
1 

 

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔի խօսք՝ Տնօրէնութեան 

Լիբանանի Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի 50-ամեակի Հանդիսութիւն 

22-07-2016 

 

Շնորհակալութիւն  բոլոր անոնց՝ որոնք օգնեցին 50 ամեակին նուիրուած գիրքի 
հրատարակութեան.  Յատուկ որդիական երախտագիտութիւն հոգեւոր Տէրերու եւ Պետերու 
իրենց օրհնութեան գիրերուն համար: 

- Տիար Վարդան Թաշճեանին որ մարտահրաւէրը ընդունեց Ճինիշեանի արխիւները 
պրպտելու, տեղեկութիւններ քաղելու, Լիբանանի Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի 
պատմութիւնը խմբագրելու եւ տեսաերիզը պատրաստելուն համար։ 

Շնորհակալութիւն  խմբագրական օժանդակ  յանձնախումբին: 

 

Համոզուած Ճ Յ Ձ-ի առաքելութեան, բազմաթիւ անձեր  իրենց ժամանակը  յատկացուցած են՝ 
Ճինիշեան հաստատութեան միջոցաւ ծառայելու համար կարօտեալներուն։  

Հոս գոհաբանութեան հոգիով կը փափաքինք  յիշել բոլորանուէր ծառայութիւնը հաստատութեան 
պաշտօնեաներուն որոնք իրենց անձէն ու հոգիէն պատառիկներ թողելով հիւսեցին Ճինիշեանի 
յիսնամեայ պատմութիւնը: Անոնցմէ երկուքը կը փափաքինք ձեր ազնիւ ուշադրութեան յանձնել- 
Օրդ. Մանուշակ Յովհաննէսեան, 44 տարիներու քարտուղարական ապա գանձիչի 
հանգամանքով եւ Օրդ. Մարօ Թոնդեան, 42 տարիներ հիւանդներու եւ տարեցներու բժշկա-
խնամատարական եւ այլ ծանր պատասխանատուութեան մարզերէ ներս : 

  

Կ'ուզեմ նաեւ շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր անոնց որոնք կամաւոր կերպով սատարեցին 
Ճինիշեանի առաքելութեան, անոր  ծրագիրներուն յաջողութեան ի խնդիր   տրամադրելով  իրենց 
ժամանակը, իրենց մասնագիտութիւնը եւ փորձառութիւնը։  

Որպէս Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկ, կ'արժեւորենք իւրաքանչիւրին ներդրումը: 

50 ամեակի առիթով, կ՛ուզեմ մատնանշել մի քանի մը անձնաւորութիւններ, որոնք որպէս 
Խորհրդատու Մարմնի անդամ կամ ատենապետ իրենց աւելի քան 10 տարիներու կամաւոր 
ծառայութեամբ՝ մօտէն հետեւելով Ճինիշեանի աշխատանքին, իրենց խորհրդատուութեամբ եւ 
աջակցութեամբ մեծապէս սատարեցին անոր տարիներու հոլովոյթին ։ 

Առանց իրենց համեստութիւնը վիրաւորելու, Խորհրդատու Մարմնի իբրեւ անդամ կամ 
ատենապետ իրենց մատուցած երկարամեայ նուիրեալ ծառայութիւններուն համար կ՛ուզեմ բեմ 
հրաւիրել եւ Գնահատանքի Գիրով մը շնորհակալութիւն յայտնել հետեւեալ 
անձնաւորութիւններուն -  



2 

 

 Տօքթ. Ռոբովթ Չորպաճեանին (27 տարիներ),  

 Տօքթ. Կարպիս Հարպոյեանին (18 տարիներ) որոնք Լիբանանէն դուրս կը գտնուին ներկայիս։ 

Ինչպէս նաեւ՝ 

Տիկին Զուարթ Թելեան Նաճարեանին,  

Տիար Ռաֆայէլ Ումուտեանին, 

 Տիկին Եսթեր Հայտօսթեան Քիլաղպեանին, 

     Տիար Վազգէն Չէքիճեանին որ նաեւ որպէս ճարտարապետ մեծապէս օգտակար եղաւ  
Ճինիշեան կեդրոնին վերաշինութեան աշխատանքներուն, 

      Օրդ. Անի Պուճիգանեանին որ նաեւ տարիներով գաղութիս իր ներդրումը բերած է ու կը 
շարունակէ  բերել որպէս Ընկերային Ծառայող:  

Կը հրաւիրեմ ՃՅՁ-ի Գործադիր Տնօրէն՝ Տիկին Էլիզա Մինասեանը որ միանայ ինծի յանձնելու 
համար ՃՅՁ-ի Գնահատագիրները: 

 

 

Շնորհակալութիւն նաեւ ձեզի բոլորիդ,  որ ձեր ներկայութեամբ պատուեցիք ու քաջալերեցիք 
Ճինիշեան հաստատութեան գործունէութիւնը:  

Մեր գրասենեակները պիտի շարունակեն բաց մնալ անխտիր բոլոր անոնց առջեւ որոնք մեզի 
դիմելու կարիքը կը զգան։  

Եւ վերջապէս,  մեր յատուկ շնորհակալութինները 50-ամեակի այս հանդիսութեան 
գեղարուեստական յայտագրին արուեստագէտներուն: 

Փառքը Աստուծոյ: 

 

 

Այժմ բեմ կը հրաւիրեմ   Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը, Արհիապատիւ Գերապայծառ Տէրը, 
Վերապատուելին եւ Գերապատիւ Հայրը որպէսզի իրենց օրհնութեան աղօթքը բարձրացնեն 
Աստուծոյ: 

 

Որմէ ետք պիտի հատենք 50 ամեակի կարկանդակը: 


