


ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
այ Մարմնսւկրթսւկան Ընդհանուր Միու– 

էթեւսն 11-րդ Պատգամաւորական ժողովը 
,.< տեղի ունեցաւ 7-11 Սեպտեմբեր 2015-ին, 

Ադվերանի մէջ. Հայասւրան, մասնակցու–
\| թեամբ Շրջանային եւ Մեկուսի 20 շրջան

ներէ 65 պատգամաւորներու եւ 34 հրաւիրեաւներու։
Ժողովը համապարփակ քննութեան ենթարկեց Հ.Մ- 

Ը.Մ.ի անցնող չորս տարիներու սերնդակերտման ու 
հայակերտման աշխատանքները, գնահատեց կատար
ուած իրագործումները եւ ապագայի հաշուոյն մշակեց 
նոր ծրագիրներ։

Պատգամաւորական ժոդովր Լայնօրէն անդրադար
ձաւ Հ.ՄԸ.Մ.ի սկսւուտութիւնը, մարգական կեանքը եւ 
երիտասարդութիւնը յուգոդ հրատապ հարցերուն եւ 
համապատասխան որոշումներով քայխր առաջադրեց 
անոնց Լուծման թաւի տարս նպատակով։ Ժոդովր 
քննեց նաեւ միութեան կազմակերպական ընդհանուր 
իրավիճակը եւ ընդգծեց ՀՄԸՄի աշխարհասփիւռ 
մասնաճիւղերուն աշխատանքային դաշտերը ընդրսյ֊ 
ներս կարեւիութիւնները։ Օրակարգի նիւթ դարձան 
նաեւ կանոնագրային տրամադրութիւններու կարդ մը 
բարեփոխումներ եւ միութեան «Մարզիկ» պաշտօնա
թերթին ու կայքէջին գարգացման վերաբերող ծրագիր
ներ։

Պատգամաւորական 11-րդ Ընդհանուր ժոդովր 
ճշդեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի յառաջիկայ տաս նամեակ ներու գար
գացման ռազմավարական ծրագիրը համահայկական 
մօտեցումով (Հայասւրան եւ Սփիւռք)։ Այս իմաստով, 
ժողովը տուաւ հիմնական որոշումներ՝ հայ երիտա
սարդութեան ներգրաւման, Հայաստանի մէջ աշխա– 
տանքներու ընդարձակման, միութեան կագմակերպա– 
կան կեանքի արդիականացման եւ արհեստագիտա

կան նորագոյն միջոցներու օգտագործման համար։
Պատգամաւորական 11-րդ ժոդովը առաջադրեց 

Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
հիմնադրութեան գոյգ 100–ամեակներու առիթով ձեռ– 
նարկներու հնարաւորութիւնները եւ թերսդրեց փառա– 
շուք տօնակատարութեամբ յիշատակեէ գոյգ 100–ամ– 
եակները։

Իր աշխատանքներու աւարտին. Պաւրգամաւորա– 
կան ժողովը ընտրեց յառաջիկայ քառամեայ նստաշըր– 
ջանի նոր Կեդրոնական Վարչութիւնը եւ Ընդհանուր 
ժողովի դիւանի ներկայութեան կազմուեցաւ Կեդրոնա
կան Վարչութեան դիւանը բաղկացած հետեւեսղնե– 
րէն–

Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան– ատենապետ (Լիբանան)
Եդբ. Ըաֆֆի Կէվօղւանեան– ատենադպիր (Լիբա– 

նան)
Եդբ. Վաչէ Նաճարեան– գանձապահ (Լիբանան)
Եւլբ. Իշխան Եղիայեան (Լիբանան)
Եղբ. Բագրատ Եսայեան (Հայասւրան)
Եւլբ. Օշին Փիրումեան (Հայասւրան)
Եււբ. Վիգէն Գաւթեան (Արեւմտեան Միացեալ Նա

հանգներ)
Եւյբ. Հրաչ Մեսրոպեան (ՍրեւեԼեան Սիացեսղ Նա

հանգներ)
Եււբ. Մոսիկ Թօփուգեան (Գանաւրա)
Եդբ. Անդրանիկ Պահարեան (Փարիզ)
Եդբ. Սգէք Խաչատրեան (Լոնւրոն)
Եււբ. Վիգէն Քորթեան (Ըւստրաւիա)
Եւքբ. Ըրմանտօ Թորգոմեան (Հարաւային Ամերիկսւ)

ՀտԸ ՄԻ 11-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ժ ՈՂՈՎԻ ԴԻՒԱՆ

ՍՏԱՑԱՆՔ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ

ԵՒ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ 
ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԻՒՆՈՒՄ 

այկ Գեմոյեան, Հայոց ցեղասպանութեան 
թան դա ր ան-ին ս տ իտ ո ւտ, է/քւեւա ն, 2015։

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ 
ՆԱՀԱՏԱԿ ՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՀԱՑԱԾ ՀԱՅ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ 

(ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) 
Աւօ Գաթրճեան, Հալէպ, 2015։

ԲԺԻՇԿԻՆ Գ. ԽՕՍԲԸ
Բժ՜իշկ Կարպիս Հարպոյեան, ԼԼնթխիաս, 2015։

ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ
ՆՄ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը Շուէւոի 

մեկուսի շրջանէն կ5արւոաքսէ Հայրենիք Յովսէփ– 
եանը՝ միութենական իր անյարիր ընթացքին 
պատճառով։

Հայրենիք Յովսէփեան վերջին ամիսներուն 
յանդգնած էր իր ստորագրութիւնը կրող Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
տեղւոյն մասնաճիւղին պետական արտօնագիրը 
փոխարինել նոր արտօնագիրով մը եւ զայն սե
փականացնել «Զաւարեան» անունով։

Առ այդ, Հայրենիք Յովսէփեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի շար
քերէն կ5արտաքսուի միութեան ընդհանուր կանո– 
նագրի 107-րդ յօդուածին համաձայն։

ԲԺԻՇԿԻՆ Գ– ԽՕՍԲԸ
Բժ՜իշկ Կարպիս Հարպոյեան, ԼԼնթիլիւսս , 2015։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Տօ73ո 8ւո1ւ1տը, 1Հււօ 77, Տօշէօր 4, 
Յօսրյ Ւէօաաօսմ, Յշւրսէհ, ԼօհՅոօո– 
1Ն1։ 9611248043, Յյճ։ 9611260117, 
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48 Ատողը
Աըեւմաահայ սա
տանը նեըկայացը– 
նող իւումբեըը

49 Ջահին ուղեւորու
թիւնը Աղթամարէն 
Երեւան

50 Երեւոյթներ եւ 
եզրակացութիւներ

51 Ընդհանուր 
արդիւնքները

52 Ի՞նչպէս 
կեանքի կոչուեցաւ 
այս տօնը

Խմբագիր։ Վիգէն Աւագեան Խմբագրական կազմ։ Մարօ –Քէշիշեւսն, Սեւան Նազարեան, Տիրան Շահինեան 
Վարչական կազմ։ Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս Պողարեան, Աբօ Մոսիկեւսն
էջադրում եւ ընդհանուր Հեւաւորում։ Արշօ Պալեան. Կողքի պատրաստութիւն։ V Շօոշտթէ ԽէտրոօէւօոսԼ Գրաշա

րութիւն։ Շողիկ Պոյաճեան, Հրատարակութեան պատրաստութիւն։ Րհօէօ§րօ\՚սրշ ՐօհԽջսո, Հրատարակութիւն։ Հա– 
մազգայինի «ՎահԷ Սէթեւսն» տպարան։

Բաժանորդագրութիւն։ «Մարզիկ» կը հասնի աշխարհի 30 երկիրներու բաժանորդներու։ Տարեկան բաժանոր
դագրութեան սակ ճշդուած է՝ Լիբանան 32 $. Միջին Արեւելեան եւ Եւրոպական երկիրներ 70 $, Մ Նահանգներ եւ 
Լևււտրալիա 75 $: Լիբանանի մէջ թերթին հատավաճառի սակն է 4000 լ.ո.։ Ցրւում։ «Մարզիկ»ի ցրւումը Լիբանանի 
մէջ կը կատարուի յատուկ ցրուիչով (հեռ. 71/239209)։ Թերթը կարելքւ է ստանալ նաեւ «Համագգային»ի գրաիւանու– 
թէն։ Լիբանանէն դուրս թերթը կը ստացոփ «Լւեօո թօտէ»ի միջոցով։ Ծանուցումներ։ «Մարզիկ»ի մէջ ծանուցելու հա
մար դիմել թերթին վարչական կազմին (Հեռ։ 9611248043)։

«Մարզիկ» ամսաթերթ կը հրատարակուի Հ.Ս՜.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ - Հասցէ։ «Սեաւն» շէնք, թիլ 77 փողոց, թիլ 4 հատ– 
ւած, Պ. Համոսո. Պկրութ, Լիբանան - Հեռ։ 9611248043, Հեռատիպ։ 9611260117 - Ե-նւսմակ։ ուսր/ւ«@է1օուէոշէուշո.օր« - Փոստարկղ։ 80486 
Պուրճ Համոսո, Լիբանան - ս«\\.է1օոս–ու՝էւու՝ո.օր«



խմբագրական

Պատմական հարիւրամեակներու միջեւ գու
մարուած կարեար իրադարձութիւն մը եղաւ 
Հ.Մ.Ը.Մփ 11-րդ Պաագամաարական ժողո

վը, որ տեղի ունեցաւ Սեպտեմբեր 2015-ին, Աղվերանի 
մէջ, Հայաստան։

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին յաջորդած 
այս ժողովը, համազգային հրամայականներէ թելադրը– 
ւած, վերահաստատեց միութեան պատմական առաքե
լութիւնը՝ Հայ Մարմնակրթական ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ միաթիւն 
ըըալու հանգամանքը եւ, սա այդ, միութեան 
100-ամեակի սեմին, ուղեգիծ մշակեց ընդ– 
հանուրին համար գործելու եւ ընդհանուրը 
համախմբելու համար։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 11-րդ Պաագամաարական 
ժողովը միութեան դիմաց բացաւ աշխա– 
տանքի անսահման դաշա մը, որ կ5ենթաղրէ 
անվերջ ծրագրում եւ աքնանք՝ ընդառաջե
լու համար մեծին ու փոքրին, սկաուտին թէ 
մարզիկին, վարչականին թէ ծնողքին։ Ամէն 
մէկը ունի իր կարիքը՝ տեղական պայման
ներէ եւ ժամանակի պահանջներէ բխած։ 
Սկաուաութեամբ եւ մարզախաղերով, Հ.Մ.Ը.Մ. կամաար 
գործ պիտի հայթայթէ բոլորին, պիտի կրթէ եւ ազնուացը– 
նէ բոլորը, բարոյական սկզբունքներ եւ տզզային արժէք
ներ ջամբելով անոնց։

Աշխատանքի անսահման ղաշաը աշխարհագրական 
սահմանափակումներ չի ճանչնար։ Պաագամաարական 
ժողովի տրամադրութիւներով, Հ.Մ.Ը.Մ. կոչուած է գոր– 
ծելու Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի, նախկին Խ. 
Միութեան երկիրներու մէջ, այնպէս ինչպէս գործած է ու 
կը գործէ աւանդական եւ նոր Սփիւռքներու տարածքին։ 
Առաջնահերթը, բնականաբար, հայրենիքն է, ուր վերջին 
տարիներուն սկսուած գործը պէաք է ծաւալի եւ ամ
րապնդուի՝ սկաուաական յաւելեալ միաւորներու յառա
ջացումով եւ նոր ակումբներու ստեղծումով։

Օրուան հրամայականն է ըլլալ հո ն ուր հայեր կան, 
բայց հայութիւն չկայ, հոն ուր ազգային կեանք ու կա
ռոյցներ չկան։ Պէտք է կազմակերպել, ձեւ ու դիմագիծ տալ 
անկազմակերպ հայ հաւաքականութիւններուն։ Հ.Մ.Ը.Մ. 
անյեաաձգելի պարտականութիւնը ունի հայութենէ 
օտարացող բեկորները իրենց արմատներուն վերա
դարձնելու։

Հ.Մ.Ը.Մ. ընդհանուրին միութիւնն է եւ ընդհանուրին 

համար գործեւը կը պահանջէ ունենալ ընդհանուրին ան
հրաժեշտ «զէնք»երը. արդի արհեստագիսաւթիւնը, ղաս֊ 
տիարակչական-միութենական ժամանակակից ծրագիր– 
ները, ակմբային-ժողովական կեանքի նորագոյն մօտե
ցումները, եւ այս բոլորին տիրապետող ձեռներէց մար– 
դուժը։ Խոստմնալից լողաք ու աղջիկներ, որոնք իրենց 
անձնական կեանքի յաջողութիւներուն հետ մէկտեղ, 
դուրս գան իրենց կաշիէն, իրենց անձնական հեաաքրքրու– 
թիւններու նեղ շրջանակէն եւ իրենց ուժերու կենսունակու– 

թեամբ նոր հորիզոններ բանան ազգային-միու֊ 
թենական մեր կեանքին։

Ընդհանուր միութիւնը տիրութիւն կփնէ 
ընդհանուրին։ Տիրութիւն՝ սակայն ոչ աիրելու 
եւ տիրապետելու հասկացողութեամբ, այլ՝ հո
գալու, խնամելու եւ ծառայելու պաարաստա– 
կամութեամբ, այնպէս ինչպէս ըրած էր Ա. 
Հանրապետութեան օրերուն, Աղեքսանդրա– 
պոլ ապաստանած 30 հազար հայ որբերուն։ 
Այնպէս ինչպէս ըրած էր անկէ քանի մը տարի 
ետք, գաւառներէն Պոլիս եւ Կիլիկիա համա
խմբուած 15 հազար հայ որբերուն։ Եւ այնպէս 

ինչպէս ըրած էր սվփւռքեան կեանքի սկզբնական տարի
ներուն, Լիբանանի, Սուրիոյ եւ Յունասաանի որբանոց
ներուն մէջ հաւաքուած հայ որբերուն։ Այսօր որբեր 
չկան, սակայն որբացած հայութիւն կայ։ Աներդիք մար– 
դոց ազգային երդիք ապահովելու պահանջը կայ։

Եւրոպական ցամաքամասի ներկայ իրավիճակը խօ
սուն է։ Հ.Մ.Ը.Մ. փրկարար աշխաաանք կը տանի Միջին 
Արեւելքի տագնապալի կացութենէն խոյս տուած մեր ժո
ղովուրդի զաւակներուն մարղկային ընդունելի միջավայր 
ստեղծելու եւ ազգային կազմակերպ կեանք յառաջացնե
լու համար։ Հ.Մ.Ը.Մ. կը մնայ պատնէշի վրայ, հաւատա
րիմ իր պատմական առաքելութեան, ընդհանուրը հա
մախմբելու եւ ընդհանուրին համար գործելու անխախտ 
համոզումով։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դերակատարութիւնն է այդ, որ 
կու գայ պատմական հարուստ անցեալէ եւ 11 –րդ Պատ– 
գամաարական ժողովի բովէն անցնելով՝ դէպի 100-ամ– 
եակ միութեան երթը կը ծառայեցնէ հայութեան հաւաքա
կան ուժին կազմակերպման '

Վասն հայապահպանման մեր կառաններուն ամ֊ 
րապնդման,

Ի խնդիր մեր ընդհանրական նպատակներուն իրա֊ 
կանացման։
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ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐՄ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԸ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 11-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ 

Ժ՜ՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ
Սիրելի հայրենակիցներ.
Ջերմօրէն ողջունում եմ Հայ Մարմնակրթա– 

կան Ընդհանուր Միութեան 11-րդ Պատգամաւո– 
րական ժոդովի մասնակից ներին եւ հիւրերին։

Արդէն բաբի աւանդոյթ է դաըձել համահայ
կական տարբեր կառոյց ների ընդհանուր ժողով– 
ների գումարումը մայր հայրենիքում, ինչը չա
փազանց կարեւոր եւ գնահատեցի երեւոյթ է։ Հայ 
Մարմնակրթական Ընդհանուր Սիութիւնը եւս 
անմասն չէ այդ որդեգրած դիրքորոշումիդ։ Սա 
Հայ աստան– Սփիւռք գործակցութեան լաւագոյն 
օրինակ ներից է։

Մենք մշտապէս եղել ենք հայկական կազմակերպու– 
թիւնների կողքին եւ ամէն ինչ անելու ենք հայրենիքի հետ 
կապն աւելի ամրապնդելու հայրենիքի շուրջ համախմբուե
լու եւ Հայաստանակենտրոն գործունեութիւնն առաւել 
խթանելու համար։

Խորհրդանշական այս դատում. երբ համայն հայութիւնն 
աշխարհի առաջադէմ մարդկութեան հետ միասին նշում է 
Հւսյոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը, մենք մէկ ան– 
գամ եւս ապացուցեցինք. որ անկոտրում է հայի կամքը, եւ 
վճռական նրա ոգին, քանզի յաղթում են այն ժողովուրդնե
րը. որոնց պայքարն արդարացի է. եւ նպատակները արդա
րացուած։ Արցախեան հերոսամարտը ասածիս փայլուն 
վկայութիւններից է։ Այսօր մենք աւելի քան հաստատակամ 
ենք եւ քաջ գիտակցում ենք մեր վաղուայ ունելիքները. 

որոնք կեանքի պիտի կոչենք միասնաբար, ուս– 
ուսի տուած ջանադիր աշխատանքով։

Գրեթէ մէկ դարեայ գոյութեան ընթացքում 
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Սիութիւնը 
բազմիցս ապացուցել է իր անմնացորդ նուիրումն 
աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ երի– 
տասարդների հայեցի դաստիարակութեան եւ 
հայապահպանութեան շնորհակալ գործին։ 
«Բարձրացիր– բարձրացուր >> ահա այն վեհ գա
ղափարը. որը Միութեան հէնքը հանդիսանալով 
տակաւին արդիական է մնացել այսօր։ Հայոց 

պետութեան. Արցախ աշխարհի եւ Սփիւռքի առջեւ ծառա
ցած նոր մարտահրաւէրներն աւելի քան երբեւէ ենթադրում 
են ուժերի համախմբում եւ խոհեմ գործելակերպ։ Մեր ար– 
դար դաւրի ճանապարհը համատեղ ենք անցնելու, մեր յաղ
թանակի կերտման ուղին միասին ենք հարթելու։

Սիրելի հայրենակիցներ.
Հաւատացած եմ. որ Պատգամաւորական ժողովի ըն

թացքում ծաւալուած քննարկումները եւ կայացուած որո
շումները մեծապէս կը նպաստեն մեր ա զգային առաջնա– 
հերթ խնդիրների լուծմանը յօգուտ Հայաստան–Արցախ– 
Սփիւռք եռամիասնութեան հզօրացման. ի շահ համայն հա– 
յութեան։

Մաղթում եմ ձեզ նորանոր յաջողութիւներ եւ արդիւնա
ւէտ աշխատանք։

ՀՄԸ.Մ.Ի ՇՐՋԱՆՆԵՐ, ՍԱՍՆԱՃԻՒԳԵՐ, ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ
Հայաստան։ Երեւան, Մալաթիա, Զէյթուն, Կոմխրաս, էրէբունի, Աբովեան, Չարենցաւան, Հրազդան, Արմա լիր, 

էջնիածին, Սարտունի, Գիւմրի, Վեւրի. Ջաւախք. Ախալքալաք, Ախսւլցխա. Ռուսիա։ Մոսկաա. Լիբանան։ Պէյրութ, 
Զահլէ, Թրիւիոլխ Պուրճ Համուտ, Այննտր, ճիւնի, Անթիլիաււ, ժըտէյտէ, Պւաււշրիէ, Ռաոււրա. Սուրիա։ Հալէպ, Դա– 
մասկոս, Լաթաքիա, Գամիշլի, Քեսապ. Յորդանան։ Ամման. Պաղեստին։ Երոաաղէմ, Հայֆա, Եաֆա. Եգիպտոս։ 
Գահիրէ, Աղեքսանդրիա. Իրաք։ Պաղւրատ, Մուսուլ. Քուէյթ։ Քուէյթ. Կիպրոս։ Նիկոսիա. Յունաստան։ Ալւէնք. Գո– 
քինիա, Սելանիկ. Անգլիա։ Լոնտոն. Աւստրիա։ Վիեննա. Ֆրանսա։ Փարիզ, Վալանււ, Մարււէյ. Հոլանտա։ Ալմհլօ. 
Ալքմար. Գերմանիա։ Միւնիխ. Շուէւր։ Սթոքհոլմ, Վեստերոս, Սուրերթեփա. Պուլկարիա։ Սոֆիա, Ռուսէ, Փլովւրիվ, 
Վառնա, Շունէն, Պուրկաս, Տոպրիչ. Գանատա։ Մոնթրէալ, Համիլթըն, Թորոնթօ, Քէմպրիճ, Սէնտ Գաթրինզ, Լաւալ. 
Արեւմտեան Մ. Նահանգներ։ Լոս Անճելըս, Սան Ֆրանսիսքօ, Ֆրեզնօ, Մոնթեպհլլօ, Փասատինա, Կլէնտէյլ, Օրէնն 
Քաունթի, Սան Ֆեռնանտօ, Սան Տիէկօ, Ինլրնտ էմվսսյր, Սանթա Գլարա, Սաութ Պէյ, Քրեսէնթա Հովիտ, Պըրպէնք, 
Լաս Վեկաս, Ֆինիքս, ՈւոլնաթՔրիք, Նորթ Հոլիվուտ. Արեւելեան Մ. Նահանգներ։ Ուաշինկթըն, Պոսթըն, Նիւ Եորք, 
Շիքակօ, Ֆիլատելֆիա, Տիթրոյթ, Փրովիւրընս, Ֆլորիտա, Սլպրնի. Հարաւային Ամերիկա։ Պուէնոս Այրէս, Գորտա– 
պա, Մոնթէվիտէօ. Աւստրալիա։ Սիտնի («Անդրանիկ»), Սիտնի («Լէրաքս»), Սիւրնի («Կամք»), Սխրնի («Արա
րատ»), Մելպուռն.
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11-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱն ԺՈՂՈՎ

ր կո ւշա բթէ, 7 Աեպւո եմբեր 2015-4 արւաւօտ եա ն

յեցի դաստ

ատդաս աւորաղաս ւլ-րդ Ասդ^ասուր 
վէն բացմւսն հան դէս ո ւթէւնր ներկայու– 

ա յա ս տ ա ն բ Հանրապետութեան նախագահէ ներ կա~ 
յացո ւցէչ Աւետ էս Պ էբ պէբ եանէ, Ափ էւրւքէ նախարար Հրա– 
նոյշ Յւսկոբեանէ, մարմնակրթութեան եւ երէտասարդոլ– 
թեան հա րցեր ո ւ նախարար ^էաբրէէլ ^Լազարեանէ, Ամենայն 
Հայոց Պ՝արեդէն • ւԼեհափարւէ ներկայացուցէչ Մայր Աթոռ. 
Աուրբ էջմէածնէ քր էս տ ոնէ ա կան դաստէարակութեան կեդ–

յքյ ներկայացուցէչ Հրւսնդ էքւսբդաբեանքւ, «Փէւ֊նէկ՝» հէմնա դ֊ 
րամէ պատուոյ նա խա դահ Պ՝ւսբրէէ լ Զեմպէրճեանէ, Համադ– 
դայէնէ ել Հայ Մշա կո ւթայէն (^Արարատ՝» Ե ա զ մա կեբ պո լ– 

թէւնը բա ղ մէցս ա պա ցո ւցել է էր անմնացորդ նուէրումն աշ– 
խարհէ տարբեր ծ ա յր եր ո ւմ ա պր ո գ հայ եր էտ ա ս ա ր դն եր է հա~ 

աել գու տար որ (Հէ՝արճրացր ր-բարճրացուր աԿա այն գեԿ 
գաղափարը, որը Սէութեան հէնքը հանդէսանալով տակա– 

աչխարհէ եւ Ափէւրւքէ աո.ջեւ ծարւացած նոը մաըտահըաւէը– 
նեըն աւելէ քան երբեւէ ենթադբում են ումեբէ համախմբում 
եւ խոհեմ գործեւակեբպ՝. Սեբ աբդաբ դատէ ճանապարհր հա

մատեղ ենք անցնելու, մեբ յաղթանակէ կեբտման ուղէն մէա– 
սէն ենք հարթելու՝» (խօսքին ամբողջութիւնը տեսնել 
առանձին)։

Պ ատդամաւո բական Ատ գովէն Ամենայն Հայոց ^էարեդէն Մ

թեան նեբ կայացուցէչներուն, 
էնչպէս նաեւ Երեւան մամա–

(Աէրեթէ մէկ դարեայ դոյո

նա կրթական Ընդհանո ւր Մէ

բյ-սաս սարյագաՏ Ասրս Աարդրս– 
եանէ ողջոյնէ խօսքը փոխանցեց 
նախագահէ օգնական Աւետէս 
Պ է ր պէ ր եւսն–. ^յախադահը էր–

փէւրւ րնտանէքէ 104 ներկայա

ցուր է չն ե ր ո ւն

Հայաստանէ Հանրապետու–

վեհաւէարւէն ողջոյնները փո~

կ եղը ոն է

տնօրգն •֊Լարղա ն &պ ս– էյաւա– 
սարդեան՝. Ան մա ղթեց, որ 
ՀՄ ԸՄ <^Հայ մողովրդէ

թեամբ եւ էր նախնեաց յէշո~

տէեզերքէ

պայքարի
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Այնուհետեւ՝ Աեծի Տ ա նն ԿՒմ,լւՒոյ ա մ Ա– Վեհ ափարւին 
օրհնութեան ք//7/7/7 րնթ երց եց րնթացաւարտ կեդրոնական 
Վարչութեան ատենադպիր եղր– եդբ– կ ա ր պիս կ՝ապասադալ–

Ապտ

արւանձն ա -

100-ամեա -

Ղրա ւքաո. ապացոյցն կ այսօր– 
ւ-այ Աղաւո, Անկախ Հայաս– 
տ ան ե ճան ո ա ա ետ ո ւէժհւն ո.

աւոնեան–. Ան բարի դալուստ մադթեց 
ր (թքայր հոդի

ւս ո.նչո ււսծ գո րծ ե րս կեր պեր ր 
վեր ա տ ես ո ւթեան են թա ր կե լ՝ 
տարբեր պայմաններու. հա~

ս ող սսալ ս եր ազդայրս պա– 
հանջա տիրական պայքարի 
յարւււթապահ դրօշակիրներկն

^էկը (Հայրապետական 
պատգամը տեսնել առան
ձին)։

կներն իրականացնելու, եր ա շխիքն

մոդովրդի

թո ւմներ ին ու բըրւ– 
ււթիւններին՝ ան– 

գամ ցեղասպանութիւններին 
ոարեր ե մեր մեո հա / ե ւսւս–
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պէս Մայր հայրենիքի կողքին է, 
տօնող Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը, որը հւսւատա– 
էլ աւելի ուժ՜եղ եւ գիտակից սե~

աստանի ա շիյա տ անքն եր ո ւն իր ո ւնեցած մեծ ներդ–

մին համար՝.

Այս առիթով ներ կաները ոյ
ա տ

կի Ւսա^ււս^յացմանըվ> (խօսքը տեսնել էջ 40)։

շքանշանով պար դեւա տ

աօ՜ ղ րր օաւլատրս։ ՅաԼլոբեաս ըսդդԾռց, որ սր 
թեամր անհր ամեշտ կ կա ռո ւցել մեր հայրենիքը՝.

6 
Ա 
Ն 
Չ 
Ն 
Ա 
Ն 
Ք

ԵՂԹ. ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
Եղբ. Աբրահամ 

Ահարոնեան Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Պուէնոս Այ– 
րէսի վաստակա– 
շատ անդամներէն 
է։ 1980-էն սկսեալ 
ան մաս կազմած 

է մասնաճիւղի վարչութեան, իսկ 1988 ին՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Շարաւային Ամերիկայի անդրանիկ Շրջանային Վար
չութեան, որուն ատենապետութիւնը վարած է ձեռըն– 
հասօրէն։

Այնուհետեւ, ան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շարաւային Ամերիկայի 
Շրջանային Վարչութեան մաս կազմած է երեք շրջան՝ 
1990-1992, 1994-1996 եւ 1997-1999։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 7 րդ Պատգամաւորական ժողովին եղբ. 
Աբրահամ ընտրուած է միութեան Կեդրոնական Վար
չութեան անդամ։ Երկու քառամեակ՝ 1999-2003 եւ 
2003-2007 ան մաս կազմած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան, իբրեւ Շարաւային Ամերիկայի ներկա
յացուցիչ։

Միութենական իր բեղուն կեանքին մէջ, ան մասնակ
ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շարաւային Ամերիկայի Շրջանային 
գրեթէ բոլոր ժողովներուն եւ միութեան Պատգամաւո– 

րական 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ ժողովներուն։ Հրաւիր– 
ւած է նաեւ 11 րդ Պատգամաւորական ժողովին։

Վարչական իր գործունէութեան կողքին, եղբ. Աբ
րահամ վերջին տասնամեակին ունեցած է մտաւորա– 
կան գործունէութիւն՝ իր նպաստը բերելով սպանե
րէն լեզուով Հ.Մ.Ը.Մ.ական գրականութեան մշակման 
եւ տարածման։ Ան սպաներէնի թարգմանած է եղբ. 
Կարօ Թիւթիւնճեանի «Հ.Մ.Ը.Մ. եւ Ապրիլ 24» աշխա
տասիրութիւնը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծանօթացումը կատարող 
շարք մը գրքոյկներ։

Եղբ. Աբրահամին երախտաշատ աշխատանքը 
եղած է միութեան «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի 
խմբագրականներու առաջին եւ երկրորդ հատորնե
րուն թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը 2009– 
ին եւ 2011-ին։ Եղբայրը մինչեւ օրս պարտաճանաչ 
կերպով կը թարգմանէ պաշտօնաթերթին բոլոր 
խմբագրականները եւ զանոնք կը պատրաստէ հրա
տարակութեան։

Իր վերջին եւ կարեւորագոյն աշխատանքը եղաւ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուէնոս Այրէսի մասնաճիւղին 85-ամեայ 
պատմութիւնը ներկայացնող պատմագիրքին պատ
րաստութիւնը։ Գիրքը լոյս տեսաւ 2015 ին եւ արժա
նացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու մեծ ուշադրութեան եւ 
գնահատանքին։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱԲԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 
ՊԱՏԳԱՄՍ Հ.Մ.Ս.Մ.Ի 11-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ 

ՐՆԳՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ
եծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո֊ 

կոսութեան Մւսյրւսվան
քէն հայրապետական օրհ– 
նութեամբ, քրիստոնէական 
ււիրուէ եւ ագգային ապրում

ներով կՆղջունենք ձեզ։ Ահա դարձեալ, որ– 
պէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատգամաւորական Ընդ
հանուր (Ւողով, հաւաքուած էք միասնւս– 
բար քննելու ու գնւսհաւոելու անցնող շրջա
նի ձեր կազմակերպութեան աշխւստանքը 
եւ ապագայատեսիլ մօտեցումով ծրագրե
լու յառաջիկայ շրջանի ձեր գործունէու֊ 
թիւնը։

Արդարեւ, մօտէն ճանչցած ըլլալով Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր կա֊ 
ռոյցով, բնոյթուլ ու նպատակուի այս ւսռիթով կնոզենք 
ձեր ազնիւ ուշադրութեան յանձնել մի քանի մտածում
ներ

ու) Առաջին հերթին, որպէս կազմւսկերւցութիւն, Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ը կոչուած է իր կազմակերպչական ներկայ գրուած
քը եւ անոր առնչուած գործելակերպերը վերատեսու– 
թեւււն ենթարկելու, նկւստի ունենալով մեզ շրջապատոդ 
կեանքի յարափոփոխ պայմանները։ Ոեւէ հաւաքակա– 
նութիւն, որպէսզի չկորսնցնէ իր կենսունակութիւնը ու 
այժմէականութիւնը, անհրաժեշտ է որ վերանորոգու
թեան մնայուն ընթացքի մէջ ըլլայ ընկերութեան պայ
մաններուն ու սպասումներուն համահունչ դարձնելով իր 
գործելակերպը։

բ) Իր բնոյթուլ ու գործունէութեամբ համահայկական 
նկարագիր ու սսսրոդութիւն ունենալով, Հ.Մ.Ը.Մ.ը կոչ
ուած է տարբեր ւդայմաններուն համապատասխան գոր– 
ծելաոճ որդեգրելու։ Մեր երիտասարդները աււ)րելուլ ըն– 
կերային տարբեր պայմաններու մէջ, տարբեր մօտե
ցումներ ու կարծիքներ ունին։ Հետեւաբար, Հ.Մ.Ը.Մ.ը 
կարեւորութեամբ ււյէտք է նկատի ունենայ մեր գւսղութ– 
ներու իւրւսյատկութիւնները։

գ) Ինչպէս յաճախ կը յիշեցնենք, Հ.Մ.Ը.Մ.ը սոսկ մար– 
զական միաթիւն մը չէ, լոկ մարզական նպատակներ հե– 
տապնդող։ Ըստ ձեւի այդպէս ըլլալով, ըստ էութեան 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը կոչուած է մեր նոր սերունդներուն բարոյական 
ու ագգային դաստիարակութիւն ջամբել։ Այլ խօււքով 
դպրոց է եղած Հ.Մ.Ը.Մ.ը։ Հոն ԷՀ.Մ.Ը.Մփն իւրայատկու– 

թիւնը ու մեծութիւնը։ Ընկերա-բարոյական 
տագնապներով լեցուն ներկայ ընկերու
թեան մէջ, որուն ազդեցութեան տակ կևսպ– 
րի նաեւ մեր սերունդը, առաւել եւս 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը ւցէտք է շեշտէ իր դաստիարակ
չական առաքելութիւնը։

դ) Իր դաստիարակչական առաքելու– 
թեւսն առընթեր, Հ.Մ.Ը.Մ.ը նաեւ մեր ազգի 
գերագոյն ձգտումներուն իրագործման բե
րած է իր կարեւոր ներդրումը պահանջա– 
տիրական ոգին ներարկելով նոր սերունդ
ներու կեանքին մէջ։ Մեր սպասումն է, որ 

Հ.Մ.Ը.Մ.ը վերանորոգ նուիրումուլ շարունակէ մնալ մեր 
ագգային ւցւսհանջատիրակւսն պայքարի յառաջապահ 
դրօշակիրներէն մէկը։

Մեր ծնողները իրենց զաւակները միշտ վստահած են 
Հ.Մ.Ը.Մ.ին, որովհետեւ զայն նկատած են կառոյցէն ան
գին հայակերտ առաքելութիւն։ Այս յանձնառութեամբ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը կոչուած է վերանորոգելու ու վերակազմակեր– 
պելու իր առաքելութիւնը մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս։

Ահա այս ւււցասումով Մեր հայրական սէրն ու օրհնու
թիւնը կը փոխանցենք Հ.Մ.Ը.Մփ Պատգամաւորական 
Ընդհանուր Մողովին եւ Հ.Մ.Ը.Մփ մեծ ընտանիքի բոլոր 
անդամներուն։ Կևսդօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ 
միշտ զօրեղ ու կենսունակ պահէ Հ.Մ.Ը.Մ.ը, որպէսզի ան 
կարենայ իրագործել իրեն 
առաքելութիւնը։

Հայրական ջերմ սիրով,

վստահուած համւսզգային

Աղօթարար
ԱՐԱՄԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՑ

21 Օգոստոս 2015 
ԱՕթիւիւսս, Լիբաճաճ
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Ապա, ներ կան եր ո ւն

Հ

նիկ Մկրտիշեանը պարգեւ ա տ

Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական վարչութեան ատենա– յն ր ա պետ ո ւթեան ն ա իյա գահի ր ա խտ ա դիտ ո ւթեան՝Խ

շքան շանո վ <^Հայրենիք՜Աւիիւրւք կապերու ամրապնդման

Հ,–Օ՝Ւ՝ Ւլո֊րոյր րյօսքը ւրորւասցեց է՝րւրոյր սէյրւլայա– 
ցոլ–ցիէ Հրանդ Աարգարեան՝. Ան նշեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ազգային 
դեր ա կա տ ա ր ո ւթիւն ր մեր կեանքին մէջ եւ ըսաւ– <^Մեր 
դործր ազդի կազմակերպումն է՝. Ազդր մէկ ամրոզջակա– 

■Ը–Մ՝ը հանգիստ 
զջական, հւսյկւս–քնի, եթէ կա զ մւս կեր պ

ներկայ լինելու մասին՝հ՝.

Աա ր գա ր եան անդրա դա րձաւ նաեւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Հ՝3 ՝Ղ՝՝ին 
ուղեկից կազմակերպութիւն ըլլալու հա ս կ ա ցո զ ո ւթեան եւ 
շեշտեդ, որ (Աքենք նոյն ուղու վր ա յ ենք, նոյն արժէքն եր ով 
ենք աււաջնորդւում՝. Նոյն նպատակներն ենք հետապրն–

ւմ։ Աենք մէկս մի

մկկս միւսով պէւոք է աւելի դիւրութիւն ունենանք աշխա

տելու՝. Ջեր գործը համահայկական զործ է, ազզ ային գործ 
է, քա զւսքա ցիւս կ ան հասարակութիւն ձեւաւորելու դործ

ղ, սւ այս դորօ՜ր ս ոծ ա րւաքր ս ո ւլօրւս է սլւսԿա սչո ւս , սա 
մեծ աշխատանք է, որ չպէտք է կիսատ թո դնենք» (Խ0Աքը 
տեսնել էջ 37)։

Վ^երջին իյօսք արւնոզր եղաւ ՀՄԸՄի Կեդր ոն ա կ ան 
ւԼարչութեան ատենապետ եզր– Պ՝ւսրւնիկ Մկրտիչեան՝. Ան

ոզջունեց հիւրերն ու ներկաները եւ գոհունակութեամր 
>աստատեց, որ ((Նախորդ ատդամաւորական Ա՝ողովէն

ասդին շատ ուած է մեր կեանքին մէջ՝.
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տանեան մեր կարւոյցբ անցնող չորս տարիներուն ապրեցաւ ա -

քանակական եւ որակական ոստում՝. Հ ՄԸ Մ իր արմատնե– յաստանին կը կապկ՝հ (ք՜ԱՕԱքը ԼՈեսնել էշ 38)։
րր ամրապնդեց հայրենի հորյին մկջ՝. Աիութիւնր փայլուն 
յաֆո ղ ո ւթ եա մբ կատարեց Համա-ՀՄԸՄ• ական իր 9~րղ

գոյն իրագործումր եղաւ ՀՄ՝Ը–Մ՝ի (ծիւրականի բւսնակա՜
//եր անոր ո դո ւմր հայրենի պե~

ան եւ ((Փիւնիկդ մարդկային պաշարներու հիմնադր–

Շարունակելով, եղբ– Լքկրտիչեան րնդունեց, որ ուրա՜

մն եկցեցա ւ

Հիւղերր իրենց րնթացիկ դործու

թիւնը արւկա րդի ծլա
լս տակներ, բայց մնացին 

պատնկշի վբայ, հաւատաբիմ իրենց խոստումին եւ դւսււս–

ա–

քի մասնւսՀիւղերը, ոըոնքփեբքուկի, էփուսուլի եւ Պարյտա՜ 
տի մկջ ցուցաբեբեցին ազդային գիտակցութեան եւ յանձ՜ 
նարւութեան բարձը ո դՒ– Ս՝յսպկս, պայմաններու բերու
մով, մեծաթիւ Հ-Մ՚Ը-էք-ականներ լքեցին իրենց անապա

հով շրջանն եր ր եւ անցան ս փիւււքեւսն տարբեր ոստաններ, 
բայց ուր որ գացին, անոնք իրենցհետ տարին Հ՝Մ՝ն ու

թիւնը կրկնեց ինքզինք–. 1918-^2/ ՀՄ՝Ը–Մ՝ հազիւ հիմնոլած 
զբաղեցաւ որբահաւաքի եւ դաղութներու երիտասարդու

թեան կազմակերպման ա շխա տ անքո վ։ Այսօր որբեր չկան, 
սակւսյն որբացած դա գութն եր կան՚. Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ դարձեալ 
դոբծի վրւսյ կ: Հայ երիտ ա ս ար դո ւթիւն կը համախմբէ, հա

յեցի ղ աստիարակութեան մի$ավայբ եւ մթնոլորտ կը ըս~

տ
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1ԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

ԱՆԳԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԿԵՐ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 104 ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԵՐՈՒ

Հ.Մ.Ը.Մ. - Հ.Ա.Ս.Կ Քաղաք Հիմն . Սկաուտ Անդամ Ընդհ
724 211 935

Երեւան Կենւորոն 1989 74 24 98
Երեւան Մալաթիա 1990 56 8 64
Երեւան Զէյթուն 1990 32 3 35
Վահան Չերազ Գիւմրի 1990 21 14 35
Աբովեան Աբովեան 1991 46 19 65
Հրազդան Հրազդան 1992 24 9 33
Երեւան էրեբունի 1992 32 9 41
Վարդան Բախշեան Արմաւիր 1992 193 62 255
Վաչէ էջմիածին 1993 57 18 75
3. Առուսւոամեան Չարենցաւան 1993 31 13 44
Մարւոունի Մարւոունի 2012 50 15 65
Երեւան Կոմիւոաս 2014 70 6 76
Վետի Վետի 2014 38 11 49

ՋԱՒԱԽՔ Հիմն. Սկաոււո Մարզիկ Անդամ Ընդհ.

ԱխալՔալաք 2001 Կազմալոյծ
Ախալցխա 2001 Կազմալոյծ

մասնաճիւղի՝ Սթոքհոլմ, Հեսթերոս եւ Աոտերթելիա։ Հոլան– 
տան ունեցած է իր երկրորդ մասնաճիւղը Ալքմարը ել կը 
պատրաստուի ունենալու երրորդը Արւնհկ մի մկջ՝. Պ՝երմա– 
նիան ՀՄԸՍ ի մեծ ըն տան իքին միացած կ Աիւնիխի նորաս

տեղծ մասնաճիւղով, իսկ Ֆրանսայի վյսլանս ու Աւստրիոյ 
ւԼիեննայի մասնաճիւղերը նոր թաւի ու ծաւալ տուած են 
իրենց ա շխա տ անքներ ո ւն՝.

Ա ասն ա պարագային՝ միու֊ 
ղ չորս տարիներուն օժտուած կ //եց նոր մասնա– 
աուտա (2011), վեսթերոս (2014), Ալքմար (2014), 

Սթոքհոլմ (2015), Աոտերթելիա (2015) եւ Միւնիխ (2015), որուն 
ղիմաց հինգ մասնաճիւղեր իրենց գաները ւիակած են ւ/եր^նա– 
կանապկս Սիլանօ, Պուտափէշթ> Սոլթ Լէյք ՍՒթՒ> ՝&ոլորա–

տօ եւ Աշտարակ։

(Ժիւեր ու լեզուով խօսելով՝ ԳԳաւՒ յա րւաթլիմո լ թիլն ար–

ձանա դր ո ւած է յո ւնախօս աշխարհին մէջ՝. Ծունաստանի

սի մայրաքաղաք Նիկոսիոյ մկջ՝ սկաուտական նորաստեղծ

մարզիկներուն թիւր 144֊էն բարձրացած կ 396֊^ր, իսկ Կիպրո–

կ (24 սկաուտ նի միաւորներկն մե–

ծաղոյն թիւր ունի Արմաւիրի վարգան թախշեան միւսւորրՌՈՒՍԻԱ Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ

Մոսկուա 2008 Կազմալոյծ
193 սկաուտ: Չորս տարի արւա^ միաւորր ու նէր 58 սկաուտ՝. 
Թ՝իւի յաւելումներ կան նաեւ կ^միածինի, Սար տոլ նիի եւ 
վետիի մկջ՝ մինչղեռ. մայրաքաղաք Երեւանի մկջ արձա

* Այս թիլէն դուրս կը մնան Սկ. Շրջ. խմբապետութիւնը, Շրջա
նային շեփորախումբը եւ Այնճարի շեփորախումբը։

★★Թիլը նկատի չունի Շրջանային Վարչութեան ֆութպոլի ակա
դեմիային ֆութպոլիստները։

ԼԻԲԱՆԱՆ Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
1285* 850** 1620 3755

Պէյրութ 1924 265 331 375 971
Զահլէ 1927 22 2 30 54
Թրիփոլի 1929 - 30 45 75
Պ. Համուտ 1935 243 89 365 697
Այնճար 1940 294 56 125 475
ճիւնի 1950 - 33 75 108
Անթիլիաս 1970 233 149 400 782
ժըտէյւոէ 1974 175 44 90 309
Պաուշրիէ 1998 17 50 75 142
Ռաոււոա 2011 36 66 40 142

նագրուած կ սկաուտական թիւ֊ի 20 առ հարիւրի նուազում։

Միջին Արեւելքի մկջ՝ Աղեքսանդրիա, Գւսհիրկ եւ ՝Հուկյթ

պահած են անցեալի իրենց թիլերը՝, իկդալիօրկն նուազած են 
սակայն էրուսազկմի՝ Ամմանի եւ Պաղտատի մասնաճիւղե– 
ըուն անդամական թիլերը՝. Աուըիոյ պարագային՝ երկրին

իրենց գործունկութիւնը կր շարունակեն իրենց կարելիու

թեան սահմաններուն մկջ՝ անշուշտ նախկինկն նուագ թիւե՜ 
ոոմ՝. Լյեատեւե է ոնոհանուո քժիւե ,ուո9 50 առ հաոեւոե ան~

կում՝. Շիջան՝ր այսօր կր հաշուկ (20 սկաուտ, 420 մարզիկ եւ 
390 անգամ, րնդհանուրը 1530 թիլով՝. կյախորղ քարււսմեւս–

★ Նկատի ունենալով երկրին պայմանները՝ շրջանին թիւը ան
կայուն է։

ՍՈՒՐԻԱ* Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.
720 420 390 1530

Հալէպ 1925 300 250 200 750
Գամասկոս 1925 100 40 60 200
Լաթաքիա 1926 150 50 50 250
Գամիշլի 1931 100 60 60 220
Քեսապ 1994 70 20 20 110
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կին շըֆւսնը կը հաշուէր 2920 Հ՝Մ՝Ը՝Մ• ական (1325 սկաուա, 
830 մա ր զիկ, 390 անդամ)։

Միջին Արեւե/քի միակ յուսատու շրջանը էիրանանն է, ոը 
անցնող քա րւա մեա կ ին ունեղած է մասնաճիւղային եւ անղ ա– 
մական թիլի աճ։ 2011 ՜^րն շը^անը օժտուած է իր ՃՕ՜րղ մաս– 
նաճիւղո վ իէաուտայի մէջ՝. Ա կա ո ւտ ո ւթեան թիւր արձա

նագրած է 17 առ. հաըիւըի աճ հասնելով 1285-^ր։ Այղ թիւին

՝ւտներ են։ Սարզիկներոլ թիլը 982-^ն նահան– 
սա/լայն անդամներու թիլը կրած է փոքր յաւե–

Արեւմտեան կողմն աշխարհի, <իանատայի շրջանը ունե֊ 
ցած է սկաուտներու եւ մա ր զիկներու թիլի աճ՝. Ա կա ո ւտ ո ւ՜ 
թեան թիւր 683՜էն բարձրացած է 718–/>, իսկ մարզիկներուն 
թիւ֊Ը 613 ՜էն 645-^ր։ ԼԼմեբ իկ ան եր ո ւ պարագային, գրական 
լիոփոխութիւնները կը բացակային՝. Արեւ եյեան շրջանին 10 
մասնաճիւղ երը նախկին 469 սկ տուտի ւի ոխար էն այսօր ունին 
336 սկաուտ (28 առ. հարիւրի նահանջ), իսկ Արեւմտեան շրիա– 
նի18 մասնաճիւղերը նախկին 1333 ս կաուտի ւիոխարէն՝ 1149 
ս կ ա ո ւտ (13-8 առ. հարիւրի նահանջ)՝. Անցնող րւս րւա մ եւս կին, 
Արեւմտեան շրջանր նուազում ունեցած է նաեւ մա ր զ իկն ե~ 
րու եւ սլարզ անգամներու թիլերու։ Այսօր շրջանը կը հաշ

ուէ 4008 մարզիկ (նախկին 5228՜/; փոխարէն) եւ 862 ան դամ 

շրջանին մէջ՝ ուր մարզիկներու թիւր 365-էն բարձրացած է

յին Ամերիկան արձանագրած է րնդհանուր թիլի

դամ)։ Մարզիկներու թիւր հոս եւս արձանագրած է նուա

զում (268–^՜ն 235)։ Աաւելումը եղած է մարզիկներու (336-^ն 

345) եւ պարզ անղամներու (152-էն I 83) պարագային՛.

Ամէնէն ուշագրաւ ւիուիոխութիւններր արձանագրուած

ճիւղերէն մէկը կը

սսայ զ ա զ ս ալո յս , սաԼլայս ս սացեւսլ շո ր ս սասսաօրւղեըը ու

նեցած են թիլի զգա լի աճ՝. Շրջանին սկաուտութեան թիւր

ԱՆԳԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԿԵՐ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 104 ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ

* Աղեքսանդրիոյ «Կամք»ը եւ Գահիրէի «Արարատ»ը Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի ընտանիքին միացած 1974ին։
★★ 35 տարուան ընդմիջումէ ետք Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքին միա
ցած 2003ին։

Մ. ԱՐԵՒԵԼՔ Հիմն. Սկաուտ
485

Մարզիկ
334

Անդամ
986

Ընդհ.
1805

Աղեքսանդրիա* 1912 12 12 125 149
Գահիրէ* 1914 63 52 212 327
Երուսաղէմ 1935 62 19 110 191
Հայֆա 1937 ա 15 30 45
Եաֆա 1937 ■■ 12 28 40
Ամման 1937 48 - 56 104
Քուէյթ 1983 200 80 160 440
Պաղտատ** 1949 100 144 265 509
Մուսուլ ** 1960 Կազմալոյծ

ԿԻՊՐՈՍ* Հիմն. Սկաուտ Մարզիկ Անդամ Ընդհ.

Նիկոսիա 1927 53 24 151 228

★ 2003ին վերամիացած Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքին։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ Հիմն. Սկաուտ
186

Մարզիկ
396

Անդամ
295

Ընդհ.
877

Աթէնք 1924 89 240 125 454
Գոքինիա 1924 97 121 85 303
Սելանիկ 1928 - 35 85 120

ԵՒՐՈՊԱ Հիմն. Սկաուտ
241

Մարզիկ
101

Անդամ
358

Ընդհ.
700

Լոնտոն 1979 85 46 108 239
Վիեննա 1985 28 26 54
Ալմելօ 1996 74 43 79 196
Ալքմար 2014 14 12 80 106
Միւնիխ 2015 40 - 65 105

ՖՐԱՆՍԱ Հիմն. Սկաուտ
102

Մարզիկ
440

Անդամ
139

Ընդհ.
681

Փարիզ 1977 50 50 39 139
Վալանս 1983 52 40 50 142
Մարսէյ– «Արծիւ»* 1924 - 350

★ 2007ին վերամիացած Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքին։

50 400

ՇՈՒԷՏ

Վեսթերոս

Հիմն.

2014

Սկաուտ
123

Մարզիկ Անդամ
78 230
Կազմալոյծ

Ընդհ.
431

Սոտերթելիա 2015 65 63 120 248
Սթոքհոլմ 2015 58 15 110 183
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ԳԼԽԱՒՈՐ 
ԲԱՑԱԿԱՆ

Պատգամաւորական Ժողովի 
գլխաւոր բացական եղբ. Միհրան 
Շիմշիրեւսնն էր, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընթւս– 
ցաւարտ Կեդրոնական Վարչու
թեան անդամը, որուն անսպասելի 
մահուան երկուքուկէս տարիները չէին յաջողած դար
մանել անոր կորուստին վիշտը։

Պատգամաւորները իրենց ելոյթներուն ընթացքին 
յաճախ վկայակոչեցին եղբօր յիշատակը, յատկապէս 
հաշուական եւ ւդիւտճէական հարցերու քննարկման 
ժամանակ։ Եղբայր Վիհրան փորձառու հաշուապահ էր։ 
Ան երկւսր տարիներու վաստակ ունէր Հ.Մ.Ը.Մ.ի հւսշ– 
ւաւդահական դրութեան ստեղծման եւ գործադրութեան 
մէջ։ Մեծ էր անոր երախտիքը համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
մարգախաղերու եւ բանակումներու ելեւմտական հըս– 
կայական գործառնութիւններու բծախնդիր կատարման 
մէջ։

Հմուտ հաշուապահ մը ըլլալու կողքին, եղբ. Միհրան 
կագմակերպական իր բագմակողմանի կարողութիւննե– 
րով լայն յարաբերութիւններ մշակած էր միութեան հա– 
մահւսյկական կառոյցի գրեթէ բոլոր պատասխանա
տուներուն հետ։ Ան փնտռուած զրուցակից էր, յարգելի 
ղեկավար եւ հեղինակաւոր միութենական։

Պատգամաւորական ժողովը յիշեց ու փնտռեց եղբ. 
Միհրանը։

դ) Սկաուտական հաւաքոյթներու վայրը՝.

դ) Աարզական փորձերու վայբը՝

ե) ՇբՀանի կազմաւորման տարին, ան դա մն եր ո ւն թիլը, 
մարզիկներուն եւ սկաուտներուն թիները առանձնաբար՝.

֊ 2018-//2/ Հ՝Մ Ը Մի 100–ամեակը կազմակերպել արժանա

ւորապէս՝. Այս առիթին նուիրել միութեան ՃԱ֊րդ մարզախա–

100-ամեակի տօնակատարութիւններ կատարել միութեան 
բոլոր շրջաններուն եւ, կարելիութեան պարագային, նաեւ 
Պոլսոյ մէջ՝. Նոյն ծիրին մէջ, Գիւ֊մրիի մէջ տեղադրել ՀՄ֊ 
Ը՝Մ՝ի արւաջին սերունդի նուիրեալներէն վահան Զերազի

- Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 10^-ամեակին առիթով պարտրաստուի միու֊ 
թեան մէկ դարու պատմութիւնը ներկայացնող բագմալեգու 
տեսանիւթ մը՝. Հրապարակուի նաեւ երգարան մը, երդերու 
Սխ Տի՝ մը՝. Պատրաստուին յատուկ խորհրդանշան Լլոկօ), 
քայլերգ, որ մազդ եւ քա ր ո զչա կան այլեւայլ իրեր՝.

֊Հ՝Մ Ը Մ ի 100–ամեակին առիթով հիմնել հիմնադրամ մը 
(Տոճօ^րոշոէ Րսոճ), որուն անձեռմխելի գո ւմա ր ը պահ կը 
դրուի դրամատան մը մէջ եւ որուն հասոյթը հետագային 
կ օգտագործուի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի նպատակներու իրադործման

Այս նպատակին համար կեդրոնական վարչութիւնը նշա– 
նակէ յանձնախումբ մը, որ իր ենթայանձնախումբերը ունե

նայ իւրաքանչիւր մա սնաճիւղի մէջ՝.

որ կր վաւե–մինի մը կողմէ եւ կ ունենայ իր կանոնադիրը,

Հիմնադրամը կը ղեկավարուի յատու

կ անոն ադրա

թիւններ
ա Աւա

եւ միաւո ըներ Աեմինարը

միջ֊գիւանական խորհրդաժողովի րն~
տով լոյս կր տեսնեն առա

կարելի է իրագործել

թ^ցքին. ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
֊Զ^րկ տալ Արցախի մէթ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մասնաճիւղի մը հիմ– - Սառողջացնել յանձնախումբ մը, որպէսզի անհբա–

նադրութեան աշխատանքնեբուն՝. ժեշտ ուսումնասիրութիւննեը եւ պրպտումնեբ կատաըելով,

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի իւրաքանչիւր Շլանային կամ Մեկուսի մշակէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի սկաուտութեան ընդհանուր ուղեգիծը՝.
շրջան պ ա տ ր ա ս տ է

վա յր կեան

տ

ընդհանուր տեդեկութիւններ 
փոխանցէ իր շրջան ին, կա

ռոյցին եւ աշխատանքներուն 
մասին՝. Տեսերիզր պէտք է 
ընդգրկէ–

ա) Ս ր կ ր ին եւ քա ղաքին 
սահմանները հա մա շխարհա՜ 
յին քարտէսին վրայ՝.

րահին մէջ՝.

Մշակուած ուղեգիծը կեդ

րոնական վարչութեան ճամ– 
բով փոխանցուի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի
շրջաններուն, որպէսզի ա– 
նոնք իրենց տեղական պայ

մաններուն համաձայն կի՜

- Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի սկաուտու՜
թիւնը շրջաններէն ներս կա

տարէ ընկեր ային

թեան

տանքներ՝.

- վերամշակել Հ ՄԸ Մի

ս զա ո ւտ ա զա ն զարդերու եւ 
պէճեր ո ւ գիրքեր ր զանոնք
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ա

ն որ ո ւվժԷւ ւնն եր ո վ:
Ս կաուտ

բու ա շխա տ անքա յին գմուա– 
րութիւնները լուծելու հա

մար սլատրաստել ուղեցոյց 
դիրքեր:

ր դի ա էլւսն շրջանի մը մկջ կա զմա կեր պե–

կա ր են ան իրենց դաստիա

րակչական գիտելիքները ամ

բարել։ Այդ շտեմար անկն 
կրնան օգտուիլ բոլոր շրջան

ները։

միջոցով տ եղա դր ո ւկա տ ո ւա կան

բանակումի աւարտին կաղմակեբպիչ մաբմինը պատրաստ

կ ո ւմն եր կ արւաի.

Համա-Հ-ՄԸՄ ■ ական

բանակումին զանազան եբեսնեբը.

Կազմակեբպիչ մաբմինը պարտ 
հարցարաններու պատասիյաններր

ս տ ա

համացանցի ւՀրայ,

նա կցին միջազդային ճամպորիներուն։

աուտնեբը արւաւելւսգոյն թիւով մաս՜

ՄԵՐ ՄԵԾԵՐԸ

Մեր մեծերը Հ.1ԼԸ.Ս՝փ վաստակաշատ դէմքերը յա
տուկ ուշադրութեան եւ գուրգուրանքի արժանա
ցան Պատգամաւորական ժողովի ամբողջ ընթացքին։

Հ.Ժ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին ան– 
դամ եղբ. Աբրահամ Ահարոնեան, Արժանթինէն, Ժողովի 
բացման հանղիսութեան միութեան բարձրագոյն՝ «Ար– 
ժանեաց» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ իր երկարամ֊ 
եայ ծառայութեան եւ նուիրաբերումին համար։

Կեդրոնական Վարչութեան նախկին փոխ ատենա
պետ, 2015-ին Արեւմտեան Ս՝. Նահանգներու «Տիպար 
Հ.Մ.Ը.Մ.ական» եղբ. ժիրայր Սարգիսեան արժանացաւ 
ժողովականներու անվերապահ յարգանքին իր հայրա
կան ողջմիտ կեցուածքներուն եւ պատգամներուն հա
մար։ Յատկանշական էր ժողովի աւարտին անոր արտա
սանած սրտի խօսքը, ուր ան ողջունեց պատերազմի ար
հաւիրքէն եկած Սուրիոյ ներկայացուցիչները եւ մսանա– 
ւոր գնահատանքով արտայայտուեցաւ Հ.էք.Ը.1ք.ի Պուէ– 
նոս Այրէսի մասնաճիւղի ատենապետ եղբ. Հորասիօ 
Թերգեանին մասին։ Թերզեան յաջողած էր տեսնուիլ 
Հռոմի Ֆրանչիսքոս Պապին հետ, շնորհակալութիւն 
յայտնել Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման համար 
եւ այս առիթով անոր յանձնել Հ.Մ.Ը.1ք.ի սկաուտական 
փողկապը։

Ժողովականները 
եղբայր Ժփրայրին 
խօսքերուն արձագան
գեցին բուռն ծափահա–
րութիւններով (ելոյթը դիտել հետեւեալ կապով

հէէթտ։//\\\\Դ\.քնշԸհօօև.օօու/տհՁ\\ո.Զ^հՅհ^հ13ո/\ւ(1€Օտ/ 
939922256066918/)։

Վաստակաւորներու շարքին երիցագոյնը 83-ամեայ 
եղբ. Պատրիկ ԿիւլպԷնկեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան երկարամեայ անղամը, իր վրայ հրաւիրեց 
բոլոր լուսարձակները։ ժողովականներու շարքին ան մի– 
ակն էր, որ մասնակցած էր միութեան 11 Պատգամաւո– 
րական Ժողովներէն 9-ին (1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 
2003, 2007, 2011, 2015)։ Քանիցս ան յոտնկայս ծափա– 
հարութիւններով գնահատուեցաւ ներկաներու կողմէ։

Եղբ. Պատրիկ յուզումնախառն ելոյթ մը ունեցաւ ժո
ղովի աւարտին ափսոսալով որ այս ժողովը կրնայ վեր֊ 
ջինը ԸԱալ իր կեանքին մէջ եւ ինք իր սիրելի Հ.1ք.Ը.Մ.Էն 
կրնայ բաժնուիլ առանց յագեցած ըլլալու անով (ելոյթը 
դիտել հետեւեալ կապով

հէէթտ։//\\Դ\Դ\.քՅ€ԸհօօԱ.շօւո/տհՅ>\ո.Յ<^հՁհՅհւՅո/\ւճ6Օտ/ 
939929249399552/)։
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զաձեւեր, օրինակ ֆութսա լ, ըմբշամարտ, բրւնցքամարտ եւՄԱՐԶԱԿԱՆ
այլն՛

201^-^ն, Հայւսստանի մէջ՝.

ի, որ արւաւելադոյ–

զիկներ ո ւ պարագային, մարզաիւաղեբուն մասնակցին միայն 
Աուբիա գտնուող մարզիկները եւ ոչ Հայւսստան դտնուող

մարզւսձեւի, իւր աքանչյիւր դասակարգի մէջ՝.

մ)ո ւթպոլի մար զւսձեւին մէջ՝ մարզիկներու թիլը ՃՋ~էն 
ոաոձոա նաւ ԳՅ-ե՝. Ւ սե եւր ա ռանմւո Ւսաոե և ես ա Ւսա ո ո 35

- Մշակել Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ական մարզիկնեբու յատուկ դաստիա

րակչական ծրադիր մը, որուն նպատակը րբայ մարզանքի մի

ջոցով մարզիկներուն եւ մարզիչներուն փոիյանցել միո ւթե–

ատի ունենա լ

ելի հետաքրք– «Տիպար մարզիչ՝)՝)ի բա

ա տ

մարզիկներուն յաւելեալ արւիթներ ստեզծել միասին գտնուե~ 
էու եւ լաւ (եամւսնւսկ անցրնելու՝. Լքարզիկներր ծարւայութիւն–

նի մէջ–.

-Հ-ՄԸՄ-ի մ ա ր զա կան կեանքին մէջ < ա ս տ ա տ ո ւին

դաստ նչիւր շըջ^ն աշիյա–

ր ա կո ւած մարզիկներ ունենանք՝.

- Երկու տարին անդամ մր կազմակերպել էքիջեր կ ր ա կան–

ՆՈՐ
ՇԱՐՔԸ

.Մ.Ը.Մ.ի
Պ ա ւո գ ա -
մա արական

11֊րդ ժողովը յատկանշող երեւոյթներէն մէկը եղաւ Եւ– 
րոպայի մասնաճիւղերու մեծաթիւ մասնակցութիւնը։

(Ւողովին առանձին շարք մը կազմեցին վերջին քա
նի մը տարիներուն կազմուած կամ վերակազմուած 
մասնաճիւղերու պատգմատրները, նախկին սուրիահա– 
յեր, իրաքահայեր եւ լիբանանահայեր, որոնք կը ներ
կայացնէին Շուէտի, Հոլանտայի եւ Ֆրանսայի հայկա
կան գաղութներու Հ.Մ.Ը.(Լական միաւորները։ Նորաս
տեղծ մասնաճիւղերէն կը բացակայէր Գերմանիոյ ներ
կայացուցիչը։

Ներկաներու շարքին էին նաեւ Կիպրոսի եւ Անգլիոյ 
ներկայացուցիչները։ Բանաւոր պատճառներով կը բա– 
ցակայէին Պուլկաըիոյ, Աւստրիոյ եւ Յունասւոանի 
պ ա տ դա մա ւո ր ն ե ր ը:

ՌԱՋՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀՄԸՄի 9-րդ Պատ (իոզովին րս~

տեղծուած եւ ՃՕ~րդ ատդամաւորական (վ՝ոզովին որդեգրը

ա

զմավարական ծրադիրին հիմամբ, կեդրոնական 
1իւնը յարւաջիկայ քարւամեակին

տ ա նձնե րւասմաւ1աոա 11 ան ծոաս եոե ռոոծաոոու–

թեան
մամ անակացո  յց՝.

(մինչեւ Յունիս 2016)։

վեր^։

ա րւա
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ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԱՐԱՏ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ՝ 

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԵՆ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատգամաւորական 11-րդ Ընդհանուր ժողո– 

վհ
Յար դա ր ժ ա ն ն ա խ ա գ ա 11 ո ւ թ ի ւ ն,
Հ.Մ.Ը.Մ.ական սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ,

Հայ Սշակութային Արարատ Կազմակերպութեան 
Կենտրոնական Վարչութեան եւ բոլոր անդամների անունից 
ողջունում եւ շնորհակալութեան խօււք ենք ուղղում ձեզ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովին մեր 
ներկայութեան համար կրկին անգամ առիթ ստեղծելու կա– 
պակցութեամբ։

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ, աշխարհասփիւռ հայ ժո
ղովուրդը որտեդ էլ որ նա հաստատուել է, իր կենաց ու մա– 
հու պայքարի րնդմիջից. առաջնային է համարել ազգային 
գոյատեւումը եւ իր բեկորների համախմբուածութիւնը։ 
Մշակել է ձեւեր եւ ստեղծել միջոցներ, ազգակործան 
վտանգներից պաշտպանուելու, որպէս ազգ յարատեւելու եւ 
իրեն աւանդ թողած հարուստ մշակոյթը պահպանելու ու 
զարգացնելու համար։

Սփիւռքում աշխատող գաղափարակից քոյր միաթիւն– 
ներ Հ.1ք.Ը.Ս՝.ր եւ Հայ Սշակութային Արարատ Կազմակեր
պութիւնը նոյն առաքելութեամբ եւ ի գին մեծ զոհաբերու– 
թիւնների աշխատել եւ աշխատում են համախմբելով հայ 
երիտասարդութեան նոյն նպատակի շուրջ ուղղորդել 
նրանց դէպի հայ ժոդովրդի նպատակների իրագործումը։ 
Երբ մի ժողովուրդ ունի ազգային կեանքով հետաքըքըուած 
ու նըա ապագայով մտահոգ սերունդ, որը գիտակցում է ժա– 
մանակի պահանջն ու հրամայականը, որը գործի է անցնում 
ու որսում ստեղծուած ՊԱՀԸ, նա քայլում է ԱԶԳԻ ՅԱՒԵՐ– 
Ժ ՈՒԹԻ ԻՆՆ ապահովող ճամբոփ

Յետադարձ հայեացք նետելով Հ.Ս՝.Ը.Ս՝.ի անցած ճանա
պարհին, բազում դրական իրագործումների եւ հպւսրտա– 

ռիթ երեւոյթների առջեւ ենք գտնում մեզ եւ դարձեալ հա– 
մոզւում, որ յանձնառու միութենականների բոլորանուէր 
աշխատանքների արդիւնքում ստուարանամ է պատաս
խանատու եւ ազգանուէր ոգով տոգորուած հայ երիտա– 
սա րդութեա ն շարքերր:

Իսկ Հայրենիք-Սփիւռք մերձեցման եւ համագործակցու
թեան ոլորտ ում՝ բարձը գովասանքի է արժանի անկախա– 
ցումից անմիջապէս յետոյ Հ.Ս՝.Ը.Ս՝.ի ծաւալած աշխատան– 
քր Հւսյւս ստանամ, որը վկան է նրա ղեկավարութեան զգօ– 
նութեան եւ ՊԱՀր ճիշդ գնահատելուն։

Սակայն փոխուել են ժամանակները. փոխուել են մա
տաղ սերնդի եւ երիտասարդութեան հետաքրքրութիւնները, 
նիւթապաշտ այււ աշխարհում եւ համաշխարհայնացման 
այս դարում, երբ աշխարհակալ մշակոյթները կլանում են 
թոյլերին, ահազանգ է հնչեցւում աշխարհասփիւռ, ինչու չէ 
հւսյաստանաբնակ երիտասարդութեան, ազգային նկարա– 
գիԸԸ պահպանելու կենսական հարցում։

Առ այդ, անհրաժեշտ է միատեղուած եւ նոյն նպատա
կով աշխատել։ Սա է այսօրուայ մեր ազգային նպատակնե– 
րին ծառայող քոյր միութիւնների գերխնդիրր, պահր հասու– 
նացել է լսելու համար ազգակործան վտանգի ահազանգը։ 
Սփիւռք, հայրենիք, միասնաբար պիտի լծուենք աշխա– 
տանքի. մշակենք ծրագիր որը գործադրելի կը լինի աշխար
հագրական ցանկացած ցամաքամասում, համապատաս
խան տուեալ վայրի սւռանձնայատկութիւնների, յանուն 
մեր ազգային նկարագրի եւ արժէքների պահպանման։

Արդ, բարի երթ ենք մաղթում Հ.Ս՝.Ը.Մ.ի Պատգամաւո– 
րական 11֊րդ Ընդհանուր ժողովին եւ մաղթում, որ այս փա– 
ռայեղ միութեան աշխարհով մէկ ծաւալած գործունեու
թիւնը եւ ապագայ ծրագրերր կփրականացնի համայն հա– 
յութեան ակնկալիքները։

Բի՜ւր յարգանք ազգիս նաիրեալներին։

ա–

բրօյշշէ) <ա մա միո ւթեն ւս կան

րւա

խու.մբ մը, իբբեւ. խոբհբդատու.

մակևբպական չափանիշները (Օք§81՜112Ջէ10ՈՋ1 Ռ16Ձ.ՏԱ16Տ):

ծրադիրի յաջողութիւններուն մասին՝.

Հ77/7 Ս1 Խննե1 ոլ կարիք^1 ը՝
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը ունենայ իր կեդրոնական ՕՋէՋհՋՏԸ-Հ/։
- Շիջանային եւ Ա՝եկ 

հես տ ա թեան իրենց ներկայացուցիչ 
ո եո եե ա տ ո ւո ւքժեան ւանձնա

ը) Պաբբեբաբաբ շրջանները տեղեկաւյնէ
սորը Ու արՏսստաղրտա 
իյումբին հետ իրենց կապը հանդիսացող պատասիյանատու՜ 
ները : *Նոյն ձեւուի մասնաճիւղեր նշանակեն արհեստւսղիւոա– 
կան տեղեկատուութեան իրենց ներկայացուցիչները ել ար–

տհեստաԼԼրհ ես տ ա դիտ ա կան տեղեկատուութեան մարզին մէջ, 
Պատգամաւորական (փողովը աՈ-աջադրեզ հետեւեա/ներր–~

ս տ
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ԽԽՈՋ§61Ո6Ոէ–/7 յւսնձնա իյո ւմբ մը, որ շարունակ տեղեկ 
թիւններ հայթայթէ մթութեան հա մացանցի կայքէջին։

ուսումնասիրուի ՀհՄարզիկ՝>Հի ելեկտրոնային հասցէներու այ

ցելուներուն թիւը, ելեկտրոնային միջոցներուն գտած յաջո

ղութիւնը եւ տարածման կարելիութիւնը արւաւելադոյն

նելու 1ոէրՋՈՇէ–// յատուկ

դարձեալ 
վիգէ՜ն՜ներ

ա շէսւս տ անքն եբ ո լ մասին 
տեղեկո ւթիւններ ը ներքին

թիւով միութենականներու եւ համակիրներու մօտ։ էյ ւ եթէ 
ուսումնասիրութիւնները ցոյց տան ելեկտրոնային այս մի

ջոցներուն ա րւա ւելո ւթիւնը տ պա գիր մամուլփ վաճա րւքի 
օրինակէն՝ անցնիլ թերթին ա ր դ ի ա կան ա ց մ ան եր ր ո ր դ 
Հ ան գր ո ւանին:

նին, որ կրնայ երկարիլ 30 Յունիս 201 7–

ԻնչպԷս նախորդ Պատ– II 
գամաւորական ժողովին, 
այս ժողովին եւս Վիգէն– I 
ները եղան տիրապետող 
ներկայութիւն յաճախ ջր
վաթի մատնելով ժողովա
կանները։

Ժողովին ներկայ էին I 
վեց Վիգէններ. Վիգէն 
Քորթեան (Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ, 
Աւստրալիա), Վիգէն Դաւթ– 
եան (Կեդրոնական Վար
չութեան անդամ, Արեւմըտ– 
եան Մ. Նահանգներ), Վի
գէն Աւագեան («Մարգիկ»Ի 
խմբագիր, Լիբանան), Վի
գէն Աբէլեան (Արեւմտեան 

| Ա. Նահանգներ), Վիգէն Ս է՜ 
մէրճեան (Սարիս։) եւ Վի
գէն Նազարեան (Հ.Մ.Ը.Ս՜–

«ՄԱՐԶԻԿ»–
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
- (^Մարզիկ^ պաշտօ

նաթերթը յարւաջիկայ 
քարւամեակին հարկ է 
հ ան գր ո լան ա յին 4^ր/7՜ 
աու/ քՅ՜եւաեոեյե արոեա–

Արւաջին հան գր ո ւա~ 
նին, մինչեւ 30 Յունիս 
2016, պա շտօնա թեր թր 
պարտի ունենալ գիմա– 
տետրի իր էջը եւ երկլե

զու ան գ լեր էն-հա յե–

քէջր եւ Ձբթ11ՇԶէ10Ո–^։

Ե ր կր Ո ր դ հան գրյր– 
ւա նին, 30 մունիս 2016– 
էն 30 Յունիս 201 (, 
<թքաբզիկ՝>՝> հարկ է 
տ պա դիր իր հրատա–

նային իր միջոցներո վ

եւ Ձբբ11ՇՁէ1ՕՈ։ Այս 
հանգրուանին պիտի

1յին իր միջոցներով կր ւիոխան–

տարակէ տպագիր թիւ֊ մը ներկայացնելսվՀՄՀՄի ա զգա

յին , պատմականդ գաղափարական եւ դաստիարակչական

ՀհՄարզիկ՝>՝)ի ա շխւս տ անքն եր ո ւն հետեւողական եւ արադ

հետապնդումը կատարելու հա մար) Շրջանային եւ Լքեկուսի 
ւԼարչութիւններ պարտին ունենալ արզիկ՝>՝>ի իրենց մնա՜ 
յուն ներկայացոլցիչները, որոնք պիտի զբաղին թերթին նիւ

թեր եւ ծանուցումներ ապահովելով՝. Ներկայացուցիչները 
պիտի ջանան թերթին շուրջ լայն հետաքրքրութիւն ստեղծել 
իրենց շրջաններուն մէջ՝.

- ՀՀ.Մարզիկ՝>՝)ի ա ր դ իա կանացման ծախսերը հոգալու ել
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խերթին նիւթական բեռը մասամբ թեթեւցնելու հւ 
միո ւթեան անդամնեբու ցենզեբուն վբայ աւելցնել տա 

նպատակայարմաբ գտաւ հետեւեա  լները*–

- 3 առաՉաոնե/ /ատուէ /անձնաեյումր 
ծի օդտա–

ան մեծ ձեռ–տարի ոււ

ն ա բ կն եր

մարքե |4է) ն Լ| ի թղթածբար մր, որ պիտի ներկայացուի մաս
նագիտական րնկերութիւններու Հ-ՄԸ-Մին միֆազգային 

մր ստեղծման ա շխա տ անքը՝.

ա~

ՄԸութեան 100 –ամեակին առիթով հբ 
սահմանափակ քանակով աըժ՜էքաւոը յուշանուէլ 
վաճառքին մասնակից գաըձնել նաեւ շրջաններն

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ՄՈԳՈՂԻՆ Վ.ԵՐՋԻՆ ՆԻՍՏԵՐԸ
Ո ւրբա թ, 11 Սեպտ եմբերի յետ միջօր է ին տեղի ո ւնեցա ւ 

Պ ա տ դա մա ւո ր ա կան Վողովի նախավ երջին նիստը, որ քննեց 
եւ հաստատեց 2015-2019 քա ռւս մեա կ ի գ ո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան նա

խահաշիւը եւ ըստ այնմ ճշդեց միութեան Շրջանային եւ Մե

կուսի շրջաններու ցենզի սակերը՝, ^իա դա ր ին, մողովը դիտեց 
ռազմավարական ծրագրի յանձն ա խո ւմր ին կողմէ պատ

րաստուած կարճ տեսանիւթ մը, որ կր ներկայացնէր արդի 
արհեստադիտութեան պայմաններով կազմակերպական աշ–

վի աշիյւս՜ 

տանքներր իբենց լրումին հասան էեդրք 
նոր կազմի րնտրութեամբ՝. ԼԼնդամներւ 
3 ետ քուէարկութեան, 2015-2019 քառա 

բայրներ ՝է՝աո.սրզ Ա զրտրչԾաԱ, ՝Լաչդ Աա^արսաս, րշրյաս լ, ղ– 
իայեան, ի*աֆֆի էէվօղլանեան (Լիբանան), ք^ագրատ էյսայ– 
եան, Օշին Փիրումեան (Հայաստւսն), ԼԼնդրանիկ Պահարեան 
(Փարիզ), Սգէք (Ա աչատրեան (Լոնտոն), Վիգէն րէա ւթեան 
(Արեւմտեան Մ– Նահանգներ), Հրաչ Լիեսրոպեան (Արեւելեան 
Ա՝. Նահանգներ), Լիոսիկ թուիուզեան (հ^անատա), Արմանտօ 
թորգոմեան (Հարւսւային 
Ամերիկա) եւ Վիգէն Լոր

նախորդները
րական Վ՝ո ղ ո վի փակման 
պահը՝. Աբ տ ա ռո ւչ մթնո–

ա ր տ ա ս ա

վաստակաշատ եղ բ ա յր– 
ները, բնթացաւաբտ էեդ–

ան դա մն եր ը, շրջանն ե~ 
րու ներ կւսյւսցո լցիչներ ր 
եւ մո ղո վին դիւան ը՝. 
(Սօսքերր եղան տպաւո՜

ա–

ա տ զա ռելր զաս– 
տակի տ է ր եղբայրներ 
Պատրիկ էիւլպէնկեա՜

յատ

եանի պատգամները, 
որոնց կ անդրադարւ– 
նանք ա րււսնձին (ՏեԱ“ 
նել «Մեր մեծերը» 
նիւթը)։

վին փակ
ՐԴ

եր եկո յեան ժամը

10.15 ա նց, «5 ա րւաջ 
նահատակ՝)) քայլերգի 
խմբերգումով եւ

թեան մկջ նոր է^ մը

| Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագա– 
I ղութային կառոյցին ըս– 
I տեղծամէն ի վեյւ՝ 1974-էն 
| առդին գումարուած են 11 
I Պատգամաւորական Ընդ– 
| հանուր Ժողովներ, հետեւ– 
I եալ ձեւուի–
| •Ա. Պատգամաւորական 
| Ժողով– Պէյրութ, 13-15 
| Դեկտ. 1974։
| Պատգամաւորական 
| Ժ՜ողով– Նիկոսիա, 6-8 Աա– 
| ՈԽ 1979։
| *Գ. Պատգամաւորական 
| Ժ՜ողով– Աթէնք, 14-17 Աա– 
| ՈԻւ 1983։
I •Դ. Պատգամաւորական 
| ժ ողով– Աթէնք, 17-20 Աա– 
I Ոիլ 1987։ I

•Ե. Պատգամաւորական I 
Ժ՜ողով– Աթէնք, 29 Մարտ– I 

՚ 3 Ապրիլ 1991։ I
•Զ. Պատգամաւորական I 
Ժողով– Պէյրութ, 11-17 I 
ԱպոԻ1 1995։ I

I *է. Պատգամաւորական I 
Ժ՜ողով– Պէյրութ, 31 Մարտ– I 
5 Ապրիլ 1999։ I
•Ը– Պատգամաւորական | 
Ժ՜ողով– Ծաղկաձոր, 4-7 I 
Յունիս 2003։ I
•Թ. Պատգամաւորական I 
Ժ՜ողով– Ծաղկաձոր, 19-23 I 
Յունիս 2007։ |
•Ժ՜. Պատգամաւորական | 
Ժ՜ողով– Ծաղկաձոր, 5-10 I 
ժեպտ. 2011։ I
•Ժ՜Ա. Պատգամաարա– I 
կան ժողով– Աղուեր ան, 7– I 
11Սեպտ. 2015։ I
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11-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան եւ Արեւելեան Մ. Նահանգներու պատգամաւորական կազմերը իրենց 
հրաւիրեալներուն եւ Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչներուն հետ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գանատայի պատգամաւորները Կեդր.
Վարչութեան իրենց ներկայացուցիչին հետ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աւստրալիոյ պատգամաւորները Կեդր.
Վարչութեան իրենց ներկայացուցիչին հետ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Եւրոպայի շրջանի (Լոնտոն, Փարիզ, 
Շուէտ, Ալմելօ, Կիպրոս, Երուսաղէմ) 

պատգամաւորներու յիշատակի նկար։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շարաւային Ամերիկայի շրջանի 
պատգամաւորները Կեդրոնական Վարչութեան 

իրենց ներկայացուցիչին հետ։
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Ը Ն

Պատգամաւորական ժողովին մասնակից քոյրերը՝ 
պատգամաւորներ եւ հրաւիրեալներ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լոնտոնի մեկուսի մասնաճիւղի 
պատգամաւորները։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շուէտի շրջանի 
պատգամաւորները։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալմելոյի շրջանի 
պատգամաւորները։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընթացաւարտ Կեդրոնական Վարչութեան անդամները։ 
Նկարէն կը բացակայի եղբ. Վիգէն Գաւթեան։
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Յիշատակելի խմբանկար մը բոլոր այն պատգամաւորներու, որոնք անցեալին 
ծառայած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական շարքերուն։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի շրջանի 
պատգամաւորները։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ շրջանի 
պատգամաւորները։

■ՆՄ.Ը.Մ.ի Գահիրէի մեկուսի շրջանի 
պատգամաւորները։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պաղտատի եւ Կիպրոսի մեկուսի 
շրջաններու պատգամաւորները։
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ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎI՛

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԱՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ
11 ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՐ

Հ.Մ.Ը.Մ. համագաղութային կազմակերպութեան կը 
վերածուի 1974-ին, Պէյրութի մէջ գումարելով իր առա
ջին Պատգամաւորական ժողովը եւ ընտրելով անդրա– 
նիկ Կեդրոնական Վարչութիւնը։

Միութեան առաջին Պատգամաւորական ժողովը կր 
կազմակերպէ ՀՄԸ.Մ.ի Մերձաւոր Արեւելքի 20-րդ 
Պաւրգամաւորական ժողովին կողմէ յառաջացած 
եռանդամ մարմինը բաղկացած եղբայրներ Վարդգէս 
Տէր Կարապետեանէ. Նշան Թիւսիւզեանէ եւ Հրանդ 
Մուրատեանէ։

19 74–էն մինչեւ օրս, միութիւնը գումարած է 11 Պաւր
գամաւորական ժողովներ. որոնց ընթացքին ընտրած է 
միութեան գործադիր գերագոյն մարմինը ներկայաց
նող 11 Կեդրոնական Վարչութիւններ հետեւեալ կազ֊ 
մերով–

Ա ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1974-1979)
Վարդգէս Տէր Կարապետեան
Վարդգէս Արսհայտոյեան
Տիգրան Ոսկունի
Բիւզանդ Թորիկեան
Նշան Թիւսիւզեան
Յովհաննէս Պայթարեան (Լիբանան)
Արմէն Տէյիրմէնճեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Դանիէլ Դանիէլեան (Գանատա)
Պարգեւ Պարսամեան (Հարաւային Ամերիկա)

Ր. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1979-1983)
Վարդգէս Տէր Կարապետեան
Բիւզանդ Թորիկեան
Նշան Թիւսիւզեան
Յովհաննէս Պայթարեան
Յարութիւն Գազսւնճեան
Վարուժան Մուրատեան (Լիբանան)
Արմէն Տէյիրմէնճեան (Արեւմտեան Մ.Ն.)
Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)
Պարգեւ Պարսամեան (Հարաւային Ամերիկա)

Գ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1983-1987)
Վարդգէս Տէր Կարապետեան
Բիւզանդ Թորիկեան
Յարութիւն Գազսւնճեան
Վարուժան Մուրատեան
Երուանդ Տէմիրճեան
Միհրան Շիմշիրեան

Կարօ Թիւթիւնճեան (Լիբանան)
Վարդգէս Արսհայտոյեան (Արեւմտեան ՄՆ.) 
Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)

Դ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1987-1991)
Միսաք Արզումանեսւն
Յովհաննէս Տէր Յսւրութիւնեան
Արա Յակոբեան
Պատրիկ Կիւլպէնկեան
Երուանդ Տէմիրճեան
Միհրան Շիմշիրեան
Կարօ Թիւթիւնճեան (Լիբանան)
Ժիրայր Պոյաճեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)
Սիամանթօ Կարապետեան (Լոնտոն) 
ճորճ Տաղլեան (Հարաւային Ամերիկա)

Ե ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1991-1995)
Միսաք Արզումանեսւն
Յովհաննէս Տէր Յսւրութիւնեան
Արա Յակոբեան
Պատրիկ Կիւլպէնկեան
Յարութիւն Գազսւնճեան
Միհրան Շիմշիրեան
Կարօ Թիւթիւնճեան (Լիբանան)
Սուրէն Նազարեան (Սուրիա)
Վարդան Բախշեան (Հայաստան)*
ժիրայր Պոյաճեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)
Եղիշէ Խոստեղեան (Լոնտոն)
Արթիւրօ Յովհաննէսեան (Հարաւային Ամերիկա)
*Նսւհատակուած 18 Դեկտ 1991-ին. Արցախի ազա– 

տագրման կռիւներուն։
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Ձ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1995-1999)
Սիսաք Արգումանեան
Պատրիկ Կիւլպէնկեան
Միհրան Շիմշիրեան
Կարօ Թիւթիւնճեան
Անդրանիկ Պէօյիւքեսւն (Լիբանան)
Մանուէլ Հաէէսւճեան (Սուրիա)
Գօգօ Պսղեան
ժիրայր Սարգիսեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Սարդիս Սւրեւիանեան (Արեւելեան Մ.Ն.) 
Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)
Հրաչ Սիսեոեան (Փարիգ)

է. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (1999-2003)
Բիւգանդ Թորիկեան
Գառնիկ Մկրտիչեան
Սւրեւիան Տէր Պեւրրոսեսւն
3արաբ Չէքիճեան
Պետիկ Սապունճեան (Լիբանան)
Մանուէէ Հսղէսւճեան (Սուրիա)
Գօգօ Պսղեան
Ժիրայր Սարգիսեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Մուրատ Մանուկեան (Արեւելեան ՄՆ.)
Հրաչ Տէր Սարգիսեան (Գանատա)
Հրաչ Սիսեոեան (Փարիգ)
Աբրահամ Ահարոնեան (Հարաւային Ամերիկա) 
Սարդիս Տէր Պեւրրոսեսւն (Աւստրաէիա)

Ը. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (2003-2007)
Գառնիկ Մկրտիչեան
Սւրեւիան Տէր Պեւրրոսեսւն
Կարօ Թիւթիւնճեսւն*
Պատրիկ Կիւլպէնկեան (Լիբանան)
Գէորգ Կարապետեան (Սուրիա)
Յարութիւն Յարութիւնեան (Հայաստան)
Մհեր Դաւիթեան
Մանուէւ Մարսէլեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Վահրամ Դանիէլեան (Արեւեէեան ՄՆ.)
Հրաչ Տէր Սարգիսեան (Գանատա)
Լեւոն Պաղտասարեան (Փարիգ)
Աբրահամ Ահարոնեան (Հարաւային Ամերիկա)
Սարդիս Տէր Պեւրրոսեսւն (Աատրսղիա)
* Մահէն եւրք զինք ւիոխարինած Կարպիս Գապասա– 

գալեսւն։

Թ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (2007-2011)
Գրիգորիս Պողարեան
Կարպիս Գապասագսղեան
Միհրան Շիմշիրեան (Լիբանան)

Յարութիւն Յարութիւնեան (Հայաստան) 
Գօգօ Պսղեան (Արեւմտեան ՄՆ.) 
Վահրամ Դանիէւեան (Արեւեէեան ՄՆ.) 
Արմէն Կէտիկեան (Գանատա) 
Հրաչ Սիսեոեան (Փարիգ)
Գարէոս Սէֆէրեան (Հարաւային Ամերիկա)

Ժ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (2011-2015)
Գառնիկ Մկրտիչեան
Կա/ւպիս Գապասագսղեան
Միհրան Շիմշիրեան*
Սւրեւիան Տէյւ Պեւրրոսեսւն (Լիբանան)
Կարպիս Թովմասեան (Սուրիա)
Բագրատ Եսայեան (Հայաստան)
Յակոբ Թիւֆէնկճեան
Վիգէն Դաւթեան (Արեւմտեան ՄՆ.)
Հրաչ Մեսրոպեան (Արեւեէեան ՄՆ.)
Արմէն Կէտիկեան (Գանատա)
Հրաչ Սիսեոեան (Փարիգ)
Գարէոս Սէֆէրեան (Հարաւային Ամերիկա)
Վիգէն Բորթեան (Աւստրաէիա)
*Մահէն եւրք (լինք ւիոխարինած Գրիգորիս Պողար

եան։

ԺԱ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ (2015-2019) 
Գառնիկ Մկրտիչեան
Վաչէ Նաճարեան
Իշխան Եղիսւյեան
Րաֆֆի Կէվօղլանեան (Լիբանան)
Բագրատ Եսայեան
Օշին Փիրումեան (Հայաստան) 
Վիգէն Դաւթեան (Արեւմտեան ՄՆ.) 
Հրաչ Մեսրոպեան (Արեւելեան ՄՆ.) 
Մոսիկ Թոփուգեան (Գանատա) 
Անդրանիկ Պահարեան (Փարիգ) 
Աէէք Խաչատրեան (Լոնտոն)
Արմանտօ Թորգոմեան (Հարաւային Ամերիկա) 
Վիգէն Բորթեան (Աւստրաէիա)
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ԺՈՂՈՎԻ ԱՌԸՆԹԵՐ

Հ.Մ.Ք.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ
ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՓԱՌԱՒՈՐ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

վՒ
աւա

կերպեց ի պատիւ հիւ֊ր պատ

գամաւորներու եւ հր ա ւիր՜

թեան

ղի ունեցաւ. Շ սյբաթ, 12
Սեպտեմբերի եբեկոյեան, 

նորրնտիր Օեդրոնա–<(կովկւսս» ճաշարանին մէջ, ներկայու՜ 
թեամբ 200 ՀՄԸ-Մ• ա կաններ ո ւ, 
որոնց կարգին Հ Մ • Ը ՝ Մ - ՜ Հ Ա– ՄԿ - ի

բանակում, Հ • Մ- Ը Մ –՜ Հ - Ա-՜ 
ՄԵ-ի նոր կեդրոն, Աբո վ եանի 
մկջ կեդրոն, Հայկ Յովսէփեան

բան ակա վայր եւ մաղթեց, որ 
յւսֆո ղո ւթիւնն եր ո ւ շաբքը շա՜ 
րունակուի ի իյնդիր Հ-Մ-՜ 
Ը-Մ-ի աղդային նպատակնե–

հայրենի նորահաս սերունդնե– 
րու քաղաքացիական աւլողէ 
դա ս տ իա ր ա կո ւթեան։

վեղա ր ո ւես տ ա կան յայտա

գիր ր եղաւ բաւական հա

րուստ։ Հանդէս եկան հայրենի 
շարք մը երգիչներ

թումբեր, որոնց հետ երդեցին ու լղարե

ցին բոլորը։ Օրուան խան դա վ ա րւո ւ– 
թիւնը իրենց դա դա թն ա կէ տ ին հ ա ս ց ո լ– 
ցին ծանօթ երգիչներ Ներսիկ եւ Արաբօ

իրենց ներկայութեամբ ճաշկերոյթր 
պատուեցին Հ–3–վ– Հայաստանի վերա

գոյն Աարմնի եւ Համաղգայինի ներկա

յացուցիչները, ինչպէս նաեւ ՀՄԸՄի

ոեց ւճ-րդ 7 ա տ դա ս ա ւոր ա ղւս ս լրողո 
աւարտը եւ յաջողութիւն մա ղթեց միր 
թեան յաո.աջիկայ քարււսմեւսկի աշխ ւս~

ի սպիրեաններ:

ՀՄԸՄ-ակ ան ուրախութեան եւ
ցնծութեան ոդեւորիչ մթնոլորտին մէջ,

ն եր կան եր ր

տան օներուն։

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ՄՈԳՈՀԻ 
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԻՆ՝ Հ Մ Ը Մ Հ Ա Ս Կ ԻՆ 

ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ր րն տ ի ր կեդրոնա–

հյօսք առաւ

ատենապետ ^ղբ– 
վառ. ^իկ Մկրտիչ֊ 
եան եւ արւաթւն 
հերթին շնորհա կտ

րի սրտաբուխ նոլիրատուութիւններով 
իրենց ղօրակցութիւնր յայտնեցին Հ-Մ՝՜ 
Ը-Մ-ի Հայաստանի մէ^ տարածման ու

ճաշկերոյթը ա զգա յին-հա յր են ա ս ի–

- Եղբ– Հբաչ Լ)իսերւեւսն

- Հ Մ-Ը-Մ- Ֆրանսա

- ՀՄ ԸՄ• Արեւմտեան Մ- Ն–

՜ Եղբ– Միրայր Աարդիսեան

- Հ-Մ-Ը-Մ- վանատա

-Հ-ՄԸՄ- Հարաւային Ամերիկա

՜ Եղբ– Ֆէտի էժաժրւս

- Հ-Մ-Ը-Մ-՜Հ-Ե Մ– Եիպրոս

- Հ Մ-Ը Մ- էիբանան

՜ Հ-Մ-Ը-Մ– Արեւելեան Մ– Ն–

֊ՀՄԸ-Մ Ալմելօ

՜ Եղբ՝ ք՝ւսդրատ էսայեան

- Եղբ– Պերճ իՒիլֆէնկճեան

15.000 $ 
3-000 Տ 
2.600 Տ 

1000 Տ 
600 Տ 
450 $ 
100 $ 

100 եւրօ 
1*000-000 դրամ 

120-000 դրամ 
100-000 դրամ 
100-000 դրամ 
100-000 դրամ

լո ւթիւն յայտնեց 
ժ՜ողովի հիւրրնկա լ

Հ-Ա-Ս -Ե –ին։ Ապա, 
ան խօս եցա ւ անց

նող քարւամեւս կին

տա

թիւննե–

ւր ա ղ ա ս ր ա ս ա ղ ա - 
վայր, 100-ա մեա կի

ժամեր։ X,երկաներրերեկոյեան ուշ

սրահէն բաժնուելէ առաի շրջանակ մր 
կազմած, ձեռք՜ձերւքի շղթայած, ուրա– 
շո ւթեան եւ հրաժ՜եշտի արցո ւնքներ ո վ 
երդեցին տեսութիւն՝» երդը։

«Ս11ՐԶԻԿ»ԻՆ ԿԸ ՆՈհԻՐԵՆ

*Եղբ. ժիրայր Սարգիսեսւն (Մ.
Նահանգներ) 500 Տ
ՀՄարի Տաքէսեան (Մմման)

300 Տ
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Տ ԱքոէՕա1ւ|) 
<ւա*»«ա>» սոսս «սոսսեՍնեէՐԻ 

ա1ս|սն 061ասս>|յ 
աօաս աօ տօա սսասսա

IIIV

«ՎԱԲՈՒԺՄՆ ԵՒ ՍՈՆԱ 
ԳԱԶԵՆՃԵԱՆ» 
ԿԵԳԲՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
ԱԲՈՎԵՄՆԻ ՄԷԶ նեց բարերար կ՝աղանճեան րնտանէքէն,

որ փաբո ւո-ն ա տ ո ւո ւ Ւբ

# ար
ատղ ա– ւԼա ր շո ւթէւնն եր ո ւ ան դա մն եբ , ^ատ՜

ԼԼբրւ վ' եա

ղանճեան՝)՝)

մասնակցութէւնը բերաւ (Լբովեանէ մկջ 
Հ Մ-Ը-Մէ կեդրոնէ մը ստեղծման գա–

արւա–

ա շխա տ անըն եր ո ւ ղւսրգա/յման ծա–

Հկրէ Պ՝ազանճեաններու, է յէշատակ 
էրենց ծնողաց վաստակաշատ Հ՝Մ՝~

գամաւորական (էողովէ ա րւէթո վ տար– 
բեբ երկէրներկ Հայա ս տ ան ժամանած 
պատգամաւորներ, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝–Հ՝Ա՝Ս ՝կ է

ե մրեր է յետմէ^օրկէն^ 
կջ տեղէ ունեցաւ ՀՄԸՄ–

դան եւ (կապէն կ՝ազանճեաններ:

արտասանելէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝՜

վարչութեան ատենապետ

մ ան՝.

օ ս -

ա -

ն ծարւայոլ–

թէւն ունեցած կ (յ դէպտոսէ մկջ, Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝՜^Սրարատ՝)՝>է պասքեթպոյէ խում–

կ՝ա ղւսնճեաններու:

կեդրոնէ բացման արարողութեան 
ներկայ գտնուեցան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է նորրն– 
տէբ եւ ըն թ ա ց ա ւ ա բ տ կեդրոնական 

եղբ՝ կ՝արւնէկ (քկրտէչեան եւ բարերար 
եղբ՝ Վարդան կ՝աղանճեան՝.

Եղբ՝ Շմաւոնեան Հ՝Մ՝ Ը ՝Մ՝–Հ՝Ա– 

բէ ու ապա վարչական աչէւատանքնե– 
րու րնդմկջկն՝. Եղբ՝ Մկբ տէչեան շեշ՜ 
տեց, որ « Եղբ՝ Վ^արուժան կ^ազանճեան 
սփէւրւքահայ կեանքէն մկջ էր հետքը եւ 
դրոշմը ձգած պա տ ո ւա կան անուննե–

ՄԱՐԶԻԿ, 34ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4-5 (394-395) 31



Հ Մ Ը–Մ՝ի Պկյրոսթի կեդբոնատեղիիրկն մկկն կ։ Ան ծնած կ 1931֊/^, Գահի֊ 
րկ> ((Արարատ)) մա ր դա կան ակումբի 
հիմնա դիրներ կն ւԼաբդւսն Գա զանճեա՜ 
նի ընտանեկան յարկին տակ՝. կ/աիյնւս– 
կան կր թո ւթիւն ը ստացած կ է/խիթա  ր~ 

դամ եղած կ եգիպտահայ մարզական 
իյւս ղեր ո ւ կաղմակերպիչ յանձնաիւում՜ 
բին, 19(8՜^ն սկսեալ եղած կ Հ՝Մ՝~ 
Ր1ք•–մԼոարատ՝))հ մաոՀաեան անդամ 

ա չիւա տ անքն եր ո ւն՝. 65 ՜ամեայ ազգային 
եւ միո ւթեն ա կան բեղուն ծ ա րւա յո ւթեն կ

հացած կ Յո ւ լիս 2008-ին, բ ա րես իր

ւմը Գ՛ահէր է ի Ամե֊

ժան պա տ ան եկո ւ 
րւստ՝)՝)ի ս կա ո ւա ա

ա՜

տգամա լոր ական չո ր ր ո ր դ ժողովին 
դիւանն եր ո ւ ա րւաջին ժո ղո վին՝Խ:

Ապա, եղբ– Լքկրտիչեան ա ւելցո ւց •

սօր իրենց հօրը երաղներկն մկկը կ իրա

կանացնեն այս սրահին բացումս ւթ՝.

է>ր կարգին, եղբ– վարղ ան Գաղանճ՜

քեթպո լի երէց տղոց իյումբին՝.

թիլն՝, էքեծ նո լիր ա տ ո ւո ւթիւն– 
ներ կատարած կ Գահիրկի աղ– 
գային գաղութի կրթական եւ 
բարեսէր ական կա րւո յցն եր ո ւն ՝.

էթր րնծայած ըլլալուն համար՝. Ան 
սւ, որ իր հօրը եղբ– կկարուժանի տա~
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ԻՐԱԳ

նի պատանիները րնզհանրապկս տ եսն ե լո ւ ա կն կա լո ւ~նկութեան ծաւալումր Հայաստանի մկֆ, 
հետեւարար, ան մաղթեց, որ կեդրոնը 
րւյլադոյնս ծարււսյկ ԷԼբոկեանի մկֆ աղ– 
դա յին-ս կ ա ո ւտ ա կ ան դո րծ ո ւն կ ո ւթ եան

Խօսքերուն յաֆորդեց կոկիկ հիւրա– 
սիրութիւն մը, որմկ ետք ներկաները 
կեդրոնին հրամեշտ տուին զայն միշտ
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ք \ ք\ 2015-ին, Երե– 

Տ Տ| ւանի վարշա– 
/Ջ) )® Տ/ կան շրջաննե~

րէն էր եբո լ– 
նիի մէջ կա զ մա կեր պո լած պա շտօ՜

տ ա

ու

նակ ա վա յր ր րնգա րձա 
րեզարգելու համար՝.

■ • : 1 ՀսշսՍտտ–՛՝ «™յա>Ն ՍԿԱու–«ա.<ո, ր.սրժՈՒ։ր
հ^>;1 ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ
Ճ8 <* *«*»<>*էէօաքւտյքւ ւսքւտ–յյճտ։<
՜ ---------- -

ՀԱՅԿ ՅՕՎՍԷՓԵԱՆԻ
1Ո/ՎԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ բանակավայր

#ձ1Շ «ՕՆՏէՈՀւտւ
V Լ քՀ Լ րձՈ €ձ1^ք>6|ՀՕ1ՍՏՌ

ՀԱՅԿ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ 
ԲԱՆԱԿԱՎԱՅԲԻՆ 
ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄԷ
ԷՐԵԲՈՒԱԻ

տարերին հոզօրհնէքի արարողոլ–

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ֊

ր ա բ ա րո ւմր

Ը՝Մ՝–Հ Ա Ս Կ ի Հայկ 3ովսէւիեան բա

րու, հրաւիրեա լներու եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ա~

Հիւրերու շարքին էին ՀՅ՝Դ՝ Բիւ֊բո֊

թիւն՝.

Այս արւիթով խօսք արւաւ Հայկ 3ով– 
սէւիեանի եղբայրը վիգէն Յովսէփեան 
եւ ըսաւ, որ բանակավայրը լոկ շինու–

2010 թ սսւա սր կարւա՜

յի ներկայարուցիչ Հրանգ Լիաբգաբեւսն,

Բիւրոյի անդամ կիրօ Մանոյեւսն, 
Հ՝3 Գ՝ Արեւմտեան Մ՝ Նահանգներու 
շրջանի ներկայարուրիչ վիգէն Աովսէւի– 
եան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական վարչու

տարւային բա

ա–

թեան ատենապետ ^՚ղբ–

Լքկրտիչեան՝ կ եդր ոն ա կան

վա րւնիկ 
վար չո ւ–

թեան անդամ եզբա յրներ Բագրատ 
Ե սայեան եւ 0 շին Փ իր ո ւմեա ն, Հ Մ ՜ 
Ը՝Մ՝ի Արեւմտեան Ա՝. նահանգներու

ս ր ա ո ւտ ա ր ա ս ա շ րւ ա տ ա սք ս որ ո ւս 
թաւի տալու նպատակով՝. Բանակավայ– 
րին շինարարական ա շիյ ա տ անքն եր ր 
ս տան ձնած են Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Արեւմտեան

եղբ՝ Մանուէ լ Մարսէլեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

Շ րջանա յին

եւսն. Արեւմտեան Մ՝ Նահանգներու թե

մի Ա րւաջնորդ Մուշեղ Արք– Մարտիրոս–

մը (Տեսնե լ «Մարզիկ» թիւրին բարու

349-351, էշ 3-4)։ Երեք տարի ետք, 2014՜ 
ին՝ բանակավայրին քովի 3 հեկտաբ տա~ 
րածութեամբ ւսնտարւային հոգա շերտը

թեան, որովհետեւ շուրջ 100 տարի է որ 
այս կազմակերպութիւնը կր գաստիա~

ՀՀՍկ ա ո ւտ ո ւթիւնր կեանքի ձեւ է, 
կարգապահութիւն է, կեանքի արժ՜էքա–

ա շխա տ ա

Հ Ա Ս՝կ ՝ր պիտի համախմբէ հայ եբի– 
տ ա ս ա ր րւո ւեեեւն ր եւ հա ա ենա ս եո ա Լ ան.

տ
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տ անի դաղաւ^

ատենա -

միութեան մեծ ծբա դիրին միայն 
մէկ օղակն է։ Օղակներէն մէկն էր 
նաեւ Աբո վեւսնի մէջ դրասենեակի

մեղի համար կարեւորը՝. կը փոր– 
ձենք մեր սկաուտնեբուն ս ո բ վ եգը– 
նել ինչպէ՛ս ապրիք բնութեան մէջ, 
եբբ չկան կենգաղային տարրական

բու սահմաններէն դուրս գայ, քա 
նի որ սկաուտութեան հիմքըբնու 
թիւնն է։ «Սկաուտ ինքնին կը նշա

յ

ներուն տակ ըլլալով ա մրն է միութեանսլայմաննեբ^>, ա ւելգո ւգ եղը– Շմաւոն– 
եան։

իյօսք ւս/ւաւ նաեւ Հ՝Մ–ի կեդբո՜

նաեւ սւիիւրւքեան եւ հայբենի սկաուտաօդտադործելի էհանդերձ,

լոր Ան կը ծ արւա

նիքին բո֊
ՀՄ–

որոնք կր փ ա փ աքին հա յրենիք այցելէլՀիարւնիկ Ակրտիչեան եւ յայտնեգ, որ տ ա

եւ Հ-ՄԸՄ –Հ Ա Ս Կ ին հետ բանակում

աս

Դ աստ

կատարել բաբի եկած են։ Նաիյրնթագր

որ 2011 –ին
գոյութիւն ունի։ ՀՄԸ Մ ի քոյր մ ա ս -

կներուն հւս՜

թիւն, որովհետեւ ինչ որ կր գանենք այ

սօր, վաղը, վստահաբար կը հնձենք մեծ

միութենական սեմինարներն ու հա ւաք– 
ն երը՝

<(ի՝ ան ա կա վա յրր Երեւանի ս կա ո ւտ~

թեւս մբ՝Խ

ո ւն ա կ ե լո վ, Մկրաիչեան

հաստատեր, որ <^Հայկ Աովսէփեան բա

նականէս յբ ր սոս կ

ին, եղբ– Ակրտիչ–

թեան կարելի պիտի չըլլար բանա կա

րը կը կատա

ղապպս Հք ողսղղւոաս րստասրքրս եւ 
Հայկ էվովսէփեանի ընկերներուն,

կադմակեբպելու, այլ նոյնիսկ իբենգ

թիլն
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«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍԻ 
ՄԱՍՆ ԱՃԻՒՆԻՆ (1927-2012)» ԳԻՐՔԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԴ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷԶ

ր ոն ա կան գրադարանին 
մէջ տեղի ունեցաւ (Լ^ատ–

2015֊^/ յետմի–

ջօրէին, է ր եւան ի Աւետիք

Սեպ տ եմբեր

Հ, Ծ Ի Հ ա ր ա ւա՜ 
յին Ամերիկայի 
Կ եոո ոն ա և ան Կո՜

մութիւն Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Պուէնոս Այրէսի 
մասնաճիւղին (192(՜2012)>> սպաներէն

գիրքին ն եր կա յա ցո ւմը, կագմակերպ

իրենց ներկայութեամր գիրքն ու հեղի– 
նակր պա տ ո ւեցին Աւետ իք ի ս ահա կեա՜

Տանիէլ ԷՀէքեան՝.

կիրքին ներ կա՜ 
յւսցմւսն հւսնդիս ո ւ~ 
թիւնը քացուեցաւ 
Վահան /(Ւ էքէ եանի 
((իարձոաօում))

ւեր Ատեւրաս օէր պետրոս՜ 
ոս Սէֆէրեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

2014
Բիւ՜ Գրադարանի ւոնօրէնուհի 

Յասմիկ Կարապետեանի հետ։
՚// ո ւղ սո ս 
թեան ատ

Տ ո վա ս ա փ եան, Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի Հարաւային 
Ամերիկա յի Շրջանային Վ ա րչո ւթեան

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հարաւային Ամերիկայի 
Շ ր ջանա յին ւԼարչութեան նա էս կին ատե

նապետ եղբ– Ար ման տօ ԷԺորգոմեան, 
նախկին ատենադպրուհի քոյր էյփրուհի

տր ր// 
տեղեկ

քին կարեւորութիւնը եւ ա րժ՜եւո ր եց

ԱրԸ ահա մ Ահարոնեանի տարած 
ա շխա տ անքը, մաղթելով որ գիրքր ոլ՜ 
նենայ իր հայերէն թարդմանութիւնը՝.

Այնուհետեւ, էսօսք արւաւ դիրքի հե

Հ Մ Ը Մ• ա կան վեւՀՒն բ ան ա կ ո ւ մին 
տես երիզը՝

Ասրս, պատմաբան Պ՝էորգ էագրճ՜ 
եան կատարեց գիրքին ներկայացումը՝.

ա՜

ս

րէն անդրադարձաւ եղբ՛ Աբր ահա մ 
Ահաբ ոնեանի աշխատասիրութեան, շեշ՜ 
տելով գործին բծ ա էսն դր ո ւթիւն ը՝. Ան

թիլն յայտնեց Աւետիք

1 ան ո լան գր ա դա ր ան ի 

սւ ս ս 1^1 ս ւ / ւ. լս ս ւս ս յ սյ յ ւյ ս–։ ս ս ււ ւ. լ\յ ս ւ֊յ֊յ ս 
կազմակերպման համար՝. Ան ներկայա~ 
ցուց իր գործին բովանդակութիւնը,

լուէ ա յն ա ղ բիւրն եր ր, որոնք օգտա՜ 
7 դարձան իր ւսշ խտտանքին յաջո– 
թեան համար՝. Եղբ՝ Ահարոնեան

ներ եւ նախկին վարչականներ նիւթւս– 
պէս օժանդակեցին կարելի դարձնելով 
գիրքին հրատարակութիւնր՝. էյղրափա՜ 
կելով, եղբ՛ Ահարոնեան ներկայացուր 

բաղկացած 103 մասնաճիւղերէ եւ 
բաղմահաղար անգամներէ՝.

Հուսկ, հ ան ղ էւ ս ո ւթ եան ւի ա կմ ան 
խօսքր արտասանեց գրադարանի տնօ՜ 

հա ս տ ա տ ո ւթեան կողմէ շնորհակալու

թիւն յայտնեց գիրքր ստացած ըլլալուն 

նա դր ելո ւ 

դա ս
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ՄԵՐ ԳՈՐԾՐ ԱԶԳԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ է

(Հ 3 Գ ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՀՐԱՆԳ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ԽՕՄԲԸ, 
ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ ՀՄԸ Մ Ի Ա֊֊ՐԳ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ՄՈՂՈՀԻ 

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈ ՒԹԵԱՆ, ԵՐԵՒԱՆ)

տ

նենք, որ ՀՄ՝~
•ր մեր եոա՜

դո վելո ւ 
չունենք,

նի անե– 
եոաեա–

ԼԼյդպիսին է, բայց դա մեզի պկաք

նիկ իրեն զգայ ամբողջականով–

նի, Խ Միութեան ն աիյկին հանրա - 
պետո ւթիւննեբ լինեն, Վբաստան

ցի մկջ առնի հայութեան այն մա~ 
ս ը, որ մինչեւ հիմա մեզ համար

ա–

ւոր մաս , որ մինչեւ 20՜25 տարի մեզ հասանելի շկր, այ

սօր հասանելի կ՝.

Մեր դործր ազգի կազմակերպումն կ։ Ազդը մկկ ամբող–

քնի, եթկ կազմակերպոււսծութիւնը ամբողջւսկան, հայ–

Կասար՝. Ա տասբ եւ աշրւատ 
կայ շինելու մասին՝, էյ ւ սա շւ ա~

յցի աշխատանքը՝. ԼԼմկն մէկ շրջան 

ջանները չկարողանան իրենք զիրենք տեսնել րնդհանուրի 
մաս, այդ օրր կր սկսի իրենց ոչնչացումը՝. Աա իրականութիւն 
կ նաեւ մեր կազմակերպական միւսւորների համար՝. ԼԼյն օրր որ 
մեր կազմակերպական միաւորներուն համար իրենց տեղական 
դործր կր դառնւսյ ինքնանպատակ, եւ այն օրր որ անոնք չեն 
կարողանար իրենց դործր տեսնել համահայկական րնդհւսն– 
ր ո ւթեան մկջ, այդ օրր իրենք դա դա ր ելո ւ են Հ Մ՝Ը՝Մ՝ իի^ելուց 
եւ դադարելու են րնդհանրապկս հայկական կազմակերպու

թիւն լինելուց՝. Ոլբեմն, կարեւորր համահայկականութիւնն կ՝.

Ղ՝ուք մեր ուղեկից կազմակերպութիւնն կք՝. Մենք նոյն ու~ 
ղու վրայ ենք, նոյն արժ՜կքներով ենք առաջնորդւոլմ՝. Նոյն 
նպատակներն ենք հետապնդում՝. Մենք քաղաքական դաշ–

լայնման դոբծի մէջ ինքը թնչպկ ս պկտք կ մասնակցի՝.

1 ւսեսա սք աշրւատելու՝. &եր 
, ազգային գործ կ, քազաքա թիւն

իյնդիրը, զոր Ս փ իւո֊քր ունի, բայց Հայաստանը իր հերթին ու~ 
նի իր իյն դիրն եր ը՝. իբրեւ հասարակական կա զմա կեր պո լ– 
թիւն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը Հայաստանում անելվւք ունի, հայրենասի– 

ա

սաս ա րւո ւս ո զ, պա տ ա ս րււս ս ա տ ո ւո ւրրեա ս գրտ ա 1լցո ւրյբւս 
տալով, կենդանի օրինակ դառնալով Հայաստանի մկջ այսօր 
առկայ քաղաքացիական շարժ՜ումներին եւ կազմակերպու

թիւնն երին՝. ՝ի ա ղ աքացի դաստիարակելու, հայրենասիրու

թիւն տարածելու դործր ամկն տեղ անհրաժ՜եշտ կ:

(Xսւաւոբռւու գորԾ ղ, եւ այս գորեր սեԾ ւսռաքրսո ւլժբւՍ ղ 
պահանջում, սա մեծ ա շխա տ անք կ, որ չպկտք կ կիսատ թող– 
նենք՝. Պկտք կ նեբկայութիլն լինկք ա մկն ո ւր, որովհետեւ 
կաղմակերպուածութիւնը ուժ կ, կա զմա կեր պո ւածո ւթիւն ը 
ազդեցութիւն կ, կազմակերպուածութիւնր ամկն ինչ կ այսօր 
մեզի հ ամար՝.

ա–
տանքբ տաբոլի՝.
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ՄԵՐ ՈՒԺԻՆ ԱՂԲԻՒՐՐ 
ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ 

ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՄԵՐ ՈՒԽՏՆ է
(ՀՄ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՎԲ ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ԽՕՄԲԸ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ 
11ՐԳ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ԱԿԱՆ ԺՈՎՈՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈ ՒԹԵԱՆ)

Պ ա տ ո ւ ա

լիի ԹոյՐ1 եր եւ եղբ այր ներ,

ւորն եր ո ւ՝.

նէ Աղ վերանի

20 ս՚էա ններէն 104 պատդամա–

նեմ ձեր բո/որը Հ-Մ-Ը-Մ–ի հիւ՜ 
րրնկալ յարկին տակ–. Մեղ հա

մախմբող աուիթը ՀՄ-Ը-Մի

րժան հիւրեր , սիրե ծադոյն իրագործումը եղաւ 
ՀՄԸՄի ծիւրականի բանա– 
կա վա յր ին րն դա րձա կո ւմր եւ

վեր անոր ո դո ւմը հայրենի պե

տս ւթեան եւ ((Փիւնիկդ մ ա ր դ–

Այս րոԼորԸ կատարուեցան 
հայրենի իշխանո ւթիւնն եր ո ւ

բ ա ր եխնա մ

ս ե ան

Աերժ Աար– 
կատար երանձա մ

Հայրենի պետու–

յցի բոէոր ներկայացո լցիչներ ր ներկայ են այս տեղ–. Ա՝այր
մկ9 րնգա րձա կելան տ ա րւա յին Հայկ Յով–

տագնապահար Միջին Արեւելք–. Հ՝Մ–Ը–Մ–ի տակ հա– քյեան րանակավայրը–. 
Անցնող քարւամեակչ

թեան եւ վերարժեւորմ նկ–

ատ վէն ասդին շատ բան մասնաճիւղերր մեծաթիլ մասնակցութիւն բերին համւսհւսյ– 
եաեան ամարւնաւհն եւ ձմերւնա ւեն Ւսաոերուն հա / երետա–

ս տա– աղգային դաստ

բացառիկ արւիթներ:

Այսքան մեծ գործ կը կա
տարուի կամաւոր աշխա– 
ւոանքով, զոհաբերութեամբ եւ 
նուիրումով։ Մեր դրամագը– 
լուխը մեր մարդուժն է։ Մեր 
ուժին աղբիւրը մեր գաղա– 
փարախօսութիւնն է, հայու– 
թեան եւ Հայաստանին ծա
ռայելու մեր ուխտն է, որ գրա
ւականն է այսօրուան եւ վաղ– 
ւան մեր բոլոր յաջողութիւն– 
ներուն։

մատներր ամրապն

դեց հայրենի հողին 
մէջ՝ Միո ւթիւնը

ա -

կհդ–

սկաուտութեան ճՀ^-ամեակր եւ այս արւիթով յատուկ բանա

կում մը կաղմակերպեց Հայաստանի մէջ–. Աիութեան ներկա– 
յացո լցիչը ընտ ր ո ւեցա ւ Հա մա շխա րհա յին Ակաուտական 
Շարժումի իլրոյի անդամ Հայաստանին եւ հայ սկաուտու–

տութեան մեծ ընտանիքին մկջ՝.

բաժնեկցեցալ մեր ժ՜ողովուրդին վիճակուած դժ՜ուարին պա՜ 
հերը՝. Հ-ՄԸ-Մ-ի Աուրիոյ մասնաճիւղերր իրենց ընթացիկ

՚յութեան դործին–. Տուին նահատակներ՝ րայց մնա՜ 
նկչվ, վրայ, <աւատարիմ իրենց խոստումին եւ դա–
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մեր մասնաճիւղերը, որոնք քերքուկի, 
Մուսուլի եւ Պաղտատի մէ^ ցուցաբերեցին 
ազգային գիտակցութեան եւ յանձնառու

Պայմաննեբու բերումով, մեծ աթիլ 
ՀՄԸՄ• ականներ լքեցին իրենց անապա

հով շրջանն եբ ը եւ անցան սփիւռքեան 
տարբեր ոստաններ, բայց ուր որ գացին, 
անոնք իրենց հետ տարին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ն ու

Պատմութիւնը կրկնեց ինքգինք՝. 1918՜ 
ին Հ Մ Ը Մ հազիւ հիմնո լած զրաղեցալ 
ո ր ր ահա ւաքի եւ գագութներու երիտա

սարդութեան կազմակերպման աշխա– 
տանքով՝. Այսօր որբեր չկան, սակայն որ

սալ գորօր ղրայ գ։ Հ^այ եըրտասարդոլ– 
թիլն կը <ամախմբէ, հայեցի դաստիարա

կութեան միջավայր եւ մթնոլորտ կր 
ստեղծէ՝. Ա կ ա ո ւտ ո ւթեան եւ մա ր ղ ա խա ղե~ 

Միութիւնը բաժնեկցեցաւ 
մեր ժողովուրդին վիճակ– 
ւած դժուարին պահերը։ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Սուրիոյ մասնաճիւղերը 
իրենց ընթացիկ գործունէու– 
թիւնը առկախելով նուիրուե– 
ցան մեր ժողովուրդի ծառա
յութեան գործին։ Տուին նա
հատակներ, բայց մնացին 
պատնէշի վրայ, հաւատարիմ 
իրենց խոստումին եւ դաւա
նանքին։

Դժուարին օրեր ապրե
ցան նաեւ Իրաքի մեր մասնա– 
ճիւղերը, որոնք Քերքուկի, 
Մուսուլի եւ Պաղտատի մէջ 
ցուցաբերեցին ազգային գի
տակցութեան եւ յանձնառու
թեան բարձր ոգի։

րու ճամբով երիտասարդներր ձուլման վտանգէ կր փրկէ, 
հա յո ւթեան եւ Հւսյաս տանին կր կապէ՝ կր րաւէ նչել, որ վեր

տին երկու տարուան րնթացքին, իր ժ՜ողովուրդի կ ա ր իքն ե~ 
րուն ընդառաջելսվ, ՀՄԸՄ՝ նոր մասնաճիւղեր հիմնեց Հո~

ւանտաւի եւ իերմանիոյ ւէ* յէ է 1,։յ^1

ցաւ երեք անց. ամոլի երբ Սթոքհոլմի

թական գաւակները համախմբելու եւ 
կազմակերպելու Հ֊Մ՝Ը Մ՝ական դոր~ 
ծին, ազգային փրկութեան արւաքելոլ–

Այսքան մեծ ցործ կր կատարուի

ամբ եւ նոլիրումով՝. Մեր դրամագը– 
խր մեր մարգուժ՜ն է՝. Մեր ուժ՜ին աղ– 
՝–րր մեր գաղափարախօսութիւնն է, 
ւուքժեան եւ ձաւաստանեն ծառա ւե~ 

թիւնն երուն:

97–ւս մեա յՀՄԸՄը, այսօր աւելի 
Կ երբեք, առոյգ եւ կենսունակ է՝. Ան 

իր 100֊ամեակին կր նայի լաւատեսութեամր եւ նորանոր մար– 
տահրաւէրներ դիմագրաւելու վճրւակամութեւսմբ, ինչպէս

- Հայաստանեան կառոյցի ուժեղացում եւ նոր կ եղը ոնն ե~

խտշշտ խտէ տէշբտ շւ\\>օբ շւոճ էհշ Բօ֊րշ

ՏՕ17ՏԼ

Րսմ օք շհօրրոշ, 
Ըօտէշքւմխ ժշշօրսէշժ 36 րօօրոտ 
օոժ 6 տաէշտ ոոէհ ւոմհ>էմսօ.1 
հշօէԽշ/ շսր շօոմւէԽուոշ,

Ա1Խ1ԼՃ

ւոէշրոշէ շօոո€շէէօո, րոսսհօ/ր, 
տօխէյ հօ% աւժ տսէշԱւէշ

հԱէհրօօա \\ոէհ հարժր^շր. 
մ՝հշ տաէշտ շաւ սշշօրորոօշևւէջ 
3 <ւժս1էտ օրօ. քաուխ 
րձէհ բօրշոէտ օ՚ոժ 2 ժւ11ժրշո.

ւոքօտ@բ^ւ11օո֊աօււշտՅս. շօա 
բՁձճԱօՈ– աօ ՈՇՏՅԱ. շօա
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ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

- էյ ւրոպայի տարածքին նոր մասնա

՜ Միութեան եւ Հայաստանի (Լրւււմլ 
100 ~ա մեա կի տօնակատարութիւններ :

թեան

անունով պարտք կր զգամ շն ո րհա կ ա լո ւթիւն յայտնելու բո 
լոր անոնց, որոնք անցնող չորս տարիներուն իրենց նիւթա 
կան եւ բարոյական աՀակցութիւնը չղլացան միութեան՝. Այլ 
առ.թիւ ունիմ նաեւ անակնկալ մը՝.

ւաններ եւ ւսյլն՝.

ԼԼյս բոլորր կ ենթադրեն ո ւմեր ո ւ ամբորյջական լարում, 
վասն միութեան հերւաւոր նպատակներուն իրադործման եւ ի 
շահ հայութեան եւ Հայաստանին բա ր դա ւաճման՝.

պահուն, ուրախուլժքււնն ու պատրւը ուսրս պա ր գուա տ ր էրլո ւ 
արժանաւոր երկու դկմքեր եղբ– Աբրահամ Ահարոնեան 
Հ–ՄԸՄփ«–Աբժանհացէ շքանշանսվ՝ իսկ պրն– Պ՝ա բր իէ լ Չեմ– 
պէրճեան՝ միութեան «ԼԼրտակարգ՝>՝> շքանշանով՝.

ՀԱՅԲԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՐ 
ՄԵԶ ՊԱՀԵԼՈՒ է ՅԱՒԵՐԺ

(Հ ՄԸ Մ -Հ Ա Ս Կ-Ի ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԵՂԲ ՀՐԱՁ ՇՄԱՒՈՆԵԱՆԻ 
ԽՕՄԲԸ՝ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ՄՈԳՈՂԻ ԲԱՏՄԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒՄԵԱՆ)

Մեծարգոյ հիւրեր՝

Սիրելի Հ-Մ Ը Մ• ական քոյրեր՝ 
եղբայրներ՝

լ ատ ներշնչելու՝ նուիրակա 
տակներն իրականացնելու 
իյիքն է հան դիս ան ո ւմ:

ո ս ո

նեբից,

մէնր երեք տարի անց՝ 1918 թո լա

կանի լոյեմբերի Ճ6~ին, խ՚ղ որում

ղովրդին՝ վեր ա պր ո ղն եր ին ՝ 
րւանո ւետրւաոձե եր ա ւո ւնո/

՝. Գա ա րւաջին ր $եղասպան

ա–

Պ ա տ գ

նախանձախնդիրներ ՝ որոնք հիմ–

լից է՝. Սփ իւրւքը եւ Մայր Հայր ենիքր մէկ ան դամ եւս հա ւա ս– 
տեցին՝ որ համախմբուած են եւ համախմբումն այդ մէկ յիշո~ 
ղութեան շուրջ է՝.

Մեծ Եղերւնի վեցերս աւարտուած սգահանդէսներր վկա՜

նադրեցին Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միո ւթիւնն ու 
<^Հայ սկաուտ)) ամսագիրը՝. Երախտիքով յիշատակելով հիմ

նադիրն երի Պ՝րիդոր ^ակորեանի. Հ այկ ճիզմէճեանի՝ Լեւոն 
3ակոբեանի, Տիդրան խոյեանի՝ Պ՝արլօ Շահինեանի՝ ւԼահրամ

Չնայած 100 տարի առաջ ոսոխը անճի
տել է մեր մտաւորականութեանը, բռնաս– 
պաննել ժողովրդին, վերապրողներին, 
առանց յետդարձի իրաւունքի արտաքսել է 
հազարամեայ բնօրրաններից, աստուածա– 
շնչային մեր գոյութիւնը վերացնել չի կարո
ղացեր Դա առաջինը Ցեղասպանութեան 
ոճրագործութիւնից ընդամէնը երեք տարի 
անց, 1918 թուականի Նոյեմբերի 16-ին, ընդ 
որում բուն իսկ Թուրքիայի մայրաքաղա– 
քում հաւաստեցին մի խումբ նախանձախն
դիրներ, որոնք հիմնադրեցին Հայ Մարմ– 
նակրթական Ընդհանուր Միութիւնը։
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Փաւիաղեւսնի, Աիրայր Խոբասանճետնէ, 
Աակոր Սիրուն ու անունները, անհնա ր ե 
անտեսն/ Շաւաբշ ' 
մը, որ բ 0 ս մ ա ն եա ն 
նից անմի^ապկս յե 

յ դր ո ւթիւ– 
^էնը Պ ո ւ՜

շարժ՜ումը, շարժմանր ա զգա յին նկաբա– 
դէբ, ուղղուածո ւթիւն հա ղո րդեց՝. ըՍ՜ 
կաուտական կա ր զ.ա իյօս ը, որ ձեւակեր

տն/ եր ՝ք՝րեսեւսնր. ս/արս ու ւսերճաՒսօս 
կր (Հ.Պ ատուի վրայ երդուել ազգին ու 
հա յր են իքին ամկն կերպ օգտ ա կա բ լի– 
նե/՝Խ՝. Պատահաեան $ե. որ երեսունր ռերւ

չբոլորած Շ աւար շէն, 1915-^ր Ապրիլի

24-^ր դէշեբբ ձեր ր ա կ ա լեցին Պ ո լս է ութ 
հաբէւբ հայ մտ ա ւոբ ա կ անն եբէ հետ,

՝3րիսեանր բացա րւիկ սկաուտ կր՝ Այաչէ 
բանտ ում, չատ լաւ իմանալսվ՛ թէ Իհ

Հայրենասիրութիւնը մեր ժո– 
ղովրդի այն առանձնայատկու֊ 
թիւնն է, որը, չնայած բռնազաւ– 
թումներին ու բռնասպանու– 
թիւններին, անգամ ցեղասպա– 
նութիւններին դարեր ի վեր մեզ 
հայ է պահում։ Ու պահելու է յա
ւերժ։ Գրա վառ ապացոյցն է 
այսօրուայ Ազատ, Անկախ Հա– 
յաստանի Հանրապետութիւնը, 
հզօր Սփիւռքը, որը մշտապէս 
Մայր հայրենիքի կողքին է, 
երեք տարուց 100-ամեակը տօ
նող Հ.Մ.Ը.Մ.ը, որը հաւատացէք 
էլ աւելի է ծաղկելու, էլ աւելի 
ուժեղ եւ գիտակից սերունդներ 
է դաստիարակելու եւ տանելու 
է մեր նուիրական նպատակի 
իրականացմանը։

Մհ; է ղերեւ հաներ այդ նպատակները

թիւնը մեր ժողովրդի այն արւանձնա՜ 
յատկութիւնն կ, Հ7Հ7^7, չնայած բրւնւսզւսլ– 
թո ւմն եր ին ու բրւնասպանութիւններին,

ւայ Ապատ, ստասբ Հպյսբւս– 
րլքը, ո ք1 ք1 մշտա– 

պկս Մայր հայրենիքի կողքին կ, երեք 

ր/ ա ս տ

որբ հա ւա տ ացկք կլ աւելի կ ծաղկելու, կյ 
աւե/ե ուժ՜եր եւ րքւտ ա կ ից սերունդներ կ 

՛լ տանելու կ մեր 
կի իրականացմանը՝

ճակատադէբ կ սպասում իրեն ու իր

տակիցներին, ա

տ ա

ն կ ո ւթիւն՝.

կան դործու

Յաւօք,

ու

ա՜

/\ստէր9հՁՈ ժւՋրոօոծտ Ձր© էհ© րՁր©տէ & ոոօտէ բրտշւօստ
ծւՋաօոծտ ւո էհ© \^/օր1Ե.
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ա~

մար։ (^Հայրս Պոլսոյ մէջ լուսանկարիչ 
եւ մարզիկ կր։ $ եղա ս պան ո ւթեան մա– 
մանակ անոր հայրն ու եղբայրը մահա

ցան, միւս եղբայրը Աակոր Լ/իրունին 
կ)՝ոլմանիա դնաց։ Հայրս Ֆրանսա ան~

■քրի սեանի եղբօրորդին Շաւարշ ՝իրիս~ 
եան։ Ան ըսաւ, որ ւսյս ցուցադրութիւնն

թեան թանդարան-հիմնարկին ■ (ՀՓափա՜
ա կր են

ա ս տ ա

ու դիրքը կու

թիւնները շա ր ո ւնա կելո վ։ Անոր շնոր

հիւ֊ է, որ այս ցուցադրութիւնը կր կա~

դւսյ սերունդները իմանան, թկ ի նչպկս 
կր իրենց նախնիներուն կեանքը եւ 
ինչպէս ապրած են անոնք Օսմանեան

«Անոնք

թանդարան այցելած են, պկտք կ ծանօթ

ո.անդութեան, ղոր մենք ունինք։ էյ ս

թըտ ա

ցի, ականատես եղայ հինդ հաղա

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ ԵՒ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ 
ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԻՒՆՈՒՄ» ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԽՕՍՔԸ

Հայկ Դեմոյեան
Պատմական գիտութիւններու դոկտոր

Ընթերցողի ուշադրութեանը ներկայացուող այս 
աշխատութիւնը նուիրուած է քիչ ուսումնասիրուած, 
սակայն չափազանց կարեւոր ու հետաքրքիր մի 
ոլորտի՝ Օսմանեան կայսրութեան հայ բնակչութեան 
շրջանում մարմնակրթական շարժման ձեւաւորման 
ու սպորտի զարգացման պատմութեանը։

Օսմանեան կայսրութիւնում հայկական սպորտա– 
յին ու մարմնակրթական ակումբների ու միութիւննե– 
րի զարգացման պատմութիւնը սկսւում է 20-րդ դարի 
սկզբներից, երբ ձեւաւորուեցին առաջին մարմնա
մարզական խմբակները, եւ ի յայտ եկան առաջին 
հայ մարզիկները։ Աւելի վաղ հայկական վարժարան

ներ էին ներմուծուել մարմնամարզութեան դասըն– 
թացներ՝ առողջ ու աշխոյժ սերունդ դաստիարակելու 
հրամայականով։ Կայսրութիւնում մարմնակրթական 
շարժման զարգացումը, չնայած քրիստոնեայ հպա– 
տակների նկատմամբ կիրառուող խտրականութեա– 
նը եւ բռնութիւններին, հետեւանք էր առաջին հերթին 
հայ եւ յոյն ազգաբնակչութեան շրջանում տեղի ունե
ցող արդիականացման գործընթացների եւ պայմա– 
նաւորուած էր ներհամայնքային որոշակի հիմնախըն– 
դիրներով։

20-րդ դարի սկզբներին Պոլսում եւ Զմիւռնիայում 
ձեւաւորուեցին առաջին հայկական սպորտային 
ակումբները։ Այս ընթացքում ասպարէզ իջան նաեւ 
մասնագիտական կրթութիւն ստացած մարզիկներ 
Գրիգոր Յակոբեանը, Շաւարշ Քրիսեանը, Վահան Չե–
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որոսց Ասասսռրր 1յ սրսւր շէք գտսսր 
է գիպտոսի եւ $ունաստանի նման եր

կիրներու մկջ՝. Այս ենք մենք՝. Մեր գի

տակից ճանաչման մկջ կ ա ,1 այս ^սյ րլսյն– 
գութիւնր, ցոր կր փորձեն մեղմկ խյե^՝.

չգ ք այ/ Կ ա ս աշրւար Կ այրս արԾլ>ք ե՛ 
<^էիարւյական, ֆիպիքական կոփուածու– 
թիւնր՝ աո-որյջ ապրեյակերպի քարոզ– 
չութիւնր քաջաքերանք գտաւ քանի մը

եր իտ ա ս ա

րազը, Մկրտիչ Մկրեանը եւ այլք, ովքեր կարեւոր դե– 
րակաւոարութիւն ունեցան օսմանահպաւոակ հայե– 
րի շրջանում սպորւոի զարգացման ու դրա նկաւո– 
մամբ հետաքրքրութիւն առաջացնելու գործում։

Օսմանեան կայսրութեան անդրանիկ սպորտային 
պարբերականի՝ «Մարմնամարզ»ի հրատարակումը 
(1911-1914 թթ.) նշանաւոր մարզիկ Շաւարշ Քրիսեա– 
նի ջանքերով լրացուցիչ ազդակ էր Պոլսի, Արեւմըտ– 
եան Հայաստանի, Կիլիկիայի եւ այլ վայրերուն բնակ– 
ւող հայ երիտասարդութեան շրջանում սպորտի եւ 
մարմնակրթութեան հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու– 
ժեղացնելու համար։

Կայսրութեան մարզական տարեգրութեան մէջ իւ– 
րայատուկ դրուագ էր 1912 թ. Սթոքհոլմի հինգերորդ 
միջազգային ողիմպիական խաղերին երկու հայ 
մարզիկների՝ Վահրամ Փափազեանի եւ Մկրտիչ 
Մկրեանի մասնակցութիւնը։ Այն, խորհրդանշական 
լինելուց զատ, նոր մեկնակէտ դարձաւ մարզական 
կեանքի հանդէպ լուրջ հետաքրքրութիւն ձեւաւորե– 
լու եւ մասնակցութիւն ապահովելու տեսանկիւնից։ 
Գրա դրսեւորումներից մէկը Պոլսի եւ գաւառի հայ

կական ակումբների ներկայացուցիչների մասնակ– 
ցութեամբ եւ նոյնիսկ Պոլսի Հայոց Պատրիարքի հո
վանա ւորութեամբ կազմակերպուած հայկական 
ողիմպիական խազերն էին, որի աւանդոյթները մեր 
օրերում շարունակւում են ի դէմս Համահայկական 
խաղերի։

Օսմանեան կայսրութիւնում հայկական սպորտի 
հարուստ պատմութիւնն ու ժառանգութիւնը եւս մէկ 
անգամ վկայում են կայսրութեան մէջ հայերի ունե
ցած առաջատար դերակատարութեան մասին։ Յատ
կանշական է որ այդպիսի ազգային առաջադիմու– 
թիւնն ու արդիական արժէքներ որդեգրելու հակում
ները որոշակիօրէն ուժեղացրին անհանդուրժողա– 
կանութեան դրսեւորումները երիտթուրքական իշ– 
խանութիւնների շրջանում։ Վերջիններս ամէն կերպ 
փորձեցին խոչընդոտել քրիստոնեաների ազգային 
վերելքն ու կրթամշակութային զարթօնքը, որը, ի 
վերջոյ, իր դրսեւորումը ստացաւ Առաջին Աշխարհա
մարտի քողի տակ իրականացուած հայ բնակչու– 
թեան ցեղասպանութեամբ։

Ներկայ հրատարակութիւնը պատրաստելիս օգ–
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շիյւսրհի մկհ1 մեր դո~ հանզկս եկած են Օսմանեան դրօշին 
ն երքեւ՝ եզ ած են երկու հայ մարզիկներ 
վահր ա մ Փափազեա ն եւ Ս կր տիչ

Մկր եան, որոնք 1912-//Ն Սթոքհոլմի Հ5–րդ 
ոոեմսյեաԼ ան Ւսաոեոուն մասնա 11 ոե/ո մ,մանեան կ այսր ո ւթիւն ո ւմ՝>՝> մենադրու՜ 

ր ան-հիմն ա ր կ ին յան ձն եզ ճոլուեանի 
հաւաքածոն՝ ինչ որ դարձաւ դիրք կազ
մելու եւ ցուցադրութիւն ներկայւսցնե–

յայտնեց՝ որ մենադրու

նելո վ՝ որ 600 լուսանկարներր կը ներ

կայացնեն հայկական մա ր մն ա կրթո լ– 
թիւնը 1900-1923 թուա կանն եր ը՝.

ծ են Օսմանեան կայսր

մէջ նշանաւոր մարզիկ հ՝րիդոր ճո/ո/– 
եանի րնտանիքին հետ պատահա կանօ– /7հ/ Դ՚ՐոլաԴ կատեI տալով՝ որ Օսման

եան կա յսրո ւթիւն ր ն եր կա յա ցն ո ղ աւլա

ծին ո զիմ՚պիական մարզիկները՝ որոնք հայկական արւա

տագործուել են նորայայտ ու հազուագիւտ աղբիւր– 
ներ եւ լուսանկարչական հաւաքածոներ։ Գրանք հիմ– 
նականում Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան֊ 
հիմնարկի հարուստ հաւաքածոյի, Հայ Մարմնակըր– 
թական Ընդհանուր Միութեան Կեդրոնական Վարչու
թեան արխիւի, Հայաստանի ազգային արխիւի, 
«Մարմնամարզ» պարբերականի, Միքայէլ Իշլէմէճ– 
եանի, Միհրան Մինասեանի, Դիլդիլեան ընտանիքի, 
ԲքՀՕյՏՇ7Տ^\/Ը նախագծի հաւաքածոյի նիւթերն են։

Հատորն ամբողջացնելու գործում օգտագործուել 
են հայ նշանաւոր մարզիկ, սկաուտապետ եւ լուսանը– 
կարիչ Գրիգոր ճոլոլեանի լուսանկարչական եւ 
տպագիր ժառանգութիւնը ներառող հաւաքածոյի 
նիւթերը, ինչպէս նաեւ սփիւռքահայ մամուլում հայ
կական սպորտի պատմութեանն ու զարգացմանն 
անդրադարձող հեղինակի յօդուածաշարը։ Հատորը 
պատրաստելիս մեծապէս օգտուել ենք նաեւ հայկա
կան սպորտի պատմութեան լաւագոյն գիտակ Բիւ– 
զանդ Թորիկեանի՝ հայ մարմնակրթական եւ սկաու– 
տական շարժման պատմութեանը նուիրուած քառա– 
հատորեակից։

Ցանկանում եմ իմ խորին երախտագիտութիւնը 
յայտնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին այս աշխա
տութեան պատրաստման գործին, մասնաւորապէս 
տէր եւ տիկին Փաթրիս եւ Սեդա ճոլոլեաններին, ով
քեր սիրայօժար համաձայնուեցին Գրիգոր ճոլոլեա– 
նի արժէքաւոր հաւաքածոն յանձնել Հայոց Ցեղաս
պանութեան թանգարան-հիմնարկին։ Ցանկանում եմ 
երախտագիտութեան խօսք ուղղել նաեւ Պէպօ Իշլէ– 
մէճեանին՝ իր հօր՝ Միքայէլ Իշլէմէճեանի լուսանկար
չական հաւաքածոն Հայոց Ցեղասպանութեան թան
գարան-հիմնարկին յանձնելու համար։

Յատուկ շնորհակալութիւն եմ յայտնում ամերի– 
կաբնակ իմ բարեկամին՝ Շաւարշ Քրիսեանին, հատո
րի պատրաստման ընթացքում ցուցաբերած անշա
հախնդիր աջակցութեան համար։

Նիւթերի տրամադրման համար իմ երախտագի
տութիւնն եմ յայտնում Եաշար Տոլգա Ջոռային, Միհ
րան Մինասեանին, Արմէն Մարսուպեանին եւ Յարու
թիւն Սամուէլեանին։
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մար մն ա կրթա կ ան շարժ ման հան~

տավարժ մարդական կրթո ւթիւն ստա– 
ցած մարզիկներ, մարմնամարզիկի 
լռ՚թ ութիւն ստացած Շաււսրշ ՝իրիսեա– 
նր, որ նա եւ ՀՀԼ/ արմն ա մ ա ր զ՝Խ պա ր բե~ 
ր ականի խմբագիրն կր, Սկրտիչ 
(քկրեան ը եւ ուրիշներ, որոնք կւսրեւոր 
ոեոաեատաոուքժհւն 1յ ունենան օսմա– 

որ նման զ ա ր դա ր ո ւմ բնակ ան արար 
շատ հաճեյի աչքուք պիտի չդիտուէր Օս

մանեան ի շխան ո ւթիւնն եր ո ւն կո ղմկ–.

Հեղին ա կը ա րււսնձնացո ւց դիրքին 

պատառ

ւած են հայ մարզիկներ 
յ

սԼլաուտաղա ս շարօ՜ուսր սզատուաԾ հ 
հիմքր քայքայելու շարժում–. 

^Նկատեւյկք, որ ներքին դործույ նախա

րար (ծ՝աքկաթը դիմած կ էնւկերին 1914–
մ եկնաբանո ւթեան մկջ, Մեծ Եղեռնը

հանդկպ հետաքրքրութեան րն դա րձւս կ–

քայլարշաւը երկրին 
սնգ կ, ուստի ներքին

րի հայ մա ր գիկնե–

շրջեւյան ժամանակաւոր ցուցադրու

թեան ր աժինր եւ մ եծ հետաքրքրու՜ 
թեամբ ծանօթացան Արեւմտեան Հա

ստն կ ա րն ե ր ո ւ, հրատարակ 
բու եւ թանդաբանային իրեր

Լուսանկարները՝
Տաթեւ Դուրեանի
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ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ԲԴ ՄԱԲԶԱԽԱՂԵԲՈՒՆ 
ԱՍՏՂԸ՝ ԱԲԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԲ 

ՆԵԲԿԱՅԱՑՆՈՂ ՄԱԲԶԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԵԲԱ

Անցնող

ւո եղ ի

վեցերորդ

տած ւսննաքսրթաց էին թէ իրենց նաիյւս–

թեան թիլերով ու

տ ա նի ո ւ Արցաիյի մէջ

աթլեթիզմ՝ թենիս՝ փինկ-փոնկ՝ ճատ

րակ՝ պատմինթըն՝ 1որԼ> պՒԷ՜ ւ1ո/Ւ ւ11Ո /> 
մարղական տարեր՝ կոյֆ՝ հենտւզու՝

տարուաս րյաղպաւս ս աս սաղցոցա ս օս 
երկիրներու 175 քաղաքներէ 6352 մար

զի կ– մ ա ր զի կո ւհ ին ե ր ՝ որոնք հանդէս 
եկան 17 մարզաիյաղերու մէջ ֆութպոլ՝

ներկայացուցչ

րր նկատի կ առնուէ ին ա ո տջին անդամ րշ/ա/ո վ ՝.

թիլն՝. ւԼերջին եօթը մարզ աձեւե–

015-հհ Հայոց Ցեղ

թեան՝ վառ

ըլյւս լո վ՝ ի նշան

եցաւ

թեան 100 –ամեակի տարին

րենիք երւա միւս սն ո ւթեւս մբ՝.

Սփիւրւքի ջահը վարւեցւսլ ւէանւսյ /իճի Ազթամար կղզիին 
վրայ կառոլցուած Ա– հ) ա շ եկեղեցւո յ մէջ եւ պատմական ու–

Այս նպատակով՝ Հււ 
հային կո մ՝իտ է ի պատու ա–

ա~

րաքաղաք փանի քաղաքապետ Պեքիր վ^ւսյեւսնի կողմկ։ 
ւԼանի քւսղաքապետարւսնին մէջ՝ հայրենի պատոլիր

թիւնր իրեն ի պատիւ կազմակերպուած պաշտօնական րն–

ատ ո ւ

ուղեկցեցաւ մինչեւ Աղթամար ՝ ուր տեղի ունեցաւ

Այնուհետեւ՝ ջահը դէպի Պիթլիս եւ Տիդրանակերտ փո

խադրուեցաւ Օհաննէս Օհւսնեւսնի կողմէ՝. Տ իդրանակերտ 
տանող ճան բուն վբայ՝ Հայւսստանի պա տ ո ւիբ ա կ ո ւթիւնը 
ընդունեց Պիթլիսի քաղաքապետ Հփւ֊ս 0/անր՝. Այս առի– 
թով ան տեղեկացուց՝ որ իր գլիյւս ւոր ած պա տ ո ւիր ա կ ո ւ՜
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ներկւսյացուցչական էս

բան թուրքէս յ հայաբնակ քաղաքներուն անուն

ներու/ ներեաւաոոո Ւսումռերր։ (յա/սորռ մարսա–

բ/աղերուԱ) ^/ոլսոյ եւ է/ ա ս ո ւս ր նա ւաքա ւլա ս ս ե~ 
րուն կողքէն) էրենց մասնակցութէւնր բերէն Պէթ՜ 
լէսէ, Տէդբանակերտէի Տէրսէմէ) ւԼաքրֆ գէւղէ եւ

400 մարգէ/լուէ մաբդէչներով եւ 350 կ ա ղ մա կ ե ր - 
պ էչն եր ո ւէ ու հա մա կէրներ ո վ–.

քձացման հ անգէս ո ւթեան շքեղ տոդանդքքւն հա

յաբնակ այս եօթը շրջաններու մ ա սն ա կ ց ո ւէժէ ւն ր

ծ երգչոսհէ Սէււպէււէւ եյոյթը–. Աէպէք Հայաստան

տ ա

ՍՓԻՒՌՔԻ ՋԱՀԻՆ ՈՒԵՂՒՈՐՈՒԹԻՒՆՔ 
ԱՂԹԱՄԱԲԷՆ ԶԱՒԱԽՔ ՈՒ ԵՐԵՒԱՆ

ա–

արւաչ տեղէ

նետերէն Ս\

Մշոյ դաշտէն էբզբումէ եւ Ան է է

Ապ ա) պա տ ո ւէր ա կո ւթեւսն անդամներր մեկնեղան հայող 
արքայ Տէդբան Լէեծէ հէմնած Տէգբանակերտ քաղաքը) ուր 
դէմաւորուեցան Տէդրւսնակերտէ քաղւսքապետ Հէրրաթ Անչի

Անէն հայոց հէնաւուբց մայբաքաղաքը գբկաբաց րնդու՜ 
ր Համահայակա/լան խաղեբու ջահը–. Աայր տաճարէն մէջ 

էն եւ Ան է էն պա տ ո ւէ–հնչեցէն Ան էէ նուէբ

օսով՝. Հէւր եր ո ւն դէմելով Տէգբանակեր– խքէ Ս– Խ աշ ե կեղե

ա ւաէյքցէն եր: ՋՄյ՜

ւէս

ւորութեան մասէն՝. Երեկոյեւսն) Ս• կէրակոս եկեղեցւոյ բա

կէն մէջ տեղէւ ունեցաւ հայկական պատուէբակութեան հան–

խեցէ պատմաբան Աշոտ

թքէ քաղաքնեբր մեծաթէւ 
/նա կցէն Համահայկական

յէն-աղատագրական պայքարէ հերոս <էէորդ Զ

մանին դիմաց–.

Հայրենէ պատու

Այս պէ ս) Աղթա մա ր է Ա– /Աաչ եկեղ եցւո յ մէջ ւքա/ւած ջահը 
ՏՀաւաէյքէն անցնելու^ <էէւմրէ, ապա Աաբդաբապատ եւ 1էայբ 
Աթոռ. Ա– էջմէածնէ մէջ ստս/նալուք Ամենայն Հայոց Հայբա– 
աետեն օրհնուե/եւնր Օռոստոս Ղ–/ւն մուտ բ ոործեո Ւ>րելանեն դամն եր ր Աշո յ վերէն

տ

ս

ա ղ ղ ա -
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ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵԲ. ԻՆՉՊԷՍ 
ԿԵԱՆՔԻ ԿՈՉՈՒԵՑԱՒ ԱՅՍ ՏՕՆՐ

Թաթուլ Յակոբեան
Արեւմտահայերէնի վերածուած

տս տ ան էւ արտա

999 թ ո ւա կան ի Օգ ո ս տ ո ս ին , Համահայկական 
ա/ւաջին թաղերուն կրակը կ՝արւնիի հեթան ոսա~ 

ւանի Հրագգան մարզադաշտ, ուր ո ղիմպիա կան 
կներու արքայ Աէպէրթ

ա/ւաշրս ր/ա/լերուս՝.

էէտ ա յղա ց ո ւմր ծնած էր աւելի կւսնուիյ, քԱորհրդա 
Սիութեան վերջին տարիներուն, երբ Հայաստանի եւ Սփի

1990 թ– Հոկտեմբերին, սփիւ/ւքւսհւսյութեան հետ մշակ 

նի մէջ կա զմա կեր պել Համահայկական ն ա ւա ս ա ր դեան մար

քեթպոր փինկ-փոնկ եւ ճատրակ՝. 
Լմես մր եւոռ, Հա ւաստանե Լաո.ակ

որովհետեւ Հայաստանն ու Ար ցւս թը մտան արիւնալի պատե

րազմի մէջ՝.

ԼԼրցաթեան պատերազմի զինադադարէն ետք. Համահայ

կական թաղեր կատարելու մտա յղացումը կրկին օրակարգ

1997-^ն, հայկական մար զ ա կ ան կա զմա կեր պո ւթիւնն եր ո լ 
համաժողովին համաձայնութիւն գոյացաւ ստեղծելու Համա

հայկական Խ աղերու Հա մա շթա րհ ա յին կոմիտէ, որուն նա–

ո տ Մեփք-Շ ահն ա զա ր եան ը՝.

ո ս տ ո սԼ)ար դս եանի ս տ ո ր ա գր ո ւթեա մբ որոշ 
1/եպտեմբեր 1999 է ր եւանի մէջ կատ 
արււսջին թաղերը՝.

էսացերու կազմակերպման նպատակով) 1999 թուականին, 
Սիջազգային Ողիմպիա կան կոմիտէն, «//արմնամարզը բոլո

րին համարդ ծրագրի ծիր էն ներս՝ Հայաստանի ԼԼզդային

Ո ղ իմպիական կ ո միտ է ին յա տ կ ացո ւց նիւթա կան օմանդա– 
կութիւն) իսկ Միջտզդային Ողիմպիական կոմիտէի նաթա– 
գահ էս ո լան ԼԼնթո նիօ Սամար անշր ողջոյնի հե/ւագիր յղեց

Համահայկական ա/ւաջին թաղերը տեղի ունեց ա ն 28 
0 ղոստոս էն 5 Աեպտեմբեր 1999, էբեւանի մէջ, մա սնա կցո ւ– 
թեամբ 23 երկիրներ 63 քա դ աքն եր ո ւ աւելի քա ն 1100 մարզիկ– 
մ արզուհիներ ո լ։ թաղերուն աշի/արհադրութիւնը եւ մարզա– 

կական վեցերորդ ի/ացերուն մասնակցեցան աւելի քան 6000 
մարզիկ-մարզուհիներ, որոնք մրցեցան 17 մա ր զ աձեւեր ո ւ 
մէջ՝

* 1 1 ՜ք ր : «4
՚

՝^

երկու տարին անդամ մր, չորրորդ թա

ղերէն ետք անոնք կատարուեցան չորս 
տարին անդամ մը՝. Ղ^ճ^-ի Փետրուար 24՜ 
էն Սար տ 2 ա/ւաջին անդամ րլլալո վ տե

ղի ունեցան Համահայկական ձմե/ւնային 

ներու մէջ^ մասնակցութեամբ 11 երկիր

ներէ 22 քաղաքներոԼ շուրջ 400 մարզիկ– 
մարդիկուհիներո ւ , որոնք մրցեցան 
ձմե/ւնային 4 մարղաձեւերու մէջ՝.

Հա մահա յկա կան վեցերորդ թաղերը 
կրեցին «Հ/ի ա սն ո ւթի ւն մարմնամար

զովդ կարդաթօսր՝. Անոնք ս կ ս ան 2 
Օգոստոսին եւ շարունակուեցան մինչեւ 
13 Օգոստոս 2015։ էս աղեր ու պատմու

թեան մէջ ա/ւաջին անդամ ըլլալով) բացի
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որոշում էր՝.

վեցերորդ ա րւա^ին ան

նաձորի, Աբովեանի եւ Արտաչատկ մէջ՝.

Այս, անկասկած, ուչարյած, բայց աբդաբ

դ՜ ա մ

կերտ եւ Տէրսիմ քաղ աքն եր ու հայկա

կան խում բերը, վաքբֆ գիւղի եւ 
Աամաթիոյ թազամասխ. ^էյախոըդ հին

ան Տ իգբ ան Այ

գեր ո բ դ խաղեբուն մասնակցած էին Պո

յիս եւ Աասուն քաղաքնեբու խո ւմբեր ր՝.

Ւ դէսլ, աշխարհի եւ Հայաստանի 
բ ա ղ մա թիլ քաղ աքնեբ ու շարքին, Հա

լս ս -

մահայկական վեցերորդ իւազեբուն ֆահբ 
վառեցաւ նաեւ վանի Աղթամար կղզիի 
Սուրբ Խաչ եկեզեցւոյ մէջ՝.

նաեւ. Ա տ եւի ան ակերտի, Գիւմրիի, Վ ա -

Սփ իւրւք հա մա զ.ո րծ ա կցո ւթեան տ ես ան կիւն էն ՝. Ս ւս Լլ ւս յթյ ժ՜ա

ման ակն է, որ Համահայկական խազերը վերածուին նաեւ 
իրական մարզական միջոզարւումի մա սնա կցո ւթեա մբ նաեւ 
բարձրակարդ հայ մարզիկներու, աշխարհի տարբեր երկիր

ներէն, Հայաստանէն ու Արցա խէն՝.

Հասկնա լի է, որ խմբային մարզ

ապահովել ա ր Հ ես տ ա վ ա ր մո ւ թիւ֊ ն, նէն

անհատական մր ցո ւմն եր ո ւ պաբադային կարելի է ապահո վ ել 
աբհեստավաբմութիւն, հաշուի առ՜նելով, որ աշիյաբհի տար

բեր երկիրներուն մէջ կան ծագումով հայ բազմաթիւ բաբձ– 
րակաբգ եւ աշխարհահռչակ մարզիկներ ՝.

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԻՐ ՈՒՆԵՑԱԾ 
ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԱՒԱՆԴԻՆ ՀԱՄԱՐ՝

ԵՂԲ. ՍՏԵՓԱՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ 
Կ ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ 

«ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ» 
ՇՔԱՆՇԱՆԻ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին 
անդամ եւ Համահայկական մարզախաղերու 
գործադիր կոմիւոէի փոխ նախագահ եղբ. 

Սաեփան Տէր Պեւորոսեան Օգոստոսին արժանացաւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան «Երախտագիտու
թեան» շքանշանին։

Եղբայր Տէր Պետրոսեանի պարգեւատրումը տեղի 
ունեցաւ նախագահական նստավայրին մէջ կազմա
կերպուած յատուկ հանդիսութեան մը ընթացքին, 
որուն ներկայ գտնուեցան Համահայկական մարզա– 
խաղերու առթիւ Երեւան ժամանած պատուոյ հիւ– 
րերն ու հովանաւորները։ Նախագահ Սերժ Սարգըս– 

եան պարգեւատրեց 24 անձնաւորութիւններ, որոնց 
կարգին՝ եղբ. Տէր Պետրոսեանը։

Նախագահը նաեւ շնորհակալագիրով պարգե– 
ւատրեց խումբ մը այլ անձնաւորութիւններ՝ Համա
հայկական 6-րդ մարզախաղերու նախապատրաս
տութեան եւ իրականացման իրենց գործօն մասնակ
ցութեան համար։

Նշենք, որ եղբ. Տէր Պետրոսեան չորս տարի առաջ 
արժանացած էր յատուկ յուշամետալի՝ Համահայկա
կան 5-րդ մարզախաղերու կազմակերպման իր ունե
ցած մեծ ներդրումին համար։
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ՆՈՒԻՐՈՒՄԻ ՈԳԻՆ ՎԱՌ ՊԱՀԵԼ ԳԱԼԻՔ 
ՍԵՐՈՒՆԳՆԵՐՈՒ ՀՈԳԻՆԵՐՈՒՆ ՄԷԶ 

(Հ Մ ԸՄ Ի ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ՝ ԵՎԲ– ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

ա ա ա

Զոբս օր արւաջ՝ ՀՄԸՄի «Անդրլսնիկդ մա սնաճիւղի յիս 
նամեակի տօնակատարո ւթեան պատր 
մեծապէս յուզեգ ներկանեբը՝ երբ անղ 
պան ման սրբազան ա շիւ ա տ անքին, ււ 
ւելիք պայքարին եւ ծնոզներու իյիստ 
րութեան այս ա շիւա տ ւսնքին յսթսղոլի

Արդեօք կարելի՞ է պահ մը երեւակայել Աւստրարիոյ շրջա֊ 
նր արւանգ եղբ– Աարաոյեանի ներկայութեան՝. Աայգ կը վստա– 
հեգնենք՝ որ անոր ունեգած եղբայրական ոդին, սէրն ու յար

գանքը՝ անսակարկ նոլիրումը գաս մը պիտի բյ/ան գալիք սե

րունդներուն՝ որոնք եղբայր Ա՝արտոյեանի օրինակին հետե– 
ւելով պիտի ջանան լեգնել անոր ստեղծած մեծ բագը՝.

Այս տէսուր արւիթով՝ ՀՄԸՄի Աւստրալիոյ Շըջանային

ս

շւ / լւ ս ս ււ/ս //ւ. ւլ ււյ լ/շւ ւ ւ– լս լւ ւ. ս ս ս լ ւ • / ւ֊ ս ւս ս ւէլա ս ւս լս ս յ / ւ է

հանուր շարքերուն՝ մարզիկներուն եւ ս կա ո ւ ան եր ո ւն կողմէ 
եկած ենք յարգանքի մեր վերջին տուրքր տալու վաստակա– 
լ-ոո ՀՄԸՄ • ական եղբ– Աովհաննէս Աարտոյեանէն–.

տիկին Պ՝եղ անոյշ Աար տ ո յ ե անին եւ զաւակներուն Ա ա ր ու

թի ւնին՝ Հ ուրիին, Աեդային եւ սգակիր բոլոր ազգականնե– 

արւ

Աիտն իի մէջ միո ւթեան իր ո ւնեգւսծ ան սա ւԼարձքդ կատա ր եղր– էքարտոյեան՝. Հողր թեթեւ գայ ազ՜ 
յին մտահոգութիւններով տառապած քու սրտիղ վբայ՝. 
Երթա ս բարով եղբայր՝.

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՄԵԾ ԿՈՐՈՒՍՏԶ՝

ԵՂԲ. ՅՈՎՀԱՆՆէՍ ՄԱՐՏՈՅԵԱԵ

աստիճան եւ դայլիկապետի պաշտօն՝.

1950-1963 եղբ՛ Ըովհաննէս կը մասնակցի

տ ա

Հ՝Մ՝1Հ՝Ս ՝ի Ամմա 
կր ս տ ա նձնկ փոի

ՀՄԸՄիՀ ալկպի միջ~մասնաճիւղային \յաւա– 
սարգեան տ ո ղանգքն եր ո ւ ն՝. 1951-^ր^/ կ րնտր ուի

Ամմանի սկաուտութեան ընդհանուր իյմրապետ՝. 
1958֊/;ն Լս<^յ հ.ՐԼ ^աիրաձերւնկ արենոյշներու եւ 
արծուիկներու թումբերու կազմութեան՝. 1960՜ 
1961 մաս կը կազմէ մասնաճիւղի վարչութեան՝.

1963-^րն Աւստրալիա հաստատուելէ ետք՝ եղբ. 
Աովհաննէս այլ եղբայրներու հետ կր ձերւնարկէ

ա արւաջին մաս–

ւ ղր ստա 
տ ա ե անո ւ)

թեան
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1973–/>ն, ան իր մասնակցութիւնը կը բերէ Աիտնիի

111111111

ա ր եւմ տ եան չըֆւսնի ՀՄԸՄի մասնաճիւղի հիմն ա դրու

թեան՝. 1974-^րն կ ընտրուի ւ/ա ը չա կան ան դա մ, ատենապետ,

մինչեւ 1979։
1979֊/րն եդյբ– Յուքհաննէս մաս կը կազմէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Աւստը–

րալիոյ անդըանիկ ը^անային Վարչութեան՝. Երկու շրջան

ենւսզ պիր՝. Ընդա մէնը 12 տարի մաս

Եդբ՝ 3 ո վհաննէս 1981ՀՆ սկսեալ կ աշխատակցի <թքար– 
զիկ՝)՝)ին՝. Ան կը մասնակցի Հ Մ Ը Մի միջ֊դիւանա կան ա աա- 
ջին եւ երրորդ մոգողներուն (1985, 1993) եւ 1983-2011 երկա–

ին կը պա ր դեւա տ ր ո լի 
ՀԱառայո ւթեան՝)՝) չքա– 
նշանով, Ւ՚սկ Մա ր տ 
2007-ին միո ւթեան

բարձրագոյն (^Արման՜

ատ–

ներուն՝.

նղբ՝ Յովհաննէս 1995՜

Ան կը մահանա յ 13

ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Ս՝.Ը.Ս՝.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գուժէ 

ՀՍԸՍի Աւստրալիոյ շրջանի վաստակաւոր եղ
բայրներէն, «Արժանեաց» շքանշանակիր

ԵՂԹ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱԲՏՈՅԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Կիըակի, 13 Սեւղտեմբեր 

2015-ին, Սիտնի, Աւստրալիա։Սեպտեմբեր 2015-^ե,

8օսրյ հՅրորոօսծ - Օօրց –/\րրո©ուՅ Տէրտօէ - 81ծց.
8©ւրսէ - ԼտԵձոօո

1©1. : 00961-1-248554, Բ9Ճ : 00961-1-248556
1\4օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րոՁւ1։ հրցէշհ@ցօԽ6որոօսոէՅւոտ.շօրո 
հրՁէշհԵօ7@հօէոո9ւ1.շօրո

հ. ս. Ցօրձօյւձհւ & շօ.
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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 ար
տօնուած է թուանը– 
շան մը կրկնել միեւ
նոյն շարքին, սիւնա
կին եւ բաժինին մէջ։ 
Սկսելու համար, կարգ 
մը թուանշաններ իրենց 
ճշգրիտ քառակուսի
ներուն մէջ զետեղ– 
ւած են։

Պատասխանը՝ յւսջորդիւ

Նախորդին լուծումը

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

1. ^ուիցերիացի անուանի թենիսմէն։

2– Աարգաձեւ մր մենամարտի դր ո ւթեա մր:

3« Տիրացու՝ մամի երգիչ - Լ/սւինք՝.

4– ֆուսւ, փութով - Լեցուն։

5– Հարս ու փեսայի օրհնուելի հանդերձանք - 
վերջին՝.

6– Պ ա լթեան մայրաքագաք - ի^ին յատակր ծա

նօթագրութեան րամին - Երիթ՝

7– Արական օտար անուն - Ած ա կ ան ա կ եր տ

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

1998–/, ո ղիմպիա կաններր հիւրրն կ ա լ ած քաղաքր - 
Լծկան անասուն՝.

ատ–

կեր–
11– Ժ՝խտական մասնիկ՝.
12. Աւրուք - կանարի կոչական բարւ։

13. Պ ուրճ Համուտի մայր պողոտան - Ոբանե~

աս - 3 ո ւցա կան ածական -

16– Ածականակերտ մասնիկ - Թագաւոր, ի^ք՜ 
նակալ - Հայրենի մամուլէն։

17. Աղտ - էտին դարձած յա մա րւիլ։

18– Պ ա շտ պանո ւթիւն - 3 ուցական ածական -

19. իգական օտար անուն - Աուրբ գրային բա–

20– Արւա ր կայ - Խրճիթ - ֆատ ուտ

ՈՒՂՀԼԱՀԱՅԵԱՏ

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
1– կամագուբկ - Ողորմիլ - Արւատ։

3– ԼԼիամանթոյի ծննդավայրը - (/ղօն - Շաղկապ - ԼԼպաւաու։

4– իրերայաջորդ գիրեբ - Եուէտացի անուանի ֆութպոլիստ։

5– ԼԼոոուն մեԳւստ - ՅատևուԹեւն - Ոարառեոաեան ոեոանուԼ

7– Արաբ իշխան - Հաւու երկճիւղ ոսկոր ՜ Աուրիոյ օգափոխութեան վայրերկն։

8» Լիր ան անի ամարանոցներէն - Ոջխի հա ւկիթ - Շ ք^Հ1 ւած դեղ ման րելու քար - 
Ցուցական ածական։

9– Յողնակերտ մասնիկ - ՀՀուրի փոքր հոսանք - Փոքրացնող մասնիկ - Ջեւ։

10. ՛Նոյն տարւերր - ^Հձ-րղ գարու արւաջին քարւորդին Եւբոպայի մէջ յարււսջա–

11– Թել մանելու ձերւային գործիք - Պնակ - ԼԼծականակերտ մասնիկ՝.

12– Ն ուաստ ՜ Ւ տ ալա կան գետ - <^3)որ միւլա 1»–^/ գերմանացի մրցավար որդ՝.

յկներէն - Սեղմ հով - Զերւնատ, միւսձերւանի՝. 
կայ - Անխոհեմ - Ֆրանսական քաղ աք՝.

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱՋԱՐԵԱՆ
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