
Հայաստանի մէջ արձանագրուած է «Քորո-
նա» ժահրով վարակուելու 59 նոր դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդու-
թիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 28 ապրիլին՝ ժամը 11:00-ի 
դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի հաստա-
տուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1867 
է, արձանագրուած է մահուան 30 (աւելցած է եւս 1-ը) դէպք: Ընդհանուր 
առմամբ կատարուած է 19 հազար 296 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 18-ով, եւ բուժուածներու 
գումարային թիւը դարձած է 866։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ 
971 հիւանդ:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդը եղած է 67 տարեկան:  

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
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Ըստ տեղեկութեանց, վերի նկարը Պէյրութի Նուէյրի շրջանի 
փողոցէ մըն է: Վրան գրուածն ալ յստակ է՝ «Թուրք ժողովուրդին 
սիրտէն»: Բաժնուածն ալ հաց է: Նպատակը՝ ոչ այնքան անյայտ...:
Մինչ քաղաքական եւ տնտեսական լուրջ խնդիրներու մէջ թաղուած 
Լիբանանի պէս բաց դաշտի մը վրայ, որուն կառավարութիւնը 
տակաւին կը խարխափէ, ու երկրին նման պայմաններուն մէջ եւ 
ընդհանրապէս թիկունք կանգնող դասական ուժեր եւ երկիրներ, 
քաղաքական տարբեր նպատակներով երեսի վրայ ձգած են զայն, 
թրքական միջամտութեան համար պարարտ հող կայ:  Մանաւանդ 
երբ կարելի է օգտագործել համակրօնակիցներու  գոյութիւնը 
եւ ներկայանալ, որպէս հոգեհարազատ պաշտպանը անոնց ու 
ամէն օր աւելի եւս հող շահիլ գետնի վրայ եւ համակրանքը՝ իր 
հոգատարութենէն օգտուող մարդկանց: 
Ի պատիւ զինք տարիներէ ի վեր իբր թէ կառավարողներուն, 
օրապահիկի կարօտ ժողովուրդը անօթի է: Անօթութիւնը անո-
ղորմ է եւ մոռնալ կու տայ դար մը առաջ օսմանեան թուրքիոյ 
գործած ոճիրները Լիբանանի մէջ ու Ժամալ կոչուած փաշային 
բարձրացուցած կախաղանները, ուր ան չխնայեց ո՛չ քրիստոնեան, 
ո՛չ ալ իսլամը...:
Այստեղ՝ այսօր անշուշտ երեւակայածին եւ քիչ մըն ալ չափա-
զանցուած կրնայ ըլլալ այն մտածումը, որ թուրքիոյ նկրտումները 
ու պղտոր ջուրին մէջ ձուկ որսալու քաղաքականութիւնը 
անմիջականօրէն կը թիրախաւորեն լիբանանահայութիւնը, 
սակայն Լիբանանի մէջ թրքական ազդեցութեան զօրացումով, 
մեր ժողովուրդը ընդհանուր տակնուվրայութեան մը մէջ կրնայ 
մանրուքի իրավիճակ ստանալ եւ անյոյս ճակատագիր մը ունե-
նալ...:

Տեսանկիւն
Պահն է Գերլարելու Մեր Ուժերը

Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3128692 (401.4/1 միլիոն), մահացած են 217082 (27.8/1 միլիոն), բուժուած են 950878 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 717, մահացածներ` 24, բուժուած` 145

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1867, մահացածներ` 30, բուժուած` 866
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 68746 նոր վարակուածներ, 5633 նոր մահացածներ

«Քորոնա»ով Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 1867-Ի

Լիբանանի մէջ բողոքի ցոյցե-
րը աւելի եւս վայրագ կը 
դառնան շրջանցելով քորոնա 
համաճարակի իրավիճակն ու 
անոր առնչուած լուրերը:
Թրիփոլիի մէջ լարուած  
իրավիճակ շարունակուե-
ցաւ երէկ ամբողջ օրուայ 
ընթացքին մինչեւ ուշ գիշեր։ 
Անցնող ժամերուն ցուցա-
րարներ դարձեալ յարձա-
կած եւ կրակի տուած են   
Թրիփոլիի մէջ գործող երեք դրամատուներ։ Նոյնը պատահած է նաեւ 
Սայտայի մէջ որպէս ցասումի արտայայտութիւն ընդդէմ դրամատուներու 
պահուածքին:
Ինչպէս նախորդող օր, երէկ ալ բախումներ տեղի ունեցան իրավիճակը 
հակակշռել ջանացող լիբանանեան բանակին եւ ցուցարարներուն միջեւ, 
մինչ նախորդ օր վիրաւորուած 26 ամեայ երիտասարդը մահացաւ, աւելի 
եւս մեծ զայրոյթի ալիք բարձրացնելով բողոքարարներուն շարքերուն մէջ: 
Լիբանանեան  բանակը, որ  դէպքերէն ետք հանդէս  կու գար   յայտարարու-
թեամբ մը կը հաւաստէր, որ  խռովարարներուն  կատարած ոտնձգութիւննե-
րուն հետեւանքով   վիրաւորուած են բանակի  տասնեակ  զինուորներ։
Լիբանանի տարածքին իրավիճակը կը  շարունակէ լարուած մնալ, մինչ 
Թրիփոլիի մէջ պարզուեցաւ երեւոյթ մը, ուր ցուցարարներ իրենք եւս զինուած 
էին արցունքաբեր կազի ռումբերով։

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

Միաբանական Հաւաք Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 
նախագահութեամբ, Երեքշաբթի, 
28 Ապրիլ, 2020-ին, միաբանա-
կան հաւաք մը տեղի ունեցաւ 
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, 
մասնակցութեամբ վանաբնակ 
միաբան հայրերուն: Հաւաքը 
սկիզբ առաւ «Տէրունական 
Աղօթք»ով: Ապա, Վեհափառ 
Հայրապետը ընդհանուր գծե-
րով ներկայացուց համաճարա-
կի հետեւանքով ստեղծուած 
կացութիւնը ներկայ աշխարհէն 
եւ յատկապէս հայ կեանքէն ներս: 
Այս ծիրէն ներս Նորին Սրբութիւնը 
լայն կերպով անդրադարձաւ մեր 
թեմերուն եւ հոն կատարուող 
աշխատանքներուն: Ան գնահա-
տեց մեր առաջնորդներուն, հոգե-
ւոր դասուն, ազգային իշխա-
նութիւններուն, կազմակերպու-

թիւններուն ու միութիւններուն 
կողմէ կատարուող ծառայութիւնը 
մեր ժողովուրդին, ինչպէս նաեւ 
իր գնահատանքը յայտնեց բոլոր 
անոնց, որոնք իրենց բարոյական ու 
նիւթական աջակցութիւնը կ՚ընծայեն 
կատարուող աշխատանքներուն: 
Վեհափառ Հայրապետը յիշեցուց, 
թէ «ծառայութիւնը եկեղեցւոյ 
էութեան մաս կը կազմէ, անոր 
գոյութեան պատճառն է ու 
նպատակը. մեր Սուրբ Աթո-
ռին հոգեւորականները այս 
գիտակցութեամբ ու վերա-
նորոգ յանձնառութեամբ պէտք 
է շարունակեն իրենց ժողովրդա-
նուէր ծառայութիւնը»։
Հայրապետը նաեւ շեշտեց 
Աստուծոյ խօսքի քարոզութեան 
հրամայականը: «Ծառայութեան 
առընթեր, Աստուածաշնչական 
ճշմարտութիւններուն ու արժէք-
ներուն քարոզութիւնը եկեղեցւոյ 
կոչումն է։ Հոգեւորականը նախ 
պէտք է ապրի ու ապա քարոզէ 
Աստուածաշունչը», շեշտեց ան, 
միաժամանակ զգուշացնելով, որ 
անհրաժեշտ է հեռու մնալ ներկայ 
ժամանակներու աժան ու մակե-

րեսային հոգեւորութենէ ու քարո-
զութենէ:  «Ժողովուրդին յոյս պէտք 
է ներշնչել, անոր հաւատքը պէտք 
է զօրացնել, որպէսզի կարենայ 
յաղթահարել ներկայ դժուար 
պայմանները», ըսաւ Նորին 
Սրբութիւնը։
Վեհափառ Հայրապետը իր գնա-
հատանքը յայտնեց վանաբնակ 
միաբաններուն, որոնք հոգեմտա-
ւոր աշխատանքներու ճամբով 
իրենց գործօն մասնակցութիւնը 
կը բերեն մեր եկեղեցւոյ ազգա-
նուէր ծառայութեան։ Այս ուղղու-
թեամբ Նորին Սրբութիւնը իր 
ուրախութիւնը յայտնեց, որ մեծ 
թիւով հաւատացեալներ կը հետեւին 

Կաթողիկոսարանի CILICIA TV-ի 
սփռումներուն։
Նորին Սրբութիւնը նաեւ 
հակիրճ կերպով ներկայացուց 
Կաթողիկոսարանի կողմէ 
կատարուող մարդասիրական 
աշխատանքներուն ընդհանուր 
պատկերը։

Տեսանկիւն

Պահն է Գերլարելու Մեր Ուժերը 
Սկիզբը Էջ 01

Այս տագնապալի օրերուն, պահն է  համալիբանանահայ եւ ոչ միայն, 
մեր ուժերը գերլարելու ընդդէմ մեր դիմաց ծառացող վտանգներուն: 
Այս բանը կարելի է միայն ընել բացարձակ ինքնամոռացութեամբ, 
համախոհութեամբ ու համադրումով, որուն մէջ տեղ պէտք չէ 
ունենայ իրարամերժութիւնն ու հայկական իրականութեան մէջ 
անհանդուրժողականութեան երեւոյթը: Ո՛չ ոք, իրաւունք ունի 
դատելու իր եղբայրակից հայը կամ «արեան քննութիւն» ընելու, թէ 
ո՞վ միւսէն «աւելի Հայ է...»: Պահն է նեղանձնական եւ կուսակցական 
շահերէն վեր բարձրանալ եւ այնպէս գործել: Մեր կազմակերպութեան 
պարագային, նոյնիսկ ի վնաս մեր զուտ կուսակցական շահերուն, 
մենք այլըտրանք մը չենք տեսներ ու կը վարուինք ըստ այնմ...:
Վերջերս, ըստ տեղեկութեանց, Լիբանանի խորհրդարանի 
օրէնսդրական նիստի մը բացման պահուն, հայկական քաղաքական 
դասական ուժերու շարքէն դուրս Հայ երեսփոխան մը առաջարկ 
ներկայացուցած է խորհրդարանի նախագահին, որպէսզի ներկայ 
երեսփոխանները յոտնկայս յարգեն Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերը, որոնց յիշատակը կ՛ոգեկոչէինք նոյն օրերուն: Առաջարկը՝ ի 
պատիւ իրեն,  երկրորդած է Հայ ժողովուրդի կարգ մը զաւակներէ, 
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերէն մնացած տեղին 
կամ ոչ տեղին բարդոյթներու պատճառով, ո՛չ այնքան հաշտ աչքով 
դիտուած կուսակցութենէն կամ Ժըմայէլ ընտանիքէն՝ Լիբանանի 

Փաղանգաւոր կուսակցութեան երեսփոխան՝ Սամի Ժըմայէլը...:
Զարմանալիօրէն, այնտեղ ներկայ Հայ միւս երեսփոխանները, 
դարձեալ ըստ մեր տեղեկութեան, լուռ մնացած են, մինչ 
Խորհրդարանի Նախագահը յայտարարած է, որ Լիբանանի 
Խորհրդարանը Հայկական Ցեղասպանութեան առնչութեամբ 
երկու բանաձեւերու հեղինակ է արդէն եւ այս իմաստով իր 
պարտականութիւնը լիուլի կատարած է: Հիմնուելով իր ըսածին 
վրայ զանց առած է այդ օր յոտնկայս յարգանքի առաջարկը: 
Մանրամասնութիւնները կրնան տարբերիլ, սակայն փաստը այն 
է, որ այդ օր հակառակ առաջարկուածին, յարգանքի տուրքը 
չէ մատուցուած ի տես, ի ներկայութիւն եւ ի լռութիւն հայ 
երեսփոխաններու...:
Այս ցաւալի պատահարը, ըստ մեզի, կրնայ այլամերժութեան եւ 
անհանդուրժողականութեան որպէս լաւագոյն օրինակ ծառայել, 
որովհետեւ կարելի չէ այլ ձեւով մեկնաբանել...: Այսինքն՝ եթէ 
առաջարկը մեզմէ կամ իւրայինէ մը չէ, նոյնիսկ եթէ այն կը վերաբերի 
Հայոց Ցեղասպանութեան, ապա մենք նեցուկ չենք կանգնիր անոր: 
Վերոյիշեալ պատահարը մեզի ուրիշ բան չի յուշեր դժբախտաբար եւ 
այս երեւոյթին շատ արագ առաջքը պէտք է առնել եւ մտովին ու մեր 
պահուածքով եւ հոգեբանութեամբ վեր բարձրանալ մանրուքներէ 
մինչ թրքական վտանգը Լիբանանի մէջ, աւելի եւս կ՛ուրուագծուի, 
որուն դէմ պայքարելու համար մենք պէտք ունինք իւրաքանչիւր 
հայորդիին եւ Հայ ժողովուրդի բարեկամին: Իւրաքանչիւրը իր 
դիրքէն յաւելեալ արժէք մը կը ներկայացնէ մեր համընդհանուր 
պայքարին մէջ:
Հակառակը կարելի չէ այլեւս ի գործ դնել եւ արտօնուած ալ չէ:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 45 –

Լրատուութեան Գործընկեր

Համավարակի Յաղթահարումից Յետոյ Համաշխարհային Եւ Ազգային 
Տնտեսութիւններն Առերեսուելու Են Միանգամայն Նոր Իրողութիւնների Հետ

Նոր քորոնավիրուսի համավարակն 
ամբողջ աշխարհում ազդել է 
աշխարհատնտեսական կապերի 

վրայ. խաթարուել են տարիների ընթաց-
քում ձեւաւորուած առաքման համընդ-
հանուր շղթաները, տեղի են ունե-
նում դրանց լայնածաւալ վերադասա-
վորումներ։ Գնալով էլ աւելի է մեծանում 
տնտեսական անորոշութիւնը: Համա-
վարակի յաղթահարումից յետոյ, ինչպէս 
համաշխարհային, այնպէս էլ ազգային 
տնտեսութիւններն առերեսուելու են 
միանգամայն նոր իրողութիւնների հետ: 
Ինչպէ՞ս կարող է ՀՀ տնտեսութիւնը յարմարուել հսկայածաւալ փոփո-
խութիւններին, ինչպէ՞ս կարող է երկրի տնտեսութիւնը պատասխա-
նել առաջացած մարտահրաւէրներին եւ իրացնել առաջացող հնա-
րաւորութիւնները: «Զարթօնք» օրաթերթի հետ զրոյցում տնտեսական 
գիտութիւնների դոկտոր, փրոֆեսոր Գագիկ Վարդանեանը նշեց՝ վերջին 
ժամանակաշրջանի արտասահմանեան աղբիւրների վերլուծութիւնը վկա-
յում է, որ քորոնավիրուսի համավարակը հանգեցրել է աշխարհատնտեսա-
կան կապերի արմատական փոփոխութիւնների մեկնարկին: 
«Նախ, ամբողջ աշխարհում խաթարուել են առաքման շղթաները (արժէքի 
ստեղծման շղթաները): Այն բանից յետոյ, երբ Ուհան քաղաքում սկիզբ առած 
նոր քորոնավիրուսի համաճարակն առաջացրեց Չինաստանի բազմաթիւ 
քաղաքների փակման ալիքի, դադարեցին գործել աշխարհի երկրորդ 
տնտեսութեան բազմաթիւ ձեռնարկութիւններ՝ խաթարելով առաքման 
շղթաներն ամբողջ աշխարհում»,- նշեց մեր զրուցակիցը։ 
Ըստ գերմանական խորհրդատուական Kloepfel Consulting ընկերության 
հարցումների՝ իւրաքանչիւր երրորդ ընկերութիւն ունի չինական խոշոր 
հաճախորդներ, իսկ ընկերութիւնների 81%- ն ապաւինում են չինական 
մատակարարներին: «Ամերիկեան «Apple»-ը զրկուել է IPhone-ի հիմնական 
մատակարարներից, որոնք ներառում են չինական Foxconn-ը եւ Pegatron-ը: 
iPhone-ի եւ AirPod-ի վերջնական հաւաքումն իրականացնող չինական 
գործարանների դադարից յետոյ,  «Apple»-ը, իր հերթին, ազդել է Իտալիա-
յում, Գերմանիայում, Մալայզիայում եւ Հարաւային Քորէայում բաղադրիչ-
ներ արտադրողների վրայ: Այսպիսով, Չինաստանի գործարաններից 
տարեսկզբին սկսուած առաքման շղթայի ճգնաժամը տարածուել է միւս 
երկրների հիմնական ճիւղերի վրայ, որոնք այդ ազդեցութեանը դիմանում 
էին մինչեւ մարտ ամսուայ վերջը»,- մանրամասնեց տնտեսագէտը, ապա 
յաւելեց՝ առաքումների շղթայի խաթարումների առումով յատկապէս խոցելի 
է աւտոարդիւնաբերութեան ճիւղը։ 
Bank of America-ի կլոպալ տնտեսական հետազօտութիւնների բաժնի 
ղեկավար Իտան Հարրիսն ասել է. «Սա իւրօրինակ տարերային աղէտ է: 
Կլոպալ արտադրութեան տեսանկիւնից՝ Չինաստանից դուրս դադարը, 
հաւանաբար, կը լինի աւելի մեծ, քան ազդեցութիւնը Չինաստանից»,- 
մէջբերեց Գագիկ Վարդանեանը։ Նրա կարծիքով՝ առաքման շղթաների 
ցնցումը աւելի խորն է ու ընդարձակ, քան վերջին տարիների առեւտրային 
պատերազմները եւ, հաւանաբար, կը լինի աւելի տեւական:
Տնտեսագէտի տեղեկացմամբ՝ առաջացել է առաջարկի ցնցումը: 
«Առաքման կլոպալ շղթաների խաթարումը, պայմանաւորուած առաջա-
տար տնտեսութիւնների մեծաթիւ ձեռնարկությունների գործունէութեան 
դադարեցմամբ, առաջացրել է առաջարկի ցնցումը: Նաեւ նշեմ, որ առաջա-
ցել է պահանջարկի ցնցում: Առաջարկի սկզբնական ցնցումը, ուժեղացնելով 
հարուածն ընկերութիւնների վրայ, միահիւսուել է Եւրոպայում, ԱՄՆ-ում 
եւ բազմաթիւ այլ երկրներում պահանջարկի ցնցումի հետ. միլիոնաւոր 
աշխատողներ ու սպառողներ ինքնամեկուսացուել են, 1.8 միլիոն (ապրիլի 
12-ի դրութեամբ) ախտահարուածներ մեկուսացուել են, միլիոնաւոր մարդիկ 
դարձել են գործազուրկ»,- ներկայացրեց մեր զրուցակիցը։ 
Տնտեսագէտի խօսքով՝ պահանջարկի ցնցում առաջացնող գործօններից 
է նաեւ սոցիալական սպառման նուազումը. մարդիկ, երբ վախենում են 
վարակուելուց, կրճատում կամ ընդհանրապէս հրաժարւում են այցելել 
հանրային սննդի կեդրոններ, օգտուել որոշ ծառայութիւններից:
«Սինկափուրի ազգային համալսարանի պիզնեսի դպրոցի հրաւիրուած 
աւագ գիտաշխատող Ալեքս Գափրիի կարծիքով՝ մենք ականատես կը 
լինենք առաքումների շղթաների աննախադէպ վերադասաւորումների»,- 

