիւթը և այժմէական ու անյետաձգելի գտնելով՝
բանաձև որդեգրեց, որ Գանատայի
շրջանը աշխատանք տանի Հայաստանի կանանց կեանքի բարելաւման
կարելիութիւնները սերտելու: Ընթացք
տալով այդ բանաձևին, վարչութիւնս
յանձնախումբ մը կազﬔց, որոնք նախագիծ մը պատրաստեցին փորձառական ծրագիր մը սկսելու (Pilot project)։
Ծրագրի նախագիծը ներկայացուեցաւ
Կեդրոնական վարչութեան, որոնց հաւանութեան կը սպասենք՝ ﬔ ր Շրջանային Պատգամաւորական ժողովին
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ները համադրող Քրիստինա Մեհրապոտ, որ ներկայացուց նիստին զեկուցաբերները՝ Միջազգային
Դրամատան (World Bank) ներկայացուցիչ Անուշ Բեջանեանը, Armenia Fund-ի Միացեալ նահանգներու
Արեւմտեան շրջանի ատենապետ Մարիա Մեհրանեանը եւ ՀՕՄ-ի Կենդրոնական վարչութեան փոխատենապետ դոկտ. Նայիրի Տէրտէրեանը:
Նիստին բացումը պաշտօնապէս կատարեց
ՄԱԿ-ի մօտ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ,
դեսպան Մհեր Մարգարեան, որ շեշտեց Կանանց
Իրավիճակի Յանձնաժողովին սկզ բունքները, կարեւոր նկատեց ՄԱԿ-ի Կանանց Իրավիճակի Յանձնաժողովին այս տարուան թեման՝ կիներու ընկերային
ապահովութեան, եւ հանրային ծառայութիւններու
ենթակառոյցներու կարեւորութիւնը՝ կիներու հզօրացման եւ սեռերու հաւասարութեան համար:
Միջազգային Դրամատան (World Bank) ներկայացուցիչ Անուշ Բեջանեան ներկայացուց սեռերու հաւասարութեան ներկայ վիճակագրութիւնները՝
բաղդատութիւններ կատարելով Հայաստանի իրավիճակին հետ։ «Միջազգային Դրամատան (ՄԴ) վիճակագրութիւնները ցոյց կու տան, որ եթէ կիները
տղամարդոց հաւասար գործի կարելիութիւն ունենան, երկիրներու տնտեսութիւնները աւելի դիմացկուն կ՚ըլլան եւ կը բարգաւաճին», ըսաւ ան:
Բեջանեան դիտել տուաւ, որ այսօր մեծ թիւով
երկիներու մէջ կիները աւելի ուսում կը ստանան քան
տղամարդիկ, սակայն այդ առաւելութիւնը չի կիրարկուիր գործի մարզին մէջ եւ չի նպաստեր տնտեսական զարգացման: Նոյնն է պարագան Հայաստանի,
ուր ուսում նառութենէ ետք կիները դուրս կը մնան աշխատանքի մարզէն եւ մեծ ներդրում չեն ունենար տնտեսութեան բարելաւման մէջ: Մէջբերելով ՄԴ մէկ

ներկայացնելու, առ ի վաւերացում։
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչ@թիւնը յայտարարած է «Տեսլական 2020»
ծրագիրը. ի՞նչ պիտի ըլլայ ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանի ներդր@մը:
— ՀՕՄ-ի առաքելութիւնը շարունակելու և իր ապագայի ծրագիրները
գործադրելու համար, անհրաժեշտ էր
ՀՕՄ-ի հիﬓադրաﬕ բարգաւաճումը, որ կը ﬕտի կազամակերպութեան
նիւթական դժուարութիւններու յաղթահարման և ՀՕՄ-ի Կեդրոնական
վարչութեան համահայկական բոլոր
ծրագիրներու շարունակման ու զարգացման։ Հետևաբար Կ. վարչութիւնը
յատուկ շրջաբերականով մը իր շրջաններուն և անոնց ընդմէջէն մասնաճիւղերուն և անդաﬓերուն նիւթական աջակցութիւնը ուզեց ապահովել։
Ասոր առընթեռ, մայր յանձնախումբ
մը կազﬔց, որուն հիﬓական աշխատանքը պիտի ըլլայ յատուկ նախաձեռնութիւններով իրականացնել
հիﬓադրաﬕ նախատեսուած հինգ
ﬕլիոն տոլարի թիրախը ﬕնչև 2020

այլ ուսում նասիրութիւնը, Բեջանեան մատնանշեց,
որ Հայաստան կը կաղայ կիներու օրինական իրաւունքներու մարզին մէջ. այսպէս՝ չկայ կիներու դէմ
բռնութիւնը պատժող օրէնք, վնասի հատուցում, գործի մէջ նոր-ծնողքի հատուցում. աւելին՝ կիները միջին
հաշուով կը շահին 33% նուազ քան՝ տղամարդիկ: Ան
բարելաւում նկատեց խորհրդարանի մէջ կին երեսփոխաններու տոկոսի աճը. բաղդատած աշխարհի
մէջ կիներու 22% ներկայացուածութեան, Հայաստանի խորհրդարանին մէջ, Դեկտեմբերի ընտրութենէն
ետք, կին երեսփոխանները կը կազմեն 23%:
Իսկ աղ քատութեան մէջ Հայաստանի կիները կը մնան ետ քան տղամարդիկ՝ իւրաքանչիւր 100
տղամարդոց դիմաց 117 կին աղ քատ է, մինչ աշխարհի մէջ այդ թիւը 100 -ի դիմաց 104 է:
Հայաստան կարիք ունի նաեւ ընկերային ապահովութեան զարգացման. օրինակ՝ նոր մօր աշխատանքային հատուցում, երէցներու եւ մանուկներու
հոգատարութեան եւ թոշակառուներու ապահովագրութեան: Ան բաղդատութիւններ կատարելով զարգացող այլ երկիրներու հետ, ըսաւ, թէ Հայաստանի
մէջ աշխատող ուժին 46.6%-ը կ՚աշխատի ստուերային տնտեսութեան մարզին մէջ, ընկերային ապահովագրութենէ լրիւ զուրկ:
Ան իր ելոյթը եզ րափակեց, ըսելով որ այսօր
պատմական առիթ ունինք կառավարութեան հետ
աշխատելով բարելաւելու մեր երկրին մէջ կիներու
իրաւունքները: Ան ակնարկեց 2 կարեւոր ծրագիրներ, զորս ՄԴ կը կիրարկէ Հայաստանի մէջ. Human
Capital Project, որ կ՚ուսում նասիրէ աղ ջիկներու զարգացման տարբեր երեսները՝ կանխատեսելու համար
այսօրուան մանուկներու արդիւնաբերութիւնը ապագայ աշխատուժի շուկային մէջ: Ինչպէս նաեւ՝ Women

թուական։
«ՀՕՄ-ի Տեսլական 2020» ծրագրի առաջին ձեռնարկը տեղի ունեցաւ
Նոյեմբեր 2017-ին համացանցի վրայ
իրականացուած
համաշխարհային
աճուրդով։ Բոլոր ցամաքամասերէն
նուիրուած առարկաներ աճուրդի
դրուեցան, որոնցմէ գոյացաւ 15,000
տոլարի կոկիկ գումար մը։ Երկրորդ
նախաձեռնութիւնը իւրաքանչիւր անդաﬕ տարեկան 50 աﬔ րիկեան տոլարի յատկացուﬓ է, երեք տարիներու
վրայ։ 2018 -ին Գանատայի շրջանի անդաﬓերուն և վարչութիւններուն ներդրումով, ըստ ﬔ ր անդաﬓերուն թիւին,
շուրջ 60,000 աﬔ րիկեան տոլար փոխանցեցինք Կեդրոնական վարչութեան։
Երրորդ
նախաձեռնութիւնը
Մայքլ Արաﬕ՝ յատուկ այս ծրագրին
համար պատրաստած յուշապնակներն
են, իւրաքանչիւրը 100 աﬔրիկեան տոլարի արժողութեամբ։ Շրջանիս տրամադրուեցան 200 պնակներ, որոնք
ﬔծ մասամբ սպառած են, շնորհիւ ﬔր
մասնաճիւղերուն և մայր յանձնախումբին ջանքերուն։ Չորրորդ նախաձեռնութիւն մը ևս ծրագրուﬕ ընթացքի մէջ

է, որուն մասին ﬔր վարչութիւններն ու
անդաﬓերը տեղեակ պիտի պահենք,
երբ տուեալները ունենանք։
Ընկհ. Անի, ՀՕՄ-ը անվարան նեց@կ կը կանգնի ﬔր ժողով@րդին՝ ի
սփիւռս աշխարհին, ապա՝ իր կարգին,
ի՞նչ ակնկալ@թիւն @նի ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանը գաղ@թի զաւակներէն:
— Ինչպէս յիշեցինք, Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի Շրջանային վարչութեան ու իր մասնաճիւղերու գործունէութեան դաշտը
ընդարձակ է և կարիքը ունի բարեացակամ նուիրատուներու և բարերարներու նիւթական օժանդակութեան, որ
պիտի նպաստէ ﬕութեանս բազմապիսի ծրագիրներու իրականացման:
Գանատայի Շրջանային վարչութիւնը անգամ մը ևս կը գնահատէ իր
անդաﬓերուն և համակիրներուն շարունակական նիւթական թէ բարոյական աջակցութիւնը ՀՕՄ-ի բոլոր ծրագիրներուն:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ՎԱ ՐԵՑ
ՍՈՆԱ ԹԻԹԻԶԵԱՆ ԿԷՏԻԿԵԱՆ
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Entrepreneur Financing Initiative, որ 350 միլիոն տոլարի յատկացումով կը քաջալերէ կիներով ղեկավարուած տնտեսական նախաձեռնութիւնները: Եւ այս
բոլորը՝ սեռային հաւասարութիւնը քաջալերելու համար:
Երկրորդ խօսնակը՝ Մարիա Մեհրանեանը,
ընդհանուր պատկեր մը տուաւ Armenia Fund-ի 1994
-էն ի վեր ծրագիրներուն մասին` Հայաստանի հիմնակառոյցներու զարգացման ոլորտին մէջ։ Ան նշեց,
թէ ինչպէ՛ս ենթակառոյցները կրնան ազդել կիներու
հզօրացման։
Հայաստանի աշխատուժին 45%-ը երկրագործութեամբ կը զբաղի, որոնց կէսը կիներն են, ըսաւ
Մեհրանեան: Սակայն երկրագործութիւնը մեծ
դժուարութիւններ ունի, տրուած ըլլալով որ ամէն
տարի շուրջ 40 հազար գիւղացի տղամարդ կ՚արտագաղ թէ Ռուսիա եւ այլուր աշխատանքի համար:
Ետին կը մնան կիները՝ հողին ու տան բերը իրենց
վրայ առած: Այսօրուան տոկացող երիտասարդ հայ
կինը վաղուան ղեկավար կինն է, ըսաւ ան եւ խօսեցաւ Armenia Fund-ի երկրագործական ծրագիրներուն մասին, յատկապէս Տաւուշի շրջանին մէջ, ուր
հողամշակ կիներ հետզհետէ Հայաստանի մէջ գործարար նոր դասակարգ մը կը կազմեն:
Տեսաերիզի մը ընդմէջէն, տեղեկացանք, որ
Armenia Fund-ը Տաւուշի շրջանին 72 դպրոցներուն
մէջ հաստատած է համացանցային դրութիւն, որմէ
կ՚օգտուի 7 հազար աշակերտ: Կարեւոր քայլ մը՝ ենթակառոյցներու բարելաւման եւ հաւասար առիթի
ստեղծման:
Վերջին զեկուցաբերը՝ Հայ Օգնութեան Միութեան Կենդրոնական վարչութեան փոխատենա-

պետուհի tոկտ. Նայիրի Տէրտէրեանը ներկայացուց
կառավարութեան եւ հասարակական կազմակերպութիւններու համագործակցութեամբ իրականացուող ծրագիրներ, ինչպիսին են ՀՕՄ-ի նախաձեռնութիւնները:
Ան վեր առնելով ՀՕՄ-ի աւելի քան 109-ամեայ
գործունէութիւնը ըսաւ, որ մէկ դարու պատմութեան
ընթացքին կնոջական այս կազմակերպութիւնը անցած է երկու Աշխարհամարտէ, Ցեղասպանութենէ եւ
երկրաշարժէ ու տակաւին կը յարատեւէ:
Հայաստանի մէջ ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը սկսաւ 1988 -ի Սպիտակի երկրաշարժին, որուն ընթացքին ՀՕՄ-ը անմիջական օգնութիւն ցուցաբերեց,
աղէտեալներուն նուիրահաւաքներ կազմակերպեց,
տուներ կառուցեց եւ միայնակ մայրերու հիմ նադրամ ստեղծեց: Այս գծով, շուրջ 800 հազար տոլարի
օգնութիւն ստացաւ Միացեալ Նահանգներէն USAID
ծրագիրով:
Կիներու իրավիճակի բարելաւման համար
ՀՕՄ-ի կարեւորագոյն ծրագիրը 1997-էն ի վեր հիմնուած Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» Առող ջապահական Կեդրոնն ու Ծննդատունն է: Այնտեղ, ցարդ
շուրջ 160 հազար հիւանդ բուժում ստացած է, իսկ
2005 -ին հիմ նուած ծննդատան բաժանմունքը 15,410
ծնունդ ունեցած է, առանց մահերու:
1998 -էն ի վեր Արցախի տարածքին կը գործէ
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մանկապարտէզներու ցանցը: Ութը
գիւղերու եւ Ստեփանակերտի մէջ գտնուող մանկապարտէզներէն ցարդ 3-6 տարիքի աւելի քան 2500
արցախցի մանուկ աւարտած է:
Տէրտէրեան նաեւ թուեց այն բոլոր շինարարական եւ երկրագործական ծրագիրները, զորս ՀՕՄ-ը

կը կատարէ յատկապէս Տաւուշի շրջանին մէջ: Այս
ծրագիրներուն համար ՀՕՄ-ը կը համագործակցի
ՄԱԿ-ի, ASAID -ի, ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններու եւ պետական հիմ նարկներու հետ՝
բարելաւելու համար կիներու եւ աղ ջիկներու իրաւունքներն ու կարիքները՝ Հայաստանի տարբեր շրջաններուն մէջ։
Տէրտէրեան եզ րափակեց ըսելով. «Երբ հասարակական կազմակերպութիւններ եւ կառավարութիւն միասնաբար կ՚աշխատին, կեանքը կը բարելաւուի, եւ երկիրը կը զարգանայ»:
Ապա Մեհրապոտ կարգ մը հարցում ներու
առիթ տուաւ:
Քննարկման մասնակցեցան ՄԱԿ-ի բաժանմունքներու եւ այլազան ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ ներ եւ Հիւսիսային
Ամերիկայի այլազան գաղութներէ ժամանած ՀՕՄուհիներ:
Կ՚արժէ յիշել, որ ՄԱԿ-ի Յանձնաժողովին (UNCSW) այս տարի կը մասնակցէին աշխարհի չորս կողմէն աւելի քան 9,000 ներկայացուցիչ: ՀՕՄ-ի ներկայացուցիչները Առող ջապահական Յանձնախումբին
հետ ունեցան երկրորդ նիստ մը եւ մասնակցեցան
այլ ձեռնարկներու:
Կարեւոր իրագործում մըն է այն, որ այս նստաշրջանին Հայաստան ընտրուեցաւ Յանձնաժողովի 64-րդ եւ 65-րդ նստաշրջաններու նախագահող:
Նստաշրջանը ՄԱԿ-ի երկրորդ մեծագոյն իրադարձութիւնն է Ընդհանուր Ժողովէն ետք: Հայաստանը
յանձնաժողովի անդամ ընտրուած է 2019-2023 ժամանակահատուածին համար:

The 63rd United Nations Commission on the Status of Women Conference in New York
AS REPORTED TO THE A.R.S TORONTO ROUBINA CHAPTER BY UNGEROUHIS HASMIG ZAROKIAN AND TENY MOVEL
First and foremost we would like to
thank A.R.S Canada for organizing and
encouraging us to attend the 63rd United
Nations Commission on the Status of
Women Conference in New York. This
was an exceptionally eye opening and
motivational event.
Annually, the United Nations hosts
a commission on the status of women.
“The Commission on the Status
of Women (CSW) is the principal global
intergovernmental body exclusively
dedicated to the promotion of gender
equality and the empowerment of
women. The CSW is instrumental in promoting women’s rights, documenting the
reality of women’s lives throughout the
world, and shaping global standards on
gender equality and the empowerment of
women. During the Commission’s annual
two-week session, representatives of UN
Member States, civil society organizations and UN entities gather at UN headquarters in New York.” (http://www.unwomen.org/en/csw)
The CSW hosted various UN
events as well as side events. One of the
events entitled “Developing Infrastructure and Access to Public Services to Improve Gender Equality” was organized
by the Permanent Mission of Armenia to
the United Nations and The Armenian
Relief Society (A.R.S) or more commonly
known as HOM.
We met at the United Nations
around 5:30pm on Monday March 11th,
2019. We were able to tour the grounds,
look at the various statues and plaques
commemorating UN accomplishments. A
special display was put together to highlight the inequalities suﬀered by women
around the world. They had displayed
facts, ﬁgures and pictures, to provide examples of certain inequalities around the
world. Some of the highlights from these
displays were:
• “Globally only 41% of mothers
with newborns receive a maternity beneﬁt”,
• “208 million women still need
modern contraceptives”,
• “women do 2.6 times more unpaid care work than men”,
• and many more.
The event started at 6:30pm in a
conference room in the United Nations.
The conference room was full and the
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event was attended by Armenians and
non-Armenians interested in hearing
about the status of women in Armenia.
Opening remarks were presented
by H.E. Mher Margaryan ,the Permanent Representative of Armenia to the
United Nations. He thanked everyone
for coming and gave a brief overview of
the current status of women in Armenia.
He outlined how important a role women
play in the economy and how much more
is required to ensure equality and protection of women’s status.
Following H.E. Mher Margaryan’s
speech a panel of 3 speakers addressed
the audience. The panelists were Anush
Bezhanyan, Practice Manager at The
World Bank, Maria Mehranian , the
International Chairperson of the Armenia Fund and, Dr. Nyree Derderian
the vice-chairperson of the Armenian
Relief Society. The panel was moderated
by Christina Mehranbod, an MPH Candidate at Colombia University and the
Armenian Relief Society’s UN coordinator.
Each speaker spoke eloquently
and provided interesting perspectives regarding the status of women in Armenia
as well as how their work is contributing
to strengthening the country as well as
the status of women.
Anush Bezhanyan, spoke ﬁrst and
provided an overview of the current
status of education, and women’s rights
in Armenia. Ms.Bezhanyan explained
how women stayed away from pursuing
higher education and took longer breaks
in their professional life. She then explained how one of the goals in Armenia
is to engage women in pursuing education in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ﬁelds.
Maria Mehranian, spoke next and
explained how some of the projects and
infrastructure being built by the Armenia
Fund is helping Armenians and speciﬁcally women. Ms.Mehranian explained
how following the Earthquake many of
the men le½ their family to pursue employment in other nearby areas. She explained that o½en times the women and
children were le½ behind and had to rely
on the land to grow fruits and vegetables
to sell at the market. Given climate constraints and instability the agricultural
industry was very challenging, one of the

projects the Armenia Fund helped with
was providing women with Greenhouses
which would allow them to cultivate and
grow year-round.
Dr. Nyree Derderian spoke next
and talked about the work A.R.S/ HOM
has done over the last 30 years. She started by outlining how HOM helped during
the earthquake and later helped to establish the “Sose Kindgartens” and hospitals. Dr. Derderian explained how the
organization is a grassroots organization
which has worked with the government
to establish and improve infrastructure.
Some of the most signiﬁcant accomplishments were that A.R.S worked with Armenians to set up 11 kindergartens and 5
of those are now fully maintained by the
government in Armenian and no longer
require support by A.R.S.
The speakers covered a lot of information about women and their situation
in Armenian, some facts worth noting
are:
• 1 woman receives tertiary education for every 5 men in Armenia
• 52% of Armenian women participate in the “formal” workforce in Armenia
• Girls up to the age of 30 receive
an education and work for a few years.
Once they settle and have children, they
generally do not return to the work force
• There are very low number of
women in “STEM” (Science, Technology, Engineering, Math) industries in
Armenia
• Women earn 33% less than men
• There are some new guidelines
regarding sexual harassment in the
workplace
• Poverty and women is a big issue
in Armenia. Women are generally poorer
than men. For every 100 men, 117 women
live in poverty.
• Only 14% of children attend kindergarten in rural Armenia. Only 50 %
of kids attend kindergarten in Yerevan.
• The Armenia Fund raised agriculture rates in Ackhourian from 25% to
90% by helping provide greenhouses and
irrigation tips. Therefore, helping women
become more self suﬃcient.
• There is a large “informal” work
force
• Sose kindergarten provides free
kindergarten education. There are 11 kin-

dergartens, 5 of these have been given to
the government to take over.
Some recommendations that were
suggested by the panel:
• Support and provide STEM programs and education for girls
• Adopt a better paternal/parental
leave program
• Improve the education system
and encourage kindergarten
• Establish proper elder care
• Provide a maternity beneﬁt
• Provide child beneﬁt
• Social protection
• Provide pension
Some personal recommendations
from us:
• This is a great event to encourage young women to learn about A.R.S/
HOM, learn about Armenia and the
status of women in Armenia.
• This event truly highlights the
work done by A.R.S and encourages participants to reﬂect and understand what
HOM does and hopefully encourages the
participants to become more involved.
• Although we both knew of
the work undertaken by HOM it was a
great reminder and also gave us a better
understanding of the bigger picture… it’s
more than just helping one kindergarten
…. or helping one village … the eﬀorts of
HOM and other organizations are truly
changing the culture and lives of Armenians in Armenia. Moreover, the eﬀorts of
HOM are helping change the culture to
support women and encourage equality
and opportunity.
• We would recommend HOM to
organize an additional side event to help
publicize and highlight the work conducted by A.R.S to beneﬁt the status of
women in Armenia.
• Lastly, we would suggest the
creation of a mentoring program to help
women in Armenia and in the diaspora
to have contacts to help them achieve
their goals and perhaps encourage them
to pursue education in a STEM industry.
Perhaps a book showcasing modern and
historical Armenian women who have
made diﬀerence in society.
In closing, we would like to thank
A.R.S, A.R.S Canada and A.R.S Roubina
Chapter for this amazing opportunity.
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A.R.S. 2018 REGIONAL SEMINAR IN VANCOUVER
From the airplane, we could see the
peaks of the picturesque Coast Mountains
of the western coast of Canada with calm
blue pools of lakes scattered throughout
the highlands and valleys…it was apparent that we were getting closer to our destination…Vancouver, in the most western
province of British Columbia.
As we disembarked from the plane,
we were united with our fellow ARS Ungerouhis and travel companions from
Montreal, Laval, Ottawa, Hamilton and
Cambridge. The airport oﬃcially became
a mini Armenia for the next 30 minutes
with loud greetings, hugs, Armenian and
ARS ﬂags and warm welcomes from our
hosts, Vancouver’s ARS Araz Chapter.
Upon documenting our arrival to
Vancouver with the obligatory group
photo at the airport, we headed to the
Century Plaza hotel, which would be our
home in the heart of downtown Vancouver for the next ﬁve days. A½er a quick
rest and refreshments, we went to the
hotel ballroom for a Welcome Reception
Cocktail Party organized by our hosts.
Mrs Taline Ohanian enchanted us with
her lovely voice, singing renditions of classic Armenian favourites, accompanied by
her husband on the keyboard. Soon, the
entire room joined in and a wonderful
evening was spent in chorus, sometimes
oﬀ key, always with good cheer.
On the second day in Vancouver we
are on the bus on our way to Capilano suspension bridge, one of greater Vancouver’s
top attractions, situated in a West Coast
Rainforest. The anglicized name, Capilano, comes from “Kia’ palano”, meaning
“beautiful river”, a First Nations name
belonging to the Squamish Nation. The
simple hanging bridge is 140 meters long
and 70 meters above the river. Initially
tentative, our group pushed aside all fear
and took over that bridge. True crusaders, spurred on by the promise of another
group photo, claimed it on behalf of ARS
(ﬂag raised), conﬁrming our fortitude, yet
again, this time by conquering Capilano.
In the evening, we joined members
of the Vancouver Armenian community
on a Sunset Dinner Cruise aboard the
M.V. Harbour Princess. A unique experience with unparalleled panoramic views
of the Vancouver skyline. Good food,
warm friends, joyful spirits, and Armenian music made it a night to remember
as we danced until the sun slowly disappeared into the Paciﬁc Ocean.
Day 3, was raining, but there is no
stopping this ARS group with our sunny
dispositions. A little rain wasn’t going to
tamper with our plans to visit Victoria
by ferry. The upper outer decks oﬀered
glorious views and if it got too cold and
wet for some, they headed inside to ﬁnd
warm comfortable lounge areas. On historic, picturesque Victoria Island, our
ﬁrst stop would be lunch and wine tasting at Church and State Winery.
Our appetites satisﬁed and our

Claiming the Capilano bridge on behalf of
the ARS.

6

thirsts quenched, we headed to Butchart
Gardens, a botanical feast for the senses,
featuring 55 acres of gardens. Umbrellas in hand, we went oﬀ to explore the
beauty of the formal gardens; the Sunken
Garden; the Rose Garden; the Japanese
Garden; Star Pond and the Italian Garden. Rumour has it that some within our
group, the truly mischievous, revelled
in the romanticism of bygone years by
riding on the antique Carousel! I must
say, my favorite was the Sunken Garden.
The panoramic view is breathtaking from
atop the lookout point oﬀered by the elevated peak (a rock mound overlooking
the once quarry) before you descend into
the garden. Absolutely spectacular!
We still had so much to see, so returning our umbrellas, we headed for a
tour of the city of Victoria, the capital
of British Columbia. Unlike the modern
city of skyscrapers which is Vancouver,
Victoria boasts proudly its British colonial past with its Victorian architecture,
historic buildings and scenic harbour.
ARS Canada’s 25th Regional Seminar was dedicated to the 100th Anniversary of the First Independent Armenian
Republic and the 40th Anniversary of the
founding of Vancouver’s Araz Chapter
and took place on Friday, September 21st
at the Century Plaza hotel. Ungh. Annie Ohanian, Chair of the ARS Canada
Regional Executive, opened the seminar
with welcoming words to all the attendees and warm words of appreciation to
volunteer ARS members across Canada
who devote themselves to ARS’ continued
mission, thereby ensuring that ARS Canada Regional Executive meets all of its
commitments to ongoing ARS Central
Executive projects internationally, and
its own regional and local initiatives. She
had special thanks for members of Vancouver’s Araz Chapter who have been
working tirelessly to make this trip and
seminar such a success. They were wonderful hosts, sparing no attention to detail
by organizing unforgettable site seeing
activities, ensuring we were comfortable,
well-fed and entertained since our arrival.
The participants agreed and shared their
appreciation with heartwarming applause
for ARS Araz Chapter.
Ungh. Annie Kralian introduced
and welcomed our ﬁrst invited speaker
Dr. Maryam Zeineddin. Dr. Zeineddin
was born in Tehran, Iran and lived in
Athens, London and Stockholm prior
to immigrating to Vancouver, Canada.
A½er completing her family practice
residency at the St. Paul’s UBC program,

she started her family practice. Together
with her friend and classmate Dr. Nicole
Barre, she built and currently manages
Ambleside Medical Centre (AMC). Their
mission at AMC is to provide the most
comprehensive patient-centered care,
with preventative health measures as the
element of healthy living. She is an avid
teacher and clinical instructor for UBC
family practice residency programs, has
been faculty for the UBC Coastal program and continues to teach medical students and residents of UBC.
Dr. Zeineddin shared some of her
early frustrations as a family physician,
at which time she began to realize that
at the end of long days at the oﬃce, o½en
seeing more than 30 patients each day,
something didn’t feel right. She was
diagnosing more patients with devastating cancers, and seeing more patients
with anxiety and depression at all ages.
This made her refocus her approach to
ﬁnding preventative care opportunities
in almost every patient visit.
She began to realize that at the end
of long days at the oﬃce, o½en a½er seeing
more than 30 patients each day, something
didn’t feel right. She had begun diagnosing more patients with devastating cancers, and seeing more patients with anxiety
and depression from all age groups. This
encouraged her to refocus her approach to
ﬁnding preventative care opportunities in
almost every patient visit.
Dr. Zeineddin advocates the need for
each of us to take charge of the 6 pillars
of health to prevent disease and maintain
a healthy long life. All of them are within
our realm of control. These are: Physical
Activity, Mindfulness, Nutrition, Health
Screening, Intentions and Connections.

