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Հ Մ  Ը Մ  Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ  
ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍՈՎ ՄԸ ԿԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԷ՝

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՅՈՒՇԱՆՈՒԷՐՆԵՐՈՒ ԱՌՑԱՆՑ ՎԱՃԱՌՔԻ 

ՄԵԿՆԱՐԿ, ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԿԱԲՒՏԱԿԱՆ ԳԻՐՔԵՐՈԻ 

ԹՈՒԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒ ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՄ

Մ
թութեան 100-ամեակի սւօնակասւարութիւննե– 

րու սեմին, Հինգշաբթի, 8 Մարտի երեկոյեան 
կազմակերպուած մամլոյ ասուփսով մը, Հ.Մ.– 

Ը.Մ .ի Կեդրոնական Վարչութիւնը յայտարարեց Հ.Մ.– 
Ը.Մ .ի յուշանուէրներու առցանց վաճառքին մեկնարկը եւ 

պատմութեան ու սկաուտական կիրքերու թուայնացման 

աշխատանքներուն ամբողջացումը։
Մամլոյ ասուլիսը տեդի ունեցաւ «Աղբալեան–Հ.Մ.Ը.Մ.» 

մարզամշակութային համալիրի «Հրա յր Մարուխեան» 
ժողովասրահին մէջ, մասնակցութեամբ Հ.Մ .Ը .Մ .ի Կեդրո
նական Վարչութեան ատենապետ եդբ. Գառնիկ Սկրտիչ– 
եանի եւ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբայրներ 

Վա չէ Նա ճա րեա նի եւ Իշխան Եդիայեանի, ներկայու– 

թեամբ Հ .Մ .Ը .Մ .ի  Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան, 
մասնաճիւղերու վարչութիւններու եւ մամլոյ ու լսատեսո– 

ղական միջոցներու ներկայացուցիչներու։
Ա յս առիթով, եդբ. Աւօ Սուջօդլեան ընդհանուր աեդե–

կութիւններ տուաւ Հ .Մ .Ը .Մ .ի  յուշանուէրներու առցանց 

վաճառքի (օոհոօ տէօրտ) կայքէջին մասին (հէէբ։//հօա6Ո6է– 
աշո֊տէօրշ), որուն շնորհիւ աշխարհի որեւէ երկիրէն կարե
լի է դխրութեամբ գնումներ կաաարել։

Ի ր կարգին, Հ.Մ .Ը .Մ .ի Կեդրոնական Վարչութեան ան
դամ եդբ. Վա չէ Նա ճա րեա ն ներկայացուց վասաակա– 

շաա Հ.Մ.Ը.Մ .ա կա ն եդբ. Բիւզանդ Թորիկեանի Հ.Մ .Ը .Մ .ի  
պատմութեան չորս հատորներու եւ սկաուտական եօթը 

կիրքերու թուայնացման աշխատանքը եւ նշեց, որ յիշեա լ 
բոլոր (լիրքերը կարելի է ներբեռնել եւ կարդալ՝ այցելելով 

հետեւեալ կա յքէջերը.

հէէբտ։//^Հ^.հօա6Ո6էա6ո.օրտ/հ)ր/հւտէօր)ր–օք– 
հօաօոշէաշո-հօօե; եւ՝

հէկ^։//ա\^.հօա6Ո6էաշո. օրը/հյր/ տօօսէ-հօօէտ

(Շար.ը տեսնել Գ. կողք)

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽՒ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՕՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ՀԵՏ

ք )  Մար ւո 2018-ին ք Հ*Ս *Մ՝ի կեդրոնական վարչութեան ատենապետ եդբ* 
.կ*առնիկ Ա կրտիչեան Պէյրութի մէջ տեսակցութիւն մը ունեցաւ Արցաիյի 

Հանրապետութեան նախագահ ք̂ ակօ Աահակեանի հետ, միո ւթեան 100-ամեակի 

պաշտօնական տօնակատարութեան հրաւէրը փոխանցելով անոր:
Հանդիպումին ըևթացրին ըննարկուեցան Արցախի Հանրապետո ւթիւն-Հ+Մ*Ը* գոԸ՜ 

ծակցութեան կարեյիութիւնները։
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3 7 ո ո  Տա ո ի , Թ իլ 409, 40 Է ձ, Ս ակ՝ 5000 Լ .Ո .

ՀոԱՏԱՈԱԱՈ1–ա»Ան յԱնՁնՈաօ՝ ՄԱՅԻՍ 2018-Ին։

Հ Ա Յ  Մ Ա Ր Մ Ն Ա Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն  Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր  Մ Ի Ո Ւ Թ Ե Ա Ն  Պ Ա Շ Տ Օ Ն Ա Թ Ե Ր Թ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
«Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչէք 
Սարդարապատից...» 2-3

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակ 
Ջահավառութիւն մամլոյ ասուլիս 4-9 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակ Բ.Գ. կողքեր

ԻՐԱԳՈՐօՈՒՄ 10-15

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ 16-37

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ 38-40

՚ ՚ ՜ ^ տ ւ

«ՍԱՐԶԻԿ»Ի  

Յ Ա Ջ Ո Ր Դ  Թ Ե ՒՈ Վ

Հ.Մ .Ը .Մ .ի Լիբանանի 

պասքեթպպի տդոց ներկա
յացուցչական խուճբին 

պատմական իրագործումը

աօրճց  տ թ օ ր է տ  ա տ § Ջ 2ա 6 ւ տ  թ ս Ե ե տ հ շ ճ  
Ե ^  Տ օ ա շ ո շ է ա շ ո  Շ շ ո 1 է ա 1  Շ օ ա ա ւ է է շ շ ֊  
Տ 6 V ^ ո  0 ա 1 ճ ա ց ,  & ս շ  7 7 ,  Տ շ շ է օ ր  4 ,  
0 օ ս ր յ  0 տ ա ա օ ս ճ ,  Տ շ ւ ր ս է հ ,  ԼշԵջոօո. 
1 շ 1 ։  9 6 1  1  2 4 8 0 4 3 ,  9 6 1  1  2 6 0 1 1 7 ,  
Տ ֊ ա ա 1 ։  ա Ձ ր շ ւ § @ 8 օ ա 6 ո 6 է ա 6 ո . օ ր § ,  
Ր.Օ.0օճ։ 8 0 4 8 6  8 օ ս ր յ  ա ա ա օ ս ճ ,  
ԼշԵձոօո, 0 օ ա 6 ո 6 է ա 6 ո . օ ր §

Խմբագիր։ Վիգէն Աւագեան խօհ6Ո.^սհ1սՈ@հօո6Ո6էՈ6Ո.օրց)
Խմբագրական կազմ։ Գրիգորիս Պողարեան, Մարօ Քէշիշեան, Սեւան Նազարեան, Տիրան Շահինեան։
Վարչական կազմ։ Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Աբօ Մոսիկեան, Սիլվա Սաղըրեան, Յարութ Ալաճաճեան, Նազօ 

Հապիպեան, Ռիթա Օղուլեան, Ատլին Շամմասեան։
էջադրում եւ ընդհանուր չ֊եւաւորում։ Արշօ Պալեան, Կողքի պատրաստութիւն։ V Ըօոօտբէ 1ոէ6րաէԽա1, Գրաշա

րութիւն։ Շողիկ Պոյաճեան, Տպագրութեան պատրաստութիւն։ ՐհօէօցրԱարշՐԱԱԱբԱՈ, Տպագրութիւն։ Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, Լիբանան։

Րաժանորդագրութիւն։ «Մարզիկ» կը հասնի աշխարհի25 երկիրներու բաժանորդներու։ Տարեկան բաժանորդագրութեան 
սակ ճշդուած է ՛ Լիբանան 20 $, Միջին Արեւելեան եւ եւրոպական երկիրներ 70 $, Մ. Նահանգներ եւ Աւստրալիա 75 $։ Լիբա
նանի մէջ թերթին հատավաճառի սակն է 5000 լ.ո.։ Ցրւում։ «Մարզիկ»ի ցրւումը Լիբանանի մէջ կը կատարուի յատուկ 
ցրուիչով (հեռ. 71/239209)։ Թերթը կարելի է ստանաէ նաեւ «Համազգային»ի գրախանութէն։ Լիբանանէն դուրս թերթը կը 
ստացուի « Լ Ֆ ա ո  բօտէ»ի միջոցով։

«Մարզիկ» ամսաթերթ կը հրատարակուի Հ.ՄԸ.Մի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ - Հասցէ։ «Սեւան» շէնք, թիլ 77 փողոց, թիլ 4 հատուած, 
Պուրճ Համուտ, Պէյրութ, Լիբանան 9611248043, 9611260117 ւաւ լ /1 փ//Ո 0 տ լ՝ ո լ՝ է տ լ՝ ո. 0 լ ” ^  80486 Պուրճ Համուտ, Լիբանան
Փ  ԼԽտւուէտւո - Հ.Մ.Ը.Մ. \\»ւ »\. ԼԽ տ ւ՝ ո ւ՝ է տ ւ՝ ո. օ ր§
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խմբագրական

« Ս ° Ր Ո ի Ն Գ Ն ° Ր  Գ Ո Ի 0  Յ Ե Զ . 

Ճ Ա Ն Ա Չ Է 0  Ս Ա Ր Գ Ո Ր Ո Պ Ա Տ Ի Յ ...»
(ՀԱՅԱՍՏԱնԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ա֊ԱՄԵԱԿԻն ԱՌԻԹՈՎ)

Մա յիս 2018 թուականը կը նշէ 
Հայաստանի անկախութեան 

100-ամեակը։ 100 տարի աոաջ, 
Սարդարապատի, Բա շ Ապարանի եւ Ղարա– 
քիյիսէի մէջ «ամէն բան նորից սկսուեց, երբ 

ամէն բան պիտի վերջանար այնտեղ»։
600 տարուան գրկանքէ եւ անարգանքէ 

ետ ք, 28 Մայիս 1918-ին հայ ժողովուրդը 

ինքնահաստատումի, ինքնակերտումի եւ 
վերապրումի իր կամքով աշխարհին ներկա
յացաւ իբրեւ ինքնուրոյն պետութիւն։

«Ընդ հուր» եւ «ընդ սուր» ծնած Հայաստանի Հանրա
պետութիւնը շրջադարձ մը արձանագրեց հայ ժողովուր
դի հոգեբանութեան եւ քաղաքական գիտակցութեան 
մէջ։ Դա րերու օտար լուծը այյափոխած էր հայ մարդը, 
զայն պարպած էր իր մարդկային էութենէն եւ վերածած 

անջիղ, անկամ ու անդիմագիծ էակի։ Մա յիս 28-ը կեր
տեց գաղափարապաշտ, յանձնաոու եւ իր իրաւունքնե
րուն տէր կանգնող նոր մարդը, հա՜յ մարդը, որ այսուհե
տեւ դարձաւ հայկական պետութեան քաղաքացի։

Մա յիս 28-էն աոաջ հայութիւնը կը հաշուէր առանձին 
հատուածներ, հա յեր, բայց ո՜չ հայութիւն։ Մա յիս 28-ը 

կերտեց հայութիւնը, իբրեւ ազգային մէկ միաւոր, մէկ ուժ, 
մէկ կամք, որուն զաւակները խիզախութիւնը ունեցան 
իրենց բորբ արեամբ սրբագրելու «աւազակապետներու 

կողմէ գծուած սահմանները»։
1918-էն աոաջ կային Սասունը, Կարսն ու Վա նը, սա- 

կայն չկար Հայաստանը։ Վերջին անգամ 1045-ին երե^ 

ցա ծ էր ան ազգերու քաղաքական քարտէսին մէջ։ Մայիս 
28-ը պատմութեան փոշիներէն հանեց եւ իբրեւ յաւերժա- 
կան հայութեան յաւերժական հայրենիք՝ զայն կոթողեց 
իր ներկայ սահմաններով, իբրեւ պատուար ցցելով հա- 
մաթրքութեան երազին իրականացման դէմ։

Հայկական պետութեան հետ ծնաւ նաեւ հայկական 

բանակը։ Սարդարապատի, Բա շ Ապարանի եւ Ղ ա րա քի  
լիսէի հերոսամարտերուն հայութիւնը առաջին անգամ ըէ  
լայով իր թշնամիին դէմ հանեց ո՜չ թէ ֆետայական խ ում  

բեր կամ ինքնապաշտպանութեան ջոկատներ, այլ՝ կանո
նաւոր բանակ, Դա նիէլ Բէկ Փիրումեանի, Դրաստամատ  

Կանայեանի հրամանատարութեամբ եւ զօրավար Մովսէս 
Սիլիկեանի ընդհանուր ղեկավարութեամբ։

Մա յիս 28-ով նուիրագործուած անկա
խութիւնը սերտօրէն շաղկապուած է հայ 
մարդուն վաղուան ընելիքին, որովհետեւ ան 
թանկագին ժառանգ մը ձգա ծ է անոր՝ ո՜չ 
միայն հայրենիքին ու իր ոտնակոխուած 
իրաւունքներուն պաշտպանութեան պար
տականութիւնը, ա յլ նաեւ՝ Մայիս 28-ը կեր
տած սերունդին գաղափարական ու բարո
յական կերպարը, իբրեւ օրինակ եւ ուղեցոյց։

Արդարեւ, 1918-ի պատմական օրհասա– 
կան օրերուն հրապարակ եկաւ իր ժողո

վուրդին ճակատագիրին պատասխանատու, գիտակցու

թեան եւ զոհաբերութեան բա րձր ոգիի տէր ազգային ղե
կավարութիւն մը, որ յանձնաոու եղաւ լքելու Թ իֆիսի 

նման բարեկարգ հարուստ ոստան մը՝ երթալ-հաստատ- 
ւելու համար այդ օրերուն երկրորդական գիւղաքաղաք 

մը՝ Երեւանը, ուր սով, համաճարակ եւ անապահովութիւն

կը տիրէր։
Քաջազնունիներու, Խ ատիսեաններու, Օ հա նջա ն  

եաններու եւ Վրացեաններու այդ սերունդը հայ ժողո

վուրդին տուաւ իր սեփական ուժերուն հաւատալու եւ 
ապաւինելու քաղաքական հասունութիւն, իրեն հանդէպ 

գործուած պատմական անարդարութիւնները սրբագրե
լու կամք եւ ամուր պետութիւն կերտելու վճոականութիւն, 

ապագայ սերունդներուն փոխանցելով խորիմաստ  
ճշմարտութիւն մը, թէ՝ պետականօրէն լաւ կա զմակերպը 

ւած ժողովուրդներն են միայն, որոնք ի  վիճակի են ապա
հովելու իրենց խաղաղ զարգացումը, տնտեսական վհ֊ 
րելքը եւ ազգային շահերուն հետեւողական պաշտպա
նութիւնը։

Ու եթէ այսօրուան Հայաստանին խնայուած է դրացի 
հանրապետութիւներուն նման՝ ներքին զինեալ հակա- 
մարտութիւններով մաշումն ու ջլատումը, ապա այդ եւս 

բարենիշ մըն է 1918-ի ազգային ղեկավարութեան՝ 
Արամներուն, Ռուբէններուն եւ Նժդեհներուն, որոնք 
գիտցան թրքական պալարը ինչպէ՜ս հեռացնել Երեւա
նէն, Արագածի փէշերէն ու Սիւնիքէն։

Մայիս 28-ով կերտուած Հայաստանի Հանրապետու
թիւնը շատ դասեր ունի տալիք այսօրուան հայ մարդուն։ 
Ա յդ դասերէն մէկն ա լ, հաւանաբար, Սփ իւռք-Հա յա ս 
տան յարաբերութիւներուն կարճատեւ, բայց արդիւնա-
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ւէտ փորձառութիւնն է։ 1918-ին, իր պետականութեան 

հանդէպ հայ ժողովուրդի մեծ մասին անվստահութիւնը 
փարատեցաւ եւ արեւմտահայ ժողովուրդը, իր ղեկավա– 

րութեամբ, անկախութեան յաջորդող ամիսներուն տուաւ 

վստահութեան բազմաթիւ ապացոյցներ, Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը նկատելով ապագայ միացեալ Հա 
յաստանի կորիզը։

ճիշդ  է, 1918-ի Հանրապետութիւնը ունեցաւ միայն 
երկուքուկէս տարուան կեանք, բայց պատմական երե

ւոյթները իրենց տեւողութեամբ չէ որ կը կշռուին, այլ՝ 
իրենց ներդրումովը ժողովուրդի մը կեանքին մէջ, ազգա- 
յին եւ համամարդկային տարողութիւններով։ Իսկ ո՞վ 

կրնայ ուրանալ, որ առանց Մա յիս 28-ի ազգային մեր 

իրականութիւնը ա յսօր տարբեր պիտի ըլլա ր, շատ աւելի

բացասական եւ դժբախտ բովանդակութեամբ։
Ինչ որ Հայաստանի մէջ կատարուեցաւ անկախու

թեան երկուքուկէս տարիներու ընթացքին, քաղաքական, 
զինուորական, կրթական, ընկերա յին, մշակութային, 
տնտեսական թէ առողջապահական մարզերու մէջ, կ ՚ե ն  

թադրէ հրաշքի համազօր հաւաքական ճիգ մը, որ պա
տ իւ միայն կը բերէ 21 Սեպտեմբեր 1991-ի անկախով 

թեամբ իր պետականութեան վերատիրացած եւ 23 Ապ 
րիլ 2018-ի ժողովրդային շարժումով իր արժանապա- 
տըւութիւնը վերականգնած հայ մարդուն, ազգային ու 
համամարդկային բա րձր արժէքներու նժարի առջեւ դնե
լով իր զաւակներուն կեանքը, միտքն ու գործը՝ ազատ, 
արդա°ր, ժողովրդավար եւ միացեա°լ Հայաստանի մը 

կերտման ի խնդիր։

Հ  ՄԸ. Մ Ի  24 ՇՐՋԱՆՆԵՐ, 110 ՍԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐ ԵԻ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ
Հայաստան։ Երեւան, Մալաթիա, Զէյթուն, Կոմիտաս, էրէբունի, Աբովհան, Չարհնցաւան, Հրազդան, Աբմաւիր, էջմիա֊ 

ծին, Մարտունի, Կիւմրի, Վհտի. Վրաստան։ Ախալքալաք, Ախալցխա, Թիֆլիս. Ռուսիա։ Մոսկուա. Լիբանան։ Պէյրութ, 
Զահլէ, Թրիփոլի, ՊուրնՀամուտ, Այննար, ճիւճի, Անթիլիաս, ժըտէյտէ, Պաուշրիէ, Ռաուտա. Սուրիա։ Հալէպ, Դամասկոս, 
Լաթաքիա, Գամիշլի, 0հսապ. Յորդանան։ Ամման. Պաղեստին։ Երուսաղէմ, Հայֆա, Եաֆա. Եգիպտոս։ Գահիրէ, Աղհք֊ 
սանդրիա. Իրաք։ Պաղտատ, Մուսուլ. Քուէյթ։ Ջուէյթ. Կիպրոս։ Նիկոսիա. Յունաստան։ Աթէճք, Գոքիճիա, Սհլանիկ. Անգր  
իա։ Լոճտոճ. Աւստրիա։ Վիհննա. Ֆրանսա։ Փարիզ, Վալաճս, Մարսէյ. Հ պ անտա։ Ալմելօ, Ալքմար, Առնհհմ. Գերմանիա։ 
Սիւճիխ. Շուէտ։ Սթոքհոլմ, Վհստհրոս, Սոտհրթհլիա. Պող կարիա։ Սոֆիա, Ռուսէ, Փլովտիվ, Վառնա, Շունէն, Պուրկաս, 
Տոպրիչ. Գանատա։ Մոնթրէալ, Համիլթըն, Թորոնթօ, 0էմպրին, Սէնթ Գաթրինզ, Լաւալ, Վանքուվըր. Արեւմտեան Մ. Նա
հանգներ։ Լոս Աննհլըս, Սան Ֆրանսիսքօ, Ֆրհզնօ, Մոնթհպհլլօ, Փասատինա, Կլէնտէյլ, Օրէնն 0աունթի, Սան Ֆհռնան֊ 
տօ, Սան Տիէկօ, Ինլընտ էմփայր, Սանթա Գլարա, 0րհսէնթա Հովիտ, Պըրպէնք, Լաս Վհկաս, Ֆինիքս, Ուոլնաթ 0րիք, 
Նորթ Հոփվուտ, Սաքրամհնթօ, Սանթա 0լարիթա. Արեւեշեան Մ. Նահանգներ։ Ուաշինկթըն, Պոսթըն, Նիւ Եորք, Նիւ 
ճըրզի, Շիքակօ, Ֆիլատհլֆիա, Տիթրոյթ, Փրովիտընս, Ֆլորիտա, Ալպընի, Շարլոթ, Մհրիմէք Հովիտ. Հարաւային Ամերի– 
կա։ Պուէնոս Այրէս, Գորտոպա, Մոնթէվիտէօ. Աւստրաիա։ Սիտնի («Անդրանիկ»), Սիտնի («Արաքս»), Սիտնի («Կամք»), 
Սիտնի («Արարատ»), Մհլպուռն.

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 3 7 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ ԻԻ 409 3



^Յրշւց 409։արշւց409.ցճճ 5/13/2018 8:31 Բ1̂  Բ3ց6 4

ՄԻՆՋ ԵՐՐՈՐԴ ՋԱՀԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆԸ 
ԿԸ ԿԱՏԱՐՈՒԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԳԼԵԱՆԻ 

ՊՈԼՍՈՅ ՇԻՐԻՄԷՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-Ի ՋԱՀԱՎԱՌՈՒԹ ԻՒՆ՝ 
ԵՂԵՌ ՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՄԱՏՈՒՌԷՆ Ե Ւ ԳՐԻԳՈՐ 
ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՓԱՐԻԶԻ ՇԻՐԻՄԷՆ

Ապրիյին, Պէյրութի եւ Փարիզի մէջ պաշտօնական ազդանշանը տրուեցաւ Հ  Մ.Ը. Մ.ի100–ամ– 
եակի հանդիսաւոր տօնակատարութիւներուն, երբ գրեթէ միաժամանակ, Անթիյիասի եւ 
Փարիզի մէջ տեղի ունեցաւ ջահավառութիւն։

Առաջին ջահը ի  յիշատակ միութեան հիմնադիր Շաւարշ Քրիսեանի, վառեցաւ Եղեռնի նահատակաց 
յուշարձան մատուռէն, Անթիյիասի մէջ, օրհնութեան խօսքով Մեծի Տանն Կիյիկիոյ Արամ Ա Կաթողիկո
սին։ Մինչ երկրորդ ջահը վառեցաւ միութեան հիմնադիր երրորդու
թեան անդամ՝ Գրիգոր Յակոբեանի շիրիմէն, Փարիզ Թիէի գերեզ
մանատուն։

Յառաջիկայ օրերուն, երրորդ ջահ մըն այ պիտի վառի միութեան 
հիմնադիրներէն Յովհաննէս Հինդյեանի շիրիմէն, Պոյիս։ Ամրան, 
երեք ջահերը եւ երեք քաղաքներէն բերուած մէկական ափ հող պիտի 
փոխադրուին Հայաստան եւ միախառնուին Ծիծեռնակաբերդի յա– 
շահամայիրի անմառ կրակին ու հողին։
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Մեծի Տ ա նն Կէփկէոյ կաթողիկոսութեան Անթիլիասի 

մայրավանքին մէջ, ջահավառութիւնը տեղի ունեցաւ 22 Ապ– 

րիլի կէսօրուան ժամը 12-ին, յաւարտ Ս՝ Պատարագի։ Ջահա
վառութեան ներկայ գտնուեցան Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական 
Վարչութեան ներկայ եւ նախկին անդամներ, Հ Մ Ը Մ փ  Լի՜ 
բանանի Շ՚րջանային Վարչութեան եւ Շրջ ա նային Սկ աուտ. 

խորհուրդի կազմեր, Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի մասնաճիւղերու 
վարչութիւններ, սկաուտական չարքեր եւ մեծաթիւ ծնող
ներ։

Նախ, Հ.0՝Ը՝Մ՝ի չեփորախումբին առաջնորդութեամբ, ըս– 
կաուտական չարքերը տպաւորիչ տողանցքով մուտք գործե– 

ցին մայրավանքի չրջափակ եւ իրենց տեղերը գրաւեցին 
Եղեռնի նահատակաց յուշարձան մատրան չուրջ%

Հնչեցին Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգները, որմէ 
ետք տեղի ունեցաւ յիչատակի ծաղկեպսակի զետեղում մեր 

մէկուկէս միլիոն սրբացեալ նահատակներու յիչատակին։ 
Ապ ա, կաթողիկոսութեան երեք միաբան հայրեր աղօթք մա– 
տուցեցին նահատակներու հոգիներու խաղաղութեան հա
մար։

Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի Շրջանային Վ արչութեան խօսքը 
արտասանեց եղբ. Հայկ Թապագեա ն։ Ան անդրադարձաւ հայ 

կեանքին մէջ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի ունեցած մեծ դերակատարութեան, 
յատկապէս սերունդներու պատրաստութեան գործին մէջ, 
ֆիզիքապէս տոկուն, հոգեկան բարձր արժանիքի տէր հայեր 

եւ տիպար քաղաքացիներ կերտելու աչխատանքին մէջ։
Թապագեան յայտնեց, որ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի կառոյցը 

հիմնուած է 1924-ին։ 0իութիւնը անցնող 94 տարիներուն իր

սկաուտներով, մարզիկներով եւ անդամներով սերունդներ 

դաստիարակած է եւ մղիչ ուժը հա նդիսացած է Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
աչխարհատարած բոլոր չարքերուն։

Թապագեան նչեց, որ հակառակ 100 –ամեայ տարիքին, 

Հ Մ . Ը 0  իր բե ղուն եւ կենսունակ գործունէութեամբ կը 
մնայ աւելի քան երիտասարդ ու կանգուն չարունակելով իր 
թեւերը տարածել երկրագունդի բոլոր ցամաքամասերուն 

վրայ հարիւրէ աւելի մասնաճիւղերով։
§Հ~Մ~Ը~Մ~ը մարզական միութիւն չէ միայն, այլ ազգային 

դպրոց մըն է, որ կը սորվեցնէ զոհողութեան ոգի, եղբայրա– 

կան սէր եւ բարոյական դաստիարակութիւն։ Հազարաւոր 
Հ.0.Ը.0.ականներ հաւատարիմ մնալով §Ըարձրացթր–բարձ–
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րացուրն նշանաբանէն, վկայուեցան մարմնակրթական այս 

կառոյցէն եւ ջահը փոխանցելէն սերունդէ սերունդՀ Զուգա– 
դէպութէւն չէ, որ այսօր, մէութեան \§§–ամեակէն առէթով, 
երեք ջահերէն մէկը պէտէ փոխադրուէ Լէբանանէն եւ մէա– 

նայ Ծէծեռնակաբերդէ անմար կրակէն։ Հ*Մ*Ը*Մ* Լէբանան 
է°ր ու տակաւէ ն կը մնայ գլխաւոր բազկերակը մեր մէու– 
թեան՚Ֆ, հաստատեց եղը* Թ՚ապագեան վերանորոգելով մէու
թեան նպատակներուն հաւատարէմ մնալու եւ սերնդակեր– 
տումէ աշխատանքը շարունակելու յանձնառութէւնը։

Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչութեան պատգամը փո
խանցեց ատենապետ եղբ* ^առնէկ 0կրտէչեան, որ խորհըր– 

դանշական նկատեց Անթէլէասէ մայրավանքէ Ապրէլեան յու
շարձանէն շուրջ եղած համախմբումը, որովհետեւ Հայոց Ցե
ղասպանութեան նահատակներուն այնտեղ ամփոփուած ան– 
շէրէմ ոսկորները վկան են այն մեծ ցաւէն ու ոճէրէն, որուն 

զոհ գնաց Հ*Մ*Ը*Մ*է գաղափարախօսութեան ռահվէրայ ՚Շա– 

ւարշ 0րէսեանէ
§Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչութէւնը այս պահուս, ջա

հավառութեան այս արարողութեամբ, 
աշխարհասփէւռ էր մէութենականնե– 

րուն անունով կը խոնարհէ էր հէմնա– 

դէրներու յէշատակէն դէմաց, եւ հանդէ– 
սաւոր այս պահուն, սրբազան այս վայ
րէն կը հաստատէ, որ էնք հաւատարէմ 
կը մնայ 100 տարէ առաջ փրէսեանէ նա– 

հատակութեամբ էրեն փոխանցուած 
կտակէն։ Հայութեան ծառայելու, հայօ– 

րէ°ն ապրելու եւ հա յօրէ ՚ն  գործելու 
կտակէն։ Նորահաս սերունդները դաստ– 

էարակելո ւ, մարմնակրթութեան ճամ– 
բով երէտասարդութէւնը համախմբելու, 
կրթելու եւ դաստէարակելու կտակէն՝ ,̂ 
հաստատեց եղբ* 0կրտէչեան։

Իր խօսքէն մ էկ, եղբ* Մկրտէչեան 
յայտնեց, որ այս ջահավառութեան պա– 

հուն Փարէզէ մէջ կը վառէ այլ ջահ մը

մէութեան հէմնադէր անդամներէն, Հ*Մ*Ը*Մ*է սկաուտա– 
պետ ^րէգոր 3 ակոբեանէ շէրէմէն, էսկ յառաջէկայ օրերուն 
նմանօրէնակ արարողութեամբ Պոլսոյ մէջ պէտէ վառէ եր– 

րորդ ջահ մը Հ*Մ*Ը*Մ*է հէմնադէր երրորդութենէն 3ով– 
հաննէս Հէնդլե անէ շէրէմէն։ Ան ն շ եց, որ մէութեան երեք 

հէմնադէրներու շէրէմներէն պէտէ առնուէ մէկական ափ հող 
20 3 ուլէսէն Ծէծեռնակաբերդէ յուշահամալէրէն մէջ հայրե– 

նէ հողէն խառնելու համար, էսկ ջահերը պէտէ մէանան Ծէ՜ 
ծեռնակաբերդէ անմար կրակէն յէշատակելու համար մէու
թեան հէմնադէրները էրենց պատմական աւանդով եւ 100– 
ամեայ խորհուրդոփ

Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչութեան ատենապետը դէ~ 
տել տուաւ, որ 2018 տարէն յատկանշական է Հայաստանէ 

Հանրապետութեան 100 ՛է \§§–ամեա–
կէն զուգադէպութեամբ։ §խորքէն մէջ կարելէ չէ անջատել 

մէկը մէւսէն, որովհետեւ 70 տարէ, երբ չունէէնք ազատ ու 
անկախ Հայաստան, Հ*Մ*Ը*Մ*ը Սփէւռքէ տարածքէն տօնեց 
Հայաստանէ անկախութեան տարեդարձը, կամաւոր բանակէ
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րով պայքարիլ ապահովելու համար Հայոց Ցեղասպանու
թեան ամբողջական ճանաչումը եւ հայ ժողովուրդէ անժա– 

մանցելի իրաւունքներուն ձեռքբերումը:
Այնուհետեւ, յուշարձան մատրան անմառ կրակէն հան

դիսաւոր կերպով վառեցաւ 100- ամեակի ջահը, որմէ ետք ափ 

մը հող զետեղուեցաւ յատուկ արկղի մը մէջ ջահն ու հողը 
աւելի ուշ Հայաստան փոխադրելու համար:

Ջահավառութիւնը իր աւարտին հասաւ Մեծի Տանն կի~ 

լիկիոյ Արամ Ա© կաթողիկոսին պատգամով։
Արամ Ա . ողիունեց Հ~Մ~Ը~Մ~ի մեծ ընտանիքը Լիբանանէն 

մինչեւ Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի: Ան հաստատեց, որ 

100 տարիներու ընթացքին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը մեր ժողովուրդի կեան
քին մայր էջին վրայ դարձաւ ներկայութիւն ծառայու– 

թեա մբ, զոհողութեա մբ, նուիրումո վ եւ աշխատանքով լե– 

ցուն, կամաւոր բանակ: §Հայրենիքը, յատկապէս ազատ, ան
կախ Հայաստանը, հայ եկեղեցին, մեր ազգային պահանջա– 
տիրութիւնը, մեր ժողովուրդին գերագոյն արժէքները հոգե– 

ւոր, մշակութային, ազգային, մեր ժողովուրդի հարազատ 

աւանդութիւնները ա մրօրէն շաղախուեցան Հ ©Մ՝Ը ՝Մ.ի 
կեանքին ու գործին Հետ», հաստատեց 

Արամ Ա © աւելցնելով, որ 100 տարի ետք 

Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ իրաւունքն ու պատիւը ունէ

շարքերով տողանցելով դաշտերու մէջ, միշտ մեր հոգինե
րուն մէջ վառ պահելով անկախութեան գաղափարը, Եռա

գոյն դրօշը եւ հանրապետութեան զինանշանը: Այսօր
հրճուանքով կը նայինք, որ մեր երկիրը անկախ է եւ մեր քա
ջարի բանակը կը տողանցէ Մայիս 28-ին, հայրենի հողին 

վրայ, իսկ մենք Յուլիս ամսուն 21-ին պիտի տողանցենք նո յն 
կշռոյթով, նո յն տեսլականով, §կամաւոր բանակցի խոստու
մով, մինչեւ մեր բոլորին երազին մարմնաւորումը մինչեւ 

ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստանի մէջ համա-Հ.0*՜ 
Ը.0՝ական փառաւոր տողանցքներու իրականացումը», ըսաւ

Իր խօսքին աւարտին, եղբ. Մկրտիչեան սկաուտներէն 

խնդրեց իրենց աջ ձեռքերը բարձրացնելով ուխտել միշտ հա
ւատարիմ մնալ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ի նպատակներուն, անկախ հայրե
նիքի պետականութեան, անոր դրօշին, զինանշանին եւ հզօր 

բանակին© Նահատակաց մատրան առջեւէն ուխտել ամբողջ 
աշխարհին յիշեցնել, որ մենք հաւատաւոր ժառանգորդներն 

ենք Մեծ Եղեռնի սերունդին եւ ուխտեալ զինուորը մեր նա
հատակներու արդար դատին, նաեւ ուխտել մեր բոլոր ուժե–

կեանքը մեր ժողովուրդին ի սպաւ 
Արամ Ա© կա թողիկոս անդրւ 

ձաւ այս առիթով կատարուած ուլ
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1ձԼԸ.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿ

ռութեամբ շարունակէ իր կեանքն ու եր
թը՝ ձեր երգին բառերով §3առա՛ջ նա
հատակ» դարձած քալեցէք դէպի մեր 

ժողովուրդէն յաղթանակը։ Յատկապէս 

այս օրերուն« երբ մեր ժողովուրդը ամէ– 

նուրեք կը դիմագրաւէ լուրջ տագնապ
ներ եւ մարտահրաւէրներ« առաւել քան 

երբեք մենք կարիքը ունինք մեր ժողո
վուրդի բոլոր զաւակներուն« յատկապէս 

մեր երիտասարդներուն« համախմբուե
լու մեր գերագոյն արժէքներուն շուրջ 

հայրենիք« եկեղեցի« ազգային պահան– 

ջատիր ութիւն« հոգեւոր, բարոյական ու 

ազգային արժէքներ։ °ս  վստահ եմ« որ

այս գիտակցութեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը պիտի
շարունակէ իր յաղթական երթը եւ միու– 

թեան 100-ամեակը առիթ պիտի հանդի– 

սանայ վերանորոգելու իր կեանքը« մա– 

նաւանդ նոր մղում տալու իր ազգային 

ծառայութեան», եզրափակեց Արամ Ա՝ 
կաթողիկոս Աստուծոյ աղօթելով« որ 

միշտ իր հովանիին տակ պահէ ու պահ

պանէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընտանիքը զայն 
առաջ՛նորդելով դէպի նորանոր իրագոր– 

ծումներ ու յաղթանակ՛ներ։
Ջահավառութիւնը աւարտեցաւ §3ա– 

ռաջ նահատակ» քայլերգով։

... Ե Ւ  Փ Ա ՐԻԶՒ ՄԷՋ
Անթիլիասի մէջ կատարուած ջահա

վառութեան զուգահեռ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝– 
Ֆրանսի Մեկուսի վարշութեան կազմա– 

կերպութեամբ, նոյն օրը, նոյն ժամուն, 

Հ Մ Ը Մ ի  100 •վառու–
թիւն մըն ալ տեղի ունեցաւ Փարիզի
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Թիէի գերեզմանատան մէջ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի
հիմնադիր երրորդութենէն *իրիգոր 

Յակոբեանի շիրիմին վրայէ Ջահավա

ռութեան ներկայ գտնուեցան Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ի կեդրոնական Վարչութեան ան– 
դամ եգբ՝ Անդրանիկ Պահարեան, կեդ
րոնական Վարչութեան նախկին ան– 

դամներ եղբայրներ Հրաչ Աիսեռեան եւ

Լե ւոն Պաղտասարեան, Արեւմտեան Եւ՜ 
րոպայի հայրապետական պատուիրակ 

Վահան Եպ ս՝ Աովհաննէսեան, սկաու– 
տական շարքեր եւ ծնողներէ

Ջահավառութեան պատգամը փո
խանցեց Հ~Մ~Ը~Մ~՜Ֆրանսի ատենապետ 

եգբ՝ Արամ Աիսեռեանէ
Աւարտին, ներկաները երգեցին §3ա–

ռաջ նահատակդ քայլերգը:
Յաջորդեց *իրիգոր 3 ակոբեանի յի– 

շատակին հոգեճաշ, ուր խօսք առաւ 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական Վարչութեան 
նախկին անդամ եղբ՝ Հրաչ Աիսեռեանէ

Լիբանանի լուսանկարները՝ 
Մարգար Թումայեանի

Բ  Ա *

/\ստր̂ /\ււ/\
Բւոք<1<ւրոԵ0հ67.օօտ.ՅԱ

Բահ Ւ\ւրոԵ6ր  ̂ ւտ ցո 6x̂ սIՏIէ6 Ե1©ոօ օր ՈՅէսրտւ /\ստէր31ւ8ո բահ;
□արարատ րրօտ էրտ /\^1© տւոտ 8րտ \աւէտ □արարատ տսրրօսոօտս
0 7  18շէ ցօ1օ. 7հտ յտատււտդր ՕՑտւցոտ Յր© սուցստ յոօ  0151101176.
/\ա տմյ 118ո /\րց71© բահ (արարատ տր© էհ© րտրՑտէ & ա տ է բրտշւօստ
□արարատ ւո էհ9 \«օր □
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ԻՐԱԳՈՐօՈՒՄ

«ԱՏՈՄ ԵԻ ՍԵԼԼԱ  ԹՆՃՈԻԿԵԱՆ» 

ՊԱՍՔԵԹ ՊՈԼԻ ԵԻ ՖՈԻԹՍԱԼԻ  

ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ՓԱԿ ԴԱՇՏԵՐՈԻ 

ԲԱՑՈԻՄ  «ԱՂՐԱԼԵԱՆ-Հ Մ.Ը. 0.»  

ՄԱՐԶԱՀԱՄԱԼԻՐԻՆ ՄԷԶ

Թղթակից
ԱՆԹԻԼԻԱՍ---------------------------------

աբաթ, 7 Ապրէլ 2018-է երեկոյ– 
եան ժամը 7-էն, Անթէլէասէ 

§Աղբալեան–Հ.0.Ը.0.՝ֆ
զամշակութայէն համալիրին մէջ յա
տուկ հանդէսութեամբ բացումը կա
տարուեցաւ §Ատոմ եւ Սելլա թ՚նճուկ– 
եան՝ֆ պասքեթպոլէ եւ մէնէ ֆութպոլէ 

փակ դաշտերուն, որոնց վերանորոգու– 

մը« սարքաւորումը, առաստաղով մը 
փակելն ու զանոնք էբրեւ մարզադաշտ 

յարդարելը սիրայօժար կերպով ստանձ– 

նեցէն Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  մեծ ընտանէքէ անդամ– 
ներ Ատոմ եւ թելլա Թնճուկեաններ:

Ծրագէրը էրականութէւն դարձաւ ջան
քերով եւ հետեւողական աշխատանքով 
§Ազբալեան–Հ.0.Ը.0.՝ֆ մարզամշակու– 

թայէն համալէրէ տնօրէն խորհուրդէն 
եւ բարոյական ու նիւթական աջակցու– 

թեամբ Հ-Յ-Դ– Լէբ անանէ կեդրոնական 
կոմէտէէն։

ԲԱւ Ո ՒՄ Ը
Հանդէսութէւնը սկիզբ առաւ Հ .0 .՜

Ը .0  •է  Անթէլէ ւղէ ըս–
կաուտներուն տողանցքով առաջնոր– 

դութեամբ մասնաճէւղէ շեփորախում– 

բէն« որմէ ետք կատարուեցաւ դրօշակէ 
արարողութիւնէ Հնչեցէն Լէբանանէ եւ

Հայաստանէ քայլերգները, ներկայու– 

թեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է կեդրոնական վար
չութեան անդամ եղբայրներ իշխան Եղ֊ 
էա յեանէ եւ Ըա ֆ ֆ է կէվօղլանեանէ,

Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  Լէբանանէ Շր$ա–
նայէն վարչութեան ատենա
պետ եղբ. Հրայր խաչատուր– 

եանէ եւ Երջանայէն վարչու

թեան անդամներու, Հ 0 ֊

Ը .0 .է  Անթէլէ
ճէւղփ ատենապետ եղբ. կարօ 

Պէրպէրեանէ եւ մասնաճէւղէ 
վարչութեան անդամներու, 

Հ.Յ~Դ~ Լէբանանէ կեդրոնա– 
կան կոմէտէէ ներկայացու
ցէք եր ե սփոխան Յ ակոբ
Բագրատունէ, կեդրոնական 
կոմէտէէ անդամներու, քա
ղաքական –ազգայէն մարմէն– 

ներ ու անդամներու եւ հայ 
թէ օտար հրաւէրեալներուէ 

Հանդէսութեան պաշտօ
նական բաժէնէն բացումը

10 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 37 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 409



^Յրշւց 409։արշւց409.ցճճ 5/13/2018 8:31 Բ1̂  Բ3ց6 11

ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍ0Ը
Առաջին խօսըը արտասա

նեց §Աղբալեան–Հ.Մ՝Ը՝Մ՝՝հ
մարզամշակութային համա– 

լիրի տնօրէն Ըաֆֆի Թիւ՜ 
թէլեան։ Ան անդրադարձաւ 
բացման հանդիսութեան նա– 

խորդած վ»ց ամիսներու հե– 
տեւողական աշխատանըին, 
որուն մղիչ ուժը նման մար– 

զադաշտ մը ունենալու կարե
ւորութիւնն էր, Թնճուկեան 
ամոլին բարերարութիւնը եւ 

Հ.Յ~Դ~ Լիբանանի կեդրոնա–

զադաշտը:

կատարեց եւ ձեռնարկը վարեց Հուրի 
Փափազեան-էմմիեան, որ հրաւիրեց 

Մեծի Տ ա նն Կիլիկիոյ Կ աթողիկոսու– 
թեան միաբաններ Պետրոս ^րդ© 0ան– 

ուէլեանը, Լեւո ն Աբղ© Եղ՜ 
իայեանը եւ Արտաւազդ Աբղ© 
Շառոյեանը օրհնելու մար–

կան կոմիտէին նեցուկը:
Թիւթէլեան հաստատեց, որ աշխա– 

տանըը այդքան ալ դիւրին չէր, սակայն 

այն համոզումը, թէ այդ երդիըին տակ

հասակ պիտի առնեն հայեցի կազմաւո– 
րում ստացած սերունդներ, ի գործ 

դրուած ճիգերուն լաւագոյն արդարա
ցումը հանդիսացաւ:
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հՐԱԳՈՐօՈՒՄ

ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏՆՕՐԷՆ 

Խ ՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ԽՕՍ0Ը
§Աղբալեան՜Հ.0.Ը.0.՝ֆ մարզամշա– 

կութային համալիրի տնօրէն խորհուր

դէ անդամ Րաֆֆի Մեսրոպեան արա
բերէնով արտասանած իր խօսքին մէջ 

յանուն այս կառոյցներէն օգտուող իւ
րաքանչիւր անդամի ու անոր երդիքին 

տակ հարազատութիւն ապրելու կոչ՜ 
ւած անհատի, շնորհակալութիւն յայտ– 

նեց բոլոր անոնց, որոնք ներդրում ու
նեցան այս մարզադաշտերու ծրագիրին 

յաջողութեան։ Ան դիտել տուաւ, որ 

տնօրէն խորհուրդը թէեւ միշտ ամէն 

ճիգ ի գործ կը դնէ ծառայելու իրեն դի՜ 
մողներուն, սակայն նոր մարզադաշտե
րու կառուցումով կարելի պիտի ըլլայ 
կրկնապատկել գործունէութիւնը, աշ– 

խատանքի աւելի յարմար պայմաններ 

ընձեռել տարուան բոլոր եղանակնե
րուն։

Րաֆֆի Մեսրոպեան հայերէնով եւս 

խօսք առաւ եւ հաստատեց, որ մեր հա
ւաքական կեանքին մէջ կատարուած 

իւրաքանչիւր նախաձեռնութիւն նո
րահաս սերունդներու առողի ու հայեցի 

դաստիարակութեան ծառայող, կը մը– 

նայ վաւերական արժէք, իսկ անոր բա
րերարութիւն կատարողները կը վայե– 

լեն իրերեյաջորդ սերունդներու յար
գանքն ու երախտագիտութիւնը եւ օրի
նակ կը դառնան նոր սերունդներուն 

հաւաքական նպատակներու իրակա– 

նացման նեցուկ ըլլալու։ Ան անդրա

դարձաւ լիբանանահայ իրականութեան 

մէջ §Աղբալեան–Հ.Մ՝Ը՝Մ՝՝ծ մարզամշա– 
կութային համալիրին վճռորոշ դերա– 

կատարութեան, կենսական ու տիրական 

գործունէութեան աւելցնելով, որ Հ.Մ՝~ 

Ը 0 ի  հարիւրաւոր մար զիկներուն, 
սկաուտներուն, բազմահազար համա– 

կիրներուն, Հ Յ Դ  պատանեկան եւ երի
տասարդական միութեանց անդ ամնե– 

րուն համար սիրելի եւ հարազատ երդիք 

դարձաւ ան։ Այդ պատճառով ալ Հ.Մ՝~ 
Ը.0ական Ա տոմ եւ Սելլ ա 

ները իրենց հոգածութեան եւ ուշադրու
թեան առարկայ դարձուցին կեդրոնը 

ինչպէս անցեալին, նաեւ այսօր։ Ան իր 

խօսքը եզրափակելով դիտել տուաւ, որ 

կեդրոնը պիտի շարունակէ ըլլալ մար – 
դուժ պատրաստող քուրայ կերտելով 

այնպիսի սերունդներ, որոնք տէր պիտի 

կանգնին Հայ Դատին եւ պահանջատէր 

հայութեան իրաւունքներուն։

Հ Մ Ը Մ Փ  ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԽՕՍ0Ը
Հ -Մ Ը -Մ ի  Անթիլիասի 

վարչութեան խօսքը փոխանցեց եղբ. 
կարօ Պէրպէրեան։ Ան ընդհանուր գի՜ 
ծերու մէջ ներկայացուց մասնաճիւղին 

48 տարիներու բազմաճիւղ աշխա– 

տանքները դիտել տալով, որ մասնա– 

ճիւղը վերջին տարիներուն յաւելեալ աճ 

ունեցաւ բոլոր բնագաւառներու 

թէ՛ թիւի եւ թէ՛ որակի իմաստով։ Ան 
յատուկ կերպով յիշեց մասնաճիւղին

աղջկանց պասքեթպոլի խումբը, որ լի– 

բանանեան եւ արաբական մակարդակ – 
ներու վրայ մեծ նուաճումներ արձա
նագրեց։ Այս բոլորին լոյսին տակ, եղբ. 
Պէրպէրեան անդրադարձաւ մասնա
ճիւղին աճող կարիքներուն, որոնց գո
հացում տալու համար նման մարզա– 

դաշտերով օժտուիլը համազօր է երազի 

մը իրականացման, որպէսզի միութե– 
նականները մնան իրենց հարազատ 

տան մէջ եւ չստիպուին այլընտրանքնե– 

րու դիմելու, ըսաւ ան։

Հ Մ Ը Մ ի  100-ամեակին անդրա– 
դառնալով, եղբ. Պէրպէրեան յայտնեց, 
որ չի բաւեր յիշել անցեալի իրագոր
ծումները, այլ պէտք է մտածել միու– 

թեան առաքելութեան շարունակու
թեան մասին կերտելու առողվէ, ծառա– 

յասէր, պատասխանատու, բարոյական 

բարձր արժանիքներու տէր ու տիպար 

հայ երիտասարդներ նշելով, որ մաս– 

նաճիւղը ոչ մէկ ճիգ պիտի խնայէ նոր 

մարզադաշտերուն շ՛նորհիւ յաւելեալ 

լիցք հաղորդելու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի զանազան 
խումբերու գործունէութեան։

Իր խօսքին վերջաւորութեան, եղբ. 
Պէրպէրեան Հ Մ Ը - Մ ի  Անթիլիասի 
մասնաճիւղին անունով երախտագի
տութեան յուշանուէր մը յանձնեց 

Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան ամոլին։

ԹՆՃՈՒԿԵԱՆ  

ԱՄՈԼԻՆ ԽՕՍ0Ը
Յաջորդ խօսք առնողը եղաւ եղբ.
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Ատոմ ^նճուկեան, որ մեծ երջանկու
թիւն նկատեց նման երազի մը իրակա
նացումը, մանաւանդ եթէ մտաբերուիլ 
որ հին սերունդները ինչպիսի՚ պայման
ներու մէջ տարած են իրենց աշխա– 

տանքները, այն ատեն այսօրուան մար– 

զադաշտերուն գոյութիւնը նախանձելի 

պիտի նկատուի։ Ան անդրադարձաւ 

կեդրոնի պատմականինէ Ան յիշեց կեդ՜ 
րոնին Հիմնարկէքը շեշտելով, որ օրին 

Հ Յ Դ ՝  Լիբանանի կեդրոնական կոմի– 
տէն խանդաւառուեցաւ եւ փափաքե– 

ցաւ մարզամշակութային այս կառոյ– 

ցին մէջ ունենալ իր միաւորները եւ 

այսպիսով բոլորը միացան եւ իրակա– 

նութիւն դարձուցին նման կարեւոր եւ 

իւրայատուկ համալիր մը։
Եղբ. Ա տոմ Թ՝նճուկեան շնորհաւո– 

րեց տարուած յաղթանակներն ու ար
ձանագրուած պատուաբեր նուաճում
ները որոնք երիտասարդութեան մօտ 
խանդավառութիւն կը ստեղծեն եւ կը 

մղեն զանոնք միանալու այս միութեան։ 
Ան ըսաւ, թէ իրենց երիտասարդութեան 

այլ Հ.0.Ը.0.ականներ բարձրացուցին 

զիրենք, իսկ այսօր իրենց կարգն է 
բարձրացնելու ուրիշները։ Այս առիթով 
ան կոչ ուղղեց միանալու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին եւ 

Դաշնակցութեան ու անոնց ճամբով 

ծառայելու ազգին։
Ապ ա, խօսք առաւ քոյր ՍեԱ ա Թըն֊ 

ճուկեանէ Ան շնորհաւորեց այն ծնողնե– 

ր ը  որոնք իրենց զաւակները յանձնած 

են Հ Մ Ը  Մփն, Լիու

թիւնը դպրոց է, որմէ զրկուողը շատ 

բան կը կորսնցնէ։ Ան նշեց, որ թերեւս 

անմիջական ՝Ը՝Մ ին մէջ ըլ
լալու արժէքին գիտակցիլը դժուար է,

բայց կեանքի ընթացքը ցոյց կու տայ« որ
նման միութեան մը անդամը ըլլալը, 
մարզական եւ սկաուտական կեանքէն 

ժառանգուած ոգին ու դաստիարակու
թիւնը հարստութեամբ չի գնուիր կամ 

այլ դպրոցներու մէջ չի փոխանցուիր։ 
Ասոր լաւագոյն ապացոյցը այն է, որ 

Հ Մ  Ը Մ  ի իւրաքանչիւր կառոյց Հ -Մ ՜  
Ը.0.ականին Համար Հարազատ տուն է, 
իսկ իւրաքանչիւր միութենական քոյր 

ու եղբայր։

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ՅԱԿՈԲ 

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻԻ ԽՕՍ0Ը
Աւարտին, խօսք առաւ Հ Յ-Դ՝ Լիբա

նանի կեդրոնական կոմիտէի ներկայա
ցուցիչ, եր եսփոխան Յ ակոբ Բագրա– 

տունիէ Ան Հպարտութիւն յայտնեց ի 

տես բանախօսներուն ետեւի աստիճան
ներուն վրայ նստած սկաուտներուն ու 

մարզիկներուն ըսելով© §Հաւատացէք, 
սիրելիներ, երբ այսպիսի սերունդ 

կանգնած է մեր կռնակին, կը նշանակէ 

մեր ապագան շատ փայլուն է՝ֆ։ Ան 

անդրադարձաւ անցեալի պատասխա
նատուներու կատարած աշխատանքին, 
նպատակին ու Հաւատքին կերտել Հը՜ 
պարտ, ազատ եւ ինքնուրոյն Հաւաքա– 

կանութիւն։ §1980–ական թուականնե
րուն կարգ մը լուսամիտ Հայրենակից

ներ, պատասխանատու կուսակցական
ներ, Հ©Մ©Ը©Մ©ականներ եւ Համազգա– 

յինի անդամներ, անՀատ, պարզ, Հա
մեստ Հայրենակիցներ մտածեցին այս 

ժայռոտ շրջանը, որ Հետագային բոլո– 

րին սիրելի Հրաչ Տասնապետեանին 

կողմէ Ծաղկաձոր կոչուեցաւ, վերածել 
Հայկական նոր կեդրոնի մը, որ կարե
նար ունենալ Հայօրէն շնչելու ամէն 

պայման, տուեալ, Հայօրէն ապրելու 

ամէն միջոց։ Հայը ո ւր ալ երթայ, առա
ջին գործը կ ըլլայ դպրոց եւ ակումբ 

կառուցել եկեղեցիէն ետք։ Եկեղեցին 

կար, քիչ մը վար, անՀրաժեշտ էր դպրո– 

ցը, որ կառուցուեցաւ, սակայն անՀրա
ժեշտ էր սրտին երկրորդ կէսը մար
զամշակութային կեդրոնը, եւ աՀա այ
սօր, իր Հիմնարկէքէն ուղիղ 25 տարի 

ետք, մէկ օրուան տարբերութեամբ, 
մենք դարձեալ Հաւաքուած ենք նոր յա
ւելում կատարելու քայլ պաՀելու Հա
մար այն կարիքներուն Հետ, զորս այս 

շրջանը ունի՚Ֆ, յայտնեց Յ ակոբ Բագրա– 
տունի։

Ան աւելցուց, որ այսօրուան սե
րունդները պիտի ըլլան վաղուան ղեկա
վարները, որովՀետեւ մեր կեանքը մեզի 

սորվեցուցած է պատասխանատուու
թեան, ջաՀի փոխանցում, ուս-ուսի, 
ձեռք-ձեռքի դէպի յառաջ երթալ։ Շեշ– 

տելով, որ մեր ակումբները միշտ ալ 
կոչուած են տուն, այսինքն ընտանիք, 
Հարազատ երդիք, Հ©Յ՝Դ՝ Լիբանանի 
կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցի–

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 37 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 409 13

>-֊



արշւց 409;^3րշւց409.ցճն1 5/13/2018 8:31 ա  Բտց6 14 – ^ $ Ւ ֊

հ Ո 1 Ա 1 Ո Ո ք հ Ո Ւ Մռսս՚+ա օա՜ս

չր հպարտութիւն նկատեց ունենալ այն
պիսի անձնաւորութիւններ, որոնք կր 

հաւատան, թէ նման կեդրոններով 

կ՝ապրի ազդր, եւ ոչ թէ մակերեսային 

ու գնայուն արարքներով եւ կեցուածք– 

ներով, այլ մեր կեանքին մէջ մնայուն 

ու հետեւողական ներկայութեամբ, մեր 

ժողովուրդին հետ րլլալով առօրեայ 
դրութեամբ, անոր ցաւն ու տառապան– 

քր ապրելով ամէն օր հաստատելով, որ 

ժողովուրդր լաւապէս գիտէ զանազա
նել ու արժեւորել։

Տակոբ Տագրատունի րսաւ, թէ 

Ղ՛աշնակցութիւնր սին խոստումներ չի 

տար, այլ անոր խոստումր իր կեանքն 

ու գործն է, նոյնն է պարագան կուսակ
ցութեան ուղեկից միութիւններուն, 
որոնք կ՝ապրին կենդանի գործով, ժո
ղովուրդին հետ, անոր համար, որովհե
տեւ կր հաւատան, թէ առանց ժողո
վուրդին իրենց գոյութիւնր անիմաստ 

է, իսկ անոր սիրոյն տարուած հսկայա
կան աշխատանք ու քրտինքի իւրաքան

չիւր կաթիլ ադամանդ է, որ կր դրուի 
մեր ժողովուրդի տրամադրութեան 

տա կ© §Այդ ադամանդներուն լաւագոյն 
օրինակր այս փոքրիկներն են, մեր զա
ւակներն են, որոնք անցեալէն եկած դէ՜ 
պի ապագայ կր նային §^արձրացի՚ր– 

բարձրացուր» գոչելո վ»։
Աւարտին, Տակոբ թագրատունի 

Հ*Յ՝Գ՝ Լիբանանի կեդրոնական կոմի– 
տէին եւ Լիբանանի կազմակերպու
թեան մեծ րնտանիքին անունով շնոր

հակալութիւն յայտնեց Ատոմ եւ Աելլա 

Թնճուկեաններուն, որոնք պատահա
կան բարերարներ չեն մեր կեանքին մէջ։ 
§^ուք բարերարներ էք, որ կ՚ապրիք 

ձեր բարերարութեամբ, կ՝ապրեցնէք 

ձեզի հետ մեր կեանքր, առօրեան, կր 

նայիք այս երեխաներուն, կր յիշէք ձեր 
պատանեկան տարիներր եւ դէպի ապա
գայ նայելով այս գաղութր լիբանանա– 

հայութիւնր կ՚ուզէք ոտքի պահել։ Հ՝Մ՝՜ 
Ը֊Մփ հիմնադրութեան 100 

ւագոյն նուէրր, առաջի՛ն նուէրր, Լիբա– 

նանէն, այս դաշտն է §Ատոմ եւ Աելլա 

Թ՚նճուկեան» դաշտն է», հաստատեց 
Տակոբ թագրատունի աւելցնելով, որ 

լիբանանահայութիւնր պիտի շարունա
կէ մնալ Ափիւռքի հիմնական գաղութր, 

որ կր պատրաստէ այնպիսի մարդուժ, 
որ կր զօրացնէ Ափիւռքր, Հայաստանն 
ու Արցախր։

իր խօսքր եզրափակելով, Տակոբ 

թագրատունի հայութեան տրուած 

շքանշաններ նկատեց Ատոմ եւ Աելլա 

Թնճուկեան ամոլը։

Խօսքերէն ետք, Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի Անթի– 
լիասի մասնաճիւղի մարզական խում– 

բերր քոնկ ֆու, պասքեթպոլ, ֆութպոլ 
ու ճատրակ, ունեցաւ ցուցադրական 

ելոյթներ։
Հանդիսութիւնր փակուեցաւ §Յա– 

ռաջ նահատակ» քայլերգով։
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ՀՄ.Ը.Մ.Ի

ՊԱՍՔեԹՊՈԼԻ
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ

ԱՂՋԿԱՆՑ
ԽՈՒՍԲԸ

ԴԱՐՁԵԱԼ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ

ԱԽՈՅԵԱՆ

Մար տ 2018-ին կրկնուեցաւ 17 0այիս 20՚17-ին եւ 

4 3 ունիս 2016-ին պարզուած յաղթանակի հոյա– 

կապ պատկերը, երբ Հ*Մ .Ը^Մ *ի Անթիլիասի 
պասքեթպոլի աղջկանց խումբը յաջողեցաւ տիրանալ Լիբա– 
նանի ախոյեանութեան տիտղոսին եւ §Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~Աղբալեան՝ֆ 

մարզամշակութային կեդրոնի §Ատոմ եւ Աելլա Թնճուկեան՝ֆ 
դաշտին մէջ, բազմահազար համակիրներու ներկայութեան, 
բարձրացուր առաջնութեան բաժակը։

Լիւրին չեղաւ տիտղոսին պահպանումը յաջորդաբար եր– 

րորդ տարին ըլլալով։ Պայքարը բուռն եղաւ յատկապէս Հ՝Մ՝~ 
Ը .0 .ի  եւ Ռիատիի աղջկանց թումբերուն միջեւ։ Ռիատի, սա– 

կայն, չյաջողեցաւ վերջին երկու տարիներու իր վրէժը լուծել

Հ  Մ  Ը Մ  էն եւ բաժակը վերադարձնել 0անարա, թէեւ ան յա - 
ջողեցաւ կէտ մը արձա նագրել Հ-Մ-Ը-Մ-ի դէմ, երբ բաժակի 
մրցումներու կիսաւարտականին, 6 0արտին, յետ-երկա-
րաձգման, ան դուրս ձգեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 88-83 արդիւնքով 
պարտութեան մատնելով զայն։

Ախոյեանութեան պարագային, Ռիատի չյաջողեցաւ հաս– 

նիլ նման յաջողութեան մը։ Արդարեւ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ կիսաւար
տականին իր դէմ ունեցաւ Հուփսի խումբը եւ երեք հանգիստ
յաղթանակներ արձանագրեց անոր դէմ 82-42, 46-62 եւ 83-39
արդիւնքներով։

Հ-Մ-Ը-Մ^-^իատի աւարտական երեք ճակատումները տե
ղի ունեցան 21, 23 եւ 25 0արտին։ Առաջին մրցումին, 

Հ-Մ-Ը-Մ- իր դաշտին վրայ պասքեթպոլի լաւ դաս մը տուաւ 
մրցակիցին 10-52 արդիւնքով պարտութեան մատնելով 

զայն։ Երկրորդ մրցումին, հակառակ վերջին վեց վայրկեանը 

մէկ օտարականով խաղալուն, Հ .0 .Ը .0 . յա^ողեցաւ 55-53 ար– 
դիւնք ով դժուար, սակայն կարեւոր յաղթանակ մը արձա
նագրել։ ճակատագրական . 83-46
արդիւնքով յաղթանակէ մը ետք յա^ողեցաւ երրորդ տարին 
ըլլալով տիրանալ Լիբանանի առաջ՛նութեան տիտղոսին։

0արզական այս յաջողութեան իրագործման մէջ իրենց 
կարեւոր բաժինը ունեցան խումբին մարզիկուհիները, մար– 

զիչը, վարչական պատասխանատուները եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Ան
թիլիասի մասնաճիւղի պասքեթպոլի ժրաջան յանձնախումբը
ու անոր կից գործող տիկնանց օժանդակ մարմինը։
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Լուսանկարները 
Սագօ Երէցեանի՝՝

կէսաւարտականէ եւ աւարտականէ մրցումներուն խում– 

բէն փայլեցան յատկապէս օտարականներ °լենա Լուշենքա, 
՚ձեսէքա Պրէլենտ եւ Ռեպեքա Աքը։ Ւրենց տպաւորէչ խա– 

ղարկութեամբ յաղթանակներու նուաճման մէջ կարեւոր 
ներդրում ունեցան Լէյլա Ֆարէս, Մեղրէ Թորոսեան եւ 

խմբապետ *Նաթալէ Ավաճեան։

Լէբանանէ ախոյեանութեան տէտղոսէն նուաճումէն տա
սը օր ետք, 4 Ապրէլէ երեկոյեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Անթէլէասէ պաս–

քեթպոլէ աղջկանց խումբէն մարզէկները, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Լէբա
նանէ Շ՚ր^անայէն վարչութէւնը, Անթէլէասէ մասնաճէւղէ 
վարչութէւնը եւ մասնաճէւղէ աղջկանց պասքեթպոլէ յանձ

նախումբէ ատենապետ քոյր Թալէն խաչա– 

տուրեան այցելեցէն աղզոյեան՝Ֆ կեդրոն,
ուր հանդէպում մը ունեցան Լէբա՜
նանէ կեդրոնական կոմէտէէ ներկայացու- 

ցէչ« երեսփոխան Յակոբ Յագբատունէէ հետ 
եւ անոր յանձնեցէն յաղթանակէ բաժակը։

Այս առէթով, Հ-Յ Դ– Լէբ անանէ կեդրո– 
նական կոմէտէէ ներկայացուցէչ Յակոբ 

Յագրատունէ դրուատեց տարուած յաղթա
նակը բարձր գնահատեց Լէբանանէ ախոյ
եան խումբէն անխոնջ ու հետեւողական աշ– 
խատանքը հաստատելով, որ նման նուա– 

ճում մը համայն լէբանանահայութեան հա
մար հպարտալէ ըլլալով բարձր կը պահէ 

հայութեան անունը։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

Թղթակից
ԹՈՐՈՆԹՕ

մևռ, Յունուար ամիս, 
ձիւն, ցուրտ ևւ բանա
կումէ Այո , շատևրու 
համար անկարևլի բան

Է, բայց Հ©Մ©Ը©Մ©ի Թո֊
նաճիւղին համար անկա– 

րևլին կը դառնայ կարևլի, ևրբ իր նուիր– 

ևալ Ակաուտական Խորհուրդի անդամ– 
նևրով, խմբապևտական կազմով ևւ 183 

գա յլիկ-արծուիկնևրով, արի-արևնո յշ– 
նևրով ևւ ևրԷց-պարմանուհինևրով ան 

կը դառնայ հաւաքական մէկ ու ժ։ Ար֊ 
դարևւ, 12-14 Յունուարի շաբաթավևր– 
ֆին, մասնաճիւղին սկաուտական ընդ
հանուր կազմը իր մասնակցութիւնը 

բևրաւ ձմևռնային դպրոց-բանակումին 
«Շ&աբ Տ̂ ատօ» բանակավայրին մէջ։

12 Յունուարի ևրևկոյևան, հայ ևրի– 
տասարդական կևդրոնին մէջ տևղի ու– 

նևցաւ խումբևրու հաւաքը նախքան 

բանակավայր մևկնումը© ևրէց-պարմա– 
նուհինևրը ստանձնևցին գոյքևրու, պա– 

յուսակնևրու ևւ ուտևլիքնևրու դասա– 

ւորումը փոխադրամիջոցնևրու մէջ%
Խումբևրը բանակավայր հասան, 

ստանձնևցին իրևնց տնակները ևւ բա
նակումի բացման արարողութիւնը կա– 

տարևցին «Յառաջ նահատակ» քայլևր–

գով, որմէ ևտք անոնք բաժնուևցան 

խմբակնևրուէ իւրաքանչիւր խմբակ 

կոչուևցաւ հիմնադիրնևրէն
մէկուն անունով:

իւրաքանչիւր խմբակ ունևցաւ իրևն 
յատուկ յայտագիրը, որ ընդգրկևց ազ– 

գային ևւ սկաուտական նիւթևրով դա– 

սախօսութիւննևր, ևրգևր, սկաուտական 
խաղևր, լուսարձակով պատրաստուած 

նիւթևր ևւ ձևռային աշխատանքնևր:
Յաջորդ առաւօտ, սկաուտնևրը աշ–

խուժութևամբ սկաուտական իրևնց 

մարզանքը կատարևցինէ Նախաճաշէն 

ևտք, գայլիկ-արծուիկնևրը ևւ արի-արև– 
նոյշնևրը կատարևցին փողկապի տու– 

չութևան արարողութիւն. գայլիկ-արծ– 
ւիկնևրը իրևնց փոքր տարիքով, բայց 

բարձր գիտակցութևամբ վևրանորոգև– 

ցին իրևնց խոստումը, ինչպէս նաևւ 
կրկնևցին վոհմակին օրէնքը ևւ արժա
նացան դևղին փողկապի: Աքևլլան ևւ
մասնաճիւղին խմբապևտը շնորհաւորև–

18 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 37 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 409
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ—

ցին անդամները անոնց մաղթելով յա~ 
ջողութիւն եւ բարի ծառայութիւն 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի շարքերուն մէջ֊, Արի-արե–
նոյշները, իրենց կարգին, վերանորոգե– 

ցին իրենց խոստումը եւ ստացան կա - 
պոյտ փողկապներ խոստանալով որ 

յանձնառու պիտի ըլլան յաւելեալ պար– 
տաւորութիւններու եւ պարտականու– 

թիւններու ստանձնման, ինչպէս նաեւ 

տէր պիտի ըլլան ամէն օր բարի գործ մը 
կատարելու իրենց խոստումին։

Ջմր ան եւ ձիւնի առիթը օգտագոր– 

ծելով, խումբերը պատրաստեցին սայ

լակներ եւ իրարու հետ մրցելով հաճելի 
եւ ուրախ մթնոլորտ մը ստեղծեցին: 

Սկաուտները նաեւ սորվեցան Հ -Մ -  
Ը©Մ*ի 100-ամեակին նուիրուած քայլեր
գը.: Տայտագիրները շարունակելով հա– 

սած էր խարոյկին ժամը* ճիշդ էր, որ

օդը քիչ մը ցուրտ էր« բայց այդ մէկը
պատճառ չեղաւ որ խարուկահանդէս 

չկատարուի։ Երէց եւ պարմանուհի փա
ղանգները պատրաստեցին խարոյկը, որ 

սկսաւ կանչերով եւ շարունակուեցաւ 
ազգային երգերով ու զաւեշտով: Այդ 

բոլորը աւելի ջերմ եւ մտերմիկ մթնո

լորտ ստեղծեց բանակողներուն միջեւ։ 
Արդէն ճրագմարի ժամը հասած էր եւ 

սկաուտները պէտք է պատրաստուէին 
յաջորդ օրուան.

Բանակումին փակման արարողու
թիւնը տեղի ունեցաւ §Ով հայ արին

ք այլերդով–
վերադարձի ժամը հասած էր© ըս– 

կաուտները ձեռք-ձեռքի բռնած §0 տե - 
սութիւն՝» երգը երգեցին* §0տեսութիւն 

մըն է եղբայր, միայն ցտեսութիւն, 
դարձեալ իրարու կը հանդիպինք ու 

կ երգենք միաձայն՝»:

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ 
ՍԱՆ ՏԻԷԿՈՅԻ «ՍԵՒԱՆ» ՍԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ  
ՄԻՋ-ՍԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ

Թղթակից 
ՍԱՆ ՏԻԷԿՕ

17 18 եւ 19 Փետրուարին, Հա–
րաւային 0ալիֆորնիոյ Սան 
Տիէկօ քաղաքին մէջ մեծ խան– 

դավառութեամբ կատարուեցաւ Հ Մ –
Ը*Մ*ի §Սեւան» մասնաճիւղին վոլիպոլի 
եւ պասքեթպոլի միջ-մասնաճիւղային 
մարզախաղերը, որոնք տեղի կ ունենան
33 տարիէ ի վեր:

0արզախաղերուն մասնակցեցան
պասքեթպոլի 73 եւ վոլիպոլի 12 խում– 

բեր« մօտաւորապէս 1000 մարզիկներով:
Տարեկան այս մարզախաղերը մեծ 

խանդավառութիւն կը ստեղծեն ոչ  

միայն մարզիկներու, այլեւ ծնողներու 
եւ Սան Տիէկոյի փոքրաթիւ հայ համայն
քին մօտ։ Այս տարի, աւելի քան 2000
ծնողներ եւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի համակիրներ ներկայ եղան ու քաջալե
րեցին պատանի ու երիտասարդ մարզիկները §մարզական 

խրախճանքին մթնոլորտի մը մէջ:
Միջ-մասնաճիւղային այս խաղերը տեղի ունեցան §ճ111Ձ.Ոէ 

1ոէ6րոօճօոօ1» ֆ  մարզադաշտերուն վրայ: 0րցաշարքի աւար
տին, հետեւեալ մասնաճիւղերու խումբերը գրաւեցին առա–

ջին դիրքերը -

ՏՂՈՑ ՊԱՍ0ԵԹՊՈԼ
1. ճ  դասակարգ Ելենտէյլի §Արարատ» մասնաճիւղ։

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 3 7 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ ԻԻ 409

2. ճ  դասակարգ Փասատինայի §Ազա– 

տամարտ» մասնաճիւղ։
3  ճ  դասակարգ §Արարատ» մասնա–

ճիւղ (3)։

21-Էն վար տարիք՝ «Արարատ» 
մասնաճիւղ։

18-Էն վար տարիք՝ Լա Քրեսեն– 
թայի թ» մասնաճիւղ։

16-Էն վար տարիլ՝ «Արարատ» 
մասնաճիւղ (1)։

15-Էն վար տարիք՝ «Արարատ» 
մասնաճիւղ (2)։

ԱՂՋԻԿ՛ՆԵՐՈՒ ՊԱՍ0ԵԹՊՈԼ 
Ե Ւ  Հ Ո Լ Ի  ՈԼ
Ինչ կը վերաբերի աղջիկներու պաս

քեթպոլի մրցաշարքին, վերի դասակարգի 

մրցաշարքին ախոյեան հանդիսացաւ Փասատինայի §Ազա– 

տամարտ» մասնաճիւղին կազմը, իսկ վարի դասակարգինը 
դարձեալ նոյն մասնաճիւղին համապատասխան խումբը։

16 տարեկանէն վար դասակարգին մէջ ախոյեան հանդի
սացաւ կլենտէյլի §Արարատ» մասնաճիւղին կազմը:

վոլիպոլի խազերուն, վերի դասակարգի ախոյեանու- 
թիւնը խլեց Սան ֆեռնանտօ հովիտի §0ասիս» մասնաճիւղին 

խումբը, իսկ վարի դասակարգի պարագային Լոս Անճելըսի 
մասնաճիւղին կազմը։

19
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✓ ՅեՈնԱՈԿնեՈՈ
*  Դրօշակի բացման արարողութիւն

Ծիծեոնակաբերդի մէջ։

*  Ջահավաոութիւն եւ ծաոատնկում
Ծիծեոնակաբերդի մէջ։

*  Ցուցահանդէս Ծիծեոնակաբերդի մէջ,
նուիրուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ամեակին։

*  Եոաբթւր այցեթւթիւն։ 
Հոդեհանդստեան արարոդութիւն։ *

*  Հանրային պաշտօնական 
հանդիսութիւն Օւիերայի դահչինին մէջ։

* Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ամեակին նուիրուած 
նամականիշի մեկնարկ։

*Նախկին խմբապետներու հաւաք ու 
խարուկահանդէս - Բիւրական։

* Հանրային Փակմա

Փարաւոն նաջարանին մէջ։

֊
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100 ԱՕՕԱԿԻ
աոր ՅԱՅՏԱԳԻՐ

11|հԱ

*  Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11բղ բանակումի 
բաբ ման հանդիսաւոբ աբաբողութիւն 
Բիւբականի մէջ։

*110 մասնանիւղեբու անուննեբով 
ՅուշաԽնդակի բացում  -  Բիւբական։

*  Հիմնադիբնեբու Խնղակնեբու 
բացումՀ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի կեդբոն։

*  Համա–1Մ.Ը.Մ.ական 11բղ բանակումի 
մասնակիցներուն կողմէ տողանցք 
Հանրապետութեան հրապարակ։

* Վահան Չեբազի արձանի 
բացում Կիւմբիի մէջ։Յորլհս

էՈՈԻԱ

Յորլհս

* Գիտաժողով նուիբուած 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան, 
կազմաւոբման ու տարածման։

*  Դրօշակի փակման արարողութիւն 
Ծիծեոնակաբերդի մէջ։
*  Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11րդ
բանակումի պաշտօնական փակում  
Բիւբականի մէջ։

֊
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ԱՑՑԵԼՈՒԹԻՒՆ «ՏԱՌԵՐՈՒ ՊՈՒՐԱԿ» 
ԵՒ ԲԱՇ ԱՊԱՐԱՆԻ ՑՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ

Մարտին, Հ Մ  Ը Մ֊Հ Ա Ս Կ ի ւՏիգ–
րան խոյեան՝Ֆ մասնաճիւղին ըս– 

կաուտները այցելեցին Արագա– 
ծոտնի մարգի §Տառերու պուրակնը, ապա մեկ– 

նեցան ^աշ Ապարանի հերոսամարտի յուշահա– 

մալիր« ագատագրական շարժման գործիչ *իրո– 

յի շիրիմ« ուր անոնը ծանօթացան *Նրոյի կեան
քին , գործունէութեան եւ §Վերածնունդ՝Ֆ յու– 

շահամալիրին։

Այս առիթով, եղբ* Արթիւրը արշաւի մասնա
կիցներուն ներկայացուց 0այիսեան հերոսա
մարտերու եւ Առաջին Հանրապետութեան հիմ
նադրութեան պատմութիւնը։ ^ արունակելով

իրենց ճանա
չողական ար–

շաւը ըս՜
կա ուտ ն երը  

այցելեցին Ա* Խաչ եկեղեցի։
Արշաւին վերջնական հանգրուանը Աաղմո– 

սավանըի վանական համալիրն էր, ուր եղբայր 

Աեւակը սկաուտներուն հետ գրուցեց սկաուտու– 

թե ան եւ ՞*ի

ՀԱՄԱԵՐԵՒԱՆԵԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒ^ԻՒՆ

0արտին տեղի ու
նեցաւ համաերե– 

ւանեան գայլիկա– 

կան գործունէութիւն, մասնակ– 

ցութեամբ Հ - Մ Ը Մ ՜ Հ Ա Ս Կ ի  
Երեւանի §§իրիգոր Տակոբեան՝Ֆ, 
§Տ ովհաննէս Հինդլեան՝  ̂ եւ 

§Վահան Չերագէ մասնաճիւղե– 

րուն։
Համաերեւանեան գործունէ

ութեան նպատակն էր գայլիկ- 
ները ծանօթացնել իրարու եւ 

ստեղծել ընկերական մթնոլորտ:

^այւՒկները այցեւեցին Հայաս-
տանի Հանրապետութեան բնու– 

թե ան թանգարան, որմէ ետը 

վոհմակներու միջեւ տեղի ունե
ցան դաշտային թաղեր։

ԴԷՊԻ ԲԶՆԻ...

Հ ՄԸՄ–Հ*Ա*Ա*Կփ §Վահան
Չերագէ մասնաճիւղի ըս– 

կաուտները բացայայտեցին ^^ևի 

ըաղաըին գեղատեսիլ վայրերը եւ 
ամբողջ օր մը անցուցին բնութեան

գիրկը

«ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒ^ԻՒՆՍ

իրակի, 11 0արտին, §Աւան՝ֆ համայնքին մէջ տեղի ունեցաւ §$ովհան
նէս Հինդլեան՝ֆ մասնաճիւղի նորաստ եղծ խ ումբին առաջին գործու– 
նէութիւնը։

*իործունէութեան ըևթացըին սկաուտները ծանօթացան Հ* 0* Ը* 0* -Հ* Ա* - 
Ս*Կ*ի կառոյցին, սորվեցան վրան լարել, ինչպէս նաեւ խաղացին սկաուտական 

բագմաթիւ խաղեր։
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱԿԻԷԴ.

Բ. ԿԱՐԳԻ
ԵՐԿՕՐԵԱՅ
ՍԻՄԻՆԱ Ր

18Մարտին, ինչպէս միշտ, <§իրիգոր Տակոբ– 

եան» մասնաճիւղը եռուզեռի մէջ էր։ Տեղի 

ունեցաւ արի-արենոյշներու Ի՛ կարգի երկօրեայ սե– 

մինար, որուն յաջորդեց նոյն կարգի քննութիւնը։ իսկ 

գայլիկներն ու արծուիկները իրենց կիրակնօրեայ հեր– 

թական գործունէութիւնը ծաւալեցին ուրախ եւ աշ– 

խոյժ մթնոլորտի մէջ։

6 ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ Վ Ա Ր ՉՈ ՒԹ Ի ՒՆ Ե Ր Ո Ւ  
ԵՒ ԽՄԲԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՍԵՄԻՆԱՐ

կի գրս

. 0 . Ը . 0 . -Հ . Ա. Ա. կ.ի Երեւանի մարգային վարչութեան կազմակեր– 

պութեամբ, 17 0արտին տեղի ունեցաւ Երեւանի 6 մասնաճիւղերու 

վարչութիւններու եւ խմբապետներու ս եմինար՝ Հ. 0 . Ը. 0 . -Հ. Ա . - 
Ս կ ի  գրասենեակին մէջ։

Սեմինարին ներկայացուեցաւ Հ ՚0 ՚Ը ՚0 ՚- Հ ՚Ա ՚Ս ՚կ ՚ի  նոր կանոնագիրը, 
քննարկուեցան վարչութիւններու եւ խմբապետներու լիազօրութիւնները եւ 

իրաւասութիւնները։
Սեմինարը վարեցին Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական վարչութեան անդամ եղբ* 

թագրատ Եսայեան եւ Հ ^ ՚Ը ^ ՚-Հ ՚Ա ՚Ս ՚կ ՚ի  գրասենեակի տնօրէն եղբ՛ 0անուկ 
0անուկեան։

ԾՆՈՂԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ԺՈՂՈՎ

4 Մարտ 2018-ին, Հ .0 .Ը .0 .-Հ .Ա -
Ս՛կ՛ի կենդրոնին մէջ տեղի ունե

ցաւ <§իրիգոր Տակոբեան» մասնաճիւ– 

ղի վարչութեան առաջին ծնողական 

ժողովը։
Հանդիպումին ընթացքին, վարչու

թեան անդամներն ու ծնողները ծանօ
թացան իրարու, ստեղծուեցաւ 0նո– 

ղական խորհուրդ, փոխանակուեցան 

միտքեր եւ առաջարկներ։

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 37 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 409 23

֊Փ ֊

I. :



ա րշւց 409։^3րշւց409.ցճժ 5/13/2018 8:32 Բ^ Բտցտ 24 ֊ ^ Ւ ֊

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ 
ՌՈՒՍԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ 

ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Սուսաննա Յովհաննիսեան 
ՄՈՍԿՈՒԱ

այ 0արմնակրթական Ընդհանուր 0իութեան 

0ոսկուայի մասնաճիւղում, <§իէպի Արարատ» 

կազմակերպութեան տանիքի ներքոյ, տեղի 

ունեցաւ քառօրեայ սկաուտական սեմինար- 
բանակում։ Սեմինարի նպատակն էր պատ– 

րաստել ապագայ սկաուտ պատաս խանատուներ-առաջնորդ– 

ներ ովքեր ձեռք կը բերեն սկաուտական Ա. եւ կարգի գի՜
տելիքներ ու հմտութիւններ։ Սեմինարը յաւուր պատշաճի

Հ.Մ.Ը.Մ. ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ 
0ԱՌՕՐԵԱՅ ՍԵՄԻՆԱՐ 
ԲԱՆԱԿՈՒՄԲ

31 0արտ^ Ապրիլ 2018, 0ոսկուայի մէջ
տեղի ունեցաւ Հ .0 Ը 0 .ի 0ոսկուայի մաս֊ 
նաճիւղին քառօրեայ սեմիար-բանակումը, 
ուր պատանի ս կաուտները ծանօթացան
սկաուտական Ա. եւ 3՝ կ արգի գիտելիքներուն՛. Սեմինարին ընդհանուր 

խմբապետն էր քոյր ^ոհար Զարդարեան:
Իբրեւ սեմինարի դասախօսներ, Հայաստանէն հրաւիրուած էին 

Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական վարչութեան անդամ եղբ. թագրատ Եսայ– 

եան եւ Հ .0 –Ը-0-Հ-Ա-Ս-կ-ի ներկայացուցիչ եղբ. վիգէն Յովհաննիս
եան։

իրականացնելու համար Հայաստանից ժամանել էին Հ .0 .-  

Ը .0 .ի  կենտրոնական վարչութեան անդամ Յագրատ °սայ– 

եանն ու Հ.0.Ը.0.-Հ.Ա.Ս•կ•ի խմբապետ վիգէն Յովհաննիս– 
եանը, ով ներ կայացրեց , որ ներկայ սկաուտնհրից ընտըր– 
ւելու են լաւագոյն ութը, ովքեր պատրաստակամ են շարու– 

նակելու սկաուտական գործունէութիւնը եւ ունեն Առաջ
նորդի յատկութիւններ։ *3րանց հետ տարուելու է աշխա– 

տանք ապագայ պատասխանատուներ դաստիարակելու ուղ– 

ղութեամբ։ Սեմինարից յետոյ վերապատրաստուած առաջ~ 

նորդնհրը իրենց գիտելիքներով ու հմտութիւններով իրենց

շուրջը կը համախմբեն հայ պատանիների ու պարմանուհինե֊
րի ձեւաւորելու համար սկաուտական 

խմբեր։
10-ից 15 տարեկան լաւագոյն ութ ապագայ 

Առաջ՛նորդները չորս օրերի ընթացքում ծանօ
թացան եւ սովորեցին սկաուտի համար կարե– 

ւոր մի շարք հմտութիւններ օղակ ու հան - 
գոյց պատրաստել, սկաուտական կանչեր, 
ձեռք բերեցին հետախուզական գիտելիքներ։ 
^ատ շուտով նրանց գիտելիքները կը դրսե– 

ւորուեն 0այիս ամսին նախատեսուած ճամ–
բար-բանակման ժամանակ։ Հ .0 .Ը .0 .ի  0ոս- 
կուայի մասնաճիւղի ատենապետ *իէորգ 

\իասպարեանը տեղեկացրեց, որ 0այիս ամսին 

0ոսկուայի մասնաճիւղը կազմակերպելու է 

նոր բանակում, որը կը լինի դաշտային պայ– 

մաններ ում եւ մասնակիցնհրը հնարաւորու֊
թիւն կ թացքում ստա–

ցա<՜ եսակ ւն գիտելիքներն ամրապնդել 
գործնականում։
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

Ապագայ սկաուտ-առաջնորդների քառօրեայ 
սեմինարն անցաւ սկաուտական գիտելիքների, 
մեթոտաբանութեան, վարժանքների ու կեանքի 

հմտութիւնների տեսական եւ գործնական ու– 

սուցմամբ։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Մոսկուայի մասնաճիւղի 
խմբապետ ^ոհար Զարդարեանը ներկայացրեց, 
որ սեմինարի ընթացքում սկաուտները սովորե՜ 
ցին հետախուզական նշաններ,  սկաուտական 

կանչեր եւ խաղեր։ Յագեցած օրակարգի կարե– 

ւոր մաս էր կազմում նաեւ հայրենասիրական 
երգն ու պարը։ ^ատանի սկաուտները խոստո– 

վանում են շատ բան ունեն սովորելու, ու շատ բան արդէն 
հասցրեցին սովորել սեմինարի ընթացքում։ Տպաւորութիւն՜ 
ները կիսելու առիթը բաց չեն թողնում Տիանան, Հայկը եւ 

Սվետան։
Լատանի սկաուտները ճաշը սկսում են Տէրունական 

աղօթքով։ կարճ ընդմիջումից յետոյ սկաուտները շփւում են 
Երեւանից ժամանած աւագ սկաուտների հետ, տեղեկանում 

առաջիկայ բանակումների մասին, ստանում լրացուցիչ տե– 

ղեկութիւններ Հայաստանի ու Արցախի, սկաուտի հայրենի
քի նկատմամբ ունեցած պատասխանատուութեան ու հայ - 
րենասիրական ոգու մասին։ Յ ագեցած գիտելիքային օրուան 
աւարտին խարուկահանդէսը սկաուտների համար ամենա– 

սպասուածն է։ *ևրանք երգում են հայրենասիրական երգեր 

ու կիրառում սովորած կանչերը։ Պատանիները գիտեն, որ

սկաուտի ամենամեծ քննութիւնը դա բանակմա– 

նը մասնակցելն է ու պատրաստւում են մեծ պա– 
տասխանատուութեամբ։ Այս տարի 0ոսկուայի 

մասնաճիւղը մասնակցելու է հայրենիքում Հ Մ -  

Ը Մ ի  100  ̂ համահայկա
կան բանակումին։ Հայ պատանիների սկաու
տական ու ազգային գիտելիքներով միտքն ու 
մարմինը մարզող սեմինարը լաւ սկիզբ ու ըն– 

թացք է Յուսաստանում հայապահպանութեան 

կարեւոր գործում։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի  կենտրոնական 
վարչութեան անդամ ^ագրատ Եսայեանը նշեց, 

որ ամենակարեւորը, որին հաս ել է Հ  Մ  Ը Մ  ի Մոսկ ովեան 
կառոյցը, դա նախ երեխաների ոգեւորութիւնը, պատրաս
տակամութիւնը եւ հետքրքրուածութիւնն է շարունակելու 

իրենց աշխատանքային գործունէութիւնը։ Այն վստահու
թիւն է ներշնչում, խնդիրները, որոնք որ Հայ 0արմնակըր՜ 
թական Ընդհանուր 0իութիւնը դրել է իր առջեւ ու իրակա– 
նացնում է Օ֊ուսաստանում եւ 0ոսկուայում, գտնւում է յու
սալի ձեռքերում։ 0անի որ բոլորն են սկսել գիտակցել Հայ 
0արմն ակրթական Ընդհանուր 0իութեան գործունէութեան 
եւ ընդհանրապէս սկաուտութեան հայկականութեան կարե
ւորութիւնը ռուսահայ երտասարդների հայեցի դաստիարա
կութեան գործում։ *̂ ա վստահութիւն յայտնեց, որ մէկ տար– 

ւան ընթացքում այս գործընթացում կը լինեն զգալի տեղա
շարժեր։

եշրՅէօսրտ

Օւրշօէ քնջհէտ

Բճատ

Բճատ
Տշաօէ
^օսր յօսրոշ^

11, րսօ սօտ 15 V արու սօտ 4 8 , օօսրտ սօ ա  ԼւԵօրէօ 67 , Ն ա ( ևաօհւօրօ 32-38 . րսօ I եւոահօսօսէւսո

Օ ս ա ա  1օսրտ 75001  Ր&ՈՏ 69003  I .\ (>Ո 13001 \ ե ւ  րտօաօ \  օրօօսո
էօ1 331  42  96  10 10 էօ1 334  78  60  13 66 էօ1 334  95  09  30  60 էօ1 374  10 52  55  55

րօր 8  ա ^տ ա  331 42  96  18 77 1;ւ\ 334  78  60  92  26 334  95  09  30  61 374  10 56  40  30
օր 12 տարօաէօսրտ @  տօ1օօէօսր. օօրրւ տօ\;ւո^օտօ1օօէօսր.օօա րրարտ օ ւ11օ @  օ1տ. 1ր տսհօա^ր;ւրոււոօօ.օօրո
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՓԱՍԱՏԻՆԱՅԻ «ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 40-ԱՄԵԱԿԻ 

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ

Գէորգ Պետիկեան 
ՓԱՍԱՏԻՆԱ

էւռրեան կառոյցնե–

ն մէջ Հ Մ  Ը  Մ  ը կը
նդէսանայ ամէնէն

երէտասարդը եւ հայա– 

կերտումէ աշխատանրէն 
յանձնառու սերունդներ 

հայութեամբ թրծող ու պատրաստող 

այն մէութէւնը, որ 100 տարէէ է  Հեր կը 

յագեցնէ էրերա յաջորդ սերունդներու 

հոգեկան, ազգայէն ու բարոյական ծա
րաւը։

Այս տարէ, Հ .0 .Ը .0 .է  Արեւմտեան

առա յելո

0– նահանգներու մեծ ընտանէրը ակա
նատեսը եղաւ էր մեծագոյն մասնաճէւ– 

ղերէն Փասատէնայէ §Ազատամարտ՝Ֆ 

մասնաճէւղէ հիմնադրութեան 40 –ամ– 

եակէ յոբելենական տօնախմբութեան, 
ճաշկերոյթ-պարահանդէսով մը, որուն 

ներկայ գտնուեցան թեմէ առաջնորդ 

0ուղեղ Ար<թ* 0արտէրոսեան, Հ՝0.~
Ը 0 – է  Արեւմտեան 0 . *ն
Շրջանայէն վարչութեան ատենապետ 

եղբ. 0անուէլ 0արսէլեան, &ր^անայէն 

վարչութեան անդամ եղբ– Փէէր 0ա– 
նուկեան, շրջանէ հոգեւոր հովէւ Պօ ղոս 

0հնյ. Պ ա լթայեան, վազգէն *
մաճեան, Հ–3՝^– կեդրոնական կոմէտէէ

ներկայացուցիչ Այտա Տէմէճեան, շրջա՜ 
նէ ՀՅ՝Դ– §վեռեավայրՖ կոմէտէէ ներ
կայացուցիչ Արման Պ աղտոյեան,

§Ազատամարտ՝Ֆ մասնաճէւղէ վարչու
թեան ատենապետուհի <թոյր Անէթա 
Տէրտէրեան, օրուան մեծարեալներ 

դոկտ* Աարգէս կարապետեան, *էէորգ 

0անուկեան, Աալբէ Լապպատ, 0ունէր 

Հաժժար եւ Պերճ Պետոյեան էրենց հա– 

րազատներով, շրջանէն մէջ գործող

ՀՕ0–է« Համազգայէնէ, Հայ ^ատէ եւ 
.թոյր մէութէւններու ներկայացուցէչ– 

ներ, հէւրեր, բարերարներ եւ աւելէ րան
450 Հ .0 .Ը .0  ռ  երէտա–
սարդներ։

Արահը, անկասկած, որ տօնական օր 

մը կ ապրէր։ Արահէն մէջ, երկու մեծ 
պաստառէ վրայ մնայուն կերպով կը 

ցուցադրուէր մասնաճէւղէն յատուկ 

տեսերէզյը։

Բ Ա  Ո Ւ 0 Ը
Աւանդական <թորթէյլէ պահէն ետր, 

ձեռն արկէն պաշտօնական բաժէնէն, 
ներկաները հրա ւէրուեցան յոտնկայս 

ունկնդրելու 0– նահանգներու, Հայաս– 

տա նէ եւ Հ .0 .Ը .0 .է  քայլերգները երգե– 
ցողութեամբ էվանա *էրէգորեանէ։ 
Ապա, հանդէսավարներ Աանան &էրէն– 

եան հայերէնով եւ Թ՚ալէն ^էեւոյեան 

անգլերէնով էրենց արտասանած բաց– 

ման խօսըերով շնորհակալութէւն յայտ–

26 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 3 7 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 409
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աՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

նեցէն ներկաներուն երեկո յէն էրենց 

զօրակցութեան համարէ Այս առէթով, 
& էրէնեան վկայակոչեց Նէկոլ Աղբալ– 

եանէ նշանաւոր խօսըը– «Հ–0–Ը–0–ը
ճանչնալու համար պէտը է ազգայէն 

գէտակցութէւն ունենալէ, եւ ըսաւ* 

«Այս համոզումով դաստէրակուած ենը 
բոլո րս ու մեր յաջողութէւնը կը պար–
տէնը այս ընտանէըէն։ Հ*0.Ը*0.ական 

ըլլալը հաճելէ կեանքն է։ Հո ս է որ հա– 
յու մաքուր նկարադէր կը կերտուէի։ 
Իր կարգէն, եւոյեան վեր առնելով
մէութեան դերադո յն նպատակները
շեշտեց Հ–0–Ը–0–է մեծ ընտանէքէն մէջ
հայ փոըրէկէն հա յ մնալու կարեւորու– 

թէւնը։

ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ԽՕՍ0Ը
Այնուհետեւ, Առաջնորդը օրհնեց սե

ղանները եւ էր սրտէ խօսքով շնորհաւո– 
րեց «Ազատամարտդ մասնաճէւղէ ըն– 

տանէքէն անխոնջ աշխատանըը յարա– 

տեւութէւն մաղթելով անոր։ «Այս երե– 

կոյ տօնական եւ յաղթանակէ օր է , 
որովհետեւ անդամ մը եւս կը գտնուէնը 
աշխոյժ եւ մէշտ եռանդուն այս հա

մայնքէն մէջ, էսկ այս անդամ, շրջանէ 

Հ Յ Դ –  «Լեռնավայրդ կոմէտէութեան 
հէմնադրութեան 40-ամեակէն ետը, կը
տօնենը Հ–0–Ը–0–է մասնաճէւղէն չորս
տասնամեակներու հէմնադրութէւնըդ, 

ըսաւ Առաջնորդը Ան նաեւ յէշեց, որ

2018-ը կը նշէ Հ .0 .Ը .0 .է  հէմնադրու
թեան 100 –ամեակըէ

«Հարէւր տարէ առաջ, եթէ Հայաս– 

տանէ անկախութէւնն ու 

չըչլայէն, այսօր ո ւր պէտէ ըչլայէնքՖ, 
հարց տուաւ Առաջնորդը, ապա ան մե
ծապէս գնահատեց մասնաճէւղէն վար
չութեան եւ անդամներուն ներդրումը, 
մէաժամանակ մաղթելով, որ մասնա - 
ճէւղը շուտով ունենայ էր սեփական 
մարզադաշտը։

ՏԵՍԵՐԻՋԻ 

ՑՈՒՑ Ա Դ Ր Ո ՒԹ Ի ՒՆ
Ցուցադրուեցաւ գեղեցկօրէն պատ

րաստուած տեսերէզ մը, որ կը ներկա– 

յացնէր մասնաճէւղէն 40-ամեակէն 

նուէրուած հաստատումներ, մաղթանք
ներ եւ վկայութէւններ։ Ցուցադրուած 
տեսերէզէն մէջ կարճ ելոյթներ ունեցան 

մասնաճէւղէն պատասխանատուները։ 
Ցուցադրուեցան նաեւ մասնաճէւղէն 

նոր մարզադաշտէ ծրագէրէն մանրա՜ 
մասնութէւնները։ Ուշագրաւ էէն նոր 
խաղավայրէն եւ յարակէց կազմածնե
րուն ընդհանուր եւ արդէական ձեւով 

հրամցուած նկարները։
Ապա, յանուն վարչութեան, մասնա՜ 

ճէւղէ ատենապետուհէ յր Անէթա
Տէրտէրեան էր խօսըէն մէջ շնորհակա– 

լութէւն յայտնեց ներկաներուն, շնոր– 

հաւորեց մասնաճէւղէն անդամները այս 

պատմական էրադարձութեան առէթով 
եւ շեշտեց, որ մասնաճէւղէն յաջողու
թէւնը կը պարտէնը բոլորէն անսակարկ 

նուէրումէն եւ ներդրումէն։

«Իր հէմնադրութենէն է վեր մասնա՜ 
ճէւղը հէմնական նկատած է ունենալ էր 

սեփական կեդրոն-մարզադաշտը, հոն 

մէկտեղելու համար մեր նոր սերունդէ 

ներկա յացուցէ^ները առողջ մէտը,
առողջ մարմէն կարգախօսովդ ըսաւ 
ան, ապա աւելցուց, որ նոր մարզադաշ

տէ ծրագէրը արդէն էսկ սկսած է առնել 
էր նախնական քայլերը։

«Նման դաշտ մը մեծապէս պէտէ 
նպաստէ մեր ծրագէրներու էրագործ՜ 
ման եւ մանաւանդ գաչէք սերունդնե
րու ոգեւոր ման ճէգերունդ։ Իբրեւ 

ապագա յէ փա յլուն հեռանկար նոր 

մարզադաշտէ մը տէր դառնալու մաս
նաճէւղէ ծրագէրէն յայտարարութէւնը 

մեծ գոհունակութեամբ եւ խանդավա՜ 
ռութեամբ ընկալուեցաւ սրահէն կող՜

մէ։

ՅՈՒ& Ա Ն Ո ՒԷՐ Ն Ե Ր Ո Ւ  

ՅԱ ՆՁՆՈՒՄ
Տեղէն է նշել, որ վարչութէւնը գեղե– 

ցէկ •աղափարը ունեցած էր պատմա
կան նշանակալէց օրուան առէթով հրա– 

պարակա յէն կերպով էր երախտագէ– 

տութէւնն ու շնորհակալութէւնը յայտ– 

նել էր երախտաշատ այն անդամներուն, 
որոնը անցնող տասնամեակներուն ան
սակարկ զոհաբերած էէն յանուն մաս– 

նաճէւղէ յաջողութեան եւ յարատեւու– 

թեան։
Արդարեւ, ատենապետուհէն յաջոր - 

դաբար բեմ հրաւէրեց մէութեան ան– 

դա մներէն Հունէր Հ  աժժարը, Սալբէ 

Լապպատը, Դէորգ 0անուկեանը, Պերճ
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Պետոյեանը եւ Սարդէս Կարա– 

պետեանը. որոնք ստացան յա
տուկ յուշանուէրներ։ էր  

կարգէն« դոկտ– Կարապետ– 
եան էր սրտէ խօսքէն մէջ 

յայտնեց« թէ այս նուէրը կամ 

պատէւը մէայն էրեն չէ պատ– 
կանէր« այլ բոլորէն« որովհե
տեւ շնորհէւ աջակէց նուէրա– 
տուներու« բարերարներու եւ 

քաջալեր հանդէսացողներու 

փաղանգէն, էնք կարողացած 
է խոնարհաբար եւ օրէնակելէ 

կերպով ծառայել էր սէրելէ 
մասնաճէւղէն։

Այս առէթով, հրապարակայէն կեր
պով էրենց երախտագէտութէւնը յայտ– 

նելու համար« ատենապետուհէ քոյր 

Անէթ ա Տէրտէրեան բեմ հրաւէրեց ^ ա– 
լուստ Շխրտըմեանը Լերէցագոյն ան– 

դա մ), տէր եւ տէկ– Սարդէս եւ Սէմա 
Կարապետեանները« Մագ ^ապասուզ– 

եանը« Մանօ Մէնասեանը եւ տէր եւ տէկ– 
Ժո զէֆ ել Հ  ուրէ Պաղտատլեանները։ 
Տէրտէրեան, էր կարգէն, շնորհակալու–

թէւն եւ երախտագիտութիւն յայտնեց 

ձեռնարկէ կազմակերպէչ յանձնախում
բէն.| որ ամէսներէ է  վեր ճգնած էր բա– 
ցառէկ կերպով տօնախմբելու մէու– 

թեան այս յոբելեանը:

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՁՈՒԹ ԵԱՆ  

ԽՕՍ0Ը Ե Ւ  ՓԱԿՈՒՄԸ
3 անուն Հ-Մ-Ը-Մ-է Արեւմտեան 0- 

՝.Նահանգներու Շրջանայէն Վարչու– 

թեան. եղբ- Փէէր 0անուկեան շնորհա– 
ւորեց մասնաճէւգը պատմական այս

յոբելեանէն համար եւ գնա
հատեց վարչութեան ու մա– 
նաւա՚նդ §Ազա տամարտ՚Ֆ
մասնաճէւգէն տարած աշխա– 
տանքները« ապա Շրջանայէն 

Վարչութեան կոգմէ յուշանը– 

ւէր մը յանձնեց մասնաճէւ– 
գէնէ 3 ուշանուէրը ստանձնեց 

ատենապետուհէ քոյր Անէթա 
Տէրտէրեան: Տեղէ ունեցաւ 

աւանդական մոմավառու– 

թէւն« որուն մասնակցեցան 
մեծ թէւով անդամ-անդամու–

հէներ եւ Հ-Մ-Ը-Մ-է համա–
կէրներ ու քաջալերողներ:

Օրուան կարկանդակէն հատումը 
կաաարեց մասնաճէւղփ տարեց անդամ 

եղբ– Շխրտըմեան։ Երեկոն խանդավա– 

ռեցէն երգէչներ Սուրօ, §Տէ–ճէյ– Հարթ– 
պէչ՝̂  եւ Հայբերդ Լէօ Սարեան« որոնք 
էրենց ժողովրդական« ազգայէն եւ յե
ղափոխական երդերով մէնչեւ ուշ գէշեր 

ստեղծեցէն անմոռանալէ մթնոլորտ:

Խէօրոտէ &  Խ ա Ա  ռշշշտտ.

սոմ րօօրո տտրրւօօ

րօրօա ւ
3 2 -3 8 , 14տւո 1X1 հ օ ժ օ ս  էւ ա ւ Տէրօշէ,

ր օ ր օ \ ս ո  3 7 5 0 1 0 , / \ ո ո օ ո ւ ս

1©1 3 7 4  10  5 4  6 0  6 0 Ր Ձ Տ  3 7 4  10  5 4  6 0  50
տաօտ <& © սրօթտ հօէօւ. ս ւո

ք ս11 օք Օհտրաշ Օօէէ‘1, ատա Շօոտէրսշէւօո, Րրտոժւ ձրշհւէտօէսրտ,
1ոէ€րաՈօա1 Տէօոաւրօտ, 100ա յրօրո էհշ ՌտբսհԱշ Տզսսրտ
ա ա  15 ոսոսէտտ յրօու էհտ 1ոէշրոօէւօոա ճրրթօրէ.
44 էԽօրոտ օոճ 3 Տսւէտտ % ւէհ օ11 օօրուօրէտ,
աւ ՃԽտէօ օօոէրօԽո, րոԽ Խ ր,
տհաօր օր հահրօօա ա էհ  թրւաէօ 1^6, հտուողր.
ՏռէօւԱէօ IV , ԽէշոաէԽոա արտօէ աա  բհօոօ.

1ո^ասաւշա օոճ
բտրտօրսս տ€ր\4օշ,
24 հօսր րօշտթէւօո

6օր
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ՈՒՐԻԱ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՏԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ՇԱՐ0ԻՆ ԱՌԱՋԻՆԸ՝

ԴԱ ՍԱ Խ ՕՍԱ ԿԱ Ն ԵՐԵԿՈՅ՝ Հ .Մ .Ր .Մ .Ի  
ՀԻ Մ Ն Ա Դ Ր Ո ՒԹ Ե Ա Ն  Ն Ի ՒԹ Ո Վ

Թղթակից
ՀԱԼէՊ

էութե ան –ամ–
եակէ ձերւնաբ կնե– 

րու շարքէն բացու– 

մը կաաարելով, Հ©Մ©Ը©Մ©է 
Սուրէոյ &ր^անայէն վարչու- 
թե ան մամուլէ յանձնախում
բը 18 3 ունուար 201Տ–էն կազ
մակերպեց դասախօսական
երեկոյ մը, նէւթ ունենալով 
§Հայոց 3 եղասպանութեան
ժամանակաշրջանէն նահատակուած հայ մարզէկները եւ 

Հ-Մ -Ը-Մ է հէմնադրութէւնըՖ, դասախօսն էր հալէպահայ 
հրապարակագէր, Հայ Ծերանոցէ տնօրէն, Աուրէոյ Հայ Սեւ 

Դօտէներու Ակադեմէայէ տնօրէն Աւօ Դաթրճեան:
Դասախօսական երեկոյէն բացման խօսքը ներկայացուց եւ 

հանդէսավարութէւնը կատարեց քոյր 0արէնա Զէլ Աբոշե ան– 

Պօդէկեան: Ան մատնանշեց Հ*Մ*Ը*Մ*է սերնդակերտ դերը 

վերջէն 100 տարուան մեր պատմութեան մէջ–
Այնուհետեւ, դասախօս Աւօ Դաթրճեան ներկայացուց օր– 

ւան նէւթը պարզաբանելով Հայոց 3 եղասպանութեան ժա
մանակաշրջանէն նահատակուած նշանաւոր հայ մարզէկնե–

րը« էնչպէս նաեւ արխէւներու եւ բաժակներու այն մեծ կո
րուստները, զորս հայ ժողովուրդը ՜10115–էն ունեցաւ

Իր դասախօսութեան մէջ, գ  աթրճեան լուսարձակէ տակ 

աւաւ Հ՝՜Մ՝Ը՝՜Մ՝է հէմնադրութեան պայմանները, յէշելով 
անոր հէմնադէրները, կանոնագէրը, քայլերգը, նշանաբանն 

ու նշանակը: Ապա, ան էր խօսքը աւելէ տպաւորէչ դարձուց 

սրխէւայէն լուսանկարներու ցուցադրութեամբ:
Դասախօսութեան աւարտէն, էր սրտէ խօսքը փոխանցեց

Տաթեւ Ա© էհնյ© 0էքայէլեանւ Ան ող^ուևեց Հ©Մ©Ը©Մ©է Սուր–
էոյ Ծրջանայէն վարչութեան 100 –ամեակէ ձեռնարկներուն 

շարքը եւ գնահատեց օրուան դասախօսը էր ներկայացուցած
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շահեկան դասախօսութեան համար: Տաթեւ Ա- 0հնյ՚

Հ  Մ  Ը Մ  ր ներկայացոլց, էբրեւ մէշա »րէաասարդ մէութէւն, 

որ կԸ կերաէ էրերայա1որդ հայ սերո լնդներ ։.

*էասախօսական երեկոն փակուեցաւ 0ահանայ Հօր §Պահ– 

պանէչ»ով։

•Մ.Բ.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ փ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային 
Վարչութեան Մամուլի 
Յանձնախումբ 
ՀԱԼԷՊ

Մ-Ը-Մ-է 100 ՜ամեակէ ձեռ–
նարկներու ծէրէն ներս, 
բարձր հովանաւորութեամբ 

Բերէոյ Հայոց թեմէ Առաջնորդ Շ  ահան 

Արք– Աարգէսեանէ, կազմակերպու– 

թեամբ Հ-Մ-Ը-Մ-է Սուրէոյ 
Շ  րջանայէն Ակ աուա. Խոր
հուրդէն եւ համագործակ– 

ցութեամբ Հալէպէ մասնա– 

ճէւղէ Սկ աուա- Խորհուր
դէն, 4-7 0արա 2018-էն,
§Արամ Մանուկեան՝^ Մո՜ 
ղովրդայէն Տան §Լեւոն 

Շ  անթ՝ֆ սրահէն մէջ աեղէ ու - 
նեցաւ ս 

հանդէս
Ցոլցահանդէսէն պաշա°– 

նական բացումը աեղէ ունե
ցաւ կէրակէ, 4 0արա 2018-
էն, երեկոյեան ժամը 5-էն,

ձեռամբ Բերէոյ Հայոց թեմէ Առաջ
նորդ Շահան Արք– Աարգէսեանէ եւ Հա– 
յասաանէ Հանրապեաութեան Հալէպէ 

գլխաւոր հէւպաաոս Արմէն Աարգէս
եանէ, ներկայութեամբ հալէպահայ 
մէութէւններու, կազմակերպութէւննե– 

րու ներկայացուցէշներու եւ Հ-Մ-Ը-Մ-է 
մեծ ընաանէքէ անդամներու։

՝եախ, Հ-Մ-Ը-Մ-է Հալէպէ մասնա–
ճէւղէ շեփորախո ւմբէն կաաարողու–

թեամբ հնշեցէն Աուրէոյ եւ Հայասաանէ 

քայլերգները, ապա Հ-Մ-Ը-Մ-է քայլերգ 
§Տառաջ նահաաակֆը։ երկաները մէկ 

վայրկեան յոանկայս լռութեամբ յար–

գեցէն Հ-Մ-Ը-Մ-է նահաաակներուն յէ– 

շաաակը։ Բ ացման խօսքը ներկայացուց
ցուցահանդէսէ յանձնախումբէ աաենա - 
պեա քոյր Մարալ ^էալայճեան-Աէմէրճ– 
եան։ Ան նշեց, որ նոյեմբեր 2017-էն, 

Հ-Մ-Ը-Մ-է Աուրէոյ Շրջանայէն Վար–
շութեան ընթացք աուած 100- 
ամեակէ 38 ձեռնարկներէն–
մէկն է սկաուաական այս ցու– 

ցահանդէսը, որ էրագործուե֊ 
ցաւ յաակապէս այս առէթով 

յառաջացած յանձնախումբէ 

անդամներուն ջանքերովդ

Շ  արունակելով, քոյրը
ըսաւ– «Հ-Մ-Ը-Մ-ը կառոյցէն
անդէն ապրում է, գործելու 

կամք ու մեր ժողովուրդէն 

առօրեան էմասաաւորող էրա– 

կանութէւ ն՝ֆ– Ան մեծ հպար– 

աութեամբ ողջունեց յոբելեար 

մէութեան 100-ամեակը, հա–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

մահայկական կառոյցէ ռահվէրաները, 
սէրելէ ժողովուրդը եւ է  մասնաւորէ 
երէտասարդութէւնը, որ կ ընթանայ 
նախնէներու նուէրական ուղփով։

Ցուցահանդէսէն կարեւոր մէկ բա– 

ժէնը կը ներկայացնէր Սուրէոյ պատե
րազմէն նահատակուած քոյրերու եւ 

եղբայրներու լուսանկարներն ու էրե֊ 
րը, որոնց կեդրոնը ներկայացուած էր

Հ*Մ*Ը*Մ*է հէմնադէր սերունդէն նա
հատակ Շաւարշ փրէսեանէ լուսանկա
րը։

Ցուցահանդէսը ընդհանուր բանա
կումէ մը պատկերը կը ներկայացնէր 
մուտքէն տեղադրուած սկաուտական 

դուռնէն սկսեալ։ ճակատը կը գտնուէր 
սկաուտը պատկերող հսկա յ կա յմը, 
որուն մէկ կողմը լացուած էր սկաու
տական վրանը էր էրերով, սկաուտա
կան պատգարակներով եւ հետախու– 
զական նշաններով։ կայմէն մէւս կողմը 

ցուցադրուած էէն Սուրէոյ սկաուտա
կան ֆետերասէոնէ 1-րդ եւ 8-րդ վաշ
տերու պետական փաստաթուղթեր եւ 
գնահատագէրներ։ Տաղաւարները

կ ընդգրկէէն պատմական լուսանկար
ներ« յուշանուէրներ, սկաուտական 

վկայականներ, փոքր կայմեր, գայլէկ- 
արծուէկներու տարազներ, սկաուտա

կան էրեր« պէճեր, պարաններ եւ 
սկաուտական հրատարակութէւններ։

Սրահը զարդարուած էր սկաուտա - 
կան պաստառներով եւ սկաուտներու 

ջանասէրութէւնը արտայայտող ձեռա– 
յէն աշխատանքներով։

*Ներկաները շրջեցան ցուցահանդէ
սէն տաղաւարները եւ մեծ հետաքրք–

րութեամբ թարմացուցէն Հ-Մ-Ը-Մ-ա– 

կան էրենց յուշերը։
Ցուցահանդէսէ ներկաներուն էր 

սրտէ խօսքը փոխանցեց Առաջնորդ 

Սրբ ազան Հայրը։ Ան մեծ հպարտու– 
թեամբ եւ ուրախութեամբ ողջունեց 

Հ Մ Ը Մ փ  100 ը զուգա–
դէպէ նախախնամական թուականէ մը 
28 0այէս ՜1018–էն« երբ մեր ժողովուրդը 

կերտեց ազատ, անկախ եւ էնքնուրոյն 
էր պետականութէւնը։

Առաջնորդը 100 –ամեակէ այս ցուցա
հանդէսը շատ կարեւոր նկատեց նշե– 

լով,որ §Սովորական ու հապճեպով 
հանրութեան ներկա յացուած ցուցա
հանդէս մը չէ ասէկա, այլ սրահէն մէջ 

ցուցադրուած կը տեսնենք այն բը~ 
ծախնդրութէւնը, աշխատանքէ այն 
ոգէն եւ դասաւորման եղանակը որոնք 

կը կազմեն Հ*Մ*Ը*Մփ նկարագէրը։
Առաջնորդը նշեց, որ Սուրէոյ տագ– 

նապէ օրերուն ունեցանք նահատակ զո -

հեր եւ մեր կառոյցները ամփոփուեցան 

էրենց ծառայութեան դաշտէն դուրս 

համեստ վայրերու մէջ, բայց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 
շարունակեց էր երթը էր հաւատացած 
սկզբունքներուն հաւատարմութեամբ 

շարունակեց դաստէարակչական հրա– 
շալէ ծառայութէւնը եւ, արդարօրէն, 
համահայկական առումով, ձ^ -̂ամեա– 
կէն մէջ Սուրէոյ ձայնը լսելէ դարձնելը 

եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Սուրէոյ մեծ ընտանէքէն 
ներկայութէւնը ապացոյց մըն է մեր յա
ջողութեան։

Իր խօսքէն աւարտէն, Առաջնորդը 
100 -ամեակէ մեծագոյն գնահատանքն 
ու շնորհաւորութէւնները ուղղեց այն 

բոլոր Հ–0.Ը–0.ականներուն, որոնք 
ծառայեցէն եւ անցան, կը ծառայեն այ– 

սօր եւ պէտէ գան նոյն այս երթէն ծա
ռայելու։

Իացման հանդէսութեան աւարտէն,
Հ Մ Ը Մ է  րջանայէն վար
չութեան ատենապետ եղբ© 0անուկ 
փէօշկէրեան Առաջնորդ Սրբազան Հօր 

եւ Հայաստանէ Հանրապետութեան 
գլխաւոր հէւպատոսէն նուէրեց ձՌ̂ -ամ– 

եակէ յուշանուէրը։
Այս առէթով, Առաջնորդը էր տպա– 

ւորութէւններն ու մաղթանքները ար
ձանագրեց Հ-Մ-Ը-Մփ յուշամատեանէն

մէջ–
Տայտնենք, որ չորս օրերու ընթաց– 

քէն ցուցահանդէս այցելեցէն հալէպա - 
հայ մէութէւններ ու եւ կազմակերպու– 

թէւններու ներկայացուցէչներ, վարժա– 
րաններու աշակերտներ եւ Սուրէոյ 
սկաուտական ֆետերասէոնէ վաշտա– 
պետներ։
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«ԱՐԵՒԵԼՔ ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ»ԻՆ 
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 8ՈՒՇ-ԵՐԵԿՈ8

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային 
Վարչութեան Մամուլի 
Յանձնախումբ 
ՀԱԼԷՊ

Հ
՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚Է  100 ՜ամևակէ ձեռ– 
նարկներու ծիրէն ներս, հո– 

վանաւորութեամբ թերիոյ 
եմի Առաջնորդ Շ  ահան Արք՝ 

Սարգիսեանի, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ փ  Սուրիոյ

Շ  րջանային Վարչութեան մամուլի
յանձնախումբը կազմակերպեց §Արե– 

ւելք 0արզաշխարհ» մարզական շաբա
թաթերթին նուիրուած յուշ-երեկոյ մը 

Հինգշաբթի, 22 0արտի երեկոյեան ժա
մը 1-ին, §Արամ 0անուկեան» ^ողովըբ– 

դային Տան §Լեւոն Շանթ» սրահին մէջ՝.
Հանդիսութիւնը բացուեցաւ Հայաս– 

տանի եւ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  100-ամեակի քայ
լերգներով։ Տ անձնախումբի ատենա

պետ քոյր Անի ^իալտընեան բացման 
խօսքով ողջունեց ներկաները եւ յար
գանքի խօսք ուղղեց 100-ամեայ միու– 

թեան եւ անոր շարքերուն ծառայող
Հ Մ Ը Մ  • ականներուն։ Այնուհետեւ,
ցուցադրուեցաւ շաբաթաթերթին մա - 
սին տեսեր իզ մը (պատրաստութիւն 

քոյր %այիրի Ազարիկեան-Արոյեանի)։
թամար Աւետեան-^էատէհճեան, Սօ

սի 0էօրիւկեան, 0արինա Զիլ Աբոշեան- 
Պօղիկեան եւ ^էարօլին 0իւրքլեան- 
Արոյեան շաբաթաթերթէն հատուած
ներ ընթերցեցին, իսկ գայլիկ Արա Արոյ– 

եան արտասանեց շաբաթաթերթին մէջ 

հրատարակուած §0 ալէ՚, գայլիկ»էն 

հատուած մը։
Այնուհետեւ, հանդիսավար Սեւան 

Ազարիկեան-^արմաքսըզեան հրաւիրեց 

օրուան բանախօսը Հ^անձասար» շա
բաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Զիլ Ա՜ 
բոշեան-Պօղիկեանըւ

Տ արգելէ բանախօսը §0արզաշխարհ» 

շաբաթաթերթի հարուստ բովանդակու
թիւնը ներկայացնելով շեշտեց անոր դե
րը 1957-1963 տարիներուն Սուրիոյ Հ .0 •■
Ը .0 •ի ծաղկ ուն կեանքին պատմութիւնը 
արձանագրելու եւ շահեկան յօդուածնե
րով հայ երիտասարդներուն ցուցմունք 

տալու իմաստով։ Ան դիտել տուաւ, որ 

§0արզաշխարհ»ը մարզական սովորա
կան թերթ մը չէր, այլ §Առողջ մարմին, 
արթուն միտք» կարգախօսին մեկնա
բանն էր իր մարզական լուրերով եւ յօդ- 
ւածներով։ Ան էր, որ հայ երիտասար
դութեան մարզական համաշխարհային 

ձեռքբերումներուն անդրադառնալով 

բարձրանալով բարձրացնելու ուղին լու
սարձակի տակ կը բերէր։ Պօղիկեան 

Հ̂ Մ̂ Ը̂ Մ̂ ի պատասխանատուները հրա
ւիրեց <§էանձասար»ին հետ գործակցա- 
բար զարկ տալու մարզական-սկաուտա- 
կան յօդուածագիրներ պատրաստելու 

աշխատանքին։
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱԿԻԻԴ

^իեղարուստական յայտագիրով Եղ֊ 
իա փիլէճեան մեներգեց §Հայրենիքիս 

հետ՚՝ֆ երգը ոգեւորելով ներկաները։

Ապա, Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սուրիոյ Շրջանային
վարչութեան ատենապետ 

եղբ- Մանուկ 0էօշկէրեան 

արտասանեց Շիմանային
վարչութեան խօսքը կարեւո– 

րելով Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սուրիոյ յաղ
թանակները, մարզական եւ 

սկաուտական կեանքը արտա– 

ցոլող §Մարզաշխարհ՝ֆին ար
ժէքը։ Ան շնորհակալական 

խօսք ուղղեց Առաջնորդ 

Սրբազան Հօր, որ տեւաբար 

նեցուկ կը կանգնի Հ-Մ-Ը-Մ-ի
100-ամեակի ձեռնարկներուն։
Շ  րջանային վարչութեան 

կողմէ ան բանախօսին նուի– 

րեց յանձնախումբին հրատա
րակած §Արեւելք Մարզաշ–

խարհֆի խմբագրականներուն գիրքը։
Աւարտին, Տաթեւ Ա– 0հնյ– Միքայէլ– 

եան իր սրտի խօսքը արտասանեց եւ 

Առաջ՛նորդ Սրբազան Հօր բարեմաղ–

թութիւնները փոխանցեց։ Ան հայ ժողո
վուրդի կեանքէն պատմութիւն մը ներ–
կայացնելով  ժողովուրդի մը անմահաց– 

ման համար անհրաժեշտ նկատեց գիրը,
գրականութիւնը եւ գիր

քը։ Ապա, ան չնորհակա– 
լութիւն յայտնեց Հ-Մ-՜ 
Ը-Մ-ի Սուրիոյ Շրջանային 
վարչութեան, մամուլի
յանձնախումբին եւ օր - 
ուան բանախօսին այս բո– 

վանդակալից ձեռնարկին 

համար։
Հանդիսութիւնը փակ– 

ւեցաւ ահպանիչֆով եւ 

§Տառաջ նահատակ» քայ
լերգով, որմէ ետք ներկա– 

ները դիտ եցին §Արեւելք 

Մարզաշխարհ՝ֆի սրահին 

մէջ ցուցադրուած թիւե–
րը–.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

Մ ի  Սո

ալէպի ազատագրումէն եւ  ̂ոստան Փաշայի շրջա
նին սուրիական պետութեան հակակշիռին տակ 
անցնելէն ետը, էիրա 

Ը~Մ~ի Սուրիոյ Շիջանային վարչութիւնը այցելեց յիշեալ 
շրջանը գտնուող Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի մարզաւանը եւ մօտէն սերտեց

կառոյցին ներկայ վիճակը:
Ծ էնըը եւ ֆութպոլի դաշտը կրած են նիւթական ծանր 

վնասներ, սակայն, վերանորոգման յոյսով եւ աշխատանըով, 
գալիը օրերուն, անոնը կրկին կեանըի պիտի կոչուին, նոր 

թափ տալով միութեան մարզական կեանըին:
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ՄԱՍՆԱՀԻՒՂէ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

ՎԿԱՅԵԱԼ ԿԱՐԳԻ 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԱՍԸՆԹԱՑՔ

Թղթակից
ՀԱԼէՊ

ա զ մ ա կ ե ր –  
պ ո ւ թ ե ա մ բ

Հ Մ Ը Մ ի
Սուրիոյ Շիջանային

Սկ աուտ * խորհուրդին
եւ խմբապետութեան, Էիրա կի, 21 Յունուար 2018-ին, 
0խիթարեան վարժարանին մէջ տեղի ունեցաւ վկայ– 

եալ կարգի դասընթացքին գործնական բաժինը, 
որուն Հալէպի մասնաճիւղէն իրենց մասնակցու
թիւնը բերին քոյրեր Սեւան Ըւրիչիկեան, 0արիա Սա– 

յէղ, *Նաթալի Թաթոսեան եւ Թամար ^էլոյեան։
Դասընթացքի մասնակիցներուն այցելեցին Լրջա

նային վարչութեան ատենապետն ու անդամները, ինչ– 

պէս նաեւ Հալէպի մասնաճիւղի Սկաուտ* խորհուրդի 
անդամները եւ խմբապետը:

Դործունէութիւնը սկսաւ §Յ առաջ նահատակդ 
քայլերգով, ապա Շիջանային Սկաուտ * խորհուրդի 

ատենապետուհի քոյր Ալին 0իւրիմլեան խօսք առնե
լով յաջողութիւն մաղթեց մասնակիցներուն:

Օրուան առաջին դասախօսն էր Շիջանային խմբա
պետ եղբ* Եղիա 0իլէճե նիւթ ունենալով §Դայլի–
կական եւ սկաուտական աըաըողութիւննեըը՝^–. Այս 
նիւթով մասնակիցները վերյիշեցին իրենց տեսական 

ու գործնական գիտելիքները եւ ծանօթացան սկաու
տական փոխանցման արարողութիւններուն:

Այնուհետեւ սկսաւ օրուան երկրորդ օրակարգը, 
երբ մասնակիցները դասարան անցան եւ իւրաքանչիւր 
քոյր իր կարգին ժողով մը վարեց յատուկ նիւթի մը 

շուրջ* արծարծուեցան օրակարգի կարգ մը կէտեր եւ 

հարցեր, որմէ ետք քոյրերը սկաուտական գաւազանի 
վրայ ձեռային աշխատանք կատարեցին օգտագործե– 

լով սկաուտական կապերը:
Շիջանային խմբապետուհի քոյր Ծո վիկ Թէփիրճ֊ 

եան կլոր սեղանի շուրջ զրոյց մը վարեց պատանեկան 

տարիքի հարցերու մասին: Աւարտին, իւրաքանչիւր 
մասնակից փոխանցեց իր սրտի խօսքը, որմէ ետք 

Շիջանային վարչութեան ատենապետ եղբ* 0անուկ 

0էօշկէր ե ան մասնակիցներուն բարի երթ մաղթեց 
սկաուտական շարքերէն ներս:

Գործ ունէութիւնը փակւ 
տակ» քայլերգով:

ւեցաւ §Յ առաջ նահա–
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Հ.Մ.Ը.Մ.

Ա. ԿԱՐԳԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ  
ԼԱԹԱՔԻՈՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ Մ ԷԶ

Թղթակից
ԼԱԹԱՔԻԱ

Փետրուար 201Տ–էն, սկաուտական գործունէու– 

թեան աւարտէն, Հ©0©Ը©0©է Լ աթաբէոյ §կետրոս 
Ատրունէ՝  ̂ մասնաճէւղը ունեցաւ աստէճանա– 

տուչութէւն Ա© կարգէ եօթը թեկնածուներուեղբայրներ 

Յովէկ Սաղտըճեան, Յակոբ 0անուկեան, Յովէկ 0ովսէսեան, 
0անօ 0անուկեան, քոյրեր 0արէա է̂տըլեան, Աէնթէա Աս~ 

տուր եւ Տես էլ Անթունե ան։
*կշեալ քոյրերն ու եղբայրները ստացան Ա© կարգէ վկայա

կան եւ փոխ խմբապետէ աստէճան։ ^էործունէութեան ներ
կայ գտնուեցան մասնաճէւղէ Ակաուտ. խորհուրդն ու վար– 

չութէւնը։
Աւարտէն, մասնաճէւղէ վարչութեան ատենապետ եղբ© 

3 արութ *էաբրէէլեան վարչութեան անունով շնորհաւորեց 
աստէճան ստացող քոյրերն ու եղբայրները։ 0ասնա ճէւղէ  

Սկ աուտ© խորհուրդը, էր կարգէն, բարձր գնահատեց խմբա
պետական կազմէն աշխատանբը եւ շնորհաւորեց Ա© կարգ եւ 

Փոխ խմբապետէ աստէճան ստացող քոյրերն ու եղբայրները

էրենց մաղթելով յարատեւ յաջողութէւն եւ արդէւնաւէտ աշ– 

խատանբ։

ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ 
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՎԱՇՏԻ ՎԱՇՏԱՊԵՏ
*էամասկոսէ §Աւետէս Ահարոնեան՝  ̂ կեդրոն այցե

լեց մայրաբաղաբէ սկաուտական շարժումէ ընդհա
նուր խմբապետ ^ասէմ &ըպաթ« ընկերակցութեամբ 

*էամասկոսէ սկաուտական շարժումէ կեդրոնական 
վարչութեան անդամներուն։

Այցելութեան ընթացբէն, &ըպաթ Հ©0©Ը©0©է *էա–
մասկոսէ մասնաճէւղէ ատենապետ եղբ© 0էհրան *Լա– 

զարեանը յայտարարեց հէնգերորդ վաշտէ վաշտապետ 

եւ անոր յանձնեց փողկապ։ Հանդէպումէն ներկայ 
եղան Հ©0©Ը©0©է ^ամասկոսէ մասնաճէւղէ վարչու– 
թէւնը սկաուտներու աստէճանաւորական կազմը եւ 

սկաուտներ։

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ,
ա ր ա ր ո ղ ո ւ թ ի ւ ն  ° ւ  վ կ ա ց ա կ ա ն ա ց

ԲԱ ՇԽ ՈՒՄ  Վ Ի °Ն Ն Ա Ց Ի  Մ ԷԶ
Թղթակից 
ՎԻԵՆՆԱ

աբաթ, 7 Ապրէլ 20\&–էն, 
Հ©0©Ը©0©է Վէեննայէ 0եկու–
սէ շրջանը յաջողութէւն մը 

եւս աւելցո ւց վերջէն երեբ տարէներու էր 

յաջողութէւններուն վրայ։ Արդարեւ« 

մասնաճէւղէ վարչութեանդ 0խէթար– 

եան մէաբանութեան ներկայացուցէչէնդ 

ծնողներու եւ հէւրերու ներկայութեամբ 

տեղէ ունենցաւ սկաուտական ցուցա
հանդէս, խոստման արարողութէւն եւ 

վկայա
§Հայ սկաուտէ օրՖուան եւ Հ©0©Ը©0©է
հէմնադրութեան 100

կանաց բաշխում նուէրուած
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

Երեկոն ընթացք առաւ աւ ելի քան 40 
արի-արենո յշներու սրահ տպաւորիչ 

մուտքով։ Դարման խօսքը արտասաներ 

եղբ© Յակոբ Աահակեան« որ ի միջի այ
լոց ըսաւ. «Հայ սկաուտի օրը ծառայու
թեան« իրերօգնութեան« եղբա յրասի– 

րութեան եւ մարդասիրութեան օր Է հ 
Հ այ սկաուտի օրուան ընդմէջէն կը 

վստահեցնենք, որ գաղութներու ազգա– 
յին« կրօնական եւ մշակութային կեան
քի զանազան առիթները կը հարստա
նանք առաւել խորք եւ իմաստ կը ստա

նան Հ-Մ-Ը-Մ-ի սկաուտներուն ներկա– 
յութեամբ եւ մասնակցութեամբ։ Այս 

երեկոն նուիրուած է նաեւ Հ©Մ՝Ը©Մ՝ի 
հիմնադրութեան դարադարձին։ 100
տարի անցան եւ 100 տարուան փորձա– 
ռութեամբ կը շարունակենք առաքելու
թիւնը բոլոր անոնց« որոնք հիմնադիր
ները եղան կամ անոնց հետ ու անոնցմէ 

ետք շարունակողները հանդիսացան 
միութեան վեհ նպատակները իրագոր
ծողներուն՝ ։̂

Ապա« տեղի ունեցաւ 

նորագիր անդամներու 
խոստմ ան արարողու
թիւն։ Անոնք խոստացան 
ծառայել ազգին ու հայ - 
րենիքին եւ գործել իբրեւ 
պարտականութեան գի– 
տակից, արի ու վեհանձն 
մարդիկ։ խոստման արա
րողութեան յա^որդեց ըս– 
կաուտական կարգերու 

վկայականաց բաշխում։
Շարք մը քոյրեր եւ եղ–

Նորագիր« Եորընծայ եւ 3- Եարգի վկա
յականներ ստացան։ Տեղի ունեցաւ նա
եւ սկաուտական Փոխ Առաջ՛նորդի աս
տիճանի տուչութիւն: խոստման արա
րողութեան աւարտին, վարչութեան 
խօսքը փոխանցեց եղբ* *իէորգ
Աակոբճեանէ Ան իր խօսքին մէջ 
շնորհաւորելէ ետք խոստում կատարած 

եւ կարգ ու աստիճան ստացած քոյրերն 
ու եղբայրները շնորհաւորելէ ետք« ան 

շեշտեց, որ սկաուտական կարգերուն 
եւ աստիճաններուն տիրանալը նպա -

տակ պէտք չէ ըլլայ« այլ միջոց աւելի
սորվելու« զարգանալու« գիտելիքներու 

մէջ խորանալու« գիտակցութեան եւ զո– 
հողութեան մակարդակները բարձրաց
նելու եւ ըստ այնմ աւելի՛ ծառայելու։ 
Ապա« ան իր խօսքը ներկայ ծնողներուն 

եւ հիւրերուն ուղղելով բացատրեց, որ 
իբրեւ կազմ ակերպուած հաւաքակա - 
նութիւն, վիեննայի հաւաքականու– 
թեան գոյատեւման երաշխիքներէն մէ–

բայրներ սկ.սկաուտակական

կը այս երիտասարդներն են« որոնք ոչ 
միայն հեռաւոր ապագայինդ այլ այսօր 

իրենց դերն ու կատարելիքը ունին վի՜ 
եննա յի հայութեան, համա յն հայու– 

թեան ու Հայաստանի վերելքին եւ յա– 
ռաջդիմութեան մէջ։ Հետեւաբար« 
անոնց զօրակցիլը« նեցուկ կանգնիլը« 
ժամանակակից միջոցներով դաստիա
րակելն ու վստահիլը շատ կարեւոր 
նկատեց ան։

Երեկոյին պա շտօնական բաժինէն 
ետք« ներկաները հրաւիրուեցան ըս– 

կաուտներու կողմ է պատրաստուած 
ցուցահանդէսին ծանօթանալու եւ
անոնցմէ յաւելեալ տեղեկութիւններ 
քաղելու։ Ցուցահանդէսին յատուկ տա

ղաւարներ յատկացուած էին Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
հիմնադրութեան« հիմնադիր սերունդի 

կենսագրութեան« Հ -Մ Ը -Մ ի  նպ ատա - 
կաներուն եւ ծրագիրներուն« Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
համահայկական ու աշխարհասփիւռ 
կառոյցին ու գործունէութեան« պաշտօ

նաթերթ «Աարղիկ^ի, ար– 
խիւներու եւ իրերու« 

սկաուտական աշխա - 
տանքներու« ինչպէս նա
եւ վիեննայի մասնաճիւ– 
ղի անցնող 28 տարուան 

գործունէութեան։

«Հ այ սկաուտի օր՝ֆ– 
ւան
նադրութեան \§§–ամեա - 
կին նուիրուած երեկոյին 
մթնոլորտը իր ջերմու - 
թեան գագաթնակէտին 
հասաւ սկաուտներու ազ - 
գագրական պարերով։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի «ՊՈՄՊ ԱԹՈՄԻՔ»Ը 
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՆՑԱՒ

ԵՂԲ. ՎԱՐԴԻՎԱՌ ՅՈՎՀԱՆՆէՍԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ է
Վ. ԱՒԱԳԵԱՆ 
Պէյրութ------

է

յ *

* Հ ~̂
յք

ճ Լ

իրակի, 15 Ապրիլ 2018- 
ին, 93 տարեկան հասա
կին, ֆարիպի մէջ մա

հացաւ Հ–0–Ը–0–ական ֆութպո
լի §Պոմպ աթոմիք»ը եղբ– Վար- 
դիվառ 3 ովհաննէսեան, անկրկ– 

նելի սերունդի մը վերջին ներկա– 

յացոլցիչր–.
0արպասէրներ եղբ– Վարդի

վառ Աովհաննէսեանը ճանչցած 

են իբրեւ <ձՀ–Մ■ Ը՚Մ–ի Վարդիվա֊ 
ռը»։ Ու տասնամեակներ շարունակ մեծ եղած է այս երկու 

բ առ»րո լն պուգորդութիւնը–. Մէկը միւսը հարստացնող, մէկը 
միւսը ամբողջացնող, մէկը միւսին համ ու հոտ տուող։ °ւ  այս 
բոլորը այնպիսի փայլուն յաջողութիւններով, որոնց մեծ մա– 

սը կերտուած է ֆութպոլի դաշտերու վրայ Լիբանանէն Պա- 
ղեստին, Աուրիայէն կիպրոս եւ թուրքիա։

Եղբ– Վ արդիվառ 3 ովհաննէսեան կը պատկանի 1940-ական 

տարիներու Հ–Մ–Ը–Մ–ի Լիբանանի ֆութպոլի փառաւոր տաս– 
նամեակը կերտած տիտաններու այն սերունդին, որ իւրայա– 

տուկ դեր եւ դիմագիծ կու տայ իր միութեան Հ–Մ–Ը–Մ–ին, 
յաղթանակներու բերկրանք եւ ապգային հպարտութիւն 

պարգեւելով անոր բապմահապար համակիրներուն, ժամանա– 

կի մը մէջ, երբ ներապգային մեր կեանքը երկփեղկումի եւ տե
ղատուութեան տխուր հանդըրւան մը կը բոլորէ։ Վարդիվառ

4
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ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար չութիւնը կը գու

ժէ վաստակաշատ Հ.Մ.Ը.Մ.ական, «Արտա– 
կարգ » պատուանշանի արժանացած՝

ԵՂԲ. ՎԱՐԴԻՎԱՌ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ

մահը. որ պատահեցաւ Կիրակի. 15 Ապրիլ 
2018-ին, Փարիզի մէջ։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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եւ իր աննման խմբակիցները 

0անուէլ Ալթունեանը, Աաաթճին 

(կարապետ Աաաթճեան), ^որժ

Շատարեւեանը, Եղիշէ Մանուկ– 
եանը, Տիգրան Արապեանը, 3ով– 

հաննէս ՚կապարեանը եւ Աարգիս 
Ապնաւուրեանը, ամբողջական 

նուիրումով, պոհաբերութեամբ 

եւ յանձնառութեամբ բարձր կը

պահեն Հ–Մ–Ը–Մ–ի դրօշը յաղթա
նակէ յաղթանակ առաջնորդելով 

պայն–.

Եղբ– Վ արդիվառ 3 ովհաննէս
եան 1լը ծնի 25 իեէլա եմբեր 1925–

ին, Պէյրութ– Ան իր նախնական ուսումը կը ստանայ նորաշէ
նի 0եսրոպեան վարժարանին եւ էշրէֆիէի Ա– ^րի^որ Լուսա– 
ւո րիչ ճեմարանին մէջ, ուր կը սորվի նաեւ ֆութպոլ խաղալէ

1939-ին, ան մաս կը կապմէ Հ–Մ–Ը–Մ–ի Պէյրութի սկաուտ–
ներ ու §3առաջ» ֆութպոլի խումբին, որուն կապմին մէջ
կը թրծուի իբրեւ տոկուն ֆութպոլիստէ 1941-1952, ան պա– 

տուով կը կրէ Հ–Մ–Ը–Մ–ի Լիբանանի ֆութպոլի ներկայա– 
ցուցշական խումբին շապիկը, որուն հետ շորս անգամ կը տի
րանայ Լիբանանի ախոյեանութեան (1944, 1946, 1948, 1951), 
երկու անգամ 3, 1948) եւ հինգ անգամ

Հ–Մ–Ը–Մ–ի միջ-մասնաճիւղ ային խաղերու առաջ՛նութեան 
(1942, 1944, 1948, 1951, 1952)։ 1945-1952 ան մաս կը կապմէ Լի
բանանի ֆութպոլի ապգային խումբին։

1945-ին, դեռ ֆութպոլիստ, ^ո պէֆ Ն ալպանտեանի եւ 

Յովհաննէս Տէր 3 արութիւնեանի հետ, եղբ– Վարդիվառ մաս 

կը կապմէ Հ–Մ–Ը–Մ–ի Լիբանանի ֆութպոլի երկրորդական 
խումբերու կեդրոնական յանձնախումբին եւ հսկայական աշ– 

խատանք կը տանի օրուան 16 երկրորդական խումբերէն 

(§0այր Հայաստան», §Ապատամարտ», §խանասոր», §Աու– 

րատ», §0րիստափոր», §&անթ», §Համապասպ», §Ոաբգէն 

Աիւնի»–––) ներկայացուցշական խումբին խոստմնալից ֆութ– 

պոլիստներ հասցնելու համար ։
1951-1952, եղբ– Վ արդիվառ &ուէտի մէջ վեց ամիս կը հե–

տեւի ֆութպոլի մարպումի յատուկ դասընթացքներու։ Լիբա– 

նան վերադարձին, §Հ–Մ–Ը–Մ–ի Վարդիվառ»ը կը դառնայ լի– 
բանանեան ֆութպոլի աստղ, մինշեւ որ դժբախտ պատահար 

մը կանուխէն վերջ կու տայ ֆութպոլիստի իր կեանքին։ 
0արտ 1952-ին, հապիւ 21 տարեկանին, ան ընդմիշտ կը հեռա–
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նայ կանաչ դաշտերէն, երբ եգիպտական խումբի մը դէմ 
մրցած պահուն, հակառակորդ յետսապահ մը ծանրօրէն կը 

վիրաւորէ իր կրունկըՀ
Այնուհետեւ, եղբ* Վարդիվառ կ անցնի վարչական աշխա– 

տանքի։ Ան յաճախ կը մասնակցի Հ*Մ*Ը*Մ*ի Սուրիոյ եւ Լի՜ 
բանանի Պատգամաւորական թողողներուն։ 1958-ին, մաս կը 

կազմէ Հ*Մ*Ը*Մ*ի Պէյրուխի մասնաճիւղի վարչութեան, իսկ 
1971-1973 Հ*Մ*Ը*Մ*ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան։ 

1995-ին եւ 1999-ին, ան կը մասնակցի Հ*Մ*Ը*Մ*ի Զ * եւ Է.
Պատգամաւորական թողողներուն։ Է* Պատգամաւորական 

թողովի նախօրեակին, 31 0արտ 1999-ին, միութենական իր
երկարամեայ ծառայութիւններուն առ ի գնահատանք ան 

կ արժանանայ Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական վարչութեան §Ար– 
տակարգ» պատուանշանին։

Հաւատաւոր Հ*0*Ը*0*ական մը ըլլալու կողքին, եղբ* 
Վարդիվառ եղած է նաեւ նուիրեալ Դաշնակցական մը։ 1947- 
ին, կարօ Աասունիի կնքահայրութեամբ, ան մուտը կը գործէ 

Հ*3*Դ աշնակցութեան շարքեր եւ մինչեւ մահ կը մնայ §ան– 
կեղծ զինուորը» իր ժողովուրդին եւ անոր արդար դատին։ 
1960-ական տարիներուն, շրջան մը, ան մաս կը կազմէ Հ*3՝Դ* 
Լիբ նի կեդրոնական կոմիտէին։ 1964-ին, իբրեւ Հ*Մ* ՜ 
Ը*Մ*ի ներկայացուցիչ, ան մաս կը կազմէ Պուրճ Համուտի 
քաղաքապետարանի մարզադաշտի շինութեան գործադիր 
յանձնախումբին։

Եղբ* Վ արդիվառ 1989-ին կը հաստատուի Փարիզ, ուր մաս

կը կազմէ տեղւոյն Հ^Մ*Ը^Մ*-Ֆրանսին։ Ան ամուսնացած է եւ 
ունի 2 մանչ եւ 2 աղջիկ։

2000 թուականին, եղբ* Վարդիվառ լոյս կ ընծայէ Հ*Մ*~ 
Ը*0*ական ֆութպոլիստի իր օրագրութիւններն ու տպաւո– 

րութիւնները ներկայացնող §Աուշեր Հ*0*Ը*0*ականի կեան
քէս 1940-1952» հատորը։ Դիրքը պատմական-դաստիարակչա–
կան խորք ու արժէք ունեցող յուշագրութիւնն է ֆութպոլիս– 

տի մը, որուն յանձնառութիւնն ու նուիրումը անսակարկելի 

եղած է Հ *Մ*Ը *Մ*ի յաղթակ ան երթին եւ լիբանանեան ֆութ
պոլի պատմութեան։ Դիրքը յուզումով, հիացումով եւ պար

ծանքով կը ներկայացնէ Հ*Մ*Ը*Մ*ի ֆութպոլի 170 խաղերու 
մասին ծանօթութիւններ եւ յիշարժան 60 խաղերու մասին 

մանրամասն տեղեկութիւններ։
Եղբ* Վ արդիվառի անդարձ մեկնումով վերջնականապէս 

պատմութեան կ անցնի սերունդ մը, որուն մարզական յաղ
թանակներով մեր ժողովուրդը փաստը տուաւ ճակատագի– 

րին դէմ իր յաղթանակին, նոր կեանք եւ նոր հորիզոն կերտե - 
լու իր ձգտումին։ Այսուհետեւ, եղբ* Վարդիվառի եւ իր սե
րունդի անզուգական տղոց պատմութիւնը միայն զայն կեր
տողներուն սեփականութիւնը չէ, այլ այդ պատմութիւնը կը 

պատկանի Հ*Մ*Ը*Մ*ի մեծ ընտանիքին, համակիրներուն եւ 
համայն հայութեան, որոնք այսօր այնքա՜ն կարիքը ունին 

դաշտերու վրայ զիրենց ուրախացնող, խանդավառող եւ 
հպարտացնող նոր Վարդիվառներու։

աւէհ էհ© շօտբ1©տ©ոէտ օք
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵՂԲ. ՀԱՄԱՄՃԵԱՆԻ
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Յակոբ Քէշիշեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

երեւաթափ է դարձեալ։ Հարազաա ու սէրելէ դէմքեր
Տ  մէկէկ՜մէկէկ կը հեռանան մեզմէ:
Այս անգամ եզբ* Յակոբ Համամճեանն էր հրաժեշա աուո– 

ղը ^անաաայէն« ուր լուռ ու մունջ էր հոգէն կ աւանդէր« 
առանց §մնաք բարովհ ըսելու մեզէւ

Ան անվերադարձ կը բաժնուէր մեզմէ« էր եաէն ձգելով 

Հէշա ու յուզում« խոր սուգէ մաանելով էր բնաանէքը« հարա– 
զաաները« ծանօթներն ու բարեկամները։

Իր մահով կը կորսնցնենք արուեսաագէա ու աէպար հայ 
մը եւ վասաակաւոր Հ*Մ*Ը*Մ*ական մը« որ երկար աարէներ 

էր ներդրումը ունեցած է մէութեան վերելքէն ու ծաղկումէն։
Եղբ* Յակոբ Համամճեան ծնած է ՚4՚&2–էն« Հայաշէն։
Նախնական ուսումը Սէն կրէկուար ճեմարանէն մէջ սաա– 

նալէ եաք« ան կը նեաուէ կեանքէ ասպարէզ ոսկերչութեան, 
եւ կարճ ժամանակէ մէջ, էնքնաշխաաութեամբ կը աէրանայ 
արհեսաէ բոլոր գաղանէքներուն արհեսաը վերածելով ար– 

ւեսաէ ու դառնալով փնառուած ոսկերէչ մը։
Եղբ* Յ ակոբ Համամճեան 40 աարէներ վարած է Լէբանա– 

նէ ոսկերէչներու սենաէքայէ աաենապեաէ պաշաօնը։ 2004–էն 
ան §վարպեա՝ֆ կոչումը սաացած է Հայ Ըսկերէ^երու Մէու– 

թեան կողմէ։
Մեծէ Տանն ^էլէկէոյ կաթողէկոսութեան խորէն Ա© եւ 

^արեգէն կաթողէկոսները օրէն էրեն վսաահած են կաթո–
ղէկոսութեան յուշանուէրներն ու շքանշանները պաարաս– 

աելու աշխաաանքը։
Եղբ* Յակոբ Համամճեան Հ*Մ*Ը*Մ*է մէջ ունեցած է բե–

ղուն գործունէութէւն։ Փոքր աարէքէն ան մաս կազմած է 
մէութեան սկաուաական շարքերուն ըլլալով ղայլէկ« արէ եւ 

երէց։

Ակաուաութեան մէջ էր արձ անագրած փայլուն գործու– 
նէութեան շնորհէւ, ան կը նշանակուէ
րութէ մասնաճէւղէ եւ ապա Երջանայէն մակարդակով 

խմբապեա։
Մարզական կեանքն ու սկաուաութէւնը էր անբաժան 

առօրեան ըլլալով« եղբ* Համամճեան 4§§§–ական աարէներուն 

մաս կը կա 0 է  աթլէթէ խ
մէջ-մասնաճէւղայէն խաղերուէ Ան հէմնադէր անդամ կը 
հանդէսանայ §Սէփան՝ֆ դահուկարշաւէ մէութեան։

Հ *Մ*Ը*Մ*է  մէջ էբրեւ սկաուա եւ մարզէկ գործելէ եաք« 
եղբ* Համամճեան 4§§2–էն կը լծուէ վարչական գործունէու– 

թեան։ Երկար աարէներ ան մաս կը կազմէ Հ*Մ*Ը*Մ*է Պէյրու– 
թ է մասնաճէւղէ էրերայաջորդ Ակաուաական խորհուրդնե–
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րու« յանձնախումբերու եւ վար– 

չութէւններու« ապա կ ընարուէ 

Հ՝Մ*Ը՝Մ*է Մերձաւոր Արեւելքէ 
Շրջանայէն վարչութեան ան– 
դամ։

Իբրեւ գնահաաանք աարէներու էր վասաակէն« եղբ* Հա
մամճեան 4§Տ>§–էն Հ*Մ*Ը*Մ*է Լէբանանէ Շէջանայէն վարչու
թեան կողմէ կ արժանանայ §Ծառայութեան՚Ֆ շքանշանէն« 
էսկ աւելէ ուշ 2§44–էն, ան Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչու
թեան կողմէ կը պարգեւաարուէ մէութեան բարձրագոյն 

§Արժանեաց՚Ֆ շքանշանով։
Եգբ* Յ ակոբ Համամճեան եղած է աէպար հայր: Ան ընաա– 

նեկան էր օճախը կազմած է Աշխէն Պէօյէւքեանէ հեա եւ բախ– 

աաւորուած է երկու զաւակով։
Եղբ* Համամճեան էր բոլորանուէր մասնակցութէւնը բե

րած է լէբանանահայ ազգայէն–կրթական գործէն« գործելով 
Ազգայէն ^որգոմեան եւ Ջաթալպաշեան վարժարաններու 

խնամակալ մարմէններուն մէջ։
Մէնչեւ էր կեանքէն վերջէն օրերը ան ^անաաայէն կը հե– 

աեւէր Հայասաանն ու հայութէւնը հեաաքրքրող լուրերուն 

եւ Հ*Մ*Ը*Մ*է մարզական խումբերուն արձանագրած ար– 
դէւնքներուն։

Եղբ* Յակոբ Համամճեան մահացաւ 7 Նոյեմբեր 2047–էն եւ 

հողէն յանձնուեցաւ ^անաաայէ մէջ, էրեն սէրելէ հայրենէքէն 
եւ Լէբանանէն աասնեակ հազարաւոր մղոններ հեռու։

Հայու ճակաաագէր։
Ասաուած մէայն գէաէ« թէ հայը ուր պէաէ ծնէ« ուր պէ~ 

աէ ապրէ եւ ո°ւր պէաէ թաղուէ։
Աէրելէէ մը կորուսաէն անսպասելէ գոյժը մեզ կը սաէպէ« 

որ անցեալէ քաղցր յէշաաակները արթուն պահենք մեր մէջ եւ 
աարէները քանէ մը վայրկեանէ մէջ աողանցեն մեր յէշողու– 

թեան պասաառէն վրան։
վարձքդ կաաա ր« սէրելէ՛ եղբ© Յ ակոբ։

ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գու

ժէ բազմավաստակ Հ.Մ.Ը.Մ.ական, Կեդրոնա
կան Վարչութեան նախկին անդամ՝

ԵՂԲ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊԷՕՅԻՒՔԵԱՆԻ

մահը. որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 9 Մա
յիս 2018-ին, Գանատայի մէջ։
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Շարունակուած Բ. կողքէն

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ...
100-ԱՄ ԵԱԿԻ  

Ձ Ե Ո Ն Ա Ր Կ Ն Ե Ր Ո Ւ  
Ը Ն Դ ՀԱ Ն Ո ՒՐ  

Ց Ա Ց Տ Ա Գ ԻՐԸ  
Մամլոյ ասւպիսին 

գլխաար մասը յւաոկաց-ւե– 

ցաւ ա յս աճսա Հայասաա– 
նի մէջ նախատեսուած 

միութեան 100-ամեակի 

ձեռնարկներուն։ Ա յս մա
սին խ օսք սաաւ Հ.Մ .Ը .Մ .ի  
Կեդրոնական Վա րչու
թեան ատենապետ եղբ.
Գա ռնիկ Սկրաիչեան։ Ան ըսաւ, որ 19-29 Յուլիսին Հա– 
յաստանի մէջ տեղի ունենալիք զանազան նախաձեոնու– 

թիւնները կը վայելեն Հայասաանի նախագսւհին 
նախագահութիւնը եւ Ամենայն Հա յռց Գարեգին Բ . եւ Մե– 

ծի Տանն Կիփ կիոյ Արա ճ Ա . կաթոդիկոսներուն հովանա– 

արութիւնը։
Եդբ. Սկրաիչեան նկատել տուաւ, որ 100-ամեակի ձեռ– 

նարկները ընթացք պիտի առնեն հա մա–Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ն 
11 –րդ ընդհանուր բանակումի բացման հանդիսաւոր արա– 

րողութեամբ, Բիւրականի մէջ, 1100 սկստւտներու մաս– 

նակցութեամբ։ Պատմական ա յս բանակումին ներկայ 
ըըալու սաիթ եւ կարելիութիւն պիտի ունենան այն բոլոր 

հայորդիները, որոնք ա յդ թուականներուն 100-ամեակի 
նախաձեոնութիւններուն մասնակցելու համար հայրենիք 

պիտի գտնուին։ Նոյն օրը, Բիւրականի մէջ, Հ.Մ .Ը .Մ .ի սւշ– 
խարհասփիա 110 մասնաճիպերու անունով բացումը պի
տի կատարուի յուշաքանդակի մը, որ կրկնօրինակն է 
միութեան 90-ամեակին ստիթով Տէր Զօրի մէջ տեղւսդր– 

ուած յուշաքանդակին։
20 Յուփսը պիտի ըլլայ խորհրդանշական օր մը, որով

հետեւ այդ օր 100-ամեայ միութեան դրօշակը պիտի ծա
ծանի Հա յոց Ցեղասպանութեան նահատակներուն 
յիշատակը անմահացնող Ծիծեռնակաբերդի մէջ, ուր պի
տի կատարուի նաեւ ջահավառութիւն՝ Փարիզէն 

(Հ.Մ .Ը .Մ .ի հիմնադիրներէն Գրիգոր Յակոբեանի գերեզ– 
մանէն), Պոլիսէն (Հ.Մ .Ը .Մ .ի հիմնադիրներէն Ցովհաննէս 

Հինդլեանի գերեզմանէն) եւ Անթիլիասէն (Եղեռնի նւսհա– 
տակաց մատուռէն)՝ Մեծի Տանն Կիփ կիոյ Արամ Ա . Կա 
թողիկոսին օրհնութեաճբ բոցավառած եւ հայրենիք 
հասած ջահերու միացումով։

Այնուհետեւ պիտի կատարուի ծւսոատնկում՝ միեւնոյն 
վայրերէն բերուած հալերու միախսանումով։ Հ .Մ .Ը .Մ .ի  

թանգարանին մէջ պահուած կա րետ ր եւ պատմական 
իրեր ա յս առիթով պիտի փոխադրուին Երեւան՝ Ցեղաս
պանութեան թանգարան, ուր յատուկ ցուցադրութեան պի
տի արժանանան անոնք։

Շարունակելով, եդբ. Գառնիկ Սկրաիչեան ըսաւ, որ 21 
Յուփսին բացումը պիտի կատարուի Հ.Մ .Ը .Մ .–Հ.Ա .Ս .Կ .ի  

կեդրոնի մատքին զետեղուեւիք միութեան հիմնադիրնե

րու քանդակներուն։ Ա սրս, 
Երեւանի փողոցները պիտի 

թնդան մեծաթիւ ըսկսաւտ– 
ներու խրոխտ տողանցքով։ 

Տողանցողները պիտի հա
մախմբուին «Հանրապետու

թեան» հրապարակ, ուր 

պիտի կատարուի հանդի
սաւոր արարողութիւն։

22 Յուլիսին, ննջեցեալ
ներու եւ նահատակ Հ.Մ .– 
Ը . Մ . ա կ ա ն ն ե ր ո ւ  

յիշաաակին հոգեհանգստ– 

եան արարողութիւն պիտի կատարուի Եռա բլուրի մէջ։ 
Յաջորդ օրը յատուկ փոխաղրակառքեր 100-ամեակի նա
խաձեռ նութիւններուն մասնակիցները պիտի փոխադրեն 

Կիւմրի, ուր հրապարակին մօտակայքը՝ եկեղեցւոյ կից, 
Հեղնար ադբիւրի կողքին, բացումը պիտի կատարուի հայ 
մարմնակրթական շարժումի նուիրեալ գործիչներէն, 
Կիւմրիի մէջ որբախընամի աշխատանք կատարած եւ որ
բերէն սկաուաներ պատրաստած նահատակ Վահան Չե– 

րագի արձանին։
Հ.Մ .Ը .Մ .ի  Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետը 

նաեւ տեղեկացուր, որ 24 Յուփսին, Օփ երա յի դահլիճին 

մէջ մեծ շուքով տեղի պիտի ունենայ 100-ամեակի հան– 

րա յին պաշտօնական հանդիսութիւնը, իսկ 25 Յուփսին 
կառավարութեան շէնքին մէջ պիտի կատարուի գիաաժո– 

ղով, որուն պիտի մասնակցին Հայաստանէն եւ Սփիւռքէն 
ճտատրականներ ու մասնագէտներ։

Յաջորդ օր տեղի պիտի ունենայ Հ.Մ .Ը .Մ .ի 100-ամեա– 
կին նուիրուած դրոշմաթուղթերու շնորհւսհանդէսը, ինչ– 

պէս նաեւ՝ նախկին խճբապետներու հաւաք եւ 
խարուկահանդէս՝ Բիւրականի մէջ։

28 Յուփսին, Ծիծեռնակաբերդի մէջ դրօշակները վար 
պիտի առնուին՝ ազդանշանը տալով միութեան 100-ամ
եակի նախաձեոնութիւններուն փակման։ Հ.Մ .Ը .Մ .ի  դրօ
շա կը պիտի յանձնոփ  Ցեղասպանութեան թանգարան, 
իսկ Եռա գոյն դրօշը թանգարանին կողմէ պիտի տրոփ  
Հ.Մ .Ը .Մ .ին ։ Ն ոյն  օրը տեղի պիտի ունենայ համա– 

Հ.Մ.Ը.Մ .ա կա ն 11-րդ բանակումի պաշտօնական փակու
մը, իսկ յա ջորդ օր՝ «Փարատն» ճաշարանին մէջ 

հանրային փակման ճաշկերոյթը։

100-ԱՄ ԵԱԿԻ Ե Ր Գ Ի
Տ Ե Ս Ա Ն Ի ՒԹ Ի  Ց Ո ՒՑ Ա Դ Ր Ո ՒԹ Ի ՒՆ
Մամլոյ ասուփսի աւարտին, ներկաները դիտեցին Հ.Մ.– 

Ը .Մ .ի 100-ամեակին նուիրուած երգին տեսանիւթը։ 
Յայտնենք, որ երգի քառերուն հեղինակն է եդբ. Ներսեհ 
Լիպարեան, երաժշտական յօրինումը կատարած է Վւսհ– 

րամ էմմիեան, իսկ մեկնաբանութիւնը՝ Գառնիկ Սարգիս– 

եան (հէէբտ։//Հ։րւ^.հօա6Ո6էա6ո.օւը/հ7/°6Ոէ6աւ։81"8Ոճւ6ա)։