տեսակէտ յայտնեց Գագիկ Վարդանեանը։ 
Տնտեսական գիտութիւնների դոկտոր, փրոֆեսոր Գագիկ Վարդանեանի 
խօսքով՝ նշանակալի մեծացել է տնտեսական անորոշութիւնը: «ՄԱԿ-
ի առեւտուրի եւ զարգացման գոնֆերանսի (UNCTAD) գնհատմամբ` 
համաշխարհային տնտեսությանը տնտեսական անորոշության հասցրած 
վնասը կը կազմի մինչեւ 2 թրիլիոն տոլար: Գրեթէ վստահաբար՝ Եւրոպան 
կը յայտնուի անյայտ չափման աստիճանական ետաճի (recession) մէջ. 
տնտեսական հետեւանքները ներկայում ազդում են հիմնական եւրո-
պական արտահանողների վրայ, իսկ ՓՄՁ-ները հանդիպում են հսկայա-
կան հիմնախնդիրների՝ արձագանգելու սահմանափակ կարողութեան 
պատճառով»,-բացատրեց տնտեսագէտը։ 
Տնտեսագէտի համոզմամբ՝ սրանք են այն հիմնական, բայց ոչ ամբողջա-
կան տեղաշարժերը, որոնք յառաջիկայ տարիներին կը պայմանաւորեն 
համաշխարհային տնտեսութեան միջավայրը, նրա զարգացման ուղղութիւնը: 
Անշուշտ, այդ ամենը կ՛ազդի նաեւ Հայաստանի տնտեսութեան վրայ:  
Ինչպիսի՞ն պէտք է լինի Հայաստանի տնտեսութեան հնարաւոր արձագանքը 
համաշխարհային փոփոխութիւններին: Այս հարցի պատասխանը հակիրճ 
ձեւով կը լինի հետեւեալը՝ Հայաստանի տնտեսավարող կեդրոնների աշխոյժ 
ներգրաւուելը առաքման համաշխարհային շղթաների վերադասաւորման 
գործընթացներում: 
«Այս պատասխանին, տրամաբանօրէն, պէտք է հետեւի հետեւեալ 
հարցադրումը. «Հայաստանն ունի՞ արդեօք համապատասխան ներուժ»: 
Դատելով ՀՀ Կառավարութեան քայլերից, որոնք տեղաւորւում են պետական 
աղբիւրներու սահմանափակ լինելու տրամաբանութեան մէջ, ինչպէս 
նաեւ քորոնավիրուսի համավարակի տնտեսական հետեւանքների 
մեղմման համար նախատեսուած միջոցների ծաւալից, կարելի է 
ենթադրել, որ դժուար կը լինի դուրս գալ ստեղծուած իրավիճակից եւ աւելի 
դժուար՝ ըստ պատշաճի արձագանքել համաշխարհային տնտեսական 
փոփոխություններին: Նախատեսուածը, իմ կարծիքով, կը բաւարարի 
ընթացիկ, այլ ոչ ռազմավարական խնդիրներ լուծելու համար: Իսկ դրա 
համար կը պահանջուի աւելին: Այդ «աւելին» կարող էր ստեղծուած 
լինել անցած երեք տասնամեակում, եթէ, նոյնիսկ, հաշուի առնուի, որ 
սկզբնական ժամանակահատուածում ինչ բարդ հիմնախնդիրներ են լուծուել. 
երկրաշարժի հետեւանքների վերացում, տնտեսական շրջափակման 
պայմաններում նոր տնտեսակարգի կառուցման հիմքերի ստեղծում, 
պատերազմ…»,- ընդգծեց տնտեսագէտը։ 
Գագիկ Վարդանեանը հարկ համարեց նկատել, որ կարեւորը միայն 
ֆինանսական միջոցները չեն, աւելի կարեւոր է ազգային նորարարա-
կան կարողութիւնը (87-րդ տեղը 139 երկրների շարքում), երկրի 
արհեստագիտական պատրաստուածութիւնը (77-րդ տեղը 137 երկրների 
շարքում): 
Դեռեւս չի կայացել ազգային նորարարական համակարգը, կարծում է մեր 
զրուցակիցը։ Ցածր է արհեստագիտութեան կլանման ընկերութիւնների 
կարողութիւնների մակարդակը (113-րդ տեղը 139 երկրների շարքում), 
ընդհանուր առմամբ՝ երկրի տնտեսութիւնը մրցունակ չէ (73-րդ տեղը 137 
երկրների շարքում): Հետեւաբար, նշուած փոփոխութիւններին համարժէք 
արձագանքման համար առկայ կարողութիւնները բաւարար չեն: 
Խնդիրները լուծելու տարբերակներից առաջնահերթը մարդկային, 
ֆինանսական եւ նիւթական ներուժի համախմբումն է, ռազմավարա-
կան նպատակների սահմանումը եւ դրանց հասնելու մեխանիզմների 
գործադրումը: «Ակնյայտ է, որ ՀՀ-ում  կուտակուած ինչպէս ներքին, այնպէս 
էլ արտաքին բազմաթիւ խնդիրները արհեստագիտական հարթութեան վրայ 
են: Արհեստագիտական առաջընթացն ապահովում է ոչ միայն տնտեսական 
զարգացում, այլեւ լուծում է մի շարք անվտանգային խնդիրներ, բարձրաց-
նում է երկրի վարկանիշը: Կարծում եմ, որ աշխարհասփյուռ հայ գիտնա-
կանների, մշակողների ու հետազոտողների վերաբերեալ համապարփակ 
տեղեկատուութիւն ունենալը հնարավորություն կընձեռնի տեղեկանալ 
արհեստագիտական նոր լուծումների մասին՝ դրանց սկզբնական փուլերում, 
ինչն օգտակար կը լինի հետագայում այդ արհեստագիտութիւնները երկրում 
յարմարեցնելու եւ ներդնելու տեսանկիւնից: Միւս ուղին կարող է լինել նաեւ 
մեր երիտասարդ գիտնականներին արտասահմանեան համապատասխան 
«տարրալուծարաններ» գործուղելը»,- իր խօսքը եզրափակեց տնտեսական 
գիտութիւնների դոկտոր, փրոֆեսոր Գագիկ Վարդանեանը։ 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
Քատիմեան Նշանակեց Իր Երրորդ Կոլը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեա-
նութեան 6-րդ հանգրուանի 
մրցումները: Այս հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցու-
մին, Հայաստանի հաւաքականի 
յարձակող Կարէն Քատիմեանի 
մաս կազմած 14-րդ դիրքը 
գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Էներկեթիք»ին դէմ 
եւ արձանագրեց իր երկրորդ յաղթանակը ու առժամաբար գրաւեց 10-րդ 
դիրքը:  Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին եւ բացաւ մրցումին 
հաշիւը 66-րդ վայրկեանին: Ապա պելառուս Զապելին նշանակեց 72-րդ եւ 
82-րդ վայրկեաններուն: «Էներկեթիք»ի կազմէն մրցումին մասնակցեցաւ 
յարձակող Հայկ Մուսահակեանը: Քատիմեան երեք կոլով 4-րդ դիրքը գրաւեց 
ռմբարկուներու ցանկին վրայ: Այս հանգրուանին, 8-րդ դիրքը գրաւող Պորիսովի 
«ՊԱԹԷ»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Կարատեյա»ին դէմ 
եւ արձանագրեց իր երրորդ յաղթանակը ու առժամաբար գրաւեց 3-րդ դիրքը: 
Իսկ անցեալ տարուան ախոյեան, 10-րդ դիրքը գրաւող «Տինամօ Պրեսթ»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող Սալիկորսքի «Շախտիոր»ին դէմ 
եւ կրեց իր երրորդ պարտութիւնը: Առաջատար «Սլուցք»ը իր դաշտին վրայ 
յաղթեց 16-րդ դիրքը գրաւող Պապրոյսքի «Պելշինա»ին եւ ամրապնդեց իր 
դիրքը: 6-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոչ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ 
դիրքը գրաւող «Վիթեպսք»ի դէմ եւ յաղթանակ տանելով բարձրացաւ 2-րդ 
դիրք: Իսկ 3-րդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ը իր դաշտին 
վրայ առանց կոլերու հաւասարեցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող Պրեսթի «Ռուկ»ին 
հետ ու պահեց իր դիրքը: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի - Տինամօ Մինսք 1-3
- Նիոման Կրատնօ – Էներկեթիք Մինսք 3-0
- Սլավիա Մազիր - Մինսք 1-3, - Կարատեյա – ՊԱԹԷ Պորիսով  0-2
- Տինամօ Պրեսթ  - Շախտիոր Սալիկորսք  0-2
- Սլուցք - Պելշինա Պապրոյսք 3-2,  - Իսլոչ Մինսք - Վիթեպսք 2-0
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ - Ռուկ Պրեսթ 0-0
Դասաւորում.1)Սլուցք 13 կէտ  12-8, 2)Իսլոչ 12 կէտ 9-7, 3)Թորփետօ ՊելԱԶ 11 
կէտ  4-2, 4)ՊԱԹԷ 10 կէտ 8-5, 7)Էներկեթիք 9 կէտ 6-7, 10)Նիոման 8 կէտ 6-4:
Ռմբարկուներ.1)Է.Շիքավքա-Տինամօ Մինսք 4 կոլ, 2)Ու.Պալա-Սլուցք 3 կոլ, 
3)Ս.Տրակուն-ՊԱԹԷ 3 կոլ, 4)Կ.Քատիմեան-Նիոման 3 կոլ:
ՖԻՖԱ  Պիտի Օգնէ Ֆետերասիոններուն
ՖԻՖԱ-ն 150 միլիոն տոլարի օժանդակութիւն պիտի կատարէ իրեն անդամակցող 
ֆետերասիոններուն: Իւրաքանչիւր ֆետերասիոն պիտի ստանայ կէս միլիոն 
տոլար, Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: 

