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Լաւալ, 22 Դեկտեմբեր 2009
Շուշիի «Արամ Մանուկեան» Ճամբարի զօրակիցներուն՝
Յովիկ եւ Մարալ Քիւրքճեան
Երուանդ եւ Մէրի Տէր-Սահակեան .
Վարուժան եւ Վանիա Գալուստեան
Լորա Ակներեան
Մարտիրոս Թաշճեան
Հայկ եւ Անահիտ Աճէմեան
Յովսէփ եւ Քնար Սէֆէրեան
Վարդգէս եւ Իզապէլ Շամլեան
Լեւոն եւ Անահիտ Դաւիթեան
Աւետիս եւ Ալին Դաւիթեան
Տիգրան եւ Տիանա Հաճէթեան
Բիւզանդ Լախոյեան
Հովիկ Նուպարեան
Կարապետ եւ Սալբի Մինասեան
Վրէժ Աճէմեան
Լութֆի եւ Սիւզան Խաչօ
Վիգէն եւ Քաթերինա Շամլեան
Գարեգին եւ Ռիթա Անասալ
Վիգէն եւ Ցոլինէ Աֆարեան
Փանոս եւ Հուրի Ապրաքեան
Զօհրապ եւ Մելինէ Կոստանեան
Նազարէթ եւ Վարսենիկ Խաչիկեան
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Ղազար եւ Մարալ Գալայճեան
Շահէ Պէրէճիքեան
Արամ եւ Նայիրի Արմէն
Հրայր եւ Լենա Խաչերեան
Անի Թույսուզեան
Սերոբ եւ Անի Ասատուրեան
“Հորիզոն” շաբաթաթերթ
-------------------------------------------------------------------------Սիրելիներ,
Այս ամառ, հինգերորդ յաջորդական տարին ըլլալով, տեղի ունեցաւ Շուշիի
«Արամ Մանուկեան Ճամբար»ը:
Իսկ մեր այս այժմ 5 տարեկան ծրագրի անցած 4 տարիներու ընթացքին, դուք
բոլորդ մասնակցեցաք այս գործին, ամէն մէկդ իր ճամբով, այլազան – եւ
յաճախ բազմաթիւ - ձեւերով ու միջոցներով ՝ ինքնաբուխ եւ առատաձեռն
դրամական նուիրատուութիւններ, մթերային այլ նուէրներ, նպաստաւոր
պայմաններու եւ զեղջերու ապահովում, նախապատրաստական
աշխատանքներու ձեռային մասնակցութիւն, եւայլն, եւայլն:
Այսպէս, այս տարի եւս, դուք մեր հետ էիք Շուշի:
Առանց ձեզի, մեր Ճամբարի այս 5րդ տարբերակը չէր կրնար լիովին եւ
կատարուած ձեւով տեղի ունենալ:
Արդարեւ, երբ նախատեսած էինք առաւելագոյնը 150 երեխաներու
մասնակցութիւնը, եւ ճամբարը բացուեցաւ արդէն 300 մասնակիցներով, իսկ
ծրագրի կիրարկման ընթացքին այդ թիւը հասաւ մինչեւ 350, առաւել՝ 50
օգնական պատանիներ (Ճամբարի «աւարտականներ») եւ անձնակազմի
անդամներ, թուաբանականօրէն անհնար ու անկարելի էր որ միայն մեր
անմիջական միջոցները եւ պատրաստած պիւտժէն բաւարար ըլլային
ամբողջովին իրականացնելու այս միջոցառումը: Իսկ մասնակի անգամ
ձախողութեան պարագային, մենք պիտի մատնուէինք անասելի վիճակի...
Նիւթական կամ գործնական օժանդակութենէ անդին, սփոփանքով
կ'արժեւորենք եւ խորապէս կը գնահատենք նաեւ ձեր զօրակցութեան
բարոյական եւ հոգեկան տարողութիւնը:
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Ձեր աջակցութիւնը հաստատ ապացոյցն է, թէ եթէ սկիզբը առանձնաբար
ստանձնեցինք այս ծրագրի ամբողջական ծանրութիւնը, յաջորդող
տարիներուն եւ այնուհետեւ , Նարեկ Յարութիւնեանի/ Նարեկացի Արուեստի
Միութեան հետ մեր հիմնական համագործակցութեան առընթեր, իրօք մենք
մինակ չենք այս արտակարգ առաքելութեան մէջ, եւ մեր կողքին, մեր
թիկունքին, եւ մեր սրտերուն մէջ ունինք նաեւ ուժը, քաջալերանքն ու
անվերապահ օգնութիւնը մեր հարազատներուն, մեր բարեկամներուն եւ
ընկերներուն:
Շնորհիւ ձեզի, Արցախի երեխաները ուրախ ու անհոգ պահեր ապրեցան այս
տարի եւս Շուշիի մէջ, անոնց ծնողներու եւ ընտանիքներու բեռն ու
մտահոգութիւնները պահ մը մեղմացան, եւ Հայութիւնը անգամ մը եւս
փաստեց ազգային միասնականութեան փրկարար գաղափարի
այժմէականութիւնը, ու զայն ընդմիշտ իրագործելու, զայն գետնի ու հո՛ղի վրայ
ապացուցելու մեր անխորտակելի յանձնառութիւնը, մեր վճռակամութիւնը, մեր
հաւաքական ու միացեալ անվեհեր ուխտը:
«Մե՛նք ենք մեր սարերը» Արցախեան կարգախօսն ու պատգամը
ներկայացուած են Տատիկն ու Պապիկի հանրածանօթ կոթողով: Դուք ալ մաս
կը կազմէք այդ սարերուն:
Անձեռնմխելի է Արցախը, հայոց սրբագոյն այդ հողաշերտը, որու շնորհիւ
վերականգնեցաւ մեր ազգային արժանապատուութիւնը, եւ որու օրինակով
անպայման պիտի վերականգնի համայն հայութեան ամբողջական Հայրենիքը:
Վստահ եղէք որ Հայաստանի/Արցախի մէջ ոեւէ անձ որ տեղեակ է «Արամ
Մանուկեան Ճամբար»ի մասին, մէկ առ մէկ գիտէ նաեւ ձեր իւրաքանչիւրի
մասին, եւ բազմիցս խնդրած է մեզմէ որ ձեզի փոխանցենք հայրենի
բնակչութեան երախտագիտութիւնը:
Հետեւեալ նկարներուն մէջ երեխաներու նայուածքներն ու ժպիտները
ուղղուած են ձեզի, իսկ անոնց կեցուածքները արդէն պէտք չունին
մեկնաբանութեան ՝ http://www.naregatsi.org/SCIS/2009/1/index.htm
Փա՛ռք Աստուծոյ,
եւ Արցախի երեխաներու ու մեր կողմէ՝ սրտագին շնորհակալութիւններ ձեր
բոլորին:
Այտա Շամլեան

Հայդուկ Շամլեան
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