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Յաջողւել
է կանխել
թուրքամէտ եւ
ադրբեջանամէտ
թեկնածուների
յաղթանակը

Հանր. նախագահ.

«Անհրաժեշտ է՝
ամերիկեան
ահաբեկիչների
անյապաղ հեռացումը
տարածաշրջանից»
Թեհրանում
կորոնավիրուսով

վարակւածների եւ
հոսպիտալացւածների

թիւը յաւելում է
կրում

Թեհրանում կորոնավիրուսի հարցով շտաբի ծրագրամշակման գծով
տեղակալ դոկտ. Մահերը զշուշացրել է վերջին երկու շաբաթների
եւ յատկապէս վերջին երեք օրերի
ընթացքում Թեհրանում կորոնայով վարակւածների թւի կրկնապատկման մասին :
ԻՍՆԱ-ի համաձայն՝ դոկտ. Ալի
Մահերը ընդգծել է, որ հիւանդանոցների սահմանափակ թւով յատուկ մահճակալների մեծ մասը
զբաղեցւած են եւ միւս կողմից
արդէն հոգնած է բուժանձնակազմը,
որը աւելի քան չորս ամիս է
ինչ սպասարկում է: Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ հիւանդութեան ալիքը սկսւել է տարածւել
միջահասակների եւ երիտասարդների մօտ, որի պատճառները քննարկւում են:
Առողջապահութեան նախարարութեան խօսնակ դոկտ. Լարին
երէկ երեկոյեան յայտարարել է, որ
անցեալ 24-ժամւայ ընթացքում 2549
նոր հիւանդներ են ախտորոշւել,
որոնցից 1621-ը հոսպիտալացւել են
եւ Իրանում ընդհանուր հիւանդների
թիւը հասել է 230211-ի: Նոյն ժամանակաշրջանում մահացել են 141
հիւանդներ եւ ընդհանուր մահացութիւնը կազմում է 10958 հոգի: Նրա
հաւաստմամբ մինչ այժմ ապաքինւել են 191487 հոգի, իսկ 3018
հոգի եւս ծանր պայմաններում հոսպիտալացւած են: Մինչ այժմ երկրում
թեստաւորւել են մէկ միլիոն 693242
հոգի:
Իրանի առողջապահութեան նախարարի առաջին տեղակալ Իրաջ
(Շար. 8-րդ էջում)

Volkswagen-ը
հրաժարւել է
Թուրքիայում
գործարան
կառուցելու
ծրագրից
(Տես 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

Կորոնավիրուս

Իրանահայ թերապեւտը յորդորում եւ
զգուշացնում է հայ հասարակայնութեանը

«ԱԼԻՔ» - Կորոնավիրուսով պայմանաւորւած ճգնաժամը արդէն
էապէս յոգնեցրել է հասարակութեանը
եւ դրանով պայմանաւորած սահմանափակումները դարձել են անկառավարելի: Դեռեւս առկայ հետազօտական կազմակերպութիւնների աշխատանքները թւում է թէ
արդիւնքներ չեն գրանցում: Եւ մինչ
կորոնավիրուսի դէմ արդիւնաւէտ
վակցինաները,
հասարակութիւնը
արդէն հասցրել է յոգնել նախատեսւած
սահմանափակումներից եւ ինքնամեկուսացումից, ինչ խօսք սա
անուղղակի ազդում է նաեւ նրանց
սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի
վրայ:
Սոցիալ-տնտեսական
ոլորտի
գնահատականները թողնենք տնտեսագէտներին եւ անդրադառնանաք
մեր համայնքին: Յատկապէս երիտասարդներին ովքէր այսօր արդէն երբ
մի փոքր մեղմացւել է սահմանափակումը, յաճախում են միութիւններ եւ յաճախ նկատում ենք, որ
մեծամասնութիւնը առանց դիմակաների է շփւում եւ չի պահպանում
նախտեսւած սոցիալական հեռաւորութիւնը:
Մեր նկատառումները այսօր
մեզ հետ զրոյցում հաստատեց եւ
աւելին՝ որպէս բժիշկ իր մտահոգութիւնները կիսեց ընդանուր բժիշկ,

թերապեւտ դոկտ. Վարուժան Բաբումեանը: Նա նկատել տւեց, որ
Նոռուզեան արձակուրդներից յետոյ
մեր երիտասարդների մօտ չկար
նման ցուցանիշ, որքան այս մի քանի
օրերին է նկատւել եւ դիմողները վարակակիրներ են, որոնց մօտ ընթանում է հիւանդութեան գաղտնի շրջանը:
«Այո, ցաւօք այդպէս է եւ երբ
հիւանդը վարակւում է, կարող է
մինչեւ հիւանդութեան վերջին շրջանը
ոչ մի ախտանշան չլինել. այստեղ
վտանգաւորը այն է, որ վարակակիրը
կարող է վարակը տարածել: Եւ եթէ
մենք դիմակ չկրենք եւ սոցիալական
հեռաւորութիւնը չպահպանենք, շատ
հանգիստ կարող ենք վարակւել:
Սա խնդիրներից մէկն է, որը ինձ
շատ է մտահոգում»,- շեշտեց դոկտ.
Բաբումեանը եւ յաւելեց, որ եթէ մենք
մեր միութիւններում ազատ ենք

թողնում շփումները, միաժամանակ
փակ տարածքներում խստիւ պետք
է հետեւենք, որ երիտասարդները
կրեն դիմակներ եւ յարգեն սահմանափակումներով
նախտեսւած
կանոնները: Նա յաւելեց նաեւ, որ
եթէ մէկը նոյնիսկ կրում է դիմակ
դառնում է ընկերների կողմից ծաղրանքի առարկայ,- «Ես, որպէս բժիշկ
խստիւ քննադատում եմ նման
մօտեցումը եւ յորդորում եմ մեր
երիտասարդութեանը աւելի լուրջ
մօտենալ համաճարակի իրականութեանը եւ հետեւեն դիմակ կրող
ընկերների օրինակին եւ ոչ թէ
ծաղրեն, որովհետեւ սա իրենց եւ
իրենց ընտանիքների կեանքի հարցն է
եւ ծաղրանքի առարկայ չպէտք է
դառնայ»,- խիստ յորդորեց դոկտ. Բաբումեանը:
(Շար. 8-րդ էջում)

Ֆրանսիայի ԱԳՆ ղեկավարը չի բացառել
Թուրքիայի դէմ պատժամիջոցների կիրառումը
«news.am» - Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իւ Լէ Դրիանը չի
բացառել Թուրքիայի դէմ պատժամիջոցների կիրառումը: Ելոյթ ունենալով խորհրդարանական լսումների
ժամանակ՝ նա յայտնել է, որ
ԵՄ (Եւրոմիութիւն) արտգործնախարարները կը հանդիպեն յուլիսի 13-ին,
որպէսզի քննարկեն Թուրքիայի հարցը,
եւ կարող են դիտարկել Անկարայի դէմ
նոր պատժամիջոցները,- յայտնում է

«Reuters»-ը:
«Մեր խնդրանքով յուլիսի 13-ին
բացառապէս
Թուրքիայի
հարցով
կը կայանայ ԵՄ արտաքին գործերի
նախարարների հանդիպում»,- յայտարարել է Ժան Իւ Լէ Դրիանը:
«ԵՄ-ն արդէն պատժամիջոցներ է
սահմանել Թուրքիայի դէմ՝ Կիպրոսի
տնտեսական գօտում հորատման համար: Կարող են սահմանւել նաեւ այլ
պատժամիջոցներ»:

Ֆրանսիայում կիրակի (յունիսի
28-ին) կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրութիւնները գոհացնում են ֆրանսահայ համայնքին. «Ֆրանսիայի
ընտրութիւններում հայ համայնքի
համար երկու կարեւոր հանգամանք կայ. առաջինը թուրք-ադրբեջանական աջակցութիւնը վայելող
թեկնածուների չընտրւելն է։ Երկրորդը՝ հայ համայնքի, հայկական
կազմակերպութիւնների բարեկամների յաջողութիւնը»,- «Ռադիոլուրին» փոխանցում է ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի հաղորդակցութեան եւ հանրային
կապերի պատասխանատու Յարութ Շիրինեանը։
Յունիսի 28-ին անցկացւած
տեղական ընտրութիւնների երկրորդ փուլի արդիւնքներով Փարիզի
քաղաքապետ է վերընտրւել Անն
Իդալգօն։ Վերջին ամիսներին ֆրանսահայերն ահազանգում էին. Իդալգոյի քաղաքական հակառակորդը՝
Ռաշիդա Դատին Ադրբեջանի եւ
Թուրքիայի մեծ բարեկամն է
եղել է Ադրբեջանի բարեկամների
ասոցիացիայի
անդամ,
որը համարւում է Ֆրանսիայում «խաւիարային դիւանագիտութեան» գլխաւոր գործիքն ու
յայտնի է աւտորիտար Ադրբեջանի
իշխանութիւնների հետ սերտ կապերով: Դատին բազմիցս հրապարակայնօրէն գովերգել է Հէյդար
Ալիեւի հիմնադրամն ու անձամբ
Մեհրիբան Ալիեւային։
Հայաստանի, Հայ Դատի եւ հայ
համայնքի լաւ բարեկամ Անն Իդալգոյի վերընտրւելը չէ միայն, որ
յունիսի 28-ի ընտրութիւնների
արդիւնքներով գոհացնում է հայ
համայնքին. «Ֆրանսիայի կենտրոնական
շրջաններում,
որտեղ
Էրդողանի ջանքերով որոշ ցուցակներում ընդգրկւած էին թուրքական ծագումով ֆրանսիացիներ,
որոնք աւելի վաղ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
հրապարակայնօրէն ժխտել էին։ Եւ հայ
համայնքը մեծ պայքար տարաւ,
որպէսզի այդ թեկնածուները ձախողէին»,- ասում է Յարութ Շիրինեանը։
2017 թւականից Լիոնի քաղաքապետի պաշտօնը զբաղեցնող
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ՄԽ համանախագահներ.

«ԼՂ հակամարտութիւնը
ռազմական լուծում չունի»

«yerkir.am» - ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
(ՄԽ) համանախագահները (Իգոր
Պոպով՝ Ռուսաստան, Ստեֆան Վիսկոնտի՝ Ֆրանսիա եւ Էնդրիւ Շոֆեր՝
ԱՄՆ) յունիսի 29-30-ը անցկացրել են
առանձին եւ համատեղ տեսակոնֆերանսներ՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավարներ Զոհրապ
Մնացականեանի եւ Էլմար Մամեդեարովի հետ` տարածաշրջանում
հանրային առողջութեան ոլորտում
տիրող իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան ընթացիկ դինամիկան եւ խաղաղ գործընթացում հետագայ քայլերը քննարկելու համար: Այս քննարկումներին

մասնակցել է նաեւ ԵԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ (PRCIO) Անջէյ Կասպրչիկը: Այս
մասին ասւած է տեսակոնֆերանսի
արդիւնքներով համանախագահների
յայտարարութեան մէջ:
Համանախագահներն ընդգծել են
խաղաղութեան եւ բարենպաստ
առարկայական բանակցութիւնների
համար մթնոլորտի ստեղծման եւ
աջակցութեան
կարեւորութիւնը։
Նրանք դրական են գնահատել տեղերում յարաբերական կայունութիւնը եւ գոհունակութիւն են յայտնել,
որ կողմերը շարունակում են օգտագործել կապի գոյութիւն ունեցող

