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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ

Հ
.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիքը իր 103րդ մասնա– 
ճիւղը ունեցաւ Ուրբաթ, 25 Նոյեմբեր 
2011 ին, երբ Պէյրութի արեւելեան արուար
ձաններէն Ռաուտայի մէջ տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

նոր մասնաճիւղի մը հիմնադրութիւնը, ներկայու– 
թեամբ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ան– 
դամներու եւ շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու։

ժողովին Շրջանային Վարչութիւնը յայտարա
րեց մասնաճիւղին նշանակեալ վարչութեան կազ
մը, որ բաղկացաւ հետեւեալներէն.–

Եղբ. Կիրակոս Գարակէօզեան– ատենապետ

Եղբ. Կարօ Պասմաճեան– քարտուղար
Եղբ. Եսայի Մնասսա– գանձապահ
Եղբայրներ Սարդիս Յակոբեան եւ Սեդրակ Հա– 

ճիմանուկեան– խորհրդականներ
Նշանակեալ վարչութիւնը նախապատրաստա– 

կան անհրաժեշտ աշխատանքները պիտի տանի 
յառաջիկայ ամիսներուն գումարելու մասնաճիւ– 
ղին անդամական ընդհանուր ժողովը եւ յառա
ջացնելու ընտրովի անդրանիկ մասնաճիւղը։

Հ.Մ.Ը.Մ. Ռաուտա կը հանդիսանայ Լիբանանի 
շրջանի 1 Օրդ մասնաճիւղը։

ԵՂԲ. ՍՏԵՓԱՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ԿԸ ՂԵՐԸՆՏՐՈՒԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԹԱՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԷԻ ՓՈԽ ՆԱԽԱԳԱՀ

պէրթ Պոյւսճևւսն–. 1քոմէտէէ

տու

թէւն։

Ս՚տե–

ա

մ եղբայրներ Լ/ւոեփան Տէր Պետրոսեան, Հրաչ Աէսեուեան

3արութէւնեան։ Եգրայրներ Հրաչ Տէր Սարգէսեան եւ է/ար– 
գէս Տէր Պետրոսեան կոմէտէէն մաս կր կա գ մեն էբրեւ պատ՜ 
ւո / անոամնեո, եսե եորւ– Պեոճ ձասաճեան \ԼԼոեօսանոոեա– 
յէն) էբրեւ հաշուեքննէչ՝.

աստանէ նախագահ Սերմ

ա

գ էս եա նէն:

՝րծ ա դէր

0գոստոսէն, համահայկական ՝խդ խաղերու ւէւսկման հա 
սութեան, նախագահ Սերմ Աարդսեանէ կողմէ արմանս, 
յատուկ յո ւչա մետ ալէ խաղերուն կ ա զ մա կ եր պ ման 
էրականագման մէջ ուներած էր ներդրումէն համար։

Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ 

Ա88ԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի նորընտիր Կեդրոնական Վարչու

թեան պաշտօնական այցելութիւններու ծիրին 
մէջ, Ուրբաթ, 16 Դեկտեմբեր 2011ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Կեդրոնական Վարչութիւնը ներկայացնող պատ– 
ւիրակութիւն մը, գլխաւորութեամբ ատենապետ 
եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի, այցելեց Հայ Կաթո
ղիկէ Պատրիարքարան եւ ծանօթացման հանդի
պում մը ունեցաւ Ներսէս ԺԹ. Թարմունի Պատ
րիարքին հետ։

Ապա, պատուիրակութիւնը այցելեց Միջին 
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու 
Միութեան կեդրոն եւ հանդիպում մը ունեցաւ 
հայ աւետարանական համայնքի հոգեւոր պետ 
վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի հետ։ Հանդիպու
մին ներկայ գտնուեցաւ Հայկազեան համալսա
րանի նախագահ վեր. Փօլ Հայտոսթեան։

Հուսկ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներկայացուցիչները այցելե
ցին Ազգային Առաջնորդարան եւ տեսակցութիւն 
մը ունեցան Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ 
Գեղամ Արք. Խաչերեանի հետ։
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Սեդա Պէշլեան (Լի բան ան), 

Սեւան Նազարեան (Ֆրանսա), 
Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան Մ. 

ահանգներ), Յակոբ Խաչատուրեան 
(Արեւելեան Մ. Նահանգներ), Տիրան 

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յարութ Մատէնլեան 

(Արեւմտեան Մ Նահանգներ), 
Զարեհ Տէրվիշեան (Գանատա)

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Անդրադարձ 
Միջազգային 
Մանկապատանեկան 
Տարբեր Հայեացքով

ՏՊԱՐ111.1

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑէ 
Պուրճ Համուտ, Ւփնիշեւսնի Թաղ 

«Սեւան» ՇԷնք, Գ. Յարկ 
Հեռ։ 01/248043, Բձճ։ 01/260117 

Բ–րոՁւ1։ րոՁրշ։ւց@հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒէՁրորոօսժ, ԼշԵձոօո

ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

հատավաճառի սակն է 4000 լ.ո.։ 
Տարեկան բաժանորդագրութեան սակ 

ճշդուածէ 48000 լ.ո.։ 
Լիբանանէն դուրս թերթին 

բաժանորդագրութիւնը 
կը կատարեն Հ.ՄԸ.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)։



Դէ^Ի ՀԱ6ՈԻԹԻԻՆ
(ՍԱՍՈՒՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽՈՒՄԲԻՆ ՀԵՏ՝)

Օ
գոստոս 2011էն ի վեր 
նորութիւն մը կայ հայ 
մարզական կեանքին 
մէջ։ Ուշագրա ւ նորու– 
թիւն մը, որ տակաւին 

անհրաժեշտ լուսարձակները չէ հրա
ւիրած իր վրան։ Համահայկական 
5րդ մարզախաղերու յայտնութիւնն է 
այդ՝ Սասունի ֆութպոլի խումբը, որ 
Երեւան ներկայացաւ 300 համակիր– 
ներու պատուիրակութեամբ եւ սե
փական դրօշով՝ սպիտակ կտաւի 
վրայ նարնջագոյն մեծ վահանով, վե– 
րեւը պատկերուած Մարութա սարը, 
ներքեւը՝ Սասուն գրութեան տակ, կա– 
պոյտ եւ սպիտակ երիզներու վրայ, 
յաւերժութեան խորհրդանշանը՝ նա– 
րընջագոյն, կապոյտ եւ սպիտակ գոյ– 
ներով։

Սասունը սովորական շրջան մը չէ, 
որպէսզի Սասունի ֆութպոլի խումբը 
ըլլայ սովորական խումբ մը։ Մեր ժո
ղովուրդի պատմական հմայքին ու 
փառքին օրրաններէն մէկն է ան։ Իր 
Մեղրագետով, Արածանիով ու Մշոյ 
դաշտով Սասունը սրբազան դիրերով 
դրոշմուած է հայ աշխարհի պատմու
թեան եւ մեր ժողովուրդի սրտին մէջ։ 
Սասնոյ լեռներէն դուրս եկած են 
ռազմի եւ գեղեցկութեան բոլոր (աւլո
ւածները։ Կաթնաղբիւրի անոր փըր– 
փուրներէն ելած է մեր Քուռկիկ Ջա– 
լալին։

Սասունը ազատ ու անկախ տեսնե
լու տենչը Հ.Մ.Ը.Մ.ական սերունդնե
րու համար եղած է ու կը մնայ կա
պոյտ երազ, իրական մորմոք։ Հայ 
սկաուտին տզզային դաստիարակու
թեան անսպառ աղբիւրն է Սասունը 
իր աննման հերոսներով՝ Սասունցի 
Դաւիթէն մինչեւ Յովնան Խութեցին, 
Սասունցի Մուշեղէն մինչեւ Կարօ Սա– 

սունին։ Հայ մարզիկին յաղթանակի 
երդն է Սասունը, ցնծութեան քայլեր
գը, որ կ՚երգուի ամէն ուրախ առիթի՝ 
«Դարձեալ փայլեց Սասնոյ գլխին», 
«... Գնում էին դէպի Սասուն, օգնելու 
Անդրանիկին»։

Համահայկական մարզախաղե– 
րուն մասնակցութեամբ, սասունցի– 
ներ յաղթել-պարտուելէ աւելի՝ Սա– 
սունի ոգին սփռեցին ամենուրեք։ 
Անոնք գտան հայութեան իրենց երկ– 
րորդ կէսը, իսկ հայութիւնը գտաւ իր 
առաջին կէսը։ Հողի եւ արեան կան
չով, ազգը վերագտաւ իր ամբողջու
թիւնը, բախտաւոր օր մը հայրենիքին 
ամբողջութիւնն ալ գտնելու յոյսով։

Սասունցիներ օրեր շարունակ ապ
րեցան անկախ հայրենիքի մէջ ըլլա
լու քաղցրութիւնը։ Անոնք ջերմ ըն
դունելութեան արժանացան հայաս– 
տանաբնակ իրենց ազգակիցներուն 
կողմէ։ օիծեռնակաբերդ, էջմիածին 
ու Սարդարապատ այցելութեամբ 
ոգեւորուեցան, յուզուեցան եւ նոր էջ 
թացին ոչ միայն հայ մարզական 
պատմութեան, այլեւ՝ հայ ժողովուր
դի համախմբման եւ միասնութեան 
համար տարուող ճիգերուն մէջ։

Այսպէս, 2011 տարին մարզական 
կեանքի ճամբով հայութեան բերաւ 
կարեւոր նորութիւն մը, որուն պէտք է 
գուրգուրալ անպայման, որպէսզի 
Արեւմտահայաստանի հայութեան 
մասնակցութիւնը համահայկական 
նման նախաձեռնութիւններու որբ 
չմնայ, այլ՝ շարունակուի եւ աւելի 
ընդլայնի, իր շուրջ համախմբելով 
բռնագրաւեալ հողերու տարածքին 
ապրող հայու բոլո ր բեկորները, ուղի 
հարթելով անոնց վերադարձին՝

Գէպի հայութիւն, դէպի Հայաս– 
տան։
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«ՅԱՅՏԵՈՒԹԻՒՆտԸ՝ ՍԱՍՈՒՆԻ
ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԹԻՄԸ

ասւուս

հոյւսկաւզ ա ր ա ր ո ղո ւթ եա մբ ա ւա ր տ էն հասան։ 
ք)՝եկո ր դա կէր մրրաշարէն 125 քաղաքներէր

մրրաշարէ վրայ էբ կնէքը թողեր Բ՝ուրքէայէր արւաջէն ան– 
դամ մա սնա կրո ղ Աասունէ թէմը–. Աասունէ թէմէն անձ ա մբ

Հւսմւսցանցի \ոաա.31<սոց.ո6է կայքէջէն 
առնելով, ստորեւ կարդ մը յապաւումներով 

կու տանը Պոլսոյ «Ակօս» թերթին 
(2011, թիւ 803) անդրադարձը՝ 
Սասունի ֆութպոլի խումբին 

համահայկական խազերու մասնակցութեան։

ՍԱՐԳՒՍ ՍԵՐՈԲԵԱՆ

ժ՝ ա մր 7 էն մ տ անք (Պատմողը՝ Սարդիս Սերոբեան 
«Ակօս»ի հայկական բաժինի խմբագիրն է– «Մ.»1 Հազ– 

րեակներէ նկատ աստա–

րով անկէլնայէն ուղով նրանր քայլքն այնքան հաճելէ ու ս է–

^անաչ էջայ հարթակէ ծայրն 
եր է– (^ՕրէորդնԲ ր, չկ է՝ք աս է

Սկզբէր զարմացան, սա կայն փշալարերէ այն կոզմէր մէ 
սւասու օգն ո ւթեան հասաւ եւ շ^ո ւելո վ աղջէկներէն

խաղեբէ յա յտն ո ւթէւն՝Խ մրրանակը–. Աասունրէներր խա ղ եր էր 
յետոյ մա մոյն ակն 1ւյնր է էն

քա ր էն եր է հետ–.

Հայաստանեան տպաւո

րս ւթէւններ է մասէն <(ՀԼկօս՝հ 
զրուցեր պա տ ո ւէր ա կո լ– 
թեան կա զմա կ եր պՀա կ ւսն 
հա ր ր եր ո վ զբաղող էֆք՚էմ 
Բազէ (նախագահ Սասնոյ 
եւ Մուտքի (Մոտկանի) 
հայերու ընկերային փոխ 
օգնութեան եւ համերաշ
խութեան մշակութային 
միութեան՝ «Սասմուտ»ի–

մարզէկներէ հետ:

զոյդերը, որո

ր

* ՜1
ՖՈՏՈԼՈՒՐ

շաբունակերէն էրենր հա~ 
մահունտ ցաւ-ո նաւո։ Լ,րան օ

թա ր թո ւմ գլխներէն կ էն

յդաս , Հ^ա– 
կ ան ֆ է լ– 
ա գա խմբէ

բացՒ այդ մեր անոյշ 
երկուորեակներէ հայրը–.

Աս տ ղէկն ու Լէանան 
ռա ո մեոս անոան մեո տոե–
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հետբունայի ա ոգելից, մինչեւ խմբեր ը կը սկսէին անցներ. ՛Երանք 
դլւսնում ձեււքով անել իրենց հօր եղբո ր ը, որի հետ նոր էին 

ծանօթացեր

խկին

^Արմենիա՝», ներկայիս ՀհԱարիոտ՝)՝) հիւրանոցի ւսրւաջ հանդի

պեցինք, ինձ նուիրեցին թորւներիս շապիկները՝, իմ նուէ(1ն Լ 
իրենց տներ ո ւմ պահելո ւ համար հով ուի նուէր էր Աասունի 
Ա՝արաթուկ եկեղեցու պատեր ի շաղախիդ, որը մարդկանց 
պահպանում էր օձի, բազմոտանի միջատի եւ կարիճի խայթո

ցիդ, եւ Ա՝արութա լերան հողերից մէկական փունջ՝.

125 քաղաքներից եկած 3200 մարղիկների մարզաղաշտ 
մտնելու արարողութիւնն ս կս ո լեց մեծ շո ւքո վ՝. Աի ցո ւղո ւ 
վրայով քայլերթ կատարող խմրերր հրապարակում տեղ են

միասին

նցիներր մասնակցեցին խաղերին, յաղթեցին, յաղթ– 
չ ոքի արեցին... Վերթում մրցանակ չստացան, սա~

Աերմ Աարգսեանի ձերւքից ամբողջական րնկուզենուց քան

դակուած, հայկական մոտիվներով փորագրուած շքեղ ջենտըլ– 
մենական գաւաթ ստացան։ Փոխարէնը էֆըիմ թաղը Աարգս– 
եանի վզին զ ցեց Աասունի սպիտակ մա պա լ որր բոլոր սւս՜

նցիները կրում էին։

ԷՖՐԻՄԲՍՂ– «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԱՆԱՏՈԼԻԱՑԻՆԵՐԸ ԿԱՐՕՏՈՒՄ ԵՆ»

Հետաքրքրութիւնը, որը կար մեր հանդէպ, շատ աւելին
ա արւութիւն, զյրոյցներ, ա ր ա ր ո ղո ւթիւնից 

ծ արուեստագէտների երդեր... Ամէն ինչ 
՚ւ հիանալի էր, որ... Այդ րնթացքում մեր

ւմ էին, որպէսզի խօսեն, ծանօ՜ 
ասացին. ((Տ&ամեայ մօրեղբայր

ու նենք

Անին ու նոր մերւնեմ՝>) երդով արժանացաւ ծափահարս 
ների։ Այս երդի բւսրւերն ինձ յիշեցր եցին տարիներ արւա 
իւսյում հանդիպած սասու լոսածները, ո// իման ւս– ա–

անգամ իմ աչքով տեսնեմ աննման Աասունն ու նոր մերւնեմֆ։

Հայաստանում սասունցիները շատ էին՝. Եթե Լթւսրութա 
լերան ողջ հողը պարկերով տանք, նորիդ բոլորին չի հերիքի՝. 
Մարդիկ այնքան կարօտ են քաշում, որ երբ քայլուղու վրայ 
տեսան սասունցիներին ձերւքներին Աւսսունի սպիտակ դրօ՜ 
շր, երկնագոյն եւ նարնջագոյն համազգեստով, ականջները 

կա տ ա ր եցին։ Ամէն դէ պքո ւմ սասունդիներն արւաջին անդամ 
էին մա սն ա կցո ւմ համահայկական խաղերին։ Հէնդ այս պատ– 
ճարւով էր, որ Հայաստանի Հանրապետութեան նախազահ 
Աերմ Աարգսեանը համահայկական իյւսղերի մասնակիցների 

(՛իքէ՛ մամանակ Աւսսունի խմբի պա տ ո ւո դիր ր ստանալու հա

մար իր սեղանիդ արադ վեր կենա/ով եկաւ եւ էֆրիմ թաղիդ 
ստացաւ իր նուէրը։ թոլորիս շնորհաւորէդ եւ մարղիկների

էր յիշատակւում։ Երբ գիւղացիները աս
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յից սասունցիներ են եկեր աս ել է– «Անպայ

թեցինք՝. Ղ՝ուրս եկաւ, որ երկուսս է լ նոյն գիւ–՜ 
ղից ենք եղեր. 1963 թ– երբ մենք Մո ւտքիից հե~ 
ռ. ա ց ան ք, բնակուեցինք մի տան մէջ, ո րր 
Զ^ւսմեայ պա պիկի րն տ ան իքի լքած տունն էր՝

$ատիկս ինձ պատմել էր, որ մեր գիւղի 
տանը նախկինում ապրողներ են եղեր. Եբբ 
նոյն անունները լսեցի պապիկիդ, ոգեւորուե–

մօրից լսւսծ րնկ ի ն կ արն երը,

եցի, սկսեցինք լացեր

փելի կարօ՜

Այնտեղ ապրող նցիներն ու բոլոր
ա րււս ր կո ւթիւն չէր լինում, մարդիկ կարծես մեր մէջ իրենց միմով ան ա տ ո լիա ցին եր ր մեր կարօտն են քաշում՝. Մեղ

փաթաթուելով հայրենիքի հոտն կին արւնում՝. Մեր բերւն ա ր

գէն ծանրացաւ՝. Յանկանում են, որ ամէն մրցաշարի մաս– 
նակցենք՝. Եթէ պատրաստուենք ու գնանք, աւելի շատ

գոյն կարող ենք տալ այդ ամէնին՝. Յուսամ, որ այս գնալ-դա– 
լըլաւ կ անղրաղ արւնայ նաեւ թ՝ ո ւրքիա-Հա յա ս տ ան յարաբե–

ԲԵՍՍԷ ԲԱՊԱԲ՝ «ՄԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՅՄԲԱՆ 
ՀԵՏԱԲՐԲՐՈՒԹԻՒՆ ՁԷԻՆԲ ԿԱՐՈՂ ԵՆԹԱԳԲԵԷ»

Զէի կարող պատրեկացնել, որ մեր նկատմամբ այսքան 
մեծ հետ աքրքր ո ւթիւն կը լիւնի՝. Կ՝ն ա լո ւց արւաջ ցուցակ էինք 
կա զմ ել, թէ պա տ ո լիր ա կո ւթեան ան դա մն եր ից ով որ ղիլղից 
է՝, էյնթւսդրում էինք, որ նման խնդրի կը բախուենք՝. Օրինակ 

խմբում իրենց գի՚֊ղից ինչ որ մէկը կայ, թէ ոչ՝. Գալիս էին յոյ

սով, որ կը գտնեն իրենց բա ր եկա մներ ին, որոնցից մինչեւ այ– 

որ յայտարարեցին Մ

<ձրացաւ, կարծես ողջ մարզահամալիրը վերակենգանա~ 
՝. իյաղերից յետոյ շատ հաճելի մամանակ անցկացրեցինք։ 
ղերում շատ ջերմ րնգունեցին՝. Այնքան շատ ԱասունՒց 
անօ, ոո սեսեոենօ ասեւ– (Այծս համար ամենուո Աասուն

Եըլմազ Քըր.– Արանից ւսրւա 
կան բոլոր խա ղերին, սա կայն ա 
>ատ տարրեր եր՝. Աասունե անո 

սՏա յգա– 
րիներից

տեղ գտ սո ւելս րսդԿասրապղս ուրրշ ղդացուս սեր ւսրւաշաց– 
րեց իմ մէջ՝. Կ՝աայ իմ բարեկամներին, որոնց հետ նախկինում 
նամակագրական կապ էինք հաստատել, սակայն երբեք չէի 
տեսեր. Աեղ հիւրընկալեցին իրենց տներում, գրուցեցինք, ար

տասուեցինք, եր գեցինք՝. Ղրանք այնքան գեղեցիկ պահեր

ԱրԼԱԱ ՈԼԱղ• - Կ՝իւո է ինք, որ գնում ենք այնտեղ մեծ անձ՜

ու պատաս ա՜

Սարութ ա լերան ո ւխտ ա դն ա ցո ւթեան ը, հայաստանցի սա– 
սունցիների համար լերան դա դա թին աճող միւո֊ոնի ծաղիկ– 
ներից փոքրիկ մի փունջ հաւաքեցի, վ երցրեցի նաեւ մի քիչ 
հող, փոքրիկ քարեր ու եկեղեցու ներսից շաղախի փոքրիկ 

հոգանոց Լվասունի խմբին տեսած սասունցիների հետ հանդի

պելիքս հետս բերած նուէրները չհերիքեցին՝. Ոմանք ասում 
էին ՝ ^Համահայկական խաղերի բացման ը ս ա ս ո ւնցիներ ին 
տեսնելով չկարողացայ հաւատալ, ծնկներս ղ ողացին՝Խ, 

ձայների պատճարւով չկարողացանք հանդիպումէ՛երին կենտ՜ 
րոնանար. Մծր ընկերներից ոմանք թուլութիւն ունեն գհոլ– 

շար ծեր. Երբ կոլ էթհք խփում, կամ մեղ էին կոլ խփում, զուրւ– 
նւս-ղհոլյը հնչում էր– Կարծում եմ, որ մրցախաղին երանգ 
տուեցինք ու հետք թողեցինք՝.

Եդուարդ Համբարձումեան – Հ ալանաբար խմբի ամե
նաանյաջողակ մարղիկը ես էի՝. Աո^աջին հանդիպման (եւսմւս– 
նակ կողոսկրեբիցս մէկը ջարդոլեց՝. Աեր մէջ շատ լաւ ընկե

րական մթնոլորտ էր– Ցանկանում եմ ակնդիրներին շնորհա–

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

«ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԷՆՈՒՐ ՍԱՍՈՒՆ է»

Զէքի Քւսփ • - ծրբ ասում թէ սասունցի ենք, ոչ մի 

րա սուս ղրսք, ս եղ ու փ գրս տալբս , սրասց աշաղցուրրեասբ 
յաղթեցինք այն խաղերը, որոնք չէինք կարող յաղթել՝. Հան– 
դիպումներից յետոյ գնացինք Մ իծ երւն ա կա բեր ղ 3 եղ աս պա
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նութեան յուշահամալիր, այցելեցինք Աարդարապատ, էջմիա– 
ծին՝. Շ ատ յո ւզո ւեցինք, շատ երջան իկ կինք՝.

Աք1ման Թաշ֊– Ըացմանը քայլելն ու այդ մա ր զահւս մա լի– 
րում շինելն ինձ անհա ւա տ ա լի երջան կո ւթիւն պա ր գեւեց՝.

անհա ս կւսնա լի կր֊–– Տարբեր փորձ ունեցանք, օրինակ սեւա

մորթ հայի հետ ծանօթացանք՝, էակիշեհիրցի ծերունի հայը, 
ում հետ ծանօթացել կինք Կիրակի օրը> երբ իմացաւ, որ սա~ 
սունցի ենք եւ եկել ենք իմուբքիայից, չկարողացաւ ա ր ցո ւնք– 
ները պահել՝. Մեղ հետ խօս ա լիս երջան իկ կր, միասին նկար– 

րոյթին կլ նախադահ Աերմ Աարգսեանն ու բաղմաթիւ նախա

րարներ եկան ՝. Մթնոլորտը շատ դեղեցիկ կ ր ՝. Մարզիկները 
շատ արադ մտերմացան՝. Նախորդ խաղերին հանդիպումների 
մամանակ մանր-մունր վիճաբանսւթիւններ կին լինում, սա– 
կայն այս տարի նման բան տեղի չունեցաւ՝. Նոյնիսկ խաղերից 
յետոյ բոլոր մարզիկներն իրենց մարզական շապիկները նուի

րում կին հակարւակորդ թիմի րնկերներին՝. Համահայկական 
խազերն ամկն տարի աւելի լաւ են անցնում՝. Այս տարի կազ– 
մակերւզչական աշխատանքների մասնակցել կ 1700 կ ա մաւոր՝. 
իրաւականին յաջող կազմակերպչական աշխատանքներ կին,

ոչ մի թերութիւն չկար՝.

հայրենիքի հանդկպ։

ԿԱՐՊԻՍ ՉԱՓ֊ՐԱՆ «ՄԵՐ ԵՐԱԶԱՆ֊ՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱԾ

ԳԱԶԱՐՈՍ ՅՈՒՆԱՆ «ԿԱՁ.ՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ Այնտեղ դնացինք որպկս ՀՀԱարաի» երդ ու պարի համոյթի

ԱՇԽԱՏԱԾՆԵՐԸ ԳՆԱԼՈՎ ԸՆԳԼԱՅՆՒՈՒՄ ԵՆ»
Համահայկական խաղերի հա մա շխա րհային կոմիտկն մեղ

ասաց, որ թիմը, որն ամենալաւը ներկայացրեց իր քւսղաքը,

Ա տամբուլի թիմն կր՝.

արդիւնքը ցոյց տուել, որպկսզի իրար վրայ երկու անգամ

Օգոստոսի 1Շին 0պերային թատրոնում կայացած մեր համեր

գին մեծ մա սնա կցո ւթիւն ցո ւց ա բեր եց ին ՝. Հր ա լիր եա լներ ի 
շարքում կին այնպիսի յայտնի անուններ, ինչպիս իք են

կը տուեցին Արդենտինային: Ա ա սունի թիմի նկատմամբ յոյ– միշտ Արա Գկորդեանը՝. Մկկ

Աասունի մասնակցութիւնից՝. Ըացման եւ փակման արարո~ 
ղութիւնը շատ հիանալի կր՝ Րոլոր մարզիկների ու մւսսնա– 
կիցների համար յատուկ ճաշկերոյթ տրուեց՝. Երկու ճաշկե

պարդեւատրուեցինք՝. Մեզ համար Օպերայի շկնքում ելոյթ 
ունենալը երագանք կր, մեր երազանքն իրականացաւ՝. Երե~

(1ՀՀ1ՀՀ

3.1Ո

32-38, 14Ջ.որՁ.է>€<1օսէւ<ւո Տէրօօէ 
\6րՇՆՌՈ 375010, >\ՈՈՕՈ13.
7Ն1 374 10 54 60 60 • Րջճ 37

ք ս11 օք Շհօրրոշ հօէշ1, Շօոտէրսշէ՚ւօո, մրօոժւ ճրշհւէՑՇէսրշ,
1ոէ€րոոէ՚ւօոո1 Տէոորէորրե, 100րոքրօրո էհտ Տզսօրշ 
ոուէ 15 րաոսէՀՏքրօրո էհօ 7տր6րոո 1ոէ6ոաէ՚ւօոո1 ձ՜ւրրօրէ.
44 Աօօրոտ <ւոժ 3 Տսւէշտ XVIէհ <ւ11 շօրոէօրէտ,
ոII Մւրոոէտ շօոէրօևմ ուտ՚ւհոր,
տհօ^շր օր հոէհրօօու ա՚ւէհ րրւրոէօ հո՚ւրր1րրր.
Տոէօ11՚ւէՐ ՚աէ€րոոէ՚ւօոռ1 (մւրօօէ բհօոօ.
Խէշրոշէ & Շոաւ1 ռշշշտտ.
1ոժ^1(1ս<ւ1ւշ;€ժ օոժ
թ€րտօոծ1 Տէ՝ր\7շ€,
24 հօււր րօօօբէ՚ւօո
ասէ րօօու տօրր՚ւօօ
8<ւր

XV XV V/. ©սրօթշհօէշ1. <ւրո
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ԼԼԼ11 .ւյւու

Հժ/7/7ա//7 Չոլաքեան 
<յ>ԱՐԻԶ

տարիքի աղաք եւ աղջիկներ, ( կն 16 ւոարե– 
կան Գայլիկ, Արծուիկ, Արի, Արենոյշ, 
ամկն կիրակի կը հաւանուին Լիիյիթար– 
եաններու Աելրի վարժարանը ապրելու

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ու յատկա
պէս «Հ.Մ.Ը.Մ.–Ֆրանս»ի 
առաքելութեան եւ գոր
ծունեութեան անդրա
դարձող ուշագրաւ ակ
նարկ մըն է ստորեւ տըր– 
ւած գրութիւնը, որ ժի– 
րայր Չոլաքեանի ստո– 
րագրութեամբ տեղ գը– 
տած է «Նոյեան Տա– 
պան»ի 26 Նոյեմբեր 
2011ի հաղորդումներուն 
մէջ։

ա րւեբ դեբ, կը թմբկահարեն հա~

րու ունկնդրութեան ծ ան ր ո ւ 
սե/ե եր ոարձնեն՝.

՝ք՝իշ 4^ ներկայացուի անոր դործունկ

բոյական կեցուածք՝. ԼԼնդրանիկ

հա յկա կան ո լ– ա

նիները հաւաքելու՝. Չորս–շրջաններու մանուկներն

արւիթներով Հայ ք)՝ատ

կցո ւթիւն՝.

կը ներկայանան պաշտօնական հանդիսոլ– 
թեան մր, յուշակոթողի մը բացումին,

մեն պւսշւոպանական շղթայ մր, կը հանդի–

տ ո ւթիւններու նԱնոր
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թիւնը՝.

թեան զգացումը՝ մեծ եր էն, հիներէն՝

րաԿասդզս, (ԼԱզաուտր օր»՝ ուրաբս երեզոյլժսեր՝ Կասա– 
հայկական մրցաշարքերու կազմակերպո ւթիւն մա ս 

կը կազմեն անոր տարեկան րնդհանուր ծրագիրին՝.

Պ ա տ մա կանօՐէն Հ-ՄՀ Մ ս տեղծո ւած է 1918//Ն, արւա ջին

ֆութպոլի եւ պա սքէ թի իաւմբերր կը մասնակցին ֆրան

սական ազգային մր ց ա շարքեր ո ւն: Ոմնի իր շեփ ո ր ա~ 
Ւսումրր, սոր եր ոեեամարե եոուաոո Ռարսեոեան՝. Պա~

պանեթւ դաստիարակելի արժէքներ՝ որոնց 

ինչ կո ւս ա կցա կաններ ո ւ մօտ ՀՀընկեր՝ֆ է կամ 
Հ ընկերուհիդ՝.

Միջին Արեւելքէն Փա րէ զ հաստատուած

ա զ դա յին

իր ա կան

տեսլական մը՝ ուր մարմնի կրթութիւնն

տ ա պն դէ

ա–

վայրէն հերւու կը մարզեն մարմինն 
ինքնավար դարւնւսլու՝ դիմագրաւել^ 
ներ՝ կը ստ եղծեն եղբայրական միջա վ

պակսեր՝. Սակայն՝ հարկ էր պատանիներուն մօտ՝ 
տար իքին՝ ստեղծել պայմանները չվհ 
պանո ւելու՝ 
կատա զ ր ի ւ

ատեսելի՝ ճա

քիչին կարեկից րյյալը՝ անոր ցաւը թեթեւցնե՜

աուտական կիրակնօրեայ գործոլ–

ները՝ այս բոլորը ա

մարզիկներուն համար մարզական էս

Հիմնադիրները եղած են & ա ւա ր շ վ^րիս

յն՝. ԷԼյսօր՝ աշիյարհի տա 
նի 103 մասնաճիւղ՝ հին

է 26-000 անդամ՝.

անկաիյ երկրի մասնաճիւղ կ անդամակցի Մի՜ 

Պէյրու-թի մէջ՝

ս տ ա վ ա յրը, կը

թեան պաշտօնաթերթն է միաժ՜ամանակ՝.
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թէ «Ես պիտի 
օգնեմ իրենց,

նդին

զգին գոյատեւման , եւ. դուն ու նմաններդ

ինքնութիւնը կերտելու՝. 
Սիրելի Շանթ, այո՛, Հ

, ծնոզ–

ԼԼհաւասիկ,

ս ւ^1 ւլւ ս ս ս սւ ւ / ւ. պ սյ ււ ւ. լ ս / յ լ / ւս ս լյյ լ / / 
անոնց ներքին տրամաբանութլ 
յյտնաբերելու վիճակին–.

^անթ ՝իիլիճեանը մաս կր կա

աուտա

ԻՆՔՆԱԿՈՉ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ

ժիրայր Սւսրգիսեւսն 
ՍԱՆ ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ

ին

Սողոմոն բՒեհլիրեւսնի եղբօր երկ

^անթ ծանօթ ըլլալով Աոդոմոն թ՝եհլիրեանի սիյրագոր– 
ծութեան եւ մեր ազգային պատմոլթեան մկջ իր ունեցած մեծ 
արմէքին, յայտնապէս հմայուած ըլյալով անով, ւսրւիթով մը, 
երբ րնտանեօք րո լոր ուած է րնթրիքի սեղանի մը չուրջ, իր 
մ տ ահ ո գո ւթի ւն ր կ արտայայտէ անգլիւսիյօս թ՝ եհ լիր եան 
վաքը քոյրերու հայերէն լեզուին անծա

նօթ ըլլալուն համար, զո ր թ՝ եհ լիր եան

թին, երեւոյթը ազգային 
ւո ւթ եան հարց ն կա տ ե– 
աստատ համոզումով իր

օ–

Աողոմոն թ՝եհլիրեանը, իսկ րէոլ֊ք աԼ ա պ~

ա զգանո ւ

ատ ատակներուն վրէ~ 
րիս հիացումին եւ

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

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

«Մարզիկ»ի «Քաջալեր անդամ»ներ են.–
ԼԻԲԱՆԱՆԷՆ Տէր եւ տիկին Գրիգորիս Պողարեան, Նուպար Սոֆեան։
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԷՆ Պետիկ Տէր Վարդանեան։
ՅՈՐԴԱՆԱՆԷՆ նորճ Տաքէսեան։
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Մ.Ը.Մ.Ը ՀԻՍՆՈՒԱԾ է ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹԵԱՆ 
ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԶՈՀՈՂՈՒԹԵԱՆ

ՍԿԶԲՈՒՆՔեԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ
«ՄԱՐԶԻՉԻՆ Կ ԸՍԷ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ 

Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ ԱՂԲ– ԶԱՒԷՆ ՏԷՐՎԻՇԵԱՆ

ՀՀարցազրոյցը վարեց՝ Րաֆֆի Սիւլահեան 
\ՀԱԼԷՊ

էը մը իրենց ան՜

կարելի՞ է ^Մարզիկֆի ընթերցողներուն ներկայացնել ձեր 
կեն ս ա գր ա կանը՝.

- Ա՝նած եմ Հալէպ, 1932 թուականին՝. Ն ախնական ուսումս

ւթիւննեը տալու 
աուտական մա 
ւնքնեը սորվեցնել

իըենց արւաէւս
ա–

րեցի՚նք

- Հազիւ, եօթը տարեկան էի, 1939 թ

յՒն
ա ւա ս ա

եղած եմ Ազգային զա–

ըեցինք ծնոդա–

Ա կա ո ւտ ա 
ա ս տ եճ անն ե ր

հինդ տարի, Ազդ՝ Ատ–

հակետն երեք տարի, ԱղԱ–՝ 9՝երմանիկեան վարժ՜աըան աւելի 
քան տասը տարի՝. 19 ( ձփն, վեց ամսուան տեւոզութեամբ , Հայ

ւեցւսյ պատըաստելոլ համար ամավեըջի հանդէսը՝, կ՝ ո լզ եմ

7Հ5ւսմեակին առիթով ստացայ ՀհԱ՝ ա ռա յո ւթ եանֆ շքանշան, 
իբրեւ երկար տարիներու ծառայող՝.

- էյրկար տա 
յին ՍկԼԱՈԼԱ1- էս 
Էա որհո ւր դի ան դա մ, ա տ են ա դպի ը ի եւ ա տ են ա պետի պաշտօն–

ա–

միջ~ս կա ո ւ.տ ա

Երկար տարիներ ծառայած էք նաեւ. Հայ Առաքելական 
Եկեղեցւոյէ

՜ Այո յ 1942^րն, մեծ հօրս արւււթնորդոլթեամը ուղդուեցայ 
Ա՝ Պ՝ըիԱոԸ Լուսաւորիչ եկեղեցի եւ արձանագրուեցայ իբրեւ 
դպիր՝. 1949^ր1/ մաս կազմեցի Ա– ի^արւասնից Աէանկանց Լիւսյը 
Եկեղեցւոյ դպրաց դասին, ուր դպրութիւնս շարունակելով 
1958^րն ստացայ ուրար կրելու իրաւունք> Ղ^եւոնդ Արք՝ Զէ՜ 
պէյեանի ձեռամբ՝. 19(8 թուականին ստացայ աւադ սաըկա՜

Ւբրեւ մարզանքի ուսուցիչ, ի^չ կը փոխանցէք մեղի՝.
՜ Երբ անդամ էի հաւէսլւսհայ միջ֊ս կա ո ւտ ա կան էսոըհուը– 
>, «9* եր մանիկ՜^էէա ս սլո ւր ա կանֆի վա րչո ւթենէն ստացայ

ն > անա ւսռւսսնից Աանկանը է/այր է/կեզեցւոյ 
7 ան դաւի իսկ 1989 թո ւա կան ին Ա ՝ Աստ

ուածածին եկեղեցւոյ մէջ վարեցի թաղականութեան հաշուա–

10 ՄԱՐԶԻԿ, ՅՕՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 12 (354)



պահքէ եւ գործակատարի պարտականու– 
թիւն–. 2006//5, գործէ դա դր ելո վ մէկ տարր

ով ո ւղղո ւեցա յ հայաստան եւ այրեմ կեանքս 
կը շարունակեմ ծննդավայրիս Հալէպի

4 Սեպտեմբեր 2004^7 ն ս տ ա

մէջ–.

րը, թերիոյ Թեմի Արւաջնորդ Շահան էպս • 
Սարգքւսեանքւ ձերւա մբ։

՛լ ա յցելո ւլժրւս կատա

րին մօտ տեսաւ Արա՜

Սքէնչեւ այսօր կը յիշեմ սըր Ուիլսընի դէմ–

Հ*Մ՝Ը–Մ՝ական ո°ր բանակումներուն եւ 
մողովներուն բերած էք ձեր մասնակցու
թիւնը։

ւսոււո,

թիւնս

լ. է • ք ՚ք է ^չէ > ւս ս ս11 11 ւս • ս 11 ս Է՛՛՛է ւԷ .( Ա

1950 թուականքւն մասնակցած եմ Հւս լէ պի

եւ Ղ-ւսմւսսկոսի մաս նաճիւղերուն միջել

նակցեցայ Էյ գիպտոս

կին։

1982//4 մասնակցութիւն բերի ԱթԷնքի 
մէջ կատարուած Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հա մա դա զ ո ւ՜

թային քսմբապետական երկրորգ <եո գ ո վին,

ա ո ւ տ ա

ա

կա զմ ա կ եր պ

ունեցաւ Պ/ուտանի եւ էյ ապրուտի մէջ՝.

1951^րն, միջազգային սկաուտապետ լորտ Սըր Ոլիէսըն այ՜ 
եց Հւսլէպ, եւ այդ արւիթով կաղմակերպուեցաւ մէկ շւսբթը–

Ւբրեւ երէց խմբապետ, ի՞նչ խօսք կուղղէք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
ներկայ սերունդին։

ցին մէջ։ Այդ շրջանին

Օւրշշէ Ու§հէտԲձատ

ՏշԽօէ 
^օսր յօսրոշ^
Օա<ԽՃ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օձ^տ

1 1, րսշ մօտ ■ռւո՜ոմօտ 
75001 Րոհտ
1Շ1 331 42 96 10 10 
1ն\331 42 96 18 77 
տոեօռւէօսւ՚տ@տշ1օշէօսր.Ըօւո

48, շօսրտ ժօ 1ո Լւհշրէճ
69003 Լ^օո
1Ը1 334 78 60 13 66 
14\ 334 78 60 92 26 
տԸ\Հւո@տշ1շւ՝էօսր.€օա

67, 1ճւ Օւոշհւծրշ 
13001 \Խրտշւ11օ 

է01 334 95 09 30 60 
1ն\ 334 95 09 30 6 1 
ոսւ րտշ 111օ @ \նյտ1շշ 1 տ. ք ր
.---֊

32-38,1Ղ1Շ I ԽորՋԵշժօսէւոո 
ձշրշրօո
էշ1 374 10 52 55 55
1ն\ 374 1 0 56 40 30
տյ Եշրո @ու՜աւ ոօօ. շօու
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ԱՀԸ ՏեաԿՑըՒԹԻՒՆՆԵՐԸ. =»

ա -

թողած եմ ըլլալ սկաուտ եւ եկեղեցւս կան դպիր, ել հասած եմ 
անոնս ռաոձրաոո/ն կաոռեոուն։ կուսեմ որ ներկաւ սե

դոր֊րունդն ալ ծարււսյէ Աստուծոյ, ազդին ու հայրենիքին

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ -

ԱՆՑԵԱԼԻ ԽՄԲԱՊԵՏՆԵՐԷՆ 
ԵՂԲ. ԱԼԵՔՍԱՆ ԻՍԿԷՆՏԷՐԵԱՆ

ի Լէրմէն ^Քէօմկէրեան
Հ ՀԱԼԷՊ

1931/,ն։

)

տա~

ա -

ն ա ս ա

աուտ ■ ա ա ենա

ք՝ եր իո յ /ս՝եմի կալուա

պէնկեան վա րժա–

Ազդ– ^երանողի խնամակալ, իսկ մինչեւ օրս կր ծարւա 
իոյ @՝եմի հաշտեղման մարմինէն ներս–.

^՚ՂԹ՝ Թ՝ իւ֊յԱ իւ֊զեւսն էն, որուն յիշաւոակին մեծ յար դանք

կը տածէ մինչեւ օրս–. Մենք ա ս տ իճ ան ա ւո րն եր ս յաճախ 
4/2 1ԼաԱխքսանին խրատները, թէ պէտք է աղ– 
դային դա ս տ իա ր ա կո ւթիւն ^ա մրենք դա յ լիկ-ս կ ա ո ւտն եր ո ւն, 
սահմանուած պատիժ՜ները պէտք է րլյան դաստիարակիչ, որ– 
պէսղի դրական արդիւնք ունենան եւ նպատակին ծարւայեն–.

եղյբ– Ալեքսան ունի կեանքի անսահման ւիորձարւութիւն–.

նթկոտ, ուղղամիտ եւյանձնարւու։ Ամենա կ ա ր ե֊

յարդանք ունին եղը– Ալեքս ան ին հանդէ պ եւ չ 
անոր խրւստները, որպէս նուիրեալ երէք եղբայր–.

ա ա են ա -

կր ստւս

լթ եւ շարունակէ իր օդտաշւստ ծարւայութիւնր 
թին բարդաւաճման ել Հ Մ Ը Մ ի վերելքին–.
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ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ

թեան զարգացման եւ ազգային նկարագրի պահպան ման 
տեսակկտկն կրթարան մրն կ մարմնամարզը՝.

ՀհՍյս տեսակկտով չափազանց մխիթարական կ տեսնել 
մարզական կեանքի թափը Լ)ուրիոյ եւ Լիբանանի մկջ՝. Պ՝րե–

նակըթական կ ա զ մա կեր պո ւթ իւնն եր,

նգին հոգիները, մանաւանդ Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի կեն

«Հ –Լք-Ը –Լք –ի կազմակերպիչները հոս, մեր շրջանին մկջ, 
ամկն եր ա շխա ւո ր ո ւթիւն կրնան պարգեւել մեր երիտա՜ 
սարդութեան, որ իրենք հաւատարիմ հետեւորդներր այդ

սունակ կա զմա կեր պո ւթեան ծա ւա լման դործին՝.

(^Աիայն թկ ինչպկս մեր բոլոր ազգային գո 
մկջ, նոյնպկս ալ մ ա ր մն ա կ ր թ ա կան միո ւթիւ

պկտք կ հա մա խմբո լին մկկ կա զմա կեր պո ւթեան մկջ՝.

կազմակերպութիւնն կ, որուն դրօշին ներքեւ պկտք կ 
լին բոլոր միութիւններն ու մարզասկր պատանիները^)՝.

Ներսէս Արք. Բախտիկեան (1911 –1989)
ԱՆՏԻՊ, ԻԹ. ՄԱՍ

արծկքներր՝.

կան Օգնութեան Լքարմնի հրաւկրին պատասխանելով, Պկյ՜ 
րութի մասնաճիւղը, կազմակերպուած ողիմպիականին մկջ 
ստանձներ իր դերը՝. Ւսկ իր տարեկան Հբդ ողիմպիականր 
պատրաստ կր տալու 3 ՝Է/Ո յեմբեր 1929^2/, քքւսս Պէյրու֊թի 
ֆրանսական գաշտին վրայ, մասնակցութեան Որբ՝ Ընդհ– 
Սիութեան նուագախումբին՝. Օրուան թագուհին կ տիկին 
Թոփճեան, աատուո / օրիորդներ՝ Ա– Շ ա ւմա ոճեան, Ն՝ Տա~

«Հ/ ար մնա կրթա կան կա զմա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ ֆիզիքա–

տասարդին նկա–

անհ ատական ինքնավստահ ո ւ–դերը մեծ կ–

լչս ւ ա ս 11լւ ւլւսսւաւպւ ԱԱ(/Ս ԼԱՍ ^սսասսկի 

բմիշկնեթ Ախքսա ն Պկզճեան եւ Օակոբ 9՝ասապեան՝. 
Ողիմպիականը կը սկսի նուադախումբին արւաջ 

թեամբ մարզիկներու տողանցքով՝.

Տողանցքին կը յաջորդեն ողիմպիական խազերը՝.

ա~

հաստատած մրցանիշներկն վեցը՝.
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ւրընծա

լս

տալ։ Սյսօր, տասը ամիս է 
ասնաճիւղը անսայթաք կր

Այս ամառ, վարչութիւնը դեղեցիկ դաղափա| 
յղացած էր մեր ա ր տ ա ս ահ մ ան եան թեր թեր

րեն իրենց թեր թեր ը իր հաստատելիք ընթեր

ցասրահին։ Ուրուէս ենք յայտնելու, որ միու–

Ներկայիս, ակումբը, որ րնթեր–

տեսակ հա յեր էն թերթ, որո 
թէ միութեան անդամները ե

1929^1/ Պէյրութ կը ժամանէ ս կա ո ւտ ւուս–

լս ու ւոն եր ը, կազմեցին բազմաթիւ գեղեցիկ բուրգեր

((միովելի կր հանդէսին կազմակերպիչներուն այն աշխւս– 
տ անքը, որու/ յսխո զ եցւսն խազերու լաւ դա ս ա ւո ր ո ւմ ո վը հան՜ 
դիս ա կանն եր ո ւն հետաքրքրութիւնը միշտ վառ. պահել– 
անոնք հաճո յքո վ հետ եւեցան հանդէսին բոլոր խաղերուն։

« — Ակաուտիզմը, ՀՄԸՄի Ծր ա գիր֊Կանոնադրի առա - 
ջին յօդուածին համաձայն, պատանիին կու տայ ֆիզիքական 
առոզէ դաստիարակութիւն, կը ս ո ր վ եցն է սատարել ցեղին

մարզիկներ Օննիկ Փիլիկեան, Հայկակ Տէր Լքւսն ո ւէ լեան,

ներէց, արի, հայրենւսսէր. անհատին մէջ կր զար դա 
տ ա // ան ո լքժեան եւ ւսատուե ւյոաււումնեոո եւ համւ

Փակման խօսքը կ քթ՝ Աէեքսան Պէզճեան, շնոր–

ն» («Ազդակ», 6 Նո
<ՍԼրդ, սիրելի ծնողներ, որպէս միակ միջոց ֆ իզ իքա կան

յեմբեր 1929)։
ա ո ւտն եր ը, դեղեցիկ դազւս–

չ 4 է դուղութին դիտակից պատանի ու երիասարդոլ– 
ոսն, որ մինչեւ 22 Ղ՝եկտ եմբեր դան եւ հա մւս խմբո լին 
աուտաեան ւ1սեմ ռոօ^են տահ, ոոուն ոեեաւ1 աոոլքԺհւնո

(^Միեւնոյն օրը անակնկալօրէն ^էամասկոս ա յցելեց նաեւ 
ւանանի յո յն֊օր թո տ ոքս սկաուտական խումբը եւ մւսս– 
կցեցաւ այս արշաւանքին» («Ազդակ», Ս ե ԼՆ| ԼՈ ե մ |2 Ե |Պ 

յա սօսս լաս զ քազաքս սոր <րա ս ա սաօ զ ա ր ո ւյ Ս ա ս Սա զ հ տ 
խմբապետի մը–..» («Ազդակ », 11 Ղեկւոեմբեր 1929)։

ՀհՍ Լ Ս –ը զյրուլօր սասսաօրւզր ասդաս աղաս րԱդԿա– 
նուր ժողովը տեղի կ՚ունենայ 24 Դեկտեմբեր 1929^7 կիրակին,

դա լան անքի դրօշին ներքել, մտերմիկ մթնոլորտ մը ս տ եղծ ե՜

ա տ լա , տենդա

յնդերձ դաշտի իյնդրի կա ր դա դ– 
ատի ներքին կազմակերսլչական

կանոնի խիստ

Սրբազանին, 3 Նոյեմբեր 1929^57։
Թրիւիոլիի թղթակիցը ՀհԱզդակ»ի 16 Նոյեմբեր 1929^7 հա

րու ասրյաւրան շարունակում, սոր անդասներու սուտքի 
դիւ֊րացում, 12 նորընծայ սկաուտներու հա րցա ր ւսն-դիմո ւմ~ 
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ցիկ գաղափարը յղացած կ Աարտ պ.ն կաղմակերպելու Հա– 
լէպ> Պէյր ութ եւ ^իամւսսկոս քոյր մա սնաճիւղերու 1929// տա–

ա– րեկան ա

հաստատուած հայկական ւիոքր ղ աղութներու պատանինե

րուն եւ երիտասարդներուն աչքերը։ ԼԼսոր քսյ^ասլկս գիտա

կից Հալկպը՝ իր 23 Սպրի/փ նիստին, կը գրէ Տէր Զ°րի ^ւ 
Սուէտիոյ <^մասնաճիւղերուն կցումը Հալկպի մասնաճիւղին՝))՝.

ս ղ ան ա ղ ա

տ րւա լայ ԱպրՒւե .նի կ՝ողդոթային՝.

ճիւղի 1929 տարեշրջանի անդա մական

(Ատենագրութիւն 12 Մարտ 1929)։
Պուքրկշի կեդրոնական Լքա ր մին ր Հալկպին ալ կր գրէ 

Հ՝Մ Ը՝Մ՝ի տասնամեակին արւթիւ հրատարակուելիք (.(.կ ո - 
ա–

պետ եանին «//իո ւթեան ս հիմնա ր կո ւթեան եւ գործունեու

թեան տեղեկատուութիւնր պատրաստելէ)՝ իսկ Լուտեր Լիաս՜ 
պանաճեանին պարտականութիւն կր տրուի համաձայնելու 

ցում մը սարքելու 17 ԼԼպր ի լին՝.

01 լյարտրս, ՝<1ղյրուլ(րր սղշ> Հ^ալդպ յաղքժա– 
ստանայ ^Լկյլերեան եղբայրներուն տրամադ–

ւվ ւււ ս /ի ա ս լս ւչ ւյլ / ս Լյ / / Լ— լ 1ս / ւս յ ս ս ս / լ ւ / / *- ս / սլ / ս ւս ս ււ^ ա ս ա ւ՜ւ ս ւս ւ~>

կ՝եղամ ԼԼգկիւլեան, ճ ո րճ Լիիս իր եան, Տ իգր ան 3 ո վա կիմեան, 
ՄՒհր ան կ ա ր ա պետ եան, Փի/իպոս ^իերձակեան՝.

«ողիմպիական մր սարքել րոլոր հայ ա

անակին դիմել դաշտ

ո ղիմպիա կանի՝)) թո ւա կանը կորոշուի ( 3 ո ւլիս, կ իր ա կի, կ– ե–

մամը Հփն, ղինոլորական դաշտին վրայ՝. ԼԼրւ այդ, նա մ ա կներ

Հալկպըիբրեւ հիւսիսային Լ/ուրիոյ կեդրոն, ինքնաբերա– 
ր, իր վբայ կեդրոնացած կր գանկ լսյր1 շրջաններուն մկջ

՝1ջթՏՀՀՏխտէ տէշբտ օոձ էհշ Բօրօ 71հռօւշտւ
VIՕ յ

Րս11 օք շԽոո€> 
ւմւտէշքսՅ^ ժշշօրԱէշժ 36 րօօրոտ 
օ.ոժ 6 տսւէշտ ^Ահ 1ո(էԽ1ժսս1 
հշշւէա^/օմր շօոժւէւօոա^, 
ժւրշշէ ^շշտտ էշևբհօոշ 1ւո6, 
ւոէշրոշէ շօորւշշէւօո, րոնսԽր, 
տււքշէ^ հօ% աւժ տսէտԱւէշ ք V. 
Րորօ֊էշ հ(2էհրօօ1Ո ^\ոէհ հԱւրժր^շր. 
Ոշ տաէ€տ շաւ Աշշօրոտօժէւէշ 
3 ՕՀ1ս1էտ օր ս քաոՅ^ 
\տ.էհ բօրշոէտ օ֊ոժ 2 շհՅմրշո.

1ՈքօՏ@թՋ\^111ՕՈ–րՈ ՕՈՇՇՅԱ. օօա 
թՑV^11ՕՈ-IՈՕՈ^^Յս. շօրո
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Աբւս բունար դիմած էբ Հւսլէպի, ՀՄԸ-Մի

3 - Սէֆէրեան
0. Հ.Մ.Ը.1/.ի Գամասկոսի ֆութպոլի Ա. խումբը

անտես

միութիւնը, որը տա

դումարով կը դնուին երկաթ փշաթելեր–. Այս փշաթելերը քա

շելու համար կ՝որոշուի ((Յայտարարութիւն մը ընել, որ ի–

ին մասնակցող միո ւթիւննեը ո ւն ողիմպիականի 
կանին, վեըջնական նիստին ու ֆ Ո (1 մ Հաներուն համար–, 
՚իմպիականի դատական յանձնաիյումբին մաս կաղմե– 
յմաը հրաւէր /լուղղոլի վձէփթրն տոքթ– Ալթունեանին, 

Շորօղլուեւսնին, Հէքիմեանին, Հալէնտէրին, Ադկիւլեանին, 
Սէթեանին, Աահակեանին ու դտիկեանին: Ողիմպիականին 

նաը Ծ ը ա դիը-կ ան ոն ա դիր ը առնելէ 
ետք, 12 Ղ՝եկտեմբեը 1929 թուակիր նամակով,

((Օոյսուբրեասբ րսդօրրսաղսլող այս Սրա– 
ղ իր–է1 անոնագիր ր ձեղ կը վերադարձնենք.

միշ

Ա– դ^Ւր 
Աո մճե ան

բակի բոլոբ ան դամն երբ դաչտ

((Իրենց տրամադրելով միութեանս դանձէն մինչեւ երկու 
օսմ– ոսկի, թեթեւցո ւցած րցւս/ու համար իրենց վրայ ինկած 
ծախքր)՝)–.

Ա կ ա ո ւտն եր կը հասնին ճեպէ լ Աո ւսա– այս բանակումին 
մասին ((Ազդւս կ՝$)ի թղ թւս կիցը կը դրէ–

«• • • վձ^ձ/7ս հոս եկան նաեւ Հւսլէպի ՀՄԸ-Մի ա ը ինեը ը,

րիշներուն նշանա

արւա

ւծ առաջին 
ջին նիստը

ա–

ոս,
ջ բերին

շրջանի հայ հասարակութեան ու պատանե

կութեան մէջ.–. Աւելին, Պիթիաս կ՝այցելէ թ. 
Պ՝ո միս էր ո ւթեան Ալէքս ւսնւո բ է թի պա տ ո ւի– 
րակին փոխանորդը– դիւղին երեւելիները, 
դպրոցներու աշակերտութիւնը, առաջնոր–

՝ ՞՜*՝ կ ՚1930, Գամասկոս. Հ.Մ.Ը.(Լականներ իրենց առաջին արշաւը 
կը կատարեն Զատկուան տօնակատարութեան առիթով։

' ֊՚՝; ■ Ն. /Խ ՜
ր *

քին (14 Աեպտեմբեր, 1929) դի՜

ի մը ի խնդիր, երկար փնտռտուքէ 
ւ աշխատանքէ ետք, հրեաներու դե~

տ ա * է
ր– >

Հիւսիսային Աուրիոյ, ճեզիբէի շրջանէն,

16 ՄԱՐԶԻԿ, ՅՕՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 12 (354)



որպէսզր Լթրշասայրս պ տրչուրրրւսը Կրսսազւսս քայլեր աու

նէր շրջանի կ ա զմա կեր պՀա կան գործին մէջ, 15 Լքարտ 1930 
՝յիս կարչութիւնս ծւսմւս– 
շրջանս կազմակերպելունակր հասած կր նկ

համար՝. Սա կայն, ն տ իյքան այդ՝ կ՝ ո լզէ ինք գիտնալ գարդ ի 
ր աքանչիւր մ ա սն աճիւղՒ ունեգած գործունէութիւնը, որո

Ճիւզերուն կը յզէ հետեւեալ

Ա– ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԶԱԿԱՆ

ա մս ա վճ ա ր ը:

նջ^ք–

ՆՇՄԱՐ

տ ո

դրամ ունիք՝.

Բ– ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
1– ՈՐքա^ն սկաուտ ունիք 14-18 տարեկան՝.

2– Որքա ն գւսյլիկ ունիք 6-10 տարեկան՝.

նի ք 20-25 տա~

4– Ս՝ա րզւսկան կամ ս կ թիւններ

Գ՝ ՄԱՐԶԼԼԿԱՆ
կը մասնակգին՝.

3– Սարզսյկան գասաւանդու ա՜

նիք։

Դ– ՖՈՒԹՊՈԼ
1. կա զմւս կերպ

(3

նա՞ն–.

ն^ք..

յէն եր ստա

սազը։ ՝վյսր չո ւրրեւս ս սաս զը գազս ես Լուտեր Ա ասպանաճ– 
եան, Փի/իւպոս Գերձակեան/սորէն Հեւվւսճեան, Տիգրան Յո՜ 
վակիմեան, Զւսրեհ ճերւսհեան, կ ա ր ա պետ Զիչէքեան եւ Միհ–

(Շար. 29)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ, 
ԲԱՅՑ... ՈՉ

Հ*Գրիգորիս Պողարեան 
ՀՈԷՅՐՈՒԹ ՜

Մ
եր հայրենիք», «Մշակ բան
ւոր», «Յառաջ նահատակ», 
«Կիլիկիա»... քայլերգ, այլեւ 
օրհներգ բնութագրութեան արժանացած են եւ 

հաւաքական մեր կեանքէն ներս գրաւած են 
մասնայատուկ այնպիսի տեղ մը, որ ե ւ հպար
տութիւն, ե ւ պատկառանք, ե ւ ակնածանք ու 
զգաստութիւն կը պարտադրեն, մանաւանդ 
երբ իւրաքանչիւրը կը մատուցուի պատշաճ 
առիթով, յարմար վայրի մէջ եւ հարազատ 
ոճով։ Գժբախտաբար, սակայն, վերոյիշեալնե– 
րէն երկուքը, որոնք ոչ միայն համահայկական 
են իրենց աղերսով, այլեւ՝ առաւելաբար 
սրբազնաբարոյ եւ վերացնող են, վերջերս յա
ճախ կը հնչեն տեղի-անտեղի, աղաւաղուած, 
մինչեւ իսկ անճանաչելի տարբերակներով, միա– 
խառնուած դգալ-պատառաքաղի եւ կողմնակի 
խօսակցութեանց առթած աղմուկին։

Յարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, շատ պի
տի խնդրենք, որ զբօսավայրերէ ներս ձեր կա
տարուններու սկզբնաւորութենէն զերծ պահէք 
«Մեր հայրենիք»ը եւ ձեր երգացանկէն դուրս 
բերէք «Կիլիկիա»ն։ Արեան գնով ձեռք բեր– 
ւած անկախութիւնը խորհրդանշող օրհներգը 
եւ կորսուած հողերն ու միլիոնաւոր զոհերը յու– 
շող «Կիլիկիա»ն խունկ պէտք է բուրեն եւ ոչ թէ 
օղի, շարական պէտք է յիշեցնեն եւ ոչ թէ «շար– 
խԸ »: Այո, շնորահակալ ենք որ տակաւին 
կը հնչեցնէք բոլորիս սիրելի քայլերգները, 
բայց... ոչ իսկ դոյզն շնորհակալութիւն, երբ ձեր 
կատարողութեան արդիւնքը համազօր է ան– 
գամ մը եւս արիւնելու մեր հոգիները եւ 
սրբապղծելու աղօթք դարձած մեր երդերը։

« ՄԱՐԶԻԿ »ԻՆ ԿԸ ՆԶՒԻՐԵՆ

• Եղբ. Վարդգէս Հայրապետեանի մահուան առի
թով, տէր եւ տիկին Միհրան Շիմշիրեան 50 $
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Հ Գ. Թորոյեան
V ՊԷՅՐՈՒԹ

եմփիրնզ Լիկ))ի մասնակից երեսուն եր

թը խմբակներու բամնը–

դիրքերէն

2011, բուռն պայքար մղեցին գրաւելու 
համար իրենց իյմբակին արւաջին երկու 
աժակին տիրանալու իրենց պայքարը չա՜

/Ս մբա կներ

գերազանցեցին Տ ր ա պիզոն ս փ ո րն ու Լի ԱԼ՝ Ւն թ է ր ի համար 
տարեշրջանը այնքան ալ փայլուն չսկսաւ՝. Ան իր ա րւաջին 
մրցումին պարտութիւն կրեց ԼԺուրքիոյ ն եր կա յա ց ո լցիչէն: 
Մինչ Ֆրանսւսյի ախոյեան Լիլը չկարողացաւ յաղթել րւո ւս ա– 
կան կազմին՝, իտալացիք եւ րւուսերը աւելի վճրւական եղան

տարուան իրենց ւիայլքը՝. էիինշ թուրքերը չյաջողեցան իրենց 
անախորժ անակնկալները շարունակել՝.

խմբակին թեկնածուները կր նկատուէին էիանչեսթըր

ւս~

աոնենք Ա– իյմբակը, որ կը նկատ–

ըենային արւաջին երկուքին հաշիւները խանգարել՝, էյունայ– 
թըտ արւաջին մրցումին հաւասարեցաւ Պ ենֆ իքւսյՒ մԷԼ Ւկ 
Անգլիոյ մէջ ան անսխալ կ ընթանայ դէպի նոր տիտղոս՝. Պ են~ 
ֆիքա բաւական զօբաւոր կազմ մը ունի եւ պատրաստ է յս>՜ 
ջորդ հանգրուանի մրցակցութեան՝. Զ.ոլիցերիացիք սակայն 
անակնկալներ ստեղծեցին եւ էյՈւնայթրտ գլխիկոր հերւացաւ

դ հանգրուանի մասնակցութիւնը դըեթէ ապահովուած՝.

Ա* խմբակին մէջ կը տիրէր անորոշ վիճակ՝. Էիանչեսթրր ոչինչ ունէին ներկայացնելիք այս մրցաշարքին՝.

Գ՝ խմբակին մէջ Ռէալ էիատրիտ, որ կը նկաս

պա տ ը աս տ ո ւթիւններ տեսած է եւ Անգլիոյ ախոյեանութեան մրցումին իս կ, Տինամօ Զ.աղրէսլի մէջ, յաղթանակ մը տանե՜

$ին դիրքին՝. *էյա փ ո լի դրական ձեւով

ւուս

ձանագրէ՝. Ահաւասիկ այս չորսը պայքարեցան խմբակին 
արւաջին եբկու դիբքեբուն համար՝. Խմբակի մըցումներու ծի– 

թեան անոնք (Հանհաճոյ» արդիւնքներ արձանագրեցին, սա– 
կայն ԼԼէալի համակիրները վստահ են, որ (Հսեւ ամպերը՝)) շու

տով պիտի անցնին՝. Լիոն եւ ԷԼյաքս այս տարի աւելի լաւ ար

դիւնքներ արձանագրեցին եւ իրենց արւաջին մրցումներուն 
անոնք դարձան վճրւական մրցակիցներ՝. Այս մրցաշարքի մե~

վերջին հանգրուանին՝. Այաքս իր մրցումին պէտք ունէր մէկ 
կէտի, մինչ Լիոն պիտի սպասէր որ ԷԼյաքս իր դաշտին վրայ

ի*՝ խմբակին մէջ, ինթէր էիիլան եւ Աէ –էս Հա • էիոսկ
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այդպէս պա տ ահեցա ւ : (Լյաքս– 
ԼԼէալ մրցումին հ ո/անտացիք 
երկու կո լ ն շանա կեցին, սա կայն 
իր ա ւա ր ա ր ը մ երժեց անհասկնա–

ոն Զւսղրէպի մէջ արւաֆին խա

ղա կ է ս ր հաւասար ա ւա ր տ ե լ է 
ետք ք՝– խւսղակէսին եօթը մէկ 
արդիւնքով յաղթեց Տինամոյին։

Ե* խմբակին մէջ պա տ կեր ը 
օետ մո անոոոյ եր։ Ձե/սե մերա–

Լլը ներԼլա– 
կնութիւն–

0 լիմւի իաքո ս ի ետին գրաւեցին 
խմբակին վերջին դիրքը՝

ւեցան այս մրցաշարքի մեծա՜ 
գոյն անակնկալները։ թ՝էեւ չորս 
կա զմերն ալ մրցակիցներ է ին, 
սակայն Փ ո ր թօ եւ Լհհաիյթիոր 
կը նկատուէին հիմնական թեկ

նածուները։ Լիեծագոյն անակն

կալը եկաւ կ իպը ո սՒ Ափոէլէն< 
որ Զենիթին հետ գրաւեց խմբա

կին ա րւաջին եբկու ^ի^ք^րը–

Ը– խմբակին մէջ Պարսելոնւս–

նեբ ունէբ։ ԷԼրւաջին մբցումին անոնք յադթեցին <իեբմանիոյ 
ախոյեան Լեւեըքուզբնին։ Ապանիոյ *Լալենսիան հա ւա ս ա ը ո ւ՜ 
թիւն արձանագրեց Պելճիքայի հէնքին հետ։ Սպանացիք ան

ծանօթ մարզիկներու հոյլով մը յաղթանակէ յաղթանակ 
կը ս ո ւը ան Ապանիո յ ա խո յեան ո ւթեան: ԷԼյս երկուքին մրցա՜ 
կիցըՊայէրն Լեւերքուզրնն է։ <իերմանացիք եւս դրական ար

դիւնքներով սկսան տարեշրջանի իրենց մրցումները։ Պելճի– 
քացիք լաւ կազմ ունին, բայց այս ((մեծ՝)՝)երուն մէջ <^կորսուե– 
ցան)՝>։ վերջին հանգրուանին, անգլիացիք երեք անպատաս - 
խան կոլերով յաղթեցին սպանացիներուն եւ Պ՝երմւսնիոյ ներ

կայացուցիչին հետ անցան երկրորդ հանգրուան։

խմբակին ուժերը հաւասար էին։ 3)րանսայի Մարսէյը 
թէեւ իր երկրին մէջ տակալին ինքզինք չէր գտած, սակայն

0 լիմւի իաքո սն ու Պ՝եբ մանիոյ Տորթմունտր գերազանցել։ 
3ոյնեբը իբենց եբկբին մէջ միշտ ալ փայլուն աբդիւնքնեբ ար

ձանագրելով էւրոպայի մէջ յաջողութիւն չեն ունեցած։ 
Անդլիոյ ԼԼբսենալը յս^ողեցաւ ինքգինք փաստել հւսկարւակ

ատելը

ա րւա

ա–

ա–

ցիք նախորդ տարիներու փայլուն կազմը չունին։ Պա ը ս ա 
նոյնքան հզօը է, սակայն կը տարւապի վիըաւոը մարզիկներու 

ջորդ հանգրուան անցան։ Զ եխիո յ վԼիխթոր իան եւ Պիլ 

իտա լա ցիներուն։

Աինչեւ Ղ՝եկտ եմբեր երկարող այս մրցակցութիւնը 
Հ<Զ եմփիընզ Լի կ)՝) ի ամէնէն հետաքրքրական հան գր ո ւանն ե– 
րէն ա րււսջինն էր– Լիեծերը ւի որձեցին փոքրերու ծուղակին մէջ 
չիյնալ։ Փոքրերը ղգոյշ եղան եւ յաղթանակներ ապահովեցին։

թեկնածուները կը նկատ ուին Պ ա ը ս ան, Ռէալ Լիա տրիտը եւ 
Պայէրն Լիիւնիխը, այլ խօսքով եմփիընզ Լիկ՝^>ի բաժակը

հաւանաբաը դարձեալ ուղղուի դէպի Ապանիա:

16 իեկտեմբերին տեղի ունեցաւ ք՝ - հանգրուանի վիճակաձը– 
գութիւնը։ Սիրումները տեղի պիտի ունենան Փետրուարին։

տ ա

Ա– Սէ– Միլան - Ար ս ենա լ 

՚այղրս Աեւերքո ւզըւյ - »//արսելո նա

Սկէ ս– ա • Մո ս կո ւա - քիէալ Մա տ ր իտ 
Զենիթ Փեթերսպուրկ - Պենֆիքա

Մարսէյ - ինթէր Միլան

ոե1 այս տարեշրջանի աւարտական 
մրցո ւմը տեղի պիտի ո ւն են ա յ 19 Մայիս 
2012ին, Հիերմանիոյ Միմնիխ քւսղաքի (թԼլիանզ 
Սրենս/» դաշտին վրայ։
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ՅՈՒՇ-ԵՐԵԿՈՅ՝ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆԻ 

ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ 20ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇՅԱՆ 
, 1965-1991 .

Դեկտեմբերէ ճճէն, ժամը 16^ն, Երե 
նէ Պ ետ ա կ ան Համալսարանէ (

նէ ո11ո<^յք կարդան ք^ախշեանէն բնո ւթա գր եցէն ոչ

մէայն որսլէս երէտասարդ դէտաշխատողէ, Հայաստանում 
ս կա ո ւտ ո ւթեան վեր ահէմն ա դէր է, ԷԼրրաէյեան ազատամար– 
տէկէ, այլեւ, մա ր դկա յէն բացաււէկ յատկանէշներ կրող մար–

մէայն 26 տարէ՝.

Երեկոյէ րնթաչյբում ամվ 
յայտարարուած (^ԷԼրցաէսեան շա ր ա դր ո ս–

նկարչութեան մրցոյթնե–

նուէրուած յուշ-երեկոյ՝ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝–ՀՀԼՍ Կ ՝է

տա րելէցէն

յաղթողներէ անունները, որոնց տրու 
մրցանակներ՝. (Լլաթէն մրցանակէ արօ 
սկցեան (Երելան), երկրորդ մրցանակէ 
(Հրազդան), երրորղ մրցանակՒ՝ ԼՒա 0հանեան ԼՀրաղղ ւսն), 
էսկ խրախուսական մրցանակներէ արժանացան ՝քձնար ք՝ա՜

ա՜

Երեկոյէ մամանակ հնչեցէն ելոյթնեը ղօրահրամանատար 
1՝ան րւ ոսհ (Աոև ւսրւհ Տ Էր Թ ա ռեւո ս եան), Ե ՝Պ • Հ ՝ե (^Վարոա–

ււաղմահայրենաս էրական ա ել ԼԼնէ կէրակոսեան ԼԱրմալէրէ.

սա

ա–տ

դան) :

թո ղն եր է անունները, րստ ո ր է 
չութեան մրցոյթէ յա ղթո ղն

ն կար

ււմ խրախուսական մրցանակէ 
Արայիկ Խ աչատրեանր Հ ր ա ղ -

անդր անէկ

Երեկոն եղր ա փ ա կեցէն երդէչներ Լքկր տէչ

ա տ ա
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ՄսսՆԱճԻՒՂէյյասսճ
------------------------ — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ----------------- ■» ■■

ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆԻ
ԱՆՈՒԱՆ ՍՐԱՀԻ ԲԱՑՈՒՄ 

Հ.Մ.Ր.Մ.Հ.Ա.ՄԿ.ՈՒՄ

'լւ րլ ւոա~

ոելհցհ °րը> Հ Մ Ը Մ –

տ ա

ա~

Հ Մ Ը-Մ -Հ-Ա Ս Կ ի

կր ծարւա

կին Լ

ւոնեանր իր խօսքի մկֆ 

Կ.
կ ոշման եւ վարդան

էա–

ա

թախշ

ԱՅՑ ԵՌԱԲԼՈՒՐ
եկւո եմբերի ՃՕին 1քա՜ 
ոաւ Կ արո ան ր՝սյեւ>եա~

վարչութեան անդամներր այցելեցին 
էքՈ-աբււուրե նահատաեաո պանթէոն

ն դա մն եր ր, 
լան եր ը եւ

2,0 րդ տարելիցը, ո ր ի

թա խշեան ի շիրիմին՛.

Յիշատակի ու ոդ

կր յարատեւի, քանի դերւ վարդււ 
նած սերմերր նոր ծիլեր կը տան՝.

հանդէ ո եկան քյենտրոնական *֊Լա ր շո ւ~

Վարդան Բախշեանի մայրը՝ 
տա Բախշեանը եւ արմաւիր 
Սայլիկ Գոռը կը կատարենք 
I սրահի բացումը։

թւս խշեանք, Հ Մ Ը Մ• ական րն կերն եր ը

ասդաւ/ է՝ ա գր ա տ (յսայեասր եւ ^արու

թիւն Տ ա ր ո ւթիւն եանր, որոնք կրկին 
ան ոա մ ւհ ա ս տ եո/ւն Կաոոան Ռահս> եանհ

ս մեծ մտա ւորականի, հ ա ս ա ր ա - 
ն փայլուն գործչի եւ աննկուն 
իկթ ելոյթ ունեցողները նշեցին, 
յա ներդրումը անփոխարինելի է 
րւում սերունդների դաստիարա-

^ետրոսեանը, ինչպկս նա–
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Սկուդեւսն ԼԼրաբէայէ եւ

ՇՈւկդէայէ ա րքաներ է ներկւս–

■հ ԱՐԱԳՈՒԹԵԱՆ

ՍՈ ՒI՝ ՀԱՆԳԱԿՆԵ/'>
Ծրագէրը ն շա հաստատ ման ու պահպան մա ն գ ո

ծո ւմ:

համար նշանակալէց կր ծրագրէ ընթանորոնք էրենց ելոյ–
՜ա ՜աեպւոեմբերէ 21-29^7 Սկուդեան 
ա ա ԷԼբաբէայում մեկնարկեց 
Հյ «\4շտտշո§շրտ օք Րշջշշ»՝ «^/ա–

յո ւթեա մբ,

տական տարբեր կա զմա կեր պո ւթէւնն ե– 
րէ կողմէց մշակուած սոցէալական

նաեւ շփո ւմը

ղաղութեան ս ո ւբհան դա կն եբ՝Խ սկաոլ– 
ւո ա կան ծրագէրը, որին Հ-ՄԸՄ– 
ՀՀԼՍԿէց մւսսնակցեցէն ^կորգ Օհան– 
եանը ՀԱբմաւէր) եւ վահագն Յովհան– 
նէսեանր ՀՍբովեանէ.

կանութէւնը, էնչպկս

էնչպկս

կէ շուրջ կը համախմբէ տարբեր մշա 
կոյթ եւ աւանգոյթներ կբող երկրներ՝.

Հ Մ Ը Մ ՀԱՍ Կ Ի ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ
«տճշտւտշօա՝–շօււ» ծրագրին

(Արմաւէր\ ԷԼնէ Սարգսեանը

քորւուս, Ուկրայէն 
վա, րԼազաէյստան^ 
ներկայացուցէշներ :

աս–

յին օր–

կտէվ մասնակց

ն ա մ ա կ

2) Ծրագրէ էրականացման համար պահանջուոգ մէջոցնե֊

րէ հա.

ո կտեմբերէ

կէր էմ ում

Ալրաս եա ս սաուտա -

նոկւսմենկւս7> կենտրոնում 
անցկացո ւեց « ՏճՇ61ՏՇՕԱէ–20Լ1– 
ՏէՋ7 1Ո 1օսօհ» ո ւս ո ւց ո ղա կան 
ծրագէրը, որէն մասնակցեցէն 
տարածաշրջանէ 8 եր կրն եր էց 
^կայաստան, ԼԼզրպկյճւսն, 

տանբայէն երեք խմբերէ, մշակեցէն երեք արւա\ 
րեր սկաուտական շարժմանը մէացած երէտասա

ծրնթացէց՝ ծբա

Շրջապտոյտի շրջանւսկներում մասնակիցներն եղան Եա/–

Ծրագրէ ամփոփում ել արւեեւ
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«ՍՈՐՎԷ ԵՒ ՈՒՍՈՒՑԱՆԷ» 
ԾՐԱԳԻՐԸ ՈՒԿՐԱՍՒՆԱՅՈՒՄ

ծաշրջանի 9 եր կրներ ի ԼՀայաստան, Վրաստան, ԷԼզրպկյճան,

ԳԱՅԼԻԿԱԿԱՆ ԱՐՇԱՒ

Ս
եպտեմբերի 25ին 
տեղի ունեցաւ 
գայլիկական արշաւ դէ– 
պի Մուղնի, Օհանա– 

վանք եւ Սաղմոսավանք։
Մասնակցում էին 

Երեւանի «Կենտրոն» 
խմբի գայլիկները՝ 
գայլիկ պատասխանատուներ Սոնա Մարգարեա– 
նի, Այդա Թորոսեանի, Կարօ Ռեստեւանեանի եւ 
Լիանա Մելիքեանի պատասխանատուութեամբ։

Արշաւը առանձնայատուկ էր նրանով, որ մաս– 
նակցում էին նաեւ գայլիկների ծնողները։

Արշաւի նպատակն էր ծանօթացնել մասնա– 
կիցներին գայլիկական եւ սկաուտական առօր– 
եային, տեղեկացնել սկաուտութեան հիմնադըր– 
ման պատմութեան, աւանդութիւններին եւ ներ
կայ աշխատելաոճին։

օնողների համար նախատեսուած էր հետաքըր– 
քիր ու լեցուն օրակարգ, որի պատասխանատուն էր 
Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետ Հրաչ Շմաւոնեանը։

Արշաւը յիշարժան դարձաւ նրանով, որ ըն– 
թացքում տեղի ունեցաւ քննութիւն եւ գայլիկա– 
կան երդման արարողութիւն։

Գայլիկները վառ տպաւորութիւններով վերա
դարձան Երեւան, նորանոր արշաւների մասնակցե
լու ակնկալիքներով։

րղրստաս) սղաուտ պատասյսասատուսեր:

նը ներկայացնում կին Հ՝Մ -Ը-Մ –՜Հ-Ա՚Ս –Կ • ի Ը^ղ՜ 
սպետ Վ^իդկն $ ո վհաննիս եւսնր, ս կա ո ւտ ա կան 
ստասխանատու Լի/իթ Լալայեանր, երիտասար– 
ոերե եւ մարոումներե պատասխանատու Կա–

, ովքեր իրենց աղգային կաղմակերպ

ատող պա տ ա ս

րի՝.
Ծրւսգիրը հիմնա կանո ւմ ընթացաւ աշիյատանքային երեք

1) ԼԼղդային կա ղմա կեր պո ւթիւնն եր ի (^էյրիտասա

2) Ձափահասների-կամաւոըների ներգրաւում շարծման

3) Ո1-Աոլցողական դասընթացքների կազմակերպում։

Ծրադիրը իւրայատուկ կր նրանով^ որ մասնակիցներն 
իրենց ազգային սկաուտական կա զմա կեր պո ւթիւններ ո ւմ 
արոէն եսե տանում էեն ծ ր ա ււր եո ե մ> աեման, եոաեանառման 
եւ ուսուցողական դասընթացքների կա ղմա կեր պման ւսշէսա– 
տանքներ, իւյկ այս դասընթացքը միտուած կր նոր մեթոդնե~ 
րի ու մօտեցումների կիրւսրւմամբ այդ ա շխա տ անքն եր ի ար– 

կւսցո ւմը, որի մամանակ Հայաստանը ներկայացաւ, իր աղդա– 
յին հագուստով, ուտեստներով, «ծարխուշտււ/» պարով եւ եր–

կիցների միջել հաստատոլած ընկերական ու ջերմ 
ւքՅ՜եւններր մեա ւում են է ւրասեա սևաուտաեան

ւո ա ր ւսծ ա շր ջ ան ի եր կրն եր ի միւսսին ա շիւ
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Հ.ԼԼԸ.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ

«ՄՆԱՅՈՒՆ ԳՊՐՈՑ»ՆԵՐ

Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

մ ա սն ա կր եր է/ն

Հ Մ Ը Մ–-Հ-Ա-Ս-Կ–ի գրեթէ բոլոր մէաւորներից–.

39 հողի

«.ՄՆԱՅՈՒՆ ԴՊՐՈՑ 5.1» «.ՄՆԱՅՈՒՆ ԳՊՐՈՑ 5-2»
2011 թ– Հոկտեմբերէ 23^/Ն էյ ր եւան ո ւմ անրկարուեր (^Լքնա– 
ն դպրոր՝>՝> ո ւս ո ւրո դա կան ծրագրէ/ նրդ հոսքէ/ ա/ւսթէն դա–

ս ը նթ արքը: թացքը–.

նրկարուեր (թքնա–

տւսս

ւտ ա կան եւ եր կ ր ա կան խմբակներէ/ պա– 
արւաէնորդներ : Ծրւսգէ/րը նպատակ ունե– 
ր նոր ան դա մա կրած չա փ ահ ա սն եր է/ն ծա~

իասրնլժարքրն ս ասնադրերբն Հ՝ ՝ Ս ՝ Լ • Ս –՜ Հհ ԼԼ՝ Ս• ր & ՚ աս~ 
տէ/ճանաւոր ու երէ/տասարդ անդւսմներ, ովքեր է/րենր գէ/տե– 
լէ/քներն ու հմտութէ/ւններր ղարդարրէ/ն սկաուտական չարմ–

Տհօօտ, 
1ԴտՒ|1ՕՈ /^€Ը6ՏՏՕր16Տ 
& <3ւքէ 1է6րոտ

8օսրյ հՅրորոօսծ - Օօրց –Հրրո6ու9 Տէրշտէ - Ցօ^ՁծյւՁՈ 8Խց. 
8©ւրսէ - ԼտԵձոօո

161. : 00961-1-248554, քՅՃ : 00961-1-248556 
1\/|0ե.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

Տ–րոՅւ1։ հրՅէշհ@ցօԽ6որոօսոէՅւոտ.շօրո 
հրՅէշհհօ7@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. հւ. տօ™օյւ/\հւ & շօ.
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ՀՄԸ Մ Ի ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ^ԱՄԵԱԿԸ

Թղթակից
ԱԼՄԵԼՕ

ա ո ւ տ ակերպեց

(ԼՕարւաչ սաԿատաԼլ»

ԱլՄելոյի Ա • Պ՝թՒղոՐ Է Րիչ եկե–
(յրեկոյեան տեղի ունեցւսւ ՃՀՏաՄեւսկիտ ա ա ա ա ս

ենելո ւ քս ի ջնորղ իէւստ

ա -

տ քոյր 3 ասՄիկ Օդան

ալուս տ Մաղթեց ^այ

ցան աւելի քան 124 Մա ր ղիկ-Մա ր ղիկ 
հիներ, ՀոլանտայԷ տարբեր քաղ աք

Աւելի քան 450 < ոգի Մինչեւ ուշ Մտ

յաՅոլցՒէնեՐոլն, ՀՅԳ՝ «ԱրաՄ Մա
նուկ եան՝>՝> կոՄիտկութեան, եկեղեցւոյ 
/Մա ո ա // ան ո ւՅՄեան , 2ուանտաւե սհաու–

աղչղաԱց ղոԱ

Ս կա ո ւտ ա աւ աղգայնաշու

ա ս -
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ՝ ՆԱՀԱՏԱԿ ԵՒ ՆՆՋԵՑԵԱԼ 
Հ.Մ.Ո.Մ.ԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Այս առիթով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրր– 
ջանային Վարչութեան ատենապետ եւլբ. 
Յակոբ Քէշիշեան արտասանեց խօսք մը, 
զոր կը ներկայացնենք ստոըեւ։

ենք ո գեկո չելու

տուրք

յՒշա տա

տ ա / ո լ

ատակ կամ ննջեցեա լ բոլոր

ՀՄ ԸՄ• ականներուն՝ րլ/ան անոնք ըս–

կա ո ւ տ , մարզիկ թէ վարչական գործունէ 
ութիւն տարած քոյր ֊եզր այրներ ՝. ԼԼնոնք

անցեալին մէջ դործած անմահներ են է 
որոնք համոզուած Հ-Մ-Ը-Մ-ի վեհ զ աղա–

Հ Թղթակից
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

փարինք եր կար տարիներ դործած են

իրենց վերջին շունչը նուիրուեցան միութե 
մարեն եւ անոր անոուո ւսեան «/»արձրաո/ւ

.ՄԸ.Մի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
1 նախաձեռնութեամբ, Կիրակի, 11 Դեկտեմբեր

2011 ին, Պէյրութի Ս. Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ 
I տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն՝

■ Հ.Մ.Ը.Մ.ի բոլոր ննջեցեալներու յիշատակին։
Աւանդութիւն դարձած հոգեհանգստեան պաշտօնին 

ներկայ եղան Հ.ՄԸ.Մի Կեդրոնական Վարչութիւնը. Լիբա– 
նանի Շրջանային Վարչութիւնը, մասնաճիւղերու վարչու– 
թիւնները. Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդն ու Շրջա
նային խմբապետական կազմը, Կեդրոնական եւ Շրջանա
յին Վարչութիւններու նախկին անդւսմներ, վեթերւսն քոյ
րեր. եղբայրներ, մարզիկներ եւ սկաուտներ։

Հոգեհանգստեան արարողութեան նախագահեց եւ յա– 
ւուր պատշաճի քարոզեց Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջ
նորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան։

Իր քարոզին մէջ, Առաջնորդը նշեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի ունեցած 
դերակատարութիւնը ազգային կեանքին մէջ եւ գնահատեց 
ծառայելու եւ իր ընտանիքէն աւելի մեծ րնտանիքին՝ միու– 
թեան նուիրուելու Հ.ՄԸ.Մականին օրինակելի երեւոյթը։

Յետ հոգեհանգստեան պաշտօնին, Առաջնորդարանի 
դահլիճին մէջ, Առաջնորդ Հօր ներկայութեան. Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամները եւ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութիւնը րնդունեցին ցաւակցութիւններ։

փ է մորւնալ յիշա տ ա կ ր այն մարզիկներուն) 
՚րիներ քրտինք թափեցին դա շտ եր ու վր ա յ

ա նձնական հաճոյքներէ եւ նոյնիսկ իբենց հարազատ րնտա– 
նիքն եր էն, տարիներ տ ր ա մա դր եցին ծրագրելու եւ իրադոր–

. անդամներն ու սկաուտական բարձրագոյն դիրքերու 
սյ դործած պատասխանատու քոյրերն ու եղբայրները) 
ւնք սկաուտական այրոլբենր սորվեցուցին նորեկներուն 
օր մը հ պա ր տօր էն տող ան ցեցին հայկա կան թագերու մէջ 
Մայիսեան փարււստօններու րնթացքին:

Այս բոլորը պարտք կը դնեն մեր վրայ) որ չմորւնանք զի՜ 
ւք ու ոգեկոչենք յիշատակը բոլոր անոնց) որոնք նուիրուե–

,ստր անխտիր եւ կ ոգեկոչենք անոնց վաո. յիշւս՜ 
կապէս յիշելով վերտին շրջանին մեզմէ բաժնուած
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ա–
նցած Հ-Ս՝– Ը –Լք-ւս կան քո յր֊եղբա յրն ե֊

Սարդէս Աճէւ/եանը՝.

ա րւո

, ամենահա

մեստ մարզիկէն ու սկաուտէն, յանձնախ բու անմահ յէշատակէն՝.

Մ Ի ՓԱՍԱՏԻՆԱՅԻ «ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ»
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ Հ&ԱՄԵԱԿԻ ՓԱՌԱՏՕՆԸ

ղ է 35ամեակէ ձերւն աբ կն եբ ո ւ շւ 
ջ էն բ փարււստօնբ, կաղմակեբպ

հէն մէջ

նեբ:

բարեկամներուն եւ համակէրներ

ջեբմ խօսքերը՝.

նէկ 1֊Լբբւսհամեան, Փասաա

հատւսնքէ՝. Ջեր վարձքը կաւուս

թէւննեբու վարչական նեբկայագուցէչները, մէութեան բա

, որ այս բոլոբը ան կ ա ս -

ա ա

ա -

արւնէկ Աւսբ–

րդէներ, որոնք եկած էէն թէ լս ե– 
ւմնեկէց դարւնւսլու մէո ւթեան 35

տարբսեբու տպաբ տա նքբն: 
թեմէն ճակատը, ճեր մա կ պաստառ.

Տեղէն է յէշեցնել, որ ագգայէն-յեղափոխական մեր երդե

րը պաըզ երդեր չեն, այլ էմաստ ու որոշ նպատակ ունէն 
էրենց մէջ՝. Անոնք հայող պատմութիլն կը սորվեցնեն ղւսյն

ւսւո–

կաաաբած ս խբ ա գո բծ ո ւթէւնն եր ո ւ դովեբդէն կողքէն՝.

Օրուան հանդէս ա վա բ քոյր Սէր ան Մարսէ լեանէ բաբէ

աւա ա–
նկնդբ ելու

«3արւաջ ն ահա տ ա կ ՝)՝)բ:

Սպա, յայտագէբէն ա/ւսթէն բա

ւս րւո ւթէւն 
ներուն, ե

տու յէները՝.

երդերու ս կէզբը, քան է մը վա յր կեանն եր ո ւ մէջ, արւնէկ 
ամփոփ կերպով նախ ներկայացուց էւրաքանչփւր հերոսը ել 
անոր նահատակս ւթեան պատմութէւնր կամ դրուադր՝.

Պերճ Պետոյեան՝. Ան յայտնեց, որ փարւատօնր սկէզբն է մաս– 
նաճէւոէ հէմնաո ոութեան 35ամեաեեն նոլերուած տօնաեւս–

«Մեղէ համար,– շա ը ո ւն ա կեց եղբ. Պ ետ ո յեան -, 35ս/մեակր 
պարդ թուական մը չէ, այլ բոյորէս համար յաղթանակէ 
թուական մը, որ մեղէ կը յէշեցնէ, թէ այս մասնաճէւղր ճա

կատաբաց, ղււյ/էք տասնամեակնեբուն ալ պէտէ շարունակէ

Անկախ այս բոլորէն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է «Աղատամարտ՝>՝> մասնա֊ 
ճէւղէ 26 արէ֊արենոյշները, սեւ թէ-շըրթներով բեմ բարձրա

նալով ^էարւնէկէն ընկերացան «Փողէն ձայնը՝>՝> երդէն՝. Սրահը 
ունգամ ասլրեցաւ յո ւղ ո ււ1՝ն աէւա ււն խան ղ ա վ ա րւո լ–

Տ պալոՐՒէ ԷՐ յատկապէս 9*արւնէկ է «Ատանայէ ջարդըֆ 
մեներգը, որուն ընկերացան նուագախումբէն Անդ–

բանէկ Պփղէըեան կէթարւով եւ ՝էբէս Տանէէէ թմբուկով՝.

Օրուան յայտագէըը աւաըտեցաւ «Աըէւնոտ դըօշ՝>՝>ով ՝.
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ՀՄԸՄԻ ԱՄՄԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒԳԻՆ 
8ԻՇԱՏԱԿԵԼԻ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

այաս տ անէ

ԸՄէ Ամմւսնէ մ ա սնա՜

սով մը, որ տեղէ ունե– 
տեմբեր 2011^/Ն, Ամմանէ

րու եւ համակէրներոԼ, որոնք յէշաւուս– 
կհլի ուրախ ււլւսհեր անրո ւրէն երդէչ 
Սադոյէ ընկերակրութեամբ։ ք՝ոլորր եր

դերէն, պա ր եր էն, էյւսն դա վւս րւեր էն ու

ա՜

ա ա

ներուն մէջ՚.

արւ

< Թղթակից
Հ ՓԱՐԻԶ

7/կարներր էյօսուն վկաներն են պա՜

«Հ.Մ.Ք.Մ.֊ ՖՐԱՆՍ»Ի 
ՍԿԱՈՒՏՆԵԲՈՒ ԿԱՂԱՆ ԴԲ

անդուլ աշէյւսւոանքէն եւ զո 
համակէրներուն, որոնք տա ջալեր ած են

ւո ար ե շր անէն ոչ մրրանա

կա տ ար եր էն ք ա յլ պա ր զա պէ ս էրենր ՀՀա 
կէրւսկէ, շէթ արւ շէթ կաթերուրէն քէչ ե

ա–

ս

Ժ՜էնէն յաջորդեր զուարճութեան եւ զրօ– 
սւաոներ օանաոան եյւսոերու1, ւ1եճա1յա–

եղծերէն տօնական մթնոլորտ,

Այդ շարքէն, մեծ ւոօն ա կա ւո ա ր ո ւ , սա

հաճելէ ււլւսհեր անրրնելու՝.

\ն շո ւշւո, օրը էմա ս տ ա զո ւր կ կը դարւնար արււսնր «^

Կիր ա կխ Ա Դեկ ա եմբեր էն, ա

Սկաոււոա

իկ...

ա ւուս–

ւո–

կըթհւա կո էյէ էր հ էմն ա դր ո ւթեան Յճամեակը^ «35 տ ա րէներ,

կանչերով ս կա ո ււոներ ր դէմա լորերէն որքան

Ձէր ու չամէչէ տոպրս 
3)րանս՝>՝)է ս կա ո լան եր ր ա

երդերէն մէայն

ո

թէւն»;

ադդայէն արժ՜էք մը, վեր ամէն տեսակէ նէւթական մըրանակէ:
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 

շրջանային ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՆՇԷ «մաբս՜նամարզ»ի 
100ԱՄԵԱԿԸ ԵՒ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ «Ս՝ԱՐԶԻԿ»Ի 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԵՐՈՒ ԵԲԿՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐԻՆ 
ՍՊԱՆԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Թղթակից
ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ

ա ձ երւն ութիւննեըը ներկայւսրուե 
սն ՀՄԸՄի Հարաւային Ամերի

մէջ–.

րդ տարեդարճրս օրը> հս– Իաչ՜

1 ւա ր տօ Սկ ֆ կ ր եան)՝> ակումբէն

ջնո րդո ղ

նապաչտ քայլերով՝. Ան ֆ իզ իքա պկ ս անհետացաւ, բայց իրդա ղա դւ ա ր ա րւօս Լ,աււսրչ րրս եա սր գաղադււ 
րը ^Մարմնամարզէ)է կջերուն րնդմկջկն։ Այս 1918 թուականին ծնունդ

րիդ մր։ Ընթերրո ւերաւ «Մարմնամարզ))ի ւսրւաջին խմբագ

րականը, որ ներկաներուն գաղափար մը տուաւ թերթին հիմ֊ 

արւա ծ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադրութեամբ՝. Ւնը տարի ետք, 192/ 
թուականին ծնունդ ւսրււսւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Պ ուկնոս Այրկսի մաս– 
ն աճիւղը՝

նադիրին Եաւարշ ՝^րիսեանի մաքին

«ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ^Ի ^ԱՄԵԱԿ
յին Ամերի֊

ւս ւո ո ւո ւթեա մր /ոյս տեսաւ «Մարզիկ՝)՝)ի 
եր կր ո ր ղ հատորին ս պան եր կն թւս ր գմւս–

ւս տենա

լյկիղ/,ը թրքական ճնչումի տա ՀՄԸՄԻ ՀԱՒԱՏՔ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ԵՒ ՊԱՏԳԱՄ
րին

ա՜

դարգացման ու

ՀՀՄսյրղիկ^ի խմբագրականներու երկրորդ 
թարդմանիչը հանդիսարաւ Հ՝Մ• Ը ՝Մ՝ի Կեդրոնակ. 
թեան նախկին անդամ եղբ՛ Աբրահամ Ահարոնեանը, որ հինգ 
տարի արւաջ սկսած իր նոլիրեալ աշխատանքր չարունակե–

ծնունդ արւ

սն հետ, 1911 թո ւա կան ին տեղի ունեդան 
ջ ին ո ղ իմւդիա կան իյւս ղ եր ը, իսկ 1912^րն 

Ալական սկաուտական աո՜ւսէին թումբերը։

սա կայն (^Մւս ր մն ա մար զ)՝)ի կջերուն րնդմկջկն իր դա դաւի Այ

րական ր

թեր թի հո ր իդ ոններ ո ւն րնդլայնման

սարւօս րւյյլյ զանգուաԾր սր սօտ։ /* ր չս 
<^Մա ր դի կ՝>> ի իյմբա դր ա կանն եր ու ս պան ե 
թեան ւսրւաջին հատորը լոյս տեսաւ 2009 թ 
տաև ո աեոո Չէ ռեւսն/ւ \Գորտոաա) :

ա–
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ա րժանացան իրենը հօր յիչւս–

էիիրիճեանի նիւ.թաբարոյա -

տեսնէք գիրքին հրատարա–

րիսիօ Լքիրիճեան տկրր կանգ–

Երկրորդ հատորր (ոյս տ^~

ձերւնար կին

լական է կեղեըսո յ Ա

Աէֆ կրեան նոր ւկերա–

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

ԵՒ ՓԱԿՈՒՄ
Հ այաստանեայւյ Արւաքե֊

կիրքին մանր ամասնոսթ՚իւնները ներկայացնելու. համար,

էէիկ^ի խմբագրականներէն հետաքրքրական բաժիններ՝. այս գիրքին հաճելի րնթերցման

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՕՄԲ

Հ-Մ՝Ր՝Մ՝հ ԿերԼՈոնաևան Վ ար>ո ւքժեան ա
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Հ.Մ.Ո.Մ.Ի ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵԲԻԿԱՅԻ 
ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 16ՐԴ ՄԱՐԶասԱՂԵՐԲ

ՓՈՒՆԹԱ ՏԷԼ ԷՍԹԷ, ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՑ

Հ Թղթակից
Հ ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՅ

մ եծ

եան ճճրդ

ր եկա ւք ո ւթիւններ

\յ ա ւա ս ա ր դմա կեր պե յ

որ րնդամէնր քանի մր ամիս արւա

կազմուած կր Սոնթէվիտէոյի մէջ՝ ամ– 
բողջութեամբ ՀհՎրւամեան^ ակումբի 
երիտասարդներէ, որոնց մեծամասնու՜ 

զան միութիւններուն պատկանող երի

տասարդներէ եւ Տ ա ւհահ ասներ է , որոն օ

մէջ–.

ա ա ա
ան միջ ա պէ

տ ա նք , զ ո ր ս

յա^ող կ ա ղմ ա կ ե ր պո ւմր անմի^ապկս

միջոց, զոր ամէն օր 
թէվիտէօ - Փունթ ա

ւրարը՝. ՝ք՝ազաք սր, որ շարա

ւային ԼԼմերիկայի ամէնէն 
դրաւիչ տեղերէն մէկն է՝.

Ջ երւնա ր կ ին կ ա զ մակեր

ա–

Սան

նեռին մեծ

ու ա ր բեր եւ դրաւիչ արւա 
նաւ երիտասա 

((Տէա մւի ո ւս տէ Լքւս րո ո րռ տ ո

զի եւ կազ մակերպչական իյրն– 
դիրներու լուծումր դիւրին չէ– 
ին՝. Պէտք եղաւ ամիսներու 
պ ա տ ր ա ս տ ո ւք^եւն եւ ա>եյա–

ա

ո ս ա
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՅԱՐԱՒԱՏԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

դին րն կեր ա կցո ւթեա մբ՝.

ժողովուրդը կը շրֆկր մարղա–

րու տպաւորիչ բաժիններէն 
մէկն է՝. ԷԼյսպէս՝ պա տ ո լիր ա– 
կութիւններ իրենց մուտքր կա–

լս րւա

Ղ՝ալով երիտասարդներուն՝ ըստ սո

վորութեան՝ անոնք եւս Հ1յոկարօ՝հ հւս– 
մալիրի սրահներուն մէջ ունեցան իրենց

, որ բոլորր վայելեցին մուր

ա

թրիպիւնները՝ պա ր տ է զն եր ր

որոնք կր ծ ա րւա յէ–եւ հսկայ վրանները՝

դա չտ եր ո ւ

հրւսմցներւվ հայ

սա

երիտասարդներր իրենց

ամէ–

ին իրենց հայ– ենք՝

հին մէջ տեղի րի ցերեկոյ– նջնջե–

րր՝ հիւթեղէն րմպելիները՝ քո մէջ՝ որոնք արւ

ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ---------------------------------------------------------------------
ԵՂԲ. ԳԱՐԼՈՍ ՍԷՖԷՐԵԱՆ (Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ).– Կը շնորհաւորեմ Հարաւային Ամե– 

րիկայի Շրջանային Վարչութիւնը եւ հիւրընկալ մասնաճիւղը՝ «Վռամեան» ակումբը այս ձեռնարկին յաջո
ղութեան համար... Նոյնպէս կը շնորհաւորեմ կազմակերպիչները, որոնք այս մարզախաղերուն մրցանակը 
անուանեցին «Շաւարշ Քրիսեան». մեծարանք մը Հ.Մ.Ը.Մ.ը ստեղծող այն մեծ անձնաւորութեան, որ հազիւ 
քսանհինգ տարեկանը բոլորած, յաջողութեամբ կարողացաւ մեր դրօշին ու նպատակներուն տակ համախըմ– 
բել հայ երիտասարդութիւնը։ Քրիսեան 1915 թուականի Ապրիլ 24ի զոհերէն մէկը եղաւ...

Չեմ ուզեր խօսքս փակել առանց շնորհակալութիւն յայտնելու Ուրուկուէյի արտաքին գործոց նախարար 
Լուիս Ալմակրոյին, իր օրինակելի կեցուածքին համար, զոր քանի մը շաբաթ առաջ ունեցաւ, երբ յայտարա
րեց, թէ Ուրուկուէյը կ՚ուսումնասիրէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութեան ճանաչման 
կարելիութիւնը...։

ԵՂԲ. ԱՐՄԱՆՏՕ ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ (Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽ ԱՏԵՆԱ
ՊԵՏ).– Խօսքս կը սկսիմ բարի գալուստ յայտնելով ներկայ մասնաճիւղերուն, ինչպէս նաեւ՝ հրաւիրեալ 
պատուիրակութիւններուն... Մեր կազմակերպութիւնը, որ ծնունդ առած է ցաւի ընդմէջէն, 93 տարիներ 
առաջ, ժամանակի բերումով զարգացաւ, վերածուելով Սփիւռքի ամենամեծ կազմակերպութիւններէն մէ
կուն։ Մարմնամարզի, սկաուտական եւ ընկերային գործունէութեան միջոցով, Հ.Մ.Ր.Մ.ը տեղ տուաւ անձնա
կան ու համայնքային ինքնութեան հզօրացման ճիշդ միջավայրին՝ երիտասարդներուն համար։ Մեր մասնա– 
ճիւղերէն իւրաքանչիւրը դպրոց մըն է։ Մեր մանուկներն ու երիտասարդները առիթը կ՚ունենան մեր մեծ ըն– 
տանիքին մաս կազմելու, զարգանալով որպէս անհատ, նոյնիսկ շատ անգամ իրենց ընտանիքն ալ կազմե
լով։ Միջավայր մը, ուր մեր բոլոր սերունդները կ՚ապրին համերաշխութեամբ...

Բոլորդ բարի եկած էք։ Մեր փափաքն է որ այս մարզախաղերը յաջողութեամբ պսակուին եւ մեր հոգինե
րը միշտ բարձը պահեն, հետեւելով մեր նշանաբանին՝ «Բարձրացի ր–բարձրացուր»ին։
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ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿԻՑ 
ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՕՍՔԵՐԸ

Ամէն անգամ որ մասնակցինք նոր փորձառու
թիւն մը կ՚ունենանք։ Մեր քաղաքը կը վերադառ
նանք հայկականութեամբ լի եւ երջանիկ, այս ան
մոռանալի օրերը ձեզի հեւո բաժնեկցած ըլլալուն 
համար։

Շնորհակալութիւն կը յայւոնենք Հ.Մ.Ը.Մ.ին, իր 
սիրալիր հրաւէրին համար, ու անհամբեր կը սպա– 
սենք Հարաւային Ամերիկայի մեր հայ եղբայրնե
րուն հեւո մեր ունենալիք յաջորդ հանդիպումին։

ԽՈՒՄՆ ՏԱՆԻԷԼԵԱՆ 
(ՌՈՍԱՐԻՕ)

Կը բարեւենք Հ.Մ.Ը.Մ.ի բոլոր եղբայրներուն ու 
մասնաճիւղերուն։ Նախ շնորհակալութիւն կը յայւո– 
նենք ձեզմէ իւրաքանչիւրին, որ մեզի առիթը տուիք 
Նաւասարդեան մարզախաղերուն մասնակցելու։ 
Տեղեակ չէինք որ մեր ընտանիքը այսքան արժէք
ներ ունի, եւ թէ իր պաւոմութեամբ այսքան հա
րուստ է։ Մենք ականատես եղանք մարզական իրա– 
դարձութեան աննման իրագործումի մը, ուր մարմ
նամարզը կը կապուի եղբայրութեան ու հայկակա– 
նութեան զգացումին։ Մեր հոս եղած իւրաքանչիւր 
պահը արժեւորուեցաւ նոր անձեր ճանչնալով եւ 
յարաբերութիւններ մշակելով։

ՀՐԱՆԳ ԳԱՐԱՕՂԼԱՆԵԱՆ 
(ՎԵՆԵԶՈՒԵԼԼԱ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Նաւասարդեան 16րդ մարզախաղե– 
րուն մասնակցող Պրազիլի պատուիրակութեան 19 
անդամներէն եօթն առաջին անգամն է որ այս փոր
ձառութիւնը ունեցան, անոնց տարիքը ըլլալով 15– 
19։ Երբ Ուրուկուէյ ժամանեցինք, մինչեւ «Վռամ– 
եան» ակումբ հասնիլը, խանդավառութիւնը ար
դէն մարմին առաւ...

Խազերուն առաջին օրէն իսկ, բացումին, բոլո– 
րին եռանդը բարձը եղաւ, նոյնիսկ անոնք որոնք 
առաջին անգամ ըլլալով կը մասնակցէին այս մար– 
զախաղերուն։ Շուտով բարեկամութիւն ստեղծուե– 
ցաւ Արժանթինի եւ Ուրուկուէյի հայրենակիցներուն 
հետ։ Թէեւ մեր մարզիկները այս տեսակ հանդի
պումներու շատ վարժ չեն, սակայն յաջողութեամբ 
մասնակցեցան ֆութպոլի, վոլիպոլի եւ փինկ-փոն– 
կի մրցումներուն։ Արդիւնքը դրական եղաւ։ Նկար– 
ները, յիշատակներն ու կատակները արձագանգ 
գտան բոլորին ֆէյսպուքի հասցէներուն վրայ։ Նոր 
բարեկամներ, որոնք միշտ իրարու մօտ պիտի 
մնան։

Թող յաջորդ Նաւասարդեան մարզախաղերը 
շուտով հասնին։

ՆԻԿՈԼ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ
(Ս.Ա.Մ.Ա. ՍԱՆ ՓԱՈՒԼՕ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գորտոպայի մասնաճիւղի վարչու
թիւնը անկեղծ ու խորին շնորհակալութիւն եւ շնոր– 
հաւորութիւն կը յայտնէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամե
րիկայի Շրջանային Վարչութեան այս ձեռնարկին 
կագմակերպումին համար, նաեւ՝ Մոնթէվիտէոյի 
մասնաճիւղի մեր սիրելի եղբայրներուն, իրենց 
փայլուն աշխատանքին համար, ինչ որ պսակուե– 
ցաւ մեծ յաջողութեամբ։ Այս իրականութիւնը 
կ՚ապացուցէ երեք օրուան ընթացքին տեղի ունե
ցած գործունէութիւնը, որուն ընթացքին մեր երի
տասարդ մարզիկները անմոռանալի ապրումներ 
ունեցան։ Անկասկած, այս յաջողութիւնը արդիւնք է 
16 տարիներու ընթացքին կատարուած աշխա
տանքին, զոհողութեան, գաղափարներու, երազնե
րու եւ իրականութիւններու, եւ նոյնպէս– ինչու չէ - 
ձախողութիւններու, զորս կարելի եղաւ յաղթահա
րել...։ Այս ձեւով, բարեբախտաբար, մեր ուժերը վե– 
րանորոգուած են, որպէսզի կարենանք շարունա– 
կել, ու նաեւ՝ մեր երազները, որ պիտի փոխարի
նենք տարի մը եւս, մինչեւ յաջորդ Նաւասարդեան 
մարզախաղերը։

ԷՏՈՒԱՐՏՕ ԹՈՒԹՈՒՇԵԱՆ
(ԳՈՐՏՈՊԱ)

Արտի մեծ ուրախութեամբ կը շնորհաւորենք թէ՜ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի Շրջանային Վար
չութիւնը եւ թէ՜ հիւրընկալ մասնաճիւղը՝ Մոնթէվի– 
տէոն, Նաւասարդեան այս մարզախաղերու յաջո
ղութեան համար։ Շրջանին մէջ երկար տարիներու 
ընթացքին կազմակերպուած այս խազերը տարուէ 
տարի յաջողութեամբ կը պսակուին, ինչ որ անկաս
կած արդիւնք է փորձառութեան եւ խանդավառու– 
թեան։ Պուէնոս Այրէսի պատուիրակութիւնը ըլլա
լով մարզախաղերուն ամէնէն մեծաթիւը, անկաս
կած, անմոռանալի յիշատակներ պիտի պահէ իր 
անդամներէն իւրաքանչիւրին մտքին մէջ։ Մեզի հա
մար մեծ պատիւ է «Շաւարշ Քրիսեան» մրցանա– 
կին արժանացումը։ Յաջողութիւն բոլորիդ։ Անհամ
բեր կը սպասենք յաջորդ տարուան մարզախաղե
րը։

ՎԻՍԵՆԹԷ ՅՈՎԱՍԱՓԵԱՆ
(ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ)
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Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄԻԶ֊ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 
41ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒՆ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԶ

- «.ԱՐԱՐԱՏԵՍ.Ն» ՅՈՒՇԱՄԵՏԱԼԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ 
ՉՈՐՍ ֊Բ Ո 3 Ր ֊ԵՂԲԱՅ ՐՆԵ Ր Ո Ւ

Թղթակից
Հ ԹՈՐՈՆԹՕ

փ ա կման

յեմբեր 2011^7 յետ մէջօր կ է

■ՄԸՄէ կ՝անւստայէ 
մ է ջ~ մ ասնաճէւղա յ էն

ք^աղմաթէւ ծնողներ, Հ՝Մ՝ԸհՄ՝է վեհ

րահէն ե՝կջ՚.

կր սպասկէն տ ո ղանրքէն ա գգան շ ան էն:

Հասաւ պահը, երբ Հ-Մ-Ը-Մ-է շեփո–

դական կեգրոնէ ՀՄԸՄէ մարղասը–

ա~ յ

տէկէն ԷԼրմկնուհէ կ՝ոլոլեան, Հ՝Մ՝~ բոլոր մ ա ր զէկ~մ ա ր ղէ կո ւհ էն եր ը Հճրդ

մ Եղբ– ԼԼբմէն կ կտէկեան, ՀՄ՝~

մէջ՜մա սն աճէւղ այէն 4ձ֊րդ մւսրղաէյա– 
ղեըուն պատմութէւնը՝. ԼԼն էր էյօսքէն 
մկջ ըսաւ, որ <^ԷԼյս մարղաէյաղերուն

4/7 երի

ներ կւսյւսրո ւրէչներ եւ հարէւրա–

լի, Գկմպրէճէ, ^էթրոյթէ, Լաւա 
սատենաւե եւ հեւրրնեաւ Թ՝ ո ո

ա–

ա~

ըսելով թկ ՀՄԸՄը աշխարհէ Լորս 
ծագերուն ծրագրեր, կազմակերպեր եւ 
գործեր, մէ շտ նկատէ ունենալով 
(^ԼԼրւո ղթ մէտք ւսրւող^ մ ա ր մն է մկջ՝ք)

սայրս *–Լւս ր չո ւբրեւս ս ասգւսս քոյր Հ 
է/աճարեան ներկայացուր օրուան 
էսագահ ԼԼրմկնուհէ կ*ոլոլեանը՝.

առ

ան

շուրջ 300 մար ղէկ֊մար զէկո ւհ էն եր , ն շան ա էսօս քը՝

Հ՝3 ՝Ղ՝՝ <^Ս ո ղո մ ոն Թ՝եհլէրեան՝հ կո~

տ ա րէներու

ա

մէտկէ անդամ նգբ– ^էյորայր կ ր պկ ր– 
եան Հայ կեդրոնէ համալէրկն ներս

յ մէոլթէւններուն անունով ւէո~գործող

Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է կ՝անատայէ Շր^անայէն 
Վ^արչութեան էսօսքը փոէյանրեր Շլ^ա–

կ՝ոլոլեան ղ դարուած էըեն ընծայ–

V մեծ աատեւեն համար, յնորհաեա–

յր զարչուլժեաե եւ րր րյօսքրն Ա էչ րսաւ՛ 
էրելվւ մա ր զէկ-մա ր ղէկո ւհէներ, գուբ

աայէ

ֆէ Սբանեան: կը վայելկք ԼԼմերէկայէ ու կ՝ւսնատայէ
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բոլոր բա ր իքներ ը՝. Սիրելիներ, ահաւա

սիկ դոլք այս տեղ ունիք Հայ կեդրոնը, 
որուն կողքին ունիք Հայ Երիտասար

դական կեդրոնը, Համաղդայինի թա

տերասրահը, Հ՝Մ՝Ը–Մ՝ի մարղասրահը 
ու նաեւ Սուրբ Աստուածածին Հայաս–

ՄԱՐԶԱԽԱԼԵՐՈՒՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

տանեայց Առաքելէս կան Ե կեղեցին իբ

մր աֆէսն հոդեւոր հովիւով Սեղրիկ Ծ •

ա ս տ ա ն մըն է։ կը մաղթեմ ձեղի, որ

սւ պատրաստ րլլաք օգտակար 

ու ուրիշՒն՝>՝>–

թեան իյօսքը փ ո խանցեց եղբ՛ Արմէն կէ՜ 
տիկեան՝. Եղրայրը շնորհակալութիւն 
յայտնեղ ներկաներուն, որոնք տարինե

րէ ի լ/եր նեցուկ կը կանդնին Հ֊Մ՝~

ր ո ւն, ոըպղսղր շար ո ւն ա ղես աշրւա– 
տանքր երիտասարդները մեր մօտ պա– 
հելու եւ հայրենիքի սէրր անոնց մէջ ւսր-

ձԱր ա ր ա տ եւսն՝Խ կարգի յո ւշա մ ետ ա լին

թեան պայմանները՝. Ան յայտնեց Հ՝Մ՝~

յի չբ^ունէն ութ խմբա– 
ււհիներու տալու այղ

յուշասետալը եւ տեղւոյն ղրայ ղատա– 
րեց խ ո ր ոն թօ գտնուող քոյր-եղբայրնե~

յ

ՄԱՐԶԱԽՍՂ ՏԱՐԻ֊Բ ՄԱՍՆԱՃԻՒՎ ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ

1 Ֆութպոլ Ծիլ աղաք– 10 տարեկան Գէմպրիճ Առաջին

Ծի/ տղաք– 10 տարեկան ԸԻ որ ոնթօ Երկրորդ

2 Ֆութպոլ կրտսեր տղաք ԷԻ ոբ ոնթօ Առաջին

կրտսեր տղաք Սոնթրէա լ Երկրորդ

3 ֆո ւթպո լ Տ ա ր եցն եր /(Ւ որ ոնթօ Առաջին

Տ արեցներ Գէմպրիճ Երկրորդ

4 Ֆո ւթպոլ Եբէց աղջիկներ ԸԻ ո ր ոն թօ Առաջին

Եբէց աղջիկներ Ս՝ոնթրէա լ Երկրորդ

5 Ֆո ւթպո լ Եբէց տղաք Սոնթրէա լ Առաջին

Եբէց տղաք ԸՒ ո ր ոն թօ Երկրորդ

6 Պ ա սքեթպո լ Ծիլ տղաք– 10 տաեկան /(Ի որ ոնթօ Առաջին

Ծիլ տղաք– 10 տաեկան Սոնթրէա լ Երկրորդ

7 Պասքեթպոլ Փոքբ տղաք Գէմպրիճ Առաջին

Փոքր տղաք ԸԻորոնթօ Երկրորդ

8 Պ ա սքեթպո լ կրտսեր տղաք խ որ ոնթօ Առաջին

կրտսեր տղաք Ս՝ոնթրէա լ Երկրորդ

9 Պասքեթպոլ Եբէց տղաք Փ ա ս ա տ ինա Առաջին

Եբէց տղաք /(Ի որ ոնթօ Երկրորդ

10 Ֆլոր Հաքի եբէց աղաք ԸՒորոնթօ Առաջին

եբէց աղաք Սոնթրէա լ Երկրորդ

11 Փ ին կ՜փ ոն կ Խ մբա յին Ա– խումբ ԸԻ որ ոնթօ Առաջին

Խ մբա յին կ՝– խումբ @՝ ո ր ոն թօ Երկրորդ

12 Փինկ՜փոնկ Անհատական Աեւակ կ՝աբրիէլեան Առաջին

(Լաւալ)

Անհատական ւԼահիկ րԼարախանեան Երկրորդ

Ապա

իր եց մ ա ր դա -

ն եր կա յա ցո լցիչն եր ը, որոնք Գան ա տայի

Տողանցքր փակ 
ւմոեն ՀհՍառա9 ն

13 Սիցաշւսբքի յա ւա գո յն մաբզիկուհի 
Աիցւսշարքի լաւագոյն մաբղիկ

Անտրէա Ակոբեան ԼԸՒո ր ոնթօ)

Սեւանտ էքինասեանց (Փ ու ս ա տ ին ա)

14 հՃ ա տբ ա կ Ծիլ դասակարգ

- 10 տարեկան 
Ծիլ դասակարգ

- 10 տարեկան

Ղ-աւիթ Պարսւսմեան 
(խ որ ոնթօ^

(Գոզէֆ Մուխէսեան 
(Թ՝ ո ր ոն թօ)

Առաջին

Երկրորդ

15 25* ա տ ր ա կ Ծիլ դասակարգ

- 12 տարեկան 
Ծ իլ դասակարգ

- 12 տարեկան

Ը*աֆֆի կ՝րյյըպոգեան 
(թ՝որոնթօ) Առաջին

կարէն Տարէսքճեան 
Լխորոնթօ) երկրորդ
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ՆՈՒԻՐԵԱԼ ՈՒ ՀԱՄԵՍՏ Հ Մ Ը-Մ ԱԿԱՆ 
ԵՂԲ– ՎԱՀԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ 
ԱՆԹԱՌԱՄ 3ԻՇԱՏԱԿԻՆ

«Գիտեմ մսւհը բորտին է, 
Բւսյց կարծեցի զիս պիտի շրջանցէ»։

ՈՒԻԼԻԸՄՍԱՐՈՅԵԱՆ

19^0^7^/, ԷԼսիոյ ֆութպոլի աէսո յեան ո ւ~ 
թեան մբցւսշարքին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ ^րրորդ 7/7Հ7֊^/7 
գրաւեց մարզիչին ու մարզիկներուն ջ ան ա ս ի–

Մենք կը հաւատանք մեզմէ անվերադարձ

ոդեզոչելու Հ • Ա • / • Ա • ազաս ս եր եղբօր •֊Լւստղ 
Մինասեանի յիչատակը՝.

Մէկիկ՜մէկիկ մեզմէ բաւեն ո ւո ղ սերունդը

Հ.Մ.Ը.Մ.ական 5րդ մարզախաղերուն, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի 
ֆութպոլի վեթերաններու խումբի մարզիչ։

ք Հ.Մ.Ը.Մական եղբայր մր
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

աստակալատ

րենիքին եւ իր ւզատ

բայրները եւ ծանօթները՝. Ան մեզմէ անվերա–

հարցերը իրենց յատուկ բարեմասնու^ 
ցումը՝ դաղտնապահ ք եսասիրութենէ

րդին ու ան իյ

լու՝. (Լնհեւոացող սերունդը իրեն հետ կր տանի

լի աստագբա եալներէ աւելի մեծ նշա~

թենէ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ի ՊէյրՈւթի մասնաճիւղը յաւէտ պիտի յիշէ անոր

ՄԱՀԱԶԴ

տ ա

ա տ ա

արրրուս պաԿ 
բանեա յին՝.

Մեծ եղաւ

տասնա -

թիւնր ն ո ւաճեց վերջին անգա մ՝.

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչու
թիւնը կը գուժէ իր շրջանի վաստակաւոր ան– 
դամներէն եւ Շրջանային Վարչութեան նախկին 
ատենապետ՝

ԵՂԲ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՀԷՄԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 29 Նո
յեմբեր 2011ին։
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վ ա ս տ ա

Յիշել ու համար ւլինք պէտք է յիշենք իր կեանքի ճանա պա րհը 
եւ բանաստեղծին նման հարց տանք–

«Կեանքէն ինծի իՂղ մնաց,
Ի՜նչ որ սափ, ուրիշին, 
Տարօրինակ, այն միայն...»։
^իչեբ ու վիճա կո ւած կ սյլլա

ու այս գնաց

ան մեր յիշո ղո ւթեան յանձնեցտալով իր կաբելին,

ան դոհունակ իյանդավարւութիւն եւ սբտակցութիւն, աւելի

լ իբ չբ^ապւստին, հաւատարիմ մնա լով իր կատլո

մին, ինչպէս նաեւ իր գերադաս մար մինն եր ո ւն: 
յլ Լւատաո սհոեւհ՛ եորււս ւր, յ»եո րնրւոլնած հոոր թոո

թեթեւ գայ յոգնատանջ ուսերուդ։

ե/ունկ ու մոմ անթւսրււսմ յիշատակիդ՝.

ու արւա–
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ՊՈՒՊՐԻԿՆԵՐ
Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

ափոնի մկջ, պուպրիկները կը խորհրր՜ 
դանշեն դերբնական տիպարներ : Օրի՜ 
նակ, կր տեսնենք ա ս տ ո լածն եր ո ւ ար

ձանիկներու, վհուկներու եւ ս իր ո ւած 
հկքիաթներու հերոսներու տ իպա րն ե~ 
7ր՝. Հոս փոքրիկները կ րլ/ւսն պատ. 
սմկն տարի կ արտադրուին այն պր 

րիկները, որոնք աւելիւ շատ երկրպագու կ ունենան՝.

Ֆիլիփինի մկջ, աււսնդութ 
կը տան երջանկութիւն կը բե 
կոտրուի վատ նշան կը նկ 
իրարու պուպրիկ նոլիրելը բարեմազթու–

6700^ աւելի պո ւպր ի կ~

խարհի 80 եր կիրն եր կ ՝.

նի մկջ կը գըտ՜

Լքեր հայրենիքին Հայաստա պր իկն եր ո ւ

Յոյն եր եխաներ ը կ ըսեն, որ պուպրիկը 
իրենը ընկերն է, խորհրդատուն, մտերիմը՝.

Ակզբնական շրջանին պա տ ր ա ս տ ո ւած են 
կաւկ, ծղօտկ (ըօղունկ), ա յն ո ւ հետ եւ 
պրոնզկ, արծաթկ, քարկ արձա նիկներ: 
վէանի պուպրիկները կ ա րւ ան ձն ան ա յ ին 
իրենը կոշտ

կը տա

3)րանս այի

պրհկը֊–

պրիկներ՝»,

ելի խաղալիքներ՝.

Հնդկ ա ս տ ան ի Տ ե լհ ի քա

գտնո լի պո ւպր իկն եր ո ւ միջա զգա

Ի՜ՆՉՊեՍ ԱԱՐ1/ԻՆԸ ԿԶ ԳԻՏՆԱՅ. Թէ ԺԱԱԱՆԱԿՆ Է ԱՐԹՆՆԱԼՈՒ

քնանալու եւ արթննալու մեր մամանակաըոյըը՝. Անոնք մեր ներ–

Օ^յդ կեդրոնները լաւ դիտեն, թկ ե րբ պիտի ծագի արեւը, ըստ այնմ ալ 
անոնք առաւօտեան կը վերսկսին իրենը աշխատանքին ու կ՝արթնընեն մեզ՝. 
Եթկ ելեկտրական յոյսերը Հրյ յային, մեր ներքին մամաըոյըները աւելի ճիշդ 
կ աԼՒատկՒն > մենք ամկն օր կը քնանայինք ու կ արթննա ւինք արեւուն
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այտնէ չկ , թկ ո քւ թոււս

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԱՋԳԱՅԻՆ 

ՊՈ^ՊՐԻԿՆԾՐՕ

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

ԼԼո֊ա պրէկը կը տեսնենք քարայրներու

«9

էէեծերու համար զուր

ազդ ունէ էըեն յատուկ պո ւպը էկըւ էքենք հայերս ալ ու~ 
րն պուպըէկը> ոէ1 1(Ը կոչուէ \քուըէ՝. Ան էը քով ունէ մանչ

Լքեր մամէկնեըը Ն ո ւրէն երը կը պա տ ր ա ս տ կ էն լաթերու մկջ թխմելով՝.

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ Նա
խորդ հանելուկին պատասխանն 
էր սանտր)։

կ՝անզրնկէն կաշէկ տրեխներ :

Նուրէով խաղացող փոքրէկները կերգկ էն կուրէէն երդը– 

Նուրին Նուրին եկել է, 
Շալէ շապիկ հագել է 
Կարմիր գօտի կապել է, 
Նուրի, Նուրին ի՞նչ կ5ուզէ.
- Երկնքից գաթայ կ՛ուզէ։
Լէամէկները երբ գաթայ բաուր լսէէն, կը ձգկ– 

էն էրենց գործը եւ էրենդ փոքըէկներուն համար

պրիկ՝>՝>––

նեն զան ոնօէ

ւԼարդավառ-էն մւսր դիկ անձրեւ կը խնդըէէն

Մամութ– Նախապատմական հսկայ փիղ։
Գաթայ– Անուշեղէնի տեսակ. երկու շերտ 

խմորի միջեւ փոխինդով պատրաստուած հա
մեղ հաց։

★Տրեխ– Առանց կրունկի կաշիէ մուճակ կամ 
կօշիկ։
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էլի Հուլիշեաս

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
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–.

Պատասխանը՝ յաջորդի ւ
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ԺԱՄԱՆՑ
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1– Ֆր ան սա

5– Ա պան արի միֆա զդա յին մի^ն ա սլահ՝.

ւոա կ:

14

15

ս տ ա -

19

վճա ր ո ւքի յանձն ա րւո ւ–

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1» Մետաղ եայ աո 

նելիի ֆիլմերէն՝.

10 11 12 13 14 15

ա -

10

սա– Ջ
12– Ցու-րական ածական - Արտաքսել - Աստիճան՝.

13. Մեղմ < ուԼ - Փոյթ ՜ թայուանի նախկին անուանումը՝.

14. կաթսայ - Պարտիզպանի գործիք - Վյսխկոտ - *կախադաս ածանդակերտ մասնիկ՝.

4– է*րանեան լրատու, ղ ոըծակա/ութիւն - Հա րդա–

9– Աոլկերու ծուղակ - կո.տած արու ոչխար - Որ՝ 
10– Զւսյնանիչ - Անձնական դեր ան ո ւն - կնիւն՝.

13– Արաբական մայրաքաղաք - Արական անուն -

իոյ կայսր - Տոհմ֊

13

ծննդա ւք ա յրը՝

17– Արրախի լերւներէն - թունաւոր մեծ սարդ՝. 
18– Այբո ւբենէն - Ւ տաչական ծաղ ումուք ղաղ 
կա ղմա կեր պո ւթիւն - Մտմտուք՝.

20. Անկոփ - 1998// ողիմպիականները հիւրընկա

լած քաղա քը՝

Լ՝ Ս՝ & ար ո ւչժեա ս տօս - Աստրը ւ1ու>տա 
եայ ղինեալ կաղմակերպութիւն մը՝.

4– թաֆֆիի երկերէն - իգական - Զերւքի մաս: 
5– Ցորենի թարմ հ

16

18

20

նուն - Ամեր իկարի թենիսմէն՝.

առ.

Պատյւաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱԶԱՐԵԱՆ
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