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ԵՂԲ. ՎԱՐԴԱՆ 
ԹԱԽՇԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ---------------

Հ
.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի Խմբապետա
կան Խորհուրդը որոշեց միա
ւորել յիշարժան երկու օրեր 
(Դեկտեմբեր 2, 16) ու համահայաս– 
տանեան ծրագիր անցկացնել Դեկ
տեմբերի 15-ին, Արմաւիրում։ օրագրի 
շրջանակներում սկաուտները նախ 
այցելեցին Եռաբլուր, ծաղիկներ գրե

ցին եղբ. Վարդանի շիրիմին ու շարու– 
նակեցին ճանապարհը դէպի եղբ. 
Վարդանի ծննդավայրը՝ Արմաւիր։

Իր անունը կրող թիւ 2 դպրոցում 
կազմակերպուեց հանդիպում Վար
դանի հարազատների, ընկերների եւ 
ուսուցչի հետ, որին յաջորդեց Հայաս– 
տանում սկաուտութեան վերահիմ– 
նադրութեան 24-րդ տարեդարձին 
նուիրուած ծրագիրը։

Իրենց հերթին, Դեկտեմբերի 16-ին 
Եռաբլուր այցելեցին Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի 
Կենտրոնական Վարչութեան եւ Խըմ– 
բապետական Խորհուրդի ներկայա
ցուցիչները՝ խնկարկելով եղբօր յի– 
շատակը։

յ| ^^Հոկտեմբերին մայրաքաղաք Երեւանը տօնեց իր հիմ–
Հ/նադրման 2795 ամեակը։ Իրական տօնի վերածուած

I օրը մեկնարկեց շքերթով, որին մասնակից դարձաւ
նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ը։ Սկաուտնե–

ՀԱՅԵԱՑՔ
ԱՊԱԳԱՅԻՆ

րը մեծ ոգեւորութեամբ առաջնոր
դեցին դէպի հրապարակ շտապող 
մարդկանց հոծ բազմութիւնը։

Տիրող ջերմ եւ անմիջական 
մթնոլորտը խօսուն վկայութիւնն էր 
այն իրականութեան, որ հայ հասա
րակութիւնը սիրում ու հպարտա– 
նում է իր մայրաքաղաքով։

Աւարտին մօտեցաւ Հայաստան 
երիտասարդական հիմնադրամի 
նախաձեռնութեամբ անցկացուած
երիտասարդական կազմակերպութիւնների ցուցահանդէս-համա–

ժողովը։ Ցուցահանդէսին Հ.Մ.Ը.Մ.– 
Հ.Ա.Ս.Կ.ը ներկայացրեց իր տաղա
ւարը, որն ունեցաւ այցելուների մեծ 
բազմութիւն։ Իննսունհնգամեայ 
պատմութիւն ունեցող կազմակեր
պութիւնը արժանացաւ լայն ուշադ
րութեան։ Ներկաները ողջունեցին 
Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ծաւալած հայրե
նանուէր գործունէութիւնը։

ՄԱՀԱԶԴ
ՀՄԸՄի Կեդրոնական ւԼարչութիւնր կը դուժէ 

«Արտակարդ)) շքւսնշանա կիր Ե*ԼՐ ՝ ԱՌԱՔԵԼ 
ԹԵՐԶԵԱՆի մահը, որ պատահերաւ 6 Դեկտեմբեր 
2013-^րն, Հալէպի մէջ՝.

Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեւան Նազարեան (Ֆրանսա), 

Սեդա Պէշլեան-Սաղպազարեան, 
Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան Մ. 

Նահանգներ), Յակոբ Խաչատուրեան 
1(Արեւելեան Մ. Նահանգներ), Տիրան 

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան 
Գրիգորիս Պողարեան 

Աբօ Մոսիկեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■ Խմբագրական 2
■Պատգամ 3
■Տեսակցութիւն 6
■Պատմութիւն 9
■Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 13
■Մեր Կորուստները 34

■Միջազգային 12
■Մանկապատանեկան 38
■Տարբեր Հայեացքով 40

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ1օսր ՏշբշրՁնօո - Բհօէօցր^սրշ Բձ^1ձ^ձո 
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, ճինիշեանի Թաղ 

«Սեւան» Շէնք, Գ. Յարկ 
Հեռ։ 01/248043, Բձճ։ 01/260117 

Տ-հոյ/7։ րո3րււց@հօրո6ո6էրո6ո.օրց 
Բ.Օ. Տօճ։ 80486 8. ՒԽրորոօսժ, ԼշԵձոօո

ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

հատավաճառի սակն է 4000 լ.ո.։ 
Տարեկան բաժանորդագրութեան սակ 

ճշդուածէ 48000 լ. ո.։ 
Լիբանանէն դուրս թերթին 

բաժանորդագրութիւնը 
կը կատարեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մեկուսի 
եւ Շրջանային Վարչութիւնները։ 

Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 
կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ 

(Տարեկան սակ՝ Միջին Արեւելեան 
եւ Եւրոպական երկիրներ $70, 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա՝ $75)։



Հ11Դ11ՏԱՐ Հէ;ՐԿէ;<111Ի(ժ՝ԻԻ՚և
(95-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԷՑ ՍԵՐՈՒՆԴԷՆ)

Ա
մէն միութիւն նախ պէտք 
ունի ժառանգութիւն ըս– 
տեղծողներու, ապա՝ ժա
ռանգութիւնը պահողնե
րու եւ անոր վրայ նոր բան 
աւելցնողներու։ ժառանգութիւնը, միու– 
թեան մը պարագային, բարոյական– 

միութենական այն արժէքներն են, գոր– 
ծի եւ վաստակի տարիներու այն գու
մարն է, որ միութիւն մը միութիւն 
կը դարձնէ, անոր ինքուրոյն նկարագիր 
եւ դիմագիծ կու տայ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 95-ամեակի մեր ակնկալու– 
թիւններու շարքին, միութեան կրտսեր 
եւ միջին սերունդներուն անդրադառ– 
նալէ ետք, կարգը հասած է երէց սե
րունդին՝ Հ.Մ.Զ.Մ.ական ժառանգութիւն 
ստեղծած եղբայրներուն եւ քոյրերուն, 
որոնք տասնամեակներու ծառայութե– 
նէ ետք՝ այժմ հրապարակի վրայ չեն, 
սակայն արժանի են յատուկ ուշադրու
թեան եւ գնահատանքի։

Կար ժամանակ, երբ երէց սերունդի 
այս ներկայացուցիչները իրենց հաւատ
քին զօրութեամբ եւ միութենական գի– 
տակցութեամբ, գիշերը ցերեկին խառ– 
նած՝ անկարելին կարելի կը դարձնէին 
Հ.Մ.Ը.Մ.ական գործը յառաջ տանելու 
համար։

Կար ժամանակ, երբ նոյն սերունդի 
ներկայացուցիչները հանգիստ, ժամա
նակ եւ հաճոյք կը զոհէին, իրենց ժողո
վուրդի ծառայութիւնը կեանքի նպա
տակ դարձուցած։ Անոնք հաւաքական 
շահը կը նկատէին անձնական շահերէ 
գերիվեր, հաւաքական նպատակներն 
ու նախաձեռնութիւնները՝ սեփականէն 
առաջնահերթ։

Այսօր, սպիտակահեր այդ եղբայր
ներու եւ քոյրերու նուիրումի պատրաս– 

տակամութենէն բան չէ պակսած, սա
կայն տարիքի բերումով անոնք այլեւս 
չեն ցուցաբերեր իրենց անցեալի կեն– 
սունակութիւնն ու աշխուժութիւնը։ 
Կան նաեւ անոնք, որոնք պահած ըլլա
լով երբեմնի իրենց կորովն ու եռանդը, 
դրօշարշաւի տրամաբանութեամբ, 
իրենց տեղերը զիջած են աւելի երի
տասարդներու։ Ինչ ալ ըլլան պարա
գաները, սակայն, ամէն ինչ աւարտած 
չէ այս սերունդին համար։

95 ամեայ Հ.Մ.Ը.Մ.ը կ՚ակնկալէ, որ 
միութեան երէց սերունդի ներկայացու
ցիչները իրենց շուքը անպակաս ընեն 
մեր ներկայէն եւ տարիներու քրտինքով 
շահած իրենց փորձառութենէն չզրկեն 
նորերը, որոնց՝ գործին հանդէպ ունե
ցած խանդավառութիւնը առանձինն 
կրնայ բաւարար չըլլալ նոր իրագոր
ծումներ արձանագրելու համար։

Երէցներու հոգատար ներկայու
թիւնը շատ բան կրնայ թելադրել նորե– 
րուն։ Անոնց խստաբիբ ու պահանջկոտ 
մօտեցումները կրնան զգաստացնել 
նպատակասլաց գործէ տկարացող
ներն ու խուսափողները։ Միութենա– 
կան արժէքներ կրողներու դիմաց, նո
րերը կը պարտաւորուին հազար հաշիւ 
կատարել՝ նախքան միութենական ժա
ռանգութիւն մը մսխելը կամ արհամար
հելը։

Երէցները ակնածանք կը պարտադ– 
րեն նորերուն եւ կը մնան օրինակելի՝ 
տարիներու իրենց գոհաբերութեան 
գումարով եւ հաւատքով։

Երէցները մեր պատմութիւնն են, հե– 
տեւաբար՝ մեր հպարտութիւնը, անոնց 
ներկայութիւնը մեր մօտ, մեր մէջ, աւե
լի քան երբեք անհրաժեշտութիւն է, այ
սօր եւ մի՜շտ։
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Հ.Մ.Ա.Մ.՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱԳԻԾԻ, ՆԿԱՐԱԳԻՐԻ 

ԵՒ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ՊԱՀԱՊԱՆՐ
(Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԳՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՂԲ ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՁԵԱՆԻ ԽՕՍ֊ՐԸ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
Գ5-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՍԻՏՆԻԻ ՄԷՋ)

մէջ հա զո ւա գիւտ են մարզա–

95 տարի դոյա տեւած են իրենց հիմնական 

կան միութիւնները՝ քիէ բարարւութեամբ, 
վերածուած են գործարար րն կ եր ո ւթի ւնն ե– 
րու՝ էսկ մարզիկները վճարովի ա րհես տ ա– 

Աեդի նմւսն վաքը ու ա

•ը
րի մա ր զա–

կով տեւաբար յա րւա ջդի մ ե լըւ իս կ այր1~ 
հըաշքը մենք կը պարտինք մեր սքւսնչելի

թեան լաստը՝ մարզական սյո-որթ միջավայրը՝ սկաուտական 
ազնիւ սկզբունքներու դարբնոցը՝ մէկ խօսքով մարդակեր– 
տումի եզակի կ եդր ոն ը՝.

Մարզանքն ու սկաուտո ւթիւնը ո ր պէ ս միջոց ունենալով՝ 

ւր ոըււս սրեց րԱքսաղստատուԼԺր 
զգացում եւ ազգային պատկա 

երիտասարդ 

տ ա կցո ւթիւն,

ա–

թեւին ներկայացոլցիշները։ Ամիս մը ետք՝ Օգոստոսին՝ 0՝ո~ 
րոնթոյի մկջ կազմակերպուեցաւ միջ֊ց ա մ աքա մա ս ա յին 
խմբապետակ ան վերաորակաւորման դասրնթազք՝ որուն 
մասնակցեցան ԷԼմեր իկեան ց 
խմբապետո ւհիներ:

Լ\յ–րդ բանակումը՝ ուր Արադածի լանջին սկաուտներ յիշա– 
տակելի 10 օրեր կ անցընեն ազգային֊միութենական դաստի– 
արակութեան խանդավաո. մթնոլորտի մկջ՛ Այսպկս, 
Հ-Մ-Ը-Մ- կը շարունակէ ^–ամեայ երթը՝ իր մասնակցու֊

թներէ հայրենիք:

Համահայկական ա թիւնն եր ը՝ որոնք կ իրա–

եակի պատրաստութիւններուն, թկ՛ համահայկական կեդրո

նական մարմնին իր ան դա մա կցո ւթեա մբ եւ թկ դա զ ո ւթնե– 
րու մկջ տեղակ ան մարմիններու աշխատանքներուն /////աար

միութիւնը կ իպր ո ս ի մէջ կատարեց միջ՜վարչական դիւաննե

րու իր Ջ-րդ խորհրզ֊ամոզովր, միութեան դրօշին տակ հա

մախմբելով աշխարհասվւիւրւ 1լ ա րւոյցի իր պատասխանատու՜

95-/7/մեակի տարին է 2013 թուականը՝. 95-/77մեակը Ւթէ

ւրա–

տ–

վ-քովի բերին միութեան մարզական

, որովհետեւ մենք կը հաւատանք որ մրցակցութեամր 
Ն այս ա>խաոհին մէԳ՝ մե>տ պետօ ե պատրաստ րււաւ Ֆե~
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կւսլու եւ պայքարելու։ Հ ՄԸ Մ– կըգո րծէ 24 տարիէ ի վեր, սկաուտական ծաւալուն 
գործունէութեամբ։ Պէտք է գուրդուրալ հայրենի ս կա ո ւտ ա– 

բողջ կազմակերպութիւնը կը զօրանա յ, հայրենիքը կը զօրւս–

մէջ տալ գումարը 95 տարիներու զոհողութեան, հաշիւը ան~ 
սակարկ նոլիրումին եւ տալ հարազատ պատկերը միութեան Հայոց աշխարհի թանկագին մասնիկներ են նաեւ Արցախն

Ջ^աւախքր, որոնք այսօր, աւելի քան երբեք, կարօտ են

Ա՝ր դա ր եւ, լսուս բ սր գաղազ>արապաչտ աԼ 
16 նոյեմբեր 1918-//Ն, Պոյսոյ մէջ, հիմնուեց 
ա ա մեուքժեւնո, որ ևոէուերաւ Հ.ա / Մարմնա

ս տ ա րւ

նէութեան լայն գաշտեր ունի իր դիմաց, նորահաս ս եր ո ւնդ– 
ներու դաստիարակութեան ճա մբո վ ծարւայելո ւ ա զգա յին 
իտ է ալն եր ու կենս ագո րծման։

