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ՊԱՏԳԱՄ

Լիբանանի Տարածքին Ճամբաները
Ամայի Մնացին Երէկ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի
Հայրական Կոչը Հայ Ժողովուրդին
Սիրելի հայորդիներ,
Ցնցուած է ողջ աշխարհը: Տագնապը, խուճապը ու անորոշութիւնը
դարձած են տիրական ներկայութիւն բոլո՛ր երկրամասերէն եւ բոլո՛ր
ազգերու կեանքէն ներս: Գիտնականներ, բժիշկներ, պետական թէ
կրօնական պատասխանատուներ, իւրաքանչիւրը իր մարզէն ներս,
կը փորձեն կասեցնել Քորոնավիրուս կոչուող ժահրին պատճառած
համաճարակը: Սակայն, հակառակ տարուող հետեւողական աշխատանքներուն, փաստօրէն, համաճարակը սարսափ ու մահ կը սփռէ
ամէ՛ն տեղ:
Մենք, խորապէս մտահոգ ենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն նկատմամբ
եւ մօտէն կը հետեւինք Հայաստանի եւ Սփիւռքի գաղութներէն ներս
ստեղծուած մթնոլորտին: Իր դարաւոր պատմութեան ընթացքին
ահաւոր փոթորիկներէ անցած մեր ժողովուրդը դարձեալ կը գտնուի նոր
փորձանքի մը դիմաց: Հարկ է ըլլալ իրապաշտ, խոհեմ եւ զգոյշ: Հարկ է
անհատական եւ հաւաքական ճիգով ու պատասխանատու մօտեցումով
դիմագրաւել այս վտանգալից տագնապը:
Շար. Էջ 07

Լիբանանի տարածքին գործող հանրային եւ սեփական հաստատութիւնները
փակ մնացին երէկ առողջական արտակարգ վիճակի յայտարարութեան
որպէս արդիւն:
Ըստ կառավարութեան յայտարարութեան արտակարգ իրավիճակը պիտի
գործէ մինչեւ 29 Մարտ:
Պէյրութի միջազգային օդակայանն ու միւս սահմանակէտերը բոլորը պիտի
ամբողջութեամբ փակ մնան 18 Մարտէն մինչեւ 29 Մարտ:
Պանքերը նաեւ որոշում գոյացուցին մինչեւ Մարտ 29 փակ պահել իրենց դռները եւ իրենց աշխատանքները սահմանափակել ներքին գործողութիւններով:
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Կառավարութիւնը Մինչեւ Ապրիլ 14
Հայաստանի Ողջ Տարածքին Յայտարարեց
Արտակարգ Դրութիւն

Կառավարութիւնը Պիտի Քննարկէ Տնտեսական
Կացութիւնը
Նախարարաց խորհուրդը այսօր ժողով մը պիտի գումարէ օրակարգ ունենալով միայն տնտեսական տագնապը:
Վարչապետարանին մէջ կայանալիք ժողովը պիտի գլխաւորէ
Վարչապետ Տիապ:
Նշենք, որ կառավարութեան
դէմ յանդիման կը գտնուի
ֆինանսական եւ տնտեսական լուրջ խնդիրներու,
որոնք առանց իսկ «քորոնա»
ժահրի ստեղծած տագնապին անմիջական լուծումներ
չունէին:

Հայաստանի կառավարութեան արտահերթ նիստին Արդարադատութեան
նախարար Ռուստամ Բադասեան ընթերցեց Հանրապետութեան մէջ արտակարգ դրութիւն յայտարարելու մասին կառավարութեան որոշման նախագիծը:
Ըստ որուն, որոշում տրուեցաւ, որ Մարտ 16` ժամը 18:30-էն մինչեւ Ապրիլ 14`
ժամը 17:00-ը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ կը յայտարարուի արտակարգ դրութիւն: Արտակարգ դրութիւնը պայմանաւորուած է «Քորոնա»
ժահրի տարածման հետ:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 182,204 (23.4/1 միլիոն) , մահացած են 7,139, բուժուած են 78,340 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 120, մահացածներ` 3, բուժուած` 3
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 52, մահացածներ` 0, բուժուած` 1
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 12,628 նոր վարակուածներ, 620 նոր մահացածներ
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Երկու Վեհափառ Հայրապետներու Որոշումով Մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի 9 Ապրիլ Բոլոր
Եկեղեցիներէն Ներս Սուրբ եւ Անմահ Պատարագը եւ Եկեղեցական Արարողութիւնները
Տեղի Պիտի Ունենան Առանց Հաւատացեալներու Ներկայութեան
Այս առաւօտ, երկու Վեհափառ
Հայրապետները՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոս եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս, խորհրդակցութիւն մը
ունեցան Քորոնավիրուսի ստեղծած համաճարակին եւ մեր
ժողովուրդի կեանքէն ներս անոր
յառաջացուցած հետեւանքներուն մասին: Երեկոյեան Վեհափառ Հայրապետը հանդիպում մը
ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի
եպիսկոպոսներուն հետ: Արդարեւ,
մեկնելով մեր ժողովուրդի անվտանգութեան նկատմամբ մեր ունեցած նախանձախնդրութենէն,
միաժամանակ հետեւելով բժիշկներու ու մասնագէտներու թելադըրութիւններուն,
որոշուեցաւ
որ մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի 9
Ապրիլ մեր եկեղեցիներէն ներս
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագը
մատուցուի եւ բոլոր եկեղեցական
արարողութիւնները տեղի ունենան առանց հաւատացեալներու
ներկայութեան: Նոյն որոշումը
առնուեցաւ նաեւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսութեան կողմէ:
Հետեւաբար, ջերմօրէն կը
թելադրենք մեր հաւատացեալ
ժողովուրդին.-

1) Անթիլիասի ուխտի օրը՝ Կիրակի,
29 Մարտ 2020-ի յետմիջօրէին միայն
հաւատացեալներ առանձնաբար
եւ իրենց ընտանիքի անդամներով մօտենան Ս. Խորանին՝ Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորչի Սուրբ Աջին
օրհնութիւնը ստանալու: Նոյնպէս
Ծաղկազարդի օրը՝ Կիրակի, 5 Ապրիլ
2020-ի յետմիջօրէին միայն եկեղեցի երթան՝ ստանալու օրհնուած
ձիթենիի ճիւղեր:
2) Հոգեհանգիստները բնական
կերպով պիտի կատարուին՝ միշտ
առանց սգակիրներու ու հաւատացեալներու
ներկայութեան:
Անհրաժեշտ է այս գծով նախապէս
տեղեակ պահել եկեղեցւոյ պատկան
մարմինները կամ քահանայ հայրերը:
3) Թելադրելի է որ մեր ժողովուրդի
զաւակները ընկերային ցանցերու,
հեռատեսիլներու եւ ձայնասփիւռներու ճամբով հետեւին սուրբ եւ
անմահ պատարագին:
4) Բնականաբար, մեր եկեղեցիները
միշտ բաց պիտի մնան հաւատացեալներու առջեւ, որոնք օրուան
ընթացքին կ’ուզեն եկեղեցի գալ
խոկումի ու աղօթքի համար:
5) Մկրտութեան եւ թաղման արարողութիւնները կատարել սահմանափակ թիւով անձերու ներկայութեան:

Վստահ ենք որ մեր ժողովուրդի
զաւակները հասկացողութիւն եւ
պատասխանատու վերաբերում
պիտի ցուցաբերեն վերոյիշեալ
թելադրութիւններուն գծով: Ինչպէս Վեհափառ Հայրապետը մեր
ժողովուրդին ուղղած իր հայրական
պատգամին մէջ ըսաւ.Աղօ՛թքը պէտք է դառնայ մղիչ ոյժը
մեր կեանքին, մեր մտածումներուն
ու գործերուն: Հաւատքով շաղախւած աղօթքն է, որ մեզի հոգեկան
քաջութիւն կու տայ դիմագրաւելու
կեանքի բոլոր չարիքները: Մեր Տէրը
Յիսուս Քրիստոս ըսաւ՝ «Ինչ որ
աղօթքով խնդրէք, հաւատացէք որ
պիտի ստանաք եւ ձեր խնդրանքը

պիտի տրուի ձեզի» (Մր 11.24):
Սիրելի հայորդիներ, «միշտ
աղօթեցէ՛ք, որ արժանի ըլլաք այս
պատահելիքներէն ազատելու»
Աստուծոյ Որդւոյն խոստումին
համաձայն: Հետեւաբար, եկէ՛ք
դառնանք Քրիստոսի ու Սաղմոսին աղօթասաց բառերով ըսենք.Դո՛ւն ես իմ յոյսը, Տէր, ... ինձմէ
հեռու մի մնար, փութա՛, ինծի
օգնութեան հասիր (71. 5, 12):
Ազգային Կեդրոնական
Վարչութեան Կրօնական
Ժողով
16 ՄԱՐՏ 2020
Անթիլիաս
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13-14 Մարտի Լուսցող Գիշերը Պղծուած
Է Լիոնի Հայոց Ցեղասպանութեան
Յուշահամալիրը
13-14 Մարտի լուսցող գիշերը
պղծուած է Ֆրանսայի Լիոն քաղաքի Հայոց Ցեղասպանութեան յուշահամալիրը:
«Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն Մարուքեան այս առնչութեամբ Facebook-ի
իր էջին վրայ գրած է. «Հայաստանի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարին, Ֆրանսայի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանատան, Լիոնի մէջ Հայաս-

