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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,709,491 (989.1/1 միլիոն), մահացած են 427,208 (54.8/1 միլիոն), բուժուած են 3,897,074 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,422, մահացածներ` 31, բուժուած` 853

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 15,281, մահացածներ` 258, բուժուած` 5,639
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 124,392 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,122,830
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20 Նոր Վարակակիր Մինչ Ցոյցերը 
Կը Շարունակուին

612 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր  Թիւը 

Հասաւ 15281-ի

«Քորոնա» Ժահրի Համաճարակի Դէմ Պայքարի 
Ծիրէն Ներս Տարբեր Երկիրներէ Բժիշկներ 

Պիտի Ժամանեն Հայաստան

Լիբանանեան Դրամանիշի Արժէքի Անկումի 
Լուրերը Սարքուած Չարամտութիւն Է. Աուն

20 նոր վարակակիրներ 
արձանագրուեցան երէկ 
Լիբանանի մէջ մինչ ամէն 
օր աւելի եւս բազմամարդ 
դարձող ցոյցերը կը շարու-
նակուին:
Երէկուայ նոր գրանցումով 
վարակակիրներուն ընդհա-
նուր թիւը Լիբանանի մէջ 
հասաւ 1422-ի:
Նշենք, որ երէկուայ վարա-
կակիրներէն 7-ն դուրսէն 
եկածներու շարքերէն էին:

Հայաստանի մէջ,  12 յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 15 
281 դէպք, որոնցմէ 5639ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան 
նախարարութեան Հիւանդութիւններու 
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային 
կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 9298 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 77 
686 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 612 նոր դէպք եւ  173 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 13 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 258):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 85, 73, 74, 55, 83, 71, 84, 76, 59 տարեկան տղամարդիկ 
եւ 61, 69, 59, 60 տարեկան կանայք։ 

Տարբեր երկիրներէ բժիշկներ 
Հայաստան պիտի գան «Քորոնա» 
ժահրի համաճարակին դէմ պայքարի 
ծիրէն ներս։
Առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան Յունիս 12-ին տեղի 
ունեցած ճեպազրոյցի ընթացքին 
յայտնեց, որ վաղը յատուկ չուերթով 
Ֆրանսայէն Հայաստան պիտի ժամա-
նեն 10 բժիշկներ։
«Արտերկրէն բժշկական անձնակազմերու ծրագրաւորուած այցեր ունինք: 
Ֆրանսայէն ունինք 10 բժիշկի այց վաղը յատուկ չուերթով: Լիթուանիոյ 
բժիշկները միւս շաբաթ պիտի այցելեն: Կան նաեւ Ռուսիայէն ցանկութիւն 
յայտնած բժիշկներ` մօտ 50 հոգի, որոնք ամենայն հաւանականութեամբ 
պիտի այցելեն ու աշխատին քանի մը շաբաթ»,- նշեց Թորոսեան:
Նախարարը աւելցուց, որ բանակցութիւններու մէջ են Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութեան Եւրոպական գրասենեակին հետ եւ 
կը քննարկեն արտակարգ իրավիճակներու համար ստեղծուած խումբերու 
այցելութիւնները: 

ԱՄՆ մէկ տոլարի արժէքը 7000 լ.ո. ըլլալու լուրերը անհիմն են եւ կասկածելի 
ըսաւ Նախագահ Աուն կառավարութեան վերջին նիստին ընթացքին, որ 
տեղի ունեցաւ Պաապտայի պալատին մէջ:
Ըստ Աունի լիբանանեան թղթոսկիի արժէքի աննախընթաց անկումի լուրերը 
չարամտութեամբ սարքուած էին ըսաւ նախագահը: Այս բանին նպատակը 
բարկացած ժողովուրդը փողոց իջեցնելու կը միտէր:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Փիթըր Պալաքեան 

Փիթըր Պալաքեան (13 Յունիս 
1951, Նիւ Ճըրզի) ամերիկահայ 
գրող, բանաստեղծ:
Ուսումը ստացած է Պաքնըլ, 
Պրաուն եւ Նիւ Եորքի համալսա-
րաններուն մէջ: 1980 թուակա-
նէն կը դասաւանդէ Քոլկէյթ 
համալսարանը (Նիւ Եորք, 
Համիլթոն): Աշխատակցած է 
«Նէյշըն», «Վերճինիա Քուուր-
թըրլի», «Ռեւիու» եւ այլն պարբե-
րականներու: Հրատարակած է 
բանաստեղծական բազմաթիւ 
ժողովածուներ, որոնց շարքին՝ 
«Ֆիշէյ հայրը» (1979), «Պայծա-
ռութեան տխուր օրեր» (1983):
1998-ին «Ճակատագրի սեւ 
շունը» (Black Dog of Fate, A 
Memoir) յուշագրութիւնը (հայե-
րէնի թարգմանուած Արտեմ 
Յարութիւնեանի կողմէ 2004ին) 
ճանչցուած է իբրեւ «Տարուան 
լաւագոյն գիրք», իսկ 2003ին 
լոյս տեսած «Այրող Տիգրիս. 
Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ 
Ամերիկայի հակազդեցութիւնը» 
(The Burning Tigris։ The Armenian 
Genocide and America’s Response, 
2003)[2] ծաւալուն փաստա-
վաւերագրական աշխա-տու-
թիւնը «Նիւ Եորք Թայմզ» 
թերթին կողմէ ճանչցուած է 
իբրեւ «Տարուան նշանակալից 
գիրք»: 2010-ին հայերէն թարգմա-
նութեամբ լոյս տեսած է Պալա-
քեանի «Լոյսի տխուր օրերը» 
բանաստեղծութիւններու ժողովա-
ծուն:
Պալաքեան, գործակցութեամբ 
Արիս Սեւակի, 2009-ին անգլերէնի 
թարգմանած ու հրատարակած է 
իր մեծ հօր եղբօր՝ Գրիգորիս եպս. 
Պալաքեանի «Հայ Գողգոթա» 
խորագրով ծաւալուն երկհատոր 
յուշագրութիւնը։
Փիթըր Պալաքեանի «Օզոն 
Ճուրնըլ» հատորը 2016-ին 
արժանացած է «Փուլիցըր» 
հեղինակաւոր մրցանակին՝ 
բանաստեղծութեան ճիւղին մէջ։

Ի Նպաստ Մայր Աթոռի Կողմից Իրականացուող Ծրագրերի

Յունիսի 14-ին Կը Վերատեղադրուի Մայր Տաճարի 
Գմբէթի Խաչը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Համավարակի հետեւանքների 
յաղթահարմանն ուղղուած Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի սոցիա-
լական աջակցութեան ծրագրե-
րի խթանման նպատակով Մայր 
Աթոռում շարունակւում են 
նուիրատուութիւններ ստացուել 
աշխարհասփիւռ թեմերից, 
անհատներից, տարբեր ազգա-
յին հաստատութիւններից ու 
հիմնադրամներից։
Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի 

Աւարտին է մօտեցել Միածնաէջ 
Մայր տաճարի ամրակայման 
աշխատանքների հերթական 
փուլը. ամբողջութեամբ հիմնանո-
րոգուել է տաճարի գմբէթը։ 

հայոց թեմը նուիրաբերել է 5.000 
(հինգ հազար) ԱՄՆ դոլար գումար։
Ուկրանիայի հայոց թեմը կարիքաւոր 
ընտանիքներին բաշխման նպա-
տակով Մայր Աթոռին փոխանցել 
է 5.000 (հինգ հազար) ԱՄՆ դոլար 
գումարին համարժէք պարէնային 
մթերք։
Քըրք Քըրքորեանի «Լինսի» հիմ-
նադրամի կողմից Մայր Աթոռին 
յատկացուել է 25.000 (քսանհինգ 
հազար) ԱՄՆ դոլար գումար։

Յունիսի 14-ին՝ Կաթողիկէ Սուրբ 
Էջմիածնի տօնին, Մայր Աթոռում 
տեղի կ’ունենայ երկար սպասուած 
իրադարձութիւն։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի ձեռամբ կօծուի եւ կը 
վերատեղադրուի Միածնաէջ Մայր 
տաճարի գմբէթի նորակերտ խաչը։
Խաչի օծման եւ տեղադրման արա-
րողութիւնը կարելի է դիտել ժամը 