ուղիղ խողովակները` էսկալացիայից
խուսափելու համար: Միաժամանակ,
յղում կատարելով 2019-ի մարտի 9-ի
իրենց յայտարարութեանը, համանախագահները մտահոգութեամբ նշել
են, որ վերջին սադրիչ յայտարարութիւնները, հրահրիչ հռետորաբանութիւնը եւ հնարաւոր քայլերը,
որոնք ուղղւած են տեղերում իրավիճակը շօշափելի միջոցներով փոխելուն, կարող են խաթարել կարգաւորման գործընթացը:
Համանախագահները ընդգծել են,
որ հակամարտութեան ռազմական
լուծում գոյութիւն չունի: Նրանք
կողմերին կոչ են արել լրացուցիչ
քայլեր ձեռնարկել հրադադարի
ամրապնդման համար եւ բնակչութեանը պատրաստել խաղաղութեան: Համանախագահները նաեւ
ընդգծել են PRCIO-ի ղեկավարութեամբ մոնիթորինգը վերսկսելու անհըրաժեշտութիւնը, հէնց որ թոյլ տան
պայմանները:
Համանախագահներն ու արտգործնախարարները պայմանաւորւել
են յուլիսին անցկացնել եւս մէկ համատեղ տեսակոնֆերանս եւ հնարաւորինս շուտ անձամբ հանդիպել:

Լոյս է տեսել ՀՅԴ
պաշտօնաթերթ
«Դրօշակ»-ի 7-րդ
համարը

Նորա Արիսեանն առաջադրել է
թեկնածութիւնը Սիրիայի
խորհրդարանական ընտրութիւններում
«yerkir.am» - Սիրիայում յուլիսի 19-ին
կայանալիք խորհրդարանական ընտրութիւններում մայրաքաղաք Դամասկոսի շրջանից իր թեկնածութիւնն է առաջադրել այդ երկրի
խորհրդարանի հայ պատգամաւոր
Նորա Արիսեանը։ Պատգամաւորը
յայտնել է, որ ընտրապայքարին կը
մասնակցի «Ռայէդ աշ-Շամ» (Շամի
դրօշը) եռանդամ խմբակով։
Խմբակի միւս անդամներ են՝
դոկտոր Խալիլ Ժըրժի Թաամէն եւ
Մոհամմետ Նահեր ալ-Պուսթանին։

Նորա Արիսեանը Սիրիայի խորհըրդարանի Արտաքին հարցերի եւ
Մարդու իրաւունքների յանձնաժողովների անդամ է, նա նաեւ ՍիրիաՀայաստան միջխորհրդարանական
բարեկամական խմբի նախագահն է։
Սիրիայում խորհրդարանական
ընտրութիւնները պէտք է անցկացւէին ապրիլի 13-ին, սակայն
կորոնավիրուսային համավարակի
պատճառով յետաձգւել էին եւ նշանակւել յուլիսի 19-ին:

Ժուռնալիստների միութիւն.
իշխանութիւնները հասարակութեան
մէջ մթնոլորտի համար գլխաւոր
պատասխանատուներն են
«news.am» - Իշխանութիւնները հասարակութեան մէջ մթնոլորտի համար
գլխաւոր
պատասխանատուներն
են, այս դէպքում դա ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանն ու ՀՀ նախագահ
Արմէն Սարգսեանն են: Այս մասին
«Հաղորդակցութեան ճգնաժամ: Ատելութիւնը մեդիատարածքում» թեմայով օնլայն քննարկման ժամանակ
ասաց ՀՀ Ժուռնալիստների միութեան
նախագահ Սաթիկ Սէյրանեանը:
Նրա ասութեամբ՝ շատ կարեւոր
է, թէ ով է տարածում ատելութեան
խօսքը, վիրաւորանքը եւ խախտում
անմեղութեան կանխավարկածը, քանի

որ եթէ դա անում է պետութեան
ղեկավարը, ապա նման գործողութիւններն անդրադառնում են երկրի
իմիջի վրայ: «Նման իրավիճակում
լրագրողին մեղադրելն անընդունելի
է: Այլ հարց է, որ Հայաստանում
նկատւում է ճգնաժամ հասարակական-քաղաքական կեանքում:
Միեւնոյն ժամանակ, ԶԼՄ-ների
վարկաբեկում է տեղի ունենում,
ընդունւում են օրէնքներ առանց
հանրային քննարկումների: Դա
ռիսկեր է ստեղծում խօսքի ազատութեան սահմանափակման համար»,- նշեց նա:

Սէյրանեանը յաւելեց, որ յեղափոխութիւնից յետոյ «ֆէյքերի» մասնակցութեամբ ատելութեան տարածման հետ կապւած իրավիճակը խորացել է, եւ դա կապւած է նաեւ
նրա հետ, որ տւեալ ծառայութիւնը
վճարւում է:

Փաստօրէն բարի մարդկանց եւս
կորոնավիրուսը չի շրջանցում

Գագիկ Ծառուկեանը վարակւել է կորոնավիրուսով
«yerkir.am» - ԲՀԿ առաջնորդ, ԱԺ
պատգամաւոր Գագիկ Ծառուկեանը
վարակւել է կորոնավիրուսով։ Տեղեկութիւնը նա գրել է «ֆէյսբուք»-եան
իր էջում` կից տեղադրելով այն
տեսանիւթը, որտեղ ինքը` Ծառուկեանը, լրագրողներին հաւաստիացնում է, որ «լաւ մարդկանց կորոնավիրուսը չի կպնում»։
«Փաստօրէն բարի մարդկանց եւս
կորոնավիրուսը չի շրջանցում։ Առող-

ջութիւն բոլոր վարակակիրներին:
Աստւած պահապան մեզ բոլորիս»,գրել է նա տեսանիւթին կից։
Գագիկ Ծառուկեանի փաստաբան՝
Էմին Խաչատրեանը «Sputnik» Արմենիայի հետ զրոյցում հաստատել է
լուրը եւ ասել, որ Ծառուկեանի վիճակը
լաւ է, հոսպիտալացման կարիք այս
պահին չունի։ Թեթեւ ջերմում է, ինքնամեկուսացել է իր տանը։

Յուլիսի 1-ից համացանցի վրայ է
ՀՅԴ Բիւրոյի պաշտօնաթերթ «Դրօշակ»-ի 7-րդ համարը: Քայլ պահելով օրւայ հեւքի հետ հրապարակւած համարը գլխաւորաբար
անդրադառնում է Հայաստանի
ներքաղաքական կեանքին: Պաշտօնաթերթի «Հարցազրոյց» խորագրի
ներքոյ տւեալ հարցի մասին խօսում
է ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Վիգէն Բաղումեանը: Վիգէն Բաղումեանը,
անդրադառնում է հարեւան Իրանի
դիմագրաւած դժւարութիւններին,
որոնց վրայ իրենց ծանր կնիքն են
դրել համավարակը, եւ արտաքինքաղաքական խնդիրները: Նա ներկայացնում է նաեւ Իրանի հայկական համայնքային կառոյցների կազմակերպած
աշխատանքների
սկզբունքը ուղղւած համավարակի պայմաններում մեր ազգակիցներին անհրաժեշտ օժանդակութիւններին: Միաժամանակ ՀՅԴ
Բիւրոյի անդամը համապատասխան աշխարհաքաղաքական դիտանկիւնից հայեացք է նետում
հայ-իրանական փոխյարաբերութիւնների ներկայի վրայ:
«Դրօշակ»-ի նոր համարը սկսւում
է Կարօ Արմէնեանի առաջնորդող
յօդւածով: Ազգային եւ կուսակցական անւանի գործիչը ահազանգ
է հնչեցնում Հայաստանի համար
գնալով ուռճացող ներքին բազմաբնոյթ հիմնահարցերի առիթով
եւ արծարծում է ապագայի հրամայականները համարժէք կարողականութեամբ դիմագրաւելու անհրաժեշտութեան խնդիրը: Հայաստանի մտահոգիչ ներկայի եւ ծագած
մարտահրաւէրների յաղթահարման ուղիների մասին։
«Դրօշակ»-ի ներկայ համարում
կարելի է գտնել այլ հրապարակումներ եւս: Հանրային յոյզերի
ալեկոծման առիթ տւած Սահմանադրական
փոփոխութիւնների
իրաւական մանրակրկիտ վերլուծութիւնն է ներկայացւած ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ան-

դամ Արծւիկ Մինասեանի յօդւածում:
«Դրօշակ»-ը շարունակում է հրապարակել «Համազգային» հայ կրթական եւ մշակութային միութեան
ատենապետ Մկրտիչ Մկրտչեանի
ուշագրաւ յօդւածաշարը ՀայրենիքՍփիւռք փոխյարաբերութիւնների
զարգացման հոլովոյթի մասին՝
Հայաստանի անկախացման շրջանից
ի վեր: Այս անգամ եւս ընթերցողը
հնարաւորութիւն ունի ծանօթանալու հետաքրքրական վերլուծութեան, որի առանցքում քննւում է
Դաշնակցութեան դերակատարութեան հարցը՝ ազգային պետական կեանքում ծաւալւող գործընթացներում:
Հայրենիք-Սփիւռք փոխյարաբերութիւնների թեմային է նւիրւած
նաեւ Վիգէն Աբրահամեանի յօդւածը:
Ընթերցողին սպասւող հաճելի
անակնկալ կը լինի Բոստոնի «Հայրենիք» թերթի 1975 թւականի նոյեմբերեան համարից արտատպւած
Մուշեղ Իշխանի մտորումները Դաշնակցութեան ուժի գաղտնիքի շուրջ:
«Դրօշակ»-ը չի շրջանցել յուլիս
ամսին տեղի ունեցած Հայոց պատմութեան համար անմոռանալի երկու իրադարձութիւն՝ Խանասորի
արշաւանքը եւ «Լիսբոն»-ի գործողութիւնը: Պատմութեան լուսարձակի ներքոյ այս անգամ ընդարձակ
տեղ է յատկացւել նաեւ Ազգային
ազատագրական պայքարի շրջանի
պատմութեան մասնագէտ Համլետ
Գէորգեանի յօդւածին: Ցաւօք իր
կողմից հրատարակութեան պատրաստւած յօդւածի տպագրութիւնը
պէտք է դառնար իւրատեսակ յարգանքի տուրք հեղինակի անժամանակ հեռանալու առիթով:
Պաշտօնաթերթի քաղաքական
եւ գաղափարական ասելիքով յագեցած ներկայ համարը ընթերցողի
համար կը լինի հետաքրքրական եւ
կընձեռնի նոր բացայայտումների
հնարաւորութիւն:
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Երկխօսութեան
պայմանը առողջ
բանականութիւնն է
Այս օրերին, երբ մեր երկիրը
ներքաղաքական լարւածութեան
մէջ է` մեր շուրջն ու մեզ հետ տեղի
ունեցող իրադարձութիւնների պատճառով, ոմանք շարունակում են
Դաշնակցութեան դէմ նոյն երգը
երգել՝ Ռոբերտ Քոչարեան եւ Սերժ
Սարգսեան նախագահների հետ
համագործակցութեան մասին: Հրատապ նշանակութի՞ւն ունի այսօր
այդ հարցը, իհարկէ ոչ, բայց չեմ
կարծում, թէ մարդիկ չգիտեն
ինչ են անում: Եթէ նման հրապարակումները պարզաբանումներ ստանալու նպատակ հետապընդէին, իհարկէ կարելի էր համապատասխան ձեւով արձագանգել դրանց, բայց երբ «մեղադրական
փաստերի հիման վրայ կարդացւում են դատավճիռներ», իհարկէ
ուշադրութիւն դարձնելու կարիք
չկայ, քանի որ Դաշնակցութիւնը
որեւէ մէկի առաջ արդարանալու
անհրաժեշտութիւն չունի: Այնուամենայնիւ երեւոյթը պարզաբանել
արժէ, անդրադառնալով ՀՅԴ-իշխանութիւններ նախորդող երկու
տասնամեակների եւ դրանից էլ
այն կողմ անցնող փոխյարաբերութիւնների թեմային:
Նախ, եթէ իշխանութիւնների հետ
փոխյարաբերութիւնների հարցն է
մէջտեղ բերւում ինչո՞ւ խնդիրը չի
քննւում աւելի վաղ շրջանից, երբ
Դաշնակցութիւնը նաեւ համադրել է
գործողութիւնները Անկախ Հայաստանի առաջին իշխանութիւնների
հետ՝ արցախեան պատերազմական
գործողութիւնների հարցում, կայացման շրջանում, միջազգային
ատեաններում, հայկական երկու
հանրապետութիւնների հետապընդած խնդիրների, ֆինանսական եւ
ոչ-ֆինանսական
աջակցութիւնների ուղղութեամբ, օժանդակել է
Հայաստանի նորաստեղծ դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններին եւ այլն: Սա, կրկնեմ, այն
տարիներին, երբ Հայաստանում իշխանութիւնը հալածում էր կուսակցութեանը, իսկ ՀՅԴ-ն ընդդիմադիր
կոշտ կեցւածք էր որդեգրել:
Ի դէպ եթէ նման համագործակցութիւնը այդքան մեծ մեղք է, ինչո՞ւ
որեւէ քննադատութիւն չի հնչում
այսօրւայ վարչապետի հասցէին, ով
իր քաղաքական դաստիարակութիւնը ստացել է ՀՀՇ-ի խոհանոցում, ով եղել է Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի դաշնակիցը 2008 թւականի ընտրութիւններում՝ առաջնորդւելով Արցախը յանձնելու պլատֆորմով: Ինչ վերաբերում է Դաշնակցութեանը, ապա յիշեցնեմ եւս
մէկ փաստ, որ գուցէեւ դուր գայ
Դաշնակցութեան վարկով խիստ
մտահոգներին: 1920 թւականի դեկտեմբերին, իշխանութիւնը բոլշեւիկեան հեղկոմին յանձնելուց 1-2 օր
անց ՀՅԴ բարձրագոյն մարմինը՝
Բիւրօն շրջաբերական յղեց կուսակցութեան շարքերին, որով յայտնում էր, որ ինքը հարկադրաբար
լքում է երկիրը, սակայն հազարաւոր դաշնակցականները կարող
են ներգրաււել պետական աշխատանքներում նոր իշխանութեան