Ակումբները Արտօնագիր Ստացան
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի 
արտօնագրման կոմիտէն առաջին դասա-
կարգի ինը ակումբներուն շնորհեց իրենց 
արտօնագրերը: Այդ արտօնագրերը, ըստ 
օրէնքի, կը տրուին ֆետերասիոնին կողմէ 
քննելէ ետք ակումբներուն հաշիւները: 
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը թոյլ 
չի տար, որ որեւէ ակումբ որ ելեւմտա-
կան խախտում կատարած է մասնակցի 
Եւրոպայի ակումբներու մրցաշարքերուն: Արտօնագիրը թոյլտուութիւն է 
մասնակցութեան:  Կիներու ախոյեանութեան մասնակցող երկու ակումբներ՝ 
«Ալաշկերտ» եւ «Շիրակ» նաեւ արտօնագիր ստացան:
Վեց ակումբներ՝ «Փիւնիկ», «Ալաշկերտ», «Արարատ-Արմենիա», «Ուրարտու», 
«Գանձասար-Կապան» եւ «Լոռի» պիտի օգտուին Եւրոպայի ֆետերասիոնի այն 
վճարումէն, որմէ կ’օգտուին հաւաքականին մէջ մարզիկ ունեցող ակումբները:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Մրցումները Պիտի Վերսկսին
Գերմանիոյ առողջապահութեան նախարարութիւնը յայտնած է, թէ 9 Մայիսին 
կարելի է վերսկսիլ  երկրի ախոյեանութեան մրցումները: Նախարարութիւնը 

նախընտրած է մրցումները կայացնել առանց հանդիսատեսի: Գերմանիոյ 
ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշում կայացուցած էր մրցումներուն ընդունիլ 
միայն 126 անձ իւրաքանչիւր ակումբէն եւ 30 մարզական լրագրող:

Մխիթարեան Պիտի Մնայ Հռոմի Մէջ
Ըստ իտալական Calciomercato պարբերականին, 
Իտալիոյ «Ռոմա« ակումբի տնօրէնութիւնը եւ Անգլիոյ 
«Արսենալ»ի տնօրէնութիւնը համաձայնութեան 
հասած են Հայաստանի հաւաքականի եւ «Ռոմա»ի 
կիսապաշտպան Հենրիվ Մխիթարեանի վարձա-
կալութիւնը երկարաձգելու մինչեւ այս տարեշրջանի 
աւարտը, Յունիսէն ետք:

Մխիթարեանի Արձանագրութիւնը 
Իտալիոյ «Ռոմա« ակումբի եւ Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան ու 
աւագ Հենրիխ Մխիթարեան հետեւեալ արձանագրութիւնը կատարած է Ապրիլ 
24-ի առիթով.«Այս Ապրիլ 24-ին մենք մնում եմ տանը, սակայն միաւորւում ենք 
ուեկոչելու Հայոց ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակը, յարգենք կեանքը: 
Երբեք չեմ մոռանայ»:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն
Մարզումները Պիտի Վերսկսին
Իտալիոյ ախոյեանութեան կազմակերպիչները, հետեւելով կառավարութեան 
յայտարարութեան, անհատական մարզումները պիտի վերսկսին 4 Մայիսէն 
սկսեալ: Իսկ ախոյեանութեան մրցումները մեծ հաւանականութեամբ պիտի 
վերսկսին Մայիսի վերջաւորութեան:

Մպափփէ Փարի Սէն Ժերմէնի Մէջ
Ըստ AS պարպերաթերթին, Ֆրանսայի «Փարի 
Սէն Ժերմէն» ակումբի տնօրէնութիւնը խումբի 
երիտասարդ յարձակող Քիլիան Մպափփէի 
համաձայնագիրը չ’ուզեր վաճառել «Ռէալ 
Մատրիտ»ին: Ակումբը նոյնիսկ պատրաստ է 
առժամաբար թոյլ տալ Մպափփէին որ 2022-էն 
ետք մաս կազմէ որեւէ խումբի: Նկատի առնելով 
մարզիկներու փոխանցման գինի անկումը, 
Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, 
ակումբը կը նախընտրէ պահել Նեյմարը եւ Մպափփէն:

Փարի Սէն Ժերմէնի Առաջարկը Փոկպայի 
Համար
Ըստ Sports մարզական պարբերաթերթին, Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն» 
ակումբը Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ին առաջարկած է յարձակող 
Փոլ Փոկպայի ստորագրութեան փոխարէն անգլիական խումբին փոխանցել 
արժանթինցի Անխէլ Տի Մարիան եւ գերմանացի Եուլիան Տրեքսլըրը: 
Անգլիական խումբը Փոկպայի համար կը պահանջէ 150 միլիոն եւրօ:
Մարզիկով հետաքրքրուած են նաեւ «Եուվենթիւս»ը, «Ինթէր Միլան»ը եւ 
«Ռէալ Մատրիտ»ը: Փոկպայի համաձայնագիրը «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի 
հետ մինչեւ Յունիս 2021 է:

Ռուսիոյ Ախոյեանութիւն
Ախոյեանութիւնը Կրնայ վերսկսիլ Յունիսին
Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան կազմա-
կերպիչները կը քննարկեն մրցումները վերսկսիլ 
Յունիս ամսուան 21-ին կամ 28-ին: Մրցումները 
տեղի պիտի ունենան առանց մարզասէրներու:

Հոլանտայի Ախոյեանութիւնը
Ախոյեանութիւնը Դադրեցաւ
Հոլատայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը Պելճիքայէն ետք դարձաւ երկրորդը, որ 
աւարտեց ախոյեանութեան մրցաշարքը, Գորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով: 26 հանգրուան ետք, ախոյեան չյայտարարուեցաւ: «Այաքս 
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Ամսթերտամ» 56 կէտով գրաւեց առաջին դիրքը +45 կոլերու տարբերութեամբ: 
Երկրորդ դիրքը գրաւեց «ԱԶ Ալքմաար»ը 56 կէտով եւ +37 կոլերու 
տարբերութեամբ: Երկու խումբերը պիտի մրցին Չեմփիընզ Լիկին մէջ: 
3-րդ դիրքը գրաւեց «Ֆեյենուրտ Ռոթըրտամ»ը 50 կէտով եւ +15 կոլերու 
տարբերութեամբ: «Փի Էս Վի Այնտհովըն» եւ «Վիլէմ Թիլպըրկ» գրաւեցին 4-րդ 
եւ 5-րդ դիրքերը: Երեք խումբերն ալ պիտի մրցին Իւրոբա Լիկին մէջ: Ոչ մէկ 
խումբ հրաժեշտ պիտի տայ առաջին դասակարգին:

Ճատրակ
Քարլսընի Առցանց Մրցաշարք
Քարլսըն Կրեց Իր Առաջին Պարտութիւնը
Ճատրակի Աշխարհի ախոյեան նորվեկիա-
ցի Մակնուս Քարլսընի կազմակերպած 
արագ ճատրակի մրցաշարքի հինգերորդ 
հանգրուանին, առաջատարը կրեց իր 
առաջին պարտութիւնը հոլանտացի մեծ 
վարպետ Անիշ Կիրիէն եւ նահանջեց 
երկրորդ դիրք: Մրցաշարքի 2-րդ 
հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Ֆիրուճա 2,5-1,5,  Նաքամուրա – Կիրի 2,5-1,5
Նեփոմնիաշչի – Վաշիէ-Լակրաւ  3-2,   Լիրէն – Քարուանա 2-3
3-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա – Քարլսըն 1-3,  Ֆիրուճա – Նաքամուրա 0,5-3,5
Վաշիէ-Լակրաւ – Լիրէն 2-3,  Կիրի – Նեփոմնիաշչի 1,5-2,5
4-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Վաշիէ-Լակրաւ  2,5-1,5՛ Ֆիրուճա – Քարուանա 1-3
Նաքամուրա – Նեփոմնիաշչի 2,5-1,5,   Լիրէն – Կիրի 2,5-2,5
5-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Կիրի – Քարլսըն 2,5-1,5,   Վաշիէ-Լակրաւ – Ֆիրուճա 1,5-2,5
Քարուանա – Նաքամուրա 3-2,  Նեփոմնիաշչի – Լիրէն 1,5-2,5
Դասաւորումը 5 հանգրուան ետք հետեւեալն է.
1) Հ.Նաքամուրա-ԱՄՆ 11 կէտ, 2) Մ.Քարլսըն-Նոր. 11 կէտ, 3) Տ.Լիրէն-Չին. 
11 կէտ,  
4)Ֆ.Քարուանա-ԱՄՆ 10 կէտ, 5)Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր. 5 կէտ, 6)Ե.Նեփոմնիաշչի-
Ռուս. 5 կէտ, 7)Ա.Կիրի-Հոլ. 4 կէտ, 8)Ա.Ֆիրուճա-Իրան 3 կէտ

Ճատրակ
Ազգերու Լիկայի Մրցաշարք
Արոնեան Պիտի Մասնակցի
Հայաստանի ճատրակի հաւաքականի մարզիկներէն Լեւոն Արոնեան պիտի 
մասնակցի ՖԻՏԷ-ի կողմէ կազմակերպուած «Ազգերու Լիկա» առցանց 
մրցաշարքին, Եւրոպայի կազմին մէջ: Եւրոպայի կազմին մէջն են նաեւ աշխարհի 
նախկին ախոյեան Կարի Գասպարովը, ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւը, 
հոլանտացի Անիշ Կիրին եւ ուքրանացի կին մեծ վարպետ Աննա Մուզիչուքը: 
Պահեստային վարպետներ են լեհ Եան-Քրիշթոֆ Տուտան եւ վրացի կին մեծ 
վարպետ Նանա Ձագնիծէն: Մրցաշարքին մասնակցելու հրաւիրուած են՝ ԱՄՆ, 
Ռուսիա, Եւրոպա, Չինաստան, Հնդկաստան եւ Աշխարհի խումբ: Մրցաշարքը 
տեղի պիտի ունենայ 5-էն 10 Մայիսի միջեւ:

Պասքեթպոլ
Երկու Լիբանանցի Մարզիկներ Տրաֆթին Մէջ
Լիբանանցի երկու երիտասարդ պասքեթպոլի մարզիկներ հրաւիրուած են մաս 
կազմելու ԱՄՆ-ի արհեստավարժ մարզիկներու «Տրաֆթ» ախոյեանութեան: 
Այդ մարզիկներն են Քարիմ Իզզըտտին եւ Սերժիօ Տարուիշ: Այս մրցումները 
տեղի պիտի ունենան Նիւ Եորքի, Պրուքլին շրջանի «Պարքլիս Սենթըր» 
մարզադաշտին մէջ: Այս մրցումներուն կը մասնակցին համալսարանական 
«Էն Սի Էյ Էյ» ախոյեանութենէն ընտրուած մարզիկներ եւ Աշխարհի տարբեր 
երկիրներէ ընտրուած մարզիկներ: Ներկայ պիտի ըլլան «Էն Պի Էյ»ի խումբերու 
մարզիչներ ընտրելու համար իրենց խումբերուն մաս կազմելիք մարզիկները:

Թենիս
Կարէն Խաչանովի Արձանագրութիւնը
Թենիսի հայազգի վարպետ Կարէն Խաչանով հետեւեալ արձանագրութիւնը 

կատարած է «Ինսթակրամ»ի իր 
էջին վրայ Հայոց ցեղասպանութեան 
105-րդ տարելիցին առիթով. «Այսօր 
հայերի ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցն է»: Մարդկութեան դէմ 
կատարուած ամենասարսափելի ոճրա-
գործութիւններից մէկի արդիւնքում 1,5 
միլիոն հայ է սպաննուել, իսկ շատերը 
ստիպուած են եղել փախչել երկրից: Յիշում եւ սգում ենք»: 

Աթլեթիզմ
Եւրոպայի Ախոյեանութիւնը Ջնջուեցաւ
Եւրոպայի աթլեթիզմի ֆետերասիոնը որոշած է ջնջել այս տարուան ախո-
յեանութիւնը Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Մրցումները տեղի 
պիտի ունենային Ֆրանսայի մայրաքաղաք փարիզի մէջ, 26-էն 30 Օգոստոսի 
միջեւ:

Մարզաձեւ
Աթլեթիզմ (Track and Field Athletics) Գ.Մաս
Աթլեթիզմը կը համարուի Ողիմպիական Խաղերու ամենահին մարզաձեւերէն 
մէկը: Վազքի, ցատկի եւ նետումի մրցումներ տեղի ունեցած են հին Եգիպտոսի 
մէջ 2250 թուականին Ք.Ա., Իրլանտայի  մէջ 1800 թուականին Ք.Ա. եւ վերջապէս 
Յունաստանի մէջ 776 թուականին Ք.Ա., որոնք հիմը դրին Ողիմպիական 
Խաղերուն: 
Աթլեթիզմը կը բաղկանայ փակ եւ բաց մարզադաշտերու մրցումներէ, ճամբու 
մրցումներէ, քրոս-քանթրի մրցումներէ եւ լեռնային մրցումներէ:
Ճամբու մրցումները կը բաղկանան շատ երկար վազքի՝ մարաթոնի եւ կէս 
մարաթոնի մրցումներէ ու քալելու մրցումներէ:
Մարաթոնի մրցումին հեռաւորութիւնը 42,195 քիլոմեթր է կիներու եւ տղոց 
համար: Այս մրցումը կը համարուի աթլեթիզմի վազքի ամենադժուար 
մրցումներէն մէկը:  Կէս մարաթոնի մրցումին հեռաւորութիւնը 21,0975 քիլոմեթր 
է: Այսինքն, մարաթոնի մրցումին ճիշդ կէսը: Ընդհանրապէս մրցումները կը 
սկսին ճամբու վրայ եւ կ’աւարտին մարզադաշտի մը մէջ: 1950-ականներուն 
ճամբու վազքի մրցումները քաջալերելու համար ստեղծուեցաւ կէս մարաթոնի 
մրցումը: Քենիա, Եթովպիա, Ուկանտա եւ շատ մը այլ կեդրոնական ափրիկեան 
երկիրներ այս մարզաձեւի մեծ մասնագէտներ ունին: Եւրոպան եւ Հիւսիսային 
Ամերիկան ալ կրնան մրցիլ անոնց դէմ:
Քալելու մրցումները կը բաղկանան 20 քիլոմեթր եւ 50 քիլոմեթր հեռաւորութեան 
մրցումներէ կիներու եւ տղոց համար: Մարզիկը ոտքերէն մէկը միշտ պէտք 
է պահէ գետնին վրայ մրցումը վազք չհամարուելու համար: Այս մրցումը 
Ողիմպիական Խաղերուն մէջ ընդգրկուեցաւ 1904 թուականէն սկսեալ:
Քրոս-քանթրիի մրցումները կը համարուին աթլեթիզմի ամենագեղեցիկ 
մրցումներէն: Այս մարզաձեւի մրցումին գետինը կրնայ ըլլալ խոտ, հող, կամ 
խճաքար: Մրցումը տեղի կ’ունենայ խոտածածկ, կամ անտառային շրջանի մը 
մէջ: Խճաքար կ’օգտագործուի մարզիկներուն դիմացկունութիւնը փորձելու 
համար: Մրցումներու հեռաւորութիւնը կը սկսի մէկ շրջանէն կամ 1750-2000 
մեթրէն եւ կ’երկարի տարիքային խումբերու համեմատ հասնելով մինչեւ 
8-10 քիլոմեթրի: Մրցումները տեղի կ’ունենան գարնան սկիզբը, աթլեթիզմի 
տարեշրջանի սկիզբէն առաջ: Տեղի կ’ունենան անհատական եւ խմբային 
մրցումներ: Խմբային մրցումին, նկատի կ’առնուին իւրաքանչիւր խումբի 
առաջին  երեք աւարտողները: Անոնց դիրքերը կը գումարուին եւ ամենաքիչ 
կէտ շահող խումբը կը յաղթէ:
Լեռնային վազքի մրցումները կ’ընդգրկեն մրցումներ լեռնային շրջաններու 
մէջ, որոշուած ճամբու մը վրայ: Կան արագավազքի կամ սփրինթի մրցումներ 
15 վայրկեան տեւողութեամբ ու երկար հեռաւորութեան մրցումներ: Բոլոր 
մրցումները տեղի կ’ունենան ըստ աթլեթիզմի միջազգային ֆետերասիոնի 
օրէնքներուն:  The World Mountain Running Association կամ WMRA այս 
մարզաձեւին կազմակերպիչ մարմինն է, որ ճանչցուած է աթլեթիզմի միջազգային 
ֆետերասիոնին կողմէ:
Իւլթրա վազքի մրցումներ սկսած են ժողովրդականութիւն շահիլ: Այս 
մրցումներուն բաւական դիմացկուն մարզիկներ կրնան մասնակցիլ միայն: 
Մրցումներուն հեռաւորութիւնը 50 քիլոմեթր կամ 100 քիլոմեթր կրնայ ըլլալ, 
նաեւ կան 6 ժամուան, 24 ժամուան ու քանի մը օրերու վրայ տարածուող 
մրցումներ: Անառներ, լեռներ, ճամբայ կամ այս երեքին միացումը կրնան 
օգտագործուիլ այս մրցումներու ընթացքին: International Association of 
Ultrarunners կամ IAU այս մարզաձեւին կազմակերպիչ մարմինն է, որ ճանչցուած 
է աթլեթիզմի միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ:
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սակայն ասիկա միայն կորուստն է: 
Եթէ այդ գումարը ուղղակի որպէս 
աւանդ դրուէր որեւէ դրամատան մէջ, 
ամենանուազագոյն` 5 տոկոս տոկո-
սադրոյքով, նոյն Գէորգ Բաղջեանի 
կարծիքով` 298 միլիառ տոլարը պիտի 
կազմէր աստղաբաշխական թիւ մտ` 
9,97 եռիլիոն ամերիկեան տոլար: 
«Ասոր մէջ չի ներառուիր անգամ 
կորսուած շահոյթը: 

հատուածամոլութիւն, միւսը չյարգելու եւ անհաւասարակշիռ վարուե-
լակերպ, այդ ալ պիտի ստանանք ապագային: Չզարմանանք, թէ ինչո՞ւ 
չենք զարգանար որպէս ժողովուրդ եւ հաւաքականութիւն: Սխալը մեր 
դաստիարակութեան մէջ է: Ինչ որ ցանենք, այն ալ կը հնձենք: 
Հայ երիտասարդին զարգացման մէջ մեծ դեր վերապահուած է մեր 
ազգային կառոյցներուն՝ միութիւններ, կուսակցութիւններ, վարժա-
րաններ: Մեր ազգային դատի ճամբուն վրայ երիտասարդին տրուելու 
է ամէն բան որ պիտի օգնէ իրեն ապագային, դառնալու համար ազգի 
հաւասարակշռուած առաջնորդ, ազգի շահերու վահան եւ բանիմաց 
բանակցող մեր դատի պաշտպանութեան մէջ: Տարիներ առաջ ես իմ 
փորձառութենէս մեկնելով, մշակեցի ծրագիր մը, որ արժանացաւ շատ 
մը դաստիարակներու եւ ազգային գործիչներու գնահատանքին: Այդ 
ծրագիրը մասամբ կամ ամբողջութեամբ օգտագործուելու պարա-
գային կրնայ գոցել մեծ բաց մը մեր ազգային ռազմավարութեան 
մէջ, որու նպատակն է ապագայի արթուն ղեկավար երիտասարդ 
դաստիարակելը: Այս ծրագիրի հիմնական կէտն է կամաւորութիւնը, 
այսինքն երիտասարդը պիտի համոզուի, թէ իր կատարելիք գործը 
պիտի գնահատուի իր ազգին կողմէ եւ ոչ թէ ինք ապագային, 
հակառակ իր գիտելիքներուն եւ պատրաստուածութեան, մէկ կողմ 
պիտի դրուի, որովհետեւ չի պատկանիր այս կամ այն ղեկավարին 
ծառայող խումբին: Այսինքն, երիտասարդը պիտի ծառայէ ազգին 
վերջ ի վերջոյ: Միութիւնները միայն միջոցներ են: Այս է մեր ազգի 
յաջողութեան գաղտնիքը: Երբ երիտասարդ մը դաստիարակուի 
միայն իր հատուածին ծառայելու, ինչպէս որ է վիճակը հիմա, ազգը 
կը ձախողի, որովհետեւ դաստիարակած կ’ըլլայ հատուածամոլ եւ ոչ 
ընդհանուրի շահին համար աշխատող երիտասարդ:
Դաստիարակութեան ծրագիրը կրնայ նաեւ ընդգրկել ապագա-
յին երիտասարդին ասպարէզին օժանդակող գիտելիք: Ծրագիրին 
հիմնաքարն է հաւատքը: Առանց քրիստոնէական հաւատքի չենք 
կրնար դաստիարակել արդարամիտ եւ խղճամիտ երիտասարդներ: 
Անցեալ դարու ժխտական օրինակները մեր աչքերուն առջեւ են: 
Անկրօն դաստիարակութիւնը աւերներ գործեց Եւրոպայի եւ մեր 
ժողովուրդին մէջ: ժամն է վերադառնալու քրիստոնէական հիմերու 
վրայ դրուած դաստիարակութեան: Պատմութիւն, աշխարհագրութիւն 
եւ աշխարհաքաղաքականութիւն (geopolitics) հիմնական գիտելիքներ 
են ապագայի ղեկավարին համար: Առանց այս երեք ճիւղերուն մէջ 
դաստիարակուելու չենք կրնար ունենալ լաւ քաղաքական վերլուծողներ 
եւ որոշում կայացնողներ, այլ կ’ունենանք հետեւողներու խումբ իր 
բերելիք վտանգներով: Տրամաբանութիւն եւ վերլուծում երրորդ մասն 
են դաստիարակութեան: Առանց տրամաբանութիւն սորվելու մենք լաւ 
վերլուծողներ չենք կրնար ունենալ: Չորրորդը լեզուն եւ հռետորութիւնն 
է: Առանց լեզուներու իմացութեան, ղեկավարը չի կրնար բանակցիլ 
կամ մարդոց հասցնել իր միտքը: Լեզու գիտնալը յաջողութեան 
կէսն է կեանքի մէջ: Որքան լեզու գիտենք, այնքան մեր նամակը 
կրնանք հասցնել միւս կողմին: Գիրք կարդալը կը համարուի նաեւ 
կարեւոր երիտասարդին համար: Մղենք երիտասարդները կարդալու 
գրականութիւն, վերլուծում, յօդուածներ: Ազգի լաւ ղեկավարը նաեւ լաւ 
կարդացող մը ըլլալու է: Բնութեան սէրը նաեւ կարեւոր է երիտասարդի 
գիտակցութեան մակարդակի բարձրացումին մէջ: Ընդհանրապէս 
բնութիւն սիրող մարդը հաւասարակշռուած մարդն է: Ուրախութեամբ 
կրնամ յայտարարել, թէ իմ տարիներու փորձառութենէս մեկնելով 
պատանիներու եւ երիտասարդներու հետ աշխատանքիս մէջ, հայ 
պատանին կամ երիտասարդը բնութիւն սիրող եղած է միշտ, փոքր 
բացառութիւններով: 
Նորահաս սերունդը մեր բոլորի նեցուկին պէտք ունի՝ ծնողք, բարե-
կամներ, միութիւններ: Անոր տանք ոսկի ապարանջան՝ արհեստ 
կամ ուսում: Ճիշդ է դժուար օրեր են, սակայն մեր երիտասարդները 
արժանի են ամէն նեցուկի: Իրենցն է ապագան մեր ազգին: Այն ազգը, 
որ դաստիարակուած, բանիմաց երիտասարդներ ունի պէտք չէ վախնայ 
իր ապագայէն: Աշխատինք այդ ուղղութեամբ:

Հայ Երիտասարդը Դէպի Ո՞ւր
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«Երիտասարդներ օրինակներու պէտք ունին, ոչ քննադատներու»: 
Ճոն Վուտըն, ամերիկացի պասքեթպոլի մարզիչ

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
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Երիտասարդական Հարթակ

Օրինակը ամենալաւ 
ուսուցիչն է: Այդպէս 
եղած է հինէն ի 

վեր: Թագաւորներ իրենց 
զաւակներուն համար 
վարձած են այդ դարերու 
ամենալաւ փիլիսոփանե-
րը, ուսուցիչները, որպէսզի 
սորվեցնեն կեանքի եւ 
մարդկային յարաբերութե-
ան գաղտնիքները: Թագա-
ժառանգները սորված են 
կրօնք, լեզուներ, տրամա-
բանութիւն, հռետորութիւն, երաժշտութիւն, արուեստ եւ հին ժամա-
նակներու շատ մը այլ գիտելիքներ: Տրամաբանութիւնը եղած է բոլոր 
գիտելիքներու ամենակարեւորը, որովհետեւ ան է որ կը սորվեցնէ 
մարդուն ըլլալ ժուժկալ, յարաբերիլ այնպիսի ձեւով որ քաղաքա-
ցին չդժգոհի, հակառակորդին հետ բանակցիլ տրամաբանութեան 
օգտագործումով: Չխախտել բնութեան եւ աստուածներու օրէնքը, որ 
հաւասարակշռութիւնն է մարդու եւ բնութեան միջեւ: Արիսթոթէլ եւ 
Պարոյր Հայկազն մեծ ուսուցիչներ էին: Մէկը Աթէնքի մէջ, երկրորդը 
Աթէնքի եւ Հռոմի մէջ: Անոնք ազդեցիկ էին իրենց կեանքով եւ խօսքով: 
Հզօր էին իրենց փիլիսոփայական թէզերը ներկայացնելու մէջ:
Մեծ է այն ժողովուրդը, որ օրինակով կը դաստիարակէ իր զաւակները: 
Ակնարկ մը նետելով զարգացած ժողովուրդներու վրայ, պիտի տեսնենք, 
թէ անոնց մեծամասնութեան մօտ կայ հաստատուած երկխօսութեան 
վրայ հիմնուած, ռամկավարական համակարգ: Արեւմտեան Եւրոպա-
յէն, մինչեւ Պալթիք Ծովու երկիրներ: Նոյնիսկ այն երկիրներու մէջ, 
ուր կը կարծենք, թէ ռամկավարութիւնը շատ զարգացած չէ ինչպէս 
Ռուսիա, երբեմն պատկերասփիւռէն կը հետեւիմ քաղաքական 
քննարկումներու ծրագիրի մը: Առջեւի շարքին վրայ կը նստին քաղա-
քագէտներ եւ մասնագէտներ, որոնցմէ մաս մը հայեր, իսկ անոնց 
ետեւը տեղ կը գրաւեն քաղաքականութեամբ զբաղող երիտասարդներ: 
Թեր ու դէմ կարծիքներու փոխանակումը երբեմն կը հասնի ձայն 
բարձրացնելուն ու ծրագիրը վարողի միջամտութեան: Մթնոլորտը 
առողջ է: Ամէն կողմ կը պաշտպանէ իր թէզը գիտական հիմերու վրայ 
եւ իր ունեցած գիտելիքներով: Նոյնն է պարագան Ֆրանսայի մէջ: 
Քաղաքագէտները օրինակ կը ծառայեն ունկնդիր երիտասարդներուն 
իրենց միտքով եւ խօսքով:
Երիտասարդներ օրինակի պէտք ունին: Անոնք շատ լաւ գիտեն, թէ 
խօսքէն բան չ’ելլեր, այլ գործն է կարեւոր: Այսօր մենք ի՞նչ կու տանք 
մեր գալիք սերունդին: Ինչ որ ցոյց կու տանք իրենց մեր խօսքով եւ 
գործով , այն ալ պիտի քաղենք ապագային, փոքր տարբերութեամբ մը, 
որ երիտասարդին իմացականութենէն կախեալ է: Եթէ ցոյց կու տանք 
հաւասարակշռուած եւ յարգանքի վրայ հիմնուած յարաբերութիւն, 
ապագային պիտի ունենանք զիրար յարգող, հաւասարակշռուած 
տրամաբանութիւն ունեցող երիտասարդներ: Եթէ ցոյց կու տանք 
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Մեծ Եղեռնի Նիւթական Վնասը` Մօտ 10 Եռիլիոն Տոլար. «Հայաստանի 
Հանրապետութիւն» Օրաթերթ

«Եթէ Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ հայ ժողովուրդին պատճառուած 
մարդկային կորուստները 1,5 միլիոն կը համարենք, ապա ատոր հետեւանքնե-
րը շատ աւելի հսկայական են: Պատկերացուցէք, թէ որքան պիտի ըլլար 
հայերու թիւը այսօր, եթէ 1,5 միլիոն հայերը ողջ ըլլային»: Ակադեմիկոս Գէորգ 
Պօղոսեանի հաշուարկներով` 100 տարի անց հայութեան թուաքանակը 
պիտի կազմէր առնուազն 20 միլիոն: Այս թիւը լուրջ սպառնալիք էր 
թրքական պետութեան համար,  յս մասին  կը տեղեկանանք «Հայաստանի 
Հանրապետութիւն» Օրաթերթի երէկուան թիւէն։
Ըստ հետազօտող Գէորգ Բաղջեանի` 2008-ի դրութեամբ նիւթական 
պահանջքի գումարը պիտի կազմէր 298 միլիառ ամերիկեան տոլար, 
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Մեծ Եղեռնի Նիւթական Վնասը` Մօտ 10 Եռիլիոն Տոլար. 
«Հայաստանի Հանրապետութիւն» Օրաթերթ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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ԳՐԻԳՈՐ ՆՈՐԻԿԵԱՆ
(1941)

«Հաւատարիմները»

29 2019
ԱՊՐԻԼ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Համացանցի Վրայ

Արժէքաւոր Բառը...

Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեաններու 
տրամադրած օժանդակութիւններու ցրւումի 
օրերուն, առաւօտուն ներկայացաւ տիկին մը, 
որ շատ դժուարին պայմաններու մէջ կ’ապրէր։ 
Փոխանցեցինք, որ պէտք է ներկայանայ 
Առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունք, 
որպէսզի դիմումնագիրին պատասխանը 
ստանայ։ Ենթական երկու ժամ ետք վերա-
դարձաւ, եւ խնդրեց անգամ մը եւս հետս 
հանդիպիլ։
Քարտուղարութեան նշեցի, որ եթէ անպայման 
կ’ուզէ տեսնուիլ, ապա պէտք է սպասէ, նկատի 
առնելով որ ժամադրութիւններու շարքը երկար 
էր...
Հանդիպումներս աւարտելէ ետք, տիկինը 
բարձրացաւ։
Կը մտածէի, թէ օժանդակութիւնը ստանալէն 
ետք, նշեալ տիկինը տակաւին ի՞նչ պիտի ուզէ։
Ան գրասենեակ մտաւ եւ միայն մէկ բառ ըսաւ.

֊ Շնորհակալութիւն։
Այո’, շուրջ մէկ ժամ սպասեց, որպէսզի այս 
արժէքաւոր բառը ըսէ։ Բառ մը, որ ուղղուած է 
մեր կառոյցներուն եւ բարերարներուն, որոնք 
այս տագնապալի օրերուն կը փորձեն մեղմացնել 
մեր ընտանիքներուն դժուարութիւնները։
Բառ մը, որ մեզի յոյս եւ կորով կու տայ՝ յաւելեալ 
թափով շարունակելու մեր աշխատանքները։

ՐԱՖՖԻ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ձորի տակին ծաղկած մասրենու փէշի տակ,
Մի գողտրիկ անկիւն կա մաքուր ու անապակ,
Ծառ ու ծաղկի միջին ժայռը կապել կամար,
Դարձրել է մի անկիւն իսկը սիրոյ համար։
Սիրած յարիս առած կուզեմ գնանք էնտեղ,
Օտար աչքից հեռու` վառենք սիրոյ կանթեղ,
Սերս խառնեմ սիրուն, իրարով շաղախուենք,
Մայր բնութեան ծոցում սիրոյ բուրմունք 
ցանենք։

ՍԻՐԱԴԵՂ

Հայ Մասնագէտները «Քորոնա»ի Դէմ Պայքարին Համար 
Պատրաստած Են Օդը Ժահրերէ Մաքրող Սարքեր

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Եթէ այս դրամագլուխը հայերը կարենային ներդրել 
ինչ-որ ձեռնարկատիրական գործունէութեան 
մէջ, պիտի ստանային խոշոր շահոյթներ: Շատ 
հետազօտողներ ինչ-որ հաշուարկներ կատարած 
են ու ստացած տարբեր թիւեր, բայց նիւթական 
կորուստի եւ ատոր հետեւանքի խնդիրը մեզի կը 

հետաքրքրէ այնքանով, որքանով անոր հատուցու-
մը կրնայ նպաստել վերադարձուող տարածքները 
շէնցնելու եւ հայերով վերաբնակեցնելու հարցով»,- 
այս մասին օրաթերթի թղթակիցին հետ զրոյցի 
ժամանակ ըսած է ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան հիմնար-
կի հայկական հարցի եւ հայոց ցեղասպանութեան 
բաժինի վարիչ, պատմաբան Արմէն Մարուքեան:

Հայաստան կը շարունակէ ջանքեր գործադրել 
«Քորոնա» ժահրին դէմ սեփական միջոցներով 
պայքարելու համար: Այս անգամ Ալիխանեանի 
անուան ազգային գիտական տարրալուծարանի 
մասնագէտները պատրաստած են օզոնային 
20 շարժակներ, որոնք նախատեսուած 
են փակ տարածքներու, նաեւ բժշկական 
սարքաւորումներու ախտահանման 
համար: Հայաստանի առողջապահութեան 
նախարարութիւնը արդէն ձեռք բերած է զանոնք։ 
«Արմէնփրէս»-ի հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին 
այս մասին պատմեց տարրալուծարանի տնօրէն 
Անի Աբրահամեան:
«Մեր տարրալուծարանը  ընդհանուր առմամբ այս 
գործերով չի զբաղիր, բայց քանի որ “Քորոնա” ժահրի 
պատճառով ստեղծուած արտակարգ դրութեան 
անհրաժեշտութիւն կար, մենք որոշեցինք բան մը 
անելու: Եւ մտածեցինք՝ ամենալաւն այն կ՛ըլլայ, որ 
կարենանք բան մը ստեղծել, որ կ՛ախտահանէ», 
պատմեց Աբրահամեան:
Ան օզոնային շարժակի գաղափարը յիշած է 
սփիւռքահայ բժիշկի մը հետ խօսակցութենէն, 
փնտռած է այդ մարդը, գտած Հայաստանի մէջ, 
միասին քննարկած են հարցը, բարեփոխած 
են ձեւաւորումը եւ սկսած պատրաստութեան 
գործընթացին:  «Օզոնային շարժիչներ շատ 
կան աշխարհում եւ տարբեր կիրառութիւններ 
ունեն: Մեզ համար կարեւոր էր մտածել մի 

բան, որը կ՛ոչնչացնի վիրուսը: Մեր սարքած 
օզոնային արտադրիչները կարող են 1 ժամուայ 
մէջ 140 խորանարդ մետր ախտահանել», ըսաւ 
Ապրահամեան՝ աւելցնելով, որ ժամացոյցներ 
տեղադրուած են երկու ժամուան համար։
Այս սարքերը կ՛արտադրուին նաեւ Չինաստանի 
մէջ, սակայն անոնց սակը կը տատանի 100-1000 
տոլարի միջեւ: «Մեր սարքածը միջին որակի 
մի բան եղաւ՝ համեմատելով չինականի հետ: 
Իւրաքանչիւրի համար նիւթերի ծախսը կազմեց 42 
հազար դրամ, գործն անվճար արեցինք», ըսաւ ան 
աւելցնելով, որ անհրաժեշտութեան պարագային 
անոնք կրնան վաճառուիլ 60-80 հազար դրամի 
սահմաններուն մէջ:
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«Աշխարհը Ժամանակի Կը Կարօտի Վերադառնալու 
Նախկին Վիճակին» Պիլ Կէյթս

«Մայքրոսոֆթ» ընկերութեան 
հիմնադիր Պիլ Կէյթս խօսած է այն 
բաներուն մասին, որոնցմէ աշխարհը 
պէտք է դաս քաղէ «Քորոնա» 
համավարակի տարածումի հետե-
ւանքէն, նաեւ այն քայլերուն մասին, 
որոնք պիտի օգնեն յաղթահարելու 
զայն:
«The Today Show»ին տրուած  
զրոյցի մը ընթացքին, Կէյթս ըսած է 
«Աշխարհը ժամանակի կը կարօտի, 
մինչեւ վերադառնայ իր բնականոն 
վիճակին, մանաւանդ որ այլեւս 
յստակ պատկերուցում մը չկայ  այդ 
բնականոն վիճակին մասին»:
Կէյթս աւելցուցած է.- « Նոյնիսկ 
այն ժամանակ, երբ Միացեալ 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Նահանգները իր սահմանա-
փակումները վերցնէ, պէտք չէ 
ակնկալել, որ արագօրէն պիտի 
վերականգնուի բնականոն կեանքը. 
հաւանական է, որ մարդիկ զգու-
շանան երթալէ խճողուած տեղեր,  
առնուազն մինչեւ «Քորոնա» ժահրի 
դէմ պատուաստի մը  ստեղծուիլը»:

Հրաչ Մանուկեանի մահուան տխուր առիթով, Ընկ. Յակոբ եւ Տիկ. Անի 
Գասարճեաններ «Զարթօնք»ին կը նուիրեն 300,000 լ.ո.:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Դժուարին պայմաններուն մէջ, սրտի եւ հոգիի 
մխիթարանք է, երբ քաջալերական խօսքեր կը 
ստանանք եւ կը գօտեպնդուինք շարունակելու 
կրթական շնորհքը յանուն սերունդներու բարեկեցիկ 

գոյատեւման: Տագնապալի այս օրերուն նիւթական 
աջակցութիւնը իր կարգին շնորհալի նախաձեռնութիւն 

մըն է։ Առ այդ, Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի կրթական 
ընթացքը շարունակական պահելու համար, աջակցելով 
վարժարանիս ուսուցչական կազմին, խորին շնորհակալութեամբ 
կը ստանանք հետեւեալ նուիրատուութիւնը.-
Տիար Ալէքս  Ֆաթթալ         1,000,000 լ.ո.

Վահան Թէքէեան Վարժարանի Տնօրէնութիւն 
եւ Հոգաբարձութեան Կազմ

¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

ԳՈՅԺ 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Լիբանանի Սանուց 
Միութիւնը կը գուժէ մահը ՄԿՀ-ի 1953-ի շրջանաւարտ, 1980 – 1993 
Հաստատութեան հոգաբարձու  ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆի, որ պատահեցաւ 
ԱՄՆ-ի մէջ, անցնող շաբաթավերջին: 

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Պէյրութ, 27 Ապրիլ 2020
Թանկագին սգակիրներ,

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Վարչութեան և համայն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընտանիքի անունով 
ընդունեցէք մեր խորազգած ցաւակցութիւնը` ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան երկարամեայ անդամ, միութենական ղեկավար պաշտօն-
ներ վարած, ՀԲԸՄ-ի Վեթերան, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Նաւասարդեան Խաղերու 
վարչութեան համադրող, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Միջին Արեւելքի Մարզական 
Ընդհանուր Մարմինի անդամ, մարզիկ, ուսուցիչ, Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ-ի 
Վեթերաններու վարչութեան անդամ, տիպար միութենական ` Հրաչ 
Մանուկեանի մահուան առիթով:
Տիպար միութենական Հրաչ Մանուկեանի յիշատակը միշտ վառ պիտի 
մնայ մեր մտքերուն և յիշողութեան մէջ:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւն


