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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 111-ՐԴ ՄԱՕՆԱՃԻԻՂԸ

Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՐՑԱԽ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի երկրորդ հարիւ
րամեակի ծրսւգիրներուն 
առաջնահերթութիւնը Ար– 

ցախի մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղ մը 
հիմնելու անհրաժեշտութիւնն էր։

Արցախի մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնւս– 
ճիւղ մը ունենալու գաղափարը 
տարիներու փափաք էր, սակայն 
զանազան պատճառներով աշխւս– 
տանքի մեկնարկը յետաձգուած էր։ Միութեան 100– 
ամեակի ձեռնարկներուն ամբողջացումէն ետք, 
Կեդրոնական Վարչութեան աշխատանքները կեդ– 
րոնացան Արցախի մէջ մասնաճիւղի մը հիմնադ
րութեան վրայ։ Խորհրդակցութիւններէ ետք, 
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սա– 
հակեանի հետ տեղի ունեցաւ տեսակցութիւն մը, 
որուն ընթացքին արծարծուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի 
մասնաճիւղի հիմնադրութեան նպատակն ու հե
ռանկարները։ Նախագահ Բակօ Սահակեան իր 
դրական համագործակցութեան պատրաստակա
մութիւնը փոխանցեց այս ուղղութեամբ։

Առ այդ, յաջորդող ամիսներու նախապատրաս– 
տական աշխատանքներէն ետք, 2 Յուլիս 2019-ին 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան պատուիրա

կութիւն մը, գլխաւորութեամբ 
ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկըր– 
տիչեանին, մեկնեցաւ Արցախ, ուր 
գումարուեցաւ անդրանիկ անդա– 
մական ժողով եւ ընտրուեցաւ 
վարչութիւն՝ բաղկացած հետեւ
եալ եղբայրներէն.– Սեւակ Պօղոս– 
եան, Գաւիթ Գրիգորեան, Արտակ 
Իշխանեան, Վրէժ էսմէրեան եւ 

Վահրամ Յովսէփեան։
Զուգահեռաբար, Կեդրոնական Վարչութիւնը եր– 

կամսեայ ժամանակաշրջանով Արցախ գործուղեց 
խմբապետ մը, որպէսզի անհրաժեշտ գիտելիքները 
փոխանցէ նորակազմ խմբապետական կազմին։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արցախի Մեկուսի շրջանի հիմնադրու
թիւնը պաշտօնապէս պիտի կատարուի Օգոստոս 
2019-ին, պետական ու ժողովրդային ներկայու– 
թեամբ։

12 Յուլիս 2019

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ 
ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻԻ ՀԵՏ
25 Յուլիս 2019-ի առաւօտեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնա

կան Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչ– 
եան Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրիին հետ 
հանդիպում մը ունեցաւ վարչապետարանի գրասեն– 
եակին մէջ։

Հանդիպումին ընթացքին եղբ. Մկրտիչեան վարչա
պետին ներկայացուց Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհասփիւռ կա
ռոյցն ու գործունէութիւնը։ Վարչապետ Սաատ Հարիրի 
իր դրական տպաւորութիւնները փոխանցեց եւ դրուատիքով արտայայտուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութեան 
մասին։

Եղբ. Մկրտիչեան շնորհակալութիւն յայտնեց վարչապետին Հ.Մ.Ը.Մ. Ֆրանսին (Փարիզ) երկար տարիներ իր 
կատարած նիւթաբարոյական օժանդակութեան համար։ Իր կարգին, վարչապետ Սաատ Հարիրի շնորհաւո– 
րական խօսքով անդրադարձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն, համագործակցութեան շա– 
րունակման պատրաստակամութեամբ։
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
Մէկ ազգ, մէկ հայրենիք

ՊԱՏԳԱՄ

Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
Է. ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ 14-23

ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ 24-28

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ 29-39

2-3

4-5

6-11

12-13

ՅԱՋՈՐԴ
ԹԻՒՈՎ

«Մարզիկ»ի յաջորդ 

թիլը նուիրուած է Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Ժ Բ . Պատգամաւո– 

րական ժողովին, Հ.Մ .֊ 
Ը .Մ .֊Հ .Ա .Ս .Կ .ի  30-ամ– 
եակի տօնակատարու
թեան եւ Լիբանանի 

վարչապետ Սաատ Հա– 

րիրիի Հ.Մ .Ը.Մ .ի Կեդրո
նական Վարչութեան 
կողմէ «Արտակարգ» շը– 

քանշանով պարգեւա– 

տրման։

■ ) (  @|ճ 9 /
տբօրէտ ա&§&շաշ ւտ բսԵԱտհշճ 

Ե̂  0օաշոշէաշո Շշոէա1 Շօաաւէէշշ– 
Տշ^ո 6ա1ճւո§, &սշ 77, Տշօէօր 4, 
Տօսր) ա^աաօսճ, Տշւրսէհ, ԼշԵ̂ ոօո. 
1շ1; 961 1 248043, 961 1 260117, 
Տ–աա1։ ա^րշւ§@աօաշոշէաշո.օր§, 
ք.Օ.6օ\։ 80486 Տօսր) աաաօսճ, 
ԼշԵ^ոօո, 0օաշոշէաշո.օր§

Խմբագիր։ Վիգէն Աւագհան խշԽո.^Ահ1ԱՈ@հօաշոշէաշո.օրց)
Խմբագրական– կազմ։ Գրիգորիս Պողարհան, Մ ս ր օ  0էշիշհան, ՍեւաԱ Նազարհան, Տիրան Շահինհան։
Վարչական կազմ։ Պա տ րիկ Կիւլպէնկհան, Աբօ Մոսիկհան, Սիլվա Սաղըրհան, Յարութ Ալաճաճհան, Նազօ 

Հապիպհան, Ռիթա  Օղուլհան, Ատլին Շամմասհան։
Եջադրում եւ ընդհանուր ձեւաարում։ Արշօ ՊալհաԱ, Կողքի պատրաստութիւն։ V  Օօոօշբէ 1ոէշրոՌԱօոՌԼ Գրաշա

րութիւն։ Շողիկ Պոյաճհան, Տպագրութեան պատրաստութիւն։ ԲհօէօցրԱ\սրշՅԱհ1ԱբԱո, Տպագրութիւն։ Համազգայինի 
«Վա հէ Սէթհան» տպարան, Պէյրութ, Լիբանան։

Բաժանորդագրութիւն։ «Մարզիկ» կը հասնի աշխարհի25 երկիրներու բաժանորդներու։ Տարեկան բաժանորդագրութեան 
սակ ճշդուած է՝ Լիբանան 25 $, Միջին Արեւելեան եւ Եւրոպական երկիրներ 50 $, Մ  Նահանգներ եւ Աւստրալիա 55 $։ Լիբա
նանի մէջ թերթին հատավաճառի սակն է 5000 լ.ո.։ Ցրւում։ «Մարզիկ»ի ցրւումը Լիբանանի մէջ կը կատարուի յատուկ 
ցրուիչով (հեռ. 71/239209)։ Թերթը կարելի է ստանալ նաեւ «Համազգային»ի գրախանութէն։ Լիբանանէն դուրս թերթը կը 
ստացուի «ԼւԵռո բօտէ»ի միջոցով։

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

Պուրճ Համուտ, Պէյրութ, Լիբանան ^  9611248043, 9611260117 տՅրշլ§@0օտաւ6էտաւ.օր§ 80486 Պուրճ Համուտ, Լիբանան
Ջօտաւտէսաո - Հ.Մ.Ը.Մ. «Դ^.0օտ6Ո6էտ6ո.օր§

>--
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խմբագրական

0 է Կ  Ա Զ Գ ,  0 Է Կ  ՛ Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի Ք
( Հ Մ Ը Մ Ի  ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱճԻՒ Ին 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Տ
արիներու երազ մը իրականացաւ.
Հ.Մ .Ը .Մ . իր մասնաճիւղը ունեցաւ 

ազատագրեալ, ազատ ու անկախ 
Արցախի մէջ։ Միութիւնը արմատ նետեց 

պատմական հայրենիքի մէջ, Արցախի հերո
սական ու նուիրական հողին մէջ։

Այն հողին, որուն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ա կա ններ 
իրենց մանկութենէն կապուեցան իր երազին 
հասնելու հայ մարղու հաւատքով, դաստիա– 

րակութեամբ եւ հայրենասիրութեամբ։
Այն հողին, որուն պատմութիւնը դարերու 

խորերէն եկող ազգային իմաստութիւն եւ 

ոգի փոխանցեց յաջորդական սերունդներու։ Երկիր հաս
կացողութիւնը վերածեց ոգեղէն արժէքի, սրբութիւն սրբո– 

ցի, որուն համար արժեց յանձն առնել ամէն զոհողութիւն։
Ու նաեւ՝ այն հողին, որուն ազատութեան սիրոյն շա– 

տեր արիութեան փառքը նուաճեցին, մինչ ուրիշներ,– 
անոնց կարգին Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ,– իրենց կեանքը ըն
ծայեցին ու անմահացան։

Հ.Մ .Ը.Մ . արմատ նետեց «աՏյաղթեյի մի բոա աշ
խարն»։ Մասնաճիւղ հիմնեց, մայրաքաղաք Ստեփանա– 

կերտի մէջ շքերթ կազմակերպեց եւ Ասկերանի մէջ ըս– 

կաուտական անդրանիկ բանակումը կատարեց, անգամ 
մը եւս փաստը տալով, որ ինք կը մնայ մնա-ուն ճիգի, 
գործի եւ պրկուած կամքի այն միութիւնը, որ հարազա– 
տօրէն կը ծառայէ իր կոչումին։

Հ.Մ .Ը.Մ . Արցախ մուտք գործեց այն պահուն, երբ 
թշնամին մէկ կողմէ կը ջանար քաղաքական-ղիւանագի– 

տական շրջափակումի ենթարկել հայրենիքը, իսկ միւս 
կողմէ՝ ապահովական խախտումներով կը սպառնար 

սահմանին ամբողջ երկայնքին։ Հ.Մ .Ը.Մ . արհամարհեց 
բոլոր ղժուարութիւններն ու վտանգները, վերցո°ւց իրեն 

նետուած ձեռնոցը եւ աշխարհասփիւռ մասնաճիւղերուն 
կարելիութիւնները ի սպաս դրաւ՝ կերտելու համար 

«Հսկայ ՕոփրմաԶ» բանակը Արցախի։
Հ.Մ .Ը.Մ .ի ներկայութիւնը Արցախի մէջ, իբրեւ համա

հայկական կառոյցով միութիւն, եկաւ շեշտելու կարեւո
րութիւնը Սփիւռք-Հայաստան-Արցախ եռամիասնու֊

թեան, որուն դիմաց կը չէզոքանան ներքին 
ու արտաքին բոլոր մարտահրաւէրները եւ 
թափ կ՝առնեն նոր յաղթանակներու առաջ
նորդող համահայկական մեր կարելիու
թիւնները։

Վաղուան պատմագիրը ոսկի տառերով 

պիտի արձանագրէ 22 Օգոստոս 2019-ը, 
Հ.Մ .Ը.Մ .ի Արցախի մասնաճիւղին ստեղծ- 
ման թուականը. այն օրը, երբ միութիւնը իր 
111-րդ մասնաճիւղին հիմնադրութիւնը յա յ
տարարելով, համայն աշխաբեին ներկա
յացար հայրենիքի հզօրացման եւ զարգաց- 

ման երթին գործնապէս մասնակից դառնալու իր պատ
րաստակամութիւնը։ Արցախի համար ապրած ու գ ո ր  

ծած միութիւնը, Արցախի համար նահատակներ տուած 
միութիւնը ի վերջոյ սկսաւ գործել Արցախի դարաւոր հո
ղին վրայ, ուրկէ բացակայ էր ան իր ամբողջ պատմու
թեան ընթացքին։

Կարիքը կա՞յ յիշեցնելու, որ 70 տարուան ակամայ 
բացակայութենէ ետք, Հ.Մ .Ը.Մ . Հայաստան վերադար
ձաւ 1989-ին։ Այնուհետեւ ան հասաւ Ջա-ախք։ Հասաւ 

Թիֆլիս ու Սեսկուա։ Բա յց չկարողացաւ հասնիլ Արցախ։ 
Բազմիցս փորձեց, չյաջողեցաւ, մինչեւ որ պայմանները 

հասունցան եւ շատեր անդրադարձան, որ Հ.Մ .Ը.Մ .ի հա
մար սկաուտութիւնն ու մարզախաղերը երբեք ինքնանը 
պատակ հաճոյքի եւ ժամանցի սահմաններուն մէջ չեն 
մնացած։ Հ.Մ .Ը .Մ . անոնց տուած է սովորականէն տար
բեր, լայն շրջագիծ եւ խոր իմաստ։ Առօրեան եւ ընթացի
կը գերազանցելու պարտականութիւն մը, մա ր^ ա կը^  
թանքը դարձնելով ազգային կազմակերպումի, ինքնու
թեան եւ տոկունութեան կարեւոր գործօն։ Հա յը աւելի 
հայացնելու միջոց, անցեալի ժառանգութիւններով եւ 

ներկայի նուաճումներով հպարտանալու առիթ։
Հ.Մ .Ը .Մ . արմատ նետեց Արցախի մէջ եւ հակադրուե

ցաւ այլամերժութեան, ատելութեան եւ բռնութեան բոլոր 
երեւոյթներուն, մարմնակրթական իր գործունէութեամբ 
տարածելով սիրոյ, միասնականութեան եւ գործակցու
թեան սկզբունքները։ Հ.Մ .Ը .Մ . Արցախի մէջ լծուեցաւ
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պատրաստութեանը ֆիզիքական եւ հոգեմտաւոր կագ֊ 
մաւորումի տէր, արի, կարգապահ եւ հաւատաւոր սե
րունդներու, որոնք միշտ պատրաստ պիտի ըլլան ծառա
յելու իրենց տեղական, ազգային եւ միջազգային հա
մայնքներուն՝ ի շահ հայրենիքին ու հայութեան։

Վերջա պ էս, Արցախ ի մասնաճիւղին հիմնաղրու- 

թեամբ, Հ .Մ .Ը .Մ . ստացաւ Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո ՒՐ  միութեան իրա- 
կան իմաստը, որովհետեւ ան իր գաղափարականին 

շուրջ համախմբեց հայութեան ամբողջութիւնը՝ Սփիւռքը, 
Հայաստանն ու Արցախը։

Հզօր գաղափարական մը, որ միտք, հոգի եւ մարմին 
կրթող նպատակներէ վե՜ր ու անդին, միութեան հիմնա-

կան նպատակ կ՚առաջադրէ՝
Հայութեան ամբողջականութեան պահպանումը, 
Հայութեան ներուժին համախմբումն ու արդիւնաւէտ 

օգտագործումը,
Հայութեան բովանդակ իրաւունքներուն հետապնդ֊ 

ման անհրաժեշտութիւնը,

Մէկ խօսքով՝ հայութեան գոյամարտին ամբողջ իմաս
տը, ազգային մեր նպատակները միասնաբար իրակա
նացնելու կամքն ու վճռակամութիւնը, ի  խնդիր մէ՜կ ազգի 

ու մէ՜կ հայրենիքի կերտման համահայկական մեր մեծ 

տեսլականին։

Հ  Մ.Ը, Մ .Ի 25 Շ Ր Ջ Ա Ն Ն Ե Ր , 111 Ս Ա Ս Ն Ա Ճ Ի ՒՂ Ե Ր  ԵԻ  Մ Ի Ա ՒՈ Ր Ն Ե Ր

Հայաստան։ Երեւան, Մալաթիա, Զէյթուն, Կոմիտաս, էրէբունի, Աբովհան, Չարհնցաւան, Հրազդան, Աբմաւիբ, էջմիա֊ 
ծին, Մարտունի, Կիւմրի, Վհտի. Արցախ։ Ստհփանակհրտ. Վրաստան։ Ախալքալաք, Ախալցխա, Թիֆլիս. Ռուսիա։ Մոսկ֊ 
ուա. Լիբանան։ Պէյրութ, Զահլէ, Թրիփոլի, Պուրն Համուտ, Այննար, ճիւնի, Անթիլիաս, ժըտէյտէ, Պաուշրիէ, Ռաուտա. 
Սուրիա։ Հալէպ, Դամասկոս, Լաթաքիա, Գամիշլի, 0հսապ. Յորդանան։ Ամմաճ. Պաղեստին։ Երուսաղէմ, Հայֆա, Եաֆա. 
Եգիպտոս։ Գահիրէ, Աղհքսանդրիա. Իրաք։ Պաղտատ, Մուսուլ. Քուէյթ։ Ջուէյթ. Կիպրոս։ Նիկոսիա. Յունաստան։ Աթէճք, 
Գոքիճիա, Սհլանիկ. Անգշիա։ Լոճտոճ. Աւստրիա։ Վիհննա. Ֆրանսա։ Փարիզ, Վալաճս, Մարսէյ. Հպանտա։ Ալմելօ, Ա լք  
մար, Առնհհմ. Գերմանիա։ Սիւճիխ. Շուէտ։ Սթոքհոլմ, Վհստհրոս, Սոտհրթհլիա. Պողկարիա։ Սոֆիա, Ռուսէ, Փլովտիվ, 
Վառնա, Շունէն, Պուրկաս, Տոպրիչ. Գանատա։ Մոնթրէալ, Համիլթըն, Թորոնթօ, 0էմպրին, Սէնթ Գաթրինզ, Լաւալ, 
Վանքուվըր. Արեւմտեան Մ. Նահանգներ։ Լոս Աննհլըս, Սան Ֆրանսիսքօ, Ֆրհզնօ, Մոնթհպհլլօ, Փասատինա, Կլէնտէյլ, 
Օրէնն 0աունթի, Սան Ֆհռնանտօ, Սան Տիէկօ, Ինլընտ էմփայր, Սանթա Գբարա, 0րհսէնթա Հովիտ, Պըրպէնք, Լաս Վե֊ 
կաս, Ֆինիքս, Ուոլնաթ 0րիք, Նորթ Հոլիվուտ, Սաքրամհնթօ, Սանթա 0լարիթա. Արեւեշեան Մ. Նահանգներ։ Ուաշինկթըն, 
Պոսթըն, Նիւ Եորք, Նիւ ճըրզի, Շիքակօ, Ֆիլատհլֆիա, Տիթրոյթ, Փրովիտընս, Ֆլորիտա, Ալպընի, Շարլոթ, Մհրիմէք 
Հովիտ. Հարաւային Ամերիկա։ Պուէնոս Այրէս, Գորտոպա, Մոնթէվիտէօ. Աւստրաիա։ Սիտնի («Անդրանիկ»), Սիտնի 
(«Արաքս»), Սիտնի («Կամք»), Սիտնի («Արարատ»), Մհլպուռն.
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ԱՐՑԱԽՐ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ է, ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ է, ԴԱՐԱՒՈՐ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ է
( Հ Մ Ը Մ Ի  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՂԲ. ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ԽՕՍԻՐ՝ ԱՐ։ ԱԽԻ ՄԱՍՆԱ ԻՒՂԻ  
ՊԱՇՏՕՆ ԱԿԱՆ ՀԻՄՆ ԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ, 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, 22 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019)

յսօր, Հայ 0արմնակրթական Ընդհանուր Միութեան 

արդէ պատմութիւնը կը հարստանայ նոր թուակա
նով մրէ

Այսօր, պաշտօնապէս ծնունդ կ առ նէ Հայ Մարմնակրթա– 

կան Ընդհանուր Միութեան 111 ՜րդ մասնաճիւղը Արցախի 
Հանրապետութեան մայրաքաղաքին Ստեփանակերտի մէջէ 

101 տարուան մեր միութեան համար սովորական իրա– 

դարձութիւն մը չէ այս, որովհետեւ նորաստեղծ մասնաճիւղը 

ինք սովորական մասնաճիւղ մը չէ, ինչպէս աշխարհի տա
րածքին հայկական որեւէ համայնքի մէջ ստեղծուած մասնա–

Արդարեւ, Արցախը աշխարհագրական վայր ըլլալէ առաջ 
մեզի համար պատմութիւն է, հերոսական հայրենիք է եւ դա
րաւոր հպարտութիւնէ Հայրենիքի այս հատուածը պահելու 
եւ պահպանելու համար ազգովին վճարած ենք շատ սուղ 

գինէ Բարբարոսներ եկած ու անցած են նուիրական այս հո– 
ղէնէ Տ ասնամեակներ շարունակ տեսակաւոր զրկանքներ 

պարտադրուած են այս հողին վրայ ապրող մարդոց, սակայն 
շնորհիւ արցախցիին կամքին, շնորհիւ աշխարհի հայութեան

զօրակցութեան, հայրենիքը ազատագրուած է, անկախացած 

է եւ լծուած է պետականաշինութեան կարեւոր գործինէ
Անցնող 30 տարիներուն, Արցախը եղած է կիզակէտը հա– 

մայն հայութեանէ Հայութիւնը ոչինչ խնայած է Արցախը 

հզօր, իսկ արցախահայութիւնը ամուր տեսնելու համարէ Հայ 
Մարմնակրթական Ընդհանուր Լիութիւնը, իր կարգին, Ար
ցախը դարձուցած է մնայուն ուշադրութեան առարկայէ Ար
ցախը իր կարեւոր տեղը ունեցած է միութեան դաստիարակ– 
չական ծրագիրներուն մէջէ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ականներ հասակ առած 

են Արցախի սէրով, Արցախին ծառայելու եւ ի հարկին Արցա– 
խին համար զոհուելու պատրաստակամութեամբէ Ու չմո 

նանք, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ իր նահատակները ունի Արցախեան պայ
քարին. Վարդան Բախշեանը, Վաչէ Ռոստմեանը, Վիգէն Զա– 

քարեանը եւ ուրիշներ իրենց արեամբ գրեցին Արցախի նորօր– 
եայ մեր պատմութիւնը

Ու երբ միութիւն մը դաստիարակութեամբ, զոհաբերու– 
թեամբ Արցախի հետ կ ըլլայ, բնական է, որ ան նաեւ Արցա
խի մէջը ըլլայէ կազմակերպական ներկայութիւն եւ միութե– 
նական գործունէութիւն ունենայէ Բան մը, որ երկար տարի

ներ կարելի չէր իրագործել զանազան 
պատճառներովէ

Սակայն այսօր, պայմանները հասուն
ցած ըլլալով, իշխանութիւններու քաջալե– 

րանքով, ահաւասիկ, քանի մը ամսուան 

նախապատրաստութենէ ետք, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ 
իր 111-րդ մասնաճիւղը կը հիմնէ Ստեփա– 
նակերտի մէջ, նպատակ ունենալով ըս– 

կաուտութեան ճամբով ծառայել շրջանի 
պատանի սերունդին դաստիարակու - 

թեան գործին, տիպար քաղաքացիներու, 
մտքով ու մարմնով առողջ մարդոց պատ
րաստութեան վեհ աշխատանքինէ

Հ-Մ-Ը-Մ-, իր քայլերգին բառերով, 
մեր ժողովուրդին §Կամաւոր բանական էէ 
§Բանակ մըՖ, որ ահա, այսօր կու գայ իր 

բոլոր կարելիութիւնները ի սպաս դնելու 
Արցախի մեր պետականութեան եւ բանա

կին, իր շարքերուն մէջ հասակ առնող
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արի ու կայտառ երիտասարդութիւնը 

ուղղելով դէպի հայրենիքի ծառայու
թեան նուիրական դաշտ՝

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ մեր ժողովուրդի երիտա
սարդական մեծագոյն կազմակերպու
թիւնն է , որ կը գործէ աշխարհի 26 երկիր
ներու մէջ, աւելի քան 26 հազար անդամ– 

ներով՝ Այսօր, բոլորին հայեացքները 

ուղղուած են այստեղ, արցախցի իրենց 

քոյր-եղբայրներուն՝ խոլորը յաջողու– 

թիւն կը ցանկան Ատեփանակերտի նո
րաստեղծ մասնաճիւղին եւ անխտիր բո– 

լո՚րը իրենց բովանդակ կարելիութիւննե– 
րը կը դնեն մասնաճիւղին տրամադրու
թեան տակ, որպէսզի ան ամրանայ, հզօ– 

րանայ, իրմով մեր ժողովուրդն ու պետա
կանութիւնը ամրանան ու հզօրանան՝.

Այս յանուն
նական վարչութեան, շնորհակալութեան 

խօսք ունիմ Արցախի պետական պատասխանատուներուն եւ 

յատկապէս նախագահ թակօ Աահակեանին, որոնք անվարան 

գնահատեցին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մասնաճիւղ մը ունենալու մեր 
առաջարկը եւ կարելի ամէն աջակցութիւն ցուցաբերեցին մե–
զի՝

վարձքը կատար, մասնաճիւղի հիմնադիր կորիզի անդամ–

ներուն, որոնք երկու ամիսէ ի վեր արդէն լծուած են մեծ աշ– 

խատանքի՝
թարի երթ եւ յաջողութիւն մասնաճիւղի յառաջիկայ բո– 

լոր ծրագիրներուն եւ աշխատանքներուն՝

Կեցցէ՛ Հ Մ  Ը Մ ը  եւ կեցցէ՛ իր զաւակները Հ Մ  Ը Մին  
վստահող Արցախի մեր սքանչելի ժողովուրդը՝

ա  քս11 օք €1աոոօ Ւէօէ€1, Շօոտէրսշէւօո, Բրւուհ ձրշհէէշշէսրշ, 
1ոէ€րրաէւօրա1 Տէռոմռրմտ, 100ո։քրօրո էհօ Խ բսհէև Տզսսրօ 
ոոճ 15 ոոոսէշտքրօրո էհշ \նր€\աւ 1ոէտաէ։օրա1 ճւրթօրէ. 

ա 44 1Խօատ աւճ 3 Տաէշտ \\4էհ օ11 աաքօրէտ, 
ս11 ԺԽաէօ շօոէրօԽմ, րուահոո 
տհօաշր օր հօէհրօօրո աէհ թրԽ էշ հրսրմրրր.
ՏօէշԱԽ 7Դ; ՚ւոէէրրաէարա1 մ՚ւրօւէ մ՚սմ բհօոօ.
Խէշրոշէ &  ՏոաԱ ոշօշտտ. 

ա  1ոճհ4ճսօ1ւ2€ճ օոճ 
բտրտօո&է տ€ր̂ €€>
24 հօսր րօշշբէԽո 
ոո(1 րօօու տշրրա 

ա 13 ա՝

V^ր^VՅՈ
3 2 -3 8 , 14աւաԵ©ժօսէաո Տէրշշէ,
V©ր©V^ո 3 7 5 0 1 0 ,  ^րրոտոա
1©1 3 7 4  10 5 4  6 0  6 0  •  3 7 4  10  5 4  6 0  5 0
տ ձ 1© տ  @  © ս ր օ թ © հ օ է © 1 . & ր ո

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 414 5
-



3̂րշւց֊ 414։^3րշւց405^ժ 10/1/2019 10:05 Բ̂ 1 Բտցտ 6

֊

10Ը.Մ . ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ

ա ա»Տ|||ք

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԱՐՑԱԽԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

էնգշաբթէ, 22 Օգոստոս 
առաւօտեան ժա– 

մը 9-էն, Արղախէ Հան
րապետութեան մայրա
քաղաք Ստեփանա կերտէ 

մէջ, պաշտօնական արարողութեամբ

մը է ունեցաւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է  111-րդ
մասնաճէւղէն հէմնադրութէւնը հայ– 

րենէ աշխարհէ պատմական ու հերոսա
կան շրջանէն մէջ%

Արարողութէւնը էրենղ ներկայու– 
թեամբ պատուեղէն Արղախէ նախագահ 

Բակօ Սահակեան, պետնախարար ^րէ– 
գորէ Սահակեան, արտաքէն գործող 

նախարար 0ասէս Մայէլեան, մշակոյ
թէ, երէտասարդութեան հարղերու եւ 

զբօսաշրջութեան նախարար Լեռնէկ 
Տովհաննէսեան, կրթութեան, գէտու– 

թեան, մշակոյթէ եւ մարմնամարզէ նա
խարարէ տեղակալ *էէորգ Լոռեղեան, 

Արղախէ թեմէ Առաջնորդ Պարգեւ Արք•

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ՝ 
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷԶ

Մարտէրոսեան, Արղախէ Հանրապե– 
տութեան Մերձաւոր Արեւելքէ ներկա– 

յաղուղէչ կարօ 0  էպապճեան, Հ- ՅԴ-  
Արղախէ կեդրոնական կոմէտէէ ներկա– 

յաղուղէչ ^աւէթ էշխանեան եւ կեդրո– 
նական կոմէտէէ անդամներ, Համազ– 

գայէն Հայ կրթական եւ Մշակութայէն 
Մէութեան Արղախէ գրասենեակէ տնօ
րէն Հերմէնէ Աւագեան, էնչպէս նաեւ 
բազմաթէւ հէւրեր եւ հրաւէրեալներ՝. 

Հ-Մ-Ը-Մ-է ընտանէքը ներկայաղուղէն 
Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ եղբ. ^առնէկ Մկրտէչեան 
եւ կեդրոնական Վարչութեան անդամ 

եղբ• Բագրատ Ասայեան։
Նորաստեղծ մասնաճէւղէն հրաւէ

րով, պաշտօնական արարողութեան 

ներկայ գտնուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Հայաս– 
տանէ քոյր շրջանէ սկաուտական մէկ 
պատուէրակութէւնը սկաուտական շե

փորախումբէ ընկերակղութեամբ՝.

ԲԱՑՈ ՒՄ Ը  ԵՒ  ՊԱ ՐԳԵՒ  
ՍՐԲԱԶԱՆ ԻՆ ՈՂՋՈՅ՛ Ի ԽՕԱԲԸ
Պաշտօնական արարողութէւնը տե

ղէ ունեղաւ Ստեփանակերտէ §Վերածը– 

նունդ՝ֆ հրապարակէն վրայ* Նախ, 
սկաուտական շեփորախումբէ առաջ– 

նորդութեամբ հրապարակ մուտք գոր– 
ծեղէն դրօշները Արղախէ, Հայաստանէ 

եւ 25 երկէրներու, ուր

գործէ էր 110 մասնաճէւղերով։ Հնչեղ
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Արցախի օրհներգը, որմէ ետք շեփորա

խումբը նուազեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի §3առաջ 
նահատակ՝  ̂քայլերգը։

Տեղէ ունեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի, սկաու–
տական դրօշէ եւ մէութեան կանոնագի
րէ յանձնում նորաստեղծ մասնաճէւղէ 

վարչութեան։ Դրօշները օրհնեց Արցա– 

խէ թեմէ Առաջնորդ Պարգեւ Արք♦ Մար–
տիրոսեան, որ այս առիթով արտասա– 

նեց ողջոյնէ եւ օրհնութեան խօսք մը։ 
Ան ըսաւ, որ Հ Մ Ը Մ ը  համաշխարհա - 
յէն եւ համահայկական կազմակերպու
թիւն մըն է, որ 100 տարէէ կը գործէ ազ– 

գէն համար հայ երիտասարդները 

կրթելով էբրեւ հայրենասէր, մտածող 

եւ կոփուած անձեր, որոնք պատրաստ 

են յաղթահարելու ցանկացած դժուա– 

րութէւն եւ ձեռք բերել հայեցի ճէշդ 

մտածելակերպ։
§Այսօր ես սրտանց ուրախ եմ, որ 

Հ Մ  Ը Մ  ը վերջապէս մուտք կը գործէ

Արցախ աշխարհի, նշեց Պարգեւ Սրբա
զան, այս առիթով շնորհաւորելով բոլո– 

րը եւ մաղթելով ամենայն բարիք, հայ
րենասիրութիւն, հաւատք եւ ազգային 

միաբանութիւն յանուն մեր ապագա

յին, այն կարգախօսով, զոր մեզի պատ– 
գամած են Սուրբ Վարդանանք միշտ 

ծառայել §փասն հաւատոյ եւ վասն հայ– 

րենեաց՝Ֆ։
էր  խօսքին աւարտին, Պարգեւ 

Սրբազան Տէրունական աղօթքով օրհ

նեց Հ Մ Ը Մ փ  նորաստեղծ մասնաճիւ– 
ղը եւ արտասանեց §Պահպանիչֆ։

Ա Ր հ ա խ ի  հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ե ա ն

ՊԵՏՆ ԱԽ ԱՐԱՐԻՆ ԽՕՍ՚Ք Ը
Այնուհետեւ, խօսք առաւ Արցախի 

Հանրապետութեան պետնախարար

Գրիգորի 0արտիրոսեան։ Ան ըսաւ, որ 

Հ Մ  Ը Մ ը  մեծ դերակատարութիւն ու– 
նի նորահաս սերունդը հոգեպէս եւ 

մարմնապէս կրթելու գործին մէջ։ Հ՝Մ՝~ 

Ը Մփ պատմութիւնը հարուստ եւ բո– 

վանդակալից է։ Հ Մ  Ը-Մ– ունի համա
հայկական կառոյց եւ հայկական աւան– 

դոյթներով կը միաւորէ աշխարհի 25 եր
կիրներու մէջ գործող իր 110 մասնաճիւ– 

ղերը։ Արցախի մասնաճիւղը կը հանդի– 
սանայ Արցախ-Հայաստան-Սփիւռք
եռամիասնութեան հանդիպման գօտին, 
շեշտեց ան։

0արտիրոսեան մեծապէս գնահա
տեց հայրենիքը ճանչնալու եւ ճանաչելի 

դարձնելու, ամբողվջ աշխարհի մէջ 

սփռուած հայ երիտասարդութիւնը միա

ւորելու Հ Մ Ը Մ փ  պատասխանա–

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 414 7 I
-



3̂րշ|ց–414;^3րշ|ց405.ցճժ 10/1/2019 10:05 Բ1̂  Բտց6 8

ր ւ ր ռ ր ա րցա խ ի  մ էջ

տըւութիւնը, որ պատուով կատարած է 

ան տարիներ շարունակ։ Ան մաղթեց, 

որ Արցախի նորաստեղծ մասնաճիւղը 
ըլլայ այդ առաքելութեան շարունակո– 
ղը, մարզական եւ սկաուտական զանա

զան միջոցներով Արցախի երիտասար– 

դութեան մօտ վառ պահելու համար 

հայրենասիրական ոգին ազդային մեր 
դիմագիծին համապատասխան։

Հ*Մ*Ը*Մ*Ի ԿԵԴՐՈՆ ԱԿԱՆ 

ՎԱՐւ ՈՒԹ ԵԱՆ ԽՕՍՔԸ

1 Յաջորդ խօսքը արտասանեց Հ՝Մ*~
Ը*Մ*ի Կեդրոնական վարչութեան ատե
նապետ եղբ* Գառնիկ 0կրտիչեան։

Իր խօսքին սկիզբը, եղբ* Մկրտիչեան 
ըսաւ, որ 101 տա եկան Հ*Մ*Ը*Մ*ի ա–
մար սովորական իրադարձութիւն մը չէ 

Արցախի մէջ մասնաճիւղի մը հիմնադ

րութիւնը, որովհետեւ մասնաճիւղը սո
վորական մասնաճիւղ մը չէ, ինչպէս աշ– 

խարհի տարածքին հայկական որեւէ 

համայնքի մէջ ստեղծուող մասնաճիւղ։ 

§Արցախը աշխարհագրական վայր ըլլա
լէ առաջ մեզի համար պատմութի ւն է, 
հերոսական հայրենիք է եւ դարաւոր 

հպարտութիւն։ Հայրենիքի այս հատ- 

ւածը պահելու եւ պահպանելու համար 
ազգովին վճարած ենք շատ սուղ գին՝Ֆ, 
ընդգծեց ան։

«Անցնող 30 տա րիներուն, Արցախը 

եղած է կիզակէտը համայն հա յու– 

թեան,– հաստատեց եղբ* 0կրտիչեան, - 
Հայութիւնը ոչինչ խնայած է Արցախը 

հզօր, իսկ արցախահայութիւնը ամուր 
տեսնելու համար։ Հայ 0արմնակրթա– 

կան Ընդհանուր 0իութիւնը, իր կար
գին, Արցախը դարձուցած է մնա յուն

ուշադրութեան առարկայ։ Արցախը իր 

կարեւոր տեղը ունեցած է միութեան 

դաստիարակչական ծրագիրներուն
մէջ։ Հ+Մ*Ը+Մ*ականներ
են Արցախի սէրով, Արցախին ծառայե– 

լու եւ ի հարկին Արցախին համար զոհ- 

ւելու պատրաստակամութեամբ։ Ու

չմոռնանք, որ Հ*Մ*Ը*Մ* իր նահատակ–
ները ու նի Արց ախեան պայքարին* վար– 

դան ^ախշեանը, վաչէ ^ոստմեանը, 
վիգէն Զաքարեանը եւ ուրիշներ իրենց 
արեամբ գրեցին Արցախի նորօրեայ մեր 

պատմութիւնը։

«Ու երբ միութիւն մը դաստիարա– 
կութեամբ, զոհաբերութեամբ Արցախի 

հետ կ ըլլայ, բնական է, որ ան նաեւ Ար– 
ցախի մէ ջը ըլլայ։ Կազմակերպական 

ներկա յութիւն եւ միութենական գոր– 

ծունէութիւն ունենայ։ ^ան մը, որ եր– 

կար տարիներ կարելի չէր իրագործել 
զանազան պատճառներովֆ, յայտնեց 

եղբ* Մկրտիչեան։
Ապա, նորաստեղծ մասնաճիւղին 

առաքելութեան մասին խօսելով եղբ*

^առ 0կր տ Հ*Մ*Ը*Մ*,
իր քայլերգին բառերով, մեր ժողովուր
դին կամաւոր բանակն է։ ^անակ մը, որ 

ահա, այսօր կու գայ իր բոլոր կարե– 

լիութիւնները ի սպաս դնելու Արցախի 
մեր պետականութեան եւ բանակին, իր 

շարքերուն մէջ հասակ առնող արի ու 

կայտառ երիտասարդութիւնը ուղղելով 

դէպի հայրենիքի ծառայութեան նուի
րական դաշտ՚Ֆ։

Շ  արունակելով, եղբ* ^առ նիկ Մը՜ 
կրտիչեան յայտնեց, որ այսօր բոլորին
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հայեացքները ուղղուած են այստեղ, 
արցախցի իրենց քոյր-եղբայրներուն՝ 
խոլորը յա^ո ղութիւն կը ցանկան նորաս
տեղծ մասնաճիւղին եւ անխտիր բոլորը 

իրենց բովանդակ կարելիութիւնները կը 

դնեն մասնաճիւղին տրամադրութեան 
տակ, որպէԱղի ան ամրանայ, հզօրանայ, 
իրմով մեր ժողովուրդն ու պետականու
թիւնը ամրանան ու հզօրանանք՝.

Աւարտին, յանուն Հ-Մ-Ը-Մ-ի Կեդ
րոնական վարչութեան, եղբ. Դառնիկ 

Մկրտիչեան շնորհա կալութեան խօսք 

յայտնեց Արցախի պետական պատաս
խանատուներուն եւ յատկապէս նախա– 

գահ Րակօ Աահակեանին, որոնք անվա–

ր ա  գնահատեցին Հ Մ Ը Մ ի մասնա֊
ճիւղ մը ունենալու միութեան առա^ար– 

կը եւ կարելի ամէն աջակցութիւն ցու– 

ցաբ եր եցին՝

Խօսքը եղբափակելով, Կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետը ընդու նեց 
նորաստեղծ մասնաճիւղի սկաուտնե–

րուն երդումը (եղբօր խօսքին ամբող
ջութիւնը տեսնել էջ 4-5)՝

ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ  

Մ Ա Ս Ն Ա ճԻ Ւ ԻՆ ԽՕՄՐԸ
Խօսք առաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Արցախի նո

րաստեղծ մասնաճիւղի ատենապետ 

եղը՛ վրէժ էսմէրեան՝ Ան ըսաւ, որ Ար

ցախի մէջ Հ-Մ-Ը-Մ-ի մասնաճիւղի մը 
հիմնադրութեամբ կ ի րականանայ հա֊ 
մայն հայութեան երազներէն մէկը՝ 

Հ-Մ-Ը-Մ-ի նշանաբանը §Րարձրացի՚ր– 
բարձրացուր» է, որուն համար մասնա
ճիւղին վ արչութիւնը կարեւորութիւն 

կու տայ մեր երիտասարդութիւնը 

մարմնապէս պատրաստելու գործին, 
պահպանեւով հայ մշակոյթը եւ պատ֊

րաստելով հոգեպէս անսասան, չյուսա– 

հատող քաղաքացիներ՝
Եղյբ- էսմէրեան իր խօսքին մէջ շնոր

հակալութիւն յայտնեց Հայաստանի 

քոյր կազմակերպութեան, որ պատուի– 

րակութեամբ մը կը մասնակցի Արցախի 

մասնաճիւղի հիմնադրութեան պաշտօ– 

նական արարողութեան՝ Ան ըսաւ, որ 

ինչպէս Արցախի աղգային-աղատագ– 

րական պայքարի օրերուն ամբողվէ հա– 

յութիւնը թեւ ու թիկունք կանգնեցաւ

Արցախին, այսօր եւս բոլորը հր աւիր– 
ւած են աջակցելու Հ-Մ-Ը-Մ-ի Արցախի
մասնաճիւղին գոյատեւման ու ղար֊ 
գացման, իբրեւ երաշխիք հղօր եւ 

ամուր Արցախի մը կերտման՝

Հ-3-Դ- ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ԿՈՄԻՏէԻՆ ԽՕՍՀԸ
Պաշտօնական արարողութեան ^եր- 

ջին խօսքը արտասանեց Հ-3-Դ- Արցախի 
Կեդր ոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ 

Դաւիթ Իշխանեան՝ Ան ըսաւ, որ մինչեւ 

օրս Հ-Մ-Ը-Մ- անպաշտօն ներկայութիւն 
էր Արցախի մէջ՝ Անոր վկայութիւնը նա– 
հատակուած Հ-Մ-Ը-Մ-ականներ ու ա

նուններն են, որոնք հնչեցին քիչ առաջ՝
Իշխանեան նկատել տուաւ, որ մաս

նաճիւղին հիմնադրութեան պաշտօնա
կան արարողութիւնը տեղի կ ունենայ 
խորհրդանշական հրապարակի մը մէջ, 
ուր 30 տարի առաջ սկիղբ առաւ աղգա– 

յին-աղատագրական մեր պայքարը՝ 
Հրապարակ մը, ուրկէ տարիներ ետք 

մարտի մեկնեցան մեր քաջարի մար
տիկները՝ Ան մաղթեց, որ հրապարակին
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վրայ ծածանող դրօշներու ներկայու– 
թեամբ եւ բոլորին վկայութեամբ, նո
րաստեղծ մասնաճիւղին անդամները հա
ւատարիմ մնան Հ*Ա՝*Ը*Ա՝*ական իրենց 

խոստումին եւ եթէ հարկ ըլլայ պատ
րաստ ըլլան եւ ընդառաջեն հայրենիքի 
կանչին ներկայ գտնուելու հայրենիքի 

պաշտպանութեան առաջին գիծին վրայ։
Պաշտօնական խօսքերու աւարտին, 

արարողութիւնը փակուեցաւ Հ*Մ*~ 

Ը Մ ի  սկաուտական շեփորախումբին 
ազգային-հայրենասիրական եղանակ
ներով

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽԻ 

ՆԱ1 Ա  ԱՀԻՆ ՀԵՏ
Հ*Մ*Ը*Մ*ի Արցախի մասնաճիւղի հիմ

նադրութեան պաշտօնական արարողու–

թենէն ետք, Հ*Մ*Ը*Մ*ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ եղբ* Գառնիկ 

0կրտիչեան, Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ եղբ* Ոագրատ Եսայեան եւ

Հ*3*Դ* Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի 
ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան այցե
լութիւն մը տուին նախագահ Ոակօ Սա– 

հակեանին եւ շնորհակալութիւն յայտնե– 
ցին Հ*Մ*Ը*Մ*ին ցուցաբերած իր աջակ
ցութեան համար։

Իր կարգին, նախագահ Սահ ակեան 

մեծապէս գնահատեց Հ*Մ*Ը*Մ*ի դերը 
երիտասարդութեան հայեցի դաստիարա
կութեան, ֆիզիքական եւ մտային կարո– 

ղութիւններու զարգացման մէջ, նշելով 

որ ան մեծ ակնկալութիւններ ունի միու– 

թեան Արցախի գործունէութենէն։
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Ե Ւ  Հ*3*Դ* ԿԵԴՐՈՆ ԱԿԱՆ 

ԿՈՄԻՏԷԻՆ ՄՕՏ
Հ*Մ*Ը*Մ*ի պատուիրակութիւն մը, 

բաղկացած Կեդրոնական Վարչութեան 

անդամներէ եւ Արցախի մասնաճիւղին 
ատենապետէն, այնուհետեւ այցելեց 

Արցախի հայոց թեմի առաջնորդարան 

եւ տեսակցութիւն մը ունեցաւ Առաջ
նորդ Պար գեւ Արք* Մարտիրոսեանի 

հետ։
Առաջնորդը յայտնեց, որ զանազան 

շրջաններ այցելութիւններուն բերու

մով ինք ծանօթ է Հ*Մ*Ը*Մ*ի կառոյցին 
եւ գործունէութեան։ Հ*Մ*Ը*Մ* հայանը՜ 
ւէր եւ հայրենանուէր կազմակերպու
թիւն է, որ կը զբաղի նոր սերունդի 

դաստիարակութեան գործով, նշեց ան 

եւ յաջողութիւն մաղթեց Արցախի նո
րաստեղծ մասնաճիւղին աշխատանքնե– 

րուն։
Այցելութիւններու շարքին վերջինը 

տրուեցաւ Հ*3*Դ* Ստեփանակերտի 

§Նիկոլ Դ ուման՚ն կեդրոն, ուր Հ*Մ*~ 
Ը*Մ*ի պատուիրակութիւնը տեսակցե

ցաւ Հ*3*Դ* Արցախի Կեդրոնական Կո
միտէի ներկայացուցիչին եւ անդամնե– 

րուն հետ։ Տեսակցութեան ներկայ 

գտնուեցաւ Հ*3*Դ* Ոիւրոյի Արցախի 
գործիչ Հրաչ Թադեւոսեան։

Տեսակցութեան ընթացքին քննարկը– 

ւեցան Հ*Մ*Ը*Մ*ի Արցախի գործունէու
թեան առնչուող կազմակերպական 

հարցեր եւ անմիջական գործակցու
թեան կարելիութիւններ։

պէս ետք, 
տոս 2019-

Թղթակից 
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

*Մ*Ը*Մ*ի Արցախի
մասնաճիւղի հիմ
նադրութեան պաշ
տօնական արարո– 

ղութենէն անմիջա–
Հինգշաբթի, 22 Օգոս– 

կէսօրին, Ասկերանի 
շրջանի Պատարա համայնքի տա
րածքին մէջ ընթացք առաւ սկաու– 

տական առաջին բանակումը, որ 

երկարեցաւ հինգ օրուան վրայ։
Ոանակումին իրենց մասնակ

ցութիւնը բերին Արցախի նորաս
տեղծ մասնաճիւղին սկաուտները 

եւ բացման հանդիսութեան առի
թով Ստեփանակերտ ժամանած 

Հ*Մ*Ը*Մ*-Հ*Ա*Ս*Կ*ի խմբապետ 
քոյրեր եւ եղբայրներ։

Ոանակումին երկրորդ օրը, 
Ուրբաթ, 23 Օգոստոսին, բանա– 

կավայր այցելեցին Հ*0*Ը*Մ*ի Կեդ– 
րոնական Վարչութեան ատենա
պետ եղբ* Դառնիկ 0կրտիչեան եւ 

Կեդրոնական Վարչութեան ան
դամ եղբ* Ոագրատ Եսայեան։

Ոանակումի աշխա տանքներու 

աւարտին, Երեքշաբթի, 27 Օգոս
տոսին տեղի ունեցաւ փակման 

հանդիսաւոր արարողութիւն,
որուն ներկայ գտնուեցան Հ*3*Դ* 

Արց ախի Կեդրոնական Կոմիտէի 
ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխան– 
եան« Կեդրոնական Կոմիտէի ան–
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Հ.Մ. Բ. Մ.Ի ՍՐՑՍԽԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՇՐԶՍՆԻՆ 
ՍԿՍՈՒՏՍԿՍՆ ՍՌՍԶԻՆ ԲՍՆՍԿՈՒՄՈ

ս ՜ ւ « Ր > ւ ն ւ  է  ՝ < ս ։ ա « տ « / 8

ԱկԱրԱՋննքի ԿՈՂՍԻՅ

Սփէ ւռքէն եւ Հայաս՜ 
տա ՀՄ ԸՄ -ա կա ն–
ներ:

«Այ ս բանակումը բո– 
լորէն կողմէ նոյն ձեւով 

կը մեկնաբանուէ կազ
մակերպուած փորը բա–

նակ։ Հ ՚Մ ՚Ը ՚Մ ՚է  Արցա–
խէ մեկուսէ շրջանէ 

առաջէն բանա կումով

կը Գրուէ սկէզբ մը« որ
ետդարձ չունէի, շեշտեց 

Իշխանեան։
Իր կարգէն, մեկուսէ 

շրջանէ ատենապետ
եղբ. վրէժ էսմէրեան 

շ ն ո ր հ ա կ ա լ ո ւ  թ է ւ ն 
յայտնեց բանակումէ
էրականացման օժան
դակած անձերուն նշե՜ 
լով, որ այս բանակումով գրուեցան

Հ Մ Ը Մ Է  նաճէւղէ պատ
մութեան առաջէն էջերը։

Հ.Մ՝Ը՝Մ՝է 111~րդ մասնաճէւղէն աշ– 
խատանքները կազմակերպելու նպա
տակով Արցախ գործուղուած եղբ. Նա՜ 

րեկ Հ աննէեան էր խօսքէն մէջ անդրա
դարձաւ Հ.Մ՝Ը՝Մփ  Արցախէ մասնա– 
ճէւղէ հէմնադրութեան կարեւորու– 

թեան։ «Բանակումէն մասնակէց Արցա

խէ պատանէները արդարացուցէն մեր 

սպասումներն ու յոյսերը։ Ես վստահ 
եմ, որ քանէ մը տարէ ետք Արցախէ 

մասնաճէւղը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է ամէնէն հզօր 
մասնաճէւղերէն մէկը պէտէ ըլլայի, շեշ՜ 
տեց ան։

Յայտնենք, որ փակման արարողու
թեան ընթացքէն, բանակումէն մասնա– 

կէցներուն յանձնուեցան հաստատա–
գէրներ ։

դամներ Արթէւր 0ոսէեան, Սերգէյ 
Շահվերտեան եւ վահագն *էադայեան,

Հ*Մ*Ը*Մ*է Արցախէ մեկուսէ շրջանէ
ատենապետ եղբ. վրէժ էսմէրեան, բա
նակումէ մասնակէցներու ծնողներ եւ 

հարազատներ ։

Այս առէթով արտասանած էր խօս– 

֊քէն մէջ Գ աւէթ Իշխանեան ըսաւ, թէ 
բանակումը Պատարա գէւղէն մէջ կա– 

տարելը պարզ զուգադէպութէւն մը չէ, 
որովհետեւ հոն գտնուող Լեսնոյ գէւղը 

ազատագրուած այն գէւղերէն է, որուն 

ազատագրութեան մասնակցած են
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« ճ Ջ տ տ տ տ տ ր
Սեպտեմբեր 2019-ին, Պէյրութի մէջ բոյս տեսաւ «Դէպի յաղթա

նակ...» խորագրեաւ հատորը, հրատարակութեամբ ՀՄ .Ը.Մ .ի Կեդրո
նական Վարչութեան։ Հատորը նուիրուածէ միութեան 100-ամեակին եւ 
կ՝ընդգրկէ Հ Ա Ը .Ա ի  100-ամեայ երթին նոփրաած 100 ստեղագործոն– 
թիւն, ՀՄ.Ը,Մ.ական 100 դէմքի կենսագրական ծանօթութիւն։

Ստորեւ հատորին յառաջաբանը որ ընդհանուր գաղափար մը կու 
տայ հրատարակութեան պատրաստութեան եւ բովանդակութեան մա– 
սին։

ՆԵՐՇՆՉՈՂ
ՄԻՈՒԹԻՒՆԲ

այ Մարմնակրթական Ընդհ անուր Մէութեան 
մասէն հրատարակութէւններ շատ կանէ Մէկ 
դարու ընթացքէն լոյս տեսած են մարմնակըր– 

թական այս մեծ մէութեան սկաուտական թէ 

մարզական գործունէութէւնը ներկայացնող 
բազմաթէւ թերթեր ու գէրքերէ Ինչ որ կը պակսէր ցարդ, 
մէութեան գեղարուեստական գրականութէւնը ծանօթացը 

նող հատորն էր, այն որ պէտէ համախմբէր մէնչեւ օրս Հ՝Մ՝~ 

Ը՝Մ՝է մասէն գրուած երգերն ու բանաստեղծութէւնները եւ 
զանոնք մէկ կողքէ տակ պէտէ հրամցնէր բնթերցողէնէ

Այ ս հատորը կը ծառայէ այդ նպատակէն, ու ոչ մէայն 
անոր, որովհետեւ ան մէաժամանակ կը ներկայացնէ Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝է 100-ամեայ երթը բնութագրող արժէքաւոր վկայու– 

թէւններ եւ հաստատումներէ
Արդարեւ, հատորէն առաջէն մասէն մէջ տեղ գտած են 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է նուէրուած չափածոյ թէ արձակ ստեղծագործու– 
թէւններ, նշանաւոր մտաւորականներու, ազգայէն-հասա– 

րակական գործէ^երու եւ Հայ °կեղեցւոյ վեհափառ Հայրա– 

պետներու պատգամներ, էնչպէս նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է համար 
ապրած ու գործած վաստակաշատ մէութենականներու փոր– 

ձառութէւնները խտացնող վկայութէւններէ
Պէտք է ընդունէլ, որ հայ թէ մէջազգայէն էրականութեան 

մէջ, դժուար թէ գտնուէ մէութէւն մը, որ այնքան ներշնչու– 

մէ աղբէւր եղած ըլլայ էր ժողովուրդէն որքան 

Մեր ժողովուրդը սէրած է Հ Մ Ը Մ ը  եւ ամբողջական վստա– 
հութեամբ փարած է անոր ազգայէն էտէալներուն եւ մէու– 

թենական նպատակներու նէ ժողովուրդը Հ-Մ-Ը-Մ-ը սէրած է 
նոյնէ՛ սկ էր պարտութեան մէջ, որովհետեւ էրեն համար 

Հ Մ Ը Մ ը  սոսկ սկաուտական կամ մարզական մէութէւն մը 
եղած չէ, այլ ազգայէն անկատար տենչերու էրականացման 
առաջնորդող շարժում մը, «Ղէպէ յաղթանակ. . ընթանալու 

կամքով, հաւատքով ու քայլերգովէ

Այսպէս, մարդէկ մարզական արդէւնքներէ եւ սկաուտա
կան յաջողութէւններէ աւելէ գնահատած են էրաւ Հ Մ –  
Ը*Մ՝ականը, անոր մէջ տեսնելով Նոր Հայու հպարտ, յաղ

թական եւ արժանապատէւ մարդու ստորոգելիները ^էրէ եւ 

խօսքէ վարպետները Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է հմայքէն ձօնած են էրենց լա
ւագոյն տողերը դրուատելով երէտասարդական խանդավա– 

ռութեան եւ ազգայէն ոգեւորութեան անսպառ աղբէւր մը 

ըլլալու անոր էւրայատկութէւնը. Բուրգէն Մահարէ, *Նէկոլ 
Աղբալեան, Շաւարշ Մէսաքեան, վահան *Նաւասարդեան, եւ 
դեռ Արամ Հայկազ, Անդրանէկ Ծառուկեան, Մուշեղ Իշ~ 

խան, Շահանդուխտ եւ ուրէշներ պերճախօս վկաները կը 

հանդէսանան այս հաստատումէնէ
խոլորը ներշնչուած են Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝էն եւ, փոխադարձութեան 

օրէնքով, էրենց կարգէն նորահաս սերունդները ներշնչած են 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է դերն ու առաքելութէւնը գովերգող էրենց ստեղ– 
ծագործութէւններովէ

^երը, սակայն կ ունենայ դերակատար, էսկ առաքելու
թէւնը առաքեալ. մարդ որ կը լծուէ աշխատանքէ եւ էր 
կեանքով, վարքով ու բարքով կը նոյնանայ էր մէութեան դե- 

րակատարութեան եւ առաքելութեան հետ, Հ՚Մ–Ը–Մ–է պա
րագայէն կը դառնայ ժողովուրդէ ծառայ, նուէրեա լ ու 
առաքեալէ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է մէկ դարու պատմութէւնը հարուստ է նման 
դէմքերովէ Հազարաւորներ մէութեան ճամբով ծառայած են 
էրենց պաշտելէ ժողովուրդէնէ Հարէւրաւորներ արժանացած 

են գնահատականներու եւ շքանշաններու, էսկ տասնեակներ 

մէայն հանրաճանաչ դարձած են հանրութեանէ Հետեւաբար, 
այս հատորէն երկրորդ բաժէնը կը ներկայացնէ դէմքեր, ծա
նօթ թէ անծանօթ անուններ, որոնք սեփական քրտէնքով, յա
ճախ նաեւ արեամբ գրած են 100-ամեայ այս մէութեան պատ– 

ւաբեր պատմութէւնը ներշնչուած են Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է ազգայէն– 
գաղափարական արժէքներէն եւ մէկական կրողները եղած
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են այդ արժէքներուն, էրենց 
կարգէն ներշնչումէ աղբէւր, 
օրէնակ եւ ուղեցոյց դառնալով 
էրենցմէ ետք եկող սերունդնե– 

րուն։

Հատորը Հ–Մ.Ը–Մ.է 100–ամ–
եակէն նուէրուած ըլլալով, կը 
ներկա յացնէ 100 ստեղծագոր– 

ծութէւն եւ 100 դէմք: Ատեղծա– 
գործութէւններու համախըմբ– 

ման եւ հատորով մը հրատարա
կութեան գաղափարը կը պատ–

կանէ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սուրէոյ շր1ա–
նէ երախտաշատ անդամներէն 

եղբ. Մանուկ փէօշկէրեանէն, 
որ նաեւ էր մասնակցութէւնը 

բերած է գրութէւններու հա– 
ւաքման աշխատանքէն։

Դէմքեր ու կենսագրական տեղեկութէւնները պատրաստը– 

ւած են Հ-Մ-Ը-Մ-է §Մարզէկ՝Ֆ պաշտօնաթերթէ խմբագիր 
եղբ. վէգէն Աւագեանէ կողմէ եւ ներկայացուած են այբուբե
նական կար գով։ *Նկատէ առնուած են կեանքէն հրաժեշտ 

տուած մէութենականներ, որոնք անուրանալի ներդրում ու
նեցած են համամէութենական թէ շրջանային մակարդակէ

Մեր ժողովուրդը սիրած է Հ.Մ.Ը.Մ.ը 
եւ ամբողջական վստահութեամբ փա
րած է անոր ազգային իտէալներուն եւ 
միութենական նպատակներուն։ ժողո
վուրդը Հ.Մ.Ը.Մ.ը սիրած է նոյնի սկ իր 
պարտութեան մէջ, որովհետեւ իրեն 
համար Հ.Մ.Ը.Մ.ը սոսկ սկաուտական 
կամ մարզական միութիւն մը եղած չէ, 
այլ՝ ազգային անկատար տենչերու 
իրականացման առաջնորդող շարժում 
մը, «Դէպի յաղթանակ...» ընթանալու 
կամքով, հաւատքով ու քայլերգով։

յաջողութէւններու կերտման։ 
կենսագրականները յաւակնու– 

թէւնը շունէն ամբողջական եւ 
անթերէ ըլլալու։ Անոնք պատ
րաստուած են մամուլէն տրա– 
մադրելէ աղբէւրներու հէմամբ 

եւ ամփոփ գէծերով ներկայաց– 
ւելու մտադրութեամբ։ Այլա
պէս, էւրաքանշէւր դէմքէ մա– 

սէն կարելէ էր շատ աւելէ լայն 
տեղեկութէւններ փոխանցել։

Հատորը լոյս կը տեսնէ Հ–Մ.~ 

Ը .0 .է  կեդրոնական վարչու
թեան նախաձեռնութեամբ, էբ~ 

րեւ մէութեան 100 –ամ եակէն 
նուէրուած հրատարակութէւն։ 
Առ այդ, ան յարգանքէ տուրք 
կ ընծայէ բոլոր անոնց, որոնք 

էրենց կեանքով, ստեղծագործութեամբ թէ վկայութեամբ 

Հ–Մ.Ը–Մ.է ՜1§§–ամեայ երթէն ընկերացան եւ զայն §Դէպէ յագ՜ 
թանակ...՝Ֆ առաջնորդելու հաւաքական, մէասնական ու 
նուէրական ճէգէն մասնակէց դարձան։

Բ 1 Ա Ւ (

Բւո1<ք<ւտԵ6ր167.օօտ.Յս

Բւո1< «ւրոԵ6ր1©7 ւտ ՅՈ 6x^ս^տ^է6 Ե16ոճ օք ՈՅէսրՑ1 4ւստէր31ւ3ո բւո1< 

Ժւ3րոօոօ1տ քրօրո էհտ /\րց71տ րուո© յոօ1 \«հւէտ ժւՋրոօոժտ տսրրօսոշ10ն1 

18օէ ցօ1ճ. 1 հ 6  յտ\«տ1|8 17  հտտւցոտ Յրտ սուցստ Յոհ ճւտէւօէ^տ. 

/\ստէրտ1ւՅՈ /\րց^0 բւո1< ճւՅրոօոճտ Յրտ էհտ արտտէ &  րոօտէ բրտօւօստ 

ճւՅրոօոշ1տ ւո էհտ \ար1հ.
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ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

Համահայկական 1-րդ մարզախաղե– 

րուն

1 ^լխաւոր ջահը բոցավառեցաւ 
երեր ջահէհ Ափիւռր-Հայաստան-Արցախ 

եռամիասնութիւնը խորհրդանշող
առաջին ջա

ռեցաւ պատմական ՚՚իլիկիոյ 0ուսա լե– 
րան Վագըֆ գիւղի Ա* Աստուածածին 

եկեղեցւոյ մէջ, թաթուլ Ծ * Վրդ* Անուշ– 
եանի օրհնութեամբ՝.

Երեր օր ետր, 1  Յունիսին, երկրորդ 
ջահը վառեցաւ Խոր Վֆրապի Ա* ^րիգոր 

Լուսաւորիչի կանթեղէն եւ ներկայա– 
ցուց Հայաստանի ջահը, մինչ երրորդ 

ջահը, Արցախը խորհրդանշող, 25 Յու
նիսին վառեցաւ Արցախի պատմական 

Տիգրանակերտ րաղարին շրջափակըհ

0ուսա լերան ջահը վառեց համահայ
կական խաղերու հիմնադիրներէն, ամե–
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ԵՐԵՔ ՋԱՀԵՐԸ ԿԸ ՎԱՌԻՆ ՄՈՒՍԱ ԼԵՌԷՆ, ԽԱՐ ՎԻՐԱՊԷՆ 
ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԷՆ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԱ
, Հա ս տ ա տ ո ւն  կ ա մ ո ւ ր զ ՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՐՑԱԽ-ՍՓԻՒՌՔ
.....  ե ռ ա մ ի ա ս ն ո ւ թ ե ա ն

- ԲԱՑՈՒՄԸ ԿԸ ԿԱՏԱՐՈՒԻ ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ 
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ, ՓԱԿՈՒՄԸ՝ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

րէկահայ բարերար Ալպէրթ Աճէմեանէ 
Ջահը 0ուսա լերան ստորոտէն հերոսա
մարտէն Հայրը լերան գագաթը բարձ
րացուր Համահայկական & աղերու Հա– 
մաշխարհայէն կոմէտէէ փոխ նախա -

գահ, Հ-Մ-Ը-Մփ կեդրոնական վարչու
թեան նախկէն անդամ եղբ. Ատեփան 

Տէր Պետրոսեանէ
0ուսա լեռէն ջահը բերուեցաւ հայոց 

պատմական մայրաքաղաք Անէ, ուրկէ 
փոխադրուեցաւ Արցախէ մայրաքաղաք 

Ատեփանակերտւ ՚ձ ամբուն ընթացքէն, 
Մուշ-Անէ ուղեւորութեան ,

պատուէրակութեան անդամները այցե–
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լեցէն *էէորգ Ջաւուշէ շէրէմը եւ համա
հայկական ջահը խոնարհեցուցէն ազ– 
գայէն մեծ հերոսէն շէրէմէն դէմաց՝. 
Ապա, անոնք այցելեցէն վանէ, 0ուշէ, 
էգտէրէ եւ կարսէ քաղաքապետներուն 

զանոնք հրաւէրելով 7-րդ մարզախաղե– 

րունհ
Խոր վէրապէ ջահը վառեց ողէմպէա– 

կան խաղերու ախոյեան Արթէւր Ալեք- 

սանեանէ էսկ Տէգրանակերտէ ջահը, 
Արցախէ նախագահ ^ակօ Աահակեանէ 

ներկայութեամբ, վառեց 2016-է Ապրէէ՜ 
եան պատերազմէ մասնակէց, §0արտա– 

կան խաբնէ ասպետ, Արցախէ պաշտպա

նութեան բանակէ աւագ սպայ Արթէւր 

Աղասեանէ

1 Պաշտօնական բացումը կատար
ուեցաւ 5 Օգոստոսէն, Արցախէ մայրա
քաղաք Ատեփանակերտէ §Ատեփան ՚Շա– 

հումեանէ անուանն հանրապետական 
մարզադաշտէն մէջհ թացման հանդէ– 
սութեան գլխաւոր բեմադրէչն էր ^ու– 

բէն Տովհաննէսեան, էսկ բեմականաց– 

ման պատասխանատուն Հր աչ 0 է շէշ՜ 
եանհ

Հանդէսութեան ներկայացուեցաւ 

հէնգ պատկերէ կատարուեցաւ լէյ^Ը^ո^ 
եռաչափ (30) ցուցադրութէւն, հանդէ–

֊ 15
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ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ է. ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

սալոր տողանցք եւ հրավառութիւն։ 

Գեղարուեսաական յայտագիրին իր»նց 

մասնակցութիւնը բերին Արցախէն, Հա– 
յաստանէն եւ Ափիւռքէն արուեստա
գէտներ։

Փակումը տեղի ունեցաւ 17 Օգոստո
սին, Երեւանի §Ազատութեանդ հրապա
րակին վրայ, պետական, մարզական եւ 

ժողովրդային հոծ ներկայութեամբ։ 
Հանդիսութեան ընթացքին, Համահայ
կական խ աղերու Համաշխարհային Եո– 
միտէի նախագահ իշխան Զաքարեան 

փոխ վարչա պետ Տիգրան Աւինեանը
պարգեւատր եց կոմիտէի պատուոյ 

շքանշանով։ իր կարգին, կոմիտէի ան–

դամ Ալպէրթ Պոյաճեան կոմիտէի 
անունով իշխան Ջաքարեանին շնորհեց 

պատուոյ շքանշան։

1 0ասնակցեցան 35 երկիրներու 161 
քաղաքներէ 5244 մարզիկներ ու մար
զիչներ։ խաղերուն հետեւելու համար 

Ափիւռքէն Հայաստան-Արցախ ժամա
նեցին 10 հազար սփիւռքահայեր։

Արտասահմանեան մեծագոյն պատ– 
ւիրակութիւնը 0 ուսիոյ պատուիրա
կութիւնն էր 13 քաղաքէ 389 մարզիկ–
մարզիկուհի։ թիւով երկրորդ եւ եր– 

րորդ մեծ պատուիրակութիւնները
եղան 0 . նահանգներու (11 քաղաքէ 318

մարզիկ-մարզիկուհի՝) եւ Ֆրանսայի 
պատուիրակութիւնները (6 քաղաքէ 178 

մարզիկ-մարզիկուհի)։

ՓԵիրարկուեցան 17 մարզախաղեր.– 

Աթլէթ, պատմինթըն, բազկամարտ, 
պասքեթպոլ, կոլֆ, թենիս, լող, լո՜

16֊

ղափնեայ վոլիպոլ, վոլիպոլ, հէնտպոլ, 
հեծելարշաւ, հրաձգութիւն, մարզական 

պարեր, փինկ-փոնկ, ֆութպոլ, ֆութ– 
սալ եւ ճատրակ։

0արզախաղերու պատմութեան մէջ 
առա2ին անգամ ըլլալով, մրցումներուե 

խումբեր մասնակցեցան Արաբական 

0իացեալ էմիրութիւններէն, իրաքէն 

եւ Չեխիայէն։

❁ Զ ոյգ կազմկոմիտէներ ստեղծուե~ 
ցան Հայաստանի եւ Արցախի մէջ, խա– 

ղերու բարեյաջող կազմակերպման հա
մար։ Արցախի կազմկոմիտէն գլխաւո– 

րեց պետնախարար (վարչապետ) ^րի- 
գորի 0արտիրոսեան, Հայաստանի

կազմկոմիտէն փոխ վարչապետ Տիգ՜ 
րան Աւինեան։

1  Աւելի քան 400 կամաւորներ մաս
նակցեցան 12 օր երկարած մարզախա– 

ղերու կազմակերպական աշխատանք– 

ներուն եւ յատկապէս բացման հանդի
սաւոր արարողութեան, Արցախի մէջ։

1 0արզախաղերու գեղուհի հռչակ– 
ւեցաւ ռուսահայ, վոլիպոլի մարզիկու– 

հի Աննա թունեան։

1 0րցանակներ ստացան հետեւեալ 
խումբերը.- §Արդար խաղդի մրցանակ 

Հալէպի պասքեթպոլի աղջկանց խումբ, 
§Լաւագոյն մարզական պատուիրակու
թեանդ մրցանակ 0ուսիոյ պատուիրա
կութիւն (խա ղերուն 13 քաղաքներու 
389 մարզիկ-մարզիկուհիներով մաս
նակցած), §0արզախաղերու յայտնու
թիւնը եղող պատուիրակութեանդ մըր–

Ջահի բոցավառում 
Մուսա լերան Վաքըֆ 

գիւղի Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 414
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ցանակ Տուպայի պատուիրակութիւն, 
§կարգապահութեան եւ մարզական 

ոգիիւ> մրցանակ Վիեննայի խումբ, 
§Լաւագոյն րաղարի պատուիրակու
թեան՝  ̂ մրցանակ էջմիածինի եւ
Աիտնիի պատուիրակութիւններ։

1  Ընդհանուր դասաւորման առա
ջին երեր դիրքերը գրաւեցին հայրենի 
երեր պատուիրակութիւններ Երեւան
141 մետալ (59 43
պրոնզ), կիւմրի 46 մետալ (18 ոսկի, 15 

արծաթ, 13 պրոնզ) եւ էջմիա 

մետալ (9 ոսկի, 7 արծաթ, 6 պրոնզ)։
^աղերու մասնակից 161 րաղարնե– 

րէն մետալներու տիրացան 43 րաղար– 

ներ, որոնցմէ 17-ը Հայաստանէն, եր– 

կուրը Արցախէն, 4-ը խուսիայէն, 
երերը Վրաստանէն, իսկ մնացեալ 17-ը 

Ափիւռրի զանազան րաղարներէն։ 
Ափիւռրի րաղարներէն լաւագոյն ար– 

դիւնրը արձանագրեցին 0իացեալ Նա
հանգներու Նլենտէյլ րաղարի խումբե– 
րը ապահովելով 12 մետալ (2 ոսկի, 4 

արծաթ, 6 պրոնզ) եւ գրաւելով ընդհա

նուր դասաւորման 8-րդ դիրրը։

ՓԱռաջին անգամ ըլլալով, բացման 
հանդիսութիւնը եւ առաջին երկու օր– 

ւան մրցումները տեղի ունեցան Արցա– 

խի մէջ ։
6 եւ 7 Օգոստոսին, Արցախ ֆութ

պոլի մրցումներ հիւրընկալեց Ասկե– 

րանի, 0արտակերտի, 0արտունիի 

մարզադաշտերուն վրայ, ճատրակի

մրցումնհր Ստեփականերտի երրորդ
դպրոցի սրահին մէջ, հեծելարշաւի

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 414

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
7-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈԻ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ
ՈՍԿԻ ԱՐօԱԹ ՊՐՈՆԶ

1. Երեւան 59 45 39
2. Կիւմրի 18 15 13
3. էջմիածին 9 7 6
4. Վանաձոր 9 5 8
5. Ստեփանակերտ 8 12 15
6. Թիֆլիս 5 1 -
7. Արմաւիր 3 3 1
8. Կլենտէյլ 2 4 6
9. Կապան 2 4 2
10. Աբովեան 2 4 -
11. Մարտունի 2 3 1
12. Աշտարակ 2 1 -
13. Անթիլիաս 1 1 1
14. Տոնի Ռոստով 1 1 -
15. Վարդենիս 1 1 -
16. Սոֆիա 1 1 -
17. Սպահան 1 - 4
18. Մոսկուա 1 - 2
19. Տաշիր 1 - 1
20. Տագանրոգ 1 - 1
21. Մոնթրէալ - 3 -
22. Թեհրան - 2 7
23. Նիկոսիա - 2 4
24. Արտաշատ - 2 1
25. Ստեփանաւան - 2 1
26. Քիեւ - 1 2
27. Եղէգնաձոր - 1 1
28. Գորիս - 1 1
29. Սիտնի - 1 1
30. Շուշի - 1 1
31. Համպուրկ - 1 -
32. Մսխէթի - 1 -
33. Պառնաուլ - 1 -
34. Եկատերինպուրկ - 1 -
35. Պեւըրլի Հիլզ - 1 -
36. Թել Աւիւ - - 2
37. Պէյրութ - - 2
38. Քէօլն - - 1
39. Մասիս - - 1
40. Պարսելոնա - - 1
41. Ալավերտի - - 1
42. Պուրճ Համուտ - - 1
43. Հալէպ - - 1
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ՀՀԱՅԿԱԿԱՆ է. ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

մրցումներ Ատեփանակերտ-Տէգրանա– 

կերտ երթ՜ ու դարձէ ճամբուն վրայ (60 
քլմ~), վոլէպոլէ մրցումներ Ատեփանա– 

կերտէ թէւ 6 դպրոցէն մէջ։
Արցախէ մէջ տեղէ ունեցան նաեւ 

բազկամարտէ եւ մարզական պարերու 

մրցումներ։

•  Բացման ու փակման հանդէսու֊
թէւններուն ներկայ գտնուեցաւ եւ ող
ջոյնէ խօսքեր արտասանեց Հայաստանէ 

վարչապետ ՝Եէկոլ Փաշէնեան։ Բացման 

հանդէսութենէն առաջ, Փաշէնեան հան–

դէպում մըն ալ ունեցաւ Համահայկա֊
կան թաղերու Համաշխարհայէն կոմէ– 

տէէ անդամներուն հետ։

1 ՝Եշուեցաւ մարզախաղերու ստեղծ– 
ման շ0֊ամեակը ։ Հ ամա<այկական

առաջէն երեք մարզախաղերը կազմա
կերպուած են երկու տարէն անգամ մը, 
ապա անոնք տեղէ ունեցած են չորս տա
րէն անգամ մը մարզախաղերու եւ 

մասնակէցներու հետեւեալ պատկերով.-

- Առաջէն մարզախաղեր, 28 Օգոս
տոսէն 5 Սեպտեմբեր 1999, 7 մարզա– 

խաղ, 1141 մասնակէց 23 երկէրներու 63

քաղաքներէ։

- Երկրորդ մարզախաղեր, 18-26 
Օգ ոստոս 2001, 9 մարզախաղ, 1419 մաս
նակէց 27 երկէրներու 82 քաղաքներէ։

- Երրորդ մարզախաղեր, 16-24 Օգոս
տոս 2003, 10 մարզախաղ, 1559 մասնա
կէց 28 երկէրներ ու 82 քաղաքներէ։

- Չորրորդ մարզախաղեր, 18-26

Օգ ոստոս մարզախաղ, 1576

մասնակէց 28 երկէրներու 94 քաղաքնե–

րէ։
- Հէնգերորդ մարզախաղեր, 13-21 

Օգ ոստոս 2015, 10 մարզախաղ, 3244 
մասնակէց 33 երկէրներու 125 քաղաք–
ներ է։

- Հ եցեր որդ մարզախաղեր, 2-13
Օգ ոստոս 2015, 17 մարզախաղ, 6352 մաս
նակէց 35 երկէրներու 175 քաղաքներէ։ 

2014-էն ընթացք առած են նաեւ հա–
մահայկական ձմեռնայէն մարզախաղե֊

րը, որոնք տեղէ ունեցած են 24 Փետըր– 
ւարէն 2 0արտ 2014, Երեւանէ եւ Ծաղ–
կաձորէ մէջ, մասնակցութեամբ 11 եր
կէրներու 22 քաղաքներէ ժամանած 400

մարզէկ-մարզէկուհէներու, որոնք մըր– 

ցած են 4 մարզաձեւերու մէջ։
առէթով, Համահայկա֊ 

կան խազերու Համաշխարհայէն կոմէ–
տէն, մարզախաղերու աւարտէն, յա
տուկ յուշամետալներով պատուեց խա– 

ղերու գործադէր կոմէտէէ անդամները։

• Ինչպէ ս նախորդ մարզախաղե– 
րուն, գործեցէն պաշտօնական կայքէջ 

(բՅՈՅրա6Ո13Ո§Յա6Տ.Յա) եւ դէմատետրէ
էջեր՝ (Բյո  ճրա շուծո  Օծաշտ, Բյո ֊

ճրա շուծո Օծաշտ) ներկայացնելու հա
մար մարզախաղերուն ընթացքը, մթնո
լորտն ու արդէւնքները։ Ընթացքն ու 

մթնոլորտը նկարներով եւ տեսանէւթե– 

րով ներկայացուեցան կանոնաւոր կեր
պով։ ոյնը կարելէ չէ ըսել արդէւնքնե– 

րու պարագայէն, որոնք թերէ եւ անկա
տար կը մնան մէնչեւ օրս։ Այդ պատճա– 
ռով ալ, կողքէ էջերով ներկայացուած 

արդէւնքներէն, հասկնալէօրէն, կը բա
ցակայէն ֆութպոլէ, ֆութսալէ, փէնկ-
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փոնկի, հեծելարշաւի, վոլիպոլի եւ բազ– 

կամարտի մրցումներուն ամբողջական 

արդիւնքներն ու ընդհանուր դասաւո–
մները։

Համահայկական 1-րդ մարզախաղե– 

րուն ընկերացան հետեւեալ իրադար– 

ձութիւնները––

• Մարզախաղերու երկրորդ օրը, 1 
Օգ ոստոսին, Արցախի նախագահ իակօ 
Աահակեան ընդունեց Համահայկական 

թաղերու Համաշխարհային Եոմիտէի 

անդամները, գլխաւորութեամբ կոմի
տէի նախագահ իշխան Զաքարեանիէ

Նախագահ իակօ Աահակեան խաղե– 

րուն Արցախի մէջ իրագործումը նկա– 

տեց հանրապետութեան կեանքին մէջ 

նշանակալի իրադարձութիւն եւ իր 

երախտագիտութիւնը յայտնեց կոմի– 

տէին կատարած քրտնաջան աշխատան– 

քին համարէ
Նոյն օրը, Ատեփանակերտի օդակա– 

յանին մէջ կազմակերպուեցաւ տօնա
կան ձեռնարկ խաղերու յաջող մեկ– 

նարկին եւ ընթացքին համարէ

• Օր մը ետք, Ատեփանակերտի մէջ 
տեղի ունեցաւ Համահայկական թաղե
րու Համաշխարհային կոմիտէի ընդհա
նուր ժողովը, որ քննարկեց հինգ կէ– 

տեր. եօթներորդ մարզախաղերու կազ– 

մակերպման ընթացք, կոմիտէի նոր 

կազմի ընտրութիւն, ձմեռնային երկ
րորդ մարզախաղերու կազմակերպում, 
կանոնագրային փոփոխութիւններ եւ 

կազմակերպչական հարցերէ
Մի աձայնութեամբ կոմիտէի նախա

գահ վերընտրուեցաւ իշխան Զաքար– եանէ Փոխ նախագահներ վերընտրուե– 

ցան Ալպէրթ Պոյաճեան եւ եղբայրներ 
Ատեփան Տէր Պետրոսեան եւ Աոլանտ 
Շ՚ առոյեանէ Համահայկական Խ աղերու 

Համաշխարհային կոմիտէին կազմը հա– 
մալրուեցաւ երեք նոր անդամով. Հա– 

յաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նա
խագահ Արթիւր Վանեցեան, զուիցերիա– 

հայ բարերար Վարդան Արմաքէշ եւ 

ամերիկահայ Շահան Աեմէրճեան։

• Մարզախաղերուն իններորդ օրը, 
13 Օգոստոսի առաւօտեան ժամը 10-ին, 
խաղերու մասնակից պատուիրակու– 

թիւնները այցելեցին Մեծ Եղեռնի Ծի՜ 
ծեռնակաբերդի յուշահամալիր եւ 

իրենց յարգանքի տուրքը ընծայեցին 

Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերունէ

Պատուիրակութիւնները նախ ծաղիկ– 

ներ զետեղեցին յուշահամալիրին, ապա 

այցելեցին Ցեղասպանութեան թանգա
րանէ

Յետմիջօրէին, պատուիրակութիւն
ները մեկնեցան *իառնի ու վեղարդ, ծա
նօթացան հայ հոգեւոր մշակոյթի պատ
մական զոյգ յուշակոթողներուն եւ մի– 

ասնաբար անցուցին խանդավառ պահերէ

• Մարզախաղերու փակումէն ետք, 
կարգ մը պատուիրակութիւններու ներ
կայացուցիչներ այցելեցին §Օրրան՝ֆ բա– 

րեսիրական կազմակերպութեան գրա– 

սենեակ եւ նուէրներով ու գրենական 

պիտոյքներով ուրախացուցին §Օր~ 
րան՝ֆի հոգածութիւնը վայելող, ընկե– 

րային անապահով երեխաներըէ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՚ է. ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ 
ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ

Պ Ա Ս Ք Ե Թ Պ Ո Լ

ՏՂԱ0
1. ԿլենտԷյլ
2. Պեւըրլի հիլզ

ԱՂՋԻԿՆ ԵՐ
1. Կլենտէյլ
2. ^եհրան

3. Սպահան

Կ Ո Լ Ֆ

ՏՂԱ0
1. Արմէն 0ովսիսեան (0ոսկուա)

2. ճիմ Լիվէ (Կիպրոս)
3. Հ  ամազ Ղազարեան (Վիեննա)

ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1. Արարս Զարգարեան (Երեւան)

2. էլիզապէթա Առուստամեան
(^ոստո^)

3. Նուշիկ Գէորգեան (Երեւան)

Պ Ա Տ Մ Ի Ն Թ Ը Ն

ՏՂԱ0
1. Սարգի ս Յակոբեան (Սոֆիա)

2. Զաւէն 0նագականեան (Երեւան)
3. Արսէն &  ա չատրեան (Երեւան)

ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1. 0արիէ թա Նիկոյեան (Երեւան)

2. ԱլՀարդ Յովսէփեան (Համպուրկ)
3. Գայիանէ 0ամաֆանեան (Երեւան)

ԱՂՋԻԿ ԵՐ
1. Սոնա Ասատրեան (Աշտարակ)

2. Նարէ Առարելեան (Երեւան)
3. 0անէ Ադամեան (Ատեփանակերտ)

ԶՈՅԳ ՏՂԱ0
1. Արսէն &  աչատրեան (Երեւան), 

^ոպէրթ Գասպարեան (Երեւան)
2. Սարդիս Յակոբեան (Աոֆիա), Ար

ման Վարդանեան (Երեւան)
3. Զաւէն 0նադականեան (Երեւան), 

էտկար Նազարէթեան (Երեւան)

ԶՈՅԳ ԱՂՋԻԿՆ ԵՐ
1. 0անէ Ստեփանեան (Երեւան), 

0արիա &  աչատրեան (Թիֆլիս)
2. Աննա Նազարեան (Երեւան), &ու– 

զաննա Յակոբեան (0իեւ)

3. Գայիանէ 0ամա^անեան (Երե
ւան), ՍՀետլանա կ̂ոյաճեան (Երեւան)

Ճ Ա Տ Ր Ա Կ

ՏՂԱ0
1. Ալերս Մանուկեան (Ատեփանա– 

կերտ)
2. & աչատուր 0եսրոպեան (Արմա–

ւիր )
3. Սուրէն Պօղոսեան (Երեւան)

Թ Ե Ն Ի Ս

ՏՂԱ0
1. Աշոտ Գէորգեան (Կիւմրի)
2. Արման Գանիէլեան (Երեւան)
3. Մէրօ Սարգիսեան (Երեւան)

ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1. Գաբրիէլլա Ակոբեան (Հայաստան)
2. Իրենա 0ուրատեան (Հայաստան)
3. 0իլենա Գէորգեան (Հայաստան)

ԶՈՅԳ ՏՂԱ0
1. Աշոտ Գէորգեան/Արտաշ Գէորգ

եան (Կիւմրի/Աշտարակ)
2. &  աչատուր &աչատրեան/Սամուէլ 

0ոթանճեան (Երեւան)
3. 0արլ Պէրպէրեան/Հայկ Գաւիթ– 

եան ((կէյրու թ/Հալէպ)

ԶՈՅԳ ԱՂՋԻԿՆ ԵՐ
1. Գաբրիէլլա Ակոբեան/0իլենա Գէ֊ 

որգեան (Երեւան/էջմիածին)
2. Անահիտ Յակոբկողեան/Իչենա 

0ուրատեան (Երեւան)
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3* 0նքոյշ Եդիգարեան/Սիւզի Մու– 
րատեան (Երեւան)

Լ Ո Ղ Ա Փ Ն Ե Ա Յ  Վ Ո Լ Ի Պ Ո Լ

ՏՂԱ0  
1* Թէֆլէս 2

2* ՄՓ էթի
3* Երեւան 1

ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1* Երեւան 

2* Աշտարակ 
3* Երեւան 2

ԱՂՋԻԿՆ ԵՐ, ՕԴԱՄՂԻԶ 
ԱՏՐՃԱՆ ԱԿ 10 Մ*, 40 ԿՐԱԿՈՑ
1* Աա  ա Պօղոսեան (Երեւան)
2* Մարիամ Մէ^այէլեան (Երեւան) 
3* Մէլենա Պօղոսեան (Երեւան)

Լ Ո Ղ  / Տ Ղ Ա Ք

50 ՄԵԹՐ ԱԶԱՏ Ո ճ
1* Արթուր Րարսեղեան (Երեւան)

(02298
2* Վահան 0խէթարեան (Երեւան)

023 #66
3* Աամուէլ Աահակեան (0իեւ)

02804

Հ Ր Ա Ձ Գ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն

ՏՂԱ0, ՕԴԱՄՂԻԶ ԱՏՐՃԱՆԱԿ 
40 ԿՐԱԿՈՑ
1* Նորայր Առաբելեան (Երեւան) 
2* Սեւակ Արշակեան (Երեւան)
3* Արամ Խլղաթեան (Կէւմրի)

100 ՄԵԹՐ ԿՌՆԱԿԻ ՎՐԱՅ
1* Լեւոն Խ ա չատրեան (Երեւան)

100° 73
2* Արամ Կոս տանեան (Ատեփանա–

կերտ) 1  01” 45
3* Նէկոլաս Յարութէւնեան (Կլեն– 

տէյլ) 104" 64

ԱՂՋԻԿՆ ԵՐ, ՕԴԱՄՂԻԶ 
ԱՏՐՃ ԱՆ ԱԿ 40 ԿՐԱԿՈՑ
1* էլմիրա Կարապետեան (Երեւան) 
2* Նարէ ^աբրիէլեան (Երեւան)
3* Մանան Ասլիկեան (Երեւան)

ՏՂԱ0, ՕԴԱՄՂԻԶ ԱՏՐՃԱՆԱԿ 
10 0*, 40 ԿՐԱԿՈՑ
1* Վրէժ Թորոսեան (Երեւան)
2* Սուրէն Րերեան (Երեւան)
3* Հայկ Րաբայեան (Երեւան)

100 ՄԵԹՐ ԹԻԹԵՌՆԻԿ
1* Ռուբէն Ղարէպեան (Երեւան)

1 01 58
2* Տարօն Աբէզաս (Սէտնի) 1 02  19

3* Աերգէյ Նազարեան (Երեւան)
1 02 19

4x50 Մ* ԱԶԱՏ Ո ճ
1* Երեւան Հ* մրց ա նիշ)
2* Կէւմրի 1՛47՛23 

3* Կլենտէյլ 1՛ 49  43
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100 Մ* ԱԶԱՏ Ո ճ
1* Արթուր Րարսեղեան (Երեւան՝)

0 50 59
2* Վահան Մթէթարեան (Երեւան՝)

0 53 28
3* Տարօն Սքիզաս (Սէտնի) 056"28

200 Մ* ԽԱՌՆ
1* Լեւոն Խաչատրեան (Երեւան՝)

211"61 (Հ*Հ* մրցանիշ)
2* Նէկոլաս Յարութէւնեան (Կլեն–

է̂յլ) 22225
3* էդուարդ ճաղարեան (Երեւան՝)

2 25 59

50 Մ* ՊՐԱՍ
1* Կարէն Երանոսեան (Կիւմրէ)

0 31 06
2* Միթայիլ Եահնազարով (Երեւան՝)

0 31 12
3* Հր աչեայ Շահինեան (Թել Աւիւ)

0 33 39

4x100 Մ* ԱԶԱՏ Ո ճ
1* Երեւան մրբանիշ)
2* Կէւմրէ 4 03 86
8* Կլենտէյլ 406"42

50 Մ* ԹԻԹԵՌՆԻԿ
1* Արթուր Րարսեղեան (Երեւան)

0 24"41 (Հ*Հ* մրբանիշ) 
2* Վահան Մխէթարեան (Երեւան)

0 26 85
3* Սամուէլ Սահա կեան (0իեւ) 027"93
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ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ է. ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

50 0 . ԿՌՆԱԿԻ ՎՐԱՅ
1. Արամ Կոստանեան (Ատեփանա–

կերտ) 0  2 8  19
2. Նիկոլաս Յարութիւնեան (Կլեն-

աէյլ) 02985
3. ^էորգ Մախսուտեան (Երեւան)

030*34

100 ՄԵԹՐ ԹԻԹԵՌՆԻԿ
1. Նինա Կիրակոսեան (Երեւան)

404՛ 19 (Հ.Հ. մրց ա նԻշ)
2. Մարի ճ  որճիա ((Նիկոսիա
3. °ւա Կարապետեան (Երեւան)

1Ղ1" 60

50 0 . ԹԻԹԵՌՆԻԿ
1. Վար սենիկ Մանուչարեան ^Երե

ւան) 029  20
2. Նինա Կիրակոսեան (Երեւան)

0 29 20
3. Մարի ճիորճիու (Նիկոսիա ) 0 30՚34

4x50 Մ. ԱԶԱՏ Ո ճ 50 Մ. ԿՌՆԱԿԻ ՎՐԱՅ
100 Մ. ՊՐԱՍ 1. Երեւան 4"54՛20 (Հ.Հ. մրզանիշ) 1. Նինա Կիրակոսեան (Երեւան)
1. Կարէն Երանոսեան (Կիւմրի՝) 2. Կիւմրի 2 14 06 030”38 (Հ.Հ. մրզանիշ)

1 06 82 3. Թեհրան 2 17 36 2. էլսա Եազտըճեան (Մոնթրէալ)
2. Միթայիլ Շ՚ահնազարով (Երեւան՝) 0 32 53

1 08 82 100 Մ. ԱԶԱՏ Ո ճ 3. Սիւզաննա ^րիգորեան (Երեւան)
3. Հրաչեայ Շահինեան (Թել Աւիւ) 1. Անի Պօղոսեան (Երեւան) 0 58 09 0 33 42

1 15 09 2. Վարսենիկ Մանուչարեան (Երե-
ւան) 0 59 06 100 Մ. ՊՐԱՍ

4x100 Մ. ԱԶԱՏ Ո ճ 3. Մարի ճորճիու (Նիկոսիա) 1 01 74 1. Վարսենիկ Մանուչարեան (Երե–
1. Երեւան 4 03” 70 (Հ .Հ . մրց ա նիշ)
2. Կիւմրի 437"72
3. Կլենտէյլ 442" 59

Լ Ո Ղ  / Ա Ղ Ջ Ի Կ Ն Ե Ր

50 ՄԵԹՐ ԱԶԱՏ Ո ճ
1. Վար սենիկ Մանուչարեան (Երե–
ն) 0 26 57
2. Անի Պօղոսեան (Երեւան) 0  20"70
3. Մարի ճ  որճիա ((Նիկոսիա ) 0 28 04

100 ՄԵԹՐ ԿՌՆԱԿԻ ՎՐԱՅ
1. Նինա Կիրակոսեան (Երեւան՝)

1 06 09

2. էլսա Եազտըճեան (Մոնթրէալ)
1 12 07

3. Աիւղաննա *Իրիգորեան (Երեւան՝)
1 18 08

200 Մ. ԽԱՌՆ
1. Նինա Կիրակոսեան (Երեւան՝)

22385 (Հ.Հ. մրց ա նիշ)

2. էլսա Եազտըճեան (Մոնթրէալ)
2 36 36

3. Մարի ճորճիու ((Նիկոսիա ) 2 41 90

50 Մ. ՊՐԱՍ
1. Վար սենիկ Մանուչարեան (Երե–

ւան) 0 33 94
2. էլէն Եսայեան (Երեւան՛) 0 37՚"00
3. Եարլոտ Երիմեան (Պարսելոնա)

0 37 41

4x100 Մ. ԱԶԱՏ Ո ճ
1. Երեւան ա նիշ)
2. Կիւմրի 4 54"10
3. Թեհրան 5՛ 14"64

22

ւան) 1  16” 26 (Հ .Հ . մրզանիշ)
2. էլէն Եսայեան (Երեւա ն) 1 20 19
3. 0րիստինէ Յովհաննիսեան (Կիւմ-

րի) 1 21 56

4x100 Մ. ԱԶԱՏ Ո ճ
1. Երեւան 437" 18 (Հ.Հ. մրզանիշ)
2. Կիւմրի 5 22 62
3. Թեհրան 5 58 69

Հ Է Ն Տ Պ Ո Լ
1. Վանաձոր 10 կէ տ
2. Երեւան
3. Ալլավերտի 6 կէ տ

Մ Ա Ր Ջ Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Ե Ր

1. Երեւան 12 ոսկի, 10 արծաթ, 9
պրոնզ
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ԿՈ1ԻԳԱՆ
ր աա ՚..՛՛"֊–1՝ " /I՝*–՛՝*§■

սօանրոտ ԿՈտէ̂ – ^Դ“֊։ր 
հաաոօօ ւ̂ստ̂ ̂ ^̂ և՜ոէՏւ

.̂ ՆՈ̂ԱՐ
( Ջ  ՌՈԱՏՈՎ -

՚ յ  տօտւօ« օ* օօ»յ
սոսԿ֊ա»ՕՏՕՕ«տմօաօ\

ս ս»։«

2. էջմիածին 8 ոսկի, 7 արծաթ, 5

պրոնզ
3. Կիւմրի 6 ոսկի, 4 արծաթ, 2 պրոնզ

Ա Թ Լ Ե Թ Ի Զ Ս 7Տ Ղ Ա Ք

ՄԷԿ ՔԱՅԼ ՈՍ Տ Ո ՒՄ
1. Ար տակ Համբարձումեան (Երե

ւան) 7.85 մ.
2. Գոռ Քեգզարեան (Կապան)7.39 մ.
3. Ս»րժ Արթուն (Պուրճ Համուտ)

7.35 մ.

200 0 . ՎԱ ԶՔ
1. Ռազմիկ Մկրտչեան (Երեւա ն) 21"9

2. Ռաֆիկ Օհանեան (Երեւան՝) 22՛5

3. Տիգրան Մկրտչեան (Կիւմրի՝) 22՛6

800 Մ Վ Ա Զ Ք
1. Երուանդ Մկրտչեան (Կիւմրի՝)

1 53 6
2. Ռոման Ալերսանեան (Արտաչատ)

1 55 1
3. Արման Յակոբեան (Ստեփանա–

կերտ) 1՛ 57" 0

ՍԿԱՒԱՌԱԿ ԱՐՋԱԿԵԼ
1. Մանուկ Մանուկեան (Կիւմրի՝) 55 մ.

2. Ալպէրթ Մարտիրոսեան (Ստեփա– 
նակերտ) 47.55 մ.

3. Տարօն Րաղումեան (Սպահան՝) 
44.97 մ.

4x100 Մ. Դ Ր Օ Շ Ա Ր Շ Ա Ւ
1. Կապան 43 6
2. Արտաչատ 44"2
3. Վանաձոր 47"2

Ա Թ Լ Ե Թ Ի Զ Ս 7Ա Ղ Ջ Ի Կ Ն Ե Ր

200 Մ. ՎԱԶՔ
1. Գայիանէ Ջիլոյեան (Երեւա ն) 24 9
2. Մարիանա Րաղեան (Վ անաձոր)

25 0
3. ՎաՀան Շիրվանեան (ՍպաՀան՝) 6՛0

800 Մ. ՎԱԶՔ
1. Էլլադա Ալլավերտեան (Վանաձոր)

2158
2. Անգելինա Աւագեան (Ստեփանա–

կերտ) 219՛ 0
3. Ռայիսա Սիմոնեան (Վանաձոր)

2 37 2

ԳՈՒՆՏ ՆԵՏԵԼ
1. Մաննա Շահնազարեան

ձոր) 10.92 մ.
2. Տիանա Արզումանեան 

10.01 մ.

(Վանա– 

(Շ ուչի)

3. Ւրինա Պապիկեան (Կիւմրի՝) 9.48 մ.

4x100 Մ. ԴՐՕՇ Ա ՐՇ Ա Ւ
1. Երեւան 48՛7

2. Վանաձոր 52՚4
3. Արտաչատ 55 5
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ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Հ.Մ.Ա.Մ.-ՖՐԱՆՍԻ ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՑԻՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՁԱՑՆԱԳԻՐԻ 

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
- Հ.Մ.Դ.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԴ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ» ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆՈՎ ԿԴ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԷ ԻՍԻ Լէ ՄՈՒԼԻՆՈՑԻ 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ԱՆՏՐԷ ՍԱՆԹԻՆԻՆ ԵՒ «ԾԱՌԱՑՈՒԹԵԱՆ» ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ՝ 

ՓՈԽ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ԵՂԲ. ՑԱՐՈՒԹ ԽԱՆճԵԱՆԴ

Թղթակից
ՓԱՐԻԶ

ւրբաթ, 21 Աեպտեմբեր
2019-ին, Փարիզի ար–
ւարձաններէն իսի լէ 
0ուլինոյի քաղաքապե
տարանին մէջ տեղի ու

նեցաւ Հ  Մ  Ը Մ  ֊Ֆրանսի եւ իսի լէ 0ու– 

լինոյի քաղաքապետութեան միջեւ 

Հ Մ Ը Մ ֊ Ֆ ր  մշակութա–
յին համալիրի շինարարութեան համա– 
ձայնագիրին պաշտօնական ստորագ
րութիւնը, ներկայութեամբ Լիբանանի 

վարշապետ Աաատ Հարիրիի, իսի լէ 

Մուլին ոյի քաղաքապետ Անտրէ Աան– 
թինիի, փ ոխ քաղաքապետ եղբ © Տարութ 

խանճեանի, Ֆր անսայի մէջ Հայաստա– 
նի դեսպան Տասմիկ Տոլմաճեանի, Լի՜ 
բանանի մէջ Հայաստանի դեսպան Վա– 

հագն Աթաբէկեա նի, Ֆրանսայի մէջ Լի֊ 
բանանի դեսպան Ռա մի Ա տուա նի, Փ ա–

րիղի Ա ռա^նորդ եւ Արեւմտեան Եւրո՜ 
պայի Հայրապետական Պատուիրակ 

Վահան °պ ս. Յովհաննիսեանի, Հայ 
կաթողիկէ եւ աւետարանական հա

մայնքներու ներկայացուցիշներու, մա– 

րոնի եւ յոյն ուղղափառ եկեղեցիներու 

պատուիրակներու, Հ©Մ©Ը©Մ©ի կեդրո
նական Վարշութեան ատենապետ եղբ©
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Գառնիկ 0կրտիչեանի« կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ եղբ© Անդօ Պա– 

հարեանի, կեդրոնական Վարչութեան 

նախկին անդամներ եղբայրներ Հրաչ 

Սի սեռեանի, Լեւոն Պաղտասարեանի, 
Հ Մ Ը Մ - Ֆ ր  անսի 0եկուսի Վարչու
թեան ատենապետ եղբ© Արամ Սիսեռ– 

եանի եւ Հ .0 .Ը .0 .ի  100

հայր՚^ներէն տէր եւ տիկին Ատոմ եւ 

ՍեԱ ա Րնճուկեաններուէ

ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍԲԸ
Րացման խօսով հանդէս եկաւ Ւսի լէ 

0ուլինոյի փոխ քաղաքապետ եղբ. Տա– 
րութ Խանճեան։ Ան ըսաւ, որ ֆրանսա– 

հայութիւնը այսօր կապրի իր լաւա
գոյն օրերէն մէկը Այս ծրագիրը սիրելի 
է բոլորին համար, որովհետեւ նոր 

ստեղծուելիք համալիրը պիտի ըլլայ բո
լորին տրամադրութեան տակէ Հոն հա
սակ պիտի առնեն երիտասարդներ, 
որոնք բարձր պիտի պահեն միութեան 
առաջադրած մշակութային, ընկերային 

եւ մարզական վեհ արժէքները

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻՆ ԽՕՍԲԸ
Ապ ա, մարզամշակութային համալի– 

րի ճարտարապետ Րիպօ Տէօ Լա Լու– 
լանսի մանրամասնօրէն ներկայացուր 

նոր կառուցուելիք համալիրը: Ան ըսաւ, 
որ համալիրը պիտի կառուցուի վերա– 

նորոգելով Ալէն 0ինում շէնքը, որուն 

կողքին պիտի աւելնան 400 հոգինոց 
թրիպիւնով դաշտ մը, զանազան մար– 

զաձեւերու յատուկ մարզասրահներ,

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 414

ժողովասրահներ եւ ճաշարաններէ

Հ Մ Ը Մ - Ֆ Ր Ա Ն Ս Ի  ԽՕՍՔԸ
խօսք առաւ Հ.0.Ը.0.–Ֆրանսի ատե

նապետ եղբ. Արամ Սիսեռեան եւ իր 

հպարտութիւնը յայտնեց Հ.Մ ՝Ը՝Մ ՝ի  
նման միութեան մը Փարիզի մասնաճիւ– 
ղին ատենապետը ըլլալուն համարէ Ան 

նշեց, որ համալիրին կառուցման բա– 
նակցութիւնները ընթացք առին 10 

ամիս առաջ, թէեւ նման երազ մը ար
դիական մարզահամալիր ունենալու, 
միութիւնը ունեցած է իր հիմնադրու

թեան առաջին օրէնէ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ հայ իրա– 
կանութեան երիտասարդական մեծա– 
գոյն կազմակերպութիւնն էէ Իր աշ– 

խոյժ գործունէութեան շնորհիւ ան զա–

նազան կողմերու հետ ունի լաւ յարա– 
բերութիւններէ

Եղբ. Սիսեռեան այս առիթով շնոր
հակալութիւն յայտնեց Լիբանանի վար
չապետ Սաատ Հարիրին միութեան 

ցուցաբերած պատմական աջակցու
թեան եւ համաձայնագիրի ստորագրու
թեան ներկայութեան համարէ Ան շեշ– 

տեց, որ Հ .0 .Ը .0 . միշտ յանձնառու պի
տի մնայ իրեն շնորհուած վստահու
թեան հանդէպէ

Հ Մ Ը Մ Ի  կԵԴՐՈՆԱկԱՆ  

Վ Ա Ր  ՈՒԹ ԵԱՆ ԽՕՍԲԸ
Այնուհետեւ խօսք առաւ Հ Մ Ը Մ ի  

կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ 

եղբ. Գ առնիկ Մկրտիչեանէ Ան ըսաւ, որ
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ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Հ .0 .Ը .0 .ը  հիմնուած է Հա֊ 
յոց Ցեղասպանութենէն ան– 
միջապէս ետք, ջարդերէն 

փրկուած որբերը հաւաքե– 

լու, անոնց ֆիզիքական եւ 

հոգեմտաւոր կրթութիւն
ջամբելու եւ լաւ մարդեր ու 
տիպար քաղաքացիներ պատ– 

րաստելու համար

§ճշդ ուած նպատակը
իրականացնելը երբեք դիւ
րին չէ եղած, սակայն, 

Հ Մ Ը Մ ի  համար անկարելի
բան չէ եղած,– հաստատեց 

եղբ. Մկրտիչեան եւ շարու– 
նակեց ըսելով,– որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ. 
սկաուտական եւ մարզական

իր ճիւղերով փորձած է հաս նիլ 1915–ի 

բոլոր որբերուն անխտիր Այդ աշխա– 
տանքին մէջ կարեւոր դեր ունեցած է 

միութեան հիմնա դիրներէն ^րիգոր 

Յակոբեանը, որ աւելի ուշ հաստատ– 

ւած եւ մահացած է Ֆրանսա, վայելելով 

ֆրանսացի ժողովուրդին մեծ յարգան՜ 

Քը»։

0արզամշակութա յին համալիրի
ստեղծման շարժառիթին անդրադառ–
նալով, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոն ական Վար –
չութեան ատենապետը ըսաւ, որ ժամա– 

նակի ընթացքին, Հ.0.Ը.0.–Ֆրանս մեծ
նալով եւ գործունէութիւնը ծաւալելով 

կարիքը ունեցաւ յարմար կեդրոնի մը, 
որպէսզի կարենայ յաւելեալ երիտա– 

սարդութիւն համախմբել եւ անոնց 
դաստիարակութեան յարմար պայման- 

ներ ստեղծելէ Հետեւաբար, տարիներու 
եւ սերունդներու երազ մը իրականու՜ 
թիւն կը դառնալ այս մարզահամալիրին 

ստեղծումով է Համալիր մը, որուն հա– 

մար շնորհակալ եւ երախտապարտ 

պէտք է ըլլալ, առաջին հերթին, Լիբա– 
նանի արդի պատմութեան մեծագոյն 

դէմքերէն Ռաֆիք Հարիրիի, որ միշտ 

եղաւ ու մնաց կարեւոր նեցուկ մը հայ 

ժո ղովուրդին ընդհանրապէս եւ Հ .0 .՜  
Ը.0.–Ֆրանսին յատկապէս է Ան չտեսաւ 

իր եւ մեր մեծ երազին իրականացումը, 
բայց, ահաւասիկ, իր զաւակը, հօրը աշ– 

խատանքը շարունակող, Լիբանանի 
վարչապետ Սաատ Հարիրի մասնակից
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կը դամնայ մեր մեծ ուրախութեան եւ 
իրագործումին՝^։

Եղբ. Մկրտիչեան իր խօսքին մէջ
շնորհակալութեան յայտնեց իսի լէ 0ու– 

լինոյի քաղաքապետ պրն. Անտրէ Աան– 

թինիին, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հետ երկար տա
րիներու իր ծանօթութիւնը այսօր կը 

պսակէ այս համագիրին իրականացու
մով, ի շահ առողջ երիտասարդութեան 

մը կերտման, ի շահ քաղաքին փայլուն 
ապագայի մը ապահովման։ §վերջա– 

պէս, շնորհակալութիւն ընկերոջս, 
Հ Մ Ը Մ ի  կեդրոնական վարչութեան 
նախկին անդամ Հր աչ Աիսեռեանին եւ 

իրեն գործա կից բոլոր Հ-Ա-Ը-Ա-ական– 

ներուն, որոնք անցնող տարիներուն 

ճիգ ու ջանք չխնայեցին նման կեդրոնի

մը ստեղծման համարէ, ըսաւ 
ան

իր խօսքին աւարտին, 
եղբ. 0կրտիչեան քաղաքա– 

պետ Աանթինին պարգեւատ–

րեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի §Արտա–
կարգ՝Ֆ պատուանշանով, իսկ 

եղբ. Տարութ Խ անճեանը 
միութեան ամայութեան
շքանշանով։

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՄԷՋ  
ՀԱՑԱՍՏԱ Ի 

ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԽՕՍՀԸ
Խօսք ամաւ Ֆրանսայի 

մէջ Հայաստանի դեսպան 

Ցասմիկ Տոլմաճեան։ Ան

ամային հերթին շնորհ ակալութիւն 
յայտնեց վարչապետ Սաատ Հարիրիին 

այս ծրագիրը հովանաւորելու համար, 
նշելով, որ Լիբանան ամային պետու– 

թիւններէն էր, որ հիւրընկալեց Հայկա
կան Ցեղասպանութենէն ճողոպրած 

հայերը, որոնք դարձան Լիբանանի քա
ղաքացիներ եւ կարողացան պահել 
իրենց մշա կոյթն ու քաղաքակրթու– 

թիւնը։ Տոլմաճեան աւելցուց, որ Իսի լէ 

Մուլինոն թարգմանը կը հանդիսանայ 
Ֆրանսա-Հայաստան-Լիբանան բարեկա– 
մական յարաբերութիւներուն։ Արդա– 

րեւ, երեք երկիրներու քաղաքացիները 
նման նախաձեմնութիւններով կը ջանան 

սերտացնել իրենց պատմական կապերը։
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հՈԱԳՈՐօՈՒՄ

0 Ա  ԱՀԱՊԵՏԻՆ ԽՕՍ Ը
Իր կ արգէն, քաղաքապետ Սանթինի 

նշեց, որ ինչ որ այսօր վարչապետ Հարի– 

րի կը կատարէ, կը յիշեցնէ հանգուցեալ 
հայրը Ռաֆիք Հարիրին: Ան ըսաւ, որ 

Հ.Ա .Ը .Ա . կարեւոր աշխատանք կը կա
տարէ ոչ միայն աշխարհասփիւռ հաճու
թեան տարբեր համայնքներուն միջեւ, 
այլեւ հայկական համայնքներու եւ 

անոնց ապրած երկիրներու ժողովուրդ– 

ներուն միջեւ
Խ օսքին աւարտին, քաղաքապետ 

Սանթինի Ի ս ի լէ Մուլինօ քաղաքի 
բարձրագոյն շքանշանով պարգեւատ– 

րեց Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հա–

րիրին–

ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՎԱՐ։ ԱՊԵՏԻՆ ԽՕՍՀԸ
Հանդիսութեան եզրափա– 

կիչ թօսքը արտասանեց Լիբա– 
նանի վարչապետ Սաատ Հա
րիրի։ Ան շնորհակալութիւն 

յայտնեց Իսի լէ Մուլինոյի քա
ղաքապետ Սանթինիի կողմէ 

իրեն շնորհուած շքանշանին 

համար, նշելով, որ Հ*Մ*Ը*Մ*ի 
հանդէպ իր մեծ կապուածու– 

թիւնը ժառանգած է հօրմէն 

Ռաֆիք Հարիրիէն։ §Հայրս

իսկապէս հայ ժողովուրդի մեծ բարե–

կամ մըն էր, Լիբ անանի մէջ թէ այլուր 
Հայերու հետ ան սերտ ծանօթութիւն– 

ներ ունէր թէ իր անձնական կապերուն 

եւ թէ՛ գործին բեր ումով։ Ծ անօթու– 
թիւններ, զորս ես պահեցի եւ ամրապըն– 

դեցի՝Ֆ, ըսաւ ան։
Շարունակելով, վարչապետ Հարիրի 

հաստատ եց. §Ինծի համար ուշագրաւ 

եղած է Հ Մ Ը Մ ի  մարզական եւ ըս– 

կաուտական աշխատանքներուն կազ– 

մակերպուածութիւնը եւ ՚\Ջ14–էն ի վեր 

Պէյրութը կեդրոն ունեցող միութեան 

կեդրոնական Վարչութեան նուիրումը։ 
Հինէն ի վեր, միութե ան կեդրոնական 

Վարչութեան անդամներ կանգնած են

կողքիս Այդ անդաոմներուն ցուցաբե– 

րած հաւատարմութիւնը, աշխատասի– 

րութիւնը եւ յանձնառութիւնը կը ցո– 

լացնեն մեր միացեալ արժէքները եւ հայ 
մարզական թէ սկաուտական կեանքը 

զարգացնելու իրենց յարատեւ ջանքերը։ 

Այս առիթով կ ուզեմ յատկապէս ող– 
ջունել Սիսեռեան ըևտանիքըթ։

Ապա, խօսքը քաղաքապետ Սան– 

թինիին ուղղելով, վարչապետ Հարիրի 

ըսաւ. երբ անցնող Դեկտեմբերին ծրա– 

գիրին ծանօթացայ, անվարան պատ
րաստակամութիւնս փոխանցեցի մի– 

ջազգային այս միութեան զօրակցու– 

թիւնս շարունակելու։ Տպաւորուած եմ 

այս ծրագիրով եւ այն նուիրումով, զոր 

կը ցուցաբերէք ձեր քաղաքի 
բնակիչներուն հանդէպ,
որոնց կարգին կան մեծ 

թիւով լի բանանցիներ։
Խօսքերու աւարտին տե–

ակու–ղի ունեցաւ մարզամշակ. 
թային համա լիրի շինարա– 

րութեան ազդանշանը տը– 

ւող համաձայնագիրի ստո
րագրութիւն ։

Հանդիսութեան յա^որ– 

դեց հիւրասիրութիւն:
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Հ Մ Ը Մ Ի  ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԵԿՈՒՍԻ 
ՄԱՍՆ Ա  ԻՒՂ ԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆ ԱԿՈՒՄԲ

Թղթակից 
ՄՈՍԿՈՒԱ -

■ Մ Ը Մ ի  Մոս– 
կուայի Մե
կուսի մասնա– 

ճիւգին տարե
կան բանա–

գործուեց 1.5-20կո
Յունիս 2010-ին, Մերձմոս– 

կովեան Մոժայսկի շրջանում 

տեղակայուա ծ «Տօօաոօհօ» 

համալիրի տարածքում։
Այս տարուան բանակու

մը նախորդներից առանձնա– 

նում էր թէ մասնա
կիդ ն երի թ ո  ւա քա նա –
կով (90 հոգի) եւ թ է

տարածքային ըեդգրկը 
ւածութեամբ. բանակ– 

մանը մասնակցում էին 

^ուսիոյ տարբեր
շրջաններիգ Մոսկուա–
յից, Բալաշիխայից,
Իստրա յից, կալուգա–
յից, Տարոսայից, Սեր–
պո ւխ ո  վ ի գ , Վ որ ոն է–

ժից« Լոբնիայից« 0 ո ՜
ժայսկից, °արոսլաւից եւ ^երեսլաւլից 

ժամանած Հ–Մ.Ը՝Մ՝ական սկաուտներ

եւ աստիճանա
ւորներ, ինչպէս 

նաեւ սկաու- 

տական փորձ 

չունեցող պա
տանիներ եւ
աղջիկներ

կարեւոր է 

՝Աշել նաեւ, որ 

այս բանակմա– 

նը ունեցանք նաեւ գայլիկական խումբ 

(6-11 տարեկան սկաուտներ), որի պա

տասխանատուն էր Հայաստանից
Մոսկուա գործուղուած քոյր Թ՚ամարա 

Սարգսեանը հ
2010 թուականի տարեկան բանակ- 

ման յաջող աւարտի կապակցութեամբ 

Հ Մ Ը Մ ի  Մոսկուա յի Մեկուսի 
նաճիւղի վարչութիւնը շնորհաւորում է 
բանակման բոլոր մասնակիցներին եւ 

խորին երախտագիտութիւն յայտնում 

բոլոր նրանց ովքեր աջակցել են միջո– 

ցառման իրականացմանը:

«Սիրելթ հայրենակիցներ,

«Հ Մ  Ը Մ  ի կողմից տասնամեակներ
շարունակ կիրառուող ոչ ֆորմալ, ար– 

տադպրոցական դաստիարակութեան 
սկաուտական մեթոդիկան լաւագոյն 

միջոցն է , եւ կենդանի բնութիւնը լաւա
գոյն միջավայրն է, որպէսզի մեր սե

րունդները խորապէս ընկալեն Հ .0 .՜  

Ը Մ  ի ստանձնած առաքելութեան հա– 
յապահպանութեան եւ սերունդների 

ազգային դաստիարակութեան անհրա
ժեշտութեան գաղափարը :

«Շնորհակալ ենք վստահութեան եւ 

աջակցութեան համար»
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ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՄԱՍՆԱճԻՒՂԻՆ 
ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԸ

Թղթակից
ՄՈՍԿՈՒԱ

ոյն թուականէ Յուլիսէ 21–էն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է
Մոսկուայէ Մեկուսէ մասնաճէւղէ ան– 

դամները մասնակցելէն աստէճանաւո– 

րական սեմէնարէ, ուր մանրամասնօրէն ներկա– 

յացուեցէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է կազմակերպչական կառուց– 
ւածքը եւ գործունէութեան հէմնարար ուղղու– 

թէւնները Ղ՝ասախօսութէւնը վարեց աշխատան– 

քայէն այցով Աուսէա ժամանած Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Կենտրոնական 
վարչութեան անդամ եղյր. թագրատ °սայեան՝

Սեմէնարէն յաջորդեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Մոսկուայէ Մեկուսէ
մասնաճէւղէ անդամական ընդհանուր ժողովը« որէ ընթաց– 

քում ներկայացուեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Կենտրոնական վարչութեան 
վերջէն քառամեակէ գործունէութեան ամփոփ տեղեկագէրը՝ 

0ննարկումներէ արդէւնքում առանձնացուեցէն մէ շարք

խնդէրներ եւ առաջարկներ ուղղուած Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Կենտրո
նական վարչութեան հետագայ աշխատանքներէն՝

կողովէ աւարտէն ընտրուեց պատգամաւոր« որը Հ՝Մ՝~ 

Ը Մ  է  Մոսկուայէ Մեկուսէ մասնաճէւղէ կողմէց կը մասնակ
ցէ Հոկտեմբերէն Հայաստանում կայանալէք ^կատգամավո– 

րական Ընդհանուր Ժողովէնէ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից
ՄՈՍԿՈՒԱ

9 Օգոստոսէն« Մոսկուայէ հայկա
կան դեսպանատան մշակութա–

յէն կենտրոնում« Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է
Մոսկուայէ մասնաճէւղէ անդամները 

մասնակցեցէն *էաւէթ Աղաջանեանէ 

Բօ^շճա ւ§օ) նոր տեսահոլովակէ 

առաջէն ցուցադրութեան նուէրուած 

Հայաստանէ ֆութպոլէ ազգայէն հա
ւաքականէ աւագ Հենրէխ Մխէթարեա–
նէն

Յէշեցնենք« որ մէ շարք հայկական 

մշակութայէն կազմակերպութէւններէ 

հետ մէասէն, տեսահոլովակում նկարա– 

հանուել են նաեւ Մոսկուայէ հայ 
սկաուտները ։

*էաւէթ Աղաջանեանէ այս ստեղծա– 

գործութէւնը էրենէց ներկայացնում է 

հայկական մշակոյթէ եւ ժամանակէց

հէփ-հոփ երաժշտական ոճէ հրաշալէ 

համադրութէւն, որը կարող է էւրայա– 

տուկ արդէականութէւն հաղորդել հայ 
մշակոյթէ տարածման գործընթացէն՝.

Նշենք« որ *էաւէթը« նոյնէնքն 3̂,̂ ՜ 

Բօ^շճաւ§օ–ն հանդէսանում է Հայաս
տանում հէփ-հոփ երաժշտական ոճէ

հէմնադէրներէց մէկը։ Այժմ նա գոր– 

ծունէութէւն է ծաւալում Մոսկուա քա– 

ղաքում« էնչպէս նաեւ զբաղւում է հա
սարակական գործունէութեամբ էր 

կարեւոր դերակատարութէւնն ունենա
լով Աուսէոյ հայկական սփէւռքէ հայա– 

պահպանութեան գործում՝.
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

ԵՂԲ– ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱ8ԵԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆ0Ա8ԻՆ 
ԱՅՑԸ՝ ՌՈՒՍԻՈ8 ԻՎԱՆՏԵ8ԵՒԿԱ, ՏԱՐՈՍԱ, 

ԵԱՐՈՍԼԱՒ ԵՒ ԻՍՏՐԱ 0ԱՂԱԲՆԵՐ
Թղթակից
ՄՈՍԿՈՒԱ

ոյն թուականէ 8ու–
լէսէ 18-23-ը
տանքա յէն այցով

Ռուսասաանէ ^աշնութէւն

այցելեց Հ*Մ*Ը*Մ*է կենտրո–
նական վարչութեան անդամ 

եղբ. թագրաա °սայեան:
Առաջէն օրը« Իվանտեյեւ– 

կա քաղաքում տեղէ ունեցաւ 
աշխատանքայէն այցէ շրջա– 

նակներում նախատեսուած 
առաջէն հանդէպումը կ̂ուշ– 

կէնոյէ շրջանէ հայկական հա
մայնքէ ղեկավար Արշակ 

*էրէգորեանէ« համայնքէ փոխ 
նախագահէ կրթութեանդ մշա

կոյթէ եւ երէտասարդութեան 
հարցերէ յանձնաժողովէ նա– 

խագահ եւ §Արգէշտ՝ֆ հայկա
կան դպրոցէ տնօրէն Ազնէւ 
Պարոնեանէ եւ կրասնոար– 
մեյսկ քաղաքէ հայկական հա
մայնքէ պատասխանատու 8ակոբ 8ակոբեանէ հետ։

8աջորդող օրերուն, 8ուլէսէ \ ֊̂էն, Ղ -̂էն եւ 22-էն, եղբ. 
°սայեան աշխատանքայէն հանդէպումներ ունեցաւ կալու - 
քայէ շրջանէ Տարոսա քաղաքէ հայկական համայնքէ ղեկա
վար Խաչատուր Պօղոսեանէ, °արոսլաւէ շրջանէ հայկական

հ ա մ ա յ ն ք է  

փոխ նախա - 
գահ Ռոման 

^ ասպարեա - 
նէ եւ քաղաքէ 

հայ համայն
քէ կազմա– 

կերպչական  
հ ա ր ց ե ր ո վ  

պատասխա - 
նատու Ռ  ա–

ֆ այէլ Աւե՜

տէսեանէ, էնչպէս նաեւ Իստրա քաղաքէ հայկական համայն
քէ ղեկավար Մէխայէլ Համբարձումովէչէ հետ:

Հ Մ Ը Մ է  Մոսկ ուայէ 0եկուսէ մասնաճէւղէ վարչու
թեան կողմէց հանդէպումներէն մասնակցեցէն վարչութեան 
ատենապետ եղբ. *էէորգ *էասպարեան, վարչական անդամ 

քոյրեր *Նայէրա Սահակեան եւ Թեհմէնէ կարապետեան:
Հանդէպումներէ ընթացքում ներկայացուեցէն մէ քանէ 

առանցքայէն նշանակութեան կէտեր« որոնք են.-

֊ Հ-Մ-Ը-Մ-է դերն փէւռքում:
- Հ Մ Ը Մ է  զարգացումն ու տարածումը & ուսէոյ հայ– 

կական համայնքներում

- Հ Մ Ը Մ - հ  ամայնք փոխ համագործակցութէւնը։ 
փննարկումներէ ընթացում ձեռք բերուեցէն մէ շարք

պայմանաւորուածութէւններ եւ մասնակէցներէ կողմէց ար– 
ձանագրուեց փոխադարձ համագործակցութեան պատրաս– 

տակամութէւն:
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>-֊

Հար«–Հ«Ց«ՍՏ«ՆԵ«Ն ՍԿ«ՈՒՏԱԿ«Ն 
ՀՆԳՕՐԵԱ8 ԲաՆաԿՈՒՄ

ՆՈՒԻՐՈՒԱ Ծ ՛ Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս Կ Ի  ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 30-ԱՄԵԱԿԻՆ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ

. Մ Ը Մ -  Հ Ա Ս Կ ի
Խմբապետական Խոր
հուրդի կազմակերպած 
համա -Հայաստանեան 

բանակումը« որը նուիր–

Ը Մ - Հ Ա Ս Կ ի  Հ
նում վերահիմնադրման 30 -ամեակին, 
տեղի ունեցաւ 27 Տուլիս-2 Օգոստոս 

2019-ը։
Բանակումին մասնակցեցին 167 հո

գի հետեւեալ մասնաճիւղերից.-
1. «̂ © Տակոբեան» (Երեւան) 14 ըս–

I ա ո ւ ա •

2. «Շ© 0րիսեան» (Երեւան) 18 ըս–
I ա  ո  ւ  ա  •

3. «Տ© Հինդլեան» (Երեւան) 19 ըս–
կաուտ.

4. «Տ© Խոյեան» (Երեւան) 8 սկաուտ.
5. «Վ © Ջ երազ» (Երե ւա ն)՛ 10 սկ աուտ.
6. «Վ© Զաքարեան» (Երեւան) 8 ըս–

կաուտ.

7. «Դ© Վարդան» (Երեւան) 5 ըս–
կաուտ.

8. «Վ© Բ ախշեան» (Արմաւիր) 16 ըս– 

կաուտ.
9. «Վ© Ջ երազ» (Կիւմրի) 7

սկաուտ.
10. «Անդրանիկ Զոհ րապ– 

եան» (Վեդի) 14 սկաուտ.
11. «Աբովեան» 11 սկաուտ.
12. «Վ© Ռուստամեան» 

դջմի ածին) 5 սկաուտ.
13. «Հրազդան» 7 սկաուտ.
14. «Արցախ» 3 սկաուտ.
Օմանդակ կազմ 20 հոգի։ 

Բանակումի ընդհանուր
խմբապետն էր եղբ© Համբիկ 

Այվազեան« օգնականը քոյր 
0եղրիկ ^վըրեան։

Բանակման իւրաքանչիւր 

օրը նուիրուած էր մի թեմայի.

առաջին օրը Լիզպոնի հինգին« երկ– 

րորդ օրը Վարդավառին« երրորդ օրը 

գոյատեւման« չորրորդ օրը բնապահ– 

պանութեան« հինգերորդ օրը Հ .0 .՜
Ը Մ ՜ Հ Ա Ս Կ ի ն ,  իսկ վեցերորդ օրը

Հ Մ Ը Մ - Հ Ա Ս Կ ի  30-ամեակին։
Բանակման թեմաթիկ ծրագրածին 

կառոյցը այն դարձրեց աւելի հետաքրք–

Հ Ա Ս Կ ի ն  վայել ընտանեկան ջերմ 

մթնոլորտում։ Բոլոր աշխատանքները 

կատարուեցին միասնաբար եւ ըս– 

կաուտները խանդավառութեամբ վե
րադարձան տուն։

Հետեւեալները ստացան լաւագոյն 

խմբապետի գնահատական քոյրեր Մի՜ 
դա եւ Նանէ, եղբայրներ Խաչիկ եւ 

էրիկ։ Լ աւագոյն սկաուտի գնահատա– 
կանը ստացան եղբայրներ էդուարդ« 

Ռոման, Ալպէրթ եւ քոյր 
Մէյրխ Շնորհակալագիր– 
ներ ստացան բանակման 

պատասխանատու եւ
օժանդակ կազմերու ան– 

դամները ։

Բանակումը ծառայեց 

իր նպատակին. մասնա– 

ճիւղերին համատեղել 
իրար հետ աւելի մօտից 

ծանօթանալու համար« 
սկաուտական կեանքով 

ապրել բանակման ըն– 

թացքում եւ նաեւ նչել

Հ Մ Ը  Մ  -Հ Ա Ս Կ ի 30-
ամեակը ։

րական եւ օգտաշատ։
Բանակումը ընթացաւ Հ . 0 . Ը . 0 . -
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ՀԱՄԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԳԱՅԷԻԿԱԿԱՆ 
ԲԱՆԱԿՈՒՄ ՝ ԲԻՒՐտԿԱՆԻ ՄԷԶ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՍ

Հ
Կփ Հայ

•Մ .Ը՝Մ.՜Հ՝Ա՝Ս^.Է խմբապետական խորհուրդի 
կազմակերպած համա-Հայաստանեան գայլիկական 

բանակումը, որը նուիրուած էր Հ.Մ՝Ը՝Մ՝–Հ՝Ա՝~ 
Ս*Ե*ի Հայաստանում վերահիմնադրման 30-ամեակին, տեղի 
ունեցաւ Բիւրականում, 2-6 Օգոստոս 2019-ը։

Բանակումին մասնակցեցին 194 գայլիկ-արծուիկներ հե
տեւեալ մասնաճիւղերից*-

1* Տակոբեան՝  ̂ (Երեւան) 33 գայլիկ-արծուիկ*
2* §Շ© ՝@րիսեան՝ֆ (Երեւան՝) 18 գայլիկ-արծուիկ*
3. §3՝ Հինդլեան՝Ֆ (°րե ւան) 9 գայլիկ-արծուիկ*
4* §Տ* խոյեան՝» (Երեւան՛) 8 գայլիկ-արծուիկ*
5* §Վ* Չերագէ (Երեւան՛) 36 գայլիկ արծուիկ*
6* §Վ* Զաքարեան» (°րե ւա ն) 17 գայլիկ արծուիկ*
7* §ի* Վարդան՝Ֆ (Երեւան՛) 10 գայլիկ-արծուիկ*

8* §Վ* Բ ախշեան (Արմաւիր) 57 գայլ արծուիկ*
9* §Վ* Չերագէ (Եիւմրի) 6 գայլիկ-արծուիկ*
Բանակումի խմբապետական եւ օժանդակ կազմ 28 հոգի։ 

Ընդհ անուր 222 մասնակից։
Բանակումի ընդհանուր խմբապետուհին էր քոյր 0առնի 

0ուրատեանը։
*իայլիկական բանակումներին բնորոշ դժուարութիւննե– 

րի կ ողքին« ակներեւ էր գայլիկ-արծուիկների ոգեւորու
թիւնը աշխուժութիւնն ու նոր միջավայրում բնութեան 

գրկում հաճելիօրէն մերուելու, խաղալու եւ հաւաքական աշ– 

խատանքին ծանօթանալու մղումը։

Բանակման վերջին օրը տեղի ունեցաւ Հ*Մ*Ը*Մ*-Հ*Ա*՜ 
Ս*Ե*ին նուիրուած միջոցառում եւ փոխանցման կարգ։

Հ*0*Ը*0*ականի բարձր տրամադրութեամբ քոյրերն ու 

եղբայրները վերադարձան տուն, իրենց հետ տանելով անմո
ռանալի յուշեր։

ՄԱՐԶԻԿ, 38ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 414 33

– ^ Ւ –



1 3̂րշ|ց֊ 414։1^3րշ|ց405.ցճօ1 10/1/2019 10:06 Բ1̂  Բտց6 34

Հ.Մ.Ը.Մ.Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 44-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՐ ՆՈՐԱՆՈՐ 
ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ՈԳԵՒՈՐԵՑԻՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ 
0 . ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՆ 

ՈՒ շ ր ջ ա ն ի  ՀԱՅՈՒԹԻՒՆՐ
Մարօ Քէշիշեան 
ԼՈՍ ԱՆՈԵԼԸՍ -

ք ար– 

ւհու՜

րկար ամիսներու մար– 

զական ազնէւ պայբարէ 

ետր, Շաբաթ« 6 Յուլիսէ

կէս Գէշերէն« էրենր յաԳ՜
թական աւարտէն հասան 

Հ*Մ՝Ը՝Մ՝է Նաւասարդեան 44-րդ մա 
զախաղերը պատուոյ նախադւ 

թեամբ Հ .0 .Ը .Մ  եր
տէր եւ տէկ© կարօ եւ Աօսէ էշկէեաննե՜ 
րուն: ն աւասարդեանը նաեւ գեղերէկ
առէթ մը հանդէսարաւ մեր երախտա - 
գէտութէւնը յայտնելու հէւրընկալ այս 

երկրէն Մ՝ նահանգներուն եւ շնորհա– 
ւորելու անոր անկախութեան 243-րդ 

տարեդարձը որ ամէն տարէ կը զուգա՜ 

դէպէ նաւասարդեանէ եզրափակէչ շա–
բաթավերջէն։

նաւասարդեան մարզախաղերու եզ՜ 
րափակէչ շաբաթավերջը էնչպէս մէշտ, 
եղաւ էւրայատուկ« տպաւորէչ« հա
մախմբող եւ մանաւանդ յուսադրէչ։

Այո , յուսադրէի որովհետեւ ան ոտ– 

քՒ  հաներ շրջանէ հայութէւնը մարդ– 
կայէն հեղեղէ վերածեր §Պըրմէնկհեմ՝ֆէ 

շրջափակը ուր անոնր վերապրերան 

հայութեան անրեալէ փառահեղ պատ– 

մութէւնը վա յելերէն հայկական մեր 
մշակոյթը ականատեսը եղան մեր երէ–

տասարդութեան յաղթանակներուն: 
Անոնր գոհունակութեամբ հետեւերան 

Հ Մ Ը Մ Է  սկաուտական եւ մարզական 
խումբերու շրերթէն եւ ախոյեանական 

բաժակներու յանձնու մէն։ Մէկ Խ օս– 
քով, անոնր վերապրերան հայկական 
հէն նոր տարէն նաւասարդը։
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

°ւ  այս բոլորէն հարազատ թարգմա– 
նը հանդիսացաւ *կաւասարդեան փակ– 

ման հանդէսութէւնը որ տեղէ ունեցաւ 

Շաբաթ« 6 3 ուլէսէ երեկոյեան« §Պըր– 
մէնկհեմ՝Ֆ վարժարանէ ֆութպոլէ մար– 

զադաշտէն վրայ« մեծ թէւով 
Ը.Մ.ականներու« ծնողներու« համա– 

կէրներու եւ զանազան կազմակերպու– 

թէւններու ներկայացուցիչներու մաս– 
նակցութեամբ:

Օրուան խօսնակներն էէն թալէն 

Աբանեան Լհայերէն՝) եւ Մարէթա Մեծ աչ– 

եան-Հարպոյեան Լանգլերէն)« որոնք 

ձեռնհասօրէն վարեցէն օրուան յայտա–

•էրը։

ԲԱ ՑՈ ՒՄ Ը
Ժ՛ամը 6.30–էն« Արեւմտեան 0 . նա

հանգներու Հ Մ Ը Մ է  մասնաճէւղերու 
խմբապետներու առաջնորդութեամբ« 
մարզադաշտ ներկայացան եւ պատուոյ 
հարթակէն վրայ էրենց տեղերը գրաւե–

ցէն թ եմէ Առաջնորդ Մուշեղ Արք© 

Մարտէրոսեան« Հ .0 .Ը .0 .է  Նաւասարդ– 
եան 44-րդ մարզախաղերու պատուոյ 
նախագահ կարօ եւ Աօսէ էշկէեաններ« 

§Տէպար Հ.0.Ը.Մ.ական՝Ֆ եղբ. վարդ– 

գէս Շխրտըմեան եւ Շրջ անայէն վար
չութեան ատենապետ եղբ. 3ա կոբ թէւ– 

ֆէնքճեան:

Գեղեցէկ անակնկալ էր պատուոյ 
նախագահէն սկաուտական տարազով 

մարզադաշտ մուտքը։ Առածէն անգամն 

էր« որ նման գեղեցէկ երեւոյթէ մը դէմ
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յանդէման կը գտնուէր Հ.0.Ը՝0.ա սէր  
հանրութէւնը։ °րեւոյթ մը« որ հարա
զատ Հ.0.Ը՝Մ.ականէ տէպարը կը ներ

կայացնէր: Ահա Հ*Մ*Ը*Մ*է շարքերէն 
անցած հայորդէ մը« կեանքէ դժուարու– 

թէւնները քա^աբար յաղթահարած եւ 

էր կեանքէ ասպարէզէն մէջ մեծ յա ո̂– 
ղութէւններ արձանագրածդ սակայն եր
բեք չշլացած ազգայէն մը« որ հպար– 

տանքով կը կրէր սկաուտական էր տա
րազը. սէրելէ էր այն կազմակերպու
թեան տարազը որուն շարքերուն մէջ 

հասակ նետած« դաստէարակուած եւ 

ազգայէն նկարագէր կերտած էր– ° ւ 
ահա սկաուտական տարազով պատ– 

ւոյ նախագահ մը« որ համայն աշխար– 

հէն կը բարձրաձայնէր« թէ Հ*Մ*Ը*Մ*ը 
այն եզակէ կազմակերպութէւնն է« որ 

առողջ սերունդ կը դաստէարակէ եւ էր

ազգէն ու հայրենէքէն նուէրեալ հայոր– 
դէներ կը պարգեւէ։

ՆԵՐԿԱՆԵՐԸ
Բէւրաւոր Հ. Մ.Ը.Մ.ասէրներու առ

ընթեր մարզադաշտ ներկայացած էէն 

նաեւ թեմէ Առաջնորդ Մուշեղ Արք. 
Մարտէրոսեան, Առաջնորդական Փո
խանորդ թորգոմ °պս. Տօնոյեան« Եփ՜ 

րեմ Արք. թապագեանդ Հ*Մ*Ը*Մ*է կեդ
րոնական վարչութեան անդամ եղ

բայրներ վէգէն էաւթեան եւ Արմանտօ 

թորգոմեան« Ազգա յէն կեդրոնական 
վարչութեան փոխ ատենապետ Մհեր 

Տէր Օհաննէսեան« Հ .3 ՝է . կեդրոնական 
կոմէտէէ ներկայացուցէչ Աւետէք էզ~ 

մէրլեան եւ *էօգօ թոփալեան« քոնկրէ– 

սական Պրե տ Շըըմըն« նահանգայէն Ծե
րակոյտէ անդամ էնթընէ Փորթանթէնօ
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լային Ամերիկայի, Դանատայի, 0ալի– 

ֆորնիոյ, Հ .0 .Ը .0 .ի  եւ Նաւասարդեա– 
նի դրօշները: Ապա, գեղեցիկ տեսարան 

մը կազմելով մար զադաշտին վրայ, 
պատուի կանգնեցան ել քարացած 

ունկնդրեցին 0 . ^ահանգներու, Հայաս– 

տանի եւ Հ .0 .Ը .0 .ի  քայլերգները, զորս 

դարձեալ նուագեց Հ .0 .Ը .0 .ի  շեփորա
խումբը։ Ապա, անոնք մարզադաշտի 

վրայ գեղեցկօրէն յարդարուած բեմին 

կողքին յարգանքով զետեղեցին դրօշնե– 

րը, որոնք ամբողվէ հանդիսութեան ըն– 

թացքին ծածանեցան, յաւելեալ փայլք 

մը տալով հանդիսութեան։

եւ Հ .0 .Ը .0 .ի  43-րդ Նաւասարդեան

մարզախաղերու պատուոյ նախագահ՝ 
տէր եւ տիկ• Համլէթ եւ կրեթթա
Չրախճեաններ։ Հոն էին նաեւ ՀՕ0–ի եւ 
Համազգայինի Լրջանային վարչու– 

թեանց, Հայ Դատի յանձնախումբի եւ 

զանազան կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներ, Հ .0 .Ը .0 .ի  անցեալի 

պատուոյ նախագահներ եւ §Տիպար
Հ.0.Ը.0.ական՝ֆներ« Հ ՚0 ՚Ը ՚0 ՚ի  համա–
կիրներ, հովանաւորներ, նուիրատու
ներ, ծնողներ եւ Հ.0.Ը.0.ականներ։

ԴՐՕՇԱԿԻ Ա Ր Ա ՐՈ Ղ Ո ՒԹ ԻՒՆ Ը
Հ .0 .Ը .0 .ի  Շրջանային խմբապետու– 

հի քոյր Շարլփն կիւզէլեան, Հ–0–Ը–0–ի
բարձրագոյն խմբապետական փողկապ

մը նուիրելէ ետք պատուոյ նախագահ 

կարօ էշկիեանին, արտօնութիւն խընդ– 

րեց Շրջանային վարչութեան ատենա
պետ եղբ. Տակոբ թիւֆէնքճեանէն 

սկսելու հանդիսութիւնը։ Դրական պա
տասխան ստանալէ ետք, ան հրահանգեց 

սկսելու հանդիսութիւնը դրօշակի 

արարողութեամբ։ Ազգային երդերու 

խանդավառ եղանակներու նուագով

մար զադաշտ ներ կայացաւ Հ .0 Ը 0 .ի
շեփորախումբը, մեծ ոգեւորութիւն 

ստեղծելով ներկաներուն մօտ։ 0թն ո
լորտը աւելի շիկացաւ, երբ ժողովուր– 

դին մէջէն ինքնավստահ քալուածքով 

արի-արենոյշները մարզադաշտ ներկա– 

յացան, իրենց հետ բերելով 0 . Նահանգ
ներ ու, Հայաստանի, Արցախի, Հարա–

ՀՈՆկՐԷՍԱկԱՆ  

Շ Ը Ր 0Ը ՝ Ի ԵԼՈՅԹԸ
Պաշտօնական յայտագիրը սկիզբ 

առաւ քոնկրէսական Շըրմընի ելոյթով, 
որուն ընթացքին ան, մատնանշելով հա– 

յութեան լաւ բարեկամներէն մէկը ըլլա
լու իր հպարտանքը, թուեց հայութեան 

ուղղուած բոլոր այն բարիքները, որոնց 

իրականացման նպաստած է։ Ան հերթով 

մատնանշեց Հայաստանի, Արցախի, 
սուրիահայերու եւ ջաւախքահայութեան 

տրամադրուած եւ տրամադրելի ամե– 

րիկեան նպաստները, ինչպէս նաեւ Հա
յաստանի տնտեսութեան հզօրացման 

ուղղուած իր ճիգերը եւ ուրախութեամբ 

յայտարարեց, թէ յառաջիկայ շաբաթնե– 

րուն պիտի այցելէ Հայաստան։
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
Վ Ա Ո  ՈՒԹ ԵԱՆ ՊԱՏ* ԱՄԸ
Շր^անային վարչութեան պատգա

մը փոխանցեր փոխ ատենապետ եղյր- 
Աեւակ կարապետ եան, որ ոփ^ու նհլէ 

ետք ներկաները, ուրախութեամբ մատ– 

նանշեց ըսելով• §°րկար ամիսներու 

տքնաջան աշխատանքներէ ետք, այսօր 

հանգամանօրէն իրենց աւարտին կը

հասնին Հ-Մ-Ը-Մ-ի Նաւասարդեան 44–
րդ մարզախաղերը, որոնց յաջողո լ– 
թեան լաւագոյն վկան դուք բոլորդ էք,
որ խուռներամ ներկայ կը գտնուիք եզ– 

րափակիչ այս հանդիսութեան: Րարի

եկած էք»՝–
Ապա, շնորհակալութիւն յայտնելով

Հ-Մ-Ը-Մ-ի Հարաւային Ամերիկայի եւ
*անատայի շրջաններուն մասնակցու
թեան համար, ընդգծեց• §44 տարիներ 

անընդմէջ իրականացուող Նաւասարդ– 

եան այս մարզախաղերը լոկ մրցումներ 
չեն, պարզապէս յաղթանակներ արձա
նագրող ձեռնարկներ չեն• անոնք մեր 

երիտասարդութիւնը մարզական մա– 

քուր մթնոլորտի մէջ համախմբող ծրա– 

գիրներ են, որոնք ոչ միայն կը հարըս– 

տացնեն Հ Մ  Ը Մ  ի պատմութիւ.նը, այ–

լեւ՝ Գեղեցիկ յոււերով կ ո գեւորեն մեզ
եւ մեր հաւատքը կը զօրացնեն անոր 

հանդէպ։ Նման աշխատանքներն են լա

ւագոյն թարգմանը Հ-Մ-Ը-Մ-ի առաքե
լութեան եւ նպատակներուն»։

Եղբայրը յատուկ շնորհաւորանքներ 

ուղղելէ ետք պատուոյ նախագահ տէր 

եւ տիկ• կարօ եւ Աօսի էշկիեաններուն 

եւ տարուան §Տիպար Հ-Մ-Ը-Մ-ական» 

եղբ- վարդգէս Շխրտըմեանին Շրջա
նային վարչութեան երախտագիտու–

թիւնը յայտնեց Հ Մ  Ը Մ–ական կամա֊
ւոր քոյր-եղբայրներուն եւ բոլոր 

անոնց, որոնք նպաստեցին Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
Նաւասարդեան մարզախաղերու յաջո
ղութեան եւ իսկական թարգմանը հան

դիսացան Հ-Մ-Ը-Մ-ի §Րարձրացի՚ր– 
բարձրացուր» կարգախօսին։

կԵԴՐՈՆ ԱկԱՆ
վԱՐ1 ՈՒԹ ԵԱՆ ՊԱՏ* ԱՄԸ
Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական վարչու

թեան անունով ելոյթ ունեցաւ եղյբ- վի

գէն Դաւթեան, որ Հ-Մ-Ը-Մ-ը շրջանի
ամէնէն գործօն եւ ազդեցիկ հայկական 

երիտասարդական միութիւնը նկատե– 

լով« ըսաւ© §Դուք բոլորդ էլ մեծ դեր էք 

ունեցել այս յաջողութիւնների մէջ, ինչ– 

պէս մեր օրինակները պատուոյ նախա– 

գահներ կարօ եւ Աօսի էշկիեանները եւ 

§Տիպար Հ-Մ-Ը-Մ-ական» սիրելի եղբ• 
վարդգէս Շխրտըմեանը»։

Ապա, Հ-Մ-Ը-Մ-ի հզօրացման մէջ
երիտասարդութեան դերը ընդգծելով, 
ան ըսաւ• §Հաւատացած ենք, որ միու– 

թեան ապագայի բանալին մեր գոր– 

ծունեայ երիտասարդների ձեռքին է։ 
Մայիս ամսուան մէջ, Աթէնքում, 17 

շրջաններից 40 երիտասարդ ղեկավար–
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ներ« դեսպաններ հէմը դրեցէն Հ©Մ©~ 

Ը՝Մ՝է երրորդ գործնական մասնէկէն 
երիտասարդական բաժանմունքէն« հե– 
տեւելով մեր ռազմավարական ծրագէ– 

րՒ  ամէնէն կարեւոր կէտերէց մէկէն։ 
Ապագան պայծառ ենք տեսնում© ապա– 

գան հոս է՝ֆ։ Ան էնքնզէնք բախտաւոր 

նկատեց« որ ութ տարէներ եղած է Հ Մ –  
Ը՝Մ՝է կեդրոնական վարչութեան ներ–

կայացուցէչը Արեւմտեան Մ՝ նահանգ
ներու շրջանէն եւ խոստացաւ այսուհե– 

տեւ եւս շարունակել էր ծառայութիւնը
Հ Մ Ը Մ է ն :

ԱՌԱՋՆ ՈՐԴԻՆ  

ՀԱՅՐԱԿԱՆ Օ Ր Հ  Ո ՒԹ Ի ՒՆ Ը
Հայրական էր օրհնութէւնները փո

խանցեր Առաջնորդ Մուշեղ Արք© 0ար– 
տէրոսեան« որ առաջէն հերթէն փառք 

տուաւ Աստուծոյ« որ անգամ մը եւս 

առէթ Ընծայեց համախմբուելու Նաւա– 

սարդեան մարզախաղերու փակման 
հանդէսութեան եւ տողանցքէն առէ–
թով–.

§Մեր գաղութէ զաւակներուն հա
մար տօնախմբութեան վերածուած եւ 

անցեալէ ուխտէ օրերը յէշեցնող այս հա
ւաքները անկասկած, կը հետապնդեն 

մէասնութեան եւ բռնցքուելու նպա
տակները քաջ գէտնալով« որ ոչ մէայն 

Նաւասարդեան օրերու պարուրանքը կը 

վերապրէնք« այլ անհամբեր կը սպա– 

սենք հանդէպելու այս խաչմերուկէն« 
ուր Հ Մ Ը Մ է  մարզէկներն ու սկաու– 
տական շարքերը մեզ է  մէ կը բերեն

Արեւմտեան Մ© Նահանգներու տարած–

քէն, Հ-Մ-Ը-Մ-է Շրջանայէն Վարչու–
թե ան կողմէ կազմակերպուած այս փա
ռահեղ հանդէսութեան« որ հաւաքական 

կամքէ եւ աշխատանքէ արդէւնք է՝%« 
հաստատեց սրբազան հայրը։

Ապ ա« §Րարձրացէ ր-բարձրացո ւրՖ 

նշանաբանը Հ©Մ©Ը©Մ©է հաւատամքէն 
խօսուն վկայութէւնը նկատելով« Առաջ-

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 44-ՐԴ 
ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Շանթ» մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սասուն» մասնաճիւղ

ԱԹԼԷԹ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սան Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մասիս» մասնաճիւղ 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Կարս» մասնաճիւղ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Շանթ » մասնաճիւղ

ԹԵՆԻՍ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սիփան» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Շանթ» մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» մասնաճիւղ

ԼՈՂ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մասիս» մասնաճիւղ

2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սան Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սիփան» մասնաճիւղ

ՎՈԼԻՊՈԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ. Հարաւային Ամերիկա
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մոնթեպելլոյի մասնաճիւղ

ՖՈՒԹՊՈԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Անի» մասնաճիւղ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Ազատամարտ» մասնաճիւղ

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մասիս» Մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Շանթ» Մասնաճիւղ
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նորդը փառք տուաւ Աստուծոյ, որ հայ 

ժողովուրդէն շնորհած է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի  
նման կազմակերպութիւն մը, էնչպէս 

նաեւ երախտիք յայտնեց անցեալէ եւ 

ներկայի րոլոր Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ականներուն, 

որոնք §Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը վերածեցին մարմնա– 
կան թէ հոգեւոր դաստիարակութեան 

հնոց եւ մեր նորափթիթ կարգապահ 

փոքրերուն, մատղաշ պատանիներուն 

եւ խոստմնալից երիտասարդութեան
իսկական 

դարրնոցՖ։

յջնորդներ դառնար

Տ Ո  ԱՆՑՔԸ
Փոխանցուած երեք տպաւորիչ պատ

գամներէն ետք, տեղի ունեցաւ հանդի– 

սութեան գլխաւոր առանցքը հանդիսա
ցող եւ այնքան սպասուած տողանցքը։ 
Հ Մ Ը Մ ի  Շրջանային Վարչութեան

շեփորախու մրի ազգայնաշունչ եղա
նակներով ոգեւորուած, յաջորդարար 

մարզադաշտ ներկայացան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
Հարաւային Ամերիկայի եւ է̂անատայի 

շրջաններու խումրերը, որոնց հետեւե– 

ցան §Հրաշք»ի անդամները, Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի 
երիտասարդական րաժանմունքն ու 

շրջանի նորագոյն՝ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝ի §Կիլիկ՜ 
իա՝Ֆ միաւորէն մինչեւ շրջանի հիմնա
դիր Լոս Անճելըսի մասնաճիւղի սկաու– 
տական եւ մարզական խումրերը, յանձ– 

նախումրերն ու անդամները, իրենց 

վարչութիւններուն գլխաւորութեամր։
Անոնք տողանցեցին հպարտ եւ ինք

նավստահ, հրճուանքով րարեւեցին ներ– 

կաները, իրենց տեղերը գրաւեցին մար– 

զադաշտին վրայ եւ հետեւեցան յանձ
նումի արարողութեան մարզական 

մրցումներու յաղթանակի րաժակնե–

րու, որոնք յանձնուեցան Առաջնորդին, 
կարօ եւ Աօսի էշկիեաններու, Վարդգէս 

Շխրտըմեանի, էնթընի Փորթանթինոյի 

եւ Տակոր Թիւֆէնքճեանի ձեռամր։

ԲԱԺԱԿՆԵՐՈՒ ՏԱՆՋՆՈՒՄԸ  

Ե Ւ  ՀԱՆԴԻՍՈՒԹ ԵԱՆ ՓԱԿՈՒՄԸ
Մասնաճիւղերու ամիսներու երկար 

պայքարին արդար արդիւնքը հանդի

սացող րաժակներուն յանձնումը (ար–
դ իւնքները  տ եսն ե լ ա ռա ն ձին –« Մ .» )
մեծապէս ոգեւորեց ներկաներն ու յատ
կապէս մասնաճիւղերը։

Այնուհետեւ, Շրջանայինի խմրապե– 

տուհի քոյր Շարլին Կիւզէլեան մարզա– 

դաշտին վրայ ծածանած Նաւասարդ– 

եան դրօշը յանձնեց Շրջանային Վար– 

չութեան ատենապետին, որ իր հերթին 
զայն նուիրեց պատուոյ նախագահին։

Հանդիսութեան պաշտօնական յայ
տագիրին վերթին րաժինով ելոյթ ունե
ցաւ երգիչ Վարանդը, որ ապրումով 

ներկայացուց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի նուիրուած 
գեղեցիկ երգերու փունջ մը։

Այնուհետեւ Նաւասարդեան խրախ
ճանքը շարունակուեցաւ փառատօնի 

շրջափակին մէջ, ուր շրջանի սիրուած 

արուեստագէտներուն հրամցուցած եր– 

գերուն ընկերակցեցաւ հրավառու– 
թիւնը, աւելի խանդավառելով արդէն 

իսկ զուարթ մթնոլորտը։

Լուսանկարները
ՊԵՐՃՃԱՄՃԵԱՆԻ
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Հ.Մ.Ը.Մ. 0  ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 0 . ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 29-ՐԴ ԽԱՂԵՐՐ Ն ԻՒ ԵՈՐՔԻ Մ ԷԶ

Թղթակից 
ՆԻՒ ԵՈՐՔ

2019–

©0©Ը©0©ի Արեւելեան Մի
ացեալ Նահանգներու 29- 

րդ Նաւասարդեան խաղե– 

րը տեղի ունեցան Նիւ
Եորքի մէջ, 4-7 Յուլիս

Լանաւորութեամբ Արեւել

եան 0 . Ն ահանգներու Թեմի Առաջնորդ 
Անուշաւան Արք. Դ անիէլեանի, նախա– 

ձեռնութեամբ Հ©0©Ը©0©ի Արեւելեան 0 .
Նահանգ ներ ու Շիջանածին Վարչու– 

թեան, հիւրընկալութեամբ Հ©0©Ը©0©ի 
Նիւ Եոբքի մասնաճիւղին եւ ներկայու– 
թեամբ Հ©0©Ը©0©ի կեդրոնական Վար
չութեան անդամ եղբ© Հրաչ 0եսրոպեա– 

նի% Բացման հանդիսութեան ներկայ Էր 

ՀՕ0–ի Արեւելե ան 0© Նահանգներու Շրջանային Վարչու
թեան ներկայացուցիչ Աանտրա Վարդանեան:

ԲԱՑ0ԱՆ ՀԱ ՆԴ ԻՍՈՒԹ ԻՒՆԸ
Նաւասարդեան խաղերու բացման հանդիսութիւնը ըն– 

թացք առաւ վայրկեան մը յոտնկայս լռութեամբ յարգելու 

համար յիչատակը Ա© Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Տէր 0ուչեղ Ա. 
0հնյ© Տէր ^Լալուստեանի, որ տարիներ չարունակ զօրավիգ
կանգնած է Հ©0©Ը©0©ին։

Ապ ա, ներկաները վայրկեան մը եւս յոտնկայս յարգեցին 

յիչատակը տարիներ չարունակ Հ©0©Ը©0©ին ծառայած, միու– 
թեան §՛Ծառայութեան» չքանչանակիր, Ուաչինկթբնի մաս– 

նաճիւղէն եղբ. Համօ Աարտարպէկեանցի: Այս առիթով,
Շրջանային Վարչութիւնը յայտարարեց, թէ Նաւասարդեան 

խաղերու երէց տղոց վոլիպոլի բաժակը յաջորդող հինգ տա– 
րիներուն պիտի կրէ եցբայբ Համոյին 
անունը:

Օրուան հանդիսավար եղբ© Նազա– 

րէթ Ապաճեան բարի գալուստի խօս– 
քէ ետք, յաջորդաբար հրաւիրեց Հ.0.–

Ը 0  ի Նիւ Ե որքի մասնաճիւղի ատե
նապետ եղբ. էտի Թորոսեանը, Շրջա
նային Վարչութեան ատենապետ եղբ.
Ար ամ ^Լայսէրեանը, կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ եղբ© Հրաչ 0ե ս- 
րոպեանը եւ Առաջնորդը, որպէսզի 
փոխանցեն իրենց պատգամները:

0ԱՐԶԱԽ ԱՂԵՐԸ
Երեք օրերու վրայ երկարող խաղերու ընթացքին, դաչտե– 

րու վրայ թէ ամէնուրեք, Հ©0©Ը©0©ական մարզիկներ հանդի– 
պեցան իրենց հարազատներուն, որոնք ժամանած էին Արե
ւելեան 0 . Նահանգներու զանազան մասնաճիւղերէն:

Բոլոր մարզիկները, սկաուտները եւ համակիրները, 

խումբ առ խումբ ժամանեցին Նիւ Եորք, ուր տեղի ունեցաւ 
մանաճիւղերու պատասխանատուներու կարճ ժողով մը , բա
ցատրելու համար մարզախաղերուն դասաւորումը, օրէնքնե
րը եւ կարգապահական պայմանները:

Հ©0©Ը©0©ի տարեկան այս մարզախաղերը առիթ մըն են 

սատարելու Հ©0©Ը©0©ի վսեմ նպատակին, երբ չրջանի մասնա
ճիւղերէն ժամանած Հ©0©Ը©0 ©ականներ եւ համակիրներ, 
Հ©0©Ը©0 ©ի չունչով եւ ոգիով գօտեպնդուած, կը հաւաքուին 
Նաւասարդեան խաղերու դրօչին տակ մրցելու մարզական 

ապնիւ ոգիով, սա եղծելո ւ խան դա - 
վառ մթնոլորտ, ծառայելու §Բարձ– 

ր ացի՛ ր –բ ար ձրացո ւր» նչանաբանին, 
միչտ ի միտի ունենալով, որ այս խա– 
ղերէն յաղթական դուրս պիտի գայ 

Հ©0©Ը©0©ի ընտանիքը միայն։
Ծնողներ ու բարեկամներ ոգեւո– 

րիչ խ անդավառութեամբ մը ներկայ 

էին դաչտերու մէջ, քաջալերելով 
իրենց մարզիկները, որպէսզի նորա
նոր յաղթանակներ արձանագրեն 

իրենց մասնաճիւղերուն համար,
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առանց անդրադառնալու^ թէ Հ՚Մ–Ը–Մ–ին իրծնց անդամակ
ցութիւնը ինքնին մեծագոյն յաղթանակն է հայեցի դիմագիծի 

պահպանման մեր ճիգերուն մէջ՚.
Այս առիթով հրատարակուեցաւ յուշամատեան գրքոյկ մը։
Մարզախազերու նախավերջին օրուան երիտասարդական 

պարահանդէսը խանդավառեց երգչուհի Աարինա ՝Րրոս։ 3 ա՜ 
ջորդ օր տեղի ունեցաւ յաղթանակի ճաշկերոյթ–պարահանդէ
սը։

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ  

ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ
3  ա ղթա նա կի ճաշկերոյթ՜պարահանրլ էսին բա րի գա լուստ ի  

խ օսք արտասանեց հիւրընկա լ մա սնա ճիւղի վա րչութեա ն ա տ ե
նապետ եղբ– էտ ի  Թ որ ոԱեա ն։ Ապա, յա ^որդա բա ր խ օսքեր ա ր
տ ա սա նեցին ՄԱԿ՜ի մօտ  Հա յա ստ ա նի  դես պ ան Ահեր 
Մ ա րգա րեա ն, Հ-Մ -Ը  Մ  –ի Ա րեւելեա ն Ա՝. Ն ա հա նգներու Շ ր ջա 
նա յի ն  Վ ա ր չո ւթ եա ն  ա տենա պետ եղբ– Ա րա մ Դ ա յս էր ե ա ն , 

Հ -3 -Դ- Ա րեւելեա ն Մ - Ն ա հա նգներու Կեդրոնա կա ն Կոմիտ էի  
ա նդ ա մ  խ ա ժա կ Ա կրտ իչեա ն, Հ-Մ -Ը-Մ -ի Կեդրոնա կա ն Վ ա ր
չո ւթ ե ա ն  ա նդ ա մ  եղբ • Հ ր ա չ Ա եսրոպ եա ն եւ Թ եմ ի  փ ոխ  ա ռա ջ

նոր դ  Աահա կ Ծ - Վ ր դ ՝ Ե միչեա ն։
Երեկոն խանդավառեց երգիչ Աագօ Թաչճեան, որ այս առի

թով յատկապէս հրաւիրուած էր Աոնթրէալէն։ Նոյն երեկոյ– 

եան տեղի ունեցաւ բաժակներու եւ յուշատախտակներու 

բաշխում։ <̂ Ամէնէն աւելի բարելաւուած մասնաճիւդՖի բաժա
կը ստացաւ Նիւ֊ ճրրզիի մասնաճիւղլ7, <̂Տ իպար մասնաճիւդՖի 

«Եղբ– Ար ամ Կտւուր» բաժակը ստացաւ քէիլատերիիոյ մաս– 

նաճիւղը։ Երէց տղոց վո/ 1,ս1ո//՚ «Եղբ– Համօ Աաբտաբապէկ– 
եանցՖ բաժակը ստացան Փրովիտբնսի եւ Մեր իմաք Հովիտի 

մասնաճիւղերը։ Երէց տղոց պասքեթպո լի «Եղբ– Մարք Ալա– 
շայեանՖ բաժակին տիրացաւ Շիքակոյի մասնաճիւղը։

Ատորեւ մասնաճիւղերուն ընդհանուր դասաւորումը–՜
1– Նիւ Եորք 89 կէտ 

2– Շիք ակօ 40 կէտ
3. Ուաչինկթըն 35 կէտ

4. Նիւ ճըբղյի 29 կէ տ 
5* Պոսթրն 13 կէտ
6. Ֆիլտտելֆիա 5 կէտ
7– Փրովիտընս 3 կէտ
Մեր իմ աք Հովիտ, Ալպրնի

3 ետադարձ ակնարկ մը նետելով մարզա խազերուն վրայ, 
առանց վարաներու կարելի է հաստատեր թէ շրջանը հարուստ 

է ազգային բարձը գիտակցութեան տէր կամաւորներով, ըլ
լան անոնք ծնողներ թէ պատասխանատուներ։

Անդամ մը եւս Հ-Մ-Ը-Մ–ի մեծ րնտանիքը յադթական դուրս 
եկաւ։

Յատուկ գնահատանքի արժանի են հիւրընկալ Նիւ Եորքի 

մասնաճիւղը եւ Շրջանային մարզա կան յանձնախումբը։

ՍՏԱՑԱՆՔ

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԴԷՄՔԵՐ 
ԵՒ ՅՈՒՇԵՐ 
(Ա. հատոր)

Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ 
Շրջանային Վարչութեան, Հալէպ, 2019։

* *  *

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ԽԱՂԵՐՈՒ ԳԻՐՔ

Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ 
Շրջանային Վարչութեան, Հալէպ, 2018։

* * *

100-ԱՄԵԱԿԻ
ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ

Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Գանատւսյի շրջանի։

* * *

«ԴԷՊԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿ...»
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱՅ ԵՐԹԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱօ 

100 ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ, 100 ԴԷՄՔ

Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան, Պէյրութ, 2019։




