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T he Senekhchyan fami ly once 
had a normal ,  comfor table 

l i fe  in Gyumri .  I t  a l l  changed 
suddenly in December 1988 ,  when 
the i r  apar tment was destroyed 
in the Spi tak ear thquake.  The 
d isaster  le f t  them essent ia l ly 
homeless ,  forced to take she l te r 
in a so-cal led temporar y 
hut ,  known as a domik .  The 
Senekhchyans have l ived in 
a makeshif t  metal  container 
ever s ince 1989,  grappl ing 
with an ar ray of  dreadful  l iv ing 
condit ions:  they ’ve had no 
k i tchen or  bathroom; the roof and 
wal ls leaked ever y t ime i t  ra ined 
or  snowed;  and the i r  only,  and 
unsanitar y,  opt ion to heat the hut 
was to burn wood — i f ,  that  is , 
they were luck y enough to f ind 
any.

The fami ly consists of  s ix 
members:  Mr.  and Mrs.  Paruyr 
and Ruzanna Senekhchyan; 
the i r  ch i ldren Jul ie t ta ,  8 ,  and 
Armenak ,  7;  and Paruyr ’s parents 
Armenak and Shahandukht . 
Paruyr works at  a bui ld ing-supply 
store ,  earn ing a l i t t le  over $100 
a month.  His wife works par t-
t ime ,  se l l ing cosmetics .  The 
fami ly ’s only other source of 
regular  income is the government 
assistance they rece ive for  the 
chi ldren ,  tota l ing about $5 4 a 
month. 

Despi te the indigni t ies of  l iv ing 
in a domik ,  the Senekhchyans 
have never lost  hope that 
someday th ings would get  bet te r. 
That day,  at  long last ,  ar r ived 
toward the end of  2017,  when 
representat ives of  Armenia Fund 
v is i ted the fami ly at  the i r  hut and 
surpr ised them with a wonder fu l 

A fresh stArt
Gyumri fAmily
for A homeless

gif t :  the keys to a br ight , 
spacious apar tment in Gyumri ’s 
Mush 2 d ist r ic t .  Made possib le 
by a donat ion f rom Armenia Fund 
benefactor Jean-Mar ie Atamian 
of  New York ,  the Senekhchyans’ 
apar tment came fu l ly  furn ished 
and with a complement of  modern 
amenit ies ,  inc luding home 
appl iances.  The Senekhchyans 
are the 33rd fami ly to rece ive 
a new home through Armenia 
Fund’s Gyumri  Housing Project .

When the Senekhchyans were 
taken to the i r  new home later  that 
day,  they could hardly be l ieve 
the i r  eyes.  They kept mar ve l ing at 
the spark l ing ,  s izeable rooms and 
balcony,  the beaut i fu l  furn i ture , 
the modern amenit ies ,  and the 
brand-new appl iances.  From now 
on ,  the k ids would a lso enjoy a 
safe p layground ,  and burning 
wood for  warmth would cer ta in ly 
be a th ing of  the past .

The Gyumri  Housing Project 
is  an ongoing in i t iat ive ,  and 
the suppor t  of  car ing donors 
is  a lways welcome. Ever y 
s ingle dol lar  counts in making 
a d i f fe rence in the l ives of 
Gyumri ’s homeless fami l ies .  I t 
takes only around $25 ,000 to 
cover the costs of  purchasing 
an apar tment ,  renovat ing i t , 
furn ishing i t ,  and equipping i t 
wi th a l l  necessar y appl iances. 

There are hundreds of 
st ruggl ing fami l ies in Gyumri 
who are st i l l  wai t ing for  the day 
when they ’ l l  leave the indigni t y 
of  homelessness behind ,  and be 
g iven a f resh hor izon to l ive for. 
With your generous contr ibut ion 
today,  we can make the i r  dream 
come t rue. 

OLD ADDRESS:
MANUSHYAN STREET, 
MAKESHIFT METAL 
CONTAINER
NO. 230/360

NEW ADDRESS:
MUSH 2 DISTRICT, 
STREET 7, BUILDING 4, 
APARTMENT 4
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This is what the Senekhchyans'’ ’kitchen’ looked like. For 28 years, it ’'s where they’'ve had to cook and 
store food, deprived of even the most basic conveniences. / Սնխչ յաններուն խոհանոցն էր այս։ Հոս 
է որ, 28 տարի շարունակ, անոնք ձեւով մը ուտելիք եփած ու մթերած են՝ ամէնէն տարրական իսկ 
յարմարութիւններէն զրկուած։

The family' ’s new home, a gift from Armenia Fund benefactor Jean-Marie Atamian, is a spacious, beautifully 
renovated, and fully furnished apartment that also includes appliances. / Ընտանիքին նոր բնակարանը՝ 
Հայաստան Հիմ նադրամի բարերար Ժան-Մարի Ադամեանի կողմէ նուիրուած, ընդարձակ, գեղեցկօրէն 
վերանորոգուած, եւ բոլորովին կահաւորուած յարկաբաժին մըն է, որ կը ներառնէ նաեւ տնային 
կազմածներ՝ պատկերասփիւռէն մինչեւ սառնարանը։

ԱՅՍՕՐ

ԱՆՑԵԱԼԻՆ
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ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ ՝
ԿԻՒՄՐԵՑԻ ՏՆԱՆԿ
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐ

Ս նխչ յանները ժամանակին 
բնականոն ու հանգիստ 

կեանք մը ունէին Կիւմրիի մէջ։ 
Սակայն ամէն ինչ տակնուվրայ 
եղաւ Դեկտեմբեր 1988-ին, 
երբ անոնց բնակարանը փուլ 
եկաւ Սպիտակի երկրաշարժին 
պատճառով։ Աղէտը զիրենք 
տնազուրկ դարձուց եւ ստիպեց 
ապաստանիլ այսպէս կոչուած 
ժամանակաւոր խրճիթի մը՝ 
տոմիկի մը մէջ։ 1989-էն ի վեր, 
արդարեւ, անոնք ապրած են 
խարխուլ, ճնշիչօրէն նեղ տնակի 
մը մէջ, դիմագրաւելով ամբողջ 
շարք մը ահաւոր պայմաններ – 
չկար խոհանոց կամ լուացարան. 
տանիքէն ու պատերէն ջուր 
կը կաթէր ամէն անգամ որ 
անձրեւէր կամ ձիւնէր. եւ հիւղակը 
տաքցնելու իրենց միակ, եւ հակա-
առողջապահական, ընտրանքը 
փայտ այրելն էր, եթէ, անշուշտ, 
բախտը ունենային փայտ ճարելու։

Ընտանիքը բաղկացած է 
վեց անդամ ներէ – Տէր եւ 
Տիկին Պարույր եւ Ռուզաննա 
Ս նխչ յանները, իրենց զաւակները՝ 
ութամեայ Ջուլ իետան եւ 
եօթամեայ Արմենակը, եւ  
Պարույրի ծնող քը՝ Շահանդուխտն 

ու Արմենակը։ Պարույրը 
կ՚աշխատի շինարարական 
պիտոյքներու խանութ մը, 
ամիսը քիչ մը աւել ի քան $100 
շահելով։ Ռուզաննան մասնաժամ 
կ՚աշխատի՝ գեղեցկութեան 
արտադրութիւններ ծախելով։ 
Ընտանիքին եկամուտի միակ 
միւս կանոնաւոր աղբիւրը 
երեխաներուն համար ստացուած 
կառավարական նպաստն է, 
ամսական ընդամէնը $54։

Տոմիկի մը մէջ ապրելու 
բազում նուաստացում ներով 
հանդերձ, Ս նխչ յանները երբեք 
չեն կորսնցուցած այն յոյսը, 
որ օր մը իրենց վիճակը պիտի 
բարելաւուի։ Այդ օրը, ի վերջոյ, 
հասաւ 2017-ի աւարտին, երբ 
Հայաստան Հիմ նադրամի 
ներկայացուցիչներ այցելութեան 
եկան Ս նխչ յաններուն հիւղակը եւ 
իրենց փոխանցեցին անակնկալ, 
սքանչել ի նուէր մը՝  Կիւմրիի Մուշ 
2 շրջանը գտնուող խոշորկեկ, 
լուսաւոր յարկաբաժնի մը 
բանալ իները։ Հայաստան 
Հիմ նադրամի բարերար, Նիւ 
Եորք բնակող Ժան-Մարի 
Ադամեանի հովանաւորութեամբ 
կարել ի դարձած՝ յարկաբաժինը 
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Ruzanna and her family have had to grapple with the unimaginably dreadful, downright inhuman conditions 
of this makeshift bathroom.  / Ռուզաննան ու ընտանիքը ստիպուած էին գոյակցելու այս յարմարցուած 

լուացարանի աներեւակայելիօրէն ահաւոր, ուղղակի անմարդկային պայմաններուն հետ։

For the first time in her life, Ruzanna gets to enjoy a proper kitchen, with running water, an actual sink, and 
appliances such as a stove and a refrigerator. / Կեանքին մէջ առաջին անգամ ն ըլ լալով, Ռուզաննան կը 
վայելէ իսկական խոհանոց մը՝ հոսող ջուրով, պնակ լուալու յարմարանքով, օճախով ու սառնարանով։

This bird cage was used around the hut for trapping rats.
Այս թռչնավանդակը տնակին մէջ կը գործածուէր առնէտ թակարդելու համար։

ամբողջովին կահաւորուած 
էր եւ անհրաժեշտ բոլոր 
յարմարութիւններով ու 
կազմածներով օժտուած։ 
Ս նխչ յանները 34-րդ ընտանիքն 
են, որ նոր տուն կը ստանան 
Հայաստան Հիմ նադրամի 
նախաձեռնած Կիւմրիի 
Բնակարանային Ծրագրին 
ընդմէջէն։  

Այդ նոյն օրը, երբ Ս նխչ յանները 
իրենց նոր բնակարանը 
առաջնորդուեցան, չէին կրնար 
հաւատալ իրենց տեսածին։ 
Հիացմունքով կը դիտէին 
ընդարձակ եւ պսպղուն 
սենեակներն ու պատշգամը, 
գեղեցիկ կահոյքը, արդիական 
յարմարութիւնները, եւ 
խոհանոցային ու այլ կազմածները։ 
Յետայսու երեխաները նաեւ պիտի 
վայելէին ապահով խաղավայր 
մը, իսկ ջերմութեան համար 
փայտ վառել ը ա ՛լ  վստահաբար 
անցեալ ին պիտի պատկանէր։

Կիւմրիի Բնակարանային 
Ծրագիրը շարունակական 
նախաձեռնութիւն մըն է, եւ 
հոգածու նուիրատուներու 
օգնութիւնը՝ մի՛շտ գնահատել ի։ 
Ձեր նուիրած ամէն մէկ տոլարը 
կարեւոր է ՝  Կիւմրիի տնանկ 
ընտանիքներու կեանքը 
փոխելու նպատակին համար։ 
Իւրաքանչ իւր յարկաբաժին գնել ը, 
վերանորոգել ը, կահաւորելն ու 
բոլոր անհրաժեշտ կազմածներով 
օժտել ը կ՚արժէ շուրջ $25,000 
միայն։ 

