
 1 

 

Արամ Մանուկեան Ճամբար 
                   Շուշի,  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւն 
 
1615, Rue Islemère, Laval, Québec, Canada, H7Y 2A4                          
Վարդանանց 16/1, Երեւան, Հայաստան 
6 Մուրացան Փ., Շուշի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւն (Արցախ) 
ե6հասցէ` haytougandaida@videotron.ca ;    ե6կայք`  http://www.naregatsi.org/SCIS  

______________________________________ 
 
       Լաւալ, 17 Սեպտեմբեր 2010 
 
 
Շուշիի «Արամ Մանուկեան Ճամբար»  2010-ի զօրակիցներուն՝ 
 
Յովիկ եւ Մարալ Քիւրքճեան 
Երուանդ եւ Մէրի Տէր-Սահակեան 
Վարուժան եւ Վանիա Գալուստեան 
Մարտիրոս Թաշճեան 
Յովսէփ եւ Քնար Սէֆէրեան 
Վարդգէս եւ Իզապէլ Շամլեան 
Լեւոն եւ Անահիտ Դաւիթեան 
Աւետիս եւ Ալին Դաւիթեան 
Կարապետ եւ Սալբի Մինասեան 
Գարեգին եւ Ռիթա Անասալ 
Վիգէն եւ Ցոլինէ Աֆարեան 
Վաչէ եւ Սօսէ Շամլեան 
Աւետիս եւ Մարալ Չէրքէզեան 
Ղազար եւ Մարալ Գալայճեան 
Շահէ Պէրէճիքեան 
Սարգիս եւ Մանան Ապրաքեան 
Նազարէթ եւ Վարսենիկ Խաչիկեան 
Վահագն եւ Տանիա Գարագաշեան 
Հրանդ եւ Թալին Թաշճեան 
Գրիգոր եւ Տընիզ Փանոսեան 
Մի ոմն 
Հ.Յ.Դ. Գանատայի Պատանեկան Միութեան Ընդհանուր Վարիչ Մարմին 
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Սիրելիներ, 
 
2010-ի ամրան, վեցերորդ յաջորդական տարին ըլլալով, դարձեալ տեղի 
ունեցաւ Շուշիի «Արամ Մանուկեան Ճամբար»ը, մեր սրտագին ընկերոջ՝ 
Նարեկ Յարութիւնեանի ու Նարեկացի Արուեստի Միութեան 
համագործակցութեամբ:  
 
Սակայն առանց ձեր հարազատ օժանդակութեան, առանց ձեր սրտաբուխ ու 
առաջնակարգ աջակցութեան, մեզի համար կարելի պիտի չըլլար շարունակել 
այս  ծրագրի գործադրութիւնը: 
 
Շնորհիւ ձեզի, ոչ միայն շարունակուեցաւ գործը, այլ նաեւ գոյացած պիւտճէն 
հնարաւորութիւնը տուաւ յատկանշական փոփոխութիւններ ներառելու, 
հիմնականօրէն՝ ճաշի եւ օժանդակ անձնակազմի վերաբերեալ: 
 
Ճաշի պարագային, անշուշտ երբեւիցէ ո՛րեւէ խնայողութիւն չենք կատարած 
որակի եւ քանակի կապակցութեամբ, սակայն հարկադրուած էինք 
խնայողութեամբ կազմակերպել մատակարարումը, ինչ որ մեզմէ կը խլէր 
աւելորդ ճիգեր ու ժամանակ:  
 
Այս տարի, ձեր առատաձեռնութեան շնորհիւ, ճաշի պատրաստութիւնը 
ամբողջապէս յանձնեցինք արտագին սպասարկութեանց, այսինքն՝ տեղական 
ճաշարաններու: Այս ձեւով, մեր ժամանակը, մարդուժն ու կեդրոնացումը 
յաւելեալ կերպով տրամադրուեցան բծախնդիր կերպով պատրաստուած 
յայտագրի լիարժէք գործադրութեան: Նաեւ, այս մօտեցումը նպաստեց 
անշուշտ տեղական տնտեսութեան, որ մեծապէս պէտք ունի քաջալերանքի:   
 
Իսկ ձեր նուիրատուութիւններով աճած պիւտժէն կարողութիւնը ընծայեց 
աւելցնելու օժանդակ անձնակազմի անդամներու թիւը, ինչ որ նպաստեց 
յայտագրի իրագործման հեշտացման, եւ առաջքը առաւ ընդհանուր 
անձնակազմի  ուժերու սպառումին ու մաշեցման: 
 
Այս այժմէականացած կայքէջքին մէջ պիտի գտնէք՝  
 
.  Ճամբարի ամբողջական ճաշացանկը, զորս առաջին օրէն տեղաւորուեցաւ 
ճաշասրահի պատին վրայ, եւ տող առ տող գործադրուեցաւ առանց որեւէ 
ուշացումի կամ յուսախաբութեան, 
 
.  Ճամբարի հիմնական յայտագիրը, 
 
. անցած տարիներու շարքին, 2010-ի նկարները  – բարի վայելո՛ւմ - : 



 3 

 
Որպէսզի կրկնութիւններ չըլլան, այստեղ կը մնայ որ նշենք անցեալ տարուայ, -
- 22 Դեկտեմբեր 2009 թուակիր - գնահատական մեր նամակը, զորս կը գտնէք 
նաեւ այս կայքէջքին մէջ, եւ որու ամէն մէկ խօսքը կը վերաբերի նաեւ ձեզի (նոր 
նուիրատուներու պարագային), եւ դարձեալ ու անգամ մը եւս ձեզի (այնտեղ արդէն 
նշուածներու պարագային) : 
 
 
Աստուած իր օրհնութիւնն ու պաշտպանութիւնը թող շարունակէ շնորհել մեր 
տառապեալ ժողովուրդին, մեր պայքարող Հայրենիքին, հպարտ ու անսասան 
Արցախին, ձեզի ուր ձեր ընտանիքներուն: 
 
Արցախի աննման երեխաներու անունով՝ խորին շնորհակալութիւններ ձեր 
բոլորին: 
 
 
Այտա Շամլեան     Հայդուկ Շամլեան 


