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     Հ.Բ.Ը.Միութեան  85-րդ ընդհանուր անդամական ժողովը՝ Նոր Դար Նոր Տեսլական 
խորագրով տեղի ունեցաւ Հալէպ, Սուրիա ,1-7 Հոկտեմբեր 2008-ին: Բոլոր ներկաները 
համագումարը իւրայատուկ նկարագրեցին, թէ կազմակերպչական աշխատանքներու 
համար եւ թէ այլ միջոցառումներու յաջողութեան համար: Միութեան հարիւրամեայ 
պատմութեան ընթացքին առաջին անգամն է որ ընդհանուր անդամական ժողով մը կը 
գումարուէր Սուրիոյ մէջ : 

      Երկուշաբթի, 6 Հոկտեմբեր 2008-ին համագումարը պսակուեցաւ աննախընթաց 
հանդիպումով՝ Սուրիոյ նախագահ Տքթ. Պաշշար Ալասատին հետ Դամասկոսի մէջ: 

     Այս եզակի տեսակցութեան մասին մանրամասն տեղեկութիւններ տուաւ ՀԲԸՄ-ի 
կեդրոնական վարչութեան անդամ՝ Պրն. Վազգէն Եագուպեանը: 

     Յանձնախումբ մը բաղկացած 14 հոգիներէ՝ ՀԲԸՄ-ի զանազան երկիրներու 
ղեկավարներ, մօտ մէկ ու կէս ժամ տեսնուեցան Նախագահին հետ:   Խումբը կը բաղկանար 
հետեւեալներէն. Պարոնայք՝ Պերճ Սեթրակեան՝  ՀԲԸՄ-ի նախագահ, Գառնիկ Եագուպեան, 
Վահէ Կապրաշ , Սինան Սինանեան , Երուանդ Զօրեան , Վազգէն Եագուպեան , Ռուբէն 
Քէշիշեան , Ալէքսի Կէովճեան , Գրիգոր Մանուկեան , Արա Եագուպեան , Տքթ.Պետրոս 
Պոյաճեան , Յովհաննէս Արոյեան եւ տիկնայք՝ Գարօլ Արսլանեան եւ Ասդրիտ 
Ալեքսանեան . 
    Պրն. Պերճ Սեթրակեան միութեան եւ ներկաներուն անունով շնորհաւորեց ֆըթըր տօնը 
եւ Հոկտեմբերեան ազատագրական պատերազմի 35-րդ ամեակը, ապա մասնաւոր 
շնորհակալութիւն յայտնեց Սուրիոյ կառավարութեան եւ տարբեր նախարարութիւններուն 
իրենց ցուցաբերած ազնիւ վերաբերմունքին, քաջալերանքին եւ թոյլատւութեան, 
համագումարի զանազան միջոցառումներու կայացման եւ յաջողութեան համար: 

     Պրն. Պ. Սեթրակեան նախագահին բացատրական մը տուաւ ՀԲԸՄ-ի հարիւրամեայ 
լայնածաւալ գործունէութիւններու մասին, Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ, ան շեշտեց թէ 
միութիւնը որքան ջանք կը թափէ պահպանելու համար Հայ մշակոյթը իր բազմաթիւ 
դպրոցներու, ակումբներու եւ կեդրոններու աշխատանքներով: Պրն. Պերճ նաեւ 
անդրադարձաւ միութեան տիպար քաղաքացիներ պատրաստելու մտահոգութեան ՀԲԸՄ-ի 
գործող բոլոր երկիրներու մէջ, Հոս նախագահ Պաշշար Ալասատը ներկաները լուսաբանեց 

Սուրիոյ Նախագահ՝ Տքթ. Պաշշար Ալասատը կ’ոշջունէ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ը եւ Օգնութեան ձեռք կ'երկարէ Միութեան 
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Սուրիական շրջանակի երանգներուն մասին: Ան նշեց թէ Սուրիոյ մէջ ապրող զանազան 
համայնքները իրենց մշակոյթներով Սուրիոյ գոյատեւման եւ զօրութեան սիւներէն մէկը կը 
կազմեն:Ան ընդգծեց թէ Սուրիոյ քաղաքականութեան յաջողութիւնը եւ ապահովութիւնը կը 
կայանայ այս համայնքները յարգելու եւ օգնելու մէջ, որպէսզի պահպանեն իրենց 
ինքնութիւնը: Ուրեմն Սուրիոյ քաղաքականութիւնը եւ ՀԲԸՄ-ի գերագոյն նպատակը կը 
միանան նոյն կէտին վրայ ՝ Պահպանել Հայ համայնքին լեզուն ու մշակոյթը: 

     Ապա Պրն. Սեթրակեան ներկայացուց ՀԲԸՄ-ի 
բազմաթիւ ծրագիրները պահպանելու Հայ 
երիտասարդին ինքնութիւնը: Ան շարունակեց 
ըսելով թէ Սուրիոյ մէջ Հայերը զօրաւոր կառչած են 
իրենց Հայ ինքնութեան, այս երեւոյթը շատ կը 
քաջալերէ ՀԲԸՄ-ի ղեկավարութիւնը որպէսզի 
Սուրիան նկատէ իր ապագայի գործունէութեան 
ծիրերէն մէկը: Նախագահ Պաշշար ողջունեց 
ՀԲԸՄ-ի տարած աշխատանքը եւ օգնութեան ձեռք 
երկարեց Սուրիոյ կառավարութեան կողմէ ՀԲԸՄ-
ին, որպէսզի ապագային նմանօրինակ ծրագիրներ իրականանան Սուրիոյ մէջ: 

     Պրն. Վազգէն իր զրոյցին մէջ ըսաւ թէ հանդիպումը ընթացաւ բարեկամակամ սիրալիր 
մթնոլորտի մը մէջ: Ներկաները հիացած էին Տքթ. Պաշշարի ունեցած՝ տեղական 
շրջանային եւ համաշխարհային գիտելիքներուն վրայ: Պրն. Ալէքսի Կէովճեան 
անդրադարձաւ Տոքթ. Պաշշարի Ֆրանսա այցելութեան մասին, եւ այդ այցելութեան ձգած 
արձագանգները Ֆրանսայի եւ համայն աշխարհի մէջ: Պրն. Վազգէն իր զրոյցի աւարտին 
ըսաւ թէ այս հանդիպումը  ՀԲԸՄ-ի համար պատմական անկիւնադարձ մըն էր: 