Կիւմրիի մէջ տակաւին 
կան հարիւրաւոր անօթեւան 
ընտանիքներ, որոնք կը սպասեն 
այն օրուան, երբ պիտի կարենան 
իրենց ետին թողել տնանկութեան 
նուաստացումը, եւ սկսիլ ապրիլ 
նոր հորիզոնի մը հեռանկարով։ 
Այսօր, ձեր առատաձեռն 
նեցուկով, մենք կրնանք անոնց 
երազը իրականութիւն դարձնել։

ՀԻՆ ՀԱՍՑԷՆ̀
Մանուշյան Փողոց,
տնակ թիւ 230/360

ՆՈՐ ՀԱՍՑԷՆ̀
Մուշ 2 շրջան, Փողոց 7,
Շէնք 4, Յարկաբաժին 4
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The smiles on the faces of the family convey as much gratitude as the profound joy of being able to 
live with dignity again./ Ընտանիքի դէմքերէն ճառագայթուող ժպիտները կը հաղորդեն նոյնքան 
երախտագիտութիւն, որքան դարձեալ արժանապատուութեամբ կարենալ ապրելու երջանկութիւնը։

It seems incredible that the Senekhchyans have endured life in this cramped, squalid hut for close to three 
decades. / Անհաւատալի կը թուի, որ Սնխչ յանները գրեթէ երեք տասնամեակ տոկացած են այս նեղլիկ, 
փտած հիւղակի կեանքին։

AFTER
ԱՅՍՕՐ

BEFORE
ԱՆՑԵԱԼԻՆ



Honoring the late Armenia Fund benefactor Michael Minassian were his son Murad (far left), 
Telethon host Artak Herikyan, and Arch. Pargev Martirosyan. / Հայաստան Հիմնադրամի 
բարերար Մայքըլ Մինասեանի յիշատակին խօսք առին իր որդին՝ Մուրատը (ձախին), 
Թելեթոնի հանդիսավար Արտակ Հերիքյանը, եւ Պարգեւ Արք. Մարտիրոսյանը։

Longtime Telethon host Hrant Tokhatyan (left) with Hayastan All-Armenian 
Fund Executive Director Ara Vardanyan. / Թելեթոնի երկարամեայ 
հանդիսավար Հրանտ Թոխատյան (ձախին)՝ Հայաստան Համահայկական 
Հիմնադրամի Գործադիր Տնօրէն Արա Վարդանյանի հետ։

Telethon host Araksya Karapetyan and Armenia Fund President Maria 
Mehranian. / Թելեթոնի հանդիսավար Արաքսյա Կարապետյան եւ 
Հայաստան Հիմնադրամի Նախագահ Մարիա Մեհրանեան։

Telethon host Tatevik Ekizian (second from right) with Mr. and Mrs. Gevorg Voskanian, their 
grandchildren, and Dr. Serineh Melidonian. / Թելեթոնի հանդիսավար Տաթեւիկ Էքիզյանը 
(աջէն երկրորդ)՝ Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Ոսկանեանին, իրենց թոռներուն, եւ Բժ. Սերինէ 
Մելիտոնեանին հետ։

Peter and Gevik Baghdassarian, the sons of the late Hacop Baghdassarian, present a check for 
$100,000, flanked by Sarkis Kotanjian and Armenia Fund President Maria Mehranian. / Փիթըր 
եւ Գեւիկ Պաղտասարեան, հանգուցեալ Յակոբ Պաղտասարեանի որդիները, $100,000-ի 
չէք մը կը ներկայացնեն՝ Սարգիս Քոթանջյանի եւ Հայաստան Հիմնադրամի Նախագահ 
Մարիա Մեհրանեանի ներկայութեան։ 

Armenia Fund supporter Hermine Janoyan talks about the importance of giving, accompanied 
by Araksya Karapetyan and Maria Mehranian. / Հայաստան Հիմնադրամի նուիրատու 
Հերմինէ Ճանոյեանը՝ Արաքսյա Կարապետյանի եւ Մարիա Մեհրանեանի միջեւ 
կանգնած, կը խօսի բարեսիրութեան մասին։

Students from Mesrobian School present a check for Artsakh projects. / Մեսրոպեան 
Վարժարանի աշակերտները կը ներկայացնեն չէք մը՝ Արցախեան ծրագիրներու համար։



Over $12.5 Million
 Raised.

Proceeds
to Benefit  

Large-Scale Drip 
Irrigation Systems

for Farming

The Homenetmen Glendale Ararat Chapter had gone the extra mile! Pictured 
with Armik Ebrahimian (far right) and Armenia Fund Executive Director Sarkis 

Kotanjian. / ՀՄԸՄ Կլենտէյլի Արարատ Մասնաճիւղը հանգանակային 
հոյակապ աշխատանք տարած էր։ Նկարուած՝ Արմիկ Էբրահիմեանի (աջին) եւ 

Հայաստան Հիմնադրամի Գործադիր Տնօրէն Սարգիս Քոթանջյանի հետ։ 

The Telethon volunteers are the engines of our fundraiser! They’re pictured 
here with Artsakh State Minister Arayik Harutyunyan (center). / Թելեթոնի 

կամաւորները մեր հանգանակութեան սիրտն են։ Հոս լուսանկարուած՝ 
Արցախի Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ (կեդրոնը)։

$12.5 Million raised by the conclusion of the live 12-hour show!
$12.5 Միլիոն հանգանակուեցաւ մինչեւ 12 ժամեայ ձեռնարկի աւարտը։

Armenia Fund benefactor Antranik Baghdassarian appeals to viewers around the 
world, urging them to support this noble cause. / Հայաստան Հիմնադրամի 

բարերար Անդրանիկ Պաղտասարեան կոչ կ’'ընէ համայն հայութեան՝ զօրավիգ 
կանգնելու այս վսեմ առաքելութեան։

Vrej Sarkissian with his children and Telethon host Artak Herikyan (far right). / Վրէժ 
Սարգիսեան՝ իր զաւակներուն եւ Թելեթոնի հանդիսավար Արտակ Հերիքյանի հետ։

Veteran Telethon host Paul Chaderjian and Sarkis Kotanjian welcome viewers 
as the event kicks off. / Թելեթոնի սկիզբը՝ վեթերան հանդիսավար Փոլ 

Չատըրճեանն ու Սարգիս Քոթանջյանը կ’'ողջունեն հանդիսատեսները։  

AGBU Manoogian-Demirdjian School students present their contribution for drip-irrigation 
systems in Artsakh. / ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանի աշակերտները կը 

ներկայացնեն իրենց սատարը՝ Արցախի մէջ կաթիլային ոռոգման ծրագրին։
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Susanna an d he r  infant  dau ghte r,  to gethe r  with he r  husban d an d mothe r- in- law, l i ve d surro un de d by the unsani tar y co n di t io ns of  th is 
d i lap i date d hut.  /  Սո ւսա ն ն ա ն ո ւ  մա ն ո ւկ ա ղ ջ իկ ը , ա մո ւս ն ոյն ո ւ  կ եսրոջ հետ մ ի ա ս ին, կ ը բ ն ա կ է ին ա յս խ ա ր խ ո ւ լ  տն ա կ ի հ ա կ ա-
ա ռո ղ ջա պ ա հ ա կ ա ն պ ա յ մա ն ն երո վ շրջա պ ա տո ւա ծ։

T he Elbak yans are among 
hundreds of low-income 

famil ies in Gyumri who not only 
lost their home to the 1988 
ear thquake , but have endured 
the indignit y of having to l ive in 
a makeshif t metal container ever 
since. Residing in such hovels , 
which are known as domiks , is not 
much bet ter than being homeless. 
The Elbak yans’ domik was a t iny, 
squal id hut that lacked even 
the most essential  of modern 
amenit ies and comfor ts ,  leaving 
the family vulnerable to Nor thern 
Armenia’s bit ter winters ,  and 
forced to go to unimaginable 
lengths to obtain water and fuel .

F if t y-year-old Marine Elbak yan 
l ived in the domik with her son , 
daughter-in-law, and infant 
grandchild. An accountant 
by training , Mrs. Marine once 
worked for the local municipal i t y. 

Currently she’s unemployed. Her 
son , Ashot ,  is 26. A technical-
col lege graduate ,  he’s a computer 
operator who spends several 
months a year in Russia ,  where he 
goes for seasonal work . Ashot ’s 
wife ,  Susanna , 22 ,  is t rained as a 
hairst y l ist .  Currently she works 
as a saleswoman at a chi ldren’s 
clothing store. Ashot and 
Susanna’s daughter,  Marine ,  is 
two years old.

In late 2017, the Elbak yans’ 
l ives changed forever when 
they received a gif t  unl ike any: 
the keys to a newly renovated , 
ful ly furnished apar tment in 
Gyumri ’s Mush 2 distr ict .  The 
apar tment was gif ted to them by 
Mr. and Mrs. Megerdich and Ani 
Megerdichian of Canada. Back in 
the spr ing of the same year,  the 
couple had visited the Elbak yans 
at their hut .  Having witnessed the 

downright inhuman condit ions 
in which the family languished , 
Megerdich and Ani Megerdichian 
decided then and there to make 
sure that the Elbak yans would get 
to celebrate the New Year in a new 
home. Megerdich Megerdichian is 
the chairman of the Hayastan Al l-
Armenian Fund’s Toronto af f i l iate. 
Under his leadership,  Toronto’s 
Armenian communit y continues to 
sponsor numerous development 
projects in Armenia. He and his 
wife are major donors themselves , 
with the projects they ’ve 
personally sponsored including 
the provision of apar tments for 
the Elbak yans and another family 
in Gyumri .  

The Elbak yans are the 34th 
family to receive a new home 
through Armenia Fund’s Gyumri 
Housing Project .  As they arr ived 
in their new, three-bedroom 
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residence — which also features 
brand-new furniture and 
appliances — members of the 
family could not f ind the words 
to express their excitement and 
joy. Soon , they would get to enjoy 
their best New Year in a ver y long 
t ime. More impor tantly,  however, 
the anticipation of l iv ing with 
dignit y in such a br ight ,  spacious 
home had already signaled the 
star t of a new chapter in their 
l ives ,  inspir ing them to feel 
renewed hope and make fresh 
plans for the future.

The Gyumri Housing Project 
is an ongoing init iat ive ,  and 
the suppor t of car ing donors is 
always welcome. Ever y single 
dol lar counts in making a 
dif ference in the l ives of Gyumri ’s 
homeless famil ies. I t  takes only 
around $25,000 to cover the costs 
of purchasing an apar tment , 
renovating i t ,  furnishing i t ,  and 
equipping i t  with al l  necessar y 
appl iances. 

There are hundreds of struggling 
famil ies in Gyumri who are 
st i l l  wait ing for the day when 
they ’l l  leave the indignit y of 
homelessness behind , and be 
given a fresh hor izon to l ive for. 
With your generous contr ibution 
today, we can make their dream 
come true.

