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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Խորհրդարանը Ներումի Օրէնքի Նախագիծի
Քննարկումը Յետաձգեց

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուած Անձերու Հաստատուած Թիւը
Հասաւ 1401-Ի

Լիբանանի Խորհրդարանը իր
եռօրեայ օրէնսդրական նիստերուն առաջին օրը ընդհանուր ներումի օրինագիծի սեւագրին քննարկումը
յետաձգեց հիմնականի մէջ
քրիստոնէական երեք գլխաւոր
ուժերու նշեալ օրէնքին շուրջ
ունեցած վերապահութեան
համար:
Իւնեսքոյի մէջ յատուկ պատրաստուած սրահի մէջ խորհրդարանը երէկ իր նիստը գումարեց ներկայութեամբ նախարարներու:
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի օրէնսդրական ժողովին նոր
թուական ճշդեց, որ պիտի կայանայ այսօր:

Զերօ Թիւով Վարակուածներ Լիբանանի Մէջ
Երէկ քորոնա ժահրով վարակուածներու նոր
թիւ մը չյայտարարուեցաւ, նկատի ունենալով որ
այդ օր ո՛չ մէկ մարդ վարակուած գրանցուեցաւ :
Քորոնա ժահրով վարակուած մահացողներուն
թիւը նաեւ մնացած է նոյնը Մինչեւ այս պահը
21 մահ ունեցած ենք իսկ բժշկուած են 103
հիւանդներ:
Առողջապահութեան նախարարութիւնը յայտնեց,
որ վերջին 24 ժամերուն 495 քննութիւններ
կատարուած են:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Պատմութեան Մէջ Առաջին Անգամ Ըլլալով
Քարիւղին Գինը Զերոյէն Վար Է
Վերջին ամիսներուն քարիւղին
գինը իր նուազագոյն աստիճանին հասաւ տնարգելութեան եւ
արտակարգ դրութիւններուն
պատճառով, որովհետեւ քարիւղի
պահանջքը մեծապէս նահանջեց:
Բայց եւ այնպէս, վերջին տուեալներուն համաձայն, պատմութեան մէջ առաջին անգամն
ըլլալով ամերիկեան քարիւղի
տակառին գինը մեծապէս նուազեցաւ եւ հասաւ զերոյէն նուազի:

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է
«Քորոնա» ժահրով վարակուելու 62
նոր դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 21 ապրիլին՝ ժամը
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1401 է, արձանագրուած է մահուան
24 (աւելցած է եւս 2 դէպք) դէպք: Ընդհանուր առմամբ կատարուած է 13
հազար 929 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 29-ով, եւ բուժուածներու
գումարային թիւը դարձած է 609։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ
768 հիւանդ:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն տեղեկացուցած են, որ մահացողները եղած են 88 եւ 65 տարեկան եւ ունեցած են ուղեկցող քրոնիկական
հիւանդութիւններ։

Որեւէ Հայկական Կողմ Չի Կրնար Ենթադրել,
Որ Հնարաւոր Է Վերանայիլ Տարածքները՝
Վտանգի Տակ Դնելով Արցախի Բնակչութիւնը.
Մնացականեանը՝ Լաւրովին
2014-ին առաջարկուած տարբերակը այսօր
բանակցային սեղանի փաստաթուղթ չէ։ Այս
մասին, ըստ Yerkir.am-ի, ըսած է ՀՀ արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան, այսօրուան մամուլի ասուլիսին
ընթացքին՝ մեկնաբանելով ՌԴ արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ Լաւրովի
յայտարարութիւնը, որ այժմ աշխոյժ կերպով
կը քննարկուի ղարաբաղեան հարցի փուլային կարգաւորման տարբերակը։
«Այո՛, այդ մեկնաբանութեան մէջ եղած են յղումներ բազմաթիւ փաստաթուղթերու՝ սկսեաք Քի Ուեսթէն մինչեւ վերջերս, խօսք եղած է նաեւ, թէ
ինչ փաստաթուղթի մասին է խօսքը. նման մօտեցումներ ի յայտ եկած են
2014, 2016 թուականներուն եւ ընդունելի չեն եղած հայկական կողմերուն
համար։ 2014-ին առաջարկուած տարբերակը այսօր բանակցային սեղանի
փաստաթուղթ չէ»,- ըսած է Զոհրապ Մնացականեան։
Ան վստահեցուցած է, որ հայկական կողմերուն համար ընդգծուած առաջնահերթութիւն է անվտանգութեան բաղադրիչը. «Այն, ինչ կը վերաբերի
տարածքներուն, ամէնէն բացի՝ ատիկա անվտանգութեան գօտի է եւ
պաշտպանական գիծեր, որեւէ հայկական կողմ չի կրնար ենթադրել, որ
հնարաւոր է վերանայիլ զայն՝ վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչութեան
անվտանգութիւնը, որեւէ կերպ կարելի չէ ենթադրել, որ հայկական կողմերը
կ՝երթան զիջումներու, որոնք վտանգի տակ կրնան դնել Արցախի ժողովուրդը»։
Շար. Էջ 08

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2546345 (326.7/1 միլիոն), մահացած են 176910 (22.7/1 միլիոն), բուժուած են 687087 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 677, մահացածներ` 21, բուժուած` 108
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1401 մահացածներ` 24, բուժուած` 609
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 65842 նոր վարակուածներ 6513 նոր մահացածներ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõéáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
Ã»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ë»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×Çõմնալ հակառակութիւններից
Հայաստանի Հան- Ցեղասպանութեան
նահա³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³սուրբ
ÛÇÝ Û³ÝÓÝ
áõ»ó³Ý¦«
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
աï³ë
պ եË³
տÝ³
ո ւïáõáõ
թ ե Ã»³Ùμ
ա ն ÏÁտակների
յիշատակի առջեւ, Մայր ու շահարկումներից եւ սիրոյ,
áñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ րå³
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñ
ï³
Ï³
Ýáõ
ÃÇõÝÁ:
համերաշխութեան ու միա- ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
վարչապետ Նիկոլ ԱթոռØÇ³ó
Սուրբ
Էջմիածինը,
չհա»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³Ïáõ
Ã»³Ý
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
Ï³
ñÇ
ùÁ
ãáõ
ÝÇ¦«
Û³Û
ï³
ñ³
ñ»ó
Æñ³
ÝÇ
Ý³
ապրիլի
հանդերձ տրուած բանութեան ոքով հայցել բարե-Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Փաշինեանը
Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑ
ñ³Å»ßï Ï³մաձայնելով
Ë³·³ÑÁ£
·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
éáÛó
Ý»
ñÁ:
խօսութիւնը
մեր սուրբ նահա-Ñ»ï
20-ի իր տեսաուղերձում ի շարս գնահատականներին
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇու
å³ßարտաïûÝ³ï³ñ Ü³
í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³
տակների՝
ի ÛÇÝնպաստ
հայրեãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³
ó³Ýó»ñÁ Ïþû·
ï³այլ
հարցերի
անդրադարձ
կատաÙÇßï
å³ïñ³ëï³
Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñ
Ó³·³Ý·»Éáõյայտուած տեսակէտներին, այս
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ
ÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍá³éáÕç³
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սուրբ
նահաä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
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Որեւէ Որոշում Առանց Արցախի Չի Կարող Ընդունուել.
Լաւրովի Յայտարարութեան Պատասխանը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ա