տանի Հանրապետութեան գլխաւոր
հիւպատոսութեան, ինչպէս նաեւ
Ֆրանսայի ոստիկանութեան կոչ
կ՛ուղղեմ` գործնական քայլերու
ձեռնարկելու` բացայայտելու այդպիսի վանտալիզմ գործած անձե-րուն
ինքնութիւնն ու զանոնք պատասխանատուութեան կանչելու, ինչպէս
նաեւ այսուհետեւ իրականացնելու
յուշահամալիրի արդիւնաւէտ պաշտպանութիւն»:

Իտալիայէն Ժամանածները
Առանձնացուած Են Դիլիջանի Մոնթէ
Մելքոնեանի Անուան Վարժարանին Մէջ
Իտալիայէն յատուկ թռիչքով ժամանած ՀՀ քաղաքացիները մեկուսացուած են Դիլիջանի Մոնթէ
Մելքոնեանի անուան ռազմամարզական վարժարանի տարածք-ին,
որ ունի առանձնացուած ենթակառուցուածքներ: Այս մասին կը
յայտնէ ՀՀ պաշտպանութեան
նախարարութեան մամուլի խօսնակ
Շուշան Ստեփանեան։
«Մեկնելով ՀՀ բնակչութեան համաճարակային անվտանգութեան
ապահովման մասին ՀՀ օրէնքի 8-րդ
յօդուածէն, որ կը սահմանէ պետական եւ տեղական ինքակառավարման մարմիններու լիազօրութիւնները բնակչութեան համաճարակային անվտանգութեան ապահովման բնագաւառէն ներս, ՊՆ-ն կառավարութեան կողմէ լիազօրուած է
համակարգելու, օգտագործելու իր
բոլոր ենթակառուցուածքներն ու
միջոցները մաքրութեան եւ համաճարակային միջոցառումներու
կազմակերպման եւ բնակչութեան,
առաջին հերթին զինծառայողներու,

համաճարակային անվտանգութիւնը
ապահովելու համար:
Ըստ անհրաժեշտութեան, ՊՆ-ն,
պետական գերատեսչութիւններու
հետ համագործակցելով, իր ամբողջ
ներուժն ու ենթակառուցուածները
ի սպաս պիտի դնէ պսակաւոր
ժահրի կանխարգիլման եւ վերացման համար: Միաժամանակ կը
տեղեկացնեմ, որ ուսուցման կազմակերպման գործընթացին վրայ այս
որոշումը որեւէ ազդեցութիւն պիտի
չունենայ: Վարժարանի տարածքը
կանխարգելիչ քայլերէն ետք պիտի
ախտահանուի»,- գրած է Շուշան
Ստեփանեան:
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Ե՞րբ Հիմնուած Է Հաճնոյ Հայրենակցական Միութիւնը
ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

Ի

բրեւ տարագիր ժողովուրդի ժառանգորդ՝
տրամաբանութիւնը պիտի ըսէր, թէ Կիլիկիոյ
ոստաններէն բռնագաղթած մեր պապերը 20-ական թուականներուն
վերջաւորութեան շատ հաւանաբար հիմքը դրած են մեր հայրենակցական
միութիւններուն: Սակայն վերջերս, մեր հայրենակցական միութիւններուն
պատմութեան էջերը թերթելու միջոցին, մեծ եղաւ զարմանքս, երբ նկատեցի,
թէ Հաճնոյ հայրենակցական միութիւնը կազմուած է ոչ՝ 1928-ին, ինչպէս կը
յայտնեն շատեր, այլ 1915-ին:
Հայրենասիրութեան զգացումը, որքան բնածին, նոյնքան գիտակցական է
հայ ժողովուրդին մէջ:
Այդ գիտակից հայրենասիրութեամբ տոգորուած, ամուր նկարագիրով եւ
վերածնունդի անսահման հաւատքով՝ հայ ժողովուրդը յաջողած է դիմադրել
դարաւոր գերութեան եւ այդ գերութեան մէջ վառ պահել յաղթանակի յոյսը:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին Պուէնոս Այրէս գաղթած
շուրջ ութսուն հաճընցի երիտասարդներ՝ հայրենիքի եւ Հաճնոյ անմար սէրը
իրենց կուրծքերուն մէջ, ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով տարագրութեան
սպանդէն վերապրող հաճընցիներուն անցուկ կացութիւնը, խորհրդակցելով
անմիջապէս կը կազմեն «Հաճըն ընկերութիւն» անունը կրող օգնութեան
միութիւն մը՝ ծրագիր ունենալով կարօտաց նպաստ ընծայել եւ յաւերժ
պահել հայրենի ծննդավայրին անունը:
Այս վկայութիւնը կը կատարէ Մեծ եղեռնի նախորդող օրերուն Հաճընէն
Պուէնոս Այրէս գաղթած, Հաճնոյ մեծատան զաւակ՝ Ստեփան Կարապետի
Շխրտըմեանը:
Հաճըն ընկերութիւնը հիմներու ծրագիրը կը պսակուի յաջողութեամբ: Անոնք
միաժամանակ կոչ կ’ընեն Սփիւռքի բոլոր հաճընցիներուն, որպէսզի յար եւ
նման միութիւններ կազմեն իրենց շրջապատին մէջ: Իսկապէս մեծ կ’ըլլայ
խանդավառութիւնը: Սփիւռքի այն ոստաններուն մէջ, ուր 5-10 հաճընցիներ
կը գտնուէին, կը կազմեն հայրենակցական միութիւններ:
Հաճընցիք կը փափաքին թերթ մը ունենալ ծննդավայրին անունով:
Անդրանիկ նախաձեռնակը կը դառնայ հայրենակից Սարգիս Ալթունեանը,
Մարսէյլ մէջ: «Նոր Հաճըն»-ը կը դառնայ հայրենակիցներու պարծանքը:
«Նոր Հաճըն»-ը հետագային կը շարունակուի Հիւսիսային Ամերիկայի
մէջ: Պուէնոս Այրէսի մեր հայրենակիցները իրենք եւս կը փափաքին լոյս
ընծայել «Նոր Հաճըն»-ը: Միութեան պաշտօնական օրկանը մինչեւ օրս
կը շարունակէ լոյս տեսնել Պուէնոս Այրէսի մէջ:
Ստեփան Կ. Շխրտըմեանի վկայութեամբ՝ 25 օգոստոս 1915-ը պէտք է ընդունիլ իբրեւ Հաճնոյ հայրենակցական միութեան կազմութեան թուականը: «Նոր
Հաճըն» ամսաթերթի յուլիս-օգոստոս 1948-համարին մէջ ան կը գրէ. « Ասկից
33 տարիներ առաջ, այսինքն՝ 1915-ին, Առաջին համաշխարհային աւերիչ
եւ կործանիչ պատերազմը երբ պայթեցաւ, Հաճընցին ալ տեղահանուելով

