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Հայ Մարմնակրթական 
Ընդհանուր Միութեան 
Հրատարակութիւն
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ԽՄԲԱԳԻՐ 
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Գրիգորիս Պողարեան,

Մարօ Քէշիշեան,
Սեւան Նազարեան,
Տիրան Շահինեան

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Աբօ 

Մոսիկեան, Սիլվա Սաղըրեան, 
Յարութ Ալաճաճեան, Նազօ 

Հապիպեան, Ռիթա Օղուլեան, 
Ատլին Շամմասեան

ԹԵՔՆԻՔ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
էջադրում 

Արշօ Պալեան

Կողքի Պատրաստութիւն 
V շօոշտթէ 1ոէտրոՅէ1օո31

Տպագրութեան 
Պատրաստութիւն 

Բհօէօցր^Vսր6 Բյ Այ^յո

Տպագրութիւն 
Համազգայինի 

«Վահէ Սէթեան» տպարան

ՀԱՍՑԷ
«Սեւան» շէնք, թիւ 77 փողոց 

թիւ 4 հատուած 
Պուրճ Համուտ, Լիբանան 

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

#  հօտտոտէտտո-օրց

ՑՐՒՍՒՄ-ԱԳԱՔՍՒՄ 
«Մարզիկ»ի բացառիկ այս թիւին 

Լիբանանի մէջ հատավաճառի 
սակն է՝ 8.000 լ.ո., 

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։

ԱՅՍ
Թ ԻԻԸ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

2 Միւս երրորդութիւնը

ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԵՐ
4 Վսեմագոյն արժէքներու եւ արժանիքներու ի խնդիր
5 Մեծապէս յիշատակելի տօնակատարութիւն մը
6 Յարատեւ վերելք
7 Հ.Մ.Ը.Մ.՝ միշտ յառաջ
8 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակին առիթով
9 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեայ խորհուրդը
10 Գիր օրհնութեան Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր 

Միութեան Գանատայի Շրջանային Վարչութիւն
11 Պատուի ա ռ հարիւրամեայ Հ.Մ.Ը.Մ.ին
12 Առաջնորդական պատգամ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

հիմնադրութեան 100-ամեակին առիթով
13 Յառա՜ջ, դէպի յաղթանակ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
14 Լիբանան
34 Սուրիա
49 Իրաք
52 Քուէյթ
54 Եգիպտոս
56 Երուսաղէմ
58 Հայաստան
59 Ռուսիա
60 Արեւմտեան Մ. Նահանգներ 
76 Արեւելեան Մ. Նահանգներ 
84 Գանատա
94 Հարաւային Ամերիկա 
96 Աւստրալիա
99 Կիպրոս
100 Յունաստան 
104 Անգլիա 
107 Ֆրանսա 
109 Շուէտ
112 Հոլանտա 
115 Աւստրիա
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՅՈՒՇԵՐ 
116 Յետադարձ ակնարկով նշմար մը 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամ եայ պատմութենէն
118 Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակ
119 Ձօն Հ.Մ.Ը.Մ.ին
120 Երիտասարդ միութեան՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

100-ամեակին առիթով
122 «Նահատակ ցեղի անմահներ»ու 

կամաւոր բանակը 
124 Վերյուշ մը կէս դարու անցեալէն

100-ԱՄԵԱԿԻ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ
130 Ուխտ Արարատին ձօն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ին
131 Նոր 100-ամեակներու տեսլականովդ
132 Ազգային տառապանքէ ծնած միութիւնը
135 Երախտագիտութեան եւ արժեւորման փորձ
136 «Բարձրացիր-բարձրացուր»

100-ԱՄԵԱԿԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ
127 Հ.Մ.Ը.Մ.ը երբեք պիտի չմեռնի

Հ  0.Ը. 0.Ի 24 ՇՐՋԱՆՆԵՐ,
110 ՄԱՍՆԱՃՒԻՂԵՐ ԵԻ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ
Հայաստան։ երեւան, Մալաթիա, Զէյթուն, Կոմիտաս, էրէբունի, 

Աբովհան, Չարհնցաւան, Հրազդան, Արմաւիր, էջմիածին, Մարտու– 
նի, Կիւմրի, Վհտի. Վրաստան։ Ախալքալաք, Ախալցխա, Թիֆլիս. 
Ռուսիա։ Մոսկուա. Լիբանան։ Պէյրութ, Զահլէ, Թրիփոլի, Պուրն 
Համուտ, Այննար, ճիւճի, Անթիլ-իաս, ժըտէյտէ, Պաուշրիէ, Ռաու– 
տա. Սուրիա։ Հալէպ, Դամասկոս, Լաթաքիա, Գամիշլի, 0հսապ. 
Յորդանան։ Ամմաճ. Պաղեստին։ երուսաղէմ, Հայֆա, Եաֆա. 
Եգիպտոս։ Գահիրէ, Աղհքսանդրիա. Իրաք։ Պաղտատ, Մուսուլ. 
Քուէյթ։ Ջուէյթ. Կիպրոս։ Նիկոսիա. Յունաստան։ Աթէճք, Գոքիճիա, 
Սհլանիկ. Անգւիա։ Լոճտոճ. Աւստրիա։ Վիհննա. Ֆրանսա։ Փարիզ, 
Վաբանս, Մարսէյ. Հպանտա։ Ալմելօ, Ալքմար, Առնհհմ. Գերմանիա։ 
Սիւճիխ. Շուէտ։ Սթոքհոլմ, Վհստհրոս, Սոտհրթհլիա. Պողկարիա։ 
Սոֆիա, Ռուսէ, Փլովտիվ, Վառնա, Շունէն, Պուրկաս, Տոպրիչ. Գա– 
նատա։ Մոնթրէալ, Համիլթըն, Թորոնթօ, 0էմպրին, Սէնթ Գաթրինզ, 
Լաւալ, Վանգուվըր. Արեւմտեան Մ. Նահանգներ։ Լոս Աննհլըս, 
Սան Ֆրանսիսքօ, Ֆրհզնօ, Մոնթհպհլլօ, Փասատինա, Կլէնտէյլ, 
Օրէնն 0աունթի, Սան Ֆհռնանտօ, Սան Տիէկօ, Ինլընտ էմփայր, 
Սանթա Գլարա, 0րհսէնթա Հովիտ, Պըրպէնք, Լաս Վհկաս, Ֆի– 
նիքս, Ուոլնաթ 0րիք, Նորթ Հոլիվուտ, Սաքրամհնթօ, Սանթա 
0լարիթա. Արեւեշեան Մ. Նահանգներ։ Ուաշինկթըն, Պոսթըն, Նիւ 
եորք, Նիւ ճըրզի, Շիքակօ, Ֆիլատհլֆիա, Տիթրոյթ, Փրովիտընս, 
Ֆլորիտա, Ալպընի, Շարլոթ, Մհծն Մհրիմաք. Հարաւային Ամերի– 
կա։ Պուէնոս Այրէս, Գորտոպա, Մոնթէվիտէօ. Աւստրաիա։ Սիտնի 
(«Անդրանիկ»), Սիտնի («Արաքս»), Սիտնի («Կամք»), Սիտնի 
(«Արարատ»), Մհլպուռն.
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խմբագրական

0ԻԻՍ ԵՐՐՈՐԳՈԻ^ԻԻՆԸ
.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի տօնա
կատարութիւներու աւարտին, 
գրուած ու արտասանուած 
խօսքերու լոյսին տակ, ան
պայման հարցում մը կը ծագի 

հայ մարդուն ուղեղին մէջ, թէ՝ ո՞ւր պէտք է 
փնտռել մարմնակրթական ա յս մեծ միու– 
թեան դար մը գոյատեւման գաղտնիքը։

Իսկապէս, ո՞ւր պէտք է փնտռել՝
- Արդեօք իր երդումին մէջ։ Ա յն  երդու

մին, որմով ճամբայ ելան Հ.Մ.Ը.Մ.ական սե
րունդները՝ Նոյեմբեր 1918-ին։ Ա յդ սերունդ
ներէն առաջինը երդում ըրաւ ամէն գնով իր պապերուն 
հողերուն եւ ազգային արժէքներուն վերատիրանալ։ 
Երկրորդ սերունդը, առաջինին օրինակով, իր երդումը վե- 
րանորոգեց՝ բռնատիրական կարգերու տապալումէն 
ետք հայրենիք վերադառնալու եւ Եռագոյնը Երեւանի 
սրտի°ն կոթողելու։ Սինչ երրորդ սերունդը Եռագոյնը Երե
ւանէն Արարատի կատարը փոխադրեց եւ օրհնեալ օր մը 
զա յն Սիացեալ Հայաստանի վերեւ ծածանելու երդումը 
կատարեց։

- Արդեօք իր նպատակին մեծութեա՛՞ն մէջ։ Ա յն  նպա
տակին, որ 100 տարի շարունակ առաջադրեց անհատին 
մէջ մարդը եւ մարդուն մէջ հայը կերտել։ Պատրաստել 
պատասխանատուութեան գիտակցութեան տէր սերունդ 
մը, որ անցած ըլլայ հայ սկաուտութեան կամ մարզական 
կեանքի բովէն, անոր առողջարար մթնոլորտէն եւ գործէ 
հանրային կեանքի բոլոր մարզերէն ներս, դառնայ 
փնտռուած ուժ, փնտռուած ներկայութիւն, եւ իր պարյ 
տաճանաչութեամբ, ծառայասիրութեամբ եւ վստահե- 
լիութեամբ զատորոշուի բոլորէն։

- Արդեօք իր ոգեկան արժէքներո՛՞ւն մէջ։ Ա յն  արժէք
ներուն, որոնք միութեան հիմքն ու առաջնորդը հանդիսա
ցա ն։ Ա յդ ոգին էր, որ Եղեռնէն ճողոպրած սերունդը իրա
րու քով բերաւ՝ հիմը դնելով Հ.Մ.Ը.Մ.ին։ Ա յդ ոգին էր, որ 
1930-ական եւ 1940-ական տարիներուն թափ ու կշիռ 
տուաւ անոր աշխատանքներուն, եւ ազգային արժէքնե
րու հանդէպ երկիւղածութեան աստիճանի հասնող յա ր
գանքի եւ գուրգուրանքի զգացումներ սերմանեց ա ն

դամներուն մէջ։ Ու նաեւ, ա յդ ոգին էր, որ 
մղիչ ուժը հանդիսացաւ 1970-ականներուն 
եւ 1980-ականներուն միութեան տարած- 
ման, հզօրացման, համագաղութային կա
ռոյցի ստեղծման ու, վերջապէս, Հա յաս
տանի անկախութենէն ետք՝ սկաուտական 
եւ մարզական համահայկական շարժումի 
վերածման՝ սերունդներ զինուորագրելով իր 
դրօշին տակ եւ հազարաւորներ լծելով մա ր 
դակերտման ու հայակերտման նուիրական 
գործին։

- Արդեօք իր անդամներու դաստիարա
կութեա՛՞ն մէջ։ Ա յն դաստիարակութեան, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ա- 
կան մարդուն մէջ կը սերմանէ անսակարկ կերպով տա
լու, նուիրաբերելու, նուիրելու զգացումը, իբրեւ անձնուէր, 
մարդասէր եւ ազգասէր մարդու, որ գիտէ իր ժամանակին 
մէկ մասը զոհել իր նմանին օգտակար դառնալու համար։ 
Սարդ, որ գիտէ դժուարութեան թէ ուրախութեան ժամա- 
նակ, իր ամբողջ կարելիութիւններով «Միշտ պատրաստ» 
ըսել եւ յարատեւ բարձրանալ, իր հետ բարձրացնելով 
նաեւ անոնք, որոնց աչքերը յա ռա ծ կը մնան Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ծրագիրներուն եւ նպատակին։

- Արդեօք իր աշխատանքի եղանակի՞՛ն մէջ։ Աշխա- 
տանքը որեւէ գործի յաջողութեան նախապայմանն է։ 
Ա յն հարստութիւնը, զոր մարդ կրնայ ունենալ եւ բնաւ 
չսնանկանալ, աշխատանքի հարստութիւնն է ։ Հ-Մ^ 
Ը.Մ.ական մարդը իր դաստիարակութեամբ ու գործով 
լաւ գիտէ, որ յարատեւ ու անխոնջ աշխատանքի ար
դիւնք են միութենական բոլոր յաջողութիւնները, իրագոր
ծումներն ու նուաճումները։ Ու ինչ որ այսօրուան միութե- 
նականները կը վայելեն իբրեւ բնական յարմարութիւն 
ներ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ակումբներ, մարզադաշտեր, բարոյական 
վարկ, նիւթական ինքնաբաւութիւն, միջազգային ճանա
չում թէ ա յլ, ա յդ բոլորը արդիւնք են Հ.Մ.Ը.Մ.ական յա յ 
ջորդական սերունդներու տասնամեակներու վրայ երկա
րած յամառ ու հետեւողական աշխատանքին։ Ոչինչ պա
տահականութեան կամ բախտի արդիւնք է։ Ոչինչ վիճա
կահանութեան մեծ պարգեւէ շահուած շռայլանք է։ Բա
զում նուիրեալներու աշխատանքին քրտինքն ու զոհողով
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թիւնը շաղախուած է այնտեղ. տեղեկադիրները վկա յ, 
պատմութիւնը ապացո՜յց։

Ու տակաւին, այս մեծ միութեան դար մը գոյատեւման 
գաղտնիքը արդեօք իր անգիր օրէնքնե՞րն են, կամ՝ նուի
րումի իր պատրաստակամութի՞ւնը։ Իր գաղափարակա
նութի՞ւնը։ Իր կազմակերպուածութի՞ւնը։ Իր կարգապա
հութի՞ւնը։ Ստեղծած հմա՞յքը։ Իր անցեա՞լը։ Իր կո
չո՞ւմը։ Ա յդ կոչումին գիտակցութի՞ւնը։ Իր խօ՞սքը։ Իր խ^ 
րայատուկ աշխա՞րհը։ Իր պատմութի՞ւնը։ Իր հիմնադիր 
երրորդութի՞ւնը։ Հաւանաբար ա յս բոլորը, բա յց նաեւ՝ 
ա յս բոլորէն վեր ու այս բոլորէն զօրաւոր ա յլ յատկութիւն 
մը, որն է՝ հաւատքը։

«Խենթութեան» աստիճանի հասնող հաւատք մը, որ 
ընթացիկ տրամաբանութեամբ եւ մանր հաշիւներով չի 
բացատրուիր։ Մեծ նպատակներն ու իտէալները մեծ հա
ւատք կը պահանջեն։ Նա խ  մարդ ի՜նք պէտք է հաւատայ 
իր նպատակին կարելիութեան, կարեւորութեան եւ ա ր  
դարացիութեան, որպէսզի կարենայ ուրիշներուն ա լ հա
ւատացնել։

Հ.Մ.Ը.Մ.ականի հաւատքն է այդ վաղուան հանդէպ։ 
Ու Հ.Մ.Ը.Մ.ականի հաւատամքը միանգամայն։ Աւելի լաւ 
ընկերութեան մը, աւելի առողջ երիտասարդութեան մը 
կերտման ի խնդիր ամէն զոհողութիւն յա նձն առնելու, 
անսահման եռանդով ու կամաւոր զոհաբերութեամբ ան
կարելին կարելի դարձնելու եւ նուազագոյն կարելիու- 
թիւններով առաւելագոյն յաջողութիւններ արձանագրե
լու համար։

Կայ նաեւ հաւատք՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հանդէպ։  Ա յն, որ հայ

թէ օտար պատասխանատուներ, ազգային-եկեղեցական 
պատասխանատուներ գրաւոր թէ բանաւոր կերպով 
կ ։արտայայտեն։ Ա յն, որ մեր ժողովուրդը հազարներով 
մարզադաշտեր կ՞առաջնորդէ՝ իր պաշտած Հ.Մ.Ը.Մ.ա- 
կան խումբը քաջալերելու։ Ու նաեւ ա յն համոզումը, որ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը կ յընէ՜ եթէ ուզէ։ Կրնա՜յ եթէ հարկ ըլլա յ։ Անկա
րելի բան չկայ ա յս միութեան համար։ Միութեան 100-ա մ 
եակի աշխարհասփիւռ տօնակատարութիւնները վկայ՝ 
Երեւանէն Մոսկուա, Սիտնիէն Ամերիկաներ, Եւրոպա եւ 
Միջին Արեւելք։

Ու վերջապէս, կայ նաեւ հաւատքի երրորդ տեսակ մը՝ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ականին հաւատքը Հ.Մ.Ը.Մ.ին հանդէպ։ Մտա
ծումով, խօսքով ու գործով կապուածութիւնը միութեան 
նպատակին, անցեալին ու բարոյական տիպարին։ Հա 
ւատք մը, որ անպայման միութենական դառնալու առա
ջին օրէն ձեռք չի բերուիր, ա յլ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ը շնչելով, Հ.Մ .յ 
Ը.Մ.ի մէջ ապրեյով եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի արժէքները կրեյով կը 
շահուի։

Հաւատքի ա յս երրորդութիւնն է, ահաւասի՜կ, որ կը 
հանդիսանայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դար մը գոյատեւման գաղտնի
քը, ու նաեւ՝

Երաշխիքը այս մեծ միութեան մնայուն յաջողութեան, 
ներքին ամրութեան, անդամներու տիպարային մաքրա^ 
թեան, անոնց անշահախնդիր վարքին եւ անձնուէր գ ո ր  
ծին, որուն շնորհիւ համակիր զանգուածները կ ’առաջ- 
նորդուին եւ որուն միջոցով 100-ամեայ ա յս միութիւնը իր 
կարեւոր դերը կը խաղայ մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ։

Կկ/աԽկան վաթ#.
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ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԵՐ

ՎՍԵՄԱԳՈՅՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ 
ԵՒ ԱՐԺԱՆԻՔՆԵՐՈՒ Ի Խ ՆԳ ԻՐ

Հիացմունքի արժանի է տեսնեշ Հ  Մ- 
Ը.Մ.ի Լիբանանի 10 մասնաճիւղերր 
իրենց մարզական եւ սկաատական թե
ւերով, կը տօնակատարեն միութեան 
100-ամեակը։

Դար մը պատմութիւն, որուն ընթաց– 
քին մարզական եւ սկաատական յա 
ջորդական սերունդներ իրագործում
ներ կատարած են, ախոյեանութիւն- 
ներ նուաճած են, եւ ոչ միայն Լիբա
նանի մէջ, այփւ աշխարհի այն 110 քա– 
ղաքներան մէջ, ուր Հ  Մ Ը Մ.ը կը գործէ 
իր անդամ-անդամուհիներով եւ վար
չականներով։

Կ՝արժէ 25 հազար անդամներէ աւեփ ունեցող 
Հ  Մ.Ը. Մ.ին գեղեցկագոյն խօսքերը նուիրեւ, տրուած 
ըոաշով որ ան Լիբանանին նուիրած է բազմաթիւ 
յաղթանակներ որոնք ցուցանիշը կը հանդիսանան 
անոր յարատեւութեան ոգիին, եռանդին եւ սահման 
չմանչցող ձգտումներում տեւաբար շաւագոյնըիրա– 
գործեւու մարզի մը մէջ, որ կը նպաստէ մարդկային 
արժէքներու կերտման։

Արդարեւ, մարդակերտման աշխատանքի եւ 
մարզական ոգիի կերտման համար կատարուած 
որեւէ ներդրում միութեան մը կողմէ, ներդրում է 
վսեմագոյն արժէքներու եւ արժանիքներու ի խնդիր

Միաժամանակ, ան կարեւոր ազդակ 
մըն է երիտասարդութեան համար ինք- 
զինք կերտեշու եւ աւեփ շաւ ներկայ մը 
եւ աւեփ առողջ ապագայ մը ունենաւու 
հա մար։

Կասկած չկայ, որ ձեր միութեան 
100-ամեակի տօնակատարութիւննԽ– 
րր Լիբանանի եւ աշխարհի չորս ծա
գերուն, հոն ուր նուաճումներ կատա– 
րեցիք եւ առողջ մրցակցութիւն ստեղ– 
ծեցիք, համակիր ձեր զանգուածին 
համար նշանակափց պիտի րյրսն։
Զանգուած մը որ իր միութիւնը ջերմօ

րէն կը քաջափրէ եւ միութեան նշանաբանին հաւա
տարիմ, անհատական թէ խմբային ախոյեանու- 
թիւններու մէջ կը ջանայ առաւեշագոյն յաջողու
թիւներու հասնիր

Սրտանց շնորհաւորութիւններ Հա յ Մարմնակըր– 
թական Ընդհանուր Միութեան ՝ իր 100-ամեակին 
առիթով։

Վարձքը կատար միութեան բպոր նուիրեա^նե- 
րուն։

Յաջողութիւն եւ տեւական վերեք այս մեծ միու
թեան։

ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻ 
Լիբանանի Վարչապետ
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ՄԵԾԱՊԷՍ ՅԻՇԱՏԱԿԵԷԻ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Սիրեփ՜ բարեկամներ,

Մեծ սիրով ջերմագին ողջոյն նետս 
կը փոխանցեմ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի 
տօնակատարութեան ներկայ գտնուող 
նւերունւ։

1918 թուականէն սկսեալ Հ.ՄԸ.Մ.ը 
աշխարհի տարածքին ոգեշնչած եւ ա– 
ջակից դարձած է հայ երիտասարդու
թեան։ Վերջին 60 տարիներուն, ձեր 
կազմակերպութիւնը մատք գործած է 
նաեւ Գանատա, իր ծառայութեան ար
ժէքները ներդնեշով եւ Գանատայի 
Հա յ Կեդրոններու միջոցով զանոնք երիտասարդու
թեան ուսուցանեւով։

Առիթը օգտագործեւով կ՚ուտեմ գնահատանքի

խօսքս ուղղեէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գանատայի 
շրջանին, որ համբերատարօրէն կը 
կատարէ իրեն վստահաած պարտա
կանութիւնը ի  շահ մատղաշ սերուն
դին։ Կրնաք հպարտանալ որովհետեւ 
ձեր աշխատանքը օգտակար կը դառ– 
նայ մեր ազգի բազմամշակութային 
արժէքներու հզօրացման։

Հաճեցէք ընդունիշ րսւսւդոյնւ բարե
մաղթութիւներս մեծապէս յիշատա- 
կեի  տարեդարձի մը տօնակատարու
թեան առիթով։

Անկեղծօրէն՝ 
ՃԱՍԹԻՆ ԹՐՈՒՏՕ 

Գանատայի Վարչապետ
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ՅԱՐԱՏԵՒ ՎԵՐԵԼՔ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրու

թիւնը, 1918-ին, հայ ժողո
վուրդի արդի պատմութեան 
փայշուն էջերէն մէկն է, ան– 
կասկած, մանաւանդ մեկ– 
նած այն հանգամանքէն, 
որ երիտասարդութիւնը կը 
կազմէ որեւէ ժողովուրդի, 
որեւէ հաւաքականութեան, 
որեւէ ընկերութեան ամէնէն 
կարեւոր եւ ամէնէն հիմնա– 
կան ազդակներէն մէկը։ 

Հ.0 .Ը .0 .ի  100 տարուան պատմութիւնը աւելի քան 
փաստ մըն է, որ այս միութիւնը կարողացած է շարու– 
նակաբար, տարածուելով աշխարհի չորս կողմը, ազ– 
զային ոգի եւ հայկականութիւն սերմանեւ նորահաս 
սերունդներու մէջ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնական առաքեւութիւններէն մէկը 
նաեւ, այնպէս ինչպէս իր անունը կը մատնանշէ, 
մարմնակրթութիւնն է։ Եւ այնպէս ինչպէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի թէՀ 
մարզական խամբերը եւ թէ" սկաուտական խամբերը 
իրենց առաքելութիւնը կը նկատեն, առողջ մարմինի եւ 
ֆիզիքական առողջ կարելիութիւններու մէջ կը կայա– 
նայ նաեւ առողջ միտքը։

Այս առիթով կ*ուզենք մեր ցնահատականը արձա
նագրել, հակառակ անոր, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ը այնքան մեծ 
կազմակերպութիւն մըն է, որուն դիմաց անհատ մար
տս մը ցնահատականը որքան ալ մեծ ըլւան անոր 
պատասխանատուութիւները, մեծ նշանակութիւն 
կրնայ չունենար սակայն պէտք է ըսեր որ տարիներու 
մեր փորձառութիւնը ցոյց տուած է, որ այն կուսակցա
կանը, ազզային կեանքի մէջ այն գործողը, որ անցած 
է Հ .0 .Ը .0 .ի  դպրոցէն ՝ եղած է աւե-ի պատասխանա
տու, աւելի գիտակից եւ աւելի ազգասէր։ Հետեւարար, 
շնորհաւորերով Հ .0 .Ը .0 .ի  հիմնադրութեան 100-ամեա– 
կը, անոր կը մաղթեմ յարատեւ վերերք, յարատեւու
թիւն, որպէսզի կարողանանք Հ .0.Ը .0.ի  միջոցով ազ
գասիրութիւն, հայկականութիւն, մարդասիրութիւն եւ 
գիտակցութիւն սերմանել աշխարհի բոլոր կողմերը 
գտնուող, Սփիւռքի թէ հայրենիքի մէջ գործող երիտա
սարդական մեր շարքերուն։

ԱՒԵՏԻՍ ԿԻՏԱՆԵԱՆ 
Լիբանանի Զբօսաշբջութեան Նախաբար

Անցնող մէկ գարուն, Հ.Մ.Ը.Մ. սոսկ 
մարզական կա մ սկաուտական շար
ժում մը չեղա ւ։ Յա նձնա ռու մարդու, 
օրինա կելի քա ղա քա ցիի եւ հպարտ  
հա յու կերտման դա րբնոց մը հանդի
սացաւ ա ն * յա ջորդա կա ն սերունդնե
րու համար։

ՀՄ .Ը .Մ .ի  մարդկերտման ու հայա– 
կերտման դա րբնոցին մէջ նկարագիր, 
ինքնութիւն եւ դիմա գիծ կերտ ա ծ մեր 
սքա նչելի տղաքն ու ա ղջիկները եղան 
տէր ու պահապան բա րոյա կա ն մեր 
ա րժէքներուն եւ ա զգա յին մեր ըս– 
կըզբունքներուն։

ՀՄ .Ը .Մ .ի  ա զգա յին քուրա յին մէջ, 
մեր պատանիներն ու երիտասարդնե
րը սորվեցան բա րոյա լքում չճանչնա ր 
յա ղթա նա կի հպարտութիւն ունենալ եւ 
միշտ ընթա նա լ յա ռա ջ, հաւատքով, 
խանդավառութեամբ եւ տ եսիլքով։
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ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412

Հ.Մ.Ը.Մ. ՝ ՄԻՇՏ ՅԱՌԱՋ
Ցնծութեան մէջ է Հ 0 .Ա 0 .ի  

ընտանիքը։
Մէկ դար բոլորա ծ մարմ֊ 

նակրթական մեր մեծ միու֊ 
թիւնը կը պատրաստուի բար%– 
րաճակատ իր կեանքին երկ– 
րորդ դարը թեւակոխել, արդար 
վաստակով ու գնահատանքով։

Անցնող մէկ դարան, Հ Մ -  
Ը  0  սոսկ մարզական կամ ըս– 
կաուտական շարժում մը չե
ղաւ։ Յանչնառա մարդու, օրի– 
նակելի քաղաքացիի եւ հը– 
պարտ հայ ու կերտման դարբնոց մը հանդիսացաւ ան ՝ 
յաջորդական սերունդներու համար։

ՀՄ Ը .Մ ի  մարդկերտման ու հայակերտման դարբնո
ցին մէջ նկարագիր, ինքնութիւն եւ դիմագիծ կերտած մեր 
սքանչելի տղաքն ու աղջիկները եղան տէր ու պահապան 
բարոյական մեր արժէքներուն եւ ազդային մեր ըս– 
կզբունքներուն։

ՀՄ Ը .Մ ի  ազդային քուրային մէջ, մեր պատանիներն 
ու երիտասարդները սորվեցան բարոյալքում չճանչնալ, 
յաղթանակի հպարտութիւն ունենալ եւ միշտ ընթանալ 
յառաջ, հաւատքով խանդավառութեամբ եւ տեսիլքով։

Ահա թէ ինչու
ՀՄ ԱՄ ա կա նը եղաւ ու մնաց գաղափարական 0արդ, 

որ յա նչն առաւ քալել Եռագոյն դրօշին ետեւէն, իբրեւ 
ներկայացուցիչը հաւատաւոր հայ երիտասարդութեան։

Հ0.Ա 0.ա կա նը եղաւ ու մնաց առաքինի Մարդ, որ 
միութեան եւ ժողովուրդին շահերը վեր դասեց անբնական 
իր հաշիւներէն եւ նախասիրութիւներէն, իբրեւ օրինակ 
նուիրումի եւ անշահախնդիր գործի։

Հ 0 .Ա 0 .ը  եղաւ ու մնաց կարգապահ մարզիկ, խոնարհ 
սկաուտ եւ պարկեշտ վարյական, որ իր արժէքը տեսաւ 
Հ 0 .Ա 0 .ի  յաւեփաէ հզօրացման եւ հայ ժողովուրդի տե
ւական զարգացման մէջ, ի  խնդիր հաւաքական մեր ուժին 
ամրապնդման եւ ազդային մեր ցերացոյն նպատակնե
րուն իրականացման։

Շնորհաւոր յոբելեանդ, Հ  0.Ը. 0 .։
Յարգա՜ նք 100-ամեակդ կերտած նուիրեալներուն։
Պատի ւ քեզ ծնող ժողովուրդին։

Յ. ԲԱԳՐԱՏՈԻՆԻ 
Պետական Երեսփոխան 

Հայկական Երեսփոխանական 
Պլոքի Ներկայացուցիչ
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
Սրտի անհուն գոհու– 

նակութեամբ եւ օրհԱու֊ 
թեամբ կ*ողջանենք Հ. Մ- 
Ը.Մ ի մեծ ընտանիքը 
Կեդրոնական, Արեւմըտր 
եան Միացեաշ Նահանգ
ներու Շրջանային եւ 
մասնաճիւղերու Վարչա– 
թիւններն ու անոնց հո
վանիին տակ գործող բո– 
շոր միաւորները, սկաու– 
տական կազմերն ու մար

զիկները մարգական աշխարհատարած միութեան 
100-ամեակին առիթով որ յիշատակուեցաւ «Պ ա տ ֊ 
ւաար անցեաշէն դէպի յաղթական ապագայ» նշա
նաբանով մաղթեշով որ Հ Մ Ը Մ ի  ջահը դարա– 
դար^ը եզրափակող այս հանդիսաւոր տօնակատա
րութիւներէն ետք, ընդմիշտ մնայ վառ, անոր Եռա
գոյն դրօշը հպարտօրէն ծածանի հայաշխարհի 
երկնակամարին։

Իր առաջին դարադարձը տօնող Հ Մ Ը Մ ը  հա յա ֊ 
թեան կեանքին մէջ ծնունդ առաւ իբրեւ բարիք, 
անոր զործը քաշեց յարաճուն վերեշքով ու այսօր 
մեզի կը ներկայանայ բաց ճակատով անցեաշ դա– 
րու իրագործումները բազմապատկեշու վճռակա– 
մութեամբ եւ նորահաս սերունդներուն ազգային 
դաստիարակութիւնն ու մարդակերտումը աննա
հանջ շարունակեշու կամքով։ Հ Մ Ը Մ ը  այսպէս 
եղած է իր ծննդեան առաջին օրէն սկսեաշ. անոր եր
թը սկզբնաարաած է այն օրերուն, երբ մեր մայր 
հայրենիքը կենաց մահա մարտերէ յաղթական 
դարս գաւով ՝ կը հիմնէր անկախ ու ազատ Հանրա

պետութիւն։ Հ Մ Ը Մ ը  իրաւամբ եղաւ անդրանիկ 
հանրապետութեան հաւատարիմ դրօշակակիրը իր 
երախտաշատ գործը տարածեց Միջին Արեւեշքէն 
մինչեւ Ետոպա, Ամերիկաներ ու Աւստրաշիա, ամէն 
տեղ կիրարկեշով «Առողջ միտք առողջ մարմինի 
մէջ» սկզբունքը իրերայաջորդ սերունդներ տոգո
րեց մեր եկեղեցական ա ազգային արժէքներով 
աւանդներով։ Հայաստանի անկախութեան վերա– 
հաստատումը հայրենիքին դառները անգամ մը եւս 
չայն բացաւ այս միութեան առջեւ ու մենք ամէն տա
րի, գաղաթներա մէջ իրականացող մարզահանդէա 
ներուն ու յաղթական տողանցքներուն զագահեռ, 
վկան կ՝ըշշանք Հայաստանի մէջ Հ Մ Ը Մ ի  դրօշին 
շուրջ բազմահազար պատանիներու ա երիտա
սարդներու համախմբամին։

Թող անմար մնայ յիշատակը Հ Մ Ը Մ ի  հիմնա
դիրներուն ու անոնց ժառանգութիւնը նոր ծաղկում 
ապրի տարուէ տարի։ Վարսքը կատար բոշոր անխն
դիր ծառայողներուն, որոնք հաստատ քաղերով դէ
պի յառաջ կը քաշեն Հ  Մ Ը Մի քայշերզով ամրագըր֊ 
ւած ախտերը իրականացնեշու վճռակամաթեամբ։

Կեցցէ Հ Մ Ը Մ ը ։
Ապրի ն հաւատարմատար դրօշակակիրները
Փառք ու պատիւ Հ Մ Ը Մ ը  ծնող հայութեան ու 

Հ այաստանին։

Աղօթարար՝ 
ՄՈՒՇԵՂ ԱՐՔ. ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ 

Առաջնորդ Արեւմտեան Մ. Նահանգներու 
Արեւմտեան Թեմի
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱՅ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
Հա յ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան 

բազմասերունդ հրա շա ի առաքեԼութեան հարիւր 
տարիներու վաստակը Լուսաւոր կերպով արձա
նագրուած պիտի մնայ հայութեան պատմական եր
թի մայր էջին վրայ։ Եթէ յետադարձ ակնարկով վեր– 
յիշենք ու վերապատմենք տարապայման կացու
թեանդ մէջ Հ Մ.Ը.Մ.ի ծննդեան ու գարգացման ու
ղին, զարմանքով ու հիացումով պիտի Լեցուինք ՝ ի  
տես անոր իրագործումներուն ու յաղթանակներուն։ 
Պատմաբանը կամ վերԼուծողը, ծաւսղ ուն տուեաԼնե– 
րու Լոյսին տակ– պիտի փորձէ հասկնաԼ դար մը ար– 
ժանաւորութեամբ գոյատեւած ՀՄ .ԸՄ . իրականու– 
թեան խորհուրդը։

Մենք Լիիրաւ առումով որակեցինք՝ Հ Մ Ը.Մ ի  
խորհուրդը։ Հ.Մ .Ը Մ.ը ո չթ է անբացատրեի կամ ան– 
հասկնաԼի երեւոյթ մըն է մեր կեանքին մէջ, այԼ դա
րերու խորքէն եկող, հայութեան նկարագիրի Լաւա
գոյն տարրերը համադրող ու արտայայտող այնպի
սի կառոյց-միութիւն մըն է, որուն իրա գործա ծ աշ– 
խարհատարած ներկայութիւնն ու արձանագրած 
որակական յառաջդիմութիւնը կը փ ա յին, կը ճառա
գայթեն եւ կը Լուսաւորեն։ Այո, խորհուրդ մըն է, հա
մանման եկեղեցւոյ կամ կրօնական իրականո^ 
թեանց խորհրդաւորութեան։ Աստուծոյ, նմանակի
ցին եւ արարչագործութեան ընծա յա ծ խոր յարգան
քին ու սիրոյն մէջ, կարգ ու կանոնին նուիրապետոն– 
թեան ազնուացնող հնազանդութեան մէջ, ուրկէ նաեւ 
կը քաղէ ներքին ուժականութիւն մը ապրեբու դրա- 
կանութեամբ եւ ծառայեԼու նուիրուածութեամբ։ Այս 
բպորով ան կը մնայ օրինա կեի բպ որ ժամանակնե֊ 
րու հա յ մարդու կեանքին մէջ։

Արդարեւ, հա յ ինքնութեան կերտումի դարաւոր 
փորձառութեան մէջ արտասովոր «դպ րոց» մը կայ, 
որ իր իւրայատուկ դրոշմն ու ներդրումը ունեցաւ 
հայ, այս պարագային սուրիահայ նորահաս սե
րունդներու դաստիարակչական յո յժ  կենսական 
առաքեԼութեան մէջ։ Հ  ՄԸ. Մ.ը հարիւր տարի անընդ
միջաբար, հա յ արիները նահատակութեան ճանա
պարհէն յաւերժութեան ու անմահութեան առաջնոթ 
դեԼու յանձնառութեամբ, սովորական որակումով բո– 
Լոր տեսակի«դպրոցներէն» տարբեր, բարոյական ու 
կարգապահական բարձր արժանիքներով, առողջ 
մարմինին, յստակատես միտքին ու պայծառատես 
հոգիին պարգեւեց բարձրանաԼու եւ իր հետ վեր ^  
պի վեհն ու վսեմը բարձրացնեԼու իտէաԼը։

«Յա ռա ի, նահատակ 
ցեղի անմահներ», ո չ 
միայն նահատակներն 
են անմահ, այԼ նոյնինքն 
ցեղն է անմահ, երբ ինք- 
զինք կազմակերպեԼ գի
տէ եւ կ^զ^ակ^րպո^ւար 
ծութեամբ իր արժանի 
տեղը կը գրաւէ մարդկա– 
թեան ու հայութեան 
կեանքին մէջ։ Եւ բնաւ 
պատահական չէ, որ մեր 
ազգային կեանքի բազ
մերես ծառայութեանց մէջ ներզրաւուած հայորդխ  
ներուն ընտրեԼազոյնները, ան կասկած, Հ .Մ Ը.Մ ի  
«դպ րոց»ին բարի պտուղներն են։

Սուրիահայերը, եօթնամեայ տագնապէն ետք, 
անհուն ուրախութեամբ իմացան եւ իրենց մասնակ
ցութիւնը բերին Հ Մ Ը Մ ի  դարադարձի նախաձեռր 
նութեանց, որոնք կազմակերպչական Լուրջ ու բը– 
ծախնդիր աշխատանքով դրսեւորեցին յանձնառու
թիւնն ու վճռակամութիւնը, նուիրումով շարունակե- 
Լու հաւաքական երթը, ի  խնդիր «Ըարձրացիր-բարձ֊ 
րացուր»ին։

Համախմբուած հարիւրամեայ գնահատեփ ծա
ռայութեան եզրափակիչ կեդրոնական հանդիսա– 
թեան, յարգանքով խոնարհինք յիշատակին առջեւ 
«Նահատակ ցեղի անմահներ»ուն, որոնք ծառայե
ցին ողջ էութեամբ ու անցան, եւ շնորհաւորենք ու 
գնա հա տ ենքՀՄ ԸՄ ի մեծընտանիքը պատասխա
նատուներով ու անդամներով, որոնք այսօր նոյն 
նուիրումով ու յանձնառութեամբ կը շարունակեն ծա– 
ռայեԼ մեր ժողովուրդին յառաջատեսիԼ իր երթին 
մէջ։

Անմահութեան ճանապարհէն ընթացող Հ. Մ- 
Ը Մ ի ն  կը մաղթենք բարի երթ նոր բացուող հարիւ
րամեակին իսկ Լուսաւոր հորիզոն մեր ժողովուբր 
դին։

Հայրական սիրոյ ջերմ օրհնութեամբ։

Աղօթիւք՝
ՇԱՀԱՆ ԱՐՔ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 

Առաջնորդ Բերիոյ Հայոց Թեմի
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ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ
ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Սրտի անհուն արա- 

խութեամբ կ՚ողջունեմՀայ 
Մարմնակրթական Ընդ
հանուր Սիութեան 100- 
ամեակը։

Արդարեւ, ներկայ տա
րեշրջանին Հա յ Մարմ
նակրթական Ընդհանուր 
Միաթիւը արդար հպար– 
տութեամբ կը նշէ իր հիմ
նադրութեան 100-ամեա ֊ 
կը։

Հա յ ժողովուրդի Մայիսեան յաղթանակի պատ
մական օրերուն ինչպիսի հրաշք, Հայաստանի Ա 
անկախ Հանրապետութեան ստեղծում, միաժամա
նակ տեսիյք ու երազ ունեցող ղեկավարներ Շաւարշ 
Քրիսեաններու, Յովհաննէս Հինդփաններու եւ 
Գրիգոր Յակոբեաններու մտայղացումով Պպսոյ 
մէջ հիմը կը դրուի ՀՄ.Ը.Մ.ին։ Այո, փայյուն ղեկա
վարներ, որոնք Արեւմուտքի համայսարաններէն 
վկայուած ու միջազգային սկաուտական շարժու
մով ներշնչուած, Պոյիս կը վերադառնան ու ամբող– 
ջապէս կը նուիրուին առաքեԼութեան մը պատանի
ներու եւ երիտասարդներու դաստիարակութեան 
սրբազան գործին, ազգասէր ու մարդասէր հայու 
նկարագիրը կերտեԼու։

Անցած են 100 տարիներ, սակայն Հ.Մ.Ը.Մ.ը կը 
շարունակէ ոգի փոխանցել մարդկային եւ ազգա- 
յի ն  առողջ ու հարազատ ապրումներով տոգորեյու 
հայ պատանին ու երիտասարդը։ Առողջ մարմինին 
մէջ, առողջ հոգիին հետ կերտած է ու կը շարունակէ 
կերտեԼ նկարագիր մը, որ ուրիշ բան չէ  եթէ ոչ բիւ

րեղ եւ անվիճեի հայկականութեան կնիքով դրոշմը 
ւած։

Անցած են 100 տարիներ, սակայն ՀՄ.Ը.Մ.ը կը 
մնայ այն առողջ դպրոցը, ուր կը դաստիարակուին 
սերունդներ՝ անսաԼու հայ ազգի կանչին ու մանա– 
ւանդ տագնապի ու ամէնադժուար իսկ պաներուն 
իրենց ամբողջական կարեիութեամբ ըսեԼու «ՄԻՇՏ 
ՊԱՏՐԱՍՏ»։ Յարատեւ բարձրանաԼու եւ իրենց հետ 
բարձրացնեԼու անոնք, որոնք իրենց հայեացքը սե- 
ւեռած են դէպի Ազգն ու հայրենիքը, դէպի Ազատ, 
Անկախ ու Ամբողջական Հայաստանը։

Յարգանք բոյոր անոնց, որոնք եկան, գործեցին 
ու անցան։ Թող Աստուած օրհնէ հիմնադիր բո–որ 
անդամներուն անթառամ յիշատակը։

Թող Աստուած վարձահատոյց ընէ ապրող շնչող 
ու ստեղծագործող բոյոր վաստակաւոր անդամնե- 
րը, որոնք տակաւին կը շարունակեն ծառայեԼ ի  
խնդիր մեր ժողովուրդի զաւակներուն ինքնուրոյն 
դիմագիծի պահպանման ու հարստացման։

Յանուն Գանատայի Հա յոց Թեմի Կրօնական 
ժողովին եւ Ազգային Վարչութեան, կը շնորհաւո– 
րենք Հ  Մ.Ը. Մ.ի մեծ ընտանիքը։

Ի խորոց սրտի կ՚աղօթենք, որ նորանոր եւ առաւեԼ 
մեծ ծառայութիւներով ծաղկի Հա յ Մարմնակրթա
կան Ընդհանուր Միութեան սրբազան գործը։

Օրհնութեամբ եւ սիրոյ ջերմ ողջունիւ
Աղօթարար 

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔ. ՉԱՐԵԱՆ 
Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմի
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ՊԱՏՈՒԻ ԱՍ
ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ Հ.Մ.Ը.Մ.ԻՆ

2018 թուականը համայն աշխաըհի հայութեան 
համար բախտորոշ եւ պատուաբեր երկու 100-ամեայ 
յոբեփաններով կը յատկանշուի առաջին յոբեփանր 
Հա յ աս տանի Հանրապետութեան եւ երկրորդը Հա յ 
Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան, որ մեր ժո
ղովուրդին համար դարձաւ սիրեյի եւ հարազատ 
անուն մը Հ Մ Ը Մ ։ Տարբեր պարագաներու եւ միջա
վայրերու մէջ ծնունդ առած, բա յց իրարու այնքան 
յծակից ու առնչակից ու միազանգուած եղան։

Հայաստանի անկախ Հանրապետութեան կեր– 
տումը հայ ժողովուրդի սեփական ուժերով իրակա
նացուցած հրաշազան այն իրագործումն է, որ հայ 
ժողովուրդի յինեյու թէ չյինեյու հիմնահարցը վճռեց, 
հայուն տայով պետականութիւն դրօշ, քա յյերգ եւ 
արժանապատուութիւն։

Հայաստանի Հանրապետութեան հաստատումէն 
անմիջապէս ետք, ՀՄ .ԸՄ .ի հիմնադիրները Հայաս
տանի կառավարութեան փափաք եւ պատրաստա
կամութիւն ներկայացուցին Հ  Մ.Ը. Մ.ը ընդունեբու իբ– 
րեւ Հայաստանի Հանրապետութեան զինուորագրր– 
եայ կամաւոր բանակ։ Հայաստանի պետութիւնը ըն
դառաջեց եւ այնուհետեւ ՀՄ .ԸՄ .ը եղաւ Հայաստա
նի Հանրապետութեան ընդմիշտ ծառայեյու պատ
րաստ հայրենանուէր կազմակերպութիւնը։

Սկզբունքով Հ.Մ.Ը.Մ.ը եղաւ սկաուտական եւ 
մարզական կազմակերպութիւն, եւ իբր այդպիսին 
ջա նա ցՀՄ ԸՄ ա կա ն սկաուտթէ մարզիկ անդամնԽ– 
րը կրթեյ ու մշակեյ առողջ միտք առողջ մարմինի մէջ 
համամարդկային այդ նշանաբանով, բա յց ըյյա յով 
նաեւ հայ ժողովուրդի բարօրութեան ազգային երազ
ներուն նուիրուած կազմակերպութիւն, համաշխար– 
հային ա յյ կազմակերպութիւններէն զանազանուե
ցաւ այդ նշանաբանին վրայ դրոշմեյով իր կնիքը 
առողջ միտք, առողջ մարմին եւ ազնիւ հոգի երրոր
դութիւնը։

Հայրենիքի ծառայութեան մէջ մնայու սկզբուն
քով այս նշանաբանին ոգիով Հ  Մ.Ը Մ.ը հարիւր տա
րիներ շարունակ իր սկաուտը մարզիկը եւ հետագա
յի ն  ազգային հասարակական կեանքի բոյոր մարզե
րուն մէջ իր ծառայութիւնը բերող անդամները դաս
տիարակեց, անոնց յան^նեյով ազգային նուիրական 
արժէքներ եւ զանոնք յարգեյու եւ պահեյու կարգա

պահական գիտակցու
թիւն։ ՀՄ .Ը.Մ .ը իր ան
դամները դաստիարակեց 
ազգային սրբութիւններն 
ու արժէքները յարգերու։

«Արարատի սուրբ ձիւ
նի պէս բարձր ու վճիտ» 
պահեց Մայիսեան հերո
սամարտերով շահուած 
Հայաստանի Հանրապե
տութեան Եռագոյն դրօշը 
այդպիսով նուիրակա- 
նացնեյով Մայիս 28-ն ու 
անոր խորհուրդը։

Եռագոյնի դրօշի առաջնորդութեամբ, Հ  Մ Ը Մական 
սերունդներ բարձրաճակատ ու խրոխտ, տողանցեցին 
ոչ միայն Մայիսեան փառատօններու մարզադաշտե– 
րու մէջ, այխւ ՝ նոյն ողիով գործեցին ազգային կեանքի 
ծառայութեան բոյոր մարզերէն ներս։

Հողմացրիւ աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդը վե- 
րընձիւղածիր գաղութներուն մէջ, բախտաւորութիւնը 
եւ հոգեկան գոհունակութիւնը ապրեցաւ հոն, ուր 
ՀՄ Ը .Մ ը իր բանակավայրը յարեց, դրօշը պարզեց 
եւ Հ. ՄԸՄական ազգային ազնուագոյն սկզբունքնե
րով գործի չծուեցաւ։ Այդ երանաւոր գաղութներէն 
մէկը եղաւ յունահայ գաղութր որ 95 տարիներէ ի  վեր 
կը շարունակէ վայեյեյ ՀՄ Ը .Մ ի կենսունակութիւնը 
եւ բարիքները։ Լեւոն եւ Պետրոս Գայեան եղրայրնե- 
րը եղան այն անխոնջ երախտաւոր մշակները, որոնք 
հարիւրամեայ Հ Մ Ը Մ ի  հիմնադրութեան առաջին 
իսկ օրերէն՝ 1923-ին ապագայատեսիյ ազգային գի
տակցութիւնը եւ պայծառատեսութիւնը ունեցան 
Հ  Մ ԸՄ ի յոյս սերմերը ցանեյու եւ մշակեյու Յունաս– 
տանի հայութեան բերրի հողին վրայ եւ արգասաբեր 
վար ու ցանի երկարամեայ ծառայութեամբ յիառա- 
տօրէն պարենաւորեյ յունահայոց ազգային կեանքի 
շտեմարանները

ԳԵՂԱՄԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ 
Առաջնորդ Յունասաանի Հայոց Թեմի

(Շա րը Գ . կողք)
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ԱՄԱՋՆՕՐԴԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ Հ .Մ Ը .Մ Ի  
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Ս իրեի Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
եղբայրներ եւ քոյրեր, 

Ողջո յն  իր հիմնադ
րութեան փառապանծ 
100-ամեակը նշող Հ.Մ - 
Ը.Մ.ին։

Ողջո յն  Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճամ
բուէ մեր հաւաքական իտ– 
էաշներուն Լծուած բոթոր 
հայորդիներան։

Ողջո յն  Հ.Մ.Ը.Մ.ը իբ– 
րեւ հայակերտումի ջահ 

վառ պահող եւ սերունդէ սերունդ փոխանցող բո\որ 
նաիրեաԼներան։

100 տարի առաջ հայ ժողովուրդի ծոցէն ծնա ծ եւ 
100 տարի հայ ժողովուրդին ծառայած Հ.Մ.Ը.Մ.ը 
օրէ օր յարաճուն ընթացքով Հայաստանի եւ աշ– 
խարհասփխռ հայութեան կեանքին մէջ կը շարու
նակէ գործեւ իբրեւ պատանեկան եւ երիտասարդա
կան սկաուտական եւ մարզական աշխոյժ միաթիւն։

Հ.Մ.Ը.Մի հիմնադրութեան 100-ամեակը եզակի 
առիթ է յարգերու յիշատակը այն բպոր Հ.Մ.Ը.Մ.ա– 
կաններուն, որոնք անցեաին տքնեցան եւ այսօր 
իբրեւ հանգուցեաշ կամ վեթերան, հանգիստ խիղ

ճով եւ գոհանակաթեամբ կը հրճուին Հ.Մ.Ը.Մ.ի ա ն֊ 
կասեփ վերեւքով։

Առաւել Հ.ՄԸ.Մ.ի հիմնադրութեան 100-ամեակը 
այն հանգրուանն է, երբ այսօրուան պատասխանա
տուները Հ.Մ.Ը.Մի 100-ամեայ վաստակին դիմաց 
աւեշի կառ պատրաստակամաթեամբ ներկան 
կ՚ապրին եւ աւեփ յստակ տեսիյլքով ապագան կը 
ծրագրաւորեն։

երբ Հ.Մ.Ը.Մ. կ՚ըսենք, մեր աչքերուն դիմաց կը 
պարզուին Հ.Մ.Ը.Մ.ական մեր քոյրերուն եւ եղբայր
ներուն խիտ շարքերը, որոնք « Բար^րացիր-բար 
րա ցուր» եւ «Սիշտ պատրաստ» վարքագիծով ոչ 
միայն մարզադաշտին վրայ կը տողանցեն, այշեւ ՝ 
մեզի կը ներշնչեն այն վստահութիւնը, որ այս մատ
ղաշ տղաքը վաղը նաեւ մեր ազգային կեանքի մայ- 
րաղիին վրայ իրենց գործօն մասնակցութիւնը պխ 
տի բերեն։

Նոր դարադարչքներ կը մաղթենք Հ.Մ.Ը.Մ.ին ՚  Նար 
ւասարդեան առաւօտներու Լուսածագով...։

ՆԱՐԵԿ ԱՐՔ. ԱՅԼԵՄԵԶԵԱՆ 
Առաջնորդ Լիրանանի Հայոց Թեմի
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ՅԱՌԱ՜Ջ, ԴԷՊԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿ
Հա յ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնը 

անցնող դարուն եղաւ այն անփոխարինելի դպրոցը 
ուր վաւերական հայու իսկական կերպարը նոյնա– 
ցաւ իր գործին ու առաքերութեան հետ։ Այս մեծ 
կազմակերպութիւնը ամբողջ 100 տարի հայ պա
տանիին ու երիտասարդին մէջ հայու մաքուր նկա– 
րագիրը աոողջ հոգին, պայծառ միտքը ու կորովի 
մարմինը տաշեց, զայն հաղորդելով մեր անցեալին 
ազատութեան համար մեր մղած պայքարին մեր 
արդար դատի հետապնդման անխորտակելի հա
ւատքին ու յանձնառութեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.ը անցնող 100 տարիներուն ընթացքին 
հաւատարմօրէն գործեց՝ նպատակ ունենալով մեր 
ազգային եւ հոգեւոր արժէքներուն պահպանումը 
հայեցի դաստիարակութիւնը մեր գոյութեան եւ յա 
րատեւութեան տեսչականն ու ոգին վառ պահելը որ 
բառին ամբողջական իմաստով հանդիսացաւ հայը 
հայացնող անզուգական միութիւնը։

Պահ մը հարիւր տարի ետ դառնանք եւ մենք մե– 
զի հարց տանք, թէ ի՞նչ պիտի ըւլար Յեղասպանու– 
թենէն ու կոտորածներէն մազապուրծ ազատած ու 
վերապրած հայ որբերուն վիճակը առանց Հ.Մ - 
Ը.Մ.ին որուն կոչ ումն ու առաքելութիւնը եղաւ իր 
հայրենիքէն զրկուած եւ օտար հայրենիքներու մէջ 
իր ինքնութիւնը կորսնցնելու դատապարտուած հայ 
պատանին եւ երիտասարդը փրկեր ՀՄ Ը.Մ .ը ար
դարեւ, անցնող 100 տարուան ընթացքին ազգային 
նկարագիր տալով մարզական եւ սկաուտական 
շարժումներուն եղաւ հարազատ տունը հայուն ուր 
հայրենասիրութենէն անդին հայ պատանին կը սոր
վի ըլլալ վեհանձն ընկերասէր, ազնիւ, ծառայասէր, 
գնահատողն ու տարածողը ընկերային ու մարդկա– 
յի ն  այն բոլոր արժէքներուն որոնցմով կ,ապրի ու 
կ,ապրեցնէ, կը բարձրանայ ու կը բարձրացնէ, 
կազնուանայ ու կազնուացնէ եւ ոչինչ կը խնայէ 
իրագործելու մարդկային ու համազգային մեր իղ– 
ձերն ու երազները։

Հայուն նկարագիրը կերտող եւ զայն արդարօրէն 
մարմնացնող ՀՄ.Ը.Մ.ը Սեծ Եղեռնէն միայն երեք 
տարի ետք, 1918-ին անմահութեան երաշխիքով գօ– 
տեպնդուած եւ կործանարար ու քանդիչ  մահուան

դէմ իր զօրեղ կամքով ու 
կուռ հաւատքով զինուած 
իր հոգիի աչքերով դիտեց 
Արարատին բարձունքնե
րը  ուզեց հասնիլ անոնց,
Եռագոյնը բարձրացնեչ ու 
ծածանեցնել հայրենի 
լեռներու կատարներուն 
վրայ եւ այդ բարձունքնե
րէն դիտել մեր վաղուան 
լուսաւոր արձագանգը 
մեր նահատակներու ու 
հերոսներու արդար դա– 
տին յաղթանակը։

Հ  ՄԸ. Մ.ը այսօր վճռակամութեամբ կը շարունա
կէ իր հայակերտիչ  առաքելութիւնը։ Այս մեծ ընտա– 
նիքը ամբողջ հարիւր տարի հայուն համար եղաւ 
յո յս  եւ հաւատք, եկեղեցի ու հայրենիք, յարութիւն 
ու յաղթանակի դրօշ, եղաւ ուխտավայր, հսկայա
կան բանակ, եղաւ զինուոր մեր պայքարին եղաւ 
ծառայ իր ժողովուրդին եղաւ վկայ նոր յաղթանա
կի եղաւ տրոփող սիրտ, ոգեւորող ներշնչ արան 
եղաւ անսահման նուիրում, եղաւ ամրութեան ժայռ 
եւ խորհրդանիշ յարութեան։

Այս առիթով ջերմապէս կը շնորհաւորենք նաեւ 
Հ.ՄԸ.Մ.ի Քուէյթի Մեկուսի կազմի վարչ ութիւնը եւ 
բոլոր եղբայրներն ու քոյրերը, մաղթելով մշտական 
վերելք եւ նոր յաջողութիւններ ինչ պէս ազգային 
այդպէս ալ մարզական ոլորտներու մէջ։ ՀՄ Ը .Մ ի  
100-ամեայ ծառայութեան հսկայ վաստակին դիմաց 
ազգային եւ հաւաքական մեր կեանքէն ներս արմա
տախիլ պէտք է ընենք թուլութիւնը տկարութիւնը 
նահանջն ու զիջումը եւ մարդկային ու ազգային 
վսեմագոյն արժանիքներով տոգորուած մեր նախն– 
եաց հետ բացագանչենք.

Յառա՜ ջ, նահատակ ցեղի անմահներ,
Յառա՜ ջ, դէպի յաղթանակ։

ՄԱՍԻՍ ԵՊՍ. ԶՕՊՈՒԵԱՆ 
Առաջնորդ Քուէյթի Եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի
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ԼԻԲԱՆԱՆ

Թ ղթա կից
ՊԷՅՐՈՒԹ

• 0 .Ը .0 . է  100 –ամեակէ

աշխարհասփէւռ տօնա– 

կ ա տ ա ր ո ւթ է ւն ն ե ր ո ւն  

եզրափակումը կատար–

ուեցաւ պարդեւատրման
հանդէսութեամբ  մը, որ տեղի ունեցաւ 

կէրակէ, 10 0արտ 2019-է երեկոյեան 

ժամը 6–էն, Լէբանանէ Ազգայէն Առաջ

նորդարանէ §Երջօ Աամուէլեան-Առա– 

գ ո յն » սրահէն մէջ , հովանաւորու– 

թեամբ Հ .0 .Ը .0 .Է  կեդրոնական վա ր

չութեան եւ կազմակերպութեամբ Հ©0•- 
Ը .0 .է  Լէբանանէ Շրջանայէն վա րչու

թեան՝.

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ 

ԲԱ ՑՈ Ւ 0Ը
Լէբանանէ, Հայաստանէ եւ Հ .0 .–  

Ը .0 .է  քայլերգներէն ետք, ներկաները

մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեա մբ  

յա րգելէն մեզմէ յաւէտ բաժնուած Հ©0•- 
Ը.0.ա կաններուն յէշատակը:

Հանդէսութեան բացման խօսքը ար–

տասանեց ել յ այ տագէրը վարեց Հ ուրէ

Փափազեան-էմմէեան, որ Հ©0©Ը.0.է 

100-ամեայ երթը նկատեց ո չ մէայն յա ր

գանք պարտադրող փորձառութեան ու 

վաստակէ ցուցանէշ, այլ եւ՝ համայն  հա֊  

յո ւթ էւն ը  գօտեպնդող ու ներշնչող 

պատգ ամ՝ շարունակե՜յու հայ  ժողո ֊  

վուրդէ սերունդներու էնքնութեան  

պահպանման եւ անոնց մէտքէ ու մար– 

մէնէ առողէջ զարգացման սրբազան 

գործը :
Հանդէսութեան նպատակէն մասէն 

խօսելով, ան ըսաւ, թ է  հանդէսութէւնը 

կը նպատակադրէ երախտագէտութէւն 

յայտնել այն բոլոր Հ.0.Ը .0.ա կա ննե–  

րուն, որոնք հասկցած են ծառայել բա– 

ռէն ամբողջական էմաստը չվարանե– 

լով վճարելու անոր պահանջած անխու–

սափելէ գէնը երկարատեւ տարէներու 

աշխատանք եւ նէւթաբարոյական 

ներդրում, նաեւ այն կառոյցներուն, 

որոնք նեցուկ կանգնած են մէութեան 

խորապէս հաւատալով անոր առաքե

լութեան կարեւորութեան։

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

վԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՕԺւ Ը
Հանդէսութեան Հ©0©Ը©0•է  Լէբանա

նէ Շրջանայէն վարչութեան խօսքը ար

տասանեց եղյբ. Հա յկ թապագեան. Ան 

կարեւոր նկատեց Հ©0©Ը.0.է շարքե

րուն մէջ տրուած դաստէարակու–

թէւնը, որ կը կեդրոնանայ  ազ գ ասէր ո ւ ֊  

թեան, հայրենասէրութեան, չարքաշու–

թեան եւ արէութեան վրայ մէշտ էբրեւ 

նշանաբան ունենալով §Բարձրացէ ր– 

բարձրացուր»ը։ °ղ բ .  թապագեան շեշ– 

տեց, որ այս բոլորէն էրագործումը 

կը պահանջէ յարատեւ ճէգ, անշահախըն– 

դէր զոհողութէւն, անխախտ ու անսա–
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պէս նաեւ՝ Հ©Մ©Ը©Մ©ի Աուրիոյ Շրջանա
յին վարչութեան առաջարկով հալէ– 

պահայ եղբայրներ Վահէ 0իւրքճեան եւ 

Դաւիթ Դաւիթեան։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՕԱ՝ւ Ը
Հանդիսութեան Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Կեդրո

նական Վարչութեան խօսքը արտասա– 

նեց ատենապետ եղբ© Դառ նիկ Մկրտիչ֊ 

եան՝. Ան ըսաւ, որ իր հիմնադրութենէն 

100 տարի ետք, Հ©Մ©Ը©Մ© աշխարհաս– 

փիւռ 26 հազար հաւատաւոր անդամնե– 

րով , արդար հպարտութեամբ, ճակա

տաբաց, հայոց պատմութեան նորա

գոյն հատորին մէջ ոսկեայ տառերով 

կ արձանագրէ իր իրագործումներուն 

երկար ցանկը միշտ հաւատարիմ միու– 

թեան հիմնադիրներու կտակին ու տես

լականին: §Տեսլական մը, որ միութեան 

տուաւ առանցքային եւ յառաջատար 

դերակատարութիւն այն բոլոր տարա–

րիզ մը, որ կը ներկայացնէր 

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեակին առի

թով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա

թողիկոսութեան Անթիլիասի 

Մայրավանքէն, Փարիզէն, Պոլի– 

սէն եւ Արարատ լերան գա գա 

թ էն  ընթացք առած եւ Հայոց 

Ցեղասպանութեան նահատակ

ներու Ծիծեռնակաբերդի յու– 

շահամալիրի անմար կրակին 

միացած 100-ամեակի չորս ջահե

րուն փոխադրութիւնը

§ԾԱ/ ԱՑՈՒԹԵԱՆ»

ՇՔԱՆՇԱՆԻ 

ՏՈՒՁՈՒԹԻՒՆ
Ապա, Հ©Մ©Ը©Մ©ի Լիբանանի Շրջա

նային Վարչութեան որոշումով, §Ծ ա– 

ռա յութեա ն» շքանշան ստացան եղ

բայրներ Դօգօ 0կրտիչեան, Ասատուր 

Արապեան (ի բացակայութեա ն), Հ  ամ– 

բիկ Միսաքեան, Պերճ Րալուլեան, ինչ–

սան հաւատք, 

որոնց շնորհիւ

Հ Մ Ը Մ ©  100
տարի շարու– 

նակ հարթեց իր 

ճամբուն վրայ 

ցցուած խոչըն– 

դոտները, իր 

քայլերը ուղղեց դէպի լաւն ու բարին, 

յո յս  ու ինքնավստահութիւն ներշնչեց 

իրերայաջորդ սերունդներու միշտ ի 

մտի ունենալով զանոնք հեռու պահել 

օտար ազդեցութիւններէ: Եղբայրը լո ւ

սարձակի տակ առաւ այն, որ այս բոլո– 

րը կը կատարուին ջանքերովը նուիրեալ 
ու վաստակաշատ երախտաւորներու, 

որոնց նուիրուած է այս հանդիսու– 

թիւնը։

ՏԵՍԵՐԻԶԻ 

ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Այս առիթով ցուցադրուեցաւ տեսե–
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ծաշրջաններուն մէջ, ուր հայեր ապրած 

ու գոյատեւած են։ Ո՛ւր որ Հ-Մ-Ը-Մ- 

գոյութ էւն  ունեցաւ եւ Հ-Մ-Ը-Մ–է դրօշն

ու Եռագոյնը կողք–կողքէ ծածանեցան, 

հոն հայրենէքէն հեռու փոքրէկ Հայաս– 

տան մը Ատեղծուեցաւ։ Ո ւր որ սկաուտ֊  

ները շեփորախումբերու կշռոյթներով 

եւ հայ կական բ անակէ վճռակամու֊  

թեամբ առաջնորդուեցան, հոն ներկա– 

ներուն սրտերը արցունքախառն երջան– 

կութեամբ եւ հպարտութեամբ տրոփե–

ցէն։ Ո  ւր որ Հ-Մ-Ը-Մ-է մարզէկները
յաղթանակէ բաժակներ եւ մետալներ 

բարձրացուցէն, հոն Հայկեան եւ Մամէ– 

կոնեան խ էզա խութէւնը արձագան– 

գեց՝ֆ, հաստատեց եղբ– Մկրտէչեան։

Ապա, ատենապետ եղբայրը անդրա– 

դարձաւ 3 ուլէս 2018-էն Հայաստանէն

ընթացք առած Հ-Մ-Ը-Մ-է 100-ամեակէ

ձեռնարկներուն, որոնց շղթան երկարե– 

ցաւ Ափէւռքով մէկ, էսկ եզրափակէշ 

հանդէսութէւնը պարգեւատրման այս 

ձեռնարկն է , որուն ընթացքէն կ արժե–

ւորենք ու կը պարգեւատրենք մէու– 

թեան վաստակաշատ կարգ մը անդամ– 

ներ, անշուշտ, առանց մոռնալու այլ 

մէութենականներ, որոնք էրենց ժամա– 

նակն ու քրտէնքը դրած են է  սպաս 

մէութեան, պատեհ ա ռէթով մը զէրենք 

եւս ըստ արժանւոյն գնահատելու խոս

տումով, ըսաւ ան։

Եղբ– Մկրտէշեան այս ա ռէթով շնոր– 

հակալութէւն յայտնեց հայրենէ պետու

թեան 100-ամեակէ նախաձեռնութէւն– 

ներուն անվերապահ աջակցութեան հա

մար, Ամենայն Հայոց եւ Մեծէ Տանն Եէ՜ 

լէկէո յ Եաթողէկոսներուն կեդրոնա

կան ձեռնարկներ ու հովանաւորու

թեան համար, Արամ Ա– կ 

մէութեան շնորհած Հայրապետական 

կոնդակէն եւ §Ա - 0եսրոպ Մաշտոցէ 

շքանշանէն համար, Հ -3-^-է  մեծ ընտա– 

նէքէն հոգատար հօր վերաբերումէն եւ 

մնայ ուն նեցուկէն համար ։

վերջապէս, եղբ* Մկրտէչեան շնոր– 

հակալութէւն յայտնեց Հ-Մ-Ը-Մ-է 100– 
ամեակէ տօնակատարութէւններուն 

համար ջանք չխնայած մէութեան յանձ– 

նախու մբեր ուն եւ մասնաճէւղերու 

վարչութէւններուն հաստատելով, որ 

այ ս հսկայ ական նուաճումէն եւ էրա֊
գործումէն գաղտնէքը կը կայանայ

Հ-Մ-Ը-Մ-է ուժականութեան մէջ, որ

ծնունդ առած է մէութեան հայրենասէր 

հէմնադէրներուն պայծառատեսութե– 

նէն, էսկ այսօր աւէշ կ առնէ մէութե– 

նականներու մէասնականութենէն։

Եզրափակելով էր խօսքը, եղբ– 
Մկրտէչեան հաստատեց, որ մէութէւնը
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հպարտալէ բազմաթէւ նուաճումներ եւ 

ձեռքբերումներ ունէ , իսկ անոնք խթան 

են ուխտելու, որ Հ-Մ-Ը-Մ-է վաղուան 

սերունդը փայլուն ձեւով պէտէ ցոլացը– 

նէ մէութենական էր կազմաւորումը եւ 

պէտէ շարունակէ առօրեայ ապրումէ 

վերածել «Րարձրացէ՛ ր-բարձրացուր» 

նշանախօսքը.:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԽՕՍ Ը
Իր սրտէ խօսքը արտասաներ Լէբա– 

նանէ մէջ Հայա ստանէ Հանրապետու

թեան արտակարգ եւ լէազօր դեսպան 

վահագն Աթաբէկեանէ Ան ՝նշե3>թ է  հայ 
ժողովուրդէ վերտէն դարու պատմու– 

թէւնը կու տայ բազմաթէւ պատգամ

ներ: Արդարեւ, Հերթէն տարէներուն

նշուեցան տարբեր ամեակներ, որոնց 

կարգէն ամէնէն դառնը Հայոց Ցեղաս

պանութեան ՜1^^–ամեակն էր, էսկ ամէ

նէն լուսաւորը Հայաստանէ Հանրա

պետութեան հէմնադրութեան 100 - ամ - 

եակը։ Դեսպանը շեշտ եց< որ Հ  Մ Ը  Մ է  
100 –ամեակը եւս ունէ էր ուրոյն տեղն 

ու արժէքը, որովհետեւ մէութէւնը  

ծնունդ առաւ այնպէսէ փուլէ մը մէջ, 

երբ հայ ժողովուրդը ընկրկած էր։ Հ-Մ-– 

Ը-Մ-է հէմնադէրները բարձրացան ու 

բարձրացուցէն հայութէւնը, էսկ յա– 

ջորդող սերունդները հայ մանուկները, 

պատանէներն ու երէտասարդները 

կրթեցէն նոյն ոգէով բարձրանալու, 

բարձրացնելու, ամրանալու ու ամրացը– 

նելու։

Դեսպան Աթաբէկեան նշեց, որ ներ–

կայէս, երբ արդէն կայ Հայաստանէ 

Հանրապետութէւնը, հայ ժողովուրդը

ոտքէ է% Արդ, մեկնելով Հ-Մ-Ը-Մ*է հէմ–

նադէրներուն պատգամէն պէտք է ըսել, 

որ հայրենէքը բարձրացնելով Սփէւռքը 

կը բարձրանայ, էսկ Սփէւռքը բարձ – 

րացնելով հայրենէքը կը բարձրանայ, 

էսկ նման մէութէւններուն շնորհէւ հա

յութ էւնը  այլեւս ընկրկում չ ապրէր։

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ» ԵՒ «ԱՐԺԱՆԵԱՑ» 

ՇՒԱՆՇԱՆՆԵՐՈՒ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ
Հայաստանէ արտակարգ եւ լէազօր 

դեսպանէն խօս քէն ետք, Հ-Մ-Ը-Մ-է 

Կեդրոնական վա րչութէւնը կատարեց 

մէութեան «Արտակարգ» եւ «Արժան– 

եաց» շքանշաններու տ ուչութէւն բա զ

մավաստակ եօթը եղբա յրներու Այ ս– 

պէս, եղբ© Ր ա ֆ ֆ է Եսայեան ստացաւ

Հ-Մ-Ը-Մ-է «Արտակարգ» պատուանը– 

շան, էսկ «Արժանեաց» շքանշանէ ար

ժանացան Հ-Մ-Ը-Մ-է Կեդրոնական
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ԵՂԲ. ՍՏԵՓԱՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Եղր Ստեփան Տէր Պետրոսեան ՀՄ Ը .Մ ին  
անդամակցած է 1978-ին, իբրեւ մարզիկ մասնակ
ցելով պասրերպուի տղոց ներկայացուցչական 
խումրին։ Սիաժամանակ, ան եղած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Պէյրութի մասնաճիւղի անդամ։

1994- ին նշանակաած է Շրջանային Վարչու
թեան ֆութպոլի յանչնախամրի ատենապետ։

1995- 1996 րնտրաած է ՀՄ Ը .Մ ի Լիրանանի Շրջանային Վարչու֊ 
թեան անդամ։

1997-1999 րնտրաած է Շրջանային Վարչ ութեան ատենապետ։
1999-2003, 2003-2007 եւ ապա 2011-2015 րնտրաած է ՀՄ Ը .Մ ի  Կեդ

րոնական Վարչ ութեան անդամ եւ մարզական պատասխանատու։
1999-էն մինչ եւ օրս, իրրեւ Հ  ՄԸ. Մ.ի ներկայացուցիչ, ան կր Վարէ Հա

մահայկական Մարզախաղերա Համաշխարհային Կոմիտէի փոխ նա– 
խագահի պաշտօնր։

2011-ին ան պարգեւատրաած է Համահայկական Մարզախաղերա 
Համաշխարհային Կոմիտէի շքանշանով։

2015-ին պարգեւատրաած է Հայաստանի Հանրապետութեան 
«Երախտագիտութեան» շքանշանով։

Հ.ՄԱ.Մական իր գործանէաթեան զագահեո, եղր. Ստեփան րեղան 
գործանէաթխն ունեցած է ազգային կեանքի մէջ, իրրեւ Լիրանանի թե
մի ազգային երեսփոխանական ժողովի անդամ։ Այժմ ան կր վարէ Մե– 
ծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Կեդրոնական Վարչութեան 
ատե նա պե տի պաշ տօ նր։

ԵՂԲ. ՊԵՏԻԿ ՍԱՊՈԻՆՃԵԱՆ

Եղր. Պետիկ Սապանճեան ՀՄ.Ը,Մ.ին անդա
մակցած է Հալէպի մէջ, իրրեւ գայլիկ եւ ապա 
սկաատ աստիճանաւոր։ Եղած է նաեւ ՀՄ Ը .Մ ի  
աթլէթ։

1970-ին մասնակցած է ՀՄ Ը .Մ ի Անթիլիասի 
մասնաճիւղի հիմնադրութեան աշխատանքներուն։

1973-ին րնտրաած է Հ. Մ. Ը. Մ.ի Անթիշիասի 
վարչութեան անդամ 10 յաջորդական տարիներ եւ սատարած է զանա
զան ֆետերասիոններու անոր անդամակցութեան։

1980-ին դերակատարներէն մէկր եղած է « Հ  ՄԸ. Մ-Աղրալեան» մար– 
զամշակութային կեդրոնի գնման եւ կաոացման։

Մասնակցած է Հ  ՄԸ. Մի Լիրանանի շրջանի բազմաթիւ Շրջանային 
Ներկայացուցչական ժողովներան։

Մաս կազմած է Շրջանային Վարչ ութեան ֆութպոլի եւ կազմակեր– 
պական յանձնախամրերան։ 1988-1991 եւ 1993-1995 րնտրաած է 
ՀՄ Ը .Մ ի  Լիրանանի Շրջանային Վարչ ութեան անդամ շրջան մրն աւ 
վարեէով անոր ատենապետութիւնը

Մասնակցած է ՀՄ Ը .Մ ի  չորս Պատգամաւորական ժողովներա։
1999-2003 րնտրաած է Հ  ՄԸ. Մի Կեդրոնական Վարչ ութեան անդամ։

Վարչութեան նախկին անդամներ եղ

բայրներ Վրիգորիս Պողարեան, Աաե– 

փան Տէր Պեարոսեան, կարպիս Վապա– 

սագալեան, 3 արութ Ջէքիճեան, Պեաիկ 

Աապունճեան եւ վասաակաշաա Հ Մ -  

Ը+0©ական եղբ© Յակոբ ^աչերեանի, որ 

երկրէն բացակա յ  ըլլալով շքանշանը 

սաանձնեց կինը քոյր կասիկ Խաչերեան

(Պ ա րգեւա տ րեա լներուն կենսագրա– 
կան ծա նօթութիւնները տ եսնել ա– 
ռանձին)։

3Ո ՒՇ ԱՆՈՒԷՐՆԵՐՈՒ 

ՏՈՒՁ ՈՒԹԻՒՆ
կաաարուեցաւ նաեւ ձ1)Հ)– ամեակի 

յուշա նուէրներու ա ուչութիւն միու– 

թեան ձ1)()–ամեակի քայլերգին երաժըշ– 

աութիւնը յօրինած Վահրամ իմմիե ա– 

նին եւ միութեան երիցագոյն անդամնե– 

ր էն> բազմավասաակ
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եղբայրներ փագ Պոյաճեանի եւ 

Պատրիկ կիւլպէնկեանի:
Միութեան իրենց մնայուն աջակցու

թեան Համար 100-ամեակի յուշանուէր– 

ներ յանձնուեցան նաեւ Հ ՝3 ՝Գ ՝ Լիբա՜ 

նանի կեդրոնական կոմիտէին յանձինն 

կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, 

երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիի, 

Հ 3 - Գ -  Բիւրոյին յանձինն Բիւրոյի  

ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր  Խաչա– 

տուրեանի, ինչպէս նաեւ Լիբանանի 

Հայոց թեմի Առաջնորդ Նարեկ Արք© 

Այլեմեզեանին։

Հ  Յ Գ© ԲԻՒՐՈՅԻ  

ՆԵՐկԱՅԱՑՈՒՑԻՁԻՆ ԽՕՍԲԸ
100 –ամեակի յուշա նուէրի ստանձ– 

նումէն ետք խօսք առաւ Հ©3՝Գ՝ Բիւրո– 

յի  ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչա– 

տուրեան. Ան Հաստատեց, որ Հ©3©Գ©ն 

եւ Հ  Մ Ը  Մ ը անքակտելի են լծուած 

նոր սերունդներու դաստիարակու

թեան մեծ աշխատանքին, ուր արդէն 

բաւական արդիւնք ապահոված են: Ան 

ըսաւ, թ է  Հ  Մ-Ը-Մ-ը իբրեւ 100-ամեայ 
երիտասարդ իր առաջին քայլերը առաւ, 

երբ յա րութիւն կ առնէր Հայկական 

պետականութիւնը, իր քայլերը առաւ 

Ափիւռքի մէջ արեւմտաՀայոց կարեւո

րագոյն օճախ ու Հնոց Պոլիսէն, ուր 

շատ կարեւոր բաներ խմորուեցան եւ 

տիտաններ ծնունդ առին: §Այդ ընդհա

նուր մթնոլորտին մէջ էր, որ ծնունդ 

կ առնէր այս մեծ կազմակերպութիւնը, 

որ թ էեւ ծնաւ Հայրենիքէն դուրս, բայց

ԵՂԲ. ԿԱՐՊԻՍ ԳԱՊԱՍԱԳԱԼԵԱՆ

Եղբ Կարպիս Գապասագաւեան Հ  ՄԸ. Մ.ի Պէյրութի 
մասնամիւղի սկաուտական շարքերուն անդամակցած է 
1971-ին, իբրեւ Արի։ Եղածէ Խմբապետ, Միաւորի խմբա
պետ, Մասնաճիւղի խմբապետ, ապա Շրջանային 
խմբապետ եւ Շրջանային ընդհանուր խմբապետ։

Հետամուտ եղած է սկաուտական գիտեյիքներու եւ 
յա յ գրագիրներու զարգացման եւ մեծ ներդրում ունե
ցած է միութեան սկաուտական բաժինի դաստիարակչական–հրատարակ– 
չական աշխատանքներուն մէջ։

1980-ական թուականներուն նախաձեռնած, կազմակերպած եւ յաջող– 
ցուցած է Լիբանանէն սկիզբ առած սկաուտական Վկայեաշ կարգը։

Գյխաւոր խմբագիրն է սկաուտական եօթը կարգերու գիրքերուն, որոնք 
հրատարակուած են ՀՄ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ 1987-ին 
մշակած է երէցական կարգերու գիտեյիքները։

1991-էն 1995, ՀՄ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ նշանակուած 
է Կեդրոնական Սկաուտական Յանձնախումբի անդամ։ Գործուղուած է 
Պողկարիա եւ Փարիզ, իբրեւ դաստիարակ խմբապետ ։

1994- ին, առաջին անգամ ըոայով Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած Հա– 
մարՀՄ.Ը.Մ.ական Ե Բանակումին նշանակուած է ընդհանուր խմբապետ։

1995- 1997 եղած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ան
դամ սկաուտական պատասխանատու։

1996- 1998 միութիւնը ներկայացուցած է Լիբանանի սկաուտական ֆե– 
տերասիոնին մօտ եւ ստանձնած է գանձապահի պաշտօնը։

1982-ին մասնակցած է համագաղութային առաջին սկաուտական 
խորհրդաժողովին, ուր մշակուած է միութեան սկաուտական կանոնագիրը։

1980-ական թուականներուն յիշատակեի ներդրում ունեցած է Լիբանա
նի սկաուտական ներքին կանոնագիրի վերամշակման մէջ։

1988-ին իբրեւ Լիբանանի Շրջանային ընդհանուր խմբապետ, մասնակ
ցած է համագաղութային խմբապետական Բ. խորհրդաժողովին, իսկ 1996-ին, 
Հ  ՄԸ. Մի Կեդրոնական Վարչութեան նշանակումով վարած է խմբապետական 
Գ. խորհրդաժողովին աշխատանքները։ Իբրեւ Հ  ՄԸ. Մի Կեդրոնական Վար
չութեան անդամ 2008-ին եւ 2012-ին գյխաւորած է Համա-ՀՄԲՄական 
խմբապետական Ե. եւ Զ. խորհրդաժողովներու աշխատանքները։

Մասնակցած է Հ  ՄԸ. Մի 6 Պատգամաւորական Ընդհ. ժողովներու։
2006- ին նշանակուած է ՀՄ Ը.Մ ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 

իբրեւ ատենադպիր եւ սկաուտական ներկայացուցիչ ։
2007- 2011 եւ 2011-2015 ընտրուած է ՀՄ Ը.Մ ի Կեդրոնական Վարչու

թեան ատենադպիր եւ սկաուտական ներկայացուցիչ։
Կեդրոնական Վարչութեան անդամի հանգամանքով վարած է միջ-ցա– 

մաքամասային խմբապետներու վերաորակաւորման դասընթացքներ։
ՀՄ Ը.Մ ի Կեդրոնական Վարչութեան սկաուտական ներկայացուցիչի 

հանգամանքով մօտէն հետեւած է Համա–ՀՄ.Ը.Մ.ական Ը., Թ. եւ ժ. բանա
կումներու կազմակերպչական աշխատանքներուն։

2010-ին առաջին անգամըււայով կը կազմակերպէ «Արարատեան» կար
գը, որ վերապահուած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ կը նկատ– 
ւի միութեան սկաուտական բարձրագոյն կարգը։

2014-ին եւ 2018-ին կրկին կը կազմակերպէ «Արարատեան» կարգի դա
սընթացքներ։

Եղբ. Գապասագափան կրթական մշակ է աւեյի քան 38 տարիներէ ի վեր։
21Գեկտեմբեր 2001-ին ան Լիբանանի սկաուտական ֆետերասիոնին 

կողմէ կը պարգեւատրուի «Ծառայութեան» շքանշանով։
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ծՂԲ. ԳՐԻԳՈԲԻՍ ՊՈՂԱՐԵԱՆ

Եղբ Գրիգորիս Պողարեան 1970-ական, թուա
կաններու սկիզբը անդամակցած է ՀՄ Ը.Մ ի Պէյ– 
րութի մասնաճիւղին եւ յաջորդական տարիներ 
բազմիցս մաս կազմած է մասնամիւղի յանձնա
խումբերուն եւ վարչութիւներուն։

2007-2011 ան ընտրուած է ՀՄԸ.Մ.ի Կեդրոնա
կան Վարչութեան ատենապետ։

2014-2015 նշանակաած է ՀՄ Ը,Մ ի Կեդրոնական Վարչութեան ան
դամ իբրեւ զանգապան։

2007-էն սկսեսղ ան աշխատակցած է միութեան «Մարզիկ» պաշտօ
նաթերթին եւ մինչեւ օրս սիրայօժար ստանձնած է «Մարզիկ»ի խմբագ
րականներուն անգւերէնի թարգմանութխնը։

ԵՂԲ. ՅԱՐՈԻԹ ՉԷՔԻՃԵԱՆ

Եղբ. Յարութ Չէքիճեան Հ.ՄԸ.Մին անդամակ
ցա ծ է 1958-ին, Պէյրութ Բ . Էշրէֆիէի մասնամիւղին, 
իբրեւ սկաուտ եւ շարունակած է սկաուտական 
շարքերու մէջ գործեւ մինչեւ 1971։ Եղած է Աքեշշա, 
ապա Խմբապետ։ Իբրեւ միութեան անդամ ան կը 
բպորէ 61-րդ տարին։

1964-ին ան կը մասնակցի արաբական 6-րդ ճէմ– 
պորիին ՝ Ապուքիր Եգիպտոս, հանդիսանաւով Լիբանանի չաւագոյն 
սկաուտը։

1973-1977, եղած է ՀՄ Ը .Մ ի  Ամմանի մեկուսի վարչութեան անդամ 
իբրեւ երիտասարդականի պատասխանատու։

1982-1984, երկու անգամ Պէյրաթի մասնաճիւղի վարչութեան ան
դամ իբրեւ ատենադպիր եւ սկաատականի ներկայացուցիչ։

1988-1993, երկու անգամ Լիբանանի Շրջանային Սկաուտական 
Խորհուրդի անդամ իբրեւ ատենապետ։

1985-1988 եւ 1993-1995, երեք անգամ Հ  ՄԸ. Մի Լիբանանի Շրջանա
յի ն  Վարչութեան անդամ իբրեւ ատենադպիր եւ սկաատականի ներկա
յացուցիչ։

Բեղուն գործունէաթիւն ունեցած է Լիբանանի թեմի ազգային կեան
քին մէջ։

1999-2003, ընտրուած է Հ.Մ Ը.Մ ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 
իբրեւ ատենադպիր եւ սկաուտական պատասխանատոռ

Աշխատակցած է Հ.Մ Ը.Մ ի «Մարզիկ» պաշտօնաթերթին որուն էջե
րուն չոյս ընծա յա ծ է շուրջ 30 յօդուա ծ։

1998-2003 մաս կազմած է Համահայկական Մարզախաղերու Համաշ- 
խարհային Կոմիտէի Հ.Մ Ը.Մ ի եոանդամ պատուիրակութեան, յատկա
պէս զբաղեչով Կոմիտէի նոր կանոնագիրին մշակումով։

Հ.Մ Ը.Մ ի 100-ամեակին առիթով եւ Կեդրոնական Վարչութեան առա
ջարկով պատրաստած է «Հ.Մ Ը.Մ ի գործունէաթիւնը մայր հայրենիքի՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, 1918-1927» պատմական անտիպ 
աշխատասիրութիւնը։

իր կիզակէտը դարձուց հայրենիքը: Որ՜ 

քա՛ն լա ւ , գեղեցիկ ու պատուաբեր իրո

ղութիւն էր այն, որ ծնող կամաւոր բա– 

նակը եկաւ օգնելու հայկական բանա

կին, որ կը ծաղկէր, կը զարգանար Հա 

յաստանի միւս կողմը արեւելեան, 
յայտնեց Տէր Խաչատուրեան:

Շարունակելով, Տէր Խաչատուրեան 

դիտել տուաւ, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ը մասնակից 

դարձաւ մեր վերջին հարիւրամեակի 

էական բոլոր դրուագներուն , ան միայն 

դիտող չեղաւ, այլ իր մասնակցութիւնը 

կարեւորեց ամբողջական նուիրումով, 
մեր սերունդներ ու դաստիարակու– 

թեամբ եւ հանդիսացաւ մեր առաջին 

մեծագոյն պատանեկան եւ երիտասար

դական կազմակերպութիւնը, որ շատ 

մը երկիրներու մէջ ո չ միայն տարածեց 

§Առողջ միտք առողվէ մարմինի մէջ՝ֆ 

հասկացողութիւնը, այլեւ հայ պա

տանիին ու երիտասարդին մէջ դրոշմեց 

իր է ութեան գիտակցութիւնը, զարգա– 

ցուց զիրենք իբրեւ պատասխանատու 

հայեր ո՛չ միայն իբրեւ իտէալ քաղաքա

ցի , այլեւ իբրեւ հայեր, որոնք տալիք ու– 

նին իրենց ժողո վուրդին, նուիրուած են 

իրենց ազգին, ամբողջական պատրաս

տակամութիւն ունին մասնակցելու հայ 

ժողովուրդի վերջին 100-ամեակի բոլոր 

դէպքերուն:

§0ենք բոլորս , Սփիւռքի մէջ ծնած, 
մեծցած պատանիներս ու երիտասարդ

ներս, մեր քայլերը առած ենք Հ ՝ Մ © ի  

մէջ, որ հայրենիքի անկախութեան կո

րուստէն ետք, երբ կրկին կեդրոնացաւ
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Ափէւռքէ Հրայ, հոն կենդանացուր մեր 

անցեալէ փառէն ու պատէւը, յէշեցուց 

սովորութէւններն ու աւանդները, մէ– 
արեւելեան շրջաններուն մէջ հսկա

յական համ ախմբումներ կազմակեր

պեց, սկաուտներուն հպարտութէւն 

ներշնչող ելոյթներ էրականացուց, եւ 

նոյնէսկ ժամ անակէ մեծա գոյն գրա 

գէտները յատուկ նախաձեռնութեամբ 

երգեր նուէրեցէն Հ©Մ©Ը©Մ©էն՝̂ , հաստա

տեց Տէր Խաչատուրեան աւելցնելով, 

որ մէութենականները կոչուած են հայ 

պատանէէն ու երէտասարդէն դէմագէ– 

ծը ներկայացնելու յաչս աշխարհէն:
§Հ©Մ©Ը©Մ©ը եղաւ մեր պարծանքը, 

մեր հպարտութեան աղբէւրը եւ Ափէւռ– 

ք է  այն մեծ կազմակերպութէւնը, որ էր  

մ եծաթէւ անդամներո վ էր ազդեցու–

°Ղ Բ . ՅԱԿՈԲ ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Եղր Յակոբ Խաչ երեան եօթը տաըեկաեիե Հ  Մ- 
Ը.Մ ին անդամակցած է Հալէպի մէջ, իբրեւ գայլիկ 
ու մարզիկ։

1968-էն սկսեաւ ան անդամակցած է Հ.Մ.Ը.Մի 
Պէյրաթի մասնաճիւղին։

1970-ին մաս կը կազմէՀ.Մ.Ը.Սի Պէյրաթի պաս– 
թեթպոլի առաջին խամբին։

1978- 1984 Հ.Մ.Ը.Մի Պէյրութի պասթեթպոլիխումբինխմբապետն է։
1979- 1997 մարզած է Հ.Մ.Ը.Մի Պէյրաթի աղջկանց պասթեթպոլի 

խամբը, որ 18 տարի անընդմէջ տիրացած է Լիբանանի ախոյեանա– 
թեան առաջնութեան տիտղոսին։

1987-1997 մարզած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի տղոց պասթեթպոլի առաջին խամբը 
նաեւ եղած է խամբին պատասխանատուն։

1996-1999 եղած է Լիբանանի պասթեթպոլի ֆետերասիոնի անդամ։
Եղած է Հ.Մ Ը.Մ ի Պէյրաթի մասնաճիւղի վարչական եւ երկու շրջան 

Հ.Մ.Ը.Մի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամ։
Մասնակցած է Հ.ՄԸ.Մ.ի Պատզամաարական ժողովներան։
1998-էն մինչեւ օրս վարած է զանազան պաշտօններ պասթեթպոլի 

միջազգային ֆետերասիոնին, շրջանային, ասիական եւ միջ-ցամաթա– 
մասային մակարդակներու վրայ։

2012-էն մինչեւ օրս պասթեթպոլի միջազգային ֆետերասիոնին գոր
ծադիր տնօրէնն է եւ Ասիոյ ցամաթամասին ընդհանուր թարտաղարը։

Ան միակ հայն է, որ նաաճած է միջազգային մարզական աշխարհի 
վարչական պաշտօններու այս բարձրագոյն մակարդակը։

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ» ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆԻ 
ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ 
ԵՂՐ. ՐԱՖՖԻ ԵՍԱՅԵԱՆ

Եղբ. Րաֆֆի Եսայեան Հ.Մ.Ը.Մի ճիւնիի մաս– 
նաճիւղին անդամակցած է 1950 թուականին, իբրեւ 
գայլիկ, ապա Արի։

Մասնակցած է միջ-մասնաճիւղայինբանակում
ներու։

1959-էն սկսեալ մաս կազմած է Հ.Մ.Ը.Մի ճիւնիի պասթեթպոլի խամ
բին։ 1970-ական թուականներուն եղած է մասնաճիւղի Սկաուտական 
Խորհուրդի անդամ եւ ապա ատենապետ։

1985-էն մինչեւ օրս մաս կազմած է Հ.Մ.Ը.Մի ճիւնիի մասնաճիւղի 
յաջորդական վարչական կազմերուն։

24 տարի շարունակ ունեցած է ազգային բեղուն գործանէաթխն։
1994-ին, Հ.Մ.Ը.Մի Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը զինթ պար– 

գեւատրած է «Ծառայութեան» շքանշանով։
2001-էն մինչեւ օրս անդամ է Հ.Մ.Ը.Մի Կեդրոնական Վարչութեան 

«Վարդգէս Տէր Կարապետեան» թանգարանի յանձնախումբին, իբրեւ 
ժրաջան եւ բծախնդիր աշխատող։

2019-ին, Հ.ՄԸ.Մ.ի ճիւնիի մասնաճիւղը իբրեւ երախտագիտութիւն 
իր երկարամեայ ծառայութեան, ակումբին ժողովասրահը անուանեց 
եղբ. Րաֆֆի Եսայեանի անունով։
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թիւնը կարողացաւ տարածել 1980- 
ական թուականներէն սկսեալ նաեւ աշ–

խարհի մեր միւս համայնքներուն մէջ, 

ուր տակաւին չկար Հ©Մ©Ը©Մ©, բա յց կար

մարզասէր հասարակութիւն, կար 

կարգապահութեան գիտակից պատա

նեկութիւն եւ երիտասարդութիւն, ան 

ներշնչեց սերունդներ Հ©Մ©Ը©Մ©ի տես

լականով միութիւնը վերածելով հա– 

մաշխարհային կառոյցի: Հ©3©Դ© Բիւրոն 

ամուր թիկունք կանգնեցաւ Հ Մ -  

Ը Մ ի ն ,  որպէսզի ան ստանայ համա

հայկական այդ հանգամանքն ու դերա– 

կատարութիւնըՖ, եզրափակեց Բիւրոյի

ներկայ ացուցիչը։

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱ 3Ո Ց ԹԵՄԻ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ
Հանդիսութեան աւարտին, հայրա

կան իր պատգամը ուղղեց Լիբանանի 

Հայոց Թեմի Առաջնորդ Նարեկ Արք© 

Այլեմեզեանէ Ան ըսաւ, թ է  Հ©Մ©Ը©Մ©ի

100-ամեակը առիթ մըն է նայելու դէպի 

պատուաբեր անցեալ, պատրաստակամ 

ներկայ եւ յաղթական ապագայ, ինչ որ 

լաւագոյնս արտացոլաց այս ձեռնար– 

կին ընթացքին, ինչ որ կը յուշէ նաեւ, որ 

տակաւին 100 տարի եւս պէտք է ապրիլ 

ու նշել միութեան 200-ամեակը: §Այս կը 

նշանակէ, որ մարդիկ կու գան ու կ ՚ե ր 

թան, բա յց Հ©Մ©Ը©Մ©ը կը մնայ, թ  ուա -

կանները, վայրերը իմաստ կ ՚ունենա ն  

մարդոցմով© Պոլիսէն Փարիզ, Փարիզէն 

Արարատ լեռ, Ծ՚իծեռնակաբերդ, Աար– 

դարապատ, այսօր Լիբանան, եւ մանա– 

ւա նդ Պուրճ Համուտ կու գանք ըսե

լու, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ը իր բազմաթիւ Հ©0©–
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Ը©Մ©ականներով 100 տարեկան ըլլալով 

հանդերձ, կը նայէ ապագայէն ներկա– 

յէն  էր պարտաւորութէւններուն լուծը  

գէտակցաբ ար կրելով ։ Հ Մ Ը Մ ը  ՛ծնր
եալէն չէ պատկանէր, այլ կը պատկանէ 

ներկայէն, եւ որքան ուրախ ենք, որ երբ 

կը նայէնք ձերէ, լէբանանահայ մեր 

ակումբներուն, հոն կ անդրադառ– 

նանք, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ականները լոկ մար– 

զէկ ու սկաուտ չեն, այլ կը տողանրեն ու 

կը գործեն մեր հաւաքական կեանքէ 

մայր էջէն վրայ։ Ամէն տեղ են Հ՝Մ՝~ 

Ը • ականները, որովհետեւ Հ©Մ©Ը©Մ©ը 

գործեր ու կերտեր ամէնուրեք Հայաս– 

տան, Արրախ եւ Ափէւռքէ ամբողջ տա

րածքէն»:

Ապա, Առաֆնո րդը էր յուշերուն  

ընդմէջէն անդրադարձաւ Հ©Մ©Ը©Մ©է 

պատրաստ ու կարգապահ շարքերուն, 

որոնք մէշտ քալած են ծառայութեան 

ուղէէն։ Ան ըսաւ, թ է  էրեն յանձնուած 

100-ամեակէ յուշա նուէրը կը նուէրէ 

համայ ն լիբանանահայ ութեան, որպէԱ– 

զէ բոլորս մէշտ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է ն  հետ ըլլանք, 

ծառայենք ու հպարտանանք անոր հետ, 

էնչպէս նաեւ պատրաստուէնք նոր ամ– 

եակներու նշումէն յաղթահարելով 

ամէն տեսակէ մարտահրաւէր։ էր  

պատգամը եզրափակելով Առաջնորդը 

բ ոլորէ ն անունով ուխտեր մէշտ ընթ ա ֊  

նալ Հ©Մ©Ը©Մ©էն հետ ու անոր յա ղթա

կան ընթարքով։

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ

ՓԱԿՈՒՄԸ
Հանդէսութեան աւար

տէն հնչեր Հ©Մ©Ը©Մ©է 100-
ամեակէ քայլերգը, որուն 

բա ռերը կը պատկանէն 

Ներսեհ Լէպարեանէն,

երաժշտութէւնը Վահրամ 

էմմէեանէն։

Տայտնենք, որ հանդէ

սութեան գեղար ուեստա– 

կան բաժէնէն էրենր մաս– 

նակրութէւնը բերէն քոյր  

0 ոլեր Աւագեան ասմուն– 

քով եւ Լ ո ռ է Պէլալեան

ֆ լէւթ ով ։
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ա-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԵՐՈՒ  
ԵԶՐԱՓԱԿԻՁ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԵԱՆ՝

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Հ.Մ .Բ.Մ .ԻՆ 
ԿԸ ՇՆՈՐՀԷ «ՄԵՍՐՈՊ Մ Ա ՇՏՈՑ» ՇՔԱՆՇԱՆ

Ապրիւ 2018-ին, Անթիչիա– 
սի մայրավանքէն ջահա– 
վառաթեամբ ընթացք

աոած Հ  Մ Ը Մ.ի 100-ամեակի յոբեփ– 
նական տօնակատարութիւները Հա– 
յաստանի եւ զանազան երկիրներու 
փաոաշուք խեոնարկներոՎ, իրենց 
աւարտին հասան 10 Փետրուար 2019– 
ին, ՊոտմՀամուտի «Յա կոբ Տէր Մեր 
քոնեան» թատերասրահին մէջ կազ
մակերպուած հանդիսաթեամբ մը 
որուն պսակումը եղաւ Մեծի Տանն 
Կիւիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ 
«Մեսրոպ Մաշտոց»  շքանշանին տու
չութիւնը Հ  ՄԸ. Մին։

100-ամեակի տօնակատարութիւնե

րուն պաշտօնական փակումը կատարող 

հանդիսութիւնը վայելեց բարձր հովա

նաւորութիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Արամ Ա © կ աթողիկոսին« հովանաւորու

թիւնը Հ - Մ Ը Մ փ  Կեդրոնական Վար

չութեան եւ նախագահութիւնը Լիբա–

24

նանի Հայոթ թեմի Առաջնորդ Նարեկ րուն տպաւորիչ մուտրով« որմէ ետր 

Աըթ՝ Այլեմեզեանին։ Հ  անդիսութիւնը Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ական տարազաւորներ երգե– 

կազմակերպեթ Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի թին Լիբանանի« Հայաստա նի« Հ Մ ֊ 

Շր^անային Վարչութիւնը՝. Ը՝Մ՝ի 100-ամեակի եւ Հ©Մ՝Ը՝Մփ թայ–

Հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ Հ©Մ՝~ լերգները:
Ը՝Մ՝ի շեփորախումբին եւ սկաուտնե–
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ՎԱՐւ ՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍԻԸ 
Հ–Մ–Ը–Մ–ի Լիբանանի Շրջանային

Վարչութեան խօսքը արտասանեց եղբ– 

Հա յկ Թապագեան։ Ան ըսաւ, որ Հ–Մ–՜ 

Ը–Մ– եղաւ անսպառ աղյբիւրը մարմ

նակրթանքի, եղաւ ֆիզիքական, իմա

ցական եւ բարոյական դաստիարակու

թիւն ջամբող իւրայատուկ միութիւն

մԸ
Միութեան դերն ու վաստակը արժե– 

ւորելով, եղբ– Թապագեան շեշտեց, որ 

դար մը ամբողջ սերունդներ դաստիա– 

րակուեց ան Հ–Մ–Ը–Մ–ի մէջ՝. Աերունդ– 

ներ սորվեցան ու սորվեցուցին, գ ործե֊  

ցին ու անցան, իբրեւ աւանդ իր ենց փո֊  

խանցուած Հ–Մ–Ը–Մ–ի անմար ջահը պա– 

հեցին ու պահպանեցին, ամէն կարողա– 
կանութիւն լումայ, քրտինք ու աշխա– 

տանք նուիրաբերելով այս վեհ միու

թեան։

Ապա, 100-ամեակի մարտահրաւէր– 

ներուն անդրադառնալով, եղբ– թա– 

պագեան նշեց, որ այսօր մարզական աշ– 

խարհի մէջ սկսած են տիրել նիւթապաշ

տութիւնն ու արհեստավարժութիւնը։ 

Կազմակերպական աշխատանքները ըս– 

կսած են դժուարանալ եւ սպիտակ ջար

դը բա զմա թիւ դժուար ութիւններու 

դ էմ  յանդիման կը դնէ միութիւնը։ Հե– 

տեւաբար, ան կոչ ուղղեց Հ–Մ–Ը–Մ–ին 

տալու անսակարկ ու անհաշիւ, որպէս– 

զի անաղարտ մնան մեր ազգային դի՜ 

մագիծը, միութենական ոգին ու հաւա

քական կամքը։

Գ °  ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ 

ՅԱ ՅՏԱ ԳԻՐԸ
Գեղարուեստական յայտագիրը ընդ

գրկեց 100-ամեակի տեսանիւթի ց ո ւ

ցադրութիւն, Համազգայինի §Տաւիղֆ

համոյթի ելոյթ  եւ խումբ  մը սկաուտնե֊  

րու երգ ու նուագ։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ

ՎԱՐ1 ՈՒԹԵԱՆ Պ Ա Տ ԱՄԸ
Հ-Մ-Ը-Մ-ի Կեդրոնական Վարչու

թեան պատգամը փոխանցեց ատենա

պետ եղբ– Գառնիկ Մկրտիչեան։ Իր 

պատգամին սկիզբը, ան դիտել տուաւ, 

որ 100 տարի առաջ, երբ Հա յ Մարմ– 

նակրթական Ընդհանուր Միութեան 

հիմնադիրները Պոլսոյ մէջ հիմը կը դնէ

ին հայ իրականութեան մարզական եւ 

սկաուտական մեծա գոյն միութեան, 

դժուար թ է  կարենային երեւակայել, որ 

100 տարի ետք, իրենց հիմնած միու– 

թիւնը աշխարհո վ մէկ 100-ամեակ պիտի 

տօնէր պետական, ազգային եւ ժողովըը– 

դային մեծ շուքով։

Ապա, միութեան 100-ամեայ երթին 

արժեւորումը կատարելով, եղբ– Մկըր՜ 

տիչեան յայտնեց, որ Հ-Մ-Ը-Մ- երբեք 

դիւրին պայմաններու մէջ չգործեց։ 

«Հ-Մ-Ը-Մ- մարզախաղեր կիրարկեց 

առանց մարղադաշտ ունենալու։ Հ–Մ ֊  

Ը-Մ- սկաուտութիւն կազմակերպեց 

առանց անհրաժեշտ յարմարութիւններ

ունենալու։ Սակայն Հ-Մ-Ը-Մ- գործեց
եւ շա տ լաւ գործեց, որովհետեւ կամա֊  

ւոր բանակի սկզբունքով, անոր ան– 

դամներէն իւրաքանչիւրը իր միտքն ու 

բազուկը ի սպաս դրաւ հաւաքականին, 

ազգին ու հայրենիքին։ Հ-Մ-Ը-Մ- գոր–

ծեց, մեծցաւ, ո ւռ ճացաւ եւ հզ °ր ացա ւ՝ 

բացառաբար ապաւինելով իր անդամ– 

ներ ու կամաւոր աշխատանքի գիտակ

ցութեան, պատրաստակամութեան եւ 

զոհողութեան ոգիին։ Այսպէս է, որ քա

նի մը մասնաճիւղերը դարձան քանի մը 

տասնեակ մասնաճիւղեր, մասնաճիւղե

րը վերածուեցան շրջաններու, շրջաննե

րը համագաղութային կառոյցի, իսկ 

համագ աղութային կառոյցն ալ՝ համա֊  

հայկական կազմակերպութեան, որ այ - 

սօր իր հովանիին տակ կը համախմբէ 

աշխարհի 26 շրջաններէ 110 մասնաճիւ–

ղեր եւ միաւոր ներ ։ Հ –Մ–Ը–Մ– գ ործհց
ամէնուրեք։ Գործեց բոլորին համար։ 

Բոլորին հետ՝ֆ։

Շ արունակելով, եղբ– Մկրտիչեան 

հաստատեց, որ Հ–Մ–Ը–Մ–ի Լիբանանի 

Շրջանային Վարչութեան յոբելենական 

այս հանդիսութեամբ իրենց աւարտին 

կը հասնին միութեան աշխարհասփիւռ 

մասնաճիւղերուն 100-ամեակի ձեռ– 

նարկները։ Այլ խօսքո վ, 100-ամեակի 

տօնակատարութիւններուն եզրափա– 

կումն է, որ կը կատարուի այսօր, 

բարձր հովանաւորութեամբ եւ ներկա–
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յութեա մբ Աեծի Տանն կիլիկիոյ Արամ 

Ա. կաթողիկոսին։

«Ու պատահական չէ,– շարունակեր 

եղբ. 0կրտիչեան,– որ \00–ամեակի եզ– 

րափակիչ տօնակատարութեան եզրա– 

փակիչ խօսքն ալ վերապահուի սիրելի 

վեհափառ Հօր, որ ՜1§§–ամեակի Հայաս– 

տանի կեդրոնական ձեռնարկները հո

վանաւորեր, Ի0(0–ամեակի կոնդակ շնոր– 

հեր եւ այսօր, ահաւասիկ, իր ներկայու– 

թեամբ եւ քիչ ետք արտասանելիք Հ ա յ

րապետական պատգամով, միութեան 

առաջին ՚100–ամեակի էջը պիտի փակէ եւ 

երկրորդ էջը պիտի բանայի։
«Շ  ատերու խոստովանութեամբ,

Արամ վեհափառ Հ .

աւելի լաւ գիտէ Հ  + Մ+Ը+Մ+ը Հ+Մ+Ը + Մ+ա֊ 

կանէ մը աւելի լաւ կը խօսի Հ*Մ*Ը*Մ*ի 

մասին եւ Հ*0*Ը *0*ա կա նէ մը աւելի նա

խանձախնդիր է Հ*Մ*Ը*Մ*ի դերակա–
տարութեան եւ առաքելութեան անշեղ 

կերպով շարունակման։ վեհափառ Հօր 

պատգամները, քաջալերանքները, եր– 

բեմն նաեւ տեղին նկատողութիւնները 

բար սրտով կ ՚՚ընդունուին բոլորիս կող– 

մ է , որովհետեւ անոնք կը բխին հոգիէն 

ու մտքէն Հա յ Եկեղերւոյ արժանաւոր 

Հայրապետէ մը, որուն բովանդակ 

կեանքը Լիբանանի Հայոր Թեմի Առաջ՜ 

նորդական ծառայութենէն մինչեւ կա

թողիկոսութեան տարիներ, շաղկապ– 

ուերաւ .ին

Հօր քարոզներով ու կոնդակներով այս 

միութիւնը ապրերաւ իր 70-ամեակը, 80– 
ամեակը, 90-ամեակն ու Ի0(0–ամեակը։

Մեր սրտագին մաղթանքն է , որ այդ

ամեակները շարունակուին անվերջ եւ 

վեհափառ Հօր պատգամները միշտ 

հնչեն իբրեւ ուղերոյր ներկայ եւ գալիք 

սերունդներուն՝^, ըսաւ եղբ. Մկրտիչ– 

եան։

Իր խօսքին յաջորդ բաժինով, Հ Մ –

Ը .0 .ի  կեդրոնական վարչութեան ատե

նապետը խօսերաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի Լիբանա

նի շրջանին մասին։ Ան ըսաւ, որ Հ*Մ*~ 

Ը .0 .ը  Լիբանանի մէջ ունի 95 տարուան 

կեանք, սակայն անոր դերն ու վաստա– 

կը երբեք չի սահմանափակուիր տարի – 

ներու այդ թիւով։ Շ՝ րջանին կատարած 

մարդակերտումի եւ հայակերտումի 

աշխատանքը անգնահատելի է ։ Լիբա

նանի շրջանին 10 մասնաճիւղերը իրենր 

մարզական փայլուն յաջողութիւննե– 

րով եւ սկաուտական օրինակելի գոր–

ծունէութեամբ ազգային ոգի եւ նկա– 

րագիր տուած են հազարաւոր տղոր եւ 

աղջիկներու։

Եղբ. Մկրտիչեան հաստատեր, որ Լի՜ 

բանանի շրջանի յաջողութիւնները ազ

գային խանդավառութիւն եւ հպարտու

թիւն պարգեւած են ո չ միայն լիբանա– 

նահայութեան, այլեւ աշխարհասփիւռ 

հայութեան, որոնք մինչեւ այսօր ան – 

համբեր կը հետեւին այս շրջանի միու– 

թենական նուաճումներուն։ «Տակաւին, 

առանր մոռնալու այն փաստը, որ Լի՜ 

բանանէն սփիւռքեան այլ շրջաններ եւ 

Հայաստան մեկնած Հ*Մ.Ը*Մ.ական  

քոյրերն ու եղբայրներն են, որոնք այ– 

սօր կենսունակ կը պահեն միութեան 

աշխարհասփիւռ բա զմա թիւ մասնա– 

ճիւղերըՖ, ընդգծեր ան։
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Հ-Մ-Ը-Մ-ը Հայա ստանէն դուրս Հայաս– 
տանը ապրեցաւ ու Հայաստանը, մեր 

երազած ազատ, անկախ ու ամբողջա

կան Հայաստանը ապրեցաւ ու ապրե– 

ցո լց մեր ժո ղովուրդէ կեանքէն մէջ։

Հ-Մ-Ը-Մ-է մասէն խօսէլ կը նշանակէ

խօսէլ Հերջէն 100 տարէներու հա յոց  

պատմութեան մասէն, որովհետեւ Հ-Մ-՜ 

Ը-Մ-ը մեր ժողովուրդէ կեանքէ լո ւ

սանցքէն վրայ չեղաւ երբեք, այլ էր էւ– 

րայատուկ դերակատարութեամբ ներ– 

կա յութէւն դարձաւ մեր կեանքէ մայր 

էջէն վրայ ազգակերտումէ էր առաքե– 

լութեա մբ։

§Այս բոլորը եղաւ, այս բոլորը կա– 

տարեց Հ-Մ-Ը-Մ-ը։ Հետեւաբար, Հ-Մ-՜ 

Ը-Մ-ը էնծէ համար քանակ չէ, մասնա– 

ճէւղ չէ, որակ է էր հարազատ էու– 

թեամբ, եւ Հ-Մ-Ը-Մ-է որակը էր ոգէն է,

էր նուէրումն է, էր յա նձնառութէւնն է, 

էր յարատեւ պայքարը է  խնդէր մեր ժո

ղովուրդէ գերագոյն ու ընդհանրական 

արժէքներուն եւ էտէալներուն՝^։

Շ ՚ արունակելով, Արամ Ա- շեշտեց, որ 

Մեծէ Տանն Կէլէկէո յ  կաթողէկոսու–

թեան մօտեցումը Հ-Մ-Ը-Մ-է նկատ–
մամբ երբեք պարագայական կամ շա– 

հադէտական չեղաւ, այլ եղաւ սէրով լէ,

որովհետեւ Հ-Մ-Ը-Մ-է մէջ ան տեսաւ

Այն ուհետեւ, եղբ՝ Մկրտէչեան էր  

պատգամը եզրափակեց նշելով, որ 100- 
ամեակէ էր նշանաբանէն հաւատարէմ, 

Հ-Մ-Ը-Մ- այսօր պատուաբեր անցեալէն 

կ՝ուղղուէ յաղթական ապագայէ §Մենք 

լաւատես ենք մեր մէութեան ապագա

յո վ  ու ապագայէ մեր յաղթանակներովւ 

Մեր լաւատեսութէւնը բարէ ցանկու– 

թէւններէ չի բ խէր ւշ–

խատանքէն, կամքէն եւ համոզումէն, 

մէշտ երէտասարդութեան է  սպաս գոր– 

ծելու մեր պատրաստակամութենէն, 

հա յութեան եւ Հա յաստանէն անմնա–

ցորդ ^առայ ելու մեր եր դ ումէնէ Ջ մ ոռ ֊
նանք, որ մեր ժողովուրդը Հ-Մ-Ը-Մ-էն 

տուած է §Կամաւոր բանակցէ կոչում եւ 

պարտականութէւնէ Այդ կոչումն ու 

պարտականութէւնը մեզէ կը թելադրեն 

մէշտ զգօն ու պատրաստ ըլլալ դէմագը– 

րա ւելու համար մեր ժողովուրդէն  

սպառնացող ամէն տեսակէ մարտահը– 

րաւէրները՚՝ֆ, ըսաւ եղբ- Մկրտէչեանէ

ԱՐԱՄ Ա- ՎԵՀԱՓԱՌԻՆ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏ* ԱՄԸ
100-ամեակէ հանդէսութէւնը եզրա– 

փակուեցաւ Մեծէ Տանն Կէլէկէոյ Արամ 

Ա© վեհափառ Հայրապետէն պատգա

մով։

Հ-Մ-Ը-Մ-է նկատմամբ էր սէրն ու
գնահատանքը վերահաստատելով,

Արամ Ա- ըսաւ- §Հ-Մ-Ը-Մ-է մասէն խօ

սէլ կը նշանակէ խօսէլ Ցեղասպանութե– 

նէն ետք ցէրուցան դարձած մեր ժողո

վուրդէ վերակազմակերպման մասէն,

որովհետեւ ըՍ՜

փ էւռքէ հա յո ւ 

թեան վերակազ– 

մակերպման մէջ

Հ-Մ-Ը-Մ- ունեցաւ
էր առանցքա յէն

դ երը։ Հ -Մ-Ը-Մ-է
մասէն խօսէլ կը 

նշանակէ խօսէլ 

հայ եկեղեցւոյ մա

սէն, որովհետեւ 

հայ եկեղեցւոյ ա– 

ռաքելութեան հէմ– 

քը դարձած մեր 

հոգեւոր ու բարո

յական արժէքնե

րու կենսագործ–

ման մէջ Հ-Մ-Ը-Մ-
բերաւ էր կարեւոր 

ներդրումը։ Հ+Մ-*

Ը-Մ-է մասէն խօ–

սէլ կը նշանակէ 

խօսէլ հայ դպրո - 

ցէն մասէն, որուն

հայակերտման առաքելութեան մասնա–

կէց դարձաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ը էնք եւս դա ռ
նալով մարդակեր տումէ եւ հայակեր–

տումէ նորահէմն դպրոց։ Հ-Մ-Ը-Մ-է
մասէն խօսէլ կը նշանակէ խօսէլ ազգա– 

յէն  պահանջատէրութեան մասէն© մեր 

պահանջատէրական պա յքարէն Հ+Մ -* 

Ը-Մ-ը բերաւ էր գործօն, աշխոյժ մաս– 

նակցութէւնը է  սփէւռս աշխարհէ։

Հ-Մ-Ը-Մ-է մասէն խօսէլ կը նշանակէ 
խօսէլ Հայաստանէ մասէն, որովհետեւ
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այս բոլորէն Հեր ու վեհ մեր ժողովուր

դէ գերագոյն արժէքներուն նկատմամբ 

ամուր հաւատարմութիւն, անկեղծ 

կապուածութիւն, ամբողջական ու գի

տակից յա նձնառութիւն :
Արամ Ա. գնահա տանքով արտա

յայտուեցաւ այն բոլոր անձերուն մա

սին, այս աշխարհէն հեռացած թ է  ապ

րող, որոնք Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի նուիրական ծա

ռայական գանձանակին մէջ իրենց միտ

քէն, հոգիէն, ժամանակէն անջնջելի 

բան մը դրին, որպէսզի Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ը մեր 

ժողովուրդի կեանքին մէջ միշտ մնայ 

նուիրական կազմակերպութիւն իր 

սրբազան առաքելութեամբ:
Ապ ա, 100 –ամեակէն ետքի հանգըր– 

ւանին մասին խօսելով, Արամ Ա© վեհա

փառ դիտել տուաւ, որ «100 տարիները 

պատմութեան կը պատկանին, եւ Հ~Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ի առջեւ կը բացուի նուիրումի, ծա

ռա յութեա ն, յանձնառութեան  

եւ հաւաքական պայքարի նոր 

շրջան մը, երբ այսօր ունինք 

ազատ, անկախ Հայաստան, ու

նինք ազատ, անկախ Արցախ: 
Հայաստանի հզօրացումը, Արցա– 

խի անկախութեան ամրապըն– 

դումը պէտք է Հ.Մ ՝Ը՝Մ ՝ի կեան– 

քին ու առաքելութեան օրա

կարգին վրայ մնան առաինա– 

հերթ, միաժամանակ Սփիւռքի 

հայութեան վերա կազմակեր– 

պումը, Սփիւռքի հայութեան

վերակենսաւորումը դարձեալ պէտք է 

Հ Մ Ը Մ փ  ծառայութեան օրակարգին 

վրայ մնան իբրեւ առաջնահերթ մտա– 

հոգութիւ ն»է

Արամ Ա. նշեց, որ « Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ իր առ – 
ջեւ ունի ծառայութեան նոր դաշտեր, 

պէտք է բացուի կեանքի ու ծա ռա յու

թեան նոր հորիզոններու: Հետեւաբար, 

ես կ ՚՝ուզեմ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի քայլերգին բա ռե – 

րը եւ նշանաբանը ուղենիշը դառնան

Հ Մ Ը Մ փ ն ,

« 3  ա ռա ՚ջ, նահատակ ցեղի անմահ–

ներ ,
«Յառա՛ջ, յառաջ անսասան, 

«Յառա՛ջ անդեդեւ 

«^էպ ի յաղթանակ, յա ղթանա կ : 
«Մեր ժողովուրդին երթը Հայաս - 

տան, Արցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի ու – 

րիշ նպատակ շի կրնար ունենալ, եթէ ոշ 

յաղթանակ:

«Ե կէք, հետեւաբար, սիրելի Հ՝Մ՝~ 

Ը.0.ա կաններ ի սփիւռս աշխարհի, այս 

գիտակցութեամբ մասնակի՛ց դարձէք 

մեր ժողովուրդի հաւաքական երթին ի 

խնդիր մեր ժողովուրդի յաղթական ու 

պայծառ ապագային», եզրափակեց 

Արամ Ա© վեհափառ:

Շ0ԱՆՀ ԱՆԻ 

ՇՆՈՐՀՈՒՄ
Հայրապետական իր պատգամին 

աւարտին, Արամ Ա. Մեծի Տանն Եիլիկ՜ 

իոյ «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը խ ո ր 

հեց Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ին շքանշ

կեդրոնական վարշութեան ատենապետ 

եղբ. Գ առ նիկ Մկրտիշեանինէ

Շքանշանին շնորհումին առիթով  

Արամ Ա. յայտնեց, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ փ ն  

«Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանը կը տըր– 

ւի, որովհետեւ Հ-Մ-Ը-Մ՝ եղաւ նաեւ հայ 

դպրոցէ Սփիւռքի մէջ, պայման

ներու բերումով ուր որ դպրոց 

շու նեցանք, Հ-Մ-Ը-Մ- դարձաւ 
դպրոց տանելով մարդակեր– 

տումի, հայակերտումի եւ ազ– 

գակերտումի առաքելութիւնէ 

Արամ Ա. յո յս  յայտնեց, որ 100– 
ամեայ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը վերանորոգ 

հաւատքով եւ նուիրումով կը 

շարունակէ հայակերտումի իր 

առաքելութիւնը:
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«ՀԱ 0 ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐ» ՝ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
Հ. 0 .  Ը. Մ .Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ

Թ ղթա կից
ՊԷՅՐՈՒԹ

ազմակերպութեամբ Հ * 0  *՜
Ը Մ փ  Լիբանանի Շրջանային 

Սկ աուտական խորհուրդին եւ 

Շրջանային խմբապետութեանդ կիրա– 

կի« 24 Փետրուար 204^-ի կէսօրէ ետք 

ժամը 4-ին, Ազգային Եղիշէ Մանուկեան 

փոլէճի §Սիրան Աանուկեան՝^ սրահին 

մէջ հանդիսա ւոր կերպով նշուեցաւ 

§Հա յ սկաուտի օր »։

Հ*Մ*Ը*Մ*ի շեփորախումբին կողմէ 
Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգնե

րուն կատարումէն ետք, բացման խօսքը 

արտասաներ Շիջանային ընդհանուր 

խմբապետուհի քոյր վա րդու կ Ֆ րոնըզլ֊ 

եան: Ան նկատել տուաւ, որ հայ սկաու

տի կեանքին մէջ իւրայատուկ տեղ կը 

գրա ւէ §Հա յ սկաուտի օր՝ֆը աւելցնե– 

լով, որ Հ  Մ Ը  Մ ի սկաուտները, վար– 

դանանց սերունդի ազատատենչ ոգիէն 

ներշնչուած, վարդանանքը յայտարա

րած են §Հա յ սկաուտի օր՝ֆ, որ ո՛չ միայն 

հպարտանքի եւ ուրախութեան օր է, ա յ

լեւ վարդանանց հերոսներու յիշատա– 

կութեան եւ սկաուտական դաւանանքի

խոստումին հաւատարիմ մնալու ու մեր 

ուխտը վերանորոգելու օր:
§Հ*Մ*Ը*Մ*ի հիմնադիրները որբանոց

ներու մէջ կորսուած եւ անտէր որբերէ 

կազմեցին սկաուտական խ ումբեր :
Անոնք վերապրելու յո յս  ներշնչեցին ու 

պատրաստեցին ամուր նկարագիրի եւ 

բարոյապէս բարձր արժանիքներու տէր 

հաւատաւոր եւ անձնուէր հայերէ, շեշ–

տեց քոյր վարդուկ Ֆրոնըզլեան հաս

տատելով, որ ամբողջ դար մը, Հ*Մ*~ 

Ը .0 .ի  իրերայաջորդ սերունդները

հպարտ, խրոխտ եւ հաստատ քայլերով 

կը շարունակեն իրենց երթը : 0 ո յր  

Ֆրոնըզլեան յայտնեց, որ Հ*Մ *Ը*Մ*ի  

կամաւոր բանակէն անցած են վարդան 

^ախշեան, վիգէն ^աքարեան եւ ուրիշ

ներ, որոնք եղած են ազատ, անկախ եւ
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կաուտները ներկայացուցին սկաուտա– 

կան կեանքէն առնուած թատրոն մը , 

ոլր կ ա րտացոլար, թ է  թ ն չ կը Աորվին

Հ Մ Ը Մ ի  մէի
Հ-Մ-Ը-Մ-ի Շրֆանային վարչութեան

խօսքը արտասանեց Շիմանային վա ր

չութեան սկաուտականի ներկայացու

ցիչ եղյբ. Տակոբ Զ պլաքեան։ Ան ըսաւ, 

թ է Հ-Մ-Ը-Մ-ը նորահաս սերունդները 

կը դաստիարակէ յանուն հաւատքի եւ 

հայրենիքի, անոնց մէջ կը ներարկէ 

վարդանանց հերոսամարտի գոյատեւ– 

ման ոգին, նաեւ Արցախի ազատամար– 

տիկներու աննկուն կամքն ու եռանդը։ 

Այ ս բ ոլորը կը փոխանցուին սկաուտա֊  

կան գաղափարախօսութեա մբ եւ

դաստիարակութեամբ օժտուած նորա– 

հաս սերունդներուն, որ ոնց համար 

առաջնահերթ են հայրենիքի պահպա– 

նումը, ազգային արժէքները, լեզուն, 

մշակոյթը, աւանդութիւնները, որոնց

նով պիտի շարունակէ իր յաղթական 

երթը դէպի լուսաւոր ապագայ։

Այնուհետեւ, բանանի

Շ՚րջանային Ակաուտական խորհուրդին 

պատրաստութեամբ, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի ըս՜

միացեալ Հայ աստանի պայք արի ճամ֊  

բուն վրայ նուիրեալ ու անձնազոհ հա

յե ր ։ Եզրափակելով իր խօսքը, քոյր  

Ֆր ոնըզլեան շեշտեց, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ իր 

§թարձրացիր–բարձրացուր՝ֆ նշանաբա–

֊ Փ ֊
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կը միանան համամարդկային ար

ժէքները ծա ռա յա սիրութիւն,

օգնութ իւն, բնապաՀպանում,

մարդասիրութիւն© Ան նկատել 

տուաւ, որ այս առաքինութիւն– 

ներով օժտուած եւ դժուար առա– 

քելութիւններու յա նձնա ռու

թիւնը ստանձնած սկաուտները 

Հաստատ քայլերով կը դիմաւո–

րեն Հ Մ Ը Մ ի  101-ամեակը, Հզօր

թափով ուղղուելու դէպի նոր 

100-ամեակ պաՀպանելով ազգա– 

յ ին ու մարդկային արժէքները, 
Հայրենասիրութիւնն ու մարդասիրու

թիւնը, Հաւատքն

ԱյնուՀետեւ,

Շրջանա յին 

Հայկ թապագեան 

եակի յուշանուէրը յանձնեց Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

Հիմնադրութեան 100-ամեակին նուիր– 

ւած Հա մա –Հ.0.Ը.0.ա կա ն 11-րդ բանա

կումի ընդՀանուր խմբապետուՀի քոյր  

թալին Օրտողլեանին։

«Հ ա յ սկաուտի օր»ուան եզրափակիչ 

խօսքը արտասանեց Լիբանանի Հայող 

թեմի քարոզիչ Անա նիա Ծ © Վրդ© Գ ու - 

ճանեան© Ան ուրախութիւն եւ պատիւ

նկատեղ Հ ©Մ©Ը ©Մ©ի դրօշին ետին կանգ–
նիլ եւ խօսիլ, ինչ որ կ՝ենթադրէ մեծ 

պատասխանատուութիւն, Հաւատար

մութիւն եւ վստաՀութիւն աւելցնելով, 

որ տարիներու ընթացքին Հ©Մ©Ը©Մ©ը 

այդ վստաՀութիւնը, յարգանքն ու սէրը 

ներշնչեց իւրաքանչիւր Հայորդիի։ 

Ան անիա Ծ © Վրդ© ^հուճանեան Հաստա

տեց, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ը այսքան տարիներ 

միայն մարմնակրթական միութիւն չե–

գնաՀատելով Հ©Մ©Ը©Մ©ի մեծ ընտա– 

նիքը, որ անշաՀախնդրօրէն կը շա

րունակէ բարձր պաՀել Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

անունն ու գաղափարը եւ բարձ

րացնել Հայ պատանիին, երիտա

սարդին եւ Հայորդիին մէջ Հ©Մ©~ 

Ը©Մ©ի առաքելութիւնը, որն է 

նուիրում ազգին, ժողովուրդին, 

Հա յ *իատին եւ Հայրենիքին© Եզրա– 

փակելով իր խօսքը, ան կոչ ուղղեց 

ներկաներուն ւ եւ

անոր Հիմնադիրներու նկարներուն 

առջեւ ուխտելու, որ յաւիտեան մեր 

առաքելութիւնը պիտի ըլլայ յաղթանակ 

եւ միայն յաղթանա կ© Հա յր սուրբը 

«ՊաՀպանիչ»ով փակեց Հանդիսու– 

թիւնը, որ իր աւարտին Հասաւ «Յառաջ 

նաՀատակ» քա յլերգով կատարողու– 

թեամբ Հ Մ Ը Մ ի  շեփորախումբին©.

ու կրօնը©

Հ Մ Ը Մ ի  Լիբանանի
Վարչութեան անդամ եղբ©

Հ Մ Ը Մ ի  100-ամ֊

ղաւ, այլ նաեւ եղաւ դպրոց, Հայակեր– 

տումի, ծառայութեան, նուիրու մի 

դարբնոց եւ պատրաստեց նուիրեալ Հայ 

երիտասարդներ©

«Մէկ դար եւ աւելի Հ©Մ©Ը©Մ©ը միայն

բարձրացուց, որովՀետեւ ինք բարձրա

նալու պէտք չունէր, արդէն բարձր էր», 

շեշտեց Անանիա Ծ © Վրդ© ^հուճանեան
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աԼԻԲԱՆԱՆ

100 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐԻ ՆՈՒԻՐԱՀԱՒԱՔ՝ 
Հ.Մ .Ր .Մ .Ի  ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹ՛ԵԱՆ 

100-ԱՄԵԱԿԻ ԿԱ ԼԱ -ՐՆԹ ՐԻՔԻՆ
Թ ղթա կից  
ՊԷՅՐՈՒԹ -

աբաթ, 15 Դեկտեմբեր

2018-էն, §Ֆենէսէա՝ֆ պան

դոկէ §կրանտ պոլբում^ 

սրահէն մէջ տեղէ ունեցաւ

Հ-Մ-Ը-Մ-է հէմնադրու–
թեան 100-ամեակէ կալա-ընթրէքը, նախա– 

գահութեամբ վարուժան Պարսումեանէ,

կազմակերպութեամբ Հ-Մ-Ը-Մ-է Լէբանա–

նէ Շրջանայէն վարչութեան, ներկայու– 

թեամբ Լէբանանէ Հայոց թ ե մ է  Առաջ

նորդ *կարեկ Արք© Ալեէմեզեանէ, Լէբանա– 

նէ կաթողէկէ Հայոց Պէյրութէ Պատրէար- 

քական թ ե մ է  օգնական եպէսկոպոս *էէորգ 

Ասատուրեանէ, Հա յ Աւետ• °կեղեցէներու

Կեդր ոնական Մարմէնէ ատենապետ եւ Հայկազեան Հ ա մ ա լ

սարանէ նախագահ վերապատուելի դոկտ• Փօլ Հայտոսթեա– 

նէ, Հ-Մ-Ը-Մ-է Կեդր ոնական վարչութեան ատենապետ եղբ- 

*էառնէկ Մկրտէչեանէ եւ անդամներու, Հ ՝3 ՝^ ՝  3 է լրոյէ  ան– 
դամ եւ պասքեթպոլէ մէջազգայէն ֆետերասէոնէ գործադէր 

տնօրէն եւ Ասէոյ ցամաքամասէ ընդհանուր քարտուղար 3ա– 

կոբ Խաչերեանէ, Հ ՝3 ՝^ ՝  Լէբանանէ կեդրոնական կոմէտէէ

անդամ վ էգ էն  Աւագեանէ, Լէբանանէ գբօսաշբջութեան նա

խարար Աւետէս կէտանեանէ, Պուրճ Համուտէ քաղաքապետ 

Մարտէկ Պօ ղոսեանէ, Պ էյրութ է քաղաքապետ Մամալ 

էթա նէէ, Այնճարէ քաղաքապետութեան ներկայացուցէչ 

Պետր ոս Ֆէսլեանէ, լէբանանեան քաղաքապետութէւններու 

անդամներու, երէտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան 

նախարարութեան բարձրաստէճան պաշտօնեաներու, Լէբա

նանէ զանազան ֆետերասէոններու նա– 

էսագահներու եւ անդամներո ւ–.

կալա-ընթրէքէն սկէզբը Հ-Մ-Ը-Մ-է 

շեփոր ախումբը հնչեց ուց Լէբ անանէ , 

Հայաստանէ, Հ-Մ-Ը-Մ-է եւ Հ-Մ-Ը-Մ-է
100-ամեակէ քայլերգները:

Հ-Մ-Ը-Մ-է Շէջանայէն վարչութեան

խօսքը արտասանեց եղբ- Հայկ թապագ– 

եան, էսկ արաբերէնով խօսք առաւ քոյր  

Աէլվա Աաղըբեան։ °ղ բ - թապագեան էր 

խօսքէն մէջ ըսաւ, որ Հ-Մ-Ը-Մ-ը հարէւր 

տարէներու ընթացքէն եղաւ հայ պար– 

մանէն ու պարմանուհէէն հոգեկան ու 

ֆ  էզէքական կրթութեան ամենավառ 

օճախը, դարձաւ անոնց երկրորդ ծնող

քը ծառայութեան, մարդակերտումէ եւ 

հայակերտումէ դարբնոցը։ Ան ըսա ւ• 

§Սփէւռքէ մէջ ծաղկած եւ մէացեալ,
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ազատ ու անկախ Հայաստանի էրագործման համար ֆիզիքա– 

կան տոկուն եւ հոգեկան բարձր արժանիքէ տէր հայեր եւ տի

պար քաղաքացիներ պատրաստելու Հ Մ Ը Մ ի  նպ ատա կԸ Լի՜ 

բանանի մէջ ի գործ կը դրուի 1924-էն ի վեր։ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ էր

սկաուտներով« մարզիկներով եւ անդամներով սերունդներ 

դաստիարակած է եւ աշխարհի չորս ծագերուն տարածուած 

իր անդամներով միութեան բազմաթիւ մասնաճիւղերուն 

մղիչ ուժը հանդիսացած է ։ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  Լիբանանի ընտանիքը 

100 –ամեակի այս առիթով յանձնառու է շարունակելու հիմ

նադիրներուն առաքելութիւնը պատրաստելու առողջ, ինք– 

նուրաց եւ պարտականութեան գիտակից արի եւ վեհանձն սե

րունդներու

Այս առիթով ցուցադրուեցաւ կեդրոնական վարչութեան 

քարոզչական յանձնախումբին պատրաստած տեսերիզը, որ 

կը ներկայացնէր միութեան 100-ամեայ երթը։

Եւրոպական երդերով ելոյթ ունեցաւ լիբանանահայ երգ

չուհի Շաքէ Պաղտասարեան։

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ յուշանուէրներու տ ուչու

թիւն Հ Մ Ը Մ ի  կեդրոնական վարչութեան« Հ ՚3 ՚* Ն ՚ ^իւրո– 

յի  անդամ Յակոբ խաչերեանին« կեդրոնական կոմիտէի ան– 

դամ վիգէն Աւագեանին, զբօսաշըջութեան նախարար Աւե

տիս կիտանեանին« Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ 

Պօղ ոսեանին« Այնճարի քաղաքապետութեան ներկայացուցիչ 

Պետիկ ֆէսլեանին« Պէյրութի քաղաքապետ Մամալ իթանի– 

ին« ձեռնարկի նախագահ վարուժան Պարսումեանին« 

ողիմպիական դասախօս Միհատ Աալամէին« երիտասարդու

թեան նախարարութեան ներկայացուցիչին եւ ֆետերասիոն– 

ներու նախագահներուն։

Տեղի ունեցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեակի կարկանդակի հա– 

տում:

Հ  Մ Ը  Մ ի հիմնադրութեան առիթով եղաւ աւելի քան 100 
հազար ամերիկեան տոլարի նուիրահաւաք, որմէ ետք ելոյթ  

ունեցաւ հայրենի վաստակաւոր երգիչ վարդան Պատալեան։

100-ԱՄԵԱկԻ ԺՈՂՈվՐԴԱՅԻՆ  

ՃԱՇկԵՐՈՅԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԳԷՍԸ
Երկուքուկէս ամիս ետք, Շաբաթ, 2 

Մարտ 2019-ի երեկոյեան, Ազգային 

Առաջնորդարանի §°րջօ Սամուէլեան- 

Եռա գոյն» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

100-ամեակի ժողովրդային ճաշկերոյթ- 

պարահանդէսը, հովանաւորութեամբ

Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  Լիբանանի Շրջանային վա ր

չութեան, կազմակերպութեամբ Հ ՚Մ ՝~  

Ը Մ ի  Լիբանանի Շ րջանային Սկաուտա– 

կան խորհուրդին եւ խմբապետական 

կազմին, ներկայութեամբ աւելի քան 200 
Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ականներու եւ համակիրներու։

ճաշկերոյթը խանդավառեցին լիբա– 

նանահայ երգիչներ վիգէն Տիշչէքէնեան 

եւ Շ  աքէ Պաղտասարեան, երգեհոնի ըն– 

կերակցութեամբ Սեդօ Պաղտասարեա–

նի։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ԱՐԽԻՒԱՑԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ՝ ՀԱԷԷՊԻ ՄԷԶ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջա նա յին  
Վարչութեան Մամուլի 
Յա նձ նա խ ումբ  
ՀԱԼէՊ

ովանաւորութեամբ թերիոյ 

Հայոց թ եմի Առաջ՛նորդ Շա– 

հան Արք* Աարգիսեանի, նա– 

խաձեռնութեամբ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Սուրիոյ 
Շ րջանային Վարժութեան, կազմակեր– 

պութեամբ 100-ամեակի շրջանային 

յանձնախումբին, կիրա կի, 28 Հ  ոկտեմ– 

բեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 6-ին, §Ա* 

0անուկեան՝ֆ ժողովրդային Տան §Լե– 

ւոն Շանթ՝ֆ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

միութեան 100 –ամեա կին նուիրուած 

արխիւային նիւթերու ցուցահանդէսը։

Ցուցահանդէսին բացման հանդի– 

սութեան ներկայ էին թերիոյ Հա յոց թ ե 

մի Առաջնորդ Շահան Արք* Աարգիս– 

եան, Աուրիոյ Հա յ Աւետարանական հա

մայնքի համայնքապետ Վեր. Յա րու

թիւն Աելիմեան, Հ ՝Հ ՝ Հալէպի գլխաւոր 

հիւպատոս Արմէն Աարգսեան, Հ՝Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ի հոգեւոր հովիւ Տաթեւ Ա* 0հնյ* 

0իք  այէլեան, Ազգային երեսփոխանա– 

կան ժող ովի անդամներ, Աուրիոյ 

խորհրդարանի երեսփոխան ^իրա յր

Աէիսեան, Ազգ* իշխանութեան, հալէ– 

պահայ միութիւններու, կրթական հաս– 

տատութիւններու ներկայացուցիչներ, 

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ փ  Աուրիոյ Շրջանային Վար

չութեան անդամներ, Հ~0~Ը~0~ական–

ներ եւ հոծ թիւով բա զմութիւն մը։

Պաշտօնական բացումէն ետք, հրա– 

ւիրեալները շրջեցան սրահէն ներս եւ 

մեծ հետաքրքրութեամբ դիտեցին միու

թեան 100-ամեայ պատմութիւնը ներկա

յացնող սկաուտական եւ մարզական

նկարներ, անդամաքարտեր, յայտա– 

գիրներ, Զատկուան շնորհաւորական 

քարտեր, վկայագիրներ, շքանշաններ, 

յաղթանակի բաժակներ, դրօշներ, ըս– 

կաուտական տարազներ, յուշանուէր– 

ներ, փողային եւ հարուածային գործիք

ներ, մարզական եւ Հ.0.Ը .0.ա կա ննե–  

րու անհատական գոյքեր, հրատարա– 

կութիւններ, միութեան գրամեքենան, 

տպագրական կաղապարներ եւ հետա

քրքրական շարք մը իրեր։
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Սրահին ուշագրաւ բաժի– 

նր §Ծառայութեան» շքան– 

շանակիրներու ծառն էր« 
որուն վրայ« շքանշանի նմա– 

նակով զետեղուած էին 

անուններր բոլոր անոնց« 

որոնք պատիւր ունեցած են 

ստանալու յիշեալ շքանշանր 

առ ի գնահատանք Հ՝Մ՝~

Ը՝Մ ՝ի մէջ իրենց ունեցած 

երկար տարիներու ծա ռա 

յութեա ն։

Օրուան հանդիսավարն 

էր Հ  Մ Ը  Մ ի  Հալէպի մաս– 
նաճիւղի խմբապետ եղբ© Տո– 

վիկ Փամբալեան։ Ան ներկա– 

ներուն բարի գալուստ մաղթելէ ետք« 

հրաւիրեց 100 –ամեակի յանձնախումբի 

ատենապետ եղբ© ճարպիս Թովմասեա- 

նր« որ հակիրճ ձեւով ներկայացուց 100- 
ամեայ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի դերր սերունդներու

Այնուհետեւ, Առաջնորդր եզ– 

րափակիչ խօսքով բարձրօրէն 

գնահատեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հիմնադ

րութեան 100-ամեակին առիթով 

կատարուած նախաձեռնութիւն– 

ներր« որոնք մէկր միւսր գերա

զանցեցին։ Ան անդրադարձաւ 

միութեան դերին եւ անոր ան– 

կիւն ադարձային կա րեւորու
թեան կերտելու այն հայր« որ 

նուիրումով կր ծառայէ իր ազ

գին « եկեղեցւոյ եւ հայրենիքին։ 

ջնորդր բարի երթ մաղթեց 

դէպի նոր հարիւր–

Յուցահանդէսր մէկ շաբթր՜ 

ւան րնթացքին առիթր րնծայեց հալէ– 

պահայութեան մօտէն տեսնելու 

Ը՝Մ՝ի պատմական յաղթանակներն ու 

Սուրիոյ շրջանին անցած պատուաբեր 

ճանապարհը։

Հ Մ Ը Մ փ ն ,

ամեակներ։

հայեցի դաստիարակութեան մէջ։ Ապա, 
ան անդրադարձաւ ցուցահանդէսին 

կարեւորութեան« որովհետեւ ան կր ցո

լացնէ միո ւթեան հարիւրամեայ ան

խոնջ աշխատանքն ու նուաճած պատ– 

ւաբեր արդիւնքներր։
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ՍՈՒՐԻԱ

ԿՐԿՆԱ ԿԻ ԲԱՑՈՒՄ ՝ Հ .Մ .Ր .Մ .Ի  
ԱՐԽԻՒԱՑԻՆ ՑՈՒՑԱ ՀԱ ՆԴԷՍԻՆ

Թ ղթա կից
ՀԱԼԷՊ

ւրբա թ, 2 յ ե մ 2018 փն,

Հ©Մ©Ը©Մ©ի մեծ ընտանիքը–

Հ ալէպի մայր  գ աղութին մէջ, 

պատիւը ունեցաւ հիւրընկալելու մթու

թեան կեդրոնական վարչութեան ատե

նապետ եղբ© Գառնիկ Մկրտիչեանը:

Նոյն օրը, երեկոյեան ժամը 6x00-ին, 

§Լեւոն Շ անթ՝ֆ սրահին մէջ կրկնակի 

բա ցումը կատարուեցաւ Հ Մ Ը Մ ի  
Սուրիոյ Շրջանային վ  արչութեան եւ 

100 –ամեակի յանձնախումբին կազմա

կերպած արխիւային ցուցահանդէսին, 

ձեռամբ Հ©Մ©Ը©Մ©ի հոգեւոր հովիւ Տա՛ 

թ եւ Ա© 0հնյ© Միքայէլեանի, Հ*Մ*Ը*Մ*ի

կեդրոնական վարչութեան ատենապետ 

եղբ© Գառնիկ Մկրտիչեանի, պատկան 

մարմինի ներկայացուցիչին, Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

Սուրիոյ  Շրջ անա յին վարչութեան եւ 

100 –ամեակի յանձնախումբին, ներկա– 

յութեա մբ Հ©Մ©Ը©Մ©ականներու եւ հոծ 

թիւով բազմութեան մը ։

Հ Մ Ը Մ ի  նա յին

վա րչութեա ն ատենապետ եղբ© Մա

նուկ 0 էօշկէրեան իր բացման խօսքին 

մէջ անդրադարձաւ միութեան դերին, 

հիմնադրութեան օրերէն սկսեալ, երբ 

\0՚1Ջ–ին, Հ©Մ*Ը©Մ*ի հիմնադրութեամբ 

թուրքի եաթաղանէն փրկուած մատ

ղաշ սերունդը վեր ակազմակերպուե– 

ցաւ ֆիզիքական ու բարոյական դաս– 

տիարակութեամբ։ Հարիւր տարի ա– 

ռանց ընդմիջումի, Հ©Մ©Ը©Մ© նուիրու

մով գործեց եւ կը շարունակէ գործել

հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ: Ան յա ր

գանքի տուրք մատուցեց բոլոր նուիր

եալներուն, որոնք անսակարկ աշխա

տեցան նոր սերունդին մ  արմինները 

մարզելու եւ հոգեկան սնունդ ջամբե

լ ո ւ  Եղբ© 0 էօշկէրեան այս ցուցահան

դէսը ա ռիթ մը նկատեց միութեան 

պատմութեան ոգեկոչումին։

Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական վա րչու

թեան ատենապետ եղբ© ^ա ռ նիկ 0 կ ըր–
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տիչեան խօսք առնելով բարձր գնահա

տեց միութեան հիմնադրութեան 100- 
ամեակին առիթով բծախնդրութեամբ 

կազմակերպուած ցուցահանդէսը,

նշելով, որ Հալէպը պատերազմական 

ծանր տարիներ դիմագրաւելով հան

դերձ կը մնայ պատնէշի վրայ, իրա

գործելով միութեան պատմութիւնը 

անմահացնող բովանդակալից ցուցա

հանդէս մը, այնպիսի մանրամասնու– 

թեամբ, որ որեւէ այլ գաղութի մէջ 

կարելի չէ տեսնելէ Եղբ♦ Մկրտիչեան 

փափաք յայտնեց, որ այս արխիւները 

ցուցադրուին նաեւ Հայաստանի մէջ% 

Այս առիթով, եղբ© Գառնիկ Հալէպը 

անուանեց Ափիւռքի բաբախող սիրտը 

եւ մաղթեց իրագործուած տեսնել ի ւ

րաքանչիւր հայու երազը ՝ Ազ ատ, Ան
կախ եւ Միացեալ Հայաստանը, Եռա

գոյնն ու Հ Մ Ը Մ ի  դրօշը ծածանած 
Արարատի գագաթին սահմանին միւս 

կողմըէ

Հ Մ Ը Մ ի  հոգեւոր հովիւ Տաթեւ 

Ա© 0 հ ն յ© Միըայէլեան իր սրտի խօս–

քին մէջ յ իշեց« որ Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ը եղած է
մարդակերտումի դպրոց: Ան նշեց, թ է  

ո չ մէկ միութիւն ունի այսքան մեծ 

թիւով մասնաճիւղեր եւ անդամներէ 

0ահանայ Հայրը Հալէպէն գաղթած 

աշխարհացրիւ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ականներուն 

դերը բարձր գնահատեց նոր մասնա

ճիւղեր հիմնելու, ճոխացնելու եւ զար

գացնելու իմաստովէ Ան բարի երթ 

մաղթեց միութեան դէպի երկրորդ 

հարիւրամեակէ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՑՈՒՇԱՔԱՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՝ 
Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՔԵՍԱՊԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԱԾ 

ԲԱՆԱԿԱՎԱՑՐԻՆ ՄԷԶ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան
Մամուլի Յա նձնա խ ումբ
ՀԱԼԷՊ

իրակի, 12 Օգոստոս 2018-ին, հովա–

նաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ 

թերիոյ Հա յոց թեմի Առաջնորդ Շա– 

հան Արք© Աարգիսեանի, ներկայութեամբ Հա յ 

Աւետարանական համայնքի համայնքապետ 

Վերապատուելի Յարութիւն Աելիմեանի եւ

հրաւիրեալներու, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Հալէպի մասնա–

ճիւղի տարեկան բանակումի խարուկահան– 

դէսին նախօրեակին, միութեան 0եսապի բա– 

նակավայրին մէջ բացումը կատարուեցաւ 

միութեան 100-ամեակին նուիրուած յուշաքարին։

Աուրիոյ Լրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ. Ման ուկ 0էօշկէրեան խօսք 

առնելով ըսաւ, որ Շրջանային Վարչութիւնը Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեակին առիթով 

յուշաքար մը զետեղելու գաղափարը յղացաւ էքիզօլուխի վերանորոգուած բանա– 

կավայրին մէջ՝ աւելցնելով որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը  100 տարիներու ընթացքին դարձաւ բո– 

վանդակ հայութեան երիտասարդական մեծագոյն կազմակերպութիւնը իր աւելի 

քան 110 մասնաճիւղերով եւ 26 հազար անդամներով, տարածուած աշխարհի հինգ 

ցամաքամասերուն վրայ: Միութիւն մը, որ իր յարատեւութեամբ, զոհողութեամբ 

եւ հաւաքական աշխատանքով սատարեց եւ կը շարունակէ իր կարելիութեան սահ

մաններուն մէջ սատարել նորահաս սերունդներու կերտման եւ մեր ազատ ու ան

կախ հայրենիքի հզօրացման։

Այնուհետեւ, եղբ. 0էօշկէրեան հրաւիրեց Առաջնորդը կատարելու համար 

Հ Մ Ը Մ փ  100 –ամեակին նուիրուած յուշաքարին բացումըէ Առաջնորդը Տէրունա 

կան աղօթքով օրհնեց նորակերտ յուշաքարը, ապա իր սրտի խօսքը արտասանեց 

ըսելով, որ այսօր յուզումնախառն զգացումներով կը վերադառնանք այս տարա– 

ծաշրջանը, որ կը կոչուի բանակավայր: Ան Աուրիոյ տագնապին ընթացքին վերած– 

ւեցաւ վաւերական բանակավայրի եւ այսօր, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին վերադարձուելէ ետք, իբ՜ 

րեւ դաստիարակչական, կրթական, մշակութային, մարզական, ազգային եւ գա 

ղափարական դաստիարակութեան վայր, իր դռները կը վերաբանայ մեր նոր սե

րունդին դիմացէ

Առաջնորդը դիտել տուաւ, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը սովորական միութիւն մը չէ , այլ 

դպրոց մըն է, որ ինքզինք գերազանցած է, երբ հարիւրէ աւելի մասնաճիւղեր 

հիմնած է աշխարհի բոլոր անկիւններուն մէջ՝. ^պրոց մը, որ կը պատրաստ է հայ  

արի նոր սերունդ, կը պատրաստէ կարգապահ սերունդ, կը պատրաստէ ազգին, 

եկեղեցւոյ, հայրենիքին, մշակոյթին եւ լեզուին նուիրուող այն անձնուրաց երիտա

սարդները, որոնք իրենց կեանքին ընթացքին այս աշխարհի թոհուբոհին մէջ կը 

մնան հայութեամբ շնչող երիտասարդներ-երիտասարդուհիներ, այլեւ ու մանա– 

ւանդ քոյրեր եւ եղբայրներէ Առաջնորդը ողվէունեց բանակավայրի 100-ամեակի 

այս նախաձեռնութիւնը, 100-ամեակի սերունդը, ապա շնորհաւորեց ներկաները 

Ա© Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթովէ
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ւ ւ Ո Ւ Ո հ Ա

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՇՐԶԱՆԲ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ 
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՄԲ ՄԲ ՏՕՆԵՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԲ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջա նա յին  
Վարչութեան Մամուլի 
Յա նձնա խ ումբ  
ՀԱԼԷՊ

ովանաւորութեամբ Բերիոյ 

Հա յոց Թեմէ Առաջնորդ ^ա– 
հան Աըթ© Աարգիսեանի, Հ՝Մ ՝՜ 

Ը Մ փ  I քուրիոյ Շիջանային Վարչու

թ ի ւնը  Հալէպէ վարչութեան մասնակ– 

ցութեա մբ, կազմակերպեց մէութեան  

Հիմնադրութեան 100-ամեակին նուիր– 

ուած յոբելենական Հանդէսութէւն մը 

Շաբաթ« 3 Նոյեմբեր 2018-ի երեկոյեան 

ժամը 7–ին« «Գ© Ե սայեան» սրահին մէջ« 

ներկայութեամբ Հայ երեբ Համայնբա– 

պետներուն« Հ ՝Հ ՝ Հալէպի գլխաւոր Հիւ

պատոսին« պատկան մարմինի ներկա

յացուցիչին« Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգա– 

յին Վարչութեան եւ կրօնական կողովի  

անդամներուն« Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի կեդրոնա

կան Վարչութեան ատենապետ եղբ©

Գառնիկ 0կրտիչեանի« մչակութային« 

մարզական« բարեսիրական միութիւն– 

ներու եւ կրթական Հաստատութիւննե– 

րու ներկայացուցիչներու եւ Հոծ թիւով  

Հ.0 .Ը .0 .ա կա ններու։

Բ Ա  ՈՒՄԸ
Հա նդիսութիւնը սկսաւ բացման 

պատկերո վ մը.: 0 ո յր  Ռիթա կ աղեան– 

Տիքպիքեանի ձայնով Հնչեց Հ.Մ ՝Ը՝Մ ՝ի  

նուիրուած «Ուխտ Արարատին» եւ «կու
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գա՜ն, կու գա՚ն՝հ ոտանաւորները, որոնց 

ընթացքէն տարազաւոր Հ Մ Ը Մ –  ա– 

կաններ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է վահաններով մէկ 
առ մէկ մուտք գործեցէն սրահ։ Իւրա– 

քանչէւր վահան կը ներկայացնէր Սուր– 

էո յ պատմական 24 մասնաճէւղերէն մ է

կը, եր հէմնադրութեան թուականով: 
Անոնք տեղադրո ւեցան բեմէն վրայ, 

ապա սրահէն մէջ հնչեցէն Աուրէոյ, Հա–

յաստա նէ եւ ՜ Հ Մ Ը Մ է  100
քայլերգները, կատարողութեամբ եղբ© 

Եղէա 0էլէճեա նէ , քոյր Մարէա Ջէչեա– 

նէ եւ եղբ© Արամ խաչատուրեանէ։ Բե– 

մէն յարդարանքն ու սկաուտներուն 

արէ կեցուածքը ոգեւորեցէն ներկանե– 
րը։

ՕՐՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ
Օրուան պատգամախօսն էր Հ՝Մ՝~ 

Ը-Մ-է կեդրոնական վարչութեան ատե
նապետ եղբ© Գառնէկ 0կրտէչեան։ Ան 

դէտել տուաւ, որ 100 տարէն երկար ժա– 

մանակ է մարդու մը կեանքէն համար, 
սակայն կա րճ , շատ կարճ ժամանակ է 

ազգայէն հաւաքականութեան մը հա

մար, սովահար, գաղթական եւ որբա

ցած սերունդներէ մէտքով ու մարմէ– 

նով առողջ, ազգայէն էրենց էնքնու - 

թեամբ հպարտ եւ արժանապատէւ սե

րունդներ կերտելու համար։ Եղբայրը

պարզեց, թ է  էնչպէ՛ս Հ*Մ*Ը*Մ*ը ծնունդ

առաւ Հայոց Ցեղասպանութեան արհա–

ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍԻԵՐԸ
Արաբերէնով եւ հայերէնով բացման 

խօսքեր արտասանեցէն օրուան հանդէ– 

սավարներ եղբ© Ծ երուն Գահուէճեան 

եւ քոյր 0արէնա Ջէլ Աբոշեան՜Պօղէկ– 

եան։

Եղբ© Ծ երուն ողջունեց Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  

100 մեակը։ 0էո ւթ էւն  մը, որ ծնունդ

առաւ խումբ մը գէտակէց հէմնադէրնե– 

րու կողմ է , սկզբնական շրջանէն հոգե

պէս եւ մարմնապէս խնամելով Հայոց 

Ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայ որ

բերը։ Ան երախտապարտութեամբ յէշեց 

սուրէական հայրենէքէն եւ արաբ ժողո

վուրդէն հէւրընկալ մօտեցումը հայ ժո

ղովուրդէն նկատմամբ, աւելցնելով որ 

Սուրէոյ հայ գաղութը սուրէական հո

ղէն վրայ հէմնեց կազմակերպութէւն– 

ներ, սկաուտական եւ մարզական մէու–

թէւններ, որոնցմէ մէկն է Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը ՛  
0 ո յր  0արէնա դէտել տուաւ, որ 100– 

ամեակէ յոբելենական հանդէսութէւնը 

նոր հորէզոններ կը բանայ մեր առջեւ 

վերարժեւորելու անցեալը, ուրուագ ծե– 

լու ներկայ հրամայականները եւ որ - 

դեգրելու ժամանակէ պահանջներուն, 

արդէ մտածելակերպէն ու մանաւա նդ 

արհեստագէտութեան նորութէւննե– 

րուն համապատասխան ծրագէրներ, 

Հ*Մ*Ը*Մ*ը դարձնելու համար ո չ մէայն 
աւանդական, այլ արդէ, երէտասարդ եւ 

ժամանակակէց կազմակերպութէւն մը։

ԳԵՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ 

ՅԱ ՅՏԱ ԳԻՐԸ
Գեղարուեստական յա յտ ա գէրով

ներկայացուեցաւ §Գուսանէ երգ՝Ֆը կա

տարողութեամբ եղբ© Եղէա 0էլէճեանէ, 

դաշնամուրէ ընկերակցութեամբ Րաֆ– 

ֆ է  Պ ալեանէ։

Եղբ© 3  ակոբ Տըյտըլեանէ հեղէնա - 

կած §0եր սրտերու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝՝% ոտանա
ւորը տպաւորէչ առոգանութեամբ մը 

արտասանեց քոյր Ռէթա Կաղեան-Տէք՜ 
պէքեան, ապա Կոմէտասէ §Կալէ երգնը 

եւ §Հոռովեյնը հնչեցէն եղբ© °ղէա  0 է ֊ 
լէճեանէ եւ եղբ© Արամ խաչատուրեանէ 

բարձրորակ կատարումով։ Երեւանէ 

հէմնադրութեան

թով §Երեւան էրեբունէ՚Ֆն երգեցէն քոյր  

0արէա Ոէչեան, եղբայրներ Եղէա 0է–  

լէճեան եւ Արամ խաչատուրեանւ

Ապա, ցուցադրուեցաւ մէութեան  

100 *եակէն նո կրուած

Կեդրոնական վարչութեան պատրաս

տած տեսերէզը։
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ՍՈՒՐԻԱ

ւէրքէ օրերուն« գործեց ոչ սովորական 

պայմաններու մէջ եւ 100 տարէ մնար էր  

առաքելութեան վրայ։

Հանդէսականները մեծ ուրախու– 

թ է ւն ապրեցան դ երբ եղբ© ^ա ռ նէկ Հ Մ –  

Ը*Մ *է կեդրոնական վարչութեան կող– 

մէ Ոերէոյ Հայոց Թ եմէ Առաջնորդ Շա– 

հան Արք© Աարգէսեանը պարգեւատրեց 

մէութեան §Արտակարգ՝դ պատուանշա

նովդ էբրեւ էսկական Առաջ՛նորդ լաւ ու 

վատ օրերուն Հ՝Մ©Ը©Մ©է կողքէն մնալու 

եւ ամէն ձեւով հալէպահայութեան 

օժանդակելու էր յանձնառութեան հա

մար։

ՊԱՏԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆԻՆ ԽՕՍ0Ը
Պատկան մարմէնէն խօսքը արտասա

նեց Կարօ Իւզպաշեան« յայտնելովդ որ 

Հ-Մ-Ը-Մ–ը գրասեղ աններու ետեւ գաղա

փարական մէութէւն մը ըլլալով հան

դերձ դաշտերու վրայ ներկայութէւն է 

էր մարզական կեանքով եւ կամաւորա– 

կան գունդերովդ որուն հեռանկարէն մէջ 

կը պսպղայ հայ ժողովուրդէ համազգա– 
յէն  էտէալը Ազատդ Անկախ եւ Մէացեալ 

Հայաստանը։ Իւզպաշեան կոչ ուղղեց 

մէութեան շարքերուն մէջ յաւելեալ ու - 

շադրութեան առարկայ դարձնելու երէ- 

տասարդ տարրը եւ վստահելու անոր։

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԽՕՍ Ը  ԵՒ ՊԱՐ ԵՒԱՏՐՈՒՄԸ
Հ Մ Ը Մ է  ՚այէն Վար

չութեան խօսքը արտասանեց ատենա

պետ եղբ© 0ա նու կ 0 է օ շկէր ե ան։ Ան

անդրադարձաւ Հ Մ Ը Մ է  սրբազան 

առաքելութեան« յայտնելովդ որ Սուրէոյ 

մէջ Հ*Մ©Ը©Մ©ը հայ դպրոցէն եւ հայ եկե– 

ղեցւոյ կողքէն եղաւ ազգա յէն  դարբ

նոցդ հայ պատանէէն եւ երէտասարդէն 

համար եղաւ մարզականդ սկաուտական 

եւ մարդակերտումէ մեծ դպրոցդ էսկ 

Սուրէոյ պատերազմէն հետեւանքով 

գաղթած Հ Մ Ը Մ  • ականները էրենց 

ներդրումը բերէն մէութեան նորաս

տեղծ մասնաճէւղերու ստեղծման։

Ապա, եղբ. 0 էօշկէրեան ներկաները 

հրաւէրեց երկրորդ հարէւրամեակէն 

ընդառաջ մէ ասնական աշխատանքով 

գործնականէ վերածելու Հ՝Մ©Ը©Մ©է խո– 

րէմաստ նշանաբանը §Ոարձրացէ՛ ր– 

բարձրացուրդը։

Իր խօսքէն աւարտէն, եղբայրը բեմ  

հրաւէրեց Առաջնորդը Հ*Մ©Ը©Մ©է Կեդ

րոնական Վարչութեան ատենապետ 

եղբ© ^ա ռնէկ Ծկրտէչեանը Շր^անայէն 

Վարչութեան ատենադպրու հէ ք ոյր  ^  ա– 
րօլէն 0 էւրքլեան-Առոյեանը եւ Հալէպէ 

վարչութեան ատենապետ եղբ© *էէորգ 

0ավեանը ^Ծառայութեանդ շքանշանով 

պարգեւատրելու տարէներու ծառա– 

յո ւթ էւն  ունեցող հետեւեալ Հ .0 .Ը .0 .ա –  

կանները©– Տաթեւ Ա © 0  հնյ© Մէքայէլ՜ 

եանդ 0անօ Տէր Մանուէլեան, Սեպուհ 

0ուրատեանդ 0ակար 0ակարեան, Վա– 

հէ Պօշկէզէնեանդ ^էո ր գ  Ապահունէ եւ 

նահատակ եղբ© Ռա ֆ ֆ է  Պչաքճեան Լյետ 

մահու)։ Պարգեւատրեալ եղբայրներուն 

ամփոփ կենսագրականներն ու մէութե–

40 ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 412

>-֊



^3րշ|ց–412–ք1ո31;^3րշ|ց405.ցճճ 3/28/2019 10:28 Բ1̂  Բտց6 41

նէն ներս ստանձնած պարտականու

թ ի ւն ե ր ը  ներկայացուր քոյր Դարօլին 

իիւրքլեան-Առոյեան։

Այս առիթով, Շրջ անային վա րչու

թեան կողմէ առ ի երախտագիտութիւն 

միութեան Կեդր ոնական վարչութեան 

ատենապետ եղբ© Գ առնիկ 0կրտիչեա– 

նին փոխանցուեցաւ յուշանուէր մը:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՊԱՏԳԱՄԸ
Հանդիսութեան եզրափակիչ պատ

գամը փոխանցեց Առաջ՛նորդ Շ ահան 

Արք© Աարգիս եան, դիտել տալով որ 

անցնող հարիւրամեակին 0եծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կ աթողիկոսութեա ն վեհ ա– 

փառ Հայրապետներուն ուշա դրու

թեան առարկան մնաց Հ©Մ©Ը©Մ©ը, անոր

ներկա յութիւնը , գո րծունէութիւնը,

ծառայութիւնը, հայրենանուէր, ազգա

նուէր եւ եկեղեցանուէր աշխատանքը: 
Երջանկայիշատակ Զ ա րեհ Աքանչելին 

Հ©Մ©Ը©Մ©ը կը բնորոշէ իբրեւ նկարա– 

գիր կերտող իրականութիւն, երջանկա

յիշատակ խորէն վեհափառ զայն կը 

բնորոշէ մեր ազգի կեանքին մէջ տեսլա– 

կան ունեցող իրականութիւն, երջան

կայիշատակ Դարեգին Կաթողիկոս 

զայն կը ներկայացնէ որպէս դաստիա– 

րակչական դպրոց, իս կ Արամ Ա© վեհ ա– 

փառ Հայրապետը 100-ամեակի իր 

սրբատառ կոնդակին մէջ Հ©Մ©Ը©Մ©ը կը 

բնորոշէ որպէս հայկականութեան հո

գին եւ այն մթնոլորտը, որուն մէջ սե - 

րունդներ թրծուեցան այսօրուան Հա–
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յաստանին, վաղուան ամբողջական Հա– 

յաստանին եւ ամբողջական հայութեան 

գիտակցութեամբ:
Առաջնորդին պատգամէն ետք, հան– 

դիսութիւնը փակուեցաւ « 3  առաջ նա - 
հատակ» քայլերգո վ եւ « Պահպանիչ»ով%

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ
Հանդիսութենէն ետք, «Ա. 0անուկ– 

եան» փողովրդային Տան «Անի» ճաշասը– 

րահին մէջ տեղի ունեցաւ յաղթանակի 

պարահանդէս: Երեկոյին հանդիսավար– 

ներն էին քոյր ^ալիկ Աւագեան եւ եղբ© 

խաժակ Տիլպէրեան, որոնք Հ©Մ©Ը©Մ©ա– 

կաններու յուշերը պատմելով խանդա– 

վառեցին ներկաները:
Հուսկ, տեղի ունեցաւ 100-ամեակի 

կարկանդակի հատում ձեռամբ հայ 

երեք համայնքապետներուն, Հ©Հ© Հալէ– 

պի գլխաւոր հիւպատոսին, պատկան 

մարմինի ներկայացուցիչին, Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

Կեդրոնական վարչութեան ատենապե

տին եւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի Սուրիոյ Երջանային

վարչութեան ատենապետին: 3  ատուկ

կարկանդակ մըն ալ կտրուեցաւ «Ծ  ա– 

ռա յութեա ն» շքանշանի արժանացած 

եղբայրներուն ձեռամբ:
ճաշկերոյթին Հ©Մ©Ը©Մ©ի Սուրիոյ 

Շէանային վարչութեան կողմէ յիշատա– 

կի նուէրով մը գնահատուեցաւ մէութեան 

100-ամեակի յանձնախումբի անդամնե– 

րէն եղբ© Յակոբ Տըլտըլեանը միութեան 

100-ամեակին «0եր սրտերու Հ©Մ©Ը©Մ©» 

ոտանաւորը նուիրելուն համար:
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ, ԺՈՂՈՎՐԴԱՑԻՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ 

ԵՒ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ ԷԱԹԱՔԻՈՑ ՄԷԶ
Թ ղթա կից
ԼԱԹԱՔԻԱ

ները բարձր գնահատեցին սկաուտներուն կատարած աշխա– 

տանքը եւ գոհունակութեամբ հեռացան սրահէն, Հ©Մ©Ը©Մ©ին 

մաղթելով նորանոր նուաճումներ:

ւրբա թ, 30 Նոյեմբեր 2018-ին, Լաթաքիոյ §^անձա– 

սար՝Ֆ սրահին մէջ կատարուեցաւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի 100- 
ամեակին նուիրուած ցուցահանդէսին բացումը, 

ներկա յութեա մբ Հ©Մ©Ը©Մ©ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչու

թեան անդամներու, քոյր միութիւններու ներկայացուցիչնե

րու եւ Հ©Մ©Ը©Մ©ական մեծաթիւ համակիրներու։

Ցուցահանդէսին բացումը կատարեց 0աշտոց Ա© 0հնյ© 

Արապաթլեան, շեփորախումբի մասնակցութեամբ: Այս առի

թով ցուցադրուած էին Հ©Մ©Ը©Մ©ի Լաթաքիոյ մասնաճիւղի 

մարզական եւ սկաուտական արխիւներէն նկարներ, բաժակ

ներ, սկաուտական ձեռայիններ, կայմ եւ աշտարակ: Ներկա–

ԺՈՂՈՎՐԳԱՅԻՆ 

ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԻՒՆԸ
Ց ուցահանդէսը դիտելէ ետք, ներկաները բարձրացան 

§Արարատ՝ֆ սրահ ներկայ գտնուելու մասնաճիւղի վարչու

թեան եւ Ակաուտ© Խորհուրդին կազմակերպած 100-ամեակի 

ժողովրդային հանդիսութեան։

Հանդիսութեան բացումը կատարուեցաւ Աուրիոյ եւ Հա– 

յաստանի քայլերգներով, որմէ ետք սկաուտական երգչա– 

խ ումբը ներկա յա ցուց Հ©Մ©Ը©Մ©ի 100-ամեակի քայլերգը, 

§Ազգ փառապանծդ եւ §Հայորդիք» երգերը:

Օրուան հանդիսավար քոյր Ալին թ՝ո- 

փալաքեան-կ֊աբրիէլեան շնորհաւորեց

Հ©Մ©Ը©Մ©ի հիմնադրութեան 100-ամեա■

կը եւ ներկաները հրաւիրեց դիտելու

Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական Վարչութեան

քարոզչական յանձնախումբին կողմէ 

պատրաստուած 100 -ամեակի յատուկ 

տեսերիզը։

Ապ ա բեմ հրաւիրուեցաւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

Լաթաքիոյ մա սնաճիւղի վարչութեան 

ատենապետ եղբ© 3 արութ ^աբրիէլեան: 

Ան իր խօսքին մէջ նշեց, թ է  Ցեղասպա– 

նութենէն ետք ծնունդ առած Հ©Մ©Ը©Մ©ը 

կարողացաւ զօրացնել Ափիւռքը եւ եղաւ 

սփիւռքահայութեան մարմնակրթական 

նախարարութիւնը։

Եղբօր խօսքէն ետք, կիրարկուեցաւ
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ր ատ

գեղարուեստական յայտագիրէ 3 աջորդաբար ներկայացուե

ցան ասմունք §Ըւխտ Արարատին» .քոյր ^ալար Աեփէթճեա– 

նի կատարումով եւ հայկական պար (§0ոչարի») Համազգա– 

յինի §Վահան *Եաւասարդեան» մասնաճիւղի <§էեղարդ» պա– 

րախումբին կատարողութեամբ։

Այնուհետեւ, բե մ  հրաւիրուեցան Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Աուրիոյ 

Շրջանային Վարչութեան հանդիսութեան ներկայ անդամնե– 

րը եւ մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետը կատարելու 

գնահատագիրներու բաշխում։ ^նահատագիրներ ստացան

միութեան երկար տարիներու ծառայութիւն ունեցող քոյրեր 

եւ եղբայրներ, որոնք վարած են վարչական զանազան պաշ

տօններ։ Ակաուտական յատուկ փողկապներով գնահատուե

ցան տարիներու ընթացքին խմբապետի պաշտօն ստանձնած 

քոյրեր եւ եղբայրներ։
Ապ ա, Հ.Մ ՝Ը՝Մ փ  Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան ատե

նապետ եղբ© Մանուկ 0էօշկերեան փոխանցեց 100-ամեակի 

պատգամը։ Ան հաստատեց, որ Հա յ 0արմնակրթական Ը ն դ 

հանուր Միութիւնը անցնող 100 տարիներուն ո՛չ միայ ն ֆ իզի ֊  

քապէս կրթեց հայ սերունդներ, այլեւ անոնց հոգիներուն մէջ 

դրոշմեց Աստուծոյ, ազգին եւ հայրենիքին հանդէպ սէր եւ 

հաւատարմութիւն։ Եղբ© ՝@էօշկերեան հրաւիրեց ներկաները

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է ևրկրորդ 100–ամեակի սեմին
խոստանալ կամաւորապէս գործնակա

նի վերածել միութեան նշանաբանը 

§3արձրացի՚ր–բարձրացուր»ը, միասնա– 

բար հասնելու մեր մարդկային եւ հա– 

մազգային տեսլականներուն ու նպա

տակներուն, միութեան դրօշին անմիջա

կան հովանիին ներքեւ։

Յայտագիրի վերջին բաժինով գայ– 

լիկներ, սկաուտներ եւ մարզական 

խումբեր մեծ խանդավառութիւն ստեղ– 

ծեցին իրենց կատարած մարզական շար

ժումներով :

Աւարտին, Մաշտոց Ա. 0 հ ն յ. Արա– 

պաթլեան փոխանցեց իր սրտի խօսքը եւ 

§Պահպանիչ»ով փակեց հանդիսութիւնը։

Շաբաթ, 1 նոյեմբեր 2018-ին տեղի ունեցաւ պարահան

դէս նուիրուած Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեակին։ Յայտագիրը ճո– 

խացուց հալէպահայ երգիչ Խաչիկ Աշճեան։ Աւարտին կա

տարուեցաւ կարկանդակի հատում։

֊ Փ ֊
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻՔՈՎ 
ԳԾԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՇԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ
Շրջա նա յին
Վարչութեան
Մամուլի Յա նձնա խ ումբ
ՀԱԼԷՊ

100 տարէ  շարունակ, Հ այ

0 արմնակրթական Ընդհ ա–

նուր 0էութ եա ն առաքելու– 

թ էւնը եղած է պատրաստել չարքաշ« 

արէ« մաքուր նկարագէրէ« էմացա– 

կան եւ հոգեկան բարձր արժանէքնե– 

րու տէր հայ պատանէներ եւ երէտա–

սարդներ« էնչպէս նաեւ զօրացնել ու զարգացնել մանուկնե

րուն երեւակայութէւնը եւ մտայէն կարողութէւններըւ 

Արդ, մէութեանս 1.^^-ամեակէն առ 

էոյ  Շրջ անայէն Ակաուտ* խորհուրդը կազմակերպեց գծա գ
րութեան –շարադրութեան մրցաշարք մը« նպատակ ունենա

լով նշել մէութեան 100-ամեակը եւ յայտնաբերել անդամնե– 

րուն ձէրքերը:

Աուրէոյ երեր մասնաճէւղերու Լաթաքէոյ« 0 եսապէ եւ 

Հա լէպ է գայլէկ-արծուէկները մեծ խանդավառութեամբ 

էրենց մասնակցութէւնը բերէն այս մրցաշարքէն՝.

Առ է  գնահատանք մրցաշարքէն մասնակցող քոյր-եղբայր– 

ներուն, Շր^անայէն Ակաուտ* խորհուրդը յանձնեց հաստա– 

տագէրներ« էսկ էւրաքանչէւր մասնաճէւղէ լաւագոյն գծագ–

րութէւնը եւ շարադրութէւնը ներկա

յացնողները պարգեւատրեց §Հայաս– 

տանէ Աշխարհագրութէւն՚Ֆ գէտելէք– 

ներու խազով։

Ակ աուտ* խորհուրդը Լաթաքէոյ 

եւ 0եսապէ մասնաճէւղերու հաստա– 

տագէրերն ու լաւագոյններուն նը – 

ւէրները փոխանցեց շրջաններու մաս

նաճէւղերու Ակ աուտ* խորհուրդնե

րուն« որպէսզէ էրենց կարգէն զա

նոնք փոխանցեն մասնակէցներունէ

Ապա, 9 Աեպտեմբեր 2018–էն, Շրջա

նայէն Ակաուտ* խորհուրդը այցելեց 

Հալէպէ մասնաճէւղ եւ կէրակնօրեայ գործունէութեան ըն– 

թացքէն բաժնեց յէշեալ հաստատագէրներն ու նուէրները։

Գծագրութեան մրցաշարքէն լաւագոյնները հանդէսա– 

ցան©-

Լաթաքէոյ մասնաճէւղէն քոյրեր Հուրէկ Աարգօ եւ Գա– 

լար՜Գուէն Նազարեան՝.

0 եսապէ մասնաճէւղէն եղբ© Աերոբ վազարեանւ

Հալէպէ մասնաճէւղէն եղբայրներ Զա ւէն ՚ձուհարեան եւ 

կարօ 0ավեան :

Շարադրութեան մրցաշարքէն լաւագոյնները հանդէսա - 

ցան Հալէպէ մասնաճէւղէն քոյր Լար Աէսեռեան եւ եղբ© 

0ա յք  Գեւոյեան

Հ.Մ .Ր .Մ .Ա Կ Ա Ն  Ն Ն ՋԵՑԵԱ ԼՆԵՐՈ Ւ 5ԻՇԱ ՏԱ Կ ԻՆ  
ՀՈ Գ Ե ՀԱ Ն Գ Ս ՏԵ Ա Ն  Պ Ա Շ ՏՕ Ն ՝ ՀԱ ԼԷՊ Ի Մ ԷԶ

Թ ղթա կից
ՀԱԼԷՊ

.0 .Ը .0 .է  Աուրէոյ Շրջ անայէն վա րչութէւնը մէու

թեան հէմնադէրներուն եւ Հ*0*Ը *0*ա կա ն  

եալներուն ու նահատակներուն յէշատակէն, կէրա– 

կէ, 25 նոյեմբեր 2018-էն, Ազգայէն գերեզմանատան մէջ կազ

մակերպեց հոգեհանգստեան պաշտօն։ Արարողութեան նա

խագահեց 0աշտոց 0հնյ© Արապաթլեան՝. Ներկայ էէն Հ*0*–  

Ը *0 *է  Աուրէոյ Շրջանայէն վարչութեան եւ պատկան մարմէ– 

նէ ներկայացուցէչներ« Հ *0 * Ը *0 *է  Աուրէոյ Շրջանայէն

44

Ակաուտ* խորհուրդը, Շրջանայէն խմբապետութէւնը, Հ *0*–  

Ը *0 *է  Հալէպէ մասնաճէւղէն վարչութէւնը, Ակաուտ* խոր– 

հուրդը, մասնաճէւղէն շեփորախումբը, մասնաճէւղէն 

խմբապետը, աստէճանաւորական եւ խմբապետական տարա– 

զաւոր կազ մերը եւ Հ *0 *Ը *0 *է  դամբարանէն մէջ թաղուած 

Հ*0*Ը*0*ա կա ններու հարազատները։

Հոգեհանգստեան պաշտօնէն ետք, Հալէպէ մասնաճէւղէ 

շեփորախումբէն առա^եորդութեամբ, ներկաները ուղղուե

ցան Հ *0 *Ը *0 *է  նուէրեալներու դամբարան, ուր քահանայ 

հօր առաջնորդութեամբ աղօթք բարձրացուցէն առ Աստ– 

ւած։ Այնուհետեւ, երեք ծաղկեպսակներ զետեղեցէն Հ*0*–
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Ը Մ ի  Սուրիոյ Շրջ անային Վարչու

թեան եւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ փ  Հ
ճիլ ղի վ արչութեան ատենապետները«

Հ Մ Ը Մ ի  Սուրիոյ Շրջանային

Սկ ւտ• ի եւ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի
Հալէպի մասնաճիւղի Սկաուտ• Խոր

հուրդի ատենապետները, ինչպէս նա

եւ Հ Մ Ը Մ ի  Հ  ւղի
շեփորախումբին խմբավարը« քոյրերն 

ու եղբայրները

Ծաղկեպսակներու զետեղումէն 

ետք, շեփորախումբին նուագակցու– 

թեա մբ, բոլորը երգեցին Հ^Մ^Ը^Մփ 

§$առաջ, նահատակդ քայլերգը, որմէ 

ետք անոնք ո ւղղուեցան «Սիմոն 

Վրացեան» կեդրոնի « I  ուտեր Մաս– 

պանաճեան» սրահ« ուր տեղի ունեցաւ 

սուրճի հիւրասիրութիւն։
Հ Մ Ը Մ ի  Սուրիոյ Շրջանային

Վարչութենէն եղբ• Արմէն 0էօշկէրեան ողջունեց բոլոր ք ո յ

րերուն եւ եղբայրներուն ներկայութիւնը« ապա հրաւիրեց 

Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ• Մանուկ 0էօշ– 

կէրեանը արտասանելու Շրջանային Վարչութեան խօսքը։ 
Եղբ• 0էօշկէրեան ըսաւ• «Հակառակ բոլոր դժուարութիւն– 

ներ ուն« ձեռք-ձեռքի տալով« «Ըարձրացի՛ ր-բարձրացո ւր » 
նշանաբանը ուղեցոյց ունենալով, Հ^Մ^Ը^Մ^ը պիտի շարունա

կէ իր յաղթական երթը« պատրաստելով արի« գիտակից հայ 

նոր սերունդներ։
«Հ  աստատ քայլերով միասնաբար ընթանանք դէպի լո ւ

սաւոր հարիւրամեակներ« միշտ յիշելով միութեան ռահվիրա–

ները ու այն բոլոր Հ^Մ^Ը^Մ^ականները որոնք իրենց անվե– 

րապահ ներդրումը ունեցան մխ ւթեան աճման, զար գ ացման 

եւ համահայկական կառոյցի վերածմանէ

«Տիշատակը անմեռ մնայ բոլոր անոնց« որոնք գործեցին 

ու անցան Հ^Մ^Ը^Մփ շարքերէն»։
Ապ ա, Մաշտոց 0 հ ն յ• Արապաթլեան եզրափակեց հանդի

պումը գնահատելով Հ^Մ^Ը^Մ^ականներուն վաստակը Ան 

յայտնեց« որ միութեան ննջեցեալները յա րգելով, օրհնութիւն 

եւ ուժ կը ստանանք շարունակելու մարդակերտ այս միու

թեան առաքելութիւնը ։
Տարգանքի հանդիպումը փակուեցաւ «*կահպանիչ»ով։

Հ .Մ .Է .Մ .Ի  100-Մ Մ ԵՄ ԿԻՆ ՆՈ ՒԻՐՈ ՒՄ Ծ 
Մ Ա Ր ԶԱ Կ Ա Ն  Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր Ք ՝ Գ Ա Մ Ի Շ ԼԻ Ի  Մ Է Զ

Մարի ՄելքոՕ 
ԳԱՄԻՇԼԻ

Հ ովանաւորութեամբ ՜ձեզիրէի 

Հա յոց Առաջնորդական Փո

խանորդ խ ուբէն Աբղ• Նալ– 

նի« նախաձեռնութեամբ Հ .0 . ՜  

Ը .0 .ի  ^համիշլիի մասնաճիւղի վ արչու

թեան եւ կազմակերպութեամբ մարզա– 

կան յանձնախումբին« 9 Օգոստոս էն 14 

Սեպտեմբեր 2018 երկարող հինգ շաբթը– 

ւան ընթացքին, Գամիշլիի մէջ տեղի ու - 
նեցաւ ֆութպ ոլի մրցաշարք նուիր– 

ւած Հ^Մ^Ը^Մ^ի հիմնադրութեան 100- 
ամեակին։
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ս̂ւս, »*&՝

0րցաշարքի առաջին փուլին մաս

նակցեցան կրտսերներու Հետեւեալ 

խումբերը©- §0ասիս Ախաուիէ» եւ §0ար 

0րիաքըս». իւրաքանչիւրը բաժնուեցաւ 

երկու խմբակի տարիքներու Համա

ձայնէ կրտսերներու առաջին խմբակին 

ախոյեան Հանդիսացաւ §0ար ՝@րիա– 

քըս» խումբըէ Երկրորդ խմբակին բա 

ժակին տիրացաւ Հ©0©Ը©0©ի §0ասիս»

խումբըէ

Երկրորդ փուլին մասնակցեցան 

Հանգստեան կոչուած երէց մարզիկնե

րու ութ  խումբերէ 0րցաշարքի ախոյ

եան Հանդիսացաւ §ԱլժիՀատ» խ ումբը  

իսկ Վերջին մրցաշարքին երէց խում– 

բե ր © - § 0 ասիս Ա©»« §0ասիս ի©»« 

§Ախաուիէ Ա©»« §Ախաուիէ ի©»« §0ար  

0րիաքըս Սութորօ»« §Աքսըս թա ժա մ՜ 

մոՀ 0ասիՀի» է
Աւարտական խազը տեղի ունեցաւ

14 Սեպտեմբեր 2018-ին« ներկայու– 

թեամբ Հ©0©Ը©0©ի Սուրիոյ Շրջանային 

Վարչութեան ներկայացուցիչ եզբ© Զա՜ 

ւէն *իասպարեանի« պատկան մարմի– 

նին« ազգային եւ միութենական մար– 

միններու ներկայացուցիչներու նէ 7-2 

արդիւնքով §0ասիս» խումբը ախոյեան 

Հանդիսացաւէ Ներկաները մեծ խանդա– 

վառութեամբ Հետեւեցան խազին կան

չերով եւ ծափոզջոյններով գնաՀատե– 

ցին խազին բարձր մակարդակը որուն 

ընթացքին կը տիրէր եղբայրական ջեր մ  

մթնոլորտէ
Աւարտին, ^ ամիշլիի վարչութիւնը

յատուկ յուշանուէրներով պարգեւատ– 

րեց երէց եւ երիտասարդ Հ©0©Ը©0©ա– 

կաններ« որոնք իրենց աշխատանքով 

սատարած են միութեան վերելքինէ

Այս առիթով սրտի խօսքեր արտա

սանեցին մասնաճիւզի ատենապետ եղբ© 

Անդր անիկ Սարգիսեան, մարզական 

յանձնախումբի պատասխանատու եղբ© 

կարպիս Շիրիքճեան եւ ^իամիչյիի մար

զական կեանքին մէջ երկարամեայ վաս

տակ ունեցող մարզիկ եւ երկար տարի

ներու մարզիչ ճորճ Խազու մէ Վերջինը 
բարձրօրէն գնաՀատեց մրցաշարքը 

կազմակերպող յանձնախումբը եւ 

Հ©0©Ը©0©ի մեծ ընտանիքը որ միշտ 

եղած է ^իամիշլիի մարզական աշխոյժ

ա կումբը իսկ Հ©0©Ը©0©ի §0ասիս»

խումբը իր կարեւոր դերը ունեցած է 

*իամիշլիի մարզական կեանքին մէջէ

Մարի Մելքոն 
ԳԱՄԻՇԼԻ

իրակի« 25 Նոյեմբեր 2018-ի

երեկոյեան ժամը 6-ին« *իա–

միշլիի §կիւլպէնկեան» սրա–

Հին մէջ տեղի ունեցաւ Հ©0©Ը©0©ի 100-
ամեակի տօնակատարութիւնը Հովա– 

նաւորութեամբ ճ  էզիրէի Հա յոց Առաջ՜ 

նորդական Փոխանորդ 0 ո ւբ է ն  Աբղ© 

Նալպանտեանի, կազմակերպութեամբ

Հ©0©Ը©0©ի վարչութեան եւ Սկաուտ©

ԽորՀուրդին« ներկայութեամբ Հայ կա

թողիկէ Համայնքի Տէր Ցովսէփ 0Հնյ© 

Պետոյեանի« պատկան մարմինին« ազ

գային եւ միութենական մարմիններու 

ներկայացուցիչներունէ

Օրուան Հանդիսավարներ եղբ© *հէ՜ 

որգ Նազարեան եւ քոյր 0երի Սարգիս– 

եան տօնակատարութիւնը բացուած 

յայտարարելով ներկաները Հրաւիրե– 

ցին մէկ վ այրկեան յոտնկայս լռու–  
թեամբ յա րգելու յիշատակը Հ©0©Ը©0©ի 

Հին ու նոր ննջեցեալներուն, ի մասնա– 

ւորի նորոգ Հանգուցեալ, վաստակա՜ 

շատ եղբ© 3 արութիւն Պարսամեանի.

Ապ ա Հնչեցին Սուրիոյ եւ Հայաս– 

տանի քայլերգները որոնցմէ ետք բաց– 

ման խօսք արտասանեց ^ամիշլիի մաս– 

նաճիւղի խմբապետուՀի քոյր °ւա  0ա  - 

նուկեան-Սելիմեանէ Ան նախ անդրա

դարձաւ Հ©0©Ը©0©ի ծնունդին եւ Հիմ

նադրութեան տարիներուն ու ըսաւ©

§1918-ը բախտորոշ թուական մըն է Հայ

Թ ղթա կից  
ԳԱՄԻՇԼԻ

աբաթ , 8 Դեկտեմբեր 2018-ի 

երեկոյեան ժամը 8-ին« *իա– 

միշլիի §կիւլպէնկեան» սրա–

Հին մէջ տեղի ունեցաւ Հ©0©Ը©0©ի 100-
ամեակի տօնակատարութիւններուն 

եզրափակիչ Հանդիսութիւնը Հովանա– 

ւորութեամբ ճէզիրէի Հա յոց Առաի– 

նորդական Փոխանորդ 0 ո ւբ է ն  Աբղ© 

Նալպանտեանի« ներկայութեամբ Պսակ 

0Հնյ© Պէրպէրեանի« Հայ կաթողիկէ Հա

մայնքի Տէր Յովսէփ 0Հնյ© Պետոյեանի, 

Հ©0©Ը©0©ի Սուրիոյ Շրանային Վարչու

թեան ներկայացուցիչ եղբ© Զա ւէն  

(իասպարեանի, պատկան մարմինի եւ 

միութիւններու ներկա յացուցիչներունէ 

Օրուան Հանդիսավարներ քոյրեր  

Անի Սարգիսեան եւ Սօսէ Խաչատուր-

եան-0անուկեան ներկաները Հրաւիրե– 

ցին մէկ վայրկեան յոտնկայս լռու–  

թեամբ յարգելու յիշատակը մեզմէ յա–

ւէտ բաժնուած Հ©0©Ը©0©ական ննջեց - 

եալներուն եւ նաՀատակներունէ Ապա, 

Հնչեցին Սուրիոյ եւ Հայաստանի քա յ

լերգները.

թացման խօսքը արտասանեց մաս– 

նաճիւղի ատենապետ եղբ© Անդրանիկ 

Սարգիսեան. Ան ընդՀանուր գիծերով 

ներկայացուց Հ©0©Ը©0©ի 100-ամեակին

նուիրուած ձեռնարկները յայտնելով 

որ միութեան 100-ամեակին նուիրուած 

ոգեկոչական նախաձեռնութիւնները 

անկրկնելի առիթներ կը Հանդիսանան 

մարմնակրթական այս ռաՀվիրայ կազ

մակերպութեան մէկդարեայ պատմու

թեան էջերը թերթատելու, ուսանելի 

դասեր քաղելու, ապա վերանորոգ ուխ– 

տով Հաստատաքայլ շարունակելու դէ՜
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Հ.Մ .Զ.Մ .Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՓԱՌԱՇՈՒՔ 
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹ-ԻՒՆ ԳԱՄԻՇԷԻԻ ՄԷԶ

Ժողովուրդէ գոյապայքարէն մէջ, ազ– 

գայէն պատերազմ ու պայքար է  խնդէր 

ազատութեան եւ անկախութեան՛. Այդ 

պայքարէն արդէւնքն էր 28 0ա յէսէն  

հռչակուած Հայաստանէ առաջէն Հան– 

րապետութէւնը, որմէ ետք նոյն տարէն, 

եւ յատկապէս նոյեմբերէն, մարմէն ու 

հոգէ կը ստանար հայրենէքէ մէջ էր ար– 

մատները նետած, անոր ծառայելու հա

մար ստեղծուած Հա յ 0արմնակրթա– 

կան Ընդհանուր ու

Ը Մ ը .
« Հ Մ Ը Մ է  հէմնադրութէւնը պա

տահական կամ պարագայական խան– 

դավա ռութէւն մը չէր, այլ կարէք էր ու 

պահանջ, երբ հայրենազուրկ ու Տեղաս– 

պանութենէ ճողոպրած հայ երէտասար– 

դութէւնը երազ ու տեսէլք ունէր վերա– 

կազմակերպելու էր շարքերը, նոր շունչ 

ու աւէշ տալու հայ պարմանէն. §Հ ՚Մ ՝~  

Ը-Մ-ը կը հաւաքէր զանոնք մէկ դրօշի 

տակ է  խնդէր հայութեան վերելքէն եւ

անոր ողնայ արը կազմող երէտասարդ  
սերունդներու առողջ դաստէարակու–

թեան ու գաղա փարական դա րբնու

մէն՝^.

Ապա, քոյրը անդրադարձաւ Հ ՚ Մ ՚ ՜  

Ը Մ է  վսեմ առաքելութեան ու գաղա

փարէն ըսելով• «Հ-Մ  Ը  Մ ը  կ ոչուած է 

ըլլալու հայ Ժողովուրդէ երազներուն եւ 

էղձերուն արտայայտէչը. կոչուած է ըլ

լալու հայ Ժողովուրդէ անկորնչելի էրա– 

ւունքներու հետապնդման ուղէէն վրայ 

անխոնջ ջահակէրը, ազգէ ու հայրենէքէ 

բարձրացումէն ու վերելքէն ռահվէ– 

րան՝ֆ.

իր խօսքը եզրափակելով քոյր Աելէմ– 

եան ըսաւ• §Փա՛ռք ու պատէւ Հ ՝Մ ՚՜

Ը-Մ-է 100-ամեակէն, փառահեղ անցեա

լէն , կենսաբորբ ներկայէն եւ լուսաշող

ապագայէն. Ապրէ՛ Հ ՚ Մ ՚ Ը ՚ Մ ՚ է  մեծ ըն- 
տանէքը. Ապրէ ազատատենչ հայ Ժողո

վուրդը. կեցցե ն ազատ, անկախ, մէաց– 

եալ եւ ամբողջական Հայաստանէ էրա– 

կանացման հաւատքն ու պայքարը^.

^էեղարուեստական յա յտ ա գէրով

նախ ելոյթ ունեցան գայլէկները, որոնք 

ներկայացուցէն 0ոկլէէն  պատմու–

թէւնը, խորապէս տպաւորելով ներկա– 

ները. Ապա, սկաուտները յաջորդաբար 

հանդէս եկան հայկական եւ զէնուորա– 

կան պարերով, խանդավառ եւ տպաւո– 

րէչ պատկերներ ներկայացնելով ու 

բուրգեր կազմելով. Այնուհետեւ, 

խումբ մը սկաուտներ արտասանեցէն 

Հ Մ Ը Մ ը  դրուատող քերթուածներ, 

որմէ ետք Ը ա ֆ ֆ է Օհանեան ազգայէն 

եր գ եր ով ոգ եւորեց ներ կաները.
Տայտագէրէ յաջորդ բաԺէնով ելոյթ  

ունեցաւ սկաուտական երգչախումբը 

ազգայէն-հայրենասէրական երդերով, 

խմբավարութեամբ °ւա  0անուկեան– 

Աելէմեանէ, երգեհոնէ ընկերակցու– 

թեամբ 0րէստափոր 0էքայէլեանէ.

Հուսկ, Ռ ուբէն Աբղ• ՝կալպանտեան 

էր հայրական օրհնութեանբ ողվէունեց

Հ-Մ-Ը-Մ-է հարէւրամեակը, մէութեան

մաղթելով յարատեւ վերելք ու նորանոր 

յաջողութէւններ.

Հա նդէսութէւնը աւարտէն հասաւ 

§Պահպանէչ՝ֆով եւ §Տառաջ, նահատակ» 
ք այլ եր գ ով.

100-ՄՄԵՄԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹ-ԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀՄՆԴԻՍՈՒԹ-ԻՒՆ ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՄԷԶ

պէ  նոր հորէ զոններ բ ացուող անոր յ ա֊  

ւերԺական երթը նոյն հաւատքով ու 

վճռակամութեամբ.

Հ՝Մ ՝Ը ՝Մ ՝է Աուրէոյ & րջանայէն

վարչութեան խօսքը արտասանեց եղյբ• 

Զաւէն *իասպարեան. Ան նախ շնորհա– 

ւորեց Հ .0 .Ը .0 .ը  էր 100-ամեայ երթէն 

համար, անոր մաղթելով նորանոր ամ– 

եակներու նուաճում. Ապա, եղբ• *էաս– 

պարեան շեշտեց հետեւողական աշխա– 

տանքէ անհրաԺեշտութէւնը եւ ըսաւ• 

§Այսօր, աւելէ քան երբեք, Հ^Մ^Ը^Մ^ա– 

կան քոյր-եղբայրներէն կ ակնկալուէ 

յաւելեալ աշխատանք, յաւելեալ նուէ–
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րում  եւ յաւելեալ ստեղծագործութիւն 

յաղթահարելու միո լթ » ան դ էմ  ցցուող 

բոլոր դժուարութիւններն ու մարտահ– 

րաւէրները»։

Ազգային-հայրենասիրական փունջ 

մը երգերով ելոյթ ունեցան քոյր °ւա  

Ման ուկեան-Աելփմեան, եղբայրներ

Ատուր Ադամեան եւ թա ֆֆի Օհանեան։

§ 0 ա լէ ՚, գայլի՛ կ» քերթուածը աս– 

մունքեց քոյր Մարի Մելքոնեան-^ետ– 

րոսեան, որմէ ետք եղբ© Աբիկ փեհեայ–

եան ներկայ ացուց Հ  Մ Ը  Մ ի պատմու֊  

թիւնն ու առաքելութիւնը, անդրադառ– 

նալով անոր խորիմաստ նշանաբանին 

ու վսեմ գաղափարին։

Փակման խօսքը արտասանեց եղբ© 

խաչիկ Մելքոնեան։ Ան նախ բարձրօրէն 

գնահատեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի վարչութեան մի– 

ամեայ աշխատանքը, ապա շնորհաւո– 

րեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի մեծ ընտանիքը անոր

մաղթելով նորանոր նուաճումներ։

§Պատուաբեր անցեալէն յաղթական

ապագայէ կարգախօսով ծա ռա յելու, 

պայքարելու եւ գոյատեւելու վճռակա– 

մութեամբ , օրհնութեամբ  լեցուն, լու ֊  

սաւոր ճանապարհ կը մաղթենք Հ-Մ-՜ 

Ը-Մ-ի մեծ ընտանիքին», ըսաւ ան։

Աւելցնենք, որ հանդիսութեան ա– 

ւարտին տեղի ունեցաւ կարկանդակի 

հատում։ Հանդիսութիւնը փակուեցաւ 

§Տառաջ, նահատակ» քայլերգով։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից
ԴԱՄԱՍԿՈՍ ----------------------------------------------------

ազմակերպութեամբ Հ-Մ-Ը-Մ-ի *իամասկոսի մաս– 

նաճիւղի վարչութեան, 7 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյ– 

եան ժամը 7-30-ին, հայ կաթողիկէ §Ամինեան» սրա

հին մէջ տեղի ունեցաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի հիմնադրութեան 100-ամ– 

եակին նուիրուած պաշտօնական տօնակատարութիւն:
Ջե ռնարկը ընթացք առաւ Աուրիոյ եւ Հայաստանի քա յ

լերգներով կատարողութեամբ Հ-Մ-Ը-Մ-ի շեփորախումբին, 

ապա ներկաները հրաւիրուեցան մէկ վայրկեան յոտնկայս 

լռութեա մբ յա րգելու 7 Դեկտեմբեր 1988-ի Ապիտակի երկրա– 

շարժի զոհերուն անթառամ յիշատակը։

թացման խօսքը կատարեց վարչութեան ատենապետ եղբ- 

Միհրան վազարեան։ Ան հաստատեց, որ Հ-Մ-Ը-Մ-ը չեղաւ 

սոսկ մարզական միութիւն, ո չ ալ սկաուտական միութիւն, 

այլ եղաւ դպրոց իր մարդակերտիչ եւ հայակերտիչ ծրագի– 

րով, եղաւ առաքելութիւն իր վեհ սկզբունքներով ու ազնը– 

ւա գոյն իտէալներով• մեծցաւ եւ ուռճացաւ աշխարհի հինգ 

ցամաքամասերու 26 երկիրներ ու մէջ ծն ունդ տալով 110 մաս– 

նաճիւղեր ու։

^իեղարուեստական յայտագիրը սկսաւ §Հա յ ենք մենք» եւ 

բարի գալուստի խմբերգներով ներկայացուած գայլիկներու 

կողմէ։ Ապա, Աերլի Առաքելեան դաշնամուրի վրայ նուազեց 

Արամ խաչատուրեանէն երաժշտական կտոր մը, Մարալ Աե– 

ւերեկլեան ասմունքեց §Հայոց լեզուն», Արէն Աեթիկեան ջու

թակի վրայ նուագեց §Ազգ փառապանծ»ը, Ալին Հարենցեան 

ասմունքեց §Ուխտ Արարատի»ն, Աարին *իաթգլեան մեներ– 

գեց §0ենք ենք մեր սարերը», Աերժ Պոյաճեան ջութակի վրայ 

նուագեց §Աարդար ապատ»ը, Միրելլա խալիլ ասմունքեց 

§Աասունցիների պարը» եւ Աիթա Մահսէրէճեան դաշնամու

րի վրայ նուագեց խաչատուրեանէն այլ կտոր մը։ Զեռնարկը 

ճոխացուցին կակուղ թաթիկները, գայլիկներն ու սկաուտ– 

ները՝ գ եղեցիկ պարերով, բ ուր գ եր ով եւ խմբ ային եր գ երով–.

Հետաքրքրական էին Հ-Մ-Ը-Մ-ի *իամասկոսի մասնաճիւ– 

ղին պատմական նկարները հիմնադրութենէն մինչեւ օրս։ 

*իալար Հարենցեանի պատրաստութեամբ, նկարները ցու– 

ցադրուհցան յ ատուկ տեսերիզով–.

Օրուան պատգամը փոխանցեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սուրիոյ Շրջա

նային վարչութեան ատենապետ եղբ. Մանուկ 0էօշկէրեան։ 

Ան ամփոփ գիծերով ներկայացուց Հ-Մ-Ը-Մ-ի պատմականը 

շեշտելով միութեան դաստիարակիչ դերը։ Ան շեշտեց, որ այ– 

սօր 26 հազարի կը հասնի թիւը Հ-Մ-Ը-Մ-ի աշխարհասփիւռ 

մեծ ընտանիքի անդամներուն, որոնք կը զոհաբերեն իրենց 

անձը բարձր բռնելու համար այն դրօշը, որ իրենց աւանդ 

ձգուած է միութեան հիմնադիրներուն կողմէ իբրեւ նահա

տակներու ձեռքէն փոխանցուած անմար ջահ։

Տեղի ունեցաւ յուշանուէրներու բաշխում Հ-Մ-Ը-Մ-ի մէջ 

երկար տարիներ ծառայած 14 եղբայրներու, որոնք §կամա– 

ւոր բանակ»ի զինուոր եղած են եւ նուիրումով ծառայած են 

միութեան մարզական թ է  սկաուտական շարքերուն։

Զեռնարկը փակուեցաւ §Տառաջ, նահատակ» քայլերգով 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի սկաուտներու եւ տօնակատարութեան ներկանե– 

րու երգեցողութեամբ։
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ԻՐԱՔ

Հ.Մ .Ը.Մ .Ի ՊԱՂՏԱՏԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 36-ՐԴ մ ա ր զ ա հ ա ն դ է ս ր

ՆՈՒՒՐՈՒԱԾ՝ ՄԹՈՒԹԵԱՆ ԵՒ <■  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
100-ԱՄԵԱԿՒ ՋՈ8Գ ՏԱՐԵԳԱՐՏՆԵՐՈՒՆ

Անիթա
Իշխա նեա ն-Թ ով մասեան  
ՊԱՂՏԱՏ

6-9 Սեպտեմբեր 2018-ին, Հ^Մ^՜ 

Ը Մ ի  Պաղտատի մասնաճէւղյը 

կազմակերպեց Լրջանային էր  

36-րդ մարզահանդէսր, նուիրուած 

միութեան եւ Հայաստանի Հանրապե

տութեան հիմնադրութեան 100-ամեա– 

կի զոյգ տարեդարձներուն։

0արզահանդէսին իրենց մասնակ– 

ցութիւնր բերին Ւրաքի հայաբնակ բո– 

լոր քաղածներէն՝ Զախոյէն, էրպիլէն,

Աւզրուկէն, 0երքուկէն եւ Հա ւրէզքէն  

աւելի քան 100 մարզիկ-մարզիկուհի– 

ներ, առանց հաշուելու Պաղտատի 

խումբերն ու սկաուտներր։

0արզահանդէսին բացման հանդի– 

սութեա ն, 6 Սեպտեմբերին, ներկայ

գտնուեցան Պաղտատի Հայոց Առաջ

նորդ Աւագ Արք• Ասատուրեան, Ւրաքի 

մէջ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր 

դեսպան Աքարէն ^Լրիգորեան, Հ^Մ^Ը^Մ^ի 

կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ 

եղբ• *իառնիկ Սկրտիչեան, Ազգային

կեդրոնական Վարչութեան անդամներ, 

քոյր միութիւններու ներկայացուցիչ

ներ, ծնողներ, Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն ն ե ր  եւ 

հոծ թիւով բազմութիւն մրէ

թացումր կատարուեցաւ Նարեկ Ա• 

0հնյ • Ւշխ անեանի §Տէրունական՝^
աղօթքով, որմէ ետք ներկաներր վայրկ– 

եան մր յոտնկայս լռութեամբ յարգեցին 

յիշատակր մեզմէ յաւէտ բաժնուած Հ . 0 •- 

Ը.0.ա կա ններուն։

թացման խօսքով հանդէս եկաւ Հ .0 . ՜  

Ը^Մ^ի Պաղտատի մասնաճիւղի քա ր

տուղար եղբ• Վարդան Ս• Սարգիսեան։ 

Յաջորդեց դրօշակի արարողութիւնրէ 

Ւրաքի, Հայաստանի եւ Հ^Մ^Ը^Մ^ի քա յ

լերգներուն հետ բարձրացան երեքին 

դրօշներր՝ արցունքի կաթիլներ հոսեց - 

նելով ներկաներու այտերէն։

Դրօշակի կայմր կր ներկայացնէր 

Պաղտատի Առաջնորդանիստ Ս• *հրի~ 

գոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, Սարդարա– 

պատի յուշարձանին զանգերր եւ Հ .0 .–  

Ը^Մ^ի վահանրւ
Դրօշակի արարողութենէն ետք, նր– 

ւա գով եւ հանդիսաւոր տողանցքով 

դաշտ մուտք գործեցին մարզախաղե– 

րուն մասնակից մարզիկներն ու մարզի - 

կուհիներր։ Տողանցքր առաջնորդեց 

դրօշակակիրներու խումբր, որուն հե– 

տեւեցան Հ^Մ^Ը^Մ^ի Պաղտատի մասնա– 

ճիւղին սկաուտական շարքերն ու մար -

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 412 49



^Յրշւցլ412յտՅաՅրշւց405.ց\ճ 3/28/2019 10:28 Բ1Ա Բտց© 50
>-֊

զական խումբերը իրենց թաղարներուն 

անունները կրող ցուցանակներով։

Այնուհետեւ, մասնաճիւղին վարչու

թեան խօսթը արտասանեց Ակաուտ. 

Խորհուրդի ատենապետ, մասնաճիւղի 

ընդհանուր խմբապետ եղբ՝ Րաֆ ֆ ի 
Թովմասեան։ Ան բարի գալուստ մաղ

թեց Իրաթի զանազան թաղարներէն ժա

մանած պատուիրակութիւններուն եւ 

օրուան պատգամաբեր, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի կեդ

րոնական վարչութեան ատենապետ 

եղբ. Գառնիկ 0կրտիչեանին, որ այս 

ա ռիթով Լիբանանէն ժամանած էր 

Պաղտատ։

իր խօսթին մէջ, եղբ. ^ովմասեան 

ներկայացուց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հայապահպան 

դերը գաղո ւթին մէջ։ Ան ըսաւ, որ 

Հ Մ Ը Մ ը  անցնող տասնամեակներուն 

հսկայական գործ կատարեց նորահաս 

սերունդներուն մարզական ոգի, հայեցի 

եւ հոգեւոր առողվէ դաստիարակութիւն 

փոխանցելու համարէ °ղ բ .  

Թովմասեան յատուկ շնորհա

կալութիւն յայտնեց ծնողնե

րուն., որոնթ իրենց զաւակները 

Հ Մ Ը Մ ի ն  կը

պէսզի անոնթ դառնան տիպար 

թաղաթացիներ ու լաւ հայեր, 

պահապանելով իրենց լեզուն, 

մշակոյթը, ազգային նկարագի– 

րը եւ հայկական օրհնեալ օճա– 

խը։

Օրուան գեղարուեստական 

յայտագիրը եղաւ բաւական 

հարուստ։ Սայլիկները ներկա

յացուցին արտասանութիւններ 

եւ երգեր, մոկլիները պարեր եւ

մարզական ցուցադրութիւններ։ Տեղի 

ունեցաւ 100-ամեակի տեսանիւթի ցու

ցա դրութիւն, որուն յաջորդեց ջահավա

ռութիւն։ 100-ամեակի ջահը բոցավառե

ցին վեթերան Հ.0 .Ը .0 .ա կա ններ եղբ. 

Տակոբ թիւֆէնկճեա ն, թոյր Աոնա Ւշ՜ 

խանեան-Աարոյեան, նոր սերունդէն  

գայլիկ Արիս 0ինասեան եւ միջին ու 

հարաւային իրաթի թենիսի ախոյեան 

10-ամեայ թոյր Շողեր թովմասեան։

0արզահանդէսին փակման խօսթը 

արտասանեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ եղբ. Սառնիկ 

0կրտիչեան բնաբան ունենալով §Աղ՜ 

թատ եկայ, բա յց հարուստ կը վերադառ– 

նամ։

իր խօսթին աւարտին, եղբ. 0կրտիչ– 

եան մասնաճիւղին կողմէ պատրաստը– 

ւած եւ 100-ամեակի յատուկ յուշանը– 

ւէրները յանձնեց ներկայ պատուոյ հիւ– 

րերուն եւ Հ .0 .Ը .0 .ի  Պաղտատի վեթե

րան թոյրերուն եւ եղբայրներուն։

Հուսկ, մարզահանդէսը փակուեցաւ 

§3առաջ, նահատակդ թայլերգով։

ԱՅՑԵԼ ՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
0արզահանդէսի մրցումներուն երկ - 

րորդ օրը, Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական

վարչութեան ատենապետը այցելեց Ազ

գային Առաջնորդարան եւ տեսակցու

թիւն մը ունեցաւ Առաջնորդ Աւագ 

Արթ. Ասատուրեանին եւ Ազգային կեդ

րոնական վարչութեան անդամներուն 

հետ։

Նոյն օրը, եղբ. 0կրտիչեան հանդի– 

պում մը ունեցաւ մարզահանդէսին 

մասնակցութեան համար Իրաթի զանա

զան շրջաններէն ժամանած մարզիկնե

րու եւ սկաուտներու հետ։ Ան բոլորին 

թելադրեց անսահման նուիրումով եւ 

անշահախնդիր կերպով ծառայել բոլո

րին., մայրենի լեզուն եւ մշակոյթը վառ 

պահելով Իրաթի ամբողիէ տարած– 

թին։

Յաջորդ օր, եղբ. 0կրտիչեան 

այցելեց Հայաստանի Հանրապե

տութեան դեսպանատուն եւ 

մտերմիկ զրոյց մը ունեցաւ դես

պան կարէն Սրիգորեանին հետ։

Յ ետմիջօրէին, եղբ. Մկրտիչ– 

եան այցելեց Պաղտատի Հա յ Երկ՜ 

սեռ Երիտասարդաց 0իութեա ն  

կեդրոն, ընկերակցութեամբ մաս

նաճիւղի վարչութեան անդամնե

րուն։ Ան այցելեց նաեւ Պաղտատի 

Հ .ի .Ը .0 .ի  կեդրոն եւ հանդիպում 

մը ունեցաւ վարչութեան հետ։

Երեկոյեան, Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրո–
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ՀԱԻՐԷԸՔ

ԱԻԶՐՈՒԿ

նական վարչութեան ատենապետը ներ

կայ գտնուեցաւ Հայաստանի Հանրա

պետութեան 100-ամեակին նուիրուած 

գծագրութեան ցուցահանդէսին, որ տե– 

ղՒ ունեցաւ մարզական փակ սրահին 

մէջէ Ցուցահանդէսին աշխատանքները 

ընթացը առած էին մասնաճիւղին վար

չութեան նախաձեռնութեամը, ամրան 

շրջանին, Անդրանիկ Օհաննէսեանի 

գլխ ա ւորութեա մբ, որ նկարչութեան 

յատուկ դասեր տուած էր արուեստով 

հետաըրըրուած խումը մը տՂոց եւ աղ~ 

ջիկներու։

ՄԱՐՋԱՀԱՆԳԷՍԻՆ 

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՓԱԿՈՒՄԸ
Երեը օրուան մրցումներէ ետք, Շա– 

ըա թ, 8 Սեպտեմըերի երեկոյեան տեղի 

ունեցաւ 36-րդ մարզահանդէսին փա

կ ո ւմ ը  Այս ա ռիթով կատարուեցաւ 

ախոյեան խումըերու եւ մրցանակակիր 

մարզիկներու ըաժակներու եւ մետալ

ներու տուչութիւնէ

Հանդիսութեան պաշտօնական ըա– 

ժինին յաջորդեց 100 –ամեակի խրախ

ճանքն ու տօնախմըութիւնը Լիըանա– 

նէն ժամանած երգիչ Տակոը Մկրտիչ– 

եանի հետէ

Անմոռանալիի երեկոյէն ետք, յաջորդ 

օր դժուար եղաւ ներկաներու ըաժա– 

նումը իրարմէէ Մխիթարութիւնը, սա– 

կայն, եղաւ այն, որ յառաջիկայ տարի, 

անգամ մը եւս իրարու տեսնելու առի

թը պիտի ստեղծուի Շրջ անային 38-րդ 

մարզահանդէսինէ

Կ արժէ նշել, որ մարզահանդէսին 

ըոլոր ծախսերը յանձն առաւ Պաղտատի

Ազգային Կեդրոնական վարչութիւնը, 

որուն շնորհակալ պէտք է ըլլալ անպայ

մանէ Շնորհակալութեան խօսք նաեւ 

մասնաճիւղի տիկնանց յանձնախում– 

ըին, որ չորս օր հիւրասիրեց երկրին զա

նազան շրջաններէն ժամանած խումըե– 

րըէ

վերջապէս, երախտիքի խօսք մար

զական յանձնախումըին, որ ժրաջան 

աշխատանքով լաւապէս կազմակերպեց 

Հ ՝Մ ՝Ը ՝Մ ի  եւ Հայա ստանի Հանրապե

տութեան 100-ամեակին նուիրուած այս 

մարզախաղերն ու մարզահանդէսըէ
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՔՈ ՒԷՑԹ Ի ՄԷԶ

Թ ղթա կից
ՔՈՒԷՅԹ

ո վ ա ն ա ւ ո ր ո ւ թ ե ա մ բ

0 ո ւէ յ թ է  եւ շրջակայ էց
թեմէ Առաջնորդ 0 ասէս 

Եպս~ Զ°պուեանէ, նա– 

խագահութեամբ տէր եւ 

կոս *էույումճեաններուն,տէկէն

կազմակերպութեամբ Հ .0 ՝Ը ՝0 ՝է  0ուէյ–

թ է  մասնաճէւգէ վարչութեան, Ուրբաթ, 

16 նոյեմբեր 2018-էն, 0 ո ւէ յթ է  մէջ հան– 

դէսաւոր կերպով նշուեցաւ մէութեան 

պանծալէ 100-ամեակը, ներկայութեամբ 

Հայաստանէ Հանրապետութեան լէա– 

զ°ր  եւ արտակարգ դեսպան Աարմէն 

Պաղտասարեանէ, դեսպանատան Ա• 

քարտուղար եւ հէւպատոս վա րդգէս

Աովսէփեանէ, Հ ՚ 0 ՚ Ը ՚ 0 ՚ է  կեդրոնական

վարչութեան անդամ եղբ. վա չէ *Նա–

ճարեանէ, 0 ո ւէ յթ է  ազգայէն մարմէն– 

ներու ներ կայ աց ո լցէ չներ ո լ ,

Հ .0 .Ը .0 .ա կա ններու եւ համակէրներու 

հոծ բազմութեան մը:
Հանդէսութեան բացման խ°սքը ար– 

տասանեցէն քոյր Ալէնա 0է°շկէրեա ն եւ

եղբ. &անթ թա դոյեա ն։ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է

0 ո ւէ յթ է  մասնաճէւղէ ատենապետ եղբ. 

Աէմոն Օդճեան ներկայացուց վարչու– 

թեան խ°սքը , որուն աւարտէն տէր եւ 

տէկէն կէրակոս *էույումճեանները բեմ  

հրաւէրելով կատարեց նախագահական 

պաչտ°նէ տ ուչութէւն։

Այս ա ռէթով էր սրտէ խ°սքը արտա

սանեց տ°նակատարութեան նախագահ 

կէրակոս ^էույումճեան։ Օրուան պատ

գամը փոխանցեց Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  կեդրոնա

կան վարչութեան անդամ եղբ. վաչէ 

*կաճարեան։

Ակաուտները ներկայ ացուցէն գ եղեց ֊ 

կ°րէն պատրաստուած գեղարուեստա– 

կան յայտագէր մը։ ՝կախ, կակուղ թա– 

թ էկէ եւ մէաստղէ անդամները հանդէս 
եկան խմբերգներով էրենց մանկական 

թոթովա նքէն չաղախելով ազգայէն  

ոգէն ։ Ար ենոյշ ները, էր ենց կար գէ ն, 

ներկայացուցէն լաւապէս պատրաստը– 

ւած չափական պարեր։ Ակաուտները
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մեծ հմտութեամբ եւ ճկունութեամբ 

բուրգեր կազմեցէն եւ սկաուտական 

բարեւով մը ներկաները ողջունեցէն։

Տ°նակատարութեան ընթա ցքէն,

էրենց երկարամեայ ծառայութեան հա

մար, պարգեւատրուեցան նախկէն 

Ակ աուտ. խորհուրդէ, խմբապետական 

կազմէ, էնչպէս նաեւ 0արզական Խոր

հուրդէ անդամներւ 0էութեա ն §Ծառա– 

յութեան՝% շքանշանէն արժանացան 

վաստակաշատ եղբայրներ Անդրանէկ 

^ոճապաշեան եւ 0 ե ռ է  Աարգէսեան։

3  ոտնկայս յարգուեցաւ յէշատակը

ննջեցեալ Հ .0 .Ը .0 .ա կա ններուն ։ °ր դ –

ման արարողութէւնը կատարուեցաւ

կնքահայրութեամբ Հ .0 .Ը .0 .է  կեդրո

նական վարչութեան անդամ եղբ. վաչէ

*եաճարեանէ։ Արդիական ոճով եւ լու– 

սաւորութեամբ ներկայացուեցաւ Հ *0*~  

Ը 0 է  համաշխարհա յէն  կառո յցը ։
Ապա, 0 ո ւէ յթ է  եւ Լէբանանէ շեփորա– 

խումբէն խումբ մը սկաուտներու ու–

ղեկցութեամբ, Հ .0 .Ը .0 .է  գայլէկներն

ու արծուէկները, էբրեւ ապագայէ լո ւ

սաւոր ջահեր, տողանցելով, սրահէն 

բարձրացան բեմ ։
Տ°նակատարութեան աւարտէն,

հայրական էր փ ոխանցեց տուաւ 0ո ւէ յ–  

թ է  եւ շրջակայէց թեմէ Առաջնորդ 0ա– 

սէս Եպս• Զ°պուեան։

3  այտա գէրը աւարտեցաւ Հ .0 .Ը .0 .է

ք այլ եր գ ով։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ԵՒ Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿՐ ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից  
ԳԱՀԻՐԷ

աբաթ, 24 նոյեմբեր 2018-ին, ^ահիրէի §ինթեր–

քոնթինենթալֆ պանդոկէն մէջ, ճաշկերոյթ-պարա– 

հանդէսով եւ մեծ շուքով նշուեցան Հայաստանի 

Հանրապետութեան եւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 1ոյգ հարիւրամեակները,

հովանալորոլթ եամբ  Եգիպտոսի Հայ ոց Թ եմի Առաջնորդ

Աշ ոտ Եպ ս* 0նացականեանի եւ Եգիպտոսի մէջ Հայաստանէ 

Հանրապետութեան դեսպանատան՝.

*Եերկայ էին Եգիպտոսի մէջ Հայաստանէ արտակարգ եւ 

լիազօր դեսպան Արմէն 0ելքոնեան, ^ահիրէի թեմական ժո– 

ղովի եւ Աղեքսանդրիոյ քաղաքական ժողովի ատենապետնե– 

րը« ազգային երեսփոխաններ, Հա յ կաթողիկէ Համայնքի 

առաջ՛նորդ *էրիգոր–Օգոստինոս Եպ ս. կուսան, Հա յ Առաքե

լական թեմի ներկայացուցիչ *իերենիկ Ա բղ  Աահակեան, 
մարզական, մշակութային եւ բարեսիրական միութիւններու 

ատենապետներ եւ ներկայացուցիչներ, 20 նուիրատուներ, 
հիւրեր եւ աւելի քան 250 հայորդիներ՝

Սեղաններուն վրայ զետեղուած էին նուռով զարդարուն 

զամբիւղներ , Հայաստանի Հանրապե

տութեան եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի զփնանշաննե– 

րոփ

Օրուան հանդիսավարն էր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝– 

§Արարատ՝ֆի վարշութեան անդամ քոյր  

՝Եանօր *իասարճեան՝.

0ինչեւ առաւօտեան առաջին ժամե

րը ., հայերէն եւ օտարալեզու ճոխ երդե

րով երեկոն խանդավառեց յատկապէս 

Լիբանանէն հրաուիրուած երգիշ Տակոբ 

0կրտիշեան%

Շիջանի ներկայացուցիչ Արմէն 0ազ– 

լումեան եւ Հ.0.Ը.0.–<լԱրարատ՚Ֆի վար

չութեան ատենապետ եղբ. Լեւոն *էելփ– 

եան յաջորդաբար ողջունեցին ներկաները՝ 

0ա զլումեա ն իր խօսքին մէջ վեր 

առաւ Առաջին Հանրապետութեան կա–
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րեւորութիւնը, իբրեւ հիմը խորհրդալին Հայաստանին յա– 

ջորդած արդի անկախ Հայաստանին։

Իր կարգին, եղյբ~ *իելփեան շնորհակալութիւն յայտնեց օր– 

ւան հովանաւորներուն, Հայաստանի դեսպանին եւ թեմի  

Առաջնորդ Աշոտ Եպս~ 0նացականեանին, ամփոփ կերպով 

ներկայացուց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի մեծ ընտանիըին դերը աշխարհի զա

նազան գաղութներուն մէջ, բարձր պահելով §թարձրացիր–

բարձրացուր» նշանաբանը։

0եծապէ ս գնահատելի էր ակումբի երիտասարդներու բ ո 

լորանուէր մասնակցութիւնը կազմակերպշական աշխա– 

տանըներուն եւ ձեռը բերուած յաջողութեան։

Հանդիսութեան աւարտին հատուեցաւ հարիւրամեակի 

կարկանդակը եւ հովանաւորներու հետ առնուեցան յիշատա– 

կի նկարներ:

■  քս11 օք Օւօրա€ Տօէ«1, ՒՀշա ՇօոտէրսօէԽո, Րրշոժւ ճրօհւէշշէսրշ, 
1ոէ€րահօոօ1 ՏէորսԽրմտ, ւՕՕուքրօու էհտ ճշբսհԱշ Տ զ ա ո  
աս115 ոտասա քրօրո էհշ ւնրաա հա ոա ճօոօ1,4/րբօրէ. 

ա  44 1Խօատ յոՃ 3 Տաէշտ աէհ <ւ11 շօաքօրէտ, 
օ11 ժւոուև՛ օօոէրօհՎ րոԽԽր, 
տհօար օր Խէհրօօո։ աէհ բր՚աէտ \\2Շ, հարմդշր.
ՏոէւհԱէշ XV, ւոէշրոօէւօոօէ մւորր <Աօ1 ջնօոշ.
Խ ա ոօէ & Խաւէ ռշշշտտ. 

ա  1ո^ւճսօ1ւ26ճ աւճ 
բ€րտօաւ1 տշր\4օ€,
24 հօսր ո ՚ււքէԽո 
<աձ րօօու տօաշշ

V^ր^VՅՈ
3 2 - 3 8 ,14ճորսհօէ1օսԱս.ո ՏէրօօԼ,
V^ր6V^ո 375010, ^րա©ոա
7©1 37 4  10 5 4  60  60  •  374  10 54 60 50
տջ1©տ @ ©սրօթ©հօէ©1. Աա
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հ Ո Ո Ւ ւ ա ո Ւ ւ ր

ՀՈՎ ԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ 
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ 

ՆՈՒՐՀԱՆ ԱՐՔ– ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 
ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԻՆ՝

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի
00-ԱՄԵՄԿԻ 

ՓԱՌԱՇՈՒՔ 
ՍԿՍՏԱՐՈՒք^ԻՒՆ 

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

իարք

ո վ ա ն ա ւ ո ր ո ւ թ ե ա  մ բ  

Երուսաղէմի Հա յոց

Նուրհան Արք© Մանուկ– 

եան Պատրիարքին, նա– 

խագահութեամբ Պատր– 

լուսարարապետ Սե ւան

Արք© Ղ,արիպեանի եւ կազմակերպու– 

թեամբ Հ*Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Երուսաղէմի վար
չութեան, 16 Նոյեմբեր 2018-ի

երեկոյեան ժամը 1+30-ին, ^առանգաւո– 

րաց վարժարանի ընծայարանի սրահին 

մէջ, մեծ շուքով նշուեցաւ 

հիմնադրութեան 100-ամեակը:
Հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ հա– 

մ ա - Հ - Մ Ը Մ  ©ական 11-րդ ընդհանուր

բանակումի խարուկահանդէսներու լա

ւա գոյն յայտագիրը հանդիսացող, Հ©Մ©~ 

Ը՝Մ ՝ի Աւստրալիոյ շրջանի ներկայա

ցուցած շուքի խաղեըու պատկերով, որ 

կը ներկայացնէր միութեան հիմնադ

րութիւնը եւ 100-ամեայ ուղինէ Ապա, 

տեղի ունեցաւ 100-ամեակի ջահավա

ռութիւն, ձեռամբ մասնաճիւղի երէց 

անդամ եղբ© վիգէն ^էրիգորեանի եւ իր
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թոռնուհիին։ Ջահավառութեան յա^որ– 

դեց եօթը նորընծաներու խոստման 

արարողութիւն, ներկայութեամբ եւ 

մասնակցութեամբ մասնաճիւղի արինե

րու եւ արենոյշներու:
Հա յաստա նի եւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի քա յլերգ

ներու երգեցողութենէն ետք, մասնա– 

ճի ւղի ատենապետուհի քոյր  Եոյեմի 

Եալպանտեան արտասանեց բացման 

խօսքը։ Ապա« բեմ  բաձրացաւ քոյր Աօսէ 

^իրիգորեան եւ կատարեց §Աարդարա– 

պատ՚Ֆ երգը:
Հ©3©Դ© Երուսաղէմի կոմիտէութեան 

խօսքը փոխանցեց Աերոբ Աահակեան։ 

Խօսքէն ետք, քոյր Անժելա Տիքպիքեան 

ասմունք եց Պարոյր թեւակի §Ապրեթ  
բանաստեղծութիւնը:

Օրուան հանդիսավարներն էին եղբ© 

3 արութ Պաղամեան եւ քոյր Աեւանայ 

Հէքիմեան։

100 –ամեակի պատգամը փոխանցեց 

եղբ© Միհր ան Տէր Մաթոսեան։ Ան խօսե

ցաւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի գաղափարախօսու– 
թեան, զայն առաջնորդող արժէքներուն 

եւ նպատակին մասին։

Այնուհետեւ, ցուցադրուեցաւ Հ©Մ– 

Ը©Մ©ի կեդրոնական վարչութեան կող– 

մէ պատրաստուած միութեան 100–ամ – 

եակի տեսերիզը: Եղբայրներ 3  արութ

Պաղամեան, Աբօ Աահակեան եւ Ջոհ՜ 

րապ Տէմիրճեան ներկայացուցին երկու 

երգ §վարդան ^ախշեանի յիշատակին՝^ 

եւ §կեանքս հայրենիքիս՝ֆ։

Այս առիթով, մասնաճիւղին վարչու

թիւնը Հ©Մ©Ը©Մ©ի 100 –ամեակի յուշանը– 

ւէրներով պատուեց Երուսաղէմի Հայոց 

Պատրիարքութիւնը, Հայաստանի Հա ն

րապետութեան պատուոյ հիւպատոսու

թիւնը, ժառանգաւորաց վարժարանը եւ 

ընծայարանի տեսչութիւնը, Արբոց 

Թարգմանչաց վարժարանի տեսչու– 

թիւնն ու ուսուցչական կազմը, ինչպէս 

նաեւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի Հ ա յ  ̂ այի վարչու
թիւնը։

Հուսկ, Աե ւան Արք© վարիպեանի 

փակման խօսքով եւ Տէրունական  

աղօթքով հանդիսութեան պաշտօնա

կան բաժինը հասաւ աւարտին։

Յաջորդեցին 100 –ամեակի կարկան

դակին հատումն ու հիւրասիրութիւնը։

Հանդիսութենէն ետք տեղի ունեցաւ 

ընթրիք §Պուլղուրճի՝Ֆ ճաշարանին մէջ։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հ.Մ .Ր.Մ .Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԴ ԵՐԵՒԱՆ

Թ ղթա կից
ԵՐԵՒԱՆ

յ ,  19-ի

այաստանում հիմանակա–

նում Հ Մ Ը Մ ֊ Հ Ա Ս Կ Է
բոլոր անդամների ջանքե

րով, 19-ից 29-ը 3  ՚–

նում« թիւրականում եւ կիւմրիում  

նշուեց մեր սիրելի կազմակերպու– 

թեան հիմնադրման 100-ամեակը եւ 

այդ յոբելեանին նուիրուած 11-րդ հա– 

մա –Հ.0.Ը .0.ա կա ն բանակումը ։ թո– 

լոր ձերւնալւկնեբը կայացան ամենա– 

բարձր պետական մասշտաբով եւ մինչ այժմ ներգրաւուած 

սկաուտների եւ Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն  քոյրերի եւ եղբայրների ամե– 

նամեծ թուով 26 երկրներից։

Հետեւաբար, Հ՞Մ^Ը^Մ^-Հ^Ա^Ս^փ ^ենտրոնական Վար

չութիւնն որոշեց Նոյեմբերի

18, 2018–^,, Հ Մ Ը Մ ի  հիմ

նադրման 100-ամեակը նշել 

ընկերային մթնոլորտում։

Առիթը պատեհ համարելով

Հ Ա Ս Կ ի  ^ենտրոնական Վարչու

թիւնը պարգեւատրեց եղբ© Հրաչեայ 

Շմաւոնեանին։

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ^ենտրոնական Վարչու

թեան որոշմամբ հայրենիբում Հ՝Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ի վերահիմնադրման ակունքնե– 

րում կանգնած եւ մինչ օրս իր անվե

րապահ ծա ռա յությունն մատուցող 

եղբ© 0անուկ 0անուկեանին շնորհ– 

ուեց §ԱրտակարգՖ պատուանշան։

Հ - Մ Ը Մ ի  ^ենտրոնական Վար

չութեան որոշմամբ յետ-նահատա– 

կութեան եղբ♦ Վարդան ք՝աիյչեանը 

պարգե ւատրուեց §Արժանեաց՝Ֆ շքանշանով։

Պաշտօնական բաժնից յետ ոյ միջոցառումը շարունակուեց 

ներկաների ուրախ եւ ազգային պարերով։

որոչուոցեց նաեւ աստ՚իճաններ 

շնորհել Ա. կարգի գործնա

կան եւ տեսական փուլերը յա– 

ջողութեա մբ յաղթահարած 

սկաուտներին։

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ փ  §Ծառայու–

թեան՝Ֆ շքանշանով
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ռուսիս

Հ.Մ .Ր.Մ .Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԵՒ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ 
ՇՐՋԱՆԻ 10-ԱՄԵԱԿԻ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ–

Թ ղթա կից
ՄՈՍԿՈՒԱ֊

2 018 թուա  կանի նոյեմբերէ 16- 
ին, Հ.Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Մոսկուայի 

մասնաճիւղի վարչութեան 

նախաձեռնութեամբ տեղէ ունեցաւ 

հանդիսաւոր ճաշկերոյթ նուիրուած 

Հա յ Մարմնակրթական Ընդհանուր 

Մէութե ան 100 –ամեայ« ինչպէս նաեւ 

Հ  Մ Ը  Մփ Մոսկ ղի
10 –ամեայ խորհրդանշական տարե– 

դարձէնւ 2$աշկերոյթը սկսուեց մ ա 

հանայի օրհնանրով եւ շնորհաւորա–

կան խօսրով, այնուհետեւ մեկնարկեց ազգային, մշակութա– 

յին տարաբնոյթ համարներով յագեցած երեկոյի ծրագիրըէ 

կային հրաւիրեալներ« որոնց թ ւո ւմ  Էին Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի կենտրո–

նական վարչութեան անդամ եղբ. 

թագրատ °սայեանը« Հ ա յ ^ատի  

Մուսատանեան գրասենեակի տնօ

րէն Ներսէս Ներսէսեանը, Հ~3՝Դ ՝ 

Մուսաստանեան կաււո յցի Պ ատաս – 
խանատու Մարմինի եւ կոմիտէի ներ

կայացուցիչներ« ինչպէս նաեւ ^ ո ւ–  

սաստանի ^ա շնութեա ն տարբեր 

շրջանների հայկական համայնրների 

ներկայացուցիչներէ Հիւրերի ընդհա

նուր թիւը կազմում Էր մօտաւորա– 

պէս 220 հոգիէ

Երեկոն խորհրդանշուեց Լքոսկը– 

ւա յի , Մերձմոսկովեան շրջանների եւ 

Ռ ուսաստանի ^աշնութեան այլ շրջա ններից ժամանած 48 
հայ սկաուտների երդման հանդիսաւոր արարողութեամբէ 

Նշենք, որ Հ~Մ~Ը~Մ~ի Մոսկուայի մասնաճիւղի պատմութեան

մէջ միջոցարւումր ան– 

նախադէպ էր իր տա– 

րողութեամբէ Հիւրերը 

տպաւորուած Էին մի– 

ջոցառման ծրագրով  

եւ ստեղծուած ազգա

յին , հայրենականչ մըթ– 

նոլորտովէ
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ՀԱ ՑԱ Ս ՏԱ Ն-Ս Փ ԻՒՌ Ք ՑԱ ՐԱԲԵՐՈՒԹ ԻՒՆՆԵՐՈՒՆ 
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ Հ .Մ .Է .Մ .Ի  100-ԱՄԵԱԿԻ 

ԵՐԻՏԱ ՍԱ ՐԴԱ ԿԱ Ն Խ Ո ՐՀՐ Դ Ա Ժ Ո Ղ Ո Վ Է

Թ ղթա կից
ՊԸՐՊԷՆՔ-------------------------------------------------------

Հ  Մ Ը Մ փ  Արեւմտեան 0 .  նահանգներու Հմֆանր 

միութեան 100 ՜ամեակէ տօնակատարութիւններուն 

բացումր կատարեց Հայաստան-Ափիւռք յարաբե– 

ներուն նուիրուած երիտասարդական խորհրդաժո

ղովով մր, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 23 Յունիս 2013-ին, 

«Վուտպրրիդ համալսարանի «Ֆլեչրր ճոնղՖ սրահին մէջ :
խորհրդաժողովին ներկայ գտնուեցան համայնքային կազ– 

մակերպութիւններու ղեկավարներ, զանազան մարզերու մաս

նագէտներ, քաղաքական պաշտօնատարներ, ինչպէս նաեւ հա

րիւրաւոր երիտասարդներ, որոնք ամբողջ օր մր քննարկեցին 

րնդհանրապէս երիտասարդութեան եւ յատկապէս Հ .0 ՝Ը ՝0 *ին, 
Հայաստանին եւ հայ համայնքին առնչուող հարցեր։

խորհրդաժողովին առաջին նիստր «Ապագան զօրաշարժի 

ենթարկել* դատի մր ջատագովումր ժողովրդային ջանքե

րովդ խորադիրով, իբրեւ համադրող ունէր Ա զդ* Շամլեան 

վարժարանի տնօրէն դոկտ* թ  ալին 0 արկոտորեանր։ 0ննար– 

կումին մասնակցեցան ճ ո զ է ֆ  0ասքանեան (Արեւմտեան 0 .  

Նահանգներու ՀԵ ^-ի  կեդրոնական Վարչութեան անդամ), 
Վարանդ Աւաննէսեան Լ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  երիտասարդական յա նձ

նախումբի հիմնադիրներէն՝), 0հեր խաչատուրի Լ«0իացեալ

Հայերդ կազմակերպութեան հիմնադիրներէն՛), 0ա պ րրթ

Աղավերդեան («Առողջութեան կամուրջդ կազմակերպու– 

թեան նախագահ) եւ Հռիփսիմէ Ոիազեան (Համահայկական 

Ուսանողական 0իութեան վարչութեան խորհրդատու):
0ննարկումին մասնակիցներր շեշտեցին զանազան Գրա

գիրներու իրականացման մէջ երիտասարդութեան գործօն 

մասնակցութիւնր ապահովելու կարեւորութիւնր նշելով, որ 

նոյնիսկ ամէնէն բազմազբաղ անձերր կրնան իրենց ներդրու– 

մր ունենալ համայնքի բարգաւաճման ջանքերուն, օրինակ

ներ բերելով իրենց կազմակերպութիւններու փորձառու- 

թիւններէն։

«Ապագայի տեսլականր* երիտասարդութիւն, քաղաքա

կանութիւն եւ ուժդ խորադիրով երկրորդ քննարկումին մաս

նակցեցան 0ալիֆորնիոյ Նահանգային Ծերակոյտի անդամ 

էնթրնի Փորթանթինօ եւ կլենտէյլ քաղաքի քարտուղար Ար– 

տաշէս 0 ասախեան։ Նիւթին համագրողն էր Արեւմտեան 0 .  

Նահանգներու Հա յ ^ատի յանձնախումբի վարչութեան ան– 

դամ Անահիտ Օշական։ Անոնք ներկաներուն հետ քննեցին 

քաղաքական կեանքի Գալքերր, ինչպէս նաեւ երիտասարդու– 

թեան մասնակցութեան զանազան կարելիութիւններր 

դարձեալ իրենց անձնական փորձառութիւններէն հետաքրք

րական օրինակներ վկայակոչելովւ

Ապա տեղի ունեցաւ ճաշի դադար, որմէ ետք սկսաւ եր– 

րորդ նիստր «Ապագայի հզօրացում* դերակատարութիւնդ 

աւելի՛ հզօր Հայաստան մր ստեղծելու ջանքերուն մէջդ խորա - 
գիր ոփ.

60 ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412



^Յրշւցլ412յտՅաՅրշւց405.ց\ճ 3/28/2019 10:29 Բ1Ա Բտց© 61
>-֊

քննարկումին Հեռակապով իր մաս

նակցութիւնը բերաւ Հայաստա նի Սփի ւռ– 

քի նախարար 0խիթար Հայրապետեան« որ 

նախ պատասխաներ իրեն ուղղուած կարգ 

մը Հարցումներու« որոնք կեդրոնացած էին 

Հայաստանի ապագային մէջ Սփիւռքի դե~ 

րակատարութեան վրայէ

Նախարարը լնորՀակալութիւն յայտնեց 

Սփիւռքի ցուցաբերած զօրակցութեան 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած խաղաղ ի լ ֊ 

խանափոխութեան« եւ վստաՀեցուց© §Երի՜ 

տասարդ ենք« խանդավառ ենք եւ խենթ  

ենք« ու վերադարձ չկայ»%

0ննարկումին իրենց մասնակցութիւնը բերին նաեւ §Սօ՜ 

սէի եւ Ալէնի ժա ռա նգութեա ն» Հիմնարկի Հիմնադիր Վյաչէ 

թոմասեան եւ Հայաստանի գիւղական լրջաններու մէջ 

կրթական կարելիութիւններ մատչելի դարձնող §Հիտըն 

Սոտ» կազմակերպութեան Համայնքային յարաբերութիւն– 

ներու Համակարգող 0արկարիթա Պաղտասարեանէ Նիստին 

Համադրողն էր §Սթարք» խմբակի Հիմնադիր եւ Արեւմտեան 

0 .  ՆաՀանգներու Հա յ Ղ՛ատի յանձնախումբի նախկին գոր

ծադիր վարիչ էլէն Ասատրեան:

խորՀրդաժողովին վերջին քննարկումը նուիրուած էր 

լրատուամիջոցներու եւ ընկերային ցանցերու դերակատա– 

րութեան : 0ննարկումը վարեցին §Նիւ 0իլիկըն 0իտիա»յի 

Հիմնադիր եւ վարիչ Հայկ 0 լական եւ §էմի» մրցանակի թ եկ

նածու դարձած Լոս Անճելըսի պատկերասփիւռի

կայանի լրագրող էլինա Աբովեան: Անոնք ներկայացուցին 

արդի լրատուութեան մարտաՀրաւէրներն ու առաւելու– 

թիւնները լելտելով պատասխանատու լրատուութիւն ներ

կայացնելու կենսական կարեւորութիւնը%

Հ  Մ .Ը. 0 .Ի  100-ԱՄԵԱԿԸ 
ՔԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ 
ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ 
ԾԵՐԱԿՈՅՏԻՆ ՄԷՋ

Թ ղթա կից
ՍԱՔՐԱՄԵՆԹՕ--------------------------------------

Հ ինգլա բթի, 9 Օգոստոս 2018-ին, ծերակուտական 

էնթրնի Փորթանթինօ ՝@ալիֆորնիոյ նաՀանգա– 

յին ծերակոյտին մէջ Հետեւեալ ձեւով ներկայա–

ս ս ամեայ Հ©0©Ը©0©ը%
§Հա յ 0արմնակրթական ԸնդՀանուր 0իութ իւնը  

Հ  0 .Ը .0 .ը  Հիմն ուած է 1918-ին եւ մինչեւ օրս դաստիարա

կած է աւելի քան 800 Հազար պատանիներ ալխարՀի Հինգ 

ցամաքամասերուն մէջ%

§2018 թուականը յատկանլական է այս կազմակերպու– 

թեան Համար, որովՀետեւ ան կը զուգադիպի անոր Հիմ

նադրութեան 100-ամեակին։

§Հ©0©Ը©0©ի Արեւմտեան 0իացեալ ՆաՀանգներու 

լրջանի առաջին մասնաճիւղը Հիմնուեցաւ 1968-ին, Լոս

Անճելըսի մէջ% Այսօր, Հ©0©Ը©0©ը դարձած է 0իացեալ Նա

Հանգներու մարզական եւ սկաուտական Հայկական մե– 

ծագոյն կազմակերպութիւնը, որ կը Համախմբէ ամերի– 

կաՀայ երիտասարդութիւնը անոր փոխանցելով մարմ– 

նակրթական եւ ընկերային առողվէ դաստիարակութիւն, 
ինչ որ կ՝ամրապնդէ նոր սերունդին կապերը Հայկական 

ժառանգութեան եւ մլակոյթին Հետ%

§Հ©0©Ը©0©ի սկաուտները ամէն տարի, Հա յոց Ցեղաս

պանութեան ոգեկոչման օրը, 0ա լիֆորնիոյ նաՀանգային 

խորՀրդարանին մէջ դրօլակի արարողութիւն կը կատա

րեն ։
Այս կազմակերպութիւնը անցնող 100-ամեակին միլտ 

կառչած մնաց §թարձրացի՛ ր-բարձրացուր» նլանաբանին,

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412 61

>-֊



արշւց֊ 412յւոՅա Յրշւց405^ճ 3/28/2019 10:29 Բ3ց6 62
֊

պատրաստելով տիպար քաղաքարիներ, կերտելով 

անոնր անզուգական նկարագիրր^Հ

Փորթանթինօ իր խօսքին մէջ դրուատեր §Հրաշք՝ծ 

նախաձեռնութիւնր եւ հաստատեր. §իբրեւ համրնդ– 

գրկուն եւ համագաղութային երիտասարդական կազ

մակերպութիւն, Հ *0 .Ը *0 *ի  Արեւմտեան Միարեալ Նա

հանգներու Շրջանային վարչութեան նախաձեռնու– 

թեամբ հիմնուերաւ Հ.Մ ՝Ը՝Մ ՝ի §Հրաշք՝% միաւորր, որ 

կր համախմբէ յատուկ կարիքներ ուներող մարզիկ– 

ներ, որոնք իրենր մասնակրութիւնր կր բերեն զանա

զան մարզախաղերոււ Անձնապէս ներկայ գտնուերայ 

իրենր խաղերու փակման հանդիսութեան եւ ականա– 

տեսր դարձայ տողանրող 30 կարիքաւոր երեխաներու 

եւ ծնողներու, որոնք րնծութեան եւ մանաւանդ յու– 

զումի ալիք մր ստեղծերին ներկաներու հոգիներուն

մէջ»։

Իր խօսքին աւարտին, ծերակուտական էնթրնի  

Փորթանթինօ ներկաներուն ներկայարուր եւ ողջուներ 

Հ .0 .Ը .0 .ի  Արեւմտեան Միարեալ Նահանգներու 

Շրջանային վարչութեան ատենապետ եղբ. Մանուէլ 

Մարսէլեանր, Շրջանային վարչութեան անդամ եղբ. 

Արմանտ ^իլիճեանր, Ուոլնաթ 0րիքի §կարս՝ֆ մասնա– 

ճիւղի վարչութենէն եղբ. Արամազդ Մասիսր եւ Հիւսի– 

սային 0ալիֆորնիոյ մասնաճիւղերէն այդ օր ներկայ 

սկաուտներր Ապա, Փորթանթինօ անոնր նուիրեր 0ա– 

լիֆ  որնիոյ նահանգային ծերակոյտին հռչակագիրր, 

որ կր կրէ ծերակուտական էնթրնի Փորթանթինոյի, 
՝Բեւրն Տէ Լէ ոնի եւ Աքոթ Ուիլքի ստորագրութիւննե– 

րր։

Ամերիկահայութեան հետ սերտ յա ր ա բե ր ո ւթ ի ւ

ներ ուներող ծերակուտական Փորթանթինոյի Հ .0 ՝~  

Ը .0 .ի  ներկայարումր ծափողջոյններով րնդունուերաւ 

ներկաներուն կողմէւ
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Թ ղթա կից
ԿԼԵՆՏԷՅԼ

ւրբա թ, 14 Աեպտեմբեր ՂՕՃ-ի երեկոյեան ժամր 

1էՅ$–ին, Հ .0 .Ը .0 .ի  Արեւմտեան 0 * Նահանգներու 

Շրջ անային վարչութեան կազմակերպութեամբ, 

կլենտէյլի կեդրոնական հանրային գրադարանին մէջ բարու– 

մր կատարուերաւ Հ .0 .Ը .0 .ի  թանգարանային իրեր ու երկ - 

շաբաթեայ րուրահանդէսին՝.

§^արձրարթ ր՝Ֆ րնդհանուր խորագիրր կրող րուրահանդէ– 

սր կազմակերպուերաւ Հ - Մ Ը - Մ ի  հարիւրամեակի ձեռնարկ– 

ներու ծիրէն ներսւ թ է ՛ րուրադրութեան դրուած նիւթերուն 

րնտրութիւնր (լուսանկարներ, մարզական եւ սկաուտական 

պատմական արժէք ուներող իրեր) եւ թ է  անոնր րուրադրր– 

ման գեղագիտական դասաւորումր կատարած էին հանրա

ծանօթ արուեստագէտներ ու այս բնագաւառի մասնագէտ

ներ Լեւոն Փարեան, Հերի Որբերեան, վահագն թովմասեան, 

Մհեր ^աւիթեան, Արա եւ Անահիտ Օշական։

Ցուրահանդէսին բարման ներկայ եղան Հայր. °կեղերւոյ 

զոյգ  թեմերու առաջնորդներ Մուշեղ Արք* Մարտիրոսեան եւ 

Տովնան Արք* Տէր տէրեան, Հա յ Աւետարանական համայնքի 

ներկայարուրիչ վեր* Յովսէփ կարապետեան, կլենտէյլի քա 

ղաքապետական խորհուրդի անդամներ վարդան վարպետ– 

եան, Փօլա Տրվայն եւ Արա Նաճարեան, ինչպէս նաեւ քոնկրէ– 

սականներու, նահանգային եւ տեղական պաշտօնատարնե

րու ներկայարուրի^եր, Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական վա րչու

թեան անդամ եղբ. վիգէն *իաւթեան, Հ .3 *ի *  Արեւմտեան Մ* 
Նահանգներու կեդրոնական կոմիտէի անդամ կարօ Իսբէնճ– 

եան, ուղեկիր եւ քոյր միութիւններու ներկայարուրիչներ, 

Հ*Մ *Ը*Մ *ի Շրջ անա յին վարչութեան անդամներ« Նաւա– 

սարդեան խաղերու պատուոյ նախագահներ, §Տիպար Հ*Մ*– 

Ը.Մ©ականթներ, վեթերան միութենականներ եւ մարզիկներ 

(ոմանք շատոնր արդէն ալեհեր ու երբեմն ալ® գաւազանով), 

բայր մանաւանդ խումբ մր դեռատի արի-արենոյշներ, իբրեւ
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԹՈՆԳՄՐՄՆՄ8ԻՆ ԻՐԵՐՈՒ 
ՑՈՒՑՄՀՈՆ ԴԷՍ՝ ԿԼԵՆՏԷ8ԼԻ ՀԵՆՐՄ8ԻՆ

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷԶ
100 ՜ամեայ այս կազմակերպութեան գործէն շարունակակա– 

նութէւնը փաստող վկաներ՝.

Գրադարանէ անձնակազմէն Նէքէ Ո ւէնսլոյէ բարման 

խօսքէն ետք, Հ-Մ-Ը-Մ-է Լ ոս Անճելըսէ մասնաճէւղէ սկաուտ– 

խմբապետ քոյր Թամար ^արէպեան բարէ գալուստ մաղթեր 

ներկաներուն ու ապա վարեր յայտագէրը՝

0ո յր ը  թուեր հարէւրամեակէ ընթարքէն ծրագրուած աշ– 

խատանքները եւ յայտարարեր, որ փակման պաշտօնական 

հանդէսութէւնը տեղէ պէտէ ունենայ կլենտէյլ Հա յ սքուլէ 

սրահէն մէի

Աէարեալ աղօթքէ ետք, խօսք առէն զո յգ  Առաջնորդները՝ 

Յովնան Արք© Տէրտէրեան էր սրտէ խօսքէն մէջ յայտներ, թ է  

տպաւորուած է օրուան հանդէսավար երէտասարդ Հ՝Մ *- 
Ը*Ա*ականով, որ էւրայատուկ ներկայարուրէչն է ՜1§§–ամեայ 

այս մէութեանէ Ան նշեր, 

որ էր ծնողները, որոնք 
3 եղասպանութենէն ետք 

ծնած են, վա յելա ծ են 

Հ Մ Ը Մ է  դաստէարա– 
կութէւնը, որուն նշանա

բանը §էարձրարէ՚ր–

բարձրարուր՝Ֆը ներշնչու

մէ աղբէւր դարձած է յա 

ջորդական սերունդնե

րու՝ Ան աւելրուր, որ

Հ*Մ*Ը*Մ*ը մեր
դութէւններուն տէրու–

թ էւն  ըրած է յարգանքով եւ անոր համար ալ ան արժանէ է 

պատէւէ՝

էր  կարգէն, Աուշեղ Արք* Մարտէրոսեան ընդգծեր Հ*0*–  

Ը՝Մ *է պատմութեան փառահեղ բնոյթը, շեշտեր յաջորդական 

սերունդներու ազգայէն դաստէարակութէւն ջամբած ըլլալու 

փաստը եւ դէտել տուաւ, որ Հ*Մ*Ը*Մ*ը մանուկներն ու երէ ֊  

տասարդները կրթած է Հայր* °կեղերւոյ նկատմամբ սէրով 

եւ նուէրումով՝ Այս էմաստով ալ,– շարունակեր ան,– մենք կը 

շարունակենք մեր գործակրութէւնը Հ*Մ*Ը*Մ*էն հետ, յա– 

նուն ազգէն եւ եկեղերւոյ պայծառարման՝

Օրուան հանդէսավարը այնուհետեւ բեմ հրաւէրեր տոքթ* 

Շահէ էնէգոմշեանը՝ Ան էր անգլերէն խօսքէն մէջ նշեր կարե– 

ւորութէւնը Հ*Մ*Ը*Մ*է 100-ամեակէն, որ րուրանէշն է այս 

կազմակերպութեան կենսունակութեանւ Այսօրուան յարա–
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փոփոխ եւ արհեստագէտութեան հսկայաքայլ յառա^դէմու– 

թեան օրերուն, °նէգոմշեա ն Հ*Մ*Ը*Մ*ը նմանցուց ամերէկ– 

եան երէտասարդական–սկաուտական բազմատեսակ առաքե– 

լութէւնները մէկ յա րկէ տակ համախմբող մէութեան մը այս 

անգամ հայկական մէջավայրէ մէջ։ Ան դէտել տուաւ, որ 

Հ Մ Ը Մ փ  աշխատանքայէն առանցքը երէտասարդութէւնն 

է, որուն վրայ կ աւելնայ կամաւոր աշխատանքէ սկզբունքը

Տո քթ * °նէգոմշեա ն ապա անդրադարձաւ Հ*Մ*Ը*Մ*է դէ~ 

մագրաւած մարտահրաւէրներուն։ Ան ակնարկ մը նետեց 

մէութեան պատմութեան վրայ, թ է  էնչպ էսէ դժուար հանգըր– 

ւաններէ անցած է ան էր հէմնադրութենէն մէնչեւ օրս։ Ար

դարեւ, մէութէւնը տեսած է տեղահանութէւն։ Հայաստանէ 

խորհրդայնացումէն ետք ան հարկադրաբար դուրս եկած է 

էր բնօրրանէն։ Ափէւռքէ մէջ զբաղած է էնքնակազմակեր– 

պումով։ Հ*Մ*Ը*Մ*ը,– շարունակեց ան,– 1989-էն է  կեր դարձ

եալ կը գործէ հայրենէքէ եւ 26 երկէրներու մէջ* ան ունէ 110 
մասնաճէւղեր։ էսկ Մ* Նահանգներու մէջ, ^Ջ2՜1–էն սկէզբ 

առած ներկայութէւնը վերջ գտաւ ՜1626–է տնտեսական փլու

զումէ եւ ապա է .  Աշխարհամարտէ պատճառով։ Աակայն, 

1968–էն, Լոս Անճելըսէ մէջ ան ունեցաւ էր առաջէն մասնա– 

ճէւղը եւ այսօր, Արեւմտեան Ամերէկայէ տարա ձքէն« Հ*Մ  – 

Ը*Մ*ը մասնաճէւղեր, էսկ Արեւելեանէ մէջ 12։

Ապա, °նէգոմշեա ն անդրադարձաւ համայնքէն մէջ Հ*0*–  

Ը*Մ *է ունեցած դերակատարութեան եւ այս յաջողութէւնը 

ան վերադրեց հաւաքական գործակցութեան ոգէէն։ Անցնող 

100 տարէներուն Հ*Մ*Ը*Մ*է շարքերուն մէջ գործած, անդա

մակցած եւ շարքերէն անցած են շուրջ կէս մէլէոն հոգէ, սա– 

կայն անոր ամենամեծ յաջողութէւնը եղած է երէտասարդու– 

թ էւնը արժէքայէն համակարգով դաստէարակելը, էնչ որ մե

ծագովն բարէքը եղած է համայնքէն համար։

էր  խօսքէն վերջէն բաժէնով, բանախօսը ըսաւ, թ է  աչքէ 

առջեւ ունենալով մէութեան 50 տարուան աշխատանքները 

համայնքէ երէտասարդութեան հետ, կարելէ է ամերէկեան 

դաշնակցայէն, նահանգայէն էշխանութէւններուն եւ Հ * 0 –  

Ը*Մ *էն մէջեւ գործակցութէւն մը առաջարկել*– Լոս Անճելըսէ

մէջ կառուցել մարզական–համայնքայէն կեդրոն 

մը, էր բոլոր յարմարութէւններով* այն հասկացո– 

ղութեամբ, որ հողամասը տրամադրեն էշխանու - 

թէւնները, էսկ Հ*Մ*Ը*Մ*ը կառուցէ մարզական 

համալէրը։ Ան լաւատեսութէւն եւ յո յս  յայտնեց 

նման ծրագէրէ մը էրականացման համար։

Շրջանայէն վարչութեան խօսքը անգլերէնով 

արտասանեց փոխ ատենապետ եղբ* Աագօ կարա– 

պետեան։ Ան շեշտեց ՜166–ամեակը պատշաճ շուքով 

նշելու Հ*Մ *Ը*Մ *է յա նձնա ռութէւնը, էբրեւ 

առանցք ունենալով §էարձրացէր–բարձրացուր՝Ֆ 

նշանաբանը։ Ան ընդգծեց Հ*Մ *Ը *Մ*է էւրայատուկ 

դերը, էբրեւ համայնքէ տարբեր օղակները էրարու 
զօդող կազմ ակերպութէւն, Հա յաստանէ եւ

Ափէւռքէ բոլոր ծագերուն։ Ապա, ան բարէ գա 

լուստ մաղթեց ներկաներուն եւ շնորհակալութէւն 

յայտնեց ցուցահանդէսը էրականութէւն դարձու – 

ցած արուեստագէտներուն։

Այնուհետեւ, ամփոփ խօսքեր արտասանեցէն ցուցահան

դէսը ձեւաւորած արուեստագէտներ Արա Օշական եւ Հերէ 

Որբերեան, որոնք բացատրեցէն, թ է  էնչպ է՚ս մարզական, 

սկաուտական եւ այլ աշխատանքներու վերաբերող էրեր ու 

լուսանկարներ կարողացած են համադրել, որպէսզէ գեղագէ– 

տական ձեւաւորումէ ընդմէջէն ներկայացուէ Հ*Մ *Ը*Մ*է 

պատմութէւնը։

Ապացոյցը մեր չորս դէն էր, ^լենտէյլէ հանրայէն գրադա

րանէն մէջ... Հայկ ^եմոյեանէ կողմէ տրամադրուած լուսանը– 

կարներուն ընդմէջէն մեզէ հետ §կը խօսէէն՝ֆ կ ոլսոյ մէջ 1900– 
ականներու սկէզբները հէմնուած մարզական խումբերը 

§ՏորքՖ, §Արաքս՝ֆ, §Վասպուրական՝ֆ։ Անոնց մարզիկները 

ներկայ էէն էրենց գնդակներով եւ մէնչեւ էսկ® պէյսպոլէ բէ~ 

բերով ու գնդակներով։ Ներկայ էէն եւ մեզէ էրենց սխրանք

ները կը պատմէէն 1Զ12–էն Հելսէնքէէ ողէմպէականէն մաս

նակցած հայ մարզիկները։ Հոն էէն Հ*Մ*Ը*Մ*է հրատարակու– 

թէւնները Շաւարշ փրէսեանէ խմբագրած §0արմնամարզ՝Ֆը, 

հէն, բա յց  ոչ հէնցած սկաուտական էրերը գօտէներ, 

§պէճ՝ֆեր, զարդասեղներ եւ շահուած բաժակներ։ նկատէն 

վրայէն մեզէ հետ §կը խօսէէն՝ֆ ՜1626–էն Անգլիոյ մէ^ազգայխն 

ճամպորէէն մասնակէց ^էրա յր  Պէյլէրեանէ սկաուտական 

տարազն ու Հ*Մ*Ը*Մ*է անդամատետրը։ Անդէն, սկաուտնե – 

րու կողմէ կառուցուած էր §կախուած կամուրջ մըՖ, էբրեւ 

ձեռայէն աշխատանք։ Ներսը, սենեակէ մը մէջ, պատէն վրա– 

յէն  Հ*Մ*Ը*Մ*է փառքէն մասէն մեզէ §կը պատմէէն^ բազմա– 
թ էւ սերունդներ սկսելով \6՚1–ամեայ Ցոլակ Տովսէփեանէն, 

անոր տարեկէցներ Աամուէլ 0կրտէչեանէն եւ Զաքար Ջոր– 

պաճեանէն, հասնելով մէնչեւ \666 –ականներու ֆութպ ոլէ  

աստղերէն Անդօ 0ալեանը, ու ապա պատանէ մարզիկն ու 

արենոյշը, էրենց գեղադէր, բա յց մանաւա նդ խօսուն լուսանը– 

կարներով։

Տայտնենք, որ այս էւրայատուկ ցուցահանդէսը բաց մնաց

մէնչեւ 30 Աեպտեմբեր 2018։

64 ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 412
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՈՂԱՆՑՔ ԵՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ 
ՓԱՌԱՏՕՆ ԿԼԵՆ ՏԷՑԼԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից
ԿԼԵՆՏԷՅԼ

էրակէ, 16 Սեպտեմբեր 2018-
ին, Հ Մ Ը Մ է  100-ամեակին

առէթո վ, կլենտէյլէ մէջ տեղէ 

ունեցաւ սկաուտական տողանցք եւ ժո– 

ղովրդայէն փառատօն երգ-երաժշտու– 

թեամբ, որ տեւեց մէնչեւ երեկոյեան

ժամը 7.30։

Տողանցքը սկսաւ կէսօրէն, կլենտէյ– 

լի հանրայէ ն գ ր ադ ար անին դէմացէ  

պուրակէն, Հ©Մ©Ը©Մ©է շեփորախումբէն 

առա^նորդութեամբ, ապա անցնելով

Հ արվըրտ–Պրանտ֊Գ ոլորատօ փողոցնե֊
րէն, վերադարձաւ գրադա

րանէ կողքէն գտնուող հան

րայէն զբօսայգէն։ Հոն տե– 

ղադրուած էէն կրպակ– 

վրաններ, որոնք կը վաճառէ– 

էն յուշանուէրներ, գէրքեր, 

հայութեան եւ հայկականու– 

թեան առնչուող զանազան 

էրեր։ Մէկ խօսքով, հայկա– 

կանութեան մթնոլորտ մը կը 

տէրէր զբօսայգէէն մէջ։

Հոն, օրուան հանդէսա– 

վարներ դոկտ• Աէւղէ Օհան– 

եան անգլերէնով եւ թալաբէկ 

Պարսամեան էրենց բացման

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412

խօսքէն մէջ ողջունեցէն ներկաները, 

բացատրեցէ ն °ր ուան խոր հուրդը եւ 

փառատօնէն նպատակը։ Ապա, շեփո

րախումբը կատարեց սկաուտական §Ով 

հայ արէ՝Ֆ քայլերգը, որմէ ետք Շրջանա– 

յէն  խմբապետուհէ քոյր Ծարլէն *էէօ- 

զալեանսէ գլխաւորութեամբ տեղէ ու

նեցաւ դրօշակէ արարողութէւն։

Նուագուեցան Մ՝ Նահանգներու եւ 

Հայաստանէ քայլերգները։ Փառատօնէ 

կազմակերպէշ յանձնախումբէն կողմէ 

խօսք առաւ եղբ. կարօ վազարեան, որ

մէ ետք բեմ  հրաւէրուեցաւ ծերունա– 

զարդ Հ©Մ©Ը©Մ©ական եղբ. Ցոլակ Յով– 

սէփեան։ Յայտնապէս յո ւզո ւա ծ, ան

ողջունեց էր շատ սէրած կազմակեր

պութեան Հ©Մ©Ը©Մ©է հարէւրամեակը, 

մաղթեց, որ ներկայ արէ-արենոյշները 

վաղը դառնան այս կազմակերպութեան 

ղեկավարները եւ զայն առաջ՛նորդեն նո

րանոր յաջողութէւններու։

Ներկաներուն ողջոյնէ խօսք ուղղեց 

նաեւ Շրջանայէն վարչութեան փոխ 

ատենապետ եղբ. Աագօ կարապետեան,

որ ընդ գ ծեց ժողովուրդէն եւ յ ատկա֊
պէս երէտասարդութեան ազգայէն  

դաստէարակութեան մէջ Հ©Մ©Ը©Մ©է ըս~ 

տանձնած դերակատարութէւնը։

Այնուհետեւ, գա ղութէ հանրածա

նօթ երգէշներ յաջորդաբար բեմ  բարձ

րացան եւ ազգայէն-հայրենասէ– 

րական երգեր մեկնաբանեցէն։

Ներկայ բազմութէւնը, յատ– 

կապէս յետմէջօրէէ աւելէ նպաս - 
տաւոր եղանակէն, մեծ խանդա– 

վառութեամբ հետեւեցաւ բոլոր 

երգէշներու ելոյթներուն։ Յար– 

մարութենէն օգտուելով, շատեր 

առէթը ունեցան այցելելու զբօ– 

սայգ է է ն կէցը գ տնուող հանրա֊  

յէն  գրադարանը, ուր վայելեցէն 

100-ամեակէ ցուցահանդէսը։
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100-ԱՄԵԱԿԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՇՔԵՂ 
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ԿԼԵՆՏԷ8ԼԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից
ԿԼԵՆՏէՅԼ֊

էրակէ« 28 Հոկտեմբեր

2018 ֊^  երեկոյեան ժա~ 

մը 5 ֊ի ն, ԿլենտԷյլ հայ 

սբուլէ հանդէսասրահէն մէջ մեծ 

շուբով տեղէ ունեցաւ Արեւմըտ– 

եան Մ© ^նահանգներու մէջ Հ©Մ©֊ 

Ը©Մ©է 100 նուէրուած
բա զմա թէւ նախաձեռնութէւն՜ 

ներուն եզրափակէչ հանդէսու– 

թէւնը*

Հանդէսութեան ներկայ էէն 

Թեմէ Առաջնորդ Մուշեղ Արք© 

Մարտէրոսեան« նահանդա յէն  

ծերակուտական էնթընէ Փոր– 

թա նթէնօ« Լոս Անճելըս գա ւա ռէ 

վերահսկէչ 0  եթրէն Պարճըր« 

կլենտէյլէ բաղաբապետ եւ խոր

հուրդէ անդամներ Զ ա րեհ Ա է ֊ 

նանեան« Փօլա Տըվէն եւ կա ր

դան Ղ.արպետեան« Հ©3©*Ն© 0 է ւ ՜

66

րոյէ անդամներ վ էգէն կագուպեան եւ Հ©Մ©Ը©Մ©է կեդրոնական վարչութեան 

Յակոբ խաչերեան (օրուան բանախօս), անդամ եղբայրներ վ էգէն  *էաւթեան եւ

Օշէն Փէրումեան, Հ©3 ©Ղ*♦
Արեւմտեան Ամերէկայէ կեդ– 

րոնական կոմէտէէ անդամներ 

կարօ էսպէնճեան եւ Աազմէկ 

Շ էրէնեան« §նաւասարդեան՝Ֆ 

մարզախաղերու պատուոյ նա

խագածներ, §Տէպար Հ©Մ ©֊ 
Ը©Մ©ականթներ« ուղեկէց կազ– 

մակերպութէւններու ներկա ֊ 

յացուցէչներ« հրաւէրեալներ եւ

մեծ թ էւով  Հ©Մ©Ը©Մ©ականներ

ու համակէրներ*

Հա նդէսութէւնը սկսաւ

դրօշակէ արարողութեամբ«

ընկերակցութեամբ Հ©Մ©Ը©Մ©է

շեփորախումբէն եւ գլխաւո՜ 

րութեամբ Շ՚րջանայէն խմբա– 

պետուհէ բոյր Շարլէն ^էէօզալ– 

եանսէ*

Արահ մուտբ գործեցէն նա

եւ դրօշները այն բոլոր երկէր–

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412
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ներուն, ուր կը գործէ Հ՝Մ©Ը©Մ©ը էր  110 
մասնաճէւղերով* Շեփորախումբը կա– 

տարեց Մ© Նահանգներու, Հայաստանէ, 

Հ  Մ Ը  Մ է  եւ հարէւրամեակէ քա յլերգ

ները սկաուտական պատէւներով*

Օրուան հանդէսավար, Հ Մ Ը Մ է

երէտասարդական բաժանմունըէն ըոյր 

Սօսէ ^եըարեան ֊  Սեթէ, էր բացման 

խօսըէն մէջ ողջունեց ներկանե՜

րը, ապա ընդգծեց Հ©Մ©Ը©Մ©է

բազմաշերտ դերը աշխարհաս– 

փ էւռ հայ երէտասարդութեան 

առողջ դաստէարակութեան

մէջ* Խօսըէն աւարտէն, ան հրա– 

ւէրեց Ա ռա ջնորդը էր սրտէ 

խօսըը փոխանցելու*

Առաջնորդ Մուշեղ Արը©

Մարտէրոսեան նախ ողջունեց 

եւ գնահատեց Հ©Մ©Ը©Մ©է աշխա ֊  

տանըը որ ամբո ղջ 100 տարէ 

կանգ չէ առած* Այդ աշխատան՜ 

ը ը  ֊  ըսաւ ան, ֊  կանգ չառաւ 

Շ աւարշ 0րէսեա նէ նահատա՜ 

կութեամբ, այլ շարունակուե– 

ցա ւ, ընդարձակուեցաւ եւ նոր 

մակարդակներ նուաճեց* Ան 

նշեց, թ է  Հ©Մ ©Ը©Մ ©է ծնունդը

կարէըէ մը արդէւնըն էր, ու այդ 

մէկը ցուցանէշն էր Յեղասպա՜

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412

նութենէն ետը մեր ժողո

վուրդէ վերականգնումէ

կամըէն* Այս հարէւրամեա– 

կը հանդէսացաւ պատուա ֊  
բեր դարաշրջան մը եւ նոյն 

ոգէով կը թեւակոխենք նոր 

հարէւրամեակը եզրափա– 

կեց Առաջնորդը եւ Աստու– 

ծո յ  օրհնութէւնը հա յցեց

Հ©Մ©Ը©Մ©էն համար*

Ապա, 0եթ րէն Պարճըր

բե մ  բարձրանալով շնորհա– 

ւորեց Հ©Մ©Ը©Մ©ը եւ դրուա ֊  

տեց երէտասարդութեան 

դաստէարակութեան մէջ

անոր ունեցած մեծ դերը  

յատկապէս հա յաշատ Լոս 

Անճելըս գա ւա ռէն մէջ* 

Պարճըր այս ա ռէթով պաշ

տօնական գնահատագէր մը 

յանձնեց Շրջանայէն վա ր

չութեան ատենապետ եղբ. 

Մանուէլ Մարսէլեանէն*

Այնուհետեւ, սրահէն 

մէջ ստեղծուեցաւ էւրայատուկ §մար– 

զական՚Ֆ մթնոլորտ, երբ մուտը գործե– 

ցէն դեռատէ մարմնամարզէկներ եւ 

սկաուտներ, որոնը բեմէն վրայ ցու– 

ցադրեցէն էրենց մարզական ճկունու– 

թէւնները ընկերակցութեամբ պատանէ 

մարզէկներու գնդակներու կշռոյթէն*

Շ  րջանայէն վա րչութեա ն խօսըը

անգլերէնով փոխանցեց եղբ. Արմանտ 

0էլէճեա ն* Ան անդրադարձաւ Հ Մ 

Ը Մ է  սկզբունքներուն հա յ  երէտա– 

սարդները դաստէարակել ֆ  էզէըապէս 

եւ հոգեպէս, որպէսզէ դառնան յանձ– 

նառու հայեր* Ան նշեց, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը  

տարածուած էամբող^վ հայկական աշ– 

խարհէն մէջ* Այսօր, ֊ շարունակեց ա ն , ֊ 

մենը կը տօնախմբենը հարէւրամեակը 

աշխարհէ չորս կողմը գործող մեր ք ո յ

րերուն ու եղբայրներուն հետ եւ ասէկա 

մեծ պատէւ է*

Ապ ա, եղբ. Արմանտ անդրադարձաւ 

Հ©Մ©Ը©Մ©է էրագործումներուն, ներառ՜ 

եալ շրջանէն նորագոյն նախաձեռնու՜ 

թեան ^Հրաշըֆէն եւ աւելցուց, թ է  այս 

բոլորը մէկ օրուան մէջ չէրականացան, 

այլ ամբողջ սերունդներու հետեւողա– 

կան ու անհաշէւ զոհողութէւններով* 

Այ ս բոլորէն մղէչ ուժը հանդէսացաւ 

մէութեան նշանաբանը §0ա րձրա ցէր ֊ 

բարձրացուր՝Ֆը, որ էւրա յատու կ մեծ 

ընտանէըէ վերածած է մեր մէութէւնը* 

Եզրափակելով, եղբ. Արմանտ 0էլէճ ՜ 

եան ան գա մ մը եւս ողջունեց ներկանե– 

րը հարէւրամեակէ այս ձեռնարկէն հա

մար*

Շ րջանայէն վա րչութեա ն խօսըէն 

յաջորդեց §ԱրտակարգՖ պատուան

շանէ տուչութէւնը* 0 ե մ  հրաւէրուեցաւ 

տասնամեակներով Հ Մ Ը Մ է  սկաու ֊  

տական շարժման մէջ մեծ դեր ունեցած 

եղբ. վարուժան Մէրզայեանը* 

Ան էր սկաուտական տարազով 

բեմ բարձրացաւ եւ ներկանե՜ 

րու գնահատական ծափահա– 

րութէւններով, մէութեան եր ֊  

կարամեայ էր վաստակէն առ է  

գնահատանը, §ԱրտակարգՖ 

պատուանշան ստացաւ

Հ©Մ©Ը©Մ©է կեդրոնական վար–

չութեան անդամ եղբայրներ

վ է գ էն ■ էն Փէ՜
րումեան կողմէ (եղբօր մէու– 

թենական վաստակէն մասէն 

տեսնել էջ 1̂ –1~1)*

Յաջորդեց սահէկներով Հ՝Մ©֊ 

Ը©Մ©է պատմութեան ներկա

յացումը* Խ ումբ մը արէ֊արե– 

նոյշներ, հայերէնով եւ անգլե

րէնով, փոխն է  փոխ, ներկայա–

ցուցէն Հ ©Մ Ը ©Մ է  անցեալէ
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իրագործումները, հասնելով մինչեւ քա

նի մը ամիս առաջ հա մա -Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛ա կա ն  

11-րդ ընդհանուր բանակումը Հայաս– 

տանի մէջ։

Հուսկ, բեմ  հրաւիրուեցաւ օրուան 

բանախօս ե ղ բ ՚ Տակոբ խաչերեան ման– 

կութենէն ի Հեր Հ ՚Մ ՚Ը  ՚Մ ՚ա կա ն, ըս– 

կաուտ, մարզիկ, վարչական եւ այժմ 

Հ ՚3 ՚Գ ՚ Բիւր ոյի անդամւ
Ան իր խօսքը սկսաւ մանկութեան 

յուշերէն, երբ առաջին անգամ ղայլիկի 

տարազով մուտը գործած էր Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  

ակումբ, Հալէպի մէջ։

Եդբ՛ Խաչերեան նշեց, որ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի

անդամակցութեան իր յուշերը յար եւ 

նման են սրահին մէջ հաւաքուածներու 

մ եծամասնութեան անզուգական ա յս  

միութեան անդամ ակցութեան պատ

մութեան: Միութիւն մը, որ դար մը ամ– 

բոդջ իր պատասխանատուութիւնը 

նկատեց հայ մարդ կերտելը։ Միութիւն 

մը, որ իր հիմնադրութեէն մինչեւ յա ղ 

թական տողանցքներ կատարելը ազատ 

ու անկախ հա յրենիքի մ  ա յրաքաղաք 

Երեւանի §Հանրապետութեան՝^ հրա

պարակին մէջ եւ բանակելը Բիւրականի 

մէջ, կտրեց երկայր ու տագնապալից 

ճամբայ։

Ան շարունակեց ըսելով, որ Հ ՚Մ ՚–  

Ը ՚Մ ՚ը  կազմեց մարզական խումբեր, 

սկաուտական շարքեր ու հոն դաստիա

րակեց հայ մանուկը, պատանին ու երի - 

տասարդը թ է  մարզական եւ թ է ՚  ազգա– 

յին առոդջ ոգիով։ Ան շեշտեց, որ Հ ՚Մ ՚՜  

Ը ՚Մ ՚ի  §սկաուտն ու արենոյշը կամ գայ– 

լիկն ու արծուիկը կամ երէցն ու պար

մանուհին բնաւ չտոդանցեցին կատարե– 

լու համար սկաուտական վարժութիւն, 

այլ կուռ շարքերով ու խրոխտ քայլե

րով Ափիւռքի տարածքին ցիրուցան հայ 

ժողովուրդի հարիւր հազարաւոր զա

ւակներու մտքին, սրտին ու հոգիին մէջ 

կենդանի պահեցին հայոց ազգային բա– 

նակ ունենալու երազը՚՝ֆ։ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը  

դարձաւ համահայկական կազմակեր

պութիւն բառին բուն  իմաստով, սա– 

կայն §այս համահայկականացումը ծա

ռայեց մէկ ազգի գաղափարին առաւել 

զարգացման ու կերտման։ Ա յո, Հ ՚Մ ՚–  

Ը ՚Մ ՚ը  իր կառոյցով, գործադաշտով եւ 

առաջադրած նպատակներով լիովին 

եդաւ հիմն ական գործօններէն մ  էկը 

մ էկ  ազգի գաղափարի շուրջ միաւոր– 

ման՝ֆ, ընդգծեց ան։

Բանախօսը ապա ընդգծեց Հ ՚Մ ՚–  

Ը ՚Մ ՚ի  հայրենիք վերադառնալու հան

գամանքը §վերադարձ հոդին, հայրե

նիքին, արմատներունՀ Այնտեդ, ուրկէ 

վտարանդի դարձաւ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը ,  Հա– 

յաստանի Հանրապետութեան կերտիչ– 

ներուն հետ, քաղաքական պայմաննե– 

րու շրջադարձային փոփոխութիւննե -

րուն իբրեւ հետեւանք։ ° ւ  պատահական 

չէ, որ Հայաստանի Հանրապետութեան 

եւ Հ ՚Մ ՚ Ը ՚Մ ՚ի  1^^-ամեայ յոբելեանները 

կը նո յնանան ժամանակի իմաստով ։ 

Հայկական Պոլսոյ մէջ ստեղծուած 

Հ Մ ՚Ը Մ ը  շուտով, նոյն տարին իսկ, 

կ արմատաւորուէր անկախ հայրենիքի 

մէջ եւ անկէ կը հեռանար ակամայ, 

խորհրդային իշխանութիւններու հաս - 

տատման պատճառով։ Դարձեալ ամէ

նէն գերադասելի միջավայրը վերադառ– 

նալու համար, երբ հայրենիքը հազիւ 

անկախացման գործընթացներ ցոյց կու 

տար։ Անմնացորդ կերպով հայրենիքին, 

Արցախի ազատագրութեան դատին ծա– 

ռա յելու համար, առա ջին Հ ՚ 0 –
Ը  + Մ՚ականներու արիւնը կը խառնուէր 

Արցախեան ազատամարտին ինկած նա

հատակներու արեան։ Մինչ Ափիւռքի 

մէջ կազմաւորուած Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ա կ ա ն ը  կը 

փութար հասնելու Ե ուշիի ազատագ

րութեան գործին եւ ապա հանգչելու 

Եռաբլուրի մէջ հանգչող հայրենի Հ ՚Մ ՚–  

Ը ՚Մ ՚ա կա նի կողքին։ Այսպէս էր դաստ

իարակութիւնը, ըսաւ խաչերեանէ

Եարունակելով, ան հաստատեց, որ 

նոյն գաղափարախօսութեան հանդէպ 

ցուցաբերուած հաւատքն էր, որ Հ ՚Մ ՚–

Ը ՚Մ ՚ի  բոլոր շրջանները առաջնորդեց

հայաստանեան բանակավայր, այնտեղ 

նաեւ պատուի կանգնելու ազատօրէն
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ծածանող Հայոր Եռա գոյնէն դիմար։ 

Այնտեղ կազմակերպելու Համար Համա– 

Հ©Մ©Ը©Մ©ական մարզախաղեր այդպի– 

սով նաեւ ՀայաշխարՀի երիտասարդու

թիւնը ազատ ու անկախ Հայրենիքի մէջ 

Համախմբելու, կողք-կողքի մրրելու եւ 

միասին յաղթելու Համարէ։

ԱյնուՀետեւ, ան ընդգծեր այն գա 

ղափարը որ անՀրաժեշտ է այս բոլոր 

իրագործումներէն անդին նայիլ ու աչ– 

քերը յա ռել դէպի յաղթական ապագայէ 

Առ այս, անՀրաժեշտ են Հետեւեալ ըս– 

կզբունքները©–

Եկատի ունենալով Հ©Մ©Ը©Մ©ի յա տ
կանիշներուն Համայն Հայութեան կող– 

մէ ըն դունելի եղած ըյ յ այը, Հարիւր 

տարուան ընթարքին իր Հարզատու– 

թեամբ եւ անշաՀախնդրութեամբ, կա– 

մաւոր ծա ռա յութեա մբ ամէնէն ժո

ղովրդական այս կազմակերպութիւնը 

մեր բոլորին զանգուածային յենասիւ– 

նին վերածուած է , Հետեւաբար.-
1© Հ  Մ Ը  Մ ը, որ ազգային արմատ–

ներու կառչած միութիւն է եւ էովին 

այդպէս դաստիարակած է իր անդամ– 

ները այսօր, իր գործունէութիւնը չի 

կրնար եւ պէտք չէ սահմանափակէ 

միայն միութենէն ներս սկաուտական 

կամ մարզական կարգավիճակներովէ 

Այսօր, աւելի քան անՀրաժեշտ է, որ 

Հ Մ Ը Մ ը  մակերպ միու–

թեան վերածուելով, յատկապէս մեր 

գաղութային կեանքին նոր աւիշ, նոր 

մարդուժ, նոր կենսունակութիւն ապա– 

Հովէէ Ազգային, միութենական, Հոգե– 

ւոր ու մարդկային դաստիարակու– 

թեամբ կերտուած մարդոր այս շտեմա

րանը անՀրաժեշտ է, որ միութեան կա– 

ռուրային վերամշակումով եւ նոր գոր– 

ծադաշտի-նոր գործառոյթներու սաՀ– 

մանագծումով տրամադրուի ու տրա– 

մադրէ նաեւ իր վեթերան քոյրերու եւ 

եղբայրներու տասնեակ Հազարաւոր 

մարդուժը մեր ազգային Հաւաքական 

կեանքի Հետզհետէ աՀագնարող մար– 

տաՀրաւէրներուն դիմակայման։

2© Այսօրուան աշխարՀի ներկայ 

գործընթարները, ՀամաշխարՀայնար– 

ման Հսկայական ալիքները մեր ժողո

վուրդը կը Հեռարնեն իր աւանդական 

բա րքերէն, կը միտին կազմաքանդել 

կառոյրները, չէզոքարնել գաղափարնե

ր ը  Այսօրուան աշխարՀի տրամաբա

նութիւնն ու զարգարումի եղանակները 

ամբողջ աշխարՀի երիտասարդութեան 

վրայ նաեւ կը ձգեն իրենր ազդերու– 

թիւնը ազգային ինքնութենէ պարպե– 

լով զայն%

^ուտ  սկաուտական եւ մարզական 

առաքելութեան առընթեր, այսօր նաեւ 

երիտասարդութիւնը Համախմբելու, 

մեզմէ Հեռու երիտասարդ խաւը ներ– 

գրաւելու ու դէպի Հայկական –ազգային 

արմատներ ուղղելու խնդիր եւ Հրամա

յական դրուած է Հ*Մ©Ը*Մ©ական երի

տասարդութեան առջեւէ Աւելի ճիշդը,

«Արի արանր՚Ֆ երիտասարդական շար

քերու կողքին ու նոյն գաղափարական 

ենթաՀողով գործող ամէնէն երիտա

սարդ միութեան Հ©Մ©Ը©Մ©ի տարազա
ւոր միաւորներու առաքելութիւնն է 

մեր նորաՀաս սերունդներն ու երիտա – 

սարդութիւնը ՀամաշխարՀայնարման 

ալիքէն փրկելը ազգային աւանդներու 

պաՀպանումով եւ թերեւս ամէնէն ար

դիական միջորները որդեգրելով։ Հա– 

րիւրամեայ այս աւանդապաՀ եւ արժէ – 

քապաՀ միութեան վստաՀուած է նո– 

րօրեայ այս ա ռաքելութիւնը Առաքե

լութիւն, որ պիտի նպատակադրէ մեր 

ազգային ու Հոգեւոր ոտնաՀարուած եւ 

ամէն օր ոտնաՀարուող սրբութիւննե– 

րը կրօ՛ն, մշակո յթ , լեզու, բարքեր, 
աւանդ ու ժառանգութիւն վերադարձը– 

նել իրենր պատուանդանին, գուրգու– 

րալ անոնր եւ շարունակել անոնր խոր – 

Հուրդները փոխանրել ո չ  միայն Հ©Մ©- 

Ը©Մ©ական, այլեւ ընդՀանրապէս Հայոր 

երիտասարդ սերունդներուն։

3© Ազգային տեսլականները վառ կը 

մնան, կը բորավառին, մինչեւ այն 

ատեն, որ զանոնք առաֆնաՀերթ կարե– 

ւորութեամբ ժողովուրդներու Հաւա

քական յիշողութեան եւ Հաւաքական 

ապրումներուն մաս կազմել տուող 

միութիւններ եւ Համախումբ ու կազ

մակերպուած կառոյրներ կը Հետապըն– 

դեն։

Հ Մ Ը Մ ը  մնայուն եւ Հետեւողա –

կան կերպով պաՀակը եղած է ազատ ու 

անկախ Հայաստանի խորՀուրդներուն:
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ԳԷՄ-ԲԵՐՈՒ ՀԵՏ

Հ  Մ.Ը. 0.Ի  ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐՆԵՐԷՆ 
ԵՂԲ. ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՍԻՐԶԱՅԵԱՆ

Կ իրակի, 28 Հոկտեմբեր 2018-ին, 100-ամեակի 
պաշտօնական ձեռնարկին ընթացքին, Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը միութեան 

«Արտակարգ» պատուանշանով պարգեւատրեց եղբ. 
Վարուժան Միրզայեանը, որուն կ՛արժէ ծանօթանալ 
անպայման։

Եղբ. Վարուժան Միրզայեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանի– 
քի սկաուտական շարքերուն միացած է 11 տարեկա
նին, Թեհրանի «Արարատ» մարզամշակութային 
միութեան ճամբով։ Ապա, իբրեւ ուսանող 0. Նահանգ
ներ փոխադր ուելէ ետք, բնական կարգով ան շարու– 
նակած է սկաուտական իր աշխատանքները Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Արեւմտեան Մ. Նահանգներու շրջանին մէջ։

Եղբ. Վարուժան Միրզայեանի Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկաու– 
տի կենսագրութիւնը եղած է բաւական հարուստ։ Ար
դարեւ, ան եղած է Խմբապետ, մասնաճիւղի Խմբա
պետ, Շրջ. Սկաուտ. Խորհուրդի անդամ, Շրջանային 
խմբապետ։ Միաժամանակ, ան ստանճնած է վարչա
կան այլ պաշտօններ եւ մասնակցած է միութեան Ե. 
Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովին։ Զուգահե- 
ռաբար, շնորհիւ իր հետեւողական ճիգերուն եւ 
սկաուտութեան նկատմամբ ունեցած հաւատքին, ան 
տիրացած է սկաուտական բազմաթիւ տիտղոսներու 
եւ վկայականներու, ներառեալ՝ ^օօժ  Տտժցօ, 607 
Տշօսէտ օք ձտտհշՅ-էն պատուանշաններու։

Եղբ. Վարուժան Միրզայեանի համոզումով, Հ Մ  
Ը.Մ.ը մեծ ընտանիք մըն է, բառացիօրէն՝ աշխարհա- 
տարած, եւ բնականաբար նաեւ՝ համահայկական։ 
Ինք կը վկայէ, թէ շատ բան կը պարտի այս մեծ ընտա- 
նիքին, սկսե –ով իր անձնական կեանքէն, աշխատան 
քի ասպարէզէն, հասնելով Հ.Մ.Ը.Մ.ականի իր մտահո 
րիզոնի եւ մտածելակերպի կազմաւորման, իբրեւ 
յանձնառու հայ։

Այս բոլորին մասին իր հետ զրուցելու առիթը ունե
ցանք վերջերս, իր տան մէջ։ Բնակարան եւ գրասեն 
եակ-աշխատանոց կողք-կողքի, պատերը զարդար 
ւած սկաուտական վկա– ականներով, պատուոյ գիրե֊ 
րով եւ լուսանկարներով։

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐ. ԹԵՀՐԱՆ. «ԱՐԱՐԱՏ»
Մեր առաջին հարցումին, թէ ե՞րբ անդամակցած է 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիքին, ան պատասխանեց. «1967

թուականին, 
երբ 11 տարե
կան էի,
հայրս ձեռքէս 
բռնելով զիս 
տ ա ր ա ւ  
«Ա րա րա տ » 
եւ սկաուտ եղայ։ Եղած եմ Փոխ Առաջնորդ, Առաջնորդ, 
Վարիչ Առաջնորդ, Խմբապետ։ 1976-ին բանակ գացի. 
մեր զօրագունդը տեղադրուած էր Խոռամապատ կոչ
ուած հեռաւոր քաղաքը. հոն, ազատ ժամերուս օգնած 
եմ տեղական, իրանեան սկաուտական շարժումին՝ 
դասախօսութիւններով, միօրեայ արշաւներով, բայց 
միշտ կապերս պահած եմ «Արարատ»ին հետ։ Օրի
նակի համար, «Արարատ»ը դէպի Սպահան սկաու
տական արշաւ մը կազմակերպած էր. կարողացայ 
դասաւորել, որպէսզի իրենց հանդիպիմ հոն։ Նոյն 
շրջանին էր նաեւ, որ «Արարատ»ը սկաուտական բա
նակում կազմակերպած էր Ս. Թադէի վանքը եւ Սուր– 
իայէն ու Լիբանանէն հրաւիրած էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ– 
ներ, 1976-ին կամ 1977-ին էր։ Անոնք ալ ընդառաջած 
էին։ Թէեւ ես չկարողացայ մասնակցիլ բանակումին 
(բանակային էի®), բայց կը յիշեմ քոյր Մարօ Քէշիշեա- 
նը, Լիբանանէն։ Քրոջ հետ մեր գործակցութիւնը շա– 
րունակուեցաւ նաեւ հոս։ Հալէպէն ներկայ էր եղբ. Սու- 
րիկը։ Ուրեմն, կը տեսնէ՞ք, Հ.Մ.Ը.Մ.ը մեր երիտասար
դութեան համար հանդիսացած է այն բնական միջա
վայրը, ուր միութենական գործի բերումով իրարու կը 
ծանօթանայինք, ամուր կապ մը կը ստեղծուէր մեր մխ 
ջեւ»։

Իսկ թէ որո՞նք եղած են «Արարատ»ի մէջ իր պա– 
տասխանատուները, եղբ. Վարուժան Միրզայեան կը 
նշէ անունները հանգուցեալ Հրայր Տէր Գրիգորեանի 
(խումբիս առաջնորդը եղած է), ժոռա Մելիք Աբրա- 
համեանի (խմբապետս), Արա Դազարեանի (մասնա
ճիւղի խմբապետ էր), Թերի Մելիք Աբրահամեանի, Ռու- 
բէն Նիազիի եւ ուրիշներու։

Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ
Իբրեւ ուսանող Մ. Նահանգներ եկայ։ Ամիս մը չան

ցած, արդէն զգացի որ կեանքիս մէջ բան մը պակաս է։ 
Հանդիպեցայ «Արարատ»ի հին ծանօթներուս, նաեւ
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հանդիպեցայ Ռուբէն Գիւրջեանին, որ «Արարատ»ի 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եդած էր։ Ինք մեզի 
ուղղութիւն տուաւ, թէ հոս, Լոս Անճելըս, ի՞նչ կարե– 
լիութիւններ կան Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ գործելու։ Լոս Անճելըսի 
մէջ մասնաճիւղ կար, սակայն Կլենտէյլի մէջ՝ ոչ։ Հան
դիպեցայ այդ օրերու խմբապետներ Ռազմիկ Շիրին– 
եանին, Զարեհ Սողանալեանին եւ Կարոյին հետ։ Գոր– 
ծակցաբար, Կլենտէյլի մէջ ունեցանք Լոս Անճելըսի 
երիցական փաղանգ։ Ապա, անդամները բազմացան 
եւ 15 Դեկտեմբեր 1978-ին, Շրջանային Վարչութեան 
վաւերացումով, տեղի ունեցաւ «Արարատ» մասնա– 
ճիւղի մեր առաջին, հիմնադիր անդամական ժողովը։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան 0. Նահանգներու շրջանին 
մէջ, եղբ. Վարուժան Միրզայեան եղած է Սկաուտ. 
Խորհուրդի անդամ, Շրջանային Խմբապետ, Ընդհա
նուր Խմբապետ, բազմաթիւ բանակումներու խմբա
պետ, «Արարատ» մասնաճիւղի «Պատուոյ անդամ» 
եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատեան կարգ»ի վկայեալ։ Ան մաս
նակցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ե. Պատգամաւորական ժողովին 
(1991), իբրեւ Արեւմտեան Մ. Նահանգներու Պատգա
մաւորական կազմի անդամ։ Գործունեայ եղած է նաեւ 
607 Տշօսէտ օք ձտտհշՅ-ին մէջ, ստանալով բազմաթիւ 
գնահատագիրներ։

Մեր խօսակցութիւնը ապա կեդրոնացաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
սկաուտութեան դաստիարակչական երեսին վրայ։ 
Եղբ. Վարուժան Միրզայեան համոզուած է, որ « Բ ա ^  
րացիր-բարձրացուր» նշանաբանը մեծ դեր խաղա
ցած է իր կեանքին մէջ։ «Ես իմ երէցներէս շատ բան 
սորված եմ. անոնք զիս բարձրացուցած են։ Ես մեծցայ 
«ընտանիք»ի մը մէջ, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ն էր։ Երբ հասակ առի 
սկաուտական շարքերուն մէջ, զգացի, որ իմ կարգիս 
ես ալ պատասխանատուութիւնը ունիմ ուրիշներուն, 
ինձմէ կրտսերներուն փոխանցելու իմ գիտելիքներս։ 
Հետեւաբար, այս անգամ ե ս դարձայ օգնողը, սորվեցը 
նողը։ Եւ, ահա - ասիկ, սորվելու եւ սորվածը փոխան
ցելու, բարձրանալու եւ բարձրացնելու ամբողջ գոր– 
ծընթաց մը կայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիքին մէջ», կ՚ըսէ 
ան, աւելցնելով, որ ինք հազուագիւտ օրինակ չէ. իր 
բոլոր գործակից ներն ալ, հազարաւոր ուրիշներ եւս, 
նոյն գործընթացին մէջ եղած են՝ սորված, ապա սոր
վեցուցած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ ւը
միանանք իրարու, կ՚ապրինք միասին», կ՚ըսէ ան։

Իսկ այն հարցումին, թէ ներկայիս ի՞նչ է գործունէ- 
ութեան ծիրը։ Եղբ. Վարուժան Միրզայեան կ՚ըսէ, թէ 
վերջին տարիներուն թէեւ գործնապէս դադրած է 
սկաուտութեան մէջ աշխատելու, սակայն ան կը շա
րունակէ մնալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութեան ջերմ զօրակ- 
ցող, օգնող ու քաջալերող մը։ «Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ ինչ գործ 
ալ ընես, ատիկա կ՚օգնէ միութեան եւ ներկայիս 
«Արարատ» մասնաճիւղին մէջ ինչ աշխատանք որ 
առաջարկուի ինծի, կը կատարեմ»։

Եղբ. Վարուժան Միրզայեանի հետ մեր զրոյցին ըն 
թացքին անդադար շեշտուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտա- 
նիք մը ըլ –ալու հանգամանքը։ Այն աստիճան, որ ինք

իր կեանքի ընկերոջ՝ Մարիքա Մուշեղեանին ծանօթա
ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի շարքերուն մէջ, սկաուտական բանա
կումի մը ընթացքին։ «Ոչ միայն այդ, այլեւ ինչ աշխա- 
տանք որ կատարած եմ, յատկապէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու
տութեան մէջ, ինչ վկա- ականներու կամ տիտղոսնե
րուն որ արժանացած եմ, այդ բոլորը եղած են կնոջս՝ 
Մարիքային ուժեղ զօրակցութեան շնորհիւ», կ՚աւելցը- 
նէ ան։

Իր զաւակները եւս աշխոյժ են Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտա
կան շարժումին մէջ։ «Բայց ներկայի սերունդը աւելի 
բախտաւոր է® Մեր ատեն համա-Հ^Ը^ական բանա
կումներ տակաւին չկային։ Հիմա զաւակներս կը մաս
նակցին այդ բանակումներուն։ Բազմիցս մասնակցած 
են Հայաստանի մէջ կայացող համա-Հ^Ը^ական 
սկաուտական բանակումներուն։ Հոն նոր ընկերներ 
ձեռք կը ձգեն։ Կը տեսնեմ տան մէջ, համակարգիչին 
դիմաց նստած, արդի արհեստագիտութիւնը օգտա- 
գործելով, կը յարաբերին աշխարհի միւս ծայրը 
գտնուող իրենց սկաուտ քրոջ կամ եղբօր հետ, որուն 
ծանօթացած են բանակումներու ընթացքին եւ մտեր 
մութիւններ ստեղծած են։ Աղջիկս դպրոց, համալսա
րան, յարակից մարզական գործունէութեան մասնակ
ցած է լայն միջավայրի մէջ, սակայն ինծի ըսած է՝ 
«Հայրիկ, իմ լաւագոյն ընկերներս սկաուտ ընկեր
ներս են»® Սա հրա շալի պատեհութիւն է մեր երիտա
սարդութեան համար, որ մենք ունինք շնորհիւ Հ.Մ  ̂
Ը.Մ.ին։ Այս միութիւնն է, որ այդ ընտանեկան մէԿո^ 
թեան գաղափարը ամրապնդած է մեր երիտասարդո^ 
թեան մէջ»։

Նոյնիսկ համակարգիչներու աշխարհին մէջ, իր սե
փական գործին մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի շնորհիւ է, որ ան գաղա
փարը յղացած է համակարգիչի հայերէն տառեր 
ստեղծելու, որպէսզի անոնցմով կարելի ըլլայ Հ.Մ  ̂
Ը.Մ.ի անդամական տուեալներուն շտեմարանը կազ
մել։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութեան մէջ կէս դարու կեանք մըն 
է, որուն մասին կը զրուցենք եղբ. Վարուժան Միրզայ- 
եանին հետ։ Ինք յիշեց, յուզումով պատմեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
սկաուտութեան մէջ իր ապրած կէս դարու պատմութե- 
նէն պատառիկներ, որոնց խտացումն է այս հարցազը- 
րոյցը։ Ան բազմիցս շեշտեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիք մը 
ըլլալու հանգամանքը, որ իրականութեան մէջ հայ 
երիտասարդութեան համար կը հանդիսանայ առողջ 
միջավայր մը, որպէսզի հաւաքական մեր կեանքին մէջ 
իրենք եւս ստանձ նեն յանձնառութիւններ, իրենց սոր
վածը, իրենց կարգին, սորվեցնեն կրտսերներուն։ Մէկ 
խօսքով, կեանքի վերածեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի նշանաբանը՝ 
«Բարձրացիր-բարձ րացուր»ը։

Կէս դարու սկաուտական բեղուն գործունէութիւն 
մը, որուն համար Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը 
զինք պարգեւատրեց միութեան «Արտակարգ» պատ- 
ւանշանով։

Պատիւ ու յարգանք Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութեան այս
քան ծառայած եղբ. Վարուժան Միրզայեանին։
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Անվերապահօրէն իր պահակի հանգա

մանքը Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը պատուով կատարած 

է , ահաւասիկ, հարիւր տարիէ ի վեր։ Ա յ ֊ 

սօր, սակայն. քաղաքական պայմաննե

րու բերումով . Հայաստանի Հանրապե

տութեան իրերայաջորդ ի շխ ա նութ իւ

ներուն եւ ընդհանրապէս հայաշխարհի 

մէջ գործող աւանդական եւ նորաս

տեղծ քաղաքական ուժերուն կողմէ 

երկրորդ կարգ մղուած է միացեալ Հա 
յաստանի տեսլականը: Հա յ ժողովուր– 

դին համար Ուիլսընեան սահմաններով 

ամբողջական (իմա միացեալ) Հայաս– 

տանը է  ր. է  եւ պիտի՛ մնայ իրականա

նալէ եռանպատակ տեսլական:
«Ամբողջական Հայաստանի տեսլա– 

կանը երիտասարդութեան մէջ վառ պա– 

հելու եւ ժողովուրդին ազգային-քաղա՜ 

քական մտածողութիւնը դէպի այդ  

տեսլականը հունաւորելու դերը այսօր 

եւս իր ուսերուն պէտք է վերցնէ առա

ջին հերթին Հ©Մ՝Ը՝Մ©ը». շեշտեց ան։

Եղը՝ Խաչերեան իր խօսքը եզրափա– 

կեց յայտարարելով. թ է  Հ©Մ©Ը©Մ©ը Անդ– 

րանիկ Ծառուկեանի կողմէ բանաձեւ

ուած ուխտը Արարատի կատարին հաս– 

նելու ուխտը վերանորոգելու հրամայա

կանին դիմաց կը գտնուի© «Ու այդխոս– 

տումին հաւատարիմ, Հ©0©Ը©0©ական 

իրերայաջորդ սերունդներ պէտք է ու 

պիտի՛ շարունակեն իրենց առաքելու

թիւնը մինչեւ այն օր. երբ Ոագաւանի 

շրջապատը մեր մարզիկները վերակեն

դանացնեն « զԱռաւօտն Նաւասարդ»ին 

ու մեր սկաուտական շարքերը վառեն 

ՄԵ՚Ծ խարոյկը, սահմաններէն անդին,

Սրբազան լերան լանջերուն. կանչեն 

Հայկ Նահապետը 0եսրոպ Մաշտոցը. 

0աջն վարդանը. Հայաստանի Հանրա

պետութեան կերտիչ Արամ Մանուկեա– 

նը ու բոլո ր-բոլո ր մեր անցեալէ այրերն 

ու Հ©Մ©Ը©Մ©ականները. ու իրենց աչքե– 

րը յա ռա ծ Արարատի գագաթին բարձ– 

րաղաղակ երգեն ©- Տա ռա  ՛ջ. յ առա՜ջ, 

յաղթակա ն ցեղի անմահներ»։

Օրուան բանախօսին ելոյթէն ետք. 
Շրջանային վարչութիւնը « Ծ ա ռա յու

թեան» շքանշանով պարգեւատրեց

խումբ մը վաստակաշատ Հ©Մ©Ը©Մ©ա– 

կաններ 0արօ 0էշիշեան. վաչէկ Սար– 

գիսեան. Արա 0էրքէզեա ն. Սարդիս 

Թ ա թիկե ահամեւ ւ.

Պաղտիկ Օհանեան« Ստեփան ^կաղպու– 

տարեան. Արթ Խաչատուրեան. Թ՚ով–

մաս թոքմաճեան. Սարօ վազարեան. 
ճ է ք  ^իասամանեան« Անահիտ ^իասպար– 

եան եւ Ալին Աղբաբեան։

Հանդիսութեան ընթացքին նաեւ 

մէկ առ մէկ ոգեկոչուեցան անցնող 

տարուան ընթացքին շրջանէն յա ւէտ  

բաժնուած Հ©Մ©Ը©Մ©ականները. յա ր 

գանքի եւ յուզումի մթնոլորտ մը ստեղ– 

ծելով սրահին մէջ։ Անոնք էին©– ճորճ 

Ժ՚ամկոչեան. վա րդգէս 0եսրոպեան« 

Աւետիս Մամկոչեան. Ս ոպ էրթ Սար

դիս. ժ ո ր ժ  Ահարոնեան. Սերժիկ էսա– 

ղուլեան եւ *իէորգ Խամիսեան։

Աւարտին. ազգային-հայրենասիրա– 

կան փունջ մը երդերով ելոյթ ունեցաւ 

0 ր ի ստափոր Արապեան. իսկ հանդի– 
սութիւնը փակուեցաւ վարանդ Աւան–

նէսեանի կողմէ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեակի

քայլերգին կատարումով։ Հանդիսու– 

թիւնը «աւարտ» մը չէր . սակայն, այլ 

պարզապէս ցտեսութիւն ըսելու առիթ  

մը. երբ պաստառին վրայ երեւացին 

Հ©Մ©Ը©Մ©ին գրեթէ «տարեկից» երեք 

վաստակաշատ. բայց©©© միշտ ա ռոյգ  

Հ©Մ©Ը©Մ©ականներ՝ Աքելլա Տակոբ կա– 

րապետեան. Միրայր եւ Խաժակ Սար– 

գիսեաններ. որոնք միասնաբար երգե– 

ցին սկաուտական բանակումներու ող - 
ջերթի յուզիչ երգը «Ցտ եսութիւն  

կ՛՚ըսենք եղբայր. միայն ցտեսութիւն. 

դարձեալ իրար կը հանդիպինք©©©»։

Այնպէս որ. Հ Մ Ը Մ ի  երթը կը շա– 

րունակուի©©© Ցտեսութիւն։
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕ ՆԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈ ՒԹ ԻՒՆ՝ 
ՍԱՆ Ֆ Ր Ա Ն  Ս ԻՍ ՔՈ ՑԻ Մ ԷԶ

Նուպար Տէմիրճեա ն  
ՍԱՆ ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ ֊

Նախաձեոնութեա մբ Հ ©Մ֊  

Ը©Մ©է Սան Ֆրանսէսքոյէ 

մասնաճէւղյէ եւ Սանթա 0 լ ա– 

րայէ §Անէ՝ֆ եւ Ուոլնաթ 0 ր էք է §կարս՝ֆ

մասնաճէւղերուն, մէութեան 100 –ամ– 

եակէ տօնակատարութիւնը տեղէ ունե

ցաւ Սան Ֆրանսէսքոյէ §Խաչատուր– 

եան՝Ֆ Հա յ կեդրոնէ §Աարոյեան՝Ֆ սրա

հէն մէջ, ներկայութեամբ շուրջ 400
հանդիսականներու, որոնք եկած էէն 

զօրավէգ կանգնելու համահայկական 

այս մեծ մէութեան, որ հարէւրամեակ

մը ամբ ողջ 1918-2018, շարունակ

ոայած է , հասցուցած է տասնեակ հա

զարաւոր պատանէներ ու երէտասարդ– 

ներ , նաեւ ազգայէն ղեկավարներ, 

որոնցմով այսօր կը հպարտանայ մեր 

ժողովուրդը:
1918-էն, երբ Հ Մ Ը Մ է  հէմնադէր– 

ները սկզբնական քայլեր կ աոնէէն, 

արդեօք կրնա յէն գուշակել, թ է  էրենց 

ցանած սերմերը 100-ամեայ ժամանա– 

կաշրջանէ ընթացքէն, աշխարհէ տա

րածքէն պէտէ դաոնայէն հազարաւոր 

անդամներով, սկաուտներով եւ մար–

մէտէութէւններու եւ շրջանէն մէջ գոր

ծող քոյր մէութէւններու ներկայացու–

ցէէներ–
Տօնակատարութէւնը ձեոնհասօրէն 

վարեցէն հանդէսավարներ Թ՚ամար Տ է՜ 

էրմէնճե ան եւ կ արէն Տէր Խաչատուր– 

եան, որոնք փոխն է  փոխ ելոյթ ունեցան 

հայերէնով ու անգլերէնով եւ բարէ գա 

լուստէ խօսքերով դէմաւորեցէն ներկա– 

ները ըսելով© §Մեզէ համար էս կապէս 

ուրախութէւն է ձեր բոլորէն ներկայու–

թեամբ տօնել Հ©Մ©Ը©Մ©է հէմնադրու–
թե ան 100 –ամեակը Սան Ֆրանսէսքոյէ 

մ է ջ  Հ Մ Ը Մ է  Սան Ֆրանսէսքոյէ, Սան– 

թա 0լա րա յէ §Անէ՝ֆ եւ Ուոլնաթ 0րէքէ

§կարս՝ֆ մասնաճէւղերուն անունով, բա 

րէ գալուստ կը մաղթենք բոլորէդֆ։

Ապա, անոնք հրաւէրեցէն $  ոփնան 

Արք© Տէրտէրեանը, թ ո ր գո մ  °պս© Տո– 

նոյեանը եւ Պարոյր վրդ© &էրնէզեանը, 

որպէսզէ էրենց օրհնութեամբ եւ աղօթ

քով սկսէ տօնակատարութէւնը:

ՕՐՈՒԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍԸ
Օրուան բանախօսն էր վաստակա–

զէկներով հսկայական կազ– 

մա կերպութէւն մը : Նաեւ,

արդեօք կրնա յէն գուշակել, 

թ է  ^.00-ամեա կէ ա ոէթով,

մէութեան սկաուտական կա– 

մաւոր բանակը հարէւրներով 

պէտէ տողանցէր Հայաստանէ 

մայրաքաղաք Օրեւանէ մէջ, 

պանծալէ Օոագոյնով եւ Հ©Մ©~ 

Ը Մ է  դրօշակով:

ԲԱՑՈՒՄԸ
Տօնակատարութեան բա - 

ցումը կատարուեցաւ Հայաս–

տա եւ Հ-Մ-Ը-Մ-է քա յլերգ
ներուն կատարումով եւ Հ©0©~

Ը Մ է  արէ-արենոյշներու

դրօշակէ արարողութեամբ:

Տօնակատարութեան ներ

կայ էէն Աոաջնորդ $  ոփնան 

Արք© Տէրտէրեան, Աոաջնորդական փո

խանորդ Թ ՚որգոմ °պս© Տոնոյեան, Պա

րոյր Վրդ© Շէրնէզեան, Տա թեւ Ա© 0հնյ©

$ արութէւնեան, 0եսրոպ 0հնյ©, $ովել

0հնյ© Օհանեան, Հ©Մ©Ը©Մ©է կեդրոնա

կան եւ &ր^անայէն վարչութէւններու 

անդամներ, Հ©$ ©Դաշնակցութեան

§ 0  րէստափոր՝Ֆ եւ §Աարդարապատ՝Ֆ կո–
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շատ Հ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ա կ ա ն , Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  Կեդրո

նական վարչութեան նախկին անդամ 

եղբ՝ ժիրա յր Աարգիսեան՝. Եղբայր ժի– 

րայր փոքր տարիքին միացած է Հ ՝0 ՝–  

Ը ՝0 ՝ի  սկաուտական շարքերուն եւ ար
ժանացած է անոր բոլոր աստիճաննե

րուն։ Ան իր ամբողջ կեանքը նուիրած է

Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի ն  եւ §Րարձրացթ ր-բարձրա–

ցուրն նշանաբանը եղած է իր կեանքի 

ուղին։ Ան մասնակցած է 

Շրջ անային եւ Ընդհանուր 0ողո^եերու 

եւ բազմիցս ընտրուած է այդ ժողոՀնե– 

րէն յառաջացած մարմիններու անդամ՝.

Եղբ՝ 0 իրայր միշտ քաջալերած է երի՜ 
տասարդութիւնը՝ Հա յապահպանման 

եւ կրթական նպատակներով ան միշտ 

նեցուկ կանգնած է Ազգային վարժա

րաններուն եւ հայկական բոլոր կազմա– 

կերպութիւններուն։ Եղբայր 0 իրայր 

Աարգիսեան ամբողջ կեանքին ընթաց– 

քին իր հոգին ու վաստակը տրամադ– 

րած է հայ ժողովուրդի վերելքին եւ ի 

մասնաւորի Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի բարելաւման եւ 

զարգացման աշխատանքին։

Այս առիթով խօսք առնելով, եղբ՝ 

0^իրա յր  Աարգիսեան փոխանցեց իր 

սրտի խօսքը, իր ապրումներն ու պատ

գամները ներ կաներուն եւ մասնաւո– 

րաբար երիտասարդ սերունդին ըսե

լով՝ § Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ը  կեանքի կոչուեցաւ մեր

պատմութեան ամէնէն բախտորոշ ժա–

մանակաշրջանին 1918-ին, ^կոլսոյ մէջ,

ուր Շաւարշ 0րիսեանի, Ալպէր Տակոբ– 

եանի եւ Տովհաննէս Հինդլեանի նման
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ազգասէր, ուսեալ ու նուիրեալ դաստիա

րակներ , նկատելով բարենպաստ օգտա

կարութիւնը մարմնամարզի եւ սկաու– 

տական արիական շարժումին, ներառ - 

նելով նաեւ իգական սեռը, Օսմանեան 

խաւարամիտ միջավայրին մէջ։ 0 եղաս– 

պանութեան զոհ գացած Շաւարշ 0րիս– 

եանի համախոհները լայն շր^անակ 

կազմելով հիմնեցին Հա յ 0արմնակըր– 

թական Ընդհանուր 0իութիւնը Հ՝Մ՝~ 

Ը՝Մ ՝ը , §Րարձրացի՛ ր-բարձրացուրն խո
րիմաստ նշանաբանովւ

Շարունակելով, եղբ՝ 0 իրայր ըսաւ՝

§ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ը  իր գոյութեան  100
բոլորած այսօր կը յատկանշուի §կատ– 

ւաբեր անցեալէն յաղթական ապագայն 

կարգախօսով եւ մեր ազգային կեանքին 

մէջ եր կար տարիներու արժանավայել 

ներկայութիւն մըն է, օժանդակելով նո

րահաս սերունդներու հոգեմտաւոր եւ 

ազգային ապրումներու զարգացման եւ 

մղելով, որ այդ սերունդի ներկայացու

ցիչները ըլլան ֆիզիքապէս առողջ ու 

կայտառ, արի ու վեհանձն մարդիկ, ծա– 

ռա յող  Աստուծո յ  եւ հայրենիքին եւ 

միշտ օգնող ուրիշինն։

Ապա, վերջին դարաշրջանի մեր ազ

գային պատմութեան անդրադառնա– 

լով, եղբ՝ 0 իրայր Աարգիսեան աւել– 

ցուց՝ § 3  այտնութիւն մը եղաւ Հ՝Մ՝~ 

Ը ՝0 ՝ի  ստեղծումը՝ այսօր բազմահազար 
անդամներու իր կամաւոր բանակով, 

110 մասնաճիւղեր ու երկար շղթա յով, 

որոնց երեք օղակները կը կազ մեն Սան

Ֆրանսիսքոյի շուրջ §Կարսն, §Անին եւ 
Աան Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղերը։

Եղբ՝ 0 իրայր անդրադարձաւ նաեւ 

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի Հայաստանի կառոյցին եւ 

գործունէութեան՝ Ան ըսաւ՝ §Հայաս– 

տանի վերանկախացումով Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը  

դարձեալ վերահաստատուեցաւ հայրե– 

նիքի մէջ, եւ այսօր ներկայութիւն ըլլա - 

լով օրէ օր բազմացող իր շարքերով, 

լծուած է հայրենիքին տիպար քաղաքա

ցիներ պատրաստելու վեհ աշխատան–

քին% Դարձեալ հա մա -Հ՝0՝Ը ՝0՝ա կա ն

բա նա կում է, որուն նախօրեակին 

տասնեակ մը երկսեռ աստիճանաւորներ

Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  ակին նուիրուած
իրենց ուխտագնացութիւնը կը կատա

րեն, մագլցելով մեր ազգային խորհըր– 

դանիշը հանդիսացող Արարատ լերան 

գագաթը, վերանորոգելով իրենց ըս- 

կաուտական ուխտը, հոն պարզելով

Եռագոյնը եւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի դրօշը Արա–
րատի նուաճումին իր մասնակցութիւնը

բերաւ նաեւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի §Կարսն մասնա– 

ճիւղի անդամներէն քոյր Անի էքմէքճ– 

եան։ 0ասնաւոր յիշատակութեան ար

ժանի էր նաեւ Օփերայի շքեղ սրահին 

մէջ տեղի ունեցած Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հարիւ
րամեակին նուիրուած պաշտօնական 

հանդիսութիւնը, ուր խուռներամ բա զ

մութիւն մը ջերմօրէն դիմաւորեց Հա– 

յաստանի Հանրապետութեան նախա - 

գահ Արմէն Աարգիսեանը եւ Հայաստա

նի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը՝ վա ր

չապետ Փաշինեան խօսք առնելով գնա

հատեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի ազգանուէր ու շինիչ 

դերը հարիւրամեայ իր պատմութեան 

ընթացքին, ընդգծելով խոր իմաստը 

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի նշանաբան §Րարձրացի՛ ր- 

բարձրացուրնին։ Այս առիթով, Հայաս

տանի նամակատունը յատուկ դրոշմա

թ ո ւղ թ  մը հրապարակեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հա
րիւրամեակին նուիրուած՝ն։

Հ 0 ՝ Ը 0 ՝ Ի  ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

վ Ա Ր  ՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍ Ը
Տօնակատարութեան, Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի

Արեւմտեան 0 ՝  Նահանգներու Շիմանա

յին վարչութեան անունով խօսք առնե

լով, ատենապետ եղբ՝ 0ա նուէլ 0արսէլ– 

եան ըսաւ՝ §3եղասպանութենէն ծնունդ

առած Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ը  100 տարեկ ան երիտա -
սարդ կազմակերպութիւն մըն է, որ կը 

գործէ հայկական բոլոր գաղութներու
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մէջ, իր շուրջ համախմբելով հայ պա
տանիներն ու երիտասարդները: 19 մաս– 

նաճիւղերով եւ աւելի քան 6500 անդամ– 

ներ ով, Արեւմտեան Մ- Նահանգներու 

շրջանը 50 տարուան ընթացքին կարո–

ղացալ կազմակերպուիլ եւ իր հաստա֊  

տուն տեղը ունենալ Հարաւային եւ Հիւ–

սիսային 0ալիֆորնիոյ մէջ։ Հիւսիսա– 

յին 0ալիֆորնիոյ շրջանը իր մասնաճիւ– 

ղերուն Սան ֆրանսիսքոյի, Աանթա 

0լա րա յի §Անի», Ուոլնաթ 0րիքի  

§Կարս» եւ Սաքրամենթոյի §Լոռի» միա

ւորի անցեալի ու ներկայի վարչութիւն– 

ներ ու եւ անդամներու անսակարկ 

նուիրումով ու անվերապահ օժանդա– 

կութեամբ, բեղուն աշխատանք կը տա

նի շրջանի հայկական գաղութին մէջ։ 

Այս առիթով, &րջանային վարչութիւնը  

իր երախտագիտութիւնը կը յ այ տնէ հե֊  

տեւեալ քոյր-եղբայրներուն, որոնք 

իրենց վարչութեան կողմէ պիտի արժա

նանան Հ-Մ-Ը-Մ-ի §՛Ծառայութեան»
շքանշանին՛– Սան ֆրանսիսքոյէն եղյբ• 

Վաչիկ Աարդիսեան, §Անի» մասնաճիւ– 

ղէն եղբ• Արդ խաչատուրեան, §Կարս» 

մասնաճիւղէն քոյր Ալին Աղաբաբեան։

Այնուհետեւ, եղբ- Մարսէլեան հրա

ւիրեց յիշեալ մասնաճիւղերու վարչու– 

թիւններուն ատենապետները քոյրեր 

Թ՚ամար 0իլիճեանը, Արմինէ 0ամկոչ– 

եանը եւ եղբ• Վահէ Պարոնեանը ստա

նալու Հ-Մ-Ը-Մ-ի 100-ամեակին նուիր–

ւած յուշատախտակները։

Հ-Մ-Ը-Մ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐ. ՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍ Ը
Հ-Մ-Ը-Մ-ի Կեդր ոնական Վարչու

թեան անդամ եղբ- Վիգէն Դաւթեան

խօսք առնելով հոգեկան իր գոհունա– 

կութիւնը յայտնեց ի տես ներկայ բա զ

մութեան, խանդավառութեան եւ հա

րիւրամեակի ձեռնարկին բացառիկ յա 

ջողութեան–. Ան ըսաւ• §Մեծ հաճոյք է 

տեսնել Հիւսիսային 0ալիֆորնիոյ մեր 

մասնաճիւղերէն այսպիսի աշխոյժ եւ

մեծ խումբ մը, որ կը տօնէ Հ-Մ-Ը-Մ-ի 

հարիւրամեակը։ Հ-Մ-Ը-Մ-ը հիմնական

ժո ղովրդային կազմակերպութիւն մըն 

է, որուն գործերուն մեծ մասը կը կա

տարուի մասնաճիւղերու ճամբով, ուղ

ղութիւն ստանալով &րջանային եւ Կեդ

րոնական Վարչութիւններէ– Ուստի, 

մասնաճիւղերը ունին յատուկ պատաս

խանատուութիւն ուսուցանելու եւ 

մարզելու մեր երիտասարդ անդամնե– 

րը, եւ ըստ այնմ, ուրախ ենք այս իրո– 

ղութեամբ։ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Արեւմտեան շրր՜

ջանը ամէնէն զօրաւոր եւ աշխոյժ շըր- 
ջաններէն մէկն է աշխարհի, եւ օրինակ 

կը դառնայ միւսներուն– Նաեւ հմայ ֊ 

ուած եմ տեսնելով այսպիսի ընտանե

կան մթնոլորտ եւ մասնաւորապէս մեծ 

խումբ մը երիտասարդ անդամներ– Երի՜ 

տասարդները ապագան են մեր կազմա

կերպութեան, ինչպէս նաեւ հիմքը ղե

կավարութեան յաջորդ սերունդին։

Հ-Մ-Ը-Մ-ը կը թեւակոխէ իր երկրորդ

դարը, զինուած ու կայուն ռազմավա

րական ծրագիրով, որ ուշադրութեամբ 

պատրաստուած է վերջին հինգ տար

ուան ընթացքին, ներդրումովը մեր աշ– 

խարհատարած անդամներուն, հիմնը - 

ւած կազմակերպական եւ նիւթական 

հզօր սկզբունքներու վրայ, ուղղուած 

ճշգրիտ օրէնսդրութեամբ։ Հպարտ եմ, 

որ մասնակից եղած եմ իմ յարգելի ըն

կերոջս եղբայր & ահէ Ենիգոմշեանին 

հետ, այս ծրագիրին զարգացումնե– 

րուն»։

Տօնակատարութեան պաշտօնական 

բաժինի աւարտէն ետք, ներկաները 

մինչեւ ուշ գիշեր խանդավառութեամբ 

վայելեցին հանրածանօթ երգիչ Տա րութ  

Փամպուքճեանի կատարումները, տօնե–

լով Հ-Մ-Ը-Մ-ի հարիւրամեակը–
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՃԱՇԿԵՐՈՑ^-ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ 
ԵՒ «ԾԱՌԱՑՈՒ^ԵԱՆ» ՇՔԱՆՇԱՆԻ 

ՏՈՒ ՉՈՒ^ԻՒՆ՝ ՊԱՐԼԻՆԿԹԱՆԻ ՄԷԶ
Թ ղթա կից
ՊԸՐԼԻՆԿԹԸՆ

. . .

՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Արեւելեան 0 .  Նա

հանգներու Շրջանային վա ր

չութեան կազմակերպու–

թեա մբ , Շ աբաթ, 27 Հոկտեմբեր 2018-ի 

երեկոյեան տեղի ունեցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի  

100-ամեակի ճաշկերոյթ-պարահանդէսը^ 

Պբրլինկթընի «Մարիոթ» պանդոկի շքեղ 

սրահին մէջ« ներկայութեամբ 300 Հ©Մ©– 

Ը©Մ©ականներու եւ համակիրներու:

ճաշկերոյթին բացումը կատարուե

ցաւ սկաուտ դրօշակակիրներու եւ պատ– 

ւո յ հիւրերու մուտքով, քոյրեր Մեղրի 

Տէր Վարդանեանի եւ Անի Զարքարեա- 

նի կողմէ Մ♦ Նահանգներու եւ Հայաս– 

տանի քա յլերգներու կատարողու– 

թեամբ։

Օր ուան յայտագիրին պաշտօնական 

բաժինով« հանդիսավար եղբ. Վահէ թ՚ա– 

նաշեան բարի գալուստ մաղթեց ներկա– 

ներուն եւ ներկայացուց ներկայ պատ– 

ւո յ հիւրերը թեմի Առաջնորդ Անուշա– 

ւան °պ ս .

0՝ ա նի է լե  ա նի  
ներկա  յա  ց ո ւ -

ցիչ  Ուսթբրի Ս.
Երրորդութիւն  

եկեղեցւոյ հո– 

գեւոր հովիւ

Աահակ Ծ . Վ րդ. 

Եմիշեան« Հ©Մ♦ - 
Ը Մ ի  Կեդրո

նական Վարչու

թեան ատենա

պետ եղբ. *իառ

նիկ Մկրտիչ– 

եան, Կեդրոնա–

կան Վարչութեան անդամ եղբ. Հրաչ 

Մեսրոպեան« Հ©Յ՝^՝ Կեդրոնական Կո՜ 

միտէի անդամ ժ ՚ա նօ Աւետիսեան« 

Հ Մ Ը Մ ի  Շրջանային Վարչութեան 

ատենապետ եղբ. Արամ ^ այսէրեան, 

Պոսթբնի մասնաճիւղի ատենապետ եղբ. 

Աեւակ Խաչատուրեան եւ 100-ամեակի 

Շրջանային յանձնախումբի ատենա

պետ եղբ. Վահէ թ՚անաշեան՝.

Պաշտօնական յայտագիրին բնթաց– 

քին խօսքեր արտասանեցին Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ի 

Արեւելեան Մ. Նահանգներու Շրջանա

յին Վարչութեան ատենապետ եղբ. 

Արամ ^այսէրեան եւ Հ.Մ .Ը.Մ .ի Կեդրո

նական Վարչութեան ատենապետ եղբ. 

*իառնիկ Մկրտիչեան՝. Եղբայրները 

շնորհաւորեցին ներկաները Հ©Մ՝Ը՝Մ՝ի 

հիմնադրութեան 100-ամեակին ա ռի

թովդ բարձր գնահատեցին միութեան 

դերը ազգանուէր սերունդներու պատ

րաստութեան մէջ , աշխարհի 26 երկիր

ներու մէջ տարածուած 110 մասնաճիւ– 

ղերով եւ 26 հազար անդամներով։

Յայտագիրին երկրորդ մասով, Շըր՜ 

ջանային Վարչութիւնը միութեան « 0 ա– 

ռա յութեա ն» շքանշանով պատուեց 

վաստակաշատ 18 քոյրեր եւ եղբայր-
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ներ.– Ալպընիի մասնաճէւղէն Հա յտ է 

կէւլէսէրեան, Պոսթընէ մասնաճէւղէն 

Յա րութ Արապեան, Աւօ ^կարմաքեան, 

Արա Պարսումեան, Աւօ Պետրոսեան, 

Պետէկ Տէր Վարդանեան, Զեփ էւռ *էահ– 

վէճեան, Մարսէլ *էարեան, Լեւոն Խա– 

չատուրեան, Հեղէկ Մարկոսեան, Լին՜ 

տա Մարսուպեան, Մէսաք Ուրֆալեան, 
Յարգէս Ուրֆալեան, Յարգէս Ոսպէկ՜ 

եան, թ որոս Ոսպէկեան, & էքա կոյէ

մասնաճէւղէն Վարուժան ^էուգուզեան, 
* է լ ատելֆէոյ մասնաճէւղէն էլէզա պէթ  

^րամկոչեան եւ Ուա շինկթընէ մասնա– 

ճէւղէն Յովէկ Աբգարեան։

Այնուհետեւ բեմ հրաւէրուեցան ճաշ

կերոյթէն պատուոյ հէւրերը շքանը՜ 

շանակէրները նուէրատու §էշխան՝^նե– 

րը, նախկէն շքանշանակէրներն ու պատ–

ւո յ նախագահները, որոնք Հ©Մ©Ը©Մ©է 

կեդրոնական Վարչութեան ատենապե

տէն հետ հատեցէն մէութեան 100-ամ– 

եակէ կարկանդակը։ Նախկէն շքանշան– 

կէրներէն ներկայ էէն եղբայրներ Օհան 

Օհանեան« Յարգէս Յտեփանեան« Յազ– 

մէկ Փանոսեան« ճան ճ  էրէքեան« Յար

գէս կէւլէսէրեան« Յակոբ Խաչատուր– 

եան եւ քոյր Յ էթ ա  Օհանեան: Նախկէն

պատուոյ նախագահներէն ներկայ էէն 

եղբայր Օհան եւ քոյր Ռէթա Օհանեան– 

ներ« եղբայր Յամէկ եւ քոյր Վարդենէ 

ճարեաններ« տէր եւ տէկէն ժա ն-^ա գ  

Հաժժար եւ Նէքոլ Հաժժար-^կապէկեան։ 

ճա շկերոյթէ §էշխան»ներն էէն եղբայր

ներ Պետէկ Տէր Վարդանեան« Թորոս 

Ոսպէկեան« Արա Պարսումեան« Զարեհ 

^էարակէւլլէեան եւ Արա Յվաճեան։

Յայտագէրէ պաշտօնական բաժէնէ 

աւարտէն« ներկաները թորոնթոյէն ժա

մանած երգէչ *էօգօ Ասայեանէ եւ էր 

նուագախումբէն ճոխ երգերով ու պա

րերով խանդավառ պահեր ապրեցան 

մէնչեւ առաւօտեան կանուխ ժամեր« 

մանաւանդ երբ յեղափոխական երգերը 

թնդացուցէն սրահը:

Խ Մ Բ Ա Պ Ե ՏԱ Կ Ա Ն  ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

ն մէջ տ

©Մ©Ը©Մ©է 100-ամեակէ նախաձեռնութէւններու ծէ– 

րէն մէջ, &աբաթ« 27 Հոկտեմբերէ առաւօտեան ժա

մը 9-էն սկսեալ, §Հայրենէք» հաստատութեան շէն– 

քէն մէջ տեղէ ունեցաւ Հ©Մ©Ը ©Մ©է Արեւելեան Մ© Նահանգնե

րու մասնաճէւղերու խմբապետներու համագումարը նախա– 

ձեռնութեամբ &էջանայէն Յկաուտ© Խորհուրդէն եւ ղեկա– 

վարութեամբ &էջանայէն խմբապետներուն: Համագումա

րէն ներկայ եղան &էջանայէն Յկաուտ© Խորհուրդէ ատենա– 

պետուհէ քոյր Արշօ ^էանթարճեան, անդամ եղբ© Յովսէփ Մէ ~ 

նասեան« &րջանայէն խմբապետուհէ քոյր Թամար Յամուէլ– 

եան« & րջանայէն խմբապետ եղբ© Ալէքս Ուրֆալեան եւ զա

նազան մասնաճէւղերէ 11 խմբապետներ:

Համագումարէն ընթացքէն արծարծուեցան եւ քննարկը– 

ւեցան հետեւեալ հարցերը©-

- &րջանէ սկաուտական դաստէարակչական ծրագէրը։

- Անցեալէ եւ ապագայէ սկաուտական բանակումներ եւ 

սեմէնարներ։

- Հա մա -ՀՄ ԸՄ ©  -ական 11 -րդ բանակումը։

- Ապագայ պատասխանատու սկաուտներ պատրաստելու

մէջոցներ։

Համագումարէն խմբապետէ աստէճան ստացան հետեւ - 

եալ քոյրերն ու եղբայրները. - Ալէքս Ո ւրֆ ալեան« Մարէա 

Օվասաբեան« Նէնա Ոսպէկեան եւ Մեղրէ Տէր Վարդանեան:
Համագումարը այցելեցէն Հ .Մ .Ը .0 .է  կեդրոնական Վար

չութեան ատենապետ եղբ© ^էառնէկ Մկրտէչեան, կեդրոնա– 

կան Վարչութեան անդամ եղբ© Հրաչ Մեսրոպեան, ընկերակ– 

ցութեամբ Հ©Մ©Ը©Մ©է Արեւելեան Մ© Նահանգներու & րջանա

յէն  Վարչութեան ատենապետ եղբ© Արամ ^էայսէրեանէ, 

& րջանայէն Վարչութեան անդամ եղբայրներ Վէգէն Խաչա– 

տուրեանէ եւ Յէմոն Պարտէզպանեանէ։

Այս ա ռէթով , Հ Մ Ը Մ է  կեդրոնական Վարչութեան 

ատենապետը ողջոյնէ խօսք ուղղեց խմբապետներուն« անդ

րադարձաւ սկաուտ խմբապետներու կարեւոր դերէն պատ

րաստելու ապագայ ղեկավարներ« որոնք պէտէ երաշխաւո– 

րեն մէութեան յառաջէկայ տասնամեակներու յաղթական եր - 

թ ը  Հանդէպումէն աւարտէն, եղբ© ^էառնէկ պատասխանեց 

ներկայ խմբապետներու հարցումներուն:
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-  "  - ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 0  ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ 
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 0 . ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԷԶ

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ՝ Հ Մ Ը Մ Ի  ԴՐՕՇԻ 
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ, ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ, ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՏՈՂԱՆՑ0 

ԵՒ ՏԵՌԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հ Մ Ը Մ ի  100-ամեակի

ոգեկոչումները Արեւել

եան Մ. Նահանգներու 

շրջանին մէջ եղան բա 

ւական հարուստէ Այս՜ 

ի, 28 Հոկտեմբեր 2018-ի 

առաւօտեան, Ուոթըրթաունի Ս• Ստե– 

փանոս Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ 

տեղի ունեցաւ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  դրօշի օրհնու

թեան, ձեռամբ Սահա կ Ծ . Վր դ– ° միշ– 

եանի եւ Ս• Ստեփանոս եկեղեցւոյ հոգե– 

ւոր հովիւ Անդրանիկ Ա. 0հ ն յ. Պալճեա– 

նի։ Ա աւարտ Սուրբ Պատարագի, հոգե– 

հանգստեան արարողութիւն կատար– 

ւեցաւ ի յիշատակ Հ ՚Մ ՝Ը ՝Մ ՚ի  մեծ ընտա– 

նիքի հիմնադիրներուն եւ ննջեցեալնե– 

րուն:

եւ համակիրները, Պոսթընի մասնաճիւ– 

ղի սկաուտներուն եւ շեփորախումբին 

առաջնորդութեամբ, տողանցեցին դէ~ 

պի Ուոթըրթաունի Հա յ Մշակութային

եւ Կրթական Կեդրոն, ուր տեղի ունե - 

ցաւ 100-ամեակի պաշտօնական հանդի– 

սութիւնը: Տողանցքը մեծ խանդավա– 

ռութիւն ստեղծեց Ուոթըրթաունի հա–

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՏՈՂԱՆՑ0
Հոգեհանգստեան արարողութեան 

աւարտին, ներկայ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ա կ ա ն ն ե ր ը
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յութեան Արտերուն մէջ, որոնք ծափող–

ջոյններով քաջալերեցին Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն

նոր Աերունդը:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԿԱՐՆԵՐՈՒ 

ԵՒ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՋԵՌԱՅԻՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆ0ՆԵՐՈՒ  

ՑՈՒՑ ԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
100-ամեակի պաշտօնական հանդի– 

Աութեան Արահը այդ օր զարդարուած

էր Հ Մ Ը Մ ի  Պ իւղի
Ակաուտներուն ձեռային աշխատանքնե– 

րով եւ 100-ամեակի Շրջանային յա նձ

նախումբին պատրաԱտած պատմական 

լուԱանկարներով։

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ
Ուոթըրթաունի թաղերուն մէջ կա

տարուած տողանցքէն ետք, Ակաուտա– 

կան շարքերը դրօշակներով մուտք գոր– 

ծեցին Հա յ Մշակութային եւ Կրթական 

Կեդր ոն։ Անոնց հետեւեցան օր մը առաջ 

§Ծառայութեանդ շքանշան Ատացած 

Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն  քոյրերն ու եղբայրները։

100-ամեակի հանդիԱութեան հանդի– 

Աավարն էր եղբ. Յակոբ խաշատուր– 

եան։ Ան ներկայացուց հիւրերը եւ բեմ  

հրաւիրեց Անի Զարքարեանը, որպէսզի 

մեներգէ 0 .  Նահանգներ ու եւ ՀայաԱ– 

տանի քայլերգները։

ՀանդիԱավար խաշատուրեան ներ

կայացուց նաեւ շրջանի 12 մաԱնաճիւ–

ղերը։
^իեղարուեստական յայտագիրով

ելոյթ ունեցաւ §Սայաթ Նովա՚դ պարա–

խումբը։ Փունջ մը տոհմիկ երգեր ներ

կայացուցին 0եղրի Տէր Վարդանեան եւ 

Յովիկ խաչերեան։

ՀանդիԱութեան առաջին խօԱքը ար– 

տասանեց Հ . 0 Ը 0 .ի Պ

ճիւգի ատենապետ եղբ. Սեւակ խաշա– 

տուրեան։ Ան ըԱաւ, որ նոր Աերունդին 

պարտականութիւնն է աշխատանքը շա– 

րունակել եւ միշտ §թարձրացիր-բարձ

րացուր՝^ նշանաբանին հաւատարիմ 

կերտել փայլուն ապագայ։

Հ-Մ-Ը-Մ-ի Արեւելեան Ա. Նահանգ

ներ ու Շրջանային Վարշութեան ատե

նապետ եղբ. Արամ *իայԱէրեան բեմ  

բարձրանալով յայտնեց, որ նոր մար–

տահրաւէրներու առջեւ է Հ .0 .Ը .0 .ը  եւ

այԱ գծով երիտաԱարդութեան պարտա

կանութիւն տրուած է աշխատանքը շա

րունակելի պայքարելով մեր ժողովուր– 

դին եւ միութեան անյարիր Աովորու– 

թիւններուն դէմ ։

Ապա, Շ րջանային Վարշութեան ան– 

դամ եղբ. Շանթ Մամկոշեան ներկայա

ցուց օր մը առաջ, 100-ամեակի ճաշկե

րոյթին ^Ծառայութեանդ շքանշան ըԱ–

տացած, Հ .Մ Ը  Մ–ական վաԱտակաշատ
18 քոյրերն ու եղբայրները։

Հ Յ Դ –  Արեւելեան 0 •  Նահանգներու 

Կեդր ոնական Կ ոմիտէի անդամ Ման 

ԱւետիԱեան իր խօԱքին մէջ յայտնեց, թ է  

այ Աօր, հարիւր տարի ետք, այն  կամա֊  

ւոր բանակը, որուն մաԱ կը կազմէք նա

եւ դուք, կը գործէ աշխարհի շորԱ ծա

գերուն, կառշած մնալով իր հիմնադիր

ներուն հաԱտատած Ակզբունքներուն, 

առողջ միտքը պատրաԱտելով առողջ 

մարմինին մէի

ԱւետիԱեան աւելցուց, որ ազգային 

եւ գաղափարական դաԱտիարակու– 

թիւնը Հ .0 .Ը .0 .ա կա նին  համար ո ՚շ թ է  

առաջնահերթ է, այլ Աուրբ է, փաԱտ 

Արցախի ազատագր ութեան համար 

պայքարած նահատակները, որոնք ա յ

Աօր անմահացած են °ռա բլուրի մէջ։

Հ Մ Ը Մ ի  Կեդր ոնական Վարշու

թեան ատենապետ եղբ. *իառնիկ 

Մկրտիշեան ներկայացուց օրուան
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ԵՂԲ. ՍԱՐԳԻՍ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ

Եղբ. Սարդիս Ստեփանեան ծնած է Հալէպ 
եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական շարքերուն անդա
մակցած է Սուրիոյ մէջ, 1947-ին։ Եղած է ըս– 
կաուտ խմբապետ։

Արեւելեան Մ. Նահանգներ հաստատուե– 
լով, եղբ. Սարդիս երեք շրջան եղած է Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Պոսթընի մասնաճիւղի Սկաուտական 
Խորհուրդի անդամ։ Երեք շրջան մաս կազ
մած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պոսթընի մասնաճիւղին, իսկ 

երեք շրջան ալ (վեց տարի)՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւել եան Մ. Նահանգներու 
Շրջանային Վարչութեան։ 1995-ին, միութեան Զ. Պատգամաւորա– 
կան Ընդհանուր ժողովին, ան ընտրուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ական իր գործունէութեան առընթեր, եղբ. Սարդիս մաս 
կազմած է նաեւ Համազգայինին։ Երեք շրջան ան եղած է Համազ- 
գայինի Պոսթընի մասնաճիւղի վարչական եւ շրջան մըն ալ՝ Հա– 
մազգայինի Արեւելեան Մ. Նահանգներու Շրջանային Վարչու
թեան անդամ։ Հալէպի մէջ, երկու շրջան ան եղած է Ազգային Վար
ժարաններու հոգաբարձու։

Եղբ. Սարդիս Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան Մ. Նահանգներու Շրջանա
յին Վարչութեան կողմէ արժանացած է միութեան «Ծառայու
թեան» շքանշանին։

պատգամըՀ Ան յայտնեց« որ ՜166–ամեա– 

կէ յոբելեանն է այսօր Հ©0©Ը©0©է Արե

ւելեան 0© Նահանգներու շրջանէն մէջ: 
Շրջ ան մը« որուն մասնաճէւղերը աշ

խարհագրական հեռաւորութեամբ կը 

գործեն տարբեր նահանգներու մէջ . 
սակայն մէշտ Հ©0©Ը©0©ական դաստէա– 

րակութեամբ եւ Հ©0©Ը©0©ական նուէ– 

րումով։ Շրջան մը« որ մեր մէութեան 

տուած է կեդրոնական վարչութեան 

անդամներ« հաւատաւոր ու նուէրեալ 

Հ©0©Ը ©0©ականներ եւ տակաւէն կը շա

րունակէ գործել նոյն հաւատքով եւ 

նոյն պատրաստակամութեամբ։ Շնոր–

հաւորութեան խօսք Հ©0©Ը©0©է Արե

ւելեան 0© Նահանգներու շրջանէն եւ 

մէութեան 26 հազար անդամներուն« 

որոնք ա ռէթն ու բախտը ունեցան 

մէութեան 100 –ամեակէն ժամանակա - 

կէցները ըլլալու եւ անոր տօնակատա– 

րութէւններուն մասնակէց դառնալու։

Այս ա ռէթով , Հ©0©Ը©0©է կեդրոնա

կան վարչութէւնը §Արժանեաց՝Ֆ շքանը– 

շանով պարգեւատրեց կեդրոնական 

վա րչութեա ն նախկէն անդամ եղբ© 

Աարգէս Ատեփանեանը մէութեան էր  

երկարամեայ ծառայութեան համար:
Այնուհետեւ, հայրական էր խօսքը 

փոխանցեց Աահա կ Ծ © վրդ© Եմէշեան։ 

Ան ըսաւ« որ Հ ©0 Ը ©0 է  երթ ը սկսաւ 

Հայոց Տեղասպանութենէն անմէջապէս
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ետք, անտէր ու անտիրական որ

բեր խնամելու եւ հայրենիքէ 

օժանդակութեան աշխատանք– 

ներով% Ան եղաւ կրթական հաս

տատութիւն մը դպրոց մը, ուր 

սերունդէ սերունդ փոխանցուե

ցան ազգային գաղափարախօ– 

սութիւն եւ պատուի զգացողու–

թ իւն :
Ան եզրակացուց, որ շնորհիւ 

Հ .0 .Ը .0 .ի ն , հայապահպանման 

առաքելութիւնը կը շարունակ– 

ւի հաստատ քայլերով:
Հուսկ, կատարուեցաւ փակ– 

ման աղօթք եւ Անի Զարքարեան 

մեներգեց Հ .0 .Ը .0 .ի  քա յլերգը

Աւարտին տեղի ունեցաւ հիւ– 

րասիրութիւնէ

Հ.Մ .ԷՄ .Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐ ՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԷ 

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՇՐՋԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի տ օ նա 
կ ա տ ա ր ո ւթ ի ւ ն ե ր ո ւն  մա ս
նա կցելու համար, Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

Կեդրոնական Վարչութեան ա տ ենա 
պետ եդբ. Գառնիկ Մկրտիչեան 22-29 
Հոկտեմբեր 2018 ա յցելեց  Արեւելեան 
Մ. Նահանգներու շրջան, ուր շարք մը 
հա նդիպ ումներ ունեցա ւ ա զ գ ա յի ն  
կա ռոյցներու պ ա տ ա սխ ա ն ա տ ո ւնե
րու եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղերու վա ր
չական կազմերու հետ։

Ստորեւ՝ Կեդրոնա կան Վարչու
թեան ատենապետին այցելութիւննե- 
րուն ամփոփ տեղեկատուութիւնը։

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՀԱ Յ ԴԱՏԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ,

Հ Ա  ԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ ԵՒ ԱՐ; ԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Երեքշաբթի, 23 Հոկտեմբերին, Եդբ՝ Գառնիկ 0կրտիշեան 

այցելեց Ուաշինկթընի Հա յ Դատի գրասենեակը Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի 

Արեւելե ան 0 .  Նահանգներու Շիմանային փարշութեան ան– 

դամ եղբ. Շանթ փամկոշեանի, Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  Ուաշինկթընի

մասնաճիւղի վարշութեան անդամ քոյր Հուրի 0էօրքիւնեա– 

նի եւ 100 –ամեակի Շիմանային յանձնախումբի ատենապետ
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եդբ. փահէ Թանաշեանի ընկերակցու– 

թեամբէ Հանդիպումին ներկայ էին Հա յ 

Դատի գրասենեակի գործադիր տնօրէն 

Արամ Համբարեան եւ գրասենեակի հա

ղորդակցութեան տնօրէն Եդիսաբէթ  

Ջուլճեան։

Նոյն օրը, Հ .0 .Ը .0 .ի  պատուիրակու

թիւնը այցելեց Ուաշինկթընի մէջ Հա– 

յաստանի Հանրապետութեան դեսպա

նատուն եւ տեսակցեցաւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան փոխ դեսպան Արա 

0արգարեանի հետ: Աւելի ուշ, պատուի – 
րակութիւնը այցելեց Արցախի Հանրա

պետութեան ներկայացուցշական գրա– 

սենեակ եւ հանդիպեցաւ Արցախի ներկայացուցիշ 0ո պ էր թ  

Աւետիսեանի հետ:

ՈՒԱՇ ԻՆԿԹԸՆԻ 0ԱՍՆԱՃ ԻՒՂ
Նոյն օրը, երեկոյեան, եդբ՝ Գ առնիկ 0կրտիշեան հանդի

պում մը ունեցաւ Ուաշինկթընի մասնաճիւղի անդամներուն 

եւ համակիրներուն հետ: Հ  անդիպումին բացումը կատարեց 

մասնաճիւղի վարշութեան փոխ ատենապետ եղբ. Յո վիկ Ա բ ֊ 

գարեանէ Ան բարի գալուստ մաղթելէ ետք, ներկաները հրա– 

ւիրեց մէկ վ այրկեան յոտնկայս լռութեա մբ յա րգելու յիշա–
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Ն Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

կուցեց շրջանէ գործունէութեան եւ յա– 

ջորդող օրերուն տեղէ ունենալէր 100- 
ամեակէ ձեռնարկներուն մասին՛. Այս 

առիթով, իր սրտի խօսրը փոխանցեց Նիւ 

Եորրի հոգեւոր հովիւ 0եսրոպ 0հ ն յ՝ Լա–

րիսեան։ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  կեդրոնական վա ր

չութեան ատենապետը իր խօսրին աւար

տին պատասխանեց ներկաներու հար

ցումներուն։

ՆԻՒ ԵՈՐ՝ԲԻ 0ԱՍՆԱ ԻՒՂ
Նոյն օրը, երեկոյեան« եղբայրներ 

Գառնիկ 0կրտիչեան եւ Հրաչ 0եսրոպ– 

եան հանդիպում մը ունեցան Նիւ Եորրի 

մասնաճիւղի անդամներուն եւ համա–

կիրներուն հետ՛ Հ անդիպումին բ ացումը 

կատարեց մասնաճիւղի վարչութեան

ատենապետ եղբ՝ Աովհաննէս 0ա շէվէճ՜ 

եան։ թարի գալուստ մաղթելէ ետր ներ– 

կաներուն« ան կարգ մը տեղեկութիւն– 

ներ փոխանցեց մասնաճիւղին մօտակայ 

անցեալի եւ ապագայի ծրագիրներուն 

մասին։ Շրջանային վարչութեան ան– 

դամ եղբ՝ Սիմոն Պարտիգպանեան գե

տակը վերջերս մահացած, Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  §Ծառայութեան՝ֆ շրանը– 

շանակիրներ եղբայրներ Լեւոն ^էալեանի եւ Համօ Սարտար–

պէկեանցի։

Շրջանային վարչութեան անդամ եղբ՝ Շանթ Ռամկոչեան 

գեկուցեց շրջանի գ որ ծունէութեան եւ յ աջոր դ ող °ր եր ուն տե֊  

ղի ունենալիր 100-ամեակի ձեռնարկներուն մասին։ Եղբ՝ 

0կրտիչեան իր խօսրին աւարտին յատուկ յուշա նուէրով  

պատուեց Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  հիմնադիրէն Տիգրան Ա՝ 0հն յ՝ խոյեանի 

դուստր Սեդա կելլէնեանը։ Եղբ՝ Շանթ Ռամկոչեան, իր կար

գին, Սեդա կելլէնեանին յանձնեց Շ  րջանային վարչութեան 

յուշանուէրը։

ՆԻՒ ԵՈՐՐԻ ԱԶԴԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Չորերշաբթի, 24 Հոկտեմբերին, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ եղբ՝ Դառնիկ 0կրտիչեան եւ կեդ

րոնական վարչութեան անդամ եղբ՝ Հրաչ 0եսրոպեան, 100- 
ամեակի Շ  րջանային յանձնախումբի ատենապետ եղբ՝ վահէ 

թանաշեանի ընկերակցութեամբ, այցելեցին Արեւելեան 0 ՝  

Նահանգներու թեմի Առաջնորդ Անուշաւան °պ ս ՝ Դանիէլ–

եանին՝ Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Նիւ Եորրի Ագգ ային
Առաջնորդարանին մէջ:

ՆԻՒ Ճ Ը Ր ԶԻ Ի  0ԱՍՆԱ ԻՒՂ
Հինգշաբթի, 25 Հոկտեմբերի երեկոյ– 

եան« եղբայրներ Դառնիկ 0կրտիչեան եւ 

Հր աչ 0եսրոպեան հանդիպում մը ունե

ցան Նիւ ճըրգիի մասնաճիւղի անդամնե– 
րուն եւ համակիրներուն հետ։ Հանդի

պումին բացումը կատարեց մասնաճիւղի վարչութեան ատե

նապետ եղբ՝ 0արր թորոսեան՝

Հանդիպումին իր սրտի խօսրը փոխանցհց Նիւ ճըրգիի հոգ ե֊  

ւոր հովիւ Ա ովնան 0հնյ՝ Պոգոյեան։ Եղբ՝ 0կրտիչեան իր խօսրին 

աւարտին պատասխանեց ներկաներու հարցումներուն։

0ԱՍԱՁՈՒՍԷՑ ՆԱՀԱՆԴԻ 

ՆԵՐկԱւ Ա  Ո Ւ ԻՉՆԵՐՈՒ ՏՈՒՆ
Ուրբաթ, 26 Հոկ տեմբերի առաւօտեան« Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  կեդրո

նական վարչութեան ատենապետ եղբ՝ Դառնիկ 0կրտիչեան 

եւ կեդրոնական վարչութեան անդամ եղբ՝ Հրաչ 0եսրոպ– 

եան, ընկերակցութեամբ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  Արեւելե

ներու Շ  րջանային վարչութեան ատենապետ եղբ՝ Արամ Դ այ - 

սէրեանի, Շ  րջանային վարչութեան անդամ եղբ՝ վիգէն Խա– 

չատուրեանի, Պոսթընի մասնաճիւղի վարչութեան ատենա

պետ եղբ՝ Սեւակ խաչատուրեանի եւ 100-ամեակի յանձնա

խումբի ատենապետ եղբ՝ վահէ թանաշեանի« այցելեցին 0 ՝  

Նահանգներու 0ասաչուսէց նահանգի Ներկայացուցիչներու

Տուն եւ հանդիպում ունեցան նահանգի հայ  երեսփոխան Դա֊  

ւիթ 0ուրատեանի հետ՝
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Հանդիպումէն աւարտին,
երեսփոխան 0ուրատեան պատ

ուիրակութեան յանձնեց 0ասա– 

չուսէց նահանգէ Ներկայարուցիչ

ներու Տան հռչակագիրը Հ ՚Մ ՚–

Ը ՝0 ՝ի  100-ամեակին առիթով՝.

Հռչա կա գէրը կը փոխանցէ 

0ասաչուսէց նահանգի Ներկա– 

յացուցիչներու Տան անկեղծ 

չնորհաւորութիւնները Հ ՝0 ՝–

Ը ՝0 ՝ին« ով անոր
տարիներու նուիրումը ղեկավա

րելու եւ կազմաւորելու հայ երի

տասարդութեան նկարագիրը« 

դիմագրաւելով մեր հայ հա

մայնքներու կարիքները՝ ներկա

յացուցիչներու Տան անդամները 

այս առիթով կը փոխանցեն իրենց լաւագոյն բարեմաղթու– 

թիւնները յաջողութեամբ չարունակելու միութեան 100-ամ– 

եայ երթը՝

ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԱՍՆԱ-լ ԻՒՂ
Նոյն օրը, երեկոյեան« եղբայր

ներ Գառնիկ 0կրտիչեան եւ Հրաչ 

0եսրոպեան հանդիպում մը ունե

ցան Պոսթընի մասնաճիւղփ ան– 

դամներուն եւ համակիրներուն 

հետ՝ Հանդիպումին բացումը կա– 

տարեց մասնաճիւղփ վարչութեան 

ատենապետ եղբ. Սեւակ խաչա– 

տուրեան՝.

Այս ա ռիթով, Շ  րջանային

վարչութեան ատենապետ եղբ. 

Արամ ^այսէրեան զեկուցեց չրջանի գործունէութեան եւ յա– 

ջորդող օրերուն տեղի ունենալիք 100-ամեակի ձեռնարկնե– 

րուն մասին՝ Եղբ՝ Մկրտիչեան իր խօսքին աւարտին պատաս– 

խանեց ներկաներու հարցումներուն՝

3 այտնենք, որ մասնաճիւղերու հետ 

իր հանդիպումներուն ընթացքին, եղբ՝ 

Գառնիկ 0կրտիչեան ընդհանուր գիծե– 

րով ներկայացուց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի համաչ– 

խարհային կառոյցը« կեդրոնական վա ր

չութեան կազմը եւ միութեան 100-ամեա– 

կին նուիրուած տօնակատարութիւննե– 

րուն չարքը, որ տեղի ունեցաւ 20-29 3 ու– 

լիս 2018-ին, Հայաստանի մէջ՝.

Հանդիպումին աւարտին, հայ 

երեսփոխանին յանձնուեցաւ

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեակի յուչան– 

ուէրը՝

պ ո ս թ ը ն ի  §հ ա յ ր ե ն ի ք » 
հ ա ս տ ա տ ո ւ թ ի ւ ն

Արեւելեան 0 ՝  Նահանգներու չրջան 

այցելութեան վերջին օրը, Երկուչաբթի, 
29 Հոկտեմբերին, եղբայրներ Գառնիկ 

0կրտիչեան եւ Շրջանային վարչութեան 

անդամ Շանթ 0ամկոչեան« ընկերակ– 

ցութեամբ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ի  *էանատայի Շ՚րջա

նային վարչութեան ատենապետուհի 

քոյր Լիոնի Սարմազեանին, այցելեցին 

§Հայրենիք» հաստատութիւն եւ հանդի

պում մը ունեցան Հ՝3՝*հ ՝ Արեւելեան 0 ՝  

Նահանգներու կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչ ճորճ Աղճայեանի« ան– 

դամներ 0ա նօ Աւետիսեանի, կրէկ Պէտ– 

եանի« §Հայրենիք» չաբաթաթերթի խըմ– 

բագիր Զաւէն Թորիկեանի, §Արմինիըն 

Ուիքլի»ի խմբագիր կարինէ վանի եւ 
փոխ խմբագիր Լիզա Երէցեան-Առաքել– 

եանի հետ՝
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Հ.Մ .Զ.Մ .Ի 100-ԱՄԵԱԿԲ ԳԱՆԱՏԱՅԻ 
ՕՆԹԱՐԻՕ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷԶ

Ցոլեր Փանոսեան-Մկրտիչեան  
ՔԷՄՊՐԻ6

արձր հովանաւորու–

թեամբ *էանատայի Հա– 

յոց թ ե մ է  Առաջնորդ

թա բգէն Արք– Չարեա– 

նէ, հովանաւորու–

թեամբ Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական վա ր

չութեան, նախագահութեամբ տէր եւ 

տիկ– Արթօ եւ Ալէս 0արգարեաններու, 

կազմակերպութեամբ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝է *էա–

նատայի Լրջանային վարչութեան, ՛Շա

բա թ, 24 նոյեմբեր 2018-ի երեկոյեան 

ժամը 6.30-ին, թորոնթոյի Համազգայի– 

նի թատերասրահին մէջ, պատկառելէ 

հանդիսութեամբ մը նշուեցաւ Հ ՚0 ՚–  

Ը՝Մ ՛է 100-ամեակը:
Հանդիսութեան բացումը կատար– 

ուեցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի թ որոնթ ոյի  ըս– 

կաուտներու մուտքով, որոնք դրօշակ

ներ ով բեմ  բարձրացան՛. Տեղի ունեցաւ 

դրօշակի պաշտօնական արարողու– 

թ իւն , որմէ ետք թորոնթոյի շեփորա– 

խումբը յաջորդաբար հնչեցուց *էանա– 

տայի, Հայաստանի եւ Հ ՚Մ ՝Ը ՝Մ ՝ի  քա յ

լերգները՛ Ապա, ներկաները յոտնկայս 

լ ռութեա մբ  յ ար գ եցին մեզմէ յ աւէտ  
բաժնուած Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն  քոյր–եղ– 

բայրներուն յիշատակը։

Օրուան հանդիսավարներն էին քոյր  

Տոլեր 0կրտիչեան եւ եղբ. Արմէն ^ա– 

լէոզեան։ Բացման խօսքով Հ ՚Մ ՝Ը ՝Մ ՝ը  

ներկայացուեցաւ իբրեւ այն միու– 

թիւնը, որ իր յարկին տակ հաւաքած է

հայ մանուկն ու երիտասարդը, սատար 

հանդիսանալով անոնց մարմնակրթու– 

թեան եւ հայեցի դաստիարակութեան։

Բացման խօսք էն ետք ցուցադրուե՜ 
ցաւ Հ ՚Մ ՝Ը ՝Մ ՝ի  *էանատայի մասնաճիւ–

ղերուն կողմէ պատրաստուած տեսերիզ 

մը, որուն • 0 ©Ը. 0 ©ի ^անա–

տայի շրջանի սկաուտներ, մարզիկներ 

եւ անդամներ հաւաքաբար իրենց շնոր–
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հաւորական խօսքերը կը փոխանցէին 

100-ամեակի առիթով։ թեմ հրաւիրուե– 

ցաւ քանոնահար Մատիանա թորոս– 

եան« որ ն»րկաներուն հրամցուց հ ա 

կական երաժշտական քանի մը կտոր– 

ն»ր։ Ապա, անոր միացան խումբ  մը 

սկաուտներ քոյրեր Անի Տովհաննէս– 

եան« Լորա Տոնոյեա ն« 0արիա Գա– 

լուստեան« Միէլ 0նաճեան եւ եղբ~ 

Արամ խաչիկեան« որոնք ասմունքեցին 

Տա կոբ ալպանտ Տըլտըլեանի §0եր  

սրտերու Հ-Մ-Ը-Մ-՜ֆ ոտանաւորը ընկե– 

րակցութեամբ քանոնի։

թեմ հրալիրոլեցալ Հ  Մ Ը  Մփ Գա֊
նատայի &րջանային վարչութեան ատե

նապետուհի քոյր Լիոնի Աարմազեան,

որ մեծ հպար տոլթեամբ  ողջոլնեց  
Հ-Մ-Ը-Մ-ի 100-ամեակը եւ յայտնեց« թ է

վերջին քանի մը տարիներուն ականա– 

տեսը ըլլալով Հ-Մ-Ը-Մ-ի Գ անատայի 

շրջանի անդամական թիւի աճման եւ 

աշխոյժ գործունէութեան« պարտք կը 

զգա յ &րջանային վարչութեան անու– 

նով իր երախտագիտութիւ.նը յ այ տնելու 

բոլոր անոնց« որոնք իրենց ներդրումը 

ունեցած են շրջանի վերելքին։ 0 ո յր

Աարմազեան ըսաւ– Հ^ահ մը կանգ ա ռ

նելով ու ետ նայելով 100-ամեայ, բա յց  

միշտ երիտասարդ Հ-Մ-Ը-Մ-ի պատմու

թեան« կը գիտակցինք« որ այս միու– 

թիւնը հաստատ ու տոկուն կանգնած, 

իր ծննդեան օրէն մինչեւ օրս կը գործէ 

նոյն թափո վ»։

& րջանային վարչութեան խօսքէն 

ետք« ^Ծառայութեանդ շքանշան ստա–

ց ան բ ազ մավաստակ Հ -0 -Ը  Մ ական֊

ներ թորոնթոյի մասնաճիւղէն եղբայր

ներ Միհրան խաչերեան, Արթօ խաչեր– 

եան« վահագ °ղո յեա ն« վա չէ Պոյաճ՜ 

եան« Արի փէսքինեան, Սէնթ Գէթրինզի 

մասնաճիւղէն եղբ- Աարգիս 0 է շիշեան

եւ Գէմպրիճի մասնաճիւղէն եղբ- Մա– 

նաս վազարեան։ Այս առիթով, Աուրիոյ 

& րջանային վարչութեան որոշումով, 

§Ծառայութեանդ շքանշան ստացաւ 

վերջերս շրջան հաստատուած եղբ- վ ի 

գէն Գէորգեան։

Այնուհետեւ« Հ–Մ–Ը–Մ–ի Թորոնթոյի

սկաուտներէն խմբակ մը ներկայացուց 

գ աւազանի յատուկ խաղը։ Ց ուցադ ր ը ֊ 

ւեցաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդր ոնական վա ր

չութեան քարոզչական յանձնախումբին 

պատրաստած 100-ամեակի տեսերիզը,

որմէ ետք բ եմ հր աւիրուեցաւ յ ատկա֊
պէս Հայաստանէն հրաւիրուած երգ

չուհի կապի կալոյեան եւ իր քաղցրա– 

հունչ ձայնով մեկնաբանեց հայրենասի

րական երկու երգ։

Օրուան պատգամաբերն էր Հ-Մ-- 

Ը-Մ-ի կեդրոնական վարչութեան ատե

նապետ եղբ- Գառնիկ Մկրտիչեան։ Օղբ- 

Մկրտիչեան իր խօսքին սկիզբը յա յտ 

նեց, թ է  Հ-Մ-Ը-Մ-ը գործած է բոլորին
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^ ■ ^ Գ Ա Ն Ա Տ Ա
^սւս , »*& ՝

համար եւ բոլորին հեա« թէեւ 

68
պարաականութիւնը կը թ ե 

լադրեն այսուհեաեւ ըլլալ 

աւելէ պաարասա դիմագրա

ւելու մեր ժողովուրդին ու 

հայրենիքին սպառնացող բո– 

լոր աեսակի մարաահրաւէր– 

ները»։
Հ©Մ©Ը©Մ©ի 100-ամեակին

ա ռիթով« §Արաակարգ՝ֆ

՝րի գործած է հայրենի– ււա
քէն դուրս , բայց միշտ գ ո ր ֊ ն |
ծած է հայրենիքին համարէ 

Ան իր երախտագիտութիւնը

յայտնեց Հ©Մ©Ը©Մ©ի 9՝անա–
տայի շրջանին, որ իր նիւթա– Տ  1 Ս 
կան եւ բարոյական հ ա յ  ն 

աջակցութիւնը ցուցաբերեց Լ \ | յ | 1  
Կեդրոնական 

ն 100 –ա մեա կի

ն , նշելով որ 

աջակցութեան շօշափելի 

հանդիսանա յ  

շրջանին բա ր եր ա ր ո ւթեա մբ  1 ա ա  
կերտուած եւ Կ իւմրիի մէջ 

կանգնեցուած վահան Ջեր ա– 

դի արձանը։

Եղբ© Մկրաիչեան իր խօսքին մէջ շեշ

1Ը՜
քանշան ստացան բազմավաս– 

տակ ու հաւատաւոր երկու 

Հ©Մ ©Ը©Մ ՞ականներ իՒորոն֊ 

թոյի մասնաճիւղէն եղբ • վա ՜ 

|Օ ո Օ |Տ  հան Ջ ալիքեան եւ հ՝էմպրիճի 

մասնաճիւղէն ծդբ* Աամսոն 

փահքէճեան, իսկ միութեան 

բարձրագո յն  §Արժանեաց՝Ֆ

շքանշանին արժանացաւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

Կեդրոնական վարչութեան նախկին 

անդամ եղբ© Արմէն Կէաիկ–

1 եան։

Հնչեց Հ©Մ©Ը©Մ©ի 100 ~ամ~

եակի քայլերգը եւ բեմ բարձ

րացաւ Վարդան Վքւդ* քժաշճ՜ 
եան, որ իր սրտի խօսքով եւ 

<(քկահսլանիչյ>ով փակեց հան– 

դիսութեան պաշտօնական

Հ©Մ©Ը©Մ©ի
վարչութեւ 

ձեռնարկներ 

այդ 

փասաը կը

աեց, որ §0եր ժողովուրդը Հ©Մ©Ը©Մ©ին 

աուած է կամաւոր բանակի կոչում եւ 

պարաականութիւն, այդ կոչումն ու
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100-ԱՄԵԱԿԻ Պ Ա ՇՏՕ ՆԱ ԿԱ Ն 
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ՝ Ք ԷՊ ԷՔ Ի  ՄԷԶ

Ը Մ ֊ § Կ  ամք՚Ֆ եւ Լաւալէ մասնա ճէւղե– 

րուն սկաուտներուն տողանցքով։ 0ար– 

էա Հապէպ բեմ բարձրանալով մեներ– 

գեց անատայէ եւ Հայաստանէ քա յ

լերգները, ապա սկաուտներն ու ներկա–

ները մէասնաբար երգեցէն Հ©Մ©Ը©Մ©է

ք այլ երգը։

Օրուան Հանդէսավարներն էէն եղբ© 

Ասատուր Արամեան եւ քոյր Թալէն 

Ապրագեան։ Եղբ© Ասատուր բարէ գա 

լուստ մաղթեց ներկաներուն եւ խնդրեց 

վայրկեան մը յոտնկայս լռութեա մբ  

յա րգել մէութենէն յա ւէտ բաժնուած 

քոյրերուն եւ եղբայրներուն յէշատակը։ 

Առաջէն Հերթէն ցուցադրուեցաւ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գա նա տա յի  
100-ամեակի Յանձ՜նախումբ 
ՔԷՊԷՔ

ա զ մ  ա կ ե ր պ ո ւ թ ե ա մ  բ

Հ©Մ©Ը©Մ©է Գ
նայէն վարչութեան, Կէրակէ, 

25 նոյեմբեր 2018-է երեկոյեան ժամը 6– 
էն, Ա© 3 ակոբ Ազգ© վարժարանէ §Հաճէ~ 

թեան՝Ֆ մարզարանէն մէջ տեղէ ունեցաւ 

մէութեան Հէմնադրութեան 100-ամեա– 

կէն պաշտօնական Հանդէսութէւնը։

Հանդէսութեան ներկայ եղան *էանա–

տայէ Թեմէ Առաջնորդ 

Բաբգէն Արք© Չարեան,

Աուրէն Արք© Գաթարոյ– 

եան, Հ©Մ©Ը©Մ©է Կեդրո
նական վարչութեան ա– 

տենապետ եղբ© *էառնէկ

Մկրտէչեան, Հ©Մ©Ը©Մ©է
Կեդրոնական վարչու

թեան անդամ եղբ© 0ոսէկ

Թօփուզեան, Հ©Մ©Ը©Մ©է
100 –ամեակէ ^էանատայէ 

տօնակատարութէւննե– 

րու նախագաՀ տէր եւ 

տիկ© Արթօ

եւ Ալէս Մարգարեաններ,

Հ 3 Դ ©  Բէւրոյէ անդամ 

3 ակոբ Տէր Խաչատուր- 

եան, Հ  3  Դ© Կեդրոնական

Կոմէտէէ անդամ Ըա ֆ ֆ է  

Տօնապետեան,

(էանատայէ Շրջանայէն 

վարչութեան անդամներ, 

քոյր մէութէւններու ներ–

կ ա յ ա ց ո ւ ց է չ ն ե ր «
Հ©Մ©Ը©Մ©ական քոյրեր, 

եղբայրներ եւ Համակէր– 

ներ։

Հ ա ն դ է ս ո  ւ թ է ւ նը  

սկսաւ 0ոնթրէա  լէ Հ©Մ –
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ԳԱՆԱՏԱ

նապետ քոյր Լիոնի Աարմազեան։ 0ո յրը  

ներկայացուր շրջանին մէջ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի  

կատարած աշխատանքները եւ արձա

նագրած յաջողութիւնները։ Ապա, ան 

րարի երթ մաղթեց Հ©Մ©Ը©Մ©ական իր 

քոյր-եղրայրներուն։ աեւ յատուկ շնոր

հակալութիւն յայտնեց օրուան նախա– 

գահ տէր եւ տիկ. Արթօ եւ Ալիս Մար– 

գարեաններուն« որոնք ստանձնեցին 

Հ  Մ-Ը-Մ ի 100-ամեակի ^իանատայի շըր՜ 

ջանի ձեռնարկներուն նախագահու

թիւնը։ Ան շեշտեց, որ նուիրումով գոր

ծող ազգայիններով է , որ կը զօրանան 

մեր միութիւնը եւ հայրենիքը։ Ապա, 

եղր© Գառնիկ 0կրտիչեան փոխանցեց 

Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական Վարչութեան 

կողմէ պատրաստուած յուշա նուէրը  

0արգարեան ամոլին։

Ելոյթ ունեցաւ §Տկանծալի՚Ֆ նուագա

խ ումբը ղեկավարութեամր քոյր Լու

սին փամկոչեանի։ Ան ներկայացուց ազ–

տեսերիզ մ ը  որուն պատրաստութեան 

մասնակցած էին ^իանատայի րոլոր 

մասնաճիւղերէն սկաուտներ եւ մար

զիկներ։ Անոնք իրենց սրտի ջերմ մաղ

թանքները եւ շնորհաւորական խօսքերը 

փոխանցեցին ներկաներուն։

թեմ հրաւիրուեցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի *իա~ 

նատայի Լրջանային Վարչութեան ատե–
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գային –յեղափոխական շարք մը երգեր 

արժանանալով ներկաներու րարձր 

գնահատանքին։

Տաջորդեց Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական 

Վարչութեան քարոզչական յանձնա  -
խումրին պատրաստած տեսերիզին ցո ւ

ցադրութիւնը։ Տեսերիզը կը ներկայաց– 

նէր միութեան մէկ դարեայ պատմու

թիւնը իր յաղթանակներով ու դժուա– 

րութիւններով, միշտ պատնէշի վրայ 

պահելով հայ պատանին եւ երիտասար

դը, պատրաստելով ֆիզիքապէս տո– 

կուն , իմացական եւ հոգեկան րարձր 

արժանիքի տէր հայեր եւ տիպար քաղա - 
քացիներ։

Տեսերիզի ցուցադրութեան յաջոր - 
դեց §իաւազանի խաղրՖ, պատրաստը– 

ւած խումր մը սկաուտներու կողմէ։

Այ  ս առ իթով, Շրջ անային Վարչու
թիւնը նպատակայարմար գտաւ պար– 

գեւատրել Հ©0©Ը©0©ական վաստակա

ւոր խումր մը քոյրեր եւ եղրայրներ, 
որոնք տարիներ շարունակ գործած են 

րոլորին հետ, րոլորին համար, րարձրա– 

ցած են ու րարձրացուցած, իրենց ջան

քերով դառնալով միութեան հաւատա– 

րիմ նուիրեալներ։
Առ ա յդ , §Ծառայութեան՝Ֆ շքանշա

նով պարգեւատրուեցան քոյրեր էլիզ Պօ– 

ղոսեան, Թինա ^ազէլեան, Արշօ Ղեր- 

ձակեան, Հուրի Լիպարեան, եղրայրներ 

Արթօ Պասմաճեան, ^ էորգ Պիլէմճեան, 
Զա ւէն Արթինեան, ^ օգօ Օհաննէսեան, 
Վաչէ Ակորեան եւ Աուրիոյ ՛Շրջանային 

Վարչութեան կողմէ առաջարկուած 

եղր© Աեպուհ ^ապագեան։

Պարգեւատրման արարողութենէն 

ետք րեմ հրաւիրուեցաւ օրուան պատ -
դամարեր, Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական 

Վարչութեան ատենապետ եղր© Գառնիկ 

0կրտիչեան , որ յատկապէս հրաւիր– 

ւած էր  ^անատա 1.00 –ամեակի տօնա–

կատարութիւններուն մասնակցելու

համար։ Եղր© Մկրտիչեան շնորհաւորեց 

Հ©0©Ը©0©ական քոյրերն ու եղրայրները 

եւ գնահատեց շրջանին կատարած րոլոր 

աշխատանքները, ըլլան անոնք շրջանէն 

ներս եւ կամ համա–Հ©0©Ը©0©ական մա–

ԽՕՍՔ՝ ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԵՒ 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գանատայի Շրջանային Վարչութիւնը իր երախտագիտու
թիւնը կը յա յտ նէ բպոր անոնց, որոնք նիւթապէս թէ բարոյապէս օժան
դակեցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի Գանատայի բպոր ձեռնարկներուն եւ 
տօնախմբութիւներուն։ Յատուկ շնորհակալութիւն ձեոնարկներու նա– 
խագահ տէր եւ տիկ. Արթօ եւ Ալիս Մարգարեաններուն, որոնք սիրայօ
ժար, Հ.Մ.Ը.Մ.ականի բար^ր գիտակ ցութեամբ, կատարեցին իրենց նիւ
թական նուիրատուութիւնը։

Շնորհակալութիւն Գանատայի Հա յոց Թեմի Առաջնորդ Բաբգէն 
Արք. Չարեանին, որ ստանչեց ձեռնարկներուն բար^ր հովանաւորու
թիւնը։

Շնորհակալութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ ատենա
պետ եդբ. Գառնիկ Սկրտիչեանին, որուն ներկայութիւնը փայլք տուաւ 
100-ամեակի պաշտօնական չեռնարկներան եւ տօնախմբութիւներուն։ 
Շնորհակալութիւն նաեւ անոր բոլոր ա յցելութիւներուն Գանատայի 
մասնաճիւղեր, վարժարաններ եւ Ագգային հաստատութիւններ։

Շնորհակալութիւն լրատուամիջոցներու բոլոր սփռումներուն, որոնց 
միջոցով 100-ամեակի ձեռնարկները արչագանգ ունեցան։

Վերջապէս, շնորհակալութիւն բոլոր սկաուտներուն, մարզիկներուն 
եւ 1000-է աւելի հաշուող Հ.Մ.Ա.Մ.ական այն բոլոր քոյր-եղբայրներուն եւ 
համակիրներուն, որոնք հաւաքուեցան միասնաբար նշելու իրենց սիրե
լի միութեան 100-ամեակը։

հ .ս ։ը .ս ։ի  գ ա ն ա տ ա յ ի

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Հ©Մ©Ը©Մ©ի դրօշին ներքեւ, կը պարտինք 

միութեան հիմնադիր եղբայրներուն« 

որոնք օրին մարգարէութիւնը ունեցան 

կռահելու, թ է  իրենց ժամանակի երե– 

խաները ապագային զօրաւոր եւ տո– 

կուն նկարագիրով օժտուելու համար 

կրնան հոգեւոր ու ֆիզիքական սնունդ 

տուող միութեան մը կարիքը ունենալ։ 

Առաջնորդը ոյժ, կորով եւ բարի երթ 

մաղթեց բոլորին ու §Պահպանիչ»ով 

աւարտեց իր խօսքը։

Հնչեց Հ©Մ©Ը©Մ©ի հիմնադրութեան

100-ամեակին նուիրուած քայլերգը եւ 

սրահ մուտք գործեցին ապագայ սե

րունդի փոքրիկները իրենց ձեռքերուն 

բարձրացուցած °ռ ա գ ո յն  փուչիկներ։

Հանդիսութեան յաջորդեց խրախ

ճանք։

խրախճանքը վարեցին եղբայրներ 

վա րդգէս 0իւփէլեան եւ Ըա ֆ ֆ ի *Լա– 

ւիթեան։ Այս առիթով, Լոս Անճելըսէն 

հրաւիրուած երգիչ 0 րիստափոր 

Արապեան բեմ  բարձրացաւ ազգային– 

հայրենասիրական երդերով ճոխ մթնո

լորտ մը ստեղծելով եւ ներկաները խան– 

դավառելով։ Տօնական մթնոլորտը տե

ւեց մինչեւ ուշ գիշեր։ Ներկաները իրենց 

հետ ո՛չ միայն 100-ամեակի գեղեցիկ պա– 

հերը տուն տարին, այլեւ իւրաքանչիւր 

սեղանի վրայ զետեղուած միութեան 

գործունէութեան զանազան առիթնե

րու պատկերները, որպէսզի անգամ մը 

եւս մտաբերեն եւ վերակենդանացնեն 

բոլորին ապրած քաղցր յուշերը այս հա– 

րազատ միութեան մէջ։
կարդակի, բոլորին խրախուսելով նոյն 

թափով շարունակել իրենց աշխատան–

ք ը
խօսքէն ետք, եղբ© Գառնիկ Մկրտիչ– 

եանի միացաւ եղբ© 0ոսիկ թօփուզեան 

եւ անոնք միասնաբար կատարեցին 

§Արժանեաց՝Ֆ շքանշանի տ ուչութիւն։ 

Միութեան բարձրագոյն §Արժանեացն 

շքանշանին արժանացան եղբայրներ 

Աեդրակ Պուրսալեան, Լեւոն Պէնկեան 

եւ Գէորգ Մանկէլեան (յետ մահու)։ 

§Արտակարգ՝ֆ շքանշանով պարգե– 

ւատրուեցան եղբայրներ Տիրան Շահին– 

եան, Գրիգոր Գույումճեան եւ 0ա բգէն  

Նարապետեան։

խօսք առաւ Առաջնորդ 0 ա բգէն  

Արք. Զարեան։ Ան ողջունեց բոլորը եւ 

իր ուրախութիւնդը յայտնեց, որ կը 

գտնուի պատկառելի միութեան մը 100–

ամեակի հանդիսութեան։ Ան իր ջերմա

գին բարեմաղթութիւնները փոխանցեց 

ներկաներուն։ Առաջնորդը իր խօսքին 

մէջ շեշտեց, որ այսօրուան հաւաքը,
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՆ ԴՈՒՆԵԷՈՒԹԻՒՆ ՝ 
ՕԹԱՈՒԱՑԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՇԷՆՔԻՆ ՄԷԶ

-  ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ԿԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԷ Հ Մ Ը Մ Ի  ա ֊Ա Մ Ե Ա Կ Ը

Շողիկ Ազարիկեան 
ՕԹԱՈՒԱ

• Մ•Ը©Մ©է հէմնադրութե ան 100-ամեակէ տօնա– 

կատարութէւններու ծէրէն ներս« Գանատայէ 

Շր^անայէն Վարչութեան նախաձեռնու–

թեամբ« Երկուշաբթէ, 26 Նոյեմբեր 2618-է կէ՜ 

սօրէ ետք ժամը 2.30-էն, Օթաուայէ խորհրդա– 

մէջ տեղէ ունեցաւ 100-ամեակէ պաշտօնական 

ընդունելութէւն, ներկայութեամբ խորհրդարանէ անդամներ 

Պրայան Մ էյէ, Հարոլտ Ալպրէխթէ, Կենկ Թ  անէ, Պոպ Աարո– 

յա յէ , Ֆայսալ խ ուրէէ, փամէշ Աանղայէ, Ֆրէնք Պէյլէսէ եւ 

երեսփոխան փան °է փ է  օգնակա նէն , Գ անատայէ Հայոց Թ ե

մէ Առաջնորդ Բա բգէն Արք*

Չարեանէ, Ազգայէն Վարչու–

րանէ

թեան ւմներ Գանա–

տայէ Կեդրոնական Կոմէտէէ 

անդամ փէրայր Զաքարեանէ,
Հ*Մ*Ը*Մ*է Կեդրոնական, Շըր՜
ջանայէն Վարչութէւններու 

եւ մասնաճէւղերու ներկայա– 

ցուցէչներու, էնչպէս նաեւ 

Օթաուայէ մէջ գործող քոյր  

մէութէւններու ներկայացու– 

ցէչներու եւ հրաւէրեալներու: 
Ընդունելութեա ն բացու–
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մը կատարեց Հ*Մ*Ը*Մ*է Գանատայէ Շրջանայէն Վարչու

թեան նախկէն անդամ եղբ • փանօ Աարխանեանւ Ան բարէ գա 

լուստ մաղթեց ներկաներուն եւ հրաւէրեց եղբ• Տ  անէ Մար– 

կորեանը փոխանցելու Շրջ անա յէն  Վարչութեան խօսքըւ 

Ապա, ցուցադրուեցաւ այս ա ռէթով պատրաստուած տեսե– 

րէ զ մը%

Տե սերէզէն ետք, §Պանծալէ՝ֆ նուագախումբը հանդէս 

եկաւ յեղափոխական երգերու նուագով , որմէ ետք բեմ հրա– 

ւէրուեցաւ Հ  Մ Ը  Մ է  Կեդր ոնական Վարչութեան ատենա– 

պետ եղբ© Գ առնէկ Մկրտէչեանէ Ան էր գոհունակութէւնը 

յայտնեց Գանատայէ շրջանէն մէջ կատարուող Հ*Մ *՜ 

Ը*Մ  *ական աշխատանքներուն համար եւ քաջալերեց« որպէս– 

զէ նոյն թափով շարունակուէ երթը հայ պատանէէն ու երէ - 

տասարդէն ջամբելու հոգեմտաւոր սնունդ եւ ֆէզէքական

առողջ դաստէարակութէւնւ 

Ընդունելութեան ընթաց - 

քէն խօսքեր ա րտասանեցէն 

գանատացէ երեսփոխանները 

եւ Հայաստան-Գանատա խոր - 

հրդարանական բարեկամու

թեան խումբէն ատենապետը, 
որ նաեւ ընթերցեց Գանատա

յէ  վարչապետ ճա սթէն Թրու– 

տոյէ խօսքը (տեսնել էջ **): Ա յ

նուհետեւ, Հայաստան՜Գա– 

նատա խորհրդարանական 

բարեկամութեան խ ումբէ
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փոխ նախագահը եւ Հայաստանէ դեսպանատան խորհրդա

կանը հանդէս եկան Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը դրուատող խօսքերով։

ՀԱՅԱԱՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ 

ԱՅՑԵԼ ՈՒԹԻՒՆ
Նոյն օրը, աւելէ կանուխ, ազգայէն պատուէրակութէւն 

մԸ այցելեր Օթաուայէ մէջ Հայաստանէ դեսպանատունը: 
Պատուէրակութէւնը գլխաւորեր Դանատայէ Հայոր Թեմէ 

Առաջնորդ Ոաբգէն Արք* Ջաբեանւ Պատուէրակութեան մաս 

կազմերէն Ազգա յէն  վարչութեան անդամներ, Հ *0 *Ը *Մ *է

կեդրոնական վա րչութեա ն ատենապետ եղբ. Դառնէկ 

0կրտէչեան, Դանատայէ Երֆանայէն վարչութեան ատենա

պետ քոյր Լէոնէ Սարմազեան եւ վարչութեան անդամներ, 

էնչպէս նաեւ Հ ՝3 ՝Դ * Դանատայէ կեդրոնական կոմէտէէ ան– 

դամ ժէրա յր Զաքարեան։ Հէւպատոսէն հէւրընկալութեամբ, 

պաշտօնական խօսքերու փոխանակումէն ետք, եղբ. Դառնէկ 

0կրտէչեան Հ*Մ*Ը*Մ*էն կողմէ յուշա նուէր մը փոխանցեր 

հէւպատոս Արա 0կրտչեանէն։

Հ.Մ .Ր.Մ .Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
Ա ՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ՀԱ ՆԴԻՊՈՒՄ ՆԵՐԸ՝ 

ԳԱՆԱՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ԵՒ ԱԶԳԱՑԻՆ 
ԿԱՌՈՅՑՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՀԵ Տ

Թ ղթա կից
ԹՈՐՈՆԹՕ

*Մ *Ը*Մ է  100 –ամեակէ տօնակատարութէւններուն 

ա ռէթով Դանատա ժամանած Հ՝Մ *Ը՝Մ ՝է կեդրոնա– 

կան վա րչութեա ն ատենապետ եղբ* Դառնէկ 

Մկր տէչեան Օթաուայէ, 0ոնթրէա լէ, Լաւալէ, Դէմպրէճէ, 

Սէնթ Դաթրէնզէ եւ Հէմէլթընէ մէջ այցելեր Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  մաս– 

նաճէւղերու կեդրոններ եւ գա ղութէ ազգայէն կառոյցներ։

Այ սպէս՝
1°րկուշա բթէ« 26 Նոյեմբեր 2018 –էն, եղբ. 0կրտէչեան 

բազմանդամ պատուէրակութեամբ մը այցելեր Օթաուայէ 

մէջ Հայ ա ստանէ Հանրապետութեան դեսպանատուն։

Դեսպանատան այրելութենէն ետք, Օթաուայէ խորհրդա

րանէ շէնքէն մէջ տեղէ ունեցաւ պաշտօնական ընդունելու– 

թ էւն՝ Հ  Մ Ը  Մփ 100 –ամեակէն առ տեսնել

էջ 91)։

127 Նոյեմբեր, 2018-էն, Հ*Մ *Ը*Մ ՝է կեդրոնական վա րչու

թեան ատենապետ եղբ* Դառնէկ 0կրտէչեան, ընկերակրու– 

թեամբ Հ*Մ*Ը*Մ–է կեդրոնական վարչութեան անդամ եղբ* 

0ոսէկ Թոփուզեանէ, Հ*Մ *Ը*Մ ՝է Դանատայէ Երֆանայէն 
վարչութեան ատենապետ 0 ո յր  Լէոնէ Սար– 

մազեանէ եւ Երֆանայէն վարչութեան ան– 

դամներու, այրելութէւն մը տուաւ 0ոնթրէա– 

լէ  Ս. Յակոբ ամէնօրեայ վարժարան, ուր դէ~ 
մաւորուերաւ վարժարանէ տնօրէնուհէ Լոռէ 

Ապրաքեանէ եւ վարժարանէ աշակերտներուն 

կողմէ, որոնք այդ օր հագած էէն Հ  Մ Ը  Մ է  

սկաուտական եւ մարզական էրենր տարազ – 

ները։ Եղբ* Դառնէկ էր սրտէ խօսքը ուղեր 

աշակերտներուն։

Երեկոյեան, ան հանդէպում մը ունեցաւ 

Մոնթրէալէ Հ*Մ *Ը էՄ*–§կամք՝ֆ մասնաճէւղէ 

վարչութեան եւ անդամներուն հետ։ Ապ ա, 

տեղէ ուներաւ ընդունելութէւն։

92 ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412
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128 Նոյեմբերէն, եղբ* 0կրտէչեան այցելեր Դանատայէ 
Հայոր Թ եմէ Առաջնորդարան, ուր տեսակցեցաւ Դանատայէ 

Հայոր Թեմէ Առաջնորդ ^ա բգէն  Արք* Ջարեանէն հետ: Ապա, 

ան այցելեր §Հորէզոն՝ֆ շաբաթաթերթէ խմբագրատուն, ուր 

հանդէպերաւ խմբագէր վահագն Դարագաշեանէն հետ եւ 

հարրազրոյր մը տուաւ թ երթ էն։

Երեկոյեան, ան հանդէպում մը ունեցաւ Լաւալէ մասնա– 

ճէ ւ ղի վարչութեան հետ, ապա տեղէ ունեցաւ ընդունելու - 

թ էւն, ներկայութեամբ Հ*0*Ը *0*ա կ ա ն անդամներու եւ քոյր  

մէութէւններու ներկայարուրէչներու։

130 Նոյեմբերէն, եղբ* 0կրտէչեան հանդէպում մը ունե – 
րաւ Հ*Մ *Ը*Մ*է Դէմպրէճէ մասնաճէւղէ վարչութեան հետ, 
որմէ ետք Հ*0*Ը *0*ա կ ա ն քոյր-եղբայրներ եւ համակէրներ 

հաւաքուեցան Դէմպրէճէ կեդրոն դէմաւորելու Հ՝Մ *Ը՝Մ *է 

կեդրոնական վա րչութեա ն ատենապետը։ Այս ա ռէթով, 

Հ*Մ *Ը*Մ*է Դէմպրէճէ մասնաճէւղէ վարչութէւնը յուշանը– 

ւէրներով պատուեր եղբ* 0կրտէչեանը եւ Հ՝Մ *Ը՝Մ *է Դանա

տայէ Շրջանայէն վարչութեան ատենապետ 0 ո յր  Լէոնէ Սար– 

մազեանը։

1 2 Դեկ տեմբերէ առաւօտեան, եղբ* 0կրտէչեան այցելեր 
Հ*Մ *Ը*Մ*է Թ որոնթոյէ սկաուտներուն, որմէ ետք ան ուղղ – 

ուերաւ Հ*Մ*Ը*Մ*է Սէնթ Դաթրէնզէ եւ Հէմէլթընէ մասնա– 

ճէւղեր ։

1 3 Դեկ տեմբերէն, եղբ* 0կրտէչեան հարրազրոյր մը ունե
ցաւ Թ որոնթոյէ §Հա յ Հորէզոն՝Ֆ պատկերասփէւռէ կայանէն,

որմէ ետք ան այցելեր Հ՝Մ *Ը՝Մ *է Թ որոնթոյէ մասնաճէւղէ 

վարչութեան եւ անդամներունւ Ան հանդէպումներ ունեցաւ 

նաեւ պատկան մարմէններու ներկայարուրէչներուն հետ։

Իր բոլոր այրելութէւններուն ընթարքէն, Հ՝Մ *Ը՝Մ *է կեդ

րոնական վարչութեան ատենապետը մանրամասնօրէն զե– 

կուրեր Հ*Մ *Ը *Մ՝է 100 ւն մասէն,
որոնք մեծ շուքով տեղէ ունեցան Հայաստանէ մէջ։ Եղբայրը 

նաեւ էր երախտագէտական խօսքը ուղղեր Հ՝Մ *Ը՝Մ *է Դանա

տայէ շրջանէն, որ ստանձներ կէւմրէէ մէջ վահան Ջ երազէ 

արձանէն կառուրման §կնքահայրութէւնըֆ։
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ՝ ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՑՐԷՍԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից  
ՊՈՒէՆՈՍ ԱՅՐէՍ

*Մ*Ը*Մ*է Հար աւա յին Ամերիկայի

100 –ամեակէ յանձնախումբբէն

կազմակերպութեամբ, 23 Հոկ–

տեմբեր 2§\3–էն, Արմենէ

Ընկերակցութեան §էտուարտօ Սէֆէրեան՝Ֆ 

ակումբէն մէջ տեղէ ունեցաւ մէութեան 100– 
ամեակէն նուէրուած լուսանկարներու ցու

ցահանդէս։

Ցուցահանդէսը էրենր ներկայութեամբ 

պատուերէն Արժանթէնէ եւ Ջէլէէ Հայոր 

Թեմէ Ա ռա ջնորդ Դէ սակ Արք* Մուրատեան,
Արժանթէնէ մօտ Հա յաստանէ Հանրապե՜ 

տութեան լէազօր դեսպան էլէն  Արզուման՜ 

եան, Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վարչութեան անդամ եղբ* Ար– 

մանտօ Թորգոմեան, Հ՝3՝*Ն* Հարաւայէն Ամերէկայէ կեդրո- 

նական կոմէտէէ ներկայացուցէք ^ա նէկ 0էչեա ն , Արժանթէ– 

նէ Հ  այկական կազմակերպութեանց (1^.8^.) ղեկավարներ ու 

ներկայարուրէչներ, Պուէնոս Այրէսէ զանազան հաստատու– 

թէւններու տնօրէններ, տէր եւ տ էկէն ժա ն եւ Դարմէն Աբ– 

դարեան, նոյնանուն հէմնարկէ տնօրէններ, Արմենէա Մշ ա– 

կութայէն Ընկերակցութեան ատենապետ Ուկօ Դու յումճ - 

եան, Հ*Բ*Ը*Մ *է վարչութեան ատենապետ Ռ ուբէն կէտէկ– 

եան, Հ*Մ*Ը*Մ*է Պուէնոս Այրէսէ մասնաճէւղէ վարչութեան 

ատենապետ եղբ* Օրասէօ Թերզեան, էնչպէս նաեւ համայն՜ 

քայէն զանազան կազմակերպութէւններու ղեկավարներ ու 

անդամներ։ Ներկայ էէն նաեւ Հ*Մ*Ը*Մ*է Դորտոպայէ (Ար- 

ժանթէն՝) եւ 0ոնթէվէտ էոյէ (Ըւրուկուէյ) մասնաճէւղերու 

ներկա յացուցէչներ ։

ԲԱց ո ւ մ ը

Ջեռնարկը սկէզթ առաւ Հ՝Մ ՚Ը*Մ ՝է §3առաջ, նահատակդ քայ

լերգով., որմէ ետք վայրկեան մը լռութեամբ յարգուեցաւ յէշա– 

տակը մեզմէ յաւէտ բաժնուած այն բոլոր անդամներուն եւ ղե

կավարներուն, որոնք անցնող հարէւր տարուան ընթարքէն ան– 

սակարկ կերպով աշխատեցան մէութեան հզօրարման է  խնդէր։

Հ*Մ*Ը*Մ*ը ծանօթացնող կարճ պատմականէ մը ետք, րու– 

րադրուերաւ 100 –ամեակէ քարոզչական մարմէնէն կողմէ 

պատրաստուած տեսերէզը։

Հ*Մ*Ը*Մ*Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

վ Ա Ո  ո ւ թ ե ա ն  ԽՕՍՔԸ
Այս ա ռէթով խօսք առաւ Հ*Մ*Ը*Մ*է Հարաւայէն Ամերէ

կայէ Շ՚րջանայէն վարչութեան ատենապետ եղբ* Տա նէէլ ճ է ւ ՜ 
պէլեան։ *Ներկաներուն բարէ գալուստ յայտնելէ ետք, եղբայ

րը Հ*Մ*Ը*Մ*է մէկ դարու պատմութէւնը ամփոփեր հետեւեալ 

ձեւով*– §Այսօր, Հարաւայէն Ամերէկայէ մէաւորէ հէմնադ– 

րութեան 30 –ամեակէ տարէն, հաստատ ու մէակամ կ աշխա– 

տէնք մեր սէրելէ մէութեան անունը բարձր պահելու համարէ։ 

Եղբ* ճէւպէլեան խօսեցաւ շրջանէ ձեռքբերումներուն եւ 

մարտահրաւէրներուն մասէն եւ դրուատէքով անդրադար

ձաւ մասնաճէւղերու աշխատանքներուն։

Եղբ* ճ  էւպէլեան նշեր շրջանէն մեծաթէւ մասնակցու՜ 

թէւնը մէութեան 100–ամեակէն ա ռէթով Հայաստանէ մէջ 

կազմակերպուած ձեռնարկներուն։ Ան ըսաւ* §Իւրաքանչէւր 

Հ Մ Ը Մ ա կ ա ն  կը պայքարէ մեր էնքնութեան պահպանման է  

խնդէր՝Ֆ եւ շարունակեր §Հ*Մ*Ը*Մ*է հէմնադէրները մեր ներ– 

շնչման աղբէւրն են, մեր օրէնակը, էսկ երէտասարդները մեր 

նպատակը^ ։

94 ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 412



^3րշ|ց–412–ք1ո31;^3րշ|ց405.ցճճ 3/28/2019 10:29 Բ1̂  Բտց6 95

հարիւրաւոր փոքր Հայաստաններ, ուր Հ©Մ©Ը©Մ©ը պիտի 

դառնայ անոնցմէ ամէն մէկուն հիմնական սիւներէն մէկը : 
100 տարուան պայքար, 100 տարի շարունակ մեր ինքնութեան 

պաշտպան, 100 տարի արդարութեան ի խնդիր պայքար, 100 
տարուան ընթացքին նպատակներու եւ հիմնական արժէքնե

րու համահունշ պահպանում, 100 տարիէ ի Հեր կ՚՝ապացու– 

ցենք որ աւելի արթուն եւ հաստատ ենք քան երբեք©©© Թուրք– 

իոյ եւ անոր դաշնակից Ազրպէյճանի նպատակները ձախողե– 

ցան եւ պիտի շարունակեն ձախողիլ, այնքան ատեն որ հազա– 

րաւոր երիտասարդներ կը շարունակեն աշխատիլ Հ©Մ©Ը©Մ©ի 

մէջ», շարունակեց եղբայրը:
Ե արունակելով, եղբ© Թորգոմեան յիշեց միութեան հիմ

նադիրները եւ հաստատեց, որ ամէնօրեայ աշխատանքը 

յստակ ապացոյց է, թ է  մարզախաղերու, սկաուտութեան եւ 

ընկերային գործունէութեան միջոցով կ ,իրագործուի Հ©Մ©~ 

Ը©Մ©ի հիմնադիրներուն երազը:
«կը փոխանցեմ Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական Գարշութեան ող

ջոյնները լուսանկարներու այս ցուցահանդէսին, որ կ՝ամփո– 

փէ Հ©Մ©Ը©Մ©ի ամբողվջ պատմութիւնը՝ֆ, յայտնեց եղբայրը։

իր խօսքը աւարտելէ աււաջ, եղբ© Թորգոմեան շնորհակա– 

լութիւն յայտնեց «Արմենիա՝^ թերթին «մեր գործունէու

թեան իր գնահատելի ներդրումին, իբրեւ պատմական ար– 

խիւներու անհրաժեշտ աղբիւր մը՝ֆ։ Ան նաեւ իր երախտագի–

իր խօսքին մէջ, եղբ© 

ճ  իւպէլեան յայտարարեց 

այս առիթով միութեան 

ստացած շնորհաւորական 

նամակները։ Ապա, Շրջ ա– 

նային Գարշութեան եւ 

Պուէնոս Այրէսի մասնա– 

ճի ւղի վ արշութեան ան– 

դամները գա ղութի հայ

կական վարժարաններու 

ներկա  յա ցո  ւցի շնե ր ո  ւ ն 

յանձնեցին յուշատախ

տակներ, առ ի գնահա– 

տանք հայեցի կրթ ու

թեան եւ ազգային ինքնու

թեան պահպանման ի խնդիր անոնց տարած անխոնջ աշխա– 

տանքին։

Առ ի երախտագիտութիւն ժա ն եւ Զարմէն Աբգարեան 

հիմնարկին մնայուն օժանդակութեան, եղբայրներ Արմանտօ 

Թորգոմեան եւ Օրասիօ Թերզեան յատուկ յուշատախտակ 

մըն ալ յանձնեցին Աբգարեան ամոլին։

Հ©Մ©Ը©Մ©Ի կԵԴՐՈՆԱկԱՆ 

Գ Ա Ր  ՈՒԹԵԱՆ 

ՊԱՏ* ԱՄԸ
Ջեռնարկին Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական Գարշութեան պատ

գամը փոխանցեց կեդրոնական Գարշութեան անդամ եղբ© 

Արմանտօ Թորգոմեան։ Եղբայրը արտայայտուեցաւ հայերէն 

լեզուով։ Ան յիշեց հայ ժողովուրդի Յեղասպանութենէն ետք 

հիմնուած միութեան 100 –ամեայ պատմութիւնն ու իտէալնե– 

րը© §Հ©Մ©Ը©Մ©ը հիմնուեցաւ ծառայելու համար հայ ժողո

վուրդին եւ այս աշխատանքը կը կատարուի 100 տարիէ ի 

վեր՝ֆ, յայտնեց եղբ© Թորգոմեան։ «Այսօր Հ©Մ©Ը©Մ© կը տօնէ 

100 –ամեակը, յաղթահարելէ ետք իր դէմ  ցցուած բոլոր մար– 

տահրաւէրները։ ©©©Յեղասպան թուրքը երբեք շերեւակայեց, 

որ երբ հայ ժողովուրդը բնաջնջէ եւ իր հողերէն դուրս քշէ, 

հայերը աշխարհի տարածքին, Ափիւռքի մէջ, պիտի հիմնեն
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տութէւնը յայտնեց աշխարհէ հայկական դպրոցներուն եւ 

յատկապէս շրջանէ վարժարաններուն, որոնք էական դեր կը 

կատարեն հայ լեզուէ եւ մշակոյթէ պահպանման է  խնդէր։

§100 ՜ամ.եակէ նշանաբանն է §փ անցեալէն յաղ 

թական ապագայէ։ Ա  ս նշանախօսքով կոչ կ ուղղեմ բոլորէս, 

ուս-ուսէ շարունակելու մեր աշխատանքը, որպէսզէ մեր 

մէութէւնը եւ հայութէւնը ունենան արժանաւոր ապագայ 

մըՖ, եզրափակեց եղբ© Արմանտօ ^որգոմեա ն։

Փակման խօսքով, էր օրհնութէւնները փոխանցեց ^էսակ 

Արք© Մուրատեանւ Ան շնորհաւորական խօսքեր արտասանեց 

եւ ներկաները քաջալերեց շարունակելու ցարդ կատարուած 

աշխատանքը© §Ջ մնանք անցեալէ եւ հէմնադէրներու յէշա– 

տակով©©© գէտնանք է±նչ է մեր առաքելութէւնը եւ նոր սե - 

րունդներուն փոխանցենք մեր մեծերուն պատգամը^: Այս 

խօսքերէն ետք, Առաջնորդը օրհնութեամբ եւ §Հայր մեր՝Ֆով 

փակեց ձեռնարկը։

100-ԱՄԵԱԿԻ ՄՆԱՑԵԱԼ 

ՆԱԽԱ ԵՌՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Յայտնենք, որ Հ*Մ*Ը*Մ*է 100-ամեակը պատշ աճ կերպով 

նշելու համար, Հ*Մ*Ը*Մ*է Հարաւայէն Ամերէկայէ Շրջանա՜ 

յէն  վա րչութէւնը Օգոստոս 2017–էն կազմեց 100-ամեակէ յա 

տուկ յանձնախումբ մը, որուն մաս կա զմեցէն Հ*Մ*Ը*Մ*է 
կեդր ոնական վարչութեան նախկէն անդամներ եւ պատաս– 

խանատու այլ եղբայրներ, ատենապետութեամբ եղբ* Աբրա– 

համ Ահարոնեանէւ

100 –ամեակէ յանձնախումբբէն գլխաւոր էրա գործումը  

եղաւ լուսանկարներու ցուցահանդէսէն կազմակերպումըւ 

Ն արժէ նշել, սակայն, որ 100-ամեակէ տօնակատարութէւն– 

ները սկէզբ առէն 2018-է Շ՚րջանայէն բանակումով, որ տեղէ 

ունեցաւ ^որտոպա յէ  մէջ, մասնակցութեամբ Հարաւայէն 

Ամերէկայէ շրջանէ 150 սկաուտներու: 100 –ամեակը յատուկ 

ընթրէքով նշուեցաւ նաեւ Մոնթէվէտէոյէ մէջ կատարուած 

2018-է Նաւասարդեան խաղերուն ընթացքէն։

Ցուցահա նդէսէն ետք, 23 նոյեմբեր 2018-էն, տեղէ ունե -

ցաւ երէտասարդութեան համար յատուկ հանդէսութէւն մը, 

որուն ընթացքէն յուշամետալներ յանձնուեցան մէութեան 

ապագան հանդէսացող մարզէկներուն եւ սկաուտներուն։

Լիւսի Գըրճալեան  
ՍԻՏՆԻ

©Մ©Ը©Մ*է Աւստր ա ժ ոյ  &րջ անա յէն  վարչու–
թէւնը մէութեան 100-ամեակը նշեց ժողովըր– 

դայէն տօնակատարութեամբ մը, որ տեղէ ու

նեցաւ Նէրա կէ, 18 Նոյեմբեր 2018-է երեկոյեան 

ժամը 0-էն, Ջէփընտէյէ Աէյմուր Աենթըրէ ամ– 

ներկայութեամբ հայ քաղաքական, ազգայէն, 

եկեղեցական մարմէններու ներկայացուցէչներու եւ շու րջ 500 

հանդէսականներոււ Ներկաներու շարքէն էէն Աւստրալէոյ եւ 

Նոր Զելանտայէ Հայոց Առաջնորդ Հայկազուն °պ ս * Նաճար– 

եան, Նէւ Աաութ Ո ւէյլզէ նահանգապետ Նլատէս Պէրէճէքլ՜

փէթատր
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Հ.Մ .Ր.Մ .Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՑԻՆ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՑ ՄԷԶ

եան եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական վարշութեան ատենապետ 

եղբ• *իառնիկ 0կրտիշեան, որ այս առիթով ժամանած էր Պէյ՜ 

րութէն.

Տօնակատարութեան բացումը կատարուեցաւ շեփորա

խումբով եւ սկաուտական տողանցքով. Աւստրալիոյ, Հայաս– 

տանի եւ սկաուտութեան քայլերգներու կատարումէն ետք« 

ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեա մբ յարգեցին 

յիշատակը մեզմէ յա ւերժ բաժնուած Հ՝Մ ՝Ը՝Մ  ականներուն:

Բացման խօսքը ար տասանեց քոյր  Զ արմիկ Բ էյվ անեան. 

Ան յիշեց, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը ամրակուռ երաշխիքն է հայ ժողո– 

վուրդի գ ոյ ատեւման եւ յ առաջդիմութեան« մեր բ ոլորին լու ֊  

սաւոր եւ անխորտելի խարիսխն է« հզօր վկայութիւնը մեր ցե

ղային հանճարի յաւերժական տոկունութեան։

Յ ա1որ դ եց 1 ° ° ֊ամեակի տեսերիզին ցուցադրութիւ.նը, որ– 

մէ ետք Հ-Մ-Ը-Մ-ի Ա ւստրալիոյ Շր^անային վարշութեան 

ատենապետ եղբ• Տիրան վահրատեան փոխանցեց Շիմանա

յին վարշութեան խօսքը. Ան ըսաւ, որ Հ©Մ©Ը©Մ՝ի 100-ամեա– 

կը սովորական երեւոյթ մը շէ« այլ յարգանքի ու երախտագի

տութեան արտայայտութիւն մըն է ։

Այ նուհետեւ, օր ուան հանդիսավարը բ եմ հր աւիր եց 

Հ Մ Ը Մ ի  Կեդր ոնական վարշութեան ատենապետ եղբ• 

*իառնիկ 0կրտիշեանը, որպէսզի փոխանցէ օրուան պատգա– 

մը.

իր պատգամին մէջ, եղբ. 0կրտիշեան նշեց, որ Հ©Մ•- 

Ը©0.ական երիտասարդ-երիտասարդուհիները ամբողվջ կամ

քով պատրաստ են շարունակելու աշխատանքը յանուն հա– 

յութեան արդար դատին յաղթանակին.

Եղբ. 0կրտիշեանի խօսքէն ետք, բեմ  հրաւիրուեցաւ ՝Եիւ 

Աաութ Ուէյլզի նահանգի եւ խորհրդարանի անդամ կլատիս 

Պէրէճիքլեանը, որուն յանձնուեցաւ 100-ամեակի յուշանուէ– 

րը եւ դրոշմաթուղթը։ Պէրէճիքլեան յայտնեց, որ ինք երախ

տապարտ է Հ©Մ©Ը©0.ի մեծ ընտանիքին եւ անոր տարած բո–
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ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

100-ամեակի տօնակատարութեան մասնակցեյու համար Սիտնի այ– 
ցեյող Հ. Մ.Ը. Մ.ի Կեդրոնական, Վարչ ութեան ատենապետ եղբ. Գաոնիկ 
Ակրտիչեան, Կիրակի 18 Նոյեմբեր 2018-ին, ա յցեյեց Աւստրայիոյ Ագ– 
գային Առաջնորդարան, րնկերակցաթեամբ ՀԱ .Ը.Ա.ի Կեդրոնական 
Վարչ ութեան անդամ եղբ. Վիգէն Քորթեանի Հ.Ա.Ը.Ա.ի Աւստրայիոյ 
Շրջանային Վարչ ութեան ատենապետ եղբ. Տիրան Վահրատեանի եւ 
Շրջանային Վարչ ութեան անդամ եղբ. Կարպիս Գոյոգոսեանի։ Աւստր– 
րա յիոյ եւ Նոր Զեյանտայի Հա յոց Առաջնորդ Հայկագուն Եպս. Նա– 
ճարեանի կողքին, այցելութեան ներկայ գտնուեցան թեմական խոր
հուրդի ատենապետ, Հ.Ա.Ը.Ա.ի Կեդրոնական Վարչ ութեան նախկին 
անդամ եղբ. Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Ս. Յարութիւն եկեղիցւոյ ծխա
կան խորհուրդի ատենապետ Պետրոս Զօրյա, ծխական խորհուրդի 
անդամ Վագգէն Ամիրգայեան եւ Առաջնորդարանի դիւանապետ Նշան 
Պասմաճեան։

Այս առիթով, եղբ. Գառնիկ Ակրտիչեան շնորհաւորեց Ագգային 
Առաջնորդարանի նոր շէնքր շեշտեց կարեարաթիւնր Առաջնորդարա
նի կառոյցին եւ րնդգծեց Առաջնորդարաններու խաղացած դերր մեր 
հոգեւոր թէ ագգային կեանքին մէջ։ Եղբայրր նաեւ իր գոհանակաթխնր 
յա յտ նեց նոյն օրը, առաւօտեան, Պատարագի րնթացքին, Առաջնորդ 
Սրբազանին արտասանած հայրական պատգամին համար։

Իր կարգին, Առաջնորդր դրուատիքով խօսեցաւ Հ.Ա.Ը.Ա.ի Աւստր– 
րա յիոյ շրջանին կատարած աշխատանքներան, մեծցող սերունդին 
ջամբուող հայեցի դաստիարակութեան եւ Ագգային Առաջնորդարանին 
հետ գործակցութեան մասին։

Շուրջ մէկ ժամ տեւած այցեյութեան րնթացքին քննարկաեցան Հա– 
յաստանր հայ եկեղեցին եւ Հ. Ա.Ը. Մ.ր յա գող հարցեր։

լոր աշխատանքներուն համար։ Ան իր 

ջերմագին շնորհակալութիւները յայտ– 

նեց հայերէնով եւ անգլերէնով։

խօսքերէն ետք, բեմ բարձրացաւ հայ– 

րենի սիրուած երգիչ Ռազմիկ Ամեան եւ 

երեկոն ճոխացուց հայերէն ժողովրդա– 

յին եւ ազգային երգերով։

Տօնակատարութեան երկրորդ բաժի

նով ցուցադրուեցաւ միութեան 1Հ0(0–ամ–

եակի տեսերիզը, որմէ ետք Հ©Մ©Ը©Մ*ի 

Աւստրալիոյ Շ րջանային վարչութեան 

ատենապետ եղբ© Տիրան վահրատեան 

կրկին անգամ բեմ  հրաւիրեց Հ*Մ©Ը*Մ*ի

կեդրոնական վարչութեան ատենապետ 

եղբ© ^  առնիկ Ակրտիչեանը անոր նուի– 
րելու միութեան \(0(0–ամեակի յուշանը– 

ւէրը.

Հուսկ, հայրական իր պատգամը փո

խանցեց Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի 

Հայոց Առաջնորդ Հայկազուն °պ ս* Նա– 

ճարեան։ Ան շեշտեց, որ Հ*Մ©Ը*Մ*ը կազ

մակերպութիւն մը ըլլալէ առաջ ոգի մըն 

է« մարդկային, միութենական, ազգային 

առողջ ու հարազատ ապրումներու հո

րիզոն մը։

Առաջնորդ Արբազան հօր պատգամէն 

ետք, երգիչ Ռազմիկ Ամեան եւ նուագա

խումբը շարունակեցին օրուան գեղար– 

ւեստական յայտագիրը ժողովրդային, 

աշուղական եւ ազգային–յեղափոխական 

երգերով։ Ռազմիկ Ամեանի կարգ մը եր– 

գերուն ընկերակցեցաւ Համազգայինի 

պարախումբը։
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ԿԻՊՐՈՍԻ Հ.Մ.Բ.Մ.-ՀԵՄ-Ի 
100-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՁԵՌՆԱՐԿԷ

Յա կոբ Գա զա նճեա ն  
ՆԻԿՈՍԻԱ

Հ
Մ Ը Մ -

ովանաւորութեամբ կէպրոսէ թ ե մ է  կաթողէկոսա- 

կան Փոխանորդ խորէն Արք* Տողրամաճեանէ« &ա– 

բաթ , 21 Հ ոկ ան ժամը 1-էն,

Հ .Մ .Ը .0 .-ՀԵ Մ ՜է մարզադաշտէն մէջ տեղէ ունեցաւ Հ*Մ*~ 

Ը Մ է  100 ՜ամեակէն նուէրուած հանդէսաւոր ձեռնարկէ
Ջեռնարկը սկսաւ սկաուտական տողանցքով՝. Ապա, հնչե– 

ցէն կէպրոսէ եւ Հայաստանէ քայլերգները։ Պետական ներկա– 

յացուցէչ վա րդգէս 0ահտեսեան եւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝՜ՀԵՄ ՜է ատենա

պետ եղը* ճորճ թորոսեան վառեցէն սկաուտական կայ մէն 
վրայ գտնուող զո յգ  ջահերը։ էացման խօսքը կատարեց քոյր  

վա րդուկ Աարգսեան։ Ըղջունելէ ետք ներկաները, ան ըսաւ, 
որ տասնամեակներու բնդմէջէն, Հ*Մ ՝Ը՝Մ ՝ը առատօրէն բա– 

րէք սերմանեց« առատօրէն ֆըեց, գուրգուրա ց« հաւատաց ու 

վստահեցաւ, որ 100-ամեակ թեւակոխելը էսկապէս կարելէ է ։

Տայտագէրէ առածէն բաժէնով ելոյթ ունեցան գա յլէկ- 

արծուէկները որոնք արտասանութեամբ ներկա յացուցէն

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է 1§–ամեայ երթը։ Ապա, խօսք առաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝՜ 

ՀԵՄ-է ատենապետ եղը* ճորճ թորոսեան։ Ան ըսաւ, որ

Հ  Մ Ը  Մ ը էր զոյգ  թ ե  ւով մարզական եւ սկաուտական« կը 

հանդէսանայ հայ էրականութեան մեծագոյն մ էութ էւնը  էր  

110 մասնաճէւղերով ան հպարտութէւն կը ներշնչէ։ 0էո ւթ էւն  

մ ը  որ արժանէ է յէշատակութեան։ Ան տարեկէց է Հայաս

տանէ Ա* Հանրապետութեան։ Ամբողջ դար մը ան դարձաւ 

ազգայէն առողջ գաղափարախօսութեան մը անլռելէ ու ժրա– 

ջան խօսնակը։

Ապա տեղէ ունեցաւ սկաուտական խոստման արարողու– 

թ էւն ։ ^այլէկ-արծուէկներ էրնեց խոստումը տուէն հաւատա– 

րէմ մնալու Աստուծոյ« ազգէն ու հայրենէքէն։ 3  ա^որդեց աս– 

տէճաններու տ ուչութէւն« էնչպէս նաեւ պէճերու եւ վկայա– 

գէրներու բաշխում բոլոր այն սկաուտներու, որոնք անցնող 

տարեշրջանէն բնթացքէն զանազան աշխատանքներու մէջո–

ցով յաջողութէւններ ար– 

ձանագրեցէն։

Ջեռնարկէն աւարտէն 

խօսք առաւ Արբազան Հայ– 

րը եւ փոխանցեց էր պատ - 

գամը։ Ջեռնարկը փակուե– 

ցաւ §3  առաջ, նահատակդ 

քա յլերգով եւ §Պահպա– 

նէչՖով։ Յաջորդեց խրախ–

ճանք Հ-Մ-Ը-Մ ֊-ՀԵՄ-է սը–
րահէն մէջ։
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ԱԹԷՆՔԻ ՄԷԶ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի  
Շրջա նա յին Վարչութիւն 
ԱԹԷՆՔ

Հ *Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական վա ր
չութեան հովան աւորու–

թեա մբ , 3  ունահայոց Թ եմէ

րդ ^եղա մ Արք* Խաչերեանէ 

բարձր նախագահութեամբ եւ Հ*Մ*~ 

Ը Մ է  3  ունասաանէ Շրջանային վա ր

չութեան կազմակերպութեամբ, մէու– 

թեան հիմնադրութեան \00–ամեակէ 

պաշտօնական տօնակա տարութէւնը

տեղէ ունեցաւ Շաբաթ, 17 նոյեմբեր  

2$1&–էն« Աթէնրէ §Աննա եւ 0արէա  ^ա– 
լութա՝ն թատերասրահէն մէջ%

իրենց ներկայութեամբ տօնակատա

րութիւնը պատուեցէն Հ*Մ *Ը*Մ*է կեդ

րոնական վա րչութեա ն ատենադպէր 

եղբ© Ր ա ֆ ֆ է կէօվօղլանեան« 3 ունաս–

տանէ մօտ Հայաստանէ լէազօր եւ ար– 

տակարգ դեսպան ֆ ա թ էյ Չարչօղլեան« 

ազգայէն մարմէններու ներկայացու– 

ցէչներ« Յունաստանէ մարզական եւ 

սկաուտական ֆետերասէոններու ներ– 

կայացուցէչներ եւ Հ*0*Ը *0*ա կա ն հոծ 

թ էւով  բա զմութէւն մը։

Տօնակատարութեան սկէզբը սրահ 

մուտք գործեցէն Յունաստանէ եւ Հա 

յաստանէ ազգայէն դրօշները* հնչեցէն
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երկու երկէրներու ազգայէն քայլերգնե– 

րը։

Տօնակատարութեան բացման խօսքը 

արտասանեց եւ հանդէսավարութէւնը 

կատարեց քոյր էոռէ ^արազեանւ Ան էր 

խօսքէն մէջ նշեց, որ Հ–0©Ը–0©ական 

բա զմա թէւ մտաւոր ականներ« ղեկա– 

վարներ, սկաուտապետներ ու տեսա

բաններ« տարբեր ժամանակներու մէջ 

փորձած են բնորոշել Հ*0©Ը©0©ական 

եղբօր ու .քրոջ կերպարը անոր մէութե– 

նական« գաղափարական ու բարոյա

կան յատկանիշները մէկ խօսքով անց

եալէ ու ներկայէ դէմա գէծը որ ուղ– 

ղակէօրէն շաղկապուած է Հ©0©–

Ը©0©ական մարդու« հա յ մարդու որակ– 

եալ գործօնէն հետ« որ կը հետապնդէ 

պայքարէ յստակ նպատակ ու թէրախ– 

ներ« բոլոր ժամանակաշրջաններու հայ 

կեանքէ պահանջներէն բխող մարտահը– 

րաւէրներոփ։

Ապա, ան աւելցուց, որ բազմաթէւ 

են Հ©0©Ը©Մ©ական նուէրեալները որոնց 

մտքէ« •րձէ) • ործէ« ծառայութեան ու 
նուէրումէ ազդեցութեան« որակաւոր– 

ման ու վերանորոգումէն փոխանցած 

շունչով Հ©0©Ը©0©ը ներկայութէւն է հայ 

կեանքէ բոլոր մարզերուն մէջ էր ան– 

փոխարէնելէ հետքը ձգելով։ Անկաս– 

կած« սակայն« ամէնօրեայ պայքարէ վե– 

րոյէշեալ բարոյական ու գաղափարա

կան բոլոր յատկանէշներու գումարէն 

գերագոյնը գէխագէր մարգն է« հա յ 

մա րդը Հ©0©Ը©0©ական եղբա յրը որ 

անմէջականօրէն էր առաքելութեան ու

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵԱԼՆԵՐԸ

ԵՂԲ. ԿԱՐՕ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ

Եղբ. Կարօ Յովա կիմեա ն ծ ն ա ծ  է 9 Յու - 
լի ս  1946-ին, Փիրէա։ Հ.Մ.Ը.Մ.ին մաս կա զ - 
մ ա ծ է 1973-ին։

1973-էն սկսեա լ ա ն ը ն տ ր ո ւա ծ է 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ մա սնա ճիւղի վա րչու
թեա ն ա նդա մ։ 1984-էն ետք, ութը նստաշըր– 
ջա ն ան մաս կա զմ ա ծ է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յ ո ւն ա ս  
տ ա նի Շրջա նա յին Վարչութեան յա ջո ր դ ա 
կա ն կա զմերուն, եօթը նստ ա շրջա ն՝ ա տ ենա պ ետ ի պ ա շտ օնով։

Եղբ. Կարօ մաս կա զ մա ծ է նաեւ Յունա հա յոց Ա զգա յին Վարչու
թեա ն եւ թեմա կա ն մա րմնին։ Ան ե ղ ա ծ է Գոքինիոյ Զա ւա րեա ն Կեդ
րոնի շինա րա րա կա ն յա նձնա խ ումբի ա նդա մ։

Միութենական իր երկա րա մեա յ գործունեութեա ն առ ի գնա հա - 
տա նք, եղբ. Յովա կիմեա ն 1990-ա կա ն տա րիներուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու - 
նա ստա նի Շրջա նա յին Վարչութեան կողմէ պ ա րգեւա տ րուա ծ է 
միութեան «Ծ ա ռ ա յո ւթ ե ա ն » շքա նշա նով։

ԵՂԲ. ՊՕՂՈՍ ՉՈԼԱՔԵԱՆ

Եղբ. Պ օղոս Չոլա քեա ն ծ ն ա ծ  է 11 Յու - 
նիս 1954-ին, Գ ոքինիա ։ Հ.Մ.Ը.Մ.ին մաս 
կա զմ ա ծ է շա տ  կա նուխ  տարիքէն, հա զիւ 
հինգ տա րեկանին, իբրեւ գ ա յ լի  կ ։ Սկաու - 
տ ա կա ն շա րքերու ա նդա մա կցութենէ ետք, 
եղբ. Չոլա քեա ն ե ղ ա ծ է Շրջա նա յին ըՍ– 
կաուտ. Խորհուրդի ա նդա մ եւ Շրջա նա յին  
ընդհա նուր խ մբա պ ետ ։ Այնուհետեւ, հինգ  
նստ ա շրջա ն ան ընտ րուա ծ է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունա ստ ա նի Շրջա նա յին  
Վարչութեան անդամ, երեք նստ ա շրջա ն՝ ա տ ենա պ ետ ի պ ա շտ օ
նով։

Հ.Մ.Ը.Մ.ական սկա ուտութեա ն առընթեր, եղբ. Պ օղոս Չ ոլա ք
եա ն մաս կա զմ ա ծ է Յունա ստա նի սկա ուտութեա ն ղեկա վա ր  
մարմնին, Հ.Յ.Դա շնա կցութեա ն Յունա ստ ա նի Կեդրոնական Կոմխ 
տէին եւ Յունա հա յոց Ա զգա յին Վարչութեան։

կենսունակութեան շաղկապած է հայ 

կեանքէ ու հայրենէքէ ձգտումներու շա– 

րունակականութեան հետ արտերկրէ եւ 

վերջէն տարէներուն Հայաստանէ« 

ցախէ« Ջաւախքէ« վրաստանէ« 0ոսկը– 

ւա յէ հետզհետէ աճող մասնաճէւղերով« 

ամրապնդելով Հայաստան-Ափէւռք

գործակցութէւնը առանց հատուածա

կան որեւէ խտրականութեան:

0 ո յր  էոռէ էր խօսքէն աւարտէն ներ–

կաներէն խնդրեց յոտնկայս յա րգել յէ– 

շատա կը ննջեցեալ բոլոր Հ©0©Ը©0©ա– 

կաններուն:
Հ©0©Ը©0©է Տունաստանէ &ր^անայէն 

վարչութեան խօսքը ներկայացուց ատե

նապետ եղբ. Տա կոբ եթէմե ա ն – Իր խ օս - 
քէն աւարտէն, ան յուշանուէրներ յանձ– 

նեց շրջանէ երեք մասնաճէւղերու 

Աթէնքէ« Գոքէնէոյ եւ Աելանէկէ վար– 

չութէւններուն։

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412 101

֊ ֊ $ > ֊ ֊



^3րշ|ց–412–է1ո31։^3րշ|ց405.ցճժ 3/28/2019 10:30 Բցցտ 102 ^8^

I

Այս ա ռիթով բեմ  հրաւիրուեցան 

իրենց ողջոյնի խօսքերը փոխանցելու 

Հ ՚Յ ՚Գ ©  կեդրոնական կոմիտէի անդամ 

3 արութիւն 0անուկեան եւ Յունաստա– 

նի մօտ Հայաստանի լիազօր եւ արտա– 

կարգ դեսպան ֆ ա թ էյ Չարչօղլեանէ

Յաջորդեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեայ

պատմութեան տեսերիզի ցուցա դրու

թիւնը.

Օրուան պատգամը փոխանցեց 

Հ  Մ Ը  Մ ի կեդրոնական Վարչութեան 

ատենադպիր եղբ. Ոաֆֆի կէօվօղլան– 

եան։

Եղբ– կէօվօղլանեան իր խօսքին 

սկիզբը նչեց, որ §Ւր հիմնադրութենէն 
ճիշդ 100 տարի ետք, այսօր, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛  

արդար հպարտութեամբ ու պարծան– 

քով կը կանգնի, ճակատը բա ց , ու հայ 

ազգի պատմութեան հսկայ հատորին 

մէջ, ոսկեայ տառերով կը ստորագրէ իր 

իրագործումներուն երկար ցանկը։

Հ  Մ Ը  Մ– կը կանգնի հոգեկան մեծ 

գոհունակութեամբ. Այդ գոհունակու– 

թեան գլխաւոր պատճառներէն մէկը
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(եղբայրներուն վաստակին մասին տես

նել առանձին ներկայացուած տեղեկու– 

թիւններր).

Տօնակատարութեան աւարտին,

Հայրական իր պատգամր փոխանցեց 

Առաջնորդ *իեղամ Արք© խաչերեան.

Տօնակատարութիւնր վերջ գտաւ

Հ Մ Ը Մ ի  3 ունաստանի շրջանի պատ

մութեան նուիրուած տեսերիզի ցու– 

ցադրութեամբ։

Փակման խօսքով, քոյր Լոռի կ̂ա– 

րազեան շեշտեց, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ի Հիմնադ

րութեան այս Հանդիսաւոր տօնակա

տարութեան Համար աւելի նպատակա

յարմար փոխանցելի պատգամ չկա յ« 

եթէ ոչ Հայաստանի Հանրապետու

թեան անկիւնադարձային 100-ամեակին 

զուգադիպող Հ©Մ©Ը©Մ©ի 100-ամեակր, 

իբրեւ վերանկախացած Հայրենիքի Հա– 

րազատ երկուորեակ եղբայրներ« որոնք 

ձեռք-ձեռքի տուած միասնաբար կր քա

լեն Հայրենի պետականութեան վերրս–

տեղծման ու վեր– 

ա մ ր ա պ ն դ մ ա ն  

նպատակով:
§0եր ժողո– 

վուրդր յուսաՀա– 

տութիւն չի ճանչ– 

նար ու տեւաբար 

կր յառաջանայ 

Հա յ իատի երազ

ներու ճանա–

պարՀով, այ–

ս ինքն՝ Ազ ատ« 

Անկախ ու Միաց

եալ Հայաստանի 

երազի պայքա - 

րին ճանապարՀով. Հ©Մ©Ը©Մ©ր կենդանի
կեանքով Հսկայ մրն է« որ տեւաբար կր 

ծնի արժանաւորապէս ծառայելով Հայ

րենիքի րնդՀանրական ու գերա գոյն  

նպատակներուն.

§Հ©Մ©Ը©Մ©ր 100-ամեայ երիտասարդ 

մրն է« որ կ ՚ուղեւորուի Հայ ժողովուր– 

դի ամբողջական տեսլականներու ճամ– 

բաներէն, ուրկէ պիտի ծնին նոր Հ©0©– 

Ը©0©ականներ« որոնք ամէն տեղ են« Հոս 

են« այս սրաՀէն ներս թ է  դուրս« այս 

երկրէն ներս թ է  դուրս. Ու պատմու– 

թիւնր կենդանի վկայութիւնն է անոր 

գաղափարական ճշմարտութեան. Եր

կարեցէք ձեր ձեռքր անոր« որպէսզի 

միասնաբար բոլորս բացագանչենք 

Յարձրացթր-բարձրացուրն, եզրափա– 

կեց ան.

ԱյնուՀետեւ, Հնչեց Հ©Մ©Ը©Մ©ի քա յ՜

լերգր եւ սրաՀէն դուրս բերուեցան ազ– 

գային դրօշները.

Եղբ© կէօվօղլան– 

եան յայտնեց, որ

Հ Մ Ը Մ ի  մեծ րնտա–

նիքր շատ պատճառ– 
ներ ունի Հպարտանա

լու Յունաստանի շրր՜ 

ջանով։ Այս իմաստով, 

ան թուեց շրջանին 

վերջթն տարիներու 

իրագործումներր եւ

շեշտեց, որ 1918-ին
ծնունդ առած 100 տա

րեկան այս միութիւնր 

երիտասարդ կր մնայ 

իր գաղափարախօսու– 

թեամբ եւ ինքզինք վերանորոգելու կա– 

րողականութեամբ։ իր դրօշին ներքեւ 

կերտուած ու կոփուած յաջորդական 

սերունդներր ազգային կեանքին բերին 

եւ պիտի շարունակեն բերել իրենց ար

դիւնաւէտ ներդրումր։

Օրուան պատգամաբերին խօսքէն 

ետք, սկաուտական րնդՀանուր կազմր 

երգեց §Ով Հայ արի՛ն քայլերգր« որմէ 

ունեցաւ յուշա դրօշներու 

յա նձնում յո յն  մարզական եւ սկաու

տական ֆետերասիոններու ներկայա– 

ցուցիչներուն.

Հ©Մ©Ը©Մ©ի 3 ունաստանի Շրջանային 

վարչութեան առաջարկով եւ Հ Մ 

Ը Մ ի  կեդրոնական վարչութեան վա

ւերացումով, կեդրոնական վա րչու

թեան ատենադպիր եղբ© իա ֆ ֆ ի կէօ– 

վօղլանեան միութեան բա րձրագոյն  

§Արժանեացն շքանշանով պարգեւատ– 

րեց վաստակաշատ երկու եղբայրներ 

կարօ 3 ովակիմեան եւ Պօղոս Ջոլաքեան

եղիաք
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Հ.Մ.Ր.Մ. ԼՈՆՏՈՆ ՄԻՈՒ^ԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿՐ 
ԿՐ ՆՇԷ ԱՐԺՈՆՈՎՈՑԵԼ ԿԵՐՊՈՎ

Թ ղթա կից
ԼՈՆՏՈՆ

*Մ*Ը*Մ* Լոնտոն մէութեան  
100 –ամեակը արժանավայել 

կերպով նշեց ճաշկերոյթով, 

ձեռայէն աշխատանքներու ցուցահան

դէսով եւ մեծ յոբելեանէն նուէրուած 

բանակումով՝

րանուէր աշխատանքներով՝.

Իր խօԱքին մէջ, ք ոյր  Ալենոյշ  յ այ տ֊  

նեց, որ Հ*Մ*Ը*Մ* ծնած ու մեծցած է հայ 

ժո ղովուրդէ ծոցէն, կրթելու համար նո

րահաս սերունդէն մէտքն ու մարմէնը՝ 

Ան ընդհանուր հայութեան մէութէւնն  

է առանց տարէքէ ու սեռէ խտրու– 

թեանէ 0 է ո  ւթեան մէջ տէրապետողը 

մէութենական ոգէն է, երէտասարդու– 

թէւնը կազմակերպելու ջանքն է կեր՜ 

տելու համար քոյրեր ու եղբայրներ, 

որոնք պատրաստ պէտէ ըլլան էրենց ըն

կերութեան, ժողովուրդէն եւ հայրենէ– 

քէն ծառայելու՝. Ան նաեւ աւելցուց.
ուխտենք հա ւատարէմ մնալ մեր 

մէութեան խորէմաստ նշանաբանէն 

§Րարձրացէ՚ր–բարձրացուր՝ֆէն, ՝100–ամ– 

եակէ ջահը հարազատօրէն փոխանցելու 

համար գալէք սերունդներուն՝^՝.

Ապա, խօսք առաւ Հ*Մ՝Ը*Մ՝է կեդրո

նական վարչութեան անդամ եղբ. Ալէք 

Խաչատրեան եւ ըսաւ, թ է  Հ*Մ*Ը*Մ*ը

հէմնուած է էր անդամներու նուէրումէն 

եւ զոհաբերութեան ոգէէն վրայ՝ Անոնց 

կամաւոր աշխատանքով ան կը շարունա

կէ գոյատեւել եւ սերունդներ կերտել՝

100 –ամեակէ ծրագէրներուն Հայաս–

100-ԱՄԵԱԿԻ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԸ
\00–ամեակէ ճաշկերոյթը տեղէ ունե

ցաւ Շաբաթ, ձ.7 նոյեմբերէ 201Տ–է երե– 

կոյեան, §Հոլէտ էյ էն 0ենսէնկթբն՝Ֆ 

պանդոկէն մէջ, ներկայութեամբ գա– 

ղութէ հոգեւոր առաջնորդէն, Հայաս– 

տանէ Հանրապետութեան դեսպանա

տան ներկայացուցէչէն, Հ*Մ*Ը*Մ*է Կեդ
րոնական վարչութեան անդամ եղբ . 
Ալէք Խաչատրեանէ, Հ ՝3 ՝% ՝ Լոնտոնէ 
կառոյցէն ներկայացուցէչէն, պատուոյ 

հէւրերու, երեւելէ դէմքերու եւ 250 Հ*0*՝ 

Ը.0.ականներու ու համակէրներու՝

Ճ աշկերոյթէն բացումը կատարեց 

եղբ՝ *Եարպէյ Մէնասեան՝ երկաներուն 
բարէ գալուստ մաղթելով ան բեմ  հրա–

ւէրեց մասնաճէւղէ ատենապետուհէ 

քոյր Ալենոյշ ^րէգորեանսը փոխանցե– 

լու վարչութեան խօսքը՝ 0ո յրը  բացատ– 

րեց Հ  Մ Ը  Մ– անուան էւրաքանչէւր  
տառէն էմաստը, ներկայացուր մէու– 

թեան 100 –ամեայ պատմո ւթ էւնն  ու 

վաստակը կազմութենէն մէնչեւ զար

գացումն ու ճէւղաւորումը, մարդա– 

կերտման ու հայակերտման էր բոլո–
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տանի մէջ փայլուն կերպով իրականաց– 

ման մասին խօսելով, եղյբ– խաչատրեան 

§^ատուաբեր անցեալէն յաղթական 

ապագայ» նշանաբանո վ նոր 100-ա մ ֊ 

եակներ, նորանոր նուաճումներ եւ յա ղ

թանակներ մաղթեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին։

Այնուհետեւ, բեմ  բարձրացաւ Հա– 

յաստանի Հանրապետութեան դեսպա– 

նատան ներկայացուցիչ Հայարփի

Գրմէեան, որ շնոր հաւորեց միութեան
բեղուն գործունէութիւնը եւ յարատեւ 

յաջողութիւն եւ յառաջդիմութիւն մաղ

թեց հայ ժողովուրդին անսակարկ կեր

պով ծառայող Հ-Մ-Ը-Մ-ին։

խօսք առաւ գա ղութի հոգեւոր 

Առաջնորդ Տովակիմ °պ ս . 0անուկեան։ 

Իր կարգին, ան շնոր հաւորեց յ ոբ ելեար 

միութեան 100-ամեակը եւ քաջալերան– 

Քի ու օրհնութեան խօսք փոխանցեց

լՕՏՕ"

* *՛

ր֊ ֊V

Հ-Մ-Ը-Մ-ին շարունակելու համար նո

րահաս սերունդներու դաստիարակու

թեան նուիրական գործը։

Արբազան Հօր խօսքին յաջորդեց 

Հ-3-Գ- Լոնտոնի կոմիտէի ներկայացու– 

ցիչ Հր աչ Պօղոսեանի խօսքը։ Պօղոսեան 

անդրադարձաւ այսօրուան աշխարհի 

արադ զարգացման, յառաջդիմութեան 

եւ համաշխար հայ նաց ման կապուած 

մարտահրաւէրներուն եւ նշեց, որ այս 

ընդհանուր ալիքին մէջ, Հ–Մ–Ը–Մ– մեծ 
դեր ունի կանխելու բացասական այն 

բոլոր երեւոյթները, որոնք կը միտին 

քանդել հաւաքական մեր կառոյցները 

եւ կ ազմալուծել երիտա սարդութեան 

հոգեկան եւ բարոյական ապրելակեր– 

պը։ Այս առիթով , Պօղոսեան շնորհաւո– 

րեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի մեծ ընտանիքն ու շրջա
նի մեկուսի մասնաճիւղը, մաղթելով 

միշտ վառ պահել հոգ եւոր ու բ ար ոյ ա֊  
կան մեր արժէքները, ծառայելու հա

մար մեր ազգին ու հայրենիքին:

խօսքերու աւարտին հատուեցաւ 

100-ամեակի կ արկանդակը։
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Այս առիթով , վարչութիւնը յատուկ 

յուշանուէրներով պատուեց մասնաճիւ– 

ղին պատուոյ անդամները քոյրեր վիո՜ 

լէ թ  Թադեւոսեանը, Աելլա ^նճուկեանը  

եւ եղբայր Ատոմ ^նճուկեանը։

Յայտագիրի պաշտօնական բաժինին 

յաջորդեց գեղարուեստական յայտագի

րը , զոր ճոխացուցին յատկապէս Հա– 

յաստանէն հրաւիրուած §Երգանի՝Ֆ ան– 

սամպլը էտկար ^աՀատրեան եւ Նազե՜

էք/ԱճէէրՀՀ*
* - «քՏՏՏէ &

լի ^ րիգորեան: Անոնց աշուղական եւ 

ժո ղովրդական երդերով ու երաժշտու– 

թեամբ ներկաները մինչեւ ուշ ժամեր 

երգեցին ու պարեցին ուրախ տրամադ

ր ո ւթ ի ւն եր ո վ  իրարու հրաժեշտ տա–

լով ։

ա-ԱՄԵԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԳԷՍԸ
100 –ամեակի ճաշկերոյթէն շաբաթ 

մը առաջ, բեր 2018 –ին, տեղի

ունեցաւ Լոնտոնի մեկուսի մասնաճիւ՜ 

ղին միութեան 100 -ամեակին նու 

ւած ձեռային աշխատանքներու ցուցա– 

հանդէսը, ուր ցուցադրուեցան Հ .  Մ– 

Ը Մ ի  110 մասնաճիւղերու քարտէսը, 
Հ՝0.Ը ՝0.ա կա ններ ու յիշատակելի իրեր 

եւ ձեռային աշխատանքներ։

ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ
\§§–ամեակի ձեռնարկները ընթացք 

առին սկաուտական տարեկան բանա - 
կումով։ Այդ իսկ պատճառովբանակու՜ 

մին առաջին անգամ ըլլալով մասնակ

ցեցան նախկին սկաուտներ եւ խմբա– 

պետներ։ Անոնք իրենց ընտանիքներուն 

հետ մասնակցեցան բանակումին, ուր 

յայտագիրներ նախատեսուած էին բոլո– 

րին համար, առիթ տալով սկաուտնե՜ 

րուն լսելու երէց սերունդին սկաուտա - 
կան անցեալի օրերու գեղեցիկ յուշերը 

եւ անոնցմով գօտեպնդուած աշխա– 

տանքի նոր թափով ու եռանդով նուիր– 

ւելու իրենց աշխատանքներուն։
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։ ՝  ՖՐԱՆՍԱ
՜ՏծԱԼԷՆ ՅԱ*՝̂

Հ.Մ.Է.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԲ 
ՓԱՐԻԶԻ ՄԷԶ

Սեւ ան Նազարեան  
ՓԱՐԻԶ

0 առաշուք թուական, կշռող 

պատմութիւն, հաւատաւոր– 

ներու փաղանգ, հազարա

ւորներու երազանք, մեծ ընտանիք Հա յ 

Մարմնակրթական Ընդհանուր Մթու

թիւնը  100 տարեկան։

Այո՛, ականին, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի
ամբողջ ընտանիքը եւ իւրաքանչիւր 

Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ական բերկրանքով տօներ իր 

սիրելի միութեան 100-ամեայ վաստակն 

ու ձգած ազդեցութիւնը հայ մարդու, 

իրմով տրոփող անձերու հոգիներէն 

ներս։

Արդէն 40 գարուններ բոլորած Հ՝Մ՝~ 

Ը-Մ ֊-Ֆրանսը, փոքր եղբայրներէն մէկը 

այս մեծ ընտանիքին, ինը եւս ամբողջ 

տարուան ընթացքին, իր կարելիութեան 

սահմաններուն մէջ, տարբեր առիթնե– 

րով մարզախաղ-մրցաշարք, պարա

հանդէս թ է  ա յլ, տօնախմբեց ա յդ։

Աակայն, 100-ամեակի կարկանդակը 

հատուեցաւ միութեան ծննդեան ամի

սը 22 նոյեմբերին, Ալֆորվիլի շրջանին 

մէջ, տափանաւու վրայ։

Աւելի քան 150 հրաւիրեալներ պաշ

տօնական անձնաւորութիւններ, միու– 

թիւններու ներկայացուցիչներ, Հ՝Մ~–

ՄՕՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412

Ը~Մ՝ականներ ու բարեկամներ եկած 

էին միասնաբար տօնախմբելու այդ տօ– 

նը։

երեկոյին բացման խօսքը արտասա

նեց Հ-Մ -Ը-Մ ՚-Ֆրանսի վարչութեան 

ատենապետ եղբ . Արամ Աիսեռեան։ Ան 

ներկայացուց մասնաճիւղին գործունէ– 

ութիւնը եւ թափած ճիգը հայ երիտա

սարդութիւնը բարձրացնելու եւ յառաջ 

մղելու աշխատանքին մէջ։

Այնուհետեւ, իր սրտի խօսքը փո

խանցեց Փարիզի Առաջնորդ վահան 

Եպ ս . Յովհաննէսեան։ Ան արժեւորեց 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի դերը Ցեղասպանութենէն

ետք ազգը վերակազմակերպելու աշխա

տանքին մէջ։ Ան նշեց, որ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ը

Միջին Արեւելքի երիտասարդութեան 

տուաւ ազգային ինքնութեան գիտակ– 

ցութիւն, հաւատք, մշակոյթ եւ հպար

տութիւն։

Ան աւելցուց նաեւ, որ §Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը  
հայ երիտասարդութեան տունն է՝ֆ եւ

եկեղեցւոյ  նեցուկը կը վայ ելէ –
Ապա, ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան դեսպան 3  ասմիկ 

Տոլմաճեան։ Ան ընդգծեց, որ 2018-ը հայ 

ժո ղովուրդի համար յոբելենական կա– 

րեւոր տարի մըն է . Հայաստանի Հան–
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րապետութեան 100-ամեակ, ՀՄ -Ը -Մ ի
100 –ամեակ։ Ան մատնանշեց, որ երկու

քէն կապը §եթէ նոյնէսկ տեսանելէ չէ , 

այդ կապը անբեկանելէ է ։ $  եղասպա– 

նութենէն երեք տարէ ետք, պետակա– 

նութե ան եւ երէտասարդութեան մասէն 

մտածել, ուժ հաւաքել ժողովուրդը ոտ– 

քէ ելու համար։

բանը մեր ազդէ նշանաբանն է կարծէք

100-ԱՄԵԱԿԻ 
ՊԱՐԱՆՑԻԿ ԵՐԵԿՈՅ՝ 

ՎԱԼԱՆՍԻ ՄԷՋ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Վալանսի մե
կուսի մասնաճիւղը միու– 
թեան 100-ամեակը նշեց 
պարանցիկ երեկոյով մը, որ 
տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 3 
Նոյեմբեր 2018-ին։

Երեկոյին ընթացքին, 
մասնաճիւղին ներկայ ու 
նախկին ատենապետները, 
վարչութեան անդամներուն 
հետ, հատեցին 100-ամեակի 
կարկանդակը։

§^արձրացէ ր–բարձրացուր՝ֆ։ Տոլմաճ՜ 

եան շեշտեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է կատարած դերը

եւ մեծապէս \*Մ*Ը*Մ*է կա–
տարած աշխատանքը հայ երէտասար

դութեան մօտ հայկական ոգէէ պահ– 

պանման համար։ Ան շնորհաւորեց եւ էր 

զօրակցութէւնը յայտնեց Հ–Մ*Ը*Մ*էն։

Այնուհետեւ, Հ*Մ *Ը*Մ *է կեդրոնա

կան վարչութեան 100 –ամեակէ խօսքը 

փոխա նցեց Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝Է կեդրոնական

վարչութեան °ւրոպ ա յէ ներկայացու– 

յէ չ  եղբ. Անդրանէկ Պահարեան։ °ղբա յ–

րը շնորհաւորեյ  բ ոլորը, վեր յէ շեց յ ա՜
ւէտ հեռացած անդամներու նպաստը եւ 

խօսքը աւարտեց կարեւորելով մէութե– 

նականէ հպարտութէւնը։

Պաշտօնական խօսքերուն յա^որդեց 

պարգեւատրումը։ Հ .0 .Ը .0 .– Ֆ ր ա ն ս է  

թ է  Հ - Մ Ը Մ է  մէջ բոլորանուէր ծառա– 

յո ւթ էւն  ունեցող, երկար տարէներ վար–
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չական պաշտօններ ստանձնած եղբայր 

*նազօ *&աճարեան տէրացաւ §Աառայու– 

թեան՝Ֆ շքանշանէ, մէնչ Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդ
րոնական վարչութեան կողմէ մէու– 

թեան բարձրագոյն §Արժանեաց՝Ֆ շը– 

քանշանէն արժանացաւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝է կեդ

րոնական վարչութեան նախկէն անդամ 

եղբ. էեւոն Պաղտասարեան։

Երեկոյէն ընթացքէն ցուցա դրուե

ցաւ Հ.Մ *Ը*Մ .է կեդրոնական վա րչու

թեան քարոզչական յանձնախումբէն  

կողմէ պատրաստուած \00–ամեակէ տե– 

սերէզը։

Տեղէն է յէշել, որ Հ-Մ-Ը-Մ-է հէմնա–
դէր սերունդէ անդամ Հա յկ ^ոլոլեանէ 

զաւա կը Փ աթրէք ճոլոլեան այս 

թով Հ  Մ Ը  Մ ֊Ֆրա նսէն նուէրեց էր հօր 

արխէւէն լուսանկարներ, նամակներ եւ

Հ Մ Ը Մ է  պատմութեան առնչուած

էրեր ։
Այդ օր, տափանաւուն §պատ՝ֆերը 

ծածկուած էէն Հ ՝Մ ՝Ը ՝Մ ՝է պատմու– 
թէւնը յուշող պատկերներով։

Հոն գտնուողները էրենց յուշերու 

մտերմութեան մէջ, ներկան ապրելու եւ 

ապագան կերտելու որոշումով, մտեր– 

մէկ զրոյցով շարունակեցէն էրենց երե– 
կոն։

Տափանաւը, էնքնէն, այս առէթէն  

համար կարծէք, դարձաւ մէութե ան 

100 –ամեայ կեանքը խորհրդանշող պատ

կեր ծփալ, սահէլ, անցնէլ, շր^էլ ու վե

րադառնալ ափունք հաստատ հող, հայ– 

րենէք։

Բա րէ երթ Հ-Մ-Ը-Մ-էն։
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՓԱՌԱՇՈՒՔ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՍԹՈՔՀՈԼՄԻ ՄԷԶ
Թ ղթա կից
ՍԹՈՔՀՈԼՄ

իրակի, 9 Դեկտեմբեր 2018-ին,
Շուէտի մայրաքաղաք Սթոքհոլ

մի Եէրֆելլայի §°իմնասիում՚»

սրահին մէջ« Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սթոքհոլմի եւ 
Սոտերթելիոյ Մեկուսի վարչութիւնն ե– 

րուն կազմակերպութեամբ տեղի ունե

ցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հիմնադրութեան 100-
ամեակի պաշտօնական տօնակատարու

թիւնը, ներկայութեամբ քոյր միու–

թիւններ ու ներկայ ացուցիչներ ո ւ, հոգ ե֊

ւոր հայր եր ո ւ« Հ Մ Ը Մ–ական համա֊
կիրներու եւ անցեալի ու ներկայի ք ո յ

րերու եւ եղբայրներու՝

Տօնակատարութեան բացումը կա–

տար ուեցաւ Հ  Մ Ը  Մ ի շեփոր ախում֊
բին խրախուսական նուագով եւ խմբա

պետ քոյրերն ու եղբայրները մեծ խան - 

դավա ռութեա մբ ու հպարտութեամբ 

տողան ցելով մուտք գ ործեց թ  Արահ ու 

բարձրացան բեմ՝. Սպա, շեփորախումբը 

հնչեցուց Շուէտի եւ Հայաստան ի քա յ

լերգն երը« որմէ ետք բեմ բարձրացան 

օրուան հանդիսավարները քոյր Փաթիլ 

Տակոբեան հայերէնով եւ քոյր Սոզար– 

իա Տ  արութիւն եան շուէտերէն ով՝

Տօնակատարութեան բացման խօսքը 

արտասանեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սթոքհոլմի 0ե–
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կուսի վարչութեան ատենապետ եղբ* 

Տովսէփ Համամճեան։ Ան իր խ օսքին 

մէջ ներկայացուր սկաուտութեան 

պատմութեան աւելի քան 100 տարինե

րը, որոնք նպատակադրեցին կերտել 

մարդը, հայն ու սկաուտը։ Եզր* Յով– 

սէփ Համամճեան իր խօսքին մէջ հան– 

գամանաւոր կերպով նշեց Հ  Մ Ը  Մ ի 
պատուաբեր պատմութեան կարեւորա

գոյն հանգրուանները յատկապէս շեշ– 

տը դնելով այն մեծ դերակատարու–

թեան վրայ, զոր Հ*Մ *Ը*Մ * ունեցած է եւ

ցարդ ունի հայ ժողովուրդի կեանքին 

մէջ ընդհանրապէս եւ նոր սերունդնե

րու բարոյական եւ հոգեւոր դաստիա

րակութեան պատասխանատու գործին 

մէջ մասնաւորապէս։

Եղբ* Յովսէփ Համամճեան յայտնեց, 

որ անհրաժեշտ է լուսարձակի տակ ա ռ

նել միութեան 100 տարուան բեղուն  

կեանքն ու հարուստ գործունէութիւնը  

հաստատելով« որ Հա յ Աարմնակրթա– 

կան Ընդհանուր Աիութիւնը ամբողջ 

դար մը հանդիսացաւ ազգային արժէք

ներու պահապան« ազգային սերունդնե

րու կերտիչ եւ ազգային իրաւունքնե

րու հետապնդման նուիրուած միու– 

թիւն« որուն սկաուտական եւ մարզա– 

կան շարքերուն մէջ հասակ առին ու

կ ՚ա ռ նեն  իրերայաջորդ սերունդներ 

այս համոզումով« այս դաստիարակու– 

թեամբ եւ §0իշտ  պատրաստ» գործելու 

տրամաբանութեամբ:
Եղբ* Յովսէփ Համամճեան իր խօսքը 

եզրափակեց կոչ ուղղելով ներկանե–

րուն, որ «Ե կ էք , Հ*Մ*Ը*Մ*ի 100-ամեա֊
կի տօնակատարութեան այս անմոռա

նալի օրը, բոլորս միասին ուխտենք հա

ւատարիմ մնալ ՚1)()–ամեակի նշանաբա

նին «Պատուաբեր անցեալէն յա ղթա 

կան ապագայ»ին։ Շարունակենք մեր

ընթացքը, բանիւ ու գործով մեր ժողո

վուրդին գոյա տեւումն ու երջանկու

թիւնը իւրաքանչիւրիս կեանքին մեկ

նակէտը դարձնելը եւ այդ ուխտով 

նուիրուինք փայլուն ապագայի մը

կերտման ու յաջող ծրագիրներու իրա– 

գործման։

«թ ո  ղ մեր քոյրերն ու եղբայրները 

յաւելեալ կազմակերպուածութեամբ 

յառաջդիմեն« ծաւալին եւ ուռճանան։ 

Զ–արկ տանք նոր ծրագիրներու իրա– 

գործման, մեր միութեան նշանաբանին 

վրայ հիմնուելով միշտ բարձրանալով 

եւ մեզի հետ ուրիշներն ալ բարձրացնե

լով», ընդգծեց եղբ* Համամճեան։

Այնուհետեւ, շուէտերէնով տօնակա

տարութեան բացման խօսքը արտասա

նեց քոյր Ռոզարիա Յարութիւնեան« որ

մէ ետք եղբայր Յա րութ Երէցեան դաշ

նակի վրայ նուագեց իր յօրինումով  

երաժշտական գեղեցիկ ստեղծագործու

թիւն մը։ Պահը հասած էր« որպէսզի 

Աիւզան ^աչատրեան աշուղական եր

դերու շարքով մը ճոխացնէր մթնոլոր

տը։ Տեղի ունեցաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի ՜100–ամ–

եայ ուղին ներկայացնող տեսերիզի ցու - 

ցադրութիւն։

Ապա, Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական Վար
չութեան պատգամը փոխանցեց ատե–
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հովանիին տակ կարողացաւ համախմ

բել աշխարհի 26 շրջաններէ 110 մասնա– 

ճիւղեր եւ միաւորներէ

Իր խօսքին մէջ, եղբ . Գառնիկ

Մկրտիչեան ներկայացուր Հ–Մ–Ը–Մ–ի 

Աթոքհոլմի եւ Աոտերթելիոյ Մեկուսի 

շրջաններու ստեղծման եւ շարունակու

թեան դժուարութիւնները, որոնք դար

ձան յարատեւ պայքարէ Ան գնահատելէ 

եւ խրախուսելէ ետք Շուէտի Մեկուսի 

զո յգ  մասնաճիւղերու եւ Հ՚Մ–Ը–Մ–ա– 

կաններու աշխատանքն ու գործելաոճը, 

խօսքը եզրափակեց ըսելով. §Հ–Մ–Ը–Մ–ը 
յաղթանակներու միութիւն էէ Փա՜ռք

100-ամեայ Հ–Մ–Ը–Մ–ինէ թի՜ւր յարգանք 

Հ–Մ–Ը–Մ–ի պատուաբեր անցեալը կեր

տած անցեալի հաւատաւորներունէ Պա

տի՜ ւ այսօր պատնէշի վրայ կանգնած 

սերունդին, որ 100-ամեակի ջահը ձեռ– 

քին կը խոստանայ զայն առաջնորդել 

դէպի յաղթական ապագայ, դէպի մեր 

ժողովուրդին անկատար բոլոր իղձե

րուն իրականացումը, դէպի միացեալ 

հայութեամբ միացեալ ու արդար եւ 

հզօր Հայաստան»է

Իր խօսքին աւարտին, եղբ– Գառնիկ 

Մկրտիչեան Հ–Մ–Ը–Մ–ի կեդրոնական 

Վարչութեան անունով, միութեան §Ար– 

տակարգ» պատուանշանով պարգե– 

ւատրեց Հ–Մ–Ը–Մ–ի Աթոքհոլմի մասնա– 

ճիւղի հաւատաւոր եղբայրներէն եղ

բայր Հրաչ Մարութեանըէ Ապա, Հ Մ 

Ը Մ ի  Աթոքհոլմի եւ Աոտերթելիոյ Մե

կուսի շրջաններու վարչութիւններու 

ատենապետներու ձեռամբ §՝Ծառայու– 

թեան» շքանշանով պարգեւատրուեցան 

եղբայրներ Աակոբ Վարդանեան, Արա 

Առոյեան եւ Աակոբ խաչերեանէ %աեւ,

Հ–Մ–Ը–Մ–ի Աուրիոյ Շրջանային Վար
չութեան առաջարկին ընդառաջելով, 

Հ  Մ Ը  Մ ի  կեդրոնական Վարչութեան 

ճամբով §Ծառայութեան» շքանշանով 

պարգեւատրուեցաւ եղբ– Աբիկ Պաս– 

մաճեանէ

Հ  Մ Ը  Մ ի հիմնադրութեան 100-ամ– 

եակի տօնակատարութիւնը իր աւար

տին հասաւ հայր սուրբերուն աղօթքով 

եւ §Պահպանիչ»ով, ներկաներուն միտ

քերուն եւ սրտերուն մէջ նորանոր 100- 
ամեակներ կերտելու եւ տօնելու վառ 

տեսլականովէ

նապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանէ Ող՜ 

ջունելէ ետք ներկաները, ան խօսքը 

սկսաւ միութեան 100-ամեայ բեղուն  

կեանքն ու կարեւոր դերակատարու– 

թիւնը ներկայացնելով հայ ժողովուրդի 

պատմութեան մէջէ

Եղբ– Գառնիկ Մկրտիչեան յայտնեց, 

որ §Հա յ Մարմնակրթական Ընդհանուր 

Միութեան հիմնադիրները Պոլսոյ մէջ 

հիմը դրին հայ իրականութեան մարզա– 
կան եւ սկաուտական մեծագոյն միու– 

թեանէ Անոնք դժուար թ է  կարենային

երեւակայել, որ 100 տարի ետք իրենց 

հիմնադրած միութիւնը Հայաստանի 

մայրաքաղաքին մէջ 100-ամեակ պիտի 

տօնէր հայ քաղաքական, ազգային եւ 

եկեղեցական աւագանիին ներկայու– 

թեամբէ 100 տարի առաջ Պոլսոյ եւ ար– 

ւարձաններուն մէջ քանի մը մասնաճիւ– 

ղով գործող այս միութեան հիմնադիր

ները դժուար թ է  երեւակայէին, որ 100 
տարի ետք իրենց սիրելի միութիւնը հա

մահայկական իր կառոյցով պիտի գոր

ծէր աշխարհի 110-ը քաղաքներու մէջ 

աւելի քան 25 հազար երկսեռ անդամնե– 

րով մարզական եւ սկաուտական ժիր 

շարքերով»է

Եղը– Գ առնիկ Մկրտիչեան իր խօս

քին մէջ գեղեցիկ կերպով ներկայացուց 

Հ–Մ–Ը–Մ–ի ունեցած եւ ապրած պատմա

կան կարեւորագոյն հանգրուանները, 

թ է  խնչպէս հազիւ չորս տարեկան Հ–Մ–՜ 

Ը–Մ–ը հեռացուեցաւ իր հարազատ 

բնօրրանէն, սակայն շարունակեց ապ

րիլ ու գործել հայրենի հողէն հեռու 

սփիւռքեան իր իւրաքանչիւր կտորը վե– 

րածելով հայրենի հողի մէկական կտո– 

րիէ Ան հետաքրքրական ձեւով ներկա–

յ ացոլց , թ է  ի ն չպէս Հ –Մ–Ը –Մ–ը շար ու ֊
նակեց գործել առանց պետական հո

վանիի եւ ընդհակառակն նոյնիսկ պա– 

տահեցաւ, որ ան հալածուեցաւ ու մերժը– 

ւեցաւ կարմիր պատմուճան հագած իր 

հարազատ երկրի պետական վարիչնե

րուն կողմէէ թայց եւ այնպէս, Հ–Մ–՜ 

Ը 0 ը գործեց կամաւոր բանակի ըս– 

կզըունքովէ Ան ո՛չ միայն գործեց, այլեւ 

մեծցաւ, ուռճացաւ, հզօրացաւ եւ իր
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ԵՒ Հ.Մ.Ա.Մ.Ի 
100-ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՐԶԱՀԱՆԴԷՍ ՝ ԱՌՆՀԵՄԻ ՄԷԶ

Թ ղթա կից  
ԱՌՆՀԵՄ

այաստանի անկախութեան եւ 

Հ՞Մ ՞Ը՞Մ ՞ի հիմնադրութեան 

\1)0–ամեակի առիթով« Հ՝Մ*~ 

Ը*Մ*ի Հոլանտայի երեր մասնաճիւղե– 

րու Առնհեմի, Ալմելոյի, Ալրմարի եւ 

*իերմ անիոյ Ա՝իւնիխի մասնաճիւղին

մասնակցութեա Առնհե–

մի Լրմանը կազմակերպեր մարզահան– 

դէս մ ը  որուն մասնակցեցան յիշեալ 

մասնաճիւղերու սկաուտական եւ մար– 

զական թումբերը։

0արզահանդէսին բացման ներկայ 

գտնուեցան Հայաստանի արտակարգ 

եւ լիազօր դեսպան ^արեգին 0ելրոն– 

եան« Հայաստանի հիւպատոս Անդրա– 

նիկ *իրիգորեան« ամ

նուկեան՝Ֆ կոմիտէի անդամներ եւ մեծ 

թիւով համակիրներ։

*նախ, վայրկեան մը յոտնկայս լռու– 

թե ամբ յարգուեցաւ Հայաստա նի Ա ռա– 

ջին Հ  պետութեան

բոլոր նահատակներուն յիշատակը։ 

Ապ ա, կատարուեցաւ դրօշակի արարո

ղութիւն։ Հնչեցին Հոլանտայի, Հայաս– 

տա նի եւ Հ–Մ*Ը–Մ–ի քա յլերգները , 
որոնց հետ բարձրացան երերին դրօշակ

ները։

^ացման խօսրը արտասա նեց Հ  0  – 

Ը Մ ի  Առնհեմի մասնաճիւղյի 

պետ եղբ. Լիպարիտ Աիմոնեան։ Ան 

գնահատեց Հայաստա նի Ա. Հ  անրապե– 

տութեան հռչակումը եւ հայոց պետա

կանութեան կերտ ումը Ան նշեց, որ 

գրեթէ միաժամանակ հիմնուեցաւ Հա յ 

0արմնակրթական Ընդհանուր Լ ի ո ւ

թիւնը նպատակ ունենալով հայ նորա

հաս սերունդները դաստիարակել ազ– 

գային ոգիով եւ հայրենասիրական 

տրամադրութիւններով։

Անկախութեան հռչակման եւ Հ*Մ*~ 

Ը .0 .ի  հիմնադրութեան պայմաններուն 

մասին խօսելով, եղբ. Աիմոնեան շեշտեց
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միասնականութեան կարեւորութիւնը  

եւ յա յտ նեց, որ միասնականութիւնը 

անպայման կառա^նորդէ յաղթանակի 

եւ բարգաւաճ ու հզօր երկիրի մը կերտ– 

մանէ

Այս առիթով, ողջոյնի խօսքով Հան

դէս եկաւ Հոլանտայի մէջ Հայաստանի 

դեսպան ^արեգին Մելքոնեան։ Ան մաղ

թեր, որ Հ -Մ Ը Մ ՝ 100-ամեայ նուիրու

մով ու ոգեւորու– 

թեամբ կը շարունակէ 

ՀամաՀայկակա ն իր

կարեւոր ա ռա ւելու

թիւնը։ Դեսպանը ընդ

գծեց Հ Մ Ը Մ ի  դե– 
ր ա կ ա տ ա ր ո ւթ ի ւն ը  

Հայ երիտասարդու

թեան դաստիարա

կութեան գործին եւ 

աշիւարՀի զանազան 

երկիրներու Հայ Համայնքներու պաՀ– 

պանման աշխա տանքին մէջ ։
Խօսքերէն ետք, խումբ մը քոյրեր եւ 

եղբայրներ ստացան սկաուտական կար– 

գ եր։

Յաջորդեց սպասուած տողանցքը։ 

իրարու ետեւէ տողանցեցին մարզա– 

Հանդէսի մասնակից չորս մասնաճիւղե– 

րու սկաուտներն ու մարզիկները։ Հիւ՜ 

րերու առջեւէն անցնելով, անոնք բարե

ւեցին ներկաներուն եւ ինքնավստաՀ ու 

տպաւորիչ քայլերով շարունակեցին 

իրենց երթը։

Տողանցքէն ետք տեղի ունեցան 

ֆութսալի մրցումներ, որոնք իրարու

դ էմ  Հանեցին Հ.Մ ՝Ը՝Մ փ  ԱռնՀեմի, Ալ–

մելոյի, Ալքմարի եւ Միւնիխի խումբե– 

րը։ Մրցումներուն տիրապետեցին մար– 

զական ոգին եւ Հ.0՝Ը՝Մ ՝ա կա ն մթնո

լորտը։ Յաղթող ու պարտուող չեղաւ։ 

Այդ օր յաղթանակը յոբելեար Հ՝Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ին եղաւ, որ յաջողեցաւ այդքան 

երիտասարդութեան Հաւաքել ազգային 

երդիքի տակ, մէկ նպատակի Համար, 

Հայութեան եւ Հայաստանի Համար։

Մրցակից խումբե– 

րէն փայլեցաւ ԱռնՀե– 

մի խ ումբը, որ տիրա

ցաւ մրցաշարքի ա– 

ռաջնութեան, մասնա

կից մնացեալ խումբե– 

րու ջերմ գնաՀատան– 

քին արժանանալով։ 

Օր ուան մթնոլորտը 

խ ա նդ ա վ ա ռո ւթ եա ն

գագաթնակէտին Հասաւ Միւնիխէն ժա

մանած, ձայնի Հաղորդավար եղբ. Աի~ 

մոն Աիմոնեանի սփռած երգերով։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ՄՄԵՄԿԻ 
ՆՇՈՒՄՆԵՐԶ ԱԷՄԵԼՈ8Ի ՄԷԶ

Թ ղթա կից
ԱԼՄԵԼՕ

Հ
ոուն հո

*Մ*Ը *Մ*է Հոլան տա յի  Ալմելօ 

մասնաճէւղը մէութեան 100- 
ամեակէ տօնակատարութէւն– 

ներուն էր մասնակցութէւնը բերաւ հե

տեւեալ նշումներով*-
Փետրուար 201^-էն« մասնաճէւղը Ալ՜ 

մելոյէ Ա* ^րէգոր Լուսաւորէչ եկեղեց– 

ւո յ §^ալուստ ^էւլպէնկեան՚Ֆ սրահէն 

մէջ կ ազմակերպեց §Հա յ սկաուտէ 

օր՚Ֆուան յատուկ տօնակատարութէւն 

մը« որուն ներկայ գտնուեցան հոլան– 

տահայ կազմակերպութէւններու ներ– 

կայացուցէչներՀ Տօնակատարութեան

ընթացբէն փոխանցուեցաւ

100 –ամեակէ վկայութէւններ եւ ազգա–

յէն-հայրենասէրական երդեր.

0այէսէն« Հոլանտայէ Լուսսըր ըա՜

ղաբէ Տը Վ.ելբըն սկաուտական բանա– 

կավայրէն մէջ տեղէ ունեցաւ մէութեան 

100 -ամեակէն նուէրուած սկաուտական 

12-րդ բանակումը մասնակցութեամբ

35 սկաուտներոււ

Յուլիսէն^ մասնաճէւղէն սկաուտա

կան կա զմէն 17 սկաուտներ էրենց մաս– 

նակցութէւնը բերէն մէութեան 1^^-ամ՜ 

եակէն նուէրուած հա մա ~Հ*0*Ը*0*ա ~  

կան 11-րդ ընդհանուր բա նա կումէն« 

Բէւր ական« Հայաստան։
^նոյեմբերէն« մասնաճէւղը էր 22-րդ 

սկաուտական եւ մարզական խաղերը 

նուէրեց մէութեան 1^^-ամեակէնւ Խա՜ 

ղերու ն եւ փակման հանդէս ութեան 

ներկա յ  գտնուեցան Հոլանտա յէ  մէջ 

Հայաստանէ լիազօր դեսպանը եւ հո– 

լանտահա յ  կազմակերպութէւններու 

ներկա յացուցէքներւ
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100-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ Վ Ի Ե Ն Ն Ա 5Ի  ՄԷԶ
Թ ղթա կից  
ՎԻԵՆՆԱ -

Հ
թ ,  24 Ն

*Մ*Ը*Մ*ի Վ^իեննայի մեկուսի մասնաճիւղը միու– 

թեան 100-ամեակը արժանավայել կերպով տօնակա– 

տարեց հանդիսութեամբ մը, որ տեղի ունեցաւ Շա

բա թ, 24 Նոյեմբեր 2018-ին, վիեննայի հանրային դպրոցներէն 

մէկուն հանդիսասրահին մէջ, ներկայութեամբ Աւստրիոյ մէջ 

Հայաստանի Հանրապետութեան լիազօր դեսպան դոկտ . Ա ր ֊ 

ման կիրակոսեանի, 0խիթարեան միութեան Աբբահայր ^օ– 

ղոս Արք. ^ ոճանեանի, գաղութի տզզային միութիւններու 

ներկայացուցիչներու, հիւրերու եւ մեծ թիւով Հ*0*Ը*0*ա կա –  

ներու։

Տօն ա կ ա տ ա ր ո ւթ ե ա ն , մա սնա ճ իւղ ի  
վարչութեան անունով, բացման խօսքը 

արտասանեց քոյր Աիրուն 0էշիշեան։ Ան 

ըսաւ, որ յաղթանակի եւ ցնծութեան օր 

է այսօր, որովհետեւ հաւաքուած ենք 

արդար հպարտութեամբ նշելու մեր սի

րելի միութեան յոբելեանը։

Տօնակատարութեան գեղարուեստա– 

կան յայտագիրը եղաւ բաւական ճոխ։

Ակաուտներ ներկայացուցին իրենց

առօրեայէն պատկերներ։ ժա նօ Յով– 

սէփեան հանդէս եկաւ երգով։ ^կարա– 

խումբը ներկայացուց երկու պար, հան

րածանօթ դաշնակահար Հ*0*Ը *0*ա կա ն  

եղբ. Ա ւօ ւիույումճնանդաշնակի վրայ

նուազեց Առնօ ^կապաջանեանէն կտոր 

մը։

Օրուան պատգամը փոխանցեց եղբ.

Գրիգոր Հալլաճեան, որ անդրադարձաւ Հ Մ Ը Մ ի  100-ամ– 

եայ դերին ու առաքելութեան մեր կեանքին մէջ։ Ան դրուա

տեց միշտ երիտասարդ այս միութիւնը եւ նորանոր յա^ողու– 

թիւններ մաղթեց անոր ապագայ ծրագիրներուն։

Տեղի ունեցաւ 100-ամեակի յուշանուէրներու փոխանցում 

Հայաստանի դեսպանին եւ Աւստրիոյ հայ համայնքի քաղա

քական, կրօնական, մշակութային եւ մարզական միութիւն– 

ներու ներկայացուցիչներուն։

Աւարտին, ներկաներուն ողջոյնի իր խօսքը փոխանցեց 

դեսպան դոկտ . Արման կիրակոսեան։

Տօնակատարութիւնը փակուեցաւ յիշատակի նկարով եւ 

շուրջպարով։
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ՅԵՏԱԴԱՐՁ ԱԿՆԱՐԿՈՎ ՆՇՄԱՐ ՄՐ 
Հ.Մ .Ր.Մ .Ի 100-ԱՄԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵՆէՆ

Վարուժան Սերոբեան 
ՄՈՆԹՐէԱԼ

Հ՚րժասկւ

■ Մ Ը Մ փ  100 –ամեակէն առէթով, երբ կը ջանամ յու–

շեր արձանագրելու խնդրանքէ մը պատասխանել, 

60 եւ աւելէ տարէներու մէութենական յէշատակներ 

շարժանկարէ մը նման արագընթաց կը սահէն ու կ անցնէն՝ 

100 –ամեակէ այս պատմական հանգրուանէն, երբ կը մտա

նենք ու կը խ որհրդանենք, կ անդրադառնանք որ տասնեակ 

հազարներով պատանէներ ու երէտասարդներ անցան են ու 

կ անցնէն Հ^Մ^Ը^Մ^է շարքերէն, է  սփէւռս աշխարհէ՝

Բնական է, որ էւրաքանչէւր Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն  ունէ քաղցր 

յէշատակներ, վկայութէւններ կամ ապրումներէ Այդ յուշե– 

րէն շատերը մարզական կեանքէն ֆութպ ոլէ կամ պասքեթ– 

պոլէ մրցումէ մը յէշատակ են, կան նաեւ սկաուտական շար

քերու մէջ արձանագրուան յէշատակներ– բանակումէ կամ 

արշաւէ մնացան պատահար մըՀ

Յա յց կան նաեւ մէկ ուրէշ տեսակէ մէութենական ապ

րումներէ Անոնց համար, որոնք ունեցան են պատասխանա

տու պարտականութէւններով ժողովական կեանքէ անցեալէ 

Համոզուան եմ նաեւ, որ յուշեր եւ ապրումներ մէշտ ալ 

կ ունենան զգացական բաժէն մը եւ այդ երբեմն կ առաջնոր

դէ պատմական վրէպումներուՀ

Երբ հարց տամ, թ է  ո՞ւր են տպաւորէչ ապրումներս կամ 

ո՞ւր են գոհունակութէւն առթող յէշատակներս, կրնամ եզ – 
րակացնել, որ անոնք առաւելաբար կու գան սկաուտական 

կեանքէս, քանէ մարզէկ չեմ եղանէ Յա յց մէութենական յու–

շերս կու գան նաեւ ժողովական ու վարչական անցեալէս՝.

Հ^Մ^Ը^Մ^է նորագոյն պատմութեան, այլ խօսքով վերջէն 

50 –ամեակէն, մէութէւնը ունեցաւ անկէւնադարձայէն դրա

կան փոփոխութէւնէ Արդարեւ, համագաղութայէն կառոյցով 

եւ հէնգ ցամաքամասերու վրայ տարանուան մասնաճէւղե– 

րու շաղկապումով ան այսօր դարձան է հայ կեանքէ մենա– 

գոյն երէտասարդական կազմակերպութէւնը, եւ անոր հետե

ւող արդէւնքը եղան հա մա –Հ.0.Ը.0.ա կա ն սկաուտական եւ 

մարզական էրերայաջորդ նախանձելէ համախմբումներըէ

^անատայէ Մոնթրէալ քաղաքէ մասնաճէւղը, հէմնուան 

1968–էն, 2018–էն տօնեց էր §§–ամեակը՝ Մասնաճէւղէ կազմու

թեան օրերուն փոքրաթէւ էր գաղութը, հազէւ 1000 կամ 1500 
հայերով եւ մէայն 1^^^–ական թուականներուն սկսաւ թ ուա 

կան աճ արձանագրել անէ

Այդ ժամակաշրջանէն, Մոնթրէալէ մասնաճէւղը երէցա– 
գոյն մասնաճէւղն էր Հէւսէսա յէն Ամերէկայէ մէջէ Առաջէնը 

եղան է, որ 1^^5–էն կապ հաստատան է Հ՝Մ^Ը՝Մ.է Մերձաւոր 
Արեւելքէ Շրջանայէն վարչութեան հետ, այդ ժամանակներու 

մենագոյնը էր մասնաճէւղերու ցանցով՝.

Նոյն շրջանէն, նորակազմ գաղութներու մէջ սկսան էէն 

յառաջանալ Հ–Մ.Ը՝Մ.ական կորէզներ, որոնք կը կազմա– 

կերպուէէն էբրեւ անջատ մէաւորներէ

Երբ 1^1^–էն Մոնթրէալէ վարչութէւնը հրաւէր ստացաւ էր 

պատգամաւորով մասնակցելու Մերձաւոր Արեւելքէ 1^–րդ 

Շրջանայէն Մողովէն, Պէյրութ՝ Որոշուեցաւ ընդառաջել 

հրաւէրէն, է  մտէ ունենալով Հէւսէսա յէն Ամերէկայէ հայա– 

շատ քաղաքներու նորակազմ մասնաճէւղերու էրավէճակը եւ 

համոզուան, որ անհրաժեշտ է Հ՝Մ^Ը՝Մ.ը օժ

տել կեդրոնական վարչութեամբ մը, որ կա– 

մուրջ ստեղնէ մէնչեւ հեռաւոր մէաւորները 

եւ նոր կառոյցով համադրէ մասնաճէւղերու

այ ս ցանցը՝
Մոնթրէալէ մասնաճէւղէն այս հեռատես 

մտանումը էբրեւ նրագէր ներկայացնելու 

պարտականութէւնը վէճակուեցաւ էննէ՝ 

1^11–է Յունուարէն գումարուեցաւ Մերձա

ւոր Արեւելքէ 1Գ–րդ Շրջանայէն Մողովը, Պէյ՜ 

րութ է մէջ, ուր էննէ մէացաւ եղը■ Աարգէս 

Յ  ովսէփեան* ՝

Հոն էէն Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է հեղխնակաւոր դէմքե– 

րը՝ Ներկայ ժողովականներէն մէայն քանէ մը 

հոգէէն նանօթ է է ■ այդ օրերու Շրջանայէն 

վարչութեան ատենապետ Յովհաննէս Շա– 

հէնեանէն, Աարգէս Զէյթլեանէն եւ Աուրէն
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Մուրատեանին։ կողովէն երիտասարդ պատգամաւորներէն 

մէկն ալ ես էի յ
Անփորձ նման ժողովէ մը գործընթացէն, տատամսումով 

ներկայացուցի մասնաճիւղիս գաղափարը իբրեւ առաջարկ։ 

Առաջին հերթին զգացի, որ անսպասելի էր ծրագիրը եւ վե

րապահութիւն նկատեցի։ կարծես անհասկնալի էր ժողովա

կաններուն– օրակարգով ալ նախատեսուած չէր։ 3 այց լու– 

սաբանական հարցում՛ներով եւ հեռատես քանի մը հոգիի 

խանդավառ արտայայտութիւններով ժողովը բացառաբար 

սկզբունքով որդեգրեց առաջարկը եւ պարտականութիւն 

տուաւ նորընտիր Շրջանային վարչութեան, կարելիութիւն– 

ները ուսումնասիրելու եւ իր եզրակացութիւնը ներկայացնե

լու երկու տարի վերջ 20-րդ Շրջանային կողովին։

Այսօր արդեօք քանի՞ վերապրողներ կան 10-րդ ժողովին 

մասնակցողներէն։ Այդ օրերու վաստակաւոր ու հաւատա– 

ւոր միութենականներու փաղանգը մեկնած է արդէն անվե– 

րադարձ։

Յաջորդին, 1013-ին, Հ ֊ Մ ֊ Ը ֊ Մ ֊ ի  Մերձաւոր Արեւելքի 20–
րդ Շրջանային Մողովը լսեց եւ միաձայնութեամբ վաւերա– 

ցուց ծրագիրը եւ գործնական աշյխատելաձեւ որդեգրեց։ Ւսկ 

1014-ին, Պէյրութի մէջ գումարուած ժողովը միութեան նոր 

կառոյցով դարձաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի պատմութեան առաջին Պատ– 

գամաւորական Ընդհանուր Մողովը, ընտրելով անդրանիկ 

կեդրոնական վարչութեան կազմը քառամեայ շրջանի հա

մար։

Հ-Մ-Ը-Մ-ի կառուցային այս բարեփոխութիւնը Մոնթրէ– 

ալի մասնաճիւղին հեռատես նախաձեռնութիւնն էր։ Հաս

տատելու համար այս նշմարը կ արժէ կարդալ §Ազդակ՝ֆ 

օրաթերթի 18 Յունուար 1011-ի թիւին մէջ լոյս տեսած մեր 

հարցազրոյցը, ուր կը պարզուի Մերձաւոր Արեւելքի 10-րդ
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Շրջանային Մողովին Մոնթրէալի մասնաճիւղին մասնակ

ցութեան դրդապատճառը։ Այս նկատումը կարելի է հիմնա

ւորել նաեւ քանի մը պարբերութիւններ քաղելով Յիւզանդ  

Թորիկեանի §Պատմութիւն Հ֊Մ–Ը–Մ–ի՝^ 3– հատորի էջերէն
(218, 342 եւ 314)։

վերջեր ս է, որ պատմական վրիպում մը նշմարեցի, երբ 
§Մարզիկ՝ֆ պաշտօնաթերթի հին թիւերը կը պրպտէի։ §Մար– 

զիկ՚Ֆի թիւ  31-38 միացեալ թիւին §ինչպէ՞ս Հ–Մ–Ը–Մ– դարձաւ
համագաղութային կազմակերպութիւն մըՖ վերնագրեալ

գրութիւնը (§Մարզիկ՝ֆ, թիւ  31-38, 1084, էջ 06-00) կառուցա

յին այս փոփոխութիւնը կը վերագրէր 20-րդ ժողովին 

Հ–Մ–Ը–Մ–ի Մերձաւոր Արեւելքի Շրջանային վարչութեան 

ներկայացուցած առաջարկին։

Յայտնեմ նաեւ, որ նոյնիմաստ տարբերակ մըն ալ լսած 

եմ անցեալին, Հ–Մ–Ը–Մ–ի տօնակատարութեան մը օրուան 

պատգամաբերէն։

Այսօր, 48 տարիներ վերջ, յետադարձ այս ակնարկով հո

գեկան ապրում է գաղափար մը իրականացած տեսնելու գո– 

հունակութիւնը եւ այս նշմարով հաստատելու Մոնթրէալի 

մասնաճիւղին ներդրումը Հ–Մ–Ը–Մ–ի նորագոյն պատմու

թեան անկիւնադարձին։

* Եղբ. Սարգիս Յովսէփեան նախապէս եղած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Մոնթրէալի մասնաճիւղի վարչական։ ժողովի շրջանին ան 
ուսանող էր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
դպրեվանք, Լիբանան։ Ապա, ան քահանայ կը ձեռնադրուի 
եւ կը ծառայէ Յունաստանի թեմին։
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Հ.Մ.Բ.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿ

Սելլա Թ նճուկեա ն  
ԼՈՆՏՈՆ

Մայի Ա 1918. Երե ւան, Հայաստանի անկախութեան 

2 8  հռչակումէ

16 նոյեմբեր  1918. Պոլիս, Հա յ Մարմնակրթական Ընդհա

նուր Միութեան հիմնադրութիւն։

Ապրիլ 2018* ժողովուրդի պահանջով ազատ ու արդար 

Հայաստան ունենալու շարժում եւ նոր տեսլական՝.

Թուականներ, որոնք կը ներկա յացնեն 100 տարուան 

պատմութիւն։

Հ Մ Ը Մ Ի  ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՆՊԱՏԱԿ
Զարմանալի կը թուի, որ 0 եղասպանութեան վայրագու– 

թիւններէ ճողոպրած անձինք, ամէն տեսակ կորուստի եւ մո

խիրներու ականատեսը ըլլալով հանդերձդ պայծառ միտքը ո ւ

նեցած են հիմնելու ո չ որբանոց, ո չ կրօնական կամ ուսում

նական դպրոց, ո չ բարեսիրական հաստատութիւնդ այլ հա– 

կառակ այդ դժուարին պայմաններուն, նախապատուու

թիւնը տուած են այլ տեսակի միութեան մը, որն է մարմ– 

նակրթական, զայն կոչելով Հա յ Մարմնակրթական Ը նդ հ ա– 

նուր Միութիւն, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ կրճատումով։

Հարց կու տանք, թ է  թնչպէս փրիսեաններ, Տակոբեաններ 

եւ Հինդլեաններ ա յդքա ն արդիական մօտեցում եւ հեռատե

սութիւն ունեցան։ Թ է ի±նչպէս որոշեցին ամէն գնով թօթափել 

յուսահատ ժողովուրդի հալածական հոգեբանութեան բար– 

դոյթը ներշնչելով յոյսի եւ պատկանելիութեան զգացում։

Անոնք հեռատեսներ էին ու համոզուած, որ §Առողջ միտ

քը առողջ մարմինի մ է ֆ  նշանաբանը մարմնակրթութեան

միջոցով ապագայ սերունդին պիտի տայ աննկուն կամք եւ 

դիմադրականութեան ոգի։

ԲԱՐԳԱՒԱՃՈՒՄ 

ԵՒ ԳՈՐ1 ՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ
Այսօր, 100 տարի ետք, համաշխարհային տարածում ունե

ցող սկաուտական եւ մարզական այս միութիւնը կտրած է 

մղոններ։

Պոլիսէն ետք, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ Միջին Արեւելքի մէջ ունեցաւ բե– 

ղուն գործունէութիւն, մասնաւորապէս Աուրիոյ եւ Լիբա– 

նանի մէջ, ուր կառուցուեցան ակումբներ, մարզադաշտեր եւ 

հաւաքատեղիներ։ Տարիներու ընթացքին, հայութեան բար– 

գաւաճման զուգահեռ, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ աւելի եւս ընդլայնեց իր 

գործունէութիւնը։ Մարզական խումբերը բազմապատկուե

ցան, սկաուտական շարքերը խտացան, քաղաքական տեղա

շարժերու պատճառով զանազան ցամաքամասերու վրայ նոր 

մասնաճիւղեր հիմնուեցան, եւ միութենական նոյն ոգին տի– 

րեց Արեւելքէն Արեւմուտք։

Այսօր, իւրաքանչիւր մասնաճիւղ կը կազմակերպէ սկաու– 

տական հաւաքներ, բանակումներ, տողանցքներ, բազմաթիւ 

մրցաշարքեր, դաստիարակչական հանդիպումներ եւ այլն։ 

Մասնաւորապէս յիշատակելի են, Ափիւռքի մէջ, մինչեւ մեր 

մօտիկ անցեալի միջ-մասնաճիւղային խաղերը, որոնք տեղի 

կ ունենային Հալէպի մէջ։ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի անդամներու թ իւի  աճ - 

ման եւ տարածման պատճառով, այսօր, իւրաքանչիւր շրջա

նի նախաձեռնութեամբ տեղի կ ունենան առանձին մարզա– 

խաղեր Եւրոպայի եւ Մ՝ Նահանգներու մէջ։

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի անդամները ամէնուրեք, անոնք ըլլան վարչա– 

կան, մարզիկ թ է  սկաուտ, միաձուլուած կը մասնակցին 

մրցաշարքերու եւ տողանցքներու, բազմահազար հայորդի՜
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ՁՕՆ Հ.Մ.Ը.Մ.ԻՆ
Հ.Մ.Ը.Մ. փառք ու պարծանք, 
Հարիւրամեայ մ ե  ծ  աշխատանք. 
Պատուաբեր ես քու անցեաքով 
Վեհ յաղթական՝ ապագայով։

ներու ներկայութեան պարզելով Եռագոյն դր°շը եւ թնդացը– 

նելով Հայաստանէ ու Հ  Մ Ը  Մփ Հթայլ եր գ ներըէ

Այս մէութէւնը այսօր ունէ լայնատարած բն ո յթ « կը գոր

ծէ 24 շրջաններու մէջ, 110 մասնաճէւղերովէ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ լոկ

մարմնակրթական մէութէւն մը ըլլալէ անդէն ու անոր հետ 

առաջէն էսկ օրէն հայակեր տումէ« հայրենասէրութեան«

կարգապահութեան դարբնոց մը հանդէսացաւ ըլլալով եռա 

գոյն դրօշէ երդուեալ պահապանը եւ Հայաստանէ քայլերգէն  

ջահակէրըէ

Այստեղ կ՝ուզեմ յէշել, որ 1990-է Լոս Անճելըսէ Նաւա–

Սւագ սերունդդուք մեծ խորհուրդ, 
Սզգապահպան միտքով յագուրդ։ 
Սերունդներուն մատղաշ փափուկ, 
Որքա՜ ն ջահեր վառեցիք դուք։

Սիշտ բարձրացիր ու բարձրացուր, 
Գործով եղիր ժիր ու ամուր։ 
Հազար օրհնանք ու պարծանք, 
Հա ա  ւ է քեզ պատիւ ու փառք։

Առողջ միտքով առողջ մարմին, 
Կը կերտես միշտ ւաւն ու բարին։ 
Վեհ կը մնաս մեր սիրտին մէջ, 
Որպէս անմար փարոս անշէջ։

ՏՈՔԹ. ՂԱԶԱՐ ՊՕՂՈՍ 
Հալէպ
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Ե Ր Ի ՏԱ Ս Ա Ր Դ  Մ Ի Ո Ւ ^ Ե Ա Ն ՝ 
Հ .Մ .Ր .Մ .Ի  100-Ա Մ ԵԱ Կ ԻՆ Ա Ռ Ի Ք Ո Վ

Սարդիս Մարութեան 
ՀԱԼԷՊ

՞նչպէս կարելի է Հ-Մ-Ը-Մ-ական ըլլալ ես 100 
տարէն բոլորած մէութեանդ շարքերուն մէջ 

անցուցած օրերդ եւ զգայացունց վայրկեան– 

ներդ չյէշել։ Հ-Մ-Ը-Մ-ական կոչումով հպարտ 

եմ եւ այսօր յառաջացած տարէքէս կը յէշեմ  

բոլոր այն պահերն ու աշխատանքները« որոնք սուրէահայու– 

թեան կեանքէ պատմութեան մէջ ոսկեայ գրէչով արձանագրը– 

ւած են, եւ տարէներ շարունակ, հայ դպրոցէն ու եկեղեցւոյ 

կողքէն նպաստած են էրերայաջորդ սերունդներու պատրաս

տութեան գործէն : Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ական ըլլալը որքան որ հպար– 

տութէւն է « նոյնքան պատասխանատուութեան գէտակցու - 

թ էւն  եւ հայօրէն ապրելու ընթացք է« յատկապէս Ափէւռքէ

մէէ–
Ո՞վ կրնայ մոռնալ ՚1^5^–1^^^–ական թուականներուն մեծ 

խանդավառութեամբ տեղէ ունեցած մէջ-մասնաճէւղայէն 

խաղերը« որոնց կը մասնակցէէն Աուրէոյ բոլոր մասնաճէւղե– 

րը« էնչպէս նաեւ Լէբանանէ շրջանը« անգամ մըն ալ Եգէպ՜ 

տոսն ու Պարսկաստանը։ Մարզախաղերը տեղէ կ ունենայէն 

Նոր ^ էւղ է  շրջանէն մէջ, մետաղով պատուած §Նաւասարդ– 

եան՝ֆ դաշտէն եւ քաղաքապետարանէ դաշտէն մէջ։ §Նաւա– 

սարդեան՝Ֆ դաշտէն մէջ եղած տարէներուն« Հ-Մ-Ը-Մ-ական–

120

ները մարզախաղերու նախօրէէն կամաւոր աշխատանքով 

գետնէ քարերը կը մաքրէէն եւ դաշտը կը պատրաստէէն 

մրցումներուն համար՝. Հոծ բազմութեան մը ներկայութեան 

կը կատարուէէն մարզական մրցումները« ապա խէտ շարքե

րով կը տողանցէէն բոլոր Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ականները։ Մարզախաղե

րու օրերուն էր« երբ Թ էլէլէ ակումբը հաւաքուած կը սպասէ– 

էնք շրջաններու Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ականներու ժամանումէն« որպէս– 

զէ մեր տուները տանէնք զէրենք։ Մեծ ուրախութէւն էր հա– 

լէպահայ ընտանէքներուն համար Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ականներ հէւրըն– 

կալել էրենց բնակարաններուն մէջ: Արծուէկ մը մէկ անկէւն 

քաշուած կու լար։ Մօտենալով հարցուցէնք« թ է  է՞նչ ունէ ք ո յ

րը ։ Անկեղծօրէն արտայայտուելով ըսաւ© §Հէմա երբ տուն 

երթամ ծեծ պէտէ ուտեմ« քանէ որ մայրս պատուէրեց չորս 

քոյր բերել մեր տան մէջ էջեւանելու համար« բա յց էնծէ երկու 

քոյր վէճակուեցաւ՝^։ Մարզախաղերու օրերուն հալէպահայ 

ընտանէքներուն այդ սէրալէր մօտեցումը ո՞վ կրնայ ուրա

նալ .. .։
Պատէւը ունեցանք վայելելու զօրավար Զրոյէն ներկայու– 

թ էւնը Հալէպէ մէջ« երբ ան ներկայ գտնուեցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է  

մէջ-մասնաճէւղայէն խազերուն եւ Ազգ՝ Զաւարեան վարժա

րանէն մէջ երէտասարդներուն դասախօսեց։

Մեր օրերու Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ական պատասխանատուներն էէն 

եղբ. Լուտեր Մասպանաճեանը« որ արհեստով կերպասավա– 

ճառ էր« հետագայէն §Արեւելք՝ֆ թերթէ պատասխանատու
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կազմէն եղաւ եւ §Արեւելք ՄարզաշխարՀ» մարզական շաբա

թաթերթին մէջ, եղբ© Ջ աւէն Աապունճեանին հետ աշխատե

լով, խմբագրականներով խրախուսեց Հ©Մ©Ը©Մ©ականները՝ 

Եղբ© Պարգեւ 0իսիրեանը« որ Ազգ© 0ա րէն Եփփէ ճեմարանի 

հաշուապահն էր եւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի մարզական թ է  սկաուտական 

կեանքին մէջ իր ներդրումը ունեցաւ՝ Եղբ© Նշան Թիւսիւզեա– 

նը, նոյնպէս, Հ©Մ©Ը©Մ©ի Հալէպի սիւներէն էր ՝ Մտաւորական 

ղեկավար Հ©Մ©Ը©Մ©ականներ էին, որոնք իսկական դաստիա

րակներ ըլլալով յարգանք կը պարտադրէին բոլորին՝
Խումբի խմբապետներս եղած են փոխ խմբապետ եղբ© Տի՜ 

րան ԱաՀ ակեանը եւ խմբապետ եղբ. Առաքել Թերզեանը՝ 

1945-ին, ներգաղթի օրերուն, թիւի նուազումի պատճառով, 

սկաուտական քանի մը խումբեր իրարու միանալով կազմե

ցին §կռունկ» խումբը, որուն անդամ էի նաեւ ես՝ Օր մը, եղբ© 

Առաքելն ու եղբ© Տիրանը մեր բնակարանը այցելեցին եւ 

ծնողքիս Հետ տեսակցելով խնդրեցին, որ Հայաստան ներ

գաղթելու պարագային չՀրաժարինք մեր ազգային գաղա

փարէն՝ Հայրս իրենց ցոյց տալով Մայիս 28-ի առիթով §Ազ՜ 

դակ» օրաթերթին մէջ տպագրուած Արամ 0անուկեանի գ ո ւ

նաւոր պատկերը, որ տան պատին վրայ տեղադրուած էր, 

ըսաւ© §Այնքան ատեն որ Արամ Մանուկեանի պատկերը կը 

մնայ այս տեղ Հրաժարական չե ՚նք տար»՝

Մեր օրերուն, միութեան մարզական կեանքն ալ եռուն էր ՝ 

Ակաուտները եւս ունէին ֆութպ ոլի պատուոյ առաջին 

խումբ, նաեւ երկրորդական խումբեր, որոնք իրարու Հետ կը 

մրցէին՝ Այդ օրերուն Հ©Մ©Ը©Մ©ի պաշտօնական անունը §Նե– 

տի Աուրի Աիատի» էր, վերջը եղաւ §Նետի Եարմուք»՝

Նոյն օրերուն, Հ Մ Ը Մ ի  վարչութիւնը Հունգարիայէն 

Հրաւիրեց Ֆրանց Մեցարոշ անունով ֆութպոլի փորձառու 

մարզիչ մը, որուն նիւթական յատկացումը ապահովուեցաւ 

միութեան տղոց ջանքերով© պոլսեցի 3 արութիւն Պալեանը, 

որ արհեստով շինարար էր, դրամը ինք կը Հաւաքէր՝

1958-ին, Հ  Մ Ը  Մ ի  ֆութպոլի խումբը եգիպտական բա 

նակին Հրաւէրով գնաց Եգիպտոս, ուր շատ մեծ ընդունելու

թիւն գտաւ՝© Եգիպտոսի Հ©Մ©Ը©Մ©ը §Արարատ» կը կոչուէր՝© 

Ոանակի խումբին Հետ անոնք ալ եկան մեզի դիմաւորելու՝ 

Մեր խումբին մէջ Աարգիս անունով խաղացող մը կար, որ 

Նեկրօ անունով կը ճանչցուէր՝ Նեկրոն մէկ անկիւնը ձեռքը 

ծալած կը սպասէր պայուսակներու փոխադրութեան՝ §Արա– 

րատ» խո ր©Ը©Մ©ական մը կը Հարցնէ իրեն, թ է  ինչո՞ւ

կանգնած կը սպասէ, վարձքը չե ն  տուած արդեօք՝ Ո՛չ,– կը 

պատասխանէ ան կակազելով,– °ս  ալ Հ©Մ©Ը©Մ©ական եմ՝ 

Թուխ ըլլալուն Համար բեռնակիր կարծած էին զինք՝ §3ու~ 

սաբեր» թերթի խմբագրատան տանիքը կազմակերպուած 

պարաՀանդէսին ընթացքին Հանդիսավարը կը պատմէ այս 

դէպքը եւ Նեկրօ Աարգիսին առիթ կու տայ, որ պարաՀանդէ

սին ուզած անձին Հետ պարէ՝

Ֆութպոլի խումբի խաղացողներէն կը յիշեմ Վազգէն եւ 

Ար սէն Տէր վուկասեանները, Արմէն Աբգարեանը, Համա– 

զասպ Արզումանեանը, 3 ակոբ Աֆարեանը, բերդապաՀ Լե ւո - 
նը եւ ուրիշներ՝ Մասնաւորաբար կը յիշեմ Հ©Մ©Ը©Մ©ի ֆութ– 

պոլիստ Մուխը Մարէ Մանուկը, որ իւնիըն Ափո րթիւ խ ում  - 
բին Հետ մրցումի ժամանակ Հօրեղբօրս տղան Արտաւազդ 

Մարութեանը (Արտոն) §կը բռնէր», որպէսզի չըլլա յ թ է  կոլ 

մը նշանակէր ան՝ Արտաւազդ եւ եղբայրը Մուշեղ երկու 

ֆութպոլիստներ էին© Արտաւազդը իւնիըն Ափորթիւէն կը 

խաղար, իսկ Մուշեգը Հ©Մ©Ը©Մ©էն՝ Ֆութպոլի Հարցով տան 

մէջ միշտ կը կռուէին ՝
16 Ապրիլ 1967© յատկանշական օր մըն էր ինծի Համար՝ 

Երեկոյեան ժամը 6-ին, Ա© Պսակի արարողութիւնս էր՝ Նոյն 

ժամերուն տեղի պիտի ունենար Հ©Մ©Ը©Մ©-ԱՀլի ֆութպոլի  

կարեւոր մրցումը՝ Անշուշտ, մրցումին ներկայ... գտնուեցայ 

քեռայրիս եղբ© Մագ Պոյաճեանին Հետ, որ Հ©Մ©Ը©Մ©ի Լիբա~ 

նանի պասքեթպոլի աղջկանց խումբի երկար տարիներու 

մարզիչն էր, որուն Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրոնական վարչութիւնը 

2014-ին պարգեւատրեց միութեան §Արժանեաց» շքանշանով՝ 

իաշտին մէջ զիրար կորսնցուցինք՝ Հ©Մ©Ը©Մ©ը յաղթեց եւ 

յաղթական տրամադրութեամբ, քիչ մը ուշացումով, ես ու

կնքաՀայրս Հասանք պսակին, 

որուն ամբողջ տեւողութեան, 

ամէն պատեՀ առիթի, իրարու 

Հետ վերլուծեցինք խաղին ման– 

րամասնութիւնները՝

Հ  Մ Ը  Մ ը  եւ ակումբի միու–

թենական կեանքը մեր ազգային 

մաքուր նկարագիրը կերտեցին՝ 

Եատ բան կը պարտինք Հ©Մ©~

Ը©Մ©ին՝

Հաւատարիմ մնալով երիտա

սարդ միութեան §Ոարձրացի'ր- 

բարձրացուր» նշանաբանին, կը 

մաղթեմ որ նոր Հարիւրամեակ

ներ թեւակոխելով աւելի՛ պայ

ծառանան ու խտանան Հ Մ©֊  

Ը ©Մ©ի շարքերը՝
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«ՆԱՀԱՏԱԿ ՑԵՂԻ ԱՆՄԱՀՆԵՐ»ՈՒ 
ԿԱՄԱՒՈՐ ԲԱՆԱԿԷ

Խ ա չիկ Շահինեան
ՀԱԼԷՊ

անդէսաւոր օրերու պատշաճ 

արտա յա  յտ ութէւններ չեն

մէայն Հ-Մ-Ը-Մ-է

այլ անհատական թ է  հաւա

քական կեանքէ մնայուն ուղեգէծ՝

Հայութեան ծառայելու է  խնդէր հայ 

ժողովուրդէ ծորէն ծնունդ առած մարմ– 

նակրթական այս պանծալէ կազմակեր– 

պութէւնը Հ-Մ-Ը-Մ-ը կը շ՛նչէ ու կը գոր– 
ծէ նոյն այդ ժողովուրդէն հետ պայքարէ 

դրօշը բարձր բռնա ծ անոր կողքէն՝
Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն ը  մէշտ պատրաստ է 

ծառայելու էր ազգէն եւ հայրենէքէն, 

տեւաբար կը մնայ հաւատարէմ Աստու– 

ծո յ եւ էր նուէրական նշանաբանէն 

§3արձրարէր–բարձրարուր՝նէն՝

էնչքան ալ դժուար յաղթահարելէ ըլլան էր շուրջ ստեղծը– 

ւած անբարենպաստ կարութէւնները, որքան ալ բէրտ ու կոր

ծանարար ըլլան ամպրոպագոռ փոթորէկները, Հ .0 .Ը .0 .ա կա –  

նը բնաւ չ ընկրկէր, չէ նահանջեր, չէ տկարանար՝.

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը հզօր է ու անսասանդ խորունկ, պէնդ ու ծաւա

լուն են անոր արմատները՝ Ան կենսունակ է ու աւշառատ, 
կ աճէ ու կ ուռճանայ անընդհատ եւ ամէնուրեք աշխարհէ 

չորս ծագերուն՝

°ղբա յրա սէրութէւնը եւ ընկերասէրութէւնը էբրեւ ասպե

տական ոգէէ ազնուագոյն րուրանէշ, էր ճշմարէտ նուէրա– 

գործումը կը գտնէ յանձնառու եւ օրէնակելէ ղեկավարու

թեան շունչով թրծուա ծ Հ Մ Ը Մ է կ  ուռ եւ կարգապահ շար

քերուն մէջ՝ Արէ-արենոյշներ եւ մարզէկ-մարզէկուհէներ 

ամենայն նախանձախնդրութեամբ կը մրրէն կարծես, այս 

առաքէնէ կալուածէն ներս գերազանրութէւն արձանագրե

լու վեհանձն հետամտութեամբ՝

Արդարեւ, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է ղեկավարութէւնը Ծրագէր-կանո– 

նագէրէ ճամբով գաղափարական շարժում հունաւորեր, բա 

րոյական հեղէնակութէւն ծաւալեր, ու մանաւանդ բծախըն– 

դէր, պարկեշտ եւ էնքնամոռ գործելու ոճէ թ է  տէպար կեն

սակերպէ անձնական օրէնակով անօրէնակ թափ, մղում ու 

որակ հաղորդեր աշխարհատարած այս հէասքանչ կազմակեր

պութեան բազմաշերտ եւ բազմաբեղուն աշխատանքներուն՝ 

Աւելէն, ձեռներէր ղեկավարութեան եւ կանոնապահ շար

քերու առօրեայ անընդմէջ շփումներէն եւ հետեւողական ար– 

դէւնարար գործակրութենէն գոյաւորուած Հ-Մ-Ը-Մ-ականէ 

անկեղծ, եղբայրական ու ասպետական բէւրեղ ոգէն հանդէ–
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սարաւ անքակտելէ շաղախը նորընծայ մանուկ-պատանէէն, 
երէտասարդէն, հասուն մարդուն եւ ալեւոր երէրէն մէջեւ, 
այն ոգէն որ բազմահազար համակէրներու ներուկը վայելող 

այս հզօր կազմակերպութեան վարկն ու կառոյրը անխորտակ 

պահեր, անոր ներկուտակ ուժն ու ճառագայթող հմայքը 

բազմապատկեր՝

Հակառակ հէմնադէր փաղանգէ ճառագայթող դէմքերու 

յաւելած անհատական նկատառելէ կշէռէն այս պանծալէ 

մէութեան կազմաւորման նժարէն մէջ, այսուհանդերձ, 

Հ-Մ-Ը-Մ-է խոնարհելէ վաստակը հաւաքական հաւատքէ եւ 

ճէգէ  անձնուրար եւ անշահախնդէր ղեկավարութեան ու 

կարգապահ հաւատաւոր շարքերու մէջեւ համերաշխ եւ ներ

դաշնակ գործունէութեան մը սքանչելէ հանրագումարը կը 

ներկայարնէ գերազանրապէս՝

Աովորաբար, նշանաբանէ մը կողքէն, մէութէւններ, կազ– 

մակերպութէւններ, վարդապետութէւններ... անհրաժեշտ 

կարէքը ուներած են խորհրդանշական ու փայլատակող դ էմ  - 

քէ մը կամ դէմքերու, էբրեւ հովանէ ու ջահ էնքնութէւն մը 

սահմանելու, բնութա գէր մը տալու սեփական շարքերուն ու 

համակէր հասարակութեան՝

Պատահական չէ, որ Հ Մ Ը Մ է  գաղափարէ սերմնարան 

Շ աւարշ 0րէսեա նէ հետ սերտօրէն համագործակրած են 

մարմնամշակ ^րէգոր 3 ակոբեանը եւ մտքէ ու հոգէէ ճար

տարապետ Յովհաննէս Հէնդլեանը, համալրելով հէմնադէր 

երրորդութեան հսկաներու լուսապսակ պատուանդանը, մէա - 

ժամանակ գործնապէս ապարուրելով, որ մարմէն, մէտք եւ 

հոգէ համահաւասար արժէքներ կը ներկայարնեն մարմնակըր– 

թական այս մեծ մէութեան համար՝
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Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հիմնադիրները եւ անոնց

շառաւիղ առաջնո րդները, հակառակ 

իրենց ստանձնած բարձրաստիճան պաշ

տօններուն, ունեցած ղեկավար դիրտե

րուն, մասնագիտական գերազանց կարե– 

լիութիւններուն եւ արտասովոր օժտը– 

ւածութեան, եղած են համեստ, խոնարհ 

եւ բարեհամբոյր նկարագիրի տէր անձ– 

նաւորութիւններ, ազնիւ ու արժանա

պատիւ հայեր՝. Անոնց պարկեշտութիւնը 

ձեռնհասութիւնն ու անշահախնդրու

թիւնը եղած է անմրցելիօրէն օրինակելի, 

վարակիչ եւ հպարտառիթ՝

Անոնը սեփական ողջ կարողականու– 

թեամբ ներքաշուած են Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի քու– 

ր ային մէջ՝ հեռահար տեսլական դ աւա֊  

նելով հայ երիտասարդութիւնը դաստիա

րակելու, հասակ առնող հայ նորահաս 

սերունդին ծառայելու, եւ ուստի ազգի 

ու հայրենիքի լուսաւոր ապագան կերտելու վսեմագոյն նպա

տակը, միշտ հեռու փառասիրութենէ, իշխանատենչութենէ, 

դիրքապաշտութենէ կամ նեղ անձնական շահախնդրութե– 

նէ... եւ այդ բոլորը իրենց իմացական եւ ֆիզիքական ուժե– 

ր ուն, հոգ եմտաւոր ու բ արոյ ական պատկառելի նհրդրումին 

առընթեր յաճախ սեփական վտիտ քսակին բովանդակու

թիւնը եւս պարպելով այնտեղ՝

Անոնց համար առաջնահերթ կարեւորութիւն զգեցած է 

արդիւնարար գործը եւ ոչ թ է  դիրքը կամ պաշտօնը՝ իրենց 

կենցաղային եւ աշխատանքային ուղեգիծին գլխաւոր յատ

կանիշները կազմած են ուղղամտութիւնը, անկողմնակալու

թիւնը, արդար եւ կառուցողական քննադատութիւնը ու 

յատկապէս ինքնաքննադա տութիւնը՝ թ է ե ւ  առհասարակ 

խուսափած են իրենց խօսակիցը կամ գործակիցը նսեմացնե

լու, վարկաբեկելու փորձութենէն, սակայն անխնայ եւ ան– 

բարեացակամ գտնուած են անթոյլատրելի մեղքերու եւ թ ե  – 

րացումներու նկատմամբ ՝ Վճռակամ դ եղատոմսերու հաշ ֊ 

ւոյն չեն սակարկած, բառերը չեն ծամծմած ով ալ եղած է մե

ղանչողը կամ նշաւակը՝

Համամիութենական եւ համահայկական աշխատանքնե– 

րու թ է  կարգաւորումներու հարթութեան վրայ, իբրեւ խելա

միտ առաջնորդներ անոնք տնօրինած ու գործած են ամենայն 

ողջախոհութեամբ եւ բարեխղճութեամբ, յարատեւօրէն ար

համարհելով հատուածական ճղճիմ աժան եւ նեղմիտ հաշ– 

ւարկները՝ թնականաբար, Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը պիտի հանդիսանար 

իրենց գործունէութեան առանցքային դաշտը, այսուամենայ

նիւ, անոնք համընդհանուր հետաքրքրութիւն եւ խանդաղա– 

տանք պիտի ցուցաբերէին նաեւ այլ միութիւններու եւ մանա– 

ւանդ հայ երիտասարդութեան հանդէպ՝ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի §Համա– 

հայկական ողիմպիականները՝)՝), հայկական բոլոր միութիւն– 

ներուն յղուա ծ մասնակցութեան հրաւէրները, ինչպէս եւ բո– 

լորին հետ հաստատուած սերտ կապերը լաւագոյն փաս– 

տարկներն են այս առողջ վարքագիծին՝

Հասարակական կեանքի կազմաւորման եւ յարատեւման
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մէջ գաղթաշխարհի մեր կառոյցներէն իւրաքանչիւրը ունե

ցած է, ունի եւ պիտի ունենայ իր կենսական անշրջանցելի դե– 

րակատարութիւնը՝ Եթէ այդ կառոյցներէն մէկը հայու հո– 

գին կը լիացնէ , միւսը սիրտն ու խիղճը կ ա զնուացնէ , եր– 

րորդ մը կամքն ու բազուկը կը ջրդեղէ, եւ դեռ մէկ ուրիշը

հաւատք ն ու յ ոյ սը կ ա մ րակայ է , ապա Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ը այ ս բ ոլո ֊

րին զուգահեռ հայազգի մեր զաւակներուն կը պարգեւէ նա

եւ առողջ ու տոկուն մարմինը, խաղի հրճուանքն ու իրաւ ըն– 

կերասիրութիւնը, կարգապահութիւնն ու յաղթանակի հմայ

քը... Ահա թ է  ո ւր պէտք է փնտռել այդ վեհապանծ կազմա– 

կերպութեան մեր ընտրելագոյն երիտասարդները արտակար– 

գօրէն ներգրաւելու, անոնց համընդհանուր համակրանքը 

վայելելու, զանոնք իր մականին տակ համախմբելու եւ իր 

մարդակերտ ու ազգանուէր գործունէութեամբ խելայեղօ– 

րէն ոգեւորելու մոգական ուժն ու անբացատրելի գաղտնիքը՝

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի հիմնադրութեան
ոգեկոչական նախաձեռնութիւնները անկրկնելի առիթներ կը

հանդիսանան մարմնակրթական այ ս ռահվփրայ  կազմակեր– 

պութեան մէկ դարեայ պատմութեան անվերադարձ, բայց  

յարատեւօրէն ապրող էջերը թերթատելու, իրատեսութեամբ 

եւ յստակատեսութեամբ այդ պատմութեան ոսկեմատեանէն 

ուսանելի դասեր քաղելու, ապա վերանորոգ ուխտով հաստա– 

տաքայւ շարունակելու դ է պի նոր հորիզոններ բ ացուող անոր 

յաւերժական երթը նոյն հաւատքով, միեւնոյն անընկճելի 

վճռակամութեամբ եւ լիարժէք նուիրումով՝

0իութեան հիմնադիրները առաջադրուած նպատակներու 

կենսագործման ի խնդիր Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն  շարքերուն եւ հա – 
մակիրներուն ներշնչեցին անսակարկ եւ անմնացորդ ծառա

յութեան ոգի, բոլոր զոհողութիւններու առանցքը համարե

լով հոգեկան բաւարարութիւնը՝

(Շար.ը Գ . կողք)
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ՅՕՒՇԵՐ

ՎԵՐՑՈՒՇ ՄԲ ԿԷՍ ԴԱՐՌՒ ԱՆՑԵԱԼԷՆ
Խ ա ժա կ Տիլպ էրեա ն  
ՀԱԼԷՊ

ան դէպքեր ու յիշատակներ, որոնք տարիներու 

թաւալումին հետ խամրելով մարդոց յիշողու– 

թեան մէջ կը կորսնցնեն իրենց այժմէականու

թիւնն ու հմայքը եւ կը դառնան ժամանցելի, 

անհետաքրքիր, նոյնիսկ ծիծաղելի եւ մոռացու

թեան դատապարտուած, լքուած կը մնան ժամանակի մաշեցը– 

նող պարկին մէջ%

Աակայն, կարելի չէ այսպէս բնութագրել շնչող ու ապրեցը– 

նող յուշերը այն ապրումներուն, որոնք 

միութեան մը, կազմակերպութեան մը ոգի

ով ու գաղափարաբանութեամբ, մարդուն 

մէջ մա րդը կը կերտեն, ազգային գիտակ

ցութիւն կը սերմանեն, ուղի կը հարթեն եւ 

ենթակային կու տան կոչում, արժէք:
Այս պիս ի նկարագիրով տարազաւոր– 

ւած միութիւններէն մէկն է Հ ՝ Մ ՝ ը  հա– 

րիւրամեայ այս երիտասարդ ուխտաւոր 

ճանապարհորդը, որ յետադարձ ակնարկով 

դար մը ամբողջ §պատուաբեր անցեալով» 

ոգեղինացած, առաջին քայլը կ ա ռ ն է  դէպի 

§յաղթական ապագայ»:
0 ,  Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ականի ապրումները: 0ար– 

զադաշտին վրայ իր տարած յաղթանակ

ներն ու կրած պարտութիւնները համատեղ© 

սիրտեր թ ունդ հանող հուռռա՜ները, կամ 

ցասումէն իրարու վրայ սեղմուած ակռա–
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ներ ու մէջ, շրթներու բոսոր արիւնը համակիրին: Եւ փառա– 

տօններդ, շքերթներդ© հո՛ն են բոլորը դաշտին վրայ, մարզիկ

ներն ու սկաուտները, երէցներ, պարմաններ, գայլիկներ ու 

արծուիկներ կը տողանցեն, ու կը ծնի խօսքը §Ա նցէք խրոխտ, 

ա նցէք հպարտ» ու կ ՚՝երգէ համակիրը շեփորախումբին

կշռոյթ ո վ©

«Հ.Մ.Ը.Մ. իր վաշտերով 
Տողա նցք կ ՚ը նէ  պինդ քա յլերով 
Համակիրներն ալ եռանդով 
Թասերը վեր, թասերը վ ե ր » ։
Տակաւին բանակումներդ© անմոռանալի յուշեր, ապրը– 

ւած կեանք մը բանակողին համարէ Հոն, 

բնութեան ծոցխն մ է ջ  իր իսկ ձեռքով բանա– 

կավայր կը յա րդարէ, վրան կը լարէ, գերան– 

ներով, պարաններով դուռ  կը պատրաստէ, 

կայմ, աշտարակ կը բարձրացնէ, ձեռային 

աշխատանքներով վայրը կը գեղեցկացնէ, 

Լ * \ օճախ կը շինէ, որուն վրայ պատրաստած կե – 

րակուրը, <ձՕրհնէ ո V  Ա ստուած, օրհնէ այս 
սեղանը եւ անոր շուրջինները» սկաուտա– 

կան աղօթքով եղբօրը հետ կը վայելէ: Ը ւ  երբ 

գիշերը բանակողները կը հանգստանան օր– 

ւան հաճելի յոգնութենէն ետք, սկաուտա– 

կան գաւազանը ձեռքին, ան կը հսկէ եղբայր– 

ներուն անդորրութեան համար ու հազիւ լսե– 

լի ձայնով կը մրմռայ պահակին երգը©

§  Գիշեր է լռին 
Վերը ջինջ լուսին 
Վարն եմ առանձին . . . » :

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412
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ՀՄ©ԸՄ©ի բանակումները մեր բանակումները

Այդպիսին էր յիսուն տարի առաջ ձՋՕՋ-ի Հալէպի տարե

կան ընդհանուր բանակումը, Օգոստոս ամսուան մէջ 15 օր– 

ւան տեւողութեամբէ Այդ տարիներուն քաղաքի եւ *Աոր ^ ի ւ- 

ղի կ ազմերը միասնաբար կը կատարէին բանակումը, 0եսա– 

պի Ակեր գիւղի §էքիզօլուք»ի չքնաղ բնութեան մէջ ։ 0անա– 
կավայրը կը գտնուէր գիւղէն կալի շրջանին մէջ ։ իանակու– 

մին ութերորդ օրն էրէ Երեկոյեան, դրօշակի արարողութեան 

աւարտին, հերթապահը յայտարարեց յաջորդ օրուան յայտա  – 
գիրը© §վաղը առաւօտ միօրեայ արշաւ դէպի ծով՝»է 15 տարի– 

քը բոլորած եւ աւելի Հեր տարիք ունեցող եղբայրները պիտի 

մասնակցին միայնէ ^ ի ւն  ալ սահմանուած էր . երեսուն հոգիէ 

ճշդ  ուած էր անուանացանկն ալ, որ շուտով յայտարարուե

ցաւ, եւ ի ն չ ուրախութիւն ես ալ պիտի մասնակցէի խումբի  

եղբայրներուս հետ միասին։ Մենք ամենափոքրերն էինք։

Այդ գիշեր կանուխ մտանք վրաններ, բա յց մինչեւ ուշ ժա

մեր չկարողացանք քնանալ։ կ^ուզէինք, որ ժամ առաջ մօտե

նար արշաւին պահը։

Յաջորդ առաւօտ, շատ կանուխ, ադամամութին, խումբը  

պատրաստ էր սկսելու արշաւը լման տարազով© անբաժանե– 

լի սկաուտական սուլիչը, գաւաթը, դանակը, պարանի հիւսքը 

կախուած էին իւրաքանչիւրին գօտիէն։ իւրաքանչիւրին ու– 

սէն կ ախուած ջրամանը, լուսարձակն ու սկաուտական գա– 

ւազանը կու գային ամբողջացնելու երկարատեւ արշաւի 

սկաուտական լման տարազի բացատրութիւնը եւ, տակաւին, 

կարմիր խաչի սնտուկը, հացի տոպրակն ու ուտեստը, զորս 

իւրաքանչիւր խմբակ հերթականօրէն պիտի փոխադրէր մին

չեւ ծովափ։

Երկշարք կազմելով խումբը ընթացք առաւ։ կարգապա– 

հութիւնը սկաուտութեան հիմնական ուղենիշն է ։ իոլոր  

պայմաններու տակ սկաուտը պարտաւոր է պահել կարգն ու 

կանոնը։ Տակաւին մութ  էր© խումբին յառաջապահներն ու 

վերջապահները միա յն  կը լուսաւորէին ճամբան։ Հերթապա– 

հին հրահանգով երգեցինք §Տէրունական աղօթ՝»ը §Հայր 

0եր»ը, նաեւ բանակումի նուիրուած քանի մը երգ։ ճամբան

քարքարոտ էր© այդ տարիներուն այսօրուան ողորկ, կուպ– 

րապատուած լայն ճամբան գոյութիւն չունէր, սակայն ի ն չ  

փոյթ, խ ումբը կ՚^ընթանար համաչափ քալուածքովէ իոլորս 

ուրախ էինք։ Լուսաբաց էրէ Արեւելքը շառագունած էր, սա– 

կայն անտառային բարձր ծառերը, որոնք շրջապատած էին 

ճամբուն եզրերը, իրենց ճիւղերը խոնարհելով կազմած էին 

տեսակ մը բնական փակուղի արգելք դառնալով լոյսի թ ա 

փանցումին։ Յքանչելի է առաւօտը անտառին մէջ© ամբողի 

գիշերը թթուածինով յագեցած ծառերը կ՚^արտաշնչէին կենա

րար կազը եւ մենք լիաթոք կը շնչէինք վայելելով բնութեան 

պարգեւած մեծ բարիքը։

Մեր ձայներէն եւ ներկայութենէն խրտչած սկիւռներն ու 

այլ կրծողներ ցատկռտելով ճիւղէ-ճիւղ կը բարձրանային ծա– 

ռերուն վրայ եւ ակնապիշ կը դիտէին մեզ, իրենց անդորրը 

խանգարող այս անկոչ եկուորները։

Մեր առաջին կանգառը վարին Այգեստան Պաղճաղաս 

գիւղի Հա յ կաթողիկէ Աղքատախնամ Միութեան կազդուր– 

ման կայանին մօտ գտնուող նոճիներու պուրակն էր, որ 

ամէն յարմարութիւն ունէր հանգստանալու եւ նախաճաշե– 

լուէ Պուրակին մօտէն հոսող առուակի մը կ արկաչը կը հրա

պուրէր մեզ ու մենք կը յագեցնէինք մեր ծարաւը խմելով 

այդ պաղ, զուլալ ջուրը, ու կը լեցնէինք մեր դատարկ ջրա

մանները։ ՛Նախաճաշէն ետք շարունակեցինք արշաւը© լեռնա– 

յին վայրէջքը վերջ գտած էրէ Այժմ ճամբան տափարակ էրէ 

Մեր աջին ու ձախին փռուած էին բուսականութեամբ հա

րուստ պարտէզներ եւ բանջարանոցներ, որոնց մէջ ուշագ

րաւ էին իրենց դէմքերը դէպի արեւուն ուղղած փարթամ ա– 

րեւածաղիկներն ու կորեկի բարձրահասակ ցօղունները, 

որոնց ոսկեհատիկները կը հրապուրէին մեզ, բա յց  

հերթապահը կռահելով մեր մտածումը արգիլեց մօտենալ 

բոյսերուն, պտուղներունէ ^ հ , սկաուտի դաւանանքին Տ-րդ 

յօդուա ծը կը յո ւշէ . §3կաուտը կը սիրէ եւ կը պաշտպանէ 

կենդանիներն ու բոյսերը»։ կլիման փոխուած էրէ իարձունք– 

ներուն վրայ տիրող զով զեփիւռին փոխարէն մեր դէմքերուն 

կը փչէր խոնաւ ու տաք հովը։ Արդէն մօտեցած էինք ծովուն© 
ոլորապտոյտ քանի մը ճամբաներէ ետք, 

մեր աչքերուն դիմաց պարզուեցաւ Մի

ջերկրականը, որ կապուտաչեայ գե– 

ղուհիի մը նման տարածած էր վարսերը 

մինչեւ հորիզոն, համբուրելով գեղաչ– 

եայ կապոյտը երկինքին ...։ Մո վը, ծո*վը 

պոռացինք բոլորս եւ մոռնալով սկաու

տական կարգն ու կանոնը վազեցինք դէ~ 

պի կապոյտը անտեսելով հերթապահին 

զգուշացման սուլիչին ձայնը։ Արդար 

պատիժ մը սահմանուեցաւ։ 0  առորդ

ժամ ուշ արտօնութիւն տրուեցաւ ծով 

մտնելու։ Մովուն մօտ տեղացի գիւղա

ցիներ կանգնեցուցած էին տաղաւար

ներ, ուր կը վաճառէին զովացուցիչ, քա– 

նի մը տեսակ ուտես տեղէն եւ այլ պա

րէն։ Ջուրը ձրի էրէ Տաղաւարներէն մէ– 

կը, որ ազատ էր, տրամադրեցին մեզ ք
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ծովազգեստները հագուելու համար: Արդէն յանձնուած էէնք 

ծովու ջուրերուն ու մոռցած երկարատեւ արշաւէն յոգնու– 

թ էւնը հ

համերը արադ սահեցան: կէսօր էր հ խոհարար եղբայրնե

րը պատրաստած էէն ճաշը որ անշուշտ այդ տարէներու բա– 

նակավայրերու մէջ պատրաստուած տոլման« ղազան քէպա– 

պէն կամ թաւան չէր կրնար ըլլա լ այլ մէօրեայ արշաւնե

րուն տէրական ուտելէքը համեղ §Զուան՝ֆ պահածոյ մէսը  

լոլէկով« թթուաշով եւ տաղաւարներու պաղ զովացուցէչով: 

Արշաւը ունէր նաեւ դաստէարակչական յայտագէրՀ ճաշէն  

ետք, ծովափէն քէչ մը հեռու« պարտէզներուն քով, հսկայ ու– 

ռենէէ մը շուքէն տակ շահեկան դասախօսութէւն մը ներկա

յացուեցաւ §բանակումէն օգտակարութէւնըթ նէւթով« որմէ 

ետք ազատ ժամ տրուեցաւհ Ոմանք հանգստացան խոտերուն 

վրայ երկննալովդ ուրէշներ փափաքը ունէէն ծով վերադառ– 

նալուհ Հերթապահը ա ռէթ տուաւ կէս ժամ մէայն։ էողալու 

սէրահարները դժգոհ էէն« բա յց ենթարկուեցան հրահանգէն: 

§Զմոռնա ք, եղբայրներ, մեր դէմաց ունէնք վերադարձէ 

ճամբան« չվատնենք մեր ուժերը> խօսքերը համոզեցէն բոլո– 

րը: Տետմէջօրէէ ժամը 4-էն վերադարձէ ազդանշանը տրուե

ցաւ եւ է  զարմանք մեր բոլորէն« փոխանակ ուղղուելու դէպէ 

այն ճամբան« ուրկէ եկած էէնք« մեզ առա^նորդեցէն ծովա

փէն մօտ խարսխած նաւակ մըհ նաւակով պէտէ ուղղուէէնք 

թուրք-սուրէական սահմանագէծէն վրայ գտնուող ^ալա– 

տուրանէ ծովեզերքը որով բաւական կրճատած կ ըչլայէնք 

վերադարձէ ճամբան եւ խնայած արդէն էսկ սպառած մեր նե

րուժը.:

Թ ՚է երեսուն հոգէ է±նչպէս տեղաւորուեցաւ նաւակէն մէջ, 
դժուար է բացատրելհ Արգէլուած էր նաւակէն վրայ աւելորդ 

շարժումներ ընել նաւարկութեան ընթացքէն Հ  Ծովուն  թուրե

րը հասած էէն նաւուն շրթները թ էեւ ծովը խաղաղ էր« սա - 

կայն աննշան ալէքներն էսկ կը թրջէէն մեր տաբատները եւ 
ջուրը կ անցնէր նաւակէն ներսէ կողմը Ակաուտական գա 

ւաթներով կը փորձէէնք ջուրը պարպել: Տեսակ մը վախ պա

տած էր մեզհ կը խրախուսէէնք զէրար եւ էւրաքանչփւրը կը

փորձէր քողարկել էր վախըհ Ապաւէն եցան ք  Աստուծոյ աղօ– 

թելով §Հայր 0եր՝Ֆը ^ ե ր ե  ւս մէ ն չեւ այդ պահը այդպէս հա

ւատքով չէէ*նք աղօթած մեր կեան քէ ընթացքէն , եւ է ն չ 

հրաշք« ալեակներն  ալ կարծես չքացան « ծովուն  տէրեց կա– 

տարեալ հան դարտութէւն Հ  Տերեւս  ն երկան երուն  մէջ ան մեղ 

մը կար« որուն  աղօթքը ընդուն ելէ եղաւ Աստուծոյ կողմէՀ

Արդէն  ժամը հէն գ  էր« երբ ոտք դրէ ն ք  եւ ելան ք  ափ ողվէ՜ 

առողջ: 0եր վախը հազէւ փարատած էր« երբ կը փորձէէն ք  

ն եղ արահետէ մը վեր բարձրա ն ա լ հրազէն ն երու ձայն եր մեզ 

դէմաւորեցէն Հ  Աահման ագլուխ էր եւ այդ տարէն երուն  մաք

սան են գ ն եր կ երթեւեկէէ ն  Թ՚ուրքէա-Աուրէա սահման է ն  

վրայՀ Աուրէոյ սահման է ն  պահակն երն  ու ոստէկան ն երն  էէ ն « 

որոն ք  զգուշացմա ն  համար կրակած էէ ն Հ  0եր պատասխան ա

տուն երը բարձրաձայն  բացատրեցէն « որ սկաուտն եր են ք  եւ 

պէտէ շարուն ակեն ք  մեր ճամբան հ Պահակները սէրալէր վե– 

րաբերմունք ցուցաբերեցէն Հ  Առատ ^ուր տրամադրեցէն « լե– 

ցուցէ ն ք  մեր դատարկ ջրաման ն երը: խ ումբը հան գէստէ 

պէտք ուն էր Հ Ծովուն  վրայ մեր ապրած վախը եւ կրակոցը 

մեզ բաւակա ն  մը ց ն ցած էէ ն Հ  Պահական ոցէն  քէչ ան դէ ն  կար 

Աօսէէ հսկայ ծառ մ ը  որուն  շուրջ բոլորուած պէտէ հան գըս– 

տան այէն ք  եւ կատարէէն ք  ընթրէքը է^չ որ մնացած էր կէ~ 
սօրուան  ճաշէն  եւ առաւօտեան  ն ախաճաշէն հ Օրը տարաժա– 

մած էր© այլեւս մոռ ն ալու էէ ն ք  ն ախօրոք ճշդուած ժաման ա– 

կացոյցը ժա մը Ջ-էն  պէտք է բա ն ակավայր ըէէայէն ք« է ն չ որ 

ան կարելփ էր հ ժա մը վեցը կ ան ց ն էր արդէն Հ

Ընթ րեցէ նք, բաւական կազդուրուեցանքՀ 0ոռցա ծ էէնք 

ծովուն վտանգն ա լ հրազէնէ ձայներն ալհ Համոզուած էէնք« 

որ ժամուան մը ուշացումով« ժամը ն-էնդ բանակավայր կը 

հասնէնքհ

խումբը ընթացք առաւ« սակայն այս անգամ անընդհատ 

վերելք էր ճամբան« ճէշդ հակառակը առաւօտեան վայրէջ՜ 

քէն հ Ակաուտական համաչափ քալուածքը տեղէ տուած էր 

անկանոն ընթացքէնՀ Ասէկա բնական է© առաւօտ կանուխ 

արթննալ^ երկար ճամբայ կտրել ժամեր ամբողջ լողա լ 

ծանր պահեր ապրէլ եւ այս բոլորէն վերջ շուրջ 10 քլմ© ծո

վուն մակերեսէն բարձրանալ ութ  հա– 

րէւր մեթր բարձրութէւն« քարքարոտ ու 

մութ  ճամբաներովդ որքան ալ որ կորովէ

եւ չարքաշ ըս այէնք« պէտէ յո գ նէէնք–
Մկաններու ուժը պէտէ սպառէր« սա

կայն պէտէ մնար ոգէն© Հ .0 .Ը .0 .ա կ ա ն  

սկաուտէն անկոտրում կամքը յա ղթա

հարելու բոլոր դժուարութէւնները© չէ՞ 

որ սկաուտական քայլերգը հնչեցնելով 

մէշտ ընթացած ենք անվարան©

«Հ.Մ.Ը.Մ. յոյսի սերունդ,
Չունինք դա դար,

չունինք նահանջ, 
Դէպի լեռներ լուսածնունդ 
Մենք յա ղթ ա քա յլ կ ՚երթ ա նք

յա ռ ա ջ » ։
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ր ԵՐԲԵՔ ՊԻՏԻ ՉՄԵՌՆԻ
(Հ Մ Ը  Մ Ի 100-ԱՄԵԱԿԻն ԱՌԻԹՈՎ՝ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 
ՇՐՋԱՆԻ ԱԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ ԳՐՈՒԱԾ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԸ)

Միքայէլ Նալպա նտեան  
ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ Ա Մ Ե Ր Ի Կ Ա ֊

Կար ու չկա՛ր, ժամանակէն, Հ ՚ Մ ՚ Ը ՚ Մ ՚ ը  կար՛, 

խոլորս կը բն  ակէէնք Վանէ մօտակայ գէւղէ մը ընդարձակ 

տան մէջ՛ Մեր տունը ունէր բակ մը, ուր մեծ հայրերս պտուղ 

եւ կանաչեղէն կը ցանէէն, ուր ես երկար ժամեր եղբայրնե

րուս հետ կը խաղայէ, մէնչեւ որ ճօճանակով ժամացոյցը 

նշէր, թ է  երեկոյեան ժամը 8-ը եղած է եւ մայրս մեզէ ընթրէ՜ 

քէ կանչէր, պոռալով թ է  §ընթրէքը պատրա՛ ստ է՝>՛ Անմէջա– 

պէս կը վազէէնք դէպ է տաքուկ սրահ, ուր մեզէ կը սպասէր 

տեսակաւոր բարէքներով լեցուն սեղան մը, զոր մէշտ կը 

պատրաստէէն մայրս, մեծ մայրս եւ մեծ քոյրս Աօսէն՛

Հայրս գէւղէ ատաղձագործներէն մէկն էր, որ ունէր աշ– 

խատատեղէ մը, ուր երկու մեծ եղրայրներուս Աագոյէն եւ 

Հրանդէն հետ կ աշխատէր՛ Գործը շատ էր, շրջանէ բոլոր 

թուրք փաշաները էրեն կը դէմէէն, որպէսզէ սքանչելէ կա– 

հոյք պատրաստէր էրենց ապարանքներուն համար՛ Երջան՜ 

կութէւնս կատարեալ էր՛ կրտսեր եղբայրներուս հետ կը յա– 

ճախէէնք Տէր 3 ակոբէ դպրոցը՛ Մեր ուսուցէչբ բաւական 

խէստ մարդ մըն էր, սակայն պէտք էր հասկնալ, թ է  էնչո^ւ, 

որովհետեւ դէւրէն չէր մեզէ պէս անհնազանդ մանուկներ 

կարգէ  բ երելը՛
Օր մը, երբ դպրոցէն տուն կը վերադառնայէ, նկատեցէ, 

որ հայրս շատ մտահոգուած էր, սրահէն մէկ ծայրէն մէւսը 

կը քալէր մտածկոտ վէճակէ մը մէջ՛ Մայրս մեծ եղբայրնե

րուս հետ կը խօսէր եւ կարծես թ է ... կու լար՛ Այդ վայրկեա՜ 

նէն մօտեցայ մեծ հօրս, որ անկէւն մը նստած էր՛ Հարցուցէ 

էրեն, թ է  է ն չ  պատահեցաւ՛ Թաւ ձայնով ան պատասխանեց 

ըսելով. §Արա մ, արդէն ուշ է, գնա , քնացէր, հարցեր կան որ 

փոքրէկ մը պէտք չէ գէտնայ՝Ֆ՛ Անմէջապէս սենեակս գացէ, 

էնծէ տրուած հրահանգը կատարելով՛

Յաջորդ առաւօտ, շատ բարձր աղմուկով մը արթնցայ՛ 

Լսեցէ պոռչտուք մը, մուտքէ դռնէն կու գար, անմէջապէս 

այդ ուղղութեամբ վազեցէ եւ տեսայ, որ հայրս թուրք զէն՜ 

ւորէ մը հետ կը վէճէր՛ Թ ուրք զէնուորը կ ըսէր ՝ §Շ ո ւն կեա - 

ւուր, ներքէն գործոց նախարար Թալէաթ փաշայէ հրամանով 

բոլոր այր մարդէկը, որոնք 18 տարեկանէն վեր են, բանակ 

պէտք է արձանագրուին Օսմանեան կայսրութէւնը պաշտ– 

պանելու համարէ՛ Հայրս կը փորձէր հասկցնել, որ էնք  

ատաղձագործ էր, սակայն զէնուորները հոն չէէն եկած բա– 

ցատրութէւններ ստանալու համար՛ Անոնցմէ մէկը, յա ն

կարծ, էր հրացանէն կոթով ուժգէն յարուած մը տուաւ հօրս 

գլխուն եւ ան անմէջապէս գետէն փռուեցաւ՛ Այդ պահուն 

վերջէն անգամն էր, որ հայրս, Աագօ եւ Հրանդ եղբայրներս 

կը տեսնէէ՛

Շաբաթ մը ետք, կառավարութեան քանէ մը պաշտօնեաներ 

եկան եւ մեզէ տեղկացուցէն, որ պարտաւոր էէնք ամէն էնչ 

ձգել եւ հեռանալ, որովհետեւ մեզէ §աւելէ ապահով վայրերէ 

պէտէ փոխադրէէն՛ Այդպէս ալ եղաւ՛ Մայրս, մեծ քոյրս Աօ– 

սէն, մեծ հայրերս, ես ու փոքրէկ քոյրերս երկա՛ ր ճամբոր– 

դութ էւն  մը սկսանք ոտքով, մէնչեւ անապատ՛ ճ  ամբորդու-
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ՆՈՐԱԴԱՐՁ

թեան ընթացքէն խնդուք չկար, ո չ համեղ ուտելէք, ո չ ալ ու– 

րախութէւն, ընդհակառակն՛ Բայց այս պատմութէւնը բո– 

լորդ անդէր գէտէք եւ նպատակ չունէմ զայն կրկնելու՛

Ինչ որ պէտք է գէտնաք այն է, թ է  ամբողջ ընտանէքէս ողջ 

մնացէնք կրտսեր եղբայրս ^Նժդեհը եւ ես՛ 0նացեալ անդամ՜ 

ները կա մ  մահացան, կամ ալ անհետացան ճամբուն ընթաց–

քէն ՛
Անթէլէասէ որբանոց մեր ժամանումէն քանէ մը ամէսներ 

անցած էէն, երբ օրէն մէկը յայտնուեցաւ Շաւարշ անունով 

մէկը, որ մեր տնօրէնէն համոզեց, որ արտօնէ կարգ մը երե– 

խաները էր հետ ձեռնարկէ մը տանելու՛ Այսպէս ալ եղաւ եւ 

կարգ մը երեխաներու հետ զէս ալ տարէն վայր մը, ուր մեզէ 

պէս որբեր կայէն՛ Անոնք աշխարհէ մէջ առա նձէն չէէն , էնչ - 

պէս մենք, որովհետեւ բոլորս ալ մեր ընտանէքները կորսըն– 

ցուցած էէնք 3 եղասպանութեան ընթացքէն՛ Այդ օր կարգ մը 

խաղեր խաղացէնք եւ անոնց հետ կէսեցէնք նախընթրէք մը՛ 

Շաբաթներու ընթացէն նման հանդէպումները շարունակ - 

ւեցան եւ մենք սկսանք մասնակէլ գործունէութեան մը, 

որուն նպատակն էր բնութէւնը սէրել, կարգապահ ըլլալ, մեր 

ժողովուրդէ պատմութեան ծանօթանալ եւ մեր հերոսներուն 

Հայկ Նահապետէն եւ 0ա ջ Վարդանէն անզուգական քաջա

գործ ութէւններով Հպարտանալ։

Շ աւարշը անդամ էր հայկա– 

կան կազմակերպութեան մը, որ 

կ աշխատէր որբերու հետ, որպէս– 

զէ անոնց հնարաւորութէւն տըր– 

ւէր մեծնալ առոկէ մէտքով ու 

մարմնով ՛ կազմա կերպութէւնը  

կը զբաղէր որբերով, որոնք մեզէ 
նման կորսնցուցած էէն էրենց ըն

տանէքները՛ կազմակերպութէւնը 

կը կոչուէր Հա յ 0արմնակրթա– 
կան Ընդհանուր 0էո ւթ էւն , կըր՜

ճատուա ծ՝ Հ Մ Ը Մ ՛

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է մէջ ես գտայ նոր

ընտա նէք ՛ Այ լ ե ւս էնքզէնքս որբ ու 
առանձէն չէէ  զգար՛ Ամէն անդամ որ կը 

Հաւաքուէինք, կը խնդայէնք, կ^երգէ- 

էնք, կը պարէէնք, կը խաղայէնք, մեր 

սրտերուն մէջ նոր Հայաստան մը կը կա– 

ռուցէէնք՛ 0եր մանկութեան երջանէկ 

վայրկեանները կը յէշէէնք՛ Բոլոր այն 

բաները, զորս Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է մէջ սորվեցայ, 

հետագա յէ ն  հասուն տարէքէս պէտք 

եղան, յաջող մարդ ըլլալու համար, 

չմոռնա լով անշուշտ արմատներս եւ 

սէրս առ կորուսեալ հայրենէքս՛

Երբ որոշեցէ Հարաւայէն Ամերէկա 

ճամբորդել, նոր էջ մը բացուեցաւ կեան

քէս մէջ՛ Բնակութեան վայր փոխելու 

գաղափարը էնծէ թ է  կ ոգեւորէր եւ թ է  

վախ կը պատճառէր՛ Ի նչպ էս վախ

չզգ այխ երբ գէտէէ, թ է  է ՞նչ կը նշանա՜
կէր առանձէն մնալ եւ բնաւ չէէ  փափաքեր այդ զգացումը 

վերապրէլ՛ Այդ ժամանակ արդէն երեխայ մը չէէ, որպէսզէ 

մէկը էնծէ խղճար... ես էէ ու աշխարհը՛

Անցնող տարէներու հետ հարցերս բաւական մը լուծուե

ցան՛ Տանէք ու գործ ունէէ՛ Կօշէկէ գործարանէ մը մէջ կ աշ– 

խատէէ եւ ազատ կը զգա յէ սէրած բաներս կատարելու՛ Եղ՜ 

բայրս ալ լաւ էր, կանաչեղէնէ կրպակ մը ունէր եւ ամերէկա– 

հայ աղջկայ մը սէրահարած էր՛ Աակայն, ես էնքզէնքէս հարց 

կու տայէ, թ է  ա^յս է կեանքը, ո՛ւր էր այն երջանկութէւնը, 

ո՛ւր են Լէբանանէ որբերուն խաղերն ու ժպէտները, կամ թ է  

մէակ ձեւը ուրախ ըլլալու տխուր ըլլա՛լն էր ... կը կարծեմ թ է

ո չ՛
Նկ ատ եցէ, թ է  էնձմէ բաժէն մը ձգած էէ Հ Մ Ը Մ է  Ան–

թէլէասէ մասնաճէւղէն մէջ, բա յց մոռցած էէ, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ն  

ալ էր կարգէն բան մը ձգած էր էմ  մէջս՛ Այս մտածումներու 

մէջն էէ, երբ խենթութէւն մը ծնաւ մէջս: *Նկատէ ունենալով 

որ բաւական մեծ թ է ւ  մը հայեր այս վայրերը եկած են, է ն չմ ւ  

Հ.Մ ՝Ը՝Մ ՝է մասնաճէւղ մը չՀէմնել այս տեղ։ Այսպէսով կը կա– 

րողանայէ է մ  ապրած գեղեցէկ բաներս բաժնեկցէլ նոր երե– 

խաներուն հետ, եւ այս նոր որբերը, հայրենէքէ որբերը,

որոնք ծնած էէն մայր Հայաստա– 

նէն Հեո-ու, կը կարողանալէն ու

նենալ երկրորդ ընտանէք մը, որ 

զէրենք մօտեցնէր Հայաստանէն։ 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է՛ ընտանէքը։
Այս խենթ գաղափարը ամէն գէ՜ 

շէր քունս կը փախցնէր՛ Եը մտա– 
ծէէ, որ եթէ քանէ մը §խենթ՝ֆեր կա

րողացան 3 եղասպանութեան օրե

րուն, հակառակ բոլոր տեսակէ 

դժուարութէւններուն, մէութէւն  

հէմնել, էնչպ էս ես պէտէ չկարո– 

ղանայէ շատ աւելէ լաւ պայման

ներու մէջ մասնաճէւղ մը հէմնել՛
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Այսպէս, վեց ամէս մտածելէ եւ խորհելէ ետք, համոզուեցայ 

թ է  կրնայէ ընել եւ անցայ գործէ.

^ամանակ առաւ, մէնչեւ որ արտօնագէրները, նէւթա– 

կան միջոցները եւ կառուցայէն հարցերը կարենայէ լուծել, 

բա յց ամէն պարագայէ յա^ողեցա յ հ Նպատակս էր կենդանէ 

պահել Հայաստանը բարձր պահելով Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է դրօշը Նա

ե ւ, կը ջանայէ հնարաւորութէւն տալ այն հայերուն, որոնք 

զանազան պատճառներով Հարաւայէն Ամերէկա եկած են, 

մօտենալու Հայաստանէն, որպէսզէ էրենք ալ զգան այն էնչ 

որ ես զգացէ, երբ այս մէութէւնը զէս էր թեւերուն տակ 

առաւ, ցոյց տալով որ եթէ մենք գո յութ էւն  ունէնք, Հայաս– 

տանն ալ կենդանէ է եւ անոր պէտք է արժանէն ընծայելհ

Հետզհետէ նոր ընտանէքներ սկսան մէանալ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝էն, 

մէնչեւ որ ան մասնաճէւղէ մը վերածուեցաւ, էր յարմարու– 

թէւններով , զարգացնելու համար սկաուտութէւնն ու մարմ–

նամարզր։

^ամանակէն հետ մասնաճէւղը աճեցաւ, էսկ ես սկսայ 

տարէք առներ. Հասաւ այն օրը, երբ ես այլեւս անկարող էէ  

մասնակցութէւնս բերել սէրելէ Հ*Մ*Ը*Մ*է աշխատանքնե– 

րու ն  Այ  ս մէկը էնծէ շատ ցաւ պատճառեցհ

Պատէն վրայ ժամացոյց մը կայհ

ճօճանակով ժամացոյցն է այս, որ կը նշէ ժամը 8-ը.

^ ո ւռ ը  կը բացուէ...

Արդեօք մա՞յրս է, որ զէս նախաճաշէ կը կանչէ...
Ո՛չ, ո չ, բա ներ կ երեւակայես Արամ, ասոնք փաղանգէ 

տղաքն ենհ Այս պատանէները հէւանդանոց էնծէ այցելու

թեան եկած ենհ

Այնպէսէ վախով մը կը նայէն, կարծես թ է  անծանօթ մը ըլ

լա մհ

Անոնցմէ մէկը էնծէ կը մօտենայ, ձեռքս կ առնէ ափերուն 

մէջ եւ աչքերուս մէջը նայելով կ ըսէ• §Ջեմ ուզեր որ երթաս, 

էսկ եթէ պատահէ որ երթաս, կ ուզեմ գէտնաս, որ Հ Մ Ը Մ ը  

երբեք պէտէ չմեռնէհ է մ  մեծագոյն փափաքս է քեզէ փոխան

ցել, որ անոնք որոնք մեզմէ ետք պէտէ գան, անոնց պէտէ 

սորվեցնենք այն էնչ որ դուն մեզէ սորվեցուցէք, եւ երբ ես ալ 

այլեւս չըլլամ, ուրէշներ պէտէ գան շարունակելու գործը, 

ապա ուրէշներ, էս կ եթէ Հ Մ Ը Մ ը  չվերջ անայ, Հայաստանը 

պէտէ շարունակէ ապրէլՖ.

Հէմա, այո , նպատակս ամբողջացաւհ

Անձրեւոտ երեկոյ մրն է. 3 անկարծ ճօճանակով ժամացոյցը կը դադրէ գործելէ..

է՞նչ է այս սպէտակ պատերով սենեակը. նաեւ սէրտսհ

Բւո1<1<ւտԵ6ր167.օօւո.Ձս

ԲւոԼ< Ւ<ւրոԵ©ր1©7 ւտ ձո ©ճզսւտւէ© Ե1©ոճ օէ ոտէսրտւ /\ստէր31ւ8ո թւո1< 
ճւՑրոօոճտ էրօրո էհ© /\րց̂ © րուո© ջոՃ \̂ հւէ© ճւՁրոօոճտ տսրրօսոճտճ 
Ե )/ 18շէ ցօէ<± 7հ© յ©̂©11©ւ7 օ1©տւցոտ Յր© սուգս© յոՃ ճւտէէէ̂ ©. 
/ևյտէրՁ1ւՋՈ /\րց^6 բւո1< ճւՅրոօոճտ 8ր© էհ© րտրշտէ & րոօտէ բրտշւօստ 
ճւՑրոօոճտ ւո էհ© \ոօր\մ.
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11և1ա11Ոև1ահՈ.Այ-ԱԱէ

ՈՒԽՏ ԱՐԱՐԱՏԻՆ 
ՁՕՆ՝ Հ.Մ.Ր.Մ.ԻՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջա նա յին Վարչութեան
Մամուլի Յա նձնա խ ումբ
ՀԱԼԷՊ

Պիտի հասնինք սրբազան շեռ կատարիդ,
Երբ ջրհեղեղը ռումբերուն գտնէ վերջ 
Ու արիւնի ծովերն հագնին ծիածան..
Երբ մորթուած խաղաղութեան աղաւնին 
Վերադառնայ արհաւիրքի վիհերէն 
Ձիթենիի հաշտարար միւղր բերնին,
Պիտի հասնինք կատարիդ..
Ջ կայ հայ մը, որ իր սրաի իւրաքանչիւր բաբախումին հեա 

չէ երապած, չէ փափաքած իրականացած աեսնել Անդրանիկ 

Ծառուկեանի բանաձեւած Արարաաի Ըւխաը՝ թայց ոչ բոլո– 

րը աեղեակ են, որ

Քաղաքներէն, ճամբաներէն, դաշտերէն,
Աքսորի խող գռիհներուն խորերէն,
Պիտի շարքերը մեր խրոխտ փոթորկին 
Մեր պապերուն ի խնդիր սո ւրբ երազին..
... Տե ս մեր շարքերը խանդաբորբ ու արի..
... Ու կամքր մեր, տե ս ժայռերուդ պէս ամոտ..
Ծառուկեան այս բանասաեղծութիւնը ձօնած է Հ ՚Մ ՚՜  

Ը՝Մ՝ին նկարագրելով անոր խրոխա, խանդաբորբ ու արի 

շարքերը, ապելով պայն 1942-ի Ա© Ծնունդի շնորհաւորական
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քարթին վրայ։ §°րապային ՀալէպըՖ գիրքին մէջ, հեղինակը 

կը մանրամասնէ ծնունդը §Ուխա Արարաաին՚ն բանասաեղ– 

ծութեան՝ Այսպէս, իր իսկ գրիչով, մեծ հեաաքրքրութեամբ 

կը կարդանք.

§...Երբ ՛Ծնունդը մօաենար, Նշա նին Լ/&իւսիւպեան–§0%*՜\ 

սիրալիրութիւնները կ աւելնային՝. Ընդհանրապէս ես իրենց 

աունն եմ, Պրն. ^ոսրովին աղջիկներուն եւ կարպիսին հայե

րէնի մասնաւոր դասեր կու աամ, բա յց Ծնունդի օրերուն 

Նշանը մեր աունն է , կերակուրի պահանջներ ունի, ի մեծ եր

ջանկութիւն մայրիկիս սինեմա կ երթամ հեաս է , սրճարան 

քովս է՝ կը շո յէ , կը գուրգուրա յՀ կաաարեալ դարպաս մը, եւ

ի վերջոյ  կ ըսէ •
- Աա ոաանաւորը ե րբ պիաի գրես, շաա ժամանակ չկայ...

Այդ օրերուն Նշանը ոչ խանութ կ երթայ եւ ոչ ալ ուրիշ 

գործի կը նայի՝ Մէկ գործ ունի Ծնունդի քարթերը՝ Աւան

դութիւն է՝ Ակաուաները, բապմաթիւ խումբերու բաժնուած 

պիաի շրջին աունէ աուն– պարպապէս պիաի §սանարեն՝Ֆ քա– 

ղաքը– եւ շնորհաւորական քարթեր ներկայացնելով, իրենց 

կղպուած գանձանակներուն մէջ նուէրներ հաւաքեն, ինչ որ 

միութեան աարեկան պիւաճէին կարեւոր մէկ բացը կը գոցէ՝ 

0 արթին Հրայ օրացոյց, նկար, եւ այլն, բա յց եաեւն ալ բա– 

նասաեղծութիւն մը գրուած պէաք է ըլլայ՝ Աաիկա ես եմ, 

իսկ ձեռնարկին պաաասխանաաուն Նշանն է՝ Ապայակոյաի 

հրամանաաարի մը պէս, քաղաքին քարաէսը առջեւը, թաղէ
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թաղ խմբակներ կը ճշդէ, դասաւո– 

րումներ կ ընէ, պատուէրներ կու տայ, 

բայց® քարթին բանաստեղծութիւնը 

կը պակսի՝ Ահա թ է  ինչու Նշանը փա

կած է ինծի եւ մեծարանքներով կ ողո–

ղէ ©
- 0եպապի մը հետ ինչպ էս ես այ– 

սօր՝ Եթէ կ ուզես Աեպիլ երթանք Հ 

իա յց ուրիշ մարդ չըլլայ, ես ու դուն , 
հոն կը գրեսՀ

Նշանին խելքով, կարելի էր տեղ մը 

նստիլ հետը եւ տեղն ու տեղը բանաս - 

տեղծութիւն մը գրեր

- Նշան այս բանը ապսպրանքով 

չ ըլլար, չե ս  հասկնար՝.

- Եթէ ուզես կ ըլլայ՝

Օրերը կը մօտենան սակայն՝ Նշա

նին սիրալիրութիւնները ջղայնութեան կը վերածուինւ 0 է ն  

կ ընէ՝ Նորէն կը հաշտուի՝ Եը պնդէ, կը հետապնդէ՝ Պատա– 

հած է, որ սրճարանը քովս նստի եւ ըսէ©

- Մինչեւ չգրես, այստեղէն ո չ դուն կ ելլես, ո չ  ալ ես՝ 

Այսպէս, հինգ վեց տարի, չափուած ձեւուած §Ըւխտ՝ներ 

գրած եմ Նշանին համար՝ Այդ միջակութիւններէն ազա

տագրուած է միայն մէկը, եւ դասագիրքերու մէջ անցած՝. 

0ինչեւ այսօր կ արտասանեն հանդէսներու մէջ - §Ուխ տ 

Արարատին՚Ֆհ Սիրողը ես եմ, բա յց ոչ ոք գիտէ թ է  ատոնց իրա– 

կան հեղինակը Նշանն է ... Լ§Երազային Հալէպը, էջ 250-251՝)՝

իբրեւ վերջաբան, մինչեւ օրս, Հ-Մ-Ը-Մ-ը կը մնայ պար - 

կեշտ, գիտակից այն §Ուխտ՝նին, որուն իրագործումին պա

տասխանատուութիւնը սիրայօժար ստանձնած է*

... Եւ հաւատա« կրահիդեայ ո վ Աստուած,
Սրբազաճ շեռ, հաւատա
Թ է կը հասճիճք, մեհք կը հասճիճք կատարիդ..

Մանուկ Քէօշկէրեան 
ՀԱԼԷՊ

Ա
յսօր, անխառն հպարտութեամբ է, որ աշխարհով 

մէկ կը յիշատակուի Հա յ 0արմնակրթական Ընդ– 

հանուր 0իութեան Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի 100-ամեայ յոբել

եան.ը ։

Պատմական երթի այս հանգրուանին, պահն է յետադարձ 

ակնարկով մը կշռադատելու տարողութիւնը ծով տառա

պանքներու եւ անսահման զոհողութեան գնով իրագործը– 

ւած ազգանուէր ու Աստուածահաճոյ ծառայութեան, մեր 

միութեան հետապնդած նպատակներուն իրագործման ուղի–

ին
1918-ին, Պոլսոյ մէջ հիմնուեցաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ը, որուն պար

տականութիւնը պիտի ըլլար նորահաս սերունդներու մարմ

նակրթութիւնը, ազգային դաստիարակութիւնը, մարդկային 

արժէքներու փոխանցումն ու բարոյական չափանիշերու շեշ

տումը:

իր կոչումին գիտակից, իբրեւ երիտասարդական կազմա

կերպութիւն, Հ-Մ-Ը-Մ- յաջողեցաւ հայ մարզիկին եւ սկաու– 

տին ջամբել ազգային դաստիարակութիւն նուիրումով ծա

ռայելու ազգին ու հայրենիքին, ինչպէս նաեւ իր հարազատ 

ժողովուրդին, մնալով հաւատարիմ անոր պատմական ու 

մշակութային առաքելութեան։

Հ-Մ-Ը-Մ-, այս մեծ կազմակերպութիւնը, եղաւ օրհնաբեր, 

եղաւ բալասան ու սպեղանի, ջարդէն հրաշքով փրկուած հա

զարաւոր պատանիներուն, անոնց մէջ սերմանելով հայրենի– 

քին ու ազգին հանդէպ սէր ու ծառայութեան ոգի, անոնց մէջ
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դրոշմելով Հ-Մ-Ը-Մ-ի նշանաբանը §իարձրացթ ր-բարձրա- 

ցուրտը, որ իր մէջ կը խտացնէ հայ մարդուն կեանքին իմաս

տը. բարձրանալ դէպի մարդկային եւ ազգային վեհ արժա– 

նիքներ, ապա ձեռք երկարել օգնութեան կարօտ եղբօր կամ 

քրոջ, զայն եւս բարձրացնելով գաղափարի եւ բարոյականի 

գա գա թները &ող անոնք ըլլան անխոնջ դրօշակակիրները 

մեր դաւանած նշանաբանին։

իբրեւ վահան, տակաւին ապառաժի նման պէտք է մնայ 

100-ամեայ Հ-Մ-Ը-Մ-ը, ի գխն ամէն տեսակի զոհողութեանց։ 

Ան պէտք է շնչէ , որպէսզի մեր երազները անմար մնան, ու 

որպէսզի ան հասնի բոլորին օգնութեան, §Մի՛շտ պատրաստ  ̂
ծառայելու եւ պահպանելու հայ լեզուն եւ մշակոյթը։

Թ էեւ յառաջիկայ 100 տարիներուն դ էմ  յանդիման պիտի 

կանգնինք նոր մարտահրաւէրներու, բա յց աւելի ազդու եւ 

այժմէական միջոցներով ու գիտութեամբ զինուած պիտի 

շարունակենք ընթանալ, լաւագո յն  դաստիարակութիւնը 

տալով Հ-Մ-Ը-Մ-ական իրերայաջորդ սերունդներու։

Հ-Մ-Ը-Մ-ի անցնող 100 տարիները եղան պատուաբեր, իսկ 

յաջորդ 100 տարիները պիտի ըլլան յաղթական։

Արդ, թող բոցավառ մնայ նուիրաբերումի եւ ծառայասի– 

րութեան այս հնոցը, որպէսզի Հ-Մ-Ը-Մ-ականի առողջ ոգին 

միշտ թեւա ծէ միութեան աշխարհատարած 110 մասնաճիւղե - 

րուն վերեւ, որպէսզի անոր անդամները այս սրբազան միու

թեան ճամբով ծառայեն իրենց գաղութներուն, հայրենիքին 

ու հայութեան։

Փա ՝ռք ու պատ ի՛ ւ Հ  Մ Ը  Մ ի  100 -ամեակին։

Կեցցէ՜ Հ-Մ-Ը-Մ-ը։
Կեցցէ՛ զայն ծնող ժողովուրդը
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ԱԶԳԱՑԻՆ ՏԱՌԱՊԱՆՔԷ  
ԾՆԱԾ ՄԻՈՒՌԻՒՆՐ

Սեւան Նազարեան  
ՓԱՐԻԶ

Ծնունդն էր ժողովուրդէն։

Ծնած էր ծառայելու էր ժողո

վուրդէն, մեծցաւ ու զարգացաւ 

նոյն ուղփով։ §Օն, յառա՜ջ^ վան– 

կարկեց անվերապահ, ապրեցաւ 

ու կ ապրէ ձէշդ ու մէայն ա յդ  

նպատակէն համարէ

Հարէւրամեայ մէութէւն, ծնած 

ազգա յէ ն  տառապանքէ, մկրր– 

տուած վերապրումէ յո յսով եւ գոյատեւման կամքով։

է այս հսկան, որ կու գա յ պատմութեամբ թրծուա ծ  

ու անկոխ ճամբաներ բացած, էր ա զգէ զաւակներր որբու– 

թենէ հասցնելով էնքնութեամբ հպարտ քաղաքացէներու 

ու հայութեամբ տոչորուած անհատներու բարձրութեան։

Պէտք է դառնալ ՜1^–րդ դար, երբ հայ քաղաքական մտքէ 

եւ մշակոյթէ զարթօնքն ու 1908 –է Օսմանեան Սահմանադ

րութեան հռչակումր արեւմտահայ զանգուածէն համար 

ունեցան որոշէչ էմաստ։

Եւրոպական համալսարաններէ վկայեալ տղաք, մէջազ– 

գայէն սկաուտական նորաստեղծ շարժումով խանդավառ– 

ւածներ, Պոլսոյ մէջ նուէրուեցան հայ երէտասարդութեան 

մարմնակրթութեան գործէն։

Այդ սերունդէ ներկայացուցէչներէն հանդէսացան Եա– 

ւարշ 0  րէսեան, Տովհաննէս Հէնդլեան, ^րէգոր Տակոբ–

եան հէմնադէրներ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է ,  վա– 

հան Ջ եր ազ, Տէ գր ան խոյեան, Օն– 

նէկ Ե ազմաճեան եւ ուրէշներ։

Ե աւարշ 0  րէսեան, յա նդուգն  

անձնաւորութէւն մր, յաջողեցաւ 

հէմնել §0արմնամարգՖ ամսաթեր– 

թ ր ու քաջալերել հայ երէտասար– 

դէն մօտ մարզական ոգէն։ Աակայն 

անոր երազր, մ  տքէ թ ռ էչքն  ու 

կեանքէ թելր կտրուեցաւ, որովհե

տեւ էնք եւս զոհերէն մէկր եղաւ 

Հայկական Ցեղասպանութեան։ 

0րէսեան կ էյնար նահատակ։

Աակայն բացուած էր ճամբան ու փոխանցուած էր 

ոգէէ ուժը։

Նոյեմբեր ՜1Զ՜18–էն, մեր ժողովուրդէ հրաշափառ յա րու

թեան օրերուն, մր կր դրուէր Հ –Մ–Ը–Մ–է ՝
Հա յ 0արմնակրթական Ընդհանուր Ծէութեան, որուն 

նպատակն էր մարմնակրթական եւ բարոյական դաստէա– 

րակութեամբ Եղեռնէ խլեակներէն առողջ ու ամուր նկա– 

րագէրով ապագայ հայ մարդր պատրաստեր

Հա զէւ էնքզէնք հաստատած, Հ©Մ©Ը©Մ© էր մասնակցու– 

թէւնր կր բերէր նորանկախ Հայաստանէ ամրապնդման 

աշխատանքներուն։ Հա յրենէք կ ուղարկէր եռանդամ  

պատուէրակութէւն մր տեղւոյն վրայ կազմակերպելու 

համար մարմնակրթական եւ սկաուտական գործր։ Եր 

ստանձնէր որբախնամէ պարտականութէւն, կ օժանդա– 

կէր սովահար ու ցրտահար տարա– 

գէրներուն, կր մասնակցէր ազգա– 

յէն  նուէրահաւաքէ եւ թ եւ ու թէ– 

կունք կր կանգնէր հայկական բա– 

նակէն։

Մէնչեւ 1^21 Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛  կր գոր
ծէր Պոլսոյ եւ գաւառներուն մէջ, 

սակայն, Աեպտեմբեր ՚122–էն, քա 

ղաքական ծանօթ պա յմաններու 

բերումով,ան պաշտօնապէս լուծ– 

ւած կր յայտարարուէր Թ ուրքէոյ 

մէջ՛։ Պոլէսր կր զրկուէր էր մանու– 
կր պահելու էրաւունքէն։

Հայաստանէ խորհրդայնացու–

մով« Հ  Մ Ը  Մ– կր
ք է  մէութէւն  հայապահպանման 

առաքելութեամբ։
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Շուտով, նոր կազմաւորուող գա~ 

ղութներ եկեղեցիներու կողքէն կր կա– 

ռուցէէն դպրոցներ եւ ա կումբներ, 

որոնց յարկէն տակ անպայման կր հնչէր 

Հա յ Ակաուտէն երդումր, կր տարած՜

ւէր Հ *0*Ը *0 ՛ա կա ն մարզէկէն եռանդր։

Անապատէն ճողոպրած հայորդէներ 

էրենց հետ աշխարհէ չորս ծագերր կր 

տա նէէն Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚րմարմնակրթական

ջահր։ Ջահ մր, որ կր բոցավառէր ան՜

վերջ՝ Հ  ալէպէն մէնչեւ Պէյրու 
էայէն Պուքրէշ, Փարէզ, Աթէնք, Պոս– 

թրն, Պուէնոս Այրէս եւ այլուր։

Այնուհետեւ, յաջորդող տասնամ՜ 

եակներր Հ ՝0 *Ը *0 ՛է  համար կր դառնա  – 
յէն  բարգաւաճ ման ու զարգացման տա– 

րէներ։ Եր կազմա կերպուէէն մարզա– 

կան շքեղ հանդէսութէւններ, մէջ-մասնաճէւղայէն հանդէ՜ րոնական վարչութեամբ։ “19*14–էն, ^ է յր ո ւթ է մէջ գումար–

պումներ, որոնց յառաջացուցած խանդավառութէւնր կր 

դառնար վարակէչ։

0արզական ա ռումով, Հ *0 *Ը *0 *է  խումբերր կր տէրանա՜ 

յէն  էրենց երկրէ ֆութպ ոլէ ախոյեանութէւններուն։ Նուա

ճումներ կ արձանագրուէէն պասքեթպոլէ, փէնկ-փոնկէ, հե

ծելարշաւէ եւ աթլեթէզմէ մրցումներուն։

0 է նչ սկաուտական շարքերր կր խտանայէն,  հայ պատա – 
նէն կր սորվէր դառնալ չարքաշ ու արէ, ազգասէր ու հայրե– 

նասէր, օրէնապահ ու կարգապահ։

Շատ չանցած, Մէջէն Արեւելքէ քաղաքական ու տնտեսա

կան պայմաններր հայ մարդր կր ստէպէէն տեղաշարժերու։ 

1960 –ական տարէներուն, մեծաթէւ հայեր կր գաղթէէն դէպէ 

0 .  Ն ահանգներ, ^անատա եւ Աւստրալէա, որուն էբրեւ ար– 

դէւնք կր ստեղծուէէն նոր մասնաճէւղեր, Հ ՝0 * Ը * 0 *ր դարձր– 

նելով քէչ մր աւելէ տարածուն, որոշէչ դեր մր վերապահելով 

հայութեան ծառայող ու հայութեամբ շնչող այս մէութեան։

1970–1980 կաններուն Հ ՝0 * Ը * 0 * կր վերածուէր

համագաղութայէն կազմակերպութեան եւ կ օժտուէր Եեդ–

ւած 0էութեա ն Ա*Ընդհանուր 0ողովր այս էմաստով նոր էջ 

կր բանար մէութեան պատմութեան մէջ։

Այնուհետեւ րնթացք կ առնէէն  –ական

նախաձեռնութէւններր. բանակումներ, մարզախաղեր, րս- 

կաուտական համագումարներ, մէջ–դէւանական խորհրդա

ժողովներ եւ այլն։

\9$6–էն ^Պէյրութէ մէջ կր սկսէր հրատարակուէլ մէու

թեան §0արզէկ՝Ֆ պաշտօնաթերթր։ 0էաժամանակ, ճամբայ 

կ ելլէէն երկու կարեւոր նախաձեռնութէւններ Նաւասարդ– 

եան մարզախաղերր Լոս Անճելրսէ մէջ եւ 0այէսեան փ առա – 

տօններր Լէբա նանէ մէջ։ Երկուքն ալ Հ*0*Ը *0*ա կա ն վերա– 

նորոդ ուժէ եւ կենսունակութեան արտայայտութէւններ։

Յաջորդական տարէներր Հ ՝0 *Ը *0 *է  համար կր հանդէսա՜ 

նայէն կազմակերպական ուռճացման եւ հզօրացման վկա
ներ. սկաուտական աշխատանքներր կր ստանայէն նոր թափ 

ու մղում, մարզական կեանքր կ ապրէր մեծ աշխուժութէւն։

Կր յ աջոր դ էր Հ *0 Ը *0 է  արդէ պատմութեան ամենէն 

բախտորոշ հանգրուանր, *էեկտ

հայրենէք վերադարձով։ Այսպէս, տաս– 

նամեակներու եւ սերունդներու երազ

ներ կ էրականանայէն Հայաստանէ մէջ 

Հ*0*Ը *0*ա կա ն շարքերու յառաջացու

մով եւ մէութեան համահայկական կա

ռոյցէ ստեղծումով։

^&96–էն, 0էութեա ն Զ* Ընդհանուր 

կողովէն որոշու

յաստանէ սկաուտութէւնր կր վերան– 

ւանուէ Հայաստանէ Ազգայէն Ակաու– 

տական կազմակերպու թ էւն  Հ*Ա*Ա*Ե* 

եւ այնուհետեւ կր ստա նձնէ համաշ– 

խարհա յէն  սկաո ւտութեան մօտ հայ 

սկաուտութեան ներկայացուցչութեան 

ջահր, 4997–էն պաշտօնապէս մաս կազ

մելով Համաշխարհայէն Ակաուտական 

Շարժումէնւ Տարէ մը ետք, Հ *0 *Ը *0 *~
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ԵՐԿՆԵՐ

Հ.Ա  Ս Կ. կը հանդէսանայ սկաու– 

տական եւրօ –աս էական րաժան– 

մունքէ հէմնադէրներէն,

100 մասնաճէւղերով եւ 23 հա

զար անդամներով Հ©Մ©Ը©Մ© մեծ 

յաջողութէւններով ու մարտահը– 

րաւէրներով կը թեւակոխէ 21-րդ 

դարը,

3  աջողութէւնները կապուած 

են կազմակերպական էր կառոյցէն 

ընդարձակման եւ շրջանայէն ձեռ– 

նարկներու ամրապնդման,

Արդարեւ, համ ա ֊Հ  + Ա ՝Ը ՝Մ  *ա ֊ 

կան նախաձեռնութէւնները կը

շարունակուէն նախկէն թափովէ Այս տարէներու նորութէւն՜ 

ները կ ըլլան շրջանայէն նախաձեռնութէւնները, մանաւանդ 

որ Ւրարէ եւ Աուրէոյ տագնապներէն ետք մեծաթէւ հայու– 

թ էւն  տագնապահար այդ շրջաններէն կը փոխադրուէ եւրո

պական ոստաններ, Հ .0 .Ը .0 .ա ն տ էր  չէ  կրնար ձգել զանոնք, 

Հ  Մ Ը  Մ է  նախաձեռնութեամր °ւրոպ ա յէ մէջ կը կազմա– 

կերպուէն շրջանայէն մակարդակով մէջ՜մասնաճէւղայէն 

խաղեր« °ւրոպ ա յէ մասնաճէւղերու րանակում եւ °ւրոպ ա յէ  

մասնաճէւղերու մէջ-դէւանական հանդէպումներ, Շ՚րջանա– 

յէն  նախաձեռնութէւններ կ էրագործուէն նաեւ ամերէկեան

ցամաքամասէ եւ Մէջէն Արեւելքէ

մէջ,
կազմակերպական հզօրացման 

նպաստող կարեւոր յաջողութէւն– 

ներ կ ըլլան նոր կեդրոններու րա– 

ցումները,

կը շարունակուէն Հ©Մ©Ը©Մ©է 
րանակավայրերու եւ մարզադաշ– 

տերու կառուցումները էրրեւ հա– 

յակերտման մէջավայր ու մթնո - 

լորտ ստեղծող կեդրոններ,

Այ սօր՝
^.00-ամեակէ հանգրուանն է, 

հ Պ ատո լա ր եր  ա նցեա լէն յա  ղթա –  
կան ապագայ» կարգախօսով եր

թը կը շարունակուէ, Պէտէ շարունակուէ, մէնչեւ որ կարելէ 

ըլլայ Եռա գոյն դրօշը կոթողել §կատարն հայրենէ լերանց հե– 

ռագոյն՝Ֆ,

0արզէկը էր դնդերով, սկաուտը էր խոյանքով, վարչակա

նը էր ճակտէ քրտէնքով, 110 մասնաճէւղերու 26 հազար ան– 

դամներն ու համակէրները էրենց ուժերուն առաւելագոյն 

չափով մասնակէց պէտէ դառնան այդ երթէն, որուն պատ– 

մութէւնը պէտէ գրուէ մէասնարար,

Ամէնո՛ւն շունչ ով, րոլորէն համար,

Հայութեա ն եւ Հայաստանէ ն համար,

0 ւրշօէ ՐԱօհէտ
Բ^ատ

\ ՚Բ Բ Ը \ ՚. ա
Բճատ

ՏշԽօէ
Յ̂ օսր յօսրոշ^
Օաժշժ 1օսրտ 
քօր 8 Բջ̂ տ 
օր 12 Բա̂ տ

1 1 “ րսօ 4օտ  Բ ^ ր ա ա ճ շ տ  
75001 Ր յ ո տ  
էշ1 331 4 2  96  10 10 
1*ՅՏ 331 4 2  96  18 77  
ՏՅետաէօսրտ @  տ օ1շօէօււր.օօա

48 , օօսրտ ճշ 1յ  14հօրէճ 
69003  I ,\ ()Ո 
էշ1 3 3 4  7 8  60  13 66 
ք՜Յ* 3 3 4  7 8  60  92  26  
տ^ յո @  տօ1օօէօսր.շօրո

67, Լ յ  ( և ւո օհ ւձ ր օ  
13001 ^13րՏ6ւ116 

է շ \  3 3 4  95  09  3 0  60  
1Խւ 3 3 4  95  09  3 0  61 
րոՋրտ 6  ւ11շ @  ̂ Յ տ է շ  շ1 տ. քր

32-38, րսօ ՈՋււաԵտճօսէաո 
\՚օրօ\;ւո
էտ1 3 7 4  10 52  55  55  
քԽէ 3 7 4  10 56  4 0  30  
տ յ  հ օ  ռւ @  Յ ր ր ա ո օ օ . օ օ ր ո

Ե օ ր Յ է օ ս ր տ

134 ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 412



արշւց֊ 412յւոՅա Յրշւց405^ճ 3/28/2019 10:31 Բ3ց6 135
֊

ԵՐ ԱԽՏ ԱԳԻՏՈՒՌ Ե ԱՆ 
ԵՒ ԱՐԺԵՒՈՐՄԱՆ ՓՈՐՁ

Գէորգ Յա կոբճեա ն  
ՎԻԵՆՆԱ

անի մը ամիս անցած է Հ-Մ-Ը-Մ-ի հիմնադրու

թեան դարադարձին նուիրուած Հայաստանի 

պաշտօնական եւ ժողովրդային հանդիսութիւննե– 

րէն : Մանաւանդ այս օրերուն, երբ շատերս քննադատու

թեան մէկական վարպետներ ենք, յաճախ ձեռնածալ նստած 

կը քննադատենք այս կամ այն միութեան ըրածը կամ չըրածը 

սխալներն ու մարտահրաւէրները նշելու կողքին, գործնական 

եւ ազդու լուծումներ չենք առաջարկեր, §եթէ մենք չենք կազ

մակերպողը, ուրեմն թերէ-անկատար է՝^ի հոգեբանութեամբ 

կը գործենք ու կը զլանանք արդար գնահատականներ տալ

դրական երեւոյթներուն։ Կը հաւատա նք, որ Հ-Մ-Ը-Մ-ի 100-
ամեակէն նուէրուած հայաստանեան ձեռնարկներուն բոլո ր 

դերակատարներուն, ամէնէն մեծէն մէնչեւ ամէնէն Հնչէն 

ներդրում ունեցողներուն անխտիր երախտապարտութեան 

խօսք արձանագրելը մեր խիղճին նուազագոյն պարտքն է։

Հետեւաբար, երախտապարտութեան ազնիւ խօսք բոլոր 

անոնց, որոնք ամիսներ շարունակ ծրագրեցինք դասաւորե

ցին« կազմակերպեցին, համակարգեցին, գործադրեցինք նուի– 

րաբերեցին, օժանդակեցին, շարքերը զօրաշարժի ենթարկե– 

ցին, քուլիսներու ետին, ժողոկներու միջոցով կամ Երեւանի 

ու ծիւրականի տօթին ու կիզիչ արեւուն տակ ջիղ ու համբե

րութիւն վատնեցին, ուժաթափ եղան, մարտահրաւէրներ 

յաղթահարեցին, մ էկ  խօսքով ^ ՈՈԾԵՑՒ՚Ն, որպէսզի պատ

մական այդ տասը օրերը ոսկի տառերով արձանագրուին ո չ 

միայն Հ-Մ-Ը-Մ-ի, այլեւ հայոց նորագոյն պատմութեան տա

րեգրութեան մէջ։

Պատմական էին այդ օրերը որովհետեւ Հ-Մ-Ը-Մ-ը հա– 

մայն հայութեան առջեւ իր հարիւրամեայ աշխարհատարած 

երթին հաշուետուութիւնը կու տար ՃԱԿԱՏԱՅՄ5 , հայրենի 

անկախ հողին վրայ, Եռագոյնի հովանիին ներքեւ, ինքնու– 

րո յն , կազմակե՛ րպ, բծախնդրօրէն մշակուած ձեռնարկնե– 

րով , սկաուտական կուռ շարքերով, զանազան երկիրներէ 

ժամանած հարիւրաւոր միութենականներով, պետական, քա

ղաքական, ակադեմական աւագանիի ներկա յո ւթ ե ա մ բ , 
անոնց իրաւացի գնահատականով ու քաջալերանքով, հայրե– 

նաբնակ եւ սփիւռքաբնակ հայրենակիցներու ժողովրդային 

մասնակցութեամբ։

Պատմական էին, որովհետեւ իբրեւ հայ ժամանակակից 

իրականութեան մէջ մեծագոյն թիւը եւ ցանցը ունեցող հա

մահայկական կազմակերպութիւն, Հ-Մ-Ը-Մ- Հայաստանի 

մէջ այս ձեռնարկներու կազմակերպումով կու գար իր լու– 

ման ներդնելու ընդամէնը երկու ամիս առաջ ժողովրդային
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յեղափոխութեամբ իշխա– 

նափոխութիւն ապրած հայ

րենիքին ու ժողովուրդին 

կեանքին մէջ : Այսպէսով ,
Հ-Մ-Ը-Մ-ը ւս կը
փաստէր, որ ինք հայրենա– 

կեդրոն ու հայրենանուէր 

միութիւն է ։ Միաժամանակ, իշխանութիւններուն ցուցաբե– 

րած ողջունելի համագործակցութիւնը եւ անվերապահ զօ– 

րակցութիւնը վստահութիւն կը ներշնչէին բոլոր մասնակից

ներուն եւ կ ամրապնդէին ժողովուրդ-իշխանութիւն համա

հայկական կազմակերպութիւններ յարաբերութիւնները։

Պատմական էին այդ օրերը, որովհետեւ խորհրդանշակա– 

նօրէն Պոլիսէն, Արարատի գագաթէն, Փարիզէն ու Անթիլի ա– 

սէն բերուած ջահերը կը միաձուլուէին Ծիծեռնակաբերդի 

անմար կրակին հետ, որ մեր ժողովուրդի արդար իրաւունք

ներու եւ պահանջատիրութեան կրակն է ։

Պատմական էին, որովհետեւ աշխարհի չորս ծագերէն 

աւելի քան 1200 սկաուտներ Հայաստան մէկտեղելով Հ-Մ-՜ 

Ը-Մ-ը անուղղակիօրէն կը վերահաստատէր իր առաքելու
թիւնը §Նահատակ ցեղի անմահներ՝ֆը դէպի հայրենի կատար

ներ առաջնորդելու

Պատմական էին, որովհետեւ 0 փերային թատրոնի սրահին 

պաշտօնական հանդիսութեամբ, ծիւրականի մէջ բացուած

յուշաքարով, Երեւա նի Հ-Մ-Ը-Մ-Հ-Ա-Ս-Կ-ի կեդրոնին առջեւ 

քողազերծուած Հ-Մ-Ը-Մ-ի հիմնադիրներու որմնաքանդակ– 
ներով եւ Եիւմրիի մէջ տեղադրուած վահան Ջ երազի արձա

նով, ինչպէս նաեւ հարիւրամեակի դրոշմաթուղթի, գիտաժո– 

ղովի եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի թանգարանային իրերու ալպոմին հրա– 

տարակութեամբ, Երեւանի կեդրոնին մէջ տեղադրուած մեծ 

պաստառներով ու լրատուական զանգուածային միջոցներու 

անդրադարձով, Հայաստանի մէջ Հ-Մ-Ը-Մ-ի հանրաճանա– 
չութեան մակարդակը կը բարձրանար։

3 առաջիկայ տասնամեակներուն նմանօրինակ պատմա

կան յոբելեաններ նշելու համար Հ-Մ-Ը-Մ- այլեւս ունի կայա

ցած համաշխարհային կառոյց, կամաւորներու հսկայ բա– 

նակ, ներուժ եւ պատմական փորձ։ Կը մնայ առարկայական 

արժեւորումի ենթարկել միութեան ներկա ն, ներկան ու ներ

կայի նպատակասլաց գործը առա^նահերթ նկատել, չգինով

նալ անցեալի փառքով, չտարուիլ ապագայի վարդագոյն 

երազներով, վերանորոգուիլ, աւելի արդիականանալ, միշտ 

որակը գերադասել, ստեղծագործել ու ժամանակակից աշ– 

խարհայեացքով, ռազմավարութեամբ, ծրագիրով եւ աշխա– 

տելաոճով թեւակոխել երկրորդ հարիւրամեակ։
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ար մը առաջ ծնունդ առած Հ Մ Ը Մ ի  

պատմութեան վրայ ակնարկ մը նետե– 

լը, ինքնին, բաւարար է տեսնելու եւ 

վկայելու յաղթական, յառաջդիմական գնացքը 

հարիւրամեայ այս հաստաբեստ կաղնիին, որ աշ– 

խարհացրիւ իր 110 մասնաճիւղերով, իսկապէս 

համահայկական հսկայ կազմակերպութիւն մըն 

է էր բեղուն աշխատանքով, մշտադալար ու 

մշտանորոգէ

Այ  ս վիթխարի մէութեան գոյատեւման 

գաղտնիքը կը կայանայ հիմնադիր սերունդէն 

մինչեւ օրս իրերայաջորդ սերունդներուն փո

խանցուող ազգային վեհ գիտակցութեան, անբա

սիր նկարագիրին, անկուն կամքին ու յարատե

ւութեան մէջ■■
Պատմութեան ընթացքին քիչ ժողովուրդներ կարողացած 

են փայլուն էջեր եւ յաղթանակներ արձանագրել, հակառակ 

այն բոլոր դժուարութիւններուն , որոնք կը միտին խափանել 

խաղաղութիւնն ու բերկրալի կեանքը։ Այդ քիչերէն կը նկատ– 

ւի մեր ժողովուրդը, որ իր ապրած դժխեմ օրերու փոշին հա

զիւ թօթափած, 0 եղասպանութեան արիւնալի տարիներէն 

անմիջապէս ետք, իր անխորտակ կամքով կարողացաւ հա

մախմբել ու կազմակերպել ջարդէն մազապուրծ ճողոպրած 

ժողովուրդը, կերտել Հայաստանի անկախութիւնը եւ անկա

խութեան կողքին ծնունդ տալ Հա յ Մարմնակրթական Ընդ– 

հանուր Միութեան §^արձրացի՛ ր-բարձրացուրն նշանաբա

նով։

Հ*Մ*Ը*Մ*ի հիմնադրութեան օրէն , անոր գործունէու– 

թեան պարզագոյն ձեւին մէջ իսկ, մեր ժողովուրդի դարաւոր 

պայքարին մարմնացումը կը տեսնենք։ Այս բոլորը հայ պա~ 

տանիին ու երիտասարդին ֆիզիքական, մտաւոր ու հոգեկան 

աշխարհը առողջ պահելով §առողջ մարմին, միտք եւ հոգին 

գաղափարը հետապնդելով։

^ա ր մը բոլորած Հա յ Մարմնակրթական Ընդհանուր 

Միութիւնը միշտ մնաց պատնղշի վրայ ջանալով բարձր պա– 

հել հայ մարդուն արժանիքները, վանելով վատը, սերմանելով 

բարին ու վսեմը։ Այսպէս, ան ունեցաւ իր սկզբունքները եւ 

ջանադիր եղաւ չարը եւ քայքայիլը անջատելու հայ մարդու 

եսէն, փոխարէնը զայն լուսաւորելով գիտութեամբ զարդար– 

ւած մարդկայնութեամբ։ Այս միտքերուն կարելի է հանդի– 

պիլ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ականի երդումին եւ դաւանանքի յօդուա ծնե

րուն մէջ։

Հ Մ Ը Մ ը  իր բովանդակ պատմութեան ընթացքին սրբա

զան առաքելութիւն նկատած է հայ մարդը իր կոչումին ար

ժանի պահելը։ Այդ կոչումը Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ականներուն համար հե

տեւեալ կէտերուն մէջ խտացած է©–

1) Հայեցի եւ քրիստոնէական դաստիարակութեան անա

ղարտ պահպանում։

2) Մարդկային, ընկերա –անհատական կեանքի բարոյակա– 

նութեան եւ որակի պահպանում։

3) Անզիջող կեցուածք եւ հաւատարմութիւն Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  

սկզբունքներուն, որոնք կը մարմնաւորեն հայ ժողովուրդին

իտէալը։

Սիրելի՛ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ա կ ա ն ն ե ր ,

Այսօր, հարիւր տարի ետք, մարդակերտման դարբնոցի 

Հ-Մ-Ը-Մփ նշանաբանը §^արձրացի՛՚ ր-բարձրացուրնը հրա

ւէր մըն է ուղղուած բոլոր ազնիւ հոգիներուն, որոնք կը հա

ւատան այս ուռճացած միութեան (ա^ս դպրոցին՝) առաքելու

թեան։ Այն դպրոցին, որ մարդուս մէջ կ արմատացնէ վեհա

գոյնին, կատարեալին ձգտումը, առողջ մարմին ու միտք, 

մաքուր հոգի ու նկարագիր կերտելով։ Այս ներդաշնակու

թիւնն, որ կը զատորոշէ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը այլ կազմակերպութիւն– 

ներէ ու միութիւններէ։

Փա՜ռք հիմնադիրներու խնկելի յիշատակին։

Թող յա ւէտ օրհնեալ ըլլան Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի ազգանուէր ծառա

յութիւնն ու գործունէութիւնը։

կեցցէ՛ հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը։

կեցցէ՛ \§§–ամեայ Հ ՚ Մ ՚ Ը ՚ Մ ՚ ը  §Պատուաբեր անցեալէն 
յաղթական ապագայն, §Փառապանծ անցեալէն, դէպի պայ

ծառ ապագայն իր երթով։
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