նցեալ տարի Մոսկուայում Ռուսաստանի, Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ առաջարկուած
ղարաբաղեան կարգաւորման վերաբերեալ որոշումներն աշխոյժ
քննարկւում են: Այս մասին յայտարարել է ՌԴ Արտաքին գերատեսչութեան
ղեկավար Սերգեյ Լաւրովը՝ «Կորչաքով» հիմնադրամում անցկացուող
առցանց կլոր սեղանի ժամանակ:
«Կան Մատրիտեան սկզբունքներ, կան փաստաթղթեր, որոնք Ռուսաստանի կողմից պատրաստուել են 2010-2011 թուականներին, այսպէս
կոչուած, Կազանեան փաստաթուղթը: Անցեալ տարուայ ապրիլին համանախագահների մասնակցութեամբ Մոսկուայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը
ներկայացուել են նախագծեր, որոնք այժմ աշխոյժ քննարկւում են», - ասել
է ՌԴ արտգործնախարարը։
Նա նշել է, որ այդ փաստաթղթերը ենթադրում են «կարգաւորման հասնել
փուլային տարբերակով՝ առաջին փուլում ապահովելով առաւել հրատապ
խնդիրների լուծում՝ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջանների
ազատում եւ փոխադրական, տնտեսական եւ այլ հաղորդակցութիւնների
ապաշրջափակում»: «Համոզուած եմ, որ երբ մենք որոշում կայացնենք
այդ փաստաթղթերի ստորագրման վերաբերեալ, սա կը լինի վճռական քայլ
ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհրդի բանաձեւերը կեանքի կոչելու համար,
որոնք, կրկնում եմ եւս մէկ անգամ, պահանջում են վերջ դնել պատերազմին
եւ սկսել պայմանաւորուել»,- ընդգծել է Լաւրովը:
ՀՀ արտաքին գործերի
նախարար Զոհրապ Մնացականեանը
կայացած
մամուլի ասուլիսի ժամանակ
անդրադարձաւ Լաւրովի յայտարարութիւններին ու դրա
շուրջ ստեղծուած աղմուկին։ Խօսելով այն քննադատութիւնների մասին, թէ
հայկական կողմը թաքցրել է
բանակցային գործընթացի մանրամասները, Մնացականեանը նշեց՝
այս երկու տարիների ընթացքում իրենց կառավարութիւնը, վարչապետ
Փաշինեանը եղել են թափանցիկ եւ դիրքորոշումներն ու մօտեցումներն
արտայայտել են շատ պարզ ձեւով։
«Այո, այդ մեկնաբանութեան մէջ (նկատի ունի Լաւրովի յայտարարութիւնը.խմբ) եղել են յղումներ բազմաթիւ փաստաթղթերի՝ Քիվեստից սկսած մինչեւ
վերջերս։ Նման մօտեցումներ ի յայտ են եկել 2014 եւ 2016 թուականներին
եւ այդ մօտեցումները ընդունելի չեն եղել հայկական կողմերի համար։ 2018
թուականից վեր քննարկումները սահմանափակուել են առանձին տարրերի
շուրջ կողմերի մօտեցումների քննարկման գնահատումով։ 2014 թուականի
առաջարկած տարբերակը այսօր բանակցային սեղանի փաստաթուղթ չէ»,պաշտօնապէս յայտարարեց ՀՀ արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարը։
Մնացականեանի խօսքով՝ հայկական կողմերի համար բանակցութիւններում ընդգծուած գերակայութիւն է անվտանգութեան բաղադրիչը։ «Հայկական կողմերից ոչ մէկը չի կարող ենթադրել, որ հնարաւոր է վերանայել դա՝
վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչութեան անվտանգութիւնը»,- նշեց
Զոհրապ Մնացականեանը։
Նախարարը ներկայացրեց հայկական կողմի համար երկրորդ կարեւորագոյն
տարրը՝ ինքնորոշման սկզբունքը։ «Հայկական կողմերի համար սա
բանակցութիւններում առաջնային գերակայ տարրն է։ Ինքնորոշման
իրաւունքի արտայայտումը նշանակում է կարգավիճակի յստակեցում։
Խաղաղ կարգաւորումը հնարաւոր է փոխզիջումների միջոցով։ Զիջումներ
չեն եղել ու չեն լինելու։ Հայկական կողմերը երբեւէ չեն ստանձնելու
որեւէ նման մօտեցում, որը կ՛ենթադրի անվտանգութեան խափանում,
Արցախի բնակչութեան համար սպառնալիքի ստեղծում, առաւել եւս այն
պայմաններում, երբ այդ սպառնալիքը շարունակում է մնալ իրական։
Փոխզիջումները պէտք է լինեն համաչափ, որի մէջ հայկական կողմերը
տեսնում են անվտանգութեան ու կարգավիճակի տարրերի լիարժէք
արտայայտում։ Սրա մասին ենք մենք խօսում բանակցութիւնների ժամանակ։ Սա է եղել հայկական կողմի մօտեցումը այս երկու տարուայ ընթացքում։ Եթէ որեւէ մէկը ենթադրում է , թէ մենք բանակցութիւնների ժամանակ
կարող ենք մի բան անել, այլ բան ասել հասարակութեանը, խորապէս
սխալւում է ։ Նման բան չի եղել, չի լինելու։ Հայաստանի որեւէ ներկայացուցիչ
չի կարող նման բան անել»,- վստահեցրեց ԱԳ նախարարը։

