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May you always believe in your dreams!   
Our direction!  

 

Newsletter 
AfterApril24th2015 31/05/2016 6th Edition/Monthly/Bilingual 

 

Եղի’ր Հրաշք Հայ և միացիր փոփոխության կանչին` 

ներողամտության ուժի միջոցով 

 “Աֆթեր Ապրիլը” ալտուրիստական շարժում է, որը 

հիմնադրվել է սփյուռքում բնակվող հայ կնոջ 

կողմից, նվիրված՝ իր 4 երեխաներին, այս կերպ 

նպատակ ունենալով հարգանքի տուրք մատոցել 

1915թ.-ի Հայոց Ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակին: 

 Շարժման նպատակն է ամեն հայի մեջ սերմանել 

նոր դրական վերաբերմունք՝ վարվելով որպես 

Պահպանող, հրաշք հայ! 

 Մեր մարտահրավերն է հրավիրել ամենքին և 

բոլորին ծածկելու 1915թ.-ի Հայոց Մեծ Եղեռնի 

նահատակների մարմինները “Հրանտի Սպիտակ 

Սավանով” և աշխատել ցեղասպանության 

ճանաչմանն ուղղված աշխատանքներով այնպիսի 

սրտով, որն արդեն ներել է: 

 Մեր նպատակներն են. սկզբում զբաղվել այն 

հարցերով, որոնք հրատապ են, կատարել մեր 

ներդրումները Հայաստանի զարգացման և 

անվտանգության ապահովման հարցում՝ այս կերպ 

ապահովելով բարեկեցիկ և դեմոկրատիկ կյանք 

բոլոր հայ երեխաների համար: 

 Մեր գործիքներն են՝  լայֆ-

քոչինգը/ծեսերը/երգելը/հովանավորչությունը/ֆոնդե

րի ստեղծումը/ բարեգործական նախագածերի 

իրականացումը և բոլորին հրավիրելը մասնակցոլու 

մեր 7 հրապուրիչ աշխատանքներին: 

 Մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, 

անկախ մտածողներ և մոտիվացնող ելույթ 

ունեցողներ/մարցիչներ/երգիչներ/երաժիշտներ 

 Մեր կարգախոսն է: Պարտադիր չէ, որ դու լինես 

հարուստ Հայրենիքին օգնելու համար: Անգամ 

երեխան կարող է իրականացնել փոփոխություն: 

Ոգեշնչման համար հետևեք Ոիլիս Վարդան 

Օդիսեյին  

 Մեր փիլիսոփայությունն է՝ լսել և սովորել մեր 

երեխաներից: 

 

 

 

 

 

 

 

Join our 7 

Enchanting 

Activities for 

Armenia! 
AfterApril24th2015’s Mission 

Statement is to accompany each 

Armenian to integrate a new 

attitude by acting as a Magic 

Armenian! A Magic Armenian acts 

as a Hero. We are victims no more! A 

Magic Armenian covers the victims 

of the Armenian Genocide with the 

ritual of the White Sheet of Hrant! 

Magic Armenians look forward and 

find ways to foster the development 

of Armenia! Magic Armenians 

integrate a coach attitude: Be 

positive, see the good first and find 

simple solutions to complex issues! 

Our 7 enchanting activities were 

created especially to reinforce the 

Armenian identity irrelevant of age 

and location! The 7 activities act like 

a magical bond that reunites the 

twins of the Home land and the 

diaspora once separated in 1915!  

Activity 1: The White Sheet of Hrant 

Activity 2: Language coaching 

Activity 3: Share your talent with us  

Activity 4: Go for a good resolution 

Activity 5: Téghatchour 

Activity 6: Be a Magic Armenian 

Activity 7: I have a dream! 

http://www.afterapril24th2015.am/