պայմաններում շարունակելով ծառայութիւնը հայրենիքին:
Բոլոր ժամանակներում Դաշնակցութիւնը տարբերակել է պետութիւնը իշխանութիւնից եւ երբեք
չի մտահոգւել, թէ պետութեանն իր
ծառայութեամբ կարող է ուղղակի
կամ անուղղակի ձեւով օգտակար
լինել նաեւ օրւայ իշխանութիւններին: Դաշնակցութեան համագործակցութիւնների հարցը քննողները
ինչո՞ւ չեն ցանկանում լուսաբանել
նաեւ այն հարցը, որ Փաշինեանի
առաջարկին ընդառաջելով Դաշնակցութիւնը դաշինք կազմեց եւ նրա
հետ, իսկ այն բանից յետոյ, երբ
խզւեց այդ դաշինքը, ընդդիմադիր
դիրքորոշում որդեգրած ՀՅԴ-ն այդուհետ էլ շարունակեց աջակցութեան առաջարկներ ներկայացնել իր կողմից քննադատւող իշխանութեանը:
Այստեղ անդրադառնանք հարցին,
թէ ինչո՞ւ մէկ դէպքում ստացւել է
ուղղակի համագործակցութիւնը,
իսկ այլ դէպքերում՝ ոչ: Պատճառը

հից: Որքան էլ զարմանալի կարող
է թւալ, բայց այդ պայմաններում
Հայաստանի թիւ մէկ պաշտօնեան
որոշեց շրջագայել Սփիւռքում եւ
համազգային կարեւորութեան հարցի
վերաբերեալ լսել նաեւ սփիւռքահայութեան տեսակէտը:
Հաւանաբար նա հրաշալի պատկերացնում էր, թէ ինչ է լսելու
Սփիւռքում, ուր իրեն դիմաւորողների մի ակտիւ հատւածը դարձեալ
դաշնակցականներն էին լինելու:
Սփիւռքը իր քաղաքական եւ այլ
բազմազանութեանբ նոյնպէս եղաւ
կոշտ, բայց ոչ թշնամական: Այդպէս
հայ ժողովուրդը հայոց քաղաքական-պետական ուժերի հետ ձեւաւորում էր համազգային եւ ներպետական քաղաքական հանդուրժողութեան մշակոյթ՝ անկախ նրանից,
թէ կողմերը ինչ տեսակէտ կունենային միմեանց նկատմամբ, ինչն
այսօր յաջողութեամբ փլուզում է
Նիկոլ Փաշինեանը: Ի դէպ եթէ այդ
մշակոյթը արմատներ նետած չլինէր
մեր երկրում, չէր լինի նաեւ Նիկոլի

Ինչ վերաբերում է 20 տարի երկիրը կառավարած
իշխանութիւնների նկատմամբ Դաշնակցութեան
վերաբերմունքին, ապա այս հարցում ՀՅԴ
քննադատներին խորհուրդ կը տամ բացել այդ տարիների
ցանկացած օրւայ թերթերը եւ նրանք դժւար թէ դրանցում
քննադատութիւններ չգտնեն գործող իշխանութիւնների
հասցէին: Համացանցում շատ տարածւած են
երջանկայիշատակ Վահան Յովհաննիսեանի
կոշտ ելոյթները ներկայացնող տեսանիւթեր: Այդ
բոլոր տեսանիւթերը, որ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի
իշխանութեան օրօք չեն նկարահանւել, հետաքրքիր է՝
ո՞ւմ օրօք են արձանագրւել: ՀՅԴ բազմաթիւ գործիչների
քննադատական նման ելոյթները բազմաթիւ են, եւ ում
թւում է, թէ 2018 թւականին նոր թւարկութիւն է սկսւել,
կարող է մի քիչ քչփորել ձեռքի տակ եղած աղբիւրները եւ
թարմացնել յիշողութիւնը:

շատ պարզ ու ակնյայտ է. ի տարբերութիւն առաջին եւ չորրորդ
ղեկավարների, երկրորդն ու երրորդը
չէին տառապում ամենագէտի, ինքնասիրահարւածի եւ անհանդուրժողի բարդոյթներով եւ պատրաստ
էին լսելու դիմացինին, քննարկելու
եւ համատեղ լուծումներ փնտրելու
ազգային այլեւայլ հիմնահարցերի
վերաբերեալ: Մօտ քսան տարի
Դաշնակցութեան ղեկավարութիւնը
մշտական շփումների մէջ է եղել
Հայաստանի բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ: Յաճախ նման
քննարկումները ստացել են բանավէճերի բնոյթ, յաճախ յաջողւել է
ընդհանուր լուծումների յանգել, իսկ
յաճախ էլ չի յաջողւել: Պատահել է
նաեւ, որ տեսակէտների բեւեռացում է եղել եւ օրինակ իշխանութեան դէմ Դաշնակցութիւնը ձեռնարկել է հրապարակային պայքար:
Յիշեցնեմ բոլորին յայտնի հայթուրքական արձանագրութիւնների
օրինակը: Այն ժամանակ Դաշնակցութիւնը մէկ կողմից ճնշում գործադրելով, իսկ միւս կողմից քաղաքական պայքարը չհասցնելով
ներքին թշնամանքի, փորձեց իշխանութեանը համոզել ու ստիպել, որ
յետ կանգնի թուրքերի հետ «հաշտութեան» սայթաքուն ճանապար-

թաւիշը, որովհետեւ այն ոչ թէ պայմանաւորւած էր ընդդիմութեան, այլ
իշխանութիւնների հանդուրժողութեամբ՝ «յեղափոխականները» չէին
յարձակւելու ուժայինների վրայ: Իսկ
թէ Փաշինեանի պատկերացումներն
ինչ էին ներքաղաքական-ներհասարակական փոխայարաբերութիւնների վերաբերեալ այսօր ակնյայտ
է ներհայկական պառակտւածութեան եւ թշնամանքի, համատարած
քրէական հետապնդումների, վախի
սերմանման, ուժայինների բիրտ
գործողութիւնների, օրէնքների ոտնահարման, մատնութիւնների եւ
ընդհանրապէս քաղաքական ընդդիմութեան յայտ ներկայացնողների
դէմ քրէական, քաղաքական ու ամբոխային տոտալ յարձակում ձեռնարկելու մշակոյթի սերմանման
պայմաններում:
Ինչ վերաբերում է 20 տարի
երկիրը կառավարած իշխանութիւնների նկատմամբ Դաշնակցութեան
վերաբերմունքին, ապա այս հարցում ՀՅԴ քննադատներին խորհուրդ կը տամ բացել այդ տարիների
ցանկացած օրւայ թերթերը եւ նրանք
դժւար թէ դրանցում քննադատութիւններ չգտնեն գործող իշխանութիւնների հասցէին: Համացանցում շատ տարածւած են երջան-
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կայիշատակ Վահան Յովհաննիսեանի կոշտ ելոյթները ներկայացնող տեսանիւթեր: Այդ բոլոր տեսանիւթերը, որ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի իշխանութեան օրօք չեն
նկարահանւել, հետաքրքիր է՝ ո՞ւմ
օրօք են արձանագրւել: ՀՅԴ բազմաթիւ գործիչների քննադատական
նման ելոյթները բազմաթիւ են, եւ
ում թւում է, թէ 2018 թւականին
նոր թւարկութիւն է սկսւել, կարող
է մի քիչ քչփորել ձեռքի տակ
եղած աղբիւրները եւ թարմացնել
յիշողութիւնը:
Այս ամենին Դաշնակցութեան
անցեալով մտահոգները տեղեա՞կ
չեն, թէ այսօր այդպէս է պէտք:
Տւեալ երեւոյթին հետեւողները
կարող են նկատել, որ տեղի ունեցողը
զուգակցւում է ՀՅԴ-ի այսօրւայ
վճռական դիրքորոշումների հետ՝
գործող իշխանութիւնների, մեր
կարծիքով պետականաքանդ գործունէութեան նկատմամբ: Այսինքն,
այս գործընթացներում Դաշնակցութեան դիրքերը թուլացնելու համար փորձ է արւում հարւածել նրան
նաեւ կողքից ու թիկունքից, փորձել վարկաբեկել եւ ժողովրդին
վանել ազգային խնդիրներով գործնականօրէն մտահոգ կուսակցութիւնից:
Արդէն երկու տարի նոր ուժերը
իշխանութեան լիակատար տնօրինողներն են երկրում: Այս ընթացքում ոչ միայն խոստացւած բարեփոխումների հետքերը չկան, այլեւ
ստեղծւած չեն այնպիսի հիմքեր ու
նախադրեալներ, որոնք գունէ յուսալի ապագայի ակնկալիքներ կարող էին ներշնչել: Դրա փոխարէն
ոչ պալատական տնտեսագէտներն
ու այլ մասնագէտները մռայլ
կանխատեսումներ են կատարում
մօտակայհեռանկարիհետկապւած:
Սրան զուգահեռ խայտառակ, եթէ
չասենք ողբերգական իրավիճակ
է համաճարակը յաղթահարելու
ճակատում: Այս ամենին ինչպէ՞ս
է արձագանգում իշխանութիւնը՝
յարձակումներով ընդդիմութեան
դէմ, նոր դատավարութիւններով ու
քրէական բնոյթի աղմկոտ մեղադըրանքներով եւ հնի սաստկացող
քննադատութեամբ: Ուզես, թէ չուզես
մտքիդ մէջ համեմատութիւններն
են զուգահեռւում, ինչպէս անցած
դարի 20-ականներին, երեսունականներին եւ նոյնիսկ դրանից
յետոյ խորհրդային միութիւնում
ոչնչացւում էր պետական-պաշտօնական գծին չհամապատասխանող
ամէն ինչ: Հնի «յանցաւոր էութեան
ու գործունէութեան» բացայայտման
եւ հետապնդման մոլուցքով առաջ-