քշուեցաւ տառապանքի եւ չարչարանքի գողգոթան՝ քաւելու համար իր
քրիստոնեայ ըլլալու մեղքը, ու այդպէսով ցաւալի յիշատակներ ձգեց իր ետեւ.
Ա. Կորսնցուց իր ժողովուրդին ¾-րդը, որոնց մէջ էին մեր տարիքոտ, խելօք
եւ նաեւ տարեկից բոլոր սեռի հայրենակիցները:
Բ. Հաճնոյ իննամսեայ գոյամարտը, որ արդէն ծանօթ է համայն հայութեան:
Հաճընցիները կռուելով ուզեցին ապրիլ եւ ապրեցնել ազգային պատիւն ու
ազատութիւնը: Բայց աւա՜ղ, որ շատ կարեւոր պիտոյքներու պակասութեան
պատճառով ինկան կռուոյ պատնէշին տակ, բաժնուելով յաւիտեանս եւ
այդպէսով թողուցին ցաւալի բաց մը:
Գ. Իսկ երրորդը յիշատակ մըն է: Այն է՝ Հաճնոյ հայրենակցական միութեան
կազմութիւնը, որ 33 տարուան կեանքին մէջ թողուց ու պիտի թողու
բարոյական եւ նիւթական շատ մը գնահատելի հետքեր, որոնք արժանացան
ու կը յուսանք թէ տակաւին պիտի արժանանան շատ մը գնահատանքներու»:
Այս տողերէն մէկանգամընդմիշտ յստակ կը դառնայ, Հաճնոյ հայրենակցական
միութեան կազմութեան թուականը:
Ստեփան Շխրտըմեանի վկայութեամբ՝ 1915-ին հիմնուած Հաճնոյ
հայրենակցական միութիւնը կը հաշուէր 53 անդամ: 1948-ին, ան ունեցած
է քսան մասնաճիւղ եւ հազարաւոր անդամներ, որոնք ոչ միայն խօսքով,
այլեւ նիւթական եւ բարոյական զոհողութիւններով վառ պահած են
հաճընցիութեան եւ հայրենիքին ծառայելու ոգին:
Հաճնոյ հայրենակցական միութիւնը շուտով կ’ունենայ իր ծրագիր
կանոնագիրը՝ օգնել հաճընցի թշուառ եւ կարօտեալ ընտանիքներուն եւ
Հայրենիքի մէջ կառուցել Նոր Հաճըն աւանը:
Ժողովուրդի մը ազատագրութեան, երկրի մը անկախութեան օրը,
ազատարարի մը ծննդեան կամ մահուան թուականը, քաղաքի մը հիմնադրութեան թուականը, ազգային յաղթանակի օրը կամ ազգային որեւէ
նշանաւոր օր չի մոցուիր երբե՜ք ու նոյն ազգի ժողովուրդը իւրաքանչիւր
տարի խանդավառութեամբ կը նշէ այդ պատմական օրը՝ վերագնահատելով,
արժեւորելով անոր խորհուրդն ու նշանակութիւնը:
Հաճընցիներս ունինք երկու պատմական թուականներ, որ չենք կրնար
մոռնալ: Առաջինը՝ Հաճըն ընկերութեան հիմնադրութեան օրը՝ 25
օգոստոս 1915: Հաճըն ընկերութիւնը 1928-ին վերանուանուած է Հաճնոյ
հայրենակցական միութիւն: Երկրորդը՝ տխուր պատկերի մը յիշողութիւնը,
Հաճնոյ անկման օրը՝ 15 հոկտեմբեր 1920:
Պանծալի պատմութիւն մը ունի հաճընցին, որ պատիւ կը բերէ ոչ միայն
մեր ազգին, այլ հանուր մարդկութեան, իր հերոսական, նուիրումի եւ
զոհաբերութեան պանծալի էջերով եւ օրինակներով: Ո’չ գրելով եւ ո’չ ալ
պատմելով կարելի է պատկերացնել հաճընցիին ենթարկուած իննամսեայ
տառապանքը:
Մեր պապերը ինչպէ՞ս կերտեցին այն հերոսական էջերը, որպէսզի պարծենանք, երկու խօսքին մէկը եւ միշտ՝ «Մենք հաճընցի ենք» ըսելով:
Անոնք Հաճնոյ հերոսական պատմութիւնը կերտեցին ամէն բանէ վեր
դասելով հայ ժողովուրդին պատիւը եւ արժանապատւութիւնը:
Իր ոսկեպսակ էջերով հարուստ Հաճնոյ պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ
մեր պապերը փոխադարձ սէր, վստահութիւն, հաւատարմութիւն եւ յարգանք
ունէին իրարու հանդէպ՝ միշտ զիրար պաշտպանելով:
Անոնք մահացան կրակի բոցերուն մէջ, բայց չզիջեցան: Հաճընցին մնաց
հպարտ եւ ճակատաբաց: Մենք պարտք կը համարենք մեր յարգանքի
բաժինը բերել այն մարտիրոսացած քաղաքին եւ անոր ազատագրութեան
համար մարտնչող հերոսներուն, որոնք տուին իրենց թանկագին կեանքը:
Որքան բախտաւոր պէտք է համարել մեր սերունդը, երբ այս պահուս
կ’ապրինք եւ կը տեսնենք մեր նախորդ սերունդներուն երազած, մեր բոլորին
գոյութեան օրրան, ազատ եւ անկախ Հայաստանի հրաշափառ ծնունդը:
Միւս կողմէ համոզուած եմ, որ ինչպէս համայն հայ ժողովուրդը, նոյնպէս ալ
հաճընցին այս օրերուն կ’ապրի ինքնագիտակցութեան եւ հայրենասիրական
պարտականութեան հոգեգրաւ ամենախոր զգացումներով:
Սիրելի’ եւ յարգելի’ ընթերցող: Եթէ պատմութեան մէջ իրենց պատուոյ տեղը
գրաւող մեր պապերը ի սպաս հայրենիքին դրին իրենց կեանքը, մենք՝
վերապրողներու ժառանգորդներս, լուրջ պարտաւորութիւններ ունինք
մեր ուսերուն վրայ:
Մեր պապերը չսակարկեցին իրենց կեանքը, երբ զոհողութիւն պահանջուեցաւ մեր սրբութիւնները պաշտպանելու համար: Անոնք տուին իրենց
ամենէն նուիրականը՝ կեանքը: Այսօր, մեր պարտականութիւնն է յարգել
անոնց կտակը, յաւերժացնել յիշատակը մեր նահատակներուն՝ վաղուան
սերունդին փոխանցելու Հաճնոյ հերոսական պատմութիւնը, Արծուաբոյնի
ազատամարտիկներուն կտակը, անոնց հաւատոյ հանգանակը:
Մարտիրոս եւ Մուրատ Պոյաճեաններու նման առաքեալներու, Աղասիի նման
յեղափոխականներու ծննդավայր Հաճնոյ աւանդութիւնները յաւերժացնելու
պարտականութիւնը ունինք բոլորս:
Հանգիստ Հաճնոյ հերոսներու սրբազան աճիւններուն եւ յարգանք անոնց
խնկելի յիշատակին:
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Պատիւ Արժանաւորին

Սան Ռեմոյի եւ Սեւրի Պայմանագրեր-100ամեակ

Գալուստ Կիւլպէնկեան-Մահուան 65ամեակ

«Կարմիր Գծի» Պայմանագիր
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
Քաղաքական աշխարհում (եւ
ոչ-միայն), շատ ենք հանդիպում
“Կարմիր գիծ” բառ-կապակցութեանը։ “Կարմիր գիծ” ասելով
հասկանում ենք այն սահմանն
ու սահմանումը, որից անցնելը
ընդունելի չէ։ Անցնել կարմիր
գծերից նշանակում է խախտել
կարեւոր արժէքներ, սկզբունքներ
եւ սահմանումներ։
Գոնէ ինձ համար նորութիւն էր, որ
“Կարմիր գիծ” բառ-եզրոյթը սկիզբ
է առել հայազգի մեծ գործարար,
բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանի կողմից նորանկախ երկրների սահմանագծերը կարմիր
մատիտով նշելով։ Դա պատահել
է 1920 թուականի Ապրիլին, Սան
Ռեմոյի Գոնֆերանսի ընթացքում,
որին մասնակցում էր նաեւ
Գալուստ Կիւլպէնկեանը։ Սեւրի
դաշնագրի հիմքում ընկած է Սան
Ռեմոյի պայմանագիրը, իսկ այդ
Գոնֆերանսը տեղի ունեցաւ 1920
թուականի Ապրիլի 19-ից 23-ը,
Իտալիայի նոյնանուն քաղաքում։
Սան Ռեմոյի եւ Սեւրի պայմանագրերի 100-ամեակի եւ հայազգի
անուանի գործարար եւ բարերար
Գալուստ Կիւլպէնկեանի մահուան
65-ամեակի առիթներով, ձեզ կը
հրամցնեմ երկու գրութիւն,- Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսի մասին
համառօտ տեղեկութիւններ, որ
քաղել եմ Հայկական Հանրագիտարանից,
- Գալուստ Կիւլպէնկեանի կեանքի եւ գործունէութեան մասին
տեղեկութիւններ, որ կազմել եմ
համացանցային տարբեր կայքերին դիմելով։ Հաւանաբար
դուք գիտէք Կիւլպէնկեանին։ Այս
գրութեան նպատակն է վերյիշել
նրան։

Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսը
եւ
«Կարմիր Գծի» Պայմանագիր
1920-ի Ապրիլի 19-26, Իտալիայի Սան
Ռեմոյում գումարուեց Անտանտի
տէրութիւնների Գերագոյն խորհրդի
նիստը։
Գոնֆերանսին մասնակցել են Մեծ
Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի վարչապետները, ճապոնիայի
ներկայացուցիչը։ Պելճիքայի եւ
Յունաստանի ներկայացուցիչները
հրաւիրւում էին միայն այդ երկրներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչը
մասնակցում էր որպէս դիտորդ։
Հայաստանին վերաբերող հարցերի քննարկմանը հրաւիրւում էին
Հայաստանի Հանրապետութեան
պատուիրակութեան նախագահ