     Այս հանդիպումին նոյն օրը երեկոյեան, Դամասկոսի ՀԲԸՄ-ի մասնաճիւղը ընթրիք մը 
կազմակերպած էր Դամասկոսի ՀԲԸՄ-ի Ն. Եագուպեան ակումբին մէջ ուր Պրն. 
Սեթրակեան խօսք առաւ եւ մանրամասնօրէն ներկաներուն տեղեկացուց նախագահ 
Ասատի հետ ունեցած հանդիպման մասին:Ան գնահատեց Տոքթ. Ասատը որ իր ժամանակը 
տրամադրեց իրենց ընդունելուն համար: Իսկ իր անձնական տպաւորութիւնը բացառիկ էր: 
Ան Նախագահը նկարագրեց զօրաւոր անհատականութեան տէր , խոհեմ , զարգացած եւ 
խելացի : Ան աւելցուց ըսելով թէ նախագահին մօտեցումը այլազան հարցերու՝ 
քաղաքական թէ մշակութային, յստակ ուղիղ եւ խիստ տրամաբանական էին: Պրն. Պերճ 
նոյնիսկ  Տքթ . Պաշշարը  հաւասարեցուց  պատմութիւն  կերտող  բարձր 
անձնաւորութիւններու:  

     Իսկական հպարտանքի պահեր ապրեցան ներկաները լսելով այս խրախուսիչ խօսքերը 
օտարներու վկայութեամբ, արդի Սուրիոյ եւ անոր նախագահին մասին: 

     Մենք Սուրիահայերս հպարտ ենք մեր երկրով , բայց աւելի շոյուած զգացինք երբ 
լսեցինք ոչ Սուրիացիներու վկայութիւները եւ դրական տպաւորութիանները Սուրիոյ եւ իր 
նախագահին մասին : 

     Կարեւոր կ'զգամ նշել թէ ՀԲԸՄ-ի ղեկավարութեան տեսակցութիւնը նախագահ 
Պաշշարի հետ սփռուեցաւ Սուրիական արփանեակային կայանէն մի քանի անգամներ, 
արաբերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն եւ ռուսերէն լեզուներով, ինչպէս նաեւ Սուրիոյ մէջ 
հրատարակուող օրթերթերը  تشرين الثورة و الوطن   ,البعث . բոլորն ալ մեծ գովասանքով գրեցին 
ՀԲԸՄի եւ Սուրիոյ նախագահին  հանդիպման մասին: 
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          Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան տարեգրութեան մէջ հպարտառիթ էջեր 
արձանագրուեցան Սեպտեմբեր 30-էն Հոկտեմբեր 7 օրերուն, Հալէպի մէջ գումարումովը Միութեան 
Երկամեայ Ընդհանուր Անդամական Ժողովին, որ 
յատկանշական էր իր տարողութեամբ եւ բնոյթով: 

          Արդարեւ ,  Միութեան  Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի անդամներ, գլխաւորութեամբ 
Նախագահ  Տիար  Պերճ  Սեդրակեանի , 
մասնաճիւղերու  պատկան  մարմիններու 
ներկայացուցիչներ, իրաւասու անդամներ եւ 
բարեկամներ Միջին Արեւելքէն, Եւրոպայէն, 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն, Հարաւային 
Ամերիկայէն եւ Հայաստանէն, Հալէպ ժամաներ էին 
քննելու Միութեան անցնող երկու տարիներու 
նիւթա-բարոյական գործունէութիւնը եւ նոր մարտահրաւէրներու լոյսին տակ ծրագրելու գալիք 
տարիներու աշխատանքները: 

          Հ.Բ.Ը. Միութեան 85րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողովի եւ Յարակից Ձեռնարկներու 
Հիւրընկալ Գործադիր Մարմինին կողմէ խնամքով եւ ամենայն բծախնդրութեամբ պատրաստուած 
յայտագիրը սկիզբ առաւ Չորեքշաբթի 1 եւ Հինգշաբթի 2 Հոկտեմբերին, Տէր Զօր եւ Փալմիրա 
կատարուած այցելութիւններով: Տէր Զօրի մատուռէն ներս հոգեհանգիստի արարողութիւն 
կատարուեցաւ Ապրիլեան նահատակներուն եւ Միութեան հանգուցեալ բարերարներուն 
յիշատակին, ապա խումբը այցելեց Տէր Զօրի թանգարան:  

          Այս ընթացքին, «Շերաթոն» պանդոկին մէջ, Նախագահ Պերճ Սեդրակեան եւ Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի անդամներ խորհրդակցական հանդիպումներ ունեցան մասնաճիւղերու 
ատենապետներուն, վարչութեանց ներկայացուցիչներուն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի 
Ներկայացուցչութեան եւ հայրենական ծրագիրներու համակարգողներուն հետ:  

           Հոկտեմբեր 2-ին, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Գալուստ Կիւլպէնկեան կեդրոնէն ներս տեղի ունեցաւ Բարի 
Գալուստի ընդունելութիւն, որուն ներկայ գտնուեցան Ընդհանուր Անդամական Ժողողի 
մասնակիցներ ու գաղութի զանազան կողմերու ու միութիւններու ներկայացուցիչներ. 

Հալէպի Պատմական Բերդը Աննախընթաց Փառատօնի Թատերավայր 

   Ուրբաթ, 3 Հոկտեմբեր 2008ը աստեղային օր մը եղաւ 
հալէպահայութեան պատմութեան մէջ: Արդարեւ, աշխարհի հնագոյն 
քաղաքներէն Հալէպի խորհրդանիշ պատմական բերդին մէջ տեղի 
ունեցաւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Հայ 
Երիտասարդաց  Ընկերակցութեան  Սուրիոյ Շրջանակին 
կազմակերպած գեղարուեստական աննախընթաց փառատօնը` 
բարձր հովանաւորութեամբ Սուրիոյ Աշխատանքի եւ Ընկերային 
հարցերու նախարարուհի Դոկտ. Տիեալա Ալհաճ Արէֆի:  

          Հալէպի պատմական բերդի տարածքին՝ հանդէսի սկիզբը 
յայտարարող զանգերու ղօղանջներով եւ փողերախումբի ու 
թմբկահարներու նուագակցութեամբ, դրօշակակիրներ, սկաուտներ, 
մարզիկ-մարզուհիներ եւ յայտագրի բոլոր մասնակիցներ երեք 