նորդւել են մշտապէս նրանք, ովքեր
ունակ չեն եղել լաւ բան անելու
ժողովրդի համար, բայց հիւանդացած են եղել անսանձ ու անվերահսկել իշխանութեան տիրանալու մոլագարութեամբ:
Ուրեմն՝ խորքում այլ խնդիր է:
Խորքում Հայաստանում տարածւած, բայց բարեբախտաբար, արագօրէն յաղթահարւող այն համաճարակն է, որը կարելի է անւանել
նիկոլապաշտութիւն: Զարմանալիօրէն ժողովրդավարութիւնից ու այլ
մեծամեծ արժէքներից դատողները
ընդօրինակում եւ խրախուսում են
ամէն տեսակ քննադատութիւնը
բոլորի հասցէին, միայն ոչ Նիկոլ
Փաշինեանի: Նիկոլ Փաշինեանի
հեղինակութիւնը կեսարի կնոջ պէս
կասկածից վեր է: Եւ չկասկածէք՝
Հայաստանում ինքն իրեն հաստատել փորձող ճորտութեան ու բռնիշխանութեան ներուժը վառ ընդունակութիւններից զուրկ Նիկոլ անձինը չէ, այլ պետական հաստատութիւնները նւաճած, համացանցային հարթութիւնում մի կողմից
թշնամանք ու միւս կողմից պաշտամունք սերմանող մոլեռանդ կռապաշտների նօսրացող բանակինը:
Դաշնակցութեան համագործակցութեան որակը նորանկախ Հայաստանի այս կամ այն իշխանութեան
հետ չափւել կարող է միայն ի
շահ երկրի ու պետականութեան
իրականացւած աշխատանքի արդիւնաւէտութեամբ, ինչպէս եւ
նրանով, թէ կուսակցութիւնը որքանով է կարողացել պահպանել
ինքնուրոյնութիւնը: Կարող է գնահատւել նրանով, թէ տւեալ շրջանում
երկրում զարգացման ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունեցել, որոնց
մասնակիցն է իր չափով եղել
Դաշնակցութիւնը: Իսկ ամպի պէս
հալւող ամբոխի այն ծւէնները,
որոնք կարծում են, թէ Փաշինեանի
թւարկութիւնից առաջ ամէն ինչ սեւ
է եղել, իսկ նոր թւարկութեան հետ
ամէն ինչ դարձել է վարդագոյն,
գուցէ դեռ նոր փորձութիւնների
կարիք ունեն: Յամենայնդէպս հասարակական թէ քաղաքական երկխօսութիւն հնարաւոր է նրանց
հետ, ում առաջնորդում են ոչ թէ
կոյր ատելութիւնն ու նոյնքան կոյր
սէրը, այլ առողջ բանականութիւնը:
Ոչ թէ օդ արձակւող պղպջակների
պէս սուտ խոստումները, այլ այն
իրականութիւնը, որն աչքի առջեւ
է եւ ամէն օր զգում ես սեփական
մաշկի վրայ:
ԱՐՏԱՇԷՍ ՇԱՀԲԱԶԵԱՆ
«yerkir.am»
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Հանդիսաւոր Հայրապետական մաղթանք

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա կաթողիկոսի կաթողիկոսութեան
եւ օծման 25-ամեակի առիթով

Արդէն քառորդ դար է անցել բախտորոշ
ու անկիւնադարձային այն օրից, երբ Անթիլիասում հաւաքւած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան թեմերի պատգամաւոր
ներկայացուցիչները արժանաւորապէս ընտրեցին այդ օրերի Լիբանանի թեմի առաջնորդ
Տ. Արամ արք. Քեշիշեանին, Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։
Անցեալ քսանեւհինգ տարիները եղան
վերածաղկումի, վերազարթօնքի եւ ինչու չէ
նաեւ վերածնունդի տարիներ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ իր միաբանութեան ու ժողովրդի համար։
Նորընտիր եւ նորաօծ հայրապետը իր
ընտրութեան առաջին օրից սկսեց իր օրհնաբոյր գործունէութեան կաթողիկոսարանից ներս եւ դուրս։ Երկար տարիների իր
միջեկեղեցական կեանքի փորձառութեամբ,
աստւածաբանական ու հայագիտական իր
գիտութեամբ, վարչագիտական ու շինարարական իր ունակութեամբ նորաօծ հայրապետը նոր ակօս բացեց Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կեանքում։
Իր միջազգային համբաւով նա եղաւ քաջ
ու անձնդիր հովիւը իր հօտին եւ եկեղեցուն, հայրենանւէր ու իրաւապաշտպան
հովւապետը Հայ Եկեղեցու եւ ի մասնաւորի
Կիլիկիան պատմական Աթոռի։
Արդարեւ այս ուրախ ու ցնծալից տօնի
առիթով կիրակի, 28 յունիսի առաւօտեան ս.
պատարագի ընթացքում Թեհրանի մեր բոլոր եկեղեցիներում տեղի ունեցաւ հայրապետական մաղթանք եւ աղօթք Նորին Սըրբութեան կենաց առողջութեան եւ արեւշատութեան համար։
Ս. Սարգիս եկեղեցում հանդիսաւոր հայրապետական մաղթանքի արարողութեան
նախագահեց Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը, որը արարողութեան աւարտին տւաւ իր պատգամը։
Սրբազան Հայրը նախ գոհութիւն եւ
փառք յայտնեց Ամենակալ Աստծուն, որ

մեզ պարգեւեց Արամ կաթողիկոսի նման
մի հովիւ, հովւապետ, արի ու քաջ հոգեւոր
առաջնորդ, բազմահմուտ ու բազմաշնորհ
ռաբունապետ։
Արամ Վեհափառը իր միջեկեղեցական
յարաբերութիւններում եւ գործունէութեամբ
եղաւ պայծառամիտ այն անձը, որ կարողացաւ իր հմայքով Կիլիկիան Ս. Աթոռը միջազգային հարթակների բարձրացնել։ Իր
միջպետական յարաբերութիւնները իմաստնօրէն օգտագործեց իր ժողովրդի իրաւունքների պաշտպանութեան եւ Հայաստանի ու
Արցախի զոյգ Հանրապետութիւնների առաւել զարգացման ու միջազգայնօրէն յարաբերութիւնների ընդարձակման համար։
Անցեալ 25 տարիների իր գահակալութիւնը յատկանշւեց իր հովւապետական բազմաթիւ այցելութիւններով տւած Կիլիկեան
թեմերի եւ յատուկ այցելութիւններ եկեղեցական, պետերին եւ գիտական կենտրոններին։
Որպէս բազմահմուտ եկեղեցական հեղինակ է արժէքաւոր գրքերի գրւած հայերէն,
անգլերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով։
Իր քարոզի աւարտին Սրբազան Հայրը
յանուն իր թեմի ժողովրդի եւ ազգային իշխանութեան եւ ներկայ հաւատացեալների
մի անգամ եւս շնորհաւորեց Վեհափառ Հայրապետին իր գահակալութեան 25-ամեակի
առիթով, նրան մաղթելով քաջառողջ եւ արեւշատ կեանք։
Նշենք, որ ս. պատարագին ներկայ էին՝
Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան
պատգամաւոր Արա Շահվերդեանը, Պատգամաւորական ժողովի ներկայացուցիչներ
եւ Թեմական խորհրդի անդամ՝ Հայկազ
Շիրւանեանը, ինչպէս նաեւ հաւատացեալների նկատառելի մի թիւ։
Այս առիթով Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սրբազան Հայրը հետեւեալ շնորհաւո
րական նամակը ուղարկեց Վեհափառ Հայ
րապետին։

Ն. Ս. Օծութիւն
Տ. Տ. Արամ Ա կաթողիկոս Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ
Անթիլիաս.
Վեհափառ Տէր,
Այսու պաշտօնական նամակով եւ հոգեկան անհուն գոհունակութեամբ եւ առ Աստւած բարձրացւած փառաբանական զգացումներով Ձերդ սրբութեան յայտնում ենք
Թեհրանի հայոց թեմի Պատգամաւորական
ժողովի, Կրօնական եւ Թեմական խորհուրդների, Հաշւեքննիչ մարմնի, ողջ ժողովականութեան, ժողովրդի եւ մեր յարգալից,
սրտալից եւ անկեղծ շնորհաւորութիւններն
ու սրտագին բարեմաղթութիւնները ձեր կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման 25-ամեակի օրհնաբեր ու պատւաբեր տարեդարձի
առիթով։
Ձերդ սրբութեան գահակալութեան անցեալ 25 տարիները եղան մեր եկեղեցու,
Կիլիկիան կաթողիկոսութեան եւ ընդհանրապէս հայ ազգի համար մեծ իրագործումներով, ձեռքբերումներով բնորոշւող ժամանակահատւած։ Ձեր գիտական, վարչական, յարաբերական ունակութիւններով Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կեանքում նոր
ակօսներ բացիք։ Միաբանութեան թւի եւ
որակի աճման կողքին այն կենսաւորեցիք
ապագայատեսիլ գաղափարախօսութեամբ
ու տեսլականով։
Ձեր անձից ճառագայթող լոյսով մեր
եկեղեցին եւ յատկապէս Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը դարձրիք լուսատու փարոսի
եւ գիտական միջազգային հանդիպումների
կենտրոն, ոչ միայն այդ, այլեւ մեր ժողովրդի
դժւարին ու տագնապալի պահերին եղաք
քաջ եւ անձնդիր հովիւ եւ հայրական ու հայրապետական հոգածութեամբ տէր կանգնեցիք մեր ժողովրդին. սրա ամենագեղեցիկ եւ վաւերական օրինակները սիրիահայութեան եւ լիբանանահայութեան նկատմամբ ձեր ցուցաբերած գործնական սէրն էր,

որով ամէն ինչ արեցիք տագնապի օրերին
մեղմացնելու մեր ժողովրդի վիշտն ու ցաւը։
Միջեկեղեցական ձեր գործունէութեամբ,
տեղական, շրջանային եւ միջազգային մակարդակների վրայ նոր աւիշով եւ տեսլականով կենսաւորեցիք միջեկեղեցական, ընկերային, մշակութային եւ ստեղծագործական
կեանքը։
Ձեր հայրենասիրական զգացումներով
միշտ զօրավիգ կանգնեցիք Հայաստանի եւ
Արցախի պետութեան եւ ժողովրդին։
Օրհնեալ ու երջանկաբեր Ձեր կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման ուրախառիթ տարեթիւերի նշումը մեր բոլորի կուրծքը անօրինակ հպարտութեամբ եւ ուրախութեամբ է լցնում։
Արդարեւ, այս առիթով, մի անգամ եւս
ձեզ յայտնում ենք մեր եւ մեր թեմի անկեղծ շնորհաւորութիւններն ու բարեմաղթութիւնները ի խնդիր ձեր հայրապետական ծաղկեալ գաւազանի առաւել ծաղկումին ու պայծառացումին. թող Աստւած անսասան պահի մեր եկեղեցին, Կիլիկիան դարաւոր Աթոռն ու իր արժանընտիր գահակալն ու միաբանութիւնը ողջ ժողովրդով։
Յայտնենք նաեւ, որ կիրակի, 28 յունիսի
2020-ի յընթացս ս. եւ անմահ պատարագի
Թեհրանի մեր բոլոր եկեղեցիներում կատարւելու է հանդիսաւոր հայրապետական
մաղթանք Ձերդ սրբութեան առողջութեան,
արեւշատութեան եւ առաւել արդիւնաւէտ,
ազգաշէն եւ եկեղեցանւէր գործունէութեան ի
խնդիր։
Մնամք մատչելով ի համբոյր Ձերդ սրբու
թեան Օծեալ Ս. Աջոյն։
ԽՈՆԱՐՀԱԲԱՐ
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ
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Ատրպատականի հայոց թեմում նշւեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման 25-ամեակը