Աւետիս Ահարոնեանը եւ Ազգային
պատուիրակութեան նախագահ
Պօղոս Նուպարը։
Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսը քննարկեց Թուրքիայի հետ հաշտութեան
պայմանագրի եւ Ազգերի լիկայի
մանդատների բաշխման, Գերմանիայի կողմից հաշտութեան պայմանագրի (Վերսայլի հաշտութեան
պայմանագիր՝ 1919) կատարման,
Խորհրդային Ռուսաստանի հետ
յարաբերութիւնների հարցերը։
Գոնֆերանսի որոշմամբ Մեծ Բրիտանիան ստացաւ Օսմանեան
կայսրութիւնից
անջատուած
Պաղեստինի եւ Իրաքի (ներառեալ
Մուսուլը), իսկ Ֆրանսիան՝ Սիրիայի
եւ Լիբանանի մանդատները։ Մեծ
Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի մէջ
էր բաժանւում Մուսուլի նաֆթային
հարստութիւնը։ Քննարկուեց նաեւ
Հայաստանի հարցը։ Անգլիան,
Ֆրանսիան, Իտալիան եւ միւսները
ոչինչ չառեցին պաշտպանելու
համար հայ ժողովրդի շահերը։ Սան
Ռեմոյի Գոնֆերանսը դիմեց ԱՄՆ-ի
նախագահ Վ. Ուիլսոնին Հայաստանի մանդատը ստանձնելու եւ
հանդէս գալու որպէս միջնորդ նրա
վերջնական սահմանների ճշտման
հարցում։ Որոշուեց Թուրքիայի հետ
պայմանագրի Հայաստանի վերաբերեալ մասում արձանագրել, որ
Թուրքիան, Հայաստանը եւ միւս
պայմանաւորուող կողմերը համաձայն են դիմել ԱՄՆ-ի նախագահի
միջնորդութեանը Թուրքիայի եւ
Հայաստանի սահմանների (էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Պիթլիսի վիլայէթներում) հարցում եւ
ընդունել այդ առթիւ նրա որոշումը,
ինչպէս նաեւ որեւէ պայման, որ նա
կառաջարկի Հայաստանի՝ դէպի ծով
ելք ունենալու մասին։
Գոնֆերանսը հաստատեց Թուրքիայի հետ հաշտութեան պայմանագրի
նախագիծը, որը դրուեց Սեւրի
պայմանագրի (1920 –ի Օգոստոս)
հիմքում։
Գոնֆերանսը նաեւ որոշեց վերականգնել Խորհրդային Ռուսաստանի հետ առեւտրական յարաբերութիւնները։ Սակայն, միաժամանակ Գոնֆերանսում գաղտնի
համաձայնութիւն կայացուեց օգնել
Լեհաստանին, որը 1920-ի Ապրիլի
25-ին յարձակուեց Ուքրանիայի վրայ։
աղբիւր՝ Հայկական
Հանրագիտարան
Սան Ռեմոյի Գոնֆերանսի արդիւնքում կնքուած պայմանագիրը
յայտնի է նաեւ «Կարմիր գծի»
պայմանագիր անունով։ Ահա՛
պատճառը,Սան Ռեմոյի խորհրդակցութեան
ժամանակ նաֆթային ընկերութիւնների միջեւ տարաձայնութիւններ
կային Օսմանեան կայսրութիւնից

անջատուած տարածքների բաժանման հարցում։ Գոնֆերանսին մասնակցող հայ անուանի գործարար,
բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանը
ստանձնում է նախաձեռնութիւնն
ու ինքն է կարմիր մատիտով գծում
իւրաքանչիւր պետութեան տիրոյթը, այդ պատճառով Սան Ռեմոյի
պայմանագիրը կոչուել է «Կարմիր
գծի» պայմանագիր։

Գալուստ Կիւլպէնկեանի
«Կարմիր Գիծը»

Գալուստ Կիւլպէնկեանի
կիսանդրին (Երեւան)
Նաֆթաշխարհում հանրաճանաչ
էր Գալուստ Կիւլպէնկեանը,
որ աշխարհին յայտնի էր «Մըսթր
հինգ տոկոս» մակդիրով:
Գալուստ Կիւլպէնկեանը ծնուել
է 1869-ի Մարտի 23-ին, Կոստանդնուպոլսի Սկիւտար թաղամասում՝ Սարգիս եւ Տիրուհի
Կիւլպէնկեանների ընտանիքում:
Կիւլպէնկեաններն ազնուական
տոհմ էին: Նրանք սերում էին Ռշտունեաց Վարդ իշխանից, որին հայրենի
Կեսարիայում թուրքերը Կիւլ բեկ
կոչեցին, որից էլ ծագեց Կիւլպէնկեան տոհմանունը:
Սարգիս աղա Կիւլպէնկեանը
հարուստ էր, զբաղւում էր գորգերի
մեծաքանակ արտադրութեամբ
եւ վաճառքով: Սարգիս աղան,
շուտով նշանակուեց Տրապիզոնի նաւահանգստի կառավարիչ
եւ օգտուելով ընձեռուած հնարաւորութիւնից՝ աւելի ընդլայնեց
իր գործն ու նաֆթաշխարհ մտաւ:
Նա նաֆթային բաժնետոմսեր գնեց
Պաքւում: Յետագայում համագործակցեց Ալեքսանդր Մանթաշեանի հետ ու դարձաւ նրա հիմնարկութեան ներկայացուցիչը Կ.
Պոլսում։ Սարգիս աղան դարձաւ
հռչակաւոր ու յաջողակ գործարար։
Գալուստ Կիւլպէնկեանը նախնական կրթութիւնը ստացել է
Գատըգիւղում՝ հայկական Արամեան-Ունջեան դպրոցում: Սակայն
շուտով տեղափոխւում է ֆրանսիական Սեն Ժոզէֆ դպրոց եւ այնտեղ շարունակում ուսումը, իսկ
միջնակարգն աւարտում է Ռոբերտ
քոլէճում:

Դեռեւս դպրոցական տարիներին
կատարում է առաջին գործարքը.
7 տարեկան հասակում, դպրոցում
պարգեւատրուելով թուրքական
արծաթադրամով, նա դա շուկայում փոխանակեց յունական հին
մետաղադրամի հետ: Այդ մետաղադրամը մինչ օրս զարդարում է
Կիւլպէնկեան արուեստի թանգարանի ցուցափեղկերից մէկը:
1884-ին, Գալուստ Կիւլպէնկեանը
հաստատւում է Մարսելում՝ այստեղ
աւարտելով Քինկս քոլէճը որպէս
ճարտարագէտ եւ կիրառական
գիտութիւնների մասնագէտ։ Նա
ցանկանում էր շարունակել ուսումը,
սակայն հետեւելով հօր խորհրդին՝
մեկնում է Պաքու՝ ծանօթանալու
նաֆթային գործին: Այնուհետ, Մանթաշեանը Կ. Պոլսում իր ընկերութեան լիազօր ներկայացուցիչ է
նշանակում հէնց Գալուստին։
1892-ին, Կիւլպէնկեանները հաստատւում են Լոնտոնում: Այստեղ
Գալուստ Կիւլպէնկեանը հանդիպում
է իր մեծ սիրուն՝ Նուարդ Եսայեանին,
եւ ամուսնանում նրա հետ: Նուարդը
նոյնպէս ծագումով Կեսարիայից
էր: Նրա մեծահարուստ ծնողները
տարիներ առաջ հաստատուել էին
Լոնտոնում եւ յաջողակ գործարարներ
էին: Նրանք ունեցան երկու զաւակ՝
Նուպար-Սարգիս եւ Սիրվարդ:
Կիւլպէնկեանը, հաստատուելով
Լոնտոնում, իր սեփական գրասենեակն է հիմնում: Նա դառնում է
Մեծ Բրիտանիայում Պարսկաստանի եւ Օսմանեան կայսրութեան
դեսպանատների նաֆթային գծով
խորհրդականն ու զբաղւում է նաֆթի
ներկրմամբ: Կարճ ժամանակ անց
Կիւլպէնկեանի գործը մեծ շահոյթներ է բերում:
Գալուստ Կիւլպէնկեանը, հանդիսանալով Iraq Petrolium ընկերութեան բաժնեթղթերի 5 տոկոսի
սեփականատէրը, դարձաւ նաֆթաշխարհի խոշորագոյն դէմքերից
մէկն ու աշխարհում ճանաչուեց
«Մըսթր 5 տոկոս» մակդիրով:
Դա նրա փառքի գագաթնակէտն
էր: Իր կարողութեան շնորհիւ
Կիւլպէնկեանը մեծ ազդեցութիւն
ունէր նաեւ համաշխարհային
քաղաքականութեան մէջ: Շատ
մեծ տէրութիւնների ղեկավարներ
ուղղակի ստիպուած էին հաշուի
նստել նրա կարծիքի հետ:
Սան Ռեմոյի խորհրդակցութեան
ժամանակ նաֆթային ընկերութիւնների միջեւ տարաձայնութիւններ կային տարածքների բաժանման հարցում։ Կիւլպէնկեանը
ստանձնում է նախաձեռնութիւնն
ու ինքն է կարմիր մատիտով գծում
իւրաքանչիւր պետութեան տիրոյթը, այդ պատճառով Սան Ռեմոյի
պայմանագիրը կոչուել է «Կարմիր
Շար. Էջ 05
գծի» պայմանագիր։
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Պատիւ Արժանաւորին

Սան Ռեմոյի եւ Սեւրի Պայմանագրեր-100ամեակ

Գալուստ Կիւլպէնկեան-Մահուան 65ամեակ

«Կարմիր Գծի» Պայմանագիր
Սկիզբը Էջ 04
Կիւլպէնկեանն
արուեստների
սիրահար էր: Նա հսկայական հաւաքածու ունէր՝ համաշխարհային
արուեստի մօտ 8000 անուն գլուխգործոց, որոնք ձեռք էր բերել տասնեակ տարիների ընթացքում: Երբ
ԽՍՀՄ կառավարութիւնը 1929-ին
որոշեց տնտեսական խնդիրների
լուծման նպատակով վաճառքի
հանել Էրմիտաժի հազուագիւտ
հաւաքածուներից, առաջին գնորդներից մէկը հէնց Կիւլպէնկեանն էր:
Նա նաեւ մեծագոյն բարեգործ էր:
1930-ին, Գալուստ Կիւլպէնկեանը
ստանձնեց Հայ բարեգործական
ընդհանուր միութեան ղեկավարութիւնը: Սակայն շուտով հրաժարականի դիմում ներկայացրեց:
Նրա բարեգործութիւնների զգալի
մասը կապուած են Հայ առաքելական
եկեղեցու հետ:
1922-ին, նա Լոնտոնում Հաղբատի
զանգակատան նմանութեամբ,
ինչը միջնադարեան հայկական
ճարտարապետութեան գլուխգործոցներից է, կառուցում է Սուրբ
Սարգիս հայկական եկեղեցին:
1929-ին, Երուսաղէմում հայոց պատրիարքութեանը կից կառուցում է
Կիւլպէնկեան մատենադարանի

շէնքը, մեծ նուիրատւութիւններ
է անում Կոստանդնուպոլսի սբ.
Փրկիչ հիւանդանոցին: Մերձաւոր
Արեւելքում իր ծախսերով տասնեակ դպրոցներ, հիւանդանոցներ,
ազգային հաստատութիւններ է
հիմնում եւ պահում:
Երկրորդ
համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ՝ 1942ին, Կիւլպէնկեանը հաստատուեց
Փորթուգալի մայրաքաղաք Լիզպոնում՝ այնտեղ տեղափոխելով իր
ողջ ունեցուածքը: Կիւլպէնկեանի
ընտրութիւնը պայմանաւորուած
էր նրանով, որ Փորթուգալը չէզոք
պետութիւն էր եւ չէր մասնակցում
աշխարհամարտին:
Մեծ հայորդին ժուժկալ կեանքով էր
ապրում: Նրա սիրած զբաղմունքը
զբօսանքն էր երեկոյեան Լիզպոնում:
Սակայն դա էլ իր դժուարութիւնն
ունէր: Շատերն էին ցանկանում
մօտիկից տեսնել Կիւլպէնկեանին՝
հռչակաւոր մեծահարուստին: Իսկ
նա իրեն մօտ էր թողնում միայն
մանուկներին, պայմանով, որ նրանք
չաղմկեն: Վերջում, իհարկէ, մանուկները բարերարից հեռանում էին
առատ դրամական ընծաներով:
Մեծ բարերարը մահացաւ 1955ի Յուլիսի 20-ին եւ թաղուեց Լիզ-

պոնի սբ. Սարգիս եկեղեցում: Նրա
երազանքը՝ հանգրուանել հայրենիքում, չիրականացաւ:
Իր հսկայական կարողութիւնը
Կիւլպէնկեանը կտակեց բարեգործութեան: Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով՝ որդուն զրկեց
ժառանգութիւնից, քանզի ընդդիմանալով հօր կամքին՝ նա
ամուսնացել էր անգլուհու հետ:
Մեծ հայորդու մահից յետոյ, իր
կտակի համաձայն, 1956-ին հիմնուեց
Կիւլպէնկեան հիմնադրամը՝ 300 մլն
ոսկի՝ մօտ 840 մլն տոլար հիմնադիր դրամագլուխով: Կտակի համաձայն՝ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի
կենտրոնակայանը պէտք է գտնուէր
Լիզպոնում եւ ղեկավարուէր փորթուգալական օրէնքներով, բայց
միաժամանակ պէտք է նպաստէր համայն մարդկութեան առաջընթացին, ինչպէս Նոպէլեան
հիմնադրամն է։
Հիմնադրամը
Կիւլպէնկեանի
մահից յետոյ կայուն եկամուտներ
ապահովելու նպատակով ներդըրումներ ձեռք բերեց նաֆթային
աշխարհում: Փորթուգալական
Partex նաֆթարդիւնաբերական
ընկերութիւնն այժմ ամբողջութեամբ պատկանում է Գալուստ

Կիւլպէնկեան
հիմնադրամին
(տարեկան պիւտճէն՝ աւելի քան
100 միլիոն եւրօ):
Կիւլպէնկեան հիմնադրամի հոգածութեան տակ է Երեւանի մատենադարանը: Կիւլպէնկեան հիմնադրամը հայկական համայնքների
եւ հայ գիտամշակութային կեանքի
զարգացմանն ամեն տարի 3.5 միլիոն
ԱՄՆ դոլար է յատկացնում:
Այժմ աշխարհի տարբեր անկիւններում Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամին են պատկանում Գալուստ
Կիւլպէնկեանի թանգարանը, որը
հիմնուել է Կիւլպէնկեանի անձնական հաւաքածուի հիման
վրայ, Ժամանակակից արուեստի
թանգարանը Լիզպոնում, Կիւլպէնկեան նուագախումբը, որ
համարւում է Լիզպոնում ամենախոշոր նուագախմբերից մէկը,
Կիւլպէնկեան գրադարանը, Կիւլպէնկեան գիտութեան հիմնարկը,
Կիւլպէնկեան հիմնադրամի այգին
Լիզպոնում, Կիւլպէնկեան Պալէն։
«Գիտութեան մարդ եւ երազող
պարտէզի մը մէջ՝ իմ ուզածիս
համաձայն. ահա կեանքիս երկու
մեծ նպատակները, որոնց չկրցայ
հասնիլ»,- կեանքի մայրամուտին
ասել է Կիւլպէնկեանը:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

ԱՄՆ-ի Մէջ Առաջին Կամաւորը Պսակաձեւ
Ժահրի Դէմ Պատուաստանիւթի
Փորձնական Դեղաչափը Պիտի Ստանայ
Պսակաձեւ ժահրի պաշտպանութեան համար պատուաստանիւթի
դարմանատնային փորձարկումներու
առաջին մասնակիցը փորձնական
դեղաչափը պիտի ստանայ այսօր։
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին
հաղորդած Է AP գործակալութիւնը՝
վկայակոչելով կառավարութեան
աղբիւրը:
Սիէթըլի
Kaiser
Permanente
Washington Health Research Institute
հետազօտական կեդրոնին մէջ
փորձարկումները պիտի անցնի 45
երիտասարդ, առողջ կամաւորներու
վրայ պատուաստանիւթի տարբեր

դեղաչափերով, որ մշակած են ԱՄՆ-ի
Առողջապահութեան ազգային հիմնարկը (NIH) եւ Moderna Inc. ընկերութիւնը:
Առողջապահութեան բնագաւառի
աղբիւրները կը նշեն, որ հաւանական պատուաստանիւթի լիարժէք
ներդրման համար կը պահանջուի
12-էն մինչեւ 18 ամիս:
«Գիտափորձի մասնակիցներու
վարակման հաւանանականութիւնը բացառուած Է, քանի որ
նմուշները ժահր չեն պարունակեր:
Փորձարկման խնդիրն է՝ համոզուիլ,
որ պատուաստանիւթերը լուրջ կողմնակի հետեւանքներ չունին, որմէ
ետք կարելի պիտի ըլլայ ձեռնամուխ
ըլլալ աւելի լայն փորձարկումներու»,նշած Է գործակալութեան աղբիւրը:
Բացի այդ, Inovio Pharmaceuticals
ընկերութիւնը կը փորձէ իր
պատուաստանիւթի փորձարկումները քանի մը տասնեակ կամաւորներու մասնակցութեամբ սկսիլ
յաջորդ ամիս Փենսիլուանիոյ համալըսարանին եւ Միսուրիի նահանգի
Քանզաս Սիթի փորձարարական
կեդրոնին մէջ։

Պարսելոնայի Մէջ Գործող Հայ Վարորդները
Կ’առաջարկեն Անվճար Տեղափոխել Բուժաշխատողները
Սպանիոյ Պարսելոնա քաղաքին
մէջ պսակաձեւ ժահրի տարածման
հետեւանքով ստեղծուած իրավիճակին հետ կապուած՝ Taxi ծառայութիւն մատուցող հայ վարորդները
հանդէս եկած են նախաձեռնութեամբ: Այս մասին, Facebook-ի
իր էջին միջոցով կը տեղեկացնէ
Սպանիոյ մէջ ՀՀ դեսպանատունը:
«Taxi-ի հայ վարորդները այս դժուար
պահերուն կ’առաջարկեն անվճար
տեղափոխել բուժաշխատողները»,նշած է դեսպանատունը՝ կիսուելով
Facebook-ի վրայ «Los Armenios»
խումբին մէջ տեղադրուած՝ բժիշկները անվճար տեղափոխելու
մասին յայտարարութիւնը: Մարտին Կիրակոսեանը, Անդրանիկ

Պետրոսեանը, Աբրահամ Յակոբեանը, Էտկար Աւետիսեանը, Արթուր
Մարտիրոսեանը, Արմէն Ազարեանը,
Հայկ Եղիկեանը, Դաւիթ Փիլոսեանը
եւ ուրիշներ յայտարարութեան հետ
միասին հրապարակած են իրենց
հեռախօսահամարները:
Յայտարարութեան տակ՝ բազմաթիւ օգտատէրեր՝ իրենց շնորհակալութիւնը կը յայտնեն հայ
վարորդներուն նման մարդասիրական նախաձեռնութեան համար:
Շատ շնորհակալութիւն, գերազանց նախաձեռնութիւն, կեցցէք,
ծափահարութիւններ ձեր համերաշխութեան համար. այս եւ այլ
ձեւակերպումներով արձագանգած
են օգտատէրերը:

ՀՀ Քաղաքացիները Իւրօրինակ Ձեւով Շնորհակալութիւն
Յայտնած Են Պսակաւոր Ժահրի Դէմ Պայքարող
Բուժաշխատողներուն

Հայաստանցիները ծափահարութիւններով շնորհակալութիւն յայտնած են պսակաձեւ ժահրի դէմ պայքարող բուժաշխատողներուն: Ըստ
Armenpress.am-ի՝ ծափահարութիւնները ֆլէշմոպի տեսքով հնչած
են Մարտ 15-ին, ժամը 21:00-ին:
Նախօրօք յայտարարուած ժամուն,
բնակիչները՝ իրենց պատուհաննե-

րէն ու պատշգամբներէն վայրկեաններ շարունակ՝ ծափահարած են այս
օրերուն Հայաստանի եւ աշխարհի
մէջ իրենց կեանքը վտանգելով
պսակաձեւ ժահրի դէմ պայքարող
բուժաշխատողներուն:
Երախտիքի ֆլէշմոպի բազմաթիւ
տեսանիւթեր յայտնուած են համացանցի վրայ:
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Յիշենք եւ Ստեղծագործական Նորանոր Յաջողութիւններ Մաղթենք՝ Այժմ Ամերիկայի Մէջ
Ստեղծագործող, Լիբանանահայ Թատրոնի Վարպետներէն՝

Գրիգոր Սաթամեանին

* Դերասան, բեմադրիչ, թարգմանիչ եւ թատերագէտ Գ. Սաթամեան, իր
թատերական առաջին քայլերը կ’առնէ Պերճ Ֆազլեանի ղեկավարած՝ ՀԲԸՄՀԵԸ ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբին մէջ, դերեր ստանձնելով
թատերախումբի հիմնադրութեան օրէն(1959) մինչեւ 1975։ Դառնալով նաեւ
նոյն խումբի բեմադրիչներէն մէկը։
* Գ. Սաթամեան բեմադրած է 75 է աւելի թատերախաղեր, բեմ բարձրացած
է 80 է աւելի կերպարներով, նաեւ կատարած է 20 է աւելի փիէսներու
թարգմանութիւն։
1964 ին, Սաթամեան, Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը աւարտելէ
ետք (BA), կը մեկնի Անգլիա եւ կը մասնագիտանայ London School of Film
Technique դպրոցին մէջ, ինչպէս նաեւ կը մասնագիտանայ Անգլիոյ Bristol
Old Vic Theatre School ի մէջ ու կը վկայուի որպէս դերասան-բեմադրիչ։
* 1968 ին կը վերադառնայ Պէյրութ, կը ստանձնէ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ ի «Վահրամ
Փափազեան» թատերախումբի բեմադրիչի պաշտօնը, միեւնոյն ատեն
կը պաշտօնավարէ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանէն ներս որպէս
թատրոնի դասախօս։ Նոյն շրջանին կը հիմնէ նաեւ, ՀԵԸ ի «Վ. Փափազեան։»
թատերախումբի «Թատերական Դպրոց» ը ու կը դասաւանդէ ՀԲԸՄ ի
վարժարաններուն մէջ։
* 1967-1975 թթ. Պէյրութի ՀԵԸ ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբով
բեմադրած է՝
“Ստախօսը”, “Բազում Աղմուկ Վասն Ոչինչի”, “Կասկածը Կնոջ Մտքին
Մէջ”, “Տիկնոջ Հանգուցեալ Մայրը”, “Մթին Կատակերգութիւն”, “Փոխվրէժ”,
“Մեծապատիւ Մուրացկանները”, “Վարժապետին Աղջիկը”, “Ստահակի Մը
Օրագիրը”, “Սիրանօ Տը Պերժըրաք”, եւ այլ գործեր։
* 1972 ին, Սաթամեան ՀԵԸ ի «Վ. Փափազեան» թատերախումբը շրջապտոյտի կը տանի Հայաստան։ Խումբը այլ տարիներուն ելոյթներով հանդէս կու
գայ նաեւ Լոնտոնի, Փարիզի, Վալսի, Մարսէյլի, կիպրոսի եւ այլ բեմերու վրայ։
* 1976 ին Սաթամեան վերջնականօրէն կը մեկնի Ամերիկա, կ’աշխատի Օֆ
Պրոտուէյի մէջ որպէս բեմադրիչ։
* 1977 ին կը միանայ ՀԲԸՄ ի անձնակազմին, հանդիսանալով միութեան
Գեղարուեստական Տնօրէնը, որմէ ետք կը հիմնէ զանազան թատերախումբեր
Տիթրոյթի, Նիւ Եորքի, Ֆիլատելֆիոյ, Լոս Անճելըսի եւ Պուէնոս Այրէսի մէջ։
* Սաթամեան 40 տարուայ ընթացքին Ամերիկայի մէջ բեմադրած է 55
թատերախաղեր, 3 օփերաներ, 5 stand-up comedies եւ այլ գործեր։

* Ունի պարգեւատրումներ՝
2011 ին կը ստանայ Armenian Diaspora Ministry’s William Saroyan մետալը։
Նոյն տարին (2011), կը պարգեւատրուի Հայաստանի Մշակոյթի նախարարութեան կողմէ “Ոսկի” մետալ ով։
նոյն տարիներուն կը ստանայ Լոս Անճելըսի City Council Chambers ի
շքանշանը։
2018 ին, ՀԲԸՄ ի “Գրիգոր Սաթամեան” թատերախումբը կը պատուէ զինք
իր 40 տարուայ թատերական գործունէութեան համար։
* Գ. Սաթամեան նկարահանուած է շատ մը ֆիլմերու մէջ։ Իր մասին
բազմաթիւ գնահատական կարծիքներ կան հայ թէ օտար մամուլին մէջ։
* Գրիգոր Սաթամեան, Ժորժ Սարգիսեանի, Պերճ Ֆազլեանի եւ Վարուժան
խտըշեանի կողքին, իր գնահատելի աշխատանքը տարած է ի նպաստ
լիբանանահայ թատերական շարժումի վերելքին։
* Վ. Խտըշեանի եւ Գ. Սաթամեանի Լոնտոնէն վերադառնալէն ետք,
լիբանանահայ թատերական շարժումը անկիւնադարձ մը ունեցաւ, եւ սկսան
բեմ բարձրանալ բոլորովին նոր ոճի եւ որակի թատերախաղեր։
Վարձքդ կատար սիրելի բեմի վարպետ Գրիգոր Սաթամեան, քեզի կը մաղթենք
նորանոր բեմադրութիւններ։
Յարգանքներս,
ՅԱՐՈՒԹ ԳՆԴՈՒՆԻ

Երիտասարդ Գրիչներ

Հոգի
Քնարական Պտոյտ Մի Հոգեհարուստ Բառի Հետ
«Հոգի՛, աչերուս իմ լոյս,
Երբ որ ի դիմացս ելնուս,
Փախչիս, երբ որ զիս տեսնուս,
Խղճա՛ քո գերոյս, իմ լոյս:
Դու ես հոգի իմ հոգոյս»:
Կոստանդին Երզնկացին բնութեան,
կեանքի, ծառ ու ծաղիկի առաջին
այլաբան երգիչն է: Ինչպէս իր անունից յայտնի է, բանաստեղծը ծնուել է
Եկեղեաց գաւառի Երզնկա քաղաքում:
Նա ապրել է 1250-1320 թուականների
մէջ: Երզնկացին միջնադարի առաջին
հայ տաղասացն է, որը իր երգերի
Սիւզի Թորոսեան
մէջ օգտագործել է «հոգի» բառը մի
այլ գեղեցիկ իմաստով: Վերի բանաստեղծութեան մէջ, հոգին մարդացել ու դարձել է Երզնկացու սիրածը:
Որպէսզի այս գեղեցիկ բանաստեղծութիւնը աւելի լաւ կարողանանք ընբռնել
ու սիրել, նախ պէտք է հասկանալ, թէ ի՛նչ է «հոգի» բառը նշանակում եւ
ծանօթանալ դրա ստուգաբանութեան հետ:
Հոգի բառը բաղկացած է «հոգ» արմատից, որը կապ ունի յունարէն «պուլո»
կամ «պեու» բառի հետ: Այս բառերը յունարէն նշանակում են՝ փչել: Այս
կարճ բառը, ընդամէնը երկու վանկ, կարողացել է հայոց մայրենին դարձնել
հոգեհարուստ եւ առիթ տալ մեր սիրելի բանաստեղծներին, սկսելով
Ոսկեդարից եւ Մեսրոպ Մաշտոցից, հոգեգրաւ շարականներ եւ քերթուածներ
յօրինել:
Շատ բարդ բառեր ենք կարողացել մենք շինել հոգի բառով: Օրինակի համար՝

մեծահոգի, հեզահոգի, հոգեբանական, հոգեւորական...: Իմ ամենասիրածը
«մեծահոգի» բառն է: Նա գալիս է «մեծ» եւ «հոգի» բառերից: Առաջինը՝
բնիկ հնդեւրոպական «meg» արմատից, որը նշանակում է հսկայ եւ մեծ:
Երբ այս երկու բառերը իրար ենք միացնում, ստանում ենք օգտաշատ մի
բառ: Օրինակի համար՝ «Նա շատ մեծահոգի բնաւորութիւն ունի, բոլորին
սիրում է օգնել»:
Հոգի բառը տարիների ընթացքում բանաստեղծութիւնների մէջ մարմնացաւ, դարձաւ բանաստեղծի հողեղէն սէրն ու եարը, ինչպէս որ տեսանք
վերեւի բանաստեղծութեան մէջ: Երզնկացին իր եարից խնդրում է, որ խիղճ
ունենայ, քանի որ նա շատ է սիրում իրան: Նա օգտագործում է «հոգի» եւ
«հոգոյս» բառերը, երկուսն էլ տարբեր իմաստներով: «Հոգի» բառը այս
բանաստեղծութեան մէջ մարդկայնացել է եւ հոգեւոր իմաստը այլեւս չի
ունենում, դարձել է երկրածին մի գեղեցիկ աղջիկ: Նա շօշափելի մի բան է,
աշխարհիկ: Իսկ, միւս «հոգի»ն, անդրաշխարհային է, անշօշափելի: Մեսրոպ
Մաշտոցի համար «հոգի» բառը միայն այդ վերջին իմաստը ունէր. «Աստուած
բազումողորմ / Ծագեա Ի Հոգիս մեր զլոյս ճշմարտութեան Եւ ողորմեա»:
Իսկ դուք գիտէ՞ք, թէ ինչ հարց էր տանջում Վահան Տէրեանի հոգին... Իր
սիրածի մութ եւ խորհրդաւոր աչքերը. «Ես սիրում եմ քո մեղաւոր աչքերը
խոր... Քո աչքերը հոգի տանջող»:
Մինչդեռ 15րդ դարում Վանայ Ծովի հոգեգրաւ ափին ապրած աշուղ
Նահապետ Քուչակի համար մի այլ բան էր նա.
Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
առանց լո՛յս՝ աչքն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
առանց ջո՛ւր՝ ձուկն մեռանի.
Հոգի’, այնքան հարուստ բառ ես, կարողացել ես շատ մեծ ազդեցութիւն
թողել մեր հոգիների մէջ ու մեր մայրենին դարձրել՝ մեծահոգի:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրական Կոչը
Հայ Ժողովուրդին
Սկիզբը Էջ 01
Արդ, հայրական կոչ կ’ուղղենք մեր սիրելի
զաւակներուն.1) Իւրաքանչիւր հայ, ընտանիք կամ համայնք,
իւրաքանչիւրը իր անմիջական ծիրէն ներս,
բարձրագոյն աստիճանի լրջութեամբ, զգուշաւորութեամբ ու պատասխանատուութեամբ
պէտք է մօտենայ համայն մարդկութիւնը ու նաեւ
մեր ժողովուրդը յուզող ներկայ կացութեան:
2) Տեղական թէ միջազգային լրատուական
ցանցերը մնայուն կերպով լայն տեղեկութիւններ կը փոխանցեն համաճարակին մասին
ու մանաւանդ անհրաժեշտ լուսաբանութիւն
եւ ցուցմունք կու տան՝ զայն յաղթահարելու
գործնական կարելիութիւններուն ու միջոցներուն գծով: Անհրաժեշտ է մօտէն հետեւիլ տրուած
մասնագիտական բացատրութիւններուն եւ
առաւելագոյն չափով գործադրել զանոնք մեր
անհատական, ընտանեկան թէ հաւաքական
կեանքին մէջ:
3) Բժիշկներուն կողմէ կատարուած զգուշաւորութեան կոչին մէջ հիմնականը՝ հեռու
մնալ է ֆիզիքական ու ընկերային շփումներէ, յարաբերութիւններէ եւ հաւաքներէ: Մեր
անձին, ընտանիքին, համայնքին, ազգին եւ
բոլորին առողջութեան համար անհրաժեշտ է
յատուկ կարեւորութեամբ նկատի ունենալ այս
պարագան: Բոլոր մասնագէտներու համոզումով, յիշեալ գործնական միջոցներով միայն
կարելի է կասեցնել ներկայ համաճարակին
տարածումը:
Սակայն, աղօ՛թքը պէտք է դառնայ մղիչ ուժը մեր
կեանքին, մեր մտածումներուն ու գործերուն:
Հաւատքով շաղախուած աղօթքն է, որ մեզի

Ո

հոգեկան քաջութիւն կու տայ դիմագրաւելու
կեանքի բոլոր չարերն ու չարիքները: Մեր Տէրը
Յիսուս Քրիստոս ըսաւ՝ «Ինչ որ աղօթքով
խնդրէք, հաւատացէք որ պիտի ստանաք
եւ ձեր խնդրանքը պիտի տրուի ձեզի» (Մր
11.24): Սիրելի հայորդիներ, «Միշտ աղօթեցէ՛ք,
որ արժանի ըլլաք այս պատահելիքներէն
ազատելու», Աստուծոյ որդւոյն խոստումին
համաձայն:
Հետեւաբար, եկէ՛ք դառնանք Քրիստոսին ու
Սաղմոսին աղօթասաց բառերով ըսենք.- դո՛ւն
ես իմ յոյսը, Տէր, ... ինձմէ հեռու մի մնար,
փութա՛, ինծի օգնութեան հասիր (71. 5,12):
Այս հաւատքով ու յոյսով, եկէք միա՛սնաբար
աղօթենք մեր եկեղեցւոյ աղօթքին պարզ,
սակայն խորունկ բառերով.«Ո՜վ Տէր, մեր Աստուածը, քու ժողովուրդէդ
փարատէ՛ ցաւերը եւ բժշկէ՛ հիւանդութիւնները. կատարեալ առողջութիւն շնորհէ բոլորին՝
քու ամենայաղթ Խաչիդ նշանով, որով մարդոց տկարութիւնները քու վրադ առիր եւ
դատապարտեցիր կեանքի ու փրկութեան
թշնամին: Դո՛ւն ես մեր կեանքն ու փրկութիւնը, բարերա՜ր եւ բազումողորմ Աստուած.
միայն դո՛ւն կրնաս մեր մեղքերը ներել եւ
ցաւերն ու հիւանդութիւնները վանել մեզմէ,
որովհետեւ քեզի ծանօթ են մեր կարիքները:
Ո՜վ բարիքներու Պարգեւիչ, իւրաքանչիւրին
կարիքներուն համաձայն՝ քու առատ ողորմութի՛ւնդ պարգեւէ արարածներուդ, որոնք
միշտ կը փառաւորեն ու կ’օրհնաբանեն քեզ
ամենասո՜ւրբ Երրորդութիւն, այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն»:
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Գրել միա՛յն ինչ որ կը գգայ մարդ, եւ գրել
ամէ՛ն ինչ որ կը զգայ… առանց կեղծ
ամօթխածութեան քօղին. պէտք է որ իրենց
ոյժին գիտակցութիւնը ունեցող գրիչներ
սկսին վերածննդեան այս մեծ գործը:
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Աղօթք Բժշկութեան

՜վ ամենակարող, բազումողորմ ու մարդասէր Աստուած, սա պահուն քեզի ապաւինող
զաւակներդ կ’օրհնենք ու կը փառաւորենք
քու սուրբ անունդ եւ կը գովերքենք քու փառքդ
ո՛վ սիրոյ ու բարութեան անսպառ աղբիւր եւ
երկնապարգեւ շնորհներու ու օրհնութիւններու
երկնային գանձարան:
Լսէ՛ մեր աղօթքը ու աղաչանքը, ո՜վ Տէր: Ցաւի
ու նեղութեանց ալիքները շրջապատած են մեր
ժողովուրդի զաւակները ամէ՛ն տեղ: Ահաւոր
դժուարութիւններու եւ փորձութիւններու դիմաց
կը գտնուինք՝ տնտեսական, բարոյական, ընկերային եւ մանաւանդ՝ պսակաձեւ (Քորոնա) ժահրի
հիւանդութեան համաճարակին արագ տարածումը սկսած է աւեր գործել ամէ՛ն տեղ:
Ո՜վ Տէր, Դո՛ւն, որ արդար ես ու բարեգութ, սիրող
ու խնամող հայր, եւ չես լքեր անոնք՝ որոնք
քեզի կը դիմեն հաւատքով ու յոյսով, կ’աղաչենք
ո՜վ Բժշկապետ, քու բժշկարար օրհնութիւնդ
սփռէ ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներուն վրայ:
Երկնային ցնծութեամբ լեցուր մեր խռովեալ հոգիները: Երկնային լոյսովդ լուսաւորէ մեր կեանքի
ամպամած երկինքը:
Տէ՛ր Յիսուս, դո՛ւն ես մեր լոյսն ու փրկութիւնը,
որմէ՞ պիտի վախնանք: Դո՛ւն ես մեր կեանքն ու
ապաւէնը, որմէ՞ պիտի դողանք: Կարկառէ՛ քու
սուրբ ձեռքդ եւ մենք պիտի վերականգնինք: Հպի՛ր
քու սուրբ աջովդ եւ մենք պիտի ապաքինինք՝

