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ՄԷԿ ԱՐԾԱԹ, ԵՐԿՈՒ ՊՐՈՆԶ. ՄԵՏԱԼՈՎ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԳՐԱՒԵՑ ԼՈՆՏՈՆԻ 
ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆԻՆ &>–ՐԴ ԳԻՐԻԸ

Հ
այկական Եռագոյնը երեք անգամ ծածանե– 
ցաւ Լոնտոնի ողիմպիականին։ Ցանկալի էր 
անշուշտ, որ Եռագոյնին հեւո «Մեր հայրե
նիքդ եւս հնչէր Լոնտոնի մէջ, սակայն մէկ արծաթ եւ 

երկու պրոնզ մետալներով Հայաստան բաւարարուե– 
ցաւ ողիմպիականին 60-րդ դիրքը գրաւելով։

Հայաստանին արծաթ եւ պրոնզ մետալներ ապա
հովեցին յունահռոմէական ոճի ըմբիշներ Արսէն Ջուլ– 
ֆալակեան (74 քլկ.) եւ Արթիւր Ալեքսանեան (96 քլկ.), 
իսկ երկրորդ պրոնզ մետալին արժանացաւ ծանրա
բարձ Հռիփսիմէ Խուրշուտեան (75 քլկ.)։

Մարզասէրներ շատ աւելի մեծ ակնկալութիւններ 
ունէին Լոնտոն մեկնած հայրենի մարզիկներէն, 
որոնք նախորդ ողիմպիականին, Փեքինի մէջ, յաջո
ղած էին տիրանալ վեց պրոնզ մետալներու (ծանրա
բարձներ Տիգրան Գ. Մարտիրոսեան, Գէորգ Դաւթեան 
եւ Տիգրան Վ. Մարտիրոսեան, կռփամարտիկ Հրաչ– 
եայ Ջաւախեան, յունահռոմէական ոճի ըմբիշներ 
Եուրի Պատրիկեւ եւ Ռոման Ամոյեան)։ 2004-ին, Հա– 
յաստան ձեռնունայն վերադարձած էր Աթէնքի 
ողիմպիականէն, իսկ 2000-ին հազիւ պրոնզէ մետալի 
մը տիրացած էր (ծանրաբարձ Արսէն Մելիքեան)։

Լոնտոնի ողիմպիականին Հայաստան ներկայա
ցաւ 24 հոգինոց մարզական պատուիրակութեամբ 
մը, որուն անդամները 10 մարզաձեւերու մէջ փորձե– 
ցին իրենց երկրին համբաւ ապահովել, իսկ իրենց 
ժողովուրդին՝ յաղթանակի բերկրանք։

Ստորեւ՝ Լոնտոնի ողիմպիականին մասնակցած 
հայրենի մարզիկներուն անունները, ըստ իրենց կի– 
րարկած մարզաձեւին։

•ՃԻՒՏՕ
Յովհաննէս Գաւթեան (60 քլկ.)
Արմէն Նազարեան (66 քլկ.)

•ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ
Արթիւր Դաւթեան

• ՀՐԱՁԳՈՒԹԻՒՆ
Նորայր Բախտամեան (10 մ. եւ 50 մ. օդամղիչ ատըր– 

ճանակ)

• ԼՈՂ
Անահիտ Բարսեղեան (100 մ. թիկնալող)

Միքայէլ Քոլոյեան (100 մ. ազատ լոզ)

•ՕԱՆՐԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ
Առաքել Միրզոյեան (69 քլկ.)
Տիգրան Մարտիրոսեան (77 քլկ.)
Արա Խաչատրեան (85 քլկ.)
Նորայր Վարդանեան (94 քլկ.), 11-րդ դիրքը գրա

ւած։
Մելինէ Տալուզեան (60 քլկ.)
Հռիփսիմէ Խուրշուտեան (75 քլկ.), պրոնզէ մետա

լի արժանացած։

•ՀԵՌԱՑԱՏԿ
Վարդան Փահլեւանեան
Արսէն Սարգսեան

• ՅՈՒՆԱՀՌՈՄԷԱԿԱՆ ՈՃԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ
Յովհաննէս Վարդերեսեան (66 քլկ.)
Արսէն Ջուլֆալակեան (74 քլկ.), արծաթէ մետալի 

արժանացած։
Արթիւր Ալեքսանեան (96 քլկ.), պրոնզէ մետալի 

արժանացած։
Եուրի Պատրիկեւ (120 քլկ.)

• ԱԶԱՏ ՈՃԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ
Միհրան Ջաբուրեան (55 քլկ.)
Հաճիմուրատ Նուրմոհամետով
Գաւիթ Սաֆարեան (66 քլկ.)

• ՆԻԶԱԿ ԱՐՁԱԿԵԼ
Քրիստինէ Յարութիւնեան
Մելիք Ջանոյեան

• ԹԵՔՈՒԱՆՏՕ
Արման Երեմեան (80 քլկ.), չորրորդ հանդիսացած։

Յայտնենք, որ Լոնտոնի 30-րդ ողիմպիականին 
առաւելագոյն թիւով մետալները «հնձեց» Մ. Նա
հանգներ՝ 104 մետալ (46 ոսկի, 29 արծաթ, 29 պրոնզ)։ 
Անոր ետին երկրորդ եւ երրորդ դիրքերը գրաւեցին 
Չինաստան՝ 88 մետալ (38 ոսկի, 27 արծաթ, 23 
պրոնզ) եւ Մեծն Բրիտանիա՝ 65 մետալ (29 ոսկի, 17 
արծաթ, 19 պրոնզ)։
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Մարզւսկւսն ամսաթերթ 
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեդա Պէշլեան (Լիբանան),

I Սեւան Նազարեան (Ֆրանսա),
I Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան Մ.
Նահանգներ), Յակոբ Ւսաչատուրեաէ 
(Արեւելեան Մ. Նահանգներ), Տիրան 

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

Հ.Մ.Ը.Մ. ՀԱԼԷՊ ՊԱՏՆԷՇԻ ՎՐԱՅ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս 

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յարութ Մատէնլեան 

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

Հ
ակառակ Սուրիան հարուա
ծող քաղաքական եւ ապա– 
հովական լուրջ ցնցումնե
րուն, Հալէպէն սւոացուած տեղե– 

կութիւնները կը հաստատեն, որ 
ինչպէս հալէպահայութիւնը, Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Հալէպի ընտանիքը եւս ցարդ 
զերծ մնացած են նիւթական կամ 
մարդկային մեծ վնասներէ։

Հալէպի դէպքերուն ընթացքին, 
Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ մարդասիրական 
օրինակելի քայլով մը սնունդ բաժ– 
նած են քաղաքի արաբ բնակիչնե
րուն։ Անոնք կազմակերպած են 

ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գուժէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ 

շրջանի երկարամեայ եւ վաստակաշատ անդամներէն, «Արժանեաց» 
շքանշանակիր եւ Կեդրոնական Վարչութեան նախկին եղբայրներէն՝

ԳԷՈՐԳ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 9 Օգոստոս 2012-ին, Հւսլէպի 

մէջ։

նաեւ մաքրութեան արշաւ մը՝ փո
ղոցներու կուտակուած աղբերը 
մաքրելով։

Միւս կողմէ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ 
ներկայացուցիչը սկաուտական 
կեդրոնական յանձնախումբին մօտ՝ 
եղբ. Մանուկ Քէօշկէրեան, Հալէ– 
պէն, իր մասնակցութիւնը բերած է 
Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետա
կան 6-րդ համագումարին եւ անոր 
հետեւած կեդրոնական յանձնա
խումբի աշխատանքային նիստե
րուն, որոնք տեղի ունեցած են 20– 
24 Օգոստոսին, Հայւսստան։

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան 

Շօ1օսր ՏշթշրՅէւօո - Բհօէօցր^սրշ ԲՁ^/Ձ^Ձր 
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

^՝ր€°ոշԹբէ յ
------------------------—

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, ճինիշեանի Թաղ 

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

8–րոՁւ1։ րոՁրշւց@հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. Ւ/Ձուրոօսժ, ԼշԵձոօլ

ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

հատավաճառի սակն է 4000 լ.ո.։ 
Տարեկան բաժանորդագրութեան սա Լ 

ճշդուածէ 48000 լ.ո.։
Լիբանանէն դուրս թերթին 
բաժանորդագրութիւնը 

կը կատարեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մեկուսի 
եւ Շրջանային Վարչութիւնները։ 

Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 
կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ 

(Տարեկան սակ՝ Միջին Արեւելեան 
եւ Եւրոպական երկիրներ $70, 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա՝ $75)։



ՉԱՐԻՔԻՆ ԱՐ1ՐԱՏԸ
Գ

րեթէ ծանօթ ճշմարտութիւն է, որ 
մենք անհատաբար արժէք ներ
կայացնող մարդիկ շատ ունինք։

Կեանքի բոլոր մարզերուն մէջ առաջ
նակարգ ու տաղանդաւոր դէմքեր շատ 
ունինք։ Հայ թէ օտար շրջանակներու 
մէջ յաջողած անունները բազմաթիւ 
են։ Անձնաւորութիւններ, որոնք յար
գանք կը պարտադրեն, համբաւ կը վա– 
յելեն։ Ուժ են, իբրեւ բարոյական հեղի
նակութիւն կամ նիւթական կարելիու
թիւն։

«Ես»երով կը փայլինք, սակայն իբ– 
րեւ «Մենք» տժգոյն ենք։ «Արեւ»ներ 
ու «աստղ»եր կան հայկական երկնա
կամարին վրայ, բայց պայծառ ու լու
սաւոր չէ հայ կեանքը։

Կը հպարտանանք անհատական ար
ժանիքներով ու յաջողութիւններով աչ– 
քի զարնող հայերու ի տես, սակայն երբ 
հայութեա ն կը նայինք՝ տխուր ու մտա– 
հոգիչ շատ բան կը գտնենք, Հայաս– 
տան թէ Սփիւռք։

Այլ խօսքով, ուժեր ունինք, բայց ու– 
ժեղ չենք։

Այս երեւոյթը հետեւանք է մեր ժողո
վուրդի ապրած դարաւոր պայմաննե
րուն։ Հնագոյն դարերէն մինչեւ նորա
գոյն տարիներ հայութեան հողին ու 
կեանքին բռնացող ուժեր, զայն աջէն ու 
ձախէն շրջապատող հոսանքներ ոչ 
միայն անկարելի դարձուցած են ազ– 
գային հաւաքական մտածողութեան 
մը զարգացումը, այլեւ ընդհակառակն՝ 
բթացուցած են հայութեան ազգ ըլլա
լու գիտակցութիւնը։

Այս կացութեան մէջ, հայ մարդոց 
ջախջախիչ մեծամասնութիւնը մղուած 
է տեւական արտագաղթով «իր գլխուն 
ճարին նայելու», անհատական միջոց
ներով իր կաշին փրկելու, անձնական 
նախաձեռնութեամբ իր ինքնութիւնը 
պահպանելու ճիգին։ Այս ընթացքով ալ 
հաւաքական մտածողութիւն եւ հա– 
մընդհանուր կազմակերպումի փորձ 

գրեթէ գոյութիւն ունեցած չէ, մինչեւ 
Ազգային Զարթօնքի եւ Յեղափոխու
թեան շրջան։

Այսպէս, բացառութեամբ 1870-1920 
յիսնամեակին, մեր ժողովուրդը անհա– 
տապաշտական իր գիծը պահած է հայ 
կեանքի բոլոր մարզերուն մէջ, հանրա– 
յինէն մինչեւ համազգայինը։

Այսօր, անկախ պետականութեան 
պայմաններուն մէջ, դժբախտաբար ան 
կը շարունակէ վարանում եւ ընկրկում 
ցոյց տալ հաւաքական ուժ դառնալու 
ստիպողութեան դիմաց, երբ անգամ մը 
եւս չի յաջողիր անհատական իր ուժե
րէն եւ անձնական արժէքներէն համա
հայկական ուժականութիւն ստեղծել։

Իրականութիւնները դառն են, բայց 
իրականութիւն ըլլալէ չեն դադրիր։ Ար
դարեւ՝

Որքան կը շեշտուին հայ մարդոց 
նիւթական բարօրութեան ձգտումը եւ 
անհատական ապահովութեան ճիգերը 
այնքան կը տկարանայ ազգային մտա
ծողութիւնը։

Որքան կը ցրուի մեր ժողովուրդը 
սփիւռքեան հեռաւոր ափերու վրայ 
այնքան կը տկարանայ ազգային ինք
նութեան գիտակցութիւնը։

Որքան արտաքին ազդակներ աննը– 
պաստ անդրադարձ կ՚ունենան ազգա
յին գոյատեւումի մեր ճիգերուն վրայ, 
այնքան քաղքենիացումը եւ այլասե– 
րումը կը դառնան անխուսափելի։

Ու ճիշդ հո ս է ազգային-միութենա– 
կան դաստիարակութեան դերը հայ 
մարդուն ճանաչողութեան եւ հաւաքա
կան աշխատանքի վարժողութեան մէջ։ 
Եւ եթէ այսօր բացայայտ է մեր տկարու
թիւնը այս մարզին մէջ՝ պատճառը տե
ւական զարգացումն ու ծաւալումն է 
անհատապաշտական մեր ձգտումնե– 
րուն, ինքնագոհութեան եւ անտարբե– 
րութեան։

Ահա թէ ուր փնտռել չարիքին իսկա– 
կա ն արմատը։
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ԺԱՄԱՆ ԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ ԵՒ ՅՈՒՇԵՐ 

Հ.Մ.Ր.Մ.֊«ԿԱՄՔ»Ի 100-ԱՄԵԱԿէՆ

տա

պահանջին ուժ 
Աղա դար եւ ո լ–ր ազդային-միութենական

շրջան մր։ թադմաթի

դիչ կը նշանակ֊

րւնուին շրջանակի մկջ,

կար դին,

պդս դր րյասդադարւդր որրւոասարդ 
«1910-//Ն, վարժ՜արանին մարզանքի

ի ւիրոֆ– ԼԼրթիւր էլմաս Լիդմիրէն) եւ այդ թուա– 
հա նդկպ հե– 
իտասարզու–

ուժեղ անհատա

տ ա ր ար գտնո ււ
զօրեղ նկարադրով օժ՜տուած Օհանեան լաւագոյն

(Լդւսսքոր Կէւս սա դր ո ւրրեան սասիս, ՀհՍ՛ Ը՚Ս –ր քարււսս– 
նամեակին (1918-1958) նո լիր ո լած ո ւշա մա տ եան՝>՝>ին մկջ

ՀՊօղոսեան ԼԼդդ– վարժ՜արանի մեծանուն տնօրէնը ԷԼղա– 
ո եւ եո աա^տօնաեեո համա ւսարանաւարտ ու մանեա–

Հրաչ Տէր Սարգիսեան 
\ՄՈՆԹՐԷԱԼ

իրենր ատենին: ԼԼնոնրմկ կ

1 Օգոստոս 1912-շւ, «(/ամք մարմնամարդական 
ակումր՝ֆի հիմնադրութեան օրը– 1Լրդարեւ, 2012 
թո ւա կան ր կր դո ւգա դիպի (^կամք^ի հիմնադրու

թեան ճ^^ամեակին՝.

Բարսեղ ՕհանեԱւն^ 
և^(1874-1951

յկա կ ան ա րւաջին երկ

ԼԱՅ ՕԴՈԻՏ Ի41հՄՌհԴ
ում կր կատարեն այդ շրջանի ԼԼղեքսանդրիոյ (Լդդ– փտ

ական ժո զովին պար գելով իրենր ծրագիրը հայկական 
ս ա ո ա

1112 ք֊11հ ԱՆՋԻԴ
վ հայոր եկեր երիին կիր գտնուող ա զգա պա տ

«ՀԼմբողջ 1թր ամի շէսւս տ ա

քթ՜ Միստք

ո ս ա ո ս 1. 

լ անդրա

Ա(ԼԵքՍԱՆ՚1ՐՒԱ
1912

1916. Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի խորհրդանշան։
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ակումբ եւ Հայ Հետ ա զօտ էքներ ո ւ Ըն կեբ ա կ– 
ցո ւթէւն անոլան տակ՝.

<Լկամք))է հայ հետ ա զօտ ԷԸն եր ը 1936-^րն 
կա պո ւած են Հայ Աբէներու Փարողի կեդրո

նէն եւ նոյն տարէն մա սն ա կցած են ս կա ո ւտ ա– 
կան մէջազգայէն ճամբարէն))՝.

* * *

ունբ Կպաբտալր ղաստաԼլող Կա~ 
մո ւթէւն՝. «(/ա //ք))է հէմնադէրնե–

տութէւնբ կա գմա կեր պո ւթեան մը մկջ մէացը– 
նելու գաղափարով) պատրաստելու համար 
տէպաբ քա ղաքա ցէն եր, արւողփ մաքուր եւ

համաբ ազդէն ու հայբենէքէն՝.

100 –ամեայ (^կամք))է պատմութէւնը հա

1957. Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի աթլեթիզմի ախոյեանական մրցումներու 
մասնակից մարզիկներ։

1. Ալեքսան Զայրմայրեան, 2. Զաւէն Բրուտեան, 3. Նուպար Տէյիր– 
մէնճեան, 4. Նուպար Սիսակեան, 5. Մովսէս Կիւլիւզեան, 6. Կարապետ– 
եան, 7. Գէորգ Զադոյեան, 8. Խաչիկ Շիշմանեան, 9. Հրաչ Տէր Սարգիս– 
եան, 10. Բարսեղ Թելլալեան, 11. Կարօ Զուրիկեան։

րուստ եղաւ բացա րւէկ սէյբադոբծութէւննե՜

ււս րւն եր ը, շնոբհէւ ն ո ւէբ եա լ ղեկա վա բնեբ ո ւ 
փաղանգէ մը, տաբէնեբու ընթացքէն որդեգ– 
բեցէն բաբելաւման եւ ա յմմ կ ա կան ա ցմ ան ու

ղփն) է խնդէբ երէտասաբդներու եւ պա ւո ան է– 
նեբու յւս րւաջդէմո ւթեան՝ ԷԼն մէչտ պա ան է շէ

ձ/^7, բա ղկացած Պերճ Օհանեանկ Լատենապետ)) Ըաբսեղ 
Օհանեանկ Լմարղանքէ պատասխանատու ), Միհր ա նԹէլեան է 
Լոանձապահ) եւ Աոնաւորեանե Լատենաոպեո): րեոոոմո օրա

եգէպտահայ մա ր գ ա կան մէութէւններու հետ, կա զմա կեբ պե~ 
լով մէջ՜քաղաքայէն մաբղական մբցաշարքեր, այլ նաեւ

նմէջական հւսբցեբ •-

սաբզաղաս ւսԼլուսբ)) ւսսուսող՝. ԼԼյս ասուսր 
յղացողը եղած կ &աւաբշ ՝Ըրէսեան) որ ւսկւս՜

նէն տ ա

ու գւսլէք սերունդներուն՝.

(Հկամք))է աւլածէն ընդհանուր անդամա– 
կան մոգովը կը գումաբո ւէ 1912-^1/, որուն

կը մասնակցէն յէսուն երէտասաբդներ: Սյս

կանոնագէբր ու կը յղուէ ԼԼզգ– աղաքական 
մոգովէն առ. է վաւեբացում՝.

«1915 Լյայէս ՃՏ՜էն) հէմը կը դրուէ տա բ է–

տաղօտէչնեբու Ընկեբակցութեան՝. ԼԼյս չաբծ– 
մ ան նա էյւսձեռնո ղբ կբլյայ ԼԼղ եքս անդբ էոյ 
ԼԼզդ. աղաքական մողովը՝.

«10 Մայէս 1916՜շ/Խ այս երկու կաղմակեբ– 
պութէւննեբը մէանալով կը կաղմեն ամբող–

1952. Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի պասքեթպոլի խումբի անդամներ։
1. ճոնի Ունճեան, 2. Գօգօ Գարապօղոսեան, 3. ճորճիաննի, 4. Պօ– 

ղոս Կիւպէշեան, 5. Կարապետ Կանիմեան, 6. Աւետիս Կանիմեան, 
7. Պետրոս Ոսկանով, 8. Աբրահամ Արծրունեան, 9. Սարգիս Թապագ– 
եան, 10. Հրայր Խաչատուրեան, 11. Պերճ Թոսունեան, 12. Եդուանդ 
Ֆրունճեան։
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միշտ

կ արծ ես դերւ երէկ 
էր։ Պ ա տ ան եկան շրր~ 
ջանի յիշողութեանս 
մէջ կր պատկերանան 
դաստիարակ վարիչ

ներս , մարզիչներս ու

որոնք իրենց թանկա

գին ժ՜ամերն ու անվե՜

քը կը մատո լզէին 
մեր ֆ ի զփքա կան,

գային դաստ

կիրն եր–.

մեծ թիւով
անզ ամներ ,

մարզիչներ, մարզիկ
էս–

ա մք՝>՝)ի

1966 եւ 1974 թուա

կանները յա տ կան շա՜ 
կ ա ն են Հհկամք^ի

համապատաս՜

ս իրը, կարդապահու– 
թիւնն ու յար գանքը 
անվիճելի եւ էական

1956. Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի վարչական եղբայրներ ընդհանուր ժողովի 
մը ընթացքին։ Ձախէն աջ՝ Բիւզանդ Մուրաւոեան, Նշան Գրիգորեան, 
Մարտիրոս Շատախցեան, Վազգէն Եսայեան, Յակոբ Տէր Պեւորոսեան։

Նստած, ձախէն աջ՝ Մկրտիչ Հոխիկեւսն (ընդհանուր ժողովի քար
տուղար), Լեւոն Արփիարեան (ընդհանուր ժողովի ատենապետ), Գա– 
րեգին Մելքոնեան (Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի նախադահ) եւ ՝4ահան Ղաւուքճ– 
եան (դիւանի ատենադպիր)։

1966-^Ն կը կա զմ են 
Հ՝Մ ՝ Ը ՝Մ ՝ ~<ձկ ա մք՝>՝>ի 
էիոնթր է ա լի եւ 1974– 
ին Հ-Մ– ա մք՝ի)

Աղեքս ան դրի ո յ Հայ 
Ա արմնակրթական 
Ընդհանո ւր Աիոլ–

թեան մասնաճիւղ եր ՝.

Աւելի ուշ, Հ՝Մ՝~

Ը Մ՜^Կւսմք՝ծի մաս–

պահանջներ էին՝. Անո նք էին՝ Նշան կ՝րիդորեանը, կարօ փիւ– 
փէլեանը, վէահան կ՝ւս ւո ւքճ եան ը, Արամայիս Հոփփկեանը, 

կը հիմնուի Արեւելեան Աիտնիի մէջ, Աղեքսանդրիոյ նաիյկին

ոս

Այսօր, Հ-ՄԸ Մ•ը եւ Հ^կամք՚ֆը մէկ ամբողջութիւն են եւ 
նոյն

3 իշո ղ ո ւթեանս մէջ տակաւին թարմ է, թէ ինչպէս, որպէս 
պոսեան Ազդ– վարժարանի աշակերտ, պարտաւորութիւն 
նէինք ա մէն կիրակի ներկայ գտնուելու եկեղեցւո յ ժամեր– 
յլթեան՝. Հակարււսկ մեծամասնութեան դժ՜դոհանքին, մենք 
ամօ))հ աատանհներս ա ւնօան աւ ձէհնօ ո մո ոհեո, ոնրւհա–

կաո ա

որպղսզր գզրւ սալ1ու֊ա1յ Կաս ար, սարյքաս տուս զերա– 
դւսրւնւսլր, վազէինք (^կամք^ի մարզադաշտը, եկեղեցւո  յ կից.

100 տարեկան է այսօր <^կամք՝^>ը՝

ա րւթիւ, Աղեք–«կ ամք^ի հիմնադրութեան 100 ֊ս/ մեա կին
ԷԽ

սանդրիոյ եւ Մոնթրէալի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝՜ ամք^)ի վարչութիւննե– 
րր պա տ շաճ հան դիս ո ւթիւնն եր ո վ կը տ օն ա կա տ ա ր են 100–/////– 
եայ յոբելեանը՝. Հան դիս ո ւթիւնն եր ը տեղի կ՝ ունեն լյն–– Աղես– 
քան դր իա 6՜10 Աեպտեմբեր, Լքոնթրէալ 26-28 Հոկ տեմբեր, 
2012։

մարզիկներուն փորձերը, որոնք պատիւ կը բեր է ին հայ անոլ–
100 –ամեակի ոգեկոչում կը նշանակէ յիշել, արժ՜եւորել եւ 
սհատել Հհկւսմք՝^ի տարիներու նոլիրական գործը, իր արւա՜ 
ութիւնն ու ազդեցիկ ներդրումը մեր դաղութներէն ներս՝.

Արմենակ Ալաճաճեանր, Երուանդ ա ր մ աքս ըզեան ը, Պերճ 
Թ ո ս ո ւն եանը, կ ա ր պիս Ափ ր իկեա նը> Զ ալէն ք՝րուտեւսնը, 
Արամ Աարգիսանը եւ ուրիշներ՝.

<Լկամք՝^)ի մարզիկներէն Պերճ Տէրտէրեանի 1 քայլ ոստու

մի (-10 (1950-^/ն) եւ Արամ Աարդիսեանի ձող նետելու–՜ 3-70 
(1959-շ/ն) իրադործումներր մինչեւ օրս չեն դեր ա զանցո ււսծ եւ 
Հ Մ Ը՝Մ՝ի կայքէջի (^^^.հՕ1ՈՇՈՇէ1՜ՈՇՈ.Օ1*§) մարզական բամ
բին մէջ կը յիշուին որպէս Հ-Ա՝ ԸՄ–ական մրցանիշներ՝.

1960 –ական թո ւա կաններ ո ւ սկիԸԷԸԸ^ Եդիպաոսէն ծայր 
տուած զանգուածային արտադաղթր կ՝անատայի ափերը 

մէ ՀՄԸՄի հզօր ըն տ ան իքին եւ իր անունը կցած 
ՀՄԸՄին, Աղեքսանդրիոյ, Լքոնթրէալի եւ Աիտնիի մէջ,

աստ նՂ–Ւ

ք՝իւ ր յարգանք բոլորին 
կեդդէ <^կամք^)ի ձՏ^-ամեակը,
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ԻՆՉՈ՞Ւ ՍԿԱՈՒՏ ԸԼԼԱԼ
(ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

է մարզոլի փոքր տ ա ր իքէն՝. Այս հիման վրայ 
ան մտադրեց Անգլիոյ հասարակութեան բաժ

նել թերթիկներ, որոնց մէջ ան լաւապէս կը 
պա շտ պան էր իր տեսակէտը՝.

Այս թերթիկները շատ թեան

ս ււյ ւչ լյ լ / աղ ւ / ւ֊ լս լ է ւ. ւյ ւյ ս լ//։ ւ– • լ ր > / ս չյ վ* ա Լ / է է

Պէյտրն Փաուըյլ զ^^ց (ՀԱկաուտին դիըքը^>՝ Այս 
դիըքը եղաւ սկաուտութեան հիմը ու դլվսաւոր 
ո ւղեցո յցը հանդիսացաւ շարժումին՝.

Անմիջապէս սկաուտութիւնը ծայր տուաւ 
Անդլիոյ մէջ, ծ ա յը ա դա ւա րւն եր ը մինչեւ իսկ՛ 
(ւուտու1 ան տաոածուեոաւ ան հլ / ե ա ե ան ոա–

ղութներուն մէջ ու հետղհետէ աշվսարհի բոլոր

երկիրներուն մէջ կա զմ ա կեր պո ւեցան ըս~

աուտուական թումբեր՝, ք^նական է, որ հայե

րը 1912-^ն իսկ նե֊

կա զմա կեր պո ւթիւնը՝.ցան

ձ.907 –ին Պէյտրն Փաուըլ, Պրաունսի կղզիին
թիւնը կրթութեան միջոց մրն է, որ 

ստ եղծել գործունեայ եւ օգտակար

քաղաքացիներ՝)՝)-. Այսպէս արտայայտուած է 
Լորտ Պէյտրն Փ ա ո ւըլ իր իսկ հիմն ած շարժո ւմին մասին՝.

Հիմնադիըին այս քանի մը տողերը /լամփոփեն ս կա ո ւտ ո լ– 
թեան իմաստը, նպատակը եւ օգտ ա կա ը ո ւթիւնը՝. Արդարեւ, 

մէկ պատանի սկաուտի նկարագիրը՝. Անոր կու տայ քաղա

քացիական որոշ կը թո ւթիւն, ն կա ր ա դիր ի ու ֆիզիքա կան 
տոկունութիւն, ինչպէս նաեւ պարկեշտութիւն ու վեհանձ– 
նութիւն՝. Ան է որ պ ատանիին մէջ արււսջին անդամ ըլլալով 
կարթնցնէ պա տ ա ս իյ ան ա տ ո ւո ւթ եան գիտակցութիւնը եւ 
անոր տենչանքներն ու խանդը փուղղէ զէպի միասնական 

ւր, պատանիին մէջ 
իր հոգիին մէջ լա–ի անհատա

ի նչպէս յարւաջ եկաւ սակայն այս մեծ դպը ոցը՝.

Սկաուտութեան հիմնադիրը Լորտ ԼԼ ո պըր թ Պ է յա ըն 
Փաուըլ, այս շարժումին դաղափարր յղացաւ, երբ անդլփական 
բանա կին հետ պատերազմի ճակատ կը գտնուէր՝. Անգլիացի 
զօը ա վա ը ը իր կեանքին մեծադոյն մասը անցուցած էր պատե– 

ս զշ զը Լլատարղ արւաչրն բա ն ա զո ւս ը, որու շսորտրւ ս զա ո ւտ~ 
ներու թիւը կը բարձրանայ 100 հազաըի՝. Այսօր այս թիլը հա–

յթներու

ինչ որ էր ասկէ 40՜50 տարի արււսջ՝. ներկայիս սկաուտր մնա - 
լով նոյն վեհանձն, արււսքինի ու ծարււսյող տղան, ունի պա

տանիի մը փափաքները իրականացնելու բոլոր միջոցները՝. 
Այսպէս, ան կը մասնակցի բանակումներու, խմբակային ար

ան իր գոըծօն մաս՜ 
ատանքնեբու շինոլ–

թեան, ինչպէս կամուբջնեբու, աշտաբակնեբու եւ այլն՝.

իւրաքանչիւր պատանի, որ փ արձանագրուի սկաուտա~ 
կան խումբի մը, երեք ամսոլան պատըաստութեան շրջան մը 
կ ւսնցընէ, որմէ ետք կու տայ իր երդումը՝. Աովորաբաը ըս– 
կաուտական երդումը պատանիին համար ւսրււսջինն է իր 
կեանքին մէջ, եւ այս պատճարւով ալ իր մէջ կ՝աըթնցնէ պա

տասխանատուութեան գիտակցութիւնը– ա յն պ է ս է որ ան 
փերդնու հաւատարիմ ըյյալ Աստուծոյ, ծարւայել հայրենիքին

ասկէ ետք է որ կը դւսրւնայ պաշտօնապէս

ա ո ւ տ ա

ահութեան ու ձերւն եր է ցո ւթեան զգալի սլւս– 
կցութեան եկած որ ապադայ մարդը պէտք 

իը մասնակցութիւնը կը բերէ բոլոր դոըծունէ 
հետզհետէ իր մէջ կը կազմոլին պատանիի մը ւսրւա 
լո ւթիւնն երը՚– դո րծա դր ելո վ աստիճանաւորՒ հւ
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հ(ՍԷ շտ պատրաստ)), ան կը րյարւնայ հնազանդ ու հետագայէն 
պաշտօններ վերցնելով էր մկֆ կւսրթնցնկ պա տ ա սխան ա– 
տըւութէւնը, գէտ ա կցո ւթէւն ը եւ վեհանձնութէւնր՝. Սկաուտ 
դառնա լո ւէ պա տ ան է էն մկ ջ յարւսթ կու գայ նաեւ, էնքնավրս– 
տահոլթէւնն ու ւէորձարւութէւնը, էնչպկս նաեւ, ֆէզէքական 
տ ո կո ւն ո ւթէւն ը՝ Ըլլալով խմբակէ անդամ, ան կը մա սն ա կց է

լան անոնք ար շա ւն եր, մրցո ւմներ կամ բան ա կո ւմն եր: Ընկե– 
ր ա կցո ւթեա մբ էրենգ տ ա ր եկէց պա տ անէն եր ո ւ., ան կը մաս

նակցէ բանակումներու, ուր անխուսափե/էօրկն կր վա/ե/կ

յէն մեծ ա զգեգո ւ

թէւնը պւստանէէն կ

լաուտութէւնը ա 
ատանեեն համար

ա տ~

էրականութէւն է, որ ւո 
ւյէներ՝. Այս կկտԸ նկատ

կ ապագայ քաղաքա–

թեան մասէն•

սկաուտական տասնաբանեան եւ անոր ոսկեղէն կանոնագէ– 
րԸ՝ Ւէ1 աւ^բորԼ^ կեանքէն րնթագքէն ան ուղեգոյգ պէտք կ րնտ՜
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ՆՈՒԻՐՈՒՄԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼԸ 
ՄԵՐ ՄՈԼՈՐԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ

ՈՒ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆ է
«.ՄԱՐԶԻՉԻՆ ԿԸՍԷ ՀՄ Ը Մ Ի ՍՈՒՐԻՈՅ 

ՇՐՋ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ ԱՆԳԱՄ 
ԵՂ.Ր ՅՈՎՍԷՓ ՏԷՐ ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ

Հարցազրոյցը վարեց՝ ՐաֆֆիյյիւԼահեան 
ՀԱԼԷՊ

Կ իլ֊լպէնկեան վարժարանը։ 1949 նետ~

ւած եմ գոբծի ասպարէզ, իսկ 1965–^՜ն

Ամո ւսն ա ցած եմ 1960եւ ունիմ երկ 
զաւակ Մանօ եւ քժալին։

Հ.Մա ր զվւ կ՝2) ի ընթերցողներուն ի^նչ– 
պէս կր ծանօթացնէր դուր ձեզ։

֊ Ծն ած եմ Հ ալէպ^ 1933 թուա կան ին՝. 
Լյ ախն ական ուսու մս ստացած եմ ԼԼզգ–

Ւ՞նչպէս մուտք դործած էք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի շարքեր։
- Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի մեծ ընտանիքին մաս կազմեցի 1948-^7^/։ Ան

դամակցեցայ սկաուտական <6.1/րւո ւն կ՝» խու մբին, ո բ ո ւն 

շարքերէն հասայ վխսբիչ ԷԼրււսթյորդի աստիճանին՝. Աարզա– 
կան կեանքին մէջ մաս կազմած եմ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի աթլէթի խում– 
բին եւ մասնակցած եմ երկար վազքի մրցումներու՝. Մաս

«Անդբ ա նիկ՝հ խու մբին՝.

աուտա

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մէջ վարած էք զանազան պաշտօններ։ Կրնանք 
մեզիւ ամփոփ տեղեկութիւններ փոխանցել Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ականի 
ձեր կեանքէն։

- Պատիւը ու նեցած եմ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի մէջ վարելու վարչական 
զանազան պաշտօններ՝, էյբկաբ ժամանակ եղած եմ ֆութպո-

ստան ձնած եմ

երեք խումբերու պատասխանա՜ 
տըւութիւնր– ((Մասիսէ, Հէյմդեհ^ 
եւ կրտսերներ՝. Եզած եմ Հ Մ - 
Ը՝Մ՝ի վարչական, իսկ քանի մը 
շրջան ալ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Սու֊րիոյ 
Լրջանային *–Լաբ չո ւթ ե ան ան–

պ ա տ ա ս յ

շարքերու,
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տէր աղալ

նութեան բաժակէն՝.

ա ո ա -

րուն արւա^նութեան՝. Մենք յա– 
ֆողեղանք յաղթել ՀՄԸՄէ 
Մ՝ Նահանգներու, տղող հղօր

^ուք ապրած էք մէութեան
մարզական կեանքէ փառքէ 
օրերը։ Այժմ է^նչւզէս կարժե–

էյւսղերն են, որոնք Ապրէլ 1990– 
էն տեղէ ո ւնեղան փա լւսնսէ մէջ՝. 
Հա/էպէ տղող պւս սքեթպո լէ

առաջէն ղէրքը եւ. դարձած է ւքա՜ 
ճարււս կանո ւթեան մէջող մը, էԱկ 
մարզանքը պարզապէս արհեստ

ւորէք ա րհես տա վա րժո լթեան 
ներ կայութէւնը մարզական 
կեանքէն եւ յատկապէս Հ*Մ*~ 
Ը*Մ՝էն ներս։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի օրուան Սուրիոյ Շրջանային Վարչու
թիւնը նկարուած Կեդրոնական Վարչութեան ան֊ 
դամներու հեւո։

Յէշատակելփ է՞նչ դէպք կը յէ՜ 
շէր անցեալէ օրերէն։

- ինեի համար յէշատակելփ

տ

- ^ատ կր ղաւէմ, երբ կր տեսնեմ որ նէւթականր հե թեան մ ա տն ել

տաքրքրութեան գլխաւոր տեղը կր գրաւէ այսօրուան մա 
զէկներուն մտքէն մէֆ՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը հէմնուած է եւ տարէներ

«ՀՊ արատած) ակումբը եւ տէր աղանք ա 
կին։

ան զէտակղու– 
անձնասոհ ան– Ւ^նչպէս կ՝ոլզէք եզրափակել ձեր խօսքըւ

՜ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ականներ ուն պէտէ բաւարարուէմ ըսե՜ճէգերով՝. Ո
ա–

Տշ1շօէ 
7ՕԱ1՝ յօսրոշ7
Օամշմ 1օսրտ 
քօր 8 Օձ^տ 
օր 12 Օջ^տ

1 1, րսօ <1շտ Ր^ւ՜Յոււմշտ 
75001 Բջոտ 
էշ1 331 42 96 10 10 
13X331 42 96 18 77 
տՅհօաէօւա>@տշԽօէօսր.€օրրւ

48, շօսրտ ւ1օ 1յ Լւհշրէժ
69003 Լ> օո
էշ1 334 78 60 13 66 
1՝3\ 334 78 60 92 26 
տշ73ո<ՋտշԽշէօսր.շօրո

67, Լյ ՕՅՈշհւծրշ 
13001 \13րտշւ11շ 

է01 334 95 09 30 60 
13\ 334 95 09 30 61 
րոՅ րտշ 111շ@ սՂւտէշշԼտ. 1՝ր

32-38,1110 I ԽււռւհշմօսէւՅո 
ձ՚օրօ\3ո
101 374 1 0 52 55 55 
13\ 374 1 0 56 40 30
Տ3հշր3@3րաւոօօ.օօու

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 6 (360) 9



ՀԱՅՍՍ ՏԱՆ ԿԱ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ 2014-Ի 
ՄՈՆՏԻԱԼԻ ԶՏՈՒՄԻ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ

եանն է՝. 27 տ ա բ եկան այս

մաբ զիկը 52 ան դա մ կրած է տզ

զային իյումբին շապիկը եւ 
կը նկատուի հա ւաքւսկան ին հիմ՜ 
նական տարրերէն մէկը՝. Լինաց– 
եալ յետսապահները բա ւա կան 
երիտասարդ ու թոստմնալից են՝.

Ակոյեան եւ Արտակ է, տիկարեւսն 
պիտի ամբողջացնեն պա շտ պա~

1/իջնապահ գիծի ալֆան ու 
օմեկան Հենրիթ Լքիյիթաբեանն 
է՝. ԼԼն հետզհետէ աւելի ու աւելի 
ինքզինք կը փաստէ թէ՛ իր 
կազմին Շաթթիոր Տոնեցքի հետ 

թէ ա զղա յին իյումբին հետ՝. 
Հենըէխ խազ ղեկավարող՝ փո~

Հ Գ. 13ոըոյեա(յ
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ ՜՜

ն շան ա կող մարզիկ է՝. Ան հայ–

կական ֆութպոլի անցեալի փարւքերը յիշեցնոզ մարզիկներ

014-^7 Մոնւո իա լի զտումի մզումներր կը սկսին I Սեպ

տեմբեր 2012-^/ն։ Հայաստանի ազգային թումբը՝ ի՝ • 
թմբա կին մէջ գտնուելով՝ մրցակիցներ ունի իտալ–

*Լւս զա ր եւսն ՝ Ար թիւր է տ իկա ր եան ՝ կ արլէն Ակրտչեան եւ

նգին կը պա տ կան ի՝. Անոր օգնականներն են <իէորգ

Կրւսսնոտարի մաս կազմող Արազ 0զպիիիզի՝ Արազ փայլուն

միջն ա պահ մրն է եւ՝ ան կա ս կած ՝ իր կա ր եւո ր ներդրումը

Հինգերորդ անգամ ԸՍԷաէոՀ Հայաստան կը մասնակցէ աշ–

էիւը մրցաշւսրքի մասնակցութեան՝ հայըենի կազմին ար

դիւնքներուն մէջ կը նկատուի որոշ յա րււսջ ղիմ ո ւթիւն՝. փեր– 
ջին զտումի մրցումներուն ան պիտի յաջո ղէ ր հասնիլ փլէյ– 
օաե մոոումնեոուն՝. Րսե նաեյորո. Տոոս մասնաեսուԹեւննե–

3աոաթպահ գիծի կարեւորագոյն մարզիկը Ատ րքո ս Փի~

կ՝ունենայ ազգային թումբին յաջողութիւններ ու նմէջ.

Անոր կողքին կը մնան էուրա Լիովս իսեանր եւ էտկար Սա

նս ւչա ր եւսն ր՝. Սուրա աւելի յաջող ելոյթներ կ ունենայ եւ 
միշտ ալ նկատի կ ւսրւնուի մարզիչին կողմէ՝.

աւն՝ Հայաստան պիտի կատարէր 42 մրցում՝. Պիտի յաղթէր 
■ մրցում եւ նշանակէր 30 կ ոլ՝.

Հայրենի կազմին բեր դա պահո ւթիւն ր տակաւին կը վ ս տ ահ– 
ի Աոմւսն Պերեզովսկիի՝. Ան կը նկատուի փայլուն բերդւս–

ս տ անիՍինասեւսնի հետ ա զ զա–

յին թումբը ցարդ կատարած է 26 մրցում՝ յա զ թած է 9
Աար զիչ փա ր դան

յաջո ղո ւթեան դա ղտն իքը եւ ո ւմւս կան ո ւթիւնը միջնապահ 
դիծն է՝. Վարդան Աինասեան յաջո ղած է Հենրիթ 
Ա թի թ ա ր ե անն ու Պ՝էորգ Ղ^ազարեանր իրենց ճիշղ 
պարտականութեան վրայ զետեղել ու արււսւե/ազ.ո ւնս

ցում կը կատարեն անոր հետ՝.

Ա ետ ս ա պահ գիծի ամէնէն փորձարւուն արդէն «ծ՜երացած՝ն 
Սարդիս Աովսէփեւսնն է՝. Հակաւււսկ իր յարւաջացւսծ տարի–

անգամ կրած է ազգային թումբին շապիկր՝. Անոր անմիջա

կան օգնա կանը նո յնպէ ս ւիորձարւու Աո պէ ր թ Ար զո ւման–
մարզիկ միթն ա պահ դի^քի թա ղացած ըլլալով՝ մարզիչ
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Եթէ Ղսյ^յ3 սյրլ^յ^յք ք1^–
դապահ Պ եր եզո վս կին

երիտասարդ կազմ մը՝. Ան

է> տ ա ւ ի ա
ցակիցներ

է՝ Չեխիա,

ա Րւաջին երկու. դիրքեր էն

նայ րյյալ։ ^էյուրօ 2012»–^

ր են ի մարզիկները ներկա

յացուցին գեղեցիկ ֆութ

պոլ եւ արձանադրեցին ան~ 
ն ա իյըն թա ցօր էն դրական 
աորւեւնօնեո։ Աւս մոոո ւմ~

տակ կր ըս

ելս յթն եր

նո ււս–ո ւն են ան

ա

թեան մէջ՝.

Աարզիչ ւԼարդւսն Մի՜

քինկները միշտ ալ ի վիճակի 
են անակնկալներ ս տ ե զծ ե– 
լու։ Պ ո ւլկա ր ացիք վերջին 
տարիներուն այնքան ալ զւայլո ւն չեն, սազայն զը Անան 
դմուար մրցակիցներ։ Մինչ մալթացիք կը մնան անորոշ կազմ 
մր, որ սակայն վերջին տարիներուն ոչինչ կրցած են ընել։