Of these pillars, I found the last
one, Connections, most interesting. A
growing body of research shows us that
strong relationships with friends, acquaintances and community has important implications for good health. Family,
friends, and community are a very important part of life – and health. Dr.
Zeineddin particularly emphasized the
positive impact of membership and activity within community organizations, like
ARS, in promoting good health.
Following a brief question and
answer session, Ungh. Annie Ohanian
thanked Dr. Zeineddin for her presentation of the current paradigm shi½ with
respect to the role of the Family Practitioner in the current health care system
and presented her a token of appreciation on behalf of the Central Executive
for taking time out of her busy schedule
to share her vision of individualized preventative medicine for healthy outcomes.
A½er a short break, Ungh. Sosy
Terzian, Chair of the ARS Vancouver
Araz Chapter, introduced their newest
youth members who had been invited
to partake in the seminar. Attendees
welcomed and encouraged Unghs Sarin
Ghugassian, Ani Markarian and Sevan
Agopianung from Vancouver and Ungh.
Nyrie Telemi from Toronto. These new
members shared their feelings as to why
they joined ARS. They expressed gratitude for the encouragement and the opportunity they were given to participate
in the seminar.
Ungh. Annie Ohanian took the
podium to present the ARS Executive’s
summary of Current and ongoing activities since their election at the 2017
delegation meeting in Montreal. She

"...documenting our arrival to Vancouver with the obligatory group photo at the airport."
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highlighted the ongoing commitment of
the ARS Canada Regional Executive to
the ARS Central Executive’s programs in
Armenia through its 10 Canadian chapters. Using visual aids, she shared with
attendees, highlights of the September
2017 pilgrimage to Armenia, organized
by the ARS Canada Regional Executive,
for the oﬃcial opening of the ARS Sosseh
Kindergarten’s new facilities in Artsakh.
During this trip, members had the opportunity to also visit the resting place
of Sosseh Mayrig as well as the ARS
Mother-and-Child Birthing Centre in
Akhourian village. Ungh. Ohanian emphasized the massive ﬁnancial and moral
undertaking required to bring these exceptional programs to fruition.
Ungh. Annie Ohanian, then invited
Ungh. Houri Najarian to present the Central Executive initiative to build a lasting
foundation for ARS Central’s international
activities through Vision 20/20. Ungh.
Houri presented the diﬃcult ﬁnancial reality that the Central Executive is currently
facing. This has come as a direct consequence of the continued needs of Armenia
and Armenian communities in the diaspora. The ARS Central Executive must
strengthen its ﬁnancial situation in order to
ensure programs and projects will remain
well supported into the future. With this
in mind, the ARS Central Executive has
executed a plan to create an Endowment
Fund to support the wide range of activities across the organization, through its
educational, cultural, humanitarian, and
social pillars in perpetuity. Since the plan’s
inception in 2005, the fund has grown to
2.5M USD. However, the current Endowment Committee, which is chaired by
Ungh. Nairy Shahinian, has set a goal to
increase this endowment amount to $5M
USD by the year 2020, hence the name of
the project “Vision 20/20”. Our success
will require participation, not just of major donors and institutions, but by mandating that each member participate in the
growth of the endowment fund with a $50
USD contribution, each year for the next
3 years. With 15,000 members worldwide,
this mandate will raise $1.5M directly from
our membership.
The ﬁnal talk of the day was presented by Ungh. Karin Saghdejian-DerHagopian, who has been studying the
Role of the women of Artsakh during and
post war. Ungh. Karin was introduced
by Ungh. Sylvie Ohanian who noted this
young scholar’s many achievements in the
realm of journalism. Ungh. Karin is the
founding editor of the TorontoHye newspaper and continues as Editor in Chief
of this publication even though she now
lives in Vancouver. She is a graduate of
the American University ++of Beirut, and
Haygazian College majoring in Political
Science. A graduate of the Hamazkayin
Hayakidagan Partsrakouyn Himnarg with
a major in History. She has continued her
education in Canada receiving her BA in
Journalism from Toronto’s Ryerson University. She has participated in the Zoryan
Institute’s Genocide and Human Rights
University program. Ungh. Karin has
worked as an Armenian educator at Torossian and Apkarian schools of Lebanon. For
more than 10 years, she has contributed to
Beirut’s Aztag Daily newspaper, initially as
a writer and later as Editor. Her writings
have appeared in various Armenian newspapers, including but not limited to Aztag,
Armenian Reporter, Armenian Weekly
and Horizon Weekly publications. She
has been a member of Toronto’s ARS Armenian Private School Board of Directors
and is a long-time member of the Armenian National Committee of Canada. Over
the past few years, she has been studying the Armenian women of Artsakh and
how their role within the community has
changed since the independence of Artsakh, trying to understand where their
courage and deﬁance in support of their
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region stems from.
Before the war, in the mid-eighties
to early nineties, women in the community carried out traditional roles of
homemakers and caregivers within their
family and community. Once the war
began in the region, there were many
women who joined the men in the battleﬁelds. They served as soldiers, as nurses
to the injured, or as providers of nourishment and weaponry. Figures like Anahid
Mardirossyan led battalions of 200 soldiers to battle as respected troop leaders.
A½er the war, many households
were faced with the loss of their husbands, fathers, and sons. Women were
forced to take on the dual roles of being
the main provider for the home as well as
caregivers and educators for the children.
Ungh. Karin has visited Artsakh
many times, and has had the opportunity to interview the women of Artsakh in
order to understand their challenges and
their daily strife. The women of Artsakh
are extremely proud and are also very
forward looking. Their reply is always
that their greatest hope is peace will remain everlasting. They are not prone to
complaining about their situation and
they are very rooted in their land. They
would never consider leaving Artsakh
behind for a better life elsewhere. They
are overwhelmed with disbelief when
such suggestions are made, since they
believe they are responsible for keeping
the hearth ﬁre lit and for defending the
cemeteries of their predecessors. They
are convinced that the abandonment of
their homeland would result in the loss of
Artsakh, which would be the ﬁnal chapter of the history of the Armenian race.
Ungh. Karin shared a collection of
photos by the renown photographer Scout
Toufenkjian, who has visited and documented the courage of these women of
Artsakh. The photographs document the
work of Halo Trust, which is an organization whose mission it is to clear land mines
in war torn countries, making it safe for
the inhabitants. Artsakh is a remote and
beautiful place, with a unique identity,
but its people have been haunted by landmines for more than two decades. In fact,
it has had one of the highest per capita incidences of landmine and unexplored ordnance accidents in the world. Sadly, one
quarter of the victims are children. In
addition to facing the threat of debilitating
injuries and death, the people of Artsakh
are ﬁnancially threatened as mineﬁelds
hinder agricultural and family businesses.
Halo Trust is training Armenians to clear
the land of mines. Many courageous Armenian women in the region have trained
for these dangerous demining teams and
risk their lives daily to ensure the safety
of their children and the future prosperity
of the people of Artsakh.
The participation and the role of
the women of Artsakh are foundational
in many critical roles. For instance,
women make up over 80% of health care
professionals, over 75% of professionals
in Education and 60% of Arts, Culture
and Cra½s professionals. There are substantial numbers of women in leadership
roles in government and the judiciary.
Ungh. Karin continues her study of
the women of Artsakh as part of a Masters dissertation and hopes to publish the
study and its ﬁndings when complete.
The women of Artsakh are models
of perseverance, strength, and hope. We
were all humbled and inspired by their
courage.
A½er a brief question and answer session, the ARS Canada Regional
Executive thanked Ungh. Karin for her
commitment in sharing the stories of the
heroines of Artsakh and presented her
with a token gi½ of appreciation. In return, Ungh. Karin had a surprise for the
seminar participants. In honour of the
women of Artsakh, she had arranged for
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a local artisan to prepare the ever famous
‘zhangyalov hats’, a traditional baked
ﬂatbread stuﬀed with a variety of ﬁnely
diced wild herbs and green vegetables
which is a traditional specialty of the
Artsakh and Syunik region. On cue, the
artisanal baker arrived with the warm
treats for all of us to enjoy. What a wonderful surprise and thoughtful gesture by
Ungh. Karin Saghdejian-DerHagopian. It
felt as if the women of Artsakh were with
us in spirit that day in Vancouver as part
of the strong Armenian female collective.
The 25th Canadian Regional Seminar was truly educational, inspirational
and impactful.
Our ﬁnal day in Vancouver would
be spent in celebration of the 40th Anniversary of the founding of ARS Vancouver’s Araz Chapter, in dedication to the
100th Anniversary of the ﬁrst Independent Republic of Armenia. The event took
place that evening at the Sheraton Hotel in
downtown Vancouver, under the patronage of the Armenian Apostolic Church
Prelacy of Canada, Archbishop Papken
Tcharian and other invited guests.
Ungh. Clara Agopian was the
Master of Ceremonies for the event and
opened the event with welcoming remarks to the attendees, especially members of Vancouver’s ARS Araz Chapter, those ARS members who had come
from all over Canada, the ARS Canada
Regional Executive members, Armenian
community leaders and representatives
of sister organizations. All were present
to celebrate the 40th Anniversary of the
founding of ARS Vancouver Araz Chapter. Ungh. Clara invited Ungh. Sosy Terzian, the Chair of ARS Araz Chapter, to
say a few words for the special occasion.
Ungh. Sosy took the opportunity to highlight the impact of the work done by ARS
Araz Chapter within the local Armenian
community of Vancouver and how that
work resonates worldwide. She commemorated the memory of the members of
Araz Chapter, which will remain with us
forever. Finally, she invited Ungh. Sona
Bedrossian, who, 40 years earlier, upon
the inception of ARS Vancouver’s Araz
Chapter, was the Chair of the Chapter’s
ﬁrst Executive. In her reﬂections of the
early days of Araz Chapter’s existence,
Ungh. Sona recalled the Chapter was ofﬁcially founded on November 17th, 1978
with an initial tally of merely 11 members.
At the time, the Armenian community
was very small and not yet organized.
Meetings were held in people’s homes. As
the years passed, the numbers grew. In
1980, the ARS Chapter established Araz
Saturday School and soon a½erwards followed the establishment of a Church and
Community Centre.
Ungh. Clara Agopian then called
upon the chair of the ARS Canada’s
Regional Executive, Ungh. Annie Ohanian to present her heartfelt remarks on
the occasion of the 40th Anniversary of
Vancouver’s Araz Chapter’s inception.

Ungh. Annie also presented the ARS
Central Executive’s message and congratulations for the special occasion.
His Eminence Archbishop Papken
Tcharian was invited to deliver his message. He gave his blessings and prayers
for the membership, the future projects
of Araz Chapter and in particular, the
ARS as a whole. Archbishop Tcharian
presented ARS Araz Chapter Executive the Armenian Apostolic Church
of Cilicia’s oﬃcial congratulatory message which was read by Burnaby’s Saint
Gregory Church’s Very Rev. Fr. Karekin
Shekherdemian and presented to Ungh.
Sosy Terzian.
Festivities continued with the individual lighting of 40 candles by 40
donors in celebration of the Anniversary
or in memory of past members. They
surrounded the anniversary cake, thus
commemorating 40 years of dedicated
service of members of Araz Chapter to
its Vancouver Armenian community.
On behalf of the Armenian Community of Vancouver Ungh. Titar Kochkrian, Chair of the ARF “Simon Vratsian”
Gomide, shared a congratulatory message
of both the ARF Central Gomide and the
local Vancouver Gomide for ARS Araz
Chapter’s 40th Anniversary. She duly
noted the positive impact of the dedicated
ARS membership to educational, health,
cultural and community initiatives.
Sassoun Camp alumni entertained
the attendees with 3 Armenian folk
dances. Singer Koko Tutunjian, invited
from Montreal, entertained guests with
an evening of Armenian popular dance
music followed by emotionally charged
national songs.
Overall, the week in Vancouver,
organized by the ARS Canada Regional
Executive was a phenomenal experience.
A huge ‘bravo’ goes out to ARS Araz
Chapter executives and members who
were our welcoming hosts. In particular,
Unghs. Sosy Terzian, Lisa Hogikyan, and
Clara Agopian who meticulously took care
of the logistics of our tours and excursions
in Vancouver, while at the same time being
immersed in the execution of the 40th Anniversary celebrations. A special thanks
for the handcra½ed blue pantouﬂes slippers, the ARS oﬃcial colour, painstakingly
knit by Ungh. Marie Andonian, member of
the Araz Chapter. This gi½ was included in
each of our welcome packages.
The 25th Regional Seminar organized by the ARS Regional Executive
was educational, motivational and empowering. Our ARS leaders spared no
eﬀort to ensure we all had a great time on
this trip. Congratulations on a job well
done. From all of us, please accept our
heartfelt gratitude for your hard work
and dedication, not only with respect
to this trip, but generally, in the responsibilities you bear and the leadership you
provide. You are true models of what
leaders should aspire to be.
Thank you.
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ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն
Կանանց Միջազգային Օրուան տօնակատարութիւնը

Նախաձեռնութեամբ
ՀՕՄ-ի
Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի»
մասնաճիւղերուն զոյգ վարչութիւններուն եւ կազմակերպութեամբ միացեալ
յատուկ յանձնախումբի մը, Կիրակի,
17 Մարտ 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30 -ին, Embassy Plaza-ի սրահէն
ներս նշուեցաւ Կանանց Միջազգային
օրը, նախագահութեամբ ընկհ. Սեդա
Մալ խասեանի: Ձեռնարկին ներկայ
էին օրուան բանախօսն պրն. Ժան
Շարէ՝ 2003-2012 տարիներուն Քեպէգ
նահանգի վարչապետը, Գանատայի
Հայոց Թեմի բարեջան առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեան, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային
վարչութիւնը, Օթթաուայի «Սեւան»
մասնաճիւղէն խումբ մը վարչականներ եւ ընկերուհիներ, որոնք ամէն
տարի ներկայ կը գտնուին նշեալ նախաձեռնութեան՝ առ ի գնահատանք
կազմակերպող մասնաճիւղերուն, ինչպէս նաեւ աւելի քան 400 ՀՕՄ-ուհիներ եւ համակիրներ:
Օրուան հանդիսավար ընկհ. Շաղիկ Թորիկեան ներկաները հրաւիրեց
նախաճաշի, որմէ ետք տեղի ունեցաւ
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան
Կանանց Միջազգային օրուան առիթով պատրաստուած տեսերիզի ցուցադրութիւն: Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներու յոտնկայս
ունկնդրութենէն ետք, բեմ բարձրացաւ
միացեալ յանձնախումբի ատենապետ
ընկհ. Աննա Պուլկարեան՝ ընթերցելու Գանատայի վարչապետ Ճասթին
Թրուտոյի շնորհաւորական խօսքը՝
ուղղուած Հայ Օգնութեան Միութեան,
Կանանց Միջազգային օրուան առիթով: Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ տիկ.
Քրիսթին Սէն Փիեր, որ ներկայիս
Աքատի ընտրաշրջանի երեսփոխան
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է եւ պրն. Շարէի կառավարութեան
մէջ ստանձնած է մշակոյթի, հաղորդակցութեան եւ կանանց իրավիճկի
նախարարութիւնները 2007-2012, եւ
2014-2018 միջազգային յարաբերութեան եւ ֆրանքօֆոնիի նախարարութիւնը: Տիկ. Սեն Փիեր ներկայացնելով
օրուան բանախօս պրն. Շարէն, շեշտը
դրաւ անոր ղեկավարի արժանիքներուն վրայ եւ հաստատեց, թէ ինք քաղաքական կեանք նետուած է շնորհիւ
պրն. Շարէի քաջալերանքին: Ան կարեւորութեամբ նշեց, թէ Գանատայի
պատմութեան մէջ պրն. Շարէ հանդիսացած է առաջին վարչապետը, որ
կազմած է այր եւ կին հաւասար թիւով
նախարարներ ընդգրկող կառավարութիւն:
Պրն. Շարէ իր կարգին, նախ
շնորհակալութիւն յայտնեց տիկ. Սեն
Փիերին՝ իր ազնիւ խօսքերուն համար, ապա Նուշիկ Էլոյեանին եւ Մարի Տէրոսին՝ իրենց մասնակցութեան
Քեպէգի քաղաքական կեանքին: Ան
շնորհաւորեց նաեւ հայ գաղութը,
զայն նկատելով Գանատայի աշխոյժ
համայնքներէն մին: Պրն. Շարէ իր
խօսքին մէջ անդրադարձաւ վերջին
տասնամեակին Գանատայի եւ Քեպէգի տնտեսական յաջողութիւններուն եւ շեշտը դրաւ կառավարութեան
քաղաքական մարզի ծրագիրներուն,
որոնց հիման վրայ կառավարական
ղեկավար պաշտօններու վրայ համահաւասարութիւն կը գոյանայ կիներու
եւ այրերու միջեւ: Քեպէգի մէջ, կարգ
մը կարեւոր օրէնքներու որդեգրման
որպէս հետեւանք, ինչպէս՝ օրական
նուազագոյն սակով մանկամսուրի
եւ մանկապարտէզներու ստեղծումը, ծնողական ապահովագրութիւնը
եւ այլն, մղիչ ուժը հանդիսացան, որ

աւելի մեծ թիւով կիներ կարողանան
ստանալ բարձր մակարդակի ուսում եւ
մասնակցին տնտեսական կեանքին:
Պրն. Շարէ նշեց նաեւ համաշխարհային գետնի վրայ կարգ մը տուեալներ կիներու իրավիճակին մասին,
հաստատելով թէ քաղաքական եւ տնտեսական ծրագիրներու յաջողութեան
համեմատութիւնը շատ աւելի բարձր
եղած է, երբ կանայք մասնակից դարձած են: Որպէս գնահատանք, զոյգ
մասնաճիւղերու ատենապետ ընկերուհիներ Հուրի Զաքարեան եւ Ֆլօրա
Կիրակոսեան պրն. Շարէին յանձնեցին Մայքըլ Արամի ստեղծագործած
յուշապնակը:
Գեղարուեստական յայտագրին
մասնակցութիւն բերին Համազգայինի
«Անի» պարախումբէն Աննա Պուլկարեան մենապարով եւ Միրիամ Պաղտասարեան երկու երգերով:
Քաջալերելու համար իգական
սեռի ներկայացուցիչներու աշխատանքը գիտական ծիրէն ներս, կազմակերպիչ յանձնախումբը հրաւիրած
էր երկու երիտասարդ հայուհիներ,
որոնք մեծ յաջողութիւն արձանագրած են արուեստագիտութեան ծիրէն
ներս եւ արժանացած՝ բարձր գնահատանքի: Անիա Պողարեան եւ Շուշի
Պաքարեան, հանրածանօթ դարձած՝
առաջինը իր հնարած Dialysave գործիքին շնորհիւ եւ երկրորդը՝ Ventus-ին:
Կամքէ անկախ պատճառով, Անիա
Պողարեան չկրցաւ ներկայ գտնուիլ:
Իսկ Շուշի Պաքարեան բեմ բարձրանալով եւ տեսերիզի ցուցադրութեամբ,
ներկայացուց իր հնարած գործիքը:
Ատենապետ ընկերուհիները Շուշիին
յանձնեցին գնահատագիր մը:
Անդրադառնալով Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետին

2019 տարին «Հայ Մամուլի Տարի»
հռչակման, ներկաները ծափող ջոյններով գնահատեցին հանդիսութեան
ներկայ գտնուող մամուլի աշխատանքի ծիրէն ներս գործող անձերը: Գնահատանքի արժանացաւ նաեւ տիկ.
Սեն Փիեր՝ ստանալով թռչնագիր այբուբեն վզկապ եւ ծաղկեփունջ:
Կազմակերպիչ
յանձնախումբը
որոշած էր պատուել ՀՕՄ-ի անունով
երկու ընկերուհիներ, քաղաքական եւ
ազգային կեանքէն ներս իրենց ներդրումին համար: Ներկայացուեցաւ ընկհ.
Նուշիկ Էլոյեանի հակիրճ կենսագրականը, շեշտը դնելով Մոնթրէալի քաղաքապետական կեանքէն ներս իր ունեցած աշխոյժ մասնակցութեան, Հայ
Դատի յանձնախումբին հետ Աքատիի
հանրային զբօսայգիին մէջ ցեղասպանութեանց նուիրուած յուշարձանի
տեղադրման ծրագրին եւ Մոնթրէալն
ու Երեւանը «քոյր քաղաքներ» հռչակող պատմական համաձայնագիրին
իրականացման: Ընկհ. Էլոյեան ստացաւ գնահատանքի յուշանուէր մը: Ան
շնորհակալութիւն յայտնեց եւ ըսաւ թէ
իր այս յաջողութիւնը կը պարտի ՀՕՄ
-ին ու հայ գաղութին, որոնց նեցուկին
շնորհիւ յաջողեցաւ իրականացնել վերոյիշեալ ծրագիրները: Ապա ներկայացուէցաւ երկրորդ պարգեւատրեալը`
ընկհ. Մարի Չաւուշեան Տէրոսը, ParcExtension ընտրաշրջանի քաղաքապետական խորհրադական 1998-էն ի վեր,
անդրադարնալով անոր հովանաւորած
ծրագիրներու տարողոթեան՝ ի շահ
քաղաքացիին: Գնահատանքի յուշանուէր մը տրուեցաւ Ընկհ. ՏԷրոսին: Ան
շնորհակալական խօսքերէն ետք, յուզումով զայն ձօնեց ցեղասպանութենէն
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ԱՆՁՆՈՒՐԱՑՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԱՊԱՀՆԵՐԸ
Ստորեւ կը ներկայացնենք ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն կազմակերպած ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութեան բանախօս, «Հորիզոն»
շաբաթաթերթի վարիչ խմբագիր ՎԱՀԱԳՆ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆի արտասանած խօսքը.
20-րդ դարուն ծնունդ առած Հայ Օգնութեան
Միութիւնը հայկական բարեսիրական նոր ասպետութիւնն է, որուն առաքելութեան հետեւորդ ուխտեալ բոլոր ասպետուհիներն ու խաչուհիները
անխտիր, արժանի են հայ ժողովուրդի երախտագիտական զգացում ներուն:
Ցեղասպանութենէն ետք, տասնամեակներու
թաւալումին հետ, Սփիւռքի զանազան ոստաններու մէջ, ՀՕՄ-ը իր հայրենիքէն տարագրուած հայութեան բեկորներուն բարօր կեանք մը պարգեւելու
նախաձեռնութիւնը ստանձնեց: Գաղ թական զանգուածներու դեռատի սերունդին տարրական կրթութեան համար աշխատանք ծաւալեց, ուսում նարաններ հիմ նեց, կարիքաւորներուն ու անօթեւաններուն
ապաստան տրամադրեց, բուժարաններ եւ դարմանատուներ հիմ նեց:
ՀՕՄ-ի պատմագրութեան մէջ, յատկանշական
կը հանդիսանայ 20-րդ եւ 21-րդ դարերու հատման
ժամանակահատուածը, երբ ՀՕՄ-ի բարեսիրական
գործադաշտը տարածուեցաւ չորս տարբեր բեւեռներու վրայ. Հայաստան, Արցախ, Ջաւախք եւ Սփիւռք։
Իր ծանրաբեռնուած օրակարգերով հանդերձ, ՀՕՄ
-ը չվարանեցաւ հայութեան դիմագրաւած իրերայաջորդ մարտահրաւէրները դիմագրաւելու եւ զօրաշարժի ենթարկելով իր շարքերը նետուեցաւ գործի
դաշտ, ձեռք երկարելու 1988 -ին Հայաստանը հարուածած երկրաշարժի աղէտեալներուն՝ մայրութիւն
ու տիրութիւն կատարելով որբացած երեխաներուն,
կողք-կող քի կանգնելով Արցախի ազատամարտիկներուն, զօրակցելով Հայաստանի հիւսիսային դարպաս Ջաւախքի հայրենակիցներուն եւ վերջապէս յենասիւն հանդիսանալով Սփիւռքի գաղ թօճախներու
մէջ գործող կրթական հաստատութիւններուն։
Այստեղ, թիւերով խօսելու համար, 2012 թուականին հրապարակուած հաղորդագրութիւն մը կը
հաստատէ, որ 1992-էն ի վեր, Հայ Օգնութեան Միութիւնը իրականացուցած է «Ծ նողազուրկ երեխաներու խնամակալութիւն» ծրագիրը, հովանաւորելով
7428 երեխայ, որոնցմէ 1261-ը երկկողմանի ծնողազուրկ են, իսկ 6152-ը զոհուած ազատամարտիկներու
երեխաներ։ Վերոնշեալ ծրագրին համար 4900 անհատ հովանաւորներէ աջակցութիւն ստացուած է:
1992-2012, 20 տարի շարունակ ՀՕՄ-ը իր աշխարհասփիւռ մասնաճիւղերու ջանքերով այս ծրագրին համար Հայաստան փոխանցած է 5 միլիոն 360
հազար տոլարի գումար:
Այս առաքելութիւնները, սակայն, հաւանաբար
չիրագործուէին, եթէ գոյութիւն չունենար Հայ Օգնութեան Միութեան ծննդոցէն ի վեր, միութենական
դաւանագիրքին մէջ ամրագրուած մեծատառ եւ յստակ մէկ հասկացութիւն՝ Նուիրումը, համապարփակ
նուիրուածութեամբ հայրենիքին եւ ժողովուրդին
ծառայելու գաղափարը։ Այդ բարոյական նուիրումի
բարձրակէտը կը հանդիսանան անձնազոհութիւնն
ու անձնուրացութիւնը, մարդկային արժանաքիներ,
որոնք մեզի փոխանցուած են ՀՕՄ-ի անցեալի նուիրեալ առաջնորդներուն եւ գործիչներուն շնորհիւ,
որոնցմէ էր Լոլա Սասունին։
Այո՛, ընկերուհիներ, անզուգական ընկերուհի
Լոլա Սասունին կը յիշենք, որովհետեւ այս տարի իր
մահուան 50 -ամեայ յոբելեանն է, եւ ինք լաւագոյն
օրինակն է ՀՕՄ-ուհիի անձնուրացութեան։
Ակնեցի Հռիփսիմէ Մեծատուրեանը՝ Լոլան, իր
գաղափարակից ընկերոջ դաշնակցական հայդուկապետ Կարօ Սասունիի կող քին, Եղեռնի ինքնապաշտպանութեան հերոսամարտերուն, զէն ի ձեռին
կռիւ մղած է։ մասնակից դարձած է Սարդարապատի
ճակատամարտին, քաջ գիտակցելով, որ այդ մարտը՝

հայութեան լինելութեան գոյակռիւն է։
Եղած է Մուշ, Վան, Խնուս... հոն, ուր գործը կը
կանչէր՝ կազմակերպելով ու խնամելով Եղեռնէն ճողոպրած որբերն ու հիւանդները:
1916 -ին, 23 տարեկանին, Լոլա Սասունի կը
ստանձնէ Խնուսի որբանոցներու ղեկավարութիւնը։
Առաջին զաւակը կը ծնի Հայաստանի անկախացումէն 14 օր առաջ, Սարդարապատի ճակատամարտի
նախօրեակին: Խանձարուրի մէջ մէկ շաբաթական
երեխան զինուորի մը վիզին կը փաթթեն, մինչ Լոլան կիներու խումբի մը հետ վիրաւորներ ու հիւանդներ կը խնամէ եւ տարագիր ընտանիքներուն կարիքները կը հոգայ:
Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան ճգնաժամի օրերուն, իր առաջին զաւակը մալարիայի
պատճառով կորսնցնելու դառն փորձառութիւնը
կ՚ունենայ, սակայն մէկ տարի ետք, անվհատ Լոլան
կը բախտաւորուի իր երկրորդ զաւակով՝ Սուրէնով։
Հայաստանի խորհրդայնացման օրերուն ՉԵԿԱ-ի կողմէ կը բանտարկուի որպէս դաշնակցական,
սակայն կ՚ազատի Փետրուարեան Ապստամբութեան
ընթացքին։
1939 թուականէն մինչեւ իր մահը, աւելի քան
երեք տասնամեակ, ընկհ. Լոլա Սասունի մաս կազմած է Լիբանանի Օգնութեան Խաչի Շրջանային
վարչութեան, երբեմն իբրեւ ատենապետուհի, երբեմն՝ գործավար-քարտուղարուհի։ Գործօն դերակատարութիւն կ՚ունենայ «Պնակ մը կերակուր»ի
նախաձեռնութեան եւ մանաւանդ ՀՕՄ-ի դարմանատուներու հիմ նադրման աշխատանքներու գծով։
ՀՕՄ-ի այդ դարմանատուներուն մէջ, հայ բժիշկները
անվճար բժշկական ծառայութիւն կը մատուցէին։
Իր մարդասիրական անսակարկ նուիրումին
ու Լիբանանի համար կատարած բարեսիրական
ծառայութիւններուն համար, 1966 թուականին ընկերուհի Լոլա Սասունի Լիբանանի օրուան վարչապետ
Ռաշիտ Քարամէի կողմէ կը պարգեւատրուի «Մայրիներու Ազգային Կարգ»ի պետական բարձրագոյն
շքանշանով։
Ահաւասիկ, համակ նուիրումի կեանք մը, իսկական իտէալ ՀՕՄ-ուհի մը, որ բաժնելով հանդերձ
իր ժողովուրդին կրած տառապանքը, վերակազմակեպեց եւ աներեր պահեց իր ազգակիցները։
Ազգի եւ ժողովուրդի ազատ ու անվտանգ զարգացումն ու յառաջխաղացքը կը կերտուին մշակոյթի,
պատմական յիշողութեան, հայրենասիրութեան եւ
ընտանիքի արժեհամակարգերուն պահպանմամբ։
Վերոնշեալ արժեհամակարգերը առողջ հիմերու
վրայ կառուցելու համար՝ անհրաժեշտ է համայն քաղաքացիներուն կողմէ ազգին ծառայելու սկզ բունքի
ընկալումը։ Եւ ազգին ծառայելու սկզ բունքը ոչ միայն
ընկալուած է ՀՕՄ-ին կողմէ, այլ ինքը, իբրեւ հաւաքական բարեսիրական շարժում, օրինակ կը ծառայէ
այլոց։
Հայոց Ցեղասպանութեան յաջորդող ժամանակահատուածին, տարասփիւռ հայկական գաղ թօճախներուն մէջ, հայ վարժարաններուն վիճակուած
էր ազգային եւ հոգեւոր արժէքներով կրթել սերունդները եւ կերտել գաղափարապաշտ եւ ազգային իր
պատկանելիութեան գիտակից հայ երիտասարդութիւն։ Այստեղ եւս ՀՕՄ-ը կատարեց իր առաքելութիւնը եւ տարբեր գաղ թօճախներու մէջ, Միջին Արեւելք, Եւրոպա, Գանատա, Միացեալ Նահանգներ եւ
այլուր նեցուկ կանգնեցաւ հայ դպրոցին։
Կրթութեան եւ հայեցի դաստիրակութեան ՀՕՄ
-ի առաքելութեան մասին հետեւեալը կը գրէ ՀՕՄ-ի
օրհներգի բառերու հեղինակ, գրող եւ դաստիարակ
Մուշեղ Իշխանը.
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ճողոպրած իր մեծ մօր յիշատակաին:
Ապա, ներկայացուեցաւ երրորդ
պարգեւատրեալը՝ ընկհ. Նորա Կէօնճեանը, վեր առնելով յատկապէս ընկերուհիին խոնարհ ու հեզ նկարագիրը, անոր անշահախնդիր ներդրումը՝
նեցուկ կանգնելու իր համայնքի յառաջխաղացին, լռելեան աշխատանքը, որպէս ղեկավար առաջնորդ կամ
համեստ գործակից: Ընկերուհին ներկայիս Brushtech ընկերութեան գլխաԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019

ւոր եւ ընդհանուր տնօրէնն է, ինչպէս
նաեւ յաջողած է 43-ամեայ ընտանեկան հաստատութիւնը հասցնելու նորանոր յաջողութիւններու եւ իր նախանձախնդիր ձեռնարկատիրութեան
շնորհիւ գործակցած է նաեւ NASA-ի
հետ, անջրպետ ուղարկելով ընտանեկան հաստատութեան ստեղծած առաջին խոզանակ աւելը՝ մաքրելու տիեզերանաւ կայարանի ներքին եւ արտաքին
բաժինները: Ձեռամբ զոյգ մասնաճիւ-

«Աւելի քան կէս դարէ ի վեր հայ տղամարդը
առանձին չէ Սփիւռքի մղած գոյամարտին մէջ: Ան
կը վայելէ իգական սեռին գրեթէ լիակատար զինուորագրութիւնը: Այլապէս արդէն տկար մեր ուժերը
կիսուած պիտի մնային, եւ մեզ հարուածող աղէտը
պիտի դառնար աւելի քանդիչ:
Երբ հայ կինը կը զինուորագրուի Խաչով, ան
ոչ միայն թանկագին նպաստ մը կը բերէ Օգնութեան
Միութեան այնքա՜ն կենսական նպատակներուն, այլ
նաեւ հոգեպէս եւ մտայնութեամբ կը դառնայ պայքարող հայ կին, այլասերման վտանգներուն դէմ:
Կրթութեան գործին կողքն ի վեր անոր համար նուիրական կը դառնան նաեւ հայ գիրն ու մշակոյթը, հայ
դպրոցն ու դաստիարակութիւնը»:
Իր առաքելութեան գիտակից՝ ՀՕՄ-ը իր աշխարհըմբռնման մէջ ներառած է ազգային արժէքներու համակարգը եւ տարիներէ ի վեր նորահաս
սերունդին մէջ սերմանած է ազգային ինքնաճանաչման արժէքները՝ հայոց լեզուն, մշակոյթը, պատմական յիշողութիւնը եւ ազգային մտածողութիւնը։
Հայ կնոջ զոհաբերութեան անդրադառնալու
համար, այստեղ պահ մը ոստում պիտի կատարենք
դէպի անցեալ՝ Արցախեան գոյապայքարի ժամանակահատուած.
Յառաջիկայ Արցախ ձեր այցելութեան ընթացքին, անպայման այցելեցէք Շուշիի մօտակայ Քարինտակ գիւղը եւ ժամանակ ստեղծեցէք այցելելու
եւ յարգանքի տուրք մատուցելու գիւղի գերեզմանատան մէջ իր յաւերժական հանգիստը գտած Նարինէ
Առաքելեանի շիրիմին։
Նարինէի հերոսական կեանքը ընդհատուեցաւ
16 տարեկանին, հերոսական խոյանքով։
Նարինէն առիթը ունէր 1992-ի Յունուարին
Քարինտակի հերոսական դիմադրութեան ժամանակ թաքնուելու եւ փրկուելու, սակայն ընտրեց իր
գիւղի մարտնչող ազատամարտիկ եղ բայրներուն
կապաւորը դառնալ եւ կռուի թէժ պահերուն փամփուշտ հասցնել տղոց։
Շուշիի բարձունքին ստորոտը գտնուող Քարինտակը անառիկ սեպ դարձած էր, եւ ատրպէյճանական զինեալ բոլոր յարձակում ները անյաջող
մնացած էին այս քաջարի գիւղի բնակչութիւնը ծունկի բերելու։ 1992 Յունուար 26 -ի լոյս գիշերը թուրք
զօրքը օղակի մէջ առաւ Քարինտակը, վճռական հարուածով մը բռնագրաւելու հայկական բնակավայրը։
Գիւղի պաշտպանները 92 ազատամարտիկներ
էին: Յարձակող ատրպէյճանցիները՝ 300։ Ճակատամարտը տեւեց 18 ժամ։
Կռուի թէժ պահերուն Նարինէն էր, որ փամփուշտ կը հասցնէր հայ ազատամարտիկներուն։
Նոյնիսկ իր շունը մարզած էր այդ գործին համար։
Ճակատամարտի ամենէն ճակատագրական պահուն, երբ գլ խաւոր դիրքի հայ պաշտպաններու
փամփուշտը սպառած էր, Նարինէն կը սուրայ դէպի
զինապահեստ՝ փամփուշտ բերելու… Թշնամի դիպուկահարի արձակած գնդակը կը խոցէ 16 -ամեայ
արցախցի աղջկան կուրծքը։ Վէրքը ծանր էր: Գիւղին մէջ բժիշկ չկար: Անհրաժեշտ էր Նարինէն հասցնել Ստեփանակերտի հիւանդանոց, սակայն գիւղը
շրջապատուած էր: Միայն երեկոյեան կարելի կ՚ըլլայ
ճեղ քել շրջապատման օղակը, սակայն արդէն ուշ էր:
Ճակատամարտի աւարտին ատրպէյճանցիները կը թողուն 136 դիակ եւ կը նահանջեն: Մեր զոհերու թիւը 22 նահատակ էր եւ կապաւոր Նարինէն:
Շ նորհիւ Նարինէի եւ միւս ազատամարտիկներու անձնուիրութեան, այսօր Քարինտակի 667 բնակիչները ազատ եւ անկախ ապրելու առիթ ունին։
Նարինէն այսօր պիտի դառնար 43 տարեկան։

ղերու ատենապետ ընկերուհիներուն,
ընկհ. Նորա ստացաւ գնահատանքի յուշանուէր եւ իր շնորհակալական
խօսքին մէջ խոստացաւ նորանոր յաջողութիւններ արձանագրել ոչ միայն
իր ասպարէզէն ներս, այլ նաեւ իր աշխատակցած յանձնախումբերուն մէջ:
Ձեռնարկի աւարտին ընկհ. հանդիսավարը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին
ձեռնարկի յաջողութեան եւ բեմ հրաւիրեց օրուան նախագահ ընկհ. Սեդա
Մալխասեանը՝ փոխանցելու իր սրտի
խօսքը: Ընկհ. Մալխասեան խորապէս
զգացուած էր այս պատիւին համար: Ան