2019
ՄԱՐՏ

ինչպէս բժշկութիւն գտան եւ վերստին կեանքի
կոչուեցան հաւատքով քեզի մօտեցողները:
Ո՜վ Տէր, դո՛ւն ես մեր օգնականը ու պաշտպանը,
քեզմո՛վ միայն կ’ուրախանան մեր սրտերը, քեզմով
միայն կը լուսաւորուին մեր կեանքի ճամբաները,
քեզմով միայն կը փարատին մեր ցաւերը ու կը
բժշկուին մեր վէրքերը: Քու թեւերուդ հովանիին
տակ պահէ ու պահպանէ քու զաւակներդ:
Ո՜վ ամենակարող Աստուած, քու հրաշագործ
զօրութեամբ բժշկէ՛ եւ վերականգնէ՛ համայն
մարդկութիւնը եւ մեր ազգի զաւակները՝ ի
Հայաստան, յԱրցախ, Լիբանան եւ Սփիւռս
աշխարհի: Թող քու բժշկարար ներկայութեամբ
մարդկային կեանքէն հեռանան ցաւ ու տառապանք, չար ու չարիք: Փառք ու գոհութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանդ, յաւիտեանէ մինչեւ
յաւիտեան: Ամէն:
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Լրատուութեան Գործընկեր
ԱՐԱ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
(1976)
«Անվերնագիր»
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Հայ Կաթողիկէ եկեղեցին, նկատի առնելով Լիբանանի մէջ
տիրող դժուար ընկերատնտեսական պայմանները, իր Ընկերային
Ծառայութեան Կեդրոնին միջոցաւ արդէն իսկ սկսած է 400-է աւելի
կարիքաւոր ընտանիքներու օգնել սննդեղէն բաժնելով ամսական
դրութեամբ, անսալով Անանուն Բարերարներու, Պէյրութի Հայ
Կաթողիկէ Աղքատախնամ Միութեան, ինչպէս նաեւ Յարգարժան
Տէր եւ Տիկին Ալեքօ եւ Անի Պէզիքեաններու առատաձեռն
օժանդակութիւններուն:
Բաշխումները սկսած են 2019-ի Դեկտեմբեր ամիսէն, Ս. Ծննդեան
տօնին առթիւ, ինչպէս նաեւ Յունուար 11 եւ Փետրուար 15, եւ պիտի
շարունակուին ամսական դրութեամբ մինչեւ 2020-ի վերջը, Պուրճ
Համուտի Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ Եկեղեցւոյ Հ.Կ.Մ.-ի սրահին
մէջ, հետեւեալ Շաբաթ օրերուն՝ Մարտ 14, Ապրիլ 8, Մայիս 16,
Յունիս 13, Յուլիս 11, Օգոստոս 8, Սեպտեմբեր 12, Հոկտեմբեր
10, Նոյեմբեր 7 եւ Դեկտեմբեր 12:
Առ այդ, Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ընկերային Ծառայութեան
Կեդրոնէն երիտասարդներ հերթական այցելութիւններ պիտի
կատարեն կարիքաւոր ընտանիքներուն՝ պատրաստելով մանրամասն ցուցակներ, որպէսզի կատարուած օժանդակութիւնները
համապատասխանեն ընտանիքներու իսկական կարիքներուն:
Նշենք որ դրամական յատկացումներ պիտի չկատարուին:
Դիւան
Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ
Պատրիարքական Առաջնորդարանի

Միջազգային Èáõñ»ñ
Սթրազպուրկի Քաղաքապետի Ընտրութիւններու
Առաջին Փուլէն Ետք Առաջատարը Հայ Թեկնածու
Ժաննա Բարսեղեանն է
Սթրազպուրկի Քաղաքապետի Ընտրութիւններու Առաջին Փուլէն Ետք
Առաջատարը Հայ Թեկնածու Ժաննա
Բարսեղեանն է
Ֆրանսական Սթրազպուրկի մէջ
տեղի ունեցած է քաղաքային ընտրութիւններու առաջին փուլը, որուն
կը մասնակցէր հայ բնապահպան
Ժաննա Բարսեղեանը:
Այս մասին, tert.am-ի փոխանցմամբ,
կը տեղեկացնէ rusarminfo.ru կայքը:
Առաջին փուլէն ետք Բարսեղեան
ամենէն շատ ձայները հաւաքած
է, ընդհանուր ձայներու 27,6%-ով:
Երկրորդը՝ Ալիոնա Ֆոնթանելան է,
որ հաւաքած է ձայներու 19,8%-ը:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
«Ալ Ժատիտ» Կայանի Լրագրողը Նուաղեցաւ
Ուղիղ Եթերի Պահուն
«Ալ Ժատիտ» կայանի լրագրողներէն Ռաշէլ Ալ Հիւսէյնի ուղիղ եթերի
ժամանակ նուաղելով գետին ինկաւ։
Լրագրողին նուաղումը ներկայացնող տեսանիւթը մեծ թափով սկսած է

տարածուիլ ընկերային համացանցի
հարթակին վրայ եւ անշուշտ մեծ
է թիւը այն օգտատէրերուն, որոնք
ենթադրութիւններ ընելով նկատել
տուին, թէ լրագրողը կը տառապի
«Քորոնա» ժահրի վարակով։
Յիշեցնենք, որ լրագրողը, որ ինչպէս լիբանանցի բոլոր լրագրողները
կանխազգուշական դիմակ կը կրէր
տեղեկութիւններ կը հաղորդէր
Լիբանան-Սուրիա Ալ Մասնաաի
սահմանային անցքի մօտակայքէն։
Առողջութիւն մեր գործընկերոջ:
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Հայաստանի Մէջ Պարէնի Խնդիր Չկայ.
Վարչապետը Չափազանցուած Գնումներ Չընելու
Կոչ Ըրաւ
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
քաղաքացիներուն կոչ ըրաւ չափազանցուած գնումներ չընելու, քանի
որ Հայաստանի մէջ պարէնի հետ
կապուած խնդիր չկայ: Այս մասին
վարչապետը յայտնեց Facebook-ի իր
էջի ուղիղ եթերի ընթացքին:
«Պարէնի հետ կապուած խնդիր
չունինք, եթէ ըլլայ, մենք այդ հարցն
ալ կը կարգաւորենք: Կը խնդրեմ
չափազանցուած գնումներ չընել,
աւելորդ իրարանցում չտարածել,
վստահիլ միայն կառավարութեան
եւ պետական մարմիններուն կողմէ

տարածուող լուրերուն»,- ըսաւ Նիկոլ
Փաշինեան:
ՀՀ վարչապետը նաեւ նշեց, որ ասիկա ճգնաժամ է, բայց այս ճգնաժամէն
պէտք է դուրս գանք շատ աւելի
զօրացած:

«Տունը Մնալու Կոչ Կ՚ուղղեմ Բոլորիդ»
Էջմիածինի Քաղաքապետ

Առաջին փուլին ընտրութիւններուն
մասնակցութիւնը ցած է, որուն պատճառը Եւրոպայի մէջ պսակաձեւ
ժահրի տարածումն է:
Նոր քաղաքապետը պիտի որոշուի
ընտրութիւններու երկրորդ փուլով:

Էջմիածնի քաղաքապետ Տիանա
Գասպարեան իր ֆէյսպուքեան էջին
գրած է.
«Յարգելի՛ համաքաղաքացիներ,
Էջմիածին քաղաքի ելքերն ու
մուտքերը փակելու իմաստն ու
տրամաբանութիւնը կը կայանայ

այն բանի մէջ, որ միայն ծայրայեղ
անհրաժեշտութեան պարագային
բնակիչները լքեն քաղաքը, եւ լքողներու նկատմամբ հնարաւոր ըլլայ
հսկողութիւն սահմանել:
Տեսնելով մեքենաներու հերթերն ու
կուտակումները՝ տպաւորութիւն
կը ստեղծուի, թէ ամբողջ քաղաքը
կ’երթայ դէպի Երեւան, պարզապէս
փոխուած է այն, որ մեկնողները
նախապէս կը ջերմաչափուին: Այս
վիճակը պէտք է արագ դադրեցնել:
Այսպէս, բոլորիդ կոչ կ’ընենք ու կը
յորդորենք մնալ տունը, քաղաքէն
դուրս գալ միայն ու միայն ծայրայեղ
անհրաժեշտութեան պարագային»։

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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