Նոր Դար Նոր Տեսլական 
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մուտքերէ բեմ բարձրացան: Բեմին վրայ զետեղուած 
հեռատեսիլի հսկայ պաստառին վրայ մէջ ընդ մէջ կը 
ցուցադրուէին Հ.Բ.Ը.Մ.ի մասին պատմող վաւերագրական 
տեսարաններ:  

          Սուրիոյ եւ Հայաստանի պետական օրհներգերու 
կատարումէն ետք, օդ բարձրացան հարիւրաւոր գոյնզգոյն 
օդապարիկներ եւ տասնեակ մը աղաւնիներ, մինչ 
երգչախումբի կատարողութեամբ կը հնչէր Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
քայլերգը:  Գեղարուեստական բարձր որակով գործադրուած Փառատօն-Արուեստի երեկոյին 
ներկայ գտնուեցան աւելի քան չորս հազար հալէպահայեր, որոնք լեցուցած էին բերդին 
ամֆիթատրոնը:  

          Ելոյթ ունեցան Միութեան Հալէպի Սպենդիարեանի անուան 
երգչախումբը, «Անդրանիկ» պարախումբը, Կոմիտասի անուան Սենեկային 
նուագախումբը, մանկական պարախումբը, ինչպէս նաեւ մեներգողներ եւ 
ասմունքողներ` Սալբի Տարագճեանը, Ռաֆֆի Գալայճեանը, Թամար 
Ինճէեանը, Նանոր Միքայէլեանը, Լիլա Վարդանեան-Պօղոսեանը, Արմէն 
Խորոզեանը, բոլորն ալ միութենականներ: Յայտագիրը վարեց եւ ասմունքեց 
հալէպահայ մշակութային յայտնի գործիչ եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լ.Նաճարեան-Գ. 
Կիւլպէնկեան Երկրդ. Վարժարանի հայագիտական բաժնի վարիչ Յակոբ 
Միքայէլեանը: Փառատօնը եզրափակուեցաւ հրավառութեամբ մը, որ 
գեղեցկօրէն զարդարեց Հալէպի երկնակամարը:  

          Նոյն օրը, երեկոյեան, Հալէպի «Քասըր Ալուալի» արաբական ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ 
ընթրիք մը, ի պատիւ Ընդհանուր Ժողովի մասնակիցներուն: 

 

Շաբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2008, առաւօտեան ժամը 11:00-ին, 
Հալէպի «Շերաթոն» պանդոկի սրահին մէջ բացուեցաւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
85րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողովի առաջին նիստը` 
հովանաւորութեամբ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական 
Ժողովին եւ նախագահութեամբը Մեթր Պերճ Սեդրակեանի: 
Յատուկ հրաւէրով ժողովին ներկայ էր նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարուհի Տիկին Հրանոյշ 
Յակոբեանը:  

«Նոր Դար, Նոր Տեսլական» խորագրով այս Անդամական Ընդհանուր Ժողովը, որ առաջինն 
էր Միութեան երկրորդ հարիւրամեակի սեմին, յատկանշական էր մանաւանդ իր կայացումովը 
պատմական Հալէպ քաղաքին մէջ, որ կը խորհրդանշէ ցեղասպանութենէն վերապրած հայութեան 
կենսունակութիւնը:  

     Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ Մեթր Պերճ Սեդրակեան իր բացման խօսքին 
մէջ ըսաւ. «Հ.Բ.Ը. Միութեան 85րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողովը, 
որ համախմբած է մեզ պատմական Հալէպ քաղաքին մէջ, առիթ մըն է 
անդրադառնալու մեր ազգանուէր Միութեան երախտաշատ 
գործունէութեան: Մեր Միութեան փառաւոր անցեալը ապագային 
կամրջող այս հանգրուանին, մենք անցնող երկու տարիներուն 
յաջողեցանք Միութեան արդիականացած գործելակերպը եւ նոր 

ուղղութիւնները գործնական քայլերու վերածել:  

Հ.Բ.Ը.Մ.ի 85րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողով 
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          Նախագահ Սեդրակեան շարունակեց. «Մեր 
Միութիւնը ապակուսակցական կազմակերպութիւն մըն է, 
բայց միշտ ունեցած է եւ կը շարունակէ ունենալ ազգային 
քաղաքական յստակ դիրքորոշում, Մայր Հայրենիքի եւ 
Ժողովուրդի բարօրութեան եւ բարգաւաճումին, եւ հայ 
մշակոյթի պահպանումին, հարստացումին ու տարածումին 
ի խնդիր: Մենք պատրաստ ենք գործակցելու բոլոր 
կազմակերպութիւններուն հետ, որոնց գործունէութիւնը 
ուղղուած է հայրենիքի հզօրացումին: Որովհետեւ 
համոզուած ենք, որ հզօր հայրենիքով կ’երաշխաւորուի հայ ժողովուրդի գոյատեւումը»:  

          Խօսելով Միութեան ապագայ ծրագիրներուն մասին, Պրն. 
Նախագահը ըսաւ. «Պէտք է իրատեսութեամբ ընդունինք, թէ նոր 
սերունդը այլեւս չ’ապրիր անցեալին մէջ, շաղուած է իր 
շրջապատի ընկերային եւ մշակութային իրականութեան եւ այդ 
իսկ պատճառով ենթակայ է կորսնցնելու իր դիմագիծը եւ 
հեռանալու հայ կեանքի աւանդական գործունէութիւններէն, 
մասնաւորաբար ոչ-հայրենամերձ գաղութներու մէջ: Այս 
ուղղութեամբ արդէն ճշդած ենք մեր կողմնորոշումը եւ առած 

հիմնական նախաքայլեր, միշտ իբր հիմք ունենալով Հայաստանի իրականութիւնը եւ անոր հետ 
մնայուն հաղորդակցութեան կենսական անհրաժեշտութիւնը»: 

         Պրն. Սեդրակեան շնորհակալութեան եւ գնահատանքի խօսք ուղղեց Սուրիոյ Շրջանակային 
Յանձնաժողովին եւ մասնաճիւղերուն, իրենց հիւրասիրութեան եւ կազմակերպչական բծախնդիր 
աշխատանքին համար:  

