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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ուրախու– 

թեամբ կը յայտարարէ, որ Հայաստանի Հանրապե
տութեան Սփիւռքի նախարարութեան կազմակեր
պած Հայապահպանութեան ծիրին մէջ «Լաւա
գոյն երիտասարդական կազմակերպութիւնը» 
մրցումին առաջին երեք դիրքերը ապահոված են 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի զանազան շրջանները։

Սփիւռքի նախարարութեան կազմակերպած 
այս մրցանքին մասնակցած են սփիւռքահայ աւե
լի քան 25 միութիւններ ու կազմակերպութիւններ։ 
Հրապարակուած արդիւնքներու հիման վրայ, 
Հ.Մ.Ը.Մ. Լիբանան արժանացած է առաջին դիրքին՝ 
ստանալով յատուկ վկայագիր եւ նիւթական պար
գեւ։ Երկրորդ դիրքին տիրացած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուր– 
իոյ, Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու, Հարա– 
ւային Ամերիկայի եւ Լոնտոնի շրջանները՝ կրկին 

արժանանալով յատուկ վկայագիրներու եւ նիւ
թական պարգեւներու։ Իսկ երրորդ դիրքին տիրա
ցած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աւստրալիոյ եւ Քուէյթի շրջաննե
րը՝ արժանանալով վկայագիրներու։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր շնոր– 
հաւորութիւնները կը փոխանցէ աշխարհասփիւռ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիքին արձանագրուած հը– 
պարտալից արդիւնքներուն համար։ Ներկայաց– 
ւած արդիւնքները կը փաստեն, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի շար
քերը տակաւին հաւատարմօրէն կը շարունակէն 
գործել հայապահպանման ի նպաստ եւ «Բարձ– 
րացի ր-բարձրացուր» նշանաբանին ուղիով։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՀՄԸՄ Կ՚ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ «ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԱՒԱԳՈՅՆ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԳԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ» ՄՐՑԱՆՔԻ 
ԱՌԱՋԻՆ ԵՐԵԺ ԳԻՐԳԵՐՈՒ ԵՕԹԸ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ

ա–

պած մր ցանքէն՝.
Արրւարեւ. 2ա ւաստա

ղմա թէւ հրաւ
3անո ւն Հ Մ Ը՝Մ՝Է մեծ ըն տ անէքէն, մրցանակակէր եօթր

շրջաններու, մրցանակներր ս տ աէսար ար ո ւթէւնը 19 Դեկտեմբերէն յայտարարեց, որ 2011 ՜է 
(հՀլա մահա յկւս կան լա ւա գո յն երէտասար–
դական կա գմա կեր պո ւթէւն՝Լ) մրցանքէն

րյլաԾ գ արւա 
ան ման գործէ

ատուէ (Հրուտ գոյն եր է

ցանքէ երկրորդ դէրքէն արժանացած են 
ՀՄ՝Ը՝Մէ Սուրէոյ, Սրեւմտեան Մ • Նա
հանգներու, Հարաւայէն Ամերէկայէ եւ 
Լոն տ ոն է շրջանները, էսկ նր ր ո ր դ գէր՜

րակական կա գմ ա կեր պո ւթէւն ԼԱտեւէա֊ 
նակերտ , ԼՂ-Հ-Ն Խրէմեան ՜ձ եմ արան 
Րեէւ֊ Եորք, Մ՝ Նահանգներ), ՀԲԸՄ՜Է 
Փարէգէ եր էտ ա ս ա ր գա կան կա գ մա կեր– 
պութէւն (Փարէգ, Ֆրանսա), Հայ երէ–

Նշենք, նքէն էրենց մասնա

Պետրոս եան

ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ

ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆԸ
Ամէս մը ետք, 18 Յոլ–նուարէն տ

ունեցաւ մր ց ան ա կա կ էրն եր մրցւսնւս–

տասարդներու <հԿրւունկ՝)՝) մէութգն (Լի– 
պեցկէ մարգ, Ո՝ուսէա), (հԿէլԸկէա՝)՝> կսթո–
նա հ այկական

Լէսթոնէա), Պերմէ հայ մշակոյթէ կեգրոն 
(Պերմէ մարգ, Ո՝ուսէա), ԱԻՎԱՍ (Ռուո–
էա), Աո ս կ ուայէ հայ եր էտ ա ս ա ր գա կան 
ընկերակցո ւթէւն (Մոսկուա, Ո՝ուսէա) ...

ա զգա յէն ը^կ եր ո ւթէւ ն

Շարը. Էջ 25



Թիլին 
երը
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100-ԱՄԵԱԿ ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

Միջազգային
Մանկապատանեկան
Տարբեր Հայեացքով

Խմբագրական 2
Պատմութիւն 22
Մեր Տեսակցութիւնները 25
Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 30
Մեր Կորուստները 34

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Սկաուտութեան Մուտքը Հայոց Մէջ 3
Տղայոց Գումարտակներ 5
Սկաուտութեան նախակարապետ 6
կտրիճներու կազմակերպութիւնը
Վարդանանցը Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սկաուտներու Օր» 7
Սկաուտական շարժման ծնունդը եւ 8
3. Թ. Հինդլեանի առաջնակարգ դերը
«807 տշօսէ»ը եւ իր կեանքին նպատակը 10
Հայ պոյ սկաուտներ 16

- ացր«ց

Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեդա Պէշլեան (Լիբանան), 

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

յահանգներ), Յակոբ Խւսչատուրեան 
(Արեւելեան Մ. Նահանգներ), Տիրան 

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս 

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յարութ Մատէնլեան 

(Արեւմտեան Մ. Նահանգներ), 
Զարեհ Տէրվիշեան (Գանատա) 

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ1օսր ՏշթշրՁէւօո - Բհօէօցր^սրշ ԲյԼՎյ^յո

Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

Տն՚Հշօոօտթէ 
ր.1 ■■ր(ւ«*էւօ«*Լ

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, նինիշեանի Թաղ 

«Սեւան» Շէնք, Գ. Յարկ 
Հեռ։ 01/248043, Բյճ։ 01/260117 

Բ-րոտն։ րոտրշ։ւց@հօրո6ոշէրո6ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒէՅրորոօսժ, ԼշԵյոօո

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)։



ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Ր»Ր»ՈՒԱօԻՆՐ
(ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿՒՆ ԱՌԻԹՈՎ)

2
012-ը յոբելենական տարի մըն է 
հայ սկաուտութեան համար։ Հա– 
յաստան թէ Սփիւռք ւոօնակա– 
տարութիւններու շարքով մը կը նշեն 

100-ամեակը հայ սկաուտութեան հիմ
նադրութեան, որուն պատիւը կ5երթայ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ին։

Կ5արժէ 100 տարի ետ երթալ, Առաջին 
աշխարհամարտը նախորդող տարինե
րը, փոխադրուիլ Պոլիս, ազգային-մշա– 
կութային եռուզեռի այդ քաղաքը, կա
րելի հարազատութեամբ հասկնալու 
համար արժէքը այն շարժումին, որուն 
առաջնորդները իրենց տեսիլքով լուսա
ւորեցին հայ երիտասարդութեան ու– 
ղին։

Միջազգային սկաուտական շարժու
մը հազիւ ծնունդ առած, գտնուեցան 
հայեր, դաստիարա կ մարդիկ, որոնք ւսն– 
միջապէս ըմբռնեցին անոր կարեւորու
թիւնը սերունդներու առողջ դաստիարա
կութեան գործին մէջ։ Հինդլեան, Քրիս– 
եան եւ Յակոբեան եղան անոր նախա– 
կարապետները եւ անմիջապէս գործի 
լծուեցան Պոլսոյ խանդավառ մթնոլոր
տին մէջ՝ պատրաստելու համար ապա
գայ հայը, առողջ մարմնի մէջ առողջ 
մտքով երիտասարդը, որ հարազատ 
ժառանգորդը պիտի ըլլար իր արի– 
արանց պապերուն։

Բայց ինչպէս համամարդկային ամէն 
շարժում, սկաուտութիւնն ալ մեքենա– 
բար չփոխադրուեցաւ մեր կեանքէն 
ներս։ Յօդացուեցաւ։ Սկաուտը կոչուե
ցաւ Արի, իսկ «Միշտ պատրաստ» նշա
նաբանին տեղ որդեգրուեցաւ նոյնքան 
վեհ այլ նշանախօսք մը «Բարձրացիր– 
բարձրացուր»ը։

Մեծ եղեռնը իր առաջին թափին մէջ 
կասեցուց սկաուտական շարժումը մեր 
կեանքէն ներս։ Սակայն, ինչպէս թշնա
մին միւս բոլոր մարզերէն ներս չյաջո– 
ղեցաւ հայաջինջ իր ծրագիրներուն մէջ, 
սկաուտութեան պարագային եւս, Պոլ– 
սոյ մէջ նետուած արմատները ծառ 
դարձան եւ ծլարձակուեցան Սփիւռքի 
եւ ապա՝ նորանկախ Հայաստանի տա

րածքին, ուր պատանեկան եւ երիտա
սարդական այլ միութիւններու կողքին, 
սկաուտութիւնը ունեցաւ իր պատուոյ 
տեղը, արժանանալով համապատաս
խան գնահատանքի։

Այսպէս, սկաուտութիւնը տարածուե– 
ցաւ շատ արադ։ Ու որքան շատ տա– 
րածուեցաւ ու զարգացաւ, այնքան 
աւելի մեր ժողովուրդին բացայայտ 
դարձաւ, որ սկաուտը այն չէ, որ պար
զապէս կիրակնօրեայ հաւաք կը կատա
րէ, տողանցք, արշաւ եւ բանակում 
կը կազմակերպէ։ Սկաուտը ամէն բանէ 
առաջ Քիփլինկի բնութագրած ապա
գայ մարգն է, պատանին, որ մարմնի, 
մտքի ու հոգիի առողջութեամբ կը 
պատրաստուի մարդկային ու ագգային 
գալիք պատասխանատուութիւններու։

Ահա թէ ո ւր պէտք է փնտռել միջազ
գային այս շարժումին մեծագոյն արժէ
քը, որմէ օգտուիլ պէտք է գիտնալ ազ
գովին, իբրեւ պետութիւն եւ ժողովուրդ։ 
Հայ կեանքը, արդարեւ, բոլոր ժամա– 
նակներէ աւելի, այսօր, կարիքը ունի 
մարդկային ու ագգային պատասխա– 
նատուութիւններու դրօշը բարձը պա
հողներու։

Հայաստանի մէջ՝ քաղաքացիական 
պարտաւորութիւններու գիտակից, ըՍ– 
փիւռքի մէջ ագգային պատասխանա– 
տուութիւններու տէր կանգնող հայ 
մարդ ունենալու պահանջը անյետաձը– 
գելի անհրաժեշտութեամբ կը ներկայա
նայ բոլորի ս։ Իսկ սկաուտութիւնը այն 
իտէալ միջավայրն է, որուն առողջա
րար մթնոլորտին մէջ, կարելի է լաւա
գոյնս կերտել նման մարդիկ, հայեր, 
որոնք իրենց պատրաստութեամբ, պա– 
հանջկոտութեամբ եւ պարտաճանաչու– 
թեամբ զատորոշուին բոլորէն եւ դառ
նան մեր կեանքին անհրաժեշտ թթուա
ծինը ներարկող ուժեր;

100-ամեայ փորձառութիւնը այս 
իմաստով կարեւոր երաշխիք մըն է, որ 
սկաուտութիւնը տակաւին շատ բան ու– 
նի տալիք մեր կեանքին՝ այսօր եւ վա 
ղը։
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ՍԿՄՈՒՏՈՒԹ-ԵԱՆ
ՄՈՒՏՔԸ ՀԱՅՈՑ ՄԷԶ

աո

արւա

մին չ այդ իւնդըին լուծումը, մեղի՝

ա–

ա -

ձած է, (^Տղայսդ Հումարտակներ՝Խ վեր

նա գրով |Տեսնե լ էջ 5 - «Մ.»^
Հայց, սկաուտական զրականու–

ան գամ համակրելէ եւ բազմարդիւն

մարզ՝$> թերթին մէջ գրած է սկաուտւս– 
կան շարմման մասին 1912 (Հայիս Ճ5՜ի

րադիր ունեցա ծ են «8օ7 Տշօսէ»ը եւ 
իր կեանքին նպատակը» եւ «Հայ պոյ 
սկաուտներ», քՏեսնե լ էջ 10-15 եւ էջ 
16 ֊21,– «Մ.»1։

Հինդլեան, տ ես ա կան էն գո րծն ա կան ի անցնելո վ, իր սեփա
կան ոարոոեն մե9 (հհՆոո Հարո *7») հեմնած ե ս ե աո ւտ աե ան

կա զմե լ, միշ

տիղմի Տեզ ական (Հողովը, որ անմի–

՚ջիկայ վերջնական Տնօրէն 
վին։

իզմի ընդհ– (Գալո

ւս ո ւտ

տական կազմակերպութիւն տեղի

տիզմին իր վերջնական հանգաման

քդ
վին

յանձնել մշակումը հայ սկաուտիզ– 
մի վերջնական ծ ր ա գիր –կան ոն ա գի–

վը։

ոմանք կրսեն արւաջին ս կ աո ւտ ա
\ են՝ տիկնայք Նիկողոս եան, 
տեարք ՝էք իկո ղո ս եան, Հինգլ–

եաս, տոքլժ– Աւզ ունեաս, Լք– ՝ք՝րրսեան, V՝ • (յսւԿէսեան, 
Լ Թ աշ ճեան, ԼՀ• ԼՀկրեա ն> Հ Թէքէեան եւ Լ/արգիս ԼՀինասեան՝.

Սկաուտական իւումբ կազմուած է նաեւ (քկիւտարի մէջ, 
ինչպէս կր վկայէ <լ(Հլարմնամարզ^> թերթին մէջ լոյս տեսած 
<(Հայ սկաուտներու կազմակերպութեան աո.մամեայ Տնօրէն 
(Հ ո ղ ո վո յ՝)՝) յայտարարութիւնը, տրուած 1913 ԼՀա ր տ 1Տ–ին, 
Սկիւ֊տարի Հ ա րւ ա ջ զի մ ա ս ի ր ա ց Սիո ւթե ան սրահին մէջ, 
Շ • Հրիսեանի կոզմէ կատարուած բանաիւօսութենէ մը վերջ՝.

եան, ւԼ– կ եվր է կեան, ԼՀ - Հալուստե 
տեարք Ո ւ֊շա գլ եան, Հաննէսեան,

մէջ սկ

1– Արւմամեայ հանդա մանքո վ կազմել Հայ Սկաուտիզմի 
Տնօրէն Հողովը, թէ՛ ներկաներուն մէջէն յարմարադոյննե– 

ան շուտով արձագանգ գտաւ գաււսրւի հայաշատ եւ յարւաջ~ 
դիմասէը կեդրոններու մէջ, այսպէս օրինակ՝ գրեթէ միւսէեա–
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^մշկածադի Հթաըբեըդի նահանգ, Տեըսիմ) իւ֊չպէկ թաղի 
դպրոցական սկաուտ թումբին՝ որուն հիմնադիրները եղած 

ցիչներ ^Լա զա ր ո ս 9*եբկու երիտասարդ նահատակ 
յումճեան եւ ^օղոս Զէննէեան:

Հսան հոգիէ բ ա ղկա ցած այդ առաջին թումբը ունէր կո

կիկ համաղգեստ մը՝ որ պտ ո ւղն էը տիկիններ 9* ո ւյո ւմճ եանի 
եւ Վարռա նո ր> Չէննէեանե. ու ւետո / տեեեն Վահան Չերասքւ 

քին՝ միայն թէ տաբատբ կու գար կոճկուելու ծունկէն անմի– 
Գաաէս ւ/ ա ր , մեր ոարձրաոոո ոո ս ա ան եր ո ւն ծա/րր, ռւՒսւս– 

տասարղ ութիւնը անտարբեր էր մարզանքի զերաբերմամբ՝. 
Արրլ արեւ՝ րստ Գ– Խաժակի՝ 1912 Սեպտեմբերի «Սարմնա– 
մարզ)՝)ի մէջ բերած վկա յո ւթեան <^կ ո վկա ս ահա յո ւթիւն ը

ֆիզիքակ ա նը)՝>:
ա -

կան յեղաւիոթութեան ատեննեըը՝ երբ առաջին ա նգամ քժիֆ– 
լիսի մէջ՝ Եզնիկ Քաջունի սկսաւ նաթաձեռնել մաբղական 
շարժ՜ումը ու ապա հետղհետէ նորակազմ կառավարական 
շրջանակներն ալ սկսան ուշադրութեան առարկայ դարձնել 
նոր սերունդի ֆիղիքական դաստիարակութիւնը՝.

ա ՜

յ թէ րւյլարլ րաղ՝ Տիդրան թոյեան եւ Օննիկ էազմաճեան, իբրեւ կազմա– 
կերպիշներ մարմնակրթական եւ սկաուտական շարժ՜ումին:

յ նք,
մէջ՝ պատանիներու դաստ

Պ՝ալով աբեւելահայութեան, պէտք է սպւսսել մինչե 
ՀՄԸՄի առաքելութիւնը հոն ս կա ո ււո ւս կան թո ւմբել 
կազմակերպուած տեսնելու համար՝ ու մինչդեռ արեւմտւս 

Լլան ւյենաշնոըԿ եւ գորռ՝ ու Հ՝ Ս Լ-Ս ր սԼլաուտազաս շար

ժումին յաջոըդեդին Պա 1Ո 1| ՈՕներու , Պ|1 Ո0 ե\\նեըու եւ Կոմ“ 
ԱՈմՈլնձշր ու կաղ մակերպութիւնները՝.

ՎԱԶԳԷՆ ԱՆԳՐԷԱՍԵԱՆ

4 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (355)



ՇԱՒԱՐՇ ՔՐԻՍԵԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ 
ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ԿԱԶՄՈՒԹԵԱՆ

ՏՂ.ԱՅՈ8 ԳՈՒՄԱՐՏԱԿՆԵՐ
^ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ», 15 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1912)

կայ, որ բացօգեայ կեանքի, 
երու, կենդանիներու եւ բնա՜

Այդ կազմակերպութիւնը ամկն րանկ 
աւելի կն երժիի, կամքի, ֆ իզիքա կան 
չա ըքա շո ւթեան, ձերւներ կցութեան ու

այդ կազմակերպութեան մասնակցողնե

րը կոէոլի^յ սկաուտ (տշօսէ) ու պար
տաւոր են անհր աժեշտ աբար ֆիզիքա–

նդլիոյ մկջ տղոցմկ կ ա զմո ւած կան կ ա ր ո ղո ւթիւնն եր ր իրա–

Ինչպէ ս ա աՒ այս բնա՜ 
ո եւո զն եր ր ունին 

իրենց ծրադիրը, որուն նշանաբանն կ 
«Միշտ պատրաստ»։

Ահաւասիկ իրենց կրթական ծրադրկն 
արւնուած տասը յօդո լածն եր, որոնք

1– Սկ

կատարեալ դպրոց մրն կ, որ այսօր իր 
դրօշին տակ կը հաշուկ 200,000 պատա

նիներ Անզլֆոյ, իսկ 250,000 պատանիներ 
ալ Միացեալ ՝Լ,ահանդաց մկջ՝. Ոմանք

այնպկս կը իյորհին, թկ անիկա միմիայն զինուորական կեանքի 
պատրաստող կազմակերպութիւն մրն կ, բայց այս ենթադրու
թիւնը սխալ կ, քանի որ այդ երկու երկիրներուն մկջ ցին–

3– Սկւսուտին պար տ ա կան ո ւթիւնն կ 
ինքզինքին օգտակար րյյալ եւ ո ւր իշին 
օ գ ն ել:

4* Ակաուտ մր ր ո լո ր մարղկանց բա– 
սկաուտի մր եզր ա յրն կ։

կը պկտք ունի ատոր պատրաստուելու։

Այդ կազմակերպութեան հիմնադիրները նպատակ ունին 
տղայոց մկջ զարգացնել ֆ իզ իքա կան մարզանքի սկրը եւ 
դաղթային կեանքի ճա շւս կը– անոնք վերջապկս կուզեն որ

7– Ա կա ո ւտ ր դիտկ հնազանդիլ՝.
8– Ակաուտը միշտ զուարթ կ եւ

քա ղաքա կր թիչ եւ սա կայն հիւծող վարժարաններուն քո վ 
գտնուին նաեւ վայրի կեանքի վարժ՜եցնող դպրոցներ, որոնց 
արւաջինին մկջ անհաւասարակշիռ, կրթութիւն մը առնող պա
տանիները երկրոըդին մկջ կարող ր/լան իրենց ֆիզիքական եւ

Ահաւա ս

–լ պարզ գաւազանո վ զ ին ո ւած կը սլտրտի լեռնկ (երւ, 
, ւսնտարւկ անտառ., շնչելով մաքուը օղ եւ վայելե/ով

Հեր ջերս, Անգիիոյ նորրնտիր ճորճ հինգերորդ թագաւորը 
Ու֊ինտսորի արքայական պալատին մարգագետիններուն 
վրայ աչքկ անցուց Անգլիոյ զանազան կողմերկն եկած 30,000 
սկաուտներ - վերջապկս Անգլիա մեծ կ նոյնիսկ իր փոքր աղա

րաններու աշակերտներ, պատասխանատու մեծի մը րնկե– 
րակցութեամբ , պարբերաբար պտոյտներ կազմակերպկին

ս ո թեան սկրը եւ անոր գեղեցկութիւնները՝.
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ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱԵ ՆԱԽԱԿԱՐԱՊԵ Տ 
ԿՏՐԻՃՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆԸ

Արդարեւ, Ա• էջմէածնայ

<^ԼԼրարատ՝^ ամսադէրէ

պայման եկեղեցի երթալ ու ներկայ ըլ~ 
րյյլ Ս– Պատարագի արարողութեան՝.

- Համայնքին ո եւէ մէկ անհատին 
(հարուստ թէ աղքատէ պսակի, յուղար– 

կամ աստիճանէն համեմատ կր փոիյ– 
ւէր> թերացողը եթէ խմբապետ ըլլար, 
այդ պատիմը ալ աւելէ կը սաստկանար՝.

- խ մբա պետն եր ը (ւ(ատահ), ամբողջ

հէն թք1լ~եր էն մէկուն մէջ,– կը դըէ 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է հիմնադիրներէն Տիդրան 
խոյեան–, կը հանդէպէնք կանոնադրու

թեան մը, որ 1680–ական թուականներէն 
սկսելով մէնչեւ ՃՋ~րդ դարու սկէզյբները

լժըւսը գրաւող ա ր դա ր ա Լլո ր ո զ երըտա– 
սարզներ էէն, եւ էբր այդ է^ենց պարտք 
կ՝իյնար, վարուիլ կտրէճներուն հետ Հա

թեան համար իրենց էյմբա պետ էն տունը 
երթալ, ուրկէ, անոր ա րւււթն ո ր ղո լ–

կ աթո ղիկո սներ էն • ամէնէն վեր2ր Պեսա
րապէս յ կ՝րէգոր Արքեպիս կո պո ս էն՝.

ներու հայ պատանիներու կա զմա կեր– 
պո ւթեա ն (Պրասրաւա) , որուն ան~ 
դամներր Կտրիճ բարւով կ որակուէին՝.

Սյդ կազմակերպութիւնը նպատակ

ղաքացէներուն տուները

- Ամէն Շ աբաթ օրերը, պա տ ան էն եր ը 
կամ կտրէճներր պարտաւոր էէն մերւ–

- կտրիճներէն պահանջս լած ամենւս– 
էյէստ յա տ կո ւթէւնն երն էէն կա ր գա– 
պահութէւն եւ բացարձակ հնազանդու

թիւն իրենց խմբապետէն, ո բ ո ւն 

ղած ւլը&աԼլր սը ս ղչ դասուէր, այդ 
վայրկեանին ոչ մէկ դատավարո ւթէւն 
պէտք էր ըներ, քանի որ այդ վիճակին 

չունեսար ար ղ ար ո ր ո շո ւս ս ր տ ա/ո ւ 
համար՝, թոլորովէն սթաւէելէ վերջն ալ, 
երբ կը զատէր կտրէճը, անոր դործած 

տուած որոշումէն բացարձակապէս չէ– 
էն կրնար մէջամտել կտրիճէն ծնողքը

տ ա

պո ւթեւս ն Կարիճ 
նով, մինչեւ ամւ

նի որ կը թե՜

նախընծայ՝

եալ կանոննեբը իրենց ամրոցէ խստոլ– 
թեամբը եւ հսկել կտրէճներու բա ր ո յա–

ա -

,։Ւն< թէ՛ Ւնքը
եւ թէ ծնողքը դրա

կ տրէճներոլ պարտա– 
կանութիւններն էին–~

~ Ամէն օր, եւ մանա–

որ թեր ա ց ո ղ էն յանցանքէն

կ տ ր էճն եր ը, իրենց

թիլէն համեմատ, կունե՜

պա տ անէն եր ո ւ 
՜ւոմե եւ եր մա~

թէւ֊նը պէտք էր ընել զէնքը

անտեսել (ինչ որ ներկայ 
սևաուտաեան ոա լան ան օ/ւն

բար, եւ իրենցմէ մէկուն ան

պատշաճ մէկ ընթացքր տես

նելու պարագային, զգացնել 
իրեն այդ–.

- ք՝ոլոր կտրիճները պւսր–
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աւելի ազդու րյ յայ, վաւերաընել տ ը– 
ւած են զայն այն ատենուան ազդային

էՍմբապետը միշտ պէտք է արւիթներ 
ստ եղծէր, որպէսզի որքան կարելի է, 
յաճա խա կի կերպով կտրիճները կարե–

րին չպատաս 

դրամական

Ւնչպէս կը տեսնուի, Աոլտաւիոյ 
հայերուն այր1 կա զմ ա կեր պո ւթի ւն ր 
չաւիազանը ն մ ան ո ւթիւն ունի մեր 
սկաուտականին հետ, ու Կտրիճ ր ա րւր 
գեղեըիկ րնտրութիւն 
կազմ ա կեր պո ւթիւն ը, իրենը դաւանանքը՝.

Կտրիճները չյըյլալով զինուորական

մէջէն, իսկ վերջինները 200 տարի ետք, 
նոյն սկզբունքները աւելի արդիական

կը մօտենան Պէյտրն Փ

րին՝ է

որպէսզի իրենը զ ա– 
ւակները մնան հայ

կական շրջան ա կի 
մէֆ) կրթուին իրենը

րութենէն կաթողիկոսէն՝.

Կւորիճնձշ/օ/– եւ Սկաուտնձ^

200 տարի առա^ կամ ետք րլյա/ոլնմէջ–, 
ԼԼրւաջինները, զաւակներ ոչ անկաիյ եւ 
կրօնական ոդիով սնած համայնքի մր, 
իրենը կարգախօսը կ՝ րն տ ր են աւելի

ին մի–IV էԱէ ԱԱԱՃԹ «»–՜ 
ւսսւ՝ ւաւս֊րսսա, «Ւ

ս. էևԼ $ւտ՜ԱՍ Հ4441
ւնրճւււ ճջ

էտրրսհէէէս (V ե՜ր

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑԸ
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 

«ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ՕՐ»

Ս
կաուտական հա– 
մաշխարհային 27-րդ 
համագումարը (Պիր– 
մինկհամ, 1979) որո– 
շեց Փետրուար 22-ը 
յայտարարել «Սկաուտի Օր», 
որ կը զուգադիպի սկաուտու– 

թեան հիմնադիրին ծննդեան 
տարեդարձին եւ սկաուտութեան 
հիմնադրութեան։

ՎազգԷն Անդրէասեանի «Հայ 
Սկաուտին Առաջնորդը» գիրքին 
մէջ (1945) կը հանդիպինք հետեւ
եալ ծանօթութեան.– «Հայ ըս– 
կաուտներու հանդիսաւոր եւ 
պաշտօնական տօնի օր կ՚առա– 
ջարկենք ընտրել Վարդանանց 
տօնին օրը, սկաուտական մար– 
միններու նախաձեռնութեամբ 
սարքելով թէՀ ժողովրդական 
հանդէսներ եւ թէ զուտ սկաու– 
տական ճաշկերոյթներ»։

Այս մտածումը եկած է այն 
իրողութենէն, որ Սուրբ Գէորգը 
սկաուտութեան հիմնադիրին 
կողմէ նկատի առնուած է իբրեւ 
սկաուտները հովանաւորող 
պաշտպան սուրբ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ պատաս
խանատուները օրին, կրօնական 
նոյն հաւատքը մեկնակէտ ունե
նալով, Սուրբ Գէորգը փոխարի– 
նած են Ս. Վարդանով, անգամ մը 
եւս ազգայնացնելով միջազգա
յին շարժումը։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական խըմ– 
բապետական Ա. համագումարը 
(Աթէնք, 1982) Հ.Մ.Ը.Մ.ի «ըՍ– 
կաուտներու օր» ընդունեց Վար
դանանց տօնը, Վարդանանց 
նահատակներու ոգին վառ պա– 
հելու համար Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
մատղաշ սերունդներուն մօտ։
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եան մարզիկ մը

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ 3. Թ. ՀԻՆԴԼԵԱՆԻ 

ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԴ ԴԵՐ Ը

րւսրկուէին մւսմանւսկին համար յւսոա

համար յեղափոէսական մեթոտներ՝. Ւրը ըրած էր զոլիցերիա– 
ցի դաստիարակ Փեսթալոցցիի (1 7 46-182 0 էւրոպայի մէջ եր– 
եաոօոեն մեճե արւարԼա / եոած սաոաւեարներուն մեծ մասր՝.

ցա& ըլլայ օր սը ս1լաուտա1լ 
զինքը տեսած ըլլալ ս կա ո ւտ ա

վ՝. Չեմ յիչեր

աուտա Եթէ կան ընթերցողներ

ս

կարելի չը/ըսյ որակել յարատեւ եւ ա րւաջն ա կար դ՝. է, եր կայ 
չէր 1918 լոյեմբեր 1֊~ի պատմական հաւաքոյթին, ուր Գրիդ որ 
3 ա կ ո ռեան, Հա /4 Ճեոմեճեան, Ղ՝արւօ Շահենեան, Լեւոն խա

արողութիւնր, ուր 3 ՝ Թ՝ Հինդլեան անձնապէս կը քննէր 
կր զննէր մեր ֆ իզիքա կան ր, վերէն վար, ինչպէս բմիչկ մր՝.

տային վերջապէս, տարիներէ ի վեր եր– ձանագրուէին, եթէ լաւ կըյիչեմ տար էւն երկու ան դամ, 
կերտին վիճակացոյցին վրայ՝.

Ղ՚պըոցի տնօրէն, ուսուցիչ, հեղինակութիւն ԼԼզդային Ու
սումնական Խորհուրդին մէջ, հեղինակ դասագիրքերու , 
Հինդլեան իր սուզ մամանակէն քիչը միայն կրնար տրամադ– 
րել հանրային աչիյատանքի՝. էյ ւ 
ս կաո ւտա կան չ ա ր մմ ա ն օր օր ո ա րւա

ա րւա ջին մղիչ ումր Պ է յարն

աւաքոյթներր դպրոցին մեծադոյն

սրահին մէջ, ուր քարւորդ մամ մր կամ քիչ մր աւելի, 3՝ Թ՝ 
Հինդլեան կամ^ի՝ Ս. Սա/աթեան, երբեմն երկուքը յաջորդա– 
բար, կը խօսէին մեզի րնդհանըապէս ա յմմ է ա կ ան հաըցի մր 
մասին, հան ե լո վ անոր մէջէն բարոյականի դաս մր՝.

Շաբաթը մէկ պահ ((գործնական իմաստասիրութիւնէն ալ 
միչտ դասաւանդուած պրն– տնօրէնին 
կոոմէ, կ՝ամոոո^աոներ մեո ոարուաաես

ՆՈՒԻՐԵԱԼ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ ՄԸ
/ / Օ / ր < ս Ռ՝ • Հհնդլեան–. մնալու հոն՝.

րւցչապետ քէեթէոս Պէրպէրեանի 
տակ՝. Պէաք է հաւատալ որ իր

ինքնաչխատութեամբ , մտնելու համար 
դա ս տ իա ր ա կչո ւթեան ա ս պա ր է զ ին մէջ, 
ուր պիտի տքնէր երկար տարիներ՝. Տ ՝ Թ ՝ 
Հինդլեան մահացած է 16 Մար տ 1950-/74, 

ՅՕԴՈՒԱԾԱՇԱՐ֊Ր ՄԸ՝ ՈՐ 
ԽԱՆԴԱՒԱՌԵՑ ՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻՆ 
1908-/7 սկիզբն էբ որ Պէյտրն Փաուրյ 
հրատարակէր իր ծրադիրը, որ ծայր 
տե տար Հ(Պո / Ա կ ա ո ւտՏ) Ւսումոեոու

Ւր նա իյկին ո ւս ո ւցիչն եր էն մէկուն, 
9՝՝ ԼԼ՝ Մալաթեանի հետ, 1909-^/ն հիմն ած

ա րււս ջին ակնարկ մր ա

ամքա վեր^
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Հինդլեան յօդո ւածա շա րքո 

թեան Անդ լիա ծնած լյյյս շարժումին է 
թիւնն ու նպատակը՛. Յօդուածաշալ

կը անմկ^ապէս րմբրւնած կ նոը

յական եւ ֆիզիքական ղւսբգաոմւսն հա
մար՛. Ի ս կ պա տ ան ին եր բ խան դա վա ււո ււսծ

յ

ակումբին նման 
եւոեւէն չըլլանք, 

մէջ մտցնէք այդ 
կը հաւատամ թէ

Հռրււււսղաը արդարեւ՛. Հ՝րսդլէրաս շատ 
խոհեմ կ. կը դըէ՝ «Հիմակ ու հիմա, ես պի
տի փափաքէի որ Պէյտըն Փաուըլի հիմ– 
նած սկաուտներու 
ակումբ մը հիմնելու 
այլ ձեր բարքերուն 
ձեռնարկին ոգին՝ որ 
շատ յարմար է ազնուացնելու մեր ցե– 
ՂԸ ...» («Մարմնամարզ» 1912, թիլ Մա–

տ ա ս այիս-Յունիսի)՛.
Հինդլեան շա տ տ ա

խումբին մկջ, 1913-^ր սԼշխպբւբւ ծնունդ կ աո. ւսո ւտա

ա րւա վ ա ր ո ւթեան կ ո ղմկ։ Արդէն,ա 
անկասկած, այդ յարատեւ խոհեմութիւնն կը որ զինքը փրկեր 

կ։ Գրեթկ միաժամանակ Հէ/որ Ղ՝պբոր՝>՝> մը եւս մկջտեղ կը հա~

ՍԵՐՄԸ ՆԵՏ ՈՒԱԾ ԷՐ ՀՈՂԻՆ ՀՈԱՅ

թեան մկջ՚. Աակայն ինքն խյկ նետած կ սերմը ընդունակ հողի

Երկու սկաուտական խումբերը, համազգեստաւոըոլած, 
իրենը կաըդապահ տողանցքով, ղաըդը կը կազմեն 1913-^7 հայ
կական ո ղիմպիա կան խազերուն՝ որոնք եըըոըդ ան դամ տ ե– 
ղՒկ ունենա յին՝.

եւս 3 ովհաննկ ս Ո՝ • Հինդլեան, 
վրայ, արւաջիննեըկն կ խըախու 
ցի ս կաուտական կեդըոնակ

նկը 1918-^ն։ Այն ա տ են 
քան երբեք պատնկշին

Արարատ

յանձնախումբին՛. «.Ն ո բ 
տուտ ական խո ւմբեբ ը, ոբոնք 

տարաբախտ Ե աւար շին եղբօրորդին՝) 
կ եղան այդ շրջանի ամկնկն գնահատ–

ւած, ամկնկն աչքարւու կազմակերպութիւններկն մկկը՛. (Այս 
աաթիլ՝ ոբպկսզի կարծուի, թկ ինքնադոհութեան զոհ եմ,

աո ւտա

սահմաններուն մկջ (16 Աեպտեմրեր 1922)։ ի՝այղ ան դրեթկ 
անմիջապկս կը վեըածնկը ո 
կիրն եր ո ւն մկջ, ուր հայերը նկին քսանա-

ՎԱՂԻՆԱԿ ՄԻՍՔՃԵԱՆ
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«Պատրաստ»

կե ր ւո ո ւ

ՏՇՕԱէ11՜1§–^7 բուն նպատակը՝.

ելո ւ սա 
թէ ընկե–

կը՝ Ոչ երկրա֊ 
ո ր ս ո ր ղ ի աշա–

քացիի առօբեայ կեանքէն

լս

լա

ՏՇՕԱէա&ՏէՇր֊/ր մը ել 
մէկ երկու ՏՇՕԱէւՈՅՏ֊

դր, ՏՇՕԱէ1ՈՋՏէ6ր–/ր

ձեռռեն 1/111/11, հիմնա֊

ա

II ւ. 1^/ Լ– ս ս

տարրը, 
տուտ եեւսն–

ՏշՕԱէւՈՋՏէՇր-շ/ 

դին գործ ու 
տ ա ր ելիք. սբ

ա–

կը մերկացնէ զինքը իր անձն ա կան ո ւթեն էն • արդ, պոյ սկաոլ– 
տԸ ^1Ը սորվի կարդապահ ըլլալ իյաղի մէջ, իրեն վիճակուած

ելէ աղէկ 

ղորդզ սԼլաուտաղան դրտուլժրւԱը, \որ, րրապէյս տրԵզերա֊ 
կան է, կ՝րնդդրկէ արտերը եւ անտառները, անասունները եւ 
մարդիկը, երկիրը եւ երկինքը), անոր ներշնչէ սկաուտի բուն

ատա

իբբ քաղաքացի, պէտք պիտի ունենայ անշուշտ ա

րամատչելի սկաուտա 
վատ եղին ^ս ո վ ո ր ա բա

տոլ

ւուս

(ժիւն մատուցանելու, իր 
րին շահին, թերեւս իր 
սկաուտր կը սորվի այս 

ի՝>՝> ոչ միայն ինքզ ինքին, այլ նաեւ
րիշին համար, եւ ֆիզիքական մարզանքը անգամ բարոյա–

սւոա

դրամական ան կավսո ւ 
ամէն գունդ պէտք է է 
րացկանութեան դիմել

յ

, / ւյ ւս ս

ւնելիք ծա
ռայութիւն մը, կատարելիք բարի գործ մը, ձեռնտուութիւն 
մը, ազատութիւն մը՝. Արահետներու մէջէն քալեն թէ ան
տառներու մէջ գիշերեն կամ իրենց ազմկալից իյւսզերուն

Պոյ սկւսուտներր, նոր թափ ս ս I սս ւ լ /1 ւ. է՛ /1 լ.ս ւս ս ս լ ս֊յ / / / ւ. ւ ւ չւ ւ Լ– ս ս ՚է չ չ թ ս ս I ՚ * / ՚ ՚ է

ծին ճակատւսղ իրը տշօսէրոԶտէշր–ին ձերւքն է. իր դունդը պիտի 
ըլլայ այն որ ըրած են զինքը անոր անձնուիրութիւնը,

թեան իրենց <Հօրէնքր՝)՝) եւ իրենց Հ(իյ
սար ա սճսո ւրր ո ւ– 
մներր՝Խ՝ $օժ՜արլա յ ա՜

ամէն առթիւ «ա. 
տան ինքդինքին:

՚իկ բարեկամներր՝)՝) բոյց կու րեկւսն ըլլալ 
տօնուած ըլլալ՝. Ակաուտ եղ ր ա յր ա կցո ւ~ 
յին զանազանութիւններ շի ճանչնար՝. 

Պոյ սկաուտ ր / յա / փաւիաքող տզայ մը իր մէկ բարեկամին մի– 
ջոցաւ կ եբթւսյ ժողովատեղին՝, է/րահր հաճոյատեսիլ է՝. Հոն

Պոյ սկ

Պոյ ս կ կազմակերպութիւնը շա տ պարզ է՝, 
նօոեն Ւսո ոհո ւր ռ՝հ մո. որուն նա/սւս– լս ո ւտ ա կան լրադիրներ եւ քֆԼԱ Ա 1Ա€|.|՜1 ր՜ 

Հ՝բ մր կր մարզուի կապ շինե/ոլ. հոն,
ուրդր կը բաղկանայ գո մակ իր քարլ աքա

թիւնը՝.

շահւսդրգրւել զան ոնք՝. թոլոր կահ կարասին (ս եղ ւսնն եր ը, 
նստարանները եւ մարմնամարզական գործիքները) սրահին 
ԿՒյ արուեստանոցէն ելած է՝. Նոր ընկերոջ բարի գալուստ
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8– Սկ
վի նախապէս՝ ոբպէսղի կարենայ անդամ գրուիլ՝. Պէտք է 
գիտնայ ս կ ա ո ւտ ո ւթեան օրէնքը՝ սկաուտո ւթեան նշանները 
եւ սկաուտական բարեւը՝. Պէաք է գիտնայ թէ ի նչսլէս կազմը–

ատուիբանք՝ բայղ որո ն9 մէկԸ՛ Չօգնել ուրիշին» ՝
կերպը–. Վերջապէս, պէտք է կարենայ մէկ քանի սո

րիշին հոգ կը

Ժամէն կը սորվի այս ամէնը՝.

Պ՝ո ըծին անկիւնաքարը՝ անոր ամրո ւթեան լա ւա գո յն 
երաշիյիքն է սկաուտական օրէնքը՝. Այս տասը պղտիկ կա

նոնները՝ ղորս սկւսուտին պետը յարմար ղ ւստած է մտցնել

ա

րքին մէջ՝
ատաըեն՝. Մէկը սովորականէն 
ւսմաը– ուրիշ մը ամէն արւաւօտ

իրենց հըաշա

ա–

օրինագիրն է ան. սկաուտական մեծ բանակին համաբ դրօ

շակ մըն է. ան ղոբ շեն լքեր՝. Ահաւասիկ այգ տասը յօղ ոլած
ները՝.

1– Ակաուտի մը խօսքր նուիրական է՝.

տ ա բ աս ըլլալու՝ ս ղ ա ո ւտ 
պղտիկ եղբօրը ւսո^եւ ղօը

3– Ա կ ա ո ւտ ի 
օգնել ուրիշին՝.

Սկաուտ ն

լղղամիտ է՝.

պաբտականութիւնն է օգտա

ու.ն եւ եղբայրր ա

Ա կա ո ւտն եր

* *

5– Սկ

6– Սկ
7– Սկ

ղորդակցիլ՝ նոյնիսկ գիշեբանց՝ նոյնիսկ դաըանուած միջո՜

ճերմակ նիղակադըօշ մը ու նիննդիր
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րի մը, վէրք մը

ւ ւա

ոիշ սկ

ին

նգին

ա ո ս տ ա

բւս յր ա կցո սթեւսն մէջ՝. ք(Ւեկնածոսն, ասոնք գիտնալէ վերջ, 
որոշեալ օրը կր ներկայանայ ս կաոստական քսոստոսմը րնե–

«1ՇՈճշրք00է»Հ7 կը սորվի կրակ վարւել բադ °դի մէջ, կրակ մը 
ղոր ի՛նքը պատրաստած է, արւանյ երկոսքէ ասելի լոսI/1//՛ 
դործածելոս* սկաոստի գնացքո վ երթալ, այսինքն մէկ մղոն 

ք45.72 մեթր -

արւա ս ելն 25 վայրկեանի մէջ* քաղաքը, խնամով դիտել վաճւս– 
րսւստան չո ր ս ապակափեղկեր, յետոյ գոհացո սցիչ կերպով

կաոստ իր թիսր ո 
հակաիտսմբին մէջ, իր թիսր 
կասելցնէ • անոնք 
գտնեն դիտեն թէ 
գայ՝.

նին դլոս

թարկեն զինքր– գիսղը, կէս

տեղ երթալ 42 վայրկեանի մէջ յի

մար իմ պարտականոսթիսնս տրւ Աստ– 
ն-օգնելոս համար ոսրիշին - հնազանդե՜ 
թեան օրէնքին՝Խ՝.

մանէն ղ ա տ անօթ

արսնոսադն 6 բէնս պէտք է ոսնենայ իյնայողոսթեան սնտոսկը՝.

Պէտք է նա ես կո ղմն ա ցո յց գործածել գիտնայ՝.
Պէտք է տակասին շատ ոսրիշ բ ա ներ սորվի, ա մէնքն ա Լ

իրարմէ հր ա պո սրիչ, բայց որոդ ամէնէն գեղեդիկներն են

մտած է, բտյց իբրես նոըընծայ, իբր Հհկապոյտ՝հ, իբր «էԸՈճՇք–

տ

մէջ, Կողովի մէջ՝.

Ատա սա ս իկ այդ երդին բ ա րսեր ը*

Առաջնորդ, էէն կոնեա մա -կոնեա մա

ղյա սսլայղ , եւ սսրսսղ պլոս օ– Սաստրղ գոյսԵրող Հբոսլասղ 
մը վիզին շա-բջը կապոսած՝. 4– կապոյտ կարճ տաբատէ մը, որ 
մինչես ծոսնկին վրայ կիջնէ ես հաստատոսած է մետաղեայ

Խումբ – էն վօօպօօ

մինչես ծոսնկըչեն ելլեր բոլորովին– գոսլպաները բանոսած են

էն վօօպօօ

(/7չ, արսիսծէ աս 
գետաձի մըն է)՝.

8– ւԼեըջւսսլէ
կաիյոսմբին գոյներո

ա րսո սա կն եր է անցնիլ՝. /(Ւողոսնք որ դա սա գան ը ոսրիշ անհա

մար գործածոսթիսններ ոսնի, պարագային պահանջման հա
մեմատ (դրօշակի կոթ, երկայնոսթիսնները չտփել, պատդա֊

«1շոճշրք00է»/7 շրջանն է մէկ ա միս՝. Այս մէկ ա մ ս ո սան

սպարսնական, ս ո ս կա լի, կատաղի կր ղ արսնայ՝.

«1ԸՈ11Շ1՜էՕՕէ»Հ7, մէկ ամիսէն վերջ, եթէ պահանջ 
մանները լքացնէ, թ. կարգի սկաոստի պատո սան

ս
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ա տ
ր ին սկ

ԼԼռ.ն ո ւա գն մէկ

եանի մէ^ տառ. 
տ // ոնե քժեեժեւ եւ ա >

նացնեն, կան բազմաթիւ նմանօրինակ քննութիւններ, բայց 
որոնց կրնան մասնակցիլ - կարգի սկաուտներն ալ– այս ներ
քիններուն համար Հհարհեստական ձերւնհւս ս ո ւթեան պատ

ուանշաններէ) կան–. Սյո կերպով սկաուտները իրենց պարա–

, սլ ար տի ղ սլ ա -

//////

ուն մկջէն յիշենք ՀՀհերւա

ան միֆա պէ ս եւ ւսրւանց կողմնացոյցի ցոյց տալ 
ւթիւն, ծարւ մը տաաաւեը տախտակ մը ւղկեը հե– Սկաուտը պէտք է հերւագիըը հւսսցնէ որոշեալ տեղ մր, յե– 

տոյ Ւե1 թաղը մտնէ– միւսները, որոնք թշնամին կը ներկայւսցը– 
նեն, պէտք է արգելք ըլլան անոր– թղթատարը իրաւունք ունի

տա

> տակաւին–. ԼԼմ էն էն

ըին սկ

Լ-իՍ– դասու այն սկաուտին, որ յետ քննութեան, առաջնորդի 
տիտղոսին եւ հետեւեալ տիտղոսներէն երեքին արժ՜անացած 
է–– վիր ա դա ր ման, սրափողար, սիքլիս տ , հրացանաձիգ, նա
ւաստի, հերւագրող– այս տիտղոսներէն իւրաքանչիւրին կապ–

պէտք է որ արւանձին վեր ա րշ ւ 
Սկաուտ-մասթրրր կը պահէ 
նին մէջէն ՇԱՇՋ1)ՓէՋՏ–// հոտո 
րը պէտք է գտնեն գայն՝.

Քաղեց՝ 3. Թ. ՀԻՆԴԼԵԱՆ

Տհօ6Տ,

Բ^տհւօո ^շշշտտօհշտ

& <3ւքէ 1է6ՈՈՏ

Տօսրյ հցրորոօսծ - ՕօրՁ –/\րրո6ուց Տէրտտէ - 8օ73ժյւ3ո 81ծց. 
8©ւրսէ - ԼտԵձոօո

761. : 00961-1-248554, Բյճ : 00961-1-248556 
1\/1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րոՅւ1։ հրՅէշհ@ցօ1շ16որոօսոէՅւոտ.շօրո 
հրՅէշհԵօ7@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. ս. 8օր/տյսս\ւ & շօ.
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^^^ՈԼք Ս֊ ՅԱՅ Ս Կ Ա ՈՒՏՈ

ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՐՁԸ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Թ. ՀԻՆԴԼԵԱՆԻ ԳՐԻՉՈՎ

ՀԱՅ ՊՈՅ 
ՍԿԱՈՒՏՆԵՐ

Աչխարհ արիներուն

եւ բարիներունն է

ձեռնարկ մը որ օգտակար է աՀս Ւ$աւ/սյՀմ1Ը Կ.11^յւսյ
անօգուտ եւ նոյնիսկ վնասակար ըլլալ ուրիշ միջավայրի մր

ղափարը կ՝առնէ եւ պայն կը պատչաճեցնէ իր միջավայրին՝. 
Ո՜վ դիտէ մինչեւ այսօր որքան վնասներ կրած ենք միշտ

Հետ եւաբար, հիմւսկուհիմւս, ես պիտի փ ա փ աքէի, պզտիկ 
բարեկամներս, որ ոչ թէ Պէյաըն Փ1ւյուըյ զօրավարին հիմնած 
պոյ սկաուտներու ակու մբին նման պոյ սկաուտներու 
ակումբ մը հիմնելու ետեւէ ըրաք, այլ ձեր բարքերուն մէջ 
մտցնէք այդ ձերւնւսրկին ոգին՝ որ կը հաւատամ թէ շատ յար–

^իկ բարեկամներս^ հիմա որ գաղափար մր 
նիք պոյ սկաուտներու մասին՝ ըսէք ինծի 

կերպով պիտի կարենաք օդտուիլ Պէյ՜ 
աուրլ զօրա վարին պա տ ո ւա կան ձերլ–

քւս՜ն պէտք ունի ազնուանալու։ Այդ բանը ընելով ա մ էն էն 
արդարակշիռ, ազգասիրութեան գործը կատարած պիտի րլ–

նմաներ ձեր իյւսնդավւսրւութիւնը՝ ինչպէս կը պւսւուսհի յա

ճախ) հապա մամանակ տայիք ձեր խան դա վ ա ռո ւթեան առա

ներէն եւ ձերւն ար կն եր էն, որոնք ա ղէ կ կը պա տ շաճ ին իր 
չուրջը դմո ւար ո ւթիւն, ար կած, վտանգ փն տ րւո ղ համակ 
գործունէութիւն ձեր տարիքին• դիտեմ թէ ջերմապէս պիտի 
փ ա փ աքէ իք դուք ալ հիմնել հայ պՈյ Ակ ԼԱ Ո ԼԼՈներՈ Լ ա կո ւմբ 

ջին խօլ թափերուն քիչ մր պաղիք հանդարտօրէն տեսնէիք 
ձեռնւսր կին գեղեցկո ւթիւն ր եւ օգտակարութիւնը այնպէս

բջիջներուն) ձեր էութեան մէջ մտցնէիք զայն՝. Ջեր տարիքին

ինչպէս որ է իրօք) ումով տոդորուէիք անով) ձեր մարմնոյն

ա

Հփմա ըսեմ ձեզ թէ ինչ կեր պո վ կրնաք եւ ո րքան դիւրին

պոյ սկաուտներու ակումբ մի) յար եւ նման անոր) զոր հիմ
նած է զօրավար Պէյարն Փաուըյ եւ որ անշուշտ ո՛չ վերջնա– 
կան) ոչ ալ տիեզերական ձեւն է ձերւնւսրկին) քիչ մը շաւիա՜ 
զասց յասդուդս բաս Աըն Հ տաւլաւրս սեզր Տ ա ս ար, եւ ասոր 
կադմակերպութիւնր ձեզ ծանօթացնելով բնաւ նպատակ չու

նէի նմանօրինակ կազմակերպութեամբ պոյ սկաուտներու 
ակումբներ հիմնելու գաղափարը ներչնչել ձեզի՝. Աչխարհի 
մէջ շատ գեղեցիկ ձերւնւսրկնեը) հա ս տ ա տ ո ւթիւններ կան) 

է պոյ սկաուտի ոգին մտցնել ձեր արւօրեայ կեանքին) ձեր 
բարքերուն մէջ՝.

Ա – ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏ ՄԸ ՖԻՋԻփԱԿԱՆ

ՁԱԸփԱՇՈՒԹԵԱՆ ԿԸ փԱՐՄԵՑՆԷ ԻՆՀՋԻՆՀ
դուն ալ Պ է յարն

նւսրկին) ոդւոյն հետեւող մը ըլլալ՝. Ամառ, թէ ձմեո.) ամէն 
ա րւա ւօտ լո ւացո ւէ սլարլ թո ւը ո ւի եթէ ոշ ամրութ մ ա ը մն ո վ - 
ինչ որ լա ւա գո յն բանը պիտի ըլլար - գոնէ) բացի եր ես է դ, ոտ՜ 
քերդ եւ մինչեւ ուսերդ, ինչպէս նաեւ մարմնոյղ այն մասերը)
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ուր մորթը հայքեր կը կազմէ՝. Ամէն ա րւա ւօտ կատարէ քիչ մը 
յ ուէտա//ան մարռանօ ռաո օոե մե9. մւսսնաւոուստէս >նտա~ զեզդ ան է զոր ծնոզքդ տուած են քեզ> Ըւսյր ԴՒւոՅՒէ1 Թէ բա

ցարձակ բան մբ չէ ան ել թէ կրնաս, մինչեւ աստիճան մը, վե~ 
րաշինեյ, փոիյել ուզեզդ՝. կարելի է րԱե/ թէ արւոզթութիւնր

բերւներ ինքզինքդ, եւ թեւերղ. դուրս ձդէ վեր մա կէ դ՝. *~Լար<եր– ամէնէն ումովին իր ա ւո ւնքը չէ, այյ ամէնէն իմաստունին
մրցանա տ ո

տ ա -ջիզերուդ հրամայելու, Լիզերուդ տ 
լու որ ջիզերդ քու տէրդ ըլլան ու 
տարբեր, անզգայ, մեզկ, թույամորթ մի ըլլար, բայց հան՜

պէս անկողինէդ եր.
Հա դո ւս տն եր ո վ մի ծանրաբեռներ ինքդ ինքդ, թեթեւ հագ– 

ւէ՝. Երբ ինքզինքդ ցուրտի կը վարմեցնես, հարբուիյր կը վաիյ
նայ քեզմէ՝.

Ամէն օր, ամառ. թէ ձմերւ, քեզի համար սկզրունք րրէ քա~ հո դիներ ը յրւիկ մնջիկ կը տառապին–, գիտցիր ինքզինքդ կա

ռավար ե յ, գիտցիր ստոյիկեան համրերատարութեամը տանիյ 
ֆիզիքական եւ բարոյական ցաւերը, տառապիք ս ո ր վէ

/ ա

թիւն մի՛ տար՝.

ամէնէն նուաղ սննդաըարներր չեն՝.

Պղտիկ հիւան դո ւթիւնն եր ո լ կս 
Ւնքզինքդ մտիկ մի յւներ՝.

Ոգելից ըմպելիք մի գործածեր. երդում րրէ՛, պատուոյդ 
վրայ իյո ստացիր ոչ ոգելից ըմպելիք գործածէք եւ ոչ ծխել

յՒն<

վարմուէ, ամէն բանի ազէկ կ ո զ մին ուշադիր եղիր եւ մութին 
մէջ ձդէ տ խո ւր, գէշ կո ղմը, ա յս պէ ս ըրէ՝ ո ր պէ ս զ ի, ա պա դա–

ատեն, ընտե/անասկեանքէն, բայց,
ասհաճոյք զդ

նիս

մաբդը անցեալի ձա իյո ր դո ւթիւններ ը չորոճար անդադաբ,

մինչեւ կեանքիդ վե^ը՝
արւողջ ուղեղով մարդը կը մոռնայ ան ա ր դա ր ո ւթիւնն եր ը, 
ձաիյորդութիւնները, նախանձոտութիւններր, բաիյտին հա–

Ծ՝նն դա կ ան

եային, եւ, պայծառ, ու զուաշ^րքը,մրն

պէտք է գիտնայ դեռատի մանչ մը», քեզի համար անհրա–

րյտուրրէյաԼւ օրէյրը, արւասց սաւլայս սորւսալու 
թեան դասեըը, ինչպէս կը պա տ ո լիր է ը կէսներ՝.

>

Ժ՜եշտ դիրքը՝
Երդում ըրէ, ո ս տ ա ա տ ա

նի կատարելիք այս ա

րութիւններ չունենալ մինչե 
մարմինդ նո լիր եյ անոր որմւ

թիւննեբը չեն կբնաբ դառնացնեյ զինքը 
ւսափեցնեյ զայն՝. Զո ւա ր թօր էն կւսպրի
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ա ա–

մկջ փնտրւելն կ։ Եթկ ա ր կած ի մը զոհ երթայ, ճ ա իյո ր դո ւթեան 
մը ենթակայ ըլլայ, ինքզինքը երջանիկ կը համարի աւելի մեծ 
արկածի մը, ձախորդութեան մր հանդիպած չըլլալուն՝. Ձի 

ըլլալ, դժ՜ուարութիւններկ դուրս ելլել արւանձին, ւսրւանր ու
րիշին օգնութեան, արւանր ուրիշին քզ անրքկն կ աիյո ւել ո ւ 
ամեն մա յրեեան՝. *Բու ոործերո. ռուն տես՝. Սորմե ոմուարոլ–

իլ, սորւէկ հնարամիտ ըլլալ, դժ՜ուա– 
ելու միջոցը գտնել արւանյ ուրիշին

մը ունի, իրմկ 
տօրեն եր 9 ւսն

, դի շեր ատեն տեզ մր երթայ

յ յ

անարդեր իր դիրքր. հոն կր գո տ ա– մի–
աս

ա /I

Սիրեւի հայորդի, եթկ տեսնես ընկերներուդ մկջ մէկը, որ

ջորին, զանազան արւիթներ կ՝ րնծայկ քեզի անդադար քու 
դործդ դուն տեսնելու, արւանյ ուրիշին օգնութեան՝. 0գնկ 
դուն քեզ, որ պկ ս զի երկինքն ալ օգնկ քեզ, սա թոզ ըլլայ նշա
նաբանդ՝. իր դործերուն զաւակն ըլլալ, ի՛նչ մեծ արմանիք՝, 
ինքզ ինքո ւէ խրուած ըլլալը ազուոր բան չկ անշուշտ, շատ 
տդեզ, շատ ւ/նասակարթեր ութիւն մրն կ, բայր անհատակա՜

ինքզինքկն եւ ոչ ուրիշներկն, որ աշխատ 
ոործ եր ւետաձռէ. Լամ եեկ՛ րնոհաեաո.աԼ

համեմ ա ւո ո ւ

աս, ա/ւսյէինկն սոսկա ,

Լ(եովրնել այդ ընկերդ, ղուար– 
ա րւաթյ ո ր դե ւ զինքը– թերեւս 

յդային ազգասիրական կարե–

Գ– ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏԸ ԳՈՐԾՈՂ է

թիլ են հանդիսատեսները, սակաւա - 
Եատեր կան խօսոզ, քարոզոզ ՝. ՝Բիչեր

Բ ֊ ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏ ՄԸ ԱՁԲԱԲԱՑ է
Պզտիկ հւսյորդի, որքան յաճաէս, եր

թիլն ուներոզ ազդր ան կ, որուն 
Գեղեցիի խորհուրդները օգուտ շ

կիդ կ երթաս տրւոնջւս–
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱՃԻՒԴ ,

թիւնն եր ո վ, կար սղութիւնը կը բթացնէ, հարկ Է
րւուիլ այդ թշնամիին գէմ՝.

գործելու

տ ո դ, հողը

ատու

ըմբշ

հիանալու րն կեր ո^դ տու փին ւԼրայ՝ ւսրւ գործիքը

մեծ համեմա տութիւններ կ՝արւնէ որքան աւելի բս 
կեանքի սանգուիյին վըայ:

Պդտիկ բարեկամս, ընկերային կեանքին այս 
ւսա ւմանո, ւեո/սաուսրձ օո նուքժեւնր, >ատ տեար

միա յն նական ախտին գէմ, բւսյց Ա֊|Ոյ Ս1|աՈԼԼՈ^յ նշ անաբանն է 
ճդնիլ, մւսքարւիլ դժ՜ուարութիւններու գէմ, եւ մի մո րւնար

բոյծ րլլա /, պէտք է գո րծել, պէտք է արտադրել՝. Ի՜նչ փոյթ
եւ դուն ալ գործէ, գուն աք արտագրէ– Ամօթ է մակա–

թեան, այւ ղո ւա ր թօր էն, ծիծագ ի շըթունքս : թի ձանձր ա–

նար, մի վհատիր, ձւս խո դեցա ր, ն ո ր էն սկսէ՛ -. վւս րժ՜ո ւէ ճիգի–

ելի ճիգերով ձեււք բերուած է ան–. Օն ւսնդր, սիրելի հայոր–

/ուր^ մարդուն կեանքը ճիգելո վ շինոլած է։ վւս րժ՜ո ւէ վտան

գի գադափաըին- կեանք մը որ արժ՜էք ունի վտանգով լեցուն 
է– Արդ, պզաիկ հայորդի, քու կեանքդ պէտք է ըլլայ լուըջ,

^լ ուրիշին, հոգ չէ թէ շատ փոքր 
աս կերպով պիտի վերաշինես,

օգտ ա բան դի

Գ – ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏԸ ՈՒՐԻՇԻՆ Կ ՕԳՆԷ 
Սիրելի հայորդի, կեանքր հիմնոլած է փ

վգ սա

Ե ֊ ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏԸ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՆ էն ա ս իր է վայրենիներու կեանքր,

տեսնես , իժէ տ ագուա - Անասունները մեր (խստորին եղբայրներն՝)) են,

արւութիւնները մէկ կոգմ դնելով, կեանքին իյւսրիս– հասցնել,

\/\Հւէհ էհ© շօրոբ16րո6ոէտ օք

Ր > է՚; ր–.ւ ր, ( 
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հաուըր՝. Ւսկ երբ խնդիրր օգտակար անա
սուններու մասին կ, ոչ միայն անգթութիւն, 
այլեւ անխելքութիւն կ:

թեան համար՝. ԷԼմկն տղայ իրեն համար

Ա

մ կՀղ ա ա յս թող ըլլայ, տղւսս, 
րկան՝. ԼԼմկն ան դամ որ

մաքիդ տոփել դրուի, յիշկ թկ անասուններ 
կան որ իրենց տիրոջը մահո ւրնկն վերջ իրենց 

ներու մեծ րարեկա յթմ Հիքթոր ՀՒլկ ո յի տ ո - 
ղերը մեր կրտսեր եղբայրներուն նուիր– աւելորդ կ ըսել, անոնց որ կրնան ղինքր ա րւաջն ո ր դե լ իր ընե

լիք գիւտ եր ո ւն մկջ՝. ք^նո ւթիւնը ա մ կն կն մեծ դպրոցն կ– թող 
միայն ֆութպոլը չրյլւսյ քու հաճոյքդ, պդտիկ հայորդի■ նոյն՜

Ջ– ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏԸ ԿԸ ՍՈՐՎԻ ԲՆՆԵԼՈՎ, 
ԳԻՏԵԼՈՎ, ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԵԱՄԲ

Տղաքս, ձեր մկջ կան շատեր որ փորձելու, կրկին եւ կրկին

ւսյդ ապրող բաները, բնութիւնը ամբողջ, հետաքրքրուկ բո~ 
լոր այդ կեանքով– որքա ն շատ բաներ կան հոն սորվելիք, 
մկկղմկկկ աւելի շահեկան, որքա ն կը զարգացնեն անոնք

ա ա

ելիք կր սիրեն ուրիշներուն րս ածներ ր

դիրը, "<֊
անձնական զ ննո ւթեանց, դիտողութեանդ արդիւնքը եղող 
իր ո ղո ւթիւնն եր ո վ՝. ԼԼրդ, ԼԱ Ո ԼԱ կ ԼՍ 0 ուսումը օգուտ շո ւնի– 
իրական ուսումն կ միայն արդիւնաւոր՝. Ւր անունին արժ՜ա
նի ամկն ԼԼ|Ոյ ԱկաՈԼԼՈ կը դիտկ, կը բաղդատկ, կը փորձկ եւ 
ինքը կը գտնկ ինչ որ սորվիլ կ՝ուզկ, արախնորդութեամբ,

ջիղերը՛.

է– ՄԻԱԿ ԽՕՍԲԻ ՄԸ ՄԷՋ ԿԱՐԵԼԻ է 
ԽՏԱՑՆԵԼ ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏԻ ԱՐՄԷԲԸ 
ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏԸ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ՏԷՐ է ԱՅՍԻՆԲՆ՝

Ա– Պոյ սկաուտը կր սիրկ ղ ժուարոլ– 
թիւններր եւ հաճոյքը կը զգայ անոնց հետ 
կո-ուելկ– թուլամորթի կեանքը, ամկն բանի

րկ պատերազմիլ ինքզինքին հետ եւ յաղթել 
ինքզինքին, ամկնկն դժ՜ուարինր պատերազմ

ներուն եւ ամկնկն դեղեցիկր յաղթութեանդ՝.

Պոյ ՍկաՈԼԼՈը խօսքին տկրն կ– թեթե՜

յ

կելո ւ
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Գ–~ Պոյ Լ11|աՈԼՄ1ը դիտէ հնազանդիլ, ան դիտէ իժէ ուրիշ

ի՛– Պոյ սկաուտը քա ղաքա վա ր է–

նկատ մա մ'լ
վար ըլլալ ա

Ը11աԼ կը նշանակէ իր ջիղերուն, իր կիրքեր 

դդարումներր, որոնք կը մղեն մարդր ընդունայն վատնելու 
դրա մը՛. Պոյ ԱկաՈԼտը, ինքը, ճիդի մւսրդ, ոչ միայն րնդու՜

րիշներ մը մէջ միայն պիտի կարենային
յաղթէին դրա մը՛, կիկերոն /լըսէր, թէ այն մարդր որ իր արտը կը հերկէ չա

րիք էՒ ՒյոՐհՒՐՀ կարելի է ըսել, թէ այն տղան որ պոյ 
ԱկաՈԼտէ| կեանքով կ՝ ապրի չա ր ի մասին չի խորհ իր՝.

մին ՝. Արդ, պՈյ ԱկԼԱՈԼԼՈը կ՚ապրի 3. Թ. ՅԻՆԴԼԵԱՆ

ղեղը չի հիւրրնկալեր ոչ նենդու (★) Տես «Մարմնամարզ», Բ. տարի, թիւ 4 եւ յաջորդ
ները։

Օւրշշէ Ուջհէտ
ԲՃԲ1Տ

ռաստ 
Տշ1շշէ 
յ^օււր յօււուշ\ 

Օւսծշյ 1օսրտ 
քօր 8 0&7տ 
օր 12

ա՜

1 1, ուօ ժօտ Ր) րոոււմօտ
75001 Րոոտ
Լօ1 331 42 96 10 10
Ռւ\ 33 1 42 96 1 8 77
տջ 1x2 րոէ օււրտ © տօ 1օօէօսր. օօա

48, օօււրտ մօ Խ Լւհօրէօ
69003 Լ\ ՕՈ 
101334 78 60 13 66 
ք<1\ 334 78 60 92 26 
տօ\Զո@տօ1օօէօսր.օօա

67, Լո Օոօհւօրօ 
13001 Խ1որտօւ11օ 
101 334 95 09 30 60 
1ն\ 334 95 09 30 6 1 
ւոորտօւ11օ@ \\ոտէօօ1տ.1ն՜

32-38, Ո10 11Ջոռւհօժօււէւաւ 
ձօրօւոո
է01 374 1 0 52 55 55
1ն\ 374 1 0 56 40 30
տոհօա @ոորմոօօ.շօու
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հայ մարսնակրթ֊ակաե ընդհանուր
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ

ս տ ա -

նէս ս Արծր ո ւ նի, Գ՝ Փ աւիագեան, Արիս Աթսաճեան, Վ ահ ան 
հ-ագանճեան, Յովհաննկս Ադըլըեան, 3 ո վ ս կ ւի Արւաքեյեան, 
Հայկւսզ ճրրւեան՝. Ան միջա կ անօ ր կն նորընտիր վարչու
թեան հետապնդումները կը կազմեն ան դամն եր ու, մար– 

, մարզանքի ու իւա զ եր ո ւզիկներոլ,

սկաուտակւսն հրատապ իյնդիրը, որ կը կա րօտ կ ր նիւթ 
կանի։ Այս հարւյին յարմար )ոլ–ծո ւմ մը գտած ըլլայ

I Լո՚ե11՛ ^կկանդ վ&արեր հա մւս զգես տ ին կկս գինին համար 
միո ւթիւնը պատրաստ կ իր կարելին ընելու՝ պայմա

մա զ դես տ ունենալէ՝.

տ 1930–/, նիս տին,
ճորճ Աիսիրեան կ ա ԼՆա^ ար կ կ որ ^ատկուան մի^՜ 
մա սն աճիւղա յին հանդիպումները կազմակերպուին 
Հալկպի մկջ՝. Աւլածէսրկը ընդուն ե լով, 31 Լքարտ 1930

ա–
ղորդէ.

ս
Ներսէս Արք. Բախտիկեան (1911-1989)
ԱՆՏԻՊ, Լ. ՄԱՍ

հ սյ ր ւյ ա ր ան - շր ջ ա րեր ա կ ւսն ր,

ա–

թեամբ կազմակերպուած հայկական լվւկ մաչիւն մաս կր կազ
մեն «Արարատ», «/7ւսումնասիըադ>՝>, Հէ,ուպւսրեան», (^Որրե–

յ •Լ-Ս •րս այս տարուան ւրու^ժպոլր ա րյ ո յեան ա կ աս սրր– 
֊մները տեզի պիտի ու նենան Հալկսլի մկֆ, ՀՀւստկի ա ո.ա ջին 

օրերը– 20 եւ 21 Ապրիլ 1930 , - ո ր ո ւն հա մար Շրֆա–

մակով մը իմազնել, ո 
ղեկո ւթիւնն եր ր պիտի

^Այււ մրդումներուն այս տարի պիտի մասնակքին միայն 
Հալկսլի, Պէյր ութի ու 3՝ամասկոսի մ ա սն ւսճ ի ւզ եր ր, պիտի

ոս, 20 Ապրիր

հետ, 21 Ապրիլ՝, 
ս տ սյ նձնկ մրր–

ս ո ոս ու Պկյ՜
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՚ւրրս տասը»՝. ԷԼսզզ 
ե1Ձնէ • ((Ասիկա լա–

ւադոյն արւիի 
մէջ մտնելու

րր, եթէ իրենց նիւթական միջոցները թոյքւս–

մեծ հաճոյքով պիտի որթս լնենք զի՜

թրիփոքի իր 13 Ապրիլի նիստին մէջ կ՝ ւսր– 

որ զ ուզց սասսազցրլ, ասոր սաս ազրս Լք րբա
նային ւԼարչութիւնր 14 Ապրիք 1930 թո ւա կ ի–

ԿաՇւո յքո զ տԾզեզացասք ՃՈր ւքւաւքւաքլւ սաս~ 
ն ա կ ց ել ո ւ մի ջ՜ մ ա սնաճիլցային մրցու մնե֊

Պէյրութի մասնաճիւղը կորոչէ Ապ ր ի լիւ զեզեցիկ օր մր,

թիւն.

նատես րքքաքու համար մօտ 50 սկաուտներու հայրենիքին 
ա ս ոին ծարւաւեքու,

դակ», 9 Ապրիլ)։ Այ
սակայն նկ

որ Պէյրոլթի

ւոյն վրայ դոըծր կազմակերպեք

((քննական է, աւելի մեծ դոհունակութեամը պիտի դ 
> եթէ բոլոր մասնաճիւզերն կարենային մասնակցիլն՝. 
Շլանային ^արչութիւնր Ապրիք 1930 թուագիրով, 
սնաճիւղային հանդիպումի արւնչութեամբ կր զ֊րէ Հ

մր պիտի չունենայ՝. Պիտի ոլզէինք 
բան չյատկացնէք մասնաճիւզերուն, 
ոնցմէ իւբաքանչիւրր այս տարի ու~ 
բ, յարմար դատեցինք, դէթ ճամբու 

ծաիյքերը թեթեւցնեքու համար, այդքան իրենց տրամազրել՝

կուած 8 Ապրիք թուակիրին մէջ կ՝րսէ–

իր երդման՝)> (« Աքլ՜

ա րւ

զր, ո

1,ին

ջի կայ Ծ ա զ կ ա ց ար զի 
ԿՒրակին, 13 Ապրիլ 1930, քազաքիս Ա– *է,շւսն 
եկեզեցիին բակին մէջ, Ա. Պատարագէն անմի–

ա -

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (355) 23



երկու ս կա ո ւտ ա

ցան, ի յար գանս
ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ

ներու կողմկ ղրկուած կր յարգալից նամակ մը, որ 
թիւն կը թնդրկբ իրենց պաւոճառւսբանեալ բացակա֊

(Շարունակուած Բ. կողքէն)

ՀհԼ/կաուտներու ընդհ– պետ Հանիի աբաբերկն ըրած կւսրէ\ 
բանաթօսութենկն վեբջ, բանաթօսեցին Լվիմո ն @՝երճ ան եան 
եւ ւԼաբդան *իկոբդեան՝.

<^Աբ ա բ ո ղո ւ մին , ս կ ա ո ւտ ա կան բոլոր 
լեց ան դկպի Լի բան անի կա

ռավարութեան սեքւայը, որուն առջեւ համաթմբուած բաղ՜

ԼԼրարատ հայկա– 
կան միութիւն (Վ ա՜ 
լենսիա, Սպանիա) , 
«ԿԱԼքԿ՝» հտյ երիտա
սարդական միու– 
թիւն (Խրիմ, Ու-ք– 
ր ան իւս), « Մեր 
պ ա գան՛» ԼԼՃա ւ
հտյ երիտասարդնե

րու֊ միութիւն (Վր~ 
րաստան), «//րիտ ա -

<ՄԸՄ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԻՆ

ւս~

•Հայսաւահ^աԽւ^սւն 9Ոթծր»յ ուեէցաէ նքաեակափ ականոի հաԱս-ր. 

համահա։կակաէ յբ9ա1ոսկսփ«յի<«ս|»|աև

■.ԼափտՓպե երխոասսւԸդւսկան կապմակէ|>պ»։|»)Ո։ն– աԼկս>ևակ«ՈԳ>՝"1 

երկրոբրյ կ«*թգի մ(,ցանակի աբժանակւպա համար

ՀԱ1Ո1ՇԽԱ1՝ՀԱ4Ա*Ն 
ԿՈԵՎ4Ա-ՍԻ ՆԱԽՍՂԱՀ

/սրս սրւ*սօւսւ>մՆ

դր°շը ուըյտելող ասոր
Ապրիլ 1930)։

Պ է աո ւեժե սեաուտա թենկն շա~

կը մեկնի Հալկպ,
միո ւթիւն

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԱՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ

^Ձէր կարելի չյուղուիլ այն եղբայրական րնդունելու–
ւԼբ ա ս ա ա Կբթլո
սեր* առ մ>աեուքժա /են

թի թումբն ու անդամնեբը, իբենց քոյբ մւսսնւսճիւղին 
քմկ։ ԼԼրւողջ ու ջ լ ա պ ին դ սկաուտ պատանիներ ամկն անց–

դա մն եր ր դիր կրնդթա ռնո ւմներ ո վ րն դո ւն եցին իրենց 50~ի 
մօտ եղբայրները՝. Համակրական ցոյցերկ եւ պա տ իւն եր կ 
մեր$, անոնօ են օն ա > ա ոծ՜ն եր ո մ ա ռւս9ն ո ր րւո ւեո ան ւ/ար^ու՜

–Հայասյահպանույ»յան գոբծամ ունեցած Լյաէւակափ ավանդի համար– 

համահայկական ամենամյա մբցաևակաբաշխո^յան

>Լակադու|ե երիտասարդական կադմակերպութրսն** անվանակարդում 

երկրորդ կարգի մրգանակի արմ «քնանալս համար

. –.–^77*^ Հստ*ՈքԱւ՝սշր»հՆ <ար«ս««տ»
՝–՝^*>ր^»– Հ \ •«|ՈոԱՈ>Սէ» ՆԱԽԱՎԱՀ

/ ա*ս սՌՐԱՀսւքս/ն

աստանի հայ համայնքի

ս լւ 11 լ լս լւ ւ֊ ս

Աո ւրիա), Վ^րաստա– 
նի հտյ համայնքի 
երիտասարդական 
միութիւն (Թ՝իֆլիս,
ուսանողական միութիլն (Թիֆէիս, ւԼրաստւսն), Վր ա ս տ անի 
հտյ համայնքի պատանեկան միութիւն (Թիֆլիս, ւԼրաստան), 
Հաւեաեան Լծատոոն (Լքոսեուա. Ռուսետ). Հա / Լքարմն աեր–

տասաբդական կադմակերպութիւն (Լ/– Փեթերս–

քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ, եւ սկաուտներ, քաղ աքին 
մուտքին, պատիւներով ողքունեցին ղիրենք՝. Ս եծ ոգեւորու
թիւն կը տիրկր քաղաքին հայութեան մկջ եւ ամկն տեղ հւս–

ա ս–
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԱՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ

յին Ամեբիկայի

ԼԼրծ՜ւսնթին),

ՀհԱրւսյջին մր ցո ւմբ տ Կիրակի օր, Պէյբութի
–Հայաէդահպանու^յան գործամ ունեգած եյանսւկալի աղանդի համար- 

համահայկական ամենամյա մրցանակարայխա|»րոն

• ԼաՀագրսյն Երիտասարդական կագմակերս<ուրուն֊ անվանակարգո«մ 

Երրորդ կարգի մրգանակի արմանաԼսդՈէ համար

ՀՀ < \

ՀԲՀՆՕգ ՀԱ 4^՛^ Հ

ւերու շրջան

Անճելըս, Լք ■

օաՆՕււսրՀՍո^Ն հաօգական 
նԱ ԽԱ>ՀԱՀ

/սոս աասսւրոԱՆ

է/աԿասդսեր), Հ^ա– 
մաշթարհային հայ
կական երիտասար–

ա ո ւ տ ա

ա -

. ,4 *»»– ... ... »Ա

եւ հետւսքբքբոլ

րին գնահատա
՝բթի տեղի ունեցաւ Պկյրութ-Հւսլկպ թումբերուն 
ո ւն յաղթականը պիտի շա հկր Հ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ի Շրջանա–

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԱՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ

Լք ա ր մն ա կ ր թ ա կան 
Ըն դհ ան ո ւ ր Լքիո լ– 
թիւն (Պէյրութ, Լի–

(Շար. 30)

֊Հսդապահպաեոէթյան գործո»մ ունեցած նշանակալի ափւձդի համ»փ • 

համահայկական ամեեամ-ա մրցաեակարաչքսությւսն

«Լավագոդն Երիտասարդական կա^մակէրսյու^յուն. անՀաՆակարգում

էրրորդ կարգի մրցանակի արմանանայու համար

...... , Հար4ՕսԱՐՀԱ®^ՀԱ»»*ԿԱն 
ԱէԽԳՈւՍր– ՆԱ*ՀՀԳԱՀ

/ԱՐԱ սրոս.ԱԼ–Ք»

Ւոյ Կ՛/՛

■ր
րս>

մակերպութիւն 
(ԼԼբթագիա)՝.

ա -
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-----------յյԵՐ ՏԵՍԱԿՁՈ^Ն^ՈԸ

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԱԶՐ ԿՐՈՂ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՐ
ՊԷՏՔ է ՊԱՏԿԱՆ ԵԼԻՈՒԹԻՒՆ ԶԳԱՆ

«ՄԱՐԶԻՉԻՆ ԿԸՍԷ ՍՈՒՐԻՈՅ ԹԵՆԻՍԻ ՆԱԽԿԻՆ 
ԱԽՈՅԵԱՆ՝ ՝ՐՈՅ Ր ԱՐՇՕ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ֊ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ

ե>նչպէս սկիզբ արւաւ ձեր մարզական կեանքը*

Հ Հարցազրոյցը վար1մֆ 7՚աֆֆի Սֆւլահեան 
Հ ՀԱԼԷՊ

նուկը աչքը կը բանայ միութենական մթնոլորտի մէջ կը շւս~

.Մ.Ը.Մ.ի մարզական 
խումբերը տարիներու 
ընթացքին ունեցած են 
այնպիսի խաղացողներ, 
որոնք անսահման ծա–

է Հ.Մ.Ը.Մ.ի շարքէ–

ս տ ար ե/( անիս , արւա–

քէթի
ձեւերը՝. Հայկազեան նախակրթարանին մէջ հետեւե՜ 

ցայ ւսթլէթի վարձերու, ապա Ազդ՝ փ ա ր էն էյ փ փ է ճե.
նին մէջ, մարզանքի ուսոլցիչ Աբրահա մ փէշիշեանին արւա– 
ջարկեցի, որ թենիսի ւիորձերու 
րոն Աբրահամին ցուցմունքնել 
մը գսլրոցին մէջ փորձեր կատա

ա–

ա–

րի

ռայութեամբ կարողացած են իրենց 
անունները անջնջելի պահել եւ 
դառնալ իտէալը ապագայ սերունդ
ներուն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ նուիրեալ 
նման մարզիկուհիներէն մէկն է քոյր 
Արշօ Նահապետեան-Ասւոուրեանը, 
որ փոքր ւոարիքին անդամակցած
րուն եւ իր անսակարկ ծառայութեամբ հասած է մինչեւ 
պատասխանատու դիրքեր։ Ան ապրած է միութեան 
փառքի օրերը, երկար տարիներ տիրանալով Սուրիոյ 
թենիսի ախոյեանութեան։

Իբրեւ պասքէթի աղջկանց խումբի նախկին պատաս
խանատու, 1999 թուականին քոյր Արշօ տիրացաւ նա– 
խագահի բաժակին, իսկ 2000 թուականին հանդիսացաւ 
Սուրիոյ ախոյեան։ 1955-ի ծնունդ քոյր Արշօն նախնա
կան ուսումը ստացած է Ազդ. Հայկազեան վարժարա
նէն, ապա յաճախած է Քարէն Եւի– 
փէ Ազգ. ճեմարան։ 1974-ին, պաս
քէթի տղոց խումբի նախկին խա
ղացող Արմէն Աստուրեանին հետ 
ան կը կազմէ ընտանեկան իր բոյ– 
նը եւ կը բախտաւորուի երեք զա
ւակներով, որոնք Հ.Մ.Զ.Մ.ի շարքե
րուն մէջ կը դառնան մարզիկ
ներ։ Ներկայիս, քոյր Արշօ ընտա– 
նիքին հետ հաստատուած է Գտ
նալուս, ուր կը շարունակէ միութե– 
նական իր գործունէութիւնը՝ այս 
անգամ Օգնութեան Խաչի եւ Հա– 
մազգայինի մէջ։ Քրոջ Հալէպ այ
ցելութեան պատեհ առիթէն օգտը– 
ւելով՝ իր հետ ունեցանք այս հար– 
ցազրոյցը։

եցՒ երկրորդ դիրքը– Այդ մրցումին երկցորդ դիրքը

ւուսրի մասնակցութիւնս բերի Աուրիոյ

իՒենիսի մարզին մէջ թնչ մցցումներ ու մասնակցած էք եւ 
չ եղած են ձեր արդիւնքները*

եանո ւթեան տիտղոսին՝. Մը ց ա շա րքե– 
րուն տարի մը ես գրաւեցի արււսջին 
դիրքը՝ Մեր միջեւ. տարրերու,թիւն 
չկւսր, որովհետեւ մենք կը ն եր կա յացը– 
նեենռ Ճ Մ Ը Մ ո։ նա/սռան Գանա֊

տարի գրաւեցինք ա րււսջին երկու 
գիրքեր ը՝. Ընդհանրապէս Մարին կր 
գրաւէր արււսջին դիրքը՝ իսկ ^րկ– 
րորդր՝. Զոյդ աղջկանց մրցումնե– 
րուն, ես ու Սարեն մ/ւասնարար ււս–

>ոյր Լ/արի Լիուր ատեանն էինք՝. Ան

շուշտ , Մարին ինձմէ շա տ արւա^ 
սկսած էր թենիս խաղալ՝. Մենք միաս–
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ԱեքԼՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ւոա մեկնիլս , չորս ւոա 
նիսի դպրոգի պաաասէ ւն եւ Ո իթո յին

քանի մը մարզիկներ՝.

մեղի՝.

քէ թի րնւոա

բերր՝. ԷԼրււսջին տարին, երբ միացայ ազֆկանւյ 
Ա խումբին, եղայ պահեստի մարզիկ, բւււյց 
տարի մր ետք արդէն արււսջին հինգին մէջն

Աուրիոյ լաւագոյններէն–, /ս ո ւ մբին մաս կր 
կազմէին Ս^սի Աիհր անեանր, Աիլվա Շւււրւոյ–

մրցա փէին մեր գէմ մրցելէ՝. Մեր

միասին մէկ ըն տ ան իքի պէս , մեր մա սն ա կց ո ւթի ւնբ կր բերէ

ինք միջ֊դպրոգական մրցաշարքերու՝. Այդ շ ր$ ան ին հր աւիր– 
ւեռա / նաեւ Աուրեու ա ոՊե անո հաւաօաեան։ ճ^(Հ~ենէ եոո

պասքէթի մարգ իլ ր այգ շրջանին եգաւ 3 ու ր ո ւթ Աարութիւն– 
եանը ((Ս՝ո զա՝>՝>ն, որ նաեւ տգոց խումբին մարզիչն էր– Ւր 
շրջանին ւիայլուն արդիւնքներ ա ր ձւսն ա գր եցինք՝. Ան շատ ս ե–
ր ու

թի։

քէթէն> բայց

Որո՞նք եղած են այն մարզիչները, որոնք ազդած են ձեր 

շրջանին, ձեր խումբը տիրացաւ Աուրիոյ աիւոյեանութեան* 
Ի՞ն1. յՒշէջ ա4Դ օրերէն՝.

- 1991 թուականին օրուան ւ^արչութիւնր ինծի վստահեգաւ

1999 թուականին արւա

մակի մրգաշարքր
բոլոր մարզիկներ

2000 թ 
աեյո ւեանւ

իրենց

ղացոց

ստանալու՝. ք~՝ ա գ մ ա թիւ ւսրւիթնեբով 
ա ԼՆա ջ ա բ կ ո ւեգ ա լ դոււ/աբնեբ, բայգ 
մեբմեգին բոլոր արւաջւսրկները՝. Խա

մը երբ անվճար կր խաղայ, կր զգաս,

մաններր կր պարտադրեն լղարումը, բ այգ

իյոււ/բը պահել լաւագոյն դիրքեր ու ւքրայ, 
արձանագրելով պատուաբեր արդիւնքներ՝.

Այդ շրջան ին, թումբի աղջիկներուն մե~
կամ պաշ֊
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տօնեաներ էին, եւ ամկն օր ներկայ կր գտնո ւկ ին իրենց փոր
ձեր ո ւն, առանց որեւէ թեր ացո ւմ արձանագրելու՝. Այգ խում– 

րսրուածութիւններր ներկ 
որ նեղութիւն պա տճ ա ռեց

ներկն մկկը իրենց միա~

մէ^ լաւ յատ

ա ս-ւս^ար կեցիա

ակամ չր/յայ պատճաո. կ ըլլայ խումբին ձ 
/էպ նախորդ այցելութեանս , քանի մր առ 
ներկայանա/ եւ, որպկս նախկին պատասլ 
դութիւններս փոխանցել՝. Օրին, տեսակէտս փոխանցեցի պա– 
տաս

դէմ յանդիման

Ը-Ա • ականներու նուիրատուութեամբ, տրյ ոց եւ արլ^կանց 
թումբերու 25 մարզիկներով ուղղուիլ Հայաստան եւ բարձր 
մակարդակի խա դա ր կո ւթեա մբ մասնակցիլ մբցաշաբքին :

Ար դարօր կն, ադ^կանց խումբբ, որ այդ շրջանին կր մար

զէր Պզտիկեւսնը, պէտք կր որ տ իր անա ր երրորդու

թեան, բայց դմբախտաբար դրաւեցինք չորրորդ դիրքը՝ կազ
մակերպող մարմինր մեզ դնահատելով իւրաքանչիւր մարզի–

- էս րնդհանրապկս համացանցի միջոցով կ,
ինչ տեղեկութիւնն եր ունիք ներկայ կազմին մասին՝.

որ 
լ-իմՀՄԸՄի արդիւնքներուն՝. Փափաքս կ միշտ լաւ լուրեր 

ան մր նո

կը հետե՜

կարդալ, րայչլ ցաւօք, շրՀ

կուկկս տարի ետք՝. Այս օրերուն, ա բհես տ ա վա րմո ւթիւն ը 
պատճաո. կր դառնայ, որ մարզիկներ փնտռեն իրենց ուղին, 
եւ պէտք կ նկատի տուն ուին անոնց մտ ահո դո ւթիւնն եր ը, 
որովհետեւ բոլորր զիրար կ ՝ամբոդ^ացնեն, իսկ համադոր–

Աւա ր տին, ինչ կ՝ուզկք փոխանցել մեր ներկայ մարզիկնե–

ա տ ո ւնելիութիւն զգան, ր/ /ան միակամ, իս
- Ս իո ւթեան տարազը կրող մարզիկները պէտք կ պատկա–

որ առիթը ընծւսյեցիք ինծի ներկայանալու այս հարցազրոյ–
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ՈՆՏԻԱԼ 2014. ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ
ԳՕՏԻԻ ԽՄԲԱԿՆԵՐԲ

Հ Գ. Թորոյեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

թիւն կը բերկ մրցաշարքերուն եւ երբեմն լաւ արդիւնքներ ալ 
կ արձանադրկ՝. Աերպիա, նոյնպկս, դրական արդիւնքներ 
արձանագրող կազմ մրն կ, թկեւ տակաւին չկ յաջողած վե~ 
րականդնել նախկին էրուկոսլաւիոյ ւիարւքր։ Պելճիքւսցիք ան–

ա–ատ

աոա

2012-^57 պիտի

արւա

ա տ ա

մեմաւոաբար արդար նկատ ել՝. Եթէ զանց ւսրւնենք իններ որդ

ա

եր կիրն եր ո վ՝.

կցութեամր 53 երկիրներու ա զ– 
խումբերու: Անոնք բաժնո ւած 

րւււյջին զիրքը գրա~

անոնք անցած են իրենց հարեւա լա

լս -

անակնկալ կկտեր խլելով անոնցմկ՝.

ԵՈԿ ք1 ՈՈՂ՝ խմբակին մկջ պայքարը բաւական սուբ պիտի 
ըլլայ՝. է*տալիսյ ներկայութիւնր պատճառ. պիտի Հըյյայ ո Ր

իտալացիք տ ես ա կանօր կն կը գերազանցեն իրենց մրցակիցնե~ 
րը, ապա անոնք յաճախ ինկած են փ ոքը եր ու ծուղակին մկջ՝. 
րիանիացիք որոշ աշխուժութիւն մը գտած են վերջին տարի

ներուն, եւ քժկեւ հկօեաքժաւեն ձեն անոնո Ֆուքժւսուն ու ար–

դրւսքսերը, սազայս ր զրեազր են անւսզնկաւներ ւ 
Ձեխիոյ կազմը այն չկ ինչ որ կր տասը տարի արւա 

ետվետի եւ ընկերներուն ձգած րացր տակաւին

խմբակի պարագային, որ կըբաղկանայ հինգ խումբկ, միայն 
մկկ երկիր պիտի մասնակցի, հետեւաբար աիյոյեան Ա պան իո յ 
կամ Ֆրանսայի նման լաւ կազմ մը պիտի բացակայի Լքոնտ–

աս ելի քան 
տասը տարըզ (Հէսոր քունթհ մէջ են եւ զարթնէ/ու նշաններ 
5ոյՅ տաՐ՝ Պուլկարացիք ակնկալութիւններ չունին այս 
անգամ ալ՝. Հայաստան ի վիճակի կ (^էյւրօ 2012»–^ նման 
անակնկալներ ստեղծելու՝. Հայրենի ֆութպոլը աննախրն՜

իյ ր ո ւա թիա ա

ԱՌԱՋԻՆ խմբակին մկջ հզօբ խումբի մը ր ա ց ա կ ա յո լ– 
լեալ բո յոբին ախորժակները սրին՝. 
տարէ Լ ւաճահյաԼւհ մ ա սն տ 1ւ ս ո լ–
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կր դադրի։ խմբակին վերջին խումբը Լքա/թա պիտի ւիորձկ 
նուազագոյն վնասներով գուբս գալ մրցակցութենկն:

ԵՐՈՐԴ խմբակին մկջ մբցակցութիւնր սուբ պիտի ըլլայ

Դեր մա նիոյ, Շուկտի եւ Այիբի մկՀեւ։ Հա լան ա բա ր 9՝ եր ման- 

ա րւդազոզ՝ սազայե լժզ Լյուէտ եւ լժդ Աանաւաև 
պայքարոզ կազմեր են։ ԼԼւստրիացիք կրնան ի 
կատար ել այս խո ւմբեր ո ւն միջել եւ՝ ինչու չկ ՝ 
քումներկն օգտ ո ւելո վ իրենք բարելաւեն իրենց արդիւնքները 
եւ գրաւեն արււսջին երկու դիրքերկն մկկը։ 3)ալւօ կզզիներն 
ու *Լւսզախստանի կազմերը ոչինչ (խելիք ունին՝ բացի իրենց

Զ Ո Ր Ր Ո ՐԴ խմբակին մկջ թերեւս Հոլանտա ա րւա ւելու
լն մր ո ւն ի ւՈւացեալ կազմերկն՝ ս ա կ ա յն հոլանտացիք

աստ

իա, Հունդաըիա եւ Ո՝ո ւմւսնիա պիտի մրցին Հոլանտա 
քին։ Թրքական ֆութպոլը նահանջ կ ապրի՝ մինչ հուն

զ տ ո ւ րիկ ի վեր ա րւա ջին ան դամ ըլ– 
րջ մրցակցութեան մկջ մտան իրենց խմբա կին 

մկջ՝. Ռումանացիք կը մնան անակնկա/ներոլ կազմ մր եւ ի վի

ճակի են մրցելու լաւ արդիւնքներ արձանագրելու համար։ Լս– 

նուազագոյն թիլով կոլեը ստանալ իը մրցումնեըուն։

ՀՒՆԴԵՐՈՐԴ խմբակին մկջ մրցա կցո ւթիւնը պիտի սահ

մանափակս լի Նորվեկիոյ՝ Զուիցերիոյ եւ Ալովենիոյ միջել։

թիւններով եւ. պայքարը սուր պիտի ըլլայ անոնց միջել.՝.

Կիպրոս դմուար թկ կարենան մրցիլ արււսջին երեքին հետ՝ 
սաևաւն անոն օ ե մհճաևե են ւ ա ո ե1ան ա ևն եր ա ոձանասոեաւ

ՎԵՑԵՐՈՐԴ խմբա կ ին մկջ գլխաւոր թեկնածուները՝ ան~ 
կասկած՝ Փորթուզալն ու Ո՝ուսիան են։ Փորթուդալցիք ւսր– 
րլ կն իսկ իրենք զիրենք հաստատած են նման մրցաշարքերու 
մա սն ա ե ոո ւքծեան ա ա ահո ւ1ո ւքծեան եմաստոս։ Րսե /հուս րա 

սական ֆութպոլըվերջին տասնամեակին ինքզինք գտած կ։ 
Ւսրա ւէւ եւ Հեւսեսա /են Ւուանտա աետե ւեոոձեն Ռուսհան

տ–

Ազրպկյճան եւ Լիւքս ենպո ւր կ կրնա\ 
Հիւս իս ա յին է1 ր լան տայի հաշիւները՝

ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ խմբակին մկջ կ սյ տ ա ր ե ա լ անորոշութիւն 
կը տիրկ։ Ցունաստան, Ա/ովաքիա՝ Պ ո սն իա՝ Լի թվ անիւս եւ 
Լաթվիա իեեկնածու են եւ ի վիճակի են հասնելու ԼՐոնտիալին։ 
Յոյները եւ սլովաքներր ամկնկն հաւանական թեկնածուներն 

ս աերկիրները թկեւ անկայուն արդիւնք 
կրնան մեծ անակնկալներ ստեզծել եւ 
թեան աո.ջեւ դնել յոյներն ու սլովտքները։ Աիայն Լիխթրնշ– 
թայնն կ որ գիտոզի դեր ունի եւ— արւ ի պարտականութիւն 
ււյ1ււ/ւ1ւ ևատաոե եր մրոումներո։

ՈՒԹԵՐՈՐԴ խմբակին մկջ անդլիացիք կը թուին համե

մատաբար հանգիստ ըլլալ։ Հաւանաբար Սոնթենեկրօ ՝ Լե– 
հաստան եւ Ո՚֊քրանիա մրցին երկրորդ տոմսին համար։ Այս 
երեք կազմերկն ամկնկն հաւանական թեկնածուն Ու֊քրան– 
իան կ՝ որ արդկն տասնամեակ մրն կ որ ինքզինք հաստատած 
կ ֆութպոլի աշխարհին մկջ՝ իբրեւ կայուն կազմ եւ ուծեզ 
մրցակից։ Լեհաստան արգկն քսանհինդ տարիկ կր ւինտրւկ 
Պոնիկքներու՝ ՀԼւսրմախներու եւ Լա թօն եր ո ւ յաջո ր դը։ Մոն–

թենեկրօ տակաւին ինքզինք չկ հաստատած՝ բւսյց կրնայ
անա կնկա խեր տւսւեւս եւ մանաւա

լու՝ սազայն ւ 
ներկա յացնել։

նզ Սկն
ԼԼւսրինօ ոչինչ պիտի կարենան րնել։ Անոնք
սոս

Մինչ Մոլ

մրցա շա ր քին։

ԻՆՆԵՐ ՈՐԴ խմբակը «մւսհ ուան խմբակն» 
կ: Ախո յեան Լի պան իա կամ Ֆ ր ան ս ա դուրս 
պիտի մնան ԼԼոնտիալկն։ Այս երկու կւսզմե֊

ա ր դ ի ւնքն եր ը ճշդեն անոնց

Սպանացիք այսօր կը գտնուին իրենց փարւքի 
գադաթնակկտին։ Ֆրանսացիք թկեւ չունին

իր ւսնւս–
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՔՈՅՐ ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ 
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի 

«ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆ» ՅՈՒՇԱՄԵՏԱԼՈՎ

նի արււս
ււ յ տ ա՜

կ ութ եան 20– ա մե ա կին առիթով, ո ր ո՜ 
շած է անոր յիշատակը անմահացնող

տաըի, համապատասխան Կաստատա– 
գիըով պա ր գեւել այն անհատին, որ կը

յայտն եց ւսրււււ^ 
/ա/ուն համար,

աա ա կը անմա–

ս տ ա-

111–

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նա
հանգներու Շրջանային Վարչու
թեան Գրասենեակ
< ԼՈՍ ԱՆԱԵԼԸՍ

նսլւսստէ Հ -Ա՝՝Ը ՝Մ՝՜Հ • ԱՍ ՝Կ ի Հեր ելքին՝.
Ապ ա, եղբայրը ներկայացուր նաԿա՜ 

տ ա ե եոո. Վարռան Ոաեյյ եանե ե են ս ա ռ.~

ա–

տ ա 1991-/7

նաւոր բազմաթիւ այլ քո յր-եղբա յրներ 

նի են՝. ւ՝ոյր Ս տրօ 
<(Տենահատւսնքր կ՝ալւ ա–

1իարդիւնաւորոլի եւ կը յարատեւէ՝. Ու՜ 
րախ եմ, որ վերելքի մէջ է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝՜

էին ՀՄԸՄ-ի կեդրոնի «հթպւդ Ան– 
տոնեան՝)՝) սրահը նոր տարին դիմաւո–

նեցած ներդրումների եւ Հայաստա–

Այնուհետեւ, եղբ– Փ իր ո ւմեան յայ՜

մետ ա լր կր յանձնէ քոյր Մար° ՝^է՜

ջիկայ տարեշրջանին հա–

0րո լան

ա տ են ա -

Այս առիթով, եղբ– Փիրումեան ընդ
գծեց 1990 ՜ական ղ ժ՜ուարին տարինե– 
րուն հայրենիքի մէջ Հ Մ՝Ը՝Մ՝ի կ ա ղ մա
կեր ւղ մ ան աշխատանքներուն քրոջ բե–

սյ։ Մաղթանքս է, երի– 
տյս կա զ մակեր պու~

ծակելով իր հորիզոնները հայրենի երի

տասարդութիւնը ընդգրկէ իր շարքե–

Լր ս որտ ա ւոր ա զա ս եր ղ ա ր ա շո ւ ս չ օա~ 
փողջոյններով քոյր փէշիշեանի պարգե– 
ւատրումը գնահատելէ ետք, երեկոն 
զուարթ մթնոլորտով շարունակուե–

ա տ ենա -

թին ամանորեայ բարեմաղթութիւններ 
փոխանցելէ ետք, հրաւիրեց մասնաճիւ–

կո ղմ է կազ մա կ եր սլ

Կ ա ւո ր ո ւթի ւնն եր փ ո խանցեց ատենա

պետ ևզթ՛ Ղ՝ առնիկ Աբր ահա մեան: 
Ապւս, ան հրաւիրեց եղբ. Օթ՛ն Փ իր ում– 
եանը ներկայացնելու օրուան ւսնակրն– 

/ ր ՝<ւ ատ գաս ա ւոր աղան սրդ Լ նղ հա

նուր (փողովին, Ո ո ւն ա ս տ ան, 1991՜//ն– 
ՀՀ.Աեզ համար անկիւնադարձային նշա

նակութիւն ստացաւ Արեւմտեան Ամե– 
րիկայի Շ թխանային Վա րՀո ւթեան 
խմբապետուհի քոյր Լքւսրօ փէշիշեանի 
ա րւա քեյո ւթիւնը հայրենիք, որր հիմնա–

րու ատենապետներր իրենց սրտի խօսքր 

նապէս շնորհաւորելէ ետք օրուան 
պարդեւատրեալը, փոխանցեցին իրենց 
ամանորեայ բա ր եմա ղ թանքն եր ր եւ 
խոստացան աւելի հ ա ս տ ա տ ա կ ա մ ո լ–

ս
թիւնների մէջ, նոր մ ասնաճ իւղեր ի

ա–
Պ ա ր դեւա տ ր ո ւմի ա ր ա ր ո ղ ո ւթ են էն 

ետք, իր սրտի իյօսքր փոխանցեց քո լր

իրենց վ 
ները, ո Ղջ սե–

միութեան վերելքին՝.

թարեմաղթութիւններ փ ոխանցեց

30 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (355)



ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ I Ո II II .1•յւ» ր

, հայկական զուարթնաեւ. Հ<ՏեԷոըդ Անտոնեան՝ք> սրահի բարե
րար տիկ– Ա/իս Անտոնեան՝. Ան սրահի ան– 
ո ււսնա կոչման համար իր դոհունակոլ–

հ անդէպ:

իյր ա իյճանքր շա ր ո ւն ա կ ո լեց ա ւ՝. ԼքՈրրն֊ 
աիը վարչութիւնները արւիթր ունեցան

Խրախճանքը վեր^ գտաւ ուշ դք\ 
րին–. Ա ասնակիցներր գոհ ո ւն ա կ 
թեամբ մեկներ ան աո ւն, ՀՄԸՄի ՚ 
րն ա անիքին նորանոր նուաճումէ 
ա ւս ւսհո ւ/ եւո ւ ւանձնառո լ թեւս մո :

ՀՄԸՄԱԿԱՆ ՄԱՐԶԻԿ ՆԱՐՊԷՅ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 
ՄԱՍ ԿԸ ԿԱԶՄԷՍԱՆ ՏԻԷԿՈՅԻ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԱՄԲԵԹՊՈԼԻ ԽՈՒՄԲԻՆ

Հ՜ Մարօ Քէշիշեան
Հ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

քեթպո լի մարզէն ներս, Լյւսրպէ 
ղ ա ր ա ր 14 տարիներ մ ա սն ա

ա–
լ^րւ ոսզր սետալսերու պասքերՒպոլր եւ 
թեթեւ աթլէթի մա ր զաձեւեր ո ւն մէ^Հ–

կ ան իր բացարւ թիւններ ո ւն
եան արւանց րնդմիջումի մաս կազմած է 
իր մասնաճիւզի Զ կն մինչեւ Ա ՜1 դւս սւս–

Ս ան Տիէկոյի նահանդային համալսա
րանի սլասքեթպոլի իյումբին՝.

Այս լուրը մեծ ոդեւորութիւն ս տ եղ-
սա

, յաղթանակի բազմաթիւ

.–ճքքք
եղբ– Մարթին Ա 
մարզիչ ո ւն են ւսլո

տ
՚եարւդէյի նման մարզիկներ Հ–Մ՝Ը–Մի անունն

ան հ ա մե մա տ ելի մ եծ ծո–
• •

դա ս ա

1Լյս ուրաիյալի յուրը ^արպէյի հետ բաժնեկցի– 
դժո ւար րյ լալով, կապ հա ս տ ա տ երինք անոր 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի <ձԱրարւստ՝Խ մասնաճիւզի վաստա–

լատ անդամներէն եզբ– ԼԼրմիկ Աբրահամեա–

տե/ի արդիւնքներ : 
2011 տ ար եշ րֆա նին, ՀՄ– 

Ը՝Մ՝ի «Արարատ՝>՝> մասն աճիլղի

մեր փայ/ուն մարզիկին մասին՝.

1991-^րն։ էյօթր տարեկանին անզ ամակցած 
Հ ՄԸ Մ-Ի Կլէն տէյլի ^Ար ա ր ա տ՝>՝> մասնաճի 
դին, իբրեւ դայլիկ եւ մարզիկ՝. Աւելի ուշ, մււ

մէջ, որոնց ցայտուն օրինակը 
Նաւասարո.եան ՅՑորւ մարոաևւա–

ա–
կան կեանքը նախընտրելով, կեդըոնացած է սլա սքեթպո լի 
մարզաձեւին վրայ, միաժամանակ հետեւելով թեթեւ աթլէթի
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ւս շա կեր տ ա կան մրցումներուն մաս կազմած է իր խումբի 
արււսջին հնգեակին՝. Գրեսէնթա Հայ Աքուլը աւարտելէն ետք՝ 
երկու տարի ան յաճախած է կլէնտէյ/ գոլէճ, ուր եւս մաս 
կազմած է պասքեթսլոլի ներկայացուցչական թումբին՝ գաոռ

նալով գոլէճին փնտրւոլած մարզիկը եւ երկրոբդ տարոլան 
րնթացքին մարզիչին կողմէ յայտարարուած է խումբին <<^ւօ՜ 
ւագոյն մարզիկ^)ը՝.

Աւելի՛ն՝ Աբրահամեան «711Շ ԸՕՋՇհՇՏ օք ^6Տէ6Ո1 ՏէծէՇ֊ 
Տօսէհ ԲԽ1Տ1ՕՈ Ըօոքօրշոշշ»–// կողմէ արժանացած է «/XII 
0օոքՇ1*Շ1՜1Ը6 տիտղոսին՝ իսկ Մայիս 2011 ՜ին՝ մարզա–

(1<1Ո6Տ1Օ1Օ§7) մասն ա գիտութեան մէջ՝. Սեպտեմբեր 2011/յն, 
մասնակցած է համա/սարանի պասքեթսլոլի թումբի զտումի

ս

սԼլսւսօ ղ ս արզազաս րր զւորւ֊ս) I I ՚ II Լ
Ազգային Գոլէճական Մարզական Հիմնարկութեան (Ի13է10ՈՁ1 
Ըօ11շ§աէշ /ՀէհԽէւշ ձտտօշաէւօո ֊ Ի1Շ^/\) < ա ս տ ա տ ո լ մը ս տ ա -

Պկաք է ընդգծել, որ Ակն Տիէկոյի համալսարանի պաս֊

ն մարզիկ^ի կլէնտէյլի քա ա ւո ո ւ

Օգոստոս 2011–^՜ն ի վեր ան փոխադրուած է Սէն Տիէկօ, ա–

մա սն ա գի թիւն

թիւններր՝ անոր մա ղթելո վ նորանոր բարձունք 
ում իր անձնական եւ մարզական կեանքին մէջ՝.

Հ Մ Ը Մ Ի ԱԹԷՆՒԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻԻՂԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 
ԳԱԹԱՅԻ ԿՏՐՈՒՄ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Աթէնքի մասնա–

Եղիս Ղեւոնդեան
Հ ԱԹԷՆՔ ւո ա կ ան շարծ՜ոււ 

նանշելով վերջին
ա՜թիւններ ը՝.

նաճիւոի
Աթէնքի մաս֊

նի կողմէ տեղի

ւո ա

լուրջ ա շխա տ անքը պարմանուհիներ

տարիներու իրենց գործօն մասնակցմւսրգիկներէ բաղկացած կազմ՝, Գովելի

տակնեբ յանձնեց եղբ– Աերգօ իրջէնեա–

բթի՝ 30 Յուն 
եան, Ֆիքսի «.Աւետիքեան՝>՝> սրահը բերնէ

տ ա ս րւա ն ա տ ո ւ զ)ո ւԼժպ ոլր րյո ւս բրն՝.

Եղբ՝ Ֆիլիփ Ծեբ ոնեան պւսրգեւատ–

ս մ եծ պաստառ. ներու իր ն եր դր ո ւ 
մարզիկ՝ մարզիչ ու

մաղթելով որ 2012-հհ յւ լ լսյյ երջանկ 
թեան ու յաջո ղո ւթեան տարի մր 

ներ եւ վեբջեբԱ) Պելճիքայի կանտ քա– 
ղաքին մէջ, եղբ– Արա ճանիկեւսնի յոյղ՜

անոնց, որոնք վերջին տարիներուն նե– Արա ճանիկեանին Հէիու֊Զփցուի մարզա՜

ն ո ւթի ւնն եր ո ւն՝.
թեան ծիրէն ներս՝. Եղբ՝ Արա ճանիկ– 
եան 17 մարզիկներու շարքին 55 քլկ էն

3աջորդեր հիւր ա ս իր ո ւթիւն՝. ^րոյցնե–

Ծերոնեանր՝ որ ա
բեր 8֊բդ դիրքը֊
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ի՜ Տիրան Շւսհինեան
Հ ՄՈՆԹՐԷԱԼ

111 -

կւսդրեն զարգացնել խմբա

եան ատենադպիր՝.

ներ ո ւ ընթերցումէն 
, Շրջանային ըԱ–

լս տենադպրուհի քոյր 
Թ ալին Չ իլինկիրեան 
ներկայացուր ի՝ • եւ Լք

լա

1Լյս դիտ ա կցո ւթիւնր ունի նաեւ 
Հ Մ՝Ը Մը եւ պ ատահական չէ, որ տա -

աստ ա տ ա

արւաջին իսկ օրերէն,
տ ա ր ա դր եա լն եր ը, նոյնիսկ իրենց ամէ– հարթել ն կ ա տ ո ւած

յՒն

թիւնն ե–
կ պայմաններուն մէջ, հո– րք՝.

0րակարդի դլիսաւոր նիւթերէն մէկն 
էր 9*անատայի շրջանի միջ~մւսսնաճիւ
ղային Շ-րդ բանակումին կազմակեր–

ա ո ւ տ ա

Այս տարեշրջանի միջ՜մասնաճիլդ ա~

նելով ոչ միայն ֆիզիքական ինքնա– 
պահպանման, այլ նաեւ աղդային դի՜

ա ո^ ւււ ջին ժ՜ո զո վը 

2012֊/,ն, ինկսթըն քաղաքին մէջ՝. լքո– 

նայ 14՜22 Լուլիս 2012-^/2/, Աակոնսքա 
բանակավայրը, Օնթւսրիոյ Պելվիլի մէջ՝.

Շրջանային էքկ աուտ– Խորհուրդը

ա
ա -

այսօր ազգովին ՝. • Խորհուրդի ներկ

տութիւնը, որ կը համախմրէ մատղաշ 
տար իքի մանուկներ, իրենց փ ո խւսնցե– 
լով հայեցի աւլողի դաստիարակո ւթիւն՝. 
Լքակայն, պայմաններու բերումով, 
մասնաճիւղերէ ներս կիրարկուած զա~ 
նաօան մեքժո տն եր ր ւաճաեյ ւսււեեե Լու

յարուցիչներ՝.

Շրջանային Լքկաուտ. Խորհուրդի 
ատենապետ եղբ– ^քառ.նիկ ՚Լա զարէթ–

թիւնն տ ա -

աո.ա

ա–

ուն իրենց լու
՛՛է ՛՛՛Լ է ՚ ՚ ՚– ՚–՛֊՛ է՛ ՚ ՚ ՚– է՝* ԷՀ ւ– ս ւյ ս լ։ / է ւ֊ գ ււլւււսւյ 

յաղթահարման միակ միջոցը կր նկալո
ւի միասնական աշխատանքը՝.

ն ո ր դո ւած Հ . Ա՝ • Ը - Լք՝. ի ան ա տ ա յի
Շ րջան ա յին Սկա ո ւտ • Խորհուրդը 
կը կազմակերպէ միջ֊մա սն աճիւղա յին 
իւմբա պետ ա կան Ժողովներ, որոնք

ա -
տ ա

ա տ են ա -
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵՂԲԱՅՐ ՎԱՐԴԳԷՍԻ 
ՄՏԵՐՄՈՒՔ-ԵԱՄԲ

(ԵՂ.Բ- վԱՐԳԳԷՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆԻ 8ԻՇԱՏԱԿԻՆ՝)

( Սգակիր եղբայր մը
Հ ԷՇՐԷՖԻԷ

ե^ջէւն հւսնդիպ ումին յոլզուած ըսիր– <(.Այս հանդի–

Աերծեցինք հ ա ս տ ա ա ո ւ մդ խորքին մէջ նոյն նախազգացումը

ցական ընկեր ւԼա ր դդէ ս ը 
կր ճանչնանք մենք Պա՜ 
լաքեանի ընկերներս (իեչ՜ 
պէս միշտ դիտումնաւոր կլ

թիւններովդ շատեր լաւ կը 
ճանչնան քեզ՝ եղբայր

խո ւթեան)–. Ա ենք «.Աղա տ ա մար տ՝>՝>ի ըն կերն եր ս՝ վայելած ենք

զեցին թերեւս, ես ալ

յ

ԼԼպա՝ ա րւաջին ա րւ

միջոցովդ մլոքիս մէջ կը ւոո~

ցանցէին ինչպէ՛ս պահակ ընկերներուն ճաշը մամր՜Ժ՜ամուն հ 
իրարանցումին մէջ կ ըյ/ւսյիր աշխատանքի ոգիդ կՒւ

տարիներու ծարւայող եղար–. Աիո ւթեան ան դա մ ա կցեցա ր 
1939-^ն եւ մինչեւ վերջին շունչդ մնացիր հաւատաւոր միու՜

մեզի հետ պահակութեան կարդ ունէիր–. Տ ա ր իքի տարրերու– 
թիւնը չէինք զգար քեղի հետ՝ համեստ է իր, Ըայը

վդ, հ ա տ ի կ-հ ա տ
Ր>

րուդ՝ որոնց րնդմէջէն սր, որ սերԼլա– 
տ ան իքին մէջ՝. Մեր պատանեկութեան օրերուն իսկ մեզի ընկեր մակդի–

րով կը ^Ըեկեր^՝) բաո.

ղա դւար ւս- 
կանելիո ւ~

միեւնոյն մամանակ սահմաններու դիտ ա կ– 
ցութեան ցուցանիշ՝. Արդեօք կա յ (^Ազատա՜

կանչոլիլը քեզմէ... Անկարելի–.

Տակաւին կայ եկեղեցակւսն-ւսզգւսյին ծա~ 
րւայութիւնդ՝ զո ր կատարեցիր է^ըէֆէէէ1

տ ան ձնած այս պաշտօնին իսկական տէրը 
եղար՝ գործեցիր եկեղեցւոյ համար–. Անոր

>
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Ս եր սիրելի երկ ց րնկեբ , շաբաթու

ան դբ ո ւթեա մբ մենք տակալին պի~

սիրելին ու հաբազատր րլյալով մեծին 
ու ւիոքրին, եկեղեցւոյ եր դիքին տակ

ղովնեբուն ո վ միո ւթեան նկատմամբ

սլրտր ստասճսդ ժ՜ո ղո ղն եր ղ բան ա ւո ր 
բացակայութեան ս ւսհմւսնո ւմր աննե–

պիտի գտնե նք մ կ կ ը, որ իր 
հիւանդ վիճակին մկջ իսկ մարդ 
պիտի չմոո.նայ եւ հերւաձա յ– 
նով պիտի կ ասլո լի բ ոլորին 
հետ:

դին յ ան ձնած
ր ո ւմն երն ու եր կ խօ ս ո ւթի ւն ը, 
ղոր մեր վերջին հանղիպումկն 
ծն ան մկջս րնդունկ իբրեւ

Սիրելի՛ ընկեր

«Վկրք^րով //*» ^րդել

Վարդգկս, 
ւսրւի, Լ՚ե՚ք1

ատ են: (Լ /ս մ տ ո

ծա ղկ եպ սակ՝.

Հողը թեթե գայ վրադ, յի–

կողմկն ձայնդ լսենք, ա տ ա

ՆԱՄԱԿ՝ ՅԵՏ ՄԱՀՈՒ
</Հ1.Բ ՅԱՐԳԻՍ ԱՃԷՄԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

Հ Միհրսւն Շիմշիրեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

ղասշւ^րս ա շրյ ա տ ա
կը մտնկիր գրասենեւսկ, պատրաստ

ււթիւններ ստանձնած ժ՜ա մ ան ա կ՝.

ղկիր ստեղծել բարւոք պայմաններ Հ–Մ՝~ 
ամար եւ այղ հերւանկարով կր, որ րնկերնե–

Տարիներ շարունակ եղար ՀՄԸՄի Անթիլիա֊

տօնները շւիոխեցին քեղ,

դէմքիդ

տ ա ւո ր ո ւթիւնն եր դ
է" ս • ւ֊ս ւլ ս ա / ւ ւ լ ալ ւ ւյ սլ յ յ յ յլ. սյ ւյ լ / ս յ յ ւ լ։ յ / լյէք սյ / հ լս լլյ ւչ լյյ

ն ո ւթիւն կամ լիբ ան ան ե ան հա րցեբ չկին, այլ մեղ տագնա

պեցնող, միութենական մեբ ամկնօբեայ մտահոդութիւննեբը 
եւ անոնց րնդմկջկն մեր աղդային հարցերը՝.

Միշտ տագնապող կիր ԼԼզգային ԷԼրււսջնորդարանի մտա–

ու արժ՜անիքներդ՝. Մու ն մն ացին միշ տ համեստ ու նուիրեալ 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ական եւ անտրտունջ կ ատարեցիր քեղի վստահուած 
բոլոր աշխատանքները՝.

վիր ահա տ ո ւ

մայնքին վիճ ա կով եւ ա մկնկն

դը ներշնչելու իմաստո

Ընդհա ն ր ա պկ

շո ւմն եր ո ւդ ^՝կջ^

դպրոց մը, ուր պատրաստենք
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ՎԻԳԷՆ ՄԱՍԷՐԷՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

(՜ Վարուժան Սերոբեան 
Հ ՄըՆԹՐԷԱԼ

Սիրելի Վիգկն,

Վերջին զրոյց մը կ՚ունենամ հետդ՝. ԼԼյսօրուան զրոյցը 
ըրեր կ Տերւաճայնային մեր պա ր բեր ա կան խօս ա կցո ւթիւն՜ 
1 կն • դուն երկար կ ր իյօս կիր, իսկ ես կարճ– նիւթեր դ շատ,

ֆութպոլը կը սիր կիր 
ու մարզիկի ապրումով 
կր ներկայացնկիր խում

է՛ ին յաղթանակները՝.

Միութենական ծա~

յոլ
կր նկատ կիր՝. Մոնթր կա

լի մկջ եղար դործօն

եր ի տ ա ս ա ր զ ա -

Մեր բարեկամութիւնը կու դայ ճինկն, երբ սկաուտ կիր եւ 
<ձԼԼրւիւծ՝$> խմբակի առաջնորդ, երբ տիպար աստիճանաւոր 
կիր ու եռանդով խմբային ոգի եւ խանդավառ. մթնոլորտ

կան միո ւթեան եւ 
ՀՄԸ-Մ՝ ՜ «կամք՝)՝>–ի 
1/կաուտ. Խորհուրդի 
ատենապետ եւ մասնա–

կր ս տ եղծ կիր :

էսած եմ դասընկերներկդ, որ եդած ես ՀՀանաուա 
կերտ, բայց որովհետեւ ուշիմ կիր, յաջոդութեամր

Զգեցինք Եգիպտոսր ու միացանք Լքոնթրկաբ

Պ ւս տկւսնԿՒ ո ւթեան դգա ցո ւմղ դօր ա ւո ր կր եւ 
այս գա ղո ւթի կեանքին բերիր դրական մասնակցո 
ր ա ա ե ւ ո ւ թ ե ա մբ մասնա դ իաացար ա տ ա մն ա ր ո ււ 
պարկզին մկջ եւ րնւորեցիր համալսարանի դասա

ասպարկզը «Սո1\Հ0քՏ1էՕ Ժշ \4 011 է1*€Զ 1» -ի մկջ՝. Երիտասարդ

ճիւղի վարչական՝,

կր յիշեմ երբ Խորհուբ– 
դի հեր թա կան մողով– 
ները կը դումարկինք 
դարմանատանդ մկջ, 
երբ չունկինք այս կեդ՜

ա–
աս՜

Հաւատա 
թեան, որուն

կ եդր ոն մր ունենալու անհրաժեշտ 
յին շրջանկն մինչեւ (Հլյրացոլցիչ շին 
ումրֆ նոլիրաբերումով դործեցիր՝.

ՀԸ։

տայայտուկիր տիկն

ին ս տ սյ նձն ա ծ ֆութ– 
սլոլիւ մարդիչի յաջ ո դ ո ւ~ 
թիւնները, որովհետեւ

սերուց սասրս՝. 1/ւրա– 
խո ւթեա մբ կը ն շկ իր 
ԷԼրամին նա խաձերւնո ւ~

ցՒւ՚>

կազմեցիր

ատայր շրչասբ զադսուլժեաս օրերուս

ու մաս կ ա զմեցիր ՀՄԸ Մ ի սյ րւա ջին

(Լրւաքելական Մայր Եկեղեցւոյ հո դա բա րձո ւթեան անդամ, 
ձերւնհասօրկն տանելով ատենադպիբի պարտականութիւննե֊ 
րը՝. ՝ք^իթ՚բ կը յիշեն որ այդ օրերուն յարատեւ րծախնդրու՜ 
թեամբ դասաւորեցիր եկեղեցւոյ արխիւները՝.

Մեր հան գան ա կո ւթիւնն եր ո ւն ոչ միայն կա դմա կեր պչա– 
կան ճիգ ու գործ գրիէ1, ա^1 նաեւ բերիր գովելի մասնակցու՜

կ հետաքրքրութիւն ունկիր Հայաստանի Հանրւս– 
սն պատմութեան եւ անոր ղեկավար դկմքերու

Մեր դաղութի բացառիկ րնթերցասկրներկն մկկն կիր, 
մնայուն յաճախորդ Հ(Հա մա դ դա յին՝Խի դրատ արածին կամ 
գրադարանին եւ անոր դոյդ նուիրատուներկն մկկը՝.

քեղի, տեսան քու պարդ ու համեստ նկարադիրի գիծերդ կա՜

ա
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ա -տա թիւններով համեմուած՝. Ծանօթացանք ք

կան գործակից՝.

Պփտեմ որ Հ.

ըա տ ա սլւսԿւս սշ աշրւատելս 
ջերմ մթնոք որ տ կր ստե 
խմբակի ոգին յիշեցնելով՝.

այն յատուկ ձիրքին, որ 
րջդ՝ անցեա / ի <թԼրւիւծ՝հ

կներդ օր մր պիտի իրականացնեն փափաքդ՝.

ինչւզէս պարտաճանաչ գայլիկին օրէնքը կ՝ ըս է (Հ^ուն 
ըրիր /աւադոյնդ՝^, որպէս րնտանիքի հայր, որպէս փըն–

տաճանաչումներդ , յատկապէս սրտբաց նկատողութիւն– 
նեբդ, թէեւ այս վեբջինր ոմանց համար ներյացոլցիչ ըլլալու 
դնով՝. Տեսանք նաեւ, որ պատանի տարիքէդ կարողացար բա–

տա

ւԼւսըձքդ կատար սիրելի Վիգէն՝.

Մեզմէ թէեւ կր բաժ՜նուիս, սա 1լայն նախանձախնդիր օրի՜
11 ո Լւր մնա / մես/ւ հետ, ոուսես աոքժուն ւսահաԼւր մեր եաո–

կու գայիր անյապաղ ո

ու ազգային կամ դւսղու–

ո^վ պիտի փոխարինէ Վփդէնր՝. Ուստ ս անխւսրւն

թ՝էեւ կր րաժ՜նուիս, սա կայն կ՚երթաս միանալու յա ր գելի 
ծնողքիդ եւ կրտսեր քրր,ջդ Թենիին՝.

Մեղմէ կր բաժնուիս միանալու քեղի ու ինծի ծանօթ հա

ւատա ւոբնեբ ու փ աղան դին՝.

Ու֊ ես ալ քեզմէ կը բւսժ՜նուիմ վերջին անգամ ըսելով 
«է ա ս ս ո ճ. » փիգէն՝.

էր ա զգային, որպէս ան խոնջ ընթերցող, ո ատա– (Եկեղեցւոյ մէջ ընթերցուած դամբանական)

ա տ ո

ս

>

«ՀԻՆ ՏՂՈՑՄԷ ՄԷԿՆ ԱԼ ԳՆԱՑ»
(ԵՂԲ– ԳՐԻԳՈՐ ԳՈԻՇԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

( Մղսիկ Թօփուզեան
Հ ՄՈՆԹՐԷԱԼ֊

եանքի մէջ պահեր կան, որ յան~ 
կարծ հին յիշատակ մը կամ պատ– 
կեր մը կւսրթնցնեն մաքիդ մէջ՝.

ա՜
տահեցաւ 30 Աո 
ա ր թնցո ւց մէջս՝.

1977 տ ա ո ե> ր ա–

ասխանատու եղրայր 
թէ նկատի առած են

Ղյաղարէթ էյոյեանր^ ւԼա ր ո ւ<Ւան որդեա–

ա֊

ՒրեւՒ ոլ

քանի մը տարիներուն եւս վարչական կազ

մերու մէջ ր/յսյ/ով այդ ւորյո^լ^է լյուՄժաԺ

մին մէջ՝. Ընտրուեցայ, սակւ 
դրեթէ չէի ճանչնար՝. (ք՝ոզո

տանիքը՝. Այդ տղաքը սիրա 
թեամբ ղւս ս տիար ա կ եցին , 

իրենց դիտելիքները փոխանցեցին եւ զիս
ին, դիւանին ատենա– 
ս րւա՚^ին ժողովր տեղի 

պիտի ունենայ յաջորդ է ր եքշա բթի եր եկոյեան, վարչութեան 
դրասենեակին մէջ՝. Որոշուած ժ՜ամուն, զարկի սենեակին

ա ա

յ

ո ա
Պ՝անւս տ ա 

բայր՝.
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Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

յ ղ ա– 
կին

, ու^ԼեԼ Թեկնին

Ս ո վո ր ա բա ր օդակայանները կը չին ո լին 
քաղաքնեբէն բաւական հերւու՝ ոբպէսզի 

ի՞նչպէս ըլլալը եւ այլն–.

կայաբանային շէնքին աո^ջեւի պեթոն ած ած յ 
ձակ հբ ա պա բ ա կին վրայ կը կանդնին օդանաւ

ղաքին բնականոն կեանքը՝. Միջաղգային օդակայաննե

րը կաշխատին դիշեբ ու ցեբեկ՝. ԼԼնոնց մեծ մասին մէջ 
ս տ եղծ ո ւած են իրենց թրւիչքն եբ ը սպասող ճամբոբդնե–

) ա–

ԼԼշտաբակը հրամաններ ւսբձւս– 
, ուբկէ պատասխանատուն ան~

յ ա փ ո խա դր ո ւթեան բաժինը՝ անձնադրային 
՚ւ֊նը՝ մաքս ա տ ո ւնը՝ բժշկա կան սպասարկու– 
այլն՝. ԼԼպահո վա կան մարմիննեը կը քննեն 
^րը եւ կը ստուգեն անոնց պայուսակները՝

Հետագային, մարդիկ կրակր ըս– 
տացած են փայտէ կտորներդ իրա

րու շփելով կամ կայծքարի միջոցով՝, 
դարու վերջաւորութեան դըտ֊ 

նուած է ծծումբէ լուցկին՝.

ըակը մա ը դիկ օդտագործած 
են հնագոյն ժամանակներուն: 
Սկէ^ԼթԸ անոնք օդտուած են

կ եփէին՝ կբակով կը վախցնէին դա~

ղանները՝ կրակով կը տաքցնէին

բն ա կա ր անն ե ր ը՝. Լքարդիկ կրակը 
4 երկրպագէին իբր^ւ Ա ստուած 
(կր ա կա պա շտ ո ւթիւնի. Հի^ ժամա–

նակներուն՝ կրակապաշտութիւնը 
ա յա ս տ ան ի 

մէջ՝. Մինչեւ հիմա մեր ժողովուրդը 
կը տօնէ Տեառ.նրնդ աո.աջի տօնը՝

րու ժամանակ մարզիկ խարոյկներ

ՅՏ ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (355)



՚

ՕԴԱՆԱՒԸ

շրջան է իտալասի մեծ

12 եր կ վայբ կ ե ան, սա կայն ասիկա 
ա րւա

կան էէոնարտօ Տա <Հ/7^/^/7/7 
դիրնեբուն մէջ՝. Անկէ ետք բագ 

մ եքեն ան եր

իրենց մաբմնին թեւեբ յւսբմաբցը– 

է՝ այց մարդր երկինք ճախրեց ո՛չ թէ 
մկաններու՝ այլ բանա կանո ւթեան

րիկացի Օբուիլ եւ Ուիլպըբ Ռայթ

Արււսջին անգամ 1903 թո լականի 
Ղ՝եկտ եմբերի 17 –ին օդ բաբձբացաւ 
քեբոսինով աշխատող <(.Ֆլայըր՝)> ա

Անհուն կւսսլոյտը

Մեզ էր գիրկը

բայրները կը նկ 
յին արւաջին թր 
ըը՝.

1930-/77կան թ

> ո

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

յին մա ման ա–

կը տանի՝.

վբւսյ՝. *իուշակեցէք թէ ի°նչ է ան՝.

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

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (355)



էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
4 9 8 2

6 2 3
9 6 5

9 8 1 3
7 1 Ց 2

5 2 7 1
8 4 3

2 Ց 7Լ 7 6 8

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

40 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (355)



ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

յսԱՉՏԱՌԹԻլշշշ
ԺԱՄԱՆՑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ճ-^Ֆորմիւլա 1»/> պրազիլցի մըրյավարորդ՝.
2. Վոյականի տեսակը բնորոշող՝.
3– 3ա ղ մո ւթիւն - կ ա բճահա ս ա կ։

5– Վէրքի կեղեւ - Աոիյիր՝.
6– Արգահատանք - Պ՝աււսգանիկ։

8– ^ովհաննայի հայրը - Ղ՝՝ դաբու հերետիկոս ■ 
Ձայնակից դիրեր։

9– աւււսկտումի սերմ - Պրաղիլցի ֆութսլոլիստ :

1Օ- դատարւողշ - ՝ք՝ այլաչաւր: 
14– Զէնքի թիր ախ - Կեղտոտ 
15. $ արւի մր ւսնունր - էքէկը՝.

18. Բ

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

1– Ղ՝անիացի թեն իս վո ւմրն՝.

Պ ա ր անորը
մր - Ուսոս կր -

ասական շաղկապ - 2600 - /սակ - Ւուսական սննդանիւթ մը՝.

մէկնոց - Խորչիէ–.

7– Փոքըարլնող մասնիկ - Տաո–ի մը դրացիները - 3օմարութիւն - Աըեւելեան թաղ

ան ա ւա տ ո ւտ

12– Վայրի արու ի>ոդ ՜ Մոյթ ՜ Ո՝ոմի Շնւսյտրրի ֆիլմերէն - Աստուած՝.

123456 789 10 111213 14 Լ=5
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Ի Լ

Ա Լ

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂ.ԱԶԱՐԵԱՆ



Տ ր վ ու մ է

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ

(Լի բան ան, Բեյրութ)

«Հայապահպանության գործում ունեցած նշանակալի ա վան դի համար» 
համահայկական ամենամյա մրցանակաբաշխութեան

«Լավագույն երիտասարդական կազմակերպություն» անվանակարգում 
առաջին կարգի մրցանակի արժանանալու համար։
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