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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Ժողովրդային Շարժումը Կը Շարունակէ
Ստեղծագործ Մնալ

Լիբանանի ժողովրդային բողոքի շարժումին 109րդ օրը, հարիւրաւորով բողոքարարներ Պէյրութի կեդրոնական մասը շարունակեցին իրենց արուեստով
զարդարել, պատերուն վրայ գծելով զանազան խորհրդանշական արուեստի
գործեր:
Միւս կողմէ, ըստ երեւոյթին նորակազմ կառավարութիւնը պիտի առնէ
կարգ մը կտրուկ որոշումներ ճիգ մը գործադրելով բարելաւելու երկրին
տնտեսութիւնը:
Այս քայլերուն առաջինը, ըստ «ռէօյթըրզ»ին, որ կը յաւակնի տեսած ըլլալ
նախագիծը, պիտի ըլլայ դրամատուներու մէջ պահ դրուած գումարներուն
ստացած տոկոսներու նուազեցումը:
(Կառավարութեան Յայտարարութիւն»ը, որ կը սպասուէր Շաբաթ օր, ըստ
երեւոյթին պիտի քանի մը օր եւս յետաձգուի, որովհետեւ զայն գրի առնող
յանձնախումբը տակաւին դարձեալ ժողով մը պիտի գումարէ այսօր:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Հալէպի Խաղաղ Շրջաններ Դարձեալ
Հրթիռներու Թիրախ
Հալէպի խաղաղ բնակչութեան շրջաններ շաբաթավերջին կրկին անգամ
թիրախ դարձած են հրթիռարձակումներու։ Այս մասին, ըստ «Արեւելք»ին
տեղեկութիւնը տրուած է Հալէպի մասին լուրեր տարածող էջերը։
Հրթիռներ ինկած են Հալէպի Ալ Մուհաֆազա շրջանին վրայ, պատճառելով
նիւթական մեծ վնասներ։ Հրթիռներ ինկած են նաեւ Մոքամպօ, Ալ Զահրա
Համտանիյէ եւ Պըսթան Ալ Զահրաա շրջաններուն վրայ։
Հրթիռակոծուած շրջանները կը գտնուին հայկական թաղամասերէն, շուրջ
հինգ քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Զոհերու կամ վիրաւորներու մասին մինչեւ
այս պահը տուեալներ չեն հաղորդուիր։

Միջազգային Èáõñ»ñ
Անգլիա Անցնող Շաբաթավերջին Պաշտօնապէս
Դուրս Եկաւ Եւրոմիութեան Կազմէն
Անգլիա պաշտօնապէս դուրս եկաւ Եւրոմիութեան կազմէն եւ այսպիսով
իրականութիւն կը դառնայ BREXIT-ը, որ երկար ժամանակէ ի վեր քաղաքական տագնապներու պատճառ կը դառնար։
Շար. Էջ 02
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Եւրոպացի Խորհրդարանականներ Մատնացոյց
Ըրած Են ՀՀ Իշխանութեան Եւ ՍԴ-Ի Միջեւ
Առկայ Լարուածութիւնը
Եւրոխորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդները մտահոգութիւն արտայայտած են Հայաստանի մէջ հիմնարկներու միջեւ
լարուածութեան բարձր մակարդակի կապակցութեամբ: Այդ մասին,
ըստ «Արեւելք»ի տեղեկատուութեան, ըսուած է Հայաստանի մէջ ԵԽԽՎ
վերահսկիչ յանձնաժողովի համազեկուցողներու տարածած յայտարարութեան մէջ, որն ամբողջութեամբ տեղադրուած է ԵԽԽՎ կայքին մէջ: «Մենք
շատ մտահոգուած ենք Հայաստանի երկու պետական հիմնարկներու՝
վարչապետի աշխատակազմի եւ ՍԴ նախագահի միջեւ լարուածութեան
բարձր մակարդակով,- նշած են Հայաստանի մէջ վերահսկողութեան հարցով
ԵԽԽՎ համազեկուցողներ Անտրէյ Շիրչելն ու Քիմօ Քիլիւնընը:
Ըստ յայտարարութեան՝ վերահսկողութիւնն ու հակակշիռներն անհրաժեշտ
են ցանկացած ժողովրդավարական համակարգի մէջ: «Այդ կ’ենթադրէ,
որ բոլոր հիմնարկային ուժերը պէտք է գործեն օրէնքի գերակայութեան
սկզբունքով եւ յարգեն այն իրենց արարքներուն եւ խօսքերուն մէջ՝ այդ շարքին՝ կապուած անմեղութեան կանխավարկածի հետ։ Երբ անոնք չեն կրնար
գործել այս սկզբունքներուն համապատասխան, կը քայքայեն եւ կը վնասեն
զիրար»։ Համազեկուցողներու խօսքով՝ իրենք անհանգստացած են այն
վնասով, որ այս լարուածութիւնները, որոնք հասած են աննախադէպ մակարդակի, կրնան վնաս պատճառել ամբողջ դատական համակարգին, որուն
հանդէպ վստահութիւնը արդէն իսկ ցած է։ «Մինչեւ այժմ կառավարութիւնն
ու խորհրդարանը յարգած են իրավիճակը կարգաւորելու իրաւական
ընթացակարգերը։ Աւելին, իշխանութիւնները Վենետիկի յանձնաժողովին
կարծիք հարցուցած են ՍԴ դատաւորներուն վաղաժամկէտ կենսաթոշակի
անցնելու մեխանիզմի վերաբերեալ։ Համաձայն եւրոպական չափանիշներու՝
Վենետիկի յանձնաժողովն ընդգծած է, որ վաղաժամ կենսաթոշակի երթալը
պէտք է ըլլայ խիստ կամաւոր եւ այս սկզբունքը պէտք է պահպանուի։ Որպէս
համանախագահներ, մենք ուշադիր պիտի հետեւինք, որ Հայաստանի
իշխանութիւնները շարունակեն այս կերպ վարուիլ, անգամ եթէ այս
մեխանիզմի նպատակը՝ պաշտպանել 2015 թուականի սահմանադրական
փոփոխութիւններու ոգին, վաւեր կը թուայ»։ «Մենք արդէն շեշտած
ենք, որ քաղաքական խաղացողները պէտք է ձեռնպահ մնան այնպիսի
գործողութիւններէ եւ յայտարարութիւններէ, որոնք կրնան ընկալուիլ որպէս
դատական համակարգի նկատմամբ ճնշման գործադրում։ Որպէս յաւելում,
մենք բոլոր կողմերուն կոչ կ’ընենք նուազեցնելու լարուածութիւնը»,-նշած
են համազեկուցողները: Ինչպէս նշուած է յայտարարութեան մէջ, այդ
լարուածութիւնը պէտք չէ ստուերէ Հայաստանի մէջ բարեփոխումներու
անհրաժեշտութիւնը, թէ՛ անոնց, որոնք կը նախապատրաստուին, թէ՛ անոնց,
որոնք արդէն գործարկուած են Եւրոխորհուրդի հետաքրքրութիւններու
շրջագիծէն ներս գտնուող շատ ոլորտներու մէջ։

Մէկ Շաբթուան Ընթացքին Հակառակորդը
Հրադադարը Խախտած Է Շուրջ 200 Անգամ
27 Յունուարէն 1 փետրուար ինկած ժամանակահատուածին արցախաատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին վրայ հակառակորդը խախտած է հրադադարի պահպանման ռեժիմը շուրջ 200 անգամ`
տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէ հայ դիրքապահներու
ուղղութեամբ արձակելով աւելի քան 1150 կրակոց:
Այս մասին կը հաղորդէ ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութիւնը: ՊԲ առաջապահ
զօրամասերը լիակատար վերահսկողութիւն կը պահպանեն առաջնագիծին
եւ կը շարունակեն անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերու
պահպանութիւնը յուսալիօրէն կազմակերպելու համար
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 08
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոս Կը Պարգեւատրէ Երկար
Տարիներու Վաստակ Ունեցող Միջ-Եկեղեցական Անձեր

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Ենովք Շահէն

Այս օրերուն, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի կ՚ունենայ
միջազգային միջ-եկեղեցական
ժողով՝ նախաձեռնութեամբ եւ
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին:

Արդարեւ, այս երեկոյ՝ Շաբաթ, 1
Փետրուար 2020-ին, Վեհարանի
դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ
ընդունելութիւն մը, որուն ներկայ եղան ժողովականներ, միաբանութիւն եւ Լիբանանի հայ
գաղութի կառոյցներու ներկայացուցիչներ:
Խօսք առնելով Վեհափառ Հայրապետը՝ ողջունեց ներկաները
եւ շեշտեց միջ-եկեղեցական շարժումին կարեւորութիւնը ներկայ
աշխարհին մէջ, ինչպէս նաեւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բերած նպաստը։ Ապա,
Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ
տեղի ունեցած համագումարին
կարեւորութեան, որուն նպատակն
է նոր տեսլական մը զարգացնել
միջ-եկեղեցական շարժումին:
Այս առիթով, Հայրապետը յիշեց չորս
անձեր, որոնք երկար տարիներու

ծառայութիւն ունեցած են միջ-եկեղեցական շարժումին մէջ. անոնք
են՝ Փրոֆ. Թենի Փիրրի-Սիմոնեան,
որ Վեհափառ Հայրապետին կողմէ պարգեւատրուած է 2000 թուականին եւ Դոկտ. Քոնրատ Րէյզըր,
որ դարձեալ Հայրապետին կողմէ
պարգեւատրած է 2003 թուականին:
Յայտնենք, որ Նորին Սրբութիւնը
այսօր պարգեւատրեց երկու անձեր՝
Գերշ. Տ. Սորիդուա Նապապան եւ
Դոկտ. Սամուէլ Քոպիան: Վերոնշեալ
անձերը աւելի քան 50 տարիներու
ծառայական վաստակ ունին միջ-

եկեղեցական շարժումին մէջ:
Դոկտ. Քոպիան այժմ նախարար
է Գենիայի մէջ, իսկ Նապապանը՝
միջ-եկեղեցական կարեւոր պաշտօն կը վարէ Ինտոնեզիոյ մէջ։
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Անգլիա Անցնող Շաբաթավերջին Պաշտօնապէս Դուրս Եկաւ
Եւրոմիութեան Կազմէն
Սկիզբը Էջ 01
Պատմութեան մէջ առաջին անգամ
ԵՄ-ի կազմէն դուրս կու գայ անդամ
երկիր մը։ Եւրոմիութիւնը ցայսօր թէեւ զանազան ճգնաժամեր
դիմագրաւած էր, սակայն այս մէկը՝
ըստ «Ժամանակ»ին յարաբերաբար
աւելի դառն փորձառութիւն մը
կը համարուի, որովհետեւ ան կը
կորսնցնէ իր լիիրաւ անդամներէն
մին։
Անգլիա 1973 թուականին անդամակցած էր Եւրոմիութեան կազմին եւ
47 տարուան միասնականութենէ մը
վերջ ան կը լքէ միութիւնը։ Պրիւքսելի
տեսակէտէ լուրջ մարտահրաւէր
մըն է այս երեւոյթը՝ մանաւանդ,
որ Լոնտոնի որոշումը Միացեալ
Եւրոպայի իտէալին տեսակէտէ կը
համարուի ծանր հարուած մը։
2016 թուականին կազմակերպուած

հանրաքուէէն 43 ամիս վերջ BREXIT-ը
կը դառնայ արդէն իրականութիւն։
ԵՄ-Անգլիա յարաբերութիւններուն
մէջ այսպէսով կը սկսի անցումային
շրջան մը։ Անգլիա ԵՄ-ի որոշում
կայացնելու գործընթացներէն ներս
որեւէ ներկայացուցչական իրաւունք
պիտի չունենայ։ Յամենայնդէպս,
Լոնտոն անցումային շրջանին պիտի
կարենայ օգտուիլ այն իրաւունքներէն, որոնց տէրն էր անդամ եղած

շրջանին։ Անգլիական կողմը, միեւնոյն ժամանակ, ԵՄ-ի ուղղեալ
պատասխանատուութիւններն ալ
պիտի շարունակէ իրականացնել՝ մանաւանդ պիտի կատարէ իր
վճարումները եւրոպական հաստատութիւններուն։ Այս շրջանին
Անգլիա պիտի հնազանդի ԵՄ-ի
կանոններուն եւ պիտի գործադրէ
ԵՄ-ի Արդարադատութեան դիւանի
վճիռները։

Ենովք Շահէն (3 Փետրուար 1881,
Պարտիզակ- 28 Մայիս 1915, Այաս)
եղած է հայ դերասան եւ բեմադրիչ,
որ ապրած է Օսմանեան Կայսրութեան մէջ։ Ան զոհ է Հայոց
ցեղասպանութեան։
Ենովք Շահէն Երբանոսեան ծնած է
հայ ընտանիքէ Պարտիզակ գիւղին
մէջ Իզմիթի մօտ 3 Փետրուար 1881ին։ Ան Գրիգոոր Անգութի եղբայրն
էր, որ ուսողութեան մասնագէտ
էր, որ տեղահանուած էր հայոց
ցեղասպանութեան ատեն սակայն
կարողացեր էր գոյատեւել։ Իր
նախնական կրթութիւնը ստանալէ
ետք Պարտիզակի մէջ, Ենովք եւ
իր ընտանիքը տեղափոխուեր են
Պոլիս։
Հոն եղած ընթացքին, հարկ նշուած
է որ Շահէնի հետաքարքրութիւնը թատրոնի աճեր է մեծանուն հայ դատերագիր Պետրոս
Աթամեանի կենսագրութիւնը
կարդալէն յետոյ։ Ան անմիջապէս
սկսաւ խաղալ տարբեր դերեր
զանազան դիրքերու մէջ։ Շահէն
միացած է Մարտիրոս Մնակեանի
գլխաւորութեամբ թատերական
խումբին։ Այնուհետեւ, Շահէն
անցած է բազմաթիւ թատերախումբեր եւ միացած է մէկուն որ
դերասան Վահրան Փափազդան
անուան պատկանած է արդէն։
Շահէն եւ Վահրամ դարձան
աշխատակիցներ ու մտերիմ
բարեկամներ։ Շահէն շարունակելով իր գործը դերասանութեան, ան մասնակցէր է այլ
թատերախումբերու եւ մանաւանդ անոնց որոնք ֆէլէքեան եւ
Զարիֆեանի առաջնորդութեամբ
էին։ Շահէն յայտնի էր իրականացնելու համար ամբողջ Օսմանեան Կայսրութիւնը, ինչպէս
Գահիրէ, Իզմիր, Իզմիթ եւ հայրենիք՝ Պարտիզակը։
24 Ապրիլ 1915-ին Ենովք Շահէն
ձերբակալուեցաւ իր տան մէջ
Նիշանդաշի թաղամասին մէջ։
Շահէն ի վերջոյ ղրկուած է
Անգարայի մօտ Այասի մէջ, ուր
միւս հայ մտաւորականները ազատազրկման դատապարտուած էին։
Ան, ի վերջոյ հանուած է բանտէն
եւ սպաննուած է 34 տարեկանին
Անգարայի մօտ։
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Զատորոշութիւն

Քաղաքական Ակնարկ

Brexit-ը Կայացաւ. Մեծ Բրիտանիան
Պաշտօնապէս Լքեց Եւրոմիութիւնը.
Ի՞Նչ Է Սպասւում Բրիտանացիներին

Մ

եծ Բրիտանիան պաշտօնապէս լքեց Եվրամիութիւնը, որի անդամ
է եղել 47 տարի: Եւրոմիութիւնից դուրս գալը Մեծ Բրիտանիայի
համար տեւեց 3.5 տարի: Հանրաքուէի արդիւնքներով, Brexit-ին
աջակցել են ընտրողների 51.9%-ը: Այն ամենաբարձր ցուցանիշն էր
1992-ի խորհրդարանական ընտրութիւններից յետոյ: Ուելսում ԵՄ-ից ելքի
օգտին քուէարկել էր հանրաքուէի մասնակիցների մեծամասնութիւնը
(52.5%), Անգլիայում՝ 53.4%-ը: Brexit-ին դէմ էին Սքոտլանտիայում (62%)
եւ Հիւսիսային Իռլանդիայում (55.8%):
Եւրամիութեան խորհուրդը Յունուարի 30-ին հաստատեց Մեծ Բրիտանիայի
դուրս գալու (Brexit) պայմանների վերաբերեալ համաձայնագիրը՝ Պրուսելի
կողմից լիովին աւարտելով գործարքի վաւերացման գործընթացը: Brexit-ի
կողմնակիցները մեծ ցնծութեամբ, երգ ու պարով են ընդունել որոշումը:
Բրիտանացիները այս 3.5 տարուայ ընթացքում բազմիցս, տարբեր սոցհարցումների ժամանակ նշել են, թէ ինչո՞ւ էին ցանկանում դուրս գալ
Եվրամիութիւնից:
Ընդհանուր առմամբ, այդ պատճառները կարելի է բաժանել երկու խմբի.
դժգոհութիւններ՝ կապուած ԵՄ-ի հետ եւ հակասութիւններ՝ Բրիտանիայի
ներքին կյանգում: ԵՄ հանդէպ բացասական վերաբերմունքի հիմնական
պատճառներից մեկն է դժգոհութիւնը Պրուսելի դիւանակալական (bureaucrate) համակարգից, որը, բրիտանացիների կարծիքով, չափազանց
շատ է խառնւում տնտեսական հարցերին եւ ստեղծում օրէնքներ եւ
կանոնակարգեր, որոնք սահմանափակում են տնտեսութեան զարգացման
հնարաւորութիւնները: Բրիտանացիները մշտապէս նշել են, որ ուզում են
ազատ լինել եւ իրենք որոշումներ կայացնեն: Տարբեր գնահատականների
համաձայն, Brexit-ը ցոյց տուեց, որ Բրիտանիայի ներսում առկայ է որոշակի
ճեղքուածք նրանց միջեւ, ովքեր ընդգրկուած են համաշխարհայնացման
գործընթացների մէջ եւ շահում են դրանցից, եւ նրանց միջեւ, ովքեր,
դրանցից կորցնողի դերում են յայտնուել: Այս երկու հիմնական խնդիրները
հանգեցրին Brexit-ի վերջնական արդիւնքին:
Մեծ Բրիտանիան Եւրոմիութեան երկրորդ խոշոր տնտեսութիւնն է
Գերմանիայից յետոյ (2018-ի վերջին նրա ՀՆԱ-ն կազմել է 2.8 թրիլիոն
տոլար, Գերմանիայինը՝ 4 թրիլիոն դոլար, Ֆրանսիայինը՝ 2.7 թրիլիոն
տոլար)։ Մեծն Բրիտանիայի տնտեսութիւնը կազմում էր ԵՄ 28 երկրների
տնտեսութիւնների 15.2%-ը:
Մեծ Բրիտանիայի հեռանալուց յետոյ ԵՄ բնակչութիւնը կը պակասի 66.2
միլիոնով (2018-ին ԵՄ ընդհանուր բնակչութիւնը կազմում էր 513 միլիոն
մարդ): ԵՄ տարածքը կը կրճատուի 248 հազար քառ. քմ-ով:
Միացեալ Թագաւորութեան վարչապետ Պորիս Ճոնսոնը Եւրոմիութիւնից
երկրի առաջիկայ դուրս գալը նոր փուլի սկիզբ Է համարում բոլոր բրիտանացիների կեանքում: «Սա նոր դարաշրջանի արշալոյսն Է, որում
մենք այլեւս չենք համաձայնի, որ ձեր ու ձեր ընտանիքների կեանքում
հնարաւորութիւնները կախուած լինեն այն բանից, թէ երկրի որ մասում
էք դուք ապրում: Սա այն պահն Է, երբ մենք սկսում ենք միաւորուել
ու հասնել նոր մակարդակի: Մեր՝ որպէս կառավարութեան դերը, իմ
աշխատանքը պէտք Է կայանայ նրանում, որ միաւորենք մեր երկիրն ու
առաջ տանենք»,- ասուած Ճոնսոնի ուղերձում:
«Ես կ՛անեմ նոյն բանը, ինչ որ մնացած բոլորը, ես արժանապատւութեամբ
կը նշեմ Եւրոմիութիւնից դուրս գալը: Ես այդ իրադարձութիւնը
կը նշեմ նոյնքան յարգալից, որքան դա հնարաւոր Է՝ հաշուի
առնելով իրադարձութեան մասշտապները»,- ասել Է Ճոնսոնը:
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թէ պիտի մասնատենք ամբողջութիւնը, կը սկսինք զայն բաժնել
երկուքի: Օրը՝ գիշեր-ցերեկի, սեռը՝ արական-իգականի, կեանքը՝
ապրիլ-մեռնիլի, ատել-սիրելու եւ այսպէս շարքը շատ երկար է սակայն
պէտք է յիշենք սեւ-ճերմակն ու բարին եւ չարը: Այս պատճառաւ գուցէ
երկու եղբայրներու կամ երկու հզօր ուժերու բախումի մասին շա՜տ գրուած
է հինէն ի վեր, մանաւանդ պատերազմներու առիթներով, որով ուժ մը
ընդհարում կ՛ունենայ ա՛յլ ուժի մը հետ, յանուն... բազմաթիւ պատճառներով
որոնց գլխաւորը՝ մարդու պատերազմելու արիւնարբու կիրքն է: Յաղթելու,
դիմացինը ստորնացնելու գերագոյն հաճոյքը՝ երբ պարտուած երկրի
թագաւորը անձնակազմով շղթայակապ կ՛անցնի յաղթող երկրի արքայական
աւագանիին առջեւէն: Յաղթանակով իր տիրապետութեան կ՛ենթարկէ
երկիր մը ամբողջ. Ե՛ւ հողատարածք ե՛ւ բնակչութիւնը իբրեւ ստրուկ
վաճառելու արդիւնաբեր եկամուտ: Շատ լսած եմ թէ պատերազմներու
գլխաւոր պատճառը տնտեսական է: Այս ալ մարքսեան կը բուրէ ինչ որ
ճշմարտութենէն փետուր մը կը պարունակէ, թէեւ դարերու թաւալքին
հետ, թագաւորներու փոխարինող նախագահներ , պատերազմներէ բխող
մարդկայնական նորանոր օրէնքներով կը ծածկեն խնդրին բուն իսկութիւնը,
այս անգամ պատժամիջոցներով.- տնտեսական, որմէ դիւրաւ կարելի
բռնկիլը ռազմական գործողութիւններու իրագործումներու:...Պատերա՞զմ,
թէ՝ խաղաղութիւն: Ո՞րն է իրականը: Ի՞նչ է թաքնուած այս իրողութեան
յատակը: Խաղաղութի՞ւն, որ արդէն պատերազմ է, որ արդէն պատերազմի
թաքնուած ուղին: Պատերա՞զմ, որուն արդէն պատրաստ են այսպէս կոչուած
«մեծ» պետութիւնները եւ «մեծ»ի սահմանումն իսկ ի նպաստ ուժեղին է եւ ոչ
թէ ա՛յլ մարզի: Եթէ անցնինք բարոյական կրօնական, մեր՝ քրիստոնէական
հաւատքին թէ «Ո՞վ է մեծ»: Յիսուս տղայ մը առաւ ու զանիկա իր քով
կանգնեցուց եւ ըսաւ անոնց. «Ով որ այս տղան իմ անունովս ընդունի՝ զիս
կ՛ընդունի, եւ ան որ զիս կ՛ընդունի՝ անիկա զիս ղրկողը կ՛ընդունի. Վասնզի
ան որ ձեր ամէնուն մէջ պզտիկ է, անիկա մեծ պիտի ըլլայ»: Կայ նաեւ
խոստանալ ու գործադրելու կամ՝ չգործադրելու արարքը: Շարունակելով
երկու եղբայրներու առակը: Հայր մը առաջինը կը ղրկէ այգի գործելու,
որ կը մերժէ երթալ: Հուսկ՝ կը ղրկէ երկրորդ որդին, որ «կ՛երթամ, Տէր»-ով
կը պատասխանէ: Սակայն առաջինը որ մերժած էր կը զղջայ ու կը գործէ
իսկ երկրորդը՝ թէեւ սիրայօժար ընդունած ու պատասխանած էր, չ՛երթար:
Ի՞նչ փոխուած է երկու հազար տարիէ ի վեր: Եթէ ակնարկ մը նետենք
մեր ապրած իրականութեան վրայ: Կայ երդումի դրութիւնը, մանաւանդ՝
պատասխանատու, լուրջ հարցերու վերաբերեալ անձերու համար, ինչպէս
նախագահ, բժիշկ, նախարար կուսակցական եւ այլն եւ այլն դատարանի
վկաներն ալ կ՛երդնուն Աստուածաշունչի վրայ ձեռք դնելով –եթէ քրիստոնեայ
է: Զարմանալու բան է. մինչդեռ Յիսուս ըսաւ «Ամենեւին երդում մի ընէք, ոչ
երկինքի վրայ, որ Աստուծոյ աթոռն է, եւ ոչ երկրի վրայ, որ անոր ոտքերուն
պատուանդանն է, ոչ ալ Երուսաղէմի վրայ, որ մեծ թագաւորին քաղաքն է»:
(Մատթէոս Ե:34):
Կ՛ապրինք ընկերութեան մը մէջ, ուր բնականաբար պիտի յարաբերինք
մարդկային զանազան խաւերու հետ որոնց մեծամասնութիւնը պաշտօնական
հանգամանքով երդուեալներ են, ապահով եւ վստահելի: Սակայն կա՞յ մէկը, որ
փորձառաբար չէ հարուածուած
խօսքի եւ գործի խառնարանէն:
Ենթարկողի եւ ենթարկուողի
իրականութենէն պրծի ու իր
լիիրաւ իրաւունքին տիրանայ:
Ինչու՞ են խլրտումներն ու մինչեւ
իսկ մահաբեր պոռթկումները:
Կարելի՞ է զատորոշել տեղւոյն
վրայ ճշմարիտը սուտէն կամ
ճշմարտանմանէն: Եթէ այո,
ԴՈՒՆ ԵՍ ԱՐՔԱՅ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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ՀՀ Յուշարձաններուն Ապագան... Քարակո՞յտ Կա՞մ
ՑՈՂԻԿ ԱՇԸԳԵԱՆ
Հայաստանի Հանրապետութեան
տարածքին կը գտնուին հայկական պատմամշակութային յուշարձաններու զգալի մէկ մասը:
Սկզբնական
բաժանում
մը
կատարելով՝ կրնանք զանոնք
տեղաւորել ըստ՝ պատմական
ժամանակաշրջանի,
ոճային
առանձնայատկութեան, եւ ներկայ
վիճակի գնահատութեան, որ հիմք
կը հանդիսանայ ապագայ կատարուելիք վերականգնողական ու
վերաօգտագործման ձեռնարկներու կամ պահպանման ուղղուած
գործընթացներու: Քրիստոնէական
պատմական ու կրթամշակութային
արժէք ներկայացնող յուշարձաները ենթադրաբար տարածքային
սփռուածութեամբ ու թիւով ամենաշատն են, եւ սակայն Հ.Հ.
յուշարձաններու տեսակագրումը
շատ հարուստ է՝ սկսելով հնագոյն
դարերու քաղաքաշինական ու
հասարակական կառոյցներէն, միջին
դարու թագաւորական պալատներ ու հանրային օգտագործման
շինութիւններ, գիւղատնտեսական
շինութիւններ, 18-19րդ դարու բնակելի յօրինուածքներ եւ քաղաքաշինական նմոյշներ, դասականութեան
ու նոր դասականութեան տիպեր,
ճարտարարուեստական ճարտարապետութեան օրինակներ (Խ.Ս.Հ.Մ.
ժամանակաշրջան), խորհրդային
հայ ճարտարապետութիւն եւ
մինչեւ 20-րդ դարու արդի ոճի
պատկանող կառոյցներ, որոնք
աշխարհագրականօրէն կեդրոնացուած չեն, այլ կը տարածուին
տարբեր քաղաքներու եւ մարզերու
մէջ:
Այս հակիրճ նախաբանով, կը տեսնենք յուշարձան շինութիւններու
այլազանութիւնը եւ անոնց նկատմամբ տարուելիք աշխատանքի
նրբութիւնը, բարդութիւնը եւ կարեւորագոյնը՝ ճշգրիրտ միջամտութիւնը
կատարելու պայմանը:
Չնայած
որ
պատմութեան
ընթացքին, այլ զգալի մաս մը մեր
քաղաքակրթութեան վկաներէն
զոհը դարձած է վայրագ ցեղերու
եւ անգութ թշնամիներու յարձակումներուն ու միտումնաւոր կործանարար քաղաքականութեանց,
եւ հսկայ զանգուած մը տակաւին
գերութեան մէջ կը գտնուի ու
դատապարտուած դանդաղ կործանման: Մեր ժողովուրդի զաւակները օտար կայսրութիւններու լուծին տակ ըլլալով հանդերձ, միշտ
յարգանքով եւ գուրգուրանքով
վերաբերուած են հայկական յուշարձան – կոթողներու հանդէպ:
Յիշենք Թորոս Թորամանեանի
մասնագիտական պեղումները ու
ժառանգութիւն թողած հսկայածաւալ
վաստակը, որուն համար ստացած

է մեր ճարտարապետութեան
պատմահայրի կոչումը: Իսկ ին՞չ է
յուշարձաններու ապագան Հայաստանի հանրապետութենէն ներս:
Խորհրդային Միութեան փլուզումէն
ետք ու Հայաստանի անկախութեան
յաջորդող տարիները ցաւալի ու
դառն գունաւորում ստացան երբ
անդրադարձ ակնարկ կը կատարենք
Հ.Հ. տարածքին յուշարձաններու
նկատմամբ գործուող անխնայ
սպանդին՝ ի մասնաւորի Երեւանի
փոքր կեդրոնէն ներս, եւ համատարած անխնայ ու լքուած վիճակը
Երեւանէն դուրս՝ քաղաքներէու
ու գիւղերու մէջ: Դժբախտութիւնը
կը կրկնապատկուի, երբ աւելի
մօտէն կը բացայայտուին Երեւանի
մէջ յուշարձան շինութիւններու
քանդումին զուգահեռ գործուած
մարդկային իրաւունքներու ոտնահարումները եւ մարդկային ողբերգութիւնները:
Ակնյայտ է, որ եթէ տուեալ խախտումներն ու անօրէնութիւնները
դատապարտուէին, ժողովրդային եւ
մասնագիտական մակարդակներով
եւ կամ առնուազն լուսաբանուէին
ու այպանուէին ՝ լրատուամիջոցներու կողմէ, ապա տարբեր կ’ըլլար
դէպքերու յաջորդականութիւնը:
Բայց փաստօրէն դէպքերը այլ
զարգացում ունեցան եւ վարակիչ
բնոյթ ստացող քանդումներուն
հետեւեցան
հասարակութեան
անտարբերութիւնն ու անտեսումը:
Միակ «օգուտ»-ը այս քանդումներուն նիւթական էին: Իսկ վնասները՝ անդառնալի: Չնսեմացնելով դրամատիրական մոլուցքէ
բռնուած
ձեռնարկատէրերու
մեղքը այս բարբարոսութեան մէջ,
անտեսել չենք կրնար սակայն իրարայաջորդ
իշխանութիւններու
դերակատարութիւնը: Ցաւալի ու
սարսափելի է նաեւ երկրէն ներս գործող մեծագոյն ճարտարապետական
գրասենեակներու եւ ճարտարապետերու մեղսակցութիւնը:
Առանց հրէշացնելու որեւէ մասնակից կողմ այս ոչ մասնագիտական
եւ
նոյնիսկ
հակապետական
ընթացքին մէջ, զայն կը տեսնեմ
տեսլականի եւ հեռանկարային
ծրագիրի բացակայութեան դրսեւորում՝ բոլոր դերակատարներէն
ամէնէն աւելի եւ ի մասնաւորի
մասնագէտ ճարտարապետերը
նկատի ունենալով: Ինչքան ալ
այս հարցը ունի քաղաքական,
տնտեսական ու անօրինական
բնոյթ, որոնց վրայ պետութեան
ղեկի վրայ եղող իշխանութիւններն
ու իրենց մշակած օրէնսդրական
նախաձեռնութիւնները ու վարած
հաստատութիւնները միայն ազդեցութիւն ունին, կարեւորագոյն
երեսներէն մէկը մասնագիտական
է: Ի՞նչ է հայ ճարտարապետին
կեցուածքը յուշարձաններու նկատ-

մամբ կատարուած ու տակաւին
շարունակուող անօրինականութեանց մասին: Հայ ճարտարապետին առաքելութիւնը ո՞րն է.
Երեւանի ճարտարապետական
զարգացման նախագի՞ծ մշակել
կամ անկազմակերպ կառուցապատումներով
մայրաքաղաքը
շնչահե՞ղծ ընել՝ յետ դարձի
ճամբաներն ալ փակելով: Քանի՞
ճարտարապետական գրասենեակ
կը զբաղի վերականգման աշխատանքներով: Բաւարարուի՞լ ժամանակակից նորաձեւական ոճերու
կրկնօրինակումով, երբ հետզհետէ
ակնյայտ կը դառնայ հեռացումն
ու մասամբ նաեւ խզումը այս
մարզին մեր ինքնութեան ու պատկանելիութեան ակունքներէն: Եւ
աւելի’ն կ’արհամարհենք ու երես
կը դարձնենք այն հանճարէն ու
ճարտարէն, որ ունէինք: Ինչքան
ժամանակը թաւագլորի, եւ Երեւանի շինարարական այլանդակ այս
իրականութեան մէջ նոր սերունդներ
հասակ առնեն, եւ եթէ չկազմուի
բաղձալի հակադրութիւնն ու յստակ
մտահղացումը, թէ ուր պիտի հասցնենք մեր քաղաքը, ու տակաւինանդին մարզերուն մէջ, գիւղերու
դատարկումով՝ լքուածութիւնն
ու ամայութիւնը անգութ եւ լուռ
կ’աւրեն ինչ որ տակաւին կանգուն
կը մնայ մեր պատմութեան
վկաներէն, մեր ունեցած քանի
մը հարիւր զբօսաշրջիկ գրաւող
վերականգնուած յուշարձաններով
մենք մեր վրայ խնդացած կ’ըլլանք:
Յուշարձաններու պահպանումը
հսկայածաւալ եւ ծախսալից գործընթաց է, որ տարբեր պետութիւններ իրականացուցած են
արտաքին պարտքերու մէջ մտնելով, բայց յաջողած են իրենց
պատմամշակութային արժէքներով
դառնալ զբօսաշրջիկութեան վայրերու առաջամարտիկը, սերմանելով մարդկային եւ ազգային
պատկանելիութեան բարձր գիտակցութեան արժեհամակարգ իրենց
հասարակութենէն ներս: Ըսուածին
համար օրինակ կարելի է ընդունիլ
Իտալիան:
Աւելի քան անհրաժեշտ է նախեւառաջ այս հրատապ խնդիրին
մասին բարձրաձայնելը եւ համապատասխան մասնագիտական

քննարկումներն ու միտքերու
փոխանակման հարթակներու ստեղծումը, նախընտրաբար պետական
հովանաւորութեամբ: Սակայն ինչքան ալ լաւատեսութեամբ զինուած
ըլլանք, ներկայ իշխանութիւններուն մօտեցումները այ’ս խնդրին
շուրջ ալ «յեղափոխական» ըլլալէ
շատ հեռու են, եւ մինչ այսօր սահմանափակուած են յուշարձան շէնքերու բնակիչներուն թռուցիկներ
բաժնելով՝ գիտակցութեան հրաւէր, եւ
անդին ճարահատ կը մնան հարթելու
հարցերը հսկայ ձեռնարկատէրերու հետ, որոնք տակաւին աւերներ
կը գործեն՝ ի դէմս Արամ 23
յուշարձան շէնքին հետ կապուած
դէպքին եւ յաջորդող դատական
գործերուն, որոնք Եւրոպական
Դատարան հասնելու եզրին են, եւ
ամենացաւալին երկրի բարձրագոյն ղեկավարի մտահոգութիւնները
քաղաքաշինական չափանիշներու
հետ կապուած՝ առաջին հերթին
կը վերաբերին Հանրապետութեան
վարկին ազդող զուգարանային
անտանելի իրավիճակին, որ կը
նմանի առանձնատան նախագիծ
մը սկսիլ տան զուգարանի սալիկի ընտրութեամբ, երբ անդին ոչ
համընդհանուր
յատակագիծ
մտածուած է, ոչ տարածքը ուսումնասիրուած է եւ նոյնիսկ արտաքին
պատերն ու գործնական գօտիներու
բաժանում չէ ծրագրուած:
Այս խնդիրը բարձրացնելով եւ
կարեւորելով՝ սկիզբը կը դրուի
հասարակութեան անտարբերութեան քողի վերացման, որ անհրաժեշտութիւն մըն է վերականգնելու
նաեւ ա’յն բարոյական արժէքները,
որոնք կորսուած են կարծես քարակոյտերու փոշիներուն տակ. եւ
պեղելու ու վերագտնելու մեր ժողովուրդի բնական ու անքակտելի
կապը իր պատմութեան հետ, իր
ժառանգութեամբ միասին ստանալու յարմարեցուած օրէնսդրութիւնը
մեր տեսակին հետ համահունչ, եւ
մեր ապագայ սերուդներուն վայել:
Կը մերժեմ հաւատալ, որ ելք չկայ
այս իրավիճակէն, բայց առաջ որ
հիւանդութիւնը բուժելը պէտք է
ճիշդ ախտորոշում կատարուի եւ
արիւնահոսութիւնը կասեցուի:
Շար. Էջ 05
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ՀՀ Յուշարձաններուն Ապագան... Քարակո՞յտ Կա՞մ
Սկիզբը Էջ 04
Այլ խօսքով քննարկումներուն
զուգահեռ հարկ է վերանայիլ ու
թարմացնել յուշարձաններու ցանկերը ամբողջ հանրապետութեան
տարածքին եւ ձեռնարկել պահպանման կարգադրութիւններ.
կառոյցները յաւելեալ բնական կամ
անարտօնեալ քանդումներէ փրկելու
եւ մանրամասն ուսումնասիրութիւն
ու իրավիճակի գնահատում կատա-

րելէ ետք, ըստ վտանգի եւ փլուզման
սպառնալիքի, առաջնահերթութեան
կարգով սկսիլ պետական միջոցներով մասնագէտներու կողմէ տրուած
ցուցմունքներուն համաձայն միջամտութիւններ իրականացնել: Վերջ
ի վերջոյ պետական պիւտճէէն
յուշարձաններու վերականգման
համար ծախսելը աւել նմատակայարմար է քան նախարարի մը ինքպարգեւավճառ շնորհելը:
Այս օրհասական խնդիրը յետին

փլան չենք կրնար նետել: Այս
պարագային ալ, կը տեսնենք
բացասական հետեւանքներէն մէկը
նախարարութիւններու կրճատման
եւ միատեղման: Ու կը պարզուի մէկ
այլ երես կրթութեան, գիտութեան
մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան
նախարարութեան ձախող
ու
անհեռանակար քաղաքականութեան, որ այս մարզին մէջ ալ
պատեհապաշտութեամբ կ’ուղղորդուի եւ բացակայ են նպատակն

ու ճանապարհային քարտէզները:
Այս պատճառով մասնագիտական
թափ պէտք է տրուի հասարակական միջավայրերու մէջ քննարկելու
այս թեման: Եւ վերջապէս սկսիլ
փնտել ու մշակել հեռանկարային
տեսլականներ: Որպէսզի նաեւ,
Նորմըն Ֆոսթերի խօսքերով, «Ճարտարապետութեամբ արժէքներ
արտայայտենք»:
«Ալիք»

Մշակութային Արձագանգ

Թուրքիոյ Մէջ Լոյս Տեսած է
Համշէնահայերու «GOR» Հանդէսի
Հերթական Թիւը

Տիգրանակերտի Սուր շրջանի հայկական բողոքական եկեղեցին, որ
մեծ վնասներ կրած էր 2015-ին տեղի
ունեցած թրքական բանակին եւ
քիւրտ զինեալներու միջեւ բախումներուն ընթացքին, վերանորոգուած
է Հիմնարկութիւններու ընդհանուր

ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ

Թուրքիոյ մէջ հրատարակուած է
համշէնահայերու «Գոռ» (GOR)
ամսագրի հերթական թիւը: Այդ մասին,
ըստ Akunq.net-ի, կը հաղորդէ Bianet.
org լրատուակայքը: Հանդէսին նոր
թիւը լոյս տեսած է «Համշէնցիներու`
եայլաներ բարձրանալու մշակոյթը»
խորագիրով:
Աղբիւրին համաձայն` սոյն ամսագիրը կը տպագրուի Թուրքիոյ մէջ
ապրող խումբ մը համշէնցիներու
կողմէ, որոնց մէջ են նաեւ՝ երաժիշտ,
«Վովա» խումբի անդամ Հիքմեթ
Աքչիչէքը, Համշէնի վերաբերեալ իր
ուսումնասիրութիւններով եւ հայոց
լեզուի` Համշէնի բարբառով հրատարակած գիրքերով յայտնի Մահիր
Օզքանը եւ բանաստեղծ Իպրահիմ
Քարաջան:
Յիշեցնենք, որ «գոռ» բառը հայոց
լեզուի` Համշէնի բարբառով կը նշանակէ հաւաքական աշխատանք:

Տիգրանակերտի Հայկական
Բողոքական Եկեղեցին
Վերանորորգուած Է
տնօրէնութեան կողմէ։ Այս մասին կը
հաղորդէ Պոլսոյ «Մարմարա» թերթը։
Բողոքական այս եկեղեցին կառուցուած է 18-րդ դարուն եւ իր շրջափակին մէջ ունի հիւրատուն, ժամատուն եւ քահանայի տուն։

Ամսագիրը սկսած է հրատարակուիլ
2014-ի Սեպտեմբերին, 6-ամսեայ
պարբերականութեամբ: Հանդէսին
նպատակն է Համշէնի մշակոյթի
եւ լեզուի տարածումն ու յետագայ
սերունդներուն փոխանցումը:

Հայրենի Տուեալներ

Հայաստանի Մէջ Տնտեսական Աշխուժութեան Ցուցանիշը 2019-ին
Աճած է 7.8 Տոկոսով
Տնտեսական
աշխուժութեան
ցուցանիշը 2019 Յունուար-Դեկտեմբերին՝ 2018-ի նոյն ժամանակին
համեմատ՝ աճած է 7.8 տոկոսով:
Այս մասին կը փաստեն ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտէին
հրապարակած տուեալները:
Մասնաւորապէս, 2019 ՅունուարԴեկտեմբերին արդիւնաբերական
արտադրանքի ծաւալը աճած է 9
տոկոսով, գիւղատնտեսութեան
համախառն
արտարդրանքի

ծաւալը նուազած է 4.2 տոկոսով,
շինարարութեան ծաւալը աճած
է 4.6 տոկոսով, իսկ առեւտուրի
շրջանառութիւնը՝ 8.9 տոկոսով:
Ծառայութիւններու ծաւալը, նոյն
ժամանակահատուածին, աւելցած
է 15 տոկոսով:
Սպառողական գիներու ցուցանիշը նախորդ տարի աւելցած է 1.4
տոկոսով, իսկ արդիւնաբերական
արտադրանքի գիներու ցուցանիշը՝
0.5 տոկոսով:

Ելեկտրականութեան արտադրութիւնը 2019 Յունուար-Դեկտեմբերին՝
2018-ի նոյն ժամանակին համեմատ՝
նուազած է 1.9 տոկոսով:
Միջին ամսական անուանական
աշխատավարձը Հայաստանի մէջ
2019 Յունուար-Դեկտեմբերին՝
նախորդ տարուան նոյն ժամանակին համեմատ՝ աճած է 5.8 տոկոսով՝
կազմելով 182,750 դրամ: Ի դէպ`
պետական օղակին մէջ միջին
ամսական աշխատավարձը աւելցած

է 8.4 տոկոսով, իսկ ոչ պետականի
մէջ՝ 3.8 տոկոսով:
Արտաքին առեւտրաշրջանառութեան ծաւալը աճած է 10.4 տոկոսով:
Արտահանումը աճած է 9.4 տոկոսով,
իսկ ներմուծումը՝ 10.8 տոկոսով:
Դրամի միջին փոխարժէքը ԱՄՆ
տոլարի նկատմամբ 2019 ՅունուարԴեկտեմբերին կազմած է 480.45:
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Ուինսթըն Չըրչիլի Ինքնակենսագրութիւնը Հայերէնով
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«ԳրաՏուն» հրատարակչութիւնը
հայ ընթերցողի սեղանին դրած է
աշխարհի նշանաւոր քաղաքական
գործիչներէն մէկուն՝ 1940-1945 եւ
1951-1955 թուականներուն Միացեալ
Թագաւորութեան վարչապետ, Բրիտանական ակադեմիոյ պատուաւոր
անդամ, գրականութեան Նոպէլեան
մրցանակի դափնեկիր Ուինսթըն
Չըրչիլի «Ինքնակենսագրութիւն»
գիրքը հայերէնով: Գիրքը թարգմանած
է Արմինէ Մարկոսեան, իսկ իբրեւ
կողքի լուսանկար ընտրուած է հայ
լուսանկարիչ Եուսուֆ Քարշի (Յովսէփ
Քարշեանի) յայտնի լուսանկարը, որ
պատմութեան մէջ մտած է «Մռնչացող
առիւծը» անունով:
Չըրչիլ ինքնակենսագրութիւնը գրած
է՝ նկարագրելով իր յիշողութիւնները
մանկութեան տարիներէն սկսեալ: Քառորդ դար ընդգրկող յիշողութիւններուն
մէջ Չըրչիլ ջանացած է ի ցոյց դնել իր ամէն մէկ տարիքին համապատասխան
աշխարհահայեացքը՝ երեխայի, դպրոցականի, զինուորական վարժարանի
ուսանողի, ենթասպայի, պատերազմական թղթակիցի եւ երիտասարդ
քաղաքական գործիչի: Բուն ինքնակենսագրութիւնը շարադրելէ առաջ Չըրչիլ
գրած է. «Երբ ամբողջութեամբ կը զննեմ այս աշխատութիւնը, կը հասկնամ, որ
տուած եմ անհետացած շրջանի մը պատկերը: Հասարակութեան խառնուածքը,
քաղաքականութեան հիմքը, պատերազմի մեթոտները, երիտասարդութեան
մտահորիզոնը, արժէքներուն կշիռը... ամէնը փոխուած են այն աստիճան,
որ կարելի չ՚ըլլար այդ փոփոխութեան հաւատալ առանց ներքին ուժեղ
յեղափոխութիւն ընելու: Չեմ կրնար ձեւացնել, որ ամէնը դէպի լաւ փոխուած
են: Ես վիքթորիական դարաշրջանի երեխայ մըն էի, երբ մեր հասարակութեան
կառուցուածքը ինծի շատ կուռ կը թուէր, երբ անոր դիրքորոշումը առեւտուրի
ու ծովի հարցերով անզուգական էր եւ երբ մեր Կայսրութեան մեծութեան
իրականացումն ու զայն պահպանելու մեր պարտականութիւնը երթալէն կը
զօրանային: Այդ ժամանակ Մեծն Բրիտանիոյ իշխող ուժերը վստահ էին իրենց
ուժերուն ու դաւանած ուսմունքներուն վրայ: Անոնք վստահ էին, որ աշխարհին
կարող են սորվեցնել կառավարելու արուեստը եւ տնտեսագիտութիւնը: Անոնք
վստահ էին, որ ծովուն մէջ առաջատար են, հետեւաբար՝ ապահով սեփական
երկրին մէջ: Այդ պատճառով ալ հանգիստ նստած էին՝ իշխանութեան ու
անվտանգութեան վստահութեամբ: Շատ տարբեր է այս անհանգիստ եւ
կասկածելի ժամանակներուն բնոյթը: Զանոնք փոխելու արտօնութիւն կարող
են տալ միայն բարի ընթերցողները:
«Կը կարծեմ, որ նոր սերունդը կը հետաքրքրէ կարդալ երիտասարդի մը
նուիրումի այս պատմութիւնը, որուն մէջ ես անկեղծօրէն եւ կարելի եղած չափով
պարզ ներկայացուցած եմ իմ անձնական յաջողութիւններս»:
Չըրչիլ իր յիշողութիւններուն կը սկսի Իրլանտայէն, ուր ծնած եւ երեք տարի
դայեակի եւ դաստիրակչուհիի խնամքին տակ ապրած է, յետոյ փոխադրուած
են Անգլիա, ուր մանուկ տարիքէն կրթութեան եւ վաղ դաստիարակութեան
խստութիւնները ուղեկցած են իրեն: Մանաւանդ դայեակին՝ Էլիզապէթ Էն
Էվերեսթին մասին վառ յիշողութիւններ պահպանուած են. դայեակը ան գաղտնի
կերպով «պառաւ» կը կոչէր:
Չըրչիլին դպրոց յաճախած առաջին տարիներու յիշողութիւնները խիստ
պատիժներու մասին էին, որոնց ներքոյ ան կը սերտէր դժուար դասերը, յատկապէս հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր աշխարհագրութեան եւ երկիրներու
քարտէսներուն հանդէպ: Տակաւին դպրոցական տարիներէն Չըրչիլ մեծ
հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ զինուորական կեանքին եւ կը հաւաքէ զինուորիկխաղալիքներու մեծ հաւաքածոյ մը՝ մօտ տասնհինգ հազար զինուոր, բոլորը
բրիտանացի զինուորներու կերպարով:
Հարոու դպրոցին մէջ 1889 թուականին Ուինսթընը կը փոխադրեն յատուկ
զինուորական թեքումով դասարան մը: Պատանի Ուինսթըն դպրոցին մէջ
այն տասներկու աշակերտներէն էր, որոնք կրնային յանձնել աւարտական
քննութիւններու բոլոր առարկաները. յատկապէս անոր մօտ կը դիտուի
պատմութեան հանդէպ բարձր հետաքրքրութիւն, իսկ 1892 թուականին ան
սուսերամարտի յաղթանակով կը դառնայ դպրոցի ախոյեան:
Ան իր հաւաքած զինուոր-խաղալիքներուն միջոցաւ կը բեմադրէր պատերազմներ, եւ երբ հայրը կը տեսնէ որդիին սէրը բանակային կեանքին հանդէպ,
կ՚առաջարկէ բանակին մէջ ծառայել. Չըրչիլ անմիջապէս կը համաձայնի:
Փաստօրէն, խաղալիք զինուորները մեծ դեր կատարած են անոր կեանքին

մէջ եւ զայն մղած զինուորական ասպարէզ:
Անոր հայրը՝ լորտ Ռենտոլֆ Սփենսըր Չըրչիլը, ճանչցուած քաղաքական գործիչ
էր, խորհրդարանի Համայնքներու պալատի պատգամաւոր էր եւ յետագային,
ինչպէս Ուինսթըն, հայրն ալ Պահպանողական կուսակցութեան անդամ էր:
Մայրը՝ Ճենի Ճերոմ ամերիկեան հարուստ ձեռնարկատիրոջ մը դուստրն էր:
1893 թուականին Ուինսթըն Չըրչիլ կ՚ընդունուի Սանթհարսթի Թագաւորական ռազմական ակադեմիա՝ ամենէն անուանի ռազմական ուսումնական
հաստատութիւններէն մէկը: Մօտ մէկ տարի ակադեմիոյ մէջ ուսանելէ ետք, 2
փետրուար 1895 թուականին կը ստանայ կրտսեր հրամանատարական առաջին
կոչումը, նոյն այդ տարին ան կը կրէ երկու ծանր կորուստ, կը մահանան հայրն
ու սիրելի դայեակը:
Կոչումը ստանալէ ետք Ուինսթըն Չըրչիլ կ՚անցնի ծառայութեան թագուհիին
անձնական չորրորդ գունդին մէջ: Քանի մը ամիսէն, մօրը միջամտութեամբ, Չըրչիլ կ՚ուղարկուի Քուպա, որպէս «Daily Graphic» թերթի զինուորական թղթակից.
ան պէտք է հանգամանօրէն ներկայացնէր սպանացի գաղութարարներուն դէմ
տեղացիներուն ապստամբութիւնը:
Սպանական բանակին հետ գործուղման մէջ գտնուելուն ընթացքին, ան
առաջին անգամ կը յայտնուի կրակի գօտիին մէջ եւ անոր յօդուածներէն հինգը
կը տպագրուին թերթին մէջ, որոնցմէ քանի մը հատը՝ «New York Times»ի մէջ:
Սպանիոյ կառավարութեան կողմէ «Կարմիր խաչ» մետայլով պարգեւատրուիլը
Չըրչիլին սքանտալային բնաւորութեան աւելի մեծ ճանաչողութիւն կը բերէ,
անոնցմէ ետք բրիտանական մամուլը կը յայտնէ իր կասկածները անոր, որպէս
թղթակից, միջանկեալ դիրքին մասին: Քուպայի իր ծառայութիւնը աւարտելէն
ետք, դէպի Անգլիա ետդարձի ճամբուն, Չըրչիլ առաջին անգամ կ՚ըլլայ Միացեալ
Նահանգներ:
Յետագային՝ 1896 թուականի հոկտեմբերին, Նոր զօրամասը կ՚ուղարկուի
Հնդկաստանի Պանկալոր քաղաք: Չըրչիլ փորձելով լրացնել համալսարանական
կրթութեան պակասը շատ կը զբաղի ընթերցանութեամբ եւ կը դառնայ
զօրամասային խումբին մէջ հմուտ փոլօ խաղացող:
Մօտ մէկ տարի Պանկալորի մէջ ծառայելէ ետք, ան ցանկութիւն կը յայտնէ
միանալ Հնդկաստանի հիւսիս-արեւմուտքին, Մալաքանտ լեռնային շրջանին,
փուշթուններու ցեղերուն դէմ պայքարող բը-րիտանական զինուորական
արշաւախմբային բաժանմունքին. այս հարցին նոյնպէս անոր օգնութեան կը
հասնի բարձրաշխարհիկ շրջապատին մէջ ունեցած մօր կապերը: Այստեղ,
ռազմական գործողութիւններուն ընթացքին, որ աւելի վտանգաւոր ու դաժան
էին, քան Քուպայի մէջ, Չըրչիլ աչքի կ՚իյնայ խիզախութեամբ, որուն մասին կը գրէ
մօրը. «Այս աշխարհին մէջ, աւելի շատ կը ձգտիմ ձեռք բերել քաջի համբաւ, քան
որեւէ այլ բան»: Իսկ իր մեծ մօր՝ հերցոկուհի Մարլպորոյին ուղղուած նամակին
մէջ կը քննադատէ այս գործողութիւններուն անիմաստութիւնը եւ երկկողմանի
դաժանութիւնը: Մալաքանտէն վերադառնալէ ետք, Չըրչիլ կրկին կը դիմէ
հրամանատարութեան, որպէս զինուորական թղթակից Հիւսիսային Ափրիկէ
գործուղուելու համար, սակայն ան չ՚արժանանար հրամանատարութեան
հաւանութեան, անոր համար անձամբ կը դիմէ վարչապետին՝ լորտ Ռոպերթ
Սոլսպերիին, որուն հետեւանքով Չըրչիլ կը նշանակուի հրամանատարական
առաջին կոչումի արտահաստիքային պաշտօնի, բայց հրամանատարը յատուկ
կը նշէ, որ վիրաւորուելու կամ զոհուելու պարագային ան ռազմական ֆոնտէն
հատուցում պիտի չստանայ:
1898 թուականին կ՚ուղարկուի Եգիպտոս, ուրկէ Սուտան՝ ճնշելու Մահտիականներուն ապստամբութիւնը: Հոն ան նաեւ կը թղթակցի Լոնտոնի
«Morning Post» օրաթերթին: Սուտանի մէջ ապստամբները ունէին թուական
գերակշռութիւն, մինչդեռ անգլիա-եգիպտական բանակը սպառազինութեամբ
աւելի հզօր էր, ունէր հրետանի, նոր տեսակի հրազէն, հրետանաւակներ, նաեւ
«Մաքսիմ» գնդացիրներ:
2 սեպտեմբեր 1898 թուականին, Օմտուրմանի մօտ տեղի ունեցող գլխաւոր
ճակատամարտին, հեծելազօրի կազմին մէջ կը մասնակցի նաեւ Չըրչիլ:
Սուտանի գործողութիւններուն մասին ան կը գրէ իր «Գետի պատերազմը»
գիրքը:
Սուտանէն կը վերադառնայ Հնդկաստան՝ համազգային մականախաղի
մրցումներուն մասնակցելու համար, ուրկէ յաղթանակած վերադառնալէ ետք, 5
մայիս 1899 թուականին, կը հրաժարի ծառայութենէն՝ անցնելով պահեստազօր:
1899 թուականի յուլիսին, խորհրդարանի անդամ Ռոպերթ Ասքրոֆթ կ՚առաջարկէ Չըրչիլին ներկայացնել իր թեկնածութիւնը յառաջիկայ ընտրութիւններուն,
որպէս Օլտհեմի շրջանէն Պահպանողական կուսակցութեան թեկնածու: Չըրչիլի
առաջին քաղաքական փորձը յաջողութեամբ չի պսակուիր, ընտրութիւններուն
կը յաղթէ Ազատական կուսակցութիւնը:
Նոյն թուականի աշնան, Հարաւային Ափրիկէի քանի մը հանրապետութիւններուն
հետ բրիտանական կառավարութեան յարաբերութիւններուն սրումը կը
յանգեցնէ Անգլիա-պուրական երկրորդ պատերազմին: Սեպտեմբեր 18-ին ան
«Daily Mail» թերթէն առաջարկ կը ստանայ որպէս զինուորական թղթակից
մեկնիլ Հարաւային Ափրիկէ, սակայն Չըրչիլ, դեռ չպատասխանած անոնց
առաջարկին, կը դիմէ «Morning Post» օրաթերթին, որ կը շտապէ Չըրչիլին այն
ժամանակներուն չլսուած, մեծ գումար վճարել:
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Ուինսթըն Չըրչիլի Ինքնակենսագրութիւնը Հայերէնով
Սկիզբը Էջ 06
Ընդունելով «Morning Post» թերթին առաջարկը՝
Չըրչիլ հոկտեմբեր 18-ին, պատերազմը սկսելէ երկու
օր յետոյ, կը մեկնի Ափրիկէ:
Ափրիկէի մէջ ան տեղազննութեան կը մեկնի զրահապատ գնացքով, զոր կը ղեկավարէր նաւապետ
Հոլտէյնը, որուն ծանօթ էր Մալաքանտէն: Գնացքը կը
յայտնաբերուի գիւղացիներու կողմէ եւ կ՚ենթարկուի
հրետակոծութեան. յիսունի մօտ զինուոր գերի
կ՚իյնայ, այդ թուին նաեւ նաւապետ Հոլթէյնը եւ
Չըրչիլը: Գերութենէն անյաջող փախուստի փորձէն
ետք զայն կ՚ուղարկեն ռազմագերիներու ճամբար, որ
տեղակայուած էր Փրեթորիոյ Պետական բարձրագոյն դպրոցին մէջ: Ամիս մը ետք՝ դեկտեմբեր 12-ին
Չըրչիլ, նաւապետ Հոլտէյնը եւ սերժանտ-մայոր
Պրուքին կը դիմեն փախուստի, բայց միայն Չըրչիլ
կը յաջողի ժամապահներէն աննկատ անցնիլ, որուն
համար յետոյ զայն ընկերները ձգելուն պատճառով
անհիմն կը մեղադրեն, սակայն 1912 թուականին,
ան դատավարութիւն կը սկսի ընդդէմ «Blackwood’s
magazine» ամսագրին՝ մեղադրելով զրպարտութեան մէջ: Ամսագիրը ստիպուած կը տպագրէ
յատուկ յօդուած մը եւ ներողութիւն կը խնդրէ:
Փախչելով արշաւէն՝ Չըրչիլ ապրանքատար գնացքով աննկատ կը հասնի Ուիթպանք, ուրկէ անգլիացի երկրաչափ Տենիըլ Տիւսնըփի օգնութեամբ
գաղտնօրէն կ՚անցնի սահմանը: Փախուստը Չըրչիլը
յայտնի կը դարձնէ, ան կը ստանայ խորհրդարանի
մէջ իր թեկնածութիւնը առաջադրելու քանի մը
առաջարկ, նաեւ՝ Օլտհեմի ընտրազանգուածին
խոստումը, որ զայն քաղաքական հայեացքներէ
անկախ կ՚ընտրեն, բայց Չըրչիլ կը նախընտրէ
մնալ բանակին մէջ, կը ստանայ թեթեւ հեծելազօրի
առաջին հրամանատարի պաշտօն եւ կը շարունակէ
աշխատիլ որպէս «Morning Post»ի յատուկ թղթակից:
Բազմաթիւ մարտերու կը մասնակցի այդ պատերազմին մէջ, մարտերուն դրսեւորած արիութեան
համար զօրավար Համիլթընը զայն կը ներկայացնէ
Վիքթորիայի Խաչի պարգեւատրման, բայց քանի
որ Չըրչիլ պաշտօնէն հրաժարած էր՝ չի պարգեւատրուիր:
1900 թուականին Չըրչիլ փոսթատարային նաւով
կը վերադառնայ Անգլիա, այն նոյն նաւով, որ ութ

ամիս առաջ մեկնած էր Հարաւային Ափրիկէ: Սկիզբ
կ՚առնէ անոր քաղաքական արհեստը, որուն մասին
արդէն քիչ են ակնարկները ինքնակենսագրութեան
մէջ:
Ինքնակենսագրութիւնը կ՚աւարտի իր Ափրիկէէն
Անգլիա վերադառնալով, ուր աւարտին կը
հասցնէ իր «Եան Համիլթընի Մարշը» գիրքը,
որուն մէջ կը նկարագրէ Անգլիա-պուրական
երկրորդ պատերազմին իրադարձութիւնները
եւ Անգլիա վերադառնալով, երկրորդ անգամ
կ՚առաջադրէ իր թեկնածութիւնը 1900 թուականի
խորհրդարանական ընտրութիւններուն:
Իր ինքնակենսագրութեան մէջ Չըրչիլ կը գրէ.
«Գիրք գրելը շատ չի տարբերիր տուն կառուցելէ,
ճակատամարտի նախագիծ կազմելէ կամ նկար
մը նկարելէ: Միջոցները տարբեր են, նիւթերը
տարբեր են, սակայն սկզբունքը նոյնն է: Անհրաժեշտ է դնել հիմքերը, հաւաքել տուեալները, իսկ
եզրակացութիւնը իր ծանրութեամբ պէտք չէ ճնշէ
հիմքը: Յետոյ կարելի է աւելցնել զարդարանքներն
ու յղկումները: Աշխատանքին աւարտուն տեսք կու
տայ նիւթին յաջող ներկայացումը: Ճակատամարտին մէջ, ամէն պարագայի, կայ թշնամիի միջամտութիւն եւ լաւագոյն հրամանատարները անոնք են,
որոնք կը հասնին իրենց նախատեսած արդիւնքին՝
առանց նախագիծերուն կառչելու։
«Երբեք, երբեք ու երբեք չհաւատաք, թէ որեւէ
պատերազմ դիւրին ու հանգիստ կ՚ըլլայ կամ
որ անյայտ ճամբորդութեան ելած մարդը կրնայ
կանխատեսել իրեն հանդիպելիք փոթորիկները:
Պատերազմի տենդով վարակուած պետական
գործիչը պէտք է հասկնայ, որ երբ ազդանշանը
տրուի, ան այլեւս իր քաղաքականութեան տէրը
չէ, այլ անկանխատեսելի ու անկառավարելի իրադարձութիւններուն ստրուկը»:
20-րդ դարու մեծագոյն քաղաքական գործիչներէն
մէկը ըլլալով գրած է բազմաթիւ գործեր, իսկ
ինքնակենսագրութիւն տասակին ան մեծ տեղ
կու տար ըսելով, թէ մենք պէտք է ժամանակ
տրամադրենք ուրիշներու գրածներուն հիման վրայ
ինքնակրթուելու, որ դիւրութեամբ հասնինք այն
բոլորին, որ անոնք հասած են դժուար աշխատանքի
շնորհիւ:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ՄԵՐ ՍԷՐԸ
ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԾԵՐԱՆՈՒՄ
Դու ծաղիկ ես՝ բոյրով ես հարուստ,
Դու արեւ ես՝ լոյսով ես հարուստ,
Իմ սրտի մէջ հուրն է առաջին սիրոյ,
Իմ երազն է երազները քո:
Անցնում են օրեր եւ հեռանում,
Մեր սէրը երբեք չի ծերանում:
Դու եւ մօտ ես եւ անչափ հեռու,
Դու իմ բախտն ես եւ իմ ցաւն ես դու,
Արծաթուել են իմ մազերը կարօտից՝
Ինչպէս մութը աստղի շողերից:
Անցնում են օրեր եւ հեռանում,
Մեր սէրը երբեք չի ծերանում:
Նայում եմ քո բարի աչքերին,
Եւ դառնում եմ նորից քո գերին,
Արցունքներդ՝ գոհարներ են ու լոյսեր,
Ամէն արցունք՝ սէր է, այրող սէր:
Անցնում են օրեր եւ հեռանում,
Մեր սէրը երբեք չի ծերանում:
ԼՈՒԹՖԻԿ ԴՈՒՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Քաղաքական Ակնարկ

