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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ Դ. ԼԻԱԳՈՒՄԱՐԻ
.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան քառամեայ 
նստաշրջանի (2015-2019)
Դ. լիագումար նիստերը 

տեղի ունեցան 8 եւ 9 Մայիս 2019– 
ին, ԱթԷնքի մէջ, Յունաստան։

Լիագումարը ծանրացաւ միու– 
թեան 100-ամեակի կեդրոնական 
ձեռնարկներուն արժեւորման 
վրայ, շեշտելով իրագործուած ձեռ– 
նարկներուն պատմական տարո
ղութիւնն ու ապագայի իմաստով 
փորագրուած դրոշմներուն իրողու
թիւնը։ Արդարեւ, միութեան 100–ամ– 
եակի կեդրոնական ձեռնարկին 
զոյգ Վեհափառ Հայրապետներուն 
հովանաւորութիւնը եւ իրենց ներկայացուցիչնե
րուն ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահին շնորհած նա
խագահութիւնն ու իր եւ վարչապետին ներկայու
թիւնը մեծագոյն փաստերն էին 100-ամեայ միու– 
թեան հանդէպ իրենց ունեցած յարգանքին ու գի
տակցութեան։

Կեդրոնական Վարչութիւնը ստացաւ նաեւ Հա
յաստանի Հանրապետութեան վարչապետին յղած 
շնորհակւսլագիրը՝ ուղղուած Հայ Մարմնակրթա– 
կան Ընդհանուր Միութեան, Հւսյաստւսն-Սփիւռք 
կապերու զարգացման գծով միութեան ունեցած 
մեծ ներդրման ու ազգանպաստ գործունէութեան, 
ինչպէս նաեւ միութեան 100-ւսմեակին վերաբերող։

Կեդրոնական Վարչութիւնը բարձր գնահատեց 
Հ.Մ.Ը.Մ.–ՀԱՍԿ–ի Վարչութեան եւ անդամներուն

անսակարկ ու նուիրական աշխատանքը միու– 
թեան 100-ամեակի կեդրոնական ձեռնարկներու 
յաջողութեան, ինչպէս նաեւ՝ 100-ամեակին նուիր– 
ւած Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերուն 
եւ Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ բանակումին յաջող 
աւարտը երաշխաւորող իրենց աշխատանքին ու 
գործակցութեան ուղղութեամբ։ Լիագումարը շեշ– 
տեց նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.–ՀԱՍԿ–ի Վարչութեան վերջին 
երկամեայ աշխատանքներուն թափն ու արձա
նագրած յաջողութիւնները, անդամարշաւի ու աշ– 
խատելաոճի ծիրերէն ներս։

Կեդրոնական Վարչութիւնը յատուկ շեշտը դրաւ 
միութեան 100-ամեակի ձեռնարկներուն յաջողու
թեան համար իրենց նիւթաբարոյական նպաստը 
սիրայօժար տրամադրած 10 կնքահայրներուն 
միութենական գիտակցութեան եւ ներդրումին, 

որոնց շնորհիւ կարելի եղաւ իրա
գործել միութեան 100-ամեակի 
ձեռնարկները։ Կեդրոնական Վար
չութիւնը անդրադարձաւ նաեւ աշ– 
խարհասփիւռ Շրջանային եւ Մե
կուսի Վարչութիւններուն նիւթա– 
բարոյական աջակցութեան, որոնք 
յաւելեալ փայլք տուին 100-ամեա
կի ձեռնարկներուն յաջողութեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Շար.ը Գ. կողք
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8-17

18-21

22-23

Վ ՐԻՊ Ա Կ

Տպագրական վրի
պակով մը, «Մարգիկ»ի 

անցեալ թխին մէջ, Սել– 

լա Թնճուկեանի «Հ.Մ.– 

Ը.Մ .ի 100-ամեակ» յօդ– 
ւածին վերջին տողը լոյս 

չէր տեսած։ Վրիպակին 

համար մեր ընթերցողնե
րուն ներողամտութիւնը 
խնդրելով՝ յօդուածը կը 

վ եր ա հ րա տ ա ր ա կ են ք  
ամբողջութեամբ ։

ԱԿՆԱՐԿ
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Խմբագիր։ Վ իգէն  ԱւագեաԱ (րէ€Խո.որոհւոո@հօա6Ո6էա6Ո.օր§)

Խմբագրական կազմ։ Գ րիգ որիս  Պողա րեա ն, Մ ա րօ Քէշիշեա ն, Սեւա ն Նա զա րեա ն, Տիրա ն Շա հինեա ն։

Վարչական կազմ։ Պ ա տ րիկ Կիւլպ էնկեա ն, Աբօ Մոսիկեա ն, Սիլվա  Սա ղրրեա ն, Ցա րութ  Ա լա ճա ճեա ն, Նա զօ  

Հա պ իպ եա ն, Ռ իթ ա  Օղուլեա ն, Ա տ լին Շա մմա սեա ն։

էջադրում եւ ընդհանուր ձեւաւորում։ Արշօ Պա լեա ն, Կոդքի պատրաստութիւն։ 7  Շօոօշբէ 1ոէ6րոԱէ1օա1, Գրաշա
րութիւն։ Շողիկ  Պոյա ճեա ն, Տպագրութեան պատրաստութիւն։ ԲհօէօցարսրշԲԹհԽբԹո, Տպագրութիւն։ Հա մա զգա յինի  
«Վ ա հէ Սէթեա ն» տպարան, Պէյրութ, Լիբա նա ն։

Բաժանորդագրութիւն։ «Մա րզիկ» կը հասնի աշխ ա րհի25 երկիրներու բաժանորդներու։ Տարեկան բաժանորդագրութեան 
սակ ճշդուած է՝ Լիբանա ն 25 $, Միջին Արեւելեան եւ Եւրոպական երկիրներ 50 $, Մ  Նահանգներ եւ Աւստրալիա 55 $։ Լիբա– 
նանի մէջ թերթին հա տ ա վա ճա ռի սակն է 5000 լ.ո.։ Ցրւում։ «Մա րզիկ»ի ցրւումը Լիբա նա նի մէջ կը կատա րուի յա տ ուկ  
ցրուիչով (հեռ. 71/239209)։ Թ երթը կա րելի է ստանաչ նաեւ «Հա մա զգա յին»ի գրախանութէն։ Լիբա նա նէն դուրս թերթը կը 
ստացուի «ԼՖ աո րօտէ»ի միջոցով։

«Մարզիկ» ամսաթերթ կը հրատարակուի Հ.Մ.Ը.Մփ Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ - Հասցէ։ «Սեւան» շէնք, թիւ 77 փողոց, թիւ 4 հատուած, 

Պուրճ Համուտ, Պէյրութ, Լիբանան ©  9611248043, 9611260117 տՁրշւ§@Մօտ6Ո6էտ6Ո.օր§ ©

Մօտտոտէտտո - Հ.Մ.Ը.Մ. \V\V\V.1 օ̂տ ո̂ է̂տ ո̂.օր§

֊ Փ ֊



արշ|ց֊ 413 ։ա րշ|ց405^  7/1/2019 12:20 Բցցտ 2

֊

խմբագրական

Ն Ո Ր  Է Ջ
(Հ  Մ Ը  Մ Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ  

Ա. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Ամէն ինչ սկիզբ ու վեբջ ունի։
Հ.Մ .Ը .Մ .ի համար սկիզբը 1918 թուականն 

է։ Վ երջը ... հեռաւո՜ր ապագայի հարց կը 
թուի ըլլալ, այնքան ատեն որ մարմնակրթա– 
կան ա յս մեծ միութիւնը գիտէ երբ եւ ինչպէս 
ինքզինք վերանորոգել թարմացնել ու կա
տարելագործել։

Միութեան 100-ամեակը կանխած համա– 
Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ն մարզախաղերն ու բանակու
մը, իրենց մասնակիցներու թիւով եւ կազմա– 
կերպճան յաջողութեամբ, փաստը սափն, որ 
ինչքա՜ն առողջ եւ կայտառ են Հ.Մ .Ը .Մ .ի  
մարզական թէ սկաուտական թեւերը։ Անոնք կը գործեն 
ժամանակի պահանջներով, տեւաբար կը ձգտին լաւին ու 
լաւագոյնին, հետեւաբար անոնց շա րքերը կը մնան 
ստուար ու խիտ։

Նորերը անդադար կու գան Հ.Մ .Ը .Մ .ի շարքեր, մինչ 

հիները բնական կարգով իրենց տեղերը կը զիջին նօթե
րուն, բայց... հանգիստ չեն ճանչնար։ Չեն կրնար ճանչ֊ 
նալ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ն իրենց դաստիարակութեամբ ու կազ֊ 
մաւորումով, որովհետեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ականութիւնը միութենա- 
կանութիւն ըլլալէ առաջ կեանքի ձեւ է, ոճ է, առօրեայ ապ
րում եւ տագնապ է։ Իսկ այդ բոլորը տարիք ու ժամանակ 
չեն ճանչնար, սկիզբ ու վերջ չունին։

Հետեւաբար, մարտահրաւէրը, զոր երկար ժամանակէ 
ի կեր կը ներկայանար միութեան դիմաց, այն էր թէ՝ ի՞նչ 
ընել եւ ի՞նչպէս ընել, որ սկաուտական թէ մարզական 
շարքերուն հրաժեշտ տուող եւ աշխատանքի խանդ ու 
եռանդ ունեցող երիտասարդ-երիտասարդուհիները, մին  
չեւ անդամական-վարչական գործունէութեան ծաւալում, 
մնա՜ն միութեան մէջ, գործեն իրենց նմաններուն հետ եւ 
ազգային առողջ մթնոլորտի մէջ պատրաստուին վաղ֊ 
ւան մեր կեանքին։

Մտաեոգութիւնը նոր չէր, լուծումն էր նոր։ Լուծումը 
եկաւ Հ.Մ .Ը .Մ .ի 10-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր 
ժողովին, որ միութեան զարգացման ռազմավարական 
ծրագիրը մշակելով՝ առաջադրեց միութեան մէջ ստեղծու
մը երիտասարդական բաժանմունքի մը, որուն մաս կազ
մեն 18-30 տարեկան Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ն տղաք ու աղջիկներ։ 
Հսկայական ներուժ, որ երբեմն պիտի չուզէր ա յլ միու– 
թիւններու անդամակցիլ, ջերմ համակիր մը մնալով հան
դերձ այդ միութիւններուն։

Առաջադրանքը լայն հող գտաւ նախ Արեւմտեան Մ .

Նահանգներու մէջ, ուր ատեն մը փորձարկը- 
ւելէ ետ ք, Հ.Մ .Ը .Մ .ի Կեդրոնական Վարչու
թիւնը կազմակերպեց Աթէնքի երիտասար
դական առաջին համագումարը՝ նպատակ 
ունենալով^

- Երիտասարդական բաժանմունքի ը ս  
կզբնական փորձառութիւնը գնահատել եւ 
որոշ պատշաճեցումներով ա յլ շրջաններուն 
օրինակ ծառայեցնել։

- Երիտասարդութիւնը յուզող օրուան 

հարցերուն եւ մտահոգռւթիւններուն շուրջ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ն երկխօսութիւն ծաւալել։

- Հ.Մ .Ը .Մ .ի 12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր 
ժողովի նախօրեակին, երիտասարդութեան ձայնը երի
տասարդներով ճամբով միութեան գերագոյն ժողովին 
հասցնել։

Երիտասարդական համագումարը տեղի ունեցաւ միու
թեան 100-ամեակի տօնակատարութիւններէն անմիջա- 
պէս ետք եւ նշեց միութեան երկիրդ  100-ամեակի առաջին 
գործնական քայլը՝ աշխատանքի նոր հորիզոններ բանա
լու անոր 24 շրջաններուն դիմաց։

Համագումարը յաջողութեամբ պսակուեցաւ, որովհե
տեւ ան բաւարարեց տարիներու կարիք մը եւ նոր էջ բա
ցաւ միութեան արդի պատմութեան մէջ՝ աշխատանքի յա 
ւելեալ դաշտ մը ստեղծելով բոլորին համար։

Երիտասարդական Ա . համագումարին մասնակիցնե
րը առաջին անգամ ըլլալով քով-քովի եկան, իրարու փ որ  
ձառութիւններ բաժնեկցեցան եւ ազգային թէ միութենա- 
կան հարցերու շուրջ տեսակէտներ փոխանակեցին։ Ա յս  
պէս, աշխարհագրական, քաղաքակրթական եւ լեզուա- 
կան պատուարները փուլ եկան եւ միութենական միեւնոյն 
դրօշին տակ համախմբուած տղաք ու աղջիկներ, իրենց 
իւրայատկութիւնները պահելով հանդերձ, մտածեցին, 
տագնապեցան ու արտայայտուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ն խոր 
համոզումներով եւ արդար սպասումներով։ Անոնց ելոյթ- 
ներէն ի յա յտ  եկաւ, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ականութիւնը ժառանգա
կան կապ մը չէ իրենց համար, ո°չ ա լ ծնողական կամ բա- 
րեկամական թելադրութեան մը արտայայտութիւնն է։ Այդ 
բոլորէն առաջ ու վե՜ր, ան հաւատարմութիւն է մեր ինքնու
թեան, կապուածութիւն է այն բո–որ արժէքներուն, որոնք 
100-ամեայ ա յս միութեան բարոյական անաղարտ դիմա- 
գիծը կը կազմեն եւ տիպար միութենականի արժանիքնե
րը կը բնորոշեն։
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Համագումարին մեծ եղաւ երիտասարդութեան սպա
սումը միութեան պատասխանատուներէն՝ աւելի հզօր, 
աւելի տարածուն եւ աւելի ժամանակակից Հ.Մ .Ը .Մ . մը ու
նենալու։ Փոխադարձաբար, քիչ չեղան պատասխանա
տուներու ակնկալութիւնները երիտասարդներէն՝ մեր 

կեանքին մէջ աճող ներկայութիւն դառնալու, յատուկ դե– 
րակատարութիւն ստանձնելու եւ հայութեան հաւաքական 
երթին գործօն ու գիտակից մասնակցութիւն բերելու իմաս
տով։

Երիտասարդական առաջին համագումարը յա ջ ո ^  
ցաւ միութեան երիտասարդ ներկայացուցիչները քանի մը 
օրով դուրս բերել իրենց համայնքներու տեղական-տե- 
ղայնական հողերէն եւ անոնց դէմ պարզեց, իբրեւ հաւա
քական մէ°կ ամբողջութիւն, համահայկական մտահո^ու- 
թիւններով գործելու ուղին։ Մէկ կողմէ ան սփիւռքեան զա
նազան միաւորներու միջեւ համագործակցութիւնը շեշ- 
տեց, իսկ միւս կողմէ՝ Սփիւռք-Հայաստան փորձառութիւն 
ներու փոխանակման պահանջը ներկայացուց։

Համագումարը միայն միութիւնը հետաքրքրող հարցեր 
չարծարծեց։ Օրակարգի բազմակողմանի քննարկման 
նիւթ դարձուց մերօրեայ երիտասարդութիւնը յուզող բոլոր

հարցերը՝ տեւաբար ընդգծելով ազգայինին կառչելու եւ 

միջազգայինին բացուելու անհրաժեշտութիւնը։ Քննարկը՛ 
ւեցան ազգային ինքնութեան տագնապն ու կրկնակ 
պատկանելիութեան հարցը, տեղեկատուական ա րհես 
տագիտութեան կապուած մտահոգութիւններն ու հայեցի 
դաստիարակութեան խնդիրները, հասնելու համար մինչեւ 
միութեան երկրորդ 100-ամեակի մարտահրաւէրներուն եւ 
երիտասարդական աւելի լայն շրջանակներու բացուելու 
հրամայականին։

Իր տեսակին մէջ առաջինը ըլլալով հանդերձ, համա
գումարը երիտասարդական մթնոլորտի իր անկեղծու- 
թեամբ, անմիջականութեամբ եւ հարազատութեամբ ուսա- 
նելի բազմաթիւ դասեր փոխանցեց միութեան պատաս
խանատուներուն։ Միաժամանակ, ան նորագոյն փաստը 
տուաւ Հ.Մ .Ը .Մ .ի կենսունակութեան։ Անուրանալի ա յն 
իրականութեան, որ հակառակ 100-ամեայ իր տարիքին, 
այս միութիւնը գիտէ իր շարունակականութիւնը ապահո
վող ուժին ինչպէս գուրգուրալ։ Գիտէ տեւաբար վերա նո 
րոգուիլ ու զարգանալ՝ ապագայի իր քայլերը այժմէն 
առաջնորդելով դէպի նորանոր 100-ամեակներ։

Հ  Մ Ը . Մ Ի  24 ՇՐՋԱ Ն Ն ԵՐ, 110 Մ Ա Ս Ն Ա Ճ ԻԻՂ ԵՐ ԵԻ Մ ԻԱ ՒՈՐ Ն ԵՐ

ՀայաստաԱ։ ԵրեւաԱ, Մալաթիա, ԶէյթուԱ, Կոմիտաս, էրէբուԱի, ԱբովեաԱ, ՉարեԱցաւաԱ, ՀրազդաԱ, Աբմափբ, էջմիա ֊ 
ծիԱ, ՄարտուԱի, Կիւմրի, Վետի. ՎրաստաԱ։ Ախալքալաք, Ախալցխա, Թ իֆլիս. Ռ֊ոաիա։ Մոսկուա. ԼիբաԱաԱ։ Պէյրութ, 
Զահլէ, Թ րիփ ոլի, ՊուրճՀա մուտ , ԱյԱճար, ճիւԱի, ԱԱթիիաս, ժբտ էյտ է, Պաուշրիէ, Ռաուտա. Սուրիա։ Հալէպ, Դամասկոս, 
Լաթաքիա, Գա միշի, Քեսա պ. ՅորդաԱաԱ։ ԱմմաԱ. ՊաղեստիԱ։ Երուսաղէմ, Հայֆա, Եաֆա. Եգիպտոս։ Գահիրէ, Աղեք– 
սաԱդրիա. Իրաբ։ Պաղտատ, Մուսուլ. Քաէյթ։ Քուէյթ. Կիպրոս։ Նիկոսիա . ՅուԱաստաԱ։ ԱթէԱք, ԳոքիԱիա, ՍելաԱիկ. ԱԱգբ  
իա։ ԼոԱտոԱ. Աւստրիա։ ՎիեԱԱա. ՖբաՈսա։ Փարիզ, ՎալաԱս, Մարսէյ. ՀպաԱտա։ Ալմելօ, Ալքմար, ԱոԱհեմ. ԳերճաԱիա։ 
ՍիւԱիխ. Շաէտ։ Սթոքհոլմ, Վեստ երոս, Սոտերթելիա. Պողկարիա։ Սոֆիա, Ռ՛ուսէ, Փլովտիվ, ՎաոԱա, ՇումէԱ, Պուրկաս, 
Տոպրիչ. ԳաԱատա։ ՄոԱթրէալ, ՀամիլթըԱ, ԹորոԱթօ, Քէմպ րիճ, ՍէԱթ ԳաթրիԱզ, Լաւալ, ՎաԱքուվըր. Արեւմտեան 0  Նա
հանգներ ։ Լոս  ԱԱՃելըս, ՍաԱ ՖրաԱսիսքօ, ՖրեզԱօ, ՄոԱթեպելլօ, Փասատիճա, ԿլէԱտէյլ, ՕրէԱՃ ՔաուԱթի, ՍաԱ ՖեոԱաԱ– 
տօ, ՍաԱ Տիէկօ, ԻԱլըԱտ էմփայր, ՍաԱթա Գլարա, ՔրեսէԱթա Հովիտ, ՊըրպէԱք, Լա ս Վեկաս, ՖիԱիքս, ՈւոլԱաթ 0րիք, 
Նորթ Հոիվուտ , ՍաքրամեԱթօ, ՍաԱթա Քլարիթա . Արեւեփան 0. Նահանգներ։ ՈւաշիԱկթըԱ, ՊոսթըԱ, Նիւ Եորք, Նիւ 
ճըրզի, Շիքակօ, Ֆիլատ ելֆիա , Տիթրոյթ, ՓրովիտըԱս, Ֆլորիտ ա , ԱլպըԱի, Շարլոթ, Մերիմէք Հովիտ. ՀարաւայիԱ Ամերի– 
կա։ ՊուէԱոս Այրէս, Գորտոպա, ՄոԱթէվիտէօ. Աւստրափա։ ՍիտԱի («ԱԱդրաԱիկ»), ՍիտԱի («Արաքս»), ՍիտԱի («Կամք»), 
ՍիտԱի («Արարատ»), ՄելպուոԱ.
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ  
Ա8ՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐՐ՝ ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ, ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ  
ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐՈՒՆ

Հ Մ  Ը Մ ի  պատուիրակութիւն մը, բաղկացած կեդրոնա
կան Վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանէ, կեդ
րոնական Վարչութեան անդամ Րագրատ Եսայեանէ, 

Հ Մ  Ը Մ  ՜ՀԱՍկ՜ի վարչութեան ատենապետ ^աւիթ Յակոբ– 
եանէ եւ վարչութեան անդամ Աանտրա Վարդանեանէ, Եր՜ 
կուշաբթի, 29 Ապրիլին, այցելեց Հայաստանի նախագահ Ար ֊ 
մէն Աարգսեանին եւ ներկայացուց միութեան աշխատանք– 

ներն ու ապագայի ծրագիրները։ Այս առիթով, նախագահ 

Աարգսեան հաստատեց, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ միաւորելու, համախըմ– 

բելու եւ կրթելու կարեւոր դեր ու նի Ափիւռքի մէջ։ Հարկ է, 
որ ան մեծ եռանդով շարունակէ ազգային ինքնութեան պահ– 

պանման եւ մայր հայրենիքի հետ կապերու ամրապնդման 

աշխատանքը։
Նախագահ Արմէն Աարգսեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատուիրակու

թեան գործակցութեան իր պատրաստակամութիւնը յայտնե– 

լով, նշեց, թէ Ափիւռքի մէջ կարիքները շատ են։ Անհրաժեշ
տութիւնը կայ նոր ժամանակներու նորահաս սերունդներու 

պահանջներուն եւ խնդիրներուն համահ ունչ նոր մօտեցում
ներու։

Այցելութեան աւարտին, պատուիրակութիւնը նախագահ 

Արմէն Աարգսեանին փոխանցեց միութեան 100-ամեակին 

առիթով հրապարակուած յատուկ նամականիշը։

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻկՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻ ՄՕՏ
Այնուհետեւ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատուիրակութիւնը այցելեց 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին։

Հ Մ  Ը Մ  ի պատուիրակութիւնը ընդունելով, վարչապետ 

Փաշինեան գնահատեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի դերը հայապահպանման 
գործին մէջ եւ կառավարութեան անունով պատրաստակա
մութիւն յայտնեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի զանազան նախաձեռնութիւ
ներուն աջակցութեան։

Հ Մ  Ը Մ ի  կեդրոնական Վարչութեան ատենապետը վար
չապետ Նիկոլ Փաշինեանին ներկայացուց միութեան ծրագիր– 

ները եւ յատկապէս Մայիսին, Յունաստանի մէջ տեղի ունե
նալիք Հ Մ  Ը Մ  ի երիտասարդական համագումարը։

Այցելութեան ընթացքին քննարկուեցան Հայաստանի, յատ
կապէս մարզերու մէջ սկաուտական շարժման աշխուժացման 

վերաբերող զանազան հարցեր եւ նախաձեռնութիւններ։

... ՆԱԵՒ ՀԱՅԱԱՏԱՆԻ կՐԹ ՈՒԹ ԵԱՆ Ե Ւ  

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽ ԱՐԱ ՐՆԵՐՈՒՆ ՄՕՏ

4 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413

-



1̂ 3րշ|ց֊ 413։1^3րշ|ց405.ցճճ 7/1/2019 12:20 ^  Բ3ց6 5

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատուիրակութիւնը այ
ցելեց նաեւ Հայաստանի կրթութեան եւ 

գիտութեան նախարար Արայիկ Յարու– 

թիւնեանին եւ Հայաստանի պաշտպա
նութեան նախարար Ղաւիթ Տոնոյեա– 

նինէ
՝Նախարար Արայիկ Յարութիւնեանին 

հետ պատուիրակութիւնը քննարկեց նա

խարարութեան Ա Ա Կ ի
կապերու սերտացման եւ համագործակ

ցութեան կարելիութիւնները : Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապե
տը նախարար Յարութիւնեանին ներկա– 

յացուց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընտանիքը եւ 
նշեց, որ այս տարի կ  ամբողիանայ Հա
յաստանի մէջ վերընձիւղման 30-ամեա– 

կըէ Հ~Մ~Ը~Մ~ը ոչ-կառավարական կազ
մակերպութիւն է, որ 1991-էն ի վեր մաս 

կը կ ազմէ Համաշխարհային Ակաուտա– 

կան վարժումին: Ան մասնաճիւղեր ունի 
Երե ւանի եւ Հայաստանի զանազան 

մարզերուն մէջ
Իր կարգին, նախարար Արա յիկ Յ ա- 

րութիւնեան փափաք յայտնեց մօտէն 

ծանօթանալու Կ-ի դաստ
իարակչական ծրագիրներուն եւ համա
պատասխան ձեւերով օգտագործելու 

զանոնք :

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 
ԱՑՑԵԼՈՒԹԻՒՆՐ ԱՐՑԱԽԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ

ծ
րեքշաբթի, 30 

Ապրիլին, Հ  Մ  ՜ 
Ը Մ ի  պ ատուի- 
րակութիւն մը, բաղկա
ցած Կեդրոնական Վար

չութեան ատենապետ 

Գառնիկ 0կրտիչեանէ, 
Կեդրոնական Վարչու–
թեան

Եսայեանէ եւ Հ^Մ^Ը^Մ^
ՀԱԱԿ-ի ատենապե տ *̂ ա– 
ւիթ Յակոբեանէ, Ատե– 
փանակերտի մէջ այցելեց Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Րակօ Աա– 
հակեանին: Այցելութեան ներկայ գտնուեցան Արցախի Ազգային կողովի 

նախագահի տեղակալ Վահրամ Րալայեան եւ պաշտօնատար այլ անձնաւո– 

րութիւններ :
Հ~Մ~Ը~Մ~ի պատուիրակութիւնը ընդունելով, նախագահ Րակօ Աահակ– 

եան նկատել տուաւ, որ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի հետ համագործակցութիւնը պահանջը– 
ւած է : Ան բարձր գնահատեց միութեան գործունէութիւնը հայրենիքի եւ 

Ափիւռքի նորահաս սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան եւ մարմ– 

նարկրթութեան մէջ:
Հ~Մ~Ը~Մ~ի պատուիրակութիւնը, իր կարգին, Արցախի նախագահին փո

խանցեց միութեան մեծ ընտանիքին ողջոյնները եւ հաստատեց, որ Արցախը 

միշտ եղած է Հ.0.Ը.0.ականներու դաստիարակութեան, մտածումներուն 
եւ հոգիներուն մէջ: Հ.0.Ը.0.ականներ իրենց կեանքը զոհաբերած են Արց ա
խի համար, որովհետեւ միշտ պատրաստ եղած են հայրենի հողի ամբողջա– 
կանութեան եւ անվտանգութեան պահպանման համարէ

Այս առիթով, պատուիրակութիւնը նախագահ Րակօ Աահակեանին հետ 

քննեց նաեւ Արցախի մէջ Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ի գործունէութիւն ծաւալելու ծրագիր–
ները

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈԱԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ ՄՕՏ

Հ~Մ~Ը~Մի պատուիրակութիւնը այ
ցելեց նաեւ էջմիածին եւ տեսակցու–

Ս Ա Ր Զ Ի Կ , 3 8 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413 ^ 5

Ապա, պաշտպանութեան նախարար իաւիթ Տոնոյեանին 

այցելելով, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատուիրակութիւնը շնորհակալու
թիւն յայտնեց միութեան 100 -ամեակի տօնակատարութիւն– 

ներուն անոր ցուցաբերած աջակցու
թեան եւ գործակցութեան համարէ 
Պատուիրակութիւնը արծարծեց նաեւ 

պաշտպանութեան նախարարութիւն-

Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ա Կ
թեան հեռանկարները

թիւն մը ունեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայացու
ցիչ Նաթան Արք. Յովհաննիսեանի հետ եւ միութեան շնոր
հակալութիւնը փոխանցեց 100-ամեակի տօնակատարութեան 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին յղած 

պատգամին եւ ներկայացուցիչին հա
մար է Պատուիրակութիւնը քննեց Հ .0 .՜  

Ը Մ ի  հայաստանեան կառոյցին հետ 
գործակցութեան կարելիութիւնները է 

Այս առիթով, պատուիրակութիւնը 
Նաթան Արք.ին յանձնեց Ամենայն Հա

յոց Ղ արեգին Ր՝ Կաթողիկոսին փո
խանցուելիք 100-ամեակի յուշանուէրըէ



արշ|ց֊ 413 ։ա րշ|ց405^  7/1/2019 12:20 Բցցտ 6

֊

ՊԱՏԳԱՄ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ՊԷՏՔ է ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՆԱԼ ԵՒ ԶՕՐԱՆԱԼ
( Հ Մ Ը Մ Ի  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՂՐ■ ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ Խ Օ Ս 0Ը, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ Ա■ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ՐԱՑՄԱՆ)

կին

■ Մ Ը Մ ի  100 ՜ամեակի փա
ռաւոր տօնակատարութիւն– 
ներէն ետք, այսօր, մեր միու– 

թիւնը երկրորդ ձ^ -̂ամեա– 
ջին քայլը կ առնէ երիտասար

դական այս աննախընթաց համագումա– 
րով–.

Աննախընթաց կ ըսենք, որովհետեւ 
առաջին անգամըըլլալով նման համագու
մար մը տեղի կ ունենայ միութեան պատ
մութեան մէջհ Գաղափարը թելադրուած 

է Հ^Մ^Ը^Մփ 11-րդ Պատգամաւորական 
Ընդհանուր փողովէն եւ կազմակերպու– 

մը որոշուած է այս քառամեակի Կեդրո- 
նական Վարչութեան առաջին լիագու– 

մար նիստերուն
Ինչպէս գիտէք, մինչեւ օրս Հ .0 .Ը .0 . 

ունեցած է Պատգամաւորական Ընդհա
նուր փողովներ, միի-դիւանական խորհըր– 

դաժողովներ եւ հա մ ա –Հ.Մ Ը Մ  ■ ական
խմբապետական համագումարներհ Երիտասարդական այս 

համագումարը կու գայ աւելնալու անոնց վրայ, իբրեւ նորու– 
թիւն եւ անհրաժեշտութիւն հ

Ինչո՛ւ այս համագումարը հ
Թէ՛ Հ Մ Ը Մ ի  ռազմավարական ծ^րագրիրը իր իններորդ 

կէտով, ՝ ՝Ը Մ ի  վերջին
փողովները նկատեցին, որ մեր միութիւնը կը գործէ սկաու– 

տական եւ մարզական թեւերով ու մեծաթիւ շարքերով՝ Սա– 
կայն, երբ այդ շարքերը հասնին երիտասարդութեան հանգր
ուանին, եւ աւելի ձիշդը 18-30 տարեկանին , խնչ-ինչ պատ
կառներով անոնք աշխատանքի դաշտ չեն գտներ իրենց դի՜ 
մաց, հետզհետէ կը հեռանան միութենէն եւ հետագային քի~ 
չերն են միայն, որոնք տարիներ ետք կը վերադառնան եւ վար
չական պատասխանատուութիւններ կը ստանձնեն հ

Հետեւաբար, առաջին հերթին անհրաժեշտութիւնը զգաց– 

ւեցաւ ստեղծելու միջավայր մը, ուր երիտասարդ Հ.0.Ը .0.ա –  
կաններ կարենան իրենց գործունէութիւնը շարունակել, աշ
խատանքի կարելիութիւններ ստեղծել եւ իրենց կապուածու– 
թիւնը պահել միութեան հետՀ

Համագումարին գաղափարը ծնաւ 

նաեւ այլ մտահոգութենէ մը, այն որ 
մեր երիտասարդ տղաքն ու աղջիկները 

կանուխէն պատրաստել համա-Հ.0.– 
Ը.0.ական հարցերու ծանօթացման եւ 

քննարկմանհ Ի վերջոյ, այսօրուան երի
տասարդները վաղուան մեր պատասխա
նատուներն են եւ միութեան Պատգամա
ւորական փողովի մակարդակով ար
ծարծուած խնդիրները քննելը, անոնց 
մասին կարծիք յայտնելը եւ ապա համա
գումարին ճամբով այդ կարծիքները 
մինչեւ Պատգամաւորական փողով
հասցնելը, անկասկած, որ օգտակար 
փորձառութիւն է

Երրորդ եւ հիմնական նպատակը այս 
համագումարին, օրուան հարցերը, մա– 

նաւանդ երիտասարդութիւնը յուզող 
հարցերը, նոյնինքն երիտասարդութեան 

ակնոցով քննելն է եւ այդ հարցերուն նոր 
եւ արդիական լուծումներ գտնեյն էՀ

Տարգելիներ,
Ընդունինք, որ աշխարհը այսօր տագնապահար է եւ երի

տասարդութիւնը կը կրէ տեսակաւոր տագնապներու լուրջ 

հետեւանքները Արեւելքը կ ապրի կրօնական ծայրայեղու– 
թեան տագնապ, իսկ Արեւմուտքը կը դիմագրաւէ ծայրայեղ 

ազատամտութեան եւ աշխարհայնացման տագնապ՝. Արժէք– 
ներու բախում մը նկատելի է կրօնական, քաղաքակրթական 

եւ մշակութային բոլոր մակարդակներու վրայհ

Իսկ ո՞ւր է հայ երիտասարդութիւնը այս բոլորին մէջհ Մեր 

միութիւններուն մէ՞ջն է, շո՞ւրջն է, թ է ... մեր կեանքին 
գլխաւոր բացական է հ

Իսկ ի՞նչ կ ընենք մենք, իբրեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝, իբրեւ շրջաննե
րու միաւորներ, գաղութներ, դպրոցներ եւ եկեղեցիներ, ազգ 

ու պետութիւն, հայ երիտասարդութիւնը հաւաքական մեր 
կեանքին մէջ ներգրաւելու համարէ

Մինչեւ օրս մեր որդեգրած միջոցները սկսած են իրենք զի՜ 
րենք սպառել՝ Նոր իրականութիւնները կը թելադրեն նոր մօ–
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տեցումներհ Ազգա յին-միութենական մեր կառոյցները
կորսնցուցած են երբեմնի իրենց գրաւչութիւնը. Անցեալի 
գործունէութեան դրամագլուխը սկսած է մաշէր. 0իութենա~ 

կանութիւնը դադրած է ժառանգական յատկանիշ մը ըլլալէհ 

Զ աւակներ անպայման չեն հետեւիր իրենց ծնողներու օրինա՜ 
կին, որովհետեւ դաստիարակութիւն հասկացողութիւնը 
փոխուած է եւ հարցում մը սկսած է ինքզինք պարտադրել, 
թէ աւանդական մեր արժէքները այլեւս որքանմվ կը համա
պատասխանեն նոր սերունդի մտահոգութիւններուն, պայ
մաններուն եւ սպասումներունհ

Այսօրուան երիտասարդութիւնը շատ աւելի բան գիտէ 
քան իր ծնողներն ու պատասխանատուները. Ան կ ապրի 

երէցներէն տարբեր վայրի մը մէջ, որ անիրական է , երեւա– 

կայակա ն է հ Համացանցի աշխարհն է այդ, ուր ան աւելի ժա– 

մանակ կ անցընէ քան իր հարազատ տան ու շրջանակին մէջհ 
խնչպէս հասնիլ այդ աշխարհըհ Ինչ լեզուով հաղորդակցիլ 
այդ տղոց ու աղջիկներուն հետ, որոնք օրէ օր կը տիրապետեն 

ընկերային հաղորդակցութեան այնպիսի միջոցներու, որոնք 

հարցականի կ ենթարկեն անպայման քով-քովի գալու, միու– 

թենական ըլլալու, ժողո վ թէ սեմինար կատարելու անհրա
ժեշտութիւնը.

Երիտասարդութիւնը նորութիւն եւ արդիականութիւն կը 

փնտռ է իր շուրջհ Հետամուտ է լայն հորիզոններուհ Չի փ ա- 
փաքիր կառուցա յին-կանոնագրա յին կաղապարներու են– 
թարկուիլհ Ան կը նախընտրէ միութենական աշխատանքի մը 

օժանդակել, բայց միութենական չըլլալ. 0նալ համակիր քան 

յանձնառութիւն եւ պատասխանատուութիւն ստանձնելհ 

Գործել առանձին նպատակի մը համար, բայց ոչ միութենա
կան պարտաւորութիւններու շարքի մը համարհ

Նորերու հետաքրքրութիւնը շատ աւելի համամարդկային 

հարցերու շուրջ է քան ազգային եւ միութենական մտահո– 

գութիւններու, որովհետեւ առաջինին գործադաշտը անսահ
ման է, ըստ իրենց, մինչդեռ ազգայինն ու միութենականը 
դատապարտուած են մնալու սահմանափակ շրջանակի մէջհ

Այս բոլորը իրականութիւններ են, որոնց մասին անպայ
ման պէտք է խօսիլ, ապա ծրագրել, որոշել եւ գործի անցնիլ

նախկինէն աւելի արագ կշռոյթով, դաստիարակութեան եւ 

քարոզչութեան արդի մօտեցումներով, տեղեկատուական 
արհեստագիտութեամբ, կառուցային ժամանակակից յարմա– 

րութիւններով եւ մեր շրջապատին աւելի լայնօրէն բացուե– 

լու քաղաքականութեամբհ

Պէտք է հասնիլ մեզմէ հեռու գտնուող երիտասարդու
թեան. Իսկ հասնելու համար պէտք է արդիականանալ եւ զօ
րանալհ

Պէտք է ներգրաւել երիտասարդութիւնը, բերել զայն մեր 

մօտ, իսկ բերելէն ետք պէտք է կարենալ պահել մեր մէջ, մեր

կողքին՝
Այս բոլորը համագումարին քննելի հարցեր ենհ

Պէտք է խօսիլ այս բոլորին մասին եւ երիտասարդութեան 

ձայնը հասցնել մինչեւ Պատգամաւորական Ընդհանուր փո
ղով, ուր միութենական կարգով առաջարկները կրնան հաս
տատուիլ եւ որոշումի ուժ ստանալհ

Յարգելինե՛ ր,
0իութեան երիտասարդական առաջին համագումարը 

Հ.Մ .Ը .0 .ի  կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութիւնն է, 

իսկ ան կը հիւրընկալուի Հ^Մ^Ը^Մփ 3 ունաստանի Շրջանա՜ 
յին Վ արչութեան կողմէ, որուն պէտք է շնորհակալ ըլլալ, 
որովհետեւ անցնող ամիսներուն Վարչութիւնը մեծ աշխա– 

տանք կատարեց այս համագումարին գործնական աշխա - 
տանքները հետապնդելու եւ անոր ամբողջական յաջողու
թիւնը ապահովելու համարհ

Շնորհակալութեան խօսք համագումարի զեկուցաբերնե՜ 

րուն, մասնակից շրջաններուն եւ ձեզի սիրելի քոյրեր եւ եղ
բայրներ, որ ձեր աշխատանքները, համալսարանները ու գոր– 

ծերը զոհելով, աշխարհի չորս կողմերէն ժամանած էք Աթէնք 

մասնակից դառնալու Հ*0.Ը*0.ական այս կարեւոր հանդի
պումինհ

Զարի եկած էք բոլորդհ Յաջողութիւն համագումարի աշ– 
խատանքներուն եւ բարի երթ Հ*0.Ը*0.ի երկրորդ ՜^^-ամեա՜

կին հ
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Հ-Մ -Ը-Մ Ի  ԵՐԿՐՈՐԴ 100-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԱՋԻՆ Ն ՐԲ Ո Ւ Թ ԻՒ Ն Ը

ԱԹԷՆՔԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 
ԼՈՒՐՋ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ԿՈՒ ՏԱՅ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ՍՏԵՂԾՄԱՆ

Հ
-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական
վարչութեան կազմա–

կերպութեամբ եւ Հ-Մ-՜ 

Ը-Մ-է Յունաստանէ Շրր՜
ջանա յէն վարչութեան 

Գեամբ, Ուրբաթ, 10 Մայէ– 

սր առաւօտեան ժամր \10–էն, Աթէնրէ 

§Նովոթել% պանդոկէ ժողովասրահէն 

մէջ րնթացք առաւ մէութեան երէտա– 
սարդական առաջէն համագումարր, 
մասնակցութեամբ մէութեան 17 շրջան
ներէ 37 երէտասարդ–երէտասարդուհէ– 

ներու, Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական վար
չութեան եւ Յունաստանէ Շրջանայէն 

վարչութեան անդամներու, էնչպէս նա
եւ համագումարէն մասնակէց վեց 

շրջաններու վարչական ներկայացու– 
ցէչներու դէտէ հանգամանքով.

ԲԱ ՑՈ ՒՄ Ը
Երկօրեայ համագումարէն բացումր 

կատարուեցաւ Հ-Մ-Ը-Մ-է §Յառաջ նա

հատակդ քայլերգով, որմէ ետք ներկա– 
ներր մէկ վայրկեան յոտնկայս լռու– 

թեամբ յարգերէն &ուշէէ ազատագրր– 

ման կռէւներուն եւ րնդհանրապէս Ար– 

ցախեան պայքարէ ճակատներուն զոհ– 
ւած ազատամարտէկներուն եւ հայկա
կան բանակէ զէնուորներուն յէշատակր։

Ապա, մասնակէցներր ծանօթացու–

ցէն էրենք զիրենք, մէնչ Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդ–
րոնական վարչութեան ատենապետ 

եղբ. *էառնէկ Մկրտէչեան ծանօթացուր 

համագումարէն ներկայ կեդրոնական 

վարչութեան 12 անդամներր (բանաւոր 
կր բացակայէր Փարէզէն եղբ- Անդրա– 

նէկ Պահարեան), €0արզէկդէ խմբա– 

գէրն ու կեդրոնական վարչութեան 

գործավարը։
Սանօթացումէն է  յայտ եկաւ, որ հա

մագումարէն Հ-Մ-Ը-Մ-է շրջաններր ներ
կայ են հետեւեալ ներկայացուցէչներով––

Հ Մ  Ը  Մ  ֊ՀԱԱԿ Սեւակ Ն
Նելլէ վազարեան, Դալար Մազլումեան։

Յունաստան– Արփէ Փափազեան, 
Արա ճանէկեան։

կէպրոս– Փանոս Մկրտէչեան։
Լէբանան– Նժդեհ Մկրտէչեան, Սե– 

ւակ Բէթէնճեան։
^աղտատ– Արա էոնովէքեան։ վար

չական ներկայացուցէչ վարդան Աար– 

գէսեան։
*էահէրէ– կարէն կրպոյեան։
Արեւմտեան Մ- Նահանգներ– Շահան 

Աթմաճեան, Զեփէւռ Աւաննէսեան, Սօ
սէ Խաչատուրեան։ վարչական ներկա
յացուցէչ Սեւակ կարապետեան։

Արեւելեան Մ- Նահանգներ– Լոռէ  
Փէէէպոսեան, Նանար Բէօրքէւնեան, 
Մկրտէչ Արսլանեան։

*էանատա– Թէնա Տարտարեան, Դա
լար ^ալէոզեան, Դրօ Աթոլէկեան։ վար
չական ներկայացուցէչ Լէոնէ Սարմազ– 

եան։

Հարաւայէն Ամերէկա– 0էՔայէլ Տէ՜ 
մէրճեան, Սէլվա Արսլանեան, Աոֆէա
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0էչեանէ վարչական ներկայացուցիչ 

թամար Պլոյս Հոճաճանեան–,
Աւստրալիա– Անի Պօղոսեան, *Աարի– 

նէ Աթիլեան, կիմա Եկորեան, Մայրրլ 
^ոլոգոսեանհ վարչական ներկայացու

ցիչ կարպիս ^ոլոգոսեանհ

Լոնտոն– Թ՚ամար Աբրամեան, Անա– 

յիս ՕհանեանՀ
Հ.0.Ը.0.–Ֆրանս– Նենսի *իալոյեան,

կասիա ՕսկանեանՀ

0արսէյ– *իայիանէ Տէր Պօղոսեան, 
0ելինէ Տէր ՊօղոսեանՀ

Ալմելօ– Աակոբ ^ասպարեան, Աովիկ 

0ովսէսեանՀ վարչական ներկայացու

ցիչ Ըաֆֆի Թ՝երզեանՀ
Վիեննա– Աակոբ Աահակեան, 0արի– 

նա Փոսթաճեան–,

Պուլկարիա– Արբուհի ^իաբրիէլեանՀ 

կազմուեցաւ համագումարին դիւա
նը եւ համագումարի աշխատանոցները 
ընկերային ցանցերով ծանօթացնող յա
տուկ յանձնախումբը իբրեւ նախա–

Ի ր երկրորդ 100-ամեակի աոաջիԱ քա յշով Հ Մ .Ը .Մ . 
կաոուցայիԱ-կագմակերպակաԱ կարեւոր իրա գործում  

մը կատարեց՝ սկաուտակաԱ եւ մարգակաԱ ի ր  բաժաԱ– 

մուԱքԱերուԱ կողրիճ յաոաջացԱեւով երիտասարդականս 

բաժաԱմուԱք մը որ մէկ կողմէ սկաուտակաԱ, մարգակաԱ 

շա րքերը պիտի կամրջէ ի ր  չափահաս աԱդամԱերու շար
քերուս, իսկ միւս կողմէ աշխատաԱքի Աոր դաշտեր պիտի 

ստեղծէ 18-30 տարեկաԱ աԱդամԱերու համար, որոԱք 

բաւարար հետաքրքրութիւԱԱ ու յաԱշքԱաոութիւԱը ուԱիԱ 

հա յ կեաԱքիԱ աոԱչակից մԱաշու։
Երիտասարդականս բաժաԱմուԱքի մը յաոաջացմաԱ 

գաղափարը ծԱած է2011-իԱ, Հ  Մ .Ը  Մ.ի ժ. Պատգամաւո– 

րակաԱ ԸԱդհաԱուր ժողովիԱ որդեգրուած ոագմավարա– 

կաԱ ծրագիրէԱ (տեսԱեւ էջ 12-13) եւ 2016-էԱ ի  վեր փոթ
ո ր կ ո ւ ա ծ  է Հ Մ .Ը ,Մ .ի  ԱրեւմտեաԱ Մ. ՆահաԱգԱերու 

շրջաԱիԱ մէջ։

գահներ, դիւանին մաս կազմեցին եղ
բայրներ Աեւակ *կազարեան ԼՀայաս– 

տան՝) եւ *կժդեհ 0կրտիչեան ԼԼիբանանի 

իբրեւ քարտուղարներ անոնց միացան 

եղբայրներ Աակոբ Աահակեան (Վիեննա- 
յէն) եւ Շահան Աթմաճեան (Արեւմըտ - 
եան 0 . *եահանգներէն)Հ Ընկերային

ցանցերով զբաղող եռանդամ յանձնա– 
խումբը բաղկացաւ հետեւեալներէն.– 

րոյրեր ^ալար 0ազլումեան ԼՀայաս– 

տան՝), Աիլվա Արսլանեան ԼՀարաւային 

Ամերիկա) եւ եղբ. 0այէթըլ *իոլոգոսեան 
(Աւստրալիա)է
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Ն  Ա. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Հ-Մ-Ը-Մ-Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱ ՐՉՈՒԹ ԵԱ Ն  

ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍ0Ը
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ հիւ

րընկալ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Յ
նային Վարչութեան անդամ քոյր Մար
իէն Տաքէսեան։ Ան ոդֆունեց աշխարհի 

զանազան շրջաններէն Աթէնք ժամանած

երիտասարդները ել շեշտեց, որ Հ Մ –
Ը Մ ի  համար երիտասարդութիւնը 
եղած է ու կը մնայ մնայուն ուշադրու

թեան առարկայ։ Հ-Մ-Ը-Մ-ի մէջ նկա–
րագիր կը կերտուի, անհատականու
թիւն կը դարընուի հաճելէ եւ օգտակար 

մթնոլորտի մէջ։
Համագումարի աշխատանքներուն 

անդրադառնալով, քոյր Տաքէսեան յոյս

յայ տնեց, որ երիտասարդներ իր ենց
քննարկումներով ու առաջարկներով 

նոր թարմութիւն եւ աշխուժութիւն կու 

տան միութեան համահայկական աշխա
տանքներուն։

Հ-Մ-Ը-Մ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱ ՐՉՈՒԹ ԵԱ Ն ԽՕՍ0Ը
Ապա, Հ-Մ-Ը-Մ-ի Կեդրոնական Վար

չութեան խօսքը փոխանցեց ատենապետ 

եղը- Դառնիկ 0կրտիչեան։ Ան ըսաւ, որ 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի 100-ամեակի փառաւոր տօ– 
նակատարութիւններէն ետք, միու– 

թիւնը երկրորդ 100-ամեակի իր առաջին 

քայլը կ առնէ երիտասարդական աննա
խընթաց համագումարով։ Մինչեւ օրս 

միութիւնը կը գործէ սկաուտական եւ

10

մարզական թեւերով ու մեծաթիւ շար
քերով։ Սա կայն, երը այդ շարքերը հաս– 

նին երիտասարդութեան հանգրուանին, 
եւ աւելի ճիշդը 18-30 տարեկանին, ինչ– 

ինչ պատճառներով անոնք աշխատանքի 

դաշտ չեն գտներ իրենց դիմաց, հետզհե֊ 
տէ կը հեռանան միութենէն եւ հետա
գային քիչերն են միայն, որոնք տարիներ 

ետք կը վերադառնան եւ վարչական պա– 

տասխանատուութիւններ կը ստանձնեն։ 
Հետեւաըար,– նշեց ան,– անհրաժեշտու
թիւնը զգացուեցաւ ստեղծելու միջա
վայր մը, ուր երիտասարդ Հ-Մ-Ը-Մ-ա– 

կաններ կարենան իրենց գործունէու– 

թիւնը շարունակել, աշխատանքի կարե– 

լիութիւններ ստեղծել եւ իրենց կապ– 

ւածութիւնը պահել միութեան հետ։
Շարունակելով, եղը– Դառնիկ Մը՜ 

կրտիչեան յայտնեց, որ համագումարին 

գաղափարը ծնաւ նաեւ այլ մտահոգու– 

թենէ մը մեր երիտասարդ տղաքն ու 

աղջիկները կանուխէն պատրաստել հա–
մա–Հ–Մ–Ը–Մ–ական հարցեր ու ծան°֊
թացման եւ քննարկման։ Ի Վերջոյ, այ– 

սօրուան երիտասարդները վաղուան 

մեր պատասխանատուներն են եւ միու
թեան Պատգամաւորական փողովի մա
կարդակով արծարծուած խնդիրները 

քննելը, անոնց մասին կարծիք յայտնելը 

եւ ապա համագումարին ճամըով այդ 

կարծիքները մինչեւ Պատգամաւորա– 

կան փողով հասցնելը, անկասկած, որ 

օգտակար փորձառութիւն է։
Երրորդ եւ հիմնական նպատակը 

այս համագումարին, – շեշտեց եղը-
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Մկրտիչեան,– օրուան հարցերը, մանա– 
ւա՚նդ երիտասարդութիւնը յուզող հար
ցերը, նոյնինքն երիտասարդութեան 

ակնոցով քննելն է եւ այդ հարցերուն նոր 
եւ արդիական լուծումներ գտնելն էէ

Իր խօսքին մէջ, եղբ. Գառնիկ Մը՜ 
կրտիչեան հարց տուաւ, թէ ո՞ւր է այ– 

սօր հայ երիտասարդութիւնը այս բոլո– 

րին մէի Մեր միութիւններուն մէ՞ջն է, 
շո՞ւրջն է, թէ մեր կեանքին գլխաւոր 

բացական էէ Իսկ ինչ կ  ընենք մենք, իբ՜ 

րեւ ՝Ը~Մ՝, իբրեւ շրջաններու միա
ւորներ, գաղութներ, դպրոցներ եւ եկե
ղեցիներ, ազգ ու պետութիւն, հայ երի
տասարդութիւնը հաւաքակա ն մեր 

կեանքին մէջ ներգրաւելու համարէ

Ապ ա, եղբ. Մկրտիչեան աւելցուց.

§0ինչեւ օրս մեր որդեգրած միջոցները 
սկսած են իրենք զիրենք սպառելէ Նոր 

իրականութիւնները կը թելադրեն նոր 

մօտեցումներէ Ազգային-միութենական 
մեր կառոյցները կորսնցուցած են եր - 
բեմնի իրենց գրաւչութիւնըէ Անցեալի 
գործունէութեան դրամագլուխը ըս– 

կսած է մաշիլէ Միութենականութիւնը 

դադրած է ժառանգական յատկանիշ մը 
ըլլալէէ Զաւակներ անպայման չեն հե– 

տեւիր իրենց ծնո ղներ ու օրինակին, 
որովհետեւ դաստիարակութիւն հաս
կացողութիւնը փոխուած է եւ հարցում 

մը սկսած է ինքզինք պարտադրել, թէ 
աւանդական մեր արժէքները այլեւս որ
քանո՞վ կը համապատասխանեն նոր սե
րունդի մտահոգութիւններուն, պայ–

մաններու ն եւ սպասումներունէ Երի՜ 
տասարդութիւնը նորութիւն եւ արդի
ականութիւն կը փնտռէ իր շուրջէ Այս 

բոլորը իրականութիւններ են, որոնց 
մասին անպայման պէտք է խօսիլ, ապա 

ծրագրել, որոշել եւ գործթ անցնիլ նախ– 
կինէն աւելի արագ կշռոյթով, դաստիա
րակութեան եւ քարոզչութեան արդի 

մօտեցումներով, տեղեկատուական ար– 
հեստագիտութեամբ, կառուցային ժա
մանակակից յարմարութիւններով եւ 

մեր շրջապատին աւելի լայնօրէն բաց– 

ւելու քաղաքականութեամբ» (^ՕԱթին
ամբողջութիւնը տեսնել էջ 6–7)է

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ԱՌԱՋԻՆ  

ՕՐՈՒԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԸ
Ըացման պաշտօնական խօսքերէն եւ 

հիւրասիրութեան կարճ դադարէն ետք, 
համագումարը անցաւ զեկուցումներու 

ներկայացման եւ քննարկմանէ
Առաջին զեկուցումով հանդէս եկաւ

Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի §Մարզիկ՝ֆ պաշտօնաթերթի 
խմբագիր եղբ. Վիգէն Աւագեանէ Ան 

ներկայացուց §Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի անդամակ
ցութիւնը եւ քարոզչութիւնը երիտա
սարդութեան մօտ՝ֆ նիւթըէ

Եղբ. Աւագեան իր զեկուցումին 
սկիզբը հարց տուաւ, որ մինչեւ հիմա 
երիտասարդները ո ւր կէ կու գային 

Հ .0 .Ը .0 .է  Իսկ եթէ այսօր չեն գար, ո՞ւր 
կ  երթան ընեն անոնքէ Ապա,
ներկայ երիտասարդութեան նկարագի– 

րը ներկայացնելով, եղբ. Աւագեան բա
ցատրեց, որ ինչո՞ւ եւ ի՞նչպէս պէտք է
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ներգրաւել երիտասար դութիւնը եւ 

ներգրաւելէ ետք ինչպէս պէտք է զայն 

պահել մեր մօտէ

Եղբ. Աւագեան ներկայացուց նաեւ 
քարոզչութեան աւանդական եւ նորա
րար ձեւերը եւ շեշտեց, որ Հ .0 .Ը .0 .ը  
եղած է ու կը մնայ գրաւիչ միութիւն 

մը, որովհետեւ ան ունէ \§§–ամեայ 
աւանդ ու փորձառութիւն, յաղթանակի

հպարտութիւն, ընկերային ապահով մի
ջավայր, ազգային մթնոլորտ, բարոյա– 

կան արժէքներ, համահայկական կա
ռոյց եւ համաշխարհային ճանաչումէ

կէսօրուան ճաշի դադարէն ետք, 

երկրորդ զեկուցումը §0արզախաղե– 

րու դերը Հ .0 .Ը .0 .ի  նպատակներու հե– 
տապնդման մէջ% նիւթը ներկա յացուց 

Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական Վարչութեան

անդամ եղբ. Վ̂ իգէն 0որթեանէ

Եղբ. 0  որթեան խօսեցաւ այսօրուան 
մարզական աշխարհին բնորոշ երեւոյթ– 

ներ ուն մասին, ապա ան ներկայացուց 

Հ .0  .Ը .0 .ի  մարզական գլխաւոր ըս– 
կզբունքները, որոնք մարզիկ մը կը 

դարձնեն տիպար, օրինակելի եւ կար– 

գապահէ

Եղբ. 0  որթեան անդրադարձաւ նա-

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԻՆ ՄԷՋ

Երիտասարդութեան ներգրաւման եւ միութեան մէջ նոր 

գործադաշաի ստեղծման հարցը կը հանդիսանայ Հ.Մ .Ը.Մ .ի  

ռազմավարական ծրագիրին իններորդ կէաը, գոր կը ներ
կայացնենք սաորեւ։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 
ՉԱՓ ԱՀԱՍՆԵՐՈՒ Խ ՐԱԽ ՈՒՍԱՆՔ  
Հիմնաւորում եւ նպատակ
Սովորական, խօսք դարձած է, որ երիտասարդութիւնը 

(երիտասարդի սահմանում 18-30 տարեկան) մեր ապա– 
գան Է։ Աշխարհը այսօր դարձած Է յարափոփոխ, ուժա
կան եւ մեծապէս ադդուած եւ կախեաւ Է արհեստագիտա– 
կան յաոաջխադացքներէ։ Բնակ անարար, հայ երիտա
սարդութիւնը եւ հայկական րոլոր կազմակերպութխնները 
ենթակայ են այս փոփոխութիւներու ազդեցութեան։ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարտահրաւէրը կը կայանայ երիտասարդու
թեան հետաքրքրութիւնը գրաւելու եւ զայն միութենէն 
ներս պահեւու մէջ։ Սեր ծրագիրները երիտասարդութեան 
կարիքներուն պատշաճեցնելու եւ համակենակցութիւն եւ

համուժգնութիւն (տրոտրցր) ստեղծելու իրենց հայկական 
ինքնութեան եւ արհեստագիտութեան միջեւ։ Ներկայիս, 
մեծագոյն մարտահրաւէրը,, Սփիւռքի տարածքին որեւէ 
կազմակերպութեան չկապուած հայ երիտասարդութիւնը 
յանֆնառու դարձնելն է։

Սեր առաքելութիւնը երիտասարդութեան նկատմամր 
պիտի ըւլայ պարզ եւ իրականանալի։ Ազդեցիկ եւ յանձր 
նառու դարձնել հայ երիտասարդը գաղութի կեանքէն 
ներս։ Երիտասարդներուն սորվեցնել յաւելեալ ակնա– 
ծանք եւ յարգանք տածել ծնողներու եւ երէցներու հան– 
դէպ, միացնել զանոնք րարեկամութեան, ընկերակցու
թեան եւ փոխադարձ հասկացողութեան կապերով, զար
գացնել ընկերակցութեան գաղափարը եւ, վերջապէս, 
զարգացնել պատկանելիութեան եւ ազգային ինքնու
թեան զօրաւոր զգացումը։

Առ այդ,
Նպատակակէտ 1 - Մշակել երիտասարդական նոր 

ծրագիր մը, որ փոխանցման շրջան մը կը հաստատէ
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եւ մարզիչներու դերակատարութեան 

եւ պատրաստութեան հարցին։ Ան նշեց, 
որ մարզիչի մը անձնական օրինակը 

շատ կարեւոր է իր խումբի անդ ամնե– 

րուն համար։ Ան խօսեցաւ մարզական 

պատասխանատուներու եւ խորհուրդ
ներու աշխատանքին մասին եւ հաստա
տեց, որ մարզական կեանքին յաջողու
թիւնը կախեալ է յիշեալ բոլոր ազդակ

ներու յաջողութենէն եւ համագործակ– 

ցութենէն։
Այնուհետեւ, երրորդ նիւթը §Հայա– 

պահպանում՝Ֆը ներկայացուց Աթէնքի 

Ա. ^իրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգե– 

ւոր հովիւ Հրայր Աւագ 0հնյ. Նիկոլ՜ 
եան։

իր խօսքին սկիզբը 0ահանայ Հայրը 
նկատել տուաւ, որ մեր վիզերէն կախ–

ւած միութենական փողկապը սովորա– 

կան կապ մը չէ, որովհետեւ ան մեզ կը 

կապէ հայութեան եւ Հայաստանին։ 
Այդ փողկապը կ՝ենթադրէ յանձնառու
թիւն եւ ծառայելու պատրաստակամու
թիւն։

Հայապահպանման գլխաւոր դժուա– 

րութիւնը,– դիտել տուաւ ան,– մեր եր– 

կակենցաղ ըլլալն է ծագումով հայ, սա–

սկաուտակաՍ եւ կամ կրտսեր մարզիկեերա շարքերէս չա
փահաս օժաեդակ աԱդամԱերու շարքերը։ Ասիկա Սոր ծը– 
րագիր մըՍ է, որ իբրեւ թիրախ պիտի ուՍեՍայ արդէՍ իսկ 
գոյութիւՍ ուՍեցող Հ.Մ.Ը.Մ.ի աՍդամՍերը, աՍոՍց հայթայ– 
թեյով մասՍակցութեաՍ եւ աշխատաՍքի Սոր դաշտ։ Երի
տասարդ չափահասներու աՍդամակցութիւՍը միութեաՍ 
պիտի արտօՍէ յեցըՍեյու բաց մը եւ մեր երիտասարդ աՍ
դամՍերը պահեյու Հ.Մ.Ա.Մ.ի մէջ։

Այս ծրագիրը պիտի գործադրուի հիմՍուեւով փորձա
ռական շրջաՍի մը արդիւՍքՍերուՍ վրայ։

Նպատակակէտ 2  ̂ Հ.Մ.Ը.Մ. պիտի ձԳտի երիտասար
դութիւնը Սերգրաւեւ միութեաՍ կառավարմաՍ գործըՍթա– 
ցիՍ մէջ։ Այս ձեավ երիտասարդՍեր գործուՍեայ պիտի 
դառՍաՍ ոչ միայՍ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ժողովՍերուՍ մէջ, մասՍաճի^- 
ղի թէ շրջաՍայիՍ մակարդակով, այյեւ աՍոՍց Սերկայա– 
ցուցիչՍերը եւ երիտասարդակաՍի առաջՍորդՍերը պիտի 
քաջայերուիՍ ու մասՍակցիՍ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասՍամիւղի, 
ՇրջաՍայիՍ եւ ՊատգամաւորակաՍ ժողովՍերու։ Հետե– 
ւաբար, երիտասարդութեաՍ ՍերկայացուցիչՍերը պիտի 
հրաւիրուիՍ տեղակաՍ մասՍամիւղի, ՇրջաՍայիՍ եւ Կետ 
րոՍակաՍ մակարդակի ղեկավար մարմիՍՍերու մէջ ծա– 
ռայեյու իբրեւ գաղափարատու եւ խորհրդատու աՍձ-եր։

Նպատակակէտ 3- Պարբերաբար կազմակերպեց երխ 
տասարդակաՍ ֆորումՍեր։ Այս ֆորումՍերը պիտի Սեր֊

գրաւեՍ 18-30 տարեկաՍ երիտասարդՍեր, վերւուծեւու 
համար հարցեր եւ մարտահրաւէրՍեր Հ.Մ.Ը.Մ.ի երիտար 
սարդՍերուՍ եւ, առհասարակ, հայ երիտասարդՍերուՍ 
առՍչուած, բաՍաձեւեյու եւ տարածեշու երիտասարդա– 
կաՍ հեռաՍկարՍեր, առաՍց կաշկաՍդումՍերու։

Նպատակակէտ 4.- ՍՏԱ-ի (Սար6րտ1էջ օք Տօսէհ ՇսԱքօրուս) 
մէկ վիճակագրութեաՍ համակայՍ, Մ. ՆահաՍգՍերու հայ 
երիտասարդութեաՍ մեծ բաժիՍը (90%) աՍդամ չէ հայկար 
կաՍ որեւէ կազմակերպութեան

Հ.Մ.Ա.Մ.ի մասՍամիւղերՍ ու շրջաՍՍերը պէտք է ձեռք 
երկարեՍ եւ հասՍիՍ հայ երիտասարդ համակիրՍերու, ոբ 
աՍդամՍերու աւեյի յայՍ շրջաՍակի մը, ոչ աՍպայմաՍօ- 
րէՍ ջաՍայով զիրեՍք Սերգրաւեյ իբրեւ աՍդամՍեր, այյ 
թոյւ կապ մը հաստատեյով Հ.ՄԸ.Մ .ի եւ աՍոՍց միջեւ։ 
Նպատակը հայկակաՍ գաղութՍերէՍ երիտասարդութեաՍ 
հեռացմաՍ առաջքը առՍեյՍ է, եւ Սկարագիր կերտեյը բա– 
րոյակաՍ զարգացմաՍ եւ մասՍակցութեաՍ ըՍդմէջէՍ։

Նպատակակէտ Տ- ԵրիտասարդակաՍ կազմակերպը– 
ւած այշ շարժումՍերու հետ գործակցեշու հպատակով, 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի շրջաՍՍերու եւ մասՍամիւղերա երիտասարդՍԽ– 
րը պիտի ստեղծեՍ աւեյի ամուր կապեր եւ եռաՍդուՍ յա– 
րաբերութիւՍՍեր տեղակաՍ համայսարաՍՍերու Հայ Ո 1- 
սաՍողակաՍ ԸՍկերակցութիւՍՍերու հետ։
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կայն հպատակութեամբ այլ երկէրէ քա– 
ղաքացէ, էնչ որ մեզ կը դնէ կրկնակէ 

պարտաւորութեան տակ։

Հ Մ Ը Մ ը  հսկայական աշխատանք 
կը կ ատարէ հայապահպանման համար 

եւ այդ պատճառով ան հայ ժողովուրդէ 
Ափէւռքէ մեծագոյն նախարարութէւնն 

է էր մարզական, սկաուտական, ընկե– 

րայէն եւ մշակութայէն գործունէու– 
թեամբ, հաստատեց ան եւ յորդորեց եր
բեք չյուսահատէլ եւ §3արատեւ կաէւ»է 

տրամաբանութեամբ ընթանալ հո
սանքն է  վեբ, յաղթահարելով մեր դէմ 

ցցուած բոլոր դժուարութէւնները։
Համագումարէն առաջէն օրուան 

աշխատանքները վերջ գտան երեկոյեան 

ժամը 6.30-էն։

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐՈՒԱՆ  
Զ ԵԿՈ ՒՑ Ո ՒՍ Ն Ե ՐԸ
Շաբաթ, 11 Մայէսէն, համագումարը 

էր աշխատանքները շարունակեց առա
ւօտեան եւ յետմէջօրէէ երկուքական զե
կուցումներով։.

§*էաղութներէ ներս ազգայէն էնք– 

նութեան պահպանման դժուարութէւն– 

ներն ու առաջարկուած լուծումներըՓ 

նէւթը ներկայացուց Հ՝ 3՝ Դ՝ Րէւրոյէ 
անդամ Մուրատ Փափազեան։

Ւր  նէւթէն սկէզբը Մուրա տ Փափազ
եան հարց տուաւ, որ էնչո±ւ պէտք է հայ 
մնալ եւ մեր գաղութները պահել։ Ան 
պատասխանեց ըսելով, որ մեր հայ մնա
լը եւ գաղութ պահելը կը հետապնդէ

քաղաքական նպատակ, որովհետեւ 
մենք ունէնք վերադարձէ հարց, պա– 

հանջատէրութեան եւ Թուրքէայէն մեր 

էրաւունքներու հատուցման հարց, Ար՜ 
ցախէ եւ Հայաստանէ հզօրացման հարց 

եւ, վերջապէս, ամբողջ հայութէւնը ամ
բողջական Հայաստանէ մէջ համախըմ– 

բելու տեսէլք ու նպատակ։
Մուրատ Փափազեան շեշտեց, որ հայ 

մնալու համար ունէնք թէրախներ, մէ– 

ջոցներ եւ ռազմավարութէւն։ Պէտք է 

անձնապէս պատրաստուէլ, որպէսզէ 
մեզմէ էւրաքանչէւրը Հայ Դատէ ա– 

ռաքեալ մը ըլլայ, ըսաւ ան եւ աւելցուց, 

որ Հ ՝Մ ՝Ը՝Մ՝է դերը անփոխարէնելէ է, 
որովհետեւ ան կը համախմբէ մեր երէ– 

տասարդութէւնը, որ մեր ազգէն խան–

դավառութեան եւ ուժէ աղբէւրն է։
§Երկրորդ հարէւրամեակէն Հ . 0 ՝  ՜ 

Ը Մ է  սկաուտութեան դէմագրաւած 
մարտահրաւէրներըՓ նէւթը ներկայա

ցուց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Կեդրոնական վարչու
թեան անդամ եղբ՝ Րագրատ °սայեան։

°ղբ՝ °սայեան նախ ներկայացուց 

Հ .Մ .Ը .Մ .է  սկաուտութեան գլխաւոր 

արժէքները եւ հարց տուաւ, որ այսօր 
էնչպէս կարելէ է այդ արժէքները պա– 

հել ու զարգացնել համաշխարհայնա– 
ցած մեր կեանքէն մէջ։ Այսօր աւելէ շատ 
պէտք է կեդրոնանալ անձնական 

հմտութէւններու զարգացման եւ ո ՚չ թէ 
գէտելէքներու փոխանցման վրայ,– 

ըսաւ ան,– որովհետեւ գէտելէքները այ
լեւս ձեռք կը բերուէն համացանցէն եւ
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տեղեկատուական զանազան աղբէւրնե– 

րէ, մէնչդեռ այսօրուան մարդը յաջողե
լու Համար շատ աւելէ պէտք ունէ 

Հմտութէւններու, անոնցմով աշխար– 

Հէն բացուելու եւ էր ծնողներուն ու Հա
մայնքէն օգտակար դառնալու Համար։

Այս առէթով եղբ. °սայեան Հարց 

տուաւ, որ այսօր է°նչ որակէ մարդ կը 

պատրաստենք արդեօքէ Համամարդկա– 

յէն է՞նչպէսէ արժէքներ կը փոխանցենք 

եւ էնչպէս Հետաքրքրական կը դարձը– 

նենք մէութենական աշխատանքն ու 

մէութենականութէւնը։
Տետմէջօրէէն, Համագումարէն մաս– 

նակէցները լսեցէն եւ քննարկեցէն եր
կու նոր զեկուցումներէ §Վաղուան 

կազմակերպութէւնը^ նէւթը ներկայա–

ցուց Հ ՝3 ՝ի ՝ 3 էւրոյէ անդամ Յովսէփ 
Տէր Գէորգեանէ

Տէր *հէորզեան էր խօսքէն սկէզբը 
մատնանշեց, որ որեւէ պատերազմ շա– 

Հելու Համար կարեւոր է չորս ազդակ.- 
բանակէն բարոյական վէճակը, կլիման, 
աշխարՀագրութէւնը եւ կազմակերպը– 

ւածութէւնը (ղեկավարներու եւ զէն– 

ւորներու մակարդակով)։ Ան ըսաւ, որ 

պէտք է յարմարէլ ստեղծուած անակն
կալ կացութէւններու։ Պէտք է տեւա– 

բար փոխուէլ, յառաջդէմել ու զարգա
նալ։

Վաղուան կազմակերպութեան յա
ջողութեան Համար Տէր *հէորգեան շեշ– 
տեց Համակէրներու, երէտասարդնե– 

րու, կէներու եւ արՀեստագէտութեան

կարեւոր դերերը։ Ան ըսաւ, որ պէտք է 

բազմանալ արդէականութէւնը պաՀե– 

լով, պէտք է աշխարՀէն բացուէլ ուրէշ– 

ներուն եւս վստաՀելով։ ԱրՀեստավարժ 

մօտեցումը, ստեղծագործ ոգէն եւ նէւ– 

թական մէջոցները բանալիներ են վաղ– 

ւան կազմակերպութեան յաջողութեան 

Համար, եզրափակեց ան։
§Հայաստանէ եւ գաղութներու մէջ 

Հ-Մ Ը-Մ ի դէմագրաւած դժուարութէւն– 
ները եւ անոնց յաղթաՀարման Համար 

առաջարկուած լուծումները^ նէւթով 

Հանդէս եկաւ եղբ. *էէորգ Յակոբճեան։

Եղբ. 3 ակոբճեան Հաստատեց, որ 
դժուարութէւններու լուծման Համար 

Հարկ է ախտաճանաչում կատարել, 
վերլուծել պատճառները, Համապա
տասխան աշխատանք ծրագրել եւ ապա 

քննել, թէ որքանո՞վ մեր լուծումները 

էրենց նպատակէն կը ծառայեն։ Ան 

ըսաւ, որ այսօր ամէնուրեք նկատելի է 

որակէ նաՀանջ եւ նոր բան սորվելու 

դժկամութէւն։ 0ենք մխրճուած ենք 

մեր անցեալէն մէջ եւ կ ապրէնք տեւա
կան էնքնաբաւարարման զգացում մը, 
որ ՀետզՀետէ մեզ տեղքայլի ու ետքայլի 

կը մատնէ։
Եղբ՝ Յակոբճեան խաղերով էր նէւ– 

թէն վերաբերող կարգ մը տեսութէւն– 

ներ փորձարկեց մասնակէցներու Հետ 

եւ, աւարտէն, դժուա րութէւններու 

յաղթաՀարման Համար թելադրեց մէու– 

թեան տէրը զգալ, մէշտ աշխոյժ ու գոր– 

ծունեայ ըլլալ եւ աւելի լաւ վաղուան մը 

յոյսն ու պատկերացումը ունենալ։

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413 15

-



^Յրշ|ց֊ 413;^Յրշ|ց405.ցճճ 7/1/2019 12:20 Բտց© 16

~ ^ Ւ ֊

ԵՐհՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ Ա. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ  

ՓԱԿՈՒՄԸ
Համագումարը չփակուած, երեկոյ– 

եան ժամը 6-ին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Յունասաա– 
նի Շրջանային Վարչութեան փոխ աաե– 

նապեա եղբ. Հայկազ Տէօքմէճեանի ըն– 

կերակցութեամբ, ժողովականներուն 

այցելեց եւ Հայրական իր ողջոյնները 

փոխանցեց Յունասաանի Հայոց թեմի 

Առաջնորդ *իեղամ Աբբ♦ Խ աչերեանէ
*իեղամ Սրբազան իր ուրախութիւնը 

յայանեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընաանիքի երի– 

աասարդ ներկայացուցիչներուն մէջ 

գանուելուն Համարէ Ան ըսաւ, որ Հ Մ –  

Ը՝Մ՝ը արժանի Է բոլորին յարգանքին եւ 

գնաՀաաանքինէ Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝ը  սրաամօա Է 

բոլորինէ Ուր որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ կայ այնաեղ 
Հայութիւն կայէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը կը գանուի 
Հայ կեանքին կեդրոնըէ

Զեկուցումներու աւարաին, Հ .0.–  

Ը՝Մ՝ի Կեդրոնական Վարչութեան ան– 
դամ եղբ. Վիգէն *իաւթեան ներկանե– 

րուն ծանօթացուց միութեան ռազմա
վարական ծրագիրին գլխաւոր բաժին
ները, որդեգրման ընթացքը եւ կիրարկ– 

ման Հանգրուանները

16 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413
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կեդրոնական վարչութեան ատենապետ 

եղբ. *իառնիկ 0կրտիչեանի փակման
խօսրով եւ §Տառաջ նահատակ՝  ̂րայլեր– 

գով–.

նի Երիտասարդական 0իութեան եւ

Հ-Մ-Ը-Մ-ի Յունաստանի Շրջանային
վարչութեան 0այիսեան յաղթանակնե
րու ժո ղովրդային ճաշկերոյթ-խրախ– 

ճանրին, որուն մասնակցեցան նաեւ 

նոյն օրը Աթէնքի մէջ ընթացք առած 

Հ-Յ-Դ- Եւրոպայի երիտասարդական 
միութիւններու խորհրդաժող ովին
մասնակիցները:

ԺՈՂՈվՐԴԱՅԻՆ ՃԱՇկԵՐՈՅԹ  

ԽՐԱԽՃԱՆՔԻ ՄԱՍՆԱկՑՈՒԹ ԻՒՆ
Երեկոյեան, համագումարին կազմը 

ներկայ գտնուեցաւ Հ՝Յ՝Դ՝ Յունաստա–

Մ Ա Ր Ջ Ի Կ , 38 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413 17
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԷ 
ՑՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 

ԵՒ ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ
Թղթակից
ԱԹԷՆՔ

©Մ©Ը©Մ©ի երիտասարդա
կան Ա© համագումարի 

նախօրեակին, Չորեք
շաբթի, 8 0այիս 2019-ի

երեկոյեան, Հ©Մ©Ը©Մ©ի 
՚ յն Վարչութիւնը Ֆիքսի 
՚ յնուկեան՝  ̂ ակումբին մէջ 

հանդիպում մը ունեցաւ Հ©Մ©Ը©Մ©ի 
Յունաստանի Շրջանային Վարչու
թեան, մասնաճիւղերու վարչութիւննե–

Կեդր 
§Արամ

րու եւ սկաուտական խմբապետական 
միաւորներուն հետ։

Հանդիպումին բացումը կատարեց 

Շրջանային Վարչութեան փոխ ատենա
պետ եղբ© Հայկազ Տէօքմէճեան։ Ան բա– 

րի գալուստ մաղթեց Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամներուն եւ մաղ
թեց, որ երիտասարդական համագու
մարը կարեւոր ազդակ մը ըլլայ միու– 

թեան յարատեւման եւ նորանոր նուա
ճում՛ներուն համար Հայաստանի եւ 

Սփիւռքի տարածքին։ Եղբայրը իր խօս– 

քին մէջ յիշեց շրջանին մեծ բացական

Շրջանային Վարչութեան ատենապետ 

եղբ© Յակոբ Եթիմեանը, որ առողջական 

բարդ կացութիւն մը դիմագրաւած ըլ
լալով այժմ կը բոլորէ ապաքինման շըր՜
ջան։

Ապ ա, խօսք առաւ Հ©0©Ը©Մ©ի Կեդրո
նական Վարչութեան ատենապետ եղբ© 

Գառնիկ 0կրտիչեան։ Ան խօսեցաւ 

Հ©Մ©Ը©Մ©ի առաքելութեան եւ վերջին 
շրջանի աշխատանքներուն մասին, լայ– 

նօրէն անդրադառնալով նաեւ երիտա
սարդական Ա© համագումարին կազմա– 

կերպման նպատակին։ Եղբ© Մկրտիչ–

18 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413
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եան յայտնեց, որ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  12-րդ
Պատգամաւոբական Ընդհանուր ^ողո– 

վէն առաջ գումարուող այս համագու
մարը կը ջանայ ստեղծել յաւելեալ կեն– 
սունակութիւն եւ կազմակերպչական 

հզօրացում, յատկապէս երիտասարդ 

Հ-Մ  *Ը՚Մ  ՛ականները աւելի կա պելով 
միութեան նպատակներուն, սատարե– 

լով Հայաստանի մէջ տիպար քաղաքա

ցիներու պատրաստութեան, իսկ ըՍ֊ 
փիւռքի մէջ հայապահպանման աշխա– 

տանքներուն։
Այս առիթով, մասնաճիւղներու վար– 

չութիւնները եւ սկաուտական միաւոր
ները իրենց գործունէութեան մասին 
զեկուցումներ ներկայացուցին կեդրո
նական Վարչութեան, նշելով իրենց կա– 
րեւոր նուաճումները եւ ապագայի 

ծրագիրները մարզական, սկաուտա–

կան եւ երիտասարդական բնագաւառ
ներէն ներսւ

Հանդիպումին աւարտին, Շրջանա– 

յին Վ արչութիւնը յուշանուէր մը յանձ– 

նեց Գ ոքինիոյ մասնաճիւղի խմբապետ
եղբ© Վիգէն 0ինասեանին, որ 2018-ին, 
այլ Հ՚0՚Ը՚0՚ականներու հետ, նուաճեց 
Արարատ լերան գագաթը:

«ՄԱՐԶԻԿ»ԻՆ 
ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

•  Օտրէ Մարի Մոսիկեանի 
ծննդեան առիթով՝ Շիմշիր– 
եան ընտանիք 100 $

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 3 8 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ  413
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I I 7 ԴՈԱԴԱՈ,

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷԶ  
ՀԱՑԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ...

Ը*Մ*ի
Շրջանային

*Մ*Ը*Մ*ի երիտասարդա
կան Ա* համագումարէ 

մեկնարկէն օր մը առաջ,
Հինգշաբթի, 9 Մայիս 

2§՜1§–ի կէսօրին, Հ*Մ*~
դրոնական վարչութիւնը, 
վարչութեան ներկայարու

ցիչին ընկերակցութեամբ, այցելեր Յու– 

նաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանա
տուն եւ հանդիպում մը ունեցաւ դես– 

պան & աթէյ Ջ արչօղլեանին հետ։
Հանդիպումին ընթացքին Հ*Մ*Ը*Մ*ի

պատուիրակութիւնը շնորհակալու
թիւն յայտնեց դեսպան Զարչօղլեանին 

միութեան տեւական աջակցութեան հա
մար եւ այս առիթով անոր յանձնեց
միութեան 100-ամեակի նամականիշը։ Դեսպան Ջարչօղլեան, 
իր կարգին, ողջունեց Հ*Մ*Ը*Մ*ի աշխարհասփիւռ ընտանիքը 
եւ նորահաս սերունդներու դաստիարակութեան համար ի 
գործ դրած ճիգերը։ Ան շեշտեց, որ ինը կը մնայ այս մեծ կազ
մակերպութեան կողքին, որովհետեւ կը հաւատայ անոր 
առաքելութեան եւ կը գնահատէ 100 –ամեայ անոր վաստակը։

... Ե Ւ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Կիր ակի, 12 0այիսի կէսօրին, Հ*Մ*Ը*Մ*ի կեդրոնական 
վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, Հ*Մ*~

Ը*Մ*ի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան փոխ ատենա
պետ եղբ* Հայկազ Տէօքմէճեանի ընկերակցութեամբ, այցելեց 

Յունաստանի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարան եւ 
հանդիպում մը ունեցաւ Առաջնորդ *էեղամ Արք* Խաչերեանի 

եւ Ազգային վարչութեան անդամներու հետ։
Պատուիրակութեան անունով խօսք առաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի 

կեդրոնական վարչութեան ատենապետ եղբ* Գառնիկ 
Մկրտիչեան։ Ան ներկայացուց Աթէնքի մէջ կազմակերպուած 

երիտասարդական առաջին համագումարին աշխատանքները 
եւ շնորհակալութիւն յայտնեց Առաջնորդին համագումարի 

մասնակիցներուն այցելութեան եւ հայրական պատգամին 

համար։ Ապա, ^եղամ Սրբազանին Հ*Մ*Ը*Մ*ի հանդէպ տա– 
ծած սիրոյն եւ յարգանքին անդրադառնալով, եղբ* Մկրտիչ

եան յիշեցուց, որ *էեղամ Արք* եղած է 
ու կը մնայ միութեան մնայուն աջա
կից մը։ Ան արժանացած է միութեան 

§ՍրտակարգՖ շքանշանին, հետեւա– 
բար կեդրոնական վարչութիւնը զայն 

կը պատուէ 
նամականիշով։

Ողջոյնի խօսքով նախ հանդէս 
եկաւ Ազգային վարչութեան ատենա
պետ եղբ* Պօղոս Ջոլաքեան։ Ան ըսաւ, 
որ ազգային ծառայութեան լծուած 

հա յորդիներու մեծ մասը անցած է

Հ*Մ*Ը*Մ*ի §դպրոց՝Ֆէն։ Հ*Մ*Ը*Մ* կը
սորվեցնէ ազգին ու ազգա յին կա
ռոյցներուն ծառայել անշահախնդրօ– 

րէն։ Հ*Մ*Ը*Մ*ական մարդը իր աշխա–
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տասիրութեամբ եւ բծախնդրութեամբ օրինակ կը դառնայ 
բոլորինէ

Աւարտին, խօսք առաւ Առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչեր– 

եան եւ շնորհակալութիւն յայտնեց Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ին  ազգապահ– 

պանման այն հսկայ աշխատանքին համար, որ կը կատարէ 

աշխարհի չորս ծագերունէ 100-ամեայ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ը  միշտ կը 
մնայ երիտասարդ ու արի,– ըսաւ ան,– որովհետեւ ան միշտ կը 
գործէ երիտասարդներու հետ, երիտասարդական խանդով ու 

խանդավառութեամբ՝ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛ յոգնութիւն շի ճանչնար։ Ան

ամէն տեղ է՝. Ուր հայութիւն կայ հոն Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ կայէ Հ՝Մ՝~ 
Ը .0 . արժէքներու եւ արժանիքներու կազմակերպութիւն է՝ 
Պէտք է վստահիլ անոր, որովհետեւ անփոխարինելի է անոր 

դերը մարդակերտման ու հայակերտման աշխատանքներու

մէջ՝
Շարունակելո վ, Գեղ ամ Արք. շնորհակալութիւն յայտնեց 

100-ամեակի նամականիշին յանձնումին համար եւ անխա– 
փան երթ ու նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց միութեան 

երկրորդ 100-ամեակի աշխատանքներուն՝

Բ11Տ1*

/ատ՜ր*ծււ/\
Բւո1<1<ւրոԵ6ր167–Շօրո.Ջս

րւո1< «ւրոԵտհտ̂ ւտ յո 6ճցսւտւէ6 Ե1տոս օր Ո3էսրտ1 /\ստէրՅհՅՈ բւո1<
օւՅւոօոօտ քրօրո էհ6 /\րա© րուո© յոօ \աէտ օւՑրոօոճտ տսրրօսոճտճ
Ե)/ 18շէ ցօ1ճ. 7հ© յ©\̂տ11617 ճտտւցոտ տրտ սուցս© յոՃ ճւտէւշէԽ©.
/\ստէր31ւ3ո /\րց̂ © բւո1< ճւՅրոօոճտ Յր© էհ© րտրշտէ & րոօտէ բրտշւօստ
ԸհՅրոօոօտ ւո էհ© \արտ.
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ՄԻ՜ ՄՏԱՀՈԳՈՒԻՔ
(Հ  Մ Ը  Մ Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ  

Ա. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Նժդեհ Մկրտիչեան 
Պ Ո Ր  ՀԱՄՈՒՏ ----

ըսեն փսխուած են ժամանակ– 

ները. փսխուած են սերունդնե
րը, փսխուած են նաեւ աւան– 

դութիւններն ու արժէքները։
Կ ըսեն նոր սերունդը տարբեր է. 

տարբեր հետաքրքրութիւններ« տարբեր 

ըմբռնումներ եւ մտածողութիւն ունէ։
Պատճառները բազմաթիւ են© համաշ– 

խարհայնացում« արհեստագիտութիւն, 
անտարբերութիւն« կեանքի ընթացք եւ

այւնէ
°ւ այս պատճառով մտահոգիչ կա

ցութիւն մը կը ստեղծուի քիչ մը ամէն 
տեղ դսլր ոց, մի ո ւթիւն, կո ւս ա կցո ւ–
թիւն® ։

100-ամեայ Հ՞Մ՞Ը՞Մ՞ին մէջ եւս կը տիրէ մտահոգիչ այս 

կացութիւնը։ Աւագ սերունդի միութենականները պատաս
խանատուները մտահոգ են այս փոփոխութիւններով եւ մա– 

նաւանդ միութեան ապագայով« յատկապէս 100-ամեակէն 

անդին ։
Պէտք է ըսել, որ մտահոգութիւնը տեղին է։ եւ ես հակա– 

ռակ երիտասարդ սերունդին պատկանելուս« կը հաստատեմ 

այդ իրողութիւնը© կամ աւելի ճիշդ կը հաստատէի։

Սակայն« երբ 10 Մայիսին Տունաստան կը գտնուէի մաս
նակցելու համար Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ի երիտասարդական առաջին հա
մագումարին« կարծիքս փոխեցի ամբողջութեամբ։

Հոն« 30-է աւելի երիտասարդներ (18-30 տարեկանի միջեւ)« 

աշխարհի 17 տարբեր շրջաններէն եկած« հաւաքուեցանք եւ 

երկու օրուան վրայ միասնաբար քննեցինք հարցեր« փոխա
նակեցինք կարծիքներ« լսեցինք մտահոգութիւններ եւ կատա– 

րեցինք նոր առաջարկներ։
երեւոյթը գեղեցիկ եւ հետաքրքրական էր, իսկ փորձա

ռութիւնը անկրկնելփ։
Մեծամասնութեամբ ծանօթներ չէ՜ 

ինք (կային ծանօթներ համա-Հ.0՝՜ 
Ը.0.ական բանակումներէ եւ մարզա– 

խաղերէ), բայց քանի մը ժամուան ըն– 

թացքին այդ երեւոյթը փոխուեցաւ ։ Հ Մ ֊  
Ը՝Մ՝ին յատուկ §քոյր–եղբօր՝ֆ օգտագոր– 

ծումը արագացուց փոփոխութիւնը։ Հա
մագումարը ընթացք առաւ հարազատ 

ու մտերմիկ մթնոլորտի մէջ։

թայց թնչ է գաղտնիքը այս մթնոլոր
տին։ Ջէէ որ տարբեր միջավայրերու մէջ 
մեծցած ենք« տարբեր երկիրներ կ՚ապ
րինք, տարբեր ձեւերով կը խօսինք ու 

կ արտայայտուինք։
Պատասխանը Հ՞Մ՞Ը՞Մ՞ն է։
խոլորս« հակառակ մեր բոլոր տարբե–
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րութիւններուն, մէկ հասարակ յայտարար ունինք Հ՝Մ* ՜ 
Ը.0.ական ըլլալը։

Զան մը, որ չի սահմանափակուիր միայն միութեան ան– 
դամ ըլլալով կամ տարազը հագուելով, այլ զայն զգալով, 
միշտ եւ ամէն տեղ։

Զգալ այս միութեան դժուարութիւնները եւ փորձել զա
նոնք յաղթահարել։

Զգալ այս միութեան հարցերը եւ փորձել զանոնք լուծել։
Զգալ այս միութեան յաջողութիւնները եւ փորձել զանոնք 

զարգացնել։
Զգալ այս միութեան իղձերը եւ փորձել զանոնք իրակա

նացնել։
Հ.0.Ը.0.ա կա ն ըլլալ ու այս բոլորը զգալ եւ իրագործել 

կ ենթադրէ զոհողութիւն։
Զայց երբ կը տեսնենք, որ այսքան երիտասարդ, ձգելով 

իրենց գործերն ու համալսարանի դասերը, հեռաւոր Արժան՜ 
թինէն, ^անատայէն, Աւստրալիայէն, Միացեալ Նահանգնե
րէն եւ այլ երկիրներէ, ժամերով կը ճամբորդեն այս համա

գումարին մասնակցելու համար, նոյնիսկ 2-3 օրուան հա
մար, գալու եւ քննարկելու ծանր եւ պատասխանատու օրա
կարգ յատկապէս դժուար փուլի մը մէջ, չենք կրնար շարու– 
նակել մտահոգուիլ։

Երբ կը տեսնենք, որ տակաւին մենք երիտասարդու
թիւնս, կը մտածենք Հ*Մ*Ը*Մ*ին համար, կը փորձենք նոր ձե
ւեր գտնել ներգրաւելու համար մեր տարեկիցները եւ շարու– 

նակելու այս միութեան առաքելութիւնը։ Երբ կը տեսնենք, 
որ բոլորս ոչ մէկ ակնկալութիւն ունինք Հ*Մ՝Ը՝Մ՝էն եւ 

կ աշխատինք '\Տ)0)-ամեայ անոր երթը շարունակել եւ զարգաց
նել, չենք կրնար շարունակել մտահոգուիլ։

Եւ վերջապէս, երբ կը տեսնենք, որ մենք մասնակիցներս, 
խումբ մըն ենք միայն այս միութեան հազարաւոր անդամնե– 

րէն, որոնք մեզի պէս կը մտածեն ու կը զգան, չենք կրնար 

շարունակել մտահոգուիլ եւ իրաւունք կ ունենանք հաստա

տելու եւ ըսելու© §0ի մտահոգուիքՖ։
Այ ս համագումարը առիթ մըն էր վերաքննութիւն կատա– 

րելու, եւ կը կարծեմ յաջողութեամբ աւարտեցաւ ու մտահո– 

գութիւնը մասամբ փարատեցաւ։

Վարձքը կատար Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրո
նական Վարչութեան այս համագումա
րին նախաձեռնութեան եւ կազմակերպ– 

ման համար
Շնորհակալութիւն Տունաստանի

Շրջանային Վարչութեան հիւրընկալու– 
թեան համար։

Շնորհակալութիւն նաեւ բոլոր Շըր՜ 
ջանային Վարչութիւններու ն մեզի 

մասնակիցներուս այս առիթին ընծայ– 
ման համար։

Հ Մ Ը Մ ը  շատ բան սորվեցուցած է 
մեզի, ի սկ այս համագումարը շատ բան 

աւելցուց եւ յստակացուց։
Եը մնայ սկսած գործը շարունակել® 

առա °նց մտահոգուելու։
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ԱԿՆԱՐԿ

Հ.Մ.Ա.Մ.Ա՝ ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԱՊԱԳԱՑ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ, 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
Տոքթ. Իշխան Եղիայեան 
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

անրածանօթ դէմքերու, աշխարհահռչակ ան– 

ձեր ու, հերոսներու, պատմական վայրերու, 
թուականներու կամ մայրաքաղաքներու մա
սին կարելի է մեծաթիւ գրութիւններ, արձա– 

նագրութիւններ, յուշագրութիւններ եւ դիր՜ 
քեր գտնելէ Համացանցի վրայ նոյնիսկ աւելին կարելի է տես
նել

թայց քիչ են այն շարժումները, հասարակական կազմա– 
կերպութիւնները, կամաւորներու միութիւնները, որոնք 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի չափ մելան հոսեցնեն, անոր հմայքը ունենանք ժո
ղովուրդի հետաքրքրութիւնը շարժեն, շարունակական աշ– 

խատանք ունենան եւ դրոշմ ձգեն անցեալին ու ներկային 

վրայ–.
Աւելի՛ն, Հ-Մ-Ը-Մ-ի հ ովանիին տակ 100 տարի շարունակ 

գործեցին համեստ միութենականներ եւ հանրածանօթ դէմ– 
քեր, աշխարհահռչակ անձնաւորութիւններ ու փայլուն մար
զիկներ, երբեմն նոյնիսկ հերոսներ:

Ւ  տարբերութիւն հայկական կամ օտար այլ միութիւննե– 

րու, Հ-Մ-Ը-Մ-ը գործած է գրեթէ բոլոր մայրաքաղաքներու
եւ արուարձաններու մէջ, ուր որ հայ ընտանիքներ բոյն հաս
տատած են:

Ւ  վերջոյ, Հ-Մ-Ը-Մ- իր մարզական խումբերուն եւ ախոյ
եաններուն միջոցով բազմահազար երիտասարդներու երեւա
կայութեան եւ երազներու ճամբան բացած է, իսկ սկաուտա– 
կան բանակումներու եւ արշաւներու ընդմէջէն անծանօթներ 
վերածած է եղբայրներու, ծանօթներ հարազատներու:

Ւ*նչ է այս միութեան գաղտնիքը ւ Այն մղիչ ուժը, որ այս
քան հզօր եղած է է ՚Շատ հեզասահ կերպով ճեղքած է պատմու
թեան դաժան 100 տարիներ եւ կը պատրաստուի յաջորդ 100 

տարիներու դուռը թակել միշտ 

խրոխտ, ինքավստահ եւ հաստատ քայլե– 

րով–.
Հասկնալու համար այս երեւոյթը,

պէտք է քաջածանօթ ըլլալ Հ-Մ-Ը-Մ-ի
գործունէութեան եւ տեսնել, թէ այս 

միութիւնը տուած է այն, ինչ որ հայ ժո
ղովուրդին հարկաւոր եղած է օրին:

Այսպէս, Հ-Մ-Ը-Մ-ի հիմնադրութեան 
նախորդող տարիներուն, անոր հիմնա
դիրներուն տեսլականն էր մէկ դրօշի 

տակ միացնել Պոլսոյ հայկական սկաու– 

տական եւ մարզական տարբեր
ակումբներն ու շարժումները ունենա
լու համար կազմակերպուած, ամուր, 
ազգային դիմագիծով օրինակելի միու– 
թիւն մը, որ թէ ՚ երիտասարդութեան 

աւելի լաւ պիտի ծառայէր եւ թէ հա–
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մայնքէն մէջ ներդաշնակ ու 
կազմակերպ պէտէ գործէր։

Այդ օրերու մէջավայրէն մէջ 
կենսական եւ յանդուգն քայլ

մԸն էր յ
առա^ադրանքը.

Ապա վրայ հասաւ 0եծ  
Եղեռնէ արհաւէրքը՝ Աերունդ 

մը ամբողջ ոչնչացաւ, մաս մըն 
ալ որբացաւ ու անտէր դար

ձաւ։ Այս հանգրուանէն,
ապագայէ հէմնադէրները եւ 

էրենց գործակէցները անցան 
որբախնամէ եւ երէտասարդ 

նոր սերունդէ մը կերտման 
աշխատանքներուն մարմնա
մարզական« սկաուտական,
դաստէարակչական թ է կազ– 

մակերպական մարզերով։
Եատ չանցած, 1918 Նոյեմ

բերէն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է պաշտօնա
կան հէմնադրութենէն անմէջապէս ետք, մէութեան կը վե՜ 
ճակուէր հայրենէք հաստատուէլ եւ հոն տանէլ մարմակրթա– 
կան եւ կազմակերպական լայն աշխատանք, ընդհանրապէս 

երէտասարդներու եւ յատկապէս Եղեռնէն ճողոպրածներու 
մօտ։

1920 –ական թուականներէն ետք
ցաւ ակամայ տարագրութեան ճամբան բռնել եւ հաստատ– 

ւէլ 0էջէն Արեւելքէ, Եւրոպայէ եւ Ամերէկաներու մէջ: Այս 
չորրորդ հանգրուանը տեւեց բաւական երկար։ Այս հանգըր– 

ւանէն տեղէ ունեցաւ գաղութներու կազմակերպում եւ բար– 
գաւաճում մշակութայէն, ընկերայէն, մարմնամարզական, 

Հայ ^ատէ եւ այլեւայլ բնագաւառներու մէջ։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 
մէշտ ներկայ էր տարբեր գաղութներու վերելքէն, էբրեւ հաս
տատ կռուան եւ անվերապահ մասնակէցՀ Այս օրերուն է, որ 

կերտուեցան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է պատմութեան պանծալէ էջերը։
Տաջորդ հանգրուանը պէտք է նկատել Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է վերա– 

դարձը 0այր Հայրենէք, 1989-էն սկսեալ։ Եատ սպասուած 

այս վերընձէւղումը հայրենէքէ մէջ նոր հորէզոններ բացաւ 

Հ Մ Ը Մ է  աշխարհատարած բոլոր անդամներուն։ °ւ  այս– 
պէս, բանակումներն ու մարզախաղերը տեղէ ունեցան մայր 
հողէն վրայ, նախկէնէն տարբեր §համով ու հոտովդ, շատ 

աւելէ հայեցէ մթնոլորտով։
°ւ  այսօր, ահա 100 -ամեակ*** 100 ձեռնարկ, 100 բանախօ– 

սութէւն, 100-է աւելէ մասնաճէւղ ու տակաւէն բաւարար չեն 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է մասէն ամէն էնչ ըսելու համար։
Հ .0 .Ը .0 . էր 100 տարուան պատմութե ան ընթացքէն եղաւ 

համախմբողէ, որբախնամէ, մարմնակրթանքէ, կրթութեան, 
ազգայէն շահերը պահողէ եւ դեռ էնչ-էնչ առաքելութէւններ 
ստանձնողէ դերակատարութեան մէջ ըստ հայու ընդհան– 

րական շահերուն եւ պահանջներուն։
Հապա ապագայն–––

Անկասկած, յառա^էկայ տարէներուն Հ Մ Ը Մ –  ունէ նոր

մարտահրաւէրներ հայրենէքէ եւ Սփէւռքէ մէջ։ Վերնագէր– 

ները շատ են ազգայէն դէմագէծէ պահպանում, այլասերու– 
մէ դէմ պայքար, մէջազգայնացումէ վտանգներու չէզոքա– 

ցում, կարգ մը նոր գաղութներու կազմութեան հետ քայլ 
պահելու աշխատանքներ եւ այլն։

Աւելէ՛ն, յառաջէկայ շրջանէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ դէմ յանդէման կը 
գտնուէ մերօրեայ կենցաղէ ջլատէչ, ազգերը հէւծող եւ էնք– 

նուրոյնութէւնը արհամարհող արդէ դաստէարակութեան 
երեւոյթէն՝.

Հաւանաբար Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է ներկայ մարտահրաւէրը պէտէ ըլ
լայ առաւելագոյն չափով հասնէլ հայ երէտասարդութեան, 
ուր ալ ըլլայ ան եւ էնչ ալ ըլլան անոր պայմանները։ Պէտք է 

առէթը ստեղծել, որպէսզէ ամէն հայ պատանէ կամ երէտա

սարդ անպայման ժամանակ մը ա նցնէ Հ  Մ  Ը  Մ  է  §դպրո– 
ցէն՝ֆ, մաս կազմէ մարզական խումբերէն մէկուն եւ մանա– 

ւանդ սկաուտական մէաւորներէն մէկուն։ Պէտք է առէթը 

ստեղծել, որպէսզէ ամէն հայ պատանէ մասնակցէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է 
մարզախաղերէն մէկուն եւ բանակումներէն քանէ մը հատէն։ 
Չբաւարարուէլ աւանդական քարոզչութեամբ եւ տանէլ աւե
լէ §յարձակողական՝Ֆ, գործնական քարոզարշաւներ ծանօ
թացնելու համար մենք մեզէ նոր սերունդէն եւ հրաւէրելու 

համար զայն Հ  Մ  Ը Մ  է  ազնէւ համակարգէն անդամակցու– 
թեան։ °ւ, է  վերջոյ, տեղ տալ երէտասարդութեան, որպէսզէ 

աշխատէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է վարչամեքենայէն մէջ, սորվէ աւանդու– 
թէւնները, պահէ զանոնք մասունքէ նման, բայց չըլլայ աւան– 

դապաշտ։
100-ամեայ փորձառութեամբ զէնուած, Հ-Մ-Ը-Մ-ը ան– 

պայման էնքնավստահ պէտէ դէմագրաւէ ապագան շնորհէւ 
էր սկզբունքներուն, ազնէւ ու պարկեշտ ղեկավարներուն 

օրէնակէն եւ էր նշանաբանէն §^արձրացէ՚ր–բարձրա– 
ցուր՝հէն հաւատացողներուն։
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11Լւ1 ա11ՈՍ

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿ
Սելլա Թնճուկեան 
ԼՈՍՏՈՍ

Մայի Ա 1918. Երե ւան, Հայաստանէ անկախութեան
^ա^8 հռչակումէ
16 նոյեմբեր 1918. Պոլէս, Հայ 0արմնակրթակ ան Ը նդհ ա–

նուր 0էութեան հէմնադրութէւն։

ԱպրԷէ 2018. ժողովուրդէ պահանջով ազատ ու արդար 
Հայաստան ունենալու շարժում եւ նոր տեսլական՝.

Թուականներ, որոնք կը ներկա լացնեն 100 տարուան 
պատմութէւն։

Հ 0 Ը . 0 Ի  ՀԻՄ Ն Ա Դ ՐՈ ՒԹ ԻՒՆ  Ե Ւ  ՆՊԱՏԱԿ
Զարմանալէ կը թուէ, որ Ցեղասպանութեան վայրագու– 

թէւններէ ճողոպրած անձէնք, ամէն տեսակ կորուստէ եւ մո– 

խէրներու ականատեսը ըլլալով հանդերձ, պայծառ մէտքը ու
նեցած են հէմնելու ոչ որբանոց, ոչ կրօնական կամ ուսում
նական դպրոց, ոչ բարեսէրական հաստատութէւն, այլ հա– 
կառակ այդ դժուարէն պայմաններուն, նախապատուու– 

թէւնը տուած են այլ տեսակէ մէութեան մը, որն է մարմ– 
նակրթական, զայն կոչելով Հայ 0արմնակրթական Ընդհ ա– 

նուր 0էութէւն, Հ .0 .Ը .0 . կրճատումով։
Հարց կու տանք, թէ էնչպէս փրէսեաններ, Տակոբեաններ 

եւ Հէնդլեաններ այդքան արդէական մօտեցում եւ հեռատե– 
սութէւն ունեցան։ Թէ է±նչպէս որոշեցէն ամէն գնով թօթափել 
յուսահատ ժողովուրդէ հալածական հոգեբանութեան բար– 
դոյթը ներշնչելով յոյսէ եւ պատկանելէութեան զգացում։

Անոնք հեռատեսներ էէն ու համոզուած, որ §Առողջ մէտ
քը առողջ մարմէնէ մէֆ նշանաբանը մարմնակրթութեան 

մէջոցով ապագայ սերունդէն պէտէ տայ աննկուն կամք եւ 
դէմադրականութեան ոգէ։

Բ Ա Ր Գ Ա ՒԱ Ճ Ո ՒՄ  Ե Ւ  Գ Ո Ր Ծ Ո ՒՆ ԷՈ ՒԹ Ի ՒՆ
Այսօր, 100 տարէ ետք, համաշխարհայէն տարածում ունե

ցող սկաուտական եւ մարզական այս մէութէւնը կտրած է 

մղոններ։
Պոլէսէն ետք, Հ .0 .Ը .0 . Մէքփն Արեւելքէ մէջ ունեցաւ բե– 

ղուն գործունէութէւն, մասնաւորապէս Աուրէոյ եւ Լէբա– 
նանէ մէջ, ուր կառուցուեցան ակումբներ, մարզադաշտեր եւ 

հաւաքատեղէներ։ Տարէներու ընթացքէն, հայութեան բար– 

գաւաճման զուգահեռ, Հ 0 Ը 0 .  աւելէ եւս ընդլայնեց էր 
գործունէութէւնը։ 0արզական խումբերը բազմապատկուե
ցան, սկաուտական շարքերը խտացան, քաղաքական տեղա
շարժերու պատճառով զանազան ցամաքամասերու վրայ նոր 
մասնաճէւղեր հէմնուեցան, եւ մէութենական նոյն ոգէն տէ–
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րեց Արեւելքէն Արեւմուտք։
Այսօր, էւրաքանչէւր մասնաճէւղ կը կազմակերպէ սկաու

տական հաւաքներ, բանակումներ, տողանցքներ, բազմաթէւ 
մրցաշարքեր, դաստէարակչական հանդէպումներ եւ այլն։ 
0ասնաւորապէս յէշատակելէ են, Ափէւռքէ մէջ, մէնչեւ մեր 
մօտէկ անցեալէ մէջ-մասնաճէւղայէն խաղերը, որոնք տեղէ 

կ ունենայէն Հալէպէ մէջ։ Հ .0 .Ը .0 .է  անդամներու թէւէ 
ման եւ տարածման պատճառով, այսօր, էւրաքանչէւր շիջա
նէ նախաձեռնութեամբ տեղէ կ ունենան առանձէն մարզա– 
խաղեր Եւրոպայէ եւ 0 . Նահանգներու մէջ։

Հ .0 .Ը .0 .է  անդամները ամէնուրեք, անոնք ըլլան վարչա– 

կան, մարզէկ թէ սկաուտ, մէաձուլուած կը մասնակցէն 
մրցաշարքերու եւ տողանցքներու, բազմահազար հայորդէ՜ 
ներու ներկայութեան պարզելով Եռագոյն դրօշը եւ թնդացը– 

նելով Հայաստանէ ու Հ .0 .Ը .0 .է  քայլերգները–.
Այս մէութէւնը այսօր ունէ լայնատարած բնոյթ, կը գոր

ծէ 24 շրջաններու մէջ, 110 մասնաճէւղերով։ Հ .0 .Ը .0 . լոկ
մարմնակրթական մէութէւն մը ըլլալէ անդէն ու անոր հետ 

առաջէն էսկ օրէն հայակերտումէ, հայրենասէրութեան,
կարգապահութեան դարբնոց մը հանդէսացաւ ըլլալով Եռա
գոյն դրօշէ երդուեալ պահապանը եւ Հայաստանէ քայլերգէն 
ջահակէրը։

Այստեղ կ ուզեմ յէշել, որ 4ԶԶ0–է Լոս Անճելըսէ Նաւա– 
սարդեան խազերուն բախտաւորութէւնը ունեցանք ամուս– 

նոյս Ատոմէն հետ Հայաստանէ Հ .0 .Ը .0 .է  առաջէն սկաուտ– 
ներուն կնքահայրութէւնը ստանձնելու։

Յուզէչ վայրկեաններ ապրեցանք, երբ Հայաստանէ 
սկաուտները տուէն երդում եւ ստացան էրենց փողկապները։

Այսօր այդ պատանէները արդէն պատասխանատուներ են 
եւ Հայաստանէ սկաուտական շարքերը կազմաւորած կը 

գործեն նոյն սկզբունքով, նոյն տեսլականով, կազմելով 

Ափէւռք-Հայաստան Հ.0.Ը.0.ա կա ն մէկ ընտանէք։

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 3 8 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, ԹԻՆ 413

֊



1̂ 3րշ|ց֊ 413։1^3րշ|ց405.ցճժ 7/1/2019 12:21 ^  Բտցտ 27
֊ ^ Ւ ֊

Հ.Մ.Բ.Մ.Բ ՄԻ՜էՏ ԵԲԻՏԱՍԱԲԴ

Գէորգ Պետիկեան 
ՄՈՆԹՐԷԱԼ

ոբելենական թուական– 

ները մեր կողմէ գնահա– 

տանքէ տուրքեր են, 
որոնք կը բխէն մեր ար– 

եան կանչէն, մեր գէ՜
, որովհետեւ էբրեւ ազգ, 

այս թուականները հպարտօրէն մեր ժո
ղովուրդն է, որ ստեղծած է էր բազուկէ 

ճամբով, էր մտքէ թռէչքներով, եւ զա
նոնք ապրած ու անոնցմէ անցած է էնք– 

զէնք ճանչնալու համար։ Որովհետեւ ան 

կը հաւատայ, որ էւրաքանչէւր թուակա– 

նէ ն շում էր մէջ ունէ նաեւ էր կեանքը 

հունաւորելու գաղտնէ ու թաքնուած 

ձգտում մը։
Այ ս նչումներով մենք մեզ արժեւորած պէտէ ըլլանք։ Արդ, 

յոբելենական մեծ ու հպարտալէ թուականներէն մէկն է Հայ

0արմնակրթական ՜եան Հ-Մ-Ը-Մ-է հէմ–
նադրութեան հարէւրամեակը։

Հ Մ Ը Մ ը  հարէւր տարեկան է, սակայն մէշտ երէտա– 
սարդ։ Հպարտօրէն կարելէ է հաստատել, որ 1918-էն հէմնը– 

ւած Հ-Մ-Ը-Մ-ը, էր ծննդեան օրէն էսկ, սփէւռքեան մեր ժողո
վուրդէն ո չ մէայն փառքն ու պատէւը եղաւ, այլ դարձաւ նա
եւ անոր ուրախութէւնն ու հրճուանքը։ Ուստէ, էնծէ համար 

խօսէ լ, գրե լ կամ արտայայտուէ լ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է մասէն, կը նշա–

նակէ խօսէլ սփէւռքեան մեր հայոց պատմութեան մասէն, 
ուր մեր նոր սերունդէ ժառանգորդներուն մօտ տեսանելէ է 

հայրենասէր ութեան եւ հայապահպանման ոգէն՝ պար ուր– 

ւած հայակերտումէ էր մտասեւեռումներ ով, եւ այս բոլորը 
մեր հայրենէքէ ու անոր ազատութեան սէրով չաղախուած եւ 

հայու օրէնակելէ մարտնչող կամքով գօտեպնդուած։
Օրէն, տակաւէն նախակրթարանէ մեր վաղ տարէներուն, 

որպէսզէ Ափէւռքէ հայերս մնայէնք աւելէ հաստատ ու ամուր 

մեր հայկականութեան մէջ, նաեւ ըլլայէնք տէպար քաղաքա– 

ցէ, սակայն հոգէով հայութեան կապուած, մեր ծնողները, 
պատէ ւ էրենց, հակառակ այդ օրերու կեանքէ բազմազան 

դժո ւա ր ո ւթէւններ ո ւն, հայկական

դպրոցէ կողքէն մեզ առաջնորդեցխն նա֊
եւ դէպէ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՛։ Ծնողական մեծ 
պարտականութէւն մը կատարողէ խան– 

դավառութեամբ մեզ արձանագրեցէն 

անոր շարքերը, էբրեւ փոքր անդամ 

գայլէկ անուան տակ։ Ունեցանք մեր 

§Պալու՝»ն, մեր §Աքելլա՝»ն եւ մեր §վոհ– 

մակըֆ։ ճ  անչցանք ու ծանօթացանք 

§0ոկլէ՝ֆէն։ խաղացինք, ուրախացանք, 
երգեցէնք ու բազմազան եւ մէեւնոյն 

ատեն անհասկնալէ կանչեր սորվեցանք, 
ապա զանազան առէթներով մեր քաղա– 

քէ նեղ ու լայն փողոցներուն եւ նոյնէսկ 

հսկայ պետական մարզադաշտէն վրայ 
տողանցեցէնք անխոնջ եւ փոքրերու 

էնքնածէն հպարտանքով։ էսկ երբ քէչ մը
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ԱԿՆԱՐԿ

աւելէ հասակ նետեցէնք, մեզ սկաուտ 

անուանեցէն, էսկ մեր խումբը Հվագր»© 

հոն ակնածանքով եւ անսակարկ նուէ– 

րումէ խոստումով երդում տուէնք ծա
ռայելու ազդէն ու հայրենէքէն։ Հո ՚ն էր, 
որ մեր դպրոցէն բերած, սորված ու մեր 
մէտքերուն մէջ դրոշմած Արարատէ 

նկարն ու անոր վեհութէւնը մեր հոգէնե– 
րուն մէջ ամո ւր պահեցէնք։ Ակսանք այս 

անգամ մեր դասագէրքերէն տարբեր 

դաստէարկուելու, հայ ժողովուրդէ  
պատմութեան եւ հայ մարդու կեանքէ 
ոգեղէն արժէքներուն ալ ծանօթանալու։
Աւելէն, յաճախ գարնանայէն եւ ամառ– 
նա յէն կէրակէ առաւօտները, էբրեւ 

մարզանք ու խմբայէն քայլարշաւ–աշ– 

խատանք, մեզ քալելով տարէն *Աոր *էէւ– 

ղէ այդ օրերու մեր մէութեան մէակ 

մարզադաշտը Հկաւասարդեան» քարքարոտ դաշտը։ Հոն, 
դաշտէն մէկ ծայրը, մէկ շարք կազմած, անհատաբար կամ 
զոյգով, մեր ձեռքերը մէկական դոյլեր բռնած դէպէ դաշտէն 

մէւս ծայրը կամաց-կամաց յառաջանալով մեգէ սորվեցուցէն 
մեր ճամբուն վրայ հաւաքել մեր տեսած մանր քարերն ու խէ՜ 

ճերը, որպէսզէ ժամեր ետք, մեր մէութեան մեծ տղոցմէ 
կազմուած ֆութպոլէ խումբերը էրենց խաղերուն ընթացքէն 

գետէն էյնալով ծանրօրէն չվէրաւորուէէն։
Այդ օրերուն, դաշտը թէթեղապատ էր եւ էբրեւ թրէւպէն 

թէթեղածածկ խեղճ ու փոքր բեմով մը Հզարդարուն՝»։ *էետէ– 
նը խոտ չկար, նոյնէսկ դաշտէն մէջ խմելու ջուր չկար։ 0էայն 

խէճերով ծածկուած ֆութպոլէ դաշտէ ձեւ առած երկու §կ ո- 
լեր» ունեցող քարքարոտ տարածութէւն մըն էր, որուն վրայ, 
էբրեւ մեծ սեփականութէւն, հպարտանքով կը գուրգուրա– 
յէնք մեծով ու պզտէկով։ 0ենք յաճախակէ մեր այս Հաշխա– 

տա նքը» սէրո վ եւ կ ամաւոր կը կատա րէէնք ։ Ա ռա նց 
տրտնջալու։ է̂ոհունա կ սրտով։ ծ պարտականութէւն մը

կատարողէ գոհունակութեամբ։ 0անէ մը ժամ ետք, դարձ– 
եա լ քալելով տուն կը վերադառնայէնք յոգնած ու ջարդը՜ 
ւած, սա կայն կրկէ ն գոհունա կ սրտով։

Ահա եւ այսպէս մեծցանք էր շունչէն տակ։ Ահա այս մէու
թեան հայ մարդուն կեանքը էմաստաւորող եւ մանաւանդ 

ուսուցանող գաղտնէքը։ 0եր այդ տարէքէն արդէն դարձած 

էէնք կ ամաւոր եւ անսակարկ զոհաբերող փոքր մէութենա– 
կաններ։ Տարուէ տարէ, կարգապահութէւն, յանձնառու– 

թէւն, պատասխանատուութէւն եւ նախանձելէ ձգտումներ, 
§Առողջ մէտք, առողէ մարմէն՝» նշանախօսքէն հետեւելով 

մեր մտապաշարը հարստացուցէնք ու մեր կ ամքը զօրացու
ցինք։ 0եր կեանքը սկսաւ լեցուելու, լէցքաւորուելու ազգա– 

յէն, նոյնքա ն եւ մարդկայէն արժէքներով։ *կոյնէսկ մեր յա

ճախած ազգայէն կամ պետական դպրոցներուն մէջ, Հ*Մ՝~ 
Ը Մ  է  սկաուտ ըլլալը կամ դառնալը, տեսակ մը աշակերտա
կան կենսունակութէւն ներշնչող եւ աւանդող Հբան՝» մըն էր։ 
Արդէն գոց սորված էէնք Հ^արձրացէ՝ ր–բարձրացուր»ն ու էր 

էմաստը եւ անկէ ճառագայթող խտաց
ուած ու լուսաւոր նշանակութէւնը, եւ 

կը զԳայէնք, թէ արդէն հաստատօրէն 
էէ նք հայ նահատակ ցեղէ անմահներու 

շարքէն։ կ̂ոյնէսկ մեր բնակած թաղէն 

մէջ, ամէն անգամ երբ էբրեւ հսկայ 
նուէրումէ կ ամաւոր բանակէ անդամ 

Հ Մ  Ը Մ Է  տարազ ո վ կ՛ անցնէէնք, ար
դէն բաւարար էր մեծ հէացմունք կորզե
լը մեզ դէտող մեծ ու պզտէկ, հայ կամ 

տեղացէ, դրացէ կամ թաղեցէ մարդոց 

ալքերէն։ Աւելէ ուշ, մեր պատանեկու– 

թեան տարէներուն, երբ խոր գէտակցու– 

թեամբ, նաեւ էբրեւ պարզ անդամ, մաս 
կազմած էէնք այս սրբազան առաքելու– 

թէւնը ունեցող մէութեան, մենք կը տես– 
նէէնք անոր մեծութէ*ւնը։ 0եր մորթէն 

վրայ կը կրէէնք այդ շօշափելէն։ Ապա,
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մեր ծննդավայրերէն երբ կամայ թէ ակամայ Հեռացանք, իբ~ 
րեւ սրբազան մասունք §զայն՝ֆ եւս օտար երկինքներու տակ 

մեզի Հետ բերինք։ Խնամքով ու մեր միտքերուն մէջ ամո ւր 
պահած մեզի Հետ պտըտցուցինք իր խորՀուրդը, իր դրօշը, իր 

շունչը, ու ամէն ճիգ թափեցինք, որպէսզի ինք մեր ստեղծած 
նոր կեդրոններէն ներս դարձեա լ շնչէ, ապրի, ճառագայթէ, 
սերունդներ պատրաստէ։ Մէկ խօսքով վերակենդանանա յ։ 
վերապրթ:

իսկ Հիմա, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝, կ ըսենք– դուն այս տարիքիդ, մեր 
երիտասարդութեան նկատմամբ գուրգուրոտ խնամքովդ, 
Հայ մարդ պատրաստելու չարքաշութեամբդ եւ մանաւանդ 
ազգային արժէքներ սնուցանելու առողջ ու կայտառ մարմին 

պաՀելու նախաձեռնութեամբդ, Հակառակ մէկ դարու կեան
քիդ դարձեա լ նշմարելի է յաղթական երթդ։ ^արձեա լ տե
սանելի է նոյն սրբազան առաքելութեանդ եւ աւանդիդ շա
րունակութիւնը։ Դարձեա՛լ կառոյցներուն մէջ խանդավառ է 

երկսեռ Հայ նոր սերունդներու Հպարտալի խմբաւորումդ։
Պարզ նշումներ չեն այս բոլորը
Լաւատես երեւոյթ ըլլալէ աւելի կենսախինդ ու խանդա– 

վառութիւն բուրող Հաւաքականութիւն ես դուն։ Այսօր 

դարձեա լ կանգուն ես եւ դիմադրաբար կը յառաջանաս 
նուաճելով նոր յաղթանակներ, գալիք տեսիլքներու կամքը 

զօրակոչելու միշտ ծաղկեալ, կենդանի, առողջ ու նախանձե– 
լի վիճակով։

Հ-Մ-Ը-Մ-, չորս գիրով դուն քեզ բացայայտող միութիւն։ 
^ուն տակաւին երիտասա րդ ես, որովՀետեւ մէջդ խտացուած 

է Հայ երիտասարդ սկաուտին եւ մարզիկին առողջ միտքով ու 
մարմինով կեանքի իմաստը։ ^ո ւն ես ճշմարիտ ներկայացու– 

ցիչը Հայ ոգիով թրծուած մեր նոր սերունդին, նաեւ ներկա
յացուցիչը մեր ազգային ընտանիքին եւ մեր Հաւաքական 

կեանքի բոլոր մաքուր ու վեՀ գիծերուն, որոնց շնորՀիւ կ ամ
րապնդուին մեր ապագայի յոյսերը.։

Ուստի, բարի եւ փայլուն երթ, մի՛շտ երիտասարդ, թ է  
Հայրենիքի եւ թէ Ափիւռքի տարածքներուն շնչող Հայ ժողո
վուրդի Հայ Մարմնակրթական ԸնդՀանուր Միութիւնւ 

Կեցցե ս դուն:

ՍՏԱՑԱՆՔ
1918-2019

100 ՏԱՐ ՈՒԱՅ ՊԱՏ ՄՈՒԹԻՒՆ 
Հ.Մ.Ը.Մ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

100ԱՄԵԱԿԻ ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ

Հրատարակութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Գանատայի շրջանի։

Հ.Մ.Ր.Մ.Ր ԳԻՏԷ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՍԻՐԵԷ ՈՒ 
ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՇՆՉԵԼ ԻՐ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՄԲ
«Ասպարէզ» 
ԼՈՍ ԱՆՀԵԼԸՍ

իութեան մը յարատեւման գլխաւոր երաշխիքը իր 

առաքելութիւնն է եւ զայն իրականացնող նպա
տակը, այլապէս ան երկար կեանք չ ունենար։ 

Հպարտ ենք, որ Հայ Մարմնակրթական ԸնդՀանուր 

Միութեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հիմնադիրները այս Հեռատեսութիւնը 

ունենալով Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Համար որդեգրեցին յստակ նպատակ
ներ, որոնց շնորՀիւ ան գոյատեւեց ամբողջ մէկ դարՀ

Տնտեսական, ընկերային, քաղաքացիական պատերազմնե
րու իբրեւ Հետեւանք Հայու թափառական ճակատագիրին 

ենթարկուած եւ ՀետզՀետէ Հեռաւոր այս ափերուն վրայ 
բազմացած երիտասարդութիւնը Եռագոյն դրօշին տակ Հա
մախմբելու, անոր Հայեցի դաստիարակութիւն տալու եւ 
մարդկային նկարագիր կերտելու անվիճելի իրողութեան 

անՀրաժեշտութիւնը զգալով Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ դիմագրաւեց իր 
ճամբան խոչընդոտող բոլոր դժուարութիւնները °ւ  աՀա, 
այսօր, 100 տարիներու փորձառութեամբ եւ Հարուստ պատ– 
մութեամբ, ան Հանրութեան կը ներկայանայ անդրդուելի 

մնալով իր առաքելութեան մէջ։
Երբ մտածենք եւ Հարց տանք, թէ ինչո ւ այս բոլոր զոՀո–
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ղութիւնները, ինչո ւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ եւ ոչ այլ կազմակերպութիւն, 
կ ընկալենք այս Հսկայ կազմակերպութեան առաքելու
թիւնը, §Ոարձրացի՛ ր-բարձրացուր՝^ նշանաբա նը, §Առողջ
միտք, առողջ մարմին՝Ֆ, §Միշտ պատրաստ՝ֆ, §0եր լաւագոյ
նը̂  կարգախօսները, կը Հասկնանք անոր անՀրաժեշտու
թիւնը մեր կեանքին ու իրականութեան մէԻ

Հ–Մ.Ը.Մ*ը Հաստատուն քայլերով ծնունդ առաւ Հայոց
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0 եղասպանութիւնը գործադրած պետութեան մայրաքաղաք 
Պոլսոյ մէջ։ 0եծ Եղեռնէն ետք, այս նախաձեռնութիւնը քա
ւարէ քայլ մըն էր, որուն համար մեր հիմնադիրները միա յն 
պատիւի արժանի են։

Հ*0*Ը*0*ը ենթարկուեցաւ հայու ճակատագիրին եւ ան
ցաւ բազմաթիւ հանգրուաններէ, սակայն կանգուն մնաց, 
ծլեցաւ, ծաղկեցաւ եւ այսօր տիրական ներկայութիւն է ար– 
դէն աշխարհի տարածքին։

Երբ հպանցիկ ակնարկ մը նետենք Հ*0*Ը*0*ի պատմու
թեան վրայ, ապա պիտի տեսնենք, թէ ան պատմական գեղե– 

ցիկ զուգադիպութեամբ մը ծնունդ առաւ մեր հայրենիքի 
առաջին Հանրապետութեան ստեղծման տարին ՜10\.Տ–ին։ Ան 

գործեց նաեւ մեր անկախ պետութեան մէջ։ Աակայն, հազիւ 
չորս տարեկան, քաղաքական ծանօթ պատճառներով, ան 

պարտադրաբար լուծուեցաւ Պոլսոյ մէջ, իսկ Հայաստանի 
խորհրդայնացումով անոր գործունէութիւնը վերջ գտաւ 

նաեւ հայրենիքի մէջ–.
Յաղթական հայութեան հետ գաղթական դարձաւ նաեւ 

Հ*0*Ը*0*ը։ Աակայն, չկորսուեցա ւ։ կազմաւորուած իւրա
քանչիւր հայկական գաղութի մէջ ան վերածաղկեցաւ եւ իր 

առաջնահերթ պարտականութիւնը դարձուց ապագայ իր ղե
կավարութիւնը պատրաստելը։ Համախմբեց հայ պատանին 

եւ անոր տուաւ ազգային դիմագիծ, հայրենիքի հանդէպ սէր, 
պահանջատիրութեան ոգի, պատուախնդիր հայու նկարա– 

գիր, մանաւա նդ պատկանելիութիւն եւ մասնաւորաբար 
արժանապատուութեան գիտակցութիւն։

Մէկ խօսքով, Հ*0*Ը*0*ը, հաւատարիմ մնալով իր առաքե
լութեան իր արդար բաժինը բերաւ սփիւռքահայութեան ազ
գային գոյատեւման ջանքերուն ըլլայ Միջին Արեւելքի, Եւրո– 
պայի թէ Ամերիկայի տարածքին։ Աակայն, այս բոլորին 

առընթեր, հայրենիքի ծարաւը կը տանջէր սփիւռքահայու– 
թիւնը։ Հ*0*Ը*0*ին ալ երազանքն էր Ազատ ու Անկախ հայրե

նիքի մէջ գործել, Արարատի լանջերուն բանակիլ եւ Հրազդան 
մարզաւանին վրայ մրցիլ։

\000–ին, ա՝ յդ երազն ալ իրականացաւ, երբ կեդրոնական 

վարչութեան վստահութեամբ Հ*0*Ը*0*ի Արեւմտեան 0* 
Նահանգներու շրջանը հայրենիքի մէջ Հ*0*Ը*0*ը վերակազ– 
մակերպելու պատասխանատու պարտականութիւնը ստանձ– 

նեց։ 0եր խմբապետ-խմբապետուհիները, ի գին մեծ զոհողու– 
թիւններու, հայրենի Հ*0*Ը*0*ի վերստեղծման մէջ իրենց օգ
տակար ներդրումը ունեցան եւ մինչեւ օրս նոյն ոգիով կը շա– 
րունակեն գործել։

Եւ դե ռ աւելին© Հ*0*Ը*0*ը Հայաստանի մէջ պետական 
ճանաչում ստացաւ եւ դարձաւ Հայաստանի Ազգային ըԱ– 

կաուտական կազմակերպութիւն Հ*0*Ը*0*–Հ*Ա*Ա՝Կ*, որ 
արդարացուց ինքզինք։ 0արքարոտ մեր երկրին մէջ, Հ*0*– 

Ը*0*–ՀԱԱկ–ի ցորենի հատիկները ուռճացան եւ հասկի վե– 
րածուեցան։ ՜\.001–էն ի վեր, միջազգային ճանաչման արժանա

ցած է Հ*0*Ը*0–ՀԱԱԿ–ը։
Ափիւռքահա յութեան գուրգուրանքով պահպանուած 

Եռագոյնը այսօր ամէնուրեք կը ծածանի։ 0եր սկաուտները 
չորս տարին անգամ մը կը բանակին իրենց իսկ սեփական բա– 

նակավայրին մէջ Արագածի փէշերուն, ծիւրական։ 0եր 
մարզական խումբերը հայրենիքի մէջ կը մասնակցին համա
հայկական մարզախաղերուն միշտ պատուաբեր արդիւնք
ներ արձանագրելով։ 0իասնական աշխատանքը կը շարու– 

նակուի եւ անվերջ պիտի շարունակուիւ
Հ*0*Ը*0*ականը, հայու անքակտելի կամքով, ո ւր ալ ապ

րի իր տիպար քաղաքացիութեամբ կը հմայէ շրջապատը, 
բայց ան միշտ կապուած կը մնայ իր ազգին, որովհետեւ գի~ 

տէ ազգակիցը սիրել, հայրենիքը սիրել եւ հայրենիքը շնչել իր 
գործունէութեա մբ։

&ող անսպառ մնայ այդ շունչը, որպէսզի անվերջ ապրին 
մեր ազգն ու հայրենիքը։

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ԴԵՐՐ
Խմբագրական ■ 
ՀԱԼԷՊ

Գանձասար»ի

ձԱ*ո եու

*0*Ը*0*ի 100–ամեայ գործունէութեան վրայ նետ– 

ուած ակնարկ մը կը վերահաստատէ այն համոզու
մը, որ հիմնադիրներուն իսկ տեսլականով Հ*0*– 

Ը*0*ը եղած է շատ աւելին քան սկաուտական կամ մարմ– 
նակրթական միութիւն մը։

Հ*0*Ը*0*ը սկաուտական շարժումի գաղափարները որ– 
դեգրելով, անոր մէկ թեւը հանդիսանալով, այդ շարժումը 

հայկականացուցած է։
ճիշդ է , անոր հիմնադիրները նախ մտադրած են այս 

միութեան ճամբով հայ երիտասարդութեան ֆիզիքական 
դաստիարակութեան որակն ու ճաշակը մշակել* հետամուտ 

ըլլալ, որ հայկական վարժարաններուն մէջ մարմնակրթու - 
թիւնը պարտաւորիչ դառնայ, մարմնամարզական ակումբ–
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ներ յառաջանան, տարեկան հայկական ողիմպիական խաղեր 

կազմակերպուին ու այդ խաղերուն լաւագոյն մրցանակա– 
կիխները միջազգային ողիմպիական խաղերուն մասնակցին, 
այնուամենայնիւ, հիմնադիրները հայկականացնելով սկաու
տական շարժումը, զայն դարձուցած են ազգային շարժում 

երիտասարդ Հ*0*Ը*0*ականներուն ազգային դաստիարա
կութիւն ջամբելու եւ Ափիւռքի մէջ տարտղնուած հայ երի

տասարդութիւնը Հ*0*Ը*0*ի գաղափարներուն շուրջ հա
մախմբելու, հայ պահելու համար։

Պատահական չէ, որ սկաուտական §0ի՛ շտ պատրաստ  ̂
կարգախօսին կողքին որդեգրուած է §^արձրացի՛ ր–բարձրա– 

ցուրնը։ Եթէ առաջինը ժիր ու առոյգ սկաուտին կարգախօսն 
էր, երկրորդը միտքով ու հոգիով բարձրանալու ու իրեն հետ 

ազգը բարձրացնելու հայ արիին Հ*0*Ը*0*ականին կարգա
խօսն էր։

0ի  ւս կողմէ, Հ*0*Ը*0*ի տարբերանշանին Շ  ուշանածա–
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ղէկէն կեդրոնը Արարատ չերան պատկե
րը պատահականօրէն չէր դրուածդ անոր 

գագաթէն ճառագայթող արեւը էբրեւ 

գեղանկարչական մտայղաըում տեղ չէր 
գտած։ Արարատը մեր ազգայէն տեսչա
կանէն Ամբողջական Հայաստանէն 

խորհրդանէշն էր« էսկ արեւը մեր ազգէ 

պայծառ գաչէքէն նկատմամբ հաւատքէ 
խորհրդանէշը։ Այս տեսչականով դաստ– 

էարակուած է Հ Մ  Ը Մ  ականը։

Հ Մ Ը Մ է  խորհրդանշանէն վահա– 
նէն կողմը զետեղուած աղաւնէէ երկու 
թեւերը Հ.0.Ը.0.ականէն մէտքէ թռէչքը 

կը խորհրդանշէէն։ Այս մէութէւնը թեւեր 
կու տար հայ երէտասարդէն առողջ 

մարմէնով« ազնէւ հոգէով եւ արթուն 
մէտքով թեւածեչու աշխարհէ չորս ծագե
րը ու կամուրջներ հաստատեչու աշխար– 

հաըրէւ հայ երէտասարդներուն մէջեւ։
Հ Մ  Ը Մ  ը տարէներու ընթաըքէն յաջողած է էր շուրջ հա– 

մախմբեչ մարմնամարզով հետաքրքրուող հայ երէտասարդ– 

ներու հսկայ փաղանգ մը« առէթ ընծայած է անոնը մարզուե– 
չու« մրցեչու, մրըակըութեան էրենը ոգէն բարձը պահեչու։ 
0ոչութէւններ կուտակած« էր կէրքերուն դերէն դարձած 
երէտասարդը« փաստօրէն« պէտէ չկարենար կեանքէ այչա– 

զան փորձութէւններուն դէմ դնեչ ու հայե9է էր դէմագէծը 
պահպանեչով հայ կեանքէն ներդրում բերեչ։

Հ Մ  Ը Մ  ը նաեւ ազնէւ հոգէով մկրտած է էր շարքերուն 
մաս կազմող երէտասարդը« որպէսզէ ան հաւաքական աշխա– 

տանքէն մաս կազմէ« ծառայէ« օգնէ էր նմանէն ու բարձրա– 
նաչով զէնք եւս բարձրաընէ։

Եւ վերջապէս« Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը եղած է այն մէջավայրը« որ 
նպաստած է արթուն մէտքէ տէր երէտասարդութեան ձեւա– 

ւորումէն։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՝է դաստէարակչական ձեռնարկները« 
հրատարակած պարբերականներն ու թերթերը մէտքէ պատ

րաստութեանդ մտաւորական խմորումներու հարթակ հան– 

դէսաըած են տարէներ շարունակ։
Այ ս բոչորէն հանրագումարն է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը« առանը որուն 

տարտղնուած« անկազմակերպ ու խոըեչէ կրնար մնաչ աշ– 

խարհասփէւռ հայ երէտասարդութէւնը« յատկապէս Հայոը 
Ցեղասպանութեան յաջորդող տարէներուն։

Հ Մ  Ը^Մփ հարէւրամեակէն նուէրուած ձեռնարկներուն 
կազմակերպ ընթաըքը վկայութէւնն է այս բոչորէն։

Աուրէոյ մէջ 2018-է առաջէն օրերէն ընթաըք առած Հ Մ –  

Ը Մ է  հարէւրամեակէ ձեռնարկներուն« դաստէարակչական 

ծրագէրներուն« յատկապէս մէջ-մէութենական գործունէու– 
թեանւյ ճամբով« երէտասարդութէւնը է  մէ բերեչու վէգերը 

ողջունեչէ եւ օրէնակելէ էէն։ Պատերազմ ապրող երկրէ մը 
մէջ մէութէւնը աշխոյժ պահեչու« ամէնէն վտանգաւոր տագ
նապները ապրող քաղաքներուն մէջ էսկ ՀՀաչէպ« ^էամէշչէ« 
0եսապ) երէտասարդները պատնէշէ վրայ պահեչու յանձնա– 

ռութէւնը էնքնէն կը խօսէ Հ՝Մ*Ը՝Մ՝է 
հարէւրամեայ երթէն արդէւնաւորման 

եւ տարուած աշխատանքէն կարեւորու– 
թեան մասէն։

Հ Մ Ը ^ Մ է  առաքեչութեան ընդգը՜ 
ծումն ու արժեւորումը թեչադրական 

կրնան ըչչաչ նաեւ այսօրուան երէտա– 

սարդութեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է սկզբունքնե
րուն հարազատ թարգմանը հանդէսա– 

նաչու« առողջ մարմէնով« ազնէւ հոգէով 

ու արթուն մէտքով դէպէ նորանոր 
նուաճումներ առա^նորդեչու մեր հաւա– 

քական կեանքը։
Հպարտ ու անկաշկանդ յառաջաըէք« 

սէրեչէ Հ+0.Ը+0.ականներ։
թարէ երթ կը մաղթենք հսկայ նուէր– 

ման հրաթեւ տորմէղէն« կ ամաւո ր բա– 

նակէն։
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ՅՈԷՇԵՐ—

«ԲԱՐՁՐԱՑԻՐ-ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՐ»
Պօղոս Շահմելիքեան 
ԼՈՍ ՍՆ6ԵԼԸՍ

մէն կիրակի առաւօտ, մեր 
թաղերէ տղոց հետ գայլփկու– 

թեան կանաչ շապիկները հա
գած, քալելով կ ուղղուէինք §Ազատա– 

մարտ» ակումբ, որ մեր թաղէն բաւա
կան հեռու կը գտնուէրէ

Տարազներով մեր խմբովին քալելը, 
օտար անցորդներու ուշադրութիւնը կը 

գրաւէրէ Տողանցքի մը տպաւորութիւնը 

կը ձգէր, մանաւանդ որ երբեմն խմբո
վին կ՝երգէինք գայլիկութեան մեր սոր
ված երգերէնէ

§0ոկլին օր մը կ՝արշաւէր, տեսաւ շատ շուներու 

Հաճելի արշաւներու կը տանէին մեզ, իսկ տարին անգամ 

մը տեղի կ՝ունենար ընդհանուր բանակումէ
Հաճոյքի կողքին կար նաեւ դաստիարակչական բաժինը, 

երբ մեզի կը սորվեցնէին գործադրել Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի §իարձրա– 
ցի՛ ր-բարձրացուր» նշանաբանըէ

Այնք ա՛ն իմաստալից երկու բառեր, զորս տիպար Հ՚Մ՝– 

Ը՚Մ՛ական մը պարտի գործադրելէ
Բարձրանալ եւ բարձրացնել ուրիշըէ
Ամէն տարի, Սուրբ Զատկուան շրջանին, շաբթուան մը 

համար կը մեկնէինք Հալէպ մասնակցելու §Նաւասարդեան» 

մարզախաղերուն, իսկ վերջին օրը տողանցքով մը կ աւարտէ
ին անմոռանալի շաբթուան մը հանդիսութիւններըէ

Հալէպահայութեան փառքի տարիներն էինէ Հալէպը 
կ ՝եռար։

Մեզ փոխադրող փոխադրակառքերը տակաւին Հ՚Մ ՝Ը՝Մ ՚ի  
ակումբ չհասած, խուռներամ բազմութիւն մը կը սպասէրէ 

Եկած էին իրարմէ Չգողնալու» գայլփկ մը կամ արենոյշ մը, եւ 

շաբթուան մը համար տանելու իրենց տուներըէ Պանդոկնե
րու մէ՞ջ զետեղել Պէյրութէն ժամանած Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ականներըէ 

Հիւրասէր հալէպահայուն համար ամենամեծ ամօթն էր այդ

մէկըէ
Մանկութեանս երկչոտ եղած եմ (քիչ մըն ալ լալկան՝)է 

Ծնողքս նախապէս այնպէս մը կը դասաւորէր, որ Նոր ^իւղ 

բնակող մեզի ծանօթ ընտանիքի մը մօտ մնայի այդ շաբաթէ 

Երկուքիս ընտանիքները իրարու մօտիկ էինէ Ազգականներս 

կը կարծէիէ Հաւանաբար հօրս կամ մօրս հայրենակիցներն 

էին, սակայն այդ տարիքին հայրենակից կամ խնամի մեզի 

համար ազգականի համազօր էրէ
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*իայլփկութեան տարիներս, դժբախտաբար, շատ երկար 

չտեւեցինէ Փոխադրուեցանք հայահոծ Պուրճ Համուտէ Ծնող
քիս պարտադրանքով, հոն եւս արձանագրուեցայ գայլիկ, 
սակայն երկչոտ բնաւորութեանս պատճառով չվարժուեցայ 
մթնոլորտին՝. Նախապէս թաղեցիներով բոլորս միասին էինք, 
ներկայիս շուրջս բոլորը անծանօթ դէմքեր էինէ

0անի մը շաբաթ մնայուն բացակայութիւնս պատճառ 

դարձաւ, որ ինքնաբերաբար հեռանամ Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի շարքերէնէ 
Տարիները անցանէ Պատանեկութեան տարիներս ենէ Ման

կութեանս երկչոտ բնաւորութեանս հակապատկերը դարձած 

եմէ Ընկերներուս հետ շուտ կը շաղուիմէ կը սիրեմ ու կը յար
գեմ բոլորըէ Նաեւ սիրուած ու յարգուած եմ ամէնքէնէ

Մաս կը կազմեմ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  Պուրճ Համուտի պասքեթպո– 
լի երկրորդական խումբերէն մէկունէ §կամք» էր մեր խում– 

բին անունը, որուն անդամներուն մեծամասնութիւնը դա
սընկերներս էին, իսկ քանի մը հատը մեր թաղի տղոցմէէ

Միջակ կարողութեամբ խաղացող էիէ Շատ արագ կը վա–

զէի, բայց շուտ կը յոգնէիէ
Մեր մարզիչը նկատած էր այդ մէկըէ Յանձնարարեց, որ 

մաս կազմեմ Հ՚Մ՝Ը՝Մ©ի աթլեթիզմի խումբին, իբրեւ 100 կամ 
200 մեթր վազքի մասնակիցէ

Այդպէս ալ ըրիէ
Ամէն կիրակի առաւօտ կը հաւաքուէինք §Սարդարա– 

պատ» ակումբին առջեւ, ուրկէ փոխադրակառքերով մեզ կը 

տանէին §0ամիլ Շամուն» մարզաւանը, կատարելու մեր 

փորձերըէ
իբրեւ պասքեթպոլի մարզիկ միջակ խաղացող մըն էի, սա

կայն իբրեւ վազող, կրնամ վստահեցնել, որ բաւական լաւ 

արդիւնքներ տուած եմ է
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Տարէ մը Հալէպէ փոխարէն պէտէ մեկնէէնք ^ահէրէ, ուր 
տեղէ պէտէ ունենայէն մարզախաղեր։ Ընտրեցէն լաւագոյն 

մարզէկները, որոնց ցանկէն մէջ էր անունս։ Անձնաթուղթս 

յանձնեցէ Հ©Մ©Ը©Մ©է Եր^անայէն Վարչութեան, որպէսզէ 
պէտք եղած թուղթէ գործերը կատարեն, եւ շաբաթէ մը մեկ– 
նէնք բուրգերու քաղաքը։ Ուրախ էէ, որ անձամբ պէտէ տես
նեմ պատմութեան մէջ մեր սորված եգէպտական փարաւոն
ներու պալատներն ու բուրգերը։ Մրցումներէն աւելէ պատ

մական վայրերով ոգեւորուած էէ« սակայն մեր մեկնումէ 
թուականէն քանէ մը օր առաջ, աջ ոտքէս բթամատը չես գէ~ 

տեր էնչպէ ս, բորբոքեցաւ։ Եոյնէսկ կօշէկ չէէ կրնար հագնէի 
եւ այդպէսով մեկնումէ երազներս ցնդեցան օդէն մէջ։

Տարէներ ետք, երէտասարդութեանս տարէներուն, դարձ
եալ քանէ մը անգամ առէթը ներկայացաւ այցելելու Եգէպ՜ 
տոս, էբրեւ երաժէշտ, սակայն ամէն անգամ ալ, տարբեր 
պատճառներով չկարողացայ մեկնէլ եւ վայելել հնութէւննե– 

րով լեցուն այդ քաղաքը։ 0աղաք մը, որ Օեղասպանութենէն 
ետք երկար տարէներ եղած է Ափէւռքէ ամէնէն բեղունը Ու՜ 
նեցած ենք հայ մշակոյթ, հայ մամուլ եւ գրագէտներ, յայտնէ 
կուսակցական գործէչներ։ Հոն է, որ հէմնուած է Համազգա– 

յէն Հայ կրթական եւ Մշակութայէն Մէութէւնը Հ©Մ©Ը©Մ©ը 
հոն ունեցած է բազմաթէւ մասնաճէւղեր։

Հայաստանէ անդրանէկ հանրապետութէւնը եւ Հ©Մ©– 

Ը Մ ը  տարեկէց են։ 100 տարեկան։
1918-է անկախութէւնը դժբախտաբար երկար կեանք չու

նեցաւ, սակայն Ափէւռքէ մէջ ծնունդ առած ու հասակ առած 

Հ-Մ-Ը-Մ-ը մնաց մէ՚շ տ ներկայութէւն։ Ոազմացան էր շար
քերն ու մասնաճէւղերը։ Տարէքէ յառաջացումը աւելէ երէ– 

տասարդացուց Հ -Մ Ը -Մ ը , էսկ երբ 1Ջ01–էն վերանկախացաւ 

մեր հայրենէքը, Հ©Մ©Ը©Մ*ը մուտք գործեց նաեւ մայր հող։
էրարու յաջորդեցէն Մէջէն Արեւելքէ տարբեր երկէրներու 

քաղաքացէական պատերազմները։ Մեծ թէւով հայեր ակա- 
մայ գաղթեցէն արեւմտեան երկէրներ ։ ^աղթեցէն, սակայն 

կառչած մնացէն Հ©Մ©Ը©Մ©էն։ Արեւմտեան երկէրներու մէջ 
ծնունդ առէն Հ©Մ©Ը©Մ©է նոր մասնաճէւղեր։ Ոազմացան էր
շարքերը։

Ես ալ, էմ կարգէս, չդէմանալով Լէբանանէ աւերէչ ռում
բերուն, գաղթեցէ Լոս Անճելըս, որ ներկայէս դարձած է 
Ափէւռքէ հայկական մեծագոյն գաղութներէն մէկը։

Ամէն տարէ, Մէացեալ նահանգներու անկախութեան տօ– 

նէն, Աուլէս 4-է շաբաթը, տեղէ կ ունենայ Հ©Մ©Ը©Մ©է ՚Եր^ա– 

նայէն Վարչութեան կազմակերպած §Եաւասարդեան՝Ֆ շաբա
թը, որ այնքա՛ն կը յէշեցնէ Հալէպէ այդ երանելէ օրերը, երբ 

բազմահարէւր Հ©Մ©Ը©Մ©ական գայլէկներ, արենոյշներ ու 
մարզէկներ կը հաս ակումբը։

Իրենց տան մէջ Հ -Մ Ը  Մ  ական հէւր մը ունեցողներուն 
դրացէները §աչքէ լոյս»է կու գայէն, այնպէս էնչպէս երբ ըն– 

տանէք մը բախտաւորուէր նորածէն զաւակով մը։
^ալէֆորնէոյ տարբեր վայրերէն Լոս Անճելըս կը ժամա

նեն մեծ թէւով Հ©Մ©Ը©Մ©ականներ, սակայն ոչ ոք §կ որդեգ–
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րէ» մարզէկ մը կամ գայլէկ մ ը Այդ մէկը Մէջէն Արեւելեան, 
յատկապէս հալէպահայերու սովորութէւն էր։

Մարզէկէ տարէներս շատոնց անցած են։ Ինծէ կը փոխա– 

րէնէ տղաս, որ մաս կը կազմէ մեր շրջանէ Հ©Մ©Ը©Մ©է §Մա– 
սէս» մասնաճէւղէ պասքէթէ թումբերէն մէկուն, էսկ ծնող
ներէն շատերու նման, կէնս ու ես փառատօնէ շաբաթը մեր 

կամաւոր մասնակցութէւնը կը բերենք ուտեստեղէն ծախե– 
լով բազմահազար ներկաներուն, էսկ եկամուտով օգտակար 

կը հանդէսանանք մեր մասնաճէւղէն նէւթական կարէքնե– 
րուն։

Հ©Մ©Ը©Մ©է հաւատացողէն համար կամաւոր գործերը չեն 
պակսէր ։

^աղութէ գրեթէ բոլոր հայ երգէչները սէրայօժար էրենց 
մասնակցութէւնը կը բերեն խանդավառելով ներկաները։ 
Անհաւատալէ եռուզեռ։ Հազարաւոր հայեր մէկտեղուած, եւ 

այս բոլորը շնորհէւ Հ©Մ©Ը©Մ©է նուէրեալներու ժրաջան աշ– 
խատանքէն։

Երկրէ մը սովորութէւնները անպայմանօրէն կ ազդեն 
տեղւոյն բնակէչներու կենցաղէն վրայՀ

Հալէպէ մէջ Լէբ Հ©0©Ը©Մ©ականները,
անմէջապէս §կ որդեգրուէէն՝» հայ րնտանէքէ մը կողմէւ 

Այդպէս էր հալէպահայուն կենցաղը։ Լոս Անճելըսէ §Եաւա– 
սարդեան» փառատօնէն շաբաթը, նմանապէս, մեծ թէւով 

Հ©Մ©Ը©Մ©ականներ կը ժամանեն Աան Ֆրանսէսքոյէն, Աէն Տէէ– 
կոյէն կամ մօտ ու հեռու քաղաքներէ, սակայն նման հէւրըն– 
կալութեան չենք հանդէպէր արեւմտեան որեւէ երկրէ մէջ։ 
Այդ մէկը էւրայատուկ է մէջէն արեւելքցէ հայուն, մասնաւո– 
րաբար հալէպահայուն։

Երկրէ մը սովորութէւնները որքան ալ ազդեն մեր կենցա
ղէն, Հ©Մ©Ը©Մ©է նշանաբանը հայրենէքէ թէ Ափէւռքէ որեւէ

երկրէ  մէջ կը մնայ անփոփոխ
Փ Ա Ր Ջ Ր Ա 8  Ի՚Ր-ԲԱՐՋՐԱՑ ՈՒՐ՛»։
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Հ.Մ. Ը. Մ. ՖՐԱՆՍ

ԻՍԻ Լէ ՄՈՒԼԻՆՈՑԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ^  
ՀԱՄԱՁԱՑՆՈՒԹ ԵԱՄԲ ՄԱ ԿՐ ՍՏԱՆՁՆԷ ՀՈՂԱՇԵՐՏԻ 
ԱՊ ԱՀՈՎՄԱՆ ԵՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՁՆԱՌՈՒԹ ԻՒՆՈ

ասնամեակներու եւ սե
րունդներ երազ մը իրա
կանացաւ 17 0այիս 2019՜
ին, երբ Փարիզի հարաւ՜ 
արեւմուտքը գտնուող 

ւլինոյի քաղաքապետութիւնը 

Հ.0 .Ը .0 .՜Ֆ րա ն սի վարչութեան հետ 

կնքուած համաձայնութեամբ մը խոս–

տացաւ մէութեան տրամադրել հողա֊

ԻԱի լ

չերտ մը բոլոր յարմարութիւններով 

օժտուած մարզադաշտ մը, ժողովասը– 

րահներ եւ արդիական դահլիճ մը կա– 

ււուցելու ծրագիրովւ
Համաձայնութիւնը իր նախնական 

ձեւով կնքուեցաւ Հ .0 .Ը .0 .՜Ֆ րա նսի  

վարչութեան ատենապետ եղբ. Արամ 

Աիսեււեանի եւ իսի լէ 0ուլինոյի քաղա
քապետ ՜երեսփոխան Անտրէ Աանթինիի

միջեւ, ներկայութեամբ քաղաքապե
տութեան աւագանիի անդամներու,
Հ-Մ-Ը-Մփ կեդրոնական վարչութեան 
անդամ եղբ. Անդրանիկ Պահարեանի, 
կեդրոնական վարչութեան նախկին 

անդամներ եղբայրներ Հրաչ Աիսեաեա– 

նի, Լեւոն Պաղտասարեան եւ Հ .0 .Ը .0 .՜  

Ֆրանսի վարչական եղբայրներու
Պաշտօնական համաձայնութիւնը,
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱԿԻԻԴ

որ պէտէ ստորագրուէ շուտով, կը նա
խատեսէ մէնշեւ 2019-է աւարտ ամբող
ջացնել ծրագէրէն թղթաբանական բո– 

լոր աշխատանքները եւ այնուհետեւ 2.5 

տարուան մէջ կառուցել մարզաւանը, 
ժո ղովասրահներն ու արդէական դահ
լիճը ծախսերուն քաղաքապետութեան 

աւելէ քան երկու երրորդէ մասնակցու– 

թեամբ.
Աստ համաձայնութեան, հայահոծ 

շրջանէ մէջ գտնուող
զաւանէն հողաշերտը մէութեան կը

տրուէ 99 տարուան համար. 0էութէւնը 

կը ստանձնէ ծախսերուն շուրջ մէկ եր– 

րորդը, որուն մէկ մասը կանխէկ կը 

վճարէ այս նպատակէն համար տարէ– 

ներ առաջ էր յառաջացուցած անձեռնմ
խելի գումարէ ֆոնտէն, էսկ մնացեալ 
պակսող բաժէնը կ ամբո ղջացնէ 99 

տարուան, ջնջէն տոկոսով դրամատը– 

նայէն վարկով.
0աղաքապետութէւնը արդէն էսկ 

պատրաստած է մարզաւանէն կառուց– 

ման քարտէսները. Օրէնական-պետա–

կան գործողութէւններու ամբողջացու֊ 
մէն ետք, շէնարարական աշխատանք– 

ները ընթացք կ առնեն դարձեալ քաղա
քապետութեան հսկողութեամբ.

Յայտնենք, որ համաձայնագէրէն 

մասէն հանրութէւնը տեղեակ պահուե– 

ցաւ 8 օր ետք, Հ.0.Ը.0.–Ֆրանսէ տարե– 

կան պարահանդէսէն քաղաքապետ 

Անտրէ Սանթէնէէ արտասանած պաշ
տօնական խօսքով (Տեսնել յաջորդ էջը).

Հ Մ Ը Մ - Ֆ Ր Ա Ն Ս Ի  ՏԱՐԵԿԱՆ ՃԱ ՇԿԵՐՈ ՅԹ ԻՆ՝

ԻՍԻ Լէ ՄՈՒԼԻՆՈՑԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ-ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ 
ԱՆՏՐԷ ՍԱՆ^ԻՆԻ ԿԱ ԽՈՍՏԱՆԱՑ Հ.Մ.Ա.Մ.Ա 

ՕԺՏԵԼ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱՒԱՆՈՎ
Սեւ ան Նազարեան 
ՓԱՐԻԶ

այէսեան գարնանայէն երկէնք եւ փարէզեան հա
մայնապատկեր դէտուած նաւէ. երկուքը տարբեր 

հմայք կը ստանան, երբ շրջապատդ նաեւ հարա– 

զատ դէմքեր են Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է անդամներ, բարեկամներ ու հա– 
մակէրներ.

Այս տարէ, Հ.0.Ա.0.–Ֆրանսէ վարշութէւնը էր տարեկան 

պարահանդէսը դուրս հանած էր պատերէն... որոշած էր լոյ– 

սերու փայլքերով, ծփալով, նաւու վրայ մէացնել էր ծանօթ– 

ները ու մէասնաբար, զօրակցութեամբ, խանդավառու– 

թեամբ, նոր եռանդով շարունակել մէութենական կեանքը.
Շուրջ 300 հոգէ արձագանգած էէն Հ.0.Ը.0.–Ֆրանսէ տա

րեկան պարահանդէսէն, որովհետեւ բոլորէն համար մէկ բան 

յստակ էր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–Ֆրանսէ կազմակերպած ձեռնարկները 

ունէէն էրենց որակը, պատահականութեան ձգուած ոշէնշ 

կար, նախօրոք, երկար ժամերու կամաւոր աշխատանք խլող 

պահեր հասցուցած էէն այդ էրէկուան. Ու անոնք սխալած շէ– 

էն. 0անրամասնութէւնները յարգուած էէն, ճաշակն ու որա
կը տուած էէն սպասուած արդէւնքը.

°ւ  25 0այէսէ երեկոյեան, «Լ6 ՕաաՁՈէ 616Ա» նաւը դար
ձած էր բարեկամներու հանդէպման վայր. Ներկայ էէն հայ 
թէ օտար պաշտօնական անձնաւորութէւններ, մէութէւննե–
ր ու ներկայացուցէշներ ու հոգեւորականներ.

երեկոյէն բացման խօսքը փոխանցեց Հ.0.Ը.0.–Ֆրանսէ 

վարշութեան ատենապետ եղբ. Արամ Սէսեռեան, որ էր 

խնդակցութէւնը յայտնեց ներկաներուն ու մանաւանդ պատ–
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ւոյ հէւր էսէ Լէ Մուլէնոյէ քա– 
ղաքապետ - երեսփոխան Անտրէ 

Աանթէնէէն, որ ճաշկերոյթէն 

ներկայ էր էր աւագանէէ ան– 

դամներուն եւ անոնց շարքէն 

քաղաքապետէ հայ կցորդ Յա– 

րութ խանճեանէն հետ։ խանճ– 

եան մանկութեան մաս կազմած

է Հ-Մ-Ը-Մ-է շարքերուն եւ մէն–
շեւ օրս զայն կը նկատէ կարեւոր 

կրթարան։
թնականաբար, խօսքը պէտէ 

փոխանցուէր քաղաքապետ-ե– 

րեսփոխան Աանթէնէէն։ Վերջէ– 

նը ծանօթ է էր վարկանէշով, էր
քաղաքէն մէջ հայերու հանդէպ ունեցած մեծ յարգանքով ու 

նպաստով։
Աանթէնէ էր խօսքէն մէջ մեծապէս գնահատեց մէութեան 

աշխատանքը երէտասարդութեան դաստէարակութեան գոր– 

ծէն մէջ եւ յայտարարեց, կարծէք, 100-ամեակէ նուէրը... 
Հ.0.Ը.0.–ֆրանսէ երկար տարէներու երազը մէութէւնը օժ

տելու Է Ո  մարզաւանով։
0աղաքապետութէւնը էր 

պատրաստակամութէւնը յայտ– 

նեց Հ-Մ-Ը-Մ-ը հէւրընկալելու էր 
քաղաքէն մէջ, անոր յատկացնե
լով հողատարածք մը, որուն 

վրայ պէտէ կառուցուէն մարզա֊ 
դաշտ եւ սրահներ։

Անշուշտ, մեծ էր ուրախու–

թէւնը Հ-Մ-Ը-Մ
որոնք ամէն ճէգ է  գործ դրած 

էէն էրականացած տեսնելու հա–

մար այս ծրագէրը։
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ 

Հ՝Մ՝Ը.՝Մ՝Է կեդրոնական վար– 
շութեան անդամ եղբ. Անդրանէկ Պահարեան, որ դրուատեց 

Աանթէնէն, անոր յէշեցնելով շուրջ տասնամեակ մը առաջ 

անոր կատարած մէկ խոստումը այս ուղղութեամբ, որ 

առանց մոռնալու հետապնդած էր ու այսօր կը դարձնէր 

էրականութէւն։
Պարահանդէսը ունէր էր գեղարուեստական բաժէնը, զոր 

ա պահո ված էր վրէժ Աահակեան էր 

նուագախումբով։
Կէ ս գէշերուան մօտ նաւը ձգեց քա

րափը եւ Աէնէ վրայ, էսկապէս լոյսերու 

մէջ շողշողացող Փարէզէ լոյսերու քա– 

ղաքէ գեղեցէկ կամուրջներէն անցնելով 

հրաշալէ պտոյտ մը պարգեւեց ներկանե– 

րուն։
Պարահանդէսէ տեւողութեան շատեր 

շահեցան արժէքաւոր նուէրներ, սակայն 

մեծագովն տոմսը վէճակահանութեան 

մեծագովն նու
Նոր հարէւրամեակէ սեմէն, Հ՝Մ՝~ 

Ը՚0՚–ֆրանսը ապագայ սերունդէն կը 

բանար նոր երազներու էրականացման 

ուղէն էր սեփական տան մէջ բարգաւա– 

ճելու կ արելէութէւնը։

36 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ 413
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Հ. ԸԸ. Ն  ՄԻՒՆԻԽ

Հ.Մ.Ա.Մ.Ի 1 0 0 -ԱՄԵԱԿԻ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԻՒՆԻԽ Ի Մ ԷԶ

19-է

*Մ*Ը*Մ*է Մէւնէխէ մեկուսէ շրջանէ վարշութեան«
խմբապետական կազմէն եւ մշակութայէն յանձնա

խումբէն կազմակերպութեամբ, կէրա կէ, I9 0այէ ս
2019–է 7 յետմէջօրէէ ժամը ճ-էն, §ճոէՕՈ–Ոոց6է16–

8ւ1ԺսՈ§Տ2աէրսա» սրահէն մէջ տեղէ ունեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է հէմ–
նադրութեան 100-ամեակէ յոբելենական հանդէսութէւնը, 
ներկայութեամբ Պաւարէոյ հայ համայնքէ հոգեւոր հովէւ

Այգէկ 0հնյ • ^ովհ ա ննէսեանէ, Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚իկեդրոնական
Գարշութեան ատենապետ եղբ* ^առնէկ 0կրտէշեանէ« կեդ– 

րոնական Գարշութեան անդամ եղբ* Ալէք Խաշատրեանէ« 
^երմանէոյ հայ համայնքէ ազգայէն մէութէւններու ներկա՜ 
յացուցէշներու« Հ.0.Ը.0.ականներու եւ հէւրերու։

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ  413 37
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Հ.Մ.Ա.Մ.Ի ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԱՏԵՆԱՊԵՏՆԵՐՈՒ 
ՉՈՐՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷԶ

աբաթ, 23 0արտ 201Զ–էն, 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Լոնտոնէ §Ն 
սարդ» կեդրոնէն մէջ տեղէ 

ունեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Եւրոպայէ մեկուսէ 
շրջաններու ատենապետներու շորրորդ 

ժողովը, ներկայութեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ՝է  
կեդրոնական Գարշութեան ատենապետ 

եղբ. ^առնէկ 0կրտէշեանէ եւ կեդրո՜ 
նական Գարշութեան անդամ եղբ. Ալէք 
Խաշատրեանէ։ կողովէն էրենց մաս– 

նակցութէւնը բերէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Լոնտո– 
նէ (Անգլէ/ա), Փարէզէ, 0արսէյէ, Գա՜ 
լանսէ (Ֆրա նսա), Ալմելոյէ, Առնհեմէ 

ՀՀոլ անտա), Գէեննայէ (Աւստրէա),

Սթոքհոլմէ, Աոտերթելէոյ ԼՇուէտ), 
0էւնէխէ Հ^երմանէա), Պուլկարէոյ եւ 

Երուսաղէմէ ներկայացուցէշները–
կողովը նախ զեկուցում մը լսեց վեր՜ 

ջէն մէկ տարուան ընթացքէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է 
կեդրոնական Գարշութեան ունեցած 

գլխաւոր աշխատանքներուն մասէն 

(100 –ամեակէ տօնակատարութէւններ, 
համա–Հ*0.Ը*0.ական բանակում), որ
մէ ետք շրջաններու ներկայացուցէշնե– 

րը ներկայացուցէն էրենց մասնաճէւղե– 

րուն աշխատանքները եւ դէմագրաւած 
դժուարութէւնները։

կողովը լայնօրէն քննեց մէութեան

°ւրոպայէ գործունէութեան աշխատե– 

լաոճը, շեշտելով որ այդ ոճը կը տարբե
րէ այլ շրջաններու աշխատելաոճէն 
նկատէ ունենալով եւրոպական երկէր– 

ներու պայմանները եւ տեղական մշա– 

կոյթէ ու մտայնութեան էւրայատկու– 
թէւնները։

Ժողովականները առանձէն օրա
կարգով արտայայտուեցան մէջ-շրջա– 

նայէն բանակումներու եւ մարզախա– 

ղերու կազմակերպման կարեւորու
թեան մասէն– Անոնք նաեւ քննեցէն ան– 
դամական թէւերու կապուած մտահո– 

գութէւններ եւ անհրաժեշտ ախտաճա– 

նաշումներ կատարելով ներկա յացու– 

ցէն թէւերու աճէ գործնական առա
ջարկներէ

Աւարտէն, ժողովականները էրազեկ 

դարձան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է երէտասարդական 
Ա. համագումարէ եւ Պատգամաւորա- 
կան \2–րդ Ընդհանուր Ժողովէ պատ– 
րաստութէւններունէ

Նշենք, որ ժողովէն ետք, մասնակէց– 

ները ներկայ գտնուեցան Հ Մ Ը Մ է  
Լոնտոնէ շրջանէ հէմնադրութեան 40–
ամեակէ յոբելենական տօնակատարու
թեան–.

38 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ  413
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ 5 ԱՄԱՔԱՄԱՍԻ 
շ ր ջ ա ն ա յ ի ն  ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 

ԱՏԵՆԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎՐ
անի մը տար– 
ւան ընդհա– 

տումէ ետք,
Շաբաթ, 6 

Ապրիլ 2019- 
ին, Հ .0 .Ը .0 .ի  Արեւմտեան 0 .
Նահանգներու Շրջանային
վարչութեան գրասենեակին 

մէջ տեղի ունեցաւ միութեան 
ամերիկեան ցամաքամասի 

Շրջանային վարչութիւննե– 
րու ատենապետներուն ժողո– 

վը, որուն ներկայ գտնուեցան 
յատկապէս 0 . Նահանգներ

ժամանած Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրո
նական վարչութեան ատենա
պետ եղբ. Գառնիկ 0կրտիչեան եւ կեդ
րոնական վարչութեան ամերիկեան 

ցամաքամասի անդամներ եղբայրներ 

վիգէն Դ աւթեան, Օշին Փիրում եան 
(Արեւմտեան 0 . Նահանգներ), Հրաչ 
0եսրոպեան (Արեւելեան 0 . Նահանգ
ներ), 0ոսիկ Թոփուզեան (ֆանատա) եւ 
Արմանտօ Թորգոմեան ԼՀարաւային 

Ամերիկա)։
0իօրեայ ժողովին մասնակցեցան

Հ .0 .Ը .0 .ի  Արեւմտեան եւ Արեւելեան 
0 . Նահանգներու, ^անատայի Շր^ա–

նային վարչութիւններու ատենապետ- 
ները եւ Հարաւային Ամերիկայի Շրջա
նային վարչութեան ներկայացուցիչը..

կողովը երեք նիստով քննեց միու - 
թեան աշխատանքներուն յաւելեալ աշ– 

խուժացման կարեւորութիւնը եւ այս 
գծով չորս շրջաններու միջեւ համագոր
ծակցութեան կարելիութիւնները կ ո 
ղովին անդրադարձ կատարուեցաւ 

ամերիկեան ցամաքամասի մարզախա - 
ղերու եւ բանակումներու աւելի յաճա– 

խակի կազմակերպման, փոխադարձ 
այցելութիւններու եւ իրարու փորձա–

ռութիւններէն օգտուելու 
անհրաժեշտութեան.

Օրակարգի 11 կէտերը 
իրենց ենթաբաժիններով
եղան հարուստ. Շրջանները 
ամփոփ զեկուցումներ ներ - 
կայացուցին իրենց գործու - 
նէութեան եւ ապագայ ծրա– 

գիրներուն մասին. կեդրո– 
նական վարչութիւնը, իր 

կարգին, ներկայացուր միու
թեան ՜1§§–ամեակի եւ համա–

Հ 0 Ը 0 .
կումի աշխատանքները 0նա– 

կանաբար, խօսուեցաւ ընդ– 
հանրական եւ տեղական 

դժուարութիւններու մասին. Յատուկ 
օրակարգով նիւթ դարձան նոր անդամ– 

ներու ներգրաւման ձեւերը. խօսուեցաւ 
նաեւ միութեան երիտասարդական Ա.
համագումարին ԼԱթէնք, 0այիս 2019) 
եւ Պատգամաւորական \.2–րդ Ընդհա
նուր կողովին ԼԾաղկաձոր, Հոկտ. 
2019) պատրաստութիւններուն մասին.

ԱՅԼ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ
Ատենապետներու ժողովին առիթով 

0 . Նահանգներ ժամանած Հ .0 .Ը .0 .ի  
կեդրոնական վարչութեան ատենապետ

եղբ. Գառնիկ 0կրտիչեան կիրակի, 7
Ապրիլին հանդիպում մը ունեցաւ 
Արեւմտեան 0 . Նահանգներու մասնա– 

ճիւղերու ատենապետներուն հետ. Յա– 
ջորդող օրերուն ան այցելեց կլենտէյլի 

§Արարատ՝ֆ, Սան ֆեռնանտօ Հովիտի 
§0ասիս՝ֆ եւ Պրրպէնքի §Սիփան՝Ֆ մաս– 

նաճիւղերու կեդրոններ. Ան նաեւ հան
դիպումներ ունեցաւ Թեմի Առաջնորդ 

0ուշեղ Արք. 0արտիրոսեանի, §Ասպա– 
րէզ՝  ̂ օրաթերթի խմբագրութեան, 
ՀՕ0–ի կեդրոնական վարչութեան եւ 

շրջանի Հ.Յ*Դ. կեդրոնական կոմիտէին 
հետ.

I |
| - ՚հ ՚Հ  |ք

Ջ ա  ա
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Հ.Մ.Ը.Մ. 0  . ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ԵՂԲ.ՀԱՄԼԷԹ ՉՐԱԽՉԵԱՆ 
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ ՄԻՈՒԹ-ԵԱՆ

«արժանեաց» շքանշանով

էր Հ .0

Արենոյշ 
ԼՈՍ ԱՆ-6ԵԼԸՍ

ինգշաբթի, 11

Ապրիլ 2019-ի
երեկ ոյեա ն « 
դ ա ր ձ ե ա լ  

եռուզեռի մէջ
.ի Արեւմտեան 0 . 

Նահանգներու Շրջանային 

վարչութեան կեդրոնի «Գէ֊ 
որդ Անտոնեան» սրահը ուր 

համախմբուա ծ էին մեծ
թիւով Հ©0.Ը©0.ականներ 

մասնակցելու համար իրենց 
սիրելի վաստակաշատ եղբօր Համլէթ 

Ձրախչեանի Հ .0 .Ը .0 .ի  բարձրագոյն
«Արժանեաց» շքանշանով պարգեւատըր– 

ման ձեռնարկին։

Ներկայ էին Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական
վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ 

0կրտիչեան« կեդրոնական վարչու– 

թեան անդամ եղբայրներ Վ̂ իգէն Դաւթ– 

եան« Օշին Փիրումեան եւ Արմանտօ 

Թորգոմեան« Հ .Յ ՚Դ . կեդրոնական կո– 
միտէի ներկա յա ցուցիչներ Զարմէն 

Օհանեան եւ Աւետիք Իզմիրլեան, կեդ
րոնական կոմիտէի անդամներ կարօ 

Իսբէնճե ան եւ Ռազմիկ Շիրինեան« 
Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական վ արչութեան 
նախկին անդամներ« Նաւասարդեան 

մարզախաղերու «Պատուոյ նախա՜ 
գահ»ներ, «Տիպար Հ©0.Ը©0.ական՝»ներ«
անցեալի եւ ներկայի Շրջանային վար– 

չութիւններու անդամներ« մասնաճիւ– 

ղերու ատենապետներ« Ձրախչեան բն՜ 
տանիքը եւ բազմաթիւ հիւրեր։

Շրջանային վարչութեան անունով 

ներկաներուն բարի գալուստ մաղթեց 

եւ ձեռնարկին հանդիսավարութիւնը 

կատարեց քոյր Նորա Ձափարեան։
կեդրոնական վարչութեան խօսքը
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փոխանցեց աշխատանքա յին այցելու– 

թեամբ շրջանը գտնուող ատենապետ
եղբ. Գառնիկ 0կրտիչեան. Ան առաջին 

հերթին ընդգծեց Հ .0 .Ը .0 .ի  հզօրու
թիւնը եւ անոր ուժականութեան նպաս
տող միութենականներու միասնակա՜ 
նութիւնը որոնք արդար հպարտու
թեան ազդակներ են։ Այս իմաստովդ 

աւելի խորանալով ան ըսաւ © «Հ.0.– 
Ը .0 .ը  արդար հպարտութեամբ կը պար– 

ծենայ իր իրագործումներո վ եւ հսկա–
ներով լեցուն անցեալով։ Հ .0 .Ը .0 .ը  ար
դար հպարտութեամբ կը պարծենայ իր 

այսօրուան ձեռքբերումներով: Հ . 0 –
Ը .0 .ը  բոլոր տուեալները ունի հպարտ 
ըլլալու իր խոստմնալից պատանիներով 

եւ վստահութիւն ներշեչող երիտասար– 

դութեամբ« որոնք մեր վաղուան դրա
մագլուխն են։ 0իութեան 100 

առիթով Լիբանան« Փարիզ եւ Պ̂ոլիս մեր 
հիմնադիրներու շիրիմներէն« ինչպէս 

նաեւ Արարատ լերան կատարէն Հ©0.~ 

Ը .0  • ական խմբապետ –խմբապետուհի– 

ներու կա տարած ուխտը վկայ« այդ 
սրբազան վայրերէն բերուած բուռ մը

հողը եւ վառած ջահը վկայ« Հ .0 .Ը .0 .ի
վաղուան սերունդը լաւապէս պիտի ար–

ժեւորէ միութենական իր 

կազմաւորումը եւ առօրեայ 
ապրումի պիտի շարունակէ 

վերածել «Ռարձրացի ր–բարձ– 

րացուր՝» գաղափարախօսու՜ 
թիւնը։ Ուրեմն« յառա՛ջ հաս
տատ քայլերով եւ խիտ շար
քերովդ դէպի նորանոր բար
ձունքներ եւ նուաճումներ։ 
Յառա՛ջ դէպի նորանոր ամ– 

եակներ եւ մրցանիշներ։ Յա– 
ռա°ջ պատուաբեր անցեալէն 

յաղթական ապագայ՛»։
Շրջանային վարչութեան 

պատգամը փոխանցեց ատե

նապետ եղբ. Յակոբ Թիւֆէնքճեան« որ 
բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկանե– 

րուն կեդրոնացաւ երեկոյին նպատա
կին եւ ըսաւ © «Այսօրուան մեծարեալը 

բոլորիս ծանօթ եղբ© Համլէթ Ձրախչ– 
եանն է« որուն անձնապէս ճանչնալու եւ 

մօտէն գործակցելու առիթը ունեցած

եմ Հ .0 .Ը .0 .ի  միջոցով։ Եղբ© Ձրախչեա
նի միութենական գործունէութիւնը 

մեծապէս տպաւորած է զիս եւ մեր մի– 
ջեւ ստեղծած է իւրայատուկ կապ մը  

որ կը շարունակուի մինչեւ օրս»։
Ապ ա« եղբ. Ձրախչեանի միութենա՜ 

կան գործունէութեան անդրադառնա՜ 
լովդ ան շարունակեց ըսելով © «Եղբ© 
Ձրախչեան միութենական իր գործու՜ 
նէութիւնը սկսած է 1950 – ական թուա – 
կաններուն, Ռեհրանի Հայ 0շակութա– 
յին «Արարատ» կազմակերպութեան 

(Հ0 Ա կ ) մէջ« իբրեւ մարզիկդ լեռնագնաց 
եւ չմշկող։ ղեկավարի իր յատկութիւն՜ 
ներ ուն շնորհիւ« ան վարած է նաեւ 

վարչական պաշտօններ նոյն միութեան 

մէջ։ 0 . Նահանգներ փոխադրուելով
ան շարունակած է միութենական իր

գործունէութիւնը Հ .0 .Ը .0 .ի  կլենտէյլի 
«Արարատ» մասնաճիւղին մէջ իբրեւ
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վարչական« ատենապետ եւ Համեստ 

միութենական։ ԱյնուՀետեւ« մասնա– 

ճիւղային սաՀմաններէ դուրս գալով«
ան ©Ը©Մ©ին եւ
Շրջանային Վարչութեան տնտեսական 

յանձնախու մբի անդամ« Շրջանային 

Վարչութեան ատենապետ« Հուսկ իբ– 

րեւ կեդրոնական Վարչութեան ան– 

դամ« չմոռնալով իր օգտակար ներ

դրումը բերել Հայրենի Հ Մ  Ը Մ  ^ՀԱՍԿ– 
ի զարգացման։ Եղբայրը միութենական 

երկարամեայ գործունէութեան Համար
2014-ին« Շրջանային Վարչութեան կող՜ 
մէ արժանացած է §Տիպար Հ©0©Ը©0©ա– 

կան»ի տիտղոսին« իսկ 2018-ին սիրայօ

ժար ստանձնած է Հ©Մ©Ը©Մ©ի Նաւա– 
սարդեան 43-րդ մարզախաղերու պա– 

տուոյ նախագաՀութիւնը»։
Եղբ© Թիւֆէնքճեան յատկապէս 

ընդգծեց եղբ© Ջրախչեանի իրաւ Հ©Մ©~ 
Ը©0©ականի տիպարը որ կը յատկանըչ– 

ւի իր յաջողութիւնները սիրելի կազմա
կերպութեան եւ ժողովուրդին Հետ 

բաժնեկցելու իրողութեամբ։ Եղբ© ատե
նապետը չմոռցաւ նաեւ յիչելու տիկ© 

կրեթթա Ջրախչեանի կարեւոր դերը 

մեծարեալի կեանքին մէջ« որ սիրելի կո
ղակից եւ գուրգուրոտ մայր մը ըլլալու

առընթեր« դէպի Հ©Մ©Ը©Մ© առաջնոր -
դած է իրենց զաւակները որոնք իրենց 

Հօր օրինակին Հետեւելով« մեծապէս կը 

նպաստեն անոր վերելքին։

ԱյնուՀետեւ, Հ©Մ©Ը©Մ©ի բարձրա
գոյն §Արժանեաց» չքանչանի կանոնագ– 

րային բացատրութիւնը ներկայացնելով 

եղբ© Թիւֆէնքճեան բեմ Հրաւիրեց մե–

ծարեալը եւ կինը ինչպէս նաեւ կեդրո– 

նական Վարչութեան ատենապետ եղբ© 

*իառնիկ 0կրտիչեանը որպէսզի չքան– 

չանը յանձնէ եղբ© Ջրախչեանին« առ ի 

գնաՀատանք միութենական իր բեղուն 

գործունէութեան։
Շքանչանի յանձնումի արարողու– 

թենէն ետք, իր սրտի խօսքը փոխանցեց 

եղբ© Համլէթ Ջրախչեան։ Ան նախ չնոր– 

Հակալութիւն յայտնեց Հ©0©Ը©0©ական 

իր քոյր-եղբայրներուն« իրեն ընծայ– 

ւած պատիւը կիսելով անոնց Հետ։ Ան 

յատուկ չնորՀակալութիւն յայտնեց 

Շրջանային Վարչութեան« զինք այս մե
ծարանքին արժանի գտնելուն« ինչպէս 

նաեւ կեդրոնական Վարչութեան Հա
մապատասխան դիմումին ընդառաջե
լուն Համար։ Ապա« ան փափաք յայտ
նեց« որ §միւս տարիներին, Միացեալ

ՆաՀանգներում աւելի չատ անդամներ 

արժանանան այս չքանչանին։ կարեւոր 

է« որ այս չքանչանը եւ այս պարգեւատ– 

րումը բաժանենք ինչքան որ չատ կա
րող ենք մեր Հ©Մ©Ը©Մ©ականների մէջ։ 
կարեւոր Հարց է ։ ՋպաՀենք էս չքանչա
նը միայն կեդրոնական Վարչութեան»« 
ըսաւ եղբայրը եւ վստաՀեցուց, որ այս 

չքանչանին արժանաւոր չատ Հ©Մ©~ 
Ը©0©ականներ կան Եփիւռքի, Հայաս– 

տանի« °ւրոպայի եւ Լիբանանի մէջ։
Իր սրտի խօսքը փոխանցեց նաեւ 

կեդրոնական Վարչութեան անդամ 
եղբ© Վիգէն իաւթեան« որ չնորՀաւորե– 

լով եղբ© Ջրախչեանի պարգեւատրումը 

Հպարտանք յայտնեց« որ մօտէն ճանչ– 

ցած է զինք« տպաւորուած է անոր 

միութենական տիպարով եւ չատ բան

սորված է իրմէ։ §Եղբ© Հա մլէթ Ջրախչ– 
եան եղած է իմ առաջնորդը որմէ չատ 
բան եմ սովորել», ըսաւ եղբայրը եւ իր 

երախտագիտութիւնը յայտնեց միութե
նական դաստիարակին« որուն Հետ նա

եւ գործակցած է Հ©Մ©Ը©Մ©ի մէջ՝©
ՇնորՀաւորելի երեկոյի պաչտօնա– 

կան յայտագիրի աւարտէն ետք« ներկա– 

ները առիթը ունեցան իրարու Հետ 

զրուցելու« Հ©0©Ը©0©ական գեղեցիկ յու– 

չեր վերապրելու« անձնապէս չնորՀաւո– 

րելու օրուան մեծարեալը եւ յիչատակի 

նկարներ նկարուելու անոր Հետ։ 0ե– 

ծարման գեղեցիկ ձեռնարկը վերջ գտաւ 

ուչ երեկոյեան։ Ներկաները գոՀունա– 

կութեամբ մեկնեցան տուն« Հ©Մ©֊ 
Ը©0©ական ըլլալու Հպարտանքը անգամ 

մը եւս ապրելով։
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Հ. Մ. Ը . Բ Ա  ԼԻԲԱՆԱՆ

Հ.Մ.Ա.Մ.Ի ԵՐԿՐՈՐԳ 1 0 0 -ԱՄԵԱԿԻ ՄԱՑԻՍԵԱՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ՓԱՌԱՏՕՆԱ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷԶ

Թղթակից 
Պ Ո Ր  ՀԱՄՈՒՏ

ախագահութեամբ Լէ՜ 
բանանէ Հայոց Թեմէ

Առաջնորդ Նարեկ Արք՝
Այլեմեզեանէ, հովանա– 

ւորութեամբ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝է  
կեդրոնական Վարչութեան եւ կազմա– 

կերպութեամբ Հ .Մ ՝Ը .Մ ՝է  Լէբանանէ 

Ծրջանայէն Վարչութեան, Կէր ա կէ, 26 
Մայէս 2019-է երեկեոյեան ժամը 6-էն, 
Պուրճ Համուտէ քաղաքապետարանէ 

դաշտէն վրայ տեղէ ունեցաւ մէութեան 
երկրորդ հարէւրամեակէ Մայէսեան

առաջէն փառատօնը, ներկայութեամբ 

լէբանանահայ հոգեւոր պետերու, Լէ
բանանէ մէջ Հայաստանէ դեսպան Վա
հագն Աթաբէկեանէ, պետական երես
փոխան Աակոբ Թերզեանէ, Պուրճ Հա– 

մուտէ եւ Այնճարէ քաղաքապետներու, 

Հ .Մ ՝Ը ՝Մ է  կեդրոնական Վ արչութեան 
ներկայ եւ նախկէն անդամներու, ՀՕՄ-է 
եւ Համազգայէնէ կեդրոնական Վար
չութեան ներկայացուցէչներու, Հ~3՝է՝ 
Լէբ անանէ կեդրոնական կոմէտէէ ան
դամներու, մարզական ֆետերասէոն–

ներու մօտ Հ Մ Ը Մ Է  ներկայացուցէչ֊
ներու, հէւրերու, հրաւէրեալներու եւ 

աւ ելէ քան 3000 համակէրներու, որոնք

եկած էէն մէութեան երկրորդ հարէւ
րամեակէ երթէն էրենց հաւատարմու– 

թէւնը յայտնելու եւ Մայէսեան յաղթա– 

նակներով գօտեպնդուելու։

ՊԱՇՏՕՆԱկԱՆ ԲԱ ՑՈ ՒՄ Ը
Մայէսեան փառատօնէն պաչտօնա– 

կան բացումը կատարուեցաւ Հ Մ Ը Մ Է  
չեփորախումբէն կողմէ Լէբանանէ եւ 
Հայաստանէ քայլերգներուն կատարու– 

մով եւ դրօչակէ արարողութեամբւ Յա– 

ջորդեց աւանդական ջահավառու– 
թէւնը սկաուտական ձեռայէն աչխա– 

տանքով պատրաստուած կայմերու գա
գաթէն։

42 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 413



1̂ 3րշ|ց֊ 413։1^3րշ|ց405.ցճճ 7/1/2019 12:21 ^  Բ3ց6 43

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ=

ապրեցաւ ու ապրեցուր փառքի 

օրեր», ըսաւ եղբ. Թ՚ապագեան: Ապա, 
ան անդրադարձաւ մարզական կեան
քէն նշելով, թէ մէութեան պատաս
խանատուները լաւապէս կը գիտակ– 

ցին, որ մարզական խաղերը կը պա– 
հանջեն նիւթական եւ բարոյական 

մեծ զոհողութիւն, ժամանակի եւ 
շունչի երկար սպառում, նաեւ գիտեն 

տեղական պայմանները իրենց տար
բեր երեսներով, որոնք դժուարու– 
թիւններ կը յառաջացնեն մարզական 

խաղերու զարգացման վրայ% «Բայց
այս բոլորով հանդերձ, կը հաւա
տանք, որ լաւապէս պատրաստուած 

մարզական խումբերով մրցումներ 
կատարելը անպայման իր դրական ար
դիւնքը կու տայ ի շահ միութեան եւ 

ազգի գոյատեւման», հաստատեց ան: 
Եղբ– Թապագեան լուսարձակի 

տակ առաւ այն իրողութիւնը, որ

Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ը մարզական միութիւն չէ
միայն, այլ նաեւ ազգային իմացակա– 

նութեան դպրոց է, ուր սերունդները 
կը սորվին զոհաբերութեան ոգի, հայ
րենասիրութիւն եւ կը ստանան բարո
յական դաստիարակութիւն: ապ
րինք գերազանց ուժերու յաջողու
թեան ժամանակաշրջանը: Օրերն ու 

պայմանները չեն խնայեր նիւթական 
համեստ կարողութիւններ ունեցող

ներուն: Տա՛ ին, որպէսզի
մեր զաւակները հոն կազմաւորուին եւ 

կոփուին հայօրէն։ Տա նք անսակարկ եւ

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Հ . Մ ֊  

Ը–Մ~ի Շրջանային Վարչութեան ատե
նադպիր եղբ. Հայկ Թապագեան։ Ան 

ըսաւ, որ 101 տարի առաջ Հ Մ  Ը Մ. իր 
ծնունդ ով լծուեցաւ կազմութեանը 
սկաուտական եւ մարզական հզօր բա
նակի մը, որ նուիրումով եւ մեծ զոհո– 

ղութեամբ ծառայեց ազգին եւ տէր 
կանգնեցաւ անոր դրօշին: Տարիներ շա
րունակ այս միութիւնը եղաւ հայ պա
տանիին ու պարմա նուհիին հոգեկան եւ 

ֆիզիքական կրթութեան ամենավառ 

օճախը, թրծեց անոնց հոգիները 
«Բարձրանալու եւ բարձրացնելու» վե֊ 
հագոյն զգացում՛ներով, դարձաւ անոնց 

երկրորդ ծնող սիրոյ եւ ջերմութեան, 
ծառայութեան, մարդակերտու մի եւ 

հայակերտումի դարբնոց:
«Ւր հիմնադրութեան առաջին տա

րիներէն սկսեալ, իբրեւ ազգային կազ
մակերպութիւն, իբրեւ ազգային անփո
խարինելի միաւոր, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ ծառայեց

յանուն միացեալ, ազատ ու անկախ Հա– 

յաստանի, եղաւ մարզական առաջնորդ 
ու դրօշակիր, տարաւ յաղթանակներ եւ
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առանց հաշիւի՝ այն համոզումով, որ 

տրուածը անպայման իր օգտակար բա
ժինը կ ՚ ունենայ: Տա նք մանաւանդ այս 

օրերուն, երբ կարիքը շատ է։ Տա նք ի 

շահ սկաուտներուն եւ մարզիկներուն», 
իր խօսքը եզրափակեց եղբ. Հայկ Թա– 

պագեան։

ԼԵՎԱՄ֊Ի ՄՐՑԱնԱԿԱԿԻՐՆԵՐՈՒ 

ՄՐՑԱնԱԿՆԵՐՈՒ ԲԱՇԽ ՈՒՄԸ
Բացման խօսքէն ետք տեղի ունեցաւ 

ԼԵՎԱՄ՜ի մրցանակակիր աշակերտնե
րու եւ վարժարաններու բաժակներու եւ
վահաններու տուչութիւնը։ 2018-2019 

տարեշրջանի ԼԵՎԱՄ-ի §Լաւագոյն մար

զիկ» յայտարարուեցաւ Համազգայինի 

0ելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան ճեմա
րանէն Հրակ-Դրօ կիւրիւնլեան, §Լաւա– 

գոյն մարզիկուհի» Ազգային Եղիշէ Մա– 
նուկեան 0ոլէճէն Փաթիլ Ասատուրեան, 
§Լաւագոյն մարզիչ» Հայ կաթողիկէ 

0եսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարա

նէն Դրիգոր 0եսճեան։ ԼԵՎԱՄ-ի վահա–
նին տիրացաւ միջնակարգի բաժինին հա

մար 0խիթարեան վարժարանը, իս կ երկ
րորդականի բաժինին համար Համազ
գայինի 0ելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան 

ճեմարանը% Հայկազեան համալսարանի 

§Արդար խաղ»ի մրցանակը խլեց Հայ 
կաթողիկէ 0եսրոպեան Բարձրագոյն

44

Հ Մ Ը Մ Ի  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱ ՐՉՈՒԹ ԵԱ Ն ՊԱՏ* ԱՄԸ
Փառատօնին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Կեդրոնա

կան Վարչութեան պատգամը փոխան– 

ցեց ատենապետ եղբ. Դառնիկ 0կրտիչ– 

եան% Ան ըսաւ, որ խանդավառութեան, 
յոյսի եւ լաւատեսութեան աղբիւր է

Հ-Մ-Ը-Մ-ի երկրորդ հարիւրամեակի 
0այիսեան առաջին փառատօնը։ Լիու
թեան շարքերը մնայուն վերանորոգ– 

ման մէջ են, անոր երդիքին տակ կու 

գան, կը թրծուին, կը կազմաւորուին ու 

կ ա նցնին իրեր այաջորդ սեր ունդներ–. 
Նորերը կու գան հիներուն տեղը առնե– 

լու, հաստատելու, որ նուիրական երթը 

կը շարունակուի, իս կ մեր ժողովուրդը 

իր զաւակներն ու թոռները միշտ կը 

վստահի այս §կամաւոր բանակ»ին, որ 

100 տարուան իր ծառայութեամբ ու 

նուիրումով յարգանքի եւ գնահատան– 

քի արժանի է բոլորին կողմէ։
Փառատօնին եւ տողանցքին մասին 

խօսելով եղբ. 0կրտիչեան ըսաւ. §Այսօր 

այստեղ ներկայացուածը արտացոլումն 

է ամբողջ տարուան մը վրայ երկարած 

կազմակերպչական, սկաուտական եւ 

մարզական այն հսկայական աշխատան– 

քին, որուն լծուած են այս միութեան 

երախտաւորները մեծով ու փոքրով, 
վարչականով ու խմբապետով, միու
թեան բարերարով եւ բարեկամով։ Բ ո
լորին վարձքը կատար, մանաւանդ որ 

անցնող տարին սովորական տարի մը 

չէր եւ աշխատանքներն ալ սովորական
չէին։ 2018-ն Հ .0 ՝Ը ՝Մ ՝ի  100-ամեակի
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տարէն էր, աշխատանքները նուէրուած 
էէն 100՜ամեակէն, յաջողութէւննևրը եւ 

էրագործումնևրն ալ վայել էէն 100՜ա լ
եակէն»;

Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական վարչու
թեան ատենապետը էր պատգամէն մէջ 

դէտել տուաւ, որ փակուած հարէւրամ– 

եակով բացուեցաւ նոր հարէւրամեակէ 

էջը, որ սկսաւ Հ-Մ-Ը-Մ-է երէտասար– 
դական համագումարով, երէտասար– 

դութեան նկատմամբ մէութեան ցուցա–

բերած յաւելեալ ուշադրութեամբյ Այ՜ 
սուհետեւ, մէութեան սկաուտական եւ 

մարզական բաժէններուն կողքէն պէտէ 

գործէ երէտասարդական բաժէնը, որ 

պէտէ համախմբէ 18-30 տարեկան Հ-Մ-՜ 
Ը-Մ-ականներ, որոնք մէութենական 

մէջավայրէ մէջ մնալով էրենց համար 

պէտէ ստեղծեն աշխատանքէ յատուկ 

դաշտեր;
Եղբ– Մկրտէչեան յայտարարեց, որ 

երկրորդ 100՜ամեակէ նորութէւններէն

է Արցախէ մէջ Հ-Մ-Ը-Մ-ական գործու– 
նէութեան ծաւալումը: §Այսօր, Հայաս– 

տանէ անկախութեան 101 ՜ամ եակէն 

նուէրուած այս փառատօնէն ուրախու– 

թէւնը ունէմ մեր ժողովուրդէն աւետե

լու, որ շուտով Հ-Մ-Ը-Մ- էր ՜ա՜րդ մաս– 
նաճէւղը կ ունենայ Ատեփանակերտէ 

մէջ եւ կը լծուէ Արցախէ մէջ կազմա– 

կերպական էր ցանցէն ստեղծման ու 

տարածման», նշեց ան՛. Ապա, եղբ- 
Մկրտէչեան աւելցուց, որ այլ ուրախ 

լուր մը եւս ունէ՛ Ան ըսաւ, որ փառա

տօնէն ներկայ Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական 
վարչութեան նախկէն անդամ եղբ- 
Հր աչ Աէսեռեանէն տեղեկացած է, թէ 

Հ-Մ-Ը-Մ-՜Ֆրանսէ մեկուսէ շրջանը, 
Շաբաթ, 25 Մայէսէ երեկոյեան, Փարէ– 

զէ արուարձաններէն էսէ լէ Մուլէնոյէ 

քաղաքապետ պրն– Անտրէ Աանթէնէէն 

պաշտօնապէս ստանձնած է Հ-Մ-Ը-Մ-՜ 
Ֆրանսէ նուէրուած հողաշերտ մը, որ 

տարէներէ է  վեր կը հետապնդուէր 

Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնէ մը կառուցման հա
մար՛

§Այսպէս,՜ շեշտեց եղբ- Մկրտէչեան,՜ 
Հ-Մ-Ը-Մ-է յաջողութէւնները կանգ չեն 

առներ: Հ-Մ-Ը-Մ- կոչուած է հասնելու 
հոն, ուր հայութէւն կայ, հոն ուր կազ՜ 
մակերպ կեանքէ անհրաժեշտութէւն

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ  413
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կայ, հոն ուր սերունդ դաստիարակելու 

պահանջ կայ։ °ւ  այդ անհրաժեշտու
թիւնն ու պահանջը, այս օրերուն, քիչ 

մը ամէն տեղ կան* Հայաստանի մարզե
րէն մինչեւ ամերիկեան ցամաքամասի 

հեռաւոր շրջաններ, անցնելով °ւրոպա– 

յի հայկական նորակազմ համայնքնե
րէն եւ Միջին Արեւելքի աւանդական 

մեր գաղութներէն»։
Պատգամին յաջորդ բաժինով եղր.

Մկրտիչեան խօսեցաւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի Լիբա– 
նանի շրջանին մասին, ուր §Հ*Մ*Ը*Մ*ա– 

կան հսկայական գործ ու վաստակ կայ, 
հպարտութեան եւ խանդավաոութեան 

անպատմելի յաջողութիւններ կան,– 

նշեց ան եւ աւելցուց,- Լիբանանի շրջա– 

նը կոչուած է միշտ մնալու իր յաջողու–

թիւններու պատուանդանին վրայ եւ, 
հակաոակ մարդուժի եւ նիւթական իր 

դժուարութիւններուն, տեւաբար ըն

թանալու հոսանքն ի վեր։ Հ*Մ*Ը*Մ*ի
մեծ ընտանիքը շատ բան կ ՛ակնկալէ Լի՜ 
բանանի շրջանէն, որովհետեւ կը հաւա
տայ, որ Լիբանանը եղած է ու կը մնայ 
ամուր ողնայարը միութեան բազմա– 

ճիւղ աշխյա տանքն երուն։ Լիբանանէն 
գաղթած քոյր-եղբայրներն են, որոնք 

այսօր կանգուն կը պահեն միութեան 

աշխարհասփիւո մասնաճիւղերէն շա– 

տերը։ Նաեւ, Լիբանանի շրջանի մարզա– 
կան եւ սկաուտական յաջողութիւններն 

են, որոնք տեւական ներշնչումի եւ ոգե
ւորութեան աղբիւր են Հ*Մ*Ը*Մ*ական 

ընտանիքին համար։ Լիբանանի շրջանին

հզօրութիւնը Հ*Մ*Ը*Մ*ի բովանդակ ըն
տանիքին հզօրութիւնն է»։

իր պատգամը եզրափակելով եղբ. 
Մկրտիչեան յաւելեալ աշխուժութիւն, 
եոանդ եւ կորով մաղթեց Լիբանանի 

շրջանի պատասխանատու բոլոր կազ
մերուն, որպէսզի փաոատօնէ փաոա– 

տօն միութեան երթը շարունակուի ան– 

դամական նոր շարքերով եւ իրագոր
ծումներով, եւ որպէսզի մեր ժողովուր– 

դը շարունակէ հպարտանալ ու հիանալ 
Մայիսեան յաղթանակներու ոգիով 

գործող այս միութեամբ անոր իւրա
քանչիւր յաղթանակին մէջ տեսնելով իր 

սեփական յաղթանակը, հայ ոգիին ու 

հայ ինքնութեան պահպանման յաղթա
նակը։
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

Տ Մ  ԱՆՑՔԸ Ե Ւ  

ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ
խօսքերուն յաջորդեց այնքան սպաս– 

ւած տողանցքը։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի շեփորա
խումբէն ազգայէն-հայրենա սիրական 

երդերու երաժշտութեան կշռոյթով, 
խրոխտ, հպարտ եւ հաստատ քայլերով

տողանցեցին Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի
Շրջանային խմբապետութիւնը, մաս– 

նաճիւղերու սկաուտական եւ մարզա– 
կան կազմերը, ֆութպոլէ, պասքեթպո– 

լի, փինկ-փոնկի, ճատրակի, հեծելարշա
ւի, աթլեթիզմի եւ թրէաթլոնի խումբե–

րը, ինչպէս նաեւ ԼԵՎԱՄ՜ի մրցաշարքե–
րուն մասնակցած լիբանանահայ վար
ժարաններու աշակերտները։ Տողանցքը 

առաջնորդեցին Հ՝Յ՝,Ն՝ Լիբանանի Երի՜ 
տասարդական 0իութեան դրօշակա–
կիրներ ը

*էաշտին ամբողջ շրջանը կատարելէ

ետք, տողանցողները շարուեցան ժողո֊ 

վուրդին դիմաց՝ պարզելով տպաւորիչ
պատկեր մը

Հուսկ, հայրական իր պատգամը փո֊ 
խանցեց Լիբանանի Հայոց թեմի Առաջ

նորդ Նարեկ Արք՝ Այլեմեզեան։ Ան դի
տել տուաւ, որ ազգերու պատմութեան 

մէջ կան անձեր, վայրեր ու թուական– 

ներ, որոնք պատմութեան չեն պատկա– 

նիր, այլ անցեալը կը շաղախեն ներկա
յին եւ մեր կամքը կը պրկեն ապագային 

նայելու լաւատեսութեամբ ու յաղթա–
նակոփ §28 0այիս 1918– այս վայրը կը 

բաւէ հաստատելու, որ այսօր Հ՝Մ՝~
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որ տողանցքէ րնթացքին ժողովուրդը 

էր ծափերով ու սրտէ տրոփիւնով եկաւ

ըսելու, թէ ինք Հ-Մ-Ը-Մ-է կողքէն է,
որովհետեւ այս մէութէւնր ամէն օր ժո
ղովուրդէն հետ է, էրերայա^որդ սե– 

րունդներուն հայեցի կրթութիւն կր
ջամբէ, եւ ո է մէայն սկաուտական ու 
մարզական գործունէութէւն կր ծաւա

լէ, §որովհետեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ր Հայաստանէ 
հետ է, հայութեան հետ է, եւ այդ րն– 

թացքր ո չ այս դաշտով կր վերջանայ, ո չ 

ալ որեւէ տեղ կանգ կ առնէ», դիտել 
տուաւ Առաջնորդր էր գնահատանքն 

ու գոհունակութէւնր արձանագրելով 

Հ-Մ-Ը-Մ-էն, որովհետեւ այս երեւոյթր 
ցուցանիշ է այն իրողութեան, թէ այս
մէութէւնր հաւատարիմ կր մնայ իր 

նշանաբանին, կր բարձրանայ ու իրեն
հետ կր բար ձրտցնէ՝ միշտ պատրաստ 

սատարելու հայրենակեր տումի, հայա֊ 
կերտումի ու պահանջատիրութեան 

սրբազան մեր իտէալներուն:
§Այսօր հպարտութեան առիթ է իւ

րաքանչիւր հայորդիի համար, բոլորիս 

համար հաւաքաբար, որովհետեւ պատ
մութիւն կերտած մեր հերոսներր այսօր 

տնգամ մր եւս իր ենց °րհնութեամբ եւ 
ոգեղէն ներկայութեամբ կր լեցնեն մեզ 

րսելու, թէ մենք Աարդարապատեան սե
րունդ ենք, անկախութեան եւ յաղթա
նակի սերունդ ենք։ Ահաւասիկ Հ՝Մ՝~ 

Ը-Մ-ր այսօր կու գայ իբրեւ հաւաքա
կան հայելի այս պատգամին ցոլացնե– 

լու մեր բոլորին գոհունակութիւնր եւ 

յաղթական կեցուածքր», րսաւ *եարեկ
Ը Մ ի այս փառաւոր ներ կայութեամբ 
Պուրճ Համուտի այս մարզադաշտր կր 

վերածուի Աարդարապատի, թաշ Ապա– 

րանի եւ Ղ^արաքիլիսէի, եւ Աարդարա– 

պատ ու Պուրճ Համուտ, Արցախ եւ Լի՜ 
բանան կր դառնան նոր յաղթանակնե
րու գրաւական, երբ մենք այսպէս կր 

տողանցենք աշխարհի բոլոր ճամբանե– 

րուն վրայ միշտ մեր նայուածքր ուղղե
լով Արարատին եւ մեր սրբազան պա– 

հանջատիրութեան ու Հայ *էատին», 
րսաւ Առաջնորդր։ Ան նշեց, որ 

Հ Մ Ը Մ . այս փառատօնով տնգամ մր 
եւս եկաւ հաստատելու, որ 28 0այիս 

1918-ր միայն թուական մր չէ, այլ մեզ 

պարուրող ոգի է, խորհուրդ է ու պատ–

գամ% Հ Մ Ը Մ ր  միայ ն տողանցող
միութիւն մր չէ, այլ աշխարհով մէկ 

գործող իր միաւորներով տագնա պ է,
հայապահպանում է , հայոց պահանջա֊

տիրութիւն է։
%արեկ Արք. Այլեմեզեան յայտնեց,

48 Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  ՏԱ ՐԻ, Թ Ի Ւ 413
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Արք. մաղթ՜ելով եւ աղօթելով, որ Հ~Մ՝~ 

Ը՝Մ՝ի տիրական եւ յաղթական առաջ՜ 
նորդութեամբ շարունակենք մեր երթր, 
միշտ լիանանք Յարդարապատեան ոգի
ով եւ միշտ հաւատարիմ մնանք մեր 
պատմութեան մեր ժողովուրդի յաւեր– 

ժութեան եւ մեր հայրենիքի ամբողջա
կան տիրացման ճամբուն վրայ կերտե
լու համար նոր յաղթանակներ։

րարկուեցաւ գեղարուեստական ճոխ 

յայտագիր եւ մասնաճիւղեր յատուկ 
կրպակներով վաճառեցին համադամ 

ուտելիքներ եւ տեսակաւոր րմպելիք– 

ներ :
Գեղարուեստական բաժինով ելոյթ 

ունեցան երիտասարդական §Միհրան» 

խումբր, նաեւ երգիչներ Հրա չ կայծ ակ– 
եան եւ Աերոբ Տակոբեան, երգեհոնի րն–

կերակցութեամբ Աեդօ Պաղտասարեա–
նի։

Լուսանկարները՝ Մարգար 
Թումայեանի (Տէսժւօ ձտհոտց) 

եւ Արամ Սոմունճեանի (ձտ Յ^)։

ՓԱԿՈՒՄԸ Ե Ւ  

ՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆԸ
Լիբ անանի Հայոց Թեմի Առաջնոր

դին հայրական պատգամէն ետք, փա– 

ռատօնր իր աւարտին հասաւ §3 առաջ, 
նահատակ» քայլերգով, որմէ ետք ներ
կայ ժողովուրդր փոխադրուեցաւ դաշ– 

տին հանդիպակաց բաժինր, ուր կի–

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿԵՐՏԻՉՆԵՐՈՒՆ

Հայաստանի Ա  Հանրապետութեան հիմնադրութեան 101-րդ տարե– 
դարիին առիթով, Հ Մ Ը Մ .ի  Լիբանանի Շրջանային Վարչ ութիւնը ներ
կայացնող պատուիրակութիւն մը Կիրակի, 26 Մայիս 2019-ի կէսօրէ 

աոաջ ժամը 11.00-ին այցեչեց Պուրճ Համուտի եւ Ֆըրն Շըպպէքի 
Ազգային գերեզմանատուները եւ յարգանքի իր տուրքը մատուցեց Հան
րապետութեան կերտիչներուն։

Արդարեւ, պատուիրակութիւնը ծաղկեպսակներ զետեղեց ^իկոչ Աղ՛ 
բափանի, Լեւոն Շանթի, Սիմոն Վրացեանի, Հրաչ  Փափազեանի, Կարօ 

Սասունիի, Աւետիք Սահակեանի, Արշակ Յովհաննէսեանի, Լոշա Սա- 
սունիի եւ Բարսեղ Կանաչ եանի շիրիմներուն։
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ՃԱ ՆՉՆԱ Ն0

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի «ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ» ՇՔԱՆՇԱՆԻՆ 
ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՉՈՐՍ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ

ՀԱՄԲԻԿ ՄԻՍԱՔԵԱՆ, ՊԵՐՃ ԲԱԼՈՒԼԵԱՆ,
ԳՕԳՕ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ ԵՒ ԱՍԱՏՈՒՐ ՍՐԱՊԵԱՆ

Տեղի հասկնալի պատճառով, 
«Մա րզիկ»ի անցեալ թիլէն դուրս 
մնացին Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի Լի– 
բանանի հանդիսութեան առիթով՝ 
«Ծառայութեան» շքանշանի ար
ժանացած չորս եղբայրներու կեն– 
սագրական տուեալները։

Ստորեւ կը ներկայացնենք զա– 
նոնք։

ԵՂԲ– ՀԱՄէ ԻԿ ՄԻՍԱ0ԵԱՆ
Եղյբ– Համբիկ Միսաբեան ծնած է 7 

Հոկտեմբեր 1958-ինէ Ան Հ*Մ*Ը*Մ*ի Պէյ՜
րութի մասնաճիւղին անդամակցած է
1966-ին, իբրեւ գայլիկ ապա սկաուտ: 

Կիրարկած է ֆութպոլ եւ պասըեթ– 

պոլէ 0աս կազմած ՚լ–
թի §0ուր ատ՝», §Դ անիէլ Վարուժան՝» 

ֆութպոլի« ինչպէս նաեւ §Շա նթ»«

§Կամբ» եւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի Պուրճ Հ
պասըեթպոլի թումբերուն:

1980 -ական թուականներուն ան 

ընտրուած *ի Պէյրութի մաս–
նա ճիւղի վարչութեան անդամ:

0^81-ին, ան առաջին անդամ ըլլալով 

մաս կը կա Մ-ի Շրջանային
ֆութպոլի յանձնախումբին եւ կը ըս– 

տա նձնէ ատենադպիրի պարտականու
թիւնը, զոր կը վարէ շուրջ 30 տարիէ

,̂008-ին եւ 2006-ին, յաջորդական եր
կու շրջան, ան կ՚ընտրուի Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
Շրջանային Վարչութեան անդամ ըս– 

տանձնելով ատենադպիրի պաշտօն:
2006-ին, ան կը մասնակցի Հ-Մ-Ը-Մ-ի

միջ-դիւանական Զ- ժողովին (Յունաս-

տա ն), իսկ 2007-ին՝ Հ*Մ*Ը*Մ*ի Թ- Ընդ–
հանուր Պատգամաւորական Մողովին 

ԼՀայաստան):
1990-2004 ան կը նշանակուի Լիբա–

նանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի Պէյրու– 
թի շրջ անի յանձնախումբի անդամ:

2005-2017 ան Հ*Մ*Ը*Մ*ը կը ներկա
յացնէ Լիբանանի ֆութպոլի ֆետե– 

րասիո նին մէջ–.
2005-ին, երբ Լիբ անանի ֆութպոլի

ֆետերասիոնը կը ստ եղեէ աղջկանց 

ֆութպոլի ախոյեանութիւն, եղբ- Համ– 

բիկ կը դառնայ աղջկանց ֆութպոլի 
բաժանմունըի առաջին նախագահէ

Եղյբ* Հ ամբիկ Միսաըեան բազմիցս 

գլխաւորած է Լիբանանի ֆութպոլի ազ– 
գային հաւանականներու պատուիրա– 

կութիւնները արաբական թէ ասիական 

մրցաշարըերու:
2013-ին, ան Ասիոյ ֆութպոլի ֆետե– 

րասիոնէն ստացած է մրցումներու 

հսկողութեան իրաւունը ( ճ̂ոէօհ
Շօաաւտտւօոշր)։

ԵՂԲ- ՊԵՐՃ ԲԱԼՈՒԼԵԱՆ
Եղբ* Պերճ Բալուլեան փոըր տարի– 

ըէն մաս կազ Մ-ի Պուրճ
Համուտի մասնա ճիւղի սկաուտական

շաըթերունէ Զանազան կարգերէ եւ 

պաշտօններէ ետը, ան վարած է մասնա– 

ճիւղի խմբապետի պաշտօնէ
Այնուհետեւ ան փոխադրուած է Ան– 

թիլի աս եւ մասնաճիւղի խմբապետի 
պաշտօնով գործած է
իասի մասնաճիւղին մէջ, միշտ հաւա
տարիմ միութեան §Բարձրացիր-բարձ- 
րացուր» նշանաբանին:

1990-ական թուականներու սկիզբը
ան մեծ ջանըեր ի գործ դրած է վերա
կանգնելու համար
փոլիի մասնաճիւղըէ Երկու շրջան եղած 
է Շրջանային խմբապետական կազմի 
անդամէ

1996-ին փոխադրուած է Զահլէ եւ
աշխատանը տարած է վերակազմակեր–

պելու Հ*Մ*Ը*Մ*ի Զ  :
Երկար տարիներ եղած է մասնաճիւղի 

վարչականէ

ԵՂԲ- ԳՕԳՕ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ
Եղյբ* Գօգօ Մկրտիչեան Հ*Մ*Ը*Մ*ի

սկաուտական շարքերուն անդամակ–
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ցած է 1959-ին, Հալէպի մէջ։ Ան առաջին 

անգամ բանակումի մասնակցած է 0ե–
սապի մէջ, 1961-ին։ Դէպքերու պատճա
ռով փոխադրուած է Պուրճ Համուտ« 
Լիբանան։ Նոյն տարին ան մաս կազ

մած է Հ-Մ-Ը-Մ-ի Պ
սկաուտական Ա- խումբին, իսկ երկու 
տարի ետբ երէցական փաղանգին, իբ՜ 
րեւ Վարիչ Առաջնորդ։

19̂ -̂ին ան ստացած է սկաուտական 

փոխ խմբապետի աստիճան, իսկ երկու
տարի ետբ խմբապետի աստիճան : 1970- 

1972 վարած է Հ '0-Ը 'Մ -ի շեփորախում– 
բին պատասխանատուութիւնըէ

1972-1976, եղբ- Գօգօ մաս կազմած է
մասնաճիւղի Սկաուտ՛ ^ որհուրդին, 
իբրեւ հաշուապա հ եւ քարտուղար:
1977-1980 ան րնկերա յին
յանձնախումբի մէջ։ 1982-1985 ընտբբ–
ւած է վարչական, իբրեւ հաշուապահ եւ 

արխիւներու պատասխանատու։ 1986- 
ին, փբանանեան դէպբերու պատճառով 

ճամբորդած է Մ- Ն ահանգներ։ Տարի մը 

գործած է Հ-֊Մ-Ը+Մ-ի Ֆրեզնոյի մասնա՜ 
ճիւղին մէջ։ 4995-ին Լէբանան վերա

դառնալով ան ընտրուած է Հ'0-Ը 'Մ-ի  
Պուրճ Համուտի մասնաճիւղի վարչա՜ 
կան՝ մինչեւ 2010 թուական ստանձնե
լով վարչութեան հաշուապահութիւնը 

եւ Սկաուտ՛ ^որհուրդի ներկայացուց– 

չութիւնըէ Մասնակցած է 
Շրջանային ^Ներկայացուցչական կ ո 
ղովներու ։

Եղբ- Գօգօ Մկրտիչեան երկար տա
րիներ մաս կազմած է
զիկ՝» պաշտօնաթերթի վարչութեանէ 
2014-էն ի վեր ան անդամ է 
§Վարդգէս Տէր Կարապետեան» թան
գարանի յանձնախումբինէ

ԵՂԲ- ԱՍԱՏՈՒՐ ՍՐԱՊԵԱՆ
Եղբ- Ասատուր Սրապեան ծնած է

1944-ին, Դամասկոս ։ Պէյրութ հաս
տատուած է 4999-ին եւ երկու տարի
մաս կազմած ֆութպոլի
երկրորդական §Դրօ» խ ու մբինէ 1963
1970 ան կրած է ֆութպոլի ներկայա– 

ցուցչական խումբին շապիկըէ
4999-ին եղ ած է պասքեթպոփ ներկա

յացուցչական խումբի մարզիչ, 1991

1992՝ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբ
Վարչութեան անդամ։

Եղբ- Ասատուր Սրապեան յարգելէ 
պատճառով բացակայեցաւ պարգեւա– 
տրման հանդիսութենէնէ

Արմավիա

0 6 ր Ձ է օ ս ր տ

ր ր

Օւրշօէ քնջհէտ

Բճատ

Բճատ
Տշաօէ
Յ̂ օււր յօսրոշ^

11, րստ սօտ ուաւ սօտ 48, օօսրտ սօ ա ԼւԵօրէօ 67 Նա ( ևաօհւօրօ 32-38, րսօ I ևւոահօսօսէսւո
(յրսաա 1օսրտ 75001 Ր;ւոտ 69003 I \ ()11 13001 ք̂Ջրտօաօ \օրօօ;ա

էօ1 331 42 96 10 10 էօ1 334 78 60 13 66 էօ1 334 95 09 30 60 էօ1 374 10 52 55 55
քօր 8  Լ)ջ 7 տ Ո1\ 33 1 42 96 18 77 1;ւ\ 334 78 60 92 26 քաէ 334 95 09 30 61 Ո1\ 374 10 56 40 30
օր 12 տ&Եօաէօսրտ ® տօ1օօէօսր.օօա տօ\;ւո(<՜քտօ1օօէօււր.օօու ոարտ շ ւ11օ @ ̂ ստէօ ©1տ. 1 ր տ&Եօա ® ա՜աւոօօ. օօրրւ
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Հ.Մ.Է.Մ . ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՖԵՏԵՐԱՍԻՈՆԻ 

ԵՐԿՕՐԵԱ5 ՍԵՄԻՆԱՐԻՆ
Թղթակից 
ՊԷՅՐՈՒԹ -

աբաթ, 26 եւ կէրակէ, 27 $ունուար 2019-էն, Լէբա
նանէ սկաուտական ֆետերասէոնէն կազմակեր - 
պութեամբ, §Զմմառ ՓալասՖ պանդոկէն մէջ տեղէ 

ունեցաւ մէամեայ ծրագրման ու կազմակերպական աշխա– 
տանքներու դաստէարակչական երկօրեայ սեմէնար մը։

Աեմէնարէն էրենց մասնակցութէւնը բերէն Լէբանանէ 

սկաուտական ֆետերասէոնէն մօտ Հ*Մ*Ը*Մ*է ներկայացու– 

ցէչ եղբ* Վաչէ Նաճարեան, Հ*Մ*Ը*Մ*է Պուրճ Համուտէ եւ Ան–
թէլէասէ մասնաճէւղերէն խմբապետներ Նարէն Ադամեան, 
Սէմոն Տէրտէրեան եւ 0եղեդէ Անապեան։

Լէբանանեան սկաուտական զանազան մէութէւններէ 
եկած խմբապետները կատարեցէն յանձնախմբայէն ծրագըբ– 

ման աշխատանքներ:
Կէր ակէ, 27 Յունուար 26'16-էն, Լէբանանէ սկաուտական 

ֆետերասէոնէն կազմակերպած ընդհանուր համագումարէն 

ներկայ գտնուեցան Հ*Մ*Ը*Մ*է Լէբանանէ Շրջանայէն 
Ակաուտ* & որհուրդէ ատենապետ եղբ* Յակոբ 0էշէշեան եւ 
Շրջանայէն ընդհանուր խմբապետուհէ քոյր Վարդուկ 

Ֆռնըղլեան։
°զրափակէչ պաշտօնական հանդէսութեան խօսքեր ար– 

տասանեցէն ֆետերասէոնէ բարձրաստէճան անդամներ։ 
Ապա, էւրաքանչէւր յանձնախումբ ներկայացուց էր մշակած 

ծրագէրը։

Խ ՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  
Մ ԻՕՐԵԱ 5 ՍԵՄԻՆԱՐ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻ Մ ԷԶ

Թղթակից 
ՊԷՅՐՈՒԹ -

ւոր

*Մ*Ը*Մ*է Լէբանա–

նէ  Շր1
կաուտական Խոր– 

հուրդէն հովանա- 
յմբ եւ Շրջանայէն 

խմբապետութեան կազմակեր– 
պութեամբ, խմբապետական 

դաստ էարակչական մէօրեայ 
սեմէնար մը տեղէ ունեցաւ կէ
րակէ, 17 Մարտ 2019-էն, §Աղ– 

բալեան–Հ*Մ*Ը*Մ*՝ծ մարզամ–
շակութայէն համալէրէն մէջ:

Աեմէնարը ընթացը առաւ Լէբանանէ, 

Հայաստա նէ եւ Հ*Մ*Ը*Մ*է սկաուտա
կան քայլերգներով ներկայութեամբ

Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ եղբ* ^առնէկ Մկրտէչեանէ, 

Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդրոնական Վարչութեան
անդամ եւ Լէբանանէ սկաուտական ֆե

տերասէոնէն մօտ Հ*Մ*Ը*Մ*է ներկայա– 
ցուցէչ եղբ* Վաչէ Նաճարեանէ,

52

Հ*Մ*Ը*Մ*է Լէբ անանէ Շրջանայէն Վար– յէւըեանէն
չութեան սկաուտական ներկայացուցէչ 

եղբ* Յակոբ Ձպլաքեանէ, Հ^Մ*Ը՝Մ*է Լէ
բանանէ Շրջանայէն Վարչութեան
դէւանէ անդամներ եղբ* Հայկ ^ապագ- 
եանէ եւ քոյր Սէլվա Աաղըրեանէ,

Հ*Մ*Ը*Մ*է Պ ՝է մասնաճէւ–
ղէ վարչութեան եւ Ակաուտական Խոր
հուրդէ անդամներու, էնչպէս նաեւ ֆե

տերասէոնէ անդամներու։

Հ *Մ*Ը *Մ*է  Պէյրութէ« 
Պուրճ
ասէ, Այնճարէ եւ Մըտէյ– 

տէէ մասնաճէւղերէն 90 
խմբապետներ էրենց
մասնակցութէւնը բերէն 
այս սեմէնարէն։

Առաջէն բաժէնով,

Հ*Մ*Ը*Մ*է Շրջանայէն
Ակաուտական Խորհուր
դէն եւ Լէբանանէ ֆետե
րասէոնէն կողմէ յուշան– 
ուէրներ փոխանցուեցան

քոյր Լէւսէ Պէրքէւպէ°–
առ է  գնահատանք

Հ*Մ*Ը*Մ*է Շրջանայէն խմբապետու
թեան եւ Լէբանանէ ֆետերասէոնէն մէջ 

էր ունեցած աշխոյժ եւ ժրաջան աշխա– 
տանքէն։

^աստէարակչական սեմէնարէն
առաջէն նէւթը Լ§է՞նչպէս վնասէն 

պաշտպանուէլլն) ներկայացուց համաշ- 
խարհայէն սկաուտական կազմակեր -
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ
—

պութեան գործադիր մարմինի անդամ 
Սառա-^իթա 0աթթանէ

Ապա, Լիբանանի սկաուտական ֆե– 
տերասիոնի խմբապետ ֆարէս Խալիֆ է 

ներկայացուր §Խմբապետներուն վերա– 
բերմունքը անդամներուն հետ» նիւթը, 

իսկ ֆետերասիոնի խմբապետ ճորճ Նի՜ 
սի §Սկաուտա կան շարժումին կա
ռոյցն ու տարածումը» նիւթը։

Ձորրորդ նիւթը ^Հ-Մ-Ը-Մ-ի ըս–
կաուտական կառոյցը» ներկայացուց
Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական Վարչութեան

անդամ եւ ֆետերասիոնին մօտ Հ Մ –  

Ը-Մ-ի ներկայացուցիչ եղբ. Վաչէ Նա– 
ճարեան։

ճաշէն ու դադարէն ետք տեղի ունե
ցան խմբային աշխատանքներ եւ ներ - 
կայացում։ Ապա, սեմինարին հինգե
րորդ նիւթը ներկա յացուց համա– 
Հ-Մ-Ը-Մ-ական 1.-րդ բանակումի ընդ
հանուր խմբապետուհի քոյր թալին Օր՜ 
տողլեան (§Ընդհանրական մեծ բանա - 
կումներ պատրաստելու ձեւը»)է

Վեցերորդ նիւթը ^Հ-Մ-Ը-Մ-ի ըս՜

կաուտ ըլլալու առաւելութիւնները» 

ներկայացուց Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի 
Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդի 

նախկին ատենապետուհի քոյր Ալին 0է~ 
չէպաշեան։

Աեմինարի աւարտին մասնակցողնե– 

րուն յանձնուեցան մասնակցութեան 
յատուկ հաստատագիրներ։

Աեմինարը վեր  ̂ գտաւ §Յառաջ նա
հատակդ քայլերգովւ

ՀԱՅ Գ ԱՏԻ 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒԽՏԻ 
Վ ԵՐԱՆ ՈՐՈ Գ Ո ՒՄ

Թղթակից 
ՊԷՅՐՈՒԹ -

Են Խմբապ

րեքշաբթի, 23 Ապրիլ 2019– 

ին, Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի
մասնաճիւղերու խմբապե– 

տական կազմերը Շր^անա– 
յին Խմբ ապետութիւնը, մասնաճիւղե
րու Սկաուտական Խ որհուրդներն ու 
Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը 

ինչպէս նաեւ Շրջանային Վարչութեան 

ներկայացուցիչները Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբա– 
նանի բոլոր մասնաճիւղերը ներկայացը– 
նելով, այցելեցին Հայոց Ցեղասպանու

թեան զոհերու Պիքֆայայի յուշարձա
նը եւ ինչպէս ամէն տարի, այս տարի 

եւս իրենց յարգանքի տուրքը մատուցե– 
ցին մէկուկէս միլիոն մեր նահատակնե
րու յիշատակին։

Երեկոյեան ժամը 6*30–ին Պիքֆ այայի 

Ս * Աստուածածին մատուռ հասնելով, 
նախ տեղի ունեցաւ մէկուկէս միլիոն 

սրբադասուած նահատակներու նուիր– 
ւած եկեղեցական արարողութիւն։

Ապա, բոլորը միասին, լուռ երթով, 
ուղղուեցան նահատակներու յիշատա

կին կանգնեցուած յուշարձանը եւ Հ-Մ-՜ 
Ը-Մ-ի Լիբանանի սկաուտներուն եւ

մարզիկներուն անունով ծաղ
կեպսակներ ու ծաղիկներ զետե
ղեցին , որմէ ետք անոնք մէկ 

վայրկեան յոտնկայս լռու–
թեամբ յարգեցին նահատակնե
րու յիշատա կը։

Յուշարձանին առջեւ խօսք 

առաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի 
Շրջանային Սկաուտական Խոր
հուրդի ատենապետ եղբ- Յակոբ 

0 է շիշե անհ Ան ըսաւ, որ թէեւ 
104 տարիներ անցած են 
դարու առաջին եւ զարհուրելի 

ողբերգութենէն, բայց հայ ժողովուրդը 
չէ յանձնուած։ Հայ ժողովուրդը, անց
նող մէկ դարուն, իր կրօնական, քաղա
քական եւ աշխարհիկ խաւերով դիմադ– 

րեց դժուարութիւններուն եւ միայն իր 
ուժերուն ապաւինելով Հայ ^ատը հաս– 

ցուց միջազգային բնտանիքին։ Պայքա
րը տակաւին չէ աւարտած։ Հայ ժողո
վուրդի ծոցէն ծնած եւ 100-ամեակ մը 
բոլորած աշխարհատարած միութիւնը 

այս պայքարին մէկ մասնիկն է։ Ան իր 
խօսքը խմբապետներուն ուղղելով աւել– 

ցուց, որ իւրաքանչիւր տարուան Ապրիլ
23-ի երեկոյեան Հ-Մ-Ը-Մ-ական ըս–
կաուտներ կը վերանորոգեն իրենց խոս

տումը շարունակելու այս պայքարը, 
յիշելու, յիշեցնելու եւ պահանգելու հայ 
ժողովուրդի իրաւունքները, մինչեւ որ 
հասնինք հայ ազգի ամբողջական իրա
ւունքներուն վերատիրացմանւ

Տէրունական աղօթքի եւ §կիլիկիա» 

օրհներգի երգեցողութենէն ետք,
սկաուտները վառեցին մոմերը եւ զա
նոնք գետինը զետեղելով կազմեցին
§ՀՄԸՄ  Լիբանան 104» գրութիւնը։

Հսկումի աւարտին, սկաուտները 
§Յառաջ նահատակ՝» քայլերգով ուխտե– 

ցին վառ պահել Հայոց Ցեղասպանու
թեան սուրբ նահատակներուն յիշատա–
կը։
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Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՃԻՒՆԻԻ ԱԿՈՒՄԲԻ 
«ՐԱՖՖԻ ԵՍԱՅԵԱՆ» ԺՈՂՈՎԱՍՐԱՀԻ ԲԱՑՈՒՄ

Թղթակից
6ԻՒՆԻ

Տէսժւօ

աբաթ« 26 Յունուար
2019-ի երեկոյեան ժամը

8.30-ին, Հ Մ Ը Մ ի
ճիւնիի ակումբէն մէջ 

տեղէ ունեցաւ §Ըաֆֆի 

ւղովասրահի բ ացոլմ՝ ներ֊ 
կայութեամբ խաչիկ Ա© 0հնյ© 0իսիրեա–
նի« Հ Մ Ը Մ ի  կեդրոնական վարչու
թեան ատենապետ եղբ. *էառնիկ 

Մկրտիչեանի, Հ .0 .Ը .0 .ի  Լէբանանէ
Շրջանային վարչութեան ներկայացու
ցիչ եղբ. Հայկ թապագեանի, եղբ. թաֆ֊ 
ֆի °  սայեանի եւ մասնաճիւղի վարչու
թեան ատենապետ եղբ. երսէս ճու– 

պանեանի:
0ահանայ հօր աղօթքէն ետք, պաշ

տօնական հիւրերը կտրեցին դրան 

մուտքի ժապաւէնը բացումը կատարե– 

լով §Ըաֆֆի °  սայեանի ժողովասենեա–

կին։
Հ .0 .Ը .0 .Է  կեդրոնական վարչու

թեան ատենադպիր եղբ. Ըա ֆֆի կէօ֊ 
վօղլանեան այս առիթով իր արտասա

նած խօսքին մէջ գնահատեց եղբ. Ըաֆ֊ 

ֆի °  սայեանի տարիներու վաստակը
Հ Մ Ը Մ ի  ճիւնիի մասն
դրուատեց այս գծով մասնաճիւղի վար
չութեան առած քայլը:

Այս առիթով գնահատական գրու– 
թիւններ արձանագրուեցան մասնաճիւ– 

ղին ոսկեմատեանին մէջ:

Ապա, ներկաները հրաւիրուեցան 

ակումբի §Ման Ապաճեան» սրահը, ուր 

տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընթրիք ի 

պատիւ եղբ. թա ֆֆի Ե սայեանի։ Օր՜ 
ւան յայտագիրին բացումը կատարեց 

եղբ. *էէորգ *էազանճեան։ Ան ներկանե
րը հրաւիրեց յոտնկայս ունկնդրելու Լի– 

բանանի, Հայաստանի եւ Հ .0 .Ը .0 .ի  
քայլերգնհրը։

Եղբ. Գ ազանճեան ողջունեց շրջանի 
հոգեւոր հովիւ խաչիկ Ա© 0հնյ• 0իսիր– 

եանը, Հ .0 .Ը .0 .ի  կեդրոնական վարչու
թեան ատենապետ եղբ. *էառնիկ 
0կրտիչեանը, եւ ատենադպիր եղբ. 
թաֆֆի կէօվօղլանեանը, Հ .Ա .Ը.Ա .ի Լի՜ 
բանանի Շրջանային վարչութիւնը, 

Հ.&.Գ. §Հրայր Մարուխեան» կոմիտէն, 
ճիւնիի Ա© Յարութիւն եկեղեցւոյ թա
ղականութիւնը, ԼՕխ֊ի §Աեւան» մաս– 
նաճիւղը, կեդրոնական եւ Շրջանային 

վարչութիւններու վաստակաւոր նախ
կին անդամները եւ բոլորին շնորհակա
լութիւն յայտնեց իրենց ներկայութեան 

համար։ °ղբ. *իազանճեան իր խօսքին 

մէջ ըսաւ, որ այսօր Հ.Ա .Ը.Ա .ի ճիւնիի 
մասնաճիւղը կ ապրի անսահման ուրա–
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խութեան եւ աննկարագրելի հպարտու
թեան զոյգ զգացումներ: Ան անդրա
դարձաւ եգբ. °սայեանի կենսագրական 

գիծերուն յատկապէս լուսարձակի 

տակ առնելով ակումբին հիմնադրու–
թենէն 1950-ական թուականներէն մին–
չեւ օրս եգբօր կատարած միութենական 

լայնածիր աշխատանքը« որուն շնորհիւ 

1994-ին ան արժանացած է միութեան 

^Ծառայութեանդ շքանշանին։ Եգբայրը 

2001-էն մինչեւ օրս կը գործէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 

կեդրոնական Վարչութեան թանգարա
նի յանձնախումբին մէջ%

Այնուհետեւ տեգի ունեցաւ նկարնե–

րու ցուցադրութիւն. օրուան հանդիսա
նար եգբ. *իէորգ ^ազանճեան ներկայա– 

ցուց նկարներու վայրը, թուականը եւ 
մանրամասնութիւնները։

Աաջորդեց ընթրիքը, որ անցաւ ջերմ 

մթնոլորտի մէջ ներկաներու կոգմէ 
սրտի խօսքերու փոխանցումով։ Արտի 

խօսքեր արտասանեցին խաչիկ Ա © 0հնյ. 
0իսիրեան« եգբայրներ Գառնիկ 

Մկրտիչեան« Ոաֆֆի կէօվօգլանեան« 
Հայկ Թապագեան« Ոաֆֆի °սայեան« 

Ոաֆֆի Ատուրեան« կ̂ետիկ Աապունճ՜ 
եան« *կերսէս ^ուպանեան« *իէորգ ^ա- 
զանճեան եւ 0անօ ^ազանճեան։ Ըն–

թերցուեցան նաեւ արտասահմանէն հա– 

սած սրտի խօսքեր քոյրեր թալին 

Աբ անեանէն« ՝կանօր ՚ձուպանեան—իա– 

սարճեանէն եւ եգբ. Վարուժ °սայեա–
նէն։

Ընթրիքի աւարտին բեմ հրաւիրուե
ցան շրջանի հոգեւոր հո վիւ խաչիկ Ա. 
0հնյ© 0իսիրեանը« եգբ. Գառնիկ 

0կրտիչեանը« քոյր Աիլվա Աագբբեանը« 
եգբ. Ոաֆֆի Ասայեանը« քոյր Նորա 
Ապաճեանը« եգբ. Ոաֆֆի Ատուրեանը 

եւ եգբ. *կերսէս ճուպանեանը« որոնք 

հատեցին Հ .0 .Ը .0 .ի  վահանով զարդար– 
ւած կարկանդակը։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ—

Թղթակից
ՀԱԼԷՊ

եծ խանդավառութեամբ 

եւ մարզական բարձր ոգի
ով, Շաբաթ, 18 Մայիս
2019-ի յետմիջ՚օրէի ժամը 

5-30-ին, Մխիթարեան վարժարանի
շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ Հ՝Մ՝~ 

Ը-Մ-ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչու
թեան ՍԵՎԱՄ֊ի մարզական յանձնա– 
խու մբին 2018-2019
վարժարանային մրցաշաբքերուն փակ– 

ման հանդիսութիւնը: Այս տարուան

մրցաշարքերը ընդգրկեցին փինկ֊փոն–
կի, ճատրակի, պասքէթի խմբային եւ 
անհատական ձիրքերու, §շութինկ՚՝ֆի, 
ֆ ութպոլի, քոնկ ֆուի եւ քարաթէի 

մարզաձեւերը։
Փակման հանդիսութիւնը սկսաւ 

Սուրիոյ եւ Հայաստանի քայլերգներով 

կատարողութեամբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի շեփորա– 
խումբին։

Օրուան հանդիսավարներն էին քոյ
րեր Անի Մինասեան եւ Սեւան Ազարիկ– 

եան֊Պարմաքսըզեան: Անոնք ամփոփ
կերպով ներկաներուն ներկայացուցին

տար եշրջանի մրցաշարքերը, որ ոնց 

մասնակցեցան շուրջ 400 մարզիկներ, 
խաղալով 500 մրցումներ։ Անոնք նշե– 

ցին, որ փակման հանդիսութեամբ 475 

մետալներ եւ 15 բաժակներ պիտի բաշխ
ուին ախոյեաններուն։

Շեփոր ախումբին նուագակցու~
թեամբ տողանցեցին հալէպահայ ութ 

վարժարաններու աշակերտներ։ Ապա, 
բեմ հրաւիրուեցան իւրաքանչիւր մար– 

զախաղի առաջին երեք դիրքերը գրա–

ւող ախոյեան մարզիկները եւ անհատա

կան թէ խմբային մրցումներու համար
ստացան համապատասխան մետալներ ։

թեմ հրաւիրուեցան նաեւ հալէպա– 

հայ վարժարաններու տնօրէնները փո
խանցելու իրենց սրտին խօսքը։ Ութ  
վարժարաններու տնօրէնները, ներշնչը– 

ւած ամբողջ տարուան մը ընթացքին 

տեղի ունեցած մրցաշարքերէն, իրենց 

խօսքերուն մէջ մեծապէս գնահատեցին 

ՍԵՎԱՄ֊ի տարած աշխատանքը եւ
իրենց ուրախութիւնը յայտնեցին աշա
կերտութեան մօտ ստեղծուած մարզա
կան խանդավառութեան համար։

^իեղարուեստական յայտագիրով
Ազգ• 0արէն °փփէ ճեմարանէն աշա
կերտներ ճկուն շարժումներով ներկա– 

յացուցին բուրգի ձեւեր։ Ապա, Լ • Նա– 

ճարեան կիւլպէնկեան կեդրոնական 

Վարժարանի խումբ մը աշակերտներ 

հանդէս եկան պասքէթի ցուցադրական 
ներկայազումով ։

Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սուրիոյ Շրջանային 

Վարչութեան ՍԵՎԱՄ֊ի մարզական
յանձնախումբին խօսքը փոխանցեց 

ատենապետ եղբ• Եղփա 0իլէճեան յայտ– 

նելով, թէ ՍԵՎԱՄ֊ի մրցաշարքերը
եկան համախմբելու հալէպահայ վար–

ՍԵՎԱՄ֊Ի 2018-2019 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ 
ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՐ
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ժարաններու աշակերտները եւ անոնը 
մէջ սերմանելու գործակցութեան 

առողջ ոգէ:
Հանդիսութեան ընթացքին յատուկ 

շնորհակալագիրներով պարգեւատրը– 

ւեցան ութ վարժարաններու ներկայա
ցուցիչները, որոնք մրցաշարքերու ամ– 

բողջ տեւողութեան ընկերակցեցան 

աշակերտներուն, ինչպէս նաեւ մրցա– 
շարքերուն սիրայօժար կերպով էրենց 

աջակցութիւնը ցուցաբերած անհատնե– 
րը: Պարգեւատրուեցան նաեւ Տարութ 

Ջգուշեան եւ Ման Պապլանեան իրենց 

ցուցաբերած նիւթաբարոյական աջակ
ցութեան համար:

Հ Մ Ը Մ փ  Սուրիոյ Շրջանային 
Վարչութեան ատենապետ եղբ© Մանուկ 

0էօշկէր ե ան եւ Շրջանային Վարչու– 
թեան ՍԵՎԱՄ՜ի մարզական յանձնա

խումբի ներկայացուցիչ եղբ© Վիգէն Սե– 
մէրճեան բաժակներով պարգեւատրե– 

ցին իւրաքանչիւր մարզաձեւի մրցումին 
առաջին երեք դիրքերուն արժանացած 

խումբերն ու լաւագոյն մարզիկները: 
Յանձնախումբին այս տարուան անա
կնկալն էր § °ւ  լաւ, ե՛՝ւ տիպարէ տիտ
ղոսը, որ աշակերտներուն մէջ բարոյա
կան արժէքները քաջալերելու կարեւոր 
քայլ մըն էր եւ որուն արժանացան 12 

աշակերտներ ստանալով յատու կ մե
տալներ:

Այնուհետեւ, Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի Սուրիոյ 
Շրջանային Վարչութեան խօսքը փո

խանցեց ատենապետ եղբ© 0անու կ 0էօշ՜ 
կէրեան յայտնելով, թ է Հ.Մ՝Ը՝Մ ՝ը  
մարմնակրթական իր առաքելութեան 
վրայ հիմնուելով պիտի շարունակէ իր 

ներդրումը բերել գաղութի զաւակնե–

Ս Ա Ր Զ Ի Կ , 3 8 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 413

րուն մարզական ոգին զարգացնելու եւ 
անոնց նկարագիրը կերտելու աշխա– 

տանքին:
իր սրտի խօսքին մէջ վերապատուե

լի Յարութիւն Սելիմեան շնորհաւորեց 

ախոյեան աշակերտները եւ իր ուրա
խութիւնը յայտնեց կազմակերպուած 

մրցաշարքերուն համար, որոնք հա
մախմբեցին բոլոր հայ աշակերտները:

Հանդիսութեան աւարտին, Գառնիկ 

0հնյ© Չափանեան Առաջնորդ Սրբազան 
Հօր բարեմաղթութիւնները փոխանցեց 

եւ մեծապէս գնահատեց ՍԵՎԱՄ՜ի մար
զական յանձնախումբը, հալէպահայ 
աշակերտներուն մէջ մարզականի կող– 

քին բարոյական արժէքներ սերմանելու 

մնայուն ճիգին համարէ
Հանդիսութիւնը փակուեցաւ §Պահ– 

պանիչֆովէ
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ԱՊԱԳԱՅ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ

Թղթակից
ՀԱԼԷՊ

Արդա յ

՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Սուրիոյ Շրջանային Ակաուտ. խորհուրդի 
եւ խմբապետութեան կազմակերպութեամբ, 15-16 
Մար տ 2019-ին, Հալէպի §Արամ 0անուկեան՝ֆ ժ ո -

դովրդային Տան մէջ տեղի ունեցաւ ապագայ ղեկավարներու 
պատրաստութեան սեմինար մը, որուն իրենց մասնակցու
թիւնը բերին Լաթաքիոյ մասնաճիւղէն քոյրեր Հուրիկ Մով– 
սէսեան, Ազնիւ Պետրոսեան, ժեբեքա ^ըշրանեան, 0րիստին 

^աբրիէլեան եւ եղբ© Յովիկ 0ովսէսեան։
Երկօրեայ սեմինարին բացումը կատարուեցաւ §3առաջ 

նահատակ  ̂ քայլերգով։ ^րֆանային խ մբապետ եղբ© °ղիա 
0իլէճեան բարի գալուստ մաղթեց մասնակիցներուն, ապա 

իւրաքանչիւր անդամ ներկայացուց ինքզինք։
Սեմինարին առաջին օրուան յայտագիրը ընդգրկեց դասա

խօսութիւն, խաղ եւ հիւրասիրութիւն։ Ներկայացուեցան հե
տեւեալ նիւթերը.–

- §^եկավարի մը յատկութիւնները՝՝%- դասախօս ՛Շրջանա
յին խ մբա պետ եղբ© °ղիա 0իլէճեան։

- §Սկաուտական գիտելիքներէ– դասախօս Շրջանային 
խմբապետուհի քոյր Ծո վիկ թէփիրճե ան։

- §Արխիւային գիտելիքներ ատենագրութիւն, տեղեկա

գիր, նամակ պատրաստել'ֆ- Դասախօս ՝ Շրջ անային Սկաուտ© 
խորհուրդի ատենադպրուհի քոյր Ալին 0իւրիւմլեան։

- §Արխիւայինի հաշուական գիտելիքներ՝  ̂- դասախօս 

քոյր Լիզա Լալէեան՝ Այս նիւթին հետ մասնակիցները կատա– 
րեցին արխիւային բաժինի գործնական կիրակում։

- §Ծրագիր-կանոնագիր'ֆ- դասախօս եղբ© Աւետիս Տէր֊ 
վիշեան։

Սեմինարի առաջին օրուան աշխատանքներու աւարտին, 
մասնակիցները մտերմիկ մթնոլորտի մէջ ընթրեցին Շրջանա
յին Սկաուտ© խորհուրդի անդամներու հետ՝ Զրոյցին յաջոր– 

դեց զրոյց մը §Ղ^եկավարի մը նոր մարտահրաւէրներըՖ նիւ–
թով՝

Երկրորդ օրը, սեմինարին աշխատանքները կատարուե– 
ցան Ազգային Զաւարեան մանկապարտէզի շրջափակին մէջ 

եւ ընդգրկեցին մարզանք, դասախօսութիւն, այցելութիւն, 
սրտի խօսք եւ հիւրասիրութիւն։

Ներկայացուեցան հետեւեալ նիւթերը^-
- §Սկաուտական մարզանք'Ֆ- դասախօս քոյր ժպիտ խա– 

չերեան։
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- «Ակաուտական արարողութէւններ՝^– դասախօս 
Շրջանայէն Խմբապետ եղբ© °ղէա 0էլէճեան։

- «խնչպէ ս ծրագրել եւ յայտագէր պատրաստելէ - 
դասախօս Շրջ անայէն Խ մբապետուհէ քոյր Ծովէկ 
Թէփէրճեան։

- «ղեկավարն ու էր յարաբերութԷւններըՖ– զրու– 

ցավար Ալէս Մելքոնեան։
^ասախօսութէւններու դադարէն, սեմէնարէ 

մասնակիցները այցելելէն Ա © ^րէգոր Լուսաւորէչ
եկեղեցէ, մոմավառութէւն կատարեցէն, աղօթեցէն,

ապա Ազդ© 0արէն Եփփէ ՜ճեմարան եւ ՍԵՎԱՄ-է
մարզախաղեր այցելեցին։

Աեմէնարէ վերջէն բաժէնով, մասնակէցներուն 
էնքնավստահութէւնը զարգացնելու համար, էւրա– 

քանչէւր մասնակէցէ առէթ տրուեցաւ նախապէս 
ստացած նէւթ մը 10 վայրկեանով ներկայացնելու եւ 

սրտէ խօսք փոխանցելու սեմէնարէ մասէն։ Աւարտէն, 
նակէցները Աուրէոյ “Շրֆանայէն Ակաուտ© խորհուրդէն

մաս– ցան էրենց հաստատագէրները եւ նէւթերու թղթածրարները։ 
ստա– Աեմէնարը փակուեցաւ «Ով հայ արէ՝Ֆ քայլերգով՝։

«ՀԱ5 ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐ»ՈՒԱՆ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԵՍԱՊԻ ՄԷԶ

Թղթակից
ՔԵՍԱՊ

ովանաւորութեամբ Հ©Մ©Ը©Մ©է 
0եսապէ մասնաճէւղէ վար
չութեան, կազմակերպու–

թեամբ մասնաճէւղէ Ակաուտ© Խոր
հուրդէն եւ խմբապետական կազմէն, 24 
Փետրուար 20.^-էն, հայաւա նէ «Աար– 

դարապատ՝հ սրահէն մէջ տեղէ ունեցաւ 
«Հայ սկաուտէ օընուան տօնակատա– 

րութէւն։
Յացման խօսքը ընթերցեց արէ-արե– 

նոյշ մէաւորէ պատասխանատու քոյր 
ալար Լընդեան։ Ան ներկաները հրաւէ– 

րեց վայրկեան մը յոտնկայս լռութեամբ

յարգելու մեզմէ յաւէտ բաժնուած 

Հ©Մ©Ը©Մ©ականներուն յէշատակը, ապա 
ան նշեց, թէ հայ ժողովուրդէ պատմու
թեան մէջ Փետրուարը ազգայէն տօնե– 
րու, աւանդութէւններու, հերոսական 

սխրանքներու եւ քաջագործութէւննե– 

րու ամէսն է ։ Սկ աուտներն ալ Վարդա– 
նանաց սերունդէ ազատատենչ ոգէէն 
ներշնչուած Վարդանանցէն կը նշեն 

«Հայ սկաուտէ օր՝ֆ, որ էւրայատուկ եւ 
մասնակէ տեղ կը գրաւէ հայ սկաուտէ 

կեանքէն մէջ։
0ոյրը էր խօսքէն աւարտէն շնորհա– 

ւորեց բոլոր Հ՝Մ©Ը՝Մ©ականներու «Հայ 
սկաուտէ օր՝ֆը եւ մասնաճէւղէն հէմ– 

նադրութեան 25 -ամեակը, մաղթելով

աննահանջ երթ եւ նորանոր յաջողու- 
թէւններ։

^եղարուեստական յայտագէրը
սկէզբ առաւ խմբայէն պատկերով մը, 
ապա յա^որդեցէն տեսերէզէ ցուցադ– 
րութէւն Լմասնաճէւղէն 25-ամեայ գոր– 

ծունէութէւնը), գաւազանէ մարզանք, 
չափական մարզանք եւ թմպլէկ։ Յայ– 

տագէրէն մաս կազմեց նորագէրներու 
խոստման արարողութէւն, փողկապէ 

տուչութէւն եւ վկայականաց բաշխում։
Տօնակատարութէւնը վերջ գտաւ 

*Նարեկ 0հնյ© Զերենցեանէ սրտէ խօս– 
քով, «կահպանէչնով եւ ներկաներու 

կողմէ «Յառաջ նահատակ  ̂ քայլերգէ 
երգեցողութեամբ։
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Հ.Մ.Ք.Մ.Ի 5ՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ 
ՄԱ5ԻՍԵԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐԲ

Թղթակից
ԱԹԷՆՔ

©Մ©Ը©Մ©է Յ ունաստանէ 
Շրջանայէն Վարչու
թեան կազմակեր պու–
թեամբ, Շաբա 

յէս ՂՀՕձԶ-է երեկոյեան, 

0ալէթէայէ «Ղր© ԼապրաքէսՖ մարզա– 
դաշտէն մէջ տեղէ ունեցան 0այէսեան 
երրորդ խաղերը, որոնք րնդգրկեցէն 

թեթեւ աթլեթէզմէ մարզական մրցում– 
ներ նախակրթարանէ եւ մէջնակարդէ 

աշակերտութեան համար։
Խաղերը նուէրուեցան հայ ժողո

վուրդէ 0այէսեան յաղթանակներուն 

ձ ւ̂Ջ-է Հայաստանէ Հանրապետութեան 

փառապանծ անկախութեան եւ Շուշէէ 
ազատագրութեան զոյգ թուականնե՜ 
րուն։

Աւելէ քան հարէւր աշակերտներ 

Հ©Կ©Խաչէ Զաւարեան, Լ© եւ Ա© Յակոբ–
եան եւ ճէն ազեան ազդայէն վարժա

րաններէն, Հ©Մ©Ը©Մ©է կոչէն ընդառա
ջելով, մասնակցեցան մրցումներուն եւ

է յայտ բերէն անհատական եւ խմբայէն 

մարզական կարողութէւններ զանա
զան մարզաձեւերու մէջ։

ԲԱ ՑՈ ՒՄ Ը
0այէսեան խաղերուն բացումը կա

տարուեցաւ մարզէկներու տպաւորէչ 

տողանցքով, առաջնորդութեամբ Հ. Մ–  

Ը .0 .է  Աթէնքէ եւ ^ոքէնէոյ սկաուտա– 
կան մասնաճէւղերու թմբկահարնե– 

րուն։

Ապ ա, Հ©Մ©Ը©Մ©է Յուն աստա նէ Շրջ ա–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

նայէն Վարչութեան կողմէ բարէ գալուս
տէ խօսքով հանդէս եկաւ քոյր Արշա 

Աամուէլեան. Ան ըսաւ, որ §Այս մրցում–
ներուն նպատակն է մասնակցութէւնը,
ձգտումը դէպէ լաւագոյնը եւ մարմնա
մարզէ ընձեռած ուրախութէւնը

§Հ©Մ©Ը©Մ©ը մէութէւն մըն է, որուն
հէմքը կը կազմէ երէտասարդութէւնը 
Անցեալ շաբաթավերջէն, բոլորս վկայ 
եղանք ստեղծուած այն մթնոլորտէն, 
որուն մէջ տեղէ ունեցաւ Հ©Մ©Ը՝Մ©է 
երէտասարդական Ա© համագումարը, 
մասնակցութեամբ աշխարհէ չորս կող– 
մերէ, մէութեան 17 շրջաններէն $ու~ 

նաստան ժամանած մեծ թէւով երէտա– 

սարդներու. §°րէտասարդներ, որոնք 
կ ապրէն էրենց երկէրներու ընկերայէն

մթնոլորտէ ազդեցութեան տակ, հա
մախմբուեցան եւ ազգայէն ամուր գէ~ 

տակցութեամբ քննարկեցէն էրենց դէ~ 

մագրաւած դժուարութէւնները եւ ներ– 
կա յացուցէն էրենց տեսլականները

Հ ©Մ©Ը ©Մ©է երկրորդ հարէւրամեակէ սե
մէն։

§Հ©Մ©Ը©Մ©է յաղթական երթը զու– 
գահեռ կ ընթանայ հայ ժողովուրդէ
յաղթական երթէն հետ 1918 -է անկա-
խութենէն մէնչեւ Շուշէէ ազատագրու– 

մը, որովհետեւ անէկա երթն է մեր ազա– 
տատենչ եւ հայրենասէր երէտասար– 
դութեան՝ն՝.

ԽԱՂԵՐԸ
Խազերու յայտագէրը ընդգրկեց 60

մեթր վազքէ, 4x100 մ. դրօշարշաւէ, 
գունտ նետելու, հեռացատկէ եւ բարձ– 

րացատկէ մարզաձեւերը Մասնակցող 

աշակերտները կարգով կատարեցէն բո– 
լոր ձեւերը, էսկ ներկայ ժողովուրդը էր 

խանդավառութեամբ եւ ծափողջոյննե– 

րով խրախուսեց մասնակցողները
Աւարտէն, բոլոր մասնակցողները

Հ©Մ©Ը©Մ©է Շրջանայէն Վարչութեան
կողմէ ստացան խորհրդանշական շքանը- 
շաններ եւ յուշանուէրնեը.

Մրցումներր. եւո ւթեան,
սկաուտական ծնողական խորհուրդնե
րու անդամները, վարժարաններու ու– 

սուցէչները եւ մեծ թէւով Հ  © ա–
կան կամաւորներ հսկեցէն մարզաձեւե– 

րու յայտագէրէն գոր– 

ծադրութեան՝. ^աեւ
ներկայ եղան Աունաս– 

տանէ Կա րմէր Խաչէ 
հէւանդապահներ, անհ– 

րաժեշտ բժշկական
խնամք տալու համար, 
եթէ հարկ զգացուէրհ

0ա յէսեան խաղերը 
ոգեւորութէւն եւ հպար– 

տութէւն առթեցէն նախ 

մեր աշակերտութեան, 
ապա նաեւ ներկայ ժողո
վուրդէն, որոնք խանդա
վառութեամբ կ ակնկա– 

լեն նման տպաւորէչ 
ելոյթներու կազմակեր– 

պումը ամէն տարէհ
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ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍԻ Գ Ի Ր 0 Ի  45-ՐԴ ՑՈՒՑԱՀԱՆԳԷՍԻՆ՝

«ՆԵՄԵՕԻՕ» ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ԺԵՈ-ԱՐ ՇԱԼԵԱՆԻ ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ ԳԻՐՔԻՆ 

ՍՊԱՆԵՐԷՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
Թղթակից 
ՊՈՒԷՆՈՍ ՍՅՐԷՍ

աբաթ, 27

Ապրիլ 2019- 
ին, Պուկն

Այրէսի Գիր՜ 
ըի 45–րդ ցու՜

ցահանդէսի նախաձեռնու– 

թիւններու տեղէ
ունեցաւ ^ագս Տերոժիի §կե– 

մեսիս գործողութիւն© Հայ 
վրիժառուները» գիըքին ըս– 

պաներկն Հրատարակութեան 

ներկայացումը։ *հիրըը լոյս 
տեսած կ ֆրանսերէն եւ սպա
ներէնի թարգմանուած է Հ Մ Ը Մ ի  
կեդրոնական Վարչութեան նախկին 

անդամ եղբ© ԱբրաՀամ ԱՀարոնեանի

կողմէ։
Ներկայացումը սկիզբ առաւ հանդի– 

սավար էտկարտօ ^էէորգեանի Հետեւ

եալ խօսըերո վ© §Ամէն տարի Ապրիլ 24– 
ին, աշխարհասփիւռ Հայերը կը յիշեն
թուրը պետութեան կողմէ 1915-1923
տարիներուն իրագործուած Ցեղասպա
նութեան մէկ ու կէս միլիոն նաՀատակ - 
ները Այդ օր ամբողվէ աշխարհը զանա
զան միջոցներով կ իմանայ հայ ժողո
վուրդի պատմութիւնը եւ լուռ ըայլար– 

շաւները կը հնչեն թուրը ներկայ իշխա– 

նութիւններու ականթներուն մէի Իւ– 

րաըանչիւր Ապրիլ 24-ի ուրիշ ձայներ 
եւս կը միանան արդարութեան պահան– 

ջին։ Այդ ձայներն են թերթերու յօդ՜ 
ւածները թատրերգութիւնները ֆիէ՜ 
մերը եւ տեսանիւթերը, որոնը կը պատ
մեն այն պատմութիւնը, զոր կը ջանայ 
ժխտել թ՚ուրըիան»։

Շարունակելով, ^էէորգեան նկատել 

տուաւ, որ գիրըի մը հրատարակու–
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06Լ 25 06 ա ւ ւ  4 Լ 1 3  06 ա Օ ,  2015 Ա հա րոնեա ն իր  խօսՔ ը  ներկա–

ներուն ուղղելով ըսաւ, որ 

§Նեմեսիս գործո ղութիւն ©
հայ վրիժառուները» ժ՚ագս 

Տերոժիի սըանչելի գիրըին 

խորագիրն է։ ^եռար Շալ–
եան այս գիրըին ֆրանսերէն 

հրատարակութեան յառաջա
բանին մէջ գրած է© §Պ ատ- 
մութեան մէջ §Նեմեսիս»ը 

հաւանաբար 20-րդ դարու 

ամէնէն արտակարգ մարդ– 

կային որսն է։ Նաեւ նուազ 

ճանչցուածը, որովհետեւ
թիւնը մաս կը կազմէ Թ ուրըիան դա~ զայն կազմակերպողները յամառ լռու– 

տապարտող աշխատանըներուն։ Այդ թիւն պահեցին ցմահ։ Արտակարգ որս 
պատճառով աը Պուէնոս Այրէսի գիրըի երեը ցամաըամասի մէջ։ Որոշուած ան֊ 
45-րդ ցուցահանդէսի նախաձեռնու֊ կախ Հայաստանի մայրաըաղաը էրեւա֊ 
թիւններու ծիրին մէջ« շնորհիւ ժ ան եւ նի եւ դաշնակից ուժերու կողմէ գրաւ– 
*էարմէն Աբգարեան Հիմնարկի հովա~ ուած Պոլսոյ մէջ, կազմակերպուած 

նաւորութեան« ներկայութեամբ հան֊ Պոսթընէն մինչեւ ժընեւ, իրագործը– 

րածանօթ դէմըերու, կը ներկայացնենը ւած Պերլինի, Հռոմի, թիֆլիսի եւ նոյն֊ 
Ժ ագս Տերոժիի §Նեմեսիս գործողու֊ իսկ կեդրոնական Ասիոյ մէջ։ Ան կը 

թիւն© հայ վրիժառուները» գործը ձգտէր որսալ թրըական ռազմական 
սպաներէնի թարգմանուած Աբրահամ դատարանի մը կողմէ մահուան դատա֊ 
Ահարոնեանի կողմէ։ պարտուած ըաղաըական ամենաբարձր

Այս առիթով խօսըեր արտասանեցին պատասխանատուները թալէաթը, էն– 
Խաչիկ Տէր Լ  ուկասեան, է̂արլոս Տէր՜ վերն ու ճեմալը, °րիտթուրըերու եր - 
տէրեան եւ Աբրահամ Ահարոնեան։ րորդութիւնը եւ ուրիշներ, որոնը այս

Խաչէկ Տէր րԼուկասեանը  որ գրած է պատմութեան մէջ յիշուած են իբրեւ 
Ժագս Տերոժիի գործին սպաներէն յանցաւորներ §մարդկութեան դէմ 

թարգմանութեան նախաբանը խօսե֊ գործուած ոճիրներու»։
ցաւ գործին արժէըին եւ կարեւորու֊ Ահարոնեան Իվ Թեռնոնի խօսըերը
թեան մասին։ մէջբերելով հաստատեց, որ §Նեմեսիս

Գարլոս Տէրտէրեան անդրադարձաւ գործողութեան մէջ արդարահատուց– 

եղՐ՝ Աբրահամ Ահարոնեանի թարգմա֊ ման խումբը կը գործէ կուսակցութե֊ 
նութեան, ընդգծելով թարգմանիչին նէն անջատ, պատասխանատուի մը 

պարզ ու հասկնալէ  լեզոլն, որ ֆրան~ հսկողութեան տակ։ Անոնը տասներկու 
սացի գրողին պատմական այս գործը անդամներէ աւելի չեն ըլլար եւ կը գոր֊
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Ձախին՝ Գարլոս Տէրտէրեան, եղբ. Աբրահամ Ահարոնեան եւ Խաչիկ Տէր Ղուկասեան։ Աջին՝ ժան եւ Գարմէն Աբ– 
գարեաններ (Աբգարեան Հիմնադրամի ներկայացուցիչներ) եղբ. Աբրահամ Ահարոնեանի հետ։

ծեն միայն երկար պատրաստութենէ 
ետը։ Զոհին տեղորոշման եւ ճանաչման 

հանգրուանէն ետը, կը կատարուի անոր 
ճանապարհին, պտոյտի տեղերուն եւ 

հանդիպումներուն դիտարկումը։ Անկէ
ետը, առաջին առիթով, կ անցնին գոր– 

ծո ղութեան։ Այս ճանաչումը նաեւ 

կ ընդգրկէ անոր վարմունըին ճանա
չումը. 1920-ական թուականներուն հայ 
արդարադատը իր ծրագիրը կը նկատէ 

վսեմ։ Ան կ ատէ մահը, սակայն կը զոհէ 
իր կեանըը։ Անոր արարըը կենսական 

կարիը մըն է, անշրջելի ճակատագիր մը, 
արդէն կարգաւորուած։ Երբ կուսակ
ցութիւնը որոշումը կու տայ, արդէն 
զոհը մեռած կը նկատուի, ահաբեկիչը 

կը նոյնանայ իր զէնըի գնդակին հետ»։

Այ ս գիրըին խորադիրը եւ ^եռար 
Եալեանի յառաջաբանն ու ժագս Տե– 
րոժիի նախաբանը այն տպաւորութիւնը 

կու տան, որ կը գտնուինը գիրըի մը 
առջեւ, որ միայն պիտի պատմէ կարգ 

մը ոճիրներ կամ արդարութեան 
արարըներ՝ ըաղաըական ու ռազմական 

որոշ իրականութեանց ծիրին մէջ։ Սա
կայն, այդպէս չէ, որովհետեւ ^ագս Տե– 

րոժիի գիրըը կը նկատեմ հրաշալի վկա– 
յութիւն մըն է հայ ազգի ընկերային, 
տնտեսական, ըաղաըական եւ ռազմա
կան պատմութեան մասին, աւելցուց 

եղբ. Ահարոնեան։
Այ ս հրատարակութեամբ չենը

ձգտիր արդարացնել ահաբեկչական 
արարըները իբրեւ արդարութիւն ձեռը

բերելու միջոց։ Սակայն, կը ձգտինը 
հաստատել, որ §դահիճներու եւ զոհե
րու դերերը չշրջուին», ինչպէս կ արտա
յայտուի Տերոժի իր նախաբանին մէջ։ 
Այ ո, կ ուզենը որ & ուրըիան հաշիւ տայ 
հայ ժողովուրդին մարդկութեան դէմ 

գործած իր ոճիրներուն համար եւ ճանչ– 
նայ Հայող Ցեղասպանութիւնը»։

Աբրահամ Ահարոնեան իր խօսըը 
փակեց շնորհակալութիւն յայտնելով 

Խա չիկ Տէր Լ  ուկասեանին եւ արլոս 
Տէրտէրեանին, ^ագս Տերոժիի գործին 

սպաներէն հրատարակութեան ներկա- 
յացման իրենց մասնակցութեան հա
մար։ Ան դրուատեց նաեւ ^որտոպա

ըաղաըի հայկական համայնըի գործօն 
անդամներէն տոըթ. 0արթին Սիմոնեա– 

նը, որ երկու տարի առաջ իրեն առա
ջարկեց ժ՛ագս Տերոժիի գործին թարգ– 

մանութիւնը։
Տեղին է նշել, որ ձեռնարկին իւրա– 

ըանչիւր խօսը առնողէ ետը, Սոֆիա 
Ռաուը գիրըին զանազան գլուխներէն 

ընթերցեց հատուածներ։
*Ներկայացման փակումը կատարեց 

էտկարտօ ^էորգեան շնորհակալու
թիւն յայտնելով խօսը առնողներուն եւ 

^ան եւ Զարմէն Աբգարեան Հիմնար
կին, որուն հովանաւորութեան շնորհիւ 

կարելի եղաւ գիրըը բաշխել ձրիաբար ։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

ԵՂԲ. ՊԵՏՐՈՍ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ ՅՈՒՆԱԿԱՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՖԵՏԵՐԱՍԻՈՆԻ ԱՆԴԱՄ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւնը ոտախաթեամբ 
կը տեղեկացնէ, թէ պատմութեան մէջ երկրորդ անգամ ըլլա լով հա յ մը 

անդամ ընտրուած է Յունական Սկաուտական Ֆետերասիոնի ընդհա
նուր ժողովին: Ընտրուած է Հ .0 .Ը .0 .ի  Յունաստանի խմբապետական 

կազմի անդամ եւ Յունական Ֆետերասիոնի մօտ ներկայացուցիչ, ինչ– 
պէս նաեւ նախորդ երկամեակի Շրջանային Խմբապետ եղբ. Պետրոս 

Սիթայէւեան։
Վարչութիւնս կը շնորհաւորէ եղբայրը յաջողութիւն մաղթելով իր  

աշխատանթներուն։

Հ.Մ .Ը .Մ .Ի  Յ Ո ՒՆ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  

Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Յ Ի Ն  Վ Ա Ր Չ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն
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ԵՂԲ. ՀՐԱՉ ՏԷՐ ՍԱՐ ԳԻՍԵԱՆԻ 
ՄԵԾ ԿՈՐՈՒՍՏՍ

Վարդգէս Քիւփէլեան 
(Հատուածներ՝ դամբանական խօսքէ) 
ՄՈՆԹՐԷԱԼ

ժուար է հաշտուէլ հաւատաւոր Հ-Մ-Ը-Մ-ականներու 

կորուստէն հետ։
Դժուար է ընդունէլ անոնց անժամանակ բացակա յու– 

թէւնը, երբ անոնք տակաւէն շատ բան ունէն տալէք էրենց 
մէութեան եւ ժողովուրդէն։

Հ-Մ-Ը-Մ-է ^անատայէ բնտանէքբ նման դժուար կացու
թեան մը դէմ յանդէման գտաւ էնքզէնք, երբ անակնկալօրէն 

կորսնցուց մէութեան վաստակաշատ անդամներէն,
Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական Վարչութեան նախկէն անդամ եղբ. 
Հր աչ Տէր Սարգէսեանը, որ անողոք հէւանդութեան դէմ 
կարճատեւ պայքարէ մը ետք, ալքերը յաւէտեան փակեց 

Դեկ տեմբեր ԶԶ̂ Ջ-էն՝.
Եղբ– Հրաչ ծնած է 10 Սեպտեմբեր 1̂ 4՜1–էն, ^ահէրէ։ Աե–

ւերկցէ հայրը Տարութէւնը, հազէւ վեց տարեկան երեխայ, 
անհամար դէակներու մէջէն գաղտնաբար սողոսկելով մա
զապուրէ փրկուած է ՜10\15–է 0 եղասպանութենէն։ Օտար 
մէսէոնարներու եւ օգնութեան փութացող մէջազգայէն կազ– 

մակերպութէւններու խնամքէն արժանանալէ ետք, ան վհր– 
ջապէս ապաստան գտած է Եգէպտոս։ Եղբ– Հրաչէն մայրը 

Սէր անը ծնած է Զակազէկ, Եգէպտոս։
Եղբ– Հրաչ անդրանէկ զաւակն էր Տարութէւն եւ Սէրան 

Տէր Սարգէսեաններուն։ Երմէ ետք կը ծնէն քոյրը Անէն եւ
կրտսեր եղբայրը Ոաֆ–

Այս թխիԱ «Մեր կո
րուստները» բաժինով կը 

ներկայացնենք վերջին 
ինը ամիսներուն մեզմէ 

հեռա ցա ծ Հ Մ Ը .Մ ա կ ա ն  
եղբայրներու յիշատա– 

կին գրութիւններ, որոնք 
հասկնաշի պատճառնե– 

րով դուրս մնացած են 

միութեան 100-ամեակին 
նուիրուած «Մա րզիկ»ի 

բա ցառիկ վերջին երկու 

թ իէն  (411 եւ 412) ։

« Մ Ա ՐԶ ԻԿ »

ֆէն։ Դեռ մանուկ, ընտա– 
նէքէն հետ կը հաստատուէ 

Աղեքսանդրէա, ուր նախ– 
նական կրթութէւնը կը 

ստանայ Մխէթարեան եւ 
Ազգայէն Պօղոսեան Վար
ժարանները, երկրորդա
կան ուսումը աւարտելով
1956–էն։

Փոքր տարէքէն ան 
կ անդամակցէ Աղեք–

սանդրէոյ Հ.Մ-Ը.0-–
§կամք՝ֆէն, էբրեւ գայլէկ, 
պասքեթպոլէստ եւ աթ-

լէթ ■■
Սկաուտական եւ մար– 

զական էր հետաքրքրու–
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թէւններուն կողքէն, եղբ. Հրաչ կը ցուցաբերէ մշակութայէն 

ունակութէւններ։ 11 տարեկանէն ան հանդէս կու գայ §Մար– 

տէկէ երգ՚Ֆով։ Այնուհետեւ, ան յաճախ ելոյթներ կ ունենայ 
գեղարուեստական յայտագէրներու մէջ։ 0աս կը կազմէ նա
եւ երգչախումբերու։ կ ըլլայ սէրուած ու փնտռուած երգէչ։ 
Աղեքսանդրէոյ եւ Լէզպոնէ մէջ կը հետեւէ ձայնամարզու– 
թեան դասընթացքներու: կը հրապարակէ ձայնապնակներ, 
ձայներէզներ եւ Սէ–Տէ.ներ։

Աղեքսանդրէոյ մէջ, դպրոցական շրջանէն, էբրեւ յառա
ջադէմ եւ ուշէմ աշակերտ, էրեն կը շնորհուէ §^ալուստ կէւլ– 
պէնկեան Հէմնադրամֆէ կրթաթոշակը։ ՜1§§§–էն, ան արուես– 

տէց Պաքալորէայէ վկայականով կը վկայուէ Օքսֆորտ եւ 
0էմպրէճ Համալսարաններէն:

1960-1964 կը յաճախէ Փորթուգալէ Լէզպոն մայրաքաղաքէ 
մարմնակրթական մեծագոյն հէմնարկը, զոր կ աւարտէ բա– 

ցառէկ յա^ողութեամբ։
1̂ 1̂ –էն, եղբ. Հրաչ կը պսակուէ Փէէրէթ Սէն Մանէ հետ եւ 

կը բախտաւորուէ երկու զաւակով ^արէն եւ Եանթէ
\97 –̂էն, եղբ– Հրաչ Մագէստրոսէ աստէճանով կը վկայուէ 

Մոնթրէալէ Մըքկէլ համալսարանէն, յա^ողութեամբ ներկա
յացնելով էր թեզը §Մարմնակրթանքէ վարք ու բարքէ հոգե– 

բանութէւնրՖ նէւթով։
՜1Ջ$4–էն, ^անատա հաստատուելէն ետք, աւելէ քան 40 տա– 

րէներ, էբրեւ մարմնակրթանքէ ուսուցէչ, խորհրդատու եւ 
տնօրէն, եղբ. Հրաչ կը պաշտօնավարէ Մոնթրէալէ կրթական 

զանազան հաստատութէւններուն մէջ։ Ան կ ըլլայ հէմնադէ– 
րը եւ առածէն ատենապետը Մեծն Մոնթրէալէ օտար վարժա
րաններու մարմնակրթական կառոյցէն։

Ան կ ըլլայ նաեւ հէմնադէրը եւ մտայղացողը մէջ–վարժա– 
րանայէն քրոս քաունթրէէ մրցաշարքէն, որ կը նկատուէ ^ա–
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նատա յի տարածքէն մարզական 
մեծագոյն համախմբումը, աւելի 

քան 16 հազար մասնակիցներով։
Եղբ. Հրաչ կը հանդիսանալ

կազմակերպիչ եւ մղիչ ու ժը 1976-
ին, 0ոնթրէալի մէջ տեղի ունեցած 

միջ-դպրոցական ողիմպիական
խաղերուն։ կը նշանակուի ընդհա

նուր պատասխանա տու 0էպ էք  
նահանգի եւ Գանատայի շրջանա
յին մարզախաղերուն։

1989-ին, եղբ. Հրաչ տարուան 

§Գերազանց տնօրէն՝նի տիտղոսով 
կը պարգեւատրուի Գոնգորտիա
ֆութպոլի շրջանային միութեան կո ղմէ (ճտտօօաէւօո &6ցւօո&1
ճշ Տօօօշր Շօոօօրմտ)։

1964-էն մինչեւ մահը եղբ. Հրաչ գործօն անդամ կ ըլլայ 
0ոնթրէալի կաթողիկէ վարժարաններու յանձնաժողովին, 
իբրեւ մարմնակրթանքի հմուտ մասնագէտ։

Ան հիմնադիրը կը հանդիսանայ Աոնթրէալի եւ շրջակայքի 

դպրոցական մարմնակրթական շարժումի շարք մը ընկերակ– 
ցութիւններու։

1997-2009, իբրեւ Հ .0 .Ը .0 .ի  ներկայացուցիչ, եղբ. Հրաչ 
մաս կը կազմէ Համահայկական & աղերու Համաշխարհային 

կոմիտէին։ 2009-էն ետք ան կ անդամակցի Հայաստանի աթ– 
լեթիզմի ֆետերասիոնին։

Առ ի գնահատանք միութենական իր երկարամեայ ծառա
յութեան, 1̂ 8 -̂ին եղբ. Հր աչ կ արժանանայ Հ*Մ*Ը*Մ*ի §Ծա– 

ռայութեան՝Ֆ շքանշանին, իսկ 2012-ին Հ .0 .Ը ՝Մ .ի  կեդրոնա
կան վարչութեան §Արժանեաց՝Ֆ շքանշանին։

Եղբ– Հրաչ կը գնահատուի նաեւ այլապէս.-
- 2000-ին, անոր կը շնորհուի Հայաստանի աթլեթիզմի ֆե– 

տերասիոնի §§կատուոյ անդամնի տիտղոս։
- 2005-ին, նայ Գանատայի Հայոց թեմի Ազ– 

գային Առաջնորդարանի §Անանիա Եիրակացիֆ կրթական- 
մշակութային շքանշանին։

- 2001-ին, ան կ արժանանայ Համահայկական & աղերու 
Համաշխարհային կոմիտէի պատուոյ յատուկ շքանշանին։

- 2010-ին, ան կը մեծարուի 0եծն Աոնթրէ ալի մարզական
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ատեանին կողմէ, մարմնակրթու - 
թեան եւ մարզական գիտութեան 

բնագաւառներուն իր ունեցած 40 
տարուան վաստակին համար եւ կը 

հռչակուի §Տարուան մարդբն>
- 2011-ին, ան կը տիրանայ 0է~ 

պէք նահանգի եւ 0եծն Աոնթրէ ա– 
լի §Տարուան վարչականրՖ տիտ– 
ղոսին։

- Դեկ տեմբեր %̂ 44-ին, առ ի
գնահատանք Համահայկական
& աղերու Համաշխարհային կոմի– 

տէին իր մատուցած ծառա յու– 
թիւններուն, Հայաստանի իշխա–

նութիւններուն կողմէ աստանի քաղա
քացիութեան անցագիրի։

Եղբ. Հրաչ երկար տարիներ կը մարզէ Հ^Մ-Ը-Մ^ձ-կամք^ի 
աղջկանց եւ տղոց պասքեթպոլի եւ աթլեթիզմի խումբերը։
1980-1982 եւ 1999-2000 .ի Գանատայի
Շրջանային վարչութեան անդամ, իսկ 1999-2007, երկու քա–

ռամեակ, ան մաս կը կազմէ Հ .0 .Ը ՝Մ .ի  կեդրոնական վար
չութեան եւ լայն աշխատանք կը տանի Հ .0 .Ը ՝Մ .ի  0էմպրիճի 
մասնաճիւղի վերակազմաւորման եւ վերաշխուժացման հա
մար։ Միաժամանակ, կը նպաստէ Հ Մ Ը Մ ի  Գ անատայի 
շրջանին Գանատայի Ողիմպիական կոմիտէին անդամակցու– 
թեան։

Ան իր կարեւոր աջակցութիւնը կը բերէ համա-Հ.0.– 
Ը.0.ական $ . եւ է. մարզախաղերուն, ^̂ 1̂-ին Պէյրութ եւ 

^̂ 5̂-ին Աթէնք։ Պարբերաբար կ աշխատակցի միութեան 
§Մարզիկն պաշտօնաթերթին եւ միութեան կայքէջին համար 

կը պատրաստէ Հ .Մ Ը Մ ա կ ա ն  եւ հայկական մարզական 
մրցանիշներու տեւական թարմացող ցանկեր։

Մեծ կ ըլլայ եղբ. Հրաչին ներդրումը համա-Հ.0.– 
Ը.0.ական Դ. մարզախաղերու ԼԱուլիս 1993) եւ Գանատայի 

շրջանի 48-րդ մարզախաղերու (Սեպ տեմբեր 2018) կազմա - 
կերպման մէջ։

Եղբ. Հրաչ իր բովանդակ կեանքին ընթացքին կը հանդի
սանայ տիպար Հ.0.Ը.0.ական։ Ան հեռու կը մնայ մանր հա
շիւներէ եւ շահադիտական մօտեցումներէ։ կը ծառայէ ամե–

նայն հաւատքով, հաւատարմու - 
թեամբ աշխատասիրութեամբ եւ 
վճռակամութեամբՀ իր բազմա
կողմանի կարողութիւններն ու 

ձիրքերը ան ի գործ կը դնէ իրեն 
վստահուած ազգա յին-միութե– 
նական պարտականութիւները 

կատարելու համար։
Ան յատուկ կարողութիւն ու

նէր իր խօսակիցներուն միտքերն 
ու տեսակէտները համբերու– 

թեամբ լսելու, ապա շինիչ պա
տասխաններով զանոնք լուսաբա
նելու եւ մարզական թէ մարմ–
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նակրթական զանազան հարցևրու շուրջ սպառէշ բացատրու– 

թէւննևր նևրկայացնևլու։
Եևնսուրախ, ժպէտը մէշտ դէմՔին, աշխատասէր խառնը– 

ւածքով եզբ. Հրաշ անհուն սէրով ևւ գուրգուրանքով լևցուն 

էր հանդէպ էր սէրևլէ մասնաճէւզէն Հ-Մ-Ը-Մ֊-ՀձԵամք՚ֆէն ևւ

Հ-Մ-Ը-Մ-է մևծ ընտանէքէն։
Անկ ասկած, ևգբ. Հրաշէն յէշատակը անթառամ պէտէ

մնայ զէնք ճանշցոզնևրու սէրտևրուն ևւ մէտքևրուն մէի Եր՜ 
բևք կարևլէ շէ մոռնալ էր զուարթ նևրկայութևամբ ևւ շէնշոզ 

գործունէութևամբ ապրուած անմոռանալէ պահևրը, որոնք 
այսօր դարձած ևն քաղցր յուշևր ևւ յէշատակնևր։

Հողը թևթևւ գայ վրա ն։ Թ ոզ մշտնջևնական լոյսևրու մէջ 

Հանգչէ էր ազնէւ ու անբէծ հողէն։

ԵՂԲ. ԳԷՈՐԳ ՄԱՆԿԷԼԵԱՆԻ ՑԻՇԱՏԱԿԻՆ
Վրէժ-Արմէն
ՄՈՆԹՐԷԱԼ

Ա
մէն ան գամ որ սէրևլէ դէմք 
մը, մանաւանդ հէ՛՛ն ընկևր մը 

կը բաժնուէ մևզմէ, կարծես 

էւրաքանչէւրէս մասնէկ մը 
կը պակսէ, մևր է ութևնէն բան մը կը 

պարպուէ ու քէջ մը ևւս զրկուած, աղքա
տացած կը զգանք մևնք մևզ։

Հէմա էգն է հևռացողը, էր
հևտ տանևլով այնքա՛ն քաղցր ապրուած 
օրևր ու մևզէ ձգևլով անոնց յէշատակը 

մէայն։ Անպայման կը յէշևնք, էնշպէս ս է ֊ 
շևնք, ^էէորգէն վարակէշ ժպտէլը ևրբևմն 
հևգնական էր նայուածքով, բարձրաձայն 

ու է  սրտէ խնդալը, բորբոքած ու կրքոտ վէճէլը, առանց յու– 
սահատևլու գործ մը անվհա՛տ հևտապնդևլր, այլևւ Յփէւռքէ 

ու Հայաստանէ էրավէճակէն, ազգայէն ու կուսակցական 

հարցևրուն մտասևւևռումը, աշխատևլու ևռանդն ու անսպառ 
կորովը, մէշտ նևրկայ պատասխանևլու յօժարակամութէւնը։

ակնկալուէ, որ մևնք մևր ծնոզնևրուն, մևր ևրէցնևրուն 

դամբանախօսը ըլլանք, ոշ թէ մևր ընկևրնևրուն, մանաւանդ 
մևզմէ աւևլէ ևրէտասարդ ընկևրնևրուն։ 3 այց ահա էնծէ 

յանձնուևցաւ այս տխուր պարտականութէւնը գրևլու մէկու 
մը մասէն, որուն հևտ կևանքէ ևրկար ճամբայ կտրած ևմ պա– 

տանևկութևան օրևրէս է  վևր, սկսևալ Երէտասարդաց
0էութևան §Հայդուկ՝ֆ խումբէն, 1950-ական թուականնևրու 
առաջէն տարէնևրէն։ Այնտևզ, §3ուսաբևր՝%է Տան դալար տա– 

նէքէն հայող մևր գրադարան-ժոզովասրահէն մէջ, Զաւար– 

ևանէ, 0րէստափորէ ու Ռոստոմէ պատէն մևր վրայ հսկող 
աշքևրուն նևրքևւ, մևր վարէշնևրը մևզէ կը ջամբէէն ազգա– 

յէն-յևզափոխական դաստէարակութէւն, գէթ այդ դաստէա– 
րակութևան այն մասը, որմէ դժբախտաբար զրկուած էէնք 

մևր հայկական վարժարաննևրուն մէջ, պատրաստևլով ապա
գայ զէնուորևալնևրը այս կուսակցութևան։ Յևտոյ պէտէ 
դառնայէնք գործակէցնևր, էբրևւ նոյն այդ Երէտասարդացէ
վարէշ մարմէնէ անդամնևր, ևրդմնակէցնևր, 25 Ապրէլ 1963–
էն, նոյն կոմէտէէ անդամնևր այստևզ 0ոնթրէալէ մէջ, ևւ 
այդպէս շարունակաբար, մնալով մէշտ կապէ մէջ, մէշտ 

սրտակէց ու խորհրդակէց, կրնամ նոյնէսկ ըսևլ խորհրդա–
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*էէորգ զաւակը 0անկէլ 0անկէլևանէ 
ևւ Եաքէ Եամլևանէ, ծնած էր Ազևքսանդր–
էա, Եգէպտոս, 27 Աևպտևմբևր 1943-էն։

Երբ էնք ևրկու տարևկան էր, փոխադրը– 
ւած ևն *էահէրէ, ուր ան յաճախած է Ազ
գայէն ^էալուստևան վարժարանէ նա– 

խակրթարանէ բաժէնը, ապա աւարտած է
արհևստէց 1ոտճէսէօ ՏծԽշաոօ ԲօոՏօտօօ
վարժարանը:

1965-էն, *էէորգ ևկած-հաստատուած է 

0ոնթրէալ, տարէ մը ևտք էր ծնողքն ու 

կրտսևր քոյրը Յէլվան ալ բևրևլով էր քով։ 
1968-էն ամուսնացած է էր գաղափարակէց 

ընկևրուհէէն Յասմէկ 0արգարևանէ հևտ։
Ամբողջ 40 տարէ, 1965-2005, ան պաշ -

տօնավարած է ճV̂ է̂̂ ՕՈ աշօէրօոատ (յևտոյ 
ԲօՈ6^^շ11 դարձած՛) ընկևրութևան մէջ։

2002-էն է  յայտ ևկած է, որ *էէորգ վարակուած է մկանա– 

յէն սննդախանգարում (աԱՏ0ս1&ր Ճ Տ̂էաբհ )̂ կ ոշուած հէւան– 

դութևնէն, անողոք ու հէւծող հէւանդութէւն մը, որ է  վևրջոյ 
խլևց էր կևանքը։ Ափսոս, հազար ափսոս։

ևնթադրևմ բոլորս ալ համաձայն ևնք, որ *էէորգ 0ան– 

կէլևան լէուլէ արդարացուց այս մոլորակէն վրայ ապրած էր 
օրևրը։ 0էնշևւ էր հէւանդանալը, նոյնէսկ անկէ ալ քէջ մը 

ևտք, ան գրևթէ անընդմէջ ծառայևց էր պատկանած կազմա– 
կևրպութևան Եգէպտոսէն ևտք այստևղ ևւս, էբրևւ անդամ 

Երէտասարդականէ §Լևւոն Եանթ՝ֆ մասնաճէւղէ վարշու– 

թևան, անդամ, ապա հևրթապահ 0էհրան Փափազևան կոմէ
տէէ, նոյնպէս հևրթապահ Յարգէս ^էյթլևան կոմէտէէ, ան
դամ ^էանատայէ Եևդրոնական Եոմէտէէ, այլևւ անդամ
Հ-Մ-Ը-Մ՚-Հ֊Եամք^է
Երջանայէն Վարշութևան։ Ան մաս կազմած է նաևւ 

Հ~Մ~Ը~Մ~է Եևդրոնական Վարշութևան զանազան յանձնա– 
խումբևրուն, է  մէջէ այլոց նաևւ մէութևան ապագայ զար– 

գացման ռազմավարութէւնը ծրագրաւորող յատուկ յանձ

նախումբէն։ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը ^էորգէ արևան, ծէնևրո՚ւն էսկ մէջ 
էր, քանէ որ մայրը Եաքէն սևրած էր մևր մարզական ևւ 

սկաուտական կևանքէ ռահվէրայ ընտանէքէ մը։

Թ ող էր յէշատակը մէշտ թարմ մնայ մևր մէտքևրուն մէջ, 
ու բախտաւոր զգանք մևնք մևզ, որ ճանշցած ևնք *էէորգ 

0անկէլևանը ևւ զէնք ունևցած էբրևւ ընկևր ու հարազատ։

Մ Ա Ր Զ Ի Կ , 38 Ր Դ  Տ Ա ՐԻ, Թ Ի Ւ 413
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ԵՂԲ. ՊԵՐՃ ԱՃԷՄԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հ.Մ.Ը.Մ. ֊«Կամք» 
Մասնաճիւղի Վարչութիւն 
ՄՈՆԹՐԷԱԼ

■ Մ Ը Մ ի  Գ անատայի ընտա– 
նիքը, Փետրուար Ղ019–ին, 
եղբ■ Պերճ Աճէմեանի մահով 

հաւատաւոր միութենական մըն ալ

կորսնցոլցէ
Եղբ■ Պերճ Աճէմեան Գանատա հաս

տատուած է 1951-ին է Տ արի մը ետք, 
վարչական ընկերներու քաջալերանքով, 
քանի մը ան պաշտօն հանդիպումներէ 
ետք, անոնք որոշած են հիմը դնել հայ 
սկաուտութեան, քաջ գիտնալով որ 
բազմաթիւ խոչընդոտներու դէմ յանդի

ման պիտի գտնուին, սակայն Հ՝Մ.~ 
Ը.0.ականի բարձը ոգին ու կորովն եւ 

ծնողներուն քաջալերանքը պիտի հար
թեն բոլոր դժուարութիւններըէ

Հ Մ Ը Մ ի  սկաուտական շարժումը 
Գանատա յի Սկաուտական կեդրոնին 

մօտ պաշտօնականացնելու համար, 
Աոնթրէալի §կամքդ մասնաճիւղի վար
չութիւնը կը նշանակէ Սկաուտական 
խորհուրդ մը, տարազները կը գնէ, 

սկաուտական գիրքեր ձեռք կը ձգէ եւ 
ամբողջութեամբ կը լծուի այս աշխա– 

տանքը գլուխ հանելու գործինէ
Այս իմաստով ալ, եղբ■ Պերճ ԱճԷմեան 

կը նկատուի առաջին խմբապետը Հիւսի– 
սային Ամերիկայի հիմնադիր սկաուտա
կան խումբին, որ կազմուած է ՜\̂ 59–ինէ 

Առաջին բանակումը կը կատարեն 
հինգ հոգիով 0էմփ Անտըրսընի մէջ% 
Սահմանափակ կարողութեամբ եւ գոյ– 

քերով անոնք կ ունենան իրենը առաջին 
փորձառութիւնը, որ ճամբան կը հարթէ 

յառաջիկայ բանակումներունէ Տաֆորդ 
տարին բանակումը տեղի կ ունենայ 
վրաններու տակ, 0Էմփ Աորիսըն Այլըն– 
տի մէջ, աւելի կազմակերպուած, առա– 

ւելաբար կեդրոնանալով մաքրութեան, 
կարգապահութեան եւ գիշերային պա
հակութեան վրայ, զարմանք պատճա– 
ռելով տեղացիներուն՝.

Բանակումին երթեւեկի համար օգ– 
տագործելով միակ փոխադրամիջոց 

19ն1–ի իր հին §Փոնթիաք՝դ ինքնաշարժը, 
անոնք կը յաջողին բանակողներն ու 

գոյքերը մինչեւ բանակավայր փոխադ
րել քանի մը անգամ երթ ու դարձովէ 

1960 –ական թուականներու կիսուն, 
նորակազմ խումբին նոր ուժեր եւ աւե
լի փորձառու սկաուտական պատաս
խանատուներ միանալով սկաուտական 

աշխատանքներու անիւը աւելի լաւ ու 
աւելի արագ կը սկսի դառնալ եւ սկաու- 
տական բոլոր կազմերը կը ստանան այ– 
սօրուան փայլուն տեսքըէ

Երկարամեայ ծառայութեան օրերուն, 
եղբ. Պերճ կը դառնայ Հ*Մ.Ը՝Մ.–§կամք՝Ֆ 
մասնաճիւղի վարչութեան անդամ,
Սկ աուտական խ որհուրդի ատենապետէ 

Ան իր մասնակցութիւնը կը բերէ համա– 

Հ Մ Ը Մ – ■ ական Ա■ ընդհանուր բանակու
մին, Տունաստան, 1918 թուականինէ

Եղբ։ Պերճ մնայուն ներկայութիւն 
էր անդամական ընդհանուր ժոգովնե– 
րուն եւ լռակեաց իր գործը կը կատա
րէր ամենայն խոնարհութեամբէ

իր գործակից եղբայրները կը վկա– 

յեն, որ ան եղած է պարտաճանաչ ու 
կազմակերպուած գոյքապահ եւ ոչին– 

չէն պիտանի գոյքեր մէֆտեղ բերելու 
յատկութեամբ օժտուած անձնաւորու– 

թիւն մըէ
Անկարելի է մոռնալ անոր տարած 

շնորհակալ աշխատանքը մասնաճիւղի 

օրացոյցներու պատրաստութեան մէջէ 
իր ունեցած ծով համբերութենէն եւ գի~

տակցութենէն մեկնած, ան իր 
կան հանգիստի ժամերը զոհած է յա - 
նուն այդ աշխատանքին, մանաւանդ 
երբ այդ թուականներուն հայերէն տա
ռերու գրաշարութեան եւ տպագրու
թեան ահագին դժուարութիւն ունէր 

Գանատայի շբջանըէ
Տեղին է յիշել, որ ան սիրայօժար իր 

գործատեղին տրամադրած է, որպէսզի 
շեփորախումբը հերթական փորձերը 

կատարէ է
Եղբ■ Պերճ հաւատացած է, որ Հ-Մ^՜ 

Ը*Մփ իւրաքանչիւր պատասխանատու 
պարտաւոր է իր ունեցած փորձառու
թիւնն ու կուտակած գիտելիքները փո– 
խանցել յաջորդ սերունդին, ի շահ Հ Մ –  

Ը*Մփ բարգաւաճման ու վերելքին
Այս բոլոր յատկութիւնները, ան

շուշտ, գնահատել պէտք էր ու ան ար
ժանացաւ Հ  + Մ^Ը՚Մփ ^Ծառայութեանդ 
շքանշանինէ

Հողը թեթեւ գայ վրադ, յարգելի՛
եղբ■ Պերճէ

ԳՈՅԺ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գուժէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու– 

նաստանի Շրջանային Վարչութեան նախկին անդամ եւ «Արժան– 
եա ց» շքանշանակիր՝

ԵՂԲ. ՕՆՆԻԿ ՇԱՆԿԱՅԵԱՆԻ
մահը. որ պատահեցաւ Շաբաթ, 26 Յունուար 2019-ին, Աթէնքի 

մէջ, Յունաստան։
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ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ Հ.Մ.Բ.Մ.ԱԿԱՆ 
ԵՂԲ. ԱԲՕ ԳԱՍԱՊԵԱՆԻ 5ԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի 
Շրջանային 
Վարչութիւն 
Պ Ո Ր  ՀԱՄՈՒՏ-------

■ Մ Ը Մ ի
մեծ ընտա– 

նիքը խոր
վ ի  շ տ ո վ
կորսնցուց 

Լիբանաե^^րջանի կենսու
նակ եւ երախտաշատ դէմ– 
քերէն եղյբ■ Աբօ ^ասապ– 

եանը, որ 1937 թուականին 

ծնած է ^ուրճ Համո ւտ, 
Նոր Ատանա թաղամաս։ Ան միութեան անդամակցած է փոքր 
տարիքէն իբրեւ ֆութպոլի խումբի մարզիկ եւ խմբապետ։ 

°րկար տարիներ մաս կազմած է Հ*0.Ը*Մ*ի ֆութպոլի ներ
կայացուցչական խումբին, որուն հետ Լիբանանի ախոյեա– 

նութիւնը նուաճած է ձՋՀՏՋ-ին եւ ՝1§Հ$ն–ին, իսկ բաժակը ՚1̂ 62–

ին։ ՚19՚10–ին, ան Հ*Մ^Ը*Մ.ի ֆ ՚ա–
նը ներկայացուցած է Ասիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան, 
թեհրանի մէջ։ Օրին, խումբը գրաւած է ախոյեանութեան եր– 

րորդ դիրքը մերժելով խաղալ իսրայէլի խումբին դէմ։
Եղբ. Աբօ ^ասապեան, իբրեւ տիպար մարզիկ, մաս կազ

մած է նաեւ Լիբանանի ֆութպոլի ազգային խումբին իբրեւ

խմբապետ եւ մասնակցած է բազմաթիւ մրցումներու °ւրո– 

պայի, արաբական աշխարհի եւ ճափոնի մէջ խումբին ապա
հովելով պատուաբեր արդիւնքներ։

Հ*0.Ը*0.ական օրինակելի մարզիկ եղբ■ Աբօ ^ասապեան 
ընտրուած է Ասիոյ լաւագոյն ֆութպոլիստ։ Եղած է նաեւ 

փինկ–փ ոնկի մարզիկ։

Աւելի ուշ, եղբայր Աբօ սիրով ստանձնած է Հ*0.Ը*Մ*ի 
երկրորդական եւ կրտսեր խումբերու վերակազմութիւնը եւ 
կատարած է ապագայ մարզիկներու պատրաստութեան ան
շահախնդիր աշխատանք։ Եղած է ներկայացուցչական խում

բի մարզիչ եւ թեքնիք պատասխանա
տու միշտ շեշտը դնելով այն գաղափա

րին վրայ, որ Հ*Մ.Ը*Մ^ը պարտութիւն 
չի ճանչնար, ուստի ամէն ջանք ի գործ 
պէտք է ընել, որպէսզի մարզական 

խումբերը պատուաբեր եւ միութեան 

վայել յաղթանակներ կերտեն։
Աարզական կեանքին մէջ իր ունեցած 

յատկանշական ներդրումին կողքին, 
եղբ■ Աբօ ^ասապեան երկար տարիներ 

մաս կազմած է Հ*Մ^Ը*Մ.ի Լիբանանի 
ֆութպոլի Շրջանային յանձնախում
բին։ Եղած է նաեւ խումբի մարզիչ եւ 

պատասխանատու միշտ մերժելով նիւ
թական որեւէ վարձատրութիւն։

Աիութեան մէջ իր ունեցած նուիրեալ 
գործունէութեան համար, ան արժանա

ցած է Հ^Մ^Ը^Մ ի̂ «Ծառայութեան՝ն 
շքանշանին։
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Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի նկատմամբ իր նուիրումն
ու սէրը ան փոխանցած է իր երեր զա
ւակներուն՝.

Եզյր՝ Աբօ մեզմէ հեռացաւ 28 Դեկ
տեմբեր 2018-ին, սակայն իր ետին ձգեց 

համեստ մարդու, տիպար եւ առաքինի 

Հ՝Մ ՝Ը ՝Մ  ՝ ականի յիչատակելի անուն
թէ՛ իբրեւ փայլուն մարզիկ եւ տքնաջան 

մարզիչ եւ թէ՛ իբրեւ նուիրեալ վարչա
կան« միչտ փայլուն արդիւնքներու հա

մար պայքարող Հ՝ Մ Ը ՝ Մ ի  չահերուն 
համար գործող միութենական՝ Ան 

եղած է այն անձը, որ միչտ պատուով 

կրած է Հ ՝0 ՝Ը ՝Մ ի  չապիկը, ինչ որ օրի
նակ պէտք է դառնայ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ապա
գայ սերունդներուն՝

ԵՂԲ. ՍԱՄՈՒԷԼ 
ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Եսայի ՀաւաթեաՕ 
ԱՅՆՃԱՐ

«
րդէն իսկ ամիսներ անցած են եւ եղր՝ Սամուէլ Պոյաճ՜
եանը կը բացակայի մեր կեանքէն՝

Եզր՝ Սամուէլ Պոյաճեան ծնած է Մուսա Լերան խտըրպէկ 

գիւղը, 1935-ին, Նչան եւ Ովսաննա Պոյաճեաններու ընտանե
կան յարկին տակ՝. Ան ծնունդ առած է ազգասէր, եկեղեցասէր 

եւ հայրենանուէր ընտանիքի մը մէջ՝ Այդ ոգին իր մէջ կենդա
նի մնաց ամբողջ կեանքին ընթացքին՝

1939-ին, իր հայրենակիցներուն հետ ան տեղափոխուած է 

Այնճար եւ ճաչակած այն բոլոր տառապանքները, որոնք վի– 

ճակուած են գաղթական մուսալեռցիներուն՝
Այնճարի մէջ ան կը յաճախէ Ազգ՝ Յառաջ վարժարան, 

զոր յաջողութեամբ աւարտելէ ետք կը մեկնի Վենետիկի Մխի՜ 
թարեան վարժարան, ուր աչքի կը զարնէ իր ուչիմութեամբ, 
բծախնդրութեամբ եւ աչխատասիրութեամբ՝

Վենետիկի մէջ ուսումը աւարտելէ ետք կը դառնայ Լիբա– 

նան եւ մուտք կը գործէ ուսուցչական ասպարէզ դասաւան
դելով հայագիտական նիւթեր՝ Նոյն ատեն, ան կը հետեւի Սէն 

Ժո զէֆ համալսարանի հայագիտական ամպիոնի դասըն
թացքներուն, զորս կ աւարտէ փայլուն արդիւնքներով ստա
նալով համապատասխան վկայական՝

1964-ին կ ամուսնանայ Մարօ Պոյաճեանի հետ կազմելով 

հայկական ամուր ընտանիք եւ բախտաւորուելով երեք զա
ւակներով Վիգէն, Հրայր եւ Վազգէն՝

Եղթ՝ Սամուէլ Պոյաճեան ամբողջ կեանք մը նուիրած է ու–
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սուցչութեան դասաւանդելով 

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան,
Սէն կրէկուար եւ Ազգ՝ Լեւոն 

եւ Սոֆիա Յակոբեան վարժա
րաններուն, ինչպէս նաեւ Սէն 

ժ  ո զէֆ համալսարանին մէջ ՝
Եղած է սիրուած ուսուցիչ, ազգասէր եւ հայրենանուէր՝ 

Ան յատուկ սէր ունեցած է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընտանիքին հան– 
դէպ, որուն ծառայած է ամբողջ կեանքին ընթացքին, Մը՜ 
տէյտիի եւ Այնճարի մասնաճիւղերուն մէջ՝

Չկայ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ական մը, որ չճանչնայ եւ չյարգէ եղբ՝ 
Սամուէլը՝

Համոզումով եւ բծախնդրութեամբ կատարած է ան իր 

բոլոր աչխատանքները ոգի դնելով գործին մէջ՝
Հ ՝Մ ՝Ը ՝Մ ը  իր մեծ ընտանիքն էր, որուն հաւատաւոր ան– 

դամը մնաց ան, նոյնիսկ երբ առողջական պատճառներով 

դադրեցաւ գործօն անդամ ըլլալէ՝
Եղբ՝ Սամուէլին օրինակը խօսուն է եւ կենդանի բոլոր 

Հ Մ  Ը Մ  ականներուն համար՝
Վերջապէս, սերունդներ դաստիարակած եւ կրթած ուսու

ցիչ էր եղբ՝ Սամուէլ՝ Ուսուցիչ նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի սկաուտնե– 
րուն համար, որոնք յարգանքով կը նայէին իրենց

Հ Մ  Ը Մ  ական եղբօր՝
Յարգա՛նք եղբ՝ Սամուէլ Պոյաճեանի յիչատակին՝ 

Վարձքդ կատար, եղբ Սամուէլ՝ կը խոնարհինք քու չիրիմիդ՝
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ԵՂԲ. Վ Ր ԷԺ  Ռ Ա ԶԵԱ Ն Ի  
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն 
Պ Ո Ր  ՀԱՄՈՒՏ

Ծ առայաս էր Հ-Մ-Ը-Մ-ական մը եւս կորսնցուցինք։
0ահուան ահաւորութիւնը այն պահուն կը զգանք, երբ 

դէմ յանդիման կու գանք դառն իրականութեան հետ, ու երբ 
մեր մօտիկներէն եւ հարազատներէն մէկը յանկարծ անվերա– 

դարձ կը մեկնի սուգի մատնելով իր շրջապատը։
Այսպէս անակնկալ ու ցնցիլ եղաւ եղբ© վրէժին մահուան 

բօթը 29 0այիս 2019-ին։ Անոր անհաւատալի մեկնումով 
կորսնցուցինք ազնիւ հայորդի մը, բնտանիքի բարի հայր մը, 
յոգնութիւն չճանչցող եւ իր սկզբունքներուն ու համոզում
ներուն կառչած յամառ միութենական մը ։

Եղբ© Վրէժ Թ ազեան, իբրեւ խոնարհ զինուոր, հաւատաց 
իր միութեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին, դարձաւ միութենական եւ իբրեւ 

խոնարհ ծառան այդ միութեան անշահախնդրօրէն գործեց 
կեանքին ամբողջ տեւողութեան։

Հ-Մ-Ը-Մ-ի կառոյցին բոլոր «դասարաններըՓ յաճախելով, 
եղբ© Վրէժ եղած է գայլիկ, սկաուտ, պասքեթպոլի փայլուն 
մարզիկ, Հ .0 .Ը .0 .ի  Այնճարի պասքէթի տղոց ու աղջկանց 
խումբերու մարզիչ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Այնճարի մասնաճիւղի վար
չական։ ^ործած է Հ Մ Ը Մ ի  Լիբ անանի Շրջանային Վարչու
թեան զանազան յանձնախումբերու մէջ եւ ապա ընտրուած է 

Շրջանային Վարչութեան անդամ եւ երկար տարիներ եղած է 

ԼեՎԱՄ–ի յանձնախումբի ներկայացուցիչ։
խոլորս կը վկայենք եղբ© Վրէժին ազգասիրութիւնը, ծա– 

ռայասիրութիւնը, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚ի  նուիրումի ոգին ու անոր 
մարդկային արժանիքները, որոնք կամայ թէ ակամայ յար
գանք ու սէր կը պարտադրէին իր անձին հանդէպ։

Անկարելի էր որ եղբ© Վրէժ բացակայէր ընկերային թէ 
մարզական հաւաքներէ, ազգային ձեռնարկներէ, տօնական 

հանդիսութիւններէ եւ իրեն համար կարեւորագոյնը նկատ– 
ւող 0այիսեան տողանցքներէ։

Աւա՛՜ղ։
Անոր ակամայ բացակայութիւնը 

նկատեցինք կիրակի, 26 0այիսին տեղի
ունեցած Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Մայիսեան վերջին 

փառատօնին։ Այդ օր ան դաշտ չէր ներ– 
կայացած։

Եղբ© Վրէժ Թազեան հասակ առած է 
Այնճար հայաւանին մէջ։ Յաճախած է 

Ազգային «Յառաջ՝  ̂վարժարա ն։ Ըն տա- 
նեկան իր բոյնը կազմած է Հ՝Մ՝~
Ը.0.ական քոյր 0արօ ^ազանճեանին

հետ եւ կազմած է հայկա– 

կան աւանդութիւններու 
հաւատարիմ ընտանիք, իր 

զաւակները դաստիարա - 
կելով ու թրծելով ազգա
յին հա յաշունչ կրթու– 
թեամբ։

Սիրելի  եղբ© Վրէժ,
Անակնկալ եւ լուռ մեկնումդ խոր վիշտ պատճառեց ըն

տանեկան պարագաներուդ, հարազատներուդ, շրջապատիդ 

եւ քու սիրած միութեանդ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի բնտանիքին 
ընդհանրապէս եւ Այնճարի մասնաճիւղին մասնաւորապէս։

^եռ շատ կանուխ էր։
Առնելիք եւ տալիք ունէիր կեանքին։
Սէր եւ գուրգուրանք ունէիր տալիք ընտանիքիդ, զաւակ– 

ներուդ եւ թոռներուդ։
Ըւրախութեան պահեր ունէիր առնելիք անոնցմէ։
Տակաւին տալիք ունէիր միութեանդ։
Սակայն, ափսոս, մահն ու ճակատագիրը ժամ չէին ճշդած 

քեզի. դաժան եղան անոնք, հզօր, ահաւոր ու անխիղճ։
Այս պահուն մեր աչքին առջեւ արագ-արագ կը տողանցեն 

պատկերներ. միասին ապրած միութենական պահեր, ժողո
վական կեանք, տողանցք, յաղթանակի ուրախութիւն, պար– 

տութեան ու տխրութեան պահեր, խրախճանքներ, ԼԵՎԱՄ-ի 
մրցաշարքեր©©©© պատկերներ, որոնք արագօրէն իրարու կը 
յաջորդեն մեր յիշողութեան պաստառին վրայ եւ կը դառնան 

յուշեր եւ անմոռանալի յիշատակներ։
Եզր© Վրէժ Թ ազեանի նման հաւատաւոր Հ.0.Ը.0.ական– 

ներու արժանիքները թող վարակիչ ըլլան եւ օրինակելի թար
մութիւն պահեն իրերայաջորդ սերունդներու մօտ։

Հ  Մ  Ը Մ  ի Լիբ անանի Շրջանային Վարչութիւնը բոլոր 
մասնաճիւղերու անունով կը ցաւակցի տիկնոջ քոյր Մարո– 

յին, զաւակներուն, հարազատներուն 
ու բաբեկամներուն, եւ Հ*Մ*Ը*Մ*ի Այն
ճարի մասնաճիւղի վարչութեան առա
ջարկին ընդառաջելով, Շրջանային 

Վարչութեան որոշումով զայն յետ մա– 
հու կը պարգեւատրէ միութեան «Ծ ա- 
ռայութեան  ̂շքանշանով։

Վարձքդ կատար սիրելի եղբ© Վրէժ։ 
Յարգա՜նք յիշատակիդ։
Հողը թեթեւ գայ վրադ։
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ԵՂԲ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻԻ 
ԱՆՄԵՌ 5ԻՇԱՏԱԿԻՆ

(ՄԱՀՈՒԱՆ Ա. ՏԱ ՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Հոկտեմբերէն կ ամբողիանայ եղբ. 
^ա^աՅարութէւն Անմահունէէ մահ– 

ւան առաջէն տարելիցը։
Ջկայ Հ .0 .Ը .Մ .Է  կէպրոսէ մէաւորէն ծա

նօթ մը, որ ճանչցած ու տեսած չըլլայ եղբ.
Անմահունէն։ Իսկ ով որ տեսած կամ ճանչ
ցած չէ, անպայման որ լսած է էր մասէն։

Եղբ՝ Յարութէւն Անմահունէ ծնած է 
1921-էն, Նէկոսէա։ Փոքր տարէքէն ան մեծ 
սէր ունեցած է սկաուտութեան հանդէպ։

Յաճախած է Ազգ. Մելիքեան-Ուզունեան
վարժարան եւ 1943-1944 տարէներուն Մել–
գոնեան կրթական Հաստատութէւն։

1935-էն զմած է 0ելէբեան–
Ու֊զունեան վարժարանէ գայլէկական, 

ապա նաեւ սկաուտական չորրորդ խում
բէն։ 1943-էն ան եղած է Մելգոնեանէ եօթներորդ անուանէ 
խումբէն Վարէչ Առաջնորդը։

1959-էն, եղբ. Անմահունէ կը հանդէսանայ Հ .0 .Ը .0 .-  

Հ-Ե-Մ-է կէպրոսէ 11-րդ խումբէն հէմնադէրներէն մէկը։ 
կէպրոսէ ընդհանուր արէապետ եղբ. Յ՝ Փալամուտեանէ եւ
Հ Մ Ը Մ - Հ Ե Մ է  ■ Մահտեսեանէ քաջալե–
րանքով ան եղած է
ընդհանուր արէապետը։ Նոյն տարէն ան մասնակցած է հա– 

մակէպրական խաղաղութեան ճամպորէէն։
1962-էն եղբ. Անմահունէ Լոնտոնէն ստացած է §Փայտէ 

տախտակն (̂ Օ̂ՕԺ Ց^Ժցշ)։ 1963-էն ան մասնակցած է 0արա– 
թոնէ համաշխարհայէն 11-րդ ճամպորէէն։

1968-էն ան մաս կազմած է կէպրոսէ սկաուտական վերէն 
մարմնէն։

1965-էն ան եղած է կէպրոսէ հայկական սկաուտական բո– 
լոր խումբերու ^Հ՜^ճ^-է, *Նարեկ Ազգայէն Վարժարանէ եւ 

0ելգոնեան կրթական Հաստատութեան շյբ^անայէն գործա
վար, վերակազմակերպելով անոնց գործունէութէւնը։ 1978- 
էն եւ 1986-էն, եղբ. Անմահունէ մասնակցած է համա- 
Հ.0.Ը.0.ա կա ն առաջէն եւ երրորդ բանակումներուն, 0ալա– 

մոս եւ Լոնտոն։
Եղբ. Անմահունէ շրջան մը մաս կազմած է նաեւ ճ^ ՚^ ճ-է  

ֆութպոլէ խումբէն։
Արհեստով ան լուսանկարէչ էր՛։ Երկար տարէներ գործած 

է կէպրոսէ երկրագործութեան նախարարութեան մէջ։ Սէ֊ 
րած է բանաստեղծութէւնը եւ գրականութէւնը։ Ունեցած է 

գեղանկարչական նախասէրութէւններ եւ կեանքէ վերտէն
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տարէներուն գեղանկարած է 80-է աւելէ 
պաստառներ։ Աշխատակցած է հայ մամու– 

լէն եւ հրատարակած է երկու գրքոյկ եւ մէկ 
հատոր. չփերթուածներ մօր սէրոյ մասէնն

(1998) , §Հայ լեզուէ հատընտէր հաւաքածոյն
(1999) եւ §Անցեալս էնծէ հետն (2009)։

Մէութենական եւ ազգայէն երկարամ– 
եայ ծառայութեան առ է  գնահատանք, եղբ. 

Անմահունէ պարգեւատրուած է Հ Մ Ը Մ է  
Լէբ անանէ ^ր^անայէն Վարչութեան մէու - 
թեան նՀՕ-ամեակէ շքանշանով (1968), Հ .0 .՜  
Ը .0 .է  §Ծառայութեանն շքանշանով (2003),
Մեծէ Տանն ^էլէկէոյ կաթողէկոսութեան 
§Ա. Մեսրոպ 0աշտոցն շքանշանով (2001), 
էնչպէս նաեւ կէպրոսէ յաջորդական նա– 

խագահներու Լ0ակարէոս Արք., կէպրէա– 
նոս, Լէլէտէս) եւ սկաուտական շարժումէ տասնեակ մը շքան
շաններով։

Եղբ. Յարութէւն Անմահունէ Հայաստանէ վերանկախա– 
ցումէն քաջալերուած նէւթական էր մասնակցութէւնը բե
րած է հայկական բանակէ օժանդակութեան գործէն։ Առ 
այդ, ան արժանացած է §Անդրանէկ Օզանեանն գերատեսչա– 

կան շքանշանէն (2009)։
Հաւատաւոր Հ.0.Ը.0.ա կա ն մը ըլլալու կողքէն, Յարու– 

թէւն Անմահունէ երդուեալ Դաշնակցական մըն էր ։
Եղբ. Յարութէւն Անմահունէ մահացաւ 91 տարեկանէն, 

յետ կարճատեւ հէւանդութեան։ Յուղարկաւորութէւնը տեղէ 
ունեցաւ 24 Հոկտեմբեր Ղ ձ̂Տ-էն, Նէկոսէոյ Ա. Աստուածածէն

եկեղեցւոյ մէջ։ Այս առէթով Հ .Մ.Ը .Մ .-Հ.Ե.Մ.է
պատուէ կանգնեցան Անմահունէէ դագաղէն շուրջ։ Դամբա
նական խօսքերէ առաջ ընթերցուեցան 0եծէ Տանն կէլէկէոյ 
Արամ Ա. կաթողէկոսէն եւ Հայաստանէ Հանրապետութեան 

դեսպան & աթէյ Ջ արչօղլեանէ ցաւակցագէրները։
Դամբանական խօսքեր արտասանեցէն կաթողիկոսական 

Փոխանորդ խորէն Արք. Տողբամաճեան, Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚՜Հ ՚Ե ՚Մ ՚է  
անունով եղբ. Յակոբ Դազանճեան եւ կէպրոսէ սկաուտական 

ֆետերասէոնէն ներկայացուցէչը։

Դերեզմանատան մէջ« թա ղման արարողութենէն ետք, 
յունարէնով խօսք առաւ կէպրահայ համայնքէ մասէն հետա
զօտող Ալէքսանտրոս Հաճէլէրաս, էսկ Հ՝Յ՝Դ. կէպրոսէ կոմէ– 
տէէն անունով հրաժեշտէ խօսք փոխանցեց Արթօ Դաւէթեան, 

որմէ ետք ներկաներու §Վէրքերով լի–ն երգով եղբօր յոգնա– 
տանջ մարմէնը յանձնուեցաւ կէպրոսէ հողէն։
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵՂԲ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆԻ 
ԱՆԹԱՌԱՄ 5ԻՇԱՏԱԿԻՆ

Արմէն Քէօշկերեան 
ՀԱԼԷՊ

■ Մ Ը Մ ի  ազգանուէր գոր– 

ծունէութեան մէջ, անմնա– 
ցորդ ծառայութէւն մատու– 

ցողներու յառա^ատար եւ 
րնտրանէ հոյլէն կը պատկա– 

նէ եղբ* արութէւն Պարսամեան, որ ան
խոնջ ու բազմաշխատ նուէրեալ մը եղաւ 

Հ .0 .Ը .0 .ականները էրեն համար եղած 
էսկական հարազատ եղբայրներ, որոնց 

նկատմամբ ան անսահման սէր եւ գուրգու
րանք կը տածէր սեփական անձէն աւելէ՝. 
Համբերութեամբ կը լուծէր բոլոր հարցերը։
Ատելութէւն բացարձակապէս չունէր։

Փնտռուած անձնաւորութէւն մըն էր թէ՚ պետական եւ թ է՚ 
մէութենական շրջանակներէ ներս՝. Ահա թէ էնչո ւ, աւելէ քան 

60 տարէ ան անշահախնդրօրէն ծառայեց Հ .0 .Ը .0 .էն , հաւա
տալով անոր ազգանպաստ եւ հայանուէր գործունէութեան։

Եղբ. Յարութէւն ծնած է խ արբերդ, ՚ն̂ Ղ̂ -էն̂  ապա ծնող
քէն հետ հաստատուած է Հալէպ՝. Յաճախած է Երթասէրաց 

վարժարան, որմէ ետք ուսումը շարունակած է ֆրանսական 

§Փրեմ Փարթէ Լ այք՝% դպԸոցը եւ տէրացած երկրորդական 
վկայականէ։ Հետագայէն, ան մուտք գործած է գործէ աս–

պարէզ։
1940-էն անդամագրուած է Հ ՝0 ՝Ը ՝0 ՝է  շարքերուն։ էսկ 

1915-էն սկսեալ մաս կազմած է Հ .0 .Ը .0 .է  յաջորդական վար– 

չութէւններուն։ 1918-էն, յետ պաշտօնական քուէարկու
թեան, ան անդամ դարձած է Հալէպէ նահանգապետական 

խորհուրդէն եւ այս պաշտօնը վարած է 12 տարէ՝ 1996-2000 

ստանձնած է Հ .0 .Ը .0 .է  Հալէպէ մասնաճէւղէ վարչութեան 
ատենապետութէւնը՝ 1̂ ^̂ -էն, էր երկարամեայ ծառա յու– 
թեան համար, Հ .0 .Ը .0 .է  Աուրէոյ Շր^անայէն վարչութէւնը 

զայն պարգեւատրած է §Ծառայութեան՝Ֆ շքանշանով։ Ան 
պարգեւատրուած է նաեւ Աուրէոյ մարզական ֆետերասէո– 

նէն կողմէ մասնաւոր վկայականով եւ շքանշանով։
Եղբ. Յարութէւն Պարսամեան մեծ ներդրում ունեցած է 

Պոսթան Փաշայէ Հ .0 .Ը .0 .է  մարզաւանէ հողաշերտէ ապա– 
հովման եւ շէնարարական աշխատանքներուն։

Ան եղած է Յերէոյ Հայոց Թեմէ Ազգայէն Գաւառական 
0ողովէ անդամ, էնչպէս նաեւ մաս կազմած է Ազգայէն վար
չութեան կալուածոց հոգաբարձութեան։ Երկար տարէներ

Իբրեւ զանազան մարզախաղերու 
պատուէրակութէւններու պատասխանա
տու, ան այցելած է Հայաստան, Ֆրանսա, 
Յորդանան եւ Եգէպտոս։

Եղբ* Պարսամեանէ հա մար Հ .0 .Ը .0 .էն
անդամակցէլ կը նշանակէր ըլլալ եւ գոր– 

ծել մաքրամաքուր մթնոլորտէ մէջ։ Իրեն
համար Հ .0 .Ը .0 .ը  ոչ մէայն մարզական
մէութէւն էր, այլեւ հոգելուծարան, ուր 
պատանէն կը կոփուէ, կը զարգանայ եւ կը 

թրծուէ ազգայէն արժէքներով ու գաղա– 
փարաբանութեամբ։

Եղբ* Յարութ ստանձնեց կուռ, պար
կեշտ եւ վստահելէ նկարագէր պահանջող 

դժուար ու պատասխանատու պարտակա– 
նութէւններ։ Շահեցաւ օրուան ազգայէն 

թէ մէութենական ղեկավարութեանց անվերապահ վստահու– 
թէւնը։ 0էշտ գործեց անխոնջ կերպով, ու որքան գործեց 

այնքան էր մէջ արմատացաւ եւ զօրացաւ աւելէ նուէրուելու 
վսեմ զգացողութէւնը։ Ան անմասն չմնաց էր պաշտած մէու– 

թեան յաղթանակներէն, մէաժամանակ ապրեցաւ քաղաքա
կան փոթորէկէ դժուարէն պահեր։

Իր օրերուն, Հ .0 .Ը .0 .է  ֆութպոլէ խումբը զարթօնքէ 
շրջան մը ապրեցաւ։ Հ .0 .Ը .0 .է  պետական գործերը, էր ան– 

սակարկ ջանքերով, հեզասահ րնթացք մը ունեցան եւ յա^ո՜ 
ղութեամբ պսակուեցան։

Եղբ* Յարութ Պարսամեան մնաց մէշտ լաւագոյնէն 
ձգտող, վեհանձն ու տէպար Հ.0.Ը.0.ականը, §3արձրացէ՛ ր- 
բարձրացուր՝նէ հաւատարէմ պատգամախօսը։

Հալէպահայութէւնը եւ Հ .0 .Ը .0 .է  մեծ ընտանէքը էր յա– 

ւէտ մեկնումովը կորսնցուցէն վաստակաշատ, բազմատա - 
ղանդ, անձնուէր եւ կորովէ ազգայէն մը։

եղած է Ազգ–
անդամ։

0արէն Եփփէ ճեմարանէ խնամակալութեան

ԳՈՅԺ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութիւնը 

սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Ծառա
յութեան» շքանշանակիր. վաստակաշատ ըս– 
կաուտ խմբապետ՝

ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ
մահը. որ պատահեցաւ Շաբաթ 9 Մարտ 2019– 

ին, Հալէպի մէջ։
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Կեդրոնական Վարչութիւնը 
իր գոհունակութիւնը փոխան
ցեց Շրջանային եւ Մեկուսի 
Վարչութիւններուն կազմա
կերպած 100-ւսմեակի հանդի
սաւոր եւ արժանավայել ձեռ– 
նարկներուն ուղղութեամբ, 
որոնք միացան ամբողջացնե
լու Կեդրոնական Վարչութեան 
կազմակերպած հանդիսու– 
թիւններն ու նախաձեռնու– 
թիւնները։

Կեդրոնական Վարչութիւնը 
որդիական ու երախւոագիւոա– 
կան զգացումներով անդրա
դարձաւ նաեւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա
պետին միութեան շնորհած կոնդակին կողքին՝ «Ս. 
Մեսրոպ Մաշտոց» շքանըշանին յատուկ պսւրգե– 
ւատրման, որ յաւելեալ կշիռ տուաւ 100-ւսմեակի ձեռ– 
նարկներուն եզրափակման։

Քննարկուեցան նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհասփիւռ 
շրջաններու ներկայ իրավիճակն ու նորաստեղծ 
մասնաճիւղերու կարելիութիւնները, մանաւանդ 
Մոսկուայի եւ շրջակայքի մէջ գործադրուող աշխսւ– 
տանքները։

Կեդրոնական Վարչութիւնը ծանրացաւ յաջորդող 
օրերուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի մասնաճիւղի հիմնադրու
թեան գործընթացին ու մանրամասնութիւններուն 
վրայ, շեշտելով այս մասնաճիւղին գոյութեան ւսնհը– 
րաժեշտութիւնն ու հրամայականը։

Լիագումարը քննարկեց եւ ճշդեց Երիտասարդա
կան Ա. Համագումարի մանրամասնութիւններն ու 
ուղղութիւնը, որուն հիման վրայ ընթացան համագու
մարին աշխատանքները։ Երիտասարդական Ա. Հա
մագումարը իր աւարտին ընտրեց երեք անդամներ, 
որոնք որպէս հրաւիրեալ պիտի մասնակցին Պատ– 
գամաւորական 12-րդ ժողովին եւ համագումարի 
մտահոգութիւններն ու առաջարկները պիտի փո
խանցեն։

Կեդրոնական Վարչութիւնը դրական ձեւով անդ
րադարձաւ Եւրոպայի մէջ ընթացք առած փոխա
դարձ գործակցութեան եւ միջ-մասնաճիւղային ձեռ– 
նարկներու նախաձեռնութիւններուն, որոնք ար
դիւնքն են Կեդրոնական Վարչութեան կազմակեր
պած Եւրոպայի ատենապետներու ժողովներուն։ Ար

ծարծուեցան նաեւ վերջին 
շաբաթներուն Լոս Անճելըսի 
մէջ գումարուած Ամերիկեան 
ցամաքամասի ւսւոենւսպեւո– 
ներու ժողովին դրական 
անդրադարձն ու արդիւնքնե
րը։

Կեդրոնական Վարչու
թիւնը քննարկեց նաեւ Հոկ
տեմբեր 2019-ին գումարելի 
Պատգամաւորական 12-րդ 
ժողովին կապւած առա
ջարկներ, միութեան յառաջի– 
կայ աշխատանքներու բարե– 
լ ա ւ մ ա ն  հ ե ռ ա ն կ ա ր ո վ ։  

Քըննարկուեցան նաեւ սկաուտական գիրքերու 
այժմէականացման վերջին հանգրուանի աշխա– 
ւոսւնքները, որոնք պիտի իրագործուին «Միհրան 
Շիմշիրեան Սկաուտական Ֆոնտ »ի միջոցով։ 
Քննարկուեցան նաեւ մարզիկներու եւ մարզիչնե
րու դաստիարակչական սեմինարներու անհրաժեշ
տութիւնն ու գործադրման մանրամասնութիւննե– 
րը։ Արծարծուեցան նաեւ «Մ ա րզիկ» պաշտօնա
թերթի, արհեստագիտական տեղեկատուութեանց, 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի իրերու առցանց վաճառքի (օոհոօ տհօթ), 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի թանգարանին եւ հրաւոարակութիւննե– 
րուն կապուած մանրամասնութիւնները։

Կեդրոնական Վարչութիւնը քննարկեց նաեւ 100– 
ամեակին առիթով հաստատուած «Հ.Մ.Ը.Մ.ի եկամը– 
տաբեր հիմնադրամ»ի (Ըոժօատօոէ Բսոժ) մանրա– 
մասնութիւնները եւ եզրակացուց Կեդրոնական Վար
չութեան կողմէ 100-ւսմեակի կնքահայր եղբայրնե
րուն անունով յաւելեալ 50.000 ամ. տոլարով օժան
դակել այս աշխատանքին յաջողութեան, ընդհանուր 
գումարը բարձրացնելով 100.000 ամ. տոլարի, ինչ– 
պէս նաեւ հետապնդել այս հիմնադրամը բարգաւա– 
ճեցնելու կարելիութիւնները։

Կեդրոնական Վարչութիւնը իր Դ. Լիագումարի 
աւարտին կը հաստատէ, որ այս քառամեակը, որ կը 
զուգադիպէր միութեան հիմնադրութեան պատմա
կան նշանակութիւն ունեցող 100-ամեակին, նշուեցաւ 
փառաշուք եւ արժանավայել ձեւով, վեր առնելով 
միութեան հետապնդած արժէքներն ու արժանիքնե– 
րը եւ շեշտելով անոր ունեցած եւ շարունակուող 
անուրանալի եւ կենսական դերակատարութիւնը։

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ...
Շարունակուած Բ. կողքէն