OLD ADDRESS:
MAKESHIFT METAL 
CONTAINER NO.146/009

NEW ADDRESS:
MUSH 2 DISTRICT, 
BUILDING 9/1, 
APARTMENT 13

Marine Elbakyan, Susanna' ’s mother-in-law, l if ts the temporary l inoleum flooring to show 
the damp, f i l thy wood panels. Since the hut was bui lt r ight above a crumbling, leaky sewage 
l ine, waste water seeped into the f loor and resulted in a foul odor, especial ly in summer.
Մարինե Է լ բա կյանը՝ Սուսաննային կեսուրը, կտաւեայ ժամանա կաւոր յատա կը վերցնելով 
ցոյց կու տայ խոնաւ, կեղտոտ տա խտա կամա ծը։ Քանի որ տնա կը շինուա ծ էր խարխլա ծ 
ու ծա կոտա ծ կոյուղ իի մը ճիշդ վրան, հոսող կոյա հեղուկը կը թ ափանցէր տնա կի գետինը 
եւ գարշա հոտութ իւն կը պատճառէր, մասնաւորաբար ամրան։
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This was the Elbakyans'’ ’ l iving room:’ a tiny, ramshackle space with a leaky roof and little protection against 
the bitter cold of Gyumri’'s winters. / Էլբակյաններուն հիւրասենեակն էր այս - նեղլիկ, խախուտ միջոց 
մը, կաթկթող տանիքով ու գրեթէ բոլորովին անպաշտպան՝ Կիւմրիի ձմեռներու սաստիկ ցուրտին դէմ։

The Elbakyans'’ new home, a bright, three-bedroom apartment featuring every conceivable comfort, 
including brand-new furniture and appliances, was a gift from Mr. and Mrs. Megerdich and Ani 
Megerdichian of Toronto. / Էլբակյաններուն նոր բնակարանը՝ լուսաւոր, երեք սենեակնոց յարկաբաժին 
մը, որ օժտուած է ամէն երեւակայելի յարմարութեամբ, ներառեալ նոփնոր կահոյքով ու կազմածներով, 
նուէր մըն էր Թորոնթոյէն Տէր եւ Տիկ. Մկրտիչ եւ Անի Մկրտիչեաններուն կողմէ։

AFTER
ԱՅՍՕՐ

BEFORE
ԱՆՑԵԱԼԻՆ
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ԻՐԵՆՑ ԿԵԱՆՔԻ 
ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԱՄԱՆՈՐԸ
Էլբակյանները մէկն են 

Կիւմրիի այն հարիւրաւոր 
ընտանիքներէն, որոնք ոչ միայն 
իրենց տուները կորսնցուցին 1988-
ի երկրաշարժին, այլ աղէտէն ի վեր 
կ՚ապրին խեղճուկրակ հիւղակներու 
մէջ ծուարած մ նալու վիրաւորանքը։ 
Նման խրճիթներու՝ տոմիկներու 
մէջ ապրիլը այնքան տարբեր չէ 
տնանկ ըլլալէ։ Էլբակյաններուն 
տոմիկը նեղլիկ, փտած տնակ մըն 
էր, զուրկ՝ ամէնէն տարրական իսկ 
յարմարութիւններէն, ընտանիքը 
անպաշտպան թողելով հիւսիսային 
Հայաստանի խիստ ձմրան դէմ, 
եւ զայն ստիպելով անհաւատալի 
դժուարութիւններ դիմագրաւել՝ 
ջուր եւ վառելանիւթ ձեռք բերելու 
համար։

Յիսուն-հինգամեայ Մարինե 
Էլբակյանը տոմիկին մէջ 
կ՚ապրէր իր տղուն, հարսին, 
եւ փոքրիկ թոռնուհիին հետ։ 
Մասնագիտութեամբ հաշուապահ, 
Տիկ. Մարինեն ժամանակին 
կ՚աշխատէր քաղաքապետութեան 
մօտ։ Ներկայիս անգործ է։ 
Տղան՝ Աշոտը, 26 տարեկան է։ 
Գիտարուեստական համալսարանէ 
շրջանաւարտ, ան տարին մի 
քանի ամսով Ռուսիա կ՚երթայ՝ 
ժամանակաւոր աշխատանքի 
համար։ Աշոտին կինը՝ 22-ամեայ 
Սուսաննան, վարսայարդար է, 
բայց ներկայիս որպէս վաճառորդ 
կ՚աշխատի երեխաներու հագուստի 
խանութի մը մէջ։ Աշոտին ու 
Սուսաննային աղջիկը՝ Մարինեն, 
երկու տարեկան է։  

2017-ի վերջերը, Էլբակյաններուն 
կեանքը արմատապէս փոխուեցաւ 
երբ անոնք ստացան բացառիկ 
նուէր մը՝ Կիւմրիի Մուշ 2 շրջանը 
գտնուող, վերանորոգուած 
ու բոլորովին կահաւորուած 
յարկաբաժնի մը բանալիները։ 
Յարկաբաժինը իրենց նուիրուեցաւ 
Քանատայէն Տէր եւ Տիկին Մկրտիչ 
եւ Անի Մկրտիչեաններուն կողմէ։ 
Նոյն տարուայ գարնան, նուիրատու 
ամոլը այցելութեան եկած էր 
Էլբակյաններուն մօտ։ Տեսնելով 

այն ուղղակի անմարդկային 
պայմանները, որոնց մէջ ընտանիքը 
կը տառապէր, Մկրտիչ եւ Անի 
Մկրտիչեանները այդ օրն իսկ 
որոշեցին ընել ինչ որ հարկաւոր էր, 
որպէսզի Էլբակյանները կարենային 
եկող Ամանորը տօնել նոր տան 
մը մէջ։ Մկրտիչ Մկրտիչեան 
Հայաստան Համահայկական 
Հիմ նադրամի Թորոնթոյի 
տեղական մարմ նի ատենապետն է։

Իր ղեկավարութեամբ, Թորոնթոյի 
հայ համայնքը կը շարունակէ 
Հայաստանի զարգացման 
ուղղուած բազմաթիւ ծրագիրներ 
հովանաւորել։  Տէր եւ Տիկին 
Մկրտիչեանները նաեւ մեծ 
բարերարներ են, եւ իրենց 
հովանաւորած ծրագիրները 
կ՚ընդգրկեն Էլբակյաններուն 
ու կիւմրեցի այլ ընտանիքի մը 
նուիրուած յարկաբաժինները։

Էլբակյանները 34-րդ ընտանիքն 
են, որ նոր տուն կը ստանան 
Հայաստան Հիմ նադրամի 
նախաձեռնած Կիւմրիի 
Բնակարանային Ծրագրին 
ընդմէջէն։ Երբ մտան իրենց նոր, 
երեք սենեակնոց բնակարանը – որ 
նաեւ օժտուած է նոր կահոյքով եւ 
բոլոր անհրաժեշտ կազմածներով 
– ընտանիքի անդամ ները բառերը 

ՀԻՆ ՀԱՍՑԷՆ̀
Տնակ թիւ 146/009

ՆՈՐ ՀԱՍՑԷՆ̀
Մուշ 2 շրջան, Շէնք 9/1, 
Յարկաբաժին 13

Happy beyond words, the Elbakyans looked forward to celebrating the best New 
Year of their l ives, in the cozy comfort and warmth of their new home. / Անսահման 

ուրախութեամբ, Էլբակյանները կը պատրաստուէին տօնելու իրենց կեանքի լաւագոյն 
ամանորը՝ իրենց նոր բնակարանի գողտրիկ հանգիստին ու ջերմութեան գիրկը։
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L i t t l e  Mar in e l ov ing the fe e l  of  he r  c l ean, 
b ran d-n e w b e d.  /  Փոքր իկ ն Մա ր ին ե ն կ ը 
վա յ ե լ է  ի ր ն ո փն ո ր, մաքո ւր ա ն կ ո ղ ին ը։

չէին գտներ արտայայտելու իրենց 
խանդավառութիւնն ու հրճուանքը։ 
Շուտով անոնք պիտի տօնէին իրենց 
կեանքի լաւագոյն ամանորը։ Աւելին, 
սակայն, արժանապատուութեամբ՝ 
այսպիսի պայծառ, ընդարձակ 
տան մը մէջ ապրելու հեռանկարը 
արդէն իսկ աւետած էր կեանքի 
նոր ու գեղեցիկ անկիւնադարձ մը, 
ներշնչելով զիրենք թարմ յոյսով 
ու անսահման ոգեւորութեամբ 
դիտելու ապագան։

Կիւմրիի Բնակարանային 
Ծրագիրը շարունակական 
նախաձեռնութիւն մըն է, եւ հոգածու 
նուիրատուներու օգնութիւնը՝ մի՛շտ 
գնահատելի։ Ձեր նուիրած ամէն 
մէկ տոլարը կարեւոր է ՝ Կիւմրիի 

տնանկ ընտանիքներու կեանքը 
փոխելու նպատակին համար։ 
Իւրաքանչիւր յարկաբաժին գնելը, 
վերանորոգելը, կահաւորելն ու 
բոլոր անհրաժեշտ կազմածներով 
օժտելը կ՚արժէ շուրջ $25,000 
միայն։ 

Կիւմրիի մէջ տակաւին 
կան հարիւրաւոր անօթեւան 
ընտանիքներ, որոնք կը սպասեն 
այն օրուան, երբ պիտի կարենան 
իրենց ետին թողել տնանկութեան 
նուաստացումը, եւ սկսիլ ապրիլ 
նոր հորիզոնի մը հեռանկարով։ 
Այսօր, ձեր առատաձեռն նեցուկով, 
մենք կրնանք անոնց երազը 
իրականութիւն դարձնել։
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On September 19, 2009, Gohar 
Khachaturyan gave bir th 

to her second child , through 
Cesarean section. Today, eight 
years later, she’s about to undergo 
another surger y, this time for 
removing gallbladder stones. 

Earlier in the morning , as Gohar 
was stepping out of the house, in 
the vil lage of Koghb, her eight-
year-old son felt sad because he 
was going to be alone at home, 
with neither his mom nor dad 
around. His father has gone 
abroad for work , as jobs are hard 
to come by in the Tavush Region. 
As for Gohar, she works as an 
obstetrician at the Noyember yan 
Hospital.

“I’ve been working at the 
hospital for 14 years ,” Gohar 
says. “I star ted as a nurse in the 
Infectious Diseases Depar tment. 
I then transferred to Surger y, and, 
since last year, I ’ve been working 
at the Maternity Ward.” She adds 
that she might ’ve had a dif ferent 
profession today if it weren’t 
for an event that took place on 
Februar y 1, 1998.

“In 1989, we f led the vil lage 
of Chardakhlu , in Azerbaijan’s 
Shamkhor Region, and settled 
in Zorakan, in Armenia ,” Gohar 
recalls. “I was f ive years old at 
the time. On Februar y 1, 1998, 
my brother was injured by a mine 
explosion while playing in a f ield. 
Miraculously, he survived. I was a 
good student , but because of what 
happened to my brother, my plans 
for applying to a university were 
put on hold.”

“Well ,  I  was a vil lage gir l ,” Gohar 
continues jokingly, “and, had I 
stayed home, I wouldn’t have 
applied anywhere.”

With the advice of her aunt , 
she applied and was admit ted 
to Vanadzor State College later 

A whole new world of 
knowledge and skills

The image of glowing health: Gohar Khachaturyan the day after her surgery.
Առողջութեան փայլքը ’ Գոհար Խաչատուրյանը վիրահատութեան յաջորդ օրը։
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that year. Af ter graduating with 
honors , she returned to Koghb. 
Four teen years ago, when she was 
seeking a job at the Noyember yan 
Hospital ,  Gohar recalls , the facil ity 
was in dreadful shape. But a few 
years later, in 2010, the hospital 
underwent a top-to-bottom 
renovation and was provided 
with modern medical equipment 
through the sponsorship of the 
Hayastan All-Armenian Fund. In 
addition to these fundamental 
improvements , Gohar says, she 
appreciates the Fund’s ongoing 
and multifaceted suppor t.

“We are delighted that , for 
already the third year since 2015 
and at the initiative of Armenia 
Fund, healthcare professionals 
from Adventist Health Glendale 
have been coming to the 
Noyember yan Hospital to provide 
free services,” Gohar says. 

“We’ve been learning a great 
deal from our Adventist Health 
colleagues, equally with regard to 
skil ls , knowledge, and the human 
aspects of our call ing.”

During their 2017 mission to 
the Noyemberyan Hospital ,  the 
Adventist Health doctors provided 
free medical care , including 
examinations and surgeries , 
as well as medications, to 
more than 2 ,200 patients from 
throughout Tavush. In Gohar’s 
case, the Adventist Health 
physicians benef ited her by 
not only enhancing her skil ls 
and knowledge, but per forming 
an operation to remove her 
gallbladder stones. Gohar was 
diagnosed with the condition 
three years ago. She was planning 
on having a surger y in 2016, 
but ended up having to wait 
because her daughter underwent 

an operation that same year, in 
Yerevan.

“Although both my husband 
and I work , it ’s hard , as you 
know, to provide for a family,” 
Gohar explains. “We just couldn’t 
af ford two surgeries in the same 
year. In 2016, my daughter had 
a procedure for removing a sof t 
t issue mass. That ’s why I waited a 
year, to be operated on by doctors 
from the United States. I couldn’t 
be happier with their service , and 
already feel much better.”

A day af ter her successful 
surger y, Gohar gets dressed, 
grabs her things, and rushes 
home. She will bake a bir thday 
cake for her son, with a one-day 
delay. Although his uncles have 
already thrown a par ty for him 
the day before , his mom’s cake is 
what makes it all special.

Gohar being taken to the surgery room. She had waited three years to have the procedure for removing stones from her gal lb ladder.
Գոհարը կը տարուի վիրա հատարանը։ Ան երեք տարի սպասա ծ էր լեղապարկի քարերու վերացման գործողութ եան համար։ 
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Սեպտեմբեր 19, 2009-ին, Գոհար 
Խաչատուրյանը կեսարյան 

հատմամբ (Cesarean section) ծնունդ 
տուաւ իր երկրորդ զաւկին։ Այսօր, 
ութ տարի ետք, Գոհարը կրկին 
վիրահատութեան կը պատրաստուի, 
այս անգամ լեղապարկի քարերու 
վերացման համար։ Առաւօտուն, 
երբ ան դուրս կու գար Կողբ գիւղը 
գտնուող իր տունէն, ութամեայ 
տղան սրտնեղած էր որովհետեւ 
տան մէջ մինակ պիտի մ նար՝ 
առանց մայրիկին ու հայրիկին։ 
Հայրը արտասահման գացած է 
աշխատանքի համար, իսկ մայրը՝ 
Գոհարը, որպէս մանկաբարձուհի 
կ՚աշխատի Նոյեմբերեանի 
Հիւանդանոցը։    

«Տասնչորս տարի արդէն այս 
հիւանդանոցում եմ. սկզբում որպէս 
ինֆեկցիոն բաժնի բուժքոյր, յետոյ 
տեղափոխուեցի վիրահատարան, 
անցած տարուանից էլ արդէն 
ծննդաբերական բաժանմունքում 
եմ», կը պատմէ Գոհարը եւ 
կ՚աւելցնէ, որ թերեւս այլ 
մասնագիտութիւն ունենար, եթէ 
որոշ դէպք մը պատահած չըլլար 
Փետրուար 1, 1998-ին։ 

«1989 թուականին մենք 
հայրենադարձուել ենք Ատրպէյճանի 
Շամխորի շրջանի Չարտախլու 
գիւղից եւ հաստատուել 
Զորականում», Գոհարը կը յիշէ։ 
«Այդ ժամանակ հինգ տարեկան 
էի: 98 թուի Փետրուարի 1-ին 
եղբայրս վիրաւորուեց. դաշտում 
խաղալիս ինչ-որ բան էր պայթել. 
մի կերպ փրկուեց: Ես դպրոցում 
գերազանցութեամբ էի սովորում, 
բայց քանի որ նման դժբախտ դէպք 
տեղի ունեցաւ, չկարողացայ այդ 
տարի բարձրագոյն հաստատութիւն 
դիմել»:

«Գիւղի աղջիկ էի», կը շարունակէ 
կատակելով. «եթէ մ նայի տանը, էլ ոչ 
մի տեղ չէի դիմի»։