Brexit-ը Կայացաւ. Մեծ Բրիտանիան Պաշտօնապէս
Լքեց Եւրոմիութիւնը. Ի՞Նչ Է Սպասւում Բրիտանացիներին
Սկիզբը Էջ 03
Ճոնսոնը ցանկանում է ինչքան հնարաւոր է
կնքել առեւտրային համաձայնագրեր ԱՄՆ ու
այլ ոչ եւրոպական երկրների հետ:
Այսպիսով, Մեծ Բրիտանիան պաշտօնապէս
Յունուարի 31-ի կէս գիշերին լքեց Եւրամիութիւնը: Նշենք, որ մինչեւ տարուայ
աւարտը ոչինչ չի փոխուելու, պարզապէս
Մեծ Բրիտանիան չի կարողանայ մասնակցել
որոշումների ընդունմանը: Մեծ Բրիտանիան կը
մնայ մաքսային միութեան մէջ եւ կը պահպանի
մուտքը ԵՄ ներքին շուկայ: Առեւտրային համաձայնագրերում մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը՝ անցումային փուլի աւարտը ոչինչ չի փոխուի:
Եւրամիութեան երկրների քաղաքացիները կարող
են ապրել եւ աշխատել Մեծ Բրիտանիայում (եւ
հակառակը) մինչեւ անցումային փուլի աւարտը։
Այնուհետեւ նրանք, ովքեր ցանկանան, հինգ
տարի յետոյ մշտական կացութեան թոյլտուութիւն կը ստանան։ Եւրամիութեան բարձրագոյն
դատական ատեանն՝ Արդարադատութեան
եւրոպական դատարանն, այդ փուլի ընթացքում որպէս բարձրագոյն դատական ատեան

շարունակում է մնալ նաեւ Մեծ Բրիտանիայում։
ԵՄ եւ Մեծ Բրիտանիայի միջեւ անցումային
փուլում եւ դրանից յետոյ փոխադրական հաղորդակցութեան համար որեւէ խոչընդոտ չպէտք է
առաջանայ։
Յամենայն դէպս, այդ մասին է վկայում կողմերի հրապարակած համաձայնագիրը: Տարբեր
ոլորտներում, իհարկէ, անցումային փուլից յետոյ
փոփոխութիւններ տեղի կ՛ունենան: Պէտք է նշել,
որ ԵՄ-ից դուրս գալը Մեծ Բրիտանիայի համար ոչ
այնքան տնտեսական խնդիրներ կարող է ստեղծել, որքան քաղաքական: Ըստ քաղաքագիտական շրջանակների վերլուծութիւնների, Brexit-ից
քաղաքական հետեւանքը կարող է լինել Սքոթլանտիայի անկախութեան 2-րդ հանրաքուէն:
Հիւսիսային Իռլանդիան նոյնպէս ցանկանում է
հանրաքուէով անջատուել Մեծն Բրիտանիայից
եւ միանալ մայր Իռլանդիային: Ինչեւէ, Brexit-ը
կայացաւ: Մեծ Բրիտանիան թեւակոխում է նոր
ժամանակաշրջան: Կարելի է ասել, աւարտուեց
երկարատեւ Brexit-ի առաջին էջը: Հետաքրքիր
իրադարձութիւնները առաջիկայում են:
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

ՀԵՆՐԻ ԷԼԻԲԵԿԵԱՆ
(1936 – 2019)
«Աղջիկը ծաղկով»
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Ձիւն Երեւանի մէջ
Ձմռան վերջին ամսուան առաջին օրերուն գրեթէ ամբողջ հանրապետութեան տարածքին ձիւն
տեղաց։ Sputnik Արմենիան ներկայացուցած է երեւանեան ձիւնի
գեղեցիկ լուսանկարներ։ Հայաստանի Հանրապետութեան շրջաններու
զգալի մասին եւ Երեւանի մէջ 1
փետրուարին տեղացած առատ
ձիւնն ուրախացուցած է ոչ միայն
երեխաները, այլ նաեւ գիւղացիներն
ու գիւղատնտեսները՝ բերքառատ
տարուան սպասումով։
Նոյն պատճառով ձմռան վերջին

ամսուան առաջին օրերու ձիւնը
ուրախացուցած է ՀՀ վարչապետը։
Ան այդ մասին գրառում կատարած
է Facebook-ի իր էջին ու բերքառատութիւն ակնկալած՝ ոչ
միայն գիւղատնտեսութեան մէջ։
Sputnik Արմենիան ներկայացուցած
է երեւանեան ձիւնի գեղեցիկ լուսանկարներն ու մարդոց վերաբերմունքը։
Նշենք, որ Փետրուար 4-ին ցերեկն
ու գիշերը կը սպասուի ձիւն:
Փետրուար 5-ին կը սպասուի առանց
տեղումներու եղանակ:

Փութին Մոսկուայի Մէջ Հիւրընկալած է
Նաթանիահուն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն
Այս տարեշրջանին եւս նոր և նախկին սաներու համար
արձանագրութիւնները կ’ըսկսին Փետրուար 1-էն մինչեւ
Փետրուար 13, առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ
ետք ժամը 2, ամէն Երեքշաբթի, Հինգշաբթի և Շաբաթ
օրերը:
Կարեւոր:
1-Դիմողները պարտին իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2-Վերոյիշեալ թուականէն ետք դիմումնագիրները պիտի
մերժուին:
Վարչութիւն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻԻ ԿԱՐԻՔ
Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի մանկապարտէզի մնայուն ուսուցչուհիի: Ենթական պէտք է ըլլայ
լիբանանահպատակ, համապատասխան վկայականի
տէր եւ նախընտրաբար՝ փորձառու: Դիմորդներ իրենց
CV-ները կրնան ղրկել secretary@aecbeirut.edu.lb հասցէին:

Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր
Փութին Մոսկուայի մէջ հիւրընկալած
է Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին
Նաթանիահուն։ «Ժամանակ»ը հիմնուելով միջազգային աղբիւրներու
հաղորդումներուն վրայ, հաղորդած
է, որ երկու ղեկավարները շուրջ երեք
ժամուան հանդիպում մը ունեցած են
Քրեմլինի պալատէն ներս։
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփի կողմէ
վերջին օրերուն հրապարակուած՝
Մերձաւոր Արեւելքի խաղաղութեան
ուղղեալ «Դարու համաձայնութեան»
մանրամասնութիւնները քննարկուած են Մոսկուայի հանդիպման
ժամանակ։
Նաթանիահու ընդգծած է, որ ամերիկեան կողմին հետ կատարուած
աշխատանքներէն անմիջապէս
վերջ այցելած է Փութինին՝ ծրագրի
մանրամասնութիւնները
բացատրելու եւ ռուսական կողմի
մօտեցումներուն վերահասու դառնալու համար։ Նաթանիահուի
խօսքով՝ Ռուսաստան եւ Իսրայէլ
պատմականօրէն աննախընթաց
ձեւով իրարու մօտ են աւելի քան
երբեք։ Իր կարգին, Փութինն ալ
շեշտադրումներ ըրած է երկկողմանի
յարաբերութիւններուն ուղղութեամբ։ Յամենայնդէպս, հանդիպումէն
վերջ այդ ծրագրին վերաբերեալ
Վլատիմիր Փութինի տեսակէտները
չհրապարակուեցան։
Ռուսական աղբիւրի մը հաղոր-

դումներով, Մոսկուայի դիւանագիտական մասնագէտները տեղեկացուցած են, որ Իսրայէլի կողմէ
ներկայացուած մանրամասնութիւնները պիտի քննարկուին եւ
ըստ այդմ տեսակէտներ պիտի
հրապարակուին։ Երէկուան հանդիպումէն առաջ ռուսական դիւանագիտական շրջանակները կասկածելի մօտեցում կը ցուցաբերէին այս
ծրագրին նկատմամբ՝ Պաղեստինի
սեղանին շուրջ չըլլալուն բերումով։
Իսրայէլեան աղբիւրներն ալ մատնանշեցին, որ վերջին ութ օրուան
ընթացքին արդէն երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցած է Փութինի եւ Նաթանիահուի միջեւ։ Ըստ
նոյն աղբիւրներուն, ներառեալ
Սուրիան, այս ծրագրի ամբողջ
տարածքաշրջանի վրայ ունենալիք
ազդեցութիւնը ձեռք առնուած է։
Փութին եւ Նաթանիահու կարծիքներ փոխանակած են՝ Սուրիոյ
վերջին իրադարձութիւններու լոյսին տակ։ Բաց աստի, որոշուած
է, որպէսզի Սուրիոյ պարագային
համակարգուած ըլլան երկու երկիրներու յարաբերութիւնները։
Միւս կողմէ, Թուրքիա կը շարունակէ
բուռն ձեւով հակազդել Ուաշինկթընի
մէջ անցեալ շաբաթ հրապարակուած
ծրագրին դէմ։ Անգարայի մէջ վերջին
իրադարձութիւնները կը քննարկուին
ամենաբարձր մակարդակի վրայ եւ
թրքական կողմը դժգոհութիւն կը
յայտնէ ծրագրին դէմ։
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