«Վեհափառ Հայրապետը նպաստամատոյց օրհնաբաշխ աջ դարձաւ
մեր ժողովրդի կարիքաւորներին»
Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան
Առաջնորդ Ատրպատականի հայոց թեմի

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Յունիսի 28-ին,
Թաւրիզի Լիլաւա հայաշատ թաղամասի Ս. Սարգիս եկեղեցում մատուցւած սուրբ եւ անմահ պատարագի ընթացքում, «Հայրապետական Մաղթանք»-ի կատարման պահին հանդիսաւորապէս նշւեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա
Վեհափառ Հայրապետի կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման 25-ամեակը:
«Հայր մեր»-ից առաջ, հանդիսապետութեամբ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի եւ մասնակցութեամբ Թաւրիզի
հոգեւոր հովիւ Տ. Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանի, տեղի ունեցաւ յիշեալ մաղթանքի արարողութիւնը, ընթերցելով
սաղմոսներ, առաքելական նամակ,
Աւետարան ու աղօթք:
Սոյն առիթով իր տւած պատգամում, առաջնորդ Սրբազանը Բարի
ու Քաջ հովւի աւետարանական կերպարի միջից վեր հանեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա կաթողիկոսի նւիրեալ ծառայութիւնը մեր ազգին, եկեղեցուն ու հայրենիքին: Սրբազան Հայրը յատկապէս
անդրադարձ կատարեց միջինարեւելեան երկրներում տեղի ունեցող քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական իրավիճակին, որը արդէն ճգնաժամի է վերածւել սոյն երկրներում
ապրող բնակչութեանց համար. «Բաւական չէին գերուժերի ճնշիչ քաղաքականութիւնները, որոնց հետեւանքով ստեղծւած տնտեսական համաշխարհային դժւարութիւնները ինչպէս
նաեւ հասարակական հաւասարութեան համար ստեղծւած իրարան-

ցումները, եւ ահա վրայ հասաւ վարակիչ հիւանդութեան պատուհասը, որը
մի շարք երկրներում շատերի անգործութեան եւ սնանկացման, ու նոյնիսկ
անօթութեան պատճառ հանդիսացաւ:
Եղան մարդիկ, որոնք հիւանդացող
ու մահացողներին երանի տւեցին,
իսկ ուրիշներ՝ աշխարհի տարբեր ցամաքամասերում անձնասպանութեան
տխուր եւ անհասկանալի արարքին
դիմեցին դժւարութիւններից դուրս
գալու համար, որոնց ողբերգական
լուրերին հետեւում ենք վայրկեանական համաշխարհային լրահոսի միջոցով»,- ասաց Սրբազան Հայրը եւ ապա
շարունակեց, անդրադառնալով Նորին
Սրբութեան ցուցաբերած հայրական
սիրոյ վերաբերմունքին. «Ստեղծւած
այս թոհուբոհի մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ. Տ. Արամ
Ա կաթողիկոսը իր հայրապետական
յորդորներով միշտ կապի մէջ եղաւ
բոլոր թեմերի, ինչպէս նաեւ Ատըրպատականի հայոց մեր թեմի հետ,
ուղղութիւններ տալով, եկեղեցին ժողովրդին մատչելի դարձնելու թելադրութիւն կատարելով բոլորին, որպէսզի վարակահարումից զերծ մնալու
պատճառով իրենց տներում փակւած
հայ հաւատացեալները չզրկւեն Աստծու խօսքի սննդից եւ Հայ Եկեղեցու հոգեւոր հոգեպարար պաշտամունքներից»,- շեշտեց Սրբազան Հայրը:
Անդրադառնալով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կայք հաստատած երկրում՝ Լիբանանում տեղի
ունեցող անցուդարձերին եւ հասարակական կեանքում յայտնւած աղէտալի դրութեանը Սրբազան Հայրը
ասաց. «Ժողովրդի իսկական հայրը
նման դժւարին կացութեանց ընթաց-

քում գործո՛վ է ապացուցում իր
հոգատարութիւնը: Վեհափառ Հայրապետը նպաստամատոյց օրհնաբաշխ ձեռք դարձաւ, յատկապէս
այս դժւարին օրերին, աղքատին,
նոյնիսկ օրւայ ճաշի կարօտ տարեցին ու որբին իր օժանդակութիւնը
բերելով: Մեր ազգի բարերարների
քաջալերիչ օժանդակութիւնները ուղղորդեց դէպի մեր ժողովրդի կարիքաւորները, անձամբ իր օրհնութիւնը
բաշխելով հոգեւորական եւ աշխարհական անդամներից բաղկացած այն
խմբերին, որոնք օժանդակութեան կապոցների պատրաստութիւնն էին կատարում եւ բաժանումը իրականացնում ժողովրդի շարքերում»,- աւելացրեց Սրբազան Հայրը:
Իր պատգամի վերջում, նա վերըստին շեշտեց Բարի ու Քաջ հովւի իրական օրինակի պատկերը, այն մարմնաւորւած տեսնելով Նորին Սրբութեան անձի մէջ:
«Հայրապետական Մաղթանք»-ի
հանդիսաւոր արարողութեան աւարտին, «Կոմիտաս» երգչախումբը եւ
ներկայ ժողովուրդը, յուզումով երգեցին «Կիլիկիա»-ն:
Փոխւող աշխարհի նոր իրականութեան դէմ-յանդիման կանգնած, ներկայ հաւատացեալները իրենց աղօթքը
բարձրացրեցին առ Աստւած, խնդրելով որ երկար ու քաջառողջ արեւշատութեամբ օրհնի Վեհափառ Հայրապետի կեանքի օրերը, եւ անսասան պահի
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսական
Սուրբ Աթոռը, ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցու նւիրապետական բոլոր Աթոռները
եւ մեր համայն ժողովուրդը՝ Հայաստանում եւ Սփիւռքում:

Կոլումբիացի ժամանակակից անւանի գրող,
գրականութեան Նոբէլեան մրցանակի դափնեկիր՝

Գաբրիէլ Գարսիա Մարկէսի
One hundred year of solitude
գրքի անւան հայերէն թարգմանութիւնը
կամ`
թարգմանչական սխալը ուղղելու անհրաժեշտութիւն
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

1973 թւականին, հայրենի գրող Ռուբէն Յովսէփեանի թարգմանութեամբ,
Խորհրդային Հայաստանում հայերէն
լոյս տեսաւ կոլումբիացի անւանի գըրող Գաբրիէլ Գարսիա Մարկէսի
“One hundred years of solitude” գիրքը։
Բնագիրը իսպաներէն է, իսկ նշւածը իսպաներէնից անգլերէն թարգմանութիւնն է։ Ռուբէն Յովսէփեանը գըրքի անունը թարգմանել է «Հարյուր
տարվա մենություն»/«Հարիւր տարւայ
մենութիւն»։
Մարկէսի այդ գիրքը բազմաթիւ անգամներ թարգմանւել է տարբեր լեզուներով եւ փնտրւած գիրք է ընթերցասէր զանգւածների կողմից։ Հայաստանում դա վերահրատարակւեց մի քանի տարի առաջ, երբ ողջ էր թարգմանիչը: Հրատարակողը «Համազգային» Հայ
կրթական եւ մշակութային միութեան

հայաստանեան կառոյցն էր։ Գարսիա
Մարկէսի այդ գիրքը երկար ժամանակ
գտնւում էր Երեւանում ամենաշատ
պահանջարկն ունեցող գրքերի առաջին տասնեակում։
Իսկ ո՞րն է իմ այս գրութեան բնաբանն ու նպատակը,- նշել այն հարցը,
որ Մարկէսի յայտնի այդ գրքի անունը
հայերէն սխալ է թարգմանւել, եւ անհրաժեշտ է օր առաջ ուղղում մտցնել։
Եւ ինչո՞ւ։ Քանի որ՝ հաւատացած
եմ խստապահանջ մօտեցումը պիտի
նպաստի գիր ու գրականութեան բնագաւառում (եւ ոչ-միայն) առաջընթացին, նոր վերելքներին ու գրական գագաթներ նւաճելուն։ Հայ գրականութիւնը ունեցել է եւ ունի գագաթներ, ովքեր, ինչ խօսք, դեռ մեծ մասով անյայտ են մնում համաշխարհային գրականութեան ոլորտում, գուցէ ինչ-

որ չափով հէնց 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 գրողներից Ռուբէն Յովսէփեանի գրական իմացութիւնն ու արժանիքները։ Ես այդ նպատակը չունեմ։ Բայց ծանօթ լինելով
Մարկէսի այդ գրքի պարսկերէն եւ
անգլերէն թարգմանութեան հետ, ուզում
եմ հայրենի եւ Սփիւռքի գրական շրջանակների եւ ընթերցողների ուշադրութեանը յանձնել այդ սխալը, եւ հայոց
լեզւի ու գրականութեան, ինչպէս նաեւ
թարգմանչական ոլորտին տիրապետող
անձանց առաջարկել՝ քննարկման ենթակայ դարձնեն իմ նկատառումներն
ու առաջարկները, որպէսզի, եթէ միասին եզրակացրեցինք նոյնը, ապա միջոցների դիմել սխալն ուղղելու ուղղութեամբ։
Հասկանում եմ, հայ ընթերցողի
համար շատ դժւար է միանգամից
հրաժարւել տասնամեակներ լսած,
կարդացած եւ իրեն համար ընկալելի,
ընդունելի եւ սրտամօտ դարձած «Հարիւր տարւայ 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/ օգտակար է»։ Ես
այս հարցն եմ ուզում բարձրաձայնել,
եւ յոյս ունեմ դա կը դառնայ մասնագէտների ուշադրութեան առարկան։
Կարեւորութեամբ նշեմ նաեւ, որ ես

դեռ չեմ կարդացել գրքի հայերէն թարգմանութիւնը։ Դա ունի իր պատճառն
ու նախապատմութիւնը, որ ուզում եմ
համառօտ գրել ստորեւ։
Մարկէսի «One hundred years of
solitude» գրքի անւան հայերէն սխալ
թարգմանութիւնը ես նկատել եմ մօտ
28 տարի առաջ։ Չեմ ուզում անդրադառնալ այս հարցը այսքան ուշ հանրայնացնելու մասին. դա ծաւալուն է։
1991 թւականի մայիսին, Երեւանի գրախանութներից մէկում տեսայ
Մարկէսի այդ գրքի հայերէն թարգմանութիւնը,- «Հարյուր տարվա մենություն»։ Իմ նկատածը ասացի գրավաճառին եւ գրախանութի վարիչ/ տնօրէնին։ Ասացի գրքի հայերէն ճիշտ
թարգմանութիւնը լինում է «Հարիւր
տարի մենութիւն» / «Հարյուր տարվա 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 կատարեցի,
երբ մամուլից իմացայ գիրքը վերահրատարակւել է նոյն անունով։ Այնուհետեւ չփորձեցի կապ հաստատել հայաստանեան կամ Սփիւռքի գրական
շրջանակների կամ այդ ոլորտի պատասխանատուների հետ, զգալով որ՝
սովորական սփիւռքահայը ընդհանրապէս չի արժանանում շատերի
ուշադրութեանը, համարեա միշտ անպատասխան են մնում նրա առար-

կութիւններն 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 մահւան 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 հաւանութեանը՝ ուղղել Մարկէսի այդ գրքի անւան հայերէն թարգմանութիւնը։
Հաւանաբար, Ռ. Յովսէփեանը գրքի
հայերէն թարգմանութիւնը կատարել
է միջնորդ լեզւից. ամենամեծ հաւանականութեամբ՝ ռուսերէնից։ Գուցէ
այդ սխալը հէնց ռուսերէն թարգմանութեան մէջ է կատարւել։ Դա պիտի եզրակացնի ռուսերէն իմացողը։
Ստորեւ իմ հիմնաւորումները՝թէ
ինչո՞ւ սխալ է «Հարիւր տարւայ
մենութիւն» թարգմանութիւնը։
Հիմնաւորումներիս Ա- բաժինը
գրում եմ նրանց համար, ովքեր
գիտեն պարսկերէն։ Բ- բաժնում աւելի
հանգամանալից
կանդրադառնամ
հայերէն թարգմանութեանը։
(Շար. 7-րդ էջում)

ԷՋ 6 - ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 2 ՅՈՒԼԻՍԻ 2020
Արդէն տասնամեակներ է, ինչ ռաքը տարածւել է ամբողջ աշխարհով։ Անհնար է պատկերացնել մարդ, ով չգիտի այս ժանրի մասին։ Հայ երիտասարդները սիրում են միասին մասնակցել
ռաք համերգների եւ հետեւել սիրած խմբերի նորութիւններին։ Այժմ կան շատ հայկական
խմբեր, որոնք կատարում են համաշխարհային հիթեր եւ հեղինակային երգեր։ Սակայն ոչ
բոլորն են, որ համատեղում են ռաքը եւ հայոց լեզուն։ Շատերը գտնում են, որ անգլերէնը աւելի հասանելի եւ ընդունելի է հանդիսատեսի կողմից։ Սակայն կան նաեւ խմբեր, որոնք համադրում են ժամանակակից ոճը եւ ազգային երաժշտութիւնը։ Այս քայլը շատ գնահատելի է մշակոյթը թարմացնելու առումով։ Ժամանակակից աշխարհում շատ քչերն են լսում ազգային երգեր

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 121 (23592)
եւ յիշում դրանց մասին։ Սակայն, երբ երաժիշտները աւելացնում են նոր շունչ, ռիթմ եւ եռանդ,
երգերը նորից դառնում են սիրւած, եւ մարդիկ նորից բացայայտում են մեր գեղեցկութեամբ լի
արւեստը։ Ոմանք նաեւ ստեղծագործում են մայրենի լեզւով, եւ իրենց կատարմամբ հեռու են
պահում երիտասարդներին օտարացումից։ Լսելով այս երգերը, մենք մէկ անգամ եւս համոզւում
ենք, որ հայերէնը հարուստ է աննկարագրելի հմայիչ բառերով եւ ականջին հաճելի հնչիւններով։
Ռաքի եւ հայոց լեզւի համատեղելիութիւնը ուսումնասիրելու նպատակով, մենք վերցրել ենք
հարցազրոյցներ չորս ռաք խմբերից, եւ ստացել հետեւեալ արդիւնքները՝

ՌԱՔ FM

Հայկական ռ ա ք ը եւ մ ա յ ր ե ն ի ն
ԱՒԱՐԱՅՐ
Ի՞նչ լեզուներով էք ստեղծագործում եւ ինչո՞ւ։
Արմէն։ Աւարայրը ստեղծագործում է եւ
հայերէն եւ անգլերէն։

Նարեկ։ Խմբի երգերի թեմատիկան կապւած է հայկական թեմաների հետ, երգի հայերէն լինելը կապւած է երգի ընդհանուր «տըրամադրութեան» հետ։ Եթէ հայերէն բառերը
կը սազեն երգին, կօգտագործւեն հայերէն բառեր։ Խումբը փորձում է նաեւ հայ բանաստեղծների գործերը երգերի վերածել։
Արմէն։ Որոշ երգերում նաեւ օգտագործւում
են հայկական ֆիլմերից որոշ մասեր, օրինակ՝
Քաւարան երգում օգտագործւել է «Ձորի Միրոն»
ֆիլմից մի մաս։
Արդեօք հայոց լեզուն ու ռաք երաժշտութիւնը համատեղելի՞ են (լեզւական առումով,
ժանրային առումով):
Արմէն։ Հայերէնը եւ ռաքը բաւականին
համատեղելի են, ճիշտ ժանրում եւ ճիշտ վոկալով կարելի է շատ հետաքրքիր եւ նոյնիսկ
էպիկ արդիւնքներ ստանալ (օրինակ՝ «Առասպել» խմբի «Վիկինգները Հայոց Լեռներում»
ստեղծագործութիւնումը)։
Անձամբ ձեզ համար, ի՞նչ նշանակութիւն
ունեն ձեր հայերէն երգերը կամ հայերէնով
ստեղծագործելը։
Նարեկ։ Հայերէնը իմ մայրենի լեզուն է, իմ
ինքնութիւնը։ Ինձ պարտաւորւած եմ զգում իմ
լեզուն պահպանել։
Եթէ ունէք քաւրներ, ինչո՞ւ ընտրեցիք հէնց
այդ երգերը։

Նարեկ։ Քաւրները ամբողջ խմբի համար նշանակութիւն ունեն։ Առաջին քաւրը
“Inquisition” խմբի երգերից էր, որից յետոյ որոշւեց, որ խումբը պէտք է ներկայանայ Black Metal
ոճում։ Նաեւ “Burzum” խմբի “Dunkelheit” երգի
քաւր։ Այդ երգի մէջ է ըստ իս ամբողջ ոճի էութիւնը։ Իսկ մնացած քաւրները արւել են, քանի որ
երգերը սիրում եմ։
Արմէն։ Աւարայրը համերգների ժամանակ
կատարել է որոշ քաւրներ, հիմնականում հայկական երգերի, որոնցից է օրինակ՝ «Զարթիր
Լաօ»-ն։
Նարեկ։ Այո, կատարւել են այնպիսի երգեր, ինչպիսիք են «Զարթիր Լաօ», «Արդեօք ովքեր են»: Երբ Աւարայրը առաջին անգամ բեմ
բարձրացաւ, Մայիսի 28-ն էր, պէտք է նւագէինք հայրենասիրական երգեր, ընտրեցինք
հէնց այդ 2 երգը, դրանից յետոյ որոշւեց շարունակել այդպիսի երգեր կատարելը, որպէսզի
դրանք պահպանւեն եւ որ նոր սերունդը լսի
այդ երգերի ժամանակակից տարբերակները։
Դուք համարո՞ւմ էք կարեւոր առաքե-լութիւն
հայերէնով երաժշտութիւն գրելը։
Արմէն։ Ինչպէս ասւեց նախորդ հարցում,
հայերէնը մեր մայրենի լեզուն է եւ նրանով
ստեղծագործելը մեր համար կարեւոր նշանակութիւն ունի։
Ի՞նչ դժւարութիւնների էք հանդիպել հայերէնով ստեղծագործելիս։
Նարեկ։ Հայերէնով ստեղծագործելու հետ
ընդհանրապէս խնդիրներ չեն եղել, միակ խընդիրը երգերի տեքստերը հայերէն չհասկացող

մարդկանց համար թարգմանելն է եղել, բայց
քանի որ ես մասնագիտութեամբ թարգմանիչ
եմ, դա էլ առանձնապէս դժւարութիւն չի ներկայացրել։
Ի՞նչպէս կազմաւորւեց խումբը։
Նարեկ։ Խումբը կազմաւորւել է 2013 թւականին, բայց խմբի առաջին երգը՝ “To Motherland, From Foreign Shores”-ը գրւել է 2011-2012
թւականներին Symphony of Silence խմբի անւան
տակ։ Աւարայրը պաշտօնա-պէս ստեղծւել է
2013 թւականին, որոշ ժա-մանակ եղել է OneMan Band, մինչեւ 2013 թ.-ի վերջ միացել են
Էմինը եւ Էրւինը, 1 տարի յետոյ լքել են խումբը։

Արմէն։ Ես խմբին եմ միացել 2016 թւականին,
դեբիւտային՝ “A Symphony Carved In Stone”
ալբոմի ձայնագրութիւնից առաջ։
Ինչո՞ւ «Աւարայր»։

Նարեկ։ Անունը հիմնականում ընտրւել
է 2 պատճառով, այսինքը՝ ներկայացնում
է 2 միտք։ Առաջինը այն է, որ ես մի անուն
էի ուզում, որ կապւած կը լինի ե՛ւ Իրանին
(որտեղ ես բնակւում եմ), ե՛ւ Հայաստանին
եւ քանի որ բոլորս գիտենք Աւարայրի ճակատամարտի եւ նրա պատմութեան մասին, ամենահետաքրքիր անունն էր իմ կարծիքով։ Նաեւ անունը լաւ է հնչում։ Երկրորդ
պատճառը այն է, որ Աւարայրը մի մետաֆորիկ ճակատամարտ է ներկայացնում բոլոր սփիւռքահայերի մտքում, այս պարագային իրանահայերի մտքում, այն որ դու քեզ
ամբողջութեամբ հայ ես զգում, բայց չես կարող
քո հայրենիքում բնակւել ու կան մարդիկ, որոնք
մտածում են, որ եթէ հայը Հայաստանում չի
բնակւում, ուրեմն հայ չի։
Հարցազրոյցը վարում էինք խմբի անդամներ Նարեկ Աւետեանի եւ Արմէն Մանուկեանի հետ:

Հայկական ռաքը եւ մայրենին
MAD NATION

Ի՞նչ լեզուներով էք ստեղծագործում եւ
ինչո՞ւ:
Արման։ Հիմնականում անգլերէն, որովհետեւ մեր ընտրած ոճը (ասում ենք որ նւագում
ենք rock’n roll, բայց դա համերգային, բեմական շոուն, վիճակն է, իրականում եթէ խիստ
նայենք՝ hard rock, heavy metal՝ 80-ականները
հիմք ընդունելով) այնպիսին է, որ գրական
հայերէնով գեղեցիկ չի հնչում: Ինչպէս նաեւ
հայերէնը չի բաւարարում, այն համարւում
է «արիստոկրատ» լեզու: Հայերէնի արիստոկրատ լեզու լինելու մասին շատ են խօսել
անգամ արտասահմանցիները։ Խօսքը, իհարկէ, գնում է գրական հայերէնի, այլ ոչ թէ կիսաթուրքական փողոցային ժարգոնի մասին։
Նոյնը ընդունւած է ասել ռուսական ռաքի
մասին, որը որպէս ռաք չենք համարում, որովհետեւ ինչքան էլ ռուսերէնով փորձես գրել
փափային վիճակ է ստացւում։

Դաւիթ։ Ես կասէի, որ հայերէնը լիրիկական լեզու է այն առումով, որ ուղղակի չի
ստացւի հայերէնով ասել այն, ինչ որ կասւէր
անգլերէնով: Ռաքը ստեղծւել է Անգլիայում
ու պէտք է յարգել:
Ռաֆայէլ։ Անգլերէնը ռաքի գիտական
լեզուն է։
Արդեօք հայոց լեզուն ու ռաք երաժշտութիւնը համատեղելի՞ են (լեզւական առումով,
ժանրային առումով)։
Արման։ Խնդիրը ոճային է, երաժշտութեան ուղղւածութիւնը։ Կան հին խմբեր, որ
ստեղծագործել են հայերէնով (մի մասը հիմա չկան արդէն)։ Կայ «Ոստան Հայոցը»,
իրենք միայն հայերէնով են ստեղծագործում
ու շատ լաւ է ստացւում։ Ուղղակի իրենց
ոճը աւելի համապատասխան է հայերէնով
ստեղծագործելուն։

Դաւիթ։ («Ոստան Հայոց» մասին) Իրենք

վերցնում են հին հայկական երգեր, բանաստեղծութիւններ ու մշակում են։
Արման։ («Ոստան Հայոց» մասին) Չնայած
ունեն մի գործ՝ «Քաշւանքը», որը այդքան էլ
մաքուր, գրական հայերէնի հետ կապ չունի։
Բայց շատ հաւես գործ է, մենք էլ նւագել
ենք մի քանի անգամ։ Այսինքն, խնդիրը լեզւի կառուցւածքի մէջ չէ, այլ երաժշտութեան
ոճի։ Ուղղակի գեղեցիկ չէ ազատ կեանքի մասին երգել հայերէն, ականջին հաճելի չէ:
Փորձեր եղել են մի քանի անգամ, հէնց մեզ
էլ դուր չի եկել, թէ ինչպէս է հնչում: Այդ
պատճառով շատ չենք խորացել այդ ուղղութեամբ ու մեր կարծիքով անգլերէնը ամենաճիշտն է տւեալ պարագայում։
Եթէ ունէք քաւրներ, ինչո՞ւ ընտրեցիք
հէնց այդ երգերը։
Դաւիթ։ Ունենք քաւր՝ Արմէն Մովսիսեանի
«Վե՛ր կաց, եղբայ՛ր իմ» երգը։ Փորձին ստացւեց, երեւի երկու ամիս էր, ինչ կայինք, դեռ
աւելի քիչ։ Միշտ լինում է, երբ նոր ես հաւաքում խումբը, նոր էք փորձում, մի քիչ դըժւար է գնում ստեղծագործական պրոցեսը։
Ունէինք մի երգ, կարծես նոյնիսկ երկու ու
ստոպ էր մեր մօտ, առաջ չէր գնում։ Արմանը
սկսեց նւագել մի երգ, որը բանակում էր սովորել, բանակային թեմայով էր երգը։ Նարեկը մտաւ երկրորդ գիթառով, ես՝ բասով, բոլորս միացանք։

Արման։ Յետոյ մշակեցինք ու մի հիանալի
բան դառաւ։
Ինչպէ՞ս են ձեր երկրպագուները ընդունում այդ քաւրը։
Արման։ Զարմանալի է, բայց մեծամասնութեանը թւում է, թէ մեր գործն է, ինչը
իրականում ցաւալի է, որովհետեւ շատ հին
գործ է, Արմէն Մովսիսեանի գործն է։ Արմէն Մովսիսեանից թոյլտւութիւն կարելի է
ասել չենք հարցրել, բայց ոնց որ դէմ չի, որ

նւագում ենք այդ գործը, մանաւանդ, որ լրիւ
փոփոխւած տարբերակն է։ Բաւականին լաւ
է ընդունւում համերգներին, անգամ երգում
են մեզ հետ հաւասար։ Գովելի է։
Ինչպէ՞ս կազմաւորւեց խումբը։
Արման։ Խումբը կազմաւորւեց երկու
տարի աոաջ։ Բանակում էի, որոշեցի մինչեւ գալս արդէն պարզ լինէր, թէ անդամները ովքեր էին, որ հանգստից յետոյ միանգամից նւագէինք։ Կապւեցի Դաւիթի հետ,
վաղուց ուզում էինք մի բան արած լինէինք իրար հետ։ Ինքը ծանօթացրեց այդ ժամանակին նոր ընկերոջ, մեր ապագայ գիթառիստ Նարեկի հետ։ Օնլայն շփւեցինք
մինչեւ զօրացրւելը։ Մեզ միացաւ Կարէնը
(հարւածային գործիքներ), բայց մի տարի
նւագելուց յետոյ, ինչ-ինչ պատճառներով
Կարէնի փոխարէն մեզ միացաւ Ռաֆայէլը։
Ընկերութիւնը բնականաբար պահւում է,

դա ոչ մի բանի չի խանգարում։ Այս ամառ
մեր գիթառիստ Նարեկը յանկարծակի
գնաց բանակ, բայց աշխատանքները դեռ
շարունակում ենք, հիմա աշխատում ենք
նոր ալբոմի վրայ։ Թէկուզ, եթէ երկու տարի սպասելու խնդրի առաջ կանգնենք,
միեւնոյն է շարունակելու ենք ու ակտիւ
ենք լինելու։ Ալբոմը պատրաստ կը լինի
մօտ երկու ամսում, մնացել են մշակման
աշխատանքները միայն։ Այդ ժամանակ
երեւի Նարեկը կը լինի այստեղ ու կը ներկայացնենք ալբոմը հանրութեանը։
Հարցազրոյցը վարում էինք խմբի անդամներ՝ Արման Մելքոնեանի, Դաւիթ Օհանեանի, Ռաֆայէլ Մարտիրոսեանի հետ:
Նիւթը եւ հարցազրոյցները՝
Իռեն Օքմինեանի, Իննա Մեժլումեանի, եւ
Քրիստինէ Գէորգեանի բլոգից:
(շար. 1)
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Կոլումբիացի...
(Շար. 5-րդ էջից)

ա- Մարկէսի գրքի անունը անգլերէնով
«One hundred years of solitude» է։ Պարսկերէն
թարգմանութիւնը շատ սահուն եւ լաւ է, եւ
գրքի անունը թարգմանւել է,.""صد سال تنهایی
գիրքը չի թարգմանւել
""تنهایی صد ساله,
մինչդեռ հայերէն թարգամանութիւնը հէնց
երկրորդն է։ Եւ այդ երկուսը լրիւ տարբեր
բաներ են՝ թէ նախադասութեան կառուցւածքի, թէ՛ իմաստի առումով։ (Սա գրեցի
պարսկերէն իմացողների համար)։
բ- Մարկէսի “One hundred years of
solitude” գրքի անունը հայերէն պիտի թարգմանւէր «Հարիւր տարի մենութիւն»։ Ռուբէն
Յովսէփեանի հայերէն թարգմանածը անգլերէնով լինում է՝ “The solitude of one
hundred years”: Անգլերէն այս երկու նախադասութիւնները տարբեր են՝ թէ՛ կառուցւածքի 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 քերականութեանը դիմելով,«Հարիւր տարի մենութիւն» նախադասութեան մէջ «տարի»-ն ուղղակի հոլով է։
Իսկ
«Հարիւր տարւայ մենութիւն» նախադասութեան մէջ «հարիւր տարւայ»-ն սեռական հոլով է։
«Հարիւր տարի մենութիւն» նախադասութեան մէջ ենթական «տարի»-ն է։
«Հարիւր տարւայ մենութիւն» նախադասութեան մէջ ենթական «մենութիւն»-ն է։
Այիսնքն՝
Լրիւ ուրիշ նախադասութիւններ են՝ թէ՛
կառուցւածքի, թէ՛ բովանդակութեան/ մտքի
իմաստով։

Նոյնն էլ անգլերէն երկու նախադասութիւնների մէջ է,- ենթակաները տարբեր են,
հետեւաբար ստորագրեալներն էլ տարբեր
են, հետեւաբար՝ նախադասութիւններն էլ
տարբեր են, թէ՛ նախադասութիւնների կառուցւածքի, թէ՛ իրենց բովանդակութեան
ԻՄԱՍՏՈՎ։
Ահա՛ իմ հիմնաւորումներն առ այն, որ
կոլումբիացի անւանի գրող, գրականութեան
Նոբէլեան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիէլ
Գարսիա Մարկէսի “One hundred years of
solitude” հիանալի գրքի անունը հայերէն
սխալ է թարգմանւել։
Գնանք առաջ։
Գանք ու եզրակացնենք, «մենութիւն» բառը
սեռական հոլով պիտի դրւի։ Այս կապակցութեամբ վէճ չի կարող լինել, երբ որ Մարկէսի այդ գրքի պարսկերէն եւ անգլերէն թարգմանութիւններն ենք նկատի ունենում։
Իսկ հիմա՝ առաջին հարցումը,Ո՞րն է գրքի անւան հայերէն ճիշտ թարգմանութիւնը։ Թերեւս կարող է լինել մէկից
աւել ճիշտ թարգմանութիւններ։
“One hundred years of solitude”-ը հայերէն
կարող է թարգմանւել.
«Մենութեան հարիւր տարիները»,
«Մենութեան հարիւր տարին»,
«Հարիւր տարի մենութիւն»։
Երկրորդ հարցումը.
Անգլերէնով տարին յոգնակի է նշւած.
“years”: Իսկ հայերէնով ո՞րն է ճիշտը.
յոգնակի՞ն, թէ՞ եզակին. «տարիներ»ը՞, թէ՞
«տարին»։
Սա պիտի եզրակացնի հայերէնին տիրապետողն ու լեզւաբանը։ 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 լեզւաբանը։ Իմ
կարծիքով, «հարիւր տարի»-ն արդէն որոշիչ
է, ու անհրաժեշտ չի դնել որոշիչ յօդ։ Ինչպէս
որ նոյնն է անգլերէնում. չկայ “The”.
Չորրորդ հարցումը.
Վերում նշւած հայերէն թարգմանութիւնները՝ բոլորն էլ, միտք բանին ունեն նոյն
իմաստը՝ մի տարբերութեամբ։ Մարկէսը 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 Մարկէսի նպատակը։
Պարսկերէն թարգմանութեան մէջ թարգմանական շեշտը գնացել է ժամանակի վրայ՝
«հարիւր տարի» բառերի վրայ։ Մինչդեռ
«Մենութեան հարիւր տարիներ»-ում թարգմանչական շեշտը աւելի գնում է «մենութիւն»
բառի վրայ, թէեւ կարելի է հակառակն էլ
պնդել։
Երկու կարեւոր եզրակացութիւն.
ա- Գաբրիէլ Գարսիա Մարկէսի “One
hundred years of solitude” գրքի անունը հայերէն
սխալ է թարգմանւել. «Հարյուր տարվա
մենություն»/«Հարիւր տարւայ մենութիւն»
թարգմանութիւնը սխալ է, եւ պիտի ուղղում
մտցնել։
բ- Մարկէսի գրքի հայերէն անւան համար,
գուցէ կան մէկից աւելի ճիշտ տարբերակներ,
բայց ո՛չ Ռուբէն Յովսէփեանի թարգմանածը։
Իսկ, թէ ո՞րն է հայերէն ամենաճիշտ
թարգմանութիւնը, ես հաւասարապէս կողմ
եմ վերը նշւած երեք տարբերակների հետ,
թէեւ նախապատւութիւնը 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
հակւած եմ դա համարել ամենաճիշտը, բայց
չեմ վիճում։
Ուրիշ կարեւոր մատնանշում, որ վե-

րաբերում է թարգմանչական ԱՐՒԵՍՏԻՆ։
Պէտք է ընդունենք, որ կայ բառացիտառացի թարգմանութիւն (translation), եւ
«ազատ» մեկնաբանութիւն (interpretation).
գրական-գեղարւեստական գործերի պարագային, գուցէ նախընտրութիւնը պիտի գնայ
ՄԻՏՔ ԲԱՆԻՆ մեկնաբանութեանը, չսահմանափակւելով բառացի-տառացի թարգմանութեամբ։ Ու նկատի ունենալով, որ
հեղինակի նպատակը ընթերցողի ուշադրութիւնը ՄԵՆՈՒԹԵԱՆ վրայ կենտրոնացնելն
է, բնաբանին հարազատ մնալով հանդերձ,
ազատ թարգմանութեամբ պիտի գրւի.«Մենութեան մէջ՝ հարիւր տարի»։
Մի ուրիշ կարեւոր հարց.
Մարկէսի այս գրքի անունն ու ամբողջը
հայերէն ճիշտ թարգմանելու համար, պէտք է
տեսնել իսպաներէն բնագիրը, եւ համեմատութիւններ անցկացնել հենց բնագրի
հետ։
Վերում նշւածների կապակցութեամբ,
եւ հարցումների ճիշտ պատասխանները
գտնելու համար, հայ գրական միտքը/ մտաւորականները, կարեւոր աշխատանք ունեն
տանելու։ Սա այն ամէնն էր, որ ես
շարադրեցի համառօտ, շատ սեղմ, իմանալով, որ ամէն մի մտքի կապակցութեամբ
կարելի է ծաւալւել, երկար անդրադառնալ,
որպէսզի միասին կարողանանք յանգել
թարգմանչական արւեստի 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։
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Քանոնահարուհի
Մարիաննա Գէորգեանը յաղթեց
«World Folk Vision» փառատօնում

