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Այս առի թով ան հրա ժեշտ կը նկա տենք նախ 

հպան ցիկ ակ նարկ մը նե տել ընդ հան րա պէս մա մու-
լին ու յատ կա պէս հայ մա մու լի ծագ ման ու պատ մա-
կան հո լո վոյ թին առն չուած կարգ մը հիմն  ա կան երե-
ւոյթ նե րու վրայ։ 

Ի՞ՆՉ Է ՄԱ ՄՈՒ ԼԸ

 Մա մու լը իր ընդ հա նուր իմաս տով կը նշա նա-
կէ՝ տպագ րու թիւն, հրա տա րա կու թիւն, տպագ րա կան 
մե  քե նայ, տե ղե կա տուու թիւն, տե ղե կա տուա կան 
ցանց կամ կա ռոյց։ Մա մուլ բա ռով, յատ կա պէս վեր-
ջին քա նի մը դա րե րուն, առա ւե լա բար կը բնո րո շուէր 
տե ղե կա տուա կան որև  է օր կան՝ օրա թերթ, շա բա թա-
թերթ, ամ սա թերթ կամ պար բե րա թերթ։ Իսկ վեր ջին 
տաս նա մե ակ նե րուն, մա մու լը աւե լի լայն հաս կա ցո-
ղու թեամբ կը նե րա ռէ ինչ որ առն չուած է տե ղե կա-
տուու թեան. այ սինքն՝ տպագ րուած մա մու լի կող քին, 
նաե՛ւ ձայ նաս փիւռ, հե ռա տե սիլ և  հա մա ցանց։ Մեր 
խօս քը հոս առա ւե լա բար կը վե րա բե րի տպա գիր մա-
մու լին։ Նշան նե րը ցոյց կու տան, որ ներ կայ ըն թաց-
քը կր նայ աւե լի ու ժեղ թա փով շա րու նա կուիլ՝ տե ղե-
կա տուա կան մար զը դարձ նե լով աւե լի՛ տի րա կան 
ըն կե րու թեան կեան քէն ներս։

 ՀԱՅ ՄԱ ՄՈՒ ԼԻ ԾԱ ԳՈՒ ՄԸ

 Հայ առա ջին տպա գիր թեր թը՝ «Ազ դա րար», 
լոյս տե սած է Հնդ կաս տա նի Մատ րաս քա ղա քին 
մէջ, Յա րու թիւն Քհնյ. Շմա ւո նեանի նա խա ձեռ նու-
թեամբ 1794 Հոկ տեմ բեր 14 -էն մի ն չև  1796, և  մի այն՝ 
18 թիւ։ «Ազ դա րար »ը գի տա կան, գրա կան,

 հա սա րա կա կան բնոյթ ու նե ցած է. տպագ րած 
է ազ գային, կրօ նա կան, դաս տիարակ չա կան և  բա-
րո յա խօ սա կան բո վան դա կու թեամբ բա նաս տեղ ծու-
թիւն ներ, պատ մուածք ներ, առակ ներ, Անգ լիացի ծա-
նօթ գրող նե րու գոր ծե րէն թարգ մա նու թիւն ներ, նաև  
Մատ րա սի հա յու թեան մա սին կա րև  որ տե ղե կու թիւն-
ներ։ «Ազ դա րար »էն ետք Հնդ կաս տա նի Պոմ պէյ քա-
ղա քին մէջ լոյս կը տես նէ «Օ ճա նաս փիւ ռեան» (1815) 
և  Կալ կա թայի մէջ՝ «Հայե լի Կալ կա թեան» (1820) և  
«Շ տե մա րան» (1821) պար բե րա թեր թե րը։

ՅԱՏ ԿԱՆ ՇԱ ԿԱՆ ԵՐԵ ՒՈՅԹ ՆԵՐ

 Հայ մա մու լի ծա գու մի ն ու անոր պատ մա կան 
հո լո վոյ թին վրայ նե տուած հպան ցիկ ակ նարկ մը ի 
յայտ կը բե րէ շարք մը յատ կան շա կան երև  ոյթ ներ, 
որոնք ան հրա ժեշտ է որ լու սար ձա կի տակ առ նուին. և  

ա) Հայ մա մու լի պատ մու թեան գծով կա տա-
րուած ու սումն  ա սի րու թիւն նե րուն հա մա ձայն, տպագ-
րուած առա ջին հայ մա մու լէն մի ն չև  այ սօր շուրջ 
4600-5000 մե ծ ու փոքր պար բե րա կան ներ հրա տա-
րա կուած են։

բ) Հայ մա մու լը դար ձած է հա րա զատ հայե-
լին ընդ հան րա պէս մե ր ժո ղո վուր դի հա մազ գային 
և  յատ կա պէս գա ղու թային կեան քին՝ իր էջե րուն մէջ 
լայն տեղ տա լով հա մա րեա բո լոր բնա գա ւառ նե րուն 
կա պուած տե ղե կու թիւն նե րու, նկա րագ րա կան նե րու, 
դէպ քե րու ու դէմ քե րու։ Ան նաև  դար ձած է գա ղու թէ 
գա ղութ տե ղե կու թիւն նե րու ու լու րե րու փո խանց ման 
և  գա ղութ նե րու մի  ջև  փոխ -յա րա բե րու թիւն ստեղ ծող 
կեն դա նի, և  յա ճախ մի ա՛կ կա մուր ջը։

գ) Հայ մա մու լը դար ձած է մե ր հո գեմ տա ւոր 
ար ժէք նե րու, ազ գային խն դիր նե րու, կրօ նա-բա րո յա-
կան նիւ թե րու, հայ հա մայն քը յու զող մտա հո գու թիւն-
նե րու, ան ցեալին ու ներ կային առն չուած կա րև  որ 
դէպ քե րու ու երև  ոյթ նե րու ար ծարծ ման ու քն նարկ-

ման և  նո՛յ նիսկ բա նա վէ ճե րու հրա պա րա կային բեմ։
դ) Հայ մա մու լի ճամ բով հայ մար դը իրա զեկ 

դար ձած է ար տա քին աշ խար հի ան ցու դար ձե րուն, 
հա կա ռակ այն իրո ղու թեան, որ յատ կա պէս Օս մա-
նեան ու Ցա րա կան կայս րու թեանց սահ ման նե րէն 
ներս և  Մի ջին Արև  ե լեան կարգ մը եր կիր նե րու մէջ, 
հայ մա մու լը և ս, տե ղա կան մա մու լին նման, են թա-
կայ եղած է խիստ գրաքն նու թեան։ 

ե) Իր հրա տա րա կած թեր թօն նե րուն մի  ջո ցաւ 
հայ մա մու լը ըն թեր ցող նե րուն ներ կա յա ցու ցած է հայ 
գրող նե րուն, և  նոյ նիսկ օտար հան րա ծա նօթ գրող-
նե րու եր կե րը։ Ան նաև  առիթ ըն ծա յած է հայ գրող նե-
րուն, իրենց գրա կան առա ջին ստեղ ծա գոր ծու թիւն-
նե րը լոյս ըն ծայե լու մա մու լի էջե րուն վրայ, այս ձև  ով 
դառ նա լով դպ րոց՝ գրա կան դաշտ մուտք գոր ծած 
նոր սե րունդ նե րուն։

զ) Հայ կա կան հո ղէն ու մի  ջա վայ րէն պո կուած 
հա յու բե կոր նե րուն հա մար հայ մա մու լը դար ձած է 
հա յա կեր տու մի  դարբ նոց՝ հայ լե զուի պահ պա նու մով, 
մե ր հո գև  որ, մշա կու թային, բա րո յա կան ու ազ գային 
աւան դու թիւն նե րուն ու ար ժէք նե րուն տա րա ծու մով 
ու պաշտ պա նու թեամբ, ինչ պէս նաև  ազ գին գե րա-
գոյն իտէալ նե րուն ու երազ նե րուն սե րուն դէ սե րունդ 
փո խան ցու մով։ 

է) Վեր ջա պէս, իր ու նե ցած բազ մա կող մա նի 
դե րին կող քին ան հրա ժեշտ է ընդ գծել, թէ հայ մա-
մու լը իր պա րու նա կած լայն տե ղե կու թիւն նե րով ու 
հայ թայ թած ճիշդ տուեալ նե րով, կը մն այ վս տա հե լի 
սկզբ նաղ բիւր՝ տուեալ գա ղու թի, ժա մա նա կաշր ջա-
նի, կազ մա կեր պու թեան, դէպ քի կամ դէմ քի մը կա-
պուած պրպ տումն  ե րու կամ աշ խա տա սի րու թիւն նե-
րու հա մար։

 ՀԱՅ ՄԱ ՄՈՒ ԼԻՆ ԴԻ ՄԱԳ ՐԱ ՒԱԾ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱ ՒԷՐ ՆԵ ՐԸ 

Ինչ պէս այլ ըն կե րու թիւն նե րու պա րա գային, 
նոյն պէս և  հայ կեան քէն ներս մա մու լին դե րը աւե լի 
ծա ւա լած է ու դար ձած առանց քային թէ՛ Հա յաս տա-
նի և  թէ Սփիւռ քի մէջ։ Ինչ պէս մի շտ, այ սօր աւե լիո՛վ, 
բազ մե  րես է ու բազ ման պա տակ հայ մա մու լին դե րը. 
ահա թէ ին չու զայն բնո րո շե ցինք որ պէս առա քե լու-
թիւն։ Ա՛յս հայե ցա կէ տով կ’ու զենք մօ տե նալ հայ մա-
մու լին և  կը սպա սենք, որ նո՛յն այս ինք նա հաս կա ցո-
ղու թեամբ հայ մա մու լը մօ տե նայ ինք նի րեն, ինչ պէս 
նաև ՝ մե ր ժո ղո վուր դը հայ մա մու լին։ 

Այս առի թով Մեր աղօթք նե րուն մէջ կը յի շենք 
ան ցեալի այն բո լոր խմ բագ րա պետ նե րը, խմ բա-
գիր նե րը, լրագ րող նե րը ու ընդ հան րա պէս մա մու լի 
մշակ նե րը, որոնք իրենց ամուր հա ւատ քով ու նուի-
րեալ աշ խա տան քով հայ մա մու լին առա քե լու թիւ նը 
պա տաս խա նա տուու թեամբ կեն սա գոր ծե ցին նոյ-
նիսկ մե ր կեան քին ամե  նէն մռայլ պայ ման նե րուն 
մէջ։ Բի՜ւր յար գա՛նք անոնց։

 Հայ րա պե տա կան Մեր օրհ նու թիւ նը ու բարձր 
գնա հա տան քը կը յայտ նենք մա մու լի բո լոր սպա սա-
ւոր նե րուն, որոնք, հա կա ռակ բազ մա զան ու այ լա-
զան դժուա րու թիւն նե րուն, հա ւա տար մօ րէն կառ չած 
կը մն ան իրենց կո չու մի ն։ Բի՜ւր պա տի՛ւ իրենց։

 Ներ կայ տա րին Հայ Մա մու լի Տա րի հռ չա կե լով 
կոչ կ’ուղ ղենք.-

— Մեր թե մա կալ առաջ նորդ նե րուն, ազ գային 
իշ խա նու թիւն նե րուն, մե ր քոյր կազ մա կեր պու թիւն-
նե րուն ու հայ մա մու լի օր կան նե րուն՝ հան դի սու-
թիւն նե րու, սե մի  նար նե րու, հա մա գու մար նե րու, 
դա սա խօ սու թիւն նե րու, ցու ցա հան դէս նե րու կամ 
հրա տա րա կու թիւն նե րու ճամ բով, լու սար ձա կի տակ 
բե րե լու հայ մա մու լին եզա կի կա րև  ո րու թիւ նը մե ր 
ժո ղո վուր դի կեան քին մէջ։

— Հա յաս տա նի մէջ պե տա կան, իսկ Սփիւռ քի 
մէջ հա մայն քային պա տաս խա նա տու նե րուն, գործ-

նա կան մի  ջոց նե րով նե ցուկ կանգ նե լու հայ մա մու լին՝ 
շեշ տե լով անոր վի ճա կուած բազ մա կող մա նի դե րը։

— Մեր ու նև  որ ազ գային նե րուն, հայ մա մու-
լին տրուած պա տա հա կան նուի րա տուու թիւն նե րէն 
ան դին, յա տուկ հիմն  ադ րամն  եր հաս տա տե լու՝ հայ 
մա մու լին ար դիակա նաց ման և  ընդ հան րա պէս վե-
րա կազ մա կերպ ման սա տա րող ծրա գիր նե րու իրա-
գործ ման։

— Խմ բա գիր նե րու ու լրագ րող նե րու պատ րաս-
տու թեան ու վե րաո րա կա ւոր ման յա տուկ դա սըն-
թացք ներ հաս տա տե լու, յատ կա պէս Սփիւռ քի մէջ։ 
Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ Կա թո ղի կո սու թիւ նը պատ-
րաստ է նման նա խա ձեռ նու թեան դի մե  լու՝ գոր ծակ-
ցու թեամբ հայ մա մու լի պա տաս խա նա տու նե րուն։

— Մեր ժո ղո վուր դի բո լոր զա ւակ նե րուն, հե-
ռու մն ա լու կայ քէ ջե րու ճամ բով հրամ ցուող ընդ հան-
րա պէս անո րակ ու ան դի մա գիծ մա մու լէն, և  իրենց 
ամուր կա պուա ծու թիւ նը գործ նա պէս ար տա յայ տե լու 
տպա գիր հայ մա մու լին նկատ մամբ, բա ժա նոր դագ-
րուե լով և  հա ղորդ դառ նա լով անոր բո վան դա կու-
թեան։

 Մեր ջերմ մաղ թանքն է, որ հայ մա մու լը վե րա-
նո րոգ նա խան ձախնդ րու թեամբ ու նուի րու մով շա-
րու նա կէ իր առա քե լու թիւ նը։

 Հայ րա կան օրհ նու թեամբ ու սի րով, 
Ա ղօ թա րար՝ 
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Լ րա տուն
27 տա րե կան է

 Հայ մա մու լի տա րուան առի թով կա րե լի 
չէ չանդ րա դառ նալ, թէ կուզ հա կիրճ տո ղե րով, 
ար դէն իսկ 27 տա րի ներ բո լո րած Լրա տուին՝ 
Հայ Օգ նու թեան Միու թեան Գա նա տայի Շր-
ջա նային վար չու թեան հրա տա րա կու թեան:

Լ րա տուն իր ծնն դո ցէն ի վեր Շր ջա նային 
վար չու թեան յանձ նա ռու թեամբ և  տաս նեակ 
ըն կե րու հի նե րու ան խոնջ աշ խա տան քով կը 
ներ կա յաց նէ ե՛ւ Շր ջա նայի նի, ե՛ւ մաս նա ճիւ-
ղե րու ընդ հա նուր գոր ծու նէու թիւ նը: Տա րուէ 
տա րի աւե լի ուռ ճա ցած անոր էջե րուն մէջ ար-
ձա գանգ կը գտ նեն պատ մա կան իրա դար ձու-
թիւն ներ, ՀՕՄ -ի մե ծ ըն տա նի քին մա սին տե-
ղե կու թիւն ներ, Հա յաս տանն ու Ար ցա խը յու զող 
յօ դուած ներ, զա նա զան ձեռք բե րումն  եր և  յա-
ջո ղու թիւ ներ. մաս նա ճիւ ղե րու տա րե դարձ նե-
րէն մի ն չև  ՀՕՄ -ի հո վա նա ւո րու թիւ նը վայե լող 
դպ րոց նե րու, հիմն  արկ նե րու, որ բե րու խնա մա-
կա լու թեան մա սին կո չեր և  ծա նու ցումն  եր կը 
տո ղան ցեն անոր էջե րուն մէջ:

Լ րա տուի յա տուկ ու շադ րու թեան կ՚ար-
ժա նա նան զա նա զան ամե ակ նե րու զար դա սեղ 
ստա ցած վաս տա կա շատ ըն կե րու հի ներ նաև  
բա ցա ռիկ յա ջո ղու թիւն ներ ար ձա նագ րած հա-
յու հի ներ: Ան յի շա տա կի տուրք կը մա տու ցէ 
նաև  մե զ մէ յա ւէտ բաժ նուած ըն կե րու հի նե րու, 
բո լո րին հա կիրճ կեն սագ րա կան նե րուն տեղ 
տա լով::

Լ րա տուն թերթն է ե՛ւ պա տա նիին, ե՛ւ 
տա րե ցին. անոր էջե րուն մէջ մի շտ տեղ կը 
տրուի ՀՕՄ -ի զա նա զան ճամ բար նե րուն և  դա-
սըն թացք նե րուն մաս նակ ցող պա տա նի նե րու 
և  երի տա սարդ նե րու շնոր հա կա լա կան խօս քե-
րուն, հայ զի նուո րին և  ծնո ղա զուրկ երե խային 
յու զիչ, դի պուկ և  երախ տա պարտ նա մակ նե-
րու: Տա րեց ըն կե րու հի նե րու յոր դո րիչ մաղ-
թանք ներն ու պա տումն  ե րը, նաև  զա նա զան 
հե տաքրք րա կան հար ցազ րոյց ներ առա ւել և ս 
կու գան հարս տաց նե լու Լրա տուն:

27 տա րի ներ ետք, կուռ խմ բագ րա կան-
նե րով և  հա րուստ նիւ թե րով հա մե  մուած Լրա-
տուն, որ մի շտ վայե լած է Շր ջա նային վար չու-
թեան գուր գու րանքն ու հո վա նա ւո րու թիւ նը և  
եղած է բո լո րին կող մէ սպա սուած և  փնտ ռուած 
ՀՕՄ -ի հրա տա րա կու թիւ նը, հաս տատ քայ լե-
րով կը թև  ա կո խէ նոր ամե ակ ներ:

 Վարձ քը կա տար Լրա տուի յա ջո ղու թեան 
և  գո յա տև  ման սա տա րած բո լոր ըն կե րու հի նե-
րուն:

Յա րա տև  ու թիւն Գա նա տայի Շր ջա նային 
վար չու թեան «Լ րա տու »ին:
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Էլ պիս Կե սա րա ցեան
Օսմանեան կայսրութեան առա ջին հայ կին լրագ րո ղը եղած է Էլ պիս 

Կե սա րա ցեանը, որ իր լրագ րա կան ու գրա կան գոր ծու նէու թեան ողջ ըն-
թաց քին պայ քա րած է կա նանց ազա տու թեան հա մար և  ջա տա գո վը հա դի-
սա ցած՝ սե ռե րու մի  ջև  ան հա ւա սա րու թեան վե րաց ման. ան ծնած է 1830 -ի ն, 
Պոլ սոյ Պե շիկ թաշ թա ղա մա սին մէջ. 1862-63 թուա կան նե րուն հրա տա րա-
կած է կա նանց «Կի թառ» ամ սա գի րը:

20 Յու նիս 2015 -ի ն, Փա րի զի մէջ 
իր մահ կա նա ցուն կն քեց լրագ րող, 
հրա պա րա կա խօս, Փա րի զի «Յա ռաջ» 
օրա թեր թի (2009 -ին հրա տա րա կու-
թիւ նը դադ րած) եր կա րա մե այ խմ բագ-
րա պետ Ար փիկ Մի սա քեան՝ անուա նի 
Շա ւարշ Մի սա քեանի դուստ րը:

«Յա ռաջ» լոյս տե սած է 1925-
2009 թուա կան նե րուն, ու նե նա լով եր-
կու խմ բագ րա պետ ներ՝ Շա ւարշ Մի-
սա քեան և  Ար փի Մի սա քեան: 

Ար փիկ Մի սա քեան ծնած է 1 
Փետ րուար 1926 -ի ն, Փա րիզ: Ֆրան սա-
կան վար ժա րա նի ու սումն  ա ռու թե նէն 
ետք, հօր թե լադ րու թեամբ սկ սած է 
աշ խա տակ ցիլ «Յա ռաջ »ին:

 Հօր անակն կալ մա հով (1957 Յու-
նուար) ինք զինք կը գտ նէ թեր թը գլ-
խա ւո րե լու պա տաս խա նա տուու թեան 
դէմ յան դի ման:

Կ ՚ըլ լայ անոր թէ՛ տնօ րէ նու հին, 
թէ՛ խմ բա գի րը, ամ բողջ 52 տա րի, մի ն-
չև  փա կու մի  թուա կա նը՝ 31 Մայիս 2009:

1957 Սեպ տեմ բե րէն, իր ջան քե-
րով, «Յա ռաջ» ու նե ցած է իր տպա-
րա նը, ուր, օրա թեր թին առըն թեր լոյս 
տե սած են «Յա ռաջ» մա տե նա շա րի 

շուրջ երե սուն հա տոր նե րը՝ Շահ նու րի, 
Նար դու նիի, Զու լալ Գա զան ճեանի, 
Թէօլէօլեանի, Պլը տեանի և  այ լոց: 1973 
Մայի սին, շնոր հիւ խումբ մը բա րե կամ-
նե րու, «Յա ռաջ» ու նե ցած է սե փա կան 
խմ բագ րա տուն:

1976 Դեկ տեմ բե րին սկ սած են լոյս 
տես նել «Միտք և  Արուեստ »ի ամ սա կան 
թի ւե րը, բո լո րո վին ստեղ ծա գոր ծա կան 
գրու թիւն նե րով, որոնք ստո րագ րուած 
են Սփիւռ քի գրող-մ տա ւո րա կան նե րու 
ընտ րա նիի մը կող մէ: 

Ար փիկ Մի սա քեանի վեր ջին 
գոր ծը եղաւ հօր՝ Շա ւարշ Մի սա-
քեանի, բան տի տա րի նե րու (1916-1918) 
օրագ րու թեան՝ «Տե րև  ներ դեղ նած յու-
շա տետ րէ մը» գիր քին, ֆրան սե րէ նի 
թարգ մա նու թիւ նը: Հայե րէն և  ֆրան-
սե րէն ան ջատ հա տոր նե րով գոր ծը 
լոյս տե սաւ 2015 -ի գար նան, «Փա րան-
թէզ» հրա տա րակ չա տու նէն, որ պէս 
ար դիւն քը հօր ու աղջ կան վեր ջին գոր-
ծակ ցու թեան: 

Ար փիկ Մի սա քեան մա հա ցաւ 
Յու նիս 19 -ի ն, փա րի զեան հանգս-
տեան տան մը մէջ, ուր փո խադ րուած 
էր մա հէն եր կու շա բաթ առաջ:

Սի րան Սե զա

ՀԱՅ  Կ ԻՆԸ  Ե Ւ  ՀԱ Յ  ՄԱՄՈՒ Լ Ը

Ար փիկ Մի սա քեան

 Սի րան Սե զա (Զա րի ֆեան, 1903 
- 1973), հայ ար ձա կա գիր, հրա պա րա-
կա խօս, խմ բա գիր։

Ծ նած է Սկիւ տար, Կ.Պո լիս։ 
Քոյրն է բա նաս տեղծ Մատ թէոս Զա-
րի ֆեանի։ Նա խակր թու թիւ նը կը ստա-
նայ տեղ ւոյն հայ կա կան վար ժա րան-
նե րուն մէջ. երկ րոր դա կան ու սու մը՝ կը 
ստա նայ ֆրան սա կան եւ ամե րի կեան 
վար ժա րան նե րէն ներս։ Քե մա լա կան-
նե րու՝ Պո լիս մուտ քէն ետք, կ՚անց նի 
Պէյ րութ, ապա՝ Ամե րի կայի Միացեալ 
Նա հանգ ներ, ուր կը հե տե ւի բարձ րա-
գոյն ուս ման (Նիւ Եորք)։

 Պէյ րութ վեր դար ձած, կ՚ու նե-

նայ գրա կան եւ հրա պա րա կագ րա կան 
բազ մա մեայ գոր ծու նէու թիւն. 1932 -
ին կը հիմ նէ եւ 15 տա րի կը խմ բագ րէ 
«Ե րի տա սարդ Հա յու հի» հան դէ սը։

Գ րա կան մա մու լին աշ խա տակ-
ցած է պատ մուածք նե րով, վի պակ նե-
րով։ Ան ջատ հա տո րով գոր ծե րը լոյս 
տե սած են 50–60 -ա կան թուա կան նե-
րուն։ Փոք րե րու հա մար մշա կած է հե-
քիաթ նե րու շարք մը՝ «Հե քիաթ նե րու 
աշ խար հէն» (1973)։ Վա հէ Վա հեանի 
հետ կազ մած ու խմ բագ րած է Մատ-
թէոս Զա րի ֆեանի «Ամ բող ջա կան Գոր-
ծեր» (1966), ստուա րա ծա ւալ հա տո րը։

 Մա հա ցած է Պէյ րութ։
 (Ուի քի փե տիա)

Այ սու կու գանք յայ տա րա րե լու թէ Հայ Օգ նու-
թեան Միու թեան Գա նա տայի Շր ջա նային Վար-
չու թիւ նը, հա մա գոր ծակ ցու թեամբ և  նուի րա տուու-
թեամբ Lernapharm ըն կե րու թեան, $150,000.00 
ար ժո ղու թեամբ 2 բեռ նարկղ դե ղո րայք առա քեց դէ-
պի հայ րե նիք:

 Բեռ նարկղ նե րը կը պա րու նա կեն 400,000 քա-
նա կու թեամբ վի րա բու ժա կան հե ղուկ հա կա նե խիչ 
պա րու նա կող տոպ րակ ներ և  400,000 հա կա նե խիչ 
ցպիկ ներ:

 Բեռ նարկղ նե րու պա րու նա կու թիւ նը հա մա հա-
ւա սար պի տի բաժ նուին Հա յաս տա նի Պաշտ պա նու-
թեան նա խա րա րու թեան և  Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի 
հի ւան դա նոց նե րուն:

 ՀՕՄ -ը որ պէս մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու-
թիւն, քաջ գի տակ ցե լով ճգ նա ժա մային օրեր ապ րող 
մե ր հայ րե նի քի պայ ման նե րուն, ընդ մի շտ կը մն այ 
զօ րա վիգ հայ րե նի պե տա կա նու թեան, հայ զի նուո-
րին և  ժո ղո վուր դին, խնա մա տար՝ անոնց ան սահ ման 
կա րիք նե րուն. իր ազ գա նուէր գոր ծու նէու թիւ նը կը 
շա րու նա կէ, շնոր հիւ իր ծրա գիր նե րուն հա ւա տա ցող 
և  իրենց նիւ թա կան թէ բա րո յա կան ներդ րու մը բե-
րող ազ գային նե րու ան շա հախն դիր աջակ ցու թեան: 

Առ այդ՝ ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային Վար-
չու թիւ նը կու գայ իր խո րին շնոր հա կա լու թիւ նը 
յայտ նե լու դե ղո րայ քի նուի րա տու Lernapharm ըն-
կե րու թեան սե փա կա նա տէր և  Մոնթ րէալի մօտ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան Հիւ պա տոս Պրն. 
Ռազ մի կ Մար կո սեանին՝ իր հայ րե նան պաստ նուի-
րա տուու թեան հա մար։

 ՀԱՅ ՕԳ ՆՈՒ ԹԵԱՆ ՄԻՈՒ ԹԵԱՆ
 ԳԱ ՆԱ ՏԱՅԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱՅԻՆ ՎԱՐ ՉՈՒ ԹԻՒՆ

ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նը եր կու բեռ նարկղ դե ղո րայք ու ղար կեց Հա յաս տա նի 
Պաշտ պա նու թեան Նա խա րա րու թեան եւ  Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի հի ւանդանոցնե րուն

Դեղորայքի բեռնաւորման ընթացքին։ Աջին՝ առաքման նուիրատու, Lernapharm ընկե րու թեան սե փա կա նա տէր 
եւ  Հա յաս տա նի Հանրապետութեան Մոնթրէալի Հիւ պա տոս Պրն. Ռազ միկ Մար կո սեան
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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։

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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Ընկհ. Օհա նեան, ՀՕՄ -ի Գա նա-
տայի մաս նա ճիւ ղե ր@ ն և  Շր ջա նային 
վար չ@  թեան գոր ծ@  նէ@  թեան բնա գա-
ւառ նե ր@ ն մա սին հա կիրճ ձև  ով կր նա՞ք 
ան դրա դառ նալ: 

— Շր ջա նային վար չու թեան 
նպաստ նե րը մե ծ մա սամբ կը տրա-
մադ րուին Կեդ րո նա կան վար չու թեան 
Հա յաս տա նի, Ջա ւախ քի և  Սփիւռ քի 
ծրա գիր նե րուն իրա կա նաց ման: Վար-
չու թիւ նը նոյն քան նուի րու մով և  շա րու-
նակ իր բա ժի նը կը բե րէ նաև  տե ղա-
կան կր թա կան, դաս տիարակ չա կան և  
ըն կե րային ծրա գիր նե րուն:

Ն ման օժան դա կու թիւն ներ ի 
կա տար ածե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է նիւ թա կա նի ապա հո վու մը, որ կ'ի-
րա կա նա նայ շնոր հիւ հիմն  արկ նե րու 
և  բա րե րար նե րու ան վա րան աջակ-
ցու թեան: Ան կաս կած ասոր պէտք է 
աւելց նել մե ր ան դամն  ե րու կա մա ւոր 
աշ խա տան քը և  հա մա կիր նե րու քա-
ջա լե րան քը:

Ն շեմ, որ մե ր ծրա գիր նե րու իրա-
կա նա ցու մը կը պար տինք վե րոն շեալ 
ազ դակ նե րուն:

Ի՞նչ էին այս տա րեշր ջա նի Կեդ-
րո նա կան վար չ@  թեան ծրա գիր նե րը, 
որոնց նպաս տեց ՀՕՄ -ի Գա նա տայի 
Շր ջա նային վար չ@  թիւ նը: 

— Այս տա րեշր ջա նին մե ր մաս-
նակ ցու թիւ նը բե րած ենք ՀՕՄ -ի Կեդ-
րո նա կան վար չու թեան հե տև  եալ ծրա-
գիր նե րուն.

1) Որ բե ր7  Խնա մա կա լ7  թեան 
և  Ուս ման ծրա գիր. Կեդ րո նա կան 
վար չու թեան հս կո ղու թեամբ, ան ցնող 
քսա նութ տա րի նե րուն Հա յաս տա նի 
մէջ հո վա նա ւո րու թիւն ստա ցած են 
շուրջ 7000 ծնո ղա զուրկ երե խա ներ, 
որոնց մէ 2000 -ը՝ Գա նա տայէն խնա-
մա կալ նե րու կող մէ:

2 ) Ա խ7  րեանի Մօր 7  Ման կան 
Ծնն դա տ7 ն. մե ր տա րե կան յատ կա-
ցումն  ե րէն ան կախ, հինգ տա րի առաջ, 
Գա նա տայի շր ջա նը Ախու րեանի Մօր 
ու Ման կան Ծնն դա տու նը օժ տեց 
$15,000 ար ժող Ultrasound –ի նոր սար-
քով մը, իսկ այս տա րեշր ջա նին, քա-
ջա լե րե լու հա մար աղ ջիկ զա ւակ նե-
րու ծնուն դը, երկ րորդ աղ ջիկ զա ւակ 
ծնող 28 մայ րե րու տրա մադ րե ցինք 
150 -ա կան ամե  րի կեան տո լար:

3) Ս7  րիահա յ7  թեան Օժան դա-
կ7  թիւն. Սու րիոյ պա տե րազ մի  հե տե-
ւան քով՝ տա րե կան դրու թեամբ, որ պէս 
կա ղանդ չէք 8400 ամե  րի կեան տո լար 
կը յատ կաց նենք Սու րիահայ Օգ նու-
թեան Խա չին, ձմե ռ նային բաճ կոն ներ 
նուի րե լով դպ րո ցա կան աշա կերտ նե-
րուն, մի և  նոյն ժա մա նակ եկա մու տի 
աղ բիւր ստեղ ծե լով գոր ծի կա րիք ու-
նե ցող հայ կի նե րու։ Օժան դա կած ենք 
նաև  տաք ճաշ և  տա քուկ բնա կա րան 
ծրա գիր նե րուն։

4) Մեր յատ կա ցումն  ե րը կը շա-
րու նա կենք Ար ցա խի Սօ սէ Ման կա-
պար տէզ նե րու ծրագ րին։ Ստե փա նա-
կեր տի նո րա կա ռոյց ման կա պար տէ զի 
շէն քին Գա նա տայի շր ջա նը հան գա նա-
կեց $145,000։ Այս ծրագ րին հա մար Շր-
ջա նային վար չու թիւ նը իր տաս մաս նա-
ճիւ ղե րով հո վա նա ւո րեց դա սա րան մը, 
նուի րե լով $25,000, ընկհ. Շա քէ Կէօն-
ճեան և ս հո վա նա ւո րեց դա սա րան մը, 
դար ձեալ նուի րե լով $25,000։ Իսկ Ս. 
Յա կոբ Առաջ նոր դա նիստ Մայր եկե-
ղեց ւոյ «Նոր Ծա ղիկ» ման կա պա տա-
նե կան երգ չա խում բը յա տուկ հա մե րգ 
մը կազ մա կեր պեց և  33,000 գա նա տա-
կան տո լար յատ կա ցուց այս ծրագ րին։ 
Մնա ցեալ մե ծ թէ փոքր գու մար նե րը 
հան գա նա կուե ցան մե ր ազ գային նե րէն 
ու հա մա կիր նե րէն։

 Տա րե կան $30,000 -ով կը հո-
վա նա ւո րենք Հադ րու թի շր ջա նի Մեծ 
Թա ղեր սահ մա նա մե րձ գիւ ղի Սօ սէ 

ման կա պար տէ զի ծրա գի րը։
 Նիւ թա պէս կ'օ ժան դա կենք նաև  

Ջա ւախ քի բազ մա զա ւակ ըն տա նիք նե-
րուն, Պուլ կա րիոյ հայ վար ժա րան նե-
րուն և  Լա ւա գոյն ու սա նող ծրագ րին:

5) Երև  ա նի թիւ 1 Հի ւան դա նո ցի 
Հաշ ման դամ Զի ն7 որ նե ր7  Վե րա-
կանգ նո ղա կան Կեդ րո նի օժան դա-
կ7  թիւն. այս ծրագ րին յատ կա ցու ցինք 
22,100 ամե  րի կեան տո լար։

6) ՀՕՄ -ի Հա մա հայ կա կան Հիմ-
նադ րամ՝ «Տես լա կան 2020» ծրա-
գիր, որ Կեդ րո նա կան վար չու թեան 
հզօ րաց ման կա րև  ո րա գոյն ծրա գիր-
նե րէն կը նկա տուի, որուն կ'ու զեմ ան-
դրա դառ նալ առան ձին։

Յի շե ցիք, թէ տե ղա կան առ@  մով 
ալ ծրա գիր ներ կ'ի րա կա նա ց@ ին Գա-
նա տայի Շր ջա նային վար չ@  թեան կող-
մէ. կր նա՞ք անոնց մա սին ալ տե ղե կ@ -
թիւն փո խան ցել ըն թեր ցող նե ր@ ն: 

— Տե ղա կան առու մով, մե ր ծրա-
գիր նե րէն յի շեմ հե տև  եալ նե րը.

1) Գա նա տայի տա րած քին հայ 
վար ժա րան նե րու տա րե կան յատ կա-
ցումն  եր

2) Հա մալ սա րա նա կան 12 հայ ու-
սա նող նե րու կր թա թո շակ

3) 2 Մր ցա նակ երկ րոր դա կան 
աւար տա կան կար գի աշա կերտ նե րու

4) Հայ Դա տի աշ խա տանք նե րու 
զօ րակ ցու թիւն

5) Հա յաս տա նի դես պա նա տան 
զօ րակ ցու թիւն և  տա րե կան նիւ թա կան 
յատ կա ցում

6) Գր պա նի օրա ցոյց
7) Սր տէ-Սիրտ խմ բակ ցու թիւն
 Վեր ջին եր կու ծրա գիր նե րը մե ր 

նիւ թա կան եկա մու տի կա րև  ո րա գոյն 
աղ բիւր նե րը կը նկա տուին։ Անոնց-
մով է, որ մե ր կր թա կան օճախ նե րու 
յատ կա ցումն  ե րը և  տաս ներ կու հա մալ-
սա րա նա կան ու սա նող նե րու կր թա թո-
շակ նե րը կ'ա պա հո վենք։

Ար հես տա գի տ@  թեան հետ քայլ 
կը պա հէ Շր ջա նային վար չ@  թիւ նը և  @ -
նի իր կայ քէջն @  դի մա տետ րի էջը: Ի՞նչ 
նո ր@  թիւն ներ @  նիք այս առ@  մով: 

— Մեր դի մա տետ րը և  կայ քէ-
ջը կա նո նա ւո րա պէս կը թար մա ցուին։ 
Կայ քէ ջը մօ տ օ րէն պի տի նո րո գուի, 
աւելի և ս հեշ տաց նե լու համար մե ր մաս-
նա ճիւ ղե րու ներդ րու մը։ Յի շենք նաև  
որ առա ջին էջին վրայ տե ղադ րե ցինք 
առ ցանց նուի րա տուու թեան դրու թիւ-
նը։ DONATE NOW կո ճա կը սեղ մե  լով, 
նուի րա տուին դիւ րու թիւն կը ստեղ ծուի 
իր գտ նուած վայ րէն նուի րա տուու թիւն 
կա տա րե լու Շր ջա նային վար չու թեան 
զա նա զան ծրա գիր նե րուն։ 

Ա նոնք որոնք կը փա փա քին այս 

դրու թե նէն օգ տուիլ, կր նան մե ր կայ-
քէ ջի հե տև  եալ հաս ցէն այ ցե լել. www.
ars-canada.ca

Գա նա տայի ՀՕՄ -ը կը նկա տ@ ի 
կնո ջա կան և  մար դա սի րա կան մե  ծա-
գոյն կազ մա կեր պ@  թիւն նե րէն մէ կը. ի՞նչ 
է ՀՕՄ -ի առա քե լ@  թիւնն @  գոր ծ@  նէ@ -
թեան նպա տա կը: 

— Հայ Օգ նու թեան Միու թեան 
առա քե լու թիւ նը, ինչ պէս է նաև  պա րա-
գան բա րե սի րա կան և  մար դա սի րա-
կան բո լոր կազ մա կեր պու թիւն նե րուն, 
օժան դա կել է կա րի քա ւոր նե րուն և  ըն-
կե րային ծանր պայ ման ներ դի մագ րա-
ւող նե րուն:

 Հայ կեան քի բո լոր բնա գա ւառ-
նե րէն ներս ու մա նա ւանդ ըն կե րային, 
կր թա կան, բա րե սի րա կան և  առող-
ջա պա հա կան մար զե րէն ներս, ՀՕՄ -ը 
մի շտ եղած է տի րա կան ներ կա յու թիւն։ 
Մէկ դա րու պատ մու թիւ նը բա ւա կան է 
գա ղա փար մը տա լու այս մե ծ կազ մա-
կեր պու թեան բազ մա կող մա նի ծրա-
գիր նե րուն մա սին։ «Դար մը ամ բողջ 
ծա ռա յու թիւն» կար գա խօ սը կը պար-
փա կէ մե ր գոր ծու նէու թեան լայ նա ծա-
ւալ աշ խա տան քի ծի րը:

 ՀՕՄ -ը աշ խոյժ և  ան խոնջ կեր-
պով ծա ռա յած է 27 եր կիր նե րու մէջ 
և  ար ժա նա պա տուօ րէն պա հած է իր 
ազ գային դի մա գի ծը։ Իսկ Գա նա տայի 
շր ջա նը իր մօ տա ւոր 1200 ան դամն  ե-
րուն և  10 մաս նա ճիւ ղե րուն ժրա ջան 
աշ խա տան քով, այ սօր բա ցա ռիկ տեղ 
կը գրա ւէ ՀՕՄ -ի աշ խար հա տա րած 
կա ռոյ ցին մէջ: Մեր ան դամն  ե րու ան-
շա հախն դիր նուի րու մի ն և  մե ր առա-
քե լու թեան հա ւա տա ցող բա րե րար նե-
րու ան վե րա պահ օժան դա կու թեան կը 
պար տինք մե ր ծրա գիր նե րուն յա ջո-
ղու թիւն նե րը։

2018 -ին Գա նա տայի ՀՕՄ -ի Շր-
ջա նային վար չ@  թեան նա խա ձեռ ն@ -
թեամբ ՀՕՄ -ի շր ջա նը աջակ ցե ցաւ Երե-
ւա նի թիւ 1 Հի ւան դա նո ցի Հաշ ման դամ 
Զի ն@ որ նե ր@  Վե րա կանգ նո ղա կան 
Կեդ րո նին. ի՞նչ աշ խա տանք տա ր@ ե-
ցաւ այս @ ղ ղ@  թեամբ և  ի՞նչ կա րե լի 
եղաւ իրա գոր ծել: 

— Երև  ա նի թիւ 1 Հի ւան դա նո ցի 
Հաշ ման դամ Զի նուոր նե րու Վե րա-
կանգ նո ղա կան Կեդ րո նը պի տի օգ նէ 
վի րա ւոր և  հաշ ման դամ զի նուոր նե-
րու, որոնք իրենց կեան քը վտան գած 
են յա նուն մե ր հայ րե նի քի պաշտ պա-
նու թեան, անոնց ապա հո վե լով յա-
տուկ խնամք և  ապա քին ման նպաս-
տող բժշ կա կան սար քեր։ 

Ըն դա ռա ջե լով Կեդ րո նա կան 
վար չու թե նէն ստա ցած շր ջա բե րա-
կա նին, Շր ջա նային վար չու թիւնս կոչ 

ուղ ղեց իր մաս նա ճիւ ղե րուն և  յա տուկ 
հա ղոր դագ րու թեամբ մը մա մու լով ան-
դրա դար ձաւ վե րոն շեալ կեդ րո նին հի-
ւան դա նո ցային սար քով ան կո ղին ներ 
տրա մադ րե լու կա րև  ո րու թեան։ Կեդ-
րո նա կան վար չու թիւ նը ծրագ րած էր 50 
ան կո ղին ապա հո վել այս կեդ րո նին։

 Պէտք է նշել, որ մե ր տա սը մաս-
նա ճիւ ղե րուն ջան քե րով և  այս ծրագ-
րի կա րև  ո րու թեան հա ւա տա ցող մե ր 
ան դա մե  րուն ու հա մա կիր նե րուն նուի-
րա տուու թեամբ, ՀՕՄ -ի Գա նա տայի 
շր ջա նի 22,100 ամե  րի կեան տո լա րի 
ներդ րու մով, հի ւան դա նո ցը օժ տուե-
ցաւ 13 ելեկտ րա կան յա տուկ սար քա-
ւո րում ու նե ցող ան կո ղին նե րով. իւ րա-
քան չիւր ան կո ղին ու նէր 1700 տո լա րի 
ար ժո ղու թիւն։

ՀՕՄ -ի գոր ծ@  նէ@  թիւ նը մի շտ 
եղած է բե ղ@ ն, սա կայն @  նե ցած է նաև  
մար տահ րա ւէր ներ, որոնց մէ կա րև  ո-
րա գոյ նը եղած է շար քե րը երի տա սար-
դաց նե լ@  և  նոր ան դամն  եր ներգ րա ւե-
լ@  հար ցը: Այս մի  ջո ցին ս@  րիահայե ր@  
ներ գաղ թը որ քա նո՞վ սա տա րեց ՀՕՄ -ի 
Գա նա տայի մաս նա ճիւ ղե ր@  շար քե ր@  
խտաց ման: 

— Ինչ պէս գի տէք, ան դա մար շա ւը 
հիմն  ա քարն է կազ մա կեր պու թեան մը, 
որուն յա րա տև  ու մը ուղ ղա կի կա խեալ 
է երի տա սարդ նո րա գիր նե րու ներգ-
րա ւու մէն և  ներդ րու մէն։ ՀՕՄ -ի շար-
քե րը խտաց նե լու և  գոր ծու նէու թեան 
դաշ տը այժ մէակա նաց նե լու նպա տա-
կով՝ Շր ջա նային վար չու թիւնն ու իր 
մաս նա ճիւ ղե րու վար չու թիւն նե րը ջանք 
չեն խնայեր ներգ րա ւե լու հա մար մաս-
նա գի տա ցած երի տա սարդ տար րը, 
անոնց վս տա հե լով զի րենք հե տաքրք-
րող ծրա գիր նե րու իրա գոր ծու մը։

 Սու րիահա յու թեան ներ գաղ թին 
կա պակ ցա բար, պա տե րազ մի  հե-
տև  ան քով Գա նա տա հաս տա տուած 
մե ր հայ րե նա կից նե րը իրենք զի րենք 
գտան նոր մի  ջա վայ րի մը մէջ, երկ րի 
օրէնք նե րուն, սո վո րու թիւն նե րուն և  
քա ղա քա ցիական իրա ւունք նե րուն ու 
պար տա ւո րու թիւն նե րուն բո լո րո վին 
ան ծա նօթ: Մեր մե ծ թէ փոքր մաս նա-
ճիւ ղե րը առա ւե լա գոյն չա փով սա տա-
րե ցին, ոչ մի այն անոնց տրա մադ րե լով 
բնա կա րա նային սար քա ւո րումն  եր, 
ձմե ռ նային վե րար կու ներ, այ լև  հայ 
վար ժա րան յա ճա խող սու րիահայ 
աշա կերտ նե րուն ապա հո վե ցին դպ րո-
ցա կան պա յու սակ ներ, դա սագր քեր և  
գրե նա կան պի տոյք ներ: Օժան դա կե-
ցին կա ռա վա րա կան փաս տա թուղ թե-
րու ամ բող ջաց ման, ֆրան սե րէն կամ 
ան գլե րէն լե զու նե րու դա սըն թացք նե-
րու ար ձա նագ րու թեան և  մի  ջոց ներ 
ստեղ ծե ցին յար մա րա գոյն աշ խա-
տանք ներ գտ նե լու։

 Վե րա դառ նա լով ան դամ ներգ-
րա ւե լու ձեր հար ցու մի ն, վար չու թիւն-
նե րը հրա ւի րե ցին նո րա հաս տատ ըն-
տա նի քի մայ րեր և  երի տա սարդ ներ, 
թէ յա սե ղա նի մը շուրջ, իրենց զե կու ցե-
լու Հայ Օգ նու թեան Միու թեան առա-
քե լու թեան և  տե ղա կան թէ հա մա հայ-
կա կան ծրա գիր նե րուն մա սին։ Եղան 
ան շուշտ խրա խու սուող ներ և  տեղ ւոյն 
վրայ ար ձա նագ րուող ներ, իսկ յե տա-
գային, անոնք որոնք աւե լի հան գիստ 
և  հաս տա տուած զգա ցին, մի ացան մե ր 
շար քե րուն՝ իրենց հետ բե րե լով նաև  
իրենց մտե րիմ բա րե կամն  երն ու հա րա-
զատ նե րը։ Ու նե ցանք նաև  Սու րիահայ 
Օգ նու թեան Խա չի ան դամն  ե րէն փո-
խան ցագ րեր։ Այս նոր ան դամն  ե րը 
այժմ մաս կը կազ մե ն իրենց հաս տա-
տուած քա ղաք նե րուն՝ Մոնթ րէալի, 
Թո րոն թոյի, Լա ւա լի, Վան գու վը րի և  
Գեմպ րի ճի մե ր մաս նա ճիւ ղե րուն։

ՀՕՄ -ը վեր ջերս ծրա գիր ներ կը 

« ՀՕՄ -ի Գա նա տայի շր ջա նը իր 1200 ան դամ նե րուն եւ 10 մաս նա ճիւ ղե րուն ժրա ջան աշ-
խա տան քով, այ սօր բա ցա ռիկ տեղ կը գրա ւէ ՀՕՄ -ի աշ խար հա տա րած կա ռոյ ցին մէջ»

 ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՅՑ ՀՕ ՄԻ ԳԱ ՆԱ ՏԱՅԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱՅԻՆ ՎԱՐ ՉՈՒ ԹԵԱՆ ԱՏԵ ՆԱ ՊԵՏ ԸՆԿՀ ԱՆԻ ՕՀԱ ՆԵԱՆԻ ՀԵՏ

lll  è

Ընկհ. Անի Օհանեան հարցազրոյցի ընթացքին՝ «Հորիզոն»ի խմբագրատան մէջ
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մշա կէ Հա յաս տա նի կա նանց իրա վի ճա-
կի բա րե լաւ ման ի խն դիր. Գա նա տայի 
շր ջա նը ինչ պէ՞ս պի տի սա տա րէ այս 
ծրագ րին: 

— ՀՕՄ -ը որ պէս բա րե սի րա կան 
կա նանց կազ մա կեր պու թիւն իր լայ նա-
տա րած գոր ծե լա դաշ տին մէջ ի հար-
կէ պէտք է իր ու շադ րու թիւ նը դարձ նէ 
նաև  կա նանց կա րիք նե րուն, յատ կա-
պէս Հա յաս տա նի կա նանց իրա վի ճա-
կի բա րե լաւ ման ի խն դիր։

2017 -ի Պատ գա մա ւո րա կան ժո-
ղո վը ար ծար ծեց այս նիւ թը և  այժ-
մէական ու անյե տաձ գե լի գտ նե լով՝ 
բա նա ձև  որ դեգ րեց, որ Գա նա տայի 
շր ջա նը աշ խա տանք տա նի Հա յաս-
տա նի կա նանց կեան քի բա րե լաւ ման 
կա րե լիու թիւն նե րը սեր տե լու: Ըն թացք 
տա լով այդ բա նա ձև  ին, վար չու թիւնս 
յանձ նա խումբ մը կազ մե ց, որոնք նա-
խա գիծ մը պատ րաս տե ցին փոր ձա ռա-
կան ծրա գիր մը սկ սե լու (Pilot project)։ 
Ծրագ րի նա խա գի ծը ներ կա յա ցուե ցաւ 
Կեդ րո նա կան վար չու թեան, որոնց հա-
ւա նու թեան կը սպա սենք՝ մե ր Շր ջա-
նային Պատ գա մա ւո րա կան ժո ղո վին 

ներ կա յաց նե լու, առ ի վա ւե րա ցում։

ՀՕՄ -ի Կեդ րո նա կան վար չ@  թիւ-
նը յայ տա րա րած է «Տես լա կան 2020» 
ծրա գի րը. ի՞նչ պի տի ըլ լայ ՀՕՄ -ի Գա-
նա տայի շր ջա նի ներդ ր@  մը: 

— ՀՕՄ -ի առա քե լու թիւ նը շա րու-
նա կե լու և  իր ապա գայի ծրա գիր նե րը 
գոր ծադ րե լու հա մար, ան հրա ժեշտ էր 
ՀՕՄ -ի հիմն  ադ րա մի  բար գա ւա ճու-
մը, որ կը մի  տի կա զա մա կեր պու թեան 
նիւ թա կան դժուա րու թիւն նե րու յաղ-
թա հար ման և  ՀՕՄ -ի Կեդ րո նա կան 
վար չու թեան հա մա հայ կա կան բո լոր 
ծրա գիր նե րու շա րու նակ ման ու զար-
գաց ման։ Հե տև  ա բար Կ. վար չու թիւ նը 
յա տուկ շր ջա բե րա կա նով մը իր շր-
ջան նե րուն և  անոնց ընդ մէ ջէն մաս-
նա ճիւ ղե րուն և  ան դամն  ե րուն նիւ թա-
կան աջակ ցու թիւ նը ու զեց ապա հո վել։ 
Ասոր առըն թեռ, մայր յանձ նա խումբ 
մը կազ մե ց, որուն հիմն  ա կան աշ-
խա տան քը պի տի ըլ լայ յա տուկ նա-
խա ձեռ նու թիւն նե րով իրա կա նաց նել 
հիմն  ադ րա մի  նա խա տե սուած հինգ 
մի  լիոն տո լա րի թի րա խը մի ն չև  2020 

թուա կան։
« ՀՕՄ -ի Տես լա կան 2020» ծրագ-

րի առա ջին ձեռ նար կը տե ղի ու նե ցաւ 
Նոյեմ բեր 2017 -ին հա մա ցան ցի վրայ 
իրա կա նա ցուած հա մաշ խար հային 
աճուր դով։ Բո լոր ցա մա քա մա սե րէն 
նուի րուած առար կա ներ աճուր դի 
դրուե ցան, որոնց մէ գո յա ցաւ 15,000 
տո լա րի կո կիկ գու մար մը։ Երկ րորդ 
նա խա ձեռ նու թիւ նը իւ րա քան չիւր ան-
դա մի  տա րե կան 50 ամե  րի կեան տո-
լա րի յատ կա ցումն  է, երեք տա րի նե րու 
վրայ։ 2018 -ին Գա նա տայի շր ջա նի ան-
դամն  ե րուն և  վար չու թիւն նե րուն ներդ-
րու մով, ըստ մե ր ան դամն  ե րուն թի ւին, 
շուրջ 60,000 ամե  րի կեան տո լար փո-
խան ցե ցինք Կեդ րո նա կան վար չու-
թեան։ 

Եր րորդ նա խա ձեռ նու թիւ նը 
Մայքլ Արա մի ՝ յա տուկ այս ծրագ րին 
հա մար պատ րաս տած յու շապ նակ ներն 
են, իւ րա քան չիւ րը 100 ամե  րի կեան տո-
լա րի ար ժո ղու թեամբ։ Շր ջա նիս տրա-
մադ րուե ցան 200 պնակ ներ, որոնք 
մե ծ մա սամբ սպա ռած են, շնոր հիւ մե ր 
մաս նա ճիւ ղե րուն և  մայր յանձ նա խում-
բին ջան քե րուն։ Չոր րորդ նա խա ձեռ-
նու թիւն մը և ս ծրագ րու մի  ըն թաց քի մէջ 

է, որուն մա սին մե ր վար չու թիւն ներն ու 
ան դամն  ե րը տե ղեակ պի տի պա հենք, 
երբ տուեալ նե րը ու նե նանք։

Ընկհ. Անի, ՀՕՄ -ը ան վա րան նե-
ց@ կ կը կանգ նի մե ր ժո ղո վ@ ր դին՝ ի 
սփիւռս աշ խար հին, ապա՝ իր կար գին, 
ի՞նչ ակն կա լ@  թիւն @  նի ՀՕՄ -ի Գա նա-
տայի Շր ջա նը գա ղ@  թի զա ւակ նե րէն: 

— Ինչ պէս յի շե ցինք, Հայ Օգ-
նու թեան Միու թեան Գա նա տայի Շր-
ջա նային վար չու թեան ու իր մաս նա-
ճիւ ղե րու գոր ծու նէու թեան դաշ տը 
ըն դար ձակ է և  կա րի քը ու նի բա րեացա-
կամ նուի րա տու նե րու և  բա րե րար նե-
րու նիւ թա կան օժան դա կու թեան, որ 
պի տի նպաս տէ մի ու թեանս բազ մա պի-
սի ծրա գիր նե րու իրա կա նաց ման:

 Գա նա տայի Շր ջա նային վար չու-
թիւ նը ան գամ մը և ս կը գնա հա տէ իր 
ան դամն  ե րուն և  հա մա կիր նե րուն շա-
րու նա կա կան նիւ թա կան թէ բա րո յա-
կան աջակ ցու թիւ նը ՀՕՄ -ի բո լոր ծրա-
գիր նե րուն:

 ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՅ ՑԸ ՎԱ ՐԵՑ

 ՍՈ ՆԱ ԹԻ ԹԻ ԶԵԱՆ ԿԷ ՏԻ ԿԵԱՆ

ՀՕՄ Եւ Հա յաս տա նի Մշ տա կան Ներ կա յա ցուց չու թիւ նը նիս տեր կազ մա կեր պե ցին 
ՄԱԿ -ի Կա նանց Իրա վի ճա կի 63-րդ նս տաշր ջա նին

 ԿԱ ՐԻՆ ՍԱՂ ՏԸ ՃԵԱՆ-ՏԷՐ ՅԱ ԿՈ ԲԵԱՆ 

Ա մէն տա րի Միացեալ Ազ գե րու Կազ մա կեր պու-
թեան (ՄԱԿ) Կա նանց Իրա վի ճա կի Յանձ նա ժո ղո վը 
(UN-CSW) Նիւ Եոր քի մէջ ի մի կը բե րէ աշ խար հի 
տար բեր եր կի նե րէ ոչ-կա ռա վա րա կան եւ կնո ջա կան 
հա րիւ րա ւոր կազ մա կեր պու թիւն ներ՝ լայն բե մա հար-
թակ ստեղ ծե լով կա նանց հար ցե րու քն նարկ ման:

 Կա նանց Իրա վի ճա կի Յանձ նա ժո ղո վի 63-րդ 
նիստն էր այս տա րի, որ յատ կա ցուած էր սե ռե րու 
հա ւա սա րու թեան ոլոր տին մէջ ըն կե րային եւ տն տե-
սա կան են թա կա ռոյց նե րու դե րին:

Ն շենք, որ Հայ Օգ նու թեան Միու թիւ նը (ՀՕՄ) 
1970 -էն գոր ծուն է ՄԱԿ -ի մէջ: 1998 Մայիս 28 -ին ան 
մաս կազ մեց ՄԱԿ -ի Տն տե սա կան եւ Ըն կե րային 
Յանձ նա ժո ղո վին եւ տար բեր յանձ նա խում բե րու 
մաս նակ ցու թեամբ կը սա տա րէ աշ խար հի մէջ մարդ-
կային իրա ւանց, ըն կե րային ար դա րու թեան եւ սե ռե-
րու հա ւա սա րու թեան սկզ բունք նե րուն: 

Աշ խար հի չորս կող մէն հա զա րա ւոր մաս նա-
կից նե րու կող քին ՄԱԿ -ի Կա նանց Իրա վի ճա կի 
Յանձ նա ժո ղո վին մօտ ՀՕՄ -ը ներ կա յաց նե լը բա ցա-
ռիկ առիթ է՝ հայ կնոջ կար գա վի ճա կը բարձ րաց նե լու 
եւ հար ցե րը լու սար ձա կի տակ առ նե լու:

 Մարտ 11 -ի ն, ՀՕՄ ՄԱԿ -ի մօտ Հա յաս տա նի 
մշ տա կան ներ կա յա ցուց չու թեան հետ գոր ծակ ցա-
բար, ՄԱԿ -ի կեդ րո նա տե ղիէն ներս կազ մա կեր պեց 
նիստ-քն նար կում մը՝ «Զար գա ցող են թա կա ռոյց նե-
րու եւ հան րային ծա ռա յու թիւն նե րու կա րե ւո րու թիւ-
նը սե ռե րու հա ւա սա րու թեան բա րե լաւ ման հա մար» 
թե մայով: Գա նա տայէն նիս տին կը մաս նակ ցէին 
ըն կե րու հի ներ՝ Թե նի Մո վէլ, Յաս միկ Շա հի նեան 
(Թո րոն թօ) եւ Կա րին Սաղ տը ճեան-Տէր Յա կո բեան 
(Վան գու վըր):

 Նիս տը վա րեց ՄԱԿ -ի մօտ ՀՕՄ -ի աշ խա տանք-

նե րը հա մադ րող Քրիս տի նա Մեհ րա պոտ, որ ներ-
կա յա ցուց նիս տին զե կու ցա բեր նե րը՝ Մի ջազ գային 
Դրա մա տան (World Bank) ներ կա յա ցու ցիչ Անուշ Բե-
ջա նեանը, Armenia Fund -ի Միացեալ նա հանգ նե րու 
Արեւմ տեան շր ջա նի ատե նա պետ Մա րիա Մեհ րա-
նեանը եւ ՀՕՄ -ի Կենդ րո նա կան վար չու թեան փո-
խա տե նա պետ դոկտ. Նայի րի Տէր տէ րեանը:

 Նիս տին բա ցու մը պաշ տօ նա պէս կա տա րեց 
ՄԱԿ -ի մօտ Հա յաս տա նի մշ տա կան ներ կա յա ցու ցիչ, 
դես պան Մհեր Մար գա րեան, որ շեշ տեց Կա նանց 
Իրա վի ճա կի Յանձ նա ժո ղո վին սկզ բունք նե րը, կա րե-
ւոր նկա տեց ՄԱԿ -ի Կա նանց Իրա վի ճա կի Յանձ նա-
ժո ղո վին այս տա րուան թե ման՝ կի նե րու ըն կե րային 
ապա հո վու թեան, եւ հան րային ծա ռա յու թիւն նե րու 
են թա կա ռոյց նե րու կա րե ւո րու թիւ նը՝ կի նե րու հզօ-
րաց ման եւ սե ռե րու հա ւա սա րու թեան հա մար:

 Մի ջազ գային Դրա մա տան (World Bank) ներ-
կա յա ցու ցիչ Անուշ Բե ջա նեան ներ կա յա ցուց սե ռե-
րու հա ւա սա րու թեան ներ կայ վի ճա կագ րու թիւն նե րը՝ 
բաղ դա տու թիւն ներ կա տա րե լով Հա յաս տա նի իրա-
վի ճա կին հետ։ «Մի ջազ գային Դրա մա տան (ՄԴ) վի-
ճա կագ րու թիւն նե րը ցոյց կու տան, որ եթէ կի նե րը 
տղա մար դոց հա ւա սար գոր ծի կա րե լիու թիւն ու նե-
նան, եր կիր նե րու տն տե սու թիւն նե րը աւե լի դի մաց-
կուն կ՚ըլ լան եւ կը բար գա ւա ճին», ըսաւ ան :

 Բե ջա նեան դի տել տուաւ, որ այ սօր մեծ թի ւով 
եր կի նե րու մէջ կի նե րը աւե լի ու սում կը ստա նան քան 
տղա մար դիկ, սա կայն այդ առա ւե լու թիւ նը չի կի րար-
կուիր գոր ծի մար զին մէջ եւ չի նպաս տեր տն տե սա-
կան զար գաց ման: Նոյնն է պա րա գան Հա յաս տա նի, 
ուր ու սում նա ռու թե նէ ետք կի նե րը դուրս կը մնան աշ-
խա տան քի մար զէն եւ մեծ ներդ րում չեն ու նե նար տն-
տե սու թեան բա րե լաւ ման մէջ: Մէջ բե րե լով ՄԴ մէկ 

այլ ու սում նա սի րու թիւ նը, Բե ջա նեան մատ նան շեց, 
որ Հա յաս տան կը կա ղայ կի նե րու օրի նա կան իրա-
ւունք նե րու մար զին մէջ. այս պէս՝ չկայ կի նե րու դէմ 
բռ նու թիւ նը պատ ժող օրէնք, վնա սի հա տու ցում, գոր-
ծի մէջ նոր-ծ նող քի հա տու ցում. աւե լին՝ կի նե րը մի ջին 
հա շուով կը շա հին 33% նուազ քան՝ տղա մար դիկ: Ան 
բա րե լա ւում նկա տեց խորհր դա րա նի մէջ կին երես-
փո խան նե րու տո կո սի աճը. բաղ դա տած աշ խար հի 
մէջ կի նե րու 22% ներ կա յա ցուա ծու թեան, Հա յաս տա-
նի խորհր դա րա նին մէջ, Դեկ տեմ բե րի ընտ րու թե նէն 
ետք, կին երես փո խան նե րը կը կազ մեն 23%: 

Իսկ աղ քա տու թեան մէջ Հա յաս տա նի կի նե-
րը կը մնան ետ քան տղա մար դիկ՝ իւ րա քան չիւր 100 
տղա մար դոց դի մաց 117 կին աղ քատ է, մինչ աշ խար-
հի մէջ այդ թի ւը 100 -ի դի մաց 104 է:

 Հա յաս տան կա րիք ու նի նաեւ ըն կե րային ապա-
հո վու թեան զար գաց ման. օրի նակ՝ նոր մօր աշ խա-
տան քային հա տու ցում, երէց նե րու եւ մա նուկ նե րու 
հո գա տա րու թեան եւ թո շա կա ռու նե րու ապա հո վագ-
րու թեան: Ան բաղ դա տու թիւն ներ կա տա րե լով զար-
գա ցող այլ եր կիր նե րու հետ, ըսաւ, թէ Հա յաս տա նի 
մէջ աշ խա տող ու ժին 46.6% -ը կ՚աշ խա տի ստուե-
րային տն տե սու թեան մար զին մէջ, ըն կե րային ապա-
հո վագ րու թե նէ լրիւ զուրկ: 

Ան իր ելոյ թը եզ րա փա կեց, ըսե լով որ այ սօր 
պատ մա կան առիթ ու նինք կա ռա վա րու թեան հետ 
աշ խա տե լով բա րե լա ւե լու մեր երկ րին մէջ կի նե րու 
իրա ւունք նե րը: Ան ակ նար կեց 2 կա րե ւոր ծրա գիր-
ներ, զորս ՄԴ կը կի րար կէ Հա յաս տա նի մէջ. Human 
Capital Project, որ կ՚ու սում նա սի րէ աղ ջիկ նե րու զար-
գաց ման տար բեր երես նե րը՝ կան խա տե սե լու հա մար 
այ սօ րուան մա նուկ նե րու ար դիւ նա բե րու թիւ նը ապա-
գայ աշ խա տու ժի շու կային մէջ: Ինչ պէս նաեւ՝ Women 
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Entrepreneur Financing Initiative, որ 350 մի լիոն տո-
լա րի յատ կա ցու մով կը քա ջա լե րէ կի նե րով ղե կա վա-
րուած տն տե սա կան նա խա ձեռ նու թիւն նե րը: Եւ այս 
բո լո րը՝ սե ռային հա ւա սա րու թիւ նը քա ջա լե րե լու հա-
մար: 

Երկ րորդ խօս նա կը՝ Մա րիա Մեհ րա նեանը, 
ընդ հա նուր պատ կեր մը տուաւ Armenia Fund -ի 1994 
-էն ի վեր ծրա գիր նե րուն մա սին` Հա յաս տա նի հիմ-
նա կա ռոյց նե րու զար գաց ման ոլոր տին մէջ։ Ան նշեց, 
թէ ինչ պէ՛ս են թա կա ռոյց նե րը կր նան ազ դել կի նե րու 
հզօ րաց ման։

 Հա յաս տա նի աշ խա տու ժին 45% -ը երկ րա գոր-
ծու թեամբ կը զբա ղի, որոնց կէ սը կի ներն են, ըսաւ 
Մեհ րա նեան: Սա կայն երկ րա գոր ծու թիւ նը մեծ 
դժուա րու թիւն ներ ու նի, տրուած ըլ լա լով որ ամէն 
տա րի շուրջ 40 հա զար գիւ ղա ցի տղա մարդ կ՚ար-
տա գաղ թէ Ռու սիա եւ այ լուր աշ խա տան քի հա մար: 
Ետին կը մնան կի նե րը՝ հո ղին ու տան բե րը իրենց 
վրայ առած: Այ սօ րուան տո կա ցող երի տա սարդ հայ 
կի նը վա ղուան ղե կա վար կինն է, ըսաւ ան եւ խօ սե-
ցաւ Armenia Fund -ի երկ րա գոր ծա կան ծրա գիր նե-
րուն մա սին, յատ կա պէս Տա ւու շի շր ջա նին մէջ, ուր 
հո ղամ շակ կի ներ հետզ հե տէ Հա յաս տա նի մէջ գոր-
ծա րար նոր դա սա կարգ մը կը կազ մեն:

 Տե սաե րի զի մը ընդ մէ ջէն, տե ղե կա ցանք, որ 
Armenia Fund -ը Տա ւու շի շր ջա նին 72 դպ րոց նե րուն 
մէջ հաս տա տած է հա մա ցան ցային դրու թիւն, որ մէ 
կ՚օգ տուի 7 հա զար աշա կերտ: Կա րե ւոր քայլ մը՝ են-
թա կա ռոյց նե րու բա րե լաւ ման եւ հա ւա սար առի թի 
ստեղծ ման:

 Վեր ջին զե կու ցա բե րը՝ Հայ Օգ նու թեան Միու-
թեան Կենդ րո նա կան վար չու թեան փո խա տե նա-

պե տու հի tոկտ. Նայի րի Տէր տէ րեանը ներ կա յա ցուց 
կա ռա վա րու թեան եւ հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թիւն նե րու հա մա գոր ծակ ցու թեամբ իրա կա նա-
ցուող ծրա գիր ներ, ինչ պի սին են ՀՕՄ -ի նա խա ձեռ-
նու թիւն նե րը: 

Ան վեր առ նե լով ՀՕՄ -ի աւե լի քան 109 -ա մեայ 
գոր ծու նէու թիւ նը ըսաւ, որ մէկ դա րու պատ մու թեան 
ըն թաց քին կնո ջա կան այս կազ մա կեր պու թիւ նը ան-
ցած է եր կու Աշ խար հա մար տէ, Ցե ղաս պա նու թե նէ եւ 
երկ րա շար ժէ ու տա կա ւին կը յա րա տե ւէ:

 Հա յաս տա նի մէջ ՀՕՄ -ի գոր ծու նէու թիւ նը սկ-
սաւ 1988 -ի Սպի տա կի երկ րա շար ժին, որուն ըն թաց-
քին ՀՕՄ -ը ան մի ջա կան օգ նու թիւն ցու ցա բե րեց, 
աղէ տեալ նե րուն նուի րա հա ւաք ներ կազ մա կեր պեց, 
տու ներ կա ռու ցեց եւ միայ նակ մայ րե րու հիմ նադ-
րամ ստեղ ծեց: Այս գծով, շուրջ 800 հա զար տո լա րի 
օգ նու թիւն ստա ցաւ Միացեալ Նա հանգ նե րէն USAID 
ծրա գի րով:

 Կի նե րու իրա վի ճա կի բա րե լաւ ման հա մար 
ՀՕՄ -ի կա րե ւո րա գոյն ծրա գի րը 1997 -էն ի վեր հիմ-
նուած Ախու րեանի «Մօր ու Ման կան» Առող ջա պա-
հա կան Կեդ րոնն ու Ծնն դա տունն է: Այն տեղ, ցարդ 
շուրջ 160 հա զար հի ւանդ բու ժում ստա ցած է, իսկ 
2005 -ին հիմ նուած ծնն դա տան բա ժան մուն քը 15,410 
ծնունդ ու նե ցած է, առանց մա հե րու:

1998 -էն ի վեր Ար ցա խի տա րած քին կը գոր ծէ 
ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» ման կա պար տէզ նե րու ցան ցը: Ու թը 
գիւ ղե րու եւ Ստե փա նա կեր տի մէջ գտ նուող ման կա-
պար տէզ նե րէն ցարդ 3-6 տա րի քի աւե լի քան 2500 
ար ցախ ցի մա նուկ աւար տած է:

 Տէր տէ րեան նաեւ թուեց այն բո լոր շի նա րա րա-
կան եւ երկ րա գոր ծա կան ծրա գիր նե րը, զորս ՀՕՄ -ը 

կը կա տա րէ յատ կա պէս Տա ւու շի շր ջա նին մէջ: Այս 
ծրա գիր նե րուն հա մար ՀՕՄ -ը կը հա մա գոր ծակ ցի 
ՄԱԿ -ի, ASAID -ի, ոչ-կա ռա վա րա կան կազ մա կեր-
պու թիւն նե րու եւ պե տա կան հիմ նարկ նե րու հետ՝ 
բա րե լա ւե լու հա մար կի նե րու եւ աղ ջիկ նե րու իրա-
ւունք ներն ու կա րիք նե րը՝ Հա յաս տա նի տար բեր շր-
ջան նե րուն մէջ։

 Տէր տէ րեան եզ րա փա կեց ըսե լով. «Երբ հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ եւ կա ռա վա րու-
թիւն միաս նա բար կ՚աշ խա տին, կեան քը կը բա րե լա-
ւուի, եւ եր կի րը կը զար գա նայ»: 

Ա պա Մեհ րա պոտ կարգ մը հար ցում նե րու 
առիթ տուաւ:

Քն նարկ ման մաս նակ ցե ցան ՄԱԿ -ի բա ժան-
մունք նե րու եւ այ լա զան ոչ-կա ռա վա րա կան կազ մա-
կեր պու թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ՀՕՄ -ի Կեդ-
րո նա կան վար չու թեան ան դամ ներ եւ Հիւ սի սային 
Ամե րի կայի այ լա զան գա ղութ նե րէ ժա մա նած ՀՕՄ -
ու հի ներ:

Կ՚ար ժէ յի շել, որ ՄԱԿ -ի Յանձ նա ժո ղո վին (UN-
CSW) այս տա րի կը մաս նակ ցէին աշ խար հի չորս կող-
մէն աւե լի քան 9,000 ներ կա յա ցու ցիչ: ՀՕՄ -ի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը Առող ջա պա հա կան Յանձ նա խում բին 
հետ ու նե ցան երկ րորդ նիստ մը եւ մաս նակ ցե ցան 
այլ ձեռ նարկ նե րու:

 Կա րե ւոր իրա գոր ծում մըն է այն, որ այս նս-
տաշր ջա նին Հա յաս տան ընտ րուե ցաւ Յանձ նա ժո ղո-
վի 64-րդ եւ 65-րդ նս տաշր ջան նե րու նա խա գա հող: 
Նս տաշր ջա նը ՄԱԿ -ի երկ րորդ մե ծա գոյն իրա դար-
ձու թիւնն է Ընդ հա նուր Ժո ղո վէն ետք: Հա յաս տա նը 
յանձ նա ժո ղո վի ան դամ ընտ րուած է 2019-2023 ժա-
մա նա կա հա տուա ծին հա մար:

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 pro-
moting 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 organiza-
tions and UN entities gather at UN head-
quarters in New York.” (http://www.un-
women.org/en/csw)

The CSW hosted various UN 
events as well as side events. One of the 
events entitled “Developing Infrastruc-
ture and Access to Public Services to Im-
prove 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 high-
light the inequalities suff ered by women 
around the world. They had displayed 
facts, fi gures and pictures, to provide ex-
amples of certain inequalities around the 
world. Some of the highlights from these 
displays were:

• “Globally only 41% of mothers 
with newborns receive a maternity bene-
fi t”,

• “208 million women still need 
modern contraceptives”,

• “women do 2.6 times more un-
paid 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 

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 Perma-
nent 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 pro-
tection 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 Ar-
menia Fund and, Dr. Nyree Derderian 
the vice-chairperson of the Armenian 
Relief Society. The panel was moderated 
by Christina Mehranbod, an MPH Can-
didate at Colombia University and the 
Armenian Relief Society’s UN coordin-
ator.

Each speaker spoke eloquently 
and provided interesting perspectives re-
garding 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 fi rst 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 ex-
plained how one of the goals in Armenia 
is to engage women in pursuing educa-
tion in STEM (Science, Technology, En-
gineering and Mathematics) fi elds.

Maria Mehranian, spoke next and 
explained how some of the projects and 
infrastructure being built by the Armenia 
Fund is helping Armenians and specifi c-
ally women. Ms.Mehranian explained 
how following the Earthquake many of 
the men le½  their family to pursue em-
ployment in other nearby areas. She ex-
plained that o½ en 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 con-
straints 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 start-
ed by outlining how HOM helped during 
the earthquake and later helped to es-
tablish the “Sose Kindgartens” and hos-
pitals. 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 signifi cant accomplish-
ments were that A.R.S worked with Ar-
menians 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 infor-
mation about women and their situation 
in Armenian, some facts worth noting 
are:

• 1 woman receives tertiary educa-
tion for every 5 men in Armenia

• 52% of Armenian women partici-
pate in the “formal” workforce in Ar-
menia

• 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, Technol-
ogy, 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 kin-
dergarten in rural Armenia. Only 50 % 
of kids attend kindergarten in Yerevan.

• The Armenia Fund raised agri-
culture rates in Ackhourian from 25% to 
90% by helping provide greenhouses and 
irrigation tips. Therefore, helping women 
become more self suffi  cient.

• 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 pro-
grams 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 benefi t
• Provide child benefi t
• Social protection
• Provide pension

Some personal recommendations 
from us:

• This is a great event to encour-
age 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 par-
ticipants to refl ect 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 eff orts of 
HOM and other organizations are truly 
changing the culture and lives of Armen-
ians in Armenia. Moreover, the eff orts 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 con-
ducted by A.R.S to benefi t 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 diff erence 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.

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
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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 appar-
ent that we were getting closer to our des-
tination…Vancouver, in the most western 
province of British Columbia.  

As we disembarked from the plane, 
we were united with our fellow ARS Un-
gerouhis and travel companions from 
Montreal, Laval, Ottawa, Hamilton and 
Cambridge.  The airport offi  cially became 
a mini Armenia for the next 30 minutes 
with loud greetings, hugs, Armenian and 
ARS fl ags 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 Vancou-
ver for the next fi ve days.  A½ er 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 clas-
sic 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 sus-
pension bridge, one of greater Vancouver’s 
top attractions, situated in a West Coast 
Rainforest.  The anglicized name, Capi-
lano, 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 crusad-
ers, spurred on by the promise of another 
group photo, claimed it on behalf of ARS 
(fl ag raised), confi rming 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 experi-
ence with unparalleled panoramic views 
of the Vancouver skyline.  Good food, 
warm friends, joyful spirits, and Armen-
ian music made it a night to remember 
as we danced until the sun slowly dis-
appeared into the Pacifi c 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 off ered 
glorious views and if it got too cold and 
wet for some, they headed inside to fi nd 
warm comfortable lounge areas. On his-
toric, picturesque Victoria Island, our 
fi rst stop would be lunch and wine tast-
ing at Church and State Winery.  

Our appetites satisfi ed and our 

thirsts quenched, we headed to Butchart 
Gardens, a botanical feast for the senses, 
featuring 55 acres of gardens.  Umbrel-
las 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 Gar-
den.  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 off ered by the ele-
vated peak (a rock mound overlooking 
the once quarry) before you descend into 
the garden.   Absolutely spectacular!  

We still had so much to see, so re-
turning 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 col-
onial past with its Victorian architecture, 
historic buildings and scenic harbour. 

ARS Canada’s 25th Regional Sem-
inar was dedicated to the 100th Anniver-
sary 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. An-
nie Ohanian, Chair of the ARS Canada 
Regional Executive, opened the seminar 
with welcoming words to all the atten-
dees and warm words of appreciation to 
volunteer ARS members across Canada 
who devote themselves to ARS’ continued 
mission, thereby ensuring that ARS Can-
ada 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 Van-
couver’s Araz Chapter who have been 
working tirelessly to make this trip and 
seminar such a success.  They were won-
derful 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 fi rst 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.  
A½ er 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 pro-
gram and continues to teach medical stu-
dents 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 offi  ce, o½ en 
seeing more than 30 patients each day, 
something didn’t feel right.  She was 
diagnosing more patients with devastat-
ing cancers, and seeing more patients 
with anxiety and depression at all ages.  
This made her refocus her approach to 
fi nding preventative care opportunities 
in almost every patient visit.  

She began to realize that at the end 
of long days at the offi  ce, o½ en a½ er seeing 
more than 30 patients each day, something 
didn’t feel right.  She had begun diagnos-
ing more patients with devastating can-
cers, and seeing more patients with anxiety 
and depression from all age groups.  This 
encouraged her to refocus her approach to 
fi nding 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, ac-
quaintances and community has import-
ant implications for good health.  Family, 
friends, and community are a very im-
portant part of life – and health.  Dr. 
Zeineddin particularly emphasized the 
positive impact of membership and activ-
ity within community organizations, like 
ARS, in promoting good health. 

Following a brief question and 
answer session, Ungh. Annie Ohanian 
thanked Dr. Zeineddin for her presenta-
tion of the current paradigm shi½  with 
respect to the role of the Family Practi-
tioner in the current health care system 
and presented her a token of apprecia-
tion on behalf of the Central Executive 
for taking time out of her busy schedule 
to share her vision of individualized pre-
ventative medicine for healthy outcomes.

A½ er 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 grati-
tude for the encouragement and the op-
portunity 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 ac-
tivities since their election at the 2017 
delegation meeting in Montreal.  She 

A.R.S. 2018 REGIONAL SEMINAR IN VANCOUVER

"...documenting our arrival to Vancouver with the obligatory group photo at the airport."
Claiming the Capilano bridge on behalf of 

the ARS.



ԼՐԱՏJ , ՅJ ՆԻՍ 2019 7 

highlighted the ongoing commitment of 
the ARS Canada Regional Executive to 
the ARS Central Executive’s programs in 
Armenia through its 10 Canadian chap-
ters.  Using visual aids, she shared with 
attendees, highlights of the September 
2017 pilgrimage to Armenia, organized 
by the ARS Canada Regional Executive, 
for the offi  cial opening of the ARS Sosseh 
Kindergarten’s new facilities in Artsakh.  
During this trip, members had the op-
portunity to also visit the resting place 
of Sosseh Mayrig as well as the ARS 
Mother-and-Child Birthing Centre in 
Akhourian village.  Ungh. Ohanian em-
phasized the massive fi nancial and moral 
undertaking required to bring these ex-
ceptional programs to fruition.  

Ungh. Annie Ohanian, then invited 
Ungh. Houri Najarian to present the Cen-
tral Executive initiative to build a lasting 
foundation for ARS Central’s international 
activities through Vision 20/20. Ungh. 
Houri presented the diffi  cult fi nancial real-
ity that the Central Executive is currently 
facing. This has come as a direct conse-
quence of the continued needs of Armenia 
and Armenian communities in the dias-
pora.  The ARS Central Executive must 
strengthen its fi nancial 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 activ-
ities 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 Endow-
ment 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 ma-
jor donors and institutions, but by manda-
ting 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 fi nal talk of the day was pre-
sented by Ungh. Karin Saghdejian-Der-
Hagopian, 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 news-
paper 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 Uni-
versity. She has participated in the Zoryan 
Institute’s Genocide and Human Rights 
University program. Ungh. Karin has 
worked as an Armenian educator at Toros-
sian 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 news-
papers, including but not limited to Aztag, 
Armenian Reporter, Armenian Weekly 
and Horizon Weekly publications.  She 
has been a member of Toronto’s ARS Ar-
menian Private School Board of Directors 
and is a long-time member of the Armen-
ian National Committee of Canada.  Over 
the past few years, she has been study-
ing the Armenian women of Artsakh and 
how their role within the community has 
changed since the independence of Art-
sakh, trying to understand where their 
courage and defi ance in support of their 

region stems from.
Before the war, in the mid-eighties 

to early nineties, women in the com-
munity 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 battle-
fi elds. They served as soldiers, as nurses 
to the injured, or as providers of nourish-
ment and weaponry.  Figures like Anahid 
Mardirossyan led battalions of 200 sol-
diers to battle as respected troop leaders.

A½ er the war, many households 
were faced with the loss of their hus-
bands, 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 opportun-
ity 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 re-
main 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 fi re 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 fi nal chap-
ter of the history of the Armenian race.

Ungh. Karin shared a collection of 
photos by the renown photographer Scout 
Toufenkjian, who has visited and docu-
mented the courage of these women of 
Artsakh.  The photographs document the 
work of Halo Trust, which is an organiza-
tion 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 land-
mines for more than two decades. In fact, 
it has had one of the highest per capita in-
cidences of landmine and unexplored ord-
nance 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 fi nancially threatened as minefi elds 
hinder agricultural and family businesses.  
Halo Trust is training Armenians to clear 
the land of mines.  Many courageous Ar-
menian 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 Cra½ s professionals.  There are sub-
stantial 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 Mas-
ters dissertation and hopes to publish the 
study and its fi ndings when complete.  

The women of Artsakh are models 
of perseverance, strength, and hope.  We 
were all humbled and inspired by their 
courage.

A½ er a brief question and an-
swer 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 re-
turn, Ungh. Karin had a surprise for the 
seminar participants.  In honour of the 
women of Artsakh, she had arranged for 

a local artisan to prepare the ever famous 
‘zhangyalov hats’, a traditional baked 
fl atbread stuff ed with a variety of fi nely 
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 won-
derful 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 Sem-
inar was truly educational, inspirational 
and impactful.  

Our fi nal day in Vancouver would 
be spent in celebration of the 40th Anni-
versary of the founding of ARS Vancou-
ver’s Araz Chapter, in dedication to the 
100th Anniversary of the fi rst Independ-
ent Republic of Armenia. The event took 
place that evening at the Sheraton Hotel in 
downtown Vancouver, under the patron-
age 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 re-
marks to the attendees, especially mem-
bers of Vancouver’s ARS Araz Chap-
ter, 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 Chap-
ter.  Ungh. Clara invited Ungh. Sosy Terz-
ian, the Chair of ARS Araz Chapter, to 
say a few words for the special occasion.  
Ungh. Sosy took the opportunity to high-
light the impact of the work done by ARS 
Araz Chapter within the local Armenian 
community of Vancouver and how that 
work resonates worldwide.  She commem-
orated 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 
fi rst Executive.  In her refl ections of the 
early days of Araz Chapter’s existence, 
Ungh. Sona recalled the Chapter was of-
fi cially 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 a½ erwards fol-
lowed 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 Ohan-
ian 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 con-
gratulations for the special occasion. 

His Eminence Archbishop Papken 
Tcharian was invited to deliver his mes-
sage. 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 Execu-
tive the Armenian Apostolic Church 
of Cilicia’s offi  cial congratulatory mes-
sage 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 in-
dividual 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 Com-
munity of Vancouver Ungh. Titar Koch-
krian, 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 An-
niversary celebrations.  A special thanks 
for the handcra½ ed blue pantoufl es slip-
pers, the ARS offi  cial 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 organ-
ized by the ARS Regional Executive 
was educational, motivational and em-
powering.  Our ARS leaders spared no 
eff ort 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 respon-
sibilities you bear and the leadership you 
provide. You are true models of what 
leaders should aspire to be.

Thank you. 

Celebrating the 40th anniversary of the ARS Vancouver’s Araz Chapter
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» եւ Լա ւա լի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղե րուն
 Կա նանց Մի ջազ գային Օրուան տօ նա կա տա րու թիւ նը

 Նա խա ձեռ նու թեամբ ՀՕՄ -ի 
Մոնթ րէալի «Սօ սէ» եւ Լա ւա լի «Շու շի» 
մաս նա ճիւ ղե րուն զոյգ վար չու թիւն նե-
րուն եւ կազ մա կեր պու թեամբ միացեալ 
յա տուկ յանձ նա խում բի մը, Կի րա կի, 
17 Մարտ 2019 -ի ն, առա ւօ տեան ժա-
մը 10:30 -ի ն, Embassy Plaza -ի սրա հէն 
ներս նշուե ցաւ Կա նանց Մի ջազ գային 
օրը, նա խա գա հու թեամբ ընկհ. Սե դա 
Մալ խա սեանի: Ձեռ նար կին ներ կայ 
էին օրուան բա նա խօսն պրն. Ժան 
Շա րէ՝ 2003-2012 տա րի նե րուն Քե պէգ 
նա հան գի վար չա պե տը, Գա նա տայի 
Հայոց Թե մի բա րե ջան առաջ նորդ 
Գե րաշ նորհ Տ. Բաբ գէն Սրբ. Արք. Չա-
րեան, ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային 
վար չու թիւ նը, Օթ թաուայի «Սե ւան» 
մաս նա ճիւ ղէն խումբ մը վար չա կան-
ներ եւ ըն կե րու հի ներ, որոնք ամէն 
տա րի ներ կայ կը գտ նուին նշեալ նա-
խա ձեռ նու թեան՝ առ ի գնա հա տանք 
կազ մա կեր պող մաս նա ճիւ ղե րուն, ինչ-
պէս նաեւ աւե լի քան 400 ՀՕՄ -ու հի-
ներ եւ հա մա կիր ներ: 

Օ րուան հան դի սա վար ընկհ. Շա-
ղիկ Թո րի կեան ներ կա նե րը հրա ւի րեց 
նա խա ճա շի, որ մէ ետք տե ղի ու նե ցաւ 
ՀՕՄ -ի Կեդ րո նա կան վար չու թեան 
Կա նանց Մի ջազ գային օրուան առի-
թով պատ րաս տուած տե սե րի զի ցու-
ցադ րու թիւն: Գա նա տայի, Հա յաս տա-
նի եւ ՀՕՄ -ի քայ լերգ նե րու յոտն կայս 
ունկնդ րու թե նէն ետք, բեմ բարձ րա ցաւ 
միացեալ յանձ նա խում բի ատե նա պետ 
ընկհ. Ան նա Պուլ կա րեան՝ ըն թեր ցե-
լու Գա նա տայի վար չա պետ Ճաս թին 
Թրու տոյի շնոր հա ւո րա կան խօս քը՝ 
ուղ ղուած Հայ Օգ նու թեան Միու թեան, 
Կա նանց Մի ջազ գային օրուան առի-
թով: Ապա բեմ հրա ւի րուե ցաւ տիկ. 
Քրիս թին Սէն Փիեր, որ ներ կայիս 
Աքա տի ընտ րաշր ջա նի երես փո խան 

է եւ պրն. Շա րէի կա ռա վա րու թեան 
մէջ ստանձ նած է մշա կոյ թի, հա ղոր-
դակ ցու թեան եւ կա նանց իրա վիճ կի 
նա խա րա րու թիւն նե րը 2007-2012, եւ 
2014-2018 մի ջազ գային յա րա բե րու-
թեան եւ ֆրան քօ ֆո նիի նա խա րա րու-
թիւ նը: Տիկ. Սեն Փիեր ներ կա յաց նե լով 
օրուան բա նա խօս պրն. Շա րէն, շեշ տը 
դրաւ անոր ղե կա վա րի ար ժա նիք նե-
րուն վրայ եւ հաս տա տեց, թէ ինք քա-
ղա քա կան կեանք նե տուած է շնոր հիւ 
պրն. Շա րէի քա ջա լե րան քին: Ան կա-
րե ւո րու թեամբ նշեց, թէ Գա նա տայի 
պատ մու թեան մէջ պրն. Շա րէ հան-
դի սա ցած է առա ջին վար չա պե տը, որ 
կազ մած է այր եւ կին հա ւա սար թի ւով 
նա խա րար ներ ընդ գր կող կա ռա վա-
րու թիւն:

Պրն. Շա րէ իր կար գին, նախ 
շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց տիկ. Սեն 
Փիերին՝ իր ազ նիւ խօս քե րուն հա-
մար, ապա Նու շիկ Էլոյեանին եւ Մա-
րի Տէ րո սին՝ իրենց մաս նակ ցու թեան 
Քե պէ գի քա ղա քա կան կեան քին: Ան 
շնոր հա ւո րեց նաեւ հայ գա ղու թը, 
զայն նկա տե լով Գա նա տայի աշ խոյժ 
հա մայնք նե րէն մին: Պրն. Շա րէ իր 
խօս քին մէջ ան դրա դար ձաւ վեր ջին 
տաս նա մեակին Գա նա տայի եւ Քե-
պէ գի տն տե սա կան յա ջո ղու թիւն նե-
րուն եւ շեշ տը դրաւ կա ռա վա րու թեան 
քա ղա քա կան մար զի ծրա գիր նե րուն, 
որոնց հի ման վրայ կա ռա վա րա կան 
ղե կա վար պաշ տօն նե րու վրայ հա մա-
հա ւա սա րու թիւն կը գո յա նայ կի նե րու 
եւ այ րե րու մի ջեւ: Քե պէ գի մէջ, կարգ 
մը կա րե ւոր օրէնք նե րու որ դեգր ման 
որ պէս հե տե ւանք, ինչ պէս՝ օրա կան 
նուա զա գոյն սա կով ման կամ սու րի 
եւ ման կա պար տէզ նե րու ստեղ ծու-
մը, ծնո ղա կան ապա հո վագ րու թիւ նը 
եւ այլն, մղիչ ու ժը հան դի սա ցան, որ 

աւե լի մեծ թի ւով կի ներ կա րո ղա նան 
ստա նալ բարձր մա կար դա կի ու սում եւ 
մաս նակ ցին տն տե սա կան կեան քին: 
Պրն. Շա րէ նշեց նաեւ հա մաշ խար-
հային գետ նի վրայ կարգ մը տուեալ-
ներ կի նե րու իրա վի ճա կին մա սին, 
հաս տա տե լով թէ քա ղա քա կան եւ տն-
տե սա կան ծրա գիր նե րու յա ջո ղու թեան 
հա մե մա տու թիւ նը շատ աւե լի բարձր 
եղած է, երբ կա նայք մաս նա կից դար-
ձած են: Որ պէս գնա հա տանք, զոյգ 
մաս նա ճիւ ղե րու ատե նա պետ ըն կե-
րու հի ներ Հու րի Զա քա րեան եւ Ֆլօ րա 
Կի րա կո սեան պրն. Շա րէին յանձ նե-
ցին Մայ քըլ Արա մի ստեղ ծա գոր ծած 
յու շապ նա կը:

 Գե ղա րուես տա կան յայ տագ րին 
մաս նակ ցու թիւն բե րին Հա մազ գայի նի 
«Ա նի» պա րա խում բէն Ան նա Պուլ կա-
րեան մե նա պա րով եւ Մի րիամ Պաղ-
տա սա րեան եր կու եր գե րով:

 Քա ջա լե րե լու հա մար իգա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րու աշ խա-
տան քը գի տա կան ծի րէն ներս, կազ-
մա կեր պիչ յանձ նա խում բը հրա ւի րած 
էր եր կու երի տա սարդ հա յու հի ներ, 
որոնք մեծ յա ջո ղու թիւն ար ձա նագ-
րած են արուես տա գի տու թեան ծի րէն 
ներս եւ ար ժա նա ցած՝ բարձր գնա հա-
տան քի: Անիա Պո ղա րեան եւ Շու շի 
Պա քա րեան, հան րա ծա նօթ դար ձած՝ 
առա ջի նը իր հնա րած Dialysave գոր ծի-
քին շնոր հիւ եւ երկ րոր դը՝ Ventus -ի ն: 
Կամ քէ ան կախ պատ ճա ռով, Անիա 
Պո ղա րեան չկր ցաւ ներ կայ գտ նուիլ: 
Իսկ Շու շի Պա քա րեան բեմ բարձ րա-
նա լով եւ տե սե րի զի ցու ցադ րու թեամբ, 
ներ կա յա ցուց իր հնա րած գոր ծի քը: 
Ատե նա պետ ըն կե րու հի նե րը Շու շիին 
յանձ նե ցին գնա հա տա գիր մը: 

Անդ րա դառ նա լով Մե ծի Տանն 
Կի լի կիոյ Վե հափառ Հայ րա պե տին 

2019 տա րին «Հայ Մա մու լի Տա րի» 
հռ չակ ման, ներ կա նե րը ծա փող ջոյն-
նե րով գնա հա տե ցին հան դի սու թեան 
ներ կայ գտ նուող մա մու լի աշ խա տան-
քի ծի րէն ներս գոր ծող ան ձե րը: Գնա-
հա տան քի ար ժա նա ցաւ նաեւ տիկ. 
Սեն Փիեր՝ ստա նա լով թռչ նա գիր այ-
բու բեն վզ կապ եւ ծաղ կե փունջ:

 Կազ մա կեր պիչ յանձ նա խում բը 
որո շած էր պա տուել ՀՕՄ -ի անու նով 
եր կու ըն կե րու հի ներ, քա ղա քա կան եւ 
ազ գային կեան քէն ներս իրենց ներդ-
րու մին հա մար: Ներ կա յա ցուե ցաւ ընկհ. 
Նու շիկ Էլոյեանի հա կիրճ կեն սագ րա-
կա նը, շեշ տը դնե լով Մոնթ րէալի քա-
ղա քա պե տա կան կեան քէն ներս իր ու-
նե ցած աշ խոյժ մաս նակ ցու թեան, Հայ 
Դա տի յանձ նա խում բին հետ Աքա տիի 
հան րային զբօ սայ գիին մէջ ցե ղաս-
պա նու թեանց նուի րուած յու շար ձա նի 
տե ղադր ման ծրագ րին եւ Մոնթ րէալն 
ու Երե ւա նը «քոյր քա ղաք ներ» հռ չա-
կող պատ մա կան հա մա ձայ նա գի րին 
իրա կա նաց ման: Ընկհ. Էլոյեան ստա-
ցաւ գնա հա տան քի յու շա նուէր մը: Ան 
շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց եւ ըսաւ թէ 
իր այս յա ջո ղու թիւ նը կը պար տի ՀՕՄ 
-ին ու հայ գա ղու թին, որոնց նե ցու կին 
շնոր հիւ յա ջո ղե ցաւ իրա կա նաց նել վե-
րոյի շեալ ծրա գիր նե րը: Ապա ներ կա-
յա ցուէ ցաւ երկ րորդ պար գե ւատ րեալը̀  
ընկհ. Մա րի Չա ւու շեան Տէ րո սը, Parc-
Extension ընտ րաշր ջա նի քա ղա քա պե-
տա կան խորհ րա դա կան 1998 -էն ի վեր, 
ան դրա դար նա լով անոր հո վա նա ւո րած 
ծրա գիր նե րու տա րո ղո թեան՝ ի շահ 
քա ղա քա ցիին: Գնա հա տան քի յու շա-
նուէր մը տրուե ցաւ Ընկհ. ՏԷ րո սին: Ան 
շնոր հա կա լա կան խօս քե րէն ետք, յու-
զու մով զայն ձօ նեց ցե ղաս պա նու թե նէն 

lll  è



ԼՐԱՏJ , ՅJ ՆԻՍ 2019 9 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

20-րդ դա րուն ծնունդ առած Հայ Օգ նու թեան 
Միու թիւ նը հայ կա կան բա րե սի րա կան նոր աս պե-
տու թիւնն է, որուն առա քե լու թեան հե տե ւորդ ուխ-
տեալ բո լոր աս պե տու հի ներն ու խա չու հի նե րը 
ան խտիր, ար ժա նի են հայ ժո ղո վուր դի երախ տա գի-
տա կան զգա ցում նե րուն:

 Ցե ղաս պա նու թե նէն ետք, տաս նա մեակ նե րու 
թա ւա լու մին հետ, Սփիւռ քի զա նա զան ոս տան նե-
րու մէջ, ՀՕՄ -ը իր հայ րե նի քէն տա րագ րուած հա-
յու թեան բե կոր նե րուն բա րօր կեանք մը պար գե ւե լու 
նա խա ձեռ նու թիւ նը ստանձ նեց: Գաղ թա կան զան-
գուած նե րու դե ռա տի սե րուն դին տար րա կան կր թու-
թեան հա մար աշ խա տանք ծա ւա լեց, ու սում նա րան-
ներ հիմ նեց, կա րի քա ւոր նե րուն ու անօ թե ւան նե րուն 
ապաս տան տրա մադ րեց, բու ժա րան ներ եւ դար մա-
նա տու ներ հիմ նեց:

 ՀՕՄ -ի պատ մագ րու թեան մէջ, յատ կան շա կան 
կը հան դի սա նայ 20-րդ եւ 21-րդ դա րե րու հատ ման 
ժա մա նա կա հա տուա ծը, երբ ՀՕՄ -ի բա րե սի րա կան 
գոր ծա դաշ տը տա րա ծուե ցաւ չորս տար բեր բե ւեռ նե-
րու վրայ. Հա յաս տան, Ար ցախ, Ջա ւախք եւ Սփիւռք։ 
Իր ծան րա բեռ նուած օրա կար գե րով հան դերձ, ՀՕՄ 
-ը չվա րա նե ցաւ հա յու թեան դի մագ րա ւած իրե րա յա-
ջորդ մար տահ րա ւէր նե րը դի մագ րա ւե լու եւ զօ րա-
շար ժի են թար կե լով իր շար քե րը նե տուե ցաւ գոր ծի 
դաշտ, ձեռք եր կա րե լու 1988 -ին Հա յաս տա նը հա-
րուա ծած երկ րա շար ժի աղէ տեալ նե րուն՝ մայ րու թիւն 
ու տի րու թիւն կա տա րե լով որ բա ցած երե խա նե րուն, 
կողք-կող քի կանգ նե լով Ար ցա խի ազա տա մար տիկ-
նե րուն, զօ րակ ցե լով Հա յաս տա նի հիւ սի սային դար-
պաս Ջա ւախ քի հայ րե նա կից նե րուն եւ վեր ջա պէս յե-
նա սիւն հան դի սա նա լով Սփիւռ քի գաղ թօ ճախ նե րու 
մէջ գոր ծող կր թա կան հաս տա տու թիւն նե րուն։ 

Այս տեղ, թի ւե րով խօ սե լու հա մար, 2012 թուա-
կա նին հրա պա րա կուած հա ղոր դագ րու թիւն մը կը 
հաս տա տէ, որ 1992 -էն ի վեր, Հայ Օգ նու թեան Միու-
թիւ նը իրա կա նա ցու ցած է «Ծ նո ղա զուրկ երե խա նե-
րու խնա մա կա լու թիւն» ծրա գի րը, հո վա նա ւո րե լով 
7428 երե խայ, որոնց մէ 1261 -ը երկ կող մա նի ծնո ղա-
զուրկ են, իսկ 6152 -ը զո հուած ազա տա մար տիկ նե րու 
երե խա ներ։ Վե րոն շեալ ծրագ րին հա մար 4900 ան-
հատ հո վա նա ւոր նե րէ աջակ ցու թիւն ստա ցուած է:

1992-2012, 20 տա րի շա րու նակ ՀՕՄ -ը իր աշ-
խար հաս փիւռ մաս նա ճիւ ղե րու ջան քե րով այս ծրագ-
րին հա մար Հա յաս տան փո խան ցած է 5 մի լիոն 360 
հա զար տո լա րի գու մար: 

Այս առա քե լու թիւն նե րը, սա կայն, հա ւա նա բար 
չի րա գոր ծուէին, եթէ գո յու թիւն չու նե նար Հայ Օգ նու-
թեան Միու թեան ծնն դո ցէն ի վեր, միու թե նա կան 
դա ւա նա գիր քին մէջ ամ րագ րուած մե ծա տառ եւ յս-
տակ մէկ հաս կա ցու թիւն՝ Նուի րու մը, հա մա պար փակ 
նուի րուա ծու թեամբ հայ րե նի քին եւ ժո ղո վուր դին 
ծա ռայե լու գա ղա փա րը։ Այդ բա րո յա կան նուի րու մի 
բարձ րա կէ տը կը հան դի սա նան ան ձնա զո հու թիւնն 
ու ան ձնու րա ցու թիւ նը, մարդ կային ար ժա նա քի ներ, 
որոնք մե զի փո խան ցուած են ՀՕՄ -ի ան ցեալի նուի-
րեալ առաջ նորդ նե րուն եւ գոր ծիչ նե րուն շնոր հիւ, 
որոնց մէ էր Լո լա Սա սու նին։ 

Այո՛, ըն կե րու հի ներ, ան զու գա կան ըն կե րու հի 
Լո լա Սա սու նին կը յի շենք, որով հե տեւ այս տա րի իր 
մա հուան 50 -ա մեայ յո բե լեանն է, եւ ինք լա ւա գոյն 
օրի նակն է ՀՕՄ -ու հիի ան ձնու րա ցու թեան։ 

Ակ նե ցի Հռիփ սի մէ Մե ծա տու րեանը՝ Լո լան, իր 
գա ղա փա րա կից ըն կե րոջ դաշ նակ ցա կան հայ դու-
կա պետ Կա րօ Սա սու նիի կող քին, Եղեռ նի ինք նա-
պաշտ պա նու թեան հե րո սա մար տե րուն, զէն ի ձե ռին 
կռիւ մղած է։ մաս նա կից դար ձած է Սար դա րա պա տի 
ճա կա տա մար տին, քաջ գի տակ ցե լով, որ այդ մար տը՝ 

հա յու թեան լի նե լու թեան գո յակ ռիւն է։ 
Ե ղած է Մուշ, Վան, Խնուս... հոն, ուր գոր ծը կը 

կան չէր՝ կազ մա կեր պե լով ու խնա մե լով Եղեռ նէն ճո-
ղոպ րած որ բերն ու հի ւանդ նե րը:

1916 -ի ն, 23 տա րե կա նին, Լո լա Սա սու նի կը 
ստանձ նէ Խնու սի որ բա նոց նե րու ղե կա վա րու թիւ նը։ 
Առա ջին զա ւա կը կը ծնի Հա յաս տա նի ան կա խա ցու-
մէն 14 օր առաջ, Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի 
նա խօ րեակին: Խան ձա րու րի մէջ մէկ շա բա թա կան 
երե խան զի նուո րի մը վի զին կը փաթ թեն, մինչ Լո-
լան կի նե րու խում բի մը հետ վի րա ւոր ներ ու հի ւանդ-
ներ կը խնա մէ եւ տա րա գիր ըն տա նիք նե րուն կա-
րիք նե րը կը հո գայ:

 Հա յաս տա նի առա ջին Հան րա պե տու թեան ճգ-
նա ժա մի օրե րուն, իր առա ջին զա ւա կը մա լա րիայի 
պատ ճա ռով կորսնց նե լու դառն փոր ձա ռու թիւ նը 
կ՚ու նե նայ, սա կայն մէկ տա րի ետք, ան վհատ Լո լան 
կը բախ տա ւո րուի իր երկ րորդ զա ւա կով՝ Սու րէ նով։

 Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման օրե րուն ՉԵ-
ԿԱ -ի կող մէ կը բան տար կուի որ պէս դաշ նակ ցա կան, 
սա կայն կ՚ա զա տի Փետ րուա րեան Ապս տամ բու թեան 
ըն թաց քին։

1939 թուա կա նէն մին չեւ իր մա հը, աւե լի քան 
երեք տաս նա մեակ, ընկհ. Լո լա Սա սու նի մաս կազ-
մած է Լի բա նա նի Օգ նու թեան Խա չի Շր ջա նային 
վար չու թեան, եր բեմն իբ րեւ ատե նա պե տու հի, եր-
բեմն՝ գոր ծա վար-քար տու ղա րու հի։ Գոր ծօն դե րա-
կա տա րու թիւն կ՚ու նե նայ «Պ նակ մը կե րա կուր »ի 
նա խա ձեռ նու թեան եւ մա նա ւանդ ՀՕՄ -ի դար մա-
նա տու նե րու հիմ նադր ման աշ խա տանք նե րու գծով։ 
ՀՕՄ -ի այդ դար մա նա տու նե րուն մէջ, հայ բժիշկ նե րը 
ան վճար բժշ կա կան ծա ռա յու թիւն կը մա տու ցէին։ 

Իր մար դա սի րա կան ան սա կարկ նուի րու մին 
ու Լի բա նա նի հա մար կա տա րած բա րե սի րա կան 
ծա ռա յու թիւն նե րուն հա մար, 1966 թուա կա նին ըն կե-
րու հի Լո լա Սա սու նի Լի բա նա նի օրուան վար չա պետ 
Ռա շիտ Քա րա մէի կող մէ կը պար գե ւատ րուի «Մայ-
րի նե րու Ազ գային Կարգ »ի պե տա կան բարձ րա գոյն 
շքան շա նով։ 

Ա հա ւա սիկ, հա մակ նուի րու մի կեանք մը, իս-
կա կան իտէալ ՀՕՄ -ու հի մը, որ բաժ նե լով հան դերձ 
իր ժո ղո վուր դին կրած տա ռա պան քը, վե րա կազ մա-
կե պեց եւ անե րեր պա հեց իր ազ գա կից նե րը։ 

Ազ գի եւ ժո ղո վուր դի ազատ ու ան վտանգ զար-
գա ցումն ու յա ռաջ խա ղաց քը կը կեր տուին մշա կոյ թի, 
պատ մա կան յի շո ղու թեան, հայ րե նա սի րու թեան եւ 
ըն տա նի քի ար ժե հա մա կար գե րուն պահ պան մամբ։ 
Վե րոն շեալ ար ժե հա մա կար գե րը առողջ հի մե րու 
վրայ կա ռու ցե լու հա մար՝ ան հրա ժեշտ է հա մայն քա-
ղա քա ցի նե րուն կող մէ ազ գին ծա ռայե լու սկզ բուն քի 
ըն կա լու մը։ Եւ ազ գին ծա ռայե լու սկզ բուն քը ոչ միայն 
ըն կա լուած է ՀՕՄ -ին կող մէ, այլ ին քը, իբ րեւ հա ւա-
քա կան բա րե սի րա կան շար ժում, օրի նակ կը ծա ռայէ 
այ լոց։

 Հայոց Ցե ղաս պա նու թեան յա ջոր դող ժա մա-
նա կա հա տուա ծին, տա րաս փիւռ հայ կա կան գաղ թօ-
ճախ նե րուն մէջ, հայ վար ժա րան նե րուն վի ճա կուած 
էր ազ գային եւ հո գե ւոր ար ժէք նե րով կր թել սե րունդ-
նե րը եւ կեր տել գա ղա փա րա պաշտ եւ ազ գային իր 
պատ կա նե լիու թեան գի տա կից հայ երի տա սար դու-
թիւն։ Այս տեղ եւս ՀՕՄ -ը կա տա րեց իր առա քե լու-
թիւ նը եւ տար բեր գաղ թօ ճախ նե րու մէջ, Մի ջին Արե-
ւելք, Եւ րո պա, Գա նա տա, Միացեալ Նա հանգ ներ եւ 
այ լուր նե ցուկ կանգ նե ցաւ հայ դպ րո ցին։

Կր թու թեան եւ հայե ցի դաս տի րա կու թեան ՀՕՄ 
-ի առա քե լու թեան մա սին հե տե ւեալը կը գրէ ՀՕՄ -ի 
օրհ ներ գի բա ռե րու հե ղի նակ, գրող եւ դաս տիարակ 
Մու շեղ Իշ խա նը.

 «Ա ւե լի քան կէս դա րէ ի վեր հայ տղա մար դը 
առան ձին չէ Սփիւռ քի մղած գո յա մար տին մէջ: Ան 
կը վայե լէ իգա կան սե ռին գրե թէ լիակա տար զի նուո-
րագ րու թիւ նը: Այ լա պէս ար դէն տկար մեր ու ժե րը 
կի սուած պի տի մնային, եւ մեզ հա րուա ծող աղէ տը 
պի տի դառ նար աւե լի քան դիչ: 

Երբ հայ կի նը կը զի նուո րագ րուի Խա չով, ան 
ոչ միայն թան կա գին նպաստ մը կը բե րէ Օգ նու թեան 
Միու թեան այն քա՜ն կեն սա կան նպա տակ նե րուն, այլ 
նաեւ հո գե պէս եւ մտայ նու թեամբ կը դառ նայ պայ-
քա րող հայ կին, այ լա սեր ման վտանգ նե րուն դէմ: 
Կր թու թեան գոր ծին կողքն ի վեր անոր հա մար նուի-
րա կան կը դառ նան նաեւ հայ գիրն ու մշա կոյ թը, հայ 
դպ րոցն ու դաս տիարա կու թիւ նը»: 

Իր առա քե լու թեան գի տա կից՝ ՀՕՄ -ը իր աշ-
խար հըմբռն ման մէջ նե րա ռած է ազ գային ար ժէք-
նե րու հա մա կար գը եւ տա րի նե րէ ի վեր նո րա հաս 
սե րուն դին մէջ սեր մա նած է ազ գային ինք նա ճա նաչ-
ման ար ժէք նե րը՝ հայոց լե զուն, մշա կոյ թը, պատ մա-
կան յի շո ղու թիւ նը եւ ազ գային մտա ծո ղու թիւ նը։

 Հայ կնոջ զո հա բե րու թեան ան դրա դառ նա լու 
հա մար, այս տեղ պահ մը ոս տում պի տի կա տա րենք 
դէ պի ան ցեալ՝ Ար ցա խեան գո յա պայ քա րի ժա մա նա-
կա հա տուած.

Յա ռա ջի կայ Ար ցախ ձեր այ ցե լու թեան ըն թաց-
քին, ան պայ ման այ ցե լե ցէք Շու շիի մօ տա կայ Քա-
րին տակ գիւ ղը եւ ժա մա նակ ստեղ ծե ցէք այ ցե լե լու 
եւ յար գան քի տուրք մա տու ցե լու գիւ ղի գե րեզ մա նա-
տան մէջ իր յա ւեր ժա կան հան գիս տը գտած Նա րի նէ 
Առա քե լեանի շի րի մին։

 Նա րի նէի հե րո սա կան կեան քը ընդ հա տուե ցաւ 
16 տա րե կա նին, հե րո սա կան խո յան քով։

 Նա րի նէն առի թը ու նէր 1992 -ի Յու նուա րին 
Քա րին տա կի հե րո սա կան դի մադ րու թեան ժա մա-
նակ թաք նուե լու եւ փր կուե լու, սա կայն ընտ րեց իր 
գիւ ղի մարտն չող ազա տա մար տիկ եղ բայր նե րուն 
կա պա ւո րը դառ նալ եւ կռուի թէժ պա հե րուն փամ-
փուշտ հասց նել տղոց։

 Շու շիի բար ձուն քին ստո րո տը գտ նուող Քա-
րին տա կը անա ռիկ սեպ դար ձած էր, եւ ատր պէյ-
ճա նա կան զի նեալ բո լոր յար ձա կում նե րը անյա ջող 
մնա ցած էին այս քա ջա րի գիւ ղի բնակ չու թիւ նը ծուն-
կի բե րե լու։ 1992 Յու նուար 26 -ի լոյս գի շե րը թուրք 
զօր քը օղա կի մէջ առաւ Քա րին տա կը, վճ ռա կան հա-
րուա ծով մը բռ նագ րա ւե լու հայ կա կան բնա կա վայ րը։

 Գիւ ղի պաշտ պան նե րը 92 ազա տա մար տիկ ներ 
էին: Յար ձա կող ատր պէյ ճան ցի նե րը՝ 300։ Ճա կա տա-
մար տը տե ւեց 18 ժամ։

Կ ռուի թէժ պա հե րուն Նա րի նէն էր, որ փամ-
փուշտ կը հասց նէր հայ ազա տա մար տիկ նե րուն։ 
Նոյ նիսկ իր շու նը մար զած էր այդ գոր ծին հա մար։ 
Ճա կա տա մար տի ամե նէն ճա կա տագ րա կան պա-
հուն, երբ գլ խա ւոր դիր քի հայ պաշտ պան նե րու 
փամ փուշ տը սպա ռած էր, Նա րի նէն կը սու րայ դէ պի 
զի նա պա հեստ՝ փամ փուշտ բե րե լու… Թշ նա մի դի-
պու կա հա րի ար ձա կած գն դա կը կը խո ցէ 16 -ա մեայ 
ար ցախ ցի աղջ կան կուրծ քը։ Վէր քը ծանր էր: Գիւ-
ղին մէջ բժիշկ չկար: Անհ րա ժեշտ էր Նա րի նէն հասց-
նել Ստե փա նա կեր տի հի ւան դա նոց, սա կայն գիւ ղը 
շր ջա պա տուած էր: Միայն երե կոյեան կա րե լի կ՚ըլ լայ 
ճեղ քել շր ջա պատ ման օղա կը, սա կայն ար դէն ուշ էր:

 Ճա կա տա մա րտի աւար տին ատր պէյ ճան ցի նե-
րը կը թո ղուն 136 դիակ եւ կը նա հան ջեն: Մեր զո-
հե րու թի ւը 22 նա հա տակ էր եւ կա պա ւոր Նա րի նէն:

Շ նոր հիւ Նա րի նէի եւ միւս ազա տա մար տիկ նե-
րու ան ձնուի րու թեան, այ սօր Քա րին տա կի 667 բնա-
կիչ նե րը ազատ եւ ան կախ ապ րե լու առիթ ու նին։

 Նա րի նէն այ սօր պի տի դառ նար 43 տա րե կան։ 

ճո ղոպ րած իր մեծ մօր յի շա տա կաին: 
Ա պա, ներ կա յա ցուե ցաւ եր րորդ 

պար գե ւատ րեալը՝ ընկհ. Նո րա Կէօն-
ճեանը, վեր առ նե լով յատ կա պէս ըն-
կե րու հիին խո նարհ ու հեզ նկա րա գի-
րը, անոր ան շա հախն դիր ներդ րու մը՝ 
նե ցուկ կանգ նե լու իր հա մայն քի յա-
ռաջ խա ղա ցին, լռե լեան աշ խա տան-
քը, որ պէս ղե կա վար առաջ նորդ կամ 
հա մեստ գոր ծա կից: Ըն կե րու հին ներ-
կայիս Brushtech ըն կե րու թեան գլ խա-

ւոր եւ ընդ հա նուր տնօ րէնն է, ինչ պէս 
նաեւ յա ջո ղած է 43 -ա մեայ ըն տա նե-
կան հաս տա տու թիւ նը հասց նե լու նո-
րա նոր յա ջո ղու թիւն նե րու եւ իր նա-
խան ձախն դիր ձեռ նար կա տի րու թեան 
շնոր հիւ գոր ծակ ցած է նաեւ NASA -ի 
հետ, ան ջր պետ ու ղար կե լով ըն տա նե-
կան հաս տա տու թեան ստեղ ծած առա-
ջին խո զա նակ աւե լը՝ մաք րե լու տիեզե-
րա նաւ կա յա րա նի ներ քին եւ ար տա քին 
բա ժին նե րը: Ձե ռամբ զոյգ մաս նա ճիւ-

ղե րու ատե նա պետ ըն կե րու հի նե րուն, 
ընկհ. Նո րա ստա ցաւ գնա հա տան-
քի յու շա նուէր եւ իր շնոր հա կա լա կան 
խօս քին մէջ խոս տա ցաւ նո րա նոր յա-
ջո ղու թիւն ներ ար ձա նագ րել ոչ միայն 
իր աս պա րէ զէն ներս, այլ նաեւ իր աշ-
խա տակ ցած յանձ նա խում բե րուն մէջ:

 Ձեռ նար կի աւար տին ընկհ. հան-
դի սա վա րը շնոր հա կա լու թիւն յայտ-
նեց բո լոր անոնց, որոնք սա տա րե ցին 
ձեռ նար կի յա ջո ղու թեան եւ բեմ հրա-
ւի րեց օրուան նա խա գահ ընկհ. Սե դա 
Մալ խա սեանը՝ փո խան ցե լու իր սր տի 
խօս քը: Ընկհ. Մալ խա սեան խո րա պէս 
զգա ցուած էր այս պա տի ւին հա մար: Ան 

հպար տու թեամբ հաս տա տեց, թէ հե-
տե ւե լով իր կես րոջ օրի նա կին, ՀՕՄ -ին 
ան դա մակ ցած է 45 տա րի նե րէ ի վեր: 
Իրենց կար գին, իր եր կու աղ ջիկ ներն 
ու հարսն ալ ՀՕՄ -ու հի ներ դար ձած են: 
Ընկհ. Մալ խա սեան խրա խու սեց երի-
տա սարդ նե րը ան դա մա կա ցե լու այս 
հզօր կազ մա կեր պու թեան, զայն միշտ 
գոր ծուն պա հե լու հա մար:

 Տե ղի ու նե ցաւ վի ճա կա հա նու-
թեան նուէր նե րու բաշ խում, եւ մթ նո-
լոր տէն խան դա վա ռուած եղան նաեւ 
նուի րա տուու թիւն ներ: Ցե րե կոյ թը 
վերջ գտաւ Սր բա զան Հօր սր տի խօս-
քով եւ «Պահ պա նիչ »ով: 

ԱՆՁ ՆՈՒ ՐԱ ՑՈՒ ԹԵԱՆ ՈՒԽ ՏԱ ՊԱՀ ՆԵ ՐԸ
Ս տո րեւ կը ներ կա յաց նենք ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» եւ Լա ւա լի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղե րուն կազ մա կեր պած ՀՕՄ -ի օրուան տօ նա կա տա րու թեան բա նա խօս, «Հո րի զոն» 

շա բա թա թեր թի վա րիչ խմ բա գիր ՎԱ ՀԱԳՆ ԳԱ ՐԱ ԳԱ ՇԵԱՆի ար տա սա նած խօս քը.
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ՀՕՄ -ի օրուան տօ նա կա տա րու թիւ նը Մոնթ րէալի մէջ

 Հո վա նա ւո րու թեամբ Գա նա տայի 
Հայոց Թե մի բա րե ջան առաջ նորդ Գերշ. 
Տէր Բաբ գէն Արք. Չա րեանի, կազ մա-
կեր պու թեամբ ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ-
սէ» եւ Լա ւա լի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղե րուն, 
Կի րա կի, 5 Մայիս 2019 -ի ն, կէ սօ րէ ետք 
ժա մը 4:00 -ի ն, Մոնթ րէալի Հայ կեդ րո նի 
«Ա հա րո նեան» սրա հին մէջ տե ղի ու նե-
ցաւ ՀՕՄ -ի օրուան տօ նա կա տա րու թիւ-
նը, ներ կա յու թեամբ Հոգշ. Տէր Վար դան 
Վրդ. Թաշ ճեանի, որ պէս ներ կա յա ցու-
ցիչ Սր բա զան Հօր, Լա ւա լի Ս. Գէորգ 
եկե ղեց ւոյ նո րան շա նակ հո գե ւոր հո վիւ 
Արժ. Տէր Յա կոբ Քհն. Կեատայեանի, 
ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային վար-
չու թեան ատե նա պե տու հի ընկհ. Անի 
Օհա նեանի եւ ան դա մու հի նե րու, օրուան 
նա խա գահ ընկհ. Ան նա Պուլ կա րեանի, 
զոյգ մաս նա ճիւ ղե րու վար չու թեանց եւ 
ան դա մու հի նե րու, պատ կան մար մին նե-
րու եւ յա րա կից միու թիւն նե րու ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րու, ՀՕՄ -ի բա րե կամ նե րու եւ 
հա մա կիր նե րու:

 Բա ցու մը կա տա րուե ցաւ Գա նա-
տայի, Հա յաս տա նի եւ ՀՕՄ -ի քայ լերգ-
նե րով, որ մէ ետք օրուան հան դի սա-
վար ընկհ. Բա լիկ Լա տոյեան հան դէս 
եկաւ բա րի գա լուս տի խօս քով:

 Գե ղա րուես տա կան յայ տագ րով 
հան դէս եկան Սո նա Թի թի զեան, Յու-
շիկ Բա բու ճեան եւ Սուրբ Յա կոբ Ազգ. 
վար ժա րա նի աշա կեր տու հի Սիլ վի Մի-
քայէ լեան, որոնք ներ կա յա ցու ցին Շա-
ւարշ Նար դու նիի «Կա րօտ հայ լե զուին» 
ար ձակ կտո րը: Անոնց յա ջոր դեց Երդ-
ման արա րո ղու թիւն Լա ւա լի «Շու շի» 
եւ Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղե րու 
շար քե րը խտաց նող խումբ մը նո րա-
գիր ան դամ նե րու, կն քա մայ րու թեամբ 
ՀՕՄ -ի Շր ջա նային վար չու թեան ատե-
նա պե տու հի ընկհ. Անի Օհա նեանի:

 Հան դի սա վար ըն կե րու հին հա-
մա ռօտ գի ծե րու մէջ ներ կա յա ցուց 
օրուան նա խա գահ ընկհ. Ան նա Պուլ-
կա րեանի կեն սագ րա կա նը, որ մէ ետք 
ան հրա ւի րուե ցաւ բեմ՝ փո խան ցե լու 
իր սր տին խօս քը: Ան նախ շնոր հա-
կա լու թիւն յայտ նեց զոյգ մաս նա ճիւ-
ղե րուն՝ օրուան նա խա գա հու թիւ նը 
իրեն վս տա հուած ըլ լա լուն հա մար, 
ապա կոչ ուղ ղեց ներ կա նե րուն ըսե լով. 
«Գուր գու րա՛նք այս մե՛ծ կազ մա կեր-
պու թեան վրայ: Կրկ նա պատ կե՛նք մեր 
ջան քե րը՝ առա ւել եւս ար դիւ նա ւէտ 
դարձ նե լու հա մար այս մե՛ծ կազ մա-
կեր պու թեան գոր ծու նէու թիւ նը: Ջանք 
չխ նայե՛նք եւ բո լոր մի ջոց նե րը մե՛նք 
ձեռք առ նենք, որ պէս զի ներգ րա ւենք 
մեր զա ւակ նե րը, ինչ պէս որ մեր երէց 
սե րուն դը վս տա հե ցաւ մե զի»: 

Ան կէ ետք «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի 
վար չու թեան ատե նա պե տու հի ընկհ. 

Հու րի Զա քա րեան եւ «Շու շի» մաս նա-
ճիւ ղի վար չու թեան ատե նա պե տու հի 
ընկհ. Ֆլո րա Կի րա կո սեան ներ կա յա-
ցու ցին մաս նա ճիւ ղե րուն տա րե կան 
տե ղե կա գիր նե րը՝ սա հիկ նե րու ցու-
ցադ րու թեամբ: Զե կոյ ցի աւար տին բեմ 
հրա ւի րուե ցաւ Սուրբ Յա կոբ Առաջ նոր-
դա նիստ Մայր եկե ղեց ւոյ Հո գա բար ձու-
թեան ներ կա յա ցու ցիչ տի կին Նա թա լի 
Հա ճէ թեան Սթան պու լեան, որ պէս զի 
ստա նայ զոյգ մաս նա ճիւ ղե րուն եւ Շր-
ջա նային վար չու թեան տա րե կան յատ-
կա ցում նե րը:

 Տե ղի ու նե ցաւ զար դա սեղ նե րու 
տու չու թիւն. ՀՕՄ -ի շար քե րէն ներս 
15 -ա մեայ ծա ռա յու թեան հա մար՝ ըն կե-
րու հի ներ Մայ տա Փի լոյեան, Անա հիտ 
Թա քը ճեան եւ Սալ բի Զա րու կեան, 
ձե ռամբ ընկհ. Հու րի Զա քա րեանի, 
25 -ա մեայ ծա ռա յու թեան հա մար՝ ըն-
կե րու հի ներ Նու շիկ Աւա գեան, Անուշ 
Պօ ղոս ճի քեան, Մա րի Գա լուս տեան, 
Զուարթ Օտա պա շեան, ձե ռամբ Շրջ. 
Վար չու թեան ան դամ ըն կե րու հի նե րու՝ 
Անի Գրա լեանի, Վար դուկ Պեզ ճեանի 
եւ Անի Թո րի կեան Պա պի կեանի, 
35 -ա մեայ ծա ռա յու թեան հա մար՝ ըն կե-

րու հի ներ Մա րիա Արս լա նեան, Սալ բի 
Բակ լայեան, Սի մա Մա րու նեան, Ռի-
թա Օհա նեան, Լու սին Մա նու կեան, 
Լե նա Աբ րա հա մեան, Լու սին Հա ցա-
գոր ծեան, Ան ժէլ Հո փու ռեան եւ Անի 
Օհա նեան, ձե ռամբ Շրջ. Վար չու թեան 
վե րոն շեալ ըն կե րու հի նե րուն:

50 -ա մեայ ծա ռա յու թեան հա մար 
վկա յա գիր ստա ցաւ ընկհ. Տիգ րա նու-
հի Թօ փու զեան, որուն կեն սագ րա-
կա նը կար դա ցուե լէն ետք, վկա յա գի-
րը յանձ նուե ցաւ ձե ռամբ Շր ջա նային 
վար չու թեան ատե նա պե տու հի ընկհ. 
Անի Օհա նեանի:

 Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ-
ղէն իր 50 -ա մեայ ծա ռա յու թեան հա մար 
վկա յագ րի ար ժա նա ցաւ ընկհ. Շա քէ 
Ստե փա նեան, իսկ 60 -ա մեայ ծա ռա յու-
թեան հա մար՝ ընկհ. Քնար Եա փու ճեան: 

Ընկ. Հու րի Զա քա րեան հան դի-
սու թեան ըն թաց քին անակն կալ յայ-
տա րա րու թեամբ մը հան դէս եկաւ 
ըսե լով թէ` Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա-
ճիւ ղը օժ տուե ցաւ 15,000 տո լա րի նոր 
հիմ նադ րա մով մը, ի յի շա տակ «Սօ սէ» 
մաս նա ճիւ ղի հիմ նա դիր վար չա կան 
ան դամ ընկհ. Արաք սի Պո յա ճեան Այն-

թապ լեանի: Սոյն հիմ նադ րա մը հաս-
տա տե ցին տէր եւ տի կին Արեգ եւ ընկհ. 
Քրիս տին Մար գա րեան նե րը, իրենց 
երեք դուստ րե րը եւ տէր եւ տի կին Ար-
թօ եւ ըն կե րու հի Ալիս Մար գա րեան-
նե րը: Հիմ նադ րա մը անուա նուե ցաւ 
«Ա րաք սի Պո յա ճեան Այն թանպ լեան, 
Գա րին, Ալիք եւ Գա թիա Մար գա-
րեան» հիմ նադ րամ: 

Ընկհ. Բա լիկ Լա տոյեան ներ կա-
յա ցուց օրուան բա նա խօս «Հո րի զոն» 
շա բա թա թեր թի վա րիչ խմ բա գիր տիար 
Վա հագն Գա րա գա շեանի կեն սագ-
րու թիւ նը, որ մէ ետք բա նա խօ սը հրա-
ւի րուե ցաւ բեմ՝ փո խան ցե լու օրուան 
պատ գա մը (խօս քը տես նել էջ 10)։

Ա պա բեմ հրա ւի րուե ցաւ Հոգշ. 
Տէր Վար դան Վրդ. Թաշ ճեան, որ 
փո խան ցեց Սր բա զան Հօր ող ջոյ-
նի խօս քը եւ «Պահ պա նիչ »ով փա կեց 
ձեռ նար կը: Աւար տին տե ղի ու նե ցաւ 
պատ շաճ հիւ րա սի րու թիւն:

Ն շենք, որ սոյն ձեռ նար կին 
եղան սր տա բուխ նուի րա տուու թիւն-
ներ, որոնց ընդ հա նուր գու մա րը հա-
սաւ 21,425 տո լա րի:

<

Թե րեւս ան դառ նար Քա րին տա կի մէջ հիմ նուած 
«Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի ման կա պար տէ զի դաս տիարակ 
ու սուց չու հի եւ թե րեւս՝ Հայ Օգ նու թեան Միու թեան 
ան դամ։ Սա կայն ինք վճ ռած էր, ինք նա զո հա բե րու-
թեան գնով՝ պաշտ պան կանգ նիլ իր հայ րե նի գիւ ղին 
եւ ազատ ապ րիլ իր ան կախ հայ րե նի քին մէջ։

 Սի րե լի ՀՕՄ -ի ըն կե րու հի ներ, դուք վկան դար-
ձաք նաեւ մեր նո րօ րեայ ազա տագ րա կան պայ քա-
րին, Ար ցա խի ազա տագ րու թեան մար տին։ Ներ կայ 
եղաք հոն եւ վճ ռո րոշ դեր կա տա րե ցիք։ Հայ ազա-
տա մար տի կին եւ զի նուո րին կող քին եղաք, նոյ նիսկ 
եթէ առաջ նա գի ծի խրա մա դիր քե րէն հա զա րա ւոր 
մղոն ներ հե ռու էիք։

 ՀՕՄ -ի Հա յաս տա նի կա ռոյ ցի ըն կե րու հի նե-
րէն Տիանա Յով սէ փեան առի թով մը ըսած է. «Մեր 
ազ գային պայ քա րին մէջ պար տա դիր չէ, որ բո լո րին 
ձեռ քին զէնք ըլ լայ, բայց կա րե ւոր է, որ բո լորս ըլ լանք 
զէնք բռ նող նե րուն կող քին, որով հե տեւ այդ ալ պայ-
քար է. զի նուո րին թի կուն քը ապա հո վե լը եւս պա-
տուա բեր առա քե լու թիւն է»:

 Հայոց բա նա կի վի րա ւոր զի նուոր ներն ու ազա-
տա մար տիկ նե րը եղած են ՀՕՄ -ի ու շադ րու թեան 
առար կայ: Այ սօր, ՀՕՄ -ը սեր տօ րէն կը հա մա գոր-
ծակ ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան պաշտ-
պա նու թեան նա խա րա րու թեան հետ եւ կ՚ա ջակ ցի 

նո րաս տեղծ Զին հաշ ման դամ նե րու վե րա կանգ նո-
ղա կան կեդ րո նին: 

Ա հա այս ազ գա նուէր առա քե լու թեամբ է, որ կը 
գոր ծէ ՀՕՄ -ը այ սօր, քաջ գի տակ ցե լով որ ի վեր ջոյ, 
մի լիոն եւ աւե լի հայ զո հե րու հան դէպ վա ղուան սե-
րունդ նե րուն պարտ քը պի տի ըլ լայ Արեւմ տա հա յաս-
տա նի, Ջա ւախ քի, Ար ցա խի ու Նա խի ջե ւա նի մի ջեւ 
արուես տա կան սահ ման նե րը չէ զո քաց նել ու անոնց 
վեջ նա կան շաղ կա պու մը մէկ դրօ շի ներ քոյ՝ իրա կա-
նաց նել։

18-րդ դա րուն, երբ Դա ւիթ Բէ կի առաջ նոր դու-
թեամբ Սիւ նի քի եւ Ար ցա խի հա յու թիւ նը ազա տագ-
րա կան պայ քար կը մղէր թուր քե րուն դէմ, հայոց բա-
նա կը ու նէր մաս նա յա տուկ զօ րա գունդ մը՝ «Երկ րի 
ապա ւէն գունդ »ը, որ ճա կա տա մար տի ամե նէն թէժ 
պա հուն մար տի դաշտ կը նե տուէր... Այ սօր, մենք ու-
նինք «ՀՕՄ -ի ուխ տա պահ ան ձնու րաց ներ »ու զօ րա-
սիւ նը, որ ազ գին սպառ նա ցող որե ւէ պա տու հա սի 
ժա մա նակ՝ մար տի դաշ տին վրայ զրա հան դեր ձուած 
ու վա հա նա կիր ներ կայ է։

* * *

 Կը գտ նուինք աշ խար հա քա ղա քա կան բարդ 
ժա մա նա կա հա տուա ծի մը մէջ, երբ մեր հայ րե նի քը 
շր ջա պա տուած է թշ նա մի պե տու թիւն նե րով, որոնք 

շր ջա փակ ման մէջ կը պա հեն մեր հայ րե նի բնօր րա-
նը։

 ՀՕՄ -ի առա քե լու թեան կի զա կեդ րո նը՝ այդ հայ-
րե նի աշ խարհն է, հայ ազ գի գո յա տե ւե լիու թեան 
վեր ջին յոյ սը։ 

Եւ հա ւա տա ցէ՛ք, որ մենք կը շր ջան ցենք այս 
դժուա րին հանգ րուա նը եւ դուրս կու գանք բռ նա դա-
տուած այս վի ճա կէն, երբ ազ գո վին, միահա մուռ ճի-
գե րով ու միաս նա կան խո յան քով խա ղա ղու թիւ նը կը 
պար տադ րենք....

Եւ այդ խա ղա ղու թիւ նը մենք պի տի պար տադ-
րենք մեր զի նուոր նե րով, պի տի պար տադ րենք մեր 
գիտ նա կան նե րով, պի տի պար տադ րենք նո րա-
հաս սե րուն դով, պի տի պար տադ րենք մեր խա չու-
հի նե րով, պի տի պար տադ րենք մեր հա մա հայ կա-
կան նե րու ժով, մին չեւ որ գայ այն օրը, երբ բո լոր 
աշ խար հագ րա կան խե ղա թիւ րուած սահ ման նե րը 
վե րագ ծուին, ու դէ պի Սր բա զան Լեռ տա նող ճա-
նա պար հով վե րա դառ նանք պայ ծառ բնօր րան՝ ծնն-
դա վայր հայոց, ու հոն հաս տա տենք յա ւեր ժա կան 
խա ղա ղու թի՛ւն, հա մայն հա յու թեամբ, ուխ տա պահ 
ան ձնու րաց խա չու հիր նե րու առաջ նոր դու թեամբ։

 Փա՛ռք եւ պա տի՛ւ ՀՕՄ -ի ն։
 Փա՛ռք միաւո րուած Հա յաս տա նին։
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ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի 
փոք րե րու Կա ղանդը

Նա խա րա րու հի Ժո լի ՀՕՄ -ի «Սօսէ» 
մաս նա ճիւ ղի բա րե սի րա կան 

ծրագիրներուն հա մար փո խան ցեց 
պետա կան նպաստ

Յու նուար 22 -ի ն, ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի վար չու թիւ նը Մոնթ րէալի հայ 
կեդ րո նէն ներս հիւ րըն կա լեց Գա նա տայի զբօ սաշր ջու թեան, պաշ տօ նա կան լե զու-
նե րու եւ Ֆրան քո ֆո նիի նա խա րար Մե լա նի Ժո լին։ Հան դիպ ման ըն թաց քին նա-
խա րա րու հին գնա հա տեց ՀՕՄ -ի բա րե սի րա կան գոր ծու նէու թիւ նը Գա նա տայի 
տար բեր քա ղաք նե րու մէջ եւ առ ի զօ րակ ցու թիւն կազ մա կեր պու թեան աշ խա-
տանք նե րուն՝ 25 հա զար տո լա րի պե տա կան նպաս տի փո խան ցում կա տա րեց։ Վե-
րոն շեալ նպաս տը պի տի տրա մադ րուի ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի «Տա րեց նե րու 
կող մէ հայ մշա կոյ թի եւ արուես տի ու սու ցում նո րա հաս սե րուն դին» ծրագ րին։

Մ տե րիմ մթ նո լոր տի մէջ կա յա ցած հան դիպ ման ըն թաց քին նա խա րա րու հի 
Ժո լի պատ մեց նաեւ ֆրան սա խօս եր կիր նե րու վե հա ժո ղո վին առի թով Հա յաս-
տան իր այ ցե լու թեան մա սին։ ՀՕՄ -ի կող մէ ներ կայ էին մաս նա ճիւ ղի ատե նա պե-
տու հի Հու րի Զա քա րեան, նախ կին ատե նա պե տու հի Լիւ սի Շա հի նեան եւ վար չու-
թեան ան դամ Թա մար Եաղ ճեան։

 Կի րա կի, 2 Դեկ տեմ բեր 2018 -ի-
ն, Մոնթ րէալի Հայ կեդ րո նի ՀՄԸՄ-
Կամք «Հայկ Մար գա րեան» մար-
զաս րա հէն ներս տե ղի ու նե ցաւ Հայ 
Օգ նու թեան Միու թեան Մոնթ րէալի 
«Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղին կազ մա կեր պած 
«Կա ղան դը Մի նիօն նե րով» փոք րե րու 
Կա ղան դի ձեռ նար կը, ներ կա յու թեամբ 
348 փոք րե րու, ծնող նե րու, մեծ ծնող-
նե րու եւ ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րու, 
որոնք վայե լե ցին ՀՕՄ -ի երի տա սար-
դա կան յանձ նա խում բին կող մէ պատ-
րաս տուած երգ ու պա րի յայ տա գի րը 
եւ հա մեղ ճա շերն ու անու շե ղէն նե րը:

 Կային զա նա զան կր պակ ներ, ինչ-
պէս՝ դէմ քի գծագ րու թեան, ձե ռա գործ 
պուպ րիկ նե րու եւ Կա ղան դի զար դա-
րանք նե րու, որոնք մեծ խան դա վա ռու-
թիւն ստեղ ծե ցին փոք րե րուն մօտ:

 Ձեռ նար կին ըն թաց քին Կա ղան-
դի յա տուկ ներ կա յա ցում մը տե ղի ու-
նե ցաւ Սո նիա Շա թոյեանի եւ Լե ւոն 
Գաբ րիէլեանի կա տա րո ղու թեամբ, որ 
մե ծա պէս գնա հա տուե ցաւ փոք րե րուն 
ինչ պէս նաեւ մե ծե րուն կող մէ:

 Ձեռ նար կը ճո խա ցուց Հա մազ-
գայի նի «Նա նոր» ման կա կան եր գե րու 
խում բը՝ Ամա նո րի նուի րուած եր գե րու 
շար քով մը:

 Կա ղանդ Պա պային ժա մա նու-
մէն ետք, փոք րե րը յի շա տա կի նկար-
ներ ու նե ցան. այդ մի ջո ցին տե ղի ու-
նե ցաւ նաեւ փոք րե րու տա ղանդ նե րու 
ներ կա յա ցում եւ վի ճա կա հա նու թիւն:

Ն շենք, որ սոյն ձեռ նար կին հա սոյ-
թը տրա մադ րուեցաւ մա նուկ նե րու ուղ-
ղուած հաս տա տու թիւն նե րու՝ La Corbeille 
-ի, Hospital St. Justin -ի եւ Sun Youth -ի :

Այս տա րի եւս, ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» 
մաս նա ճիւ ղի տա րե կան տօ նա վա ճա ռը, որ տե ղի 
ու նե ցաւ 10 եւ 11 Նոյեմ բեր 2018 -ի ն, Հայ կեդ րո նի 
ՀՄԸՄ-Կամք «Հայկ Մար գա րեան» մար զա րա նէն 
ներս, պսա կուե ցաւ յա ջո ղու թեամբ, շնոր հիւ ՀՕՄ 
-ի նուի րեալ ան դամ նե րու կազ մա կեր պա կան 
ան խոնջ աշ խա տան քին: Շա բաթ, 10 Նոյեմ բե րի 
առա ւօ տեան, մար զա րա նի դռ նե րը բա ցուե ցան 
հան րու թեան առ ջեւ, յայ տա րա րե լու 2018 –ի տօ-
նա վա ճա ռի բա ցու մը, կն քա մայ րու թեամբ մաս-
նա ճիւ ղիս վաս տա կա շատ ընկհ. Ռի թա Օհա-
նեանի, ներ կա յու թեամբ Գերշ. Տէր Սու րէն Արք. 
Գա թա րոյեանի, Տէր Գառ նիկ Ա. Քհն. Գո յու-
նեանի, ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային վար-
չու թեան ատե նա պետ ընկհ. Անի Օհա նեանի եւ 
վար չա կան ան դամ նե րու, ՀՕՄ -ի Լա ւա լի «Շու շի» 
մաս նա ճիւ ղի ատե նա պետ ընկհ. Ֆլօ րա Կի րա կո-
սեանի եւ վար չա կան ան դամ նե րու, ինչ պէս նաեւ 
քոյր միու թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րու, բազ-
մա թիւ ՀՕՄ -ու հի նե րու եւ հա մա կիր նե րու:

 Վար չու թեան խօս քը փո խան ցեց ատե նա պետ 
ընկհ. Հու րի Զա քա րեան, որ բա րի գա լուստ մաղ թե լէ 
ետք ներ կա նե րուն, բարձր գնա հա տեց ըն կե րու հի նե-
րու հա մա գոր ծակ ցու թեան ոգին, միաս նա կան ներդ-

րու մը եւ ան սա կարկ նուի րու մը ան ցնող ամիս նե րուն 
ըն թաց քին՝ իրա կա նաց նե լու այս տօ նա վա ճա ռը: 
Ապա հա կիրճ կեր պով ներ կա յա ցուց տօ նա վա ճա րի 
կն քա մայր՝ ընկհ. Ռի թա Օհա նեան եւ զայն հրա ւի րեց 
տօ նա վա ճա ռի բա ցու մը կա տա րե լու, որ մէ ետք Սր-
բա զան Գա թա րոյեան փո խան ցեց իր օրհ նու թիւնն ու 

քա ջա լե րան քի խօս քե րը: 
Այս տա րուան ճոխ հա ւա քա ծոն, վար չու-

թիւնս շնոր հա կա լու թեամբ ստա ցաւ նուի րա-
տուու թեամբ մաս նակ ցող կր պակ նե րուն, որոնց մէ 
ոմանք տա րի նե րէ ի վեր կ'օ ժան դա կեն սոյն տօ-
նա վա ճառ նե րուն, ինչ պէս՝ Մար գա րեան հաս տա-
տու թիւ նը, Toi Moi & Café-ն, Reitmans -ը, Danson -ը, 
Արա Սու գիասեանը, Marie kadé-ն եւ Վան գու վը-
րէն՝ Lugaro-ն: Այս տա րի մաս նակ ցե ցան նաեւ 
Arden եւ Michael’s հաս տա տու թիւն նե րը:

 Տօ նա վա ճա ռը իր աւար տին հա սաւ վի ճա-
կա հա նու թեան նուէր նե րով: Յի շենք՝ մե ծա գոյն 
պար գե ւը Air Canada -էն օդա նա ւի զոյգ տոմ սեր 
էին, տրա մադ րուած ընկհ. Էլիզ Պօ ղո սեանի 
ջան քե րուն շնոր հիւ: 

Աշ խա տան քը հս կայ էր, սա կայն կամ քը՝ 
զօ րա ւոր, ու տրա մադ րու թիւն նե րը՝ բարձր բո լոր 
այն ՀՕՄ -ու հի նե րուն եւ հա մա կիր նե րուն, որոնք 
ջանք չխ նայե ցին լա ւա գոյն կեր պով հան րու թեան 

ներ կա յաց նե լու տա րի նե րով աւա նա դու թիւն դար ձած 
ՀՕՄ -ի տօ նա վա ճա ռը:

Նկարները.
Վերեւի նկարը՝ բացման արարողութիւնը։

Ձախին՝ ընկերուհիներու «աւանդական» խմբանկարը 
իրենց աշխատանքի արգասիքին առջեւ։
Ներքեւի նկարը՝ հայկական քոնեաքի 

հիւրասիրութիւն։

«Սօսէ» մաս նա ճիւ ղի տա րե կան տօ նա վա ճա ռը 
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 ՏԱ ՐԵՑ ՆԵՐ ԱՅ ՑԵ ԼՈՂ ՅԱՆՁ ՆԱ ԽՈՒՄԲ

Յանձ նա խում բի մա տու ցած ծա ռա յու թիւն նե րը 
կ՝ընդգր կեն՝

 Ծե րա նոց նե րու մէջ գտ նուող հայ տա րեց նե րու 
այ ցե լու թիւն, խնամք եւ հո գա տա րու թիւն,

Բժշ կա կան քն նու թիւն նե րու ըն կե րակ ցու թիւն,
 Շա բա թա կան դրու թեամբ հայ կա կան սուր ճի 

եւ ճա շի սպա սար կու թիւն Centre d’Hebergement de 
Cartierville –ի մէջ, որոնց ըն թաց քին եր գե ցո ղու թիւ նը 
յա ճախ դաշ նա կի ըն կե րակ ցու թեամբ մաս կը կազ մէ 
առօ րային ,

Ամ սա կան դրու թեամբ Տէր Հօր այ ցե լու թիւն,
 Նոր տա րուայ եւ Զատ կուայ տօ նե րուն առի թով, 

հայ կա կան անու շե ղէ նով զար դա րուած կո ղով նե րու 
եւ ան ձնա կան գոր ծա ծու թեան իրե րու բաշ խում հայ 
թէ օտար տա րեց նե րուն եւ պաշ տօ նեանե րուն,

 Հայ կա կան տօ նե րու յի շա տա կում- Վար դա-
նան ցի առի թով, Հա մազ գային Սա նա հին մաս նա ճիւ-
ղին հետ միաս նա բար կազ մա կեր պուե ցաւ յա տուկ 
ձեռ նարկ manoir Gouin -ի մէջ, մաս նակ ցու թեամբ «Ա-
նի» պա րա խում բին ,

Ամ սա կան դրու թեամբ, սուր ճի հիւ րա սի րու թիւն 
Manoir l’Acadie -ի մէջ,

 Ծե րա նոց նե րու մէջ ապ րող հայ տա րեց նե րու 
այ ցե լու թիւն Սրբ. Յա կոբ եկե ղե ցի եւ Հայ կեդ րոն, 
մաս նակ ցու թիւն Սրբ. Յա կոբ Եկե ղեց ւոյ կազ մա կեր-
պած տա րե կան քէր մէ սին,

 Տօ նա կան օրե րու առի թով, քա ղա քի այլ ծե րա-
նոց նե րու մէջ ապ րող հայ տա րեց նե րու այ ցե լու թիւն։

 

ԸՆ ԿԵ ՐԱՅԻՆ ՅԱՆՁ ՆԱ ԽՈՒՄԲ 

Երկ շա բա թա կան դրու թեամբ, յանձ նա խում բը 
հե տաքրք րա կան յայ տա գիր նե րով, հայ կա կան ճա-
շեր եւ անու շե ղէն կը հիւ րա սի րէ տա րեց եւ մի ջին 
տա րի քի ՀՕՄ -ի ըն կեր -ըն կե րու հի նե րուն եւ բա րե-
կամ նե րուն: Մեր հայ կա կան տօ նե րու կող քին, կը 
յի շա տա կուի նաեւ տե ղա կան տօ նե րը, ինչ պէս Սրբ 
Սար գիս, Valentine’s day, Մայ րե րու օր, մի ջինք, Հմա-
բար ձում, Halloween , Գո հա բա նու թեան օր, Ամա նոր, 
Բա րե կեն դան, Զա տիկ, Համ բար ձում, Մայիս 28, 
Հայ րե րու օր, եւայլն:                                                                                                                                         

Պտոյտ ներ՝, Cabane à sucre, Casino, Mont 
Tremblant, Օթաուայ կա կաչ նե րու փա ռա տօն, Քէ-
պէք, խն ձո րա քաղ, նա ւապ տոյտ Սուրբ Խա չի տօ նին 
առ թիւ ուխ տագ նա ցու թիւն դէ պի Գէմպ րիճ, եւայլն:

 

ԸՆ ԿԵ ՐԱՅԻՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹԵԱՆ 
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 

Ըն կե րային Ծա ռա յու թեան Գրա սե նեակը 
օժան դա կեց Մեծն Մոնթ րէալի հան րու թեան կա րիք 
ու նե ցող ան ձե րուն որոնց աջակ ցե ցաւ, ուղ ղեց դէ պի 
հաս տա տու թիւն ներ եւ յար մար լու ծում ներ գտաւ իւ-
րա քան չիւր պա րա գային: 

Ըն կե րային Ծա ռա յու թեան գրա սե նեակը իր 
զա նա զան օժան դա կու թիւն նե րուն կող քին, ու նի հե-
տե ւեալ ծրա գիր նե րը.-

 ՏԱՔ ՃԱ ՇԻ ԾՐԱ ԳԻՐ

 Շա բա թա կան դրու թեամբ, իրենց բնա կա րան-
նե րէն ներս ապ րող հայ տա րեց ներ կ'օգ տուին այս 
ծրագ րէն: Այս տա րեշր ջա նին, շուրջ 1000 ճա շե րու 

բաշ խում կա տա րուած է:

 ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՏՈՒՐ ՔԵ ՐՈՒ ‘’INCOME TAX’’ -Ի 
ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ԹԻՒՆ

Ծ րա գի րը կր կին իրա կա նա ցաւ շնոր հիւ զոյգ 
մաս նա ճիւ ղե րու ան դամ նե րու ար հես տա վարժ սպա-
սար կու թեան: Սօ սէ և Շու շի մաս նա ճիվ ղե րու զոյգ 
են թա յանձ նա խում բե րը այս տա րի ամ բող ջա ցու ցին 
աւե լի քան 180 թղ թած րար ներ, որոնց կար գին են 
Արա րատ Տա րեց նե րու Տան բնա կիչ նե րը:

 ՄԱՐ ԶԱՆ ՔԻ ԺԱՄ

 Մար զան քի պա հը տե ղի կ'ու նե նայ շա բա թը 
եր կու ան գամ: Մաս նակ ցող նե րը բարձր կը գնա հա-
տեն իրենց հրամ ցուած մար զան քի ծրա գիրն ու թե-
լադ րանք նե րը՝ մար մի նը առողջ կա րե նալ պա հե լու 
հա մար: 

Ա ՄԱՌ ՆԱՅԻՆ «Ա ՐԱ ՐԱՏ ՃԱՄ ԲԱՐ» -Ի 
ԾՐԱ ԳԻՐ

 Վար չու թիւնս 2016 տա րեշր ջա նին ձեռ նար կեց 
նոր ծրա գիր մը որ առի թը ըն ծայեց 34 երե խա նե րու 
եւ պա տա նի նե րու մեկ շա բաթ Ս. Յա կոբ եկե ղե ցուոյ 
Արա րատ ճամ բա րի մաս նակ ցու թիւն: Սոյն ծրագ րին 
դրա մա կան օժան դա կու թիւ նը գո յա ցած էր այս տա-
րեշր ջա նի փոք րե րու կա ղան դի ձեռ նար կի հա սոյ թէն:

ՏՈ ՐՈ ԹԻ ՊԷՅ ՔԸՐ-ԼԷՅ ԼԷ ԿԵԱՆ 
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

Ընկհ. Տօ րօ թի Պէյ քըր- Լէյ լէ կեանի նա խա ձեռ-
նու թեամբ, Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղը հաս-
տա տած է կր թա թո շակ ըն կե րու հիին մօր, կես րոջ եւ 
քրոջ՝ ըն կե րու հի ներ Նուարդ Աբ րա հա մեանի, Սա ռա 
Լէյ լէ կեանի եւ Էլի զա պէթ Ալ թու նեանի յի շա տա կին։ 
Սոյն կր թա թո շա կը կը յատ կա ցուի Քէ պէգ նա հան-
գի մէջ հա մալ սա րա նա կան առա ջին տա րին ամ բող-
ջա ցու ցած հայ եր կու ու սա նող նե րու: Կր թա թո շա-
կին գու մարն է հա զար տո լար: Այս տա րեշր ջա նին, 
կր թա թո շա կին ար ժա նա ցան Սե րոբ Թաշ ճեան եւ 
Շանթ Շա հի նեան:

 ՁԵՌ ՆԱՐԿ ՆԵՐ

Garage sale, որու ըն թաց քին վա ճա ռուե ցան զա-
նա զան տե սա կի տնային գոր ծա ծուած իրեր, խա ղա-
լիք ներ, գիր քեր եւ հա գուս տե ղէն:

 Տա րե կան տօ նա վա ճա ռը որ կա րե ւո րա գոյն 
ձեռ նար կը կը հա մա րուի եւ եր կար ամիս նե րու վրայ 
եր կա րող աշ խա տան քի կը լծէ հա րիւ րա ւոր ըն կե րու-
հի ներ և ՀՕՄ -ի բա րե կա մու հի ներ, որոնք ամէնքն ալ 
ան խտիր կը ձգ տին պա զա րի յա ջո ղու թեան: Տօ նա-
վա ճա ռի կն քա մայրն էր ընկհ. Ռի թա Օհա նեան:

 Փոք րե րու կա ղան դը մի նիօն նե րով՝ «Ար մի-

նիընզ» վեր նագ րով հա ւա քոյթ: Մեծ թի ւով մա նուկ-
ներ իրենց ծնող նե րու ըն կե րակ ցու թեամբ վայե լե ցին 
մաս նա ճիւ ղիս երի տա սարդ ան դամ նե րու եւ հա մա-
կիր նե րու յանձ նա խում բին կող մէ պատ րաս տուած 
տօ նա կան յայ տա գի րը, հա մեղ ճա շերն ու անու շե ղէ-
նը: Ամէն տա րուայ նման, սոյն ձեռ նար կին հա սոյ թը 
կը տրա մադ րուի մա նուկ նե րու ուղ ղուած հաս տա-
տու թիւն նե րու եւ ծրա գիր նե րու: 

Ա մա նո րի խրախ ճանք Լա ւա լի մաս նա ճիւ ղին 
հետ միաս նա բար: Զոյգ մաս նա ճիւ ղե րը աւան դու-
թիւն դար ցու ցած են ան դա մա կան Կա ղան դը տօ նել 
ըն կե րու հի նե րով և բա րե կա մու հի նե րով: Ջերմ և հա-
րա զատ մթ նո լոր տի մէջ ներ կա նե րը զուար ճա ցան 
յանձ նա խում բին պատ րաս տած խա ղե րով, հայ կա-
կան երգ ու պա րով եւ Ս. Յա կոբ եկե ղեց ւոյ հո գա-
բար ձու թեան ճա շի ճոխ հիւ րա սի րու թեամբ:

 Վար դա նանց տօ նա կա տա րու թիւն, օրուան 
պատ գա մա բերն էր Հո րի զոն Շա բա թա թեր թի վա-
րիչ խմ բա գիր ընկ. Վա հագն Գա րա գա շեան: Ընթ-
րի քի ըն թաց քին ար տա սա նու թիւն նե րով եւ եր գե րով 
հան դէս եկան Ս. Յա կոբ վար ժա րա նի նա խակր թա-
րա նի աշա կեր տա կան խում բեր: Ունեցանք նաեւ 
Զատկական կողովներու վաճառք։

 Կա նանց մի ջազ գային օրուայ տօ նա կա տա-
րու թիւն, նա խա գա հու թեամբ ընկհ. Սե դա Մալ խա-
սեանի: Օրուան բա նա խօս՝ 2003-2012 տա րի նե րուն 
Քե պէգ նա հան գի վար չա պետ Պրն. Ժան Շա րէ:

 ՀՕՄ -Ի ՕՐ

նա խա գա հու թեամբ ընկհ. Ան նա Պուլ կա-
րեանի: Օրուան պատ գա մա բերն էր ընկ. Վա հագն 
Գա րա գա շեան:

ՅԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ

 Գա նա տայի ժա ռան գու թեան նա խա րար Մե-
լա նի Ժո լի այ ցե լեց Մոնթ րէալի ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» մաս-
նա ճիւ ղի գրա սե նեակը։ Հան դիպ ման ըն թաց քին 
նա խա րար Ժօ լի գնա հա տեց ՀՕՄ -ի բա րե սի րա կան 
առա քե լու թիւ նը եւ մաս նա ճիւ ղիս յանձ նեց Գա նա-
տայի դաշ նակ ցային կա ռա վա րու թեան կող մէ 25 000 
տո լա րի նպաստ մը:

 նա խա րար Melanie Joly -էն նաեւ ստա ցանք 
emplois d’été Canada programme -էն $ 5935,00

 Ներ կա յա ցու ցիչ Հա յաս տան Հա մա հայ կա կան 
Հիմ նադ րա մի վար չու թեան մէջ:

 Ներ կա յա ցու ցիչ Table de Concertation des Ainés 
de l’île de Montréal–ի վար չու թեան մէջ:

 Ներ կա յա ցու ցիչ Քէ պէ քի Հայ Հա մայն քի 
Միացեալ Մարմ նին կազ մէն ներս:

 Մաս նա ճիւ ղը կա րե լիու թիւ նը պի տի ու նե նայ 
օգ տա գոր ծե լու Հայ կեդ րո նի կող քին նո րա կա ռոյց 
«Ար մէն Գա րօ եւ Շա քէ Կէօն ճեան» կեդ րո նը, իրա-
կա նաց նե լու զա նա զան ծրա գիր ներ, ոո րոնց մէ առա-
ջի նը Book Club ըն թեր ցա նու թեան ակումբն է:

Հատուածներ ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի տե ղե կա գիրէն
 ՄԱՅԻՍ 2018- ՄԱՅԻՍ 2019

Ս. Յա կոբ վար ժա րա նի նա խակր թա րա նի աշա կեր տները կը մասնակցին Վարդանանց տօնակատարութեան

ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԿՈՂՄԷ   ԿԱ ՏԱ ՐՈՒԱԾ ՆԻՒ ԹԱ ԿԱՆ 
ՅԱՏԿԱՑՈՒՄ ՆԵՐԸ

 ՀՕՄ -ի Կեդ րո նա կան եւ Շր ջա նային վար չու թիւն նե րու ծրա գիր ներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $59.938
 Սուրբ Յա կոբ կր թա կան ֆոնտ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $67.120
Հ. Հ. Դես պա նա տուն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.000
 Գա նա տայի Ազ գային Առաջ նոր դա րան . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.200
 Հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ եւ քոյր միու թիւն ներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $23.035 
Օ տար կազ մա կեր պու թիւն ներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.125 

Ընդ հա նուր գու մար . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$159.418
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«Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի
գնահատան քի երե կոն

«Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի
տա րեց նե րու հաւաքը

  Կի րա կի, 12 Օգոս տոս 2018 -ի ն, առա ւօ տեան ժա մը 11 -ի ն, ՀՕՄ -ի Մոնթ-
րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի Տա րեց նե րու յանձ նա խում բը, ամէն տա րուան պէս, 
Աս տուա ծա մօր Վե րա փոխ ման տօ նին առ թիւ տա րեց նե րու հա ւաք մը կազ մա կեր-
պեց Սուրբ Յա կոբ Ազ գային վար ժա րա նի շր ջա փա կին մէջ, ուր այդ օրե րուն տե ղի 
կ'ու նե նար Սուրբ Յա կոբ եկե ղեց ւոյ տա րե կան քեր մէ սը:

 Հա ւա քին մաս նակ ցե ցան 21 տա րեց ներ եւ իրենց հա րա զատ նե րը, ինչ պէս 
նաեւ մաս նա ճիւ ղիս վար չա կան ըն կե րու հի ներ: Տա րեց նե րը ինչպէս ամէն տարի 
հիւրասիրուեցան Սուրբ Յա կոբ եկե ղեց ւոյ Հո գա բար ձու թեան կող մէ:

 Ծաղ կա զար դին օրը «Շուշի» մասնաճիւղի վար չու թիւ նը կազ մա կեր պած էր 
զատ կուան առ թիւ զար դա րուած կո ղովն  ե րու վա ճառք: Կո ղովն  ե րը զար դա րուած 
էին գու նա ւոր հաւ կիթ նե րով, հայ կա կան աւան դա կան չէօրա կով, նա զու կով և  զա նա-
զան խմո րե ղէն նե րով, որոնք վա ճա ռուե ցան Ս. Պա տա րա գի արա րո ղու թե նէն ետք։

 Փոք րե րու
Ծաղ կա զարդ

« Շու շի» մաս նա ճիւ ղի յանձ նա-
խում բի ըն կե րու հի նե րուն պատ րաս-
տու թեամբ «Ա հա րո նեան» սրա հը 
վե րա ծուած էր գար նա նային գու նա-
գեղ ծա ղիկ նե րով պար տէ զի մը, ուր 
մա նուկ նե րը զատ կուան մթ նո լոր տի 
մէջ մտան՝ հաւկ թա խա ղով և  ձե ռային 
աշ խա տան քով. անոնք զուար ճա ցան և  
երև  ա կա յա կան աշ խարհ փո խադ րուե-
ցան աճ պա րար Niko the magician -ին 
հետ. այս բո լո րին կող քին յանձ նա-
խում բը կա տա րեց նաև  Զատ կուան 
յա տուկ խմո րե ղէ նի վա ճառք։

Նկարով. Փոքրերը ակնապիշ կը 
հետեւին աճպարարի խաղերուն

 ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս-
նա ճիւ ղի վար չու թիւ նը ձեռ նար կեց 
գնա հա տան քի երե կոյ մը, 19 Յու նիս 
2018 -ի ն, Հայ կեդ րո նի «Ա. Ահա րո-
նեան» սրա հէն ներս, առ ի գնա հա-
տանք մաս նա ճիւ ղի ան դամ նե րու 
նուի րա կան եւ ան ձնա զոհ աշ խա տան-
քին: Սոյն ձեռ նար կին ներ կայ էին ՀՕՄ 
-ա կան ներ եւ ՀՕՄ -ի հա մա կիր ներ:

 Վար չու թեան ատե նա պե տու-
հի ընկհ. Լիւ սի Շա հի նեան հան դէս 
եկաւ բա րի գա լուս տի խօս քով, որուն 
մէջ յի շեց, թէ ձեռ նար կը կը զու գա դի-
պի մաս նա ճիւ ղի հիմ նադ րու թեան 
60 -ա մեակին եւ թէ մաս նա ճիւ ղը այդ 
60 տա րի նե րուն ըն թաց քին շնոր հիւ 
կա մա ւոր նե րու ժրա ջան աշ խա տան-

քին, այ սօր կը վայե լէ յար գանքն ու 
վս տա հու թիւ նը ոչ միայն ՀՕՄ -ի մեծ 
ըն տա նի քին, այ լեւ Սուրբ Յա կոբ Ազ-
գային մայր եկե ղեց ւոյ հո գա բար-
ձու թեան, կր թա կան հաս տա տու-
թիւն նե րուն, հայ գա ղու թի յա րա կից 
միու թիւն նե րուն, մար մին նե րուն, ինչ-
պէս նաեւ օտար կազ մա կեր պու թիւն-
նե րուն եւ քա ղա քիս բա րե սի րա կան 
հաս տա տու թիւն նե րուն: 

Օ րուան խօս նակ վար չա կան 
ընկհ. Լի զա Եագուպեան հա ճե լի խա-
ղե րով եւ խօ սակ ցա կան մէջ բե րում նե-
րով ճո խա ցուց մթ նո լոր տը, բարձր պա-
հե լով ներ կա նե րուն տրա մադ րու թիւ նը:

Յայ տագ րին մաս կազ մեց հա-
մեղ ճաշն ու պա րը:

Զատ կուան առ թիւ
զար դա րուած կո ղով նե րու վա ճառք

Լա ւա լի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղի 
Halloween-ի հա ւա քոյ թը

 ՀՕՄ -ի Լա ւա լի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղը Հայ կա կան աւան դա կան տօ նե րուն 
կող քին կը հե տև  ի նաև  տե ղա կան աւան դու թիւն նե րուն և  սո վո րու թիւն նե րուն և  
26 Հոկ տեմ բեր 2018 -ի ն, Château Royal սրա հէն ներս, կազ մա կեր կեց Հա լաուի նի 
հա ւա քոյթ մը, ներ կա յու թեամբ 200 հո գիի։

Յանձ նա խում բի ըն կե րու հի նե րը ջանք չէին խնա յած հե տաքրք րա կան երե-
կոյ մը պատ րաս տե լու. սե ղան նե րը զար դա րուած էին ձե ռային աշ խա տան քով՝ 
զար դա րուած դդումն  ե րով, օրուան հան դի սա վար ընկհ.  Նել լի Պար սե մե ան իր 
բա րի գա լուս տի խօս քէն ետք, հրա ւի րեց բո լո րին կող մէ սպա սուած բա ցա ռիկ 
անակն կա լը՝ մաս նա գէտ աճ պա րա րը, որ իր հմուտ ձև  ե րով և  ձեռ քի արագ շար-
ժումն  ե րով մե ծ հե տաքրք րու թիւն ստեղ ծեց ներ կա նե րուն մօտ . ա նոր ներ կա յա-
ցու մի ն մաս նակ ցե ցան ներ կա նե րէն խումբ մը ըն կե րու հի ներ։

 Խումբ մը ծպ տուած ըն կե րու հի ներ մուտք գոր ծե ցին սրահ և  ար ժա նա ցան 
ներ կա նե րուն բուռն ծա փա հա րու թեան: Տե ղի ու նե ցաւ լա ւա գոյն ծպ տուո ղի մր-
ցոյթ, և  երեք ըն կե րու հի ներ ար ժա նա ցան նուէր նե րու։

Ե րե կոն խան դա վա ռեց D.J. Գէորգ Գէոր գեանը, որ սի րայօ ժար կեր պով և  
հայ կա կան ժո ղովր դային եր գե րով խան դա վա ռեց ներ կա նե րը։

Մոնթրէալի եւ Լա ւա լի մաս նա ճիւ ղերուն Ա մա նո րի միացեալ խրախ ճանքը: 
Զոյգ մաս նա ճիւ ղե րը աւան դու թիւն դար ցու ցած են ան դա մա կան Կա ղան դը տօ նել 
ըն կե րու հի նե րով և բա րե կա մու հի նե րով: Ջերմ և հա րա զատ մթ նո լոր տի մէջ ներ-
կա նե րը զուար ճա ցան յանձ նա խում բին պատ րաս տած խա ղե րով, հայ կա կան երգ 
ու պա րով եւ Ս. Յա կոբ եկե ղեց ւոյ հո գա բար ձու թեան ճա շի ճոխ հիւ րա սի րու թեամբ:

Ամանորի խրախճանք

ՀՕՄ -ի հան գու ցեալ ան դամ նե րու
եւ բա րե րար նե րու հո գե հան գիստ

 Գա նա տայի Շր ջա նային վար չու թեան խնդ րան քով, Գա նա տայի 
Հայոց Թե մի բա րե ջան Առաջ նորդ Տ. Բաբ գէն Սրբ. Արք. Չա րեան, յա-
տուկ շր ջա բե րա կա նով թե լադ րեց, որ Կի րա կի, Փետ րուար 24 -ի ն, թե միս 
բո լոր եկե ղե ցի նե րուն մէջ, յա ւարտ Սուրբ Պա տա րա գի, հո գե հանգս-
տեան պաշ տօն կա տա րուի մեզ մէ առյա ւէտ բաժ նուած ան դամ նե րուն եւ 
բա րե րար նե րուն ի յի շա տակ:
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Հատուածներ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղի տեղեկագրէն

 ՈՍ ԿԵԱՅ ՏԱ ՐԻ ՔԻ ՅԱՆՁ ՆԱ ԽՈՒՄ Բ

 —Երկ շա բա թա կան դրու թեամբ, յանձ նա խում բի ան դամն  ե րը, հայ կա կան 
ճա շեր և  անու շե ղէն կը հիւ րա սի րեն տա րեց և  մի  ջին տա րի քի ՀՕՄ -ի ըն կեր -ըն-
կե րու հի նե րուն և  բա րե կամն  ե րուն, մե ր ժրա ջան ըն կե րու հի նե րը իրենց պա տաս-
խա նա տուու թիւ նը մե ծ հա ճոյ քով կը տա նին և հան դի պումն  ե րուն ըն թաց քին կը 
կազ մա կեր պեն հե տաքրք րա կան յայ տա գիր ներ ինչ պէս մար զանք, խա ղեր, հայ-
կա կան եր գեր և այլն։

— Մեր հայ կա կան ինչ պէս նաև  տե ղա կան աւան դա կան տօ նե րը կը կազ մա-
կեր պուին այս յանձ նա խում բի ըն կե րու հի նե րուն ջան քե րով: Կը տօ նուին Hallow-
een, Գո հա բա նու թեան օր, Ամա նոր և Սրբ Ծն ունդ, Սրբ Սար գիս ST Valentine, 
Բա րե կեն դան, Մի ջինք, Զա տիկ Ոգե կո չում Ապ րիլ 24 -ի հո գե ճաշ, Մայ րե րու Հայ-
րե րու օր Համ բար ձում, Հ. Հան րա պե տու թեան ան կա խու թեան Տօն: Իսկ պտոյտ-
նե րէն՝, կ՚ար ժէ յի շել Cabane à sucre, Mont Tremblant, նա ւապ տոյտ և այլն. 

Այս տա րի վարչ. ներ կա յա ցու ցիչ ընկհ. Մա կի Հաժ ժա րի ջան քե րով, մե ր տա-
րեց նե րէն շա տեր օգ տուե ցան պե տա կան ան վճար եր թև  ե կի դրու թե նէն: (Trans-
port adapté)։

Յանձ նա խում բը այս տա րի առա ջին ան գամ ըլ լա լով հիւ րըն կա լեց Արա րատ 
Բնա կա րան նե րու Ոս կեայ Բե մի  տա րեց նե րու թա տե րա խում բը. հա ւա քոյ թին մաս-
նակ ցող նե րը վայե լե ցին տա րեց դե րա կա տար նե րուն կա տա րո ղու թեամբ թա տե-
րա կան զուար ճա լի զա ւեշտ մը իսկ Յու նիս 18 -ին հայ րե րու տօ նին առ թիւ Gouin -ի 
ծե րա նո ցին մէջ հայ տա րեց նե րուն հրամ ցու ցինք հայ կա կան ճաշ և անու շե ղէն, 
նշե լով Հայ րե րու Տօ նը. 

Այս յանձ նա խում բին կազ մա կեր պած հա ւա քոյթ նե րը ձմ րան ըն թաց քին տե-
ղի կ՚ու նե նան Լա ւա լի Հայ կեդ րո նի Պա րո նեան սրա հէն ներս, իսկ ամ րան եղա-
նա կին կը կազ մա կեր պեն բա ցօ թեայ հա ւա քոյթ ներ և պ տոյտ ներ Քէ պէ քի տա-
րած քին գտ նուող զա նա զան տե սար ժան վայ րե րու. 

Այս տա րի յանձ նա խում բէն 4 ըն կե րու հի ներ այ ցե լե ցին նաև  տա րեց ան դամ-
նե րուն որոնք առան ցին կ՚ապ րին կամ դուրս ել լե լու հնա րա ւո րու թիւն չու նին։

ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԿՈՂՄԷ 
 ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ՆԻՒ ԹԱ ԿԱՆ ՅԱՏԿԱՑՈՒՄ ՆԵՐԸ

ՀՕՄ -ի ընդ հա նուր Ծրա գիր նե րուն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.500,00
Կ. Վար չու թեան 20/20 տես լա կա նին . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700,00
 Սուրբ Յա կոբ Կր թա կան Ֆոն տին . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000.00
 Քոյր Միու թիւն նե րու . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.575,00
 Հա յաս տա նի .Հան րա պե տու թեան. Դես պա նա տան . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
Ազ գային Առաջ նոր դա րան . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
 Նա խակր թա րա նի և Երկ րոր դա կա նի մր ցա նակ ներ . . . . . . . . . . . . . . 600,00
 Տե ղա կան ոչ հայ բա րե սի րա կան հա տա տու թիւն նե րու  . . . . . . . . . . . 1500,00 

Ընդ հա նուր գու մար . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.875,00

Ոսկեայ տարիքի հաւաքոյթներէն դրուագ մը

Ոսկեայ տարիքի յանձնախումբի ընկերուհիները

— ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՏՈՒՐ ՔԵ ՐՈՒ (INCOME TAX) -Ի ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Ծ րա գի րը կր կին իրա կա նա ցաւ շնոր հիւ մաս նա ճիւ ղիս ան դամն  ե րու ար-
հես տա վարժ սպա սար կու թեան: Շու շի մաս նա ճիւ ղի յանձ նա խում բը այս տա րի 
ամ բող ջա ցուց աւե լի քան 60 թղ թած րար ներ։

 ՏՕ ՆԱ ՎԱ ՃԱՌ

 Դեկտ. 1- և 2 շա բաթ վեր ջին, Լա ւա լի Հայ Կեդ րո նի Պա րո նեան սրա հէն ներս 
տե ղի ու նե ցաւ ՀՕՄ -ի Լա ւա լի Շու շի մաս նա ճիւ ղի տա րե կան 23-րդ Տօ նա վա ճա ռը 
կն քա մայ րու թեամբ ՀՕՄ -ի եր կա րա մե այ գոր ծօն ան դամ ընկհ. Տիգ րա նու հի Թո-
փու զեանի։

 Բաց ման արա րո ղու թեան ներ կայ էին Հո գեշ նորհ հայր Վար դան վրդ. Թաշ-
ճեան հո գև  որ հո վիւ Սրբ. Գէորգ Եկե ղեց ւոյ, ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շրջ. վար չու թեան 
ան դամն  եր, Սօ սէ մաս նա ճիւ ղի վար չա կան ըն կե րու հի ներ ինչ պէս նաև  պատ կան 
մար մի ն նե րու և քոյր մի ու թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

 Շա բաթ 1 Դեկ տե մե  րին առա ւօ տեան ժա մը 10։00 -ին մաս նա ճիւ ղի ատ-
նեապետ ընկհ. Ֆլօ րա Կի րա կո սեան բա րե գա լուստ մաղ թեց ներ կայ բազ մու-
թեան և բարձր գնա հա տեց ըն կե րու հի նե րուն ամի ս նե րու մի ակամ և տգ նա ջան 
աշ խա տան քը: Ընկհ. ատե նա պե տու հին իր խօս քին մէջ շնոր հա կա լու թիւն յայտ-
նեց բո լոր նուի րա տու նե րուն և  յանձ նա խում բի ան դամն  ե րուն, որոնք իրենց մաս-
նակ ցու թիւ նը կը բե րեն տօ նա վա ճա ռի յա ջո ղու թեան։ Ապա հա կիրճ կեր պով ներ-
կա յա ցուց տօ նա վա ճա ռի կն քա մօր՝ ընկհ. Տիգ րա նու հի Թո փու զեանը և հրա ւի րեց 
զայն հա տե լու ժա պա ւէ նը: Հար Սուր բի օրհ նու թե նէն ետք ըն կե րու հի նե րը լու ծուե-
ցան աշ խա տան քի։

Այս տա րուան ճոխ հա ւա քա ծո նե րը մե  ծա պէս ըն կա լուե ցան ներ կա նե րուն 
կող մէ յատ կա պէս Կա ղան դի, Հայ կա կան զար դե ղէն նեու, և Հայ րե նի քէն նե րկ-
րուած անուշ նե րու և  ապ րանք նե րու կր պակ նե րը։

Այս բո լո րին կող քին հարկ է յի շել հա ման դամ անու շե ղէն նե րը և խմո րե ղէն-
նե րը, որոնք պատ րաս տուած և նուի րուած էին մե ծ սի րով ՀՕ Մու հի նե րուն և հա-
մա կիր նե րուն կող մէ: Եր կու օրե րուն ալ ներ կա նե րը ճա շա կե ցին տաք ճաշ իսկ Կի-
րա կի առա ւօտ վար չու թեան կող մէ հիւ րա սի րուե ցան տաք մա մու նիաով։

 Տօ նա վա ճա ռի տև  ո ղու թեան հայ կեդ րո նը խան դա վառ և աշխյժ եռու զեր 
ու նե ցաւ և շնոր հիւ ըն կե րու հի նե րուն ան խոնջ աշ խա տան քին և բարձր տրա-
մադ րու թեան տօ նա վա ճա ռը յա ջո ղու թեամբ պսա կուե ցաւ և իր աւար տին հա սաւ 
վի ճա կա հա նու թեամբ: Ըն կե րու հի նե րը հրա ժեշտ տուին յա ջորդ տա րուան տօ նա-
վա ճա ռի պատ րաս տա կա մու թեան խոս տումն  ե րով։

—ԿԱ ՆԱՆՑ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՕՐ

 Նա խա ձեռ նու թեամբ Լա ւա լի Շու շի և Մոնթ րէալի Սօ սէ մաս նա ճիւ ղե րու 
վար չու թիւն նե րուն և  կազ մա կեր պու թեամբ մի ացեալ յա տուկ յանձ նա խում բի մը, 
Կի րա կի, 17 Մարտ 2019 -ի ն, առա ւօ տեան ժա մը 10:30 -ի ն, Embassy Plaza -ի սրա-
հէն ներս նշուե ցաւ Կա նանց Մի ջազ գային օրը, նա խա գա հու թեամբ ընկհ. Սե դա 
Մալ խա սեանի: Օրուան բա նա խօսն էր 2003-2012 տա րի նե րուն Քե պէգ նա հան գի 
վար չա պե տը՝ պրն. Ժան Շա րէն:

—Հ .Օ.Մ -Ի ՕՐ։ 

Ինչ պէս նա խորդ տա րի նե րուն այս տա րի և ս Հ.Օ.Մ -ի Օրը տօ նա կա տա րուե-
ցաւ մի ացեալ ձեռ նար կով Մոնթ րէալի Սօ սէ մաս նա ճիւ ղին հետ։
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

.Վար դա նանց տօ նա կա տա րու թիւն Փոք րե րու Ամա նոր

 Մաս նա ճիւղս, այս տա րի և ս 
կազ մա կեր պեց յա տուկ ձեռ նարկ մը 
նուի րուած Ջա ւախ քին։ Ձեռ նար կին 
ներ կայ էին աւե լի քան 90 ըն կե րու հի-
ներ և  ՀՕՄ -ի բա րե կամն  եր։

 Սոյն ձեռ նար կին աւան դու թիւն 
դար ձած է մե ծ թի ւով ըն կե րու հի ներ 
տնային պայ ման նե րով ճա շեր և  անու-
շե ղէն ներ կը պատ րաս տեն և կը բե րեն 
իրենց հետ  այս պատ ճա ռով ալ ձեռ-
նար կը կը կո չուի նաև  (Pot Luck)։ 

Օ րուան պատ գա մա բեր՝ ընկ. 
 Վի գէն Աբ րա հա մե ան, տե սե րի զի ըն-
կե րակ ցու թեամբ ման րա մաս նօ րէն 
ներ կա յա ցուց Ջա ւախ քի մե ր հայ րե-
նա կից նե րուն առօ րեայ կեան քը, հայ 
կեդ րո նը, մօ տէն ծա նօ թա ցուց երի-
տա սարդ նե րը և  ազ գային գետ նի վրայ 

իրենց տա րած աշ խա տանք նե րը։ 
Ա պա ընկհ.  Հիլ տա Օգու մու շեան 

ներ կա յա ցուց Ջա ւախ քեան 7 տե սակ 
ճա շա ցու ցակ ներ՝ իրենց պատ րաս տու-
թեան եղա նա կով, որը մե ծ հե տաքրք-
րու թիւն ստեղ ծեց ներ կա նե րուն մօտ։

 Ե րե կոն շա րու նա կուե ցաւ գե ղա-
րուես տա կան յայ տագ րով։

 ՀՕՄ -ի նուի րեալ ըն կե րու հի ներ 
ջանք չխ նայե ցին, որ պէս զի բո լո րին 
սր տին խօ սող այս ձեռ նար կը յա ջո ղու-
թեամբ հաս նի իր աւար տին։ 

Ե ղան սր տա բուխ նուի րա տուու-
թիւն ներ որոնց մէ գո յա ցաւ $2.000,00 
որը ամ բող ջու թեանբ փո խան ձուե ցաւ 
ՀՕՄ -ի Շր ջա նային վար չու թեան Ջա-
ւախ քի ֆոն տին։

ՀՕՄ-ի սիրտը կը բաբախէ
Ջա ւախքի համար

«Շուշի» մաս նա ճիւղը կազ մա-
կեր պեց Փոք րե րու ամա նո րի ձեռ նարկ, 
որ տե ղի ու նե ցաւ 15 Դեկ տեմ բեր 2018 
-ի ն, Ս. Յա կոբ Ազ գային վար ժա րա նի 
«Բաստր մա ճեան» սրա հէն ներս, մաս-
նակ ցու թեամբ Թա լի նին եւ իր ըն կեր-
նե րուն։

 Տե ղի ու նե ցան 2 ելոյթ ներ. առա-
ւօ տեան ժա մը 10 -ին եւ կ.ե .ժա մը 2-ի ն. 
ներ կայ էին աւե լի քան 470 ծնող ներ 
իրենց զա ւակ նե րով. բո լորս գի տենք, 
որ Թա լին իր ման կա կան եր գե րով 
գրա ւած է հա զա րա ւոր մա նուկ նե րու 
սր տե րը, բո լոր մա նուկ նե րը ան համ-
բեր կը սպա սէին Թա լի նին ներ կա յա-
ցու մը՝ իրեն հետ պա րե լու եւ եր գե լու։

 Ձեռ նար կի աւար տին սրահ 

մուտք գոր ծեց Կա ղանդ պա պու կը, որ 
մեծ խան դա վա ռու թիւն ստեղ ծեց մա-
նուկ նե րուն մօտ:

Յանձ նա խում բի երի տա սարդ եւ 
աշ խոյժ ան դամ նե րը հս կա յա կան աշ-
խա տանք տա րին, որ ձեռ նար կը յա ջո-
ղու թեամբ պսա կուի: Ըն կե րու հի նե րը 
պատ րաս տած էին փոք րե րուն եւ մե ծե-
րուն, Կա ղան դի հայ կա կան աւան դա-
կան ու տես տե ղէ նի ճոխ հա ւա քա ծոյ մը, 
որ վա ճա ռուե ցաւ ներ կա նե րուն։

 Փոք րե րը առի թը ու նե ցան նկա-
րուե լու Թա լի նին, ըն կեր նե րուն եւ Կա-
ղանդ պա պու կին հետ եւ ու րախ տրա-
մադ րու թեամբ մեկ նե ցան, իրենց հետ 
տա նե լով Կա ղանդ պա պու կին բե րած 
նուէ րը:

Օ րj ան պատ գա մա բեր Արժ. Տէր Յա-
կոբ Քհն. Գեադայեան

28 Փետ րուար 2019 -ի ն, Վար դա նանց ճա կա տա մար տին առ թիւ, Ս. Գէորգ 
եկե ղեց ւոյ մէջ տե ղի ու նե ցաւ Ս. Պա տա րագ, որ մէ ետք ներ կա նե րը ուղ ղուե ցան 
դէ պի կեդ րո նիս «Պա րո նեան» սրա հը՝ ներ կայ գտ նուե լու Վար դա նանց տօ նին 
նուի րուած յա տուկ ձեռ նար կին, կազ մա կեր պու բեամբ Ս. Գէորգ եկե ղեց ւոյ Հո գա-
բար ձու թեան և  ՀՕՄ -ի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղի վար չու թեան։

 ՀՕՄ -ի վար չու թեան և  մաս նա ճիւ ղիս անու նով բա րի գա լուս տի խօսք փո-
խան ցեց վար չու թեան փոխ ատե նա պետ ընկհ. Սե դա Գու շեան։ 

Օ րուան պատ գա մա բեր Արժ. Տէր Յա կոբ Քհն. Գեադայեան խօ սե ցաւ Վար-
դա նանց պա տե րազ մի ն բա րո յա կան յաղ թա նա կին մա սին, ապա Ս. Գէորգ եկե-
ղեց ւոյ հո վիւ Հոգշ. Հայր Վար դան Վրդ. Թաշ ճեան փո խան ցեց իր սր տի խօս քը 
և  օրհ նեց սե ղան նե րը։

 Ձեռ նար կին մաս նակ ցե ցան Ս. Յա կոբ Ազգ. վար ժա րա նէն 2 աշա կերտ ներ՝ 
աս մունք նե րով, և  եկե ղեց ւոյ «Շո ղա կաթ» դպ րաց դա սէն մի  քա նի սար կա ւագ ներ 
ներ կա նե րուն հրամ ցու ցին Վար դա նան ցի նուի րուած շարք մը եր գեր։

 Ձեռ նար կի աւար տին տե ղի ու նե ցաւ հիւ րա սի րու թիւն՝ պատ րաս տուած ՀՕՄ 
-ի ըն կե րու հի նե րուն և  Ս. Գէորգ եկե ղեց ւոյ Տիկ նանց յանձ նա խում բին կող մէ։

«Այն թու րայի (Լի բա նան) Ճա մալ փա շայի 
որբանո ցը եւ

Գառ նիկ Բա նեանի ոդի սա կա նը»

 Հո վա նա ւո րու թեամբ Գերշ. Տ. 
Բաբ գէն Արք. Չա րեանի, առաջ նորդ 
Գա նա տայի Հայոց Թե մի ն, կազ մա-
կեր պու թեամբ Լա ւա լի Ս. Գէորգ Հայց. 
Առա քե լա կան եկե ղեց ւոյ հո վի ւին և  
հո գա բար ձու թեան և  Լա ւա լի ՀՕՄ -ի 
«Շու շի» մաս նա ճիւ ղին, ինչ պէս նաև  
հա մա գոր ծակ ցու թեամբ Հա մազ-
գային Հայ Կր թա կան և  Մշա կու թային 
Միու թեան «Սա նա հին» մաս նա ճիւ-
ղին, Հինգ շաբ թի, 11 Ապ րիլ 2019 -ի-
ն, երե կոյեան ժա մը 7:30 -ի ն, Լա ւա լի 
Հայ կեդ րո նի «Պա րո նեան» սրա հին 
մէջ տե ղի ու նե ցաւ բժ. Կար պիս Հար-
պոյեանի դա սա խօ սու թիւ նը, «Այն-
թու րայի (Լի բա նան) Ճա մալ փա շայի 
որ բա նո ցը և  Գառ նիկ Բա նեանի ոդի-
սա կա նը» թե մայով: 

Դա սա խօ սու թեան ներ կայ էին 
Սր բա զան Հայ րը, Ազ գային վար չու-
թեան ատե նա պե տու հի տի կին Ծո վիկ 
Թեր զեան, ազ գային պատ գա մա ւոր-
ներ, երես փո խան ներ, հո գա բար ձու-
թեան ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  գրա սէր-
նե րու հոծ բազ մու թիւն մը: Ձեռն րա կի 
հան դի սա վար տիար Մո սիկ Թօ փու-
զեան բա րի գա լուստ մաղ թեց բո լո րին 
և  բա ցատ րու թիւն մը տուաւ Լա ւա լի Ս. 
Գէորգ Հայց. Առա քե լա կան եկե ղեց ւոյ 
հո վի ւին և  հո գա բար ձու թեան կազ մա-
կեր պած շարք մը դաս տիարակ չա կան 
դա սա խօ սու թիւն նե րուն մա սին: Ան 
նախ ներ կա յա ցուց յայ տա գի րը ապա 
հրա ւի րեց Լա ւա լի Ս. Գէորգ Հայց. 
Առա քե լա կան եկե ղեց ւոյ հո վիւ Տ. 
Վար դան Վրդ. Թաշ ճեանը, որ պէս զի 
բա ցու մը կա տա րէ աղօթ քով: Բա ցու-
մէն վերջ կար դա ցուե ցաւ դա սա խօ-
սին՝ բժ. Կար պիս Հար պոյեանին ամ-
փոփ կեն սագ րու թիւ նը, որ մէ ետք ան 
բեմ հրա ւի րուե ցաւ:

 Մէ կու կէս ժա մուան տև  ո ղու-
թեամբ և  աւե լի քան 95 սա հիկ նե րով, 
բժ. Կար պիս Հար պոյեան ան դրա դար-
ձաւ հե տև  եալ կէ տե րուն.

— 1915 -ի Ցե ղաս պա նու թիւ նը և  
ան կէ ետք տի րող ըն կե-

րային կա ցու թիւ նը, ի ման-
սա ւո րի որ բե րուն իրա վի-
ճա կը

— Թուրք պա տաս խա նա տու-
նե րու կան խամ տա ծած և  
իրա գոր ծած հայ որ բե րու 
թր քաց ման աշ խա տանք-
նե րը

— Հայ որ բե րու ահ ռե լի կեան քը 
և  որ բա նոց նե րու իրա վի-
ճա կը

— Այն թու րայի Ճա մալ փա շայի 
որ բա նո ցը

— Պրն. Գառ նիկ Բա նեանի ոդի-
սա կա նը

Բժ. Հար պոյեանի հե տաքրք րա-
կան դա սա խօ սու թե նէն ետք, առիթ 
տրուե ցաւ ներ կա նե րուն, որ պէս զի 
իրենց հար ցումն  ե րը ուղ ղեն դա սա խօ-
սին՝ լու սա բա նու թիւն ներ ստա նա լու 
հա մար: Իր կար գին, բժ. Հար պոյեան 
նշեց, թէ այս աշ խա տան քը վերջ նա-
կան չի նկա տեր, այլ օրէ օր նոր տե ղե-
կու թիւն ներ ի յայտ կու գան հայ որբ րե-
րու սար սա փե լի կեան քին մա սին:

 Հան դի սա վար Թօ փու զեան բեմ 
հրա ւի րեց Գերշ. Տ. Բաբ գէն Արք. Չա-
րեանը, որ պէս զի փո խան ցէ իր սր տին 
խօս քը: Առաջ նորդ Սր բա զա նը բարձր 
գնա հա տեց բժ. Հար պոյեանի դա սա-
խօ սու թիւ նը՝ ան դրա դառ նա լով բժ. 
Հար պոյեանի թէ՛ մաս նա գի տա կան և  
թէ՛ հան րային ծա ռա յու թեան հա րուստ 
կեն ցա ղին: Սր բա զան Հայ րը եզ րա բա-
կեց իր սր տին խօս քը ըսե լով. «Մենք 
կու գանք մար դա բար բառ ձայ նով թէ՛ 
աշ խար հին և  մա նա ւանդ՝ մե ր թշ նա-
մի ին՝ թուր քին ըսե լու, թէ մե ր ժո ղո-
վուր դը մե  ռել նե րու մէջ մի ՛ փնտ ռէք, 
մե ր ժո ղո վուր դը ողջ է, մե ր ժո ղո վուր-
դը ան մա հու թեան ճամ բորդ է: Ա՛յս է 
մե ր ժո ղո վուր դին ճա նա պար հը, ա՛յս 
է մե ր ազ գային հայ րե րուն կտա կը և  
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Օթ թաուայի «Սե ւան» մաս նա ճիւ ղը
25 տա րե կան է

The ARS Mississauga Arakast 
Chapter held its annual Halloween Din-
ner Dance October 27th at the La Grill 
restaurant. As in the past, everyone 
came in costume, which gave the even-
ing a very festive atmosphere. The party-
ing 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 bak-
ing”, while others drank coff ee and ate 
their treats while socializing there. 

All of our members must have 
been very good because Gaghant Baba 
sent everyone gi½ s at the Christmas 
Party Breakfast. Food, fun and social-
izing made the Christmas spirit remain 
with all of us throughout the entire Holi-
day Season.

We celebrated "us" at our Armen-
ian 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 chap-
ters will join us. 

 Հայ Օգ նու թեան Միու թեան Օթ թաուայի «Սե ւան» մաս նա ճիւ ղը 10 Յու նիս 
2018 -ին նշեց իր հիմ նադ րու թեան 25-ամեակը, հո վա նա ւո րու թեամբ Գերշ. Տէր 
Բաբ գէն Արք. Չա րեանի, նա խա գա հու թեամբ ընկհ. Անի Տօ նոյեանի: Օրուան 
պատ գա մա բերն էր ընկհ. Ար մի նէ Կա րա պե տեան: Հան դի սու թեան ներ կայ էին 
ՀՀ դես պան պրն. Լե ւոն Մար տի րո սեան եւ տի կի նը, ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա-
նային վար չու թեան, Թո րոն թոյի, Մոնթ րէալի եւ Լա ւա լի մաս նա ճիւ ղե րու վար չու-
թիւն ներն ու ան դամ ներ, Օթ թաուայի Հայ Մշա կու թային Միու թեան եւ Սրբ. Մես-
րոպ եկե ղեց ւոյ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ՀՕՄ -ու հի ներ եւ բա րե կամ ներ։

 Մաս նա ճիւղս այս տա րի եւս կր ցաւ իրա գոր ծել իր գոր ծու նէու թիւն ներն ու 
ձեռ նարկ նե րը.

— 8 Դեկ տեմ բեր 2018 -ին ու նե ցաւ իր տա րե կան տօ նա վա ճա ռը, ներ կա յու-
թեամբ Գա նա տայի Շր ջա նային վար չու թեան ան դամ եւ մաս նա ճիւ ղիս ներ կա-
յա ցու ցիչ ըն կե րու հի Ան ժէլ Պետ րո սեանի, Լա ւա լի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղի ըն կե-
րու հի նե րու, ՀՀ հիւ պա տոս պրն. Արա Մկր տի չեանի եւ տիկ նոջ, ինչ պէս նաեւ 
ՀՕՄ -ու հի նե րու եւ գա ղու թիս ան դամ նե րու, որոնց թի ւը կը հաս նէր 80 -ի ։

— Սուրբ Ծնուն դի Տա րե կան Պա րա հան դէս, մաս նակ ցու թեամբ Օթ թաուայի 
Հայ Մշա կու թայի նին եւ Սուրբ Մես րոպ եկե ղեց ւոյ։

— Հո գե հան գիս տի արա րո ղու թիւն մեզ մէ առյա ւէտ բաժ նուած ՀՕՄ -ու հի նե-
րու հոգ ւոյն ի յի շա տակ, 10 Փետ րուար 2019 -ի ն։

— Ladies night out, 22 Փետ րուար 2019 -ի ն, որ շատ ու րախ մթ նո լոր տով ըն-
թա ցաւ, ներ կա յու թեամբ 50 ՀՕՄ -ու հի նեու եւ բա րե կա մու հի նե րու։

— 23 Մարտ 2019 -ի ն՝ աւան դա կան Մի ջին քի ձեռ նարկ
— Յի շա տա կում Հայոց Ցե ղաս պա նու թեան՝ հս կում։
— 9 Մայիս 2019 -ի ն՝ Մայ րե րու Օրուան տօ նա կա տա րու թիւն։
 Մեր մաս նա ճիւ ղը «պզ տիկ է, բայց՝ սաս տիկ», իր փոք րա թիւ ըն կե րու հի նե րը 

մեծ նուի րու մով ջանք ու ճիգ կը թա փեն եւ կը շա րու նա կեն կա տա րել իրենց աշ-
խա տանք ներն ու պար տա կա նու թիւն նե րը:

The ARS Mississauga Arakast Chapter

At the
Armenian Night Event

ՀՕՄ -ի Հա միլ թը նի «Ա րեւ» Շա բաթօրեայ 
վար ժա րա նի Կա ղանդը

ՀՕՄ -ի «Ա րեւ» Շա բա թօ րեայ 
վարժարանի հան դէսը

 Կի րա կի, 13 Յու նուար 2019 -ին Կա ղանդ պա պու կը այ ցե լեց ՀՕՄ -ի «Ա րև » 
մաս նա ճիւ ղի Շա բա թօ րեայ դպ րո ցի աշա կերտ նե րուն: Հա կա ռակ իր ու շա ցու մի ն 
աշա կերտ նե րը եր գե րով և  պա րե րով ըն դու նե ցին Կա ղանդ պա պան և  ան ալ իր 
կար գին նուէր նե րով ու րա խա ցուց աշա կերտ նե րը:

 ՀՕՄ -ի «Ա րև » մաս նա ճիւ ղի Շա-
բա թօ րեայ վար ժա րա նի ամա վեր ջի 
հան դէ սը տե ղիու նե ցաւ 2 Յու նիս 2019 -
ի ն, կէ սօ րէ ետք ժա մը 2:30 -ի ն: Ներ կայ 
էին ծնող ներ և  ՀՕՄ -ու հի ներ, ՀՕՄ -ի 
Շր ջա նային վար չու թեան ներ կա յա ցու-
ցիչ Նա թա լի Մա նու կեան և  կո մի  տէի 
ան դամն  եր: 

Ա շա կերտ նե րը տիկ. Րու զան Աբ-
գա րեանի առաջ նոր դու թեամբ (մե ր 
նոր ըն կե րու հին) և  դաշ նա կի ըն կե-
րակ ցու թեամբ ըն կե րու հի Վար սե նիկ 
Փա փա զեանի եր գե ցին Գա նա տա-
կան և  Հայ կա կան քայ լերգ նե րը և  հինգ 

հայե րէն եր գեր, որ մէ ետք իւ րա քան-
չիւր աշա կերտ ար տա սա նու թիւն մը 
ար տա սա նեց: Նկա տա ռե լի էր անոնց 
յս տակ առո գա նու թիւ նը:

 Խօսք առին Ու սումն  ա կան կազ-
մի  ան դամն  եր ըն կեր Պօ ղոս Սէ ֆէ-
րեան և  ընկ. Նո րայր Քա րի շեան:

 Տե ղի ու նե ցաւ անու շե ղէ նի և  
սուր ճի հիւ րա սի րու թիւն՝ պատ րաս-
տուած ըն կե րու հի նե րուն կող մէ: Ըն-
կե րու հի Ար մի կ Թով մա սեան պատ-
րաս տած էր շատ հա մե ղ կար կան դակ 
մը, զար դա րուած հայե րէն տա ռե րով և  
աշա տերտ նե րուն անուն նե րով:
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Համիլթընի «Ա րեւ» մաս նա ճիւ ղի 
106 -ամեակի տօ նա կա տա րու թիւն

 ՀՕՄ -ի Գեմպ րի ճի «Մեղ րի» 
մասնաճիւղին Մայ րե րու օրուան 

տօնակա տա րու թիւ նը

 Այս տա րեշր ջա նին, Ուին ծը րի 
«Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղը կազ մա կեր-
պեց հե տև  եալ ձեռ նարկ նե րը.

— Դաշ տա հան դէս,
— Հայ կա կան Ծնունդ,
— Փոք րե րու կա ղանդ,
— Ամա նո րի տօ նա կա տա րու-

թիւն,
— Halloween,

— Տա րեց նե րու այ ցե լու թիւն։

 Վար չու թիւ նը իր մն ա յուն օժան-
դա կու թիւ նը կը բե րէ Հայ կեդ րո նին:

1 Մարտ 2019 -ին Շր ջա նային վար-
չու թիւ նը յա տուկ հան դի պում մը ու նե ցաւ 
Ուին ծը րի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղին 
հետ: Հան դիպ ման աւար տին, 4 նո րա-
գիր ներ մի ացան ՀՕՄ -ի շար քե րուն:

 Կի րա կի, Մայիս 26 -ի ն, կէ սօ-
րէ ետք ժա մը 1:30 -ին տե ղի ու նե ցաւ 
ՀՕՄ -ի Հա մի լ թը նի «Ա րև » մաս նա ճիւ-
ղի 106 -ա մե ակի տօ նա կա տա րու թիւ-
նը, որուն ներ կայ էին «Վ ռա մե ան» 
կո մի  տէի ատե նա պետ ընկ. Յա կոբ 
Աբ գա րեան, ՀՕՄ -ի Շր ջա նային վար-
չու թեան ներ կա յա ցու ցիչ ներ ընկ երու-
հի ներ Սիլ վի Օհա նեան՝ Թո րոն թոյէն 
և  Նա թա լի Մա նու կեան: 

Ըն կե րու հի Նա թա լին իր պատ-
գա մը տա լով ըսաւ, թէ ՀՕՄ -ը սկ սած 
էր այս գա ղու թին մէջ 106 տա րի ներ 
առաջ մի  քա նի հայ տի կին նե րով, 
որոնք Թուր քիոյ ջար դէն ազա տած և  
ապաս տա նած էին Գա նա տայի Հա-
մի լ թըն քա ղա քին մէջ: Իրենց տու նե-
րուն մէջ կ՚ը նէին ժո ղովն  ե րը, նոյն պէս 
հայե րէն լե զուն կը սոր վեց նէին իրենց 
զա ւակ նե րուն: ՀՕՄ -ը շատ բե ղուն 
գոր ծու նէու թիւն ու նե ցած է մի ն չև  օրս:

 Նոյն պէս ըն կերու հի Սիլ վի Օհա-
նեան խօսք առաւ և  քա ջա լե րեց ներ կայ 

երի տա սար դու հի նե րը, շեշ տե լով ՀՕՄ 
-ի կա րև  ո րու թիւ նը գա ղու թէն և  հայ րե-
նի քէն ներս:

 Շա րու նա կե լով յայ տա գի րը, ընկհ. 
Րո զան Աբ գա րեան ար տա սա նեց Պա-
րոյր Սև  ա կի «Մօր ձեռ քե րը»: 

Ըն կե րու հի Վեր ժին Մաք սու-
տեան ստա ցաւ իր 50 -ա մե այ ծա ռա յու-
թեան գնա հատ գիրն ու զար դա սե ղը:

«Վ ռա մե ան» կո մի  տէի ատե նա-
պետ ընկ. Յա կոբ Աբ գա րեան փո խան-
ցեց օրուան պատ գա մը, ըսե լով. «Բո լոր 
կազ մա կեր պու թիւն նե րուն նպա տա կը 
ի վեր ջոյ հա յու թեան ծա ռայել է: Մեծ 
ու րա խու թեամբ կր նանք ըսել, թէ չորս 
երի տա սարդ ըն կե րու հի ներ մի ացան 
մե  զի. Ար մի  նէ Աբ գա րեան, Րո զան Աբ-
գա րեան, Թա լին Պար սու մե ան և  Լո րիկ 
Պար սու մե ան, նաև  նոր ըն կե րու հի մը, 
որ ներ գաղ թեց Գամշ լիէն (Սու րիա):

 Տօ նա կա տա րու թեան աւար տին 
տե ղի ու նե ցաւ հիւ րա սի րու թիւն:

Ուին ծը րի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւղ

 Կի րա կի, 5 Մայի սին, կ.ե. ժա մը 
2-ի ն, Գեմպ րի ճի Հայ կեդ րո նի սրա հէն 
ներս տե ղի ու նե ցաւ Մայ րե րու օրուան 
տօ նա կա տա րու թիւն, կազ մա կեր պու-
թեամբ ՀՕՄ -ի Գեմպ րի ճի «Մեղ րի» 
մաս նա ճիւ ղին: 

Օ րուան հան դի սա վա րու հի Ազիկ 
Գէոր գեան նախ շնոր հա ւո րեց մայ րե րը 
եւ բա րի գա լուստ մաղ թեց հիւ րե րուն եւ 
ներ կա նե րուն, որոնց թի ւը կը հաս նէր 
150 -ի, ապա ան դրա դար ձաւ հայ մօր 
նկա րագ րային յատ կա նիշ նե րուն:

 ՀՕՄ -ի Շա բա թօ րեայ «Մես-
րոպ Թի թի զեան» վար ժա րա նի աշա-
կերտ նե րը եր գե ցին Գա նա տայի եւ 
Հա յաս տա նի քայ լերգ նե րը, որ մէ ետք 
ներ կա նե րը ունկնդ րե ցին ՀՕՄ -ի քայ-
լեր գը, այ նու հե տեւ աշա կերտ նե րը 
ար տա սա նե ցին 4 խմ բային ար տա սա-
նու թիւն ներ եւ ներ կա յա ցու ցին զա ւեշտ 
մը՝ յա տուկ մայ րե րու օրուան: Գե ղա-
րուես տա կան յայ տագ րէն ետք, հան-
դի սա վա րու հին ներ կա յա ցուց օրուան 
պատ գա մա բե րը՝ ՀՕՄ -ի Թո րոն թոյի 
«Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի ան դամ ընկհ 
Սո նա Սար գի սեանը, որ եղած է նաեւ 
ՀՕՄ -ի Շր ջա նային վար չու թեան ան-
դամ, աս պա րէ զով հի ւան դա պա հու հի, 
գոր ծած է նաեւ որ պէս հե տա խոյզ եւ 
դա սա խօս, ստա ցած է դոկ տո րա կան 
տիտ ղոս։

 Պատ գա մա բե րու հին նախ շնոր-
հա ւո րեց մայ րե րը եւ հա կիրճ կեր պով 
նկա րագ րեց մօր կեր պա րը, սկ սե լով 
ան սա կարկ սէ րէն եւ գուր գու րան քէն, 
ան դրա դառ նա լով մօր յատ կա նիշ նե-
րուն ու պար տա կա նու թիւն նե րուն, 
մէջ բե րում ներ ընե լով հայ գրա կա նու-
թե նէն եւ շեշ տե լով, թէ հայ մայ րը ու-
նի նաեւ յա ւե լեալ պար տա կա նու թիւն-
ներ։ Ան յայտ նեց նաեւ, թէ ՀՕՄ -ը իր 
ծնուն դէն 109 տա րի ներ ետք իսկ կը 
շա րու նա կէ տա նիլ կազ մա կեր պուած 
աշ խա տանք, ըլ լայ բա րե սի րա կան, 

կր թա կան եւ այլ ոլորտ նե րէն ներս, 
սփիւռ քի տա րած քին կամ հայ րե նի քէն 
ներս, ազ գա պահ պա նու մի նպա տա-
կաւ։ Ան յի շեց Գա նա տայի տա րած-
քին գոր ծող 10 մաս նա ճիւ ղե րը, որոնք 
աշ խա տանք կը տա նին այս ուղ ղու-
թեամբ, եւ շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց 
բո լոր անոնց, որոնք նիւ թա պէս եւ բա-
րո յա պէս կը նպաս տեն ՀՕՄ -ի գոր ծու-
նէու թեան։ 

Ան կէ ետք ՀՕՄ -ի Շա բա թօ րեայ 
վար ժա րա նի նախ կին աշա կերտ նե րէն 
Նա րի նէ Թի թի զեան մե ներ գեց «Կա-
րօ տել եմ տունն իմ հայ րե նի» եր գը, 
ապա ՀՕՄ -ի Շր ջա նային վար չու թեան 
շր ջա նիս ներ կա յա ցու ցիչ ընկհ Նա թա լի 
Մա նու կեան եւ «Մեղ րի» վար չու թեան 
ատե նա պե տու հի Մար կօ Թա գու շեան 
զար դա սեղ ներ տուին Կա րի նէ Գա սա-
մա նեանի եւ Մար կօ Ին ճե ճի կեանի՝ 
ՀՕՄ -ի շար քե րէն ներս իրենց 35 եւ 15 
տա րի նե րու ծա ռա յու թեան հա մար, 
իսկ Կար պիս Հա նէ շեան ՀՕՄ -ի եւ քոյր 
միու թիւն նե րուն թղ թակ ցու թիւն նե րը 
«Հո րի զոն »ին կա տա րած ըլ լա լուն հա-
մար ստա ցաւ «Կո մի տաս Վար դա պետ 
նա մա կա նի» հա տո րէն օրի նակ մը, 
հրա տա րա կուած Կո մի տա սի ծնն դեան 
150 -ա մեակին առ թիւ։

 Տե ղի ու նե ցաւ մո մա վա ռու թիւն 
եւ կար կան դա կի հա տում, ինչ պէս 
նաեւ ներ կա նե րը կա տա րե ցին սր տա-
բուխ նուի րա տուու թիւն ներ։

 Հան դի սա վա րու հին իր փակ-
ման խօս քին մէջ շնոր հա կա լու թեան 
խօսք ուղ ղեց օրուան պատ գա մա բե-
րին, ՀՕՄ -ի Շր ջա նային վար չու թեան 
ան դա մին, քոյր միու թիւն նե րու ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րուն, ձեռ նար կը կազ-
մա կեր պող յանձ նա խում բին եւ բո լոր 
նուի րա տու նե րուն, որ մէ ետք Ս. Նշան 
եկե ղեց ւոյ հո վիւ Արժ. Տ. Կո մի տաս Ա. 
Քա հա նայ Փա նո սեան «Պահ պա նիչ-
»ով փա կեց ձեռ նար կը։

Ելոյթ կ՚ունենան  ՀՕՄ -ի Շա բա թօ րեայ «Մես րոպ Թի թի զեան»
վար ժա րա նի աշա կերտ նե րը

Տօնակատարութեան աւարտին, մասնակիցները խմբուեցան աւանդական 
լուսանկարին համար
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Վան գու վը րի ՀՕՄ -ի «Ա րազ» մաս նա ճիւ ղի հիմ նադ րու թեան
40 -ա մեակին նուի րուած փա ռա շուք ձեռ նարկ

ՀՕՄ -ի  Վան գու վը րի «Ա րազ» 
վարժարանի տա րե կան Պարահան դէ սը

 ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային վար չու թեան 
25-րդ սե մի նա րը նուի րուած էր Հա յաս տա նի Առա-
ջին Հան րա պե տու թեան 100 -ա մեակին եւ Վան-
գու վը րի «Ա րազ» մաս նա ճիւ ղի հիմ նադ րու թեան 
40 -ա մեակին:

40 -ա մեակի տօ նա կա տա րու թիւ նը տե ղի ու նե-
ցաւ Շա բաթ, 22 Սեպ տեմ բեր 2018 -ի ն, երե կոյեան 
ժա մը 7:00 -ի ն, Վան գու վը րի կեդ րո նը գտ նուող Շի-
րա թոն պան դո կէն ներս: Ձեռ նար կը սկ սաւ Հա յաս-
տա նի եւ Գա նա տայի քայ լերգ նե րով:

Ս րա հը լե ցուած էր Վան գու վը րի եւ Հայ Օգ նու-
թեան Միու թեան Սուրբ գա ղա փա րին ծա ռայող եւ 
հա ւա տա ցող հայոր դի նե րով: Մթ նո լոր տը իւ րա յա-
տուկ ջեր մու թեամբ ողո ղուած էր:

 Վան գու վը րի ՀՕՄ -ի «Ա րազ» մաս նա ճիւ ղի ատե-
նա պե տու հի ըն կե րու հի Սօ սի Թեր զեան, իր բա րի գա-

լուս տի խօս քէն ետք, ներ կա յա ցուց օրուան յայ տա գի րը: 
Ապա բեմ հրա ւի րեց Ս. Գրի գոր Լու սա ւո րիչ եկե ղեց ւոյ 
հո գե ւոր hո վիւ Հայր Գա րե գին Վար դա պետ Շխըրտ-
մեանը, որ կա տա րեց Տէ րու նա կան աղօթ քը, որ մէ ետք 
պաշ տօ նա պէս բա ցուած նկա տուե ցաւ երե կոն:

Խօսք առաւ հիմ նա դիր վար չու թեան ան դա-
մու հի նե րէն ըն կե րու հի Սո նա Պետ րո սեան: Ան իր 
երախ տի քի եւ հպար տու թեան խօս քը փո խան ցեց 
Հայ Օգ նու թեան Միու թեան «Ա րազ» մաս նա ճիւ ղին, 
որ 40 եր կար տա րի նե րէ ի վեր կառ չած կը մնայ վան-
գու վը րա հայ գա ղու թի ծա ռա յու թեան:

 ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային վար չու թեան 
խօս քը փո խան ցեց Ատե նա պե տու հի ըն կե րու հի Անի 
Օհա նեան՝ շնոր հա ւո րե լով Վան գու վը րի «Ա րազ» 
մաս նա ճիւ ղի հիմ նադ րու թեան 40 -ա մեակը, մաղ թե-
լով որ ըն կե րու հի նե րը շա րու նա կեն իրենց երթն ու 

սր բա զան գոր ծը: Ըն կե րու հին կար դաց նաեւ Կեդ րո-
նա կան Վար չու թեան շնոր հա ւո րա կան նա մա կը:

 Ներ կայ էր նաեւ Գա նա տայի Հայոց Թե մի 
բա րե ջան առաջ նորդ Գերշ. Տէր Բաբ գէն Ար քե պիս-
կո պոս Չա րեան, որ իր կար գին փո խան ցեց մաս-
նա ճիւ ղին կող մէ յա տուկ գնա հա տա գիր՝ օրուան 
ատե նա պե տու հի ըն կե րու հի Սօ սի Թեր զեանին: 

Ան կէ ետք նուի րա տու ներ մո մեր վա ռե ցին՝ ան-
թա ռամ պա հե լու Հայ Օգ նու թեան Միու թեան ան սա-
կարկ ու ան շա հախն դիր աշ խա տան քը՝ ի նպաստ հայ 
ժո ղո վուր դին:

 Գե ղա րուես տա կան բա ժի նով հան դէս եկաւ 
Վան գու վը րի «Սա սուն» պա րա խում բը, ապա Մոնթ-
րէալէն հրա ւի րուած եր գիչ Գօ գօ Թիւ թիւն ճեան ճո-
խա ցուց երե կոն: Ձեռ նար կը փա կուե ցաւ ազ գային եւ 
յե ղա փո խա կան եր գե րով:

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

 Շա բաթ, 9 Մարտ 2019 -ի ն, Վան-
գու վը րի ՀՕՄ -ի «Ա րազ» մաս նա ճիւ-
ղին կազ մա կեր պու թեամբ տե ղի ու-
նե ցաւ ՀՕՄ -ի «Ա րազ» վար ժա րա նին 
տա րե կան պա րա հան դէ սը Հայ կեդ-
րո նի «Լա զա րեան» սրա հէն ներս, 
ներ կա յու թեամբ աւե լի քան 175 հրա ւի-
րեալ նե րու: 

Օ րուան հան դի սա վա րու հին էր 
ըն կե րու հի Մեղ րիկ Սիւ լա հեան Չա-
փա նեանը, որ հրա ւի րեց Ս. Գրի գոր 
Լու սա ւո րիչ եկե ղեց ւոյ հո գե ւոր հո-
վիւ Հոգշ. Տէր Գա րե գին Վար դա պետ 
Շխըրտ մեանը: Հայր Սուր բը բա րի 
գա լուս տի խօս քով հան դէս եկաւ ապա 
օրհ նեց սե ղան նե րը, որ մէ ետք տե ղի 
ու նե ցաւ ընթ րի քի սպա սար կու թիւն:

 ՀՕՄ -ի «Ա րազ» մաս նա ճիւ ղի 
ատե նա պե տու հի ըն կե րու հի Սօ սի Թեր-
զեան իր սր տի խօս քը փո խան ցեց ներ-
կա նե րուն, որուն ըն թաց քին ան ըսաւ. 
«Ուս ման ճամ բով է, որ մարդ կը զար գա-
նայ, կը բա րե լա ւէ իր կեան քը եւ առի թը 
կ՚ու նե նայ աւե լի փայ լուն ապա գայ ու նե-
նա լու: Այս օտար ափե րուն, մեր բո լո-
րին յս տակ են այն մար տահ րա ւէր նե րը, 
զորս կը դի մագ րա ւենք ամէն օր՝ որ պէս 
հայ քրիս տո նեայ ապ րե լու, հայ լե զուն եւ 
հայոց պատ մու թիւ նը փո խան ցե լու մեր 
զա ւակ նե րուն, որոնք կը յա ճա խեն մեր 
շա բա թօ րեայ վար ժա րա նը»:

 Խօսք առաւ նաեւ ՀՕՄ -ի «Ա րազ» 
մաս նա ճիւ ղի շա բա թօ րեայ վար ժա-
րա նի տնօ րէ նու հի ըն կե րու հի Մա րալ 

Քիւլ լա հեանը, որ խօ սե ցաւ Վան գու-
վը րի շա բա թօ րեայ վար ժա րա նին եւ 
անոր կա րե ւո րու թեան մա սին: Ան 
իր խօս քին մէջ ըսաւ. «Վան գու վը րի 
փոքր, բայց հայ րե նա սէր այս գա ղու-
թը, 38 տա րի ներ առաջ ձեռ նար կեց 
ՀՕՄ -ի «Ա րազ» Շա բա թօ րեայ վար-
ժա րա նի հիմ նադր ման, քաջ իմա նա-
լով որ որե ւէ հայ կա կան գա ղութ, փոքր 
կամ մեծ, չի կր նար գո յա տե ւել եւ հզօ-
րա նալ առանց հայ կա կան դպ րո ցի»:

«Ք րիս տա փոր Մի քաէ լեան» 
Պա տա նե կա նի խում բե րը հան դէս 
եկան փունջ մը Ազ գային եր գե րով, որ-
մէ ետք բե մա վա րու հին բեմ հրա ւի րեց 
Մոնթ րէալէն յատ կա պէս հրա ւի րուած 
եր գիչ Էլի Պէր պէ րեանն ու նուա գա-
խում բը, որ իր բա ցա ռիկ եր գա ցան կով 
եւ իւ րա յա տուկ կա տա րո ղու թեամբ 
խան դա վա ռեց ներ կա նե րը մին չեւ 
առա ւօ տեան կա նուխ ժա մեր: 

Ա ւար տին Էլի Պէր պէ րեան մեկ-
նա բա նեց ազ գային եւ յե ղա փո խա կան 
եր գե րու գե ղե ցեկ փունջ մը:

ՀՈ ԳԵ ՀԱՆԳՍ ՏԵԱՆ ՊԱՇ ՏՕՆ

Յա ջորդ օրը, Կի րա կի, 10 Մարտ 
2019 -ի ն, Սուրբ Գրի գոր Լու սա ւո րիչ 
եկե ղեց ւոյ մէջ, յա ւարտ Սուրբ եւ Ան-
մահ Պա տա րա գին, տե ղի ու նե ցաւ հո-
գե հանգս տեան պաշ տօն՝ մեզ մէ առյա-
ւէտ հե ռա ցած ՀՕՄ- ու հի նե րու հոգ ւոյն 
ի յի շա տակ:

«Արազ»ի տարեշրջանը՝ նկարներով

ՀՕՄ -ի Գեմպ րի ճի «Մեղ րի» մաս նա ճիւ-
ղի Զատ կուան ճաշ կե րոյթ

 Շա բաթ, 20 Ապ րի լին ՀՕՄ -ի 
Գեմպ րի ճի «Մեղ րի» մաս նա ճիւ ղին 
կազ մա կեր պու թեամբ, Հայ կեդ րո նի 
սրա հէն ներս տե ղի ու նե ցաւ ճաշ կե-
րոյթ, Ս. Զատ կուան առ թիւ, հա մայն-
քի հայ ըն տա նիք նե րուն մաս նակ-
ցու թեամբ: Ներ կա նե րուն թի ւը կը 
հաս նէր 300 -ի: 

Օ րուան հան դի սա վա րու հի Մա-
րալ Պե տի րեան հան դէս եկաւ բա րի 
գա լուս տի խօս քով եւ Զատ կուան բա-

րե մաղ թու թիւն նե րով, ապա նշեց, թէ 
սոյն ձեռ նար կին հա սոյ թը պի տի յատ-
կա ցուի ՀՕՄ -ի «Մես րոպ Թի թի զեան» 
Շա բա թօ րեայ վար ժա րա նին։

Ս. Նշան եկե ղեց ւոյ հո վիւ Արժ. 
Տ. Կո մի տաս Քա հա նայ Փա նո սեան 
կա տա րեց սե ղան նե րու օրհ նու թիւ նը, 
որ մէ ետք ճաշ կե րոյթն ու խրախ ճան-
քը շա րու նա կուե ցաւ՝ Յա րութ Պետ րո-
սեանի եւ իրեն ըն կե րա ցող նուա գա-
խում բին մաս նակ ցու թեամբ:
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Վան գու վը րի ՀՕՄ -ի «Ա րազ» Շա բա թօ րեայ 
վար ժա րա նի աշա կերտ նե րը մաս նակ ցե ցան 
«Newcomers & Festival Fair» փա ռա տօ նին

 Շա բաթ, 30 Մարտ 2019 -ի ն, Վան գու վը րի ՀՕՄ -ի «Ա րազ» Շա բա թօ րեայ 
վար ժա րա նի աշա կերտ նե րը մաս նակ ցե ցան Պրի թիշ Գո լում պիոյ Նիւ Ուէսդ 
Մինս թըր քա ղա քա պե տա րա նին կազ մա կեր պած «Newcomers & Festival Fair» 
փա ռա տօ նին, որուն նպա տակն է նպաս տել Գա նա տա նոր հաս տա տուող գաղ-
թա կան նե րուն ըն տե լաց ման: Փա ռա տօ նին ներ կայ էին Գա նա տայի խորհր դա րա-
նի ան դամ Peter Julians եւ Նա հան գային երես փո խան Judy Darcy:

 Շա բա թօ րեայի աշա կերտ նե րը մաս կազ մե ցին գե ղա րուես տա կան յայ տագ-
րին՝ ներ կա յաց նե լով «Վաս պու րա կան» պա րը, որ ար ժա նա ցաւ ներ կա նե րուն 
բարձր գնա հա տան քին: Ձեռ նար կէն ետք Ս. Գրի գոր Լու սա ւո րիչ եկե ղեց ւոյ հո գե-
ւոր հո վիւ Հոգշ. Տէր Գա րե գին Վար դա պետ Շխր տը մեան, «Ա րազ» վար ժա րա նի 
ու սուց չա կան կազմն ու աշա կերտ նե րը առի թը ու նե ցան զրու ցե լու խորհր դա րա նի 
ան դա մին եւ երես փո խա նին հետ:

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

 Հայ Օգ նու թեան Միու թեան Թո-
րոն թոյի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի 
Դաս տիարակ չա կան յանձ նա խում բը, 
հայոց պե տա կա նու թեան վե րա կանգ-
ման 100 -ա մե ակին առ թիւ, իր տե սա-
կին մէջ բա ցա ռիկ հան դի սու թիւն մը 
կազ մա կեր պած էր՝ «ՀՕՄ -ի և  հայ կնոջ 
դե րը Հա յաս տա նի Ա. Հան րա պե տու-
թեան շր ջա նին» թե մայով: Ձեռ նար կը 
տե ղի ու նե ցաւ 8 Յու նի սի երե կոյեան, 
Հայ կեդ րո նի սրա հին մէջ, ներ կա յու-
թեամբ Ս. Աս տուա ծա ծին եկե ղեց ւոյ 
հո գև  որ ներ կա յա ցու ցիչ Տէր Կո մի  տաս 
Աւ. Քա հա նայ Փա նո սեանի, ՀՕՄ -ի 
Կեդ րո նա կան վար չու թեան ներ կա յա-
ցու ցիչ ընկհ. Վար սե նիկ Սար գի սեանի, 
ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա նային վար-
չու թեան ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ Սիլ վի 
Օհա նեանի և  Նա թա լի Մա նու կեանի, 
հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րու 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րու և  շուրջ եր կու 
հա րիւր հան դի սա տես նե րու:

 Ս րա հին բե մի ն մէկ կող մը 
յար դա րուած էր 20-րդ դա րու սկիզ-
բի հայ կա կան տու նը ներ կա յաց նող 
կա հա ւո րու մով, իսկ բե մի ն կեդ րո նը՝ 
Հա յաս տա նի Խորհր դա րա նի գրա սե-
նեակի մը խորհր դան շա նա կան տե-
սա րա նով: Բե մի  կող քին եռո տա նիի 
վրայ զե տե ղուած էին 20-րդ դա րաս-
կիզ բի ազ գային յե ղա փո խա կան գոր-
ծիչ-հե րո սու հի նե րու և  բա րե գոր ծու-
թեան նուի րուած շարք մը հայ կի նե րու 
նկար նե րը:

 Հան դի սու թիւ նը սկ սաւ Հա յաս-
տա նի և  ՀՕՄ -ի քայ լերգ նե րով: 

Օ րուան հան դի սա վար Զե փիւռ 
Տոր նան բա րի գա լուստ մաղ թե լէ ետք, 
բաց ման խօս քին մէջ ըսաւ. «Հայ կի նը 
և  հայ մայ րը շնոր հիւ իր ան ձնա զո հու-
թեան, նուի րուա ծու թեան, ամուս նա-
կան հա ւա տար մու թեան և  իր մա քուր 

բա րո յա կա նով նկա տուած է լոյ սի սր-
բու թեան մարմն  ա ցու մը: Հայ կի նը հե-
թա նո սա կան ժա մա նակ նե րէն սկ սեալ 
մի ն չև  մե ր օրե րը կեն սա կան դեր կա-
տա րած է հայ ազ գի պատ մու թեան 
մէջ: Տր դատ թա գա ւո րի կի նը՝ Աշ խէն 
թա գու հին և  քոյ րը՝ Խոս րո վի դուխ տը, 
Տր դատ թա գա ւո րին հետ, նա հա տա-
կուած Հռիփ սի մէ և  Գայիանէ կոյ սե-
րուն վկա յա րան նե րը իրենց ձեռ քե րով 
շի նած են: 

Ազ նուա կան կի ներ, ինչ պէս՝ Շու-
շան Պահ լա ւու նի իշ խա նու հին, Կի-
լի կիոյ Զա պէլ թա գու հին, վան քեր ու 
հի ւան դա նոց ներ շի նել տուած են և  
պա լա տա կան կեան քը ձգե լով՝ որ բեր 
ու հի ւանդ ներ խնա մած են:

 Հայ կի նը գիտ ցած է հե րո սա նալ 
և  հե րոս ներ պատ րաս տել: Գա րե գին 
Նժ դեհ ըսած է «Մայ րե րի ափի մէջ 
պի տի փնտ ռել ազ գե րի ճա կա տա գի-
րը». հայ ժո ղո վուր դի տա ռա պա լից 
տա րի նե րուն հայ կի նը խում բեր կազ-
մած է Արև մ տա հա յաս տա նի, մի ն չև  
իսկ Ամե  րի կայի, կարգ մը քա ղաք նե-
րուն մէջ, որ պէս զի օգ նու թեան հաս նի 
ժո ղո վուր դի նիւ թա կան և  խնա մա տա-
րա կան կա րիք նե րուն: 1910 -ի ն, ար դէն 
գո յու թիւն ու նե ցող խում բե րը մի ացած 
և  կազ մա կեր պուած են ու հիմն  ած են 
ՀՅԴ Կար մի ր Խա չը. այդ օրե րէն սկ-
սեալ ՀՕՄ -ի նպա տա կը եղած է հաս-
նիլ հայ ժո ղո վուր դի կա րիք նե րուն և  
նոր սե րունդ նե րը հա՛յ պա հել՝ անոնց 
տա լով հայե ցի դաս տիարա կու թիւն»:

  Բաց ման խօս քէն ետք պատ-
կե րի զի վրայ ցու ցադ րուե ցաւ ՀՕՄ -ի 
Կեդ րո նա կան վար չու թեան նախ կին 
ներ կա յա ցու ցիչ, եր կա րա մե այ վաս-
տակ ու նե ցող Սե դա Խտը շեանի սր տի 
խօս քը, որուն ըն թաց քին ան դրուա-
տեց ՀՕՄ -ի գոր ծու նէու թիւ նը, ի մաս-

նա ւո րի առա ջին 20 տա րի նե րուն, 1910 
-էն 1930 -ի ըն թաց քին, երբ հա յու թիւ նը 
կ՚ապ րէր դժն դակ տա րի ներ և  սա կայն 
կը կեր տէր ան կախ Հա յաս տա նի Առա-
ջին Հան րա պե տու թիւ նը:

  Երկ րորդ պատ կե րի զով մը 
ցու ցադ րուե ցաւ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թեան Ազ գային ժո ղո վի պատ-
գա մա ւոր Ռու զան Առա քե լեանի սր տի 
խօս քը: Ան իր խօս քին մէջ նշեց հայ 
կնոջ դե րը Հա յաս տա նի պե տա կա նու-
թեան վե րա կանգ ման ըն թաց քին, շեշ-
տե լով որ այն թուա կա նին երբ քա ղա-
քա կիրթ շատ մը պե տու թիւն նե րու մէջ 
կի նե րը քուէար կե լու իրա ւունք իսկ չու-
նէին, Հա յաս տա նի մէջ կի նը ո՛չ մի այն 
կը քուէար կէր, այլ նաե՛ւ ազ գային 
խորհր դա րա նի ան դամ կ՚ընտ րուէին 
երեք ան ձնուէր կի ներ:

  Գե ղա րուես տա կան յայ տագ-
րին մաս նակ ցե ցաւ Լև  ոն Գա րա կիւլ-
լէեա նը, որ ջինջ ու հմայիչ ձայ նով 
եր գեց, օրուան նիւ թին հա մե  մատ 
պատ շա ճօ րէն ընտ րուած՝ Ալեք սէյ Հե-
քի մե անի «Հայոց կա նայք »ը, որուն 
դաշ նա կի վրայ ըն կե րակ ցե ցաւ Թա լին 
Գլը պո զեանը: Հայ րե նի քի Կիւմ րի քա-
ղա քէն վեր ջերս Թո րոն թօ ժա մա նած 
Վա հան Ու ռու դեան տու տու կի վրայ 
վար պե տու թեամբ նուա գեց Սա յաթ 
Նո վայի «Քա ման չա»ն և  Գու սան Շե-
րա մի  «Մէջս կեանք չմն  աց »ը:

 20-րդ Դա րաս կիզ բի շր ջա-
նին ազ գային, քա ղա քա կան և  հա սա-
րա կա կան գոր ծու նէու թեամբ յայտ նի 
հա յու հի նե րէն խումբ մը ընտ րուած էր 
հան դի սա տես նե րուն ներ կա յաց նե լու 
հա մար: Տի պար նե րը ներ կա յաց նող 
ան ձե րը բո լորն ալ կր ցած էին մարմ-
նա ւո րել իրենց ներ կա յա ցու ցած տի-
պա րը և  հա րա զատ զգա ցումն  ե րով 
ներ կա յաց նել զա նոնք: 

Ա ռա ջին հեր թին Կիլ տա Քէ պապ-
ճեանը ներ կա յա ցուց ազ գային հե րո-
սու հի, ան վախ յե ղա փո խա կան՝ Ռու-
բի նա Արէ շեան Օհան ջա նեանը: Լու սին 
Ման կա սա րեան ներ կա յա ցուց Ռոս-
տոմ Զօ րեանի տի կի նը՝ վաս տա կա ւոր 
կր թա կան և  հա սա րա կա կան մշակ 
Եղի սա բէթ Մե լիք-Շահ նա զա րեան 
Զօ րեանը: Զա նի Շա հի նեան ներ կա-
յա ցուց իս կա կան ձիավարժ ֆե տայի և  
հե տա գային Լի բա նա նի Օգ նու թեան 
Խա չի գոր ծիչ՝ Հռիփ սի մէ Լո լա Մե ծա-
տու րեան Սա սու նին:

 Ա. Հան րա պե տու թեան խորհր-
դա րա նի երեք կին ան դամն  ե րը հան-
դի սա տես նե րուն ներ կա յա ցան բե մի ն 
վրայ սե ղա նի շուրջ նս տած: Տոքթ. Անի 
Հա սըր ճեանը ներ կա յա ցուց Պեր ճու-
հի Պար տիզ պա նեան-Բար սե ղեանը, 
որ ման կա վարժ և  գրա գի տու հի էր: 
Վառ վա ռէ (Վա ռեա) Սա հա կեանը, 
խորհր դա րա նի նա խա գահ Աւե տիք 
Սա հա կեանի կինն էր և  կր թա կան 
յանձ նա խում բի ան դամ, զայն ներ կա-
յա ցուց Մա րալ Հրեշ տա կեանը: Արամ 
Մա նու կեանի կի նը՝ բժշ կու հի Կա տա-
րի նէ Չա լեան Մա նու կեան, որ հա կա-
ռակ բազ մա թիւ դժուա րու թեանց, ապ-
րե ցաւ հայ րե նի քին մէջ՝ չհե ռա նա լու 
հա մար իր ամուս նոյն շի րի մէն. զայն 
ներ կա յա ցուց Ար մի  նէ Թո րի կեանը: 
Վեր ջին տի պա րը, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թեան Ճա բո նի դես պան և  
մի  ջազ գային առու մով առա ջին քա ղա-
քա կան կին ներ կա յա ցու ցիչ, Տիանա 
Աղա բեկ Աբ գարն էր, զոր ներ կա յա-
ցուց Ռո զա Տէր Յա րու թիւ նեանը:

Ա պա Տէր Կո մի  տաս Ա. Քա հա-
նան խօսք առաւ և  «Պահ պա նիչ »ով 
փա կեց հան դի սու թիւ նը:

 Հան դի սու թեան աւար տին տե ղի 
ու նե ցաւ հիւ րա սի րու թիւն:

ՀՀ 100 -Ա ՄԵԱԿԻՆ ԱՌ ԹԻՒ ՀՕՄ -Ի «ՌՈՒ ԲԻ ՆԱ» ՄԱՍ ՆԱ ՃԻՒ ՂԻ ՁԵՌ ՆԱՐԿ

 ՀՕՄ -ի եւ հայ կնոջ դե րը Հա յաս տա նի Ա. Հան րա պե տու թեան շր ջա նին

«Արազ» շաբաթօրեայի աշակերտները 
Գանատայի հայոց թեմի առաջնորդ 

Բաբգէն Արք. Չարեանի հետ
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

 Հայ Օգ նու թեան Միու թեան 
«Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի տօ նա վա-
ճա ռը տե ղի ու նե ցաւ 3 և  4 Նոյեմ բեր 
2018 -ի ն, Թո րոն թոյի Հայ կեդ րո նին 
մէջ, ժա մը 11 -ի ն, ներ կա յու թեամբ Ս. 
Աս տուա ծա ծին եկե ղեց ւոյ հո գև  որ հո-
վիւ Տէր Կո մի  տաս Աւագ Քա հա նայ 
Փա նո սեանի, Հայ Յե ղա փո խա կան 
Դաշ նակ ցու թեան «Սո ղո մոն Թէհ լի-
րեան» կո մի  տէի հեր թա պահ ըն կեր 
Սև  ակ Քիւ փէ լեանի, Շր ջա նային վար-
չու թեան ներ կա յա ցու ցիչ ըն կե րու հի-
նե րուն՝ Սիլ վի Օհա նեանի և  Նա թա-
լի Մա նու կեանի, ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» 
մաս նա ճիւ ղի վար չու թեան, քոյր մի ու-
թիւն նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րու և  
ՀՕՄ -ի բազ մա թիւ ըն կե րու հի նե րու և  
ՀՕՄ -ի գոր ծու նէու թիւ նը քա ջա լե րող 
հայ րե նա կից նե րու։

 Տօ նա վա ճա ռի յանձ նա խում բի 
ատե նա պե տու հի ընկհ. Զա րուկ Չատ-
րեան հան դէս եկաւ բաց ման խօս քով, 
որով շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց տօ-
նա վա ճա ռի յանձ նա խում բին՝ եր կար 
ամի ս նե րու իրենց աշ խա տան քին հա-
մար, ինչ պէս նաև  նուի րա տու նե րուն։ 
Ան նշեց, թէ տօ նա վա ճա ռին հա սոյ թը 
կը տրա մադ րուի ՀՕՄ -ի զա նա զան 

ձեռ նարկ նե րուն, ըլ լան անոնք հայ րե-
նի քին կամ մե ր գա ղու թին մէջ, յատ-
կա պէս ՀՕՄ -ի Ամէ նօ րեայ վար ժա-
րա նին։ Ապա ըն կե րու հին հրա ւի րեց 
ըն կեր Սև  ակ Քիւ փէ լեանը, որ փո խան-
ցէ իր խօս քը՝ Հայ կեդ րո նին մէջ գոր-
ծող քոյր մի ու թիւն նե րուն կող մէ։

Ըն կե րու հի Վար դուկ Պար տաք-
ճեան՝ ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ-
ղի վար չու թեան փոխ ատե նա պե տու-
հին, ներ կա յա ցուց օրուան պա տուոյ 
հիւ րը՝ ընկհ. Մի րել լա Թա նոյեանը, և  
դրուա տե լով անոր տա րած բազ մա-
մե այ աշ խա տան քը ՀՕՄ -ի զա նա զան 
յանձ նա խում բե րուն մէջ, հրա ւի րեց 
զայն, որ կտ րէ տօ նա վա ճա ռի բաց ման 
ժա պա ւէ նը, որ մէ ետք Տէր Կո մի  տաս 
Փա նո սեան օրհ նեց տօ նա վա ճա ռը՝ յա-
ջո ղու թեան մաղ թանք նե րով։

 Տօ նա վա ճա ռը ճոխ էր հայ կա-
կան աւան դա կան ճա շե րով, հա մա-
դամ խո րո ված նե րով, հա յաս տա նեան 
քաղց րա ւէ նի նե րով, ինչ պէս նաև  գոր-
գե րով և  զա նա զան տե սա կի ար դու-
զար դե րով։

 Տօ նա վա ճա ռին աւար տին յայ-
տա րա րուե ցան վի ճա կա հա նու թեան 
ար դիւնք նե րը։

ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի 2018 -ի 
տօ նա վա ճառը

Ա ՄԱ ՆՈ ՐԻ ՁԵՌ ՆԱՐԿ

 Կազ մա կեր պու թեամբ Ամա նո րի յանձ նա խում բին, Ուր բաթ, 14 Դեկ տեմ բեր 
2018 -ի ն, Հայ կեդ րո նէն ներս տե ղի ու նե ցաւ Ամա նո րի ձեռ նարկ, աւե լի քան 300 
ներ կա նե րով: Ձեռ նար կը սկիզբ առաւ բա րի գա լուս տի եւ Ամա նո րի բա րե մաղ թու-
թիւն նե րով: Հայ կա կան երգ ու պա րի հա ճե լի մթ նո լոր տի մէջ ներ կա նե րուն տրա-
մադ րու թիւ նը առա ւել եւս ջեր մա ցուց Կա ղանդ պա պային գա լուս տը եւ առատ 
նուէր նե րու բաշ խու մը:

 ՓՈՔ ՐԻԿ ՆԵ ՐՈՒ ԲԱ ՐԵ ԿԵՆ ԴԱՆ

 Փոք րիկ նե րու Բարե կեն դա նի ձեռ նար կը տե ղի ու նե ցաւ Ուր բաթ, 1 Մարտ 2019 
-ի ն, Հայ կեդ րո նէն ներս: Ներ կայ էին 196 փոք րիկ ներ եւ ծնող ներ: Ձեռ նար կը ըն-
թա ցաւ հա ճե լի մթ նո լոր տի մէջ. տե ղի ու նե ցան յա տուկ խա ղեր, եր գեր, դի մակ նե-
րու բաշ խում եւ աճ պա րա րու թիւն:

 ՄԱՅ ՐԵ ՐՈՒ ՕՐ ԵՒ ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒՄ

 Հայ մայ րը հո մա նիշ է մարդ կային վեհ ար ժէք նե րու եւ երկ նա տուր ար ժա-
նիք նե րու: Կազ մա կեր պու թեամբ Մայ րե րու Օրուան եւ Համ բարձ ման յանձ նա-
խում բին, Ուր բաթ, 10 Մայիս 2019 -ի ն, Հայ կեդ րո նէն ներս տե ղի ու նե ցաւ Մայ րե րու 
Օրուան եւ Համ բարձ ման ձեռ նար կը, 272 ներ կա նե րով: Սրա հին մուտ քին բո լոր 
հրա ւի րեալ նե րը ստա ցան իրենց նուէր նե րը, կցուած Համ բարձ ման վի ճակ նե րով, 
որոնք պատ րաս տուած էին յանձ նա խում բին կող մէ: Ձեռ նար կը սկիզբ առաւ Մայ-
րե րու Օրուան խօս քով, ապա ներ կա յա ցուե ցաւ Համ բարձ ման խոր հուր դը, կարճ 
յայ տագ րով մը ներ կա յա ցուե ցան հարսն ցու նե րը, եւ երգ ու պա րի ճոխ մթ նո լոր-
տով ու ներ կա նե րու բարձր տրա մադ րու թեամբ ձեռ նար կը հա սաւ իր աւար տին:

 ՀՕՄ -ը մայ րա կան սէրն ու գուր գու րան քը խորհր դան շող կազ մա կեր պու թիւն 
է. հե տե ւա բար Մայ րե րու Տօ նի նա խօ րեակին ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի 
վար չու թիւ նը ան նա խըն թաց նա խա ձեռ նու թիւն մը կազ մա կեր պեց Հինգ շաբ թի, 9 

ՀՕՄ -ի Թո րոն թոյի «Ռու բի նա» մասնաճիւ ղի
2018-2019 տա րեշր ջա նի ձեռ նարկ նե րը 

Ի՞ՆՉ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐՈՎ ՄԵՐ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԷՈՒ ԹԻՒ ՆԸ ԿԸ ԾԱ ՆՈՒ ՑԵՆՔ 
ՄԵՐ ԸՆ ԿԵ ՐՈՒ ՀԻ ՆԵ ՐՈՒՆ ԵՒ ԹՈ ՐՈՆ ԹՈՅԻ ՀԱՅ ԳԱ ՂՈՒ ԹԻՆ

 Ամ սա կան տե ղե կագ րե րով.
 ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղը ամ սա կան դրու թեամբ և  ե-նա մա կով 

իր բո լոր ան դամն  ե րուն (ո րոնք ե-նա մա կի դրու թիւն ու նին) կը ղր կէ տե ղե-
կա տու մը (Monthly Newsletter): Հոն տե ղե կու թիւն կը տրուի մաս նա ճիւ ղիս, 
ինչ պէս նաև  Շր ջա նային և  Կեդ րո նա կան վար չու թիւն նե րուն գոր ծու նէու-
թիւն նե րուն, տե ղա կան ձեռ նարկ նե րուն և  գրա ւուած օրե րուն մա սին:

 ՀՕՄ- ի ձայն 
Ամ սա կան դրու թեամբ, մաս նա ճիւղս տե ղա կան «Թո րոն թո հայ» ամ-

սա թեր թին մէջ ապա հո ված է քա ռորդ էջ մը, ուր մե ր ան դամն  ե րը, ինչ պէս 
նաև  թո րոն թո հայ գա ղու թը տե ղեակ կ՚ըլ լան մե ր ամ սա կան ժո ղովն  ե րու 
թուա կան նե րուն և  նա խա տե սուած ձեռ նարկ նե րուն մա սին:

 Դի մա տետր (Facebook )/ You Tube
 Մաս նա ճիւղս ու նի իր դի մա տետ րի և  YouTube -ի էջե րը՝ ծա նու ցե լու իր 

գոր ծու նէու թիւ նը.
Facebook: ARS Toronto Roubina chapter
YouTube: ARS Toronto Roubina chapter

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

Մայիս 2019 -ի ն, ՀՕՄ -ի Ամէ նօ րեայ վար ժա րա նի ան ձնա կազ մին եւ աշա կեր տու-
թեան տաք ճաշ մա տու ցեց, ինչ որ մե ծա պես գնա հա տուե ցաւ դպ րո ցի տնօ րէ նու-
թեան եւ ծնող նե րուն կող մէ:

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

Հինգշաբթի 20 Յունիս 2019-ին  ՀՕՄ-ի Ռուբինա մասնաճիւղի վար չութիւնը 
հրաւիրեց 2018-2019 տա րե շրջանին  գործող բոլոր յանձ նա խումբերը, առ ի 
գնահատանք իրենց ցուցաբերած անասակարկ նուիրումին, որով սատարեցին 
մաս նաճիւղի վերելքին եւ ձեռնարկ ներու յաջողութեան:



ԼՐԱՏJ , ՅJ ՆԻՍ 2019 21 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ARS Toronto Roubina Chapter Celebrates 
its 10th International Women’s Day Event

Elegant Afternoon Tea
for ARS Vision 2020

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 Arakel-
yan at the welcome reception, where 
guests enjoyed a morning coff ee 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 en-
tered 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 
gi½ s were set up to the right of the stage, 
ready to be won by the audience mem-
bers.  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, specifi cally, the work 
done during the year by the Roubina 
Chapter, in both Armenian and English.  

The highly anticipated keynote 
speaker, Sevaun Palvetzian, CEO of 
CivicAction, was introduced by her sis-
ter, Talene Palvetzian. Sevaun is one of 
Canada’s leading experts on civic en-
gagement and has been the CEO of Civi-
cAction since January 2014. A Harvard 
School of Business graduate, Sevaun has 
advocated for new voices at the tables 
of infl uence including championing the 
next generation of leaders. During a dec-
ade of senior executive leadership within 

the Ontario Government, she launched 
a strategy to attract and retain future 
generations of leaders which included 
the award-winning Learn and Work Pro-
gram 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 Wash-
ington 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 wall-
fl owers.”

Ms. Palvetzian was presented with 
a bouquet of fl owers and a couple of 
unique Armenian gi½ s 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.

A½ er Ms. Palvetzian’s keynote ad-
dress, 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 fl ute, followed by “Beautiful” and 
“Someone Like You” performed by 
Narine Titizian. Lana Der Bedrossian 
danced the “Flamenco”, capturing the 
audiences’ attention with her emotion-
fi lled 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 fol-
lowed 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, accom-
panied by dancer Ani Grigoryan. 

The event was a great success and 
the organizing committee looks for-
ward to hosting guests at International 
Women’s Day next year on Sunday, 
March 8, 2020.

The ARS Roubina Chapter of Toronto and ARS Vision 2020 Committee hosted 
an elegant a½ ernoon tea fundraiser on Sunday, October 21st, in support of the ARS 
Central Executive Endowment Fund. Currently, the ARS Central Executive Endow-
ment Fund is at two and a half million dollars. The goal is to reach fi ve 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 vari-
ous 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 fi ½ y guests—Homouhies and friends of the Ar-
menian 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 fi nger sand-
wiches, pastries and a selection of fi ne teas.

Toronto-native Mineh Satourian performed a medley of songs, captivating listen-
ers 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 contrib-
uting towards the ARS Vision 2020, which will aid existing projects and undoubtedly 
open the door to exciting, new opportunities.

Sevaun Palvetzian

Ըն կե րային Ծա ռա յու թիւն
 ՀՕՄ -ի Թո րոն թոյի Ըն կե րային Ծա ռա յու թեան յանձ նա խում բը Սեպտ. 

2018-Մայիս 2019  ու նե ցաւ հե տև  եալ գոր ծու նէու թիւ նը.

— Արա րատ Տուն Հայ Ծե րա նո ցին ամ սա կան հեր-
թա կա նու թեամբ տաք ճա շի մա տու ցում:

— Սեպ տեմ բե րին Երեց նե րուն այ ցե լու թիւ նը Հայ 
Առաք.Ս. Աս տուա ծա ծին Եկե ղե ցի և  Հայ Կեդ րո նէն ներս 
ճա շի մա տու ցում:

— Ամա նո րի և  Սուրբ Ծնն դեան  նաև  Մայ րե րու Տօ-
նե րուն առ թիւ այ ցե լու թիւն Արա րատ Տան և  Նորթ Եոր քի 
երեց նե րուն:

—  Զա նա զան տե սա կի օգ նու թիւն ներ  կա րի քա ւոր 
ըն տա նիք նե րուն: 

— Գա նա տա կան քա ղա քա ցիու թեան յա տուկ դա-
սըն թացք ներ կազ մա կեր պեց վեր ջերս Գա նա տա հաս տա-
տուող Սու րիահայ ըն տա նիք նե րուն:

— Դա սա խօ սու թիւն Հինգշ. Մայիս 16, 2019 -ին Հայ 
Կեդ րո նի սրա հէն ներս, նիւթ՝ Կտակ նե րու , կեան քի ապա-
հո վու թեան և  նիւ թա կան ծրագ րա ւո րու մի  ան հրա ժեշ տու-
թիւ նը: Նիւ թը  ներ կա յա ցու ցին  Րո պէր Ատու րեան և  Ժա-
նէթ Համ բա րեան:

 ՀՕՄ -ի Ըն կե րային Ծա ռա յու թեան գրա սե նեակը կ՚օ ժան դա կէ հետզ-
հե տէ ծա ւա լող հա մայն քիս կա րիք նե րուն: Տե ղե կու թիւն ներ փո խան ցե լով 
մշա կու թային, ըն կե րային և  առող ջա պա հա կան հար ցե րու առն չու թեամբ: 
Գա նա տայի քա ղա քա ցիու թեան դի մումն  ագ րե րը ամ բող ջաց նե լու օգ նու-
թեան կա րիք ու նե ցող ըն տա նիք նե րուն: 

Գ րա սե նեակի կի սա ժամ պաշ տօ նեան է՝ ընկհ. Ան ժէ լիք Քի րի ճեան:

Գ րա սե նեակի այ ցե լու թեան ժա մե րն են՝ Եր կու շաբ թի -Ուր բաթ 10:00-3:00:
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 Հայ Օգ նու թեան Միու թեան Թո րոն թոյի «Ռու-
բի նա» մաս նա ճիւ ղը, Շա բաթ 1 Դեկ տեմ բեր, 2018 -ի 
երե կոյեան՝ Տոհ մի կ Օրե րու շար քին 25-ր դը տօ-
նախմ բեց զու գա դի պու թեամբ՝ Հա յաս տա նի Ա. Հան-
րա պե տու թեան 100 -ա մե ակին: Հե տև  ա բար, Տոհ մի կ 
Օրը նուի րուե ցաւ Հայոց Պե տա կա նու թեան հիմ քը 
հան դի սա ցող Թա գա ւո րա կան Տոհ մե  րուն՝ Ու րար-
տա կան, Ար տա շէ սեան, Ար շա կու նեաց, Բագ րա տու-
նեաց և  Կի լի կիոյ թա գա ւո րու թիւն նե րուն:

 Ներ կայ էին Ս. Աս տուա ծա ծին Եկե ղեց ւոյ Հո-
վիւ՝ Տէր Գե ղարդ Ծայր. Վրդ Քիւս պէ քեանը, Գա նա-
տայի մօտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան Հիւ պա-
տոս՝ Պրն. Արա Մկրտ չեանը, Օն թա րիօ Նա հան գի 
Խորհր դա րա նի Երես փո խան՝ Արիս Պա պի կեանը և  
400 -է աւե լի ազ գային ներ: 

 Հայ Կեդ րո նի սրա հը պատ շա ճօ րէն զար դա-
րուած էր նիւթ ու նե նա լով պատ մա կան ար քա յա կան 
տոհ մե  րը: Սրա հի դուր սի բաժ նի պա տին վրայ կը 
տես նուէր Հա յաս տա նի քար տէ սը՝ եզեր քը բո լո րուած 
հայոց 15 թա գա ւոր նե րու պատ կեր նե րով, անոր 
քով զե տե ղուած պաս տա ռին վրայ կը կար դա ցուէր 
«Հայոց Փառ քը» և  պատ կե րուած էին հինգ թա գա ւո-
րու թիւն նե րու զի նան շան նե րը: 

Ս րա հի մուտ քին յաղ թա նա կի կա մա րին վրայ 
կա րե լի էր տես նել Ար տա շէ սեան զի նան շա նը և  յա-
ւեր ժու թեան նշա նը: Սրա հին պա տե րը եզե րուած էին 
Էրե բու նի բեր դի պա տի որմն  ան կա րի երի զի պատ-
կե րով, իսկ բե մի ն պա տին վրայ ուղ ղա հայեաց իջած 
էին հինգ պաս տառ ներ, իւ րա քան չիւ րը ներ կա յաց-
նե լով ար քա յա կան տոհ մե  րէն մէ կուն զի նա ն շա նը և  
ետև  ի հե ռան կա րով՝ Մեծ ու Փոքր Մա սիս լեռ նե րը: 

Սե ղան նե րու կեդ րո նը զե տե ղուած էր փայ տի 
վրայ փո րագ րուած Հա յաս տա նի զի նան շա նը և  Օպ-
սի դա քա րի (Obsidian) վրայ դրօ շը, որոնք Երև  ա նէն 
բե րուած էին յատ կա պէս այդ օրուան հա մար: Սրա-
հին մէկ ան կիւ նը յատ կա ցուած էր թա գա ւոր, թա գու-
հի նե րու նկար նե րու և  Հա յաս տա նէն բե րուած իրե րու 
ցու ցադ րու թեան: Սե ղան մըն ալ տրա մադ րուած էր 
Տոհ մի կ Օրե րու առ թիւ հրա տա րա կուած բո լոր գիր-
քե րու ցու ցադ րու թեան: 

Այս տա րուան նիւ թին առըն չուե լով մա նա ւանդ 
նկա տե լի էր հայ կա կան տա րազ նե րով ներ կա նե րու 
պատ կա ռե լի թի ւը: Տա րա զա ւոր ան դամն  ե րը սրա հի 
մուտ քին հրամ ցու ցին բա լով պատ րաս տուած խմի չ-
քը և  ըն կոյ զով լե ցուած ար մաւ ներ: Իսկ սե ղան նե րուն 
վրայ իւ րա քան չիւր ան ձի հա մար տրա մադ րուած 
էր Հա յաս տա նի դրօ շով և  զի նան շա նով պատ րաս-
տուած կուրծ քի գն դա սեղ մը: 

Այս տա րի Տոհ մի կ Օրուան յանձ նա խում բը և  
են թա յանձ նա խում բը, եր կար ամի ս նե րու ու սում-
նա սի րու թիւն նե րէ ետք, բծախն դիր աշ խա տան քով 
պատ րաս տած էին հայե րէն և  ան գլե րէն լե զու նե րով 
բո վան դա կա լից և  պատ կե րա զարդ գիրք մը, որ ամ-
փոփ ձև  ով կը ներ կա յաց նէր հայ ազ գի ծա գու մի ն և  
հայոց ար քա յա կան տոհ մե  րու 4000 տա րուան հա-
րուստ պատ մու թիւ նը: Գիր քին խմ բագ րա կան կազ մը 
կը բաղ կա նար երեք ան դամն  ե րէ՝ Հու րի Նա ճա րեան, 
Զե փիւռ Տոր նա և  Տոքթ. Սօ նա Բու չի կեան-Սար գի-
սեան:

 Ձեռ նար կը սկ սաւ գիր քի գի նե ձօ նով: Յանձ-
նա խում բի փո խա տե նա պե տու հի՝ Զե փիւռ Տոր նա 
ներ կա նե րուն բա րի գա լուստ մաղ թե լէ ետք հա կիրճ 
կեր պով ներ կա յա ցուց գիր քը, ապա հրա ւի րեց Տէր 
Գե ղարդ Ծայր. Վար դա պետ Քիւս պէ քեանը, որ կա-
տա րեց գիր քին գի նե ձօ նը: 

Բաց ման խօս քով հան դէս եկաւ Տոհ մի կ Օրուան 
յանձ նա խում բի ատե նա պե տու հի՝ Հու րի Նա ճա-

րեանը: Ան խօս քը վեր ջա ցուց շնոր հա կա լու թիւն 
յայտ նե լով ան ցեալի և  այս տա րուան Տոհ մի կ Օրե րու 
յանձ նա խում բե րուն, բո լոր նուի րա տու նե րուն և  կա-
մա ւոր օժան դա կող նե րուն:

 Յայ տագ րին կա րև  որ մէկ մա սը կը կազ մէր 
Երև  ա նի Տէ րեան Մշա կու թային Կեդ րո նի Ար քա յա-
կան և  Ազ գային տա րազ նե րու ան նա խըն թաց ցու-
ցադ րու թիւ նը Թո րոն թոյի մէջ: Տէ րեան Մշա կու թային 
Կեդ րո նը սի րայօ ժար հայ թայ թած էր բո լոր տա րազ-
նե րը: Ցու ցադ րու թիւ նը հա մադ րե ցին Թա մար Մա-
թո սեանը և  Մա րալ Պէ քա րեանը իսկ տա րազ նե րու 
ներ կա յա ցու մը կա տա րեց Թա մար Մա թո սեանը: 
Գա ղու թիս խումբ մը երի տա սարդ և  երի տա սար-
դու հի ներ գե ղեց կօ րէն ցու ցադ րե ցին ար քա յա կան և  
ազ գային տա րազ նե րը, որոնց մէ իւ րա քան չիւ րը ձև  ա-
վո րուած և  պատ րաս տուած էին իւ րա յա տուկ ձե ռա-
գոր ծե րով: 

  Հա մազ գայի նի Գլա ձոր Մաս նա ճիւ ղի «Է րե-
բու նի» Պա րա խում բը, ղե կա վա րու թեամբ՝ Նել լի Կա-
րա պե տեանի, յայ տա գի րը ճո խա ցուց եր կու պա րով՝ 
«Հայ կա զուն ներ» և  «Տա ւիղ»: 

Ա պա, կազ մա կեր պիչ յանձ նա խում բի անու նով 
Տիանա Հա նը մե ան յայտ նեց թէ` առ ի գնա հա տանք 
Տոհ մի կ Օրե րու մղիչ ու ժը եղող Հու րի Նա ճա րեանի 
նուի րեալ աշ խա տան քին, Հա յաս տա նի Ծա ռատն-
կու մի  Ծրագ րին (Armenia Tree Project - ATP) մի  ջո-
ցով իր անու նին խումբ մը ծա ռեր պի տի տն կուին 
հայ րե նի քին մէջ: Իսկ մաս նա ճիւ ղին անու նով Իրեն 
Թի լի մե ան ներ կա յա ցուց Գնա հա տա գիր մը և  նուի-
րեց Մայքլ Արա մի  գոր ծե րէն մէ կը: 

Գա նա տայի մօտ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թեան Հիւ պա տոս՝ Պրն. Արա Մկրտ չյան հրա-
ւի րուե ցաւ մաս նա ճիւ ղի ատե նա պե տու հի Իրեն 
Թի լի մե անի և  Հու րի Նա ճա րեանի հետ հա տե լու 
25 -ա մե ակի կար կան դա կը, որ բեր դի ձև  ով յատ կա-
պէս պատ րաս տուած էր: 

Ա պա բեմ հրա ւի րուե ցաւ Պրն Մկրտ չյա նը տա-
լու իր պատ գա մը: Հիւ պա տո սը մե  ծա պէս գնա հա տեց 
ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի ձեռ նար կած աշ խա-
տանք նե րը, մա նա ւանդ Տոհ մի կ Օրե րու ձեռ նարկ նե-
րը, որ կը հան դի սա նան հայ մշա կոյ թի ու պատ մու-
թեան պահ պա նու մի  կա րև  որ գոր ծու նէու թիւն: 

Հայր Գե ղարդ Ծայր. Վար դա պետ Քիւս պէ-
քեանը հրա ւի րուե ցաւ տա լու իր սր տի խօս քը: Ան 
շնոր հա ւո րեց Տոհ մի կ Օրե րու 25 -ա մե ակը և  յայտ նեց 
թէ, ինչ պէս հայոց թա գա ւո րու թիւն նե րու ընդ մէ ջէն 
փառ քի զգա ցու մը և  հզօ րու թեան ոգին կը փո խան-
ցուի մե ր ժո ղո վուր դին մի ն չև  այ սօր: Նկա տել տուաւ 
նաև  թէ, ինչ պէս Մայր Հա յաս տա նի տա րա զով երի-
տա սար դու հին սու րը ձեռ քին ներ կա յա ցաւ, այդ պէս 
ալ ՀՕՄ -ը պատ նէ շի վրայ կը գոր ծէ հայ ազ գին և  
հայ րե նի քին հա մար: Իր խօս քէն ետք Հայր Սուր բը 
կա տա րեց սե ղա նի օրհ նու թիւ նը: Ներ կա նե րը ճա-
շա կե ցին հայ կա կան հա մա դամ ճա շե րը, յատ կա պէս 
նշա նա ւոր աւան դա կան ղա փա ման, որ հրամ ցուե ցաւ 
«Ղա փա մա» եր գի ըն կե րակ ցու թեամբ:

 Ճա շի ըն թաց քին պաս տա ռի վրայ ցու ցադ րուե-
ցաւ 25 տա րի նե րու Տոհ մի կ Օրե րու ձեռ նարկ նե րէն 
հա մադ րում մը պատ րաս տուած Օն նիկ Նա զա րեան-
ցի կող մէ:

 Բեմ բարձ րա ցաւ Մոնթ րէալէն յատ կա պէս ժա-
մա նած Էլի Պէր պէ րեանը իր նուա գա խում բին հետ և  
իր գրա ւիչ ձայ նով ու ար հես տա վարժ ձիր քով, աշու-
ղա կան և  հայ րե նա սի րա կան եր գե րով հմայեց ներ-
կա նե րը, որոնք հա ճե լի մթ նո լոր տի մէջ, մե  ծա պէս 
խան դա վա ռուած պա րե ցին մի ն չև  ուշ ժա մե ր: 

Ներ կա նե րը շատ լաւ տպա ւո րուած՝ գո վես տով 
ար տա յայ տուե ցան ձեռ նար կին ու այդ առ թիւ լոյս 
տե սած գիր քի մա սին և  Հայ Ազ գի Փառ քի օրե րու 
հպար տու թեամբ ներշն չուած մե կ նե ցան տուն: 

Իս կա պէս ան նա խըն թաց երե կոյ մը:

ՀՕՄ -ի Տոհ միկ Օր, Նուի րուած՝
 Հայոց Թա գա ւո րա կան Տոհ մե րուն

Ա մառ նային ճամ բար

 ՀՕՄ -ի Ռու բի նա Մաս նա ճիւ ղի  2018 -ի Ամառ նային Ճամ բա րը   հայ պա տա-

նիին և  մա նու կին  առ ջև  իր դռ նե րը բա ցաւ Յու լի սի 2-ին ու թը շաբ թուայ տև  ո ղու-

թեամբ, մի ն չև  Օգոս տոս 23 2018, ման կա վար ժա կան ճոխ յայ տա գի րով: Ճամ բա րի 

պաշ տօ նա կան բա ցու մը տե ղի ու նե ցաւ Չո րեք շաբ թի 11 Յու լիս, 2018 -ին  Հայ Կեդ-

րո նի մար զաս րա հին մէջ: 

Ա մառ նային ճամ բա րը մե ծ դեր ու նի գա ղու թիս մէջ իր 8 շա բաթ նե րու ծրագ-

րով ամ րան ըն թաց քին հայ կա կան մթ նո լոր տի մէջ պա հե լով մե ր մա նուկ ներն ու 

աշա կերտ նե րը: Այս տա րեշր ջա նին մօ տա ւո րա պէս 200 տար բեր տա րիք նե րու 

փոք րիկ ներ  մաս նակ ցե ցան ճամ բա րին: Ու նե ցանք 30 -է աւե լի խորհր դա կան ներ 

(Counselors )և  կա մա ւոր ներ(volunteers), առիթ ստեղ ծե լով երի տա սար դու թեան 

ձեռք բե րե լու փոր ձա ռու թիւն և  աշ խա տե լու հնա րա ւո րու թիւն ամառ նային ար ձա-

կուր դի ըն թաց քին:

 Ճամ բա րի յանձ նա խում բը և  տնօ րէ նու թիւ նը ջանք չխ նայե ցին որ պէս զի 

ճամ բար յա ճա խող նե րը ու նե նան ու րախ, ապա հով և  յա ջող շր ջան մը:  
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Կազ դուր ման ար ձա կուրդ

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ Է  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Հ .Օ .Մ .ի Օրուայ Տօ նա կա տա րու թիւն
 Թո րոն թոյի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղի 56 -ա մեակ

Հ .Օ .Մ .ի օրուան տօ նա կա տա րու-
թիւ նը տե ղի ու նե ցաւ Կի րա կի Յուն. 27, 
2019 ին։

 Ներ կա նե րը հա ճե լի ժա մա նակ 
մը ան ցու ցին նախ քան յայ տագ րի սկ-
սի լը, ժա մը 4-5 հիւ րա սի րուե ցան յանձ-
նա խում բիս կող մէ պատ րաս տուած 
հա մա դամ պա տա ռիկ նե րով և զո վա-
ցու ցի չով՝ ուր վար ժա րա նի աշա կերտ-
նե րը առի թը ու նե ցան բա ժին բե րե լու 
հիւ րա սի րե լով ներ կա նե րը։

 Ժա մը  5- ին պաշ տօ նա կան տօ նա-
կա տա րու թիւ նը տե ղի ու նե ցաւ «Հա մազ-
գային»  սրա հին մէջ, ներ կա յու թեամբ 
ՀՕՄ ի մեծ ըն տա նի քի ան դամ նե րու և 
հա մա կիր նե րու, ներ կայ էին նաև պատ-
կան մարմ նի ներ կա յա ցու ցի չը, կղե րա-
կան ներ, քոյր եկե ղե ցի նե րու և միու թիւն-
նե րու ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ 

Ընկհ. Մա րալ Հրեշ տա կեան 
հրա ւի րեց ներ կա նե րը յոտն կայս ՝ 
Գա նա տայի, Հա յաս տա նի և Հ.Օ .Մ. ի 
քայ լերգ նե րը ունկնդ րե լու և յար գե լու 
առյա ւէտ բաժ նուած ըն կե րու հի նե-
րու  յի շա տա կը, ցու ցադ րե լով անոնց 
նկար նե րը։ 

Ըն կե րու հին իր բաց ման խօս քին 
մէջ ներ կա յա ցուց  ՀՕՄ ի հիմ նադ րու-
թեան հա կիրճ պատ մա կա նը և եզ րա-
փա կեց ըսե լով;« ՀՕՄ ը միայն բա րե-
սի րա կան միու թիւն մը չէ, ՀՕՄ ու հին 
նե ցուկն է հա յա պահ պան ման սուրբ 
պար տա կա նու թեան։ Ան ար թուն պա-
հակն է մեր մշա կոյ թին։» 

Ընկ. Իռէն Թի լի մեան Ռու բի նա 
Մաս նա ճիւ ղի ատե նա պե տու հի՝ վար-
չու թեան խօս քին ընդ մէ ջէն ներ կա յա-

ցուց, տե սա հո լո վա կի ըն կե րակ ցու-
թեամբ, կազ մա կեր պու թեան տա րե կան 
յայ տա գիր նե րը, գոր ծու նէու թիւն նե րը և 
նիւ թա կան յատ կա ցում նե րը  Հայ րե նի-
քի,  Ար ցա խի, ար տա սահ մա նի և  Թո-
րոն թոյի մէջ ։ Ան կոչ ուղ ղեց որ ձեռք 
ձեռ քի տա լով  յա ջո ղեց նենք  միու թեան 
բո լոր բա րի նպա տակ նե րը։ 

Օ րուան բա նա խօս, ՀՕՄ ի Կեդ-
րո նա կան վար չու թեան ատե նա պե-
տու հին, Ընկ. Գա րո լին Շմա ւո նեան 
Ռու բի նա մաս նա ճիւ ղի հրա ւէ րին 
ըն դա ռա ջե լով ներ կա յա ցուց՝ «Հա ւա-
տա րիմ ՀՕՄ ի Լո զուն քին, Հաս տատ 
Քայ լե րով Դէ պի Ապա գայ» նիւ թը։  
Ման րա մաս նօ րէն ներ կա յա ցուց 109 
տա րի նե րու, Կեդ րո նա կան մարմ նի 
նպա տակ ներն ու տես լա կա նը աշ խար-
հաս փիւր հա յու թեան։

 Գե ղա րուես տա կան յայ տագ-
րին բա ժին բե րին Դա լար Սի մո նեան, 
մե ներ գով, Վրէժ Ղա զա րեան, դաշ-
նա մու րի ըն կե րակ ցու թեամբ։ Նշան 
Փա փա զեան, ջու թա կի վրայ և Նա րի-
նէ Սի սե ռեան դաշ նա մու րի։ Մա րի նէ 
Գա լայ ճեան- Մա նու շեան մաս նակ-
ցե ցաւ աս մուն քով։ Յանձ նա խում բը 
գնա հա տեց ձեռ նար կին մաս նա կից 
ըն կե րու հի նե րը  ծաղ կե փուն ջե րով 
իսկ երի տա սարդ նե րը ստա ցան $20  
խոստմ նագ րեր (gift certificate) որ պէս-
զի Հա մազ գայի նի գրա դա րա նէն ընտ-
րեն իրենց նա խա սի րած նուէ րը:

Յայ տա գի րը կ՜ընդգր կէր նաեւ 
Կր թա թո շակ նե րու Մր ցա նա կա բաշ-
խու թիւն իբր քա ջա լե րանք հա մալ սա-
րա նա կան վեց ու սա նող նե րու որոնք 

էին, Մա րալ Տէր Օհան, Վա նի Եա-
գու պեան, Արամ Խա չի կեան, Նա նոր 
Մոմ ճեան, Լու սի Մի նա սեան և Դա լար 
Չիթ ճեան- Արոյեան։ 

 Երի տա սարդ Կա մա ւո րի Մր ցա-
նա կին ար ժա նա ցաւ Ընկհ. Անի Աբ րա-
հա մեան, իր ազ գա նուէր և կա մա ւոր 
աշ խա տան քի իբր գնա հա տանք։

 Զար դա սեղ նե րու ար ժա նա ցան 
15, 25, 35 եւ 50 տա րուան նուի րեալ ըն-
կե րու հի ներ որոնք ան դա մագ րուած 
ու  սի րայօ ժար նե ցուկ կանգ նած են 
ՀՕՄ- ի Ռու բի նա մաս նա ճիւ ղին մին-
չեւ օրս , հա մո զու մով կը շա րու նա կեն 
ան ձնուէր ծա ռա յու թիւ նը ։

15 տա րուան զար դա սեղ ստա-
ցան, Ան ժե լիք Ներ սէ սեան, Լո րի 
Ճան պա զեան, Թա մար Օհան նէ սեան, 
Ազօ Գո լան ճեան, Մա րի Նախ նի կեան 
և Մար լէն Աղա մա նու կեան։

25 տա րուան ծա ռա յու թեան 
զար դա սեղ ներ ստա ցան, Ար շա լոյս 
Սաղ րեան, Սօ սի Մել քո նեան, Մայ տա 
Սար գի սեան, Անա հիտ Զա գա րեան, 
Ան ժէլ Զա գա րեան։ 

35 տա րուան ծա ռա յու թեան զար-
դա սեղ նե րու ար ժա նա ցան ընկհ.ներ 
Մայ տա Մու րա տեան, Շու շան Յա կո-
բեան, Մա րի Աբ րա հա մեան։

50 տա րուան զար դա սե ղին հետ 
ընկհ. Ով սան նա Փի լաւ ճեան Յա տուկ 
գնա հա տա գի րի ար ժա նա ցաւ  եր կա-
րա մեայ ան դա մակ ցու թեան և նուի-
րու մի։ 

ՀՕՄ ի Յա տուկ պար գե ւատ րու-
մի ար ժա նա ցան Ար միկ Սա ֆա րեան 
եւ Ծո վիկ Խէր ՀՕՄ Ի և Թո րոն թոյի 

գա ղու թէն ներս իրենց եր կա րա տեւ-
,անձ նու րաց եւ նուի րեալ բա ցա ռիկ 
աշ խա տան քի հա մար։

 ՀՕՄ -ի յա րա տե ւու թիւ նը և կեն-
սու նա կու թիւ նը կ՝ա պա հուուի երի-
տա սարդ ու ժե րով և Միու թեան նո-
րագ րեալ նե րով։ Առ այդ, Երդ ման 
արա րո ղու թիւն  տե ղի ու նե ցաւ եօթ 
երի տա սարդ նո րագ րեալ նե րու  կն գա-
մայ րու թեամբ Ընկհ.Գա րո լին Շմա ւո-
նեանի։ Այս Տա րուայ նո րագ րեալ ներն 
էին; Մայ տա Ալեք սա նեան, Մեղ րի 
Քէ շի շեան, Լու սի Մի նա սեան, Նոյե մի 
Թիւ ֆէնք ճի, Մի րեյլ Մոմ ճեան, Հու րի 
Նալ պան տեան -Եփ րե մեան, Թա մար 
Եղ բայ րեան։

Յայ տագ րի աւար տին Հո գեշ-
նորհ Հայր Գե ղարդ Ծ. Վրդ. Քիւս պէ-
քեան փո խան ցեց իր սր տի խօս քը և 
պահ պա նի չով եզ րա փա կեց յայ տա գի-
րը; Որ մէ ետք տե ղի ու նե ցաւ աւան դու-
թիւն դար ձած մո մա վա ռու թիւ նը ուր 
մաս նա ճիւ ղիս երի ցա գոյն ընկհ. Այ տա 
Գան ձա պե տեան վա ռեց իր մո մը ետ-
քը փո խան ցեց կրա կը կրտ սեր ընկհ .
ին և միասին վա ռե ցին այս տա րուան 
ջա հը, ետ քը ներ կա նե րէն փա փա քող-
ներ մաս նակ ցե ցան  56- րդ ամեակի 
մո մե րը վա ռե լու։ Տօ նա կա տա րու թեան 
աւար տին կար կան դա կի հա տում տե-
ղի ու նե ցաւ և սուր ճի ու կար կան դա կի  
հիւ րա սի րու թիւն։ 

Ըն կե րու հի նե րը բաժ նուե ցան 
նո րո գուած ՀՕՄ -ի Ուխ տով  շա րու-
նա կե լու  Հայ գա ղու թին ծա ռայել ան-
ձնու րաց նուի րու մով, զո հո ղու թեամբ 
և ան նա հանջ կամ քով։

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

Մասնաճիւղիս Կրթաթոշակի մրցանակները հետև եալներն են.-

— Երկու կրթաթոշակներ համալսարանի առաջին տարուան համար:

— Մէկ կրթաթոշակ համալսարանի Մագիստրոսի համար:

— ԴՐՕ ՆԱՃԱՐԵԱՆ կրթաթոշակ համալսարանի ոև է տարուան 
կամ ծրագրին համար:

— Մէկ կրթաթոշակ համալսարանի ոև է 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

Այս տա րուան դա ժան և խիստ ձմե  ռէն վերջ և մա նա ւանդ ան հատ նում 
ազ գային ձեռ նարկ նե րու աւար տին, բո լորս կ՚ե րա զենք տա քուկ Ար ևով հանգս-
տեան վայր մը։ Այս մե ր փա փա քը կ՚ի րա կա նաց նէ ՀՕՄ -ի Ռու բի նա մաս նա ճիւ ղի 
վար չու թիւ նը նշա նա կե լով յանձ նա խումբ մը որ այս մէ կը կ՚ազ մա կեր պէ։ Վայ րը 
Քիւ պայի Քայօ Կիէր մօ ծո վափն է։ Թուա կա նը Ապ րիլ 1-էն 8-ը է։ Նախ քան մե ր 
մե կ նու մը յա տուկ հրա ւէ րով կը տե ղե կա նանք բո լոր ման րա մաս նու թիւն նե րուն 
ծա նօ թա նա լով մե ր սե նե կա կից նե րուն։ Կը ստա նանք յա տուկ պա յու սակ մը ՀՕՄ 
-ի նշա նով, մէ ջը ճամ բոր դա կան կար ևոր գի տե լիք նե րով և պի տոյք նե րով։

35 ՀՕ Մու հի նե րով և ՀՕՄ -ի հա մա կիր նե րով կ՚ուղ ղուինք օդա կա յան, ար դէն 
մե ր ոգ ևո րու թիւ նը սկ սած է։ Մէկ շաբ թուայ ըն թաց քին հայե րէն խօ սակ ցու թիւն-
նե րը, եր գե րը և պա րե րը չեն դադ րիր։ Ան շուշտ ազ գային բո լոր հար ցե րուն լու-
ծումն  եր կը գտ նենք և մե ր մօ տա լուտ ձեռ նարկ նե րու ծրա գիր նե րը կ՚ամ բող ջաց-
նենք, գո նէ բե րա նա ցի...։

 Վե րա դար ձին, Քիւ պայի օդա կա յա նը, մե ր երի տա սարդ ըն կե րու հի նե րը 
բարձ րա խօ սէն կը յա ջո ղին Թա թայի խան դա վառ «Ա նա պա տի Արև» եր գը սփ-
ռել տալ։ Ան մի  ջա պէս, հոն ալ կըսկ սինք շուրջ պա րը։ Օդա կա յա նի պա հակ նե րը, 
մոռ ցած իրենց ստու գե լու և հս կե լու կար ևոր պար տա կա նու թիւ նը, շա րուած, զար-
մա ցած և տպա ւո րուած կը դի տեն մե զ...։

 Կազ դու րուած կը վե րա դառ նանք շա րու նա կե լու մե ր սո վո րա կան ճամ բան։ 
Երախ տա գի տու թեան խօսք ու նինք կազ մա կեր պող յանձ նա խում բին մա նա ւանդ 
ըն կե րու հի Լե նա Յով հան նէ սեանին։
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Ընկհ. Շա քէ Ստե փա նեան ծնած է Գա-
հի րէ, Եգիպ տոս: Վա րած է վար չա կան պաշ-
տօն և  եր կու շր ջան՝ ատե նա պե տու թեան 
պաշ տօն: Եղած է գոր ծուն ան դամ, բազ մի ցս 
մաս նակ ցած է մաս նա ճիւ ղի տա րե կան տօ-
նա վա ճառ նե րու և  իր աշ խոյժ ներդ րու մը 
ու նե ցած է ըն կե րային յանձ նա խում բի պա-
զար նե րուն, ինչ պէս նաև  Հայ կեդ րո նի Հայ 
Տա րեց նե րու Միու թեան վար չա կան աշ խա-
տանք նե րուն:

1984 -ին ընտ րուած է ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի 
մաս նա ճիւ ղի վար չու թեան ան դամ և  1986 -ին 
ստանձ նած է ատե նա պե տի պաշ տօ նը: 

Ու նի եր կու զա ւակ ներ, որոնց մէ բախ-
տա ւո րուած է 4 թոռ նե րով:

ԹԱ ԳՈՒ ՀԻ ԳԷՈՐ ԳԵԱՆ

Ծ նած է Քղի գա ւա ռի Ճեր մակ գիւ ղը: 
Ըն կե րու հիին մայ րը ջար դի վե րապ րող նե րէն 
եղած է: Իր քոյ րե րուն և  եղ բայր նե րուն հետ 
մի ասին կը մե ծ նան մե ծ հօր շու քին տակ, կը 
սոր վին որոշ չա փով Աս տուա ծա շուն չը և  հայե-
րէն լե զուն, մի շտ վա րե լով հա յա վայել պար կեշտ 
կեանք մը: Պա տա նի տա րի քին ծնող քին և  հա-
րա զատ նե րուն հետ կը փո խադ րուի Պո լիս: 
Կ՚ա մուս նա նայ պրն. Գա լուստ Գէոր գեանին 
հետ: Ըն կե րու հին շատ երի տա սարդ տա րի քին 
մաս կը կազ մէ Պոլ սոյ Ս. Խաչ վան քի Տիկ նանց 
մի ու թեան և  անոնց շու քին տակ թր ծուած, կը 
սի րէ ծա ռայել եկե ղեց ւոյ և  հայ մշա կոյ թին: 1965 
-ին իր ըն տա նի քին հետ կը փո խադ րուի Գա նա-
տայի Սենթ Գաթ րինզ քա ղա քը: Կարճ ժա մա-

նակ մը ետք կ՚ան դա մագ րուի գա ղու թի ՀՕՄ -ի մաս նա ճիւ ղին և  մե ծ եռան դով կը 
ծա ռայէ: Ան եր բեք չէ զլա ցած որև  է գործ ստանձ նել՝ մի ու թեան վե րել քին հա մար: 
Վա րած է վար չա կան պաշ տօն ներ և  եղած է յանձ նա խում բե րու ան դամ: Միշտ ներ-
կայ գտ նուած է ՀՕՄ -ի հեր թա կան ժո ղովն  ե րուն և  քա ջա լե րած է գա ղու թէն ներս 
ՀՕՄ -ի բո լոր ձեռ նարկ նե րը: Ու նի երեք զա ւակ ներ, 11 թոռ ներ և  2 ծոռ:

ՍԻՒ ԶԻ ՏԷՐ ՏԷ ՐԵԱՆ

Ծ նած է Պոl սոյ արուար ձան նե րէն 
Թաք սի մի  շր ջա նը: Նախ նա կան ու սու մը 
ստա ցած է տեղ ւոյն հայ կա կան դպ րո-
ցին մէջ և  մէկ տա րի յա ճա խած է ֆրան-
սա կան դպ րոց: Հե տև  ած է դաշ նա կի 
դա սըն թաց քի: Ու սու մը կի սատ ձգե լով՝ 
ըն տա նի քին հետ փո խադ րուած է Գա-
նա տայի Հա մի լ թըն քա ղա քը: Ամուս-
նա ցած է Յա կոբ (Ճէք) Տէր տէ րեանի 
հետ: Ամու սի նին քա ջա լե րան քով ան դա-
մակ ցած է տեղ ւոյն ՀՕՄ -ի մաս նա ճիւ-
ղին: Եղած է գոր ծուն ան դամ, վա րած է 
վար չա կան պաշ տօն ներ, եղած է յանձ-
նա խում բե րու մէջ և  մե ծ դեր ու նե ցած 
է մաս նա ճիւ ղին վե րել քին: Ան քաղցր 
ժպի տով, մե ղմ բնա ւո րու թեամբ՝ սէր և  
յար գանք կը սեր մա նէ իր ան դա մակ ցած 
մի ու թեան ան դամն  ե րուն: Միշտ ներ կայ 
գտ նուած է գա ղու թէն ներս ՀՕՄ -ի բո լոր 

ձեռ նարկ նե րուն: Իր մաս նակ ցու թիւ նը բե րած է Շր ջա նային վար չու թեան ժո ղով-
նե րուն և  սե մի  նար նե րուն: 

Ընկհ. Տէր տէ րեան մայր է իր 4 զա ւակ նե րու, մե ծ մայր է իր 6 թոռ նե րուն և  2 
ծոռ նե րուն:

ՎԵՐ ԺԻՆ ՊՈ ՅԱ ՃԵԱՆ ՄԱՔՍՈՒՏԵԱՆ

Ըն կե րու հի Վեր ժին Պո յա ճեան Մաք-
սու տեան ծնած է Հա լէպ, Սու րիա: Յա ճա խած 
է Հա լէ պի նա խակր թա րան նե րէն մի ն: 1968 -
ին գաղ թած է Թո րոն թօ, Գա նա տա: 1969 -ին 
մի ացած է Հա մի լ թը նի ՀՕՄ -ի մաս նա ճիւ ղին:

1971 -ին ամուս նա ցած է պրն. Ասա տուր 
Մաք սու տեանի հետ ու բախ տա ւո րուած եր կու 
մանչ զա ւակ նե րով: 

Ան մի շտ նե ցուկ կանգ նած է ՀՕՄ -ի ն՝ 
օժան դա կե լով նիւ թա պէս և  բա րո յա պէս: Իր 
ներդ րու մը բե րած է զա նա զան աշ խա տանք նե-
րու՝ օժան դա կե լուվ ՀՕՄ -ի վե րել քին:

ՏԻԳ ՐԱ ՆՈՒ ՀԻ ԹՈ ՓՈՒ ԶԵԱՆ

 Տիգ րա նու հի Հո փու րեան Թո փու զեան ծնած է 
Լի բա նան: Նախ նա կան ու սու մը ստա ցած է Հա յա շէ-
նի Ազ գային Թոր գո մե ան վար ժա րա նէն ներս: Փոքր 
տա րի քէն եղած է աշ խոյժ և  իր լուրջ կե ցուած քով 
դար ձած է օրի նա կե լի և  տի պար կին։

1964 -ին ընկհ. Տիգ րա նու հի կ՚ա մուս նա նայ պրն. 
Յով հան նէս Թո փու զեանի հետ, և  կը բախ տա ւո րուին 
երեք դուստ րե րով. Սօ սի, Սե դա և  Շո ղիկ։ Լի բա նա նի 
մէջ Թո փու զեան ամո լը իր ներդ րու մը ու նե ցած է զա-
նա զան մի ու թիւն նե րու մէջ։

1969 -ին ընկհ. Թո փու զեան կ՚ան դա մակ ցի Լի-
բա նա նի Օգ նու թեան Խա չին և  կը ստանձ նէ յանձ-

նախմ բային զա նա զան պա տաս խա նա տու պաշ տօն ներ: Ընկհ. Թո փու զեան իր 
ժրա ջան խառ նուած քով եր բեք չէ զլա ցած իր բա րո յա կան և  նիւ թա կան օժան դա-
կու թիւ նը ՀՕՄ -ի գոր ծու նէու թեանց։

1976 -ի ն, Լի բա նա նի քա ղա քա ցիական պա տե րազ մի ն հե տև  ան քով Թո փու-
զեան ըն տա նի քը կը հաս տա տուի Գա նա տա, և  նոյն տա րին իսկ ընկհ. Տիգ րա նու-
հի կ՚ան դա մակ ցի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղին, ուր և ս նոյն թա փով իր մաս-
նակ ցու թիւ նը կը բե րէ մի ու թեան զա նա զան յանձ նա խում բե րուն ան դա մակ ցե լով։

1993 -ին երբ ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղի սեր մե  րէն ծնունդ առաւ Լա ւա լի 
«Շու շի» մաս նա ճիւ ղը, ընկհ. Տիգ րա նու հին յար գե լով ՀՕՄ -ի ծրա գիր-կա նո նա գի-
րը կարգ մը ու րիշ ըն կե րու հի նե րու հետ փո խան ցուե ցաւ «Շու շի» մաս նա ճիւղ: 

Ընկհ. Տիգ րա նու հի Թո փու զեան 50 տա րի նե րէ ի վեր ՀՕՄ -ի մի  ջո ցաւ կը ծա-
ռայէ հայ ազ գին, նոյն հա ւա տար մու թեամբ և  հո գե կան մե ծ գո հու նա կու թեամբ։Օ ՍԱՆ ՆԱ ԱՐ ԹԻ ՆԵԱՆ-ՓԻ ԼԱՒ ՃԵԱՆ 

Ըն կե րու հի Օսան նա Փի լաւ ճեան ծնած 
է Պէյ րու թի Պուրճ Հա մուտ շր ջա նին մէջ: Իր 
ու սու մը ստա ցած է յա ճա խե լով Թէ քէեան, 
Դա րու հի Յա կո բեան և  Երկ րոր դա կան Ար-
մէն Ղա րիպ վար ժա րան նե րը:

 Պուրճ Հա մու տի մէջ, 1968 թուին կը հիմ-
նուի Հայ Օգ նու թեան Խա չի «Ա նա հիտ» Մաս-
նա ճիւ ղը: Ըն կե րու հին, երի տա սարդ տա րի-
քին հա ւա տա լով ՀՕՄ -ի վեհ առա քե լու թեան, 
առա ջին օրէն մաս կը կազ մէ այս մաս նա ճիւ-
ղին մի ն չև  իր Գա նա տա հաս տա տուի լը:

1967 թուին կ՚ա մուս նա նայ Պետ րոս 
Փի լաւ ճեանին հետ, և  կ՚ու նե նան երեք զա-
ւակ ներ՝ Թա մար, Վա նիկ և  Արա րատ: Ու նին 
եր կու թոռն ներ՝ Սա րին և  Յով հան, որոնք կը 
յա ճա խեն ՀՕՄ -ի վար ժա րա նը: Երի տա սարդ 

ամո լը իրենց զա ւակ նե րուն հայ կա կան անուն նե րով  ր տե լով կ՚ու զեն յի շեց նել 
իրենց հա յու թեան ար մատ նե րուն հան դէպ տա ծած սէրն ու կա րև  ո րու թիւ նը:

1976 -ի ն, Լի բա նա նի քա ղա քա կան ան կա յու նու թեան պատ ճա ռով կը գաղ-
թեն Գա նա տա և  կը հաս տա տուին Թո րոն թօ քա ղա քը: Ընկհ. Օսան ան մի  ջա պէս 
կ՚ան դա մակ ցի ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղին և  կը ստանձ նէ վար չու թեան 
ատե նադպ րու թեան պաշ տօն, յանձ նախմ բային աշ խա տանք նե րուն իր սի րայօ ժար 
մաս նակ ցու թեամբ՝ սա տար կը հան դի սա նայ, մի շտ իր լա ւա գոյ նը նուի րա բե րե լով: 

Ընկհ. Օսան տա րի ներ շա րու նակ իր ծա ռա յու թիւ նը մա տու ցած է նաև  ՀՄԸՄ -ի 
վե րել քին, ինչ պէս նաև  նե ցուկ կանգ նած Ս. Աս տուա ծա ծին Հայց. Առաք. Եկե ղեց ւոյ: 

Ըն կե րու հին իր շր ջա պա տի երի տա սարդ աղ ջիկ նե րուն և  տի կին նե րուն 
մի շտ կը յոր դո րէ, որ պէս զի անյա պաղ ան դա մակ ցին ՀՕՄ -ի ն:

6 0 - ԱՄԵԱՅ  Ծ ԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ

Հ ՌԻՓ ՍԻ ՄԷ ՆՈՒ ՐԵԱՆ ԱԲ ԳԱ ՐԵԱՆ 

Ըն կե րու հի Հռիփ սի մէ Աբ գա րեան ծնած է Լի բա նա նի Նոր Սիս շր ջա նը:

1957 -ին կ՚ա մուս նա նայ ընկ. Լև  ոն Աբ գա րեանի հետ, ու կը բախ տա ւո րուին չորս զա ւակ նե րով և  9 թոռ նե րով: 

Ընկհ. Հռիփ սի մէ 1958 -ին ան դա մակ ցած է Լի բա նա նի Օգ նու թեան Խա չի «Ա րա գած» մաս նա ճիւ ղին: 1960 -էն 1976 վա րած է 

զա նա զան պաշ տօն ներ. եղած է մաս նա ճիւ ղի վար չու թեան ատե նա պե տու հի, փոխ ատե նա պե տու հի և  գոյ քա պահ: Ան իր մաս-

նակ ցու թիւ նը բե րած է զա նա զան յանձ նա խում բե րու, ի մաս նա ւո րի կա րի քա ւոր ըն տա նիք նե րու օգ նու թեան:

1975 -ի Լի բա նա նի քա ղա քա ցիական պա տե րազ մի ն, իր մայ րա կան օգ նու թիւ նը հաս ցու ցած է հայ երի տա սարդ նե րուն, 

որոնք կը պաշտ պա նէին հայ կա կան թա ղա մա սե րը: 

1980 -ին ըն կե րու հին կը փո խան ցուի ԼՕԽ -ի Զալ քայի «Ա ղաւ նի Փա փա զեան» մաս նա ճիւղ: 

1989 -ին ընկհ. Հռիփ սի մէն և  իր ամու սի նը՝ ընկ. Լև  ո նը, կը գաղ թեն Գա նա տա, մի անա լով իրենց զա ւակ նե րուն: Նոյն ազ-

գային ոգիով ան  կը շա րու նա կէ իր ազ գօ գուտ կեան քը,   մի անա լով Հա մի լ թը նի «Ա րև » մաս նա ճիւ ղին: Նո րո գուած թա փով ան իր  

զա ւակ նե րուն հետ կը շա րու նա կէ ծա ռայել իր շատ սի րե լի ՀՕՄ -ին մի ն չև  օրս, հա կա ռակ իր յա ռա ջա ցած տա րի քին: Ան բարձր 

գնա հա տան քի կ'ար ժա նա նայ և  կը ստա նայ իր 60 -ա մե այ ծա ռա յու թեան հաս տա տա գի րը:
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ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ

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.

ՍԻ ՐԱՐ ՓԻ ՄԱՆ ՏԱ ԼԵԱՆ 

Ըն կե րու հի Սի րա փի Ման տա լեան 
ծնած է Հա լէպ. յա ճա խած է տեղ ւոյն 
Ազգ. Հայ կա զեան վար ժա րա նը՝ ուր հա-
սակ առած և  թր ծուած է Ար մէն Անոյ շի 
նման մտա ւո րա կան նե րու շուն չին տակ։ 
Հայ կա կան վար ժա րա նը և  ջար դէն ճո-
ղոպ րած հայ րէ նա սէր ծնող քը մե ծ ազ-
դե ցու թիւն թո ղած են ըն կե րու հիին 
վրայ։ Եղած է Սու րիահայ Օգ նու թեան 
խա չի ար ծուիկ, ապա՝ ան դամ նոյն այդ 
կազ մա կեր պու թեան։ Վե րոյի շեալ գոր-
ծօն նե րը եկած են ըն կե րու հիին տա լու 
հայե ցի այն պի սի մէկ դաս տիարա կու-
թիւն՝ զոր ըն կե րու հին ջեր մե  ռան դու-
թեամբ պահ պա նած և  փո խան ձած է 
իր զա ւակ նե րուն և  թոռ նե րուն։ 1958 -ին 
կ՚ան դա մակ ցի ՀՕՄ -ի շար քե րուն:

1980 -ա կան թուա կա նի սկզբ նա-
կան տա րի նե րուն, ամուս նոյն և  զա ւակ նե րուն հետ հաս տա տուած է Մոնթ րէալ. իր 
ներդ րու մը բե րած է ազ գային և  եկե ղե ցա կան մար մի ն նե րու աշ խա տանք նե րուն 
և  ակա նա տես եղած՝ գա ղու թի բար գա ւաճ ման և  ուռ ճաց ման։ Յանձ նախմ բային 
ամե  նա հա մե ստ աշ խա տան քէն մի ն չև  վար չա կան պա տաս խա նա տու պաշ տօն-
նե րը, ըն կե րու հին կա տա րած է նոյն բծախնդ րու թեամբ և  նուի րուա ծու թեամբ։ 
Ընկհ. Ման տա լեան եղած է Սօ սէ մաս նա ճիւ ղի 1977-1978 շր ջա նի վար չու թեան 
ատե նա պե տու հի, Շու շի մաս նա ճիւ ղի ան դրա նիկ վար չու թեան ատե նա պե տու հի, 
և  Ս.Գէորգ Հայց. Առաք. Եկե ղեց ւոյ Ազգ. Երես փո խան։ 

Ըն կե րու հի Սի րար փին մե զ մէ յա ւէտ բաժ նուե ցաւ 21 Օգոս տոս 2018 -ի ն:

ԱՆ ԺԷԼ ԳԱ ԹԱ ՐՈՅԵԱՆ

Ընկհ. Ան ժէլ Գա թա րոյեան ծնած 
էր Սու րիա, Հա լէ պի Նոր Գիւղ շր-
ջա նը։ Մա րիամ և  Օհան նէս Գույում-
Ճեան նե րու եր րորդ զա ւակ՝ ան ու նէր 
չորս քոյ րեր և  եր կու եղ բայր ներ։ Ընկհ. 
Գա թա րոյեան յա ճա խած էր Հա լէ պի 
Մես րո պեան նա խակր թա րա նը, որ մէ 
ան մի  ջա պէս ետք՝ լծուած աշ խա տան-
քի, նիւ թա պէս նե ցուկ կանգ նե լու իր 
բազ ման դամ ըն տա նի քին։ Ան, 1954 -
էն մի ն չև  1962 Հա լէ պի մէջ ձե ռա գոր ծի 
խա նու թի մը պա տաս խա տուն կ՚ըլ լայ։ 
1958 -ին կ՚ան դա մակ ցի ՀՕՄ -ի շար քե-
րուն: 1962 -ին ընկհ. Ան ժէլ կ՚ա մուս նա-
նայ Կա րա պետ Գա թա րոյեանի հետ, և  
կը փո խադ րուին Գա նա տա։ Ան իր կեան քի կա րև  որ մա սը կը նուի րէ իր երեք զա-
ւակ նե րուն և  ապա չորս թոռ նիկ նե րուն դաս տիարա կու թեան և  խնամ քին։ Ան շատ 
լաւ կը յի շէր երբ ՀՕՄ -ու հի ներ կը հա ւա քուէին ամէն Ուր բաթ St. Zotique եկե ղեց ւոյ 
սրա հին մէջ, ճաշ պատ րաս տե լու նոր Գա նա տա հաս տա տուած երի տա սարդ նե-
րու և  ըն տա նիք նե րու հա մար։ Ինքն ալ, իր կար գին տա կա ւին նոր Գա նա տա հաս-
տա տուած, յա ճախ կ՚օգ նէր Տիկ նանց մի ու թեան ձեռ նարկ նե րուն։ 

Ընկհ. Ան ժէլ մա հա ցաւ 15 Մարտ 2019 -ի ն։

ՌԱ ՀԷԼ ՃՈՒ ՐԵԱՆ

Ծ նած է Քէ սապ, 4 Սեպ տեմ բեր 1931 -ի ն։ 
Աւար տած է Քէ սա պի Ու սումն  ա սի րաց վար ժա րա-
նը. ամուս նա ցած է Սար գիս Ճու րեանի հետ, ու նի 
չորս մանչ զա ւակ և  ութ թոռ նիկ։ Ընկհ. Ռա հէլ մաս 
կազ մած է Սու րիահայ Օգ նու թեան Խա չի ար ծուի-
կու թեան և  վա րած է խմ բա պե տի պաշ տօն։ 1947 -
ին տաս նը վեց տա րե կա նին կը փո խան ցուի ՀՕՄ -ի 
շար քե րը և  կը շա րու նա կէ իր գոր ծօն ան դա մակ-
ցու թիւ նը Լա թա քիոյ մաս նա ճիւ ղէն ներս, երբ հոն 
կը փո խադ րուին ըն տա նիօք։ Մոնթ րէալ հաս տա-
տուած օրէն մի ացած է ՀՕՄ -ի »Սօ սէ« մաս նա ճիւ-
ղին, մաս նակ ցած է ան դա մա կան ժո ղովն  ե րուն, քա ջա լե րած է ՀՕՄ -ի ձեռ նարկ-
նե րը և  կա տա րած իր պար տա ւո րու թիւն նե րը։ Ընկհ. Ճու րեանի փա փա քը եղած է 
ջա հը փո խան ցել երի տա սարդ նե րուն ։

Ըն կե րու հին մա հա ցաւ 2 Մարտ 2019 -ի ն:

ՍԵՐ ԳՕ ՊՈ ՅԱ ՃԵԱՆ

Ընկ. Սեր գոն ծնած է Յու նաս տան: 
Ծնող քը եղած են հա ւա տա ցեալ հայեր որոնք 
1922 -ի ն, թր քա կան եա թա ղա նէն մա զա պուրծ, 
այ րուող Իզ մի  րէն յու նա կան փր կա րար նա-
ւով մը ապաս տան գտած էին Յու նաս տան: 
1954 -ին կը գաղ թէ Գա նա տա ու Մոնթ րէալի 
հայ գա ղու թէն ներս կը շա րու նա կէ իր ազ-
գա նուէր գոր ծու նէու թիւ նը, հե տև  ե լով իր 
ծնող քէն ստա ցած դաս տիարա կու թեան: Հայ 
գա ղու թէն ներս իր լայն գոր ծու նէու թեան զու-
գըն թաց, ընկ. Սեր գոն լայն մաս նակ ցու թիւն 
կ՚ու նե նայ նաև  յու նա կան գա ղու թէն ներս: 
Ան ոչ մի այն հայ և  յոյն քա ղա քա կան ու ըն կե-
րային յա րա բե րու թիւն նե րու և  իրա ւունք նե-
րու պաշտ պանն էր, այլ նաև  Կիպ րո սի դա տի 
պաշտ պա նը: 

Ընկ. Պո յա ճեան եղած է հիմն  ա դիր, 
նա խա ձեռ նող ու աջակ ցող  մար զա կան 
խում բե րու, դպ րոց նե րու, եկե ղե ցի նե րու, 
բա րե սի րա կան հաս տա տու թիւն նե րու և  այլ 
կազ մա կեր պու թիւն նե րու: Եղած է կա րև  ո րա-

գոյն ու ժը, ներշն չողն ու յա ջո ղու թեան խթա նը հայ կեդ րո նի բո լոր մի ու թիւն նե րու 
ու հաս տա տու թիւն նե րու դրա մա հա ւա քի աշ խա տանք նե րուն: Ընկ. Սեր գոն եղած 
է յոյն գոր ծա րար նե րու մի ու թեան հիմն  ա դիր նե րէն մէ կը՝ 1970 -ի ն, ու մն ա յուն քա-
ջա լե րո ղը CFCF TV-12 ի յու նա կան բաժ նին: Ձեռ նար կի ըն թաց քին մաս նա ւոր յի-
շա տա կու մի  ար ժա նա ցաւ ըն կե րոջ խոս տու մը յոյն գա ղու թին՝ շա րու նա կել ցմահ 
իր աջակ ցու թիւ նը որ պէս երախ տա գի տու թեան ար տա յայ տու թիւն ասպն ջա կան 
ու եղ բայ րա կան Յու նաս տա նին: Ընկ Սեր գօ Պո յա ճեան եր կար տա րի ներ  ան-
դա մակ ցած է Հայ Օգ նու թեան Միու թեան և  մի շտ նե ցուկ կանգ նած ՀՕՄ -ի բո լոր 
աշ խա տանք նե րուն: 

Ըն կեր Սեր գոն իր մահ կա նա ցուն կն քեց 14 Յու նուար 2019 -ի ն:

ՍԻՐ ՎԱՐԴ ՍԻ ՄՈ ՆԵԱՆ

Ընկհ. Սիր վարդ Սի մո նեան 
ծնած է Սու րիա, 13 Հոկ տեմ բեր 1931 -
ի ն։ Ծնող ներն էին Սար գիս եւ Սի րա-
նուշ Մե լի քեան նե րը. ու նէր երեք եղ-
բայր ներ՝ Ռո պէր, Սե րոբ եւ Մար տօ։

 Սիր վարդ 18 տա րե կա նին իր 
ըն տա նի քը կազ մած է իր սի րե լի կո-
ղա կի ցին՝ Միհ րան Սի մո նեան հետ, 
Դա մաս կոս։ Եղած են շատ օրի նա կե-
լի և  եր ջա նիկ զոյգ մը։ 1952 -ին տե ղա-
փո խուած են Լի բա նան և  բախ տա ւո-
րուած՝ չորս զա ւակ նե րով. Յով սէփ, 
Սիւ զի, Սի րան և  Սամ։

 Ընկհ. Սիր վարդ Սի մո նեան 
եղած է Լի բա նա նի Կար մի ր Խա չի 
ան դամ և  օգ տա կար եղած է իր կա րո-
ղու թեան սահ ման նե րուն մէջ։ Ան 44 
տա րե կա նին կորսն ցու ցած է իր ամու-
սի նը։ Առանց յու սա հա տե լու և  շնոր հիւ 
զօ րա ւոր կամ քին ծնող քի ու դաս տիարա կի պար տա կա նու թիւ նը լիու լի կա տա-
րած է իր զա ւակ նե րուն հան դէպ։ Լի բա նա նի պա տե րազ մի ն պատ ճա ռաւ զա ւակ-
նե րուն հետ գաղ թած է Գա նա տա։ 

Իր չորս զա ւակ նե րը 2 տա րուան ըն թաց քին ամուս նա ցու ցած է ու բախ տա ւո-
րուած 14 թոռ նե րով և  8 ծոռ նե րով։

 Սիր վարդ 2006 -ին մի ացած է ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղին: Ան եղած է 
սի րուած ան ձ մը, հա մե ստ էր, և  ժպի տը մի շտ դէմ քին։ 2013 -ին ան բու ժե լի հի ւան-
դու թիւ նը սո ղոս կե ցաւ ամ բողջ մարմն  ին մէջ, սա կայն ան մի շտ փոր ձեց զօ րա ւոր 
և  կան գուն մն ալ, հա կա ռակ ցա ւե րուն և  տա ռա պանք նե րուն:

 Ըն կե րու հի Սիր վարդ տուաւ իր օրհ նու թիւ նը և  խրա տը բո լոր զա ւակ նե րուն, 
թոռ նե րուն և  ծոռ նե րուն։ Հո գին աւան դեց Մայիս 26 -ի ն՝ շր ջա պա տուած իր սի րե-
լի նե րով։
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ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ

ԱՆ ԺԷԼ ԶԱՐ ԶԱ ՒԱԹ ՃԵԱՆ

Ընկհ. Ան ժէլ Զար զա ւաթ ճեան զա ւակն է 
Յով հան նէ սի և  Զա քիայի, ծնած է 1924 -ի ն, Հա-
լէպ: Ըն տա նիք կազ մած է Լի բա նան, ամուս-
նա նա լով Գառ նիկ Զար զա ւաթ ճեանին հետ, 
բախ տա ւո րուե լով երեք մանչ զա ւակ նե րով, չորս 
թոռ նե րով և  եր կու ծո ռով։ 

Ե րի տա սարդ տա րի քէն ան դա մակ ցած է 
ԼՕԽ -ի ն, իր գոր ծուն բա ժի նը բե րե լով Էշ րէ ֆիէի 
շր ջա նին. ան ժրա ջա նօ րէն աշ խա տած է մի ն չև  
Գա նա տա գաղ թե լը։ 1982 -ին մի ացաւ ՀՕՄ -ի 
«Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղին և  շա րու նա կեց իր նուի-
րա կան գոր ծը, մի շտ ներ կայ գտ նուե լով ժո ղով-
նե րուն, ան քա ջա լե րած է ՀՕՄ -ի աշ խա տան-
քը իր կա րո ղու թեան չա փով, նաև  իր գոր ծուն 
մաս նակ ցու թիւ նը բե րած է Ս. Յա կոբ Առաջ նոր-
դա նիստ եկե ղեց ւոյ բան կա լին մաս կազ մե  լով։ 
Ըն կե րու հին ան դամ էր Հո գև  որ Քոյ րե րու մի ու-

թեան, իր կեան քին նուի րա կան բա ժի նը նպա տա կա կէ տը եղած է ծա ռայել ազ գին։
 Մեզ մէ յա ւէտ բաժ նուե ցաւ 6 Նոյեմ բեր 2018 -ի ն։

 

Է ԼԻ ԶԱ ՊԷԹ ԶՈՒ ԼԱ ԼԵԱՆ-ԱՃԷ ՄԵԱՆ

 ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղը դժ-
բախ տու թիւ նը ու նե ցաւ կորսնց նե լու եր-
կա րա տև  տա րի նե րու իր ան դամն  ե րէն 
ըն կե րու հի Էլի զա պէթ Զու լա լեան Աճէ-
մե անը։

 ՀՕՄ -ի ծա ռա յու թեան կող քին 
ընկհ. Էլի զա պէթ աշ խա տե ցաւ տա-
րեց ներ այ ցե լող յանձ նա խում բին հետ, 
տաս ներ կու տա րի ներ հա ւա տար մօ րէն 
ծա ռայե լով, մի ն չև  որ հի ւան դու թեան 
պատ ճա ռով ստի պուած եղաւ փո խադ-
րուե լու հի ւան դա նոց, ուր ապ րե ցաւ 
մի  չև  մա հը, 28 Սեպ տեմ բեր 2018 -ի ն։ 
Ըն կե րու հին մի շտ պատ րաստ էր պար-
տա կա նու թիւն ստանձ նե լու, ինչ պէս՝ 
բժշ կա կան քն նու թիւն նե րու ըն կե րա նա-
լու տա րեց նե րու հետ և այլն: 

Այս Գոր ծը եր կար ժա մա նա կի կը 
կա րօ տէր, սա կայն ըն կե րու հին սի րով և  
մե ծ համ բե րու թեամբ կը կա տա րէր բո-
լո րը։ 

Է լի զա պէթ կա մա ւոր էր նաև  որ-
պէս թարգ մա նող ըն կե րա նա լու, երբ որ հարկ էր, տա րե ցի ըն տա նի քի և  հի ւան-
դա պա հի կա րև  որ հան դի պումն  ե րու։ 

Ան հա մե ստ և  նուի րեալ ան ձ մըն էր, նաև  մի շտ պատ րաստ՝ նիւ թա պէս օգ-
տա կար դառ նա լու։

 Վարձքդ կա տա՛ր, սի րե լի՛ Էլի զա պէթ, օգ նե ցիր, գուր գու րա ցիր, մխ ի թա րա-
ցիր և  ու րա խա ցու ցիր հայ տա րեց նե րը։

 Հո ղը թե թև  գայ վրադ, յի շա տակդ ան մար պի տի մն այ մե ր մտ քե րուն մէջ։

 

ԱՐ ՄԷ ՆՈՒ ՀԻ ՏԷ ՄԻՐ ՃԵԱՆ

 Ընկհ. Ար մէ նու հի Տէ մի ր ճեան 
ծնած է Պէյ րութ, Լի բա նան, նախ նա կան 
ու սու մը ստա ցած է Ազ գային Մես րո-
պեան վար ժա րա նին մէջ, ապա երկ րոր-
դա կան ու սու մը շա րու նա կած է ՀԲԸՄ -ի 
Դա րու հի Յա կո բեան աղջ կանց վար-
ժա րա նին մէջ։ 

1976 -ին լի բա նա նեան պա տե րազ-
մի ն պատ ճա ռով փո խադ րուե ցաւ Գա-
նա տա, Մոնթ րէալ։ 

Ար մէ նու հին շատ փոքր տա րի քէն 
ան դա մակ ցե ցաւ Լի բա նա նա հայ Օգ նու-
թեան Խա չին, փոքր տա րի քէն եթէ ոչ 
ժո ղովն  ե րու, բայց իր մաս նակ ցու թիւ նը 
կը բե րէր հան գա նա կու թիւն նե րուն, ինչ-
պէս՝ պնակ մը կե րա կու րի և  Ազգ. Ազու-
նիէի բու ժա րա նի հան գա նա կու թեան։ 
Ար մի  նէն մի շտ ներ կայ եղած է Մար Մի-
խայէ լի ԼՕԽ -ի «Աստ ղիկ» մաս նա ճիւ ղի 

ժո ղովն  ե րուն և  մաս նակ ցած է անոր գոր ծու նէու թեան: 1976 -ին կը հաս տա տուի 
Գա նա տա և  կը մի անայ ՀՕՄ -ի Մոնթ րէալի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղին: 

ԱՆ հպար տու թեամբ կը յի շէր մաս նա ճիւ ղի տա րե կան պա զար նե րը, մա նա-
ւանդ առա ջին տա րի նե րուն, ին քը և  քոյ րը՝ Ռա քէլ, «սու պէօրէկ »ը կը պատ րաս-
տէին իրենց տան մէջ, իրենց ան ձնա կան մի  ջոց նե րով։

 Շատ բա րի էր և  բծախն դիր, կ'ու զէր ամէն ինչ կա տա րեալ ընել և  ընել տալ, 
հիւ րա սէր էր, տան մէջ հիւ րե րը ան պա կաս էին։

Ծ նող նե րուն մա հէն ետք, 1970 -ին տան պա տաս խա նա տուու թիւ նը իր ու սե-
րուն վրայ առաւ և  ջա նաց, որ հայե ցի դաս տիարա կու թիւ նը տան մէջ և  այ լուր 
տի րա կան ըլ լայ։ 

Ար մէ նու հին 63 տա րի ներ ծա ռայեց ազ գին, ՀՕՄ -ի մի  ջո ցաւ, Լի բա նա նի և  
Մոնթ րէալի մէջ: Մա հա ցաւ 2017 -ին կար ճա տև  հի ւան դու թե նէ վերջ։

Ե ՐԱ ՆՈՒ ՀԻ ՆԱ ԳԱ ՇԵԱՆ-ՆԵՐ ՍԷ ՍԵԱՆ

 Ըն կե րու հի Երա նու հի Նա գա շեան 
Ներ սէ սեան ծնած է Յու նաս տան, ուր 
իր ծնող քը, ազա տե լով Ցե ղաս պա նու-
թե նէն, հաս տա տուած էին: 

Ըն կե րու հին 1961 -ին գաղ թե լով կը 
հա տա տուի Գա նա տա, Մոնթ րէալ քա-
ղա քին մէջ:

1965 -ին կ՚ա մուս նա նայ պրն. Պօ-
ղոս Ներ սէ սեանի հետ, և  կը հաս տա-
տուին Օն թա րիո նա հան գի Հա մի թ լըն 
քա ղա քին մէջ: Բախ տա ւո րուած են եր-
կու աղ ջիկ զա ւակ նե րով:

1967 -ին ընկհ. Երա նու հի կը 
մի անայ Հա մի լ թը նի ՀՕՄ -ի ըն տա նի-
քին, ծա ռայե լով զա նա զան յանձ նա-
խում բե րու մէջ:

2017 -ին ան կը ստա նայ իր 
50 -ա մե այ գոր ծու նէու թեան գնա հա տա-
գի րը և  զար դա սե ղը:

 Վեր ջին եր կու տա րի նե րուն, 
 գի տակ ցու թիւ նը կորսնց նե լով ան մն աց 

ծե րա նո ցի մէջ, ուր մա հա ցաւ 19 Ապ րիլ 2019 -ի ն:

ՍԻՐ ՎԱՐԴ ՇԷ ՀԻ ՐԵԱՆ

 Ըն կե րու հի Սիր վարդ Շէ հի րեան ծնած է 
Հա լէպ, 1927 -ի ն։ Ան դուստրն է Պօ ղոս Շէ-
հի րեանի և  Մա րի Կա լոյեանի։ Յա ճա խած է 
տեղ ւոյն Զա ւա րեան Ազ գային վար ժա րա նը։

1946 -ին ամուս նա ցած է Խո րէն Իս կէն-
տէ րեանի հետ, կազ մե  լով նա հա պե տա կան 
ըն տա նիք մը, և  բախ տա ւո րուած՝ երեք զա ւակ-
նե րով, եօթ թոռ նե րով և  ութ ծոռ նե րով։

 Շէ հի րեան զոյ գը հաս տա տուած է Սու տան, 
իսկ 1983 -ին գաղ թած են Գա նա տա, Լա ւալ։ 

Ըն կե րու հի Սիր վարդ ան դա մակ ցած է ՀՕՄ -ի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղին, և  քա-
ջա լե րած է ՀՕՄ -ի գոր ծու նէու թիւ նը։ Անոր սր տին փա փաքն էր, որ «Շու շի» մաս-
նա ճիւ ղը առի թը ստեղ ծէր գա ղու թի տա րեց նե րը իրա րու քով հա ւա քե լու և  ըն կե-
րա կան մի  ջա վայր մը ստեղ ծե լու։ Անոր փա փա քը իրա կա նու թիւն դար ձաւ, երբ 
«Շու շի» մասս նա ճիւ ղը ու նե ցաւ «Ոս կե տա րիք յանձ նա խումբ »ը։

Յանձ նա խում բին կազ մա կեր պած ձեռ նարկ նե րը մե ծ ու րա խու թիւն կը պատ-
ճա ռէին անոր, և  ան մի շտ գո վա սան քով կ՚ար տա յայ տուէր տա րուած գոր ծու նէու-
թեան մա սին։

2018 Նոյեմ բե րին, յետ կար ճա տև  հի ւան դու թեան, աչ քե րը փա կեց յա ւի-
տեան։

 ՇԱ ՔԷ ՕՀԱ ՆԵԱՆ- ՊԷԶ ՃԵԱՆ

 Շատ հա ւա նա բար ծնած էր Գո նիա, 
1920 -ի ն, և  ոչ թէ Պէյ րութ և  1922 -ի ն, ինչ պէս 
պաշ տօա նա կան վայրն ու թուա կա նը կը նշեն: 
Ծնած էր տան մէջ Դա ւիթ և  Հիւս նիւկ Օհա-
նեանի: Տա րա գիր՝ ծնող քին հետ հա սած էր 
Լի բա նան: Ժա մա նակ մը մն ա ցած Ճիւ նիի 
որ բա նո ցին մէջ, ուր հայ րը տե սուչ կար գուած 
էր: Ետ քը՝ Դա ւիթ Հա յա շէ նի մէջ կա ռու ցած 
էր հա մե ստ բնա կա րան մը, և  ըն տա նի քը 
այն տեղ հաս տա տած: Դա ւիթ շու տով ծխա-
կան կեան քին մաս նա կից դար ձած էր, և  իր 
բա ժի նը բե րած Հա յա շէ նի Ս. Յով հան նու Կա-
րա պետ եկե ղեց ւոյ շի նու թեան աշ խա տանք-
նե րուն: Շա քէ փոքր տա րի քէն եկե ղե ցիով 
մե ծ ցած էր: Յա ճա խած էր Էշ րէ ֆիէի Ազ գային 
Վար ժա րա նը: Նա խակր թա րա նը աւար տած 
էր 1936 -ի ն: Ապա դեր ձա կու թիւն սոր ված էր և  
աշ խա տած այն օրե րուն հան րա ծա նօթ ֆրան-
սա կան հաս տա տու թեան մը մէջ, ուր զար գա-
ցու ցած էր Նա խակր թա րա նին մէջ սոր ված 

ֆրան սե րէ նը: 1941 -ին ամուս նա ցած էր Ան տոն Պէզ ճեանի հետ, և  հարս գա ցած 
Գա րան թի նա, 10 հո գի նե րէ բաղ կա ցած Պէզ ճեան նե րու տու նը, ըստ հին կար գին: 
Ան տոն և  Շա քէ Պէզ ճեան իրենց սե փա կան տու նը ու նե ցած էին Ժաա թաուիի մէջ: 
Ծնած էին Ժի րայ րը, Ռի թան, Ռաֆ ֆին և  Նո րայ րը: 1966 -ի ն, Ան տոն կա թուա ծա-
հար կ՚ըլ լար: Շա քէ մե ծ գուր գու րան քով զայն կը խնա մէր չորս տա րի ներ, բայց կը 
կորսնց նէր 1970 -ի ն: Սգա ւոր այ րին իր մխ ի թա րու թիւ նը պի տի գտ նէր Լի բա նա նի 
Օգ նու թեան Խա չին ան դա մագ րուե լով: 1975 -ին կը սկ սէր Լի բա նա նի քա ղա քա-
ցիական պա տե րազ մը: Բա զում ԼՕԽ -ա կան նե րու հետ, ինքն ալ կա տա րեալ օգ-
տա կա րու թիւն կ՚ու նե նար՝ ամե  նօ րեայ ներ կա յու թեամբ Էշ րէ ֆիէի Ազա տա մարտ 
ակում բին մէջ: Քա ղա քա ցիական պա տե րազ մը քաո սային դառ նա լու վրայ էր: 
Շատ ըն տա նիք ներ պի տի ցի րու ցան ըլ լային: Պէզ ճեան ըն տա նիքն ալ ցի րու ցան 
եղաւ: Շա քէ պի տի հաս տա տուէր Մոնթ րէալ: Իր Մոնթ րէալեան կեան քը հարս-
տա ցաւ ըն տա նե կան եր ջան կու թեամբ, և  7 թոռ նիկ նե րով ու 3 ծոռ նիկ նե րով: Նաև  
հարս տա ցաւ ՀՕՄ -ի Սօ սէ մաս նա ճիւ ղին իր ան դա մագ րու թեամբ, անոր ծա ռա յու-
թեան իր ներ գոր ծօն մաս նակ ցու թեամբ: Վեր ջերս ին կած, ձեռ քը կոտ րած և  հի-
ւան դա նոց փո խադ րուած էր: Ապա վե րա դար ձած տուն: Ուր իր հո գին աւան դեց 
Շա բաթ 29 Յու լի սի առա ւօ տուն:

 Ս. Պա տա րա գը, հայ աղօթ քը, հայ ոտա նա ւո րը և  հայ եր գը իր շրթ նե րուն 
վրայ մե կ նե ցաւ այս աշ խար հէն:

Յի շա տա կը ան թա ռամ:
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ԻՒ ՂԱ ԲԵՐ ՅՈՎ ՀԱՆ ՆԷ ՍԵԱՆ

Ծ նած է Հա լէպ, 1942 Մարտ 21 -ի-
ն։ Ան Մա նուէլ (կիւ րիւն ցի) և  Ազա տու հի 
(աք շե հիր ցի) Հե քի մե ան նե րու չորս զա-
ւակ նե րէն երկ րորդն է։ Աւար տե լէ ետք 
տեղ ւոյն Ու սումն  ա սի րաց նա խակր-
թա րա նը, հե տև  ած է կա րու ձև  ի և  աշ-
խա տած՝ որ պէս դեր ձա կու հի։ 1961 -ին 
ամուս նա ցած է Յով հան նէս Յով հան-
նէ սեանի հետ և  բախ տա ւո րուած՝ երեք 
ման չե րով։

1973 -ին կը փո խադ րուին Լի բա-
նան։ Իւ ղա բեր կ՚ան դա մակ ցի ՀՕՄ -ի 
Պէյ րու թի «Ա նի» մաս նա ճիւ ղին և  իր 
գոր ծուն մաս նակ ցու թիւ նը չի խնայեր 
մի ու թեան տա րած աշ խա տանք նե րուն։ 
Լի բա նա նի քա ղա քա ցիական պա տե-
րազ մը պատ ճառ կը դառ նայ, որ լքեն 
Մի ջին Արև  ել քը և  գաղ թեն Գա նա տա, 
1980 -ին մշ տա կան բնա կու թիւն հաս տա-
տե լով Թո րոն թօ։ Հոս և ս կը շա րու նա-
կէ իր հա յան պաստ գոր ծու նէու թիւ նը 
ՀՕՄ -ի «Ռու բի նա» մաս նա ճիւ ղէն ներս։ 
Կեան քի նոր պայ ման նե րը առիթ կ՚ըն-
ծայեն, որ ան ամուս նոյն հետ նե տուի 
գոր ծի աս պա րէզ, ըն տա նի քին բա րօ րու-
թիւ նը ապա հո վե լու հա մար:

58 տա րի ներ մի աս նա բար ճա շա կե լէ ետք կեան քի տաքն ու պա ղը, ճա կա-
տա գի րը թոյլ չտուաւ, որ եր կար վայե լէր զա ւակ նե րուն (Գ րի գոր, Ռաֆ ֆի, Շանթ), 
հար սե րուն (Լե նա, Շըր լի Անն, Պեք քի) և  թոռ նե րուն իրենց շնոր հած եր ջան կու-
թիւ նը, խոր տա կեց իր առող ջու թիւ նը։ Եր կար դի մադ րու թե նէ ետք կորսն ցուց ճա-
կա տա մար տը, և  յանձ նուե ցաւ մա հուան ճի րան նե րուն, 25 Մայիս 2019 -ի ն։ 

Իր հա րա զատ ներն ու ծա նօթ նե րը զինք պի տի յի շեն որ պէս բա րի և  զուարթ 
հո գի մը, որ իր սիր տը, տան դուռն ու սե ղա նը մի շտ բաց պա հեց բո լո րին առաջ և  
օգ նու թեան ձեռք եր կա րեց ծա նօթ -ան ծա նօ թին։

 ՀՈՒ ՐԻ ԱՆԱ ՀԻՏ ՄԵ ՐԱՍ 

Ընկհ. Հու րի ծնած է 1942 Հոկ տեմ-
բեր 18 -ի ն, Աղեք սանդ րիա, Եգիպ տոս։ 
Զա ւակն է Աւե տիս և  Ատ րի նէ Օհա նեան-
նե րուն, որոնք աշ խոյժ ազ գային ներ էին 
տեղ ւոյն հայ գա ղու թի կեան քէն ներս։ 
Ան քոյրն էր Թա մա րին և  Գէոր գին։

Յա ճա խած է Աղեք սանդ րիոյ Պօ-
ղո սեան Ազ գային վար ժա րա նը, ապա 
իր ու սու մը շա րու նա կած է Գո լէժ Լի սէ 
Ֆրան սէ զի մէջ։ 

Ա մուս նա ցած է Լո րիս Մե րա սի 
հետ և  եր ջա նիկ բոյն մը կազ մած, բախ-
տա ւո րուած են եր կու դուս տե րով. Անի և  
Ռու բի նա։ Ըն տա նեօք կը հաս տա տուին 
Մոնթ րէալ։ Հե տև  ե լով իր մե ծ մօր և  մօր 
ՀՕՄ -ի Կար մի ր Խա չի աշ խոյժ գոր ծու-
նէու թեան, ինքն ալ կը մի անայ Մոնթ-
րէալի ՀՕՄ -ի շար քե րուն։ 

Ու նե ցած է բա ցա ռիկ սէր ձե ռա գործ նե րու հան դէպ, և  իր ըն տա նի քի բո լոր 
ան դամն  ե րուն տու նե րը զար դա րուած են իր գե ղե ցիկ և  նուրբ գոր ծե րով։ 

Եր ջա նիկ և  հպարտ էր իր ամու սի նով, զա ւակ նե րով, փե սա նե րով, հա րա-
զատ նե րով և  մա նա ւանդ հինգ թոռ նե րով։ 

Իր կեան քին վեր ջին տա րի նե րը դա ժան հի ւան դու թիւն մը հա րուա ծեց զինք, 
խլե լով իր յի շո ղու թիւ նը ։

4 Մարտ 2019 -ին աչ քե րը փա կեց, լաւ յի շա տակ ներ թո ղե լով իր ըն տա նի քին 
և  ըն կե րա կան շր ջա նա կին։

 ԼԻ ԼԻ ԻՆ ՃԷ ՃԻ ԿԵԱՆ

 Ընկհ. Լի լի Ին ճէ ճի կեան ծնած է Քե սապ, 
19 Մարտ 1936 -ի ն։ Դուստրն է քե սապ ցի Սա մուէլ 
Ին ճէ ճի կեանի և  մու սա տաղ ցի Նա զե լի Սար գի-
սեանին։

1943 -ին ըն տա նեօք կը փո խադ րուին Լի բա-
նան: Նախ նա կան ու սու մը ստա նա լէ ետք կ'աշ-
խա տի որ պէս դեր ձա կու հի: Ան բարձր որա կի 
Haute Couture էր։

1966 -ին կը հաս տա տուի Մոնթ րէալ, ուր մաս 
կը կազ մէ ՀՕՄ -ի «Սօ սէ» մաս նա ճիւ ղին։

1993 -ին երբ կը հիմն  ուի ՀՕՄ -ի «Շու շի» մաս-
նա ճիւ ղը, գոր ծուն ան դամ կը դառ նայ մաս նա ճիւ-
ղին։ Ան մի շտ ներ կայ էր ՀՕՄ -ի բո լոր ան դա մա-
կան ժո ղովն  ե րուն և  կը քա ջա լե րէր ձեռ նարկ նե րը, 

մա նա ւանդ Ոս կե տա րիք յանձ նա խում բի մի  ջո ցա ռումն  ե րը։ Ըն կե րու հին իր նիւ-
թա կան և  բա րո յա կան ներդ րու մը բե րած է ՀՕՄ -ի ն։ 

Ան կար ճա տև  հի ւան դու թե նէ մը ետք հե ռա ցաւ կեան քէն 23 Նոյեմ բեր 2018 
-ի ն։

ՍՕ ՍԻ ԳԱ ՒԱ ՍԵԱՆ

31 Հոկ տեմ բեր 1944 - 11 Փետ րուար 2019

 Սօ սին ծնած է Պէյ րութ, Լի բա նան, 31 Հոկ-
տեմ բեր 1944 թուին: Իր նախ նա կան կր թու թիւ նը 
կը ստա նայ Էշ րէ ֆիէի Սուրբ Յա կոբ վար ժա րա նին 
մէջ, իսկ երկ րոր դա կա նը կ՚ա ւար տէ Նոր Բարձ րա-
գոյն վար ժա րա նէն, որ նաև  ծա նօթ էր տնօ րէն Ար-
մէն Ղա րի պի անու նով:

 Սօ սին կը բախ տա ւո րուի աղ ջիկ զա ւա կով մը 
(Նա րան) և  ու նի մէկ թոռ նու հի՝ Ռու պի նա:

 Լի բա նա նի Հայ կա զեան Գո լէճ (այժմ՝ հա մալ-
սա րան) կը յա ճա խէ և  իր Sophomore -ի վկա յա կա նը 
ստա նա լէն ան մի  ջա պէս ետք իր ու նե ցած ան սահ-
ման սէ րը հա յու թեան, հայ րե նի քին և  հայե րէ նին 
հան դէպ զինք կը մղէ դէ պի հայ րե նիք, և  կը մե կ նի 
Երև  ան, որ պէս ու սա նող Երև  ա նի Պե տա կան Հա-
մալ սա րա նի և  1973 -ին զայն կ՚ա ւար տէ, ստա նա լով 
մա քիստ րո սի վկա յա կան, բա նա սի րու թեան ճիւ ղին մէջ:

1973-1974 -ին կը դա սա ւան դէ հայե րէն, գրա կա նու թիւն և  պատ մու թիւն իր սի-
րե լի դպ րո ցին մէջ՝ Նոր Բարձ րա գոյն վար ժա րա նին:

1974 -ին կը հաս տա տուի Մոնթ րէալ, կը դառ նայ ու սա նող Universite de 
Montreal -ի, ուր կէ կը ստա նայ equivalence -ը (B.A.) իր Երև  ա նի Պե տա կան Հա մալ-
սա րա նէն ստացսծ Մա գիստ րո սի վկա յա կա նին, ապա ու սու մը կը շա րու նա կէ նոյն 
հա մալ սա րա նին Linguistique -ի բաժ նին մէջ, հե տև  ե լով Philologie մաս նա գի տու-
թեան, ուր կէ կը ստա նայ Maitrise en Philologie:

Շր ջան մը հայե րէն կը դա սա ւան դէ Սուրբ Յա կոբ Շա բա թօ րեայ վար ժա րա-
նին մէջ:

Quebec City -ի Laval Հա մալ սա րա նի Linguistique -ի Research բաժ նին մէջ 
կ՚աշ խա տակ ցի ու րիշ եր կու աշ խա տա կից նե րու, ուր իր լե զու նե րու գի տու թիւ-
նը (ա րև մ տա հայե րէն, արև  ե լա հայե րէն և  ֆրան սե րէն) կ՚օգ տա գոր ծէ լե զու նե րու 
բաղ դա տա կան տար բե րու թիւն նե րը և  նմա նու թիւն նե րը ու սումն  ա սի րե լով: 

Այս ու սումն  ա սի րա կան աշ խա տանք նե րը զինք կը մղեն կր կին ուս ման դոկ-
տո րա կա նի: Ան իր դոկ տո րա կան թե զի պատ րաս տու թեան ըն թաց քին կ՚ըն դու-
նուի Սուրբ Յա կոբ Ազ գային Ամէ նօ րեայ վար ժա րան, որ պէս ֆրան սե րէ նի ու սուց-
չու հի (educatrice), ուր կը դա սա ւան դէ մօտ 25 տա րի ներ:

 Սօ սին մի շտ աշ խոյժ կեանք վա րած է դպ րո ցին նաև  հայ կա կան մշա կու-
թային մի ու թիւն նե րուն մէջ: Գոր ծուն ան դամ եղած է Հա մազ գայի նի, ՀՕՄ -ի և  
եկե ղեց ւոյ:

 Կեան քի բո վին մէջ Սօ սին կ՚ամ բող ջաց նէ իր դոկ տո րա կան թե զը, Compara-
tive Linguistique հայե րէ նի և  ֆրան սե րէ նի թե մայով: Իրեն կը մն ար մի այն թե զի 
պաշտ պա նու թիւ նը, սա կայն առաջ նա հեր թու թիւն նկա տեց ըն տա նի քը և  ու սուց-
չա կան աս պա րէ զը:

2007 -ի ն, ինք նա շար ժի ար կա ծի հե տև  ան քով ստա ցած brain trauma-ն կը 
զգետ նէ զինք մի ն չև  իր մա հը, 11 Փետ րուար 2019 -ի ն, խոր ցաւ պատ ճա ռե լով զին-
քը ան սահ մա նօ րէն սի րող ըն տա նի քին և  հա րա զատ նե րուն:

 Խունկ ու աղօթք, հո ղը թե թև  գայ վրադ, սի րե լի՛ Սօ սի, դուն, բա րու թեան, 
ազ նուու թեան և  հե զու թեան մարմն  ա ցու մը եղար, և  քու յի շա տակդ ան մար պի տի 
մն այ սի րե լի նե րուդ մօտ:

ՆԱ ՏԻԱ ՊԵՐ ՃՈՒ ՀԻ ԻՆ ՃԷԵԱՆ-ԹԱ ԹԻ ԿԵԱՆ

 Նա տիա Պեր ճու հի Ին ճէեան Թա-
թի կեան ծնած է 13 Դեկ տեմ բեր 1961 -ի-
ն5 Գա նա տայի Օն թա րիո նա հան գին 
մէջ: Ան զա ւակն էր Ժի րայր և  Էվ լին Ին-
ճէեան նե րու, ու նէր մէկ եղ բայր՝ Կա րօ 
Ին ճէեան:

Յա ճա խած է Vradenburg նա-
խակր թա րա նը և  Sir John A Macdonald 
երկ րոր դա կան վար ժա րա նը: 1986 -ին 
աւար տած է Waterloo -ի հա մալ սա րա նը 
և  ստա ցած է ակ նա բոյ ժի վկա յա կան:

1986 -ին ամուս նա ցած է Զօհ րապ 
Թա թի կեանի հետ և  ու նե ցած է եր կու 
զա ւակ ներ՝ Կառ նի և  Կա սիա:

1987 -ին ու նե ցած է իր ան ձնա-
կան ակ նա բու ժա րա նը, ուր աշ խա տած 
է երե սուն տա րի ներ: 2009 -ին իր գոր-
ծըն կե րոջ հետ Երև  ա նի մէջ հիմն  ած է 
«Optomed Canada» բա րե սի րա կան բու-

ժա րա նը:
 Ման կու թեան մե ծ մա սը ան ցու ցած է ծնող քին ամա ռա նո ցը, ուր աճած են 

բնու թեան հան դէպ ու նե ցած սէրն ու յան գան քը: Ճամ բոր դու թեան ո՛չ մէկ առիթ 
չկորսնց նող Նա տիան՝ 2012 -ին Կառ նիին հետ կը մի անայ խումբ մը կի նե րու, և  
մի ասին կը մագլ ցին Արա րատ լե ռը:

 Նա տիան կը հա մա րուի հայ գա ղու թին նուի րեալ ան դամն  ե րէն: Ան եղած 
է ՀՄԸՄ -ա կան, ԳԵՄ -ա կան, ՀՕՄ -ու հի և  Հայ Դա տի ատե նա պե տու հի: Վեր ջին 
տա րի նե րուն աշ խա տած է ՀՕՄ -ի Ամէ նօ րեայ վար ժա րա նին կր թա կան մարմն  ին 
մէջ: Ան կը հաս տա տէր, թէ հայ կա կան կր թօ ճա խը հայ գա ղու թի պահ պան ման և  
աճ ման ամե  նա կա րև  որ դարբ նոցն է:

 Նա տիան նաև  եր կար տա րի ներ աշ խա տած է ՀՕՄ -ի Գա նա տայի Շր ջա-
նային վար չու թեան Կր թա թո շա կի յանձ նա խում բին մէջ:

 Փետ րուար 2015 -ին Նա տիան կ՚ախ տա ճա նա չուի ձուա րա նային քաղց կե ղով 
(ovarian cancer): Ան չորս տա րի ներ ան նկուն կամ քով և  լա ւա տե սու թեամբ կը դի-
մադ րէ հի ւան դու թեան, յի շե լով որ կեան քի պայ ման նե րը իրեն սոր վե ցու ցած էին, 
նոյ նիսկ ան ձրև  ին տակ պա րե լով յաղ թել դժուա րու թիւն նե րուն:

19 Հոկ տեմ բեր 2018 -ի ն, ան դուլ և  բուռն պայ քար մղե լէ ետք քաղց կե ղին դէմ, 
Նա տիան յա ւի տեան կը փա կէ իր աչ քե րը, խոր կս կիծ թո ղե լով իր ըտա նի քին և  
Գա նա տայի գա ղու թի զա ւակ նե րուն սր տե րուն մէջ:
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Ընկհ Զե փիւռ Զու լա մե ան մի շտ հե տաքրք րուած ու 
ար ժև  ո րած էր ՀՕՄ -ի գոր ծու նէու թիւ նը և  ու րա խա ցած 
անոր յա ջո ղու թիւն նե րով: Աւե լի ուշ, 2017 ին, ինք և ս ու-
զեց մի անալ ՀՕՄ -ի ն, ան դա մակ ցե լով Լա ւա լի «Շու շի» 
մաս նա ճիւ ղին: 

Ան մի շտ քա ջա լե րեց և  ներ կայ եղաւ «Ոս կե տա-
րիք» յանձ նա խում բի կազ մա կեր պած ձեռ նարկ նե րուն: 

Ըն կե րու հին կեան քէն հե ռա ցաւ 2018 ին:

ԱԼԻՍ ՏԷՕՎ ԼԷ ԹԵԱՆ

Ընկհ .Ա լիս Պե տի կեան Տէօվ լէ-
թեան ծնած է Սիս, Կի լի կիա, 1920 -ի-
ն, հա զիւ երեք ամ սու էր, երբ ծնող քին 
հետ կը բռ նեն տա րագ րու թեան դժուար 
ճամ բան: Ըն տա նի քը կը հաս տա տուի 
Պէյ րութ Լի բա նան, ուր ան կը յա ճա-
խէ Սուրբ Նշան Ազ գային վար ժա րա-
նը: Կ՚ա մուս նա նայ Նշան Փա լան ճեան 
վար ժա րա նի առա ջին շր ջա նա ւարտ նե-
րէն Մա նուկ Տէօվ լէ թեանի հետ և  երի-
տա սարդ տա րի քին կ՚ան դա մակ ցի Հայ 
Օգ նու թեան մի ու թեան քա ղա քի շր ջա նի 
մաս նա ճիւ ղին, ուր կը բե րէ իր գոր ծուն 
մաս նակ ցու թիւ նը: Լի բա նա նի քա ղա-
քա ցիական պա տե րազ մի  պատ ճա ռաւ 
ըն տա նեօք կը փո խադ րուին Մոնթ րէալ: 
Ընկհ. Ալիս հոս ալ կը մի անայ ՀՕՄ 
-ի Մոնթ րա լի շար քե րուն ու կը հե տև  ի 
մաս նա ճիւ ղի աշ խա տանք նե րուն: Ներ-
կայ կ՚ըլ լայ ան դա մա կան ժո ղովն  ե րուն և  ըն կե րա կան հա ւա քոյթ նե րոն:

 Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մէն ետք յա ճախ կ՚այ ցե լէ Հա յաս տան ու Ար ցախ 
ու իր բա րո յա կան և   նիւ թա կան օժան դա կու թիւ նը կը բե րէ հայ կա կան բա նա կին:

 Ընկհ .Ա լիս մե զ մէ յա ւէտ բաժ նուե ցաւ 21 Սեպ տեմ բեր 2018 -ի ն, 99 տա րե կա նին:
 Հան գի՛ստ իր աճիւն նե րուն:

ԱՐ ՄԻ ՆԷ ԱԲԻ ԿԵԱՆ 

Ըն կե րու հի Ար մի  նէ Աբի կեան  
ծնած էր 26 Դեկ տեմ բեր 192 1ին  Կուէլֆ, 
Օն թա րիոյի փոքր հայ կա կան գա ղու թին 
մէջ: Իր ծնող քը,  Պո յա ճեան ըն տա նի-
քին հայ րը և  մայ րը ցե ղաս պա նու թէ նէն 
ազա տուած ու հաս տա տուած էին հոն: 

Ըն կե րու հին 194 6ին կ՚ա մուս նա-
նայ Պր. Վահ րամ Աբի կեանի հետ։ 1948 
-ին մի ացած է ՀՕ Մի ըն տա նի քին, բախ-
տա ւո րուած են եր կու զա ւակ նե րով: Պր. 
Աբի կեան ծա ռա յած է Գա նա տա կան 
բա նա կին մէջ, անոնք Պր. Վահ րա մի ն 
գոր ծին պատ ճա ռաւ ապ րած են Գա-
նա տայի զա նա զան քա ղաք նե րու մէջ, 
մի ն չև  որ 196 7ին կը հաս տա տուին Հա-
մի լ թըն հա յա շատ գա ղու թը: 

Ըն կե րու հի Աբի կեան իր մաս նակ-
ցու թիւ նը կը բե րէ Հա մի լ թը նի ՀՕ Մի 

մաս նա ճիւ ղէն ներս, ստանձ նե լով զա նա զան վար չա կան պաշ տօն ներ, ինչ պէս 
նաև  աշ խա տե լով յանձ նա խում բե րու մէջ: 

Ըն կե րու հի Ար մի  նէն ան դամ էր ՀՕ Մի Արև  մաս նա ճիւ ղին մի  չև  իր մա հը: 
Ան մա հա ցաւ Դեկ տեմ բեր 28,  201 8ին:

ա՛յս պի տի ըլ լայ գա լիք սե րունդ նե րուն 
պայ քա րին ճա նա պար հը»:

 Ձեռ նար կի աւար տին, տիար 
Թօ փու զեան, Լա ւա լի Ս. Գէորգ Հայց. 
Առա քե լա կան եկե ղեց ւոյ հո վի ւին եւ 
հո գա բար ձու թեան կող մէ շնոր հա կա-
լու թիւն յայտ նեց օրուան յայ տա գի րին 
մաս կազ մող եւ ներդ րում ու նե ցող 
բո լոր ան հատ նե րուն եւ միու թիւն նե-
րուն, ի մաս նա ւո րի՝ բժ. Կար պիս Հար-

պոյեանին, Լա ւա լի ՀՕՄ -ի «Շու շի» 
մաս նա ճիւ ղին, Հա մազ գային Հայ Կր-
թա կան եւ Մշա կու թային Միու թեան 
«Սա նա հին» մաս նա ճիւ ղին, ինչ պէս 
նաեւ Ս. Գէորգ եկե ղեց ւոյ Տիկ նանց 
յանձ նա խում բին եւ ՀՕՄ -ի ըն կե րու-
հի նե րուն, որոնք սի րայօ ժար կեր պով 
ստանձ նած էին օրուան հիւ րա սի րու-
թեան պատ րաս տու թիւ նը:

« Հայ բժիշկ նե րուն, ատամ նաբոյժներուն եւ 
դե ղա գործ նե րուն ոդի սականը Հայկական 

ցե ղաս պա նու թեան ընթացքին»

Մեր Ֆոնտերը

ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան մն այուն ֆոնտերն են՝

Անձեռնմխ ելի՝

ՀՕՄ-ի Հիմն ադրամ

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 մի ջոցաւ կ՚ամրապնդուին մե ր գործունէութեան 

այլազան ծիրերը:

Շնորհակալութիւն բոլոր նուիրատուներուն:

ԱՅՆԹՈՒՐԱ... սկիզբը էջ 15

 Հո վա նա ւո րու թեամբ Գա նա տայի 
Հայոց Թե մի  բա րե ջան առաջ նորդ Գերշ. 
Տ. Բաբ գէն Արք. Չա րեանի, կազ մա-
կեր պու թեամբ Լա ւա լի Ս. Գէորգ Հայց. 
Առա քե լա կան եկե ղեց ւոյ հո վի ւին, հո գա-
բար ձու թեան և  Լա ւա լի ՀՕՄ -ի «Շու շի» 
մաս նա ճիւ ղին, ինչ պէս նաև  հա մա գոր-
ծակ ցու թեամբ Քե պէ գի Հայ Բժշ կա կան 
Միու թեան և  Հա մազ գային Հայ Կր թա-
կան և  Մշա կու թային Միու թեան «Սա-
նա հին» մաս նա ճիւ ղին, Եր կու շաբ թի, 11 
Մարտ 2019 -ի ն, երե կոյեան ժա մը 7:30 -
ի ն, Լա ւա լի Հայ կեդ րո նի «Պա րո նեան» 
սրա հին մէջ տե ղի ու նե ցաւ բժ. Կար պիս 
Հար պոյեանի «Հայ բժիշկ նե րուն, ատամ-
նա բոյժ նե րուն և  դե ղա գործ նե րուն ոդի-
սա կա նը Հայ կա կան ցե ղաս պա նու թեան 
ըն թաց քին» գիր քին շնոր հա հան դէ սը: 
Գիր քը ներ կա յա ցուց բժ. Արի Մկր տի-
չեան՝ վի րա բոյժ -ու ռուց քա բան և  գի տա-
հե տա զօ տող, Մըգ Կիլ հա մալ սա րա նի 
առող ջա պա հա կան կեդ րո նին մէջ:

 Հան դի սու թիւ նը սկիզբ առաւ 
Լա ւա լի Ս. Գէորգ Հայց. Առա քե լա կան 
եկե ղեց ւոյ հո վիւ Հոգշ. Տ. Վար դան 
Վրդ. Թաշ ճեանի աղօթ քով: Ապա 
օրդ. Կրէյս Մէ շէ ֆէ ճեան կար դաց հե-
ղի նա կին և  գիր քը ներ կա յաց նող բժ. 
Արի Մկր տի չեանին ամ փոփ կեն սագ-
րու թիւն նե րը: 

Ան կէ ետք բեմ հրա ւի րուե ցաւ բժ. 
Արի Մկր տի չեան, որ իր իւ րա յա տուկ 
ոճով ներ կա յա ցուց բժ. Կար պիս Հար-
պոյեանի գիր քին բո վան դա կու թիւ նը: 
Ան գիր քը նկա տեց վա ւե րագ րա կան 
փաս տա թուղթ և  ան դրա դար ձաւ մաս-
նա գէտ նե րու կո րուս տին ժխ տա կան 
ազ դե ցու թեան մարդ կային ժո ղովր դա-
վա րա կան ըն կե րու թեան և  կր թու թեան, 
թուրք բնակ չու թեան առող ջա կան վի-

ճա կին և  Պոլ սոյ հայ հա մայն քի ծա ռա-
յու թեան, կազ մա կերպ չա կան և  ղե կա-
վա րու թեան գոր ծին վրայ: Ան դի տել 
տուաւ գիր քին ար խի ւային ար ժէ քը հե-
տա զօ տա կան և  ակա դե մա կան ոլորտ-
նե րէն ներս, ինչ պէս նաև  որ պէս ցե ղաս-
պա նու թեան քա րոզ չա կան մի  ջոց՝ հայ 
թէ օտար հա սա րա կու թեանց: Բժիշ կը 
յայտ նեց, թէ հե ղի նա կը ան դրա դար ձած 
է նաև  առող ջա պա հա կան բնա գա ւա-
ռէն ներս մաս նա գէտ նե րու վե րա կերտ-
ման՝ յետ այդ մե ծ կո րուս տին:

 Հարց-պա տաս խա նի առիթ ըն-
ծայուե ցաւ ներ կա նե րուն, ապա բեմ 
հրա ւի րուե ցաւ գիր քին հե ղի նա կը՝ բժ. 
Կար պիս Հար պոյեանը, որ նշեց, թէ 
աւե լի քան 128 նոր անուն ներ յայ տա-
բե րուած են գիր քին հրա տա րա կու-
թե նէն վերջ: Ան այս աշ խա տան քը 
ամ բող ջա կան չն կա տեց, այլ յայտ նեց, 
թէ ան կը կա րօ տի շա րու նա կա կան հե-
տա զօ տու թեանց: Կր կին առիթ տրուե-
ցաւ ներ կա նե րուն՝ լու սա բա նա կան 
հար ցումն  եր ուղ ղե լու հե ղի նա կին:

 Լա ւա լի Ս. Գէորգ Հայց. Առա-
քե լա կան եկե ղեց ւոյ հո վի ւին և  հո գա-
բար ձու թեան կող մէ շնոր հա կա լու թիւն 
յայտ նուե ցաւ օրուան յայ տա գի րին 
մաս կազ մող և  ներդ րում ու նե ցող բո-
լոր ան հատ նե րուն և  մի ու թիւն նե րուն, 
ի մաս նա ւո րի՝ բժ. Արի Մկր տի չեանին, 
բժ. Կար պիս Հար պոյեանին, Լա ւա լի 
ՀՕՄ -ի «Շու շի» մաս նա ճիւ ղին, ինչ պէս 
նաև  Քե պէ գի Հայ Բժշ կա կան Միու-
թեան և  Հա մազ գայի նի «Սա նա հին» 
մաս նա ճիւ ղին: Շնոր հա կա լու թիւն ներ 
յայտ նուե ցան նաև  Ս. Գէորգ եկե ղեց ւոյ 
Տիկ նանց յանձ նա խում բին, որ սի րայօ-
ժար ստանձ նած էր հիւ րա սի րու թեան 
պատ րաս տու թիւ նը:
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ՏԱՐԻՆ  ՆԿԱՐՆԵՐՈՎ
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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 գում արել 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

ՏԱՐԻՆ  ՆԿԱՐՆԵՐՈՎ
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ՊԱ ՏԱ ՆԻ ՆԵ ՐՈՒ ՓՈ ԽԱ ՆԱ ԿՈՒՄ
ՊԷԼ ՖՈՆ ԹԷՆ 2018

 Կա պոյտ Խա չի ըն կե րու հի նե րէն մէ կուն ջերմ ըն դու նե լու թե նէն ետք, կար ճա տև  պտոյտ մը ու նե-
ցանք Փա րի զի թա ղե րուն մէջ:

Յա ջորդ օրը 6 ժամ ճամ բոր դե լէ ետք, Պէլ ֆոն թէն հա սանք, որ շատ գե ղե ցիկ բնու թիւն ու նե ցող 
շր ջան մըն է:

 Ծա նօ թա ցանք մե  զի տա րե կից ըն կեր -ըն կե րու հի նե րու, որոնք եկած էին տար բեր շր ջան նե րէ, և  
շու տով մտեր մա ցանք անոնց հետ: 

Ան մո ռա նա լի 2 շա բաթ ներ ան ցու ցինք այս բա նա կա վայ րէն ներս: Մենք՝ 14-15 տա րե կան նե րու 
խում բը, ու նե ցանք եր կու 20 -ա կան քի լո մե թր քայ լար շաւ ներ և  վրան նե րու տակ քնա ցանք:

 Շատ հա ճե լի խա ղեր խաղ ցանք և  մար զանք ներ ըրինք:
 Պէտք է յի շել, որ ճա շերն ալ շատ հա մե ղ էին:
 Խա րոյ կա հան դէս կազ մա կեր պե ցինք, զուար ճա ցանք և  ան շուշտ ծա նօ թա ցանք Ֆրան սայի այդ 

շր ջա նի տե սար ժան վայ րե րուն:
Շ նոր հա կա լու թիւն ՀՕՄ -ի ն, որ մե  զի առի թը ըն ծայեց մաս նա ցե լու այս բա նա կու մի ն: 

ԱՆՏ ՐԷ -ԱՐ ՄԷՆ ԿԻՒ ԼԵԱՆ 

ԱՐ ՄԷՆ ԺԱՄ ԿՈ ՉԵԱՆ
Ուրախութեամբ իմացանք, որ ընկհ Գոննի 

Թիթիզեան արժանացած է Cambridge Memorial 
Hospital-ի կողմէ տրուած գնահատագրի։ Մեր 

շնորհաւորութիւնները ընկերուհիին։

«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

Արտա Շահինեան
Անի Թաշճեան
Արշօ Զաքարեան
Մելինէ Ճինապեան

Սոնա Թիթիզեան-Կետիկեան
Նայիրի Թիլիմեան
Ռուբինա Եղոյեան

ՄՈՆԹՐԷԱԼ
Սօսէ մասնաճիւղ

Աղճայեան Վարդանոյշ
Արսլանեան Մարիա
Գաբրիէլեան Անահիտ
Գաբրիէլեան Նուշիկ
Գաթարոյեան Ռիթա
Գաթարոյեան Սեդա
Գավաֆեան Մարի
Գասապեան Սարգօ
Գատեան Լենա
Գատխոտազատեհ Յասմի կ
Գարբուզեան Սիլվա
Գորնոյեան Սեդա
Գրալեան Անի
Զաքարեան Հուրի
Զորայեան Արաքսի
Թաշճեան Անի
Թաշճեան Նուարդ
Թաշճեան Վերժին
Թիւֆէնքճի Սրբուհի
Թորոսեան Ռոզին
Թօպի Քրիստին
Ժա ոչեան Յասմի կ
Խաչերեան Սոնա
Խտիկեան Նայիրի
Կարապետեան Արմի նէ
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 Յասմի կ
Բանիկեան Անժէլ
Գալթակեան Սիւզի
Գանձապետեան Այտա
Գասապեան Ռուբինա
Գոլանճեան Ազօ
Գոլոլեան Արմե նուհի
Գրիգորեան Անի
Զաքարեան Արշօ
Զէյթունցեան Հայկուհի
Թաշճեան Սեդա
Թարզի Բեննա
Թելեմի  Իրեն
Թերզեան Լիւսի
Թիթիզեան Սօսի
Թնճուկեան Թագուհի
Թոքմաքճեան Հռիփ
Ժանտու Յասմի կ

Խաչիկեան Ալիս
Հասըրճեան Անի
Հոթոյեան-Ժօլի  Անի
Ճանպազեան Ժիւլիէթ
Մանուկեան Սև ան
Մավլեան Լորա
Մխսիարթինեան Օսիկ
Նախնիքեան Մարի
Նահապետեան-Աստուրեան Արշօ
Նաճարեան Հելէն
Նաճարեան Ստեփան
Շահինեան Արտա
Շահինեան Նայիրի
Շէմի լեան 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

ԼԱՒԱԼ
Շուշի մասնաճիւղ

Ապրագեան Մանան 
Գէորգեան Տիգրանուհի
Թերզեան Ծովիկ
Կիրակոսեան Ֆլորա

Մանուկեան Հերմի նէ
Մանկեան Թագուհի
Պետրոսեան Ժօժօ
Քիւփէլեան Անժէլ

ՀԱՄԻԼԹԸՆ
Արեւ մասնաճիւղ

Մանուկեան Նաթալի

ԳԷՄՊՐԻՃ
Մեղրի մասնաճիւղ

Յանէշեան Յասմի կ
Փոստաճեան Ազատուհի
Փոլատեան Սիլվա 

ՕԹԹԱՈՒԱ
Սեւան մասնաճիւղ

Պէրպէրեան Հերմի նէ

ՈՒԻՆԾԸՐ
Ռուբինա մասնաճիւղ

ԷնկԷյեան Էլմաստ

ՄԻՍԻՍՈԿԱ
Առագաստ մասնաճիւղ

ՍԷՆԹ ԳԱԹՐԻՆԶ
Արազ մասնաճիւղ

ՎԱՆԳՈՒՎԸՐ
Արազ մասնաճիւղ

SIRDE  SIRD



ARS Canada 2018 
Scholarship Recipients

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 Bachelor�s 
degree in Architecture.

2. TALEEN HANESHIAN of Cambridge, a graduate of Mesrob Titizian Saturday School. Studying at Queens University to obtain a Master�s 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 Bachelor�s degree in 
Human Biology.

5. HAIG SHAHINIAN of Toronto, graduate of ARS school of Toronto. Studying at Ryerson university to obtain a bachelor�s 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 Bachelor�s degree in Human Biology.

7. KARNIE GARABEDIAN of Pickering Ontario, graduate of ARS school of Toronto. Studying at St. George Campus to obtain a Bachelor�s degree in 
Global Health and Biology.

8. CHRISTOPHER JOLY of Toronto, graduate of ARS school of Toronto. Studying at Ryerson university to obtain a bachelor�s 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 Bachelor�s 
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.

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

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

Մրցանակ կամաւոր աշխատանքի
Լիլի Ժուքաքելեան, Մոնթրէալ 

Ս. Յակոբ Բաստրմաճեան երկրորդական վարժարան 

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

Ֆրանսայի Կապոյտ Խաչի 2018-ի ՊէլՖոնթէն 
Կայան ամառնային ճամբարը


