
Խօսք՝ Տնօրէնութեան  

Փօլին Սաղըրեան 

Լիբանանի Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի 50-ամեակի Հանդիսութիւն 

22-7-2016 

 

Պատուարժան Հիւրեր,  

Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի Գործադիր Տնօրէն Տիկին Էլիզա Մինասյեան, 

Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի Սուրիոյ եւ Հայաստանի Տնօրէններ,  

Ճինիշեանի սրտակից յարգելի բարեկամներ, 

 

Բարի եկած էք միասնաբար նշելու Յիսնամեակը  կէս դար Լիբանանահայութեան ծառայութիւն 
մատուցած  Ճինիշեան ազգանուէր հաստատութեան: Կը յիշենք կատարուած եւ շարունակուող 
բազմապիսի գործունէութիւններն ու ծրագիրները   որպէս զի կարենանք ամրապրդել մեր 
վաղուայ յանձնառութիւնը: 

Փառք կու տամ Աստուծոյ յիսնամեակի այս առիթին համար: Առանձնաշնորհում եւ մեծ 
պատասխանատուութիւն կը նկատեմ  ըլլալ տնօրէնը  յոբելենական այս ժամանակաշրջանին: 

Ճինիշեան Հաստատութեան համար յիսնամեակի տօնակատարութիւնը  գլխաւորաբար 
երախտագիտութեան, արժեւորումի եւ ինքնագիտակցութեան առիթ է: Հաշուեյարդարի լուրջ 
պահ մը  ուր դէմ յանդիման կը գտնուին՝ կտակարարը, կտակն ու գործադիր 
պատասխանատուները:  

Վարդան Ճինիշեանի համար Հայուն ծառայել կը նշանակէր առիթ ընծայել որ իր ազգակիցները 
ըլլան առողջ, բանիմաց, կեանքի պայքարին մէջ յաջողակ, կրօնա-բարոյական արժէքներու տէր, 
յառաջդիմելու ատակ անձիք: Իբր իրատես անձնաւորութիւն, ան զանազանութիւն դրած էր 
իրագործուելիք ծրագիրներուն մէջ, անմիջական օժանդակութիւնը վերապահելով տարեցին ու 
հիւանդին եւ զարգացողական ծրագիրները՝ երիտասարդ գործունեայ սերունդներու 
անհատական թէ համայնքային պատրաստութեան: 

Ինչպէս բոլորիս ծանօթ է  անցնող Յիսուն տարիներուն վերջին քառասունը  Լիբանանի եւ 
Միջին Արեւելքի համար եղաւ քաղաքական, տնտեսական ու ընկերային տագնապներով 
ալեկոծ ժամանակաշրջան: Յիսնամեակի այս պաշտօնական առիթով կը փափաքիմ յատուկ 
կերպով արժեւորել  Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի նախկին հանգուցեալ Տնօրէններ՝ Հանս 
Շէլէնպերկի, Հայկ Թիլպեանի եւ Սեդա Փամպուքեանի բոլորանուէր աշխատանքը, որոնք 
հակառակ տիրող աննպաստ վիճակներուն, ազգային ու համայնքային համագործակցական 
ոգիով տոգորուած, ջանացին բազմաթիւ հաստատ լուծումներ գտնել  մեր ընկերութեան սուր 
ցաւերուն: Մինչեւ այսօր, շնորհիւ անոնց գծած լայնախոհ ուղիին,  յառաջատար 
դերակատարութիւն ունին հայկական հաստատութիւնները   տեղական միջ-բարեսիրական 
ծիրէն ներս: 

Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկը մեծ ընտանիք մըն է որ կը գործէ գլխաւորաբար Միջին 
Արեւելքի եւ 24 տարիներէ ի վեր Հայաստանի մէջ:  Կտակին վերահսկիչ մարմնին՝ Ամերիկայի 



Միացեալ Նահանգներու Երիցական Եկեղեցիին եւ տարբեր երկիրներու 
պատասխանատուներուն միջեւ աշխատանքային համադրումը գերագոյն կարեւորութիւն ունի: 
Այս կամրջումը անցնող 50 տարիներուն մեծ ձեռներէցութեամբ կատարած են անցեալ ու ներկայ 
Գործադիր տնօրէնները: Շնորհիւ անոնց իմաստուն միջամտութիւններուն մեր գաղութներուն 
մէջ  անկարելիութիւններ ծրագիրներու վերածուած են: Պատիւ եւ երախտագիտութիւն 
արժանաւորաց: 

Գործադիր տնօրէններ նաեւ առիթ ստեղծած են որ շրջանային տնօրէններ բաժնեկցին իրենց 
փորձառութիւնները եւ նոր տեսութիւններով հարստանան: Այս աշխատանքային ժողովները  ոչ 
միայն գիտական պաշար հայթայթած են, այլ առիթ հանդիսացած որ անոնցմէ իւրաքանչիւրը 
մօտէն շփուի  իր պաշտօնակիցին յոյզերով եւ յոյսերով: Լիբանան-Սուրիա-Հայաստան 
համագործակցութիւնը ամոքիչ դեր ունի: 

Ճինիշեանի տնօրէնը կը վայելէ այլ հոգեկան եւ աշխատանքային հարստացման աղբիւր մը  
որուն կրնայ դիմել առանց երկնտրանքի: Վարդան Ճինիշեանի մտայղացումով՝ Ճինիշեանի 
տեղական Խորհրդատու Մարմինը պէտք է կրէ միջ –եկեղեցական պատկանելիութեան բնոյթ: 
Այս պատկերը առիթ կ'ընծայէ  նախ գաղափարներու բազմազանութեան  ապա անոնց 
համադրումին: Միասնական այս հարազատ մթնոլորտը մեծապէս կը նպաստէ ծրագիրներու 
հեզասահ իրագործումին: 

Վարդան Ճինիշեան նաեւ մոռցած չէ մատնանշել Կեդրոնի աշխատակիցներուն 
ստորոգելիները: Ընկերային ծառայողներ, վարչական թէ այլ համեստ պաշտօնէութիւն, բոլորն 
ալ հարկ է որ իրենց մարզին մէջ կատարելագործած ըլլան  իրենց գիտութիւնը եւ ծառայութեան 
ոգին: 

Յիսնամեակի այս հրապարակային հանդիսութեան առիթով  իբր հաստատութեան տնօրէն 
անգամ մը եւս փառք կու տամ Աստուծոյ  Վարդան Ճինիշեանին ներշնչած Իր յատուկ 
մտայղացումներուն համար: Կը փափաքիմ սրտագին երախտագիտութիւնս յայտնել Աստուծոյ, 
որ տարիներ շարունակ առիթ շնորհած է ինծի աշխատակցելու խոհուն խորհրդատու մարմնով 
եւ ձեռնհաս ու նուիրեալ անձնակազմով շրջապատուած:  

Տէրը մեր բոլորին հոգիներուն մէջ լոյսի եւ յոյսի ճրագները վառ պահէ, որպէս զի Իր վրայ 
խարիսխուած, անվարան շարունակենք Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի ներկայ ու ապագայ 
սիրոյ առաքելութիւնը:  