(Շար. 1-ին էջից)

ֆրանսահայ բժիշկ եւ քաղաքական գործիչ Ժորժ
Քեփենեկեանը յունիսի 28-ի ընտրութիւնների
արդիւնքներով չի վերընտրւել քաղաքապետի
պաշտօնում, նա տեղ կը զբաղեցնի Լիոնի
քաղաքային խորհրդում։
Բայց կիրակի կայացած քւէարկութիւնից
յետոյ «եան» -ով է աւատւում ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլեւ Եւրոմիութեան կարեւորագոյն
քաղաքաներից մէկի ղեկավարի ազգանունը
Ժաննա Բարսեղեանն է Ստրասբուրգի նոր
քաղաքապետը։
Ֆրանսահայութեան համար շատ կարեւոր է, որպէսզի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները ներկայացւած լինեն երկրի
քաղաքական կեանքում, ասում է Յարութ
Շիրինեանը։ Ժաննա Բարսեղեանի հետ համագործակցութեան եզրեր են նախանշում
«Տիկին Բարսեղեանը բաւականին հետաքըրքրւած է Հայաստանի բնապահպանական
ոլորտով։ Հնարաւոր է Հայ Դատի գրասենեակը
եւ հայ համայնքը նրան աջակցութիւն ցուցաբերեն, որպէսզի միասին ծրագրեր իրականացնենք»:
Ժաննա
Բարսեղեանը
Ֆրանսիայում
յայտնի բնապահպան է, ընտրութիւններում
գլխաւորում էր «Եւրոպա, էկոլոգիա, կանաչներ»
կուսակցութեան ցուցակը։
Բնապահպանական տարբեր շարժումները
մեծ թափ են հաւաքում Եւրոպայում ու նրա
առաջատար պետութիւններից Ֆրանսիայում։
Յունիսի 28-ի ընտրութիւններն արդէն ստացել
են «կանաչ ալիք» անւանումը ոչ միայն Ստրասբուրգի, այլեւ Լիոնի, Անսիի, Բեզանսոնի,
Գրենոբլի, Բորդոյի, ընդհանուր առմամաբ՝
երեք տասնեակ քաղաքների ղեկավարներ յունիսի 28-ի ընտրութիւններից յետոյ «կանաչ» են։
«Առաջ, Հանրապետութիւն» իշխող ուժի
թեկնածուները հիմնականում պարտութիւն
են կրել։ Սակայն ամենացաւոտ հարւածը
նախագահ Մակրոնի կուսակցութեանը հասցւել
է մայրքաղաք Փարիզում կուսակցութեան թեկնածու Անիէս Բիւզէնը ոչ միայն չի դարձել
քաղաքապետ, այլեւ անգամ քաղաքային խորհըրդում ներկայացւած չի լինի։
Ֆրանսիայում ընտրատեղամասերը կիրակի բացւել էին՝ չնայած կորոնավարակի
վտանգին։ Անվտանգութեան միջոցառումները
եղել են աննախադէպ՝ ախտահանումից, սոցիալական հեռաւորութեան պահպանումից
մինչեւ սեփական գրիչներով ընտրատեղամասեր ներկայանալը։ Վարակը, սակայն
ազդել է մասնակցութեան վրայ 47,7 միլիոն
ֆրանսիացիների մօտ 40 տոկոսն է կատարել
քաղաքացիական պարտքը։
ՄԱՌԼԵՆԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«arfd.am»

«anmmedia.am» կայքէջի հաղորդման համաձայն՝ քանոնահարուհի, «Տաղարան» համոյթի
երաժիշտ Մարիաննա Գէորգեանը դարձել է «World
Folk Vision» մրցոյթի գլխաւոր մրցանակակիր՝
«Աշխարհի ժողովուրդների երաժշտութիւն» անւանակարգում։ Մրցոյթին, ընդհանուր առմամբ,
մասնակցում էր 115 երկրից՝ 3950 երաժիշտ,
եզրափակիչ փուլ էր անցել 100-ը։
«Ալիք» օրաթերթը ջերմօրէն շնորհաւորում է
հայ մշակոյթը միջազգային հարթակում պանծացրած հայրենանւէր հայուհուն: Նշենք, որ
օրաթերթիս յունիսի 23-ի համարում ընդարձակ
կերպով անդրադարձել էինք Մարիաննա Գէորգեանի փառատօնի եզրափակիչ փուլ բարձրանալու լուրին:

Volkswagen-ը հրաժարւել է Թուրքիայում
գործարան կառուցելու ծրագրից
«news.am» - Գերմանական Volkswagen աւտոարտադրողը հրաժարւել է Թուրքիայում գործարան կառուցելու ծրագրից՝ կորոնավիրուսի
համավարակի տնտեսական հետեւանքների
պատճառով:
Աշխարհում աւտոմեքենաների պահանջարկի
անկումը նշանակում է, որ աւելի մեծ հզօրութեան աւելացում «անհրաժեշտ չէ այսօրւայ
տեսանկիւնից»,- ասւում է Volkswagen-ի յայտարարութեան մէջ:
Volkswagen-ը դադարեցրել է Թուրքիայի
արեւմուտքում Մանիսա արդիւնաբերական
շրջանում գործարան կառուցելու իր ծրագիրը՝
Սիրիայի հիւսիս թուրքական զօրքերի ներխուժումից յետոյ:
Գերմանական ընկերութիւնը Թուրքիայի կառավարութեան հետ 1,1 միլիարդ դոլար արժողութեամբ օբիեկտի կառուցման վերաբերեալ

բանակցութիւնների աւարտական փուլում էր։
Դա աւելի քան երկու տասնամեակի ընթացքում
երկրի աւտոմոբիլային արդիւնաբերութեան մէջ
ամենամեծ ներդրումը կը լինէր: Գործարանը
պէտք է ծառայէր, որպէս Մերձաւոր Արեւելքում
եւ մերձակայ այլ շուկաներում Volkswagen-ի արտադրական կենտրոն:
Այսօր Volkswagen-ը յայտարարել է, որ այժմ
նոր մեքենաները կարտադրի գոյութիւն ունեցող
օբիեկտներում:
Անցած տասը տարիների ընթացքում Թուրքիայում օտարերկրեայ ուղղակի ներդրումները
կտրուկ անկում են ապրել, մասամբ մարդու
իրաւունքների իրավիճակի վատթարացման,
2016-ի ձախողւած ռազմական յեղաշրջման եւ
օրէնքի գերակայութեան ու ֆինանսական կայունութեան հետ կապւած մտահոգութիւնների
պատճառով:

Իրանահայ....

Թեհրանում....

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 1-ին էջից)

Նա նաեւ յաւելեց, որ ցանկալի է բացօթեայ
սննդի կենտրոններ այցելել ընտանիքներով, քանի
որ ընտանիքում արդէն ապահովութիւնը կայ եւ
դա նաեւ ընկճախտից լիցքաթափւելու լաւ առիթ
է ընտանիքի համար: «Սննդի կենտրոնները չեն
բացւել նրա համար, որ մենք ընկերներով կամ
հարազատներով հաւաքւենք տօներ նշենք, սա
ուղղակի սահմանափակումներով յագեցած մի
վայր պէտք է լինի որտեղ շատ ցանկալի է ընտանիքներով եւ քիչ թւով մարդիկ լինեն »:
Դոկտ. Բաբումեանը նկատել տւեց նաեւ այն
հանգամանքը, որ թաղամասում շրջելիս փողոցում
եւս ցաւօք սրտի նկատում է, որ հայկական փոքրիկ
հաւաքում կամ անհատներ, որոնց ճանաչում է
դիմակ չեն կրում ու շեշտում, որ իր ընդունարան
այցի ժամանակ էլ պատկերը նոյնն է:
Զրոյցի աւարտին բժիշկ թերապեւտը խնդրանքով դիմեց համայնքի հայ հասարակութեանը
խնդրելով, որ անպայմանօրէն կրեն դիմակները, որը
շատ կարեւոր է եւ լինեն առողջ եւ միութիւններին
կոչ արեց աւելի զգօն լինեն:

Հարիրչին, յայտարարել է, որ կորոնայի հարցով
սահմանափակումներ են գործադրւելու երկրի
11 նահանգներում, ի շարս Թեհրանում եւ
Ալբորզում: Նա նշել է, որ նկատի առնելով
համաճարակը կարող է աւելի տարածւել, ուստի
նախագահի հրահանգով քայլեր են կիրառւելու
11 նահանգներում: Նա նաեւ հաւաստել է, որ
մահացութիւնների մէկ երրորդը պատկանում
է Խոսզեստան նահագին եւ ժողովրդին խնդրեց
յարգել առողջապահական պրոտոկոլները:
Միւս կողմից Թեհրանի բժշկագիտական համալսարանի ռեկտոր Աբբաս Ալի Քարիմին յայտարարել է, որ Թեհրանի մեծ հիւանդանցոները պիտի պատրաստ լինեն կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ փուլի
համար:

Հանր. նախագահ.

«Անհրաժեշտ է՝
ամերիկեան
ահաբեկիչների
անյապաղ հեռացումը
տարածաշրջանից»
Հանր. նախագահը անժխտելի փաստ է
համարել Սիրիայի անկախութեան եւ ազգային
ինքնիշխանութեան
յարգելը:
Նախագահական կայքէջի համաձայն, դոկտ.
Ռոհանին ընդգծելով, որ Սիրիայի տարածքում
ԱՄՆ-ի բռնագրաւիչ ուժերի անօրինական ներկայութիւնը Սիրիայի եւ ընդհանուր տարածաշրջանի համար վերածւել է անկայունացնող
գործօնի շեշտել է. «Անհրաժեշտ է, ամերիկեան
ահաբեկիչ ուժերի անյապաղ հեռացումը ընդհանուր տարածաշրջանից եւ ի մասնաւորի
Սիրիայից եւ Սիրիայի կառավարութեան վերահըսկողութիւնը երկրի ընդհանուր տարածքում»:
Նախագահը այդ մասին յայտարարել է երէկ
Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հանր. նախագահների միջեւ առցանց նիստի ընթացքում:
Նախագահը յայտարարել է. «Համոզւած եմ, որ
Աստանայի գործընթացը միակ յաջող միջոցն է
Սիրիայի տագնապի կարգաւորմանը նպաստելու
համար, որի պահպանումը եւ ընդլայնումը բարեկամ եւ հարեւան երեք երկրների պարտականութիւնն է, որպէս գործընթացի երաշխաւորներ»: Համանախագահների մէկօրեայ նիստի
աւարտին հրապարակւեց համատեղ հաղորդագըրութիւն:
Հաղորդագրութեան մէջ ընդգծւել է, որ Սիրիայի
հակամարտութիւնը չունի ռազմական ելք: Երեք
երկրները իրենց վճռակամութիւնն են յայտնել
դիմակայելու անջատողական բոլոր այն քայլերին,
որոնք նպատակ են հետապնդում թուլացնել
Սիրիայի ինքնիշխանութիւնը, տարածքային ամբողջականութիւնը եւ սպառնալիք են Սիրիայի
անվտանգութեան համար:
Կողմերը նաեւ խորը մտահոգութիւն են յայտնել Սիրիայում մարդկային պայմանների առումով, ի մասնաւորի COVID 19 համաճարակի
դէպքում եւ շեշտել են, որ համաճարակը կարող
է լրջօրէն հարւածել Սիրիայի հասարակական,
տնտեսականեւմարդկայինպայմաններին:Հաղորդագրութեան մէջ նշւել է նաեւ, որ միակողմանի
պատժամիջոցները հակասում են միջազգային
իրաւունքներին, մարդասիրական իրաւունքներին
եւ ՄԱԿ-ի հռչակագրին, յատկապէս COVID 19-ի
համաճարակի պայմաններում:

