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ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

հատավաճառի սակն է 4000 լ.ո.։ 
Տարեկան բաժանորդագրութեան 

սակ ճշդուած է 48000 լ.ո.։ 
Լիբանանէն դուրս թերթին

բաժանորդագրութիւնը 
կը կատարեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մեկուսի 
եւ Շրջանային Վարչութիւնները։ 

Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 
կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ 

(Տարեկան սակ՝ Միջին Արեւելեան 
եւ Եւրոպական երկիրներ $70, 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա՝ $75)։
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Դ
իւրին չէ ժամանակին հետ 
քայլ պահելը։ Օրէ օր կեան
քի ընթացքը աւելի կ5ա– 
րագւսնայ, կը մեքենակա– 
նանայ եւ կ5արդիականա– 
նայ։ Կեանքի ընթացքին հեւո կը փոխուի 
նաեւ հասակ նետող սերունդին դիմա– 

Գիծը։
Չունենանք սերունդ մը, որ շատ եւ 

շուտ կը ձանձրանայ, որովհետեւ գրեթէ 
ամէն ինչ ունի իր շուրջ։ Դիւրին չէ գո
հացնել զայն։

Չունենանք սերունդ մը, որ կը մերժէ 
դաստիարակչական դասական միջոցնե
րը, որովհետեւ արդի արուեստագիտու
թեան կարելիութիւններով ամէն ինչ կրնայ 
ունենալ ձայնով ու նկարով, ոչ թէ մենա– 
խօսութեամբ՝ դասախօսութեամբ, այլ՝ 
«ան-լայն» երկխօսութեամբ, յաճախ նա
եւ հաւաքական զրուցատրութեամբ։

Չունենանք սերունդ մը, որ չի բաւա– 
րարուիր գաղութայինով ու հայկակա
նով, որովհետեւ «Համաշխարհային գիւ
ղի» հրապոյրները կը շլացնեն զինք 
ամէն առիթի։

Վերջապէս, կ5ունենանք սերունդ մը, 
որ ինքզինք հեռու կը պահէ ազգային– 
միութենական կառոյցներէ, որովհետեւ 
անոնց գործելաոճին մէջ կը տեսնէ որոշ 
դանդաղութիւն եւ սովորամոլութիւն։

Մտահոգիչ այս բոլոր երեւոյթները 
լայնօրէն լուսարձակի տակ առնուեցան 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի 1 Օրդ Պատգամաւորական Ընդ
հանուր ժողովի ռազմավարական ծրա– 
գրաւորումի թղթածրարին քննութեան 
ընթացքին, ուր հիմնական առաջնա– 
հերթութիւն նկատուեցաւ նոր սերուն
դին հետ ժամանակի՜ լեզուով՝ արդի ար– 
հեստագիտութեամբ խօսելու անհրա
ժեշտութիւնը։

Առ այդ, «Համակազմակերպական 
արհեստագիտութիւն» վերնագրին տակ, 
Պատգամաւորական ժողովը առաջադ
րեց միութենական հաղորդակցութեան 
նոր որակի մը ստեղծումը բոլոր մակար
դակներու վրայ։ Կայքէջ, համացանցա– 
յին պատկերասփիւռի կայան, ռատիո
կայան, անդամական տուեալներու շտե

մարան, դաստիարակչական նիւթերու եւ 
երդերու բաժիններ պիտի ըլլան այն նո– 
րութիւնները, որոնք պիտի փորձեն բա– 
ւարարել այսօրուան դժուարահաճ սե
րունդին պահանջները, խազերու ու ժա
մանցի հետ ազգային դաստիարակու
թիւն եւ ինքնութիւն փոխանցելով 
անոնց։

Արդի արհեստագիտութեան կարե– 
լիութիւնները պիտի օգտագործուին 
նաեւ միութենական աշխատանքներու 
արադ եւ հեզասահ կազմակերպման 
համար, շրջանները ամրօրէն կապելով 
իրարու։ Նամակագրութեան ժամանակը 
պատմութեան անցած է այլեւս։ ժամը– 
ժամուն եւ վայրկեանը վայրկեանին կա
տարուող փոխանցումները ժամանակի 
ահագին խնայողութիւն կրնան կա– 
տարել, իսկ համացանցային ժողովները 
ճամբորդական եւ նիւթական մեծ տաղ
տուկներ կրնան լուծել։

Ինչո՞ւ չօգտուիլ գիտութեան բարիք
ներէն եւ զանոնք չծառայեցնել ազգա– 
յին-միութենական մեր նպատակներու 
իրագործման, հասնելու համար աշխար– 
հի չորս ծագերը, հոն ուր կ5ապրի նոյնիսկ 
մէկ հայ։ Համացանցը եւ անոր «կրտսեր 
եղբայրներ»ը՝ «Ֆէյսպուք»ը, «Եու Թիու– 
պ»ը, «Թուիթըր»ը, «Սքայփ»ը «Մայ 
սփէյս»ը եւ ուրիշներ տեղեկատուական 
ազդու եւ արադ միջոցներ են, որոնք 
ճիշդ ձեւով օգտագործըւելու պարագա
յին կրնան քարոզչական հսկայական 
դեր խաղալ, հազարաւորներ ներգրա– 
ւել, մթնոլորտ ստեղծել եւ աշխատանքի 
յարմար ենթահող պատրաստել։

Պատգամաւորական ժողովը այս ի– 
մաստով առաւ կարեւոր քայլ մը, երբ ան– 
վերապահօրէն որդեգրեց ռազմավա
րական ծրագրաւորումի թղթածրարին 
այս կէտը, համակազմակերպական ար
ուեստագիտութեան ընդհանուր շրջա
գիծը ճշդելով եւ մասնագիտական հա
մապատասխան գրասենեակի մը ըս– 
տեղծումը նախատեսելոփ

ճամբան բացուած է արդէն։ Կը մնայ 
ընթանալ յառաջ։
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ՊԱՏԳԱՄ =

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈ ՒԹԻՒՆ
, .Մ.Ը.Մ.ի 10բդ Պատգամաւորա– 

կան Ընդհանուր ժոդովէն ընտըր– 
ւած Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական

– . Վարչութիւնը իր Ա. լիագումարը 
' ՝ –֊ –,յ կայացուց նստավայր Պէյրութի 

մէջ, 5-7 Նոյեմբեր 2011 ին։
Լիագումարը առաջին հերթին իր ներկա

յացուցիչներուն միջոցով ընդհանուր գիժե
րու մէջ լսեց Շրջաններու մասին զեկուցում 
մը եւ անդրադւսրձաւ անոնց դիմագրաւած 
դժոււււրութիւններուն, ապա՝ կանգ առաւ 
10րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժոդո– 
վի առաջարկ-բանաձեւերուն վրայ, որոնք 
կրկին մւսնրամւււսնօրէն արծարծուեցան եւ 
յետ ուսումնասիրութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը մշա
կեց իր քառամեայ (2011-2015) գործունեութեան ուղեգիծ– 
գործելաձեւը։

Ա. ԿԱԶՄԱԿԵԸՊՉԱԿԱՆ
Միութեան ուժեղացումն ու հգօրացումը ամրապնդելու 

նս|ւստակուի առաջադրուեցաւ հետամուտ ըլլալ մարդուժի 
ււ|ատրասսւութեսւն, նոյնպէս զարկ տալ ցամաքամասային 
ձեռնարկներու ըլլան անոնք համագումարներ, դասըն
թացքներ, բանակումներ եւ մարգախադեր։

Որոշուեցաւ հետամուտ ըլլալ վերջին շրջանին Հ.Մ.Ը.Մփ 
ընսսսնիքին վերամիացած եւ կամ նորաստեղծ Մեկուսի 
Շրջաններու ներքին կագմակերպչական աշխատանքնե– 
րուն, ինչպէււ նաեւ ի պահանջեալ հարկին նոր դադարնե
րու մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշին ներքեւ վառ պահել հայու դիմւս– 
գիծն ու դրոշմը։

Կեդրոնական Վարչութիւնը կագմակերպչական հիմքե– 
րով առաջնորդուելու համար ճշդեց իր ներ-վարչական յա
րաբերական գործընթացը պաշտօններու դասաւորումներ 
կատարելով եւ շրջաններու հետ իր յարաբերութեանց գոր– 
ծելաոճը վերահաստատեց շարունակել փոխադարձ հաս– 
կացողութեամբ։

Կեդրոնական Վարչութիւնը շեշտեց հայրենի պետու
թեան հետ յարաբերութիւնները առաւել եւս սերտացնելու 
կարեւորութիւնը պաշտօնական այցելութեամբ եւ երկիրնե
րու մէջ Հայասսսսնի Հանրապետութեան դեսպաններուն 
հետ, ի հարկին գործակցութեան կարելիութիւնը ընդարձա
կել եւ այցելութեանդ ընթացքին ներկայացնել Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
կառոյցը եւ անոր աշիւարհատարած գործունէութեան մւսր– 
զերը.

Բ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
Վերջին տասնամեակներուն, ժողովուրդ

ներու աճելավայրերու տեղաշարժը նաեւ 
ււ|աւոճառ դարձաւ հասկացողութիւններու եւ 
կենց աղային ըմբռնումներու փոփոխու
թեան, թեւ տալով համաշխարհայնացման 
արագընթաց կարդա վիճակին։ Հայութիւնը 
եւս չէր կրնար անմասն մնալ այս պար– 
տ ա դր ո ւ ա ծ ի ր ա վ ի ճ ա կ է ն:

Հետեւաբար, Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր գաղափարա– 
բանութեամբ եւ յատկապէս հայ ժողովուր
դին անսակարկ ծառայելու իր առաքելու– 
թեամբ, 9րդ Պատգամաւորական Ընդհա
նուր ԺՒողուխվ քննելէ ետք վերոնշեալ կա

ցութիւնը, պարտք կը դնէր անցեալ քառամեակի Կեդրոնա
կան Վարչութեան յառաջացնելու Ռազմավարական Ծրւսգ– 
րաւորումի Յանձնախումբ մը, մասնագիտւսկւսն հիմքերով 
քննարկելու շրջաններու միութենական գործունէութեանց 
տուեալ դրութիւնը եւ 10րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր 
(Ւողովին ներկայացնելու ապագայի տեսիլքով միութեան 
հզօրացման կառոյցն ու որդեգրելիք գործելաձեւը։

Արդ, Կեդրոնական Վարչութիւնը, իր կարգին, իր օրա
կարգի հիմնահարցերէն համարելով փոխանցուած թղթւսծը– 
րարը, երկարաշունչ նիստով զայն որդեգրեց եւ առաջադ
րեց հանգրուանային դրութեամբ անյապաղ իրագործել։ 
Նախատեսուած ծրագիրը յաջողցնելու համար յառաջա– 
ցուց յանձնախումբ մը, որ իր կարգին ււփտի ճշդէ գործադ
րութեան հանգրուաններու յաջորդական եւ ժամանակագ
րական գործընթացը եւ հետագային պիտի ստեղծուին ւսնհը– 
րաժեշտ գործադիր գրասենեակներ։

Գ. ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
Միութեան ողնասիւնը համարուող սկաուտութիւնը եւ 

անոր ճամբով յաջորդական սերունդներու դաստիարակու
թիւնը ապահովելու ու մերօրեայ պահանջներուն եւ յւստկա– 
ււյէււ յառաջխաղացքներ ձեռք բերելու նպասոսկուի առա
ջադրուեցաւ Հայաստանի մէջ կայացնել համա–Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական խմբապետական Զ. համագումարը, ծրագրելու 
եւ իրագործելու համար խմբաւորումներու խմբաւււեսսսկան 
կազմերուն յատուկ վերաորակաւորման դասընթացքներ, 
ինչպէս նաեւ հիմնուելով նախորդ փորձառութեան ւէրայ 
համակարգելու համար Արարատեան կարգը եւ ընդհանուր 
բանակումի նախածրագիրը։

Սկաուտական կարգերու գիտելիքները այժմէականացը–
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նելու հեռանկարով, որոշուեցաւ վերա– 
տեսութեան ենթարկել այժմու (լիրքերը 
եւ հետագային, ի հարկին, զանոնք վե– 
րահրատարակել նոր յարմարեցումնե
րով։ Համագումարը պիտի մշակէ նաեւ 
բոլոր շրջաններու համար երէցական 
կարգերու գիտելիքները, առ ի ււյատրաս֊ 
տութիւն գիրքերու հրատարակութեան։

Կեդրոնական Վարչութիւնը կարհ– 
ւորեց Հ.Մ.Ը.Մ.֊Հ.Ա.Ս.Կփ Համաշխար֊
հային Սկաուտական Շարժումին անդամակցութիւնն ու 
գործօն դերակատարութիւնը եւ անոր ճամբով ստեղծուած 
սերտ յարաբերութիւնները միջագգային սկաուտական 
մարմիններուն հետ, թելադրեց յատուկ ռազմավարութեամբ 
առաւել եւս զարգացնել ու ամրապնդել գործակցութեան 
կարելիութիւնները եւ միջագգային սկաուտական միջոցա– 
ռումներուն առաւելագոյն թիւով մասնակցութիւն բերել ի 
նպաստ Հայ Դւստի աշխատանքներուն։

Կեդրոնական Վարչութիւնը անդրադառնալով հայ 
սկաուտութեան հիմնադրութեան 100ամեակին, որուն 
ստեդծման ռահվիրան կը համարուի Հ.Մ.Ը.Մ.ը, որոշեց 
2012ին յատուկ ձեռնարկներով եւ տօնակատարութիւննե– 
րով հանդէս գալ կազմակերպական բոլոր շրջաններու մէջ։

Դ. ԱՆՐՋԱԿԱՆ
Մարմնակրթանքը մարզախաղերով կիրւսրկելու եւ տզ

զային ոգի թրծելու նպատակադրութենէն առաջնորդուած 
եզրակացուեցաւ այս քառամեակին համա֊Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
մարզախաղերը անգւսմ մը եւս իրականացնել հայրենի 
Ս՜այր հալին ւէրայ։

Շրջաններէն ներս, ըստ հնարաւորութեան եւ կարելիու
թեան, կիրարկել զանւսզան մարզախաղեր եւ թաւի տալ 
մարգական դպրոցներու, ուր ւիոքր տարիքէն մարզիկ-մար– 
զիկուհիներ հնարաւորութիւնը կ՚ունենան կազմաւորուելու 
եւ պատրաստուելու ըստ իրենց կիրարկած մարզաձեւին։

Համահայկական խազերուն մասնակցիլ աւելի մեծ 
թիւուԼ եւ ըստ կարելիութեան լրիւ խումբերով բոլոր մարզա– 
խ ա ղե րուն հ ւս ւ ա ս ա ր ա պ է ս:

Ե. «ՄԱՐԶԻԿ» ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ
Միութեան գաղաւիարաբանութիւնը ւսրտայայտող եւ 

հայ ժողովուրդի ձգտումներուն մէկ փարոսը եղող «Մար
զիկ» պաշտօնաթերթը տարածելու հրամայականէն թե
լադրուած անխուսափելի համարուեցաւ «Մարզիկ»ին մա
տակարարել բարոյական եւ նիւթական աջակցութիւն։

Առաջադրուեցաւ Սփիւռքի որոշ շրջաններուն համար 
խմբագրականները օտար լեզուով թարգմանել եւ անոր լրիւ 
բովանդակութիւնը տեղադրել կայքէջին վրայ, հասկնալի 
դարձնելու համար բոլորին։

Ջ. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿ
Կեդրոնական Վարչութիւնը կանգ առաւ Հայկական Ցե

ղասպանութեան ւՕՕամեակին 2015ին համահայկական 

տարոդութեամբ տեղի ունենալիք յիշա– 
տ ա կ ի հ ա ն դի ս ո ւ թ ե ա ն ց:

Առ այդ, իր շարքերուն ամենուրեք եւ 
անխտիր կը թելադրէ բոլոր ձեռնարկնե֊ 
րուն խիտ շարքերով եւ ամբողջական 
մասնակցութիւն, նոյնպէս մեր ժողո
վուրդի գոյապայքարին ի խնդիր կազ
մակերպել Հ.Մ.Ը.Մ.ի ոգին նհրշնչող որ
բանոցէն ծնած միութեան արժանավա– 
յել հանդիսութեամբ ոգեկոչել Ցեդաս–

ւդանութեան 1 ՕՕամեակը։

է. 95ԱՄԵԱԿ
2013ին Շրջաններէն ներս փառաշուք հանդիսութեամբ 

տօնակատարել Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան անկա
խութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 95ամեակները, 
հանրութեան եւ օտւսրներուն աւելի ծանօթացնելով Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի ազնիւ գաղափւսրախօսութիւնը եւ հայ ժողովուրդի 
անհ հրքելի պ ահ անջատ ի ր ո ւթի ւնը։

95ամեակի առիթով պատրաստել խորհրդաւդատկեր (լո– 
կօ) տարուան ընթացքին զայն օգտագործելու, ինչպէս նա
եւ ձեռնարկներուն շքանշաններով պարգեւատրել վաստա
կաւոր, բեղուն եւ յիշատակելի անցեալ ունեցող քոյր-եդ– 
բայրներ։

Ը. ԿԱՅՔԷՋ
Արդի հաղորդակցութեան արագընթաց ւղւսյմւսններէն 

օգտուելու համար, նպատակայարմար նկատուեցաւ յարա
տեւ եւ նորագոյն միջոցներով օժտել միութեան կայքէջը, 
ստեղծել նաեւ «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի յատուկ կայքէջ 
մը եւ զարգացնել միութենական համացանցային աշխա– 
տանքները։

Թ. ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐ
Ընդհանուր սկզբունքներէ մեկնած եւ ծրագրուած աշ– 

խատանքները լաւագոյնս իրագործելու եւ յաջողցնելու հե
ռանկարով, որոշուեցաւ գործել յանձնախումբերու դրու– 
թեամբ, որոնք իրենց մասնագիտութեամբ ու փորձառու– 
թեամբ քառւսմեայ գործունէութեան ընթացքին պիտի ունե
նան մնայուն բնոյթ, ինչպէս՝ ռազմավարական, սկաուտա– 
կան, տնտեսական, կւսյքէջ, «Մարզիկ», քոյր մասնաճիւ– 
ղեր, ուրիշներ պիտի յառաջանան ժամանակաւոր, անոնք 
ձեռնարկներէն ւսռաջ կեանքի կոչուելով, պիտի կարենան 
կազմակերպել ու վարել ճշդուած գործունեութիւնը։

Քառամեայ ծրագիրի իւրաքանչիւր ձեռնարկի յաջողու
թիւնը կը վստահուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ւսմբողջ ընտւսնիքին, որուն 
դափնեպսակն է իր յաւերժահնչիւն եւ յաւերժապանծ նշա
նաբանը «Բարձրազի ր֊բարձրացուր»ը։

11 Նոյեմբեր 2011

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Ա ԼԻԱԳՈՒՄԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾՆԵՐՈՒ ԿՈՂՔԻՆ՝

ՀՄ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՍԸՄէ 10/7/7 Պ ա տ դա 1Ս-

, ա դ դւս–կան այցեչու

յին մւսբմիններու եւ հաստատո ւթիւններ ու՝.

թի մկ^՝ Լիբանան՝ 5-7 Նոյեմբեր 2011^/5/։ (Դ 
ի ա շխա տ անքն եր ո ւ կողքէն՝ կւ

տւսրւսս ւսշի/ւստանքը Հայաստասէս սրսշէյւ Ագւրւրւքր տար

րեր դաղութներ եւ յիշեցո ւց ՝ որ մեր կեանքին մկջ դործող 
րոլոր կարւոյրները պկտք կ ծրագրեն ու գործեն համահայկա

կան հայեդակկտով <Ւուլովուրդին ծարւայութիւնը ունենալով 
իրենց կեանքին ու դործին կիդակկտը՝.

*իկ

մեակին ղանադան

մանաւանդ Ռազմավարական Մրագիրի դործադրութիւնը՝ 
ղ ո ր Պ ա տ դա մա ւո ր ա կ ան (Դողովը սլարւոք դրաւ կ եդր ոնա–

լս ո. լա

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ Հ 3 Գ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻՆ

Արամ Ա– կաթողիկոսի այցելութենկն ետք՝ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է 
Կ եդրոնական *Լարչութիւնր մեկնեցաւ աղդոյեան՝ֆ կեդրոն 
ել հանդիպում մր ունեցաւ Հ–3՝Դ՝ Լէբ անա նի կ եդրոնա կան

կոմիտկի դիւանին հետ՝. կեդրոնական կոմիտկի ներկայացու

ցիչ Յովիկ Ախիթարեան բարի դալուստ մագթեց կադմի ան–

ԱՐԱՍ՝ Ա– ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՄՕՏ ւ/ւ ա

կեդրոնական վարչութիւնը այցելեր Անթիլիասի Լիայրա– 
վանք Աեծի Տ անն Կի/էկիոյ Արամ Ա– կաթողիկոսէն օրհնու՜ 
թէւնը ստանա լու 
Կ ւսրէուՐծեան աա ւսրւնիկ Ա՝կրտիչեան կաթ

ա շխա տ ա 
ա տենա ւս ւ արւնիկ Մկրտիչեան նշեց՝

ղ ա ս տ ա -

տ

տ

ր ա ս տ ա

տավայրէ անդամները՝ որոնք Լիբանան մւսմանած էին Հա– 
յա ս տ ան էն ՝ ԼԼրեւմտեան եւ ԼԼրեւելեան Միացեալ Նահանգնե

րէն՝ Դանատայէն՝ Հարաւային ԼԼմերիկ այէն՝ Աւս տ ր ա լիա յէն 
եւ Աուրեա ւէն՝. Աւս ա ան ն>եո. որ ԼԼ– /եաոումարե ն ա Ւսօր եւս–

«վԱՆԱՅ ՋԱՅՆ»Ի ԵՒ «ԱԶԴԱԿ»Ի ԾԱՆՕԹԱՑՈԻՄ

ւսյցԵլեցրն ((պԼւսնայ այս՝Խ ճայսասւիիւրւի կայան եւ Ծանօթա

ցան անոր աշխատանքներուն՝. Անոնք այցելեցին նաեւ <ձ.Աղ– 
դակ՝Խ օրաթերթ՝ ուր դիրենք րնդունեց տնօրէն Եահան Դան~

սւ ա

Արամ Ա– կ աթողիկ

ա~

վւսրչոլթեւսն եղբայրները յատուկ կերպով նշեցին՝ որ <ՐԱդ– 
դակ^>ի կայքէջը շւսւո մեծ օդտ ա կա ր ո ւթ իւն եւ ընդարձակ

կազմակերպութեան ա

մասին խօսելով՝ ԼԼրամ ԼԼ– կաթողիկոս զայն նկատեց մեծ 
դպրոց լծուած նոր սերունդներու բարոյական ու ա զղա յին

տեղեկութիւններ տուաւ օրաթերթի աշխատելաո
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ո ստո

թեան եղբայրները մեկն երան ՀՀ&աղզոյեան)՝) կեդրոնէն–.

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ 
ԲԱԳԱԲԱՊԵՏԱՐԱՆ

քապետ եղբ– Անդրանքւկ ԷԻսըրլեան եւ քաղաքապետական 
խորհուրդէ անդամ Նելլի Վ^էքիլեանի կողմէ–, կեդրոնական 
*Լարչութեան ատենապետ եղբ– Գաո–նիկ էխկրտէչեան ծւսնօ–

քաղաքապետ Անդրանիկ Մսըրլեան նիւթապէս եւ բարոյա–

դին, եղյբ– Անդրանքւկ Ասըրլեան բւսրքւ դա լո ւս տ մաղթեր կ եդ–

Պուրճ Համէ
ՅԱՐԳԱՆԲԻՏՈՒՐԲ՝ ԵՂԲ– ՀԱՐԴԳԷՍ 
ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ԵՒ ԼԻԶՊՈՆԻ 
ՀԻՆԳ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒ ՇԻՐԻՄՆԵՐՈՒՆ

մարէ ա շքսւս տ անքն եր ո ւն երկրորդ օրը, Եէրակթ 6

բայրները այցելեցին Պ ուըճ Համուտի Աղդային դերեղմանւս– 
տ ո ւ ն եւ յարգանքի իրենց տուրքը մատուցեցին ՀՄԸՄի

աոա

ներու յիշատակին– Այս արւիթով, անոնք ծաղկ 
տեղեցին Հ-3 –Գ • ի պանթէոնին, ուր կը հան դչի 
րապետեանի չիրիմը եւ Լիղպոնի նահատակներ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄիՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

ա՜

Լիագոլմարի աւար տին, Եցեքշսւբթիէ 8 Նոյեմբերին^ կեո –

րոնական Վարչութեան

նանի մէ՝^ Հայաստանի դեսպանատուն եւ

անդամ եղբայրներր այցելեցին Լիբա–

տեսակցեցան դ ես -

թիւն յայտնեցին Պուբճ Համուտի քաղաքապետութեան ցու

րտ բեր ած դոբծակրո ւթեան համար եւ մաղթերքւն որ համա–

պան Աշոտ Բոչարեանի եւ հիւպատոս կ արէն Աաթելոս

հետ:

Տ ես ա կցո ւթեան ընթացքին կեդրոնական կԼւսրչութեան 
ատենապետ եղբ. Գսա֊նիկ Մկրտիչեան յայտնեց, որ Ա– (իա՜
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ծէըէն նեըս։

աուտա

յա ս տ ան է եւ թէ՛ Հա մա չխա բհա յէն Ա կա ո ւտ ա կ ան Շար մո ւմէ

ԱՅՆՃԱՐԻ ՄԷՋ

նա ե ան

ո ւղ ղ ո ւեցա ւ Այնճա բ

ւԼա ը չո ւ թ է ւն ըըո

Հ 3 Գ Այնճ ա ը է ն եը կա յա- 
ցո լցիչներուն, Այնճաըէ քա

ղաքապետ կարօ Փսյմպուք~ 

եանէ եւ Հ՝Մ Ը Մ՝Է Այնճարէ

ղւ ա ղւ ւսքեցա ւ ւսեպայսաս այցելել ՀայասՄւասքւ դե 
տուն ծանօէմացման հանդիպումէ մը համար։ Ապա,

տ ո ւ նէն ետք, Հ-Մ Ը Ս Է Կ եդ–

Այնճ արցէնեբ հէւ֊ը պւստ– 
էըակութեան նեըկայացու–

նեըը եւ ապագայէ ծրագէըները՝.

ատա

իեսպա ս ԷԼշոտ ՝ք՝ ոչաըես 
մաղթեց բոլոբէն Հա յա ս տ ա

նէ քաղաքացիութեան դէմ

ն մէՀ։ Ան նեբ– 
է մասնաւորէ 

ւ ծէբէն մէջ՝.

Այնճ արէ մէջ, Կեդը ոնական Վւսըչութեան անդամները այ

ցելեցին ՀՅ՝Գ– «Սաըդէս Զէյթլե ան)) Ա՝ողովրդայ1ւն Տուն, 
ՀՄԸՄի ակո ւ մբ, Ա– Պօ գոս եկեղեցի եւ Սո ւսա Լեբան նա~

հա տ ա մա լէբ:

\ռ/ւէհ էհ© շօրոբ|6րո6ոէտ օք
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հԶՈԱԴԱԸՁ

Կեդրոնական
էիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
անդամներու յիշաւոակի նվարքւ /

սխհյեանակւսն տիւողոսներոր 
ացած քոյրերն ու եղբայրները 
Վարչութեան ատենապետին հ1

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 
Ի ՊԱՏԻՒ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ր ա րււսջր ս լրադուսարր 
էի բան ան ի մէջ կատա–

իրենց տպաւորիչ, ան միջա կան ու հա–

, 6 Նոյեմբերի երեկոյեան, Լիբւս–

նկնղրութենէն ետք, րնղունե

լս ւթեւսն բւսցմւսն խօսքր արտասանեց

արւաւ

մա կեր պեց րնդունե/ութիւն մը, որ տե

ղի ո ւնեցա ւ <թԼզդակ՝>՝>ի (^Փիւնիկ՝» սրա֊

թեան անդամները ողֆունեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
Լիբանանի Շ ր^ան ա յին Վարչութեան 
անսամ եոո– 2ա /// հՒաաա օեան՝. Իաոհ

ղ մ ա կեր պ

դա/ուստի խօսքէ ետք, եղբայրը յոյս 
յւսյտնեց, որ օգտաշատ նման հան դի՜ րեվերջը մօտեցած ր//ա/ով, 

1 աոձուեէեւնո ւաոմար նեա–

Այս արւ

դամներ, Լ/կաուտ– Խորհուրդներու 
ներկայացուցիչներ եւ կարեւոր թիլով 
ծնողներ:

Սրահին մուտքին, կեդրոնական 
Կ արՏուեեեան անրււսմնեոր ո եմաւորուե–

....... , 
ըւ՚թոյցքի^ Հ-Մ-Ը-Մի Պուրճ Հա– 

ի, Պէյրութի եւ ճիւնիի մասնաճիլ–

ան պարդ եւաՄէ

կս ւհին եր ր, որո նք 201ճի ընթացքին տի֊
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սթեան ա 
կ ւսպէ ս քոյր Գոլին

Խօսքկն ետք, ^ղբ– ՝Հէշիշեան

ա տ ո ւոյ դիրեր յանձնեց 2Տ)\\ին

իյլած հետեւեալ մ ա ր զի կ~մ ա ր զ ի–Հոկտեմբերի կիսուն Յորդանանի մէջ 
իղեց Արեւմտեան Ասիոյ ւիինկ-փոնկի 
ա իւո յեանո ւթեան տիտղոսը ձերւք ձդե– 
լով 2012/7 Լոնտոնի ողիմպիական իյաղե–

ա~

մԱ ՀՄ–

Ը-Ս՝–ական մարզիկներու արձանագրած 
յա^ո ղ ո ւթիւններր հաստատելով, որ

կր լեցնեն հա~

կո ւհին եր ո ւն •- ճատրակի մար– 
զ աձեւին մէ^ Նոյրօտ Գ լըպո զ՜ 
եան, կարէն քՍալոյեան, Աարի՜ 
նա Գոյրակիւլէեան եւ վ^նւսրիկ 
Մուր ատեան (Ասիոյ ցամաքա– 
մասի 2011// ախոյեան^–. Փ ին կ~ 
փոնկի մար զ աձ եւին մկջ՝ լարա 
Հէչէպաշեան, Նոէլ վձէշիշեան, 
Գոլին Աո ւնջօղյեան (Լիբանանի

ու հոգածու կերպով կր հսկեն միու

ա տ ա

աղջկանց իյմբային աւլածն

տարեկանէն վար Լիրանանի ախոյեանի. րնտանիքին յաջՈղոլթիլնները տեսնե–

տ

արււսջնահերթութիւն տալով մանուկնե– 
րուն եւ պատանիներուն, որոնք կը ներ–

Այս աուիթով, ւիինկ-փոնկի մարզաձե– 
ւին մէջ իր ունեցած մեծ ներդրումին

լս տ դա

մթնո լո րտ

ւես տ ա

Գոյ րւ նիկ Մկր տիչե ա ն։ Ան 
գիտել տուաւ, որ իրենց լի

Սաֆֆի Սունջօղլեանը։
որոշած են իրենց արւա

կեանքին մէջ՝. Ան իր ո ւր ա իյո ւթիւ 
յայտնեց, որ արւիթր ստեղծուեզ 
Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի րնտ ան իքի ն 
կ ա յա ց ո լցիչն եր ո ւն խետ այս հանդիա

Աւա ր տ ին, եղբ՛ Մկրտիչեան ն եր կա~
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԼ*

ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱՆՔՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ

Կանւլ ւսս անքող, 7 ա տ դա ս ա ւոր ա դա ն (յ՝ողողր որոշող լյայս 

ոբպէս Շրջանային փաբչութեան վայր՝Խ ( ԱՍ1 ե 0 1Ա €|.ր Ո Լ |֊>ի Լ 0 
Ա. Պատգամաւորական ժողովի, 1 Ապրիլ 1929)։

Անդբ անիկ Շրջաեային ԱէարԼութեան ան. Ր 1 
լին տոքթ– Ալեքսան Պէգճեան, ^արեհ Տօնա 
ճաա Ար ա պ եան, սւոո/ժ– 3 ա կ ո ռ կ՝ասաաեա<1

ա–

' ունենար՝. Անդամներ էն ոմանք քա ղաքէն կը մեկնին,

Լլուլ–– տոքլժ– ԷԼ– ՚7 ղ Լա ս, պ^աՏաե /ս որ ո ս եա ս, յաոատ 
յ Արապեան, Աիմո ն թերճանեան , հ/որէն Աո ւքէ աս եան, 
Լ տո օքժ՝ Աա 11 ոո կ՝ւսսաաեան եւ ճորճ Ա^հսհրեան՝.

ջին քա յլեր ո ւն մասէն

իր արւաջին քայլերուն մէջ հանդիպեըա ւ նիւթակա 
հեւո նաեւ մասնագիտական դժուարութիւններու։

սա

տ եպս գո ւաԾ, ա ս ղԿւս տ շւս ր ո ւս ա Լլեը շրշասր Լլազսա– 
կերպման գործր՝. Ան ամէն ճիգ թափեր բա րձր աընե–

Այդ օրերուն (Հղրեթէ բոլոր մասնա

տ~

ներր՝. Այս դոյդ շարժումներն ալ, դրեթէ, իրենը նա

Հ Ներսէս Արք. Բախտիկեան (1911-1989)
Հ ԱՆՏԻՊ, Իէ. ՄԱՍ

տ բաղդատելով արւաջին

ԼՊէյրութի մասնաճիւղէնի.

ո

ա–

կան ձայնով կր հրալիրոլին Ալպէր $ակորեան, Օննիկ Պէօ~

Վ^ահան Ղ^աղէրեան,ճէքեան,

աւելը տբս նաւոբղբ հՍ ՝Լ՝Ս ՝ր գոյուբրըւնը ա շրւաբտ ա դբ ա - 
կան ընդարձակ տարածութեան մր վրայ՝. էիասնաճիւղերը, 
իրենը կարգին, պրկուած աշիյատանքով պիտի արդիւնաւո

րէին օրըստօրէ իրենը թափած քրտինքը՝.

ՊէյրՈւթի վարչութիւնը, ի իյնդիր հաւաքավայրի մը, մա–Արամ իւրտեան, 9՝եղամ Ադ՜

«Պ

Ա^դ՝ վարժարանի հո դա բա րձո ւթեան, անկէ խնդր ելո վ որ 
իրենը տրամադրոլի վարժարանի սենեակներէն մէկր՝. Հոդա՜

ատ
ընդհանուր ան դա մ ա կան ժողով, ուր կ՝ րն տ ր ո ւի վարչութիւն,

որուն կը մասնակըին Արամ ՝Ոիւրտեան, կարապետ Պատու~
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հւսսեան, Օննիկ Պ էօճէքեան, Օննիկ ^ՒէՒ^՜ 
եւսն, & աււսրշ Պէքերեան, Ա. իազէրեան եւ 
ւԼահւսն րԼա զ է ր եան ՝.

Նորընտիր վարչութիւնը իր արւաջին նիս

տին, 24 Ա^^Ւէ. 1929^/ն, ընդ արւաջելով Ա– 
Նշան Ազդ– վարժարանի դիմումին իրենը 
սարքն/իք ((դաշտահանդէսին Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ան

դասներուն կ ա ր զ.ա պ ահ ո ւթեան հսկե/ու՝)), 
դործերու լայն բաժանումով մը, երեք յանձ

նախումբեր կր կազմէ՝. (Հիա շտ ա յին դո բծեր ր 
աւելի լաւ վիճա կի մէջ դնելու համար նկատի 
կ՝ ա ււն ո ւին)) Ա– իտզարեան, վձեայեայեան, 
թադէոս կ՝ա ր ա դա լր ա դեան, Ա- էիխսաւետիք– 
եան, Ղազարոս կ-ասապեան, էյ - Լյրամեան,

օրերուն մեր բոլոր մասնաճիւդերն ալ կը ստանային քանի մրժք. Շահին եան, (վ՝ ■ Աերոբեան՝. Ւսկ ((Վ^արչութիւնս նկատի աււ–

նկազմակերւզ վիճակը որոշեց չորս հո~ 
Տ՝ր կազմելով աւելի (այն հիմեր ու վրայ 
ր յանձնախումբին մաս կր կազմեն կ՝-

օ

ա կո ւմբին մէջ, թրիւիոլիի մասնաճիւղը

2 Յունիս 1929^/ն, րնտրելու

եան, իսահակ կ^արաճեան եւ ԼԼրիս Աթմ աճեան՝.

Սկաուտապետ 3՝ Աերոբեանի դիմումին, վարչութիւնը հանրային բոլոր ձերւն ա ր կն եր ո ւն մա սն ա կից՝. Թ՝բիփոլիի թա՜

թիւն կու տայ 0՝ Փիլիկեանին դնելու փողկապ, ղւսկան խորհուրդը կը խնդրէ վարչութենէն, որ ((միութեանս 
մարզիկ անդամներր ստանձնեն ԼԼզդ– վարժարանի ամավերջի 
հանդէսին հսկողութիւնը՝))՝. ԼԼս ո ր համար ալ ա մ էն կիրակի

կանութիւն կը տրուի տոքթ– 3ակոբ կ՝ա ս ա պեանին, հուս 
ապա րնիժացք կր տրուի իրենց սկաուտա 
մակ եր լզելս ւ արւաջւսրկին՝.

թրիփ ո///7 մյ

ուստի ((ատենապետին Պէյրութ ա յցելելո ւ աո.

թենէն անմիջա պէ ս

լիստներու յատուկ ֆանելանձշ/» եւ սա կայն, ((դժբա խտա

բար նիւթականը անբաւարար րյլալով չկրցաւ բերել՝)) (Աւոե– 
նագրութիւն 30 Յունիսի եւ 28 Յուլիսի նիստերուն)։ Այ֊

ժանք)), ((Հայրենիք)), ((Ապա դա յ», ((Աս պա ր է զ)) թեր թեր ո ւ 
խմբադրութիւններուն իրենց օժանդակելու համար՝. Օգոս

տոս ՃՏին լոյս կ՚ընծայէ ((փիտոշ)) խմորատիպ պատանեկան 
շաբաթաթերթը՝. Արւաջին արւիթով իսկ, Թըիփոխւ կը բաժւս– 

ա տ

Լքեծ խան դա վ ա ո.ո ւթիւն եւ հետաքրքրութիւն ստեզծած է 
պատանիներուն մէջ՝. Ամէն կիրակի տեզի կ՝ունենան իրենց 

խազերը՝)՝) («Ազդակ», 10 Յուլիս 1929)։
Ջահւէն նմանաաես ա > Ւսո ւժ ե: Ւո նեո >ոո–

ն են ա յ

((քԱարլր շատ

թեամբ՝. Նկատելի է որ շատ մր հայրենակից

ներ դուրդուրոտ վերաբերմունք մը ո ւն ին 

Հ ՄԸ Մի հանդէպ)) («Ազդակ», 13 Յուլիս 
1929)։

ղեցիկ դաղափարը կ՚ունենայ 1929 Յուլիս
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Գճին արշաւ մը կազմակերպելու դէպի Ալէյ– «Սիո ւթեան 
դործօն թէ համակիր անդամներդ կը հրաւիրենք ձեզ, բոլորդ

«Յիշեցէք թէ կեանքի լաւադոյն յիշատակները կը կազմը– 
լին րնկերային զուարթ շրՀանակներու մէՀ եւ նաիյրնտրեցէք 
րարձունքներու ՀինՀ օդն ու չարքաշ կեանքը քաղաքի թաղե

րուն հեղձուցիշ ու ձանձրալի կեանքէն՝^ («Ազդակ», 23
Մայիս)։

տ ս

կը դիտէր այդ ա 

հատանեն ոորւ Ւս

արւա

նկայ գիչեր

ղուարիժաիյօսութիւննեբուդ ծիծաղնեբու շարք մրն էր — 
Արեւելքը ճերմկ ած էը երբ Ալէ յ, մօտ տ ա սնհինդ հազար 
մեթր ճամբայէ կը հասնինք՝. Հոն քիչ մը դադարէ ետքդ կը յա՜ 
րւաՀւսնանք բանա կավայբ՝ Այն Պրիսշթէյ՝.

մր ու ահա յա ղ թա կան 
ձայներ էն արթնցած դի<––

ն կ ա րշ ական

շահա ր դ կը դիտեն այս օտարական այցելուները– երիտա

սարդներու շարան մր սկաուտաւ 
դրօշակովդ փողերովդ հերւա դիտ ա 
գործիքներով՝, կը ղ ա ր մ ան ան դ որու^ 
հաշտեցնել <^Հայ դադթական^ի իրենց գաղափարը ւսյս նոր

(^Օրուան կարճ պտոյտներն ու հաճո յքն եր ր կր սկսին 
ծայր տաը Լիբանանի դրաիյւուսյին մէկ գեղեցիկ անկիւնրդ 
Հուրի ակինդ մայրիներու ներքեւդ աղատ բնութեան ծոցը 
(«Ազդակ», 3 Օգոստոս, 1929)։

(^Ազդակ՝^ 3 Օդոստոս 1929^7 համաբովդ <^Լիա բ մն ա կրք- 

ներու ազգա վե/ի չար

((Լփեր նորահաստատ գաղութներու մէՀդ ուր հայութիւնր 
թա կան ու ֆիզիքական դժուարին պայմաններու մէՀ

քաղաքակիրթ երկիրներ 
ձած է Կւսււստք ել հւսսւսծ է կատարելութեանդ նման կազմա– 
կերպութիւն մը ի հարկէ անհրաժեշտ եւ ամենակենսական

«ձ/արմնամարզական զանազան ճիւղերու յաՀող խաղար– 
կութիւններն ու ցուցադրութիւնները եւ անոնց տեղացի եւ 
օտար թումբերու հետ կատարելիք մրցումներր պիտի ծա– 
րււսյէին աւելի ծանօթացնելու եւ բարձրացնելու հայ հաւա–

ԵՌԱԳՈՅՆԻՆ
Մչքերով քեզ կը հետապնդենք։
Կը սպասենք...։
Կը սպասենք, որ քեզ բարձրացնեն 
զգուշութեամբ,
Բայց՝ արադ։

Թող, որ աշխարհը վկայ դառնայ.
Քեզ պիտի բարձրացնենք առ յաւէտ
Մեր Արտերուն, մեր երակներուն
Ու մեր օճախներուն մէջ։
Մեր բազուկներով, միասնաբար
Պիտի բարձրացնենք
Հոն, ուր որ ենք։
Ու պիտի հանենք մինչեւ կապոյտ կամար։
Ել հոնկէ տե ս քու զաւակներդ.
Քեզ պիտի օրհներգեն։
Իրենց յաղթական ձայնով պարիսպ 

կանգնած
Քեզ պիտի պահեն, հպարտ ու պանծալի։ 
Իրենց քաղցր մայրենիով սիրտդ օրօրեն 
Ու դարաւոր սպիներդ բալասանով օծեն։

ժամն է բարձրանալու։ 
ժամն է փառքի շողեր արձակելու 
Մմէն ժամ եւ ամէն տեղ։ 
Թող, որ աշխարհը իմանայ, 
Դատարկ հայ թագաւորին գահին վրայ 
Այժմ դուն կը բազմիս թեւերով 
Եւ կը բարձրացնես մեզ վեր, աւելի– վեր։

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍՐԿ. ՇէՐՆէԶԵԱՆ 
Դպրեվանք, Աեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան
(Շար. 27)
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8ԱՄԱՌ0ՐԷՆ, 
8ԱՄՐ0ՐԷՆ 
ՈՍՏՈՍՏԵԼՈՎ

Գրիգորիս Պողարեան
ՊԷՅՐՈՒԹ~~

՝յ զա ո ւ ա ա

սն դաղութներուն եւ սատարեց հայւ 
հ պան ման հաւաքական մեր ճէդերուն՝. 
ր եկաւ պահր թափ տալու պահանջաւր

տակայ երկէրներր,

ա

օտ–

երէտասարդր, յղկեց մլոքերր

111111/1

ւնւսկ պայմաններու եւ քա ղաքա՜

յ ցո ւցէն նա էս Ա էէ էն ԼԼր եւելքէւ մօ~ 
ո վկէւսնո սներ էն անդէն, նոյնէսկ

լայ ան արւնչուած 3եղւսսպանութեան ճանւսչման, հա 
ւէեր ան կա էսո ւթ՜եան էժ կ ԼԼրցաէսէ էնքնորոշման,

նէշՒ

քով կտրելէ պետէ ըլլայ կազմակերպական ճէդերր արդէւնա՜

ատա

^Րոլ լ1ըայուհ այլ դէպՒ ապադայ՛ ՝&այլ ^ը, որ

տ եւո ղ ա կ ան ո ւթեա մր կը պարփակէ ոստում, /ամառ, կամք ու

հա ս տ ա տ ա

յին դեր–

էր դնահատելէւ նպաստր, այսօր պ 
ման աչէսատ անքէն ոչ մէայն կ

րաւկրները՝. ԷԼհա այս յստա 
տանօե աննեուն Լւամօու1 ե

րւա

էր ս ո

չխա–

ա -

եղան հայրենէ ու արցաէսցէ էրենց եղրայրներու պայքարէն է 
պահանֆեաք հարկէն չզլանալով էրենց հանդէստր ու նոյնէսկ թէւն բո լորէս՝.

կեանքը՝.

«ՄԱՐԶԻԿ»Ի «ՔԱՋԱԼԵՐ ԱՆԴԱՄ»ՆԵՐ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի 10րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովին որոշումով, վերահաստատուած է «Մար– 

զիկ»ի «Քաջալեր անդամ»ներու դրութիւնը։ «Քաջալեր անդամ» կը նկաւոուին բոլոր անոնք, որոնք 
տարեկան 300 տոլար եւ աւելի կը նուիրեն թերթին բարգաւաճման ծրագիրներուն։

«Մարզիկ»ի «Քաջալեր անդամ»ներ են.–
ԼԻԲԱՆԱՆԷՆ Տէր եւ տիկին Գրիգորիս Պողարեան, Նուսլար Սոֆեան։
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԷՆ Պետիկ Տէր Վարդանեան։
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դարողներու ազգային խումբի մարզիչ՝. Ապա,

1/արդարեան կ արձանագրէ բաւա 

անոնց, սակայն խումբերը իրենց երկիրներու ախոյ

եան ութիւններուն կը գրաւեն աո.ա^նակարդ դիր՜

1999-2002 տարիներուն Ա արդարեան կը ն շան ա կ– 
/>աոակուե ւե աոււա ւհն Ւսումոե մարոհ$՝. կ արձա– 

վերջին երկու մրցումներուն պա ր տ ո լ– 
, կր ւհ ո Ւսա ո ենո ւե ետա ւաոե Սեո ա ր ե

կր ստանձնէ Փ ան ա թին ա յքո ս ի մարգումը՝. Ան յա^ո– 

^ին անգամ րլլալո

ուէյ եւ կը մարզէ էիպերթատը՝. Երկու տա 
ստանձնէ Մեօսեօաւե ՝Իրուօ ԼԼսոււհ մարւ

Հ Գէորգ Թորոյեան
Հ պէյրութ

ա -

Ո՝իքայէն մեկնի Զիլի ել տարի մը կը մարզէ Ււ֊նիվերսի– 
տատ Տէ որուն հետ կր շահի Զի լիի Թ՝ոմէօ Աւի ո ր թեր ա

Ո կ ՛է Աերժիօ Լք՝արդարեան:

Յուլիս 2010^/57 կր նշանակուի Փերուի ազգային խումբի 
մարզիչ՝. ԼԼնոր պարտականութիւն կր տրուի խումբը հասցնել

սա մՒ Ւր ա ս սլար է զ ին

ութիւններ արձանագրած է, զանա–

ո ւր ա ԷԼսեըրքայր եւ Ս ոստրալր աւարտազաս Կա սգր ո ւա ս~ 
ներ՝. ՝^ովա ԼԼմերիքայի մրցումներուն Փերու ոչ միայն դրա– 

ա~ ՚եի^քը՝ 19 Հ)էն ի վեր այս արդիւնքը Փերուի լաւագոյն ար– 
ոեւնօն էր՝. 2եմա արոէն Ւսումււո կր աատրաստուե Սոնտեա–

է Ո^֊րուկուէյի քարիւղի ընկեր ո ւթիւններէն մէկուն մէջ՝. 
19 (Հֆն, կ՝երմանիոյ մէջ տեղի ո ւնեցած Մոնտիալին, երբ Ո>–՜ 
բուկուէյի^ւաքականը պարտութիւն կը կրէ Հո լանտայէն, ա

աս

տասնամեակը բաւա

Ւ Ւր գո րծրն կ երն եր ո ւն կող–

յին, անանձո ւկ շրջան մր կ անցընէ՝, Աա կ ա յն, 
կը հասնի յաջո ղո ւթեան եւ կը տիրանայ «.էդ

Ալս ր դա ր ե ան ի արհեստավարժ մարգիչի ասպարէզը րն– 
թացք կ արւնէ 1983^/57։ Արւաջին անգամ ան կը մարզէ Փ ա ր ա կ– 
ո ւ էյի Օ/իմփիա ԼԼսունսիոնը՝. 1989//Ն կը ս տ ա նձնէ Փարակուէ– 
յի Սոլ Տէ ԷԼմերիքա խումբին մարզումը, իսկ 1990-1991 տա

րեշրջանին կը մարզէ նոյն երկրի Աերրօ Փորթենիօ խումբը–. 
1992/ր2/ կր ն > անակուե Փ ա ոա կ ո ւէյե 23 տարեկանէն ւ/ար եյւս–

ՍԾրօ՜րօ Ա արդարեան Ծասօչժ անուն սրն գ րնդԿանրապգս 
ֆութպոլի ել մասնաւորապէս հարա լային ամերիկեան 
ֆ ո ւթպո լի աշխարհին մէջ՝. ԼԼն արդէն կր նկատուի 
ւինտո-ուած մարզիչ մը՝. ԷԼյսօր, ան Հարալային ԷԼմերիկայի 
^՚ե1 ե՛Ոք1սյլւձր վարձատրուող մարզիչն է՝.
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1(1, Կ ԱԽՈՒԹ-ԵԱՆ
ՍԵՐՈՒՆԳԲ
ԱՐԱԳԱԾԻ
ԳԱԳԱԹԻՆ

Հևիլիթ Լալայեան
Հարեւան-

ա՜ա ա ա

պէս մէկ տ ա սն եա կ ա 
միջումիր յեւոոյ մենք նորիր պիտի ներ

կայ դւոուէինք հզօր զօրահանդէսին,

ր տօսեսք ասզարյու– 
ա ն 20 ա մեւսկը՝. Հ ան

թիւն ով մէկ ալ–

ա -

գով պիտի մեկնէինք

տնակներում մի քանի կագմակերպչ

նի մամեր ենք անրկարր ել կիզիէ

7 ներքոյ, ահա վրանները, ուր

Հա սն ե լ ո վ սիրելի 

սիրտս ԷՅու՜ եր ջերմ կ

բան ա կի ո րթ ումը, զր ահա տ եիյն իկան, 
զէնք-զինամթեբքն ու մաբտումր՝. ի)են~ 
թանալ կարելի է— է/ա կայն մենք 
սկաուտներս, որոշերինք այլ կերպ նշել

մ եր ա

օտ 250 հո~

յոգնած դեւոնի վրայ հանգչելր բաղձալի 
երազանք էր թւո ւմ, ահա ամէն մի ան

կիւն, ուր յիշերնում էր բանակման 
քաղրը ու անմորււսնալի օբեբը, իսկ զ֊ա՜ 
ղափարակիր ու ինքնութեանս մի մաս

եւ րնթրելուր յետոյ, պա, 
րինք իյարուկահանդէսին։

քձրդւսձեւ իյւսրոյկի չո ւ

այրոզ բորը, միանա լո

րենիքի

ման

նուիրումով, ազ

մ եր

րին, հրդեհում էր

ան սահ

գային մի երդին

ան ևեանօ ու

րին, մենք դիմա–

ւո ր երինք

օրհներգով :
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.

բ ո լո բ ս կանք, խօսում ենք հայեբ էն,

ասլբում ենք ազգային գիտա

քուի Գիտակցելով այդ ամէնը թւում է,

որ մենք է լ մի շատ կինք

յ

Անցել էբ 3 ժամ, մնացել էբ վերջին 
100 մեթբը՝. Ը ան կա բծ ձիւն տեղաց,

տա/իս,

այտո լցուել էին բո լորիս դէմքեբն 
ձերւ օեո ր, ամէն թաս մես տուում

մենք կբճ ա տ ո

Եւ. ահա ԳԱԳԱԹԸ՝ • • մենք վերջապէս

Ահա

պաւԽ ումինչեւ կրակմար՝. Գրեթէ ոչ ոք չէբ կա~ 
բոգանում քնել կրակմարից յեւոոյ։ քլ

որ մ եզ

100 մեթր մենք ամբողջութեամբ խրր– 
ւեցինք ձեան մէջ, արւա ջ շարմուելով

տ աւււս Աբարւարւսուեցրս Լյ արրւուշտայր առա– 
ջին հնչիւնները, մենք արդէն չէինք

իսկ ինչ որ մի տեղ քոյր Արազր բամբ

աւելի ու աւելի էինք զգում սաստիկ քա– 
մ ո ւ պաղ ապտակները, °դը ղարւնում 
էր սակաւ, դժ՜ուարին, իսկ քայ՜

/երր ծանր՝. Անցնելով բաւականին եբ– 
կար ճանապարհ՝ մենք յայանոլեցինք

մենք տրուել էինք երդին 

ցսցւո ւս ղր սեր րւրոբյտ պարը տրո

փիւնն եր ից, իսկ ազգային երդի բամբ

էր լիւնելո ւ՝. Ամէնուբեք թեւածում էր մի 
միտք՛ (^Արագած, քո զաւակնեբբ վաղր

Մ1Օ

րին-ՀԽ՝.

Աբեւի արււսջին շողեբբ իջան բանա– 
կա վայրի վբ ա յ աւետելով անկախու

թեան օբուայ լ,կ11ՂեչեԼ՝ Ամէնուրեք

Լք ինչ ւսյղ կիսաքուն, բայց ոգեւորուած 
սկաուտ քոյբեբն ու եղբայբները արդէն

րելի տեսաբան էր, ա մէն ո ւր եք ձիւն,

անյայտ մառախուղի մէջ, աննկարագ

բէն թաքնուած քաբի բեկոբնեբ,

ն ետ ե լո ւ մ եզ Իտ–

պաբբեբական դարձան, իսկ օդՒ 
ճնշ ման տատանումները աւելի զգացնել 
էին տաիիս՝. Երբեմն թւում էր, որ պաղ

ին՝. Արա դա

մենք ուխտեցինք անկախութեան ՅՕամ՜ 
եակին անկախուիծեան բեր կրանքր 
հասցնել նաեւ Ա՝եծն Հ այաստանի ամե– 
նաբարձր /երան Արարատին: Ցնծու

թեան այղ րւո պ էին յանկարծ յիէ^*ՅՒ 
Աւիիւրւքում գ.տնուող իմ րնկերներին, 
ւքստահ եմ, իրենց համար նոյնպէս երազ 
է Արագածին Եո֊ագոյն կոթորյելր, ան

խօս, որ մենք իրենցմով ոգեւորուած, 
եղբայրական ու րն կեր ական եռանդը

սա սա յթաքո ւմնեբ ը,

արւա

բաղձալի Արարատին՝. Աբշաւականնեբը 
մէկ ժ՜ամեո աոոեն ռտնւո ւմ էեն Աոա– 
դածի լանջին լճի մօ տ:

Ահա մեբ աո.ա^ բազմել էր Ար ագած 

ոտքեբի կա պտ ո ւկն եբ ր ու լա բ ո ւած 
երր 

դիտակցում էինք, որ վեբեւում բաղձա

լի գագաթն է, վ երեւում է իսկական 
ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆՆ ու ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒ֊ 

գագաթ, մեզ հետ կրելով իրենցից ւ/ի

Ահա եւ ա

Արադածի դապ ա ս տ ա -

տ ս սւ սւ

ա

, այն ամբողջովին պատուել էր 
, ալեհեր գագաթը բնաւ չէբ եբե– 
չուշի պ ա տճա ռո վ, ւսյրյ։ իւոբհըբ–

ֆիտայիների սխրանքները ու նըանց

տ ա ռա պա լից ճանապարհը, ախը իրենց 
մաքառման շնորհիւ է, որ այսօբ մենք
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1.Մ.Ը.Մ. ՅՈՒՆԼ1ՍՏԱՆ

Հ Մ Ը Մ Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ^ՐԴ 
ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Լոռի Պարազեան 
ԱԹԷՆՔ

Մ ԸՄի Յունաս տանի Շրջանային 
Սկւսոււո– իք ո րհո ւր դին ՃՌրդ բանա

լս րւ մթնո– 
, ս կ ա ո ւտն ե– 

, ծնողներու, եւ Հ-Մ՚Ը-Սի վեթերան իյըմ–

տեղի ո

կի արարողութեամբ , գայլիկներու իյո ս տ մ ան 
եւ արիներու, երգման ար ար ո ղո ւթիւնն եր ո վ՝.

մի֊

լս ո ւ

թիւններ:

կալութիւն յայտն եր ԷԼթկնքի եւ Ղ՝ոքինիոյ մա սն աճիւղեր ո ւ 
Ակաուտ • իք ո րհո ւր դն եր ո ւ քոյրերուն, որոնք ս տանձնած կին

օրր հինգ

՚-քպր Գո ա ս տ ա

չութեան ատենա

3 աջորդեր Շրջանային Լ/կ

մաղթեր ն եր կ ան եր ո ւն: 
դա յ լի կ-ա րծ ո լի կն եր ւ

կեցին

ո ո տ ա -

թիւն մր դկսլի հայրենիք,

ւնք) նիւթին վրայ՝. Պ՝այլիկ-արծոլիկներր ներկայու

Արի՜ար են ո յշն եր ո ւ լ 
ներկայարուր բանակու

« ՄԱՐԶԻԿ »ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

• Եղբ. Սարդիս Աճէմեանի մահ– 
ուան առիթով, տէր եւ տիկին Միհ– 
րան Շիմշիրեան 50 $
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11 11
ՀՄԸՀՈԻ էէ՝ ԲԱՆԱՆԻ ՖՈՒՌՊՈԼ1^ԼԿէԼԴԵՄԻԱ^Ի 

ԱՌԱՋԻՆ ՀՈՒՆՋՀԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐՈՒ 
ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԳԻՐՈՒՌԻԻՆ

Թղթակից
ՊԷՅՐՈՒԹ նով\ 3ոյկոբ փձկշփշեան (Ծլփանա–

պո/ի <^Հայր ^օղոս Սրիս՝հ մարզադաշ– 
տին, կը հաստատէինք, որ Հ՝Մ՝՜

կիրներ ո ւ տարիներու

դեմիայի արւա

դոկի <^ԼԼրար ատ ~Փոյ - 
լաս)) սրահին մէջ տեղի

■ Ս –ե Ֆուեետո/ե աեա–

2011/մ/,
դպրոր մր՝. ԷԼյս անհրամեշտ ութենէն մեկ–

քւսԿա յբ ո ւրրեա ս բ ղաստաղաւոբ Հ-Ս֊՜ 
Ը-Լք՚ական եղբ– 3 ո լա կ քծ՝իլթէ/եանի, 
նեբկայութեամբ վկայեա լ 18 մա բ ղ իկն ե–

ատենադպիր քոյր Լփարօ Թ՝ազեան՝. ք±ա~

յարւաթրկայ տարիներուն եւս՝.

ԼԼպա, քոյր քծ՝աղեան ներկայացուր

(յ փրեմ եան (արւա

ըսաւ– ((Հփենք իբրեւ ծնողներ հպարտ 
ենք մեր ղաււսկներով, նաեւ մենք մեղ 
հպարտ կր ղգանք, որ մեր ղաւակներր 
լք ս տ ւսհւսծ ենք պատասխանատու այն– պոյի դպրորր բանայ իր ղրւները մանուկ 

ու պատանի տղող դիմաց, եւ այսօր ունե–

ա

են ա րւաջին հո ւնձքը

մեր մամանակէն

Ապա, եղբ. վաչէ 
Տիշչէքէնեան ա ր տ ա– 
սանեց Շրջանային 
ֆութպոլի յանձնա–

ցինք, սա կայն երբ 
հան դիս ո ւթիւն բ տեղի 
ունեղաւ, ա մբո ղ9ո լ–

<^Լիօտ ա ւ որ ա պ է ս տա–
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ա րւա

կենդանի վկան ենք այս

ա տ ե~

եանին՝ որ միշտ քաջալեր կր հան դիս լա

Շ ար ո ւն ա կելո վ՝ եղբ՝ Տիշչէքէնեան 
ըսաւ– «Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ֆուիժպոլի դպրոցր 
անցնող տասը ամիսներուն ունեցաւ 320 
ա>ա1/երտ՝. ԷԼ/սօո ան մեոե 1/ր նեոԼւա /լա

տասրքր ասգաս սր 
ելու՝ որ ան կա ր ելի

ին, եղբայրը շնոր֊

ա րւա ւ

քվւսկոբ Տ է միրճեան՝. ԼԼն ըս 
արւսմ. երբ ես եւ եոբ– Աեւ

ստանձնեցինք այս

՝ սա

ո ւն են ա ւ ո

ա րւաջին հիմերը դնել՝. Լքասնակցելո վ Լի՜ 
բանանի ա կ ա դեմիան եբ ո ւ ֆութպոլի

րորդ գիրքը՝ ո (՚ ե կա տ ո լի բւսցւս–

ո֊իկ արդիւնք տարի մը ա րւաջ հիմնը–

մարզիկ՜ծնողք կապը եղաւ շատ զօրւս՜

լս ր ապագային արւաջին շողերը կր տես

նենք եւ յաղթանակներու, ոտնաձայննե– 
րր կ ա րւն ենք՝. ՈՐ րունակդ ՝.

ս1ո1Ւ մաէ՛7Ւն մէէ րնթացք արւած Է նոը

տի կրէք Հ՝Մ՝Ը՝Մի շապիկը–– գիա–

հաստատ

րուրրեասբ ՀհՍ ՝Լ Ս ՝ր Լբբասւսսր Լյրշլա

նա յին *Լւս ր շո ւթեան՝. կը մաղթենք՝ որ 
այս երթը շարունակուի տարիներ շւս~

ա

վէր,

մուտք կը գործէք այս միո ւթեան մէջ եւ 
գուք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ կոչուող զօր ա ւո ը շղթւս–

Եղբ՝ Տէմիրճեան իր էսօսքէն ետք բեմ

լս զգա պահպան մ ան դոբծին՝. Ֆիզի

գան ու բարոյական գաստիարակոլ–

Այս ա րւիթո վ՝ եղբ– ՝^էշիշեան գնւսհւս– 
ւանձնա–

մարզիկներէն մէկը՝ որ խմբակիցնե–

հրաւիրեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ■ի ա կա գեմիա յի

մանեց ա զգային արժէքներու, գիտակ–

շ ա ր ո ւն ա կ ե ց -, սիրելի լողաք՝ Հ՝Մ՝~ 
Ը-Լք-ւսկւսնի ձեր կեանքին մէջ այս օրը

տա

լողական կեբպով կազմակերպեց Հ–Մ՝~ 
ԸՄ-ի ֆուիժպոլի դպրոցը՝. ԼԼն գրուատեց

Ը՝Մ՝ի բոլոը ո ւն

եւ մեր մարզիչներուն՝ որոնք մեծ ջանք

նաեւ ծնո

տ ա

ժամ ան ա կէնիրենց ս ո ւրլ ս ա–

ղները,

թիւնը ունենալ՝. Աենք ալ՝ մեր

հայեր ու մարզիկներ՝

թիլն կը մաղթենք այ– 
ս օր ո լան շրջան ա–

ր ելքին–.

Եղբ– ՝իէչիշեան իր 
իյօսքր եզրափակեց

տի մէջ կը մ եծն ան 
ձգտելով տալ լւսււս–

ճիգ պիտի իյնայենք արդարացնելու հա

մար տարուող աշիյատանքը՝. ԼԼենք 
մարզիկներս՝ Լքարքօ Լք որ շիտ եան՝

կիրմէնճեան՝ ք^աֆֆի Լյալոյեան՝

֊իրի ս տ Արթինեա ն> Հր ւսշ Ազնիկեան ՝

ղ ՝րարադաւորսա Ա ՝ •֊ԼարգաԱ Սա~ 

միկոն եան եւ 9՝ ր ի^11 բ ԼԼհարոնեան՝ 
երախտապարտ ենք ձեր բոլորին՝ որ մե–
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ա կ ա ղ եմիա յին

տարէ արւա

տանիքէն ներս,

ՀՄԸՄի ֆութպոլի ա կա ղեմիա յի 
արւա ջին հունձքին կնքահայրը ըյ/ւս քու։

ա ~

ա–

հայրը եղբ– 3 ո լա կ /միւիմէլ– 
եան։ Ան իր խօսքին մէթ ըսաւ՛ 
ՀՀՐ ս ե ա ա է ս հաաոտաւե եոե–

տ ա ս րւա ս ա տ ո ւս երը, զր տ ս եր 
մարզիկները, անոնց ծնողներն 
ու մարզիչները, որոնք ճիգ 
չխնայեցին այս երազին իրա–

ա ՜

կնարկ մը նետելով դէպՒ ան3՜

ֆութպոլիստ եղբ՛ Եղիշէ Սանուկեանի 
օրինակը։ ^Եղբ– էղիշէն երեք գործ աշ

խատելով կը վաստկէր 125 լիբ • ոսկի,– 
յայտնեց եղբ՛ /միլթէլեան~, եւ օրին մէ

կը իրեն արւաջարկ ներկայացուեցաւ

մաղթեց ըյէա է եղբ՛ Եղիշէին

թա զգային մակարդակի վրայ։ 
Այս արւիթով, եղբ՛ @՝ իլթէ յ եան 
ակադեմիայի արւաջին հունձքը 
կոչեց ^Եղիչէ Սանուկեան սե

րունդէ) , բոլորին մաղէմելո վ նո–

տեւ վ եր ելք եւ փայլուն ապա

գայ։

Ապա, եղբ՛ էմ իլթէ լեան բեմ 
հրաւիրեց հո ւնձքի կրտսերա– 
գոյն մարզիկթ կապրիէլ Շիշոյ֊ 
եանր եւ երիցագոյն մարզիկը 

ճորճ Պ ա ր ս ո ւմեան ը, ո ր պ է ս զ ի կատա

րեն մարզիկներու ստուգումը։

է֊Լերջին բամինով տեղի ունեցաւ մե– 
մակի յանձ՜

կարենան զգացումներս

կի շաՀելու։ Եղյբ– Եղիշէն Աագօ *–Լւսըմապետեանի։

ււ ա

տքնաջան աշխւստւս ա, թէ լեան պատա

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ...
(Շարունակուած Բ. կողքէն)

կ ու

նուա

եանութիւններ ո ւ

ու

ճումով մը))։

Գո ւին

յաջո ղո ւթիւնն եր ո ւ ան

Սպ ա, յաջորդաբար խօսքեր արտասանեցին Աելիմ Համ Նի՜ 
քոլա, Միշէ/ ՏրՇ ա տ ար եւեան, ԼԼնթուան Շւսրթիէ, Սիմոն ԼԼպի 
քէամիա եւ Ֆայսալ ԷԼլամէտտին։ ք^ոլորն ալ իրենց խօսքերուն 
մէջ գր ո ւա տ եցին Հ-ՍԷ  -Ը էք –ի մեծ րն տ ան իքը, մեծ գո վ ա ս անքո վ

թիւններ մաղթեցին անոր։

էյօսք արւնողներէն ոմանք շեշտեցին, որ էիբանանի երի–

կութենէ

բացի, նիւթապէս ալ օգտակար ղարւնալու ԼԼրեւմտեան ԷԼսիոյ

յոյսերը աւելնան։

ո ր պէ ս զ ի յս^ս ղ ո ւթիւն ա

Այս ա րւիթո վ ց ո ւց ա գր ո ւեց ա ւ տես երիզ մր քոյ(^ Պ՝ուին 
Սունջօղլեանի իրագործած յաղթանակներուն մասին։

Վ^երջին բամինով իր խօսքր արտասանեց քոյր կթուին Ա^ուն– 
ջօղլեան։ Ան ըսաւ՛ (^թն ա կան ա րա ր, ուրախ եմ այս իր ա գո ր– 
ծումին համար։ Յոյս ո վ եմ, որ կ արդարացնեմ վրաս գրուած

ա~

ս իրութիւն։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՊԱՂՏԱՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ վԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 20ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՊԱՂՏԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
29ՐԴ ՄԱՐԶԱՀԱՆԴԷՍԸ

Թղթակից
ՊԱՂՏԱՏ

նե3 ա լ 13-15 Հոկ տ եմբեր 
2011^ր2/, մէո ւթեան մար–

զա դա շ տ

Իր աքէ Հայող թեմէ Ա

■Մ Ը Մի Պ ւսղտ ւս ւս է մւսս– 
նաճէւղէ շրջանային ՉՋրդ 
մարղահանդկսր տեղէ ու՜

Պ ա դ տ ա տ է Լէեկո ւս է

ԼԼրք՝ Աս ա տ ո ւր եան է, կադմակերպու–

Պ ա ղ տ ա տ

Հաւրկղքէ, Պ ա ս ը այէ, Սո ւս ո ւլէ եւ ՝Ի կ րքուկէ մարզէկ՜մարզէ–

կո ւհէներ

՝րեղ սկաուտական երկղ խմբակը՝. 
Ապ ա, մասնաճէւղէն շեփոըաէյու

րծեղէն մարզահա

տ

աուտա–

հարղերու նախարարութեան ն եր կա յա ղ ո ւղէչ Աո ւհ ա մ՝մկ տ պաըմանուհէնեըը, ա ը է-ւս ր են ո յշն եր ը, դա յ լէ կ~ա ըծ ո ւէ կն եր ը 
եւ մըջնէկնեըը՝. Տողանղորյները էոսնդավարւեղ օրուան հան–

բդեղէն րոլոր նահատա

ա ս տ ա

չա տ ա կը՝.

Իաղման խօսքը ա ր տ ա ս անեղ եւ ներկաներր ողջունեղ 
Հ.՝Ս՝Լ՝Ս՝ե Պաոտատե մասնաճեւոե ատենաաետ եոը– Կ ահե

նադպէր եդբ՝ Պօղոս Պ՝պրճէքեւսն՝. ԼԼն ներկայաղուղ մասնա– 
ճէւդէն 2011^7 մարղական եւ սկաուտական յաջողութէւնները՝.

Պ՝եղար ո ւես տ ա կան յայտադէրր պատրաստուած կը մաս– 
նաճէւղէն Սկաուտական խորհուրդէն կողմկ՝. Գ՝ւս յխւկ-աըծ~ 
ուէկներ ել մէջնէկներ ներկայաղուղէն ղուարճալէ խաղեր եւերկըէն դրօշը՝ ԼԼը ւս ը ո ղ ո ւթէւն ը կա–
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9 Հ.Մ.Ը.Մ. ՊԱՂՏԱՏ

պարեր՝. Լիարզական խումբեր, իրենց կարդան, ներկայաց ՄԱՐԶԱՀԱՆԳԷՍԻՆ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԸ...

ւույյ

Լիարզահանդէսին երկրորդ °բը> Ու֊րբաթ, 14 Հոկտեմբերի

տ ս ւչո ւ

միո ւթիւնն եր ը՝.

մարզիկուհիները այցելեցին Պաղտատի Լի Դրիգոր Լուսաւո– 
րիչ եկեղեցի՝. կէսօրին, բոԼոԸԸ հրաւիրուեցան հանդիպումի 
մր, ուո յաոՏուիժեան ատենապետ եոբլ. Կա հե Լիեհոանեան

ա–

վեր ա կւսն գն ման 20 ա մե ա կին ն ո լիր ո լած սկաուտւսկան 
շքերթ, արււսջնոր զ ութեւսմբ Հայաստանի եւ տարբեր երկիր– Լիրցումները րնդգրկեցին եօթը մարղա

լ դրօշներ ո ւ՝. Դրօշները կր ներկայացնէին ա յն եր կիրնե– 
ւր հայեր կ ապրին Լ/ փ իւրւքի տարածքին՝. Շքերթը ներ–

փակիչ խօսքր ա

ներ), թենիս (տղաք եւ աղջիկներ), պատմին թրն ( տղաք եւ աղ

ջիկներ), ճատրակ Լտղաք եւ ա րթիկներ) եւ վոլիպո/ ^տղաք եւ 
աղջիկներ)՝.

աս

քայլերգով՝. ԷԼպա, Կրւրերուս ր պատրւ տե՜ 
նեկան հա ւաքո յթ մինչեւ երեկոյեան ժամը տ ա

ցուց գագաթնակէտին՝.

իկնանց յանձնախումբը՝.

...ԵՒ ԵՐ Ր ՈՐԴ ՕՐԸ

կարււս

Լիարզահանդէսին երրորղ օրը, Շարաթ, 15 Հոկտեմբերի 
արւաւօտուն, տեղի ունեցաւ մր ցո ւմն եր ո ւ եզ րա փակումը

ճիւղր կա տարեց ախոյեաններու եւ մրցանակակիր մարզիկ– 
մարզիկուհիներու մետալներու տուչութիւն՝.

աւ ողջերթի պարահանդէս՝.

Ե իր ա կի, 16 Հոկտեմբերին, քաղցր յի շա տ ա

սյ–

ա ղ ո ւթի երիտա ս ար ղ ո ւ 
յին արւողջ մթնոլորտ
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

Հ.Մ.Ա.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ԴԱՇՏԱՀԱՆԴԷՍԴ 400 ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՎ

Հ Րաֆֆի ՍիզահեանՀ ՀԱԼԷՊ

րյոբԿուրդր, սրուլՄրւսսերու եւ Ապդւս– 
ներկայացոլցիչներ, ինչպէս նաեւ մեծ

ման պատկերով սկիղր արւաւ 
եղրայրներր բեմական սլւստկ.

երկրին քայլերգը հնչելով հանդի

Հայերէն արտասանեց Հա լէ պի

ԿՒր ա կի, 21 Օղ ո ս տոս 2011^րն, Հ-ՄԸՄ–ի Հա լէ– 
պի դաշտէն ներս տեղի ունեցաւ սկաուտական 
ր լ/հհ, որուն իրենց մ ա սն ա կ ց ո ւթիլն ր բերին 

ելի քան 400 դւսյլիկներ , արծուիկներ եւ արի~արենոյշներ :

*֊Լարչութիւնր> Աուրիոյ Շրջանային Ակաուտ– Խորհուրդն ու 

իյմբա պետութիւնը, Հ Մ Ը՝Մ ի Հ ա / կ պ ի մասն աճիւց ի վար–

եղ ա ւ քա ղ աքացիական,

րագրային եւ ֆիղիքական տ ո

նկա–

Օւ րշշէ Ո ւ §հէտ 
Բ4Բ1Տ

Բ4Ք1Տ 
Տշ1շշէ 
^օսր յօսրոշ^ 
(յսւծշծ Էօսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օձ)/տ

լ 1, րււօ ճշտ Ր) րորուժշտ
75001 Րոհտ
էշ1 331 42 96 10 10
Ռ1\331 42 96 18 77 
տսԵշռւէօսրտ^տօԽշէօււր. շօա

48, էօսրտ մօ ևւ Լւհօււժ
69003 Լ\օո
է€1 334 78 60 13 66

334 78 60 92 26
տ€րոո@տ61շշէօսր.շօրո

67, Լզ Օսոշհւծրօ 
13001 \1որտօւ11շ 
էՇI 334 95 09 30 60 
1ն\ 334 95 09 30 6 1 
ՈՂՋ րտօ 111Ը @ \\ Զ Տէ Շ Շ1Տ. ք ք

32-38, աշ I Խոա1^մօււէւ։սւ 
Նշրշրոո
էօ1 374 1 0 52 55 55
1ն\ 374 1 0 56 40 30
տո հշ րս @ ո որմ ոշօ. շօրո
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՕեՕեԱ

ղօբաղնելով անոնղ մտա

րթ եւ շւս րքա շ անհատներ

Եղաւ ակումբ, եւ սորվեղուղ ւսգղ ու հայբենէք սէրելու անհբւս՜ 
մեշ տոլթէւնըֆ՝. Աբաբեբէնով բաղման խօսքը նեբկայաղուղ

Եղբայրը ՀՄ Ը Մ է ւսնո ւնո տ ա դէտ ո ւ

էս յ Երջանայէն Ակաոււո– խորհուրդէ ատենապետ եղբ– Սա– 
նուկ Հէօշկէբեա ն՝. Եղբայրը էր խօսքէն մէջ բարձը գնահա

տեր դաշտահանդէսէն պա տ ր ա ս տ ո ւէժէ ւնը եւ այս ա րւէէմո ւք 
բսաւ– (Աքեր սկաուտները այս դաշտահանդէսէն մէջողով մե

ղէ փոխանդեղէն սկաուտական բանակավայրէ մթնոլորտը 
մեր մէջ արձանագրելով յէշատակեէէ եւ ւսնմորւանալէ վայրկ–

էն,

Ապ ա, Հալէպէ մա սն աճէւղէ բոլոր մէաւորն 
ու եղբայրները ներկայաղուղէն գեղարուեստէս 
դեղեղէկ յա յտ ա գէր մը, ուր էւր ւսքանչէւր ը ւ 
ձէրքն ու շնորհը, փաստելով որ հայը, եւ ման

եղբ՝ "էէօշկէբեան ըսաւ, թէ ս կա ո ւտ ո ւթեան մէջողով նոբ սե

րունդէն մէջ կր դա ր գան ան հա ւա աքը ա զգա ս էր ո ւթէ ւն ը եւ 
հայրենասէրութէւնը ու անոնղ մէջ կը սերմանուէ համադոբ–

ԷԼւաբտէն, (((յւսւարշ ՝ք՝րէսեան՝>՝> գայւէԼլ եւ աբԾուրղ Աբա

ւս բնեբ ր նեբկայաղուղէն փակման պաւոկեբ՝. ՝էոյբերն ու եղ

պայմանները՝. Սէաւո 

ղ ա

ա րւո ւթէւն ս տ եղծ եղէն դա շտ էն ներս՝. 
ր//ուեոաւ «ո արւա9 նահատա4» ,Բա //եր

դէրր Ը^ղ ղր^Լ^՚Յ նաեւ Նորընծայէ եւ է՝– կարգէ

Արււսջնոբդէ աստէճանատո

«ՀԱՅ ՄԱՆՈՒԿԷ ՏԱՐՈՒԱՆ» ԱՌԻԹՈՎ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱ1ԷՊԻ ՄԷԶ

էՐաֆֆի Սիւլահեան

Հ Հւլւէշլ
գայլէկ մէաւոբէ պւսւոաս

դիրը սկ

գայլուկներ

եմ Հ–Մ՝Ը–ՄԷ՝>Ն «Սերոբ Աղբէւբէ յէշ ատա
մակերպեղէն հանդէ ^՚ղէ ունեղաւ Եէբակէ,

31 Աուլէա 2011^4, հհԱղաճանեան՚ֆ սբահէն մէջ՝. երամէ եղբայրներն

էկներու

՝ջ ււր ղ ա -

Եբջանայէն Սկ
ա սւ ա բ եղ էն արւս–

Ժ՜արւսննեբու ն եբ կա յա ղ ո ւղէչ– 
նեբ, էնչպէս նաեւ 500 ծնող–

Հ՝Մ–ԸհՄ ՝է Հ^^է^է մասնա– 
ճէւղէ վաբչութէւնն ու ըՍ ՜ 
կաուտ • էյոբհուբդը, մէոլ–

տասւսնեղ (մէբէդոբ էքակոբ– 
եւսն՝հ ա րծ ո ւէկ մէաւորէ պւս– 
տասՒսանատու հյմրաաեսւու–

• ■*։ Տ* 7,» •ճհ;յ
7 4 աՋրս..

տեղեկւսղ էրբ բնթերղեղ

ւոասէյւսնաւոու քոյբ Ալէն Սէ՜ 
մոնեան, ոբմէ եաք դեղաբ–

դիրը եզրա–

3 աջոբդեղէն վկայա կանաղ 
չխման եւ աստէճանատու՜ 
թեան ա բ ա ը ո ղ ո ւթէ ւնն եը ը՝.

Այ»
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Ապ ա, եղբ՛ է/իւլահեան հրաւիրեցՍ կաուտ • Խորհուրդի իյօսքը փոխանցեց մասնաճիւղի խմբա

պետ եղը՛ ի* աֆֆի Սի֊–լահեան՝. ԷԼն իր խօսքին մկջ անդրա–

իւս ր ա կո ւթեան մկթ

Խորկն փհնյ– ^էկրթիզլեանը^ որ մանուկներու տօնր շնորհա

ւոր ելկ ետք ըսաւ– <(Հ)՝ա ս տ իւս ր ա կո ւթիւնն կ որ կերաշխաւո–

թեան՛. ԷԼն ըսաւ,

ազգին ու հւս յր են ի–

վար՝$)ը՝. փահանայ հայրը ըսաւ, թկ ԷԼրամ Ա– կաթողիկոսին 
կոչը կըոկ ((Վերածենք բարւր խօսքխ խօսքր գործիչ դործր

ղ եկա՜

ինքզինք արձանագրեց որպկս հայա

աստ ել ճիչդ,ա զգային դաստիարակութիւն թամբող կրթարան^)–. Շարու՜ 
նակելով, եղբայրը յայտնեց, որ մեր արւօրեւսյ կեանքին մէջ

ծ ա րւ

անհատներ մեր ւք եր ելքը շարու՜

ապագայի կեբտմւսն, որովհետեւ կեանքը արւանւյ մանոլկնե– ա -

ք^տհւօո ^€Ը6ՏՏՕր16Տ
& <3ւքէ 1էշրոտ

8օսրյ հՁրորոօսծ - ՕօրՁ –/ն՜րոտուՁ Տէր©6է - 8օ7Ձ(1յւՁո 8Սց. 
8©ւրսէ - ԼտԵյոօո

1©1. : 00961-1-248554, 8©Հ : 00961-1-248556 
հ/1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րո9ւ1։ հրՁէշհ@ցօԽ©որոօսոէ©ւոտ.շօու 
հր9է^հԵօV@հօէրո^^I.^օրո

«. ս. տօրծօյւձս & շօ.
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՀՄԸ ՄԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ– ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒղԱՑԻՆ 21/Դ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ

Հ ԱԼԸՂՐական 

Հհոոսթըն

ելեա ն Ս • Ս ա - 
միթ՜մա սնաճիւ՜

, Ուպրրնի

ԳՆԱՀԱՏԱՆ֊ԲԻ ԵՐԵԿՈՆ

տ ա

մին

Պ ետիկ

իրենց

ա

Նիքոլ Պա պիկ եան-Հ ամմա ր ր, 
տուներ տ էր եւ տիկ– Ը ւսֆֆ Հ 
3)րս թըքճեանը, տէր եւ տիկ– 
Մարգրիտ ԼԼթինիզեւսնը, ՀՄ֊ԸՄի

ա ն ա

ա~

«Իշխ ա ն»ն ու ա -

Հյակոբ Պեճաքեան եւ այլ հիւրեր՝.

Օրուան հանդիսավար եզբ՝ Աւօ 
Պարմաքեան իյօսք աունելով, բարի գա

լուստ յայտնեց եւ յաթս ղո ւթիւն մաղթեց

կոմիտկի ներկայացուցիչ Ման ԷԼւետիս– 
եան, (Հո9անաւեն Կ աոձուքՅ՜եան ատենա՜

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԳԷՍԸ

մ ա ր զւս քսա ղեր ո ւ մասնակիցներուն՝. 
ԼԼպա, խօսք արւաւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Շ բթանա

յին Վ^սյրչութեսյ^յ ատենապետ եղբ. Պե– 
տիկ Տէր վ աբդանեան՝. ԷԼն դնահատան–

չութեան րնթացաւարւո 

դամ եղբայրներ ու քոյրեր, քոյբ կազ– 
մ ա կեր պո ւթիւններ ո ւ ներ կ ա յագո լցիչ

ներ, նուիրատուներ, կազմակերպող 

կազմակերպիչ յանձնաէսո ւմբի ներ կա

յացուցիք եբ •.

Պոսթընի 2մր ղ մար զ աիյազ երու 

դկսը տեղի ունեցաւ Պ րր լինկթընի 
«Մարի ոթ՝Ւ պանդոկի շքեղ սրահներէն 
մէկուն մէ^Հ– Պաշտօնակ ան բամինր

ՀՄԸ Մ• ականներ եւ համակիրներ, 
որոնք յիչատակելի երեկոյ մր ապրեցան 
ՀՄԸ Մ ի մեծ րնտ ան իքին հետ՝. Պատ–

են արւողթ ու հայեցի դիմագիծի աէր սե

րունդ մր պատրաստելու ա շխա տ ան–

եան Մ• Նահանգներու Թեմի ԷԼրւաջնորդ ա՜

Պ ա ր մ աքեան բա ՚ի խօսքեր ո վ
հիւրբնկալող Պոսթինի մասնաճիւղին եւ 
բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին միթ–
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Պ ա տ ո սո յ

)

ա -

ա

յ

շրջագիծին մկջ այսօր 
կր վ այելենք մեր վաք 
րիկներոսն ես երիտա

յին խա

ՄԱԼ

ճիսղա յին

կերպիչ մւսրմինները, յանձ– 
նախոսմբերը՝ մասնակից 
մարզիկներն ոս հա մա կիր–

ն եր ո ս Թեմի ԼԼրւաջնորզ 
0 շա կան Աթք՝ Զ ո լոյեան

2/ձ.րգ միջ~մա սն աճ իսզա յին

թենկն

ա

ՀԸ։

սա տ ա

կրն անք

ՓԱԿՄԱՆ հանգիսութիւնը ԳԸ։

թիսնը տ աբթի,

օ

գիտ ա 
մկա յն

սարս ինն եր ո ս , 
զի կն եր ո ս

թենկն ի վեր յամարսօրկն կր պայքարի

ս յաղթանակները պիտի 
Հնենք մեր հայրենի ազա–

եղբ. 3 ակոբ Պ եճւսքեւսն իր կարգին 
յւսյտնեց, որ Հայ Մսյ ր մն ա կր թ ա կան

ւոպժրսնր Լլը տօնէ իր 
զթանակի օրը այս ափին

ներ , այլ անկկ անգին նպատակ ոսնին

500$֊ ասելի մւսրզիկներոս, որոնք տո

ղան ցեցին խանգավւսրս շարքերոփ Ղ110՜ 
շակակիրներոս ես Փրովիտրնս մասնա–

մարզիկն ոս սկաոստր՝. Այ~ 
սօր, Յոս/իս 4, ԼԼմեր իկայի

տ ա յ
ցոսթեան մթ՜նոլորտի մկջ քով–քովի գա–

թեամբ՝. $ո ցանցեցին նա եւ. Հ Մ Ը Մ ի 
շրջանի 10 մա սնաճիսզեր ո ս արի-արե–

յլՒկ^ե– , որոնք ի վերջոյ կը նպաս

տեն

9՝եզարոսեստական յայտադիրին իր 
մասնակցոսթիսնր բեր աս Ֆլորիտայկն 
հրասիրոսած երգիչ Աթիս ի սկկն տ կր

եան՝. իսկ Ու֊ւսշինկիժրնկն ՝իրիստափոր

նչիսրս աս

Հանգի 
ս ան ո սեոա վ վերա–
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թիւնր, ի իսնդիր մեբ աղդային դիտակ– 
ցո ւ իժ եան պահ պան ման, աղդասիրու՜ 
թեան ու հայբենասիբութեան, ինչպկս 
նաեւ Հ Մ Ը Մի ըիդմկջկն ծարւա յելու 
մեր համայնքի կարիքներուն, հւսյրենի– 

կաըդապահ ու ազնիւ մա րդո ւ բո 
նաիսադբեախերր>՝> , եղրակացուց ան։

իոյ ԼԼրամ Ա– կաթողիկոսը 2011 տարին

թեան ընդհանուր դործին իր մեծ ներդը– 
րումը ունենալ։ &ն որ Հ ա կ ա լո ւթի ւն 
կ ուղեմ յայտնել անոնց, որոնք տարի–

ջնորդ Օշակւսն ԷԼրք՝ Չո֊

սյ–

հա տ

ց, որ դժուար կ երեւակայել 
այութիւնր աոանց Հ–Մ՝~ 
աւելցուց, որ հիմնադիրները

հա ւա տ ան ՀՄԸՄի արւա քելո ւթեան 
ու ն ո ւիր ւս կ ան դործին եւ իրենց նե

ցուկն ու աիակցուիժիւնր միշտ ի սպաս 
կր դնեն ւսյս միութեան աշիսատւսնքին՝))։

կ եդր ոն ա կ ան ւիարչութեան ներկա

յացուցիչ եղբ– ւԼահբամ կ՝անիկլեան

ա տ

ըխ>ն ն շեղին փուչիկներով, խան դաւի

եր կինքը մերն կը ւսյղ օր։

հայ պատանիին ու եըիտասաբդին հո

գին ք միտքը եւ մաըմինը կերտող մեծ

եւ մեր աղդային սըբութիւնները շունչ 
եւ արիւն տուած են մեղի եւ մեր բոլո– 
ր ին պարտականութիւնն կ պահ պան ել

ա

ԷԼըա Աարկոսեանի յիշատա 
տիրացաւ Նիւ֊ Եոըքի մ ա սն

արւա

յանձնւս րւո ւ

աստ ունի, այսինքն

ոչ միայն հաւատարիմ մնաց իր հիւ)՝նա՜ 
ղիրներու տեսլականին, ւսյլ այգ ւսես–

մանակին հետ քայլ պւսհեց ու. հայրենա՜

դային դիտա

ա տ են ա - վեհանձն,

ղր տա

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
37ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ 

(ՒՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ճիւղի, մաս–

ժամեայ դիւանը, ատենապետ եղբ– Լեւ 
դպրուհի քոյ11 ԼԼր չ° կ^անթարճեան։

ատենա ~

նակցութեամբ շբ^ւսնի տասը մասնաճիւղ եր ո ւ 
ԷԼլպբնիխ^^իւ Եոբքի, Նիւ– ճըրզիի, Շիքակոյի, Հաբալային 

 

Ֆլոբիաայի, ք)ւ֊աշինկթընի, Պոսթրնի, Տիթբոյթի, Փ ր ո վիտ րն– 
սի եւ Ֆիլւստելֆիոյ, ինչպկս նաեւ Հ-Մ՝Ը–Մ ի Սբեւելեան 1քի՜ 

քոյր Լորիկ Փիլիպոսեան եւ Եղը՝ Լի տեւի ան Չիլոյեան։

Ներկայացուցչական (վ՝ողովի օրակարգին անցնելկ արւա^,

կեդրոնական ւԼա րչո ւթեան լիաղօր ներկայացուցիչներու, 
ատենապետ եղը– Ա ա ը դիս կ՝արբինեան, Փրովիտընսի

տ ա–

ս տ ա ա -

Օ րչա սայրս ս արղաղ ա ս յա սճ սարյուսբր եւ Աղաուտաղ 
Խորհուրդի ներկայացուցիչները, ուղեկից կաղմակերպ 
թիւններու ներկայացուցիչները եւ հրալիրեալներ:

Չաւուշ Սեսրոպեան, որոնք ժ՜ողովին փոխանցեցին իրենց բա~ 
րեմաղթութիւններր։ Հ-Յ-Ղ՝՝ կեդրոնական կոմետեե ներեա–

ա տենա
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մակերպութե.

զարդ օրացոյցնե֊

- Աասնակցած կ 

Հ-Մ Ը-Մ–ի Պատգա– 
մաւորաԼւան 10/7/7

աստանի մկջ՝.

ՐԸ։
- Սասնակցած կ 

Հ ա մ ա - Հ - քք • Ը Մ • ՜

ա -

ստանի մկջ՝.

ա ււյ

թեան–. Վերջքէն քսօսքր եկշիրւր, հանդամա–

հւն մաղթեր շրջանի պ ատ կ արւելի (Ւո զո վին, 
սւ–

տանքներր եւ յա յտն եց, թկ ներկայացուցիչներու չինիչ արււս–

ծր ւսգիրներ մշակել դ չքսա տ ան քնե–

արւաջքւն հերթին ունկնդրեր

յ սւ ւ-ւյ ւյՎ– լյ լյք 1 ՚ ՚ ^ ս ) ս 
■ճիլդերոլ նիւթա՜ 
եղ եկ ա դիրն երր եւ

ապա րնթաց աւարտ (“թխանային Վարչութեան ե 
դո րծ ո ւն կ ո ւթեան նիւթաբարոյական տեղեկադիրը՝.

Համաձայն տեղեկադիրներու, չրջանր ունեցած 

ձսւնազբած են 2010 - 2011 տարեշբջանին:

լեբկայացուցչական (իողովը մշակեց շրջանին յարւաջիկայ 
եր կա մ եա կ ի մարզ ական, սկաուտական, կ ա զ մ ա կ եր պչա կ ան, 
նիւթական, (^Լքարզիկ՝^ պաշտօնաթերթի, օրացոյցի, Հ–Մ՝~ 
Ը-Մ՚ի կայքեր/1 ^՚1– Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ի ^Տամեակի ծրադիրները, հա~ 
մադրելով շինիչ արււսջարկներ բարելաւելու եւ դիմադրաւե– 
լու շրջանին պահանջները–. Շւ արունակելուք օըակարդը, ժ՜ոզո

վը քննար կեր նորընտիր Շրջանային Վարչութեան 2012-2013 
տարեշրջանի նաքսահաչիւր–.

- 1200^– աւելի ան դա մ՜ան դա մ ո ւհ ին եր :

- 500^ աւելի դւսյլիկ, ա րծ ո ւիկ, սկաո 
ման եւ պարմանուհիներ :

֊ 70^ աւելի մարզական քսումրեր բաւ

մներկ–

թ լեթիզ մի երկ–

ԷԼնցնող երկու տարիներուն, շրջանը կազմակերպած Է հե–

վարչական կազմի դիւաններու. երկ րտին, րնթաց

ք^, 
՚յ ա~

սւ–

՜ Շք՚ջանային սկաուտական սեւ) 
՜ Միջ՜մասնաճիւզային երկու մւ 
՜ Շ քնանային սկաուտական երկ

յացոլցիչը գնահատանքի քսօսքեը ոլղզեցին դիւանին եւ ներ

կայացուցիչներուն, նաեւ բարեմաղթութիւններ , յսթսղոլ– 
թիւններ ել կոբաքի մա ղթանքնեբ յայտնեցին նոբրնտիր

կեր ա–
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.Մ.Ը.Ա. Ս. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՈՒԱՇԻՆԿԹՐՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 40ԱՄԵԱԿԻ 
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ֊ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՍ

( Վահէ Թանաշեան
ՀպՈՍԹԸՆ

եր ^այՐ

նո ւթիւնը 1918//Ն Պո–

իւս: 19 7 ճին Հ
ըու ա ը եւե/ եան ափերը ել հոն, երկրի 
մ ա յր ա քադա ք Ո ւաշինկթրնի մէ , իջե

ւան հաստատեւոմ, հեմր ռրուեոաւ Ա ե–

արեալ Լյ աԿա ս դս եր ո ւ Ա,ր եւել սա ս շրջա

նի արւաջին մասնաճիւրլին, որու ն ձՕամ֊

Յանձնախումբը աո.աջին օրէն աշխա՜ 
տանքի լծ ո ւելո վ, պատրաստեր ձՏձամեա– 
կր նշորլ ձերւն ա ր կն եր ո ւ շարք մը, որ ըն– 
թւսրւսւ հետեւեալ ձեւուի

• 1 Լքայիս 2011/րն, 1քերիլընտ Նահան– 
գՒ փ ոթոմաք քաղաքի համայնքային 
կեդրոնի մը մէջ, հ ին ու նոր Հ՝Մ՝~

կերին յիշատակելի նկաըներ եւ զրուրե– 
րին անրեալի օրերու եւ անդամներու

րայրներ խօսքեր արւնելու1 ներկաներուն 
պա տ մերին ՀՄԸՄ• ականի իրենր

մա կ իրնե– 
ո ն ա Ւս սյ -

ւԼարչութեան եւ կազմակերպիչ յանձ–

սոկ մր Պաթեստայի ^Սերիլրնտ) ՀհՀլա– 
յաթ՝ֆ պանդոկին մէջ–.

ւելեան • նահանգներու թեմի Ս րււսջ՜ 
նորրք Օշակ ան Սրք– Ձոլոյեան– Սրբա

զանը ներկայացուր Սււա ջն ո ր դա կւսն

ո ւ թիլն ն եր ո ւն–.

24-26 Յունիս 2011/ր2/ տեզի ուներաւ 
ւ աճ եւո ե սեաուտաեան տեոաեան

շինկթրնի Ա– Խաշ էկեղերւոյ հոդե֊

77 7/7 11 Սեպ տ եմբեր 2011//2/ տեզի ունե–

2011/72/ յա րւա թրնի դրա սենեակի ն եր կ ա յարո ւրիչ

եկեդեցլոյ

ներ ու եւ դրօշակէս կիրն եր

Հ» կո միտէի ն եր կ ա յա ր ո ւր իչ Յր11/՜ 
Աւա դեան, թւաշինկթրնի Ս– Խաչ 

սյ -

տՒ1նեՐ–

ս սւ սյ

սյ -
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որ 93 տ ալիրեր 1Լրւաջնորդա– 
Անուշաւան է, պս- ս մ ա իյմր եր 

տ ա 4 » :
թիւնը՝.

Շւա ղւս տրս ղրւսյ սերղասե– 

նչիլրը 1՚(՚ ^յիլթսյբլս(ւոյլս~

ա– ..այս երկրին մէջ ամուր պ ահ եր

րի դաւուստ Ո ւ֊ա շին կ թրն ի վա ր չո ւթիւն ր

եա կ ին տ ա

ս

է / * է ՛է * ՛է ՚յ Ա I լյլյլյէ՚1ւլ–

ւսրւաջինը 1918^րն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

ս

իր տարիներու ծարւայութեան համարէ՝. 
ԼԼպա, ան բեմ հբաւիբեր Ո ւ֊ա շին կ թրն ի

հիմնա դիրներ  ը գեղեր ի կ դա ղ ա փ ա ր ր 
յղացան մէկ դրօշի աակ համախմբելու 
մարդ ակ ան ղ անա ղ ան իյու մրեր՝. Հ ա - 
մաիյմբո ւմի այս դա ղւս փ ա ր ր շո ւտո վ 
դարձաւ ադ գային ադնիւ դաղափարա–

տ ո ւ

նումն էր Սիարեա/ \,ահանդնե– 
րու ԼԼր եւելեան շրջանին մէջ՝

ա ղ ղ ո -

ա~

/ ուր դի վ եր ելքին՝.

ները, այլ միայն ու միայն անոնր 
համ ես տճիւղին դրօշը՝

4Տձամեակի նուաճման այ/ 
իբ ա կան ո ւթ իւնը ինքնին Հ-Մ՝՜

ներին Ո ւաշինկթրնի մասնաճի 
ջարնեշով նախ մարղա -

ա ո ւտ ա– վին սորված ենք, որ պււ

ատ

Աարտարպէկեանր քոյր Երանին յանձ՜

Յաջորդ էսօսքր աււնողր եղաւ Հ–3՝Ղ՝՝ 
«Աեպուհ» կոմիտէի ներ կայարուրիչ 
3ովսէւի ԼԼւադեան ՝. ԷԼն մեծապէս ողջոլ– 
ներ յոբելեար մասնաճիւղին հիմնա դ– 

մր, որն է րեկավարութեան երթը յանձ– 
նեյ այնպիսի երիտասարդ սերունդնե–

Ե բ ա ն Սիմոնեանի պաբ դ եւա տբ ման 
, որ տարիներու անոր համեստ

.սերււ Կասդասասքը Լլւսս վւս– 
ծ պաշտօնները՝ Սյւյ մէկը կու 
՚յ ՝րրիսեաններ
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.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Օրուան պարգեւսէւորեալ քոյր Երան Գրիգորեան, 
շքանշանակիրներ Յովսէփ էրջէնեան եւ Համօ 

Սարդարբէկեան Անուշաւան Եպս. Դանիէլեանի հետ։
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լու, էրենղ րնտանէքէն եւ ընտանէքէն 
է եր մեծ ընտանէքէն եկեղեղէէն, ա զ–

ս ա ա

ա՜

40 տ արէն եր ո ւ

գործող բո/որ մարմէնները, մէո ւթէւն– 
ները, հա ս տ ա տ ո ւթէւնն եր ը, բայղ մա~ 
ն ա լան դ ' Հ-ՄԸ Մը իր նաէյն էն եր էն

Բայղ աւ ս

ներու Շր^անայէն ւէարչութեան կողմէ 
էյօսք արւաւ քոյր Երան Աէմոնեւսն, որ

Օրուան վերջէն էյօսք ա րւն ո ղ ր եղաւ 
Արւաջն ո ր դա կւսն ւէոէյանորդ Անուշւս– 
ւա ն Եպ ս– 0՝ ան է է լե ան ՝. Ան Սրբացան

եւ յէ՚թ՚ր Ո սաշէնկթընէ մա սն աճիւղէն

տաըրսեր չաը ո ւե ա ղ սաըղարյաղեր եւ 
բանակումներ կաղմակերպեղէն, գայ 
օրր, երբ 93 տարէներ ա/ւաջ ^Էոլսոյ մէջ 
ծնունո արււսծ ձ.–Մ–Ը՝Ս՝Ո եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~

չէնկթրնէ մ ա սն աճ էւղէն ձՀձամեւսկը՝.

կումն եր կ ա ղ մ ա կ ե ր պ են պատմական 
Հա յա ս տ ան է մէջ Արարատէ լանջէն եւ 
հաստատեն որ էրենք տէրն են այդ հո~

Ան հւսս տ ա -

մէայն կր կերտէ մարմէն ու մէտքը, այլ

պէս մարզէկներ, սկաուտներ եւ ան~ 
դւսմնեը, մարզելով էրենղ մ ա ր մէն ը՝ 
մէտքն ու հոգէն, ձգտելով դէպէ լաւը, 

տասարղդւս ու Կայ սար դու Ս՝ րր ս 1լ ա ո ւ՜ 
տական քայլ երդէն մէջ երբ Հ՝Մ՝~

ր են էքր, ընտա

էն, քոյր Երան

ըեղ, որ Ո սա շէն կթրնէ ւք ա ր չո ւ.թեան

մով, ՀՏձւսմեակէ արւ ^րի ս Հասլէպեան՝

ա

րպէկ եա ն:

ա -

Ապա, ան րեմ հրաւէրեր Անոլշաւան

Եպս՝ Ղ՝անէկլեանր յանձնելու շքան–

ր՝ոյր (յրա ս Կա զրըօ ճեւող սերԼլայա

րս ւց պա ը գեւա տ ը եա լ եղբայրներուն 
կեն ս ա դր ա կանն եր ր եւ անոնղ մ ա տ ո լ–

աարէներ ծա– 
մ նպ ա տ ա կէն:

ղ ա դր ո ւած էր դեղ եղ է կ

կազմ ա կեր պո ւթէւնն եր ո ւ

ԳՐՀ՞յկ մը< 
էին ուղեկից

ատա–

՝Եեըկաները ուրաէյ տ ր ա մ ա ղ ր ո ւ~ 
թեամբ մեկնեղան, տոդորուած Հ՝Ս ՝՜

համար Հ-Մ-Ը-Մ է Ոսաշէնկթրնէ

պանծալէ երթը՝.
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ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵԱԼ
նաճիւղը ներկայացուցած է 
Հ.Մ.Զ.Մ.ի Արեւելեան Միացեալ Նա
հանգներու Շրջանային ժողովնե– 
րու։

ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ

ԵՂԲ. ԼԵՒՈՆ 
ՓԱԼԵԱՆ

Եղբայր Լեւոն 
Փալեան ծնած է
2 Յունուար 
1920ին, Երեւան,
3 ա յ ա ս տ ա ն : 
1933ին անդա

մակցած է Յ.Մ.Ը.Մ.ի Պէյրութի շար
քերուն, որպէս սկաոււո։ 1945ին մեկ– 
նած է Թեհրան եւ անդամակցած է 
ւոեղւոյն Յայ Մշակութային Արարատ 
կազմակերպութեան։ 1957ին գաղ
թած է Միացեալ Նահանգներ եւ մաս 
կազմած է Ուաշինկթընի Ս. Խաչ եկե– 
ղեցւոյ համայնքին եւ 3.3.Գ «Սե
պուհ» կոմիտէութեան։ 1971ին, 
Յ.Մ.Ը.Մ.ի Ուաշինկթընի մասնաճիւ– 
ղին հիմնադրութեամբ, կրկին միա
ցած է Յ.Մ.Ը.Մ.ին եւ ցարդ կը շարու
նակէ իր անդամակցութիւնը։ 40 տա
րիներու իր ծառայութեան վաստա
կով, եղբայր Լեւոն մասնակցած է 
մասնաճիւղի զանազան աշխա– 
տանքներուն՝ իբրեւ յանձնախումբի 
կամ տեղական վարչութեան ան– 
դամ։

Ան բազմիցս մասնաճիւղը ներ
կայացուցած է Յ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան 
Մ. Նահանգներու Շրջանային ժո– 
ղովներուն։ Սեպտեմբեր 2011ին, 
խորհրդակցական ձայնով մասնակ
ցած է Յ.Մ.Ը.Մ.ի 1 Օրդ Պատգամաւո– 
րական Ընդհանուր ժողովին։

Յ.Մ.Ը.Մ.ի կողքին, եղբայր Լեւոն 
ծառայած է նաեւ որպէս Ուաշինկթը– 
նի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ հոգաբարձու, 
Յ.Յ.Դ. «Սեպուհ» կոմիտէի անդամ 
եւ Յամազգայինի կրթական եւ մշա– 
կութային միութեան վարչական։ Ան 
սատարած է ՅՕՄ-ի «Յամաստեղ» 
դպրոցին եւ Յ.Ե.Դ.ի աշխատանքնե– 
րուն։

ԵՂԲ. ՅՈՎՍԷՓ 
ԷՐՋԷՆԵԱՆ

Եղբայր Յով– 
սէւի էրջէնեան 
ծնած է 5 Յոկ– 
տեմբեր 1950ին, 
Աթէնք, Յունաս– 
տան։ 1951ին

ծնողքին հետ փոխադրուած է Ար
ժանքին, ուր 1956ին Յ.Մ.Ը.Մ.ի ան
դամակցած է իբրեւ մարզիկ։ 21 Ապ
րիլ 1964ին, ծնողքին հետ փոխադրը– 
ւած է Օնթարիա, Գանատա։ 1968ին, 
Օնթարիոյ մասնաճիւղին հիմնադ– 
րութեամբ, կրկին միացած է Յ.Մ.– 
Ը.Մ.ին, որպէս ֆութպոլի, պասքեթ– 
պոլի եւ աթլէթի մարզիկ։ 29 Դեկ
տեմբեր 1979ին փոխադրուած է Մի
ացեալ Նահանգներ, Ուաշինկթընի 
մասնաճիւղին մէջ շարունակելով 
Յ.Մ.Ը.Մ.ականի իր կեանքը։ 1981ին, 
առաջին անգամ ըլլալով ընտրուած 
է Յ.Մ.Ը.Մ.ի Ուաշինկթընի մասնաճիւ– 
ղի վարչութեան անդամ, որմէ ետք 
բազմիցս եղած է վարչական եւ վա
րած է մարզական ու սկաուտական 
ներկայացուցիչի եւ ատենապետի 
պաշտօններ։ 1981 ին, եղբայր էրջէն
եան ընտրուած է Արեւելեան Մ. Նա
հանգներու պասքեթպոլի ներկայա
ցուցչական խումբի մարզիկ եւ մաս
նակցած է Յամա–Յ.Մ.Ը.Մ.ական 
առաջին մարզախաղերուն, Թորոն– 
թօ եւ Մոնթրէալ Գանատա։

1985-1989 եղած է Արեւելեան Մ. 
Նահանգներու Շրջանային Վարչու
թեան անդամ եւ ծառայած է որպէս 
մարզականի ներկայացուցիչ։

1987ին ընտրուած է Յ.Մ.Ը.Մ.ի 
Արեւելեան Նահանգներու Շրջանի 
պատգամաւոր, մասնակցելու Յ.Մ.– 
Ը.Մ.ի 4րղ Պատգամաւորական Ընդ
հանուր ժողովին։

Եղբայր էրջէնեան բազմիցս մաս–

ԵՂԲ. ՀԱՄՕ 
ՍԱՐՏԱՐՊԷԿ֊ 
ԵԱՆ

Եղբ. Յամօ 
Սարտարպէկ– 
եան ծնած է 10 
Յունուար 
1952ին, Թեհ

րան, Պարսկաստան։ Փոխադրուե– 
լով Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ
ներ, 1982ին անդամակցած է 
Յ.Մ.Ը.Մ.ի Ուաշինկթընի մասնաճիւղի 
շարքերուն, որպէս ֆութպոլիստ։

1984ին, առաջին անգամ ըլլալով 
ընտրուած է Ուաշինկթընի մասնա– 
ճիւղի վարչութեան անդամ։ Նոյն 
տարին, իր ջանքերով ստեղծուած 
են մասնաճիւղին վոլիպոլի տղոց ու 
աղջկանց խումբերը, որոնց մարզի
չը եղած է տարիներ շարունակ։

1984-2011, եղբ. Սարտարպէկեւսն 
շարունակաբար ընտրուած է Ուա– 
շինկթընի մասնաճիւղի վարչու
թեան անդամ, բացառութեամբ քա
նի մը տարուան միայն։ Այս ընթաց– 
քին ան եղած է վարչութեան մար
զական ներկայացուցիչ։ 2010 եւ 
2011 տարիներուն ան ստանձնած է 
ատենապետի պաշտօն։

Եղբայր Սարտարպէկեան յաճախ 
մասնաճիւղը ներկայացուցած է 
Յ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան Մ. Նահանգնե
րու Շրջանային ժողովներուն։

1994ին, Արեւելեան Միացեալ Նա
հանգներու մէջ (Ուաշինկթըն եւ Նիւ 
ճըրզի) տեղի ունեցած Յամա–Յ.Մ.– 
Ը.Մ.ական Ե. Մարզախաղերուն, ան 
ստանձնած է կազմակերպիչ յանձ
նախումբի փոխ ատենապետի պաշ
տօն։ Ընտրուած է նաեւ Արեւելեան 
Մ. Նահանգներու վոլիպոլի տղոց 
ներկայացուցչական խումբի մար– 
զԻչ։

2006ին, Ուաշինկթընի մէջ տեղի 
ունեցած միջ– մասնաճիւղային 16րդ 
մարզախաղերուն, ան ստանձնած է 
կազմակերպիչ յանձնախումբի ատե
նապետի պաշտօն։
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՓՐՈՎԻՏՐՆՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՅՕԱՄԵԱԿԻ ՇՔԵՂ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից 
ՓՐՈՎԻՏԸՆՍ

կեփ

պսակ եղին յի շա տ ա -

թեան Յ^ամեւսկը մեծ

երւՒ ունեցաւ (յ ա՜ 
կաեմբեր 2011^ր երեկոյեան, 
Արաուն Փ/ աղա)) պանդոկի

շքեղ սրահին մէջ,

կան եւ Շրջանային 
ներ կայաղուղիչնե–

սա

ստանձնած է ին դաղութի 
ւթ աղգայիններէն ա է ր եւ

ա

կիրն եր ո ւ

ներու տ ո ղանցքո վ, որմէ ետք յաջորդա– 
բար եր դո ւեցան ամերիկեան, հւսյկւս–

եան գրքոյկի մը հրա~

Այս ւս րւթիւ, ճաշի

փւսուըր-փոյնթ//
ա շ իյ ա տ անքը, որ

կենդանի պա տ կերն

ղութիւններուն,

30 տւսրինե՜

Պաւոուոյ յուշատախտակ ստացած Հ.Մ.Ը.Մ.ական
ներ վարչութեան ատենապետին հետ։ Աջէն ձախ՝ 
ատենապետ եղբ. Սարդիս Դարբինեան, եղբ. Րաֆֆի 
Ռշտունի, քոյր Սիրան Գրիգորեան եւ եղբ. Յակոբ Տօ– 
նոյեան։

ու րն թա ցքին՝.ե1

տ ա–

յայտնելով րո~ղդա ցո ւմն երդիտա

անցեալի ել ներ–

ա տ

ները, որոնց 30 տարիներու 
աշխատանքին շնորհիւ այս՝

րո ւ

մարղերուն մէջ, ինչպէս նաեւ եկեդեց–

ա

ա

ա գա ւո ր ս» ու <$դժա 
իկին Աամօն եւ Աոն 
Հնեոո՝. Եոո– Ւյաձա

յի շա տ ա ւ֊եց քոյր Սիր ան <իրիդորեանր եւ եղբ– 
իաֆֆի Աշտունին, ոբոնք ւքեբջին տա

րիներուն յաջողութեամբ ստանձնած են

Օրուան հան դիս ա վա րն երն էին քոյր 

նի։ Անոնք ն եր կա յա ցո ւցին ււլւսլո

եկեղեցւոյ, ուղեկից կաղմակերպոլ– 
թիւններու ներկայացուցիչները, /7^՜ 

սկաուտութեան շարքերը վարեչ 
տաս ևւանատո ւուԱեւնո՝. Մւսսնւ

տ ա

եան եկեղեց

բա թօբ եա յ սկաուտական հաւաքներու 
կարգապահութեան եւ կաղմակերպման

տ եղ հ-ՍՀ-Ս-ք տարած արդրւսաբեր 
աշխատանքը գաղութին երիտասարդ

Սրբոց էէա ր դա–

շս ւթեւսն ներկայաղուղիշներն ու ՅՕամ– 
եակի յանձնախումբին անդամները,

կայացնէ հլւյյ երիտասարդութիւնը Ապ՜ 
ոի/ևան ւույաոձանեն արւ9եւ՝. Սատուե

տաս սա

նադիրները, ան դա մները եւ համակիր–

տակ մը յանձնո ւեցա ւ Ո՝ա– 
ւպետեանին, եւ Յմձւսմեակի 
սն կարկանդակին շուրջ յի–

34 ՄԱՐԶԻԿ, ՅՕՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 11 (353)



շա տ ակելի խմբանկարը

ցիչներ ո ւն եւ հիմնադիրներս ւն հետ՝.

ներ ու ա՜

ԷԼր եւել եան Միաց–

թեան ատենապետ

վիտրնսի մա սնաճիւղր, որուն անդամ֊

հիւ 30 տարիներ արւա^ հիմնադիրներու 
կողմէ ցանուած հունտերը ա ը գ իւնա–

^Լերջին խօսքը տրուեցաւ Հ-Մ ԸՍի

եղբ՝ Հրաչ Ա եսր ո պեանին: Ան չափա՜

երՒ տ ա ս ա

ա տ ա ս
ՐԴ

ՅՕամեակի կարկանդակի հատում։ Աջէն ձախ՝ եղբ. Յակոբ Խաչատուր– 
եան, Փրովիտընսի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Կոմիւոաս Ա. 
Քհնյ. Պաղսարեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Հրաչ 
Մեսրոպեան, Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ. Պետիկ Տէր Վար֊ 
դանեան, օրուան նախագահ տէր եւ տիկին Ռամօն Զօրապետեան եւ մաս֊ 
նաճիւղի ատենապետ եղբ. Սարդիս Գարբինեան։

նելո ւ

ա տեց

ս տ ա նձ–

ս եր ուն–

ւթիւն

ա ս տ ա կամո ւթիւնը՝.

ա տ ո ւ ո

դա վա րւ մթնոլորտ մը ստեղծեցին՝. Երե

կոն ւ/երջ գտաւ յեղափոխական երդե–քերու մէջ է՝.

մեր ւսպա– 
ԳայՒ յոյսը> թէ Հ ՄՀ Մ– ապահո վ ձեռ

Ղ. -<֊/

■ ք սԱ օէՇհծրրոտ հօէժ, ձ՚օր Շօոտէրսշէ՚ւօո, երօոօհ ձրշհ՚ւէտշէսրտ, 
1ոէտրոռէւօոո1 ՏէոորԽրրե, 100 ու քրօրո. էհշ 1&բսհ1՚ւշ Տզսորշ 
ոոմ 15 րոտսէշտ քրօու էհօ ճշրշրրտ 1ոէ€րոոէւօոո1 ձ՚ւրբօրէ.

■ 44 1Խօրոտ օո<յ 3 Տսւէշտ էհ <Ա1 շօրոքօրէտ,
ո11 շ11ուոէ€ շօոէրօ1&Լ ա՚ա՚ւհոր, 
տհօ^օր օր հոէհրօօու ^՚ւէհ րր՚ւրոէօ \ՀՇ, հռ՚ւրմրրր. 
Տոէօ11՚ւէ€ IV, ՚աէօրոոէ՚ւօոո1 մ՚ւրօօէ Ճա1 րհօոօ. 
1ոէշրոօէ & Շոա11 օշշշտտ.

■ 1ոԺ^1Ժայ112€Ժ ււոժ
թ€րՏ0Ո31 Տ€ր\Ղ€€,
24 հօււր րօօշբէւօո 
ոոմ րօօու տօրրւօօ

■ 8<ւր

XV XV XV. շսրօթշհօէշ1. <ւրո
32-38, Ւ4սուՂւհօմօսԱձւո Տէրշօէ,

375010, /Հոոշուււ
րշ1 374 10 54 60 60 • Ր&ճ 374 1 0 54 60 50 
տձ.1 օտ @ օ ււ րօ թօ հ օ էշ 1. ււ ո՞ւ
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ՀՄԸՄԻ ՄՈՆԹԷՀԻՏԷՈՅԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒԴԻՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Կամք» 
սկաուտական 
խումբի խմբապետութիւն

երթերս՝

վիտ է ո յի (ԼւԼրւամԼ

կումբին մէթ տեղի

ջ ին հանդիպումր՝

ո բ ո ւն մասնակցեցան 1( երիտասւսրդ–

Հանդիպումր կազմակերպեցին Հ՝Մ՝~ 
Ը-Մ–ի Հարաւային Ամերիկ այի Շբթանա

յին Ակւսուտ– Խորհուրդի անղամներէն 
քոյրեր Աես իլիա Տաղլեանր եւ Պէթի Սէ՜ 
ֆկրեանը՝. Անոնց օմանդա կեցին կ՝որտո– 
պայի <^Արագած՝)՝) սկաուտական խումբի 
խմբապետնեբ եղր ւսյրներ Ակուսթին

Ձախէն աջ, ոտքի՝ Պէթի Սէֆէրեան, Ֆապրիսիօ Աճէմեան, Րւսֆֆի Տէ– 
միրճեան, Միքայէլ Տէմիրճեան, Լէոնարւոօ Գանիէլեան, Տիէկօ Գույումճ– 
եան, Ալեխօ Մոզեան, Սարգիս Փանոսեան, Միքայէլ Նալպանւոեան, 
Արամ Տէր Մարգարեան, Ակուսթին Անալեան, Սեսիլիա Տաղլեան։

օունկի՝ Սօսէ էուրէճեան, ժանարիա Լափաճեան, Սթեֆանի Դանիէլ– 
եան, էլիանա Փանոսեան, Ատրինէ Տէրտէրեան, Նիքոլ Պարպարեան, 
Ֆլորենսիա Ներկիզեան, Ալին Շեխէրլեան, Ալեքսիա Պարպարեան։

ցան հետ աքրքւս կ ան դաւ 
աշխատանիստեր : Լ/տեղ 
րային թերմ մթնոլորտ՝

րնթացքներ եւ

ա ո ւտ ա ղ ա Խ րւո ււ1 րր պ ա տ - 
- դասախօս <Հկամք՝Խ խումբի 
Լ՝բապետ եղբ. Արտ մ Տէր

եւ ((Հ/կ թիւններըֆ

Ա ոն թէ վիտ է ո յի մասնաճիւղի ւ/արչ

աուաա աստա Վստահաբար, նման հանդիպումնե֊

ա–

ցախի եւ Ջաւախքի հա րցեր ը՝)՝>– դասա

խօս քոյր Լուսինէ ւԼաբմապետեան:

Այլ նիւթեր ու կարգին՝ Շրթանւսյին

Ակւսուտ– խորհուրդի անդամներն ու

կազմ ա կերպութիւնը՝ֆ–

տ

լսսւսբր >ր ա ւրր սալ ողբա յր ս երը Սեր կա

յացուցին «ՀԼեկավարի դիմա դիծր՝>՝> ՝ 
Հ<.Սկաուտական դարդացման ծրադիրր^՝

նին։

«Սկա ո ւ տ
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸտ^Ծյւ

ԽՈՆԱՐՀ Հ.Մ.Ր.Մ.ԱԿԱՆԻ ՄՐ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
(ԵՀԲ– ԱՒՕ Է֊ՐՄԷ^ՃԵԱՆԻ ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ ԿՈՐՈՒՍՏԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Հ Սգակիր մը 
Հ ՖԱՆԱՐ

չբիկի մասնաճիւղը։

կտեմբեր 2009//Ն կը մահան ա ր 
ղբայր Ալօ էքմկքճեանը, խոր 
ուռ ե մատնեամ Հ-Մ Ր Մ հ /հ֊

տալխ, Հ-Մ-Ը-Մփ ընտանիքին:

Ան ծնած կ Պկյրութ, 1969^/ն։ 1/ ախն ա կան 
կրթութիւնր ստացած կ 3)ւսնարի Ադգ– Միհ՜

րաս ՝է՝արացդօպէյւսս ղարԾ՜արասր։ դ>ոքր տա– 
րիքկն ան մ եծ սկր եւ յարգանք ցո ւցա բեր ած կ

թեան, որուն անդամակցած կ միշտ լաւա–

է Հայաստանեայռ եկեղեցլոյ կիր ա կնօր եայ

ա~ւլալւս լս լւ լլյ սլւ ս յ ււյ Ա* ս֊յ լ ս սյ

տ արիներ ետք ս տանձնած կ ա -

կերպելով միշտ աշխատա

լին երկն կ, իսկ ինք

Աւօ Հ-Մ-Ը-Մ՝ի Պաուշրիկի մ ա սն աճիւղին ծարւայեց մինչեւ իր 
կեանքին վերջին կայրկեանները։ տանիքները։ Մայցե~

ա տ ա

րը՝.

կին փորձի (համերը՝.

բէյրուլօըւս ս շւս ւլէրլ ո ւլ Լլը ղայէրլղր ասոսց յարգասքը։ /՚ր Մրա

գիրն եր ը կը բացատրկր անոնց, որոնք իրենց կարգին կր խրա

խս ւս կ ին իրենց ւլաւակներր անղ ամակցելու Հ Մ Ը Մփ մեծ 
րնտանիքին՝ հասակ նետելու համար մարղական աղնիւ ողի–

նին–.

սւտ սիրելի եղբայր Աւօ կանուխ րաժ՜նուեցար 
ձգելով փայլուն ու օրինակելի յիշւստակներ,

իրկին ղինք, սիրոյ եւ յարգանքի պատճարւն ւս/ո Լ"ՐԸ լ1Ը
իր անսահման նուիրումն կր Հ -Մ• ԸԱ■ին:

«Շէյթ ան))ըէ ինչպկս ծանօթ կր բոլորին, հիմնական սիւնե՜ 
րկն մկկն կր Հիանւսրի շրջանի Հ-Մ-Ը-Մ ի մարղական խումբե–

ւս–

րուն՝. Զենք փւշեր որ օր մր ան ցանգատած րյյայ^ որ շատ 
կ՝աշխատի կամ բերւր ծանր կ։ Ընդհակարւակնան կր գան՜ 
ցատկր երբ իր շո ւրֆինն եր ր քա յ ք չկ ին պահեր իր հետ զանա–

3 իշ ա տա կգ ա նթարւամ ^Շկյթան՝)՝)։
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ԱՅԲՈքԲԾՆ
Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

առ նեբ. Հե֊

աեսքր ու

իներկնկն ւսրւած են բազմաթիւ բարւեր ու արտայայտու

եր են ոմ> եուԹեան եւ ոնաեան մեւս ոետոլքմեւ ններ ո ւն

իներկնն կ։ էատիներկնը այլեւս

Հ7/2 4/7 էսօս» 4/2 գործածենք բազմաթիւ բարւեր՝. ԼԼյդ րաււերր

էիարգիկ հին մամանակներուն անդրաւ 

իրենց գործածած հնչիւնները նշաններու 

տեւաուսր , մա մ ան ա ե ե րն քմա ոօեն ա ւո հն

կարդ մը ժ՜ողովուրդ ներու դիր եր ը բո լո ր ո վին տարբեր են ո ւրիշնե– 

րկ, ինչպկս օրինակ չփնացիներունը, որոնք կը գրեն հիերոկլփֆնե–

որոնք իր մամանակին գիտութեան կեդրոններ կին՝, էւ ահա, 405 թուականին ստեղ– 

ծած կ հայոց գիժերը, որոնք այնքան կատարեալ են, որ մամանակի րնթացքին շ ատ 

քիչ փոփոխութեան ենթարկուած են (օրինակ միջին դարերուն մեր այբուբենին վրայ

ք՞սրր–ՀձԳՒՏԷՒ՞Շ Թե
ֆէ գիրերը)։

բաթագիրք^ն կ: 

մկջ, 1512 թ
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սիմֆոնիկ նուագա– 

խումբին ^–Լ ոե1 է1

Պէտք է յիշել քանի

ՋՈՒԹԱԿ

Ջութակը ամէնէն տարածուած մ են ա կա տ ա ր ա յին 

լ ընտանիքին կը պատ 

նթրասլասր՝.

1

սա

Ան ու

Լք եր կ ա յի դա ս ա

ս ար ո են ա ա

ԱՇԽԱՈՀՒ՝ Ա1/ԾՆԱ17ԾՏ ԾՒ
Ա17ԵՆԱՓՈՔՈ ԳԻՐՔԵՐ

Աչիյւս  րհի ամենամեծ գիբքը ունէ 1-75 մեթր 
բարձրութիւն եւ 1-9 մեթբ լայնք՝. <է՝իրքր փլեն– 

քէ ատլասն է՝. Ջայն հոլանտացի աո^եւտրական 

մընուիբած է Անգիիոյ թագաւոր աբլ երկբոբ- 

գին՝. Ղփբքէն մէջ կայ 39 քարտէս՝. Պ՝իբքը բարձրացնելու համար անհր 

^Աշխարհի ամենափոքր գիրքըլոյս տեսած է Ւտալիոյ 
մէջ, 1896 թ

^Հայերէն ամենամեծ մագագաթեայ ձերւագիըը 
«Մչոյ ճա րւրն տ իր՝)՝)ն է, ան գրուած է 1200-1202 թ, 

կաններուն, Երզնկայի մէջ՝. կ ր կշրւէ 28 քի լո կր ա մ:

Ւսկ ամենափոքր ձերւա գիր ը օն ա ց ո յց՝ֆն է, զրո

իոյ մէջ՝ Ան բաղկացած է 103 թերթերէ՝.

Լուցկիի ւելի

նի 

մա տ ենա գ արա
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էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
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0
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9 2 4

Հորիզոնական եւ ուղղահայեաց 9 շարքերով եւ սիւ
նակներով (9x9) կազմուած գծացանցը բաղկացած է իւ
րաքանչիւրը 9 քառակուսի հաշուող 9 բաժիններէ (3x3)։ 
Բացառումի սկզբունքին կիրարկումով իւրաքանչիւր քա
ռակուսիի մէջ թուանշան մը զետեղել՝ այնպէս մը, որ հո
րիզոնական իւրաքանչիւր շարք, ուղղահայեաց իւրա
քանչիւր սիւնակ եւ 9 քառակուսինոց իւրաքանչիւր բա
ժին ունենայ 1-9 թուանշանները՝ իւրաքանչիւր թուանշան 
միայն մէկ անգամ 
գործածուելու պայ
մանով։ Այլ խօսքով, 
ոչ մէկ պարագայի 
արտօնուած է թուան
շան մը կրկնել միեւ
նոյն շարքին, սիւնա
կին եւ բաժինին մէջ։ 
Սկսելու համար, կարգ 
մը թուանշաններ իրենց 
ճշգրիտ քառակուսի
ներուն մէջ զետեղու
ած են։

Նախորդին լուծումը

1 Խ 5 4 6 7 3

00 9
3 9 5 8 1 7 6 2

00 6 7 9 2 3 4 1 5
2 1 8 6 3 5 9 7

I 9 4 6 8 7 2 1 5 3
5 7 3 1 9 4 6 2 8
7 9 1 3 5 8 2 4 6
6 5 2 7 4 9 8 3 1
3 8 4 2 1 6 5 9 7Պատասխանը՝ յաջորդիւ
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ԽԱՉԲԱՌ ԺԱՄԱՆՑ
2 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1. «էն– Պի՝ էյ՝՝»ի կագ մեր էն՝.

2. Միջերկրականեան կգգի - Յոխորտ՝.

3– Արւարկայ - կեղծ ճարտարաբան՝.

□ • Հ^ա ս ա ր ա ղ ո ւրրրւս - ^ուլժ։

6– կիլիկեան քաղաք - Ափրիկեան երկիր՝.

7– Հաստատական պատասխան - ինք - Ա եթնի 
աւա ններէն:

8– *Լահան իՒէքէեանի դրչանո ւններ էն - Լիարոկե– 
նի - Այբուրենէն։

9– (իամանակամիթոգ - Յաճախ։

10– Օմանղակ - Լծկան կենդանի՝.

11 • Հիործի մր վրայ եր կա րօր էն տնտնալ՝.

տավա յրր–

15– ինքնավար - Ամ եր իկեան հալածիչներու տիպ՝.

16– Անկ ողինի կտաւ - Ադամանդի ճեղք։

18– $ արի ՜ Ածականակերտ մասնիկ - Եղէգէ փոքր 
սրինգ - Հնարիչ՝.

19. Ամչկ ոտ - իգական օտար անուն՝.

ո ղիմպիւս կ ւսնն եր ր հիւրընկալած քաղաքը։

1– ի)՝ամկօբէն այո՛ ՜ Ց77լԼ/ական ածական - Յղկէ՛։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

ս տանի ճատրակի ա գրկանք 2011.^7 ախո յեանուհին՝.
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6« էական բայէն - Տարւի մր գր ագիներ ը - Պախրէ - Ածականակեր 
ի մր դր ագիները - ի)՝ ո ւս եր էն այո :

թիւն - Եդեսիոյ արդի ան ո լան ո ւ

8– Ֆրանսական քաղաք - Ոդելիգ րմպելի Լհակ–՛) ~ Չփտող։

9– իրաքեան լր

քներէն։

11– Անասունի դիակ - Չո^ի^^ք1 իագի թենիսմէն (մականունր եւ ա նունր)-Ո ո ւրւ։

12– ճչ ա՛ - նաեւ - Ամերիկեան պետութիւն - Ողորմի ր:

13. Լ* *Լ՝ Հանրապետութեան վարչական շրջանային կեղրոններէն - Ամերիկեան 
երկիր - Հերւու։

սան։

15– Ան արւա

նիկ - Տա֊
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂ.ԱՋԱՐԵԱՆ
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