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ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒՄՍ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ ' ԲԻՒՐԱԿԱՆԻ ՄԷԶ

Հ
.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչու
թեան հովանաւորութեամբ եւ 
Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչու
թեան կազմակերպութեամբ, 
3-11 Օգոստոս 2012-ին, Բիւ– 
րականի մէջ տեղի կ՚ունենայ հայ 

սկաուտութեան 100-ամեակին նուիր– 
ւած միջւսզգւսյին բանակում, որուն մաս
նակցութեան հրաւիրուած են հայկական 
սկաուտական այլ միութիւններ, նախկին Խ. Միու– 
թեան երկիրներու եւ եւրոպական երկիրներու ըս– 
կաուտական միութիւններ։

Բանակումը իր տեսակին մէջ աննախընթաց ըլ– 
լալով՝ ներառնուած է Համաշխարհային Սկաու– 
տական Շարժման ձեռնարկներու շարքին։

Բանակումը կը վայելէ բարձը հովանաւորու– 

թիւնը Հայաստանի նախագահ Սերժ 
Սարգսեանի։ Հրաւիրուած են Համւսշ– 
խարհային Սկաուտական Շարժման 
գլխաւոր քարտուղարն ու կոմիտէու– 
թեան անդամները։

Բանակումին կրնան մասնակցիլ 14– 
22 տարեկան սկաուտներ աշխւսրհի չորս

ծագերէն։ Մասնակցութեան սակ ճշդուած 
է 200 եւրօ։ Յայտագրի վրայ նախատեսուած 

են Ս. էջմիածին եւ օիծեռնակաբերդ այցելութիւն– 
ներ, արշաւ դէպի Ամբերդ, միջ-մշակութային երե
կոյ եւ ռալի։ 7 Օգոստոսը հռչակուած է «Սկաուտի 
օր»։

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կա
րելի է այցելել կազմակերպիչ Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի 
կայք էջ՝ \^\««.տշօսէ.Յռւ/յՅռւԵօր662012
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Ջոճրրոշուօո.1\քշէ լյր ա տ ո ւա կան 
խյ-լձեւ Կը հաղորդէ> որ վեր՜ 
1եՐս ւԼիենն ա յի Հ ա յա ս տանի

ա–

Համ ա շխւս րհւս–

յէւն կո միտ էին նիստը, զո ր վարած են 
կա ղմա կեր պո ւթեան փ ո էս նախագահ 
Ալպէրթ Պոյաճեան եւ թագը ատ Պուրւ– 
նաղեան՝. Մասնակցողներուն կարգէւն 
եղած են աշխարհի աւելի քան 20 քա–

ղաքներ ներկայացնող Համահայկական 
Վաղերու Համաշխարհային Կ ո միտ է ի

գործադիր մար մնի

նիստին մասնակցողները քննարկած

են օրակա

հա մ ահա յկա կան

կա գմ ա կ եր պ ելու

նալու, խաղերու կիր ա ր կման աշխար

հագրութիւնը ընդլայնելու, Երեւանի 
մէջ խաղերու գրասենեակ մը ստեղծելու 
եւ կազմակերպչական այլ հարցեր՝. Խօս– 
ռեր արտասանած են Աւստրհո / մէ$ Լա՜

յաստասր դեսպան ԷԼրսան գ ր ր տ ղ ո ս- 
եան, Լիխիխարեան միաբանութեան

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը աշխար– 

հասփիւռ բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու անունով 
կը շնորհաւորէ եղբ. Յակոբ Խաչերեանի Ասիոյ 
պասքեթպոլի ֆեւոերաւփոնի ընդհանուր քար
տուղարի ընտրութիւնը։ Եղբ. Խաչերեան իր նոր 
պաշտօնը ստանձնելով ուղղակիօրէն մաս պիտի 
կազմէ ՖԻՊԱ-ին, կարեւոր իրագործում մը՝ պաս– 
քեթպոլի համաշխարհային մակարդակի վրայ։
Եղբ. Խաչերեանի ընտրութիւնը, անկասկած, որ կարեւոր իրագոր
ծում մըն է նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական մակարդակի վրայ, որ հպարտօրէն 
կը դիմաւորուի բոլոր Հ.Մ.Ը.(Լականներու կողմէ։

Եղբ. Յակոբ Խաչերեան մաս կը կազմէ Յ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի ընտա– 
նիքին։ Ան եղած է մարզիկ, մարզիչ, ինչպէս նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանա– 
նի Շրջանային Վարչութեան անդամ։ Ան երկարամեայ վաստակա– 
շատ ծառայութիւն ունի Յ.Մ.Ը.Մ.ի եւ Լիբանանի մարզական բնագա
ւառներուն։

Ջերմ շնորհաւորութիւններ եւ յաջողութեան լաւագոյն մաղթանք
ներ եղբ. Խաչերեանին։

Յ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

եայց Արւաքելական էկեղեցւոյ Աւստրր– 
եո / հոո եւոո արւա^նորո 2ա ւեաոուն

ա–

Ատ եփ ա ն Տէր Պծտրոսեան, Ալպէրթ 
յւսճեան եւ ուրիշներ՝.

Սյս արւիթով, նիստին մասնակցող
ները այցելած են կէիեննայէւ Սիյիթւսր– 
եան միաբանութեան կեդրոնը՝.
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Խմբագրական 2
Պատգամ 3
Անդրադարձ 8
Մեր Տեսակցութիւնները 14
Պատմութիւն 16
Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 20
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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. 

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յար ութ Մատէնլեան 

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

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ1օսր ՏշթշրՅէւօո - Բհօէօց^սրշ Բյ^1յ\հյո
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

^րշօոշշբէ

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, էփնիշեանի Թաղ 

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

Բ–րոտւ1։ րոտրշ։ւց@հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒէՅրորոօսժ, ԼշԵյոօո

ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

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

ճշդուածէ 48000լ.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)։



լրջութեան պակաս

Ք
իչ մը ամէն տեղ լրջու
թեան պակաս կայ մեր 
կեանքին մէջ։ Խտխտած 
են չափի ու չափանիշի 
հասկացողութիւները։ 
Աջ ու ձախ ձրի տիտղոսներ եւ շքանը– 

շաններ կը բաժնուին՝ հաճոյակատա
րութեան ընդհանուր մթնոլորտի մը 
մէջ։

Մեր շուրջը աւելի շատ գովասանք– 
ներու շռայլանք կայ՝ քան սրտցաւ ու 
շինիչ թելադրանք։ Աւելի շատ ծափ ու 
փառաբանանք կայ՝ քան հաշիւ պա
հանջող լրջախոհ մօտեցում ու կեց– 
ւածք։

Մեր չափը դարձած է չափազան
ցութիւնը։ Մեր պարծանքը՝ մեր նուա
զագոյն յաջողութիւնը։

Բարքերու անկումը հասած է բա
նաւոր ու գրաւոր քարոզչութեան մեր 
բեմերը։ Այսպէս, ընթացիկ մեր ձեռ– 
նարկները դարձած են «աննախըն
թաց», «փառաշուք» ու «բացառիկ»։ 
Երբ գրող ու կարդացող հաւասարա– 
պէս գիտեն, որ եղածը սովորական 
բան մըն է, որուն համար պէտք է 
խնայել ժողովուրդին դատելու կա– 
րողութիւնը կասկածի ենթարկող նը– 
ման վիրաւորանքները։

Օրին մէկը միջազգային մամուլին 
մէջ ածականներու նման հեղեղի մը 
չենք հանդիպած ու դժուար թէ հան– 
դիպինք։ Անլրջութեան սահման մը 
կայ, որմէ անդին «խելքը գլուխը» 
մարդիկ չեն յանդգնիր անցնիլ։

Մեր մօտ, ամէն մարդ տաղանդ է։ 
Ամէն մարդ բացառիկ ձիրքով մը օժ– 
տըւած է։ Հասած ենք երանելի այն 
թուականը, ուր համեստ ու միջակ 
կարողութեան տէր անձեր Գիոգինէս– 

եան լապտերով պէտք է փնտռել 
կարծես...

Կը բաւէ որ մէկը յանձնախմբային 
փոքր պաշտօն մը ստանձնէ։ Ամէն 
մարդ կը ծափահարէ զինք։ Ոչ ոք կը հե– 
տաքրքրուի անոր աշխատանքին ար
դիւնքով ու մակարդակով։ Զանազա
նութիւն չկայ արժեմին ու չարժեմին 
միջեւ։

Վաստակաշատ ու նորահաս դէմքեր 
յաճախ հաւասար արժէքով կը ներկա
յացուին հանրութեան, պատճառ 
դառնալով վերջիններու կանխահաս 
յաւակնութիւններուն եւ խամրումին։

Կը մոռցուին խոնարհները, հա
մեստ ողջերը, մանաւանդ՝ հիները։ 
Անոնք ալ կրնան մխիթարութիւնը ու
նենալ, որ իրենց մահէն ետք շատերու 
հետ իրենք ալ կրնան դասուիլ «ան– 
կրկնելի«ներու շարքին։

Ո՞ւր փնտռել պատճառը բարքերու 
այս ապականումին։ Բախտախնդիր 
ու անլուրջ մարդոց մօտ անպայման։

Բարոյական սկզբունքներու եւ 
աւանդութիւններու հսկայ նահանջ 
մը կ՚ապրինք։

Ե՞րբ կանգ պիտի առնէ այս երեւոյ
թը։ Որո՞նք պիտի ըլլան անոր առաջ
քը առնողները։

Չենք գիտեր։
Գիտենք միայն, որ լուռ մեծամասնու– 

թիւն մը այլեւս անընդունելի կը գտնէ 
այս մթնոլորտը։

Զգաստութեան հրաւէրը բոլորին է, 
փրկելու համար մեր վերջին առաքի– 
նութիւնները, որոնց կորուստով 
կը դադրինք այլեւս ազգ ու միութիւն 
ըլլալէ։

Կը դառնանք անդիմագիծ ու աննը– 
պատակ հաւաքականութիւն։
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ՊԱՏԳԱՄ

ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԴ ԿԵՆՍԱԿԱՆ

ԼՀՄԸՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ԵՎԲ ՄԻՀՐԱՆ ԵԻՄՇԻՐԵԱՆԻ ԽՕՍԲԸ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ 

ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ^֊ԱՄԵԱԿՒ ԳԻՏԱԺՈՎՈՎԻՆ, ԵՐԵՒԱՆ)

զ է ս ան ան:

6^4՜ յոբելեանները չըլլայ էն, շ

012 ֊Հ7 յոբելենական տա

Ւթը

Միհրան Շիմշիրթսև

թելադրանքր տ

դա յէն մեր յէշո ղո ւթէւն ր ժ՜ւսմանւսկէ րնթաց–

մամարդկայէն ամէն շարժ՜ում, 
1 ւտ ո ւթէւնն ալ ուղղակէ պէւոէ

2012-^ր յոբելեաններու շարքէն է նաեւ հայ 
ւսուտութեան հէմն ա դր ո ւթեւսն ոսկեայ յո–

որ այԳ,յէէս է՝ որո էէւն պոլսա–

ւսււնելու դէ պքեր ու դէմքեր, որոնք ազ– 
ն մեր էնքնութեան դարբէնները կը հան~ 

ր Պէյաըն Փ ա ո ւ 
ակումբէն նման

հէմնելու ետեւէն չրլ/աք, այլ ձեր բարքերուն 
մէջ մտցնէք այդ ձեունարկէն ոդէն որ կը հա

ւատամ թէ շատ յարմար է ազնուացնելու մեր ցեզըֆ՝.
ջէններէն, որ հաւատա–

լով մէջւս զ դւս յէն սկ սր Ար ստեղօ՜ուսր Կա– 
է1 Օսմանեան վւսրէչ–

երէտասարդա

Պատահականութեան մր արդէւնքր չէր հայ սկաուտու՜ 
թեան հէմնադրութէւնր, այլ ազդայէն երկունքէ մը բնական 
հետեւանքն էր ան՝. Հայկական ազատագրական շարժ՜ումը 20–

Ո ւ֊ր եմն, սկ աուտական մէջազ րլ ա 
ւեշկ արւաջ պէտէ հայացուէը՝. Ակաու 
էսկ ((Մէշա պատըաստ՝ք) նշանաբանէ1 
նոյնքան վեհէմաստ այլ նշանախօսք

կրթու֊
Այս արււսջէն ւէորձըչէր, անշուշտ, նմա\ 

ւ>ջացնելու՝. Պ էյտըն Փ ա ո ւրլ էն շատ ա րւ ա 
աուտաեան նմանօրենաե շարժ՜ում մր ոո

ա~

կը զգացուէր ունենալու «ամուր նկարագրի եւ բարոյա– 
կան բարձր արժանիքներու տէր, հաւատաւոր ու անձն
ուէր հայեր»։

րյարւա 

է Ս ոլտաւրոյ Ա էչ՝. էհյդ Աասրն կը վկայէ Հ Ս Լ Ա .էւ ԿԷԱնա֊ 
դէրներ էն Տէդրան Խ ո յեւսն, երբ կը հաստատէ, որ Լք . էջմէած– 
նէ <^ԼԼրարաա» ամսագէրէ հէն թէւերէն մէկուն մէջ, ան հան– 
դէպած է կանոնադրութեան մը, որ ՃՇՏՕ-ական թուականնե֊ 
րէն սկսեալ եւ մէնչեւ ձՏՀ-րդ դարու սկէզբները, յաջորդարար 
վաւեոաոուած է Ամենա ւն Հա ւոո կ ա քժո ո եե ո սն եր է: կանո֊

՚ր արւա^էն դրօշա կ էր ր այս պահանջէն՝, էրեն 
նգէր մեծ դաստէարակ, Հէ/որ գպրոց^է տնօ՜

նագրութէւնը կը վերաբերէ Ա՝ոլտաւէոյ Պոթուշան եւ այլ քա֊ 
ղաքներու հայ պատանէներու կազմակերպութեան, որ ծա~

տար// ս կ ա ո ւտ ա նէն էն կ տըէճնեը»՝.
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Պրասրաւան հայկական Սփիւռքի պատա տիարակութիւնն էր՝ որ վերազի նման սկաուտները կը մղէր 
տուն֊տեղ ձդելու եւ երթայ ապրելու բերկրի մը մէջ՝ ուր

րաւորուիժիւններ չունէր՝ մինչդեռ 1912՜^/ սկաուտական շար

ժումը միջազգային բնոյթ ունենալով եւ ազգային ենթահոզի

որ 1915-^ր Ո եղա ս պան ո ւթեան 
նԼաոոո աետե րոար անոր քժա–

ա ս եզն ելո ւ՝.

աուտա՜

պիտի շարունակէր անխափան՝ միշտ 
դաշտեր ստեղծելով իր դիմաց՝.

Ար դար եւ՝ ա ռաջին ԼԼշխ ա րհ ա մ ա ր ւո

ատանքէն՝. Պոլսոյ մէջ պիտի 
հւտ ա ր ի մէջ պիտի ստեղծը–

կելու նպատա

դթ դաստ

Ակաուտութիւնը ձեռք պիտի երկարէր նաեւ նորանկախ 
հայրենիքին՝. Հայաստւսնի լուսաւորութեան նախարար ՝Լյիկոշ 
Աղբալեանի դիմումին րնդառաջելով՝ 1920-^/2/ հայրենիք պի՜ 
տի գո րծո ւղո ւէ ր ս կա ո ւտ ա կան եռանդա մ պա տ ո լիր ա կո լ– 
թիւն մը Հայաստւսնի որբերը կազմակերպելու նպատակով՝.

լօըւսը պա տ ո ւրր ա զ ո ւըրԵա ս ասդաս սերդն ՀաՏաե ՀՀերազր, 
որ հազիւ Հայաստան հասած ահա թէ ի՛նչ կը գրէ Արտ ա ս ահ– 
մանի իր ընկերներուն– «... Երեք հոգի ենք եւ պիտի մարմ– 
նա կր թենք Հայւսստանը՝. Պիտի կազմենք սկաուտական խում– 
բեր՝. Պիտի հա յադնենք յեղուն՝ հրամանները՝ խառնուածքնե
րը՝ ոգին՝. Պիտի մտնենք 
զա ա–

((Այս ամէնքէն ետք՝ մենք մեզմով ալ պիտի զյբաղինք՝. ք^նա– 
կարան չունինք՝ սենեակ չունինք՝. Եը պառկինք հանդիպած տե
ղը կամ վարժարանի մը չոր տախտակամածին վրայ՝. Ոլ–տելիքը 

ճաշարան երթալ՝ պարպել քսակը՝ իսկ եթէ տուն ալ ունենաս՝ 
ինչպէս պիտի պատրաստես ուտելիքդ– ոչ փայտ կայ՝ ոչ 
ւսծուՒս. ո) օաոհւո, ոՏ ենեե ունես. ոՏ ռո ա. ոՏ մամեե. ոՏ ալ ժա–

. Տիիտակդօրէն կ ըևդունինք այս բոէորը եւ զղջադած 
վհետեւ Հայաստանի մէջ 
լ անգնահատելի զոհու
ինք ունինք՝Խ՝.

սոլ–
Սկաուտական այդ ո՞ր դաստիա

րակութիւնն էր, որ Չերազի նման 
սկաուտները կը մղէր տուն-տեղ 
ձգելու եւ երթալ ապրելու «երկրի 
մը մէջ, ուր ոչինչ կար»։

ոչրսչ զար))՝.
Չ արքա շո ւթեան այդ ի նչ դա ս տ ի ա ր ա կո ւթի ւն էր՝ որ 

սկաուտները կր մղէր պառկելու չհանդիպած տեղը կամ վար

ժարանի մը չոր տախտակամածին վրայ))՝ առանց փայտի՝ 
ածուխի եւ քարիւղի՝.

Ու տակաւին՝ ազդային այդ ի նչ ոգի էր՝ որ հազար ու մէկ 
զրկանք կրող հայ սկաուտը կը մղէր դիտակցօրէն րնդունելու 
այս բոլորը եւ Հայաստանի մէջ գտնուելու անգնահատելի գո– 

փրիսեաններու յաջորդները Տիգրան խ ո յեանն եր ը՝ Օննիկ 
Եազմաճեանները՝ Վահան Զ եր ա զն երը հա ւա տ ա ր իմ տարա

ծիչները կը հանդիսանային այն սկզբունքներուն՝ որոնք հայ 
սկաուտութեան հիմնադրութեան դլխաւոր ա ռանցքը Լ|Ը կազ՜ 
մէին, այն է՝ «ունենալ ամուր նկարագրի եւ բարոյական 
բարձր արժանիքներու տէր, հաւատաւոր եւ անձնուէր 
հայեր՝ ծառայելու ազգին ու հայրենիքին եւ նուիրուելու 
հայ ժողովուրդի ձգտումներու իրագործումին»։

ո ա9ոո ուքժհւնր մեծ եր՝. Ա /ո եր մնամ նաեւ ս Լ ա ո ւտ ա Լ ան 

1922-^ր համարներէն մէկուն մէջ՝ երբ կը գրէ> թէ Հ–Պ՝րեթէ տա
րի մը առաջ այս տդւսքը անկիրթ՝ աղտոտ արարածներ էին 
(աենարևուքժեւնր ճաւաստանե ո ր ռեր ո ւն մւսսեն է), աաօո

աո-ողջ երիտասարդ տղաներ

իրենց գտնուած միջավայրին՝))՝.
Ափ ս ոս՝ որ Չերազի ել իր րնկերներուն հոյակապ յաջողու

թիւնը եր կար շի տեւեր, ո ր ո վհետ եւ Հայաստւսնի մէջ համայնւս– 
նիներու դւսս–վար վարչակարգի հաստատոլ

Պիոներներու եւ կոմսոմո(ներու կազմակերպութիւնները՝.

Գկպքերը գահավէժ րնթացք կ ունենան նաեւ ԷԺուրքիոյ 
մէջ՝ ուր Պոլսոյ եւ գաւառներուն մէջ չորս տարի գո րծելէ 

16 Սեպ տեմբեր 1922-^2/ պա շտօն ա պէ ս լուծոլած կր յայտարա
րէ իր կազմակերպութիւնը երկրի տարածքին եւ կ անցնի Ար
տասահման հայ մարդու սփիւռքեան ճակատադիրը դառնօ–

ԼՀ7, կրկնապատիկ մ ա սն ա ճ ի ւղեր ո վ եւ բազմապատիկ 
աուտական շարքերով՝. 1920–ական տարիներու սկիզբը հայ 

սկաուտութիւնը իր առաջին սեր

մերը կը նետէ Միջին Արեւելեան եւ

գաղութներուն մէ ջ: Հա լ է պէն 
մինչեւ Աթէնք՝ Վ առնա ե֊– Պէյ– 
րութ՝ ս կ ա ո ւտ ո ւթիւնը աչքառու

կային ու ազդային դա ս տ իա ր ա–

Սկաուտական այդ ո
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Iուքժեասբ: ՝ւ/ոլսոյ սզաուտա1լան 
վարիչներէն մաս մըն ալ կ անցնի 
Փաբիզ, ուր կը ծաւալէ աշխոյժ

կ ան միջազդային շաբ–

կաուտնեբը 1928-ին կը հրաւիրէ 
Լոնտոնի մէջ տեղի ոլնենալիք մի– 
ջազգային ճա մպո ր իին։ Խ ո ւմբին

Ար տ ա շէ ս էբպէբեանին, որ յ/^/7՜ 
ջին պահո ւն շի կրնար րն կեբ ան ա լ

տոք1<յ՚՛ րուբդցս Ս սօ ատուբսասը։ 
վերջինԸ Լոնտոն հա սն ելո վ, ինք–

100-ամեայ հայ սկաուտական 
շարժումը այսօր ներկայ է Հայաս– 
տանի մէջ, որովհետեւ անոր ներ
կայութիւնը կենսական է։ 100 տա
րիներու իր առաքելութիւնը չէ 
փոխուած ու ան ընելիք ունի քա
ղաքացիական պարտաւորութիւնե
րու գիտակից հայ մարդու պատ
րաստութեան իմաստով։ Սկաու– 
տութիւնը կոչուած է յաղթելու փո
ղոցին։ Ան պարտականութիւնը ու– 
նի սերունդներ դաստիարակելու, 
որպէսզի անոնք հեռու մնան 
ապազգային ու ապառողջ մթնո
լորտէ։

1991-ին, ս կւսո ւտա կան շար֊ 
–մի ա րւաջին նուիրեալներէն

թեան անրլամ։ Հւսյասւոանի մէջ 
կը կա զմա կեր պո լին խմբա պետնե– 
րու պատրաստութեան դււլր որ

րան ակումներ: Սկաուտներ կը

թիւններու (^աւա–

նի մէջ) –.

յի մէջ երկար բւսնւսկցոլ– 
յ կո տաոուեն հա / սկաու–

ս

տուբեաս ս ոււոքր ապաԿողելու 
միջազգային սկաուտական րնտա–

լած <^Հայ Արիներու միութիւն՝ֆ։ Փարիզ վերադարձին, Աե՜ 
ծատուրեան կը մերժէ ենթարկուիլ Հ՝Մ–Ը՝Մ՝ի Փարիզի կեդ
րոնին եւ, իբրեւ արւանձին մթութիւն, ան մենաշնորհը կ ունե

նիքէն ներս աււիթ նպատակը յսթս ւլցր–

նայ ա շիյա րհա ս փ ի 
միջազդային սկաու

լս ո ււո ո ւթ իլն ր ներկայացնել
Սկաուտական միջազդային կազմակերպութեան պա տ ա ս - 
նատուին էի բան ան այցելութիւնը այս աշխատանքին 

. տաւ ւաւեւեաւ մոում։ ՚1 ա տաս համատուն լեոա նանհ մե9
ատմական այս ւսնիրւս– աուտական միա ւո րն ե– 

իմաստով Հւսյասւոանի
թեան հիմնադիրին ու գլխա ւո ր ներկայացուցիչին աւոա

ր, որովհետեւ զայն կը զրկէ սկաուտական միջազգային 
նիքին անդամակցութեան կաբելիութենէն: ի՝ւսն մը, ոբ–

լայ սրրադրել պատմական անիր 
1928-ի Լ ոն տ ոն եան պա տ ահա լ

ջանքերուն շնորհիւ, Հ՝Մ–Ը՝Մ՝

տա

ա ո ւտ ա

ունենան աւ

կան շրջադարձէն ետք, երբ ազգային արժէքնե–

կը հանդիսանալ հայրենիք վեր ա դա րձո զ արււսջին կա զ մա կեր– 
պո ւթիւններ էն։ Տ ա կա լին անկախութիւն չա րւած, 1989-ին, 
Հ-ՄԸՄի Փարիզի սկաուտները Աոսկուայի վրայով Երեւան 
երթալով բանակում կբ կատարեն հ/• Հայաստանի մէջ՛. *Լյոլն 
տարուան Ղ՝եկտեմբերին, կը հիմնուի Հ-Մ՝Ը՝Մ–ի արւաջին մաս– 

նիքը դարձեալ կր ծանօթանայ հայ սկաուտական շա րժո ւմին։
1989-1991 սկաուտական բազմաթիւ միաւորներ կը ստեզծը– 

ւին Հայաստանի տարբեր շրջաններուն մէջ, նորահաս սե– 

թիւնը, որ կը վերանուանուի Հայաստանի ԼԼզգային Սկ աու~ 
տական կ ազմակերպութիւն Հ-Ա-ՍԿ •> <^Հալ Արիներ^էն 
կը ստանձնէ միջազդային սկաուտութեան մօտ հայ սկաոլ– 
տութեան ներկայացուցչութեան ջահը։ Յաջորդ տարի, 17 
Ապրիլ 1997-ին, Հ Ա Ա Կ- պաշտօնապէս մաս կը կազմէ մի
ջազդային սկաուտական շարժ՜ումին եւ կը հանդիսանայ 
սկաուտական եւրօ-ասիական բաժանմունքի հիմնադիրներէն։

100 –ամեայ հայ սկաուտական յարժումր ա/սօր ներկայ կ 
Հայաստանի մէջ, որով 
կան է։ 100 տարիներու

ս ա–

ան ընելիք ունի քաղաքացիական պարտաւորութիւներու 
գիտակից հայ մարդու պատրաստութեան իմ աստով։ 
Սկաուտութիւնը կոչուած է յաղթելու փողոցին։ Ան պարտու

ոնք ՝՝,երւու մն ան ա պա զգա յին ու ա պ ա րւո րթ մթնոլորտէ։ 
Հայ սկաուտութեան 199-ամեայ յոբելեանին արւիթով, Հ-1) 
I –ե մեծ ոնտւսնհօեն 9եոմ >նոոհաւոոուքժեւննեոո եո ւե

թէ ան արժանաւոր ներկայացուցի–

Պ ա տ իլ

անվեբապահ

ա ո ւտ ա–
թանք երկրորդ 199-ամեւսկը կերտելիք սերունդին։
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ՅԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԵՆՔԻ ԲԱՐԳԱՒԱՃՄԱՆ 
ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆԶԱՏԻՐԱԿԱՆ 

ԵՐԹԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ
ՀՀՄԸՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱԴՊԻՐ ԵԴԲ– ԿԱՐՊՒՍ 

ԳԱՊԱՍԱԳԱԼԵԱՆԻ ԽՕՍ֊ԲԸ՝ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻԱ

ններէն մէ–

տիպ արւա^նոը զնե՜

հիւ՝ այսօր՝ համայն ւս յ. 
ճակատաբաց ու իյբոիյտ կ 
նի իր Եռագոյն դրօշով՝

թիլն

ա՜

ԳՒծ–

որպդս պայԾառ. սրշա– 
վայր ու մթնոլորտ՝ իբրեւ ուրոյն 
մտածողութիւն եւ ինքնութիւն՝

սերդորօ՜օս եւ րւասդազառ. սալսա– 
ձերւնո ւթիւնները՝ հանդիսանալ

ու տրրաԼլաս սերզայու– 
առինքնած է իր չբֆւսււլւս–

տ ո

>

նիքի բաըդաւաճման եւ ւսզգային

զրսուելու պերհար/օս առ. 
կերտ օրը՝ որ պարզ թու

հան^ատիրական երթի 
Միւս կողմէ, ս ա կ ա յն,

յւսղթակերտ մաքարւումներուն եւ մեր հաւաքական ներումին 
ու անմամանցելի արժէքներուն սլացքը հունաւորող ազդային 
դիտակցութեան կենարար էատարրերը անդամ մր եւս լոյսին

ղանա ու ւուս մի նոր կերպեր՝ մեր հաւաքա–

ւստւսԷԼյնուամենայնիւ ՝ տօ1 
առիթ են նաեւ ինքնարմ. 
համաշունչ արժանիքները առաւել խարսխելու՝ անոնցմով 
ուռճանալու եւ հզօրանալու՝ ինչպէս նաեւ գոյութենական 
զիտակցուիժեամբ առա 9նորղ ուե/ու ՝ յանձնառութեամբ տո–

ԼԼր դա ր եւ՝ Հ՝Մ-Ը-Մ–ը իր բնական գո րծ ընթացին մէջ՝ պայ–

ա ռա

ր ապղ ս 
էրները ա ս տօ

դիրներով

սյ մեր սրբազան դոյեր թին եր ա շիյիքը՝. 
մեակներ շարունակ՝ իրերու զրութ 

1 ւմներուն՝ աշ Ւսարհւսքւսդաքական տւ
հիմեբով մնւսյուն լուծումներ թրղ եղելու 
ււսնռո եւ ամոաորե/ոլ ւոեաւսր հաւա օաեա–

մ անն եր ո ւ եւ

դղԱ Հ, Ս՝ր–Ս՝ը զարողացաԾ դ Կաստատաղաս լօրաղարել հո
սանքն ի վեր՝ հաւատարիմ իր հիմնադիրներուն ապադայա– Հեր ջին ա միսներ դրիէ ակնկալու–

՚ւքժեւնր օրեաեա–
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- Ա տ ո ր ա զ իր թկ անստորա

գքյր, սա

ա–

արւո ալ ներդրում եւ պա տ ր ա ս~ 
մի եւ հայեցի դիմագիծի

իփղ&Ը էէ1 կթ^ար եր կար ժամանակ ԷՈ-ել ել դիտողի թիլն՝.

- Այնքան ատեն որ թշնամին պիտի ուրանայ իր մեծ հայ– 
1 ուն դոըծած քստմնելի ոճիրը, մենք նոյն ժո ղո վո ւր զն ենք, 
ցեաւեն Րժկ ա աօո, եոռեռ ու եոոեռ աետե հոհ^ենօ ու տեա՜

Ար դա ր եւ, դա ղ ա փ ար ա պա շտ ո ւթիւնն ու անձնազոհու

թիւն ր որպկս ո ւղ են իշն եր, պիտի շնչեն իր եր ա յաֆոր դ սե

րունդներու մկջ կենսունակ ու մղիչ ուժը դարւնալով աղա

լս ադր ական մեր պա յքա ը ին, ինչպկս նաեւ ազգային կեանքի

րանանք, ընդհակարւակն ժամանակները մեղ աւելի պիտի զօ

րացնեն, եւ մենք իբրեւ դատ ու տեսլական ունեցող ժողո

վուրդ, անվհատ ու անսպարւ կամքով պիտի շարունակենք 
մեր սլահանջատիրութիւնը մինչեւ մեր իրաւունքներուն վե~ 
ր ա տ իր ացո ւմը՝. Ահա թկ ինչո՛ւ Օսմանեան թուրքերու ժա~ 
րւան դո ր դն եր ո ւն կը յիշեցնենք, որ Աբկլիւ աչքր միշտ պիտի 
մնայ իրենց ն ա յո ւածքն եր ո ւն ետին նորւսծինին թկ տարերին, 
երիտասարդին թկ չափահասին, այնքան ատեն որ թշնամիին

անոնց, որոնք
խնդիր:

Պատի ւ բո լոր

Պատիւ բոլոր

տադրական մեր պայքարը՝.

Պատի ւ բոշոր անոնց, տուին մեր նոր–

Ահա ւա ս ա րւա
անկաիւ հայրենիքին ու Արցւսիփն ՝.

ա րւա

ոճիրը եւ կը մերժեն արդար հա տ ո ւցո ւմ կատաըել՝

Ամեա կն երու յիշա տ ա կո ւթիւնը մեղի ա ղ դա յին
)նուրոյն գիտակցութեան մկրտութեան օր 
Այո , մկրտութեան օր

- Մեր ն ահատակներու սրբալոյս աըեամր,

- Մեր աղատամարտիկներու անբասիր ար

իյրոիյտ պիտի հնչեցնենք Արարատի ս կ դ գադաթկն՝.

էյԼ– հաստատաքայլ ու յաղթական երթը պիտի շարունակ– 
ւի ամկն օր եւ ամկն ժ՜ամ, Արարատի ծ ա դեր կն մինչեւ հայկա՜ 
կան հերւաւորագոյն դաղթօճաիւները Ափիւրւքի, մինչեւ իրա

կանացումը մեր մեծ երազին Ազատ, Անկաիյ եւ Ամբող^ա– 
կ ան Հայաստանի կերտումին։

տ ա

ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԴ 
ՄԵԶԻ ՈՒՂԵՑՈՅՑ

(Հ Մ Ը Մ Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԵՎԲ– ՅԱԿՈԲ 
ԲԷՇԻՇԵԱՆԻ ԽՕՍԲԸ՝ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻՍ)

բանակին սկ
7 տողասցեն Հ,–Ս Լ Ս ր Լլաւ1աւոբ 
մարզիկները, ԼԵփԱՄ՜ի մրցաշաը֊ 
սկան վաըժ՜աըաննեըու աշակերտ–

աշակեըտուհինեըը, ինչպկս նաեւ արւաջին անդամ րյյալով 
տ ո ղանցքին իըենց մա սն ա կցո լթիւնը կը բեըեն Հ՝Մ Ը՝Մ՝ի 
Աաուտւսյի նորաստեղծ մասնաճիւղին մարզիկները, մասնա– 
ճիւղին դրօշին ներքեւ՝.

զանազան եըկիընեբու մկջ, հայըենազուըկ հայ մանուկին,
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պատանիին եւ երիտասարդին սորվեցուց հայրենիքի սէրն

Հ՝Մ՝ԸՄ՝ երկար տարիներ գոբծեց հայրենիքէն դուրս 
հայրենիքին համար, եւ եղաւ այն կրթարանը, որ սերունդնե–

ԼԼյսօր, իր ծառ. չխարհի

իա, 3ո ւն ա ս տ ան էն մինչեւ ԼԼբմւսնթին եւ Պ՝ան ա տ ա, ՀՄԸՄ 
իր 103 մասնաճիւղերով կը շարունակէ իր ա րւաքելո ւթիւն ը։

2011-2012 կրթական տարեշրջանի վերամուտին հետ, ազ–

դ ան շանը տր ո ւեցւս լ նաեւ ԼԵՀԱՄ-Է մբցաշաբքեբուն, եւ

ցող հայկական 26 վաբմւսբաննեբու աշակերտներ ւսրւիթը ու
նեցան մարզական ու եղբայրական ազնիւ ոգիով մրցելու 
իրենց տարեկիցներուն հետ՝.

Յիւր յարգանք 94 տարիներ արւաջ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադ
րութեան գաղափարը յղացած հիմնադիրներուն՝.

Յի՜ւր յարգանք երկար տարիներ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի րնտանիքին 
ծարւա /ած եւ անոած ւ1աստա//ա > ատ ոո/որ ծանօթ ու անծա՜

թիւններ յանձն

կր թա ր ան դաստ

Պ ատ կ՝>՝>ին,

աւրաւււ՚աււն ւսահւր^
Թերթիս Տնօրէնը Աղեվչսանդրիա գըտ . 
ած Միջոզին ^եսււսմւււտ եդւսլ. կա րլ մեւ

Ս ասւու
ակցու.^

ա

1յե րկան երուՓհ

ներ^քել , ու ւսրււսջին աւլ 
անձեր փուիմ սէցին արւ

77
տարիներ ւսրւաջ, 1911՜^հ5>, մարզական

տեսիլքը կեանքի կոչուեցաւ էյդիպտո–

սի Աղեքսանդրիա քաղաքին մէջ՝. Աղեքսանդրիա իր այցե
լութեան ա րւթիւ, 1912-^/ն, Պ օո ո ս եան Ա զգային

Փա՜ռք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի^^ պատիւ հայութեան՝.
Սիրելի տղաք ու աղջիկներ, ձեր դերին եւ կոչումին հաւա– 
րմութեամբ բարձրանաք, ու ձեզմով հպարտ հայութիւնն

Զեզմէ կը սպասուի բւսցւսրւիկ զոհողութիւն, այո՛, որովհե
տեւ մեր կեանքին պայմանները բացարւիկ են, եւ ամէն յաջո

ղութիւն եւ իրագործում բացարւիկ ճիգերով միայն կ իրւս–

մք, ո աչակերտած էք1 Պօ՜

րանի նաիյկին շրջանաւարտներէն 30 հոդինոց հաւատա

նադէտ ուսոլցիչ փբոֆ– ԼԼբ թիւր էլմասեանի, հաւաքուե

ցաւ Սղեքսանդրիոյ ԼԼզդային Առ.աջնոդարանին դահլիճը

. արւաջին րնդ– 
արւաջին վար–

ուն տա

Յովհաննէս Հինդլեաններու վճիտ արիւնը...

Փաստօրէն բոլորեցինք 94-հհ/^ տարին՝. Ակնթարթ մր՝ ու 
կը կանգնինք դարու մը վաստակին դիմաց, կը ձերւնո լինք 
100-ամեակին հետ՝. Ա՝թնչ այդ՝.

\յո յնն ենք՝. ԷԼնփոփոիյ, աննկուն, ան 
շարքաշ ու արի, տաւատարիմ ու պայծառ.՝.

Մեր ճակատին ու կուրծքին Սրարատ

ւսրւ,

ա–

չարքաշ մարզիկին, սկ

1ԼԱ, Տայոց տ ա րււս պա սք, (յուշր եւ 
ու մ անաւա նդ հաւատարիմ երթ՝, 
սմեայ կայտառ. բանակին, անոր 
ոին աբծուեբիբ նայուածքին, եբ– 

նա պետ պրն - Պերճ Օհւսնեւսնի, որ իբրեւ դլվսա ւոր զործա– 
ունէր երիտասարդութեան ղեկավար պրն– 3արսեղ 

Օհանեանը՝.

Սզդա պատկան Ապուտարտարի հ ո ղա մ ա ս ին վրայ 
մաեմսուն տարն ոոոծեւե եւ > ա ր ո ւն ա հ ա ոա ո հասմաեեո– 
պելէ ետք մարզական ո ղիմպիական հան դիս ո ւթիւնն եր , 
աթլեթիզմխ ֆութպոլի, պասքեթսլոլի ձերւնարկներ , րս– 
կաուտական եւ արենուշական ազդային ու միջազղային 
հանդիսութիւններ, ու կ

ղոզասրաՏսԵր, սւլաուտաէլան ու ս արզաԼլան թանգարան 
սրահներ, որոնք ոչ միայն պատիւ կը բերէին եգիպտահա՜ 
յո ւթեան, այլեւ համայն սփիւրւքւսհւսյութեան, այս բոլո–

48 ժամոլւսն հարկադրաբար վերւսծուեոան տա–

իրե^ տեար Վ՝ահան Ս/եքսանեանի

(Շար.ը՝ էջ 40)
ուղղամիտ կեց փրկել այս ա զգա՜
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«ԻԱ1ԻԱԻՈՐ ԱՆՑԵԱԼԻ Ս՝Ը 
ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

լս յսօր նիւթապէս մեծապէս 
կը նպաստէ ԼԼղգային ԷԼռաջ֊ 
նորղարանի սնտուկին, «3ա– 
րւաջդիմասէր՝)> Մշակութային 
Ընկերակգութեան հիմնադիր

թէյ ան տ ա

մթն ո լ որ տ

եանն եր թիկունք կանգն երան

Աղեքսւսնդրիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ը ծանօթացը– 
նող կւսրեւոը վկայութիւն մըն է ււտորեւ տրուած 
ւցատգամը, որ միութեւսն 75-ամեակին առիթով 
արտասանուած է 9 Յուլիս 1988-ին, «Կամք»ի 
Ռւսմլէի հւսւաքավայըին մէջ կազմւսկերպուած 
հանդիսութեան մը ընթացքին։

Պատգամախօսը միութեւսն երախտաշատ ան– 
դւսմներէն եղբ. Վահան Գաւուքճեւսնն է։ Հաււս– 
ւոաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ական մը, որ 1924-ին անդամակ
ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ին եւ 16 տարի իբրեւ ըս– 
կաուտ ու մարզիկ ծառայելէ ետք, 1940-էն մինչեւ 
մահը 1996 մաս կազմած է ւսնոր յաջորդական 
վարչական կազմերուն, 1964-էն ետք ստանձնելով 
ատենապետի ււ|ասսսսիւանատու պաշտօնը։

նելի եղան
Արարատն ու

սիրելի

հայոգ պատմութիւնը, հա
յող տարւապանքր ու նաեւ 
յաղթական երթը Լ/արղա՜ 
ոաւսատոմ. Իա> ԼԼսւաոա–

75 եր կար տարիներ

նը, ԱՆՓՈՓՈԽ, ԱՆՆը–

ԿՈՒՆ ես ԱՆՆԱՀԱՆՋ–
75 տ ար եկան, սա կայն 

միշտ երիտասարդ, այս օր

ո ղութիւն յանձն 
նէշի վրայ տեսնե–

Սփ իւռքի ա ռաջն ա կ ար գ հւսյ մ ա ր զա կ ան ա կո ւմբն եր էն մէկը՝.
րունդներր ֆիզիքապէս ղ 
նաւանդ, անաղարտ դիմա

այլեւ,

թեան ա շիյւսւո ա ին քնա գիտ ա ա զ–

եաններ ը,
իկին Լեւոն ՝Ը ա ղ թա գ~

ատ ենա–
արււսջնորդութեամբ՝. ի)իղաիւումի եսյդ օհ 
ւկարաձիդ տարիներ՝. ԷԸերթ տ ա տ ա ս կո տ,

չ ալ տեղքայր քալեգ միշտ արւաի 
ոանոմ եւ «/՝*աոձր աոե ր-ուսոձոլա

գուր՝հ քաղգրահունչ իտ է ա լ ր իր սրտին մէջ՝.
(5 եր կար տ ա ր ին եր ո ւ րնթագքին, (^կամք^-ի ւ/արզիկներն 

ու մարղիկուհիները աթլեթիղմի իրենգ անմոռանալի ո ղ իմ պ–

յանքներով, ինչպէս աո ւտա

գուբին հայու անունն ու 
մէջ–.

ասպնջական այս գաղութին

1974-^րերբ կ ազ մ ո ւե~

ւս-

ն ահանջ պիտի շարունակէ 
գոյա պայքարը, մինչեւ որ

սրրուբրետս ոդրս՝.
75 տարիներու վւս ս տ ւս~

ա–

կները եւ ո ւն ի նոյն

հ,սԱ.

մե.նև
ք*Հ ՝՚՝րլ>ս1րս^1

^հն,Հհ՝ մ^Ր^կրՕ

•"սին

Ալ 
Դ»վին

ւս ա

կար տարիներու րնթագքին (^կամք^ի մարղիկ– 
մա ր ղիկո ւհիներ ը ոչ միայն դաստիարակուեգան յգին, իբրեւ անոր 62

մասնւսճիւղերէն մէկը՝.
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11'1 ՄՐ-Ա1ՀՆՅՐԻՈՅ ՎՍՀԸ.Մ. «Կ1Ա1Ր»Ր 
Ս՝ԷԿ ԴԱՐՈԻ ԾԱՌԱ^ՈհՐ՝եԱՆ 

։տւ,ւ֊ւ;հ վրայ

էն քառասուն երէտասարդներ,

էյւսձերւնոդները կըլլան Ազեքսադրէոյ ԼԼզգայէն ^)օ– 
ղո ս եան վարժարանէ մարզանքէ ո ւս ո ւրլէչ Ատեփ ան 
Խ անճեան եւ Լ՜՝ ա ր ս եզ Օհանեան (որ նաեւ ն էւթա պկ ս

՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Ազեքսանդրէոյ «Vա

թէզմը> պալյ ա՜ 
էւումբերկն ժամանակէ րնթազքէն 
եր՝ որոնք էյգէպտոսէ մարզական 

շրջանակներուն մկջ քսօսէլ կու տան էրենզ մասէն մասնակ

ցելով էյ գէպտոսէ մկջ կազմակերպուոզ մէջազդայէն մրզում~

աթլեթէզմէ պատուաւոր արդէւնքներ՝.

կ ա զմա կեր պա կան գեւոնէ վրայ, մա սնաճէւղէն արւաջէն 
ւոարէներու կեդրոնական դկմքերկն կ՝ ըլլայ մարզական 

դլվսաւոր աշխատանքները կը ծանրանան էքելքէ կ՝լրնճեանէ 
ուսերուն՝. Ան անսակարկ զոհոզութեամբ կը յաջողէ <^կամք^)է 
մարզական եւ սկաուտական բաժէնները հասրնել էրենր ^ր–

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ

ժնէնկսէ 1915-^2/, (^Հայ հետազօտէչներ՝^) անուան տա 
զարգազման արւաջէն օրերուն կր նպաստեն /
եան եւ կարօ ԷԼշրդեան: Արւաջէն տարէներուն շա րժո ւմէն 
էյմբապետութէւնր կր ստանձնկ Ազդայէն Պօզոսեւսն վարժա~ 
րանէ մարզանքէ ո ւս ո ւրյէշ Ա տեւէ ան էյ անճ եան ՝ որուն շուտով

տազօտէչներ՝^ու բադ՜էնը կը ղեկավարուէ աստ

բէ հաստատ գոյատեւման՝. Լքասնաճէւղէն արւաջէն տարէնե– 
րու վարչական կազմերուն մկջ գործած կ ԼԺ ո վմ ա ս վ^ոզէկ– 
եան (վարչութեան ատենապետէ։ Լաւագոյն մարզէկներկն

ա–

(աթլեթէզմ)՝.
1940–ական թուականներուն՝ <^կամք^)է յարււսջդէմո ւթէւն֊

էյմբա պետն եր կն՝.

նթարքէն՝ <^Հայ հետազօտէչներ^ու հրապա~ 
նրով սկաուտական շարժումը կր ծանօթազ– 
< / եւ օտւսո >ո9անա 1/ներուն, ւատեաաես ւ/ա~ւէ էյ գէպտոս

յելելով անգլէաւյէ էւմբա պետն եր ո լ

տէն եւ Հայաստան ներդաղթէ արդէւնք շարքերու նօսրար
ման պատճառով։ Աակայն՝ 1948–^՜2/ սկսեալ՝ Հրաչ Հկքէմեա՜

արւաջէն դէրքե–

1952-^ր^/, ԼԼղեքսանդրէոյ ((կամքեր մարզական եւ հրապա– 
մասնւսճէւզէն հէմնադրութեան 

պ հանդէսութէւններուն կր մաս– 
կան բոլոր կա զմա կեր պո ւթէւն՜ն ա կզէն եդէպ 

ներ ը՝.
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«կամք^ի պւսսքեթպո/ի 
թումբերը տարիներու, աւան
դութիւն կը դա ր ձնեն եգիպ
տահայ միջ֊ակմբային մրդա– 
շարքեր ո ւ մասնակցութիւնը 
կամ կա զմա կեր պո ւմըւ Այս 
մրցա շա րքեր ո ւն յաճա խա կի

Ղնր

Աթլեթիզմի բամնին մկջ 
կարեւոր արդիւնքներ կ՝ ա~ 
պ ահ ո վեն ^)երճ Տկա կեան, 
ԼԼնահիտ Աարդիսեան, Վար
դանոյշ Պանտայեան, ճիմի 
Լաչինեւսն, Ալեքսան Հէայր– 
մայրեւսն, Արամ Աարգիսեան

արեան, է/ո ւպար իՒրնկըյր ՜
եան, Գուպար Լիւսնուկեան,

Խաչիկ Շահպազեան, Անտոն 
Մին ա ս եան, Պերճ Հալլաճ՜ 
եան, ք)՝ոպկր Գ ոչիկեան, Պերճ 
Խորասանճեան, Արա Արզ ար– 
եան, Աիլվա Հա լլաճեւսն, Զոհ– 
րապ եւ Վահան կ՝ ա ւո ւքճ ե ան - 
ներ՝. Վերջին ը 1980-^2/
ՀՄԸ-Մի կ եդր ոնա կան 
Վարչութեան կողմկ կ արմա–

ՀՄԸՄի համագաղու
թային կարւոյցի
նկն սկսեալ եւ միութեան նո
րագոյն շրջանի Պատգ ամա-

եւ ման աւանդ <^կ ա մք՝է) ի 
4X100 մ. գրօշարշալի էսումբե՜ 
րը, որոնք բա դմիցս մրցանիշ– 
ներ կր հաստատեն Հ Մ Ը Մ ի

1998. Աղեքսանդրիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի սկաուտներ 
Սօսէ Մայրիկի աճիւններու դագաղին շուրջ։ նո ւր 

թենկն ետք, Աղեքսանդրիոյ 
(հկամք՝>՝)ր պաշտօնապկս մաս

ան ա նդրանիկ Ընդհ ա–

թկ եգիպտ ահա յ մրւյա շարքեր ու 
1970-1980^4 ա ն թուա կանն եր

կր կազմկ Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական կարւոյցին, իբրեւ Մեկուսի
շրջան վերջնականապկ ն ո լիր ա կան ա ցն ե լո վ Հ–Մ՝Ը–Մ՝~
<^կամք^> կոչումր՝.

՝կ>Տ66Տխտէ տէշբտ աոԺ էհշ Բսրշ

ււօւշտւ

Մս11 օք շհռրոԴՇ, 
7ստէշքս1^ շևշօաէշժ 36 րօօրոտ 
ւաժ 6 տսւէշտ ^ւէհ ւոժւրէժսս1 
հշԱէտ^/ա ւր շօոժւէւօո էո&, 
ճւրշշէ աշշշտտ էշԽբհօոշ 
Խէշրոշէ շօոոշշէէօո, րուուհսր, 
տօքշէ^ հօճ աւժ տօ.էշ1Աէ6 
Բորււէտ հսէհրօօրո \\ոէհ հԱէրմր^շր. 
Բհշ տսւէշտ շսս սշշօրորոօժօ-էշ 
3 սժսհտ օր օ. քշւ1ու1յ 
^ւէհ բշւրշոէտ աւժ 2 շհ11ժրշո.

ծէւա# Լ&ւքԽ

տքօտ@թ3^11օո–ուօււ€Շ&ս. շօրո 
թՅ V^11օո- Ո1ՕՈՇՇՅ ս. շօրո
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ՄՈՆԹԲԷԱԼԻ ԵՒ ՍԻՏՆԻԻ 
«ԿԱՄՔ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐԲ

ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ

ՀՄԸՄ^ԿԱՄ^֊Ը

8 մ ա ր տ 19ծ8֊^րն, գլխա ւո ր ո լ– 
թեամբ Պետըոս Պ՝ա բր իէ լեան ի, 
Վարուման Պոյաճեան, Պ՝էորգ Աե–

դիմեն Մոնթրէա լի Հ-Յ ՝Գ՝ <Մքիհ–

սա~

տուբեասրս եւ զը յայտսեն ՀհՆ 
Ը՝Մ՝ի մասնաճիւղ մը հիմնել 
իրենը ծրադիրը՝.

Աղեքսանդրիոյ «Կամք» մասնա– 
ճիւղը տարիներու ընթացքին ծնունդ 
տուած Է «Կամք» անունով երկու 
այլ մասնաճիւղերու, երբ Եգիպտո– 
սէն Գանատա եւ Աւստրալիա փո
խադրուած «Կամք»–ի նախկին ան– 
դամներ իրենց երբեմնի մասնաճիւ– 
ղին անունով կոչած են իրենց հիմ– 
նած նոր մասնաճիւղերը՝ Մոնթրէալի 
եւ Աւստրալիոյ մէջ։ Այս արդէն առան
ձին պատմութիւն է, որուն կ՚անդրա– 
դառնանք ստորեւ։

Ա երձա ւո ր Արեւելքի Շրջանային

Վարչութեան խնդրելով որ

հայ մարզական մեծարոյն կազ

մակերպութեան իբրեւ լիիրաւ

Հերոյիշեալ դիմումին դրական 
պատասխանր չ ուշանար եւ 11 Ա ա– 
յիս 1965 թուակիր իր թիլ 22 նամա

կով, Հ Մ Ը-Մվ՛ Մերձաւոր Արելել– 
քիՇրջանային Վարչութիւնը կը շր–

տ ան ա լո ղրս Կրսսա՜ 
ան միջա պէ ս Միւս կողմէ, 1965-^ր սկզբն

քայ/ր կը հանդիսանայ մասնաճիւղին մարզական դործունէ– 
ո ւթեան՝. Խումբը տեղական շրջանակներուն կը ներկայանայ 
<ՄԼրմենիա՝)՝) անունով՝.

ՀՄԸՄի ^Արմենիւս՝)՝) խումբին յաջողութիւններր շատ 
արադ րնթարք կը ստանան եւ մասնաճիւղին շուրջ կը բոլոր– 

րութենէն անջատուելով եւ նոյն վայրը իբր կեդրոն ունենա

լով, Եգիպտոսի Աղեքսանդրիա քաղաքի ամք՝)՝> մարզական 
միութեան նախկին անդամներ կր կազմեն նոյնանուն Մար՜ 

ւսրււսնրք ունենալով պասքեթպոլի ճիւղը՝. ^կամք^ի պաս.

րջ կը հաւաքէ երիտասարդ եւ խո ս տ մն ա լիր աթլէթներ
Ֆութպոլի խո ւմբին փորձերը կը կատաըոսին

1959-^րն, Տէ– 2օէ1€|Ա6 թաղի Ա– Յակոբ եկեղերւոյ ներքնա–

ս տ ան ա յ։

լու պարադան ժխտական հետեւանք պիտի ունենար գաղա

փար ա կիր զոյգ կազմակերպութիւններու անդամներուն մի
ջել որոշ զգայնութիւններ ստեղծելով՝.

Այս դրութիւնը մտ ահո գիչ սահմաններու հա սն ե լո վ
աուտա

թեամբ, օրուան զոյգ միութիւններու ղեկւս վա ըներ ր համա–
ելոյթներու իրենր մա սն ա կրո ւթեա մբ, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Մոնթրէա–

կա զմ ա կեր պո ւթ իւնն ե ր ո ւ
տարիներուն հետզհետէ հաստատուելով Մոնթրէալի հայ 
գադութի կարեւորագոյն գործօններէն մէկը կը հանդիսա–

1965 տարին անկիւնադարձային նշանակութիւն կ՚ունե

նայ Մոնթրէալվւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մասնաճիւղին համար՝. Այս տա

րեշրջանին է, որ վարչութիւնը կը դիմէ Հ Մ՝Ը ՝Մ՝ի Մերձաւոր 

անոր րանրին ենթակայ մասնաճիւղերուն: Այս ձեւով պիտի 
իրականանար սՒ 4.^1՛ Մոնթրէւսլի Հ Մ Ը Մի ղեկա
վարներուն հիմնա կան ծրադիրը՝. Այսպէս, 3 Մայիս 1965

Այս միարման նախաձեռնողներէն կր կազմոլի վարչու

թիւն մը, իլըաքանչիւր կաղմակերպութենէն չորսական ան– 
դամներու մ ա սն ա կրո ւթեա մբ եւ Սկաուտական Խորհուրդի 
մէկ ներկայարուրիչով։ Այս առծ՜ւսմեայ վարչութեան դիւանը 
կը կազմու3 ու նիս 1966–/, անդրանիկ նիստին, հետեւեալ

Ատ ենա պետ Ըիլզանդ Մելքոնեան 
Ատենադպիր Վարուծւսն Աերոբեան
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ատենա–

ա տ ա

նի 806 անդա
սեանին։ (յասնա

Հիւղը կը կիը ա ը կէ պա սքեթպո լ, փինկ-փ ոն կ եւ

ՍԻՏՆԻԻ «ԿԱՄ՝Խ> ՄԱՍՆԱՃԻԻՂԸ
Սիտնիի <^կամք՝^> մւսսնաճիւզը կը Լ

եան
Մարզական պ ա տ ա ս

Պ՝ըիդոը Նիզիպլեան
Խ ոըհըդականնեը ԱըմԷն Կէօնճ–

ՀաշուապաԿ եւ ԱI/ ա ո ւ տ ա զ ա ն 
Խ ոըհուըդի ներկայացուցիչ Հայկ 
ՊԷյլԷրեան

թիւննեըր պարոոո 29 □

ճիւղը՝.
Ան կը հիմնուի 1981-^ն, ԼԼըեւելեան Սիտնիի մէջ, ԼԼղեքսանդը–

դ(ւն կը հաստատէ ԼԼըեւելեան Ա1ւտ~ 
նիի մասնաճէււղէւն կազմութիւնը եւ

^իըիշեան^

թ Հ^դլեան, Յակոբ Տէը Պեաըոս–

Արււս յ 85։ ԼԼյմմ ան կը հաշուէ 15 ան դամ՝.

Տհօշտ,
Բծտհւօո ^ՇՇԸՏՏՕՈՇՏ

& (Յւքէ 1է6ՈՂՏ
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆԵՐԿԱՅ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆ
ՊԱՐՏՔՆ է ՄԱՐԴ ԵՒ ՄԱՐԴՈԽՒ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ

«ՄԱԸՋԻԿւՒՆ Կ ՚ԸՍԷ ՀԱԼԷՊԱՀԱ8 ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ
Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ ԵՂԲ ՅԱԿՈԲ ԷԼԷՅՃԵԱՆ

կարելի՞ է մեղի ներկայացնել ձեր 
կեն ս ա գր ա կանը։

- Ծնած եմ Հալէպ, 1924 թո ւա կա–

դպրոցը ա

պէն կեան հւսստատու

ան ր որ կը գըտ– 
յղամասը։ Ապա,

րուեցանք Ս– կ՝էորգ եկեղեցւոյ մօտ 

փ ո էս արւաջնորդէ ա ս տ էճ ան ս ստա՜ 
ցայ> կրկՒն ԳՒԱ փոխանցեցէն դայլխ 
կութեան շարքերը, որպէս աստէճա– 
նաւոր, հետս ըլլալով եղբայրներ կա

րապետ Պէրպէրեանը եւ եղբ– Աահակ 
Տօնեեեւսնո– օրուան աօեոաւ եոո– էե–

թեան տա

կեր տ ո ւ

Լլողքրս աշա–
կը սոըվեցնէէն։ Օ՝պրոցը աւարտ ետք, ղեըադաըճասք ս ղ ա ո ւտ ա 

նեցէն այլ եղբայրներ՝.

Ա կա ո ւտ ո ւթեան մէջ ունեցա 
ճանեանէ պատասխանատուուդ

- 1936 թ
ցէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է սկաուտական շարքերը, որւգէս դայլէկ՝. Այդ 
Կւսմանակ սկաուտական տաըաղ հադնէլը մեծ հաճոյք էր։ 
Հոգետան մեր պա տ ա ս էսան ա տ ո ւն եը էն եղբ– /Կադէոս /Կէւ՜ 
թէլեանը ունկը վաճւս րւա տ ո ւն մը, ուրկէ կը ստանայէնք մեր 
սկաուտական տարազները՝. Երկու տարէ դայլէկ մնալէ եւ 
մեր գայլէկութեւսն տարէքը ամբողջացնելէ ետք, մօտ երե–

ւսյգ էսումբը, որուն պատասխանատուն մնացէ մէնչեւ 1952 
թուական՝, քցումբէն մէջ կայէն շատ լաւ ու դէտակէց 
սկաուտնեբ, էնչպէս եղբայբնեբ Ալեքսան էսկէնտէբեանը, 

հետագայէն եղան քա~ 
շէյատանքնեբէ հերւու 
ատէէ, էնծէ այցելոլ– 
յանատունեբէն ^ղբ– 

աո.աջարկելով որ կբկէն վեբագ արւնամ

ս տարէ ս կ աո ւտա

եանը։ Այդ շրջանէն մեր ա աուտա

*֊* * լ • * * «- * • է՛ ւ * յւյւււ֊րսւյւսւ–^ ս ւ ււյ

տանքս ա ւա ր տ էն հասաւ 1958 թո ւա կ ան էն՝.

սւ-

Մէնչեւ օրս, դոլդ> ներկայ կը գտնուիք Հ՝Մ*Ը՝Մ՝է ան դա մա
կան ընդհանուր Կողովներուն։ Մնչ տարբերութիւն կը գըտ– 
նէք անցեալի եւ ներկայի աշիսատանքներուն միջել՝.

- Տարուած աշէսատանքնեբուն համեմատ կբ ղնահատեմ

աուտական, բայց ցաւօք սրտէ, ներկայէս կան շատ մը կէ–

տեբ, որոնք նեղութէւն կը պատճարւեն էնծէ։ աէսւսպէս մեր

Կողովները կ՝ըլլւսյէն աւելէ օրէնաւոը– Կողովներու բա

ցումէն մէնչեւ փ ա կո ւմը կ՝ արծ արծ ո ւէէն մէո ւթէւն ը հե~ 
տաքբքրող հաբցեբ, որոնց համար լուծումԻ մը կը հա սն է էն, 
սակայն ներկայէս այս մէկը նուաղած կը տեսնեմ՝. թ՝էեւ նեը– 

՚ ըայս կըայ պատաս ելէէ զարգացած են
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կարծեմ, որ պէտք է ւսսևլի բծախնդիր 
ըյյան
նոսթիսններոսն մէջ՝.

իրենց վ

3իշատակելի դէպք մը, զոր մին– 
չես օրս կը յիչէք՝

- 1940 թուականին, երբ դպրոցա

կան աշակերտ էի, մեցի /ուք եկաւ., 
որ ֆրանսացի սպայ մը այցեշո սթիսն 
պիտի կատարէ Նոր Պ՝իսցի մայր անո
րը՝ Անմիջապէս տուն ոսցդոսեցանք 
եւ. սեւս ոստանան /ման տարասնեոո//
ներկայ մա յր ան ո ց ի
դր ան ւսրս

ր եց ինք ֆրանսացի հիսրը՝.

նաես ԼԼրտասազդ էպս • Աիսրմէ խա
նը։ $ատ լաս կը յիշեմ Սրբացան Հօր 
խօսքերբ, որոնցմով մեց քւսջայերեց, 
եորլ տեսաւ ոո տեոատաոաւ/ւ անձոե–

նեբ,

եկեղեցսո յ ացքատա 
Ա կա ո ստ ա կան կեան^

շրջանին յւսջողեցանք կացմակերպել 
ցանացան ձերսնարկներ, սեմինար– 

ա ո ստ ա ե ան

սI /1 / ս սյ 111 / / ւս ւս ս ս շ ւյ / ւ հ / հ / ս֊ յ ւյ աահ հ / • / 

ցացւսյ մ եծ ա չխտտանք տանիլ ըս~ 
տ ան ձնած ւցարտականոսթիսններոսս 
մէջ՝. Պ ա տ ր ա ս տ եց ինք տոմարներ ,
որոնց մէջ յիշո սեցա ս իսր աքանչիսր

ւԼերջին տարիներուն ստա նձնեցի

նԴԸ ըսաւ Ւր ՝Ղաս

ս–

տ լաէ, որ նոր
լս ա

ստա նձն ած
տպարան «ՀԼր եսելք՝>՝փն մէջ՝

սին տակ լիուլի կ ա տ ա բ եցինք մեցի

վամասկոսի մէջ, բանակումի մբ բնթացքին, կատաբեցինք 
այցելոսթիսննեը, որոնցմէ ամէնէն հետաքրքրականը եցւսս 

մրն էր՝ Սկաոստական քառեակ մը կա ց մեցինք ես (Հպատոսի 
արւ^)ով դիմասոըեցինք «</ենեըւսլ^>ը՝. Ան նոյնպէս ցինոսոըա– 

ներալ՝Խ մը մեց կը յարգէր (^պատուի արւ՝))ուվ։

շրջանին ինչպիսի^ դմոսարոսթիսննեըոս հանդիպած էք։
- Ս ենք այց օբերոսն կլանո սած էինք հա յա պահպան ման 

հաբցով, որովհետեւ թրքա խօս ո սթիսն ր պատճարւ կը դառնար

իբրես երէց եղբայր ի՞նչ խօսք Լլ ոսզզէ# Հ Մ Ը-Մֆ ներկայ 
սերունդին։

ոսցդեմ անդամակցելոս 
եոսքՅ՜ենաևանր եո ւատ–

կանշոսի իր վարոսելակերպով, խօսքով ես դործով, որովհե
տեւ միոսթենական կեանքին մէջ շատ մը դմո սա ր ո սթիսնն ե– 
րոս կը հանդիպինք ես ամէն մէկ դմո սա ր ո սթիսն ը մեցի փոր– 

ենք բուս րսոս ստիպէ, որ յացթահար
լոր տեսակի դմոսարոսթիսնները՝.

Աիոսթիսնը կը սորվեցնէ կարդ ոս կանոնը, կեանքի օրէնք
ները՝. էյ ս 1լ ո սցեմ որ նոր ս եր ո սնդի ան դա մն եր ը ըլլան խոստըմ– 
նալից ոս ց.իտակից պատանիներ ես երիտասարդներ՝. Ւսկ Հ՝Մ՝՜

սէին՝. Այդ պատճառով միշտ ցւսըկ կոս տայինք դաստիալ 
չական ծը ա դիրն եր ո ս՝. Այս վիճակը մնաց մինչես 1945 թ

լէլի ակոսմբին մէջ կացմակերպոսեցան հայերէնի, անդլերէնի 
ես ֆրանսերէնի դասընթացքներ, որոնց մասնակցեցան մեծ 
թիսով սկաոստներ՝. իսկապէս, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի այր1 խմբա
պետն եր ը հոգատար էին ես ոչ մէկ ճիգ կը խնայէին սերունդը

Ի՞նչ պատասխանատոսոսթիսննեը վարած կամ գործոսնէ–
թիսններոս մասնակցած էք։

- 1980-ին, երբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Սոլ11իոյ Շ րջանա յին վաբ չո ս–
թիսնը րնտբոսեցաս, ոսցեցին կացմել Շրջանային Ակաոստ– 
Խորհոսրդ մը՝. Այդ շրջանին ինծի արսւսջարկեցին մաս կացմել 
Շրջանային Ակաոստ՝ խորհուրդին, ոսր մնացի յաջորդական 
12 տարիներ՝.

տ ա

ԵՂԲ ՊԱՐԳԵՒ ՊՕՇԿԷԶԷՆԵԱՆ
«Մարզիկ»ի թիւ 356-ի «Մեր Տեսակցութիւնները» 

բաժինով (էջ 12-13) ներկայացուցինք Հալէպի մեր 
աշխատակիցին հարցազրոյցը՝ վաստակաշատ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական եղբ. Պարգեւ Պօշկէզէնեանի հետ։ Հետե– 
ւաբար, հարցազրոյցին ենթավերնագրին մէջ պէտք 
էր կարդալ եղբօր անունը։

Վրիպակին համար կ5ապաւինինք մեր ընթերցող
ներու ներողամտութեան։
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ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ

*

>;՝1

«Մարզիկ»ի այս թիւով իր աւարտին կը հասնի Ներսէս 
Արք. Բախտիկեանի կոթողային ուսումնասիրութեան 
առաջին բաժինը (սկիզբը՝ թերթին 309-րդ թիլին մէջ), որ 
113 մեքենագրեալ էջերու մէջ կը ներկայացնէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Սուրիոյ, Լիբանանի, Պաղեստինի եւ Յորդանանի մասնա– 
ճիւղերուն պատմութիւնը 1915-11930։

Մեծարժէք այս ուսումնասիրութիւնը ունի նաեւ երկու 
այլ բաժիններ՝ 1930-1940 եւ 1940-1950, աւելի քան 300 մե– 
քենագրեալ էջերով, պատրաստ՝ հրատարակութեան. Քա
նի մը թիւ ետք, «Մարզիկ» նոր յօդուածաշարքով մը 
կը ձեռնարկէ երկրորդ բաժնին հրատարակութեան։

«□ ա րւաչդրս ա ս ղր»ր սրաՏրս ս ղչ, ուր սերԼլայ ղրս հ-Ս ՝՜ 
Ը՝Մ՝ի գրեթէ բոլոր անդամները եւ սկաուտները մօտ (5 
հոգի՝. Երեկոյթին կր նախագահէր Աիսակ Պոյաճ եան, 

նահատակ^էն ետք խօսք արւին ք՝աբախեան, 
ապա թերճանեւսն, <իէորդ Աաղճեան եւ Լոշխաճեան՝.

— «Սկաուտասլետ թերճանեան նկատի ունենալով 
տեգական կաղմին խմբապետին մեկնումը քաղաքէս,

ընէ խմբւս պետ ի յա տ կո ւթիւնն երը, մեծ ա պէ ս

1930-^2/, Փարիզի մէջ գումարուելիք Պ

Նեըսէւլ Արբ. Բսյբտ/ւյյէլան (1911-1989)
ԱՆՏԻՊ, ԼԲ. ՄԱՍ֊ 

այլ շատ կաբեւոբ խնդիրներու մասին ման~ 
.թիւններ կա տ ա ր ո ւեյո վ կարեւոր եւ վճրւա՜ 
^իւններ տեղի պիտի ունենան միո ւթեան ս

ա

(18 րիեկտեմբեր 1930)––

թիւնը միութեան ճ.2~ր ղ տա

ոԱ այցելէ՛. Այս 
ւկ՝))ին կը գրեն

«Արդ, նկատելով որ շրջանս ի վիճակի պիտի չըլլայ նիւթա
կանի եւ մամանակի անձկութեան պատճարւներով իր պատ

Փարիզի Շրջանային ւԼա ր չո լ–գամաւորը ղրկելու,

ներ կա յարնելու՝.

տօնէր Հապրայի

յւսրւաջիկայ Լ/իրակի, Դեկ տ եմբեր 21-^757։

«Ուստի, Աուրիոյ եւ Լիբանանի վարչութիւննեբէն կր խրնգ– 
Ըոլ–ի անպայման եւ աո.աւելն մինչեւ է) ^իեկտեմբեր ձէ//յ^աՀ/7՜ 
վադ11եալ նամակով մեղ հասգնել հետեւեալ տեղեկութիւններր–~

թ՝երճանեանին եւ Սուր էն թաբախեանին ն եր կա յո ւթենէն, Կի– 
րակի երեկոյ հապճեպ կերպով կագմակերպեր երեկոյթ մը

2՝ ^ործօն, պատուակալ եւ համակիր անղամներր 
ա • Աարղական
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բ. Ա կա ո ւտ ա

5– Ս կա ո ւտ ա

6– Պէւտճէէ Հ այթայըման մէջույներ

7. Անդամավճարներու գանձումէ

8– Ջեր քաղա

գէր-կան ոն ա գէրն երը.

((Տեգեկութէւնները պէտք է ըլլան,

որքան կտրելէ է, ճշգրիտ եւ ամփոփ, որպէսզէ մեր կարգին, 
հաւաքական տեղեկագէր պատրաստելով մէնչեւ 12 Ղ՝եկտեմ
բեր հասցնենք Փւսրէզ»–.

Շէջանա ատ դա

ա ո ւ տ ա ւլ ա ս ,

ղօր Վրոյր Հալէպլեանէն.
ՀՆերկայ նամակով Շրջա

նային Վարչութիւնս կը խնդրէ 
Ջեղմէ որ հ աճէիք տ եղեկա դ~

ա -

(էողովէն ներկայացնենք անոր 
էնչ-էնչ կէտերը, որպէս օրակարգէ խնդէրներ ու ըստ այնմ 
շա ր մի լ»–.

1930 թ
գաս ԼսրլՏա– 
.ակէր հետել– 
ւսնանէ Շրջա~ 
ու մեծամաս– 
ւեանր ոոաես

ա–

ան մօտ տ ա սն ա մեա կ ը, որ եղաւ 
արւաւելաբար կա գմա կեր պչա կան շրջան մը, լի դժ՜ո ւա ր ո ւ՜

ա– աւելէ յստա

Փարէզէ մէջ՝»–.
Շ^անայէն Վարչութիւնը էր 25 փեկտեմբեր 1930 թ (Շար. 32 եւ վերջ)
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ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՖՈՒԹՊՈԼԻ 
ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՐ 

2011-2012 տարեշրջանի ԱՒԱՐՏԻՆ

Հ Գլ Թոըոյեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

ԼԼնդլիոյ ա իյո յեան՝. Լքինչ Չելսի յսթսղեցաւ ԼԼնգլյիոյ բաժա կի 
ա ւա բ տ ա կան ին յաղթել Լիվրր փ ո ւ/ ի եւ տիր ան ալ բաժակին՝.

ԳԵՐՄԱՆԻԱ
մկն տարի, ա ա տա

կեր ա ս փ իւոի 
եւ թկ մա մ ո ւլի կամ համացանցի միջոցով՝. &ա՜ 
՚. մնացին, ուրիշներ ուրախացան՝. Պարզ կ սա~ 

կայն, որ կարդ մը երկիրներու ա իյո յեանո ւթիւններ ը մնացին 
ծայր աստիճան հետաքրքրական ու լացուած, մինշ այլ եր

կիրներու պա ր ա գա յին զգա լի կր ա կո ւմբն եր ո ւ մա կա ր դա կին 

թկ Պ՝ Միւնիիյ մեծ դժուար ութիւններու աո.ջեւ պիտի 
չգտնուի՝. Ախոյեանս ւթեան սկզբնական հանգրուաններն ալ 
այդ մկկը ցոյց տուին՝. Ամիսներ շարունակ Պ՝ Միմնիիյ գրա

ւեց աոաջին դիըքը՝ Պ՝ Տորթմո ւնտ եւ աւքկ հետապնցեցին 
զայն՝. Պայկրն վերջին երկու ամիսներուն անտեղի հաւասա–

նութիւնը՝. Երեք շաբթուան րնթացքին ան կորսնցուց Պ՝երման

իս յ աիւոյետնութիւնը, <իերմանիոյ բաժակը եւ Զեմփիրնզ Լիկի 
ա ւա ր տ ա ե ան են աարտուեւյաւ Չեա եեն՝. Մենձ Տորքժմունտ , որ

հետա քբ քբ ա

ԱՆԳԼԻԱ
Այս տարեշրջանի սկիզբկն իսկ բացայայտ կր, ոբ մբցակ 

ցութիւնր պիտի չըլլայ միմիայն Լք– էյունայթըտի, Լիվըրփու 
լի, ԼԼբսենալի եւ Չելսիի միջել՝. Անցեալ տաբեշբջանին Մ– Սի 

զինք եւ հետեւեցաւ Պայկրնի՝. Ան ոչ միայն դեր ա զ անցեց զայն, 
այլեւ <իերմւսնիոյ բաժակի աւարտականին 5-2 արդիւնքով 
Սիւնիիյին յաղթելով իրագործեց ԼՈ Ո Լ ԼԼ| Լ է մը՝.

ՍՊԱՆԻԱ

նի։ Այդպկս ալ պատա 
ոոեն որ ա լած եր աոա

Տարեշրջանի ազդանշանկն իսկ արւււվ րոլորին համար 
պարզ կր, որ աիւոյեանութեան մրցակցութիւնը պիտի սահ

մանափակս լի Պարսայի եւ Ակալ Լքատրիտի միջել՝. Պարսելո– 
նա ամիսներ շարունակ կը գտնուկր Ա– դիրքին վրայ՝. Սա

եան ո ւթեն կն քանի մը շա բա թ աոա ջ ան անտեղի կ կ ս 
կորսնցնելով իր դիըքը ղէՀեցաւ դրացի մրցակիցին՝ Մ՝ Ե 
նայթըտի՝. Վթրջին շարաթներուն իրարու միջել կատարու 

րելով այդ գիրքը ան զիջեցաւ Ռկալխ. Անոնց միջել կատար՜ 
ւած եր կր ո ր դ քլասիքՈՆ կրնար նժարը թեքել գկպի Պ ա ր ս ա, 
սա կայն այս վփրջինը իր դաշւոին վրայ պա ր տ ո ւեցա ւ՝. Սկկ 
շաբթուան ընթացքին Պաբսա կորսնցուց Ապանիոյ աիյոյեա~
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նո ւթիւն ր եւ Չեմփիրնզ էիկի աւարտականին հա 
յոյսերը՝. Պ ա ր ս ա յի համար մխիթա ր ո ւթիւն եղաւ սր 
րեշրջանի աւարտին Սպանիոյ բաժ՜ա կին տիրացաւ 
թեան մատնելէ ետք Աթլեթիքօ Պ իլպա ոն՝.

թեան մրցակցութիւնը պիտի կեդրոնանայ ԱԷԼ՜ի, թ՝վենթէի, 
ԼԼյնտհովրնի եւ ԼԼյւսքսի միջեւ՝. ճիշգ է, որ ԼԼյւսքս յս^ողեցաւ 
տերանաւ աևւուեանուքժեան, սաեա/ն մերոնյեաւ Լ առ մերէն

ԻՏԱԼԻԱ

թիւն կը տիբէբ՝. Պ^երհզօր իյումբեր չկային՝. Մի լան ի զոյգ 
կազմերը էացիօ եւ էյուվէ հաւանական մրցակիցներ պիտի 
Ր11ա.(Ին՝ Ի՝ Մի լան ամբողֆ տաըելը^անին չյա^ողեգաւ տպա–

Մվենթէն շւստ հերւու էր ախոյեանութեան տիրացման մըր– 
ցակցութենէն՝. Այնտհո վրն վերջին շաբաթներուն վերագտաւ 
ինքզինք, բայց ոչինչ կրցաւ ընել՝. ԼԼնակնկալ կազմը եղաւ Ֆե~ 
յէնուրտ, որ Այաքսի գլխաւոր մրցակիցն էր ու գրաւեց թ* 
դիրքր՝. ԱԶ եւս անցեալ տարուան արդիւնքներէն շատ հերւու 
էր՝, Այնտհո վրն յաջո ղեցա ւ տիրանալ Հոլանտայի բաժ՜ակի

նախորդ տարիներու իր կազմը, յսթս ղ եցւս ւ սակայն գրաւել 
ա րւաջին դիրքր՝. Լացիօ ձախող սկսաւ եւ եր կար ժամանակ 
պէտք եղաւ որպէսզի ինքզինք գտնէ՝, էյուվէ եղաւ անսխալա
կան՝. Ան որեւէ պարտութիւն չկրեց ախոյեանութեան րն թա ց–

ԵՈՒՐՕԼԻԿ
էյուրօ Լիկի աւարտականը զուտ սպանական մը ցա կցո ւ~ 

թիւն էր՝. Ամէն մարգ կ ակնկալէր Ա– Պիէոլաոյի յաղթանակը՝. 
ԼԼւարտականին հասնելու ճամբուն վրայ ան դուրս ձգած էր

տիրանալ տիտղոսին՝, իտալիոյ բաժակի ա ւա ր տ ա կ ան ին հաս– 
նելով ան փորձեր իրագործել 1Ո Ո Լ ԼԼ| Լ է մը, ս ա կայն ^Լ/ափոլի

ՖՐԱՆՍԱ
Ախոյեւսնո ւթիւն ը սկ

մ եծ ակումբներ, ինչպէս Մանչեսթըրի երկու կազմերը՝. Աա~ 
կայն, Ա– Մուտրիտի մարզիկները այլ կարծիքի էին՝. Անոնք 
յաջողեցան չէզոքացնել Պիլպաոյի յարձակումները եւ իրենց

. ըստ Ա ա լսւս տ ես ո ւրրեա սց, սա– 
կարգ մը խումբեր կամաց-կա– 

ին տիրացման մրցակցութենէն:
ՉԵՄՓԻԸՆԶ ԼԻԿ

ղեցիկ ֆութպոլ ներկայացնել եւ դրական արդիւնքներ ար
ձանագրել՝. ՓՍ՝ Ժ՝երմէն ամէնէն ինքնավստահն էր, ու դար
ձի մրցու մն երուն կը կարծուէր, թէ անոր րնթացքը պիտի 
մնայ անխափան՝. Անոր միակ մրցակիցր Մոնփրյփէի կազմն

Չեմփիընզ Լիկի աւարտականին պիտՒ մՐՅՒն Ռէ ալն ու Պուր՜

կազմերը մինչեւ կի կան ան ս խա լ ընթացան՝.

նա լո
ձախող արդիւնքներէն, գրաւեց արւաջին դի^քը եւ արւաջին 
անււամ ոււաւույ հանրւեսաուսւ //ր աՒսո ւեւսն՝. Ֆոանսա–

ստ, քրշ սըս ալ գռրյոգսարր ղազԱոզ ՍերԼլայւս– 
մնաց՝. Մինչ Աէալ Պույէրնի հետ մրցելով նոյն– 
աո՝. Պու ւէրն~Չե/սե աւարտաեանր ե նպաստ Պա–

յի բաժակի աւաբտականը կւստււ 
դասակարգի փենսիվիի միջել՝. 
Ֆրանսայի բաժակակիրը՝.

յէրն Միւ֊նիխին էր: Ան կը մրցէր իր դաշտին վրայ՝. Չելսի

ներ կա յացա ւ,

ՀՈԼԱՆՏԱ
Այն տպաւորութիւնը կար, որ Հո լան

վճրւական փենալթիներու եւ Չելսի գերազանցեց Պույէրնը ւ 
ա րւաջին ան գամ րյ/ա/ով տիրացաւ Չ եմփ իրնզ Լիկի տիտղ

տայՒ ախո յեան ո ւ՜
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Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

րրրւս՝ սաս զրե զա զս ո ւս ս Լլաո ւտաԼլւս ս 
այս մեծ րնտանէքէն՝ որէն այսօր ան– 
դամակցում է 165 երկէր՝.

Պոլ սում լոյս տեսնող (.(Լ/արմնա -

տ ե ղե կ ո ւթէ ւնն եր
արւա

ա՜
խմբեր է

Ղ՝ր ան

տարէ անց՝ 
մ ա յնքում՝

Հէն ս կ

մ ա ս էն՝.

կանա ո ւտ ա

ւսրւաՀէն քայլերթն ու

1907-^/1/ /~՝րէտ անէա յո ւմ

մէ քանէ րւահվէր աներ փորձեցէն էրենց

հէմ–

/ատ

ուսեր է վրայ վերցնել ազդր ցնցելու՝ 
մարմնապէս, հոգեպէս, բարոյապէս 
արւողջացնելու շարժ՜ումր՝. ԼԼզդէ մէաս–

Պոլ սում:
ա ս -

ս թոն էա ն մէկն

աս տ ա

էին, որ չունենալո

տնօրէն Հայկ *էեմոյեանը՝.

կարւոյցէ պատասխանատուները 100 
հազարներով են հաշւում այս տարէնե՜ 
րէն հայ սկաուտական կազմակերպու
լդ ե աս ասդասսերրն՝. Լյանզաւլաս եւ 
եր էտ ա ս ա ր դա կան այս շարժ՜ ման նպա
տակն արւաՀէն հերթէն հայրենասէր՝ 
ազատասէր ու պատասխանատու քա–

կելն է։

ՀՀՊ ա տ ա ս խանա տ ո ւո ւթէւն էնքն էր 
Հեւ՝ էր խմբէ՝ շրՀա պա տ է աո.Հեւ՝

խմբէ՝ եւ էւր աքանչէլր է վարքա

ազդում է րնդհանուր խմբէ դործունէ– 
ութեան վրայ՝. (յ լ երրորդ պատասէյւս– 
նատուո ւթէւն էր եր կրէ՝ հա յր են էքէ ՝ էր 
ժ՜ողովրդէ նկա տ մա մբ՝ նաեւ հաւատ
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ասալ

«ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ՍԿԱՈՒՏ
ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»

է Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

012 թ– Ապրէ լի 6~8֊էն Հ-Պ՝՜

ա ո ւտ

ծրադէրը։ Պ^ւսսրնթացքէն մա սն ա կցեցէն

խոհանոցը։ Ապրէխ
լէկ պատասխանատուներ, էնշսլկս նաեւ 
10 ներկւսյացուցէշներ Վր ա ս տ ա նէ ըՍ֊

ա ս ա

թէւնէց։ Տէասրնթւսցքր վարում կէն րկա– 
նէայէց ժամանած ս կա ո ւտ –ո ւս ո ւց ա - 
նո ղներ Մարտէն կրէստենսենր եւ Անն–11 Մ1 111

եւ հաճելէ անակնկալ՝. Համբարձման 

հրաւէրուած Կ եչւս րւէս է վան ահա 
հան վ^հնյ– Աէրզոյեա ն ր դա ս ա

սպատաԼլ ս ղր բ ար 
նեբէ գէտելէքներն թէւնները,

ղաւրորււուս ղ Ա ւր րւրւք։ Լ, ա ըրրո ւ սը Հ, ա– 
յա ս տ ան ո ւմ վերահէմնաղրու ել կ 1989֊ 
էն։ 23 տարէներէ րն թա ցքո ւմ սկաուտ–

մար ղա

ա ա

ցեբ Արդին 9 տարի է 
կ սկաուտէ վզկապը։

արւա ջ էն հերթէն Հ աճո յք

պէսւ

ս ա

տաքրքէր կէն։
Գ ա սրնթ ացքէ 

րն թա ցքո ւմ տեղէ

քը կիր

աուտութէւնր 100 տարեկան

է ժամերը բաւական

երեկոյէ րն թա ցքո ւմ:
րագրի ընթացքում ներկալացուած 

ու փ ո խան ա կո ւած գէտելէքներն ու

ներէ մասնակէցնե– 
րը ներկայացրեցէն 
էրենց ազդայէն

կութայէն երեկոյ,

ւ 2012 թ– ւսլնանր

մեկնել երաստան՛.

կու եր կրն եր է մաս՜ 
նակէցներէ հա–

ա՜

շարք մէջ ո ց ա րւո ւմն եր են նաէւատեսւում։ 
Արւանցքայէնը բանակումն կ լէնելու 
ք^եւոաեանում ()ոոստոսե 3-11-/7։ Մտս– «ԿԱՆԱՁ -ԲԱՂ.Ա-Բ, ՄԱ֊ՒՈՒՐ ԳԵՏԱՌ»
նլսկցել

Պ՝էտ ածողով էն ելոյթներ ունեցան

յ –ՈրրտիՅԾ-ին, Հ-Մ-Ը Մ-Հ Ա Ս Կ ի նաէւաձերւնութեամբ մեկնարկեց հիԱա~ 
ա ա քոլր քաղաբ՝>՝> մէջոցարւումներէ շարքը–, Աաաջէն մէջոցարւոլմը Շկնդա– 

լէթ համայնքէ ^եետաաէ մաքրումն կր։ Նա խա ձեռ.ն ո ւթէւն ը կաղմւս–
կերպուել կր <^թաց Հ ասարակութեան հէմնադրամ՝>՝>է եւ Շկնդաւէթ համայնքէ թա
ղապետարանէ ս^ւս կց ո ւթեա մբ։ Աաքբման ա չխա տ անքն եր էն մասնակցեյ են նաեւ

եղբ– Միհր 111 ն Շիմշիրեան (Խօսքը տես
նել էջ 3– «Մ.>>)

յարակէց թէւ 38 դպրոցէ աշակերտները, որոնք մաքրեցէն Գետաաէ շրջակայքր, 
էսկ ողջ Հետարւը մաքրելու համար գործէ կր դրուել ծանր տեխնէկա՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԵԳԻՊՏՈԼ1

ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՍՈՒՐԱՆ ՊԱՅՐԱՄԵԱՆԻ
ԵՒ ԱՐՄԱՆՏ ԱԲՐԱՄԵԱՆԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ

եգիպտահայ ա զգա յին՜հ ա սա

րակ ա ե ան ւ1աստաեաւոր ււոր–

րա մեանը։
կաթողիկոս անի մայրա՜ 

վանքին մէջ տեղի ունեցած

լյ ւս լւ սւ թ ս ) 
Ա եծի Տանն 
Կ իլիկի՞յ

լս / / լւ / / Լ– ս ւլ լԼ՚ է ՚ լ է ս լ՛ Լլյ 4՛՚ Լ լ 

որուն պարղ օրինակը կը գըտ՜ 
նենք Պայրւսմեանի ւսշխւս–

ըււս սրեց նաեւ ԱՀ՛ ա Ա Ա– դ ա– 
թողիկոս։ Ան իր կարգին 
դրուատեց տոքթ՝ Պայը ամ֊ 
եանի անձն ու դո րծունէու՜

“I՛ " յ

տա~

Պ ւսյր ա մեանի մա տ են ա գի տ ա
ա–

թուղթի վրայ ոչ մէկ արծէք ունին, եթէ այդ անձը նուիրումի 
ու ծարւայութեան ճամբով ինքզէնք չէ գտած ու չէ կերտած, 
ինքզինք չէ արծեւորած հաւաքականութեան, համայնքին ու 
ընկեր ո ւթեան մէջ–. Տ ոքթ– Սուրէն Պայբամեանի կեանքը կա~ 
ոե/ե ե ռնոլքծաորեւ հետեւեա/ օանե մր ոաո-երոմ• ամռոո9ա–

ա–

ղբիւբն եր ո ւ ցանկին 
■ ծ ա ւս ե ս ււնահատեո

տ ո

կայական տուեալներով կըն եր կա յա ցն են ա մբո րթ ծո ղո վո ւբ– 
գի մը կեանքը իր ելեւէջներ ով կեդըոնանալով անոր ա զգա

յին, քաղաքական, մշա կո ւթա յին, մար ղ ա կ ան հա մընդհւս– 

տաղաս ուսուս սւսսրրուրրեաս րւյւսսալու Տաս ար, րրղ ր սչ 
պատճարւներով եր բեմնի ճարւագայթող այդ կա զմա կեբ պ դա~ 
ղութը տակաւ կը նօսրանայ՝^) նշեց կ՝անտահարեան դիտել 
տալով, որ տոքթ՝ Պայրամեանի մատենագիտական աշխա

տասէր ո ւթ իւնն եր ր կրնան օգտակար դւսո.նալ վա ղո ւան 

կր մնայ տոքթ՝ Պայրւսմեան։ «Ան միշտ եղած է գաղութին 
հետ, ոչ թէ գիտողի) հետեւողի) լսողի կրաւորական վիճա

կով) այլ մասնակցողի) տագնապողի) արււսջնորդի ղերով։ Ան 
գաղութին հետ ինքզինք նոյնացուր, գաղութին ցաւը իր ցաւը 
եղաւ։ կ՝աղութին յաջողութիւնը իր յաջողութիւնը։ Ան որ

ա բ ո ւն ա կելո վ, կաթող՚իկոսը հաստատեր) որ տոքթ– Պայ֊ 
րամեան իյոբւսպէս հաւատացած է մեր եկեղեցւոյ դերէն ու 
ա րւաքելո ւթեան, նաեւ իր պատկանած կո ւս ա կցո ւթեան։

ղութի պատմութիւնը։

«Ահա թէ ինչու տոքթ՝ ^կայըամեանի վաւերագրական 
բնոյթի աշխատութիւնը կը ստանայ գիտական համազգային 
արծէք ու նշանակութիւն, մանաւանդ Միջին Արեւելքի տ ա գ– 

ու գրականութիւնը միշտ եղած են իր սրտին մօտ 
7Լ հատոր գրած է հայ մանուկէն ու րնտանիքին

կ ա թ ո ղի կո ս ին իյօսքէն ետք՝ \,արեկ Արք՝ Ալիէմեզեան րն~

տուր՝) շքանշանս

կերպ գաղոլ

) կազմակերպուելու, ւելեալ պարտականութիւն մը դրաւ 
աւելվի քան 45 տարիէ ի վեր կր դոր
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տասաբ եբաբյաապաբւո է &ղերւնէն Ճողոպրած իր ծնոզՆե– 
բուն Նուրպկյ եւ Աիրանոյշ Պայրամեաննեբուն, (Լոբոնք հայ 
դիրի սէք1Ը ա ր թնցո ւցին մկջս առաջնորդելով դկպի եկե
ղեցի, ու՜ ակոԼ-մբ, ուր վաստակաւոր մշակներու եւ
շրջուն Հայաստաններոլ հմայքին տակ ստացայ հայեցի կր
թութիւն ու ազդային ա կնածանք։ Նմանապկս, երախտա
պարտ եմ կողակիցիս է/ոնիւս Ոսկերիչեանին, ւսրւանց որուն 
զօր ա կցո ւթեան պիտի չկարենայի իրագործել այս թ՚^^ցը– 
Նոյն հարթակին վբւսյ, դուստրերուս Աօսկին եւ Աիլվային,

կազմակ երպութեան,

ԵՂԲ– ԱԲՄԱՆՏ ԱԲՐԱՄԵԱՆԻ
ՊԱՐԳԵՒԱՏԲՈՒՄԸ

ա ա

արւ

իմ համեստ լումաներս՝^, ըսաւ տոքթ– Պ այբամեան եւ աւել
ցուր– <^Աշխա տ եցա յ եւ գործեցի, որովհետեւ ո ւղ եցո յց ունե– Այս արւիթով, եզբ– Աբր ա մես/ւ 

բարութեան պա տ ո ւո յ դիրին։

րտոնի մասնաճիւ~ 
Աբրամ եան–.
յաւ Սփիւրւքի նա–

ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԴ ՄԻԶՈՑ՝ 
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻ

ի Սեւան Նազարեան
Հ ՓԱՐԻԶ -

ր ո ւն, նշելով թկ

ւն եւ հա մա կիրն եր ո ւն 
առիթները բազմաթիւ դրած կ համւսսփի

ստ

տարին մէկ ւսնգամ, տարբեր միջավայրի մկջ, 
րկ նեըս, խրախճանքի մթնոլորտի մկջ ապրելու 

լաւագոյն շաըմւսռիթն կ պա ը ահան դկ ս ը։

Փաոեոահա ւուքմեւսն համար տարեեան սաասուած ք(^ոլա

յՒ ներկայացր,լցՒէ երլբ– Հրաէ

սփիւրւքեան մեր դաղութներկն նեըս,

առաջարկած այԱ
մա մերը՝.

հանդկսը, որ տեղի ունեցաւ (^էիաբիոթ՝^ պանդոկի շքեղ սբահ– 
ներկն նեբս, ա րւաջին ը եգաւ Հ-Մ -Ը-Մ –՜Ֆր անս ի 35֊/յ/ մեակի 
ձերւնաբկնեբու շարքին–.

ոքթկյլկն ետք, ներկաները հրալիրուեցան պարահանդկ–

Լ) է է ) Լ՛ յ Լ՛ ՚ 11 Լւյ Լ՛ 1ս" Լ–լյ թթ Ա ԱՀ.

յութեան նկատմամբ հետաքբքբութիւն–.

մա մ ան ա ծ Սեգ օՓազտասա
կերն եր ո ւ

ա–

չութեան ատենապետ եղբ– ԼԼնդրանիկ ^ահարեան՝. Եղբայրր 
ո զջ ո ւն եց ն եր կան երը, միո ւթեան իրենց բերած զօր ա կցո լ– 

մինըբերաւ նաեւ երգչուհի Շ աքկ, իր դեղեցիկ մ ա տ ո ւց ո ւմ ո վ։
Նեբկաները մինչեւ ուշ մամեբ միասնաբաբ ապբեցան հայ–

Մինչ 35 տարի ա ւա տ ա–
ջացան. . .

չւայցը ոյնդրադարձաւ Յ^-ամեայ մասնա
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110 Ո 0 ք» ՜ը նո լի-

Հ Թղթակից
Հ ԿԼԷՆՏԷՅԼ

մասնաճիւղի ղե–

պետն եր եւ հա

մայնքի ներկայա– 
ցո լցիչն եր, «8օ^Տ 
Տշօսէտ օք /ւրՈՇՈԸՁ

ա՜

ա ո ււո աԱյդ °ե1Ը մասնաճիւղի ւ 
բամանմունքն ունեցաւ 
«Ըձ§1շ Շօսրէ օքԱօոօր»֊^։

^Հշրծս^օ 14111 տ 
ԸօսոշԱ»–^ ան
դ՜ ւսմն եր եւ ըս - 
կա ո ւտն երի ըն

շատաեին՝.
Ռիմա ն լինելով

եալ քոյր Ռիմւս 
Արկղի Աաղըըեա֊

նի յՒ֊

տարիների ա ր ե~ 
նոյՆ Ւե1 կ^նքի

աուտատանիքներ

տաս

Զերւնարկն սկսուեց դրօշակի արւս–

ւս ո ւտ ա կ ան բաման մո ւնքին։

Աահիկների միջո ցո վ ներկայացուերդր°–

Արագրին իրենց մասնակցութիւնն 

րողութեամբ, մասնաճիւղի արի 4 խմբի 
կւստարմամբ, որին յաջորդեց ամերիկ– 
եան եւ հա յկա կան հիմներ ը կւստւսր– 
մամբ մասնաճիւղի արենոյշ խմբի 
խմբապետուհի քոյր իվանա <~երիղ որնա

<^Արծիւ^) շքանշանը պարդեւատրուող 
երեք ս կա ո ւտն եր ի եղբայրներ ՝իրիս– 
տափոր ԱլաՀվերտեանի, Աեւադա ք^ար–

րյօսքս ասելիս Հա– 
րեհ Ամիրեանն յայ–

((Սքարատ)) մա ս - 
ն աճիւղի ար ի 4

«ԼԼԺԼՀ1Լ ՕԼՍ11Լ» Հւս՜ 
րեհ Ամիրեւսնը–. Ծը–

նի։ Օրուան հանդի– 
ս ա վա ր ն էե1 Կլկն– 
տկյլ համայնքի

ս ստաւիոր Աաղըրեանի 
աուտական անցեալը–. Ապա , արի 4 

խմբի խմբապետ Եղբ– Արտօ *Լաղարհա
նը նըանց յանձնեց ((Արծիւ՝)՝) շքանշանը 
եւ պատկան վկայագրերը–.

՚ւԼկւսյադըերի բաշխման րնթացքում 
եղբ– Արտօ րԼաղարեանր պա ր գեւա տ~ 
րըւող սկաուտներին յորդորում կր հե~ 
տեւեւու ս ե ա ո ւտ ա ե ան եյոստման ու

ա ո ւտ–
ներին հասնելու սկաու 
րագոյն շքան շանն երին:
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1111111,ՍՏԻՒՂէ ՄԱՍևԱՏԻՒ

նից եղբ* վիդկն Ղ՝աւթեան  ր

ներին եւ շեշւոեց հաւատա

նապետուհի քոյր Հելիկ Ւ*

Պլազ տասարեանը դնահւստանքի 
իյօսքն ուղղեցին սկաուտներին

ա տ ա

Ւրենց
իրենց

կաո ւտներին, որոնք անցնելով դժուա
րին ճանապար հ հասել են « Արծիւ »

ք՞յր

շ քան շան ին՝.

Լլայադրեր ստա
ցան Լո ս ԼԼնճե/րս 
դաւարւի խորհրդա
կան Աայքըլ Ան թո
նով իչի դրասենեա՜

նից–.
՝Եչեփ Է, որ «ՀՀ/7֊ 

ծիւ՝ֆ շքանշանր 
«8օ\ Տօօււէտ օք 
/ւրՈՇՈՇՋ»֊/ր ամկնից

յանձնեց ս կաուտ - 
ներին՝. 3 ա ւե լեա ր

աս ել են արի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Կլկնտկյլի ((Արարատ))

Պ ա ր դեււս տ ր ո լած սկաուտները դնա՜ 
հատականներ ստացան նախադահ ^)ա~ 
րաք Օպամայի եւ կ՝ա լիֆ ո րն իո յ նահան
գի ծերակուտական սենատորներ ոք– 
սրրի եւ Ֆկիսթրնի գր ա ս են եա կն եր ից՝. 
^Էյերկա յացո լցիչներ ի Տան անդամ 
Ա տ ա մ Շիֆի կողմից Մէրի Յովակիմ եա– 
նր երեք սկաուտներին յանձն եց ամե–

րարձր տիտղոսն կ, որին Հ
ա ո ւտ ա

ներն ենք ուղղում եղրայրներ ՝իրիստա–

սեղեանին եւ ՝իրիստափոր Աադըրեանին 
իրենց սկաուտական շարքեր ում յաջո–

ր իկեան դրօշակներր, որոնք ծ ած ան ո ւել
են Ամերիկայի Միացեալ նահանգներ ի 
՝իոնկրկսի շկնքի վրայ՝. Էսկմպլիմկն

Մայք կկթթոյի անունից Մկրի Մանոլկ–

դիտական նշաններ եւ կազմակերպեն

ա -

\Ղ/ւէհ էհ© շօրոթ16րո6ոէտ օք

® ՚.յ ւր® ա

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 (358)



1Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ՔՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՐ

է 7՝աֆֆի Սիւլահեան

Հ ՀԱԼԷՊ

<ք.Արամ

ղո վը տեղէ ունեցաւ 
–կե ան)) (Դողովը դա յէն

ղոէէն ներկայ գւոնուեցան ՀՄԸՄի

ա ս -

(հողովէն ներկայացուած արւա– 
ֆարկէն համաձայն, նորրնտէր

վարչութէւնր երեք

մա կեր պեց մարզական էսո րհրր՜

մէութեան կէ՜

պատասխանատուներուն հա

մար՝. է/որհրդամողովները տե

ղէ ո ւնեցան <^Արամ Ս ան ուկ– 
եան)) (էողովրդայէն Տան (^Լե~ 
ւոն Շանթ՝)) սրահէն մէջ, երեք 
հանգրուանով՝. Ո ո ր եքշա բթէ, 
25 Ապրէլէն տեղէ ու "նեց լալթե–

եղի ո ւնեցաւ

վը ր լսցուած յւսյտւս– 
ոնտոու&եւն՝. Նաեյւս–

վարեց մէութեան երէց եղբայրներէն եղբ՛ Նշա 2/ Օղէկեան՝. 
Ո ւոռա Թ. 27 Աաոեւ 2012-42/ Ֆուհծաո ւե Ւսոր հ ո ոամո ո ո ւ1ո ւ/ա՜

ւսստա

(էո ղո վէն, վա րչո ւթեան ն էլթա բա ր ո յա կան տեղեկադիր

ները րն թեր ցո ւե լէ ետք, արծ արծ ո ւեցան մէութէւնը հե~ 
տաքրքրող հարցեր՝. Ն եր կա յա ց ո լեց ան ա րււսջ ւսր կն եր մար– 

յ մ ա ր • Ապա, 
ս ա ո. ե Թ ո //,տ եղէ

Ար տ ա

տեսնե / ո ւ

Պ ետա

եյվւ բարձր դէբքեբու վբայ

ա տ են ա -

անդամներ եղբայրներ

րուլժ V/ ադգալեան, Աերօ՜ ՚^ա՜ 
լապանեան, Դէորգ Մաւեան, 
Աբէկ ասմաճեան, քոյրեր

Պ ագգա լե ան՝.

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԵՌՕՐԵԱՅ 
ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 
Անդ ա մա կ ան րնդհանւ

պրԱ ո ղ ս ա ս - 
քէթէ խորհրք–

ա~

պատասբ/ասատու աս դւոդյ տեղողուլօբւս սը ւրորյւսսցսց րր 
էյո ւմբեր ո ւ ա շխա տ անքն եր ո ւն մա սէն, ա պա ներկայացուե

ցան էյումբերու դէմադրաւած դծուարութէւնները՝. էյօսուե~ 
ցաւ նաեւ կրտսեր էյումրերու նաէյւսպատրաստական ւսշէյւս– 
տանքներու մասէն՝. էյումբերու մարզիչները եւս էրենց էւօս֊ 
քր ունեցան ընթացիկ տարեշրջանէ մրցումներուն արւնչու՜ 
թեամբ՝. Անոնք անդրադարձան էրենց էյումբերու դէմադրա–
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լած դմուարութիւններուն, մասնաւորա–

ԵՂԲ ՍԵՊՈՒՀ ԽԱՐԱՃԵԱՆ ՍՈՒՐԻՈՅ 
ՊԱՍԲԵԹՊՈԼԻ ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՅՆ ԿԷՏԵՐ ՆՇԱՆԱԿՈՂԸ

լ եր կ ան եր ր գնահ տա

րր ա յս տ ա
մարզիկներու :

ԷԼւարտին, ներկաներր կատ արեւյին

թի

նշանակեւով 216 կկտ :

տ ա

ա՜
Սուրիոյ նեկան

քկթի ՏՍՈձՌ մը րա շարքի արււսւե–

ու–րիոյ երի֊ 
կ ա ն ի եւ

2011-2012

ըլլալով,

Աուրիոյ լաւագոյն երի– 
տ ա ս

տ ե ս տ

ման ա րւա ջ ա ր կն եր:

Օւրշշէ Ւ1ւ§հէտ

Բ.Հ81Տ 
Տշ1շշէ 
^օսր յօսրոշ)/ 

(ւսւմշճ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օզ^տ

1 1, ուշ մօտ Բյ րՋրրոմշտ 
75001 Բձոտ 
էօ1 331 42 96 10 10 
1ն\331 42 96 18 77 
տձ հշ ռւէ օսրտ @ տօ 1 օօէօսր. շօրո

48, օօսրտ մօ Խ Լւհօրէօ
69003 Լ)ՕՈ
էշ1 334 78 60 13 66
Ռ1\ 334 78 60 92 26
Տ6ՆՋՈ@Տ61ԹՇէՕԱր.ՇՕրՈ

67, 1^1 ՕոոշհւշրՔ 
13001 ձևւրտշւ11շ 

1շ1 334 95 09 30 60 
1ն\ 334 95 09 30 6 1 
րոո րտ չ 111 շ @ \\ <ւ տ է շ շ I տ. քր

32-38,1110 I ԽորՁհօժօսէւԶո

էօ1 374 1 0 52 55 55
1՝Ո\ 374 1 0 56 40 30
տձ հշրՁ ©Ձրրրմ ո€օ.օօրո
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ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՒ
Հ. Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 91-ԱՄԵԱԿԻՆ 
ԵՒ ՇՈՒՇԻԻ ԱՋԱՏԱԳՐՄԱՆ %ՒԱՄԵԱԿԻՆ

Հ Թղթակից
V ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏ

իրակխ 2 ( Աայիսի երեկոյ– 
եան, Մաւհսեան ւարւ1ժա՜

պա յքւսրով

ւոի քա ղաքա պետ ա ր ա Ւն լև՚այ>

նա կն եր ո ւ 
թհւնն

րով տողանցեցին ՀՄԸՄի Լիր անանքւ 
ընտանիքին սկաուտներն ու մարզիկնե– 
րը, դողդոջ մոկ/յիներկն մինչեւ ալեհեր 
ու վա ս տ ա կա ւոր վեթեր անն երը։ Տո

ղանցեցան նաեւ ԼԵՀԱՄ֊ի մրցո ւմնե–
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ս կւս ո ւտ ա

Հ^այաստասր ա ս ց ա րւո ւրրեւս ն ս^-աս– 
եակին եւ Շուշիի ացատազրութեան 20– 
ամեաԼւ/ւն նո ւեո ո ւած Սաւեսեան ւ/ւա~

ա~

իյի տեսլականներով հասակ նետած 
տարբեր սերունդներ չիին կրնար այց օր 
հպարտ չրք/ա լ, անկախութիւն կերտած 
մեծերու աւանդին հաւատարիմ չրյյալ, 
Աար դար ա պ ա տ ի ցան դեր ո ւ ցօ զ անջին

րուն մասնակցած ա շա կեբ տն եբ ը, վ ա ղ– 
ւան կայտառ. ու արւոց^ սեբունցի ներ– 
կայացուցիչները։

Հայութեան, Հայաստանի ու &Ր9ա–

հետ ոտքի կանգնելու պատրաստ չըլլար 
այն պահո ւն երբ անոնք կը տո զանցի ին 
հազարաւոր լի բան ան ահայեր ո ւ դիմաց,

ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍԲԸ
նեց

ւիարւատօնի կազմակերպիչ Շլանային 
վարչո ւթեան ատենադպիր եզբ– Հայկ

ԼՍ– եր ցար օասբայ ցտրեց եւ Հայաս՜ 
տանի, Արցւսխի ու հայութեան համար 
նոլիրաբերեց իր ա մ ին ին լաւ տարրերը. 
ԼԼյսօր, ան կր շարունակի մնալ պատնի–

թապադեան։ էղբայրր Հ-Մ-Ը-Մ-ի
ատակին ւսնդրւս սակի մ ա ր տ աՓ ա ո֊ա տօ

որ միո ւթիւնր մե–ցան

ա զ դա պահպան ման
ում

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ

ա–
կան մարմիններու ներկայացուցիչներ,

հայը հայ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍ՝ՒԸներդր
0 տ ար

ու նեց աւ

ստուար թի՜

ա ս -

թիլն.

Աս/ա, խօսք արւաւ Հ -Մ՝Ը Մ ի Լիբա
նան ի Շիջանային վարչութեան ատենա
պետ եզբ– Յակոբ ՝Ւ ի շիշեանւ Եզբայրր

որ ս ար ս ա ւիի

րու ա եր 
հանգրուանին հասնելու համար, Հ–Մ՝~վ համակիրներ՝.

նիքին հազարաւոր
դտնո ւելո վ,
կին, պատանիին եւ երիտասարդին սոր
վեցուր հայրենիքի սիրն

ցըւած ա ւան դին, հ ա ւա տ ա ր մո ւթեա մբ

ո֊իկ զոհոզութիւններ, ո ր ո վհես 
կայ պայմաններուն միջ բացապ

ներ արձանագրել (Եղբօր խօսքին ամ
բողջութիւնը տեսնել էջ 7-8)=

Հ-Յ Դ– ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԷԻՆ ԽՕՍԲԸ
Հ-Յ-Պ՝՝ Լիբանանի կեդրոնական կո–

միտիին խօսքը արտասանեց եցբ • ւԼիդին
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Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍ՝ՐԸ

թեան ա

իյօսքին մէջ, Հ-Մ-Ը-Մ-ի կեդրոնական 
վարչութեան ատենադպիրր անդրա

դարձաւ Հայ Ուստին ու սլահանթստի–

ազատ ւտւ

կամք, միջաղդւսյին քաղաքական աս

պար կ զէւն մկջ պա յքա բ ելո ւ վճրւականոլ–

ս լիիւրւս ա շիւա րհի՝. Ան ա ւելդո ւց, որ 
պա տ մո ւթիւն ը արմեւորելու ու անկէ հաստատե/ոմ,

դիտել տ ր–
լաւ, որ

թՒլ

թեանհամար ամեակներու յիշա տ ա կ ո ւ~ 
մը աղդային ուրոյն գիտ ա կդո ւթեան 
մկրտութեան օր կ։ Ուաաի, հայութենկն 
կ ակնկալուի արւորթ եւ դիտակիդ ղգա~ 
ցողութեամբ շաբունակել եբթբ միշտ

ՀՄԸՄը իր ստեղծումէն ի

ա ո աա ղատադբ ուաօ 
աեդ անհերքելի

ա ս տ ա -
(Եղբօր խօսքին ամբողջութիւնը տես
նել էջ 6-7)։

հա֊ղթանա կներ ը

հեբոսնեբր ու միշտ պիտկւ խոնարհի

իր կեն ս ո ւն ա կ ո ւթեան աւիշը, ապրելու

ներկային ու ապադային նկւստմամբ–.

ա–
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ԼԵՀԱՄ֊Ի ՌԱՀԱՆՆԵՐՈՒ
ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ
Խօսքերկն ետք տեղէ ունեցաւ. ԼԵ~ 

վԱՄ֊Ւ 2011-2012 տաբեշբ^անէ վՌահան

ներու տուչո ւթիւնը Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբա– 
նանի & բթանային ւԼա բ չո ւթեան ատենա

պետ եղբ– Յակոբ ՝Ւ կ շիշեանի, Հայկաղ–

հա տ Կեթսեմւսնեան, (^Լաւագոյն մար– 
զիկուհիյփ բաժակին Լուլի Թաշ^եան՝. 
Յատկանշական կր, որ այս տարեշրջա

նին ԼԵՌԱԱ ՜ի թաղերուն մասնակցած 
կին 25 ղ պրոցներկ շուրջ հւսղւսր 
կ եր տն եր 

լած տողանցքը, ուր յաղթական քայլե

րով տողանցեցին Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Լի բան անի 

զիկները՝. Տողանցեցին նաեւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի 
ֆութպոլի ակադեմիայի կրտսերները

թեան մօտ ԼԵՌԱՄ՜ի ներկայացո •–ցՒէ 
եղբ– վահւսն Համամճեանէ ձերււսմբ՝.

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏ ԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱԳԻՐԸ
ԵՒ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ՏՈՂԱՆՑՔԸ
Այնուհետեւ, ս կաո ւտներ ո ւ կողմկ

եցա ւ տ ա

տիրացաւ Հայ Աւետ– Կերթմենեան որուն րնդմկջկն ներկւս–
կ ան

ա ս տ ա կա մո ւթիւն ը, մ եր հեր ո ս–
յացու

մ ա ր ղի կ~մ ա ր ղի կո ւհ ին եր ը՝. Աւոուար

շարքերուԼ տ ո ղանցքին մասնակցեցան

ա շա կեր սր(քասասալող սերղւս– 
կան ծափեբուն։ Երկրի

պայմաններուն բերումով, տողանցքկն 
բացա կայեցան հերւակայ շրջաններու

դա յին ի Լիելանքթոն եւ Հայկ Ար ս լան– ներուն մղած պայքարր եւ կերտած յաղ

թանակները՝. Յուղիչ եւ գեղեցիկ կր փոլիի սկաուտներն ու մարղիկները՝.
ԼԵՌԱՄ֊ի մասնակցող աշակերտնե

րէ ((Լաւագոյն մւսրզիկ՝հի բաժ՛ակին 
տիրացաւ Համաղղայինի Լիերս նքթոն

Ե րւաղո յնր

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈ8 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ

ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Ապա,

յ

կը բարձրանանք դկպի 
հ բ.աոձունօնեոր մւաս–
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պայծա րւակեր սլո ւթիւն ը, յա ղ թան ւս~

թերո ւն՝», որոնք հնարք գտան՝.

էյրւագոյնը ծիածաներ՝ է/րւաղոյնր դար– 
ձաւ մեր երկինքը, եւ որ ս եր ո ւնդր շի 
հայանար, երբ իր դլիյուն վերեւ էյրւա–

կքւ ոգին եւ հայ ղին ո ւո ր ին վճրւակւսմոլ– 
թիւնը՝. Ան դիտէք տուաւ, որ 1918–/,։, /7 *

ա–

Արայիս եան յաղթանակի
Արւււթնորղ դիտել տուաւ,

եան յաղթանակին միշտ քալելով այդ

յա ղթան ա կ կերտել, ամբողջ Ափիւրւքի վրայ

Փարււստօնին ա ւա ր տ ին տեղի ու նե֊ 
ւ հրավւսրւութիւն՝
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Հ.ՄԸ.Մ.Ի ԴՐՕՇԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆՈՒՄ 
ՌԱՈՒՏԱՅԻ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ

ի Թղթակից

Հ ՌԱՈՒՏԱ

ինգշաբթի՝ 24 Մայիս 
2012-^7 երեկոյեան տեղի

մ ա սնաճիւԳՒն՚–
ԼԼր ար ո ղո ւթիւնր տեղի ունե–

ԸՄի Լիբ ան ա նի Շրջանային
Խօսք արւաւէ լ~լյ I՛ Լ11 ւյ 1 / \\ V/ * * <- լ * // *–հ / /*-/ լ / ս / չւ ս լ / շ ււյ ս Լւ

Սկաուտական Խորհուրդին՝ Շլանային խմբա պետ ա 
ևաոմեն, Հ-Ս՝-Ը-Մ–ե Ռաուտա ւե ւ/ա ոձո ւեեեան եւ մասնւսճէ

Յւսկոբ վ^էշիշեւսն եւ շնորհաւորեց Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբանանի 
ս տ ե ո ծ ո ւ

Արարողութիւնր րն թւսցք արւաւ շրջանի ծիյ

ՃՕ-րդ մ ա սն աճ իւղին թիլն մաղթելով

ա ո ւտ ա

Հ.Մ.Ո.Մ.ԱԿԱՆ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՅԱՏԿԱՑՈՒԱԾ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՍ՜֊ԶՐՈՅՑ՝ Ո-ԱՈՒՏԱՅԻ ՄԷԶ

Թղթակից 
Լ ՌԱՈՒՏԱ

ԷԼպա, րւօսք արւաւ (յրշաԼւայրս ւԼւսրչուրրեաս ատենապետ 
եղբ– Յակոբ վ^էշիշեւսն–. ԼԼն նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 
Հ-Մ-Ը-Մ–ի Ռ՝աուտայի նորաստեղծ մասնաճիւղին՝ որ հանդի

պումէն բացի րնթրիքի իր Հֆլբը րրսյլ– ներկաները–.
-Ս՝ ԸՄ ի Լիբանանի Շ էանային Վաբշութեան կազ
մէս կերպութեամբ , Պէյրութի արուարձաններէն 

֊ քէաուտայի Հ-Յ-Ղ՝– <^Շոլշի՝^> ա կ ո ւմբին մէջ տեղի ո ւ~ 
անդիպում-զրոյց մը Հ-Մ-Ը-Մ-ի վեթերան ֆո ւթպո–

լ/Կ

տաս ա

Հան դիպո ւմին սկիզբը^ ներկաներուն բաբի դալուստ մաղ
թեց Շրջանային Վարչութեան ատենադպիր եղբ– Հայկ թ՝ա– 
պա գեան: ԼԼն անփոփ ձեւով ներ կայացուր յարւաջիկային յին պիտի սրբա

ա րւա ջիյ ա րյ ա ցքին •.

Եղբ՝ Թապագեան յայտնեց՝ որ իէաուտայի հանդիպումը 
կը հանդիսանայ երկրորդը «Հ/արդարապատ՝>՝> ակումբին մէջ 
տեղի ունեցած արւաջին հանղիպումէն ետք–.

նկատուած թերութիւնները–.

ԷԼյս առ֊իթով, եղբ– վձէշիշեան շնորհակալութիւն յայտնեց 
վ եթեր ան ֆ ո ւթպոլիս տն եր ո ւն, որոնք միշտ պա տր ա ս տ ա կա՜ 
մութիւն կը յայտնեն իրենց կարելիո ւթեան ս ահմ աններ ո ւն 
մէջ օմանդա կելո ւ իրենց սիրելի միո ւթեան, ո ր պէ ս զի Հ-Ա՝–՜
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

աս ւտ ա

միտէի ներկայացուցիչ Պետիկ Ծարւուկեան: Ան յւսյտնեց, որ 
թկել /Լ ա ո ւտ ան անցեալէն լա ւ խո ւմբեր տուա* կ ՀՄ– 
ԸՄին, սակայն շրջանը անով պիտի չբաւարարուէ եւ ապա
գայէն եւս էր կտրելէն պէտէ տայ ոչ միայն ֆո ւթպո լի մար–

տասանեցին 3 ովհաննէս 3 ուսամեան (ճոքի), Հաւիկ Գալ– 
ֆայեան, Գբօ փէհէեան, Սեպուհ Պապէկեան, Լէբանանէ 
ֆութպոլէ ֆետերասիոնին մօտ ՀՄԸՍ է ներկայացուցիչ 
Համբիկ Սէսաքեան եւ ուրիշներ–, եղբայրները իրենց խօոքե

րուն մէջ անդրադարձան անցեա լին կատարուած ոխ այն եր ու 
եւ շեշտր դրին այն իրողութեան վրայ, որ անցեալէ սխալնե

որ Ռա ո ւտ ա ինքզինք բախտաւոր

Ապա, ներկաներուն ւսրւիթ տ ր ո ւեցա ւ փոխանցելու իրենց 
սրտի խօսքեր ը–. Լ, եր կայ վեթերան եղբայրներէն խօսքեր ար

րով–, Հ արզ է ս որւոալ ւլա տ ա ր ո ււսօը ու սոր սսրուսղը դաստ

իարակել, որպէսզէ գիտնան բարւէն բուն իմաստով, թէ ի՛նչ 
կր նշանակէ Հ Ա՝ Ը Ա-ական րյյալ, ընդգծեցին անոնք–.

Աւարտին, ներկաները հանդիպում֊զրոյցը նկատեցին շատ 
օգտակար եւ փափաքեցան մօտիկ ապագային գւսրձեա/ հա–

թեան ն պա տ ա

ԲՈՅՐ ՆՈԷԼ ԲԷՇԻՇԵԱՆ 
ԿԸ ՏԻՐԱՆԱՅ ՓԻՆԿՓՈՆԿԻ 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԲԱԺԱԿԻՆ

Հ Թղթակիցէ
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

տուքժեան մատնե–

ա–

տիտղոսին տիրացաւ ԷԼաշիտ Պըպպօ

ժակի արւա
թաւական հետաքրքրական ճակ.

3-2 արդիւնքով (11՜ (, 9-11, (-11, 11 ՜4 եւ 11 ՜4) պարտութեան 
մատնեց իր մրցակից լ Ռիթա ՊսէյպէՍր ^(իամհուր)–.

Երրորդ գրաւեցին քոյթ Լա ր ա փէչէպաշեան
(Հ-Մ-Ը-Մ– ՊէյոուՌ եւ Հա,ա Ուահպե (Ատաա Ուա/ Ռ՝եատա

լէ ետք ԷԼիատի Պէյրութի իր խմբակիցր Աոհամմէտ Հապաշը, 
3-2 արդիւնքով (10՜12, 11՜5, 7"11, 11 ՜4 եւ 11-6)։ Արրորդ հանդի

սացան եղբ. Աւօ 1/ունջօղլեան (Հ՝Մ–Ը-Մ- Պէյրութ) եւ (էողէֆ 
Շալհուպ (քէիաւոի ՊէյրութՆ

Աւարտին տեղի ունեցաւ մրցանակաբաշխութիւն ներկա~

ահ

անդամ Աելիմ Հ ամ՜ Նէ՜

քոլայխ

Հ.Ս՜.Ը.Մ.Ի ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՍԵՄԻՆԱՐԸ

Հ Թղթակից
Հ պուրՀհամուտ

■Ս –բ–Ս–ր ՝՚,ուրօ հասուտլ սասնահրւղր րյսբապե– 
տական կազմը 12-13 Ա՝այիսին կազմակերպեց դաս

տիարակչական երկօրեայ սեմինար մը Այն Աը շրջա
նի <հԱա^1 իա Փ°^>> հանգստարանին մէջ՝. Աեմինարին մասնակ– 
ցեցան մասնաճիւղի խմբապետական կազմէն 15 քոյր-եղբայր–
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է/եմինարը րնղ ղ ր կ եց սկաուտական, դաստիարակչական, 
կա զմա կեր պչա կան, ընդհանուր զարդացման այլազան նիլ– 

ա -

ներ կա յարուցիչ երեսփոխան Յակոբ ի± ա դր ա տ ո ւն խ
Ներ կայացո ւեցան յայտադիր մը ներկայացնել 

օրէնքներուն վեր ա բեր ո ղ նիւթեր՝. Դասախօսներն էին՝ եղ– 
բայրներ 3 ա կ ո ր Զպլաքեան, Աեդա Պէշլե ա ն, Ֆէտի իմածըա, 
Ֆուատ Աուոատեան, մեի/ո Դերւար (Դերմենոս եւ Ֆետերաս– 
իոնի խմբապետ հաա Ղփմանխ

էրկօրեայ սեմինաբին մասնակիցները ա րւա ւելւս դո յն ձե
ւուի օդտուեցան իրենց մա տ ո ւցո ւած ն իլթեր էն եւ րնկերային 
մթնոլորտով անցուցին անմորւանալի <եա մ եր:

Լյեմինարը փ ա կո ւեցա ւ վկայադիրներու բաշխումով եւ 
արւււմ նահատաև՝)՝) օաււերոոմ՝.

ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵԲԱՈԲԱԿԱՒՈԲՄԱՆ ՄԻՕԲԵԱՅ 
ՍԵՄԻՆԱԲ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՃԻՒՆԻԻ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ

Հ Թղթակից
Հ էլԻՒՆԻ

ճիւնիի, Այնճարի, ԼԼնթիլիասի եւ Զւսհ–

Սեմինարր սկ

լէի մասնաճիւղերու փոխ խմբապետ եւ 
աւելի բ ար ձր ա ս տիճ ան պատասխանա

տուները՝. Լիա սն ա կիցն եր ո ւն փ ո խանց–

կ ա զ մա կ եր սլ

•Մ՝Ը՝Մ՝ի իիբանանի Շ ըր՜

տ ա

ա -

աուտական, կա զմա կերպ չա–
1-ՅԾ-ին, (<.3 ա րւա՚ի, նահատակէ) քայլ եր
դով, որմէ ետք Շրջանային խմրապետ

կատարեց բաց–եղբ՝ (վ՝անօ ի^էչէճեւսն

Ը՝Մ՝ի իիբանանի մա սն աճիւղեր էն Պ է յ՜ 
բութի, Պուրճ Հա մո ւտ ի, (վ՝րտէյտէի,
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ՀՄԸՄԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԳՊՐՈՑԻ 
ՍԱՆԵՐԸ ԵՒ ՀԵԾԵԼԱՆՒՈՐԴՆԵՐԸ 
ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԻՐԵՆՑ
ՏՈՒՐՔԸ ԿԸ ՄԱՏՈՒՑԵՆ
ԵՂԵՌՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

այկական $ եղ ւս ս պան ո ւթեան 9 ( –ամեւսկի ոգե–
լու հայոց յեղուն, հայկական 
ա րմէքներ ր եւ տէր կանգնելու

րու յիշւստ

Այս առ

Պիքֆայա, ուր իրենց յարգանքի ւոուրքր մա~ 
տուցեցին մեր մէ կո ւկէ ս միլիոն նահատակնե՜

ենւս դպիր եղբ– Հայկ թ՝ւսպադ–

եան՝. Ան դիտել

ՆԱԵՒ՝ Հ Մ Ը Մ Ի 
ՀԵԾԵԼԱՆՒՈՐԴՆԵՐԸ

Եղեռնի նահատակաց 
յարգանքի իրենց տուրքը 
մատուցեցին նաեւ Հ՝Մ՝~ 
ԸՄ-Ւ հ եծ ե լան ւ ո ր դն եր ը,

Պ իքֆ ա յա ո ւղզ ո ւեցան քշե

լով– Պիքֆտյա հա սն ե լո վ,քը մէ կո ւկէ ս միլիոն զոհ իյլեբ հտյ մո ղո վո ւբ դի զաւակներէն,
անոնք ծաղիկներ զետեզե–

բու մեծ մասէն եւ մինչեւ այսօր կը մերմէ իյոստովանիլ իր 
ոճիրը, գոյութիւն ունին սակայն հայու զաւակներ, որոնք գի՜ 
տակից են իրենց իըաւունքին, րնկըկում չեն ճանչնաը իրենց 
պահանջատիրութեան մէջ եւ պայքարը կը շարունակեն մին–

ղին առջեւ՝. Հեծելանւորդներուն ընկերակցեցան հեծելարշա– 
լՒ ԼՒբ ան անի ֆետերասիոնի ն ա իյա գահ եղբ– (Լաշէ Ծ ա տ ո ւբ–

թիւնը մեծ հարուա

ԸԸ։

յերթին ան դր ա դ ա ռն ա լո վ,

զ ա տ

Իր խօսքին աւար տին,

յ ատի հետապնզման համար ջանք չխնայել

սւ-
պիպեւսն՝.

Նշենք, որ նախքան Պիքֆտյա ուղղուիլը, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝տկւսն 
հեծելանւորդները ա յցելեցին Անթիլիասի Նտհատակաց մա

տուռ. եւ իրենց յարգանքի տուրքը մատուցեցին մէկուկէս 
միլիոն նահատակներու յիշւստւսկին՝.

պէս, որ նահատակներու 
ան էծքին արմանի չր/ /ան՝.

Ներկայ մարզիկներուն
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ԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ՀԵՌԱՑԱՒ Հ.Մ.Ը.Մ.ԷՆ 
ԱՌԱՆՑ ԿՇՏԱՆԱԼՈՒ 

(ԵՂԲ ՅԲՎՀԱՆՆԷՍ ԱՒԱԳԵԱՆԻ՝ 
«ԷՄՄԽ>Ի ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

րէֆՒԷ՝ աււլւս ծնողքէն հետ 
հաստատուած էր էէահլէ։ 
Հոնկէ՝ ուսանելու համար 
մեկնած կր կիպր ո ս, Լք ել–

ի Վ. Աւագեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

արդէն, երբ ծանօթացանք 
չէՒն ԳՒնՀ՚– ՝^ոլԿթՒ Վմ՜

ա տ ա

եւսլի բազմաթիւ դէպքեբով՝. կարելի չէբ չհիանալ իր թաւ ու 
ոլորուն պեխերուն, որոնք հմայիչ տեսք մը կու տային իրեն

Ը ■ Աշխարհամարտը պատճարւ դ արձած էր, որ երիտասարդ 
3 ո վհանն է սը ուսումը կիսատ ձգելով վերադարւնւսյ էի բան ան 
եւ իբրեւ թարգման ծարւայէ Պ է յը ո ւթ հաստատուած անգլիա
կան զօրամասին մէջ՝. Ապա, պայմաննեբու բեբումով, ան փո~

բադաբձած էբ Զահլէ եւ կազմած էբ ընտանեկան իր բոյնը՝.
1953-^2/, եղբ. 3ովհաննէս վեբջնական կայք կը հաստատէր 

ք^ուէյթ, երբ արաբական այս եբկբին մէջ հազիւ եօթը հայ րն~ 
տանիք կար՝. Երկիրը անապատ էր՝ ոչ եկեղեցի կար, ոչ 
դպրոց, ո չ ալ ակումբ՝, (ք ամանակ պէտք էբ, ոբպէսզի դա ղո ւ–

դիմագիծր ստա

անպայման կը գտնէր դաղութը այցելողները։ կը ծանօթա

նար ու կը ծանօթացնէր ինքդինք։ ԱնձնաԼլան քարթը կը փո
խանցէր եւ յիշատակէւ նկարով մրն ալ կ անմահացնէր իր 
հանդիպումը։

Այդպէս եղաւ մեր արւաջին հանդիպումը 1998-^2/, ՝իուէյթի 
մէջ՝. Եուտով բարեկամներ դարձանք, մանալանղ որ երկուքս 
ա՛լ կը Լլրէինք միեւնոյն մականունը, արւանւյ ծանօթներ րյյա–

չփնչէն պիտի կերտէին

օբինակը տալով ուէյթի (Ւո ղ ո վո ւբ դին եւ պ 
՝Ըուէյթի մէջ, 1955-^72/, հ աճելէ պատահաբ 

եւ . . . օոհու/ եոբ.– 3 ու/հաննես պետն մեոտու

((Լքարզիկյփ խմբագրատան մէջ, ուր ան յաճախ կ այղելէր

ՀՄԸՄին հետ Հ(էմմխ՝)ին ծանօթութիւնը պիտի ըլլար 
չատ կանուխ՝. Տասր տարեկանին ա Հ Մ Ը Մ ին պիտի ան– 
դամակցէր ԷՀահլէի մէջ՝. փանի մը տարի սկաուտական շարքե–

: Ամէն անդ ամուն նոր բան մը ունէր պատմելփք, նկար մը 
փր փոխանցելիք, պարտաճանաչ միութենականի իր յանձ՜ 
րւութեան գիտակից։

«Մէկը խնէոլէո տարիներով օրիորդի մը կը սիրահարի, 
միջոցին, 1942-1948, ան պիտի կցէր Հ՝Մ՝Ը՝Մի Հայֆայխ Եա՜ 
ֆ այի եւ Երուսաղէմի ֆութպոլի խումբերուն շապիկները՝.

■Հուէյթի մէջ, (ձիմմխֆն մեծ նոլիրումով պիտի փարէր ա զ–

եմ դա ո ս տ ո իթով մը՝. Հհէմմխ)ն իր ողք

սալ յագեցնելու։ «(/ս տարրսերէ ղ ուտես ս արւղ ս,

արււսնց կշտանալու ւսնկէ՝Խ, կը կրկնէր ան։
3 եւո֊եղ երւնեան արւաջին սերունդի ն եր կա յա ցո ւցիչն եր էն 

էր «է մմխին՝. Մէկը, որ ցմրուր ճաշակած էր աստանդական 
Կա /ու ճաեատաոոեն րւոաո ո.աունու1ժեւններր։ Մնւսծ Լո ճա~

սասար ասոր Կաւատաւոր անդաս 1յ ե ր ղ ւ 
ձերւն ար կներ ո ւն մնայուն նկարիչը։ Փորձ 
ոսսյնեաեու/ ան աատմուքժեան սյԼրտքւ ւանւ

նկարներ :

նկարՒչֆ իր 
(ուԲ ւԹհ հա–

(Շար.ը՝ էջ 40)
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Պատրաստեց Շսւղիկ Գէորգեաս
ՊԷՅՐՈՒԹ

Ան ընդ–

պրէլ թէ պէտէ պար տ ո ւէն

կը նա էւրնտ ր է երկրորդր, որ պէտ

րծէւները՝ որոնք մօտաւորապէս (0 
տարէ կ ապրէն, կը նկատուէն թրւչնաց– 
գէներու ամէնէն երկարակեաց թրւչուն~ 
ներ ր։ Երբ կը հասնէն քարւասուն ւոարե֊ 

ստեւսուեն ւուս/ու ւուոհ1 եւ

անպէտք դարձած կտուցը անջատուէ էրմէ ու փրթէ՝ 
կրնանք երեւակայել էր կրած տանջանքը՝.

Օրեր ա մբողջ մեծ համրերութեամբ

1

«ւ V** Հ, >

1 է

1 ւ
|

Հ’1 ՚ > -
՝7/ '1 ր ձ ./ . 1 11 /

ևւ 1 ՚ >

■Ալ ւր* Հ 1

րէքէն արծէւէն մարմէ– յ

կտուցը կը կա րծր ան ա յ ու բոլորովէն կը կորանայ դէպէ ցով մէկէկ-մէկէկ կը քաշէ ու կը փրցնէ էր ճէրանները՝.

Շրջան մը վերջ՝ երբ նորակազմ ճէրաններ կ՛ո ւնենա յ,

4/2 կորսնցնեն էրենց ուծը՝.

Արծէւը պէտք է կատարէ էր րնտրութէւնը– կա՛մ մահ– 
է էնքզէւնք եւ կամ վերակենդա–

ասոսց շսո ըԿրւ զը ւր ետ տ զ րր դւ ետ ո ւր ս երը։

ՀՒնԳ ամէս ւկերջ ան այլեւս վերադտած կըյյւսյ քսան 
ա ա

ատա

ա րւանցքէն շուրջ՝. է, լ այն–

նէն՝. Այդ (/՜ամանա կ մենք

լք կ՚երթայ արեւը դէշծրը՝.

երկիրը կր պատէ ումպէն բարակ 
շերտով եւ երկէնքր մեզ շատ մօտէկ 
կը թուխ.

մեր մոլորակէն մէկ մասը 
ո ւղղո ւած է դէսլէ ւսրեւ՝ 
այդ մասը ցերեկ կ՝ըչլայ,

Ո՝ՒՐ ԿԵՐԹԱՅ ԱՐԵՒՇ
ոլորս ցերեկը աւելէ կը սէ– 
րենք քան դէշերըւ Ցերեկը 

դպրոց

աԼ չերթար՛– Պուտճարւր այն է, 
որ Երկէր մոլորա
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ԿԻԹԱՌ՛
րլժա րւը լարայրս եր աօ՜շտ ա Լլա ս

գործիք մրն կ, որ մեծ տարածում 
տարածքին՝. Ան 

ղեկոող գործիք

ր ա մեա կին՝. Լքիջնադարուն կիթւս ոփ զարգագման կեդ–

տեսքը ԼլազԱ ոլլած լարէ՝. 0 ա ս Ար Ա ս եր որ դ դար ո ւս,

կիթաոփ վարպետ ԼԼնթոնիօ Թորրկս կիթա ոփն կու տայ

ին քլասիկ կիթարւ՝.

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
Ո՚4 է, Ւ‘^1 ք 
(ծ՝ուչու ն մրն կ 

բա րձր ա թրւիչ՝ 
կորակտուց եւ 

դիշատիչ.

Ու֊ծ՜եղ կ եւ սրատես, 
Մագիլները սուրերու սլկս՝.

(Պատասխանը՝ յաջոըդիւ։ Թիլ 
355-ի հանելուկին պատասխանն էր
օդանաւ)։

ՀԱԼ.ԵՆՒ
լենին (շշատստ)

նՒքՒ

բալենիի 150 տ ես ա կ՝. Ան

ձո ւթեամբ՝. Տերեւները 
հա ւկթաձեւ են, Ղո5 կա՜ 
նաչ, ծաղիկները եր կս երւ, 
ճերմաե, երոեմն մարո ա֊

ք^ալենիին պտ ո ւգն եր ր մանը են, թւսց կամ գոը կա ր ի(Ն

ա ս տ ո ւ
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հոզիշեան —

ՀԵՌԱՑԱՒ Հ.Մ.Ը.Մ.ԷՆ...
Շարունակուած 37-րդ էջէն

Լո ւս ան կա ր ելը իրեն համար սոսկ արհեստ մր չկր, այլ նա

խասիրութիւն մը, ւոեսւսկ մր հաճոյք։ իր բարւերն են <^Ե ս հլո

ւս ա–
սարգներ ֆութպոլի իսումբ կազմած կը մրրէին հնդիկներ

եւ անգլիացիներու դէմւ էս ունիմ անոնց մեծաթիւ նկարնե– 
րրր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պարագային, ահագին նկարներ եւ վիտէօ– 
եր իզներ ունիմ ֆութպոլի եւ պասքեթպոլի թումբերու մրր–

կին, իբրեւ խենթ սիրահար մր, արււսնց եր–88 տա

նկէ...

ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՍ...
Շարունակուած 7-րդ էջէն

Ո ղ.ջո յն Հ–Մ՝Ը՝Մ–ի ւիարււսւոր անցեա/ին, ներ կա յին ու

ցումներէն՝Խ:

սիլքթ։

իլ գիտնաբ. Ան

իջնել, կա ր եւո ր ը գիտնալն է, թէ ինչո՞

վագուան տե–

Ես յասերժ ապրի մայրիներու, երկիրը Լիբանան հայրենիքը։

<(իմմխ)ն 2000-ին կը պա ր գեւա տ ր ո ւէ ր Հ-Մ -Ը ՝Մ –ի «Ծ* արւա յո

ս\ոս\&Ֆօրոշոշէրոշո. օրց
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էօԱՉ ԲԱՈ֊ Թ֊ԻՒ 199 ԺԱՄԱՆՑ

մարզիչը՛–

14

15

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

0

18
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

19

20

18– Այբուբենէն - Լիբ ան ան ա հ ա յ ճատրակի վար
պետ - 3ոպա կան ածական։
19– Խ ելայ եղ - Լք խիթարեան րաղմավաստակ հայ–

20 • կ ղպ անքի ծակ - Հայաստանի քաղաքներէն - 
Սամարիոյ հիմնադիրը։

12– կ՝նդակ - Այբուբենէն - Անձնական դերանուն։
13– Արւաջին անջրպետադնացր - Աուբէն Որբեր՜ 
եանի եր կեր էն։
14– Աոհամմէ տի փեսան - կ՝ոյանա լ - կեցիր։

4– քրիստոսէ արւաջ - Դիմանալ - Արեւելեան տիտ–

5* Ցեըեկ օր ՜ Սհզ“՚յի Հիմնած ամսաթերթը «...

6– Լ/կեպ տիկ ՜ Անօթութենէն նուաղէր։
7– կ ր կնո լած բաղաձայններ - Ֆրանսական քա– 

ղաք - Փշալից ընդաբեր ըոյս - նաեւ։
8– նոյեմիի հա ր ս եր էն - Արական օտար անուն -

13

16

եկեղեցի։
2– սրունքի մեծ ո ս 

օրաթերթ - տուղի
3– Ամեր իկեան պետ ո ւթիւն - Երերա յաջորդ դիրեր - Պ՝եղմ - ի մա ց ա կան ո ւթիւն:
4– կանացի կ ո շա կ ան ր ա ո. - Հրւո մէ ական դիցուհի։
5– Մայը թաղու հի ՜ Արական անուն - Լծ՝ոլրիկի ծննդավայրը։
6– Ունկնդրելու համար պէտք է ընել - Ամենափայլուն - րխււած ճպոտ։
7. \յմանապէ ս - Օտար տիկնիկ - Ոուցական ածական։
8. 650 - Օրաթերթ - կրկնուած րաոաձա (ններ - Ատուո.իւ։

խումբին նախկին խմրապետը։
10– Եդեմի չորրորղ գետր - խ ա չա դրօշ - Օ^նդեր։
11. Հեծանոռ - կրւնա՛ 11 ո արւ։

13. 1996–/, ողիմպիականները հիւրընկալած քաղ աքը - Փոքրացնող մասնիկ -

14* Այբուբենէն - Տարւի մը անունր - Ա՝ւսրդարէ - Տարածքի միաւոր։
15– Ատակ - Զէնքի թիրախ - ԱննշմԱյրելի անձրեւ - Հաղար ու մէկ եկեղելլիներու 
քաղաքը։

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱԶ.ԱԶԱՐԵԱՆ



ՀՄԸՄՒ ԼԻ ԲԱՆԱՆԻ 
ՀԵԾԵԼԱՆՒՈՐԴՆԵՐԸ 
Ե՚ԼԵՌՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ 
ՄԱՏՐԱՆ ԱՌՋԵՒ ՚ Հ

ա։.ււ±յ»
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