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2012 թ. Փետրուարի 
29-ին Հայաստանի 
երիտասարդա– 
կան հիմնադրամում տե

ղի ունեցաւ Հայկեան մր
ցանակաբաշխութիւնը։

Հայաստանի երիտա
սարդական հիմնադրամի 
կողմից սահմանուած 
Հայկեան մրցանակներ ըս– 
տացան 2011 թ. երիտա
սարդական տարբեր 

ոլորտներուն իրենց լաւագոյնս դրսեւորած երի
տասարդական եւ ուսանողական կառոյցները։

Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ը եւս ներկայացուած էր մրցա
նակաբաշխութեանդ։

Միջոցառմանը ներկայ էին նաեւ պաշտօնական 
հիւրեր՝ Հ.Հ. վարչապետ Տիգրան Սարգսեանը, 
կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Արմէն 
Աշոտեանը, հասարակական կառոյցների ներկա
յացուցիչներ, ԲՈՒՀ-երի ուսխորհուրդների նախա– 
գահներ, ուսանողներ։

Մեծ էր ուրախութիւնը, երբ «Երեւանում գործող 
լաւագոյն երիտասարդական հասարակական 
կազմակերպութիւն» անուանակարգը յայտարա
րելիք էկրանին յայտնուեց Բիւրականեան սկաու– 
տական բանակավայրի կայմը՝ հայկական Եռա
գոյնով։

Խորհրդանշական արձանիկն ու հաւաստագի– 
րը ստացող Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետ եղբ. 
Հրաչ Շմաւոնեանը՝ իր ողջոյնի եւ շնորհակալա– 
կան խօսքից յետոյ, ներկաներին տեղեկացրեց, որ 
այս տարի մեծ մաշտաբով նշւում է հայ սկաուտու– 

թեան 100-ամեակը եւ բոլորին սիրով հրաւիրեց 
մասնակիցն ու հաղորդակիցը լինել յիշարժան 
այս տօնին նուիրուած միջոցառումներին։

Նշենք, որ Հայկեան մրցանակաբաշխութեան 
շրջանակներում սա կազմակերպութեան արդէն 
երրորդ մրցանակն է։

Մրցանակաբաշխութեան հիւրասիրութեան ըն– 
թացքում Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ը ներկայացնող սկաուտ 
աստիճանաւորներ Այտա Թորոսեանն ու Անի 
Սարգսեանը շփուել եւ զրուցել են Հ.Հ. վարչապետ 
Տ. Սարգսեանի եւ այլ Հ.Կ.ների ներկայացուցիչնե– 
րի հետ։ Նրանք պատմել են սկաուտական շարժ– 
ման եւ կազմակերպութեան ծաւալած գործունէու– 
թեան մասին։ Իսկ վարչապետի այն հարցին. «Արա
րատ բարձրացել էք այս տարի, չէ՞», պատասխա
նել են. «Գեռ ոչ, բայց պատրաստւում ենք»։

Նշենք նաեւ, որ այս մրցանակաբաշխութեան 
յաղթողներին արժէքաւոր նուէրներ էր պատրաս– 
տել միջոցառման գլխաւոր հովանաւոր ՏՅրոտսոց 
ընկերութիւնը։ Մասնաւորապէս Հ.Մ.Զ.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ին 
յանձնուեց «ՏՅրոտսոց <Յյ1յհ7 Հ՜յԵ 8.9», որը կը ծա
ռայի տեղական եւ միջազգային ծրագրերին մաս
նակցող կազմակերպութեան պատուիրակներին։

Հայկեան մրցանակաբաշխութեան նպատակն է 
խթանել ուսանողական ինքնակառավարման 
մարմինների ակտիվութիւնը, ուսանողական ինք
նատիպ նախաձեռնութիւնները, գիտութեան ոլոր
տուն երիտասարդների ներգրաւուածութիւնը, մի
ջազգային համագործակցութիւնը եւ պետական 
երիտասարդական քաղաքականութեան իրակա– 
նացման այլ ոլորտներում կատարուած աշխա– 
տանքները։

Հայկեան մրցանակաբաշխութիւնն անցկաց– 
ւում է Հ.Հ. վարչապետ Տիգրան Սարգսեանի բարձր 
հովանու ներքոյ։

ՔՈՅՐ ՌԻՄԱ ՍԲԵԴԻ-ՍԱՂՐԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

ծով կը դուժէ իր կազմի ան դա մո ւհին եը էն քոյր 
իէիմւս ԷԼբեդի՜Ս ա ղր եան ի մւսհը, որ պաւոահերաւ 
Ձ որեքշաբթի, 14 Աաբտ ԶՕճԶ-ի ուշ դիշերին, յետ

ԷԼւիսո ս՝ ղօր ա ւո ր անհաւոա

տարիներէ զինք դերող անողոք հիւանդ ութիւնր՝. 
՝իրոջ վաղաժամ մահով, ո՛չ միայն ԷԼրեդի եւ 

արա–

՝^ոյր Ռիմա ԷԼբեդի-Լ/ ա ղր եան ի անժամանակ

(Շար.ը էջ 37)
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աււսգեան

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱՆԳԱՄ 
Սեդա Պէշլեան (Լի բան ան), 

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

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■ Խմբագրական 2
■ Ակնարկ 3
■ Դէմքեր 5
■ Պատմութիւն 7
■ Մեր Տեսակցութիւնները 12
■ Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 16
■ Մեր Կորուստները 37

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

■ Միջազգային 14
■ Մանկապատանեկան 38
■ Տարբեր Հայեացքով 40

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յար ութ Մատէնլեան 

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

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօէօսր ՏշթշրՁէւօո - Բհօէօց^սրշ Բձ^1ձ^ձո

Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, նինիշեանի Թաղ 

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

Բ-րոՁմ։ րոՁրշւց@հօրո6Ո6էտշո.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.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)։



ՔՄՆԱԿԶ՝ ԿԱՐԵՒՈՐ

Ք
անակի եւ որակի խնդիրը 
նոր չէ։ Յաւիտենական պայ
քարի մէջ են երկուքը։ Քա– 
նա՞կն է, որ որակ կը ծնի, 
թէ որակն է, որ իր շուրջ 
քանակ կը համախմբէ։

Երկու պարագային ալ քանակը կա– 
րեւոր է, իբրեւ թիւ ու կշիռ։ Ի զուր չէ, որ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի ռազմավարական ծրագիրը 
ամբողջ գլուխ մը կը յատկացնէ այս 
մւոահոգութեան՝ «Անդամակցութեան 
թիլի աճ եւ անդամներու պահպանման 
բարելաւում» վերնագրով։

Քանակի մւոահոգութիւնը համա
հայկական է եւ ունի կենսական նշա
նակութիւն, որովհետեւ Սփիւռքի հայ 
պատանիներու եւ երիտասարդներու 
96 առ հարիւրը՝ աւելի քան 600 հազար 
հայորդիներ, այսօր կը յաճախեն ոչ– 
հայկական վարժարաններ եւ, հետեւա– 
բար, անհասանելի են Հ.Մ.Ը.Մ.ին եւ ընդ– 
հանրապէս հայկական միութիւններուն։

Ի՞նչ ընել եւ ի՞նչպէս ընել, որպէսզի 
հայերէնին եւ հայոց պատմութեան ան
ծանօթ այս տղաքը քաջալերուին Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ին միանալու։ Ահա՜ առաջնահերթ 
խնդիրը, որուն լուծում մը պէտք է 
գտնել շատ արագ՝ համապատասխան 
ծրագիրներու մշակումով եւ ոչ-հայկա– 
կան վարժարաններ թափանցումի հա– 
մարձակ քայլերով։

Վաղուան հայութիւնն են այս տղա
քը, եւ կարելի չէ զանոնք անպաշտպան 
ձգել օտար վարժարաններու երդիքին 
տակ, ուր ազգային ինքնութիւն, դիմա– 
գիծ եւ արժանապատուութիւն բառա– 
րանային թառեր են միայն եւ ոչ՝ ապրը– 
ւող իրականութիւններ։

Կայ նաեւ աշխատանքի անտեսուած 
այլ դաշտ մը. հայկական նորակազմ 
գաղութներու միջավայրը։ Պէտք է հաս– 
նիլ Եւրոպայի եւ նախկին Խ. Սիութեան 
երկիրներու տարածքին տարտղնուած 
հազարաւոր հայ երիտասարդներու, 
որոնք հայապահպանման ո չ մէկ կըռ– 

ւան ունին այսօր իրենց շուրջ, զուրկ են 
վարժարանէ, եկեղեցիէ եւ գաղութային 
կազմակերպ կեանքէ։ Հսկայ թիւ մըն են 
անոնք, որոնք մարդկային իրենց նե
րուժով «օտարին ջաղացքին ջուր 
կը լեցնեն» միայն։

Իսկ ի՞նչ ըսել այն «ներքին» քանա– 
կին մասին, որ յաճախ մեր մէջն է, մեր 
շուրջն է, սակայն, մեզմէ հեռու է։ Երի
տասարդներու կարեւոր թիւ մը այսօր 
կռնակ դարձուցած է մեր միութիւննե– 
րուն, որովհետեւ կեանքի ծանր պայ
մաններու բերումով այլեւս ի վիճակի 
չէ կամաւոր աշխատանք տանելու։

Կան նաեւ ուրիշներ, որոնք նոր աշ– 
խարհի ագատութիւններէն տարուած՝ 
չեն կրնար կամ չեն ուգեր յարմարիլ 
միութենական անդամակցութեան 
խիստ պայմաններուն եւ կը նախընտ– 
րեն համակիր մնալ՝ քան երդուեալ 
միութենական ըլլալ։

Ու դեռ, սրընթաց զարգացող այսօր– 
ւան աշխարհին մէջ, նկատելի է, որ 
երիտասարդութեան մեծ թիւ մը դար
ձած է դժուարահաճ։ Երիտասարդներ 
չեն բաւարարուիր այլեւս փոքր յւսջո– 
ղութիւններով, դուրսի նուաճումները 
տեսնելով՝ կը փափաքին նաեւ միու– 
թիւններու ներսը կրկնել զանոնք, ու 
երբ չեն յաջողիր, յուսախաբութիւններ 
կ՚ապրին, դառնութիւններ կ՚ունենան 
եւ ընդմիշտ կը հեռանան։

Ասոնք բոլորը լուրջ մտահոգութիւն– 
ներ են, որոնց հետ կարելի չէ հաշտ 
ապրիլ։ Կացութեան չհամակերպիլը 
հարցերու լուծման առաջին քայլն է, 
որուն կը հետեւի նորութիւններու 
փնտռտուքի հանգրուանը։ Նորութիւն՝ 
ծրագիրներու, նորութիւն՝ անոնց ներ– 
կայացման ձեւերու, նորութիւն՝ կառու– 
ցային մօտեցումներու մէջ։

Իսկ այս բոլորէն ետք միայն կարելի 
պիտի ըլլայ մտածել քանակը որակի 
վերածող դաստիարակչական հսկայ 
աշխատանքին մասին։
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Հ.Մ.Ը.Մ.՝ Ս՜ԱԲԴԱԿԵՐՏՈՒՄԻ 
ԵՒ ՀԱՅԱԿԵՐՏՈՒՄԻ ԴԱՐԲՆՈՑ

Վարագ Քհնյ. Յովսէփեան 
ԱԹԷՆՔ

նախհիրէն,

ննս ու

111 -

ա -

մւսններու ամէնէն դժոխայիննե՜

տ ո

րի–

՝ք՝ աղւսքւսԼլւս ս դւոլժորղա– 
լվւց ու անն պա ս տ պայմաննե–

ա ա կ ց ո լ–

ն ա սէր ո ւթեան ոգիով՝. Ահ ա

ա -

ու անօթի, հայ կեանքի խանդա վառ. օրերուն, իւումբ մր գա

ղափարապաշտ հայորդիներ, որոնք մեր ժողովուրդի գալի

քով մտահոգ, 1918 Նոյեմբերին, Պոլսոյ մէջ պիտի կոթողէին 
յաղթանակի եւ վերածննդեան ծածանող դրօշը, աստոլածա– 

րուն մէջ չմնաց ու պա տ մո ւթիւն չդարձաւ, այլ պատմութիւն 
կերտեց, սերունդներ կրթեց ու դաստիարակեց ու այդ կամա՜ 
ւոր բանակները պատրաստեց այսօրուան հայրենիքին հա

մար։ Ամէն մէկ կակուղ թաթիկ, մրջնիկ, գւսյլիկ, սկաուտ,

րով ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ շւսրքերէն, կրնան ան 
Ը-Մ-ը ի^ենց համար ս ո

ուականներր նշւսնւսկու աւ դպրոց մը, օճա

այրյ պատմո ւթե ա ն էջերէն ներս–.

նադիրներու մտքին մէջ, երբ կեանքի կը կոչուէր մարղական 
ւոյս միութիւնը, եր բեմն ի Օսմանեան մայրաքաղաքին մէջ, հե~

ա ա

ո ւտո

նադրու տ ո ւ

երիտասարդ ու

> ւյյ մէն մէկ ամեակ անկաս կ ած յաղթանակի տօն

կը տեսնէ ու կը վկայէ վեր յւս յտն ո ւթիւն ը իր անցեալին, իր 
արժէքներուն ու իր փարւքին: Հա մա շխա րհա յին Ա– պուտե

վեհ եր » , ո ւ Տ՝ ն շան ա կին ու ն շան ա բա 
տասաոոուքժեամռ աետե

ա ռւս
անոր մւսրմինն տ ա օս տ

ա

առ

ու վերապրումի մասին–. Ահա թէ ուր– թիւնը–. Ակ աո ւտա

դա ղա փ արը, որովհետեւ
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ջՈր– 
՚ քժւս–

րեգան անոնք ու այդ երագի իր ական արման 
ճամբուն վր ա յ իրենք աչքերը փա կերին՝. 
Հայրենիքի վեր ան կա խւս ց ո ւմ կն անմի^ապկս 
ետք՝ ՀՄԸՄ՝ եգաւ աուածին կագ մակեր– 
աուեժեւնր. որ եր ս // ա ո ւտ ա // ան տ ա ո ա ս ո ւ1 

ս

հա յո ւթեան ու հայրենիքին ծարււսյելու ւսնմ– 
նագո ր դ հաւատքով ու կամքով՝.

մուտք դործեղ հայրենիք 
րարձունքին, Արարատի յ

էքրւագո յնր՝.

Աեւանի ափին ու Արարատի ստորոտին, ան 
իր նոր բ ո յն ր կը շինկ ու կերդկ– «Ագատ 

հայրենիք՝ հգօր Հայրենիք, իմ նոր հայրենիք՝)՝)՝.

խորապկս համոզուած ենք՝ որ 94-/77 մեւս յ յւսնձնա րւո լ–

կ ա նր մ եր ա ն մ ահ ո ւ–

արւոյրով ու գալիքի նոր յանձնարւու

94-/77 մեա յ յանձնարւու

թենկն մինչեւ այսօր՝.

Հայրենիքին համար ծնունդ արւաձ ու կեանքի կոչուած ու 
հայրենիքին ծարււսյելու կոչումով ճամրայ ելած ՀՄԸՄ •ը 
շօշափելի իրականութիւն կ այսօր հայր ենիքկն ներս՝. վերագ

ներ ու՝ ՝–քձ ա ջո ւն ին երու եւ նոյեաններու երադր կեանք գ գեգած

փւսրւքի նոր դափնիներ ւսւելգնելո վ դինք ծնող ժողովուրդի 
ճակատին՝.

^առս/^ միշտ ւարւււվ–––

/(ր ո գ յաւգ տ օրտսեալ ըլլայ յքւշատա 
նադիր րւահվիր ան եր ո ւն եւ փ ա րւք ու ս

խտձտտխտէ տէտբտ ւաօբ օոժ էհշ Բօրշ

ՈՕ17ՏԼ

թս11 օք շհօ/րրոշ, 
1նտէտքս1խ ժշշօրօմշժ 36 րօօրոտ 
աւժ 6 տսմշտ ^ւէհ 1ոժԽս1սօ.1 
հշօէաՀ/օմր շօոժւէւօոէռ^, 
ժւրշշէ աշշշտտ էշ1շբհօոշ Աոշ, 
Խէշրոշէ շօոոշշէէօո, րոաէհսր, 
տօքջէբ հօ% Ա11Ժ ՏԱէ€111է€
Րրէրսէշ հււէհրօօրո \բւէհ հարժրբշր. 
7116 ՏԱ1է€Տ 6(111 սշշօրորոօժէւէշ 
3 <ւժս1էտ օր օ, քօրու1բ 
^ոէհ բշւրշոէտ աւրէ 2 շհ11ժրշո.

տI
5

^331 56; 79 25 ՕՕ^ Թ
ւռքօտր§>բ^ա.օո–րոօոշշՁ.ս. շօրո 
ԱԴ^՜^-բ^Աւօո-րոօոշշՋս. շօրրւ
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Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿՈՆ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԿՈՒՌՔԵՐԷՆ 
ՄԷԿԸ՝ ՄԱՆՈՒԷԼ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ

Օ
րը կէսօր եղած չէ տակա
ւին։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հողերով ապ
րող մարդիկ իրենց ամէ– 
նօրեայ զրոյցը կը կատա
րեն գաւաթ մը սուրճի 
շուրջ։ ծխախոտին ծուխը պատած է չորս 
կողմը, ինչ որ նշան է զրոյցին տաք ըլլա

լուն։ Խօսակիցները սովորական մարդիկ 
չեն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ական ֆութպոլի երբեմնի 
կուռքերն են, որոնք ամէն առաւօտեան 
նման, այդ օր ալ հաւաքուած են իրենց 
ընկերոջ խանութը՝ խօսելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ներկային ու անցեալին մասին, յիշելու 
հին ու նոր դէմքեր եւ դէպքեր։ Այդ օր, սա– 
կայն, անոնք ունին երկու հիւրեր, որոնք 
եկած են իրենց յիշատակելի օրերէն տե– 
ղեկութիւններ քաղելու այլ կուռքի մը մա
սին, որ երկու տարի առաջ, անաղմուկ հե
ռացաւ այս աշխարհէն։ Ոչ ոք յիշեց զինք։ Ոչ մէկ տեղ ոչ 
մէկ տող գրուեցաւ իր մասին։

Զրոյցը ունի քանի մը ամսուան պատմութիւն եւ մաս
նակիցներէն մէկը՝ Սարգիս Աճէմեանը, իր կարգին, դար
ձած է յուշ եւ յիշատակ, մինչ մնացեալ խօսակիցները՝ 
«ճոքին» (Յովհաննէս Յուսամեանը), Լեւոնը (Ալթուն– 
եան) եւ Մարկարոսեանը (Յարութ) կը շարունակեն 
իրենց ամէնօրեայ հանդիպումները, նոյն թափով ու 
մթնոլորտով։

Լիւրերը զրուցակիցներուն կը հարցնեն Մանուէլ Ալ– 
թունեանին մասին, որ իր մահկանցուն կնքեց Մ. Նա
հանգներու մէջ։

ատ

<^ք^ազրամեան^)ին միացան՝ ֆ ո լթպոլիս տներոլ բ աց մը 
ս տ եղծ ո ւեցա ւ՝. 0 րին, պատասխանատուները դիմեցին երկ

րորդական խումբերու հոնկէ մարզիկներ ներկայացուցչա -

մարզիկներու շարքին էր՝

ւստանացիներու (^Փ օ ք ի կա ր պո ս՝^> խո ւմբկն՝. 
Ատ ան ա յի հայրենակցական միութիւնր կրցած

պա տ Ա ո ւքժեա ե ա Ա զ Ա զ ն եր զար զ) ո ւքժպոլ րյւս– 
ղացողներկն մկկը եղած է՝. 16 տարի, 1945-1961, 
ան երած ե Հ-ՄՐՄե •> ա ա եե ո։

նդի հետ– Սկիզբը էսաղա–

տ ա
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Միը այր Ո>֊ըֆալեանի, կիրակոս 9՝ ա լ ա յճ ե ան ի, Ա լա

լսթճիի, Ժ՝ոզէֆ Նալպանտեանի ել այզ սերունդի տղող 
հետ:

Լեւոս– յետոյ ըււսդարած դ ծրդւստքւն, Հ ոդԿասսդս 
Նազաըեանին, Ասյըկաըոսեանին, քամիին 9՝էորդ Աս՜ 
կերիշեանին, Պետրոս Հէքիլեանին եւ Ա ա ը դիս Ազն ա–

ի^ած է։ 1960-ււ/կաններու սԿԸ
էնը, Եղիչը, Օննիկը, 

ւոնը, քձըինձեանը եւ ուրիշներ։

միջն ա պահ դիրքի 
եեո նաեւ / եռանա–

նի ւսզգային հաււս

թիւնը (1946, 1948, 1951,
շեմ, թուրքերը կը պորւային «պզտի՜կը բո֊նեցէք՝>՝>: «Պզտիկ՝>՝)ը1955)։ Հ ա(,ղի1/աո֊ Յով 

կը պատմէ իր գիըքին մէջ՝.

Հ/– 9՝րիգ 77Հ7 Լ
Մաը Մըիյւսյէլ ծնաւ, 1928-^/ն։ էշ^էֆիէի 

ըիշ ճեմարանը յւսճւս էսեց եւ վեըջն ալ 
յուեոաւ։ Պատերառմեն արւա9 ան Ա • 1յա՜

Աա ը կաը ո ս եան •- 1940-ական տարիներուն, Լիբանանի հա

լականին աո^ջեւի գիծին 5 խաղացողներն ալ ՀՄԸՄԷն 
ք. Աանուէլր, Ատեփանը, ւԼարդիվարւը, Շատւսր եւեանը (Մի–

2զային կը դառնար...

Մաըկաըոսեան■ ~ Ամէնէն շատ եղբօրմէ կըջղայնանար։

ա՜

մրցումին։ Այդ օրերուն տակաւին պւս տ կեր ա ս ւի իւրւ չկաը։ 
թաղարին, իյօսնակը ըսաւ, որ տակաւին այսպէս ձւսիյ ծայը

«շք ոքի՝ք)Օր մը ք^ըինձեանին ըսաւ

Մարկարոսեան ■- Մանուէլր ԼՈիսիւիլին/յ մարգ էր՝ մամը– 
մուն կը քնանար։ Փոըձեըէն վերջ, իրիկունները քովս կու հանդէպ։ Անոնք երբեք չէին իլ։ Մենք դիտէ–

ւ) տուն չերթայ։
: իք աղի ժ՜ամւսնակ, մինչեւ հիմա կը յի–

օրինակր դիւրին-դիւրին կրկնուի։

Զրոյցը կը շարունակուի։ Նիւթը նիւթ 
կը բանայ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական յիշաւոակնե– 
րու ամբողջ կծիկը կը քակուի դիմացդ։ 
Կը խոսւոանաս այցելել նաեւ ուրիշ առի
թով, ուրիշ դէմքերու մասին եւս վկայու– 
թիւններ քաղելու համար։ Ու երբ հրա
ժեշտ կու տաս խօսակիցներուդ, կ5անդ– 
րադառնաս, որ ժամուան մը զրոյցը, խօ– 
սակիցներու կենդանի օրինակներով, որ
քա՜ն Հ.Մ.Ը.Մ.ականութիւն տուած է քեզի, 
10 դասախօսութենէ եւ 100 յօդուածէ 
շա տ աւելի։

1948. եղբ. Մանուէլ (մէջտեղը նստած), 
Լիբանանի ազգային խումբին հետ։

6 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 2 (356)



ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ

վերելքին» («Հայ սկաուտ», Փարիզ, 1930, թիւ 7)։
Հա լէււլի մկ^ կատարուած մի^-մասնաճիւղային հանդի– 

պումին կր գուգադիպկբ Շրջանային ՛վարչութեան մէկ

ցիչները՝ որո

1930 թուակիրով–

ս

աի/ոյեանական մրցո ւմներ ո ւ արւթիւ քոյր մւսսնւսճիւգե– 
րուն հանդկպ Ջեր ցոյց տուած եգբայրական ազնիւ ո՜

^յ ս տասրլրսլուսր արւրբր սբ եգաւ ասգաս սըս ալ 
ապացուցանելու՝ թկ Հալկպի մեր մասնաճիւղը

մէջ»։

թիլն կը հա–

Նեըսէս Արք. Բախտիկեան (191յ–չ989) 
կունենայ՝ անոր ձերւնարկելէն արււսջ՝ պկտք է 
՛վարչութեան վաւերացումը ստանայ– նկատելո

ԱՆՏԻՊ, ԼԱ. ՄԱՍ
աւա

ա ւ գն ահա տ նին ա ա

կեցին խագը, որ վերջացաւ 0՜1 կյրութի յաղթ կաուտներր քննութենկ ւ 
տնօրինութիւն յետաձգել թիւնը՝.

(ՀՍոյն րրրւլ ուսր, պասգոԼլ /իոտ էլ Փարաօք սրատըս սէչ, 
երեք քոյր մասնաճիւղերու մարգիկները ունեցան հաւաքոյթ 

7ր արտասանեցին ՇՀ7/7՜ 

՝քթ՝ Պէգճեան, անդամ–թե

լ կողմկ Պոյաճեան, Լուտեր՝ Աւագ եան՝ իյմրա՜ 
մարգիկներ՝ որոնք բոլորն ալ ցգացուցին ու չեշ–

թենք որ յարւաջիկւսյ տա 
ցոյց տայ նոր հ ան դիպո ււ

ելի մեծ յարւաջդիմութիւն մը 
՜ ը^թացքին՝»՝.

րշասայրս րչուլ<րԾաս ասգաս 0 աճատ Սրապեաս Հրս~

յկպի մկ9 տեսնուած ըլլալով Պ՝ըըք Խա նի եւ Ալեքս անտ ր է թի
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որեւէ կեր պո վ իրենց պարապ օրերը կամ Ժ՜ւս–

րր, եկեղեցիէն ետք, վարժ՜արանին բակին մէջ, 
շո ւէ տ ա կան մարզանք կատար ել, րնթերցա– 
նո ւթեա մբ պարապիլ, իսկ ^տք,

ֆութպո/ եւ պտոյտով զբաղիր>, («Տեղեկա
գիր, 24 Յունիս 1930)։

մէջ միշտ կր շեշտէ, որ վ ա ր էո ւթ՜իւնն եր ո ւ

նայ «շքշդապահութիւն, ն ո լիր ո ւմ, ծարւայու–

ւն)՝) րւսրւերուն ի՚որ իմաստը՝.

Պէյրութի մասնաճիւղին 22 Յունիս 1930–
ցիշներ ո ւն հետ, Շրջանային վարչութիւնը անմի֊ 
՚Ո-հո՜Կանոնառհո մր եո ոոեե տոօքժ Լեւոն Ս ե՜

Թրիփո լի, Ապրիլի կիսուն, 25

ղԿ ա

ղեցիկ ու

յթայթել Պէօճէքեւսնի հաշուետուութենէն կր պարզուի, որ <^մուտքը 
եղած է աննաիյրնթաց, թէեւ սնտուկը կը ներկայացնէր բա–

նի տոքթ– ^)էզճեանինր, <^թէեւ զանազան պատճարլ–

անոամներուն՝.

, սա ատութիւնն ու րոլո՜Թրիփ ոլիի մւսսնաճիւղը, Մայիս 1930-^րն, իր ընդհանուր

զանքներու բոլոր

կը կազմեն Արիս Աթմաճեան, Վահան Պ՝ազանճեան, 3՝ Արւա–

քելեան, Մ– Արծրունի, 3՝ Ազըլըեան, Գ– Փ ա–

եզած

րած գործունէութիւնը զնահատելի է՝>՝> (Աւոենագրութիւն, 
22 Յունիս 1930-ի Ընդհանուր ժողովի)։

ցՒէ

1957. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Դամւսսկոսի ֆութպոլի խումբը։

նականացնէր դիշերային դաս

ֆ իզ իքա կան զաստ

ա–

յ ս/է ւ.. ս է / 1—ս ւյյ ւ լ ւ ս ւ֊ հ ք

սենեակներուն համար տեղ–

ր ր ա Լլ ա ս ա ց ն ե լո ւ սզաուտազաս շարԾ՜ուսր, 
սա կայն (^Որպէսզի մեր սիր երի եղբայրները

տ

ս ո ս -

տ ա
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Այս բանաձեւումի հաստւստու 
նւոոուեն Գարւնեև Աոերեան. Ռո ա–

տիս եան, քվովհաննէ ս Աերոբեան եւ Օննիկ

յթՒն

ղալու, ե– կազմա կեր պել ա րւո րթ ա սլ ահա

գամները բժշկական քննո ւթենէ անցներ.

նիւթերու շուրջ դասաէսօսութիւններ, զ– ան~

դւսշտը, կը հաստատէ պարֆիքԱ, պատ փա– 
րալել, ու 8 Յուլիսի նիս տ ին կ՝որոշէ Աեւզ–

տ եմբեր ին ողիմպիական կատա

եանէ եւ Փ ի լիպպո ս ^իերձակեանէ:

2ա/եաե //ար^ուքժեւնր եր 5 0 ոո սա ո ս

1936. սկաուտներ Պէյրութի քաղաքապետարանի դաշտին վրայ։

գրութեան կը յւսնձ՜ 
ատեոե մո. ո– ո ա > տո

տալ, դ– հետաքրքրուիյ ան ոն ց մո վ, 
կու գան պարզապէս ֆո ւթպո լ իյա–

նայ՝. Ամրան եղանակին, սկ

ւժբւսսերուս Տաս ար դրս ուս ղը ղատա 
, անոր ս ենեակներէն մէկը ապահո վե^

ո ս աուտա

աուտներու ծնողներէն արտօնա

պէսզի դէպքի մը պարագային վարչութիւնը պատաս 
տՈլ չըլլայ՝» (Ատենագրութիւն, 5 Օգոստոս 1930)։

այւ արւարղասեր: իասասղոսր ւրտւրաքրս գոտւսցուս տալու 
համար կը ղբկէ քանի մր ֆութպոլիստներ զօրացնելու իրենց 
էսումբր միջաղդային իսաղի մը արւիթով՝. է/ւսրդ մը դործիքնե–

ա–
վիճա կահանո ւթիւն մր կը կազմակերպէ, կը կա ղմա կեր պէ 

կէ հետեւեալ շրջաբերականը– -
նա կումին՝ Պհ ամտունի մէջ– այս վերջին որո՜

(^Տեղեկացանք, որ ինչպէս

նակցելու Օգոստոս

<^Արւաջարկ անդամակցութեան թուղթերը կը դրուին դի՜ 
ղին կողմէ, կցելով իրենց երեք փոքր լուսանկարները - 
ա ո ւտն երր իրենց տ ար ա զո վ~, որոնց եր կո ւքը ա րււսջար կ 
ւդամակցութեան թուղթերուն եւ երրորդը անդամատելո

«/Թ՝ եկն ած ո լին արււս

1՜10 Պհամտունի ^՝էջ իսլւսւ 
նաիյւսձերւնո ւթեա մբ կազմակերպուած ս

Սուրիոյ եւ Լիբանանի շրջանին մէջ ունի իր վերին մարմինը, 
որր միայն իր ա ւա ս ո ւ է շրջանին վերաբերելս լ ընդհանուր 
բնոյթ ունեցող խնդիրնեբ ը կա բ գա դբ ե լո ւ՝. Այսպիսի

Լլողս ղ րնղ ունուելու պարագայբս, զ երչրեը ա րււսշւս ր Լլ ւսԱդւս– 
մակցութեան օրինակներէն մէկը իր քով պւսհելով միւսը աուտա

ւս րւա
ս–

կաուտ արւաջնոբդնեբ ղրկել»՝.

լործի ձեււնարկող Պէյրութի մասնաճիւղի 
ջին օրէն իսկ խճողուած օրակարգ կ ունե–

տեղք ղ ուսեսայ Լիդոսս 
տեղեկադիր էն կր պարղո ւ
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նկատ

ւսրւաւ

11

կ ր ս տա

Շրջանային Վա րչո ւթիւնր 26 Հոկտեմբերին Պէյրութի

կ՝ընէք դիմելու Հ-ՄԸՄի Եդիպաո ս

զ՝ Ծ լ սա 
ատողութեան յանձնեբ

րըւին, էքիսաբ ԼԼպաճեւսն, ճորճ Սիսիրեան, Լուտեբ Մ 
նաճեան, ԷԼլպկբ Հ^ւսքարեան, ԼԼնդբանիկ ԼԼթթարեան, քԱ ո ր էն

Սիութենէն՝. Շ ր^տնային Վարչութիւնը այս 
րլիմումին կը պատասխա 
Սեպ տ երերին 1930 թուակիրով•

թիւններ ը

ատի ունենալով թենիսի ծանր աշխատանքր

, ազատութիւն ունենայ թենիսի վերարերեալ բոլոր

իՒրիւիոլիի մասնաճիւղը հոդեպինդ կաշխ

աԼլուսբր տայրրա յրրելո զ արրորւ, սստւսը 
կեր՝, իր դիմումին ՝իելէկեան որբանո

դասախօս ական դրութիւնը, ւսրւա ֆինին համար մուտք նշա

նէս կելո վ մէկ ս– դահեկան՝. Տրուած հւս շիւներ էն կր պարզոլի, 
որ ամէն անդամուն 65-100 հոգի ներկայ եղած են՝. Ա կ ա ո ւտն ե~

իրենց յատուկ խնայողական սնտուկ՝. Օգոստոսին կր կազմա– 
կերպուի անդամական արշաւ, իսկ ո յ^՛ ամսուան արդէն

նարկել, ինչպէս նախորդ տա

ներկա յա~

ււ տ

ազուսր սր զ արճռլու եւ Ա արզրչ Ար ո 
վերջինին համար յարմար կր տեսնուի

ճանեանր Ղա մա ս կ ո ս ղրկել որպէս լիազօր ներկայացուցիչ՝.

ս

Վարչութիւնը ներքին փոխարւութեամբ միայն կարողա–

111

ա ս տ ո ւ

թի1– կազմակերպել մտածուած ս

Շրֆանային Վարչութիւնը արւանձին շրֆա ր եր ա կ ան ո վ 
պատդամաւորական <եողովի կը հրաւիրէ մասնաճիւզ երը՝.

Այնքան խադաղ եւ բոլորանուէր ճիգերով րնթացող թ՝րի՜ 
փոլիի մասնաճիւղին ներքին կեանքին մէֆ յարւաջ կու դայ փո՜ 

^11 Հ,ոկտծմբեր ճ^-ին պատահած դէպքի մր հետեւան՜ 
քով՝ Այս քննութեան համար կազմուած դատական

մարմինը՝ որուն կը մասնակցին ԼԼրիս ԼԼթմաճեան, Տ՝ Պա/՜

եան, 3՝ ԼԼգըյյըեան, 1լ. Պոյաճեան, յետ քննութեան, կիրակխ 26
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ստանձնած է որբէ մը պաշտ

պան ութէւնր 19 Հոկտեմբեր 
1930 –է խմբապետէն

Սխալ տ եղեկութէւննեբո վ

«Այրանան» թերթի Շաբաթ, 
25 Հոկտեմբերէ թէ լուի ատե–

ւ արէ–

ա տ

ս տորո վ մենքլեզուով,

ատէմ կը վբ~

շարքերէն եւ այս կէմա ընենք

տաբենք զայն ՀՄԸՄէ

շո լթեան»:

հյնդէրը ասով չէ սահմա– 
նաւէակուէր, ԷԼզգայէն վար

ժ՜արանէ սենեակներու հաբըը՝

որոնք որպէս

ո բ ա ղ

ՀՀԽոսրով 9*արաճայեան, որ

մէջտ եղ կու

կան րնթաըքը

ները»՝.

ա ալպէքէն 6 Դեկտեմ

բեր 1930 թուակէր նամակով

շուլժրւսը սւլատր ուսռսալող 
Սէնաս Աքերունէէ ատենա

պետութեան տակ գտն ո ւո ղ 
/մԸ՚ՒւՒ ո էՒՒ ա եղ ա կան վար

կս ղմն ա կ էըն ե ր ր կը դբդրւուէն՝. ք^ողոք եւ Հ
գայ՜. Ս տ եւէ ան Դբ աճեւսնէ՝ էեւոն

ա

վա ւերաընէ երեք հոգէնեբէ

թէւնը, կը թելադրէ որ շուտով գումարուէ

հանուր մոգով ու

ղաբողոք ղր տեղայ է,րշասայրս Հաբշուբրեա ս, որ ստրպուաե 
կ՝ըլլայ ղրկելու Խորէն Սո<–քէասեանբ ոբպէս էէաղօր քննէչ՝.

Լէաղօբ քննէչէն տեղեկագէբէն վբայ, Շբ^անայէն վար

չութիւնը <^ԼԼզդակ՝Խ օբաթեբթէ 16 Դեկտեմբեբ 1930-^7 թէւէն

ԿԸ յայտաբաբէ– (Շար. 31)

Տհօշտ, 
քծտհւօո ^շշշտտօհշտ
& <3ւքէ 1էշրոտ

8օսրյ ՒԽրոորւօսԱ - ՕօրՅ –/\րրո©ու9 Տէր©6է - 8Խց.
8©ւրսէ - ԼցԵջոօո

1©1. : 00961-1-248554, Բձճ : 00961-1-248556 
1\1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րոՅւ1։ հր9էշհ@ցօԽ©որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հր9էշհԵ(^@հօէրրւ9ւ1.շօռւ

հ. Ւ1. տօր^օյւ^ս & շօ.
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՚-ԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՊԷՏՔ է ՕՐԻՆԱԿԵԼՍ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆՆԵՐ ԸԼԼԱԼ, 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԸ ԱՆԴԱՍՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

"ՄԱՐ1ՀՒՄԻՆ Կ ԸՍԷ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ վԱՍՏԱԿԱՇԱՏ 
Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ ԵՂԲ ՎԱՀԷ ՊՕՇԿԷՋԷՆԵԱՆ

ՀՀարցազրոյցը վարեց՝ Րաֆֆի Սիւլահեան 
ՀՀԱԼԷՊ--

եօթը ան դամ։ Այզ

տասխանատուն էը եղը– Լե~ 
ւո ն Աեըճ անեանը՝. 3ս^որդա

Կարելի է^ մեզի ներկայացնել ձեր կենսագրականը եւ թէ
ի՞նչպէս մուտք գործած էք Հ՝Մ՝Ը՝Մփ շարքերէ ա–

֊ Ծնած եմ Լրբանան, 1929 թ

եմ Ո՚.սոլ.մնասիրաց վ՚արժարանը՝. 1942 թուականին նետուե– 
զայ կեանքէ։ ասպարէդ րնտրելով ինքնաշարժներու նստա–

քայրս Այնթապի մէջ

րեցանք մեղի թելադրեց, որ անդամակցինք միութեան մը 
ըսելով թէ ակումբը երկըոըդ դպրոց մրն է՝. 1943-^րՆ, հան–

չ^ապադշուրեասը։ Ս>յդ Հ(1Լա՜ 
նին Լիբ ա նանի մէջ տեղի ու

նեցաւ միջ~մա սն աճիւղա լին 
ողիմպիական մրցա չա րք մը՝. 
Լիեծ թիլով եղբայրներ, որ– 
պէս երէց ս կա ո լան եը ,

ւս ո ււո ա

ս

քին մասնակցեցան այդ մըցումներուն: Կր յիշեմ, մեր ճամ–

Հալէպի դէմքերէն Աա ա -

տալլա (վ՝ապիրին, որուն թաղման ար ա ր ո դո ւթեւսն 
դտնուեցան իյումբ մը Հ՝Մ՝Ը՝Մ.ական եղբայրներ՝.

Կարելիէ է ամփոփ տեղեկութիւնն եր փոխանցել Հ՝Մ՝~ 
Ը.Ա՝.ական ձեր կեանքին մասին՝.

- 1944 թուականին, երբ ներգաղթր սկսաւ, մեր խումբը 
որ մօ

Որո՛նք կը յիշէք այդ պատասխանատուներէն՝.
՜ Այզ շբջանր ունեցաւ բաւական վաստակաւոր եւ ծարւա– 

յասէր եղբայրներ, որոնք մեղի սորվեցուցին հաւատարմու~ 
թիւն՝ ծարւայութիլն եւ ա զղա սիր ո ւթիւն՝. ԷԼն ոնցմէ կրնամ 
յիշել եղբայրներ Լուտեր էիասպանաճեանր, 3արութիլն Տէր՜ 
վիշեանը՝ էյ դուարդ ճէմճէմեանը, 3արութիւն թարսեղեանը^ 
Գրքրգ որ ԼԼնտոնեանր եւ շատեր՝ որոնք բոլորր եղան մեր իտէ– 
ախերը։

Որպէս տարազաւոր դադրելէ ետք՝ վարչական խնչ պաշ
տօններ վարած էքւ

֊ Մինչեւ 1953 թուական եղած եմ տարազաւոր սկաուտ: 
Շրջան մը հեռ.ու մնացի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կազմերէն, բայց վարեցի 

նյանա

ա՜

կան, եզր՝ Լեւոն էսմէրեանի ատենապետութեամբ՝.

ԼԼյզ վարչութեան մէջ էին ՝իարւէն էյ փփէ ԷԼզգ. ճեմարանի
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հան գո ւցեա լ տնօրէն Անդրանիկ քս աչա տ ո ւր– 

լք ո ղ տ ա ս ս հ ս V/ ա ս ս աօեա սր եւ Աուրդս Լյա~ 
զարեանը։ Որպէս վարչական ստանձնած էի 
դանձ ապահի պաշտօնը՝. 1977 թուականին 

եր՝. Ա ուրրոյ աղուս ըսեր ու սրացսաս շրչւս– 
նին՝ մենք տասնեակ մը նամակներ յղեցինք 

ա ո ա

ա րւաչա ր Լլ ր ս, ս եզ պաՏեց որպ^ս ւսսշատ 
միութիւն, եւ պետութեան կողմէ ՀհՍՈՒ/1 /*» 
անունը եղաւ «ԵԱՐՄՈ ՒՀ՝»՛– Հանի մեր մար

զիկներուն մեծամասն ուի 
ներ էին աշխատանք տա 
րահամ Հէշիշեանր ստա

Միեւնո յնԱզդ–

ա րւ էն Եփփէ

(Ւա ման ա կ ան մարզեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի խո ւմր եր ր

Մր բանակումն է, որ յատուկ տպաւորութիւն ձգած է

տնտեսական եւ դա ւա րււս կան ժ՜ողովներու անդա մ: Պ ա ր դե~ 
ւատրուած եմ Հերիոյ իեեմի ԷԼրււս^նորղ Աուրէն Արք՝ Կ՝աթա~ 
րոյեանի ձերւամր ազգային մարմիններու շուրջ քարււսսուն 
տարիներու ծ ա րւայո ւթեան ս համար՝. Պ ա ր գեւա տ ր ո ւած եմ

ձեր վրայ՝.

Ի՞նչ տարբերութիւն կը գտնէք անցեա լի եւ ներկայի սե~
Պէյըտրն Փ

Ը՝Մ՝ի այսօրուան սերունդին՝.
ներ ք որոնք մարզուած էին լա ւա դոյն կերպով: էյ ղբայրներուն ֊Մեր սերունդին մօտ կար զոհողութեան ո դին՝ Կըծարւա– 

յէՒն–ջ արււսնց նիւթական ակնկալութեան՝. Մարզիկները

րւ ս 1լ աո ւտա 
տ՚անօո։

՚ րՒն աշխա–

Կրնսմք յիչել յատկանշական դէպք մը, որ անջնջելի կը մը– 
նայ ձեր տպաւորութեան մէջ՝.

- 1959 թուականին, մեր (հՆաւասարղ եան՝)՝) դւսշտը, որուն

զեցինք վերա

: Ներկ այպ

շիկները՝. Ներկայիս այս մէկը նուազած կը տեսնեմ մեր ան– 
րյամներուն մօտ՝. Յարղանբս քաւորին՝ սաէայն ոմանք եղած 

կազմին պարտւս– 
լի տ ա կ ի ց ւսնդամ–

ներ, որովհետեւ պատանիին կամ երիտասարդին տիպար օրի

նակն է իր պատասխանատուն՝. Պէտք է օրինակելի միո ւթե– 
նականներ ր//աը օրինակելի անդամն եր պատրաստելու հւս–

քն՝իւյսիւղեանին ներկայացու

ին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի համակիրները՝. Ապահովեցինք

րը, սեղաններր եւ կարողացանք նիւթական 
եկամուտի աղրիւր մը ունենալ՝.

Հ՝Մ–Ը՝Մ–ի էորԼքէե ազգային ի՞նչ պար
տական ութ իւնն եր ս տան ձնած էք՝.

- Աւելի քան քսան տարի եղած եմ Ազդ–

անդամ՝. Եղած եմ Ա– Աստուածածին եկեղեց–

շրջանէն մինչեւ 22 տ ա

կել ձեր իւօսքը։
ա–

սերունդէն խնդրանքս է, որ ր//ան անաչառ. 
ծ ա ռա յո զն երը այս միո ւթեան, որ աւելի քան 
94 տարի պատրաստեր ազգային դէմքեր՝.

ուզես արււս

ա տ ա ս

կա մո ւրջ՝. իրենց
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ՀՋԱԶՋԱՅԻՆ

Հ՜ Գէորգ Թորոյեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ ֊

ան րն տ ան իքէ 
՝. Իսե Պաոսա

կնյւսյտ է, որ ս պան ա կան ֆութպոլը վերջքն տարի

ներուն կ ապրի իր «/7սկեդարը>՝>՝. Ազդային իյումբը 
վերֆին երկու միջազդային մր ց ա շա րքեր ո ւն է/ու՜

ամէնէն հետաքրքրական աիյոյեանութիւններէն մէկը՛.

սանայ անջատողական տրամաղրուի 
թալաններու խորհրդանիշը՛. Ահա ւա ս 
ներուն միջեւ կատարուած մրցո ւմնել 
((տաք)) վիճակի եւ երբեմն թատեբաբ 
մաբզավայել եբեւոյթնեբու՚.

Ա պա ս րո յ արւո յեւս սո ւրրեա ե ս ած ա գո յս ա Լլո ւս բն երը արքա

յական իէէալ Լիատրիտն ու աթ ա լ անի ո յ Պարսելոնան են՝. 
Այս երկու ակումբները միասնաբար տիրացած են շուրջ 50

սա 432 կոր. Այս մր ցո ւմն եր ր կատարուած են բոէոր

են բա զ մ ա թի

Աակա յն, այս
բուն^՝) միջեւ տեղի ունեցող մըր֊

եբկու Հ(հս կան ե~

ունին՛. Անկւսիյ այն իբողութենէն,

ենթակայական ու քա~

դրդապատճարւներ ,

ն9 ԴՐ մը կր կատարուիորո

Ա ւսմւս կ, Լ/պանիոյ լիկայի բաժ՜ակ Լներ կայիստեոաոաե են Սպանեու

կի արւա

Լիատրիտի մէջ՝ վձորասիոնի ան~ 
ւան րա ծ՜ակի կիս ա ւա ր տ ա կան ին

տարուա& էյ 1( ետրուար ճ.սՀյԱ–րս, 
Պարսելոնայի մէջ եւ իիէալ յաղ՜

այլ մրցա շարքեր եւ բարեկամա

նան մոոումնեո՛. ԱրււսԳեն մրոումր

եւ աւարտած ղ "ւարսայր յաղրրա– 
նակուի 3-1 արդիւնքով՝. Աիյոյեա՜ 
նուէժեան արւաԳեն մոոումո կա–

ջնջուած)՝ եւր ո պա կ ան մրցաշար– 
քեր, միջազդային թէ տեղական

տ
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կապ մը յապթած կ 2-1 ա բ դիւնքով՝. Մկալ ամե–

սասռԾ ա բ պբւսքո պ յա ղ(սա ս ա պը աը ճա ս ա պ– 
բած կ 1943-^ն, Սպանիոյ բաժ՜ա կի կ իս ա ւա ըտա

կանքն 11-1 արդիւնքով, իսկ Պարսա 1913-^րն

ա ր դիւնքո վ յապթած կ իեկալխ. փ լասիքոյի

պարդ կո լ-սքո բ րրն կ Սատ

նակներու մեծա գո յն ֆութպո լիստներկն Տ/՚ 
Սթեֆանօ: Ան ք/ասիքոյի մբցումնեբուն րն–

սա

թացքին նշանակած կ 18 կոչ*. Սա կայն, Պար

եալներր ունի բարելաւելու Տի Աթեֆանոյի

Ռկալէն

Պ արսելոնայկն Ակալ Աատրիտ

մրցանիչը–.

Սպանական ֆ ո ւթպո լի վեր ելքին հետ, քլա՜

հ ետ աքբքբ ո ւ թի1֊ նըսիքոյի նկւստմամբ

ամկնկն չատ ակնպիբ ո ւնեցո պ մր ցո ւմր՝. 2002–
ղիսանայ Չկմփիրնպ /իկի աւաբ

թիւնր գրեթկ անխուսափելի կՄինչ Ակալփ ումա–ին, Չեմփիբնպ լիկի կիսաւաբ

Հեր ջին տարիներուն, քլաս իքո յին վրայ լուս յի, Պենպիմայի եւ Հիկո ւկն ի եւ

ա -

- ս թի անօ ֊Լիոնկլ Լիեսսի պայքարը, Մո–

ծած են քլասիքոյին շոլ իոլայի (եամանոլ–

սա՝. Աշխարհի լա ւա դո յն

վերջին տարիներուն քլաս

աչխարհի լաւագոյններկն կ, եթկ ոչարդրւսաւպտուբրե 
լաւադո յնր՝.

Մկկ բան յստա 
նեբբ միշտ ալ տա^ 
կանացած՝^ մթնոլորտի մկջ տեղի կ ունենան,

ա–

րայեպ համակիրներուն համար այս մրցումներուն ա 
ներր > ա տ

նի ըսելիք, մինչ թոնալտօ յաճախ շուքի մկջ կը մնայ–. Այս տա–

իայեանութիւնը, որ

յՒ
ա֊ս ա

դիմաց–.

մրցակից կազմինյ

մտած կ հետաքրքրական եւ վճ 
նական կ որ ախոյեանը ճշդու 
Ապրիլին, փամփ Նուի մկջ կա

յանալիք քլասիքոյի արդիւնքին 
լոյսին տակ–. էատ հաւանական 
կ նաեւ, որ անոնք իրարու հան– 
դիպին նաեւ Զ եմփիրնպ լի^Ւ
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.

ՇԱԸԺԱՅՈՒՄ
ԱՆՑԿԱՑՈՒԵՑ
5-ՐԳ ՍԿԱՈՒՏԱԿ1Ռ

I

ՀԱՒԱՔԸ
( Թղթակից|
Հ ԵՐԵՒԱՆ

Ալքեր տ

կ կա ր էքն եր ունեցող երիտասարդներէ

Փետրուարէ Հ-ՃՀլ-էն

տական հա ւաքէն–. Աէջազգայէն հաւաքէն էրենց մա սն ա կց 
թէւնն են բերել <9 սկաուտներ 38 երկրներէց՝.

Լյէջոցարւմւսն ծրադրում ներւսրւուած են եղ.

կան կա ղ մա կեր պո ւթէւնն եր է փորձէ փոէյանակ ջՒն

տաԼլւսս Կասալսարաս եւ Լյարսայր յատուղ Լլւսրրք ուսեցող 
երեէսաներէ գէշերօթէկ դպրոց՝. Աէկ ո ց ա րւմ ան րնթացքում յէ– 

ծրագրեր, որոնք մա սն ա կէցն եր ը պկտք կ էրականացնեն 
էրենց երկրներում՝.

Տեղէ են ունեցել նաեւ մշակութայէն տարբեր մէջոցա՜ 
րւումներ, որոնցէց նշանակալէն ազգայէն երեկոյէ անցկա– 
ցումն կ եղեր Արա րն թա ցքո ւմ պատուէրակները ծանօթացել 
են մասնակէց եր կրներ է մշակոյթէ, ո ւտ ես տներէ, երդերէ, 
պարերէ ու ս ո վո ր ո ւթէւնն եր է հետ՝. Հայւսստանէ ներ կայա

ցուր էչր ներկաներէն սովորեցրել կ ազգայէն Աշու էսրրւ պարը

ա–

Շկյէյ Լ/ուչթան Պ էն Լքոհւս մմկ տ Ալ փ ա ս էմէէ այցելու

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱՐՇԱՒ 
Դ-ԷՊԻ ԱԲԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

եղանակէն սկ ա ո ւտ–

ոտքով հաստն Աաղմոսավանք,ներ ը

համալէւրէ րս՜

ա–

ն արշաւ, որ է մա ման ա կ

ոլ այՅել17ցՒն
Ար ա գած լ եր ա ն 
ո.տն ո ւո ո ԱԼր տ ա

նական դրասենեակում սկաուտներէց 
ոմանք ստացան ա տասնորդէ եւ փոկս 
ւսրււսջնորդէ աստէճաններ՝.

նէէ մէջնադարեան եկեղեցէներ՝.

\^/\^/\^.հօրո6Ո0էրո0ո.օրց ^^^.հօրոշոշէ– 
րո6ո.օրց^\^\^.հօրո6ո6էրո6ո.օրց
՝՞/^ո/^.հ0տ©Ո6էաԹհ°.օրցէ–
րո6ո.օրց7\/77\^.հօրո6ո6էրո6ո.օրց
\^\^\^.հօրո6Ո0էրո©ո.օրց ^\^/\ձ/.հօրոօոօէ֊
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէյԱԱԱԱԱ,^9

ա ո ւ տ տ

իրենց մասնակցութիւնը բեր եցին կազ–

ի 2-4-^/ն ԼԼղաւնա՜

Ա. ԿԱՐԳԻ ԴՊՐՈՑ-ԲԱՆԱԿՈՒՄ
թիւնները զարգացնելով

միա ւորն երից՝.

^մրագիրն իրենից ներկայացնում կր 
խմբա կներ ի եւ խմրերի պա տ ա ս խան ա– 
տո ւ ների ու. ա ո.սւ^ն ո ր դն եր ի որակաւոր՜ 
ման ոսւրձոաոման տեսա –ոոոծնաԼ ան

գործնական ա շիւ ա տ անքն եր ից յետոյ 
իրականացուող երեկոյեան (եամանցա–

դասըսլժացք՝. իւղ ր ո ց-բա ս ա զո ւսը ս/սռ

նակ իցն երին հնարաւորութիւն ւոուեց 
իրենց տեսական դիտելի օներն ու դործ–

ք^ացի ս կ ա ո ւտ ա կանից, ներկայաց– 
եցին նաեւ ազգային բնոյթի թեմաներ 
րալիրուած ղասախօսների միջոցսվ՝.

Նո /ն քսանուս 11 արւուքծեամր ու ա1ւտե–

Լյ/ւօրեայ աշրւատասքըց յետոյ, սաս– 
նակիցներր վերադարձան միա ւո րն եր 
նոր դա զա փ աըներ ու ծրագրեր իրա՜

ՈՒՍՈՒ1ՌԱԿ1Ռ ՍԵՄԻՆԱՐ ՊՈՒՏԱՓԵՇՏՈՒՄ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ

ցեր եւ գիտելիքների գործնական կիրւսրւման վարժ՜ութիւն–

012 թոլականի Փետը 
/ում Պուտաւեե> տե Ե

111–

<^Փոխել իրւսվիճակը– երիտասարդների իրաւունքների շահերի 
պաշտպանութիւն» («ՏհՋ|ՅՇ էՒ1Շ ՇեՁՈ§6։ ք01՜ %11էհ

1^1§հէՏ») թեմայով, որին մասնակցում կին Հա մ սւ շխտ րհ ա յին 
Սե ա ո ւտ ա 11 ան (7 արմման Եւո ոաա եւ Ւյ լուսսհա սևաուտաեան

կոն, որի րնթացքում բոլոր մասնակիցները հակիրճ ներկա– 
յացրել են իրենց մշակոյթը, արուեստն ու պատմութիւնը՝, 
էյրեկոյի համար Հայաստանի ներկայացուցիչները, բացի ազ– 
գային խ ո րհ ր դան ի շն եր ը, Հայաստանի ու կազմակերպու

թեան մասին պատմող գրականութիւն ը, ազդային խոհանոցը 
4, որըներ կա յացնել

տ ա ր ած ա շրջանն եր ի ա զգա յին կա զմա կեր պո ւթիւնն եր ից 
հրաւիրուած երիտասարդ ան դամն եր՝. Հայաստանի տզզա

յին սկ

րից եւ. քոյր

մակարդող թիմի անդամներից՝.

Լիասնակիցներին նաեւ հնարաւորու 
Պուտաւիե> տի տեսարւեան վա (րեր (Լի Լյ

Սեմինա՚րի րն թա ցքո ւմ համակարգող թիմի կո ղմից (Մար

Պայրաքտարօ) ներկայացրել են մի շարք դասախօսութիւն– 
ներ, որոնք հիմնականում երիտասարդների իրաւունքների, 

Լիաթիասի եկեղեցի, Հեր ո սն եր ի հրապարակ, թուդա պալատ), 
իսկ ազդային րւես տ ո ր ւսնն եր ից մկկում կազմակերպուած 
րնթրիքին ծանօթանալ հունդարական խոհանոցին։

Լ)՝ րագիրը բոլոր մասնակիցն երի կոզմից կ ար եւոր ո ւել կ իր

թիւններ ի

իրադործման, ինչպկս

օրերը, րն կեր ա կան

կեր պո ւթիւնն եր ի շահե

լու ուզղութիւնների մա

սին են եղեր.

կ ա զմա կ եր պո ւել են 
նաեւ իրավիճակային խա–

լիքն եր ր ազդային րս~

ու դր ա

կը յի շո ւեն, իսկ ձերւք

բերուած դիտելիքներն

ազդային կազմակեր

պութիւնն եր ի արւաջխա՜

հաստատումը րնդմիշտ
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ՀՄ Ը ՄԻ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ 

Հ֊ՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ

ի Մւսրօ Քէշիշեան
Հ ԼՈՍԱՆՃԵԼԸՍ

կ տ ա ր եկան 
ա տ ա ս հյ ան ա -

ա–

լար 2012-^2/, Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի ԷԼր եւմտ եան Աիաց–

տրւրըսղալուրր&ասբ։ օրորյողրս պաշտօսաղաս բացուսը ղա– 
տարուեցաւ Ուրբաթ, Փետրուարի երեկոյեա ն մամը 6-30֊
ին՝. Ներ կաներ ը ո ղջո ւնեց հիւր րնկա լ շրջանի Շ էանային 
վարչութեան ա տ ենա պետ եղբ– վւսրւնիկ ԷԼբրահամեան, որ 

թիւնը րնգգծելկկազմակեր պ

ծանօթացման ւսրւիթր րնծւսյեց–, ԷԼյսպկս––

Հ՝Մ՝Ը՝Մ իԳանատայի Շրջանային վւսրչութենկն հան գի– 
պումին մասնակցեցան եղբայրներ Լեւոն Պկնկեւսն (ատենա՜

ա–

թիւններ

Մ՝ Նահանգներու Շրջանային վարչութենկն եղբայրներ 
Պ՝արւնիկ ԷԼբրահամեան (ատենապետ), Փիկր Մանուկ եան 
(ւի ո խ ատենապետ), Ո աֆֆի §նծ ա լ եան (քարտուղար) եւ 
Շրջանային Ընդհ– խմբապետուհի քոյր Թալին Հֆնտոյեւսն՝.

Հանղ իպո ւմն եր 

ժ՜ողովականներուն բարի գալուստ մաղթելկ ետք, արւաջին 
հերթին շնորհաւորեց ժ՜ողովականները, որոնք Հ՝Մ՝Ը՝Մ ակա

նի հաւատքով իրենց թանկագին մամանակր տրամադրած եւ 
ներկայացած են մողովին՝. ԷԼպա, Հ Մ՝Ը՝Մ կն ներս համագոր–

նա արւնիկ Նաղարկթեան՝.

ներկն Սմբ ատ Տ Լ՛ ա մկ ո չե ււ 
րն կեր ա կցո ւթեա մբ մասնակ 
ցաւ ս կաուտական ժ՜ո ղ ո վին՝

ւս ս~

Լի– Նահանգներու Շրջանային 
վւսրչութենկն եղբայր էվովիկ 
ԷԼսս աոեան (ատենապետ), օո /-

թիւնը նման

աշխատանքր շրջանն եր ո ւ մի

տ ա

> Տւ
ա

տ ան իքին կողմկ

րծ րն թացին եւ
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մ ա յնքի հ

ներգրաւելո

ԳԸ՝

պեն Հայրենիքին եւ անոր մէջ կր զօրացնեն ազգային ոգՒն՚.

պէս՝

թեան յանձն

Փետրուարի աո.ա

վականները այցելեցին Հ Մ՝՜ 
փ «Արա– 
Անճելըս ի 

կ եգր ոնն ե~

Այնուհետել ,

Հիարւնիկ 
ա տ են ա սլ ետ

կանն երը

ղջացուցին

Ընթերցո ւեցա ւ 
միջ-դՒ լան ա կ ան 
ա տ են ա դր ո ւթիւն ը,

ներկայացուցիչ

ները աո-անձնաբար նեբկայացուցին իբենց շբջաննեբու րնդ– 
հանո ւո . մա ո ո ա // ան եւ ս // ա ո ւա ա // ան ոո ոծ ո ւն է ո ւքժեան ամ– Լրունդներու ազգային գաստիա– 

ատանքներու կա զմւս կեր սլմ ան, 
ու եւ համացանցի միջոցով հա~

զեկավարներր արւա նձ֊ 
ա ո ւտ ա կան ա շիսա տ անքն եր ո ւ քննարկման 

նոլիրուած իրենց արւանձին մորլովր գո ւմա ր եցին՝. Ակաուտա–

Ապսյ,

Ա կ ա ո ւտ ա ունենա  լո

րր պիտի կազմակերպեն Աուլիս-()գոսւոոս 2013–//^/, ւսրււս–

ա–

Զոյդ մո զովն երու մասնակիցներր զրաղեցան երեք շր^ան– կնարկ

համապատաս

Սւիիւրւք-Հայաստան քոյր 
ւի ունենալով անոր ունե–

իյանակոլին շրջաններու միջեւ՝. Այս իմաստով, քաջալեր ելի 
նկատուեցաւ յա ւաթիկ ա յ քարւամեակին, երեք շրջաններուն 
համար կազմակերպել միջ֊ցամաքամասային բանակում կամ

էյիջ– շրջանային երկօրեայ

ռազմավարական ծրագիրին մասին, լայն բա–

կա լ շրջանին կոզմէ հբաւիբուեցան իյր ա խճանք-րն  թր իքի մը, 
շրջանի <^3)ինիշիա^> ճաշարանը, ուր աւելի ծանօթացան իրա

րու եւ հւսճելի երեկոյ մր անցուցին միասնաբար՝.

կիրակի, 19 Փետրուարին, երեք շրջաններու ն եր կա յա ց ո լ– 
ցիչները մեկնեցան Աա ն Տիէկօ եւ ներկայ գտնուեցան տեղ– 
ւոյն (^Աեւան՝^ մասնաճիւղի կազմակերպած պասքեթպոլի եւ 
վ ո լիսլո լի միջ~մ ա սն աճ իւղա յին մըցո ւմներուն: Այս ւսրւիթով,

կին հետ, որ ւզէ ս զի երիտասւ 
թեան շարքերուն մէջ եւ ստա թեւսն հետ, ծանօթացան

օրը, երեկոյեւսն, անոնք նեյ 
տէյլի ((Արարատ)) մա սն ա

ա ա գային-յեղափոիյական երգերու գեզեցիկ ելոյթը–

էյրկուշաբթի, 20 Փետրուարին, մողովականներր գեզեցիկ 
յուշերով մեկն եցան իրենց եր կիրն եր ը, հա մա գո րծա կցո լ–
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ԳՆԵՐ

ՀՄ.2.Մ.Ի ՍԱՆ ՏԻԷԿՈՅԻ «ՍԵՒԱՆ» ՄՍՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
ՄԻԶ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 27-ՐԴ ՄԱԲԶԱԽՍՂԵՐ2

Մարօ Քէշիշեան
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

ձԱրզաէյ՝>) եւ կազմակերպիչ Սան Տիիկ ոյէ <^Սեւան՝Խ մասնա՜ 
ճէւղերէն՝.

•ԴԽրՒ*–

րնտ ա

Փետրուար 2012-^րն, էն թ րրն է շրն ըլ՝ք) համալսարանէ

երկար շաբաթավերջր մէշտ վ եր ա պահո ւած է 
Սան Տ էէ կո յէ ((Սեւանա մա սնաճէւղ էն, որ այդ 

տարեկան էր մէջ~մ ա սն աճ իւղ ա յէն 
թէւն ստեղծելով Հ՝Մ՝Ը՝Մէ 

թին մէջ–.

նայէն հան դէպո ւմր

նիկ Աբր ա -

համեանէ, ւէոէս ատենապետ եղր– Փէէր Մանուկեանէ եւ ատե

նադպիր եղբ– է աֆֆէ Ցնծալեանի րնկերակցութեամր, կէրա– 
կէ, 19 Փետրուարէն այցելեցին ձէլէրնթ էնթրրնէշրնրյ՝ք) հա

մալսարանէ մարզադաշտր եւ ականատես եղան րնթացոդ 
մրցւսշարքէն–. Սնոնք նաեւ արւանձէն հանդէպում մը ո ւն եղան

ա չէսա տ անքն եր ո ւն։

Հ(.2(–րդ տարէն ր/չալով, յաջողութեամբ իրագործուեցան 
«Մեւան՝Խէ այս մարզաէսաղերր, որուն կազմակերպչական աշ–

բծաէսնդրութեամբ կազմակերպել եզակի այս մարզաէսաղե– 
րը, ո^ո^յք հեզասահ ընթացան, արւանյ որեւէ պատահարէ՝.

կ՝նւսհատ

խտտանքներուն մեծապէս օգտակար հանդիսացան &րֆւսնւս–

ա~

մ ասնակցութեամբ կը էյըաէսուսեն մասնաճէւղր մեծապէս

վ ներ շնչեց մ ա սն աճ էւ–

ա–

եեց ((Սեւանա մասնաճէւղէ հիմնադիրներէն եւ անոր երկար 
տարիներու ատենապետ եղբ– էաֆֆէ ^֊Լ ա րմա սլ ևա հան ՝

ա–

սազարգերու (Ս երկսեո. ըյուԱբեր հ–ՍՀ–Ս՝ր Լոս ԼԼնճելրսէ, 
Սան 3)րանսէսքոյէ, Ա)րեզնոյէ Հ(Սասուն)), Լքոնթեպելյոյէ, Փա~ 
սատէնայէ «ՀԼզատամարլհհ», կ լենտէյլփ ((Արարատ)), 0րէնճ 
՝քաունթէէ ((Աարրլ արապատ)), Սան Ֆերւնանտօ հովիտէ ((Լքւս~ 

սենթա հովիտէ «^ա^»։ ըր պէնքէ ((Սէփան՝ք), Լաս

Յայտնենք, թէ Հ՝Մ՝Ը՝Ս՝Է <^Սեւան^> մասնաճէւղը հէմնը–

Հ Մ՝Ը–Մ՝ական քոյր-եղբայրներու կողմէ՝. Հակարւակ Սան 
1էոքըաթէլ դաղութէն, մասնաճէւղր կաբորլացած է 

գոյատեւել եւ պատմական դարձնել յատկապէս պասքեթպո–
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ւսԱ ասնաճիւղր 1լը բերէ շրջանի Ն™՜

2011-2012 տարեշրջանէ մ ա սնա

ատ ա տ են ա

Լբաբ տ ո ւղաբ\ Աարինա իՒիւֆէնքեանի Լգա նձ ապահ), ԷդՒ 
Արոլշանեանի, իԼաքէլ *֊Լա րմա պետ եան ի եւ Անդրէ Շամմա~ 
սի։ Աա սնաճիւղը կր հաշուէ 106 ան դամ, որոնց ՏՇ-ր մարդա– 
կան բամանմունքի ան դամ է, իսկ մնացեա լ 30-ր մա սն ւսճիւ– 
ղի րնդհանուր ա շխա տ անքներ ո վ հետաքրքրուո ղներ :

Մա ր դաէսւս ղեր ո ւ ա խո յեան ո ւթեան մրդումներր տեղի ոլ–

նեցան էյրկուշաբթէ, 20 Փետբ

ննաէսրնթադ ն ա էս ա ձերւն ո ւթիւն ր վերէ

դտաւ նոյն օրր կէսօրէ ետք մամր 4՜
ս ա

ՄԱՐՋԱԽԱՂԵՐՈՒՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ
ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ

Ա ԴԱՍԱԿԱՐԳ - ԱԳՋ.ԻԿՆԵՐ (Սբբշր)
1. Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (1) մա սնաճիւղ

2– Փալյատինայի ((Ադատամար1/7» (1) մ ա սն աճ իւղ

3– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (2) եւ Փասատինայի ((Ադատա– 
մարտ» (2) մասնաճիւդեր

Ա– ԴԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ԱՂՋԻԿՆԵՐ (Լօ^շր)
1– Սան էիերւնանտօ հուէիտի ((Աասիս)) մասնաճիւդ

2. Փասատինայի ((Ադատամարտ)) մասնաճիւղ

3– Կ/ենտէյլի <^Անի՝ֆ եւ ((Սարդարապաէռ» մասնաճիւղեր

Գ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1– Կ/ենտէյլի ((Արարատ» (1) մասնաճիլդ

2– Բրես ենթա հովիտի <&անթ՝)) մասնաճիլդ

3– Փասատինայի ((Ադատամարտ» մասնաճիւդ

Ա֊ճ ԴԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ՄԱՆՉԵՐ
1– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (1) մասնաճիլղ

2– Լոս Անճելրսի (1) մասնաճիւղ

3– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (2) եւ ((Արարատ)) (4) մասն աճՒղ

Ա-2 ԳԱՍԱԿԱՐԳ - ՍԱՆՁԵՐ
1– Աան Ֆերւնանտօ հովիտի ((Աա սիս)) (2) մասնաճիւդ

2– Լաս ւԼեկասի <^Ար դա էս՝^> մասնաճիւդ

3– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (1) եւ (Միւսսիս)) (2) մասնաճիւղեր

Ա֊Յ ԴԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ՄԱՆՉԵՐ
1– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (3) մասնաճիւդ

2– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (2) մասնաճիւղ

3– Աան էիրանսիսքոյի եւ ((Սի1/1ան)) մասնաճիւղեր

Բ ԴԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ՄԱՆՉԵՐ (Սբթշր)
1– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) մասնաճիւդ

2* Փասատինայէւ ((Ադ ատամարտ)) (2) մասնաճիւղ

3– Բրեսենթա հովիտի Հ&անիհ) մ ա սնաճիւղ

Բ ԴԱՍԱԿԱՐԳ - ՄԱՆՉԵՐ (Լօ^շր)
1– Կլեն տէյլի ((Արարատ)) (1) մասնաճիւղ

2– Կ/ենտէյլի ((Արարաւ/ւ)) (2) մասնաճՒղ
Յ– Բրեսենէ^ա հովիտէւ ((&անթ՝» եւ ^Արրպէնքի ((Աիվւ ան՝^) 

մ ա սնաճիւղեր

Գ– ԳԱՍԱԿԱՐԳ - ՄԱՆՉԵՐ (Սբբշր)
1– Բրես ենթա հովիտի ((&անԷԱ՜)) մասնաճիւդ

2– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (1) մասնաճիւղ

3– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (2) եւ Փասատինւսյէւ ((Աւ^ատա՜ 
մարտ)) մասնաճիւղեր

Գ– ԴԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ՄԱՆՉԵՐ (Լօ^շր)
1. Փ1ւյՍատինայի ((Աղատամարտ)) մասնաճիւղ

2– Կլենտէյլի ((Արարատ)) (1) մասնաճիւղ

3– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (2) եւ Աան Ֆերւնւսնտօ հովիտի 
հհԱւսսիս)) մասնաճիւղեր

ՎՈԼԻՊՈԼ

Ա– ԳԱՍԱԿԱՐԳ ֊ ԱԳՋԻԿՆԵՐ
1– Կլենտէյլի ((Արարատ)) (1) մասնաճիւդ

2– Աան էիերւնւսնտօ հովիտի ((Մասիս)) մասնաճիլղ

3– Կ/ենտէյլի ((Արարատ)) (2) եւ Աան Տիէկոյի ((Աեւան)) մաս– 
նաճիլդ եր
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ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ ԳԱՒԱՌԻ ՇԵՐԻՖԻ 
ՐԱՌԱՆՄՈ ՒՆ՝Բ Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ՝ Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԳՐՈՆ

Մսյրօ Քէշիշեան
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

Լոս Անճելըս դա ւա ռի Շ ե~ 
րիֆի բամանմո ւնքէն Շ ե~ 
րիֆ Լի Պաքայի աւադ 
չիֆ կերի Նա լպանտեան

եւ ԱերԺանթ ճեք թահանեան, ընկերակ– 
ցութեամբ Լոս ԼԼնճելըսի համայնքէ հետ

Ը-Մ ի կեդրոն եւ շա

28 Փետր–

նիկ Աբբա–

րծրնկերները եւ

Հիւրերու հետ խմբանկար մը։ Ձախէն աջ՝ Յովիկ Պեւոեւեան, Վիգէն Տա– 
գէսեան, ճեք Թահանեան, Րաֆֆի Ցնծալեան, Գառնիկ Աբրահամեան, Կերի 
Նալպանտեան, Յարութ Մկրտիչեան, Փիէր Մանուկեան եւ Թովմաս Տէօք– 
մէճեան։ա

ներկայացնելէ ետք՝ մատնանչեց մթու

թեան հետապնդած նպատակները,

ԼԼրդ՝ լաւապէս տեղեակ ըլլալով Հ-Մ–՜ 
/ –ե նպատաենեոու ն եւ ռոոծե / ա ո -

քսււասարղ եան դւարւատօսր 
երս անկիւն մր ունենալու, 
տասաոո.ուքծեան րւ աստեա–

ա շիւ ա տ ան ք

տ ա

տ անի-երի րթ միջա– 
քա կ անին 
ւ ս // ա ո լ–

դարձնեն՝.

ա րւա ջեցին Շրջա֊

լուս

Հիւրերուն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը ծանօթացնե֊ 
Գանօեոր ա/նօան աւ ռմուաո հոնԹա–

գր ւլոլո ղ, դա ս տ ր ա ր ա ղ ս լո ղ Ու, վերջա

պէս, լաւ քաղաքացիներ դառնալու մի

ջոցներ ստեղծելով՝.

Նկատի ունենա/ով, որ Հ՝Մ–Ը–Մ–ը

աս

բաղմահացար եր իտ ա ս ար դ-երթտ ա– 
սարդուհինեբ կ րնդդբկէ իր մւսրդա–

զոյդ ոստ եր ս ալ օդտաղար րյյա– 
կւս մո ւթիւն յայտնեցին,

Աերող դ ա ս տ ր ա ր ա ղ չա ղա ն ուղղու– 
թիւններ տալու յատկապէս ծն ո ղն ե~ 
րուն, որպէսղի անոնք եւս իրենց ներ

դրումը ունենան երիտասարդութիւնը 
վատ բարքերէ, ապառողջ միջավայրէ

տ~

իթով կա զմա կեր պ ր–

ն իլթեր
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ներկայացնելու– մա ր զիչն եր ո ւ եւ

կ ա ո ւա

Կ երի

Հ Մ-Ը Մ՝ի ղեկւս վա ր ո ւթիւնը օգտակար

թիւններ ստերլծենք մեր համայն– 
ետ, կրնանք օգտակար հանդիսա– 
Համայնքային էական նկատուող 
մը հա ր ցեր ո ւ լո ւծման՝. Իսկ ւսյրը

ւյրւ լցիչն ե ր ունենալու

սւ-

ուստ

հ ան դիս տ զգանք եւ վստահինք իրարու՝, 
էյ ս վստահ եմ, որ եթէ մեր երիտասար

դութեան հա րցեր ր լուծ ելու միւս սնւս–

ըլլայ լաւապէս դաստիարակել երկրի 
ապադան ն կ ա տ ո ւո ւլ երիտասարդու

կր յաֆոզինք՝)), ինքն ա վ ս տ ահո ւթեա մբ

կան ա շիւ ատ անք տա

թիւնը՝. Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Յա՜

այս ա ր դիլն ա ւէ տ

ՍՏԱՑԱՆ*
ՀԱՅ ԳԻՐՔԸ ԵԳԻՊՏՈՍԻ 

ՄԷՋ 1888-2011
Կազմեց՝ Սուրէն Պայրամեան

Տպագրուած՝ Գահիրէի 
Ազգային Առաջնորդարանի 

Փօլ Քիլիաճեան 
հրատարակչական ֆոնտի 
միջոցներով, «Նուպար» 

տպագրատուն, Գահիրէ, 2012։

I իքն եր ո ւ րնդարձակման գո րծին:

կները նոյնն են։ Աենք կը հ աւա– 
յր եԹե մ եա սն ա ոա ր սերտ ւարա–

0’ւրշշէ Ո՜ւջհէտ

ԲՀ81Տ 
Տշ1շշէ
յ^օսր յօսրոշ^
(յսւմշճ 1օսրտ
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Բձ^տ

հանդիպումին կ ա զմա կ եր պ ման, իսկ

րութ Մկրտիչեանին,

հանդիպո ւ~

մին րնթացք տալուն եւ համագործակ–

ԼԼսլւս՝ հիւրերը չընելէ ետք Հ Ս Ը Մ ի 
կեդրոնը, իրենց հիացմունքը յայտնեցին

տաս

ա–

երի

ԽՕՍԻ ԻՆՇԻ ՀԱՅ 
ԵԿԵՂԵՑԻԻ ՄԱՍԻՆ 

Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան

«Արծիւեան» մատենաշար, 
թիլ Ա., Պէյրութ, 2011։

տանքի մէֆ հանդիպել

11, րսօ ժօտ Ր\րոո44օտ
75001 Բձոտ "
էօ1 331 42 96 10 10 
14x331 42 96 18 77
տո հօ աէ օսրտ @ տօ Խշէօսր. շօւո

48, շօսրտ <1շ 1ո Լւհօււժ 
69003 I
է01 334 78 60 13 66 
14\ 334 78 60 92 26
տօ V ո ո @ տօ 1 օօ է օււ ր. օ օ ու

67, Խւ Օաօհւօրօ 
13001 ւ\ևււ*տօւ11օ 

101 334 95 09 30 60 
14x334 95 09 30 61 
ՈՂՋ 1*Տ 0 1110 (Զ \\ Ո Տ10 01Տ. 1'1՛

32-38, աօ I–ԽւաւԵօՀ1օսէաո 
ձ՜օրօրոո
101 374 10 52 55 55

374 1 0 56 40 30
տջ հօ ու @ ջ րաւ ոօօ. օօւ՜ո
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Հ.Մ.ՌՄ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
շրջանի միզ-մասնաճիւղային 

ԴԻՒԱՆՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՍ

Թղթակից
ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ

Ո ւա շէն կթրն է մա սն աճ էւղէ վա ր չ

լ շրջանէ մէջ~ 
յէն դէււսնն ե~ 
յժ՜ո ղո վր տեղէ

ա տ ենա -

նէկ Աբրահամեան

տեղէ

բու & լրանայ էն

նապետ եղբ– քէովէկ Աբդարեան՝.

- հյ որհո ւբ դէ ան դա մն եր ը, (է ո ղո վէն

Շաբաթ, 2. Լքա ր տ 2012–/, ւսրււսւօտեան

ա ո ւտ ա - 
ուցիչնե–

(Ւամը $–էն, Ուաշէնկթրնէ Աուրբ հյ ա չ 
եկեղերւոյ (^ԼԼբապեան^) Հ ա յ կեդրոնէ

կշէշեան՝հ սրահէն մէջ՝. (է ող ո վր վա

րեր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Արեւելեան Լք– \,ահանդ– տ ես ո ւած ծրագէրներր

ա–

ս էն՝.

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է կեդրոնական Վ ար շու՜ 
թեան անդամ եղբ– Հրաչ Լքեսրոսլեան

տ եղեկո ւթէւններ

Արր ա հա մեան

ներկայացոլց

շրջանէ ղ ործոլնէո ւթեան

մըՂեԿոյց

ներ տուաւ շրջանէ որդեղրած «ՕՁէՋ 

8ՋՏՕ>–^ր ելեկտրոնայէն ծր ադրէն մա–

տուաւ կ եդր ոնա կ ան
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՍԱԱՆ
- - - - ֊ —•֊ - ■■ • - 5^5®® ՞“ ՚՛ ՜ "՚ ՚՜1՜՝՜ 

սին։

ՀԼի-ԸՍի Արեւելեան Լի– նահանգ

ներ ու շրջանի 2012-^ր միջ֊մա սն աճիւղա–

ր ո ւն կազմակերպիչ յանձնախումբի 
ա տ են ա ա ետ եոո– Կ ա հե իՒանա > եան մո՜

կ ա զ մակ երպ ման մանրամասնութիւն– 
ներր եւ մա սնաճիւղ եր ո ւ ւքարչութիւն–

յին մւսրզա խազերը տեղի պիտի ունե

նան իԼւաշինկթրնի մկջ՝ հիւրրնկա  լու~

րր– 2012–// խաղերր տեղի պիտի ունենան 
4-8 3 ուլիս 2012-//2/, մայրաքաղաք Ուա– 
շինկթրնի «^ՋրճրՈՅՈ 1\4ԱՈ 10էէ» պանդո

կին եւ «ՕշրրոՋՈէօ^ո ՏօշշշրթԽճ– 
Լ)1ՏՇՕ\^Շք^ ՕշՈէԸք» մա ր ղահա մա լիր ին

տեղի պիտի ունենան կիրակի, 8 3ուլիսի 
առաւօտ ետ ն:

կիրւսկի, 3 Մար տ ի արւաւօտեան, մո~

կաններկն մաս մը մասնակցեցաւ իԼւ 
շինկթրնի Հ–3՝Ղ՝՝ «Սեպուհ՝>՝> կոմիտկ

Յուլիաին՝ ելոյթ պիտի ունենան երգիչ

ղովր շարունակեղ իր օրակարգը՝ աշխ 
տանքային՝ դաստիարակչական յան

նեցին (^Աե֊

նենայ ա լան դա

ա՜

ունեցաւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Արեւելեան Լի– \յա–

շրֆանի մ ա սն ա ճ ի ւղե ր ո ւ

Ակաուտ - քէյ որհուրդներու դիւա ններ ու

տաԼլարգ եւ էր1^ 
Լիարգարեան։ Օր

ա ո լ տ ա

^ւէհ էհ© շօրոթւօրոօոէտ օք

Ր. –յ ՚յ է ւ։ ՚.յ ր 21 ք 11 ճՋմաՋա
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ՀՄԸՄԻ ԳԹՒԻՆԻՈՅ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.Ի 
ՀԻՄՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 85-ԱՄԵԱԿԻ 

ՓԱՌԱՇՈԹԲ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
տւս՜

թեւմմբ յունւսհայոդ քժեմէ ԼԼրւաջ՜

նէ Շրջան այէն

պա տ ա ս թէւն ստա նձնելո ւ՝

հայ եր էտ ա ս ա ր գն եր ր աղգայէն ոդէով 
կրթելոլ ու դաստէարակելու պատրաս– 
տակամութէւնը յատկանէշներ՝ որոնք 

նորդ սրբազան հայրը՝ Հայաստանէ

ն ա տ ան րւա ղ մ ա կան

քէ վերապատուելէ Վէգէն Չոլաքեան՝ 
հայ կա թո ղէկէ Ժողովրդապետ էէաֆա~ 
յէլ ՝էհնյ– Շէֆէկեան՝ Վոքէնէոյ հոգե֊

Շաբաթ՝ 10 Մարտէ երեկոյեան՝ Վոքէն–

Նիքէ ա՜էէեն տէէ քաղաքապետ Է ո ր ղ

եան՜Սար ւսճեան՝)՝) սրահէն մկջ տեղէ

ֆ ետ եր ա ս ներկայաղուդէչներ:

X,երկայ էէն նաեւ յունահայո/յ ԼԼղ– 
գայէն Վարչութեան ատենապետն ու

ա տ ա–

տ եղէ

կան եր ը եւ հպարտուէժեամր 
նչեզ կ՝ոքէնէոյ շրջանէն ներս 
1926֊/րն հէմն ուած մասնաճէւ՜ 
ղէն 85–ամեայ երթը՝ մեծա պէ ս

ատենապետուհէ քոյր

Օունաստանէ եւ Հայաստանէ 
քայլերգներու յոտնկայս ուն– 
կընդր ո ւթեա մբ՝. ԼԼպւս ՝ րագ–

սյ–

տ ա

1/1111

յո ւմճեան ՝ հհէԼր ա ր ա տ՝Ւ Աարղ

ասդասսորը՝ ԿոդրոԱա–

կան կոմէտէէ ներկայազուգէչ– 
ները՝ ՀՕՄ՜Է կեդրոնական 
ՎարՏոլքժեան անոամ / եռա

ա֊
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ա– դոր–

ո ւթեան հա ւա տ ա բ իմ քո յր-եգբ ա յբն եր 
եւ հայրենակիցներ՝. ւսոււոական շարքերը, իրենց ընթացիկ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ազգային«ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԱԽՈՅԵԱՆՆԵՐԸ» ա րւա

ա ո ւտ ա կան մա բ գեբ էն

հհր՝ ար ճր ա - 
նին հաւա

(հՅարլա$ նահատակդ քայլերգին յունա

րէն թա բ գմ ան ո ւթիւն ը րնթեբցելով

ներս, Կ՝ոքինիոյ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի թումբերը

լքաս–

տարիմ :

Եղբսյյր բան ա իւօս ը յիշատա 
նաստանի ազգային իւումբին մ 
մած Հ Մ Ը Մ ե ւս ա տ մ ա ե ան եւ

Լեֆթերիս Փ Ա–> փ ա ւո ո ւի

գւսգափաբը, որ եկաւ համախմբելու 
շրջանի երիտասարդութիւնը, հայեցի

ոդՒ

դաստ

նական ի ր ա կան ո ւ թ են էն նեբս,

ա–

Այսօբ, աւելի քան երբեք, ի՚որ գնա

լս ւո ա

վարչականներու, Հ-ԼԸԸ .ԼԸ ական քոյր–

ո ւ ծ ա րւա յո

ր ո ւթեան, նշեց եղբ– Թ՝ 3 ո վ ա կ իմ եան եւ

հայրենիքի եւ հայութեան նկատմամբ,

բահամեան եւ Կ՝բիգոբ Ագանեան՝. Արւա– 
ջին երկուքը Աելանիկի <թԼրիս՝հ իւո ւմբին 
որպէս մարզիկներ, իսկ երրորգր Կ՝ո– 
քինիոյ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի եւ 0իիմպիաքոսի մէջ՝.

, երբ 1939 ֊//ն, 
ւ ս տանի ւսզգւս–

տոզ աշիւատանքբ հետզհետէ 
ւիոիւակերպուեցաւ , հայա–

պահ ւգւսնումի եւ տզզային

ներ, երկբի պատմութեան զու~ 
գրնթաց իր երթը շաբունակե– 
լո վ՝. Արւաջին տ ա բ ինեբ ո ւն,

եթէ նոյնիսկ

եւ ^0 մարզիկներ ով, ֆութւզոլի

^Հ\\Հնեբու ԼԱՄՕ Թէ՜ի լք ա սնա - 
կից 24 ան դ ա մն եր ո ել Հ՚Ս՝՝~

մին աբգիւնքը՝.

111–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

ս ա–

ա տճ աո-ով մեր ան–պ

տակ դրած կ մեր ւ^ար(կ՜արան

ները՝. Ո եւկ մէկը չի կրնար

արւարկեը թկ ^>այ Դււ111ո511

ծ են՝.

տարող ՄԻՆԵԹԱ ա պ ահ ո վ ա գր ական

ս ա–

ընկերութեան, րագեան հւսստատու–

լոր հայրենակիցներուն) որոնք քաջալեր

կը հանդիսանան աշխատանքին։

եղբ՝ իքիդ եան 
Լութկն ներս պի՜

տ ՚րՒՆ

«ՀԱՅԱԿԵՐՏՄԱՆ

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑԸ՝»
Օրուան հայերկն բանախօսութիւնը 

կատարեց եղբ. փ եր ո վբկ իքիզեան՝. ԼԼն

բողջական տ իպա ր ի եւ ա զգային ար– 
մկքներու իւրայատուկ դպրոց մր՝. ք)Լ– 
այնուհետեւ) սկաուտներ) մարզիկներ) 
վարչականներ) երկու խօսքո վ դաղու՜ 
թին պա տ ան ի եւ երիտասարդ զանդ– թիւնն

դարձ ակնարկ մը կատարենք 85 տարի

ներ ետ 1920–ական թուականներու Պաս

քին իոյ շրջանին վրայ՝. <^ԼԼնծ ա յր ածիր լոԼ) քիչ մը աւելի հայերկն խօսելու ս–

ելի հաղորդա նաճիւղը մեր բոլորին սրտ

տասնեակ հազարա՜

արմատաիյիլ եդած կին իրենց պասլենւս– 
կան հողերկն, արեան եւ կրակի մայթ– 

ղին աւանդով՝Խ՝.

Ա յնուհետեւ) 85 -ամեա կի հանղ րո ւա - 
ն ին մ ասին խօսելով) եղբ՝ էքիզեան 

կար տարիներկ կը վարւի ու կը ջերմացը–

նի անծանօթ այս շրջանին սքւսնչելի

վիճ ա կին մկջ

որպկս դաղ ութ, կազ մակերպուած 
զանգուած) որպկս կազմակերպութիւն– 
ներ) միւթիւններ ու ազգային հաստլա

լս ութի ւնն եր ՝.

ատ
Ո1ՋՈՅՆԻ ԽՕՍՀԵՐԸ

վարչութեան փոխ ատենապետ եղբ– Լ/ո– 
ղոմոն \յուրճանեան՝. ԼԼն յաջորդարար 
ոՂ^ոյ^յՒ խօսքե(1 փոխանցելու հրաւիրեց 
Նիքկա-ի^ենտիի քաղաքապետ էյ որղոս 
Ւոաօիմետեսր, Յունաստանե Ֆուք՜ժաո–դային ինքնութեան դարբնոց՝, 

այս հաստատութեան մկջ իր անկիւնա դա րձա յին

նիկները Հայ Մարմնակրթական Ընդ– Պատճւմռր մեր ա զգա յին 
ններ ո ւն հանդկպ ցցուած

ԼԼթանասաքին) Փ իր կ ա յի ֆութպոլի 
միութիւններու նախաղ ահ Լ/թելիոս 
Պրացոլիսը, վ ոլիպոլիի իրաւարարնե~
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վւսկիմ եան ը՝.

իրենց յարգանքի

յ
նեցին Գէսքին իոյ շրջանէն 
ն եր ս Հ՝Մ՝Ը Մի ծ ա ւա լ ած

նաեւ ԼԼրւաջնորդ /ս որէն 
Եպ ս– Տողրամաճեան։ <՝էնա– 
հա տ եւո մ ՃՄԸՄհ ծարւա–

Ող^ոյնի խօսքով վերջա–

ո -

ճիւղին 85–ամեայ տարեդարձր եւ նորա

նոր յ ա ջ ո ղ ո ւթ ի ւնն եր մաղթեց անոր՝.

8 ովակիմեանին, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պ ա լո

Ապ ա, միո ւթեւսն ներկայացուցած ա զ– 
գային արժ՜էքէն ան դր ա դա րւն ալո վ, 
Առաջնորդը յորդորեց անբիծ պւսհեյ 
ա զգային մեր ա րժ՜էքներ ը հետզհետէ

ւս

էս տ~

յաջորդաբար Արւաջնորդ սրբազան հայ 
ր ր, Հայաստանի դեսպան ^արքւհ Ղա 
Iաչեան, էվունւսստա 
թիւններ ու ա ս ա

տոքթ՝ Արմէն Տէր

տ ա խտ ա կներր,

ԳԵԳԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆԸ

ա
ո ւԱէյցա ս Ս՝ր ս դ ս եւ ԼԼնատրտ ա–

ճատեաններ (.դաշնակ ել. մարինաա՝),
ա սա

ՄԱՐՍԱԿԱՆ ՄՐ8ՈՒՄՆԵՐ

ղո վո ւր դր՝.

ՓԱԿՄԱՆ ԽՕՍ՝ԲԸ

Օրուան ն ա խա գահո ւ հՒ Քոյր Ռիթա

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄՆԵՐ
85-/77 մեա կի ոդե կոչական

ն եր ո ւ

ԵՒ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱն ՏՈ^ԱՆՑ֊Ւ
Ջե րւնարկներու շարքր ամբող^ացաւ

կազմակերպիչ յանձնախումբը

պոլի մրցումներով, որոնք տեղի ունե

ցան <^Զ.ա ւար եան՝)՝> կեդրոնի մարզա–

նկատի աւլած էր վեց երէց եղբայրներու

Այսպէս, եղբ՝ Պօզոս Չոլաքեանի

Նդիսամարութեամբ, պարզ եւատրր–

3աջորրլ եց սկաուտա

նա

ղեց ^ոքինիոյ Հ–(ք– Խաչի ՀհԱօաԷ^) մաս֊ 
ն աճ եւո ե մա ո$ո ւքժեան, որ ստանձներ

ա

՜ւուած ո ւտ ես տ եղէնն եր ո ւն 
մ ա սն ա ճի ւ ղ ի Ակաուտական 
՚ի քոյրերուն, եղբ՝ Տիզ բան

րժիչկ Յովիկ Տ էմիրճեան, ֆ ո ւթպո լի 
Հունաստանի ազգային 
տ ա սն ա մե ա կ է մր աւելի 
(1960-1970 թուա կանն ե– 

ն) եղբ՝ Գր իդո ր Աղանեան, վո լիպո լվւ

ս ներ առ

նելու

ա շ իյ ա տ ան քն եր ո ւ 
կոբ Պէրպէրեան՝.

ա–

նակիցներու

Կիրակի, 
կեդրոնի

կէսօրին,

խանդավառ. խնճոյք-խր ախճանքո վ

իրենց ա ւա ր տ ին հասան ոգեկոչական 
^յէոյթն^չւԸ՝ Խնճոյքին գեղ արուեստա– 
կան բաժինը ստանձնած էր սիրուած

յացո ւցած եր դեր ո
՚11։ I1 սերզա– 
րթ մթնոլոր–

րը՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԸՐՋԱԱԻ
17-ՐԴ ԸՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ

Հ Թղթակից 
ՀՍԻՏՆԻ

ա ւա -իրագործած է միխմւս սն աճիւղ ա յին 42-հհ/^., 
սաբդեան մարզախաղերր ԼԼվիտնխ Լ/՝ե լւզ ո ւ ո.ն ) եւ սզաուտա՜ 
կան ճ^-րղ րնդհանո ւր բանակումը, խան դա վա ո. մթնոլորտի

25 Փ ետ բ ո ւա բ 2012֊/,ն։ ժո ղո վին մասնակցեցան 
չբջանի1 4 մ ա սն աճ ի ւղեր էն 21 լիազօր նեբկայացուցիչնեբ,

մէջ համախմբեւով նորահ տ գաք՛.

Շ նը Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚՜ի Պատգամաւոր ական (վ՝ոգովին

մասնակցած է 3 լիազօր եւ 2 խորհրդակցական ներկայացու

ցիչներով՛. Աւոսնակցած է նաեւ Լվփիւրւք-Հայա ս տ ան 5~րդ

1Ս-

ւո րհ ր գւսմո ղո վին ՝. Համա-ՀՄԸՄ––ական §~րղ սկաուտա– 
ան րնդհանուր բանակումին Հ՚Մ՚Ը՚Մ՝ ԼԼւ֊ստբալիա մաս՜

ցուցիչ եղբ– ԼԼբա Պ ո յաճեան, ի ւզա չտօնէ 
ձայնով հբ ա լիբ եա էն եր, նաեւ ընթաց (Հ րջանւս յին

(ժողովականները էս եղին բնթացւսւաբւո Շրջանային վաբ– բ(^Սլիի1֊րլքի լաւագոյն եբ իտ ա ս ա բ դա կան կազմակերպու

թիւնէ) մրցանքին շրջանը գրաւած է պատուաբեբ ՚ձ-բգ ղիթքը՝՛

կան տեղեկադիբներբ, հաշուեքննիչ եւ աբխիլային յանձնա

խումբերու զեկուցումները՛. ԷԼւզւս, լուսաբան ական հա բ ցո ւմ– 
նեըուն յաջո ը ղ.եց դո ըծունէութեան ըստ էութեան քննու՜ կ ա բծիքնե–

կագիբնեբու բնգմէջէն ի^էւ^սյնային Վւսրշութեան կաաարած 
բազմաթիւ ա չխւս տ ւսնքն եբ ո ւն հա մա ւզա տ ա ս խան գնահա–

Տեղեկադիբներու ընթերցումէն ի յայտ եկաւ՝ որ րնթացա՜ 
ւաբտ Շրջանային Վւսրչութիւնը 2010-2012 եբկամեակին բո՜

նահատելի՝Խ ՝. 
աււաջիկայ եր–

7 արււսջին հան–

ս տ

)
միջ~վարչական հանդիպ ա տ են ա

, քր՚յյ1 ԷԼնի անոյեան սկաուտա
Ընթացւսււսբւո Շր$ ան ւսյին Վարչութիւնը յաֆողութեամբ տաս

30 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 2 (356)



ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱԼԷ7./քՀՀք–>ԹՈսա

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՄԻՋՄԱԾԵԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 
ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 43-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ

«Արար

նակցութեամր շրջանի <^1Լնդ ր անիկ՝>՝> , 
աւասարո.՝հ ել (ՀէԼոաօս՝ք) մ ա սն աճ եւո եր ո ւ

նա

Բ՞յր ՍՒւլԼՒա Հալյաճեան ար

սկսան <^ԷԼն դր անի կ՝>՝> եւ. 
հիւ֊ր րնկա յ <^1Լր աքս)) մա սնաճիսղի ր ո լո ր տ ա ր իքի տ ղո ց

մթնո լո ր տՒ

այս րայղերը որ 4:0 տարրդ ասրյաւրաս տեղր դ ուսեսաս, Կայա՜ 
րոյր մթնոլորտի մկջ ներդրաւելով բազմահարիւր հւսյոբդինեբ՝ 
անոնց մկջ զարգացնելով Հ՝Մ՝Ը–Մ՝ի եղբայրական րՀԼ՜ 
գւսցումնեբը՝ հայկական տոհմիկ ոգին եւ մթնոլորտը՝.

քեթպոլի մրցաշարքերը՝.

ԲԱ8ՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԻՒՆԸ 
կկսօրին, տեղի ունեցաւ պաշտօնական բւսցմ

Ը՝Մ՝ի միջ՜մասնաճիւղային մա ր ղա իւա ղ երուն նպատակն կ 
հայ մարզիկին մկջ զարգացնել եղբայրական զգացումները,

կին կիրակո ս Աբղ. Դ աւթ– 
եւսն, Սելպուռ.նիՀ 8 Գ– կո– 
միտ կին ն եր կ ա յա ց ո ւց իշն ե–

եղբ՝ է֊Լիգկն ՝ԷՀ ո ր թեան,

ՀՄ-ԸՄի Շրջանային

ան Էս

ոգին պկտք Է ր/չայ տ

ս

արմկքներր գնա 
մօտեղումր՝. Ալդա ,

եղբ ա յր ա

ա ա ա

ո ս յ
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սա

ՎփգԷն ՝իորթեւսն–. Ե զբա յրը, իր կա ր դին, բարի գալուստ մ ա ղ– 
եեեո նեոեանեոուն եւ անոոաոաոձաւ Հ-ՄՐՄհ^֊ոռ Պ ա տ -

ցան 25 սւիիւրւքահայ կազմակերպութիւններ եւ պատուաբեր 
բոյոր դիրքերը գրաւեցին ՀՄ-ԸՄի մ եծ րնտանիքին ան– 
զամները՝ ինչ որ փաստը կու տայ այն իրողութեան, որ 
ՀՄԸՄի շարքերը կը շարունակեն հաւատարմօըէն գոըծել 
հայապահպանման ի նպաստ, «/*արձրացի ր-բարձրացուր»

Կիր ակոս Աբղ–

թեւսն՝. Ան անդրադարձաւ Հ-Մ Ը՝Մ՝ի սկզբունքներուն, 
հատեց ու քաջալերեց մարզիկները եւ Տէրունական 

ազօթքով փակեց խօսքը։

ՍԱՐԶԱԽ ԱՂԵՐ ՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Ր ա ց ման պաշտօնական հ ան դ ի ս ո ւթ են էն ետք.

՚ ր ին եր ր

Հ Մ Ը Մ– «.Արաքս» 159 կէս, 
Հ-Մ՝Ը Մ՝ «Անդրանիկ» 151 կէտ 
Հ Մ Ը Մ՝ ՀՆաւասարդ» 82 կէտ 
2-Մ-Ր-Մ- ((Արարատ)) 60 եէտ

թիլն պիտի ն եր գր ա ւ.ո լի Հ-Ա –Ը՝Մ ՝ի շա րքեր ո ւնմէջ–.

Եղբայրը իր իյօսքին մէջ ա ր տ ա յա յտ ո ւեց ա ւ Ափիւրւքի նա

խարարութեան կազմակերպած լաւագոյն երիտասարդական 
կազմակերպութեան մրցանցքին մա սին, որուն մա սն ա կցե՜

ՀհԱրաքս» մասնաճիւղը՝.

Մելպ ո ւրւնի

Տրրէւտ մ)շր Փսքրօտտւռո

Դէււմշ քրօրո օոշ տւոցէշ տհշշ 
օք ոձէսրռէՀստէրօ,(Հօ,ո օո<ւ(՝

ՕԲ/\Լ Օ1/լԼ Հ

ՏՄրոտ Լէմ.

123 Ըեաոշօ Տէրօօէ

Տյմոօյ 2000
մԼստէրօեսւ

Փեօրս։։ +61 2 9290 2199 

քօՀ։ +61 2 9262 1630 
ԳԱտՇտԱտ։ շէօտտւցստս՚օ սհճտ. շօա 

^էոօւէՀ 1ո/օ@€1Հ1տտւօսշ–ւրօէըքւճտ.քօրո
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

«ԱԲԱԲԱՏԵԱՆ» ԿԱԲԳԻ ՈՒԹԲ ՅՈՒՇարԵՏա.
ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇԲԶԱ՜ՆԻ ՔՈՅԲ-ԵՂԲԱՅԲՆԵԲՈՒ

Աարխանեանի՝.

տ ա /ի տ ո

2010-/7 ն 
ատեան)) կաբդի յուշամե~

նի, Աօսի Լմաշճեանխ 
եոոա ւրներ ւոաՏ Լ,ա~

ատայի շրջանի

ա–

իթուի մկկր Ա՝ոնթ֊

ւԼ ա ս տ ա կ բ ծանօթացը– 
նող ամւիոփ տեղեկոլ– 
թիւններ:

նթո~

խմբա պետ ո ւհինեբ ո ւ, Շրջանային թկ 
Մեկուսի շրջանն եր ո ւ նախկին խմբա– ԵՂԲ ԱՐԱ ԻՄԱՄԷՃԵԱՆ

1999-2003 եւ 2005-2009

1989-1993
հՍԼՍ-ր ՝իասատայր շրչանր Լ, րր– 

ջանային մակարդակի նման պաշտօն 
չո ւն են ա լո ւԼ, կեղրոնական լԼլ1յք՚^ոլ֊՜ 
թեան դիմեց յա տ ո ւ կ կարդադրոլ–

մ ւս սն աճիւղի անդամ 1966-^2/ // 1թ(՛

1979-1983

ո–

՚7 ատ–

(1991,

նւսցնելու համար ւ1ասւոակւսշատ կարդ 
մը քոյրեր ու եղբայրներ՝ կեդրոնական

գումարներու մասնա կւյո ւթիւն 1982– 
ին՝ Աթկնք՝ 1988-^2/ Լոս Անճելբա

1999, 2003, 2007)

ԵՂԲ ԹՈՐՈՍ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ
բւսնակումի մա սնւս կցո ւթիւն 1978-//2/,

մեւոա լին՛.

Ը՚Ս՝–կամք՝)> մասնաճիւղկն յուշամետա– 
լին ա բ ման ա ց ան քոյր քմ ալին Աերոբ– 
եւսն, եղբայրներ Արա Ւ մա մկճ եան, քմո~

մանացա ծ՝ 1999–/,ն

Ակաուա ■

- Աասնաճիւղի խմբապետ 1991-2000
- Հ Մ Ը ՝Մ՝ի խմբապետական հւսմա– 

դումաբի մասնակցած 1996–//ն Աիտնխ 
Աւս տ ր ա / եա

Մետ ա խեր 
նեցաւ Եւսբաէ

ԵՂԲ ԲԱԲԿիՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

1986–/ր2/ Լոնտոն, 1994-//1/ , 1998-/72/ եւ 
200'2-ին Հայաստան

աա յ մա սնաճիւղի անդամ 1963-^2/ ի վեբ 2004-2005

չութեան անդամ եղբ* Աբմկն կկտիկեա– 
նի։ Այս առիթովդ անոնց յանձնուեցան 
համապատասխան ւԼկայադիբնեբ՝.

Ամիս մր ետք, կ՝անատայի միջ~մաս~ 
նաճ իւղային 4ւճ–բղ մարզա խազերու

1984-1990 

բանակումի մասնակցութիւն 1986-^ն
Լոնտոն, 1990-^/Ն Աունաստան

- Ակաուտական միջազդային ճամ– 
պոբիի մասնակցած 1983-^/2/, ^՝անատա

ԲՈՅՐ ԹԱԼԻՆ ՍԵՐՈԲԵԱՆ

֊ Մոնթրէալի « Հ . Մ ■ Ը • Մ ֊Կ < 
մասնաճիւղի անդամ 19 (Շ~կն ի վեր

2011 ~ին, թորոթոյի մկջ, եղբ– Արմկն կկ

ու հ1ւ եան հաաաոես աւ> ամետա/նեոու եւ

1997
նացած՝ 2005–/,ն
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

1977-ին,

մինչեւ օր

տուհի 1994-199 ք

՜ Հղ Ս ՜/. ՝Ս • ր րյսրապետաղաս Տասւս՜ 
մարի մ ա սն ա կց ո ւթ ի ւն 1999-ին 
ժնե, Աւստրա ւեա

քժոր ոնթոյի

թիլն 19Տ9֊ին Լոնտոն, 1999-ին 
Յունաստան եւ 1991-ին Հա~ 
յաստան՝. Մասնակցած կ 199 (՜ի 
Շլանային Մողովին

ԲՈՅՐ ՀԵԼԷՆ ՆԱՃԱՐԵԱՆ

ճիւղի խմբապետ 198 I - 1993

դո ւմա րն եր ո ւ մասնակցութիւն 1988՜ 
ին, Լոս Անճելըս

մասնակցութիւն 1998-^/Ն,

- <իանատայի սկաուտա– 
կան կեդրոնէն «\\^ՕՕճ 

8է1ճ§Օ>–^7 արժանացած 
1999-ին

- ՀԱ ա րււս յո ւթեւսն՝)) շքա– 
նաշանի արժանացած 2007–

- կԼա բ չա կան 1990-1991, 
1994-1996, 2006-2008

Շ էանային (ք՝ողովնեբ

ՀԱՅՐ ՍՕՍԻ ԹԱՇՃԵԱՆ

բանակումներու մ ա սն ա կց ո ւթի ւն

1991-ին եւ 199Տ–ին, Հ ա յա ս տ ան

- «7ք արւա աւքժեան՝^) > օանա>անե տո

ժանացած 2991-ին

2006-2007 եւ 2008-2010

• Խորհուրդին

ո -

- Ա՝ասնակցած կ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի վերջին 
Պատգամաւոր ական ժոոովին (2011)

բանակումներու մասնակցութիւն

1991-ին եւ 199Հ–ին, Հայա ս տ ան

- ՀՀՕ՝ ա րւա յո ւթեւսն՝)՝) շքանշանի ար

ժան ացած– 2004-//5/
Սա ր շա կ ան ան դա մ 1999-2000,

2002-2005
աս կազմած կ մասնա&իլրլի ըՍ՜ 
• Խ Ո րհո ւր դին

ղովնեոոլ

- Մասնակցած կ 1999-ի Պ ա տ դա մա– 
ւորական <վ՝ողովին, Լիբանան

1956֊/^, ԼԺորոնթոյի մասնաճիւղին 
1979-ին

- Աասնաճիւղի խմբապետուհի 1984՜ 
1990

ս տ ա ս ա - 
1988-^7 ն,

Լոս Անճելըս 

բանակումի մա սն ա կցո ւթիւն 19Ջ9~ին, 
Լոնտոն, Անգլիա

- 9՝անատական «181ԼԼ1Սձ4 8յՃ§6»–/, 
արժանացած 19Տ1~ին

ԵՂԲ– ՀՐԱՁ ՆԱՃԱՐԵԱՆ ԵՂԲ ՄԱՆՕ ՍԱԼԽԱՆԵԱՆ ժ ան ա ց ա ծ 1998-//5/
- 1Լա(1ԼակԼԱն անդա մ 1990 –/,ճ

19(3֊ին– ԼԺորոնթոյի մասն ա ճիւղի ան– 
դամ է 1979-կն մինչեւ օրս

ղի ան դամ է 1970-45/ ի վեր

- Մասնաճիւղի խմբապետ 1999-2005 ղովնեբ

Հ Մ Ը Մ Ի ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒԳԻՆ 
ԵՐԿՕՐԵԱՅ ԶԻՒՆԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ

Թղթակից

ՊԷՅՐՈՒԹ

–,<Հ7՝. . ւսբսւիի 3 եւ Նիրակի, 4 Մւսրտ 2912-ին տեղի ունե՜ 
ցաւ ՀՄԸ-Մի Պկյրութի մասնաճիւղի տարեկան 
երկօրեայ ձիւնագնացութիւնր Աժալթու նի մէջ–. 

ւսկաո-ւսկ օղի աննպաստ պայմաններուն, սկաուտներր եւ

ծնողները, թիլով 228, շ ա տ մեծ խան դա վւս րւո ւթեւս մբ մաս

նակցեցան յիշատակելի այս ձեո.նաբկին–. ^յեբկայ կին 147

Մասնաճիւղին եօթը խմբաւոըումներր, ծնողներր, րտրե– 
կամները շաբաթ կկսօբկ ետք ժամը 2-ին մեկնեցան Աժալթոլ– 
նի ՀհՍան Սիթի՝>՝> պանդոկը , ուր դիշերեցին եւ ունեցան իրենց 
յատուկ յատագիրը, որ կ ընդգրկէր խմբային արշաւներ, խա

զեր, դասախօսութիւններ, լող եւ այլն–.

3ետմիջօրկի Մամը 1-39-ին բոլոր խումբերր ժամանեցին 
պանդ ո կ– Մոկլիները (3-6 տարեկան՛) իրենց ժամանակր ան–

ՅՈԼ5Ւն լւ1ա^յրյ։ոկկն ներս խաղալով, լողալով եւ թատրոն պատ

րաստելով՝. Սայլիկները ( (-11 տարեկան) լոզի իրենց յայտադ– 
բկն ետք արշաւեցին դկպի մօտակայ անտարւը, ուր լսեցին 
դասախօսութիւն մը՝. Արծոլիկները լողի յայտադրկն ետք կւս՜
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷՄԱՍԼ^

տարեցին զանազան մրցում֊խաղեր: Ար ի-ա ր ե–

ով լեցո ւցին իրենց մամանակը։ Անոնք արչլս

եցին դկսլի մօտակայ բլուրը՝ ուր խորովեցին

նուհէները ո ւն1 
յա յտ ա գ ի րն եր ս

ասնաբար մեկնեցան Ֆկյթրուն՝ ուր իլր աքան֊ 
չիւր խումբ ո ւնեցա ւ ձիւնի իր յայտագիրը 
ձիւնեմարդ շին ե լ՝ վեցեակւսյին մրցա կցո ւ՜ 
թիւն՝ սկաուտական ձերււսյին աշխատանքներ

լով հ

Ծնողներն ու բարեկամներր ղ արձեալ իրենց

մրցա–

շարքեր՝ ուրախ եւ զուարթ մթնոլորտի մը մկջ՛.

Զերւնարկը՝ որ աչխումացուց մասնաճիւղին ներ–

թիւնները՝ բոլորին հաճելի ժ՜ամանակ պարգեւե–

իր նպ կին։ա ս ա լ ա ա ա
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՃԻՒՆԻԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԱԾ 
ԱԿՈՒՄԲԻՆ ԵՒ «ԺԱՆ ԱՊԱՃԵԱՆ» 

ՍՐԱՀԻՆ ԲԱՑՍ՜ԱԵ ՀԱԵԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ
ՀՄ՚Ը՚ՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ՍՐՈՒԹԵԱՆ «ԱՐՏԱԿԱՐԳ» 

ՇՒԱՆՇԱՆՈՎ ԿԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԷ ԵՎԲ ԺԱՆ ԱՊԱՃԵԱՆԸ

Հ Թղթակից
Լ 6ՒՒԵՒ

ա -

րւա

21 Ան նչեր,

տ եղէ

աուտա

եան» սր

ա տ են ա պետ

թեան՝.

Ապա էյօսք արւաւ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է ճ է լնէէ

ր ունդէն համար՝. Ան 
աւելցուր, որ ՀՄ՝~ 
Ը՝Մ՝ը կարւէած կր մը–

ճառ. չդարձան յուսալքոլմէ, այլզմաթէւ մրրումներ ո ւ, 
մրրանակներու եւ ամուր կամքով շ արունակերէն պահպա– 

ն ե/ ակումբէն երթը», ըսաւ ան՝.

ներ բոլոր անոնր, որոնք էրենր մաս– 
նակրութէւնը բերէն սրահէ վեր ան ո-

կա զմ ա կ եր պմ ան աշէյատանքներուն ՝

Յակոբ էկշէշեան՝. Ան ըսաւ, որ Հ–ԼԷ՝~ 
Ը՝Մ՝ր կը գտնուէ էր ՃՀ^֊ամեակէ սեմէն, 
եւ այս մէկը րուրանէշ կ, որ մէո ւթէւն ը

ու. վստահութիւնը՛, վ^էշիչեան շե.տեոէ 
ոը Հ Մ Ը՚Մ ի ճէւնիի մ ա սնաճէւղէ

Պարգեււպորեալը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ եղբայրներու հետ։

Օրուան երրորղ 
խօսքը ՀՅ՝Դ՝ ՀհՀրայր 
Աարո ւխեան՝» կոմէ–

ս ան եր

թէւնեան՝. Ան ըսաւ,

բոլոր կտրելէ մէջոր–

ա–

հա տ եր ճէւ-նէէ ա -

տ տ

ա

Եղբ՝ կ շէշեան հաստատեր,

շարունակեն անսակարկ եւ
Լ1Ը

դէր կերպով կատարն/ էրենր աշէսա– 
տան քներ ը՝.

ԵղբայՐՐ իր խօսքկն ետք սլարդե–
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ՔՈՅՐ ՌԻՄԱ ԱԲԵԴԻ
(Շարունակուած Բ. կողքէն)

ւո ա

դամներկն եղբայրներ Պօղոս Պ՝սաճիք– 
եանր՝ Ն եր ս կ ս 9*ա զանճ ե անր, Արա 
Պ ա լեա նն ու *էքերսկս ճուպանեանր՝. իր 
կա ր դին ՝ Հ ՝Մ՝ Ը ՝Մ ՝ ի կ եդ ր ոն ա կ ան 
վարչութեան ատենապետ երԼբ՝ <իարւ~ 
նիկ Մկըաիչեան Հ՝Մ՝Ը՝Ս ՝ի ((Աըտա֊ 
եաոո)> >օան>անոմ աատուեո ւ1աստա~

Ււ–

Անհաւատալի՝ բայց իրաւ՝.

աուտւսկան կեանքը քսյ՚^ա–

ա~

նաճ իւղին՝ ուր եր կար տարիներ

դործած կր անոր ս կ ա ո ւտ ա կ ան լւս» ա ս ,, լլլլ^լ՚՚լլ

տուհի՝ Հ–Մ՝Ը՝Մի չորրորդ ^ամպորիի մասնակից՝ մասնաճիւղի խմբապետական 
կազմի եւ յաճախ սկաուտական պատոլիրակութիւններու անդամ՝. Ան արւաջին

հքօսք արւաւ նաեւ ճիմնիի քա ղաքա - 
պ ետ Ան թո ւա ն Ֆրկմ եւ մեծապկս

ան

2004-^Ն քոյր Ըէիման նշ անակուած կր թեհրանի ((Արարատ)) կաղմակերպ 
թեա ն 60 ՜ա մ եա կի ոդեկոչման յանձնախումբի անդամ՝. էքրկաբ տարիներ րնտրու 
կր Հ Մ Ը Մի ((Արարատ)) մա սնաճիւղի վարչութեան անդամ եւ դլխաւորար 
ստանձնած կր դանձապահութեան եւ հաշուապահո ւթեան պատաս խանատո ւ

՝ « Մենք հոս ր ուոր ս ա

տ՜

նեց՝ որ հայերը շրջանի բարեկւ 
մկջ ունեցած են իրենց յւստու

վարչութեան դանձա պա 
րեխղճութեա մբ : 

ԸՄին ծառայող իլըաքանչիւր անհւս– 
տի՝ որ կր հաւատայ միո ւթեան՝.

Հանդիսութեան վերտին խօսքր ար

տասանեց Լիբանանի Հայոց թեմի

ն Հոկտեմբերին՝ ՀՄԸՄի 
ն ոարձեաւ ստանձնած եո

Ըայց աւա՜րլ քոյԸ Ռիման չկարողացաւ ամբողջացնել իբ րնտբութեան երկ– 
րորդ շրջանը՝. Անողոք մահը չխնայեց ղինք եւ քոյրը կեանքին հրաժեշտ տուաւ կի–

Աո.աջնոբդ սրբաղանր ն կա տ ել տուաւ՝ 
որ միութիւններր սերունդներ դաստի

արակելու առաքելութիւնը ու նին, եւ

նսլ ա տ ա կին ՝.

քնահատ ել կ ե

ակումբ ունենա/ու

ա–
տին՝.

Ընկեր աս կր եւ կատա

Սիրելի՛ քոյր Ռիմա՝ վա ղամա մ եղ 
եղիր՝ կիսատ ձդած աշխատանքներդ

սա

նկութեան եւ պահպանման մկջ ունե– Ըիշատակդ անթարււս մ սիրելի քոյր՝. 
Հողը թեթեւ դոյյ վրադ՝.
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թեան րնա կիշները։

ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐ

նին իրենց պետութեան յա~

ո ւ՜րջ համախմբուին

Ղրօշր կ °գեկ քեզ ճանչնալու՝ թ կ

ա մ են ա մ եծ ս ր բո ւթիւն՝.

(Ւա ման ա կն եր ո ւն հա ս կրած են, որ տուները՝ իսկ

Հայաստանի առաջին հանրապ 

տ ո ւթեան (1918-1920) Դք°2.Ը Ե ո֊ 
գոյն կը՝ կարմիր ՝ կապոյտ՝ նարնջ 

գոյն՝. Մեր դք°շէ<1յ Հ^յները դասա

ւորուած են վերկն վար– այսպկս

ա~

Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

հին իբրե

նակի նշ ան՝.

կ ան պայքարը՝

երկնքին տակ՝ իսկ

(Ւո ղո վո ւր դին

ունի իր իյ ո ր հ ր դան շանն եր ը՝

մկջ՝. Պետութեան Խ որհր գան շանն ե՜

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐՕՇԸ

ա–

են նաեւ հայոց

լս ո ւ

աէէ"ատ ասիր ո ւթիւնը՝.

Խ ո րհր դւս յին կարդ եր ու հա ս տ լա

մ կն ետք (1920), Հայա ս տ ււյնՒ
դրօշը դարձաւ կարմիր՝ մկջտ եղը

ա–

վերահաստատուեցաւ արւաջին հան

րապետութեան դրօշը՝ այսինքն 
կարմիր՝ կապոյտ՝ նարնջագոյնը՝.

լերդը–.

ԴՐՕՇ

մեզմէ 3000 Պ եւո ո ւ~

ա դա ւ 
տոհմերը՝. Ար տ ա շկ ս եան եւ Արշա–

ա տ ո ւ

ՔԱՅԼԵՐԳ

Պետութեան խո րհր գան շանն եր կն

տարի առ. աջ:

արծիւ ՝

են ա րքա յա կան

են

վրայ

ա–

մէկն քայ–

լերդն կ։ Ան փւս֊

ւած հ ա

կ սւ-

տարուի տ օն ա - 
կ ա տ ա ր ո լթ ի ւն - 
ն եո ու եւ ձեււ՜

ա րւա ա՜

յ ա ս սւ ա
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նա կներ ո 
՝^րի ս տ ա

պէտք է գոց գիտնայ իր քայլերգը,

ոտքի կանգնի, եթէ գլխարկով կ

համար իրենց հաւատքն

մը հայրենիքին հանդկպ։

պկտք կ հանել պայն՝, քայլերգը եր– 
դելու ատեն շատերը իրենց ձերւքերը 
կը դնեն սրտին վրայ ^ոյ^ տալու

ր ա պետ ո ւթեան քա յլեր դըՀքվքեր Հայ

րենիքն՝^ է՝. Անոր բարւերուն հեղինա– 
կը Միթայկլ *Լ/լւյ/պան տ եանն կ, ՒԱ^Լ

ԶԻՆԱՆՇԱՆ

Պետս ւթեան

ատու կը ներկայացնկը թագակիր առ.

1992 թուականին հ ա ս տ ա հ 
ոաւ 2աւաստանե 2անրաաե

լած են սուր^ ճիլդ՝ հասկերու խուրձ

Այս

գոյն արմկքները՝.

մկջ կը ներւսրւնկ անցեալի զինանը– 
չաններկն դրուագներ՝. Այսպկս, մեր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ ւած են • կեդրոնը վահանի վրայ^

Արարատ լերւը կ,ոյեան տապանովս կս եաըՀին մամանակներկն

տ ա -

նիներու (ւսրծիւ), Արտա

ստանի թադա

ւո
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
2

5

3
5

5
2

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' յ ա ջ ո ր դի ւ

Նախորդին լուծումը

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

շյ 9 յ4 7 1 6 2 5 8
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, է -- ԺԱՄԱ ՆՑ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1– Այաքս Ամս թերտամի հա յա զդի մա ր զիկը։

2– Ծերունի ~ Գծէ՛, պատկեր է՛:

3– Յատկապէս, դլխաւորաբար :

4– Ուշ ՜ Ստ եղծ ո լածն եր :

5– Գնդեր ~ ճերմակ շինանիւթ՝.

6– էյտին դարձած օտար աղայ - էյ որո պճին ։

7. Ջերւնոց - Ո ւտելիք - Անլուծելի՝.

8– Պ ա ա - Գրենական պիտոյքներէն։

9– Հրանիւթ - Անտեղեա կ - Այբո ւբենէն։

10– իՒ թխմո բ - Երիվար ~ իախանձիլ։

11. Ա պանւսցի պաբոն - 0բինակէ - Գիւ֊ղ աքա ղաք՝ 
12– Ան օգ ուտ - Ատուած կարագ - Հայկական 
ամիսներու Տ՜րդ օրր (հակ՛)։

13. Սրունքի մեծ ոսկորը - Աեծ մայր - Արական 
օտար անո ւն՝.

14. Արային փ ո խա դր ա միջո ց - Տէր թայի՝

15– Գոյութենէ դադրիլ - Արւանց աղի։

16– Գրաստի ((կօշիկ՝)՝) ՜ Աանկ/աւ - Հա շո ւեդիրք։

17– կրկնուած բաղաձայններ - Աւետիք իսահակ֊ 
եանի <</7ւստան՝)՝) - Շարունակ։

18– Ոչխար - Աոգնակերտ մասնիկ - Աերտ։

19– 3ուցական ածական ֊ էմիլ Զոլայի երկերէն -

Ո՝Ո ԼԱ եր էն այո :

20. Յեսանէ - Հեղինակին նկարր գծուած իր իսկ 
կողմէ։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1– 1իանրոջիլ - Անձկութիւն - Ծանրութեան միա–

2– Փ ո ր թո պալեան նախկին գաղթավայր

կաստանի մէջ - Եգիպտական դիգ - Անիրաւ 
3– Հ(Սամէս՝)՝) ակումբի նախկին նախագահը։ 
4– Պնակ - 16 էջնոց հրատաբակութիւն - քՀ

I 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ա 15Ածականակեբտ մասնիկ։

5– Աաթենիկ թագուհիին ցեղը ՜ Համադասա 
6– Աստուածա ւին - Ծարւի կոճո - *է,աեւ։

ա րւա ջ՝.

10– Գիշատիչ կենդանի - իգական օտաը անուն - Արաբական երկիր։

12– Փոքբացնող մասնիկ - կանացի կոչական բաո. - Ապաբտա 

14– Արւա բ կա յ - "քաղցրաձայն թրւչուն - Աահմանային անցք Լի բան ան ի եւ Աուբ– 
իոյ միջել՝.

15– Այբուբենէն - կ անաղի օտար շաբաթաթերթ - Ոսսւայնանկի սանտր - կերսլա՜

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱՋԱՐԵԱՆ
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