Այդ տարի, հօրաքրոջ խորհուրդով, 
Գոհարը ընդունուած է Վանաձորի 
Պետական Քոլէճը. մի քանի 
տարիէն, քոլէճը գերազանցութեամբ 
աւարտելէ ետք, վերադարձած է 
Կողբ։ Կը յիշէ ՝ երբ 14 տարի առաջ 
Նոյեմբերեանի Հիւանդանոցը 
եկած էր աշխատանք փնտռելու, 
շէնքը աննախանձելի վիճակի մէջ 
էր։ Սակայն մի քանի տարի ետք՝ 
2010-ին, ամբողջ հիւանդանոցը 

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՈՒ 
ՀՄՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 

ԱՄԲՈՂՋ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ ՄԸ 

Gohar with Rebecca Berberian, Co-director of Surgery with the Adventist Health Glendale 
volunteer medical team. / Գոհարը՝ Էտվենթիսթ Հէլ թ Կլենտէյլ ի բժշկական կամաւոր 
աշխատակազմի Վիրահատութեան Համա-տնօրէն Ռեպեքա Պէրպէրեանի հետ։
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վերանորոգուեցաւ եւ արդիական 
յարմարութիւններով ու 
սարքաւորում ներով օժտուեցաւ՝ 
Հայաստան Համահայկական 
Հիմ նադրամի հովանաւորութեամբ։ 
Այս հսկայական բարեփոխում ներու 
կողքին, Գոհարը կ՚ըսէ, բարձր 
կը գնահատէ նաեւ Հայաստան 
Հիմ նադրամի շարունակական եւ 
բազմակողմանի նեցուկը։ 

«Մեզ համար շատ հաճելի եւ 
օգտակար է, որ արդէն երրորդ 
տարին Հայաստան Հիմ նադրամի 
նախաձեռնութեամբ այստեղ 
են գալիս Էտվենթիսթ Հէլթ 
Կլենտէյլ բժշկական կենտրոնի 
մասնագէտները: Մենք էլ նրանցից 
նոր բաներ ենք սովորում ՝ ոչ միայն 
մասնագիտական, այլեւ մարդկային 
տեսանկիւնից»: 

Հայաստան Հիմ նադրամի 
եւ Էտվենթիսթ Հէլթ Կլենտէյլի 
գործակցութեամբ Նոյեմբերեանի 
Հիւանդանոցը կայացած 2017-
ի բժշկական առաքելութեան 
ընթացքին, Ամերիկայէն 
եկած բժիշկները անվճար 

քննութիւններ, դարմանում ներ, 
վիրահատութիւններ, եւ դեղեր 
մատուցեցին Տաւուշի բոլոր 
շրջաններէն աւելի քան 2,200 
հիւանդներու։ Գոհարի պարագային, 
Էտվենթիսթ Հէլթ Կլենտէյլի 
բժիշկները օգտակար եղան իրեն ոչ 
միայն սատարելով իր բժշկական 
հմտութիւններուն ու գիտելիքին, 
այլ նաեւ վիրահատելով զինք՝ 
լեղապարկի քարերու վերացման 
համար։ Գոհարը ախտաճանաչուած 
էր երեք տարի առաջ։ Ան կը 
ծրագրէր վիրահատուիլ 2016-ին, 
բայց ստիպուած եղաւ սպասել, 
որովհետեւ այդ նոյն տարին 
իր դուստրը գործողութեան 
ենթարկուեցաւ, Երեւանի մէջ։    

«Թէեւ ես ու ամուսինս աշխատում 
ենք, բայց գիտէք, դժուար է 
ընտանիք պահելը», Գոհարը կը 

բացատրէ։ «Մի տարում երկու 
վիրահատութեան ծախսերը չէինք 
կարող հոգալ։ Անցած տարի 
աղջկաս ձեռքը վիրահատեցինք. 
նորագոցութիւն (soft tissue mass) էր 
առաջացել։ Դրա համար սպասեցի 
մէկ տարի, որպէսզի Ամերիկայից 
եկած բժիշկները վիրահատեն: 
Չափազանց գոհ եմ նրանց 
սպասարկումից, եւ ինձ արդէն շատ 
լաւ եմ զգում»։ 

Յաջող վիրահատութենէն 
օր մը անց, Գոհարը արդէն կը 
պատրաստուի տուն երթալ. կը 
յարդարուի, կը հաւաքէ իրերը, եւ կը 
շտապէ Կողբ։ Մէկ օր ուշացմամբ, 
տղուն համար տարեդարձի 
կարկանդակ պիտի պատրաստէ. 
թէեւ փոքրիկին քեռիները նախորդ 
օրը նշած են իր տարեդարձը, 
մամային պատրաստածը ուրիշ է։

Gohar has worked as an obstetrician at the 
Noyemberyan Hospital since 2003.
Գոհարը Նոյեմբերեանի Հիւանդանոցը որպէս 
մանկաբարձուհի կ’աշխատի 2003-էն ի վեր։

For Gohar’s eight-year-old son, reuniting with his mom was doubly sweet: not only was she feeling 
much better after her surgery, but made his birthday all the more special by baking his favorite 
cake. / Գոհարին ութամեայ տղուն համար, մամային հետ վերամիանալը կրկնակի քաղցր էր. 
ոչ միայն մայրը շատ աւելի լաւ կը զգար վիրահատութենէն ետք, այլ նաեւ տղուն տարեդարձը 
ա ՛լ աւելի հաճելի պիտի դարձնէր՝ պատրաստելով անոր նախասիրած կարկանդակը։
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