          Միութեան 2006-2007 տարեշրջաններու ընդհանուր նիւթական եւ բարոյական, ինչպէս նաեւ 
Հաշուեքննիչ Յանձնախումբի տեղեկագրերը յաջորդաբար ներկայացուեցան Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի անդամներ Ռուբէն Քէշիշեանի, Սինան Սինանեանի եւ Վազգէն Եագուպեանի 
կողմէ:  

          Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամներ վերընտրուեցան Նախագահ Մեթր Պերճ 
Սեդրակեանը, Արիս Ադամեանը, Ժոզէֆ Պասրալեանը, Նազարէթ Ֆըստըքճեանը, Վահէ Կապրաշը, 
Արտա Ն. Յարութիւնեանը, Սարգիս Ճէպէճեանը, Լեւոն Նազարեանը եւ Սէմ Սիմոնեանը: 
Առաջարկուեցաւ իբրեւ ՀԲԸՄի Կեդրոնական Վարչական Ժողովի նոր անդամ ընտրել Երուանդ 

Զօրեանը ,  որուն  թեկնածութիւնը  միաձայնութեամբ  եւ 
ծափահարութիւններու ներքոյ ընդունուեցաւ ժողովին կողմէ: Դոկտ. 
Զօրեան խօսք առնելով, շնորհակալութիւն յայտնեց իրեն հանդէպ 
ցուցաբերուած ջերմ վերաբերումին համար, մատնանշելով թէ իր կեանքի 
կողմնորոշումը հունաւորող գործօնները կու գային իր ծնողքէն եւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Լ.Նաճարեան-Գ. Կիւլպէնկեան վարժարանէն ու Միութեան 
շարքերէն: 

          Ձեռամբ Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի , պարգեւատրուեցան  Հայաստանի 
Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարուհի Տիկին Հրանոյշ 
Յակոբեանը, Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին Գործոց 
նախկին Նախարար Վարդան Օսկանեանը (ի բացակայութեան), 
Սուրիոյ մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան նախկին Դեսպան Լեւոն 
Սարգիսեանը, Virtual College ծրագրի ղեկավարներէն, հայրենի 
գիտնական Սամուէլ Շուքուրեանը, Խորհրդային Հայաստանի Սփիւռքի 
Կոմիտէի նախկին ղեկավարներէն Ռոմէն Կոզմոյեանը, եւ Միութեան 
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Միլանոյի մասնաճիւղի վարչութեան երկար տարիներու գործունեայ անդամուհի Կէկէլ 
Խաչատուրեանը:  

          Հ.Բ.Ը.Մ.ի Դամասկոսի տեղական մասնաժողովի անդամ Պերճ Պարսումեան ընթերցեց 
Բանաձեւումի Յանձնախումբի որոշումները, որոնք վաւերացուեցան Ժողովին կողմէ: Խօսք առաւ 
նաեւ Շրջանակային Հիւրընկալ Յանձնաժողովի Ատենապետ Տոքթ. Պետրոս Պոյաճեանը: Ժողովը 
եզրափակուեցաւ Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի փակման խօսքով, որ ընդհանուր գիծերով 
վերահաստատեց Միութեան յառաջիկայ երկու տարիներու գործունէութեան հիմնակէտերը: 

   
          Նոյն օրը երեկոյեան, նոյն պանդոկին մէջ, տեղի ունեցաւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 85րդ Ընդհանուր 
Անդամական Ժողովի առթիւ կազմակերպուած Կալա-Պարահանդէսը, որուն ընթացքին Սուրիոյ 
մասնաճիւղին կողմէ յուշանուէրներ յանձնուեցան մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներուն: 
Արտասանութիւններով եւ խանդավառող խօսքերով պարահանդէսը ձեռնհասօրէն վարեցին Պերճ 
Պարսումեանը եւ Թամար Խապայեանը:  

           

 

 

 

 

 

 

        

      

          Կիրակի, Հոկտեմբեր 5ին, հիւրերը այցելեցին Հ.Բ.Ը.Միութեան Լ. Նաճարեան-Գ.Կիւլպէնկեան 
Երկրորդական Վարժարան, ուր դիմաւորուեցան դպրոցի աշակերտութեան եւ ուսուցչական 
կազմին կողմէ: Կիւլպէնկեան հանդիսասրահին մէջ վարժարանին սաները գեղարուեստական 
կոկիկ յայտագիր մը ներկայացուցին հիւրերուն:որմէ հիւրերը անցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի Գալուստ 
Կիւլպէնկեան կեդրոն, ուր Միութեան Հալէպի պատասխանատուները հիւրերուն ծանօթացուցին 
կեդրոնի յարկերուն վրայ տեղադրուած Միութեան գրասենեակներն ու գործունէութեան համար 
նախատեսուած սրահները, որոնց կարգին՝ Հ.Ե.Ը.ի Սարեան Ակադեմիայի սաներու 
գեղանկարչական ցուցահանդէսի աշխատանքները:  

          Երկուշաբթի, 6 Հոկտեմբերին, առաւօտեան, Դամասկոսի նախագահական ապարանքին մէջ, 
Սուրիոյ Հանրապետութեան Նախագահ Դոկտ.Պաշար Ասատ ընդունեց Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ Պերճ 
Սեդրակեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը:  Շուրջ մէկուկէս ժամ տեւած հանդիպումը առիթ էր 
խօսելու Հ.Բ.Ը.Միութեան գործունէութեան, ինչպէս նաեւ Հայ եւ Արաբ  ժողովուրդներու 
բարեկամութեան մասին:  Ընդհանուր Անդամական Ժողովի մասնակիցներ Դամասկոսի շրջանին 
մէջ շրջապտոյտ մը ունեցան դէպի Սէյտնայա եւ Մաալուլա վանքեր, ինչպէս նաեւ Ումաուի Մզկիթ:  

          Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 85րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողովը 
նոր ոգեւորութիւն յառաջացուց միութեան աշխարհատարած մասնաճիւղերը ներկայացնող 
անդամներուն մօտ, որոնք իրենց գաղթօճախները վերադարձան լաւագոյն յուշերով ու 
տպաւորութիւններով:                                                 

                                                                                                                              Յովիկ Էօրտեքեան  

                                                                                                                                  (Հալէպ-Երեւան) 
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    Հայերէն լեզուն ըլլալով Հ.Բ.Ը.Միութեան Կ.Կիլպէնկեան Յառաջապահ վարժարանին 
առաքելութեան կիզակէտն ու գոյութեան իմաստը, ինչպէս միշտ, այս տարի եւս Որբաթ, 10 
Հոկտեմբեր 2008 թուին, վարժարանէն ներս արժանավայել կերպով տօնախմբուեցաւ Սրբոց 
Թարգմանչաց տօնը, հանդիսավարութեամբ Հայ գրի ու գրականութեան մեծ նուիրեալ' 
ազնուափայլ Տիկ. Ս. Սարգիսեանի : 

   Բացման խօսքով հանդէս եկան վարժարանին երիտասարդ ուսուցիչներէն' Օր. Փաթիլ 
Տէր Պետրոսեանն ու Օր. Գարուն Տեմիրճեանը, որոնք կարդացին Մեսրոպ Մաշտոցին 
նուիրուած  «Մեր Առաջին Ուսուցիչը» արձակ գրութիւնը: Ապա Գ.և Դ. Կարգի 
աշակերտները գեղեցիկ ձեւով ներկայացուցին «Փոքրիկներու Այցելութիւնը Մեսրոպ 
Մաշտոցին» կենդանի պատկերը' Հայերէն լեզուի անխոնջ կրթական մշակ' ազնուափայլ 
Տիկ. Վ. Նաճարեանի ղեկավարութեամբ: 

   Այնուհետեւ , ի գործ դրուեցաւ օրուան մեծ խորհուրդէն  գեղարուեստական եւ ճոխ 
յայտագիր մը, որուն ընդմէջէն աշակերտները իրենց արտասանութիւններով եւ երգերով , 
ներբողեցին ու գովերգեցին Հայոց գիրերու գիւտը, Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթեւը , 
Վրամշապուհ արքան եւ թարգմանիչ վարդապետները: 

   Հանդիսութինը վերջ գտաւ « Ով Մեծասքանչ Դու Լեզու» հիասքանչ երգի կատարումով:                     

    Ըստ աւանդոպթեան, այս տարի եւս Սուրիոյ JCI (Junior Chamber International) 
կազմակերպութեան պատրաստած տարեկան միջ դպրոցական խաղերը, որոնք 
կազմակերպուած էին 6 անձնական եւ 6 կառավարական վարժարաններու կողմէ, տեղի 
ունեցաւ, 17-18 Հոկտեմբեր 2008-ին, «Ալֆայհաա» մարզադաշտին մէջ: 

   Սոյն խաղերուն իրենց մասնակցութիւնը բերին նաեւ Կ. Կ. 
Յառաջապահ  Վարժարանի  Ա . ,Բ .ևԳ .  Կարգերու 
աշակերտներն  ու  անոնց  դաստիարակուհիները : 
Մարզադաշտի մուտքին յատուկ յանձնախումբեր կը 
դիմաւորէին եկող աշակերտները եւ խումբերու բաժնելով 
զանոնք կ’առաջնորդէին դէպի տարբեր տաղաւարներ, ուր 
խաղեր տեղի կ’ունենային : Բոլոր աշակերտները կը 
մասնակցէին այդ խաղերուն եւ նուէրներ կը ստանային: 

   Թերեւս  առաջին անգամ ըլլալով մեր աշակերտները 
ուղղակի շփման մէջ էին հաշմանդամ փոքրիկներու հետ : Եւ 
երկու ժամ տեւող այդ խաղերու ընթացքին , փոքրիկները 
ունեցան խմբային խաղերու փորձառութիւն , հոգեկան 
գոհացում եւ անուղղակի կերպով իրենց նիւթական 
օժանդակութիւնը բերին « Փոքրիկներու Ֆոնտ»-ին, որ սոյն 
խաղերը կազմակերպողներուն միակ եւ հիմնական 
նպատակն էր : Աշակերտները այնքան ուրախ էին որ շատ 

դժուար եղաւ զիրենք հեռացնել այդ հետաքրքրական խաղերէն եւ խանդավառ մթնոլորտէն:  

Ներդպրոցական Տօնակատարութիւն Նուիրուած Սրբոց 
Թարգմանչաց Տօնին 

Աշակերտական բարեսիրական գործունէութիւն 
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Դասախօսութիւն  « Կեանքի Ծառը» խորագրով 
    

 

 

 

 

 

   Ուրբաթ, 7 Նոյեմբեր, 2008-ին Տեղական վարչութիւնը կազմակերպած էր Դասախօսութիւն 
մը «Կեանքի Ծառը» վերնագրով : Օրուայ բանախօսը , Հալէպէն յատուկ ժամանած 
Երաժշտական հեղինակ եւ խմբավար՝  Պրն. Պերճ Երեցեանն էր : 

   Ան դասախօսութեան ընթացքին բացատրեց յարաբերութիւնը հոգեկան եւ մարմնի          
առողջութեան միջեւ եւ մատնանշեց թէ այդ ամբողջը նկատի առնուած է կրօնական  
ծէսերուն  մէջ , անդրադառնալով   Հայկական եկեղեցւոյ  արժէքին եւ անոր ազդեցութիւնը  
մեր հոգեկան կեանքին վրայ :  Ներկաները մեծ հետաքրքրութեամբ հետեւեցան 
դասախօսին տուած բացատրութիւններուն . Դասախօսութեան աւարտին  անոնք ուղղեցին 
հարցումներ աւելի լուսաբանուելու այս շահեկան նիւթէն : 

   Դասախօսութեան յաջորդող պատշաճ հիւրասիրութեամբ իր աւարտին հասաւ օրուայ 
ձեռնարկը:     

 Movie Night 
      Ուրբաթ 14 նոյեմբեր , 2008-ին , ՀԵԸ-ի Տեղական վարչութիւնը կազմակերպած էր Movie 
Night մը . Օրուայ ֆիլմն էր «Welcome To The U.S.A.» կատակերգութիւնը , որուն նիւթը կը 
դառնար երեք Հայ անձնաւորութիւններու շուրջ (Գալուստ, Ազատ եւ Սագօ).որոնք զիրար 
կը հանդիպէին Լոս Անճէլոսի օդակայանին մաքսատան մէջ :  Կատակերգութեան գլխաւոր 
դերասաններն էին՝ Միքաէլ Պօղոսեան, Արա Տեղդրիկեան եւ Ռոպէր Յարութիւնեան: 
Ներկաները դիտեցին ֆիլմը եւ միեւնոյն ժամանակ համտեսեցին վարչութեան կողմէ 
պատրաստուած ուտեստեղէնները: 

                                                                 Չինական Երեկոյ 
    Հ.Ե.Ը.-ի Տեղական վարչութեան կազմակերպած Չինական երեկոն 
գտաւ նոյնքան յաջողութիւն , որքան նախապէս կայացած 
Հայկական , Իտալական եւ Մէքսիքական երեկոները: 

   Ուրբաթ ,28 նոյեմբեր , 2008-ին ՀԲԸՄ-ի ակումբը վերածուած էր 
փոքրիկ Չինաստանի մը . Երաժշտութեամբ , սրահի 
զարդարանքներով ինչպէս նաեւ պատրաստուած ուտելիքներով 
որոնց համեղ հոտը կը բուրէր ամէնուրեք .  