ւեցաւ հայ ժ՜ողովուրդի վերջին մնացորդա սա օտո վ ապրող սփիւրւքեան մեր

Աեծ է ՀՄԸՄի դերը ս փ իւրւքեան սերունդներու հայեցի

աւ արւաւելտ–

թիւններու կր բախի այ լաս եր ման եւ

95֊ա ատ կայն։ Ան

ատեւմւսն գաղտ

իր հ իմն ա դր ո ւթեն էն մինչեւ մեր օրերը։

Միո ւթեան վերջին երկու Պ ա տ գ ւս է 
հունի մէջ դրած են ՀՄԸՄի րւա 
որ կր ն պա տ ա կա դր է լուծումներ

վն եր ր

քան 20-000–/; հաս

ոգւսգան ջարդէն հրաշքով փրկոլած հա

նիներուն, որոնք սկսած էին կեդրոնա–

ատադիրր Ա/եքսանդրապո

եւ Օննիկ Ե ա զմ աճեան։

տ տ ս տ ա մէն տ եղ չհինէր

ելի ժամանակակից գործոլ–

տասարդութիւնր ներգրաւելու

թեա ն մի^ոցնե– 
ոակ պատկերա–

ցուս ս արզազաս եւ սզաուտազաս գո ր&ո ւսզ ո ւլժեան աշբսոլ– 
ժացման համար։ Մրագիրը րնթացքի մէջ է եւ հանգրոլան արւ 
հանգրուան կր խոստանայ մինչեւ 100 ՜ամեակ նոր ուժակա

նութիւն տաշ Հ՝Մ՝Ը՝Մ• ին, որպէսզի ան աւելի զօրանայ, աւե՜

ազգային դիմագիծի, նկւս ր ա դիր ի, ինքնութեան եւ արժէքնե–

աուտազաս րւուսբերոզ:

Անկախ Հ այրենիքի մը գոյութիւնը այսօր ուժ եւ կեն 

ՀՄԸՄի յաջողութեան գաղտնիքներէն է միո ւթեան 
րոյական դրամագլուխը, տարիներու վարկը, անունը,

Հայրենիքին )

տակին ճամրու

սա 1լաս սսլա– 
գործ, մեծա–

Հոգեկան հայրենիքի հոգեվիճակը յաղթահարուած է այ

ս՜. Կայ ապրող ու զարգացող իրական հայրենիքը, ուր 

Այլ խօսքով անոնք որոնք անցան միութեան շարքերէն, իրենց 
զաւակները կը ղրկեն համոգո ւած, որ անոնք եւս կր զարգւսցը– 
նեն այդ պատկանելիութիւնը։ Փաստօրէն, Հ-Մ՜Ը՜Մ– հայկա

կան միակ կազմակերպութիւնն է, ուր թորւնիկը, հայրն ու 
մեծ հայրը միաժամանակ կ անդամակցին միութեան։ Երեք
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Հ, Ս Լ Ս ՝ սոսզ ս արզ ա 1լա ս ղաս սղաուտաղա 
եղած չէ ու պիտի չրըայ՝. Հանրային իմաստո 
թիլն զարգացնող, ազգային ա րւո ւմո վ ինքնաճ

տուտ աշխատող, երբ իր ա րմէքը

ա–

թեան՝.

Այսպէս, արւանց ա զգային գիտ ա կցո ւթեան, արւանյ կար– 
սլահ ու նուիրեալ շարքերու, արւանց ֆիզիքապէս ու հոգե՜ 

պէս տոկուն Հ–Մ՝Ը՝Լ 
հզօր ու բարգաւաճ ա

ա յրենիքի երկնակամարին վրայ, այգ կր պահանջէ 
ւդոյնին ձգտելու ճիգ եւ յարատեւութիւն՝.

արւողջ մարմինի մէջ՝հ նշանաբանէն մեկնելով Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ իր 
անգամներուն կը պատգամէ հաւատարիմ րյյալ հԱյյ մողո– 
վուրդին, ծա րւայել ազգին եւ հայրենիքին՝. Աւելի գեղեցիկ

Աենք այս հաստատ համոզումով կ ո ղջոլնենք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
95՜ս/մեակը, իյոստանալով միշտ բարձր պահել այն դրօշը, ո (՚ 
մ եղի աւանդ ձգո ւեցա ւ միութեան աննման հիմնադիրներուն

ա– Այն դըօշը, *1ոը 95 տա

տ ա ս ար դո ւ~ Այն դրօշը, որ այսօր կը ծածանի էյրելանի ու Արցաիյի վե~

վէանի, էիուշի, Աասունի, կարսի եւ Արտահանի վրայ՝.

Կեցցէ՛ Հ-ՄԸ Մը։

Կեցցէ՛ Հ Մ Ը Մ•ը ծնող մեր մողովուըդը՝.

Ե– կեցցՀ Հ-ՄԸ Մի 95՜ամեայ երթին մնայուն փարոսը 
հանդիսացող Ազատ, Անկաիյ ու Միացեալ Հայաստանր՝.

ներէն եւ նախասիրութիւններէն վեր, իբրեւ օրինակ նուիր 
մի եւ անշահաիյնգիր գործի՝.
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Հ ՄԸ. ՄԻ ՆՈՐ 

ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ 

ՄԵԿՆԱՐԿԸ
( Հարցացրոյցր վարեց՝ Նանէ Աւագեան
Հլոսանճելըս

֊Ի՞նչ արւանձնայատկութիւնն եր ունի ռազմավարական 
ծրագիրըւ

Հ
այ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միու– 
թիւնը (Հ.Մ.Ը.Մ.) 2018 թ.ին կը նշի ստեղծ– 
ման հարիւրամեակը։ 1918 թուականին 
հիմնադրուելով Կոստանդնուպոլսում, որպէս հայ
կական մարզական եւ սկաուտական կազմակեր
պութիւն, Հ.Մ.Ը.Մ.ի նպատակն էր. «Ֆիզիքական 
առողջ դաստիարակութիւն տալ հայ անհատին՝ 

համակելով նրա միտքն ու սիրտը մարզական 
ազնուագոյն ոգով։ Սովորեցնել նրան՝ լինել աշ
խատասէր, արի, ազգասէր եւ հայրենասէր, օրի– 
նապահ, զարգացնել նրա մէջ պարտականու
թեան, պատասխանատուութեան եւ պատուի 
զգացումները, համերաշխութեան եւ փոխադարձ 
օգնութեան ոգին»։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի այս նպատակին այ
նուհետեւ միահիւսուեց նաեւ Սփիւռքում հայա– 
պահպանման եւ հայ մանուկներին ու երիտա– 
սարդներին ազգայինի շուրջ համախմբելու 
բարձր առաքելութիւնը։

Տասնամեակներ շարունակ Հայ Մարմնակրթա
կան Ընդհանուր Միութիւնն անշեղօրէն իրակա– 
նացրել է իր նպատակները՝ շնորհիւ նուիրեալնե– 
րի, ովքեր «Բարձրացի ր բարձրացրու» նշանա
բանով, սերնդէ սերունդ ստանձնել են այս կարե– 
ւոր եւ խիստ պատասխանատու գործը։ Այսօր,

ները՝ Ծրւսգիրն առանձին բաժ՜իններով անղ րադառնում է 
ՀՄԸՄիմիութենական աշխատանքների արմեւո ր ման նոր

միջոցներին, աշխարհասփիւռ երիտասարդոլ– 
նելի դառնալու ձեւեր ին եւ այլն՝. Ծ ր ա գր ո ւմ մեծ

տեղ է յատկացուած կաղմակեբպչական աշխատանքնեբին, 
օրինակ արւցւսնց հաղորդակցութեանր, տուեալների եւ տե~ 
ղեկո ւթիւններ ի հա ս անելիս ւթեանն ա րւցւսնց տարրերակով։

ա

- Ւ^նչ մարտահրաւէրներ ունի այսօր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը^ 
Մ՝Շ ՝՜ Ամենամեծ մարտահրաւէրը Ափիւռքում հ

քցերր լուծուելու ես տեղեԼլատուաԼլաս սոր ար– 
թիւններու միֆոցով։ Աեկնարկելոլ ենք մի քանի հիմն ական նպատակներն են՝. Այդ 

սրական ծրադիրը իր դրոյթներով 
եւ դործե/աոճով եկել կ ասելու, որ 
մենք պկտք կ աշխատենք այդ երի–

հես տ ա

ենք րնկերւսյին հա ղո ր դա կց 
թեան միջոցները՝. Օրինակ, կաւ

տաքրքիր լինի նաեւ երիտասարդ

ներին։

ւլր ղւստարսսք •֊»աս ասլ տտասրյա ս 
ուղղումներ, մինչ ծրադրերի ամ

բողջական թոոաոկումո։ Աա

տեղ արւաջին քւսյլր համաղրեւն կ 
նկատի ունենալով աշխարհի տար

բեր եր կրներ ո ւմ մեր մւսսնաճիլ– 
ղերի պահանջները, որ իրարից 
տարբերւում են, սակայն բոլորիս 
նպատակը նոյնն կ ՝. կարեւորա

գոյն խնդիրներից կ հայերէն լեզ– 
ւի օոտաո ործումո հասոնեւ արւա–

1111/1111

ք օդտադործեք ժ՜ամանա– 
ա րհ ես տ տգիտութիւնն եր ր 

եւ քայլել մամանակի հետ, ո ր պէ ս -
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Հ.Մ.Ը.Մ.ն ունի 25 հազար անդամ աշխարհի հինգ 
մայր ցամաքամասներում գործող իր 104 մասնա– 
ճիւղերում, որտեղ հայ պատանիները զբաղւում են 
տարբեր մարզաձեւերով, հայկական միջավայրում 
հաղորդակցւում միմիանց հետ։ Միաժամանակ, 
սկաատական խմբերում ներդրւում է հայրենասի
րական ոգին՝ տարբեր ձեռնարկների, այդ թւում՝ 
հայագիտական թեմաներին առնչուող գիտաժո– 
ղովների ու դասախօսութիւնների միջոցով։ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի յաջողութիւնը պայմանաւորուած է նաեւ այն 
հանգամանքով, որ այս միութիւնն ընթանամ է ժա– 
մանակին համաքայլ՝ պարբերաբար իրականացնե
լով արդիականացման աշխատանքներ։ Այս առու
մով, շրջադարձային կարելի է համարել 2007թ.ին 
Հայաստանում կայացած Հ.Մ.Ը.Մ.ի հերթական 
Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովը, որի ժա
մանակ որոշում կայացուեց մշակել նոր ռազմավա
րութիւն, որը պէտք է դառնար կազմակերպութեան 
առաջիկայ տասնամեակների գործունէութեան 
առանցքը։

Նոյեմբերի 18 ին Փասատենայի Յայ Կենտրոնում, 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նահանգներու Շրջանային 
Վարչութիւնը հրաւիրել էր շրջանի տարբեր մասնա– 
ճիւղերի վարչական կազմերի ղեկավարներին՝ ներ

կայացնելու Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր 
Միութեան 10 րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր 
ժողովի ժամանակ հաստատուած եւ արդէն պատ
րաստ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ռազմավարական ծրագիրը։ Պատ– 
րաստման աշխատանքները տեւել են չորս տարի եւ 
2011 թ.ին ընդունուելուց յետոյ սկսուել են տեղայ– 
նացման ւիորձնական աշխատանքներ մի շարք ուղ– 
ղութիւններով։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ռազմավարական ծրագի
րը 130 էջանոց փաստաթուղթ է, որ կարելի է գտնել 
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան հա– 
մացանցի կայք էջում՝ հայերէն եւ անգլերէն լեզու– 
ներով։

«Մեր կազմակերպութեան գաղաւիարախօսու– 
թիւնն ու նպատակները հիմնադրման օրուանից չեն 
փոխուել։ Ռազմավարական ծրագիրը համակար
գելու է միայն այդ նպատակներին հասնելու ձեւե– 
րը՝ արդիականացուած միջոցներով։ Այդպէս հնա– 
րաւոր կը լինի հասնել մեր գլխաւոր խնդրի լուծմա– 
նը՝ հայ պատանիներին ու երիտասարդներին ներգը– 
րաւել ազգապահպանման գործում», «Ասպա
րէզէն տրուած բացառիկ հարցազրոյցում նշեցին 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կենտրոնական Վարչութեան անդամներ 
Վիգէն Գաւթեանը (Մ.Ն.) ու Միհրան Շիմշիրեանը (Լի– 
բանան)։

Մենք կիրարւում ենք տարբեր միջոցներ մեր երեխաներին հայ–

արդիւնքներէ մասին–. Աշխւստու մ ենք արւա լ եշա զ ոյն չափով 
արդիականացնել մեր մեթոտները ես դ ր ա միթւրյո վ մեր երի

տասարդներէն պւսհել մեր շարքեր ում՝.

- Վ^երջյին տարիներէն ինչ միտումներ կան երիտասարդնե
րէ ներդրաւման արւումովւ

սարզազաս րյորԿուրդը, ասղս տարր ալրզ) որ սրա յր Կայ 
ա շա կեր տն եր ի համար կւսզ մակերսլում էՀԱՀԱՄ ան ո ւան ո լ– 
մով մրցու մներ, որոնք ներարւու մ են պասքեթսլոլի, ֆութպ Ո - 
լի, ւիինկ-փոնկի, վոլիսլոլի, թեթեւ աթլկթի եւ մի շարք այլ 
մարզաձեւեր՝. Այս խազերէն մասնակցում են նոյնիսկ ամե–

ւանդ պա սքեթպո լի–. Մեր մասնաճիւղերը մեծ թուով մար– 
ղիկներ ունեն–. Մն ո զն եր ը ն ա խրն տ ր ո ւմ են իրենց զա ւա կն եր ին 
ուոաոկեւ Հ-ՄՐ-Մ՝ որաես ւսաահոմ մատ։ Աոմոոաոաո 18 
տ ա

ծա մա սն ո ւթիւն  ը Հ՝Մ– Ը-Մ-ա կան չեն շինում, սակայն ՀԱ–

ՀԱՄ՜Է միջոցով նրանք ծանօթանում եւ հետաքրքրւում են

րիկեան դպրոցներում սովորող հայ աշակերտներ,

Ս –(յ –~ Լյոյս ւզատզերն ղ Լրբասասուս : խոլոր Կայ վլ 
րանների աշակերտները, նաեւ օտար վարժարաններէ 
կերտները գալիս եւ մասնակցում են ԼԵՎիԼՄ՜է ամկնամեայ 
խազերէն, եւ այդպիսով աճում կ նաեւ մեր անդամների թիլը–.

