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Ազրպէյճանական Կողմի Հետ 
Փոխհրաձգութեան Հետեւանքով՝ 

ՀՀ ԶՈՒ 3 Զինծառայող Վիրաւորուած է

Սէյրան Օհանեանը «Հայաստան» Դաշինքի 
Խմբակցութեան Ղեկավար

Հիւանդանոցները Կ՛ահազանգեն. 
Լիբանանի Ճգնաժամը Աւելի Եւս Կը Սրի

«Թալեպան» Կը Վերահսկէ Երկրի 85 Տոկոսին

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ազրպէյճանի զինուած ուժերը Յուլիս 23-ին, ժամը 17։00-ի սահմաններուն, 
կրակած են հայ-ազրպէյճանական սահմանի Գեղարքունիքի հատուածին 
վրայ տեղակայուած հայկական դիրքերուն ուղղութեամբ։
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատւութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ անոր նախորդած են կրակահերթեր իրենց՝ 
ազրպէյճանական մարտական հենակէտերու մէջ, որ կրնայ կապուած 
ըլլայ ազրպէյճանցի զինուորականներու միջեւ տեղի ունեցած միջանձնային 
բնոյթ կրող միջադէպին հետ։ Ատոր մասին կը խօսի նաեւ այն փաստը, որ 
Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը իր հաղորդագրութեան 
մէջ կը նշէ, թէ հայկական կողմի բացած կրակէն ետք՝ ազրպէյճանցի 
զինուորական զոհուած է։ ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
կը յայտարարէ, որ հակազդող գործողութիւններու չէ դիմած մինչեւ այն 
պահը, երբ Ազրպէյճանի զինուած ուժերը կրակած են հայ դիրքապահներու 
ուղղութեամբ։
«Ազրպէյճանական կողմի հերթական սադրանքին իբրեւ արդիւնք սկսած 
փոխհրաձգութեան հետեւանքով թեթեւ վիրաւորուած է ՀՀ ԶՈՒ 3 զինծառա-
յող։ Անոնց կեանքին վտանգ չսպառնար»,- նշուած է հաղորդագրության մեջ։
Ըստ աղբիւրին՝ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 
նախարարութիւնը խստիւ կը դատապարտէ Ազրպէյճանի զինուած ուժերու 
հերթական սադրանքը։ Իրադրութեան սրման ողջ պատասխանատւութիւնը 
կ՝ինայ Ազրպէյճանի ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան վրայ։

Լիբանանի պատմութեան տնտե-
սական ամենավատ ճգնա-
ժամը աւելի եւս կը սրի մինչ 
հիւանդանոցները կ՛ահազանգեն, 
թէ վիճակը «քաթասթրոֆային» է 
ինչ կը վերաբերի իրենց հոսանքով 
մատա-կարարման: Անոնք կը նշեմ, 
որ ընդամէնը ժամեր առաջ են այն 
պահէն, ուր իրենց ելեկտրածին 
սարքերու վառելանիւթը կը սպառի:
Լիբանանի ելեկտրականութեան 
ընկերութիւնը արդէն շատոնց 
դադրած է հոսանք արտադրելէ, 

բան մը, որ հաստատութիւններուն եւ քաղաքացիներուն ուսերուն ձգած է 
իրենց պէտք եղած ելեկտրականութիւնը սեփական միջոցներով ապահովել:
Միւս կողմէ շատ հաւանական է, որ Պէյրութի առաջնակարգ պանդոկները 
եւս յառաջիկայ օրերուն փակեն իրենց դռները։
Արդարեւ, ելեկտրականութեան սուր տագնապի առաջացման պատճառով 
Պէյրութի մէջ գործող շարք մը առաջնակարգ պանդոկներու պատասխա-
նատուները, իրենց հիւրերէն խնդրած են լքել իրենց սենեակները։
Կը նշուի նաեւ, որ վառելանիւթի սակաւութեան պայմաններուն մէջ նոյնիսկ 
ելեկտրական անկախ համակարգ ունեցող պանդոկները կրնան մնալ մութի 
մէջ ու այդ պատճառով ալ նախընտրած են ժամանակաւորապէս փակել 
իրենց դռները։

«Թալեպան» արմատական 
շարժումը գրեթէ ամբողջո-
ւթեամբ կը վերահսկէ Աֆղա-
նիստանի սահմանը Թուրքմե-
նիստանի, Իրանի, Փաքիս-
տանի, Տաճիկիստանի եւ 
Ուզպեքիստանի հետ: Այս մասն 
յայտարարած է թալեպներու 
պաշտօնական ներկայացուցիչ 
Զապիուլա Մուճահետը, գրած է 
radiosputnik.ria.ru կայքը:
«Թուրքմենիստանի հետ 

սահմանը եւ Իրանի եւ Փաքիստանի հետ սահմանը, բացառութեամբ մի քանի 
փոքր հատուածներու, ամբողջութեամբ կը գտնուին մեր վերահսկողութեան 
տակ ... Տաճիկիստանի սահմանը նոյնպէս, Պատախշանէն դէպի Թախար 
եւ Ղանտուր»,- ըսած է Մուճահետը:
Անոր խօսքով`նման իրավիճակ կը ստեղծուի նաեւ Ուզպեքիստանի հետ 
Աֆղանիստանի սահմանին, ուր պաշտօնական Քապուլին հաւատարիմ 
ուժերը կը մնան միայն Քալտար նահանգին մէջ:
Աւելի վաղ «Թալեպան» շարժումը յայտարարած էր, որ կը վերահսկէ երկրի 
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«Հայաստան» դաշինքի նիստի 
ընթացքին խմբակցութեան 
ղեկավար ընտրուած է 
պաշտպանութեան նախկին 
նախարար, զօրավար-գնդապետ 
Սէյրան Օհանեանը, քարտուղար՝ 
Արծուիկ Մինասեանը։ 
Այս մասին կը տեղեկացնէ 
երկրորդ նախագահ Ռոպերթ 
Քոչարեանի դիմատետրեան էջը։
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Կաթողիկոսարանի Մատենադարանը Վերանորոգման Ու 
Վերակազմակերպման Ընթացքի Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

1931-ին հաստատուած Կաթո-
ղիկոսարանի մատենադարանը 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին անմիջական հսկո-
ղութեամբ եւ մատենադարա-
նապետ Գերշ. Տ. Շահան Արք. 
Սարգիսեանի գլխաւորութեամբ 
վերակազմակերպման ընթացքի 

մէջ է։ Այս աշխատանքին նիւթապէս 
կ՚օժանդակէ Կաթողիկոսարանի 
բարերարներէն մին։ Վեհափառ 
Հայրապետը յաճախակի կերպով 
կ՚այցելէ մատենադարան՝ մօտէն 
հսկելու այդտեղ կատարուող 
աշխատանքներուն։
Յայտնենք, որ յառաջիկայ ամսուան 
ընթացքին մատենադարանին 
բացումը տեղի ունենայ։

Ամերիկեան Բարքեր

ä³ïÙáõÃ»³Ý 
Մ¿ç ԱÛëօñ

Հրանդ Մալոյեան

Հրանդ Պէյ Մալոյեան (29 Նոյեմբեր 
1896, Մուշ - 24 Յուլիս 1978, 
Դամասկոս), տեղակալի եւ ապա 
հարիւրապետ՝ ֆրանսական 
բանակին մէջ, Սուրիոյ ոստիկան 
զօրաց հրամանատար, զինուո-
րական եւ քաղաքական 
գործօն անդամ, զանազան մեծ 
շքանշաններու դափնեկիր:
Ծնած է Պոլիս, կաթողիկէ 
ընտանիքի մը մէջ: Ուսած է 
նախ Վենետիկ, Ս. Ղազարի 
վանքը, 1905-1907: Յետոյ Պոլիս, 
ֆրանսական Ֆրեր Մարիսթներու 
վարժարանը, ուրկէ շրջանաւարտ 
եղած է 1912-ին: Տարի մըն ալ 
յաճախած է թրքական Սուլթանիէ 
վարժարանը, իսկ 1913-1914, 
մտած է Պոլսոյ իրաւագիտական 
համալսարանը:
1914-ին զինուորագրուելով 
սպայի ուսում ստանալէ ետք կը 
ղրկուի Սուէզի ճակատը եւ գերի 
կ’իյնայ անգլիացիներու ձեռքը: 
Ռազմագերութենէ ազատուելէ 
ետք, 1918-ին, տեղակալի, ապա 
հարիւրապետի աստիճանով 
ծառայած է ֆրանսական բանակին 
մէջ, Կիլիկիա՝ նախ իբր թարգման, 
յետոյ իբր սպայ հայ ոստիկան-
զինուորներու:
Մասնակցած է քեմալական 
զօրքին դէմ մղուող կռիւներուն: 
Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, 
1922-ին պաշտօնավարած է 
Սուրիական ոստիկան-զինուոր-
ներու միաւորներուն մէջ։ Իր 
ծառայութիւններուն համար 
գնահատուելով ունեցած է 
յաջորդական բարձրացումներ 
եւ հասած է վաշտապետի 
աստիճանի (Ամիտ): 1945-49 
թուականներուն վարած է Սուրիոյ 
ոստիկան զօրաց հրամանատարի 
պատասխանատու պաշտօնը:
1950-ին՝ իր խնդրանքով, 
հանգստեան կոչուած է: Արժանա-
ցած է Սուրիական, Լիբանանեան 
եւ Եգիպտական շքանշաններու: 
Ստացած է նաեւ ֆրանսական 
Պատուոյ Լեգէոնի Շքանշան (Officier 
de la legion d’honneur):

Ռուսիան Մտահոգուած է Հայ-ազրպէյճանական Սահմանին 
Առկայ Լարուածութեամբ. Զախարովա

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ռուսիան մտահոգութեամբ կ՝ընդու-
նի հայ-ազրպէյճանական սահմանի 
առանձին հատուածներու մէջ 
լարուածութեան աճի ցանկա-
ցած դրսեւորում: Այս մասին 
ամենշաբաթեայ ճեպազրոյցին 
ընթացքին յայտարարած է Ռուսիոյ 
Դաշնութեան արտաքին գործերու 
նախարարութեան պաշտօնական 
ներկայացուցիչ Մարիա Զախա-
րովան:
«Եւ, ի հարկէ, ատիկա ծայր աստի-
ճան բացասաբար կ՝անդրադառնայ 
տարածաշրջանային իրավիճակին 
վրայ ու չի նպաստեր Հայաստանի եւ 
Ազրպէյճանի միջեւ երկխօսութեան 
կարգաւորման՝ երկու երկիրներու 
բնակչութեան շրջանին մէջ չհիմնա-
ւորուած կորուստներու պատճառ 

դառնալով»,-յայտարարած է ան:
Զախարովա ցաւակցութիւն 
յայտնած է նաեւ սահմանին հայ 
զինուորականի մահուան համար 
եւ բոլոր տուժածներուն մաղթած է 
շուտափոյթ ապաքինում:
«Ռուսիան յոյս ունի, որ Հայաստանի 

եւ Ազրպէյճանի միջեւ սահմանի 
սահմանազատման շուրջ բանակցու-
թիւնները շուտափոյթ կը սկսին»,- 
ըսած է ՌԴ ԱԳՆ պաշտօնական 
ներկայացուցիչը՝ աւելցնելով, որ 
ռուսական կողմը պատրաստ է այդ 
հարցով օգնութիւն ցուցաբերելու:
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Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Կը Սպասենք Սեպտեմբերին

Սեւեռած ենք մեր հայեացքները օրացոյցի Սեպտեմբեր ամսուն, 
անձկութեամբ եւ բարձր ակնկալութեամբ: Քորոնաժահրի պատճառած 
ընկերային եւ տնտեսական վնասներէն ետք, շուրջ տարի մը ամբողջ 

Նիւ Եորքի երկնակամարին վրայ կուտակուած մութ ամպերը, ամառնային 
այս կիզիչ եւ խոնաւ օրերուն սկսած են (աստիճանաբար) փարատել:
Նիւ Եորք քաղաքին անմիջական զարթօնքին հաւատացողներուն թիւը 
ստուար է եւ արագօրէն կը բարձրանայ, հակառակ կարգ մը բացայայտ 
ու ժխտական տուեալներու: Տակաւին, երբ հակասական երեւոյթներ 
նկատի կ՛ունենանք, անորոշութեան քող մը կը տիրէ նոյնիսկ Նիւ Եորքի 
վերածնունդին հաւատացողներուն մօտ:
Որպէսզի վստահութիւն կերտէ Նիւ Եորքցիներուն մօտ, քաղաքապետութիւնը 
հրահանգած է իր 350 հազար պաշտօնէութեան վերադառնալ իրենց 
գրասենեակները: CitiBank-ի գործադիր տնօրէնը հազարաւոր իր 
պաշտօնեաներէն պահանջած է Սեպտեմբեր ամսուընէ առաջ լքել իրենց 
ժամանակաւոր աշխատավայր – բնակարանները տարբեր նահանգներու 
մէջ, ուր վարձքերը եւ ապրելակերպը շատ աւելի մատչելի են բաղդատած 
Նիւ Եորքի, վերահաստատուելու համար իրենց հարազատ քաղաքին մէջ:
Վստահելի վիճակագրութիւններու համաձայն, առեւտրական կալուածներու 
շուրջ 70 առ հարիւրը տակաւին դատարկ են: Կալուածատէրեր կը գտնուին 
կատարեալ թնճուկի մը առջեւ: Ի՞նչ եկամուտ ապահովել իրենց կալուածներէն, 
երբ վաճառատուներ պատրաստ չեն տակաւին երկարատեւ վարձքի 
պայմանագրութիւններ ստորագրել: Այս բոլորին դիմաց Նիւ Եորքի սրտին 
վրայ դէպի երկինք սուրացող, ապակի – պողպատ (Չինաստանէն ներածուող) 
նոր շինութիւններ կը բարձրանան Աշխարհահռչակ Woldorf Astoria պանդոկը, 
քաղաքին կեդրոնը, որուն սեփականատէրը չինական ընկերութիւն մըն է, 
արագընթաց կը շարունակէ 2 միլիառ արժողութեամբ վերաշինութեան եւ 
բարեզարդման իր աշխատանքը: Առաւել, բազմաթիւ առեւտրական շէնքեր, 
անցեալ --------- ամիսներուն՝ երբ քաղաքը անշարժութեան դատապարտուած 
էր, բարենորոգումներ կատարեցին եւ պարապ խանութները այսօր կը 
սպասեն նոր վարձակալներու:
Արժանահաւատ աղբիւրներ կը վկայեն Նիւ Եորքի մէջ գործող 
անձերու շուրջ 70% առ հարիւրը տակաւին կը վարանի վերադառնալ: 
Գլխաւոր պատճա՞ռը. Քաղաքին գրեթէ բոլոր շրջաններուն մէջ տիրող 
անապահովութիւնն է, համաճարակէն վարակուելու վախին կողքին: 
Քաղաքին ոստիկանական ուժը՝ 35,783 հաշուող, կարծէք անկարող է կամ 
անգիտակից, զսպելու բռնարարքներ: Ոճիրներու ալիքը ահ ու սարսափով 
պատած են քաղաքացիներու մեծամասնութեան հոգիները: Առաւել ըլլալով, 
աւելի քան 14 հազար տնանկներ, որոնք համաճարակի սկզբնական 
օրերուն իրենց տրամադրուած հանրակացարաններէն տեղափոխուած 
էին 4 աստղ պանդոկներ, զիրար չվարակելու մտահոգութենէն մեկնած, 
քաղաքապետութեան քաջալերութեամբ վերադառնալու են իրենց նախկին 
հանրակացարանները: Դժբախտաբար սակայն հանգստաւէտ պանդոկներու 
մէջ ձրիաբար պատսպարուող տնակները այսօր կը յամառին իրենց նախկին, 
շատ աւելի նուազ ապահով եւ նուազ հանգստաւէտ բնակավայրերը 
վերադառնալ: Հետեւաբար, իրենց ներկայութիւնը փողոցներու մէջ պիտի 
բազմապատկէ մուրացկաններու եւ անկարգապահներու թիւը:
Հակառակ նման ժխտական պարագաներու, ընթացիկ տարուած Ապրիլ 
ամսուն աւարտեցաւ կառուցումը One Vanderbilt 73 յարկանի շէնքին, 
քաղաքին առեւտրական գոտիին կեդրոնը, Grand Central հանրային 
փոխադրութեան կեդրոնին կից, ուր օրական 800 հազար անձեր կ’երթեւեկէին, 
համաճարակէն առաջ: Մեծապէս հետաքրքրական է կռահել թէ 3,31 միլիառ 
արժող այս շէնքը. 397 մեթր բարձրութեամբ եւ 162 հազար քառակուսի մեթր 
տարածքով, ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս պիտի լեցուի գրասենեակներով եւ առեւտրական 
հաստատութիւններով:
Յուսալի երեւոյթ մըն է երբեմն հանդիպիլ զբօսաշրջիկներու, որոնք 
առաւելաբար կուգան Միացեալ Նահանգներու տարբեր Նահանգներէն: 
Սակայն անոնց ներդրումը քաղաքի տնտեսութեան սահմանափակ է, 
տրուած ըլլալով անոնց հակիրճ կեցութիւնը: Մինչ արտասահմանէն ժամանող 
զբօսաշրջիկները Նիւ Եորք կը մնան աւելի երկար՝ հետեւաբար աւելի 
դրամ կը ծախսեն: Վերջին շաբաթներուն, առաւելաբար Ֆրանսայէն եկող 

զբօսաշրջիկներու կարելի է հանդիպիլ: Այս անշուշտ մեծապէս քաջալերական 
երեւոյթ մըն է, եթէ երբեք այս հոսանքը շարունակուի եւ գերմանացի, 
անգլաիացի կամ իտալացի զբօսաշրջիկներ հետեւին ֆրանսացիներուն: 
Նիւ Եորքի պանդոկներն ու ճաշարանները որոնք ծարաւը ունէին 
զբօսաշրջիկներու, կարենալ գոյատեւելու համար, խանդավառութեամբ 
կ’ողջունեն անոնց ներկայութիւնը: Սակայն կ’արժէ յիշատակել հոս ցաւալի 
իրողութեան մը Նիւ եորքի մէջ չորս ճաշարաններէն մէկը գոցած են իրենց 
դռները վերջնականապէս՝ սնանկութեան յայտարարելով, մինչ փակուած 
պանդոկներուն թիւը եւս բաւական բարձր է:
Ընթացիկ ամսուան ընթացքին երկտասնեակ մը ճաշարաններ եւ պարեր 
փակած են իրենց դռները, որոնցմէ քանի մը հատը անուանի եւ երկար 
տարիներ ծառայած են իրենց անմիջական թաղամասերուն: Այս երեւոյթին 
հակոտնեայ, դարձեալ Յուլիս ամսուան երկտասնեակ մը ճաշարաններ 
բացուած են, որոնցմէ մէկը հանրայայտ Թայմզ հրապարակին վրայ՝ 
երկյարկանի, ուր ֆիլիբինական ճաշեր կը սպասարկուին:
Հիմա որ երթեւեկութիւնը սկսած է աշխուժանալ Նիւ Եորքի փողոցներուն 
եւ լայնանիստ պողոտաներուն վրայ, աւելի քան 12 հազար ուտեստեղէն 
հայթայթող կառքեր, չորս անիւներու վրայ, սկսած են իրենց շահաբեր 
առաքելութեան՝ կերակրելու աւելի քան 8 միլիոն Նիւ Եորքցիները: «Հալալ» 
միսը «մաքուր» եւ «առողջարար» պիտակին տակ, շուրջ 8 տոլարի 
կարելի է խորոված մը գնել, եթէ անտեսէք հանրային առողջապահութեան 
ամէնէն տարրական սկզբունքները եւ կրնաք դիմանալ գարշելի հոտին: 
Սակայն տեղացիներու եւ զբօսաշրջիկներուն համար, որոնք սահմանափակ 
պիւտճէով կ’ապրին, այս մէկը օրհնութիւն է: Անշուշտ այս ճաշի կառքերը 
ունին սուր մրցակցութիւնը, յանձինս 2 տոլարի մէկ շերտ փիցցա եւ շիշ մը 
քոլա վաճառող փոքր ճաշարանները: 
Նիւ Եորքի վերականգնումը խնդրական ըլլալ չի թուիր: Սակայն ի՞նչ տիպի 
Նիւ Եորք մը պիտի հրապարակ իջնէ յառաջիկայ Սեպտեմբերին, կը մնայ 
անստոյգ:

Թրքական Ընկերութիւնը Ղարաբաղի մէջ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Թրքական երկաթուղային 
գիծեր կառուցող  ընկերութիւն 
մը Ղարաբաղի մէջ ճանա-
պարհներ   պիտի կառուցէ։
Այս  մասին Այս մասին յայտա-
րարած է «Ատրպէյճանա-
կան երկաթուղային ճանա-
պարհներ» հիմնարկութեան  
տնօրէն Ջաւիտ Ղուրպանով:
 Կը  նշուի նաեւ, որ թրքական  
ընկերութիւնը երկաթուղային 
ճանապարհի կառուցման հարցով նախագիծի  աշխատանքներ   պիտի  
իրականացնէ Շուշիի մէջ  ըսելով նաեւ,  որ  շինարարական   աշխատանքները  
մեծ թափով կ՚ընթանան  մասնաւորապէս Հորատիզ-Նախիջեւան, Շուշի եւ 
Աղտամ ուղղութիւններով:
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հողաշերտ մը ձեռք ձգեցին Կլենտէյլ 
քաղաքապետարանէն։ Սկսաւ 
դրամահաւաքի աշխատանքները, 
թանգարանի պետական արտօնու-
թիւններ եւ յատակագիծերու 
պատրաստութիւնը։ Մօտ 50 միլիոն 
տոլար արժող այս շէնքին համար 
ցարդ Գալիֆորնիոյ՛ նահանգէն 
եւ կառավարիչէն, ինչպէս նաեւ 
Կլենտէյլի քաղաքապետարանէն 
եւ Լոս Անճելըս Գաւառի կողմէ եւ 
անհատական բարերարներէն մօտ 
10 միլիոն տոլարի խոստումներ եղած 
են։
Արդարեւ այդ օր թանգարանի հողա-
տարածքը ստացաւ տօնական 
աննկարագրելի վայր մը, ամէն 
անձի դէմքին վրայ ուրախութիւնը 
նշնարելի էր։ Ներկաները անխառն 
խինդով եւ հպարտութեամբ լեցուած 
հետեւեցան այդ արարողութեան։
Թանգարանի Խնամակալ Մարմնի 
գործադիր տնօրէն Շանթ Սահա-
կեանի բարի գալուստի եւ ողջոյնի 
ջերմ խօսքէն ետք, ՀԲԸՄիութեան 
երգչախումբէն Լիլիա եւ Ալեքսանտրա 
Եարալեանները շատ գեղեցիկ եւ 
տպաւորիչ կատարումով յոտընկայս 
երգուեցաւ ամերիկեան եւ հայկա-
կան օրհներգները։ Արարողութիւնը 
սկսաւ շրջանի հայ հոգեւոր պետերու 
աղօթքով, եւ անդաստան սրտի 
խօսքերով։

Գործադրուեցաւ օրուան պատշաճ 
յայտագիր մը հանդիսավարութեամբ 
KTLA կայանի ծանօթ 
հեռուստալրագրող Էլինա Աբովեանի։ 
Այդ առիթով ողջոյնի խօսքով ելոյթ 
ունեցան Կլենտէյլի քաղաքապետ 
Փոլա Տիվայն, ինչպէս նաեւ 
քաղաքապետարանի խորհուրդի 
անդամներ։
Հիմնարկէքի յանձնախումբի 
անունով՝ Ատենապետուհի Թալին 
Եագուպեան խօսք առնելով 
ողջունեց ներկաները եւ յիշեց թէ 

եւ Գալիֆորնիոյ նահանգի 
Ծերակուտական Անթոնիօ 
Փորթանթինօ, որոնց խօսքերը 
արժանացան երկարատեւ ու ջերմ 
ծափահարութիւններու։

Հայ Ամերիկեան Թանգարանի եւ 
մշակութային կեդրոնի գործադիր 
վարչութեան նախագահ՝ Պերճ 
Կարապետեան ելոյթ ունենալով, 
համառօտակի տեղեկութիւն 
տուաւ այս թանգարանի ծրագրին 
եւ աշխատանքներուն մասին 
եւ շնորհակալութիւն յայտնեց 
Կլենտէյլի քաղաքապետարանի, Լոս 
Անճելըս գաւառի վերահսկիչներու 
մարմնին եւ գոնկրէսականներու, 
որոնք այս թանգարանի աշխա-
տանքներու օգնող մօտ 20 
ենթայանձնախումբերուն, այդ 
օրուայ ձեռնարկը հովանաւորող 
հաստատութեանց եւ ազգայիններու 
ու մանաւանդ Հայ Ամերիկեան 
Թանգարանի գրասենեակի ժրաջան 
պաշտօնէութեան գլխաւորութեամբ 
Շանթ Սահակեանի։

Կիրակի, Յուլիս 11, 2021 կ.ե. ժամը 
5։00-ին, Կլենտէյլի կեդրոնական 
թաղամասին վրայ, տեղի ունեցաւ Հայ 
Ամերիկեան Թանգարանի փառաշուք 
եւ իրապէս պատմական հիմնարկէքի 
արարողութիւնը։ Այդ օր ոչ միայն 
ԱՄՆ-ի, այլ հայրենիքի, Արցախի եւ 
աշխարհի բոլոր ցամաքամասերու 
վրայ ապրող հայութիւնը հնա-
րաւորութիւնը ունեցաւ հետեւելու 
այս արարողութեան, որուն 
ներկայ էին ԱՄՆ-ի դաշնակցային, 
նահանգային, գաւառային եւ 
քաղաքային պետական, ինչպէս 
նաեւ ազգային հասարակական 
կազմակերպութեանց եւ միութեանց 
հազարէ աւելի հրաւիրեալներ։ Հոն 
բազմութիւն մը եւս յոտընկայս 
հետեւեցաւ սոյն հանդիսութեան 
եւ բազմահարիւր հազարներ եւս 
հետեւեցան այս արարողութեան 
հեռատեսիլի կայաններով, դիմա-
տետրով, "You Tube"ով եւ այլ 
միջոցներով։
2014-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան 
հարիւրամեակի նախաշեմին, Լոս 
Անճելըսի մէջ գործող 10 համա-
հայկական հաստատութիւններ 
եւ կազմակերպութիւններ իրարու 
մօտ գալով, գաղափարը յղացան 
եւ որոշեցին նման թանգարան 
մը կառուցել, այս ափերուն վրայ 
յաւերժացնելու համար մեր 
սրբադասուած նահատակներու 
անթառամ յիշատակը եւ միա-
ժամանակ նման թանգարան մը, 
որ մեր նորահաս հայ եւ ոչ հայ 
սերունդներու համար պիտի ըլլայ 
հայոց պատմութեան, հայ մշակոյթի 
եւ Հայ Դատի ծանօթացման անսպառ 
աղբիւր մը։
Այս երազը իրականութիւն սկսաւ 
դառնալ եւ վեց տարի շարունակ 
այս թանգարանի մարմինը գլխաւո-
րութեամբ՝ գաղութիս ծանօթ 
ազգայիններէն՝ Պերճ Կարա-
պետեանի տքնաջան աշխատանքով, 
մօտ մէկ արտավար հոյակապ 

Հայ Ամերիկեան այս Թանգարանը 
պիտի հանդիսանայ հայ դարաւոր 
մշակոյթը հայ նորահաս սերունդին 
եւ ԱՄՆ ժողովուրդին ծանօթացնելու 
կեդրոն մը։
Մէջընդմէջ լայն պաստառի վրայ 
կը ցուցադրուէր թանգարանի 
բաժանմունքներէն տեսարաններ, 
Գալիֆորնիոյ նահանգապետ՝ 
Քեւըն Նիւսըմ, Լոս Անճելըս գաւառի 
վերահսկիչ Քաթրին Պարկըր 
եւ քաղաքական գործիչներու 
շնորհաւորական խօսքերը եւ 
Թանգարանի Խնամակալ Մարմնի 
անդամներու խօսքերը։
Ջերմ ելոյթներ ունեցան ԱՄՆ 
Գոնկրէսի անդամ Ատամ Շիֆ 
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Շար. Էջ 05

Ալեքսանտրա եւ Լիլիա 
Եարալեան

Հոգեւոր պետեր Գոնկրէսի անդամ Ատամ Շիֆ

 Թալին Եագուպեան

Հիմնարկէքի արարողութիւն

Սփիւռքահայ Կեանք

Հայ Ամերիկեան Թանգարանի Հիմնարկէքի Փառաշուք Եւ 
Պատմական Արարողութիւնը

Building Together Leaving A Legacy
Գէվոնեան Եւ Առաքելեան Ընտանիքներ Երկու Միլիոն Տոլար Կը Նուիրեն

Պերճ Կարապետեան 
Թանգարանի Յանձնախումբի 

նախագահ
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շնորհաւորեց թանգարանի 
պատասխանատուները եւ հայ 
ժողովուրդը այս պատմական 
իրագործումին համար։
Ապա Պերճ Կարապետեան հրա-
ւիրեց Թանգարանի Խնամակալ 
Մարմնի 10 կազմակերպութեան 
ներկայացուցիչները եւ տնօրէն 
ժողովի (Board of Director) անդամներ 
բեմ բարձրանալով կատարեցին 
հիմնարկէքի խորհրդանշական 
արարողութիւնը։
Արդարեւ շատ յուզիչ եւ ուրախալի 

Ապա Պրն. Կարապետեան յիշեց, թէ 
այդ օր Քէվին եւ Ալիսիա Գէվոնեան 
եւ Առաքելեան բարեհամբաւ 
ընտանիքներուն կողմէ մէկական 
միլիոն տոլար կը նուիրեն։ Տիկին 
Ալեքսիա Գէվոնեան ելոյթ ունենալով 

Հայ Ամերիկեան Թանգարանի Հիմնարկէքի Փառաշուք Եւ 
Պատմական Արարողութիւնը

«Երգող Արցախ» Խորագիրով 
Մանկապատանեկան Ծրագիր՝ 

Ստեփանակերտի Մէջ

 05

Սկիզբը Էջ 04

Կլենտէյլի քաղաքապետ՝ Փոլա Տիվայն եւ քաղաքապետարանի անդամներ

Արա Տապանեան “Element Band” քառեակը 

Գէվոնեան ընտանիք եւ Պերճ Կարապետեան

Շանթ Սահակեան

Անթինիօ Փորթանթինօ

Էլինա Աբովեան հանդիսավար

«Ժամանակ»/Պոլիս

Մշակութային Արձագանգ

Սփիւռքահայ Կեանք

երեւոյթ մըն էր, որ Հայ Ամերիկեան 
Թանգարանին շուրջ ինչպէս 
անցեալին այս անգամ եւս միացած 
եւ միաւորուած են նման ազգօգուտ 
ծրագիրի մը շուրջ։
Յիշենք թէ այդ օր գեղարուեստական 
բաժնէն իր մասնակցութիւնը բերաւ 
"Element Band" քառեակը հայկական 
ջերմ եւ սրտաշարժ երգերու ցանկ մը 
կատարելով։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Հայ 
Ամերիկեան Թանգարանի բոլոր 
մարմինները եւ պատասխա-
նատուները այս իրապէս շատ 
արհեստավարժ եւ բծախնդրու-
թեամբ կազմակերպելով հոյակապ 
ձեռնարկին համար։
Կը սպասենք մեր բարերարներուն 

օգնութեան եւ Տիրոջ կամքով երկու-
երեք տարիէն որպէս շօշափելի 
իրականութիւն կը տեսնենք այդ 
հոյակերտ թանգարանը։
Բոլորին վարձքը կատար։

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Յուլիս 26-էն մինչեւ Օգոստոս 31-ը 
ներառեալ, Ստեփանակերտի մէջ 
պիտի իրակնացուի «Երգող Արցախ» 
խորագիրով համաարցախեան 
մանկապատանեկան երգչախմբային 
ծրագիր, որուն աւարտին երգչա-
խումբը հանդէս պիտի գայ համերգով: 
Ծրագիրին կրնան մասնակցիլ 10-15 
տարեկան երաժշտական լսողութիւն 
ունեցող երեխաներ և պատանիներ:
Ծրագիրին մէջ ընդգրկուելու համար՝ 
ս.թ. Յուլիս 26-էն Օգոստոս 6, ժամը 
10:30-ին անհրաժեշտ է ներկայանալ 
Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի 
անուան երաժշտական քոլէճ:
Ծրագիրը պիտի տեւէ մէկ ամիս, 

ամէն օր առաւօտեան ժամը 11:00-
13:00, բացառութեամբ՝ Շաբաթ եւ 
Կիրակի օրերուն:
Ծրագրի ղեկավարն է՝ Շուշիի 
Վարանդա մանկական, պատանե-
կան եւ երիտասարդական պետա-
կան երգչախումբի գեղարուեստա-
կան ղեկավար եւ խմբավար՝ Զաքար 
Քեշիշեան:
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Դուք ծանօ՞թ էք այս անուններուն։ Արուսեակ Մարգարեան, Արմինէ 
Պապիկեան, Քաթրինա Շաքարեան, Կարէն եւ Արամ Սփենճեան 
եղբայրներ…

Ի՞նչ կ՚ըսեն այս անունները ձեզի։
Դուք կը ճանչնա՞ք այս անուններուն ետին թաքնուած այսօրուան 
երիտասարդները։ Անմնացորդ նուիրումով, հայրենքի սիրով տոչորուած 
մեր հաւատացեալ նուիրեալներն են անոնք։ Հաւատք՝ հայրենիքի, հաւատք 
հայրենի նոր սերունդի ապագային։
Լաւ ուրեմն, ուրկէ՞ կրնամ սկսիլ։
Եթէ մէկ հասարակաց գիծով կարելի ըլլայ ընդգծել այս երիտասարդներուն 
նուիրումը - պիտի ըսեմ բոլորն ալ Հայ են, Նիւ Եորքի Սրբոց Նահատակաց 
ամէնօրեայ վարժարանի (ՍՆԱՎ-ի) ոգիով տոգորուած հայորդիներ են, 
որովհետեւ... ոչ միայն անոնք Հայ ամէնօրեայ վարժարան առաջնորդուած 
են իրենց ԾՆՈՂՆԵՐՈՒՆ շնորհիւ, այլ՝ շարունակած են մնալ հաւատարիմ 
իրենց արեան ձայնին։
Ես կը ճանչնամ զիրենք, երբ տակաւին 4-5 տարեկան ՍՆԱՎ-ի մանկամսուրի 
աշակերտներս էին։ Դողդոջ քայլերով մանուկներ՝ որոնք ներս մտան 
Մեսրոպեանի լոյսի օճախ՝ Նիւ Եորքի միակ Հայ Ամէնօրեայ վարժարանէն 
ներս, իրենց առաջին քայլերը առաջնորդող՝ ծնողներուն ձեռքէն բռնած, 
շուարած, բաժանումի վախով վարակուած մանուկներու տեսքով։
Երկար չտեւեց այդ անորոշութեան եւ վախի զգացումը։ Անոնք դարձան քաջ, 
ուսումնատենչ, հայրենիքի սիրով տոգորուած անհատներ, նախակրթարանի 
շրջանաւարտներ, ապա՝ համալսարանաւարտներ, մասնագէտներ իրենց 
ընտրած ասպարէզներուն մէջ։
Ու հիմա՞՞... տասնամեակներ ետք, արդէն դիմատետրի էջս կը լեցուի իրենց 
կատարած հայրենանուէր աշխատանքներուն մասին գրութիւններով, 
տեսերիզներով, հարցազրոյցներու շարանով։ Կը հաւատա՛ն ապագային, 
հայրենի ապագան կերտող ներկա՛յ սերունդին։
Եկէք մէկ առ մէկ ծանօթանանք անոնց անուններուն հետ իրենց տարած 
աշխատանքներուն։
Arousiag Markarian- Արուսեակ Մարգարեանին նշանաբանը նոր սերունդին 
«ճկուն մտածողութիւն սերմանելն է, որպէսզի մարդը կարողանայ դիմակալել 
ժամանակակից աշխարհի մարտահրաւէրներուն, ու աւելիին՝ ինքը որպէս 
անհատ կարենայ փոփոխութիւն բերել աշխարհին»։ Հետեւաբար, Արուսեակ 
հաւատարիմ իր ներքին ձայնին հաստատուած է Արցախ, եւ դարձած է 
ԹՈԻՄՕ ստեղծարար փորձագիտութիւններու Ստեփանակերտի գրա-
սենեակի ղեկավարը։ Նկատի առնելով որ փորձագիտութիւնը արդէն իսկ 
ոչ միայն մեր կենցաղի անբաժանելի մաս կը կազմէ, այլ նաեւ մեր ապագան 
կանխորոշող եւ մեր կեանքի որակը հաստատող ուղիներէն կարեւորագոյնն է:
Արուսեակը հաւատքով կը մօտենայ իր պաշտօնին, կը հաստատէ, թէ այդ 
ուսանողներուն ներարկուած գիտութիւնն ու պատանիներուն ստեղծարար 
միտքը կրնան վահան հանդիսանալ մեր ժողովուրդին համար, որպէսզի 
«կարենան մասնագիտանալով առաջնային դերեր ստանձնել», կը շեշտէ ան:
Անցնող սեպտեմբերին Արցախի պատերազմի ահաւոր հետեւանքները խոր 
կսկիծով կը յիշէ իւրաքանչիւր հայ։ Արուսեակ կը հաւատայ նոր սերունդը 
սպառազինելուով ճարտարարուեստի նրբութիւններով եւ ամբարուած 
գիտելիքներով է, որ պիտի կարենան յաղթահարել սպառնացող գալիք 
չարիքները։
«Մեր ուսանողը ոչ միայն պէտք է կարենայ օգտուիլ տեխնոլոգիաներէն՝ իրեն 
համար լաւագոյն կրթական ուղին որսալու, այլ նաեւ յետագային կարենայ 
զարգացնել ստացած պաշարը, եւ միւսներուն հետ կիսուելով կարենան 
հարստացնել երկիրն ու աշխարհը» կը շեշտէ Ստեփանակերտի գրասենեակի 
ԹՈԻՄՕ-ի ստեղծարար աշխատանքներու ղեկավար՝ Արուսեակ Մարգարեան:
Katrina Shakarian- Քաթրինա Շաքարեանին ընտրած ասպարէզը 
մանկավարժութիւնն է։ Որակաւոր ուսուցիչներ ներգրաւել Հայաստանի 
սահմանային շրջաններու գիւղերու եւ աւաններու մէջ դասաւանդելու, 
գիտակից սերունդ պատրաստելու։ Ան կոչ կ՚ուղղէ բոլոր անոնց, որոնք 
մանկավարժութիւնը ընտրած են որպէս իրենց ապագայ ասպարէզ։ Իր 
առաքելութեան ծիրը ընդարձակ է հասնելու, հասցնելու, հասկցնելու, թէ որքան 
անհրաժեշտ է հայրենի գիւղական, մանաւանդ սահմանային շրջաններուն 
մէջ նուիրուիլ դաստիարակչական-ուսումնական աշխատանքին՝ գէթ մէկ 
կամ երկու տարիով։
Հայաստանի մէջ ապրելու եւ աշխատելու իսկապէս բացառիկ հնարաւո-
րութիւն է այս մէկը, որ կարելի է իրականացնել՝ «Teach For Armenia- 

Դասաւանդէ Յանուն Հայաստանի»ի միջոցաւ, բոլոր անոնք՝ որոնք նուիրուիլ 
կը փափաքին մանկավարժական ասպարէզին։
Աշխատանքի կրնան ընդունուիլ նորաւարտ համալսարանականներ եւ կամ 
ասպարէզին նուիրեալ այլ անհատներ, Հայաստանի գիւղական շրջաններուն 
մէջ մէկ կամ երկու տարի պայմանաժամով դասաւանդելու համար:
Ծրագրին կրնան մասնակցիլ փորձառու մանկավարժները, ինչպէս նաեւ 
ապագացու մանկավարժները: Քաթրինան պատրաստակամութիւն կը 
յայտնէ հետաքրքրուողներուն օգնել եւ համապատասխան պատասխանատու 
անձերուն հետ կապուելով գործակցիլ, կամ՝ այցելել հետեւեալ կայքը յաւելեալ 
մանրամասնութիւններուն համար. http://diaspora.gov.am/en/programs/25/
fellowship#b96
Armine Babikian- Արմինէ Պապիկեանը՝ տակաւին օրօրոցի մանուկ 
մօրը գրկին մէջ սկսած է յաճախել ՍՆԱՎ՝ իրմէ առաջ երեք եղբայրներուն 
յաճախած տարիներու ընթացքին։ ՍՆԱՎ-էն վկայուելէն ետք, իր ուսումը 
կը շարունակէ նախ Փենսիլվանիոյ Տրեքսէլ համալսարանէն ստանալով իր 
Պսակաւոր եւ ապա Նիւ Եորքի Քոլումուպիա համալսարանէն Մագիստրոս 
վկայականները, որպէս վերականգնողական բոյժգէտ։
Կ՚ակնկալէ նաեւ, որ սեպտեմբերի 2-ին Թորոնթոյի համալսարանէն պիտի 
ստանայ վերականգնողական գիտութիւններու եւ համաշխարհային 
առողջութեան գիտութիւններու թեկնածուի գիտական աստիճան:
Արմինէն իր ընտրած ասպարէզին աւելի լաւ հմտանալու համար իրեն 
փորձադաշտ կ՚ընտրէ Հայաստանը, ուղղակիօրէն ծանօթանալու իր 
հայրենակիցներու կարիքներուն։ Կամաւոր կ՚արձանագրուի «Birthright 
Armenia»ին, սկզբնական շրջանին որպէս դիտող, ուսումնասիրելու եւ 
ապա ըստ այնմ իր արհեստավարժի օգնութիւնը նուիրաբերելու հայրենի 
քոյր-եղբայրներուն։
2017-էն սկսեալ Արմինէին հայրենիքին հետ կապուածութիւնը 
«Birthright Armenia»ի միջոցաւ աւելի եւս կը շեշտուի, եւ իր նուիրումի 
ոգին կ՚արմատաւորուի ոչ միայն հայրենի մշակոյթի հանդէպ, այլ նաեւ 
մասնագիտական առումով ալ սատարելու Հայաստանին եւ հայրենի 
ժողովուրդին:
Գործնական քայլերու անցնելով Արմինէն կը յաջողի գրել եւ լոյս ընծայել 
անգլերէն ուղեցոյց մը եւ ապա՝ թարգմանաբար հայերէն առանձին 
հատորներով։

Նոր Օրերու Մեր Հերոսները Նոր Օրերու Մեր Հերոսները
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Լիբանանահայ ազգային գործիչ՝ Րաֆֆի 
Տէմիրճեան իր Ֆէյսպուքին էջին վրայ 
գրած է.
Վառելանիւթի համար ինքնաշարժներու 
խայտառակ շարքեր, դեղորայքի տագնապ, 
տասնապատկուած սղաճ, լիբանանեան 
թղթոսկիի անկում, քաղաքական անկայունու-
թիւն, կրթական կառոյցներու աննախընթաց 
նահանջ, հիւանդանոցային սպասարկումներու 
սահմանափակումներ, վարձքերու հազարաւոր 
հարցեր, պսակուող զոյգերու թիւի շօշափելի 
նուազում, ամսեթոշակներու յաւելումներու 
բացակայութիւն, հարիւրաւոր երիտասարդներու 
արտագաղթ եւ շարքը կարելի է երկարել...
֊ Չէ՜, լաւ չենք։ 
Ականջիս մէջ կը լսեմ մանկութեանս օրերէն 
մնացած ռումբերուն ձայները։ Երբեք չեմ ուզեր, 
որ զաւակներս այդ ցաւալի եւ ողբերգական 
օրերը ապրին...

Անցեալէն լիբա-
նանցիները երբեք 
դասեր չքաղեցին, եւ 
այսօր ալ հլու֊հնա-
զանդ կը յարմարին 
պարտադրուող կացու-
թիւններուն եւ կը 
սպասեն դուրսի միջամտութեան ու պայթումա-
յին վիճակին։ 
Կեանքն ու քէֆը սիրող լիբանանցի ժողո-
վուրդը այս խեղճութեան արժանի չէ, սակայն 
միեւնոյն ատեն նոյն հաւաքականութիւնը 
պատասխանատու է, որ չի շարժիր, այլ՝ կը 
հետեւի կայարաններու թելադրանքներուն, եւ 
կամ ալ մուրացկանի վերածուած կը սպասէ 
օժանդակութեան կտրօնի մը ու կամ ալ դուրսէն 
եկած տոլարներու ծրարի մը...
Օրը օրին ապրելու հոգեվիճակը պետութիւն 
կը քանդէ։ Միա’յն հրաշքով կը փրկուի 
Լիբանանը։ Համբերութիւն Լիբանանի մէջ ապրիլ 
փորձողներուն... Բոլորի’ս։

ՍՏԵՓԱՆ ԲԱԳՐԱՏԵԱՆ
(1901 – 1989)

«Ձիեր»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Պարոյր Սեւակին

Պարոյր մանչս երկուքս ալ
Նոյն տարիքը ունէինք -
Հիմա ես կամ - դուն չկաս -
Եղա՞ւ ասիկա
Թէ բարիք է տաղ ըսել
Պարոյր մանչս երկուքս ալ
Նոյն բարիքը ունէինք -
Հիմա ես կամ իբր թէ -
Իսկ դուն կաս ու կը մնաս -
Քանի՞ հոգի մահէն վերջ
Տեսաւ ասիկա
Սիրել մարդիկը բոլոր
Թէ կարիք է անկորուստ
Պարոյր մանչս երկուքս ալ
Նոյն կարիքը ունէինք -
Հիմա տխուր - առանձին -
Կը վերյիշեմ քաղցրօրէն
Թէ Պարոյրը բանաստեղծ -
Ըսաւ ասիկա
Պարոյր մանչս քանի որ
Նոյն տարիքը ունէինք -
Մանուկ էինք երկուքս ալ -
Խաղը կիսատ թողուցիր -
Չեղաւ ասիկա...

ԶԱՀՐԱՏ

Նոր Օրերու Մեր Հերոսները
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Իր առօրեայ փորձառութիւններէն ելլելով Արմինէն 
որոշած է այս ուղեցոյց գրքոյկով հաշմանդամ 
երեխաներու թէ չափահասներու հետ աշխատող 
մասնագէտներուն, ախտաբուժագէտերուն, 
նոյնիսկ սկսնակներուն գործը դիւրացնել, 
այս գրքոյկին մէջ ներառելով անպիսի յստակ 
ու պարզ բացատրութիւններ գործնական 
թելադրութիւններով եւ կիրարկելի ձեւերով, որ 
վստահաբար պիտի դիւրացնէ աշխատանքը 
թերաճ երեխաներու եւ թէ պատերազմէն 
հաշմանդամ վերադարձած հայորդիներուն հետ։
Արմինէն իր աշխատասիրութեան լոյս ընծայման 
համար հովանաւորութիւնը վայելած է «Armenia 
Next Step» շրջանաւարտներու ֆոնտին, որ 
յանձն առած է տպագրութեան մեկենասութիւնը։ 
Նոյնպէս ան շատ երախտապարտ է «Հայաստանի 
Մանուկներ» հիմնադրամին (COAF) եւ շարք մը 
այլ հոգատար անհատներու, որոնք հաւատացին 
իր աշխատանքին կարեւորութեան նիւթապէս թէ 
բարոյապէս նեցուկ հանդիսանալով։
Aram & Garen Spendjian- Արամ եւ Կարէն 
Սփենճեան եղբայրներուն Հայաստանի հետ 
սերտ հոգատարութիւնը սկսած է երբ Կարէնը 
որպէս արհեստավարժ փորձառու պասքեթպոլիստ 
ընտրուած էր աշխարհի ախոյենութեան 
մրցումներուն Հայաստանը ներկայացնող խումբին 
մաս կազմելու։
Հայաստան գտնուած միջոցին Կարէնը տեսաւ 
եւ զգաց, թէ որքա՜ն անհրաժեշտ է հայրենի քոյր-
եղբայրները փոքր տարիքէն խանդավառող գնդակ 
թէ պասքեթի օղակներ հայթայթել, զանոնք թէ՛ 
ֆիզիքապէս մարզելու եւ թէ Հայաստանի ամէն 
շրջաններուն մէջ խմբային մարզական խաղերու 
եւ հաւաքական մրցոյթներու պատրաստելու։ Ան 
գործակցելով Մէթ Մատոյանի եւ Վիգէն Սարգիսովի 
հետ, միասնաբար յաջողեցան 2017-ին հիմնելու 
տրազերծ (Not for profit) «Hoops4Hayastan» 
կազմակերպութիւնը: #armenia,#hoopsforhayastan
Իսկ Կարէնին երէց եղբայրը՝ Արամը Մայամի 
համալսարանէն, Ֆլորիտա, ստացած էր Պսակա-

ւոր գիտութեան վկայականը մասնագիտութիւն 
ընտրելով կենսաբանութիւն եւ առեւտուրի 
բաժինը։ Երբ իր կրտսեր եղբայր Կարէնը 
որպէս շատ լաւ պասքեթպոլիստ ընտրուած էր 
Հայաստանի առաջին խումբին մաս կազմելու 
եւ մասնակցելու, ինք ալ ամբողջական ձեւով 
կապուեցաւ հայրենիքին օգնելու կանչին։
Իր նուիրուածութիւնը շարունակուեցաւ 
Հայաստանի տնտեսութեան աճին սատարող 
մէկ այլ գործարքով։ Արամ իր հօր՝ Աշոտին հետ 
2019-ին ձեռնարկեցին «Lorens NYC» մակնիշով 
արտադրողական ընկերութիւն մը, որուն 
նպատակն է արեւմտեան աշխարհի բարձրորակ 
արտադրութիւնները ներկայացնել Հայաստանի 
շուկային։ Իրենց աշխատանքներուն մասին աւելի 
մանրամասնութիւններու համար կրնաք այցելել 
հետեւեալ կայքը.
Kandid Koffee - interviews Garen & Aram Spendjian 
- YouTube
Հետեւելով այս հինգ երիտասարդներուն ստեղծա-
գործ ու հայրենանուէր աշխատանքներուն՝ կրկին
ու կրկին կը հաստատուի հայ ընտանիքին կարեւոր
դերը, բարոյական ու մարդկային սկզբունքներով
առաջնորդող ծնողքին դաստիարակութիւնը։
Հարցումիս պատասխանելով այս հինգ երիտա-
սարդներն ալ երախտապարտ էին իրենց ծնողնե-
րէն ստացած գուրգուրանքին, անոնց առաջնոր-
դած ուղեգիծին՝ ըլլան անոնք Հայ ամէնօրեայ
վարժարան արձանագրելով թէ քաջալերելով,
որ անոնք մաս կազմեն Հայ կազմակերպչական
տարբեր խմբաւորումներու - (ACYOA-AYF-AGBU-
YPA-Camp Nubar-Camp Hayasdan-Camp Vartan-
Camp Ararad, Birthright Armennia.. եւ այլն) եւ
գործօն մասնակցութիւն բերելու հայանպաստ ու
հայրենանուէր գործունէութիւններու։
Անցնող աշնան մեր հազարաւոր մատղաշ
սերունդին կորուստներովը տակաւ մխացող
հոգիներուն ու կոտտացող սրտերուն համար
սպեղանիի զօրութիւնը կու տայ նման հաւատա-
ցեալ երիտասարդներու կամքն ու ներկայութիւնը։
Ապրի՛ք Հայրենի շունչով տոգորուած Հայորդիներ...
մաղթենք որ ձեր հետեւորդները բազմանան։

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 
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Ի գիտութիւն հաւատացեալ մեր ժողովուրդին, այսու պաշտօնապէս կը 
տեղեկացնենք, որ նախագահութեամբ Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ 
Գերշ. Տէր Շահէ Արք. Փանոսեանի եւ մասնակցութաեմբ Թեմիս Քահանայ 
Հայրերուն,  Շաբաթ, Յուլիս 31, 2021-ին, երեկոյեան ժամը 5:00-ին, Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ պիտի կատարուի Կիրակմուտքի 
ժամերգութիւն, որու աւարտին, տեղի պիտի ունենայ  նաեւ նորոգեալ 
Եկեղեցւոյ Օրհնութեան Կարգ:
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ մեր ժողովուրդը ներկայ գտնուելու 
հոգեպարար արարողութեան:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳ. ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք, որ Կիրակի, Օգոստոս 1, 2021-ին, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբանական ուխտի նորաօծ 
հինգ աբեղաները, իրենց անդրանիկ Ս. Պատարագը պիտի մատուցեն 
Լիբանանի Հայոց Թեմի հետեւեալ եկեղեցիներէն ներս .-

 Սրբոց Քառասնից Մանկանց Եկեղեցի (Նոր Մարաշ)՝
- Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Աբղ. Տէկիրմէնճեան

Սուրբ Սարգիս Եկեղեցի (Նոր Սիս) ՝
- Հոգեշնորհ Տէր  Եզրաս Աբղ. Թէնէքէճեան

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի (Ռմէյլ)՝
- Հոգեշնորհ Տէր Եզեկիէլ Աբղ. Սէլլումեան

Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի (Նոր Ատանա)՝
- Հոգեշնորհ Տէր Եսայի Աբղ. Էօրտէքեան

Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցի (Նորաշէն)՝
- Հոգեշնորհ Տէր Եղիա Աբղ. Մալխասեան

Բարեբաստիկ այս առիթով, սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ 
ժողովուրդը ներկայ գտնուելու Հայ Եկեղեցւոյ ծառայական անդաստանէն 
ներս մուտք գործող նորընծայ մեր հինգ աբեղաներու Ս. Պատարագին 
եւ լսելու անոնց անդրանիկ պատգամը:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳ. ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Կիրակմուտքի Ժամերգութիւն
Եւ

Կարգ Օրհնութեան
Սրբոց Քառասնից Մանկանց Նորոգեալ Եկեղեցւոյ

Աբեղայական Անդրանիկ Ս. Պատարագ 
Լիբանանի Հայոց Թեմի Եկեղեցիներէն Ներս
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