  Արտակարգ աշխատանք պահանջող չինական կերակուրներու 
երկար ցանկը , ապացոյց էր տեղական վարչութեան տարած հսկայ 
աշխատանքին . Անոնք որեւէ ճիգ չխնայելով կրցան բոլոր 

Հ.Ե.Ը.-ի Տեղական Վարչութիւն 
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ներկաներուն քիմքերը գոհացնել ծայրագոյն արեւելքի համեղ համեմներով : 

   Ներկաներուն մէջ կը գտնուէր, միւութեանս կողմէ 
հրաւիրուած , Չինական Մշակութային կեդրոնի տնօրէնը եւ 
իր փափկասուն տիկինը , որոնք խորհրդանշական 
նուէրներով իրենց ուրախութեան զգացումները  յայտնեցին: 

   Այսպիսի  ձեռնարկներ 
մեծապէս կը գնահատուին 
ն ե ր կա յ  գտնո ւ ե լ ո վ  ո ւ 
ք ա ջ ա լ ե ր ե լ ո վ  բ ո լ ո ր 

աշխատողներուն : Շնորհակալութիւն կը յայտնենք 
տեղական վարչութեան իր տարած մեծ աշխատանքին 
համար ու տարբեր ազգերու երեկոներ կազմակերպելու 
ակնկալութիւններով յաջողութիւն կը մաղթենք անոնց : 

    24 Հոկտեմբեր, 2008-ի երեկոյեան ժամը 5-ին Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կ. Կիւլպէնկեան Յառաջապահ 
վարժաանի դաշտը ժամդրավայրը հանդիսացաւ Հ.Ե.Ը.-ի Երիտասարդաց վաչութեան 
կազմակերպած  «Քերմես».ին: 

    Հակառակ սովորութեան , ժողովուրդը յարգած էր ձեռնարկին ժամը : Դաշտին դրները 
չփացուած, արդէն կար սպասողներու երկար շարան մը : Ձեռնարկին ներկայ էին աւելի 
քան 250 մասնակիցներ , որոնք բաղկացած էին կրտսերներէ , պատանիներէ, 
երիտասարդներէ եւ երեցներէ : Ժողովրդին այս քաջալեր մասնակցութիւնը ցուցանիշ էր 
այսպիսի ձեռնարկներու հանդէպ իրենց ունեցած կարօտին : 

   Վարչութեան երիտասարդները, վարժարանիս փակը վերածած էին հսկայ խաղավայրի 
մը: կային աելի քան 20 խաղեր տարածուած դաշտին չորս կողմերը: Իսկ դաշտին կեդրոնը 
կար ուտեստեղէններու ճոխ սեղան մը, ուրկէ ներկաները կը ճաշակէին ակումբի 
տիկիններուն կողմէ պատրաստուած համեղ ուտելիքները: Մասնակիցները վարձատրելու 
համար երիտասրդաները  յատկացուցած էին նուէրներու  ճոխ անկիւն մը : 

    Զուարճանքի անկիւններէն ամենայ յետաքրքրականը, 
Դիմագծելու անկիւնն էր, ուր փոքրիկները կը մրցէին իրենց 
երեսները գծելու ու ապա կ՛ուղղուէին նկարուելու' Բիւզանդ 
Եագուպեան եւ զաւակունքի կողմէ նուիրուած նկարուելու եւ 
նկարահանելու «CANON» սարգաւորումի սեղանին: 

    Այս ջերմ մթնոլորտը ճոխացած էր երգերով , նուագներով եւ 
լոյսի խաղերով , որոնք նուիրուած էին «COBRA» ձայնային 
սարգաւորումներու  ընկերութեան կողմէ : 

   Խանդավառ ժողովուրդը իր բուռն փափաքը յայտնեց որ այս ձեռնարկը դառնայ 
աւանդական : Ձեռնարկը հասաւ իր աւարտին ճամը 12-ին: 

   Հ.Ե.Ը.-ի Երիտասարդաց վարչութիւնը իր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնէ այն 
երիտասրադներուն որոնք իրենց մասնակցութիւնը  բերին այս ձեռնարկը  յաջողցնելու: 

Երիտասարդաց 
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 Պտոյտ 
    Արաբական աշխարհի ծոմապահութեան ամիսն էր «Րամատան » , Դամասկոսի Հ.Ե.Ը.-ի 
պատանիները այցելեցին դամասկոսի մէջ զբօսավայրերու կեդրոն մը , ուրտեղ 
նկարահանուած էր Սուրիական յայտնի « باب الحارة» տրաման, որի նիւթը մեծ 
հետաքրքրութիւն ստեղծած էր բոլոր Արաբական աշխարհի մէջ , ամէնօրեայ սփռումով 
Րամատան-ի շրջանին: 

    Զբօսավայրը որ այցելեցինք կը կոչուի Դամասկեան գիւղ, այս վայրը կը ներկայացնէ 
այցելուներուն, զուտ Դամասկեան մթնոլորտ, իր վայրերով եւ ճաշարաններով: Սկիզբը 
այցելեցինք Դամասկեան շուկան իր հին արհեստանոցով, ծանօթացանք հին վաճառքի 
սովորութիւններուն, անշուշտ այս բոլորը մեզի ներկայացուած էր շատ գեղեցիկ եւ բնական 
կերպար ունեցող արձաններով որոնց վրայ կը ցուցադրուէր զուտ արաբական զգեստներ . 
Իսկ մեր պատանիները հետաքրքրութեամբ կը դիտէին ու կ’զմայլէին, եւ իւրաքանչիւր 
քայլափոխին կը նկարուէին, կարծէք թէ իրենց երկրին մէջ դուրիստներ ըլլային, ապա, 
շոքեկարգով մը փոխադրուեցանք վերոյիշեալ տրամային « باب الحارة»-ին նկարահանման 
վայրը ուրտեղ ապրեցանք տրամայի իսկական դէպքերու պահերը, եւս այցելեցինք 
դերասաններու պատրաստման եւ աշխատանքային կեդրոնները : 

    Պտոյտի աւարտին խումբը տեղափոխուեցաւ տեղւոյն ճաշարանը ուր համտեսեցին 
արաբական ընթրիք մը ու մեծ ուրախութեամբ բարձրացան ինքնաշարժ: 

     Օրը Սեպտեմբեր 21-ն էր որը կը զուգադիպէր մեր Մայր Հայաստանի անկախութեան  
17-րդ տարեդարձին, իսկոյն պատանիները այս գեղեցիկ առիթը յարգելով երգեցին 
հայաստանի հանրապետութեան քայլերգը, յիշելով հանրապետութեան նորընտիր 
նախագահ Սերժ Սարգիսեան-ի անունը ինչպէս նաեւ վարչապետին եւ այլ 
նախարարներու ու անցեալ նախագահներու անունները: 

     Այս է մեր սփիւռքահայերուն պատասխանատւութիւնն ու պարտականութիւնը , զգալ ու 
ապրիլ եւ հպարտանալ իբրեւ Հայ միաժամանակ յարգել եւ հաւատարիմ ըլլալ իր երկրորդ 
հայրենիքին որն է մեր պարագային հզօր Սուրիան: 

           
 
 

 

 

 

 

Պատանեկան 
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Պատանեկան Մրցախաղեր  
(Tele Match) 

     Հ.Ե.Ը.-ի Պատանեկա վարչութիւնը հաւատալով 
մ ի ջ մ ի ո ւ թ ե ն ա կ ա ն  հ ա մ ա գ ո ր ծ ա կ ց ո ւ թ ե ա ն 
ա շխատան ք ն ե ր ո ւ ն ,  ո ր ո ն ք  կ ' ամ րապն դ ե ն 
միասնականութեան ու ընկերային զգացումները մեր նոր 
սերունդի ոգիներուն մէջ , որոշեց մրցախաղեր 
կազմակերպել եւ հրաւիրել Դամասկոսի Հայ Կաթողիկէ 
Միութեան Պատանեկան Վաչութիւնն ու պատանիները 
մասնակից դառնալու սոյն մրցախաղերուն , որոնք տեղի 
ունեցան Ուրբաթ ,   24 Հոկտ. 2008-ին Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կ. Կիւլպէնկեան վարժարանի շրջաբակէն 
ներս : Այստեղ հարկ է յիշել թէ Հ.Կ.Մ.-ի պատանեկանի պատասխանատուները մեծ 
ուրախութեամբ ընդունեցին մեր առաջարկը , խնդրելով իրենց մասնակցութիւնը բերել 
խաղերու կազմակերպչական գործերուն: 

   

 Շաբաթ մը առաջ արդէն սկսան պատրաստութիւնները , 
Հ.Ե.Ը.-ի Պ. Յանձնախումբի վարչական տղաքը ժրաջան 
աշխատանքի լծուած էին , անոնք պատրաստեցին հաճելի 
եւ իմաստալից  խաղեր  նամանաւանդ  «Տառախաղը» , 
որու ընթացքին պատանիները իրենց մարմիններով բակի 
գետնին վրայ գրեցին «ԵՐԱՄ» բառը . կային նաեւ 
հետաքրքրական ջրախաղեր . 

     

Վարժարանիս բակը լեցուած էր Հ.Կ.Մ.-ի եւ Հ.Ե.Ը.-ի 
պատանիներով ու անոնց ծնողներով որոնք եկած էին 
քաջալերելու եւ մասնակից դառնալու իրենց զաւակնրեուն 
ուրախութեան : Հայկական երգերով ու եղանակներով 
դաշտը տիրեց ջերմ եւ ուրախ մթնոլորտ մը , ջրախաղերուն 
պատճառաւ պատանիներուն ու պատասխանատուներուն 
մարմիններն  ու  զգեստները  վերածուած  էին 
ջրէտոպրակներու , բայց այս երեւոյթը առաւել  

խանդավառութիւն ստեղծեց բոլորի մօտ : 

  

 Խաղերու կողքին Հ.Ե.Ը.-ի պատանեկան Յ. վարչական 
տիկինները պատրաստած էին շատ ճոխ եւ համեղ 
անուշեղէններ որոնք վաճառուեցան ձեռնարկի ընթացքին: 

Իսկ  ձեռնարկի  աւարտին  , շնորհակալական 
զգացումներով եւ սրտի գոհունակութեամբ Հ.Կ.Մ.-ի 
վարչականներն ու պատանիները բաժնուեցան Հ.Ե.Ը.-ի 
պատանիներէն , յուսալով մօտ ապագային դարձեալ 

միասնական ուժերով նախաձեռնել նման հաւաքական ձեռնարկներ:   
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  Դասախօսութիւն– Նախաճաշ   
   Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւնը նուիրական եւ խորհրդաւոր 
արարողութիւն մըն է որ կը կատարուի եօթ տարին անգամ մը մայր 
աթոռ Ս. Էջմիածինի մէջ: 

   Անցնող Սեպտեմբեր 28-ին տեղի ունեցաւ Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը 
մայր Հայրենիքի մէջ որուն կը մասնակցէր թեմիս բարեջան առաջնորդ 
Գերաշնորհ՝ Տէր Արմաշ Եպս. Նալպանտեանը, ան մաս կը կազմէր 
միւռոն օրհնէքի մասնակցող բարձրաստիճան կղերականներուն: 

   Սիւն առիթով , գաղութէս հրաւիրուած էին Ազգային իշխանութեան 
քաղաքական եւ թեմական կազմերուն ատենապետները, յանձինն՝ 

Պրն. Թագւոր Պոյաճեանի եւ Պրն . Նորայր Կիրակոսեանի: Նոյն առթիւ Հայաստան կը 
գտնուէին Դամասկոսի ՀԲԸ Միութեան կարգ մը անդամուհիներ որոնք առիթը ունեցան 
ականատես ըլլալու վերոյիշեալ Սրբազան աւանդոյթին: 