«Ճինիշեան» յիշատակի հիմ-
նադրամը փոխանցել է 20.000 
(քսան հազար) ԱՄՆ տոլար գու-
մար՝ ի զօրակցութիւն Սիրիայի 
հայ համայնքի։
Գանատայի հայոց թեմի հոգեւոր 
սպասաւոր Արժանապատիւ Տ. 
Զարեհ աւագ քահանայ Զարգա-
րեանի կողմից Սուրբ Էջմիածնին 
է նուիրաբերուել հաւաքագրուած 
5000 (հինգ հազար) Գանատական 
տոլար գումար։

19:00-ին՝
- Մայր Աթոռի Տեղեկատուական 
համակարգի՝ https://www.face-
book.com/infoservicesofmother-
see/, https://www.facebook.com/
holyetchmiadzin/ էջերում,
- «Շողակաթ» հեռուստաընկե-
րութեան եթերով, նաեւ https://
w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
ShoghakatTVcompany, https://www.
facebook.com/ShoghakatTv/ էջերում:
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«Քորոնա» Ժահրի Համաճարակի Դէմ Պայքարի Ծիրէն Ներս Տարբեր 
Երկիրներէ Բժիշկներ Պիտի Ժամանեն Հայաստան

Խումբերը,  որոնք հիմա տարբեր 
երկիրներու մէջ օգնութիւն կը 
ցուցաբերեն, հաւանաբար պիտի 
ըլլան Լեհաստանէն կամ Իսրայէլէն, 
սակայն, ինչպէս նշեց նախարարը, 
այդ խումբերուն՝ Հայաստան ժամա-
նելու որոշումը դեռ վերջնական չէ:
Բժիշկ Վահէ Տէր-մինասեանը 
ֆէյսպուքով տեղեկացուցած է, որ 
Մոսկուայէն բժիշկներու մեծ խումբ 
մը օգնութեան համար պիտի ժամա-
նէ Հայաստան:

«Երէկ ուշ երեկոյեան տեղակացայ, 
որ, հետեւելով Մոսկուայի Թաւլովեան 
հիւանդանոցի գլխաւոր բժիշկ 
Գէորգի Մելքոնեանի կոչին, մեծ 
թիւով հայ եւ այլազգի ռուսաստանցի 
մասնագէտներ անդամագրուած են 
Հայաստան ժամանող կամաւորներու 
խումբին մէջ:
Ըստ Տէր Մինասեանի` խումբին մէջ 
պիտի ըլլան մասնագէտներ, որոնք 
բաւական փորձ ունին «Քորոնա» 
ժահրի դէմ պայքարին մէջ:
«Այսպիսին են իսկական համա-
մարդկային արժէքները, հայրենա-

սիրութիւնն ու ընկերութիւնը, 
որոնցմով պէտք է ապրիլ ու սերունդ 
դաստիարակել… բժիշկներու խումբը 
ամենայն հաւանականութեամբ 
Երեւան պիտի ըլլայ քանի մը օրէն», 
գրած է ան:
Հայաստանին օգնելու պատրաստա-
կամութիւն յայտնած է նաեւ 
Վրաստանը։ Երկրի վարչապետ 
Գիորգի Գախարիա յայտարարած 
է, որ առաջին հերթին իրենք կը 
պատրաստուին բժշկական անձնա-
կազմ գործուղել Հայաստան։
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ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Պատմական Հարթակ

Սեւրի Դաշնագիրը եւ 
Արեւմտահայութեան Իրաւունքները

«Կ’ըսեն, թէ ժամանակը կը փոխէ ամէն ինչ, 
սակայն դուն անձնապէս պէտք է փոխես զայն»:

Էնտի Ուորհոլ, 20-րդ դարու ամերիկացի դերասան, բեմադրիչ

Սեւրի Դաշնագիրը, 10 Օգոստոս 1920
Երբ բարեկամներու հետ խօսինք արեւմտահայու-
թեան իրաւունքներու մասին, նիւթը կ’ըլլայ այն միակ 
համաձայնագրին մասին, որ հայոց շնորհեց իրաւունք 
վերադառնալու իրենց պապենական հայրենիքը՝ Սեւրի 
դաշնագիրը: Շատեր կ’ըսեն, թէ Սեւրի դաշնագիրը 
անվաւեր է: Այդ դաշնագիրը Թուրքիան ստիպուած 
բաւական ձգձգելէ ետք Ֆրանսայի ճնշումով կնքեց  10 
Օգոստոս 1920-ին եւ վաւերացուց 25 Օգոստոս 1920-
ին: Ստորագրող կողմերը պարտուած Օսմանեան 
կառավարութիւնն էին եւ Պօղոս Նուպար Փաշան, 
հայկական պատուիրակութեան նախագահը: Սեւրի դաշնագրով հայոց կը 
վերադարձուէին Ուիլսընեան սահմաններով նախատեսուած Հայաստան մը 
ներկայ Հայաստանի սահմանէն մինչեւ Կարին եւ հարաւէն մինչեւ Վանայ 
Լիճի հարաւային ափերը: Քրտական պետութիւն մըն ալ նախատեսուած էր 
Տիգրանակերտի շրջանին մէջ:
Այս համաձայնագիրը ունէր նաեւ յօդուածներ, որոնք կը վերաբերէին 
Օսմանեան կայսրութեան արաբական գրաւեալ հողերուն՝ Իրաք, Սուրիա, 
Լիբանան, Պաղեստին, Յորդանան, մինչեւ Հիժազ: Այն յօդուածները, 
որոնք կը վերաբերէին այդ հողամասերու ֆրանսական եւ բրիտանական 
հոգատարութեան անցնելուն, ամբողջութեամբ գործադրուեցան: Ըստ 
միջազգային իրաւունքի գիտակ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի, երբ 
դաշնագրի մը յօդուածներուն մէկ մասը կը գործադրուի, ամբողջութեան 
գործադրելիութիւնը կ’երաշխաւորուի: Բրիտանիան եւ Ֆրանսան վաւե-
րացուցին եւ գործադրեցին դաշնագրի իրենց վերաբերող բաժինը: Դաշնագի-
րը անկատար մնաց միայն զայն չվաւերացուցած Արեւմտեան Հայաստանի 
համար, որու պատուիրակութիւնը չէր վաւերացուցած այս դաշնագիրը 
քաղաքական պատճառներով: Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն 
շարունակուող պետութիւնը վաւերացուց զայն 2016 թուականին ու զայն 
ուղարկեց ֆրանսական պետութեան: Այս ձեւով իրաւականօրէն սկսաւ 
Սեւրի դաշնագրի գործադրութիւնը հայկական կողմէն:
Լոզանի դաշնագիրը, որ կնքուած էր 1923 թուականին, չէր կրնար փոխարինել 
Սեւրի դաշնագիրը, որովհետեւ միջազգային օրէնքի մէջ դաշնագիր մը չի 
կրնար փոխարինել  նախորդ մը, եթէ բոլոր հին դաշնագիրը ստորագրող 
կողմեր չեն ստորագրած նոր դաշնագիրը: Այս պարագային, Հայաստան 
բացակայեցաւ Լոզանի դաշնագրի ստորագրութենէն: Լոզանի դաշնագրին 

մէջ չէ յիշուած Սեւրի դաշնագիրը եւ զայն չեղեալ համարելը: Որպէս 
եզրակացութիւն այս բաժինին, կրնանք ըսել, թէ Սեւրի դաշնագիրը կը մնայ 
ուժի մէջ եւ գործադրելի ըստ միջազգային օրէնքի:
Ըստ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի, Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը, որ 
կնքուած էր Հայաստանի Հանրապետութեան հրաժարած կառավարութեան 
կողմէ 2 Դեկտեմբեր 1920-ին, եւ կը պարունակէր յօդուած մը, ըստ որու 
Հայաստան կը հրաժարէր Սեւրի դաշնագրէն, ինքնին անվաւեր էր, որովհետեւ 
Հայաստան չէր վաւերացուցած դաշնագիրը որ անկէ հրաժարէր: 2016 
թուականի վաւերացումը Թուրքիոյ ձեռքէն խլած է նաեւ այս դաշնագրի 
խաղաքարտը օգտագործելու իրաւունքը, նաեւ 1921 թուականի ռուս-
թրքական համաձայնագրի քարտը:

Արեւմտահայութեան իրաւունքները ո՞վ պիտի պաշտպանէ
Ցեղասպանութենէն ի վեր հայ ժողովուրդի բաղկացուցիչ բոլոր տարրերը՝ կու-
սակցութիւններ, եկեղեցիներ, միութիւններ, հայրենակցական միութիւններ 
եւ ժողովուրդի այլ ներկայացուցիչ մարմիններ կատարեցին մեծ գործ հայը 
պահելու համար իր կորսնցուցած հայրենիքին մօտ: Պահեցին եկեղեցի, 
դպրոց, ակումբ, մամուլ եւ մշակոյթ: Քաղաքական ներկայացուցչութիւնը 
մնաց կուսակցութիւններու մակարդակով: Միջազգային օրէնքի համաձայն, 
պետութեան հետ կրնայ բանակցիլ պետութիւն միայն կամ ժողովուրդին 
քուէներով ընտրուած լիազօր ներկայացուցչական մարմին մը: Պաղեստինեան 
օրինակը յայտնի է: Պաղեստինցի ժողովուրդը իր բոլոր բաղկացուցիչ տարրե-
րու մասնակցութեամբ ընտրեց իր լիազօր ներկայացուցչական մարմինը, 
փաստաթուղթերը փոխանցեց Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան եւ 
ստացաւ հողատէր, բնիկ ժողովուրդի կարգավիճակ: Պաղեստին ներկայիս 
ունի դիտորդ պետութեան կարգավիճակ միջազգային կազմակերպութեան 
մէջ: 
Ուրեմն ի՞նչ բան կը պակսի մեր ժողովուրդին միջազգային ընտանիքին կողմէ 
ընդունուելու համար որպէս իր հողը կորսնցուցած, բնիկ ժողովուրդի մը 
զաւակներ: Միջազգային օրէնքը կը պարտադրէ, որ իւրաքանչիւր իրաւա-
զուրկ ժողովուրդ ընտրէ իր լիազօր ներկայացուցիչները: Մարդիկ, որոնք 
կը ներկայացնեն մեր հայրենիքի գիւղերն ու քաղաքները, մեր ժողովուրդի 
բոլոր բաղկացուցիչ մասնիկները: Հայը պիտի կարենայ վերադառնալ իր 
պապերու հողամասը եթէ կարենայ իր ճակատագիրը առնել իր ձեռքին մէջ եւ 
չի ձգէ զայն ապագայի անորոշ հովերուն: Ժամանակի քմահաճոյքին ձգել մեր 
հարցերը թուլութեան նշան է: Ժամն է որ մեր ժողովուրդը կարենայ թափանցիկ 
ընտրութիւններով ընտրել զինք ներկայացնող եւ միջազգային իրաւական ուժ 
ունեցող լիազօր մարմին մը: Ցարդ կատարուած քաղաքական բոլոր ճիգերը 
անպտուղ մնացին, որովհետեւ չունէին միջազգային իրաւական ուժի կշիռը: 
Այս լիազօր մարմինը միակ միջոցն է մեր ժողովուրդին վերադարձնելու համար 
իր իրաւունքները: Սխալ չհասկցուիմ: Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
մեր ժողովուրդի հիմնական մասը կը կազմէ, այն ժայռը որու կ’ապաւինինք,  
Արցախի եւ Արեւմտեան Հայաստանի հետ: Այս պարագային, միջազգային 
իրաւունքը կը ճանչնայ Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդի ներկա-
յացուցչական իրաւունքը, ինչպէս որ կը ճանչնայ Արցախի բնիկ ժողովուրդի 
ներկայացուցչական իրաւունքը: Ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը 
կը համարուի հաւասարազօր հողային ամբողջականութեան իրաւունքին: 
Այս է պատճառը որ Արցախ  ներկայիս չի կրնար միանալ Հայաստանի 
Հանրապետութեան մինչեւ որ իրաւականօրէն ընդունուի որպէս պետութիւն 
իր ներկայ սահմաններով:
Թուրքիոյ Հանրապետութեան քաղաքական այրերուն բոլոր քայլերը ուղղուած 
են դէպի 2023 թուականը: Այդ թուականին, Լոզանի համաձայնագրի 
պարտադրած կաշկանդումները թրքական պետութեան վրայ իրենց աւարտին 
պիտի հասնին:  Թուրքիան պիտի կարենայ իր ծովային սահմաններու մէջ 
գտնուող բնական կազի եւ քարիւղի պաշարներու շահագործում կատարել: 
Էրտողան թրքական կառավարութիւնը վերածած է միապետութեան: Բոլոր 
քայլերը կ’ուղղուին դէպի Իսլամի շահագործում, որպէս իշխանութեան լծակ, 
երկիրը ներկայացնելով որպէս Իսլամի պաշտպան: Թուրքիա կը պահէ բոլոր 
խաղաքարտերը Եւրոպայի, Ռուսիոյ եւ արաբական աշխարհին վրայ ճնշելու 
համար: Կը միջամտէ ամէն տեղ: Արեւելեան Միջերկրական Ծովը կը փորձէ 
վերածել թրքական լիճի: Արեւմուտքը եւ Ռուսիան մինչեւ ե՞րբ թոյլ պիտի տան 
Թուրքիոյ այս սանձարձակ վերաբերմունքը: Մինչեւ այն ատեն, որ իրենց 
շահերուն սկսի վնասել: Չենք գիտեր երբ մեծ պետութիւններ դարակէն կը 
հանեն Սեւրի դաշնագրի մնացած մասը եւ կը գործադրեն զայն: Թուրքիոյ բոլոր 
քայլերը քիւրտերու եւ հայերու դէմ այս վախէն մղուած են: Այս հոլովոյթին մէջ, 
սպասելով Աշխարհի բազմաբեւեռ համակարգի հաստատումին, արեւմտահայ 
ժողովուրդը պէտք է պատրաստ ըլլայ ամէն իրավիճակի փոփոխութեան, 
ընտրելով զինք ներկայացնող քաղաքական լիազօր ներկայացուցիչները, 
որոնք յետայսու պիտի պաշտպանեն արեւմտահայութեան իրաւունքները: 
Հակառակ պարագային, գալիք սերունդները մեզի պիտի չներեն մեր 
թուլութեան եւ այս ոսկի առիթը կորսնցնելուն համար:
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Գոլումպիացի Ժամանակակից Անուանի Գրող, 
Գրականութեան Նոպէլեան Մրցանակի Դափնեկիր 

Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի “The Hundred Years Of Solitude”
Գրքի Անուան Հայերէն Թարգմանութիւնը

Կամ
Թարգմանչական Սխալը Ուղղելու Անհրաժեշտութիւն

Գրական – Մշակութային

1973 թուականին, հայրենի 
գրող Ռուբէն Յովսէփեանի 
թարգմանութեամբ, Խորհրդային 
Հայաստանում հայերէն լոյս 
տեսաւ Գոլումպիացի անուանի 
գրող Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի 
“The hundred years of solitude” 
գիրքը։ Բնագիրը իսպաներէն 
է, իսկ նշուածը իսպաներէնից 
անգլերէն թարգմանութիւնն է։ 
Ռուբէն Յովսէփեանը գրքի անունը 
թարգմանել է «Հարյուր տարվա 
մենություն» / «Հարիւր տարուայ 
մենութիւն»։
Մարկեսի այդ գիրքը բազմաթիւ 
անգամներ թարգմանուել է տարբեր 
լեզուներով եւ փնտռուած գիրք է 
ընթերցասէր զանգուածների կողմից։ 
Հայաստանում դա վերահրա-
տարակուեց մի քանի տարի 
առաջ, երբ ողջ էր թարգմանիչը: 
Հրատարակողը «Համազգային» 
Հայ Կրթական եւ Մշակութային 
Միութեան հայաստանեան 
կառոյցն էր։ Գարսիա Մարկեսի 
այդ գիրքը երկար ժամանակ 
գտնւում էր Երեւանում ամենաշատ 
պահանջարկն ունեցող գրքերի առա-
ջին տասնեակում։
Իսկ ո՞րն է իմ այս գրութեան բնա-
բանն ու նպատակը,- Նշել այն 
հարցը, որ Մարկեսի յայտնի այդ 
գրքի անունը հայերէն սխալ է 
թարգմանուել, եւ անհրաժեշտ է 
օր առաջ ուղղում մտցնել։
Եւ ինչո՞ւ։ Քանի որ՝ հաւատացած 
եմ խստապահանջ մօտեցումը 
պիտի նպաստի գիր ու գրականու-
թեան բնագաւառում (եւ ոչ-միայն) 
առաջընթացին, նոր վերելքներին 
ու գրական գագաթներ նուաճելուն։ 
Հայ գրականութիւնը ունեցել է եւ 
ունի գագաթներ, ովքեր, ինչ խօսք, 
դեռ մեծ մասով անյայտ են մնում 
համաշխարհային գրականութեան 
ոլորտում, գուցէ ինչ-որ չափով հենց 
մեր թերացման պատճառով։ Փակենք 
այս փակագիծը եւ վերադառնանք 
մեր նիւթին։
Նախ՝ կարեւորութեամբ նշեմ, 
թարգմանչական այդ սխալը բնաւ չի 
նշանակում հարցականի տակ տանել 
ժամանակակից մեր լաւ գրողնե-
րից Ռուբէն Յովսէփեանի գրական 
իմացութիւնն ու արժանիքները։ 
Ես այդ նպատակը չունեմ։ Բայց 
ծանօթ լինելով Մարկեսի այդ 

գրքի պարսկերէն եւ անգլերէն 
թարգմանութեան հետ, ուզում 
եմ հայրենի եւ Սփիւռքի գրական 
շրջանակների եւ ընթերցողների 
ուշադրութեանը յանձնել այդ սխա-
լը, եւ հայոց լեզուի ու գրականու-
թեան, ինչպէս նաեւ թարգմանչա-
կան ոլորտին տիրապետող անձանց 
առաջարկել՝ քննարկման ենթակայ 
դարձնեն իմ նկատառումներն ու 
առաջարկները, որպէսզի եթէ 
միասին եզրակացրեցինք նոյնը, 
ապա միջոցների դիմել սխալն ուղղե-
լու ուղղութեամբ։
Հասկանում եմ, հայ ընթերցողի 
համար շատ դժուար է միանգամից 
հրաժարուել տասնամեակներ լսած, 
կարդացած եւ իրեն համար ընկալելի, 
ընդունելի եւ սրտամօտ դարձած 
«Հարիւր տարուայ մենութիւն» 
անունից։ Սա լիովին հասկանում 
եմ ես։ Ուզում եմ այստեղ գրել 
պարսկերէն մի առակ, որը ճիշտ է 
նաեւ այս հարցում,- «Սխալը երբ 
էլ որ ուղղես, օգուտ է/ օգտա-
կար է»։ Ես այս հարցն եմ ուզում 
բարձրաձայնել, եւ յոյս ունեմ դա կը 
դառնայ մասնագէտների ուշադրու-
թեան առարկան։
Կարեւորութեամբ նշեմ նաեւ, որ 
ես դեռ չեմ կարդացել գրքի հայե-
րէն թարգմանութիւնը։ Դա ունի իր 
պատճառն ու նախապատմութիւնը, 
որ ուզում եմ համառօտ գրել ստորեւ։

Մարկեսի “The hundred years of sol-
itude” գրքի անուան հայերէն սխալ 
թարգմանութիւնը ես նկատել եմ 
մօտ 28 տարի առաջ։ Չեմ ուզում 
անդրադառնալ այս հարցը այսքան 
ուշ հանրայնացնելու մասին. դա 
ծաւալուն է։
1991 թուականի Մայիսին, Երեւանի 
գրախանութներից մէկում տեսայ 
Մարկեսի այդ գրքի հայերէն թարգմա-
նութիւնը,- «Հարյուր տարվա 
մենություն»։ Իմ նկատածը ասացի 
գրավաճառին եւ գրախանութի 
վարիչ/ տնօրէնին։ Ասացի գրքի 
հայերէն ճիշտ թարգմանութիւնը 
լինում է «Հարիւր տարի մենութիւն» 
/ «Հարյուր տարի մենություն»՝ 
փորձելով բացատրել եւ հիմնաւորել 
դա։ Տեսնելով, որ անարձագանգ է 
մնում իմ նկատողութիւնը (նոյնիսկ 
չնշեցին իմ բացատրութիւնը, ում 
որ պէտք է փոխանցելու համար), 
դուրս եկայ գրախանութից՝ առանց 
գնելու գիրքը։
Նոյն նկատողութիւնը կատարե-

ցի, երբ մամուլից իմացայ գիրքը 
վերահրատարակուել է նոյն անունով։ 
Այնուհետ չփորձեցի կապ հաստատել 
հայաստանեան կամ Սփիւռքի 
գրական շրջանակների կամ այդ 
ոլորտի պատասխանատուների հետ, 
զգալով որ՝ սովորական սփիւռքա-
հայը ընդհանրապէս չի արժանանում 
շատերի ուշադրութեանը, համարեա 
միշտ անպատասխան են մնում նրա 
առարկութիւններն ու յատկապէս՝ 
քննադատական գրութիւնները։
Ահա՛ նախապատմութիւնը։
Իսկ թէ ինչո՞ւ որոշեցի հիմա արծարծել 
այս հարցը՝ հայրենի եւ Սփիւռքի 
գրական շրջանակներում, մամուլով 
եւ առանձին իմ ծանօթներին կազմած 
գրութիւնս ուղարկելով...
Լրատուներից իմացայ, Մայիսի 5-ին 
Ռուբէն Յովսէփեանի ծննդեան օրն 
էր. նա կը դառնար 81 տարեկան, իսկ 
այս տարի նրա մահուան 4-ամեակն 
է։ Երբեք առիթ չեմ ունեցել կապի մէջ 
լինել նրա հետ, բայց որոշեցի հիմա՝ 
28 տարի այդ հարցը փակ պահելուց 
յետոյ, գրել իմ նկատողութիւնն ու 
հիմնաւորումները, որպէսզի եթէ 
արժանացաւ մասնագէտների հաւա-
նութեանը՝ ուղղել Մարկեսի այդ գրքի 
անուան հայերէն թարգմանութիւնը։
Հաւանաբար, Ռ. Յովսէփեանը գրքի 
հայերէն թարգմանութիւնը կատա-
րել է միջնորդ լեզուից. ամենամեծ 
հաւանականութեամբ՝ ռուսերէնից։ 
Գուցէ այդ սխալը հենց ռուսերէն 
թարգմանութեան մէջ է կատարուել։ 
Դա պիտի եզրակացնի ռուսերէն 
իմացողը։

Ստորեւ իմ հիմնաւորումները՝ թէ 
ինչո՞ւ սխալ է «Հարիւր տարուայ 
մենութիւն» թարգմանութիւնը։
Հիմնաւորումներիս Ա- բաժինը գրում 
եմ նրանց համար, ովքեր գիտեն 
պարսկերէն։ Բ- բաժնում աւելի 
հանգամանալից կանդրադառնամ 
հայերէն թարգմանութեանը։
Ա-
Մարկեսի գրքի անունը անգլերէնով 
“The hundred years of solitude” է։ 
Պարսկերէն թարգմանութիւնը շատ 
սահուն եւ լաւ է, եւ գրքի անունը 
թարգմանուել է,-                         .
Գիրքը չի թարգմանուել                       ,
մինչդեռ հայերէն թարգամանութիւնը 
հենց երկրորդն է։ Եւ այդ երկուսը 
լրիւ տարբեր բաներ են՝ թէ 
նախադասութեան կազմուածքի, 
թէ՛ իմաստի առումով։ (Սա գրեցի 
պարսկերէն իմացողների համար)։

Բ- 
Մարկեսի “One hundred years of sol-
itude” գրքի անունը հայերէն պիտի 
թարգմանուէր «Հարիւր տարի 
մենութիւն»։ Ռուբէն Յովսէփեանի 
հայերէն թարգմանածը անգլերէնով 
լինում է՝ “The solitude of one hun-
dred years”. Անգլերէն այս երկու 
նախադասութիւնները տարբեր են՝ 
թէ՛ կառուցուածքի առումով, թէ՛ 
իրենց իմաստով։ Լրիւ ուրիշ միտք եւ 
բովանդակութիւն ունեն։ Բացատրեմ 
ինչու։ Այստեղ էլ փակագիծ բացեմ 
ու նշեմ, Google-ով հայերէն սխալ 
թարգմանութիւն է ստացւում, եւ դա 
վստահելի չէ։
Հարցը սկսենք քննարկել քերա-
կանութեանը դիմելով,-
«Հարիւր տարի մենութիւն» նախա-
դասութեան մէջ «տարի»-ն ուղղա-
կի հոլով է։ 
Իսկ 
«Հարիւր տարուայ մենութիւն» 
նախադասութեան մէջ «հարիւր 
տարուայ»-ն սեռական հոլով է։
«Հարիւր տարի մենութիւն» նախա-
դասութեան մէջ ենթական «տարի»-ն 
է։
«Հարիւր տարուայ մենութիւն» 
նախադասութեան մէջ ենթական 
«մենութիւն»-ն է։
Այիսնքն՝
Լրիւ ուրիշ նախադասութիւններ են՝ 
թէ՛ կառուցուածքի, թէ՛ բովանդա-
կութեան/ մտքի իմաստով։
Նոյնն էլ անգլերէն երկու նախա-
դասութիւնների մէջ է,- Ենթա-
կաները տարբեր են, հետեւա-
բար ստորագրեալներն էլ 
տարբեր են, հետեւաբար՝ նախա-
դասութիւններն էլ տարբեր են, 
թէ՛ նախադասութիւնների կառու-
ցուածքի, թէ՛ իրենց բովանդակու-
թեան ԻՄԱՍՏՈՎ։
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Գոլումպիացի Ժամանակակից Անուանի Գրող, 
Գրականութեան Նոպէլեան Մրցանակի Դափնեկիր...

 05

Սկիզբը Էջ 04

Շար. Էջ 07

Գրական – Մշակութային

ՓԹԻԹ-ի Կայքը Կ’աշխուժանայ Համավարակի Օրերուն
Մշակութային Արձագանգ

«ՓԹԻԹ մանկապատանեկան 
կայք»-ը մեկնարկած է Հոկտեմբեր 
2015-ին,Պէյրութի  մէջ2010 -էն ի 
վեր լոյս տեսնող նոյնանուն պարբե-
րաթերթը հասանելի դարձնելու 
համար հայկական Սփիւռքին: 
2016-ին կայքին յաջորդեց ՓԹԻԹ 
յաւելուածը, որ ցարդ ունի շուրջ 
33,000 ներբեռնում։
Կայքի թարմացումները պարբե-
րաբար շարունակուեցան մինչեւ 
2020, եւ այն ցարդ  ունեցած է շուրջ 
53,000 այցելու։ Վերջին ամիսներուն, 
Համաճարակին պարտադրած 
մեկուսացումին պատճառով, կայքին 
այցելուները եռապատկուեցան 
(Մարտ – Մայիս ամիսներուն՝ աւելի 
քան 10,000 այցելու), որովհետեւ 
զանազան երկիրներու հայկական 
վարժարաններ սկսան օգտագործել 
ՓԹԻԹ-ի կայքը, մանաւանդ՝ անոր 
լեզուական փոխներգործուն խաղե-
րու հարուստ ընտրանին, իբրեւ 
առցանց ուսուցումի օժանդակ միջոց, 
աշակերտներուն արեմտահայերէնով 

հաճելի եւ շահեկան գիտելիքներ 
փոխանցելու համար։ 
ՓԹԻԹ մանկապատանեկան կայքը 
լեզուական խաղերու կողքին ունի 
նաեւ թուաբանական, տրամաբա-
նութեան եւ ժամանցային խաղեր, 
ինչպէս նաեւ յօդուածներ, առակներ, 
պատմութիւններ, ժպիտներ եւ 
հանելուկներ, որոնք կը հետաքրքրեն 
զանազան տարիքի եւ հայերէնի 
իմացութեան տարբեր մակարդակ-
ներ ունեցող երեխաներուն:
Ի տես այս իրականութեան, որոշեցինք 
արագացնել թարմացումները.այսու-
հետեւ ամսական դրութեամբ նոր 
նիւթեր պիտի տեղադրուին կայքին 
վրայ։
Նշենք որ ՓԹԻԹ-ի կայքը`ww-
w.e-ptit.com գոյութիւն ունի եւ անոր 
պարբերաբար թարմացումները 
կը կատարուին շնորհիւ Գալուստ 
Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան 
Հայկական Բաժանմունքի նիւթական 
նեցուկին:   

ՓԹԻԹ-ի  Լեզուական  Խաղերէն  Նմուշներ

Ահա՛ իմ հիմնաւորումներն առ 
այն, որ Գոլումպիացի անուանի 
գրող, Գրականութեան Նոպէլեան 
մրցանակի դափնեկիր Գաբրիէլ 
Գարսիա Մարկեսի “The hun-
dred years of solitude” հիանա-
լի գրքի անունը հայերէն սխալ է 
թարգմանուել։

Գնանք առաջ։
Գանք ու եզրակացնենք, «մենու-
թիւն» բառը սեռական հոլով 
պիտի դրուի։ Այս կապակցութեամբ 
վէճ չի կարող լինել, երբ որ Մարկեսի 
այդ գրքի պարսկերէն եւ անգլերէն 
թարգմանութիւններն ենք նկատի 
ունենում։
Իսկ հիմա՝ առաջին հարցումը,-

Ո՞րն է գրքի անուան հայերէն 
ճիշտ թարգմանութիւնը։ Թերեւս 
կարող է լինել մէկից աւել ճիշտ 
թարգմանութիւններ։
“One hundred years of solitude” 
-ը հայերէն կարող է թարգմանուել.
- «Մենութեան հարիւր տարի-
ները»,
- «Մենութեան հարիւր տարին»,
- «Հարիւր տարի մենութիւն»։

Երկրորդ հարցումը.
Անգլերէնով տարին յոգնակի է 
նշուած. “years”. Իսկ հայերէնով ո՞րն 
է ճիշտը. յոգնակի՞ն, թէ՞ եզակին. 
«տարիներ»ը՞, թէ՞ «տարին»։
Սա պիտի եզրակացնի հայերէնին 
տիրապետողն ու լեզուաբանը։ Ես 
հաւասարապէս ճիշտ եմ իմանում 
երկուսն էլ։ «Տարիներ» յոգնակին 

յանձնարարելի է ցոյց տալու 
համար ժամանակի երկարութեան 
զգացողութիւնը, այլապէս «հարիւր 
տարին» էլ ճիշտ է։ Բայց այս հարցի 
հանգուցալուծումը թողնենք բաց։

Երրորդ հարցումը.
Պէ՞տք է դնել «Ը» կամ «Ն» որոշիչ 
յօդը։ Ո՞րն է ճիշտը. «տարիներԸ», 
«տարիՆ», թէ՞ երկու բառերն էլ՝ 
առանց որոշիչ յօդի. պարզապէս՝ 
«տարիներ», «տարի»։
Սա էլ թողնենք եզրակացնի լեզուա-
բանը։ Իմ կարծիքով, «հարիւր 
տարի»ն արդէն որոշիչ է, ու 
անհրաժեշտ չի դնել որոշիչ յօդ։ 
Ինչպէս որ նոյնն է անգլերէնում. 
չկայ “The”.

Չորրորդ հարցումը.

Վերում նշուած հայերէն թարգմա-
նութիւնները՝ բոլորն էլ, միտք բանին 
ունեն նոյն իմաստը՝ մի տարբե-
րութեամբ։ Մարկեսը ուզել է շեշտել 
ո՞րը։ Այսինքն, այդ անուններում 
եթէ պիտի շեշտի նշան դնել, այդ 
շեշտը կը դնենք ո՞ր բառի վրայ,- 
«մենութիւն», թէ՞ «հարիւր տարի» 
/ «հարիւր տարիներ» բառերի վրայ։ 
Ո՞րն է Մարկեսի նպատակը։
Պարսկերէն թարգմանութեան մէջ 
թարգմանական շեշտը գնացել է 
ժամանակի վրայ՝ «հարիւր տարի» 
բառերի վրայ։ Մինչդեռ «Մենու-
թեան հարիւր տարիներ»ում 
թարգմանչական շեշտը աւելի գնում է 
«մենութիւն» բառի վրայ, թէեւ կարելի 
է հակառակն էլ պնդել։
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Ո՞ւր կը սկսի եւ ո՞ւր կանգ կ’առնէ ժողովրդավարութիւնը: «Ձայն բազմած 
ձայն Աստուծոյ» դասական տարազը ըսողը եւ լսողը հարց կու տա՞ն, թէ՝ 
«բազմած չեղողներու ձայնը» ինչպէ՞ս պէտք է որակել, հետեւութեամբ 
առաջին հաստատման: «Բազմած» չեղող ձայնը չարի եւ սատանայի ձա՞յն 
է: Զայն պէտք է հալածե՞լ, անտեսե՞լ:
Ժողովրդավարական ընտրութեան մը քուէներու կէսէն մէկ աւելիին տիրա-
ցողը կը դառնայ իշխանութիւն, երկրի, կուսակցութեան, տուեալ հաւա-
քականութեան մը ճակատագիրը տնօրինելու իրաւունք կը ստանայ: 
Ընտրութեան մը կէսէն մէկ պակասը ստացող հաւաքականութիւնը պէ՞տք 
է զրկել հաւաքականութեան ճակատագիր տնօրինելու եւ առաջնորդելու 
իրաւունքէ:
Այսպէս կը գործեն ժամանակակից ժողովրդավարութիւնները:
Կէսէն մէկ աւելիով կամ կէսէն մէկ պակասով իրաւունք կը կենսագործուի՞:
Այս հարցով կը տագնապիմ ամէն անգամ երբ երկրի մը ղեկավարները կը 
խորհին եւ կը գործեն այնպէս, որ  կէսէն մէկ աւելին բացարձակապետութեան 
իրաւունք կու տայ, ինչպէս որ էին անցեալի ի վերուստ տրուած իրաւունքով 
իշխող թագաւորները (roi de droit divin):
Ա՞յս է ժողովրդավարութիւնը:
Անհանգստացնող այս հարցումը քաղաքացին պէտք է մղէ մտածելու, ան 
ըլլայ շարքային թէ ղեկավար:
Պարզագոյն սահմանումով, ժողովրդավարութիւնը համակեցական եւ 
համախոհական սահմանուած դրութիւն մըն է. իշխանութիւն իրագործել 
ժողովուրդին վրայ նոյնինքն ժողովուրդով:
Ի՞նչ կը նշանակէ այս տարազը:
Մարդիկ կազմակերպուելով որպէս հաւաքականութիւն, դառնալով ժողո-
վուրդ, կ’ինքնորոշուին, որպէսզի իրականացնեն իրենց նպատակները, 
հպատակելով հաւաքական կամքի մը, առանց հաշուետու ըլլալու իրենցմէ 
դուրս ուժի կամ ուժերու: Այս տեսութիւն է:
Կանգ կ’առնենք հետեւեալ հարցման դիմաց. ինչպէ՞ս կարելի է ժողովուրդին 
ընձեռել իշխանութիւն գործադրելու հնարը: Եւ կը ծնին հակասութիւններ, 
բարդութիւններ. ի՞նչ ձեւի իշխանութիւն, ինչպի՞սի հաստատութիւններով, 
ժողովուրդի ցանկութիւնները եւ իտէալը, ինքզինք կառավարելու կամքը, 
իշխանութեան անխուսափելի հակասութիւնները, քանի որ ժողովրդա-
վարական համակարգին մէջ ժողովուրդը միաժամանակ իշխողն է եւ 
իշխանութեան ենթական:
Ժողովրդավարական կարգի ընդունումը համաձայնութիւն մըն է, որուն 
հիման վրայ ժողովուրդը ինքզինք պիտի կառավարէ: Ան զանազան ձեւերով 
ներկայացած է պատմութեան մէջ եւ կը ներկայանայ այսօր: Փորձենք թուել:
• Աթէնքի ուղղակի ժողովրդավարութիւնը՝ մեր թուագրութենէն առաջ Ե 

դարուն: Հրապարակը (ակորա) հաւաքուած ժողովուրդը կ’արտայայտուէր 
քաղաքը յուզող հարցերու մասին, մեծամասնութիւնը որոշումներ կը 
կայացնէր, օրէնք կը սահմանէր, իր կազմէն կ’ընտրէր քաղաքին գործերը 
վարող պատասխանատուներ: Այս օրինակելի թուացող ուղղակի 
ժողովրդավարութիւնը կ’ենթադրէ, որ ակորայի վրայ հաւաքուած 
քաղաքացիները հարցերէն տեղեակ են, իմաստուն են, բազմաթիւ չեն, 
ինքնաբաւ են եւ ինքնաբաւ քաղաքի բնակիչ, որպէսզի ժամանակ ունե-
նան տեղեկանալու, խօսելու, վիճելու եւ կառավարելու: Արդարեւ, խօսող, 
վիճող եւ կառավարող քաղաքացիները ազատ ժամանակ ունէին, քանի 
որ Աթէնքի մէջ ընդունուած էր ըստրուկներ ունենալ, որոնք կ’աշխատէին: 
Փակագիծ մը. հիմա համացանցը կարելիութիւն կ’ընծայէ բոլորին 
տեղեկանալու, ուղղակի կարծիք յայտնելու, քուէարկելու: Հարցախոյզներ 
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Որպէսզի Ժողովրդավարութիւնը Չչարաշահուի՞ Եւ Չյանգի՞ 
Իր Ինքնաժխտման

իրականացնելու համար ուղղակի կը դիմուի զանգուածին: Բայց ինչպէ՞ս 
ճշդել իրատեսութիւնը, պայծառատեսութիւնը եւ իմաստութիւնը, երբ 
դէմ առ դէմ արտայայտուելով կարծիքները չեն բիւրեղանար: Երբ չկայ 
վիճարկում եւ անոր հետեւող՝ բիւրեղացում:

• Անուղղակի ժողովրդավարութիւնը կը փոխարինէ առաջինը: Ակո-
րայի վրայ կարելի չէ հաւաքել բոլոր քաղաքացիները, ուղղակի 
ժողովրդավարութիւնը, երբ գործ կ’ունենանք մեծաթիւ եւ երկրի մը 
մէջ տարածուած քաղաքացիներու հետ: Կը միջամտեն նաեւ կարողու-
թիւնները, փորձը: Հեռու եւ մօտ բնակող քաղաքացիները կ’ընտրեն 
զիրենք ներկայացնողներ, որոնք իշխանութիւնը պիտի ստանձնեն եւ 
կիրարկեն իր անունով: Անոնք, որոշ հերթականութեամբ եւ կանոնա-
ւորութեամբ հաշուետուութիւն պիտի ընեն, ժողովներու ընթացքին 
եւ մասնաւորաբար ընտրութիւններու նախօրեակին՝ պիտի դատեն 
կատարուած աշխատանքը:

Զարմանալի կրնայ թուիլ, որ ժողովրդավարութիւնը սահմանափակող վտանգ 
համարուած է պետութիւնը: Ժողովրդավարութեան եւ իր ազատութեան 
համար պայքարած ժողովուրդը, քուէարկելէ ետք, կը լիազօրէ իր կողմէ 
ընտրուած իշխանութիւնը,- անհատներ, կուսակցութիւններ,- որ իր անունով 
որոշէ եւ գործէ: Այսինքն, ընտրելով կը զիջի իր ազատութիւնը: Եւ պէտք 
կ’ըլլայ սպասել յաջորդ ընտրութիւնը: Պետութիւնը անհատը կը փոխարինէ 
բոլոր հարցերու մէջ, քաղաքացիները կը կազմաւորէ ըստ իր հայեցողութեան 
եւ արժէքներուն, կը միօրինականացնէ կրթութեան ճամբով, անհատական 
նախաձեռնութիւնները կը հպատակեցնէ կանոններու:
Պարզ է, ամէն բնոյթի կառավարման կառոյց վերէն կ’իշխէ ժողովուրդին վրայ: 
Ժողովրդավարական իրաւ ըմբռնումը այդ ուղղաձիգ իշխանութիւնը պէտք է 
գիտնայ հունաւորել: Դժուար պայքար՝ անվիճելի ըլլալու փորձութեան դիմաց:
Ժողովրդավարութեան եւ ազատութեան խնդիրը պարզ կը դառնայ երբ կան 
ճնշում կամ օտարի տիրապետութիւն: Պայքար կը մղուի հաւասարութեան եւ 
իշխանութեան հաւասար մասնակցութեան համար: Եղած են եւ պիտի ըլլան 
անհաւասարութիւններ ինչ կը վերաբերի իշխանութեան իրաւունքներու եւ 
մակարդակի, վարկի, հմայքի, դիրքի, երեւելիութեան, որոնց համար նաեւ 
կը մղուին պայքարներ անկախաբար ժողովուրդին ծառայելու ընթացիկ 
խոստումներէ:
Արդար, արդիւնաւոր եւ գործօն իշխանութիւն մը յայտարարութիւններով չի 
կրնար բաւարարուիլ, բնական է, անհրաժեշտ, աշխատանքի բաժանումը, որ 
յաջողելու համար նկատի պէտք է ունենայ կարողութիւնները, համապատաս-
խան պատրաստութիւնը, եւ ստանձնուած դերին պատասխանատուութիւնը: 
Այսինքն, պիտի ըլլան զանազան դիրքերու վրայ գտնուող ղեկավարներ: 
Նոյնիսկ Աթէնքի ուղղակի ժողովրդավարութեան մէջ, ընտրութենէ ետք կային 
նախարարներ եւ այլ պատասխանատուներ, որոշողներ: Հետեւաբար, նաեւ 
ժողովրդավարական կարգերու մէջ, պատասխանատուներու որոշումները 
պէտք է յարգուին, միշտ պահելով հակակշռելու միջոցները, օրինակ, ազատ 
մամուլը եւ անկախ արդարադատութիւնը:
Ժողովրդավարութիւնը չի կրնար անգիտանալ կարողութիւնները, ձեռնհա-
սութիւնները, որոնք այս կամ այն ձեւով անհաւասարութիւններ կրնան 
յառաջացնել, իրաւունքի, գնահատման եւ վարձատրութեան: Հաւասարու-
թեան ժողովրդավարական ձգտումը ձեւական չըլլալու համար, նկատի պէտք 
է ունենայ դիրքի պահանջած պատասխանատուութիւնը, ձեռնհասութիւնը 
եւ ակնկալուած արդիւնաւէտութիւնը: Բանակի տասնապետը եւ զօրավարը, 
գործարանի տնօրէնը եւ դռնապանը նոյն ձեւով չեն վարձատրուիր: Բայց ե՛ւ 
տասնապետը ե՛ւ դռնապանը պէտք չէ զրկուին բնութեան եւ գիտութեան 
բարիքներէն, չապրին զրկանքի մէջ:
Պարզ իմաստութեամբ, ժողովրդավարութիւնը միշտ պէտք է ընէ այնպէս, 
որ կառավարողները գործեն ընկերութեան բարիքին համար, այսինքն 
իրագործեն ժողովրդական կամքը: Իմաստուն ղեկավարութիւնը պէտք 
է պահէ հաւասարակշռութիւնը գործնապաշտ առաջնորդութեան եւ 
ժողովրդական ակնկալութիւններուն միջեւ:
Միշտ պէտք է մնալ ողջմիտ. կէսէն մէկ աւելիին ընձեռած իրաւունքը 
բացարձակատիրական իրաւունք չէ:
Անցեալին ճիշդ եւ արդար չէր, այսօր ալ ճիշդ եւ արդար չէ, ըստ ամենայնի 
ժողովրդավարական ըմբռնումով մերժելի է, ֆրանսական Յեղափոխութեան 
մեծ դէմքերէն ծայրայեղական Սէն-Ժիւստի այն միտքը, որ «ազատութիւն 
չկայ ազատութեան թշնամիներուն համար»: 
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Առաջին անգամ աշխարհում տեսած
Իմ առաւօտն է այնտեղ մնացել,
Երկինք ու բարդի, ճառագայթ ու լաց,
Իմ հողի հոտն է այնտեղ մնացել...

ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՒԹԵԱՆ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Որպէսզի Ժողովրդավարութիւնը Չչարաշահուի՞ Եւ 
Չյանգի՞ Իր Ինքնաժխտման

Այսինքն, ժողովրդավարութիւնը երբ կայացած 
չէ, միշտ ինքզինք պէտք է սրբագրէ, ան համա-
կեցութեան եւ բարոյականութեան իտէալ մըն 
է: Ժան-Ժագ Ռուսօ, ինչպէս ուրիշներ իրմէ 
վերջ, գիտակցած են ժողովրդավարութեան 
անբաւարարութիւններուն: Ան ըսած է, որ 
ժողովրդավարութիւնը համակարգ մըն է, որ 
պատճառ կրնայ ըլլալ պառակտումներու եւ 
քաղաքացիական կռիւներու, եւ բռնատիրու-
թիւնը կրնայ աւելի խաղաղութիւն ստեղծել: Իր 
«Ընկերային Համաձայնագիրը» գիրքին մէջ, (Le 
Contrat Social), Ժան-Ժագ Ռուսօ կ’եզրակացնէ. 
«Բայց ես կը նախընտրեմ վտանգաւոր ազա-
տութիւն մը փոխան հանդարտ ստրկութեան: 
Եթէ ըլլար Աստուածներու ժողովուրդ մը, ան ինք-
զինք պիտի կառավարէր ժողովրդավարութեամբ»:
Փոխադարձ յարգանքով, միւսին մէջ մեր հաւա-
սարը տեսնելով, համեստութեամբ խորհելով, որ 
միւսն ալ ճիշդ կրնայ ըլլալ, իրաւունք ունենալ, 
ժողովրդավարութիւնը ինքզինք տեւաբար կը 
սրբագրէ եւ կը դառնայ կառավարման ընդունելի 
համակարգ: Պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ 
հակառակ իր անբաւարարութիւններուն, ինչպէս 
կ’ըսէ Ուինսթըն Չըրչիլ, իր հռչակաւոր դարձած 
արտայայտութեամբ, «որ ժողովրդավարութիւնը 
գէշ համակարգ մըն է, բայց բոլոր համակար-
գերուն մէջ ան նուազագոյն գէշն է»:

Պարզ պէտք է ըլլայ, որ ժողովրդավարութեան 
յաջող ընթացքին համար, քաղաքական կեանքին 
մէջ յաճախ անտեսուած բարոյականութիւնը պէտք 
է ըլլայ կանոն, ընդդէմ «Raison d’Etat»ի, պետա-
կան հրամայականի, որ յաճախ կը ծառայեցուի 
անարդարանալին արդարացնելու:
Միշտ պէտք է մտածել, աստ եւ անդ, որ ժողովրդա-
վարութեան սկզբունք «ձայն բազմաց ձայն 
Աստուծոյ» կանոնը երբ կ’անտեսէ «բազմաց 
ձայն» չեղող զանգուածը, կը դադրի աստուածա-
յին ըլլալէ, կը դառնայ հրէշային:
Ժողովրդավարութիւնը յաջողելու համար ամէն 
օր եւ ժամ ինքզինք պէտք է վերանայի: Թերեւս 
կարգախօս ընդունելով Ի դարու ֆրանսացի 
իմաստասէր Ռընէ լը Սէնի իմ շատ սիրած տարազս. 
«Ուրիշի իրաւունքը իմ պարտականութիւնս է»:
Այսօր, երբ թեր կամ դէմ կը խօսինք, աշխարհի եւ 
մեր փոքրիկ երկրի իրարանցումներուն մասին, 
ղեկավար եւ շարքային քաղաքացի, պէտք է 
մտածենք մեր հաւասար միւսին մասին, փոխանակ 
դառնալու մեր խօսքերուն եւ կիրքերուն գերին:
Մանաւանդ հիմա, երբ կ’ըսուի, որ պսակաձեւի 
ժահրի յառաջացուցած հոգեկան, ընկերային եւ 
տնտեսական խանգարումները պէտք է դարմանել, 
վերականգնելով, նորոգելով եւ վերանորոգուելով:
Իտէալի՞զմ: Թերեւս: Բայց գործնապաշտու-
թիւնները միթէ՞ չեն առաջնորդած պատեհա-
պաշտութեան եւ անոր անցանկալի հետեւանքնե-
րուն:

Գրական – Մշակութային

Երկու կարեւոր եզրակացութիւն.
ա- Գաբրիէլ Գարսիա Մարկեսի “One hundred 
years of solitude” գրքի անունը հայերէն սխալ է 
թարգմանուել. «Հարիւր տարուայ մենութիւն» / 
«Հարյուր տարվա մենություն» թարգմանութիւնը 
սխալ է, եւ պիտի ուղղում մտցնել։
բ- Մարկեսի գրքի հայերէն անուան համար, գուցէ 
կան մէկից աւելի ճիշտ տարբերակներ, բայց ո՛չ 
Ռուբէն Յովսէփեանի թարգմանածը։

Իսկ թէ ո՞րն է հայերէն ամենաճիշտ թարգմա-
նութիւնը, ես հաւասարապէս կողմ եմ վերը 
նշուած երեք տարբերակների հետ, թէեւ նախա-
պատւութիւնը տալիս եմ «Հարիւր տարի 
մենութիւն» թարգմանութեանը։ Գուցէ այս 
հարցում դերակատար է իմ պարսկերէն ուսումս 
ու իմացութիւնը/ պարսկերէն background-ը։ 
Հասկանում եմ, որ այդ թարգմանութիւնը գուցէ 
գեղեցիկ չի հնչում հայերէնում, կամ՝ դա խորթ 
է շատերին, բայց ես հակուած եմ դա համարել 
ամենաճիշտը, բայց չեմ վիճում։

Ուրիշ կարեւոր մատնանշում, որ վերաբերում 
է թարգմանչական ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ։
Պէտք է ընդունենք, որ կայ բառացի-տառա-
ցի թարգմանութիւն (translation), եւ «ազատ» 
մեկնաբանութիւն (interpretation). Գրական-
գեղարուեստական գործերի պարագային, գուցէ 
նախընտրութիւնը պիտի գնայ ՄԻՏՔ ԲԱՆԻՆ 
մեկնաբանութեանը, չսահմանափակուելով 

բառացի-տառացի թարգմանութեամբ։ Ու 
նկատի ունենալով, որ հեղինակի նպատակը 
ընթերցողի ուշադրութիւնը ՄԵՆՈՒԹԵԱՆ վրայ 
կենտրոնացնելն է, բնաբանին հարազատ մնալով 
հանդերձ, ազատ թարգմանութեամբ պիտի գրուի.-
- «Մենութեան մէջ՝ հարիւր տարի»։

Մի ուրիշ կարեւոր հարց.
Մարկեսի այս գրքի անունն ու ամբողջը 
հայերէն ճիշտ թարգմանելու համար, պէտք 
է տեսնել բնագիրը՝ իսպաներէն բնագիրը, եւ 
համեմատութիւններ անցկացնել հենց բնագրի 
հետ։

Վերում նշուածների կապակցութեամբ, եւ 
հարցումների ճիշտ պատասխանները գտնելու 
համար, հայ գրական միտքը/ մտաւորականները, 
կարեւոր աշխատանք ունեն տանելու։ Սա այն 
ամենն էր, որ ես շարադրեցի համառօտ, շատ 
սեղմ, իմանալով որ ամեն մի մտքի կապակցու-
թեամբ կարելի է ծաւալուել, երկար անդրա-
դառնալ, որպէսզի միասին կարողանանք յանգել 
թարգմանչական արուեստի բիւրեղացմանը եւ 
գրական աշխոյժ միջավայրի ձեւաւորմանը։
Ահա՛ այս կարեւոր հարցն ու վէճը, որ բացեցի 
ես՝ երկար տարիներ փակ պահելուց յետոյ, եւ 
առաջարկում եմ այս խնդրի կապակցութեամբ 
քննարկում տեղի ունենայ ընդհանրապէս, 
յատկապէս՝ հայրենի եւ Սփիւռքի գրական- 
մտաւորական շրջանակներում։ Վստահ եմ, սա 
կօգնի գրական աշխոյժ եւ բեղուն կեանքին։

Գոլումպիացի Ժամանակակից Անուանի Գրող, 
Գրականութեան Նոպէլեան Մրցանակի Դափնեկիր...
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

«Քորոնա» Ժահրի Համաճարակի Դէմ Պայքարի 
Ծիրէն Ներս Տարբեր Երկիրներէ Բժիշկներ 

Պիտի Ժամանեն Հայաստան

Արտակարգ Դրութեան Ժամկէտը 
Երկարաձգուեցաւ Մինչեւ Յուլիս 13

Շար. էջ 02-էն

Նշենք, որ  Յունիս 11-ին տեղի 
ունեցած ճեպազրոյցին ընթացքին 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ 
անդրադառնալով այն հարցումին, 
որ արդեօք «Քորոնա» ժահրի համա-
ճարակին դէմ պայքարի ծիրին մէջ 
Հայաստանի կառավարութիւնը կը 
պատրաստուի՞ օգնութիւն խնդրել 
միջազգային հանրութենէն, նաեւ՝ 
բժիշկներու եւ դեղորայքի տեսքով, 
ըսաւ, որ Հայաստանի կառա-
վարութիւնը առաջին հերթին կը 
պատրաստուի օգնութիւն խնդրել 
Հայաստանի քաղաքացիներէն։ 
«Մեր ուղերձը հետեւեալն է՝ օգնեցէք 
մեզի, որ օգնենք ձեզի, եւ եկէք 
իրարու օգնենք, որ այս խնդիրը 
յաղթահարենք», քաղաքացիներուն 
դիմելով ըսաւ ան:

Վարչապետը ակնարկեց` առայժմ 
միջազգային օգնութեան կարիք 
չկայ, հիմնաւորելով` եթէ այս շաբա-
թուան ընթացքին արձանագրուած 
վարակման թիւերը պահպանուին, 
հայաստանեան առողջապահական 
համակարգը պատրաստ է կրելու 
այդ բեռը: Փաշինեան յայտա-
րարեց, որ կան աջակցութեան 
պատրաստակամութիւն յայտնած 
բարեկամական երկիրներ եւ կարեւոր 
է չմերժել այդ բարեկամական 
ժեստերը:
«Մենք կը կարծենք, որ այո, դժուար 
պահուն բարեկամները յստակ 
կ՛ընդգծուին, եւ այն երկիրները, 
որոնք մեր նկատմամբ բարեկամա-
կան ժեստ կ՛ընեն, մենք, ի հարկէ, 
այդ երկիրներու աջակցութիւնը 
կ’ընդունինք»,  նշեց ան:

Հայաստանի մէջ արտակարգ 
դրութեան ժամկէտը երկարաձգուե-
ցաւ եւս մէկ ամիսով: Այդ մասին 
որոշում ընդունուեցաւ կառավա-
րութեան Յունիս 12-ի արտահերթ 
նիստի ժամանակ:
Արդարադատութեան նախարար 
Ռուստամ Բադասեան նշեց, որ 
որոշմամբ արտակարգ դրութիւնը 
երկարաձգուեցաւ մինչեւ 2020 
թուականի Յուլիս 13-ը` ժամը 17:00-ն 
ներառեալ:
«Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ «Քորոնա» ժահրի հիւանդու-
թեան հետեւանքով յառաջացած 
արտակարգ իրավիճակը կը շարու-
նակէ սպառնալ բնակչութեան 
կեանքին ու առողջութեան եւ 

կրնայ յանգեցնել մարդոց կենսա-
գործունէութեան բնականոն պայ-
մաններու խախտման:
2020 թուականի Մարտ 16-ին 
արտակարգ դրութիւն յայտարա-
րելու համար հիմք ծառայած 
հանգամանքները դեռ չեն վերա-
ցած, որու մասին կը վկայեն, 
մասնաւորապէս, Յունիս 12-ի դրու-
թեամբ հաստատուած «Քորոնա» 
ժահրի հիւանդութեան դէպքերը, 
ինչպէս նաեւ այն, որ Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ վարակի 
յետագայ տարածումը եւ վարակի 
դէպքերու թիւի աճը կը շարունա-
կեն սպառնալ մարդոց կեանքին ու 
առողջութեան»,- ըսուած է որոշումին 
մէջ:


