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Ա
յս ամառ, Հայաստանի մէջ տե
ղի կ՚ունենայ համա– 
Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետա
կան 6-րդ համագումարը, 
կազմակերպութեամբ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան։ 

Համագումարը կը կատարուի օաղկաձո– 
րի «Կեչառիս» պանդոկին մէջ, 20-24 
Օգոստոս 2012-ին, մասնակցութեամբ՝ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի կազմակերպական 19 շրջաններէ 30 ներ
կայացուցիչներու։ Իրենց մասնակցութիւնը կը բե
րեն նաեւ Իրանի «Արարատ», «Նայիրի» եւ «Սի– 
փան» միութիւններու ներկայացուցիչները։

Համագումարի չորս օրերուն ընթացքին, մաս
նակիցները՝ Շրջանային ընդհանուր խմբապետ– 
ներ, Շրջանային խմբապետներ եւ խմբապետուհի– 
ներ հանգամանօրէն կը քննեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու– 
տութիւնը յուզող հրատապ հարցեր։

Աշխատանքներու նախօրեակին, համագումա
րին կազմը կ՚այցելէ օիծեռնակաբերդ եւ յարգան
քի իր տուրքը կը մատուցէ Հայկական Ցեղասպա
նութեան նահատակներու յիշատակին։

Այնուհետեւ, Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 
եղբայրներ Կարպիս Գապասագալեանի եւ Բագ– 
րատ Եսայեանի ներկայութեամբ, համագումարը 
ընթացք կ՚առնէ բաւական ծանրաբեռնուած օրա
կարգով. Հ.Մ.Ը.Մ.ի ռազմավարական ծրագրի 
սկաուտական բաժնի ներկայացում, շրջաններու 

զեկուցում, սկաուտական ընդհանուր կա
նոնադրութեան բարեփոխութեան առա
ջարկներ, ընդհանրական հարցեր (օտա
րամոլութեան հարց, ազգային դաստիա
րակութեան միջոցներ, մարդուժի պատ
րաստութիւն, հայկական ցեղասպանու

թեան 100-ամեակի ոգեկոչումներ եւ այլն)։ 
Առանձին նիստերով եւ աշխատանքա–

յին յատուկ յանձնախումբերով համագումա
րը կը քննէ գայլիկ-արծուիկ, արի-արենոյշ կարգե– 
րու սկաուտական գիրքերը, երէցական կարգի գի
տելիքները, ինչպէս նաեւ՝ Արարատեան կարգի եւ 
խմբապետներու վերաորակաւորման դասընթաց
քին նիւթերը։

Համագումարը կը ծանօթանայ նաեւ համա–Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական 10-րդ բանակումի նախածրագիրին։ 
Բանակումը տեղի պիտի ունենայ 2014-ի ամրան, 
Բիւրականի մէջ։

Բոլոր նիւթերու ներկայացման եւ օրակարգի 
կէտերու քննարկման իրենց մասնակցութիւնը կը 
բերեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի կեդրոնական սկաուտական յանձ
նախումբի անդամները, որոնք համագումարին 
առընթեր կ՚ունենան իրենց աշխատանքային յա
տուկ նիստերը։

Նշենք, որ համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետական 
նախորդ համագումարները տեղի ունեցած են 
1982-ին (Աթէնք), 1988-ին (Գալիֆորնիա), 1996-ին 
(Սիտնի), 2004-ին եւ 2008-ին (օաղկաձոր)։

Հ Մ Ը Մ Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՎԵԹԵՐԱՆՆԵՐՈՒ 
ՀԱՒԱԲՈՅԹ՝ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ

տ ա

կեր տ իններէն եղբ–

լի նախկին

ԼԼնճելբլս այցելեց

գեղեցիկ գացա

ս ւսրւ եցբ– Հբայբի րնկեբնեբուն

քին նեբկայ

կա ղմա կեր սլելո լ, եւ խումբ մը համա

կի ըներ ու՝ միոլթենական պատասխանա–

վեթեբաննեբու խումբի համակիբնեբէն 
եցբայբնեբ Պ՝օդօ Պալեանն ու Սանո ւ է լ

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գուժէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի 

շրջանի վաստակաւոր եղբայրներէն, «Արժանեաց» շքանշանակիր 
Յովհաննէս օատուրեանի մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 17 Յունիս 
2012-ին։

Յ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

նախկին ֆութպոլիստ Յ^վիկ Սա/իպա, 
խամակ Տիքիճեան, տոքթ– ԼԼբմէն կէ– 
օնճեւսն՝ Զ.աքաբ Չոբպաճեան եւ Յա՜

(Շար.ը՝ էջ 36)
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Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աււսգեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Սեդա Պէշլեան (Լի բան ան), 

Սեւան Նազարեան (Ֆրանսւս), 
Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան Ս. 

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յարութ Մատէնլեան 

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

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ1օսր Տշթտրցէւօո - Բհօէօց^սրտ Բյ1<1յ^յո 
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

։–ն
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ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համոււո, ճինիշեանի Թաղ 

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

Բ-լոյԸ։ րո3րշւց@հօրոշո6էրո6ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒԽրորոօսժ, 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)։



ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐՏԻՐ
(ՀԱՄԱ-Հ ՄԸ Մ ԱԿԱՆ ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ

6-ԸԳ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ ԱՄԻՄՈՎ)

Հ
անրածանօթ ճշմարտութիւն 
է, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտու– 
թիւնը 100-ամեայ իր վաստա
կով հայ կեանքին հասցուցած 
է անթիւ տղաք ու աղջիկներ, 
որոնք մարդկային ու ազգային վեհ գա

ղափարներով տոգորուած՝ շեշտօրէն 
մնացած են հայ եւ գիտակցօրէն ապրած 
են հայկականութեան իրենց պարծանքը։

Նոյնքան ծանօթ իրողութիւն է, որ 100- 
ամեայ այս իրագործումը Հ.Մ.Ը.Մ. մեծ 
մասամբ կը պարտի սկաուտական շար
ժումի իր պատասխանատուներու անձ
նազոհութեան, հաւատքին ու կամքին։

Բայց կ՛արժէ այս հաստատումներէն 
անգին անցնիլ եւ հարց տալ, թէ ի՞նչ կա
րեւորութիւն, ի՞նչ աշխատանք ու ի՞նչ 
ժամանակ կը տրամադրուի սկաուտա– 
կան շարժումի նման պատասխանատու
ներու պատրաստութեան համար։

Սկաուտական շարժումի պատասխա
նատուները՝ Շրջանային ընդհանուր 
խմբապետներ, Շրջանային թէ միաւորնե
րու խմբապետներ ու խմբապետուհիներ 
կոչուած են նոր սերունդը որպէս մարդ, 
որպէս հայ ու որպէս Հ.Մ.Ը.Մ.ական կազ– 
մաւորելու, այսինքն՝ այնպէս խօսելու, 
այնպէս վարուելու եւ այնպէս գործելու, 
որ իրենց հոգածութեան յանձնուած 
սկաուտական շարքերը կարենան լաւա– 
պէս իրենք զիրենք ճանչնալ, մարդկային 
ու ազգային վսեմ արժէքներու տիրանալ, 
եւ թէ՜ անհատական ու թէ հաւաքական 
իրենց կեանքին մէջ յաջողութիւններու 
հւսսնիլ։

Սակայն կազմաւորելու համար հարկ 
է նախ կազմաւորուած ըլլալ։ Կարելի չէ 
ամէն ինչ ձգել պատահականութեան, 
անձնական նախասիրութեան, կամ սոսկ՝ 
անհատական կարողութեան ու սեփա
կան ճիգերով ձեռք բերուած գիտութեան 
եւ հմտութեան։ Եթէ կեանքը պայքար մըն 
է կամ պատերազմ մըն է, ինչպէս ըսուած 
է յաճախ, հարկ է սկաուտական շարքե
րու պատասխանատուներուն փոխան

ցել այդ պայքարին նորագոյն «զէն
քեր »ը եւ անոնց գործածութեան եղա
նակները։ Այլապէս, դաստիարակներ չեն 
կրնար յաջողիլ իրենց առաքելութեան 
մէջ, եթէ երբեք համապատասխան կազ– 
մաւորումը չեն ունեցած։

ճիշդ է, որ սկաուտական աշխատանք– 
ներու յաջողութեան համար՝

Ակմբային պայմանները կարեւոր են,
Ւսաղավայր-հաւաքավայրի յարմա– 

րութիւնները կենսական են,
Նիւթական միջոցները պայման են,
Սկաուտական գիրքերն ու անոնց ներ– 

կայացման ձեւերը հիմնական են,
Սկաուտ պատասխանատուներ մաս– 

նաճիւղերու ներկայացուցիչներ եւ ծնող
ներ կապերը անհրաժեշտ են,

Ել դեռ պահանջներու շարքը կրնայ 
երկա՜ր ըլլալ,

Բայց սկաուտ պատասխանատուի մը 
անձն ու տիպարն են ամէնէն կարեւորը, 
«ամէն թանէ վեր»ը։

Հետեւաբար, հրամայական եւ առողջ 
մօտեցումը պիտի ըլլայ այն, որ անձնա
կան կարողութիւնը եւ պատրաստու
թիւնը, նախանձախնդրութիւնը եւ ազ
գային առաքելութեան գիտակցութիւնը 
մէկ կողմ դրած, մասնագիտական համա
գումարներով, սկաուտ պատասխանա
տուներ հետեւողականօրէն կատարելա
գործեն իրենց գիտելիքներու պաշարը, 
արժեւորեն իրենց փորձառութիւնները եւ 
իսկապէս արդիւնաւէտ աշխատանքի մը 
վերածեն իրենց նպատակն ու գործը։

Ահա թէ ո՜ւր պէտք է փնտռել գլխաւոր 
առաջադրանքը համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական խըմ– 
բապետական համագումարներու, որոնք 
մարդուժի պատրաստութեան հրամայա
կան այս պարտքն է, որ կը կատարեն 
հանդէպ միութեան, հայութեան եւ Հայ 
Գատին։

Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետական 
6-րդ համագումարը սկաուտական նման 
համագումարներու վեցերորդ օղակն է 
պարզապէս։
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ՄԻՇՏ ՊԷՏՔ է ՆՈՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
ՃՇԴԵՆՔ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՁԵԻՈՎ 

ՅԱՌԱՋ ԸՆԹԱՆԱՆՔ
Կ՚ԸՍԷ Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

ԵՂՐ ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ «ԱԶԱՏ ՕՐ» 
ՕՐԱԹԵՐԹԻՆ ՀԵՏ ԻՐ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԻՆ ԸՆԹԱՑՀԻՆ

փուտով կը լրանայ Հ՝Մ*Ը՝Մ՝ի կեդրոնական 
Վարչութեան քարւամեայ նստաշրջանին առ. աջին 
տարին։ ինչպիսթ աշխատանքներ ո վ յատկանշուե–

Հ՝Մ՝Ը՝Մի կեդրոնական

ցաւ անցնող տարին։

- Ինչպէ ս ծանօթ է,

ն Աեպ–

Այս կազմը արւաջին օրէն բաւական լուրջ մար– 
՚հր ա ւէ ր ի մը արւջեւ դր ո ւեցա ւ։ Արդէն ժո ղո վէն

արւ՜աջին կա զմա կեր պո ւ~

լաւ որոշում էր այս։ Ածողովը ինքնին արդէն որոշ սկզբունք– տրալիան եւ Հարաւային Ամերիկան պիտի համախմբուին 
Արժ՜ան թինի մէջ՝.

կէտերէ բաղկացած րււսզմավարական ծբադիբը պէտք է մէկ 
առ. մէկ գոբծադբութեան դրուի։ Արդէն դոբծնականի ան

ցանք։ $ուտ լո ւծ ո ւելվւք հաբցեբ չէին՝ քանի որ տասնամեակի

Անցնող տա

Այս տարի կբ զուգադիսլի հայ սկաուտական շարժ՜ումի 
^նադրութեա ն ՃՀ^-ամեակին։ Ո ւր եմն, 2012՜^ր2/ ւսբժ՜անւս–

թեւակոխած ենք արդէն ամարւնային շրջանը՝ ուր բանա

կումներ կը կազմակերպուին։ ի՞նչ կը ծրագրէք այս ամրան 
համար։

~ Այս տարի պիտի իրագործուի հա մա~Հ՚Մ՝Ը .Ա՝■ ական եր

կու ծրագիր։ Արւաջինր միջ՜ցա մաքա մա ս ա յին խազերու կազ

մակերպք ւմն է՝ որ \յոյեմրերին Աբժանթինի մէջ տեղի կ ոլ– 
նենայ։ Այս ալ ա րւաջին ան դամ ըլլալով կր կատարուի՝ քանի 

ջին Արեւելք (Հա յւս ս տ ւսնն ալ հոն կը մտնէի.

Օգոստոսին տեղի պիտի ունենայ հայ սկաուտութեան 100– 
ամեակին նոլիրոլած տօնակատարութիւնը։ Եթէ պա տ մ ո լ– 
թիւնը քիչ մը թերթատենք՝ պիտի տեսնենք՝ թէ հւսյ սկաու֊ 
տութիւնը Հ Մ Ը Մ ի պատմութեան զուգահեռ. ընթացած է։ 
Մեր միո ւթեան րւահվիրաներն են Շաւարշ ՝իրիսեան՝ Ա ո վ– 
հաննէս Հինդլեան եւ Հիրիդոր $ակոբեան։

կաոմաեերպոոր աետե րոա / Հա ւաստանե մեր եաոմաեեո–

ս

ստա ա

բենք աշխարհի չորս ծագերէն սկաուտներ։ ՛Ներկայ պիտի ըլ 
/ան կովկասեան երկիրներէ ներկայացուցիչներ, սկաուտա 
կան միջազգային ֆետերասիոնի քարտուղարը իէուիցերիա
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Մենք չուզեցինք խճողել մեր ձեռ.– 
նարկները, ո ր պէ ս զի որքան կարելի է

յէն, եւ համահայկական կարւոյց ո ւն եցո ղ 
կա զմա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ ներ կայացո ւ՜ 
ցիչնհր֊.

ևւատեսուած է զայն կատարել 2014-^ն։ 

Այս տարի 0գոստոսին տեղի պիտի ու~

մ ան հ

սկաուտութեան 100՜ււ/մեակը՝. կ ակնկա– 
լենք, որ Հայաստանի պետութիւնը եւս 
իր ներդրումը ունենայ այս տօնակատա–

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Շրջանային ներկայացուցչական 
67-րդ ժողովը կը լսէ ընթացաւարւո կազմին երկամեայ տեղեկագիրը։

մւս կեր պո լի իւր աքանչփւր քա րւա մեա կի 
երկրորդ տարին՝.

որոնք տեղի պիտի ունենան Օգոստոս ա մս ուն,

կումը, նորէն Օգոստոսին, թիւրականի մէջ՝. Հիմնական ձերւ– 
նարկները ասոնք են՝.

Մեր կաո-ոյցըինչպիսթ փո փո խութիւններ կրած է վերջփն 
տարիներուն՝. Արաբական էմիրութիւններու մէջ հաստատ– 
ւած հայրենակիցներու հոսքը կամ կովկասեան շրջաններու 
մէջ հետզհետէ աւելցող թիլերը նոր մասնաճիւղերու հիմնադ

րութեան կարելիութիւնն եր ստեղծա^ծ են։

- Մենք փորձեցինք ԶՕՕՏ-ին մասնաճիւղ մը հիմնել Մոսկ՜ 
ուայի մէջ, որ լաւ տուեալներով սկսաւ, սակայն արդիւնք 
չտուաւ՝. Հիմա տեղաշարժ՜ մը գոյութիւն ունի դէպի արաբա

կան անապատային երկիրներ՝, փերջերս, Արամ Ա– *֊Լեհափարւը 
Արաբական էմիրութիւններ այցելեց եւ հիմնարկէքը կատա– 
րեց տեղւոյն եկեղեցւոյ՝. ք^ոլոր տուեալները ցոյց կու տան, որ 
գաղութը կ՝ ո ւրւճան ա յ՝. Մեղի յոյս կը ներշնչեն Տուպայն ու 

շրջանն է, ուր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի գաղափարին շուրջ սկսած են հա

ւաքուիլ Պաղտատէն գաղթած հայրենակիցներ՝. Հիմա կազ

մես կեր պշա կան մեծ աշխատանք ուընելիք հոն՝. Ալմելոյի 
մէջ մենք արդէն մասնաճիւղ մը ունինք, գաղափարը կայ նոր

ԼԼլմելոյէն 400 քիլո մեթր հերւու

Լուրջ մտ ահո գո ւթիւն ունիմ Ա՝Պ՝Հ՝ եր կիրն եր ո ւն համար, 
ուր մեծ ում կայ, հոն չհաստատուած մեր հայրենակիցներու 
ներ կա յո ւթեա մբ, բայց այր1 զանգուածները համախմբելու

մեզի կը մտահոգէ Միջին Արեւելքի երկիրներ

ասզայուս րրազրօազը, ուր ցաս աքաԱ ասայրս րյւսղԾր զազ– 
մակերպելու հնարաւորութիւն չկայ ներկայ պահուն՝.

Անցեալ տարեշրջաններուն, երբ կա զ մ ա կեր պա կան քա~ 
րւամեակներ ալ յայտարարեցինք, մօտէն հետեւեցանք մաս– 
նաճիւղերու կազմաւորման եւ տեղական գազութներու հնա֊ 

րագաներուն՝. կրնանք օրինակը տալ Մարսէյի «.Արծիւ՝Խ միու~ 
թեան, որուն 400 տղաքը միացան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝խ Լ ուրջ աշխւս–

Մարդիկ կը կարծեն, որ յարաբերութիւնները կարելի է 
շատ դիւրին մշակել ելեկտրոնային արհեստագիտո ւթեա ն մի

ջոցներով՝. Անշուշտ, կարելի է, բայց թոյլ տուէք ըսեմ, որ քա

ւարար չէ, որովհետեւ ոգին ու խան դա վա րւո ւթիւնը անձնա

կան յարաբերութեամբ միայն կարելփ է մշակել՝. Մենք պէտք 
ունինք տղոց, որոնք պայուսակները դրան կողքին պիտի ու~ 

տաքրքրուելու, հարցերը լուծելու՝. Այսօրուան երիտասարզր 
կու գայ ֆութպո լ կամ պասքէթ խաղա լու՝. Միշտ գիտակցա֊ 
բար չէ որ կը մօտենայ ակումբին կամ հայկական մարզա֊ 
դաշտին՝. Մամանակին մեզի համար ֆութպոլն ու պասքէթր 
միջոցներ էին երիտասարգութիւնը ակումբ բերելու համար՝. 
Հիմա այդպէս չէ՝. Պայմանները փսխուած են՝. էյրիտասարգու՜ 

Յուսամ որ արգիւնք կու տան այս ջանքերը՝. Մենք որո– 
\ ենք արագօրէն չընթանալ այս դործրնթացին մէջ՝ այլ 
՚հել միաւորի կարգավիճակը, մինչեւ որ հասուննայ գոր– Սկաուտութեան մէջ մենք կրնանք սորվեցնել հիմնական
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տանյ)–––։ Երբ սլզտ իկո ւթենէն կը սոբվին այս հիմնական կէ– 
տերը, սկաուտներ կը գիտակցին, թէ այս եւոէոիԸ Ւե՚ենց ^այ՜ 
կականութիւնը պահելու ազդակներ են։ Նոյնը պէտք է կի– 
րարկեք նաեւ մարզական մեր խումբերէն ներս, ուր աւե/ի

տա–

բար.

իմ զօրաւոր հա մո զո ւմս է, որ եթէ մենք ս կա ո ւտ ո ւթիւն 
պիտի կիրւսրկենք, հայկական սկաուտո ւթիւն պիտի կիրար– 
կենք, դէմ կ ան դնելով հա մա շխւսրհա յն ա ցման երեւոյթնե–

ի^նչպէս կը գնահատէք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 3ունաստանի շրջանը։

- Նախ ըսեմ, որ մեծ յոյսով կ ակնկալեմ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Յու՜ 
նաստանի շրջանին մասնակցութիւնը հայ ս կա ո ւտ ո ւթեան 
100 –ամեակի տօնա կա տ ա ր ո ւթիւնն եր ո ւն։

Պէտք է խոստովանիմ, որ ես Յունաստանը սիրած եմ։ 
Յունաստանը այն դաղութներէն մէկն է, որ մարդուժ տալու, 
դործեր կազմակերպելու մեծ ներում ունեցած է։ Անցեալին

Մենք Յունաստանի մէջ

Հայաստանի մէջ մեր կարւոյցը ինչպիսթն է։

- Հայաստանի մէջ մենք միայն սկաուտական րամին 
կը պւսհենք– հոն մարզական գո րծո ւնէ ո ւթիւն չո ւն ինք, որով

հետեւ մարզական կեանքը ամբորթոլթեամբ արհեստավարժ 
դրութեամբ է։ Մեր հա յր են ա կիրն եր ը պատանի տար իքէն 
կրնան մարզական դպր ո ցն եր երթար. Հարց չԼլւս յ հոն։

Սկաուտականին մէջ մենք պէտք է նուազ շեշտ ենք տզզա

յին բամինը։ ՝իիչ մը տարբեր է հարցը, երբ կը բաղդատենք 
Սփիւրւքի դազութներուն մէջ գործող երիտասարդական մեր 
շարժումներուն հետ։ Հայաստանի մէջ պէտք էկւսյ սկաուտը 
Ծիծեո-նակաբերդի թանգարան տանելու, ինքը արդէն կ եր

թայ իր դասարանով, իր րնտանիքսվ։ Պէտք չկայ ցոյց տալու 
Արարատը կամ Ար ա գած ը, որ ամէնօրեւսյ տեսարան է իրեն 

պա տօա րւսեր ո զ տերւու ս սւսցաօ զ այս շրչասազզԱ։ ՝ււզտք զ 
զանոնք համախմբել միութեան շուբջ՝. Եթէ համախմբոլին ես 
կը կարծեմ, որ արդիւնքը լաւ կ՝ ը/ ըսյ։

Յունաստանը ում ունխ. մը ցնցում կ ուզէ։ Մենք

պատրաստ ենք մեր բոլոր ոլմերով մասնակից ըլլալու շրջանի 
կա զմա կեր պչա կան աշխատանքի աշխուժացման։ Պէտք է 
թափ տալ հզօրացման ճիգերուն եւ բրւնել վերելքի ճամբան։

Շ ա ռա քԺ մր արւաԳ ես Ղ՝անատա եե, Սա/ես 2Տ–ե տօնա Լ ա– 
տարութիւններուն մասնակցելու համար։ թ ո յ լ տուէք հոս 
նշեմ <իէ մպր իճ ի մասնաճիւղին պարագան։ Երբ ութ տարի 
արւաջ ^՝անատա այցելեցի, ոլզեցի մօտէն տեսնել մասնաճիւ՜

կը շօշափէ այս բոլորը՝.

եալ մա սնաճիւղ եր ր կա զմա լո յծ վիճակի մէջ են։ էյ ս պնդեցի, 
ուզելով տեսնել Պ՝է մպր իճի մասնաճիւղը, գիտնալով գիտա

կից եւ աշխատող ումերու ներկայութիւնը այնտեղ։ Լացինք։

Արցա խի մէջ կարւոյց ունթնք։

- Ափսո՜ս, որ ջենք կա ր ո զարած մինչեւ հիմա կւսրւոյց 
ստեղծել Արցա խի մէջ՝. կան ծրագիրներ՝. Մեր ճիգերը պիտի 
աշխուժացնենք, դէթ այս քարւամեակին խթանելու համար 
այդ ա շխա տ անքը։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ 
եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի 

պատուոյ նախագահ եղբ. Կարպիս Գույումճեանի հետ։

Շրջանի տղոց հետ հանդիպեցայ։ Ւրենցմէ խնդրեցի, որ 
նիսկ հինգ հոգիով գործի սկսին։ Մզումը տալէ ետք 
ոնց, սկսանք հետապնդել զիրենք։ Հանգիստ չձգեցինք։ Ո>–՜ 
կապեր ալ հաստատուեցան։ Անկէ ետք սկսանք ո ւր ա խա– 

^ուրեր ստանալ։ Անոնք շուտով վերակազմակերպուեցան 
աշխուժացան։ Աշխատանքի մէջ միակամ եղան։

Անցեալ Ղ՝ եկտ եմբեր ին մեզի հերւաձւսյնեցին, ըսելով որ 
սնաճիւղին 35~ամեակը պիտի տօնեն եւ կ ուզեն որ ներկայ 
Լսմ։ Պահ մը սարւեցւսյ, այնքան մեծ ուրախութիւն զգացի։

երաւ Պ՝էմպրիճի մասնաճիւղին 35՜ամեակը։

վոլրդ՝. Աննախընթաց յաջող ձերւնւսրկ էր՝ Ես մ եծ ա պէ ս 
կը գնահատեմ ընդհանրապէս Պ՝անւստայի տղոց ել յատկա

պէ ս Պ՝էմպրիճի մասնաճիւղի տղոց ջանքերը, որոնք այս գե– 
ղեցիկ արդիւնքին յանգեցան։

Ես նո (ն ներումր կր տեսնեմ Յունաստանի մէ9։ ԱոՉեւեն

Մենք միշտ պէտք է նոր արւաջադրանքներ ճշդենք եւ կազ– 
կերպուած ձեւով յարւաջ ընթանանք, դէպի նոր եւ աւելվի

աշխոյժ ապադայ։
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աևճՕՒԹհ^նեԲԸ

ՊԷՏՔ է ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՄԵՐ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ 

ՓՈԽԱՆ ՑՄԱՆ ՁԵՒԵՐՐ
«ՄԱՐԶԻՉԻՆ Կ՚ԸՍԷ ՀՄ ԸՄ Ի ՍՈՒՐԻՈՅ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԱԽԿԻՆ ԽՄԲԱՊԵՏ ՈՒՀԻ 
ԲՈՅՐ ՍԵԳԱ ՏԷՐ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԿԷՐԿԷՐԵԱՆ

Հարցացրոյց վարեց' Րաֆֆի Սիւ/ահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

Մ
իութենական ծառայու
թիւնը մարդոց մէջ կը 
սերմանուի փոքր ւոա– 
րիքէն։ ծառայութիւնը 
տարիք չի ճանչնար, 
պարզապէս ան կը զարգանայ, 

կը մեծնայ, ենթական հասցնելով 
պատասխանատուութեան բարձ
րագոյն աստիճաններու եւ պաշ
տօններու։ Քոյր Սեդա Տէր Աբրա– 
համեան-Կէրկէրեան կը հանդիսանայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի եւ 
Ս.Օ.Խ.ի երկար տարիներու վաստակաշատ ծառայող
ներէն մէկը։

Ան նախնական իր ուսումը ստացած է Ազգ. Հայկազ
եան վարժարանին մէջ, ապա՝ Քարէն Եփփէ Ազգ. ճեմա

ղործունէութենէն՝. կիրակնօրեայ մեր 
ա տ ա ր է ինք Ազդ– Հայկազեան վարմա–

րանէ նախկին տզոց բաժնէն մէջ, էսկ մեր շաբաթական Կո

ղովները Ազգ– Պատսպարանէն ներս՝. Ունէինք աշէսոյմ ու 
իյանդավառ. մթնոլորտ՝, էւբաքանչէւր էյումբ անկէւն մը 

եղւսն, երբ սենեակները էբրեւ ժողովավայր օգտ ագործեցինք՝. 
Այգ շբջանէն մենք կբ կա տ ա ր է ինք ձերււսյէն աշէսատանքներ, 
որոնք այսօր նորոյթ կը նկատուէն՝. Օտւսրա յեղու թերթերէ

կր պատրաստ ի թեր թեր՝, կը կա զմ ա կ եր պէ ինք ար~ 
Լլւսյ վայրեր՝. Պատսպարանին մէջ ո լ–

նէինք մեր սենեակը տ ան իքը՝ որ բոլորէս հոգատարութեան 
արւարկան էր– կր մաքր է ինք, կը կահա ւո ր է ինք ու կը ներկէ–

ները քուրջ եւ սւքնարան աշխատանք կը տա նէէն՝. Մենք ալ 
իրենց օրինակէն հետեւեյով, կարողացանք ըծաէսնդըու–

ա մէն էն կարեւորը, որ 

րանին մէջ։ Երկար տարիներ պաշտօնավարած է Ազգ. 
Հայկազեան մանկապարտէզին մէջ։

Փոքր տարիքէն քոյր Սեդա անդամակցած է Ս.Օ.Խ.ի 
արենուշական շարքերուն, ուր ստանձնած է պատասխա–

ա ս տյ/ւ\ ա 
դէրքերու

նատու պաշտօններ։ Անոր 
վստահուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուր– 
իոյ Շրջանային խմբապե– 
տուհիի պաշտօնը։ 2010-ին 
ան արժանացած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Կեդրոնական Վարչութեան 
«Արարատեան» կարգին։

՝^ոյր Աեդա, ձեր օրերուն 
արենուշական շարժումը 
կը Ս*Օ*Խ*ի հովանիին

տակ։ ինչպիսի՞՝ ա շիսա տանքներ 
կը կատարէիք արդեօքէ

- Ընդհանր ւսպէս, այդ օրե

րուն մեր գո րծ ո ւն է ո ւթ իլն ր

ղութէն մէջ՝.

■ Ս –ր ս 1յ աուտազ ա ս րյուս՜ 
ր։ Ընդհ անրա պ է ս , մ ենք 
ա շէւ ա տ ան քն եր ը, սեմի–

ներր միւս սին կր կա տ ա ր է էնք՝. 
Ունէինք ս կաուտական միաց–

ան դա մն եր ը

տ

ս,
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նակ ծրագիրներ՝. ՀհՄաշաալկ^ի մէջ մենք 
նշեցինք գայլիկին տօնը, որուն մասնակ

ցեցան շուրջ 450 քոյրեր եւ եղբայրներ՝. 
Այդ օրերու պատասխանատուներէն էին

ին սեմինարներ, դա ս ախօս ո ւթիւնն եր, 
տես երիզի ցուցադրութիւններ եւ այլ տե– 
սակի աշխատանքներ, որոնց նպատակն

՝ինար Ֆ ո.ո ւնճեանը, ^՚զը՝ ՛՜Լիզէ^ *Նազարեանը, եղրլ* Արտօ 

ըը վար ա ունել, բայց տէբ եւ տիկ՛ իսլլի– 
ղաթեաններուն միջնորդութեամբ, մենք

ատ

ր սկաուտական պե~ 
նին կողմէ մեզի թե~

տղայ ներկայացուցիչ մը՝. է*նչպէս զի՜ 
տէք, մենք բ ոլորս քոյրեր էինք՝. Մենք 

կարողացանք համոզել զիրենք, որ ներկայացուցիչյը բանակա- 
վայրէն ներս չդիշեր է ՝. 3 օթսր դ տարին, ֆետերասիոնին կող՜ 
մէ նշանակուած ներկայացուցիչը եղաւ քոյր մը, որ բանա–

փիւռ. Աուղտլեանը՝. Մենք նոյնիսկ կատարած ենք ձմեոնային

էքիզօ լո ւխի բանակա ինչպվի ս Լլ արմեւորէք սկաուտական ներկայ ւսշխատանքները։

Հանրային եւ միութենական պատասխանատու ինչ պաշ

տօններ վարած էք՝.

ստա նձնեցի Սուրիոյ շրջանային խմրւսպետուհիի պաշտօնը՝. 
Եղած եմ Համազգայինի թատերական եւ պա ր ա խո ւմբի 
յանձնախումբերու, ինչպէս նաեւ Ս՝0 ՝ Խ ՝ի մանկամսուրի

տու 
որ սկաուտութիւնր մնայուն է եւ անցեալի շատ մը մամա– 
նակներէն աւելի կարեւոր է, որովհետեւ ան առ.իթը կ ընծայէ 
պատանիին եւ փոքըիկին ձերբազատելու սենեկային նստակ

եաց զրաղումնեբէն եւ նետուելու բնութեան գիրկը՝ Աոփթ 
կու տայ անոր իր մէջ զարգացնելու ստեղծագործական

թիւնր խթան կը հանդիսանայ

<(Անխ> մա սն աճիւղին: Մասնակցութիւնս բեբած եմ Պար ս– 
կաստանի մէջ տեղի ունեցած շրջանային րանակումին՝. Հ ա լէ– 
պէն մասնակցողներուն թիւր եղած է վեց քոյր, երկու եղ

բայր՝. Հա լէ պի մէջ մենք ունեցած ենք նաեւ միջ֊միութենւս– Ւբրեւ եզըափակում\ 1լ ուզէք փոխանցել։

- եյօսքս կուղղեմ ն եր կա յ պատասխանա

աս

սեր ճերւք բերեր արզրազանացսելոլ Կաս ար դա ս տ րա ր ա ղչա– 
կան իրենց ծրագիրները փոխանցելու ձեւերը, քայլ պահելով

շական դէպքը կամ բանակումը։

այդ շրջանին տեղի կունենային եսապի ներկայ ակումբին 
մե9՝. 2ետաս ա ւեն ոանաեում–

լադրանքս է, որ զարկ տան դաստիարակչական սեմինարնե– 
րու, մանաւա՚նղ պատասխանատու կազմերու մա կա ր դա– 
կին, ԸԱա^յ անոնք մանկավարմական թէ յարաբերական նիլ– 
թերով, որովհետեւ անոնք են, որոնք պիտի դաստիարակեն 

ներ կայ սերունդը՝. Խնդրանքս

ԿՒյը

վբ անն ե–

կումները վրաններու տակ կա

տար ե լ՝. 1988 թուականին, 
կըյՒԺմ, մենք ունեցանք վրա–

կաըծ, ՝իեսապի պետական պա~

պա տ ա ս

պա տ ա ս

րզ րր պա տ ա ս րււս ս ա տ ո 
կը հերւանայ միութենէն՝. 
Վերջապէս , կ ուզեմ շն,

որ աբզիկ^փն միջոցով աոի– 
թը ընծայեցիք ինծի վեըյիշելու.
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ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐՆԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆ ՄԸ

ԵՂԹ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐԱՊԱՃԵԱՆ

ԱրմէնՔէօշկէրեան
ՀԱԼԷՊ

«Հայ երիտասարդութեան կազմակեր
պութեան կենսական գործին մէջ մեծ է դե
րը Հ.Մ.Ը.Մ.ին այսօրուան հայ կեանքին մէջ, 
յատկապէս սփիւռքեան ներկայ իրավիճա– 
կին մէջ, որ յառաջդիմութեան ու յարատե
ւութեան ի խնդիր «բարձրացիր» ու մա– 
նաւանդ «բարձրացո ւր»ի հաւատքով կը 
շարունակէ անշեղօրէն ու հաւատարմօրէն 
իրագործել հայեցի դաստիարակութեան 
իրեն վստահուած կարեւոր աշխատանքները սիրով ու 
նուիրումով։

«Հ.Մ.Ը.Մ.ը հայ կեանքին մէջ լաւատեսութեան երե
ւոյթ է»։

բին, իբբեւ շեփոբահար եւ թմբկահար՝.

1954-^/5/, ծղբ՛ 3 ովհաննկս ս տան ձնած կ շե

փորախումբի պա տ ա ս խան ա տ ո ւո ւթիւնր մին՜ 
Տեւ 1965։ Զանազան ա ա տճ ա րւն եո ո մ > եւ/ւ ո ր ա~ 

գործակից ունենալով եղ բ ւս յրներ Խաչիկ 
Պ՝աբրիկլեանր եւ ^եօգօ Պգտիկեանը, որոնք իբ–

տարին, Ս– իէա տ կո ւան տօնին ա րւիթո վ, միջ՜ 
մ ա սն աճ իւղա յին աւանդական տողանցքին, շեփորախումբը, 
իբբել յարւախտալ^ իր մասնակցութիւնը բեբած կ 1 (0 քոյրե–

ՇԱՀԱՆ ԵՊՍ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ ա–

194 ք ~ին, (էփրիս տաւիոՀ7» ^)ատանեկա ն Սիութեան 
մակցելուի ան հ ւսւա տ ա ր մօ ր կն ծարւայւսծ կ իր շատ

թային Լիիս ւթեան՝. Եր կար տարիներ եղած կ Յերիոյ հայոց

րւա

ղբ՝ Յովհաննկ ս ԷԼր ա սլաճեան ծնած կ Հալէպ, 1928– 
ին։ 13 տարեկանին կւսււսըտկ ԼԼզգ– Կ իւլպկնկեան 
վարժ՜արանը՝. ԷԼղքա տ ո ւթեան պա տճա րւո վ շկ կարո

ղացած շարունակել երկըորդական ուսումը՝. Հա կա րւա կ յւս–

վելու իր ապրուստը՝.

թեմի տնտեսական խորհուրդի անդամ՝. ԼԼն յաճախ խորհուրդ

կ ո ւ տ ա յ– իրեցկ՛ք ձեր միութիւնը եւ ընկերները ձեր անձկն 
աւելի, որպկսզի կարենաք քաջօրկն օգտակար րյչալ թկ՛ մի

1945֊/,ն ան դամ ակցած կ ՀՄԸՄի շարքերուն, իբրեւ 
սկաուտ, իսկ ^՚քբ՝ Յովհաննկս իք աչատուրեանի քաջալերան–

թեան, թկ հայրենիքինք)՝

Եղր՝ Յովհաննկս սակ աւախօս կ։ 1Լն իր յորդորներով երի–

տասա 
րյատասքր՝. լքատԼլւ 
րացարւիկ կարողու 

թենկ՝.

Եղր՝ Յովհաննկսին կր մաղթենք երկար, 
երջանիկ եւ աո^որթ կեանք՝.

\^\/7\^.հօրո6Ո6էռւ6ո.օրց \ձ/^^.հօրոօոօէրոԸո.օրց
7\ո^.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց \^^7^.հօրո6ոօէրոօո.օրց
^7^\ո/7.հօրո6ո6էրո6ո.օրց \/\/\^^/.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց
77ն7^.հօրո6ո©էրո6ո.օրց \/\™777.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց

7\ո/7\/7.հօրո6Ո6էրրւ6Ո.օրց \^^™.հօրո6ՈԸէրոօո.օրց
\^^\/7.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 77\/7\/7.հօրո6Ո0էրոօո.օրց
\^/\^\/7.հօրո6Ո0էրո6Ո.օրց 77\/777.հօրո0Ո6էրո6Ո.օրց
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յյԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԱԶԳԱՅՒՆ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԱԽ Ո8ԵԱՆՈ ՒԹԵԱՆ՛

ՍՊԱՆԻԱ ԴԱՐՁԵԱԼ ԱԽՈՅԵԱՆ

Գ. Թորոյեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

3 ախ ր ղ մրցումներունկրնան մեծ անակնկալներ ս տ եղծեր

պարտութիւն մը կրելով յոյներէն գլխիկոր հերւացան մրցա– 
շա րքէն՝. Չեխերը իրենը կրած արւաջին պա ր տ ո ւթենէն սթա–

մակերպիչ Լեհաստան երկու հա ւա ս ա ր ո ւթիւն եւ պարտոլ– 
թիւն մը ա րձանա գր եց եւ ա պա ցո ւցեց, թէ տակալին հերւու է 
մ եծերու հեւո մրրելէ՝. Յոյները ս տ եղծեցին ոյյս խմբակին

լօրւսը սԼլսաւ Շ & ուսրսրս, ԼեԿաստա ն~Ծ ուսաստա ն 
մրցում ով։ Լիինչել 3ոււՒ 1 ֆութպոլասէր հասա–

անակնկալը^

Ու֊քրանիա՝. 23 օրերու րն թաց–

կան հեւո աքրքր ա կ ան

է նշել, որ մեծ անակնկալներ

շարքին՛.

Ա ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ

Ա՛

ՄՐ8ՈՒՍՆԵՐԸ

խմբակի մբցումներբ 
կազմակերպիչ Լեհաս– 
« ա մչ կո ԼՀ7 » քայլ եր ո վ:տ ա ն ի

քէուսերը իրենց շռնդալից յաղ

թանակով ազդարարեցինք թէ

ձանա գր եցին

ա

թելով փ ո րձեցին մրցիլ Պ՝եր– 
մանիոյ հեւո^ սակայն Փորթու– 
գալէն պարւոուած վայքինկնե–

մեծագոյն պարտեալր եղաւ Հո– 
լանտայի կազմը՝. Հոլանտացիք, 
որ կը նկ ատ ո ւէին տիտղոսին 
գլխա ւո ր թեկնածուներէն,

քրցա շարքի 
1ՈԼ իրենց 
ար դիւնքը՝.
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նացէներկն եւ գուբս մնացէն՝. Փ ո ր թո ւգա լ էր արւււմէն մրցու– 
մէն գմուար պա ր տ ո ւթէւն մը կրելով Գերմանէայկն, յաջորդ

Ր– հանգրուան–. Գերմանւսցէք եղան անսխալական՝. Անոնք 
եղան մէւսկ կազմը՝ որ էրենց խմբակէ բոլոր խաղեբը յաղթա–

9* • խմբակէն մկջ անակնկալներ չարձանագրուեցան՝. 
Սէյո յեան Ա պան էա դմո ւա ր ո ւթէւն չունեցաւ՝. Ան արււսջէն 
մրցումէն հա ւա ս ա ր եցա ւ վեր ան ո ր ո դո ւած էտալէոյ հետ՝ 
ապա յաղթեց Այէբէ եւ էյ ր ո ւա թէո յ՝. քՍրուաթները բաւական 
յւոմառ պայքար մղեցին մանաւանդ իաալիոյ դէմ, որպէսզի 
կաբենան խմբակէն Ր • գբալել՝. Աակայն՝ էտալացէք ել

սպանացէք եղան անսխալ՝. Այէրէ կազմը ներկայացուր <(ծե– 

մրցաշա ր քկն՝.

Գ՝ խ^բ ա կթ մկջ ամկն էնչ րնթացալ է նպաստ Անգլվւոյ եւ 
Ֆրանսւսյէ՝. Կ ա զմ ա կեր սլէչ Ու֊քբանէւս փորձեց (Արաներ մը 
րնել^)՝ սակայն չյաջողեցալ։ Արււսջէն մըցումէն, Շուկտէ դկմ 
յաղթանակը թեւեր տուաւ ո ւքր ան ա ցէն եր ո ւն ՝ որոնք սա կայն 
փ ո ր ձա րւո ւ անգլէացէներ ո ւն եւ ֆր ան ս ա ցէն եր ո ւն հանդէպե՜ 
լով պա ր տ ո ւեցան եւ դուրս մն ա ց էն մրցակցութենկն: Շուկա

ները բաւական գեղեցէկ ֆութպոլ ն եր կա յա ց ո ւց էն ՝ սա կայն 
արււսջէն երկու մրցումները պարտուեցան եւ կանուխ հրա–

էն մրցա շա րքէն՝. Անգլէւս–

կութէւն ցուցաբերեցէն՝ մէնչ մարզէչ 
Պ/անէ տղւսքր անկայուն կէն թկ մա~

Բ– ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ 
ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ր– Հանգրուանէ արւաջէն մրցու– 
մէն Փորթուգալէ կազմը՝ ՝Րրէսթէա՜ 
նօ Աոնալտոյէ արււսջնորղ ութեւսմբ ՝ 
համոզէչ յաղթանակ մը տարաւ չե

խերուն դկմ՝. Երկրորդ մրցումէն յոյ

ները յամառ. պայքար մղեցէն եւ հա~ 

ծեն 2004-^ր էրենց յաջողութէւնը՝. Աա

կայն՝ գերմանացէք օգտագործեցէն 

մր ցո ւմէն սպանացէք հանդէստ եւ 
էնքնավստահ յաղթանակ մը տարէն 
((տարտղնուած)) Փրւսնսւսյէ կազմէն 
դկմ՝. էսկ էտալէոյ կազմը անդլէացէ– 
ներուն դկմ մըցեցաւ եւ մէմէայն ւէե– 
նալթէներով կրցաւ կասեցնել Ա՝ե~ 
րւարն ու ընկերները՝.

րութեամբ՝. Ամենամեծ արդէւնքով

յաղթանակ արձանագրող կազմը

ցան 76 կոլեր (մէջէն 2-45 կոլ)՝. 47 
մարզէկներ նշանակեցէն նշեալ կոլե~ 
ԸԸ՝ ոբոեցմկ մկկը էր բերդկն ներս՝. 
վեց մարզէկներ նշանակեցէն երեքա՜

ւագոյն մարզէկը րնտրուեցաւ սպա

նացէ Անտրկաս էնէեսթա՝. Արւաւելա

րով մրցումը եղաւ Գերմանէա~Աու~ 
նաստան 4-2։ Մէայն երկու մըցում–

ԿԻՍԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԵՒ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՄՐ8ՈՒՍՆԵՐԸ

կ էս ա ւա ր տ ա կան է ա րւաջէն մրցո ւմէն ս պանացէք շա տ 
՞ււարութէւն ունեցան Փոըթուգալէ կազմէն դէմաց՝. Այս

արւաջէն էննսուն վայրկեաններուն՝ աւելէ 
սկէն՝. Վճրւորոշ եղան ւէենալթէները եւ սպա–

նատՒք յաՂթետՒն՝
ԼյրԼլրորդ Ա րցո ւս ը իրարու դղս զը Կւսսղր (յ ւրոպայի ս սա~ 

յուն մեծերը Գերմանէան եւ էտալէան՝. Գերմանացէք որ մէնչ 
այգ անարգել հասած կէն կէս ա ւա ր տ ա կան ՝ <(թար մագածէ) 
էտալէոյ ւսո^եւ գտան էրենք զէրենք ու ասաթէն կէսախազէն 
երկու կոլ ստանալով <(կո ր ս ո ւեցան՝)) դաշտէն մկջ՝. էտալացէք 
լաւագոյն կերպով ան շարմա ց ո ւցէն ^էերմանէոյ մէջնապահ 
գէծը եւ օդտագործեցէն պա շտ պան ո ղա կ ան էն սխալները՝.

Աւարտականէն՝ սպանացէք կը թուէին տէտղոսէն աւելէ 
լուրջ թեկնածուն ըլլա լ՝. Լք ցցումէն ա րւաջէն տասը վա յր կեան– 

պէտէ գան՝. Անոնց մէջնապահ մարզէկները լաւադոյն ձեւով 
ղեկավարեցէն մրցումը եւ $ւսւէտ վէլայէ ու Ալպայէ նշանա– 
կած կոլերը էտ ա լա ց էն եր ո ւն թափը կո տ ր եցէն՝. Աակայն՝ ամկ–

թէւններր պ

տալէոյ մարզիչ Փրանտելլէէ կա–

ա տճա րւ

նացէք մեծ արդէւնքով յա ղթա կան

ԹԻՒԵՐ ԵՒ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ

ս պանացէ Ց)երւ~
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եղաւ Սպանիա՝ Այիրի եւ 
Ւ ա աէիոյ դէմ՝ 4-0 ա ր -

չորս փ ենա լթիներ էն նը–

ա րձանա գր եցին 
յաղթանակներ: 
տան. Հուանտա

երկուքը իրենց երեք

ո՛չ մէկ յաղթանակ ար

ձանագրեցին՝. ^Լերջին

Պ՝երմանիւս եւ Ա պան իա

պացի աուսէին մարզիկը՝

արտականի կոյ կը նր– 
նակէ՝. Սպանացիք նա– 
ամէնէն մեծ ա ր դիւն–

նադրեցին աւարտական 
մրցումի մը (4՜0)։ Անոնք

ւսրւաջին կազմը՝

րեք հաւասարութիւն՝. Սաըզիկներուն ցոյց տրուեցաւ 123 գե

ղին եւ երեք կարմիր քարտ՝. Սո֊աւեըսգոյն գեղին քարտեր 
ստացող երկիրը եղաւ ի տա լիա 16 գեղին քարտ՝. Ղ՝անիա եւ 
Հիերմանիա նուազագոյն դեղին քարտեր ստացողներն էին

թեան՝.

