
ՃԱՐՑՈԻՄ ՄԸ



«ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՆՈՒԻՐԵՆՖՈՆՏ»ԻՆ ԿԸ

- Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ էլիզապէթ Սիսեռեան
10.000 $

- Սթանպուլեան ընտանիք եւ զաւակները՝
Սեւան, Ասպետ եւ Կասիկ (Գանատա) 1.000 $ 

֊ Տէր եւ տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան 500 $
- Տէր եւ տիկին ժիրայր եւ Սրբուկ Սարգիսեան

(Մ. Նահանգներ) 500 $
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աւստրալիոյ 18րդ Շրջանային Ներկայա

ցուցչական ժողովի մասնակիցներ 500 $
֊ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային

Վարչութեան անդամներ 300 $
- Տէր եւ տիկին տոքթ. Շահէ եւ Անի

Ենիգոմշեան (Միացեալ Նահանգներ) 250 $
- Տէր եւ տիկին Արմանտ եւ Թամար Քիլէճեան

(Մ. Նահանգներ)250 $
- Տէր եւ տիկին Վիգէն Աբէլեան

(Միացեալ Նահանգներ) 250 $
- Տէր եւ տիկին Զարեհ եւ Լէոնի Սարմազեան

(Գանատա) 250 $
- Հ.Մ.Ը.Մ. Լոնտոն 250 $
- Տէր եւ տիկին Յակոբ Խաչերեան 200 $
- Տէր եւ տիկին Վարուժան եւ Անի Սերոբեան

(Գանատա) 200 $
- Տէր եւ տիկին Յարութիւն եւ Ազնիւ

Չիլինկիրեան (Ֆլորիտա) 200 $
- ԼՕԽ-ի Շրջանային Վարչութիւն 200 $
- Տէր եւ տիկին Արա Յակոբեան 200 $

- Տէր եւ տիկին Տիգրան եւ Մակի Պապիկեան 200 $
- Տէր եւ տիկին ճորճ եւ Մարի Տագէսեան

(Ամման) 200 $
- Տէր եւ տիկին Կարպիս եւ Անահիտ

Գոլանճեան (Գանատա) 200 $
- Տէր եւ տիկին Գրիգորիս եւ Գեղուհի Պողարեան

200 $
- Եղբ. Անդրանիկ Պահարեան (Ֆրանսա) 200 $
- Հ.Մ.Ը.Մ.ւսկան մը 200 $
- Հ.Մ.Ը.Մ. Պուլկարիա 150 $

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գէմպրիճի մասնաճիւղի Վարչութիւն
150 $

- Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Սոնիա Ենիգոմշեան
(Փարիզ) 100 $ 

100 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $ 
100 $

- Տէր եւ տիկին Յակոբ Պետիրեան (Քուէյթ)
- Տէր եւ տիկին Յարութ Պետիրեան (Քուէյթ)
- Տէր եւ տիկին Յակոբ Պէրպէրեան (Քուէյթ)
- Տէր եւ տիկին Յակոբ Մելքիսէթեան (Քուէյթ)
- Տէր եւ տիկին Աբօ եւ Սիլվա Մոսիկեան
- Տէր եւ տիկին Գէորգ Մկրտիչ
- Տէր եւ տիկին Պարգեւ Խանճեան
- Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Ռիթա Թղըլեան

(Գանատա) 100 $
- Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ Հելէն Նաճարեան

(Գանատա) 100 $
- Տէր եւ տիկին Րաֆֆի էմմօղլեան 100 $

(Շար.ը տեսնել էջ 32)

ՄԱՀԱԶԴ ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը խոր 

կսկիծով կը գուժէ վաստակաշատ Հ.Մ.Ը.Մ.ա– 
կան եւ Կեդրոնական Վարչութեան գանձա– 
պահ՝

ԵՂԲ.ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ
անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 

16 Փետրուար 2014-ին, Պէյրութի մէջ։

«Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագրու
թիւնն ու անձնակազմը խոր ցաւով կը գուժեն 
Կեդրոնական Վարչութեան իրենց ներկայացու
ցիչին՝

ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ
անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 

16 Փետրուար 2014-ին, Պէյրութի մէջ։

ՄԱՀԱԶԴ ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչու

թիւնը խոր ցաւով կը գուժէ Շրջանային Վարչու
թեան նախկին անդամ եւ նուիրեալ Հ.Մ.Ը.Մ.ա– 
կան

ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ
անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 

16 Փետրուար 2014-ին, Պէյրութի մէջ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Սկաուտա– 
կան Խորհուրդը խոր ցաւով կը գուժէ Շրջանա
յին Սկաուտական Խորհուրդի նախկին անդամ 
եւ Շրջանային նախկին ընդհանուր խմբապետ՝

ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ
անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 

16 Փետրուար 2014-ին, Պէյրութի մէջ։
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ՀԱՐՑՈՒՄ մը

Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեւան Նազարեան (Ֆրանսա), 

Սեդա Պէշլեան-Սաղպազարեան, 
Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան Մ. 

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան 
Գրիգորիս Պողարեան

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■Փոխան Խմբադրականի 2
■Հրաժեշտի խօսք 3
■Վկայութիւններ 5
■Ցաւակցադիրներ 11
■ՊատԳամ 20
■ Անդրադարձ 24
■Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 27
■Մեր Կորուստները 34

Աբօ Մոսիկեան

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ1օսր ՏշթշրՁէւօո - Բհօէօց^սրշ ԲյԼՎյ^յո 
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

րշօոշօբէ

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ

■Միջազդային 26
■Մանկապատանեկան 38
■Տարբեր Հայեացքով 40

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Պուրճ Համուտ, նինիջեանի Թաղ 
«Սեւան» ՇԷնք, Գ. Յարկ 

Հեռ։ 01/248043, Բյճ։ 01/260117 
8–րո31՚1։ րոտրշ։ւց@հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 

Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. Ատրորոօսժ, ԼշԵյոօո

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)։



ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ

^ԱՐՑՈԻՍ՝ ՄԸ
(ԵԳԲ– ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ ՄԱՀՈԻԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Ո
չ եւս է եղբայր Միհրան Շիմ– 
շիրեան։ Ա՜լ չկայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Կեդրոնական Վարչութեան 
բազմավաստակ ան դամը, 
շրջահայեաց ղեկավարը, 
հաւատաւոր միութենականը, ժրաջան 
գանձապահն ու «Մարզիկ» պաշտօնա

թերթի ներկայացուցիչը։ Մեծ մը միու– 
թեան մեծերէն, մեծ՝ իր նուիրումով, մեծ 
իր վաստակով ու մեծ իր արժանիքնե– 
րով։

Բայց արդեօք մեծերը կը մեռնի ն. 
Յովհաննէս Շահինեանը, Նշան Թիւ– 
սիւզեանը, Վարդգէս Տէր Կարապետեա– 
նը, Տոքթ. Միսաք Արզումանեանը մե
ռա՞ծ են...

Մեծերը չեն մեռնիր, որովհետեւ ա– 
նոնք ապագայի հիմնադիրները կը հան
դիսանան, հետեւաբար անոնց գործերը 
կը շարունակուին նոյնիսկ իրենց բացա– 
կայութենէն ետք։

Եղբայր Միհրան Շիմշիրեան Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի ապրող սերունդի վերջին մեծերէն 
էր, այն հազուադէպ օրինակներէն, 
որոնց կեանքն ու վարքը կրնան ուղե
ցոյց ըլլալ գալիք սերունդներուն։

Մեծերը մեծ են իրենց գործով, խօս– 
քով, մտածումով եւ շրջապատին հետ 
իրենց յարաբերութիւններով։ Եղբայր 
Միհրան մեծ էր բառին իսկական առու
մով, որովհետեւ սկաուտութեան հիմ
նադիրին կեանքի սկզբունքը դարձու– 
ցած էր ի րը։ Պէյտըն Փաուըլի նման ան 
կը հաւատար, որ կեանքի երջանկու
թիւնը չի կայանար հարստութեան եւ 
յաջողութեան մէջ, այլ՝ իսկական եր
ջանկութիւնը մարդ կը գտնէ ուրիշնե
րուն օգտակար դառնալուն մէջ։ Ան ապ
րեցաւ այս համոզումով, տուաւ ի նչ որ 
ունէր, տուաւ անսակարկ, հասոյթի գըլ– 
խաւոր աղբիւր ունենալով իր հարուստ 
հոգին։

Միութենական պարտականութեամբ 
եղբայր Միհրան աշխարհը շրջեցաւ քա

նի մը անգամ։ Ան ծանօթացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
համահայկական կառոյցի բոլոր միա
ւորներուն։ Վերջին կէս գարուն չպատա– 
հեցաւ համա Հ.Մ.Ը.Մ.ական նախաձեռ
նութիւն մը, որուն մասնակիցը, կազմա
կերպիչը կամ աջակիցը չեղաւ ան։ Եղ
բայր Միհրան ապրեցաւ ամէնուն շուն
չով, բոլորին համար։ Ունեցաւ առաքե
լութեան մը ձգտումը, հաւատաց արժէք
ներու, որոնք ո չ ժամանակ կը ճանչ– 
նան, ո՜չ ալ աշխարհագրական սահ
ման։ Ան գործեց անմնացորդ նուիրու
մով եւ իր միութեան տուաւ նկարագիր 
ու դիմագիծ, իր ժողովուրդին՝ պատիւ 
ու հպարտութիւն։

Եղբայր Միհրան հաւատաց, որ յա– 
ռաջդիմելու, թրծուելու եւ ազգովին կա
տարելագործուելու խթան մըն է Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ը։ Իսկ Հ.Մ.Զ.Մ.ը պահողը նիւթականը 
չէ, որքան՝ ոգեղէն արժէքներու հարըս– 
տութիւնը, բարոյական այն ուժը, որմով 
կերտուած է այս միութեան փառքը ա– 
ռաւելաբար։

Գժուար է, բայց պարտաւոր ենք 
հաշտուիլ մեր մեծ եղբօր մեծ կորուս
տին հետ, ի վերջոյ «Կեանքը իր ճամ– 
բով, մահը իր ճամբով»։ Սակայն, եղ
բայր Միհրանի եւ իր նմաններու կորուս
տին հետ չենք կրնար չմտահոգուիլ 
իրեն արժանի յաջորդներու ապագա
յով, իր եւ իր սերունդին գործը նոյնքան 
նուիրումով եւ բարեխղճութեամբ շա– 
րունակելու կարելիութեամբ։

Ի՞նչ ընել եւ ի՞նչպէս ընել, ուրեմն, որ– 
պէսզի անտէր չմնայ եղբայր Միհրանին 
եւ իր նմաններուն միութենական ժա
ռանգութիւնը, որպէսզի պատրաստը– 
ւած նոր ուժեր լեցնեն պարպուած դիր– 
քերը, որպէսզի արշալոյսները յաջոր– 
դեն վերջալոյսներուն։

Հարցում մը, որուն պատասխանը եղ
բայր Միհրան պիտի փափաքէր ունենալ 
անպայման։
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ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ, ՆՈՒԻՐՈՒՄԻ 
ԵՒ ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՕՐԻՆԱԿՐ 

(ԵՂԲ– ՄԻՀԲԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

(Գառնիկ Մկրտիչեան 
Հ ՊՈՒՌ6 ՀԱՄՈՒՏ

Շիմշիրեանի մա ս ին,

ԿՒ

է յիչատա–

ն ա կ ան վա ր չո լ– 
եղբայր Աիհր ան

իր հա ր ազատն ե–

ս ս րյրրք լո

կալին չենք
կար՝ դարձեալ եղբայր էիիհրանն էր՝ որ իւրաքանչիւր հւսրւյի

ա~
ան՝ սիրելի զրուգակից ու մւսնւս–

իտող՝ Կաղորղ ազւսսուրրեւսսբ ու րւասդազարւուրրեւսսբ։

Ո՜ւ/ չկբ ճանչնւսբ եզբայբ Աիհբ անը՝ 71-/27մեայ, բայց միշտ Մեծ էր ան իր համես տու

եր ունդին

թեան՝ հայ երի–

տասաբղուրրեւսս, տայուրրեւսս եւ հայաստւսպ 
Ս՚/Ղ/1 ունքւսյին՝ անշահախնդիբ ու արւա
վարք ու բարքով՝.

տութեամբ՝. ԼԼն կր պատկանէր մեծերու ս

Լքեծ էր իր սրտով՝ հոգիով եւ բոլորր րնդոլնելու իր լայ–

կեշ

տ րւ

զինք կը պա

ատ

Անբացւստբելի հմայք մր ուն 
կը սիրկին ու կը յարգէինք զինք՝.

Ակաուտական խմբապետ՝ Շրջանային Ընդհանուր խմբա

պետ՝ երկու տարի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբւսնանի Շ^անային ւԼւսրչու–

եղբայր Լիիհրանր հոն էբ եւ շրջահայեաց մօտ եցո ւմո վ հւսրցե–

Արժանիքներու մարգն էր եղբայր Լքիհրան՝. իսկ արժանիք– 
ները ցեղ ու կրօնք չեն ճանշնար ՝. Ահա թէ ինչո՛լ ան

(իոդովներու մէ ջ տ ես ա կէ տն եր ո ւ բախում եւ եր կո ւո լ– 
թիՈւն կար, յուծումը եղբայր Լիիհրանին մօտն էր, ոսկէ միջի

նը գտնելու րարյւսրւիկ կատաղութիւնը ունէր՝.

կանոնադրային-կաղմակերպական հւսրւյերու շուրջ շփո՝թ 

ոական ֆետերասիոնին եւ Լիրանանր ներկայացու– 
ըաբական ու միջազգային բազմաթիւ համազու–

ԼիպՒա ՝ 0 մա Ն, ԱնգւՒ ա ՝ Ա ենեկ ալ եւ Լք ■ ահ անդ-
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ս -

ա -
արւոյցր1յ ս դչ դօ՜ուար 
ոնուի մէկը՝ որ իրեն

տ ա ս

անփ ո խւս ր ինելի
I / (0 / / ,

փոխարինէ եղբայր Միհրանը

րջ, մեր մէջ. դաղա վ

Ն, միութենակւսն՝ 

ր ո ւն օրինակները ս եր ո ւն դ–

ա՜

մարգն էր եւ (Լմերիկաներէն 
մինչեւ էյ գիպտոս ՝ Պուլկար– 
իայէն մինչեւ ԼԼրժ՜անթին՝ ու~

ա -

Եղբայր Միհրանի վերջին լուսանկարը։ Մահէն երկու 
շաբաթ առաջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
կեդրոնատեղիին մէջ, Արեւմտեան Մ. Նահանգներու Թեմի 
Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանէն յուշանուէր 
սւոանձնած պահուն։

հայկական րն տան իքի 104

տութիւնն էր> անկաս
Հաւատարիմ բարեկամ ւ ան դամին բազմավաստակ Հ-Մ■ Ը • Ս ՝ական եղբայր Միհբան 

Շիմշիրեանին մեծ կորուստբ եւ կը խոնարհի անոր վաստա– 
կին աո.ջեւ։

դամւսկցած ըլլալով՝ վերջին 30 տարիներուն՝ եղբայր Աիհը սւն տ ա

ՀՄ՝Ը՝Մ–ի կա զմա կեր պա կ ան դըեթէ բոլոը շրջաններ ը։ Մաս՜ 
նակցած էը Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի Մեըձաւոը Աըեւելքի Շըջանային վար
չութեան գրեթէ բոլոր Շլանային կողովներուն՝ համա՜ 

ներուն ցւս ււս կցւս դիբն եբ ո վ ոդեկոչեցին Միհր ա ն Շիմշիրեա– 
նին ան թւս ւււս մ յիշատա կը։ Շնո րհ ա կ ա / ո ւթ ի ւն բոլորին։

ա սա ա

ս տ ա

մանեաց՝Խ շքանշանին։
Մեծ է եղբայր Միհրանին երախտիքը Հայաստանի ԼԼղգա

յին Սկաուտական կաղմակերպութեան ստեդծման եւ գար– 
գացման մէջ՝. Ակաուտական միջաղդային րնտանիքին հետ իր 

ւակցադիբով բաժնեկիցը դարձաւ ՀՄ ԸՄԷ սու դՒն–

Սիրելի եղբայր Միհրան, երթդ բարի դէպի ՀՄ՜ 
Ը.Մ՛ականներու պանթէոն։ Պ՝նա՝ դտիր վաբդդէս Տէր Կ ա– 
րապետեանը՝ տոքթ. Աիսաք ԼԼբ ղո ւման եանր՝ կարօ թիլ– 
թիւնճեանը՝ էրուանդ Տէմիբճեանբ՝ 3ովհաննէս Տէր 3 ա ր ո ւ~ 
թիւնեանը՝ Պետրոս Շեմմեսեւսնը եւ քեղի սիրելի եղբայրներդ

որ 16 Փետրուար 2014-^/57 միացաւ ((նահատակ դեղի անմահ–
Ս-ՀԼձՍԿր Սրչլաղդայրս ս ղ ա ո ւտ ա 

մակցութեան նախաքայլերուն մէջ՛.

Հոր1Ը թեթեւ գայ վրադ՝ անգին Լ 
Հ Մ Ը Մր միշտ պիտի յիշէ քեղ։

գայնական ան բեղուն ծարւայութիւն ունեցաէ էս՚էֆՒԵՒ Հ,ա՜ 
յութեան։ Եղած է ազգային երեսփոխան եւ երկար տարիներ 
մաս կազմած է ԼԼղդային իշխանութեան տարբեր մարմիննե–

ա ս տա տ ո ւթիւններուն մէջ Ծերանոց՝ Է-Օ Խ՝) Պ՝ա–

«ՄԱՐԶԻՉԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻԸԵՆ

*Տէր եւ տՒկ– Ա տոմ եւ է/երա թնճուկեան (Լոնտոն)
500 $

^Տէր ել տիկ– Գ՚րիդորիս եւ վեղու հի Պողար եան
(Պէյըութ) 300 Տ

հետքը եւ քաղցր յիշատակներր ձդելով ա մ էն տեղ:
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ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԴՈՒ՜Ն 111. ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԷԻՐ
(ԵՂԲ– ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ ՑԻՇԱՏԱԿԻՆ)

Հ Գրիգորիս Պողարեան
Լ ՊԷՅՐՈՒԹ

խճաքար մր կր պակսի– խճաքար որ 
եղբայր Աիհրան Շ իմշիրեւսն 1լան~ կեանքին դրեթէ ամբողջ ըն թա ցքին

կերին ճիշդ այն հատ՜

“ա ՜ա յսօէ1^ երբ փակ ա չքեր ով 
ա ա րւէ,ր արւ դէմ կր դտն ո լիս 

այն գունագեղ եւ ւսրւինք–

սիրտր ներկայացնող իւճաքարերր ներ–

նող խճանկարին՝ որ կր պատկերէ

՝^եց որ ստացողներր իրենց կարգին եւ 
նոյնքան րծախնղրութեամբ տան յա

ջորդներուն։ Տուաւ կա կո ւղ թաթի– 
կէն մինչեւ տ ա ր ա գա ւո ըներ ո ւ բարձ– 
րադոյն դիրքերր դր աւողներուն ։

ՀՄԸՄ՝ կոչուող ա շխարհատարած ներ կայացնող իւճաքարին։

ան ղ ո ւգ ա կ ան կ ա գ մ ա կ եր պ ո ւթի ւնր,

չես կրնար նկատի չա րւն եչ, թ է հոն խճաքարը) քարեղէն րլ լալով հան

դերձ) կրնայ փ շր ո ւիլ, ման աւանդ երբ 
անխնայ հարուածներ իրարու կր յա~

ւսսւրորճ գարշաԼլաս 
թիւն տուող) սխաի 
չինիչ քննադատու

աւ ո ւղ ղ ո լ–

ա տ ա -խճանկարին //է9 պակսող րան մը կայ։ 
\յ կարին ա մբո ղջա կան ո ւթիւն ը խա–

ջորդեն դրեթէ արւանց դադարի։ Հար– 
ւածներ) որոնք չէ ին կրնար իրենց 
ժխտական ու աւերիչ ադդեցութիւնր

գգայուն սրտին վրայ) եւ եթէ շրլլտր 
անոր կրանիթեայ կամքր եւ անդրդ

ուելի վճրււսկամութիւնը) սիրտը շա տ 
արւա՝ջ տեղի տուած պիտի ըլլար։ թայց

ա արւ

ր թէ տակաւին տալիք ունի շատե՜ 
ն։ Տալիքները կր սկսէին տունէն) 
եղբ՝ Միհրան բաժնեկից ամուսին

եղիէն ներս

ա՜

լիք ունէր գ

մասնադիտո լ

նաւորի ագ դ ային~միո ւթենակ ան

կա գմա կ եր պո ւթիւնն եր ո ւ հաշուա–

ղութիւններու կա պա կց ո ւթ ե ա մբ։

Տալիք ազղապահպանման եւ ազդա– 
կերտումի ղանաղան մարգերէն ներս 
գործող միո ւթիւնն եր ո ւ ու մարմին– 
ներ ՈԼ) միշտ ալ արւիւծի բաժինը վե–

որսէ Լլը բասսուՀ 
քան կէս դար նտք)

տ ո ւմներ կր նկ

անոնադիրի թերի դործադրու–

Սյո) եղբ– Միհբան) եթէ ես մասնա– 
ո ո ւթեա մբ ո ւս ուցիչ եմ) ապա

սուցիչ էիր իրաւամբ) թէկուգ արւանց 
դասարանի ու դասագիրքի) բայց եւ 
այնպէս ո ւս ո լցիչ։ Ո ւա ո ւցի^ որուն

երբտասարդ ՀհՍ • /. Ս –ա– 
հոյլ մր այսօր Սփիւռքի

աշխատանքի։ Հետեւաբար, ^րըբ այ~ 
սՕե1 հը ՃՒ1Հ1 է արցունքի
կաթիլներ ակամայ կր փորձեն սահիլ

անմիջապէս տ

րած է իր կեանքիդ թերեւս մեծադոյն

բա ղ մ ա թի

մէջ քեգմէ ներկայ է մասնիկ մը, որ 
գրաւականն է յի շա տ ա կ դ վառ. պահե– 
լոԼ) սիրելի՛ եղբայր։
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ւո արիներ :

ժիրայր Սարգիսեան

լա

ա -

մարմիններուն ծւսրււս–

Ցաքէին հետ, փորձելով ղինք մխիթարել ա մ ո ւսն ո յն անակրն– 
կա/ եւ վաղահաս կորուստին համար, սակաւն իրողութեան

ԹՈԼՈՐԻՍ ԸԱՏ ՍԻՐԵԼԻ
ԵՂԲԱՅՐ ՄԻՀՐԱՆՐ

ՍԱՆ ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ

Ա
Լլ եղել ո ւրքեւս ե Տաստատուսրս, տրղրսս եւ ես սրաստաբար 
լո ւս ա յինք հան դիպիլ պատառածը Ժխտող նոր լուրի մը, որ 
սւ չեկաւ— եւ այդ օըը անհամեմատօրէն երկար թուեցաւ — 
էյ ղբայր Ա՝իհրանին մասին զրուցելու եւ հոգեվիճւսկս ւիու
տելու նպատակով դիմեցի իր եւ իմ սերտ դործակիցնե~

(Լյդ օր, եղբ* էիիհրանին հետ տասնամեակներու վրայ եր– 
ործակցութեան յիշա– 
տարիքին, իամասկո–

ա ո ւտ ա

զործնապէս կարտացոլար րնկերւսյին թէ պաշ ւոօնւսկան բո~ 
լոր ւոեսակի յա ր ա բեր ո ւթիւնն եր ո ւ մէջ, բանակումի խա ր ո յ–

ւյւյւսս սԼլաոսւոապաս Լլս 
նի մէջ կայացող հւսմւս

ութենէն վերա

գիրի խճողումի

ւո ա

աւուսկդ անթարււսմ–

ա 1/1

V

տ Ա|Ո 

■ է

տ*

1998. Դասախօսութիւն Գահիրէի 
Հ.Մ.Ը.Մ.«Արարաա»ի ակումբին մէջ։

ա սթերի հմտ ո ւ

լս -

ա կն կ ա լո ւթի ւնն երն

մաթիւ դա ս ա խօս ո
ԼԼնճելըս կ

• (Հ^եմ դիտեր ինչո^ւ մեր 
եղբայրները այդքան արմէք կու տան ինծի՝$>* րսի Միհրան ին– 

, բացի քեզմէ, Հ Մ՛Ը Մ ի ընտանիքը

ջիկային անււլայման տ եսն ո ւելո ւ խոստումով աւար
եցինք մեր խոսակցութիւնը–.

ցանկո ւթիւններ  ը մարդկային տենչերէն 
րձ, անոնց

ա տ ես ո ւթեն էն դուրս
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ԱՆՇԱՀԱԽՆԴԻՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԸ՝ 
ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆ

Շ Տոքթ^Շահէ Ենիգոմշեան 
Հ ԼՈՍ ԿԱԹՈՍ. ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ

թանալու եղբ– ԼիիհբւսՇիմշիբ–

ս

խ՜նդիր
աղդային~միութենական գործիչ՝.

Եղբայր Աիհրանին հետ մ եր բ ա ր եկւս– 
մութիւնր սկսւսւ պաաանի տ ա բ իքէ ս, 1965– 
էն, եբբ ան ՚Լամասկոսէն Պէյբութ վեբւս– 
դւս բձա ւ։ Ան ս սւ ա նձնեց ՀՄ-ԸՄի Պէյրու– 
թՒ մա սն ւսճ իւղի Աքելլայի պա շտօն բ եւ 
շուտով բաբձբւսցաւ շբ^անային մակաբ– 
դւսկի պաշտօններու–. Տարիները մեղի արւի–

Եղբ– Միհրան մեծ աղդեցութիւն ունեցւ 
միո ւթեան վերջին տասնամեակներ

մէջ, իր քրոջր Արաքսին հետ առաջիննե

րէն էր, որ պա տ եան էն դուրս ելաւ եւ 
ճ-Մ-ՐՄե 1եո անանե ս 11 աուտա // ան Ֆե՜

մեր ընկերութիւնը ղարդացաւ եւ գործակցութիւնը մնաց ան–

Եղբ– Միհր ան հա ղ որ դա կից, հետաքրքիր եւ ընկեր ա յին էր : 
հա մո ղո ւմն եր ր հաստատ, իր միո ւթեան հ անդէպ նուի՜ 

–մը անսակարկելի, իր կապը ազգին, եկեղ եցւո յ եւ իր դւս– 

սկաուտութիւնր ներկայացնելու իրաւունքը ((Հայ Ար իներ՝1)էն 
(9՝77ւրդէն Աեծատուրեանի ա զ դեցո ւթենէն) փոի/անցուի Հա՜

յաստանի աղդա յին

ա րւիթը րնծա

տանի Աղդային Ակաուտական կաղմակերպութիւն ՀՀ-Ա-Ա–կ-Ն 
Եբրեւ Հ-Մ-Ը-Մ-ական, եղբ. Աիհբւսն ղեկավարութեան

Այս մէկը, ան շո ւշտ,

բայտ
տ ան իքին նուիրեալ

դիրքերու

ւով պատասխանատու կը զգար թէ մարզական, թէ սկաու՜ 
տական եւ թէ երիտասարդական կամ կա զմ ա կեր պա կ ան

ան

մար մեծ եղբայր էր, ուրիշներ

անկեղծ ընկեր–.
ա ս տ ա տ ո ւ~Մ Ը-Մ-իհ ամադաղութային կառոյցի հ 

մէն ետք, եղբ– Աիհբւսն կեդրոնական ^Լարչութեան 
ամէնէն երկար անդամն էր, նաիյ 1983-1999 16 տ ա ր ին ե– 
րու եւ աաա 2007-2014՝ 6-5 տարիներ

մէնը 23.5 տարիներու, ծ ա ււա յս լթեա մր։ 50 տարուան 
ՀՄ ԸՄ ■ ական պատասի/անատոլի իր կեանքին րնթաց–

1992. Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր ժողովի 
կարդ մը մասնակիցներու հետ Փարիզ։ 

Աջէն ձախ՝ Հրաչ Տասնապետեան, Երուանդ 
Մոնոֆարեան, Միհրան Շիմշիրեան, Վահան Յով– 

հաննէսեան։ Եւոեւի կարգը կյերեւին Շահէն Մեղրեան 
եւ Երուանդ Փամպուքեան։

բնոյթի հարցեբով–. Համա-Հ –1ի՚–Ը –Լի- ական բանակումներր եւ
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մէն մէջ էր դերր էական է ր : Հ՝Մ –Ը՚Ս է էր եր ա յա^ո ր դ Կեդրո
նական Վարչութէւններու ա տ են ա պետն եր ո ւն նեցուԿն էր 

տէն մէջ եզակէ էր նորութէւններու հետ էր հաշտ նկարադ֊ 
րով՝. Գէմատետրով եւ րնկերայէն հաղորդակցութեան այլ մէ– 
ջոցներով մէշտ կապէ մէջ էր: էր անակնկալ մահէն երկու շա
բաթ աո.աջ հետաքրքբուած էր «Ու֊աթց ափ՝>՝)ով՝. Մէշա մնաց

ա րւանցքա յէն ո ր ո շո ւմն եր ո ւ մէջ էր ունեցած ներդրու

տաքէն բւսզմաթէւ մա ր տ ահր ա ւէ րն եր ո ւ կապակցու՜ 
շ։ կ եղ րոնական ՝֊Լարչութեան երկար տարէներու դւսն– 
հն էր, ծայրայեղ բծ ա էսն դր ո ւթեա մբ եւ էնքն էրեն Բան

ն ո բ ա բ ա ր ո ւթեան եւ քննական մօտ եց ո ւմն եր ո ւ ջատագովէ 
2007 թուականէն սկսեալ արդէն Հ-Մ՝Ը՝Մ՝Է ռազմավարական 
ծրադրէն զօրավէդ էր՝. կը հարցնէր, կ ուզէր օգնել՝.

Մեր վերջէն հ անդէպումը եղաւ Լոս ԷԼնճելըս, *Նոյեմբեր 
2013-^/ն, երբ ՝էալէֆորնէա այցելութեան եկած էր։ $ակաւէն

ա տ ս ա Լլա ս եւ ս շւս ղո ւբրա յր ս արօ՜զքս եր ո ւս րր 
ամբողջական էր: Սկզբնական տարէներուն 
ոեսուքժեամռ համա1/ոլած ո եե ա մ ա ր եր, /ա՜

ո ւնեցանք մեր րն կեր այէն զրոյցը եւ ա պա
հանդէպո ւմր՝. Չափազանց էս ան դա վա ո. էր, որ քանէ մը օրէն
զաւակը սլէտէ տեսնէր՝, (փողովէ ընթացքէն էր ներդրումը ու
նեցաւ՝. էնչպէս մէշտ, քաջալերական ու հաւասարակշրւոււսծ

էրները զէնք զգոյշ դարձուցէն։ Տարէները սա կայն էր 
հրեալ եւ անշահւս խնդէր նկարագէրէն վրայ ա զդեցո ւէժէւն թէւններր րնկերայէն հաղորդակցութեան մէջոցներով շա ր ո ւ~

չո ւնեցա ն՝. Զէնք լաւ ճանչցողները գէտէէն, որ քննադատա՜

տ ոս

ճէշղ է, որ Հ-Մ Ը Մը վ^ե՚^էն յէսնամեակէն ունեցած է 
ն է մը տասնեակ հզօր ղեկավարներ, բայց հազուագէւտ 
սծ են եղբ. Մէհրանէն նման ան շահա էյնդէր, ն ո ւէբ եա լ ան– 
ւր, որոնք եբկաբաշունչ կերպով ազդեցէկ եւ օգտաշատ

Եղբ՝ Մէհբ ան շաբունակ հե~
տաբքբքուած էր ոչ մէայն էր հայկական շրջապատս 
համա > Ւսարհա /են տարրեր ոարո աոումներոմ: Ւր >ր

ԱՆԿԱՏԱՐ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
Սեւան Նազարեան/ ՓԱՐԻԶ----------

Վարժոււսծ էի երբեմն-երբեմն 
դիր փոխանակելու եղբ. Միհրա– 
նին հետ, որուն առանցքը յաճախ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ն էր։

Երբ եղբ. Միհրան գրէր՝ «ո՛ւր 
ես», ուրեմն վստահօրէն Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
սիրոյն պահանջ մը ունէր։

Այգ շարքին վերջինը, դժբախ– 
ւոաբար, իր հաւատացած գործին՝ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութիւնը, անկէ 
հետք մը ձգելու կարեւորութիւնը, 
անոր շարունակականութիւնը 
ապահովելու մտահոգութիւնն էր։ 
Իր զաւկին նման սիրած «Մար
զիկ »ի յարատեւութիւնն էր։ 
«Մարզիկ»ը, որ այսքան տարիէ ի 
վեր Սփիւռքի տարածքին, կա
րելիի սահմաններուն մէջ, միու– 
թեան աշխատանքները ներկա
յացնող, բայց մանաւանդ ազգա– 
յին դաստիարակութեան, իր խըմ–

ւսւելէ պէտէ հ ա ս տ ա տ

բագիրներուն ու անոնց խմբագ
րականներուն միջոցով գաղափա– 
րախօսութիւն փոխանցող օրրանն 
էր, պէ տք է տարածուէր, ճանչցը– 
ւէր, հասնէր «ուրիշին», այս պա
րագային ֆրանսահայ գաղութին, 
իր հայատառ թերթին ճամբով։

Իղձը մաքուր, հիմնաւորողնե
րը, ինչպէս միշտ, եղբ. Միհրանին 
յատուկ յստակութեամբ եւ ճշգըր– 
տութեամբ, համոզիչ ու վարա– 
կիչ...

Եղբ. Միհրանի Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
աշխարհը որքան սկաուտութեան, 
նոյնքան մըն ալ հայ գիրին ծառա
յող հոգին էր... հայութեամբ տրո
փող սիրտ մը, ու աւանդ փոխան
ցող։

Եղբ. Միհրանին ձայնը տակա
ւին վառ է ականջներուս, ու բոլոր 
զինք լսողներու ականջներուն

է անոբ արժէքը՝.

մէջ, երբ անցեալ Ապրիլին, Կիպրո– 
սի մէջ կայացած միջ-դիւանական 
ժողովին թէ համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
Պատգամաւորական ժողովներուն 
ԱՄԷՆ ԳՆՈՎ կը պաշտպանէր ՊԱՀԵԼ 
«Մարզիկ»ը իբրեւ գրաւոր, 
տպագրուող մամուլ եւ մանաւանդ 
հայերէն լեզուով, հակառակ փչող 
հովերուն, թէ անոր ընթերցողնե
րուն պատկերը խրախուսիչ չէ..., 
որովհետեւ կը հաւատար անոր 
կարեւորութեան ու արժէքին։

Վերջին պարտք մը ունիմ հան– 
դէպ ձեզի, սիրելի եղբ. Միհրան։ Կը 
կատարեմ զայն։

Մինչ անկատար ժամադրու
թիւնը պարզապէս յետաձգուած է։
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ՅԱՒԵՐԺ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ
ԵՂԲԱՅՐ ՄԻՀՐԱՆՐ

( Վերա Բարսեղեան-Տէը Պօղոսեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ~

կ բնւսւոբութեամբ, խիստ բծախնդիր,

կրկին իրեն յատու

արււս\ Կ ո աժե> տ տուաւ ա>/սա

անկն Հայաստան, Փաբիզ ու Միացեալ ^Լյահանդնեբ, 
եւ Ալստբալիա, Հա բ ա ւա յին Ամեբիկա եւ ամբողջ

Մէհր ա ն Շիմշիբեանի Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ական երկարատեւ

դոյն օրինակն կր, 
որուն լա յն ա ս ր տ ո ւթի ւնն

Եղբ՝ Միհր ա՛ նն 
ինք, բոլորին

բայբը՝.

Յաճախ կը կրկ՜

յր Լլը սզատդբ՝. /՚ս՜ 
թեա մբ նոյնիսկ իր

միութենականնեբուն կոկոբդնեբը խեղդուած էէն աբ–

Միութենական կնճո.ոտ հարցերր եղբ– Միհբանին <^երկրա՜

երիտասարդ հոգին զինք սիլ 
ԸԱ–ական եբկց եղբայրը, որ 

խոհ մօտեցումով, զանազան դժ՜ուաըութիւննեը <^կ՝անհետա

նայինք իրեն յատուկ (եպիտով՝. Անժամանակ մեկնեցաւ ան

ա–

եղբայրը, որ Հ-ՄԸՄ ի մկջ տարիներու իր տիրական ներկա~

Սիրելի՛ եղբ– Միհբան, 
Պ՝ր աս եղ անդ դա տ ա բ ւ 
որւրւ ան/սօս եր հեւ/ւե,

ս

Չծերացած մահա– 
եշտ տուիր մտերիմ 
ք՝անաե. եոեեն ւեւս–

փաքիդ հա մաձայն՝. Անժա մւսնա կ մեկնեցա բ

Եղբ՝ Միհբ ա նն կ բ ինք, բծախնդիր գանձա պահը, ոբուն /Բացակայութիւնդ խիստ զգայի կ, եղբա՛յբ Միհբան՝. Փո~ 
ոեոտ ևեանօեո ոոաես աւարտ նն9ե /սար ա ո ուեեեւսմռ...

ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ՅՈՒՇԵՐ
Հ ԼեւոնԹաշճեան

ԱՅՆՇԱՐ

շարք մը, զոր ունեցած եմ եղբայր Միհրան Շիմշիրեանին հետ՝.

1969 Օգ ո ս տ ո սին, կիսլրոսի մկջ Հ-Մ՝Ը Մ՝ի րնդհ անուր բա~

ջին հանդիպումը։ Եղբայր Միհ՜ 
սմոաաետ եո ա/ո օրեոուն՝. Ան

աո ա սո ւն օրեր ւսրւաջ եղբ– Միհբա ն Շիմշիրեանի 
անակնկալ մահր ցնցեց ներաշխարհս՝. Եղբայր Միհ՜ 
րան ինծի համար այն տիտանն երկն մկկն կր, որ

կր խորհրդանշկր բովանդակ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ը– Մաքիս հորիզոնին

ակնածանքի, երբ տարուկ տարի միշտ միասին եղանք 
Հ Մ Ը-Մփ ընտ ան իքին մկջ՝. Միասին եղած ենք րւալի բանա–

վրայ հիմա կ՝ուրուադծոլի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի եղբայրական յուշերու
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ներու՝ տողանցքներու, եւ միութենական այլ հանդիսութիւննե֊ 
րու՝. (կողովներուն րնթացքին եղրայր Լկքւհրան կը հան դա ր տ ե~ 
ցրնկր լարուածութիւնր, իր տպաւորիչ խրաւոներով, մանա– 
ւանղ որ ան կր վայելկր Ժողովականներուն յա ր դանքը՝. Որպկս 
իրաւ Հ՚Մ ՝Ը՝Մ• ական իր գործունէութեամբ եղբայր Շ իմշիր՜

Հա մա֊Հ՚Մ՝ Ը Մ՝ ա կան ^՜ըղ խազերու ատեն աթլկթի 
մրցումներու րնթացքին երբ կըքալկի՝ կ՝երազկի՝ որ եղբայր 
Միհրան ինծի յանձնկ յաղթանակի մետալս՝. Ւսկապկս եղբայր 
Միհր անի ձեււամբ եղաւ իմ մետալատուչութիւնս : Համա–

տ անիքը ւսմկն բանկ վ^ր կր՝

3ուլիս֊Օդոստոս 2013—^/2/, հա մա-Հ՚Մ՚Ը՚Մ–ական §~րդ խա

օդանաւով վերադարձանք Լրբանան՝. Լրբանանր օդակայա

նին մկջ զիրաբ սղ^ունեցինք՝ կբկին հանդիպելու յոյսով՝ ոբ 
դժբախտաբար չիրականացաւ՝. ԼԼւա ղ այդ եղաւ մեր վերջին

զերուն՝ Հ՚Մ՝Ը՝Մ ՝ի Կեդրոնական վարչութիւնը ոբոշած կր 
խա ղեր ո ւ ջահը ինծի յանձնել որւղկս վեթերան մարզիկ՝ որ–

հան դիպո ւմը՝.

էղբա յր Միհր ան ՝

պկսզի վ ա զքո վ տանիմ ու նոր սերունդի մարզիկի հետ վարւեմ 
բացման ջահը՝. Եղբայր էկիհրան Եիմշիրեան՝ որպկս կեդրո

նական վ ա ր չո ւթեան ւսնդւսմ՝ ջահը էրեբունի բերդին դիմաց 
րսաւ– ((Այս բերդին մկջ Ոպւարտուի թագա–յանձնեց ինծի ու 

սորին ջահը միշտ անմար եղած կ՝ նոյնպկս ՀՄԸՄի ջահը 
յաւիտեան անմար Հ՜»։ Երբ Միհր ան Եիմշիրեան իմացաւ՝ որ 
ես որպկս աթլեթի մարզիկ պիտի մասնակ9իմ Հ.ՄԸ Մ– 
Հ-ԱՍԿ-ի անո ւնո վ՝ ըսաւ • «Հ/ ղբայր Լեւոն, Հ Մ՚Ը Մ–ի րնտա

նիքը մեծ կ, Հայաստանը Հ ՚Մ՚ԸՄ–ի հայրենիքն ^»։

Այդ օրերուն, երբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՜ՀԱՍ կ ՝ի ակումբին մկջ հա~

• ((Մենք տարիներով մեր սկաուտական դլվսարկին 
յարան ունինք Արարատը՝. Ւս կ հիմա մեր հայրենի– 
նենօ Հ.՝Մ՝Ը՝Մ՝հ աեումռնեոո եւ Հ՚Մ՝Ը ՝Մ՝հ ռոօւո

աստղերկն մկկը՝. Ջեղ ճանչցած

հետ Հ Մ Ը Մ ի մեծ րնտանիքին մկջ՝ ուրաիյ եմ՝ որ հայրենի 
հողին վրայ դուք ինծի յանձնեցիք յա ղթանա կի մետալս՝. 
Հպարտ եմ՝ որ Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի անմահութեան ջահը դուք ինծի 
յանձնեցիք ձեր ձերււսմբ՝.

Եղբայր Միհր ան Շ իմշիրեան՝ Հ՝Մ ՝Ը՝Ս ՛ական մեծ եղբայր՝ 
հանդիստ ու անհող ննջկ ՝ մենք պատրաստ ենք չարունակելու 
ձեր գործր ու միշտ անմար պահելու Հ Մ Ը Մ ի ջահը ազդա–

Հողը թեթեւ գայ վրադ՝ թանկադի ն եղբայր՝.
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ՑԱՒԱԿՅԱԳԻՐՆԵՐ
Խորը տ եզ եկ աղան ք

Ազդա յին հաստատութիւնների եւ 
կազ մ ա կ եր պու թի Լ–ններ ի առ.ջեւ ծա

ռացած մա ր տ ահ ր ա ւի րն եր ին դիմա– 
կայելու նուիրեալ դործչի կերպարր 
կարւոյցի գաղափարները ճշդրտօրին

թիւնները կը յայտնենք Հ՝Մ՝~

***

շա ա

Անում ի համբերել եւ մխիթար

Ախիթա ր ո ւեցւսնք այն դիտա
բեիչի արդար 
ուցեալի դուր– 

հոգածութեան կեդրոնական միջավայրը,

Զեզ, նրա րն տ ան իքի ան դա մն երի, բոլոր հարազատ 
ու մտեր իմն երի համար դժ՜ուարին այս ծանր պահին րն

Միհր ա ն Շիմշիրեանի անժամ ան ա կ

մկջ սէր հայրենիքի եւ հայ ժորլովրղի 
հանդիպ:

Ս՜իՀր ան Հ/իմշիրեանի համեստ, 
հայրենասիր կերպարը դեռ. եր կար 
կր մնայ նրան ճանաչողների յիշո զ ո ւ~

վա ս տ ա

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

***

անդա ա ն Շիմշիրեա նի մահուան մասին՝. Եղբայր Միհ՜
րան Եիմշիրեանի վաստակն ու երկարամեայ գործունկոլ–

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

վ իմացանք եղբայր

ա ն Շիմշիրեւսնի անա կնկա լ

րյ ցա ւակցո ւթիւնն երր կը յայտ՜ 
ք Հ -Մ Ը-Մ ի մեծ րնտանիքին, 

ցեալի այրիին, զաւակներուն

ր ին եր

մխիթարանքր ունինք բոլորս :

/իսներ արւաջ, հանրլ ո ւցեալին Լոս ԼԼնճելըս 
իթով, հաճո յքո վ վայելեցինք անոր ա յցելո լ– 

թիւնը Ազդա յին Առաջնորդարանին յարկին ներս–. Անցեալ

ա միս, Անթէփ աս մ եր ուղեւորութեան ընթացքին, արւիթր ու

նեցանք վերջին անդամ մը եւս տեսակցելու ու միասնաբար

կը, մտերմօրին խորհրդածելու ազդն ու հայրենիքը յուղող

Այս 1/1 իթով, մեր աղօթքներով կր ցաւակցինք Զ,ե~

են երիտասարդութեան դաստիարակութեան մարզին ներս՝. 
Ւր կորուստը պիտի զգացուի բոլորիս կողմի՝. Պիտի մնանք 
այն յոյսով, որ իր շունչին տակ մեծցած երիտասարդներին 
պետն ոտնուեն անոնօ որոնօ աետե ոոան ւ/աոոլան ոեեա–

թ՝ող ամենաբարին Աստուած Միհրանի բարի հոգին ըն– 
դունի էրկնային արքայութեան մկջ ու անոր յիշատակը ան– 
թա րւա մ մ*1յ ա յ իր րն տ ան իքին ու Հ Մ-Ը Մ՝ի կեանքին մկջ՝.

Աղօթա ր ա ր

ՄՈՒՇԵ՞Լ ԱՐՀ– ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Մ'՝ Նահանգներու Արեւմտեան թ՝եմի Արւաջնորղ
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*** Աստուած իժող Ա– Հոդւոյ մխիթարութիւնը պարգեւէ

ա ս տ ա նի ա զգա յին սկ աուտական շարժ՜ում Հ-Մ-Ը-Մ՝՜ ննջեցեալին բոլոր հարաղատներուն եւ երկնային խաղաղոլ–

Հ Ա Ս Կ ՝ի կենտրոնական վարչութիւնր մեծ ցաւով տ եղեկա՜ թեան մէջ հանգչեցնէ ազնիւ հոգին՝.

րյաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կենտրոնական վարչութեան անդամ, վաս– Սիրելի եղբայր, յիշատակղ անթառամ պիտի մնայ իւրա

Հ Մ՝ Ը ՝Մ'՝ ա կան եղբայր էքիհրան & իմ շի ր եան է քանչիւր Հ Մ՝Ը՝Մ ականի հոգիին մէջ՝.

Հ Մ Ը Մ Ի ԳԱՆԱՏԱՅԻ 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ վԱՐԶՈՒԹԻՒՆ

անակնկալ մահուան գոյժ՜ը՝.

Մեր խորին ցաւակցութիւնն ենք յայտնում եղբայր Աիհ՜ 
րան Շիմշիրեանի րնւոանիքի բոլոր անդամներին ու մ տ եր իմ~ 
ներին, ՀՄԸՄ• ական մեծ րն տ ան իքի բոլոր ան դա մն եր ին

111 -
սին • • •

Մխիթարութիւն բոլոր հա բ ա զա տն եբ ին ՝.

* * *

ՀՄԸՄի Աւստրալիոյ Շրջանային վարչութեան եւ իր 5

ՀՄԸ Մ-Հ Ա Ս Կ Ի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

*** մ եղբ– Միհբան Շիմշիբեանի անակնկալ մահ

Արտի խոբ կսկիծով իմացանք ՀՄԸՄի կեդրոն ա կան 
վա ր շ ո ւթեան գանձա պ ահ վաստակաշատ ՀՄԸ Մ• ական

առիթով ՝.

Աստուած հոգին լուսաւոբէ եւ հողը թեթեւ գայ իր լ/բայ՝

Միհր ան Շիմշիբեւսնի անակնկալ մահուան գոյժը՝.

Այս Ա1իտւր առիթով, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Արեւմտեան Միացեալ 
նահանգներու Շր^անային վարչութիւնը իր իւորազգաց ցա

ւակցութիւնն եր ր կր յայտնէ Ջեղի եւ Հ՝Մ՝Ը ՝Մի մեծ րնտանի–

Հ Մ Ը Մ Ի ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Կր գրտաԼլցրււք, րւզ որքա ս դօ՜ուաբ զ Հ • Ա • Լ •Ս • աղասր սը 
մւսհը՝ ի մասնաւորի հանգուցալ եղբ– Շիմշիրեանի պէս ան~ 
գամի մը կորուստը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի րնտանիքին համար՝.

Ընդունեցէք մեր անսահման միյիթարութիւններն ու համ

բերութեան կամքը՝. թ՝ող ամենակաըողն Աստուած հանգո ւց– 
եւս լին հ ոգՒն լուսաւորէ եւ երկինքի արքայութեան արժանի

ՀՄԸՄԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՄԸՀր ա ն Շիմշիրեանի ան ա կն կա լ մահոլան տիւուր առիթով՝.

Տէրը իր Աուրր Հոգիով մխիթարէ ձեզ՝ հանգուցեալիւն հո~

ՀՄ Ը Մ Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ՝ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ վԱՐՁՈ ՒԹԻՒՆ

Արտի խոր կսկիծով իմացանք մեր շատ սիրելի երէց եղբօր

3 անուն ՀՄԸՄի Գանատայի Շըֆանալին վարչութեան

ՄԻ<ր ա ն Շիմշիրեանի մահուան տխուր գոյժ՜ը՝.

ւակցութիւններր յայտնելու սիրելիւ եղբօր ընտանիքին, հա–

ա ան եր ու ն եւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Եեդրոնական վարչութեան՝.րաղ
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***
Ամերիկայի Շրջանային Վաբշ

թիւններ ը յայտն ելու ճեղի, Հ Մ Ը ՄփԿեդրոնական Վար– 
թեան ան դա մ եղբ* Միհրան Շիմշիրեւսնի մահուան ա խո լր

աո-րրրոզ՝.

ւԼստահ ենք որ եղբ* Շիմշիրեւսնի յիշա տ ա կը եւ օրինակը 
միշտ վառ. պիտի մնան իր հա ր ա ղա տն եր ո ւն եւ համայն 

ցինք, որովհետեւ Հ *Մ՝ Ը ՝Մ ՝ ի ըն տ ան իքը կորսնցուց իր հաւա

տա լոր նուիրեա լներէն մէկը՝.

3 ա ւա կցո ւթիւններ եղբ* էքիհր ան Շ իմ շիր եան ի ըն տ ան իքին

թեան բոլոր եղբայրներուն եւ ՀՄԸՄի րնտանիքին՝.

հյունկ ու աղօթք եղբ* Միհր ան Շ ի^շիրեանի հո դւո յն՝.

Աստուած հոգին լուսաւորէ :

Հողը թեթեւ մեր սիրելի եղբօր շիրիմին՝.
ս

ա–
Հ Մ Ը Մ Ի ՍՈՒՐԻՈՅ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ

***
ՀՄԸՄԻ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ
ցաւա

ՀՄԸՄիՅուն աստա նի Շրջանային Վ արչութիւնը եւ հա՜ 
մայն Հ-Մ-Ը Մ• ական քոյրերն ու եղբայրները իրենը խորին

ա ս տ ա -
աշատ Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ակ ան եւ կեդրոնական Վարչութեան դան՜***

ՀՄ Ը Մի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութիւնը իր բոլոր ձապահ եղբ* էիիհբան Շիմշիրեանի մահուան տիւուր առիթով:

նի մահոլան
կ եդր ոնա կան Վարչո ւթեան ան դամ եղբ* Լքիհրան Շ իմշիր եա~ Հ Մ Ը Մ Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

տ րյբ ո ւրրեա ս բ րսացաս Հ1՝Ս՝Լ^՝Ս՝ր ^եդրոնազան ԼԼարշու՜ 
թեան անդամ եղբ-Լ/իհրան Շիմշիրեանի մահուան դոյլեր՝.

ԼԼնհաւատալի ու անակնկալ այս լուրը ցնցեց մեղ բոլորս՝.

Մեր խորին ցա ւա կցո ւթիւնն եր ը կը յայտնենք ՀՄԸՄի

Հ Մ Ը Մ–«ՖՐԱՆՍ»Ի ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ

***
Արտի խոբ կս կիծո վ իմացանք վաստակաշատ Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ա~

Միհրա ն Շիմշիրեանի անակնկալ մահը՝.
կ իպր ո ս ի վարչութիւնը պիտԻ յՒւէ ոըպէսղինք միշտ

մ եր
բոլորին հաւաքական մտ ած ո ւմն եր ո ւն, ձգտ ո ւմն եր ո ւն եւ

ապրումներուն խօսնակը, ինչպէս նաեւ մեր երաղներուն եւ 
յո յս եր ո ւն ջահա կիր ը՝.

Այս մեծ կո ր ո ւս տ ին դիմաց, մենք որսլէս Հ՝Մ՝ Ը ՝Մ՝~ 
Հ՝Ե՝Մ՝ի վարչութիւն պիտի չընկրկինք, այլ եղբ* Միհբանի
արւաքինի մարդու անկատար մնացած երազը իրագործենք՝.

Մեր խնդր անքն է որ մեր կազմի ց ա ւա կց ո ւթիւնն եր ր

Հ Մ Ը Մ Ի ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

***
ԼԼյսու կոլ գանք Վա ձիէ1 էի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–<^Արարատէի վարչո լ– 

ց ա ւա կ ց ո լ թի ւնն ե֊
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րր յայտնելու Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական Վարչութեան երկա

թէ Հ-Մ Ը Մ ի կեդրոնական Վարչութեան: 
Թող Աստուած հոգին յուսաւորկ եւ բոլոբին

համբերութիւն

ՀՄԸՄԻ ՎԻԵՆՆԱՅԻ

ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Արտի իար կս կիծո վ տեղեկացանք եղբ– 
Միհր ա ն Շ իմշիբեանի անժամանակ մահու ան

տխուր 1ոլ֊րը–
Յանուն Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լոնտոնի մեկուսի

շրջանի, մեր խորին ց ա ւա կց ո ւթի ւնն եր ը 
կր յայտնենք եղբ– Շիմշիրեւսնի րնտանիքին,

ՀՄ-ԸՄի կեղբոնական Վարչութեան եւ բո~
լոր Հ-Լի-Ը-Մ–ականներուն–.

Եղբ– Միհրանի մահը մեծ կոր

ԸՄի ըետ ան իքին:
Վաստակաշ տ

ուստ է ՀՄ-

եղբօր յիշատակը ան մ ահ

րամեւսյ՝ վաստա

Շ իմշիր եան ի անակնկալ մահ

մնայ բոլորՀ-Մ Ը Մ –ականներու Արտերուն մէջ՝.

Աստուած հոգին լուսաւորէ:

Հ-Մ-Ը-Մ– «ԱՐԱՐԱՏ»Ի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Հ Մ Ը Մ Ի ԼՈՆՏՈՆԻ 
ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

տ

* փ *

*** ***
թիւնը

ր ԼլսղրԾող զը դուօղ ղ աստաւլաշատ եւ ՀհՍ–Լ–< 
լբունքներուն հաւատարիմ եղբ– Միհրան Ծիմշիրեանը–. 
Մեր ց ա ւա կց ո ւթիւնն եր ը իր րն տան իքին եւ մասնաւոլ 
Ո Հ-Մ-Ը-Մ-իմեծընտ անիքին:

Հ-Մ-ԸՄ ի Ալմելոյի մեկուսի վարշութիւնը իր խորազգաց

ապահ եղբայր Միհրան Շիմշիր եանի մահոլան առիթով:

Թող Աս տ ո ւա ծ հոգին լուսաւորկ:

ՀՄԸՄԻ -ՐՈՒԷՅԹԻ

ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Հ Մ Ը Մ Ի ԱԼՄԵԼՈՅԻ 
ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

փ փ փ (վա ենք մեր անհուն եւ խորազգաց

աղ ստացասք ՀհՍ-Ա-Ս –ր ^եդրոսազաս 
մ եղբ– Միհրան Շիմշիրեւսնի անակնկալ

տակցութիւնները կը յայտ–

նենք սիրելի եղբօր րնտա 

ցին, իր կրած ծանր ու անդարմանելի կորստի ազգային-հա՜ 
սարակական բազմավաստակ ու նուիբեալ դոբծիշ Միհրան 
Շիմշիրեանի դառնաղկտ եւ ցաւալի մահոլան կապակցու~

երկինքի արքայութեան

Հ Մ Ը Մ Ի ՊԱՂՏԱՏԻ 
ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐԶՈՒԹԻՒՆ

Ամեն ա կալ Բարձրեալից հայցում ենք հանդուցեալի հող ու 
համար երկնային խաղաղութիւն եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի կենտրոնա՜ 
կան Վարչութեանն ու ողջ կւսրւոյցին եւ իր հար ազատն երին 
մաղթում Աուրբ Հոգու մխիթարութիւն եւ անսպառ, համբե

րութիւն՝.

փ փ *
Սալով եւ ափսոսանքով լսեցինք անակնկալ մահը եղբայր 

Միհր ան Շիմշիրեանխ
Սաւակցութիւն կր յայտնենք թկ՛ իր ազնիւ րնտանիքին եւ

Հ Մ Մ «ՆԱՅԻՐԻ» ՍՐՈՒԹԻՒՆ
Թ եհբ ան

***
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Արտի խոր կս կիծո ւք կցութիւն կը յայտնեն ք

Հ Մ Ը Մ ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ եղբայրներուն

եւ Հ՝Մ–Ը–Մ–ի մեծ ընտանիքին՝. կորսնցուցինք սքանչելի եւ 
անփոխարինելի մարդ մը, Հ-Մ-Ը-Մ• ական եղբայր մը–, Րոլորս 
ջեըմ յոԼիերով կը յիշենք եղբայր Ա իհր ան ին ^յոյեմբերին Լի•

*1յահանդներ այցելութիւնը եւ իր համեստ ծքները՝.

Աստուած հոդէն լուսաւորկ

ՎԻԳԷՆ ԳԱՒԹԵԱՆ
Լոս ԼԼնճելրս

***
Սեծ կորուստ եւ ցաւ կ րոլորիս համար եղբ– Լքիհրանի մա–

ւած, այս

ԼԼս տ ո ւած հոգին լուսաւոբկ եւ իբ բոլոր հաբաղատնե– 
բուն, դո բծ ա կ իցն եբ ո ւն եւ Հ-Մ ՝Ը՝Մ –ի մեծ բն տ ան իքի ան դա մ~

աժ՜անմ ան տ ա կալին չհաշտբ–հր։ Եղբ– վահրամ Ղ-ւսնիկլեանի բ

Այն Սաֆայի բանակումի մասնակցութիւն։ Եղբայր 
Միհրան ծառին ւոակ նստած, աջէն առաջինը։

նեբուն մխիթաբութիւն պարգեւէ՝.

կր խն գրենք արւ ԼԼստուած, որ եղբայբ Լիիհրանի հարա՜ 
ղատնեբուն մխիթարութիւն պաբդեւկ եւ իբ հողին երկինքի 
արքայութեան արծ՜անացնկ-.

ԱՐՄԷՆ ԵՒ ԱՅՏԱ ԿԷՏԻԿԵԱՆՆԵՐ
իՒ ո ր ոն թօ

կց ո ւ թի ւնն եր ս նեկ ան

ՎԻԳԷՆ ՀՈՐԹԵԱՆ
Սիտնի

***

1963. Յունաստանի ճամպորիի մասնակցութիւն։ 
Եղբայր Միհրան դրօշակով։

կարողանանք շարունակել եղբայր Լիիհրանի գործր եւ նորա

հաս սերունդներուն փոխանցենք Հ-Մ-Ը-Մ-ի առաքելու

ՀորԷԸ թեթեւ եղբ– Լիիհրանի շիրիմին՝.թիւնը–.

ԳԱՐ ԼՈՍ ՍԷՖԷՐԵԱՆ
Պուկնոս Այրկս

***

ԿԱՐՊԻՍ ԹՈվՄԱՍԵԱՆ
Հալկպ

Մեր խորին ցաւակցութիւնները եղբ. Միհրանի րնտանի– 
՚ եւ ՀՄ-Ը-Մ-Ւ՚ն–– ԵոՐ1ՕՐ մահո մեծ կորուստ ե Հ-Մ-Ր ՝Լի՝ե

լէցՒմ
տ ա

ՀՐԱՁ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ
Նիւ֊ ճըրդի

Եղբայբ Միհբանի հաբաղատ ո ւթիւնն ու 
ւԼայելեցինք բոլոբս–.

Ան բադմավաստակ տարիներու ծարւայու

ա տ ո ւ ա
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ԱՒԱԿՏԱցյշԸՆԵՐ

ն րն դո ւն եցկք իմ խորազգաց ցաւա կցութիւններս : 
քվարգա նք իր գործին՝.

Անզո ւգա կա ն միութենականին յիշատակը միշտ 
մնայ մեր հոգիներուն մկ^

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՍԵՐՈԲԵԱՆ
Ա՝ոնթրկւսլ

***

բւոյբներ,

Մէհր ա ն Շիմշիրեանի ան ա կն կա լ մահը՝.

Եղբայր Միհրան Ա. շարք, ձախէն երրորդը։

խունկ ու մոմ իր ւսնթարւամ յիշատակին՝.

ՀՐ1ԼԶ ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
Մոնթրկա լ

***
աւով իմացանք ^՚Ա1՝ Միձրան Շիմշիրեւսնի մահուան

Հ-ՄԸՄի րնւուսնիքր կորսնցուց իր ազգային գպրոցին 
մեծագոյն ուսուցիթյերկն մէկը՝.

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՀԱԲՈՆԵԱՆ
Պուէնոս Այրկս 1970 ականներու սկիզբ. Հ.Մ.Ը.Մ. Պուրճ Համատի 

սկաուտական արարողութեան մասնակցութիւն։ Եղ
բայր Միհրանէն աջէն չորրորդը։

***
Արտի խոր կս կիծո վ իմացանք անակնկալ մահուան գոյժը 

եղբ– Միհբ ա ն Շիմշիրեանին՝.

Հ-ՄԸՄի մեծ րնտանիքը կը սգայ մահը մեզմէ յաւերժ 
հերւաոած ւ1աստաեաւոո երեո եորօր մր. որ երեար տարեներ

հա ւա տ ա աստակաշատ Հ-Մ՝ Ը ՝Մ՝1ւյ կան եղբայր մը՝.

ԳՕԳՕ ՊՍՀԵԱՆ

կր խնդրենք մեր խորին վշտա

Լոս ԼԼնճելըս

ւցեալին րնւոահանգո

ցո ւթիւններ ր Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի կ եդրոնակւսն Վարչութեան՝.

Հողը թեթեւ գայ վրան՝.

խոր ցաւով իմացանք եղբայր Միհրան Շիմշիր եան ի 
անակնկալ մահուան զոյմր՝.

ա՜

ՍԱԲԳԻՍ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
Պ ո ս թըն ցուց միո ւթեան մեծ րն տ ան իքը՝.

***
խորին ցա ւա կցո ւթիւններ իմ սիրելի եղբօրս Միձր ա<Լ> 

Շիմշիրեանին մահոլան ւսրւիթով՝.

Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընտ ան իքը կո ր սնցո ւց երկար տարիներու 

ւած եւ ամբողջ կեանք մը նուիրած այգ իտկալներու իրւս– 
գործմւսն, եղբայր Միհրան այն սակաւաթիլ ((երանելիներու 
խումբկն՝Խ է, որոնք իրենց կեանքը իմաստաւորեցին ազգային
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Աշխա րհադր իլ մեր կեանքէ այսօրուան իր ա կանո ւթեան 
եԳԲայր Սիհրաններու նմաններր փոխարինելը ղ ծուար

կր յայտնենք հան գո ւդեալին հարազատ 
համ այն րն տան իքին:

պայմաններուն, իսկ մենք կը վերադրենք այսպիսի եղը ա յրն ե– 
րու հոգիներու խորանին մկջ թւսրւած ազգային զօր ա ւո ր

պայմաններուն, իրենդ նայուածքներու

Ր՝ոգ անոր շիրիմին ծաղիկները չթոշնին 
մն ա յ անթաո-ամ։

Հանգիստ իր աճիւնին) իսկ հոգին արժ 
գ ահին։

յիշատակն ալ

ո ս պն եա կ ն եր
պր իս մ ա կներ ո ւ ընդմկջկն հր ա մւյուած 
ր ու ն նման) այլ ւիայլեդաւ ջերմ եւ յուսա կին նման։

էէշտակիդ եղբայրներ

ՅԱԿՈԲ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹ ՊԵՏԻՐԵԱՆՆԵՐ

քին զարդարած եգբայրական զգւսդո ւմներ ր պա տճւս ռ. դար

ձած կին) որ ծնողքս իրենը խօս ա կդո ւթեան մկջ եղբայր Միհ՜ ***

<^Մեր՝^ը) իր մարդկային մօտիկո ւթեան իմաստէն անգին) 
կր նշանակկր ա զգա յին մարգ.) գիտակիդ մարգ եւ նման ար
ժանիքներու պատճարւով յարգանքի արժանի մարգ։

Հ-Մ-Ը –Մ՛ական քոյրեր եւ եղբայրներ) սիրելի Շ իմշիր եան 
րնտանիք) կր բաժնենք ձեր դաւը) Աստուած հոգին յուսաւո~

Արտի խոր ւ1էԼտու/ ոլ կսկիծով իմադանք մեր սիրելի եղբ՛ 
Միհր ա ն Շիմշիրեա նին մահը։

քՍոբ դաւով կբ սգանք ու մեր վշտակդութիւնները կր յայտ– 
նեն ք սիրելի եղբօր րնտանիքին, հարազատներուն, Հ Մ Ը Մի 
կ եգրոնւսկան *Լարչութեան եւ Հ-Մ-Ը-Մ–ի մեծ ընտանիքին։

Հողը թեթեւ ըլլայ անոր 
Սիրելի՛ եղբ՛ Միհրւսն) 
3 իշատակղ անթարւամ

ա

ՀՄԸՄ• ական եղբայրներուն։

փԱԶԳԷՆ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
ԳԷՈՐԳ ՄԱՆԿԷԷԵԱՆ

Մոնթրկա լ

Սան Հոզէ * փ փ

Եղբայր Միհրան Շ իմշիր եանի մահուան առ.

կդութիւններս : Լրիւ ան ա կն կա լ

ոքր տարրքզս Լլը եասչնայր գրնք եւ զրս տպա– 
ս ազն իլ մարգ) նուիրեալ ա զգա յին եւ անխոնջ

Ամ են ա խո ր մորմոքիչ դաւով իմադանք եղբ՛ Միհբան Շիմ– 
շիրեանի վաղահաս, անակնկալ մահուան լուրը։ Անդառնալի 
այս մեծ կորուստին գիմադ յուսաբեկ կան զնած մեր զգադ– 
ւած դաւակդութիւնները կը փոխանդենք ձեզի, ու ճ եր միջո– 
դով) Հ Մ Ը-Մ-ի աշխարհատարած մեծ ընտ ան իքի բ ո լո ր ան~

լին եր ո ւն։

կցութիւն իր վշ
չխկ իր սիրե–

իյունկ ու աղօթք իր անթարւամ յիշատակին։

ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ԽԱԶԱՏՈՒՐԵԱՆ
Մոնթրկալ ՅՈՀՀԱՆՆԷՍ ԵՒ ԳԵՂԱՆՈՅՇ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆՆԵՐ

Սիտնի

թեան գանձապահ եղբ՛ Միհրան Շիմշիրեանի ան ա կն կ ա ւ մահ– 
ւան գ.ոյժը) որ կայծակնահար % է՚Ր ան ս պա ս ելի ո ւ~

Սրտագին դա ւա կդո ւթիւններ ս

/»ս 1լա սլգ ս 
կր փ որձենք 
սրտաբեկ սիբտեբուն։ Ախիթաբիչ բարւերն անգամ կը կո ր սնդ– 
նեն իրենդ իմաստն ու ւսգ գերութիւնը նմանօրինակ անգաբ–

տժդունին) երբ 
ս ս ա եո ան ե ձեո

ՄՈՍԻԿ ՄՕՓՈՒՋ.ԵԱՆ
Այս տ կդ ո ւ թի ւնն եր ը Մոնթրկա լ
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քցոր ցաւով տեղեկացայ կ եդրոնական վարչութեան երկա֊ 
րամեայ նուիրեալ ան դամ եղբայր Միհըան Շիմշիրեանի վա~

ա ս տ ա

ղատները՝ հաւատաւոր գործակիցներն ու գաղափարի ընկեր

ները՝.
Խունկ եւ աղօթք յիշատակին՝. 3աւակցութիւններս հաբա

ցատներուն՝ Ջեղի եւ Հ Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընտանիքին՝.

ՍՈՒՐԷՆՆ ՊԱՅՐԱՄԵԱՆ
Գահիըէ

***

կ բոլորիս

, որ անկախ Հ՝Մ՝Ը–Մ՝Է մի^ոցաւ մեր եղբա յր ո ւթեն էն

***

ծ եղբայրներէն Միհբան Ե իմշիր եւսնի մահը՝.

ՍԵԴԱ ԵՒ ԿԱՐՕ ՅՈՀԱԿԻՄԵԱՆՆԵՐ 
Աթէնք

փ**
կցո ւթիւններ ս

աս տա կա շատ

Հողը թեթեւ գայ վրադ սիրելի եղբայր՝.

վշտակցաբա  ր 
ԱԼԵՀ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

հ եղբ> Միհրան Շիմշիրեանի անակնկալ մահը՝ որ ցնցեց 
/՝. Մեծ կոր ուստ մրն կ ՀՄԸՄի մեծ ընտանիքին: 
սրտագին ցաւակցութիւններս կը յայտնեմ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի

կաղմին եւ բոլորին կր մաղթեմ համբերութիւ 
պում եղբօր բամանման իրականութեան հետ՝.

***

Սիրելիներ, Եղբօր յիշատակր ւսնթարւամ պիտի մնայ՝.

սիրելի (յիհրանին կորուստը՝, ինծի համար

3իչատակներր շա տ 
հս կա յական՝.

ԱՐԱ ՀԷՕՀՆԷԼԵԱՆ

Հիահիրէ

***

վ մեր բո/որին հ ամար։ Ան ապրեցաւ արմանի 
իր ումով՝, ինքն ալ դարձաւ ինկած հերոս, բայց 
թիւնը միչ տ պիտի ճարււսգայթէ մեր Արտերուն

3արղա՜նք իր յիշատ ա կին՝.

Սրտագին ցաւակցութիւններ ձեր բոլորին՝.

ՏՄՐԹ՝ ՇԱՀԷ ԵՆԻԳՈՄՇԵԱՆ
Լոս կաթնոս

բօր, խմբապետին՝ արւսվնորգին՝ վարչականին՝ գործընկերոջ

Խոր ցաւով կը սգանք ու մեր վշտակցութիւններր կր յայտ՜ 
նենք սիրելի եղբայր Միհ ր ան Շ իմշիր եան ի րն տ ան իքին ՝ հարա– 
ղատներուն՝ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական վարչութեան եւ միու– 
թեան մեծ ընտանիքին՝.

կ աղօթենք՝ որ Աստուած իր հոգին լուսաւորէ ու երկնքի 
արքայութեան արմանացնէ՝. Աղօթելով կը խն գրենք Րարձր– 
եալէն՝ որ հոցը թեթեւ ըլլայ անոր աճիւններուն վրայ եւ այս 
տերեւաթափէն ետք կեանք արւնեն նոր փթիթներ ղ ալար պա~
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Համբերութիւն, մխիթարութիւն րո/ոբ հարազատներոլն փփփ
եւ Հ Մ Ը Մ ի մեծ ընտ անիքին: խորին ւյա ւա կւլո ւթիւնն եր ս Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մ եծ րն տան իքին,

Սիրելիի եղբ– Աիհր ան, յիշատակդ ւսնթ մ պիտի Կ եդրոնական *Լւս ր չո ւթեան բոլոր եղբայրներուն, «Ա ա ր ղի կ՝>՝> իա ո ա

իւրաքանչիւր Հ-Մ՝Ը ՝Մ՝ականի հոգիին մկ ջ՝.

Ա իհրանին պիտի կար օտ

Աստուած հոդին լուսաւոր կ:

թարթ երթ քեղի՝.

Կ որ ո ւս տր մեծ կ : Ե ղբ ա յր

ՄԱՆՈՒԿ ԵՒ ՀՆԱՐ ՒԷՕՇԿԷՐԵԱՆՆԵՐ
Հալէպ ՍԵԴԱ ՊիՇԼԵԱՆ

***
Լո ս Անճելըս

Խ որին րաւակրութիւններս ՀՄ՝Ը՝Մ ի Կեդրոնական վԼաբ– 
չո ւթեա ն միո ւթեան մեծ կոր ուստին հ ամար։ Եղբ՝ Միհբան 
մեծ բարեկամ մրն կր։ 1990-^ր Ղփ լիիան ի բանակումին բաւա

***
Այսօր, ամբորթ °րը> սԼ1ելի եղբայր Միհրան, վայրկեան մը

կան /այն Ժ՜ւսմանւսկ անւյուդած ենք միւս սին։

ները մխիթարկ։

ան դա մ

Ամբողֆ օրր աչքիս առւիեւն կիր, պահ մը համաՀՄԸՄ • ական 
իյաղերու րաւյման, պահ մը ժողովի թոհուբոհին, պահ մը

չկարողացայ խճողուած գլ

ԱԸԹՈՒՇ ՍՀԼԱՄԱԼԵԱՆ
Սիտնի

մարղադւսչտը, պահ մը համեստ սեղանին, որուն շուրի կա

վկճերը ա մբո րթ կեանքդ աղգին ու միու՜

***
Սեր սրտադին ւլ ա ւա կրո ւթիւնն եր ր Եղբ՝ Միհր անի անակրն՜ 
/ մահուան արւեքժոմ:

թեան նոլիրելու սլատդամներր կը ցոլացնկին։

Սիրելի եղբայր Միհրան, հակարւակ արեւկն խանձուած 
դիմադիծիղ եւ րնդհանրապկս չարքաշ շարժուձեւիդ, քու

դիւթի՛չ ձայնդ, զոր վայելել

անգամ՝. Այո պահուն, վստահ այն իրողութեան, որ հոգիդ ան~ՀԱՀԷ ԹԱՆԱՇԵԱՆ
նկ երկինք դրախտավայր, քեղի կ

տ ա

ած ու երաոած ես։

վայր–»ը, պոր

ո ւղեմ

***
Ս եր անկեղծ եւ խորին բաւակգութիւններր եղբ– Միհրանի

ՍԵՐՈԲ ՍԱՀԱԿԵԱՆ

ՍԱՄՈՒԷԼ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ 
էԼիենն ա

Սկաուտական միջազգային 
ֆեւոերասիոնի ընդհանուր 
քարտուղար ժագ Մորէոնի 
Պէյրութ այցելութեան ըն– 
թացքին։ Հանդիպումին կը 
մասնակցին եղբ. Միհրան 
Շիմշիրեան (Լիբանանի 
սկաուտական ֆետերասիո– 
նի գանձապահ), Ֆաուզի 
Ֆըղալի (արաբական աշ– 
խարհի սկաուտական գրա– 
սենեակի ընդհանուր քար
տուղար) եւ ժագ Մորէոն 
(աջին՝ ակնոցով)։

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԳ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 12 (378) 19



Հ.Մ.Ր.Մ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆ 
ՈՒ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆՍ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ 

ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱՆՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆ Ւ
(ԵՂԲ ՀՐԱՏ ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԸ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ 

Հ Մ Ը Մ Ի ■Ր՚֊ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՄՈՆԹԷԱԼԻ ՄԷՋ)

սյ–

ապացոյց

պո ւ իժ եան

սիրոյն՝ յարգանքին եւ հաւատար– 
մութեան։ Սյն կա զմա կեր պո ւ՜ 
թեան ՝ որ անցնոդ 91) տարիներուն 
սատարած Է ա զգա պահպան ման

էյազմաճեան կ աուա

Վահան Չ եր ա զի ա րւա^ն ո ր դո ւ~ 
թեամբ , մասնակցութիւն բերին 
զինուորական ա շխատանքներու՝

զօր անոցներո ւն մէջ պատսպար - 
լած աւելի քան 25 հազար որբեր։ 
Որբեր՝ որոնք հետադային, 1920-^ր

տւս ա–

երիտասարդը

ն պա տ կւսնելիո ւթիւնն ու հւսււս– 
եկեզեցիին՝ մարմնակրթանքր որ– 
ժաւորելու համար պատանին ու 
.ի եւ դաւանանքի խտրութեան՝ 
ոելու ֆիդիքական, իմացական եւ

բարոյական արժանիքներով յանձնարւու միութենականներ ՝ 
օրինակելի ազգայիններ եւ տիպար քաղաքացիներ։

Հ Մ Ը Մ Ի 95՜ամեակի հրապարակային տօնախմբո ւթեան 

նահւստ ա

ս տ ա

տագիտութեան մեր խօսքեըուն հետ պարտինք անդրադաո.՜ 
նալ միութեան փարւահեդ անցեալին եւ դէպի ապագայ մ եր 
երթին դիմաց ցցուած մարտահըաւէրներուն։

Մեր ազգային պատ մո ւթեա ն Հ Մ Ը Մ ը իր իւրայա֊

հազիւ չորս տարոլան կեա նք մը ունեցաւ։ Այդ միջո ցին ան 
աւելի զ ր ա զ եցա ւ Հայրենիքի կա ր իքն եր ո վ՝ հայ որբերու բա

րոյական եւ ֆիզիքական դաստիարակութեան աշխատան– 
քով քան մարզական գործունԷութեամբ։ ՀՄԸՄ ա մէն օր 
ու ամէն տեղ գործեց ազատ Հայրենիքի տեսլականով։ Տարի

ներ անցան՝ եւ Հայաստանի անկախութեամբ՝ Հայրենիքին 
պա տ ա կը ի ր ա դո րծ ո ւեց ա ւ եւ 
մայր Հայրենիքի մէջ եւ ս կս ա ւ 
անունոմ։ Աաօր ՀՄՐ -Մ ՜

Հ -Մ ԸՄ ը վերընձիւղ

ա ո ւ տ ա
սական ճա կա տ ա մա ր տն եր ո վ՝ 28 Մայիս 1918-^/ն ծնունդ ւսրւաւ 
ազատ ու անկախ ՀայաստանԻՀ անրապետութիւնը՝ իսկ նոյն 
տարուան Նոյեմբեր ճճ~ին՝ մօտ 6 ամիս ետք՝ շնորհիւ ՝իրիս– 
եաններու՝ 3 ա կո ր եւսնն եր ո ւ՝ Հինդլեաններու եւ խումը մը

սսրուս սարյաօորւսո ւբր&ւսԱ բ՝ I ս տա 
նական գործը վերստին կը ծւսղկի ո

ա– 
պետուրրեաս օրերուս՝ րեդարւաչելող լուսաւորուրրեաս նա

խարար Նիկոյ Աղյբալեանի կոչին՝ իր խմբապետներԷն երեք 
նուիրեա լներ Վահան Չերազ՝ Տիգրան իյոյեան եւ Օննիկ

Ազդերու կեանքին մէջ հազուագիւտ են այն միութիւննե– 
րը՝ որոնք 9օ տարի պա հած ըլլան իրենց աշխատելաձեւր եւ 
հիմնակ ան սկզբունքները։ Յատկապէս արդի ժամւսնակնե– 
ըուն՝ երբ այդ միութիւններուն մեծամասնութիւնը մարմ

նամարզական եւ ոչ մարմնակրթական արհեստավարժ կազ– 
մակերպութիւններ են՝ վճարովի պաշտօնէութեամբ։
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ԼԼյս խնքս/հեղ արհեստավարժով 
թեան պայմաններուն մէջ, 95 տար 
լել արւանց շեղելու հիմնադիրներ 
ս կ զբունքն եր էն, ա ր դիւնք է միու

ա տ ա կիզրէն մինչեւ օրս իր ւսմ–

Ը Մի րնդհանո ւր վեր ելքին, վարչական, 
մա ր ղ ա կ ան բն ա դա ւա րւն եր էն ներս՝.

111– ներր, յանձինս ողբացեալ եղբայր Օ՝անիէլ ՚իանիէ լեանի, եղ–

ելի քան 25
յարկին

արւո յցն եր ո ւ

ա
ԼԼրմէն կէտիկեանի, իրենց 
ա9տեոուէԺեւնր // սաաս ո ու ա րւո

տակ կը համախմբէ մա ր ւ1՝ն ա կր թանքն ու ս կա ո ւտ ո ւթիւն ր եւ րուն եւ վերելքին՝.

Ւր ւ երիտասարդը
արւաջնոբղէ դէպի մարդկայինը,

ա -

կ՝

եբ կս եո.

րուադոյնը, բաբին, վսեմը յաջորդ վ ա ր չո ւթիւնն եր ը, արւանց ընկրկելու, 
կերպով ա շիաւ տ եց ան եւ մասնակցէարժէքներու իրագործումը՝.

ա աԱմբողջ 95 ջեւ այս
երդուեր Հ այրենի–

տ ո

ա րւ

նարկներու ի խնդիր եւ իրենց կա զմա կեր պչա կան կարողու՜ 
թիւնն ու փորձարւութիւնր ի սպաս դրին այդ ձերւնարկներու

կւսրւվարենցի հեղինակած եւ քհարսեղ կանաչեանի ղ աշնաւո– 
րած (իՅա ո֊աջ նահատակ» քայլերգով, Պետրոս Ատրունիի 
յղացած Հ<թարձըացի ը–բաըձըացոճ֊հհ» նշանաբանին ներքեւ՝.

թեան՝.

Աարդոց կեանքին մէջ 95 տարիքը կը վերադրու
ա ղ դա յին դիտ ա կցո լ– 
ոարած է մեր պատանի–

թիւնն ալ կը դա դրի, բա յց ա յդպէս չէ Հ .Լի .Ը .Լի .ին համար, ոլ 
հակարւա կ իր մշ~ամեայ անցեալիւն, կը մնայ երիտասաըղ 
(Հերիտասաըդին հետ, երիտասարդին համահհ» եւ կոչուած 1

Լյոսբրրդալր սԼլաուտա 
1\40Ոէ1*ՇՁ1» բաղմիցս դն

թիւնը «ՏՇ011էՏ ճշ

դիր Սին աս

րդին, որո

տ յւս րւա ջ ղ ի մ ելո ւ եւ

ա տ ա

է, եր կայի եւ ապագայի ծրագիրներուն հետ, սա ա–

՚ Ր ւլտրդրս, ՀՍԼ Ս ր Լ ւսււսլր սորւսԼլաղս ս ասսաօրւղը 
սկսած է ծ ա ւա լի լ իր դո րծ ո ւնէութեամր եւ լծուած է լուրջ աշ– 
խա տ անքի, արւաջին հերթին իր հովանիին տակ համախմբելու 
համար սերունդ մը, որ տարիներէ ի վեր մար ղ ակ ան օտար 
ակումբներու մաս կր կաղմէ՝. 3 ա րւա ջի կ ւււյ տարիներուն 
փաստօրէն պիտի տեսնենք խիստ կարեւորութիւնր այս գոր–

իՒող 95-/77մետկր յուշարարր ըլլայ
Սիրելի՛ եղբայրներ եւ քոյրեր, շա֊

ուա

ԼԼյսօր, այս սրահէն ներս ներկայ 
են շարք մը նուիրեալներ, որպէս 
միութենական խ ոն ա րհ անձնաւո– 
րութիւններ, կակուղ թաթիկէն մին– 
կ ել ա / եհեո ՃՄՐԼի.ականեր, որոնռ

արւաջնորղ ութեամբ 

–րաոձրարւոճ֊/7» ն>ւս~

նա

նարկներ

Ի՞նչպԷս կ՚ուզենք տեսնել 
մեր միութիւնը 21 րդ գարուն։

- Ի՞նչպԷս ներգրաւել մեր 
պատանիներն ու երիտասարդ
ները եւ իրազեկ դարձնել զա
նոնք մեր միութեան կառոյցին 
եւ անոր իրագործումներուն։

- Ի՞նչպԷս բարելաւել, յառաջ– 
դիմել եւ ձգտիլ գերազանցման, 
օրուան պայմանները նկատի 
ունենալով։

Ահաւասիկ հարցումներ, ո– 
րոնց պատասխանները ան
պայման մեզի նոր մարտահրա– 
ւէրներու առջեւ կը դնեն։

րին վաբձքբ կատաբ՝.

Աիրելի ներկաներ, ինշպէս 
աէօ, Հ. Մ՝Ը՝Մ Ո մե>տ պատնեԿ

ա-

ա ո ւտ ա -

մը նուաճումներու, միջաղդային մա

կարդակի վրայ, Սփիւրւքի Հ֊Մ՜

են, հպարտօբէն նեբկայացնելսվՀՄ– 
Ը՝Մ՝ը ի^^յ^յ ծնած ու ապրած երկիր–
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- Հ՝Մ ՝Ը՝Մ է Լէբւսն ան է փէն կ– փ ոն~ 
կէ աղջկանւյ թումբը՝ 1999՜կն մէնչեւ 
օրս՝ չորս անդամ տ էր աղած կ արա–

Արարատ

ս էս ո յեանո ւթեան 
վ՝ ԶՕՀԶ-էն Լէւբա՜

հեծելանւոբդնեբ , 1980-1992, երկէրը 
ներկայացուցած են մէջաղգայէն 
մրոումներու՝. ո էյ ատաԼւուհժեան ար–

եղբ ա յբնեբը՝.

- Հ-Մ՝Ը Մ՝ական քոյր փնարէկ 
ԱՈւբատեան՝ Լէբանանկն՝ 2002–^՜ *7 
մէնչեւ օրս՝ 4 անդամ էսլած կ ճատբա– 
1ւ է արարաեան ա > Ւսարհէ ահա ւեւս~

Մեր պատանիներն ու երի
տասարդները մեզմէ կ՚ակնկա– 
լեն մանկավարժական եւ գի
տական արդի մօտեցումներով 
յստակ եւ հրապուրիչ ծրագիր– 
ներ։ Մեր պատասխանատու 
մարդուժը մինչեւ օրս զոհած է 
իր ընտանիքը, իր անձնական 
գործը, ժամերն ու հաճոյքները, 
ի շահ մեր պատանիներու եւ 
երիտասարդներու դաստիա
րակութեան։

Մինչեւ ե՞րբ կրնայ շարու– 
նակուիլ այս վիճակը, մէկ կող– 
մէ երիտասարդներու անմիջա
կան եւ նորանոր ակնկալու
թիւները, իսկ միւս կողմէ մեր 
պատասխանատուներու զոհո– 
ղութեան չափանիշը՝ ի դիմաց 
այսօրուան պայմաններուն։

ձերւքէն երդուեցէն հաւատա 
Աստուծոյ եւ Հւսյրենէքէն՝.

- էյւ վեր^ապկս ՝ մեր «, ա~

Պետրոս Ատրունէէ հեղէնակած նշա

նաբանէն արւէեւ պկտք կ էսոնաբհէլ՝ 
էր էսորէմաստ էժելաղբականոԼթեան 
եւ մարգկայէն ու բարոյական ար– 
ժկքներու բանաձեւման համար՝.

Այս աութէւ պէտէ ուղկէւ բա դգա

լս ա Լ ան մր եատարեւ Հ-Մ ԸՄհ ն, ա -

ցուրդէն եւ մէջաղգայէն ո ղէմպէա–

Զտէւյւտ-քօրէատ»֊/**/ մէջել–. Աըդէ 
ո ղէմսլէա կաննեը ո ւ հայրր ֆրան– 
սացէ Փէկը Տը ՝Ըոլպկբթկ^ յ 1924֊/ր*7, 
ողէմպէականէ ընդհանուը ժողովէն

- Հ-Մ Ը Մի Ս ուբէոյ պասքեթպոլէւ 
աղջկանց խումբը 2008-/7*7 տ էբ ա ցած կ 
երկրէ փոխ ա խո յեան է տէտղոսէն արեւմտեան ԼԼսէոյ որ մէնչեւ օրս է ղօրու

աւելբ բարճր ԼՃ111Աշ; եւ աւելը ուօ՜եղ 
(քօրէատ)։ Ո ղէմպէա կան կա ր գա խօս ը՝ 
՜՝ կ արւաջադրկ մարղէկէ մը ֆէզէքա՜

- Աբժանթէնկն, Հ՝Մ՝ Ը ՝Մ՝ ա կան եղբայր Ղ՝աւէէժ \,ալ– 
նտեան եըկար տաըէնեը փայլած կ թենէսէ մէջաղգայէն

ան բաըելաւումը՝ թելադրելով ըլլալ աւելէ արադ՝ աւելէւ

- էյ գէպտ ո ս է Աղեքս ան ղ ր էա քա ղաքկն եղբայր Պերճ թ՝ո~ 
սունեան պա սքեթպոլէ՝ Պերճ Տկակեան եւ էյր ոլանղ Ը ա ր– 
մաքսրզեան մկկ քայյ ոստու մի մրցումներուն երկէրր բաղ– 
մէցս ներկայացուցած են մէջաղգայէն եւ Մէջերկրականեան

արւա\ ղաւերացոււսԾ ղ շատ աւելը ասր

որովհետեւ (^Ը ա ր ձ ր ա ց ո ւր՝Խ ը մարգկայէն մեծ
յ

ւս*/ մր արտայայտութէւնն կ:

Երբ Հ Մ Ը Մէ պատմութէւնր սեբտենք՝ կը տեսնենք որ

7 նշանաբանը Պոլսոյ մկջ այր1 ւոարէներուն լււյթէյ րնդունե֊
լութէւն գտած կ Ա՛յգ օրուան շարքերուն՝ ժ՜ողովուրդէն՝ ղե

ատայէ պա սքեթպո լէ աւլ– կավարութեան եւ մէջաղգայէն դկմքերուն մօտ՝.

14 Աուլէս 1919-/7*/, Ֆրանսայէ ագգայէն տօնէն առ.

- Հ-Մ՝Ը՝Մ՝է Արեւմտեան Մէա ցեա լ նահանգներու շրջանը՝ 
2013-/7*,, Հ-Մ Ը՝Մ• ա կան հինգ մաըղէկնեը տըամադը ած կ 
Հայաստանէ պա սքեթպո լէ հաւաքականէն՝.

զան ձեռ.նարկներու ընթացքէն՝ ՀՄԸՄէ սկ 
ու նուագաէսումբր՝ էբենց տողանցքներով մԼ

թէւնն

Ակաուտ ա էական բւսժւսն մո ւնքէն՝.

ատայէյ շրջանը՝ 1999-/7 Ապրէլէն՝ մէւս– 
ունու եցաւ որպկս անդամ ՕձՈՋՃ1Ջ1՜1 

ՕՒ/րոբւօ Շօրորուէէտշ–^*, ( ՇՕՇ )՝. Այս ան դա մ ա կցո ւթէւն ը մեծ 
պատէւ կ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է ընտանէքէն համար՝.

գբօշբ

ր ա ս տէճ թէւնն երու կողմկ էրենց տարած աշ–

Արդ՝ այս արւէժէւ հարց կու տամ ՝ թկ արղ եօ^ք /\1է1ԱՏ բւս– 
որ կր նշանակկ աւելէ բարձը ՝ ներ շնչո ւած կ մեր <^Ըարձ~ 

Հյէբ^) բարւկն՝ եւ եթկ պատասխանը դրական կ՝ այն ատեն 
տարած կ ըլլանք ողէմպէակւսնէւ կարգախօսէն՝ անոր

Արադա

- 2ՕՕ8-/7Ն եղբ. Ե որիւն Հայրապետեան Սան քիրանսիսօուէն, 
2010֊/^՝ եղբ. Ռուբկն ՝Հյալպանտեան էյրուսաղկմկն՝ էսկ 2011– 
էն եղբ՝ Պետէկ <՜էասպաըեան Պուրճ Համուտկն բարձրացան 

հարցը կը կարօտէ աւելէւ թոքէ պրպտումներու՝.

Այս բաղդատականը համարձակեցայ ընել՝ նա էս ձեգէ 
հետ բաժ՜նեկցելու համար տաբէներու մտատանջութէւնս այս 
մա ս էն, եւ նաեւ ան գա մ մր եւս > ե> տ ե / ո ւ համար մեր ն>ա~

22 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 12 (378)



ն ա բան քէն խորիմաստ արժէքն կ ար ե ւոր ո ւթէւնը։

ՀՄԸՄի 95 ամեայ գործունԷո ւթիւն ը լո ւսարձակի
տա1լ առսելէշ ետք, պրտր ուզղր ասդրադառնալ նաեւ րր 
ապագային շարք մը հարցո ւմներո վ•-

- խնչպկս կ ուզենք տեսնէ/ մեր միութիւնր 2ճ~րդ գարուն։

- Ի՞նչպէս ներգրաւել մեր պատանիներն ու երիտասարդ

ները նւ իրազեկ դոյըձնել զանոնք մեր միութեան կ ա ռո յցին

Հ-ՄԸՄի Պ ա տ դա մա ւո ր ա կան (վ՝ողովը վաւերա

ցուր միութեան յառածի կայ 10-15 տարիներու դա ր գացման 
հեռանկարները ներկայւսցնող ռազմավւսրական ծրագիր մը 
(ՏէՐԶէՇ^ւՇ |Օ1ՁՈ)։ Յոյսով ենք, որ այս ծրագրին գործադրու

թիւնը հաւաքական համոզումով եւ ա շիյա տ ան քո վ պիտի կա–

անոր իրագործու մներ ո ւն։

- է^նչպէս բարելաւեր յա ռաջդիմել ձ դա իլ

ւէըներուն։ Պէտք է մեր ուժերը կեգրոնացնել հայեցի դաստիա

րակութեան եւ ազդային արւորթ մտածողութեան վըայ։ Այս 
ո ւղ զ ո ւթեա մը սփիւրւքահւսյ թէ հայըենի մեր կեանքին մէջ

ման, օրոլան ո ւն են ա լո վ։

Ահւսւասի կ հարգումներ, որոնց պատասխանները անպա յ–

ն ո ր ո ւթիւններ ու ն հետ

դաստ իար ա կ ելիք:

խօսքս պիտի եզրափակեմ ըսելով սիրելի՛ ծնողք, ձեր զա

ւակները ա րւանց վարանելու վստահեցէք Հ–Մ՝Ը–Մ–ին, ուրա շխա րհր

ման մեղի նոր մա ր տ ահը ա ւէ րն եր ո ւ աոխւ. կր դնեն։ Օրուան

ցութեան միթոցներ են, ուր միտքեր կր զարգանան եւ լու

ծումներ կ որոնուին։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը « ւր է այս բոլորին մէջ՝.

Սեր պատանիներն ու երիտասարդները մեզմէ կ ակնկա՜
յեն մանկավարժական եւ գիտական արդի մօտել 
յստակ եւ հր ա պո ւր իչ ծրադիրներ։ Մեր պա տ ա ս 

էս րւա կ, ցեղի անմւսհներ՝Խ քա յ/ եր դի հնչիւն

եր իաաս արզ ներու դաստիարակութեան։

Մինչել երր կրնայ շարունակուիլ այս վիճա կը, մէկ կողմէ 
երիտասարդներու անմիջական եւ նորանոր ակնկալո ւթիւն–

նիներու եւ

երթդ շարու~

թեան չափանիշր ի դիմաց այսօրուան պայմաններուն:

\^/ւէհ էհտ շօրոբ1տրո6ոէտ օք

I - ւն1 =.ւ 7 տւ
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Հ Գ, Թորոյեան
Հ ՊԷՅԸՈՒԹ անձնական տէտզոսները։

օ–ան զ ն ահ ա տ ե լէ տեղը ու 
զէպէոն, որ Յունուար > 
էր սէրելէներուն եւ ֆ ո ւթպոլա ս է րն եր ո ւն։ 
1960 ՜ական թուականներուն անոր ւսստղր

լաւադոյն կո/՜սքո ր րր։ 1966-^/2/ կ ընտրուէ Լյւր ոսլայէ լաւա

գոյն ֆութպոլէստ, էսկ երեք անգամ կր տէրանայ ձՈսկէ կ°՜ 
շէկ՝ֆէն 1962-^ն, 1966-^րն եւ 1968-^րն։ 3)ութպոլէս տէ ասպարէ– 
զէ րնթացքէն ան կր կատարէ 498 մրցում եւ կը նշանակէ 469

ն մէէա պէ ս պէտէ

րուն, եբբ Պրազէլէ հսկաները Փելէ, կարէնչա էբենց փւսրւքէ 
օրերուն մէէ էէն ու երբ Անդլէոյ մէէ Պոպէ Չարլթըն հերոսէ 
կր վերածուէր ու դերմանացէ եբէտասարդ խաղացողներու 
հոյլ մր դեր ման ական ֆ ո ւթպո լը կը հաստատէր մէջազգայէն 
բեմէն վբայ։ Ահա այսպէսէ օրերուն, մոզամպէկցէ արմատ՜ 

կը ծանօթացնէր ֆութպոլասէրներուն: Լյւրոպւսյէ եմ՜ 
փիընղ Լիկ^ի Հրցու մն եր ու ն Պ ենֆ էքայէ սրընթաց յաղթա
նակներն ու նուաճած տէտ դ ոսր, ապա 1966-^7 Լէոնտէալէն 
Փորթուգալէ ազգայէն քսումբէն աննախընթաց յաջողու՜ 
թէւնր փւսրւքէ դաւէն էնեբ կը հէւս է էն էօզէ պէո յէ չուրէ։

էօզեպէօ Տա Աէլվւս $)եբէյբա ծնած է 1942 3 ո ւն ո ւա ր 25՜ 
էն։ Պատանէ տարէք էն կը մէանայ Փորթուգալէ Աւէորթէնկ 
Մարքէզէն։ Հ աղէւ եբէտասարդ., 1960՜էն, դերւ 18 տարեկան 
հասակէն կը մէանայ Փորթուգալէ հղօբնեբէն Պենֆէքայէ 
կազմէն եւ կը սկսէ թէ անոբ եւ թէ Պ ենֆ էքւս յէ ւէայլուն յաղ– 

խմբ ակէցները 1966-^ր Լէոնտէալէն կր հասնէն կէսաւարտա– 
կան եւ կր գրաւեն պատուաբեր երրորդ զ էրքր։ 3արդ ֆութ–

Լէոնտէալէն մեծագոյն անակնկալը, էսկ էՕԼյէովէ° կը դաունայ 
Լէոնտէալէն կոլ-սքորրրւր նշանակելով 9 կոլ։

(5-էն Պ ենֆ էքան լքելու1 ան կր մեկնէ Լէէացեալ նահանգ

ներ եւ Չէանալուս, ուր չորս տարէ մաս կր կազմէ տարրեր 
ակո ւմբներ ո ւ եւ 1979–/,ն՝ 37 տ ա ր եկան հասակէն հրաժեշտ 
կու Մ1 այ ֆութպոլէստէ էր ասպարէզէն։

ա սւ- 

եր կւք ա յր կեան է ընթացքէն, էնչ որ պատճարւ յ 
Պ ենֆ էքա յէ մարզէչը զէնք մէացնէ էր կազմէն։

րս ւն։ փրէսթէանօ էէոնալտոյէ մէէ Ւր յաջորդը–.
լէստէ ա ս պա ր կ ղ է էր ւէայլուն տարէն երը կ անցընէ էր սէր ած 
կազմէն հետ։ Շուրջ 15 տարէ Պենֆէքւսյէ մաս կազմելով ան 
կր յաջողէ էս լ ե* է բազմաթէւ տէտղոսներ։ Ան 11 անգամ կը հան

դէս անայ Փորթուգալէ ախոյեան։ 5 անդամ կը շահէ Փ ո ր թո լ– 
գալէ բաժակը։ Երկու անդամ կը շահէ «Զ եմւէէընզ Լէկ՝^>ը եւ

մատնելույ էր երկու ա ղէէկներն ու թաւն եր ր։ էր մահո լան

ն ակն եր
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

Հօ֊ԱՄԵԱԿԻ ՄԵԾԱՇՈՒ֊Ւ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՒյԱՄԲ '

Հ.Մ.Ր.Մ. ԳԱՆԱՏԱ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵՑ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹ՜ԵԱՆ ԻՐ ՈՒԽՏԱ

Հ Տ. Շահինեան 
Հ ՄՈՆԹՐԷԱԼ

իրակի, 9 Փեւորուա

–ամեայ եբթր շրջանային եւ

լս

թեան 95 –ամեակին աււրն՜

րութեան էմՏ-ամեակը՝ ինչ որ կրկնակիօ~

եդր ո եր «ԼՀՏ ա– 
սրահին մկջ

լա

կոմիւոկներու, ի^՛^՜
ււլաաոս (Հր ւս լք 3ա կոբեան, ՀՅԳ֊ Բիւ֊ նաեւ ուղեկից միութիւններու ,
րոյի ան դամ 311յ կ ո ր Տէր Խ ուչաւոուբ– 
եան՝ ՀՄԸՄի կեդրոնական *֊Լա ր ո լ–

ն եր 
քոյրեր եւ ՀՄԸՄի համակիրներ :

ւքեթերան եւ դործունեայ եղբայրթեան ներկայացոլցիչ եդր– ԷԼրմկն կէ՜

ւ/ւ

ճիլղի

նա ա ա

/Մսաս ասդաս եղբ– •֊Լա*՝>ր ա ս ի ւս ս ր ղ ք ե ա- 
նի յիշուաակը՝. Ապա, ան իբ խօսքին մէջ

Հ օ ս ա ղա ւո ա ր ո ւրր ր ւն ր նարւագաԿե– 
ցին ւոկր եւ աիկին ԷԼրեդ Մւսրդարեան–

ա–

ԼԱ–
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րէս պա ր տ ա կան ո ւթիւնն է մ եծ ա պկ ս 
զօրավիգ կան գն է լ ա զգային հպար տ ո ւ՜

չիսնայել անոր ծաւալումին եւ բարգա

ւաճս ւմ ին համար եւ, մանաւանգ, ճա~

ա մեա յ

մէութեան

կկք ձեր աշիյւստանքը,

ւոիկեան՝. էյղբայրր բարձը գնահատեր 
ճմրՐՄե հաոուստ եւ րաոարւհե հոա–

նման կա զմ ա կեբ սլո ւթ եան մը մեծ ըն

տանիքին մաս կր կազմենք՝հ :

ան աւելցոլց– ձիՒկեւ ^ն՜ամեայՍպա,

երիտասարդո ւն ինք, բայր շատ

ապադան։ Ահա թկ ինչու, այսօր, մենք

յազթական երթը՝)՝)–. Եղբ– Եկտիկեան իր

իյօսքը եզրափակեր ըսելով* ր մաղթեմ

միշ տ ի մտ ի
նենա լո Հ-Մ-Ը-Մ–ի նշանաբանը^։

ո ւ՜
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կին ան դա

մեծ մի

եան որբահաւաքի ա շ իյ ա ւո ւսնքն եր էն 
մինչեւ ս փ իւրւքահա յո ւթեան կեանքի

կա զմա կերպ ում եւ հերւա ւոր
մէֆ հայու բեկորները հոգեկան ւյրտոլ–

տ ո ւթիւն՝.

կելու երթր ոչ միայն

ՈՂՋՈՅՆ
ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՍՐՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
95-ԱՍԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Այսօր իսկական հրճուանքով եւ հպարտութեամբ է, որ կ՚ողջու– 
նենք Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 95-ամեակը։

Տարեդարձներու այս յիշողութիւնն ու նշումը կը մղէ մեզ խորհե
լու Հ.Մ.Ը.Մ.ի առաքելութեանը մասին, որ սփիւռքեան դաժան հե
ռանկարներուն դիմաց մարւոահրաւէրի դրօշ ու պայքարի ուղե
գիծ եղաւ։

Սփիւռքի ցարդ գոյութիւնը՝ մեզ կանխող, ինչպէս եւ մեր ու 
ապագայ սերունդներուն յարաւոեւօրէն մղող պայքարին ու խո
հուն եւ նուիրեալ աշխաւոանքին արդիւնքն է եւ պիտի ըլլայ, եւ 
այս առաւել քան երբեք, մեր վրայ կը դնէ անտեղիտալի պարտա
ւորութիւնը համայնականօրէն ու համադաշն կերպով, խոհական 
ծրագրումով նուիրագրուելու հայապահպանման նուիրական 
առաքելութեան։ Այս պայքարին մէջ անտարբերութիւնը վստահա
բար կործանարար հետեւանքներ կրնայ ունենալ Սփիւռքի ազա
զուն գոյութեան վրայ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր մասնաճիւղերով եւ առաքելութեամբ սփիւռքեան 
այս համայնական գոյապայքարին իր երախտարժան ու նուիրա
կան բաժինն է որ կը բերէ մեր գաղութներուն։

Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր երիտասարդական շարքերով մեզի ու մեր հողին, 
ջուրին, պատմութեան եւ իտէալներուն, հոգեկան ապրումներուն 
եւ հոգեխռով վերացումներուն յիշողութիւնը կենդանի կը պահէ, 
այլ մանաւանդ հայապահպանումի սրբազան առաքելութիւնն է, 
որ կ՚իրագործէ՝ յատկապէս սփիւռքեան մեր իրականութեան մէջ, 
մէկ Ազգի եւ Միացեալ ու Ազատ Հայրենիքի երազանքով, մեր յա
ջորդական սերունդներուն համար յաւերժացնելով հայու ստեղ
ծագործ հոգիին բազմադարեան եւ հարազատ Ազգային ժառան
գութիւնը անոր նոր օրերու նոր ծլարձակումներովը։

Շնորհակալութիւն, շնորհակալութիւն եւ բարի երթ։
Ողջ լերուք ի Տէր։

Աղօթարար՝
ԽԱԺԱԿ ԱՐՔ. ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմին

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 12 (378) 29



Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

ա–

կր հւսւո

ւսրւ 111–
111–

աաայի Շր^ա՜

յայսւա դիրին իրենց մասնակցութիւնը բե~

ա ա
111՜

նիկ ՝իհնյ– Պ՝ոյունեանի մաղ~

ներ քոյր /&՝ալին Սերոբեան, եղրայրներ

Օւ րշշէ Ո ւ §հէտ 
ԲՃԲ1Տ

ԲձքԱՏ 
Տշ1շշէ 
7օսր յօսրոշ^ 

(յւոճշծ 1օսրտ 
քօր 8 Օձ)/տ 
օր 12 Օջ^տ

օսան ու. վերելորն՝. 
Ապ 111 ) Սոնթէւսլի քայլերգ նահաւոակ՝$)ի յոսւրն–

կայս խմբերգումով՝.հՒ քոյր Ս°՜

1 1, աօ մօտ րոաւմօտ 
75001 Բյոտ
էօ1 33 I 42 96 1 0 1 0 
13X331 42 96 18 77 
Տ3հօր3էօււրտ@տ€1շշէօււր.շօրո

48, օօսրտ 1յ Սհշրէճ
69003 Լ\՚օո 
101334 78 60 13 66 
13\ 334 78 60 92 26 
տօրՅո@տօ1օօէօսր.շօրո

67, Լյ ՕՅոօհւօրօ 
13001 .\131՜ՏՕ111օ 

101 334 95 09 30 60 
13\ 334 95 09 30 61 
րոո րտօ 111 օ @ \\<ւտէ օ օ 1 տ. ք ր

32-38, 1Ղ10 113Ո13հօԺՕԱէ13Ո 
ձօրօ\3ո
1օ1 374 1 0 52 55 55 
13X374 10 56 40 30 
տՅհօւ՜Յ @3որմոշօ.օօրո
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Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԱԹԷՆՔԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՍԵՄԻՆԱՐԶ

ՀԼոռիՊարազեան
Հ ԱԹԷՆՔ

ազմակերսլութեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Ս ի Աթկնքի Շր^ոյ–

Սկաուտ • Խորհ ուր դին, Շաբաթ, 24 ել կիբակի, 
25 Յունո լար 2014՜//ն, Պ՝ոքինիոյ «(Հ ա ւա ր եան՝ջ> 
կեդրոնի (Հ^ւսքար եան-Աար աճ եան՝Խ սրահնե՜ 

եդի ունեցաւ սկաուտական եր կօր եայ սեմինւսր,

Արկօրեայ ս ես րս ա րր Լլ ր սա րււս ւո ես է ր ս ա ս ն ա գրց ե եր ո ւս 
ներկայացնէք ազգային եւ սկաոււոական գիտելիքներ՝. Արդ՝ 
արւաֆին օրր ներկայացուեցան հետ եւեա / հինգ դասախօսու
թիւնն երը–– 

ւս–

րւասգարսեր Լ
2 • Սկաուտ 

թեան ն պա տ ա
շրջանի

Սեմինարին եր կր ո ր գօր ը ներկայացուեցան հեւոեւեալ նիւ.– 
թերը–

1– Սկա ո ւա ա կան տ եղա գր ո ւթիւն եւ չափագիտութիւն 
^ոսթաս Լիղերոս՝.

3– ԷԼզդային երկու քայլերգներու մեկնաբանութիւն (5ու~ 
նաստանի եւ Հայաստանթ Արշալոյս Աաւիրիչեան՝.

4– Ա կ ա ո ւտ ա կ ան քա ր տ կ ս ա դի տ ո ւթ ի ւն 3 ո ւն ա ս տ անի 
սկաուտական ֆետերասիոնի կողմկ Փանտելփս Արրլիրիու՝.

5– Հայաստանեայց եւ յունական եկեղեցիներու միջել կրօ՜ 

թեմի Արւաջնորդ Խորկն էյ ււլս • Տ ո գր ա մաճեւսն՝.

(հացի դասախօսութիւններկն, որոնց ներկաները հետ եւե֊ 
ցան մեծ հետաքրքրութեամբ, սեմինարին ւսււիթ տրուեցալ 
մասնակիցներուն հարցումներու եւ զրոյցներու՝, Երկու օր–

ւս ԼՈ ա ս ւո ւս -

լրացուցիչ յայտագիր՝.

Աո-աջին օրը, երեկոյեւսն, սեմինարին մասնա
կիցները գիշերեցին ակումբին մկջ՝. Լիթնոլորտր 
շատ հւսճելի կր՝. Տեդի ունեցան սկաուտական խա–

գտցած կին Աթկնքի եւ Գոքինիոյ Ակաուտ– Խոր–

է/եմինարը վերջ գ

ր րաբապետ 
ա տ ա ր ո ւած

կիչ խօսքՈ ա–
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«ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՖՈՆՏ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Շարունակուած Բ. կողքէն

- Տէր եւ տիկին Գրիգոր Գրիգորեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Մարալ Գարամանուկեան

100 $
- Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Թալին Գլպաշեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Արամ Պոսնոյեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Նազօ եւ Նորա Պապիկեան 100 $
- Տիկին Մարի Պապիկեան 100 $
- Կարօ Շահապետն 100 $
- ժեռարտ Թապուրեան 100 $
- ժեռարտ կրտսեր Թապուրեան 100 $
- Պայթարեան եղբարք 100 $
- Տէր եւ տիկին ժիրայր Պարսումեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Շահէ Պարսումեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Արա Պարսումեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Մարտիկ Պօղոսեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Կարօ Սալխանեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Պետիկ Սապունճեան 100 $
- Նուպար Խանամիրեան 100 $
- Բիւզանդ Գէորգեան 100 $
- Տէր եւ տիկին Սագօ եւ Մարալ Կէօյպաշեան 100 $
- Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութիւն 100 $
- Տէր եւ տիկին Յարութիւն Յարութիւնեան

(Հայաստան) 100 $
- Տէր եւ տիկին Արմէն Կէտիկեան (Գանատա) 100 $
- Տիրան Շահինեան (Գանատա) 100 $
- Տէր եւ տիկին Կարօ Սեդրակեան

(Միացեալ Նահանգներ) 100 $
- Տէր եւ տիկին Նուպար Սոֆեան 100 $
- Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Նուէր Չոլաքեան 100 $
- Տէր եւ Տիկ. Մանուէլ եւ Սիրան Մարսէլեան (Մ. Նա

հանգներ) 100 $
- Տէր եւ Տիկ. Բաբգէն Կարապետեան (Գանատա)

100 $
- Տէր եւ Տիկ. Սեւան Ալեքսանտրեան 100 $
- Տէր եւ Տիկ. Սեդրակ էմիօղլեան եւ զաւակունք 100 $
- Տէր եւ Տիկ. Նուպար եւ Մարօ Պաղպուտարեան

100 $
- Տէր եւ տիկին Կոստան Եափուճեան 50 $
- Մեթր ժագ Չուխատարեան 50 $
- Տէր եւ տիկին Նազարէթ Պաւուքեան 50 $
- Տէր եւ տիկին Աբիկ Տանակէօզեան 50 $
- Օրդ. Ալիս Գազանճեան 50 $
- Օրդ. Եւնիկէ Ֆիլհաննէսեան 50 $
- Սոնա Պօղոսեան 40 $
- Հրաչ Պոյաճեան 40 $
- Րաֆֆի Հատիտեւսն (Գանատա) 40 $
֊ Տէր եւ տիկին Արա Հաճաքեան 30 $

- Տէր եւ տիկին Մանուկ եւ Քնար Քէօշկէրեան
(Սուրիա) 25 $

- Տէր եւ տիկին ժագ Պոյաճեան 20 $
- Տէր եւ տիկին Յակոբ Օթճեան 20 $
- Քոյր էլօ Մելքոնեան 20 $
- ժանէթ Խէյրալլա եւ ընտանիք 20 $
- Տէր եւ տիկին Սեպուհ Թոփալեան 20 $
- Տէր եւ տիկին Յովսէփ էսկիճեան 20 $

500.000 լ.ո.- Այնճարի քաղաքապետութիւն
- Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Սոնա Եափուճեան

200.000 լ.ո.
- Տէր եւ տիկին Մկօ եւ Հուրի Եափուճեան 200.000 լ.ո.
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պէյրութի մասնաճիւղի վարչութիւն

200.000 լ.ո.
- Տէր եւ տիկին Վահագն եւ Ասդրիտ Շամլեան

(Գանատա) 150.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.

- Տէր եւ տիկին Վարուժան Թորիկեան
- Անդրանիկ Մսըրլեան
- Կեսարիոյ հայրենակցական միութիւն
- Տէր եւ տիկին Մասիս Ալեքսանտրեան
- Տէր եւ տիկին Եղիկ Մղտեսեան
- Տիար Սագօ Արմէնեան
- Տէր եւ տիկին Սիմոն Գայթանճեան
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի ֆութպոլի ակադեմիայի յանձնախումբ

100.000 լ.ո.
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Այնճարի մասնաճիւղի վարչութիւն

100.000 լ.ո.
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղի վարչութիւն

100.000 լ.ո.
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճիւնիի մասնաճիւղի վարչութիւն

100.000 լ.ո.
- ԼՕԽ-ի Շրջանային Վարչութեան

հաշուեքննիչ յանձնախումբ 100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.

- Տէր եւ տիկին տոքթ. Պեռնար Փլիւմ
- Տէր եւ տիկին Լեւոն Տէր Սարգիսեան
- Տէր եւ տիկին ճոնի Արեւեան
- Տէր եւ տիկին Վրէժ Թազեան
- Տիկ. Արսինէ Թորիկեան

- Հայկական հաստատութիւն մը
- Տէր եւ տիկին Խաչիկ Ադամեան
- Տէր եւ տիկին ժորժ Վարդանեան
- Տէր եւ տիկին Գաբրիէլ եւ Սոնա

Հայրապետեան 100.000 լ.ո.
- Տէր եւ տիկին Մարտիկ եւ Թամար

Խանճիհանեան» 100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
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- Տիրուկ եւ Արփի Չպուքճեաններ
- Ներսէս Տօնիկեան
- Աբրահամեան եղբարք
- Ստեփանեան եղբարք (Դամասկոս)
- ժըրժըս Հաթում
- Մարուն Շալհուպ
- Տէր եւ տիկին Մոսիկ Պարսումեան
- Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Սալբի Աբրահամեան

100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.
100.000 լ.ո.

50.000 լ.ո.

50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.

- Տէր եւ տիկին Սեդրակ Խզարճեան
- Մալխասեան ընտանիք
- Հ.Մ.Ը.Մ.ական եղբայր մը
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի ժըտէյտէի մասնաճիւղ
- Տէր եւ տիկին Սեզար եւ Քարլա Ռըշտան
- Տէր եւ տիկին Աւետ էմմօղլեան
- Տէր եւ տիկին Յակոբ Լատոյեան
- Տէր եւ տիկին Հրայր Ադամեան
- Տէր եւ տիկին Հրայր օերունեան
- Տէր եւ տիկին Յարութ Լաքիսեան
- Տէր եւ տիկին Ռոժէ եւ Ֆաթմէ Ռեպազ
- Տէր եւ տիկին Ռազմիկ Յովսէփեան
- էլի Մըլքի
- Սեսին Շեհուան
- Իշխան Մուրատեան ընտանիք
- ժան Ներսէսեան
- Արմէն Կիւլտալեան
- Սարդիս Պալղաշեան եւ ընտանիք

50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.
50.000 լ.ո.

Տիկ. Ռաֆիք Հաննա եւ ընտանիք
- Հրայր Սաղըրեան
- Տիկ. Շամիկ Ֆահիլպաշեան
- Տիկ. Սեդա Ունճեան֊Խտըշեան
- Եուսէֆ Հատտատ
- Իրմա ճէրէճեան
- Յովհաննէս Եթերեան
- Տիկ. Սեդա Մեսրոպեան
- Ռոպէր Գայսէրեան
- Տիպ Ասաատ Խուրի եւ ընտանիք
- Ռընէ Աշքար
- Տիկ. Հուրի Մուրատեան

- Տէր եւ տիկին Բենիամին Պչաքճեան
- Գեղանի եւ Վեհանոյշ էթիեմեզեան
- Վարդուհի Անդոյեան
- Ռոզի Հանքաշ
- ժիւլի Ապու ժաուտէ
- Տիկ. Արաքսի Շահինեան
- Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ Պապուքեան

եւ զաւակունք 50.000 լ.ո.
- ժորժ Ֆարհաթ 40.000 լ.ո.
- Արփի Մանկասարեան 30.000 լ.ո.
- Տիկ. Անայիս Թասլաքեան 30.000 լ.ո.
- Տէր եւ տիկին Նազարէթ եւ Արփի Կոստանեան

30.000 լ.ո.
30.000 լ.ո.
30.000 լ.ո.
30.000 լ.ո.
30.000 լ.ո.
30.000 լ.ո.
25.000 լ.ո.
25.000 լ.ո.
20.000 լ.ո.
20.000 լ.ո.
20.000 լ.ո.
15.000 լ.ո.

5.000 լ.ո.

■ Րս 11 օէ՝Շհււրրոէ՝ հօէժ, Շօոտէոււէ՚ւօո, Ըրշոշհ ճրշհ՚ւէՀՇէսրզ 
1ոՍԴՈոէւօրւո1 ՏէոաԽրմտ, 100ուքրօրո էհտ 1Հօրււն1ւ(։ Տղււորտ
ոոմ 15 րաոււէջտ քրօու էհջ 1ոէտրոոէ՚ւօոո1 ձւրբօրէ.

■ 44 &օօրոտ ոոժ 3 Տւոէշտ ս4էհ ււ11 շօրոէօրէտ,
ո11 ճտւոէշ շօոէրօևմ, ա՚ւուհոր,
տհօ^€ր օր հոէհրօօու \Հւէհ բորոէշ հարժրրր.
Տոէ€11՚ւէօ IV, տէօոաէւօոռ1 ւհրօօէ <1սւ1 բհօոջ.
հ՜ւէօրոօէ & 1ոաւ1 սշշշտտ.

■ օւս1
բշրտօոյԱ տշր\4էշ,
24 հօււր րօշօրէ՚ւօո 

րօօու տշրրւօշ
■ ԼԽր

32-38, Ւ–Խ.աՂ1եօճօսէ1Ձ.Ո Տււ՜օշէ, 
>^օւ՜օ\Ղւո 375010, >\րրոօաՁ.

374 10 54 60 60 • 374 10
տզ.1 օտ <Ջ շ ս րօ թշհօէշ 1. ո ուXV XV ս րօթօհօէօ 1. սա 54 60 50
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ԵՂԲԱՅՐ ՎԱՀՐԱՄ 
ԳԱՆԻԷԼԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հ Արմէն Կէտիկեան
Հ ԹՈՐՈՆԹՕ

Սիրելի ել յարգելի անձ մը, մանաւանդ մտերիմ ընկեր մը՛. 
Հերջին 15 տարիներու ն ճանչցւսյ զէնք, Հ Մ ՝Ը՝Մ ի ըն տա

նիքին որւզէս մէկ ւսնդամը՝ ղեկավար դի թքի լ/թայէ համւս–

Եղբայր Վահրամ (ձախէն առաջինը) Հ.Մ.Ը.Մ.ի վերջին 
Պատգամաւորական ժողովին, նկարուած՝ միութեան Եւ– 
րոպայի պատգամաւորներուն հետ։

ա

ՒԱկ վերջին տ ա ր ին եր ո ւն

վ՝անքէԷլեան րն տ ան իքէն արւաքքէն ա լւոե1 ՜ա կան ցէինք րնդհանրապէս Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը յ111–^11^ հարցերու՝ ինչպէ 
նաեւ մեր քՅ՚որւն եր ուն մաս1ւն՝. Անոեաւ տարուան Չւս տ ե ո ւա

շրքանքէ կա զմ ա կեր պման աչիատա

վւսնիէլեւսն հետագային ՀՄԸՄի կեդրոնա–

Ա ոնթրէա լ՝. 
^՝անատա յի

շաբւսրրր ^երւաճայսաօ ղր ՀՀւստրԼլր շսորԿաւորելու Կասար եւ 
յայտն ած էր՝ թէ վիրաբումական գործողութեան մր պիտի են

թարկուի՝. Անկէ վերջ քանի մը անգամ քսօս եցա յ հետը՝ սա կայն 
ալ նոյն եղբ– վահրւսմր շէր՝ բայց միշտ ((լաւ եմ՝ք) կ ըսէր՝. Այսօր

ա ս ա

հէն՝ ((Ըլլալով հաւատարիմ Աս տ ո ւծ ո յ եւ ծարւայելով ազգին ու 
հայրենիքին՝. Միշտ օդնեց ո ւր իշին եւ դործեց իբրեւ պւսրտւս– 
եանուքծեան ռետաեեո. արե եւ ւ1 եհանձն մւսրոՐհ՝.

անս ա
մը, իսկ մենք իր մտերիմները՝ գործակից րնկերներն ու բարե

կամները լաւ Հ-Մ Ը Մ-ական մր եւ կուսակցական ընկեր մը՝.լուրէ ք է եւ Հայրենիքի հ ա–

Այ

ա -

րքւքներուն համար՝

է՝այց սաեւ բոլոըս բաըյւոաւոբ եեք՝ որ եզք2՝ Հազւաս 
Գանիէլեանին պէս անձ մը մեր կեանքին մաս կազմեց՝.

Հողը թեթեւ գայ վրադ սիրելի եղբայր վահրամ վ՝ անիկլ–

Տարիներու րնթացքին՝ բազմաթիւ րնկեր– 
ա ւ եւ չ.Մ Ր Մ• ա ե աններ ո ւ հետ ա > եյ ա - 

տւսղցւսԾ գաս բարեղասացաւր ես՝ եւ ս եե 
թիլը անոնց՝ որոնց հետ մտերիմ գործակից–

՝ մսլիտր միշտ դէմքին՝ կար–

մր կր զգայիր իր ներկայութեան՝. Անկեղծ եւ 
հարցերր հանդարտ կերպուք վերլուծող՝ 
ս ր տցա ւ՝ ան շահա քսն գիր ՝ համոզելու եւ հա~

կից ընկեր՝. Պատահե
րէ ո ւ/ն եր ե անեաևէ. 2ա–

յաստան միասին մամանակ

զրոյցներ ունեցանք զանազան նիւթեր
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ԵՂԲԱՅՐ ՀԱՀԲԱՄ ԳԱՆԻԷԼԵԱՆԻ 
ԱՆԹԱՌԱՄ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

ա ա ա

Հրաչ Տէր Սարգիսեան
ՄՈՆԹՐԷԱԼ

րա յա տ ու

ա–
շատ եղբայր մրն ալ՝. Ափսո ս, որ իր դ 
ցած եւ տակաւին շատ տայիք ունէր...

դարտեցնել խազը եւ /այն տեսողութեամբ (|9ՇՈ|311ԸՈՇ \4Տ1ՕՈ) 
իր թա ղրն կ երն եր ր մասնակից դարձնել թումբին վերջնական 
յաջո ղ ո ւթեան: Ա՝ա ր զա դա շտ եր ո ւ վր ա յ իր ունեցած մարդա

րուն Տւսնիկլի եւ ^Լանիւսյի հետ 1980-^հՆ կը մեկնի Ֆլորիաա)

ա–
ջդիմութեան ա շխւս տ ւսնքն եր ո ւն՝.

նալով լաւ մարզ.) տիպար հայ եւ օրինակելի միութենական:

18 տարեկանին) 1963 իժոլականին) եղբայր փահրամ իր 
ծննդավայր ^ունաստանկն կր դաղթկ Ա^ոնթրկաը ուր երի

տասարդ տարիքին կր ցուցարերկ մեծ պատրաստակամու՜

թին։

թեան շրջանին՝ մենք մօւոկն ծանօթացանք 
/հհ, ճանչցանք իր անբասիր նԼլարադիրը) ժո՜

ս>

ենթարկուիլը) նոյնիսկ երբեմն հակարւակ իր 
բուն) ինչ որ զինք ա րժան ա ցո ւց բոլորին յարդա

բին («Արմէնիւէ/»), բաղկացած մեծամասնութեամբ ԼՀունաս– 
ա ան կն ժամանած մարդիկներկ՝. թումբը պատուաբեր ար

դիւնքներով օտարներու ն կը ներկայացնկ Հ–Մ՝Ը՝Մ•ը եւ հայ 
տ ա ս ան ած սրտաշարժ թօսքր 2005Աթկնքի Հա մա-Հ-էի –~ 
Լական ^՜րդ թաղերու փակման արարողութեան՝.

ԼԼյսօր) թկեւ մեղմկ յաւկտ բաժնուած ես սիրելի՛ եղբայր 
հրամ) բայց յիշատակղ միշտ ւկ ա ռ. կր մնայ մեր Արտերուն

ա Խ ո ւնկ ու մոմ ւսնթարւամ յիշւստւսկիդ՝.

ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՄԱՐԳԸ
(ԵԳԲ ՀԱՀՐԱՄ ԳԱՆԻԷԼԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

ի Պարէթ Մարոնեան

V ՖւըՐԻտւլ
°ե9 ա ս ա չա րւօ լ 
պա ր կ զին մկջ՝.

ինք թափեց) որպկսզի յաջողի իր աս–

արւա ջին օրը իմացանք) որ կորսնցուցած ենք 
յրիւուսյի դաղութի կարեւոր ղկմքերկն մկկը)

մը ունենալ Ֆլորիտայի մկջ՝. Ան կազմակերպեց դրամարշ 
եւ կեդրոն մը ունենալու գաղափարը հետապնդեց մեծ խս 
ո.ա//արւուքժեամււ ու նոլերու մո //:

կեի բառ

Ըոլորս ալ շատ լաւ կը յիենք) թկ ան ի նչպկս շինեց Ֆորթ 
Լոտըրտկյլի Աուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ խորանը՝. 
Ան ծարւայեց իր եկեղեցիին) իր պաշտած Հայաստանին՝.

Միշտ ժպտուն եւ րնկերներուն կողմկ սիր ո ւած, ան հայ
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ւտա ստւսհելի։ Այդ

ա -

իՒիւնները պատելով , ան ունեցաւ բարճր նավարդա

կի հանդիպումներ նախադահ Պիէ ՝ք՝/ ինթրնի, հայրե– 
նի նախադահներու եւ իր ծննդավայր Յունաստանի 
բարձրաստիճան ւսնձն ա ւո ր ո ւթիւնն եր ո ւ հետ՝.

Եղբայր վահրամի վերտին դործերէն մէկը շրջա

նէն ներս կատարուած դրամահաւաքն էր 12 հա~

՝իանի մր ամիս ետք, քաղցկեղէ վարակոււսծ, ան 
շա ր ո ւնա կեց դործել եւ միայն վերտին շաբաթներուն 
ստիպուեցաւ ծարւայեյ տնկող ինի։

՛Հեր ջին անղամ երբ հանդիպեցանք, ան անհամ՜

յ
բեր կր սպասէր՝. Ալքերը բաց, սեղմեց մեր բոլորին ձերւքը... 
մպտաց։ Եր զդայինք թէ վերջին անդամ րցա/ով կը ձեունը–

էինք իրեն հետ եւ կր վւափաքէինք փրելի ընկերը չէր, այլ՝

նենալ իր կարծիքն 

մեստ մր։ Այնքան մր, որ իր հասցէին ուղղուած քննադատոլ– 
թիւններր րնդունելի էին, սակայն հայրենիքին Հայաստանին 
հանդէպ որեւէ անարդանք անոր հա մար անրնդ ու նելի էր ։

ատեղեավ եղանք /Օ 
1 ւսակցական ըլլալ՝.
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Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՈՒՆ, 
ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ
ԵՒ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԵԱՆ ԿԵԱՆՔ ՄՐ
(Հ Մ Ը ՄԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ՝ ԵՎԲ ՏԻԳՐԱՆ ՁԱՓԱՆԵԱՆՒ 
ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

80
Աւան Ձ աւիանեան իր 85՜ ա մեա յ կեանքին

ղրւները, ո

այղ ծա րւա յո ւթիւնը ունեցող անձնաւորու

թեան, որ տարիներ շարունակ չփն տ ուեց մեծ 
ու փոքր պաշտօններ, չպայքարեցաւ աթորւի 
մր հասնելու համար, այյ պաշտօնները իրեն 
եկան, որովհետեւ եղբ՛ Տիգրան հեց կր իր

թեամր , համեստ կր իր արտայայտութեամբ ,

միեւնոյն մամանակ խիսւո կր սխալին եւ սը–

տ ա Լլ>>՝.

3իշատակղ անթարւամ մնայ եւ Հողը թեթեւ գայ վըադ եղ~ 
բայր Տիգրան Չաւիանեան՝

խալողին հանղ կպ։ Ան կր ցանկար միշտ լա

ւագոյնը տալ Հ ՛Լի՝Ը ՝Մ՝ին' ուրախանար 
Հ՚ՄԸՄի նուաճումներով եւ կր տխրկր ձա

խողս ւթիւնն եր ո վ։ Եղբ՝ Տիգրան Զափանեա–

ա–

ւ/է ա

Փոքր տարիքկն ան ա ր ձւսն ա դր ո լեց ւ

Ը Մ ի շարքեր ու ն եւ անցաւ միութեն 
ն կեանքի բոլոր հանղրուաններկն, սկար 
կան եւ մարղական՝. Յարգուած բ^փշկը

ա տ են ա պ ետ ,

^ԼԼրաակտրգ՝^) շքանշաններուն՝. ԼԼն իր մաս

նակցութիւնէ) բերաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Պատգամա–

նադրութեա ն 95–ա մեա կ ի 
ստանձնման պահուն, ան իր
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Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ այդ տեսարանը եւ փորձեր դանել մէջոր մը փրկե՜

հա ր էւր տարէ ւսրււսջ, դերասան կլկպ 
թելնիքովի շնորհէւ, մարգէկ ազատ

՝է ո թելնէքո վ այդ մէկը ըրաւ փոքրէկ արկղէ մէջ 
դտնուոդ զսպանակներու օդնութեամբ՝. Աբկքփկը կ ամ~

յէն փ ոքը էկ օղա

յ

ն կաը գելը ո ւղեւո ը ը 
կ էջերնկը մէնչեւ եը–

սեղսելոզ ւր ո 
փրկարար ա 
հ ան դ է ս տ 
կիր–.

կլկպ մ եքան էքէ մասնագէտ չկր 
եւ գրեթկ րան չկր գէտեր օդ ւսնւս–

ւ֊կր անկարգելէն տ ո ւփ էկը, եւ 
զսպանակները (Լդուրս կր նետկէն՝^> 
անկարգելը՝, փ ո թելն էքո վ շար ո ւ~ 

գործել անկարգելը, եւ շուտով ան 
ո Հ մէա յն սկսաւ մարդէկր փրկել 
օգանաւէ արկածներկ, այլեւ կա– 
րելէութէւնը ստեդծեր արկա՜

ա -ծաէւնդէր մ ա ր դա

տ ա

ՊՈք՚ՐԱՆՕ ԿՂԶՒՆ
էլ,° գտնուէ ւԼենետէկէ շատ մօտ՝. Այս կդգէն կարե֊

ասնէլ նաւակով, ընդ ամէնը 40 վայրկեանկն: կդգէն հէմնած 
ոմկարէները բարբարոսներու արշաւանքներկն զերծ ւքնա֊ 

լու համար ՝. Այստեղ արւաջէն տուները շէնուած են եղկգներկ, որոնք էրա֊
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կղզիին տ ա բ ած ո ւած արւաս

վ ալ կղզիինգան ա զան ե լ իրենց տուները եւ 
բնակիչները ո ը ո շած են տուները նեըկել տարբեր գոյն եր ով՝.

Այսօը, Պուրանօ կգգիին մէ ի դործ կը դրուին որոշ 
րման համար–. Եթէ 
րամ ինը ներկեր ան

օրէնքներ

սա

թեամբ։ Լիինչեւ ՃՋ-րդ դար, կղզիին էյւրոպա կ արտահանէին այգ 
սդոըծութիւններր։ Սակայն, շուտով արւեւտուրր կանգ կ արւ նկ–. 1872

ԿՈՎԸ
ովը ընտանի կենգանի է։ Ան մարդու կողմէ ընտելացած է մօտ 8 
հագար տարի արւաի կովը մարդու րնտելացուցած ա րւաջին կեն

դանիներէն է։ Հնադոյն ցեգերը կովերու նաիյիրներ կը պահէին

Աւելի ուշ, նստակեցութեան անցնելէ ետք, մաբգիկ սկսան ումեղ կեն դա~ 
նինեբըլծել դութանին եւ անոնցմով բերւնեբ փոիյագբեբ.

ան մեծ նշանա

ստացած են աւելի քան 2800 տարի արւաջ՝. Հետագային, կա 
ստրաստել կարագ, պանիր, մածուն եւ այլ կաթնամթեբքներ: 
ււ եեանօե տ եւո ո ո ւեեեւն ր մօտ 20, եոոեմն մենձեւ 35 տարն ե:

վերր իրենց ձադերը կը ծնին մէ կ~մ է կ (հաղուա

ա

րը–.

Որպէսզի կովը շա տ

կ ո վերո ւ տարեկան միջին կա թնա - 
տըւութիւնը 3500-4000 քլկ– է* կովերու 
ցեղերը բագմաթիլ են–. 3 աճւս էս զանոնք

թեըո ւթիւնն ե–

կե
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Տարբեր Հայեացքով

-----  էլի Հուլիշեան

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 թուա
նշան մը կրկնել միեւ
նոյն շարքին, սիւնա
կին եւ բաժինին մէջ։ 
Սկսելու համար, կարգ 
մը թուանշաններ իրենց 
ճշգրիտ քառակուսի
ներուն մէջ զետեղ– 
ւած են։

Նախորդին լուծումը

3 1 9 5 6 7 2 00 4

օօ 4 5 1 2 3 6 7 9
2 6 7 4 9

օօ 1 5 3
9 3 1 2 5 4 7 6 00

6 8 4 7 3 1 9 2 5
5 7 2 9 8 6 4 3 1
1 5 3 6 7 9

օօ 4 2
7 9 8 3 4 2 5 1 6
4 2 6 օօ 1 5 3 9 7Պատասխանը' յաջորդխ
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

9

19

20
2– ՝3 ահան ա յի զդեստա

ԺԱՄԱՆՑ

3– Անհւս ւա տ , ան կրօն - Յոյն փիլիոոփայ՝.

Շ ու նթի «... Ս արգը՝>՝> :
17. կ աղկանձէ՛ - Անջրդի տւս ր ածո ւթիւն՝.

Ւց–
5* Ապա ս տ ան - Ո՝

9 10 11 12 13 14 15

2

4

6

8

16

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

14– Արտասահմանէն ա պր անք բերել - Ւդոյկան օտար անուն - Զայնւսկիր յ 
15– 37 - քծ՝ել մանելու ձերւային գործիք - Զայնանիշ - կանգուն երկնաքար՝.

7. Հինրած ալիւրի մ ան ր ո ր գ - Ափրիկեան 
մա յր աքւս ղ աք:

12– 3րերում - էյ ր կր ա չա փ ա կ ան գործիք՝.
13– Խիտ ՜ կրւնակի սապաա - Խաղողի կուա՝.
14– Յոյլի ճիչ - Անմահական գինի - Անուշահոտ 
ւիոքր սեիյ՝.
15– Ծոթրին, կաքաւիյոա

ա ոա -

5

10

13

14

18

ա ս ո ւ ո ~ (ք՝ / ատ՝.
7 • Փող որային

8– Անձնական գերանուն - Ածականակերտ մասնիկ - Փ ո ր թո ւգա լեան նաիյկին 
գաղթ՜ավայր Հնդկաստանի մէ^ - Հոյլ՝.

9– կիլիկեան բերդ - Ջայնանիշ - է*րանեան քաղաք - Աետոյ՝.
10– Ածականակերտ մասնիկ - Պաստարւին ծայրերը - Զինակիր - թուլամորթ՝.
11– Վտտեւ - Ռումո/ւ տեսաե - Ւ ր եր ա ։սմ ո ո ո տառեր - 7\ Տ ա ՝.

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ
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