հպարտութեամբ հաստատեց, թէ հետեւելով իր կեսրոջ օրինակին, ՀՕՄ-ին
անդամակցած է 45 տարիներէ ի վեր:
Իրենց կարգին, իր երկու աղջիկներն
ու հարսն ալ ՀՕՄ-ուհիներ դարձած են:
Ընկհ. Մալխասեան խրախուսեց երիտասարդները անդամակացելու այս
հզօր կազմակերպութեան, զայն միշտ
գործուն պահելու համար:
Տեղի ունեցաւ վիճակահանութեան նուէրներու բաշխում, եւ մթնոլորտէն խանդավառուած եղան նաեւ
նուիրատուութիւններ:
Ցերեկոյթը
վերջ գտաւ Սրբազան Հօր սրտի խօսքով եւ «Պահպանիչ»ով:
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ
Թերեւս ան դառնար Քարինտակի մէջ հիմ նուած
«Սօսէ» մասնաճիւղի մանկապարտէզի դաստիարակ
ուսուցչուհի եւ թերեւս՝ Հայ Օգնութեան Միութեան
անդամ։ Սակայն ինք վճռած էր, ինքնազոհաբերութեան գնով՝ պաշտպան կանգնիլ իր հայրենի գիւղին
եւ ազատ ապրիլ իր անկախ հայրենիքին մէջ։
Սիրելի ՀՕՄ-ի ընկերուհիներ, դուք վկան դարձաք նաեւ մեր նորօրեայ ազատագրական պայքարին, Արցախի ազատագրութեան մարտին։ Ներկայ
եղաք հոն եւ վճռորոշ դեր կատարեցիք։ Հայ ազատամարտիկին եւ զինուորին կող քին եղաք, նոյնիսկ
եթէ առաջնագիծի խրամադիրքերէն հազարաւոր
մղոններ հեռու էիք։
ՀՕՄ-ի Հայաստանի կառոյցի ընկերուհիներէն Տիանա Յովսէփեան առիթով մը ըսած է. «Մեր
ազգային պայքարին մէջ պարտադիր չէ, որ բոլորին
ձեռքին զէնք ըլլայ, բայց կարեւոր է, որ բոլորս ըլլանք
զէնք բռնողներուն կող քին, որովհետեւ այդ ալ պայքար է. զինուորին թիկունքը ապահովելը եւս պատուաբեր առաքելութիւն է»:
Հայոց բանակի վիրաւոր զինուորներն ու ազատամարտիկները եղած են ՀՕՄ-ի ուշադրութեան
առարկայ: Այսօր, ՀՕՄ-ը սերտօրէն կը համագործակցի Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան հետ եւ կ՚աջակցի

նորաստեղծ Զինհաշմանդամ ներու վերականգնողական կեդրոնին:
Ահա այս ազգանուէր առաքելութեամբ է, որ կը
գործէ ՀՕՄ-ը այսօր, քաջ գիտակցելով որ ի վերջոյ,
միլիոն եւ աւելի հայ զոհերու հանդէպ վաղուան սերունդներուն պարտքը պիտի ըլլայ Արեւմտահայաստանի, Ջաւախքի, Արցախի ու Նախիջեւանի միջեւ
արուեստական սահմանները չէզոքացնել ու անոնց
վեջնական շաղկապումը մէկ դրօշի ներքոյ՝ իրականացնել։
18-րդ դարուն, երբ Դաւիթ Բէկի առաջնորդութեամբ Սիւնիքի եւ Արցախի հայութիւնը ազատագրական պայքար կը մղէր թուրքերուն դէմ, հայոց բանակը ունէր մասնայատուկ զօրագունդ մը՝ «Երկրի
ապաւէն գունդ»ը, որ ճակատամարտի ամենէն թէժ
պահուն մարտի դաշտ կը նետուէր... Այսօր, մենք ունինք «ՀՕՄ-ի ուխտապահ անձնուրացներ»ու զօրասիւնը, որ ազգին սպառնացող որեւէ պատուհասի
ժամանակ՝ մարտի դաշտին վրայ զրահանդերձուած
ու վահանակիր ներկայ է։

***
Կը գտնուինք աշխարհաքաղաքական բարդ
ժամանակահատուածի մը մէջ, երբ մեր հայրենիքը
շրջապատուած է թշնամի պետութիւններով, որոնք

շրջափակման մէջ կը պահեն մեր հայրենի բնօրրանը։
ՀՕՄ-ի առաքելութեան կիզակեդրոնը՝ այդ հայրենի աշխարհն է, հայ ազգի գոյատեւելիութեան
վերջին յոյսը։
Եւ հաւատացէ՛ք, որ մենք կը շրջանցենք այս
դժուարին հանգրուանը եւ դուրս կու գանք բռնադատուած այս վիճակէն, երբ ազգովին, միահամուռ ճիգերով ու միասնական խոյանքով խաղաղութիւնը կը
պարտադրենք....
Եւ այդ խաղաղութիւնը մենք պիտի պարտադրենք մեր զինուորներով, պիտի պարտադրենք մեր
գիտնականներով, պիտի պարտադրենք նորահաս սերունդով, պիտի պարտադրենք մեր խաչուհիներով, պիտի պարտադրենք մեր համահայկական ներուժով, մինչեւ որ գայ այն օրը, երբ բոլոր
աշխարհագրական խեղաթիւրուած սահմանները
վերագծուին, ու դէպի Սրբազան Լեռ տանող ճանապարհով վերադառնանք պայծառ բնօրրան՝ ծննդավայր հայոց, ու հոն հաստատենք յաւերժական
խաղաղութի՛ւն, համայն հայութեամբ, ուխտապահ
անձնուրաց խաչուհիրներու առաջնորդութեամբ։
Փա՛ռք եւ պատի՛ւ ՀՕՄ-ին։
Փա՛ռք միաւորուած Հայաստանին։

ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւնը Մոնթրէալի մէջ
Հովանաւորութեամբ Գանատայի
Հայոց Թեմի բարեջան առաջնորդ Գերշ.
Տէր Բաբգէն Արք. Չարեանի, կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն,
Կիրակի, 5 Մայիս 2019-ին, կէսօրէ ետք
ժամը 4:00-ին, Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի
«Ահարոնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի օրուան տօնակատարութիւնը, ներկայութեամբ Հոգշ. Տէր Վարդան
Վրդ. Թաշճեանի, որպէս ներկայացուցիչ Սրբազան Հօր, Լաւալի Ս. Գէորգ
եկեղեցւոյ նորանշանակ հոգեւոր հովիւ
Արժ. Տէր Յակոբ Քհն. Կեատայեանի,
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անի
Օհանեանի եւ անդամուհիներու, օրուան
նախագահ ընկհ. Աննա Պուլկարեանի,
զոյգ մասնաճիւղերու վարչութեանց եւ
անդամուհիներու, պատկան մարմիններու եւ յարակից միութիւններու ներկայացուցիչներու, ՀՕՄ-ի բարեկամներու եւ
համակիրներու:
Բացումը կատարուեցաւ Գանատայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներով, որմէ ետք օրուան հանդիսավար ընկհ. Բալիկ Լատոյեան հանդէս
եկաւ բարի գալուստի խօսքով:
Գեղարուեստական յայտագրով
հանդէս եկան Սոնա Թիթիզեան, Յուշիկ Բաբուճեան եւ Սուրբ Յակոբ Ազգ.
վարժարանի աշակերտուհի Սիլվի Միքայէլեան, որոնք ներկայացուցին Շաւարշ Նարդունիի «Կարօտ հայ լեզուին»
արձակ կտորը: Անոնց յաջորդեց Երդման արարողութիւն Լաւալի «Շուշի»
եւ Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղերու
շարքերը խտացնող խումբ մը նորագիր անդամ ներու, կնքամայրութեամբ
ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անի Օհանեանի:
Հանդիսավար ընկերուհին համառօտ գիծերու մէջ ներկայացուց
օրուան նախագահ ընկհ. Աննա Պուլկարեանի կենսագրականը, որմէ ետք
ան հրաւիրուեցաւ բեմ՝ փոխանցելու
իր սրտին խօսքը: Ան նախ շնորհակալութիւն յայտնեց զոյգ մասնաճիւղերուն՝ օրուան նախագահութիւնը
իրեն վստահուած ըլլալուն համար,
ապա կոչ ուղղեց ներկաներուն ըսելով.
«Գուրգուրա՛նք այս մե՛ծ կազմակերպութեան վրայ: Կրկնապատկե՛նք մեր
ջանքերը՝ առաւել եւս արդիւնաւէտ
դարձնելու համար այս մե՛ծ կազմակերպութեան գործունէութիւնը: Ջանք
չխնայե՛նք եւ բոլոր միջոցները մե՛նք
ձեռք առնենք, որպէսզի ներգրաւենք
մեր զաւակները, ինչպէս որ մեր երէց
սերունդը վստահեցաւ մեզի»:
Անկէ ետք «Սօսէ» մասնաճիւղի
վարչութեան ատենապետուհի ընկհ.
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Հուրի Զաքարեան եւ «Շուշի» մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհի
ընկհ. Ֆլորա Կիրակոսեան ներկայացուցին մասնաճիւղերուն տարեկան
տեղեկագիրները՝ սահիկներու ցուցադրութեամբ: Զեկոյցի աւարտին բեմ
հրաւիրուեցաւ Սուրբ Յակոբ Առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ տիկին Նաթալի
Հաճէթեան Սթանպուլեան, որպէսզի
ստանայ զոյգ մասնաճիւղերուն եւ Շրջանային վարչութեան տարեկան յատկացում ները:
Տեղի ունեցաւ զարդասեղներու
տուչութիւն. ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս
15 -ամեայ ծառայութեան համար՝ ընկերուհիներ Մայտա Փիլոյեան, Անահիտ
Թաքըճեան եւ Սալբի Զարուկեան,
ձեռամբ ընկհ. Հուրի Զաքարեանի,
25 -ամեայ ծառայութեան համար՝ ընկերուհիներ Նուշիկ Աւագեան, Անուշ
Պօղոսճիքեան, Մարի Գալուստեան,
Զուարթ Օտապաշեան, ձեռամբ Շրջ.
Վարչութեան անդամ ընկերուհիներու՝
Անի Գրալեանի, Վարդուկ Պեզճեանի
եւ Անի Թորիկեան Պապիկեանի,
35 -ամեայ ծառայութեան համար՝ ընկե-

րուհիներ Մարիա Արսլանեան, Սալբի
Բակլայեան, Սիմա Մարունեան, Ռիթա Օհանեան, Լուսին Մանուկեան,
Լենա Աբրահամեան, Լուսին Հացագործեան, Անժէլ Հոփուռեան եւ Անի
Օհանեան, ձեռամբ Շրջ. Վարչութեան
վերոնշեալ ընկերուհիներուն:
50 -ամեայ ծառայութեան համար
վկայագիր ստացաւ ընկհ. Տիգրանուհի Թօփուզեան, որուն կենսագրականը կարդացուելէն ետք, վկայագիրը յանձնուեցաւ ձեռամբ Շրջանային
վարչութեան ատենապետուհի ընկհ.
Անի Օհանեանի:
Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղէն իր 50-ամեայ ծառայութեան համար
վկայագրի արժանացաւ ընկհ. Շաքէ
Ստեփանեան, իսկ 60-ամեայ ծառայութեան համար՝ ընկհ. Քնար Եափուճեան:
Ընկ. Հուրի Զաքարեան հանդիսութեան ընթացքին անակնկալ յայտարարութեամբ մը հանդէս եկաւ
ըսելով թէ` Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը օժտուեցաւ 15,000 տոլարի նոր
հիմ նադրամով մը, ի յիշատակ «Սօսէ»
մասնաճիւղի հիմ նադիր վարչական
անդամ ընկհ. Արաքսի Պոյաճեան Այն-

թապլեանի: Սոյն հիմ նադրամը հաստատեցին տէր եւ տիկին Արեգ եւ ընկհ.
Քրիստին Մարգարեանները, իրենց
երեք դուստրերը եւ տէր եւ տիկին Արթօ եւ ընկերուհի Ալիս Մարգարեանները: Հիմ նադրամը անուանուեցաւ
«Արաքսի Պոյաճեան Այնթանպլեան,
Գարին, Ալիք եւ Գաթիա Մարգարեան» հիմ նադրամ:
Ընկհ. Բալիկ Լատոյեան ներկայացուց օրուան բանախօս «Հորիզոն»
շաբաթաթերթի վարիչ խմբագիր տիար
Վահագն Գարագաշեանի կենսագրութիւնը, որմէ ետք բանախօսը հրաւիրուեցաւ բեմ՝ փոխանցելու օրուան
պատգամը (խօսքը տեսնել էջ 10)։
Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Հոգշ.
Տէր Վարդան Վրդ. Թաշճեան, որ
փոխանցեց Սրբազան Հօր ող ջոյնի խօսքը եւ «Պահպանիչ»ով փակեց
ձեռնարկը: Աւարտին տեղի ունեցաւ
պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Նշենք, որ սոյն ձեռնարկին
եղան սրտաբուխ նուիրատուութիւններ, որոնց ընդհանուր գումարը հասաւ 21,425 տոլարի:
<
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ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի
փոքրերու Կաղանդը

Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018 -ին, Մոնթրէալի Հայ կեդրոնի ՀՄԸՄԿամք «Հայկ Մարգարեան» մարզասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Հայ
Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի
«Սօսէ» մասնաճիւղին կազմակերպած
«Կաղանդը Մինիօններով» փոքրերու
Կաղանդի ձեռնարկը, ներկայութեամբ
348 փոքրերու, ծնողներու, մեծ ծնողներու եւ ընտանիքի այլ անդամ ներու,
որոնք վայելեցին ՀՕՄ-ի երիտասարդական յանձնախումբին կողմէ պատրաստուած երգ ու պարի յայտագիրը
եւ համեղ ճաշերն ու անուշեղէնները:
Կային զանազան կրպակներ, ինչպէս՝ դէմքի գծագրութեան, ձեռագործ
պուպրիկներու եւ Կաղանդի զարդարանքներու, որոնք մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցին փոքրերուն մօտ:

Ձեռնարկին ընթացքին Կաղանդի յատուկ ներկայացում մը տեղի ունեցաւ Սոնիա Շաթոյեանի եւ Լեւոն
Գաբրիէլեանի կատարողութեամբ, որ
մեծապէս գնահատուեցաւ փոքրերուն
ինչպէս նաեւ մեծերուն կողմէ:
Ձեռնարկը ճոխացուց Համազգայինի «Նանոր» մանկական երգերու
խումբը՝ Ամանորի նուիրուած երգերու
շարքով մը:
Կաղանդ Պապային ժամանումէն ետք, փոքրերը յիշատակի նկարներ ունեցան. այդ միջոցին տեղի ունեցաւ նաեւ փոքրերու տաղանդներու
ներկայացում եւ վիճակահանութիւն:
Նշենք, որ սոյն ձեռնարկին հասոյթը տրամադրուեցաւ մանուկներու ուղղուած հաստատութիւններու՝ La Corbeille
-ի, Hospital St. Justin-ի եւ Sun Youth-ի:

Նախարարուհի Ժոլի ՀՕՄ-ի «Սօսէ»
մասնաճիւղի բարեսիրական
ծրագիրներուն համար փոխանցեց
պետական նպաստ

Յունուար 22-ին, ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը Մոնթրէալի հայ
կեդրոնէն ներս հիւրընկալեց Գանատայի զբօսաշրջութեան, պաշտօնական լեզուներու եւ Ֆրանքոֆոնիի նախարար Մելանի Ժոլին։ Հանդիպման ընթացքին նախարարուհին գնահատեց ՀՕՄ-ի բարեսիրական գործունէութիւնը Գանատայի
տարբեր քաղաքներու մէջ եւ առ ի զօրակցութիւն կազմակերպութեան աշխատանքներուն՝ 25 հազար տոլարի պետական նպաստի փոխանցում կատարեց։ Վերոնշեալ նպաստը պիտի տրամադրուի ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի «Տարեցներու
կողմէ հայ մշակոյթի եւ արուեստի ուսուցում նորահաս սերունդին» ծրագրին։
Մտերիմ մթնոլորտի մէջ կայացած հանդիպման ընթացքին նախարարուհի
Ժոլի պատմեց նաեւ ֆրանսախօս երկիրներու վեհաժողովին առիթով Հայաստան իր այցելութեան մասին։ ՀՕՄ-ի կողմէ ներկայ էին մասնաճիւղի ատենապետուհի Հուրի Զաքարեան, նախկին ատենապետուհի Լիւսի Շահինեան եւ վարչութեան անդամ Թամար Եաղճեան։

«Սօսէ» մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառը
Այս տարի եւս, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ»
մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառը, որ տեղի
ունեցաւ 10 եւ 11 Նոյեմբեր 2018-ին, Հայ կեդրոնի
ՀՄԸՄ-Կամք «Հայկ Մարգարեան» մարզարանէն
ներս, պսակուեցաւ յաջողութեամբ, շնորհիւ ՀՕՄ
-ի նուիրեալ անդամ ներու կազմակերպական
անխոնջ աշխատանքին: Շաբաթ, 10 Նոյեմբերի
առաւօտեան, մարզարանի դռները բացուեցան
հանրութեան առջեւ, յայտարարելու 2018 –ի տօնավաճառի բացումը, կնքամայրութեամբ մասնաճիւղիս վաստակաշատ ընկհ. Ռիթա Օհանեանի, ներկայութեամբ Գերշ. Տէր Սուրէն Արք.
Գաթարոյեանի, Տէր Գառնիկ Ա. Քհն. Գոյունեանի, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկհ. Անի Օհանեանի եւ
վարչական անդամ ներու, ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի»
մասնաճիւղի ատենապետ ընկհ. Ֆլօրա Կիրակոսեանի եւ վարչական անդամ ներու, ինչպէս նաեւ
քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներու, բազմաթիւ ՀՕՄ-ուհիներու եւ համակիրներու:
Վարչութեան խօսքը փոխանցեց ատենապետ
ընկհ. Հուրի Զաքարեան, որ բարի գալուստ մաղ թելէ
ետք ներկաներուն, բարձր գնահատեց ընկերուհիներու համագործակցութեան ոգին, միասնական ներդ-
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րումը եւ անսակարկ նուիրումը անցնող ամիսներուն
ընթացքին՝ իրականացնելու այս տօնավաճառը:
Ապա հակիրճ կերպով ներկայացուց տօնավաճարի
կնքամայր՝ ընկհ. Ռիթա Օհանեան եւ զայն հրաւիրեց
տօնավաճառի բացումը կատարելու, որմէ ետք Սրբազան Գաթարոյեան փոխանցեց իր օրհնութիւնն ու

քաջալերանքի խօսքերը:
Այս տարուան ճոխ հաւաքածոն, վարչութիւնս շնորհակալութեամբ ստացաւ նուիրատուութեամբ մասնակցող կրպակներուն, որոնցմէ
ոմանք տարիներէ ի վեր կ'օժանդակեն սոյն տօնավաճառներուն, ինչպէս՝ Մարգարեան հաստատութիւնը, Toi Moi & Café-ն, Reitmans-ը, Danson-ը,
Արա Սուգիասեանը, Marie kadé-ն եւ Վանգուվըրէն՝ Lugaro-ն: Այս տարի մասնակցեցան նաեւ
Arden եւ Michael’s հաստատութիւնները:
Տօնավաճառը իր աւարտին հասաւ վիճակահանութեան նուէրներով: Յիշենք՝ մեծագոյն
պարգեւը Air Canada-էն օդանաւի զոյգ տոմսեր
էին, տրամադրուած ընկհ. Էլիզ Պօղոսեանի
ջանքերուն շնորհիւ:
Աշխատանքը հսկայ էր, սակայն կամքը՝
զօրաւոր, ու տրամադրութիւնները՝ բարձր բոլոր
այն ՀՕՄ-ուհիներուն եւ համակիրներուն, որոնք
ջանք չխնայեցին լաւագոյն կերպով հանրութեան
ներկայացնելու տարիներով աւանադութիւն դարձած
ՀՕՄ-ի տօնավաճառը:

Նկարները.
Վերեւի նկարը՝ բացման արարողութիւնը։
Ձախին՝ ընկերուհիներու «աւանդական» խմբանկարը
իրենց աշխատանքի արգասիքին առջեւ։
Ներքեւի նկարը՝ հայկական քոնեաքի
հիւրասիրութիւն։
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Հատուածներ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի տեղեկագիրէն
ՄԱՅԻՍ 2018- ՄԱՅԻՍ 2019

ՏԱՐԵՑՆԵՐ ԱՅՑԵԼՈՂ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
Յանձնախումբի մատուցած ծառայութիւնները
կ՝ընդգրկեն՝
Ծերանոցներու մէջ գտնուող հայ տարեցներու
այցելութիւն, խնամք եւ հոգատարութիւն,
Բժշկական քննութիւններու ընկերակցութիւն,
Շաբաթական դրութեամբ հայկական սուրճի
եւ ճաշի սպասարկութիւն Centre d’Hebergement de
Cartierville –ի մէջ, որոնց ընթացքին երգեցողութիւնը
յաճախ դաշնակի ընկերակցութեամբ մաս կը կազմէ
առօրային,
Ամսական դրութեամբ Տէր Հօր այցելութիւն,
Նոր տարուայ եւ Զատկուայ տօներուն առիթով,
հայկական անուշեղէնով զարդարուած կողովներու
եւ անձնական գործածութեան իրերու բաշխում հայ
թէ օտար տարեցներուն եւ պաշտօնեաներուն,
Հայկական տօներու յիշատակում- Վարդանանցի առիթով, Համազգային Սանահին մասնաճիւղին հետ միասնաբար կազմակերպուեցաւ յատուկ
ձեռնարկ manoir Gouin-ի մէջ, մասնակցութեամբ «Անի» պարախումբին,
Ամսական դրութեամբ, սուրճի հիւրասիրութիւն
Manoir l’Acadie-ի մէջ,
Ծերանոցներու մէջ ապրող հայ տարեցներու
այցելութիւն Սրբ. Յակոբ եկեղեցի եւ Հայ կեդրոն,
մասնակցութիւն Սրբ. Յակոբ Եկեղեցւոյ կազմակերպած տարեկան քէրմէսին,
Տօնական օրերու առիթով, քաղաքի այլ ծերանոցներու մէջ ապրող հայ տարեցներու այցելութիւն։

ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

Ս. Յակոբ վարժարանի նախակրթարանի աշակերտները կը մասնակցին Վարդանանց տօնակատարութեան

բաշխում կատարուած է:

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐՈՒ ‘’INCOME TAX’’-Ի
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ
Ծ րագիրը կրկին իրականացաւ շնորհիւ զոյգ
մասնաճիւղերու անդամ ներու արհեստավարժ սպասարկութեան: Սօսէ և Շուշի մասնաճիվղերու զոյգ
ենթայանձնախումբերը այս տարի ամբող ջացուցին
աւելի քան 180 թղ թածրարներ, որոնց կարգին են
Արարատ Տարեցներու Տան բնակիչները:

ՄԱՐԶԱՆՔԻ ԺԱՄ
Մարզանքի պահը տեղի կ'ունենայ շաբաթը
երկու անգամ: Մասնակցողները բարձր կը գնահատեն իրենց հրամցուած մարզանքի ծրագիրն ու թելադրանքները՝ մարմինը առողջ կարենալ պահելու
համար:

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ «ԱՐԱՐԱՏ ՃԱՄԲԱՐ»-Ի
ԾՐԱԳԻՐ
Վարչութիւնս 2016 տարեշրջանին ձեռնարկեց
նոր ծրագիր մը որ առիթը ընծայեց 34 երեխաներու
եւ պատանիներու մեկ շաբաթ Ս. Յակոբ եկեղեցուոյ
Արարատ ճամբարի մասնակցութիւն: Սոյն ծրագրին
դրամական օժանդակութիւնը գոյացած էր այս տարեշրջանի փոքրերու կաղանդի ձեռնարկի հասոյթէն:

ՏՈՐՈԹԻ ՊԷՅՔԸՐ-ԼԷՅԼԷԿԵԱՆ
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Երկշաբաթական դրութեամբ, յանձնախումբը
հետաքրքրական յայտագիրներով, հայկական ճաշեր եւ անուշեղէն կը հիւրասիրէ տարեց եւ միջին
տարիքի ՀՕՄ-ի ընկեր-ընկերուհիներուն եւ բարեկամ ներուն: Մեր հայկական տօներու կող քին, կը
յիշատակուի նաեւ տեղական տօները, ինչպէս Սրբ
Սարգիս, Valentine’s day, Մայրերու օր, միջինք, Հմաբարձում, Halloween , Գոհաբանութեան օր, Ամանոր,
Բարեկենդան, Զատիկ, Համբարձում, Մայիս 28,
Հայրերու օր, եւայլն:
Պտոյտներ՝, Cabane à sucre, Casino, Mont
Tremblant, Օթաուայ կակաչներու փառատօն, Քէպէք, խնձորաքաղ, նաւապտոյտ Սուրբ Խաչի տօնին
առթիւ ուխտագնացութիւն դէպի Գէմպրիճ, եւայլն:

ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
Ընկերային
Ծառայութեան
Գրասենեակը
օժանդակեց Մեծն Մոնթրէալի հանրութեան կարիք
ունեցող անձերուն որոնց աջակցեցաւ, ուղղեց դէպի
հաստատութիւններ եւ յարմար լուծում ներ գտաւ իւրաքանչիւր պարագային:
Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը իր
զանազան օժանդակութիւններուն կող քին, ունի հետեւեալ ծրագիրները.-

ՏԱՔ ՃԱՇԻ ԾՐԱԳԻՐ
Շաբաթական դրութեամբ, իրենց բնակարաններէն ներս ապրող հայ տարեցներ կ'օգտուին այս
ծրագրէն: Այս տարեշրջանին, շուրջ 1000 ճաշերու
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Ընկհ. Տօրօթի Պէյքըր- Լէյլէկեանի նախաձեռնութեամբ, Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը հաստատած է կրթաթոշակ ընկերուհիին մօր, կեսրոջ եւ
քրոջ՝ ընկերուհիներ Նուարդ Աբրահամեանի, Սառա
Լէյլէկեանի եւ Էլիզապէթ Ալ թունեանի յիշատակին։
Սոյն կրթաթոշակը կը յատկացուի Քէպէգ նահանգի մէջ համալսարանական առաջին տարին ամբողջացուցած հայ երկու ուսանողներու: Կրթաթոշակին գումարն է հազար տոլար: Այս տարեշրջանին,
կրթաթոշակին արժանացան Սերոբ Թաշճեան եւ
Շանթ Շահինեան:

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ
Garage sale, որու ընթացքին վաճառուեցան զանազան տեսակի տնային գործածուած իրեր, խաղալիքներ, գիրքեր եւ հագուստեղէն:
Տարեկան տօնավաճառը որ կարեւորագոյն
ձեռնարկը կը համարուի եւ երկար ամիսներու վրայ
երկարող աշխատանքի կը լծէ հարիւրաւոր ընկերուհիներ և ՀՕՄ-ի բարեկամուհիներ, որոնք ամէնքն ալ
անխտիր կը ձգտին պազարի յաջողութեան: Տօնավաճառի կնքամայրն էր ընկհ. Ռիթա Օհանեան:
Փոքրերու կաղանդը մինիօններով՝ «Արմի-

նիընզ» վերնագրով հաւաքոյթ: Մեծ թիւով մանուկներ իրենց ծնողներու ընկերակցութեամբ վայելեցին
մասնաճիւղիս երիտասարդ անդամ ներու եւ համակիրներու յանձնախումբին կողմէ պատրաստուած
տօնական յայտագիրը, համեղ ճաշերն ու անուշեղէնը: Ամէն տարուայ նման, սոյն ձեռնարկին հասոյթը
կը տրամադրուի մանուկներու ուղղուած հաստատութիւններու եւ ծրագիրներու:
Ամանորի խրախճանք Լաւալի մասնաճիւղին
հետ միասնաբար: Զոյգ մասնաճիւղերը աւանդութիւն դարցուցած են անդամական Կաղանդը տօնել
ընկերուհիներով և բարեկամուհիներով: Ջերմ և հարազատ մթնոլորտի մէջ ներկաները զուարճացան
յանձնախումբին պատրաստած խաղերով, հայկական երգ ու պարով եւ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան ճաշի ճոխ հիւրասիրութեամբ:
Վարդանանց տօնակատարութիւն, օրուան
պատգամաբերն էր Հորիզոն Շաբաթաթերթի վարիչ խմբագիր ընկ. Վահագն Գարագաշեան: Ընթրիքի ընթացքին արտասանութիւններով եւ երգերով
հանդէս եկան Ս. Յակոբ վարժարանի նախակրթարանի աշակերտական խումբեր: Ունեցանք նաեւ
Զատկական կողովներու վաճառք։
Կանանց միջազգային օրուայ տօնակատարութիւն, նախագահութեամբ ընկհ. Սեդա Մալ խասեանի: Օրուան բանախօս՝ 2003-2012 տարիներուն
Քեպէգ նահանգի վարչապետ Պրն. Ժան Շարէ:

ՀՕՄ-Ի ՕՐ
նախագահութեամբ ընկհ. Աննա Պուլկարեանի: Օրուան պատգամաբերն էր ընկ. Վահագն
Գարագաշեան:

ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ
Գանատայի ժառանգութեան նախարար Մելանի Ժոլի այցելեց Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի գրասենեակը։ Հանդիպման ընթացքին
նախարար Ժօլի գնահատեց ՀՕՄ-ի բարեսիրական
առաքելութիւնը եւ մասնաճիւղիս յանձնեց Գանատայի դաշնակցային կառավարութեան կողմէ 25 000
տոլարի նպաստ մը:
նախարար Melanie Joly-էն նաեւ ստացանք
emplois d’été Canada programme-էն $ 5935,00
Ներկայացուցիչ Հայաստան Համահայկական
Հիմ նադրամի վարչութեան մէջ:
Ներկայացուցիչ Table de Concertation des Ainés
de l’île de Montréal–ի վարչութեան մէջ:
Ներկայացուցիչ Քէպէքի Հայ Համայնքի
Միացեալ Մարմ նին կազմէն ներս:
Մասնաճիւղը կարելիութիւնը պիտի ունենայ
օգտագործելու Հայ կեդրոնի կող քին նորակառոյց
«Արմէն Գարօ եւ Շաքէ Կէօնճեան» կեդրոնը, իրականացնելու զանազան ծրագիրներ, ոորոնցմէ առաջինը Book Club ընթերցանութեան ակումբն է:

ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԿՈՂՄԷ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ՆԻՒԹԱԿԱՆ
ՅԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական եւ Շրջանային վարչութիւններու ծրագիրներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $59.938
Սուրբ Յակոբ կրթական ֆոնտ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $67.120
Հ. Հ. Դեսպանատուն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.000
Գանատայի Ազգային Առաջնորդարան . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.200
Հայկական կազմակերպութիւններ եւ քոյր միութիւններ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $23.035
Օտար կազմակերպութիւններ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.125
Ընդհանուր գումար . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$159.418
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

«Սօսէ» մասնաճիւղի
գնահատանքի երեկոն
ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը ձեռնարկեց
գնահատանքի երեկոյ մը, 19 Յունիս
2018 -ին, Հայ կեդրոնի «Ա. Ահարոնեան» սրահէն ներս, առ ի գնահատանք մասնաճիւղի անդամ ներու
նուիրական եւ անձնազոհ աշխատանքին: Սոյն ձեռնարկին ներկայ էին ՀՕՄ
-ականներ եւ ՀՕՄ-ի համակիրներ:
Վարչութեան
ատենապետուհի ընկհ. Լիւսի Շահինեան հանդէս
եկաւ բարի գալուստի խօսքով, որուն
մէջ յիշեց, թէ ձեռնարկը կը զուգադիպի մասնաճիւղի հիմ նադրութեան
60 -ամեակին եւ թէ մասնաճիւղը այդ
60 տարիներուն ընթացքին շնորհիւ
կամաւորներու ժրաջան աշխատան-

քին, այսօր կը վայելէ յարգանքն ու
վստահութիւնը ոչ միայն ՀՕՄ-ի մեծ
ընտանիքին, այլեւ Սուրբ Յակոբ Ազգային մայր եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան, կրթական հաստատութիւններուն, հայ գաղութի յարակից
միութիւններուն, մարմիններուն, ինչպէս նաեւ օտար կազմակերպութիւններուն եւ քաղաքիս բարեսիրական
հաստատութիւններուն:
Օրուան խօսնակ վարչական
ընկհ. Լիզա Եագուպեան հաճելի խաղերով եւ խօսակցական մէջբերում ներով ճոխացուց մթնոլորտը, բարձր պահելով ներկաներուն տրամադրութիւնը:
Յայտագրին մաս կազմեց համեղ ճաշն ու պարը:

«Սօսէ» մասնաճիւղի
տարեցներու հաւաքը
Կիրակի, 12 Օգոստոս 2018 -ին, առաւօտեան ժամը 11-ին, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի Տարեցներու յանձնախումբը, ամէն տարուան պէս,
Աստուածամօր Վերափոխման տօնին առթիւ տարեցներու հաւաք մը կազմակերպեց Սուրբ Յակոբ Ազգային վարժարանի շրջափակին մէջ, ուր այդ օրերուն տեղի
կ'ունենար Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ տարեկան քերմէսը:
Հաւաքին մասնակցեցան 21 տարեցներ եւ իրենց հարազատները, ինչպէս
նաեւ մասնաճիւղիս վարչական ընկերուհիներ: Տարեցները ինչպէս ամէն տարի
հիւրասիրուեցան Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան կողմէ:

Փոքրերու
Ծաղկազարդ
«Շուշի» մասնաճիւղի յանձնախումբի ընկերուհիներուն պատրաստութեամբ «Ահարոնեան» սրահը
վերածուած էր գարնանային գունագեղ ծաղիկներով պարտէզի մը, ուր
մանուկները զատկուան մթնոլորտի
մէջ մտան՝ հաւկթախաղով և ձեռային
աշխատանքով. անոնք զուարճացան և
երևակայական աշխարհ փոխադրուեցան աճպարար Niko the magician-ին
հետ. այս բոլորին կող քին յանձնախումբը կատարեց նաև Զատկուան
յատուկ խմորեղէնի վաճառք։
Նկարով. Փոքրերը ակնապիշ կը
հետեւին աճպարարի խաղերուն

Զատկուան առթիւ
զարդարուած կողովներու վաճառք

Ամանորի խրախճանք

Ծաղկազարդին օրը «Շուշի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կազմակերպած էր
զատկուան առթիւ զարդարուած կողոﬖերու վաճառք: Կողոﬖերը զարդարուած
էին գունաւոր հաւկիթներով, հայկական աւանդական չէօրակով, նազուկով և զանազան խմորեղէններով, որոնք վաճառուեցան Ս. Պատարագի արարողութենէն ետք։

Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի
Halloween-ի հաւաքոյթը
Մոնթրէալի եւ Լաւալի մասնաճիւղերուն Ամանորի միացեալ խրախճանքը:
Զոյգ մասնաճիւղերը աւանդութիւն դարցուցած են անդամական Կաղանդը տօնել
ընկերուհիներով և բարեկամուհիներով: Ջերմ և հարազատ մթնոլորտի մէջ ներկաները զուարճացան յանձնախումբին պատրաստած խաղերով, հայկական երգ
ու պարով եւ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան ճաշի ճոխ հիւրասիրութեամբ:

ՀՕՄ-ի հանգուցեալ անդամներու
եւ բարերարներու հոգեհանգիստ
Գանատայի Շրջանային վարչութեան խնդրանքով, Գանատայի
Հայոց Թեմի բարեջան Առաջնորդ Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեան, յատուկ շրջաբերականով թելադրեց, որ Կիրակի, Փետրուար 24 -ին, թեմիս
բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, յաւարտ Սուրբ Պատարագի, հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուի մեզմէ առյաւէտ բաժնուած անդամ ներուն եւ
բարերարներուն ի յիշատակ:

ԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019

ՀՕՄ-ի Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղը Հայկական աւանդական տօներուն
կող քին կը հետևի նաև տեղական աւանդութիւններուն և սովորութիւններուն և
26 Հոկտեմբեր 2018 -ին, Château Royal սրահէն ներս, կազմակերկեց Հալաուինի
հաւաքոյթ մը, ներկայութեամբ 200 հոգիի։
Յանձնախումբի ընկերուհիները ջանք չէին խնայած հետաքրքրական երեկոյ մը պատրաստելու. սեղանները զարդարուած էին ձեռային աշխատանքով՝
զարդարուած դդուﬓերով, օրուան հանդիսավար ընկհ. Նելլի Պարսեﬔ ան իր
բարի գալուստի խօսքէն ետք, հրաւիրեց բոլորին կողմէ սպասուած բացառիկ
անակնկալը՝ մասնագէտ աճպարարը, որ իր հմուտ ձևերով և ձեռքի արագ շարժուﬓերով ﬔծ հետաքրքրութիւն ստեղծեց ներկաներուն մօտ. անոր ներկայացուﬕն մասնակցեցան ներկաներէն խումբ մը ընկերուհիներ։
Խումբ մը ծպտուած ընկերուհիներ մուտք գործեցին սրահ և արժանացան
ներկաներուն բուռն ծափահարութեան: Տեղի ունեցաւ լաւագոյն ծպտուողի մրցոյթ, և երեք ընկերուհիներ արժանացան նուէրներու։
Երեկոն խանդավառեց D.J. Գէորգ Գէորգեանը, որ սիրայօժար կերպով և
հայկական ժողովրդային երգերով խանդավառեց ներկաները։
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Հատուածներ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի տեղեկագրէն
ՈՍԿԵԱՅ ՏԱՐԻՔԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

—ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐՈՒ (INCOME TAX)-Ի ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

—Երկշաբաթական դրութեամբ, յանձնախումբի անդաﬓերը, հայկական
ճաշեր և անուշեղէն կը հիւրասիրեն տարեց և ﬕջին տարիքի ՀՕՄ-ի ընկեր-ընկերուհիներուն և բարեկաﬓերուն, ﬔ ր ժրաջան ընկերուհիները իրենց պատասխանատուութիւնը ﬔծ հաճոյքով կը տանին և հանդիպուﬓերուն ընթացքին կը
կազմակերպեն հետաքրքրական յայտագիրներ ինչպէս մարզանք, խաղեր, հայկական երգեր ևայլն։
—Մեր հայկական ինչպէս նաև տեղական աւանդական տօները կը կազմակերպուին այս յանձնախումբի ընկերուհիներուն ջանքերով: Կը տօնուին Halloween, Գոհաբանութեան օր, Ամանոր և Սրբ Ծնունդ, Սրբ Սարգիս ST Valentine,
Բարեկենդան, Միջինք, Զատիկ Ոգեկոչում Ապրիլ 24 -ի հոգե ճաշ, Մայրերու Հայրերու օր Համբարձում, Հ. Հանրապետութեան անկախութեան Տօն: Իսկ պտոյտներէն՝, կ՚արժէ յիշել Cabane à sucre, Mont Tremblant, նաւապտոյտ ևայլն.
Այս տարի վարչ. ներկայացուցիչ ընկհ. Մակի Հաժժարի ջանքերով, ﬔ ր տարեցներէն շատեր օգտուեցան պետական անվճար երթևեկի դրութենէն: (Transport adapté)։
Յանձնախումբը այս տարի առաջին անգամ ըլլալով հիւրընկալեց Արարատ
Բնակարաններու Ոսկեայ Բեﬕ տարեցներու թատերախումբը. հաւաքոյթին մասնակցողները վայելեցին տարեց դերակատարներուն կատարողութեամբ թատերական զուարճալի զաւեշտ մը իսկ Յունիս 18 -ին հայրերու տօնին առթիւ Gouin-ի
ծերանոցին մէջ հայ տարեցներուն հրամցուցինք հայկական ճաշ և անուշեղէն,
նշելով Հայրերու Տօնը.
Այս յանձնախումբին կազմակերպած հաւաքոյթները ձմրան ընթացքին տեղի կ՚ունենան Լաւալի Հայ կեդրոնի Պարոնեան սրահէն ներս, իսկ ամրան եղանակին կը կազմակերպեն բացօթեայ հաւաքոյթներ և պտոյտներ Քէպէքի տարածքին գտնուող զանազան տեսարժան վայրերու.
Այս տարի յանձնախումբէն 4 ընկերուհիներ այցելեցին նաև տարեց անդամներուն որոնք առանցին կ՚ապրին կամ դուրս ելլելու հնարաւորութիւն չունին։

Ծ րագիրը կրկին իրականացաւ շնորհիւ մասնաճիւղիս անդաﬓերու արհեստավարժ սպասարկութեան: Շուշի մասնաճիւղի յանձնախումբը այս տարի
ամբող ջացուց աւելի քան 60 թղ թածրարներ։

Ոսկեայ տարիքի հաւաքոյթներէն դրուագ մը

ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Դեկտ. 1- և 2 շաբաթվերջին, Լաւալի Հայ Կեդրոնի Պարոնեան սրահէն ներս
տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի Լաւալի Շուշի մասնաճիւղի տարեկան 23-րդ Տօնավաճառը
կնքամայրութեամբ ՀՕՄ-ի երկարաﬔ այ գործօն անդամ ընկհ. Տիգրանուհի Թոփուզեանի։
Բացման արարողութեան ներկայ էին Հոգեշնորհ հայր Վարդան վրդ. Թաշճեան հոգևոր հովիւ Սրբ. Գէորգ Եկեղեցւոյ, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջ. վարչութեան
անդաﬓեր, Սօսէ մասնաճիւղի վարչական ընկերուհիներ ինչպէս նաև պատկան
մարﬕններու և քոյր ﬕ ութիւններու ներկայացուցիչներ։
Շաբաթ 1 Դեկտեﬔ րին առաւօտեան ժամը 10։00 -ին մասնաճիւղի ատնեապետ ընկհ. Ֆլօրա Կիրակոսեան բարեգալուստ մաղ թեց ներկայ բազմութեան և բարձր գնահատեց ընկերուհիներուն աﬕսներու ﬕակամ և տգնաջան
աշխատանքը: Ընկհ. ատենապետուհին իր խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր նուիրատուներուն և յանձնախումբի անդաﬓերուն, որոնք իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն տօնավաճառի յաջողութեան։ Ապա հակիրճ կերպով ներկայացուց տօնավաճառի կնքամօր՝ ընկհ. Տիգրանուհի Թոփուզեանը և հրաւիրեց
զայն հատելու ժապաւէնը: Հար Սուրբի օրհնութենէն ետք ընկերուհիները լուծուեցան աշխատանքի։
Այս տարուան ճոխ հաւաքածոները ﬔծապէս ընկալուեցան ներկաներուն
կողմէ յատկապէս Կաղանդի, Հայկական զարդեղէննեու, և Հայրենիքէն ներկրուած անուշներու և ապրանքներու կրպակները։
Այս բոլորին կող քին հարկ է յիշել համանդամ անուշեղէնները և խմորեղէնները, որոնք պատրաստուած և նուիրուած էին ﬔծ սիրով ՀՕՄուհիներուն և համակիրներուն կողմէ: Երկու օրերուն ալ ներկաները ճաշակեցին տաք ճաշ իսկ Կիրակի առաւօտ վարչութեան կողմէ հիւրասիրուեցան տաք մամունիաով։
Տօնավաճառի տևողութեան հայ կեդրոնը խանդավառ և աշխյժ եռուզեր
ունեցաւ և շնորհիւ ընկերուհիներուն անխոնջ աշխատանքին և բարձր տրամադրութեան տօնավաճառը յաջողութեամբ պսակուեցաւ և իր աւարտին հասաւ
վիճակահանութեամբ: Ընկերուհիները հրաժեշտ տուին յաջորդ տարուան տօնավաճառի պատրաստակամութեան խոստուﬓերով։

Ոսկեայ տարիքի յանձնախումբի ընկերուհիները

ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԿՈՂՄԷ
ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ՆԻՒԹԱԿԱՆ ՅԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀՕՄ-ի ընդհանուր Ծրագիրներուն. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.500,00
Կ.Վարչութեան 20/20 տեսլականին . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700,00
Սուրբ Յակոբ Կրթական Ֆոնտին . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000.00
Քոյր Միութիւններու . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.575,00
Հայաստանի .Հանրապետութեան.Դեսպանատան . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
Ազգային Առաջնորդարան . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
Նախակրթարանի և Երկրորդականի մրցանակներ . . . . . . . . . . . . . . 600,00
Տեղական ոչ հայ բարեսիրական հատատութիւններու . . . . . . . . . . . 1500,00
Ընդհանուր գումար . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.875,00
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—ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
Նախաձեռնութեամբ Լաւալի Շուշի և Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղերու
վարչութիւններուն և կազմակերպութեամբ ﬕացեալ յատուկ յանձնախումբի մը,
Կիրակի, 17 Մարտ 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30 -ին, Embassy Plaza-ի սրահէն ներս նշուեցաւ Կանանց Միջազգային օրը, նախագահութեամբ ընկհ. Սեդա
Մալ խասեանի: Օրուան բանախօսն էր 2003-2012 տարիներուն Քեպէգ նահանգի
վարչապետը՝ պրն. Ժան Շարէն:

—Հ.Օ.Մ-Ի ՕՐ։
Ինչպէս նախորդ տարիներուն այս տարի ևս Հ.Օ.Մ-ի Օրը տօնակատարուեցաւ ﬕացեալ ձեռնարկով Մոնթրէալի Սօսէ մասնաճիւղին հետ։
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Վարդանանց տօնակատարութիւն

.

Օրjան պատգամաբեր Արժ. Տէր Յակոբ Քհն. Գեադայեան

28 Փետրուար 2019-ին, Վարդանանց ճակատամարտին առթիւ, Ս. Գէորգ
եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ս. Պատարագ, որմէ ետք ներկաները ուղղուեցան
դէպի կեդրոնիս «Պարոնեան» սրահը՝ ներկայ գտնուելու Վարդանանց տօնին
նուիրուած յատուկ ձեռնարկին, կազմակերպուբեամբ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան և ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղի վարչութեան։
ՀՕՄ-ի վարչութեան և մասնաճիւղիս անունով բարի գալուստի խօսք փոխանցեց վարչութեան փոխ ատենապետ ընկհ. Սեդա Գուշեան։
Օրուան պատգամաբեր Արժ. Տէր Յակոբ Քհն. Գեադայեան խօսեցաւ Վարդանանց պատերազﬕն բարոյական յաղ թանակին մասին, ապա Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ հովիւ Հոգշ. Հայր Վարդան Վրդ. Թաշճեան փոխանցեց իր սրտի խօսքը
և օրհնեց սեղանները։
Ձեռնարկին մասնակցեցան Ս. Յակոբ Ազգ. վարժարանէն 2 աշակերտներ՝
ասմունքներով, և եկեղեցւոյ «Շողակաթ» դպրաց դասէն ﬕ քանի սարկաւագներ
ներկաներուն հրամցուցին Վարդանանցի նուիրուած շարք մը երգեր։
Ձեռնարկի աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն՝ պատրաստուած ՀՕՄ
-ի ընկերուհիներուն և Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Տիկնանց յանձնախումբին կողմէ։

ՀՕՄ-ի սիրտը կը բաբախէ
Ջաւախքի համար

Մասնաճիւղս, այս տարի ևս
կազմակերպեց յատուկ ձեռնարկ մը
նուիրուած Ջաւախքին։ Ձեռնարկին
ներկայ էին աւելի քան 90 ընկերուհիներ և ՀՕՄ-ի բարեկաﬓեր։
Սոյն ձեռնարկին աւանդութիւն
դարձած է ﬔծ թիւով ընկերուհիներ
տնային պայմաններով ճաշեր և անուշեղէններ կը պատրաստեն և կը բերեն
իրենց հետ այս պատճառով ալ ձեռնարկը կը կոչուի նաև (Pot Luck)։
Օրուան պատգամաբեր՝ ընկ.
Վիգէն Աբրահաﬔ ան, տեսերիզի ընկերակցութեամբ
մանրամասնօրէն
ներկայացուց Ջաւախքի ﬔ ր հայրենակիցներուն առօրեայ կեանքը, հայ
կեդրոնը, մօտէն ծանօթացուց երիտասարդները և ազգային գետնի վրայ
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իրենց տարած աշխատանքները։
Ապա ընկհ. Հիլտա Օգումուշեան
ներկայացուց Ջաւախքեան 7 տեսակ
ճաշացուցակներ՝ իրենց պատրաստութեան եղանակով, որը ﬔծ հետաքրքրութիւն ստեղծեց ներկաներուն մօտ։
Երեկոն շարունակուեցաւ գեղարուեստական յայտագրով։
ՀՕՄ-ի նուիրեալ ընկերուհիներ
ջանք չխնայեցին, որպէսզի բոլորին
սրտին խօսող այս ձեռնարկը յաջողութեամբ հասնի իր աւարտին։
Եղան սրտաբուխ նուիրատուութիւններ որոնցմէ գոյացաւ $2.000,00
որը ամբող ջութեանբ փոխանձուեցաւ
ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան Ջաւախքի ֆոնտին։

Փոքրերու Ամանոր

«Շուշի» մասնաճիւղը կազմակերպեց Փոքրերու ամանորի ձեռնարկ,
որ տեղի ունեցաւ 15 Դեկտեմբեր 2018
-ին, Ս. Յակոբ Ազգային վարժարանի
«Բաստրմաճեան» սրահէն ներս, մասնակցութեամբ Թալինին եւ իր ընկերներուն։
Տեղի ունեցան 2 ելոյթներ. առաւօտեան ժամը 10 -ին եւ կ.ե.ժամը 2-ին.
ներկայ էին աւելի քան 470 ծնողներ
իրենց զաւակներով. բոլորս գիտենք,
որ Թալին իր մանկական երգերով
գրաւած է հազարաւոր մանուկներու
սրտերը, բոլոր մանուկները անհամբեր կը սպասէին Թալինին ներկայացումը՝ իրեն հետ պարելու եւ երգելու։
Ձեռնարկի
աւարտին
սրահ

մուտք գործեց Կաղանդ պապուկը, որ
մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց մանուկներուն մօտ:
Յանձնախումբի երիտասարդ եւ
աշխոյժ անդամ ները հսկայական աշխատանք տարին, որ ձեռնարկը յաջողութեամբ պսակուի: Ընկերուհիները
պատրաստած էին փոքրերուն եւ մեծերուն, Կաղանդի հայկական աւանդական ուտեստեղէնի ճոխ հաւաքածոյ մը,
որ վաճառուեցաւ ներկաներուն։
Փոքրերը առիթը ունեցան նկարուելու Թալինին, ընկերներուն եւ Կաղանդ պապուկին հետ եւ ուրախ տրամադրութեամբ մեկնեցան, իրենց հետ
տանելով Կաղանդ պապուկին բերած
նուէրը:

«Այնթուրայի (Լիբանան) Ճամալ փաշայի
որբանոցը եւ
Գառնիկ Բանեանի ոդիսականը»
Հովանաւորութեամբ Գերշ. Տ.
Բաբգէն Արք. Չարեանի, առաջնորդ
Գանատայի Հայոց Թեﬕն, կազմակերպութեամբ Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց.
Առաքելական եկեղեցւոյ հովիւին և
հոգաբարձութեան և Լաւալի ՀՕՄ-ի
«Շուշի» մասնաճիւղին, ինչպէս նաև
համագործակցութեամբ
Համազգային Հայ Կրթական և Մշակութային
Միութեան «Սանահին» մասնաճիւղին, Հինգշաբթի, 11 Ապրիլ 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30 -ին, Լաւալի
Հայ կեդրոնի «Պարոնեան» սրահին
մէջ տեղի ունեցաւ բժ. Կարպիս Հարպոյեանի դասախօսութիւնը, «Այնթուրայի (Լիբանան) Ճամալ փաշայի
որբանոցը և Գառնիկ Բանեանի ոդիսականը» թեմայով:
Դասախօսութեան ներկայ էին
Սրբազան Հայրը, Ազգային վարչութեան ատենապետուհի տիկին Ծովիկ
Թերզեան, ազգային պատգամաւորներ, երեսփոխաններ, հոգաբարձութեան ներկայացուցիչներ և գրասէրներու հոծ բազմութիւն մը: Ձեռնրակի
հանդիսավար տիար Մոսիկ Թօփուզեան բարի գալուստ մաղ թեց բոլորին
և բացատրութիւն մը տուաւ Լաւալի Ս.
Գէորգ Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ
հովիւին և հոգաբարձութեան կազմակերպած շարք մը դաստիարակչական
դասախօսութիւններուն մասին: Ան
նախ ներկայացուց յայտագիրը ապա
հրաւիրեց Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց.
Առաքելական եկեղեցւոյ հովիւ Տ.
Վարդան Վրդ. Թաշճեանը, որպէսզի
բացումը կատարէ աղօթքով: Բացումէն վերջ կարդացուեցաւ դասախօսին՝ բժ. Կարպիս Հարպոյեանին ամփոփ կենսագրութիւնը, որմէ ետք ան
բեմ հրաւիրուեցաւ:
Մէկուկէս ժամուան տևողութեամբ և աւելի քան 95 սահիկներով,
բժ. Կարպիս Հարպոյեան անդրադարձաւ հետևեալ կէտերուն.
— 1915 -ի Ցեղասպանութիւնը և
անկէ ետք տիրող ընկե-

րային կացութիւնը, ի մանսաւորի որբերուն իրավիճակը
— Թուրք պատասխանատուներու կանխամտածած և
իրագործած հայ որբերու
թրքացման աշխատանքները
— Հայ որբերու ահռելի կեանքը
և որբանոցներու իրավիճակը
— Այնթուրայի Ճամալ փաշայի
որբանոցը
— Պրն. Գառնիկ Բանեանի ոդիսականը
Բժ. Հարպոյեանի հետաքրքրական դասախօսութենէն ետք, առիթ
տրուեցաւ ներկաներուն, որպէսզի
իրենց հարցուﬓերը ուղղեն դասախօսին՝ լուսաբանութիւններ ստանալու
համար: Իր կարգին, բժ. Հարպոյեան
նշեց, թէ այս աշխատանքը վերջնական չի նկատեր, այլ օրէ օր նոր տեղեկութիւններ ի յայտ կու գան հայ որբրերու սարսափելի կեանքին մասին:
Հանդիսավար Թօփուզեան բեմ
հրաւիրեց Գերշ. Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանը, որպէսզի փոխանցէ իր սրտին
խօսքը: Առաջնորդ Սրբազանը բարձր
գնահատեց բժ. Հարպոյեանի դասախօսութիւնը՝ անդրադառնալով բժ.
Հարպոյեանի թէ՛ մասնագիտական և
թէ՛ հանրային ծառայութեան հարուստ
կենցաղին: Սրբազան Հայրը եզ րաբակեց իր սրտին խօսքը ըսելով. «Մենք
կու գանք մարդաբարբառ ձայնով թէ՛
աշխարհին և մանաւանդ՝ ﬔ ր թշնաﬕին՝ թուրքին ըսելու, թէ ﬔ ր ժողովուրդը ﬔ ռելներու մէջ ﬕ՛ փնտռէք,
ﬔ ր ժողովուրդը ողջ է, ﬔ ր ժողովուրդը անմահութեան ճամբորդ է: Ա՛յս է
ﬔ ր ժողովուրդին ճանապարհը, ա՛յս
է ﬔ ր ազգային հայրերուն կտակը և

Շար. էջ 28
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղը
25 տարեկան է

Հայ Օգնութեան Միութեան Օթթաուայի «Սեւան» մասնաճիւղը 10 Յունիս
2018 -ին նշեց իր հիմ նադրութեան 25-ամեակը, հովանաւորութեամբ Գերշ. Տէր
Բաբգէն Արք. Չարեանի, նախագահութեամբ ընկհ. Անի Տօնոյեանի: Օրուան
պատգամաբերն էր ընկհ. Արմինէ Կարապետեան: Հանդիսութեան ներկայ էին
ՀՀ դեսպան պրն. Լեւոն Մարտիրոսեան եւ տիկինը, ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան, Թորոնթոյի, Մոնթրէալի եւ Լաւալի մասնաճիւղերու վարչութիւններն ու անդամ ներ, Օթթաուայի Հայ Մշակութային Միութեան եւ Սրբ. Մեսրոպ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչները, ՀՕՄ-ուհիներ եւ բարեկամ ներ։
Մասնաճիւղս այս տարի եւս կրցաւ իրագործել իր գործունէութիւններն ու
ձեռնարկները.
— 8 Դեկտեմբեր 2018 -ին ունեցաւ իր տարեկան տօնավաճառը, ներկայութեամբ Գանատայի Շրջանային վարչութեան անդամ եւ մասնաճիւղիս ներկայացուցիչ ընկերուհի Անժէլ Պետրոսեանի, Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի ընկերուհիներու, ՀՀ հիւպատոս պրն. Արա Մկրտիչեանի եւ տիկնոջ, ինչպէս նաեւ
ՀՕՄ-ուհիներու եւ գաղութիս անդամ ներու, որոնց թիւը կը հասնէր 80 -ի։
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— Սուրբ Ծնունդի Տարեկան Պարահանդէս, մասնակցութեամբ Օթթաուայի
Հայ Մշակութայինին եւ Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցւոյ։
— Հոգեհանգիստի արարողութիւն մեզմէ առյաւէտ բաժնուած ՀՕՄ-ուհիներու հոգւոյն ի յիշատակ, 10 Փետրուար 2019-ին։
— Ladies night out, 22 Փետրուար 2019-ին, որ շատ ուրախ մթնոլորտով ընթացաւ, ներկայութեամբ 50 ՀՕՄ-ուհինեու եւ բարեկամուհիներու։
— 23 Մարտ 2019-ին՝ աւանդական Միջինքի ձեռնարկ
— Յիշատակում Հայոց Ցեղասպանութեան՝ հսկում։
— 9 Մայիս 2019-ին՝ Մայրերու Օրուան տօնակատարութիւն։
Մեր մասնաճիւղը «պզտիկ է, բայց՝ սաստիկ», իր փոքրաթիւ ընկերուհիները
մեծ նուիրումով ջանք ու ճիգ կը թափեն եւ կը շարունակեն կատարել իրենց աշխատանքներն ու պարտականութիւնները:

ՀՕՄ-ի Համիլթընի «Արեւ» Շաբաթօրեայ
վարժարանի Կաղանդը
Կիրակի, 13 Յունուար 2019-ին Կաղանդ պապուկը այցելեց ՀՕՄ-ի «Արև»
մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ դպրոցի աշակերտներուն: Հակառակ իր ուշացուﬕն
աշակերտները երգերով և պարերով ընդունեցին Կաղանդ պապան և ան ալ իր
կարգին նուէրներով ուրախացուց աշակերտները:

ՀՕՄ-ի «Արեւ» Շաբաթօրեայ
վարժարանի հանդէսը

The ARS Mississauga Arakast
Chapter held its annual Halloween Dinner Dance October 27th at the La Grill
restaurant. As in the past, everyone
came in costume, which gave the evening a very festive atmosphere. The partying was enjoyed by all and our Chapter
decided to repeat this entertaining event
again next year.
Our members prepared delicious
baked goods for the December 2nd
Arakast Christmas Bake Sale. The table
had a variety of cookies, cakes, jams,
cheoregs and many other sweet delights.
Customers bought their “holiday baking”, while others drank coﬀee and ate
their treats while socializing there.

At the
Armenian Night Event
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All of our members must have
been very good because Gaghant Baba
sent everyone gi½s at the Christmas
Party Breakfast. Food, fun and socializing made the Christmas spirit remain
with all of us throughout the entire Holiday Season.
We celebrated "us" at our Armenian Night Event April 13, 2019 with an
attendance of over 80 guests. The name
explains the event where we had great
pride dancing to our music, eating our
foods and enjoying our culture.
ARS Arakast Chapter plans to host
a number of these events next year and
hope ungerouhies from our sister chapters will join us.
ՀՕՄ-ի «Արև» մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ վարժարանի ամավերջի
հանդէսը տեղիունեցաւ 2 Յունիս 2019ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:30 -ին: Ներկայ
էին ծնողներ և ՀՕՄ-ուհիներ, ՀՕՄ-ի
Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչ Նաթալի Մանուկեան և կոﬕտէի
անդաﬓեր:
Աշակերտները տիկ. Րուզան Աբգարեանի առաջնորդութեամբ (ﬔ ր
նոր ընկերուհին) և դաշնակի ընկերակցութեամբ ընկերուհի Վարսենիկ
Փափազեանի երգեցին Գանատական և Հայկական քայլերգները և հինգ

հայերէն երգեր, որմէ ետք իւրաքանչիւր աշակերտ արտասանութիւն մը
արտասանեց: Նկատառելի էր անոնց
յստակ առոգանութիւնը:
Խօսք առին Ուսուﬓական կազﬕ անդաﬓեր ընկեր Պօղոս Սէֆէրեան և ընկ. Նորայր Քարիշեան:
Տեղի ունեցաւ անուշեղէնի և
սուրճի հիւրասիրութիւն՝ պատրաստուած ընկերուհիներուն կողմէ: Ընկերուհի Արﬕկ Թովմասեան պատրաստած էր շատ հաﬔ ղ կարկանդակ
մը, զարդարուած հայերէն տառերով և
աշատերտներուն անուններով:

ԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019
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Ուինծըրի «Ռուբինա» մասնաճիւղ

Այս տարեշրջանին, Ուինծըրի
«Ռուբինա» մասնաճիւղը կազմակերպեց հետևեալ ձեռնարկները.
— Դաշտահանդէս,
— Հայկական Ծնունդ,
— Փոքրերու կաղանդ,
— Ամանորի տօնակատարութիւն,
— Halloween,

— Տարեցներու այցելութիւն։
Վարչութիւնը իր ﬓայուն օժանդակութիւնը կը բերէ Հայ կեդրոնին:
1 Մարտ 2019-ին Շրջանային վարչութիւնը յատուկ հանդիպում մը ունեցաւ
Ուինծըրի «Ռուբինա» մասնաճիւղին
հետ: Հանդիպման աւարտին, 4 նորագիրներ ﬕացան ՀՕՄ-ի շարքերուն:

Համիլթընի «Արեւ» մասնաճիւղի
106 -ամեակի տօնակատարութիւն

Կիրակի, Մայիս 26 -ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:30 -ին տեղի ունեցաւ
ՀՕՄ-ի Հաﬕլ թընի «Արև» մասնաճիւղի 106 -աﬔ ակի տօնակատարութիւնը, որուն ներկայ էին «Վռաﬔ ան»
կոﬕտէի ատենապետ ընկ. Յակոբ
Աբգարեան, ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչներ ընկերուհիներ Սիլվի Օհանեան՝ Թորոնթոյէն
և Նաթալի Մանուկեան:
Ընկերուհի Նաթալին իր պատգամը տալով ըսաւ, թէ ՀՕՄ-ը սկսած
էր այս գաղութին մէջ 106 տարիներ
առաջ ﬕ քանի հայ տիկիններով,
որոնք Թուրքիոյ ջարդէն ազատած և
ապաստանած էին Գանատայի Հաﬕլ թըն քաղաքին մէջ: Իրենց տուներուն մէջ կ՚ընէին ժողոﬖերը, նոյնպէս
հայերէն լեզուն կը սորվեցնէին իրենց
զաւակներուն: ՀՕՄ-ը շատ բեղուն
գործունէութիւն ունեցած է ﬕնչև օրս:
Նոյնպէս ընկերուհի Սիլվի Օհանեան խօսք առաւ և քաջալերեց ներկայ

ՀՕՄ-ի Գեմպրիճի «Մեղրի»
մասնաճիւղին Մայրերու օրուան
տօնակատարութիւնը

երիտասարդուհիները, շեշտելով ՀՕՄ
-ի կարևորութիւնը գաղութէն և հայրենիքէն ներս:
Շարունակելով յայտագիրը, ընկհ.
Րոզան Աբգարեան արտասանեց Պարոյր Սևակի «Մօր ձեռքերը»:
Ընկերուհի Վերժին Մաքսուտեան ստացաւ իր 50 -աﬔ այ ծառայութեան գնահատգիրն ու զարդասեղը:
«Վռաﬔան» կոﬕտէի ատենապետ ընկ. Յակոբ Աբգարեան փոխանցեց օրուան պատգամը, ըսելով. «Բոլոր
կազմակերպութիւններուն նպատակը
ի վերջոյ հայութեան ծառայել է: Մեծ
ուրախութեամբ կրնանք ըսել, թէ չորս
երիտասարդ ընկերուհիներ ﬕացան
ﬔզի. Արﬕնէ Աբգարեան, Րոզան Աբգարեան, Թալին Պարսուﬔան և Լորիկ
Պարսուﬔան, նաև նոր ընկերուհի մը,
որ ներգաղթեց Գամշլիէն (Սուրիա):

Տօնակատարութեան աւարտին, մասնակիցները խմբուեցան աւանդական
լուսանկարին համար

Կիրակի, 5 Մայիսին, կ.ե. ժամը
2-ին, Գեմպրիճի Հայ կեդրոնի սրահէն
ներս տեղի ունեցաւ Մայրերու օրուան
տօնակատարութիւն, կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի Գեմպրիճի «Մեղ րի»
մասնաճիւղին:
Օրուան հանդիսավարուհի Ազիկ
Գէորգեան նախ շնորհաւորեց մայրերը
եւ բարի գալուստ մաղթեց հիւրերուն եւ
ներկաներուն, որոնց թիւը կը հասնէր
150-ի, ապա անդրադարձաւ հայ մօր
նկարագրային յատկանիշներուն:
ՀՕՄ-ի Շաբաթօրեայ «Մեսրոպ Թիթիզեան» վարժարանի աշակերտները երգեցին Գանատայի եւ
Հայաստանի քայլերգները, որմէ ետք
ներկաները ունկնդրեցին ՀՕՄ-ի քայլերգը, այնուհետեւ աշակերտները
արտասանեցին 4 խմբային արտասանութիւններ եւ ներկայացուցին զաւեշտ
մը՝ յատուկ մայրերու օրուան: Գեղարուեստական յայտագրէն ետք, հանդիսավարուհին ներկայացուց օրուան
պատգամաբերը՝ ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի
«Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամ ընկհ
Սոնա Սարգիսեանը, որ եղած է նաեւ
ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան անդամ, ասպարէզով հիւանդապահուհի,
գործած է նաեւ որպէս հետախոյզ եւ
դասախօս, ստացած է դոկտորական
տիտղոս։
Պատգամաբերուհին նախ շնորհաւորեց մայրերը եւ հակիրճ կերպով
նկարագրեց մօր կերպարը, սկսելով
անսակարկ սէրէն եւ գուրգուրանքէն,
անդրադառնալով մօր յատկանիշներուն ու պարտականութիւններուն,
մէջբերում ներ ընելով հայ գրականութենէն եւ շեշտելով, թէ հայ մայրը ունի նաեւ յաւելեալ պարտականութիւններ։ Ան յայտնեց նաեւ, թէ ՀՕՄ-ը իր
ծնունդէն 109 տարիներ ետք իսկ կը
շարունակէ տանիլ կազմակերպուած
աշխատանք, ըլլայ բարեսիրական,

կրթական եւ այլ ոլորտներէն ներս,
սփիւռքի տարածքին կամ հայրենիքէն
ներս, ազգապահպանումի նպատակաւ։ Ան յիշեց Գանատայի տարածքին գործող 10 մասնաճիւղերը, որոնք
աշխատանք կը տանին այս ուղղութեամբ, եւ շնորհակալութիւն յայտնեց
բոլոր անոնց, որոնք նիւթապէս եւ բարոյապէս կը նպաստեն ՀՕՄ-ի գործունէութեան։
Անկէ ետք ՀՕՄ-ի Շաբաթօրեայ
վարժարանի նախկին աշակերտներէն
Նարինէ Թիթիզեան մեներգեց «Կարօտել եմ տունն իմ հայրենի» երգը,
ապա ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան
շրջանիս ներկայացուցիչ ընկհ Նաթալի
Մանուկեան եւ «Մեղրի» վարչութեան
ատենապետուհի Մարկօ Թագուշեան
զարդասեղներ տուին Կարինէ Գասամանեանի եւ Մարկօ Ինճեճիկեանի՝
ՀՕՄ-ի շարքերէն ներս իրենց 35 եւ 15
տարիներու ծառայութեան համար,
իսկ Կարպիս Հանէշեան ՀՕՄ-ի եւ քոյր
միութիւններուն թղթակցութիւնները
«Հորիզոն»ին կատարած ըլլալուն համար ստացաւ «Կոմիտաս Վարդապետ
նամականի» հատորէն օրինակ մը,
հրատարակուած Կոմիտասի ծննդեան
150-ամեակին առթիւ։
Տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն
եւ կարկանդակի հատում, ինչպէս
նաեւ ներկաները կատարեցին սրտաբուխ նուիրատուութիւններ։
Հանդիսավարուհին իր փակման խօսքին մէջ շնորհակալութեան
խօսք ուղղեց օրուան պատգամաբերին, ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան
անդամին, քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներուն, ձեռնարկը կազմակերպող յանձնախումբին եւ բոլոր
նուիրատուներուն, որմէ ետք Ս. Նշան
եկեղեցւոյ հովիւ Արժ. Տ. Կոմիտաս Ա.
Քահանայ Փանոսեան «Պահպանիչ»ով փակեց ձեռնարկը։

Տօնակատարութեան աւարտին
տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:

Ելոյթ կ՚ունենան ՀՕՄ-ի Շաբաթօրեայ «Մեսրոպ Թիթիզեան»
վարժարանի աշակերտները
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Վանգուվըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի հիմնադրութեան
40-ամեակին նուիրուած փառաշուք ձեռնարկ
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան
25-րդ սեմինարը նուիրուած էր Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100 -ամեակին եւ Վանգուվըրի «Արազ» մասնաճիւղի հիմ նադրութեան
40 -ամեակին:
40 -ամեակի տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 22 Սեպտեմբեր 2018 -ին, երեկոյեան
ժամը 7:00 -ին, Վանգուվըրի կեդրոնը գտնուող Շիրաթոն պանդոկէն ներս: Ձեռնարկը սկսաւ Հայաստանի եւ Գանատայի քայլերգներով:
Սրահը լեցուած էր Վանգուվըրի եւ Հայ Օգնութեան Միութեան Սուրբ գաղափարին ծառայող եւ
հաւատացող հայորդիներով: Մթնոլորտը իւրայատուկ ջերմութեամբ ողողուած էր:
Վանգուվըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի ատենապետուհի ընկերուհի Սօսի Թերզեան, իր բարի գա-

լուստի խօսքէն ետք, ներկայացուց օրուան յայտագիրը:
Ապա բեմ հրաւիրեց Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ
հոգեւոր hովիւ Հայր Գարեգին Վարդապետ Շխըրտմեանը, որ կատարեց Տէրունական աղօթքը, որմէ ետք
պաշտօնապէս բացուած նկատուեցաւ երեկոն:
Խօսք առաւ հիմ նադիր վարչութեան անդամուհիներէն ընկերուհի Սոնա Պետրոսեան: Ան իր
երախտիքի եւ հպարտութեան խօսքը փոխանցեց
Հայ Օգնութեան Միութեան «Արազ» մասնաճիւղին,
որ 40 երկար տարիներէ ի վեր կառչած կը մնայ վանգուվըրահայ գաղութի ծառայութեան:
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան
խօսքը փոխանցեց Ատենապետուհի ընկերուհի Անի
Օհանեան՝ շնորհաւորելով Վանգուվըրի «Արազ»
մասնաճիւղի հիմ նադրութեան 40 -ամեակը, մաղ թելով որ ընկերուհիները շարունակեն իրենց երթն ու

ՀՕՄ-ի Վանգուվըրի «Արազ»
վարժարանի տարեկան Պարահանդէսը
Շաբաթ, 9 Մարտ 2019-ին, Վանգուվըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղին կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի «Արազ» վարժարանին
տարեկան պարահանդէսը Հայ կեդրոնի «Լազարեան» սրահէն ներս,
ներկայութեամբ աւելի քան 175 հրաւիրեալներու:
Օրուան հանդիսավարուհին էր
ընկերուհի Մեղ րիկ Սիւլահեան Չափանեանը, որ հրաւիրեց Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հոգշ. Տէր Գարեգին Վարդապետ
Շխըրտմեանը: Հայր Սուրբը բարի
գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ ապա
օրհնեց սեղանները, որմէ ետք տեղի
ունեցաւ ընթրիքի սպասարկութիւն:
ՀՕՄ-ի «Արազ» մասնաճիւղի
ատենապետուհի ընկերուհի Սօսի Թերզեան իր սրտի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն, որուն ընթացքին ան ըսաւ.
«Ուսման ճամբով է, որ մարդ կը զարգանայ, կը բարելաւէ իր կեանքը եւ առիթը
կ՚ունենայ աւելի փայլուն ապագայ ունենալու: Այս օտար ափերուն, մեր բոլորին յստակ են այն մարտահրաւէրները,
զորս կը դիմագրաւենք ամէն օր՝ որպէս
հայ քրիստոնեայ ապրելու, հայ լեզուն եւ
հայոց պատմութիւնը փոխանցելու մեր
զաւակներուն, որոնք կը յաճախեն մեր
շաբաթօրեայ վարժարանը»:
Խօսք առաւ նաեւ ՀՕՄ-ի «Արազ»
մասնաճիւղի շաբաթօրեայ վարժարանի տնօրէնուհի ընկերուհի Մարալ

սրբազան գործը: Ընկերուհին կարդաց նաեւ Կեդրոնական Վարչութեան շնորհաւորական նամակը:
Ներկայ էր նաեւ Գանատայի Հայոց Թեմի
բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տէր Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան, որ իր կարգին փոխանցեց մասնաճիւղին կողմէ յատուկ գնահատագիր՝ օրուան
ատենապետուհի ընկերուհի Սօսի Թերզեանին:
Անկէ ետք նուիրատուներ մոմեր վառեցին՝ անթառամ պահելու Հայ Օգնութեան Միութեան անսակարկ ու անշահախնդիր աշխատանքը՝ ի նպաստ հայ
ժողովուրդին:
Գեղարուեստական բաժինով հանդէս եկաւ
Վանգուվըրի «Սասուն» պարախումբը, ապա Մոնթրէալէն հրաւիրուած երգիչ Գօգօ Թիւթիւնճեան ճոխացուց երեկոն: Ձեռնարկը փակուեցաւ ազգային եւ
յեղափոխական երգերով:

«Արազ»ի տարեշրջանը՝ նկարներով

Քիւլլահեանը, որ խօսեցաւ Վանգուվըրի շաբաթօրեայ վարժարանին եւ
անոր կարեւորութեան մասին: Ան
իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Վանգուվըրի
փոքր, բայց հայրենասէր այս գաղութը, 38 տարիներ առաջ ձեռնարկեց
ՀՕՄ-ի «Արազ» Շաբաթօրեայ վարժարանի հիմ նադրման, քաջ իմանալով որ որեւէ հայկական գաղութ, փոքր
կամ մեծ, չի կրնար գոյատեւել եւ հզօրանալ առանց հայկական դպրոցի»:
«Քրիստափոր
Միքաէլեան»
Պատանեկանի խումբերը հանդէս
եկան փունջ մը Ազգային երգերով, որմէ ետք բեմավարուհին բեմ հրաւիրեց
Մոնթրէալէն յատկապէս հրաւիրուած
երգիչ Էլի Պէրպէրեանն ու նուագախումբը, որ իր բացառիկ երգացանկով
եւ իւրայատուկ կատարողութեամբ
խանդավառեց ներկաները մինչեւ
առաւօտեան կանուխ ժամեր:
Աւարտին Էլի Պէրպէրեան մեկնաբանեց ազգային եւ յեղափոխական
երգերու գեղեցեկ փունջ մը:

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ
Յաջորդ օրը, Կիրակի, 10 Մարտ
2019-ին, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն՝ մեզմէ առյաւէտ հեռացած ՀՕՄ- ուհիներու հոգւոյն
ի յիշատակ:

ՀՕՄ-ի Գեմպրիճի «Մեղրի» մասնաճիւղի Զատկուան ճաշկերոյթ

Շաբաթ, 20 Ապրիլին ՀՕՄ-ի
Գեմպրիճի «Մեղ րի» մասնաճիւղին
կազմակերպութեամբ, Հայ կեդրոնի
սրահէն ներս տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ, Ս. Զատկուան առթիւ, համայնքի հայ ընտանիքներուն մասնակցութեամբ: Ներկաներուն թիւը կը
հասնէր 300 -ի:
Օրուան հանդիսավարուհի Մարալ Պետիրեան հանդէս եկաւ բարի
գալուստի խօսքով եւ Զատկուան բա18

րեմաղ թութիւններով, ապա նշեց, թէ
սոյն ձեռնարկին հասոյթը պիտի յատկացուի ՀՕՄ-ի «Մեսրոպ Թիթիզեան»
Շաբաթօրեայ վարժարանին։
Ս. Նշան եկեղեցւոյ հովիւ Արժ.
Տ. Կոմիտաս Քահանայ Փանոսեան
կատարեց սեղաններու օրհնութիւնը,
որմէ ետք ճաշկերոյթն ու խրախճանքը շարունակուեցաւ՝ Յարութ Պետրոսեանի եւ իրեն ընկերացող նուագախումբին մասնակցութեամբ:
ԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ
ՀՀ 100 -ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ՀՕՄ-Ի «ՌՈՒԲԻՆԱ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՀՕՄ-ի եւ հայ կնոջ դերը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան շրջանին
Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
Դաստիարակչական յանձնախումբը,
հայոց պետականութեան վերականգման 100 -աﬔ ակին առթիւ, իր տեսակին մէջ բացառիկ հանդիսութիւն մը
կազմակերպած էր՝ «ՀՕՄ-ի և հայ կնոջ
դերը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան շրջանին» թեմայով: Ձեռնարկը
տեղի ունեցաւ 8 Յունիսի երեկոյեան,
Հայ կեդրոնի սրահին մէջ, ներկայութեամբ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
հոգևոր ներկայացուցիչ Տէր Կոﬕտաս
Աւ. Քահանայ Փանոսեանի, ՀՕՄ-ի
Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ ընկհ. Վարսենիկ Սարգիսեանի,
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչներ՝ Սիլվի
Օհանեանի և Նաթալի Մանուկեանի,
հայկական կազմակերպութիւններու
ներկայացուցիչներու և շուրջ երկու
հարիւր հանդիսատեսներու:
Սրահին բեﬕն մէկ կողմը
յարդարուած էր 20-րդ դարու սկիզբի հայկական տունը ներկայացնող
կահաւորումով, իսկ բեﬕն կեդրոնը՝
Հայաստանի Խորհրդարանի գրասենեակի մը խորհրդանշանական տեսարանով: Բեﬕ կող քին եռոտանիի
վրայ զետեղուած էին 20-րդ դարասկիզ բի ազգային յեղափոխական գործիչ-հերոսուհիներու և բարեգործութեան նուիրուած շարք մը հայ կիներու
նկարները:
Հանդիսութիւնը սկսաւ Հայաստանի և ՀՕՄ-ի քայլերգներով:
Օրուան հանդիսավար Զեփիւռ
Տորնան բարի գալուստ մաղ թելէ ետք,
բացման խօսքին մէջ ըսաւ. «Հայ կինը
և հայ մայրը շնորհիւ իր անձնազոհութեան, նուիրուածութեան, ամուսնական հաւատարմութեան և իր մաքուր

բարոյականով նկատուած է լոյսի սրբութեան մարﬓացումը: Հայ կինը հեթանոսական ժամանակներէն սկսեալ
ﬕնչև ﬔ ր օրերը կենսական դեր կատարած է հայ ազգի պատմութեան
մէջ: Տրդատ թագաւորի կինը՝ Աշխէն
թագուհին և քոյրը՝ Խոսրովիդուխտը,
Տրդատ թագաւորին հետ, նահատակուած Հռիփսիմէ և Գայիանէ կոյսերուն վկայարանները իրենց ձեռքերով
շինած են:
Ազնուական կիներ, ինչպէս՝ Շուշան Պահլաւունի իշխանուհին, Կիլիկիոյ Զապէլ թագուհին, վանքեր ու
հիւանդանոցներ շինել տուած են և
պալատական կեանքը ձգելով՝ որբեր
ու հիւանդներ խնամած են:
Հայ կինը գիտցած է հերոսանալ
և հերոսներ պատրաստել: Գարեգին
Նժդեհ ըսած է «Մայրերի ափի մէջ
պիտի փնտռել ազգերի ճակատագիրը». հայ ժողովուրդի տառապալից
տարիներուն հայ կինը խումբեր կազմած է Արևմտահայաստանի, ﬕնչև
իսկ Աﬔ րիկայի, կարգ մը քաղաքներուն մէջ, որպէսզի օգնութեան հասնի
ժողովուրդի նիւթական և խնամատարական կարիքներուն: 1910 -ին, արդէն
գոյութիւն ունեցող խումբերը ﬕացած
և կազմակերպուած են ու հիﬓած են
ՀՅԴ Կարﬕր Խաչը. այդ օրերէն սկսեալ ՀՕՄ-ի նպատակը եղած է հասնիլ հայ ժողովուրդի կարիքներուն և
նոր սերունդները հա՛յ պահել՝ անոնց
տալով հայեցի դաստիարակութիւն»:
Բացման խօսքէն ետք պատկերիզի վրայ ցուցադրուեցաւ ՀՕՄ-ի
Կեդրոնական վարչութեան նախկին
ներկայացուցիչ, երկարաﬔ այ վաստակ ունեցող Սեդա Խտըշեանի սրտի
խօսքը, որուն ընթացքին ան դրուատեց ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը, ի մաս-

նաւորի առաջին 20 տարիներուն, 1910
-էն 1930 -ի ընթացքին, երբ հայութիւնը
կ՚ապրէր դժնդակ տարիներ և սակայն
կը կերտէր անկախ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը:
Երկրորդ պատկերիզով մը
ցուցադրուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի պատգամաւորՌուզան Առաքելեանի սրտի
խօսքը: Ան իր խօսքին մէջ նշեց հայ
կնոջ դերը Հայաստանի պետականութեան վերականգման ընթացքին, շեշտելով որ այն թուականին երբ քաղաքակիրթ շատ մը պետութիւններու մէջ
կիները քուէարկելու իրաւունք իսկ չունէին, Հայաստանի մէջ կինը ո՛չ ﬕայն
կը քուէարկէր, այլ նաե՛ւ ազգային
խորհրդարանի անդամ կ՚ընտրուէին
երեք անձնուէր կիներ:
Գեղարուեստական յայտագրին մասնակցեցաւ Լևոն Գարակիւլլէեանը, որ ջինջ ու հմայիչ ձայնով
երգեց, օրուան նիւթին հաﬔ մատ
պատշաճօրէն ընտրուած՝ Ալեքսէյ Հեքիﬔ անի «Հայոց կանայք»ը, որուն
դաշնակի վրայ ընկերակցեցաւ Թալին
Գլըպոզեանը: Հայրենիքի Կիւմրի քաղաքէն վերջերս Թորոնթօ ժամանած
Վահան Ուռուդեան տուտուկի վրայ
վարպետութեամբ նուագեց Սայաթ
Նովայի «Քամանչա»ն և Գուսան Շերաﬕ «Մէջս կեանք չﬓաց»ը:
20-րդ Դարասկիզ բի շրջանին ազգային, քաղաքական և հասարակական գործունէութեամբ յայտնի
հայուհիներէն խումբ մը ընտրուած էր
հանդիսատեսներուն ներկայացնելու
համար: Տիպարները ներկայացնող
անձերը բոլորն ալ կրցած էին մարմնաւորել իրենց ներկայացուցած տիպարը և հարազատ զգացուﬓերով
ներկայացնել զանոնք:

Առաջին հերթին Կիլտա Քէպապճեանը ներկայացուց ազգային հերոսուհի, անվախ յեղափոխական՝ Ռուբինա Արէշեան Օհանջանեանը: Լուսին
Մանկասարեան ներկայացուց Ռոստոմ Զօրեանի տիկինը՝ վաստակաւոր
կրթական և հասարակական մշակ
Եղիսաբէթ
Մելիք-Շահնազարեան
Զօրեանը: Զանի Շահինեան ներկայացուց իսկական ձիավարժ ֆետայի և
հետագային Լիբանանի Օգնութեան
Խաչի գործիչ՝ Հռիփսիմէ Լոլա Մեծատուրեան Սասունին:
Ա. Հանրապետութեան խորհրդարանի երեք կին անդաﬓերը հանդիսատեսներուն ներկայացան բեﬕն
վրայ սեղանի շուրջ նստած: Տոքթ. Անի
Հա սըր ճեանը ներ կա յա ցուց Պեր ճուհի Պարտիզպանեան-Բարսեղեանը,
որ մանկավարժ և գրագիտուհի էր:
Վառվառէ (Վառեա) Սահակեանը,
խորհրդարանի նախագահ Աւետիք
Սահակեանի կինն էր և կրթական
յանձնախումբի անդամ, զայն ներկայացուց Մարալ Հրեշտակեանը: Արամ
Մանուկեանի կինը՝ բժշկուհի Կատարինէ Չալեան Մանուկեան, որ հակառակ բազմաթիւ դժուարութեանց, ապրեցաւ հայրենիքին մէջ՝ չհեռանալու
համար իր ամուսնոյն շիրիմէն. զայն
ներկայացուց Արﬕնէ Թորիկեանը:
Վերջին տիպարը, Հայաստանի Հանրապետութեան Ճաբոնի դեսպան և
ﬕջազգային առումով առաջին քաղաքական կին ներկայացուցիչ, Տիանա
Աղաբեկ Աբգարն էր, զոր ներկայացուց Ռոզա Տէր Յարութիւնեանը:
Ապա Տէր Կոﬕտաս Ա. Քահանան խօսք առաւ և «Պահպանիչ»ով
փակեց հանդիսութիւնը:
Հանդիսութեան աւարտին տեղի
ունեցաւ հիւրասիրութիւն:

Վանգուվըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» Շաբաթօրեայ
վարժարանի աշակերտները մասնակցեցան
«Newcomers & Festival Fair» փառատօնին
Շաբաթ, 30 Մարտ 2019-ին, Վանգուվըրի ՀՕՄ-ի «Արազ» Շաբաթօրեայ
վարժարանի աշակերտները մասնակցեցան Պրիթիշ Գոլումպիոյ Նիւ Ուէսդ
Մինսթըր քաղաքապետարանին կազմակերպած «Newcomers & Festival Fair»
փառատօնին, որուն նպատակն է նպաստել Գանատա նոր հաստատուող գաղթականներուն ընտելացման: Փառատօնին ներկայ էին Գանատայի խորհրդարանի անդամ Peter Julians եւ Նահանգային երեսփոխան Judy Darcy:
Շաբաթօրեայի աշակերտները մաս կազմեցին գեղարուեստական յայտագրին՝ ներկայացնելով «Վասպուրական» պարը, որ արժանացաւ ներկաներուն
բարձր գնահատանքին: Ձեռնարկէն ետք Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հոգշ. Տէր Գարեգին Վարդապետ Շխրտըմեան, «Արազ» վարժարանի
ուսուցչական կազմն ու աշակերտները առիթը ունեցան զրուցելու խորհրդարանի
անդամին եւ երեսփոխանին հետ:

«Արազ» շաբաթօրեայի աշակերտները
Գանատայի հայոց թեմի առաջնորդ
Բաբգէն Արք. Չարեանի հետ
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ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 2018 -ի
տօնավաճառը
Հայ Օգնութեան Միութեան
«Ռուբինա» մասնաճիւղի տօնավաճառը տեղի ունեցաւ 3 և 4 Նոյեմբեր
2018 -ին, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին
մէջ, ժամը 11-ին, ներկայութեամբ Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգևոր հովիւ Տէր Կոﬕտաս Աւագ Քահանայ
Փանոսեանի, Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան «Սողոմոն Թէհլիրեան» կոﬕտէի հերթապահ ընկեր
Սևակ Քիւփէլեանի, Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչ ընկերուհիներուն՝ Սիլվի Օհանեանի և Նաթալի Մանուկեանի, ՀՕՄ-ի «Ռուբինա»
մասնաճիւղի վարչութեան, քոյր ﬕ ութիւններու ներկայացուցիչներու և
ՀՕՄ-ի բազմաթիւ ընկերուհիներու և
ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը քաջալերող
հայրենակիցներու։
Տօնավաճառի
յանձնախումբի
ատենապետուհի ընկհ. Զարուկ Չատրեան հանդէս եկաւ բացման խօսքով,
որով շնորհակալութիւն յայտնեց տօնավաճառի յանձնախումբին՝ երկար
աﬕսներու իրենց աշխատանքին համար, ինչպէս նաև նուիրատուներուն։
Ան նշեց, թէ տօնավաճառին հասոյթը
կը տրամադրուի ՀՕՄ-ի զանազան

ձեռնարկներուն, ըլլան անոնք հայրենիքին կամ ﬔ ր գաղութին մէջ, յատկապէս ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանին։ Ապա ընկերուհին հրաւիրեց
ընկեր Սևակ Քիւփէլեանը, որ փոխանցէ իր խօսքը՝ Հայ կեդրոնին մէջ գործող քոյր ﬕ ութիւններուն կողմէ։
Ընկերուհի Վարդուկ Պարտաքճեան՝ ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութեան փոխ ատենապետուհին, ներկայացուց օրուան պատուոյ
հիւրը՝ ընկհ. Միրելլա Թանոյեանը, և
դրուատելով անոր տարած բազմաﬔ այ աշխատանքը ՀՕՄ-ի զանազան
յանձնախումբերուն մէջ, հրաւիրեց
զայն, որ կտրէ տօնավաճառի բացման
ժապաւէնը, որմէ ետք Տէր Կոﬕտաս
Փանոսեան օրհնեց տօնավաճառը՝ յաջողութեան մաղ թանքներով։
Տօնավաճառը ճոխ էր հայկական աւանդական ճաշերով, համադամ խորովածներով, հայաստանեան
քաղցրաւէնիներով, ինչպէս նաև գորգերով և զանազան տեսակի արդուզարդերով։
Տօնավաճառին աւարտին յայտարարուեցան վիճակահանութեան
արդիւնքները։

ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
2018-2019 տարեշրջանի ձեռնարկները

DONATIONS MADE BY ARS TORONTO ROUBINA CHAPTER
2018-019
Donations to ARS Canada for Different Projects in Canada . . . . . . . $ 18,400.00
Donations to ARS Canada for Different Projects in Armenia . . . . . . .$ 15,928.92
Donations to Syria and Javakhk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6,970.00
Donations to ARS Inc. re Vision 20/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 54,370.00
Donations to ARS Day School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 56,500.00
Scholarships and Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7,030.00
Donations to Hai Tad and ANCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9,640.02
Donations to Other Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,900.00
Grand Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 172,738.94

Ի՞ՆՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՄԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ԾԱՆՈՒՑԵՆՔ
ՄԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒՀԻՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ
Ամսական տեղեկագրերով.
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղը ամսական դրութեամբ և ե-նամակով
իր բոլոր անդաﬓերուն (որոնք ե-նամակի դրութիւն ունին) կը ղրկէ տեղեկատու մը (Monthly Newsletter): Հոն տեղեկութիւն կը տրուի մասնաճիւղիս,
ինչպէս նաև Շրջանային և Կեդրոնական վարչութիւններուն գործունէութիւններուն, տեղական ձեռնարկներուն և գրաւուած օրերուն մասին:
ՀՕՄ- ի ձայն
Ամսական դրութեամբ, մասնաճիւղս տեղական «Թորոնթոհայ» ամսաթերթին մէջ ապահոված է քառորդ էջ մը, ուր ﬔ ր անդաﬓերը, ինչպէս
նաև թորոնթոհայ գաղութը տեղեակ կ՚ըլլան ﬔ ր ամսական ժողոﬖերու
թուականներուն և նախատեսուած ձեռնարկներուն մասին:
Դիմատետր (Facebook )/ You Tube
Մասնաճիւղս ունի իր դիմատետրի և YouTube-ի էջերը՝ ծանուցելու իր
գործունէութիւնը.
Facebook: ARS Toronto Roubina chapter
YouTube: ARS Toronto Roubina chapter

ԱՄԱՆՈՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿ

Կազմակերպութեամբ Ամանորի յանձնախումբին, Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր
2018 -ին, Հայ կեդրոնէն ներս տեղի ունեցաւ Ամանորի ձեռնարկ, աւելի քան 300
ներկաներով: Ձեռնարկը սկիզբ առաւ բարի գալուստի եւ Ամանորի բարեմաղ թութիւններով: Հայկական երգ ու պարի հաճելի մթնոլորտի մէջ ներկաներուն տրամադրութիւնը առաւել եւս ջերմացուց Կաղանդ պապային գալուստը եւ առատ
նուէրներու բաշխումը:

Մայիս 2019-ին, ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանի անձնակազմին եւ աշակերտութեան տաք ճաշ մատուցեց, ինչ որ մեծապես գնահատուեցաւ դպրոցի տնօրէնութեան եւ ծնողներուն կողմէ:

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ
ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Փոքրիկներու Բարեկենդանի ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 1 Մարտ 2019
-ին, Հայ կեդրոնէն ներս: Ներկայ էին 196 փոքրիկներ եւ ծնողներ: Ձեռնարկը ընթացաւ հաճելի մթնոլորտի մէջ. տեղի ունեցան յատուկ խաղեր, երգեր, դիմակներու բաշխում եւ աճպարարութիւն:

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ ԵՒ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ
Հայ մայրը հոմանիշ է մարդկային վեհ արժէքներու եւ երկնատուր արժանիքներու: Կազմակերպութեամբ Մայրերու Օրուան եւ Համբարձման յանձնախումբին, Ուրբաթ, 10 Մայիս 2019-ին, Հայ կեդրոնէն ներս տեղի ունեցաւ Մայրերու
Օրուան եւ Համբարձման ձեռնարկը, 272 ներկաներով: Սրահին մուտքին բոլոր
հրաւիրեալները ստացան իրենց նուէրները, կցուած Համբարձման վիճակներով,
որոնք պատրաստուած էին յանձնախումբին կողմէ: Ձեռնարկը սկիզբ առաւ Մայրերու Օրուան խօսքով, ապա ներկայացուեցաւ Համբարձման խորհուրդը, կարճ
յայտագրով մը ներկայացուեցան հարսնցուները, եւ երգ ու պարի ճոխ մթնոլորտով ու ներկաներու բարձր տրամադրութեամբ ձեռնարկը հասաւ իր աւարտին:
ՀՕՄ-ը մայրական սէրն ու գուրգուրանքը խորհրդանշող կազմակերպութիւն
է. հետեւաբար Մայրերու Տօնի նախօրեակին ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
վարչութիւնը աննախընթաց նախաձեռնութիւն մը կազմակերպեց Հինգշաբթի, 9
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Հինգշաբթի 20 Յունիս 2019-ին ՀՕՄ-ի Ռուբինա մասնաճիւղի վարչութիւնը
հրաւիրեց 2018-2019 տարեշրջանին գործող բոլոր յանձնախումբերը, առ ի
գնահատանք իրենց ցուցաբերած անասակարկ նուիրումին, որով սատարեցին
մասնաճիւղի վերելքին եւ ձեռնարկներու յաջողութեան:
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ARS Toronto Roubina Chapter Celebrates
its 10th International Women’s Day Event

On Sunday March 3, 2019, the ARS
Toronto Roubina Chapter hosted 400
guests at the 10th annual International
Women’s Day event at the Westin Prince
Hotel. The event began with beautiful
piano music by the talented Ara Arakelyan at the welcome reception, where
guests enjoyed a morning coﬀee or tea.
Artwork by Hamazkayin was on display
and the talented Annie Naranian drew
sketches of some of the lucky guests.
With wonderful memories from last
year’s event, the anticipation in the foyer
could be felt in the moments leading up
to the main reception doors opening.
As the doors opened, guests entered the reception hall and began taking
their seats, while mingling with friends,
family and new acquaintances. The stage
was set up with beautiful lighting and
curtains and the podium awaiting the
day’s keynote speaker. Over 100 lottery
gi½s were set up to the right of the stage,
ready to be won by the audience members. The guests were also delighted by
the beautiful table favours prepared for
each of our guest by Ms. Sylva Tourian
of Laurier Artisan Soaps.
The day’s masters of ceremony,
Nanor Shohmelian and Garine Bebedjian
took the stage and the event commenced
with the national anthems of Canada,
Armenia and the ARS. Nanor and Garine
introduced the audience to the Armenian
Relief Society and, speciﬁcally, the work
done during the year by the Roubina
Chapter, in both Armenian and English.

Sevaun Palvetzian

The highly anticipated keynote
speaker, Sevaun Palvetzian, CEO of
CivicAction, was introduced by her sister, Talene Palvetzian. Sevaun is one of
Canada’s leading experts on civic engagement and has been the CEO of CivicAction since January 2014. A Harvard
School of Business graduate, Sevaun has
advocated for new voices at the tables
of inﬂuence including championing the
next generation of leaders. During a decade of senior executive leadership within
ԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019

the Ontario Government, she launched
a strategy to attract and retain future
generations of leaders which included
the award-winning Learn and Work Program for at-risk youth and lead the team
responsible for the new Trillium Park at
Ontario Place. She has also held positions
at the University of Toronto, the World
Bank Group and Presidential Classroom–
a civic education organization in Washington DC. Sevaun’s keynote address
inspired the guests, who took away her
5 lessons:
“Know your value. And your
values.”
“When you get a seat at the table,
own it.”
“Authenticity is the easiest brand to
manage.”
“You are the average of the 5
people you spend the most
time with.”
“The world wasn’t shaped by wallﬂowers.”
Ms. Palvetzian was presented with
a bouquet of ﬂowers and a couple of
unique Armenian gi½s to thank her for
being our keynote speaker. These were
presented to her by Iren Telemi, Chair of
ARS Toronto Roubina Chapter and the
Co-Chairs of the ARS Toronto Roubina
Chapter’s International Women’s Day
event committee, Isabelle Davidian and
Hoori Chitilian.
A½er Ms. Palvetzian’s keynote address, guests enjoyed a delicious meal,
while Ara Arakelyan of ONQ-Live.com
performed on stage with his saxophone.
Following the luncheon, the second half
of the event included performances that
showcased talented Armenian women
entitled “Celebration of Women Through
Music and Dance”. Elizabeth Sakarya
performed “Renewing the Promise” on
her ﬂute, followed by “Beautiful” and
“Someone Like You” performed by
Narine Titizian. Lana Der Bedrossian
danced the “Flamenco”, capturing the
audiences’ attention with her emotionﬁlled performance. Mineh Satourian
took the stage next with “Badranki
Tevov” leaving almost no dry eyes in
the room. Three talented young women
from the Hamazkayin Dance Ensemble
then performed an Armenian dance followed by Gohar Grigoryan’s rendition of
“Amado Mio”, accompanied by dancer
Ani Grigoryan. The second half of the
event concluded with the song “Yerevan”
performed by MIneh Satourian, accompanied by dancer Ani Grigoryan.
The event was a great success and
the organizing committee looks forward to hosting guests at International
Women’s Day next year on Sunday,
March 8, 2020.

Elegant Afternoon Tea
for ARS Vision 2020

The ARS Roubina Chapter of Toronto and ARS Vision 2020 Committee hosted
an elegant a½ernoon tea fundraiser on Sunday, October 21st, in support of the ARS
Central Executive Endowment Fund. Currently, the ARS Central Executive Endowment Fund is at two and a half million dollars. The goal is to reach ﬁve million by
2020 through various global fundraising events, such as the tea function organized in
Toronto.
The Endowment Fund is growing annually through generous contributions of all
sizes and from all levels of the ARS organization. Interest income from the Endowment
Fund is allocated to all ARS global initiatives implemented and run by the ARS. The
high tea fundraiser met the goal of raising over $20,000, which will be directed to various educational, humanitarian and social undertakings.
The fundraiser took place at the charming Donalda Club, under the support of
major sponsor Armenouhi Kololian and the leadership of event chair Arpi Babikian,
ARS Vision 2020 chair Nairy Shahinian, Central Executive board member Varsenig
Sarkissian and Canada’s Regional Executive board members. A team of ARS members
worked very hard in making the event a successful one.
Approximately one hundred and ﬁ½y guests—Homouhies and friends of the Armenian Relief Society— enjoyed breathtaking views of the city’s autumnal splendour
as they mingled in the historic country club. MC Tamar Matossian introduced the
delightful guest speaker, Marilyn Mirabelli— a Victorian tea expert—who explained
interesting tidbits of high tea traditions as guests enjoyed an assortment of ﬁnger sandwiches, pastries and a selection of ﬁne teas.
Toronto-native Mineh Satourian performed a medley of songs, captivating listeners with heart-warming Armenian and French melodies. Guests were later entertained
by interactive games and a diverse silent auction.
The memorable event truly elevated everyone’s spirits and succeeded in contributing towards the ARS Vision 2020, which will aid existing projects and undoubtedly
open the door to exciting, new opportunities.

Ընկերային Ծառայութիւն
ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի Ընկերային Ծառայութեան յանձնախումբը Սեպտ.
2018-Մայիս 2019 ունեցաւ հետևեալ գործունէութիւնը.
— Արարատ Տուն Հայ Ծերանոցին ամսական հերթականութեամբ տաք ճաշի մատուցում:
— Սեպտեմբերին Երեցներուն այցելութիւնը Հայ
Առաք.Ս. Աստուածածին Եկեղեցի և Հայ Կեդրոնէն ներս
ճաշի մատուցում:
— Ամանորի և Սուրբ Ծննդեան նաև Մայրերու Տօներուն առթիւ այցելութիւն Արարատ Տան և Նորթ Եորքի
երեցներուն:
— Զանազան տեսակի օգնութիւններ կարիքաւոր
ընտանիքներուն:
— Գանատական քաղաքացիութեան յատուկ դասընթացքներ կազմակերպեց վերջերս Գանատա հաստատուող Սուրիահայ ընտանիքներուն:
— Դասախօսութիւն Հինգշ. Մայիս 16, 2019-ին Հայ
Կեդրոնի սրահէն ներս, նիւթ՝ Կտակներու , կեանքի ապահովութեան և նիւթական ծրագրաւորուﬕ անհրաժեշտութիւնը: Նիւթը ներկայացուցին Րոպէր Ատուրեան և Ժանէթ Համբարեան:
ՀՕՄ-ի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը կ՚օժանդակէ հետզհետէ ծաւալող համայնքիս կարիքներուն: Տեղեկութիւններ փոխանցելով
մշակութային, ընկերային և առող ջապահական հարցերու առնչութեամբ:
Գանատայի քաղաքացիութեան դիմուﬓագրերը ամբող ջացնելու օգնութեան կարիք ունեցող ընտանիքներուն:
Գրասենեակի կիսաժամ պաշտօնեան է՝ ընկհ. Անժէլիք Քիրիճեան:
Գրասենեակի այցելութեան ժաﬔրն են՝ Երկուշաբթի-Ուրբաթ 10:00-3:00:
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ՀՕՄ-ի Տոհմիկ Օր, Նուիրուած՝
Հայոց Թագաւորական Տոհմերուն
Հայ Օգնութեան Միութեան Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղը, Շաբաթ 1 Դեկտեմբեր, 2018 -ի
երեկոյեան՝ Տոհﬕկ Օրերու շարքին 25-րդը տօնախմբեց զուգադիպութեամբ՝ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100 -աﬔ ակին: Հետևաբար, Տոհﬕկ
Օրը նուիրուեցաւ Հայոց Պետականութեան հիմքը
հանդիսացող Թագաւորական Տոհﬔ րուն՝ Ուրարտական, Արտաշէսեան, Արշակունեաց, Բագրատունեաց և Կիլիկիոյ թագաւորութիւններուն:
Ներկայ էին Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հովիւ՝ Տէր Գեղարդ Ծայր. Վրդ Քիւսպէքեանը, Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան Հիւպատոս՝ Պրն. Արա Մկրտչեանը, Օնթարիօ Նահանգի
Խորհրդարանի Երեսփոխան՝ Արիս Պապիկեանը և
400 -է աւելի ազգայիններ:
Հայ Կեդրոնի սրահը պատշաճօրէն զարդարուած էր նիւթ ունենալով պատմական արքայական
տոհﬔ րը: Սրահի դուրսի բաժնի պատին վրայ կը
տեսնուէր Հայաստանի քարտէսը՝ եզերքը բոլորուած
հայոց 15 թագաւորներու պատկերներով, անոր
քով զետեղուած պաստառին վրայ կը կարդացուէր
«Հայոց Փառքը» և պատկերուած էին հինգ թագաւորութիւններու զինանշանները:
Սրահի մուտքին յաղ թանակի կամարին վրայ
կարելի էր տեսնել Արտաշէսեան զինանշանը և յաւերժութեան նշանը: Սրահին պատերը եզերուած էին
Էրեբունի բերդի պատի որﬓանկարի երիզի պատկերով, իսկ բեﬕն պատին վրայ ուղղահայեաց իջած
էին հինգ պաստառներ, իւրաքանչիւրը ներկայացնելով արքայական տոհﬔ րէն մէկուն զինանշանը և
ետևի հեռանկարով՝ Մեծ ու Փոքր Մասիս լեռները:
Սեղաններու կեդրոնը զետեղուած էր փայտի
վրայ փորագրուած Հայաստանի զինանշանը և Օպսիդաքարի (Obsidian) վրայ դրօշը, որոնք Երևանէն
բերուած էին յատկապէս այդ օրուան համար: Սրահին մէկ անկիւնը յատկացուած էր թագաւոր, թագուհիներու նկարներու և Հայաստանէն բերուած իրերու
ցուցադրութեան: Սեղան մըն ալ տրամադրուած էր
Տոհﬕկ Օրերու առթիւ հրատարակուած բոլոր գիրքերու ցուցադրութեան:
Այս տարուան նիւթին առընչուելով մանաւանդ
նկատելի էր հայկական տարազներով ներկաներու
պատկառելի թիւը: Տարազաւոր անդաﬓերը սրահի
մուտքին հրամցուցին բալով պատրաստուած խﬕչքը և ընկոյզով լեցուած արմաւներ: Իսկ սեղաններուն
վրայ իւրաքանչիւր անձի համար տրամադրուած
էր Հայաստանի դրօշով և զինանշանով պատրաստուած կուրծքի գնդասեղ մը:
Այս տարի Տոհﬕկ Օրուան յանձնախումբը և
ենթայանձնախումբը, երկար աﬕսներու ուսումնասիրութիւններէ ետք, բծախնդիր աշխատանքով
պատրաստած էին հայերէն և անգլերէն լեզուներով
բովանդակալից և պատկերազարդ գիրք մը, որ ամփոփ ձևով կը ներկայացնէր հայ ազգի ծագուﬕն և
հայոց արքայական տոհﬔ րու 4000 տարուան հարուստ պատմութիւնը: Գիրքին խմբագրական կազմը
կը բաղկանար երեք անդաﬓերէ՝ Հուրի Նաճարեան,
Զեփիւռ Տորնա և Տոքթ. Սօնա Բուչիկեան-Սարգիսեան:
Ձեռնարկը սկսաւ գիրքի գինեձօնով: Յանձնախումբի փոխատենապետուհի՝ Զեփիւռ Տորնա
ներկաներուն բարի գալուստ մաղ թելէ ետք հակիրճ
կերպով ներկայացուց գիրքը, ապա հրաւիրեց Տէր
Գեղարդ Ծայր. Վարդապետ Քիւսպէքեանը, որ կատարեց գիրքին գինեձօնը:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Տոհﬕկ Օրուան
յանձնախումբի ատենապետուհի՝ Հուրի Նաճա-

րեանը: Ան խօսքը վերջացուց շնորհակալութիւն
յայտնելով անցեալի և այս տարուան Տոհﬕկ Օրերու
յանձնախումբերուն, բոլոր նուիրատուներուն և կամաւոր օժանդակողներուն:
Յայտագրին կարևոր մէկ մասը կը կազմէր
Երևանի Տէրեան Մշակութային Կեդրոնի Արքայական և Ազգային տարազներու աննախընթաց ցուցադրութիւնը Թորոնթոյի մէջ: Տէրեան Մշակութային
Կեդրոնը սիրայօժար հայթայթած էր բոլոր տարազները: Ցուցադրութիւնը համադրեցին Թամար Մաթոսեանը և Մարալ Պէքարեանը իսկ տարազներու
ներկայացումը կատարեց Թամար Մաթոսեանը:
Գաղութիս խումբ մը երիտասարդ և երիտասարդուհիներ գեղեցկօրէն ցուցադրեցին արքայական և
ազգային տարազները, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ձևավորուած և պատրաստուած էին իւրայատուկ ձեռագործերով:
Համազգայինի Գլաձոր Մասնաճիւղի «Էրեբունի» Պարախումբը, ղեկավարութեամբ՝ Նելլի Կարապետեանի, յայտագիրը ճոխացուց երկու պարով՝
«Հայկազուններ» և «Տաւիղ»:
Ապա, կազմակերպիչ յանձնախումբի անունով
Տիանա Հանըﬔ ան յայտնեց թէ` առ ի գնահատանք
Տոհﬕկ Օրերու մղիչ ուժը եղող Հուրի Նաճարեանի
նուիրեալ աշխատանքին, Հայաստանի Ծառատնկուﬕ Ծրագրին (Armenia Tree Project - ATP) ﬕջոցով իր անունին խումբ մը ծառեր պիտի տնկուին
հայրենիքին մէջ: Իսկ մասնաճիւղին անունով Իրեն
Թիլիﬔ ան ներկայացուց Գնահատագիր մը և նուիրեց Մայքլ Արաﬕ գործերէն մէկը:
Գանատայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան Հիւպատոս՝ Պրն. Արա Մկրտչյան հրաւիրուեցաւ մասնաճիւղի ատենապետուհի Իրեն
Թիլիﬔ անի և Հուրի Նաճարեանի հետ հատելու
25 -աﬔ ակի կարկանդակը, որ բերդի ձևով յատկապէս պատրաստուած էր:

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Պրն Մկրտչյանը տալու իր պատգամը: Հիւպատոսը ﬔծապէս գնահատեց
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի ձեռնարկած աշխատանքները, մանաւանդ Տոհﬕկ Օրերու ձեռնարկները, որ կը հանդիսանան հայ մշակոյթի ու պատմութեան պահպանուﬕ կարևոր գործունէութիւն:
Հայր Գեղարդ Ծայր. Վարդապետ Քիւսպէքեանը հրաւիրուեցաւ տալու իր սրտի խօսքը: Ան
շնորհաւորեց Տոհﬕկ Օրերու 25 -աﬔ ակը և յայտնեց
թէ, ինչպէս հայոց թագաւորութիւններու ընդմէջէն
փառքի զգացումը և հզօրութեան ոգին կը փոխանցուի ﬔ ր ժողովուրդին ﬕնչև այսօր: Նկատել տուաւ
նաև թէ, ինչպէս Մայր Հայաստանի տարազով երիտասարդուհին սուրը ձեռքին ներկայացաւ, այդպէս
ալ ՀՕՄ-ը պատնէշի վրայ կը գործէ հայ ազգին և
հայրենիքին համար: Իր խօսքէն ետք Հայր Սուրբը
կատարեց սեղանի օրհնութիւնը: Ներկաները ճաշակեցին հայկական համադամ ճաշերը, յատկապէս
նշանաւոր աւանդական ղափաման, որ հրամցուեցաւ
«Ղափամա» երգի ընկերակցութեամբ:
Ճաշի ընթացքին պաստառի վրայ ցուցադրուեցաւ 25 տարիներու Տոհﬕկ Օրերու ձեռնարկներէն
համադրում մը պատրաստուած Օննիկ Նազարեանցի կողմէ:
Բեմ բարձրացաւ Մոնթրէալէն յատկապէս ժամանած Էլի Պէրպէրեանը իր նուագախումբին հետ և
իր գրաւիչ ձայնով ու արհեստավարժ ձիրքով, աշուղական և հայրենասիրական երգերով հմայեց ներկաները, որոնք հաճելի մթնոլորտի մէջ, ﬔծապէս
խանդավառուած պարեցին ﬕնչև ուշ ժաﬔ ր:
Ներկաները շատ լաւ տպաւորուած՝ գովեստով
արտայայտուեցան ձեռնարկին ու այդ առթիւ լոյս
տեսած գիրքի մասին և Հայ Ազգի Փառքի օրերու
հպարտութեամբ ներշնչուած ﬔկնեցան տուն:
Իսկապէս աննախընթաց երեկոյ մը:

Ամառնային ճամբար
ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի 2018 -ի Ամառնային Ճամբարը հայ պատանիին և մանուկին առջև իր դռները բացաւ Յուլիսի 2-ին ութը շաբթուայ տևողութեամբ, ﬕնչև Օգոստոս 23 2018, մանկավարժական ճոխ յայտագիրով: Ճամբարի
պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ Չորեք շաբթի 11 Յուլիս, 2018 -ին Հայ Կեդրոնի մարզասրահին մէջ:
Ամառնային ճամբարը ﬔծ դեր ունի գաղութիս մէջ իր 8 շաբաթներու ծրագրով ամրան ընթացքին հայկական մթնոլորտի մէջ պահելով ﬔ ր մանուկներն ու
աշակերտները: Այս տարեշրջանին մօտաւորապէս 200 տարբեր տարիքներու
փոքրիկներ մասնակցեցան ճամբարին: Ունեցանք 30 -է աւելի խորհրդականներ
(Counselors)և կամաւորներ(volunteers), առիթ ստեղծելով երիտասարդութեան
ձեռք բերելու փորձառութիւն և աշխատելու հնարաւորութիւն ամառնային արձակուրդի ընթացքին:
Ճամբարի յանձնախումբը և տնօրէնութիւնը ջանք չխնայեցին որպէսզի
ճամբար յաճախողները ունենան ուրախ, ապահով և յաջող շրջան մը:
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Հ.Օ.Մ.ի Օրուայ Տօնակատարութիւն
Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղի 56 -ամեակ
Հ.Օ.Մ.ի օրուան տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ Կիրակի Յուն. 27,
2019 ին։
Ներկաները հաճելի ժամանակ
մը անցուցին նախքան յայտագրի սկսիլը, ժամը 4-5 հիւրասիրուեցան յանձնախումբիս կողմէ պատրաստուած
համադամ պատառիկներով և զովացուցիչով՝ ուր վարժարանի աշակերտները առիթը ունեցան բաժին բերելու
հիւրասիրելով ներկաները։
Ժամը 5- ին պաշտօնական տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ «Համազգային» սրահին մէջ, ներկայութեամբ
ՀՕՄ ի մեծ ընտանիքի անդամներու և
համակիրներու, ներկայ էին նաև պատկան մարմնի ներկայացուցիչը, կղերականներ, քոյր եկեղեցիներու և միութիւններու ներկայացուցիչներ։
Ընկհ. Մարալ Հրեշտակեան
հրաւիրեց ներկաները յոտնկայս ՝
Գանատայի, Հայաստանի և Հ.Օ.Մ. ի
քայլերգները ունկնդրելու և յարգելու
առյաւէտ բաժնուած ընկերուհիներու յիշատակը, ցուցադրելով անոնց
նկարները։
Ընկերուհին իր բացման խօսքին
մէջ ներկայացուց ՀՕՄ ի հիմ նադրութեան հակիրճ պատմականը և եզ րափակեց ըսելով;« ՀՕՄ ը միայն բարեսիրական միութիւն մը չէ, ՀՕՄ ուհին
նեցուկն է հայապահպանման սուրբ
պարտականութեան։ Ան արթուն պահակն է մեր մշակոյթին։»
Ընկ. Իռէն Թիլիմեան Ռուբինա
Մասնաճիւղի ատենապետուհի՝ վարչութեան խօսքին ընդմէջէն ներկայա-

ցուց, տեսահոլովակի ընկերակցութեամբ, կազմակերպութեան տարեկան
յայտագիրները, գործունէութիւնները և
նիւթական յատկացում ները Հայրենիքի, Արցախի, արտասահմանի և Թորոնթոյի մէջ ։ Ան կոչ ուղղեց որ ձեռք
ձեռքի տալով յաջողեցնենք միութեան
բոլոր բարի նպատակները։
Օրուան բանախօս, ՀՕՄ ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետուհին, Ընկ. Գարոլին Շմաւոնեան
Ռուբինա մասնաճիւղի հրաւէրին
ընդառաջելով ներկայացուց՝ «Հաւատարիմ ՀՕՄ ի Լոզունքին, Հաստատ
Քայլերով Դէպի Ապագայ» նիւթը։
Մանրամասնօրէն ներկայացուց 109
տարիներու, Կեդրոնական մարմ նի
նպատակներն ու տեսլականը աշխարհասփիւր հայութեան։
Գեղարուեստական
յայտագրին բաժին բերին Դալար Սիմոնեան,
մեներգով, Վրէժ Ղազարեան, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ։ Նշան
Փափազեան, ջութակի վրայ և Նարինէ Սիսեռեան դաշնամուրի։ Մարինէ
Գալայճեան- Մանուշեան մասնակցեցաւ ասմունքով։ Յանձնախումբը
գնահատեց ձեռնարկին մասնակից
ընկերուհիները
ծաղկեփունջերով
իսկ երիտասարդները ստացան $20
խոստմ նագրեր (gift certificate) որպէսզի Համազգայինի գրադարանէն ընտրեն իրենց նախասիրած նուէրը:
Յայտագիրը կ՜ընդգրկէր նաեւ
Կրթաթոշակներու
Մրցանակաբաշխութիւն իբր քաջալերանք համալսարանական վեց ուսանողներու որոնք

Կազդուրման արձակուրդ

էին,Մարալ Տէր Օհան, Վանի Եագուպեան, Արամ Խաչիկեան, Նանոր
Մոմճեան, Լուսի Մինասեան և Դալար
Չիթճեան- Արոյեան։
Երիտասարդ Կամաւորի Մրցանակին արժանացաւ Ընկհ. Անի Աբրահամեան, իր ազգանուէր և կամաւոր
աշխատանքի իբր գնահատանք։
Զարդասեղներու արժանացան
15, 25, 35 եւ 50 տարուան նուիրեալ ընկերուհիներ որոնք անդամագրուած
ու սիրայօժար նեցուկ կանգնած են
ՀՕՄ- ի Ռուբինա մասնաճիւղին մինչեւ օրս , համոզումով կը շարունակեն
անձնուէր ծառայութիւնը ։
15 տարուան զարդասեղ ստացան, Անժելիք Ներսէսեան, Լորի
Ճանպազեան, Թամար Օհաննէսեան,
Ազօ Գոլանճեան, Մարի Նախնիկեան
և Մարլէն Աղամանուկեան։
25 տարուան ծառայութեան
զարդասեղներ ստացան, Արշալոյս
Սաղ րեան, Սօսի Մել քոնեան, Մայտա
Սարգիսեան, Անահիտ Զագարեան,
Անժէլ Զագարեան։
35 տարուան ծառայութեան զարդասեղներու արժանացան ընկհ.ներ
Մայտա Մուրատեան, Շուշան Յակոբեան, Մարի Աբրահամեան։
50 տարուան զարդասեղին հետ
ընկհ. Ովսաննա Փիլաւճեան Յատուկ
գնահատագիրի արժանացաւ երկարամեայ անդամակցութեան և նուիրումի։
ՀՕՄ ի Յատուկ պարգեւատրումի արժանացան Արմիկ Սաֆարեան
եւ Ծովիկ Խէր ՀՕՄ Ի և Թորոնթոյի

գաղութէն ներս իրենց երկարատեւ,անձնուրաց եւ նուիրեալ բացառիկ
աշխատանքի համար։
ՀՕՄ-ի յարատեւութիւնը և կենսունակութիւնը կ՝ապահուուի երիտասարդ ուժերով և Միութեան նորագրեալներով։ Առ այդ, Երդման
արարողութիւն տեղի ունեցաւ եօթ
երիտասարդ նորագրեալներու կնգամայրութեամբ Ընկհ.Գարոլին Շմաւոնեանի։ Այս Տարուայ նորագրեալներն
էին; Մայտա Ալեքսանեան, Մեղ րի
Քէշիշեան, Լուսի Մինասեան, Նոյեմի
Թիւֆէնքճի, Միրեյլ Մոմճեան, Հուրի
Նալպանտեան-Եփրեմեան, Թամար
Եղ բայրեան։
Յայտագրի աւարտին Հոգեշնորհ Հայր Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէքեան փոխանցեց իր սրտի խօսքը և
պահպանիչով եզ րափակեց յայտագիրը; Որմէ ետք տեղի ունեցաւ աւանդութիւն դարձած մոմավառութիւնը ուր
մասնաճիւղիս երիցագոյն ընկհ. Այտա
Գանձապետեան վառեց իր մոմը ետքը փոխանցեց կրակը կրտսեր ընկհ.
ին և միասին վառեցին այս տարուան
ջահը, ետքը ներկաներէն փափաքողներ մասնակցեցան 56- րդ ամեակի
մոմերը վառելու։ Տօնակատարութեան
աւարտին կարկանդակի հատում տեղի ունեցաւ և սուրճի ու կարկանդակի
հիւրասիրութիւն։
Ընկերուհիները
բաժնուեցան
նորոգուած ՀՕՄ-ի Ուխտով շարունակելու Հայ գաղութին ծառայել անձնուրաց նուիրումով, զոհողութեամբ
և աննահանջ կամքով։

ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղի
2018-2019-ի կրթաթոշակները

Մասնաճիւղիս Կրթաթոշակի մրցանակները հետևեալներն են.— Երկու կրթաթոշակներ համալսարանի առաջին տարուան համար:
Այս տարուան դաժան և խիստ ձﬔ ռէն վերջ և մանաւանդ անհատնում
ազգային ձեռնարկներու աւարտին, բոլորս կ՚երազենք տաքուկ Արևով հանգստեան վայր մը։ Այս ﬔ ր փափաքը կ՚իրականացնէ ՀՕՄ-ի Ռուբինա մասնաճիւղի
վարչութիւնը նշանակելով յանձնախումբ մը որ այս մէկը կ՚ազմակերպէ։ Վայրը
Քիւպայի Քայօ Կիէրմօ ծովափն է։ Թուականը Ապրիլ 1-էն 8-ը է։ Նախքան ﬔ ր
ﬔկնումը յատուկ հրաւէրով կը տեղեկանանք բոլոր մանրամասնութիւններուն
ծանօթանալով ﬔ ր սենեկակիցներուն։ Կը ստանանք յատուկ պայուսակ մը ՀՕՄ
-ի նշանով, մէջը ճամբորդական կարևոր գիտելիքներով և պիտոյքներով։
35 ՀՕՄուհիներով և ՀՕՄ-ի համակիրներով կ՚ուղղուինք օդակայան, արդէն
ﬔ ր ոգևորութիւնը սկսած է։ Մէկ շաբթուայ ընթացքին հայերէն խօսակցութիւնները, երգերը և պարերը չեն դադրիր։ Անշուշտ ազգային բոլոր հարցերուն լուծուﬓեր կը գտնենք և ﬔ ր մօտալուտ ձեռնարկներու ծրագիրները կ՚ամբող ջացնենք, գոնէ բերանացի...։
Վերադարձին, Քիւպայի օդակայանը, ﬔ ր երիտասարդ ընկերուհիները
բարձրախօսէն կը յաջողին Թաթայի խանդավառ «Անապատի Արև» երգը սփռել տալ։ Անﬕջապէս, հոն ալ կըսկսինք շուրջ պարը։ Օդակայանի պահակները,
մոռցած իրենց ստուգելու և հսկելու կարևոր պարտականութիւնը, շարուած, զարմացած և տպաւորուած կը դիտեն ﬔզ...։
Կազդուրուած կը վերադառնանք շարունակելու ﬔ ր սովորական ճամբան։
Երախտագիտութեան խօսք ունինք կազմակերպող յանձնախումբին մանաւանդ
ընկերուհի Լենա Յովհաննէսեանին։

ԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019

— Մէկ կրթաթոշակ համալսարանի Մագիստրոսի համար:
— ԴՐՕ ՆԱՃԱՐԵԱՆ կրթաթոշակ համալսարանի ոևէ տարուան
կամ ծրագրին համար:
— Մէկ կրթաթոշակ համալսարանի ոևէ տարուան համար:
— ՀՕՄ-ի Գոլոլեան համալսարանական կրթաթոշակ, որ պիտի
տրամադրուի համալսարանի ուսացչական ճիւղի աշակերտին:

Մասնաճիւղիս 2018-2019 տարեշրջանի կրթաթոշակի
մրցանակին արժանացան.1.-Դալար Չիթճեան
2.-Լիւսի Մինասեան
3.-Նանոր Մոմճեան
4.-Արամ Խաչիկեան
5.-Վանի Եագուպեան
6.- Մարալ Տէր Օհան
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ՇԱՔԷ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ

ՎԵՐԺԻՆ ՊՈՅԱՃԵԱՆ ՄԱՔՍՈՒՏԵԱՆ
Ընկհ. Շաքէ Ստեփանեան ծնած է Գահիրէ, Եգիպտոս: Վարած է վարչական պաշտօն և երկու շրջան՝ ատենապետութեան
պաշտօն: Եղած է գործուն անդամ, բազﬕցս
մասնակցած է մասնաճիւղի տարեկան տօնավաճառներու և իր աշխոյժ ներդրումը
ունեցած է ընկերային յանձնախումբի պազարներուն, ինչպէս նաև Հայ կեդրոնի Հայ
Տարեցներու Միութեան վարչական աշխատանքներուն:
1984 -ին ընտրուած է ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի
մասնաճիւղի վարչութեան անդամ և 1986 -ին
ստանձնած է ատենապետի պաշտօնը:
Ունի երկու զաւակներ, որոնցմէ բախտաւորուած է 4 թոռներով:

Ընկերուհի Վերժին Պոյաճեան Մաքսուտեան ծնած է Հալէպ, Սուրիա: Յաճախած
է Հալէպի նախակրթարաններէն ﬕն: 1968 ին գաղ թած է Թորոնթօ, Գանատա: 1969-ին
ﬕացած է Հաﬕլ թընի ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին:
1971-ին ամուսնացած է պրն. Ասատուր
Մաքսուտեանի հետ ու բախտաւորուած երկու
մանչ զաւակներով:
Ան ﬕշտ նեցուկ կանգնած է ՀՕՄ-ին՝
օժանդակելով նիւթապէս և բարոյապէս: Իր
ներդրումը բերած է զանազան աշխատանքներու՝ օժանդակելուվ ՀՕՄ-ի վերել քին:

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԹՈՓՈՒԶԵԱՆ
ԹԱԳՈՒՀԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
Ծ նած է Քղի գաւառի Ճերմակ գիւղը:
Ընկերուհիին մայրը ջարդի վերապրողներէն
եղած է: Իր քոյրերուն և եղբայրներուն հետ
ﬕասին կը ﬔծնան ﬔծ հօր շուքին տակ, կը
սորվին որոշ չափով Աստուածաշունչը և հայերէն լեզուն, ﬕշտ վարելով հայավայել պարկեշտ
կեանք մը: Պատանի տարիքին ծնողքին և հարազատներուն հետ կը փոխադրուի Պոլիս:
Կ՚ամուսնանայ պրն. Գալուստ Գէորգեանին
հետ: Ընկերուհին շատ երիտասարդ տարիքին
մաս կը կազմէ Պոլսոյ Ս. Խաչ վանքի Տիկնանց
ﬕութեան և անոնց շուքին տակ թրծուած, կը
սիրէ ծառայել եկեղեցւոյ և հայ մշակոյթին: 1965
-ին իր ընտանիքին հետ կը փոխադրուի Գանատայի Սենթ Գաթրինզ քաղաքը: Կարճ ժամանակ մը ետք կ՚անդամագրուի գաղութի ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին և ﬔծ եռանդով կը
ծառայէ: Ան երբեք չէ զլացած որևէ գործ ստանձնել՝ ﬕութեան վերելքին համար:
Վարած է վարչական պաշտօններ և եղած է յանձնախումբերու անդամ: Միշտ ներկայ գտնուած է ՀՕՄ-ի հերթական ժողոﬖերուն և քաջալերած է գաղութէն ներս
ՀՕՄ-ի բոլոր ձեռնարկները: Ունի երեք զաւակներ, 11 թոռներ և 2 ծոռ:

ՕՍԱՆՆԱ ԱՐԹԻՆԵԱՆ-ՓԻԼԱՒՃԵԱՆ
Ընկերուհի Օսաննա Փիլաւճեան ծնած
է Պէյրութի Պուրճ Համուտ շրջանին մէջ: Իր
ուսումը ստացած է յաճախելով Թէքէեան,
Դարուհի Յակոբեան և Երկրորդական Արմէն Ղարիպ վարժարանները:
Պուրճ Համուտի մէջ, 1968 թուին կը հիմնուի Հայ Օգնութեան Խաչի «Անահիտ» Մասնաճիւղը: Ընկերուհին, երիտասարդ տարիքին հաւատալով ՀՕՄ-ի վեհ առաքելութեան,
առաջին օրէն մաս կը կազմէ այս մասնաճիւղին ﬕնչև իր Գանատա հաստատուիլը:
1967 թուին կ՚ամուսնանայ Պետրոս
Փիլաւճեանին հետ, և կ՚ունենան երեք զաւակներ՝ Թամար, Վանիկ և Արարատ: Ունին
երկու թոռններ՝ Սարին և Յովհան, որոնք կը
յաճախեն ՀՕՄ-ի վարժարանը: Երիտասարդ
ամոլը իրենց զաւակներուն հայկական անուններով րտելով կ՚ուզեն յիշեցնել
իրենց հայութեան արմատներուն հանդէպ տածած սէրն ու կարևորութիւնը:
1976 -ին, Լիբանանի քաղաքական անկայունութեան պատճառով կը գաղթեն Գանատա և կը հաստատուին Թորոնթօ քաղաքը: Ընկհ. Օսան անﬕջապէս
կ՚անդամակցի ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին և կը ստանձնէ վարչութեան
ատենադպրութեան պաշտօն, յանձնախմբային աշխատանքներուն իր սիրայօժար
մասնակցութեամբ՝ սատար կը հանդիսանայ, ﬕշտ իր լաւագոյնը նուիրաբերելով:
Ընկհ. Օսան տարիներ շարունակ իր ծառայութիւնը մատուցած է նաև ՀՄԸՄ-ի
վերելքին, ինչպէս նաև նեցուկ կանգնած Ս. Աստուածածին Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ:
Ընկերուհին իր շրջապատի երիտասարդ աղ ջիկներուն և տիկիններուն
ﬕշտ կը յորդորէ, որպէսզի անյապաղ անդամակցին ՀՕՄ-ին:

Տիգրանուհի Հոփուրեան Թոփուզեան ծնած է
Լիբանան: Նախնական ուսումը ստացած է Հայաշէնի Ազգային Թորգոﬔ ան վարժարանէն ներս: Փոքր
տարիքէն եղած է աշխոյժ և իր լուրջ կեցուածքով
դարձած է օրինակելի և տիպար կին։
1964 -ին ընկհ. Տիգրանուհի կ՚ամուսնանայ պրն.
Յովհաննէս Թոփուզեանի հետ, և կը բախտաւորուին
երեք դուստրերով. Սօսի, Սեդա և Շողիկ։ Լիբանանի
մէջ Թոփուզեան ամոլը իր ներդրումը ունեցած է զանազան ﬕ ութիւններու մէջ։
1969-ին ընկհ. Թոփուզեան կ՚անդամակցի Լիբանանի Օգնութեան Խաչին և կը ստանձնէ յանձնախմբային զանազան պատասխանատու պաշտօններ: Ընկհ. Թոփուզեան իր
ժրաջան խառնուածքով երբեք չէ զլացած իր բարոյական և նիւթական օժանդակութիւնը ՀՕՄ-ի գործունէութեանց։
1976 -ին, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազﬕն հետևանքով Թոփուզեան ընտանիքը կը հաստատուի Գանատա, և նոյն տարին իսկ ընկհ. Տիգրանուհի կ՚անդամակցի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղին, ուր ևս նոյն թափով իր մասնակցութիւնը կը բերէ ﬕ ութեան զանազան յանձնախումբերուն անդամակցելով։
1993 -ին երբ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի սերﬔ րէն ծնունդ առաւ Լաւալի
«Շուշի» մասնաճիւղը, ընկհ. Տիգրանուհին յարգելով ՀՕՄ-ի ծրագիր-կանոնագիրը կարգ մը ուրիշ ընկերուհիներու հետ փոխանցուեցաւ «Շուշի» մասնաճիւղ:
Ընկհ. Տիգրանուհի Թոփուզեան 50 տարիներէ ի վեր ՀՕՄ-ի ﬕջոցաւ կը ծառայէ հայ ազգին, նոյն հաւատարմութեամբ և հոգեկան ﬔծ գոհունակութեամբ։

ՍԻՒԶԻ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Ծ նած է Պոlսոյ արուարձաններէն
Թաքսիﬕ շրջանը: Նախնական ուսումը
ստացած է տեղւոյն հայկական դպրոցին մէջ և մէկ տարի յաճախած է ֆրանսական դպրոց: Հետևած է դաշնակի
դասընթացքի: Ուսումը կիսատ ձգելով՝
ընտանիքին հետ փոխադրուած է Գանատայի Հաﬕլ թըն քաղաքը: Ամուսնացած է Յակոբ (Ճէք) Տէրտէրեանի
հետ: Ամուսինին քաջալերանքով անդամակցած է տեղւոյն ՀՕՄ-ի մասնաճիւղին: Եղած է գործուն անդամ, վարած է
վարչական պաշտօններ, եղած է յանձնախումբերու մէջ և ﬔծ դեր ունեցած
է մասնաճիւղին վերել քին: Ան քաղցր
ժպիտով, ﬔ ղմ բնաւորութեամբ՝ սէր և
յարգանք կը սերմանէ իր անդամակցած
ﬕ ութեան անդաﬓերուն: Միշտ ներկայ
գտնուած է գաղութէն ներս ՀՕՄ-ի բոլոր
ձեռնարկներուն: Իր մասնակցութիւնը բերած է Շրջանային վարչութեան ժողովներուն և սեﬕնարներուն:
Ընկհ. Տէրտէրեան մայր է իր 4 զաւակներու, ﬔծ մայր է իր 6 թոռներուն և 2
ծոռներուն:

60 - ԱՄԵԱՅ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ
ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՆՈՒՐԵԱՆ ԱԲԳԱՐԵԱՆ
Ընկերուհի Հռիփսիմէ Աբգարեան ծնած է Լիբանանի Նոր Սիս շրջանը:
1957-ին կ՚ամուսնանայ ընկ. Լևոն Աբգարեանի հետ, ու կը բախտաւորուին չորս զաւակներով և 9 թոռներով:
Ընկհ. Հռիփսիմէ 1958 -ին անդամակցած է Լիբանանի Օգնութեան Խաչի «Արագած» մասնաճիւղին: 1960 -էն 1976 վարած է
զանազան պաշտօններ. եղած է մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհի, փոխ ատենապետուհի և գոյքապահ: Ան իր մասնակցութիւնը բերած է զանազան յանձնախումբերու, ի մասնաւորի կարիքաւոր ընտանիքներու օգնութեան:
1975 -ի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազﬕն, իր մայրական օգնութիւնը հասցուցած է հայ երիտասարդներուն,
որոնք կը պաշտպանէին հայկական թաղամասերը:
1980 -ին ընկերուհին կը փոխանցուի ԼՕԽ-ի Զալ քայի «Աղաւնի Փափազեան» մասնաճիւղ:
1989-ին ընկհ. Հռիփսիմէն և իր ամուսինը՝ ընկ. Լևոնը, կը գաղ թեն Գանատա, ﬕանալով իրենց զաւակներուն: Նոյն ազգային ոգիով ան կը շարունակէ իր ազգօգուտ կեանքը, ﬕանալով Հաﬕլ թընի «Արև» մասնաճիւղին: Նորոգուած թափով ան իր
զաւակներուն հետ կը շարունակէ ծառայել իր շատ սիրելի ՀՕՄ-ին ﬕնչև օրս, հակառակ իր յառաջացած տարիքին: Ան բարձր
գնահատանքի կ'արժանանայ և կը ստանայ իր 60 -աﬔ այ ծառայութեան հաստատագիրը:
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ՍԻՐԱՐՓԻ ՄԱՆՏԱԼԵԱՆ

ՌԱՀԷԼ ՃՈՒՐԵԱՆ

Ընկերուհի Սիրափի Մանտալեան
ծնած է Հալէպ. յաճախած է տեղւոյն
Ազգ. Հայկազեան վարժարանը՝ ուր հասակ առած և թրծուած է Արմէն Անոյշի
նման մտաւորականներու շունչին տակ։
Հայկական վարժարանը և ջարդէն ճողոպրած հայրէնասէր ծնող քը ﬔծ ազդեցութիւն թողած են ընկերուհիին
վրայ։ Եղած է Սուրիահայ Օգնութեան
խաչի արծուիկ, ապա՝ անդամ նոյն այդ
կազմակերպութեան։ Վերոյիշեալ գործօնները եկած են ընկերուհիին տալու
հայեցի այնպիսի մէկ դաստիարակութիւն՝ զոր ընկերուհին ջերﬔ ռանդութեամբ պահպանած և փոխանձած է
իր զաւակներուն և թոռներուն։ 1958 -ին
կ՚անդամակցի ՀՕՄ-ի շարքերուն:
1980 -ական թուականի սկզբնական տարիներուն, ամուսնոյն և զաւակներուն հետ հաստատուած է Մոնթրէալ. իր
ներդրումը բերած է ազգային և եկեղեցական մարﬕններու աշխատանքներուն
և ականատես եղած՝ գաղութի բարգաւաճման և ուռճացման։ Յանձնախմբային
աﬔնահաﬔ ստ աշխատանքէն ﬕնչև վարչական պատասխանատու պաշտօնները, ընկերուհին կատարած է նոյն բծախնդրութեամբ և նուիրուածութեամբ։
Ընկհ. Մանտալեան եղած է Սօսէ մասնաճիւղի 1977-1978 շրջանի վարչութեան
ատենապետուհի, Շուշի մասնաճիւղի անդրանիկ վարչութեան ատենապետուհի,
և Ս.Գէորգ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ազգ. Երեսփոխան։
Ընկերուհի Սիրարփին ﬔզմէ յաւէտ բաժնուեցաւ 21 Օգոստոս 2018 -ին:

Ծ նած է Քէսապ, 4 Սեպտեմբեր 1931-ին։
Աւարտած է Քէսապի Ուսուﬓասիրաց վարժարանը. ամուսնացած է Սարգիս Ճուրեանի հետ, ունի
չորս մանչ զաւակ և ութ թոռնիկ։ Ընկհ. Ռահէլ մաս
կազմած է Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի արծուիկութեան և վարած է խմբապետի պաշտօն։ 1947ին տասնըվեց տարեկանին կը փոխանցուի ՀՕՄ-ի
շարքերը և կը շարունակէ իր գործօն անդամակցութիւնը Լաթաքիոյ մասնաճիւղէն ներս, երբ հոն
կը փոխադրուին ընտանիօք։ Մոնթրէալ հաստատուած օրէն ﬕացած է ՀՕՄ-ի »Սօսէ« մասնաճիւղին, մասնակցած է անդամական ժողոﬖերուն, քաջալերած է ՀՕՄ-ի ձեռնարկները և կատարած իր պարտաւորութիւնները։ Ընկհ. Ճուրեանի փափաքը եղած է
ջահը փոխանցել երիտասարդներուն ։
Ընկերուհին մահացաւ 2 Մարտ 2019-ին:

ԱՆԺԷԼ ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆ
Ընկհ. Անժէլ Գաթարոյեան ծնած
էր Սուրիա, Հալէպի Նոր Գիւղ շրջանը։ Մարիամ և Օհաննէս ԳույումՃեաններու երրորդ զաւակ՝ ան ունէր
չորս քոյրեր և երկու եղ բայրներ։ Ընկհ.
Գաթարոյեան յաճախած էր Հալէպի
Մեսրոպեան նախակրթարանը, որմէ
անﬕջապէս ետք՝ լծուած աշխատանքի, նիւթապէս նեցուկ կանգնելու իր
բազմանդամ ընտանիքին։ Ան, 1954 էն ﬕնչև 1962 Հալէպի մէջ ձեռագործի
խանութի մը պատասխատուն կ՚ըլլայ։
1958 -ին կ՚անդամակցի ՀՕՄ-ի շարքերուն: 1962-ին ընկհ. Անժէլ կ՚ամուսնանայ Կարապետ Գաթարոյեանի հետ, և
կը փոխադրուին Գանատա։ Ան իր կեանքի կարևոր մասը կը նուիրէ իր երեք զաւակներուն և ապա չորս թոռնիկներուն դաստիարակութեան և խնամքին։ Ան շատ
լաւ կը յիշէր երբ ՀՕՄ-ուհիներ կը հաւաքուէին ամէն Ուրբաթ St. Zotique եկեղեցւոյ
սրահին մէջ, ճաշ պատրաստելու նոր Գանատա հաստատուած երիտասարդներու և ընտանիքներու համար։ Ինքն ալ, իր կարգին տակաւին նոր Գանատա հաստատուած, յաճախ կ՚օգնէր Տիկնանց ﬕ ութեան ձեռնարկներուն։
Ընկհ. Անժէլ մահացաւ 15 Մարտ 2019-ին։

ՍԵՐԳՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ
Ընկ. Սերգոն ծնած է Յունաստան:
Ծնող քը եղած են հաւատացեալ հայեր որոնք
1922-ին, թրքական եաթաղանէն մազապուրծ,
այրուող Իզﬕրէն յունական փրկարար նաւով մը ապաստան գտած էին Յունաստան:
1954 -ին կը գաղ թէ Գանատա ու Մոնթրէալի
հայ գաղութէն ներս կը շարունակէ իր ազգանուէր գործունէութիւնը, հետևելով իր
ծնող քէն ստացած դաստիարակութեան: Հայ
գաղութէն ներս իր լայն գործունէութեան զուգընթաց, ընկ. Սերգոն լայն մասնակցութիւն
կ՚ունենայ նաև յունական գաղութէն ներս:
Ան ոչ ﬕայն հայ և յոյն քաղաքական ու ընկերային յարաբերութիւններու և իրաւունքներու պաշտպանն էր, այլ նաև Կիպրոսի դատի
պաշտպանը:
Ընկ. Պոյաճեան եղած է հիﬓադիր,
նախաձեռնող ու աջակցող
մարզական
խումբերու, դպրոցներու, եկեղեցիներու,
բարեսիրական հաստատութիւններու և այլ
կազմակերպութիւններու: Եղած է կարևորագոյն ուժը, ներշնչողն ու յաջողութեան խթանը հայ կեդրոնի բոլոր ﬕ ութիւններու
ու հաստատութիւններու դրամահաւաքի աշխատանքներուն: Ընկ. Սերգոն եղած
է յոյն գործարարներու ﬕ ութեան հիﬓադիրներէն մէկը՝ 1970 -ին, ու ﬓայուն քաջալերողը CFCF TV-12 ի յունական բաժնին: Ձեռնարկի ընթացքին մասնաւոր յիշատակուﬕ արժանացաւ ընկերոջ խոստումը յոյն գաղութին՝ շարունակել ցմահ
իր աջակցութիւնը որպէս երախտագիտութեան արտայայտութիւն ասպնջական
ու եղ բայրական Յունաստանին: Ընկ Սերգօ Պոյաճեան երկար տարիներ անդամակցած է Հայ Օգնութեան Միութեան և ﬕշտ նեցուկ կանգնած ՀՕՄ-ի բոլոր
աշխատանքներուն:
Ընկեր Սերգոն իր մահկանացուն կնքեց 14 Յունուար 2019-ին:

ՍԻՐՎԱՐԴ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
ANAHID ABADJIAN
Anahid Abadjian (neé Chidemian)
was born to Sarkis and Haiganoush
Chidemian on September 21, 1931 in
Arak, Iran. Being born on the Armenian
Independence Day, always gave her joy.
She was welcomed by her older sister
Adline. Her early childhood was scarred
by tragedy beyond comprehension. At
the tender age of 14, Adline, succumbed
to Typhoid and forty days later, Sarkis
Chidemian died of health complications
exacerbated by the loss of his first born
daughter. At 34 years old, Haiganoush
who was from Kayserie, Turkey, was left
to raise her daughter and continue her
husband’s business in a foreign country
that she did not even speak the language
fluently. Not only did she manage to
survive, she became one of the leading business entrepreneurs in her province. As
Anahid grew up she became the right hand to her mother. Once she completed her
academic studies, she became a high school instructor. She married Parsegh Abadjian
in 1958 and moved to Hamedan, Iran. She had a son Kevork and then a daughter
Adriné. In 1977, by encouragement from Krikor Assadourian of New Jersey (her aunt’s
husband) and Pastermadjian brothers of Montreal, they took the leap of immigrating
to Montreal, Canada. They established themselves here and became proud Canadian
Armenians. She joined ARS (HOM) in 1984 in Montreal. She participated in the annual
Bazar’s baking of Manté. She wholeheartedly looked forward to the Engerayin lunches
or outings. The highlight for her however was the annual Sourp Vartantntz dinner. She
helped in preparation of traditional Persian dishes that were served commemorating
the event. She passed away on February 16, 2019 in Montreal, Canada.
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Ընկհ. Սիրվարդ Սիմոնեան
ծնած է Սուրիա, 13 Հոկտեմբեր 1931ին։ Ծնողներն էին Սարգիս եւ Սիրանուշ Մելիքեանները. ունէր երեք եղբայրներ՝ Ռոպէր, Սերոբ եւ Մարտօ։
Սիրվարդ 18 տարեկանին իր
ընտանիքը կազմած է իր սիրելի կողակիցին՝ Միհրան Սիմոնեան հետ,
Դամասկոս։ Եղած են շատ օրինակելի և երջանիկ զոյգ մը։ 1952-ին տեղափոխուած են Լիբանան և բախտաւորուած՝ չորս զաւակներով. Յովսէփ,
Սիւզի, Սիրան և Սամ։
Ընկհ. Սիրվարդ Սիմոնեան
եղած է Լիբանանի Կարﬕր Խաչի
անդամ և օգտակար եղած է իր կարողութեան սահմաններուն մէջ։ Ան 44
տարեկանին կորսնցուցած է իր ամուսինը։ Առանց յուսահատելու և շնորհիւ
զօրաւոր կամքին ծնող քի ու դաստիարակի պարտականութիւնը լիուլի կատարած է իր զաւակներուն հանդէպ։ Լիբանանի պատերազﬕն պատճառաւ զաւակներուն հետ գաղ թած է Գանատա։
Իր չորս զաւակները 2 տարուան ընթացքին ամուսնացուցած է ու բախտաւորուած 14 թոռներով և 8 ծոռներով։
Սիրվարդ 2006 -ին ﬕացած է ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղին: Ան եղած է
սիրուած անձ մը, հաﬔ ստ էր, և ժպիտը ﬕշտ դէմքին։ 2013 -ին անբուժելի հիւանդութիւնը սողոսկեցաւ ամբողջ մարﬓին մէջ, սակայն ան ﬕշտ փորձեց զօրաւոր
և կանգուն ﬓալ, հակառակ ցաւերուն և տառապանքներուն:
Ընկերուհի Սիրվարդ տուաւ իր օրհնութիւնը և խրատը բոլոր զաւակներուն,
թոռներուն և ծոռներուն։ Հոգին աւանդեց Մայիս 26 -ին՝ շրջապատուած իր սիրելիներով։
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ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ
ՇԱՔԷ ՕՀԱՆԵԱՆ-ՊԷԶՃԵԱՆ

ԱՆԺԷԼ ԶԱՐԶԱՒԱԹՃԵԱՆ

Շատ հաւանաբար ծնած էր Գոնիա,
1920 -ին, և ոչ թէ Պէյրութ և 1922-ին, ինչպէս
պաշտօանական վայրն ու թուականը կը նշեն:
Ծնած էր տան մէջ Դաւիթ և Հիւսնիւկ Օհանեանի: Տարագիր՝ ծնող քին հետ հասած էր
Լիբանան: Ժամանակ մը ﬓացած Ճիւնիի
որբանոցին մէջ, ուր հայրը տեսուչ կարգուած
էր: Ետքը՝ Դաւիթ Հայաշէնի մէջ կառուցած
էր հաﬔ ստ բնակարան մը, և ընտանիքը
այնտեղ հաստատած: Դաւիթ շուտով ծխական կեանքին մասնակից դարձած էր, և իր
բաժինը բերած Հայաշէնի Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ շինութեան աշխատանքներուն: Շաքէ փոքր տարիքէն եկեղեցիով
ﬔծցած էր: Յաճախած էր Էշրէֆիէի Ազգային
Վարժարանը: Նախակրթարանը աւարտած
էր 1936 -ին: Ապա դերձակութիւն սորված էր և
աշխատած այն օրերուն հանրածանօթ ֆրանսական հաստատութեան մը մէջ, ուր զարգացուցած էր Նախակրթարանին մէջ սորված
ֆրանսերէնը: 1941-ին ամուսնացած էր Անտոն Պէզճեանի հետ, և հարս գացած
Գարանթինա, 10 հոգիներէ բաղկացած Պէզճեաններու տունը, ըստ հին կարգին:
Անտոն և Շաքէ Պէզճեան իրենց սեփական տունը ունեցած էին Ժաաթաուիի մէջ:
Ծնած էին Ժիրայրը, Ռիթան, Ռաֆֆին և Նորայրը: 1966 -ին, Անտոն կաթուածահար կ՚ըլլար: Շաքէ ﬔծ գուրգուրանքով զայն կը խնամէր չորս տարիներ, բայց կը
կորսնցնէր 1970 -ին: Սգաւոր այրին իր ﬗիթարութիւնը պիտի գտնէր Լիբանանի
Օգնութեան Խաչին անդամագրուելով: 1975 -ին կը սկսէր Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը: Բազում ԼՕԽ-ականներու հետ, ինքն ալ կատարեալ օգտակարութիւն կ՚ունենար՝ աﬔնօրեայ ներկայութեամբ Էշրէֆիէի Ազատամարտ
ակումբին մէջ: Քաղաքացիական պատերազմը քաոսային դառնալու վրայ էր:
Շատ ընտանիքներ պիտի ցիրուցան ըլլային: Պէզճեան ընտանիքն ալ ցիրուցան
եղաւ: Շաքէ պիտի հաստատուէր Մոնթրէալ: Իր Մոնթրէալեան կեանքը հարստացաւ ընտանեկան երջանկութեամբ, և 7 թոռնիկներով ու 3 ծոռնիկներով: Նաև
հարստացաւ ՀՕՄ-ի Սօսէ մասնաճիւղին իր անդամագրութեամբ, անոր ծառայութեան իր ներգործօն մասնակցութեամբ: Վերջերս ինկած, ձեռքը կոտրած և հիւանդանոց փոխադրուած էր: Ապա վերադարձած տուն: Ուր իր հոգին աւանդեց
Շաբաթ 29 Յուլիսի առաւօտուն:
Ս. Պատարագը, հայ աղօթքը, հայ ոտանաւորը և հայ երգը իր շրթներուն
վրայ ﬔկնեցաւ այս աշխարհէն:
Յիշատակը անթառամ:

Ընկհ. Անժէլ Զարզաւաթճեան զաւակն է
Յովհաննէսի և Զաքիայի, ծնած է 1924 -ին, Հալէպ: Ընտանիք կազմած է Լիբանան, ամուսնանալով Գառնիկ Զարզաւաթճեանին հետ,
բախտաւորուելով երեք մանչ զաւակներով, չորս
թոռներով և երկու ծոռով։
Երիտասարդ տարիքէն անդամակցած է
ԼՕԽ-ին, իր գործուն բաժինը բերելով Էշրէֆիէի
շրջանին. ան ժրաջանօրէն աշխատած է ﬕնչև
Գանատա գաղ թելը։ 1982-ին ﬕացաւ ՀՕՄ-ի
«Սօսէ» մասնաճիւղին և շարունակեց իր նուիրական գործը, ﬕշտ ներկայ գտնուելով ժողովներուն, ան քաջալերած է ՀՕՄ-ի աշխատանքը իր կարողութեան չափով, նաև իր գործուն
մասնակցութիւնը բերած է Ս. Յակոբ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ բանկալին մաս կազﬔ լով։
Ընկերուհին անդամ էր Հոգևոր Քոյրերու ﬕ ութեան, իր կեանքին նուիրական բաժինը նպատակակէտը եղած է ծառայել ազգին։
Մեզմէ յաւէտ բաժնուեցաւ 6 Նոյեմբեր 2018 -ին։

ԵՐԱՆՈՒՀԻ ՆԱԳԱՇԵԱՆ-ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ
Ընկերուհի Երանուհի Նագաշեան
Ներսէսեան ծնած է Յունաստան, ուր
իր ծնող քը, ազատելով Ցեղասպանութենէն, հաստատուած էին:
Ընկերուհին 1961-ին գաղ թելով կը
հատատուի Գանատա, Մոնթրէալ քաղաքին մէջ:
1965 -ին կ՚ամուսնանայ պրն. Պօղոս Ներսէսեանի հետ, և կը հաստատուին Օնթարիո նահանգի Հաﬕթլըն
քաղաքին մէջ: Բախտաւորուած են երկու աղ ջիկ զաւակներով:
1967-ին ընկհ. Երանուհի կը
ﬕանայ Հաﬕլ թընի ՀՕՄ-ի ընտանիքին, ծառայելով զանազան յանձնախումբերու մէջ:
2017-ին ան կը ստանայ իր
50 -աﬔ այ գործունէութեան գնահատագիրը և զարդասեղը:
Վերջին
երկու
տարիներուն,
գիտակցութիւնը կորսնցնելով ան ﬓաց
ծերանոցի մէջ, ուր մահացաւ 19 Ապրիլ 2019-ին:

ՍԻՐՎԱՐԴ ՇԷՀԻՐԵԱՆ
Ընկերուհի Սիրվարդ Շէհիրեան ծնած է
Հալէպ, 1927-ին։ Ան դուստրն է Պօղոս Շէհիրեանի և Մարի Կալոյեանի։ Յաճախած է
տեղւոյն Զաւարեան Ազգային վարժարանը։
1946 -ին ամուսնացած է Խորէն Իսկէնտէրեանի հետ, կազﬔ լով նահապետական
ընտանիք մը, և բախտաւորուած՝ երեք զաւակներով, եօթ թոռներով և ութ ծոռներով։
Շէհիրեան զոյգը հաստատուած է Սուտան,
իսկ 1983-ին գաղթած են Գանատա, Լաւալ։
Ընկերուհի Սիրվարդ անդամակցած է ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղին, և քաջալերած է ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը։ Անոր սրտին փափաքն էր, որ «Շուշի» մասնաճիւղը առիթը ստեղծէր գաղութի տարեցները իրարու քով հաւաքելու և ընկերական ﬕջավայր մը ստեղծելու։ Անոր փափաքը իրականութիւն դարձաւ, երբ
«Շուշի» մասսնաճիւղը ունեցաւ «Ոսկետարիք յանձնախումբ»ը։
Յանձնախումբին կազմակերպած ձեռնարկները ﬔծ ուրախութիւն կը պատճառէին անոր, և ան ﬕշտ գովասանքով կ՚արտայայտուէր տարուած գործունէութեան մասին։
2018 Նոյեմբերին, յետ կարճատև հիւանդութեան, աչքերը փակեց յաւիտեան։
26

ԷԼԻԶԱՊԷԹ ԶՈՒԼԱԼԵԱՆ-ԱՃԷՄԵԱՆ
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղը դժբախտութիւնը ունեցաւ կորսնցնելու երկարատև տարիներու իր անդաﬓերէն
ընկերուհի Էլիզապէթ Զուլալեան Աճէﬔ անը։
ՀՕՄ-ի ծառայութեան կող քին
ընկհ. Էլիզապէթ աշխատեցաւ տարեցներ այցելող յանձնախումբին հետ,
տասներկու տարիներ հաւատարմօրէն
ծառայելով, ﬕնչև որ հիւանդութեան
պատճառով ստիպուած եղաւ փոխադրուելու հիւանդանոց, ուր ապրեցաւ
ﬕչև մահը, 28 Սեպտեմբեր 2018 -ին։
Ընկերուհին ﬕշտ պատրաստ էր պարտականութիւն ստանձնելու, ինչպէս՝
բժշկական քննութիւններու ընկերանալու տարեցներու հետ ևայլն:
Այս Գործը երկար ժամանակի կը
կարօտէր, սակայն ընկերուհին սիրով և
ﬔծ համբերութեամբ կը կատարէր բոլորը։
Էլիզապէթ կամաւոր էր նաև որպէս թարգմանող ընկերանալու, երբ որ հարկ էր, տարեցի ընտանիքի և հիւանդապահի կարևոր հանդիպուﬓերու։
Ան հաﬔ ստ և նուիրեալ անձ մըն էր, նաև ﬕշտ պատրաստ՝ նիւթապէս օգտակար դառնալու։
Վարձքդ կատա՛ր, սիրելի՛ Էլիզապէթ, օգնեցիր, գուրգուրացիր, ﬗիթարացիր և ուրախացուցիր հայ տարեցները։
Հողը թեթև գայ վրադ, յիշատակդ անմար պիտի ﬓայ ﬔ ր մտքերուն մէջ։

ԱՐՄԷՆՈՒՀԻ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
Ընկհ. Արմէնուհի Տէﬕրճեան
ծնած է Պէյրութ, Լիբանան, նախնական
ուսումը ստացած է Ազգային Մեսրոպեան վարժարանին մէջ, ապա երկրորդական ուսումը շարունակած է ՀԲԸՄ-ի
Դարուհի Յակոբեան աղջկանց վարժարանին մէջ։
1976 -ին լիբանանեան պատերազﬕն պատճառով փոխադրուեցաւ Գանատա, Մոնթրէալ։
Արմէնուհին շատ փոքր տարիքէն
անդամակցեցաւ Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչին, փոքր տարիքէն եթէ ոչ
ժողոﬖերու, բայց իր մասնակցութիւնը
կը բերէր հանգանակութիւններուն, ինչպէս՝ պնակ մը կերակուրի և Ազգ. Ազունիէի բուժարանի հանգանակութեան։
Արﬕնէն ﬕշտ ներկայ եղած է Մար Միխայէլի ԼՕԽ-ի «Աստղիկ» մասնաճիւղի
ժողոﬖերուն և մասնակցած է անոր գործունէութեան: 1976 -ին կը հաստատուի
Գանատա և կը ﬕանայ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղին:
ԱՆ հպարտութեամբ կը յիշէր մասնաճիւղի տարեկան պազարները, մանաւանդ առաջին տարիներուն, ինքը և քոյրը՝ Ռաքէլ, «սու պէօրէկ»ը կը պատրաստէին իրենց տան մէջ, իրենց անձնական ﬕջոցներով։
Շատ բարի էր և բծախնդիր, կ'ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ընել և ընել տալ,
հիւրասէր էր, տան մէջ հիւրերը անպակաս էին։
Ծ նողներուն մահէն ետք, 1970 -ին տան պատասխանատուութիւնը իր ուսերուն վրայ առաւ և ջանաց, որ հայեցի դաստիարակութիւնը տան մէջ և այլուր
տիրական ըլլայ։
Արմէնուհին 63 տարիներ ծառայեց ազգին, ՀՕՄ-ի ﬕջոցաւ, Լիբանանի և
Մոնթրէալի մէջ: Մահացաւ 2017-ին կարճատև հիւանդութենէ վերջ։
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ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ
ՀՈՒՐԻ ԱՆԱՀԻՏ ՄԵՐԱՍ
Ընկհ. Հուրի ծնած է 1942 Հոկտեմբեր 18 -ին, Աղեքսանդրիա, Եգիպտոս։
Զաւակն է Աւետիս և Ատրինէ Օհանեաններուն, որոնք աշխոյժ ազգայիններ էին
տեղւոյն հայ գաղութի կեանքէն ներս։
Ան քոյրն էր Թամարին և Գէորգին։
Յաճախած է Աղեքսանդրիոյ Պօղոսեան Ազգային վարժարանը, ապա
իր ուսումը շարունակած է Գոլէժ Լիսէ
Ֆրանսէզի մէջ։
Ամուսնացած է Լորիս Մերասի
հետ և երջանիկ բոյն մը կազմած, բախտաւորուած են երկու դուստերով. Անի և
Ռուբինա։ Ընտանեօք կը հաստատուին
Մոնթրէալ։ Հետևելով իր ﬔծ մօր և մօր
ՀՕՄ-ի Կարﬕր Խաչի աշխոյժ գործունէութեան, ինքն ալ կը ﬕանայ Մոնթրէալի ՀՕՄ-ի շարքերուն։
Ունեցած է բացառիկ սէր ձեռագործներու հանդէպ, և իր ընտանիքի բոլոր
անդաﬓերուն տուները զարդարուած են իր գեղեցիկ և նուրբ գործերով։
Երջանիկ և հպարտ էր իր ամուսինով, զաւակներով, փեսաներով, հարազատներով և մանաւանդ հինգ թոռներով։
Իր կեանքին վերջին տարիները դաժան հիւանդութիւն մը հարուածեց զինք,
խլելով իր յիշողութիւնը ։
4 Մարտ 2019-ին աչքերը փակեց, լաւ յիշատակներ թողելով իր ընտանիքին
և ընկերական շրջանակին։

ԼԻԼԻ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆ
Ընկհ. Լիլի Ինճէ ճիկեան ծնած է Քեսապ,
19 Մարտ 1936 -ին։ Դուստրն է քեսապցի Սամուէլ
Ինճէ ճիկեանի և մուսատաղցի Նազելի Սարգիսեանին։
1943 -ին ընտանեօք կը փոխադրուին Լիբանան: Նախնական ուսումը ստանալէ ետք կ'աշխատի որպէս դերձակուհի: Ան բարձր որակի
Haute Couture էր։
1966 -ին կը հաստատուի Մոնթրէալ, ուր մաս
կը կազմէ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղին։
1993 -ին երբ կը հիﬓ ուի ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղը, գործուն անդամ կը դառնայ մասնաճիւղին։ Ան ﬕշտ ներկայ էր ՀՕՄ-ի բոլոր անդամական ժողոﬖերուն և կը քաջալերէր ձեռնարկները,
մանաւանդ Ոսկետարիք յանձնախումբի ﬕջոցառուﬓերը։ Ընկերուհին իր նիւթական և բարոյական ներդրումը բերած է ՀՕՄ-ին։
Ան կարճատև հիւանդութենէ մը ետք հեռացաւ կեանքէն 23 Նոյեմբեր 2018
-ին։

ՍՕՍԻ ԳԱՒԱՍԵԱՆ
31 Հոկտեմբեր 1944 - 11 Փետրուար 2019
Սօսին ծնած է Պէյրութ, Լիբանան, 31 Հոկտեմբեր 1944 թուին: Իր նախնական կրթութիւնը
կը ստանայ Էշրէֆիէի Սուրբ Յակոբ վարժարանին
մէջ, իսկ երկրորդականը կ՚աւարտէ Նոր Բարձրագոյն վարժարանէն, որ նաև ծանօթ էր տնօրէն Արմէն Ղարիպի անունով:
Սօսին կը բախտաւորուի աղ ջիկ զաւակով մը
(Նարան) և ունի մէկ թոռնուհի՝ Ռուպինա:
Լիբանանի Հայկազեան Գոլէճ (այժմ՝ համալսարան) կը յաճախէ և իր Sophomore-ի վկայականը
ստանալէն անﬕջապէս ետք իր ունեցած անսահման սէրը հայութեան, հայրենիքին և հայերէնին
հանդէպ զինք կը մղէ դէպի հայրենիք, և կը ﬔկնի
Երևան, որպէս ուսանող Երևանի Պետական Համալսարանի և 1973 -ին զայն կ՚աւարտէ, ստանալով
մաքիստրոսի վկայական, բանասիրութեան ճիւղին մէջ:
1973-1974 -ին կը դասաւանդէ հայերէն, գրականութիւն և պատմութիւն իր սիրելի դպրոցին մէջ՝ Նոր Բարձրագոյն վարժարանին:
1974 -ին կը հաստատուի Մոնթրէալ, կը դառնայ ուսանող Universite de
Montreal-ի, ուրկէ կը ստանայ equivalence-ը (B.A.) իր Երևանի Պետական Համալսարանէն ստացսծ Մագիստրոսի վկայականին, ապա ուսումը կը շարունակէ նոյն
համալսարանին Linguistique-ի բաժնին մէջ, հետևելով Philologie մասնագիտութեան, ուրկէ կը ստանայ Maitrise en Philologie:
Շրջան մը հայերէն կը դասաւանդէ Սուրբ Յակոբ Շաբաթօրեայ վարժարանին մէջ:
Quebec City-ի Laval Համալսարանի Linguistique-ի Research բաժնին մէջ
կ՚աշխատակցի ուրիշ երկու աշխատակիցներու, ուր իր լեզուներու գիտութիւնը (արևմտահայերէն, արևելահայերէն և ֆրանսերէն) կ՚օգտագործէ լեզուներու
բաղդատական տարբերութիւնները և նմանութիւնները ուսուﬓասիրելով:
Այս ուսուﬓասիրական աշխատանքները զինք կը մղեն կրկին ուսման դոկտորականի: Ան իր դոկտորական թեզի պատրաստութեան ընթացքին կ՚ընդունուի Սուրբ Յակոբ Ազգային Ամէնօրեայ վարժարան, որպէս ֆրանսերէնի ուսուցչուհի (educatrice), ուր կը դասաւանդէ մօտ 25 տարիներ:
Սօսին ﬕշտ աշխոյժ կեանք վարած է դպրոցին նաև հայկական մշակութային ﬕ ութիւններուն մէջ: Գործուն անդամ եղած է Համազգայինի, ՀՕՄ-ի և
եկեղեցւոյ:
Կեանքի բովին մէջ Սօսին կ՚ամբող ջացնէ իր դոկտորական թեզը, Comparative Linguistique հայերէնի և ֆրանսերէնի թեմայով: Իրեն կը ﬓար ﬕայն թեզի
պաշտպանութիւնը, սակայն առաջնահերթութիւն նկատեց ընտանիքը և ուսուցչական ասպարէզը:
2007-ին, ինքնաշարժի արկածի հետևանքով ստացած brain trauma-ն կը
զգետնէ զինք ﬕնչև իր մահը, 11 Փետրուար 2019-ին, խոր ցաւ պատճառելով զինքը անսահմանօրէն սիրող ընտանիքին և հարազատներուն:
Խունկ ու աղօթք, հողը թեթև գայ վրադ, սիրելի՛ Սօսի, դուն, բարութեան,
ազնուութեան և հեզութեան մարﬓացումը եղար, և քու յիշատակդ անմար պիտի
ﬓայ սիրելիներուդ մօտ:

ՆԱՏԻԱ ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԻՆՃԷԵԱՆ-ԹԱԹԻԿԵԱՆ
ԻՒՂԱԲԵՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
Ծ նած է Հալէպ, 1942 Մարտ 21-ին։ Ան Մանուէլ (կիւրիւնցի) և Ազատուհի
(աք շեհիրցի) Հեքիﬔ աններու չորս զաւակներէն երկրորդն է։ Աւարտելէ ետք
տեղւոյն Ուսուﬓասիրաց նախակրթարանը, հետևած է կարուձևի և աշխատած՝ որպէս դերձակուհի։ 1961-ին
ամուսնացած է Յովհաննէս Յովհաննէսեանի հետ և բախտաւորուած՝ երեք
մանչերով։
1973 -ին կը փոխադրուին Լիբանան։ Իւղաբեր կ՚անդամակցի ՀՕՄ-ի
Պէյրութի «Անի» մասնաճիւղին և իր
գործուն մասնակցութիւնը չի խնայեր
ﬕ ութեան տարած աշխատանքներուն։
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը պատճառ կը դառնայ, որ լքեն
Միջին Արևել քը և գաղ թեն Գանատա,
1980 -ին մշտական բնակութիւն հաստատելով Թորոնթօ։ Հոս ևս կը շարունակէ իր հայանպաստ գործունէութիւնը
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղէն ներս։
Կեանքի նոր պայմանները առիթ կ՚ընծայեն, որ ան ամուսնոյն հետ նետուի
գործի ասպարէզ, ընտանիքին բարօրութիւնը ապահովելու համար:
58 տարիներ ﬕասնաբար ճաշակելէ ետք կեանքի տաքն ու պաղը, ճակատագիրը թոյլ չտուաւ, որ երկար վայելէր զաւակներուն (Գրիգոր, Ռաֆֆի, Շանթ),
հարսերուն (Լենա, Շըրլի Անն, Պեք քի) և թոռներուն իրենց շնորհած երջանկութիւնը, խորտակեց իր առող ջութիւնը։ Երկար դիմադրութենէ ետք կորսնցուց ճակատամարտը, և յանձնուեցաւ մահուան ճիրաններուն, 25 Մայիս 2019-ին։
Իր հարազատներն ու ծանօթները զինք պիտի յիշեն որպէս բարի և զուարթ
հոգի մը, որ իր սիրտը, տան դուռն ու սեղանը ﬕշտ բաց պահեց բոլորին առաջ և
օգնութեան ձեռք երկարեց ծանօթ -անծանօթին։
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Նատիա Պերճուհի Ինճէեան Թաթիկեան ծնած է 13 Դեկտեմբեր 1961-ին5 Գանատայի Օնթարիո նահանգին
մէջ: Ան զաւակն էր Ժիրայր և Էվլին Ինճէեաններու, ունէր մէկ եղ բայր՝ Կարօ
Ինճէեան:
Յաճախած է Vradenburg նախակրթարանը և Sir John A Macdonald
երկրորդական վարժարանը: 1986 -ին
աւարտած է Waterloo-ի համալսարանը
և ստացած է ակնաբոյժի վկայական:
1986 -ին ամուսնացած է Զօհրապ
Թաթիկեանի հետ և ունեցած է երկու
զաւակներ՝ Կառնի և Կասիա:
1987-ին ունեցած է իր անձնական ակնաբուժարանը, ուր աշխատած
է երեսուն տարիներ: 2009-ին իր գործընկերոջ հետ Երևանի մէջ հիﬓած է
«Optomed Canada» բարեսիրական բուժարանը:
Մանկութեան ﬔծ մասը անցուցած է ծնող քին ամառանոցը, ուր աճած են
բնութեան հանդէպ ունեցած սէրն ու յանգանքը: Ճամբորդութեան ո՛չ մէկ առիթ
չկորսնցնող Նատիան՝ 2012-ին Կառնիին հետ կը ﬕանայ խումբ մը կիներու, և
ﬕասին կը մագլցին Արարատ լեռը:
Նատիան կը համարուի հայ գաղութին նուիրեալ անդաﬓերէն: Ան եղած
է ՀՄԸՄ-ական, ԳԵՄ-ական, ՀՕՄ-ուհի և Հայ Դատի ատենապետուհի: Վերջին
տարիներուն աշխատած է ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանին կրթական մարﬓին
մէջ: Ան կը հաստատէր, թէ հայկական կրթօճախը հայ գաղութի պահպանման և
աճման աﬔնակարևոր դարբնոցն է:
Նատիան նաև երկար տարիներ աշխատած է ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային վարչութեան Կրթաթոշակի յանձնախումբին մէջ:
Փետրուար 2015 -ին Նատիան կ՚ախտաճանաչուի ձուարանային քաղցկեղով
(ovarian cancer): Ան չորս տարիներ աննկուն կամքով և լաւատեսութեամբ կը դիմադրէ հիւանդութեան, յիշելով որ կեանքի պայմանները իրեն սորվեցուցած էին,
նոյնիսկ անձրևին տակ պարելով յաղ թել դժուարութիւններուն:
19 Հոկտեմբեր 2018 -ին, անդուլ և բուռն պայքար մղելէ ետք քաղցկեղին դէմ,
Նատիան յաւիտեան կը փակէ իր աչքերը, խոր կսկիծ թողելով իր ըտանիքին և
Գանատայի գաղութի զաւակներուն սրտերուն մէջ:
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ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ

ԱԼԻՍ ՏԷՕՎԼԷԹԵԱՆ

ԶԵՓԻՒՌ ԶՈՒԼԱՄԵԱՆ

Ընկհ.Ալիս Պետիկեան Տէօվլէթեան ծնած է Սիս, Կիլիկիա, 1920 -ին, հազիւ երեք ամսու էր, երբ ծնող քին
հետ կը բռնեն տարագրութեան դժուար
ճամբան: Ընտանիքը կը հաստատուի
Պէյրութ Լիբանան, ուր ան կը յաճախէ Սուրբ Նշան Ազգային վարժարանը: Կ՚ամուսնանայ Նշան Փալանճեան
վարժարանի առաջին շրջանաւարտներէն Մանուկ Տէօվլէթեանի հետ և երիտասարդ տարիքին կ՚անդամակցի Հայ
Օգնութեան ﬕ ութեան քաղաքի շրջանի
մասնաճիւղին, ուր կը բերէ իր գործուն
մասնակցութիւնը: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազﬕ պատճառաւ
ընտանեօք կը փոխադրուին Մոնթրէալ:
Ընկհ. Ալիս հոս ալ կը ﬕանայ ՀՕՄ
-ի Մոնթրալի շարքերուն ու կը հետևի
մասնաճիւղի աշխատանքներուն: Ներկայ կ՚ըլլայ անդամական ժողոﬖերուն և ընկերական հաւաքոյթներոն:
Հայաստանի անկախացումէն ետք յաճախ կ՚այցելէ Հայաստան ու Արցախ
ու իր բարոյական և նիւթական օժանդակութիւնը կը բերէ հայկական բանակին:
Ընկհ.Ալիս ﬔզմէ յաւէտ բաժնուեցաւ 21 Սեպտեմբեր 2018-ին, 99 տարեկանին:
Հանգի՛ստ իր աճիւններուն:

«Հայ բժիշկներուն, ատամնաբոյժներուն եւ
դեղագործներուն ոդիսականը Հայկական
ցեղասպանութեան ընթացքին»
Հովանաւորութեամբ Գանատայի
Հայոց Թեﬕ բարեջան առաջնորդ Գերշ.
Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, կազմակերպութեամբ Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց.
Առաքելական եկեղեցւոյ հովիւին, հոգաբարձութեան և Լաւալի ՀՕՄ-ի «Շուշի»
մասնաճիւղին, ինչպէս նաև համագործակցութեամբ Քեպէգի Հայ Բժշկական
Միութեան և Համազգային Հայ Կրթական և Մշակութային Միութեան «Սանահին» մասնաճիւղին, Երկուշաբթի, 11
Մարտ 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30ին, Լաւալի Հայ կեդրոնի «Պարոնեան»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ բժ. Կարպիս
Հարպոյեանի «Հայ բժիշկներուն, ատամնաբոյժներուն և դեղագործներուն ոդիսականը Հայկական ցեղասպանութեան
ընթացքին» գիրքին շնորհահանդէսը:
Գիրքը ներկայացուց բժ. Արի Մկրտիչեան՝ վիրաբոյժ-ուռուցքաբան և գիտահետազօտող, ՄըգԿիլ համալսարանի
առողջապահական կեդրոնին մէջ:
Հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ
Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական
եկեղեցւոյ հովիւ Հոգշ. Տ. Վարդան
Վրդ. Թաշճեանի աղօթքով: Ապա
օրդ. Կրէյս Մէշէֆէ ճեան կարդաց հեղինակին և գիրքը ներկայացնող բժ.
Արի Մկրտիչեանին ամփոփ կենսագրութիւնները:
Անկէ ետք բեմ հրաւիրուեցաւ բժ.
Արի Մկրտիչեան, որ իր իւրայատուկ
ոճով ներկայացուց բժ. Կարպիս Հարպոյեանի գիրքին բովանդակութիւնը:
Ան գիրքը նկատեց վաւերագրական
փաստաթուղթ և անդրադարձաւ մասնագէտներու կորուստին ժխտական
ազդեցութեան մարդկային ժողովրդավարական ընկերութեան և կրթութեան,
թուրք բնակչութեան առողջական վի-

ԱՅՆԹՈՒՐԱ...

ա՛յս պիտի ըլլայ գալիք սերունդներուն
պայքարին ճանապարհը»:
Ձեռնարկի աւարտին, տիար
Թօփուզեան, Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց.
Առաքելական եկեղեցւոյ հովիւին եւ
հոգաբարձութեան կողմէ շնորհակալութիւն յայտնեց օրուան յայտագիրին
մաս կազմող եւ ներդրում ունեցող
բոլոր անհատներուն եւ միութիւններուն, ի մասնաւորի՝ բժ. Կարպիս Հար-

28

ճակին և Պոլսոյ հայ համայնքի ծառայութեան, կազմակերպչական և ղեկավարութեան գործին վրայ: Ան դիտել
տուաւ գիրքին արխիւային արժէքը հետազօտական և ակադեմական ոլորտներէն ներս, ինչպէս նաև որպէս ցեղասպանութեան քարոզչական ﬕջոց՝ հայ
թէ օտար հասարակութեանց: Բժիշկը
յայտնեց, թէ հեղինակը անդրադարձած
է նաև առողջապահական բնագաւառէն ներս մասնագէտներու վերակերտման՝ յետ այդ ﬔծ կորուստին:
Հարց-պատասխանի առիթ ընծայուեցաւ ներկաներուն, ապա բեմ
հրաւիրուեցաւ գիրքին հեղինակը՝ բժ.
Կարպիս Հարպոյեանը, որ նշեց, թէ
աւելի քան 128 նոր անուններ յայտաբերուած են գիրքին հրատարակութենէն վերջ: Ան այս աշխատանքը
ամբող ջական չնկատեց, այլ յայտնեց,
թէ ան կը կարօտի շարունակական հետազօտութեանց: Կրկին առիթ տրուեցաւ ներկաներուն՝ լուսաբանական
հարցուﬓեր ուղղելու հեղինակին:
Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ հովիւին և հոգաբարձութեան կողմէ շնորհակալութիւն
յայտնուեցաւ օրուան յայտագիրին
մաս կազմող և ներդրում ունեցող բոլոր անհատներուն և ﬕ ութիւններուն,
ի մասնաւորի՝ բժ. Արի Մկրտիչեանին,
բժ. Կարպիս Հարպոյեանին, Լաւալի
ՀՕՄ-ի «Շուշի» մասնաճիւղին, ինչպէս
նաև Քեպէգի Հայ Բժշկական Միութեան և Համազգայինի «Սանահին»
մասնաճիւղին: Շնորհակալութիւններ
յայտնուեցան նաև Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
Տիկնանց յանձնախումբին, որ սիրայօժար ստանձնած էր հիւրասիրութեան
պատրաստութիւնը:
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պոյեանին, Լաւալի ՀՕՄ-ի «Շուշի»
մասնաճիւղին, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան
«Սանահին» մասնաճիւղին, ինչպէս
նաեւ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Տիկնանց
յանձնախումբին եւ ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն, որոնք սիրայօժար կերպով
ստանձնած էին օրուան հիւրասիրութեան պատրաստութիւնը:

Ընկհ Զեփիւռ Զուլաﬔ ան ﬕշտ հետաքրքրուած ու
արժևորած էր ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը և ուրախացած
անոր յաջողութիւններով: Աւելի ուշ, 2017 ին, ինք ևս ուզեց ﬕանալ ՀՕՄ-ին, անդամակցելով Լաւալի «Շուշի»
մասնաճիւղին:
Ան ﬕշտ քաջալերեց և ներկայ եղաւ «Ոսկետարիք» յանձնախումբի կազմակերպած ձեռնարկներուն:
Ընկերուհին կեանքէն հեռացաւ 2018 ին:

ԱՐՄԻՆԷ ԱԲԻԿԵԱՆ
Ընկերուհի Արﬕնէ Աբիկեան
ծնած էր 26 Դեկտեմբեր 1921ին Կուէլֆ,
Օնթարիոյի փոքր հայկական գաղութին
մէջ: Իր ծնող քը, Պոյաճեան ընտանիքին հայրը և մայրը ցեղասպանութէնէն
ազատուած ու հաստատուած էին հոն:
Ընկերուհին 194 6ին կ՚ամուսնանայ Պր. Վահրամ Աբիկեանի հետ։ 1948
-ին ﬕացած է ՀՕՄի ընտանիքին, բախտաւորուած են երկու զաւակներով: Պր.
Աբիկեան ծառայած է Գանատական
բանակին մէջ, անոնք Պր. Վահրաﬕն
գործին պատճառաւ ապրած են Գանատայի զանազան քաղաքներու մէջ,
ﬕնչև որ 1967ին կը հաստատուին Հաﬕլ թըն հայաշատ գաղութը:
Ընկերուհի Աբիկեան իր մասնակցութիւնը կը բերէ Հաﬕլ թընի ՀՕՄի
մասնաճիւղէն ներս, ստանձնելով զանազան վարչական պաշտօններ, ինչպէս
նաև աշխատելով յանձնախումբերու մէջ:
Ընկերուհի Արﬕնէն անդամ էր ՀՕՄի Արև մասնաճիւղին ﬕչև իր մահը:
Ան մահացաւ Դեկտեմբեր 28, 2018ին:

Մեր Ֆոնտերը
ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան ﬓայուն ֆոնտերն են՝
Անձեռնﬗելի՝
ՀՕՄ-ի Հիﬓադրամ
Տէր և Տիկին Նուպար և Անիթա Ճեսուրեան Ֆոնտ
Նայիրի Պօղոսեան Ֆոնտ
Գրիգոր և Ռազմուհի Շահինեան Ֆոնտ
Ծովակ Խաչերեան Ֆոնտ
Պօղոս և Մարի Սահակեան Ֆոնտ
Վարուժան Պասթաճեան Ֆոնտ
Տիգրանուհի Արթինեան Ֆոնտ
Արսէն Օհանեան ֆոնտ
Արմէնուհի Փիլիկեան ֆոնտ
Մաննիկ Տայլերեան ֆոնտ
Թէոլինտա Կարապետեան ֆոնտ
Նորա Կէօնճեան ֆոնտ
Պօղոս Քէլեան Թիլեան ֆոնտ
Մնայ@ն ծրագիրներ@ ֆոնտեր
ՀՕՄ-Արցախ Սոսէ Մանկապարտէզ
ՀՕՄ-ի Ջաւախքի Կրթական և Մշակութային Ֆոնտ
ՀՕՄ-ի Որբերու Խնամակալութեան Ծրագիր
ՀՕՄ-ի Որբերու Ուսման Ծրագիր
Այս ֆոնտերուն ﬕջոցաւ կ՚ամրապնդուին ﬔր գործունէութեան
այլազան ծիրերը:
Շնորհակալութիւն բոլոր նուիրատուներուն:
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ՀՕՄ-ի 99-րդ եւ
Գանատայի Շրջանի 24-րդ
Պատգամաւորական Ժողով
ՀՕՄ-ի 99-րդ եւ Գանատայի Շրջանային
Վարչութեան 24-րդ Պատգամաւորական
ժողովը տեղի պիտի ունենայ 28, 29 եւ 30
Յունիս 2019 ին, Գէմպրիճի Հայ Կեդրոնէն
ներս:

ՀՕՄ-ի
72-րդ Համահայկական Պատգամաւորական Ժողով
Ուրախութեամբ կ՚ուզենք տեղեկացնել որ ՀՕՄ-ի կեդրոնական վարչութիւնը՝ ընդառաջելով
Գանատայի Շրջանային վարչութեան հրաւէրին, որոշած է 72-րդ ՀՕՄ-ի Համահայկական
պատգամաւորական ժողովը գումարել Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնէն ներս, Հոկտեմբեր 6-էն 11, 2019-ին:
Ժողովի կազմակերպչական աշխատանքները վարելու միտումով, Շրջանային վարչութիւնը
արդէն իսկ յառաջացուցած է մայր յանձնախումբ մը եւ զանազան ենթայանձնախումբեր, հարկ
եղած բոլոր կարգադրութիւնները լաւագոյն ձեւով դասաւորելու:
ՀՕՄ-Ի ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՆ
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ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ
ՊԷԼՖՈՆԹԷՆ 2018
Կապոյտ Խաչի ընկերուհիներէն մէկուն ջերմ ընդունելութենէն ետք, կարճատև պտոյտ մը ունեցանք Փարիզի թաղերուն մէջ:
Յաջորդ օրը 6 ժամ ճամբորդելէ ետք, Պէլֆոնթէն հասանք, որ շատ գեղեցիկ բնութիւն ունեցող
շրջան մըն է:
Ծանօթացանք ﬔզի տարեկից ընկեր-ընկերուհիներու, որոնք եկած էին տարբեր շրջաններէ, և
շուտով մտերմացանք անոնց հետ:
Անմոռանալի 2 շաբաթներ անցուցինք այս բանակավայրէն ներս: Մենք՝ 14-15 տարեկաններու
խումբը, ունեցանք երկու 20 -ական քիլոﬔ թր քայլարշաւներ և վրաններու տակ քնացանք:
Շատ հաճելի խաղեր խաղցանք և մարզանքներ ըրինք:
Պէտք է յիշել, որ ճաշերն ալ շատ հաﬔ ղ էին:
Խարոյկահանդէս կազմակերպեցինք, զուարճացանք և անշուշտ ծանօթացանք Ֆրանսայի այդ
շրջանի տեսարժան վայրերուն:
Շ նորհակալութիւն ՀՕՄ-ին, որ ﬔզի առիթը ընծայեց մասնացելու այս բանակուﬕն:
ԱՆՏՐԷ-ԱՐՄԷՆ ԿԻՒԼԵԱՆ
Ուրախութեամբ իմացանք, որ ընկհ Գոննի
Թիթիզեան արժանացած է Cambridge Memorial
Hospital-ի կողմէ տրուած գնահատագրի։ Մեր
շնորհաւորութիւնները ընկերուհիին։

ԱՐՄԷՆ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ

SIRDE SIRD
ՄՈՆԹՐԷԱԼ
Սօսէ մասնաճիւղ
Աղճայեան Վարդանոյշ
Արսլանեան Մարիա
Գաբրիէլեան Անահիտ
Գաբրիէլեան Նուշիկ
Գաթարոյեան Ռիթա
Գաթարոյեան Սեդա
Գավաֆեան Մարի
Գասապեան Սարգօ
Գատեան Լենա
Գատխոտազատեհ Յասﬕկ
Գարբուզեան Սիլվա
Գորնոյեան Սեդա
Գրալեան Անի
Զաքարեան Հուրի
Զորայեան Արաքսի
Թաշճեան Անի
Թաշճեան Նուարդ
Թաշճեան Վերժին
Թիւֆէնքճի Սրբուհի
Թորոսեան Ռոզին
Թօպի Քրիստին
Ժաոչեան Յասﬕկ
Խաչերեան Սոնա
Խտիկեան Նայիրի
Կարապետեան Արﬕնէ
Կէօնճեան Նորա
Կէօնճեան Շաքէ
Հաճէթեան Տիանա
Ճուրեան Ազատուհի
Մարգարեան Ալիս
Մարգարեան Լիլի
Մանճիկեան Տիրուկ
Մարութեան Սոնա
Մաժակեան Անի

Նահապետեան Հայկօ
Պասմաճեան Անի
Պէզճեան Վարդուկ
Պուլկարեան Աննա
Սահակեան Նեկտար
Սիւմպիւլեան Սօսի
Ստեփանեան Շաքէ
Տարագճեան բժ. Սալբի
Քէօսէյեան Մարալ
Օհանեան Ռիթա
Օլթաճի Մագրուհի
ԹՈՐՈՆԹՕ
Ռուբինա մասնաճիւղ
Ակոբեան Շուշան
Աճէﬔ ան Արփի
Ապրահաﬔ ան Հանրիէթ
Աւետիսեան Քրիստին
Բաբիսեան Յասﬕկ
Բանիկեան Անժէլ
Գալթակեան Սիւզի
Գանձապետեան Այտա
Գասապեան Ռուբինա
Գոլանճեան Ազօ
Գոլոլեան Արﬔնուհի
Գրիգորեան Անի
Զաքարեան Արշօ
Զէյթունցեան Հայկուհի
Թաշճեան Սեդա
Թարզի Բեննա
Թելեﬕ Իրեն
Թերզեան Լիւսի
Թիթիզեան Սօսի
Թնճուկեան Թագուհի
Թոքմաքճեան Հռիփ
Ժանտու Յասﬕկ

Խաչիկեան Ալիս
Հասըրճեան Անի
Հոթոյեան-Ժօլի Անի
Ճանպազեան Ժիւլիէթ
Մանուկեան Սևան
Մավլեան Լորա
Մխսիարթինեան Օսիկ
Նախնիքեան Մարի
Նահապետեան-Աստուրեան Արշօ
Նաճարեան Հելէն
Նաճարեան Ստեփան
Շահինեան Արտա
Շահինեան Նայիրի
Շէﬕլեան Ռիթա
Շիթիլեան Ալիս
Շմաւոնեան Մարի
Պալիոզեան Ազատուհի
Պասթաճեան Գեղուհի
Պէտիրեան Սիլվա
Պէրպէրեան Շուշիկ
Պէքարեան Նորա
Սարգիսեան Սոնա
Սարգիսեան Վարսենիկ
Ստեփանեան Շաքէ
Սեթեան Մարալ
Տարագճեան Մարի
Տէրտէրեան Սօսի
Տորնա Զեփիւռ
Ֆէրմանեան Լիւսի

Մանուկեան Հերﬕնէ
Մանկեան Թագուհի
Պետրոսեան Ժօժօ
Քիւփէլեան Անժէլ
ՀԱՄԻԼԹԸՆ
Արեւ մասնաճիւղ
Մանուկեան Նաթալի
ԳԷՄՊՐԻՃ
Մեղրի մասնաճիւղ
Յանէշեան Յասﬕկ
Փոստաճեան Ազատուհի
Փոլատեան Սիլվա
ՕԹԹԱՈՒԱ
Սեւան մասնաճիւղ
Պէրպէրեան Հերﬕնէ
ՈՒԻՆԾԸՐ
Ռուբինա մասնաճիւղ
ԷնկԷյեան Էլմաստ
ՄԻՍԻՍՈԿԱ
Առագաստ մասնաճիւղ

ԼԱՒԱԼ
Շուշի մասնաճիւղ

ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶ
Արազ մասնաճիւղ

Ապրագեան Մանան
Գէորգեան Տիգրանուհի
Թերզեան Ծովիկ
Կիրակոսեան Ֆլորա

ՎԱՆԳՈՒՎԸՐ
Արազ մասնաճիւղ

«Լրատու» 2018-ի խմբագրական կազմը

Մոնթրէալ / Լաւալ
Մանճիկեան Տիրուկ
Ֆրունճեան Մարօ
Վարվառեան Զուարթ
Տէրվիշեան Վրէժուհի
Հատիտեան Ազգանուշ

Թորոնթօ
Հասըրճեան Զարուկ
Գալթակեան Սիւզի
Պարտագճեան Վարդուկ
Շանոյեան-Նազարեան Անժէլիք

Գէմպրիճ
Թագուշեան Մարկօ

Վարչական ներկայացուցիչներ
Օհանեան Անի
Օհանեան Սիլվի
Մանուկեան Նաթալի

Նաեւ, հետեւեալ ընկերուհիները իրենց թղթակցութիւններով եւ գրութիւններով մասնակցեցան Լրատուի այս թիւի աշխատանքներուն.
Սօսի Խարապոյեան
Մեղրի Սիւլահեան-Չափանեան
Զեփիւռ Տոռնա
Արփի Սանոսեան

ԼՐԱՏJ, ՅJՆԻՍ 2019

Արտա Շահինեան
Անի Թաշճեան
Արշօ Զաքարեան
Մելինէ Ճինապեան

Սոնա Թիթիզեան-Կետիկեան
Նայիրի Թիլիմեան
Ռուբինա Եղոյեան
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ARS Canada 2018
Scholarship Recipients

ՀՕՄի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան
2018ին Կրթաթոշակ ստացող
համալսարանական աշակերտներ
Shoghig Tehinian, Goryoun Koyounian, Karen Jamgotchian, Sevag Tachjian, and Liza Mesrob Chahinian
with ARS Canada Chair Ungh. Annie Ohanian

Arman Ghaloosian, Araz Derohan, Karnie Garabedian, Christopher Joly, Annie Sahagian, and
Haig Shahinian with ARS Canada representative Ungh. Sylvie Ohanian

Մրցանակ կամաւոր աշխատանքի
Լիլի Ժուքաքելեան, Մոնթրէալ
Ս. Յակոբ Բաստրմաճեան երկրորդական վարժարան

Razmig Garbouchian and Taleen Haneshian with ARS Meghri Chapter
Chair Ungh. Margo Takouchian and ARS Canada representative Ungh.
Natalie Manoukian

Մրցանակ կամաւոր աշխատանքի
Արիանէ Ղազարեան, Թորոնթօ
ՀՕՄ-ի Լափոյեան Երկրորդական Վարժարան

The ARS Canada Executive Board is happy to announce that 13 deserving students were recepients of the ARS Canada 2018 Scholarship
Most of these students are members of HMEM, Hamazkayin and AYF Canada, Armenian Student Association of their perspective universites, Church
Choirs and Sport Associations, 1 or more of HMEM Montral and Toronto, Hamazkayin Ani Barakhoump, AYF Canada, Armenian Student Association of
Université de Montréal and University of Toronto, and Sourp Hagop Armenian Church Choir.
Our 2018 scholarship recipients are:
1. RAZMIG GARBOUCHIAN of Cambridge, a graduate of Mesrob Titizian Saturday School. Studying at University of Waterloo to obtain a Bachelors
degree in Architecture.
2. TALEEN HANESHIAN of Cambridge, a graduate of Mesrob Titizian Saturday School. Studying at Queens University to obtain a Masters degree in
Business Administration.
3. ARMAN GHALOUSSIAN of Oakville, graduate of Trafalgar High school of Oakvill. Studying to obtain a degree in International Relations,
Environmental Studies.
4. ANNIE SHAGIAN of Toronto, graduate of Gertasiradz high school of Aleppo. Studying at University of Toronto to obtain a Bachelors degree in
Human Biology.
5. HAIG SHAHINIAN of Toronto, graduate of ARS school of Toronto. Studying at Ryerson university to obtain a bachelors degree in Co-op Program in
Accounting and Financing.
6. ARAZ DEROHAN of Toronto, graduate of ARS school of Toronto,. Studying at University of Toronto to obtain a Bachelors degree in Human Biology.
7. KARNIE GARABEDIAN of Pickering Ontario, graduate of ARS school of Toronto. Studying at St. George Campus to obtain a Bachelors degree in
Global Health and Biology.
8. CHRISTOPHER JOLY of Toronto, graduate of ARS school of Toronto. Studying at Ryerson university to obtain a bachelors degree in Business
Management Entrepneurship.
9. LIZA MESROB of Laval. a graduate of the Armenian High School in Aleppo Syria. Studying at University of Quebec in Montreal to obtain a Bachelors
degree in Invironmental Design.
10. SHOGHIG TEHINIAN of Montreal, is a graduate of Sourp Hagop High School. Studying at Universite de Montreal to obtain her degree in
Microbiology an Immunology.
11. KAREN JAMGOTCHIAN of Montreal, is a graduate of Sourp Hagop High School. Studying at Universite de Montreal to obtain his degree in Pharmacy.
12. SEVAG TACHDJIAN of Montreal, is a graduate of Sourp Hagop High School. Studying at Universite de Montreal to obtain his degree in Medicine.
13. GORYOUN KOYOUNIAN of Montreal, a graduate of Sourp Hagop High School. Studying at Concordia University in the eld of Political Science.
We wish our scholarship recipients continued success and we look forward to hearing about their future accomplishments.

Ֆրանսայի Կապոյտ Խաչի 2018-ի ՊէլՖոնթէն
Կայան ամառնային ճամբարը

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Կրթաթոշակ ստացան
— Թալիա Պաշըգճեան
Լաւալ
— Նիկողայոս Եգանեան
Օթաուա
Կեդրոնական Վարչութեան Պատանիներու
փոխանակում՝ Ֆրանսայի Կապոյտ Խաչի
կազմակերպած 2018-ի ՊէլՖոնթէն Կայան
ամառնային ճամբարին մասնակցեցան
— Արմէն Ժամկոչեան
Մոնթրէալ
— Անտրէ Արմէն Կիւլեան
Լաւալ
ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋ. ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
2018 տարեշրջանին կրթաթոշակ ստացան
հետեւեալ 13 ուսանողները
Թալին Հանէշեան
Գէմպրիճ
Ռազմիկ Կարպուշեան
Գէմպրիճ
Արման Ղալուսեան
Թորոնթօ
Անի Սահակեան
Թորոնթօ
Հայկ Շահինեան
Թորոնթօ
Արազ Տէրօհան
Թորոնթօ
Գառնի Կարապետեան
Թորոնթօ
Քրիստափոր Ժօլի
Թորոնթօ
Լիզա Մեսրոպ Շահինեան
Լաւալ
Շողիկ Թէհինեան
Մոնթրէալ
Քարէն Ժամկոչեան
Մոնթրէալ
Սեւակ Թաշճեան
Մոնթրէալ
Կորիւն Գոյունեան
Մոնթրէալ