    Այս դէպքէն կարճ ժամանակ անց ՀԲԸՄ-ի Տիկնանց Օժանդակ 
մարմինը կազմակերպեց Դասախօսութիւն - նախաճաշ մը , ուր             
Տիկ. Անահիտ Պօղոսեանը հրաւիրուեցաւ որպէս դասախօսուհի. Ան 
հաղորդեց միւռոն օրհնէքի արարողութենէն իր կազմած  անձնական 
տպաւորութիւնները միութեան անդամուհիներուն , ու բացատրութիւն 
տուաւ անոնց Միւռոնի գործածութեան , օրհնութեան , 
աւանդութիւններուն ու եկեղեցական ծեսերուն մասին: 

   Բծախնդրութեամբ պատրաստուած նախաճաշի սեղաններուն 
շուրջ հաւագուած տիկնայք, ուշադրութեամբ կ'ունկնդրէին Տիկ. 
Անահիտի հաղորդած գիտելիքները ,մերթ ընդ մերթ 
հարցումներ ուղղելով անոր ու պատկերներ դիտելով սիւն 
օրհնութեան արարողութենէն : Դասախօսութեան յաջորդեց 
նախաճաշը , ուր ներկաները ճաշակեցին Տիկնանց օժանդակ 
մարմնի կողմէ պատրաստուած համեղ ուտելիքները:  

Մեր եկեղեցւոյ մէջ միւռոնով կը կատարուին հետեւեալ ծէսերը, 
• Դրոշմի խորհուրդը, որ կը կատարուի մկրտութենէն ետք: 

• Քահանայական, եպիսկոպոսական եւ կաթողիկոսական օծումներ: 

• Միւռոնով կ'օծեն նորակառոյց եկեղեցւոյ հիմքի խաչապատկեր քարէ սալիկները ( ),  بالط
գմբէթի խաչը, Ս. խորանը եւ անոր մէջ դրուած Յիսուս մանուկի պատկերը Տիրամօր գիրկը 
եւ եկեղեցւոյ սիւները: 

• Ամէն տարի Յունուար 6ին Աստուածայայտնութեան տօնին Ս. պատարագէն յետոյ 
ջրօրհնէքի ժամանակ միւռոնը կը գործածուի ի յիշատակ Յիսուսի մկրտութեան՝ Յորդանան 
գետի մէջ: 

• Միւռոնով կ'օծուին վախճանող կղերականները: 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Տիկնանց Օժանդակ Մարմին 
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   Երեքշաբթի, 2 Դեկտեմբեր 2008-ին, ՀԲԸՄ-ի Տիկնանաց Օժանդակ Մարմնի 
կազմակերպութեամբ, Դասախօսութիւն - նախաճաշ ձեռնարկեը տեղի ունեցաւ  ՀԲԸՄ- ի 
Ն. Եագուպեան ակումբէն ներս: 

   Միութեան հիւրն էր Հալէպաբնակ կնախտաբուժ Բճշ. Դանիա Քիրազեանը՝ որը 
հրաւիրուած էր դասախօսելու «Աղջիկներու Արբունքի շրջանէն մինչեւ Menopause-ի 
շրջանը » նիւթին շուրջ: 

   Տիկնանց յանձնախումբը , բարեգործութեան իմաստն ու կարիքը գիտակցելով, ու Հայ 
կարիքաւոր սան-սանուհիները օժանդակելու սկզբունքէն մեկնելով , տարեկան 
աւանդութիւն դարձած այս ձեռնարկին հասոյթը եւ բարերարներու սրտաբուխ 
նուիրատւութիւնները, տրամադրեցին ուրախացնելու մանուկներուն մատղաշ սրտերն ու 
հոգիները այս տօնական ուրախ օրերուն , կատարելով իր բարեսիրական առաքելութիւնը: 

   Ձեռնարկը որոշեալ ժամուն սկսաւ Տիկ. Մէյրի Շաթըրեան-Պատիի կատարած բացման 
խօսքով , ան բարի գալուստ մաղթելէ ետք, ներկաները հրաւիրեց ճաշակելու տիկնանց 
յանձնախումբի կողմէն պատրաստուած համեղ ուտելիքները, յատկանշական էր: 
Հայկական աւանդական խաշուած հատիկի հիւրասիրութիւնը՝ որը նոյն օրուայ Ս. 
Պարպարա տօնին խորհրդանիշն էր: 

   Ձեռնարկը կ'ընդանար ուրախ եւ մտերմիկ մթնոլորտի մէջ, երբ ներկաները 
հրաւիրուեցան կողքի սրահը սկսելու ձեռնարկին դասախօսական բաժինը: Բժշ. Դանիա 
Քիրազեանի ամփոփ կենասագրականը ներկայացուելէ ետք, բեմ հրաւիրուեցաւ 
դասախօսելու: Աւելի քան երկու ժամ տեւած դասախօսութեան ընթացքին ազնուափայլ 
բժշկուհին մանրամասն բացատրութիւն տուաւ կանանց սեռական օրկաններու մէջ 
կատարուած բոլոր փոփոխութիւններու մասին: սկսելով արբունքի շրջանէն հասնելով 
Menopause-շրջանը,անդրադառնալով այդ շրջաններու ընթացքին տեղի ունեցած տարբեր 
խանքարումներուն: 

    Յոյժ օգտաշատ դասախօսութեան աւարտին Տիկնանց յանձնախումբը յուշանուէրով մը 
շնորհակալութիւն յայտնեց բժշկուհիին իր սուղ ժամերը տրամադրելով ներկաներուն 
լուսաբանելուն համար: 

Կրտսերաց 

     Շաբաթ , 20 Սեպտեմբեր 2008-ին ժամը 10-ին սկասաւ կրտսերներու առաջին ձեռնարկը 
«Tele Match» -ով : Բաւական թիւով կրտսերներ հաւաքուեցան Կ. Կիւլպէնկեան  
վարժարանի դաշտը եւ բաժնուեցան խումբերու , անոնք շատ  աշխոյժ եւ խանդավառ 
կերպով խաղցան ու վերադարձան տուները ուրախ ու գոհունակ: 

     Կրտսերներու հերթական ձեռնարկները շարունակուեցան զանազան յայտաքիրներով :  
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