Դիւանագիտական գերատեսչութեան ղեկավարը վերջում յստակեցրեց, որ
այս երկու տարուայ ընթացքում ՀՀ իշխանութիւնները մշտապէս աշխատել
են արցախեան կողմի հետ։ Այժմ էլ շարունակւում է աշխատանքը նոր
ընտրուած իշխանութիւնների հետ։ «Որեւէ որոշում, որը վերաբերւում է
Արցախին, չի կարող ընդունուել առանց Արցախի ժողովրդի»,- իր խօսքն
աւարտեց ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեանը։
«Զարթօնք» օրաթերթի հետ զրոյցում
Արցախի նախագահի թեկնածու, Արցախի Պահպանողական կուսակցութեան
նախագահ Դավիթ Բաբայեանի խօսքով՝
Ատրպէյճանը կարող է անընդհատ նման
հարցեր բարձրաձայնել, ուզած-չուզած ինչ-որ
քննարկում պէտք է լինի։
«Այն, որ նման հարցեր քննարկւում են,
չի նշանակում, որ այդ հացերն ընդունելի են։ Մեզ համար այն փուլային
տարբերակը, փիլիսոփայութիւնը, որն Ատրպէյճանն է քարոզում, ընդունելի
չէ։ Մեզ համար փուլայինը կարող է այլ տարբերակ լինել։ Այսինքն՝
առաջնային որպէս քայլ պէտք է լինի քաղաքական հարցերի կարգաւորումը,
մէկը միւսի ճանաչումը։ Կողմերն ընդունեն, որ լուծումը միայն խաղաղ
ճանապարհով կարող է լինել։ Սա թող լինի առաջին, քայլը, քայլային
տարբերակով ենք մենք ընդունում»,- ընդգծեց Դաւիթ Բաբայեանը։ Նրա
խօսքով՝ Ատրպէյճանի փուլային տարբերակը Արցախի պետականութեան
աստիճանական վերացում է։ «Եթէ փուլային տարբերակ են ուզում, սկզբում
պէտք է քննարկեն մի փաթեթ հարցեր, այնուհետեւ միւս փաթեթը եւ այլն։ Չի
կարող լինել պարտադրանք։ Չի կարող այնպէս լինել, որ այդ քննարկումների
ու քայլերի հետեւանքով Արցախի պետականութիւնը թուլանայ եւ այլեւ
իվիճակի չլինի իրեն պաշտպանելու։ Արցախի կործանումը կը լինի նաեւ
Հայաստանի կործանումը»,- շեշտեց մեր զրուցակիցը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թէ հակայեղափոխութիւնից յետոյ
ձեւաւորուած ՀՀ իշխանութիւնները մշտապէս յայտարարում են, որ
ղարաբաղեան հարցի վերաբերեալ որեւէ փաստաթուղթ չի քննարկւում,
այդ թւում Մատրիտեան սկզբունքները, Կազանեան փաստաթղթերը,
Դաւիթ Բաբայեանն ասաց՝ փաստաթուղթ չի քննարկւում, բայց հարց
կարող է քննարկուել։
«Փաստաթուղթը պէտք է լինի համաձայնեցուած։ Իսկ համաձայնեցուած
որեւէ բան չկայ։ Ազրպէյճանն ասում է Արցախն իմն է, Շուշիում թէյ եմ
խմելու, Երեւանն էլ է իմը։ Ինչի՞ հետ համաձայնէք։ Նման մօտեցմա՞ն։
Բնականաբար ոչ։ Իսկ եթէ քննարկումների ժամանակ Ատրպէյճան
անընդհատ մի հարց է բերում, որն ասենք իր փուլային փիլիսոփայութեան
բաղադրամասն է, նոյնիսկ այն մերժելով, ստացւում է, որ մենք քննարկում
ենք։ Այստեղ այդ նրբութիւնը պէտք է հաշուի առնել»,- վստահեցրեց Դաւիթ
Բաբայեանը։
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Հայուհիի Լուսանկարը Ճանչցուած է Տարուան
Լաւագոյն Լուսանկարներէն Մէկը. Euronews
World Press Photo միջազգային հեղինակաւոր
մրցոյթի կազմակերպիչները յայտարարած են
2019-ի լաւագոյն լուսանկարներու հեղինակներու անունները:
«Դիմանկարներ» անուան տակ տարուան լաւագոյնը համարուած է լեհ լուսանկարիչ Տոմէք
Քաչորի «Զարթօնքը», որուն մէջ պատկերուած
է երիտասարդ հայուհի մը:
Լուսանկարի հերոսուհին 15-ամեայ Եւան է`
լեհական քաղաքներէն մէկուն մէջ գտնուող
փախստականներու ընդունման կեդրոնէն ներս
հաշմանդամի սայլակին նստած:
Euronews-ը կը գրէ, որ հայ աղջնակը հարկադիր
տեղահանման համախտանիշէն տառապած է,
երբ անոր ընտանիքը ապաստանած է Շուէտի
մէջ: Եւան սկսած է վերականգնիլ Լեհաստան
երթալէն ութ ամիս ետք:
Տեղահանման համախտանիշը մարդուն անշարժ կը դարձնէ, կը զրկէ խօսելու,
ուտելու եւ խմելու կարողութենէն: Ան կը տրուի հոգեբանական տագնապ
ապրած երեխաներուն` ապաստան ստանալու երկարատեւ գործընթացի
ատեն:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Քատիմեանի Նիոմանը Զիջեցաւ Տինամօ
Մինսքին
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 5-րդ հանգրուանի
մրցումները: Այս հանգրուանի
ամենահետաքրքրական մրցումին, Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Կարէն Քատիմեանի
մաս կազմած 11-րդ դիրքը գրաւող
Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտէն
դուրս մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Տինամօ»ին դէմ եւ կրեց իր երկրորդ
պարտութիւնը ու նահանջեց 14-րդ դիրք: «Տինամօ»ի կոլերը նշանակեցին սլովեն
Կարափեվշէք 72-րդ եւ պելառուս Շիքավքա 90+4-րդ վայրկեաններուն: Կարէն
Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: 2-րդ դիրքը գրաւող «Էներկեթիք»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Կարատեյա»ի դէմ, կրեց իր
երկրորդ անընդմէջ պարտութիւնը եւ նահանջեց 5-րդ դիրք: «Էներկեթիք»ի
կազմէն մրցումին մասնակցեցաւ Պելառուսիոյ քաղաքացիութիւն ունեցող
հայազգի յարձակող Հայկ Մուսահակեանը: Ան խումբի հիմնական կազմին
մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 60-րդ վայրկեանին: 7-րդ դիրքը գրաւող Պորիսովի
«ՊԱԹԷ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար Ժոտինոյի «Թորփետօ
ՊելԱԶ»ին դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլերու: 4-րդ դիրքը գրաւող
«Սլուցք»ը իր դաշտէն դուրս յաղթանակ տանելով գրաւեց առաջատարի դիրքը:
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Էներկեթիք Մինսք – Կարատեյա 0-1
-Տինամօ Մինսք – Նիոման Կրատնօ 2-0
- Շախտիոր Սալիկորսք – Սլուցք 1-2
- Իսլոշ Մինսք – Սլավիա Մազիր 2-1
- Վիթեպսք – Տինամօ Պրեսթ 1-0
- ՊԱԹԷ Պորիսով – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 0-0
Դասաւորում.1)Սլուցք 10 կէտ 9-6, 2)Վիթեպսք 10 կէտ 4-3, 3) Թորփետօ ՊելԱԶ
10 կէտ 4-2, 5)Էներկեթիք 9 կէտ 6-4, 8)ՊԱԹԷ 7 կէտ 6-5, 14)Նիոման 5 կէտ 3-4:
Ռմբարկուներ.1)Ե.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 3 կոլ, 2)Ա.Չուխլէյ-Սլավիա 2 կոլ,
3)Ս.Տրակուն-ՊԱԹԷ 2 կոլ, 5)Կ.Քատիմեան-Նիոման 2 կոլ:

ՖԻՖԱ-ի Աշխարհի Ակումբներու Մրցաշարքը
Յետաձգուեցաւ
Ըստ մարզական AS պարբերաթերթին, ՖԻՖԱ-ի կազմակերպած Աշխարհի
ակումբներու ախոյեանութիւնը տեղի կրնայ ունենալ 2022-ի Յունիսին:
Մրցաշարքը իր նոր ձեւով տեղի պիտի ունենայ չորս տարին անգամ մը, 24
խումբերու մասնակցութեամբ: Ան տեղի պիտի ունենար 2021-ի Յունիսին,
Չինաստանի մէջ: Եւրոպայի ախոյեանութեան յետաձգումը 2021 թուականի
Յունիս յետաձգումի հիմնական պատճառն է:

Եւրոպայի Ախոյեանութիւն

Հինգ Քաղաքներ Պատրաստ Են
Եւրոպայի 2021 տարուան ֆութպոլի ախոյեանութիւնը կազմակերպող 12
քաղաքներէն հինգը՝ Սենթ Փեթերպուրկը, Լոնտոնը, Քոփենհակէնը, Պուխարեսթը
եւ Տապլինը, յայտարարած են, որ պատրաստ են ընդունելու ցամաքամասի
ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները: Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը
վախ ունի, թէ Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով Հռոմը եւ Պիլպաօն
պատրաստ կրնան չըլլալ ախոյեանութեան: Հարկ է նշել, թէ ախոյեանութեան
60-ամեակը նշելու համար, Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշած էր
մրցաշարքը կայացնել 12 քաղաքներու մէջ: Այս նշուած եօթ քաղաքներու կողքին,
Միւնիխ, Պաքու, Կլասկօ, Պուտափեշթ եւ Ամսթերտամ պիտի հիւրընկալեն
մրցաշարքի մրցումները:

Փիւնիկ Խզեց Համաձայնագիրը
Մանուչարեանի Հետ
Հայաստանի ֆութպոլի «Փիւնիկօ ակումբը միակողմանիօրէն խզած է իր
համաձայնագիրը խումբի եւ Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան
Էտկար Մանուչարեանի հետ: Մարզիկը բողոք ներկայացուցած է Հայաստանի
ֆութպոլի Ֆետերասիոնի վէճերու լուծման մարմինին եւ ստացած է վնասուց

հատուցում ստանալու վճիռ: Մարզիկը յոյս յայտնած է, թէ Հայաստանի ֆութպոլի
ակումբները կը վարեն արհեստավարժ, Հայաստանի ֆութպոլի զարգացումով
մտահոգ մարդիկ եւ ոչ թէ սեփական շահեր ունեցող գործարարներ:

Հայաստանի Խումբերու Մարզումները Պիտի
Վերսկսին
Ըստ Հայաստանի առողջապահութեան նախարարութեան եւ ֆութպոլի
ֆետերասիոնի միջեւ ձեռք բերուած համաձայնութեան, Հայաստանի առաջին
եւ երկրորդ դասակարգի խումբերը պիտի վերսկսին իրենց մարզումները 23
Ապրիլէն սկսեալ: Մարզումներէն առաջ բոլոր խկումբները պէտք է Գորոնա
ժահրի քննութիւն կատարեն իրենց մարզիկներուն ու մարզչական անձնակազմին:
Իւրաքանչիւր մարզումի ընթացքին առաւելագոյնը քսան մարզիկ եւ անձնակազմի
անդամներ կրնան ներկայ գտնուիլ նոյն վայրին մէջ:

Արտերկրի Մէջ Մարզիկներով Հայաստան
98-րդ
Ըստ «CIES Football Observatory» հետազօտական կեդրոնին, Հայաստան
արտերկրի մէջ իր ֆութպոլիստներու թիւով կը գրաւէ 98-101-րդ դիրքը: 15 հայ
ֆութպոլիստներ կը մրցին արտերկրի մէջ: Առաջին դիրքը կը գրաւէ Պրազիլը
1600 մարզիկներով: Առաջին տասնեակին մաս կը կազմեն ֆրանսա, Արժանթին,
Անգլիա, Սպանիա, Սերպիա, Գերմանիա, Գոլոմպիա եւ Խրուաթիա:

Ժոան Լափորթա Դրաւ Իր Թեկնածութիւնը
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի 2003-էն 2010 ժամանակաշրջանի նախագահ
Ժոան Լափորթա պիտի դնէ իր թեկնածութիւնը ակումբի նախագահութեան
համար: Ան յոյս յայտնեց, թէ պիտի կարենայ ակումբին ելեւմտական խնդիրները
լուծել եւ ներքին անհասկացողութիւնները հարթել: Անոր նախագահութեան
տարիներուն խումբը շատ լաւ արդիւնքներ արձանագրած է:

Մալակա Կրնայ Սնանկանալ
Ըստ սպանական լրատուական միջոցներու, Սպանիոյ երկրորդ դասակարգի
«Մալակա» ակումբը հասած է սնանկութեան եզրին: Ակումբի սեփականատէր
քաթարցի Ապտալլա Ալ Թանի սխալ ձեւով օտգատործած է ակումբին
եկամուտները ու Գորոնա ժահրի համաճարակը աւելցուցած է ակումբին
ելեւմտական դժուարութիւնները ու զայպ հասցուցած է սնանկացումի եզրին:
Խումբը ախոյեանութեան դասաւորման մէջ կը գրաւէր 15-րդ դիրքը: Ակումբը
հիմնուած է 1904 թուականին: Խումբին մրցումները տեղի կ’ունենան «Լա
Ռոսալեթա» մարզադաշտին վրայ, որ կրնայ ընդունիլ 30 հազար մարզասէր:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Խումբերը Պիտի Վերսկսին Մարզուիլ
Ըստ անգլիական Daily Mail օրաթերթին, Անգլիոյ ախոյեանութեան մաս կազմող
մարզիկներ ելեկտրոնային նամակ ստացած են, որու մէջ նշուած է, թէ խումբերու
մարզումները պիտի վերսկսին Մայիս ամսուան վերջաւորութեան: Նամակին մէջ
յիշուած է նաեւ, թէ ամառուան ընթացքին ճամբորդութիւնը արգիլուած է: Ըստ
կարգ մը տեղեկութիւններու, բոլոր մրցումները կրնան տեղի ունենալ Լոնտոնի
«Ուեմպլի» մարզադաշտին վրայ:

Քլոզէ Պայըրնի Մարզիչներու Խումբին Միացաւ
Ըստ գերմանական «Պիլտ» օրաթերթին, Գերմանիոյ հաւաքականի նախկին
յարձակող Միրոսլավ Քլոզէ պիտի միանայ «Պայըրն Միւնիխ»ի մարզիչներու
խումբին, ըլլալով Ֆլիքի օգնական: Քլոզէ
կը մարզէր ակումբի մինչեւ 17 տարեկան
խումբը: Ան մաս կազմած է «Պայըրն
Միւնիխ»ին 2007-ի եւ 2011-ի միջեւ:
2014-ին հաւաքականին հետ շահեցաւ
Աշխարհի բաժակը:

Տիպալա Պիտի Երկարաձգէ Իր Համաձայնագիրը
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակումբի տնօրէնութիւնը եւ խումբի արժանթինցի
յարձակող Փաուլօ Տիպալա համաձայնած են երկարաձգելու մարզիկին
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

համաձայնագիրը ակումբին հետ:
Նախկին համաձայնագիրը պիտի
աւարտէր 2022 թուականի Յունիսին:
Նոր համաձայնագիրին համաձայն,
մարզիկը պիտի մնայ ակումբին մէջ
մինչեւ Յունիս 2025: Աշխատավարձի
յաւելում տեղի չէ ունեցած: Մարզիկը
այս տարեշրջանին մասնակցած է 34
մրցումի ու արձանագրած է 13 կոլ:

Միլան Հետաքրքրուած է Պալեկեանով
Իտալիոյ «Միլան» ակումբը շուէտացի
յարձակող Զլաթան Իպրահիմովիչի խումբը
ձգելու պատճառով, սկսած է հետաքրքրուիլ
քանի մը ֆութպոլիստներով: Անոնցմէ մէկն
է Հայաստանի հաւաքականի եւ Արժանթինի
«Հուրաքան» ակումբի յարձակող Նորպերթօ
Պրիասքէ-Պալեկեանը: Հայ մարզիկը 2018ին միացած է հաւաքականին: Արժանթինի
ախոյեանութեան մրցումներուն, ան երկու
կոլ նշանակած է: Ակումբը նաեւ հետաքրքրուած է Սպանիոյ «Ռէալ Պեթիս»ի
յարձակող Լորէն Մորոնով:

Եուվենթիւս Պիտի Փոխարինէ Հիկուայինը
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակումբի տնօրէնութիւնը որոշած է փոխարինել
արժանթինցի յարձակող Կոնզալօ Հիկուայինը: Ըստ «Լա Կազեթթա Տելլօ
Սփորթ» պարբերականին, տնօրէնութիւնը իր բարձր ամխատավարձին
պատճառով կը մտածէ արժանթինցի մարզիկը փոխարինել «Ինթէր Միլան»ի
Մաուրօ Իքարտիով: 32-ամեայ Հիկուայինի տարեկան աշխատավարձը 7,5
միլիոն եուրօ է: Հիկուային մաս կազմած է «Ռէալ Մատրիտ», «Նափոլի», «Միլան»
եւ «Չելսի» ակումբներուն: Մարզիկը սպանական ակումբին հետ երեք անգամ
շահած է ախոյեանութեան տիտղոսը, «Նափոլի»ի հետ շահած է Իտալիոյ
բաժակը եւ սիւփըր բաժակը, իսկ «Եուվենթիւս»ի հետ երկու անգամ շահած է
ախոյեանութեան տիտղոսը եւ երկու անգամ շահած է Իտալիոյ բաժակը:

Նեյմար Պիտի Մնայ Փարի Սէն Ժերմէնի Մէջ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբը
Գորոնա համաճարակի հետեւանքով
մրցումներու դադրեցումով ելեւմտական
մեծ վնաս ունի: Այդ է պատճառը որ
խումբի նախկին մարզիկ պրազիլցի
Նեյմար ամառուան փոխանցումներու
ժամանակաշրջանին պիտի չկարենայ
փոխադրուիլ սպանական ակումբ:
«Փարի Սէն Ժերմէն» մարզիկին պիտի
առաջարկէ հինգ տարուան համաձայնագիր, տարեկան 38 միլիոն տոլար
աշխատավարձով:

Արմաւիր Դադրեցուց Պայքարը
Քրասնատարի մարզի Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան երկրորդ դասակարգին մաս կազմող «Արմաւիր» խումբը, որ անցեալ տարեշրջանին բարձրացած
էր երրորդ դասակարգէն, պիտի դադրեցնէ պայքարը: Ակումբի սեփականատէր
Զեւան Զելոեանց որոշած է դադրեցնել անոր գործունէութիւնը, Գորոնա
համաճարակին պատճառած ախոյեանութեան մրցումներու դադրեցումին
պատճառով: Մրցումներու վերսկսելու ժամկէտն ալ յայտնի չէ: Խումբը կը գրաւէր
աղիւսակի 12-րդ դիրքը եւ մարզիչն է Արսէն Պապիկեանը:

Չիւրիւքեանի Փափաքը
Ըստ «Արմսփորթ» կայքէջին, արժանթինահայ Էսթեփան Պեքեր Չիւրիւքեան
ծանօթ անուն մըն է ափրիկեան ֆութպոլի մէջ: Արժանթին ծնած Չիւրիւքեանի
հայրը գերմանացի է, իսկ մայրը՝ հայ: Մօրը ընտանիքը Կիլիկիոյ Մարաշ քաղաքէն
են: Ջարդի պատճառով գաղթած են Արժանթին: Փոքր տարիքէն ազդուած
է հայկական մշակոյթէն: Ֆութպոլի առաջին քայլերը առած է Արժանթինի
նշանաւոր «Ինտիփենտիենթէ» ակումբի ակադեմիային մէջ: Արժանթինի
«Քիլմաս» ակումբին մաս կազմած է: 23 տարեկանին փոխադրուած է Սպանիա
եւ մաս կազմած է առաջին դասակարգի խումբերու: Մարզական ասպարէզի

աւարտէն ետք անցած է մարզիչութեան եւ մարզած է սպանական հինգ խումբեր:
Սկսած է հաւաքականներ մարզել եւ 2012 թուականին, իր մարզած Հասարակածային Կինէայի կիներու հաւաքականը շահած է Ափրիկէի բաժակը:
Նոյն երկրի տղոց հաւաքականը հասցուցած է մինչեւ Ափրիկէի բաժակի
կիսաւարտական, ուր պարտուած են Կանայի հաւաքականէն: Երրորդ դիրքի
մրցումին, տուգանային հարուածներով զիջած են Դեմոկրատական Քոնկոյի
հաւաքականին:
Ներկայիս կը կազմակերպէ սեմինարներ: Գրած է երեք գիրք ֆութպոլի մասին:
Չիւրիւքեան մեծ համարում ունի Հայաստանի ֆետերասիոնի թեքնիք տնօրէն
սպանացի Խինէս Մելենտեսին եւ զայն կը համարէ Սպանիոյ ամենամեծ
մասնագէտներէն մէկը: Ներկայիս կը փափաքի Հայաստան հաստատուիլ եւ
մարզել խումբերէն մէկը, այսպիսով օգտակար հանդիսանալու համար հայկական
ֆութպոլին:

Ճատրակ

Արսէն Եղիազարեան Ոչ Եւս Է
49 տարեկանին կեանքէն
հեռացած է Հայաստանի
ճատրակի մեծ վարպետ եւ
վաստակաւոր մարզիչ Արսէն
Եղիազարեանը: Հայաստանի
թիւ մէկ ճատրակի կին վարպետ Էլինա Դանիէլեան կը
յիշէ Եղիազարեանի դերը իր եւ
կիներու ճատրակի զարգացման
հոլովոյթին մէջ: Ան մարզած
է Հայաստանի կիներու հաւաքականը 2000-էն 2010-ի միջեւ: Հայաստանի
հաւաքականը 2003 թուականին շահած է Եւրոպայի կիներու խմբային
ախոյեանութեան տիտղոսը, իսկ 2007 թուականին շահած է Եւրոպայի խմբային
պրոնզէ մետալը: 1995 թուականին, «Երեւան» ակումբին հետ շահած է Եւրոպայի
ճատրակի ակումբներու ախոյեանութեան տիտղոսը:

Ճատրակ

Քարլսըն Զիջեցաւ Աւարտականին
Ճատրակի Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսըն Banter Blitz Cup
առցանց կամ օնլայն մրցաշարքի աւարտական մրցումին, 16 պլից կամ շատ
արագ մրցումներ խաղաց իրանցի պատանի 16 տարեկան Ալիրեզա Ֆիրուճային
դէմ եւ պարտուեցաւ 7,5-8,5 հաշիւով: Պատանին շահեցաւ 14 հազար տոլար:
Իսկ առցանց տեղի ունեցող երկրորդ արագ ճատրակի մրցաշարքի առաջին
հանգրուանին, որ կը բաղկանար 4 արագ ճատրակի մրցումներէ, արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Մակնուս Քարլսըն – Հիքարու Նաքամուրա 3-2
Ալիրեզա Ֆիրուճա – Տինկ Լիրէն 1,5-2,5
Ֆապիանօ Քարուանա – Եան Նեփոմնիաշչի 2,5-1,5
Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւ – Անիշ Կիրի 3-1

Ճատրակ

Եւրոպայի Անհատական Ախոյեանութիւնը՝
Դեկտեմբերին
Ճատրակի Եւրոպայի անհատական ախոյեանութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Սլովենիայի մէջ, 8-էն 21 Դեկտեմբերի միջեւ: Մրցաշարքը տեղի պիտի
ունենար 15-էն 30 Մայիսին, նոյն վայրին մէջ եւ յետաձգուեցաւ Գորոնա
ժահրի համաճարակին պատճառով: Այս մրցաշարքի 1-էն 22-րդ դիրքերը
գրաւող մարզիկները կ’ապահովեն Աշխարհի բաժակի մրցումներուն իրենց
մասնակցութիւնը:

Ծանրամարտ

Եւրոպայի Ախոյեանութիւնը՝ Տարուան
Վերջաւորութեան
Ըստ TASS լրատու գործակալութեան, ծանրամարտի Եւրոպայի ախոյեանութիւնը, որ տեղի պիտի ունենար Մոսկուայի մէջ 4-էն 12 Ապրիլի միջեւ, ծրագրուած
է կայացնել տարուան վերջին ամիսներուն: Ծանրամարտի միջազգային
ֆետերասիոնը պիտի որոշէ թուականը իր յաջորդ ժողովի ընթացքին: Այս
մրցաշարքը վարկանիշային է Թոքիոյի Ողիմպիական Խաղերուն համար:
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Եւրոպայի Այգին՝ Փակ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

1949 թուականին հիմնուած եւ համաշխարհային ճանաչում ունեցող
աշխարհի ամենամեծ ծաղիկի պարտէզը՝ Քէօքէնհոֆը իր պատմութեան մէջ առաջին անգամ այս տարի գոցած է դռները: Պատճառը
քորոնաժահրի համաճարակն է, որուն հետեւանքով ոչ միայն այս, այլեւ
աշխարհի մէջ բոլոր հանրային այցելութեան վայրերը գոց են… Բայց
ի տարբերութիւն այլ վայրերու, այս այգին այցելելու ժամկէտը հիմա
է՝ գարնան այս օրերուն, երբ ծաղկանոցը հիասքանչ տեսք կ՚ունենայ:
Հոլանտայի մէջ գտնուող այս արքայական այգին ամէն տարի կը բացուէր մարտի կէսերէն մինչեւ մայիսի կէսերը։ Հոն կը տնկուին, կը խնամուին
եւ այցելուներուն ի ցոյց կը դրուին աշխարհի ամենահեքիաթային
ծաղիկները՝ հիրիկները, յակինթները, շուշանները, քրքումները եւ
մանաւանդ՝ կակաչները, զորս տեսնելու միակ յարմար ժամանակը
միշտ կը նկատուի ապրիլի կէսերը: Կակաչներուն ծաղկման շրջանին
պարտէզը սովորաբար կ՚ընդունի մէկուկէս միլիոն այցելու, գարնան
եկամուտները միջին հաշուով կը կազմեն 25 միլիոն տոլար:
…Այժմ այգիին կակաչները կ՚օրօրուին համացանցային պաստառներուն
վրայ: Այգին գործի դրած է առցանց շրջագայութիւն դէպի ծաղկաստանի եւ Keukenhof Virtually Open անունով կայքէջին մէջ կարելի է տեսնել
այս տարուան ծաղկային պատկերը՝ Եւրոպայի սիրտին մէջ:
Քէօքէնհոֆը ճանչցուած է նաեւ «Եւրոպայի պարտէզ» անունով. կը
գտնուի հարաւային Հոլանտայի մէջ, Հարլեմէն հարաւ եւ Ամսթերտամէն
հարաւ-արեւմուտք՝ Լիս քաղաքը։ Ըստ այգիի կայքէջի տուեալներուն,
ամէն տարի պարտէզին մէջ կը տնկուի մօտաւորապէս 7 միլիոն գլուխ
ծաղիկ, որ զբաղեցնէ 32 հեքթար տարածութիւն: Ամէն տարի գարնան
ծաղկուն շրջանին պարտէզը միլիոնաւոր զբօսաշրջիկներ կ՚ընդունի եւ
յատուկ ձեռնարկներ կը կատարուին այգիին ամէնամեայ գարնանային
բացման համար:
Այգիին հովանաւորը ժամանակին եղած է Հոլանտայի Եուլիանա թագուհին, որ կեանքէն հեռացած է 2004 թուականին: Անոր դուստրերը՝
Պէաթրիքսը, Իրէնը եւ Մարգարիտը 1950 թուականին այգիին առաջին
այցելուներն էին։ Բեմադրիչ Պրինս Պերնարտ հոն նկարահանած է
շատ եզակի շարժանկարներ։ Հոլանտական թագաւորական միւս
ընտանիքները նոյնպէս այցելած են Քէօքէնհոֆ, անոնց հետ նաեւ՝
երկրի պատուարժան հիւրերը:
Այգիին ծաղկման շրջանը կը համընկնի Հոլանտայի ազգային տօնին՝
Թագուհիին կամ Թագաւորին ծննդեան օրուան, որ մինչեւ 2013
թուականը կը նշուէր ապրիլ 30-ին՝ Եուլիանա թագուհիին ծննդեան
օրը: Թագուհիին մահէն ետք գահ բարձրացաւ անոր դուստրը՝
Պէաթրիքսը: Ան, ի յիշատակ իր մօր, չփոխեց Թագուհիին օրուան
ամսաթիւը, իսկ երբ Պէաթրիքսը յօգուտ որդիին՝ Ուիլեըմ Ալեքսանդրին
հրաժարեցաւ գահէն, տօնը 2013 թուականէն ետք սկսաւ նշուիլ
վերջինիս ծննդեան օրը՝ ապրիլի 27-ին։ Այդ օրը արքայական պարտէզը
յատուկ ձեռնարկներ կը կազմակերպէ եւ բազմաթիւ ծաղիկներ կ՚ընծայէ թագաւորական ընտանիքին:
Այս տարի ջնջուած են բուրաստանի բոլոր ձեռնարկները եւ Հոլանտայի
մէջ թագաւորին օրը պիտի չնշուի ժողովրդական տօնախմբութիւններով, ինչպէս ամէն տարի՝ 1885 թուականէն սկսեալ, երբ Լիպերիա
կուսակցութիւնը որոշած է հիմնել ժողովրդական միասնութեան
օր։ Հոլանտացիները այդ օրը կը հագուէին նարնջագոյն հագուստ,
որ երկրի արքայատոհմին ընտանեկան գոյնն է եւ ամբողջ երկրին
մէջ ուրախ տօնախմբութիւններ կը կազմակերպէին: Տօնը ծանօթ
է կազմակերպուող ազատ շուկաներուն շնորհիւ, ուր ամէն մարդ
կրնայ փողոցին մէջ ազատ կերպով վաճառել իր ապրանքները։
Հոլանտական քաղաքներուն մէջ կը կազմակերպուէին համերգներ,
փողոցային երաժիշտներն ու սովորական մարդիկ ի ցոյց կը դնէին
իրենց անսովոր ունակութիւնները եւ տաղանդները… Հիմա ամէն
մարդ տուները մտած է…
Այսօր Հոլանտան, ամբողջ աշխարհին հետ, կը պայքարի քորոնաժահրի
համաճարակին դէմ: Ապրիլի կէսերուն տուեալներով՝ հոն 25 հազար
վարակակիր կար եւ 2643 մահ, այս պատկերը ամէն օր կը փոխուի՝
թիւերը կ՚աւելնան: Կառավարութիւնը այստեղ նոյնպէս արտակարգ
դրութիւն յայտարարած է վարակին տարածումը դանդաղեցնելու եւ
վարակման շղթաները կոտրելու համար:
Բազմաթիւ աշխատողներ կը ջանան իրենց աշխատանքը տունէն
կատարել, բայց Քէօքէնհոֆի այգին այն վայրերէն է, որուն աշխատողները չեն կրնար ծաղիկները հեռուէն խնամել: Շուրջ 1300 աշխատող
զրկուած է աշխատանքէն եւ այգին կը խնամուի սակաւաթիւ մարդոց
միջոցով, որոնք միայն կը ջրեն ծաղիկները՝ յոյսով, որ համաճարակի
աւարտէն ետք կարելի ըլլայ կատարել այգիին բացումը: Անոնք այդ
բացումը նախատեսած են 2021 թուականին:
Կակաչին, սմբուլին, հիրիկին, նարկիսին, վարդակակաչին, քրքմնա-

ծաղիկին, շուշաններուն եւ ուրիշ փնջածաղիկներուն ու սոխուկաւոր
բոյսերուն հետ այգիին մէջ մօտաւորապէս հարիւր տեսակ ծաղիկ
կ՚աճի, զբօսայգիին մէջ նաեւ 85 տեսակ ծառ կայ: Այգիին միայն
ծառերուն ընդհանուր թիւը կը հասնի 2500-ի:
Քէօքէնհոֆ այգեստան-զբօսայգիին նախագիծը կազմած են Ժան
Տէյվիտ Զոչեր եւ որդին՝ Լուիս Փոլ Զոչեր, այնպէս, որ այցելուն
իւրաքանչիւր շառաւիղին վրայ բացատ մը կամ ովասիս մը գտնէ:
Սիզամարգերուն, ծառուղիներուն, տաղաւարներուն եւ խնամուած
դաշտերուն բուրաստանը իսկական դրախտի տպաւորութիւն կը
թողու այցելողներուն… Հոն կրնան ընթրել՝ գեղեցիկ երաժշտութեան
եւ լոյսերու տակ, սուրճ խմել, զբօսնել…
Ութ շաբաթ անդադար այստեղ կը ծաղկին ծիածանի զանազան
գոյներով ծաղիկներ: Այգեպանները գործի կը լծուին սեպտեմբերին՝
առաջին ցուրտերը վրայ չհասած: Նոր սոխուկներու կողքին կը
խնամուին նաեւ բազմամեայ արմտիքը, այգին ամէն տարի առիթի
մը նուիրուած նոր ձեւաւորում կը ստանայ: Տարիներ առաջ, այգիին
ձեւաւորումը նուիրուեցաւ հոլանտացի հռչակաւոր նկարիչ՝ Վան
Կոկին: Անոր արուեստին գոյներով եւ պատկերած ծաղիկներով այգին
արուեստի շունչ առած էր: Այգին իր զանազան տարիներու նիւթերը
նուիրած է տարբեր երկիրներու՝ Միացեալ Նահանգներ, Ռուսաստան,
Անգլիա, Գերմանիա եւ այլն, ծաղկային համադրումներ կատարած է
Ողիմպիական խաղերու եւ այլ նշանաւոր իրադարձութիւններու առթիւ,
իսկ այս՝ 2020 տարուան նիւթն էր «Գոյներու աշխարհը»:
Վարդակակաչը Հոլանտայի խորհրդանիշներէն է, այս ծաղիկը երկրին
մէջ յատուկ ուշադրութեան արժանացած է 17-18-րդ դարերուն:
Տուեալներ կան, որ վարդակակաչը Եւրոպա տարուած է Օսմանեան
կայսրութեան տարածքէն: Նախապէս զայն կը տնկէին արքաներու եւ
հարուստներու այգիները, ապա լայն տարածում գտաւ շատ երկիրներու
մէջ, բայց մանաւանդ Հոլանտան է, որ հինէն ի վեր վարդակակաչին
առեւտուրը վերցնելով իր հսկողութեան տակ, ծաղիկը որդեգրած
է իբրեւ երկրի ոչ պաշտօնական խորհրդանիշ: Վարդակակաչները
բացի նիւթական օգուտ եւ հմայք բերելէ, նաեւ փրկած են երկիրը Բ.
Համաշխարհային պատերազմին ընթացքին. 1944-1945 թուականի
ձմրան, երբ գերմանական զօրքերը Հոլանտայի նաւահանգիստները
ծովային շրջափակման ենթարկած էին, երկրին մէջ սով սկսած է եւ
այդ ժամանակ հոլանտացիները ստիպուած կերած են վարդակակաչի
սոխուկներ:
2020 թուականին համար ընտրելով «Գոյներու աշխարհը» խորագիրը՝
նպատակ ունէին այգիին մէջ ցուցադրել մինչեւ հիմա պարտէզին
մէջ գոյացած բոլոր գոյները: Այգիին բացումը չկատարուեցաւ, բայց
հոլանտացիք ուրախ են, որ այս տարի կարողացան նշել իրենց
սիրելի տօներէն մէկը՝ Կակաչի ազգային օրը: Համաճարակէն առաջ,
յունուարին երկրին մէջ մեծ շուքով նշուեցաւ Կակաչի օրը եւ այդ
օրուայ համար մայրաքաղաքին մէջ կակաչներու այգի մը պատրաստուեցաւ, ուրկէ 200 հազար կակաչներ անվճար բաժնուեցան
տօնակատարութեան մասնակիցներուն:
Համաճարակին սկիզբը՝ մարտին, ողջ Հոլանտայի տարածքին ոչնչացուեցան միլիոնաւոր կակաչներ: Ծաղիկներուն ոլորտը առաջինն էր,
որ համաճարակէն տուժեց ողջ աշխարհի տարածքին: Հոլանտայի մէջ
ընտանեկան ագարակի տնօրէն Ֆրանք Վիթենպոկարտ ըսած է, որ
ստիպուած է թափել 200 հազար կակաչ։ «Այդ մէկը իրապէս ցաւալի
է: Այս տարի մենք շատ լաւ որակով կակաչներ ունէինք: Ես չկրցայ
հետեւիլ, թէ ինչպէս կը փճացուին անոնք, այդ տեսարանը կարելի
չէր տեսնել, ես հեծանիւս նստայ եւ հեռացայ, մինչ գործաւորները
ոչնչացուցին ծաղիկները», ըսած է ան:
Շար. Էջ 07
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Եւրոպայի Այգին՝ Փակ
Սկիզբը Էջ 06
Հոլանտան կակաչ եւ այլ սոխուկաւոր
ծաղիկներ կ՚արտածէ աշխարհի աւելի քանի
հարիւր երկիրներ:
Royal FloraHolland-ի միջազգային վաճառքի
գծով կազմակերպիչ Ֆրէտ վան Տոլի խօսքով,
Հոլանտայի մէջ միայն վերջին մէկ ամսուայ
ընթացքին ոչնչացուած է մօտաւորապէս 400
միլիոն ծաղիկ։ «Այս վարակը հարուածեց մեզ
ճիշդ կակաչի վաճառքին ամենաեկամտաբեր
ժամանակը: Եկամուտները նախորդ տարուայ
համեմատ շատ ցած են», ըսած է Վան Տոլ:
Barendsen ծաղիկներու արտահանման ընկերութեան սեփականատէր Եան տէ Պուր
յայտարարած է, որ կորսնցուցած է իր այս
եղանակի եկամուտին 90 տոկոսը: Սովորաբար
տարուայ այս շրջանին ան կ՚ունենայ վաթսուն
ամբողջական ռոճիկով աշխատող, իսկ այժմ
միայն ունի վեց:
Շատերուն համար վարդակակաչ աճեցնելը ոչ
միայն եկամուտի աղբիւր է, այլ կիրք. անոնք
ամէն գնով կ՚ուզեն պահել այդ ասպարէզը:
Կառավարութիւնը միջոցներ ձեռնարկած է՝
յետագային որոշ վնասներ փոխհատուցելու:
Ան համաճարակի այս օրերուն իր հոգածութեան տակ առած է ոչ միայն կակաչներու
մշակման ասպարէզին մէջ ներգրաւուածները, այլ բոլոր այն մասնագէտները, որոնք
Հոլանտայի տնտեսութիւնը, մշակոյթը եւ միւս
ասպարէզները կը պահէին:
Հողմաղացներուն, ջրանցքներուն, զարմանալի այգիներուն եւ գեղատեսիլ գիւղերուն
հետ երկիրը լի է թանգարաններով, որ կը

ցուցադրեն երկրի նկարիչներուն հարուստ
ժառանգութիւնը: Միջնադարեան դղեակներուն, քաղաքային կանաչ տարածքներուն
կողքին, Հոլանտան հռչակուած է նաեւ
մակընթացութեան վերահսկման համակարգով, զոր կոչած են ժամանակակից
աշխարհի եօթ հրաշալիքներէն մէկը:
Այժմ Հոլանտան առցանց տիրոյթի վրայ
կը ցուցադրէ իր այս ողջ հարստութիւնը՝
հպարտանալով նաեւ, որ երկրին բնակչութիւնը կը յարգէ համաճարակին պարտադրած
օրէնքները եւ ոչ մէկ դժգոհութիւն ցուցաբերած է տունը մնալու պարտադրանքին: Կը
նշուի նաեւ, որ երկրի բնակչութիւնը սովորաբար առողջ կը նկատուի, շատեր տեսած
են, որ ձմրան պաղին նոյնիսկ պզտիկներու
գլխուն գլխարկ չեն դներ: Մինչ համաճարակը
կատարուած հարցումի մը արդիւնքով այս
ազգաբնակչութեան 82 առ հարիւրը գոհ է իր
կեանքէն, քանի որ օրուայ ընթացքին աւելի
շատ դրական, քան բացասական ապրումներ
կ՚ունենայ:
Հակառակ որ տեղւոյն բնակչութեան մեծ
մասին այնքան ալ հաճելի չէ երկրին ոչ
պաշտօնական անուանումը՝ Հոլանտան,
որ կը հնչեցնեն դուրսէն եկածները, բայց
անոնք սիրով կը պատասխանեն զբօսաշրջիկներու բոլոր հարցումներուն,
վստահ են, որ համաճարակը կը մնայ ետին
եւ Նետըրլանտներու զբօսաշրջային կեանքը
նորէն կը վերակենդանանայ: Առանց ատոր
Նետըրլանտները եւ ամբողջ աշխարհը առհասարակ, չափազանց տխուր է…

Հայ Եկեղեցւոյ Դէմ Պայքար Մղելու Փորձը Երբե՛ք
Ընդունելի Չէ. Արամ Վեհափառ
Սկիզբը Էջ 02
Ինչպէս Նորին Սրբութիւնը յաճախ կը շեշտէ՝
մեզի համար եկեղեցի եւ ժողովուրդ անջատ
իրականութիւններ չեն, այլ մէ՛կ ամբողջութիւն
են՝ ներքին անքակտելի կապերով իրարու հետ
սերտօրէն ընդելուզուած: Արդ, որոշ շրջանակներու
կողմէ պահեր ու կացութիւններ օգտագործելով
եւ ծրագրուած մօտեցումով Հայ Եկեղեցւոյ
դէմ պայքար մղելու փորձը Մեզի համար,
վստահ ենք նաեւ մեր ժողովուրդին համար,
երբե՛ք ընդունելի չէ։ Ձայնակցելով Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահին, Վեհափառ
Հայրապետը կոչ կ՚ուղղէ՝ փոխադարձ յարգանքով
ու հանդուրժողական ոգիով, ինչպէս նաեւ
իրողութիւններն ու հանգամանքները նկատի
ունենալով եւ երկխօսութեան ճամբով քննարկելու
մեր ազգը, եկեղեցին եւ հայրենիքը դիմագրաւող
խնդիրներն ու մարտահրաւէրները: Անհրաժեշտ է,

