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Հայ Մարմնակրթական 
Ընդհանուր Միութեան 
Հրատարակութիւն

37-ՐԴ ՏԱՐԻ, 2018, ԹԻՒ 411

ԽՄԲԱԳԻՐ 

Վիգէն Աւագեան

Խ ՄԲԱԳՐԱԿԱՆ Կ Ա ԶՄ  
Գրիգորիս Պողարեան,

Մարօ Քէշիշեան,
Սեւան Նազարեան,
Տիրան Շահինեան

ՎԱՐՉԱԿԱՆ Կ Ա ԶՄ  
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Աբօ 

Մոսիկեան, Սիլվա Սաղըրեան, 
Յարութ Ալաճաճեան, Նազօ 

Հապիպեան, Ռիթա Օղուլեան, 
Ատլին Շամմասեան

Թ ԵՔ Ն ԻՔ  Ա ՆՁՆԱ ԿԱ ԶՄ  

էջադրում 
Արշօ Պալեան

Կողքի Պատրաստութիւն 
V  շօոշտթէ 1ոէտրոՅէ1օո31

Տպագրութեան 
Պատրաստութիւն 

Բհօէօց^սր© ԲյԱ յ^յո

Տպագրութիւն 
Համազգայինի 

«Վահէ Սէթեան» տպարան

ՀԱ ՍՑԷ
«Սեւան» շէնք, թիւ 77 փողոց 

թիւ 4 հատուած 
Պուրճ Համուտ, Լիբանան 

©9611 248043, +9611 260117 
□  հօրո6Ո6էրո6ո–Հ.Մ.Ը.Մ.

<# հօտտոտէտտո-օրց

Ց ՐՒՍ ՒՄ -Ա Գ Ա Ք Ս ՒՄ  

«Մարզիկ»ի բացառիկ այս թիւին 
հատավաճառի սակն է՝ 

Լիբանան 10.000 լ.ո., 
արտասահման՝ 15 $: 

Տարեկան բաժանորդագրութեան 
սակ ճշդուած է՝ Լիբանան 32 $, 

Միջին Արեւելեան եւ եւրոպական 
երկիրներ 70 $, Մ. Նահանգներ 

եւ Աւստրալիա 75 $: Թերթին 
ցրւումը Լիբանանի մէջ 
կը կատարուի յատուկ 

ցրուիչով (հեռ. 71/ 239209)։ 
Թերթը կարելի է ստանալ 
նաեւ «Համազգային»ի 

գրախանութէն։

Ա-ՅՍ
Թ ԻԻԸ
5 Հայրապետական Կոնդակ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
հիմնադրութեան 100-ամեակին առթիւ

6 Խմբագրական 
Ազգային արժէք

100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
8 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն մեկնարկը՝ 

միութեան 110 մասնաճիւղերուն նուիրուած 
յուշաքանդակի բացումով

12 100-ամեակի յուշաքանդակը մնայուն յուշարար 
միութեան պատուաբեր անցեալին
եւ յաղթական ապագային

13 100-ամեակի ջահավառութիւն, ծառատնկում եւ 
ցուցահանդէս՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 
օիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին մէջ

23 Հ.Մ.Ը.Մ.ի ջահերը պիտի բոցավառին 
հայութեան եւ Հայաստանի համար

24 Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադիր երրորդութեան 
յուշաքանդակներու բացում՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.ԿՓ 
Երեւանի կեդրոնի մուտքին

28 Հիմնադիրներու տեսլականին ու երազին 
մարմնաւորման օրը

30 Հայութեան «կամաւոր բանակ»ին խրոխտ ու 
առինքնող շարքերով տողանցքը Երեւանի մէջ

42 Դէպի ամբողջական յաղթանակ, դէպի հզօր 
Հ.Մ.Ը.Մ.ով հզօր հայութիւն

44 Հայոց պետութիւնը կարեւորում է Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
100-ամեայ ազգանպաստ գործունէութիւնը

45 Յառա՜ջ, դէպի յաղթական երկրորդ 100-ամեակ
46 Աննախընթաց միութեան աննախընթաց 

ծրագիրին աննախընթաց յաջողութիւնը

48 Եռաբլուր եւ Արամ Մանուկեանի 
արձանի այցելութիւն

52 Վազգէն Սարգսեանի անուան
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56 Հայութեան «կամաւոր բանակ»ը պետական 
բանակի կողքին

60 Վահան Չերազ Կիւմրի վերադարձաւ 
1200 սկաուտներու փառքով ու պատիւով 

70 Մնայուն յուշարարը Չերազի ազգանուէր գործին
վ

72 100-ամեակի փառաշուք տօնակատարութիւն՝ 
պետական, ազգային, հոգեւոր, քաղաքական 
եւ համաժողովրդային լայն մասնակցութեամբ

80 Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսին պատգամը՝ Հայ Մարմնակրթական 
Ընդհանուր Միութեան 100-ամեակի պաշտօնական 
տօնակատարութեան, Երեւան

81 Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
Հայրապետական Օրհնութեան ու Գնահատանքի 
Գիրը Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 
100-ամեակին առթիւ

82 Հ.Մ.Ը.Մ.ը չափազանց կարեւոր դեր է ունեցել 
մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ

84 Առոյգ, առողջ ու կորովի հայութիւն 
պատրաստող միութիւնը՝ Հ.Մ.Ը.Մ.

88 Հ.Յ.Դ.ի գաղափարական առաջադրանքները 
ժողովրդային դարձնողը Հ.Մ.Ը.Մ.ն է

90 Հ.Մ.Ը.Մ.ը մօտ ապագային պէտք է անդամներուն 
թիւը հաւասարեցնէ տարիներու իր թիւին՝
105 տարեկանին 105 հազար անդամ ունենալով

95 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը 
100-ամեակի յուշանուէրով կը պատուէ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսը 
եւ Հայ Կաթողիկէ Հոգեւոր Տէրը

96 Հ.Մ.Ը.Մ.ն մեր ժողովուրդի հարստութիւնն է

98 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի դրոշմաթուղթի
հրապարակում եւ պատմութեան նուիրուած 
գիտաժողով՝ Երեւանի մէջ

102 Սփիւռքի նախարարութիւնը պատրաստ է 
մշտապէս աջակցելու Հ.Մ.Ը.Մ.ին

102 Հայակերտման եւ հայապահպանման 
նախարարութիւնը

104 Գերազանցել եւ գոյատեւել

106 Հ.Մ.Ը.Մ. Լիզպոնի գործողութեան 35-ամ եակը 
Երեւանի մէջ կը նշէ Գառնիկ Սարգիսեանի 
ազգային-յեղափոխական երգերու ելոյթով

108 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն
պաշտօնական փակումը՝ օիծեռնակա բերդի մէջ

<11.պ (%տէւփծ >(ււ« .
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110 100-ամեակի յաղթանակի 
ճաշկերոյթ-պարահանդէսը

112 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն 
մամլոյ ասուլիսը Երեւանի մէջ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
114 100-ամեակի ժամացոյցը, ալպոմը 

եւ դրոշմաթուղթը
114 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի «Ազդակ»ի յաւելուածը...
115 Ներածական խօսք

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
116 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի կեդրոնական 

պաշտօնական տօնակատարութիւններ
117 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակին առիթով 

հանգանակուած է շուրջ 700,000 
ամերիկեան տոլար

192 Հաղոր դագրութիւն. «Հ.Մ.Ը.Մ.ի եկամտաբեր
հիմնադրամ»ի մեկնարկ՝ եղբայր ժիրայր եւ քոյր 
Սրբուկ Սարգիսեաններու նուիրատուութեամբ

ԱՐԱՐԱՏԻ ԿԱՏԱՐԻՆ
118 100-ամեակի սխրանքը. Հ.Մ.Ը.Մ.ական 

17 խմբապետ-խմբապետուհիներու 
ուխտագնացութիւնը Արեւմտահայաստան 
եւ ջահավառութիւնը Արարատի կատարին

«ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ» ԿԱՐԳ
124 23 խմբապետ-խմբապետուհիներ

կ՚արժանանան սկաուտական բարձրագոյն՝ 
«Արարատեան կարգ»

127 «Արարատեան կարգ»ի արժանացած 
59 քոյրեր եւ եղբայրներ

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿՈՒՄ
128 Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ բանակումին 

բացումը՝ «Պատուաբեր անցեալէն 
յաղթական ապագայ» նշանաբանով

133 Բանակումի մասնակիցներու թուային պատկեր
134 Համամբուած ենք ապրելու ազգին 

ու հայրենիքին հզօրութիւնը

մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսեան
138 100-ամեակի բանակումը. պատմականը, 

մեծագոյնն ու յիշատակելին
160 Հայաստանում Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի 

բանակմանը մասնակցելու համար 
Յակոբը չորս տարի գումար է հաւաքել



Հ Մ Ը  ՄԻ 24 ՇՐՋԱՆՆԵՐ,
108 ՄԱՍՆԱՃԻԻՂԵՐ ԵԻ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ
Հայաստան։ երեւան, Մալաթիա, Զէյթուն, Կոմիտաս, էրէբունի, 

Աբովհան, Չարհնցաւան, Հրազդան, Արմաւիր, էջմիածին, Մար– 
տունի/Զօրաքար, Մարտունի/Ծովինար,Կիւմրի, Վհտի. Վրաստան։ 
Ախալքալաք, Ախալցխա, Թիֆլիս. Ռուսիա։ Մոսկուա. Լիբանան։ 
Պէյրութ, Զահլէ, Թրիփոլի, Պուրն Համուտ, Այննար, ճիւնի, Անթիլ– 
իաս, ժըտէյտէ, Պաուշրիէ, Ռաուտա. Սուրիա։ Հալէպ, Դամասկոս, 
Լաթաքիա, Գամիշլի, 0հսապ. Յորդանան։ Ամմաճ. Պաղեստին։ 
երուսաղէմ, Հայֆա, Եաֆա. Եգիպտոս։ Գահիրէ, Աղհքսանդրիա. 
Իրաք։ Պաղտատ, Մուսուլ. Քուէյթ։ Ջուէյթ. Կիպրոս։ Նիկոսիա. Յու– 
նաստան։ Աթէճք, Գոքիճիա, Սհլանիկ. Անգշիա։ Լոճտոճ. Աւստր– 
իա։ Վիհննա. Ֆրանսա։ Փարիզ, Վաբանս, Մարսէյ. Հպ անտա։ Ալ– 
մհլօ, Ալքմար, Առնհհմ. Գերմանիա։ Սիւճիխ. Շուէտ։ Սթոքհոլմ, 
Վհստհրոս, Սոտհրթհլիա. Պողկարիա։ Սոֆիա, Ռուսէ, Փլովտիվ, 
Վառնա, Շունէն, Պուրկաս, Տոպրիչ. Գանատա։ Մոնթրէալ, Համիլ– 
թըն, Թորոնթօ, 0էմպրին, Սէնթ Գաթրինզ, Լաալ. Արեւմտեան Մ. 
Նահանգներ ։ Լոս Աննհլըս, Սան Ֆրանսիսքօ, Ֆրհզնօ, Մոնթհպհլ– 
լօ, Փասատինա, Կլէնտէյլ, Օրէնն 0աունթի, Սան Ֆհռնանտօ, Սան 
Տիէկօ, Ինլընտ էմփայր, Սանթա Գլարա, 0րհսէնթա Հովիտ, Պըր– 
պէնք, Լաս Վհկաս, Ֆինիքս, Ուոլնաթ 0րիք, Նորթ Հոլիվուտ, 
Սաքրամհնթօ. Արեւեշեան Մ. Նահանգներ ։ Ուաշինկթըն, Պոսթըն, 
Նիւ Եորք, Նիւ ճըրզի, Շիքակօ, Ֆիլատհլֆիա, Տիթրոյթ, Փրովի– 
տընս, Ֆլորիտա, Ալպընի, Շարլոթ. Հարաւային Ամերիկա։ Պուէնոս 
Այրէս, Գորտոպա, Մոնթէվիտէօ. Աւստրաիա։ Սիտնի («Անդրա– 
նիկ»), Սիտնի («Արաքս»), Սիտնի («Կամք»), Սիտնի («Արարատ»), 
Մհլպուռն.

Հ Մ ա /11ւկթեխ1ւ վււր ր  .
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161 Համա-Հ^Ը^ական նախորդ տասը 
բանակումները

162 Ամենայն Հայ ոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոս 
կ՚այցելէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի բանակավայր
եւ սկաուտներուն կը յորդորէ նուիրական 
աշխատանքով շէնցնել մեր կեանքը

170 Հայրենիքը սիրով սպասում է ձեզ
171 Հաստատակամ ու անյողդողդ քայլերով 

կերտենք Հ.Մ.Ը.Մ.ի յաղթական ապագան
172 Հպարտանալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի իւրայատուկ 

ընտանիքին պատկանելիութեամբ
174 Նոր հան դիպումներու յոյսերով 

եւ խոստումներով

176 Համա-Հ^Ը^ական 11-րդ բանակումի 
մասնակիցներ

192 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի առիթով կատարուած 
նուիրատուութիւններ

Ներդիր՝ Համա-Հ^Ը^ական 11-րդ բա նակումին 
նուիրուած որմազդը
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"  Հարիւրամեայ իր ծառայութեամր բեղմնաւոր ու հզօր 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը արժանի է իւրաքանչիւր հայու եւ ողջ հայու– 
թեան րարձր գնահատանքին ու խոր յարգանքին։ Կա
ռոյցները միջոց են. էականը ու ճառագայթողը՝ ծառա
յութեամր թրծուած նպատակասլաց գՄրծն է։ Այսօր 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը մեր ժողովուրդին կը ներկայանայ գար մը 
ամրողջ նուիրական առաքելութիւն մը հաւատարմօրէն 
կատարած ըլլալու արգար հպարտութեամր ու խոր 
ցնծութեամր։

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հայրապետ– 
ները միշտ գնահատողը ու քաջալերողը եղած են Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ին։ Անոնց արգար գնահատանքին կը միացնենք 
նաեւ Մեր ջերմ գնահատանքը՝ համահայկական ոգի
ով, պահանջատիրական կամքով, հայակերտումի յանծ– 
նառութեամր ու հայրենիքի հզօրացման ի խնգիր պայ– 
քարող ու ծառայող Հ.Մ.Ը.Մ.ին։

֊
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Ծ Ա Գ Ա Յ  Յ Ի Ս Ո Ի Ս Ի  Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ս Ի  Ե Ի  Ա Ն Հ Ա Ս  Ա Ն Ե Լ Ի  Կ Ա Մ Օ Ք Ն  
Ա Ս Տ Ո Ւ Ծ Ո Յ  Ե Ի  Ը Ն Տ Ր Ո Ի Թ Ե Ա Մ Բ  Ա Զ Գ Ի Ս  Ե Պ Ի Ս Կ Ո Պ Ո Ս Ա Պ Ե Տ  

Ե Ի  Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ո Ս  Հ Ա Յ Ո Ց  Ս Ե Ծ Ի  Տ Ա Ն Ն  Կ Ի Լ Ի Կ Ի Ո Յ

Շ Ն Ո Ր ՀՔ , ՍԷՐ Ե Ւ  Խ Ա Ղ Ա Ղ Ո Ւ Թ Ի ՒՆ  Ի ՏԵԱՈ-ՆԷ ԵՒ Ո Ղ Ջ Ո Յ Ն  ՀԱ ՅՐԱ Պ ԵՏԱ ԿԱ Ն  Ի Ս՜ԷՆՋ 
Ե Ւ  Օ Ր ՀՆ Ո ՒԹ Ի ՒՆ  Յ Ա ՋՈՅ  ՍՐԲՈՅ ՀՕ Ր Ն  ՄԵՐՈՅ Գ Ր Ի Գ Ո ՐԻ  Է Ո ՒՍ Ա ՒՈ ՐՉԻ Ն

ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՈՐԴՒՈՑՆ ՄԵՐՈՑ ԵՒ 
ՀԱՐԱԶԱՏԱՑՆ ՍՐԲՈՅ ԱԹՈՈ-ՈՅՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ՀԱՅ Ս՜ԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ Ը Ն Դ ՀԱ Ն Ո ՒՐ  Ս՜ԻՈՒԹԵԱՆ  

ԿԵԴ ՐՈՆ Ա Կ Ա Ն  Վ Ա Ր Չ Ո ՒԹ Ե Ա Ն

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

Սեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ, քրիստոնեական ջերմ 
սիրով ու ազգային վառ ապրումներով կ՚ողջունենք ձեզ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը, ինչպէս նաեւ աշխահացրիւ 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքը։
Ներկա յ տարին 100-ամեակն է Հա յ Մարմնակրթական Ընդհանուր Սիութեան (Հ.Մ.Ը.Մ.)։ Արդարեւ, 1918-ին Պոլսոյ մէջ 

Շաւարշ Քրիսեան, Յովհսւննէս Հինդլեան, Գրիգոր Ցսւկոբեան եռեակին կողմէ հիմնուած մարմնակրթական այս Սիութիւնը իր 
եզակի դերը ունեցաւ մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս։ Եզակի դեր մը, որ չսահմանափակուեցաւ միայն մարզական բնագաւառէն 
ներս, ա յլ ներառեց նաեւ հայ կեանքի ընկերային, կրթական, մշակութային, պահանջատիրական մարզերը։ Եզակի դեր մը, որ 
չմնաց միայն տեղական ու տեղայ նա կան պայմաններուն ու մտահոգութիւններուն առնչուած, ա յլ եղաւ գերազանցօրէն հա

մահայկական, Սփիւռքի բոլոր գագաթներէն ներս եւ Հայաստանի ու Արցախի վերանկախացումէն ետք նաեւ՝ հայրենի հողին 

վրայ դառնալով կենդանի ներկայութիւն։ Եզա կի դեր մը, որ երբեք չդարձաւ լուսանցքային, ա յլ իր զօրեղ ազդեցութիւնը ունեցաւ 
նոր սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան մէջ։ Վերջապէս, եզակի դեր մը, որ եղաւ ու մնաց համապարփակ, ազգային 
ձզտումներուն ու աւանդութիւններուն կենսագործման շաղախելով նաեւ մեր հոզետր ու բարոյական արժէքներն ու սկզբունքները։

Ա յսպ էն եղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.–ը հարիւր տարիներ շարունակ։ Ա՜յս ոգիով ու տեսլականով գործեց ու կազմակերպեց։ Ա յս  հաւատքով 
ու յանձնառութեամբ նոր սերունդներուն՝ ազգին ու հայրենիքին համար ապրելու ու ծառայելու գիտակցութիւնը ու նուիրումը 

ներարկեց։

Արդ, հարիւրամեայ իր ծառայութեամբ բեղմնաւոր ու հզօր Հ.Մ.Ը.Մ.–ը արժանի է իւրաքանչիւր հայու եւ ամբողջ հայութեան 
բարձր գնահատանքին ու խոր յարգանքին։ Կառոյցները միջոց են. էականը ու ճառագայթողը՝ ծառայութեամբ թրծուած 
նպատակասլաց գործն է։ Այսօր Հ.Մ.Ը.Մ.–ը մեր ժողովուրդին կը ներկայանայ դար մը ամբողջ նուիրական առաքելութիւն մը 
հաւատարմօրէն կատարած ըլլալու արդար հպարտութեամբ ու խոր ցնծութեամբ։

Սեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հայրապետները միշտ գնահատողը ու քաջալերողը եղա ծ են Հ.Մ.Ը.Մ.–ին։ Անոնց 
արդար գնահատանքին կը միացնենք նաեւ Սեր  ջերմ գնահատանքը՝ համահայկական ոգիով, պահանջատիրական կամքով, 
հայակերտումի յանձնառութեամբ ու հայրենիքի հզօբացման ի խնդիր գործող ու ծառայող Հ.Մ.Ը.Մ.–ին։

Վստ ա հ ենք, որ 100-ամեսւկը նոր մարտահրաւէր մը պիտի դառնայ Հ.Մ.Ը.Մ.–ին՝ առաւել նուիրումով շարունակելու իր 
առաքելութիւնը մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս, ի  Հայաստան, յԱրցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի։

Կ՚աղօթենք առ Բա րձրեալն Աստուած, որ Իր  երկնային հովանիին ներքեւ միշտ ամուր ու կենսունակ պահէ Հայ Մարմ

նակրթական Ընդհանուր Սիութիւնը, ամրացնէ անոր շարքերը ու զօրացնէ անոր մշակներուն ազգին ծառայելու կամքը։

Ողջ լերուք ի Տէր, զօրացեալշնորհօք Ս. Հոգւոյն եւ յաւէտ օրհնեալի Մէնջ. Ամէն։

Աղօթարար՝

Ա Ր Ա Մ  Ա. Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ո Ս  
Մ Ե Ծ Ի  Տ Ա Ն Ն  Կ Ի ԼԻ Կ Ի Ո Յ

Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսականիս 
Ի  դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիզորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի  2-ն Յոււիսի, 2018 բուին Քրիստոսի, եւ 
Ի  բուին Հայոց ՌՆԿԷ.

8ՈՏՈ
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խմբագրական

Ա Ջ Գ Ա Յ Ի ՜ Ն  Ա Ր ^ Է 0

ս>

ՑեԱլ

Ա
մէն իմաստով տարբեր 

եղան Հ.Մ .Ը .Մ .ի 100-ամ– 
եակի տօնակատարու– 
թիւնները։ Ձեռնարկներու 

սովորական շարք մը չեղան անոնք, ո՜չ 
ա լ «մենք մեզմով» կատարուած յաաւր 

պատշաճի հանղիսութիւններ եղան։
Հ .Մ .Ը .Մ .ի  100-ամեակի տօնակա– 

տարութիւնները իրենց համահայկա
կան տարողութեամբ, համա–Հ.Մ.–
Ը.Մ.ական մասնակցութեամբ եւ հւսմւս– 
ժողովրղային խանղավառութեամբ, 
պատմութեան անցան, իբրեւ հետք ու ղրոշմ ձգող 
հանղիսութիւններ, խորք ու թելաղրականութիւն ունե
ցող ձեռնարկներ։

Տօնակատարութիւններ շատ կատարուած են ու 
ղեռ պիտի կատարուին, սակայն այն ինչ որ Ցողիս 
2018-ին Հայաստանի զանազան քաղաքներուն մէջ 
տեղի ունեցաւ, աննախընթաց էր իր ձեւով ու բովա ն  
ղակութեամբ, հետեւաբար նաեւ արժանի՝ յատուկ ու
շադրութեան եւ խորհրդածութեան։

Խորհրդանշական կերպով, 100-ամեակի ջահավա
ռութիւները ընթացք առին չորս վայրերէ, որոնք հա- 
յութեան նահատակներուն եւ միութեան հիմնադիրնե
րուն անժամանցելի պատգամները կը փոխանցեն։

100-ամեակի նուիրուած հա մա֊Հ.Մ.Ը.Մ.ական բա
նակումը, 1200 մասնակիցներով, ինքնին նուաճում մը 
կարելի է նկատել միութեան պատմութեան մէջ։ Բանա
կումի նախօրեակին, 17 խմբապետներու ուխտագնա
ցութիւնը Արեւմտաեայաստան եւ Արարատի գագա
թին 100-ամեակի ջահերէն մէկը վառելու յանդուգն 
նախաձեռնութիւնը, իրաւա՜մբ, կրնայ նկատուիլ 
պատմական ա յլ իրագործում մը, որուն մասին դժուար 
թէ կարելի ըլլար երեւակայել մինչեւ մօտիկ անցեալը։

Ու տակաւին, պէտք է երկար կանգ առնել տօնա– 
կատարութիւններու եւ ոգեկոչումներու ոսկէ շղթային 

այն օղակներուն վրայ, որոնք երկարեցան Բիւրակա- 
նէն Ծիծեռնակաբերգ, Եռաբլուրէն Վազգէն Սա րգըս  

եանի անուան սպայից վարժարան, Երեւանի «Հան
րապետութեան» հրապարակէն Կիւմրիի «Վարղա-

*

□

օ»
► 3

էՆ 30-՛

նանց» հրապարակ, անցնելով ըՍ- 
փիւռքի նախարարութեան սրահին 

մէջ կազմակերպուած 100-ամեակի 
գիտաժողովէն, հասնելու համար 
օփերայի պաշտօնական հանղիսու- 
թեան եւ կալա-ընթրիքին՝ հովանա
ւորութեան եւ ներկայութեամբ Հա 
յաստանի նախագահին, օփերայի 
հանղիսութեան պարագային՝ նաեւ 
ներկայութեամբը եւ պատգամովը 
Հայաստանի վարչապետին։

Հանդիսարաններուն առընթեր, 
100-ամեակը մեր ժողովուրդին տուաւ միութեան թան
գարանին ալպոմը, 100-ամեակի դրոշմաթուղթը եւ ժա- 
մացոյցը, որոնք ընթացիկ յուշանուէրներ ըլլալէ աւելի՝ 
փառաւոր անցեալի մը յաւերժացումը նշեցին։

Հայրենի պետութիւնը իր աւագանիով, Հա յ Եկեղե
ցին իր նուիրապետական Աթոռներով ու համայնքա- 
յին հոգեւոր պետերով, ազգային մարմիններն ու կագ֊ 
մակերպութիւնները իրենց ներկայացուցիչներով ներ
կայ եղան, ողջունեցին եւ շնորհաւորեցին 100-ամեայ 
յոբելեարը, մինչ հաւատաւոր միութենականներ իրենց 
քսակները լայն բացին, կնքահայրութիւն կատարե֊ 
ցին, որպէսզի արժանավայել յարգանքն ու գնաեա- 
տանքը մատուցուի ա՜յն միութեան, որ Ցեղասպանու
թեան արհաւիրքէն ծնաւ եւ անցնող մէկ դարուն, տար
ուէ տարի աճեցաւ, զօրացաւ եւ համահայկական հ ը  
պարտութեան աղբիւր դարձաւ։

Իր պետութեամբ եւ ժողովուրդով, Հայաստան ծա
փահարեց Հ.Մ .Ը.Մ .ին։ Անոր ի պատիւ դրոշմաթուղթ 
հրապարակեց։ Աիութեան դրօշը 10 օր Ծիծեռնակա- 
բերդի յուշահամալիրին վերեւ ծածանելէ ետք՝ Ցեղաս
պանութեան թանգարանին մէջ յաւերժացուց։

Երեւանի վարիչները 100-ամեակի միջ-նախարա- 
րական գերատեսչութիւն ստեղծեցին, հա մ ա -Հ.^  
Ը.Մ.ական բանակումի մասնակիցներուն անցագիր֊ 
ները անվճար տրամադրեցին եւ, տակաւին, բազմա
թիւ այլղիւրութիւններ ընծայեցին, որովհետեւ գործով 
ու փորձո՜վ հաստատեցին, որ Հ.Մ .Ը .Մ . ընդհանրա
կան բարիք մըն է մեր ժողովուրդին համար։ Հ.Մ .Ը .Մ .
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փրկութեան լաստ մըն է, դաստիարակութեան եզակի 
դպբոց մը, ուր մատղաշ տղաքն ու աղջիկները կը սոր
վին բարձրանալով ուրիշներն ա լ իրենց հետ բարձ
րացնել։ Հ.Մ .Ը .Մ .ի մէջ կը պատրաստուի բարձրացող 
ու բարձրացնող հայ մարդը, որ սիրոյ, ներդաշնակու
թեան, հնազանդութեան, ծառայութեան եւ հաւաքա
կան վերելքի ճամբան կը հարթէ ընկերութեան դիմաց։

Այսպէս, յաջորդական սերունդներ կրթած, ոգեւո
րա ծ եւ ներշնչած Հ.Մ .Ը .Մ .ը իր 100-ամեակին արժա
նացաւ ընդհանուրին գուրգուրանքին եւ հիացմունքին։ 
Ան հնձեց տասնամեակներու ընթացքին իր ցանածին 
արդիւնքը, եւ երբ պահը ներկայացաւ, մարդիկ չվա- 
րանեցան վկայելու, որ Հ.Մ .Ը .Մ . սովորական միութիւն 
մը չեղաւ։ Հ.Մ .Ը .Մ . ազգային արժէ՜ք մը եղաւ։ Ան գո^  
ծեց ըստ կարիքի։ Երբ պէտք եղաւ, ան որբեր խնամեց։ 
Երբ անհրաժեշտութիւն զգացուեցաւ, ան գագաթներ 
որբութենէ փրկեց։ Տեղ մը բարոյական առողջ միջա
վայր ստեղծեց, ա յլ տեղ այլասերման դէմ պ ա յքա ^  
ցաւ, մէկ ա յլ տեղ համախումբ եւ ներդաշնակ աշխա- 
տանքի վարժութիւն փոխանցեց։ Իսկ ամէն տեղ 
սկաուտութիւնը եւ մարզական շարժումը հայացուց։ 
Հ.Մ .Ը .Մ . իր անդամներուն տուաւ ազգալին ոգի։ Ան 
չեղաւ ժամանակի մը, միջավայրի մը կամ գաղութի մը 
միութիւնը, այլ՝ եղաւ բոլոր ժամանակներու, բոլոր 

պայմաններու եւ յանո՜ւր հայութեան միութիւնը, որուն 
առաքելութիւնը ախոյեաններ պատրաստելէ շա ՜տ  
աւելի հեռուները գնաց։

Սարդիկ Հ.Մ .Ը .Մ .ը գնահատեցին ո՜չ միայն իր 
անցեալին համար, ա յլ մանաւա՜նդ իր առողջ, կենսու
նակ եւ պատուաբեր ներկային համար, որովհետեւ

100-ամեակի տօնակատարութիւները եկան ցոյց 
տալու, որ հայ կեանքի ամէնէն տարածուն եւ ամէնէն 
բազմանդամ այս միութիւնը, կազմակերպական իր 
մեծ ցանցով, պատմական փսրձաոութեամբ եւ ա նըս 
պառ խանդավառութեամբ, ա յսօր, աւելի քան երբեք, 
անփոխարինելի տեղ ունի մեր իրականութեան մէջ։ 
Մեր ժողովուրդը, Հայաստան թէ Սփիւռք, կարիքը ունի 
Հ.Մ .Ը .Մ .ի ազգային ոգիով շահած յաղթանակներուն, 
որոնցմով նորահաս սերունդներու ազգային նկարա- 
գիրը կը դարբնուի, ազգային հպարտութիւնը կը կերտ ը 
ւի եւ հայ մարդը իր անցեալին ու ապագային կը կապ- 
ուի։

100-ամեակի տօնակատարութիւնները, վերջապէս, 
եկան հաստատելու, որ մեր ժողովուրդը խոր հաւատք 

եւ վստահութիւն ունի իր հարազատ զաւակին՝ Հ .Մ - 
Ը.Մ.ին, որուն դերն ու պարտականութիւնը աւարտած 
չի նկատեր 100-ամեակի հանգրուանով, ընդհակա- 
ռակն՝ երկրորդ 100-ամեակի սեմին, նոր ճիգ, նոր ծրա- 
գիրներ եւ նոր նուաճումներ կը սպասէ Հ.Մ .Ը.Մ .էն, ո ր  
պէսզի ան տեւաբար տէր կանգնի իր նուիրական կո
չումին, շարունակէ բարձրանալ, բարձրանալու բա րձ
րացնել, հասնիլեւ հայ ժողովուրդը հասցնել նորանոր 
բարձունքներու, հո՜ն ուր պիտի ուզէինք տեսնել զայն.

Հզօր, բարօր եւ բարգաւա՜ճ,
Մասիսը ամբողջութեամբ գրկա՜ծ եւ՝
ժողովրդավար, արդար ու ամբողջակա՜ն Հա յա ս  

տանի դրօշը պարզած։

I

$

<ԶԱ/ւ 1ւկթԽխ1ւ վաթր.
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Մ Ը Մ է  100 –ամ եակէ 
տօնակատարութէւննե– 
րը ընթացը առէն Հէնգ–
շաբթէ, 19 Տուլէս 2018–
էն, ^էւրականէ բանա– 

ւտքէն, մէութեան 110 

մասնաճէւղերուն նուէրուած յուշա– 
քանդակէ բացումով։

թացման հանդէսութէւնը տեղէ ու
նեցաւ երեկոյեան ժամը ն-էն, ներկա– 

յութեամբ Սփէւռքէ նախարար Մխէ՜ 
թար Հայրապետեանէն, փոխ նախա

րար ^աբգէն Տէր ^րէգորեանէն, կո– 
տայքէ եւ Արագածոտնէ մարզպետներ 

Մոմանոս Պետրոսեանէ եւ Աշոտ Սէ– 

մոնեանէ, Այնճարէ բաղանապետ
Վարդգէս Խօշեանէ, Հ Մ Ը Մ է  կեդրո–
նական վարչութեան ներկայ եւ նախ– 

կէն անդամներու, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~Հ՝Ա՝Ս՝կփ 
վարչութեան անդամներու, համա– 

Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ական ձ1–րդ ընդհանուր բա
նակումէ խմբապետական կազմէ ներ– 

կա յացուցէչներու, հէւրերու եւ աշ– 

խարհէ զանազան երկէրներէն 100–ամ–

եակէ տօնակատութէւններուն համար 

Հայաստան ժամանած Հ+Մ՝Ը*Մ՝ական– 
ներու եւ համակէրներու։

Տուշաըանդակէ բացման հանդէ
սութէւնը սկսաւ §0եր հայրենէքֆ քայ
լերգէ կատարողութեամբ եւ դրօշակէ 

արարողութեամբ։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~Հ՝Ա՝~
Ս կ է  երեքական արէներ եւ արենոյշ– 
ներ բարձրացուցէն Հայաստանէ եւ

Հ Մ Ը Մ է  դրօշները։
թացման խօսքով ներկաները ող–

ջունեց Հ Մ Ը Մ Հ Ա Ա Կ
ներէն քոյր Անահէտ Անդրէասեան։ Ան 
ծանօթացուց յուշաքանդակը եւ հրա– 

ւէրեց Սփէւռքէ նախարարը, Հ՝Մ՝՜ 
Ը Մ է  կեդրոնական վարչութեան 
ատենապետ եղը. ^առնէկ Մկրտէչեա– 

նը եւ յուշաքանդակէ բարերար տէր եւ 

տէկ. Ոաֆֆէ ^էրաճեաններու ներկա– 

յացուցէչ, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է կեդրոնական 
վարչութեան անդամ եղը. Անդրանէկ 
Պ ահարեանը քողազերծելու յուշա
քանդակը պատող կտորը։

Տաջորդեց յարգանքէ ծաղկեմա–

100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԵՐՈՒՆ 
ՄԵԿՆԱՐԿԱ՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

110 ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՑՈՒՇԱՔԱՆԴԱԿԻ ԲԱՑՈՒՄՈՎ

ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411 9
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տոյցը։ Ափիւռքի նախարարն ու Հ Մ –  

Ը՝Մ՝ի կեդրոնական վարչութեան
ատենապետը ծաղիկներ զետեղեցին 
նորարար յուշաքանդակին դիմաց առ 

ի յարգանք եւ երախտագիտութիւն 
միութեան 110 մասնաճիւղերուն ծա
ռայած ու ծառայող նուիրեալներունւ 

Խօսք առաւ Ափիւռքի նախարար 

0խիթար Հայրապետեան եւ նշեց, որ 
մեծապէս տպա ւորուած է րանակող 

սկաուտներու չափազանց դրական 

տրամադրութիւններովէ Այս րանա– 
կումը եւ յուշաքանդակը մեզ կը լեցնեն 
արդար հպարտութեամր, յայտնեց ան 

եւ յոյս յայտնեց, որ չորս տարի ետք, 
համա–Հ–0.Ը–0.ական յաջորդ րանա– 

կումը կը կատարուի մասնակիցներու

կրկնուած թիւովւ
Հայրապետեան հաստատեց, որ ըԱ– 

փիւռքի նախարարութիւնը եւ Հայաս– 

տանի նոր կառավարութիւնը իրենց 
վճռակամ տրամադրութիւնը կը յայտ– 

նեն միշտ ըլլալու Կ։
խօսքին աւարտին, նախարար Հայ

րապետեան շնորհակալութիւն յայտ - 
նեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի եւ րանակումի պատաս
խանատուներուն եւ դիտել տուաւ, որ 
միասնարար մենք մ եծ ազգ ենք, 
հպարտ հայերով ու Հ–0.Ը–0.ականնե– 
րով–.

Խօսք առաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնա– 
կան վարչութեան ատենապետ եղր. 
Գառնիկ 0կրտիչեան եւ ըսաւ, որ ծիւ
րականի րանակավա յրի մուտքին

10 ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411
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կանգնեցուած յուշաքանդակը կրկնօ - 
րէնակն է մէութեան 90 –ամեակէն առէ– 

թով, 2005-էն, Տէր Զօրէ Նահատակաց 
յուշամահամալէրէն մէջ կանգնեցուած 
յուշակոթողէն, որ Սուրէոյ պատերազ
մէն սեւ օրերուն քար ու քանդ եղաւ 
հաւատադրժողական ուժերու կողմէ–. 
Յուշաքանդակէն կրկնօրէնակը, մե– 
տաղեայ յուշանուէրէ ձեւով, պահ– 

ւած կը մնայ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  թանգարանէն 
մէջ, Պէյրութհ Օրէն, յուշաքանդակը 
կը ներկայացնէր մէութեան 90 մասնա– 
ճէւղերը էրենց հէմնադրութեան
թուականներովհ Նոր կանգնեցուած 
յուշաքանդակը, Հայաստանէ հողէն 

վրայ եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Յէւրականէ բանա– 
կավայրէն մէջ, կը ներկայացնէ մէու

թեան 110 մասնաճէւղերը Աղեք–
սանդրէոյ Հ.0.Ը.Մ.–§^ամք՝^էն (հէմնը– 

ւած ՜101Ղ–էն՛) մէնչեւ նորագոյն մէաւո– 
րը վանգուվըրը Լհէմնուած 2018-էնհ 

Յուշաքանդակէն պատրաստու
թեան մասէն խօսելով, եղբ. *էառ.նէկ 

0կրտէչեան շնորհակալութէւն յայտ–

նեց բարերար տէր եւ տէկ. Ր  ա ֆֆէ  
^րաճեաններուն, քանդակագործներ 

Աշ ոտ եւ Հ այկ 0արկոսեաններուն,

Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս Կ է
բոլոր անոնց, որոնք մասնակէց դար - 
ձան անոր էրագործման\

ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 411 11
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100-ԱՄԵԱԿԻ 
ՅՈՒՇԱՐԱնԳԱԿՐ 
ՄՆԱՅՈՒՆ ՅՈՒՇԱՐԱՐ 
ՄԻՈՒՌԵԱՆ ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ 
ԱՆՑԵԱԼԻՆԵՒ ՅԱՂԹԱԿԱՆ 
ԱՊԱԳԱՅԻՆ

(Հ-0Ը-0Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՏԵՆԱ ԵՏ ԵՂՐ– ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՁԵԱՆԻ 
ԽՕՌԲԸ'100-ԱՄԵԱԿԻ 8 Ո Ւ  ԱԲԱՆԳԱԿԻ 
ԲԱՏՄԱՆ ԱՐԱՐՈՎՈՒԹԵԱՆ)

• 0 Ը ՚ 0 մ ե ծ  ընտանէ– 
քը ա յս տարէ մեծ 

ցնծութեամբ ու պար
ծանքով կը տօնախմբէ 

՚ ՚1§§–ամեակը։
Հ -0 -Ը -0 *է կեդրոնական Վար– 

չութէւնը այսօր եւ յառաջէկայ 10 
օրերուն շարք մը մէջոցառումնե– 

րով կը նշէ \00–ամեակը։ Այդ մէ ո̂– 
ցառումներէն առա^էնը այս յուշա– 

քանդակէն հաստատումն ու բա
զումն է։

Հ©0-Ը-0©է կեդրոնական Վար– 
չութէւնը 2005 թուականէն, 0եծ  

Եղեռնէ 90-ամեակէ ոգեկոչմ ան 

առէթով« Տէր Զօրէ Նահատակաց 
մատրան կողքէն կանգնեցուց նմա–

կ յուշաքանղդակ մը« ուր 

ուած էէն օրէն գործող մէու– 
ն 90 մասնաճէւղերուն անուն–

նօրէն

յէշ 
թ ե
ները էրենց հէմնադրութեան թը - 
ւականներով:

Յուշաքանդակը օրէն կանգնե–
ցաւ էբրեւ Հ*0*Ը*0՝է մեծ րնտանէ–
քէն կողմէ յարգանքէ արտայայտո 0եծ Եղեռնէ գո՛ 
հերուն եւ էբրեւ յանձնառութէւն մեր արդար դատէն հաս՚ 
տատակամ պահանջատէրները մնալու։

Դմբախտաբար, սակայն« Աուրէոյ տխրահռչակ պատե՛ 
րազմէն ընթացքէն« օսմանցէ թուրքերու մերօրեայ ժառան՛ 
գորդները ոճրայէն արարքով մը քանդելէն այդ 
դակը եւ պայթեցուցէն Եղեռնէ յուշարձան-մատուռը։

Այդ յուշաքանդակէն մնացած մէակ յէշատակը անոր մե՛

տաղեայ փոքր կրկնօրէնակն է« որ այսօր 

կը գտնուէ Հ՝0^Ը^0•է §Վարդգէս Տէր Կա– 

րապետեան՚Ֆ թանգարանէն մէջ« Պէյրութ։
Ոճրագործ թուրքերը երբ Հ ՚0 ՚Ը ՚0 ՚է  

յուշաքանդակը քանդեցէն« չէէն գէտեր, 
որ յուշաքանդակէ ետէն կը կանգնէն 

էրենց նահատակ սերունդէն հաւատարէմ
26 հազար Հ*0*Ը*0*ականներ« §Նահատակ
ցեղէ անմահնե՛րորոնք ներկայացուցէչ– 
ներն են համայն հայութեան։

Այսօր« Հ©0©Ը©0©է կեդրոնական Վար
չութեան այս նախաձեռնութեամբ« Յէւրա– 

կանէ մեր բանակավայրէն մէջ« մեր մէու– 
թեան հէմնադրութեան պանծալէ \§§–ամ– 

եակէն առէթով« կը կանգնէ քանդուած այդ 
յուշաքանդակէն աւելէ մեծ ու բարեզարդը– 

ւած մէկ օրէնակը« որուն վրայ այս անգամ 
90 մասնաճէւղէ փոխարէն ներկայացուած 

են 110 մասնաճէւղեր« որոնք մէշտ պատ - 
րաստ են Հ.0-Ը-0–է ջահը վառ պահելու եւ 

յաջորդ հարէւրամեակը նորանոր էրագոր– 
ծումներով դէմագրաւելու։

Այս առէթով, Հ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  կեդրոնական 
Վարչութեան անունով շնորհակա– 
լութէւն կը յայտնենք տէր եւ տէկէն 
Րա ֆֆէ Գրաճեաններուն, որոնք 

մեծ գէտակցութեամբ եւ ուրախու– 
թեամբ ստանձնեցէն յուշաքանդա- 
կէն բարերարութէւնը։

Յարձր գնահատանքէ խօսք 

կ արձանագրենք այս յուշաքանդա– 
կէ քանդակագործեր Հա յկ 0ար - 
կոսեանէն եւ հօրը Աշոտ 0արկոս– 
եանէն« որոնք մեծ բծախնդրու– 

թեամբ եւ յա^ողութեամբ էրակա– 
նացուցէն արուեստէ այս գործը։ 
Վարձքը կատա ր բոլոր անոնց, 
որոնք նպաստեցէն այս աշխատան - 
քէն եւ այս մէջոցառումը յա^ողու– 
թեամբ պսակելու մեր ճէգէն։

Այս յուշաքանդակը կանգուն 
պէտէ մնայ հոս« Արագած լերան 

լանջէն« Հ՚0^Ը’0 *է Յէւրականէ բա– 
նակավայրէ մուտքէն« ճակատը 

բա՚րձր« դէպէ 0ասէս սարը ուղղ– 
ւած։ Ան պէտէ կանգնէ հաստատ« 
ամուր եւ անսասանդ էբրեւ մնա– 
յուն յուշարար բանակավայր այցե

լող բոլոր սկաուտներուն եւ Հ©0©Ը©0• ականներուն«
Որպէսզէ անոնք հպարտ ըլլան էրենց մեծ եւ հզօր ընտա– 

նէքէն պատկանելէութեամբ,
Ու որպէսզէ ըլլան ժառագորդները այս մէութեան պատ– 

ւաբեր անցեալէն եւ երաշխաւորները անոր յաղթական 
ապագայէն։
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Հ
Մ Ը Մ է  100 –ամեակէ տօնակատարութէւննե– 
րուն երկրորդ օրը, Ուրբաթ, 20 Յուլէսէն, Հա– 
յոց Ցեղասպանութեան Ծէժեռնակաբերդէ յու– 

շահամալէրէն մէջ տեղէ ունեցաւ դրօշակէ 

յ՜էւն, ջահավառութէւն, 100-ամեակէ ծառատբն– 
կում եւ հայ մարմնակրթութեան նուէրուած ցուցահանդէ

սէ բացումէ

ԴՐՕՇԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ  

Ա ՐԱ ՐՈ Ղ Ո ՒԹ Ի ՒՆ Ը
100 –ամեակէ երկրորդ օրուան ոգեկոշումներուն շարքը 

սկսաւ յետմէջօրէէ ժամը 5-էն, Հայոց Ցեղասպանութեան 

Ծէժեռնակաբերդէ յուշահամա լէր-թանգարանէ մուտքէն
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կազմակերպուած դրօշակէ արարողութեամբ, ներկայու– 

թեամբ Հ~Մ~Ը~Մ~է Կեդրոնական վարչութեան ներկայ եւ 
նախկին անդամներու, մէութեան հէմնադէր Շ  աւարշ 

0րէսեանէ եղբօրը թոռ տոքթ. Շ  աւարշ 0րէս եանէ, 0եծէ 
Տանն Կէլէկէոյ Կաթողէկոսութեան ներկայացուցէչներ 

Պետրոս վրդ. 0անուէլեանէ եւ Արտաւազդ Աբղ. Շառոյեա– 

նէ, 100 –ամեակէ տօնակատարութէւններու §կնքահայր՝ֆնե– 
րէն տէր եւ տէկ. Հրաչ եւ էլէզապէթ Սէսեռեաններու, 

Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս Կ  բ. Դաւէթ Տակոբեանէ,
Ցեղասպանութեան թանգարանէ տնօրէնէ ժամանակաւոր 
գործակատար Նարէնէ 0արգարեանէ, Հա յկ Դեմոյե անէ, 
Այնճարէ քաղաքապետ վարդգէս խօշեանէ, ազգայէն բա
րերար *իաբրէէլ Չէմպէրճեանէ, համա-Հ.0 .Ը .0 .ական 11-
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ՓԱՐԻԶ
100-ամեակի երկրորդ ջահը բոցա– 

վառեցաւ առաջին ջահ ին հետ միա
ժամանակ, նոյն օրը, նոյն ժամուն, 
Փարիզի Սէն Թիէի գե ւեզմանատան 
մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադ իր երրորդու
թեան անդամ Գրիգոր 3 սկոբեանի շի
րիմին մօտէն։

Ջահին բոցավառուսը օրհնեց Հայ 
եկեղեցւոյ Արեւմտեան Եւրոպայի

ՊԷ3ՐՈՒԹ
100-ամեակի առաջին /ջահը բացա- 

վառեցաւ 22 Ապրիլ 2018-ին, Անթիլիա- 
սի Եղեռնի նահատակաց մատրան 
ջահէն, ի յիշատակ Եղեռնի նահա
տակ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գաղափարախօս Շա– 
ւարշ Քրիսեանի։

Ջահին բոցավառումը կատարուե
ցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կա
թողիկոսին օրհնութեան խօսքով, Հ.Մ  ̂
Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեա- 
նի պատգամով եւ այս առիթով պատ
րաստուած ուխտի կատարումով։
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ԼՈՅՍ ՚ 
սա

ՏՇԱև».

ԱՐԱՐԱՏ
100-ամեակի երրորդ ջահը բոցա- 

վառեցաւ 11 Յուլիսին, Արարատի գա
գաթէն, երբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհասփիւռ 
մասնաճիւղերէն 17 խմբապետ-խմբա- 
պետուհիներ, Արեւմտահայաստան 
կատարած իրենց ուխտագնացու
թեան ծիրէն ներս, Սրբազան լերան 
գագաթը բարձրացան, հոն «Յառաջ 
նահատակ»ը հնչեցուցին, 100-ամեա- 
կի ախտը կրկնեցին եւ հայութեան 
աստուածներուն օրհնութիւնը առած՝ 
լեռնէն վար իջան պատ մական ջահով։

ՊՈԼԻՍ
100-ամեակի չորրորդ ջահը բ ո  

ցավառեցաւ 12 Յուլիսին, միու- 
թեան հիմնադիր երրորդութեան 
անդամ Յովհաննէս Հինդլեանի շի
րիմէն, Պոլիս։ Կատարուեցաւ հոգե- 
հանգ\տեան պաշտօն՝ Սկիւտարի 
Ս. Խաչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ 
Յուսիկ-Քհնյ. Հերկելեանի ձեռամբ։ 
Ապա, Հինդլեանի շիրիմին մոմերէն 
վառեցաւ 100-ամեակի վերջին ջա
հը՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.ԿՓ ներկայացու
ցիչներ՝ Դա - իթ Յակոբեանի եւ Գե– 
ղամ Մանոաեանի կողմէ։
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>-֊

րդ բանակումէ մասնակէցներէն ներկայացուցչական խում– 

բի մը առաջնորդութեամբ ընդհանուր խմբապետուհէէն եւ 

փոխ խմբապետուհէէն, էնչպէս նաեւ այս առէթով աչխար– 

հէ չորս ծագերէն ժամանած Հ.0.Ը.0.ա կա ն պատասխանա
տուներու, ծնողներու եւ համակէրներու։

Նախ, Հ-Մ  Ը Մ  ՜Հ Ա Ս Կփ սկաուտական չեփորախում– 
բէն նուագով երկու սկաուտներ Հայաստա նէ եւ Հ-Մ-Ը-Մ-է 

դրօշները ստանձնեցէն Հայկ Դ՛եմոյեանէն եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է
կեդրոնական վարչութեան ատենապետ եղբ. ^էառնէկ 

0կրտէչեանէն եւ ուղղուեցան դրօչակէ ձողէն մօտ, ուր 

հանդէսաւոր կերպով բարձրացուցէն, որպէսզէ անոնը ծա
ծանէն մէնչեւ մէութեան 100-ամեակէ տօնակատարութէւն– 

ներու աւարտէ Ապա, հնչեցէն Հայաստանէ եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է 
ըայլերգներըէ

թացման խօսըով հանդէս եկաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝Ս՝կ՝է 
արենոյչներէն ըոյր Անահէտ Անդրէասեանէ Ան հանդէսու– 

թեան խորհուրդն ու նպատակը ներկայացնելով հրաւէրեց 

Հայկ *էեմոյեանը փոխանցելու էրխօսըըէ
Ղ՛եմոյեան յայտնեց, որ 20 Յուլփսը պատմական օր է, 

որովհետեւ Ծէծեռնակաբերդէ յուչահամալէրէն մէջ կը ծա

ծանէ Հ Մ -Ը -Մ է  դրօշը Այն դրօշը, զոր բարձր բռնեցէն Ցե~ 
ղասպանութենէն վերապրած որբերը, վերապրումէ եւ պայ–

ըարէ կեանը մղած նուէրեալները 0ենը այսօր այդ սե
րունդներու ժառանգութէւնը, յէչողութէւնը եւ պատէւը 

կրողներն ենը, նչեցանէ
Շարունակելով, Հայկ Ղ՛եմոյեան ըսաւ, որ մենը այսօր 

մտովէն 1918 թուականէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը հէմնած սերունդէն 
հետն ենըէ կը յէչենը Շաւարչ 0րէսեանը, Հայկ ճոլոլեանը, 
Գրէգոր Յակոբեանը, Յովհաննէս Հէնդլեանն ու վահան 

Զ երազը, որոնը հայ մարմնակրթութեան ռահվէրաները 

հանդէսացան եւ որբերէն արժանապատէւ ու հպարտ ըաղա– 

ըացէներ կերտեցէնէ Փառը այդ սերունդէն եւ յարգանը 

անոնց վաստակէնէ
Այս առէթով խօսը առաւ նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ եղբ. *էառնէկ 0կրտէչեանէ Ան 

ըսաւ, որ §Այսօր յաղթանակէ օր է, ոչ թէ անոր համար որ 

դրօչակէ այս արարողութեամբ բացումը կը կատարուէ 100– 

ամեակէ տօնակատարութէւններուն, այլ անոր համար, որ 

§խաւար դամբան» նետուելէ 100 տարէ ետը, մենը կանը, կը 

մնանը ու կը խոստանանը չարունակել մնալ, մէնչեւ որմեր 

զոյգ դրօչները Եռագոյնը եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է դրօչակը կոթո– 
ղենը §կատարն հայրենէ լերանց հեռագոյն»է

§Այսօր, յաղթանակէ օր է, որովհետեւ այսօր Ծէծեռնա– 

կաբերդէ մէջ մէայն Ցեղասպանութեան նահատակներուն

ջահը չէ, որ կը բոցավառէ, այլ մէկէ փո՜
խարէն կը բոցավառէն չորս այլ ջահեր, 
որոնը կու գան Անթէլէասէն, Փարէզէն, 
Պոլփսէն եւ Արարատէ կատարէնէ վեր– 

ջին ջահը անակնկալ մըն էր մէութեան 

աչխարհասփէւռ մասնաճէւղերուն
պատկանող 24 խմբապետներուն կող - 
մէ, որոնը անցնող օրերուն, ամէն 

դժուարութէւն յաղթահարելով, բարձ
րացան Արարատ, Հ .0.Ը .0.ա կա նէ  

էրենց ուխտը վերանորոգեցէն եւ ան– 

մար ջահով մը վերադարձան անկէ»է
Այ ս ջահերը,– չարունակեց եղբ. 

0կրտէչեան–, այսօր պէտէ մէանան Ծէ՜ 
ծեռնակաբերդէ անմար ջահէն եւ մէաս– 

նաբար պէտէ բոցավառէն հայութեան

18 ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411

-



~ ^ Ւ ֊
1 3̂րշւց֊ տբ6Օ1311։1^3րշւց405.ցճճ 10/18/2018 9:12 Բ1̂  Բտց6 19

եւ Հայաստանէն համար, Հ Մ  Ը Մ  էն եւ 

անոր երազներուն էրականացման հա
մարէ Մէնչ չորս վայրերէ բերուած հո

ղերը, Ծէծեռնակաբերդէ հողէն խառնը– 
ւելով, պէտէ պարարտացնեն ու զօրացը– 

նեն զայն այնպէս մը, որ անոնը նոր 

աւէչ պէտէ տան մէութեան 100-ամեակէ 

ծառէն, որպէտէ ցանուէ բոլորէս կող– 

մէ, բոլորէս համարէ

Այնուհետեւ, ներկայ հէւրերն ու ժո
ղովուրդը ուղղուեցան յուչահամալէ– 

րէն պուրակը, առաջնորդութեամբ Հա– 

յաստանէ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է, մէութեան ըս– 
կաուտութեան եւ 100-ամեակէ դրօչնե– 

րունէ Անոնց հետեւեցան չորս ջահակէր– 

ներ եւ չորս սկաուտներ, որոնը կը կրէ՜ 
էն յատուկ արկղներով չորս վայրերէ 

բերուած հողերէ
Ծառատնկումէ Հայրը հասնելով, 

արկղներու հողերը պարպուեցան եւ 

խառնուեցան 100-ամեակէ ծառէ հողէն, 
որուն մօտ 

բացատրագէրը կը կրէր հետեւեալ գը՜ 
րութէւնը. §Հայոց Ցեղասպանութեան 

զոհերէ յէչատակէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է 100-ամ– 

եակէ կապակցութեամբէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՝է
կեդրոնական վարչութէւն, 2018»է

ՋԱՀԱվԱ1 Ո ՒԹ Ի ՒՆ Ը
Ծառատնկումէն ետը, ներկաները 

ուղղուեցան Ծէծեռնակաբերդէ յուչար– 

ձան եւ անմար կրակէն չուրջ բոլորուե– 

լով էրենց յարգանըն ու երախտէըը 

յայտնեցէն մէութեան մէկ դարու հաւա– 

տաւորներուն եւ բոլոր անոնց, որոնը 

էնկան է սէր հայ ժողովուրդէն եւ է
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պաշտպանութիւն անոր նուիրական հայրենիքին։
0ահանայ հայրերու կողմէ կատարուեցաւ հոգե՝ 

հանգստեան պաշտօն, որմէ ետր ջահերը միացուեցան Ծի՝ 
ծեռնակաբերդի անմար ջահին։
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ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ
Ոգեկոչումներու շարքը աւարտեցաւ Ցեղասպանու

թեան թանգարանին մէջ կազմակերպուած ցուցահանդէսի 

բացումով։ Հայ մարմնակրթութեան նուիրուած ցուցահան– 

դէսը եզակի էր իր տեսակին մէջ, որովհետեւ թանգարանի 
հաւաքածոյին կողքին ան կը ցուցադրէր յատկապէս Պէյ՜ 

րութէն, Հ*Մ*Ը*Մ*ի §Վարդգէս Տէր կարապետեան» թան
գարանէն բերուած արժէքաւոր իրեր եւ պատմական փաս
տաթուղթեր։

Ցուցահանդէսին բացումէն առաջ, Ցեղասպանութեան 

թանգարանի տնօրէնի ժամանակաւոր գործակատար Նա– 

րինէ 0արգարեան եւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական վարչու
թեան ատենապետ եղբ* Գառնիկ 0կրտիչեան կատարեցին 

նոր լոյս տեսած §Ալպոմ Հ*Մ*Ը*Մ*ի վարդգէս Տէր կարա– 
պետեան թանգարանիդ գիրքխն մակագրութիւնն ու իրարու 
փոխանակումը։ §Ալպոմըդ կը ներկայացնէ միութեան թան
գարանին աւելի քան 1200 իրերէն եւ փ աստա թուղթերէն 230 

նմոյշներ։ §Ալպոմդին խմբագիրն է միութեան §0արզիկ՝դ
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պաշտօնաթերթէ խմբագիր Վէգէն Աւագեան։

Տեղէ ունեցաւ նաեւ Հ–0–Ը–0–է կողմէ 100-ամեակէ յու– 
շանուէրներու փոխանցում Նարէնէ 0արգարեանէ եւ Հայկ 

*էեմոյեանէ:
Խօսք առաւ Ցեղասպանութեան թանգարանէ տնօրէնէ 

ժամանակաւոր գործակատար Պարէնէ 0արգարեան եւ 

ըսաւ, որ մեծ է Հ .0 .Ը .0 .է  դերը հայապահպանութեան գոր– 

ծէն մէջ։ Հ-Մ-Ը-Մ՝ կը նպաստէ մեր նորահաս սերունդէ ֆէ~ 
զէքական առողջ կազմաւորման եւ ազգայէն ու բարոյա– 

կան արժէքներու ձեռք բերման։ Հ .0 .Ը .0 . նաեւ կամուրջ 
կը հանդէսանայ Հայաստան-Ափէւռք կապերու ամրապընդ– 

ման եւ զարգացմանւ
0արգարեան նշեց, որ Ցեղասպանութեան թանգարանը 

յատուկ ուշադրութէւն կ ընծայէ նախաեղեռնեան հայ 
կեանքէ լուսաբանման ու ներկայացման եւ մարմնակրթու– 

թէւնը կը հանդէսանայ այդ կեանքէ կարեւոր երեսներէն մէ
կը., տրուած ըլլալով որ հայեր հէմնադէրները եղած են Օս
մանեան կայսրութեան մարզական կեանքէն։

խօսքէն աւարտէն, Նարէնէ 0արգարեան, Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  
կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. ^առնէկ
0կրտէչեան եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Արեւելեան 0 . նահանգներու 
շիջանէ ատենապետ եւ համա–Հ>0.Ը–0.ական 11-րդ բանա
կումէ գործադէր մարմէնէ անդամ եղբ. Արամ *էայսէրեան 

հատեցէն ցուցահանդէսէ բացման ժապաւէնը, որմէ ետք 
ներկաները առէթը ունեցան շիջելու ցուցադրուած նկարնե– 

րուն, էրերուն եւ փաստաթուղթերուն շուրջ լայն բացատ– 
րութէւններ ստանալով Հայկ ^եմոյեանէն։

Յարգելէ հէւրեր, սէրելէ սկաուտներ,
^ժուար է խօսքեր գտնել բնութագրելու համար պատ

մական այս պահը։
^ժուար է բառեր գտնել բացատրելու համար այն 

զգացումը, զոր մեզմէ էւրաքանչէւրը կ ապրէ դրօշակէ 
այս արարողութեամբ եւ անոր յա^որդելփք հանդէսու– 

թեամբ։
Անկախ Հայաստանէ, Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է , սկաուտութեան եւ 

100 –ամեակէ դրօշները կողք-կողքէ կը բարձրանան Հայոց 
Ցեղասպանութեան պատմական վկայարանը հանդէսա– 

ցող Ծէծեռնակաբերդէ յուշահամալէրէն մէջ։
Չոր ս դրօշներ կը ծածանէն հպարտօրէն, վեհօրէն,

գեղեցկօրէ՜ն։
Չ որ ս դրօշներ կը բարձրանան եւ էրենց բարձրացու

մով պատգամ մը կ ՛ թէ շնորհէւ այս
դրօշներուն

Տարագիր հայն իր կեանքը նորոգեց,
Երէկ շղթայուած, այսօր ինքնավար,
Յարեաչ վեհօրէն դամբանէն խաւար։

Այո , Եռագոյնը, Հ .0 .Ը .0 .է  դրօշը եւ անկէ ծնած մէւս 
երկու դրօշները նորոգեցէն հայ մարդուն կեանքը։ Ազատ 
ու հպարտ քաղաքացէէ վերածեցէն զայն։ Պահանջատէր եւ 

էրաւատէր սփէւռքահայու վերածեցէն զայն։ 3 ախտաւոր 

օր մը, այսպէս, 20 Յուլէս 201%-էն, է  նշան յաղթանակէ, 
զայն անպայման ծածանելու համար Արարատէ դէմացՀ

Այսօր, սէրելէնե՚ր, յաղթանակէ օր է մեզէ համար, ոչ 

թէ որովհետեւ մենք դրօշակէ այս արարողութեամբ բա
ցումը կը կատարենք 100-ամեակէ մեր տօնակատարու– 

թէւններուն, այլ անոր համար, որ §խաւար դամբան  ̂
նետուելէ 100 տարէ ետք, մենք կանք, կը մնանք ու կը 

խոստանանք շարունակել մնալ, մէնչեւ որ այս չորս դրօշ
ները կոթողենք §կատարն հայրենէ լերանց հեռագոյն՝ ։̂

Այսօր, յաղթանակէ օր է, որովհետեւ այսօր Ծէծեռնա
կաբերդէ մէջ մէայն Ցեղասպանութեան նահատակնե
րուն ջահը չէ, որ կը բոցավառէ այստեղ, այլ մէկէ փոխա– 
րէն կը բոցավառէն, քէչ ետք պէտէ բոցավառէն չորս ջա

հեր, որոնք կու գան ԱնթէլՒ աս էն, Փարէզէն, Պոլէսէն եւ 
հայութեան անմահութեան խորհրդանէշ Արարատ լերան 

գագաթէն։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՋԱՀԵՐԸ ՊԻՏԻ ԲՈՑԱՎԱՌԻՆ 
ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱՑԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

(Հ-ՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 
ԵՂԲ– ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՋԵԱՆԻ ԽՕՍԲԸ՝

ՄԻՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԵՐՈՒ 
ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՎՈՒԹԵԱՆ, ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ՄԷԶ)

Առաջին ջահը եւ անոր հեա բերուած բուռ մը հողը կու 

գայ Տէր Զ°րի անապաաներէն, Անթիլիասի նահաաակաց 
մաաուռ հասած աճիւններէն։ Հեաեւաբար, ան իրարու կը 

միացնէ աշխարհասփիւռ մեր նահաաակներուն աճիւնները, 
իբրեւ միացեալ հայութեան, մէկ ու միացեալ գաաի արաա– 
յայաութիւն։

Երկրորդ ջահը եւ անոր հեա բերուած հողը կու գայ Փա- 

րիզէն, Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադիրներէն Գրիգոր Յակոբեանի շի
րիմէն, ի նշան Հայասաան-Ափիւռք միասնականութեան եւ 

այդ միասնականութեան մէջ Հ-Մ-Ը-Մ-ի ունեցած կամրջողի 
դերակաաարութեան։

Երրորդ ջահը եւ անոր հեա բերուած հողը կու գայ Պոլի– 

սէն, միութեան հիմնադիր երրորդութեան անդամ Յովհան– 

նէս Հինդլեա ոլիսը ծննդավայրն է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի։
Ան յաաուկ աեղ ունի մեզի համար։ Եւ Պոլիսէն բերուած ջա

հը կրկնակի իմասա եւ նշանակութիւն ու նի Հ  Մ  Ը Մ  ի հա–
մար։

Ջահերու մեր յայաարարութիւնները կեդրոնացած էին
երեք ջահերու վրայ, սա կայն Հ  Մ  Ը Մ– ական 17 խմբապեա–
ներ, աշխարհի չորս ծագերէն համախմբուելովդ 100-ամեակի 

առիթով մեծ անակնկալ մը կաաարելով, յաականշական եւ 
զգացական չորրորդ ջահ մըն աւելցուցին երեքին վրայ, երբ 

գաղանաբար ծրագրեցին եւ ամէն աեսակի վաանգներ ան– 

աեսելով բարձրացան մեր բոլորին համար յաաուկ նշանա
կութիւն ունեցող եւ մեր յաւերժութիւնը խորհրդանշող 

Արարաա լեռը։ Ան ոնք Արարաա լերան գագաթին վերանո– 
րոգեցին իրենց սկաուաական խոսաումը, չորրորդ ջահը 

վառեցին եւ բուռ մը հող ապահովելով ներկայացան Կեդրո
նական Վարչութեան։ Հպարա ենք մեր խմբապեաներով,

որոնք մեծագոյն փասաը աուին Հ.0.Ը .0.ա կա ն իրենց 
դասաիարակութեան յաականշութեան։

Ահաւասիկ, այս չորս ջահերն են, որոնք այս°ր պիաի միա
նան Ծիծեռնակաբերդի անմար ջահին եւ միասնաբար պիաի 

բոցավառին հայութեան եւ Հայասաանի համար, Հ-Մ-՜ 
Ը՝Մ՝ին եւ անոր երազներուն իրականացման համար։

Մինչ չորս վ այրերէ բերուած հողերը, Ծիծեռնակաբերդի 

նուիրական հողին խառնուելով, պիաի պարարաացնեն ու 

զ°րացնեն զայն այնպէս մը, որ անոնք նոր աւիշ պիաի աան 
100-ամեակի մեր ծառին, որ քիչ եաք պիաի ցանուի բոլորիս 

կողմէ, բոլորիս համար։
Ջահավառութեան եւ ծառաանկումի հանդիսութեան 

պիաի յաջորդէ անմար կրակին ծաղիկներու մաաուցումը 

եւ յուշահամալիրի թանգարանին մէջ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պաամա– 
կան իրերու ցուցահանդէսին բացումը։

Այս բոլորը, յարգելիներ, ազդանշանը պիաի աան մեր 
սիրելի միութեան 100 -ամեակի ա°նակաաարութիւններուն 
պաշա°նական բացումին եւ 8 °ր եաք, մենք դարձեալ պիաի 

հաւաքուինք այսաեղ, այս անգամ բարձրացուած դր°շները 
վար առնելու եւ 100-ամեակի ա°նակաաարութիւններուն 

հանդիսաւոր փակումը նշելու համար։

Յանուն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Կեդրոնական Վարչութեան, յաջո
ղութիւն 100 –ամեակի ա°նակաաարութիւններուն եւ շնոր
հակալութիւն Պէյրութի, Փարիզի, Պոլիսի եւ Արարաաի ջա– 

հավառութիւններուն իրենց մասնակցութիւնը բերած մեր 
քոյրերուն եւ եղբայրներուն։

Բոլորին վարձքը կաաար։
Յառա ջ, դէպի նոր 100-ամեակներ։
Յառա՜ջ, անսասա՜ն յառաջ, դէպի նորանոր յաղթանակ–

ներ։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՀԻՄՆԱԴԻՐ 
ԵՐԲ ՈՐ Գ Ո ՒՌ  Ե ԱՆ 
ՅՈՒՇԱ0ԱՆԴԱԿՆ ԵՐՈՒ 
ԲԱ ՑՈՒՄ ՝

Հ.Մ.Ը.Մ. -Հ.Ա.Ս.Կ.Ի 
ԵՐԵՒԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԻ 
ՄՈՒՏ0ԻՆ

24

Հ Մ Ը

Մ Ը Մ ի  100 –ամեակի 
տօնակատարութիւննե– 

րուն երրորդ օրը, Շա
բաթ, 21 Տուլիսի առա
ւօտեան ժամը \̂ 1–ին, 

Ա*Ս*Ե*ի Երեւանի կեդրո
նին մուտքին տեղի ունեցաւ Հ*Մ*Զ*Մ*ի 
հիմնադիր երրորդութեան Շ  աւարշ 

0 ր ի սեանի, ^րիգոր Տակոբեանի եւ 
Տովհաննէս Հինդլեանի յուշաքանդակ– 

ներուն բացումը։
թացման հանդիսութեան ներկայ 

գտնուեցան Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական 
վարչութեան ներկայ եւ նախկին ան– 

դամներ, Շ  աւարշ իրիսեանի եղբօրը 

թոռը տոքթ. Շ աւարշ իրիսեան, նա
հատակ վարդան ^ախշեանի մայրն ու 
քոյրը Այտա եւ Աննա ^ախշեաններ, 

Հ Մ  Ը Մ  -Հ Ա Ս Կ ի վարչութեան ներ
կայ եւ անցեալի անդամներ, հիւրեր եւ
Հ*Մ*Ը*Մ*ականներ։
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Տուշաքանդակներուն բացումը 

կատարեցին Հ*Մ*Ը*Մ*Է կեդրոնական 
վարչութեան ատենապետ եղյբ. ^առ–

նիկ Մկրտիչեան, Հ*Մ՝Ը՝Մ՝՜Հ՝Ա՝Ս՝Կփ  
ատենապետ եղբ. *իաւիթ Տակոբեան, 
տոքթ. Շ  աւարշ 0րիսեան եւ յուշա– 
քանդակի բարերար տէր եւ տիկ. վար– 

դան եւ Սապին ^իազանճեաններու ներ–

կայացուցիչ Գահիրէի Հ Մ Ը Մ ֊  
§Արարատ՝Ֆ մասնաճիւղի ատենապետ 

եղբ. Լեւոն *իելփեան։

Այս առիթով, Հ.Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնա
կան վարչութեան խօսքը փոխանցեց 

եղբ. Ր  աֆֆի կէօվօղլանեանէ Ան ըսաւ, 
որ Հ*Մ*Ը*Մ*ը այսօր հպարտ ու բարձ– 
րաճակատ կը ներկայանայ իր ժողո
վուրդին մէկ դարու նուաճումներով 

եւ իրագործումներո վ հարուստ իր

պատմութեամբ։ Հ*Մ*Ը*Մ* կը յիշէ այդ

պատմութեան մեծ երախտաւորները 

եւ յարգանքի ու գնահատանքի իբրեւ 

արտայայտութիւն, Երեւանի սրտին

մէջ, Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս կ ի  կեդրոնի
մուտքին, կը կանգնեցնէ միութեան 

հիմնադիրներուն յուշաքանդակները։
Եղբ. կէօվօղլանեան նշեց, որ Հ*0.~ 

Ը .0 .ի  հիմնադիրները խոր հայրենասի– 

րութեամբ իրենց ծրագիրներուն կի՜ 
զակէտը դարձուցած էին հայութիւնը, 
հայ լեզուն, Հայաստանն ու հայ նորա
հաս սերունդը։ Այսօր, անոնք կրնան 

հանգիստ ննջել, որովհետեւ իրենց 
ծրագիրները իրագործման մէջ են 

միութեան աշխարհասփիւռ մեծ ըն– 

տանիքին եւ յատկապէս Հայաստանի 

կազմակերպութեան կողմէ։
Շ  արունակելով, եղբ. կէօվօղլան– 

եան շնորհակալութիւն յայտնեց յու– 
շաքանդակի բարերար վարդան եւ 

Սապին ^ազանճեաններուն, քանդա
կագործներ Աշոտ եւ Հայկ 0արկոս– 

եաններուն եւ բոլոր անոնց, որոնք 
իրենց մասնակցութիւնը բերին այս 

աշխատանքին իրագործման։

§Այ ս յուշաքանդակները պիտի ըլ
լան ներշնչումի աղբիւր ծրագրելու եւ 
իրագործելու յառաջիկայի մեր բեղուն 

գործունէութիւնը։ Այս յուշաքանդակ– 
ները պիտի ըլլան նաեւ մղիչ ուժը հե– 

տեւելու միութեան հիմնադիրներուն 

գծած ուղիին, գաղափարախօսութեան 
եւ ^արձրացիր-բարձրացուր նշանա
բանին՝ ,̂ շեշտեց եղբ. կէօվօղլանեան եւ 

իր խօսքը եզրափակեց ըսելով, որ այս
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յուշաքանդակները, այս էւրայատուկ 

վայրէն, պէտէ ըլլան մնայուն յուշա
րարներ մնալու այդ սերունդէն ար
ժանաւոր ժառանգո րդները, Հ ՝Մ  –՜ 
Ը-Մ-ը առաջնորդելով պատուաբեր 

անցեալէն դէպէ նորանոր էր ագոր֊ 
ծումներ, դէպէ յաղթական ապագայ՛.

Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական վարչու
թեան խօսքէն ետք, ներկաները բարձ

րացան Հ–Մ–Ը–Մ––Հ–Ա–Ս–կ–է կեդրոնէն

երրորդ յ ար կը, ուր տեղէ ունեցաւ
§վարդան թախշեան գրադարան-ըն– 
թերցարան՝)՝)էն բացումը.

Խօսք առաւ Հ–Մ–Ը–Մ––Հ–Ա–Ս–կ–է
վարչութեան ատենապետ եղբ- Գաւէթ 

Տակոբեան եւ ըսաւ, որ նախապէս 

վարդան թախշեանէ անունով գոյու–

թէւն ունէր սրահ մը 

կեդրոնէն մէջ, սակայն 

ն պ ա տ ա կ ա  յ ա ր մ  ար 

նկատուեցաւ զայն բա
րեկարգել եւ գրադարանով մը օժտել, 
որպէսզէ սկաո ւտները կարողանան 

աւելէ շատ ժամանակ անցընել կեդրո
նէն մէջ աւելէ կապ– ւելով մէութեան.

°ղբ– Տակոբեան հաստատեց, որ 

գրադարան –ընթերցարանէն գլխաւոր 

բարերարը եղած է վարդան թախշեա–
նէ մտերէմ Հ-Մ-Ը-Մ-ականներէն մէկը,
որ սակայն չէ փափաքած անունը յայ
տարարել. Գրադարանէն ստեղծման 

մէջ կարեւոր դեր ունեցած է նահատա
կէն քոյրը Աննան, որ նուէրած է մեծ 

թէւով գէրքեր. Գրադարանը տակաւէն 

էր վերջնական տեսքը չէ ստացած եւ 

խոստումներ կան զայն նոր գէըքերով 

եւ համակարգչայէն սարքերով հարս
տացնելու.

Ապա, նահատակ վարդան թախշ– 

եանէ մասէն խօսելով, եղբ. Տակոբեան 

նկատել տուաւ, որ 1991-էն Արցախէ 

ազատագրման կռէւ ներ ուն նահա - 
տակուած վարդանը թէեւ կարճ, սա
կայն բովանդակալէց եւ հերոսական 

կեանք մը ունեցաւ՛. Ան անմահացաւ՝ 
ներշնչումէ օրէնակ դառնալով գալէք 

սերունդներուն. վարդանը ընթերցա– 

սէր էր, էրեն համար ընթերցանու– 
թէւնը մէջոց էր գէտելէքներ եւ ճանա– 

չողութէւն ձեռք բերելու, մեր պատ
մութեան եւ մեր ժողովուրդէ խնդէր– 

ներ ուն ծանօթանալու համար. թող էր 

օրէնակը վարակէչ ըլլայ այսօրուան 

սկաուտներուն համար, վարդանէ 

օրէնակով էրենք զէրենք գէտութեամբ 

եւ գէտեէէքներ ով զէնելու համար, 
աւելցուց Տակոբեան.

Այնուհետեւ, սրտէ խօսք փոխանցեց 

Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական վարչութեան
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Վարդան Բախշեան կը հանդիսա– 
նայ նոբանկախ Հա-աստանի Հ.0.– 
Ը.0.ական առաջին սերունդի հա–ա– 
տաւոբ ներկա– ացուցիչներէն։ Ան 
եդած է Արցախեան ժոդովրդա– ին 
շարժումի (Հայ Ուսանողու
թեան Գաշինք) ժիաւորժան հիմնա
դիրներէն։ 2 Գեկտեմբեր 1989-ին, Հա– 
յաստանի մէջ Հ.0.Ը.0.ի վերընձիւդու– 
մէն ետք, ան կ՚ըլ-այ Հ.0.Ը.0.ի երեւա
նի մասնաճիւդի կազմութեան նա
խաձեռնողներէն մէկը եւ վարչու
թեան առաջին ատենապետը։ Ապրիլ 
1991-ին, կը մասնակցի Հ.0.Ը.0.ի  
Պատգամաւորական Ընդհանուր ժո– 
դովին եւ կ՚ընտրուի Հ.0.Ը.0.ի Կեդրո
նական Վարչութեան անդամ։

16 Վեկտեմբեր 1991-ին, Վարդան 
Բախշեան կը նահատակուի Արցախի 
Հասանապատ գիւղի ազատադրման 
կռիւներուն։
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ատենապետ եղբ. Գառնիկ 0կրտիչեան 

եւ յայտնեց, թէ ինք վարդան Ըախշեա– 

նը ճանչցած է միութեան 1991-ի Պատ– 

գամաւորական փողովին՛ վարդանը 

համակ եռանդ եւ խանդավառութիւն 

էր՛ Ընթերցասէր եւ գաղափարական 

մարդ, որուն նմանները քիչ են մեր 
օրերուն՛, վարդանը կը պատկանէր 

Հայաստանի մէջ վերընձիւղուած

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  առաջին սերունդին, որ
հսկայական գործ կատարեց միու– 

թիւնն ու միութենական արժէքները 

ծանօթացնելու եւ տարածելու համար,

վկայեց ան՛
փերջին խօսքը արտասանեց նահա

տակ վարդան Ըախշեանի քոյրը Ան– 
նա Ըախշեանը՛ Ան ըսաւ, որ այս գրա– 

դարան-ընթերցարանին բացումը կա– 

րեւոր նախաձեռնութիւն է այսօրուան 

սկաուտութիւնը գիր-գրականութեան 

եւ ակումբին կապելու իմաստով՛ Ըն
թերցանութիւնը,– շեշտեց ան,– կարե– 

ւոր է միտքով առողվջ սերունդներ 

պատրաստելու համար՛

28֊

Ըախշեան նշեց, որ վարդանը ու
նէր գիրքի պաշտամունք՛ Զինք ճանչ– 

ցողները գիտեն այդ մասին՛ Շ ատ հա֊ 
ճելի է, որ իր սիրելի միութեան կեդրո
նին մէջ բացուած է գրադարան–ըն
թերցարան՛ Այսօր, համացանցի ներ
կայութեան, դժբախտաբար, գիրքի 

նկատմամբ հետաքրքրութիւնը նուա
զած է, բայց ամէն պարագայի գիրքը 

ուրիշ զգացողութիւն է եւ ուրիշ լից
քեր կու տայ մարդուն՛

խօսքին աւարտին, Աննա Ըախշեան 

շնորհաւորեց Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը  100-ամեակին 

առիթով եւ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚-Հ ՚Ա ՚Ս ՚Կ ՚ը  գրա–
դարան-ընթերցարանին համար եւ յայ
տարարեց, որ վարդանին գիրքերէն 

կարեւոր մաս մը կը նուիրէ իր անունը 

կրող այս գրադարանին՛
^օսքերէն ետք, կեդրոնին առաջին 

յարկին վրայ տեղի ունեցաւ հիւրասի– 

րութիւն՛

հաւասիկ, անգամ 

մը եւս կը կանգ– 

նինք Հայ Աարմ– 

նակրթական Ընդ
հանուր 0իութեան 

պատմութեան կարեւոր մէկ ժամա– 

նակահատուածին մէջ՛
Այսօր, աշխարհասփիւռ իր մեծ 

ընտանիքով, Հ-Մ-Ը-Մ՝ հպարտօրէն 
եւ ճակատը բարձր կը դիտ է 100-ամ– 

եայ նուաճումներով եւ իրագոր– 
ծումներով ծանրաբեռնուած իր 

պատմութիւնը՛
- Պ ատմութիւն մը, որ Հ ՚Մ  ©- 

Ը՚Մ՚ին տուաւ աշխարհի ծագերուն 

տար ածուած հայորդիներ ու հայա֊ 
պահպանման պարտականութիւնը՛

- Պատմութիւն մը, որ այս միու
թեան տուաւ առանցքային դերա– 

կատարութիւն մեր ազգի պատմու
թեան դժուարագոյն ժամանակա- 
հատուածին մէջ, 70 երկար տարի
ներ °ռագոյն դրօշն ու սրբութիւն– 

ները միշտ բարձր եւ անբիծ պահե– 

լու, մինչեւ անոնց ապահով յանձ
նումը ազգային անկախ պետակա
նութեան՛

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  կեդրոնական վար
չութիւնը չէր կրնար միութեան 
հիմնադրութեան 100-ամեակի կեդ
րոնական տօնախմբո ւթիւնները
ծրագրել առանց անդրադառնալու, 
առանց յիշելու եւ յիշեցնելու փա
ղանգը այս միութեան գաղափարը

յղացող եւ անոր *նունդ տուող ազ–
գանուէր հայորդիներու, որոնք 

իրենց պայծառ տեսլականին ընդ– 

մէջէն երաշխաւորեցին անոր գոյա– 

տեւումն ու շարունակական վերել–

քը՛
Հ - Մ Ը - Մ ը  իր սկզբունքներով ու 

Գրագիրով հիմնուած է փոխադարձ 

յարգանքի եւ գնահատանքի արժէք
ներ ուն վրայ՛ Ու ճիշդ այս պատճա– 
ռով է, որ իբրեւ պարտականու
թեան գիտակից միութենականներ, 
այսօր մենք ներկայ ենք հոս կատա– 

րելու միութեան հիմնադիրներուն 

մեծարանքի այս արարողութիւնը՛ 
Ի սկ ինչմւ. ճի՚շդ այս վայրին

մէջ՛
Ինչո՞ւ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ  -Հ՚Ա Ս՚Կ՚ի գը֊

րասենեակին մուտքին՛

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  հիմնադիրները, խոր 
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ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻՆ 
ՈՒ ԵՐԱԶԻՆ ՄԱՐՄՆԱՒՈՐՄԱՆ ՕՐՐ

(ՀՄ Ը-Մ Ի ԿԵԴՐՈՆ ԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՍ 
ԵՂԲ– ՐԱՖՖԻ ԿԷՕՎՕՎԼԱՆԵԱՆԻ ԽՕՍ Ը՝ 

ՍՐՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆ ԵՐՈՒ ՔԱՆԴԱԿՆԵՐՈՒ 
ԲԱՑՈՒՄԻՆ, Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս Կ Ի  ԿԵԴՐՈՆԻՆ ԱՌՋԵՒ, ԵՐԵՒԱՆ)

հայրենասիրութեամբ մը, իրենց ծրա– 

գիրներուն կիզակէտը նկատի ունէին 

հայութիւնը, հայ լեզուն, Հայաստանն 

ու հայրենի սուրբ հողը։
Այսօր, անոնը մեծ պարծանքով ու 

հոգեկան գոհունակութեամբ երկին

քէն կը դիտեն Հ©Մ©Ը©Մ©ի աշխարհաս– 
փիւււ կառոյցը եւ մանաւանդ Հայաս– 

տանի Ազգային Սկաուտական Կազմա
կերպութեան գոյութիւնը, իրագոր
ծումներն ու մեծ դերակատարութիւնը 

թէ ազգային, թ է  տարածաշրջանային 

եւ թէ համաշխարհային մակարդակնե–

րու վրայ©
Հիմնադիրներու տեսլականին ու 

երազին մարմնաւորման օ՛րն է այսօր։
Այստեղ, ներողամտութիւն խնդրե– 

լով, Կեդրոնական Վարչութեան անու
նով պիտի վիրաւորեմ համեստութիւնը 

եւ շնորհակալութիւն յայտնեմ եղբայր 

Վարդան եւ քոյր Սապին ^ազանճեան– 

ներուն, որոնք կատարեցին այս դիմա– 

քանդակներուն բարերարութիւնը։
^ինահատանքով կ անդրադառնանք

նաեւ այս աշխատանքը իրագործած 

զոյգ արուեստագէտներ Աշոտ Մար– 

կոսեանին եւ իր տաղանդաւոր որդ– 

ւոյն Հայկ 0արկոսեանին, որոնք 

իրենց բարձր մակարդակին ու ճաշա
կին կողքին ցուցաբերեցին նաեւ հա
մագործակցութեան ոգի, ինչ որ 
նպաստեց աշխատանքին հեզասահ ըն–
թացըին։

Բարձր գնահատանք այն բոլոր 

պարտաճանաչ միութենականներուն, 
որոնք իրենց գործօն մասնակցութիւնը 

բերին այս եւ 100-ամեակի բոլոր ծրա– 

գիրներու յաջողութեան մանաւանդ

Հ©Մ©Ը©Մ©–Հ©Ա©Ս©Կ©ի քոյրերուն եւ եղ
բայրներուն, Հ©Մ©Ը©Մ©–Հ©Ա©Ս©Կ©ի վար
չութեան անդամներուն, որոնք ժրաջա– 

նօրէն եւ ձեռներէցօրէն հետեւեցան 

աշխատանքի ամէնէն փոքր մանրա– 

մասնութիւններուն նոյնիսկ եւ զա
նոնք յաջողութեամբ կատարեցին։

Վերջ ա ՝©Ը©Մ©ի Կեդրոնա
կան Վարչութեան անունով, միու– 

թեան հիմնադրութեան 100-ամեակի

ցնծալի առիթին համար կը շնորհաւո– 

րենք Հ©Մ©Ը©Մ©ի մեծ ըն տանիքին բոլոր 
անդամները եւ միասնաբար կը խո– 

նարհինք հիմնադիրներու սրբազան 

գործին առջեւ։
Այս դիմաքանդակները պիտի մնան 

ներշնչումի աղբիւր ծրագրելու եւ 

իրագործելու միութեան յառաջիկայ 
ամեակներու բեղուն գործունէու– 

թիւնը։
Այ ս դիմաքանդակները պիտի մնան 

մղիչ հետեւելու հիմնադիրներու
գծած ուղիին, գաղափարախօսութեան 

եւ §Բարձրացի՛՚ ր ֊բարձրացուր^ նշա
նաբանին։

Կը շեշտենք, որ հիմնադիրներու 
այս դիմաքանդակները, այս իւրայա– 

տուկ վայրէն պիտի ըլլան մնայուն յու
շարարներ, մնալու այդ սերունդի ար
ժանաւոր ժառանգորդները, Հ©0©–
Ը©Մ©ը առաջնորդելով պատուաբեր 
անցեալէն դէպի նորանոր իրագոր - 
ծումներ եւ յաղթական ապագայ։
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0 Ը . 0 . է  100 –ամեակէ
տօնակատարութէւննե– 

րու շարքէն, յէշատակե– 

լի եղաւ սկաուտական 
պատմական տողանց

քը, որ տեղէ ունեցաւ &աբաթ, 21 Յու–
լէսէ երեկոյեան ժամը 5.30-էն։ Տո
ղանցքը ընթացք առաւ Երեւանէ §Ա– 

զատութեան՝  ̂ հրապարակէն։

Տողանցքը առա^նո րդեցէն Հ Մ ֊  

Ը-Մ-՜Հ-Ա-Ս-Կ-է շեփորախումբը եւ վեց
դրօշակակէրներ, որոնց հետեւեցան

հա – Հ 0 Ը 0  ումէն
մասնակէց պատուէրակութէւնները 
այբուբենական շարքով։ Պատուէրա– 

կութէւններու կարգէն, առաջէն ան– 

գամ ըլլալով, տողանցեցէն նաեւ աշ– 
խարհէ շորս ծագերէն եկած մէութեան 

վաստակաշատ նախկէն խմբապետ– 

խմբապետուհէները, թէւով 150 հոգէ 

եւ Հ*Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝Ս՝Կփ սկաուտական

շարքերը 400 գայլէկ-արծուէկներ, 
արէ-արենոյշներ եւ շարայէն յատուկ 

խումբէ անդամներւ
Տողանցող պատուէրակութէւնները 

երեկոյեան ժամը 6-էն §Հանրապետու– 

թեան՝ֆ հրապարակ հասնելով, խրոխտ 
ու առէնքնող շարքերով անցան այս 

առէթով պատրաստուած պատուոյ 
թրէպէւնէն առջեւէն, ուր զէրենք ող– 
ջունեցէն Սփէւռքէ եւ գէւղատնտեսու– 

թեան նախարարներ 0խէթար Հայրա– 

պետեան եւ Արթէւր խաշատրեան, Եո– 
տայքէ մարզպետ 0ոմանոս Պետրոս– 

եան, Հայաստանէ մէջ հաւատար– 
մագրուած Եգէպտոսէ, Յորդանանէ եւ 

Լէբանանէ դեսպանները, 0 . Եահանգ– 

ներ ու դեսպանատան ներկայացուցէշ– 

ները, ՀՅԴ Բէւրո յէ եւ Հայաստանէ 
վերագոյն 0արմէնէ ներկայացուցէշ– 

ներ Հրանդ 0 արգարեան եւ Արսէն 

Համբարձումեան, 1–

32

նական փարշութեան ներկայ եւ նախ
կէն անդամներ, մէութեան 26 շրջան
ներու պատասխանատուներ, 100–ամ– 
եակէ տօնակատարութէւններու
§կնքահայրներ՝ֆ, հէւրեր եւ հրաւէր– 

եալներ։
Ապա, տողանցող պատուէրակու– 

թէւնները էրենց տեղերը գրաւեցէն 

հրապարակէն վրայ եւ ընդհանուր 
§հանգէստ–պատրաստ՝ֆէ ետք հետեւե
ցան օրուան յայտագէրէնւ

Հ.0.Ը .0.–Հ.Ա .Ս՝Ե՝է շեփորախում–
բը, որ տողանցքէն ամբողէջ տեւողու
թեան ազգայէն–հայրենասէրական էր 
եղանակներով ոգեւորած էր Երեւանէ 

բնակէշներն ու տողանցքէն հետեւող – 
ները, տողանցքէն պաշտօնական յայ–
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տագիրին ազդանշանր տուաւ Հայաս– 

տա նի եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի քայլերգներուն 
կատարումովէ

Առաջին խօսքր արտասանեց րԱ՜ 
փիւռքի նախարար 0խիթար Հայրա– 

պետեան։ Ան շնորհաւորեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
100 –ամեակր եւ րսաւ, որ սկաուտական 

շարքերր իրենց պայծառ եւ լուսաւոր 

դէմքերով կր ներկայացնեն մեր մեծա– 
գոյն հպարտութիւնը

ջ հիմնուե
ցաւ ազգային եւ համամարդկային գա
ղափարներով, րստ որոնց ան կրթեց, 
միտքով, հոգիով ղջ
սերունդներ, րսաւ նախարարը Հ~Մ՝~ 

Ը 0  տարիներ շարունակ մեծ աւանդ 
ունեցաւ հայապահպանութեան գոր–
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ծին մէջ, Սփիւռքի մէջ հայ մարդը հայ 
պահելու եւ աւելի հայացնելու աշխա– 

տանքին մէջ, իսկ Հայաստանի մէջ 
օրինապահ քաղաքացիներ կերտելու 

ճիգին մէջ։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ պատրաստեց քա
ղաքացիական իրենց իրաւունքներուն
ել պարտաւորութիւններուն գիտակից 
սերունդներ միշտ բարձր պահելով
հայութեան եւ Հայաստանի անունը։ 
Անոր համար ալ հայութիւևը միշտ 

հպար տ եղաւ Հ .Մ Ը .Մ ով> իսկ Հայաս֊

տանի պետութիւնն ալ միշտ եղաւ 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կողքին, այնպէս ինչպէս 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը եղաւ պետութեան կողքին, 
հաստատեց նախարար Հայրապետ– 

եան։
Յաջորդ խօսքը արտասանեց Հ՝Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ի կեդրոն ական վարչութեան 
ատենապետ եղբ. Գառնիկ 0կրտիչեան։ 
Ան ողջունեց տողանցողները անկախ 

Հայաստանի մայրաքաղաքի սրտին 

մէջ։ §Այն Հայաստանին, որուն համար

երդում կատարած էք ծառայելու։ Այն 

Հայաստանին, որուն համար գործած 

են ձեզի նախորդած սկաուտական 

շարքերը։ Ըւ նաեւ, այն Հայաստանին, 
ուր կը համախմբուիք չորս տարին ան– 
գամ ձեր
բանակումները կատարելու, հայկա
կան ձեր արմատները զօրացնելու եւ 

քիչ մը աւելի հայացած ձեր երկիրները 

վերադառնալու համարէ, ըսաւ ան։
Եղբ. Սկրտիչեան ըսաւ, որ §Հայաս–
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տանն է մեր ուժէն աղբէւրը եւ կենսու– 

նակութեան աւէշը։ Հայրենէ հողն է 

մեզ &տարացումէ »ւ ձուլումէ փրկող 
մէակ ապաւէնը ճէշդ է, որ մեր մեծա– 

մասնութէւնը կ՛՛ապրէ Հայաստանէն 
դուրս, բայց, կասկած չկայ, որ Հայաս– 

տանը կ՛ապրէ էւրարանչէւրէն հոգէէն 

ու սրտէն մէջ% կասկած չկայ, որ Հ՝Մ՝~ 
Ը.0.ական դաստէարակութեամբ մեր 

սկաուտները Հայաստանը կը ճանչնան 

առանց զայն ունենալու։ Հայաստանը
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կը սէրեն առանց զայն ճանչնալու, 
որովհետեւ սկաուտներու երակներուն 

մէջ կը հոսէ հայու արէւնը, անոնց 

կուրծքերուն տակ կը տրոփէ Հ՝Մ՝~ 
Ը.0.ականէ սէրտըֆէ

էր խօսրը սկաուտներուն ուղղելով, 
եղթ. Մկրտէչեան ըսաւ, որ դուր բախ
տաւոր սերունդ էր, որովհետեւ Հայաս– 
տանէ անկախութեան 100-ամեակէ տա– 

րէն առէթն ու պատեհութէւնը ունէր 

ձեր սէրելէ մէութեան 100-ամեակը տօ
նելու արդար գոհունակութեամբ եւ 

հպարտութեամբ։ վուր նաեւ յաւելեալ 
պարտականութէւն ունեցող սերունդ 

էր, որովհետեւ կոչուած էր 100 տար– 

ւան վաստակէ մը արժանաւոր կրողնե
րը ըլլալու եւ այդ վաստակէն վրայ ան
պայման ձեր կողմէ բան մը աւելցնելուէ 

Ապ ա, եղբ. 0կրտէչեան յայտնեց, որ 
էնչրա՚ն գեղեցէկ է տեսակ-տեսակ 

դրօշներով սկաուտներ տեսնել այս 

հրապարակէն վրայէ էայց նաեւ, էնչ– 

րա՚ն հմայէչ է պանծալէ °ռագոյնը

տեսնել բոլոր դրօշներէն առաջ ու բո– 

լոր դրօշներէն վերէ Եռագոյնով առաջ
նորդուող այս տողանցրը րէչ ետր 

կրնայ աւարտէլ, բայց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է երթը 
երբեր չէ կրնար վերջ գտնելէ 100 տարէ 

առաջ սկսուած այդ երթը կը շարու– 

նակուէ ու պէտէ շարունակուէ բոլո– 

րէն խրոխտ րայլերով, §կամաւոր բա
նակցէ հզօր կամրով եւ §§կատուաբեր 

անցեալէն յաղթական ապագայէ ըն
թանալու հաստատ վճռակամու– 

թեամբէ
Խօսր առաւ ՀՅվ Հայաստանէ վե

րագոյն 0արմէնէ ներկայացուցէչ Ար՜ 
սէն Համբարձումեանէ Ան ողջունեց 

հայութեան §կամաւոր բանակըֆ եւ 

նշեց, որ մէկ դրօշէ տակ այսրան երէ– 
տասարդներ համախմբելու երեւոյթը 

էնրնէն ոգեւորէչ էէ Ան ըսաւ, որ կեան– 

րէ մէջ յաջողութեան գրաւականը գէ՜ 
տելէրը, հաւատրն ու կամրն են, որոնց– 

մով զէնուած Հ.0.Ը.0.ականներ  

հարկ է որ էրենց համար ճշդեն յաւակ

նոտ նպատակներ, կարողանան տալ 
կշռադատուած որոշումներ եւ հետե– 

ւողականութէւն ցուցաբերեն այդ որո
շումներու էրականացման համարէ

Համբարձումեան թելադրեց առաջ~ 

նորդուէլ սկաուտութեան համար հէմ– 

նական նշանակութէւն ունեցող ազ - 
գասէրութեան եւ բարոյականութեան 

սկզբունրներո փ Հ-Մ-Ը-Մ-ը սոսկ կազ - 
մակերպութէւն չէ, այլ էւրօրէնակ 

դպրոց է մնայուն արժէրներու, սէրոյ, 
եղբայրութեան, հայրենասէրութեան 

դպրոցէ Նորանկախ Հայաստանէ 

ապագան կրնան երաշխաւորել մէայն 

Հ.0.Ը.0.ականներու նման բանէմաց, 
ազնէւ,հայրենասէր եւ կազմակերպը– 

ւած հայորդէներ, հաստատեց անէ

Հ Մ  Ը Մ  -Հ Ա Ս Կփ ողջոյնէ խօսրը 
փոխանցեց ատենապետ վաւէթ Յա– 

կոբեանէ Ան ըսաւ, որ այսօր մեծագոյն 

տօնն է, էւրայատուկ եւ խորհրդանշա

կանէ Այսօր Հ Մ  Ը Մ՝ կը նշէ էր մէկ 
դարեայ գործունէութեան յոբելեանը
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Հ Մ Ը Մ . անցնող մէկ գա
րուն սովորական միութիւն 

մը չեղաւ, այլ եղաւ գպրոց 

մը, ուր փոխանցոլեցան ազ– 

գային գաղափարախօսու– 

թիւն, պատուի զգացողո լ–
թիւն։ Հ-Մ-Ը-Մ-ի մեծ ընտա–
նիքը ունեցաւ մէկ նպա–
տակ՝ պատր աստել հայ ազ– 
գին արժանի , գիտակից,
նուիրուած, հոգեպէս կա
յուն ու առողջ սերունգներ, 
որոնք պիտի կերտեն մեր 

երազած ապագան։
Հուսկ, իր խօսքը փո–

խանցեց համա–Հ . Մ Ը Մ ա֊
կան 11 –րգ բանակումի ընգ– 

հանուր խմբապետ ֊քոյր 
Թալին Օրտողլեան։ Ան 

ըսաւ, որ ի 100-ամեայ §կա–
մաւոր բանակցին երթը սկսաւ Հայոց 

Ցեղասպանութենէն անմիջապէս ետք 

որբախընամի եւ հայրենիքի օժանգա–

սկզբունքներուն §առողջ 

միտքը առողջ մարմինին 

մէջ՝ֆ տեսնելու մօտեցումին։ 
Այսօր, նոյն §կամաւոր բա
նակցին զինուորները կը շա– 

րունակեն քալել խրոխտ ու 

հաստատ քայլերով։
իր խօսքը սկաուտներուն 

ուղղելով, քոյր Օրտողլեան 
ըսաւ. §Աիրելի սկաուտներ, 
գուք իսկապէս կամաւոր բա– 

նակն էք այս միութեան։ *իուք 

էք որ կը ստանձնէք այգ ջահը, 
որ վառեցաւ 100 տարի առաջ 
ու բացավառեց սրտերը հա– 

զարաւոր հայերու։ Հոն ուր 

տարածեց
մարզական եւ սկաուտական 

առողջ ոգի։ Այսօր այգ ջահը 

կը վառի աչխարհի չորս ծագերուն, 

Հ-Մ-Ը-Մ-ը գարձնելով անքակտելի մէկ 
մասը հայ իրականութեան՝ֆ։

Շ  ա ր ո ւ ն ա կ  ել ո վ , հ ամ ա  - Հ Մ –  
Ը.0ա կա ն 11-րգ բանակումի ընգհա– 

նուր խմբապետուհին ըսաւ• §Աուզիչ 

եւ խրախուսիչ է անկախ հայրենիքի 

մայրաքաղաքին գլխաւոր հրապարա
կին վրայ տեսնել 2000 Հ.0.Ը.0.ա կա ն
սկաուտներ, որոնք եկած են իրակա– 

նացնելու երազը հիմնագիր ղեկավար
ներ ու եւ չարունակելու անոնց երթը, 
ուխտելով հաւատարիմ մնալ այն բո– 

լոր սկզբունքներուն, որոնց վրայ 
հիմնուած է այս միութիւնը։ Աառա՚ջ 

գէպի նոր 100-ամեակ, յառա՛ջ գէպի 

նորանոր յաղթանակներէ։
խօսքերէն ետք, տողանցքը վերջ 

գտաւ երեկոյեան ժամը 1-ին։

հասաւ Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ը,

կութեան աչխատանքներով։ Այսօր, 
100 տարի ետք, այգ §կամաւոր բանա– 

կ»ը կը գործէ ամէնուրեք, հայապահ– 

պանման առաքելութեամբ, կառչած 

մնալով հիմնագիրներու հաստատած
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ԳԷՊԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
յ ա ղ ռ ա ն ա կ ,
ԳԷՊԻ ՀԶՕՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ՈՎ  

ՀՁՕՐ ՀԱՅՈՒՌԻՒՆ
( Հ Մ Ը Մ Ի  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՂԲ– ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ԽՕՍ0Ը՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ա-ԱՄԵԱԿԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՏՈՂԱՆՑ0ԻՆ, 

ԵՐԵՒԱՆ Ի «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» ՀՐԱՊ ԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱ8)

ստուծոյ հաւատարմութեան, 
ազդէն ու հայրենէքէն ծառա

յութեան երդում տուած սկաուտներ,

Հա մ ա -Հ-Մ Ը Մ
կումէ սէրելէ մասնակէցներ, ներկայ 
եւ նախկէն խմբապետ-խմբապետուհէ–
ներ,

Թանկադէն Հ .Ա.Ը.Ա.ականներ,
բարեկամներ եւ բարեկամուհէներ,

Հանդէսաւոր այս պահուն, ուրա– 

խո ւթէւնն ու պատէւը ու նէմ Հ 0 -  

Ը .0•է  Կեդրոնական Վարչութեան 
անունով ձեր բոլորը ող^ունելու ան
կախ Հայաստանէ մայրաքաղաքէ 

սրտէն մէի
Այն Հայաստանէն, որուն համար

երդո ւմ կատար ած էք ծառայելու՛..
Այն Հայաստանէն, որուն համար 

գործած են ձեզէ նախորդած սկաու– 

տական շարքերը։
Ու նաեւ, ա՛յն Հայաստանէն, ուր կը 

համախմբուէք չորս տարէն ան գամ մը, 
համա-Հ.0 -Ը-Ա• ական ձեր բա նա կում - 
ները կատարելու, հայկական ձեր ար– 
մատները զօրացնելու եւ քէչ մը աւելէ 

հայացած ձեր երկէրները վերադառնա
լու համարէ

Արդարեւ, Հայաստանն Է մեր ու
ժէն աղբէւրը եւ կենսո ւնա կո ւթեան 

աւէ–ը՛ Հայրենէ հողն Է մեզ օտարա
ցումէ եւ ձու–ումէ փրկող մէակ ապա
ւէնը՛
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ճէշդ է, ձեր մեծամասնութէւնը 
կապրէ Հայաստանէն դուրս, բայց, 
կասկած չունէնք, որ Հայաստանը 

կ՛՝ապրէ ձեզմէ էւրաքանչէւրէն հոգէէն 
ու սրտէն մէջէ

Կասկած չունէնք, որ դուք Հ•0•- 

Ը 0  •ական ձեր դաստէարակութեամբ, 
Հայաստանը կը ճանչնաք առանց զայն 
ունենալու,

Դուք Հայաստանը կը սէրէք առանց 

զայն ճանչնալու,
Որ ովհետեւ ձեր երակներուն մէջ կը 

հոսէ հայու արէւնը, ձեր կուրծքերուն 

տա կ կը տրոփէ Հ.Ա .Ը  Մ  • ականէ սէր- 
տը՛

Դուք,  սէրելէներ, բախտաւոր սե - 
րունդ էք, որովհետեւ Հայաստանէ ան
կախութեան 100 -ամ եա կէ տարէն,
առէթն ու պատեհութէւնը ունէք ձեր 

սէրելէ մէութեան 100 -ամեակը տօնելու 
արդար գոհո ւնա կո ւթեամբ եւ հպար- 
տութեամբ է

Դուք,  սէրելէներ, նաեւ յաւելեա լ 
պարտականութէւն ունեցող ս երո ւնդ 
էք, որովհետեւ կոչուած էք 100 տար– 

ւան վաստակէ մը արժանաւոր կրողնե
րը ըլլալու եւ այդ վաստակէն վրայ ան
պայման ձեր կողմէ ալ բան մը աւելց- 
նելու՛

Սա պահուն, մենք արդէն ձեր շար
քերուն մէջ կը տեսնենք յառաջացած 

տարէքով քոյրեր եւ եղբայրներ, վաս–
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տակաշատ նախկէն խմբապևտ-խմբա՜ 
պետուհիներ, որոնբ իրենց յար գելի 

ներդրումը ունեցած են այս միութեան 

սկաուտական շարբերու կազմակերպ– 
ման եւ դա ստիարակո ւթեան երախ– 
տաշատ աշխատանոցին՛.

Սա պահուն, մենք ձեր շարքերուն 

մէջ կը տեսնենք այսօր պատասխանա– 
տըւո ւթեան գլո ւխը կանգն ած քոյրեր 

եւ եղբայրներ, որոնք հազարաւոր քի
լոմեթր եր կտրելով, եկած-հասած են 

հայրենիք, իրենց հետ Հայաստան բե
րելով իրենց երկիրներու սկաուտա
կան բազմանդամ պատուիրակո^ 

թի ւնն եր ը՛
Ու վերջապէս, մենք ձեր շարքերուն 

մէջ կը տեսնենք նորեր, սկաուտական 

կեանքին մէջ իրենց առաջին քայլերը 

առնող տղաք ու աղջիկներ, որոնք 

եկած են շա րո ւնա կելո ւ իրենց նա
խորդներուն գործը, Շ  աւարշ 0րիս- 

եաններո ւ, Յովհաննէս Հինդլեաննե- 
րու եւ վահան Չ  եր ազներո ւ կողմէ 

սկսուած հայանուէր գործըէ
Ում եւ կորով բոլորին, յարատե

ւութիւն եւ յաջողութիւն մեր բոլոր 

շրջաններ ո ւ սկաուտական կազ մե - 
րուն, որպէսզի անոնք կարողանան 
իրենց առաքելութիւնը շարունակել եւ 

իրենց կարգին 100-ամեայ նուիրումի 

ջահը իրենց յաջորդող սերունդներուն 

փոխանցելէ
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Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ, 
ինչքա՜ն գեղեցիկ է տեսակ-տեսակ 

դրօշներով ձեզ տեսնել այս հրապարա
կին վրայ՛ Ոայց նաեւ, ինչքա՜ն հմայիչ 
է պանծա լի Եռագոյնը տեսնել բոլոր 

դրօշներէն առաջ ու բոլոր դրօշներէն
վե"րէ

Եռագոյնով առաջ՛նորդուող այս 

տողանցքը քիչ ետք կրնայ աւարտիլ, 
սիրելիներ, բայց ձեր երթը երբեք չի 

կրնար վերջ գտնելէ 100 տարի առաջ 

սկսուած այդ երթը կը շարունակուի 
ու պիտի՛ շարունակուի բո լոր իդ 

խրոխտ քայլերով, կամաւոր բանակի 

հզօր կամքով եւ պատուաբեր անցեա
լէն յաղթական ապագայ ընթանալու

հաստատ վճռակամութեամբէ
100-ամեա յ այդ երթը դադար պիտի 

չճանչնայ երբեք եւ աշխարհի չորս ծա

գերէն պիտի ուղղուի դէպի Հ-Մ-Ը-Մ–ի 
նպատակներու իրականացում եւ հայ 
ժող ո վո ւր դի տ ենչեր ո ւ կենսագոր- 
ծումէ

Պիտի ուղղուի դէպի ամբողջակա՛՛ն 
յափթանակ,

Հզօր Հ-Մ-Ը-Մ-ով հզօր հայութիւնէ
Հզօր հայութեամբ, ամբողջակա՛՛ն 

հայո ւթեամբ,
Ազատ, անկախ ու ամբողջակա՛՛ն 

Հայաստան՛
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ՀԱՑՈՑ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԴ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒՄ է 
Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱՑ 

ԱԶԳԱՆՊԱՍՏ ԳՈՐԾՈՒՆէՈՒԹԻՒՆՐ
(Հ-Հ- ՍՓԻՒՌ0Ի ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԽԻԹԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԷ ԱՆ Ի 

ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍ0Ը՝ 100-ԱՄ ԱԿԻ ՏՈՂԱՆՑՔԻՆ,
ԵՐԵՒԱՆ Ի «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ)

Հ
այ Մարմնա կրթական Ընդհանուր Մէո ւթեան յո– 

բելենական տօն ա կա տ ա ր ո ւթէւններ է նշո ւմը 
Մայր Հայրենէքում յէրաւէ պատմական էրադար– 

լ լ Է հ Մէկ դարեայ կառոյցէ եւ հայոց պետականու
թեան ստեղծման ժամանակագրութեան համընկնումն ան
շուշտ հէմնաւորուած է եւ յագեցած նշանակալէ պատմա

կան անցքեր ովւ
Դե ռ երէկ էր, որ Նոր Հայաստանէ կառուցման տեսլա

կանով հարէւր հազարաւոր երէտասարդներ էրենց համ- 
խումբ կամքն արտայայտեցէն քաղաքամայր Երեւան ում 
ազդարարելով քա ղաքա կէրթ աշխար հէն, որ հայ երէտա- 
սարդն էր ուժերէն վստահ կարող է երկէր փոխել խաղա
ղութեան, սէրոյ եւ համերաշխութեան մթնոլորտում:

Հայ մարզէկներէ խրոխտ քայլերթը այս հրապարակում 
հաստատում է, որ հայ երէտասարդու- 
թէւնն էր եր կրէ կողքէն է, եւ հայրե - 
նէքն է այն վայրը, այն կենտրոնը, որ- 
տեղէց պէտէ ազդակներ գնան աշխար- 
հասփէւռ հա յո ւթեանը §Սփէ ւռքը

հզօր է, քանէ դեռ սնւում է հայրենէքէ 
կենարար աւէշով»։

Հա մա հայ կա կան այս տօ նա կա տա - 
րումներէ ու 11-րդ բանակումէ անցկա- 
ցումը Հայաստանում էրապէս կարե-

ւոր քայլ է հայկական Սփէւռքէ եւ մայր հայրենէքէ մէջեւ 

առ կայ կապերը խորացնելու եւ զարգացնելու համար, էնջ՜ 
պէս նաեւ բարոյական դաս աշխարհասփէւռ 26 հազար 

երէտասարդներէ հոգում հայրենասէրութէւն եւ ազգասէ- 
րութէւն սերմանելու համար։

վստահեցնում եմ, որ հայոց պետութէւնը կարեւորում է 
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Մէութեան 1.66-ամեայ 
ազգանպաստ գործ ունէ ութէւնը, որն սկսուել է Պոլսում 
ո րբա խնա մ առաքելո ւթեամբ, ա յսօր շարունակւում է , 
էրենց էսկ բնութագրմամբ, աշխարհէ հայաշատ երկրնե- 
րում որբացած համայնքներէ համախմբմամբ։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 

մէկ դար շարունակ դաստէարակել է ոէ մէայն Հայ Դա տէ 
համար պայքար ո ղ, հայ ազգէ նուէրեալ, հայոց բանակէ 

պաշտպան սերունդներ, այլեւ էրենց բնակութեան երկրնե- 
ր է  համար լաւագոյն քաղաքացէներՀ

ՍէրելՒ՛ ս կա ո ւտն եր, ա յս կար եւոր 
էր ա դա րձո ւթեան կա զմա կեր պէչն եր, 
ընդունէք էմլաւագոյն բարեմաղթանք- 
ները կառոյցէ յոբելենական տօնախըմ- 
բութէւններն ու սկաուտական բանա
կումը համազգայէն տօնէ վեր ածելու 

առէթով։
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ՑԱՌԱ՜Զ, ԴԷՊ Ի ՑԱՂԹ-ԱԿԱՆ 
ԵՐԿՐՈՐԴ 100-ԱՄԵԱԿ

(ՀԱՄԱ-ՀԱՄԸՄԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆ ԱԿՈՒՄԲ ԸՆԴՀ ԱՆՈՒՐ 
ԽՄԲԱՊԵՏ 0ՈՅՐ ԹԱԼԻՆ ՕՐՏՈԱԵԱՆԻ ԽՕՍ0Ը՝

100-ԱՄI ԱԿԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴՒ ԱՒՈՐ ՏՈՂԱՆՑՔԻՆ, 
ԵՐԵՒԱՆԻ §ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ)

Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ,
100 տարի առաջ, երբ Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր 

Միութիւնը կը հիմնուէր, անոր հիմնադիր ղեկավարներուն 
նպատակն էր փրկել Ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայ որ
բերը, պատսպարել զանոնք ու ապա §կամաւոր բանակ» 
կազմել անոնցմով հասնելու համար հայրենիքի օժանդա
կութեան եւ պաշտպանութեան՝.

Այսօր, 100 տարի ետք, այդ բանակը ուռճացած ու ծաւա
լած է հասնելով աշխարհի ամէնէն հեռաւոր անկիւնները, 
կառչած մնալով հիմնադիր ղեկավարներուն հաստատած 

սկզբունքներուն §Առողջ միտքը առողջ մարմնին մէջ տես
նելու»՝ Այդ որբերուն ժառանգորդներն են, ահա, որ այսօր 

տողանցեցին Երեւանի պողոտաներուն վրայ՝ Նոյն §կամա- 
ւոր բանակ»ի զինուորներն են ա նոնք Հ-Մ-Ը-Մ-ի սկաուտ- 

ները, որոնք խրոխտ ու հաստատ քայլե
րով կը շարունակեն քալել նոյն ճանա
պարհով՝ Հ .0 ՝Ը ՝Մ ՝ի  1.^ -̂ամեակի սե
րունդն են ա յս սկաուտները, որոնք 

պատիւը եւ բախտ ը ունեցան դառնա լու 
ականատեսները այս պատմական առի
թին՝

ՍիրելՒ՛ ս կաո ւտ ներ , դ ու ք իսկապ էս 
§կամաւոր բանակ»ն էք այս միութեան՝
Դուք էք, որ կը ստանձնէք այն ջահը, որ

վառեցաւ 100 տարի առաջ ու բոցավառեց սրտերը հազարա
ւոր հայերու՝ Հոն, ուր հասաւ Հայ Մարմնակրթական Ընդ - 
հանուր Միութիւնը, տ արածեց մարզական եւ սկաուտական 

առողջ ոգի՝ Ու այսօր, այդ ջահը կը վառի աշխարհի չորս 

ծագերուն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը դարձնելով անքակտելի մէկ մասը 
սփիւռքեան հայ կեանքին եւ իրականութեան՝

Յուզիչ եւ խրախուսիչ է անկախ հայրենիքի մայրաքա
ղաքին գլխաւոր հրապարակին վրայ տեսնել երկու հազար 

Հ-Մ-Ը-Մ-ական սկաուտներ, որոնք եկած են իրականացնե- 
լու երազը հիմնադիր ղեկա վա րն եր ո ւն ու շար ո ւն ա կելո ւ 

անոնց երթը ո ւխտ ելով հաւատարիմ մնա լ ա յն բոլոր 
սկզբունքներուն, որոնց վրայ հիմնուած է այս միութիւնը՝ 

Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ, 
ճիշդ է, որ մեր բանակումը արդէն իսկ սկսած է, սակայն 

այս պահուս, Երեւանի §Հանրապետու- 
թեան՝» հրապարակէն պաշտօնապէս 

բացուած կը յայտարարեմ համա-Հ^Մ•- 
Ը .Մ .ական ձձ-րդ բանակումը, որ տեղի 

կ  ունենա յ Արագածի լանջեր ո ւն, Բ ի ւ  
րա կա նի մէջ՝

Ուրեմն, յառա ՜ջսիրեՓ  ս կաո ւ տ ներ , 
յա ռ^ ջ դէպի յաղթական երկրորդ 100- 
ամեակ՝
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Սերոբ Սահակեան 
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

յլ բան կարելի չէ ըսել Հ-Մ-Ը-Մ–ի մասին, որ իրօք 
անսասան ու անդեդեւ կ ընթանայ իր հարիւ
րամեակի բոլորումին ու անդին:

Եւ ի*նչ հեգնանք, ան կ ընթանայ անայլայլ ու անվարան 
նաեւ այս օրերուն, երբ Հայաստանեան քաղաքական բեմի 

§շոյերուն՝ֆ մասին շատերը կը խօսին այդ երթին, յաղթա ր– 

շաւին ուղղակի թէ անուղղակի խոչընդոտման մասին։
Կը խօսին շարժման մը կա ս եդման մասին, որուն 

սնունդն ու ներշնյումն որեւէ իմաստով չի լիցքաւորուիր 

ու երբեւէ չէ լիցքաւորուած Հայաստանեան իշխան ութիւն– 
ներու ներ կայի թէ անցեալի բեմա դրութիւնն եր ով, այլ եկած 

է ու կու գայ հայոց ցեղին ակունքներէն, պատմո ւթենէն, 
աւանդէն եւ հեռադո յև Արարատի վրայ Եռագոյնը կոթո
ղելու տենդէն:

46֊

Այն բոլորը, որոնք գէթ հարիւրամեակէ մը ի վեր կը 
փորձեն լռեցնել անլռելին, պարզապէս կը մոռանան, թէ

°թ է կայ շարժում ողջ Ափիւռքի ընտիր երիտասարդու
թիւնը միաւորող, այդ մէկն Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն է։

Եթէ կայ, փ աստօրէն, Ափ իւռքը Հայաս տանին զօդող 
գործնական շարժում, այդ ^նդհանր ապէ ս Հ՝՜Մ՝Ը՝՜Մ՝ն է։

°թ է կայ բիւրեր հաշուող հայ երիտասարդներու հոգիին 
մէջ Հայաս տանը ապրեցնող շարժում, այդ Հ՝՜Մ՝Ը՝՜Մ՝ն է։

Եթէ կայ, փ աստօրէն, գոնէ երկու տարին անգամ մը , 
անկախ Հայաստանեան բոլոր վերիվայրումներէն, աւելի 
քան երկու հազար հայ եր իտ ա ս ար դ դէպի Հայաս տան 

առաջնորդող ու շատերը §հոն մոռցողէ շարժում, այդ Հ ՝Մ ©-
Ը Մ ն  է :

Աիրելինե՚ր,

Հ*Մ*Ը*Մ*ի կայունութեան, անընդհատ ծաղկումի եւ զօ– 
րացման գաղտնիքը պարզապէս անոր հիմնադիրներու ոգի–
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ին մէջն է, անոնց շունչին մէջն է, ԱՐԱՐԱՏԸ տուն վերա
դարձնելու անոնց տեսիլքին մէջ է, որ սերունդ առ սերունդ 

գտած է եր հաւատաւորներր։
Այլապէս թնչպէս բացատրել համարձակութիւնր 1200 

հայ երիտասարդ Ափիւռքի խուլ անկիւններէն հաւաքելու, 
ամբողջ տասր օր լեր ան լան ջին խոնաւ հողին մէկտեղելու, 
այդ պայմաններուն մէջ, անոնց նուազագոյն կենցաղայինր 

իբրեւ առաւելագոյն §ծախելու՝ֆ, անգամ մր եւս իբրեւ ուխ
տաւոր ամբողջ Հայաստանր պեղելու ու, վերջապէ ս, Ի Ր Ա 

Ր Ո Ւ  Թ է ՀԱւ ԱՍՏԱՆԻ սիրով գինովցած, լիցքաւորուած եւ 
հոգեւին զօրացած տուն ղրկելու:

Այդ միայն Հ©Մ©Ը©Մ՝ր կրնայ, ու այդ թող գիտակցին 

Հ Մ  Ը Մ  ի ներկայի թէ վաղուան առաւել թէ նուազ համա– 

կիրներր՛
Ուրիշր չկայ, իսկ եթէ կայ մանրուքներ են անոնք: 
Շնորհաւոր քեզ, Հ-Մ-Ը-Մ-–
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ԵՌԱԲԼՈՒՐ ԵՒ ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ 
ԱՐՁԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

իրակի, 22 Յուլիսի կէսօրէ առաջ ժամը 11-ին, 
հ ա մ ա - Հ . 0 . ա կ ա ն  11-րդ բանակումի խըմ– 

բա պետ ական կազմի անդամներ եւ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝– 
Հ Ա Ս Կ . սկաուտներ այցելեցին °ռաբլուր եւ 
մէ կական ծաղիկով իրենը յարգանքի տուրքը 

մատուցեցին նահատակաց պանթէ ոնին մէջ հանգչող Ար - 
ցախեան պայքարի բոլոր հերոսներուն, որոնց կարգին 
Հ - Մ Ը Մ ա կ ա ն  կարդան ^ախշեանին եւ վիգէն Զաքարեա–

թիւն պարտաւոր է իր անցեալը գնահա
տել եւ իր գա ղա փ արն եր ո ւն ազդեցու– 

թեան եւ տար ած ման չափը ճշդեր Ւսկ 
նման արժեւորումի համար, °ռաբլուրը

յարմարագոյն վայրն է Հ-Մ-Ը-Մ-ի հա–
մար, որովհետեւ ան կ ամփոփէ շիրիմնե
րը Արցախեան պայքարին զոհուած Հ Մ –  
Ը.0.ական նահատակներուն։

Եղբ. Եսայեան յայտն եց, որ Հ՝Մ՝– 
Ը՝Մ՝ը անցնող 100 տարին գործած է իբ~ 
րեւ §կա մ ա ւո ր բանակէ, եւ երբ պահը 
հասած է , հայրենիքի լինելութեան եւ 

պաշտպանութեան հրամայա կանը ներ– 
կա յագած է , Արցախի ազատագրմ ան 

կռի ւները սկսած են, միութեան §կամա– 
ւոր բանակցի անդամներ էն շատերը, 
իրենց դաստիարակութեամբ եւ անձնա– 
զոհութեամբ, գտնուած են պա յքարի 

առաջին շարքերուն մէջ։ Անոնք զոհած

նին ԼՀ.0՚Ը՚Մ՚ական երկու այլ նահատակներ Վա չէ Ռ  ոս– 
տոմեան եւ Յակոբ Առուստամեան իրենց վերտին հանգիստը 

գտած են այլուր)։ Սկաուտները առաջ՛նորդեցին Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի 
կեդրոնական վարչութեան <-
չութեան ան դամն եր ը։

Եռա բլուրի նահատակաց պանթէոնին մէջ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
կ եդրոնական վարչութեան խօսքը փոխանցեց եղբ. ^ագ– 
րատ Եսայեան։ Ան ըսաւ, որ իւրաքանչիւր կազմակերպու–
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են ընտանէք, անձնական հանդէստ ու բարօր կեանք եւ 

էրենց թանկագէնը զոհած են մեր երազած Հայաստանը 
էրա կանո ւթէւն դարձնելու եւ մէացեա լ Հայաստանէ ճամ՜ 
բուն վըայ առածէն քայլը առնելու համարէ

Շարունակելով, եզը* °սայեան նշեզ, որ վարդա նը> ՎՒ՜ 
գէնը, Վ աչէն եւ Տ ակոբը ներշնչումէ օր էն ակն եր են Հ*Մ*՜ 
Ա*0*ական սերունդներու համարէ Այսօր, հայկական բանա՜ 
կէն կը ծառայեն բազմահարէւր Հ*0*Ը*0*ականներ, որոնք 
մեծզած եւ դասաէարակուած են մէութեան նահաաակնե՜ 
րուն գազափարական շունչով, մէշտ պատրաստ գերագոյն 
զոհաբերութեան եւ նորանոր յազթանակներու, որպէսզէ 

կարելէ ըլլայ էրա կանո ւթէւն դարձնել մեր մեծ նպատակը 
ազատ, անկախ ու մէազեալ Հայաստանը։

Այս առէթով, սկաուտները ոզջունեզ °ռաբլո ւրէ պա՜
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տասխանատու գնդապետ Առաքելեանը,, որ է  տես աշխարհէ 

զանազան երկէրներէն ժամանած սկաուտներուն դրուա՜ 
տեց հայութեան միասնականութեան եւ ամբոզջականու՜ 
թե ան երեւոյթը եւ նշեգ, որ հայրենէքը մէայն խազազ օրե
րուն յէշելով չէ պահուէր, այլ ճգնաժամէ պահերուն անոր 

կոզքէն ըլլալով, ամէն էնչ զոհաբերելով եւ է  հարկէն արէւն 

թափելով։ 0ենք այս բոլորը սորվեցանք վէգէն էն, վար դա՜ 
նէն եւ Հ՝Մ*Ը*Մ*ական մնացեալ նահատակներէն, որոնք 

յազթանակէ դա փնէն եր ով պսա կեցէն մեր պա տմո ւթէւնը, 
շեշտեց ան։

Ա ՐԱ Մ  ՄԱՆՈՒԿ* ԱՆԻ 

ԱՐՋ ԱՆ Ի ԱՅՑԵԼՈՒԹ ԻՒՆ
Տաջորդ հանգրուանը եզաւ Արամ 0անուկեանէ նորա

կերտ արձանը։ Հ*Մ*Ը*Մ*է Կեդրոնական վարչութեան ներ

կայ եւ նա խկէն ան դա մներ ո ւ ընկերակցութեամբ, համա՜ 
Հ*Մ*Ը*Մ*ական ձ1՜րդ բանակումէ խմբա պետա կան կազմը 

Արամէ արձանը այցելեց Կէրակէ կէսօրուան ժամը \՜էն, ուր 

զետեզեց յարգանքէ ու յէշատակէ ծազկեպսակ մը։ Խօսք 

առաւ Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչութեան անդամ եզբ* 

^ագր ատ °  ս այեան։ Ան նշեց, որ պատ ահա կան չէ , որ Հ ա՜ 
յաստանէ Հանրապետութեան 100 ՜ամեակէ տարէն Արա մը 

վերադարձաւ էր ժոզովուրդէն։ Տասնամեակներ շարունակ, 
հայրենէ ժոզովուրդը զրկուած էր Արամէ արժէքներ էն, դա
ւանանքէն եւ գազափարներէն, որովհետեւ օրուան էշխա՜

նութէւնները համաձայն չէէն ա նոնց։ Աակայե, Հ*Մ*Ը*Մ*ը 
եւ Հայ Յեզափոխական ^աշնակցութէւնը յաջոզեցան Արա՜ 
մէ գազափարները վառ պահել Ափէւռքէ մէջ։ վառ պահեցէն 

70 տարէ էւ զայն փոխանցեցէն հայրենէքէն ու հայ ժոզո՜ 
վո ւրդէն։

Եզբ* Եսայեան յայտնեց, որ 

Հ Մ  Ը Մ ը  եզաւ այն կազմալ 
կեր պո ւթէւն ը, որ տասնամ՜ 
եա կներ շարունակ դաւանեց 
գազափարական այնպէսէ ար
ժէքներ, որոնք մնայուն են 

մեր ժոզո վո ւրդէն եւ հայրենէ՜ 
քէն համար եւ, այսօր, էբրեւ 

պարտականութեան գէտակէց 

կա զմա կեր պո ւթէւն, հետեւե՜ 
լով այդ նոյն արժէքներուն, 
հաւատքով եւ վստահութեամբ 

այդ արժէքները կը վերա
դարձնէ էր ժո զո վո ւր դէն, 
հանգէստ մտքով, որ այդ գալ 
զափարները կրողները պէտէ 

բազմանան հայրենէքէ մէջ եւ 

պէ տէ շա րու նա կուէ Հ*Մ՜
Ը*Մ*է ելէ երթը §$ատ՜
ուաբեր անցեալէն յազթական 

ապագա յ՝ֆ։
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ՎԱԶԳԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԱՆՈՒՍՆ 
ԶՕՐԱՆՈՑ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

իրակի, 22 3 ուլիսի յետմի– 

ջօրէին, համա-Հ.0.–
Ը.0ա կա ն  11 –րդ բանա
կումին մասնակից 650 

սկաուտներ, առաջնոր– 

դութեամբ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  կեդրոնական 
վարչութեան ներկայ եւ նախկին ան– 

դամներու, այցելեցին վազգէն Աարգըս– 

եանի անուան զօրանոցդ
Զօրանոց հա սն ելո վ, սկաուտներ 

նախ շբջեցան անոր զանազան բաժին
ներ ը եւ ծանօթացան այն տեղ կատար– 

ւող ռազմական եւ դաստիարակչական

աշխատանՔին–. Զ օրանոցի պատասխա՜ 
նատուներէն անոնք բացատրութիւ

ներ լսեցին ս պաներ ո ւ պատրաստու
թեան ծրագիրներու մասին, ապա ան– 

ձամբ հանդիպեցան հոն գտնուող 

ապագայ սպաներուն, որոնց հետ 

մտերմիկ պահեր անցուցին խաղերով 

(ճատրակ, պարան քաշել...) զրուցելով 

եւ փո րձառո ւթիւնն եր ո ւ փոխանա կու
մով.

Այնուհետեւ, զօրանոցի շրջա փ ա կին 

մէջ հաւաքուելովդ խօսքեր արտասա

նեցին Հ.Մ–Ը–Մ–ի կեդրոնական վար
չութեան ատենապետ եղբ. *իառնիկ 

0կրտիչեան եւ Հայաստանի պա շտ պա– 

նութեան նախարար *իաւիթ Տոնոյ– 

եան■ Տողանցեցին Հ . Մ Ը . Մ ի սկաուտ–

նհրը. 0արտարուեստի ցուցադրական 
ելոյթով մը հանդէս եկան մա սնայա– 

տուկ զօ ր աբա ժինի զին ո ւո րն եր ը.

Ապա, Հ.0.Ը.0.–Հ.Ա .Ա .կ.ի եւ հայկա
կան բանակի շեփորախումբերը նուա
զեցին ազգային-հայրենասիրական եր
դեր մեծ խանդավառութիւն ստեղծե
լով ներկաներու մօտ.

Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական վարչու
թեան ատենապետ եղբ. *իառնիկ
0կրտիչեան իր խօսքին մէջ նշեց, որ 

բանակ եւ զօրանոց խորհրդանիշներ 

են պետականութեան, անկախութեան 

եւ գերիշխանութեան. իս կ 100-ամեայ 

Հ .0 .Ը .0 . եղած է ու կը մնայ մնայուն
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պաշտպանը հայրենի պետականու
թեան, անկախութեան եւ գերիշխա
նութեան։

§Հա յաստանի Առաջին Հանրապե
տութեան օրերուն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ առաջին
ներէն էր , որ իր ծառայութիւնները 

դրաւ հայոց պետականութեան տրա
մադրութեան տակ, մտաւ որբանոցնե
րը եւ Ցեղասպանութեան որբերէն, 
թշո ւառ ու անտէր պատանիներէն

ներուն եւ նպատակներուն հաւատա
րիմ հայ մարդը, ա զգային բանակ 

մտնելու պատրաստուող հայ երիտա
սարդը^, ըսաւ եղբ. 0կրտիչեան։

Ապա, ան շեշտեց, որ շատերը Հ .0 .-  

Ը՝Մ՝ը ճանչցան, իր քայլերգին բառե- 
րով, իբրեւ §կամաւոր բանակէ հայու- 
թեան եւ հայրենիքին, միշտ ծառայե
լու, ծառայութեամբ մեծնալու կամ

քով ու տեսիլքով։ Շատերը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
մէջ տեսան անհայրենիք ժողովուրդի 

մը փոքրիկ բանակը, որ հաւատաց մեծ 

նպատակներու, մեծ ու անսակարկելի 

արժէքներու ։
Եղբ՝ 0կրտիչեան յայտնեց, որ §հա- 

յոց բանակի տողանցքին հետ զօրամաս 

մը չէ որ միայն կը տ ո ղանցէ, այլ մեր 

պատմութեան բոլոր հերոսները, փա

ղանգ առ փաղանգ, անցեալի նախա
րարական գո ւնդեր էն մինչեւ ֆետա- 
յական մեր խումբերը եւ Արցախեան 

պայքարի հեր 

Ը .0 .ական սել
ոսական վաշտերը։ Հ^Մ՝- 

Ը՝Ս .ական սերունդները այս համոզու
մով կը մեծնան ու հասակ կ՝առնեն, 
խոր յարգանք տ ածելով հայոց բանա
կին եւ անոր վեհ առաքելո ւթեան։ 
Հ .0 .Ը ՝Մ ՝ական տղաք ու աղջիկներ այս 
դաստիարակութեամբ կը խոնարհին 

հայոց բանակի անթիւ զոհողո ւթիւննե- 
րուն դիմաց եւ, իբրեւ գերագոյն ար
ժէք, զայն կը դասեն ամէն բանէ վեր։

§Այսօր, §կամաւոր բանակֆըկանգ- 
նած է կողքին պետական բանակին։ 
Ւսկ կա՞յ աւելի գեղեցիկ պատկեր քան
համա-Հ.0 ՝Ը՝Մ  .ական, համահայկա-
կ ա ն ա յս զ օ ր ա կ ցո ւ թիւ նը , ո ր ս ա պ ա -
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հուն կը պա ր զո ւի մեր ալքերուն դի– 
մար։ Այստեղ ներկայ սկաուտներու 

ճամբով ամբողջ հայութիւնն է , որ այ– 
սօր յարգանքի իր տուրքը կու տայ Հա– 

յոր բանակի նուիրեալներուն, որոնք 
կը մնան միշտ արթուն, միշտ խրոխտ 

ու անձնազոհ, ո րպէ ս զի հայրենիքի 

սահմանները մնան ապահով, իսկ զա
ւակները պա շտ պան ո ւած՝Ֆ։

իր կարգին, Հայաստանի պաշտ
պանութեան նախարար ^աւիթ Տոնոյ–
եան ողջո ւներ Հ-Մ-Ը-Մ-ը իր §շնորհա–
լի, շնորհակալ եւ հայրենանուէր •որ- 
ծունէութեան համարէ։ Ան ըսաւ, որ

Հ-Մ-Ը-Մ-ը Ցեղասպանութենէն ետք 
որբախնամի աշխատանք կատարեր, 40 

հազար որբերու տիրութիւն ըրաւ, հա
մահայկական մարզախաղեր ու բանա
կումներ կազմակերպեր եւ այդ բոլո- 
րով պահպան եր ու տարածեր հայ լե - 
զուն, ազգային ինքն ո ւթի ւնն ու ժա
ռանգութիւնը։

Նախարար Տ ոնոյեան գնահատեր 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի մեծ ծառայութիւնը հայ ժո
ղովուրդին։ Ան ըսաւ, որ Ափիւռքը եւ 
Հայաստանը անբաժանելի են իրարմէ։ 
Փորձութեան պահերուն բաժանարար 
բոլոր •ի^երը կը ջնջուին։ Արրախեան 

պայքարի յաղթանակին մէջ մեծ դեր 
ուներան Սփիւռքէն ժամանած հայրե- 

նա կիրն եր ը, որոնր կա ր գին Հ-Մ  -- 
Ը Մ ի դպրորէն անրածները։ իրենր 
ծառայո ւթի ւնն եր ով, մարտերու ըն- 
թարքին րո ւրաբեր ած արիութեամբ 

շատերը արժան արան Հա յաստանի ու 
Արրախի հանրապետութիւնն եր ու մ&- 
տա լներուն եւ շքան շանն եր ո ւն, իսկ 
ոմանք ալ հերոսի կոչումին։

Տ ոնո յեան վստահերուր, որ Հայաս- 
տան ունի փոքրաթիւ, սակայն ամուր 
եւ մար տու նակ բա նակ, որ արդի 

պատմութեան ամէնէն փառաւոր յաղ
թանակներէն մէկուն կեր տիչն է։ Հ ա - 
յա ս տ անի բանակո վ հպարտանալու 
շատ բան ունի մեր ժողովուրդը։ §Այս 

այրելութիւնը մայր հայրենիք եւ հայոր 

բա նակ Հ-Մ-Ը-Մ-ի ս կա ո ւտն երը կը

դարձնէ աւելի հպարտ, աւելի հայրե- 
նապաշտ ու աւելի հայ՝ֆ, ըսաւ ան։

Զօրանորին հրաժեշտ տալէ առաջ, 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական վարչու
թիւնը եւ բանակումի ընդհանուր 

խմբա պետ ո ւթիւնը յուշանուէրներ
փ ոխանա կերին Հա յաստանի պաշտ
պանութեան նախարարութեան հետ։
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3 արգարժան պարոն նախարար,
Հայող բանակէ քաջարի զինուողներ,
Սիրելի Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ական քոյրեր եւ եղբայրներ,
Տ արիներու եւ սերունդներու երազ մը կ իր ական ան այ 

այսօր, միութեան 100-ամեակի տօնակատարո ւթիւններուն 

առիթով, սկաուտական մեր շարքերուն հայող բանակի զօ– 
րանող այղելութեամբւ

Յանակ եւ զօրանոց խորհրդանիշներ են պետականու
թեան, անկախութեան եւ գերիշխանութեանւ էս կ 100 -ամ - 

եայ Հ .0-Ը -Մ • եղ ած է ու կը մնայ մնայուն պաշտպանը հայ– 
րենի պետականութեան, անկախութեան եւ գերիշխանու–
թեանւ

Նոր չէ այս երեւոյթըւ Հայաստանի Առաջին Հանրապե

տութեան օրերուն Հ Մ Ը Մ • առաջիններէն էր, որ իր ծա– 
ռայութիւնները դրաւ հայող պետականութեան տրամադ
րութեան տակ, մտաւ որբանողները եւ Ցեղասպանութեան 
որբերէն, թշո ւառ ու անտէր պա տ անին եր էն կերտեղ նո ր 

հայը, հայկական բանակի ապագայ զինուորըՀ
Հայաստանի վերանկախաղումէն ետք, Հ՝Մ .Ը՝Մ • դարձ

եալ առաջիններէն էր, որ իր հանրանուէր գործունէու
թիւնը ծաւալեղ հայրենիքի մէջ եւ Հ՚Մ՚Ը^Մ•՜Հ՚Ա՚Ս^է՚ի 
ճամբով ջանաղ այս անգամ կերտել նո ր քաղաքաղին, ազ~ 
գային իր արժէքներուն եւ նպատակներուն հաւատարիմ

ՄԱՐԶԻԿ, 3 1 Ր Դ  ՏԱՐԻ, Թ Ի Ն  411

֊



^Ձրշւց֊ տբ6Շ1Ձ12։^Ձրշւց405.ցճճ 10/18/2018 9:20 ԲՁցշ 57

ՀԱ5ՈՒԹ-ԵԱՆ «ԿԱՄԱՒՈՐ ԲԱՆԱԿ»Ա 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԿՈՂՔԻՆ

( Հ Մ Ը Մ Ի  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԵՂԲ. ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՋԵԱՆԻ 
ԽՕՍՔԸ՝ ՀԱՄԱ-Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԷՆ 

ՊԱՏՈ ՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՎԱԶԳԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ 
ՍՊԱՅ ԻՑ ՎԱՐԺ ԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

քյաաաք տ ՝*
Ն

աս  |Տ

ատտ, աթ յա

աաա

ք \
լ  ̂ , ֊ 
1

հայ մարդը, ազգային բանակ մտնելու պատրաստուող հայ 
երիտասարդը՝

Բատերը Հ .0 .Ը .0 .ը  ճանչղան, իր քայլերգին բառերով, 
իբրեւ §կամաւոր բանակէ հայութեան եւ հայրենիքին, մի շտ 

ծառայելու, ծառայութեամբ մեծնալու կամքով ու տեսիլ՜ 
քով–.

Բատերը Հ .0 .Ը .0 .ի  մէջ տեսան անհայրենիք ժողովուր
դի մը փոքրիկ բանակը, որ հաւատաղ մեծ նպատակներու, 
մեծ ու անսակարկելի արժէքներու՝

Հ Մ̂̂ Ը̂ Մ̂ ը հաւատաղ ու այսօր ալ կը հաւատայ, թէ ի՚նչ 
ալ ըլլան պայմանները, հայող պետա կանո ւթիւնը կը մնայ 
միակ ապաւէնը մեր գոյատեւման, իսկ հայող բանակը կը

հանդիսանայ հիմնական պաշտպանն ու երաշխիքը այդ գո
յատեւման՝..

0ենք հզօր ենք, երբ մեր բանակը հզօր է Հայաստանի ու
Արգախի մէջ՝.

0ենք անպարտելի ենք, երբ մեր բանա կը համահայկա
կան ուշադրութեան առարկայ դարձուղած ենք՝

Հայող բանակը մեր փա ռքն է ու մեր պատի ւը՝
Հայող բանա կը մեր հպարտութի ւնն է ու մեր արժանա– 

պատուութի ւնը՝
Հայող բանակի տողանղքին հետ հողը չէ որ կը դղրդայ, 

այլ իւրաքանչիւր հայու սիրտն ու հոգին է որ կը ղնղուի 

հայրենակարօտ զգաղումներով՝
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Հայոց բանակէ տողանցքէն հետ զօրամաս մը չէ որ 

մէայն կը տողանցէ, այլ մեր պատմութեան բոլոր հերոսնե- 
րը, փաղանգ առ փաղանգ, անցեալէ նախարարական գուն
դերէն մէնչեւ ֆետայական մեր խո ւմբերը եւ Արցախեան 

պայքար է հերոսական վաշտերը։
Հ.0.Ը.0.ա կա ն սերունդները ա յս համոզումով կը մեծ

նան ու հասակ կ առնեն, խոր յարգանք տածելով հայոց բա– 

նակէն եւ անոր վեհ առաքելութեան։
Հ.0.Ը.0.ա կա ն տղաք ու աղջէկներ ա յս դաստէարակու– 

թեամբ կը խոնարհէն հայոց բանակէ անթէւ զոհողութէւն– 
ներուն դէմաց եւ, էբրեւ գերագոյն արժէք, զայն կը դասեն 

ամէն բանէ վեր։
Այս օր, §կամաւոր բանակՖը կանգն ած է կողքէն պետա

կան բանակէն։ էսկ կա±յ աւելէ գեղեցէկ պատկեր քան հա- 
մա-Հ-Մ-Ը-Մ-ական, համահայկական այս զօրակցութէւնը, 
որ սա պահուն կը պարզուէ մեր ալքերուն դէմաց։ Այս տեղ 

ներկայ սկաուտներու ճամբով ամբողջ հայութէւնն է, որ 

այսօր յարգանքէ էր տուրքը կու տայ հայոց բանակէ նուէր-

ա

եալներուն, որոնք կը մնան մէշտ արթուն, մէշտ խրոխտ ու 

անձնազոհ, որպէսզէ հայրենէքէ սահմանները մնան ապա
հով, էսկ զաւակները պաշտպանուած։

Հայոց բանակը էր ա ր էո ւթեա մբ եւ հայրենասէրու 

թեամբ ներշնչումէ աղբէւր կը հանդէս ան այ աշխարհաս- 
փէւռ մեր սկաուտներուն։

Հայոց բանակը էր հերոսութէւններով եւ նահատակու 

թէւններով կը գրէ մեր նորագոյն պատմութեան ամէնէն 

պանծա լլէ էջերը, հետ եւաբա ր ան կը դաստէարակէ մեզ, կը 

կերտէ մեր էնքնութէւնը եւ դէմագէծը։
0ենք պարտական ենք հայոց բանակէն։
Ու հաւատացէք, եթէ մեր սկաուտները պայմանները բե

րումով հայոց բանակէն մէջ չեն, հայոց բանա կը սա կայն 

անոնցմէ էւրաքանչփւրէն մտքէն ու սրտէն մէջն է, էւրա-
քանչփւր էն մտածումներուն 

եւ աղօթքներուն մէջն է, 

բոլորը կը ցանկան ու 

կը մաղթեն, որ ան 

անվնաս, 
ամուր, որ–

պէսզէ հայոց
հա յրենէքը մնա յ 

ր եւ հզօր, 
որ պէս զէ հա յո ւ -

թէւնը մնայ ապա

հով ու երջանէկ,

Ա՝կնչեւ մեր ազգա- 
յէն բոլոր տենչերուն է ր ա - 

կանացումը
° ւ  մեր պատմական բոլոր 

էրաւունքներուն վեր ա կան գն ո ւ  
մը։

^նորհակա լութէւն։
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0 ե ր  սրտերը միշտ  ամուր են, հուր են, 
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°ւ թող իմա նա ն րոլորը՝ 
0 ե ր  անունն է հայկական րանակ։
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ա̂ –
Հ^այ»ա^ Հա^աչ–

^ա^Հա^^ն ^^աուտա^ա^ ^
տա^ածաչ^^ա–

նէ

Հ ‘0 ‘^ ‘0*/1 ^»^^ռնա^ան ^ա^^ու^»ան 
ն»̂ ա̂̂  »ւ նա^^^ն ան^ա^ն»^ու, ^ ո̂ւ– 
^»ան 100–ա^»ա^  ̂ §^ն^աՀա 

»ւ 100 –ա̂ »ա^  ̂տօնա^աաա^ու ՚̂ ւ̂նն»– 
^ուն ^ասնա^^  ̂ Հ*0*^*0*ա^ան Հոծ 

^ա^^ու^»ան
^^^ան^ն ^ա^^ան նա^ո^^»  ̂ ^̂ – 

սօ^ուան ծ՜ա^̂  12-^ն, Հա^ա–Հ*0 .-
♦̂ 0*ա^ան 11–̂  ̂^անա^օւ ՚̂^ն ^ա«նա– 

1200 ս^աուտն»^ու աո^ան^^^

23 ո̂ւ̂ –̂
օ^ն, Հայասաան^ »̂ –̂

ու ^ատ^ւո^ 

^ն^ուն»  ̂չու^  ̂^ա  ̂

Հան^ա^»աու^»ան օՐ»" 
^ուն, ^ա^^աՀա^ա  ̂ ո^^»^ու ^նա^ա– 

տա ,̂ ^աոտ^ա^ա  ̂ »ւ օ^աուտ ^^^ա– 
^»տ Հ*0*^*0*ա^ան ^աՀան 

ա^^ան ,̂ ո  ̂ ^^ու^»ան 100 –ա »̂ա^  ̂
տօնա^ատա^ու^^ւնն»^ու ծ̂ ՚̂ ն̂ ն»^ո, 

^»^աուած^ո  ̂^ան ն̂ճ՜̂ աւ ^ա– 
^ա̂ ն̂ •^^աւո  ̂ Հ^ա^ա^ա^  ̂ §^ա^–
^անան^^  ̂ §^աՀան ^ո^ոտա–

^աՀան ա ,̂ 1920–̂ ն, Հա^աօտա– 
ն̂  Հուոաւո^ու^»ան նա^ա^ա  ̂ ^̂ ո̂̂  

^^^աՀ»ան  ̂ Հ^աւ^^ո վ ^ո^ո^ն Հ^ա– 
ւ^^ուած Հ*0*^*0»ռան^ա^ ^աա– 

ւ^^ա^ու^»ան ա̂ ն ան^ա^ն ո^
^նա  ̂ նո ն̂ ո̂  ̂ ^ո^Հ^^ա^^ն 

Հաստատուածն »ա  ̂ »ւ ^ա–
ն̂  տա^  ̂ »տ ,̂ ^ունուա^ 1928–̂ ն,

^ոՀ •նա^ Հա^ա^նա^ա  ̂
^ն^ ս̂տնն ո̂ւ անա^  ̂ս^անու^նան։ 

^աՀան ա^  ̂ »̂^ա^ա –̂
»^աւ ^ուշ^չ »ւ տ^աւո^^  ̂ ա^ա^ո - 

^ու^»ա^^ ա̂ , ն»̂ ^ա̂ ո̂ւ̂ նա̂  ̂ ^̂ ո– 
տ»  ̂ ^^ւ^ա^ն ^»^ա^–^չ^ան»ան^,
Հ*0*^*0Հ^^նա^^՛^ քաւա^չ 0^^ո– 
»ան  ̂ ^ոոան տո,̂ *̂ ^աւա^չ

0 Ր  ̂ս»ան ,̂ ^^ւ^
^ա^ու^Հ ^ա^ասաննան ,̂ ^ո^
^ա^^^»ա ^ո^^ $ո^ո^^»ան^, ^̂ ւ –̂ 

Հա̂  ^. ^աՀատա^ա^
ա^ոոան^ստ » »̂ »̂ ւ̂ո  ̂ ծ՜ո^ո^^^ա–
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§վարդանանց՝ֆ հրապարակէն վրայ, 

առաջնորդութեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝՜ 
Ս՝կ՝է շեփորախումբէնյ

Տ ո ղանցքէն աւարտէն ետք, ներկա– 

ներն ու տողանցող 26 երկէրներու 

սկաուտական պատուէրակութէւննե– 

րու ներկայացուցէչները հաւաքուե
ցան հրապարակէն ա նկէւնը §վահան 

ՋերաղՖ պողոտայէն մէացնող խաչմե
րուկէն պուրակը, ուր տեղէ ունեցաւ 

արձանէն բացման հանդէս ութէւնը
Հայաստանէ եւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է քայ

լերգներուն կատարումէն ետք, բաց
ման խօսքով հանդէս եկաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝- 

Հ Ա Ս Կփ արենոյշներէն Անուշէկ Փա- 
նոսեան՝. Ան ներկայացուց օրուան յայ- 
տագէրը եւ հրաւէրեց կէւմր էէ քաղա
քապետը, թէւրակն Ջերաղը եւ Հ^Մ՝-

Ը՝Մ՝է կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ եղբ. ^էառնէկ 0կրտէչեա- 
նը քողաղերծելու Վահան Չ  եր աղէ ար
ձանը պատող կտորը

Յաջորդեց խօսքերո ւ բաժէնը 

Առաջէն խօսքը արտասանեց կէւմրէէ 

քաղաքապետ Աամուէլ Յալասանեան։ 
Ան ըսաւ, որ հետաքրքրական եւ պատ
մական օր է այսօր, որովհետեւ

թեան գործովւ Ան կատարեց լուրջ աշ- 
խատանք, որ արժանէ է յէշատակու- 
թեան եւ նորահաս սերունդներու փո- 
խանցման։

Այս առէթով բաւական յուղական 
ելոյթ մը ունեցաւ նահատակ Ջեր աղէ 

դուստրը Յէւրակն Ջերաղ-էշխանեա- 
նը Ան գոհունակութեամբ յէշեց, որ 

կէւմրէն եղ ած է էր ծննդավայրը, ուր
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ան մեծցած է որբութեան պայմաննե
րու մէջ, որովհետեւ հօրը գնդակահա– 

րութենէն կարճ ժամանակ մը ետք չե– 
կէստները ոպանն ած են նաեւ մայրը։ 
Ան ըսաւ, որ ջէր կրնար , որ
օրէն մէկը էր հօրը արձանը կրնար 

կանգնեցուէլ էրեն հոգեհար ազա տ
Կէւմրէէ մէջ

Չ  եր ա զէ դուստրը շնորհա կալո ւ– 

թէւն յայտնեց Հ*Մ*Զ*Մ*էն այս գեղե- 
ցէկ նա խաձեռնո ւթեան համար եւ 

ըսաւ, որ էնք էր հայրը չէ ճանչցած, 
սա կայն էր հօրը որբերէն եւ որբուհէ– 
ներէն, էնչպէս նաեւ էր մօր եղբօր 

վազգէն Անդրէասեանէ մէկ հրատա– 

րակութենէն (§վահան Չերազ եւ էր 

երգը Հայաստանէ՝ն) էմացած է Չ  երա
զէ մասէն, որ երախտաշատ գործ կա– 
տարած է 1920-էն մէնչեւ նահատակու– 

թէւնը կազմակերպելով ս կաո ւտ ա– 

կան եւ մարզական խումբեր։ Շրջան 

մը ան աքսորուած է Աէպերէա (1924– 

էն), սակայն քանէ մը ամէս ետք ազատ 
արձակուելով վերադարձած է Հայաս– 

տան եւ մէնչեւ վերջէն շունչը զբաղած 

է որբախնամէ աշխատանքով։

ՄԱՐԶԻԿ, 3 1 Ր Գ  ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 4 1 1 61

֊



1 3̂րշւց֊ տբ6Օ1312։1^3րշւց405.ցճճ 10/18/2018 9:21 Բ1̂  Բտց© 68

>-֊

Արձանէն բացման համար էր գո– 

հունակութէւնը յայտն եր նաեւ Հա– 

մաշխարհայէն Ակաուտական Շարժու– 

մէ էէւրոյէ եւրոաս էական տարա– 

ծա շրջանէ ներկայացուցէչ Շրէնաթ 

Թրումէլ։ Ան աշխարհէ 170 երկէրնե– 

րու 50 մէլէոն սկաուտներուն ողջոյն
ները փոխանցեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝էն համա– 

Հ-Մ .Ը .Մ  11 –րդ բանա կո ւմէն
էրականացման համար եւ ըսաւ, որ 

սկաուտութէւնը համաշխարհայէն ար– 

մէր է , որովհետեւ ան կ առաջադրէ 

բարեփոխել պատանէն ֆէզէրապէս, 
հոգեպէս, գաղափարականօրէն եւ յու– 

զականօրէն։
Լրումէ լ յայտնեց, որ սկաուտու– 

թեան մէջ շատ կարեւոր է անձէ օրէ - 
նակը, անձնազոհութեան վրայ հէմնը– 

ւած սեփական օրէնակը, որուն լաւա
գոյն ներկայացուցէշն է փահան Յե
րազ։ Ան աւելցուց, որ աշխարհէ տա
րածքէն հազուագէւտ են այն արձան
ները, ուր սկաուտ պատասխանատու

ները պատկերուած ըլլան սկաուտա– 

կան տարազով եւ այս արձանը այդ 

հազուագէւտ արձաններէն մէկն է։
էր խօսրէն աւարտէն, Լրումէ լ ան–

գամ մը եւս շնորհաւորեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 
արձանէն բացման եւ 100-ամեայ յոբել
եանէն համար։

Հ Յ Դ՝ Շէրակէ մարզայէն կոմէտէ–
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էն պատգամը փոխանցեց Հմ  ա յեակ 

խոցանեան, որ նաեւ Հ*Մ*Ը^Մ*-Հ*Ա*- 
Ս*կ*է կէւմրէէ մասնաճէւղէ վարչու
թեան ան դամ Է հ Ան խօսեցաւ երախ
տապարտութեան եւ հպարտութեան 

զգացումներու մասէն։ Հպարտ եմ, որ 
Ջ երազէ եղբայրը կրնամ նկատուէլ, 
ըսաւ ան։ Այն Ջ եր ա զէն, որ 3500 որբե
րով զբաղեցաւ, Անդրանէկէ զէնակէց 

եղաւ եւ էր մահուան գնով տէրը եղաւ 
էր առաքելութեան եւ Հ*0*Ը*0*ական 

պարտականութեան։
Այսօր, - շարունակեց խ ոցանեան ,- 

Շէրակէ աշխարհէ սրտէն կ էւմրէէ մէջ 
կանգնեցուած այս արձանը էր լուռ 

ներկա յո ւթեա մբ պէտէ ծառա յէ սե
րունդներ դաս տէարա կելո ւ գործէն, 
որովհետեւ ան խորհրդանէշը պէտէ ըլ
լայ Հ*0*Ը*0*ական արժեհամակարգէ 

մը  որմէ սորվելէք շատ բան ունէն այ
սօր ուան նոր սերունդէ ներկայացու-
ցէչները։

Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչու
թեան պատգամը փ ո խանցեց եղբ* 
Րա ֆֆէ  կէօվօղլանեան։ Ան ըսաւ, որ 

յարգանքն ու մեծարանքը Հ^Մ*Ը^Մ*ա- 
կան սկզբունքներ են։ Հ*Մ*Ը*Մ* այսօր 

կը յարգէ հայ մարմնակրթութեան մեծ 
երախտաւոր մը եւ հայ սկաուտու- 
թեան նուէրեալ ներկայացուցէչ մը,, որ 
էր արժանաւոր տեղը ունէ մէութեան 

պատմութեան մէջ։
կ էօ վօ ղլան եան էր խօսքէն մէջ ող– 

ջունեց վահան Ջ երազէ դստեր Տէւ- 
րակնէ ներկա յութէւնը, նաեւ շնորհա
կալութեան խօսք փոխանցեց մշակոյ
թէ նախարարութեան եւ կ էւմրէէ քա
ղաքապետութեան, որոնք նպաստեցէն 
այս նախաձեռնութեան յաջողութեան։

Ենո րհա կալո ւթէւն յա յտնեց նաեւ

Հ*Մ*Ը*Մ*է ^անատայէ շրջանէն, որ
ստանձնեց արձանէն կառուցման բո- 

լոր ծախսերուն բարերարութէւնը։ 
Վերջապէ ս, եղբ* կէօվօղլանեան գնա
հատեց արձանագործ Սամուէլ Պետ
րոս եանը, ճարտարապետ Սամուէ լ 
Ումրոյեանը եւ գործէն էրականացու- 
մը հետեւողանօրէն հետապնդած վա- 
րուժ Սար եանը,, որ նախկէն լէբանա- 
նահայ մը ըլլալով քան է  մը տար էէ 

հաստատուած է Կէւմրէ։
Եղբ* կէօվօղլանեան շեշտեց, որ այ

սուհետեւ վահան Ջ երազէ արձանը 
Հա յա ս տ ան ա յցելող էւրաքանչէւր 

Հ*Մ*Ը*Մ ականէ համար պէտէ ըլլայ 
ուխտավայր, ուր ան պէտէ ստանայ 
գաղափարական անսպառ ուժ եւ հայ
րենանուէր ումէ անվերջ կորովէ

Տացման հանդէս ո ւթեան ողջոյնէ 

էր խօսքը փոխանցեց նաեւ Եէրակէ

փոխ մարզպետ Սոֆէ Տովսէփեան։ Ան 

ըսաւ, որ այսօր գնահատանքէ օր էէ 
Շէրակէ մարզը կը գնահատէ էր արժա
նաւոր զաւկէն եւ որբախնամէ աշխա- 
տանքէ մեծ նուէրեալէն։ Տովսէփեան 

շեշտեց, որ Եէրակէ մարզը բաց է բոլո- 
րէն դէմաց եւ յառա^էկայէն կ արժէ 

նմանօրէնակ նախաձեռնութէւններ 
կատար ել նաեւ մարզէ այլ շրջաննե
րուն մէջ։

խօսքերէն ետք, Հ^Մ*Ը՝Մ*է կեդրո
նական վարչութէւնը յատուկ յուշանը– 
ւէրներով պատուեց կ էւմրէէ քաղաքա
պետ Սամուէլ Տալասանեանը, Եէրակէ 
փոխ մարզպետ Սոֆէ Տովսէփեանը եւ 

վահան Ջերազէ արձանէ հեղէնակ 
Սամուէլ ՊետրոսեանըՀ

Հանդէսութէւնը փակուեցաւ ըս- 
կաուտական §Ով հայ արէն քայլեր -

Գով–
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Մ Ն Ա 0Ո ՒՆ  ՅՈՒՇԱՐԱՐԴ 
ՉԵՐԱԶԻ Ա ԶԳԱ ՆՈՒԷՐ ԳՈՐԾԻՆ

( Հ Մ Ը Մ Ի  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ԵՂԲ. ՐԱՖՖԻ ԿԷՕՎՕԱԱՆԵԱՆԻ ԽՕՍ0Ը՝

ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶԻ ԱՐՁԱՆԻՆ ԲԱՑՈՒՄԻՆ, ԿԻՒՄՐԻ)

յսօր մենք կ ապրինք բարեբախտութիւնը վայե– 

լելու 26 հազար ան դամ հաշուող աշխարհաս– 

փիւռ միութեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադրութեան 
պանծալի 100-ամեակին։

Ու դար մը ետք, հոս, Կիւմրիի մէջ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը  դարձեալ 
պատնէշի վրայ է, նուաճումներով լեցուն իր պատմութեան 

մատեանին մէջ ոսկեայ տառերով աւելցնելու նորանոր իրա
գործումներ։

26 երկիրներէ Հայաստան ժամանած եւ համա–Հ~Մ~– 

Ը©Մ©ական 11-րդ բանակումին մասնակցող 1200 սկաուտներ 

հպարտ քայլերու կշռոյթով ու 0ամիկոնեաններու վճռա– 

կանութեամբ կը տողանցեն շատ սիրելի Կիւմրի քաղաքի 

§Վարդանանց՝Ֆ հրապարակին վրայ ու, ահաւասիկ, կանգ– 

նած են իրենց յարգանքի տուրքը մատուցելու Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  
սկաուտական շարժման հիմնադիրներէն Վահան Չերազի 

յիշատակին։
Յարգանքն ու մեծարանքը Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  հիմնական ըս– 

կզբունքներէն են։ Այդ սորված ենք մեր հիմնադիր սերուն
դէն եւ ա յդ է որ կը գործադրենք ու կը սորվեցնենք այսօր 

մեր մատղաշ սեր ունդն եր ունէ
Վահան Չերազը բնորոշող գլխաւոր յատկութիւններէն 

մէկը մարդկային պարտականութիւնները լաւապէս կիրար–

կե –ու մէջ կը կա–անար։ Իր ամէն մէկ վերաբերումին հիմը 

կը կ ազմէր պարտականութիւն մը կատարելու պահանջն ու 
գոհունակութիւնը։

Ան եղաւ առաջիններէն, որ ֆութպոլը բերաւ Օսմանեան 

կայսրութիւն։ Հիմնեց ֆութպոլի խումբեր եւ կազմակեր
պեց մրցաշարքեր։ Եղաւ ֆութպոլի փայլուն խաղացող։ Պ ոլ– 

սոյ մէջ կազմակերպեց լողի, թենիսի եւ հեծելարշաւի 
մրցումներ ։

1914 թուականին, երբ համաշխարհային Ա © պատերազմը 

սկսաւ, ան մեկնեցաւ Թիֆլիս միանա լու Զօր• Անդրանիկի 
կամաւորական ջոկատին, որուն հետ ան մասնակցեցաւ 

մարտական գործողութիւնն եր ու մինչեւ 1919 թուականին 

իր վերադարձը Պոլիս։
1920 թուականին, Հայաստանի Հանրապետութեան լու

սաւորութեան նախարար Նիկոլ Աղյբալեանի հրաւէրով, Չե– 

րազ Պոլիս էն կը տեղափոխուի հոս Կիւմրի, հայրենիքի մէջ 

մարզական կեանքին զարկ տալու համար։ Այդ շրջանին, ցե– 
ղասպանութենէն վերապրող որբերու մէկ մասը կեդրոնա– 

ցած էր այստեղ։
Չ եր ազ Կիւմրիի որբերուն եւ սկաուտներուն հետ մնաց 

նոյնիսկ Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, արհամար
հելով իրեն սպառնացող վտանգն ու ծանօթներու զգուշա–
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ցումները, մինչեւ իր դաժան սպանութիւնը 1928-^Ն, Թ՚էֆ՜ 

լիսի մէջ։ Աւելի ուշ գնդակահարուեցաւ նաեւ Զերազի կինը 
վարդանոյշ Զ երազը։

Փա՛՛ռք նախախնամութեան, որ այսօր մենք մեր մէջ կը 

վայելենք ներկայութիւնը իւրայատուկ ա նձի մը, Վահան 

Զ երազի դստեր թիւրակն Զ երազ-իշխանեանին եւ թոռնե
րուն։

Թիւրակն Զերազի երակներուն մէջ կը հոսի նոյն Վահան 

Զերազի մաքուր, անբիծ ու յանդուգն արիւնը, ու ձեզի կը 

վստահեցնեմ քոյր Թիւրա ջ մենք
իրարու քոյր կը կոչենք,- որ ձեր ներկայութիւնը մեր մէջ, 
այս պատմական պահուն եւ խայրին մէջ, յաւելեալ իմաստ 

եւ արժէք կու տայ ու մեզ կը լիցքաւորէ անսահման ուժա– 
կանութեամբ։

Ջեր ներկա յութեամբ, սիրելի՛ քոյր Թիւրակն, Վահան 

Զերազըիր խրախուսիչ եւ գօտեպնդիչ ներկայութեամբ մեր 

հետն է ու մեր կողքին է հիմա։
Այսօրուան այս միջոցառումը իր մեծ ու պատկառելի 

տեղը պիտի ունենայ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատմութեան մէջ։ Այս 
առիթով, պարտք կը զգամ Հ՝Մ©Ը՝Մ՝ի աշխարհասփիւռ ըն– 
տ ան իքին եւ կ եդրոնական Վարչութեան անունով խորին 

շնորհակա լութի ւնն եր փոխանցել բո լոր անոնց, որոնք 

օժանդակեցին այս ծրագիրին յաջողութեան։
Առաջին հերթին շնորհակալութեան եւ երախտագիտու

թեան խօսք մշակոյթի նախարարութեան ա յս ծրագիրին 

արտօնութեան համար։
խորին շնորհակալութիւն կ իւմրիի քաղաքապետ Աամ– 

ուէ լ Թ ա լա ս ան եանին, քաղաքապետութեան աւագանիին, 
քաղաքապետարանի 

անձնակազմին եւ 

ոստիկանո ւթեան 

իրենց ցուցաբերած 

լա յն գործակցու
թեան եւ օժանդա
կութեան համար։

Թարձր գնահա- 

տանքիխօսք Հ՝Մ ©- 

Ը©0©ի *իանատայի 
շրջանին եւ Լրջա
նային Վարչութեան, որոնք օրինակե-
լի կեցուածքով մը ս տանձն եցին այս ծրագիրին բարերարու
թիւնը։

*ինահատանքով կ անդրադառնանք արձանի քանդակա
գործ Աամուէլ Պ ետրոս եանին, արուեստի գեղեցիկ գործին 

եւ բծախնդիր ճաշակին համար։ կը գնահատենք նաեւ Աամ
ուէ լ Ըւմրոյեանը« որ արագութեան մրցանիշ մը արձանագ
րեց, կարճ ժամանակամիջոցի մէջ այս ծրագիրը իրագործե
լով։.

Տատուկ շնորհակա լութեան խօսք կ ուղղենք Վարուժ 

Աարեանին, որ բծախնդրութեամբ, պարտաճանաչութեամբ 

եւ անշահախնդրօրէն մօտէն հետեւեցաւ եւ երաշխաւորեց 

այս աշխատանքին յաջող աւարտը։
Թարձր գնահատանքի խօսք Հ  + Մ+Ը+Մ՞-Հ+Ա + Ս+կ©ի քոյրե

րուն, եղբայրներուն եւ մանաւանդ վարչութեան, որոնց

ա ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶ
( 1886 –

ԳՈՐօԻՉ
ոահվիրա

^ ^ . ՁբԱՂվԵւէ,ԱՅՈՅ
»ԱՏԱՊՈՒՐօ  ՈՐԲԵՐԻ ,Ա ՎԱՔԱ~  Ե̂ Ս։ ԱՆՈՒԹՅՈՒՆէ՚ Տ

ՀԻՄՆԵԼ Ս̂ Ա ԿԱՆ ՈՒ 6ԱՈՁԱԿԱձ ր ր ձ ԱԼ"Ւ̂
ԽՄԲԵՐ գյումրիում–

ժրաջան աշխատանքին արդիւնքն է այս շքեղ 

ձեռնարկին յաջողութիւնը։
կ իւմր ի քաղաքը միշտ երախտապարտ 

եղած է ու մեծարած է Հ©Մ©Ը՝Մ©ի սկաու տա - 
կան շարժման ռահվիրաներէն Վահան Զ եր ա -
զը։

Սա կայն, յետ այս մեծ արարողութեան եւ 

նախաձեռնութեան, կիւմրին ընդհանրապէս եւ 

այս արձանին վայրը յատկապէս պիտի դառնան Հայաստան 

այցելող իւրաքանչիւր Հ՝Մ©Ը՝Մ©ականի ուխտավայրը։
Այս արձանը պիտի ըլլայ մնայուն յուշարարը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 

ռահվիրայ Վահան Զ երազի կատարած ազգանուէր հսկայա
կան գործին եւ իր գաղափարախօսութեան։

Այս արձանը մնայուն աւիշ պիտի հայթայթէ Հ Մ Ը Մ ի 
վաղուան սերունդներուն եւ զանոնք պիտի առաջնորդէ 

պատուաբեր անցեալէն յաղթական ապագայ։
կ եցցեն Վահան Զ երազն ու իր արժանաւոր ժառան- 

գորդները։

կեցցէ՛ Վահան Զ երազներ ծնող Հ՝Մ©Ը՝Մ©ը 
°ւ  կեցցէ Հայաստանը։
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՓԱՌԱՇՈՒՔ  
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒՌԻՒՆ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ, 

ԱՁԳԱՅԻՆ, ՀՈԳԵՒՈՐ, –ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԵՒ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՐԳԱՅԻՆ  

ԼԱՅՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՌԵԱՄԲ
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րեքշաբթէ, 24 3  ո ւլէսէն, Հայաստանն ու հա– 

յութէւնը էրենց արժանէ յարգանքն ու գնա
հատ անքը րեծայերէն մէկ դարեայ §կամաւոր 

բանակ՝ֆէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝էն, որ Պոլէսէն մէնչեւ 

Պէյրութ, Հալէպ, Լոս Անճելըս, Փարէզ, Աէտ–
ա եղաւ աշխարհասփէւռ հայութեան ամէնէն

բազմամարդ ու ամէնէն աշխոյժ երէտասարդական կազմա– 

կերպութէւնը՝ ապրեցաւ ու գործեց ազգայէն անժամ ան ցե
լէ արժէքներով, բարոյական վեհ սկզբունքներով եւ մար– 

դակերտման ու հայակերտման մնայուն առաջադրանքնե– 

ր ով–.

Հ-Մ -ԸՄ -է հանդէպ ցո ւցաբեր ո ւած յարգանքէն ու գնա– 
հատանքէն լաւագոյն արտայայտութէւնը եղաւ պաշտօնա
կան տօնակատարութէւնը, որ տեղէ ունեցաւ երեկոյեան 

ժամը 5՝30–էն, Ալեքսանտր Յպենդէարեանէ օփերայէ սրա
հէն մէջ, նախագահութեամբ Հայաստանէ Հանրապետու

թեան նախագահ Արմէն Աարգսեանէ, հովանաւորութեամբ 

Ամենայն Հայոց ^արեգէն 3՝ եւ Մեծէ Տանն կ՚էլէկէոյ Արամ 
Ա. կաթողիկոսներուն*.

Տօնակատարութեան էրենց ներկայութեամբ Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ը 
պատուեցէն նախագահ Արմէն Աարգսեան, վարչապետ Նէ- 
կոլ Փ աշէնեան, Արցախէ հանրապետութեան նախագահէ 

ներկայացուցէչ կարէն Աւետէսեան, Ամենայն Հայոց ^արե
գէն 3՝ կաթողէկոսէ ներկայացուցէչ Արշակ °պս՝ խ աքատըր– 

եան, Մեծէ Տանն կէլէկէոյ Արամ Ա՝ կաթողէկոսէ ներկայա– 

ցուցէչներ *կարեկ Արք՝ Այլէմեզեան եւ Պետրոս վրդ՝ Ման

ուէ լեան, Հայ կաթողէկէ ^րէգոր՜Պետրոս Ղ -̂րդ կ աթողէ– 

կոս-Պատրէարքէ ներկայացուցէչ Ըա ֆֆէ Արք՝ Մէնասեան, 
Մերձաւոր Արեւելքէ Հայ Աւետարանական °կեղեցէներու 

Մէութեան կեդրոնական Մարմէնէ ատենապետ վեր՝ դոկտ՝ 

Փօլ Հ  այտոսթեան, Հ՝3՝^՝ Յէւրոյէ ներկայացուցէչ Հրանդ 

Մարգարեան, Հ՝3՝^՝ Յէւրոյէ ան դամ Պենճօ Պչաքճեան, 
Հ՝3՝Դ՝ Հայաստանէ վերագոյն Մարմնէ ներկայացուցէչ 
Արսէն Համբարձումեան, Հայաստանէ գէւղատնտեսու– 

թեան նախարար Արթէւր խ աչատրեան, Լէբանանէ զրօ- 
սա շրջութե ան նախարար Աւետէս կէտանեան, կէպրոսէ պե

տական երեսփոխան վարդգէս Մահտեսեան, Արցախէ Հան

րապետութեան Մերձաւոր Արեւելքէ ներկայացուցէչ կարօ 

0էպապճեան, Պուրճ Համուտէ եւ Այնճարէ քա ղաքապետ– 

ներ Մարտէկ Պօղոսեան եւ վարդգէս խօշեան, Համաշխար– 

հայէն Յկաուտական Շարժումէ եւրոասէական տարածաշըր–

 ̂ էք"1* " ա
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ջանէ ներ կայացո ւցիչ Երինաթ Լրումէ է, ՀՕՄ՜Է եւ Համազ– 

գայինի կ եդրոնական վարչութիւններու ներկայարուցիչ
ներ, հայրենի հիւրեր եւ 100 –ա մեակի տօնակատա րութիւն– 

ներու §կնրահայրներ՝^Հ Ներկայ էէն նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Եեդրո–

նական վարչութեան ներկայ եւ նախկին ան դամն եր, միու– 

թեան 26 շրջանն եր ո ւ պատասխանատուներ եւ 1.̂ -̂ա մեակի 
տօնա կատար ո ւթիւններո ւն մասնակցեէու համար Երեւան 

ժամանած բազմահարիւր Հ–0.Ը–0.ականներՀ

ՄԱՐԶԻԿ, 3 1 Ր Գ  ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 411 15
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Տօն ակասւարութեան բացումը կատարուեցաւ Հայաս–

տանի, Հ~Մ՝Ը՝Մ՝Է, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝Ս՝կ ՝ի եւ 100-ամեակի
դրօշներուն սրահ մուտքով։ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝Ս՝կ՝ի շեփորա
խումբէ կշռութաւոր եղանակէն հետ դրօշները բերէն 12 

սկաուտներ եւ 4 դրօշակակէրներէ

Տօնակատարութիւնը սկսաւ Ամենայն Հայոց քարեղին 

թ. կաթողիկոսէ ներկայացուցիշ Արշա կ ս. խաշատրեա–
նի Տէրունական աղօթքով եւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի 

օրհնութեան գիրին ընթերցումով։ իր դիրին մէջ, Ամենայն 

Հայոց կաթողիկոսը գոհունակութեամբ կ՝ ան դրա դա ո.նար
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Հ-Մ-Ը-Մ-ի մէկ դարեայ արդիւնաշատ առաքելութեան, 
ազգանուէր ու հայրենանուէր ոգիով բազմաթիւ սե– 

րունդներու դաստիարա էութեան եւ կրթութեան գոր
տին։ Ան կը նշէր, որ Հայաստանի եւ Ափիւռքի երիտա– 

սարդներուն համախմբումը հայրենի երկրին մէջ վկայու–

թիւնն է ամուր կամքի եւ վճռականութեան ապրելու 

մեր ժողովուրդի դարաւոր աւանդներուն հաւատարմու– 

թեամբ եւ միասնաբար մեր ջանքերն ու նպաստը բերելու 

հայրենի մեր ժողովուրդի զարգացման, որպէսզի ամուր 

եւ անխաթար ըլլան մեր հայրենիքին սահմանները, հզօր 

մեր պետութիւնը, յառաջընթաց ու բարօր մեր ժողո
վուրդին կեանքը 0րհնութեան գիրը նաեւ կը շեշտէր, որ 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի հայրենասէր ու ազգասէր ընթացքը բարի նը– 
պաստ է մեր պետութեան ու ժողովուրդի զօրացման ու 

յարատեւութեան համար :
Այնուհետեւ, Մեծի Տանն կիլիկիոյ Արամ Ա- կաթողի– 

կոսին օրհնութեան գիրը ընթերցեց Պետր ոս Վրդ– Ման– 
ուէլեան։ իր օրհնութեան գիրին մէջ, Արամ Ա - կ աթողի– 

կոս կը նշէր, որ Հ  Մ  Ը Մ . եզակի դեր ունեցաւ մեր ժողո– 
վուրդի կեանքին մէջ։ Եզակի դեր մը, որ չսահմանափակ– 

ւեցաւ միայն մարզական բնագաւառին մէջ, այլ ներա– 

ռեց հայ կեանքի ընկերային, կրթական, մշակութային, 
պահանջ ատ իր ական մարզերը։ Եզակի դեր մը, որ չմնաց 

միայն տեղական ու տեղայնական պայմաններ ո ւն ու 

մտահոգութիւններուն առնչուած, այլ եղաւ գերազանցօ– 

րէն համահայկական։ Եզակի դեր մը, որ երբեք չդարձաւ 

լուսանցքային, այլ իր զօրեղ ազդեցութիւնը ունեցաւ նոր 

ս եր ո ւնդներ ո ւ հայեցի դա ստիարակո ւթեան մէջ։ վերջա– 

պէս, եզակի դեր մը, որ եղաւ ու մնաց համապարփակ, 
ա զգա յին ձգտումներուն ու աւանդո ւթիւններո ւն կեն– 

սագործման շաղախելով նաեւ մեր հոգեւոր ու բ արոյա– 

կան արժէքներն ու սկզյբունքները։
Տօնակատարութեան խօսք առաւ նաեւ Հայաստանի 

վարչապետ ՝Եիկոլ Փաշինեան։ Ան ջերմօրէն շնորհաւորեց 

Հ.0-Ը-Մ–ի հիմնադրութեան 100–ամեակը եւ նշեց, որ Հա
յաստանի թաւշեայ յեղա փ ո խո ւթիւնը կեանքի կոչեց 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի նշանաբանը §թարձրացի՛ր–բարձրացո ւր՝ֆը։ 
Տարիներ շարու՛նակ խեղճացած, կռացած հայ մարդը վեր 

բարձրացաւ եւ իր հետ բարձրացուց հայրենիքը։ Փաշին– 

եան յայտնեց, որ մենք պիտի շարունակենք բարձրանալ, 
մինչեւ որ ճախրենք մեր ա զգային–պետ ա կան երազանք– 

ներ ու մա կար դա կին։
&արունակելով, Հայաստանի վարչապետը կոչ ուղղեց
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միասնաբար բարձրանալու բարձրացնելու համար հայ 
մարդոց քաղաքական գիտակցութիւնը եւ օրէնքի դիմաց 
անոնց ունեցած պարտաւորութիւնները։ «Մենք պէտք է 

բարձրանանք մեր ծառայութեան մէֆ, շեշտեց վարչապե
տը ու աւելցուց, որ մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է բարձ
րացնէ ուրիշները։

Փաշինեան իր խօսքին մէջ մեծապէս գնահատեց Հ*Մ*– 

Ը*Մ*ի դերը, իբրեւ որբախնամի աշխատանք կատարած, 
հայա պահպան ման նուիրուած եւ մարմնա կրթական մեր 

աւանդութիւնները պահած ու պահպանած կազմակերպու
թիւն։ Ան ըսաւ, որ խորդանշանական է, որ –կոլիս հիմնուած 

այս կազմակերպութիւնը իր հիմնադրութեան ձ̂ Օ̂ Օ-ամեակը 
կը տօնէ ազատ ու անկախ Հայաստանի մէջ։ Մենք պիտի շա– 

րունակենք բարձրանա լ եւ մեզի հետ մեր հայրենիքն ալ 
բարձրացնել, մինչեւ ազատ ու երջանիկ Հայաստանի կեր– 

տումը, եզյրափակեց ան։
Այս առիթով, յանուն Հ*Յ*Դ* 3 իւրոյին ողջոյնի խօսք 

արտասանեց ^ենճօ ^չաքճեան։ Ան ըսաւ, որ Հայաստանի 
Հանրապետութեան 1.00-ամեակին պէտք է վեր առնել Հա
յաստանի Հանրապետութեան վերակերտման համար աշ
խատած, դաստիարակած ու դաստիարակուած եւ տասն
եակ հազարաւոր սերունդներ Մայիս 28-ի շուն– 
չով կազմաւորած Հ՝Մ ՝ Ը ՝Մ *ի առաքելութեան 

իրագործման փաստը։
Իր խօսքին մէջ,  ̂ենճօ ^չաքճեան նշեց, որ 

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան գաղա
փարական ա ռաջադրանքները ժողովրդային 

դարձնող ը, հազարաւոր պատանիներ ու երիտա
սարդներ համախմբողը, սկաուտական եւ մար–
զա կա ղիարակո ւթեամբ ազգա յին
մարդկային արժէքներ փոխանցողը, ազնիւ հայն 

ու առողջ քաղաքացին պատրաստողը, մարդու
ժի պատրաստութեան հիմնա կան դարբնո ղը 

Հ*Մ*Ը*Մ*ն է։ Մեր ամենաբազմամարդ, ամենա- 
տ արածուած եւ ամենաժո ղովրդային ուղեկից 

կազմակերպութիւնը^։
Շարունակելով, կ̂չաքճեան հաստատեց, որ

Հ Մ Ը Մ ի  նշա
ն ա բ ա ն ն ե ր է ն  
«Միշտ պատ
րաստ՝  ̂ը այժմէա

կան կը հնչէ։
Այո, Հ Մ Ը Մ ը
միշտ պատրաստ
է ծառայելու հայութեան եւ հայրենիքին։

Հ Յ ֊Դ– Բիւրոյի խ օսքին յաջորդեց տեսանիւթի մը ցու
ցադրութիւնը։ Տեսանիւթը ներկայացուց 1.00-ամեակի ջա
հին բոցա վառումը  ̂էյրութէն,  ̂ոլիս էն, Փարիզէն եւ Արա
րատի գագաթէն, ապա չորս ջահերու միացումը Ծիծեռնա- 
կաբերդի ան մար ջահին եւ չորս վայրերէն բերուած հողե
րու միախառնումը 1.00-ամեակի ծ առատն կումի հո ղին, Ցե
ղասպանութեան յիշատակումի Ծիծեռնաբերդի պուրակին

մէջ։
Հանդիսութեան վերջին խօսքը արտասանեց Հ*Մ*Ը*Մ*ի 

կ եդր ոնա կան վարչութեան ատենապետ եղբ. Դա ռնիկ 
Մկրտիչեան։ Ան ըսաւ, որ 100 տարին եր կար ժամանակ է 

մարդու մը կեանքին համար, սակայն կարճ, շատ կարճ ժա
մանակ է ազգա յին հաւաքա կանո ւթեան մը համար, սովա-
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րափակեց նշելով, որ մեր ժողովուրդը Հ՝Մ*Ը*Մ*ին տուած է 

«կամաւոր բանակցի կոչում եւ պարտականութիւն։ Այդ 
կոչումն ու պարտականութիւնը կը թելադրեն այսուհետեւ 
ըլլալ աւելի զգօն ու պատրաստ դիմագրաւելու մեր ժողո
վուրդին եւ հայր ենիքին սպառնացող բոլոր տեսակի մար– 

տահրաւէրները։ Ի վերջոյ, մեր կեանքը, Հայրենիք թէ 

Ափիւռք, հայապահպանութեան համար մղուող մէկ մեծ 

պատերազմ է։ Հ՝Մ*Ը*Մ*ը կամաւոր այն բանակն է , որ այդ 
մեծ պատերազմը, փոքր-փոքր կռիւ ներ ով, մասնաճիւղ առ 

մասնաճիւղ կը մղէ երկիրէ երկիր, շրջանէ շրջան։ Ի՜նչ 

փոյթ, եթէ ան տեղ-տեղ կռիւը կը կորսնցնէ։ կարեւորը մեծ 

պա տ եր ա զմը չկորսնցնելն է։ կ արեւորը հա յա պահպան ո ւ–
թեան զրահները գետինը չդնելն է ։ Այլապէս, Հ*Մ*Ը*Մ*ը
յաղթանակներու միութիւնն է՚Ֆ։

Խօսքէն ետք, Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական վարչութեան
ատենապետը հաճելէ անակնկալ մը ներկայացուց ներ կանե- 
րուն, երբ բեմ հրաւիրեց եւ միութեան «ԱրտակարգՖ պատ- 

ւանշանով պարգեւատրեց Հ*Մ*Ը*Մ*ի հիմնադիր սերունդի 

նահատակ անդամներէն վահան Ձերազի դուստրը թիւ
րակն Ձերազ-Իշխանեանը եւ միութեան գաղափարախօս, 
նահատակ Շաւարշ էրիսեանի եղբօրը թոռը տոքթ* &ա- 
ւարշ էրիսեանը։

Տօնակատարութեան գեղարուեստական բաժինով ելոյթ 

ունեցաւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նուագախում
բը, ղեկավարո ւթեամբ Աերգէ յ  Ամբատեանի։ նուագա
խումբը ներկայացուց Մո ւբէն Ալթո ւնեանի եւ ^աչատո ւր- 

եանի «վարդագոյն աղջիկներու պարըՖ, «Այշէի պարըՖ եւ 
«վալսըՖ, էդուարդ 0իրզո յեանէն քնարական պատկեր 

«Շուշանիկ՝ծը, Մուբէն Ալթո ւնեանի «0ոչարի $Ֆը, «3 երդ 

պար՚Ֆը, ^  աչատուրեանի «Աուրերով պար՚Ֆը եւ «Դայիանէ՚Ֆ 
պալէէն հատուած մը։ *կուադախումբին հետ առանձին կա
տարումններով հանդէս եկան մ՝են ա կա տ արն եր Աննա Այ - 
վազեան, Աիրանուշ Դասպարեան եւ Դէորգ Յակոբեան։

Տօնակատարութիւնը, որ ուղղակի ս փռուեցաւ Հ Մ -  

Ը*Մ*ի դիմատետրի էջ ով, վերջ գտաւ երեկոյեան ժամը 6.30- 
ին։

հար, դա ղթա կան 

եւ որբացած սե
րունդներէ միտ
քով ու մարմինով 

առողջ, ազգային 

իրենց ինքնու–
թեամբ հպարտ եւ

արժանապատիւ սերունդներ կեր տ ելո ւ համար։ Ըւ զարմա
նա լի բան չկայ ասոր մէջ, որովհետեւ սովորական միու  

թիւն մը չեղաւ Հ՝Մ*Ը*Մ*ը։ Աովորական պայմաններու մէջ

չգործեց Հ *Մ*Ը *Մ*ը։
Եղբ* Մկր տիչեան նշեց, որ «Հ*Մ*Ը*Մ*ը սուղ գին վճարեց

ազատ ու անկախ հայրենիքի գա ղա փ ար ա կիր ը ըլլալո ւն հա~ 

մար։ Ափիւռքի մէջ, ան երբեք դիւրին պայմաններու մէջ 

չգործեց։ Հ*Մ*Ը*Մ*ը մարզախաղեր կիրարկեց առանց մար- 
զադաշտ ունենալու։ Հ*Մ*Ը*Մ*ը սկաուտութիւն կազմա
կերպեց առանց անհրաժեշտ յարմարութիւններ ունենալու։ 

3այց Հ*Մ*Ը*Մ*ը գործեց եւ շատ լաւ գործեց, որովհետեւ 
կամաւոր բանակի սկզբունքով, անոր անդամներէն իւրա
քանչիւրը իր միտքն ու բազուկը ի սպաս դրաւ հաւաքակա–

նին, ազգին ու հայրենիքին։ Հ*Մ*Ը*Մ*ը գործեց, մեծցաւ,
ուռճացաւ եւ հզօրացաւ բացառաբար ապաւինելով իր 

ան դա մներո ւ կամաւոր աշխատանքի դիտ ա կցո ւթեան, 
պատրաստակամութեան եւ զոհողութեան ո գիին՚ֆ։

Իր խօսքին մէջ, եղբ* Մկր տիչեան յիշատակեց 100 տարի 
առաջ, Հայաստանի լուսաւորութեան նախարար նիկոլ Ա ղ  

բալեանի այն բնորոշումը, թէ «Մեծ է դերը Հ*Մ*Ը*Մ*ին։ 

Այդ դերը լաւ ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է ազգա յին 
բարձր գիտակցութիւն, այսինքն մեր ուժերուն, մեր արժէ
քին , մեր ընթացքին եւ նպատակին պայծառ ըմբռնում։ 
Յարգանք, պատկառանք եւ տեղը այս աշխարհի մէջ ուժով 

կը ստացուի, կը պարտադրուի եւ կը ներշնչուի։ Իսկ ուժեղ 

են առոյգը, առող^ն ու կորովին՝՝ ։̂

«Հ*Մ*Ը*Մ*ը առոյգ, առողջ ու կորովի հայութիւն պատ
րաստող այդ միութիւնն է։ Հ*Մ*Ը*Մ*ը մեր ուժին աղբիւրն 
է։ Մեր յաջողութեան գրաւականներէն մէկն է, որուն 

պէտք է գուրգուրալ ազգովին՝ֆ, ըսաւ ան ու իր խօսքը եզ–
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՑՆ 

ՀԱՑՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՊԱՏԳԱՄՈ՝
ՀԱՑ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ, ԵՐԵՒԱՆ

Հայրապետական օրհնո ւթեամբ ողջունում ենք բոլորիդ 

Հայ 0արմնակրթական Ընդհանուր 0իութեան հաւաքի եւ 

միութեան 100-ամեայ յոբելեանի նշանակալի առիթով։ Ո ւ
րախութիւն է Հայող Հայրապետիս համար, որ դուք, սիրե
լի երիտասարդներ, համախմբուել էք Հայաստանում մայր 

հայրենիքով ու հայրենական կեանքով ոգեշնչուելու ու քա
ջալերուելու, միմիանղ միջեւ կապերն ու յարաբերութիւն– 

ները առաւել ամրապնդելու։
*իոհունակո ւթեամբ ենք անդրադառնում, որ Հայ 

0արմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնն արդէն մէկ դար 

իր արդիւնաշատ առաքելութեամբ բազում պատանիների ու 

երիտասարդների կրթում ու դաստիարակում է ազգանը– 

ւէր ու հայրենանուէր ոգով, ազգային ինքնութեան հան– 

դէպ նախանձախնդրո ւթեամբ։ *իուք, սիրելի զաւակներ
Մեր, միութեան տարբեր մասնաճիւղերում ձեր մասնակ– 

ղո ւթեամբ, նաեւ Հայաստանում հաւաքն երի կազմակեր– 

պումով ու միջող առումն եր ով ձեր սրտերո ւմ զօրեղ էք պա– 

հում որդիական հաւատարմութիւնը հանդէպ հայրենին եւ 

մշտավառ սէրը առ մեր Սուրբ °կեղեղին։ Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի երիտասարդներիդ այս համա խմբումը հայրենի 

մեր երկրում նոյնպէս վկայութիւնն է ձեր ամուր կամքի եւ 

վճռականութեան ապրելու մեր ժո ղո վր դի դա ր ա ւո ր 

ա ւան դն եր ին հաւատար մո ւթեամբ եւ միասնաբար ձեր ջան
քերն ու նպաստը բերելու հայրենի մեր երկրի զօրաղման 

համար, որպէսզի ամուր ու ան խաթար լինեն մեր հայրենի
քի սահմանները, հզօր մեր պետութիւնը, առաջընթաղ ու 

բարօր մեր ժողովրդի կեանքը։
Սիրելի զաւակներ Մեր, Մենք մեծապէս կարեւորում ենք 

երիտասարդութեան դերակատարութիւնը ազգային եկեղե- 
ղական անդաստանում։ ներկայիս մեր ժողովրդի առջեւ թ է  

հայրենիքում, թ է  աշխարհա սփիւռ մեր համայնքն եր ում 

ծառաղած են մարտահրաւէրներ, որոնղ յաղթահարման հա
մար անհրաժեշտ է ազգի նուիրեա լ զաւակն երիդ միասնա

կան ջանքն ու եռանդը։ Երիտասարդներդ ներկան ու ապա- 
գան էք Մեր ժո ղո վրդի, հզօր պետութեան, բարգաւաճող 

ազգի տեսիլքը նորանոր ձեռքբերումներով պայծառ պահո
ղը, նոր ժամ ան ակն երի հիմն ախն դիրն երին յանդիման հա- 
մարձակ իրագործումներ նախաձեռնողը։ Ջեր հայրենասէր 

ու ազգասէր ընթաղքը բարի նպաստ է մեր պետութեան ու 

ժողովրդի զօրաղման ու յարատեւութեան համար։ Մենք 

բարձրօրէն գնահատում ենք Մեր սիրելի երիտասարդներիդ 

նախանձախնդրութիւնը ազգային ինքնութիւնը պահպան ե- 
լու, մեր հայրերի աւանդի համաձայն ապրելու, հայրենանը- 
ւէր ու ա զգա շէն իրագործո ւմներին հետամուտ լին ելու։

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան 100 -ա մ - 
եակի յիշարժան առիթով վերստին Մեր շնորհա ւորանքներն 

ենք բերում ամէնքիդ եւ Հայրապետական Մեր գնահատան- 

քը յայտն ո ւմ միութեան պատասխանատուն երին իրենղ 
ազգանուէր գործունէութեան, նոր սերնդին կրթելու ու 

դաստիարակելու գովելի ջանքեր ի համար։ Ըարի ընթաղք 

ենք մաղթում Հ*Մ*Ը*Մ*ի 100-ամեակի առիթով նախատես- 
ւած ծրագրերին ու միջող առումն երին։

ի խորող սրտի աղօթքով հայղում ենք, որ Ամենակարող 

Աստուած շնորհի ձեզ ուժ եւ եռանդ մշատապէս ձեռքբե
րումներով արգասաւորելու նո ւիրական ձեր առաքելու
թիւնը յանուն հաւատքի, ազգի եւ հայրենեաղ, բարեպաշտ 

ընթաղքո վ մնալու Տիրոջ պարգեւած օրհնութեան մէջ, ապ
րելու երջանիկ ու բարօր, հաւատի, յոյսի ու սիրոյ մէջ։ թող 

Տիրոջ առաջնորդութեամբ ղանկալի արդիւնքներով ու նո
րանոր յաջո ղո ւթիւնն եր ո վ բա ր եզար դո ւի Հայ Մարմնակըր- 
թա կան Ընդհանուր Միութեան շնորհակա լ գործունէո^ 

թիւնը, եւ թող Ըարձրեալ Տէրը պահի ու պահպանի ձեզ 

ամէնքիդ իր Սուրբ Աջի Ամենախնամ հովանու ներքոյ։
Շնորհք Տեառն մերոյ Տիսուսի իրիստոսի եղիղին ընդ 

ձեզ եւ ընդ ամենեսեան* ամէն։
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ԱՐԱՄ Ա.
ԾԱՌԱՑ ՑԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՒ ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ ԿԱՄՕՔՆ 

ԱՍ ՏՈՒԾՈՑ ԵՒ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՄԲ Ա8ԳԻՄ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏ 
ԵՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀԱՑՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՑ

ՀԱՑՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 
ՀԱՑ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՈ-ԹԻՒ
0եծի Տանն Կ իլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի 

Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ, քրիստոնէա- 
կան ջերմ սիրով ու ազգային վառ ապրումներով կ ողջո^ 

նենք աշխարհաղրիւ Հայ 0արմնա կրթական Ընդհանուր 

0իութեան (Հ*Մ*Ը*Մ*) մեծ ըն տան իքը։
Ներկայ տարին 100-ամեակն է Հ*Մ*Ը*Մ*ի։ Արդարեւ, 

1918-ին, Պոլսոյ մէջ, Եաւարշ 0րիսեան, Տովհաննէս Հինդլ-
եան, ^րիգոր Տակոբեան եռեակին կողմէ հիմնուած մարմ- 
նակրթական այս միութիւնը իր եզակի դերը ունեղաւ մեր 

ժողովուրդի կեանքին մէջ։ Եզակի դեր մը, որ չսահմանա- 
փակուեղաւ միայն մարզական բնագաւառին մէջ, այլ նե– 

րառեղ հայ կեանքի ընկերային, կրթական, մշակութային, 
պահանջատիրական մարզերը։ Եզակի դեր մը, որ չմնաղ 

միայն տեղական ու տեղայնական պայմաններուն ու մտա- 
հոգութիւններուն առնչուած, այլ եղաւ գերազանղօրէն հա
մահայկական, Սփիւռքի բո-որ գաղութներուն մէջ եւ Հա– 

յաստանի ու Արղախի վերանկախաղումէն ետք նաեւ հայ- 
րենի հողին վրայ դառնալով կազմակերպ ներկայութիւն։ 

Եզ ակի դեր մը, որ երբեք չդարձաւ լուսանղքային, այլ իր 
զօրեղ ազդեղութիւնը ո ւնեղա ւ նոր սերունդներու հայեղի 

դաստիարակութեան մէջ։ վերջապէս, եզակի դեր մը, որ 

եղաւ ու մնաղ համապարփակ, ազգային ձգտումներուն ու 

ա ւանդո ւթիւններո ւն կենսագործման շաղախելով նաեւ 

մեր հոգեւոր ու բարոյական արժէքներն ու սկզբունքները։

Այսպէ ս եղաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ը հարիւր տարիներ շարունակ։ 
Ա՛յս ոգիով ու տ ես լա կան ո վ գործեղ ու կա զմա կեր պեղ։ Ա՛յս 
հաւատքով ու յանձնառութեամբ նոր սերունդներուն ազ
գին ու հայրենիքին համար ապրելու ու ծառայելու գիտակ- 
ղութիւնը ու նուիրումը ներարկեղ։

Արդ, հարիւրամեայ իր ծառայութեամբ բեղմնաւոր ու 

հզօր Հ*Մ*Ը*Մ*ը արժանի է իւրաքանչիւր հայու եւ ողջ հա- 
յութեան բարձր գնահատանքին ու խոր յարգանքին։ Կա- 
ռոյղները միջող են* էականը ու ճառագայթողը ծառայու

թեամբ թրծուած նպատակասլաղ գո րծն է։ Այս օր Հ*Մ*- 
Ը*Մ*ը մեր ժողովուրդին կը ներկայանայ դար մը ամբողջ 
նո ւիրա կան առաքելո ւթիւն մը հաւատար մօր էն կա տարած 

ըլլալու արդար հպարտութեամբ ու խոր ղնծութեամբ։
0եծի Տանն Կ իլիկիոյ Կ ա թո ղիկո ս ո ւթեան հայրապետնե- 

րը միշտ գնահատողը ու քաջալերողը եղած են Հ*Մ*Ը*Մ*ին։ 
Անոնղ արդար գնահատանքին կը միաղնենք նաեւ Մեր ջերմ 

գնահատ անքը համահայկական ոգիով, պահանջա տիրա
կան կամքով, հայա կեր տումի յանձնառութեամբ ու հայրե
նիքի հզօրաղման ի խնդիր պայքարող ու ծառայող Հ*Մ*-

Ը*Մ*ին։

վստահ ենք, որ 100-ամեակը նոր մարտահրաւէր մը պի
տի դառնայ Հ*Մ*Ը*Մ*ին առաւել նուիրումով շարունակե- 
լու իր առաքելութիւնը մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, ի 

Հայաստան, յԱրղախ եւ ի սփիւռս աշխարհի։
Կ աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ իր երկնային 

հովանիին ներքեւ միշտ ամուր ու կենսունակ պահէ Հայ 
Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնը, ամրաղնէ անոր 

շարքերը ու զօրաղնէ անոր մշակներուն ազգին ծառայելու 

կամքն ու հաւատքը։

Ողջ լերուք ի Տէր, զօրաղեալ շնորհօք Ս* Հոգւոյն եւ յա- 
ւէտ օրհնեալ ի Աէնջ, Ամէն։

Աղօթարար

ԱՐԱՄԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ՄԱՐԶԻԿ, 3 7 Ր Գ  ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411 81



1 3̂րշւց֊ տբ6Շ1313։1^3րշւց405^€1 10/18/2018 9:29 Բ1̂  Բտց6 82

֊ ֊ $ ֊ ֊

Հ.Մ.Ը.Մ.Ը ՉԱՓԱԶԱՆՑ 
ԿԱՐԵՒՈՐ ԴԵՐԷ ՈՒՆԵՑԵԼ 
ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷԶ
(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻ 
Խ Օ Ս 0 Ը Հ Մ Ը Մ Ի  100-ԱՄԵ ԱԿԻ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՕՓԵՐԱ8Ի ՄԷՋ)

0ենք յոյս ունենք, որ 

Հա յա ս տանի քա ղա քա ցին 
շարունակելու է իր ընթար– 

քը, զարգացնելու է, ճախրե
լու է, թռչելու է մեր ազգա– 
յին եւ պետական երազանք– 

ների մա կար դա կի։ 0ենք այ– 
սօր բոլորին կոչ ենք անում, 

սիրելի հա յր ենա կիցներ,
եկէք միասին ազգովի 

բարձրանանք եւ բարձրացը՜ 
նենք, մենք Սփ իւռքի մեր 

գործա ր արներ ին հրաւի
րում ենք Հայաստանի Հան
րապետութիւն, որպէսզի
նրանք իրենց հայրենիքում, բարձրանան եւ բարձրացնեն, 
բարձրանան իրենց քաղաքացիական գիտակցութեամբ, 
օրէնքի առաջ իրենց ունեցած պարտաւորութեան գիտակ- 
ցութեամբ եւ բարձրանան իրենց անձնական, թիմային, 

գործարար յաջողութիւնն երի բերումով: 
0ենք այսօր Հայաստանի Հանրապե

տութեան պետական կառավարման հա
մակարգի պետական ծառայողն երին կոչ 
ենք անում, ասում ենք բարձրացէք եւ 
բարձրացրէք մեր հայրենիքը, բարձրացէք 

ձեր ծառայութեան մէջ, ոչ թէ անձնական 
շնորհների, ձեռքբեր ումների մէջ, այլ 
անձնական ծառայութեան մէջ մեր հայրե
նիքին եւ մեր ժողովրդին: °ւ  մենք ուզում 

ենք արձանագրել, որ մեզնից իւրաքանչիւ
րի բարձրանալն իր հետեւից պէտք է բարձ- 
րացնի ուրիշն երին, ոչ թէ ցածրացնի, ոչ թէ 
յուսահատութեան, յուսալքութեան եւ ար- 
տագաղթի անդունդը նետի մեր միւս հայ- 
րենակիցներին։ Հայ 0արմնա կրթական 

Ընդհանուր Լիութիւնը չափազանց կարե-

ոյլ տուէք ասել, որ վերջերս Հալաստալ 
նում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թաւշեայ, 
ժո ղովրդական յեղափոխութիւնն ըստ 

էութեան կեանքի է կոչել Հ*Մ*Ը*Մ*ի 
կարգախօսը §^արձրացի՛ ր եւ բարձ- 

րացրուՖ: Ինչ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետու 

թիւնում© խեղճացած, կռացած քաղաքացին վեր կացաւ, 
բարձրացաւ եւ բարձրացրեց իր հայրենիքը, իր հայրենիքի 

անունը, իր կարգավիճակը սեփական հայրենիքում եւ այ
սօր Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացին ամուր 

կանգնած է իր ոտքերի վրայ ուղիղ ողնաշարով եւ հպարտ 
հայեացքով: Սա շատ կարեւոր ձեռքբերում է, բայց սա ամէ
նը չէ, ինչին մենք ուզում ենք հասնել։

0ենք պէտք է շարունակենք մեր Ընդհանուր կարգա խօ
սի իրականացո ւմը եւ շարունակենք բարձրանա լ ու բարձ
րացնել մեր հայրենիքը: քաւարար չէ, որ Հայաստանի Հան
րապետութեան քաղաքացին այսօր ամուր կանգնած է իր 
ոտքերի վրայ բարձր եւ բարձրացրած իր երկրի, պետ ո ւ  

թեան հեղինակութիւնը:

82 ՄԱՐԶԻԿ, Ո Ր Դ  ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411

֊



1 3̂րշւց֊ տբ6Շ1313։1^3րշւց405^€1 10/18/2018 9:29 Բ1̂  Բտց6 83

֊ ֊ $ ֊ ֊

ւոր դեր է ունեցել մեր ժողովրդի պատմութեան մէջ եւ շա
րունակում է ունենալ, սկսած հայ ժո ղովրդի շրջանում 
մարմնամարզական« մա րմնա կր թական աւանդոյթների 

ս երմանո ւմից« շարունակելով որբախնամ, հայապահպան 
առաքելութեամբ։ խորհրդանշական է« որ 

կ ո ս տանդնո ւպոլս ո ւմ հիմնո ւած Հ Մ –

Ը.Մփ  100-րդ տարեդարձը նշւում է ան
կախ եւ ազատ Հայաստանի մայրաքաղաք 
Արեւանում։ Աա խորհրդանշում է նաեւ 

ապագայէ մասին մեր պատկերացումը:
Ինչպէ ս Հ*Մ*Ը*Մ*ն կոստանդնուպոլսէ 

տափաստանն երիզ այս 100 տարուան ըն– 
թացքում բարձրացաւ դէպի Հայաստանի 

Հանրապետութիւն« բառիս բուն եւ փո
խաբերական իմաստով« այնպէս է լ մենք 

հայ ժողովրդի իւրաքանչիւր ներկայա– 
ցուցչէ հրաւիրում ենք բարձրանա լ Հա– 
յաստան եւ բարձրացնել Հայաստանըէ Աա 

է այն առաքելութիւնը որ մեզ միաւորում 
է եւ այս առաքելութեան մէջ մենք ան– 

կասկած պէտք է յաղթենք: °ւ  ուրեմն«

կեցցէ ազատութիւնը կեցցէ Հայաստանի Հանրապետու
թիւնը կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները որ ապրում են եւ 
ապրելու են ազատ ու երջանիկ Հայաստանում։
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ԱՌՈՑԳ, ԱՌՈՂԶ ՈՒ ԿՈՐՈՎԻ 
ՀԱՑՈՒ^ԻՒՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՂ 

ՄԻՈՒ^ԻՒՆՐ՝ Հ.Մ.Ր.Մ.
(Հ*Մ*Ը*Մ*Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՂԲ* ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ԽՕԱ0Ը ՄԻՈՒԹԵԱՆ ա֊ԱՄԵԱԿԻ 
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՕՓԵՐԱՅԻ 

Ա* ՍՊԵՆԴԻԱՐԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ԱՐԱ. ԻՆ ՄԷԶ)

3 արգելէ ներկաներ,
100 տարէ առաջ, երբ Հ*Մ*Ը*Մ*է Հայ Մարմնա կրթական 

Ընդհանուր 0էութեան հէմնադէրները Պոլսոյ մէջ հէմը կը 
դնէ էն հայ էրականութեան մարզական եւ սկաուտական 

մեծագոյն մէութեան, դժուար թէ կարենայէն երեւակայել, 
որ 100 տարէ ետք, էրենց հէմնած մէո ւթէւնը անկախ Հա– 

յաստանէ մայրաքաղաքէն մէջ, 1.̂ -̂ա մեակ պէտէ տօնէր, 
հայ քաղաքական, ազգայէն եւ եկեղեցական ա ւա գան էէն 

ներկայութեամբ։
100 տարէ առաջ, որբերու խնամքով եւ դաստէարակու– 

թեամբ զբաղող մէութեան հէմնադէրները դժուար թէ երե– 
ւակայէէն, որ 100 տարէ ետք, էրենց յաջորդները պէտէ զբա
ղէ էն որբացած գաղութներով եւ անոնց հայապահպանման 
կարէքներով։

100 տարէ առաջ, Պոլսոյ եւ արուարձաններուն մէջ քանէ 
մը մասնաճէւղով գործող այս մէութեան հէմնադէրները 

դժուար թէ երեւակայէ էն, որ 100 տարէ ետք, էրենց սէրելէ 
մէութէւնը համահայկական էր կառոյցով պէտէ գործէր 

աշխարհէ 110 քաղաքներուն մէջ, աւելէ քան 25 հազար երկ– 
սեռ անդամներով, մարզական եւ սկաուտական ժէր շարքե–

րով–
100 տարէն երկար ժամանակ է մարդու մը կեանքէն հա

մար, սակայն կարճ, շատ կարճ ժամանակ է ազգայէն հա– 
ւաքականութեան մը համար, սովահար, գաղթական եւ որ

բացած սերունդներէ մէտքով ու մարմնով առողէէ, ազգայէն 
էրենց էնքնութեամբ հպարտ եւ արժանապատէւ սերունդ
ներ կերտելու համարէ

Ու զարմանալէ բան չկայ ասոր մէջ, որովհետեւ

Աովորական մէութէւն մը չեղաւ Հ*Մ*Ը՝Մ**

Աովորական պայմաններու մէջ չգործ՜եց Հ *Մ*Ը *Մ*։–
Հ*Մ*Ը*Մ* ծնաւ Հայոց 3 եղասպանութեան արհաւէրքէն 

ընդմէջէն։
Իր առաջէն քայլերը առաւ նորակախ Հայաստանէ Հան

րապետութեան առածէն օրերուն, երբ ազգ ու հայրենէք կը 

դէմագրաւէէն տեսակաւոր մարտահրաւէրներ։
Հազէւ չորս տար եկան, Հ*Մ*Ը*Մ* հեռացա ւ, աւելէ ճէշդ 

հեռացուեցաւ էր հարազատ բնօրրանէն։ Դարձաւ Ափէւռք 
եւ ուղէղ 67 տարէ գործեց առանց հայրենէ հողէ, սփէւռքլ 
եան էր կեդրոններէն էւրաքանչէւրը վերածելով հայրենէ 
հողէ մէկական կտորէ։

Հ*Մ*Ը*Մ* գործեց առանց պետական հովանէէ։ Ընդհա- 
կառակն պատահեցաւ, որ ան հալածուեցաւ, մերժուեցաւ 

եւ դատապարտուեցաւ կարմէր պատմուճան հագած էր հա - 
րազատ եր կրէ պետական վարէչներուն կողմէ։ Ան հալած- 
ւեցաւ նաեւ Հայաստանէն դուրս, երբ երկրորդ աշխարհա
մարտէ տարէներուն, նոյն կարմէրները փակեցէն արեւել
եան °ւրոպայէ Ռումանէոյ եւ Պուլկարէոյ էր 19 մասնա- 
ճէւղերը, տասնեակներով ձերբակալութէւններ կատարե-
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ցէն, հաւատաւորները Աէպերէա աքսորելէն եւ մէնչեւ նա
հատակութեան դա փն եպս ա կէն արժանացուցէն զանոնք՝.

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ ^անր •էն վճարեց ազատ ու անկախ հայրենէ– 

Քէ  գաղափարակէրը ըլլալուն համարէ
Ափ էւռքէ մէջ, ան երբեք դէւրէն պա լմաններու մէջ 

չգորե֊եց–.
Հ ՝Մ  Ը ՝Մ • մարզախաղեր կէրար կեց առանց մարզադաշտ 

ունենալու ՝
Հ Մ Ը Մ ՝  սկաուտութէւն կազմակերպեց առանց անհը– 

րաժեշտ յարմարութէւններ ունենալու՝
Բայց Հ-Մ-Ը-Մ• գոր^եց եւ շա տ լաւ գորեեց, որո^հետեւ 

կամաւոր բանակէ սկզբունքով անոր անդամներէն էւրա– 
քանչէւրը էր մէտքն ու բազուկը է  սպաս դրաւ հաւաքակա
նէն, ազգէն ու հայրենէքէն՝

Հ .0 .Ը .0 . գոր^եց, մեեցաւ, ուռճացաւ եւ հզօրացաւ բա– 
ցառաբար ապաւէնելով էր ան դամն եր ու կամաւոր աշխա– 
տանքէ գէտակցութեան, պատրաստակամութեան եւ զոհո– 

ղութեան ոգէէն՝
Այսպէս է , որ քանէ մը մասնաճէւղերը դարձան քանէ մը 

տասնեակ մասնաճէւղեր՝ Մասնաճէւղերը վերա^ուեցան 
շրջաններու՝ Շրջանները համագաղո ւթայէն կառոյցէ, էսկ 

համագաղութայէն կառոյցն ալ համահայկական կազմա
կերպութեան, որ այսօր էր հո^անէէն տակ կը համախմբէ 

աշխարհէ 26 շրջաններէ 110 մասնաճէւղեր եւ մէաւորներ՝
Հ .Մ .Ը .0 • գո^ եց ամէնուրեք՝ ^որեեց բոլորէ՛ն համար՝ 

Բոլորէ՚ն հետ։

ճէշդ  է, որ Հ .Մ .Ը ՝Մ • 67 տարէ գորեեց հայրենէքէն 
դուրս, բայց երբեք առանց հայրենէքէ՝

Ու երբ պահը հասաւ, 67 տարուան ^տարանդէութենէ 

ետք, Հ .0 .Ը .0 . վերադարձաւ հայրենէք, աշխարհասփէւռ 
էր անդամն երը կապելով կեդր ոնէն, ար մատ է՛ն, ուրկէ 

անոնք կը ստանան էրենց գոյատեւման շունչն ու աւէշը՝
Հ Մ Ը Մ • հայրենէք ^երադարձաւ 1989–էն, երբ տակա–

ւէն Հայաստան չէր անկախացա^՝ Ան գորեեց տագնապալէ 
պայմաններու մէջ՝ *էորեեց ^արաբաղեան պատերազմէ, 
տնտեսական շրջափակման եւ քաղաքական ամէնէն աննը– 
պաստ պայմաններու մէջ, բաժնեկցելո^ էր հարազատ ժողո– 

^ուրդէն դժուարութէւններն ու մտահոգութէւնները՝

^ժուարութէւնները, սակայն, փորձառութէւն ներշնչե– 

ցէն Հ*Մ.Ը՝Մփն, փորձառո ւթէւնը տոկուն ութէւն եւ յաւել
եալ էմաստութէւն՝ Այսպէս, Հ .0 .Ը .0 . ունեցաւ Ղ.արաբաղ- 
եան պատերազմէ էր նահատակները, մասնակէց դարձաւ 

նոր Հայաստան է  կեր տ ման ճէգերու ն ՝ Կրթեց ու դաստէա– 
րակեց սերունդներ անոնցմէ պա տ ր ա ս տ ելո ̂  օրէնապահ 
քաղաքացէներ եւ հայրենէքէ զէնուորեալներ՝

Հ .0 .Ը .0 • գոր^եց անաղմուկ՝ ^որեեց խոր հաւատքով եւ 
աննկուն կամքով էրեն գերագոյն արժէք ունենալո^ պե
տական ութէւն ը, գերէշխանո ւթէւնը, ընկերայէն ա ր դար ու
թէւն ը եւ ա զգա յէն պահանջատէր ո ւթէւնը՝

Հ-Մ^Ը-Մ  ̂ գորեեց էբրեւ Հայաստան է  Ազգայէն Ակաու– 
տական Ե ազմակերպութէւն, Հ՚Մ^Ը՚Մ^-Հ՚Ա՚Ա՚Ե•, որ Հա– 
յաստանէ արժանաւոր ներկայացուցիչը եղաւ Համաշխար– 
հայէն Ակաուտական Շարժումէ Բէւրոյէն մէջ, մէաժամա– 

նակ հէմնադէր եւ գոր^ադէր անդամ ըլլալով սկաուտական 
եւրոասէական բաժանմունքէն՝

Հ-Մ^Ը-Մ  ̂ գորեեց Բէւրականէ ու Երեւանէ էր սեփական 
բան ա կա վայրերով մայր աքա ղաքէ եռայարկ կեդրոնո^ եւ 

շրջաններու էր գրա սենեակներ ով
Հայրենէքը կէզա կէ տ ը հանդէս ա ցաւ Հ՝Մ•Ը^Մ•է գորեու– 

նէութեան՝ կէզա կէ տ էն շուրջ հէւսուեցաւ անտեսանելէ թե
լեր ո^ էրարու կապո ւա  ̂ գորե ունէ ութէւն մը, որ էրարու 

կապեց Պուէնոս Այրէսն ու 0ուէյթը, Մոսկուան եւ Պէյր ու
թը, Մէւնէխն ու Հալէպը, կլէնտէյլն ու Մոնթրէալը, Աէտնէն 
եւ ^ահէրէն՝ Թելերու շարքը կարելէ է երկարել եւ թուել 
բազմատասնեակ այլ քաղաքներ եւս, ուր մարմնակրթա–
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կան այս միո ւթիւնը 100 

աարիէ լծուած է մարդա
կեր աման եւ հայա կեր աման 

վեհ աշխաաանքի, կարելի բո– 

լոր միջոցներով ու անկարե
լիութեան սահմանները հաս– 

նող, աներեւակայելի եռան
դով, խանդով ու կամքով՝

Այսօր ադամանդեայ յո
բելեանի աօնակաաարու– 

թեան պահն է՝.

Պահն է յիշել ու եւ խոնար
հելու յիշաաակին դիմաց բո- 

լոր այն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ ականնե
րուն, որոնք անցնող մէկ դա- 
րուն եկան ու անցան այս 
միութենէն, իրենց հեաքն ու 

դրոշմը ձգելով անպայման՝

Պահն է յիշել ու եւ խոնարհելու յիշաաակին դիմաց այն 
բոլոր հաւաաաւորներուն, որոնք անցնող 100 աարիներուն 

այս աշխարհէն մեկնեցան ազաա մարդու եւ անկախ հայրե
նիքի երագը իրենց աչքերուն՝

Պահն է յիշել ու եւ խոնարհելու դիմացը այն կակուղ թա- 
թիկին, մեր այսօրուան նորահաս սկաուաին, որ այսօր 

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ  ի շարքերուն մէջ, իր առա ջին թոթովանքին հեա կը 
սորվի ագգի ծառայութիւն եւ հայրենիքի հաւաաարմու-
թիւն՝

Պահն է, վերջապէս, յիշելու եւ խոնարհելու դիմացը այն 

մարգիկին ու մարգիկուհիին, որ իր յաղթանակներով ագ՜ 
գային խանդավառութիւն եւ հպարաութիւն կը ներշնչէ օրէ 

օր հայութենէ պարպուող հայ մարդոց՝
Ապրի՛ք աղաք ու աղջիկներ՝
Ապրի՛ք եւ ձեգմո վ ամեայ վասաա-

կով, բայց միշա եր իա աս արդ ու կայաառ կագմակերպու- 
թեամբ, միշա աշխոյժ եւ նորարար իր շարքերով՝

100 -ամեակի յոբելեանն է այսօր՝ Ագրափակիչ հանդիսու- 
թիւնը դարադարձի աօնակաաարութիւններուն, որոնք կը 

վայելեն Հայա սա անի նախագահին նախագահութիւնը եւ

Ամեն այն Հայոց հ՝արեգին /»♦  

եւ Մեծի Տանն ^իլիկիոյ 
Արամ Ա. կաթողիկոսներուն 

հովանաւորութիւնը՝ Շնոր
հակալութիւն նախագահու
թեան եւ հովանաւորութեան 

համար, որոնք անգամ մը 

եւս կը հասաաաեն ագգին 

աջակցութիւնը այս միու- 
թեան ագգապեաերու յիշա- 
աակելի այս քայլով՝

Շնորհ ակալութիւն հայ- 
րենի պեաութեան, յանձինս 

այս աօնակաաարութեան 

ներկայ պեաական այրե- 
րուն, որոնք իրենց անվերա
պահ գօր ա կցո ւթեա մբ սա- 
աար հանդիսացան 100-ամ- 

եակի ձեռն ա ր կն եր ո ւն, պեաական յանձնաժողով ս ա եղծե
ցին, գերաաեսչութիւններ աշխաաանքի լծեցին եւ անցնող 

ամիսներուն մեր սերա գործակիցը եղան՝
Շնորհակալութիւն Հայ 3 եղափոխական Դաշնակցու

թեան մեծ ընա ան իքին, որ իբրեւ հոգաաար հայր, ամէնո^ 

րեք նեցուկ կը կանգնի երիաասարդական այս մեծ կագմա- 
կերպութեան, ջաաագովը ըլլալով անոր ագգային նպաաակ- 
ներուն եւ միութենական արժէքներուն՝

Վերջապէս, շնորհակալութիւն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 100-ամեակի 
աօնակաա արութիւնն եր ու կագմակերպիչ բոլոր մարմիննե- 

րուն, յաակապէս Հ Մ  Ը Մ  -Հ Ա Ս Կ ի վարչութեան, միու– 
թեան Շրջանային եւ 0եկուսի բոլոր վարչութիւններուն, 
որոնք ճիգ չխնայեցին ծրագրուած ձեռնարկներու յաջողու
թեան համար՝

Շնորհակալութեան խօսքեր էն անդին, շնորհաւորու- 
թեան խօսք միութեան 26 հագար անդամներուն, որոնք 

առիթն ու բախաը ունեցան միութեան 100-ամեակին ժամա
նակակիցները ըլլալու, աօնակաաարութիւններուն մասնա
կից դառնալու եւ իրենց հաւաքական կամքին գօր ո ւթեա մբ 

անգամ մը եւս հասաաաելու 100 աարի առաջ, Հայա սա անի
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լուսաւորութեան նախարար Նիկոլ Աղբալեանի այն բնորո– 

շումը, թէ՝
§Մեծ է դերը Հ*Մ*Ը*Մ*ին։ Այդ դերը լաւ ըմբռնելու հա

մար անհրաժեշտ է ա զգային բարձր գիտակցութիւն, այլ 
սինքն մեր ուժերուն, մեր արժէքին, մեր ընթացքին եւ նպա
տակին պայծառ ըմբռնումէ 3  արգանք, պատկառանք եւ տե
ղը այս աշխարհի մէջ ուժով կը ստացուի, կը պարտադրուի 

եւ կը ներշնչուի։ Իսկ ուժեղ են առոյգը, առող ջ̂ն ու կորո
վին»։

Հ*Մ*Ը*Մ*ը, յար գելի՛ ներկաներ, առոյգ, առողջ ու կորո
վի հայութիւն պատրաստող այդ միութիւնն է։

Հ Մ Ը Մ ը  մեր Մեր յաջողութեան
գրաւականներէն մէկն է , որուն պէտք է գուրգուրալ ազլ
գովին։

100 -ամեակի իր նշանաբանին հաեատ արիմ, այսօր, աւե

լի քան երբեք, Հ-Մ-Ը-Մ- պատուաբեր անցեալէն կ ուղղուի 
յաղթական ապագայ։

Մենք լաւատես ենք ապագալով ու ապագալի մեր յաղլ 
թան ակն եր ով ։ Ու մեր լաւատեսութիւնը բարի ցանկու - 

թիւններէ չի բխիր միայն, այլ մեր աշխատանքէն, կամքէն 
եւ համոզումէն, միշտ երիտասարդութեան ի սպաս գործե- 
լու մեր տրամադրութենէն, հայութեան եւ Հայաստանին 

ան մնացորդ ծառայելու մեր երդումէն։

Չմոռնանք, որ մեր ժողո վուրդը Հ-Մ-Ը-Մ-ին տուած է 
§կամաւոր բանա կ»ի կոչում եւ պարտականութիւն։

Այդ կոչումն ու պարտականութիւնը կը թելադրեն այ
սուհետեւ ըլլալ աւելի զգօն ու պատրաստ դիմագրաւելու 

մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին սպառնացող բոլոր տեսա- 
կի մարտահրաւէրները։ Ի վերջոյ, մեր կեանքը, Հայրենիք 

թէ Ափիւռք, հայապահպանութեան համար մղուող մէկ մեծ 

պատերազմ է։ Հ*Մ*Ը*Մ*ը կամաւոր այն բանակն է, որ այդ 
մեծ պատերազմը, փոքր-փոքր կռիւներով, մասնաճիւղ առ 
մասնաճիւղ, կը մղէ երկիրէ երկիր, շրջանէ շրջան։ Ինչ 

փոյթ, եթէ ան տեղ-տեղ կռիւը կը կորսնցնէ։ կարեւորը մեծ 
պատերա զմը չկորսնցնելն է։ կարեւորը հայա պահպան ու
թեան զրահները գետինը չդնելն է։

Այլապէս, Հ*Մ*Ը*Մ*ը յաղթանակներու միութիւնն է։ 
Փա՛ռք 100-ամեայ Հ-Մ*Ը*Մ*ին։

ՄԱՐԶԻԿ, 3 7 Ր Գ  ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411

Բի՜ւր յարգանք Հ*Մ*Ը*Մ*ի պատուաբեր անցեալը կեր
տած անցեա լի հաւատաւորներուն։

Պատի ւ այսօր պատնէշի վրայ կանգն ած սերունդին, որ 

100 -ամեակի ջահը ձեռքին կը խոստանայ զայն առաջնորդել 
դէպի յաղթական ապագայ, դէպի մեր ժողովուրդի անկա
տար բոլոր իղձերու իրականացում։

Դէպի միացեա լ հայութեամբ,
Միացեա լ, արդար ու հզօ ր Հայաստան։

Սիրելի՛ ներկաներ,
խօսքիս աւարտին, ուրախութիւնն ու պատիւը ունիմ

Հ Մ Ը Մ ի  100 -ամեակին առիթով §Արտ ակարդ» շքանշա
նով պարգեւատրելու երկու դէմքեր, որոնք կրնան անմիլ 
ջականօրէն միութենական գործունէութիւն ունեցած չըլ
լալ, սակայն իբրեւ շառաւիղներ մեր մեծ միութեան հիմնա
դիրներ ուն, անոնք Հ*Մ*Ը*Մ*ական ապրումներու եւ ար
ժէքներու կրողներ են իրենց ծնունդով իսկ։

Առաջին դէմքը ան է, որուն հօր արձանին բացումը երէկ 
կատարեցինք կիւմրիի մէջ։ Մէկը, որ Հ*Մ*Ը*Մ*ական հայր 

վ կանուխէն որբացաւ, որովհետեււնենա ատ&առո.լու պ
1928 թուականին չեկիստները գնդակահարեցին հայրը եւ 

աւելի ետք նաեւ մայրը։ Ան Բիւրա կն Չ  եր ազ-Ի շխան եանն 
է, որ ամբողջ կեանքը ապրեցաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի կարօտով, Հ*Մ*- 
Ը-Մ-ի արժէքներով եւ գաղափարախօսութեամբ։

Երկրորդ դէմքը իր անուն-մականունով իսկ կը յուլէ 
մեր միութեան գաղափարախօս հիմնադիր ը & աւարշ 
Բրիսեանը, որ 10115-ին զոհ գնաց թրքական եղեռնագործու
թեան։ Ան &աւարշ Բրիսեանի եղբօրը թոռն է տոքթ* &ա- 
ւարշ Բրիսեանը, եռանդուն նուիրեալ մը հայ մարմնակըր- 
թութեան արժէքներուն եւ ջերմ հաւատա ւոր մը & աւարշ 
՝Բրի սեանի §Մարմնամարզ» թերթին տարածած գաղափար
ներուն, Հ*Մ*Ը*Մ*ական սկզբունքներուն եւ դաւանանքին։
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Հ.Յ.Գ.Ի ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱԶԱԳՐԱՆ0ՆԵՐՐ 
ԺՈՂՈՎՐԳԱՅԻՆ 
ԴԱՐՁՆՈՂԸ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ն է
(Հ-3Դ- ԲԻՒՐՈ8Ի ԱՆԴԱՄ ՊԵՆՃՕ 
ՊՁԱ0ՃԵԱՆԻ ԽՕՍ0Ը՝ 100-ԱՄԵԱԿԻ 
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ, 
ՕՓԵՐԱ։ Ի Ա. ՍՊԵՆԳԻԱՐԵԱՆԻ 
ԱՆՈՒԱՆ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ.)

այ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան 

հիմնադրութեան 100 ֊ամեակը կը յուշէ այս ծա֊ 
լալուն կազմակերպութեան Հայաստանի Հան֊ 
րապետութեան տ արեկիր ԸԱալը– Պատմական 

թիւններու բերումովդ սակայն« Հ՝Մ՝Ը՝Մ*ը առաւե֊ 
լաբար իր աշխատանքները ծաւալեր Սփիւռքէ տարածքէն« 
յատկապէս Ցեղասպանութենէն վերապրած սերունդներու 

մարմնակրթական եւ սկաուտական կազմաւորման առա
քելութիւնը ս տ անձնելո վ–

Սփիւռքեան ամբողջ գործունէութեան գաղափարական 

առա նցքը Հ  Մ  Ը Մ  ի համար շարունակեր հանդիսանալ Մա
յիս 28-ով խորհրդանշուած պետականութեան վեր ա կեր - 
տումը հայրենիքի վերանկախարումը եւ հայ մարդուն իր 

հայրենիքին մէջ ազատ ապրելու իրաւունքին վերատիրա֊ 
րումը–.

Տասնեակ հազարաւոր միութենականներու« մարզիկնե
րու եւ սկաուտներու իր եր ա յաջորդ սերունդներ, փաստօ֊ 
րէն, Սփիւռքի մէջ սորվերան պատիւ տալ հայ որ Եռա գոյ -

նին« հայոր անկախ պետականութեան խորհրդանիշ զինանը֊ 
շանին եւ քայլերգին–

Ահա թէ ինչու, ամէն բան է առաջ« Հայաստանի Հանրա
պետութեան հարիւրամեակին վեր պէտք է առնել Հայաս
տանի Հանրապետութեան վեր ա կեր տ ման համար աշխա
տածդ դաստիարակած ու դաստիարակուած եւ իրերեյա֊ 
ջորդ սերունդներ Մայիս 28-ի շունչով կազմաւորած Հ^Մ•֊ 
Ը*Մ*ի այս առաքելութեան իրագործման փաստը–

Մենք շատ սերունդներ կորսնրուրած պիտի ըլլայինք> 

եթէ Հ-Մ-Ը-Մ-ը կատար ած չըլլար իր այս առաքելո ւթիւնը– 
Պահն է արդարօրէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին տալու 70 տարի Եռագոյնն 
ու հայոր անկախ պետականութեան խորհրդանիշները հա֊ 
մաժողովրդային մակարդակով պահպան ած եւ գուրգու֊ 
րած ըլլալու գնահատականը–

երբ Հայ 3 եղափոխական ^աշնակրութիւնը պաշտօնա
պէս կը յայտարարէր« որ Մայիս 28-ի պատմական իրագոր
ծումը ^աշնակրութեան սեփականութիւնը չէ« այլ անիկա 

կը պատկանի ամբողջ հայ ժողովուրդին« Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ն էր« որ 
յաջողերաւ այդ արժէքները ժողովրդա
կանացնել ու դարձնել զանգուածային 
եւ արմատաւորել այն միտքը որ« այո « 

իրօք« Մայիս 28-ն ու Հայաստանի Հան
րապետութեան կեր տ ո ւմը Սարդարա֊ 
պատն ու Մայիսեան յաղթանակները կը 
պատկանին ամբողջ հայութեան–

Մենք բոյորս գիտակիր ենք« որ Հայ 
Յեղափոխական ^աշնակրութեան գա
ղափարական առաջադրանքները ժո֊ 
ղովրդային դարձնողը« հազարաւոր պա
տանիներ ու երիտասարդներ համախըմ֊ 
բողը« սկաուտական եւ մ ա ր զա կան 

դա ստ իա րա կո ւթեա մբ ազգային ու
մարդկային արժէքներ փոխանրողը, ազ~ 

նիւ հայն ու առողջ քաղաքարին պատ
րաստ ողը« մարդուժի պատրաստութեան
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մա
ւղե–

ներու քան ակն ու դերակատ արութիւնը նուազած է։
կը ձեւ ափոխուին նաեւ մարզական ակումբներու 

խումբերու եր բեմն ի կամաւոր հիմունքով եւ նուիրումով 

ախոյեանութեան մասնակցելու ու, այդպիսով, ժո ղո վո ւր– 
դին ծառայած ըլլալու իրականութիւնները: Սակայն, հա– 

կառակ այս բոլորին, այնքան ատեն որ գաղափարական են 
թահողը կը պահպանուի, ձեւափոխումները շեն կրնար ազ 

դել միութիւններու էութեան եւ յաջողութեան:

°ւ  Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ը, ահաւասիկ, հարիւր տալ 
րո ւնա կէ պա տ ո ւո վ կատարել իր ստա 

վստահուած առաքելութիւնը: խամանա կին հետ 

հելով Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը կը յաջողի ա 
եւ թ է  Սփիւռքի, իր դրօշին տւ 
ներ, նոյն արժէքներով դաստլ
ծառայութիւնը ապահովել ա զգային այն ալ 
որոնց կը հաւատայ արդէն հարիւրամեակ մը ամբողվի։

Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի նշանաբաններէն §ՄՒ՚ՇՏ ՊԱՏՈԱՍՏ՝^ը այժ■ 
մէ ա կան կը հնւէ։ Այ ո , Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը միշտ պատրաստ է ծա
ռայելու հայութեան եւ հա յրենիքին:

°ւ  պատահական չէ, անշուշտ, որ Դաշնակցութեան հայ
րենական վերընձիւղումին առընթեր, հայրենադարձ եղաւ 

նաեւ այս հսկայ կազմակերպութիւնը, որ հայրենիքի մէջ 
արագ կայացաւ եւ ծաւալեց իր գործունէութիւնը։

փիւռքեան եւ հայրենական իր կառոյցներով 

ն դիմագիծ եւ էութիւն ապահո– 
՚ատանքներուն։ Այսօր բո լորը կը հաստատեն, որ 

.թեան կողմէ նախաձեռնուող համահայկական 

կառոյցը, կազմակերպումը, խորքին մէջ իբրեւ
ղերը։ Այդ խաղերն 

աիարակ–
կին ծառայող տարբեր շրջաններու 

արդէն հայրենիքի մէջ կը հա–

ատ

Ը Ս ը
արագ համահայկակ. 

վհց իր աշխ  

մեր պե 

խաղերո 
օրինակ
են

՚րիէ ի վեր կը շա–
անձնած եւ իրեն

քայլ պա–
նպայման թէ՛ հայրենիքի մէջ 
ակ համախմբել հազարաւոր– 

փաըակել զանոնք եւ բոլորին 
արժէքներուն,

ատ

նին
որոնք կը համախմբեն նոյն արժէքներով դ,

՚ծ եւ նոյն նպ, 
երիտասարդները։ Հիմա 

մախմբուին թ է  Հ՝Մ՝Ը՝Մ  .ականը եւ թ է  հայկական տարբեր 
միութիւններու անդամները մասնակցելու համահայկա–

Դաղափ արական
թիւնը Հ~Մ~Ը~Մ~ին համւ
արմատա ւորուած, որ 
թեան հետ կապուած ճակատագրական 

պահերուն թ է  սփիւռքահայ եւ թ է  հայրե– 

նի Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ականները տարբեր մարտե
րու ընթացքին, սա կայն միեւնոյն տեսլա–

աիարակ,աստ

Այսօր, միջազգային 
տագնապի մէջ է սկ 

մա կերպ, կարգապահ կենցաղ 

եւ կանուխ տարիքէն դ, 
թեան համար միութենական օրէնքնե
րով ղեկավարուող կազմակերպութիւն–

մներո վ 
աուտութիւնը։ կազ– 

ունեցող 

աստիարակու–
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ա-ԱՄԵԱԿԻ ՅՈԲԵԼԵնԱԿԱՆ ԿԱԼԱ-ԸՆԹՐԻԲԻՆ՝

Հ.Մ.Ա.Մ.Ա ՄՕՏ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՊԷՏՔ է ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ 
^ԻՒԱ ՀԱՒԱՍԱՐԵՑՆԷ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒ ԻՐ ^ԻՒԻՆ՝

105 ՏԱՐԵԿԱՆԻՆ 105 ՀԱԶԱՐ ԱՆԴԱՄ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ

ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՀԱՅ ԱՍՏԱՆ Ի ՆԱԽԱԳ ԱՀ ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 400-ամեակի տօ–
ն ա կա տ ա ր ո ւթիւնն եր ո ւ 

շարքին, Երեքշաբթի, 24 

Յուլիսի երեկոյեան, օփե– 

> տօնական հանդիս ո ւթենէն 

ետք, Երեւանի §Ֆլորանս՝ֆ ճաշարանին 

մէջ տեղի ունեցաւ կալա-ընթրիք, ներ– 
կայութեամբ Հայաստանի նախագահ
Արմէն Սարգսեանի եւ տիկնոջ Նունէ
Սարգսեանի, կառավարութեան շարք 

մԸ անդամներու, պետական, ա զգային, 
կուսակցական հիւրերու, հրաւիրեա լնե– 

րու եւ միութեան աշխարհասփիւռ շըր- 
ջաններու ներկայացուցիչներու՛.

Հիւրերու շարքին էին Ամենայն 

Հայոց եւ 0եծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո
ղիկոսներու ներկայացուցիչներ Ար– 

շակ Եպս՛ Խաչատրեան, Նարեկ Արք♦
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ճարէ րաղարապետներ Մարտէկ Պօ– 

ղոսեան եւ վարդգէս խօշեան, «Փէւ– 
նէկ՝ֆ մարդկայէն պաշարներու հէմ– 

նադրամէ նախագահ ^էաբրէէլ Ջէմ–
պէրճեան, ՀՕՄ֊է եւ Համազգայէնէ
կեդրոնական վարչութէւններու ան– 
դամներ–

Բարէ գալուստէ խօսրով ներկանե–

րը ողվջունեց Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական
վարչութեան ատենապետ եղբ* *էառ– 

նէկ Մկրտէչեանէ Ան հրաւէրեց Հայաս– 

տանէ նախագահը այս առէթով արտա
սանելու էր սրտէ խօսրը–

*կախագահ Արմէն Աարգսեան շնոր–

հաւորեց Հ*Մ*Ը*Մ*է 100
նշեց, որ էր առաջէն ծանօթո ւթէւնը 

համահայկական այս կազմակերպու
թեան հետ եղած է 34 տարէ աււաջ, 
1984-էն, երբ տա կա ւէն խորհրդայէն 

դէւանագէտ, ան այցելած է Հ*Մ*Ը*Մ*է

Լոնտոնէ մէկ բանակումը, ուր առա– 
ջէն անգամ նկարուած է Եռագոյն 

դրօշէն ներրեւ–
*կախագահ Աարգսեան յայտնեց, որ 

Հ*Մ*Ը*Մ* մեծ ընելէր ունէ նոր Հայաս– 
տանէ մէի Մօտակայ տարէներուն ան 
պէտր է կրկնապատկէ ու եււապատկէ 

էր անդամներուն թէւը Հայաստանէ եւ 

Ափէւռրէ մէջ– «Ջեր առջեւ խնդէր կայ 
ձեր անդամներուն թէւը հաւասարեցը– 

նելու ձեր տարէներու թէւէն– 105 տա

րեկանէն Հ*Մ*Ը*Մ* պէտք է ունենա յ 
105 հազար անդաւմֆ, շեշտեց նախա– 

գահ Աարգսեան եւ էր կենացը առա

ջարկեց 100 տարեկան, բայց մէշտ երէ– 
տա սարդ Հ Մ Ը Մ է ն –

Այս առէթով, էր սրտէ խօսրը փո

խանցեց նաեւ Հ*3*Դ* Բէւրոյէ ներկա– 
յացուցէչ Հրանդ Մարգարեանէ Ան 

ըսաւ, որ բնական երեւոյթ է, որ զա
ւակները երբ մեծնան անջատ– 

ւէն էրենց ծնողներէն, դառնան 
էնրնուրոյն եւ էնրնաբաւ, փոր– 

ձեն ասպարէզ եւ շրջապատ

ստեղ *Մ*ը Հ*3 .Դաշ
նակցութեան զաւակն է , որէնր– 

նուրոյն է այսօր, որովհետեւ 

էնրն ա կա զմ ա կեր պո ւա ծ է , էր 
ոտրերուն վրայ կանդն ած է եւ 

կը գնահատէ էր ծնողները: Ըւ– 
րախ ենր, որ Հ*Մ*Ը*Մ* ստեղծած 
ենր ո՛չ թէ մեզ է , այլ հայ ժողո

վուրդէն համար–. Հ*Մ*Ը*Մ*է ըս–
տեղծումը արդարացուած է– Եւ 
եթէ նոյնէսկ օրէն մէկը Դաշ – 

նակցութէւն չըլլայ, Դաշնակ
ցութեան գործը կը շարունակ– 

ւէ Հ*Մ*Ը*Մ*ով, Համազգայէնով

Այլէմեզեան եւ Պետրոս վրդ* Ման
ուէ լեան, Հայաստանէ արտարէն գոր– 

ծոց նախարար Ջոհրապ Մնացական– 

եան, աշխատանրէ եւ ընկերայէն հար– 
ցերու նախարար Մանէ Թանդէլեան, 
դէւ ղատնտեսութեան նախարար Ար– 
թէւր Խաչատրեան, տարածրայէն կա
ռավար ման եւ զարգացման նախարար 

Աուրէն Պապէկեան, արտակարգ էրա– 
վէճակներու նախարար Հրա չեայ 0  ոս – 
տոմեան, պաշտպանութեան փոխ նա
խարար ^էաբրէէլ 3 ալայեան, Ափէւռքէ 

փոխ նախարար Բաբգէն Տէր *հրէգոր– 
եան, Արցախէ Հանրապետութեան նա
խագահէ ներկայացուցէչ կարէն Աւե– 

տ էս եան, Լէբանանէ զբօսաշրջութեան 

նախարար Աւետէս կէտանեան, Հ*3*Դ* 
Յէւրոյէ ներկայացուցէչ Հրանդ Մար–

դար եան, Հ*3*Դ* Բէւրո յէ անդամ Պեն–
ճօ Պչարճեան, Պուրճ Հ  ամուտէ եւ Այն–
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եւ ՀՕՄ՜ով։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը մեր ամենամեծ
Հասարակական կա զմա կեր պո ւթիւնն 

է , ինքն ա ղեկավարուող եւ ինրնակազ
մակերպուող, եւ եթէ նոյնիսկ ան 105 

Հազար անդամ չունէ, ան մեր պատ
մութեան ամենամեծ Հասարակական 

կազմակերպութիւնն էէ Էնքնաֆինան– 

սաւորուող Հ Մ Ը Մ փ ն  տէրը Հայ ժո
ղովուրդն է

Շ  ա ր ո ւն ա կե - 

էով, Հրանդ 0ար– 
գարեան Հաստա

տեց, որ Հ- Մ–  

Ը՝Մ՝ը ունէ ազգա– 

յին արժէքներու 
իր Համ ակարգը, 
որ մեր ազգային 

արժեՀա մակարդն 

էէ Այդ ար ժե Հա - 
մակարդով աէ ան 

կը տարբերի Հա– 

սա րա կա կան այէ 
կ ա զմ ակերպու–  

թիւններէէ Ասիկա 

Հարստութիւն էէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը մեր ժողո
վուրդի Հարստութիւնն էէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 
ՀամաՀայկական կառոյց էէ Ան Հայ ժո
ղովուրդի անբաժանեէի մէկ մասնիկն 

է, որուն ներկայութիւնը պատիւ է մեր 

պետ ա կան ո ւթեան Համարէ Հ Մ –
Ը ՝Մ ՝ին մաս կազմող իւրաքանչիւր Հայ 
ինքզինք կը զգայ ոչ թէ իր Համայնքին 

մէկ ան դա մը, այէ Հայ ժողովուրդի

ՀամաՀայկական իրականութեան մէկ 

մասնիկըէ Այս պատճառով աէ Հ Մ –  

Ը՝Մ՝ը արժէք էէ Աստուած տայ, որ

Հ՝Մ՝Ը ՝Մ ի երթը կարմիր ը̂ ա̂յ , յա1ող
ըցայ եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը զինք ծնողէն աւեէի 
ապրի է
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կ ալա-ընթրէբը ունեցաւ էր գեղար– 

ւեստական հարուստ բաժէնը, որուն 

ընթացբէն պարբերաբար կատարուե
ցան յայտ արա րո ւթէւններ եւ պարգե– 

ւա տումն եր: Այսպէս, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ փ  կեդ
րոնական վարչո ւթեան ատենապետ 

*էառնէկ Մկրտէչեան մէութեան 

100-ամեակէ թէւ 1 ժամացոյցով 

պատո ւեց Հայա ս տ անէ նախա
գած Արմէն Աարգսեանը։ Ան յայ
տարարեց, որ թէւ 2, 3, 4, 5 ժա–

մացոյցները արդէն իսկ փոխանց
ուած են ու պէտէ փոխանցո ւէն 

Հայաստանէ վարչապետէն,
Ամենայն Հայոց եւ Մեծէ Տանն 

կ էլէկէոյ կաթողիկոսներուն եւ 
հայ կաթո ղէկէն եր ո ւ կ աթո ղէ- 
կոս-Պ ատրէարքէն։ Թէւ 6 ժամա-

ցոյցը տեղւոյն վրայ փոխանց
ուեցաւ Մերձաւոր Ար եւելբէ Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցիներու 

Մէութեան կ եդրոնական Մար- 
մէնէ ատենապետ վեր• դոկտ•
Փ°լ Հայտոսթեանէ։ Մամացոյց-

ները տրամադրուած են տէր եւ տէկ•
Սարդէս Տէր Պ ետր ո ս եանէ կողմէ 
(Սէտնէ) եւ հրապարակուած են 300 

օրէնակ մէայն։

Այնուհետեւ, Հ^Մ^Ը^Մփ կեդրոնա
կան վարչութեան անունով, *էառնէկ

Մկրտէչեան Եռագոյն երէզներով եւ 

100-ամեակէ ժա մացոյցն եր ո վ պատ- 
ւեց մէութեան 100-ամեակէ տօնակա- 
տարութէւններու 10 §կնքահայրներըֆ 

տէր եւ տէկ• Հրաչ Սէսեռեան (Փարէզ), 
տէր եւ տէկ• Մէր այր Սարդէս եան (Մ•
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Նահանգներ), տէր եւ տ իկ. Ա տոմ 
Թնճուկեան ԼԼոնտոն), տէր եւ տիկ. 
Հրայր Սողոմոնեան (Տ ո ւպայ), տէր եւ 

տ իկ. Ա ւօ Տէր Պետրոսեան (Սիտնի), 
Վա̂ ր գան ե ան ըն տան իքի բա ր ես իր ա - 
կան հիմնագրամի ներկայարուցիչներ 

(Երեւան), տէր եւ տիկ. Տ իրան Վահ- 
րատեան (Սիտ ՚ Գանա–

տայի շրջանի ներկայացուցիչներ, տէր 
եւ տիկ. Հրաչ Մարութեան (Սթոքհոլմ) 
եւ տէր եւ տիկ. Աշոտ Թունեան (Սին- 
կափուր)։ Մկրտիչեան նաեւ յայտարա

րեց, որ §կնքահայրերըՖ 100-ամեակի 
տօնակատարութիւններու իրականաց– 

ման համար նուիրած են 450 հազար 
տոլարէ Նիւթական իրենց ա̂ ա կցու–

թեամբ 100-ամեա կի տօն ակատ արու
թիւնն եր ո ւն նպաստած են նաեւ այլ 
ա զգայիններ, որոնք իրենց կա ր գին 
արժանացան ձ^^-ամեակի յատուկ ժա– 

մ ացո յցներուն. Եիպրոսի պետական 
երեսփոխան Վարգգէս Մահտեսեան եւ 

տիկինը, տէր եւ տիկ. Վար գան ^ա-
զանճեան (Գահիրէ), Հ .0 .Ը .0 .ի  Արեւել

եան 0 . Նահանգներու շրջան, 
տէր եւ տիկ. 0ան Աբգարեան 

(Պուէնոս Այրէս), տէր եւ տիկ. 
Րաֆֆի ^րաճեան (Լոս Անճելըս) 
եւ §կարաս՝ֆ հաստատութիւնէ

կ ալա-ընթրիքի աւարտին, 
Հ այա ս տ ան ի նախագահը, 100-
ամ եակի §կնքահա յրերրՖ եւ 

Հ .0 .Ը .0 .ի  կեգրոնական Վար
չութիւնը հատեցին յոբելենա- 
կան կար կան գա կը, որմէ ետք 
եր եկոն մինչեւ առաւօտեան 

կանուխ ժամեր շարունակուե- 
ցաւ Հ.0.Ը.0.ա կա ն խանգավա- 
ռութեամբ եւ ա զգային ոգեւո- 
րութեամբէ
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ 100-ԱՄԵԱԿԻ 
ՑՈՒԸԱՆՈՒԷՐՈՎ ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԷԻԿԻՈՑ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԵՒ ՀԱՑ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԷՐԸ

այաստանէն վերադարձին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի  Կեդրո– 
նական վարչութիւնը առանձին այդելութիւն– 

ներ կատար եր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
կաթողիկոսին եւ Հայ Կաթոդիկէ ^րիգոր––կետ– 

րոս 20-րդ Հոգեւոր Տիրոջ ձ^^-ամեակի յուշանուէրները 
յանձնելու եւ անոնդ Հայրական օրհնութեան արժանանալու 

համարէ

Ա ՐԱ Մ  Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՄՕՏ
Հ-Մ՚Ը-Մփ Կեդրոնական վարչութիւնը Մեծի Տանն Կի– 

լիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին այցելեց Շաբաթ, 13 Հոկտեմ
բերի առաւօտունէ Կ եդրոնական վարչութեան պատուիրա
կութեան մաս կա զմեցին ատենապետ եդբ• Գառնիկ 
Մկրտիչեան, ան դամն եր եղբայրներ վաչէ Նաճարեան, Րա- 

ֆֆի Կէօվօդլանեան եւ Իշխան Եդիայեանէ
Այցելութեան սկիզբը, պատուիրակութիւնը Արամ Ա • 

Կաթողիկոսին հետ քննա րկեց Հայաստանի վերջին իրադար- 
ձութիւններըէ Ապա, Կ եդրոնական վարչութիւնը շնորհա
կալութիւն յայտնեց Կաթողիկոսին միութեան 100 -ամեակի 
տօնակատարութիւններուն հովանաւոր ման եւ ձ^^-ամեակի 

կոնդակին համարէ Այս առիթով, Կ եդրոնական վարչու
թիւնը Արամ Ա. Կաթողիկոսին փոխանցեց ձ^^-ամեակի յու- 

շանուէրը, դրոշմաթուղթի յա
տուկ օրինակը, ժամացոյցը եւ 

միութեան թանգարանին ալպո- 
մը–.

Արամ Ա. Կաթողիկոս բարձր 
գնահատեց միութեան ձՌ̂ -ա մ- 
եակին իրագործուած ձեռնարԿ- 
ները, յաջողութիւն մա ղթելո վ 

յառաջիկայ ձՌ^-ամեակներու
աշխա տ անքն եր ո ւնէ Արամ Ա • 

շեշտեց երիտասարդութեան հետ 
համա գործակցելու անհրաժեշ

տութիւնը, գնահատելով Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի առաքելութիւնը այս 
ծիրէն ներսէ

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԳՐԻԳՈՐ֊ՊԵՏՐՈՍ  

20-ՐԳ Հ Ո Գ Ե ՒՈ Ր  ՏԻՐՈՋ ՄՕՏ
Հ-Մ-Ը-Մ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը այցելեց նաեւ 

Հայ Կաթողիկէ Գրիգոր՜Պ ետրոս Ղ -̂րդ Հոգեւոր Տիրոջ 
շնորհակալէութիւն յայտնելու անոր ներկայացուցիչին մաս
նակցութեան միութեան 100 -ամեակի հանդիսութիւննե- 
րուն, Երեւանի եւ Կիւմրիի մէջէ

Այս առիթով, Կեդրոնական վարչութիւնը Հոգեւոր Տի
րոջ ներկայացուց 100 -ամեակի տօն ա կա տ ար ո ւթիւնն եր ո ւ 

ծիրէն ներս կատարուած աշխատանքները եւ անոնց անդ- 
րադարձը ընդհանրապէս երիտասարդութեան եւ յատկա
պէս միութեան ապագայ ծրագիրներուն վրայէ

Իր կարգին, Հոգեւոր Տէրը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատասխանա
տուները խրախուսեց շարունակելու իրենց ա զգան ո ւէր աշ
խատանքները, յատկապէս նորահաս սերունդներու դաստիա
րակութեան ճամբովէ

Այցելութեան աւարտին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Կեդրոնական վար
չութիւնը Հոգեւոր Տէրը պատուեց ձ^^-ամեակի յուշանուէ- 
րով, ժամացոյցով, դրոշմաթուղթով եւ միութեան թանգա

րանի ալպոմովէ

Կարժէ նշել, որ Հ ՝Մ ՚Ը ՚Մ *ի 
Կ եդրոնական վա րչութիւնը Երե
ւանի կալա-ընթրիքին ձ^^-ամեակի 

յուշանուէրով պատուած էր նաեւ 
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետա
րանական Եկեղեցիներու Մի ու - 
թեան Կեդրոնական Մարմինի 

ատենապետ վեր. դոկտ. Փօլ Հայ - 
տոսթեանը Լտեսնել էջ 93)է
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Հ.Մ.Ր.Մ .Ն ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ  
ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆՆ է

(Հ-ՅԳ– ԲԻՒՐՈ8Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՀՐԱՆԳ ՄԱՐ* ԱՐւ ԱՆԻ 
ԽՕՍ0Ը՝ 100-ԱՕԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԻՆ)

Ե
րբ փոքր ինչ յայտնի մարդկանց զաւակները մե՜ 
ծանում են, փորձում են ծնողներից անջատ՜ 
ւելէ Փորձում են չյիշել, որ Հրանդի տղաներն 
են, ուզում են ինքն ուրոյն լինել, ուզում են 

իրենը իրենցով ներկայանալ, ինչը շատ բնական Է ։ °ւ  դա 

ծնողի տեսանկիւնից լաւ է, ասում ես ինքնավստահ Է « ինք ն 
իրենով Է եւ ինձանով չէ, որ փորձում Է ասպարէզ ու շրջա
պատ ստեղծել։ Հիմա Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն մեր տղան է։ Այսօր ես 

չլսեցի Գաշնակցութիւն, որովհետեւ Հ©0©Ը©0©ն ինքնուրոյն 

է, որովհետեւ արդէն ինքնակազմակերպուած է, որովհե
տեւ արդէն իր ոտքի վրայ կանգնած է եւ գնահատում է իր 

ծնողն երին։ Ես ուրախ եմ, որովհետեւ մենք Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ ենք 
ստեղծել ոչ թէ մեզ, այլ հայ ժողովրդի համար։ Գա արդա
րացուած է։ Եւ նոյնիսկ մի օր, չցանկանանք լսել, եթէ Գաշ– 
նակցութիւն չլինի, Գաշնակցութեան գործն արդարացուած 

է՝ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝, Համազգային եւ ՀՕՄ  ստեղծելով։ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն 
մեր ամենամեծ հայկական հասարակական կազմակերպու
թիւնն է ինքնա ղեկավարուող եւ ինքնակազմակերպուող։ 
°ւ  եթէ նոյնիսկ 105 հազար անդամ չունի, միեւնոյնն է, մեր 

պատմութեան մէջ ամենամեծ հասարակական կազմակեր

պութիւնը Հ©Մ՝Ը՝Մ.ն է։
Ինքն ա ֆ ին ան ս ա ւո ր ո ւո ղ Հ Մ Ը Մ ի  տէրը հայ ժողո

վուրդն է, մեր ժողովրդի կարող մարդիկ են ֆինանսաւոյ 
րում Հ Մ Ը Մ ը ,  եւ դրա համար էլ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն ինքնուրոյն 
է, անկախ է, ազգային է, մերն է։ Գա շատ կարեւոր է, մա- 
նաւանդ 21-րդ դարում։ Նիւթական անկախութիւնը անկա
խութեան գրաւականն է։ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն ունի իր սեփական ազ
գային արժէքն երի հաւատքը։ °ս այսօր լսում եմ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՝,

առանց Գաշնակցութիւն բառի, լսում եմ հիմնը, խօսքերը, 
հայրենիքի հանդէպ մեծ երազանքը, այդ արժեհամակարգը 

մարդկային է, ինչն էլ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն արժեւորել է։ Այս արժեյ 
համակարգս վ է, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ն տարբեր ւ ո ւ մ է միւ ս ՝ շ ա տ 

այլ հասարակական կազմակերպութիւններից։ Սա հարըս- 
տութիւն է, Հ©Մ©Ը©Մ©ն մեր ժողովրդի հարստութիւնն է։ 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ն համահայկական կառոյց է© 0ուէյթի երեխանե- 
րին ես տեսն ում, Կիպրոսի երեխաներին ես տեսն ում, եւ, 
հաւանաբար, եթէ չլինէր Հ©Մ©Ը©Մ©ն, նրանց հայկական աշ- 
խարհը կը սահմանափակուէր Կիպրոսի կամ 0ուէյթի հա
մայնքի հայկական թուով, բայց քանի որ նրանք Հ©Մ©Ը©Մ©ի 
անդամ են, նրանց պատկերացումը հայկական իրականու- 

թիւնից շատ աւելի մեծ է։ 0ենք այս կազմակերպութեան 
մէջ ընդունել ենք ամէն մի հայի, եւ նրանց բերելով Հայաս- 
տան մենք ասում ենք. դու Կիպրոսի հայկական համայնքի 

անդամը չես, դու հայ ժողովրդի Կիպրոսն ես։ Հայ ժողոլ 
վուրդն աշխարհով մէկ ներկայութիւն է, պետականութիւն 

է, եւ նրա ներկայութիւնը պատիւ է այս ժողովրդին։ Սա մեծ 

արժէք է։ Ամէն մէկ հայ պէտք է իրեն զգայ հայ ժողովրդի 

մաս, եւ հայ ժողովուրդն իր գաղութը չէ, հայ ժողովուրդը 

համահայկական իրականութիւն է։ Սա է, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ն 

տալիս է ամէն հայի։ °ւ  սա արժէք է, որ մարդիկ հաւաք լ 
ւում են թիւրականում եւ զգում, որ իրենք որքան մեծ են եւ 

երբեք չեն յոգնում Կիպրոսին, Հալէպին կամ հայկական 

որեւէ գաղութին մաս կազմելուց։ Աստուած տայ Հ©Մ՝- 
Ը 0 ի  ճանապարհը կարմիր լինի, յաջող լինի, Աստուած 
տայ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ն §ծնողից՝ֆ երկար ապրի՝Ֆ։

96

>-֊

ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411



1̂ Ջրշւց֊ տբ6Օ1Ջ13։1^Ջրշւց405.ցճշ1 10/18/2018 9:29 Բ1̂  Բցցտ 97



1 3̂րշւց֊ տբ6Շ1313։1^3րշւց405.ցճճ 10/18/2018 9:29 Բ1̂  Բտց6 98

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԻ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԵՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷԶ
.0 *Ը*Մ.է 100 ՜ամեակէ տօնակատարութէւննե՜ 
րուն եօթներորդ օրը, Հէնգշաբթէ, 26 $ ուլէսը 
յատկացուեցաւ պետական արտօնութեամբ յա
տուկ դրոշմաթուղթէ հրապարակման եւ մէու– 

թեան հէմնադրութեան, կազմաւորման եւ տարածման 

նուէրուած գէտաժողովէն, որոնք տեղէ ունեցաւ Ափէւռքէ 
նախարարութեան դահլէճէն մէջ, առաւօտեան ժամը 9.30- 
էն մէնչեւ յետմէջօրէէ ժամը 3.30։

100-ԱՄծ ԱԿԻ 

Դ Ր Ո ՇՄ Ա Թ Ո ՒՂ Թ Ը
100 –ամեա կէ դրոշմաթուղթէ հրապարակման ներկայ 

գտնուեցան Ափ էւռքէ փոխ նախարար թաբգէն Տէր ^րէ~ 
գորեան, փոխադրամէջոցներու, կապէ եւ տեղեկատուու
թեան արհեստագէտութեան փոխ նախարար Արմէն Արզու– 

մանեան, «Հայփոստ՝»է գլխաւոր գործադէր տնօրէնէ ժա
մանակաւոր պաշտօնակատար Հա յկ Ա ւագեան, դրոշմա
թուղթէ հաւաքո րդներո ւ մէութեան նախագահ $ո վէկ Մու- 
սա յէ լեան, Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական ^ արչո ւթեան ներկայ 
եւ նախկէն անդամներ, հէւրեր եւ աշխարհէ չորս ծագերէն 

°րեւան ժամանած Հ*Մ*Ը*Մ*ականներ։

Հ-Մ-Ը-Մ֊-Հ-Ա-Ս-Կ-է արենոյշներէն քոյր Անահէտ Ա ն դ  
րէասեանէ բարէ գալուստէ խօսքէն ետք, խօսք առաւ «Հայ- 
փոստ՝»է ներկայացուցէք Մարգարէտա $ ակոբեան եւ նշեց, 

որ այսօր շբ^անառութեան կը դրուէ Հ*Մ*Ը*Մ*է 100-ամեա- 
կէն նուէրուած յատուկ դրոշմաթուղթը, որ ու նէ 330 դրա
մէ անուանական արժէքէ Դրոշմաթուղթը տպուած է ֆրան- 
սա կան «Շ&րէօր» տպագրատան մէջ, 40 հազար տպաքաեա- 
կով ։ Դրոշմաթուղթէն հեղէնակն է «Հայփոստ՝»է ձեւագէտ 

Վ,ահէ Մուրա տեանէ Դրոշմաթուղթէն Հրայ պատկեր ուած է 

Հ*Մ*Ը*Մ*է -̂^̂ -ամեակէ խորհրդանշանը եւ հատուած մը
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միութեան հա մ ա -Հ.0  .Ը .0  .ական բանակումներէն տե~ 

ղադրուած ս կաո ւտի տեսքով պատկերի մը մէջ՝
Դրոշմաթուղթէ հրապարակման համար, հայրենէ պա

տասխանատուներն ու Հ Մ Ը Մ ի  կեդրոնական վարչու
թեան ատենապետ եղբ. Դառնիկ 0կրտիչեանը ստորագրե– 

ցին եւ կնքեցին նոր հրապարակուած դրոշմաթուղթերէն 

հինգական օրինակներ, որոնք փոխանակեցին իրարու հետ՝

ա -Ա Մ Ե  ԱԿԻ 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ
Դրոշմաթուղթի հրապարակման յաջո րդեց 100-ամեակի 

գիտ աժո ղո վը, որուն սկիզբը երիտասարդութեան եւ մարմ
նամարզի նախկին նախարար ^ո լանտ & առոյեան անակըն- 
կալ մը հրամցուց ներկաներուն, երբ Հայաստանի մարմ- 
նակրթական մշակոյթի եւ մարմնամարզի պետական հիմ
նարկի գիտական խորհուրդին կողմէ պատուաւոր փրոֆէօ- 
սէօրի վկայականով պատուեց հիմնարկի հեռակայ կար գով 

դասախօսներէն տոքթ. &աւարշ 0րիսեանը՝
Դիտաժողովի բացման նիստին, ողջոյնի խօսքով հանդէս 

եկաւ Ափիւռքի փոխ նախարար թաբգէն Տէր Դրիգորեան՝ 
Ան ըսաւ, որ գիտաժողովը հիանալի առիթ է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
գործունէութիւնը ներկայացնելու, ուսումնասիրելու, հրա- 
պարակային քննարկման արժանացնելու եւ ըստ այնմ ար- 
ժեւորելու միութեան դերակատարութիւնը հայոց պետա
կանութեան կերտման մէջ՝

Տէր Դրիգորեան շեշտեց նաեւ, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ իր ստեղծ–
ման օրէն սկսեալ իրականացուցած է ա զգա պահպան ման 

ծրագիրներ ս երո ւն դն երը դա ս տիար ա կելո վ հայրենասիրա
կան եւ մարդասիրական արժէքներով՝ §°ս կը վստահեցնեմ, 
որ Ափիւռքի նախարարութիւնը պատրաստակամ է տեւա- 
բար աջակցելու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ծրագիրներուն, ինչ որ կը յան- 
գեցնէ որակական նոր մակարդակի հա մա գո րծա կցո ̂  

թեանէ 0ենք այսօր սկիզբ կը դնենք Հայաստան-Ափիւռք 

կապերու նոր տեսակի գործելով նոր Հայաստանի մէջ», 
եզր ա կա փ ա կեց ան՝.
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^իտաժողովին Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական վարչութեան 
խօսքը փոխանցեց եղբ* Իշխան Եղիայեանէ Ան ըսաւ, որ 100- 
ամեայ, բայց միշտ երիտասարդ Հ՝Մ*Ը՝Մ*ին մասին գիտա- 
ժողով կազմակերպելը օգտակար եւ կարեւոր է, որովհետեւ 
միութիւնը ունի հարուստ գրականութիւն, աշխարհի չորս 

կողմը սփռուած ահագին արխիւներ եւ նիւթեր, որոնց հե– 

տազօտելը պիտի հարստացնէ մեր ժողովուրդի արդի պատ

մութեան էջերը՝
°ղբ* °ղիայեան հաստատեց, որ Հ՝Մ*Ը՝Մ*ը սոսկական 

շարժում մը չէ միայն, այլ ան մարզական, ընկերային, մշա- 
կութային ու տակաւին բազմաթիւ այլ նախարար ութէւն- 
ներու գործը կատարողն է տասնամեակներէ ի վեր՝ Հետե- 
ւաբար, առանց չափազանցութեան, ան §հայկերտման եւ 
հայապահպանման մեր նախարարութիւնն է՝ֆ՝

Իր խօսքին աւարտին, եղբ* Իշխան Եղիայեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
կ եդր ոնա կան վարչութեան անունով շնորհա կալութի ւն 

յայտնեց Սփիւռքի նախարարութեան իր տրամադրած բո- 
լոր դիւրութիւնն եր ուն համար,
չութեան եւ գիտաժողովին յաջողութեան նպաստած բոլոր 

պատասխանատուներուն համար՝
Ապա, գիտաժողովը իր ա շխ ա տ անքն եր ո ւն անցնելով, 

չորս նիստերով լսեց չորս զեկուցումներ, որոնց շուրջ տեղի 

ունեցաւ միտքերու քննարկում եւ արժեւորում՝ նիստերը 
վարեցին չորս զրուցավարներ, որոնք ընդհանուր ներածա
կաններով ներկա յացո ւցին ներկա յացուող իւրաքանչիւր

100

նիւթը եւ զեկուցաբերը՝ նիստերը ընթացան հետեւեալ կար- 
գով*-

Ա* նիստ- զեկուցաբեր Հայկ Դեմոյեան, նիւթ §Հ՝Մ*- 
Ը*Մ*ի կազմաւորումը, առաջին քայլերը եւ գործունէու 
թիւնըՖ, զրուցավար եղբ* ^էորգ Տ ա կո բճեան Լվիեննա)՝

Բ* նի ստ- զեկուցաբեր եղբ* Տ արո ւթ Ջ էքիճեան, նիւթ 

« Հ Մ Ը Մ ի  մայր հայրենիք վեր ա դարձը եւ
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թիւնը (1918-1921)», զրուցակար քոյր Աեւան ՚Նազարեան 

(Փարիզ)։
Գ . նի ստ– զեկո ւցաբեր եղբ. Տիգրան ^ինպաշեան, նէւթ 

§Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը էբրեւ Սփիւռքի հայապահպանութեան ջահա
կիր եւ համահայկական կա ռո յցի տէր կազմակերպու
թիւն», զրուցակար եղբ. Յակոբ Գազանճեան (՚Նիկոսիա)։

նիստ– զեկուցաբեր Գեղամ 0անուկեան, նիւթ 

՝Ը՝Մ՝ի կեր ընձիւղումը հայրենիքի մէջ եւ գործունէու– 
թիւնը մինչեւ մեր օրերը», զրուցակար եղբ. Վիգէն Աւագ– 

եան (Պէյրութ)։
նիստերու աւարտին, գիտաժողովին հիւրաբար մաս

նակցող տոքթ. Շաւարշ 0րիսեան իր սրտին խօսքը փոխան
ցեց ներկաներուն։ Ան ըսաւ, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը եղաւ Յեղասպա– 
նութենէն ետք կեր ապրումի մեր կամքը մարմնաւորող այն 

կենսունակ միութիւնը, որ հազարաւորներու կամքերը 

դարբնեց եւ միտքերը կոփեց։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը եղաւ հայ մարդու 
կերանորոգ եռանդին, ինքնագիտակցութեան, ապագայի 

նկատմամբ լա ւա տ ես ո ւթեան լաւագոյն արտայայտիչըւ
0րիսեան յաջողութիւն մաղթեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի երկրորդ 

100-ամեակին եւ նշեց, որ հիմնադիր Շ՚ աւարշ 0րիսեանի 

տեսլականը հայ երիտասարդութիւնը համախմբելու 

մարդկային ազնիւ սկզբունքներու եւ ազգային համահայ

կական իտէա լներու շուրջ միշտ կը մնայ այժմէական ու 

թելա դրականէ
3 այտնենք, որ գիտաժողովին նիստերը ուղղակիօրէն 

սփռուեցան §Երկիր Մետիա» պատկերասփիւռի կայանի եւ 

Հ ՝Մ .Ը .0 .ի դիմատետրի էջերէն։
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10\1ԱՏ

ւաււաո՛

րՏԱՐ^ 1 օ , Ջ ր
26 Յուլիս շ018

<Հ ԵրԼւաՆ–Հա)աստան

ՍՓԻՒՌՔԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՍ 

ՊԱՏՐԱՍՏ է ՄՇՏԱՊԷՍ 
ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ Հ.Մ.Ս.Մ.ԻՆ

(Հ.Հ. ՍՓԻՒՌ0Ի ՓՈԽ ՆԱԽ ԱՐԱՐ 
ԲԱԲԳԷն ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ 
ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍ0Ը՝ Հ Մ Ը Մ Ի  

100-ԱՄԵԱԿԻ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ)

3  արգելէ՛ գործ ընկերն եր, տէկնա՛ յք եւ պարոնա յք, քոյ
րեր եւ եղբայրներ,

Սէրով ողջունում եմ բոլորէս Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  1-00-ամեայ յո
բելեանէն նուէրուած գէտաժող ովե առթէւ։ Սա հէանալէ 
առէթ է Հ-Մ-Ը-Մ-է գործունէութէւնը կարեւորելու, ու– 

սումնասէրելու, հանրայնացնելու, եւ արժեւորելու նրա 
դեր ակատարո ւթէւնը հայող պետականութեան կայացման 

գործում ։
Ինչպէս պարոն վարչապետը նշեց, Հայաստանում տեղէ 

ունեցած թաւշեայ յեղափոխո ւթէւնըըստ էութեան կեանքէ 

է կոչել Հ-Մ-Ը-Մ-է կարգախօսը §Բարձրացէ՚ր-բարձրա– 

ղուր»ր։
Հ Մ Ը Մ ը  էր ստեղծման օրուանէց մշտապէս էրակա– 

նացրել է տա րբեր ա զգա պահպան ծրագրեր ս եր ո ւն դն եր էն 
դաստէարակելով հայր են ա ս էր ա կան եւ մար դա սէր ական 

արժէքներս վ։ Ինձ համար, որպէս նախկէն Հ*Մ՚Ը՚Մ՚ական 

եւ նախկէն Հ՚Մ՚Ը՚Մ՛ականներէ զաւակ, անչափ ոգեւորէչ 
են այս յոբելեանէ առէթով տեղէ ունեցող տօնախմբու - 
թէւններըէ Պատէւ ունենալով մասնակցել Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  100 - 
ամեակէն նուէրո ւած ձեռնար կներէն հերթա կան ան գամ 
վերապրեցէ այն զգացումները, որ երբեւէ ունեցել եմ ըս– 

կա ո ւտ ա կան շարքեր ո ւմ եղած ժամանակ։
Համոզուած եմ, որ հայրենէքում համախմբուած Հ Մ -  

Ը ՚Մ ՚է  մեծ ընտանէքէ ան դամն երը դրական մեծ լէցքեր կը 
ստանան եւ նոր ուժով ու եռանդով կը շարունակեն էրենց 

առաքելո ւթէւնը։ վստահեցնում եմ, որ Սփէւռքէ նախա
րար ո ւթէւն ը պատրաստակամ է մշտապէս աջակցելու 

Հ-Մ-Ը-Մ-է ծրագրերէն, որը կը յանգեցնէ որակական նոր 
մա կար դա կէ համագործակցութեան։ Մենք ա յսօր նոր 

սկէզբ ենք դնում Հայաստան-Սփէւռք կապերէ նոր ձեւա - 
չափէ գործելով նոր Հայաստանում։

Եւ ուրեմն, եւս մէկ ան գամ շնորհաւոր ում եմ Հ ՚Մ *- 
Ը ՚Մ ՚է  100-ամեայ յոբելեանէ առթէւ եւ գէտաժողովէ աշ- 
խատանքներէն մաղթում եմ արդէւնաւէտ ընթացք։

• Մ .Ը ՚Մ ՛է հէմնադրութեան 100 -ամեակէն ն ը  
ւէրուած աննախընթաց տօնա կատար ութէ ւն- 

ներու շարքէն, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  կեդրոնական Վ̂ ար- 
չութէւնը գաղափարը ունեցաւ կազմակերպե

լու գէտաժողով մը որուն գլխաւոր թեմաները պէտէ ըլ
լան Հ .0 ՚Ը ՚Մ .է  հէմնադրութէւնը, զարգացումը տարածու
մը եւ Մայր Հայրենէք վերադարձը

Հ .0 .Ը .0 .է  նուէրուած այս գէտաժողով ը էր տեսակէն 

մէջ թերեւս առաջէնը չէ, բայց էր ձեւէն եւ բովանդակու
թեան մէջ աննախընթաց կարեւորութէւն կը ներկայացնէ 

ան թ է  էր նէւթերու որակով եւ թ է  զեկուցաբերներու մաս
նագէտ ա կան ու գէտական մօտեցումով:

^էտաժողովներ կատարելը 1.00-ամեայ, բայց մէշտ երէ- 
տասարդ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚էն  մասէն, օգտակար եւ կենսական է, 
որովհետեւ մեր մէութէւնը ունէ հարուստ գրականութէւն, 
էր մասէն բաւական մելան հոսեցուցած է, եւ երբեմն ալ աշ- 
խարհէ չորս ծագերուն ցրուած արխէւներու ընդմէջէն կա- 
րելէ է հետազօտել հայ էրականութեան մասէն այնպէսէ 

յա տ կան շա կան տեղեկութէւններ, որոնք պէտէ հարստացը 

նեն մեր ժողովուրդէ արդէ պատմութեան էջեր ը
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Մէութէւնը սոսկ 

շարժում մը չէ, այլ ան եղած է մարզական, ընկերայէն, 
մշակութայէն եւ այլ նախարարութէւններու գործակա
տարը ամբողջ եօթանասուն-ութսուն տարէն եր եւ մէնչեւ 

այսօր ալ ան կը շարունակէ էր առաքելո ւթէւնը։
Աւելէն«թոյլ տուէք այս առէթով Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը  անուանել 

հայակերտման եւ հայապահպանման նախարարութէւն։
Այսօրուան գէտաժոգովէն կը մասնակցէն չորս զեկու 

ցաբերներ, որոնք արխէւներու եւ զանազան աղբէւրներու 
ընդմէջէն լուսարձակէ տակ պէտէ առնեն, մեկնաբանեն եւ 

հանրութեան սեփա կանո ւթէւնը դարձնեն մեր պանծալէ 

Հ Մ Ը Մ է  100 -ամեայ վաստակէն զանազան հանգրուան
ները ժամանակագրական կար գով։ Այսպէս

Ա. « Հ Մ Ը Մ է  կ ազմաւորումը առաջէն քայլերը եւ 
գործունէութէւնը»։ Զեկո ւցաբեր Հայկ ^եմոյեան: Զ ր ո ւ  
ցավար եղբ. ^էորգ 3 ակոբճեան։

Բ . «Հ-Մ-Ը-Մ-է մայր հայրենէք վերա դարձը եւ գործ ու
նէ ո ւթէւնը (1918-1921)»։ Զեկո ւցաբեր եղբ 3 արութ Ջէքէճ-
եան։ Զրուցավար քոյր Սեւան Նազարեան։
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ՀԱ8ԱԿԵՐՏՄԱՆ ԵՒ ՀԱ8ԱՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԴ

(Հ-Մ-Ը-ՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ԵՂԲ. ԻՇԽԱՆ ԵՎԻԱՅԵԱ՝ Ի ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍ0Ը՝ 

100-ԱՄԵԱԿԻ ԳԻՏԱԺՈՎՈՎԻՆ, ԵՐԵՒԱՆ)

Գ* §Հ*Մ*Ը*Մ*ը էբրեւ Սփէւռքէ հայապահպանութեան
ջահակէր եւ համահայկական կառոյցէ տէր կազմակերպու– 

թէւն՝%։ ^եկուցաբեր եղբ* Տէգրան ճէնպաշեան։ Զրուցա- 
վար եղբ. Տակոբ Գազանճեան։

Դ * «Հ*Մ*Ը*Մ*է վերընձէւ ղումը հայրենիքէ մէջ եւ գոր– 
ծունէութէւնը մէնչեւ մեր օրերը^։ Զեկուցաբեր եղբ Գե– 
ղամ 0անուկեան։ Ջրուցավար եղբ* Վէգէն Աւագեան։

ԻնչպԷ ս նկատելի է« գէտաժողովը պէտէ վարեն զրուցա– 

վարներ, նոյնպէս յարգելէ Հ*0*Ը*0*ականներ։ Անոնք քէչ 
ետք պէտէ ներկայացնեն զեկուցաբերները, անոնց նէւթերը

ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 4 1 1

եւ առէթ պէտէ տան հարցումներու եւ տեսակէտներու փո– 
խանա կման։

0եր յայտագէրէն աւարտէն առէթը պէտէ ունենանք լսե– 
լու տոքթ© Շաւարշ 0րէսեանէ սրտէ խօսքը։ Տոքթ© 0րէս– 

եան Հ*Մ*Ը*Մ*է ռահվէրայ եւ գաղափարախօս Շ  աւարշ 
սեանէ եղբօրը թոռն է։ Ան էր մամնագէտութենէն ան

կախ եղած է Հ*Մ*Ը*Մ*է անտէպ արխէւները պրպտող« 
սեանէ §0արմանամարգֆ թերթը վերակենդանացնող 

եւ Հ*Մ*Ը*Մ*է առաքելութէւնը լաւ մեկնաբանող եւ մարմ
նակրթանքէ ջերմ ջատագով մը։

Հ*Մ*Ը*Մ*է Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ մեր խո– 
րէն շնորհակալութէւնը կ  ուզենք յայտն ել Սփէւռքէ նախա
րարութեան էր տրամադրած բոլոր դէւրութէւններուն 

համար։ Շնորհակալութէւն նաեւ
չութեան աջակցութեան, էնչպէս նաեւ ձեր բոլորէն մաս
նակցութեան։

Ի վերջոյ, կրկնութեան գնով կուզենք յայտնել« որ Հայ 
0արմնակրթական Ընդհանուր 0էութեան 100 տարէներու 

ոսկեայ պատմութէւնը« հարէւր հազարաւոր Հ*Մ*Ը*Մ* ա - 
կաններու փորձառութէւնը, յէշատակները եւ գործունէու– 

թէւնը կարելէ չէ մէօրեայ գէտաժողովով մըքննելը, բայց եւ 

այնպէս, այս հայակերտ ու ազգապահպան մէութեան 
պատմութէւնը, ներկան ու ապագան, մէայն գէտական մօ– 

տեցումէ, երախտապարտ զգացումներու եւ յարգանքէ ար
ժանէ են։
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Գ ԵՐԱ ԶԱ Ն Ց ԵԼ Ե Ւ ԳՈՑԱՏԵՒԵԼ
(ՏՈ0Թ* ՇԱՒԱՐՇ 0ՐԻՍԵԱՆԻ ՓԱԿՄԱՆ ԽՕՍ0Ը՝ 

Հ Մ Ը Մ Ի  ա-ԱՄԵԱԿԻ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ, ԵՐԵՒԱՆ)

յս երկրագունդէն վրայ, մոլորակներու 

արեգակնայէն դրութեան եւ հաւան արար 
նաեւ ամրոգի տէեզերքէ մէջ, տարրերը 

դասաւորուած են ըստ էրենց տեսակարար 
կշէռէն, այսէնքն տուեալ ծաւալէ մը ծան

րութեան։ Այսպէս, հելէումով լեցուն փուչէկ մը երր ազատ 
ձգուէ, անվարան վեր օդ կը րարձրանայ, մէնչ նոյն ծաւա
լէ կապարէ գունդ մը դժուար թէ մէկը կարենայ գետէնէն 
վերցնել։ Այսուհանդերձ, եր կրէ վրայ էրերը չեն արժեւոր– 

ւէր էրենց րաղկացուցէչ տարրերով։ Այսպէս, օրէնակ, ոս
կեպատ ադամանդէ կտոր մը անհամեմատ աւելէ սուգ ար
ժէք ունէ քան մեր յէշած կապարէ գունդը

Նման հսկայական արժէքէ տէր պատուանշան մըն էր, 
որ Հ*Մ*Ը*Մ*է Կեդրոնական վարչութէւնը, էր պատուար
ժան ատենապետէն ^առնէկ 0կրտէչեանէն ձեռամր, օփե- 

րայէ պաշտօնական հանդէսութեան ընթացքէն վէգէս ան- 
ցուց։ Անոր ծանրութեան ներքեւ կարելէ է էսկոյն կքէլ, ու 
պատճառը անոր մէջ խտացած զմայլելէ երեք գերակշէռ 
գանձերն են։

Նախ առաջէնը հէմնադէր Շաւարշ 0 րէսեանէ գագա- 
փարական մէտքէ եւ ոգէէ հասկացոգութէւնը ու անոր ամ- 
րոգջական էրագործումներուն զգօն էրագեկութէւնը կը 
պարփակէ։

Երկրորդը այս գէտաժոգովէն ընթացքէն պարգարան- 
ւած Հ*Մ*Ը*Մ*է  հէմնադրութեան հրաշքէ համազօր ծնունդէ 
եւ առաջէն դարու ընթացքէն անոր անցած փառաւոր ճամ- 
րուն պատմականը կը մէաձուլէ։

վերջապէս, երրորդը մարմնացումն է Հ՝Մ*Ը՝Մ*է երկլ 
րորդ հարէւրամեայ երթէն սահմանուած առաւել փառահեգ 

եւ ճակատագրական դերէ խոստումէն ծանր փաթէթէն։
Խորէն շնորհակա լո ւթէւնս Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական 

վարչութեան այն վստահութեանը համար, թէ ես, հօրս 

Արարատէ ճամրով Ե աւար շէն էնծէ հաս ած եւ Հ  Մ  Ը Մ  է

մեծ հէմնադէրներէն էմ կնքահօր Հայկ ՜ձէզմէճե ա նէ ձե - 
ռամր մկր տ ո ւթեան ժամանակ էնծէ տրուած ներուժէն 
շնորհէւ պէտէ չկքէմ պատուանշանէ այդ րեռան ներքեւ ու 

զայն պէտէ հասցնեմ տուն, ուր ան տեգ պէտէ գտնէ Եալ 
ւարշէ նկարէն կոգքէն ուշադէր հետեւելու Հ*Մ*Ը*Մ*է յալ 
ռ աջրնթացէն ։

Այս առթէւ, անշուշտ րնական հարց կրնայ րարձրանալ, 
թէ մեծ Եաւարշը է՞նչ ըսած պէտէ ըլլար, եթէ նախագահած 

ըլլար Հ-Մ՝Ը՝Մ՝է հէմնադրութեան 20-ամեակէն, 40-ամեա- 
կէն, կամ թերեւս նոյնէսկ 50-ամեակէն, երր յաջորդարար 
եգած պէտէ ըլլար 52, 72 կամ 82 տարեկանէ Եթէ մէայն էր 

կեանքը սահած ըլլար էր հետեւորդներուն նման րնա կան 
ընթացքով ։

0այց չըսաւ, որովհետեւ թուրք պետութէւնը զէնք նկա- 
տեց այն մէակ մարզական մտաւորականը, որ կրնար հայ 

փոքրամասնութեան լէցքը եւ ուժա կանո ւթէւնը րարձրացը 
նել այնքանո վ, որ անհանդուրժելէ ներքէն սպառնալէք 

կրնար դառնալէ Այսպէս, 6 տարուան կարճ ընթացքէն ար
դէն զարմանալէ էրագործումներու տէր, մէայն 29 տարե
կան երէտասարդ մըն էր ան, երր 24 Ապրէլ 4945-է սար սա - 
փելէ գէշերը, արուեստէ ու քագաքական 250 մեր մէւս 

առաջնորդներուն կա ր գէն, էնք եւս ձերրակա լո ւեցա ւ, 
քշուեցաւ Այաշ եւ այլուր, անյայտ ու անշէրէմ կորսուեցաւէ

Ես ոգեհարցութեան հետեւորդ չեմ, րայց թերեւս սեգա- 
նէս վրայ տեգ գտած պատուանշանէն շունչով, կարծէք 
անդրյաւէտենական փոխանցումով մը, ձեւ առաւ ներկայ 
առէթով արտասանուելիք հէմնադէր Ե աւար շէն հետեւեալ 
պատգամը*-

§0 եգա սպան ութեան անմէջական նախորդոգ շիջանէ 

գագափարական ու ծրագրայէն ծնունդ Հ*Մ*Ը*Մ*ը եգաւ 
Ափէւռքէ մէակ ու արտակարգ կերտոգական եւ յառաջդէ- 
մական հակադարձութէւնը Յեգասպանութեանէ Ան մարմլ 
նաւորեց մեր առաջէն եւ հուժկու վերականգնումը, հրարը–
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խայէն րոցավառ եւ կենդանէ պոռթկումով վերակենսաւո- 
րեց ծանր վէրաւոր ու տարտղնուած Ափէւռքը։ Արեւմտա- 
հայ մեր րազմահազար փայլուն մէտքերը անշնչացան, 
կանգ առէն, անշէրէմ փոշէացան եւ մեզի ժառանգ մնացէն 

մէայն թուղթէ վրայ։ Հայ կեանքէ րազմահարէւր-հազարա- 
ւոր սէրտերը եւ ուղեղները փշրուեցան աւազէն մէջ եւ մե- 
զէ ժառանգ մնացէն էրրեւ անէրական յուշ, անհաւատալի 

լուռ մղձաւանջ մէայն։
«Հ*Մ*Ը*Մ*է տեսլականը, սակայն, ընդհակառա կն, վառ 

ու րոցա շունչ կեանք ու մ արմէն առաւ, էրրեւ Ափէւռքէ 

առաջէն ու հզօր հակազդեցութէւնը այդ ահաւոր հարուա
ծէն, մեր անվեհեր մարտահրաւէրը եւ ժխտումը թրքական 

պետութեան վայրագ ակնկալութեան ու սեւ նպատակէնէ 

«Հ*Մ*Ը*Մ*ը, ՚ւՕւՋ-էն, եղաւ յետ-Ց եղասպանո ւթէւն ոտքէ 
մնացած սփէւռքահայուն կենսունակութեան, վերանորոգ 

եռանդէն, ապագայէ նկատմամր լաւատեսութեան, էնքնա- 
գէտակցո ւթեան առաջէն, դէւրէն շօշափելի եւ ազդու 

խորհրդանէշը, առոգ̂ վ դրսեւորումը եւ րարձրացուած դրօ

շը1
«Հ*Մ՝Ը՝Մ*ը այս օր կը մնա յ Ց եգաս պանո ւթենէն ետք մե- 

զէ հասած, շնչող, րնականօրէն եռանդուն, կենսունակ ու 

մանաւա նդ գոյատեւման համար մեծ եւ անուրանալէ ջեր- 
մուժով լէցքաւոր հարէւրամեայ տեւական երէտասարդը եւ 

ջլա պէնդ րա զու կը։
«Բարձրացէ ր-րարձրացուր» * որքա՛ն պերճախօս է 

Հ-Մ-Ը-Մ-է այդ ան զուգական նշանարանը։ Ան էր մէջ կը 
պարփակէ ու կը մարմնաւո
րէ յաղթելու նպատակը,
մար մնա մարզի ւղջս
կան եւ համայնական մշա
կոյթէն հէմնական ու գերա- 
գոյն ձգտումը

ՑԵԼ եւ ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ։
«Տս™^1 օք էհտ քւէէտտէ», րա լ
ցատրած է Տարուէնէ տեսա
րան ո ւթէւնը։

«Ու այդ րոլորս *էաս - 
նարար, ազգովէնէ

Խորհրդածենք, հասկը 

նանք ու պայծա ռատեսո ւ-

թեամր անդրադառնանք անուրանալէօրէն գերակայ այդ 

էրա կանո ւթեան՝»։
վերջապէս, էմ կողմէս, մասնագէտութեանս եւ որո

նումներուս րերումով, &աւարշէ «0արմնամարզ» պարրե- 
ր ական է  ընտրովէ էջերու հաւաքածոյէն էմ հրատարակած 

հատորովս, անցեալ տարէ, Լոս Անճելըսէ «ՍՏ Խ ա շռԽ  

պատկեր աս փէւռէ կայանէն տուած էմ  16 տեսակցո ւթէւն- 
ներովս ու այժմ «Ասպարէզ» օրաթերթէն մէջ ընթացքէ մէջ 

եղող յօդուածաշարովս, անվարան ջատագովն եմ հայու- 
թեան համար ներկայ այս դժուար ժամանակներուն, մարմ
նամարզէ ուղէով Հ*Մ*Ը*Մ*է նման մարզական հսկայ կազ
մակերպութեան մը վէճակուած եւ վերապահուած ճակա
տագրական դերէն, որ մրցակէց չունէ։ Ափորէ ներուժէն 

անգերազանցելէ էս կո ւթեան մասէն աւելորդ է ան գամ մը 

եւս համոզումէ եւ հաստատումէ կարէքը, եթէ տակաւէն կը 

մնայ, ապա րաւարար էր դէտել ֆո ւթպոլէ համաշխարհա- 
յէն ախոյեանութեան վերտէն մրցումները մէջ,
ականատես ըլլալու համար մարզադաշտերը կամ մրցող եր- 
կէրներու գլխաւոր հրապարակները ողողած եւ մրցումնե- 
րուն հետեւող ամէն տարէքէ ու սեռէ պատկանող հսկայա
կան րազմութէւններուն պարզած նմանը չունեցող ազգա- 
յէն պատկանելէութեան անսահման, խանդավառ եւ 

հպարտ դրսեւորումներուն։
Ինծէ համար մեծ րաւարարո ւթէւն է այսօր Հայաս տան է  

Պետական Համալսարանէ 0արմնակրթական Հէմնարկը 

(Ֆէ զէ ք ական Կուլտուրայէ եւ Ապորտէ Պետական Ի%ստէ-
տուտը), փրոֆ© & առոյեանէ 

ձ երւ ա մբ ինծի շնորհելով 

յա է « Պ ա տ ո լ ա լ որ

տէտղոսը կը կարծեմ որ ար
դէն հասկացողո ւթէւն եւ հա- 
մաձայնո ւթէւն յայտնած
եղաւ էմ այս համոզումէս։ 
Իմ խորէն շնորհակալու- 
թէւն ս նաեւ հէմնարկէն ու 

անոր տնօրէն Առաքել–
եանէն։

Իսկ ձեզի րոլորէդ ան- 
խափա ն եռանդ եւ յարատեւ 

յաջողո ւթէւն։
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Հ.Մ.Ր.Մ. ԼԻԶՊՈՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ 35-ԱՄԵԱԿՐ 
ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷԶ ԿՐ ՆՇԷ ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ 
ԱԶԳԱ5ԻՆ-5ԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐՈՒ ԵԼՈ5ԹՈՎ

ւրբաթ, 27 Յուլիսին, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚Է  100-ամեա–
կի տօնակատ արո ւթիւններո ւն նախա վեր– 

ջին օրը, աշխարհի 26 երկիրներէն ծրեւան 

ժամանած բազմահազար Հ.0.Ը.0.ական– 

ներ Լիզպոնի հերոսական գո րծողո ւթեան 

35 –ամեակը նշեցին *իառնիկ Աարգիսեանի ա զգային-յեղա– 

փոխական երգեր ու ելոյթ ով, որ տ/յղի ունեցաւ °փերայի 

Արամ ^ աչատրեանի անուան համ եր դա սրահին մէջ.
Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական վարչութեան կազմակերպու– 

թեամբ տեղի ունեցած այս տպաւորիչ ու եզակի ելոյթին 

բացման խօսքը արտասանեց եւ Լիզպոնի գո րծողո ւթեան 

խորհուրդը փոխանցեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի §Մարզիկ» պաշտօնա
թերթի խմբագիր եղբ• վիգէն Աւագետն՛. Ան ըսաւ, որ Լիզ– 

պոնի հեր ոսները անմահութիւնը ընտրեցին իմացեալ մահ– 

ւան ճամբով. Անոնը իրենց մահով կեանք տուին ազգին ու 

գաղափարին. Անոնը զէնըի ու զինեալ պայքարի դիմեցին 

ոչ թէ անոր համար, որ պայքարի այդ ուղին գերադասեցին 

պայքարի այլ ուղիներէ, այլ պարզապէս անոր համար որ, 
օրին, պայքարի այլ ուղիները փակուած էին իրենց դիմաց.

&արունակելով, եղբ• Աւագեան հաստատեց, որ Լիզպոնի 

գործողութիւնը կը նպատակադրէր աշխարհին յիշեցնել հա
յողն դէմ գործուած ան ար դար ո ւթիւնն ու անիրաւութիւնը. 
\ւ ա եւ, ան նպատակ ունէր հայու– 

թեան այլասերած զանգուածները 

արթնցնել եւ ազգային իրենց ինք

նութեան կապել. վերջապէս, Լիզ–
պոնէ Հերոսները կը փոխանցէին 

§3 արատեւ կաի ւ»ի դաս մը, որ ու– 
սանելի պիտի ըլլար Արցախեան 

պայքարի ազատա մարտիկնե
րուն, հայրենիքի ս ահմաններ ը 

պաշտանող հայկական բանակին 

եւ 2016-ի Ապրիլեան քառօրեայ 
պատերազմի հերոսներուն.

Լիզպոնի օրերուն,– ըսաւ եղբ• Աւագեան,– երազ էր ան
կախ Հայաստան ունենալը. °  րազը սա կայն իրականացաւ. 
Այսօր ալ երազ է նոր Հայաստան ունենալը ժողովրդավա– 

րական իս կա կան կար գեր ով, բարգաւաճ տնտես ո ւթեամբ 

եւ ընկերային արդարութեամբ. °րազ է Արցախն ու ՝կախի– 

ջեւանը տեսնել Հայաստանի կազմին մէջ, Ջաւախքը իր 

տագնապները յաղթահարած, իսկ Սփիւռքը Հայաստան 
դարձած. Այս բոլորը եր ա զն եր են, որոնք սա կայն իր ա կա– 

նանալի են Լիզպոն եան կամքով եւ համահայկական ճիգով. 
§Լիզպ ոնի տղաքը չեն մեռած, անոնք ողջ են, անոնք կը մեռ
նին միայն այն ժամանակ, երբ անոնց արեամբ շնչաւորուած 

միացեալ հայութեամբ միացեալ Հայաստանի գաղափարը 
մեր մէջ կը մեռնիլ, եզրափակեց եղբ• Աւագեան.

Այնուհետեւ, §Արազ» նուագախումբին ըն կեր ա կցո ւ–
թեամբ, մէկուկէս ժամ ելոյթ ունեցաւ ազգային-յեղափո– 

խա կան եր գեր ու անզուգական մեկնաբան *իառնիկ Սար– 

գիսեան, որ իր երգերով վեր ապրեցուց Լիզպոնի §խենթե– 

րը», գովքը հիւսեց Արցախեան պայքարի նահատակներուն, 
վերակենդանացուց ա զգային-ազա տագր ական կռուի մեր 

հերոսները եւ Հայաստանի ու Հայ իատի §անկեղծ զին– 

ւոր»ներ ը դառնալու ն ո ւիր ա կան ուխտը կա տարեց օփերայի 

բեմէն. *եերկաները, աւե–ի քան 1000 հանդիսականներ, ազ
գային վառ ապրումներով եւ 

Հ.0.Ը.0.ա կա ն մեծ խանդա– 

վառութեամբ ընկերակցեցան 

*իառնիկի եր գեր ո ւն եւ Լիզ – 
պո նի 35 –ամեակը ան մո ռա– 

նալի երեկոյով մը նշեցին 

ազատ ու անկախ Հայաստա
նի պայծառ երկնա կա մարին 

տակ.

106 ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411

֊ Փ ֊



1̂ 3րշւց֊ տբտօւ313։1̂ 3րշւց405.ցճժ 10/18/2018 9:29 Բ1̂  Բտցտ 107



1 3̂րշւց֊ տբ601313։1^3րշւց405.ցճճ 10/18/2018 9:30 Բ1̂  Բտց© 108

>-֊

՝Մ՝Ը՝Մ՝է 100–ամեակէ տօ–
ն ա կա տ ա ր ո ւթէ ւնն եր ո ւն 

աւարտը կատարուեցաւ 

խորհրդանշական հան– 

մբ մը, որ տեղէ ունեցաւ
Շաբաթ, 28 Տուլէսէ առաւօտեան ժա
մը 11-էն, Հայոց Տեղա սպանութեան 

Ծ էծեռնակա բերդէ յուշարձանէն
մօտ, ուր հանդէսաւոր կերպով վառ 

առնուեցան 10 օր շարունակ ծածա– 

նած Եռագոյնն ու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է դրօշնե
րը։ Հանդէսսւթեան ներկայ գանսւե– 

ցան Հ - Մ Ը Մ է  ներկայ եւ նախկէն 
կեդրոնական վարչութեան ան դամն եր, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–
Հ՝Ա՝Ս՝Կ է խումբ մը սկաուտներ։ Հանդէս ո ւթեան յատուկ 

փայլը տուաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝Ս՝կ ՝է շեփորախումբը, ղեկա–
վարութեամբ եղբ. *էօգօ ^էույումճեանէ։

վառ առնուած դրօշներէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է դրօշը պաշտօնա
պէս յանձնուեցաւ Տեղա սպանութեան թանգարանէ տնօրէ
նէ ժամանակաւոր գործակատար Նարէնէ 0արգարեանէն 

էր տեղը գտնելու համար թանգարանէն մէջ, մէնչ Եռագոյ
նը փոխանցուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ եղբ. *էառնէկ 0կրտէչեանէն զայն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է 
Պէյրութէ թանգարանէն մէջ մնայուն ցուցադրութեան ար
ժան ացնե լու համար։
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ 
ՃԱՇԿԵՐՈՑԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԲ
■ ՄԸ– Մ ի  100 –ա մեակէ
տօնակատարո ւթէւննե– 

րուն աւարտը նշեց Շա
բաթ, 28 Տ ու լիսէ երե–
կոյեան, ժամը 1-էն, 

§Փ ա ռա ւոն՝ֆ ճաշարանէն 
մէջ կատարուած յաղթանակէ ճաշկե– 

ր ո յթ-պա ր ահանդէ ս ը, հովանա ւորու–
թեամբ Հ Մ Ը Մ է  կեդրոնական վար– 
չութե ան եւ կա զմա կեր պո ւթեա մբ

Հ–Մ–Ը–Մ––Հ–Ա–Ս–Կ–է վարչութեան–.
ճաշկերոյթէն մասնակցեցան 2000

Հ–Մ–Ը–Մ– ականներ համա–Հ–Մ–Ը –Մ–ա–
կան բանակումէ մասնակիցներ, հէւ– 

րեր, բարեկամներ, բարերարներ եւ 

100 –ա մեա կէ տօնա կա տ ա ր ո ւթէւննե– 

րուն առէթով աշթարհէ զանազան եր - 
կէրներէն Հայաստան ժամանած Հ*Մ–– 
Ը*Մ–ականներ– ճաշեկերոյթը խանդա– 

վառեցէն երգէչներ *կարէ ^էորգեան, 
Սեւակ Ամրոյեան, Գուբէն Սասունցէ, 
*էոհար Տ ովհաննէսեան, Հրաչ կայծակ– 

եան, Տակոբ Մկրտէչեան, Արաբօ եւ 

*կերսէկ էսպէրեաններ–

ճաշկերոյթէն րնթացբէն, Հ՝Մ–– 

Ը Մ է  կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ եղբ■ *էառնէկ Մկրտէչեան

Հ Մ Ը Մ է  100 Լնուէր նե–
րով պատուեց մէութեան 100 –ամեակէ 

նշանաբանը մտայղացած եղբ■ վանէկ
^էասարճեա նը Հ Մ Ը Մ է  Պուրճ Հա–
մուտէ մասնաճէւղէն եւ երգէչ եղբ– 

Հր աչ կայծակեանը, որ սէրայօժար էր 

մասնակցութէւնը բերաւ 100 –ամեակէ 

բանակումէ փակման հանդէս ո ւթեան 

եւ յա ղթան ա կէ պարահանդէսէն–
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1Ը1Հ Լէ՝̂

1Տ18է«Լէ՝

|8Ա«Լ̂

19ՇԱ Հ9 Յուլիս 2018, Հայաստան

հՕրՈ6Ո6էրՈ6Ո՚Տ Շ6Ոէ6ՈՈ13| Շ6|6երՅէ10ՈՏ

19էհ էօ 29էհ օէ յս17 2018, /\րտ6ուՅ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ^ ԻՒՆՆԵՐՈՒՆ  
ՄԱՄԷՈՑ ԱՍՈՒԷԻՍԱ ԵՐԵՒԱՆԻ Մ ԷԶ

.0 .Ը .0 .ի  100 ՜ամևակէ
տօնակա տ ար ո ւթէւննե– 

րու սեմէն, Չորեքշաբ

թի, 18 3 ուլիսի առա
ւօտեան ժամը 11 –ին, 

Հայաստանի Ա՝փիւռքի նախարարու
թեան դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ 

մամլոյ աԱոլլիԱ մը, որ ո լն հրալէրոլե– 

ցան հայրենի լրատուամիջոցները յա– 

ջորդող օրերու ձեռնարկներուն մասին 

ընդհանուր գաղափար մը կազմելու եւ 

հանրութեան ըստ արժանւոյն լուսա
բանելու համար։

Աս ո ւլիս ին ներկայ գտնուեցան 

Ա փիւռքի նախարարութեան մամլոյ 
խօսնակ նկունէ Այլանճեան, նախարա
րութեան բաժիններու պատասխանա

տուներ, Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական 
Գարշութեան ատենապետ եղյբ. առ
նիկ 0կրտիշեան, կեդրոնական Գար
շութեան ան դամ եղբայրներ Գաշէ Նա- 
ճարեան եւ 0ոսիկ թոփուզեան, Հ .0 .-

Ը Մ - Հ Ա Ա կ  ն ատենա
պետ եղբ. *էաւիթ 3 ա կոբեան, Հ ’0 ՝- 
Ը 0 ի  § 0 արզիկ՝ֆ պաշտօնաթերթի
խմբագիր եղյբ. Գիգէն Աւագեան եւ 
համա-Հ.0.Ը.0.ական 11-րդ բանակու
մի ընդհանո ւր խմբապետ քոյր թալին 

0 ր տ ո ղլեան։
Աս ո ւլիս ին բացո ւմը կա տ ա ր եց 

Ափիւռքի նախարարութեան մամլոյ 
խօսնա կ կու նէ Այլանճեան։ Ան նշեց, 
որ հանդիպումին նպատակը Հ .0 .-
Ը ՝0 ՝ի  100-ամեակին եւ համա-Հ.0.-

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

19ԷՆ 29 Յուլիս 2018, Հայաստան

Ը.0.ական բանակումին մասին տեղե
կութիւնն եր փոխանցել է։ Ան յաջողու
թիւն մաղթեց Հ .0 .Ը .0 .ի  ըն տան իքին 
եւ հրաւիրեց կեդրոնական Գարշու
թեան անդամ եղբայրներ *էառնիկ 

0կրտիշեանը, Գաշէ Նաճարեանը եւ 
բան ա կո ւմի ընդհանո ւր խմբա պետ 

քոյր թալին Օրտողլեանը փո խանցե- 
լու իրենց խօսքերը։

Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական Գարշու
թեան ատենապետ եղբ. *էառնիկ 0կըր~ 

տիշեան իր խօսքին մէջ շնորհակալու
թիւն յայտն եց հայրենի պետութեան եւ 

յատկապէս Ափ իւռքի նախարարու
թեան, որոնք անցնող մէկուկէս տար– 

ւան ընթացքին մա սնա կից դարձան 

100-ամեակի ձեռնարկներու նախա
պատրաստութեան եւ 

ամէն դիւր ո ւթիւն եւ 

յարմարութիւն ընծա յե- 
. ձեռնարկներու յաջո

ղութեան յատուկ գերա- 
տեսշութեան ճամբով թէ 

զանազան նախարարու- 
թիւններու կապուած աշյ՜ 
խա տ անքն եր ո ւ հա մա դ- 
ր ո ւմով եւ հետապնդու
մով։

Այնուհետեւ եղբ. 0կըր- 
տ իշեան ն եր կայա ցո ւց
100-ամեակի ձեռնարկնե- 
րը, անոնց մասնակից-
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ներն ու պատասխանատուները։ Ան 

Հաստատեց, որ 100-ամեակի բանակու
մէն եւ ձեռնարկներուն կը մա սնա կցին 

26 երկիրներէ աւելէ բան 1200 սկաուտ– 

ներ, 200 նախկին խմբապետներ, բազ– 

մահարիւր ծնողներ, Համակիրներ, 
Հրաւիրեալներ եւ հիւրեր։ 0կրտիչեան 

նշեց նաեւ, որ 100-ամեակի հանդիսա
ւոր տողանցքը պիտի կատարուի Շա
բաթ, 21 Յուլիսի երեկոյեան ժամը Ց- 
խն, §Ազատութեան» հրապարակէն
§Հանրապետութեան» հրապարակ կա
տարուելիք շքերթով, որուն իրենց 

մասնակցութիւնը պիտի բերեն համա- 
Հ.0 .Ը .0 .ա կա ն 11-րդ բանակումին 

մասնակիցները, աշխարհի շորս ծագե
րէն եկած Հ .0.Ը .0.ա կա ն նախկին 

խմբապետներ եւ Հ՞Մ՞Ը՞Մ՞-Հ՞Ա՞Ս՞կ՝ի 
սկաուտներ։

0ամլոյ ասուիիսին յաջորդ խօսքը 

արտասանեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական 
վարչութեան անդամ եւ սկաուտակա- 

նի պատասխանատու եղբ. Վա չէ Ն ա - 
ճարեան։ Ան խօսեցաւ համա-Հ.0.- 

Ը.0.ական բանակումներու պատմու
թեան մասին եւ ըսաւ, որ միութեան 

համագաղութային կառոյցի ստեղծու
մէն ետք, այս բանակումը տասնմէկե- 
րորդն է իր տեսակին մէջ, նաեւ եօթն
երորդը որ տեղի կ  ունենայ Հայաստա
նի մէջ։ Բանակումը կազմակերպուած 

է Հ - Մ Ը Մ ի  կեդրոնական Վարչու
թեան կողմէ եւ աշխատանքներո ւն 

ընդհանուր ծրագրումը վստահուած է 

կեդրոնական Վարչութեան սկաուտա- 
կան մարմինի անդամներուն կ եդրո
նական Վարչութեան անդամ եղբայր
ներ Օշին Փիրումեանին, Վաչէ Նաճար- 
եանին եւ Բագրատ °սայեանին։ Հա- 

մ ա - Հ Մ Ը Մ  .ական բանակումներու 
պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլ
լալով բանակումի ընդհանո ւր խմբա
պետ նշանակուած է իգական սեռի

նուաճում, հայկական խաչքար ագոր- 
ծութեան եւ պարի ծանօթացում, բազ- 
մամշութակային օրուան կազմակեր- 
պում, ռալի արշաւ, զարգացման 

մրցում եւ այլն։
0ամլոյ ասուլիսի աւարտին, ներ

կայ թղթակիցները Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ներկա
յացուցիչներուն հարցուցին շարք մը 

հարցումներ, որոնք կը վերաբերէին 

միութեան 100 տարուան առաքելու
թեան, սկաուտական գործունէու- 

թեան եւ հա յա պահպանման աշխա
տանքներո ւն։

ներկայացուցիչ մը քոյր Թալին Օր- 
տողլեան Լիբանանէն։ կողքին կը գոր
ծեն երկու փոխ խմբապետներ եւ 12 հո
գին ոց գործադիր խմբա պետ ա կան 

կազմ մը, որուն անդամները կու գան 

միութեան աշխարհասփիւռ մասնա- 
ճիւղերէն։

խօսք առաւ նաեւ համա-Հ.0.- 

Ը.0.ական 11 -րդ բանակումի խմբա
պետ 0ոյր Թ ալին Օրտողլեան։ Ան 

ըսաւ, որ Հինգշաբթի, 19 Յուլիսին ըն- 
թացք առնելիք բան ա կո ւմը աննախըն
թաց է մասնակիցներու իր թիւով աւե
լի քան 1100 բանակողներով։ Նախա
պէս, բանակումներու մասնակիցնե
րու թիւերը չեն հասած 800-ի, սա կայն 

այս մէկը բացառութիւն է նուիրուած 

ըլլալով միութեան 100-ամեակին։ Բա
նակումը ունի չորս տեսակի աշխա- 
տանքներ սկաուտական, ազգային, 
հայրենաճանաչութեան եւ 100-ամեակի 

ձեռնարկներու մասնակցութեան։
Առաջին անգամ ըլլալով, բանակումի 

հանդիսաւոր տ ո ղանցքին եւ բազմամը– 

շա կո ւթային օրուան իրենց 

մասնակցութիւնը կը բերեն

Հ .0 ՝Ը ՝Մ ՝ական նախկին խըմ-
բապետներ, որոնք այս առի
թով կը ժամանեն Հայաս-

0ոյր Օրտողլեան յայտ- 
նեց, որ բանակումին յայտա
գիրը կ՝ընդգրկէ սկաուտա
կան յայտագիրներ, Հայաս- 
տա նի պատ մա կան ու տե - 
ս արժան վայրեր այցելու-

թիւններ, Արագած լեր ան

,րԱ3 ԱԱՐԱՆԱԿՐԹԱ՚̂ յ 
Ւ̂ ԱՆՈԻ-Ր ՄԻՈԻԹՅք։"
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100-ԱՄԵԱԿԻ ԺԱՄԱՑՈ8ՑԱ, 
ԱԼՊՈՄԱ ԵՒ ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԷ

Հ 0 Ը . 0 . է  100 –ամեակը յաւերժաղը–
նող նախաձեռնո ւթէւններ էն մէկը 

եղաւ յո բելենա կան ժամ աղո յղէ մը 
Հրապարակումը.

Աէտնէէն, ժամաղո յղէ հանրածա
նօթ արտադրէչ, Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  կ եդրոնա–
կան Վա^րչութեան նախկէն ան դամ եւ 
հա մա -Հ.0.Ը.0.ական \6–րդ մարզա– 

խաղերու նախագահ եղբ. Աարգէս Տէր 
Պետրոսեանէ բարերարութեամբ հրա– 

պա ր ա կո ւեղան \.66–ա մեա կէ խորհր
դանշանով եւ ն շան ա բան ո վ յատուկ 

թուագրուած 300 ժամաղո յղեր, որոնղ 
վաճառքէն գոյաղած հասոյթը պէտէ 

յատկաղուէ \66–ա մեա կէ ծրագէրներու 
էրականաղման.

Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  կեդրոնական Վարչու– 
թէւնը թէւ 1, 2, 3 եւ 4 թուագրեալ ժա– 
մաղոյղները պաշտօնապէս փոխանղեղ 
Հա յաստանէ նախագահ Արմ էն
Ա ա ր գս եանէն, վարչապետ Նէկոլ Փա– 
շէնեանէն, Ամենայն Հայող Դարեգէն

3՝ կաթողէկոսէն եւ 0եծէ Տանն կէլէկ– 
էոյ Արամ Ա . Վեհափառէն՝. Այնուհե

տեւ, թէւ 5-12 թուագրեալ ժամաղոյղ– 
ները 100 –ամ եակէ կա լա –ընթրէքէն 

յանձնո ւեղան 100 –ա մեա կէ տ օն ա կա
տար ո ւթէւնն եր ո ւ «կնքահա յրներ»

տէր եւ տ էկ. Ա տոմ Թնճուկեանէն 
ԼԼոնտո ն), Հր աչ Աէ սեռեանէն ԼՓարէզ), 
0էրայր Ա ա ր գէս եանէն (Արեւմտեան 
0 . նահանգներ), Հրայր Աողոմոնեա– 

նէն (Տ ուպայ), Հրաչ 0արութեանէն 
(Աթոքհոլմ), Տէր ան Վահրատեանէն 

(Աւստրալէա), Վարդանեան րնտանէ– 

քէն (Հայաստան) եւ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  Դանա-

տայէ շրջանէն.
էւրաքանչէր ժամաղոյղ ունէ 

էրեն յատուկ հաստատագէր եւ 
կ արժէ 300 ամ. տոլար.

100 –ամ եակէ յա տ կան շա կան 

հր ա տա ր ա կո ւթէւններ էն եղաւ 

մէութեան «Վարդգէս Տէր Կ ա – 
րա պետ եան՝» թանգարանէն ալ– 

պոմը, որ լոյս տեսաւ Յուլէս 
208-էն, մեկենասութեամբ Հ.0.–  

Ը ՝0՝է Արեւելեան 0 * Նա
հանգներու շրջանէն.

Ալպոմը ներկա յաղուղ թան
գարանէն 1200 էրերէն 230 նմոյշ–
ներ Հ .0 .Ը .0 .է  Պոլսոյ մէջ-մաս– 
նաճէւղայէն խաղերէն մետալ
ներ, պա տ մ ա կան նա մ ակն եր, 
փաստաթուղթեր, հէմնադէր սե
րունդէ անձնական էրեր, հրա– 
տարակութէւններ թերթեր, կա– 
նոնագէրներ, օրաղո յղներ, ան– 

դա մական քա րթեր, մէութեան 
համահայկական կառոյղէ ստեղ
ծումէն ետք օգտագործուած յուշանը– 
ւէրներ, յո ւշա դրօշներ, մ ետա լներ, 
շքանշաններ եւ յէշատակէ զանազան

էրեր.
Ալպոմը լոյս տեսաւ եղբ. Վէգէն 

Աւագեանէ խմրագրութեամբ եւ 

նուէրուեղաւ վաստակաշատ մէութե– 

նական, Հ .0 ՝Ը ՝0 ՝է  կեդրոնական Վար
չութեան նախկէն ատենապետ եղբ. 
Յէւզանդ Թորէկեանէ յէշա տ ա կէն Լալ–
պոմէն մասէն կարդալ էջ 115).

Ալպոմէն շնորհահանդէսը տեղէ ու–

նեղաւ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  100
կա տ ա ր ո ւթէ ւնն եր ո ւն պա շտ օն ա կան 

բաղման օրը, 20 Յուլէս 26՚1Տ–էն, Հայող 
Ցեղասպանութեան յուշահամալէրէն 

մէջ կա զմա կեր պո ւած ղուղահանդէսէն 
բնթաղքէն Լայս մասէն տեսնել էջ 21).

100 –ամ եակը ո ւնեղաւ նաեւ էր 
դրոշմաթուղթը, որ 26 Յուլէսէն հրա– 

պարակուեղաւ «Հա յփ ո ս տ»է կողմէ. 
Դրոշմաթուղթը ունէ 330 դրամէ ան–

ւանական արժէք. Ան տպուած է 
ֆրանսական «Շա՜էօր» տ պա գր ա տ ան 

մէջ, 40 հազար տպաքանակով. Դրոշ
մաթուղթէն հեղէն ակն է «Հայփոստ»է 

ձեւագէտ Վահէ 0 ուր ատեան.
Դր ոշմաթուղթէն վրայ պա տ կեր - 

ւած է .0 .է  100
դանշանը եւ հատուած մը մէութեան 

համա-Հ.0 .Ը .0 .ական բանակումնե– 
րէն՝ տեղա դրուած ս կաո ւտէ տեսքով 

պատկերէ մը մէջ.

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ 

«ԱԶԴԱԿ»Ի ՅԱՒԵԼՈՒԱԾԸ...

100-ամեակի տօնակատարութիւ
ներու նախօրեակին, 20 Յուիս 2018– 
ին, ողջանեքի քայչով մը, Պէյրութի 
«Ազդակ» օրաթերթը հրատարակեց 
յատուկ յաւեւուած մը «Աոաքեւու– 
թեան եւ կոչումիս գիտակից միու– 
թիւնը» խորագրեաչ առաջնորդող յօդ
ածով եւ միութեան 100-ամեայ պատ
մութիւնը ներկայացնող պատմական 
անդրադար̂ ով։

...ԵԻ ՍՊԱՆԵՐԷՆ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈԻԹԻԻՆԸ 
ԵՂԲ. ԱԲՐԱՀԱՄ 
ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ 
100-ամեակի տօնակատարութիւ

ներու աւարտին, 16 էջնոց յաւեւուածը 
ամբողջութեամբ սպաներէնի թարգ
մանուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան նախկին անդամ եղբ. 
Աբրահամ Ահարոնեանի կողմէ։
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՚ .0 .

ՀՄ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի յատկանշական հրատարա 
կութիւններէն եղաւ միութեան «Վարդգէս Տէր Կարա 
պետեան» թանգարանին աչպոմը, որ չոյս տեսաւ Յոզիս 
2018-ին, մեկենասութեամբ ՀՄ.Ը.Մ.ի Արեւեփան Մ. Նա
հանգներու շրջանին։

Աըպոմը ւոյս տեսաւ եղբ Վիգէն Աւագեանի խմբագ– 
րութեամբ եւ նուիրուեցաւ վաստակաշատ միութենա 
կան, ՀՄ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին 
ատենապետ եղբ. Բիւգանդ Թորիկեանի յիշատակին։

Աըպոմին շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ ՀՄ.Ը.Մ.ի 
100-ամեակի տօնակատարութխններուն պաշտօնական 
բացման օրը, 20 Տուփս 2018-ին, Հայոց Ցեղասպանու
թեան յուշահամափրին մէջ կազմակերպուած ցուցա
հանդէսին ընթացքին (այս մասին տեսնեւ էջ 21-22)։

Ստորեւ հրատարակութիւնը ծանօթացնող սզպոմին 
ներածական խօսքը։

՛Մ՛Ը՛Մ՛է 100 –ամեա կէն առէթո վ հրատարակուող
այս ալպոմր կը ներկայացնէ մէութեան §վարդգէս 

Տէր կարապետեան» թանգարանէն 1200 էրերէն 230 նմոյշ– 

ներ, որոնց մէկ մասր առածէն ակնարկով կրնայ թանգա
րան այէն ցուցադրո ւթեան արժանէ չն կա տ ո ւէլ, սակայն 

մէութեան 100-ամեա̂ յ պատմութեան տուեալ հանգրուանէն 

ու շրջանէն մասէն կրնայ որոշ գաղափար, տրամադրու– 

թէւն եւ մտայնութէւն փոխանցեր
թ՛անգարանէն մէջ ցուցադրուող եւ ալպոմէն մէջ ներ– 

կայացուող էրերր կ՚ընդգրկեն Հ՛Մ՛Ը՛Մ՛է Պոլսոյ ողէմպէա– 
կան խա ղեր էն մետալներ, մէութեան հէմնա դրութեան 

շրջանէ պատմական նամակներ, փաստաթուղթեր, հէմնա– 

դէր սերունդէ պատկանող անձնական էրեր, հրատարակու– 

թէւններ թերթեր, կանոնագէրներ, օրացոյցներ, ան դա մա
կան րարթեր, էնչպէս նաեւ մէութեան համահայկական կա
ռոյցէն ստեղծումէն ետր (1974) օգտագործուած յուշանր– 

ւէրներ, յուշադրօշներ, մետալներ, շքանշաններ եւ յէշա– 

տակէ զանազան էրերՀ

Ալպոմէն պատրաստութէւնր Սէրերու ցան կա գր ո ւմ, դա– 

սաւորում, ծանօթագրութէւններու կա զմո ւթէւն, պատմա

կան տուեա լներ ու հաւարում՛) խլած է տ արէն եր ո ւ աշթա– 

տանր, ման աւանդ որ թանգարանը տեւաբար հարստացած 

է նորանոր նէւթերոփ Ալպոմէն հրատարակութենէն ետր 

ան պէտէ շարունակէ ստանալ նոր նէւթեր եւ էրերՀ
Ալպոմէն մէջէ նմոյշներր ներկայացուած են հ ա մա պա - 

տաս թան բացատրութէւններով հ Գէմքեր ու վեր ա բեր ո ղ 

թան գար ան ա յէն էրերուն հետ, րստ կարելւոյն, տրուած են 

յէշեալ դէմրերուն մաս էն անհրաժեշտ տեղեկութէւններՀ 

Համա–Հ՚0՚Ը՚0՚ական բանակումներու, համագումարնե
րու թէ մար զախա ղեր ո ւ յուշանուէրներո ւ պարագայէն, է ւ  

րարանչէւրէն կէց նշուած են այդ ձեռնարկէն թուականն ու 

մասնակէցներր ներկայացնող համառօտ տուեալներՀ
Ալպոմր էր տեսակէն մէջ առաջէնն է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՛էն համար 

եւ, բնականաբար, անթերէ չէ կրնար րլլալ ան% Փորձ կա
տարուած է պատմական արժէր, էւրայատկութէւն եւ նշա- 
նակութէւն ունեցող էրերր մէայն ներկայացնելու այստեղՀ 

*նկատէ առնուած է նաեւ մէութեան բոլոր շրջանն եր ր ալ
պոմէն մէջ ներկայացուած տեսնելու մօտեցումրՀ

Ալպոմէն ս տ եզծման գա ղա փ ա ր ր, էնչպէ ս ա յլուր 

նշուած է, կր պատկանէ բազմավաստակ Հ՛0՛Ը՛0՛ական, 
կեդրոնական վարչութեան նախկէն ատենապետ եղբ՛ Թ էւ  

զանդ թորէկեանէնՀ էրերու ցանկագրումէ աշխատանրր 

կա տարած են թանգարանէ յանձնախումբէ ան դա մն եր ր 

եղբայրներ Ո աֆֆէ կսայեան, ^օգօ 0կրտէչեան եւ –էէորգ 

^էազանճեան, յանձնախումբէն մօտ կեդրոնական վարչու
թեան ներ կայացո ւցէչ եղբ՛ Ո աֆֆէ կ էօվօղլանեանէ աջակ- 

ցո ւթեամբՀ Ալպո մէն խմբագրումր եւ պատմական տեղե- 
կո ւթէւններ ով հարստացումր վստահուած է մէութեան 

§0արզէկ» պաշտօնաթերթէ խմբագէր եղբ՛ վէգէն Աւագ- 
եանէնՀ

Հրատարակութեան յաջողութեան նպաստած են նկարէչ 

ճ  որճէկ Պաստաճեան, ն կարն եր ո ւ պա տ ր ա ս տ ո ւթ եան եւ 

էջադրումէ աշխատանրներու մասնագէտներ Արշօ Պաբ 
եան, ^օգօ Հաւանճեան եւ Հրանդ °ունէսէսՀ

Ալպոմր հրատարակուած է Հ՝Մ՛Ը՝Մ՛է կեդրոնական 
վարչո ւթ եան կողմէՀ
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ՀԱՂՈՐԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

2018 տարիճ կը զուգադիպի Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմճադրոն– 
թեաճ 100-ամեակիճ։ 19-էճ 29 Յուլիս 2018-ի երկարող 
10 օրերը ճուիրուած էիճ միութեաճ 100-ամեակի կեդ– 
րոճակաճ շքեոճարկճերուճ եւ տօճախմբութիւճճերուճ, 
իճչպէս ճաեւ համա-ՀՄԸՄակաճ 11-րդ բանակու
մի̂ , որոճց համար Հ.0.Ը.0.ի մեծ ըճտաճիքը իր հիմ– 
ճադրութեաճ օրերէճ միշտ երազած էր իրակաճացճել 
հայրեճի հողիճ վրայ։

Այսպէս
• Հիճգշաբթի, 19 Յուլիս 2018-իճ տեղի ուճեցաճ 

համսՒ Հ.Մ.Ը.Մ.ակաճ 11-րդ բաճակումի հաճդիսաւոր 
բացմաճ արարողութիւճճ ու 110 մասճաճիւղերու 
աճուճճերով յուշաքաճդակի բացումը, Բիւրակաճի 
ՀՄԱՄ-ՀԱՍԿփբաճակավայրիճ մէջ։

• Ուրբաթ, 20 Յուլիս 2018-իճ տեղի ո^ճեցաճ.-
Դրօշակի բացմաճ արարողութիւճ Ծիծեռճակա–

բերդի շրջափակէճ ճերս։
Ջահավաոութիւճ եւ ծառատճկում Ծիծեռճակա- 

բերդի մէջ։
Ցուցահաճդէս Ծիծեոճակաբերդի Ցեղասպաճոն– 

թեաճ թաճգարաճիճ մէջ, ճուիրուած Հ.0.Ը.0.ի հիմ– 
ճադրութեաճ 100-ամեակիճ։ Ցուցահաճդէսիճ ըճթսսէ 
թիճ հրապարակուեցաւ ճաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի թաճգարաճի 
ալ պո մը։

• Շաբաթ, 21 Յուլիս 2018-իճ տեղի ո^ճեցաճ.-
Հիմճադիրճերու դիմաթաճդակճերու բացում, Հ.Մ-

Ը Մ -Հ ^ Ա Կ ի  Երեւաճի կեդրոճի մուտթիճ։
Համա-ՀՄԸՄակաճ 11-րդ բաճակումի մասճա- 

կիցճերու կողմէ տողաճցթ Երեւաճի «Հաճրապետոն– 
թեաճ» հրապարակիճ վրայ։ Այս տողաճցթիճ իրեճց 
մասճակցութիւճը բերիճ ճաեւ շրջաճճերէճ Երեւաճ 
ժամաճած ճախկիճ խմբապետ-խմբապետուհիճերու

խումբճ ու ՀՄՀԱՄՀ-ՀԱԱԿի սկաուտճերը։
• Կիրակի, 22 Յուլիս 2018-իճ Եոաբլոտի մէջ տե

ղի աճեցաւ Հ.Մ.ԱՄ.ակաճ ճահատակճերու եւ հաճ- 
գուցեալճերու հոգուոյճ ճուիրուած հոգեհաճգիստ, 
որուճ աւարտիճ ծաղիկճեր զետեղուեցաճ Եոաբլար 
թաղուած բոլոր հերոսճերու եւ ճահատակճերու շի– 
րիմճերուճ։

• Երկուշաբթի, 23 Յուիս 2018-իճ տեղի ուճե–
ցաճ.-

Վահաճ Չերազի արչաճի բացում Կիւմրիի «Վատ- 
դաճաճց» հրապարակի «Վահաճ Չերազ» փողոցիճ 
սկիզբը։

Համա-ՀՄԸՄ-ակաճ 11-րդ բաճակումի մասճա- 
կիցճերու կողմէ տողաճցթ Կիւմրիի «Վարդաճաճց» 
հրապարակիճ վրայ։

• Երեքշաբթի, 24 Յուիս 2018-իճ տեղի ո^ճեցաճ.-
Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմճադրութեաճ 100-ամեակի հաճրա– 

յիճ պաշտօճակաճ հաճդիսութիւճ օփերայի Ա. 
Սպեճդիարեաճի աճուաճ դահիճիճ մէջ, բար^ր ճա– 
խագահութեամբ եւ ճերկայութեամբ Հայաստաճի 
Հաճրապետութեաճ ճախագահ Արմէճ Սարգսեաճի 
հովաճաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳարեգիճԲ. Ամեճայճ 
Հայոց եւ Արամ Ա. Մեծի Տաճճ Կիիկիոյ Կաթողիկոս– 
ճերուճ, ճերկայութեամբ Հայաստաճի Հաճրապետու
թեաճ վարչապետ Նիկոլ Փաշիճեաճիճ, պետակաճ 
կառոյցճերու ճերկայացուցիչճերու, Հ.Մ.Ը.Մ.ակաճճԽ– 
րու եւ հոծ բազմութեաճ մը։

Պաշտօճակաճ ըճթրիք ճերկայութեամբ Հայաս
տաճի Հաճրապետութեաճ ճախացահիճ, պետակաճ 
այրերու, Հ.0.Ը.0.ի 100-ամեակի 10 «կճքահայր»ճե- 
րուճ, ճուիրատուճերուճ, հիւրերուճ եւ շ^ջ^ճ^ե^ ւ̂ 
ճերկայացուցիչճերուճ։
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• Հինգշաբթի, 26 Ձողիս 2018 տեղի ուեեցաե.–
Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 100-ամեակի դրոշմա

թուղթի մեկնարկ։
Գիտաժողով նուիրուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրու

թեան, կագմաարման, տարածման եւ դերակատարու– 
թեան։

• Ուրբաթ, 27 Յուլիս 2018-ին, օփերայի սրահին 
մէջ տեղի ունեցաւ Լիգպոնի հինգի գերագոյն գոհա– 
բերութեան յիշատակում եւ յեղափոխական երգերա 
ելոյթ կատարողութեամբ Գաոնիկ Սարգիսեանի։

• Շաբաթ, 28 Յուլիս 2018-ին տեղի ունեցան.-
Դրօշակի փակման արարողութիւն եւ դրօշակներու

փոխանակում Ծիծեոնակաբերդի Ցեղասպանութեան 
թանգարանի տնօրէնութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնա
կան Վարչութեան միջեւ, Ծիծեոնակաբերդի շրջափա- 
կէն ներս։

Համա-Հ.ՄԸ.Մական 11-րդ բանակումի պաշտօ
նական փակում Բիտականի Հ Մ Ը Մ -Հ Ա Ս Կ ի  բա– 
նակավայրէն ներս։

• Կիրակի, 29 Յուլիս 2018-ին տեղի ունեցաւ 100- 
ամեակի փակման յաղթանակի ճաշկերոյթ-պարա– 
հանդէս, մասնակցութեամբ աւելի թան 2000 Հ.Մ- 
Ը. Մականներու։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը հոգեկան

մեծ գոհունակութեամբ իր աւարտին հասցուց միո1- 
թեան 100-ամեակի կեդրոնական հանդիսութխնները, 
որուն համար շնորհակալութիւն կը յայտնէ Հայաա 
տանի Հանրապետութեան նախագահին, Վեհափաո 
Հայրապետներուն, Հայաստանի Հանրապետութեան 
վարչապետին, Սփիւոթի նախարարութեան, Հ.Յ.Դ  
Բիտոյին, պետական բոլոր կառոյցներուն, 100-ամ
եակի 10 նախագահներուն, նուիրատուներուն, մա– 
մուլին, թարոգչական միջոցներուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջա
նային ու Մեկուսի բոլոր վարչութիւներուն։

Վարձ֊թը կատար բոլորին։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծընտանիթըիր 100-ամեայ պանծալի 
պատմութիւնը յիշեց եւ յիշեցուց աշխարհին։ Յաջորդ 
հանգրուանը աշխարհասփիւո կառոյցի շրջաններուն 
մէջ պաշտօնական ձեոնարկներով 100-ամեակի տօ
նակատարութիւներուն իրագործումն է։ Ապա, դէպի 
նոր 100-ամեակներ, նորանոր նուաճումներ եւ նորա
նոր յաղթանակներ արձանագրելու վճռակամութիւնը, 
որպէսգի իրականանայ «Պատուաբեր անցեալէն 
յաղթական ապագայ» 100-ամեակի կարգախօսը։

Հ.ՄԸ.ՄԻ
ԿԵԴԲՈՆԱԿԱՆ ՎԱԲՉՈԻԹԻԻՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԱԾ է  
ՇՈՒՐՋ 700,000 ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՏՈԼԱՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ուրախո  ̂
թեամբ եւ մեծ գոհունակութեամբ կու գայ յայտարա– 
րելու, որ 19-էն 29 Յուլիս 2018-ին, Երեւանի, Կիւմրիի 
եւ Բիւրականի մէջ իր ձեոնարկները յաջողութեամբ 
պսակելու համար դիմած էր իր աշխարհասփիւո կա
ռոյցին պատկանող ՀՄԸՄա կա ն թոյրերու եւ եղ
բայրներու, որոնթ անվերապահ իրենց նիւթական 
օժանդակութիւնը ցուցաբերեցին։ Միութեան 100-ամ
եակի ծրագիրներուն եւ ձեոնարկներուն իրականայէ 
ման ի նպաստ հանգանակուեցաւ շուրջ 700,000 ամե– 
րիկեան տոլար։

Այս ծիրէն ներս,, Կեդրոնական Վարչութեան առա
ջարկով գանագան նուիրատուներու շարթին ունե– 
ցանթ նաեւ 10 կնթահայրներ, որոնթ նուիրատուոն– 
թեան ծանր բեռը ստանչնեցին։

Կեդրոնական Վարչութիւնը եղբայրական երախ– 
տապարտութիւնները կը փոխանցէ 100-ամեակի 
կնթահայր թոյրերուն եւ եղբայրներուն.-

• Տէր եւ Տիկին Հրաչ եւ էլիգապէթ Սիսեռեան 
( Փարիգ)

• Տէր եւ Տիկին ժիրայր եւ Սրբուկ Սարգիսեան 
(Սան Ֆրանսիսթօ)

•  Տէր եւ Տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան (Լո& 
տոն)

• Տէր եւ Տիկին Հրայր եւ Մարգրիտ Սողոմոնեան 
(Տու պայ)

•  Տէր եւ Տիկին Սարգիս եւ Ալիս Տէր Պետրոսեան 
(Աւստրալիա)

• Տէր եւ Տիկին Տիրան եւ Վերժինիա Վահրատ– 
եան (Աւստրալիա)

• Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գանատայի Շրջան (Գանատա)
• Տէր եւ Տիկին Հրաչ եւ Անի Մարութեան (Շուէտ)

«Վարդանեան ընտանիթ» Բարեգործական 
Հիմնադրամ

• Տէր եւ Տիկին Աշոտ Թունեան (Սինկափուր)

Կրկին շնորհակալութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի 
կեդրոնական ձեռնարկներու յաջողութեան իրենց 
նիւթական ներդրումը ունեցած բոլոր նուիրատունե
րուն։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴԲՈՆԱԿԱՆ ՎԱԲՉՈԻԹԻԻՆ
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V Ի.

Պայ ազիա, Աբաբաաի 
վեհանիսա շուքին աակ

նէն։ Հ Մ Ը Մ  .ական խմբապետ-խմբա՜
պետուհէներ էէն անոնք, որոնք էրա– 

րու ծանօթացած էէն համա-Հ + 0*– 

Ը 0  .ական նախորդ բանակո ւմներու 
եւ խմբապետական համագումարնե
րու բնթացքէնւ Աէութեան 100-ամեա– 

կէ ուխտաւորներն էէն անոնք. Գուբէն 

Նալպանտեան, ^րէգոր Աահա կեան,
կարէնէ Աէսեռեան, Աէքայէլ Նա լ - 
պանտեան, կ̂ետէկ ^ասպարեան, Ար- 

տա Զէյթ ունլեան, Ոեկոր °ագուպեան, 
կասէա *էէմէճեան, թամար 0էշէշեան, 
Աննա 0էօմպէճեան, Աենար կ̂ոյաճ- 
եան, ազմէկ Առոյեան, Աոզալէա
3 արութէւնեան, Ան է  էքմէքճեան, է̂ա- 
լար *էալստեան, Նայէրէ Եէրվանեան 

եւ Վէգէն Աէնասեան։ %անոնք էրարու 

մէացնողը հարազատ հողէն կանչն էր,

Եռագոյն դրօշը §կատարն հայրենէ, լե- 
րանց հեռագոյն» կոթողելու կամքը, 
տենչն ու երազը

Անոնք բոլորը երէտ աս արդ, ժ̂ էր ու 

կայտառ Հ*0*Ը*0*ականներ էէ*ն,
որոնք առաջէն ան գամ սկաուտական 

գէրքերով ծանօթացած էէն §Եր- 
կէր»էն։ Երգարաններով երգած էէն 

§կարս, կարս, Հայաստանէ հարս՝»։ 
Եր ազած էէն §Տ եսնել Ան էն ու նոր 

մեռնել»։ Ո ւխտ կապած էէն այցելել 
էրականութեան եւ երազէ կղզէն Ազ՜ 
թամարը էր հէասքանչ Ա. Խաչ վանքով։ 
Ըւ ամէն ան գամ Աասէսը տեսնելով 

ներքէն խռովք մը ապրած էէն, թէ էն- 
չո ւ  §Այսքան մօտ ենք, բայց կարօտ 

ենք Աասէսէն։ Մէ ճար չկայ, երթամ 

գրկեմ էմ սարէն»...։

§՚ճարը» անոնց մօտն էր, սարը §եր- 
թա լ-գր կելո ւ՝» որոշումէն մէ^ե էր, 
որուն գործադրութէւնը այնքան ալ 
դէւրէն չէր , բայց նաեւ անկարելէ՚ չէր։

§՚ճարը» ուխտագնացութէւնն էր՛։ 
Երկար ամէսներու ծրագրում, կազ~ 

մակերպում, ֆէզէքական, հոգեկան եւ 

նէւթական պատրաստութէւն ենթադ
րող քայլ մը, որուն դէմեցէն 17 §խենթ»- 

երը, 9-14 Յուլէս 2018-էն։
Ուխտագնացութէւնը սկսաւ 9 3 ու- 

լէսէ առաւօտուն, անկախ Հայաստանէ 

մայրաքաղաք °ր  եւանէն։ °օթո ւկէս 
ժամ տեւող ուղեւորութենէ ետք, ուխ
տաւորները յետմէջօրէէն Վրաստանէ 
ճամբով հասան կարս, ուր այցելեցէն 

Ոագրատունէ Աբաս թագաւորէն կա- 
ռուցած Ա. Առաքելոց եկեղեցէն, որ

ՄԱՐԶԻԿ, 3 7 Ր Գ  ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 4 1 1 121
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ծՀ I 1տՏճոV՛ \%Հ րացան

Տա^որդ օր, 10
Տ ու լիսին, ընթացք 

առաւ դէպի Արա
րատի գագաթ
եռօրեայ կեր ելքը։ 
Առաջին օրը, ուխ
տաւորները ըարձ– 

մինչեւ
Արա րա տի

մեթր ըարձրութիւնը եւ գիշեր երինայժմ վերած ուած է մզկիթի։ Անոնք 

շրջեցան Կարսի պատմական թաղերը 
եւ յարգանքի իրենց տուրքը ընծայեցին 

Եղիչէ Ջ արենցի պապենական տան։ 
Ապ ա, անոնք անցան §Հազար ու մէկ 

եկեղեցիներ ո ւ մայրաքաղաքը Անի՚Ֆ, 
որուն կորուսեալ փառքին եւ պատմա
կան աւերակներուն վկաները դառնա
լէ ետք, նոյն օրը, երեկոյեան, գիշեցին 

Տողու Պայազիտ գիւղը։

այնտեղ, ազգային-յեղափոխական եր–
գերով եւ Հ-Մ-Ը-Մ *ական կանչերո վ
անմոռանալի երեկոյ մը անցանելէ ետք։

Երկրորդ օրը, 11 Տ ու լիսին, անոնք 
լեռն ի վեր մագլցելու սկսան առաւօտ
եան ժամը 9.30-ին եւ նախ ըարձրացան 

410 մեթր հասնելով մինչեւ 3750 մեթր,
ուր որոշ հանգիստէ մը ետք իրենց վե- 
րելքը շարունակեցին մինչեւ 4200

մեթր, ուր գիշերեցին անոնք։ °րրորդ 

եւ վերտին օրը, 12 Տ ուլիսի կանո ւխ 
առաւօտուն, ուխտաւորները հասան 

իրենց §մուրազին՝Ֆ, երը նո ւաճեցին 

Արըազան լեր ան գագաթը, ուր վառե–

ցին Հ*Մ*Ը*Մ*ի –100-ամեակի ջ
ր անոր ոգեցին Հ*Մ*Ը*0*ականի իրենց 
ուխտը ըոլորը միասին արտասանելով
22 Ապրի լին, Անթիլիասի մէջ, 100-ամ
եակի ջահի ըոցավառման ընթացքին,

Հ*Մ*Ը*Մ*ի Կեդրոնական վարչութեան
պատրաստած ուխտին ըառերը։ Ապա, 
միութեան քայլերգը §Տառաջ նահա-

տակնը երգե–է եւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի, 100-ամ-
եակի եւ իրենց երկիրներու դրօշներով 

նկարուելէ ետք, անոնք ըռնեցին ետ- 
դարձի ճամըան, յոգնած ու սպառած 
գիշերելով պանդոկի մը մէջ։

Տաջորդ օր, 13 Տուլիսին, ուխտա
ւորները ուղղուեցան վան տեսնե
լու համար վանայ Լիճը իր Աղթա- 
մար կղզիով եւ Ա. խաչ վանքով։ 
վանքին մէջ, §Հայր մեր՝Ֆը արտա
սանելու պահուն, թուրք ոստի
կաններ փորձեցին արգելք հանդի
սանալ Աստուծոյ հետ հայերէն հա
ղորդակցութեան, ըայց Հ*Մ՝*-
Ը 0  .ական ուխտաւորները մնացին 
հաստատ, մինչեւ վերջ շարունակե- 
լով իրենց աղօթքն ու սրտագին 

ըարեմաղթո ւթիւնները առ Աստ- 
ւած։

՜"՜ ՚-՜Հ • -

Ը ւխտ ագնացո ւթիւնը աւար
տին հասաւ 14 Տ ուլիսին, ուխտա
ւորներու Երեւան վերադարձով եւ
համա-Հ^Մ Ը Մ  ական 11-րդ ըանա-
կումի պատրաստութեամը։
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Սրբազան լեռ, հաւատա՜, 
թէ մենք հասանբ, 

1Րենք հասանք կատարիդ։
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23 Խ ՄԲԱՊԵՏ-Խ ՄԲԱՊԵՏՈՒՀԻՆԵՐ 
Կ Ա Ր Ժ Ա Ն Ա Ն Ա Ն  ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ՝ «ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԿԱՐԳԷԻՆ
աբաթ, 28 $  ուլիսին, 23
բարձրաստիճան խմբա>
պետն եր եւ խմբապետու– 

հիներ մէութեան սկաու - 
տական բարձրագոյն կարգին արժա

նանալով, 59-է բարձրացուցին թիւը 
անոնց, որոնք Հերթին ութ տարուան 

ընթացքին §Արար ատեանդ կարգի
վկայականին, փողկապին եւ յատուկ 

մետալին տիրացան՝
§Արար ատեանդ կարգը կը նպատա– 

կադրէ ձեռնհաս, փորձառու եւ գոր– 
ծօն խմբապետն եր պատրաստ ել տե
սական, գործնական եւ փորձառական

դասընթացքներու ճամբով՝
Կ արգին դասընթացքները, սովորա- 

բար, կը կազմակերպուին համա-Հ*Մ*- 
Ր*0*ական բանակումներէ առաջ եւ 
մասնակիցները իրենց փորձառական 

աշխատանքները կը կատարեն բանա
կումին ընթացքին զանազան պատաս- 
խանատո ւո ւթիւններ ստանձնելով՝.
Այսպէս, §Արարատեան՝ֆ կարգի առա
ջին դա սընթացքը տեղի ունեցած է 2Ց- 
29 $ուլիս 2010-ին, որուն աւարտին 

կարգին արժանացած են մասնակից 10 
խմբա պետ -խմբա պետո ւհիներէն 9-ը՝ 
Երկրորդ դասընթացքը կատարուած է

համա-Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ական 10-րդ բանակու
մի նախօրեակին, 26-30 $ուլիս 2014-ին 
եւ կարգին արժանացած են 27 թեկնա
ծուներՀ

§Ար ար ա տ եան՝Ֆ կարգի երրորդ դա
սընթացքին, որ տեղի ունեցաւ միու - 
թեան 100-ա մեակի տօնա կատար ու - 
թիւններու եւ համա-Հ.0 *Ը՚0՛ական 
11-րդ բանակումի նախօրեակին, իրենց 

մասնակցութիւնը բերին 28 թեկնածու
ներ եւ կարգին արժանացան 23 խմբա
պետ -խմբապետուհիներ՝ 0նացեալ
պարագաներուն, ինչպէս 2010-ին, 
թեկնածուներո ւն առիթ տրուեցաւ, 
որպէսզի յա ւելեալ ժամանա կա միջոցի 

մէջ իրենք զիրենք աւելի փաստեն եւ 
գործօն դերակատարութեամբ մինչեւ 

Մայի ս 2019 արդարացնեն եւ արժեցնեն 
իրենց տրուելիք կարգը՝

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
§Արար ատեանդ կար գին իրենց 

մասնակցութիւնը բերին միութեան 5 

շրջաններ էն միաւորի եւ աւելի բարձր 
պաշտօն ունեցող 28 խմբապետ-խմբա- 
պետուհիներ, որոնցմէ 16-ը կու գալին 

Լիբ անանէն, 5-ը Արեւմտեան 0* Նա
հանգներէն, 3-ը ^անատայէն, 3-ը Հալ 
րա ւա յին Ամերիկ այէն եւ մէկը Աուր-

իայէն՝
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0 ասնակիշներն էէն.՜ Արեւմտեան 

0 . Նահանգներէն 0  ոսլին Ապաճեան, 
Ռիթա ^ուկասեան, *իանիէ լ Շահգելդ՜ 
եան, Անուշ ազարեան եւ Սիլվա Լահ՜ 
եան, Գանատայէն Արմէն Պալէոզ- 
եան, Անոյշ Պ է րպէ րեան եւ կարդան 
0արկոցեան, Լիբանա նէն Աեպուհ Տ&՜ 
նիկեան, 0ելըոն Պ ապէ եան, Աո ւբէն

Պ ապէեան, նարօտ Տ էմիրճեան, Անի 
Անտոնեան, ճորճ 0ալեան, վարդուկ 

Ֆըռնզլեան, Տաթեւ Ադամեան, Աննա 
0  էօմպէճե ան, Պ ետիկ ^ ա ս պար եան, 
0ենար Պոյաճեան, Աիին Արապաղլ՜ 
եան, Լիւսի Պէօրըիւպէօյիւըեան, կաս՜ 
էա *իիմիճեան, Աերժ արիպեան եւ 
0կրտիչ Գէորգեան, Աուրիայէն 0 ո՜ 

վիկ Թէփիրճեան, Հարաւային Ամերի- 

կայէն՝ 0իըայէլ Տէմիրճե ան, Տակոբ
^ութո ւշեան եւ Նիըոլաս Կարէն Նաբ՜ 
ըաշեան։

ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱ ՆԳՐՈՒԱՆԸ
*իաս ընթացըին տեսական հանգըբ՜ 

ւանը երկարեցաւ Փետրուարէն Յու

նիս 2018։ Այս ընթացըին, թեկնածու
ները իրենց շրջանն եր ո ւն մէջ ծանօթա
ցան իրենց տրամադրուած §Արարատ
եանդ կարգի գի տ ելիրն եր ո ւն, 
ընդգրկեցին 12 նիւթեր միութենական 

(4 նիւթ), սկաուտական (3 նիւթ), ըա– 
ղաբացի ական կրթութիւն (3 նիւթ՝) եւ 

կրօն ա կան (2 նիւթ)։
Տ ես ական հանգրո ւանը առաջադ

րեց նաեւ §Արար ատեան՛ն կարգի նիւ  
թի մը ո ւս ո ւմնասիր ո ւթիւնը, պատ
րաստութիւնը եւ ներկա յացումը 

թղթածրարի եւ լս ա տես ո ղա կան արդի
ական միջոցներով։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱ ՆԳՐՈՒԱՆԸ
§Ար ա ր ա տ եան՝ն կարգին գործնա

կան հանգրո ւանը տեղի ունեցաւ հա~
մ ա Հ 0 Ը 0 .  բան ա կո ւմի
նախօրեակին, 14-18 Յուլիս 2018, ծիւ
րականի Ամբերդի հիւրանոցին մէջ, 

գլխաւորութեամբ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  Կեդրո
նական վարչութեան նախկին անդամ 

եղբ. Կարպիս Գապա ս ագա լեանի, որ

յաջողութեամբ վարած էր նաեւ ձԱրա– 

րատեանն կարգի նախորդ երկու դա
սընթացքները 2044-ին եւ 20140-ին։

ծացման արարողութեան իր ար
տասանած խօսըին մէջ, եղբ. Գապա- 
սադալեան դասընթացքին մասնակից
քերը հրաւիրեց յանձնառու գիտակ- 
ցութեամբ եւ աչա լրջո ւթեամբ մաս
նակցիլ §Արարատեանն կա ր դին, որով
հետեւ ան յաճախ կազմակերպուող 

դա ս ընթացը մը չէ եւ անոր յա—ողու– 
թիւնը կախեալ է դասընթացքին մաս
նակից խմբապետներ էն։

Գործնական դա ս ընթացըին սկիզ
բը, մասնակիցները ներկա յացո ւցին 
տեսական հանգրուանին իրենց պատ
րաստած նիւթերը։ Ապա, չորս խմբա
կի բաժնուած, անոնը ուսումնասիրե
ցին եւ ներկայացուցին չորս նիւթեր.- 

ա) Ն ո ր մաս նա ճ իւ ղ ի մը կ ազ մո ւ - 
թիւն։

բ) Ծրագիր եւ գործունէո ւթեան
դաշտ մշակել 30-40 տարեկան միո ւթե-
ն ականն եր ու ։
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գ) Համա-Հ.0՝Ը՝Մ.ական բանակու
մէ ծրագրում (նկատէ ունենալով 1000 

մասնակէց) եւ յայտագէրէ ընդհանուր 

գէծերու պատրաստութէւն.
դ) Համա–Հ.0.Ը.0.ական վարչական 

խորհրդաժողովէ մը ծրագէրէ մշակում 

եւ քննար կելէք նէւթերու ճշդումյ
Գործնական հանգրուանէ մասնա– 

կէցներ էն պահանջո ւեցա ւ ներկայացը՜ 
նել էրենց պաշտօնէն բերումով կա
տարուելէդ յանձնառութէւններ, անհա
տական թէ խմբա կայէն գործո^կո^  

թեա մբ կէրարկուելէք փ ո րձա ր կո ւմ- 
ներ, որոնք է յայտ կը բերեն անհատա
կանութեան եւ ղեկավարութեան յա
տուկ հմտութէւններ.

վարդէն մա սնա կէց խմբապետն եր ը 

առօրեայ դրութեամբ ընտրեցէն էրենց 

խմբապետական եւ աստէճանաւորա- 
կան կազմերը էրագործելու համար 

ծրագրուած յայտագէրը.
էասընթացքը ունեցաւ էր ընկեր ա- 

յէն ջերմ կեանքը, էնչ որ աւելէ ամ

րապնդեց շրջաններու մէջեւ գործակ
ցութեան ոգէն.

էասընթացքէ բացման եւ փակման 

արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ 

Հ-Մ -Ը-Մ է Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ եղբ. Վաչէ Նաճարեան.

Փակման արարողութեան եզրա- 
փակէչ էր խօսքէն մէջ, դասընթացքէ 

պատասխանատու եղբ. ճարպէս է̂ա- 
պասագալեան բացատրեց §Արարատ- 
եան՝ֆ կարգէ փողկապէն էմաստը, նշե- 
լով, որ ան աշխատանքէ լուծ է եւ կա- 

րելէ չէ անկէ հրաժարէլ, ապա կարգէն 
փողկապները յանձնելով, ան մաղթեց 

վերանորոգ կամքով եւ անսակարկ ծա- 
ռայութեամբ շարունակել էրենց վըս- 
տահուած առաքելութէւնը եւ դառնա լ 
մէկական Արարատ լեռ է խնդէր Հ^Մ՝- 
Ը՝Մ՝է նպատակէն եւ հայ ժողովուրդէ 

ար դար դա տէն հե տապնդ ման.
խօսքէն վերջաւորութեան, եղբ. 

^էապասագա լեան կարգէ մասնակէց- 
ներուն թելադրեց հա մա-Հ.0.Ը.0.ա 

կան 11 -րդ բանակումէ տեւողութեան 
լաւագոյն ձեւով կատար ել էրենց փոր
ձառական հանգրուանէ աշխատանք- 
ները արժանանալու համար §Ար ա - 
ր ատեանդ կարգէ վկա յագէր էն եւ մե
տալէն.

ՓՈՐ Ջ ԱՌ ԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐէ ՒԱՆԸ
§Արարատեան՝ֆ կարգէ փո̂ րձա ռա - 

կան հանգրուանը տեղէ ունեցաւ հա- 
մա^Հ.0.Ը.0.ական 11 -րդ բանակումէն 
ընթացքէն. Աշխատանքէն պատասխա- 
նատուութէւնը վստահուեցաւ Հ Մ -  
Ը՞Մ՞-Ֆրանսէ անդամ քոյր Կարէնէ Աէ- 
ս եռեանէն. Աշխա տ անքէն գնահա տ- 
ման համար ճշդուեցաւ արժեւորման 

տախտակ մը, որ էւրաքանչէւր թեկ
նածուէ պարագայէն նկատէ ունեցաւ 

ենթա կայէն կա րգապահո ւթէւնը,
ճշդապահո ւթէւնը, ընդհանուր խմբա
պետական կազմէն հետ գործակցո^ 

թէւնը, համագործակցութեան ոգէն 
ընդհանրապէս, նախաձեռնութեան 

ոգէն, պարտականութեան եւ պատաս
խանատուութեան գէտակցութէւնը. 
Առ այդ, էւրաքանչէւր թեկնածուէ 

մասնակցութէւնը գնահատուեցաւ 

§լաւ», §գոհացուցէչՖ, §բաւարար՝Ֆ եւ 

§անբաւարար՝Ֆ ձեւով.

Կ Ա Ր Գ Ի Ն Տ Ո ՒՉ Ո ՒԹ Ի ՒՆ Ը
Փոր ձ առական հանգրուանէ աւար

տէն, նաեւ նկատէ ունենալով գործնա
կան եւ տեսական հանգրուաններու 

արդէւնքները, մասնակէցներէն ընտըր՜
ւեցան 23
ներ, որոնք համա-Հ-ՄԸՄա կա ն 11- 
րդ բանակումէ փակման արարողու

թեան ընթացքէն, Հ ՝Մ ՝Ը ՝Մ է  Կ եդրոնա
կան Վարչութեան անդամ եղբայրներ

խմբապետ -խմըապետուհէ-
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^առնիկ Սկրտիչեանի, Վաչէ "կաճար՜ 
եանի, Օչին Փիրումեանի եւ Աագրատ 

°սայեանի ձեռամբ արժանացան 

սկաուտական երկար տարիներու 

իրենց վաստակն ու փորձառութիւնը 

գնահատող միո ւթեան բարձրագոյն 

§Ար ար ա տ եան՝̂  կարգինէ
Այս առիթով իր արտասանած խօս

էին մէջ, §Արար ատեանդ կարգի աշ– 

խատանրները գլխաւորած, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
9 եդր ոնա կան Վարչութեան նախկին 
անդամ եղբ. 9 արպիս *իապասագալ–
եան յայտն եց, որ §Արար ատեանդ կար– 

գին փ ողկապը նուիրումի կոչ է եւ ծա
ռայութեան հրաւէրէ §Արար ատեանդ 

կարգը մեր սրբազան լեր ան անունով 
է , հետեւաբար, երբ ձեր շրջանները վե

րադառնար պարտիր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը
դարձնել սրբազանէ Պատրաստ եղէր 

միո ւթեան մէջ ձեր առաւելագոյնը 

ներկայացնելու, որովհետեւ ձեր շըր՜ 
ջանները մեծ ակնկալութիւնն եր ունին 

ձեզմէէ

«ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԿԱՐԳ»Ի ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ
59 ՔՈՅՐԵՐ ԵՒ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ

«Արարատեան կարգ»ի այս երրորդ տուչութեան, 28 Ցաւիս 2018- 
ին, արժաեացաե 23 քոյրեր եւ եղբայրեեր.–

Ռիթա Ղուկասեան, Գանիէշ Շահգեշդեան, Անուշ Ղազարեան 
(Արեւմտեան Մ. Նահանգներ), Արմէն Պաշէոզեան, Անուշ Պէրպէր– 
եան, Վարդան Քարկոցեան (Գանատա), Սեպուհ Տօնիկեան, Մեչքոն 
Պապէեան, Ռուբէն Պապէեան, Նարօտ Տէմիրճեան, Անի Անտոնեան, 
ճորճ Մափան, Վարդուկ Ֆըռնզփան, Պետիկ Գասպարեան, Մենար 
Պոյաճեան, Ափն Արապաղփան, Նիւսի Պէօրքիւպէօյիւքեան, Կասիա 
Դիմիճեան, ՍերժՂարիպեան(Նիբանան), ԾովիկԹէփիրճեան (Սուր– 
իա), Սիքայէչ Տէմիրճեան, Ցակոբ Թութուշեան եւ Նիքպաս Կարէն 
Նաքքաշեան (Հարաւային Ամերիկա)։

«Արարատեան կարգ»ի երկրորդ տուչութեան, 9 Օգոստոս2014-ին, 
արժանացած են27 քոյրեր եւ եղբայրներ.–

Նայիրի Մանուկեան, Արտաշէս Ղազարեան, Իվանա Գրիգորեան, 
Նաթափ Հինտոյեան, Կարինէ Գնտոյեան, Սօսի Պէքարեան, Նարա 
Փանոսեան, Դաչար Գաւուստեան (Արեւմտեան Մ. Նահանգներ), Սօ
սէ Պէօճէքեան, Սմբատ Գրամկոչեան (Արեւեփան Մ. Նահանգներ), 
Ափք Տէր Պետրոսեան, Կարէն Աբրահամեան, Ցակոբ Չաթափան, 
Թամար Քէշիշեան, Բիւզանդ Սկրտիչեան, Արտա Ջէյթունփան, Ջա– 
ւէն Տէր Պետրոսեան, Ռազմիկ Տօնիկեան, Շողեր Թասւաքեան (Նիբա– 

նան), Յովիկ Փամբաշեան (Սոտիա), Նարէ Իղղաթ– 
եան, Սահակ Մատարեան, Ափքսան Գույումճեան, 
Վիգէն Ցովհաննէսեան (Հայաստան), Մարիանօ Տօ
նիկեան (Հարաւային Ամերիկա), Կարինէ Սիսեոեան 
եւ Պօղոս Մահպուպեան(Փարիզ)։

«Արարատեան կարգ»ի առաջին տուչութեան, 8 
Օգոստոս 2010-ին, արժանացած են 9 քոյրեր եւ եղ– 
բայրներ.-

Թափն Հինտոյեան (Արեւմտեան Մ. Նահանգ
ներ), Ափն Պաղտասարեան (Արեւեփան Մ. Նա
հանգներ), Ցակոբ Չպչաքեան, ժանօ Քէչէճեան (Նխ 
բանան), Աւետիս Տէրվիշեան (Սուրիա), Ռոմանոս 
Պետրոսեան (Հայաստան), Ակուսթին Անափան (Հա
րաւային Ամերիկա), Ցարութ Պաղամեան եւ Ռուբէն 
Նարպանտեան (Երուսաղէմ)։
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ետք, & ա բաթ, 19 $ ո ւլէս է  եըեկո յեան 

ժամը 6-էն, նեըկայութեամբ Հայաս– 

տանէ Հանը ա պետ ո ւթեան Ափ էւռքէ  

փոխ նախաըաը ^աբգէն Տէը ^էըէգոը՜ 
եանէ, կ ոտայքէ եւ Աըագածոտնէ 

մաըզպետնեը Աոմանոս ^կետըոսեանէ 

եւ Աշոտ Աէմոնեանէ, Այնճաըէ քաղա–

130

քապետ փաըդգէս խօշեանէ, Հ՝Մ՝~ 

Զ ‘0*է Կեդըոնական փաըչութեան նեը– 
կայ եւ նախկէն անդամնեըո լ , համա–
Հ Մ Ը Մ ա կ ա ն  մէ խըմ–
բապետական եւ գոըծադէը կազմեըու, 
պատո ւէըակո ւթէւննեըո լ պետ եը ո ւ, 
հէւը եը ո լ , եւմէութեան 100 –ամ եա կէ 

տօնակատաըո ւթէւննեըուն համաը
Հայաստան ժամանած բազմահաըէւը 
Հ–0.Ը–0.ականնեըու ու 

ըու։
^անակավայըէ հողածածկ դաշտէն 

Հըայ, այդ օը դըօշակէ 26 կայմեըուն 

դէմաղ խըոխտ ու կաըգապահ շաըթեը 

կա զմած էէն 26 եըկէընեըէ ժամանած 

1200 սկաուտնեը, ոըոնղ մ 

Հ Մ Ը Մ ն  էը եւ հաշութէւնը,, Հայաս– 

տանը եւ ազգայէն մեը մեծ տեսլակա– 
նը  ամբողջական հայութեամբ ամբող
ջական, հզօը եւ բաըգաւաճ հայըենէքէ 

մը կեըտումը
Հոն, ^էւըականէ դըօշակէ աըաըո– 

ղութեան, կողք– կողքէ կանգն ած էէն 
հպաըտ հայութեան այսօըուան նեը–
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կայացուցիչները Պուէտէն, Հոլան– 

տայէն, Մոսկուայէն, վիեննա յէն, Միլ – 
նիխէն, Տունաստանէն, կ իպր ո ս էն, 
^ուլկարիայէն, Ֆրանսայէն, Անգլփա– 

յէն, Արելելե ան եւ Արեւմտեան Մ. նա
հանգներէն, ան ատ այէն, Հարաւային 
Ամերիկ այի երկիրներէն, Աւոտրալիա– 

յէն ու տակաւին °գիպտոսէն, °րու– 

սաղէմէն, Տորդանանէն, Ի ր աքէն, 
0ուէյթէն, Աուրիայէն, Լիբանանէն, 

Իր անի §Արարատ» եւ §Նայիրէ՝Ֆ միու– 
թիւններէն եւ, անշուշտ, ազատ ու ան
կախ Հայաս տանէն։

Բանակումին պաշտօնական բա–

ցու
ր ո ղո ւթեա մբ եւ սկաուտական §Ո վ 

հայ արի՝Ֆ քայլերգով։
Խօսք առաւ բանա կո ւմի ընդհա

նուր խմբապետ քոյր Թ՚ալին Օրտողլ– 

եան եւ ըսաւ, որ պատիւ եւ ուրախու–

թիւն է Հ Մ Ը Մ ի  100
կումին մասնակցո ւթիւնը 100–ամեայ 
ալեհեր, բայց միշտ երիտասարդ այս 

միութիւնը իր առաջին .քայլը առաւ

մը կատարուեցաւ դրօշակի արա–

դէպի երկրորդ 100–ամեակ եւ մենք բո– 

լորս ականատեսներն ենք այդ իրա– 

դարձութեան, նշեց ան։
& արունակելով, քոյր Օրտողլեան 

ըսաւ, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադիր տի
տաններուն սիրտ երը հպա րտո ւթեա մբ 

պիտի ուռէին ու բաբախէին տեսնե
լով ձեր կարգապահ շարքերը եւ լսե– 

լով ձեր ուր ախ կանչերը։ Ո րքա^ն մեծ 

պիտի ըլլար Չերազներու, Բրիսեաննե– 

րու, Հինդլեաններո ւ ու Տակոբեաննե– 

րու ո ւրախո ւթիւնը ի տես հայրենի 

հողին վրայ ձեր ներկայութեան.երազ 

մը, որ իրենցն էր, իսկ զայն իրակա
նացնողները դուք եղաք։

Ապա, իր խօսքը բանակողներուն 

ուղղելով, քոյր Օրտողլեան ըսաւ. 
եկէք այս պահուն ուխտենք, որ մենք 
իս կապէ ս պիտի դառնանք արժանի 

ժառանգորդները Հայ Մարմնա կրթ  ա – 
կան Ընդհանուր Միութեան հիմնադիր 

հսկաներուն եւ իրենց կերտած պատ– 

ւաբեր անցեալէն հաստատ քայլերով

պիտի ո ւղղո ւինք դէպի յա ղթա կան 

ապա դայ։
Տ աջորդ խօսքը արտասանեց կո– 

տայքի մարզպետ 0ոմանոս ^ետրոս– 

եան։ Ան ըսաւ, որ իրեն համար հպար– 

տու թիւն է աւալ Հ Մ  Ը Մ  ի սկաուտ– 
ներուն հետ։ Ինք, որ համա-Հ.0.– 
Ը.0ա կա ն  9-րդ բանակումի խմբապե– 

տա կան կազ մի ան դամ էր, իսկ 10–րդ 
բանակումին փոխ ընդհանուր խմբա– 

պետ էր, ափսոսանքով, բայց նաեւ 

հպա ր տո ւթեա մբ կը յիշէ սկաուտա
կան իր օրերը Հ՝Մ.Ը.0*ին մէջ:

^ետրոսեան շնորհաւորեց Հ՝Մ.–
Ը .0 .ի  100 եւ շեշտեց անոր
անուրանալի դեր ա կա տ ա ր ո ւթիւնը
հա յր ենիքէն հեռու ապրող ս եր ո ւն դն ե– 
րը հայրենիքին կապելու աշխատանքին 

մէջ։ Ան կոչ ուղղեց ներկայ սկաուտնե– 
րուն միշտ այցելելու Հայաստան, ապ
րելու եւ ապրեցնելու հայրենիքը։ Այ~ 

սօր մենք ունինք նոր որակի Հայաս
տան,– շարունակեց ան, –նոր որակի
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երկիր եւ հասարակութիւնէ Հարկ է , որ 
ուխտէր այս գեղերիկ ու չրնաղ երկրին 

մէջ րչլալէ Եթէ ոչ դուր, գէթ ձեր զա
ւակները հասակ առնեն Հայաստանի
մէջ

Տ անուն Հ*Տ ՝*Նաշնակրութեան,
խօսր առաւ Արագածոտնի մարզպետ 

Աշ ո տ Սէմ ոնեանէ Ան շնորհաւոր եզ 
Հ*Մ*Ը*Մ*ի մեծ րնտանիրր իր 100-ամ–

եակին եւ համա–
Հ*Մ*ԸՄ*ական 11–
րդ բանակումին
համար եւ նշեր, որ 
այս տարի յոբելե– 

նական տարի է հա– 
մա յն հայո ւթեան 

համաը։ Այս տարի 
100
յաս տա նի Հան րա – 

պետ ո ւթեան է Վ ե9 
դար եր ու արհա
ւիրքներէ ետր, մեր 

ժո ղո վո ւր դր յաղ– 
թեր իր ճակատա– 

գիրին եւ հիմր դրաւ իր պետականու– 
թեանէ 0այիսեան հերոս ամարտերր 

պատուանդանր դարձան մեր պետա
կանութեան կերտմանէ

Սիմ ոնեան հաստատեր, որ իր հիմ– 

նադրութենէն 100 տարի ետր, Հ*Մ*- 
Ը*Մ* կր շարունակէ ա զգային իր դե
րակատար ութիւնն ու գործուն էու
թիւն ր պատրաստելով առողջ մարմի–

նով առողջ միտրի տէր հալեր, իրենր 

ժողովուրդին եւ հայրենիրին յանձնա– 

ռու հայերէ Հ*Մ*Ը*Մ* իր արժանի հետ– 

րր կր ձգէ հայրենիրէն հեռու ապրող 
պատանիներր հայրենիրին կապող իր 

նախաձեռնութիւներով, վաղուան հր– 
զօր Հայաստանի կեր տ ման իր առա– 

ջադրանրներով է
Բանակումին բարման Հ*Մ*Ը*Մ*ի

կեդրոնական վարչութեան խօսրր փո
խանցեր սկաուտականի ներկայարուրիչ 

եղբ– Վ աչէ Նաճարեանէ Ան րսաւ, որ 
բանակումին նշանաբանր ^Պատուա
բեր անրեալէն յաղթական ապագայ՝ֆ 
լաւագոյնս կր ներկայարն է ոչ միայն 

միութեան նուաճումներն ու գաղափա
րական երթր, այլ նաեւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի կա– 
մաւոր բանակին րս կա ո ւտ ո ւթեան յա– 
ռ ա ջրնթարր դէպի փայլուն ապագայ, 
շեշտելով ազգային դաստիարակու - 
թեան անհրաժեշտութիւնր եւ րոյր տա
լով իր աննկուն կամրր նուաճելու իր 
գերագոյն նպատակրէ

Եղբ* Նաճարեան րնդգժեր, որ 1200
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սկաուտներ քով–քովի եկած են Հ.0.–  

Ը Մ ի  սկաուտական ոգիով գործելու, 
դաստիարակուելու, զուարճանա լու եւ 
հարստանալու նորանոր գիտելիքնե
րով, որոնք մինչեւ իրենց կեանքին վեր– 
ջը պիտի ըլլան զիրենք խրախուսող յի– 

շա տ ա կն եր հ Ակաուտները համախմբը– 
ւած են նաեւ ապրելու մեր ազգին եւ 

հայրենիքին հզօրութիւնը եւ ամրապըն– 
դելու պայքարիմեր կամքը մեր ար– 

դար դատի լուծ ման, կառլ ած մնալով 
մեր նահատակներու սրբա զան կտա

կին, Հ*Մ*Ը*Մ*ի հիմնադիրներու գծած
ուղիին։

խօսքերու աւարտին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի  
կեդրոնական վարչութիւնը 100–ամեա– 

կի յուշանուէրներով պատուեց ըԱ– 
փիւռքի նախարար 0խիթար Հայրա– 

պետեանը, կոտայքի եւ Արագածոտնի 
մարզպետն եր Ռոմանոս Պետրոսեանն 

ու Աշ ոտ Աիմո^եանը։
Հուսկ, բացման հան դիս ո ւթիւնը 

փակուեցաւ ա տուի առնով եւ ոգե -
ւորիչ տրամադրութիւնն եր ով, Արա–

գածի փէշերուն յիշատակելի 10 օրեր 
անցընելու խան դա վառ պատրաստու
թիւնն եր ովւ

Նշենք, որ յուշաքանդակի բացումն

ու բան ա կո ւմին բացման արարողու 
թիւնը ուղղակիօրէն ս փռուեցան Հ .0 . 

Ը-Մ •ի դիմատետրի կ̂ ով%

ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒ 
ԹՈՒԱՑԻՆ ՊԱՏԿԵՐ

Խմբապետական, կազմ 
եւ գործադիր մարմին

Գանատա
Երուսաղէմ
Լիբանան
Լոնտոն
Կիպրոս
Հայաստան
Հարաւային Ամերիկա
Միւնիխ

165
25

139
17

9
72
65

14

Պատուիրակութիւններ 
Աէմեէօ եւ Աքմար 
Ամման
Արեւեփան 0. Ն. 
Արեւմտեան 0  Ն. 
Աւստրաիա 
Գահիրէ

1109
18
10
98

181
65
25

3
8

20
16
27
11
8

Յունաստան
Սթոքհպմ
Սոտերթեիա
Սուրիա
Վաշանս
Վիեննա
Պաղտատ

ՄԱՐԶԻԿ, 3 7 Ր Գ  ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411 133



1̂ Ջրշւց֊ տբ6Օ1Ջ14։1^Ջրշւց405.ցճշ1 10/18/2018 9:34 Բ1̂  Բցցտ 134

- $ ֊ ֊

ՀԱՄԱԽ ՄԲՈՒԱԾ Ե Ն Ք  ԱՊ ՐԵԼՈՒ ԱԶԳԻՆ  
Ո Ւ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՀԶ Օ Ր Ո Ւ^ Ի ՒՆ Ո

(Հ-0ԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ԵՂ.Բ- ՎԱՉԷ ՆԱ ԱՐԵԱ՛ Ի ԽՕՍ0Ը՝ ՀԱՄԱ-ՀՄԸ-0ԱԿԱՆ 

11-ՐԴ ԲԱ՝ ԱԿՈՒՄԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ, ԲԻՒՐԱԿԱՆ)

 ̂ատուարժան պետական հիւրեր,
Սիրելի՛ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Բարի գալուստ կը մաղթեմ ձեզի համա–Հ՝0.Ը*0.ական 

41-րդ բանակումին, Հ .0 .Ը .0 .ի  Բիւրականի բանակավայ– 

րին մէջ ուր հայրենի երկինքին տա կ կը մէկտեղուին 1200 
սկաուտներ Հ .0 .Ը .0 .ի  26 շրջ 
միութիւններէ։

Այս բանակումը ունի յատուկ նշանակութիւն, որովհե
տեւ ան կը զուգադիպի հայ ազգի վերածնունդի 166-րդ տա– 
րեդարձին եւ նուիրուած է Հայաստանի առաջին Հանրա
պետութեան 100-ամեակին։ Բանակումը տեղի կ ունենայ 
նա եւ .0 .ի հիմնադրութեան 166-ամեակի սեմին եւ
այդ իմաստով ան կը կազմէ 100 –ամեակի տօն ա կա տ ա ր ո ւ– 

թիւններուն ա ռանցրը։
Ամեակներու տարի ըլլալով, կ արժէ յիշել, որ այս տարի 

համա-Հ.0.Ը .0 .ական բանակումները կը բոլորեն իրենց 40- 
ա մեակը։ Առաջին բա նա կու մը տ եղի ունեցած է 1978-ին, 
Տունաստան, 226 մասնակիցներով։ Այս տարի կը լրանայ 
նաեւ համա-Հ•0•Ը•0•ական բանակումներու Հայաստանի 

մէջ կազմակերպման %4-ամեակը, տրուած ըլլալով որ Հ•0•- 
Ը .0 . համա-Հ.0.Ը.0.ական իր բանակումները մայր հայրե
նիքի մէջ կը կատարէ 1664-էն ի վեր։ Առաջին բանակումը 

կատարուած է 1994-ին, 434 մասնակիցներով։ Բանակումնե
րը ծառայած են հայեցի դաստիարակութիւն ջամբելու աշ- 
խարհի չորս ծագերէն համախմբո ւած մասնակիցներուն:

°րկու տարուան նախապատրաստական աշխատանրևե– 

րու ընթա ցրին, թէ Հ .0 .Ը .0 .ի  Կեդրոնական Վարչութիւնը,
թ է  Հ .0 .Ը .0 .-Հ .Ա .Ս .Կ .ի  շրջանը եւ թէ մասնակից շրջաննե
րը ճիգ չխնայեցին լաւագոյն ձեւով կազմակերպելու Հ•0•- 

Ը 0 ի  ս կաո ւ տա կ ան այս

նո ւաճո ւմները եւ գաղափարական երթը, այլեւ ան կը 

խտացնէ Հ .0 .Ը .0 .ի  կամաւոր բանակին սկաուտութեան 

յառաջընթաց սլացրը դէպի փայլուն ապագայ, շեշտելով 

ազգային դաստիարակութեան անհրաժեշտութիւնը եւ ցոյց 

տալով անոր աննկուն կամրը նուաճելու մեր գերագոյն 

նպատակը։
Տ աջորդող 10 օրերուն միասնաբար պիտի ապրինր 

սկաուտական, ազգային եւ ընկերային կեանր, պիտի ունե
նանք անմոռանալի օրեր։ Աւարտին, իբրեւ Հ .0 .Ը .0 .ի  սեր
մեր, դուր ձեզի հետ պիտի տանիր յիշատակներ, զորս պիտի 

տարածէր ձեր շրջաններուն, մասնաճիւղերուն եւ խումբե- 
րուն մէջ յաջորդող սերունդներուն մէջ եւս ցանելով Հ•0.- 

Ը .0 .ականի յատուկ երազը եւ զայն իրականացած տեսնելու 

ձգտումը։
0ենր հոս րով-րովի եկած ենր Հ 0 .Ը .0 .ի  սկաու տա կան 

ոգիով աշխատելու, դաստիարակուելու, զուարճանալու եւ 

հարստանալու նորանոր գիտելիրներով եւ ման աւանդ 

հաստատելու նոր բարեկամութիւններ, որոնր մինչեւ մեր 
կեանրին վեր^ը պիտի մնան մեզի խրախուսող յիշատակներ։

Համախմբուած ենր նաեւ ապրելու մեր ազգին ու հայրե
նի րին հզօրութիւնը եւ ամրապնդելու պայրարելու մեր 

կամրը մեր արդար դատի լուծման ի խնդիր, յայտարարե
լու նաեւ, որ կառլած ենր մեր նահատակներու սրբազան 

կտակին, Հ .0 .Ը .0 .ի  հիմն ադիրներուն գծած ուղիին։
Անկասկած, կրտսերագոյն սկաուտէն մինչեւ ամէնէն 

չափահաս երէցը ճիգ պիտի չխնայէ այս նպատակին յաջո
ղութեան համար։

Այսօր, այս բանակումին բացման արարողութիւնը կը 
կատար ենր ներ կայո ւթեամբ 26 շրջաններու 1200 մասնա

կիցներու, բայց վստահ ենր,
հարսանիրը, որպէսզի առի
թը ունենանր բոլորս միասին 

ա պր ելո ւ եւ իր ա կանա ցած 

տեսնելու իւր արանչիւր

Հ 0  Ը 0  .ա կան սկաու տի
երազը համա-
Հ.0.Ը.0.ա կա ն բանակումի
մասնակցիլ հայրենի հողին 
վրայ–.

Բանակումին նշանաբա
նը ատուաբեր անցեալէն
յաղթական ապագայէ, լաւա
գոյն ձեւով կը ներկայացնէ 

ոչ միայն մեր միութեան

որ 10 օր ետր, երբ անգամ մը 

եւս հոս պիտի կանգնինր եզ
ր ա փ ա կիչ ա ր ա ր ո ղո ւթեան 

համար, արդէն իսկ վերած- 
ուած պիտի ըլլանր մէ կ կալ 
մա ւոր բա նա կի եւ
Հ–0–Ը–0–ի դրօշին ներրեւ
միասնաբա ր պիտի տողան- 
ցենր հաստատ րայլերով 

§$ատուաբեր անցեալէն յաղ
թական ապագայէ։

Բարի վայելում եւ յաջո
ղութիւն մեր բո լորին։
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Մ Ա ՍԻՍԷ Կ է ՍՊԱՍԷ ՕՐ Մ Ր  ԼՍՆԶԵՐՍՒՆ ՎՐԱՑ 

ՏԵՍՆԵԼ Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՍԿԱՍՒՏՆԵՐԷ
(ՀԱՄԱ–Հ*Մ*Ը*Մ*ԱԿԱՆ 11–ՐԴ ԲԱՆ ԱԿՈՒՄԲ ԸՆԴՀ ԱՆՈՒՐ ԽՄԲԱՊԵՏ 

0ՈՅՐ ԹԱԼԻՆ ՕՐՏՈԱԵԱՆՒ ԽՕՍ0Ը՝ ԲԱՆ ԱԿՈՒՄԲ 
ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ, ԲԻՒՐԱԿԱՆ)

Հ*Մ*Ը*Մ*է պատուարժան Կեդրոնական վարչութէւն,
Յարգելէ՛ ներկաներ,

Սէրելէ՛ Հ.0*Ը*Մ*ական սկաուտներ,
Բէւր ականը ան գամ մը եւս կը ընծայ է  տես աշխարհէ 

չորս կողմերէն է  մէ համախմբուած հազար է աւելէ հայ 
սկաուտներուՀ Արագածը էր բարձրո ւթենէն կը հրճուէ 

տեսնելով էր լանջերուն վրայ բանակող հայ պատանէները, 
էսկ հեռուն կանգնած 0ասէսը վե՛հ կը սպասէ, որ օր մը է ր

լանջերուն վրայ տեսնէ Հ*Մ*Ը*Մ*է սկաո ւտները.
Պատէւ եւ ուրախութէւն է բոլորէս համար, որ բախտը 

ո ւնեցանք մասնակցելու Հայ 0արմնա կրթական Ը նդհ ա– 
նուր 0էութեան հէմնադրութեան 100 –ամեակէն նուէրուած 

համա–Հ*0*Ը*0*ական ՚11–րդ ընդհանուր բանակումէնւ Հա– 
րէւրամեայ ալեհեր, բայց մէշտ երէտասարդ այս մէութէւնը 

արդէն առաւ առածէն քայլը դէպէ երկրորդ ՜— ^-ամեակը 
Եւ մենք բոլորս ականատեսներն ենք պատմական այս էրա– 

դա րձո ւթեանւ
Սէրելէ Հ*Մ*Ը*Մ*ական

սկաուտներ, մեր մէութեան 
100 –ամեա յ պատմ ո ւթեան
մէջ աննախընթաց երեւոյթ է
մ էկտեղել մ օտաւորապէս
1200 ս կա ո ւտն եր, որ ոնք
եկած են հեռաւոր Աւստրալ– 

էայէն, ամերէկեան եւ եւրո
պական ցամաքամ ասերու 

տարբեր շրջանն եր էն, Մէ^էն 
Արեւելքէն ու, անշուշտ,
0այր Հայաստանէն մէաս– 
նաբար ու ա րժանա վա յել

կերպով տօնախմբելու մեր բոլորէն սէրելէ մէութեան 
դարու պատմո ւթէւնը.

Հ*Մ*Ը*Մ*է հէմնադէր տէտաններուն սրտերը հպարտու– 
թեամբ պէտէ ուռէ էն եւ բաբախէ էն տեսնելով ձեր կարգա– 

պահ շարքերը եւ լսելով ձեր ուրախ կանչերը. Որքա՛ն մեծ 
պէտէ ըլլար Ջ երազներու, 0րէսեաններու, Հէնդլեաններու 

եւ Յակոբեաններու ուր ախո ւթէւնը է  տես ձեր ներկայու– 

թեան հայրենէ հողէն վրայ* երազ մը, որ էրենցն էր, էսկ 
զայն էրականաընողները դուք եղաք.

Այսօր, հոս բացուած կը յայտարարենք համա–Հ*0*– 

Ը*Մ*ական 11–րդ բանակումը, որուն յա^ողութէւնը կախեալ 
է մեր բոլորէն. Հաւանաբար պէտէ ունենանք տարակար– 

ծութէւններ ու պէտէ դէմագրաւենք դժուարութէւններ, 
զորս սակայն պէտէ յաղթահարենք մեր կարգապահու– 

թեամբ, սկաուտական ոգէով, ճշդա պահո ւթեամբ ու 
բծախնդրութեամբՀ Եկէք այս պահուն ուխտենք, որ մենք

էսկապէս պէտէ դառնանք 
արժանէ ժառանգորդները 

Հայ 0արմանա կրթական
Ընդ հ
նադէր հսկաներուն եւ էրենց 
կերտած պատուաբեր անց– 

եա լէն հաստատ քայլերով 
ուղղուէնք դէպէ յաղթական 

ապագայ.
Բարէ երթ մեր բոլորէն.
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ՍԿ Ա ՈՒՏՈՒՌ ԻՒՆՐ  

Ի Մ  ԿԵՆՍԱԿԵՐՊՆ է.
ԿՈՏԱ30Ի ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ռ Ո Մ Ա Ն Ո Ս  Պ ԵՏՐՈ ՍԵԱՆ

«Երկիր»
ԵՐԵՒԱՆ

«Սկաուտութէւնն էմ կենսակերպն է, ես կայացել եմ 

սկաուտական շարրերումֆ,– այսօր համա–Հ>0©Ը>0©ական 

11-րդ բանակման բացման ա ր ա ր ո ղո ւթյան ժամանակ մեզ 
հետ զրոյց ում ասաց Ե ոտայքէ մարզպետ, Հ Մ Ը Մ -  

Հ-Ա-Ս-Կ –է Հայա ստանէ Ազգայէն Սկաուտական Եարժման 
Աբովեանէ մասնաճէւղէ վարչութեան նախկէն ատենապետ 
Ռոմանոս ՊետրոսեանըՀ

%րեւր.օա-ի հետ զրոյցում Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ական մարզպետն 

անկեղծացա ւ աշխատանքէ բերումով այլեւս շատ ժամա
նակ չէ կարողանում տրամադրել սկաուտո ւթեանը՝

«Սա կայն, էնչպէս նշեցէ, սկաուտութէւնն էմ ապրելա– 

կերպն Է հ 1997 թուականէդ է  վեր շուր^ 21 տարէ, անցել եմ 
հայկական սկաուտութեան բոլոր աստէճաններով մէնչեւ 

բարձրագոյնը «Արար ատեանդ կարդ՝. Պ ատէւ ունեմ նշելու, 

որ «Արա րա տեան՝Ֆ կարդ ստացած առաջէն էնը սկաուտնե– 
րէց մէկն եմ ես՝ֆ, նշեց ՊետրոսեանըՀ

Ան դր ա դա ռն ալո վ օրուայ խորհրդէն նա նշեց, որ այս 

օրը կրկնակէ տօն է, եւ յատկանշական է նրանով, որ, էնչ
պէս մէւս 30*000 Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՝ ա կանն եր է , էր համար նոյն այս 
օրը շատ սպասուած է եղել՝

«է հարկէ, ափսոսում եմ, որ ա շխատանքէ բերումով չեմ 

կարող որպէս սկաուտ խմբա պետ մասնակցել այս բանակ- 
մանբֆ, - ասաց մարզպետը չբացառելով, որ հանգստեան 

օրերէն կարող է կրկէն այցելել սկաուտներէն, որոնց հետ 

երկար տարէներէ ճանապարհ է անցել՝
Պետրոսեանը նաեւ պատգամ յղեց Հ*Հ* երէտասարդնե- 

րէն եւ պա տ ան էն եր էն կոչ 

անելո վ, որ սկաուտական 
շարժման շաբքերում գտնեն 

էրենց էնքնա դր ս եւո ր ման 

հն ա ր ա ւոր ո ւթէ ւնը, էնչպէս 
նաեւ ազգա յնական ոգէն, 
որն ամբողջ կեանքէ բնթաց- 
քում էրենց ուղղորդելու է՝

«Հայ սկաու տու թեան
նշանաբանը «ԲարձրացէԷ- 

բարձրացուր՝Ֆ է * այդ նշա
նաբանով եմ ես ամբողջ 

կեանքս առաջնորդուեր 

Ս կա ո ւտ ա կան կեանքէ ըն-

թացքում ես գտել եմ էմ «ես՝ֆը, այդ տարէներէն է ձեւաւոր- 
ւ ել էմ ա շխարհայեացքը՝ Մէնչ օրս ես էնձ համարում եմ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է սկաուտ, եւ այդ 
մէութեան գաղափարներն ու 

արժէքները կրող երէտա- 
սարդՖ, - նշեց մարզպետը, 
ապա կոչ ուղղեց սփէւռքա- 

հա յ եղբա յրն եր էն խթան ել 
հայրենա դարձո ւթեանը՝

«Ես կը ցանկանայէ, որ օր 

առաջ էւրաքանչէւր Հ՝Մ՝- 
Ը*Մ՝ական վեր ա դա ռն ա ր Հա- 
յաստան, ապրէր եւ զարգաց
նէր մեր հայրենէքրն,- ասաց 
ՊետրոսեանըՀ
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100-ԱՄԵԱԿԻ 
ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ. 
ՊԱՏՄԱԿԱՆԸ, 
ՄԵԾԱԳՈՅՆՆ 
Ո Ւ ՅԻՇԱՏԱԿԵԼԻՆ

ա մ ա - Հ Մ  Ը Մ  .ական 
բանակումներու 40
տարուան պատմու
թեան մէջ, ան կասկած, 
11-րդ բան ա կո ւմը եղաւ 

ամէնէն մեծագոյնն ու յիշատակելին, 
հետեւաբար նաեւ պատմականը, մա– 

նաւանդ որ ան զուգադիպեցաւ մէու– 

թեան 100 –ամեակէ տօնակատարու
թիւնն եր ունէ

Մասնակից շրջանն եր ո ւ եւ բանա
կողներու թիւերով բան ա կո ւմ ը գերա
զանցեր նախորդ 10 բանակումներու 

թիւեր ըէ Տ ա յտ ա գիրներ ո ւ ճո խո ւ- 
թեամբ եւս ան եղաւ Հարուստէ Բանա
կումին բացման եւ փակման ներկայ

գտնուեցան Հ*Մ*Ը*Մ*ի ներկայ եւ
նա խկին Կ եդր ոնա կան Վարչո ւթեան 

ան դամն եր, միո ւթեան աշխարՀաս- 
փիւռ շրջաններու ներկայացուցիչներ 
եւ 1.00-ամեակի տօնակատարութիւ

ներուն առիթով Հայաստան ժամանած 

բազմաՀարիւր Հ*Մ*Ը*Մ*ականներ եւ 

Հիւրեր, ինչ որ յատկանշական երեւոյթ 

էր– Ո ւ եթէ աւելցնենք նաեւ փակման 
Հանդիսութեան Ամենայն Հայոց հա 
րեցին Բ՝ կաթողիկոսին ներ կայո ւ  
թիւնը, ինչ որ աննախընթաց էր, բա
նակումը կը դառնայ իսկապէս պատ
մականէ

Բանակումի գլխա ւո ր բաժիննե
րուն (բացում, փակում՝) եւ բանակող
ներու 100-ա մեա կի տօնակատարու
թիւնն եր ու մա սն ա կց ո ւթի ւնն եր ո ւն
(Ծիծեռնակաբերդի ջաՀա վա ռո ւթիւն, 
զօրանոց այցելութիւն, տողանցք, Վա- 
Հան Չերազի արձանի բացում եւ այլն) 
անդրադարձած ենք §0արզիկ՝ֆի այս 

թիւին առանձին էջերովէ Հետեւաբար, 
կ  արժէ այս ակնարկով լուսարձակի 

տակ առ նել բա նա կու մին ընդ Հա նուր 
առօրեան, ամէնօրեայ յայտա գիրներ ը

եւ բանակավայրէն դուրս կատար- 
ւած կարգ մը աշխատանքներըէ

ՆԱԽՕՐԵԱԿԸ
Ամէն ինչ սկսաւ Չորեքշաբթի, 18 

Տուլիս 2018-ին, երբ բանա կո ւմին 

խմբապետական եւ գործադիր խմբա
պետական կազմերը ժամանեցին Բ ի ւ  
րականէ Նոյն օրը, առա ւօտ եան ժա մը 

8.30-էն սկսեալ, պա տուիր ակութիւն- 
ները Հերթաբար սկսան Հասնիլ բանա- 
կավայր։ Բանակումին խմբապետ ա
կան եւ գործա դիր խմբապետական 

կազմերու բնդունելո ւթենէն ետք, 
անոնք լծուեցան իրենց վրանները լա– 

րելու եւ բանակավայրը յարդարելու 

աշխատանքինէ

ԱՌԱՋԻՆ ՕՐԸ
Բանակումին առաջին օրը, 19 Տու– 

լիսի առաւօտեան, բանակավայր Հա- 
սան վերջին պատուիրակութիւնները 

բանակողներուն բնդՀանո ւր թիւը 
Հասցնելով 1200-ի (նախորդ բանակու
մին կը մասնակցէին 727 սկաուտներ, 
իսկ Համա-Հ^Մ Ը Մ  ական 9-րդ բանա-
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կումին՝ 555 սկաուտներ)% Անոնք իրենց
ներկայութեամբ շէնցուցին բանակա– 

վայրը եւ զայն դարձուցին փոքրիկ աշ~ 
խարհ մը, ուր իրենց միացնողը Հ*0©- 
Ը Մ  ն էր։

՛Նոյն օրը, յետմիիօրէի ժամը 5.00- 
ին, տեղի ունեցաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի 100-ամ–
եակի տօն ա կա տ ա ր ո ւթիւնն եր ո ւն մեկ– 

նարկը միութեան 110 մասնաճիւղերու 
նուիրուած յուշաքանդակի բացումով, 
որուն յաջորդեց համա–Հ*0*Ը*0*ական 
11-րդ բանակումին բացման պաշտօ
նական ա րարո ղո ւթիւնը (տեսնել էջ
128-133)։

°  ր եկոյեան, խարուկաՀանդէսին 

խարոյկը վազեցին եւ գեղարուեստա- 
կան յայտագիրը ներկայացուցին

Հ.Մ*Ը*Մ.ի Աթոքհոլմի, Աոտերթելիոյ 
(Շուէտ), Աուրիոյ եւ ^ահիրէի շրջան - 
ները: խ արո ւկահանդէ սներո ւ ժամա- 
նակացոյցով պա տ ո ւիր ակո ւթիւնն երը 
ներկայացուցին նաեւ իրենց պատրաս
տած ռատիոժամերը ցերեկային յայ- 
տագիրներու ընթացքին: խ ա ր ո ւկա-
հանդէսներու թեմ ան առա ւելաբա ր

կառնչուէր միութեան եւ Հայաստա- 
նի անկախութեան 100-ամեակներուն: 
Անշուշտ, խարո ւկաՀանդէսները կը 
ճոխանային սկաուտական կանչերով, 
երգերով եւ գեղարուեստ ական զանա
զան արտայայտութիւնն եր ով։

ԵՐԿՐՈՐԳ ՕՐԸ
Ր ան ա կումին 10 օրուան ընթացքին,

ամէն առաւօտ, տեղի ունեցաւ վրան
ներու քննութիւն եւ դրօշակի արարո
ղութիւն Լբացի այն օրերէն, որ յայտա- 

•իրը արտաքին էրՆ Երեկոները եւս 
տեղի ունեցաւ դրօշակի արարողու
թիւն մասնակցութեամբ օրուան դրօ- 
շակակիրներուն։

Հարկ է յիշել, որ վրաններու քննու
թիւնն եր ը կը կատարուէին ամբողջա-
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կան տարազով, էսկ արդէւնքը կը յայ
տարարուէր յաջորդ առաւօտեան, 
դրօշակէ արարողութեան ժամանակ: 
Առաջէն օրուան լաւագոյն վրանէ 

մրցանակը շահեցաւ Իր ա նէ թէւ 124 
վրանը: Դրօշակէ ա րարո ղո ւթէւննե–
րուն պատուէրակութէւնները արարո

ղութեան վայր ներկայ կ՝ըլլայէն հա– 
մա–Հ.ՄԸՄ–ական

յա տու կ ^ ՚̂ԷՕ^^ներով, էսկ դրօշակա– 
կէրներն ու բանակումէն խմբապետա

կան եւ գո րծա դէր խմբապետական 

կազմերը լման տարազով:
Բանակումէն երկրորդ օրը, Ուր

բաթ, 20 տ ուլէսը եղաւ սկաուտական 

աշխատանքներով լեցուն օր մը։ վրան
ներու քննո ւթենէն եւ դրօշակէ արա- 
րողութենէն ետք, մասնակցողները 

համեմատութեան կար գով բաժնո ւե- 
ցան խմբակներու եւ կատարեցէն զա
նազան աշխատանքներ։ խ մբակներէն 
առա ջէնը 234 սկաուտներ (16 տարե

կան եւ վեր) եւ §Արարատեան՝ֆ կարգէ 

կարգ մը թեկնածու խմբապետն եր 
առաւօտեան կանուխ ժամերուն ուղղ՜ 
ւեցան Արագած լեռ եւ շորս ժամ եւ 45 

վայրկեան տեւող լեռնագնացութենէ 
ետք հասան գագաթ։

կարգ մը պատուէրակութէւններ 

կատարեցէն րնտրովէ պտոյտներ երեք 
տարբեր ո ւղղո ւթէւնն եր ով.-

Ա. Գէպէ Խ որ Վէրապ եւ Նորա- 
վանք ուղղուեցան Հարաւայէն Ամերէ- 

կայէ« 0ուէյթէ« Երուսաղէմէ, կէպրո- 
սէ« Մէւնէխէ, Պուլկարէոյ, Վէեննայէ« 
Տունաստանէ եւ Արեւելեան 0էացեա լ 
՝Նահանգներու պատուէրակութէւննե- 
րը։

Բ. Դէպէ Ծաղկաձոր եւ կեշառէս 
ուղղուեցան Լէբանանէ« Ամմանէ« Աո- 
տ երթելէո յ պա տ ո ւէր ա կո ւթէւնն երը։

Դէպէ Սեւան« Նորատուզ եւ 
Հայրավանք ուղղուեցան Փարէզէ« 

Վալանսէ, Սուրէոյ« 0ոս կո ւա յէ > Իր ա - 
նէ §Արարատ՝ֆ եւ §Սէփան՝ֆ մէո ւթէւն- 
ներու պա տ ո ւէր ա կո ւթէւնն եր ը։

Այդ օր բանա կա վայր մնացող 
պատուէրակութէւններն ու սկաուտ
ներ ը կատարեցէն բանակավայրէ յար
դարումներ եւ յետմէջօրէէն մասնակ
ցեցան խաշքար քանդակելու տեսական 
հանդէպումէ։ վանդակագործ *էագէկ 

Տ ո վհանն է ս եան սկաուտներուն տուաւ 

հակէրճ պատմութէւնը հայկական 
խաշքարերուն եւ ծանօթացո ւց քան
դա կման գործէքները։ Տաջորդող օրե
րուն, Տովհաննէսեան հանգրուանայէն 
ա շխա տ անքն եր ո ւ ընթացքէն առէթ 

տուաւ սկաուտներուն պա տր ա ս տ ելո ւ 
էրենց յատուկ խաշքարերը։
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Ե ՐՐ Ո ՐԴ  ՕՐԸ
թանակու մին երրորդ օրը, &աբաթ, 

21 3  ուլիսը սկսաւ վրաններու քննու– 

թեա մբՀ ՝կախո ր դ օրուան լաւագոյն

՝կոյն օրը, յետմիջօրէէն, բանա կո ղ–
ներու 100 հոգինոց խմբակ մը (14-18 

տարեկան) այցելեց Թ ՈՒՄ Օ կեդրոն, 
° րեւան, ընկերակցութեամբ գործա
դիր խմբապետա կան կազմէ ան դա մ– 

ներէն եղբ• Աւագ կարապետեանէ եւ 

գործավար .քոյր Շաղէկ Չափարեանէ։
Միաժամանակ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՝ի հիմ

նադրութեան 100-ամեակէ ձեռնարկ– 

ներ ու ծիրէն ներս, Աիծեռնակաբերդի 

Հայոց 3 եղա ս պանո ւթեան յուշահա– 

մալիրին մէջ կազմակերպուած դրօշա
կի ա ր ա ր ո ղո ւթեան, ջահավառու
թեան, 100-ամեակի ծառա տնկումին եւ 

ցո ւցահանդէ ս ի բացո ւմին ներկայ 
եղաւ բանակումէն սկաուտական 50
հոգինոց խումբ մը առաջնորդու– 

թեա մբ ընդհանուր խմբա պետ ո ւհի
քոյր թաէին Օրտողլեանի եւ փոխ 

խմբա պետ ո ւհի քոյր Աեդա Աաղպա– 

զարեանի։
°րեկոյեան, ընթրիքէն ետք տեղի 

ունեցաւ խարուկահանդէս։ Աւստրալ– 

իա, Մոսկ ուա եւ 0իւնիխ ն եր կայացո ւ– 
ցին իրենց խարոյկնհրը. Աւստր ալիոյ 

պատուիրակութեան խարոյկը նուիր–
ւեցաւ Հ Մ Ը Մ ի հիմնադրութեան
100– ամեակին:

կրակմարէն ետք, 74 սկաուտներ, 
գործադիր խմբա պետ ա կան կազմէն 

եղբ• *էէորգ Օհանեանի ընկերակցու
թեամբ ուղղուեցան ծիւրականի աստ– 

ղա դիտ ար անը։

վրանի մրցանակը շահեցան 0ուէյթի 
թիւ 162 եւ *իանատայի թիւ 2 վրաննե
րը .: Առա ւօտ եան արարողութենէն

ետք, տեղի ունեցաւ զարգացման մըր-
ցում։

Զ արգացման մրցումը նուիրուած 

էր Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի հիմնադրութեան 100–ամ–
եակներ ուն։ & արգ ացման մրցումին 

հարցարանը նախօր ոք ղրկուած էր 

պատուիրակութիւններուն, որոնք կա–

տ ա ր ած էին փնտռտուքներ եւ գտած 

էին հարցումներուն պատասխանները։ 
Պ ատ ո ւիրա կո ւթիւններ ո ւ խմբա կները 

բաղկացած էին եօթն ա կան ս կա ո ւտ է։ 

Զ արգացման մրցումը ընթացաւ
յՇՕթՁյճ^-ի ձեւով% էւրաքանչիւր պատ
ուիրակութիւն առիթը ունեցաւ ընտ– 

րելու 7 տ ա ր բեր գլո ւխներո ւ տակ (3-ը 

Հայա ս տ անի Հան ր ա պետ ո ւթեան

պատմութեան, 4-ը Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  հիմ
նադրութեան) 8 հարցումներէն մէկը,
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չագուած ա^ա–
չա^^ո ։̂ մա«–

»ւ ^ատու^^ա^ու–
^ա^աՀ»^ո  ̂ ս^աուտ^»^  ̂

^աե^ա^առու^»ա^^ Հ»ա»ւ»^ա  ̂^ա̂ – 

^ա^^ա  ̂ »ւ աա̂
^աաաս^ա^^»^, Հա̂ ո̂ւ̂ *̂

ու–
»̂^ա  ̂ ^աաաս^ա^^։ ^ա^^ա^մ ան

մ ^ ա ^ » ^ ^ ն  ^անա^ու^^ 
^^^ա^»աուՀ^ »̂ .̂ա Սա^^ա–
^ա^»ան »ւ կա^մ^ն
Ա^տա ^ յ̂^ուն^»ան։

^ա^^ա^ման մ^^ում  ̂ աւա^ա»^աւ 
Հ»ա»ւ»ա  ̂ա^^ ւ̂ն ո̂ *̂–

1* ^^^անան (1100 ^̂ տ)

2. Հ*0*^*0*՜Հ*Ա*Ս*Կ* (1000 կ^տ)
3* ^անաաա, Ս^ւ^^ա

(700 –ա^ան կ տ̂)
^ա^^ա^ման մ^^ռւմ^ն ա^^ ւ̂ն^^

^այտա^ա^ու»^աւ ^անա^ում^ն ^աչ– 

տօնա^ան ^ա^ման ա^ա^ո^ու^»ան 
^ամանա^:

ո̂^ն օ^̂ , ճաչ^ն »ա ,̂ 1200 օ^աօւտ– 
ն»^̂  ու^^ու»^ան ծ^»ւան մա«նա^^»– 

հոլ Համա^ 100 –ամ»ա^  ̂ ^ատմա^ան
տո̂ ան̂ ՚̂ ն̂ (տ»«ն»̂  30–41)։

^ ա ւ ա ^ ա » ^ ա ւ  »̂ան
^ամ  ̂7*00–̂ ն, ո̂ մ,̂  »ա  ̂օ^աուաա^ան 

^ատու^^ա^օւ^՚^ւնն»^^ ^ չ̂աաա^^
նկա^ն»  ̂ ն̂ ա ռ̂ւ»^  ̂ »ա  ̂ ու^^ու»^ան 

^^ծ»ռնա^ա^»^^, ռւ^ Հ * 0 * 0  
անունով »̂ա»̂ »̂ ՚̂ ն մ ։̂
^ւ^ա^ան^ու  ̂ օ^աուտ, կա^^^ն,
մ^^ա^ան  ̂ա^^կ »ւ մոմ »̂ա» »̂ ո̂̂  
յա^^ան^  ̂ ն̂̂ ա̂ »̂  Հա^ո^
^»^աս^անու^»ան մ^^ու^^ս մ յ̂^ոն 

նաՀատակն»^ու ^ չ̂ատա^^ն։
^^ծ»ռնա^ա^»^ .̂  ̂ անմա  ̂ կ^ակ^ն 

չու^  ̂ տ»յ̂  ̂ ուն»^աւ Հո^»Հան^սա»ան

^աչտօն։ ^աՀ  ̂»^աւ ^ո^Հ^^անչա^ան 
»ւ մանաւան^ Հն̂ »̂ ն̂

§^առա^ նաՀատակ^ն ու § ^ ր »̂ր  ոՀ 
Հ̂ ն̂։ Սկաուտն»^^ ^^ծ»ռնա^ա^»^– 

^^ն Հ»ռա^ան ա^^ա ̂ ն̂ ո^^ո^ ^օ – 
տ»^ն^ուա^, §^ատուա^»^ ան »̂աՀ ն̂ 

^ա^^ա^ան ա^ա^ա^» նչանա^ան^ 
^»ն«ա .̂ո ծ̂» ո̂ւ Համո^ումո^ »ւ ^ճռա– 

^ամու^»ամ^:

^անակում^ն ո̂^ ո̂^  ̂ օ^̂ , Կ̂ ՚̂ ա– 

22 առաւօտեան, աչ–
^ատան^ն»^  ̂ աւա^տ»Հ  ̂ »տ  ̂ (^̂ ան– 

ն»^ու ^ննու ՚̂^ւն, ^^օչա^  ̂ ա^ա^ո– 
^ու ՚̂^ւն), 1200 ս^աուտն»^  ̂ ու^^ու»– 

^ան ծ^»ւան։ Ա̂  ̂օ ,̂ Հաւա^ո^ն ^^անք 
Հան^^սա^աւ Ա^»ւ»Հ»ան 0^ա^»ա^
^աՀան^ն»^^ն ^^ւ 79 ՚̂̂ ան̂ ։

^այտն»ն ,̂ ո  ̂առաւօտեան ^^օչա– 

ա^ա^ո^ու ՚̂^ւնն»^ուն ա̂̂ տա–
^ա^ու^^ն անունն»^  ̂ ա̂ ն օ^աուտն»– 

^ուն, ո̂ ոն,̂  նա^ո^^ օ ,̂ ՚̂̂ »ն̂  ^ատ– 

ւ ՚̂^ակու^^ւնն»^ուն մ « , ս^աուտա– 
^ան ^աւանան,^  ̂ ամ^ն^ն աւ»̂  ̂ ա̂̂ – 
^ո^ն»^  ̂»^ած ^̂ ն։ Անունն»^  ̂ ^ո– 

^ան^ու^^ն ^ատու^^ա^ու^^ւնն»^ու 
^»տ»^ուն կո մ̂,  ̂ »ւ անոն,  ̂ կ ա̂ ՜̂ա– 

նանայ^ն յատուկ մ»տա^ն»^ու։
Կ ՚̂̂ ակ̂  կ^ոօ^  ̂ առա ,̂ ոկաուտն»– 

§Հան^ա^»աու^»ան^ Հ^ա^ա^ակ 
Հաոն»յո^ ^ա^նու»^ան ^մ^ակն»^ու 

»ւ չ^̂ »^ան ծ^»ւան^ մ̂  ̂ այ »̂/»/ո^
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75*  ̂ V .

քՀ–

թանգարաններ, շուկա յ, վերնէսաժ։ 
Ապա, ճաշելէ ետք, անոնք վերադար
ձան հանրաշարժեր մաս մը բանակա– 

վայր վերադառնալու, էսկ մաս մըն ալ 
(650 ս կա ո ւտ) Վազգէն Աարգսեանէ 
անուան զօրանոց ա յցելելու համար
(տեսնել էջ 52-56)։

Նախքան զօրանոց ա յցելելը, բանա
կումէն խմբապետական եւ գործադէր 
խմբա պետ ա կան կազմերն ու պատուէ– 

րակութէւններու պետերը ա յցելեցէն 
Եռա բլուր եւ Արամ 0անո ւկեանէ ար
ձան (տեսնել էջ 48-50)։

Երեկոյեան խարուկահանդէս տեղէ 

չունեցաւ անձրեւէ պատճառով։ Այդ 
օր խարոյկէ ներկայացումներ ունէ էն 

Գանատայէ, Ալքմարէ, Ալմելոյէ (Հ ո - 
լանտա) եւ Պաղտատէ պատո ւէրակու- 
թէւնները։ Ներկայացումները յետա - 
ձգուեցան եւ կատարուեցան յաջորդող 

օրերուն։

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՕՐԸ
Հէնգերորդ օրը, Երկուշաբթէ, 23 

Ցուլէս է  առաւօտեան կանուխ ժամե
րէն, սկաուտները ուղղուեցան կ է  ւմ- 
րէ քաղաքէն §Վարդանանց՝Ֆ հրապա
րակէն վրայ տողանցելու եւ Վահան 

Ջ երազէ արձանէն բացման ներկայ 
գտնուելու համար Լտեսնել էջ 60-69)։

Ար ձ ան էն բացո ւմէն ետք, Հ՝Ց՝Դ՝ 
Հայաստանէ Երէտասարդական 0էու- 

թենէն անդամներու առա^նորդու

ՄԱՐՋԻԿ, 3 7 Ր Գ  ՏԱՐԻ, Թ Ի Ի  411

թեամբ, սկաուտները խումբերու
բաժնուած այցելեցէն կ էւմրէէ պատ
մական վայրերը Ա© Նշան եկեղեցէ, Եօ

թը վէրք եկեղեցէ, Ցովհաննէս Շէրա- 
զէ, 0հեր Մկրտչեանէ, Աւետէք Իսա- 
հակեանէ տո ւն-թան դարանն եր եւ 

այլն։
Այնուհետեւ, բաւական եր կար եւ 

յէշատակելէ օրուան մը ա ւա ր տէն, 
սկաուտները վերադարձան բանակա- 

վայր եւ գէշերը խանդավառութեամբ 
հա ւաքո ւեցան խարուկահանդէս է  վայ
ր ը  ուր էրենց խարոյկները ներկայա- 
ցուցէն Արեւմտեան 0էացեա լ Նա
հանգներու, Ամմանէ, Երուսաղէմէ եւ 
0ուէյթէ պատուէրակութէւնները։

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՕՐԸ
Րանակումէն վեցերորդ օրը դարձ

եալ ս կա ո ւտ ա կան աշխատանքներով

լեցուն օր մը եղաւ։ Վրաններու քննու- 
թենէն եւ դրօշակէ արարողութենէն 

ետք, բանակողները բաժնուեցան խըմ- 
բակներու եւ կա տ ար եցէն զանա զան 

աշխատանքներ։ Օրուան լա ւա գոյն 
վրանէ մրցան ա կէն արժանացան Արեւ- 
մըտեան 0էացեալ Նահանգներու թէւ 

68, 0ուէյթէ թէւ 168, Պուլկարէոյ թէւ 

169, կէպրոսէ թէւ 186, Աուրէոյ թէւ 200
եւ 201 վրանները։

Րանա կողն եր ու խումբ մը, 280
սկաուտներէ եւ §Արարատեանդ կար
գէ թեկնածու խմբապետներէ բաղկա
ցած, 3 լեռնագնացներու առա^նոր- 

դութեամբ, մեկնեցաւ Արագած լեռ, 
մագլցե-ու եւ այս անգամ երեք ժամէն 

հասնելու քառագագաթ լեր ան բարձ
րագոյն կատարը։

Նոյն օրը, Գանատայէ, Գահէրէէ,

Սթոքհոլմէ եւ Հ-Մ-Ը-Մ՚-Հ-Ա-Ս-Կ-է
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պատուէրակութէւնները ուղղուեցան 

Դէլէջան« Հաղարծէն եւ Դօշավանք, էբ– 
րեւ էրենց ընտրովէ պտոյտէ վայրերէ

Րանակավայրէն մէջ տեղէ ունեցան 

հանգրո ւանայէն աշխատանքներ եւ 
խաղեր« էնչպէս ՏՏ0Ջ̂ 6 րՕՕա՜է խաղը« 

կացէն նետելու« քար նետելու« նշանա
ռութեան մրցումներ« պարանով ձե– 

ռայէն պատրաստելու եւ սկաուտա– 
կան ձեռայէններ շէնելու մրցումներ, 
ջրախաղեր« լաւաշ պատրաստելու աշ– 
խատանք (մայրէկներու օգնութեամբ 

եւ ցուցմունքով)) հայկական տարազ– 
ներու յատու կ Բհօէօ Եօօէհ –է անկէւն« 
քան դա կն եր պատրաստելու անկէւն, 
հայկական պար սորվելու անկէւն« սա– 

լէկներու վրայ գծագրութեան անկէւն 
եւ այլնէ Հանգրուանայէն այս խաղերն 

ու անկէւնները մեծ հետաքրքրութէւն

եւ խանդավառութէւն ստեղծեցէն ըս– 
կա ո ւտն եր ո ւն մօտէ Հանգրո ւանայէն 

խաղերու պա տ ա ս խանա տ ուո ւթէւնը 

ստանձնած էէն §Ար ար ա տ եան՝Ֆ կարգէ 
խմբապետներ եւ պատուէրակութէւն– 
ներու խմբապետն եր է

Տ ետմէջօրէէն, բանակողներու 100 

հոգէնոց խմբակ մը այցելեց ԹՈԹՄՕ 
կեդրոն« Երեւանէ խմբակէն ընկերակ– 
ցեցաւ գործա դէր խմբա պետ ա կան 

կազմէ ան դամն եր էն քոյր Արտա Զ էյ – 
թունլեանէ

Երեկոյեան տեղէ ունեցաւ Հ©0©– 
Ը-Մ՝է հէմնադրո ւթեան 100 
օփերայէ պա շտօն ա կան տօնակատա - 
րութէւնը« որուն մա սնա կցեցան 150 

ս կա ո ւտն եր պատո ւէրակո ւթէւններո ւ 
պետ եր« գործա դէր խմբա պետ ա կան 

կազմէ ներկայացո ւցէվներ եւ բանա -

կումէ խմբա պետ ա կան կազմէ անդամ–
ներ (տեսնել էջ 72–79)է

ԵՕԹ ՆԵՐՈՐԴ ՕՐԸ
Ջ որեքշաբթէ, 25 Տուլէսէ առաւօտ

եան տեղէ ունեցաւ այնքան սպաս ուած 

ռալէ–արշաւըէ Եուրջ 375 սկաուտներ 
բանակավայրէն դուրս ելան մասնակ
ցելու համար շրֆակայ գէւղերուն մէջ 
կատարուած ռալէ–արշաւէնէ Էւրա– 

քանչէւր պատուէրակութէւն կը մաս
նակցէր մէկ կամ աւելէ խմբակով էսկ 
փոքրաթէւ պատո ւէրակութէւնները 
մէացեալ խմբակներով Անոնց ճամ– 

բան կ անցնէր Դա զար ա ւան« Րազմաղ– 
բէւր եւ Փարպէ գէւղերէն« ուր հաս
տատուած էէն 12 կայաններէ Էւրա– 
քանչէւր կայանէն մէջ, մասնակցողնե
րէն կը պահանջուէր աշխատանք մը« 
զոր պէտք էր ամբողջացնել անցնելու 

համար յաջորդ կայանէ
Թա լէ-ա ր շա ւէն մասնակէցները

առէթը ունեցան էրենց սկաուտական 
գէտ ելէքները է  գործ դնելու« ճաշ 

պատրաստելու եւ մանաւանդ ծանօ
թանալու հայրենէ գէւղեր ո ւն« անոնց 

պատմ ո ւթեան« բնա կչո ւթեան եւ
առօրեայ կենցաղէն է Թալէն կազմա
կերպուած էր բանակումէ գործադէր 

խմբա պետ ա կան կազմէ եւ Հ՝Մ•Ը^Մ©- 
Հ-Ա-Ս-Կ-է խմբապետներու համագոր– 
ծակցո ւթեամբէ Դործադէր խմբապե– 

տ ական կազմ էն եղբ. Թուբէն Նա լ–
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պանտեան հետեւեցաւ եւ գետն է  վրայ 
հետապնդեց ռալէ-ար շա ւէն ընթացքը։

Ռալէ-արշա ւէն արձանագրուեցաւ 
հետեւեալ արդէւնքը*-

1* Լէբանան Լթէւ 4 խմբակ՝)
2* Աւստրալէա եւ ֆրանսա Լթէւ 9 

մէացեալ խմբակ)
3* Լէբանան Լթէւ 5 §Աղուէս՝ֆ խըմ–

բակ) եւ Դանատա Լթէւ 2 խմբակ)
Ռա լէ-արշա ւէն արդէւնքը յայտա

րարուեցաւ բանակումէ պաշտօնական 
փակման արարողութեան ժամանակ։

Մէնչ բանա կա վայր էն դուրս ռալէ– 
արշաւ կը կատարուէր, բանակավայ– 

րէն մէջ խ անդավառութէւնը կը շա– 
րունակուէր հանգրուանայէն խաղե
րով եւ աշխատանքներով։ կը շարու - 
նակուէէն րՕՕա-է խաղը« կացէն
նետելու եւ նշանառութեան մրցումնե- 

րը« լաւաշ պատրաստելու աշխատանքը 
եւ մնացեալ մրցումները, որոնց վրայ 
կու գար աւելնա լու ս կա ո ւտ ա կան 

չարքաշ խաղերու եւ սալէկներու վրայ 
գծագրութեան հանգրուանը։

Նոյն օրը, յետմէէօրէէն« բանա կա - 
վայր այցելեց 8Մէհո§հէ ԽաՇաձ-է պա
տասխանատուն եւ հանդէպում մը ու - 
նեցաւ բանակումէ մասնակցողներուն 

հետ։ Հանդէպումէն ընթացքէն ան բա
ցատրեց արէհրւցհէ Խաշաձ-էն նպա
տակը որ կըքա^ա լերէ երէտասարդնե- 
րը վերադառնալու Հայաստան եւ կա- 
մաւոր ա շխ ա տ անք ո վ զա րգացնելո ւ

էրենց ընտրած արհեստէն հմտութէւն- 
ները« մէաժամանակ օգտակար դառ - 
նա լով հա յր ենէքէն։ Հանդէպո ւմէն 
աւարտէն, Տւրէհոցհէ Խ աշաձ-է էր 

փորձառութեան մասէն վկայութէւն 

մը փոխանցեց բանակումէ գործավար 
քոյր Շաղէկ Ջափաբեան։

3  ետմէխրէէն, բանակողներու եր - 
րորդ եւ վեր—էն 100 հոգէնոց խմբակը
այցելեց Թ Ո ՒՄ Օ  կեդրոն« Երեւան՝.
Խմբակէն ընկերակցեցաւ բանակումէ 
գո րծա դէր խմբապետ ա կան կազմէ 

անդամներէն եղբայր Արամ Դայսէր- 
եան։

Երեկոյեան, բոլոր պատուէրակու - 
թէւնները հաւաքուեցան խա ր ո ւկա - 
հանդէսէ վայր« ուր Արեւելեան 0էաց- 
եալ Նահանգներու, Դանատայէ, էրա 
նէ §Արարատ՝ֆ եւ §Աէփան՝Ֆ մէութէւն- 
ներու սկաուտները ներկա յացո ւցէն 

էրենց խարոյկները

Ո ՒԹ Ե Ր Ո Ր Դ  ՕՐԸ
Հէնգշաբթէ, 26 3

յատկանշական օր մը։ էանա կումէն 
յայտագէրէն մէջ ան նշուած էր էբրեւ 

§Ե՚րկէրներու ներկայացումներու օր՝ֆ։ 
Առաւօտեան, ընդհանրական աշխա- 
տանքներէն ետք« եռուզեռ մը սկսած 
էր բանակավայրէն մէջ։ է  ոլոր պատ- 
ւէրակութէւններ ը« 27 շրջանններ« 
լծուած էէն գործէ եւ կ ա շխա տ է էն 

էրենց տաղաւարները պատրաստ ել 
լաւապէ ս ներկայացնելու համ ար
էրենց ապրած երկէրներու ս ո վոր ո ւ- 
թէւնները ճաշերն ու մշակոյթը։

էանա կողն եր ու խանդա վառու-
թեան վրայ կու գար աւելնալ ու նախ -

կէն խմբապետն եր ու այցելո ւթէւնը 
բան ա կա վայր։ Արդարեւ, մէո ւթեան 

100 -ամեակէ տ ո ղանցքէն մասնակցու - 
թեան համար աշխարհէ չորս ծագերէն 

Հայաստան ժամանած Հ*0*Ը*0*ական 
150 նախկէն խմբա պետ - խմբապետ ու- 
հէներ այդ օր առէթը ունեցան ծանօ
թանալու բանակավայրէն, բանա կու - 
մէ խմբա պետա կան եւ գո րծա դէր 
խմ բա պետ ա կան կազմերու ու պատ- 
ւէրակութէւններու պետերուն։

կ էսօրուան ճաշէ դադարէն ետք« 

բոլորը պատրաստ էէն այցելելու տա
ղաւարները եւ ծ անօ թան ալո ւ բանա
կավայրէն մէջ ներկայացուած տար
բեր մշակոյթներունւ Իրենց տա ղա - 
ւարներուն զուգահեռ, պա տ ո ւէր ա- 
կութէւնները պէտք է տեղւոյն վրայ 
պա տ ր ա ս տ է էն եւ ներկայացնէէն Հա- 
յաստանէ Հանրապետութեան եւ Հ .Մ –  

Ը՝Մ՝է հէմնադրութեան 100
րուն նուէրուած յատուկ գծագրու- 
թէւն մը։ էանա կումէ խմբապետական 
եւ գործադէր խմբա պետ ա կան կազմէն 

ներկայացուցէչներ բոլոր տաղաւար
ները շրջելու կողքէն ունէէն դժուար 

պարտականութէւն մը՝ Անոնք պէտք է 
նէշերով արժեւորէէն տաղաւարներու 

ա շխա տ անքը, վերջաւորութեան ընտ- 
րելու համար լաւագոյնը։ Այս աշխա- 
տանքէն էրենց օժանդակեցէն նախկէն 
խմբապետներէ կազմուած ներկայա-

ցուցէչներ ։
Այսպէս, լաւագոյն տաղաւարէ ընտ

րութեան արդէւնքը եղաւ հետեւեալը* -
1* Երուսաղէմ 

2* Լէբանան

3* Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս Կ *
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Ար դէւնքը յա յտարարո ւեցաւ բա
նակումէ փակման պաշտօնական 
արարողութեան ժամանակ։

Տ աղաւարներու ներկա յազումնե
րու րնթթացքէն կարգ մը պատուէրա– 

կութէւններ մասնակցեցան §կլէմայէ 
պաշտպան՚Ֆ մրցոյթէն։ Անոնք պէտք է 

ներկայացնէէն գործնական լուծումը 
էրենց նախընտրութեամբ ճշդուած 

կլէմայէ հարցէ մը։ Այս աշխատ անքէն 
պատասխանատուն էր եղբ* &որոս
Հալլաճեան։

§կ լէմայէ պաշտպան՚Ֆ հանդէսացաւ 

Փարէզէ պատուէրակութէւնը էր էւ– 
րայատուկ ներկայացումով

Նոյն օրը, երեկո յեան, ընթր էքէն 
ետք, սկաուտները, նա խկէն խմբա– 

պետները եւ Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական 
վարչութեան ներկա յացո ւցէչները
ուղղուեցան խարուկահանդէսէ վայր, 
ուր Լէբանանէ, Հարաւայէն Ամերէկա–

յէ եւ Յունաստանէ պատուէրակու– 

թէւնները ներկա յացո ւցէն էրենց պատ
րաստած խարոյկները եւ մթնոլորտէն 

խանդավառո ւած նա խկէն խմբապետ– 
ներն ալ խարոյկէն շուրջ կատարեցէն 

ներկայացում մը։

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՕՐ
Իններորդ օրը, Ուրբաթ, 27 Յուլէ– 

սէ առաւօտուն, համա–Հ*0*Ը*0*ական 
11–րդ բանակումէ մասնակցող բոլոր 

ս կա ո ւտն եր ը, 1200 հոգէ, ուղղուեցան 
Սար դար ապատ, այցելելո ւ Հայաստա– 

նէ առածէն անկախութէւնը խորհըր– 
դանշող պատմական յուշարձանը։

Սար դար ա պա տ ներկայ էէն նաեւ
Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական վարչութեան
ան դամն եր ը։ Տ պաւորէչ եւ յէշատակե– 
լէ լո ւս ան կար է մը ետք, տեղէ ունեցաւ 

100 –ամեա կէ նո ւէր ո ւած գեղար ո ւես– 
տական կոկէկ յայտա գէր։ Սոտերթել–

էոյ շրջանէն քոյր մը ասմունքեց, ապա 
երէցական շարժումէ եւ Հայաստանէ 
Հանրապետութեան 100 –ամեա կն եր ո ւն 

առէթով բան ա կո ւմէն մա սնա կէց
երէցներն ու պարմանուհէները վերա– 

նորոգեցէն էրենց երդումը առա^նոր– 
դութեամբ Աւստրալէոյ պատուէրա– 

կութեան խմբապետէն։ 3  ա յտա գէր ը

աւարտեցաւ §Սա ր դա ր ա պա տ՝Ֆ յաղ
թերգէ երգեցողութեամբ։ Ապա, բոլո– 
րը անկախութեան շունչով տոգոր– 

ուած եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ–է ՚199–ամեակէ §^ատ– 
ուաբեր անցեալէն յաղթական ապա– 

գայ՝ֆ ն շան ա բան ո վ գօտեպնդուած, 
բարձրացան հանրաշարժերը վերա
դառնալու համար բանակավայր:

Համա–Հ>0>Ը>0>ական 11-րդ բանա
կումէն վերտէն ընտրովէ պտոյտը եղաւ 
դէպէ Օշական, 0ուղնէ, Աաղմոսավանք 

եւ 3 ովհանավանք։ Այս վայրերը ընտ– 
րած էէն Ալմելոյէ, Ալքմարէ (Հ ո լան - 
տա)« Արեւմտեան 0էացեալ Նահանգնե
րու, Լոնտոնէ, Աւստրալէոյ եւ Պաղտա– 

տէ պա տ ո ւէր ա կո ւթէւնն եր ը  որոնք 
Սարդարապատէն ուղղուեցան հոն։

Ր ան ա կում էն 9-րդ օրը էր լրումէն 
հասաւ սկաուտական խանդա վա ռ խա–

րուկա հանդէս ով մը, ուր Հ-Մ-Ը-Մ-– 
Հ-Ա-Ս-Կ-է, կէպրոսէ եւ Փարէւլէ պ ատ – 
ւէր ա կո ւթէւնն եր ը ներկա յացո ւցէն
էրենց պատրաստած խարոյկները։

ՎԵՐՏԻՆ ՕՐԸ
Շաբաթ, 28 Յուլէս 2018–էն, բանա

կումէն վերտէն օրուան առաւօտեան 

դրօշակէ արարողութենէն եւ պաշտօ
նական խմբայէն լո ւս ան կա ր էն ետք, 
պատուէրակութէւնները էրարու հետ 
փոխանակեցէն յուշանուէրներ։
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Հարկ է յիշել, որ այս արարողու
թեան րնթացքին յայտարարուեցան 

լաւագոյն վրաններու վերջին քննու
թեան արդիւնքներր եւ մետալակիր 

քոյրերն ու եղբայրն եր ր։ թանա կումէ 
գործադիր խմբապետական կազմէն 

քոյր Անէ էքմէքճեան, որ յանձն առած 

էր ՏտօՅբշ րօօա խաղին պատրաստու
թիւն ր« յայտարարեց խաղէն լաւագոյն 

արդիւնքներ արձանագրող երեք խրմ– 

բակներուն անուններր։
3 ետ միջօր է էն տեղի ունեցաւ համա– 

Հ Մ Ը Մ - ա կ ա ն  11-րդ բանակումին 

պաշտօնական փակման արարողու–
թիւնր (տեսնել էջ 162-169)։

ԺՈՂՈՎԱԿԱՆԿԵԱՆ0Ը
Տասնօրեայ բանակումին րնթաց

քին, ամէն օր, երեկոներր, կրակմարէն 

ետք, գործադիր խմբապետական կազ- 
մր ունեցաւ իրեն յատուկ ժո ղո իներր 

եւ պատ ո ւիրակո ւթիւններո ւ պետե
րու հետ Հանդիպումն երր։ Հանդի
պումներուն րնթացքին քնն ա ր կո ւե- 
ցան եւ արժեւորո ւեցան օրուան աշ- 
խատանքներր, նաեւ փ ոխանցո ւեցան 

յաջորդ օրուան յայտագիրին մանրա
մաս նութիւններր։

թանա կումին աւարտին, խմբա պե- 
տա կան կազ մր յա տուկ հան դի պում - 
ներ ունեցաւ իւրաքանչիւր պատուի
րակութեան պետին հետ քննարկելու 

համար բանակումր եւ լսելու համա- 
Հ.0.Ը.0.ա կա ն յաջորդ բանակումին 

գծով իր առաջարկներր։

ՃԱՇԱՑՈՒՑԱԿԸ
խոհանոցին պատասխանատուն էր

եղբ. ^օղոս 0ահպուպեան։ իրեն 

կ ՛՛օժանդակէր Հ-Մ-Ը-Մ^Հ-Ա-Ս-Կ –էն 
եղբ. 3  ա րո ւթ Ղաբրիէ լեան, հսկելով
խոհանոցի • նումներ ուն։ Ճ ա շեր ր
պատրաստելու համար բանակումին
մնայուն ներկայութիւն էին արհեստա
վարժ 2 խոհարարներ եւ 20 օգնական
ներ, որոնք կր պատրաստէին նախա- 
ճաշր, ճաշր, նախրնթրիքն ու րնթրիքր։ 
Ապասարկութիւնր հեզասահ րնթանա- 
լու համար որդեգրուած էր կտրօննե- 
րու դրութիւն, իսկ ճաշերու մատուց- 
ման կ օժանդակէին օժանդակ մարմի- 
նի անդամներր։ Երկու ճաշարաններր 

օգտագործուեցան երկուքական փու
լով, որպէսզի 1200 սկաուտներ կարենան 

ճաշել։ Այն օրերուն, երբ կարգ մր պատ- 
ւիրակութիւններ բան ակա վայր էն
դուրս էին, պէտք չէին րյչար փուլերը.

3 այտնենք, որ նախօրոք պատուի
րակ ո ւթիւնն եր ո ւ պետերուն փոխանց
ուած էին բանակումին ճաշացուցակր, 
ճաշի ժամանա կացո յցր, յա տ ո ւկ փուլե
րու ցանկր եւ ճաշի կտրօններր։

Բ Ո ՒԺ Ա Ր Ա Ն Ը
Բանակումին ամբողջ տեւողու

թեան բանակավայրին մէջ մնայուն 

ն եր կայո ւթիւն էին բժիշկներն ու բուժ- 
քոյրր, որոնք մօտէն հետեւեցան առող
ջապահական բոլոր հարցերուն եւ 

բժշկական անհրաժեշտ խնամքր կա
տար եցին։ Ղործադիր խմբապետական 

կազմէն քոյր Կարինէ Աիսեռեան կր 
հետեւէր սկաուտներու բժշկական բո
լոր հարցերուն ։ Հիւանդատար ինքնա
շարժեր ր րնկերացան բանակումի րնդ-

հանուր բ նոյթ  ունեցող պտոյտներուն
եւ ռալի արշաւին։

ՏՇՕՍ1 ՏԱՕՐ, ՀԱՄԱՑԱՆՑ, 

ՀԵՌԱՋԱՅՆ, 0ՕՕ01Տ ՏՃՕ
Պ ա տ ո ւիր ա կո ւթիւնն եր ո ւ անդամ- 

ներ ու թիւերուն համաձայն, Ս0Օա ին
կեր ո ւթիւն ր բջիջային հեռաձայնի ձրի 

գիծեր (Տ1ա 0Ձ,րԺ) տրամադրեց բոլորին 

օդակայան ժամանած պահուն։ Բանա
կավայրին մէջ Ս0Օա րնկերութիւնր 

ու նէր յա տու կ անթէն եւ ներկայացու
ցիչ մր, որպէսզի հեռաձայնի գիծի 

հարցերուն օժանդակէ տեղւոյն վրայ։
Բանակավայրին վերի եւ վարի բա

ժիններուն մէջ հաստատուած էին հե
ռաձայնն եր լիցքաւորելու անկիւնն եր։

Նշենք, որ վերի բանա կա վայր ի 

ա ռաջին երկու տնակներու ն միջեւ 

գտնուող տ արածո ւթիւնր տրամադրր- 
ւած էր ՏօՕԱէ տհօբ-ին, որ օրուան րն
թացքին կր գործէր յա տ ո ւկ ժամերո ւ 

վաճառելով պաղպաղակ, զովացուցիչ, 

ինչպէս նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 100-ամեակի
ն ուիր ուած յիշատակի նուէրներ։

թանակումի մասնա ի̂ցներ ուն

բաժնուեցան |̂ հ2ԸՈ  ̂ (2 հատ), 
գլխարկ, փողկապ, սեղմիչ, պէճ, բա
նակումի ապարանջան, պայուսակ, 
քՕ^Շր Ն&ոև, բանակումի գրքոյկ եւ
ջրաման։

Բանակումի աշխատանքներուն եւ 

ծրագիրներուն աշխարհասփիւռ հայեր
կարողացան հետեւիլ դիմատետրի եւ 

ինսթակրամի (ա^Տօա6Ո6էա6Ո) շնոր
հիւ։ Բանակումի լուրերն ու նկարնե- 
րր, ինչպէս նաեւ կարգ մր յայտագիր- 

ներր սփռուեցան ուղղակի°րէն–.

ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411 157

֊ Փ ֊



1 3̂րշւց֊ տբ6Օ1314։1^3րշւց405.ցճշ1 10/18/2018 9:36 Բ1̂  Բ3ց6 158

հ.0.Ը.0.ԱԿԱ՝Ե խԱՆԳԱ<Ա1հՈՒԹԻԻ՝Ե 
ԻԱՐՈՅԿՈՎ, ծՐԳՈՎ Ոի ՊԱՐՈՎ

158 ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411



1 3̂րշւց֊ տբ6Օ1314։1^3րշւց405.ցճճ 10/18/2018 9:36 Բ1̂  Բտց© 159

>-֊

ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411 159

>-֊



1̂ 3րճւց֊ տբ6Օ1314։1^3րճւց405.ցճճ 10/18/2018 9:36 Բ1̂  Բտցտ 160

Լ
Է »̂Հ Հ*0*^*0*ա^աե »ւ ա̂ ս »^^ու

Հ .0 –
^ • 0 100֊ամ»ա^է  ̂ ուած ^ա^ա^ ՚̂ա^  ̂^աս֊

եա^ ծ̂ ո̂ւ Հա^ա  ̂Հո^աեա^ա^^  ̂ ^ա/ա^ած 21 ֊ամ֊
»ա̂  ^ա^ո  ̂^աո^ա^ճա^^։

§ծ« /»ծա^ա  ̂ Հ©0©ք©0՚^1 չա ,̂^»^ու (̂ Հ»աա .̂ա^ու  ̂ա ֊̂ 
ա̂̂  եա»ւ ս^աուաա^ա^ չա̂ ,̂ »̂ ։̂ 2014֊է  ̂ աաա^ ե̂ ա^^ամ 

մա«&ա4#%է <ա^ա֊Հ©0 ©̂©0 ©ա^ա^^ա ա̂^^աե  ̂»լ ա<ա ա̂ ֊
«օ  ̂ ո̂ ո̂ աա^ 1̂ ա̂ ,̂ /աս^ա^^ու^ ա̂ « ^աա–
^ա^ա  ̂ ^ա^ա^մա^  ̂ ^ու^^ուած

4Է &»,֊ՆտրԽր©Ջա֊Է  <»ա ^ ո^ ոլմ ա« ա  #ա4 " ^ ։ ^ձլձլոՀ©
«Հ©0^©0& ու^^չ »̂ա̂ ,̂  ա^ուո^ »̂ա^̂  է>։

Հ©0©̂ ©0–̂  է^ ^ա^^^ած ^ա^ո^^

է/ Հ»չա չէ Հա« ̂ »ճ Հ ա ֊
^աոաա  ̂»ւ ^աո̂ ա̂ »̂̂  ա̂ ո ^ա^ա^մա^ ։̂

« է̂ա,  ̂  ̂ա̂ (/ա̂  ̂ Հ©0© ^ © 0 »ւ 4 աա̂ ՛̂̂  ա»֊
ուե»^ո  ̂ ա̂ ո ^ա^ա^մա^  ̂ ^աո^ա^^ծ^ուե, ո^  ̂ է^ա^ա֊ 

եու^ »^ա^ա^  ̂է։ ^^ա  ̂  ̂ա^ա^ւ աչ^աաա^^ աա^»ո ^^ու֊ 
^աոաա^ձս ^^ա  ̂ ^աո^ա^^» ո̂ւ ^^աւու^^ք։ 

աւ»է ^^ուա  ̂է^։ Եա^ո^ .̂ Հա^ա֊ Հ 0 ^ 0 ա ^ ա ե  

^ա^ա^ու^^  ̂ Հ»^ա .̂աո.եա^ու  ̂ ա^մ՚^^ա^ ս̂ »̂աո̂  ո̂ ո»̂ 1̂
աչ^աա»Հ »ւ ^ոււ/ա  ̂ 4աւա »̂  ̂4 աա^ 1̂ ա̂  ̂ յ̂ ա̂ ա̂ աչէ̂  ա̂ ո 

^ա ա̂^ ա% ^ա«&ա^»/ոլ <ա^^Ր։ °« «ո^ոՐոլմ  » Հ  ^
ա^^աաու մ։ ա  ̂ էլ ^^ուա  ̂ ^^ա^  ̂ Հաս՚աա» »̂^ ,̂
չէէ յ̂ ա̂ ո̂  ^»^ա^աՀ ^ա^ա^մա^  ̂^աո^ա^^ծլու ^ա^^ուՀ ,̂֊ 
աոա  ̂§ա^ո^ ,̂ "Հ  ա^^աաու^  ̂ո^^^ս աաա^^ա^ո^ծ, 
էլ ս^աուաա^ա^ աոօ^»ա|ու^ ^^^^աւ^ա  ̂է։

ծՐԷաա«աՐ^ր &չ%, "Ր , ^^Ր»^ա^ աա^աՐ , աք« աա է̂  
^ա^ա^մա^  ̂^ ա ^ ^ ա ^ ա ^ է ^  ^»ծ է, »ւ, 
չ^ա^ած ^^ա ,̂ աա^  ̂ է •^ճ՜^է ո̂–ո^

•աՀ »ւ / աո^ա^^ու^ ՚̂ւ^^
ո̂ւ̂ ա̂ »̂ »̂  ^աա^ա^ա^ ա^ա^ո^ու^ծաե^տ

«ծ ո ^աո^աճ^ւ^  ̂մէ  ̂աաա^ ե̂  ̂էէ, ո  ̂^աո^ա^ ծ̂ ո̂ւ
Հա^ա  ̂ ա^ու^ո »̂̂ էա^ա^ »̂ է̂։ է̂ ւ̂ ա̂  էէ ո^ա«»Հ ա̂ ո օ ֊̂ 

ւա ւ̂ ^©0& Է Ս
^ա^ ^եաաեէ^ո է, »̂աո̂  Հ©0©ք©0©̂ ։ ճ/ս 10 օ^̂  ^ա^առէ^ 

առէ^  է ա լ »ՐԷՐ&»ՐԷ  մ»Ր «4ա" լա ^"./Ր֊»7Րա./Ր̂ »ՐԷ  Հ»ա
ծա^օ^ա^ալու, ^̂ ա̂  ̂ »̂աո̂  եո^ա^ո  ̂/Է ռ̂,/ռւ^ԷԼ^̂ »̂  ^ու֊ 
աա^ծ^ու ^աք/ա^ ,̂֊ աոա  ̂ $աէո^^, ո^ Հ©0©ք©0։է^ »ւ 

է^ ^ուէ^ուածու^էւ^^ ^^ու/ է ոչ մէա^  ̂ս^աու^, 
ա̂ Հ»ւ մա^մ^է ^̂ ա̂  Հաւ/ա^աաաս^ա^ ^ա^ուած^^»  ̂ է 

ա »̂չ։
աւա^աէ^ ^ա^ո^շ չ̂»̂ , ո  ̂ ա^4ամբ»^ու^»ամ՛բ 

«ցասում է է^»^է ^՚ո^ա^աէմա^ օ^ուա ,̂ ո^շ «էաուաա֊ 
էա^ ^ա^ա^ում՚եծ^է ամ»^աՀ»աա^^^Է  ̂ ^աՀ»^Է  ̂ է։ ^ա֊ 

^ա^մա  ̂աւա^աէ^ ս|աուա^»^Լ է^»^2 ^ո^ա^ա^ում
ա̂ Հ ո^աուա^»^  ̂Հ»ա ո^^էո ա̂ .̂ ^ա^ա^ումէ^

մ^ա^ած ^էչաաաէ։

ՀԱ0ԱՍՏԱՆՈՒՄ Հ.Մ.Ա.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ 
Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ս  ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

0ԱԿՈԲԱ ՉՈՐՍ ՏԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐ է ՀԱՒԱՔԵԼ

V6րI<̂ ր.̂ տ
ԵՐԵՒԱՆ
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ՀԱՄԱ-Հ. Մ.Ը. Մ. ԱԿ ԱՆ 
ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՍԸ 
ԲԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

եղբ. ժիրայր Սարգիս֊ 
եան։

ՀՄ.Ը.Մ.ի համագաղութային 
կառոյցին ստեղծումէն ի վեր տեղի 
ունեցած են Համա–ՀՄԸ.Մական 
տասը բանակումներ հետեւեալ 
կարգով.֊

1Համա–ՀՄԸ.Մական Ա. Բա
նակում֊ 1-13 Օգոստոս 1978, 0ա– 
րամոս, Յունաստան։ Մասնակցու
թիւն ՝ 12 շրջանէ 226 արի-արենոյշ– 
ներ։ Ընդհանուր խմբապետ եղբ 
Վարուժան Սերոբեան։

1Համա–ՀՄԸ.Մական Բ. Բա
նակում֊ 14-26 Օգոստոս 1980, 
Բլամար Ֆրանսա։ Մասնակցու
թիւն. 12 շրջանէ 291 արի-արենոյշ– 
ներ։ Ընդհանուր խմբապետ եղբ 
Սարէն Մոտատեան։

1Համա–Հ ՄԸ. Մական Գ. Բա
նակում– 10-20 Օգոստոս 1986, 
Չալֆոնթ Հայթց, Անգլիա։ Մաս
նակցութիւն – 11 շրջանէ 269 արի– 
արենոյշներ։ Ընդհանուր խմբա
պետ եղբ Արթուշ Աղամալեան։

1Համա–ՀՄԸ.Մական Գ. Բա– 
նակում– 21-31 Օգոստոս 1990, Այա 
Մարինա, Յունաստան։ Մասնակ
ցութիւն – 14 շրջանէ 484 ա̂ր̂ ի-ա̂ր̂ ե– 
նոյշներ։ Ընդհանուր խմբապետ

❁ Համա–Հ. ՄԸ.Մական
Բանակում– 27 Յուլիս-7 

Օգոստոս 1994, Բիւրա– 
կան, Հայաստան։ Մաս
նակցութիւն ՝ 14 շրջանէ 
434 արխարենոյշներ։ Ընդ
հանուր խմբապետ եղբ Կարպիս 
Գապասագափան։

•Համա-Հ ՄԸ. Մական Զ. Բա
նակում– 12-21 Յու–իս 1998, Աղաւ– 
նաչոբ Հայաստան։ Մասնակցու
թիւն ՝ 19 շրջանէ 715 է̂ ի̂-ա̂ ^̂ ո̂յշ– 
ներ (24-ը հիտաբար Իրանի Հայ 
Մշակութային «Արարատ» Կագ– 
մակերպութենէն եւ Հայ Մշակու
թային «Սիփան» միութենէն)։ Ընդ
հանուր խմբապետ եղբ. Մանուկ 
Քէօշկէրեան։

•Համա-Հ ՄԸ. Մական է. Բա
նակում 27 Յուլիս-4 Օգոստոս 
2002, Բիւրական, Հայաստան։ 
Մասնակցութիւն ՝ 17 շրջանէ 510 
է̂ ի̂-̂ ե̂ ո̂յշ̂ ր̂ (31-ը հիւ^աբար 
Իրանի Հայ Մշակութային «Արա
րատ» Կագմակերպութենէն եւ Հայ 
Մշակութային «Սիփան» միութե–

նէն)։ Ընդհանուր խմբապետ եղբ. 
Բաֆֆի Կէօվօղլանեան։

9Համա–ՀՄԸ.Մական Ը. Բա
նակում– 31 Յուլիս-9 Օգոստոս 
2006, Բիւրական, Հայաստան։ 
Մասնակցութիւն ՝ 18 շրջանէ 655 
է̂ ի̂-̂ ե̂ ո̂յշ̂ ր̂ (35-ը հիւրաբա ր̂ 
Իրանի Հայ Մշակութային «Արա
րատ» Կագմակերպութենէն, Հայ 
Մշակութային «Սիփան» եւ «Նա– 
յիրի» միութիւններէն)։ Ընդհանուր 
խմբապետ եղբ Ալէթ Խաչատըր– 
եան։

1Թ. Ընդհանուր Բանակում– 31 
Յուլիս-8 Օգոստոս2010,Բիւրական, 
Հայաստան։ Մասնակցութիւն ՝ 17 
շրջանէ 555 է̂ ի̂-̂ ե̂ ո̂յշ̂ ր̂ (39-ը 
հիւրաբա ր̂ Իրանի Հայ Մշակութա
յին «Արարատ» Կագմակերպութե– 
նէն, Հայ Մշակութային «Սիփան» 
եւ «Նայիրի» միութխններէն)։ Ընդ
հանուր խմբապետ եղբ. Օշին Փի– 
րումեան։

1ժ. Ընդհանուր Բանակում– 31 
Յուլիս-9 Օգոստոս 2014, Բիւրա– 
կան (Հայաստան)։ Մասնակցու
թիւն ՝ 17 շրջանէ 727 արի-արենոյշ– 
ներ (38-ը հիւ^աբար Իրանի Հայ 
Մշակութային «Արարատ» Կագ– 
մակերպաթենէն, Հայ Մշակութա
յին «Սիփան» եւ «Նայիրի» միու– 
թիւններէն, 2-ը Ութրանիոյ ագգա– 
յին սկաուտութենէն եւ 1-ը Մոլ– 
տաւիոյ ա զգային սկաուտութե
նէն)։ Ընդհանուր խմբապետ եղբ. 
Վաչէ Նաճարեան։
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ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԵԱՆ՝

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. 
ԿԱՌՈՂԻԿՈՍ Կ ԱՅՑԵԼԷ 

փ  Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐ 
ԵՒ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ 
ԿԸ ՅՈՐԴՈՐԷ
ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆ-ՔՈՎ 
ՇԷՆՑՆԵԼ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԸ

ասնօրեայ աշխատ անց
ներ ու աւարտէն, համա–
Հ Մ Ը Մ ա կ ա ն  11-րդ
բանակումը աւարտէն 

հասաւ Շաբաթ, 28 3 ու- 
լիսէ յետմէէօրէէ ժամը 4-էն, Բէւրակա– 
նէ բանա կակայը էն մէջ կազմակերպ
ուած պաշտօնական հանդէսութեամբ 

մը, ներկայութեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Կեդ
րոնական Գարշութեան ներկայ եւ 

նախկէն անդամներու եւ 100 -ամեակէ 
տօնա կա տ ար ո ւթէւններ ո ւն առէթով 

Հայաստան ժամանած բազմահարէւր 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ.ականներու նախկէն խմբա- 
պետներ, ծնողներ, բարեկամներ եւ 

բարերարներ–.
Հայաստանէ մէջ կատարուած հա-

մ ա - Հ - Մ Ը Մ  ՝ական եօթը բանակում
ներու պատմութեան մէջ առաջէն ան- 
գամ ըլլալով, նաեւ մէութեան 100-ա^ 
եայ պատմութեան մէջ գեղեցէկ նա
խընթաց մը ստեղծելով, բանակումէն 
փակման հանդէս ո ւթեան ներկայ 
գտնուեցաւ Ամենայն Հայոց ^էարեգէն 

3՝ Կաթողէկոս, որ նաեւ Հայրապետա
կան էր պատգամը փոխանցեց բանա
կումէն մա սնա կէց 1200 սկաուտնե- 
րունւ

^Էարեգէն 3 ՝ էր պատգամէն մէջ 
նշեց, որ դարերով հայ մարդը կերտեց

հայ հողը– Կառուցեց բ երդեր , ամր ոց
ներ եւ տաճարներ– Ստեղծեց մշակոյթ 

եւ հոգեւոր արժէքներ, որոնց ապաւէ- 
նած մեր ժողովուրդը դէմագրաւեց էր
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դէմ ցցուած բոլոր դժուարութէւննե- 
րը– Ան ըսաւ, որ շնորհէւ էր հաւատքէն 
ու մշակոյթէն հայ ժողովուրդը վե- 
րապրեցաւ ամէնէն դաժան փորձու- 
թէւններէն– Գերապր եցաւ Հայոց Ցե
ղասպանութեան ահաւոր ոճէրէն, ու 
թէեւ եղեռնահար, ան կարողացաւ էր 

յաղթանակներով վերա կերտ ել անկախ 

պետ ա կան ո ւթէւն:
Շարունակելով, ^էարեգէն 3՝ յայտ- 

նեց, որ 2018 տարէն կը նշէ Հայաստա-
նէ առաջէն հանրապետութեան հէմ -
նադրման եւ 0այէսեան հերոսամար
տերուն 100 -ամեակը, որուն ընդառաջ 
տարէն հռշակուած է երէտասարդո^ 

թեան տարէ, որպէսզէ Կաթողէկոսո^ 

թեան թեմակալ առաջնորդներն ու հո - 
գեւոր հովէւները խրախուսեն եւ քա
ջալերեն երէտասարդները Հայաստան 

այցելելու եւ հայրենէ էրականու- 
թեամբ զօրանալու, հայ կեանքէն ու 

անոր յոյսերուն, դժո ւա րո ւթէւնն ե-
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րուն եւ մարտահրաւէրներուն ծանօ
թանալու համարէ

իր պատգամէն մէջ, ^արեգին 3՝ 
շեշտեց, որ կոչուած ենք առաջնորդը– 
ւելու §ամուր հոգիով, զօրեղ հաւատ
քով եւ հաստատուն մէասնականու– 

թեամբ, որպէսզի կարենանք մեր յոյ
սերը էրականութէւն դարձնել եւ մեր

դէմ ցցուած բ ուոր մատահրալէրնհրը
դիմագրաւելէ– Այս առիթով, արեգէն 

3՝ կոչ ուղղեց բանա կող սկաուտնե– 
րուն բանակումէն ետք իրենց հա
մայնքները վերադառնալու աւելի զօ
րացած, աւելի յստակ պատկերացնելով 

Հ~Մ~Ը~Մ~ի առաքելութիւնը մեր ժողո
վուրդի կեանքին մէջ եւ աւե–ի ամուր 

նախանձախնդր ութեա մբ, որպէսզի 
նո ւիրա կան ա շխատանքով շէնցնենք 

մեր կեանքը–

Աւարտին, արեգին 3՝ կ աթողի- 
կոս իր գնահատանքը յայտնեց Հ•Մ՝- 
Ը՝Մ՝ի կեդրոնական վարչութեան

այսքան մեծաթիւ սկաուտներ Հայաս- 
տան բերել ու եւ զանոնք իրենց երկրին 

ու ժողովուրդին կա պելո ւ համար– 

§իուք պիտի ըլլաք այս երկրին եւ

անոր ժողովուրդին ապագան կերտող
ները ,̂ եզրափակեց Ամեն այն Հայոց 

կաթողիկոսը–
3 այտնենք, որ բարի գալուստի
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Կիւիկիոյ Արամ Ա. 

կ ա թ  ո ղիկ ո ս ին 
100 -ամեակի տօնա- 
կատ ա րո ւթիւննե- 
րուն նախագահու
թեան համար–

Ամեն այն Հայոց 
^արեգին ^ . կ ա- 
թողիկոս իր պատ - 
գամէն ետք հրա

տուաւ

խօսքով Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը 

ողջունեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական
վարչութեան ատենապետ եղբ. ^առ
նիկ 0կրտիչեան, որ շնորհակաէութիւն 

յայտնեց վեհափառին եւ 0 եծի Տանն

ժեշտ
ն ա կ ո ղ ն ե ր ո ւ ն ,  

որոնք փ ա կման
հ ան դ ի ս ո ւ թ ե ան
պաշ տօ նա կան յայ -

տագիրը շա ր ո ւնա կեցին ներկայու - 
թեամբ Ափիւռքի փոխ նախարար ^աբ- 

գէն Տէր ^րիգորեանի, Հայաստանի 
մօտ Աուրիոյ դեսպան 0 ուհամմէ տ Ալի 

Ւպրահիմի եւ §Փիւնիկն մարդկային

պաշարներու հիմնադրամի հա մա նա - 
խագահ ^աբրիէլ Ձէմպէրճեանի–

Այս առիթով խօսք առաւ Ափիւռքի 

փոխ նախարար ^աբգէն Տէր *հրիգոր- 
եան եւ ըսաւ, որ նախարարութեան 

պատգամը յստակ է. եկէք Հայաստան, 

կեանքի կոչեցէք §Դէպի Ե րկ իր  կար
գախօսը– 0աս կազմեցէք պետականա- 
շինութեան գործընթացին– Հայաստա- 
նը ոչ մի այն ձեր հայրենիքն է, ա յ– եւ 
ձեր երկիրն է իր պետ ա կանո ւթեամբ– 

Հայրենիքը սիրով կը սպասէ ձեզ– 0ենք 

միասին պիտի կերտենք մեր ազգի լու
սաւոր ապագան, մենք միասին պիտի 

կառուցենք նոր Հա յաստանը–
Ապա, տեղի ունեցաւ սկ.ւ սկաու տա կական

§Արար ատեանդ կարգի տ ո ւչո ւթիւն 

բանակումի նախօրեակին յատուկ դա
սընթացքի մասնակցած խմբա պետնե- 
րու, որոնցմ է 23-ը Լան ո ւան աց ան կը 

տեսնել էջ ՜121՝), կարգին փող
կապին արժանանալէ ետք, 
արժանացան նաեւ կա ր գին 

մետալին եւ վկայականին, ձե- 

ռամբ Հ՝0՝Ը՝0*ի  կեդրոնա
կան վա րչո ւթեան նա խկին 

անդամ, §Ար ա ր ա տ եան՝ֆ կար

գէ դաստիարակ ու ՚
պետ եղբ. կարպիս ^ապասա- 
գալեանի–

Տ ո ւչո ւթիւնը կա տ ա ր ելէ 
ետք, կարճ խօսքով մը, եղբ. 
^ապաս ագալեան յայտնեց,

որ §Ար ա ր ա տ եան՝Ֆ կարգի 
փ ո ղկա պը ա շխա տ անքի լուծ 

է խմբապետներո ւ վիզէն
կախուած– Ան նուիրումի կոչ 
է եւ ծառայութեան հրաւէր– 

§Արար ատեանդ կարգը մեր 
սրբազան լեր ան անունով է,
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֊^ Ւ ֊

հետեւաբար, երբ ձեր շրջանները վերա

դառնար պարտէր Հ*Մ*Ը*Մ*ը դարձնել 
սր բա զան% Պատրաստ եղէր մէութեան 

մէջ ձեր առաւելագոյնը ներկայացնե
լու, որովհետեւ ձեր շրջանները մեծ 
ակնկալութէւններ ու նէն ձեզմէ %

վկայականներու եւ մետալներու 

տուչութեան մասնակցեցան Հ*Մ *- 
Ը*Մ*է կեդրոնական վարչութեան ան– 
դամ եղբայրներ վաչէ ՝կաճարեան, 
Օչէն Փէրումեան, թագրատ °սայեան 

եւ *է առնէկ 0կրտէչեան%
Ապա, բանակումէ ընդհանուր հեր– 

թապահ եղբ* 3 արութ Պաղամեան յայ
տարարեց բանակումէ զանազան 

մրցումներու յաղթական պատուէրա- 
կութէւններուն անունները (ռալէ-ար- 
չաւէ մրցում, զարգացման մրցում, լա
ւագոյն տաղաւարէ մրցում, լաւագոյն 
բանակավայրէ մրցում, լաւագոյն խա- 
րուկահանդէսէ մրցում,
ՏտօՅբշ րօօա խաղէ մրցում,
§կլէմայէ պաշտպանդ լաւա
գոյն պա տ ո ւէր ա կո ւթէւն
եւայլն)% 3 աղթականները ար
ժանացան յատուկ մրցանակ- 
ներ ու եւ գնահատանրէ ծա- 
փողջո յններո ւ%

3 այտնենր, որ ռալէ-ար- 
չաւէն առաջէն երեր դէրրերը 

գրաւեցէ ն.-
1* Լէբանան (թէւ 4 

խմբակ)
2* Աւս տ ալէա-ֆր անս ա

(թէւ 9 մէացեալ խմբակ)
3* Լէբանան (թէւ 5 աղուէս 

խմբակ) եւ *էանատա (թէւ 2 

խմբակ)

Զ ար գացման մրցումէն

ա ր դ է ւ ն ր ն ե ր ը  

պարզեցէն հետեւ- 
եա ւը–՜

1* Լէբանան
(1100 կէտ)

2* Հ Մ Ը Մ -  
Հ*Ա*Ս*Կ* (1000
կէտ)

3* *էանատա,
°գէպտոս եւ Սուր-
էա (700-ական 

կէտ)
Լաւագոյն խա- 

ր ո ւ կ ա հ ա ն դ է ս է  

ա ր դ է ւ ն ր ն ե ր ը  

պա ր զեցէն հետեւեալ պատկերը 

1* Աւս տրալէա 

2* Լէբանան 

3* վէ են նա

ւեցաւ Հ*Մ*Ը*Մ* Պաղտատէ բանակա-
վայրը, էսկ բան ակավ այրեր ու մուտ- 
րէն շէն ո ւած ձեռայէնն եր էն լաւա- 
գո յնները նկատ ո ւեցան հետեւեալնե-

Լաւագոյն բան ակա վայր հռչակ- րը*
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1. *իանատա
2. Արեւելեան 0 . նահանգներ

3. Իրանի Հ .0 .Ա  Կ.
Խօսր առաւ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  կեդրոնա

կան վարչութեան ան դամ եղբ. Վաչ է 

Նաճարեան եւ ըսաւ, որ բանակողնե
րուն պարտականութիւնն է բանակու
մին յիչատակները մասունքի նման 

տանիլ չրջանները եւ տարածել ոչ
միայն Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  չրջանակին մէջ, այ-
լեւ հոն ուր հայ կայ՝. Այս միութիւնը, 
որ ունեցած է Վարդան Իախչեանի եւ 

Վիգէն Զաքարեանի նման ան դամն եր, 
յաւերժ պիտի ձգտի իր նպատակնե
րուն իր ական արման՝

Իր խօսքին մէջ, Նաճարեան շնոր
հակալութիւն յայտն եր բանակումին 

յաջողութեան նպաստած Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝-  

Հ Ա Ս Կ  .ի վա րչո ւթեան, բանակումի 
խմբապետական ու գործադիր կազմե
րուն, որոնց հետեւողական ու բծախըն- 
դիր ա չխա տ անքո վ կարելի դարձաւ
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իրագո րծել միո ւթեան ՃՕՕ-ամեակին 

նո ւիրուած այս յիչատակելի բանակու 

մը՝

Տաջորդ խօսքը արտասանեց Հ*0*- 
Ը .0 .ի  կեդրոնական Վարչութեան ան- 
դամ եղբ. Օչին Փիրումեան՝ Ան ըսաւ, 
որ հայրենիք բառը այլեւս երազ չէ,
որովհետեւ համա- Հ0 .Ը .0 .ա կ ա ն  բա
նակումին մասնակիցները անցնող 10 

օրերուն հայրենիքի ինքնութիւնը չօ- 
չա փեցին իրենց հինգ զգայարաննե
րով՝

§Հայկա կան լեռնաչխարհի երկ- 
րորդ բարձրագո յն չերան չանթերուն 

կանգնած, եկէք մեր հ այեացքներ ը 
ուղղենք դէպի մեր սրբազան լերան 

գագաթը եւ ուխտենք, որ ս կաո ւտա- 
կան եւ ա զգային մեր կեանքը նպատա- 
կաուղղուած ըլլայ հայրենիքի բարե- 
լաւման,- նչեց եղբ. Փիրումեան ու 

աւելցուց, - սիրելի սկաուտներ, թող
հայրենիքի շունչը դառնայ այն բարի

քամին, որ ձեր կեանքի առագաստը 

մչտապէս ուղղէ դէպի Հայաստան՝ ՝̂ 

Հ 0̂^Ը 0̂ -̂Հ^Ա^Ս կ̂ ի̂ խօսքը փո-

խանցեց վարչութեան ատենապետ եղբ. 
*իաւիթ Տակոբեան՝ Ան ըսաւ, որ Հ*Ա*- 
Ս Կ ը  իր ամբողջ ներուժով փորձեց
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բանա կումը կազմակերպել առանց խո
չընդոտներու, ու եթէ պատահեցան 

թերացումներ, ներողութէւն պէտր է 

խնդրել անոնց համար։
Այնուհետեւ, էր խօսրը բանակող 

սկաուտներուն ուղղելով, եղբ* Տակոբ– 

եան ըսաւ* սէրելէ սկաուտներ, գէտ–

ցէր, որ հայրենէրէ մէջ տուն մը ունէր

այլեւս։ Այդ տունը Հ*Մ*Ը*Մ*–Հ*Ա–
Ս*Կ *է դրասենեակն է կամ այս բանա– 
կավայրը։ Երբ որ Հայաստան այցելէր 
անպայման այցելեցէր ձեր տունը։ Ըւ

մէշտ յէշեցէր> որ Հ*Մ*Ը *Մ*է մե& ըն՜
տանէրէն մէկ փորր ան դա մը մէշտ

պատրաստ է հէւրընկա լելո ւ ձեզ հայ–

րենէրէ մէջ ։
Փակման հանդէսութեան էր խօսրը 

փոխանցեց նաեւ բանակումէ ընդհա
նուր խմբապետո ւհէ րոյր լին Օր-
տողլեան։ Ան ըսաւ, որ համա–Հ*0*– 

Ը+0*ական բանակումները այն եզակէ
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առէթներն են, ուր տեղա յեականու– 

թէւնը մէկդէ կը դրուէ, կը մոռցուէ թէ 

ո±վ ո± ր երկէրէն եկած է կամ էնչ ոճով 

հայերէն կը խօսէ\ ^ո լորը կը խմբուէն 

Հ Մ Ը Մ է  սկաուտական դրօշէն ներ– 

ըեւ դառնալով համահաւասար Հ*0*– 

Ը*Մ*կաններՀ էր խօսըը բանակողնե

րուն ուղղելով, <թոյր 0րտողլեան ըսաւ* 
§ձեզմէ էւրաըանչփւրը պէտը է էմա–
նայ, որ 24 երկէրներու 110 մասնաճէւ–
ղերու եւ մէաւորներու մէջ ունէ քոյ
րեր եւ եղբայրներ, որոնց դռները մէշտ 

բաց պէտէ ըլլան էւրաըանչփւր Հ-Մ*– 

Ը*0 ականէ դէմացնէ
Խօսբերէն ետը, Հ՝Մ*Ը՝Մ*է կեդրո

նական վարչութեան ան դամն երը յու– 

շանուէրներ փոխանցեց էն բանա կո ւ– 
մէն խմբա պետ ա կան եւ գո րծա դէր 

կազմերու անդամներուն, §Արարատ– 

եանն կարգէ դաստէարակ, խմբապետ 

եղբ* Կարպէս ^ա պա ս ա գա լեանէն, 
§Մարզէկնէ խմբագէր եղբ* վէգէն 
Աւա գեանէն եւ շրջանն եր ո ւ պատուէ– 

ր ա կո ւթէւնն եր ո ւ պա տ ա սխ ան ա տ ո ւ– 

ներուն։

Հուսկ, փակման հանդէս ո ւթէւնը 

էր աւարտէն հասաւ երեկոյեան ժամը

7 *՝33)–էն, §3 առաջ նահատակն քայլեր
գով եւ բանա կումէ մասնակէցներ ուն 

կողմէ §3տեսութէւնն երգէ կատարու– 

մով%
Պաշտօնական հանդէս ո ւթեն էն

ետը, մէնչեւ երեկոյեան ուշ ժամեր բա
նակողներ էրենց ուրախութէւնը, երգն 

ու պարը շարունակեցէն հայրենէ եւ 
յատկապէս Հէբանանէն ժամանած եր– 

գէչներու Արսէն–0ըրրօ ^րէգորեանէ, 

Սե ւա կ Ամրոյե ա նէ, Հր աչ կայծակեանէ 
եւ բանակումէ մասնակէց ըոյրերէն 

Սօսէ ^րէգորեանէ խանդավառ երդե
րով։ °րեկոն ազգայէն-յեղափոխական 

երգերով փակեց ^առնէկ Սարգէսեան։

տամա–տ.0.Ը.0.ական վեց բանակումներու ընդհանուր խմբա– 
պեաներ 11-րդ բանակումի ընդհանուր խմբապեաուհիիՆ հեա։

Ցախէն աջ՝ քոյր ^ալին Օրաողլեան (11), եղբայրներ Վաչէ 
՚Նաճարեան (10), Օշին Փիրումեան (9), Ալէք ^աչաարեան (8), 
Րաֆֆի Կէօվօղ–անեան (7), 0անուկ Փէօշկէրեան (6) եւ Կարպիս 
Գապասագալեան (5)։ ՚Նկարէն կը բացակա– ի այդ օր բանակա– 
վայր գանուող եղբ. Փիրայր Սարդիսեան (4)։
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Ո 0Ս1տյ»Ա0

ՀԱՅՐԵՆԻՔԷ ՍԻՐՈՎ ՍՊԱՍՈՒՄ է ՁԵԶ
(Հ-Հ- ՍՓԻՒՌՔԻ ՓՈԽ ՆԱԽԱՐԱՐ ԲԱԲԳԷՆ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ 

ԽՕՍՔԸ՝ ՀԱՄԱ-Հ Մ-Ը Մ ԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՓԱԿՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ, ԲԻՒՐԱԿԱՆ)

Աւարտէն մօտեցան Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛է  100-ամեայ յո բելեանէ մէ– 
ջոցառումները.

10 օր շարունակ հայրենէքում թեւածում էր Հ-Մ-Ը-Մ-ա– 

կան ոգէն հպարտութէւն եւ խան դա վառո ւթէւն յառաջացը՜ 
նելով բոլորէս սրտերում: վարձքներդ կատար–.

Այսօր, ես ուզում եմ ձեզ հետ խօսել ո շ մէայն որպէս Հա– 

յաստանէ Հանր ապետո ւթեան Սփէւռքէ փոխ նախարար, 
այլ նաեւ որպէս նախկէն սկաուտ եւ Հ՚Մ ՚Ը՚Մ ՚ա կա ն: Ան– 

կեղծ ասած, երբ ձեզ եմ տեսնում, հէմա, այս պահէն, էնձ եմ 
տեսնում ձեր մէջ, ձեր կ ողքէն կանգն ած: Առաջէն անգամ, 
ես ոտք եմ դրել հայրենէ հողէ վրայ, որպէս գայլէկ. 1989 

թէւն էր, թէծ բայց հետաքրքէր օրեր էէն Հալաստանում: 
Հ ՚Մ ՚Ը Մ ՚է  առաջէն ճամբարն էր հայրենէքում, Դէլէջան 
քաղաքում, որը կազմակերպել էր ֆրանսէայէ մաս նա ճէւ -

թաւշեայ յեղա փ ո խո ւթէւնը ըստ էու

թեան կեանքէ է կո–ել Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  կար
գախօսը §Բարձրացէ ր-բարձրացուր^ը 

տրամաբանօրէն, կարող ենք արձանագ
րել, որ յեղափոխութեան յաղթանակն էլ 
է ձերը: Նորէց եմ կրկնում, սա պէտք է

մէշտ յէշել եւ հպարտանար՛
Շնորհաւորում եմ ձեզ, ձեր յա ղթա- 

նակէ կապակցութեամբ–.
°ւուրեմն

Կեցցէ Հ Մ ^ - Մ ը  կեցցէ՛ Հայաստա-
նէ Հանրա պետ ո ւթէւն ը, կեցցէ մենք եւ 

մեր երեխաները, որը ապրում են եւ ապ
րելու են նոր, ազատ եւ երջանէկ Հայաս- 
տանում:

ղը, էմ լուսահոգէ հօր Հրայր Տէր Գրէգորեանէ գլխաւորո^ 

թեամբ : Իրան յէշելով այսօր ես հպարտութեամբ եմ ասում,
որ էմ հայրենադարձուելու առաջէն քայլը եղել է Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛է  
շնո րհէւ՛.

Սէրելէ Հ՚Մ՚Ը՚Մ՛ականներ,
Այսօր, էմ պատգամը ձեզ շատ յստակ է եկէ ք Հալաս– 

տան: Կեանքէ կոչէք §Դէպէ Երկէր» կարգախօսը–. 0աս կազ
մ է ք պետ ականա շէն ո ւթեան գործընթացէն՛. Սա ոչ մէայն 

ձեր հայրենէքն է, սա ձեր երկէրն է, ձեր պետականութէւնը, 
երբեք դա չմոռանաք՛. Հայրենէքը սէրով սպասում է ձեզ–. 
0ենք մէասէն ենք կերտելու մեր ազգէ լուսաւոր ապագան, 
մէասէն ենք կառուցելու այն նոր Հայաստանը, որը ձեռք 

բերուեց թաւշեայ, ոչ բ ռնէ, ժողովրդական յեղափոխու
թեան արդէւնքում–. Ինչպէս պարոն վարչապետը նշեց,
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֊^ Ւ ֊

ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՄ ՈՒ ԱՆՅՈՂԴՈՂԴ ՔԱՅԼԵՐՈՎ 
ԿԵՐՏԵՆՔ Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԱՊԱԴԱՆ

(.Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ԵՂԲ՚ ՕՇԻՆ ՓԻՐՈՒՄԵԱՆԻ ԽՕՍ0Ը՝ ՀԱՄԱ-Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ԱԿԱՆ 

11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ՓԱԿՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ, ԲԻՒՐԱԿԱՆ)

§Հաւատարէմ լէնել Աս ածուս, ազգէս եւ հայրենէքէս». 
սկաուտական խոստման կարեւորագոյն դրուագը։

Սէրելի՛ սկաուտներ, այլեւս հայր ենէք բառը երազանք 
չէ ։ Դուք այս տասը օրերէ ընթացքէն ձեր հէնդ հէմնական 

զգայարաններով շօշափեցէք հայրենէքէ էնքնո ւթէւնը։ Այս– 

տեղ, հայոց լե՚ռնաշխարհէ երկր որդ բ արձրագոյն լհրան 
լանջերէ վրայ տեղակայուած մեր գեղեցէկ բանակավայ
րում, հայեացքներս դէպէ մեր սրբազան սարէ գագաթը, 
եկէք մէասէն ո ւխտ ենք, որ մեր սկաուտական եւ ազգայէն 

կեանքը լէնէ նպատակաուղղուած հայրենէքէ բարելաւմա– 

նը։ °ւ  դա չպէտէ լէնէ մէայն տ ես ա կանօր էն, այլ գործնա– 

կան ճշգրէտ քայլերով նպատակասլաց լէնէ մեր երկրէ եւ էր 

պետականութեան ամրացմանը։
Աէրեփ սկաուտներ, թող հայրենէքէ շունչը դառնայ այն 

բարէ քամէն, որ ձեր կեանքէ առագաստը մշտապէս կ ուղ
ղորդէ դէպէ Հայաստան ։

Մեր շատ սէրելէ խմբապետն եր։ Աւար տ ո ւեց համա-Հ՚Մ.- 
Ը .Մ՛ական 11-րդ բանակումը։ Բանակում, որ եզակէ էր 

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  հարէւրամեայ պատմութեան մէջ։
Իր 1200 մասնակէցներով նա 50 տոկոսով գերազանցեց 

10-րդ եւ 100 տոկոսով գեր ազանցեց 9-րդ համա-Հ՚Մ .- 
Ը.Մ՛ական բանակումներէ թուայէն պատկերը։ Վերջէն 7 

բանա կո ւմներէ ընդհանուր խմբա պետն եր ը, ս կս եալ 1990-էց, 

այսօր այստեղ են եւ վստահ եմ, որ մէւս վեցը, էմ պէս, հէա- 
ցած են ձեր ծաւալած աշխատանքէն ականատեսը լէնելով։

Համա-Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ական այս բանակումը նաեւ եզակէ է 

ուրէշ առումով։ Նրա ղեկը առաջէն ան գամ լէնելով ստանձ

ն է  էգական սեռը  Մէխմբ ապետուհէ, որ լէովէ ն արդար աց- 
րեց Մեծն Բրէտանէոյ նախկէն եւ յայտնէ վարչապետ Մարկ-
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րէթ Թաչըբէ խօսքը, որ §Եթէ ուզում ես մէ բան ասուէ, դէ- 
մէր տղամարդու, էսկ եթէ ուզում ես մէ բան արուէ, ապա 

դէմէր տէկնոջը»։ 0ոյր Թայէն ո՛չ մէայն վարձքդ կատար, 
այլ նաեւ աշխատանքդ կատարեալ։

Աէրելէ՛ Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ական քոյրեր եւ եղբայրներ, համա- 
Հ ՛Մ՛Ը ՛Մ՛ական մը եւ մէութեան 100-ամեա-
կէն նուէրուած կենտրոնական ծրագրերն ու մէջոցառում

ները դառան Հ ՚Մ՛Ը ՚Մ ՚է  պատուաբ եր անցեալի մէ մասնէկը.
°կէք մէասէն, ձեռք-ձեռքէ տուած, հաստատակամ եւ ան
յողդողդ քայլերով կերտենք Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  յաղթական ապա- 
գան։
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ՀՊԱՐՏԱՆԱԼ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 
ԻՒՐԱՑԱՏՈՒԿ 
ՐՆՏԱՆԻ0ԻՆ 
Պ ԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒՌԵԱՄԲ
(Հ՚Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 

ԵՂԲ՛ ՎԱՉԷ ՆԱՃԱՐԵԱՆԻ ԽՕՍ0Ը՝ ՀԱՄԱ-Հ Մ Ը Մ՚ԱԿԱՆ 

11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ՓԱԿՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ)

ա մ ա -Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ  ՛ական 11-
րդ բանակումէ աւարտով 

բոլորս կը գէտակցէնք, որ
բա նա կու մը խա ղաղ ու

պտոյտ մը չէր« այլի յոգնե֊ 
ցուցէչ հեւքով, ժրաջան աշխատանք
պահանջող ձեռնար կ մըն էր։ Սա կայն, 
ան յատուկ էր, որովհետեւ տէրապե- 
տողը սկաուտական եւ Հ ՚0 ՚Ը ՚0 ՚ա կա ն  

ոգէ ն էր ։
Այն ոգէն, որ յատուկ է մէայն Հ ՚Մ ՚- 

Ը՚Մ՚էն։ Այն ոգէն, որ ձեր մէջ կա մյ 

րապնդէ կապուածութէւնը։ Արդարեւ, 
Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛ ան գամ եւս առէթը ընծայեց 
ձեզէ ապրելու բացառէկ օրեր զօրա
նալով հայրենէ հողէն ուժով։

Վստահ եմ, որ պատէւ էր ձեզէ բա- 
նակէլ տարբեր շրջաններէ Բէւրական 

համախմբո ւած
բայրներու եւ քոյրերու կողքէն, անոնց 

հետ բաժնեկցելով հայրենէքէ հացն ու

աղը, հովն ու օդը եւ հպարտանալով

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  այս էւրայատուկ ընտանէ- 
քէն պատկանելէութեամբ։ Այս ոգէ ով 

ձեզմէ էւրաքանչէւրէն պարտականու
թիւնն, է բանակումէն յէշատակները 

մասունքէ նման տան է  լ աշխարհէ չորս 

կողմերը եւ տարածել ո՛չ մէայն Հ ՚Մ ՚՜  
Ը՚0՚ական շրջայակէ մէջ, այյեւ հոն 

ուր հայկական ճրագ կայ ։
Այն մէութէւնը, որ Վարդան Բախշ՜ 

եաններու եւ Վէգէն %աքարեաններու 

նման հերոսներ ունեցած է , յաւերժ պէ- 
տէ ձգտէ այդ նպատակէն էրագործ- 
ման։ Այդ հերոսները լաւապէս կը 
մարմնաւորէէն Հ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ա կա ն ըս- 
կաուտէ կերպարը

^պտերես եւ ծառայասէր էէն։ 
Խոստմնապահ եւ վստահելէ էէն։ 
Տաւէտենական երէտասարդ էէն։ 
Ու մանաւանդ հայրենասէր էէն ու 

պատրաստ բոլոր ուժերով ծառայելու

էրենց հաւատացած գաղափարէն։
3 ատուկ շնորհաւորութէւններ մէո^ 

թեան 100-ամեակէ տարէն, բանակումէ 

աշխատանքներուն զո ւգահեռ, §Արա- 
րատեան» կարգէ արժանացած քոյրե
րուն եւ եղբայրներուն։ Դուք պէտէ ըլ
լաք ջահակէրները մեր մէութեան յա
ջորդ հարէւրամեակէ աշխատանքնե
րուն ծրագրման եւ էրագործման։ 
Վստահ ենք, որ դուք լաւապէս պէտէ 

արժեւորէք ձեզէ վստահուած այս կա- 
րեւոր առաքելո ւթէւնը։

Հա մա -Հ՚Մ ՚Ը ՚Մ  ^ րդ բա նա -
կումէ աշխատանքներուն պաշտօնա
կան աւարտով, առաջիէն հերթէն շնոր-

հակա լական խօսք՝ Հ ՚Մ ՚Ը  ՚Մ ՚-Հ  ՚Ա^
Ս՚Կ՚է վարչութեան, ատենապետ եղբ©
Դաւէթ 3 ակոբեանէն, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚-Հ ՚Ա ՚՜
Ս՚Կ՚է գրասենեակէ անձնակազմէն ու 
բո լոր անդամներուն, որոնք բանակո^ 

մէ նախօր եա կէն եւ ընթացքէն ճէգ 

չխնայեց էն բանակումէ ծրագէրներու 

յաջողութեան համար եւ բոլոր պայ
մանները ստեղծեցէն, որպէսզէ բանա
կումը ունենայ հեզասահ ընթացք եւ էր
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1 Հա ■ թ - ա
ա /  Լա ա /||1

յաջող աւարտէն հասնէ էւրայատուկ 

յէշատակներ շնորհելով բոլորէն։
Շնորհակալութեան յատուկ խօսք 

խմբապետական կազմէն, գործադէր 

մարմէնէ քոյրերուն եւ եղբայրներուն, 
որոնք այս բանակումէն շարժակն էէն 

ու աշխատանքէ կորէզը՛ բանակումէ 

ընդհանուր խմբապետ քոյր Թա լէնՕ^  
տողլեանէն, փոխ խմբապետուհէ քոյր 

Սե դա Պէշլե ան-Սա ղպա զա ր եանէն,
փոխ խմբապետ եղբ© Ֆէտէ Թաժրա- 
յէն, ընդհանուր հերթապահ եղբ© 3ա- 
րութ Պաղամեանէն, խմբապետական 

կազմէ անդամներ եղբ© ^էորգ Օհան- 
եանէն, եղբ© Պօղոս 0ահպուպեանէն, 
քոյր Արտա %էյթունլեանէն, քոյր Կա- 

րէնէ Սէ ս եռեանէն, եղբ© ^ուբէն Նաբ 
պանտեանէն, եղբ© Աւագ Կ ա ր ա պետ  ̂

եանէն, քոյր Ան է  Էքմէքճ եանէն, եղբ© 

Թորոս Հալլաճեանէն, եղբ© Անդրանէկ 

Սարգէսեանէն եւ եղբ© Արամ ^այսէր- 
եանէն: Այս քոյրերուն եւ եղբայրնե
րուն անսահման նուէրումով կարելէ 

եղաւ ծրագրել, համադրել եւ էրակա- 
նացնել բանակումէն աշխատանքները։

Իրենց հետեւողականութեամբ այս օր 

աւարտէն կը հասնէ ամէսներու վրայ 
երկարող անսպառ հեւքը։

Շնորհակալութէւն նաեւ բոլոր այն 

քոյրերուն եւ եղբայրն եր ո ւն, որոնք 

քո ւլէսներո ւ ետէն, շուքէ  մէջ աշ խա - 
տելով անձայն գործեցէն պայծառ էջ 

մը եւս լու համա- ',՚Մ՚Ը՚Մ՚ա-
կան բանակումներու շարքէն վրայ։

Ու վերջապէս, շնորհակալութէւն
բ անակումէ մասնակցող պատուէր ա- 
կո ւթէւններ ո ւ խմբապետ-խմբապե-
տուհէներուն եւ բանակող բոլոր քոյ
րերուն ու եղբայրներուն, որոնց կար- 
գապահութէւնն ու գէտակցութէւնը 

ուղղակէօրէն նպաստեց բանակումէն 

յաջողութեան։
3 ատուկ շնորհակալութէւն Կեդրո

նական Վարչութեան նախկէն անդամ 

եղբ© Կարպէս ^ապասագալեանէն, որ 

լէազօրուած էր գլխաւորելու Ար ա - 
րատեան կարգէ աշխատանքները։ Ան 

համեստօրէն ստանձնեց §Արարատ- 
եան» կարգէ դա ս տէար ա կչա կան ծրա- 
գէրը էրագործելու աշխատանքը։

100 -ամեակէ այս բանակումը յա
տուկ էր էր մասնակէցներ ո ւ թէւով, 
ն պա տ ա կո վ ու թուականով, էնչպէս 40 

տարէներէ է  վեր էրագործուող համա- 
Հ՚Մ՚Ը՚Մ՛ական բանակումները, որոնց
մէ էւրաքանչէւրը ունէր էրեն յատուկ 

նպատակն ու հեռանկարը։
Ա ւ ար տ էն, ր ՛ական

բոլոր բանակումներուն պատկեր մը 

կը կրկնուէ։ Պատկեր մը, որ բոլորը կը 
համախմբէ փակման արարողութեան 

աւար տէն, երբ անոնք §Պ ա տ ո ւէ առ»է 
կը կանգն էն Եռագոյն դրօշէն, Արա
րատը էրենց դէմաց ու մէասնաբար կը
կրկնեն©-

«... Կատարն հայրենէ լերանց հեռա-

Գոյն,
Երթանք կոթողել դրօշակն եռա

գոյն»։
Վարձքը կատար բոլոր էն եւ մեր 

ժա մա դր ո ւթէւնը չորս տարէ ետք, 

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛է  երկրորդ 100-ամեակէ առա
ջիէն բանակումէն։
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Ն ՈՐ ՀԱ Ն Դ ԻՊ Ո ՒՄ Ն ԵՐՈ Ւ  
ՅՈՅՍԵՐՈՎ ԵՒ Խ ՈՍՏՈՒՄ ՆԵՐՈՎ

(ՀԱՄԱ-ՀՄԸ Մ ԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽՄԲԱՊԵՏ 
ՔՈՅՐ ԹԱԼԻՆ ՕՐՏՈԱԵԱՆԻ ԽՕՄԲԸ՝ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 

ՓԱԿՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ, ԲԻՒՐԱԿԱՆ)

մէն աշխատանք, որ ընթացք կառնէ կը հասնի 

իր աւարտին։ Ամէն գեղեցիկ պահ, որ կը սկսի 

կունենայ իր ^երֆը։ Բացուող ամէն առաւօտ 

կունենայ իր մայրամուտը սպասելով ծագող նոր արեգա-

կին։
Ու այսպէս, իր աւարտին կը հասնի նաեւ համա-Հ+0*– 

Ը.0.ական 11-րդ բանակումը, որուն 1200 մասնակիցները 

քիչ ետք ցտեսութիւն պիտի ըսեն իրարու նոր հանդիպում
ներու յոյսերով եւ խոստումներով։

Սիրելի քոյրեր ու եղբայրն եր, 10 օրեր առաջ հասաք Բ ի ւ  
րական 24 երկիրներէ եկած, մեծ մասամբ անծանօթներ։ 
Այսօր, սակայն կը բաժնուիք իբրեւ հին ծանօթներ Հ*Մ*- 
Ը.0.ական քոյրեր ու եղբայրներ, ձեղի հետ տանելով միայն 

գեղեցիկ յիշատակներ։
Ամէն բանակումի նման 10-օրեայ այս բանակումն ալ ու

նեցաւ իր դժուար պահերը, որոնց ընթա ցքին բոլորս ալ յող
նեցանք, տաքցանք, նեղացանք ու բարկացանք, սակայն ըս- 
կաուտական ոգիի ուժգնութեամբ ու ման աւանդ բոլոր 

պատո ւիրակո ւթիւնները առաջնորդող խմբապետներո ւն 

գործակցութեամբ յաղթահարեցինք ամէն խոչընդոտ, որ 
կրնար արգելակել այս բանակումին յաջողութիւնը եւ բար- 
ւօք աւարտը։

Սիրելի՛ սկաուտներ, ձեզմէ շատերուն համար ասիկա 
համա-Հ+Մ+Ը+Մ+ական առաջին բանակումն է։ Առաջին օրե
րուն հաւանաբար օտար զգացիք, սակայն յաջորդող օրե
րուն վստահաբար այդ զգացումը փարատեցաւ, եւ այսօր 

դժուարութեամբ է , որ կը բաժնուիք ձեր նոր քոյրերէն ու 

եղբայրներէն։ Հեռաւորութիւնները սակայն պիտի չկարե

նան քակել այն անքակտելի կապերը, որոնք հաստատուեցան 

անցնող 10 օրերու ընթա ցքին։ Ջեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է 

իմանայ, որ 24 երկիրներու եւ 110 մասնաճիւղերու մէջ ո ւ  

նի քոյրեր ու եղբայրներ, որոնց դռները միշտ բաց պիտի ըլ
լան իւրաքանչիւր Հ*Մ*Ը*Մ*ականի դիմաց։

Համա-Հ^ՄԸՄ .ական բանակումները այն եզակի ա
ռիթներն են, ուր տեղայն ական ութիւնը մէկդի կը դրուի, 
կը մոռցուի, թէ ով  ո*ր երկրէն եկած է , կամ ինչ ոճով հա

յերէն կը խօսի։ Բոլորը կը խմբուին Հ*Մ*Ը*Մ*ի սկաուտա- 
կան դրօշին ներքեւ դառնալով պարզապէս Հ*0*Ը*0*ական 
ս կաո ւտներ։

Սիրելի՛ ս կաո ւտներ, վաղը առաւօտ կը հեռանաք այս 

բանակավայրէն, ուր անցուցիք անմոռանալի պահեր. մշա
կեցիք ընկերութիւնն եր, շահեցաք բարեկամներ, եւ երբ վե
րադառնաք ձեր շրջանն եր ը ուրախութեամբ պիտի յիշէք ա
մէնէն դժուար նկատ ուած պահերն ան գամ։

Այս առիթով կ  ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել կեդրո
նական վարչութեան, որ այս խմբապետական կազմին վըս~ 

տահեցաւ համա-Հ + Մ+Ը+Մ+ական 11-րդ բանակումին կազ- 
մակերպումը։ Շնորհակալութիւն խմբապետական եւ գոր
ծադիր կազմի խմբա պետն եր ուն, որոնք ճիգ չխնայեցին յա- 
ջողութեամբ պսակել ու այս բանակումը։ վերջապէս, շնոր
հակալութիւն պատո ւիրակո ւթիւնները առաջնորդող խմ- 
բապետներուն, որոնց անսակարկ գործակցութիւնը նպաս
տեց բանակումի աշխատանքներու հեզասահ ընթա ցքին։

Ու կը մնայ ըսել միայն ՑՏԵՍՈՒԹ ԻՒՆ մինչ նոր հանդի
պում...
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
Բանակումի ընդհանուր 

խմբապետուհի
Թային Օրտողւեան (Լիըանան)

Բանակումի խմբապետական 
եւ գործադիր 

կազմի անդամներ

Փոխ խմբապետ 
Ֆատի Թաժրա (Շուէտ)

Փոխ խմբապետուհի 
Սեդա Սաղպազարեան (Ա.Մ.Ն.)

Ընդհանուր հերթապահ 
Յարութ Պաղամեան (Երուսաղէմ)

Փոխ ընդհանուր հերթապահ 
Գէորգ Օհանեան (Հայաստան)

Քարտուղարուհի 
Արտա Զէյթունփան (Լիբանան)

Սկաուտական չեռային 
տխատանքներու եւ մրցումներու 

հերթապահներ
Ռուբէն Նաշպանտեան (Սիւնիխ) 
Թորոս Հաբլաճեան (Գանատա) 

Կարինէ Սիսեռեան (Ֆրանս)

Շրջապտոյտներու եւ 
անփակազմերու հերթապահներ 

Անդրանիկ Սարգիսեան (Հայաստան) 
Անի էքմէքճեան (Արեւմտեան 0.Ն.)

Արհեստագիտութեան եւ ընկերային 
ցանցերու պատասխանատու 

Արամ Գայսէրեան (Արեւեփան Մ.Ն.)

Մթերապահութեան եւ գումակային 
աշխատանքներու հերթապահ 
Աւագ Կարապետեան (Քուէյթ)

ԱԼՄԵԼՕ ԵԻ ԱԼՔՄԱՐ 
Սեւան Կորկիսեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Անիթա Կորկիսեան 
Յակոբ Կորկիսեան
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Մարգարիտ Կորկիսեան 
Յա կոբ Գաս պար եան 
ժագ Տէր Ղազարեան 

Յովիկ Մովսէսեան 
Եւա Ներսէսեան 

Ռիթա Մուրատեան 
Դանիա Ատոմեան 

Սոնիա Խաչատուրեան 
Արաքսի Խաչատուրեան 
Մարիամ Մխիթարեան 

Ափն Մուրատեան 
Ազատ Պօղոսեան 

Թամար Արշակեան 
Կարօ Վահանեան 

Սիւնէ Աբրահամեան 
Սիրարփի Աբրահամեան

ԱՄՄԱՆ
Լի նա Խա նոյ եան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Յարութ Խանոյեան 
Դաբար Խանոյեան 

Դաչար Պափան 
Ռիթա Մարգարեան 
Թաւին Մարգարեան 
Քրիստին Շմբըփան 
ժանէթա Շմբըփան 
Աշոտ Խանոյեան 

Ափն Պափան

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 0. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ 
Գէորգ Դրամկոչեան 

(Պատուիրակութեան պետ)
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ա  քճա՚ծտ

Գարիւ ԱշճեաՌ 
ՎիգէՌ ԲայույեաՌ 

Այտա ՊարսումեաՌ 
ԹիՌա ՊարսումեաՌ 

Կարօ ՊազարպաշեաՌ 
Վիգի ՊազարպաշեաՌ 
ՆարիՌ ՊէրէճիքյեաՌ 
Շիրակ ՊէրէճիքւեաՌ 

Սամուէւ ՉաքմաքճեաՌ 
ԱՌի ՉոպաՌեաՌ 

Մեղքի Տէր ՎարդաՌեաՌ 
ԿարէՌ ԿարապետեաՌ 

ԱրիՌ ՔայաՌթարի 
ԱՌի ՄաՌճիկեաՌ 

Աւիսա ՄարտիրոսեաՌ 
Արա ՄարկոսեաՌ

Յովիկ ՄարկոսեաՌ 
ժագշիՌ ՄիՌասեաՌ 

ԱՌի ՈւրֆայեաՌ 
Նաթայի ՈւրֆայեաՌ 
ՍոՌիա ՈւրֆայեաՌ 

ՄեյաՌիա ՍաՌթուրեաՌ 
ՌոզայիՌ ՍարգիսեաՌ 

ԻսկէՌտէր ԹէՌէքէճեաՌ 
Իզապեյյա ԳայիաՌէ ԹերզեաՌ 

Գարյօ ՈսպիկեաՌ 
Կասիա ՈսպիկեաՌ 
ՆիՌա ՈսպիկեաՌ 

ՌաբիՌա ՈսպիկեաՌ 
Մասիս ՄարտիրոսեաՌ 

Սեւակ ԱոոյեաՌ 
Գազար ԱոոյեաՌ

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ՇաՌթ ՏէմիրճեաՌ 
ՅոյիՌ ՏիգրաՌեաՌ 
Լէյշա ՅովսէփեաՌ 

Մարիսա ՕվասափեաՌ 
ՆաՌօր ՍազեաՌ 
ՍիմոՌ ՍազեաՌ 

ԾովիՌար ԳայարեաՌ 
Արամիկ ԱյավերտեաՌ 

Երիք ԱշավերտեաՌ 
ՔրիստիՌ ԱՌթաՌՌէսեաՌ 

ՔրիստըՌ ԱրապեաՌ 
ԿարէՌ ՏիարպեաՌ 
ՇաՌթ ՏիարպեաՌ 

ՇաՌթ ՏուտուկճեաՌ 
Կայի ՉաքմաքճեաՌ 

ԱՌդրաՌիկ ՉաքմաքճեաՌ 
Սերժ ճարեաՌ 

Լարա ՔէշիշեաՌ 
ՆաՌար ՔէօրքիւՌեաՌ 

ՇաՌթ ՄիհրաՌեաՌ 
Հրակ ԹաՌաշեաՌ 
ԱյիՌա ԵուսէֆեաՌ 
Լիյիա ԵուսէֆեաՌ 

ԱՌդօ ԱճամեաՌ 
Քրիստափոր ԱյաճաճեաՌ 

Յակոբ ԱյաճաճեաՌ 
Մարտիկ ԱյաճաճեաՌ 
ԳարիՌա ԱՌդոյեաՌ 
Նայիրի ԱՌդոյեաՌ 
Այէքս ՊասմաճեաՌ 
ԱրմէՌ ՉէօփճեաՌ 
Քրիս ՉէօփճեաՌ 
Նարօ ՉէօփճեաՌ 
Գրօ ՉէօփճեաՌ 

ՏարօՌ ՄարկոսեաՌ 
ՍայիՌա ԳաւիթեաՌ 
Գէորգ ԱբգարեաՌ 
Մէրի ԱբգարեաՌ 

Սերժ Արուշ 
Վա Ռօ Արուշ 

Նայիրի ԱսայեաՌ 
Փիթըր ՊաղտատյեաՌ 

ԳուիՌ ՊարոՌեաՌ 
Նայիրի ԳաբրիէյեաՌ 
Սիդա ԳասպարեաՌ 
ԱյիՌ ԽտըրյարեաՌ 
Մկօ ԽտըրյարեաՌ 
Լոոի ՍամուէյեաՌ 

Սամուէյ ՍամուէյեաՌ 
Թամար ՍամուէյեաՌ 
Սե ւակ ՍուՌ պույ եաՌ 

Կարօ ԳաւիթեաՌ
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Արթիւր ԱրսյաՈեաՈ 
Մկրտիչ ԱրւղաՈեաՈ 

ԼուսիՌ ԱւագեաՈ 
Ռոզի ԱւագեաՈ 

Մարգիս ԱւագեաՈ 
ԱՈահիտ ՏօՈոյեաՈ 

ճորմ ՏօՈոյեաՈ 
Ներսէս ՏօՈոյեաՈ 
ԹայիՈ ՏօՈոյեաՈ 

Տաթեւիկ ԽաչատրեաՈ 
ԼեՈա ՄիՈասեաՈ 
Փօյ ՄիՈասեաՈ 

Աչէք ՔէպապճեաՈ 
Մարօ ԳարակէօզեաՈ 
Ռոստոմ ՄկրտիչեաՈ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ 
ՇարյիՈ ԿոտայազեաՈ 

(ՊատուիրակութեաՈ պետ) 
Մերոբ ճէմէեաՈ 

Հայկ ՊէրպէրեաՈ 
ԳարիՈ ԱյՈթապյեաՈ 
Լարա ՏօՈապետեաՈ 

Նարեկ ՔուչերեաՈ 
էմրչի ՄամուէյեաՈ 
Արա ՔարամեաՈ 
ՎիգէՈ ճէճէեաՈ 

ԼեւոՈ ՊապայեաՈ 
Լիյի ՔուչերեաՈ 

ՇաՈթ ՄապուՈճեաՈ 
ԼեւոՈ ՏօՈապետեաՈ 

ՔրիստիՈա ՏէրատուրեաՈ 
Յակոբ Մարգիս 

ՕհաՈՈէս ԳազաՈճեաՈ 
ՄոՈիկ ՀայյաճեաՈ 

Մարգիս ՄերայտարեաՈ 
ՇահաՈ ԱթմաճեաՈ 
ԱրիՈ ՂարիպեաՈ 

Թամար ՂարիպեաՈ 
ԱրէՈ ԱղապապեաՈ 

Ռազմիկ ՄաքասճեաՈ 
Արբի ՏէյիրմէՈճեաՈ 

Րաֆֆի ՄամուրքաշեաՈ 
Կայիա Տէր ԱբրահամեաՈ 

ԴուիՈ ԱղապապեաՈ 
Գազար ԳիյիճեաՈ 
ՇաՈթ ԳիյիճեաՈ 

Զեփիւռ ԳասպարեաՈ 
Նաթայի ԱմաՈեաՈ 
ԳարօյիՈ ԱմաՈեաՈ 

ՕհաՈՈէս ԱրիստակէսեաՈ 
Նաթայիա ՓիյաւեաՈ

ԹաթիաՈա Մամուի 
Վահէ ՕհաՈեաՈ 

ՄեւաՈա ՈւասիյեաՈ 
ՌուբէՈ ՄիհրաՈեաՈ 
ՄիմոՈ ՄիհրաՈեաՈ 

Կապրիէյյա ՆշաՈեաՈ 
Յովիկ ՕհաՈեաՈ 

ՊրիաՈա ՆշաՈեաՈ 
Լի սա Փա Ոոս եաՈ 
Մօ սէ ԳՈտոյ եաՈ 

ԿարիՈէ ԳՈտոյեաՈ 
ՄարիՈ ՓաՈոսեաՈ 
Այիք ՄարսէյեաՈ 

Մեղրի ՄարսէյեաՈ 
Կայի ՈւարդուքեաՈ 
Փաթիյ ՄաՈուկեաՈ

Դրօ ՆայպաՈտեաՈ 
Փաթիյ Տէր ՅակոբեաՈ 
Լոռի ՆայպաՈտեաՈ 
Ռիթա ԶահթէրեաՈ 

ԱյիՈա ԼահեաՈ 
ՄարիաՈ ՄահակեաՈ 
էյիսա ՈւարդուքեաՈ 

ԱրիՈ ՊետոյեաՈ 
Այեքսա ՄվազյեաՈ 

Միյվա ԼահեաՈ 
ճոսյիՈ ԱպաճեաՈ 

Նարէ ԱղախաՈեաՈ 
ԱՈիա ՎարդաՈեաՈ 
ԱրգիՈ ԱւաՈՈէսեաՈ 
Թարա ՓիրումեաՈ 
Զեփիւռ ՕհաՈեաՈ
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Նաթափ Եքիքեան 
Թադէ Փիրումեան 

Արիանա Ստեփանեան 
Լէա Ղարիբեան 

Դիոն Սէյֆի 
Արմէն Ղազարեան 

Նայ իրի Վրթանէսեան 
Անի Օվաննէսեան 
Լէա Պետրոսեան 

էշընի Փաթաթանեան 
Ափն Այվազեան 
Սեփա Ղատիմի 

Վահէ Խաչատոտեան 
Դիոն Թահմազեան 
Շարիս Շահբազեան 

Մանէ Նազարեան

Լիփան Թահմազեան 
Դանիէւ Շահգաշդեանս 

Սթեֆընի Աբաքեանս 
Շանթ Մովսէսեան 
Թինա Խանփան 

Շարիս Մանուկեան 
Սադա Աւաննէսեան 
Արփա Սեհտիխանի 
Թափն Գէորգեան 
Հայկ Իսկանտարի 
Թեւան Գէորգեան 

Արփի Ուրխան 
Դրօ Մաւշեղեան 

Դուին Տէր Գէորգեան 
Նաթափ Կիրակոսեան 

Նարէ Փիրչանեան

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Լի ոն Ոս կան եան 
Աչէն Մանուկեան 
Աննա Խեչումեան 

Սաշա Իսախանեան 
Շանթ Ար մէն եան 

Արէնի Չորպաճեան 
Անի Ղազարեան 
Արամ Աբանեան 

Ջինա Աբաքեանս 
էփա Իսկանտարի 
Լիա Փողադեան 
Դուին Մուշեղեան 
Քրիս Յակոբեան 

Քրիստինէ Դաշտեմիրեան 
Հուրի Փարթամեան 
Ջարեհ Շահինեան 
Մարաշ Պապիկեան 
Լոոի Քուրզէսեան 

Քրիս Չամքերթէնեան 
Շա հէ Շա հին եան 

Արթին Խաֆարտեան 
Կարէն Քուրզէսեան 

Քրիսթոֆըր Քէշիշեան 
Քրիսթիան Թադէոսեան 

Սեւանա Ղարիպեան 
Թանիա Շարիադզատեհ 

Աէքս Քէշիշեան 
Թափնա Շարիադզատեհ 

Սեաւն Գաջայճեան 
Նայիրի Պաղտասարեան 

Նաթափ Ազիզեան 
Թափն Սարգիսեան 

Քնար Չարըքեան 
Գարին ենիգոմշեան 
Լափ Պոտսափան 

Նանար Պոտսափան 
Անի Քրիստին Գէորգեան 

Գարինա Փօշատեան 
Դաար Սարգիսեան 

Արմէն Կարապետեան 
Թաթիանա Ապրամեան 

Փաթխ Քաշաչեան 
Յովիկ Արիսեան 

Գրիգոր Աթաշեան 
Նատին Թահանեան 

Հրակ Մենաշեան 
Ափքս Գէորգեան 

երուանդ Մանուկեան 
Րաֆֆի Ռաճոյեան 

Սարինա Աճնաս 
Ատանա Պաղրտւ 

Յարութ Թահանեան
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ. Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Ռիթա Գուկասեան 
Արինա Մկրտիչեան 
Մաճէ Շահպազեան 
Ռոնի Հայրունեան 
էտկար Աբնուսեան 

Արէն Գէորգեան 
Վաչէ Հաթանեան Թարգորտի 
Փարեւփ Թահճասեան Զարնէ 

Գազար Գալստեան 
Քրիստինէ Սագոյեան 
Նիքոլաս Եղիայեան 
Յւսկոբ Մաքնիսեան 

Հայկ Քէյլեան 
Նաթաչի Գասաճանեան 

Քրիստափոր Գասաճանեան 
Սարգիս Գասաճանեան 

Աէք Չոպանեան 
Լիլի Սաղրրեան 

Անթընի եղիայեան 
Մարիանա Պօղոսեան 

Կարէն, Հաւանճեան 
Գալար Տարագճեան 
Անտրու Տարագճեան 

Արճանտ Ակոբեան 
Թանար Յարութխնեան 

Սոֆիա Թոփճեան 
էճխ Գարիպեան Սաքի 

Անի ժամկոչեան 
Շարլին Գէօզալեան 
Անուշ Գազարեան 
Յովիկ Շահինեան

ԱԻՍՏՐԱԼԻԱ 
Րաֆֆի Նաճարեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Նարինէ Ագիլեան 
Զարեհ Ագիլեան 

ճուլիա Պանպէգեան 
Լիանա Պանպէգեան 
Նարեկ Պետրոսեան 

Գարուն Մարի Պօղոսեան 
Քայլար Պօղոսեան 

Արոն Շա նէլ եան 
Տանիէլ Տէր Պետրոսեան 
Սաոա Տէր Պետրոսեան 
Սեդա Տէր Թադէոսեան 

Ռուբէն ԻՎանեան 
Թինա Իվանեան 
Քրրք ճէորճեան 
Ռիա ճէորճեան

Արտէն Գալօղլեան 
Տարօն Գալօղլեան 
Նաթաշա Քէօսէեան 

Փօլ Քէշիշեան 
Գարօլին Մանուկեան 

Մոնիք Մանուկեան 
Հայկ Մինասեան 
Արէն Նաճարեան 

Սագօ Սարգիս էճիրխանեան 
Անթոնի Շահինեան 
ճէյճս Շահինեան 

Կապրիէլ Շահինեան 
Զաքարի Շահինեան 

Հայկ Սինոնեան 
Սեպուհ Թադէոսեան 
Նարեկ Չափրազեան

Պէն Չոփուրեան 
Մայքրւ Չոփուրեան 

Ռոժիքա Չոփուրեան 
Իզապէլ Վահրատեան 
Նաթալի Վահրատեան 

Կարօտ Վարժապետեան 
Քրիստափոր Ուարեան 

Նաթաշա Ուարեան 
Ռէպէքա Ուարեան 
Նժդեհ Զիլիֆեան 
Արփի Սահակեան 

Յարութ Պալասեան 
Սոֆիա Պէրքոտեան 
Ալէք ճոն Պոյաճեան 

Ցոլին Պոյաճեան 
Արա Պոյաճեան
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Նենսի Չիրէնեան 
Անտրէ Տիոտադի 
Այզաք Տիոտադի 

Աէքսըս Տիոտադի 
ժագ Տիոտադի 

Ռէպէքա Կորճեան 
Սարի Յակոբեան 
Սարէն Յակոբեան 
Յակոբ Ւզմիրփան 

Կարօ ճխարքոզեան 
Մայքըւ Գպոքոսեան 

Ւզապէբլա Սաբլադեան 
Աւետիս Թաշճեան 

Շարիս Վարդանեան 
Նաբաշի Յորա 
Կիմա Եկորեան

ԳԱՀՒՐԷ 
Արա Քէօհնէփան 

(Պատուիրակութեան, պետ) 
Թանար Յակոբեան 

Գարօւ էտաար Սիբատ 
Դաբար Մազբամեան 

Լարա Չամքերթէնեան 
Լիփթ Սայեան 

Լորետանա Մկրտիչեան 
Լոոի Չիւինկիրեան 
Կարին Կրպոյեան 

Կբորիա Մկրտիչեան 
Մանէ Սայեան 

Մարիա Աւետիսեան 
Նաթափ Սրապեան 
Նունէ Թորոսեան

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Ռիթա Չամքերթէնեան 
Սեբլա Չիւինկիրեան 

Սանտրա Մունիր Ֆահմի 
Աշոտ Քէօհնէփան 

էտուարտ Արթինեան 
Կարէն Թորոսեան 
ճորճ Հանի Ռիատ 
Սհեր Քէօհնէփան 

Րաֆֆիք Ղազարեան 
Սասան Կրպոյեան 

Մարի ճոյս էյխուրի

ԳԱՆԱՏԱ
Սօսէ Կարապետեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Ափն Անտէրեան 

Արա Գաշաստեան 
Մարինա Գաշաստեան 

Ատրինէ Արթին 
Արմէն Արթին 

Աոատ Այնթէպփ 
Աստղիկ Այնթէպփ 
Գրիգոր Այնթէպփ 

Լանա Բաբաբէկեան 
Յակոբ Պափան 

Արմէն Պափոզեան 
Մեղեդի Պէքմէզեան 
Նարէ Պէքմէզեան 

Միքայէւ Պօղոսեան 
Կարին Պոյաճեան 
Նարեկ Պոյաճեան 

Արազ Տէր Օհան 
Մարաշ Տէր Օհան 

Արի Տէր Օհաննէսեան 
Նարօտ Տիշոյեան 
Լորա Տոնոյեան 

Արիանէ Ղազարեան 
Մեղեդի Կոստանեան 
Հայկ Յարութիւնեան 
Մաթիու Հարունեան 
Մարթին Հարունեան 
Նենսի Գապագեան 

Մեփնա Գաշթակեան 
Դուին Գարաճեան 
Մհեր Գարաճեան 

Թիթեռ Քարկոցեան 
Նամար Քարկոցեան 

Վարդան Քարկոցեան 
Սարին Չարշաֆեան 
Դուին Գաթըրճեան 
Լոռի Գազանճեան 
Անտրէ Գազարեան
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Կարօ ԳտպոզեաՕ 
Նարօտ ԳրրպոզեաՕ 
Մասիս ԳէորգեաՕ 

ՄաՕիա ԽաչատոտեաՕ 
ՄեսիաՕ ԽաչատոտեաՕ. 

Աւէրս ԽաչիկեաՕ 
Յարուր ԽաչիկեաՕ 

Արամ ԽաչիկեաՕ 
ԳաոՕի ՔիւփէւեաՕ 
ՍարիՕ ՔիւփէւեաՕ 
Այիք ՄակարեաՕ 

Նաթայի ՄարաքեաՕ 
Աչէրսա ՄարկորեաՕ 
ՍիէՕա ՄարկորեաՕ 
ԱրէՕ ՄասրէփաՕ 
Հրակ ՄասրէշեաՕ 
ԱՕՕա ՄութաֆեաՕ 
Նաթայիա Մաթիաս 
Քրիստ ՄերճաՕեաՕ 
Մեղրի ՄեսրոպեաՕ 

Վարագ ՄեսրոպեաՕ 
ՇաՕթ ՄոմճեաՕ 

ՏարօՕ ՄուրատեաՕ 
Աւէք ՆաճարեաՕ 

Սերժ Ներսէս
Նիկպ ՍեւաՕ ՄարգարեաՕ 

ԱՕի ՅովհաՕՕէսեաՕ 
ՔրիստիՕա ՕՕայեաք 

ԱՕի ՕթճեաՕ 
ՌուբէՕ ՕյամայեաՕ 

ՎիգէՕ ՊօղոսեաՕ 
Բիւրակ ՍաֆարեաՕ 
Նարեկ ՍաղտրճեաՕ 

Րաֆֆի ԹահմազեաՕ 
Մարիա ՉամիչեաՕ 
ԱրէՕ ՉիւիՕկիրեաՕ 

Վարագ ՉիւիՕկիրեաՕ 
ԿարիՕ ԵագուպեաՕ 
ՎաՕի ԵագուպեաՕ 

Նաթայի ԶարացեաՕ 
ՎահաՕ ԶարացեաՕ 
ՍեւաՕ ԶարկարեաՕ 

Այիսիա ԱղազարեաՕ 
Դաչար ԱՕասաւ 

Ռազմիկ ԱրրճեաՕ 
Սեւակ ԱրրճեաՕ 

ԱկուսթիՕ ԱբարտեաՕ 
ԱրէՕ ԱրսէՕեաՕ 

ՔրիստիՕ ԱսատուրեաՕ 
Այիք Աւետիսէս։Օւ 

Քիա Պապի 
ԱրէՕ Պա պիկ եաՕ

Սեւակ ՊապիկեաՕ 
Շուշի ՊագարեաՕ 
Կարօ ՊատւզեաՕ 

Սարիթա ՊամպուքեաՕ 
ԱՕայիս ՊարոՕեաՕ 
ճույիա ՊարոՕեաՕ 

Քրիսթոֆրր ՊասմաճեաՕ 
ԱՕթրՕի Պեւչրր 
ԱՕտրու Պէւչրր 

ՍարիՕա ՊօղոսեաՕ 
ՍապրիՕա ՊօղոսեաՕ 
Զոհրապ ՇահիՕեաՕ 

ՇաՕթ ՇահիՕեաՕ 
Սամուէւ ՇամղեաՕ 

Արի ՏաղչեաՕ 
Լարա Տէր ԱսատուրեաՕ

ԼիաՕա Տէր ՍկրտիչեաՕ 
Միքայէւ ՏեվւէթեաՕ 

ԱրիՕ ՏիմիթեաՕ 
Դաչար ՏիմիթեաՕ 

էւա Ֆիրոսա
Քրիսթոֆրր Համբար ո̂ւմեաՕ 

ԱրէՕ ԻմամէճեաՕ 
ԿարիՕ ԻմամէճեաՕ 
ԼիաՕա ԻսրայէփաՕ 

Կրէկորի ճագեաՕ 
Այիք ճաքմաքաւեաՕ 

Լիա ԳարիՕա ժաՕգուզեաՕ 
Արպի ԽաչատոտեաՕ 
ՏարէՕ ԳաֆաֆեաՕ 
Նարեկ ԳաշօղւեաՕ 

ՄարիՕպ ԳաբրիէւեաՕ

182 ՄԱՐԶԻԿ, 37ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 411



^3րշւց֊ տբ6շւ315։^3րշւց405^ժ 10/18/2018 9:43 Բ̂ 1 Բտցտ 183

֊

Փիթըր Գասպարեան 
Թինա Խաչատուրեան 
Գարինա Քիւփէյեան 

Հրատ Քուշեան 
Այիք Լիպարեան 
Իզապէւ Մանուկ 

Քրիստափոր Մանուկ 
Արին Մանուկեան 

Ռաֆայէւ Մանուկեան 
էմիյի Մարկորեան 

ճէսիքա Մարկորեան 
Թայիա Մարկոսեան 

Այիս Մեյէքեան 
Սահակ Մեյէքեան 
Սեւան Մեյէքեան 

Սաշա Մեյիք

Արէն Մեյքոնեան 
Տիանա Մեյքոնեան 
Տիգրան Միսիրեան 
Դանիէյ Միկտէսեան 
Աննա Նահապետեան 
Դանիա Նիկողոսեան 
Լիսա Նիկողոսեան 

Գէորգ Օհաննէս 
Դաւիթ Օհաննէս 

Անթընի Օհանէսեան 
Այիք Օհաննէսեան 

Այէք Օյթաճեան 
Գէորգ Ուրիշեան 

Արթիւր Փանոյեան 
Նայիրի Սապա 

Րաֆֆի Ստեփանեան

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Աւետիս Սոմունճեան 
Պարոյր Թաշճեան 
Փաթիյ Թաշճեան 
Ային Թաշճեան 

ճոնաթան Չարֆաճեան 
Սեւակ Զոփճեան 

Արա Անդրանիկ Թոփուզեան 
Գոսթա Թիւֆէնքճեան 
էմմա Թիւթիւնճեան 
Արի Վարժապետեան 
Նանար Եագուպեան 

Սեւան Եիկիտպաշեան 
Փաթիյ Եիկիտպաշեան 
Սեպուհ Զոհրապեան 

Անուշիկ Կապաճուզեան 
Շահան Քահքէճեան 

Գաբրիէյ Մասիս Ինճէճիկեան 
Թիանա Անսուրեան 
Նարինէ Թիթիզեան 
Արուշ Պէրպէրեան

ԵՐՈԻՍԱՂԷՄ 
Յակոբ Սեւզադեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Սօսէ Գրիգորեան 
Գարօյ Ապաճեան 

Սեւանա Հէքիմեան 
Յովսէփ Եագուպեան 

Նարեկ Սեւան 
Վերժին Գայայճեան 

Լորին Ապաճեան 
Մեսրոպ Սահակեան 
Արազ Սահակեան 

Արեգ Սեւան 
Մուրատ Քաթանաշօ 
Նաթայի Շահրիկեան 

Լարէն Քարամ 
Թոնի Տարագճեան 

Անտրու Տարագճեան 
Եոհան Փանոյեան 

Նաթայի Մաթոսեան 
Մայքըյ Մաթոսեան 

Քրիստիան Տէմիրճեան 
Նուարդ Սողոմոնեան 
Սերժիօ Օվսէփեան 
Արամ Փանոյեան 

Գրիգոր Սողոմոնեան

ԼԻԲԱՆԱՆ 
Վարդուկ Ֆըոնզյեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Վարագ Պայապանեան
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ճօ Պշարա 
ՇահաԱ ՆաճարեաԱ 

ճոԱ ճհայյեճ 
ՀրաԱդ ՔիւրքճեաԱ 

Քրիստ ՓափազեաԱ 
ԱԱթոԱի Օպէյտ 

Կէրի ԶէյթաԱցեաԱ 
Կարօտ֊ Սերոբ ՀաԱԱէշեաԱ 

Սարօ ՍերաժեաԱ 
ԱրճաԱ ՆաճարեաԱ 
Ցողիկ ԹրթըոեաԱ 
Այգ ԱրզաճաԱեաԱ 

Կայի ՔէշիշեաԱ 
Ցպեր ԳէորգեաԱ 

Լոոի ԽաչատոտեաԱ 
ՎաԱա ՄաԱիսաճեաԱ 

Սօսէ ՏէճիրճեաԱ 
Քաթիա Սարգիս 

Լէա֊Ռիթա Սաատ 
ԱրիԱ ՆիկպեաԱ 

ԲայեԱի ՍտեփաԱեաԱ 
Մարիա եիրիքեաԱ 
ՑոյիԱ ԳէորգեաԱ 

Սերժ Խարի 
Գօգօ ՆայչաԱեաԱ 

Վարդգէս֊Վարագ ԳաշօփաԱ 
Կարօտ ԳաճպուրեաԱ 
Հրակ ՊայապաԱեաԱ 
Հրակ ՍտեփաԱեաԱ 
ՎաԱա ՊագգափաԱ 
ՆաԱօր ՀաճաճճեաԱ 

ԱԱԱա֊Մարիա ՏէճիրճեաԱ 
Նեշշա ճհայյեճ 

ՎաԱա ՊէրպէրեաԱ 
Մարիա ՎարդաԱեաԱ 

ՔրիստիԱա ԳապագեաԱ 
Ռիթա֊Մարիա ԳազաԱճեաԱ 

Սեպուհ ՏօԱիկեաԱ 
Սերժ ՂարիպեաԱ 

ԱԱի ՍարեաԱ 
Կրէյս ՔըԱտարժի 

Փօ\ ՆիկպեաԱ 
ԼեաԱ ԳաէայճեաԱ 
Նարէ ՔխրքճեաԱ 

Կայի ԽիւտավերտեաԱ 
ԱրիԱ֊ՍաԱաԱ ՀաշէօյեաԱ 

ՄարիԱա ՍարեաԱ 
ՄեյքոԱ ՊապէեաԱ 
ՌաբէԱ ՊապէեաԱ 

Մեղեդի ՊուտագեաԱ 
ՎաԱիկ ԳասարճեաԱ 
Սարգիս ԵագուպեաԱ

ՍիճոԱ ՏէրտէրեաԱ 
էւա ՂազարեաԱ 

Միսաք֊Սերժ ԳաԱտահարեաԱ 
Քրիսթէշ ԱրթիԱեաԱ 

ՆարիԱ ԳարակխւէեաԱ 
Մարիա Յակոբ 

Գէորգ ՊուտագեաԱ 
Կարպիս֊ԿարէԱ Տէր ՂազարեաԱ 

ճորճ Պիթար 
Գօգօ ԳրիգորեաԱ 
ՍեյիԱ ՂազարեաԱ 
Փաթխ ՅակոբեաԱ 

Սերի ՄերթխաԱեաԱ 
Վարդի ՄերթխաԱեաԱ 

Մարկրիթա ՄաշտոսեաԱ 
ՍեիԱա ԱյԱթապփաԱ

Լէա ԱշգարեաԱ 
ՍեյիԱ ՔէշիշեաԱ 

Կասիա ՊոյաճեաԱ 
ՌոզայիԱ ՔէԱտիրճեաԱ 

Գարօշ ՔէԱտիրճեաԱ 
ԼեաԱ ՂուկասեաԱ 
Հրակ ՔիւօհխեաԱ 

Սեւատա ԱԱտոԱեաԱ 
Յակոբ ՔէշիշեաԱ 
ԱրճէԱ ԵղիայեաԱ 

Հրակ ճիԱպաշեաԱ 
Փաթրիկ ԳազաԱճեաԱ 

ՌաբէԱ ՄարտիրոսեաԱ 
Արի Աւետիս 

Նարեկ ԳազաԱճեաԱ 
ԱրիԱ ԿիղաճեաԱ
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Սինթիա Պայրագտարեան 
Ռուբինա Պէհանեան 
Նաթափ Սարգիսեան 

Տպեր Չիչեան 
Նանօր Թերֆիզեան 

Նարէ Կէօվօղրանեան 
Թամար Փափազեան 
Նարեկ Մեսրոպեան 
Կարէճ Կիղուճեան 

Կարօ Գաւէնտէրեան 
Շանթ Կօշկակարեան 

Ռիթա Աթթարեան 
Ռիթա Մուրատեան 

Մարի-Քրիսթէւ Ամէմեան 
Դուին էքշեան 

Լոոի Միթիփան

Գարին Խաչերեան 
Նարօտ Մերթխանեան 

Սերի Մարգարեան 
Սարին Աոաքեշ 

Սթեֆանի Քէչէմեան 
Քրիստ Բրուտեան 

Հայկ Աւետիս 
Արզնի Արպանեան 

Նարօտ Քէչէպաշեան 
Նարօտ Տէմիրճեան 

Անի Ան տոն եան 
Մեղեդի Սնապեան 
Ափք Մեսրոպեան 
Հրակ Մեսրոպեան 
Կասիա էճիտեան 

Մկրտիչ Գէորգեան

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ճորճ Մաշճեան 
Վարդան Օհանեան 
Կարապետ Աւեսեան 
Գարի Թիւֆէնքճեան 
Սերփ Խաչատուրեան 
Կարէն Աբրահամեան 

Տաթեւ Ադամեան 
Պետիկ Գասպարեան 

Մենար Պոյաճեան 
Ափն Արապաղեան 

Լուսին Պէօրքուպէյուքեան 
Կասիա Դիմիճեան 

Պետրոս Գաշոատեան 
Ար փի Պա պիկ եան 

Ատպֆ Փարրաքեան 
Շանթս։ւ Գասպարեան 
Սերուժ Նորամանեան 

Սերժ Մանուկեան 
Պօղոս էօրտէքեան 

ճոյ Պասսուս 
Նարինէ Յարութիւնեան

ԼՈՆՏՌՆ
Թամար Աբրամեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Աննա Աւագեան 
Աննա Զէյնայի

Նոյեմի Ստեփան Սարգիսեան 
Անի Ստե փան եան 

Աշէք Եղիազարեան 
Նարինէ Պէշիրեան 

Թային Մանաէփան 
Մարիա Նազարեան 
Համբիկ Պօղոսեան 

Քրիսթոֆըր Անդրէասեան 
Ռիչըրտ Կարսփարեանս 

Դանիէւ Պետրոսեան 
Վահէ Աւէեան

Աչէքս Օհանեան 
Ստեփան Գասպարեան 
Քրիսթիան Սահակեան

ԿԻՊՐՈՍ
Րաֆֆի Կէօքճեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Մարիամ Մոմճեան 

Անդրանիկ Խաչատուրեան 
Նանար Խաչատուրեան 

ճորմ Մափասեան 
Միփնա Պաղչէճեան 

Ծովինար Տէր Պետրոսեան
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
Փաթրիք Կոստանեան 

Այիբ Աշմեան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
Սեւակ Նազարեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Մեղրիկ Գվըրեան 

Մեղրի Սրապիոնեան 
Տարօն Գաբրիէւ 

Բիաինի Մէփէթմեան 
Էդկար Մկրտչեան 

Արտիոմ Մկրտչեան 
Նաթայի Թաշճեան 

Սիւնէ Գէորգեան 
Ռուզաննա Խուդավերտեան 

Հրակ Սուսանի 
Յովսէփ Մատարեան 
Լոռի Պոշկէզէնեան 
Դայար Գայուկեան 

Գաոնի Մուրատեան 
Ֆյորա Մատարեան 
Զաւէն Գրիգորեան 
Նեըի Ղազարեան 

Համբիկ Այվազեան 
Լարա Աթոյեան 

Աստղիկ Հեպոյեան 
Վահէ Համբար^ումեան 

Ա11ա Խաչատրեան 
Արմինէ Պետրոսեան 

Սիւզաննա Պօղոսեան 
Ջույիաննա Ղազարեան 

Էրիկ Հայույեան 
Արէն Ասատուրեան 

Վյատիմիր Մարտիրոսեան 
Սոյակ Քէորօղյեան 
Անուշիկ Փանոսեան 

Հայկ Յա կոբ եան 
Արմիդա Աբրահամեան 

Արշակ Գէորգեան 
Պետրոս Պետրոսեան 

Նարեկ Յակոբեան 
Անի Նիկողոսեան 

Տաթեւ Միրախորեան 
Մարգարիտա Դրեսսյեր 

Սարմէն Սաֆարեան 
Կայի Մարգարեան 
Բայիկ Հապոյեան 
Նանէ Սարգսեան 

Արմիկ Փայանճեան 
Մհեր Ղեւոնդեան 
Արպի Աւետիսեան

Մեյիք Տիգրանեան 
Հայկ Աղաբէկեան 
Հայկ Սարգսեան 

Արման Գայստեան 
Նարեկ Շէկոյեան 

Արամ Աբրահամեան 
Աւագ Կարապետեան 

Անի Յա կոբ եան 
Կարէն Թորոսեան 
Անուշ Մանուէյեան 

Մերի Դաւթեան 
Սերգէյ Մուրատեան 

Ռուզաննա Այեքսանեան 
Թամարա Սարգսեան 

Եուրի Այվազեան 
Անի Պաղտասարեան

Գոռ Գրիգորեան 
Էյկա Մարգարեան 
Արա Ամիրխանեան 
Նինա Պետրոսեան 
Կարինէ Կիւրեղեան 
Գարիկ Միքայէյեան 

Վահան Փամբուքեան 
Սօսէ Շուշանեան 
Մհեր Սիմոնեան 

Մարիամ Խաչիկեան

ՀԱԲԱԻԱՅԻՆ ԱՄԵԲԻԿԱ 
Մարիանօ Տօնիկեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Արթին Սանկետոյչէ 
Յակոբ Թութուշեան
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Ֆրետերիքօ ՏօԱիկեաԱ 
ՖշորեԱսիա ՊողճաշեաԱ 

Վաշերիա ՄորիքոԱի 
Բաշոմա Բերի 

Նայիրի ԹոփաշեաԱ 
ԱԱուշ ՄերտիԱեաԱ 

ՖրաԱքօ եագուպեաԱ 
ԳաԱտեշա ՊեշէԱ ԱգսարշեաԱ 

Սոշ ՄեշիԱէ ԱգսարշեաԱ 
Նիքոշաս ԱկուսթիԱ Պարշեթա 
Խուշիէթա ՆուԱէ ՊոյաճեաԱ 
Մաթիաս Խեսուս Գարպիա 

ԱրիատԱա Սոֆիա ԳաթաշաԱօ 
Կարիճէ ՉորպաճեաԱ 

Վիգէճ ԱկուսթիԱ ՉորպաճեաԱ 
ՊեշէԱ ԿոստաԱեաԱ

ԽուաԱ ՄարթիԱ ՏէշտէշեաԱ 
ՖրաԱսիսքօ Տէր ՂակասեաԱ 

ՄարթիԱ ՏիրատուրեաԱ 
Մարիա էմիշիա ճուպէշեաԱ 
Ռոսիօ ԿոԱգաշէս ՔէշիշեաԱ 

Սոֆիա ԹաշիԱ ՔէչեաԱ 
Ջոէ Մակաշի ՔէչեաԱ 
ԱշիԱ Ջոէ ԿիղէսէրեաԱ 

Արի ՄաԱուէջ ԳոճայեաԱ 
ԱԱուշ Լէյշէք 

Պաութիսթա ՄեժոյեաԱ 
ԻկԱասիօ ՄեժոյեաԱ 

Մաուրօ ԱրմէԱ ՆաքքաշեաԱ 
Նիքոշաս ԿարէԱ ՆաքքաշեաԱ 
Կապրիէշա ԱԱԱա ՍամաԱճեաԱ 
ԽերմաԱ Բաֆֆի ՍամաԱճեաԱ

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Լուսիշա ՄեշիԱէ ՍարեաԱ 
Քամիշա Փաշոմա 
Սոֆիա ՏաքէսեաԱ 

ԱԱուշ Տէր ՅակոբեաԱ 
Սոֆիա ԱԱուշ ԹորգոմեաԱ 

Սոշ ԱշիԱ ԹորգոմեաԱ 
ԼաուրիաԱօ ՄարթիԱ ԹորոսեաԱ 

Կապրիէշ ԱշեխաԱտրօ 
ՄեշիԱա ՋաԱիկեաԱ 
Սոֆիա ՋաԱիկեաԱ 

Աշեքսիա ՊարպարեաԱ 
Միքայէշ ՏէմիրճեաԱ 

Միքայէշ ՆաշպաԱտեաԱ 
Լարիսա ՊարպարեաԱ 

ԿարիԱէ Տէր ՄարգարեաԱ 
Արամ ՄաԱուկեաԱ 

Կապրիէշ ՊարսամեաԱ 
Նաուէշ ՇեհէրշեաԱ 
Արամ ՆերկիգեաԱ 

Լագարօ ՓաԱոսեաԱ 
Նայիրի ՍաԱթուրեաԱ 
ՓիէրիԱա Թրիփոտի 
Խուշիէթա Օպիսբօ 

ՎիրխիԱիա ՊեԱկշեաԱ 
ՕրիաԱա ԱհարոԱեաԱ 

ՊրուԱօ Սիչեշիս 
ԱկուսթիԱ ՇեհէրշեաԱ 
Ռո սի Աա Թրի փո տի 

ՌոմիԱա ԳույումճեաԱ 
Խուշիէթա ՄոսեաԱ 
Մաթէօ ՓիշաւճեաԱ

ՄԻԻՆԻԽ 
Սի մոԱ Սի մոԱ եաԱ 

(ՊատուիրակութեաԱ պետ) 
ԹաշիԱ ՄկրտիչեաԱ 

Մատթէոս ԳրիգորեաԱ

ՄՈՍԿՈՒԱ
Համշէթ ՀախեաԱ 

(ՊատուիրակութեաԱ պետ) 
Վիքթոր ԿԱեագկով 

Սեղա ԱոաստամեաԱ 
Հայկ ՆերսէսեաԱ 

Լիովա ՇամմամեաԱ 
ՍվետշաԱա ՊետրոսեաԱ 

Գէորգ ՓայտեաԱ 
Նարէ ՆերսէսեաԱ 

ՏիաԱա ԱբրամեաԱ
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ՅՈԻՆԱՍՏԱՆ 
ՍիմոԱ ԱսիբեաԱ 

(ՊատուիրակութեաԱ պետ) 
ԱիԱ ԱյվազեաԱ 

ԱրմաԱ Տէր ՅովակիմեաԱ 
ԵրուաԱդ ՄաԱուկեաԱ 
Արազ ՊարսամեաԱ 

Թամար ՊարսամեաԱ 
ԱԱդրաԱիկ ՆաճարեաԱ 
ԱփքսաԱ ՆաճարեաԱ 
Սարդիս ՍամուէփաԱ 
ՎիգէԱ ՍափրիչեաԱ 
ԱԱահիտ ՍրապեաԱ 
Յովիկ ԹիթոյեաԱ 
Արտեմիս ՀիթեաԱ 
Լուսի ՔերոբեաԱ 

Մարի Արամ
Նեքթարիա Սիխայեփտու 

Ազատ ՄիԱասեաԱ 
Մուշեղ Սիքայէշ ՄուշոյեաԱ 

ՍաԱտրա ԳիքեաԱ 
Մարիա ԱԱԱա ԽաչատրեաԱ

ՍԹՈՔՀՈԼՄ 
Ռազմիկ ԱոոյեաԱ 

(ՊատոփրակութեաԱ պետ) 
Սագօ ՊաթմաԱեաԱ 
ՆաԱար ԱոոյեաԱ 
ՆիԱար ԱոոյեաԱ 
Պէթի ՀաշշաճեաԱ 

ՍեւաԱ ՎարդաԱեաԱ 
ԱԱդրաԱիկ ՄահտեսեաԱ 

Աբիկ Սարգիս 
Նայիրի Դեր^ակեաԱ 

ՎաԱեսա Խուտր 
Լիզ-Սէրի ԹաշճեաԱ 
Բաիկ ՄահտեսեաԱ 
Լարա ՊետրոսեաԱ 
ԳարօփԱ ՏոշաճեաԱ 
Հրաչ ՄարաթեաԱ 

Կարապետ ԿարապետեաԱ

ՍՈՏԵՐԹԵԼԻԱ 
ԿարիԱէ ՍարգիսեաԱ 

(ՊատոփրակութեաԱ պետ) 
ՅարութիւԱ Տէր ՆերսէսեաԱ 

Նորա ՎէքխեաԱ 
ՆեԱսի ԽաչատուրեաԱ 

Նարեկ ՅակոբեաԱ

Ռոզաիա ՅարաթխԱեաԱ 
Մարաւ ԿիրակոսեաԱ 

Սերի ՄարգէեաԱ 
ԱԱի ԳէորգեաԱ 

Աիս ՍարգիսեաԱ 
ՏիաԱա ԿարապետեաԱ 

Յարութ ԵրէցեաԱ 
ԴուիԱ ՊօղոսեաԱ 

Վարդի ԽաչատուրեաԱ 
ճորճ ՅակոբեաԱ 

ՏիգրաԱուհի ԿարապետեաԱ 
Մայք ԵրէցեաԱ 

ՆաԱօր ԿարապետեաԱ 
ԼէոԱարտօ ԼեւոԱ ՇաոոյեաԱ 
ԱԱԱա Մարիա ՍարգիսեաԱ 

Մուրատ ՍարգիսեաԱ

Կասիա ՊոզիկեաԱ 
Աէքս ՍարգիսեաԱ 
Յարութ ԵրէցեաԱ 
Պօղոս ՊօղոսեաԱ 

ԱԱդրաԱիկ ԽաԱդարաշեաԱ 
Սերի Սապահ

ՍՈԻՐԻԱ
Ծովիկ ԹեփիրճեաԱ 

(ՊատուիրակութեաԱ պետ) 
ՍեւաԱ ՈւրիշիկեաԱ 

ԼեւոԱ ԱշճեաԱ 
ժիրայր ԿարապետեաԱ 
Կիրակոս ԳարամաԱեաԱ 

ճորճ ԹաթոսեաԱ
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Յովսէփ Պայտուն 
Արին. Կարպուշեան 
Լոոի Կերճիկեան 

Վանա Սէկեան 
ճիորճիօ Գրիգոր

ՎԱԼԱՆՍ
Լիսի Համամճեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Նաթափ Ստեփանեան 
Նայիրի Յովսէփեան 

Վերժինի Ստեփանեան 
Սիքայէւ Սիգօ 
Գայիանէ Սիգօ 
Վազգէն Տունօ

Հերա Մահսէրէճեան 
Լուսիա Պոյաճեան

ՎԻԵՆՆԱ
Յակոբ Սահակեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Ափն Շատոյեան 

Սաթենիկ Մուրատեան 
Սերի Մուշեղեան 

Գարթա Չափարէս։ն 
Նժդեհ Քապպանի 

Սարդիս Քապպանի 
Տիանա Գաշոատեան 

Լոոի Չիվիեան 
Լիոնա Գաշոատեան 
Յարութ Յակոբեան

ՊԱՂՏԱՏ
Վարդան Սարդիսեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Մարաշ Համմօ 
ճորճ Համմօ 

Անիթա Սարդիսեան 
Արա Եոնովիքեան 

Սարդիս Գրիգորեան 
Արշակ Պոզոյեան 

Վահագն Յովսէփեան 
Արամ Մանասէրեան 

Շանթ Պաղտասարեան 
Լուսին Գասպարեան 

Լուսին Պոզոյեան 
Սիւվա Սարդիսեան 

Մարիամ Եղիազարեան 
Նարինէ Սահակեան

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ՊՈԻԼԿԱՐԻԱ 
Սրբուհի Գարրիէփան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Սիքայէւ Գէորգեան 
Ափս Թերւէմէզեան 

Արման Թերւէմէզեան 
Եսթեր Եոզկաթփան 

Անահիտ Սարդիսեան

ՔՈԻԷՅԹ
Րաֆֆի Ներսէսեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Անթոնի Գազէփան 

Գրիգոր ճարդոյեան 
Թաուֆիք Ապու Քասրմ 

Անդօ Քէչէճեան 
Խաչիկ Հաչէպփան 

Ժան-Փօչ Մուշեղեան 
Վարուժան Քասունի 

Սագօ Իյճեան 
Նարեկ Զաքարեան 

Քրիստ Խարմանճեան 
Մարիա Չամսարեան 
Գաոնի Թոքմաքճեան 

Մայք ճուպանեան 
Տիանա Մեչքոնեան 
Վարդի Քէչէճեան 

Վաքանթին Չոքաքեան 
Ծովակ Հաչէպփան 
Արինա Քէթէնճեան 

Սարդիս Խարմանճեան
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ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Գէորգ Մանուկեան 
Անդօ Գարսյմեւսն 

Կարէն. Մարաշշեան 
Սերոբ Մանուկեան 

Վարդան ճողհայեան 
Գէորգ Նաչճեան 

Զեփիւռ Քէօշկէրեան 
Աշպէրթ Թորոս

ՖՐԱՆՍ
Արա Մատէնեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Լորիկ Կէօսէր 

Ռաշէւ Մխիթարեան 
Կասիա Վէքխեան 
Սառա Զաքարեան 

Գրիգոր Աւետիս 
Քեւըն Պաջեան 
Վիգէն Պաշեան 

Հրանդ Կիրակոսեան 
Արամ Կիրակոսեան 

Րաֆֆի Կիրակոսեան 
Վիգէն Կիրակոսեան 
Մաթիաս Հեքիմեան 
Գէորգ Քէօշկէրեան 

Ար սէն Թաս 
Սարէն Թուֆանեան 

Սօսէ Աւետիս 
Գայիանէ Արպանօղւու 

էմմա Պարպարեան 
Թամար Կիրակոսեան 

Վիգի Կիրակոսեան 
Մեյինէ Կիրակոսեան 

Ագատ Քաէամեան 
Անի Քիտքճեան 

Վանա Մատէնեան 
Կասիա Ոսկանեան 

Վագգէն Մարկոսեան 
Նարեկ Սկրտիչեան 
Միքայէւ Ոսկանեան 

Ռիթա Սիմոնեան 
Րաֆֆի Սիմոնեան 

Թադէ Անդրէասեան 
Նենսի Քպոյեան 

Սիփան Քէրօղշեան 
Գուին Քիտքճեան 

Նարինէ Մագարճեան

ՀՄ Ա Կ.
Արին Սկրտիչեան 

(Պատուիրակութեան պետ) 
Աենուա Աբէդեան

Մեղեդի Բաղումեան 
Թային Աշուղեան 
Նարէ Յակոբեան 

Գաբրիէըա Բեռնարդի 
Հագրէ Շահնագարեան 
էրեբունի Սկրտչեան 

Փարեւփ Շահուէրդեան 
Աէ Խաշոյեան 

Վանէ Տէր Ղագարեան 
Գայիանէ Գաւթեան 

Ամանտա Սիրէարթուի 
Նայիրա Հախվերդեան 

Արգամ Մարկոսեան 
Ագաթէ Սիմոնեան 

Նենսի Ղագարեան 
Սեւակ Խաչատրեան

Ռենիթա Առաքեչեան 
Արգին Պօղոսեան 
Արութին Նոշադի 

Քրիստ Յակոբեան 
Արէն Մարկոսեան 

Քեւըն Շահնագարեան 
Արուին Հայրապետեան Ֆարդ 

Արամագդ Բաբայեան 
Վաչէ Թորոսեան 

Գագիկ Ինջիրղողեան 
Վահագն Շահվերդեան 

Աւետ Աւագ Ղահրամանեան 
Գէորգ Անդրէասեան

ՍԻՓԱՆ
Սերի Սարգսեան
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ՍՏԱՑԱՆՔ

7 մ6տէ&օ&մ&տ 

բ6րտօո&1ւմ&մ6Տ 
մշ 1& ^^օւօ՚ո

Օօրօ՛ 7սէսոմյ՚տո 

7ամսօօւօ,ո ՃԵահօա ճհօրօոտո

Կարօ ան
«Հ–0–Ը–0– ա^^ա^ն

^ ^ » ր »
^^ան»ր ՜̂ն  ̂^ա^^^անու^^ւն 

^^րաՀա^ ԱՀարոն»ան

Տ,մւէօո&1 Բտոօ 

ճ ^ տ ա ճ

Փարելի Սարգսեան էտկար Արշակեան
Արուին Իսայեան Կորիւն ՄովսԷսեան
ՎանԷ Մակարեան 
Արութին Շահբազի Գործավարներ
ՎինԷչ Մակարեան Շաղիկ Չափարէս։ն

Նայ իրի Շիրվանեան ՄարինԷ Յարութիւնեան

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ Խոհանոց֊խոհարարական
II անձնակազմ 21 հոգի

Շանթ ՏԷմիրճեան
Օժանդակ անձնակազմ

Հաշուապահ 43 հոգի
Յարութ ՏԷմիրճեան

Սօօա ընկերութեան
Լուսանկարիչներ ներկայացուցիչ

Յակոբ ՊԷրպԷրեան 1 պաշտօնեայ

0ԱՐՋԱՇ՜^ԱՐՀ
^0^ԱԳՐԱԿԱՆՆծՐ
Հրատարա^ու^^ւն

Հ–0Ը–0.^ ջանա̂ ն̂
^ար^ու^»ան

^ ա ն ^ ն ա ^ ո ւ ^ 2018։

Հ 0 Ը - 0 Ա Կ Ա Ն  

^ԱՀ«ՀԻՐԱՆծՐՈ^  
^ՆԿծԼԻ 5Ի&ԱՏԱԿԻՆ

Հրաաա^ա^ու^՚^ւն

Հ – 0 Ը – 0 ^  ^անա̂ ն̂
^ար^ու^»ան, 2018։

ԱԼՊՈՄ
Հ–0–Ը–0–Ի «ՎԱՐԴԳԷՍ  

Տ^Ր ԿԱՐԱՊծՏծԱՆ» 

ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ
Հ^աաարա^ռւ^^ւն

Հ–0–Ը–0*^ Կ»^ր^նա^ան
^ար^ու^^ւն, ^^^ա^^ր 

•Հ– Ա »ան, °ր»ւան,
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ  
ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹ ԻՒՆՆԵՐ

կ ն ք ա հ ա յ ր ն ե ր «Երազ» թրավըլ 3.000 $
Սեպուհ Արմենակեան 2.515 $

ՀՄ.ԱՄ.ի Կեդրոնական Վարչութեան Վիգէն Դաւթեան 2.500 $
նախ կին ան դամ մը 100.000 $ Ալեքսան Սուսանի 2.500 $
ժիրայր Սարգիսեան 60.000$ Փաթրիք Ֆ  արամեան 2.500 $
Ատոմ Թնճուկեան 50.000 $ Սիւղի Օհանեան 2.500 $
Հրայր Սողոմոնեան 50.000 $ Նշան Փիրումեան 2.500 $
Վարդանեան ընտանիք 50.000 $ Վաչէ Իվանեան 2.500 $
ՀՄ.ԱՄ.ի Գանատայի շրջան 25.000 $ Փօւ Շահինեան 2.500 $
Տիրան Վահրատեան 25.000 $ ճորճ Շահինեան 2.500 $
Հրաչ Մարութեան 25.000 $ Ալէք Վարեան 2.500 $
Աշոտ Թունեան 25.000 $ Շանթ Գիրաճեան 2.500 $
Սարգիս Տէր Պետրոսեան 300 ժամացոյց Գօգօ Սիմոնեան 2.500 $

Աբրահամ Ահարոնեան 2.050 $
ն ո ւ ի ր ա տ ո ւ ն ե ր Մկրտիչ Պուլտուքեան 2.000 $

Այնճարի քաղաքապետութիւն 2.000 $
ժան Աբգարեան 10.000 $ 0արաշի Հայրենակցական Միութիւն 2.000 $
Րաֆֆի Գրաճեան 10.000 $ Անդօ Պահարեան 2.000 $
Վարդգէս Մահտեսեան 10.000 $ Յովհաննէս Գառնիկեան 2.000 $
Վարդան Գաղտն ճետն 10.000 $ Թալին Հինտոյեան 1.500 $
ՀՄ.ԱՄ.ի Արեւելեան 0. Ն. շրջան 10.000 $ Զաքեան ընտանիք 1.500 $
Անահիտ Գոլանճեան 7.000$ Գրիգորիս Պողարեան 1.500 $
Սարգիսեան եղբայրք 6.000 $ Արմանտօ Թորգոմեան 1.250 $
Պետիկ Սապունճեան 5.300 $ ա ֆ հ ի լ 1.000 $
Հայկական հաստատութիւն մը 5.000 $ Աւետիս Կիտանեան 1.000 $
ՀՄ.ԱՄ.ի Արեւմտեան 0  Ն. շրջան 5.000 $ Իշխան Եղիայեան 1.000 $
Սէմ Նահապետեան 5.000 $ Սէմ Ռագուպեան 1.000 $
էնտի Անտոնեան 5.000 $ Գաբրիէէ Չէմպէրճեան 1.000 $
ճաշարան «Պապիլիոն» 5.000 $ ժորժ Չորպաճեան 1.000 $
Ստեփան Տէր Պետրոսեան 3.000 $ Վիգէն Աւագեան 500 $
Յակոբ 0ելիքսէթեան 3.000 $ Լէոնի Սարմաղեան 300 $
Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւն 3.000 $ Արմէն Կէտիկեան 250 $

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի տօ
նակատարութիւներուն ժի
րէն ներս, Յուփս2018-ին Հ.0- 
Ը.0ի Կեդրոնական Վարչու
թիւնը Սիացեաւ Նահանգնե
րու մէջ հաստատեց նախա
պէս ծրագրուած, Հ.0Ա .0ի յա
ջորդական Պատգանաւորա– 
կան ժողովներու կողնէ հետապնդուած, սակայն ցարդ չխ 
րականացած « Հ.0Ը .0ի եկամտաբեր հիմնադրամ»ը 
(Աոմօոատոէ Ւսոմ):

Եղբայր ժիրայր եւ քոյր Սրրուկ Սարգիսեաններ, 
որոնք իրենց միութենական մեծ վաստակի կողքին, մնտ- 
յուն կերպով նեցուկ կանգնած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
յաջորդական Կեդրոնական Վարչութիւններու զանա
զան ծրագիրներուն, 50,000 տպարով եղան առաջին ար

ձագանգողները «Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
եկամտաբեր հիմնադրամ»ին 
ու հանդիսացան գլխաւոր 
խթանը այս մեկնարկին 

Հետեւաբար, Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Կեդրոնական Վարչութիւնը 
ուրախութեամբ կը յայտա
րարէ «Հ.Մ.Ը.Մ.ի եկամտաբեր 

հիմնադրամ»ի պաշտօնական մեկնարկը եւ իր սպա
սումն է Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհասփիւռ շրջաններէն, որ 
իրենց անվերապահ աջակցութիւնն ու մասնակցութիւնը 
բերեն եւ աշխատին այս հիմնադրամի ուռճացման եւ 
բարգաւաճման, ի խնդիր Հ.Մ.Ը.Մ.ի վերելքին եւ ապա
գայի ծրագիրներուն իրականացման։

Հ .0 Ը .0 Ի  կ ե դ ր ո ն ա կ ա ն  վ ա ր չ ո ւ թ ի ւ ն

ՀԱ Ղ Ո ՐԳ Ա Գ ՐՈ ՒԹ ԻՒՆ

«Հ.Մ .Ը .Մ .Ի  Ե Կ Ա Մ Տ Ա Բ Ե Ր Հ Ի Մ Ն Ա Դ Ր Ա Մ » Ի  

Մ Ե Կ Ն Ա ՐԿ ՝ Ե Ղ Բ Ա Յ Ր  Ժ Ի Ր Ա Յ Ր  Ե Ւ  Ք Ո Յ Ր  

Ս Ր Բ Ո ՒԿ  Ս Ա Ր Գ Ի Ս Ե Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ  

Ն Ո Ւ Ի Ր Ա Տ Ո ՒՈ Ւ Թ Ե Ա Մ Բ
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