ւս-
տանիք կազմելով երեխայ են ունենում՝ իրենց մանուկներէն 

հա զ ա ր ից աւեյի անդամ ւ 
մւսնակ, տարիներէ րնթւ 
մեր մարզիկներէ ու սկ

ցի մարզական մրցումներից,

- էսկ ի^նչպէս էք վարձում հայ պատանիներէն գրաւեր
վ-Գ՜ Միացեալ Ն ա հ ւսն զն ե ր ո ւմ

կազմակերւզութիսնների ու միութիւնների հետ շատ իյիստ 

լյլյ պարդսււււս ս ս ր > ա ս ւս յ սքր սա րցա րյսյ ղեր ս ասդւոզաղ 
վւակման հ ան դիս ո ւթիւնն եր ի ժամանակ մենք ունենում ենք 
աւելի քան 20 հազար այցելու, եւ սա եւս մէկ միջոց կ 
Հ-Մ-Ը-Մ–է մասին տեզեկտցնե/ոլ–.
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- ^ուբւ նշեցիք՝ որ ռազմավարական 

ր աքանչիւր երկրի առանձնայատկու
թիւնը։ Ւսկ թնչպկս է արտայայտուելու 
ձեր գործունեութիւնը Հայաստանում:

Մ ՝Շ ՝՜ Հայաստանու մ մ եր ա չիյ լա
լս ան քն եր ր տարբեր են Սւիիւռքիցւ Հայ

ցեն իքում մենք տիմնականում կենտ ր ո– 

ների ուղղութեամբ՝ եւ Հ ա յա ս տ անի Ադ~

գային Ակաուտական կազմակերպու

թիւնը (ՀՄ՝Ը–Մ––ՀԱՍ՝Կը) ճանաչուած ե միջազդային 
սկաուտական գրասենեակի կո ղմից–. Ա-Պ-Հ. երկրների շրջա֊ 
նում՝ Հայաստանի սկաուտական կազմակերպութիւնն ամե՜

>նուր Ս իո ւթիւնը բաց է թոԼո

ապագային ուղղուած հայկական արւա 
նա կարդ կազմակերպութիւն եւ Սփիւր

նուկների եւ եր իտ ա ս ա ր դներ ի հայեցի դաստիարակմանր։ 95 
տարի իրականացրել ենք այդ աշխատանքը յաղիժահարելով 
շատ դժ՜ուարութիւններ, սակայն երբեք չենք րնկր կեր. Աշխա

տելու ենք՝ որ երկրորդ հարիւրամեակը լինի առաւել կազմա–

ա -

Արւա 
օս ո

Հյլ-րդ դարր յաւազ սոտ ս ր Ծրագրր՝ որտեղ ս ասրաս ասս Լլեր– 
պով ներկայացուած են կազմակերպո ւթեան ապագայ անե– 
լիքները՝. Շեշտր դնելով երիւո ա ս ար դն երի եւ պատանին երի 

կները հ իմն ա ւո ր են ՝ կամքր զօ~

՜ Որ կարող են դառնալ այդ րն տան իքի մաս։

Տհօշտ, 
ԲծՏհւՕՈ ^ՇԸ6ՏՏՕհ6Տ 
& <3ւքէ 1էշրոտ
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ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ընդհանուր 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ 

(Բ. ԸՐՋԱՆ, 1931-1940)

ի Ներսէս Արք. Բախտիկեան (1911-1989)
Հ ԱՆՏԻՊ, Ը. ՍԱՍ

9Ը- Ա

րր կր կազմեն ակումբի իյնզիրը,

տական մար զ ա 
տււտուօեն ՝՝>ես

նի հոգաբարձու

ո ս

իովին յատ

ս տ ան ա

իէ աւււս

ամէնէն ժ՜ո զ ո վր գա կան կաղմւս–

Հալէպի վարչութիւնը Յունուար 1933-^2/ նամակներ 
կը ստանայ Ալեքս անտ ր է թէն, ՝ք^ըրք Խանէն, Անտիոքէն ու 
քժ՝րիլիոլիէն: Արայիին երեքը կւսււաիարկեն ֆութպոլի 
մը ցո ւմն եր պահես տ ի եւ ս կա ո ւտ ա կան իսո ւմբեր ո ւն հետ, 
իրենց քաղաքներուն մէի, նպատակ ունենալով հետաքրքրու–

նքՒ՚–

ա ա ա

ս արժ՜անի կա զմա կեր պո ւթիւն

իւսնւսյ գոհացում տալ եղած ա րււս ի ա ր կն եր ո ւն, իսկ Թրիփոլի

ին պահանիած գոյքերը (^Հայթայթելը, թէեւ Հալէպի մասնա– 
Հիւղին չի պատկանիր՝)՝), սա կայն կ՝ որ ո շէ ղրկել ((նոյն ատեն

տեղե1լագրելոզ Լյրշա նայէն զԼարչուլժեան»՝.

Հալէսլ իր նիւթա կան կա ր իքն եր ո ւն գոհացում

արւաինորդուած Հ-Մ՝Ը՝Մ–ի Հաէէպի 
էն զգեստաւորեր ու կագմակերպեր 
սա^տօնաեան արարոոուքժեւնր եա–

ր ո ւիժեան  ին հետ գործակցաբար ներկայացումդ պա ր ահան– 
դկս) է՚ւյկ ակումբի 20 օսմ– ոսկի վա րձքին համար, նուագ սա~

ա ատրիարքին կող– 

ամիս արւաի, եւ շուտով պիտի գան միտնալ յիսնեակ մը ճ 
պատանիներ:

«& լիաններուն մէի եւս մարմնակրթական գործին ղա 
տալու համար ա ո. ան ձին աշիւատանքներ կր տանի վարչր 

թիւնը՝» («Ազդակ», 15 Փետրուար 1933)։

տն տ ես ա կան շա տ անձո ւկ վիՀակին մէի մանա ւանղ պիտի 
չկարենանք դժբախտաբար գոհացում տալ Ջեր խնդրանքին^՝) 

(Համար 1756-9, 16 Մարտ 1933)= կը ստ աւււս

կա զմո ւթեան տկարացնել 
հա // ա րւա ե աոոեւնօ եու տս

արճանագրելէ ղատ, 
ունենար նաեւ
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1933 Յոլ֊նուար 12-^ր նիս տ ի

Հ/Հ7 կը գրաւեն դաշտին վրայ, մեր իններուն 
փ ոքը ա կազմ, 15-18 տարեկան անհաւասար 
հասակով խաղացողներուն դէմ կարելի չէր 
^զմայլիլ անգլիական խումբին, որ բաղկա

ցած էր 25՜30 տարեկան, բաբձբ ու մարզիկի 
կազմով, համահասակ երիտասարդներէ՛.

ձի) աղբ կ ընթանայ աըագ ու հետ արրքր ւս– 
կան՝. Հա կա ւււս կ անգլիացիներու ա րւա ւել ո լ– 
թիւններուն, Հ՚Մ՚Ը՚Մ՝ արւաջին կիսախաղին

կէ իր արւա

ատա

Ը՚Մ՚ի խումբին դէմ՛.

«.Ան փոշիի ամպեր կը բարձրացնէր դաշ–

տին վրւսյ, այն աստիճան որ խաղացողները եր

բեմն, նոյնիսկ, անկարող կըլլային զիրար զա

նազանելու՛. Անդլիացիք այս արւիթէն օգտր–

ատ ենա գր ո ւ 
նկատի ունե

իրենց բերդը

կը պայքարինարւանց բարոյալքուելու

ա րւա կո ր դին

ն եր ը

քին եւ սքանչացումին կա ր մ ան ան ան ■ • («Ա€(ր.ակ», 25
Փետրուար 1933)։տղոց խան դա վա րւօր էն դէպի Հ-Մ ՚Ը՚Մ ՚ի Դ հ^^/ը, որո~

շեց կրկին ան դա մ մը ցո ւմ մը կա զմա կեր պել դէպի Պ էյր ո ւթ, 
ան շո ւշտ , նկատի ունենալսվ մՐ9ումներու բարերար ազգե– ուս

ա սնաճիւղեր ը Անտիոք, Ալեր

ցի մասնադիտա–մ ա սնաճիւղը իր 21 Փետրուար 1933-^ր նիստին կ՝որո ւսուտւս

ա–

արււս ջին սկ

խնդիրներ են նուագախումբի վերակաւլ մ ոլթիւն, թաղակա

նութեան հետ համագործակցաբար ներկայացում> Պկյրութի

արւա

ին քնա տ ա մէն Հինգշաբթի

(Ատենագրութիւն, 27 Յունուար 1933)։

զկնիթ կ՝ուղղէ իր յաջողութիւններուն սլարը՛. 
Այն աստիճան որ համարձակութեամբ հրա

ւէր կը կարդայ Պաղեստինի անգլիացի ոստի– 

նի անգլիական ախոյեանական բաժ՜ակին եւ 
խլած է յաղթանակի բազմաթիւ դւսւինինեբ, 
նոյնիսկ եգիպտական լաւագոյն խումբերէ:

թեանը նեը–

լայ իր տիկնոջ հետ, տեղի կ՝ունենայ 19 Փետրր– 
ւար 1933-^/5/։ Օրուան փայլքը Լլ աւելցրնէ

մբը–.

«Երբ խաղացողները իրենց յատոլ 1948. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի ֆութպոլի խումբը։
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: Անոր վրայ դրուած յոյ–

ա տ ա -

1933-^7 իր նիս–տ

Աք լզէր Ա ա կործանի, Ա,

1933-//Ն, « Լիբ ան ան ի ֆ ո ւթւզո լի պա տ մ ո ւթեան մէջ նոր շրջան

այւսս ւս սլս լւ ա ս ս ս լ ւ չչ* –ւաւլսւ-սսպ է Լ

կապ, գօտի, սուլփչ, գուլպայ, թմբուկ, դրօ

շակի կերպաս, գլխարկ եւ այլ իրեղէններ՝.

լայն՝. Այս բազմաճիւղ կազմակերպութիւնը, 
ա ա ր ած ո ւած հերւա ւո ր տ ա ր ած ո ւթ եւնն եր ո ւ 

նաճիւղերու փոխադարձ իրաւասութիւններր 
ճշդող ներքին կանոնադիր մը անհրաժ՜եշտ էր։

Լիրանանի շրջանը պէտք էր մշակէր իր ներ

քին կանոնագիրը ու ներկայացնէր մ/ատզա– 
մաւոոաեան ւոոոոժեն եւ ստանար անոր ժա– 

տ

ա ր տ ա

կը տրուի Ալպէր Աակոբեանին ուսումնասիրելու եւ &րջւսնւս– 
յին փա րչո ւթեան ներկայացնելու յարմար գոյները իրենց

կը մա սն ա կցի իբրեւ արււս 
ներուն արւաջին հանդիպր

ա րւա ջին աայի թումբին յւսրլթան

բուն Հա լէպի մէջ թճոզում եւ չափազանց զբաղած վիճակ պի՜ կա բճ լիկ հասակներուն, ա յն եղաւ որ— թաղը վերջա ցա ւ 

Հ Մ Ը Մ ի 9-5 ջախջախիչ յաղթանակովն) ( « Ա €Լ քք-ԼՍ 1| », 25 
Մարտ 1933)։

^ատ ս 

ն (Ատե– 
նագրՈԼթիւն, 19 Մարտ 1933)։ 1վիջ–մասնաճիւղւսյին այս 
հանդիպումը աւելի շքեղ ու տպաւորիչ դարձնելու գեղեցիկ կանին թ՝րիփոլիի 

Լասմր եր ներեա–

էին շրջանն եր ո ւ ս կա ո ւտ ա կան կազմերը՝.

ատա ա–

ալ դիւրին դործ շէր, որքան ալ նպատա կոբ *քյերհէկլեան՝.

կաըօտ այս արւաջին փորձր արւաւելապէս կախում ուն1ւր Հ ա~ 
լէպի մա սն աճիւղի կա ր գա դր ո ւթիւնն եր էն ՝. Հալէպ իր ձերւնե– 

եակին, (թԼզդակ՝հի Ապրիլ 14–^ համարին մէջ կը կարդանք*

... «ինչպէ ս միշտ, այս տարի եւս, ՀԼւսւոկուան օրերուն,

>ո ւթեան տեղեկացնելով, թէ 
տեղաւորումը իրենց Հալէպի 

հովուած է (Ատենագրութիւն,

կազմակերպած է իր տաս 
/էպ, Գամաս կ ոս, Լաթաք ա,

Հա

ստն տ–

եղբայրներուն տու

29 Մարտ 1933)։
Մինչ Զատկուան հանդիպումները, Հալէպի մէջ Հ*Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ի քլոԼոե1 մ ա սն աճ իւղեր ո ւ թումբերն ալ տեղական

Հալէպի մէջ՝.

(Շար. 8)
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( Գ. Թորուեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

աշէսարհքւ լաւագոյն ֆ ո ւթպո լիս տ ը։ 200Զ–էն կը մէանայ 
Ապանէոյ արքայական կազմէն էէէալ Լփատրէտէն– Սակայն 
նոյն յւսջո ղո ւթէւնն եր ը շի գտներ ան Ապանէոյ մէջ՚. Պարսայէ 
գերհզօր խումբը Լփեսսէէ ա րւաջն ո ր դո ւթեա մբ շուքէ մէջ

երջին տարիներուն, անկախ ակումբներու 
սուր մր ցա կցո ւթեն էն, որ կըլարէ գրեթէ բո~

րիներուն Մեսսէւ

լէ լաւագոյն մա ր զէկը յա՜

Այս տարէ, սակայն, պատկերը կրնայ ւէ ո խո լիր. Լէեսսէէ

սայր ոչ այսքւսս ւրայլուն արրլրւնքները, Ա ասնաւորաբար եւ

րոպական մրցա շա րքեր ո ւն, կրնան արւէթ տալ այլ մա ր զէկնե– 
րու, որ ւքեսսէն գահընկէց ընեն–. Ամէնէն շատ կը խօսուէ էէո֊ 
նալտոյէ մասին, որ Աեսս էէն նա խո ր գած էր այս տիտղոսէն 
եւ կրնայ անոր արմանէ յւսէորրլր ըլլար.

Սպանէւոյ ա

տոն–. Ան մէկ անգամ կը տիրանայ 
ն մէկ անգամ Ապանէոյ բաժ՜ակէն 
ո/ «Սոււերոօա//ր»են–. Իսե եւրոաա՜

լո

ատա

Այս յւո1ոյւէ^յ անկախ, սակայն, անարւարկելէ փաստ է, որ 
արւասպելական էօզեպէոյէն ետք, ամէնէն նշանաւոր փոր– 
թուգալցէ այս մարզէկը փնտրւոլած մարզիկ է շատ-շատերու 
կողմէ– թէ ազգայէն խումբը եւ թէ էէէալէ կազմը իրենց յաղ

թանակներուն համար շատ բան կը պարտէն այս տոկուն, աշ

խատասէր եւ յամւսրւօրէն պայքարող ֆութպոլիստէն-. ճէշղ 
է, քէոնալտօ Լփեսսէէ նման արուեստագէտ ֆութպո/էստ չէ, 
սաևաւն ան ոա>տեն մեֆ տեոաեան ն եո ե ա ւո ւքմեւն ե ամեն

Փորէմուգա լցէ այս մա ր գէէկը էր եր կրէ համեստ է/ասէոնալին 
մաս կազմած, ապա Ափ ո ր թէնկէ միացած, ան ուշադրութիւնը 

4/3 Գե1աւ^ Մ' Եոմեայթըտէ ւէորձւսրւու մարզէչ Ալեքս $)երկըսը– 
նէ–. 2003-ին ան 4/1 մէանայ անգլիական կաղմէն եւ անոր հետ կը 
մնայ մէնչեւ 2008-2009 տարեշրջանը՝. Այս

Այս տա

կելու մէջ ան արււստաձերւն է։

Անգլէոյ բաժա կին, երկու անգամ Լէկայէ 
բաժակէն, մէկ անգամ Անգլէոյ հհԱուփըր 
քաւիչէն, մէկ անգա մ\(Ձ եմփ էընզ /էկ^էն եւ

աէւոյեանէ տիտղոսէն–. Անոր ա ս տ ղը կ 
փայլէ Անգլէէոյ մէջ ել 2008-^րն կ ընտրու

նածուն–. ճէշդ է>ոը ֆրանսացի քէէպերէ 
էնքզէնք կը նկատէ արժ՜անէ տէտղոսա– 
կՒր< սակայն ան չունէ ք՜էոնալտոյէ դերն 
ու մակարդակը դաշտերուն վրայ– քէէպե– 
րէ կրնայ յաջողութեան հասնէլ եթէ նկա

տէ աո.նուէ տիտղոսակիր ըլլալու անոր

տարէ քէոնալտօ–.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՀԻՍՆԱԴՐՈՒԹԵԱԵ 95-ԱՄԵԱԿԻ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԷքԵ ՀայԴԻՍՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷԶ

Հ Յովիկ Հսւպէշեսւն
Հ ՀԱԼԷՊ

դաստրարադուլժԵւ

Յայտագիրը սկ իկ միա–

ողասաւորուլժեասբ խերլւոյ /(րեսի ԷԼրւաշսո 
Շ ահա ն Եպ ս– Սարդիսեանի, կացմակերպ մը, ապա յաջորդաբար ներկայաց

• Խորհուրդին, կիրակի, 3

հիմնադրր^աՅ՜եան 95-/77մեակի փարւաշուք հան՜ 
դիսութիւսր տեցի 
եան՝Խ սրահին ւ)\ 
Լ Ս-հ սեաուտա ա–

թեան ներկայ կին ԷԼրւաՀնոր դ

րական միո ւթիւնն եր ո Լ ներկայացուցիչներ,

եւ Ա կա ո ւտ ■ Խորհուրդի ան դա լքներ՝.

ա–

յա ս տ ա ա տ ա -

Հալկպի մասնաճիւղի Լ/կաուտ– Խ որհուրդի 
ատենապետ եղբ– &անթ Լ^ինասեան՝. ԼԼն իր 
իյօսքին մկջ անդրադարձաւ 95 տարի չարոլ–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

եսերիզի մը ըն կերակրու

մի պա տ մո ւթեն կն հատ՜

աստւսկին՝. Հան դիս ո ւթիւնը աւեւՒ է 
աուտական ն ո ր ա ս տ եզծ անծահի՝>՝> ն

թեան 95–ւսմեակր՝ գնահատեր հան դիս ո ւթեան մասնակրոզ 
քոյրերն ու եզըայրներր եւ թերս դր եր ւսնոնր՝ որ հաւատարիմ 
մնան Հ–Մ՝Ը՝Մ՝հ ն> անառանհն «/՝* ա ոձոաոհո-ոա ոձր ա՜

թեան՝.

րուր՝հին, միշտ իրենր լաւագոյնը նեը–

եւ պինգ մնալով՝.

Յայտնենք, որ հան զիս ո ւթիւն ր

((ք)՝ատիօ Երազ՝հի ուզիզ եթերով ներ–

ո ա

ա -

ա՜
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ IՈII 11.1
*ւ*ւ*յլ*յւ * ւ •յս

ՀԱԼԷՊԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
95-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Հ 7՝աֆֆի ՍիՎահեւսն
Հ ՀԱԼէՊ

լահեան՝. Եղբայրը Էր խօսքէն մկջ անդրադարձ 
արւաքելութեան ըսելով– (^Մեծ եղաւ ՀՄԸՄլ

ո վան ա ւոբ ո ւթեա մբ ք^եբէոյ (ձ՝եմէ Հայող 
Աո.աջնո ր դ Շ ահա ն Եպ ս– 1/աբդէսեանէ՝ նա– 
էյւսձեււն ո ւթեա մբ Հ Մ Ը Մֆ Սո՚֊բէոյ Շր^ա– 
նայէն վարչութեանդ կա ղմա կեր պո ւթեա մբ

ա–

թե ա ն 95՜ամեակէն նուէրոււսծ տօն կա տ ա ր ո ւթէւն  ը՝.

7 կ ա տ ար ութեան բարման Էյօսքր արտասաներ հրա

ծակ ան յանձնախումբէ ատենապետ եղբ– թաֆֆէ Սիւ––

ազգրս, սասաւանդ դա ղդժօՇւարւնեբ ո ւ 
կերտելու եւ կա ղմա կեր պելո ւ ա շխա տ ա 
րւակ աւելէ քան 95 տաբէնեբու պատ

ա–

Տ աբ ո ւաս ո ղ աբրւսալը տաղ նապրն ըպժարքրն, Հ՚Ս Հ՝Ս • 
տուաւ էբ նահատակները, յ անուն հայրենէքէ խաղաղու

թեան, Հալկպկն եըկաը տարէնեըու սկ 
տաս ա–
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ԸԵԱ տոյՆՍՏԻՒՂէտաևԱՏԻՒՂ

լուս կան շա րքեր ո ւ ան դամ նահատակ ղինո ւոր եղբ– *Լրկժ ՝քկ~

Յովւսկ ոբթմոսեանը, (,ս^( Պ՝ա~
Սանո ւկեանն ու (փասիս Խաչա

շիշեւսնը, փ ես ա պկն եղբ– 
միշ փէն եղբայրներ Աա գօ
տուր եա նր։

Յայտագիրի ա րւա ջին մասով Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ^5-ամեայ երթէն 
ամփոփ պատմականը ներկայացո ւցին քոյրեր Անի Ազարիկ– 
եան, Աոնա Լ/ աչա տ ո ւր եան, Սլփն Հայր ա պետ եան, Լուսին 
ԼԼպաճեան֊Չիէաբոշեան, Լիիրնա 3արպիկեան, ԼԺ՝ ա լիւն ԼԼրղու– 
հալճեան, 3աԱմիկ Ե ա րճիկեան եւ &աղիկ Ասատուրեան: 
Ապ ա, Համազդայինի «^/ար դար ա պա ա» պա ր ա խո ւմբը իր 
մա սնա կցո ւթիւն ը բերաւ «^/արդարապաա» պարով՝. հհԼքաու

թին ի՝)՝) երաժշտական եղանակը յատուկ մատո լցումով ներ

կայացուեցաւ հանդիսատեսին դա շնա մո ւրի վրայ 3 ա ր ո ւթ 
(քկր տ իչեան ի, ֆլիււթ Լիղա Սահակեանի, ջութակ Լիլա Աա– 
հակեանի կողմկ՝. լԼադ Ա. 3ակոբեանկն ((կարմիր, կւսպոյտ, 
նարնջագոյն՝)՝) ասմունքը ներկայացուեցաւ կւստւսրողր 
թեւսմբ քոյր Շ ա ղիկ Ասատուրեանի, որմէ ետք «Հ/արդար,
պւսւո)) պա ր ա խո ւմբը ան գամ մը եւս ներկայացաւ արաբական 
պարով մը՝.

կազմակերպիչ մաբմինի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պետական վարչու

թեան խօսքը փոխանցեց վարչութեան ատենապետ եղբ– մ)օ– 
ղոս Պալկողեւսն՝. 3ղբայրը ըսաւ– «Հ –(ք'■ Ը Մ'• ը որպկս մարզա
կան , սկաուտական եւ ման աւանդ ա զգային կա զմա կեր պո ւ~ 
թիւն երաշխաւորեց ու ամրապնդեց հազարաւոր հայ երիտա

սարդներ պատրաստելու իր արււսքելութիւնը՝. Արւաքելոլթիւն 
մը, որուն դլխաւոր նպատակը եղաւ դաստիարակել սերունդ– 
ներ, որոնք աննկուն քայլերով պիտի կերտեն յաղթանակներ 
եւ աւելին յանձնւս րւո ւ պիտի լղ ջան ստանձնելու եւ պահելու 
հայ ժողովուրդի հոգեկան եւ մտաւորական արժ՜անիքներլխ՝.

Եղբայր Պալկոզեան նաեւ նշեց, թկ ((ք^ա րձր ացի ր-բա րձ~ 
րացո ւր՝Խ նշանաբանով այս պանծա լի միո ւթիւն ը տարիներ 
շարունակ դաստիարակած կ սերունդներ, որոնք հիմնադիր– 
ներու շունչով տոգոր ուած, ահաւասիկ, այսօր աւելի ինք

նավստահ եւ հպարտութեամբ կը կերտեն իրենց յաղթերթր 
հաւատարիմ մնալով Հ-Ա՝-Ը –(փ■ ի նպատակին:

Եղբայր Պալկոզեւսնի խօսքկն ետք, սուրիահայ նահատակ

ներուն նուիրուած երգով բեմ բարձրացաւ երգիչ Ահեր Ա ի՜ 
նասեան ներկայացնելով ((Անմեղ զոհերէ) երդը (խօսք Աաֆ– 
ֆի Աիւլահեանի, եր աժ՜շտ ա կան յօր ինո ւմ Լք հեր (քինաս եան ի, 
գո րծ իքա ւո ր ո ւմ եր ս կ ս Լմ ո փճեանի)՝. 9՝ եղար ո ւես տ ա կան 
յայտագիրը փակուեցաւ ((Ա ա ր դա ր ա պա տ՝)) պարախումբի 
հայկական պարով՝.

Հուսկ, հայրական իր պատգամը փոխանցեց ք^երիոյ իեեմի 
Հայոց Արւաջնո ր դ Շ ահան Եպս՝ Աարգիսեան՝. Ան ըսաւ– 
(((քարդկային կեանքին մկջ բացաուիկ են անոնք որոնք հարիւ

րամեակ մը կը բոլորեն՝. 95՜ամեակը կեանքի մէջ Ւ֊-րայա տ ո ւկ 
պահ մըն կ, որուն արտայայտութիւններկն մկկն կ հաւաքա

կան դիտակցութեամբ շարունակել այն նուիրական երթը, որ 
հայ մարդուն հայ ըլլալու գործրնթացն կ)՝>։

Արբազան Հայրը նշեց, թկ Զճ֊ամեակը մարտահրաւկր մրն 
կ եւ Հ-Ա՝-Ը-Ա՝-ականը փարւապանծ օրեր շատ ունեցած կ եւ 
պարտաւոր կ այսուհետեւ եւս ունենալ՝. Հ-Մ Ը Մ ը իր կեան

քի րնթացքին մարզական, սկաուտական շարքերուն մկջ 
մա րդ կերտած կ՝. 104 մասնաճիւղերով, աւելի քան 25 հազար 

անգամներով, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ծաաայութեա ն 95~ա մ եա կը շատ 
աւելին տուած կ մեր ազգին, որուն համար Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ականնե

րը պարտաւորութիւն ունին այդ հսկայ մտրւանգութիւնը փո

խանցելու ներկայ սերունդին՝.

Աւարտին, Արբագան Հսյյբը բարձը գնահատեց անխոնջ 
աշխատանքը կազմակերպիչ մարմնին, որ երկրի դմուարին 
պայմաններուն մկջ կարողացաւ համախմբել հալկպահայու՜

>/\Հւէհ էհօ օօրոթւտրոօոէտ օք

։–յ սա ո է 

թիւնը տօնելու համար միութեան 95՜ամեակը՝.

Այուհետեւ, ազգային, ժ՜ողովրդական եւ յեղափոխական 
երդերով հանդիսութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին հա– 
լկպահայ երգիչներ Պ՝կորգ ^՝ատ կհճեան եւ Ահեր Աինասեան՝.

Տօնակատարութիւնը փակուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ((3արւաջ նա

հատակ՝^ քա յլեր գո վ՝.
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԵՂԲ. ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ 

ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՔ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աւստրալիոյ
Շրջանային Վարչութիւն
ՍԻՏՆԻ՜

«ՆԱՒԱՍԱՐԳ» մասնաճււդւ 
ԿԵԴՐՈՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

սկիզբ առաւ 11 Հոկտեմբերին, Աիտնիի

Եղբ– Մկրտիչեանին առաքելութիւնը

նի բարերաըներ Ա^Ղք1 անիկ եւ

քոյր Անի Ըանոյեաններւ Եղբ՝ ատենա

պետը կարճ տեսակցութիւն մը ունեցաւ

նադրութեան 95՜ա մեա կը։ 
Այս առիթով, ՀՄԸՄի Մկրւոիչեւսնին կ՚ընկերանային Եէանա լս ո ւտւս

Աւ֊ստ 
կազմակերպեց մեծաշուք տօնկւստա–

ՍԻՏՆԻ ԺԱՄԱՆՈՒՄԸ

մ ա ւո ր երին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական

ջաղգային օդակայանին մէջ եղբայրր դի–

վարչութիւններու անդամներ ու իյմբա

ւդ ետներ։

Եղք՝ Մկր տ իչեան Աիտնի ժամանեց 9 
Հոկտեմբերի երեկոյեան՝. Աիտնիի մի–

՝ ան վարչութեան ատենապետ 
առնիկ Մկրտիչեանը՝.
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ծն ո րլ ա

լե9 հՒլՐԸ– ^՚1/՛

Յաջորդ օր, 12 Հոկտեմբերէն, եղբ– 
րտէչեան նեբ/լայ եղաւ, դաղութէ նո– 
ք վա խճանեա լ Արւաջնո րդ Աղան Արք՝ 
յեոոեանե /ե> ատաե/ւն ոետեոուած

բամնէն մկջ՝.

ՀՀ-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ֊ՊԱՐԱՀԱՆԳԷՍԸ

Շաբաթ, 12 Հոկտեմբերէ եր եկո յեան 
տեղէ ունեցաւ. ՀՄԸՄի 95–ւս մ եա կէ

ր ահանդկ սր՝.

ամեակէ պատգամը (ԼՈեսնել է$) 3՜5)։
ճաշկերոյթէն րնթացքէն, Հ -Մ Ը -Մ է

եղբ– Վփդկն ՝Րոբթեան նեբկայացուց օր–

ատենապետ եղբ– Տէրան փահրատեանր 

փոխանցելու էբ խօսքը (ԼՈեսնել է$) 21)։ 
Հբաւէրուեցաւ նա եւ Հ-Մ Ը-Մ է Կեդրո

նական նկարչութեան ատենապետ եղբ–

Կ՝աոնէկ ւքկբտէչեան փոխանցելու 95–

ճաշկերոյթէն բարէ դա յուսա է էյօս

քր արտասանեց քոյր Հոլ–րէ Տկմէրճ– 
եան, ա պա ան հրաւէրեց Հ -Մ Ը Մ է 
Ալս տր ա լէ ո յ Շ^անայէն փա ր չո ւթեան

Պետբոսեանէ կենսաղբական ղէծեբր եւ 
մէութենական ւ/աստակը՝. Ապա , ան 

հր ա ւէբ եց եղբ– Կ՝առնէկ Մկբա էչեանը, 
ոբպկսղէ եղբ– Աաբգէսը պաբգեւատբկ 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է (^Աբմանեաց^) շքանշանով՝.

նալէ մթնոլոբտ մը վայելեցէն ել շուըջ~

հատ

ցէն զն) լկքպըր տ՝Խ նուաղախումբը եւ 
դաղութէ եր էտ ա ս ա ը դ երղէշ Րաֆֆի

գէս շնորհակալութեան յո ւզո ւմն ա - 
խառն ղդացումներր յայտնեց Հ–Մ՝~

, շքանշանա կէր
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ

շակ Դոլստրն ճեմարան, ուր ծանօթա՜

մա սնաճիւղի մարզիկներու գնահա– 
տանքի հաւաքսյթը, ուր ներկայ Էին բո– 
լոր մարզիկները իրենց պարագաներով՝. 
Եզբ՝ Գ ա ո նիկ Մկրտիչեանի կողքին ներ

կայ Էին եղբ– Վիգէն Բոբթեան, Շբ^ա–

*Լ,ոյն օրը, երեկոյեան, ընկերակցոլ– 
թեամբ եղբ– Վիգէն ՝Բոբթեանի եւ Հ՝Մ՝~

չութեան անդամնեբուն, եղբ– էա ո֊նիկ 

Մկր տիչեան ա յցե լեց Հ ՄԸ Մի «Ար ա–

բանիկ՝Խ մա սնաճիւղի վարչութիւնը,

հըաւիըեա լնեը (Այս մասին տեսնել էջ 
23)։

թիւնը, բս–

ցւսւ֊ աշաԼլերտԱերու ա շրւա տ ա սքրս 
մտեբմիկ զրոյց մը ունեցաւ անօրէն

Հիգէնեղբ.

թեանէ, հանդիպո ւմ մը ունեցաւ 
Ը՝Մ՝ի Աւստբալիոյ Շրջանային

լժեասր, ձրրաս ւԼաՏբատեա սր եւ քոյր 
Անի Ր անո յեսանէ, եդր– Դւււո.նԷԼ ա յդելո ւ– 
թիւն մո տուաւ Աելպուրւնհ Հու I կեդրոն,

Տ եղի ո ւնեց

կա բծիքն եր

թիւննե–

ո ւթեան ան դամն եր ո ւն հետ՝.

ՄԵԼՊՈՒՌՆԻ «.ԱՐԱՀէհ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒԴԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

17 Հոկտեմբերին, եղբ– Պ՝ ա րւն ի կ

ՏաԱ ա՜հ Ս-Լ Ս –աղաս ս~րղ Աարղարւա– 
ղերու մասին՝. Տեսեբիղի ցո ւցա դբ ո ւթե– 
նեն ետ.բ, եոո– Գւսրւնեև մյոՒսանոեո եո 

կարեիքներ

ՄՆԱՑԵԱԼ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ

,բ կո ւշաբթի, 21 Հո կտ եմբեբ էն 25 
տ եմբեբ, եղբ– Դաոնիկ տ ես ա կցո լ–

Ս՝կրտիչեան մեկնեցաւ Մելպուոն, րնկե– 
ր ա ե ոո ւքՅ՜եա մո եոռ– Տեսան Վահուստ–

թիւններ

եանի՝. Լքելպ

կ Ադամեա

նԻ կողմէ՝. Երեկոյեան, ան հանդիպո ւմ 
մը ունեցաւ Մելպո ւո նի Հ-ՅԴ • « ԼԼ զ ա - 
տ ա մար ա» Էս ու մբին հետ: 

ՍԻՏՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ 
ԵՒ «.ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ՄԱՍՆԱՃԻՒԴԻ 

ԴՆԱՀԱՏԱՆ՝ԲԻ ՕՐՈՒԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

ԿԻր ա կի, 20 Հոկտեմբերի կէ սօր ին 
տեղի ունեցաւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի <^Ան դ բ ան ի կ՝>՝>

Եղբ՝ Մկր տիչեանի ա յցե լո ւթիւն ր 

ր-Ը-Մ ի ընտ ան իքին համար՝.

25 Հո կտ եմբեբ ի յետ միջօր էին եզբ՝ 
ոնիկ Մկրտիչեան վերադարձաւ Լի՜

Օր մը ետք, 18 Հոկտեմբերին, րնկե–
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ԳՆԱՀԱՏԱՆ֊ԻԻՆ ԱՐԺԷՔԸ
Յովհաննէս Մարտոյեան 
ՍԻՏՆԻ

Ը-Մ ի Սիանիի ՀհԱնդրա–

նձն ախո ւմբին, կիրակի,

20 Հոկտեմբեր 2013–^ր2/ տեղի ունեցաւ

մարզիկներու, մարղիչներ

անհա տ ա ո ւ տ ա // ան

>

յւս սճս ա րտ ւս բր դսաԿատասքր Կաւա– 
քոյթը– Տարբեր տար իքի հա ր իւր ա ւո ր 
երկսեռ. մարզիկներ, ծնողներ, Հ–Մ՝~ 
Ը-էի-ական քոյրեր ու եղբայրներ, վեթե– 
րաններ ողողած կ ին մասնաճիւզին

էԼարշուրրեաս ս րտ սրաբսաղ ասդաս 
եղբ– ւԼիգկն ՝ի ո ր թեան, Շլանային 
վարչութեան կաղմր եւ հրալիրեալներ :

այլ

ո ւթիւնն եր ը՝.

Սպա, յաջորդաբար, իրենց սրտիեայ դաշտր՝.

2013-Հ7 կը ն շկ ր Հ–Մ՝Ը՝Մի հիմնադ– 
ր ո ւթեա ն 95 ՜էէ/ մեակը՝. ԼԼյ ս առ.իթով, 
Հ-Մ-Ը-Մ-ի ԼԼլստրալիոյ Շրջանային

ատենապետ եղբ* ի մաղթանքն եր ր ներկաներուն

ս տ ա

^4
Մկրտիչեանր նախագահելու 95՜ամեակի 
ձերւնարկներուն ՝. վնւսհատանքի հաւա–

մասն ղեկուցեց տարեշրջանին րնթագ–քոյթին ներկայ կ ին երլբ– <իւսրւնիկ
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ՀՀԼԸ.Մ. ԱՒՍՋՐԱԼԻԱ

Տ եղի ո ւնեցալ մ ետ ա / նե֊

թիւն՝. թոլորր

տարուան իրենց քրտինքին 
բար ենիշը՝.

թեան ատենապետ եղբ– <՝եարւ– 
նիկ Մկր տիչեան տալու. իր

Ը Մի 95 –ամեակին նուիր–

մաս ն ա ճիւղերուն

<\ԾրւսաբղսԾրուս, ու ոբպղս 
տիպար եւ օրինապահ շրջան

շլ^անը, որ միութենական ու 
աղգային բարձր գիտակցոլ- 
թեամբ ստանձն ա ծ է ՀՄ– 
Ը՝Մ՝ի հիմնադիրներուն

տերյ եղբ* Մկբ տիչեան: Ապ ա, 
ան իր իյօսքր եղրափակեղ ան~

ա -

նիքին ծարւայելու աննկուն

ա–

օ–

փնահսյտանքի հաւաքը շարունակուե– 
ցաւ ազղային ուՀՄ ԸՄ • ավայել մթնո

լորտով՝. Օրուան մթնոլորտէն էս ան դա -

աստերր կը հա

նի մէջ, 660 երկսերւ մա բ ղիկ–

ւիբ ատ ո ւո ւթիւննեբ, որոնց համար շնոր– 
հակալական եւ իյրաիյուսական խօսքեր

Օւրշշէ Ուջհէտ
ԲՀ81Տ

Տշ1շշէ

եօրՁէօսրտ 
Խո

\\Ո II 711Լ՝ ՇՕԼԼ \ՑՕ1ԼՀՈՕ.\ ՕՐ 
ուՄ .\ւ–\^.\ււ<ս.\ր; րա/^-ւ^ր

/^րրոՅ\Հ13
Արմավիա

67, 1ճւ Օոոշհւծրշ 32-38, Ո1Ը I Խոր&օշօօււէւաւ11, րււշ ւ1օտ Ր) րաւ՜ոմշտ
)/օսր յօսուշյ/
(յԱ1€16է1 ՜քօսրտ 
ք՜օր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օջ^տ

75001 ՐՈՈՏ
էէ‘1 331 42 96 10 10
1ն\ 33 1 42 96 1 8 77
տոհշրԶէօսրտ^տշւօշէօսրշօրո

69003 Լ\օո
է€1 334 78 60 13 66 
1ն\ 334 78 60 92 26 
տշրԶՈ@տշ16Շէօսր.Չօրո

13001 ւ\Ռւրտշւ11շ
161 334 95 09 30 60
1ն\ 334 95 09 30 6 1
րոէւրտշւ116@\րոտէշշ1տ.քր--

նշրշրոո
161 374 1 0 52 55 55 
1ն.\374 10 56 40 30 
ՏՅհ6րՅ@որոււ ոօօ.6օրո

24 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 10 (376)



Հ.Մ.Ը.Մ. Ա

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԲՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԲ 
ՄԵԾ ՈԳԵՒՈԲՈՒԹԵԱՄԲ ՏՕՆԱԽՄԲԵՑ 

ԻԲ ՀԻՄՆԱԴԲՈՒԹԵԱՆ 45-ԱՄԵԱԿԲ

Հ Մարօ Քէշիշեան
Հ ԼՈՍ ԱՆ6ԵԼԸՍ

2013–/» ն,

մեծ

կրթա

Անճելըս է

մա սնաճէսղէն 45 - ա // ե ա կր , 

300 Հ -Մ'• Ը ՝Մ'♦ասէրներու., 
կւսններոս ես համակէրներ

ւս -

մ ա սն աճէսղէն ամբողջ րնտւսնէքըւ 
Արեսմտեան Թեմէ Ա րւսթնորդ (քոսշեղ 
Արք– Մարտիրոսեանր կը ներկայացնէր 
Հո լէվոստէ Ա• կարապետ եկեղեցսո յ հո՜ 
վէւ֊ Վէգէն ԼԼ- ՝էհնյ. Վասէլեանը։ Հոն 
էէն Հ Մ-Ը Մ է Շրջ^նայէն Վարչոս֊ 
թեան ատենապետ եոո– Պ՝արւ նէկ Աթր ա–

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ԽՕՄԲԸ

Ձերւնարկէ կազմակերպէչ յանձնա– 
էւոսմբէն անոսնուք նեբկանեբբ ո գ^ո սն եց 
ատենապետ քոյբ Ա՝աբօ ՝Բէշէշեան։ Ան

ման դեղեգէկ արսէթէ մ 
ձեռնարկը՝. Ապա, ան բ 
մա սնաճ եսո ե ւհ ո Ւս ատենա

նձնեց

ա~

ձերւնարկէն հանգէսավար

համեանն ու այլ անդամնեբ, քոնկրէսա– 
կան Էտրմ Շէֆէ նեբկայացոսցէչ մաս՜ 
նաճիւղի ան գա մներէն Աէբէ 3 ո էա կէմ՜

ծապէս նպաստած «/^ աֆֆէ՝>՝> 
մէո սթեա Մ^ա<լ,Ւ Հ-Յ-Դ՝ 
ՀհԿ՝լւյրեգ.էն Նմդեհ՝» կոմէտէոս~ 
թեան, ՀՕՄ՜Է «Հ/^հ//7» մ ասնա– 

ճէւ-ղէ) Ալեք Փէլֆպ ո ս Ազգ–

նէ ներկայւսցոսցէչԼւերը, մ ա ս -

ւք ա ր (Ււս ր ան է էւնա մա կա լ մարմ–

ներ, համակէրներ, հէսրեր ես 
բագմաթէս Հ՝Մ՝Ը–Մ• ա կ ան - 
ներ:

նարկէն կր մասնակգէն մ ա սն ա

յյգրր ասդասսեր, սԼլաոստ բարա– 
■էյմբւս պետ ո սհ էն եր , ւքաստակա– 
Հ Մ–Ը -Մ-ականներ, վեր ահ անդէպ–

ԷՏԸՄ ՇԻՖԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

Մ– Ն ահան գն եր ո ս, Հայաստանէ ես 
ՀՄԸՄ է քայլերգներոս կատարոսմէն

ցած քոյր֊եղբայրներոս յէշա֊ 
տակէն՝.

տ ա

գեսորեգ մասնակէցները՝. Տեսե–

րէզէն մէջ, Շէֆ շնորհասորելով

ատ

ա -

տ ա -

ա ո ո

ծէն մէջ՝.

ղջ միջավայր
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԼէՆՏԷՅԼհ «ԱՐԱՐԱՏ» 
ՄԱՍԵԱՃԻՒՂԻ 35-ԱՄԵԱԿ

ՔՈՅՐ ԺԱՍԻԿ ՋԱՌԱՀԵԱԵ ՄԱԾԵԱՃԻՒՂԻ 2013-Ի «ՊԱՏՈՒՈՅ ԱՆԴԱՍ»

Հ Թղթակից
Հ ԿԼԷՆՏԷՅԼ

եւսյ իրենց աշխւսւոանքն են ւուսնում ((Արւս– 

յարկի տւսկ՝.

տարիների րնթա ցքո ւմ, արձր ա–35

րա–

Որը

րին իրենց մասնակցութիւնն են բե~

ձա ոո ւթեան լի օրեր անցկացնելով ւսշիյւս֊ 
տանքի դաշտ են վերադաոնում՝.

քձ աման մունքն երի անդամները մւսրզւս–

են երկցների բամանմունքր հասութաբեր 
իրենց աշխատւսնքներո վ, եւ ծրագիրների 
բա մ ան մո ւնքր դաստիարակչական ու կրր– 
թական իր ծրադիրներով՝. Այս բոէոբը հԱյմա՜ 
տեղ աշխատում են յանուն մասնաճիւղի վե–

<(,Ար ա ր ա տ՝հը, իր հեւո քւսյլեցնելով 15-000-ից

րելքին ու ա պա հ ո վ ո ւմ դ 
ջնորդելով նրանց դկււլի անվ

քում՝. Յշ> ամբոդջ տարիներ եկեր թրծո ւել եւ իրենց տեդն են 
Հէիշել գալիք սերունդին <^Ար ար ա տ՝>)ի յարկի տակ հասակ 
աոած հ ա յո ր դին եր ը՝.

կ աոած նախկին անղամ՜

մարզական բամանմունքների վարիչ մարմինները, մարզիչ

ները, ծնողական յանձնա խմբերն ու ենթայանձնախմբերը՝.

Անարգական խմբերն իրենց մասնակցութիւնն են բերում

Հ-Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Արեւմտեան Ա՝ - ահ ան գն եր ի լրանային ւԼւսրչու՜ 
թեան կողմից կազմակերպուած բոլոր խաղերին, միջ՜մասնա՜ 
ճիւզ ա յին մրցութիւններին եւ ամերիկեան տարբեր կւսզմւս– 
կեր պո ւթիւններ ի մր ց ո յթն եր ին ՝. կազմակերպւում են նաեւ 
ներքին խազեր, տարրեր մարզաճիւղերի համար՝. ՝Նաւասարդ–

Ժ-ԱՍԻԿ ՋԱՌԱՀԵԱՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
2013–/» «.ՊԱՏՈՒՈՅ ԱՆԴԱՄ»

ր աքանչիւր տարի համայնքին ներկայացուի մասնաճիւղի 
տաբինեբի նուիրեալ մի ան դա մ, որպկս պա տ կան տ ա ր ո ւան 
<(,մ)ատուոյ անրլամ՝)՝)՝. Այս տարուան մասնաճիւղի պատուոյ 
ան դա մն կ տարիների նուիրեալ, հա ւա տ ա ւո ր, հանրածանօիմ 
դէՀջ, տզզային եւ հասարակական գործիչ Ա՝ասիկ Տ>աոահ–

ս պարդ եւ ա տ տ–

լի քան հազար մարզիկներով եւ գր ա ւել աոա

Աարզական բամանմունքի կողքի 
խտտանքն են տանում աւելի քան 400 
քերն են շտապում նորադիրները ս 
եան, հա ւրենասերաեան եւ ս/յաուտ

- ՝Աերակուտա ա–

ճշգրիտ քաղաքացի եւ ազգանուէր հայ ծաոայելու իր հարա– 
զատ մո ղ ո վր դին՝.

իւրաքանչիւր տարի սկաուտական բամանմունքր կւսզմւս–

՚րպկս ՀհՏարուան ոչ շահութաբեր կազմակերպութիւնների 
լւսշտօնեւսյ՝$) (Ի1օՈ֊Բրօք1է 0ր§ՈՈ17Ոէ10Ո Օք է116 7*631*)։

՜ ՀՕՄ՜ի Շրջանային Վարչութիւնը բազմիցս բարձբ դնա– 
ատելով իր անսակաբկ զ ո հ ո զո ւթի ւն ը, աքն աջ ան աշխատան֊
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քը> տնտեսական եւ բա ր ես իր ա կան անսահման գործո ւնկ ո լ–

թիւնը պա շտօն ին ա րւրնթեր, աշխատանքների յաջո ղո ւթեան

դծով, պա ր դեւա տ ր ել կ զայն՝.

- ՝իոնկրկսական իտըմ Շիֆի ^որԼ^՝Ւտ պարդեւատրուել կ 
իբրեւ «Տպբուան կինր» (\\^01ՈՅՈ 01 Ո10 \0Զ1՜)։

- Պարդեւատրուել կ իբբեւ ՀհՊատուոյ արղախղի», Ծաղկա– 
շատ գիւղի մկթ տաբինեբի րնթաղքին իր բաբեսիբական եւ 
աբդիւնաւկտ աշխատանքների համար՝.

- Հա յ~ա մեր իկեան առեւտրական գբասենեակի (01131111301՜ 
օէ ՕՕՈ11Ո01՝0Շ) կողմիղ պա ր դեւա ր տ ո ւել կ իբբեւ \\^01ՈՅՈ 111 
ՏՕՈԴՕՕ

Համահայկական Հիմնադրամի կողմիղ

պարդեւատրուել կ իբրեւ <^Տ ոյ ր ո ւա յ կամաւորը» (\4)1ԱՈէ00է Օք 
է110 70Ջ1՜)։

- Նոյեմբեր ՚2ՕՃ2–ին, Հայա ս տան Հա մահա յկ ա կան Հիմ

նադրամի կողմիղ պա ր դեւա տ ր ո ւել կ մետալով, իր երկու 
տասնեակ տարիների ա շխա տ անքի համար՝.

՜ ՀՕՄ՜ի «Հ/իփան» մասնաճիւղի կողմիղ պարդեւատրուել 
կ <^Հայ մօր տարուան» արւիթով՝.

Այս առիթներով նաեւ ստաղել կ շնորհաւորադրեր եւ գնա

հատ ա գրեր– Առումնորդ Մուշեղ Արք՛ Մարտիրոսեանի կոՂմՒՑ 
ստաղել կ (ՅԼիր դնահատագրի» իր աղգօգուտ աշխատանքնե– 
րի համար՝. ՝ք՝ ոն կր կ ս ա կ ան իտըմ Շիֆիղ « ք՝ ա ղ ա րւի կ ծառա

յութեան» համար (Խ Ո00Օ§111է1Օ11 օք ՕսէՏէՁ11ծ1Ո§ ՅՈճ 
1ո\^1ւաԷ)1օ Տօոճօօ էօ էհօ Ըօրոասաէ^), Լոս Անճերրսի դաւա– 
րւային վ երակաղու Ասյյքըլ Ան թոն ո վիչիղ, քաղւսքային խոր

հուրդի անդամ (ներկայիս քաղաբապետ) էրիկ Լյարսկթիիղ, 
նահանգային խորհուրդի անդամ Փօլ Պ՝րիդորեանիղ, Օդնա–

՜ ՀՕՄ՜ի հվքեղրի» մասնաճիւղի կողմիղ մայրերի օրուան 
առիթով իրեն տրուել կ «5արոլան մայրը» կո չո ւմը՝.

ո ս

(\4)1ււոէօօր օք 71ւօ 7օա՜) գն ահա տ ա գր ո վ՝.

ռեճիսթըր// 
կա մ ա ւո ր »հ/

գային ծ եր ա կո ւտ ա կանն եր Պ՝ւսրօլ Լուիիղ, Ան թոնի Փ ո ր թան– 
թինոյիղ եւ Մայք կւսթոյիղ, ինչպկս նաեւ Կլկնտկյլի քաղա

քապետարանիդ, Հայ ատիղ, Հ 
եկեղեղիիղ ել տասնեակ տարր 
կա զմա կեր պո ւթիւնն եր իղ՝.

Արման իքն եր ո վ լի Մ ու սիկ Ջ.ա րւահեանը տ 
հի կ օրինակ հանդիսանալով բոլորիս՝.

մերիկեան եւ հայկական

Արղաիյի ագատագրման 20 –ւսմեակի

առիթով, Արղա խի Հան ր ա պետ ո ւթեան կո ղմիղ, Ատեփանա–

- 2012–^/ Մայիսին,

ւատրուել կ ն ա խա գահա կան յատուկ հՀէրւսիյտաղ իւոա կ ան 
մետ ա լ» ո վ, Արղա խո ւմ իր տարած երկու տասնեակ տարիների

ատա

^\^\ձ/.հօրո6Ո6էրոՔո.օրց ^\ձ/\^/.հօրո6Ո6եո0Ո.օրց ^^^.հօրոշոշէ–

\/\ո/\ո/\/.հօրո6ոօ է ուշրւօրշւ
\ձ(ւ^/.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց ^\ձ/\^ոօրո0ո0էրոօո.օրց \^\ձ/^յւօրո056է–

՚Լհտտշտխտէ տէշբտ օոժ էհշ Բօրշ■աւօւ՝տւ
, ր.

>3

օք շհօ/րրոօ, 
Մօտէշքս1խ օԼշշօրօէօժ 36 րօօրոտ 
օոժ 6 տսւէշտ \\մէհ ւոժւրւժսօ1 
հշօ.էէո%/  օէր շօոժէէէօոտ^, 
ժւրշշէ օշշշտտ էշԽբհօոշ հոշ, 
Խէշրոշէ շօոոշշէւօո, րոհսհօր, 
տօքշէբ հօ% աւժ տօէօյււէշ 13V. 
ԲրԽօէշ հօէհրօօրո ^ւէհ հարժր^շր. 
11ՂՇ ՏԱւէՇՏ Շ6ԼՈ ՕՇՇՕՈՂՈՂՕ(Խէ€ 
3 օ.ժս1էտ օր օ֊քաոէխ 
ոմէհ բօրտոէտ օււժ 2 շհՕմրշո.

աքօտ@թՅ V^11օո- րոօոշշՅ ս. շօրո 
V^VVVV.բՅV^11ՕՈ-IՈՕI1^^3ս. ՇՕ1Ո
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀ ԱՅԻՆ 
ՔՈՆԿՐԷՍ ՀՈՆԿ ՔՈՆԿՈՒՄ

Հ Թղթակից 
Հ ԵՐԵՒԱՆ տա

երկրագնդէւ գրեթկ 
բոլոր երկրներից–.

էյ ր եէսաների եւմաշէսարհային արւա ջին

ա ո ւտ ա

ա -

մկկ

ա ւաթ ա ր կ ած կրթութիւնը վերւսնայե–

կարող կին հետեւել բոլոր ցանկացողնե

րը՝ Աւելին, օդտ ա տ կ ր եր ը (որոնց թիւը

թիւն–

եւ զարգացնելու

Ա կա ո ւտ ա կան շարմման հիմնւսդրի

ները, այլ նաեւ անմիջական մ ա սն 
ցո ւթիւն ունենալ իրենց հա ր ցերն

թիլն ունկին ոչ միայն 
քոն կր կ ս ի մասնա կից– 
ները– Մի2ո ց ա րւո ւմը 
բւս ցա րւիկ կր ղւսրձր–

ա ս ո ւս ր ղ ր ո ղ Կբւրա– 
նոցում ընթացող ւսչ– 
իյատանքներին հետե–

Պկյտըն Փ տ ո ւր ւ էւ

սի ա շէսւս տ անքն եր ին

գամւսնքը, որ քոնկրկ

յում կ, որ երկրորդը շատ

ձագկւոներից իւրաքանչիւրն իր ոլորտի 
լա ւա գո յնն եր ից կր ականաւոր հասա

րակական գործիչներ, արւեւտրական ո՛

լորտի ներկայացուցիչներ, փ ա յ լո ւն 
ձերւներկցներ եւ ւսյլ մասնագկտներ:

՝Հոնկրկսէւ վերջն ա կան զեկոյցը 
պատրաստ կը լիւնի միայն Փետրուարին, 
սակայն մասնակիցների եւ կաղմակեր– 
սլիչն եր ի ա ր ձա գան գն եր ից դատելով

ա–

ա~
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍնԱԶեՀ
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ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱԳԱՆ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆՆ է

ոկտեմբերէ ԳՋ-Էր Նոյեմբերէ 3~ը Ըելդէայում տեղէ ու.նեղած ամկնամեայ 
հ «7հտ շՀշոծշտ^» ծրագրին Հ Մ Ը Մ-Հ Ա Ս Կ •ը ներկայարնում կը քոյր 

Անուշ Աս ա տ ր եան ր՝. Ծըւսգըէն մա սնա կրո ւմ կէն 40 տաըբեը երկբներէր 
աուտներ, ոոոնռ համա Ւսմրւուեւ կ են մե ոաոաւեարե >ուր9 նպաստել ս Լ ա ո ւտ ո ւ~

րէտասարդներէ մէջազդա– 
ա–

թեան բնղլայնմանն ու զար դարմանը, տարածել նրա դա ղա ւէ աը ախօս ո ւթէւնը եւ 
ծ ա րւայել հա ս աը ա կո ւթեանը լէւնելով օդտ ա կա ը ու պէտ ան է մարդ՝.

՝էոյբ ԼԼնուշը խո ը ա սլկ ս տպաւորոլած կը ծրագրէր՛ <^Ամկն էնչ կա ղմ ա կեր պը– 
ւած կր բարձր մակարդակով՝. Տեսնելու եւ սովորելու շատ բան կար՝. Ծրւսդէրն

թէւնում կաղմակերպը–

կաղմակերպութէւններէ ներկայարու՜ 
րէշներ է հետ՝. Հանդէպմանը ներկայ

ասրդարսուս զրս Կսուտ ս ա ս ս ա գզ տ ս եր քտալ– 
ՒայՒՏ՝ Ֆրանսէայէր, Հունդարէայէր եւ մէ շարք 
այլ երկրներէր՝. Փորձագկտները ջա նք ՀձՒն

ա ո ւտ ա

ներով՝. էյրկէրր մէայնակ ներկայացնելը մեծա

րոյն սլատասքսւսնատուութէւն կը, ո^ը յոյղթա–

ները՝. Պ ա շտ պան ո ւթ եան նախարար 
Սէյր ա ն Օհանեանն էր ողջոյնէ խօս–

, ամենամեծ եր էտ ա ս ա ր -

պետութեան անվ

էյ ր է տ ա ս ա ր դն ե ր էն թ ը ա էյ

ա–

ՀՄ ԸՄ֊երկրէ ազդայէն արմկքնեըն ու

ձեմ ծըադըէր քաղած դէտելէքնեըով օղ տակար

նել նըա զար դար ման կա ր եւո ր դործո ւմ՝Խ՝.

եր էտ ա ս ա ը դներ է մէջաղդայէն օրուան 
ե ա ա ա ե ոո ւէծեա մռ Ռ ր եւան ե օա ո առա~

ա~

ուս Կբւրըսդալեր երրտա– 
արւոյրներէ նեըկայարու՜ 

րէչներէն՝. Հան դէ–

ակտէվ մասնակրոլ– 
թէւն ունենալու հա–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ա ռա^սյ

հո արւա

Հ.Ս՜.Ը.Ս՝.Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ 43-ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ

•Մ՝Ը՝Մ՝՜Է Լէբանանէ 4:3-րդ Ն եր կա յա ր ո ւցչւս կան 
<վ՝ողովըւոեղէ ունեցաւ. 22-27 Նոյեմբերէն, (ձԼԼղբալ–

եան՝>՝> ժողովասրահէն մէջ, ԼԼնթէլէաս–

(էողովէն սկէղբր ներկայացուեցաւ 2011-2013 երկա մ եակէ

ա -

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽՈՒՄԲԲ 
«ԱԲՕ ՆէՆէճԵԱՆ» ՄԲՑԱՇԱԲՔԻ ԲԱԺԱԿԱԿԻԲ

եւ Պաուչրէկէ մասնաճէւղերու խո ւմբե– 
րուն մէջեւ տեղէ ունեցած մրցումով՝.

կ ա զմա կեր պէչ յանձնախումբէն ա՜ 
նունով մրցաշարքէնբացման խօսքր ար

տասանեց եղբ– էյ ա չէ կ Պէրպէրեան, որ

ՀԱՄՈՒՏ

Մրցա շարքէն բացումը կա ւո ա ր ո ւե~ 
ւ Շտբւսթ, 2 Նոյեմբերէ յետմէջօրէէ

նեղբ– Նէնէճեանէ ունեցած մեծ ներդը–

վրայ։ Մրցւսշւսրքը կաղմակերպուած կր էբրեւ նա խւս պա տ֊ 
րաստութէւն 16 Նոյեմբերէն սկսեալ տեղէ ունենալէք մէջ~

կէն մարզէկներէն եղբ– Աբօ Նէնէճեանէ մահ ուան գուժէն 
ետք, Հ-Մ ԸՄէ Լէբանանէ Շ ր^տնայէն Վ արչութեան որոշ ու~ 
մով մրցաշարքը կոչուեցաւ եղբօր անունով է յարգանս տա

րէն եր ու էր վա ս տ ա

Մրցաշ ՚^^քէ բացման մրցումէն աղդանշանը տրուեցաւ

Աբ° Նէնէճեանէ եղբօր կէրակոս Նէնէճեանէ կողմէ, 
ապա մրցաշարքը րնթացք արւալ–.

Սո֊աջէն օրուան մրցումները պարզեցէն հետեւեալ ար– 
դէւնքները––

Հ Մ-Ը-Մ– Պուրճ Համուտ - Հ Մ Ը Մ՝ Պտուշրէէ 7-4
Հ-Մ-Ը-Մ- Սնթէէէաս - Հ-Մ Ը-Մ Մըտէյտէ 5֊2

°1111 ձէցումներր շարունակուեռան հետեւեա/ ձեւով––

Հ Մ- Ը Մ- Այնճար - Հ Մ Ը Մ ՊԷյրութ 3-2
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ԿԻՍԱՒԱԸՏԱԿԱՆ

արտասաներ եղբ *

*1յաէսքան ա ւա ր տ ա կան մրրումը, 
ՀՄԸՄԷ ֆո ւթպո լկ երկրորդական

Ա եր ո ւժ՜ Ջամիչեան՝. 
որ «5աղթո ղ կամԱ ն հաստատ եր,

հետեւ ինչ ալ րցայ մրրումին արդիւն

պա ր տ ո ւո ղ քսումբ պիտի չըՈա,հ ոԸու/

ՀՄԸՄ– Անթի/իաս - Հ-Մ-Ը-Մ-–

<1)ուրճ Համւ7ւտ 5-2
ՀՄԸՄ Ռաուտա - Հ Մ Ը Մ Այն–

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ

ՀՄԸՄ՝ Անթիլիաս - Հ-Մ-Ը-Մ- 
ք)՝ ա ո ւտ ա 2-1

յի խո ւմբի մարզիկներ

աուտա՜

Անթիլիւսսի մարզիկները իրենր մե

տալները ստարան ձերւա մբ կ իր ա կո ս 
Նկնկճեւսնխ

Աւարտին, Հ–Մ՝Ը՚Մ՝ի Լիբանւսնիքը, Հ-Մ-Ը Մ-ն է յաղթականը՝)՝)։ Չամիչ–

եան յայտներ նաեւ, որ 16 Նոյեմբերին կը սկսի մասնաճիւղե– Շլուսնային Վարչութեան օրուան ատենապետ եզր– Աակոբ 
վձկշիշեւսն մրրաշարքին բաժակը յանձներ մրրաշաըքի ախոյ–

Ապ ա, ներկաներր դիտեցին եղբ– Աբօ Նկնկճեւսնի ֆո ւթ՜ 
պո լի ա ս պա ր կ զր ներկայարնող սահիկներ՝.

ՆԱՀԱՏԱԿ ԵՒ ՆՆՋԵՑԵԱԼ Հ.Մ.Ր.Մ.ԱԿԱՆՆԵՐՈՒ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Թղթակից
Հ ՊՈՒՐՃՀԱՄՈՒՏ

իրակի, 17 Ն ոյեմբերին, յաւարտ Ա– Պա~ 
տ ա ր ա գ ի ,Ն ո ր ա շկն ի Ար բոր Վարդա - 
նանր եկեղերւոյ մկջ տեղի ուներաւ

ելութիւն ի յիշատա

մէնէն ա ր դիւնա ւ

հատակներն ու ննջերեալներր եւ յարդա 
տուրք կր մատուրանկ անոնր յիշատակին՝.

լս

եւ հայեցի դ աստիա ր ա կո ւթիւնՀՄԸՄի կեդրոնական Վարչութիւնր, Լիբանանի & էանա

ջամբելու իմա ս տ ո

Արւաջնորդը դիտել տուաւ, որ Հ Մ Ը Մ Է

յին Վարչութիւնը, մասնաճիլզերու վ ա րչո ւթիւններ ը, Լրջա

նային Ակ աուտ– Խորհուրդն ու Շլանային խմբապետական

րու անդամներ, Հ–Մ՝Ը՝Մ• ականներ:

Այս արւիթո վ, ՀՄԸՄի եւ անոր աո.աքեշութեան մասին

անաբանին

րւ ա

հովանիին տակ հասա

ու

Եպս– Փս՚նոսեան։ Արւաջնորդր

շարունակելու իրենր

աս՜

Յետ հոդեհանդմիութեան տարած մեծ աշխատա

ատ եքՒ՜
ստեան պաշտօնին, եկեղերւոյ դրան մուտ–

բարձր պահելոճ»։

տ ա ս ա ր դո ւթիւն ը իր շուրջ համախմբելու, զայն ազդային 
ոդիուք թրծելու, հայկա 1լան արծ՜կքներու նկատմամբ սկրն ու թիւններ:

ա
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ՍԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ՆՈՒԻՐԵԱԼ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԻ
ԵՂԲ. ՊԱՐԳԵՒ ՊՕՇԿԷԶԷՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

(ՀՄԸՄ-Ի ՍՈՒՐԻՈ8 ՇՐԶԱՆԱ8ԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ՝ 
ԵՂԲ ՊԱՐԳԵՒ ՊՕՇԿԷԶԷՆԵԱՆԻ ԹԱՂ.ՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ)

յող եւ նուիրեալ ան դամն եր էն 

եղբ– Պարդ եւ Պօշկէղէնեանի մլո

հը։ ԷԼղդային-միութենական մեր 
կեանքին նո լիր ուած եղբօր կո

րուստէն ետք, պարտք կը ղգանք

• Մ՝Ը• Մ- ի Սոլբէոյ մեծ 
րն տան իքը սրտի խոբ

գաղափարի ընկեր

Փոքր տ արիքէն 

ան եոած է 2.-Մ-–

լիկ> ապա ըս– 
կաուտ, ինչպէս

ան գր ա դա րւն ա լո ւ անոր 
սւարած աշխատանքնե–

Հ ալէպ՝ 1928 թուա կանին։

լու համար անոր յիշատա– 

կը։

գայ– Եղբ. Պարգեւի վերջին 
լուսանկարը, մահէն 

10 օր առաջ։

,ապա ատ

րած է ԷԼզգա յին իշիյւսնութեան, ստանձնելով ղանա

ղտն պաշտօններ։ 16 տարի շարունակ ան ծառայած

Եղած է ԼԼզգա յին իշխանութեան տնտեսականի

ս տ՜

լած ածն այ եկեղեցւոյ թաղական եւ Հայ Ծերանոցի 
խն ա մ ա կա լ։ Ընտրուած է քհերոյ իեեմի փա ւա րւա կ ան 
(փողովի անդամ։ իր վաստակին եւ նոլիրեալ ւսշխա– 

տանքին առ ի գն ահա տանք արման աղած է Բերիոյ 
քմեմի եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի ՀԾ ամայութեանդ շքանշաննե–

ամէնէն սիբելի տունը։ իր ընտանեկան յարկին տակ 
ան տունը վերածած է փոքր ակումրի, գաւակներու 
հոգիներուն մէջ սերմանելով ա ղ դա յին եւ միութե– 
նական գիտակցութիւն։

խոբ ցաւով իր վերջին յարգանքը կ ընծայէ եղբօր 
անմեռ, յիշատակին եւ այս տխուր առիթովկ՝ըսկ՝

Հողը թեթեւ ղայ վրադ սիրելթ եղբ– Պարգեւ։

34 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 10 (376)



ԲԱԶՄԱՎԱՍՏԱԿ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԸ
ԵՂԲ. ԱԼԵՔՍԱՆ ԻՍԿԷՆՏԷԲԵԱՆ

(ՀՄ Ը ՄԻ ՍՈՒՐԻՈ8 ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ՝ 
ԵԳԲ– ԱԼԵԲՍԱՆ ԻՍԿԷՆՏԷՐԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԽՈՒՐ ԱՌԻԹՈՎ)

ր ա ս մա վա ս տ ա կ

հանուրժ՝ողովին, Լիբանւսնի մկջ՝. 
1993-^ն, ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական

ֆատ վաքը տ ա ր իքկն կորսնրուրյած կ հայրը՝. ԷԼգդ– կիլլպկնկ~

Հալէպ>

եւ տարիներ

1933–/, ն

Աիսաք ԼԼր գո լման եան ի ձեուամբ 
ան կը ստանայ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ՃԾ լա

կադ մին պ ատաս տօ

ա

լս -

նմի^ա կան

վ մեծա թիլ պատա

տարիներով կր վարկ րծ աիյն դրօր կն,

կարտ ա ս ո գ ո ր գ ա ր ո րյ ո ւ 
րումր ունենալս

դաստիարակութեան եւ պատրաստութեան մկջ՝.

1970 ֊ական թուականներուն, ^գբ • ԼԼլեքս անը 
կր տեսնենք Հալկպի Սկաուտ. Խորհուրդին մկջ, այ–

ն մը գոր

ատենապետ, հասնելով մինչե

անդամակրած մարմիննե՜ 
աեան եւտեոաեան ոեևա–

ել չէնքՒն կ ա րւո ւրմա ն մկջ՝. ԼԼն մեծ ճիգեր ի դործ

կան տողանգքներր կազմակերպել

1995–/;ն եղբ– Ալեքս ա ն կը մա ս
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եղած կ Ազդային իշխանս ւթեան 

Գ անազան պաշտօններով՝.

Մօտ 20 տարն եոա ծ ե Աոո. 9 լո

: Տարիներով

ձ ո ւթե ան ան դամ եւ ատենա

պետ՝. Այս պա տճա րւո վ ան մաս 
կազմած կ ազգային կարւոյօնե

րու շինարարական բա զմա թիլ 
յանձն ա խո ւմբեր ո ւ՝. Աղած կ 
Ազդ– Ծերանոցի խնամակալ, 
նաեւ րնտրուած կ իերիոյ Թ՝եմի 
Ազդ– Գաւ-սյրւական Ա՝ողովի ան– 
դամ՝. իսկ վերջին շրջանին տա–

քի յանձնա րւո ւթեա մը յար

գանք կր պա ր տ ադր կ ր շրջա

պատին՝. Կր յարդկր ամկնկն 

փոքրը եւ փոխադարձ կը սիր՜ 
ւկր ու կը յարդուկր բոլորկն՝. 
Ան րոլորկն աււա^ միշտ ներ

կայ եւ աո֊ջեւկն քաշող ղեկա

վարն կր, թկ մողովներու մկջ 
եւ եեկ ռաստերու //ոա /, մե>տ

Ակաուտին դաւանանքը 

Աուրբ Գիրքի նման կը սիրկ– 
րու կը պարտադրկր բոշորին՝. 
Սկաուտին խօսքր իրեն հա

ա~

տ ա ս տ ան ա կ րդին> /7/"7" եանի եւ լսը հաւատարիմ, հնազանդ, 

կիրթ եւ միշտ ուրիշին օգնող

ներր տեւարար կըլսկինք իր բերնկն՝. իր իյրատներր եւ ուղ– 
ղութիւնները միշտ կը հնչեն մեր ա կանջին մկջ՝.իբրեւ կեանքի

կր ծարւայեն ազդային զանազան մարմիններու մկջ՝. աստակաշւստ, նոլիրեալ երէց եղբայրը :

■ ք սII օք Շհյւրտշ հօէշԼ ՇօոտէրսշէւօրԼ Ըրօոշհ ձրժոէօշէսրօ, 
1ոէ€րոոէ՚ւօոո1 Տէոուէորմտ, 100 ու քրօու էհօ ք&րււհ1՚ւօ Տրլւարօ
աս115 ոոոսէօտքրօու էհօ ճօրշրրտ 1ոէօրոոէ՚ւօոո1 ձ՚ւրրօրէ.

■ 44 նօօրոտ օոժ 3 Տսւէշտ ^ւէհ օ11 շօրոքօրէտ,
0II օ1՚ատէ€ մօոէրօևմ ատ՚ւհոր,
տհօ^օր օր հօէհրօօու սոէհ րրւրօէօ \^Շ, հարմրչ/օր.
Տօէօ11՚ւէօ IV, տէ€րոոէ՚ւօոո1 ւէ՚ւրօօէ ւ1՚տ1 թհօոօ.
Խէօրոօէ & Շուրմ1 օշօշտտ.

■ 1ոժԽւժւա1ւ2€ժ օոժ
թ€րտօաւ1
24 հօււր րօօօրէ՚ւօո 
օւս1 րօօու տօոոօօ

■ 8<ւր

32-38, ՒԽոահօժօսէւՁ-ո Տէրշշէ, .<

ՆշրշՆոո

\Հօրօ\/Ձ.ո 375010, ^րրոօոա §

1Ն1 374 10 54 60 60 • Րծճ 374 1 0 54 60 50
■^֊

ՏՁ.1շտ@€սրօթօհօէշ1.Ձ.րո
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ԵՂԲ. ԽՈՐԵՆ
ՔԻՐԱԶԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

Պուլկար կոյ մայըաքազաք 
.կանացուն կնքեց հաւատա–

վեըւս կանդն ման եւ վեր ա կա զմա կեր պ ման դոըծկն՝.

Եղբ՝ Խոըկնծնած կ 1922-^/2/, ա դա ըճկք՝. Ծն ո զն երը– 
նոյն տաըԷն կսկ փոքսադըուած են Փլովտկվ, ուր ան նա– 
քսա կըթո ւթկւնը ստացած կ մխկթա ը եւսնն եը ո ւ տեզ լոյն

թկւնը՝. Սկա(եամանակ , ան 
կեդը ոնա կան դկմքն ու մղկչ

Երկար տաըկներ ան կ ա շխա տ ա կցկ մկութեւսն (քՀքաըղկկյ) 
պա շտօն ա թեր թկն ՝.

լւԿ

կ մթութեան «6(/7՜
տ ո ւթեան մը մկջ՝. 1943-1945 ան կը զ կնուոըադըոլ

մունքկ աստկճանկ հասնող ս

կրւկւներուն՝. Կը մեկնկ մկնչեւ՝^ոսովօ եւ ոդկսակս 
մաններու մկջ քալելով կը վերադառնա յ Փ լո վ տ կվ՝.

1950–//ն ան կը պսակուկ եւ կը բախտւսւոըուք 
կմաստն կր : «Հ/աըզկկ՝>Հկն տրուած հաըցաղըոյցկ մը մկջ 
^Էքաըզկկ՝^ թկւ 206, կջ 16-20) ան նոը սեըունդկն կը յորդո–

Եղբ՝ Խ որ կնմւսնկո ւթենկն կը դաստ տանգնեըկն, մոլութկւննե– 
՝Մ՝կ մկջ մեր զ ւս ւա կն եը ը

կը սո.

կաըկոյ 1930 ՜ական տաըկնեըու ազգայկն ականաւոը Դի

քերուն Ներ ս կ ս ԼԼս տ ո ւածա տ ո ւըեանկն, Օննկկ Փանկկ– 
եան-Հկարմունկկն, Յովհւսննկս Տկվկճեա եկն, Հայկ Ա սա– 
տուըկն եւ կարօ Ղ^ազաըոսեանկն՝.

: 1940֊^ն, Լ/ոֆկա

հ ա ս տ ա տ ո լ

յ կը մեծնանք), կը հաստատ

տ–

դացած պո ւլկա ը ահա յեր ո ւ յկշատակկն յա ւեըմա ցմւ 
մկջ՝ Աե բաղմաթկւ դըութկւննեըով վկայակոչած եւ յկշ 
տակած կ 1944-^րն համայնավար կշխանութկւննեըու հ 
լ ած անքն եր ո ւն զոհ դացած պո ւլկա  ր ահա յեը ո ւն յկշատա՜ 
կը– «Մաըզկկ՝>՝)կ կջեըկն ան հանդկս եկած կ այդ զոհերը

ճկւղը։ 1931-1944, մկնչեւ Հ՝Մ֊

1991֊/րն, հա մա

կար դեր ու քայքայու

Ւ՞յ ան կը մասնակցէ

սկաուտական մկջ՜մասնաճկւ– 
ղայկն դլխա ւոը ձերւնաըկնե–

վեբ ընձկլղո ւմկն ետք, եղբ– 
խոըկն կը ստանձնկ Աոֆկայկ 
մասնաճկւղկն ատենապետու–

ա–

կին։

մաըմնկն, յար դա նք մկո ւթե– 
նական կը դոըծկն ու յկշւսւոա՜

ծկքնեըուն եւ կա զ մա կ եը պա -
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տ Ան\\ Ան

իրենց գլոլիւները կը ծած– 

կէին շղարշով՛

ԼԼր եւե լեան եր կիրն ե~ 

րու մկջ կիները իրենց մա

գեր ը կը գար գար կին փայ–

գործածեցին) <(Աո մպրերօ՝>՝>

կոչուած գլվսարկներ) որոնք զարդարուած կին թրւչունի

Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

Ը • գարուն ֆրանսացիները) անգլիացիները եւ 

ալացիները սկսան գործածել շինծու մագեր) որոնք

կը հի

/ գլխարկները ընտիր խս իրն եր կ 

դիմացկուն կին մանաւանգ տաքու–

լէլյարկը ա րւաջին անգամ գործածած են եգիպ

տացիները եւ հրւո մկ ւսցիներ ր՝. ՝կ՝–Ա– 3200-^ն
եգիպտացի տղամարդիկը իրենց գլուիյը ծած

կեցին թռչունի ւիետուրներով, իսկ փարաւոններր իրենց

կը տեսնենք հհԱ^ե–

Մինոսները, որոնք Լքրետկ կՂՂՒՒ թ^յլսկիչն երն էին՝ 

նկին սրաձեւ գլվսարկներ՝.

ՀՒն 9ունաստանի մկջ գլիսարկ կը կրկին միայն աղ–

կի ստ

գլվսարկներկ:

նձրեւներկն եւ ա

ԹՌՒՐՒՆՋՇ & ըինջը մշտա

ր ա յց օգտակար 

յատկութիւնները կը պահպանկ մինչեւՅ ուլիս՝. Ան անդլերկնկն կը թարգ

մանուի <^իյագ ո գ ա (ին ատուող

ս ա կ ա յն իր նման

չկ։ Աւելի օգտ ա կա ր կ կարմիր 

թուրինջը՝. Եթկ թո ւ֊ր

տել դգալով) հորիզոնական կի

սելս վ՝. Աիջն որ մն եր ո ւ թա~
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աըապնեըը դեղեցէկ՝ էյո՜ ս ա տ ա - 
<ցառիկ

են։ Անոնց մաըմնէն եըկա՜ 

թէւնը մէնչեւ 180 սմ– կը հասնէ՝.

ան մատչելէ եղկ զն ո ւտն ե~

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

րը աւելէ դեղեցէկ են խուլ ան տ ա րւէ 

մեն ա ւո ր լաճերուն մկջ։ Անոնք թե– 

թեւ ու ան ա ղմո ւկ կը սահէն ջուրին

էկնեըու դաստ

թիլ հէքիւսթնեը, բանա ս տ եղծո լ–

Կաըւսպնեըը ա մ կն կն դեղեցէկ 

ու մաըդոց համար ամկնկն սէըելէ 

թրւչուննեըկն մկկն են՝. կ ա ը ա սլն ե~

տկզնեըուն մկջ ճեըմակ կւսըասլ– 

նեըը համերաշխ կ ապըէն Աւըս տ– 

րաւեա ւկն բերուած (^հհւ֊Ո^ սեւ եա~

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ Թիլ 
367-ի հանելուկին պատասխանն 
էր հովանոց)։

ԳԻՏԷԻ՞Ք ՈՐ...
1891 թուականէն, անդլէսռ 

նազկտ ճոն Փենալթէէ աոա

էէն մկջ կոպէտ էյոշտան՜

մեթընոց ազատ հաըուած՝. Այդ հարուածը զայն
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեւսն —

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
Հորիզոնական եւ ուղղահայեաց 9 շարքերով եւ սիւ

նակներով (9x9) կազմուած գծացանցը բաղկացած է իւ
րաքանչիւրը 9 քառակուսի հաշուող 9 բաժիններէ (3x3)։ 
Բացառումի սկզբունքին կիրարկումով իւրաքանչիւր քա
ռակուսիի մէջ թուանշան մը զետեղել՝ այնպէս մը, որ հո
րիզոնական իւրաքանչիւր շարք, ուղղահայեաց իւրա
քանչիւր սիւնակ եւ 9 քառակուսինոց իւրաքանչիւր բա
ժին ունենայ 1-9 թուանշանները՝ իւրաքանչիւր թուանշան
միայն մէկ անգամ 
գործածուելու պայ
մանով։ Այլ խօսքով, 
ոչ մէկ պարագայի 
արտօնուած է թուան
շան մը կրկնել միեւ
նոյն շարքին, սիւնա
կին եւ բաժինին մէջ։ 
Սկսելու համար, կարգ 
մը թուանշաններ իրենց 
ճշգրիտ քառակուսի
ներուն մէջ զետեղու
ած են։

Պատասխանը' յ ա ջո ր դի ւ

Նախորդին լուծումը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1– Անդրիս յ ֆո ւթպո լի կազմերէն՝.

2. կապոց, ծրար - Աաստիկ տենչար.

3» Փոքրացնոզ մասնիկ - կ՝երւ չբացոլած ծաղիկ -

կաթնահամ հատիկներով ցորենի հասկ՝.

11. Սկսելով - Սիրաբար եղի՛ր - կարճահասակ՝.

12. Զոյդ ՜ Խօսելու գործարան - կողմ՝.

13. 1իեծարանք, յարգանք - Խայթող՝.

14. Ս եմա կ ան դից ՜ Ռո ւս եր էն այո ՜ Այբուբենէն ՝.

15» Աիամւսնթոյի ծննդավայրը - Պ ա յծ ա րւ

18. ՀւԼէրք Հայաստանիքի վէպին դլիյաւոր հերոսր -

չվսւսր - ի*ազմիլ - Օգնութիւն՝, 
զինուորական ուիյտ - Հանքային

համեմ - Ար եւել եան Ե վւրատ:

1. Արմանթինահայ թենիսմէն՝.

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
կրակի աս

3» Աանրո^ի/ - Անմշակ տարածք - ֆրանսական քաղաք՝.

ա–

րորգ՝
7. Սնբաւարար - Եգիպտահայ մամուլէն - Ղ՝ոյր

8– Արական օտար ա նուն - Դիմացի՛ր՝.

9. կէս թոյւ - կւ/յյրի սալոր - Հէոլիցերիական մամացոյցներու վաճ

աս տիկ սիր կան հրթիրւներու տիպ - 3ուցական ածա՜

12. Ղրկից ր1 Ւք՚Ղ՛ ՜ Լայկա Մինելլիի ֆիլմերէն - Շիրվանգադէի երկերէն «. Ջ

ճ

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ
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