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Աշոտ Մատաթեան
Սկիզբը Էջ 02
Սեւ ծովու փոքրասիական եզերքները թատերական պտոյտ մը կը կազմակերպէ՝ Շահին
Յովհաննիսեանին հետ:
Կը մասնակցի հայ տրամաթիք թատերախումբի
թատերապտոյտներուն, դէպի Իզմիթ եւ Իզմիր:
Պատերազմի ընթացքին, իբրեւ յեղափոխա-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Նա չէ՛ր յիշում իր տունը հայրական.
Եւ, արդէն դողդոջ, հիւանդ ու զառամ,
երբ Երեւանում մուրճը ձեռքն առաւ,
որ կառուցի իր տունը սեփական.
մահն ասաց.
«Ծերուկ, մեղքով բեռնաւո՛ր,
Էլ ի՛նչ ես ուզում կեանքից անցաւոր,
ո՞վ է քար տաշում ու աւազ մաղում,
երբ շիրմի մէ՛ջ է մի ոտը վաղուց...»
Բայց ծերուկն անհոգ տանի՛քն էր ներկում,
Եւ նրա վերջի՛ն, Հաստա՛տ տան սեմին,
Թոռն արդէն հայոց տառերն էր հեգում...
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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յատկապէս ներկայ ճգնաժամային պայմաններուն
մէջ, համախմբուիլ մեր ընդհանրական ու
գերագոյն արժէքներու ու ձգտումներու շուրջ:
Մեր հայրենիքին եւ Սփիւռքի համայնքներուն
անվտանգութիւնը առաջնահերթ մտահոգութիւն
է Մեզի համար: Յառաջիկայ շաբաթ Ապրիլ 24-ի
առիթով մեր ազգային պահանջատիրութեան
նկատմամբ մեր հաւաքական յանձնառութեան
վերահաստատումը հրամայական է, կը շեշտէ
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը:
Թող Աստուած անվտանգ ու ամուր պահէ մեր
ազգը, եկեղեցին ու հայրենիքը։
Լաւագոյն մաղթանքներով՝
Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան
Վարիչ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Տեղեկատուական Գրասենեակի
Անթիլիասի
18 Ապրիլ 2020»:
կան, կը տարագրուի Հալէպ: Իսկ զինադադարին՝ տարագիր երիտասարդներով, կը կազմէ
«Մելպոմէն» թատերախումբը ու կը շրջի Կիլիկիան:
1919-ին Պոլիս կը վերադառնայ ու կը նշանակուի դերուսցոյց հայ տրամաթիք ընկերութեան
թատերախումբին, զոր կը վարէ մինչեւ մահ:
Կը մնայ Պոլիս եւ երկար տարիներ կը տառապի հայ թատրոնի կարօտով՝ հայերէն լեզուով
ներկայացումները արգիլուած ըլլալուն պատճառով: Արտօնութիւն ձեռք բերուելէն ետք կը
կազմէ «Սթիւտիօ» թատերախումբը.ապա
Պոլիսէն կը մեկնի Պէյրութ, ուր կը սարքէ
պարբերական ներկայացումներ:

ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1960)
«Քաուպոյներ»
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ
Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի նոր
գործեր ներկայացնելու շրջանը:
Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր,
անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ
ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:
Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական,
բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող
գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է
Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019:
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը
9 պրակէ (144 էջ):
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան
հրատարակութեան:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին
մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ),
Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան
եւ Տոքթ. Յովհաննէս Թասլաքեան:
Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

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

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Որեւէ Հայկական Կողմ Չի Կրնար Ենթադրել,
Որ Հնարաւոր Է Վերանայիլ Տարածքները՝
Վտանգի Տակ Դնելով Արցախի Բնակչութիւնը.
Մնացականեանը՝ Լաւրովին
Սկիզբը Էջ 01
Զոհրապ Մնացականեան ընգծած
է, որ հիմնական սկզբունքներուն
մէջ գոյութիւն ունի ինքնորոշման
սկզբունքը, որ գերակայ տարր է
հայկական կողմերուն համար։
«Ինքնորոշման իրաւունքի արտայայտումը կը նշանակէ իրավիճակի յստակեցում, ազատ
կամարտայայտութեան իրաւունք
առանց սահմանակումներու։ Խաղաղ
կարգաւորումը հնարաւոր է փոխզիջումներու միջոցով. զիջումներ չեն
եղած եւ չեն ըլլար։ Հայկական կողմերը պիտի չենթադրեն որեւէ մօտեցում, որ ենթադրէ ԼՂ բնակչութեան
սպառնալիք ստեղծելուն, առաւել
եւս այն պայմաններուն մէջ, երբ
այդ սպառնալիքը իրական է եւ
գոյութենական։ Հայկական կողմին
համար առաւել քան առաջնային
է ինքնորոշման սկզբունքի արտայայտումը այս բանակցային գործընթացին մէջ»,- ըսած է Զոհրապ
Մնացականեան։
Ան նշած է, որ փոխզիջումները
պէտք է ըլլան համաչափ, որուն
մէջ հայկական կողմերը կը տեսնեն լիարժէք արտայայտութիւն
անվտանգութեան եւ իրավիճակի
տարրի. «Ասիկա եղած է եւ մնացած է
հայկական կողմերուն մօտեցումը այս
2 տարուան ընթացքին։ Ասոր մասին
մենք կը խօսինք բանակցութիւններու
ժամանակ»։
Խնդրի յաջորդ կողմը, ըստ Մնացականեանի այն է, որ հայաստանեան կողմը մշտապէս նշած է,
որ իր պատասխանատւութիւնը կը

կրէ եւ ամբողջովին ներգրաւուած
է բանակցային գործընթացին մէջ
իր մասով, միեւնոյն ժամանակ՝ ՀՀ
իշխանութիւնները չունին իրաւագիր
Արցախի ժողովուրդէն ստացած։
«Արցախի մէջ վերջերս աւարտեցան ընտրութիւնները, Արցախի
իշխանութիւնները
ստացան
համապատասխան իրաւագիրը
ընտրութիւններու միջոցով եւ այս 2
տարիներուն հայաստանեան կողմը
սերտօրէն աշխատած է արցախեան
կողմին հետ»,- ըսած է ՀՀ արտաքին
գործոց նախարարը։
Ան վստահեցուցած է, որ Արցախի
ժողովուրդին վերաբերող որեւէ որոշում չի կրնար ընդունուիլ առանց
Արցախի ժողովուրդին։
«Իմ գործընկերը ներկայացուցած
է ի՛ր մօտեցումը, ես ներկայացուցի
մե՛ր մօտոցումը։ Այս գործընթացը
չունի այլընտրանք, քան խաղաղ
կարգաւորումը, որովհետեւ հայկական կողմերը վճռականօրէն պիտի
պաշտպանեն իրենց անվտանգութիւնը»,- ըսած է ան։
Զոհրապ Մնացականեան նաեւ
տեղեկացուցած է, որ համանախագահներուն հետ երեկուան
տեսաժողովէն ետք, այսօր բոլոր
կողմերուն ներգարվմամբ պիտի
իրականանայ տեսաժողով. «Այսօրուան մեր գերակայ խնդիրը կը
վերաբերի մէկ բանի՝ երբ աշխարհը
կեդրոնացած է «քորոնա» ժահրի
դէմ պայքարին վրայ, զինադադարի
պահպանումը առաւել քան գերակայ
խնդիր է եւ մենք աշխատած ենք եւ
պիտի աշխատինք այս ուղղութեամբ,
մնացեալ հարցերը յետոյ»։

Լրատուութեան Գործընկեր
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