Այս մրցաշարքի իըենց յաղթանակներով եւ իյաղի մակար–

ձ~ւսկան քարտ՝. ցելվյ՝. Անոնց մարզիկներուն մ եծ ա մ ա սն ո ւթի ւնը մաս կազմե– 
լով Պարսայի եւ Աէաիի կազմերուն՝ անոնք ներկայացուցին

ԱԽՈՅԵԱՆ ՍՊԱՆԻԱ

Սրցաշարքին արւաջնութեան տիրանալով՝ Ա պանիա հան– 
յւսցաւ եւրոպական արւաջին երկիրը՝ որ յիշեալ տիտղոսր

յ

չխարհի

աիւոյեանի իրենց տիտղոսը՝.

ն (երեք տիտ–

Տհօշտ,
Բւտհւօո ^Ը€6ՏՏՕր16Տ
& <3ւքէ 1է6րոտ

8օսրյ հՁրորոօսծ - Օօրց –/\րրո6ու3 Տէրտշէ - 8օ79ժյւՁՈ 81ծց. 
Յօւրսէ - ԼօԵյոօո

1©1. : 00961-1-248554, Բձճ : 00961-1-248556 
1\4օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րո9ւ1։ հրցէշհ@ցօԽ6որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հրՅէշհհօ^@հօէրո9ւ1.շօրո

հ. հւ. տօր/տյւ/ա & շօ.
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Ը.Մ. ԳԱՆԼ1ՏԱ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳԷՄՊՐԻՃԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՀԻՄՆԱԴՐհ ՒԹԵԱՆ 
35-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ, ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԻ 42-ՐԴ ՄԱՐԶ ԱԽ ԱՂ Ե1լ 

ԵՒ ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
Ցոլեր Մկրտիչեան 
ԳԷՄՊՐԻՃ

ս տ

Ը-Մ-ի Ղ՝անատայի շբջա նի ՀԶւ-բդ մաբ -

եցի ունեցաւ Հ-Մ-՜ ժամը Տ-ին, դրօշակ ա~Ե ր եկո յեան

ա րւա

Ապա, օրոլան

ս ի շաբաթավերջր 
ան շա կան կնիքը

Պ՝է մպր իճի հայ

ա– 
նին մէջ տեղէ/ ունեցան նշանակալից 
երեք ձերւնարկներ– մպբ իճ ի մասնա–

ճիւղի հ ի մն ա դ բ ո ւթ ե ա ն 35 ՜ա մեակի 
նշՈւմ, Հ-ՄԸ Մի Գ անատայի շրջանի 
4Զ~րդ մարցաիյւսղեր եւ Մայիս 28-^7 
հան դիս ա ւո ր տօնակատարութիւն–.

Հ2-ԸԳ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ

ԲԱՑՈՒՄԸ ԵՒ & ԱՄԵԱԿԻ

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄԸ

Ուրբաթ, 25 Մայիսին, հ^կմպրիճի

ԳԸ։

12 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 5 (359)



ֆւսհը յանձնեցին անոր՝

մարզիկի եւ իրաւարարի երդումները՝.

Այնուհետեւ՝ Հ՝Մ՝Ը՝Ս՝ի Գէմպբիճի 
ււ կ ա ո ւտ ա կ ան կ ա զմին ա րւ. սվնո ր դո լ– 
թեամբ՝ ներկաներր յարւսվաւյան դէպի

մասնաճիւղի հիմադբութեան 35՜ա մեա–

դիս ա վ ա րն կր քոյր $ոլեր Լիկրտիչեան՛.

եղբ՝ Ալէջ° Պէզիկեան եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի

111–

ցաւ Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ի Գէ մպրիճի մասնաճիւղի 
ատենապետուհի ռո ւր Լիոնի Սա ր մա ս -

եղբ՝ Գ արւ նՒլէ Մկր տիչեւսն՝. Աասնաճիւ– 
ղէն երկու մարզիկներ եղբ. Ս եպո ւհ 
կ ա ա աճո ւո եան եւ թուր հա/ար Փօւատ–

թեան ատենապետը պաշտօնապէս բաց– 
ւած յայտարարեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Գանատւս– 
յի շրջանի ՀԶ-բդ մա ր զա իյա ղեր ը՝. կա–

ա~

Գէմպրիճի մասնաճիւղի 
ատենապետուհի քոյր Լիոնի 

Սարմազեան։

ջորդեց տ ես եր իզ ի ցուցադրութիւն՝.

պարերու եւ ա ս մո ւնքի ծաղկաքաղ մը՝.

լիրուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական 
վքսրչութեան ատենապետ եղբ– Գաունիկ

տ՜
Մկրտիչեան,

նուելու յիշեալ ձերւնարկներուն ՝.

Եղբ Մկրտիչեան իր իյօսքին սկիզբը 
յայտնեց՝ որ <&Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Գէմպբիճի 
մասնաճիւղը 35 տարեկան Է՝. Ան պա

թիւո վ:

ա տ աԲայց մէՂտ աշ֊

տանի չէ

անդամներով՝ միշտ լաւին ու կատար– 
եւսլին իր ձդտումութ)՝.

Էյզբայր Մկրտիչեան հարց տուաւ՝ թէ 
չկա՞ն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Գէմպրիճի մ ա սնաճ իւ

ղին նման մասնաճիւղեր՝. Ան շեշտ եց– 
<^կա՚ն՝ նոյնիսկ աւելի հին ու բազման

դամ մասնաճիւղեբ ՝. Աակայն՝ անոնք

ծնո ւնդը րշ / ա/ո այէ դազութներու՝

իրենց դերը կր կատարեն այլ միջավայ

րերու մէջ՝. Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Գէմպրիճի մաս֊

ր/լա/ուք շրջանի հայութեան՝ ւվստա հ ենք՝

որ իր 3§–ւսմեակին ՝ Գէ մպր իճի հայու–ն աճ իւղին 35 տարիներու մ ա ր զա 
մարսական եւ ս ե ա ո ւտ ա ե ան հեն ու թիւնը եւ՝ ինչու չէ ՝ ամբոդջ Գանատայի

նկա րները՝.

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Գէմպբիճի մւսսնա– 
.Ատենապետուհի քոյր Լիոնի

յ նախկին ա տ են ա

ւստւսյի լրանային
թենէն ետք՝ բեմ 
ոէյամւնե ՀհԳIա- եդյբայրները միշտ տալու իրենց լաւադոյ–

տա

ա - ան մադթեց՝ որ <^Հ՝Մ՝~

րւա

իրենց սիրելի միութեան ճամբով ծարւա– 
յել գաղութին՝ հայրենիքին ու հայու֊ 
թեան՝ ոոու/հետեւ Հ–Մ՝Ը՝Մ■ ա 1ւ ան րոտ–

ա–

նաճիւղի 35՜ամեակի կարկան–

ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒՆ ԸՆՄԱ8ՀԸ 
ԵՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

թացման հանդիսութենէն օր մը ետք՝
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Համազգայինի «Գլաձոր» մասնաճիւղի «էրեբունի» պարախումբը կը ծաղկեցնէ 35-ամեակի 
հանդիսութեան գեղարուեսւոական յայտագիրը։

յՒ &–րդ

26 Մայիսին, «ԸօրՇ Լւք^Տէ^ւՇ ՋՈճ 
1<ՇՇրՇՋէ1ՕՈ ՇօրՈթԽճ» մարղադաշտէն 
ներս, մասնակցութեամբ 18 թումբերու 
եւ շուբջ 200 մարզիկներու, որոնք եկած 
էինԳ անատայի, ԷԼրեւմտեան եւ ԷԼրեւել– 
եան Ամեր իկ ա ներ ու եօթը տարբեր 
շրջաններ է • 0 ր է յնճ աո ւնթի, Տիթ՜ 
բոյթ, Լաւալ, Մոնթրէալ, Հեմիլթրն,

նթօ եւ Պ՝էմպրիճ: Օտար մարզա–

ղութեան րնթացքին կը հնչէին հայերէն

Լիւսրզւսիյւսղերու արդիւնքները պար– 
ղեցին հետեւեալ պատկերը––

• ՖՈՒԹՊՈԼ
Աղջիկներ֊ ա րւաջին թ՝որոնթօ, երկ– 

բորդ Գէմպրիճ՝.

ԵրԷց տղաք– արւաջին թ՝որոնթօ, 
երկրորթ Տիթրոյթ֊.

Վ^եթեր ա ններ– արււսջին Հիէմպրիճ, 
Լ* Մ Լէ Ր ո է* Դ Մոնթրէալ՝.

14 տարեկան եւ վար– արւաջին՝ թ՝ո - 
րոնթօ, երկրորդ Մոնթրէալ՝.

12 տարեկան եւ վար - արւաջին 
Պ՝էմպրիճ, երկրորդ Մոնթրէալ՝.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ

Գէմպրիճ > երկրորդ

երէց տղւսք– ա րւա  ̂ին 
թորոնթօ, եըկըոըդ <իէմպ– 
րիճ–.

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ

ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

տեղի

յ

յ

աԼլասսեր եւ հ-Ս-ԼՂ 
մակիրներ՝. Պ ա ր ահա 
հան դիս ա վ ա րն էր քոյր Ար՜ 
ւիա ճապըայեան՝.

Հանղիսավարը իր բարի

ւս–
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Քոյր Ցոլեր Մկրտիչեան, մասնաճիւղի ատենապետուհի քոյր Լիոնի Սարմազեան, Գանատայի Շրջ. Վարչութեան 
անդամ եղբ. ժանօ Սարխանեան եւ օրուան պատգամաբեր եղբ. Մոսիկ Թոփուզեան։

հրաւիրեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կ՝անատւսյի Շրջա

նային ւԼւսրչութեան անդամ եղբ– Աամ– 
սոն ՝Իահքէճեւսնը, որպէսզի Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի

ա մ եա կիասնա -

ՀՍ՝ ա րււս յո ւթեան՝>) շքանշանի տ ո ւշո լ–

ատարէ կ՝է մպր իճի մասնաճիւ–

աւոր խ>ր եղբայրներու՝

նացողներուն կենսագրական դիծ եր ր 
ներկայացնելէ ետք, բեմ հբաւիրեց Գա՜ 
նատաւե Շո9անա ւեն Կ ար Տուքժեան ան~

բաբ կատարեն տուչութիւնը՝.

Այս առիթով, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի «Ծ՝արւայու֊ 
թեան՝Խ շքանշանի ա րման ա ց ա ն Գէմպ֊ 
րիճի մա սն աճիւղ էն եղբայրներ կ՝ւսրւնիկ 
Պալճեւսն, \յ ո ւսլա ր Աաղտըճեան, Խա– 
<եակ Պօղոս եան, Հքերոն թ՝իթիղեան, Ջ.ա՜ 
րեհ Սարմազեան, Հայկաղ թ՝իթիզեան, 
ո աևոռ Սենասեան. Խորեն Սուրատեան

տա

փ ա կ ման պաշտօնական հւսնդիսու– 
թիւն, հո վանաւորութեամբ Հ-ՅԳ-

«Ար ա մ-Դքօ՝^ կոմիտէին եւ կազմակեր՜ 
պութեամբ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Պ՝էմպրիճի մաս– 
նաճիւղի վարչութեան՝. $օնակատարոլ՜

•֊որ հովիւներր կոմիտաս Ա– ՝իհնյ– Փա՜

նոսեան եւ վերապատուելիւ Յովհաննէս

Ապա, յ

թեան ա տ են ա պետ եղբ– կ՝արւնիկ Մկըր՜ 
տիչեան եւ միութեան բա րձր ա գո յն 
(թԼրմանեաց՝^ շքան շան ո վ պա ր դեւա տ՜

Արարատ Ահարոնեան, որոնք մինչե

ս տ եղծեցին

ա ռո ւթիւն

ՄԱՅԻՍ 28֊/>
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԵՒ ՄԱՐԶ.ԱԽԱՂ.ԵՐՈՒ ՓԱԿՈՒՄ

Կիր ա կի, 27 Մայիսին, տեղի ունեցաւ

Աարմաղեան, կարւա վար ական բարձ

րաստիճան պաշտօնատարներ Հւսրոլտ 
Ալպր է իյիժ ^Հա յա ս տ ան-կ՝ ան ա տ ա խոր

հր դար ան ական բարեկամութեան խըմ– 
բակցութեան նախադահ), կէրի կուտյիր 
Սիանատայի գիտութեան նախարար),

դա ր ան ի անդամ), Սթիվրն Ո>֊աուըրթ

սակցութեան ա նդամ), ո ս տ իկան ա պետ 
Մէթ թ՝ ո ր իկեան, հ ան դի ս ո ւթիւնն եր ո ւ

նիկ Մկր տիչեան, կեդ–

Արմէն կէտիկեան, Հ–3՝Գ՝ կ՝անւս տ ա յի 
կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ 
Ի աՖՖ ե Տ օն ա պետ եւսն. Ճ-Մ՝ Ը ՝Մ՝ ե կ՝ա–

նատա
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.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

դամներ, պատկան մա ր մինն եր ո ւ 
մէո ւթիւններ ո ւ ն եր կա յացո ւցէւթւ եր

զէկներուն մո ւտքը՝. Օրուան հանդի– 
սավարներն կթն քոյր $ոլեր Մկրտէչեան 
եւ եղբ– Սար° Սարմաղեան՝.

թարէ դա լո ւս տ ի խօսքկն ետք, բեմ 
բարձրացաւ Հ-Մ՝Ը՝Մ է Գկմպրիճի մաս–

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. 
Արմէն ԿԷտիկեան եղբ. Հրաչ Տէր Սարգիսեանին 

կը յանձնէ «Արժանէ աց» շքանշանի վկայագիրը։

Սա մսոն ահքկճեան։ ԷԼպա >

աղգա յէններ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Գէմպրիճի եւ

նդավաո. մթնոլորտ՝.

Օրուան պատգամէ

տո ղանցքը,

թ՝ ո ր ո նթոյի

ա տ այՒ Շրջան ա յէն նէկ Ս^կրտէչեան՝.

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵԱԼԸ

ԵՂԲ ՀՐԱԶ ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Ե
ղբ. Հրաչ Տէր Սարգիսեան ծնած է 1941-ին, 
Գահիրէ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է 
Աղեքսանդրիոյ Մխիթարեան եւ Պօղոսեան 
վարժարաններուն մէջ։ 1960-1964 ան յաճախած է 
Լիզպոնի մարմնակրթական հիմնարկը, զոր աւար
տած է Պաքալորէայի վկայականով։ Այնուհետեւ ան 

հաստատուած է Մոնթրէալ, ուր 1976-ին Մագիստրոսի 
աստիճանով վկայուած է Մըքկիլի համալսարանէն։

Եղբ. Հրաչ Հ.Մ.Ը.Մ.ին անդամակցած է ութ տարե
կանին, իբրեւ Աղեքսանդրիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի գայ– 
լիկ, պասքեթպոլի մարզիկ եւ աթլէթ։ Գանատայի 
մէջ, ան աւելի քան երեք տասնամեակ ստանձնած է 
վարչական եւ մարզական զանազան պատասխա– 
նատուութիւններ։ 1989-ին, ան տարուան գերազանց 
տնօրէնի տիտղոսով պարգեւատրուած է/\տտօօւՁէւօո 
1ՀօցւօոՁ1օ ժօ Տօօօօր ՇօոօօրժւՁ–ի կողմէ։ Տարի մը 
ետք, արժանացած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծառայութեան շքանը– 
շանին։ 1999-2007, երկու քառամեակ ան եղած է 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ։ Նոյն 
միջոցին, պատասխանատու այլ եղբայրներու հետ,

ան Հ.Մ.Ը.–
Մ.ը ներ
կայացու
ցած է հա
մահայ
կական 
խազերու 
գործադիր կոմիտէին մօտ։ Այժմ, նոյն կոմիտէի պատ– 
ւաւոր անդամ է ան։ Դեկտեմբեր 2011-ին, առ ի գնա– 
հատանք կոմիտէին իր մատուցած ծառայութիւնե
րուն, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան անոր 
շնորհեց հայկական քաղաքացիութեան անձնագիր։

1964-էն ի վեր, եղբ. Հրաչ գործօն անդամ է Մոնթ– 
րէալի Կաթողիկէ Վարժարաններու Յանձնաժողովին 
(Շօրորուտտւօո ժօտ Ըօօ1օտ ՇՁէհօհզսօ ժօ 1\/1օոէր©Ջ1)։ Իբ– 
րեւ մարմնակրթանքի հմուտ մասնագէտ, ան հիմնա
դիրն է Մոնթրէալի եւ շրջակայքի դպրոցական մարմ
նամարզի շարք մը ընկերակցութիւներու։

Ամուսնացած է եւ ունի դուստր մը՝ Գարէն եւ մանչ 
մը՝ Շանթ։
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Եղբայր Լկկրտէչեանէ պատգամէն

ո ւ

թէււնն երա

ղէկեան եւ մեծ յո ւղո ւմո վ էր սրտէ խօս՜ 
քը ուղղեր երէտասարղ սերունդէն, թե~

մն ան էրենր աբ մա ան եր ո ւն:

մերթ ընդ մերթ, կ

հասաւ «//արղարապատ^> յաղթերգով՝.

լած ձերւնարկներր արդէւնրն էէն յւսնձ– Ջ, ե ո.ն ա ր կն ե֊

(էանա տայէ շրջանէ ձԶյ-րգ մարզւսէյաղե–

փ ո էսանա կո ւմ՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է <էէմպրէճէ 
մասնաճէւղէն երկու մարղէկներ ^ղ–

րծաէյնդէր աշէյատանքէն՝.

յ

Եղբ. Գառնիկ Մկրպիչեան եռագոյն 
երիզով կը պատուէ 

եղբ. Լկեքօ Պէզիկեանը։

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 5 (359) 17



Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

ՃԱՆՉՆԱՆ՚ք

ՄԱՐՋԱԽՍ/ԼԵՐՈՒ ՆԱԽԱԳԱՀ

ԵՂԲ ԱԼԵԲՕ ՊԷԶ.ԻԿԵԱՆ

Ե
ղբ. Ալեքօ Պէզիկեան 1959-ին եղած է Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Պէյրութի աթլեթիզմի խումբի 400 մ. 
վազքի լաւագոյն մարզիկը։ Ան Լիբանանը 
ներկայացուցած է 1962-ի միջերկրականեան խազե
րուն (Գահիրէ) եւ հանդիսացած է երկրորդ։

1964-ին եղբ. Ալեքօ դարձած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի աթլեթիզ– 
մի խումբի մարզիչ եւ երկու տարի ետք խումբը հաս– 
ցուցած է Լիբանանի առաջնութեան տիտղոսին՝ ար
ժանանալով 9 ոսկի, 6 արծաթ եւ 4 պրոնզ մետալնե
րու։

1967-ին, եղբայրներ Վարդգէս էսկիպաշեանի եւ 
Վարուժան Մուրատեանի հետ ան կը հանդիսանայ 
ԼԵՎԱՄ-ի հիմնադիրներէն։

Երկու շրջան եղբ. Ալեքօ եղած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պէյրու– 
թի մասնաճիւղի վարչութեան անդամ՝ քարտուղարի 
պաշտօնով։ Ան իր օժանդակութիւնը բերած է միու– 
թեան հեծելարշաւի, պասքեթպոլի խումբերուն եւ 
ֆութպոլի դաշտերու պատասխանատու յանձնա
խումբին։

Եղբ. Ալեքօ 1983-ին հիմնած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Միլանոյի 
մասնաճիւղը, որ գործած է մինչեւ 1991։ Այնուհետեւ, 
ան իր ամբողջ ժամանակը տրամադրած է Հայ Գատի 
Եւրոպայի Պրիւքսէլի գրասենեակին։

Կանուխ տարիքէն Հ.Մ.Ը.Մ.ական ըլլալու կողքին, 
եղբ. Ալեքօ 16 տարեկանէն մաս կազմած Պէյրութի 
Հ.Յ.Գ. «Բաբգէն Սիւնի» Պատանեկան Միութեան, իբ– 
րեւ դաստիարակ ունենալով Սիմոն Վրացեանը։ Մի– 
լանօ իր կեցութեան շրջանին, երեք նստաշրջան ան 
եղած է Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներ
կայացուցիչ, ապա դարձած է հիմնադիր անդամ Եւ– 
րոպայի Հայ Գատի գրասենեակի, տեւական կապեր 

մշակելով 
Եւրո– 
խորհըր– 
դարանի 
պատաս
խանատու
դէմքերու հետ։

1995-էն ի վեր, եղբ. Ալեքօ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչը եղած է Վատի֊ 
կանի իշխանութիւններուն մօտ։ Ան բուռն պաշտ
պաններէն կը հանդիսանայ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու
թեան դարաւոր Աթոռին առաքելութեան եւ դերակա– 
տարութեան։

Վեց տարի եղած է Իտալիոյ Հայոց Միութեան ընդ
հանուր քարտուղարը, սերտ կապեր հաստատելով 
Իտալիոյ խորհրդարանի անդամներու հետ։ Տարած է 
քաղաքական մեծ աշխատանք՝ խորհրդարանին կող– 
մէ Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման հա
մար։

1988-ի երկրաշարժէն ետք, ան մեծ օժանդակու
թիւն ցուցաբերած է Սպիտակ քաղաքի որբերուն։ Շի– 
նած է երաժշտանոց մը եւ տարիներ շարունակ հո
գացած է 350 որբերու կարիքները, 42-ը հասցնելով 
համալսանական ուսման։ Տարիներու ընթացքին 
անոր օժանդակութիւններուն գումարը հասած է 5 
միլիոն տոլարի։

Եղբ. Ալեքօ կը տիրապետէ եօթը լեզուներու։ Ան 
ամուսնացած է Անի Գուտուլեանի հետ եւ բախտա– 
ւորուած է երկու մանչ զաւակով՝ Զարեհ եւ Արամ։

Այժմ ան կ5ապրի Զուիցերիա։

Փակման հանդիսութեան ներկայ 
պատասխանատուներու յիշատակի նկար։

Հ Մ ԸՄ ի րն ւո ան իքր ու ապա

Հ Մ֊Ը Մ ով հպարւո ^էմպրիճի հայու֊

րը ուներան մեծ յա^ո զո ւթիւն նկատելի

թիւնն ու կա զմա կեր պո լած ո ւթիւնր։ 
ՀՄԸՄի ^հէմպրիճի մասն աճիւզը ո՛չ

անոր րն դմ էջէն իր շոզերր արձակեր 
մպր իճի հայ կեդրոնէն ներս, բարձ՜
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

Հ՜ Թղթակից
Հ ՀԱԼԷՊ

միջոցներով՝. Արդկն բո/ո^ը անօթեցած

ներն ու արծուիկները կատարեցին րււս~ 
լիի խազեր, իսկ կրտսեր քոյրերն ու եղ

բայրներ ր գիտեցին իրենց համար պատ

րաստուած տիկնի կային թատրոնը՝.

թիւններկն հազիւ, թեթեւցած, Հ՝Մ՝~

տ ա ր եշրջան ի

, «կ արմիր՝Խ,
ա–

)

ատարեցին դրօշակի արարո~

՝քձ բ ի ս եան՝Խ միաւորի դայլիկնեբն ու 
արծուիկները, կ իր ա կի, 10 Յունիսին,

րր ունեցան ֆութպոլի իրենց մրցաշար– 
քը, մթնէ քոյք1 I1Ը կատարեցին դաշտա
յին զանազան խազեր՝, «շքերմա/^», <^կա– 
նաչ>՝> եւ <Հիեղին՝հ խմբակները, իրենց 
կարգին, կատարեցին դաշտային եւ ջու~

ւսրււս

(յւսբալժ սը ետք, ՀհՍ ՝ԼՍ ՝ր սարզա– 
նին մկջ իրենց (^խազի օր՝Խը ունեցան

իրենց (^խազի օհ7»հհ, մասնակցութեամբ 
204 քոյր՜եզբայրն եր ո ւ՝.

(^Խաղի օր))ուան յայտագիրը սկիզբ

կան յոգնութենէ ետք, խմբակ– 
ւա օուեոան մեասնառար ևա–

յ

ա ր ի եւ միա ւո րն եր ը,

ութեամբ 85 քոյրերու եւ եզբայրներու՝.

ու խրախճանք, ուր մեծ խանդւս– 
թեամբ երդեցին ա զգա յին՜յեզւս–

յտ ա սն մ կ կ որոնք

Անոնք իրենց մասնակցութիւնը բերին

թեամբ՝. Միաւորները բամնուեցան վեց 
Ւսմռաեե՝. Իւոա օան^եւ֊ՈՈ ւատևան > ուե~յլՒԿ՜

դոյնով մը, իսկ խազերը եղան ջու~ցաւ

կ իր ա ր կո ւեցան ս Լ ա ո ւտ ա ե ան

Ակաուտներ երկու տա

թիլն ստեղծեցին մարզաւա

«Խազի օր»երուն մասնակից 
Գայլիկ-արծուիկներ։
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Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ 67-ՐԴ ԺՈՂՈՎՐ

ի Թղթակից
Հ ԱԹԷՆՔ

ւիբեախեբոլ–.

ողովր տեղի ու

նեցաւ Կ իբւս կի ՝ 10 Յունիս 
2012-^րՆ, Ֆիքսի (^Աւետ իք– 
եան՝>՝> սբահ էն նեբս՝ ի նեբ–

յատ

Պ՝ույո ւմճեան,

ա տ

ա~

ներ րնտրուեցան եղրայրներ Յարու

թիւն Ման ուկեան, Արամ Սպ ա ր թ ա լ ե ան

Շ թանա յին Աթէնքի ել

տ ա ս

<~էոքինիոյ մասնաճիւղերու պատգամա

ւորն եր՝ Ա կա ո ւտ ա կան քց ո րհո ւր ղ ի պա֊ մը արդիւնաւէտ աշիյա տանք մաղթե

ցին մո ղո վին եւ իրենց ղօրակցութիւնը 
հաստատեցին քոյր միութեան աշխա–

Հաշուեքննիչ յանձնախումբի ան~ 
դամնեբ բնտբուեցան քոյբ Աոֆիա Մի՜ 
քայէլեւսն, եղբայբնեբ Լ/աբպիս ճանիկ– 
եան եւ Լվեբդօ իբջէնեան։

ԼԼբխիւային յանձնախումբի անղ ամ– 
ներ բնտբուեցան քոյրեբ ԼԼկնէս թ՝ո~

Հէյազարէթ Պ է բ պէ բ եւսն–.

մամեայ դիւանի նախագահ եղբ– ^էաղ– 
աիկ Պ՝արապաճաքեան, որ խնդբեց մէկ ԸՆԹԱՑԱՒԱՐՏ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

յիշատւս

նի եւ ատ են ա

Արււսջին հեբթին, ղեկոյցնե–

բով հանդէս եկան Հ-Մ-Ը-Մ-ի Պ՝ոքինիոյ 
եւ Ֆիքսի մասնաճիւղեբու վաբչութիւն– 
նեբու ատենապետնեբը, նեբկայացնելով 
իբենց միաւոբնեբու թուային պատկե՜

կողմէ Մերի Ծերոնեան՝ Համաղդայինի

Լիա ղօր ա դիրն եր ո ւ ստուգումը կտ

րելէ ետք յստակացաւ մողովին օրի՜ 
ւորութիւնը՝ որմէ ետք տեղի ու նե– 

թիւնը եւ ձերւնաբկնեբու պատկեբը–.

Այնուհետեւ՝ րնթացաւաբտ Շբ^ա–

օ

Մինասեան եւ Յովհւսննէս Գայթա նճ֊ 
եան՝ Հ-Յ-Ղ՝– Երիտասարդական Միո լ–

Յակոբ 3ովակիմեան րնթեբցեց եբկամ– 
եայ ղո բծ ո ւն է ո ւթեան տեղեկագիրը՝
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ա տ ենա պետ

ա տ ենա դպ իր

ա–

չոսթեան գործավար-քարտոսղարէ պաչ– 
տօնր ստանձնած է քոյր Արփի Փտփաղ– 
եանը։

ղերով Աթէնքխ հ-ոքինիոյ ել Աելանիկի 

մէջ––
նեն պասքե/Մպուվ

երէցներու ես կրտսերներու բաժիններ։ 
Սելանէկէ մասնաճէսղր կր կիր ա ր կէ 
վյէնկ-փոնկէ մա ր ղ աձես։ Անցնող եր–

տեսթէքէ՝» դաշտէն մէջ, պատանիներու 
ես վեթերաններոս ֆոսթպոչվւ մր ցո սմն ե~ 
ո ո // ես սեաոստա//ան տոոանոօո11:

ՍԿԱՈՒՏ ԽՈՐՀՈՒՐԳԻՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ
Ընթացասարտ Ակաոստ– էվ ո րհո սր՜ 

դԻն տ եղեկա գէր ը րն թեր ցեց եղբ– Ա Այ

րութիւն Աանոսկեան։ Տեղեկագիրէն է

րոսն, էյորհոսրդը ղործած է հետեսեայ 
1ւ ա ս մո ւ1 • - ատենապետ եոռ– 3 ու ր ո սքժեսն

քոյր Գոհար Ալէանաքեան, եղյբայրներ 
Յովէկ Ապրոյեան, Աղարէկ էորղանճ֊

Մէն ասեանէ հրաժարումով ես ^մէք1՝ 
Աղարէկ Ե ո ր ղ անճեանէ Շրջանային

Ակաոստ ■ Խ որհոսրգէ կա ղմէն մէջ նե–

գո րծ ած մէնչես 2011՜/, վերֆ

ա շէյա–

Կ ա ղ մ ա կեր պչա կան դյոսէյէն տակ 
նկատէ արսնոսեցաս կարսոյցէ հղօր ար

ման ես րնղյայնման հարցը։ Օգտակար

եշեկտրոնայէն կա ր ելէո սթէսնն եր ո ս օգ–

՝էնն ա ր կ շարքէն ժողովը

անոնց լըէս ցան կա դր ո ս

ելո յթներ ո սն

սա րսւս

տ ա յա յտ ո ս

)

(հանէս (մոթորսւսյքըլ) վարողներ յցոսր սոր արսա 
մէն, ո ր պէ ս ղէ ս

Ընդհանոսր աչխատանքներոս ծէրէն 
ներս, կա ղմ ա կեր պո սած են գաթայէ

ես այլ ձերսնարկներ։ (Ըա սն աճ իւղեր ր 
(այն ա շէյւս տանք տարած են մարղական 
մՐ9ո ս մներոս կաղմակ երպոսմո վ, ար ~

3 ո սն ա ս տ անէ շրջան էն մէջ կր գոր

ծեն ս կա ո ստ ա կան երկու մէա սո րն եր 
Աթէնքէ ես Գոքէնէոյ մէջ, 207 հոգիէ 
մ ա սնա կցո սթեա մբ, ս կա ո ստ ~ա ր են ո յշ, 
եր է ց-պա ր ման ո սհէ աստիճանաւոր,

գա յլէկ-արծոսէկ-մ  ո կ էէ, թմբկ ահա րն ե~ 
րոժ ես սևաոստաեան եոեոս Ւսոոհոսրո–

րսաջւսնայ իր նոր երկամեակէն։

ՆՈՐ ԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

ա–

Շր^անը մէկ ներկայացուցիչով իր

2010–/,ն ել 2011 –ին կա ղմա կեր պո սած 
են մէջ~մասնաճէսղայէն բանակոս մներ: 

բաղկացած հետ եսեա լ քոյր ֊եղրայրնե–

թէսն Եղեկէէլեւսն, Աղա ր էկ Ե ո ր ղ անճ՜

<վ՝ո ղ ո վէն։

Բ էսր ա կ ան է մէջ Օգ ո ս տ ո ս շՕւՕ֊/րն կա ղ– 
մակերպոսած հա մա-Հ-Մ Ը-Մ• ական

Ապրէլ 2011՜/րՆ, (Գ րն եսէ մէջ կաղմա–

2011–/, ամրան, ՀհԱփեսէա/ 0լէմփէքս՝ք>

էյմբապետոսհէ քոյր Գոհար Ա/էանաք– 
եանէ արսաջնորդոսթեամբ։

Կ ա ղմ ա կեբ պչա կան մ ա ր ղէն ներս, 
Ակաոստ • է(յ որհոսրղր շարոսնակած է

Շրջանայէն Ներկայացոսցչւսկան 67– 
աչէյոյժ նը– 
մ ա ղթ ան քնե–ս տ ա

տ

ո սն ա ս տ ա

Այդ արլ կն կա լո սթեա մբ :

րոսն տեղէ ոսնեցող րսա կումէն։
ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՀՆՆԱՐԿՈՒՄ

Տ եղեկադէրներոս րն թեր ցո սմէն տա
արսա

թեամբ կա ղմա կեր պո սած են 1/այէսեան 
յաղթանակէ խաղերը, Նէքէայէ «Փր ո ո–

մակերպչական վարչական, սկաոստա– 
կան ոս մարղական բաժիններ, էնչպէս
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Հ.Մ.Ը.Ս. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

«ՇԱԼԱԿՍ 100 ԵՐԱԶՍ ԱՆՎԵՐՋ»
ՀՄԸՄԻ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.ԱՅԻՆ 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ Ո-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

՚Նշենք, որ 4 3 ուլիսին բանակավայր այ– 
ցելեց Հ-ՄԸ-Մի 3ունաստանի Շ րիա– 

ա ղ մը՝.

Գաղափար մր ունենալու համար

նենք)սին) յայտ

մա

կակուղ թաթիկի, միւսստ~

տ ա

ղի եւ երկաստղի դիտելիքներով եւ մաս~

լիքն եր ով՝.

ք^անակումին ներքին կեանքը ունե

ցաւ հիմնական երկու մաս–

ԼԼ) Ղ^աստիարակշական ՝.

Լոռի Պարազեան 
ԱԹԷՆՔ

մւսիւմբելով 60 ր ան ա կողն եր՝

Յաւելեալ, բանակումը սկսելէ 
արւաջ 29-30 Յունիսին) 20 քոյրեր ու եղ– 
ոաւոնեո եոեոա1ւան մաոանռեն, Ւսմռա

ԷԼրւաջին բաժ՛ինին մէջ դասաիյօսոլ– 
թիւններ ներկայացուեցան ա զգայինք 
ս կա ո ւտ ա կ ան) հ ր շ է ջ սպասարկութեան) 
ո վկի ան ո ս ա

կրօնա կան)

ւուսրի) հւս մւս շիււս րհային

թեան 100–ա մեակը՝.

Հայ սկաոււոներ 1912-^Ն ի Հեր դո

բանակումի կազմակերպման ել բանա– 
կավւսյրի պատրաստութեան ւսշիյւս–

ու ղարշադըտա 
) անտարւի եւ ր

անուշեղէնի մր պատրաստու 
սին՝.

(յ ր կ ր ո ր դ բա ժինո վ) բանյին պատ

նիկն ալ ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի 3 ո ւն աստանի ըս~ 
կւսոււոներն են, որոնք մէջ~մ ա սն աճ էու

ղին 100–ւսմեայ այս յոր ելեանին:

Այսպէս) սկւսո լաւս կան ընթացիկ 
տարե> րմանր եո ա ւա ո տ են տ ա ս ա ւ տ ա -

լա
լս ս ա ա - 

մին մասնակցեցան 24 դա յ/վւ կ-ա րծ ո ւիկ– 
նեը, 13 արի՜ար են ո յշն եր, 15 իյմրապետ՜ 
ներ, ա ս տիճ ան ա ւորն եր եւ օդնական–

ինչսլէս միշտ) այս անդամ եւս մեր

կողքին դտնուեցան ԼԼթէնքի եւ հ՝ոքին~ 
իոյ Ակաուտ– Խորհուրդներու 8 քոյրե

րը) իրենց կողքին ունենալով Շրջւսնա– 
յին Սկաուտ– Խորհուրդին կողմէ ներ–

ձերւային աշիյատա ա–

ա ս տ~

ներր դտնելու հաճելի ղբաղումներուն՝.

Երկու հիմն ա կան բաժիններուն

Սկ ա ո ւ տ ■

ցի օրական 5

Ակաուտ– Խորհուրդին՝.

ալակս 100 երաղս անվերջ^> նշա– 
նարանո վ բանակումը տեղի ո լնեցա լ 
Աալամինայի <~էւսնադիա շրջանի ծարււս– 
իյիտ րանակավայրէն ներԱ) մէկ չաթթը՜

կայացուցիք մը–.

նաեւէին

թեան եւ

Շ րիանա յին

Շ րջան ային Սկ տուտ– Խ որ–

հուրդի անդամներ) որոնք կ այցելէին 
բանակավայր եւ կ օժանդա կ է ին բանա–

Աւելին) դ ա ս ա իյօ ս ո ւ թի ւնն եր ո ւ ն մէկ 
մասը կատարեցին անոնք՝.

ս ո ւ

22 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 5 (359)



աս տ ա

չութեան ատենաււլետ եղբ՝

նոբ կազմէն արւաջնահերթութիւննեբկն

պիտի ըյյայ իր

անոնցդտնուիլբ եւ ա զ դա յին

ն եբ շն չե լբ ՝.

Ապ ա, Շբջա նային Սկ աուտ ■ Խ որ - 
հուրդի ատենապետ եղբ– 3ուբութիւն 
Ստնուկեւսն խօսեցաւ ՚վկայեալ կարգի 
դա ս բն թա ցքն եբ ո ւն եւ խորհուրդի եբ–

Յակոբ 3"՜

կբ ա կ մ ա բ բ փ ա կ թիլն՝»

տս տ

ճերու տուՀութիւնը

Սկաուտական վերտին ա բ ա բ ո ղ ո լ–

եր ունդն երբ։

վթլւս յեա լ պկճին արժանացան հետեւ

եալ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ակ աննեբը–– քոյրեր <իո~

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ

ԱՐԱՐՈ1ՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ 
ԱՍՏԻՃԱՆԱՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ս տե

ղի ունեցան դա յ լի կ– ա բ ծ ո լի կ ա կան 
խոստման, միաստղի եւ եբկաստղի դի՜ 
տ ելիքներ ու եւ մասնագիտական պկճե– 
րու, ինչպկս նաեւ ա բ ի-ւս բ են ո ւշւս կան 
խումբի Ւ՝ ^աբղՒ դիտելիքներու արա

թիւնն կբ՝. ւԼկւսյեւսլ կաբգբ կբ վ եբ ա բե~ 

երկու տսւբի ւսրւա^ եւ աւաբտեցաւ անց

նող 3 ունիսին՝. ^հիւթերը, որոնք ներկա

յացուեցան յատուկ դա ս բն թւսցքներ ո վ, 
ա րւնիո ւած Է են աոււաւեն. մեո ւքմեն ու

ղաս, ս Լլա ո ւտ ա զ ա ս, քաղաքական՝ հո

գեբանական ու մանկավարժական թե~ 
մանեբու՝. Աեմինաբային շարքին նպա

տակն Լ ո եաոմաւորեւ ւեոոձւսրւու աս-

հար Ալվւանաքեան, Անասթասիա Գ ու

յումճեան

նեբ Աերգօ ԼՒովսկսեւսն՝ Եղիշկ Շահ– 
պազեւսն՝ ՒՍաւՒկ Մին ասեւսն) Յովիկ 
ԼԼպբոյեան, Օննիկ ԼԼւագեան եւ Վխդկն 
Ս ին աս եան՝.

աբ աբ ո ղ ո ւթիւննեբբԱ կ ա ո ւտ ա կան

ա ս տ ա ա ս տ ա

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ 
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՍՆԵՐ

ի Սափ ՄղփյԷւփան
Հ ԱԹԷՆՔ

111–

տարութիւններոլ ծիրկն ներս, Շտբաիի 26 Լիայի– 
սին, Հ ՄՀ ՄիՅունաստանի բ^անային *֊Լաբչոլ– 

թիւնը կազմակեբպեց ֆութպոլի մրցումնեբ , որոնք տեղի ու

նեցան Ւիքկայի «0րոոտեւթիքթ՝) մւսրզադաշտին մկջ, նեբկւս– 
յութեամբ *Լ,իքկա֊Ո՝ենտիի քաղաքապետ Եոբղոս Ւոաքիմի– 
տիսի՝.

Մբցումները ս կս ան կբ տ ս երներ ո ւ ճակատումներով՝. 
Խ ո ւմբեբ ը բաղկացած կին 12 մարզիկներկ: Անոնք շատ /ալ

րին–.
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Հ.Մ.Ը.Մ.

3 ա բ ո ւթիւն ԽաՅս^որդեց Ֆիքսի եւ Պ՝ոքինիոյ վեթեր աններ ո ւն մրցումը՝. 
հյումբերր բաղկացնող մարղիկներուն տաէ1 իքը 35-70^7 միջեւ 
էր, թ^Լ որ կ ապացուցանէր անոնց սէրր այս մարզաձեւին 
հանղ էպ–. Խումբեբը կազմած մարզիկներու մեծ թիլին պատ– 
ճաուո վ, մարզիկները շա տ անգամ մէկը միւսը փոխարինեցին

եղբ.ա տ են ա Աք ետ

ւս -

նւսկը՝ որ կեր տ ո ւեցա ւ մեծ պա յքա բն եր ո վ–.

Յետոյ մետալներ բւսւենուեցան բոլոբ մաբղիկներուն

Սրբումներու աւարտէն ետք՝ բոլոբ մարզիկները մաբզա– մ ա բ զի չն եբ ո ւն :

տ ո ղ անցք

լորտի մէջ–.

Լք ետ ա լներ

Մրցումնեբը իրենց աւարտին հասան իյանդավառ. մթնոՖիքսի

Գոքինիոյ եւ

Ապա, խօսբեր արտասանեցին Հ-Մ-Ը-Մ-ի 3 ո ւն ա ս տ ան ի

Օւրշշէ քԱօհէտ 
ԲՀԲ1Տ

ԲՀԲ1Տ
Տշ16Շէ
յ^օսր յօսրո©7 
(յս՚ւճշծ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ\տ 
օր 12 Օձ^տ

11, ուշ ժշտ Ր>–րոոււէ1շտ 
75001 Բյոտ

331 42 96 10 10 
1ն.\331 42 96 18 77 
831x1 րոէօԼւրտ@տօ1շշէօսր.շօա

48, շօսրտ մօ Խ Լւհշրէշ
69003 Լ\ օո
1Շ1 334 78 60 13 66 
1Ո\ 334 78 60 92 26 
Տ€\ոո@տէ՝1շ€էօԼւր.շօա

67, Լյ Օոշհւծրօ 
13001 ւ\13րտշւ11շ 

1Շ1 334 95 09 30 60 
14x334 95 09 30 61 
ողյ րտշ 111շ @ \\՚ոտէշ շ 1 տ. ք ր

32-38, աշ I ԽւաւհշմօււէևՂՈ 
ձօրշ\–3ո
161 374 10 52 55 55
^4x 374 10 56 40 30
ՏՋհշա@աաւոշօ.€օրո
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Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ՔՈՒԷՅԹԻ ԶՆՏԱՆԻՔԻՆ
ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԶ

Հ՜ ԹրաաՕ/ոք
V ՔՈՒԷՅԹ

Լք-ական քոյրեր եւ եղբայրներ, էնչպկս 
նաեւ, մօտ 300 Հ անդէսականներ:

Փա ո.ա տ օն էն հանոէսաւոր թա ոո ւմր Եդբայրր անդրադարձաւ, նաեւ Հ՝Մ–՜

Ո Ա՜

Աա սնաճէւղէ ա տ են ա -

Անդրանէկ Պ՝ու

ա ւ

Ան

դերր աղդակերտու կեր տ ո ւ~

ցՒ Երկիրներ

ս ո ւթեան նաէյադահ Պ էաթրէս Մելէք– 
սկթեանր փոէյւսնւյելոլ էր սրտէ խօսքը–.

Մելքւքսկթեանը դնահատելո վ Հ-Մ–ա ս աէն:

եանէ, ն աէյւս դահո ւթեա մր Պ է ա թր էս 
1/ելէքսէթեանէ, Ոլբբաէէ 1 Տունէս 2012– ա~

պան ա տ ան ա րւաջէն

Արմէն

է էն դա ղ ո ւթէ պա տ կան 
մարմէններու ներկա

յացուողներ, Հ-ՄԸ–

ա ս -

յա ս տ ա

ւքելէքսկթեան մա սն ա– 
ճէւղէն ատենապետէն ձե–

ա շէւ ա տ ան քէն՝, 
ութէւնը ունէմ,

ա–

ա ա
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՔՈ1ԷՅԹ

Քուէյթի մասնաճիւղի ատենապետ եղբ. Անդրանիկ Գուզուեան յուշանուէրներով կը պատուէ 
հանդիսութեան նախագահ Պէաթրիս Մելիքսէթեանը եւ Քուէյթի եւ Արաբական օոցի Երկիրներու 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Շահէ Եպս. Փանոսեանը։ Աջին՝ Պէաթրիս Մելիքսէթեան 
յուշանուէր մը կը յանձնէ Հայաստանի դեսպան Ֆատէյ Չարչօղլեանի։

իրենց սրտ

ինչ տեղի ունեցաւ 1918 թուականի Լքա– 
յիսեւսն բւսիյտորոշ այդ օր երին, իր տա~

բա զմ ա թ իլ իյնդիրներ են կանգնած, 
մենք պկտք կ լաւ սերտենք սեփական

տրս ս ղշ, դարձեալ ղասգսաԾ եսք սոր 
աղգային էյ րւագոյն դրօշին դիմաց, որ– 
պկսղի ըմբոշիյնենք այս ափերուն վրայ

կներուն չքերթը՝

ա– Հկայ Կրկմանի, Մար տա ա– «Անցնող

արւաջին դասը աղգային միւսսնո ւթեան 
դասն կ։ Լիենք միշտ յւսղթել ենք, երբ մի

եւ ԼԼրցաիյի դոյու՜ մկջ հասա

աստ

ատ

«Աարդարապատի կրււում մենք մե

նակ կինք եւ յա ղթեցինք մեր միասնու «Այմմ, Հայաստա

տօրկն տողանցեցին այս դրօշին դիմա

ցան, որպկսղի իրենց մկջ ամրացնեն աղ

գային հա սկացողս ւթիւն ու կամք եւ 
իրենց շքերթով պատիլ րնծայեն յալեր

դ՜ական Հայաս տանին՝.

«Աայիսեան շքերթներու այս սլւսհը
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միշտ ալ հայրենասիրական

մեր հոգիներուն, որովհետեւ 
նման աուիթներով մենք տե

նիքէն հերւու

սած ենք, թէ ինչպէս հայրե

կը ա ս տ ո լին

սլահ պան ման բանակի ն ո ր 
զին ուո ր ներ:

«՝/^ուէյթի մէ^ ապրորԼ 1^(՛ 
զաւակներուն համար ա լ, 
ՀՄ՝Ը՝Մ՝ը եղաւ եւ կը մնայ

Մ՝ի ՝^ուէյթի Մեկուսի մաս– 
ն ա ճիլղի ատենապետին ձե~

Այս ա րւիթո վ, մասնաճիւ– 
ղին ս կա ո ւտ ո ւթիւնը ներկա– 
յացուց կոկիկ յայտագիր մը–.

փայտագիրը ընդգրկեր 
կեն դ ան ի պատկեր, երդեր, 
հայկական պար, բուրգի

ւյ լէ ւ֊ա ս ս* ս լ–լյէ՛ ) 
ա չիյ ա տ ան ք–

ա մ են ա ա պա -

լին ի իյնդիր մեր գոյու 
մեր հայրենիքին՝.

«Այս հաս կարյողո ւթ

գան գ ը՝.

3 տ ղ թ ա կան քայլերով անցան արի–աչքերուն դիմագ ու մեր վայելքին հա

կեանքի բոլոր 
ճ ա մ րաներուն 
վրա յ»։

Ապա, Հ-Մ Ը ֊

ֆ ո ւթպո էի տղող էսումբը՝. Անոնք

«Մաղթանքս է,

ճ ան ա տ ո ւչո ւ

բոլոր աշքսւստանք–

ներուն մէջ ու մեր

ները, ու

պա ս քեթպո լի

ն երն

իյո ւմբը
ԳայլՒկնեըը^

աուտա

լինկի, պիլյիարտի, փինկ-փոնկի) ախոյ–

Փ տ րւա տօն լւ վեր՝^ գտաւ

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 5 (359) 27



ՀՍ Ը Մ Ի «ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ» ՇԲԱՆՇԱՆԻ 
ՏՈՒՋՈՒԹԻՒՆ ՃԻՒՆԻԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.Ի 

ՀԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒ

եղրայրներ եւ հրաւիրեալներ :

Թղթակից
ՃԻՒՆԻ նկնդրութենէն ետք, հանդի–

արւսթ, 9 Յունիս 2012– 
ին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ճիմնիի

ճիւղի ատենա

մագթելէ ետք հր աւիրեց մասնաճիւղին

եան՝>՝> սրահին մէջ տեղի 
ունեւււսւ ւատուե հան՜ ներկայացուցիչ եղբ՝ ի1 աֆֆի կէվօղլան–

րր կր դառնար Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ճիմնիի րն– 
տանիքին եւ շրջանի հայութեան՝. Եղբ՝ 
իե ա պա գեան աւելցուց, որ ճիւնիի մաս– 
նաճիւղր տարիներ շարունակ, հակւս– 
րւակ երկրի քաղաքական ու տնտեսա

կան ծանր պայմաններուն, յաղթահա

րեց ստեղծուած կացութիւնները, կարո

ղացաւ վ եր ա կա զմա կեր պո ւի լ ու մաս– 
նաճիւղր պահել ամուր հիմերու վրայ՝.

գնահատ ական դիր ստացան եղբայրներ 
Սելիմ Ձ ամիչե ա ն եւ Զ ա ր եհ Պալեւսն,

վօղլանեան հաստատեց, որ ճիմնիի 
վարչութիւնր աշիւոյմ ւսշիյւստանք 
կր տանի վերակազմակերսլելու համար

ս տ ր ման հան դիս ո լթեն էն (Տեսնել 
Մարզիկ» թիւ 356, էջ 36-37)։

Սյս արւիթով ճիմնիի ակումբ ներկայ

տ արիներ ո ւ

ւս ո ւտ ա

թիւնն եր ու վերելք մաղթելով մաս–

նաճ իւղին՝.

Ապա, ան հրաւիրեց Հ Մ՝Ը՝Մ՝ի Լի՜

Հ^այԼլ /(ս ա պա գեա ն: Լյղբւսյրը տա ս տ լա

լս եց, որ 1950-^7ն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի րնտանիքը

ր ա նանի Շէանային Վարչութեան ատե

եւսն՝հ կո միտ է ի, շրջան ին մէջ գործող 
միո ւթիւնն եր ո ւ եւ. մւսրմիններու ներ

կայացուրիշներր, ճիւնիի մասնաճիւղին

նապետ եզր՝ Աակոբ վ^էշիշեանը, որ– 
պէսզի կատարէ ՀՀ՝Ա ա րւսյ յո ւթ եսյն՝^) շը–

քանշաններու տոլ

ՀՄ ԸՄ• ական վաստակաշատ եր

կու եղբայրներու Աելիմ Չւսմիչեանի եւ

ատենապետին ձերւամբ։

ներկայացումէն ետք, եղ

բայրներ Չամիչեան եւ

Շ րջան ա յին
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ՄԱՍՆԱՃԻՒԴէ սայլ 9

Հ Մ Ը Մ Ի ՄԸՏԷՅՏԷԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԸ

ա–

տ ա

թեան իւօսքր ա

Համամճեան՝. ԼԼն իր խօսքին մէջ անդ

րադարձաւ հայ ս կ ա ո ւ տ ո ւ թ ե ա ն հիմ

նադրութեան ՃՀ^-ւսմեակին նշելուի որ 
աւելի քան 100 տարի արւաԼ Պոլսո / քծւս– 
ղերէն մէկուն մէջ տեղի 
ս ե ա ո ւտ ա ջքւն եր–

տանիին ու երիտասարդին մէջ նւսիւ 
կերտել մւսրդը՝ հայը եւ ապա սկաոլ– 
տը։ Եւ֊ ույդպէս սկսաւ երթը միութեան 
ւ1՝ր, որ ահա 100 տարիէ ի իեր կանդնած 
է պատնէշի վրայ դիմակալելով ամէն

ւ ղ յ >
Փ ին ի ոն՝Խ ճա շա

րանին մէջ ւո եղի

նի մեծ նշանակու

տ ա ս

թեամբ կր հաստատէք այդ իր ա կանո ւ՜ 
թիւնը եւ յոյս ու կեանք կր ն եր շնչէք 
ՀՄԸՄին, որպէսզի ան յարատեւէ 

եւ նոր 100–ամեակներու կերտումուի

պահող հա մա կիրն եր ո ւն ու ծն ո ղ–

Եղբ՝ Համամճեան իւօսքր եղրա– 

աուտաղաս Լ^սր շտ պատրաստ)) 
ւ ր դա խօս ո վ 100 տարի ւսրւաջ

աււնէ՝. ԼԼյնքան ատեն

հայրենի հո

լութեան լծուած կ ա րւո յրը, որուն եր դի

քին տակ հասակ ւսււին ու պիտի արւնեն

տ ո լ–յ Ա Լ ^այւյլ՛^

մը պիտի ունենան ԼԼրարատ

տը՝ V/արւսԿւսսդէսրս յաւելեալ րււսսդ եւ 
ճոխութիւն պարդեւեր Աեււսն ԼԼդամեա~ 
նը^ եբբ իր գեղեբիկ կատարողութեամբ 
մեկնաբաներ էսդրատային եւ մողովըր–

Եղբ՝ Համամճեան իւօսքին մէջ շեշտր 
դրաւ. ՀՄ-ԸՄի ղ եր ա կա տ ա ր ո ւթեա ն րն տան իքին եւ այդ րն տ ա ղՀ

թիլն՝.

ՄԱՅԻՍԵԱՆ 
ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ 
ՓԱՌԱՏՕՆ՝ 
ԱՅՆՃԱՐԻ ՄԷՋ

ի Թղթակից
Հ ԱՅՆ6ԱՐ

ներր դաստ

յիսր ոչ միայն յաղթանակներու ամիս է, այլեւ միաս֊ 
հպարտութեան, ինքն ահա ս տ ա տ ման, ինչպէս

ա ս տ տ
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

կոմիտէի րլ ա ս տի աը ա կ շա կ ան –քա ը ո ղ շա կ ան յւսնձնւ 
ւին, Մայիս ամիսը յայտարարեց մաըզական ձեռ.նաը 
ամիս, ոըուն ընթացքին կա զմւս կեր պո ւեցան ֆ ո ւթպ 

պա տուով դուրս եկաւ, մէ կ մաըդու նման ծւսրւայաւ 
թշնամիին դէմ եւ ւիըկեց իը գոյութիւնը, կեըտեց իը հայրե

նիքին ան կա իյո ւթիւնը՝.

կան նկ

ան մէջ, յ՝անտա

նեցա ւ

ո ւթեան՝.

առ. ատ օնը տեղի ո ւ~

քեթպո լի դւսշտ

Փարւատօ

ղաքապետը, Հ՝3՝Ղ՝՝ (Մ֊/աըմիը յեո–՝հ կոմիտէն, միո ւթիւնն ե–

յանձն ա իյո ւմբեը ո ւ եւ մաըմիննեը

ա ո ւտ ա

պուքեանի, կւստաըեցին դրօշակի

ատաըուեցաւ հայաստւս 
ւթեան 94 –ա մ եա կի հանդ լ

ա–

զգի վւբկութեան, մեը լի>~ 
եւ մեը ազդի գոյատե–

այդպիսին անդեըազանցելի կշիռ, ու իմաստ ու

նի քա ղաքացիո ւթիւն

թենէն ետք, Հ-Մ-ԸՄի ԼԼյնճարի շեփորա

հար ո ւթեա մբ եղբ– Պօղոս էնտիըճեանի, նեը–

կայաց

Ապա տեղի

քեթպոլի բա

Այնճ աըի միջ՜դպը ո ց ա կան

հ-Ս Լ Ս՚է՛ բյօսքը աըտասասեց ԵրԼթ՝ ՍեպուԿ պոյաձեաս։ 
Ան հաստատեց, ոը ժամանակակից հայող պատմութեան մէջ 
ամէնէն ազգային եւ արժանապատիւ սիյըագոըծութիւնն է 
28 Մայիս 1918-ն աւելցնելով, ոը հայ ժողովուրդը կաըողա–

ստըկութենէ

նաճիւղին միջե

՚յս)) սաս– 
քեթպո լի

Աըցուս սէյըուս ւըուըրպոլը բաԾ՜աղը ստացաւ ՀհՍ-Լ Ս –ը, (,ւյ1( 
պասքեթպոլի բաժակը ԼԵՄ՜ը՝

Տեղին է նշել, ոը բոլոը մասնակցող մարզիկները ստացան 
մետալներ՝. Մը ցան ա կա բա շիյո ւմը կատաբեցին քաղաքապետ

ս տա

կրւիւէն

շո ւթեան ան դա մ եղբ– *–Լըէժ Թ ա զ եան, գիւղի դպըոցնեբու 
տնօբէններ Արմէն թ՝աշճեան, վ եր– ի*աֆֆի Մսըըլեան եւ քոյը 
Եըմոնէ, ինչպէս նաեւ Հ՝Մ–Ը՝Մ՝ի (Լյնճւսրի մասնաճիւղի 
ատենապետ եղբ– էվաըութ Զւստիկեան եւ Հ-Յ Ղ՝՝ (^կարմիր 
լերւ՝^ կոմիտէի դա ս տ իա ը ա կչա կ ան-քա ը ո զ չա կ ան յանձնա–

Փարււստօնի աւաըւ 
շարք մը մեկնաբանու

գո յո ւթիւն ը 4՞7"–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ

ԼԵՎԱ1ԹԻ 2011-2012 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ
ՓԱԿՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Հ Թղթակիցէ
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

Մ Ը Մ ի Լիբանանի Շրր՜

Թ՝նճ ո ւկեան՝հ

կի, 13 Լքայիս 2012-^րՆ,

ԼԵՎ,ԱՄ~ի 2011-2012 տա

րեշրջանի մարղաիյաղե–

եղբ– Զաւ էն Տէր Պետր ոսեան՝. ԼԼն ըսաԼյ 
որ ԼԵՎյ֊ԼՄ՜ի մարղա իյա ղերը կարեւոր 
միջող մըն են իրագործելու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

տ ա սա

՚է^տճշտխտէ տէտբտ շւոճ էհշ Բօրշ

«օ^տւ
ա -

տ ■՝Հ .

2
1&;

Տ1Օ1
Բս11 օք շհօրրոօ, 
մնտէօքսԱ^ ժօշօաէօժ 36 րօօրոտ 
<շոժ 6 տւմէշտ սոէհ էո(11սւմսս.1 
հշօմէոշ/սէր շօոժւէւօոէոշ, 
ժւրշշէ աշշցտտ էշԽբհօոշ 1Խհ, 
Խէշրոշէ շօոոշշէԽո, րուուԽր, 
տօքշէյ հօճ աւժ տշւէշ111էշ ՄՏՀ 
Բորււէշ հսէհրօօրո ^էէհ հարժր^շր. 
Բհշ տսւէշտ շ(ւո սշշօրորոօժԱէշ 
3 ՕՀ1ս1էտ օր օ քօրու.^ 
–\\մէհ բօրշոէտ օ.ոժ 2 շհէՍրշո.

էոքՕՏ@թ^111Օ11–1ՈՕ11€€ՋԱ.€ՕՈ1 
ս^տ^Հ-թՅ^^^ւօո-րոօոշշՁ ս. շօրո
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հիմնական նպատակները, կերտելու. *Լյիկոլ ԼԼղբալեան կըհաստատկր ՀՀՍեծ կ 
աո-ողջ, հայրենասկր, արի եւ աղնիւ հա– Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի՝ Այս Ղ^ՐեԼ ըմբռնելու

յեր, ինչպկս ասկկ 66 տարիներ արւա^ համար անհբ աժեշտ կ ազգային բարձր

դիտ ա կցո ւթիւն, այսինքն մեր ո ւժեբ ո ւ, 
մեր ա րմկքի, մեր ըն թացքի եւ նպատակի 
պայծառ. ըմբռնում՝. 3արգանք եւ պատ՜

(ս աշրյաբ Կրս ս ղշ ուսող 
ի, կը պար տ ա դր ո ւի եւ 

իսկ ուժ՜եղ են ա րւո րթն ու

իայսան րյօսքղս ետք տսչեցրս Լրբա– 
նանի եւ Հայաստանի քայլեբգները՝.

էԱօսք արււսւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի 
Շբջանային *֊Լաբչ ո ւթեան ԼԵՀԱՄ-ի

ճինպւսշեան՝. Ան բսաւ, տա–

ահաւասիկ հասա ծ է ԼԵՀԱՄ֊ի

ենք, որ կրթական յարւաջիկայ վերա

ԼԵՎԱՄ՜ի նպատակը, որն կ ու կր մնայ 
եղբայրական մթնոլորտի մկֆ մարղա՜ 
կան մրցակցութիւն ունենալ, գպրոցի

նան՝. Եղբայրը շնորհակալութիւն յայտ՜ 
նեց ԼԵՎԱՍ՜ի մասնակից վարժարաննե֊ 
րուն, մարզանքի ուսուցիչներու ն եւ

ընելու համար ԼԵՎԼԼՄ՜ի մրւյաշւսր–

ցիներ»՝.

ա ՜
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ՍԱ *

որ ԼԵ–
Վ^ԱՄ՜ի այս տարեշրջանէ մարզւս

սարդին, պատանիին անունը՝.

<բէյ ւ եթէ այս րոէորր հաւաքողը չր/~ 
լար, ՀՄԸ-Մի ԼԵՀՍՄ-ի ջանքը չըլլար,

ա րււսնձինր պիտի տա–

րուն իրենց մասնակցութիւնը բերած են

ւորապէս 900 աշակերտներ, ինչ որ ան

նախընթաց թիլ է ԼԵՎՀԱՄ՜ի պա տ մ ո լ–

աըտասանեց դոկտ

եան՝. Տպաւորիչ խօսքո դ

նի

տարիներէ ի Հեր նեցու4 4/3 կ“^դնի ԼԵ՜

եւսն՝~ աՈ-իթը պատեհ կը զգանք շնոր

հակալութիւն յայտնելու ԼԵՀԱՄ-ի

թեան մէջ՝)՝)՝.

^Արդ,– շարունակեց եղբ– Հէչիշ՜

, արւա ջ ինն է եւ սո

քը, իրն է յաղթանակը՝.

«Եթէ մարզող չըլլար, ա

ե ա/ն ե ր ո ւ ն հետ:

^Եթէ մարզիկ չըլլար, խազ պիտի

չըլլար–.

«Եթէ հայ ձՈ 1աՐ > միասին
արւիթ պիտի չունենայինք հաւաքուելու,
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3.1ԼԸ.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ա~

Ապա տեղի ունեցաւ պասքեթպոլի 
«Օլ Սթար կէյմ՝>՝>ը, որուն րնթ ա ցքին 
մրցեցան ԼԵՎԱՄ՜ի նաիյկին ու ներկայ 
մ ա ր ց ի կն երր։

/է) ա ղ ին արւա՝^ին քարւորդի աւարաին 
տեղի ունեցաւ ԼԵՀԱՄ-ի ճատրակի

իյւս ղեր ո ւ եւ փինկ-ւիոնկի մրցանա կա~ 
կիրներու վկայադիրներուն բաչիյումը՝. 
Վկայադիրները յանձնեցին Լիբանանի 
աթլեթիղմի ֆետերասիոնի նաթադւ 
Ապտ ա լլա Շեհապ, Շրջանային Վարչր 
թեան անդամ եղբայրներ 7/ ա ցօ Հ 
պիպեան ել Հայկ թապադեան՝.

իրենց յուշանուկրները ստ

եղբ–

աշակերտ իարեկ Ատ ո ւր եան

(Աղդային Եղիշէ Աանուկեան ՎՀոլէճի.

ԼԵՎԱՍ-ի մինի ֆութպոլի կրտսեր

ւս–

վկայագիրներու բա շթո ւմը՝. Վկա

ներու տուչութիւնր կատարեցին 
ո//հ / եոանանհ Ֆետեուսսհոնհ նա

• ԼԵՎԱՄ՜ի մինի ֆութպո լի միջակ

1

ա -

Վ աս տ ա

ն ան ի Շ րֆան ա

<րուլժպոլրստ ^ղբ՝ սող– 
մեանկն (ճոքի)։

ըներ ս տ ա ց ան նաեւ

մհնե Ֆ ո ւքժա ո / հ մո ոա -

• ԼԵՎԱՄ՜ի մինի ֆութպո լի մեծ

կոլեր նշանակող ա շա կեր տ Արա Փա

նս ս եան (Հ~յ
եան Թաթիկեան Վարժ՜արանի.

Աւետարանական

լս ս լա
ներ կայա ց ո ւցիչն եր ը՝.

կիսաէսացին ներկաները ա րւիթը ու

նեցան վայելելու Ազգային Եղիչէ Մա– 
նո ւկեան Վ^ոլկճի փոքրերու պարա - 
թումբը՝ որ ներկայացուր արաբական 
տապ մ մո։

®ԼԵՎԱՄ-ի մինի ֆութպոիի թաղե

րու միջակ տղոց լաւագոյն աշակերտ 
Շանթ ՎՎորդեան ԼՀամազդայինի Ա՝- եւ 
Հ՝ Արսլանեան ճեմարանի.

ա րււս ւելա դոյն կոչեր նշանակող
ԼԵՎԱՄ՜ի մինի ֆութպոլի խաղե֊ 
ք՝եծ տղոց լաւագոյն աշակերտ 8ա՜

Հ. Արսլանեան ճեմարանի.

ԼԵՀԱՄ-ի ֆոլթսլոլի թաղերու լա~

ւկրներ • -

ԼՀամաղդայինի Մ՝ եւ Հ– Արսլանեան 
ճ եմարան) եւ Լարա Վրաճեան ԼԱզգ ա -

ներր բաշիյեցին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնա

կան Վարչութեան ատենապետ եղբ. 
կ՝ա րւ նիկ Մկրտիչեւսն, Շրջտնային ւԼար–

ԼԵՄԱՄ-ի մեծ աղջկանց պաս

ԼՄԼԱՄ ի մեծ տղոց պասքեթպո/ի 
եբուն ա ուա ւելա դո յն կկտեր նշա~ 
յղ աշակերտ թորոս Մենտիլեան

ԼԵՎԱՄ՜ի միջակ տ

աշակերտ Արամ Աբրահտմ–

ԼԵՀԱՄ-ի մեծ տղոց պասքեթպո լի
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ՄԱՍ1

օնողներն ալ մասնակից՝ զաւակներու մարզական յաջողութիւններուն։

ւաքող ա շա կեր տ Վ^իդկն Ղյւրղորեան (Հայ տո ս Լո րւի քծ՝ւսշճեան ՀՀ ամագգայինի Լք • եւ Հ •

ԼԵՎ.ԱՄ–ի միջակ տղոց պասքեթ–

եալ ա շա կ եր տ~ա շա կեր տ ո ւհ ին եր ո ւն--

•ԼԵՀԱՄի պասքեթպոլի լաւագոյն
մ ա ր զիկ ո է–հի Լքեղրի քծ՝ որ ո ս ԼՀամազ– 

ԷԼրսլանեան ճեմարանի.

•ԼԵՀԱՄ֊ի լաւագոյն մարզիկ Աար– 
հատ Գեթսեմանեան (Համազգայինի Լք'•

Տէնի թ֊

^ԼԵՎԼԼՄ՜ի պասքեթպոլի լաւագոյն 
մարզիկ թորոս Լքենտիլեան (Հայ ^ա–

•ԼԵՀԱՄ֊ի լաւագոյն արդիւնք ար–

եւ Հ՛ ԼԼրսլանեան ճեմարանի

գարեան ԼՀամազգայինի Լք– եւ Հ - ԼԼրս~

լանեան ճեմարանի.
Այս

ԼԵՀԱՄ-ի լաւագոյն մար զի կո ւհի
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ՀՄԸՄԻ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՎԵՈ՝Ե/>ԱՆՆԵՈՈՒ 
ՀԱՒԱՀՈ8Ւ՝ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ

Շարունակուած Բ. կողքէն

Վ եթեր ա ն ն եր ա՜

Պէյրութի Սմերիկեան Համալսարանկն

ԼԼրւսթին հ 
թեր անն եր ո ւ

վերելքին սատարած Հ • Ը ՝Ս • ական ե 
կ ո ւ եղբայրներու երկար տարիներ

յայտնել, զաղութի յայտնի անձնաւո

րութիւնն եր կն բմիշկ ԼԼրմկն կկօնճեանն 
կր՝. Եղբ՝ ԼԼրմկն Լիբանանի մկջ համալյը–

Հանդիսավար վեթերան մա ր զիկը հան– 

լու համար՝. 1970 թուականին ան աւար– 
տա ծ կ ԼԺենըսի նահանգի ԼԼո. ո ղ ջ ա կ ա ն 
9՝ ի տ ո ւթեան թժշկա կ ան կեդրոնական

մթնոլորտին համակիր ճ 
մկջ, սա կայն այդ դիչերո

տ անալո
անրեալի փայլուն մարզիկը,

աս ատ

լա

յո ւթեան զանազան կարիքներ 
րւա ւե/ու անսաեարե աատոա լս -

րեաս դաղաւրա– 
ելի քան քւսրւա–

դո րծ ա կրա բա ր, բժիշկ եղբ* ԷԼր մկն ի ճի–

վներն ու ւսշիյւս–

տանքները կը տակի երկրաշարժին պատճա–

, ՀՕՄ՜ի «Հ/օ/յ^» եւ Հա–

Շ ահ ան Շ ահն ո ր/7» մա սն ա–

ն իքն եր ո ւն կողքին, ունկը նկարագիրի 
ււոաւհ$ ւատեուքՅ՜եւն մա ւեւեւու մաո– նագիտութենկն, տոքթ. (Լրմկն յատու

ա–

հա տ ւ՝. էք ւ այց պա տճա րւո վ, 
համակիրներ իրենր

այդ

վեթեր ան տ ղո զ, որոնց միո ւթենա կան

միջա– մկ կա ղմա կեր պ

հաւաքաբար իրենր գաւաիժները բարձ

րացնելով, խմելու յարգելի հիւրին կե

նացը խոստանալով կրկին հանդիպիլ

՝ յա՜ 
թիւն 
ւոեա–

ա~

կկրեան՝. ԼԼն ներկաներուն ր արա տ ր եր 
ձերւնարկին նպատակը, ապա

զ մին պա տճա րւո վ Լի 
յյծ եւ Լոս ԼԼնճելը ս հաս֊

ինչպկս անցեալին, ւսյղ ^71–ւյ

վ եթեր անն եր ո ւ էսո ւմբը ո ր ո շած կր
ւււյղ տա

րիներու
րի վայելում մազթեր ա լիյ ա տ ան քն ե՜
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րուն, եւ միշտ համեստ ու դնահատելի 
ներկայութիւն մը վեթերան տղոց անց

եալի մրցումներուն ու ներկայի րնկե–

ա~

ձերւն ա ր կելո վ դպրոցական ֆութպոլի

Ան շուտո

սիրուած եւ յարդուաԾ րլ /ա/ո ղ վարչա

կան դո րծրն կերն եր ո ւն եւ մա ր ղիկն ե– 
րուն կո ղմէ՝. Գ ալիֆորնիա հաստատ– 
ուելկ ետք 2000 թո ւա կանին, ան մեծ

դպրոցական այղ թումբերու մարզիկ– 
մակցած են Հ-Ա՝՝՜

դատին հաւատարիմ կող մնակիցը եւ հո–

թեան մէջ՝. Անոր անցեալի միութենւս– տասւսրդաց Աիո ւթեան համաիյմրմւսն

կը հաստատեն եւ գնահատանքով կը յի–

ա–

կին։

ա -

111111111

ղական դիտելիքներ ձերւք բերել 
տ ա

լորտ մը ստեղծեցին ապագային կրկին

ֆութպոլի վեթերաններու անցեալի ու~ 
րաիյ յիշատակներր իրենց հետ տանելով՝.

ււրրաղաս եր ա շիյիքո ղ, ^/ուրե հա՜ 
ի ֆո ւթպո լի ներկայացուցչական

վ եր ելքի ա շ իւ

տարիքին ան

ասունեան ն>անւս

մր այս համեստ 
Սարդուն՝.

1955-^2/ միացած կ

տարին, Աասունեանի բացաււ
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ՋՐՎեժ
Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

տէրը՝.

րվկժը գետին այն բաժ՛ինն է, ուր ջուըը բւսըձըութենկն 
կը թափխ Անոբ մեծութիւնը կախեւսլ է ջուբի քւսնւս֊ 
կկն եւ բւսըձըութենկն՝. ^բվկժնեբուէ հարուս տ են լերւ–

/Ժ՝ափուող ջուբի քանակով ւսչխաըհի մեծա գո յն ջ^Հկ^՜ը Նիա

կաբայի ջըվկժն կ, որ կը գանոլի Հիւսիսային Ամեը իկա յի մկջ՝. Ջուրին ա ղմ ո ւկը կը լսուի 25
ք1մ. հերւաւոըութենկն, այրլ ււլւստ& արւոկ ալ ան ստագած կ այս անուանումը

Նի ա կ ա ը ա , ոը կը նշանակկ ((Աեծ աղմուկ^>՝.

Հւսըաւային Ամեըիկայի մկջ, Հենեգուելայի Չուրուն գետին վրայ կը գըտ֊ 
ի աշխաըհի ամկնկն բարձը ջըկկժը Անխելը, օդաչու Անխելի անունով, որ

Ափրիկկի Ջւսմբկզի գետին վըայ կը գտնուի փիքթոըիա ջ^կկ^՜Ը^ որուն 
ըձըութիւնը 1800 մեթը կ՝ Ջւսյն յայտնաբեըած եւ Անգլիոյ թագուհիին

ունով կոչած կ Տկյվիտ էինկսթընը՝. 
Ջը վկժ՜ն եր ը յարատեւ եւ անփոփոխ 
ղ քաըերու վիթխաըի ուժ՜ը ասւոիէ կը յըկկ ամկնկն

ՇԱ&ՒՒ ՋՐՎԷԺԸ
աքիի ջըվկժը կը գտնուի Հայա ս տ ան, Աիսիան քւսղւս– 
քէն 3 քլմ. հիւսիս ~աըեւմուտքՈըոտանի կիրճին,

Որոտանի ւքտա

>

դեղեգկո ւթիւնը կը սի–

մայէ

4, II
■

լս ա ը ւլո ւը լ բրւսա ւլ ւս լը ս ը սքւլ ը սք ս ա յո^ ս ղաը ւլ ը ս Ծ տ է : ԷԼԱ 1լ ո ւԱ ը <ր ա Ա ա - 
նակ աղջկան փկշըքաժիկն կը բարուի եւ կը վեըածոլի ջըվկժփ, որուն անու–
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նանին ձկնիկներով՝, կ՚ունենան մէկ

կեաց

հեն ջուրին վրայ, որպէսզի

Դլփինները իրենց սուր

դիպին, սա

են հեթան ո ս

կ՝ ապրին, սա կայն 
օդ կը շնչեն՝, կ ը սը–

կապրին վտ ա րւ~

ամիս՝. կան դլփիններ

չվարին մկջ 15-40 
դլփին՝. Անոնք թէ–

էյրր դլփիններէն մէկը օգնու

թիւն խնդրէ) ըն կերն եր ը

յ /<՝;\ աեսակ դլփիններ կան

Հա I I աչխարհի վրայ– Դլփին֊ 
հհ՚ Հ/ ներու մարմնին երկա

րութիւնը 1-3 մեթր է) երբեմն մին֊

ԴԼՓԻՆՆէՐՃ

Անոնց

ա

ներ:

Դլփինները իրարու հետ կր հա

ղորդակցին սուլոցի եւ չփփոցներու 
նմանող ձայներով՝. Ան ոնք կրնան 

օ ս ա ե ո ա ե ան

ձա յներ ը՝.

ՎԱՐԴԱՎԱՌ

ն յաջորդոզ Ճ4։~րդ կիրակին 
) հեթանոսական շրջանին ան 
ու ջուրի հեթանոս աստուա–

վարդեր նու

կԸ 3°Ղ^Ւ^յ արԼալ–էեիներ կը թրւցնէին՝.

իսւո քրիստոնէական աւանզութ 
ջրհեղեղէն ետք կանդ կ առնէ Արարատ 
ւ/ոաւ եսե ւետու երու ե՝ե9նե ւեռնեն, ա

ս 1լ սր Լյ ա ւա ս ա ր դ ա 
որդիներուն) ի յիչատակ ջրհեդեղին) իրարու

ԳՒՏեՒ՞ջ Թե...
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Տարբեր Հայեացքով

/օոժօո

օ\օօ\ւ

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
Հորիզոնական եւ ուղղահայեաց 9 շարքերով եւ սիւ

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

Պատասխանը՝ յաջորդի ւ

Նախորդին լուծումը

1 9 6 3 7 8 4 5 2
5 7 8 2 9 4 3 1 6
2 4 3 1 6 5 9 7 8
8 3 9 6 1 2 7 4 5
7 5 2 4 8 3 6 9 1
4 6 1 7 5 9 8 2 3
3 1 I5 9 4 6 2 8 7
9 2 7 8 3 1 5 6 4
6 8 4 5 2 7 1 3 9
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ԺԱՄԱՆՑ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1– «.էն-Պի էյ-^ի կազմերէն–.

2– Շրջիլ - Ս ա հմ ան ա յին անցք Լի բան անի եւ 
Աուրիոյ միջել–.

3– Աարւախուղ - ԷԺ՝թոլածնատ:

4– Ղ՝րկից տարւեր - Սփածանելի - Ռամկօրէն այո՛:

5– Անքաղաքավար - Տարածքի միաւոր - քէ/աղա–

6– քռեկան էի - Շ ւսհան \,աթա լիի երկերէն–.

7– Համար - կ՝ո բ շւս պահան գ–

8– Նաիյաղ աս ժխտական մասնիկ - Ապաւարւ–.

9– է՝ոսոր - <^Ա՝ատեան ո ղբեբ գո ւթեան՝ք> երկին հե

ղին ա կ ը–.
10– Ամերիկեան համանուն նահանգ եւ գետ–.

11– Ունկնդրել - կայծառ. եւ ցուրտ օգ–.

12– վարժ՜ - Ւրերայաջորգ գիրեր - կից–.

13– Այբուբենէն - Որ ինձ - Գբկից տ ա րւեբ - 1918, 
է//7յեմբեբ Նփն հիմնոլած միո ւթիւնը–.

14– ք^աղուկ - Պոչ ՜ Հագաբ ու մէկ եկեղեցինեբու

քաղաքը՝.

16– էիպիական լք

աս~

ԿյՒր ՜

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1– Ադամանգ - Շէյքսփիբի եբկեբէն - Սաստիկ սի–

9* եբ ման ա ցի բանաստեղծ (1772-1801)

3– Անդարձագիր - քեմուխտ կենդանիներու խումբ–.

4– Այեբ ՜ ճատրակի միջա զգա յին ֆ ետ եր ա սիոնի «ՖՒՏխ>՝>ի նախագահր–.

5– Ռ ո վան դա կ ՜ Խաղաթուղթի մէկնոց - կ բ կնո ւա

6– Ա՝ի խօսիբ - Պարտիզպանի գործիք - Փորթուգալցի ֆութպոլիստ :

7– կ-իշակեր թո֊չնաղզի - ԷԺ՝խէ՛ - &օշափելի - կ՝արձեա

10– ՝^րի

փոքր սեխ - Տարի–.

11– Զիթաղ ացի քար - Ոգելից րմպելի - Ոուցական ածական - Ցուցական ածական -

Ափրիկեան երկիր–.

12– Այր ՜ ԷԺ՝ոլրիկի ծննդ աւէայրր - «<2)/7րմիւլա 1»՜^ր գերմանացի մրցավարսրդ–.

14. $ արՒք (< ա կ) ֊ Խ ոնարհ հրաժ՜եշտի բացագանչութիւն - Արժ՜էքի կէւո ՜ Այբոլ–
բենէն:

15. կտրիճ, անվեհեբ - կ–լխաւոբ՝.

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

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱԴ.ԱԶԱՐԵԱՆ
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