Հենրիխ Մխիթարեան (աջին) միջազգային 
մրցումի մը ընթացքին։

ն ա ս եան եւ իր տզաքը 
կը դիտակցին տյս պա ր տ ա–

7-ին Մալթայի մէջ, իրենց ա րւաջին մրցո ւմո վ, պէտք է

ֆութպոլասէր հասարակութիւնը կը հետեւի իրենց յա զ թա~

մի մր ցա շա րքի ամէնէն անակնկալ կազմերէն մէկը կրր–

՚էյտշշտ խտէ տէշբտ օ\ոօջ օոմ. էԽ Բօրշ

ՏՕ1՝ՏԼ

§ տ

օսքքւօձ

. ս*» ■» ֊ ■ - ֊ ■     —  ^ցլյւհ–

աքօտ@թ^ւ11օո– աօոշշՅ ս. շօրո 
թօ\օ11օո– րռօոշտՁս. շօա

Րս11 օք շհսրրոՅ, 
Մօտէ€քս11^ ժշշօրսէ€ժ 36 րօօրոտ 
աւժ 6 տսւէՅՏ \\մէհ էււ.ժհմժս(ւ1 
հՀօ.էնւ%/ շոր շօոժւէէօո1ոՀ, 
ժւրշշէ սշշշտտ էշԽբհօոշ 1ւո6, 
աէշրոշէ շօոոշշէԽո, րոսսհսր, 
տօքշէ^ հօ% <2ոհ1 տսէշ1հէշ ՄՄ 
ՐրՄսէՑ հսէհրօօրո ^ւէհ հարմր^շր. 
Մհշ տաէշտ շտւ (2շշօրորոօ(Խէշ 
3 <շժս1էտ օր <7 քօ.1ո11)> 
ր^ւէհ բօ֊րշոէտ օոժ 2 շհւ1ժր€ո.

տաււ ւ ւ

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 6 (360) 11



հէւ֊ հայութեան սէրտէն մէջ կը գտնուէ։

Մա ր ղա խա ղեր ո ւն փակման հանդէ– 
ս ութիւ֊նը տեղէ ունեցաւ Շաբաթ, 7 
3 ո ւլէս է երեկոյեան ժամը 6-30^/ն, հ(Պ րր՜ 
մէնկհամ Հ այ Սքուլ)՝)է ֆութպոէէ մար– 
զադաշտէն վր ա յ, մեծ թէւով Հ-Մ՝՜ 
Ը-Մ ասէրներու եւ համակէրներու ներ

կայութեան՝. Հանդէսութէւնը սկսելէ 
արւաէ մարզադաշտ ժամանող հանդէ– 
սատեսներուն հւսճելյէ ժամանց րնծայեց 
երգէչ 3արութ 3ակոբեան հրամցնելով 
ուրաէյ երդերու փունջ մը։

Այնուհետեւ, հեր թա բա ր մարզա

դաշտ արււսջնորդուեցան օրուան պաշ

տօնական հէւրերը, որոնցմէ ոմանք 
շնորհաւոր ական ելոյթներ ո ւնեցան եւ 
բարձը գնահատեց էն Ն ա ւա ս ար դեան 
մարզախաղերու ն ախա ձերւն ո ւթէւնը։ 
Եէոյթ ունեցան քոնկրէսականներ Պրետ 
Շթն եւ Հա ո ւըր տ Պրրմրն, Լոս ԼԼնճե՜ 
լրսէ քաղաքապետական էյորհուրդէ ան~ 
դամ Փ&լ վրէգորեան, վալէֆորնէոյ 
ն ահ ան դա յէն խորհրդարանէ թեկնա

ծուներ կրէկ վրէդորեան եւ էտրէն 7/ա՜ 

զար եան։

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 
37-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒԹԵԱՄԲ 

ԳՕՏԵՊՆԴԵՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԷ

3-7 3 ուլէս ընթացող մրցո ւմներ ր ել 
փ առատ օնը *1յ ա ւա ս ա ր դեան էս կա կան 
մէջավայր մը ստեղծերէն շրջանէն ներս 
եւ եկան հաստատելու, թէ ՀՄԸ՝Մ՝ը 
այն եղակէ կա զմա կեր պո ւթէւնն է, որ 
էր հետ ա պնդած նպատակներուն շնոր–

ՀԱՆԴԻՍՈ ՒԹԵԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ
Հանդէսութէւնը սկէզր առաւ ժամը 

7-էն։ Շրջ^նայէն սկաուտական եւ մար– 
զական էւորհուրդէ անդամներու արնաէ 
ն ո ր դո ւթեա մբ, մարզադաշտ մուտք 
դործեցէն Արեւմտեան թեմէ Արււսջնորդ 
Մուշեղ Արք՝ Մտրւոէրոսեան, Հ-ՄԸՄէ 
Նա ւա ս ա ր դեան 3(~րդ մարզախաղերու 
պատուոյ նախագահ տէր եւ տՒկ. Գ ա–

գէկ եւ Մատէնէ վէորգեաններ, «Տէ՜ 
պար Հ-Մ'՝Ը Մ'՝ակ ան քոյր Մարօ

•Յկչիչե ան, Հ Մ-Ը-Մփ Ն ա ւա ս ա ր դեան 
3^-րդ մա ր զա էյա ղեր ո ւ պատուոյ նա

խագահ ճորճ (էամկոչեան ե-֊ՀՄԸՄ-ի 
Շէջանայէն վարԼութեան կազմը։

Օրուան խօսնակներն էէն ւվաստա՜ 
կա շա տ Հ-Մ Ը Մ–ականներ Աէւզէ Օհան֊ 
եան (հայերէնէ եւ Արման վէլէճեան 
Լանդլերէն), որոնք տողանցող մասնա– 
ճէւղերը ներկայացնելէ բացէ ն եր կան ե՜ 
ԸԸ ո,վեւորեցէն Հ-ՄԸՄ-Է հարազատ 
պատկերը ներկայացնող եւ յատկապէս 
Նաւասարդեան մարզախաղերու 37 տա– 
րէներու յաջո ղո ւթէւններ ը րն դդծ ո ղ 
գեղեցէկ խօսքերով՝.

Զերւնարկէն հան դէս ա վա ր ո ւթէւն ը 
կատարեց Նտւասարդեան մարզախա՜ 
ղերու կազմակերպչական աշխատանք– 
ներուն մէջ մեծ ներդրում ունեցող եզր– 
Աեւակ կ ա ր ա պետ եանը, որ արւաջէն հեր

թէն հրաւէրեց ներկաները վայրկեան մը 
յ ոտնկայս րւո ւթեա մբ յար դելո լ յէշա– 
տակր մեզմէ առ յաւէտ բաժնուած բո~ 
լոը Հ-Մ-ԸՄ-տկաններուն եւ յատկա

պէս վերջերս մահացած Շրջտնայէն 
>֊Լա ր չո ւթեւսն ան դամ քոյր քէէմա Աբե– 
դէ՜Սաղրեանէն: Ապա ան ներկայացուր 
օրուան պաշտօնական հէւրերը։

Մարօ Քէշիշեան
Նկարներր՝ Պերճ եամճեանի
ԼՈՍ ԱՆՈԵԼԸՍ

աբաթ, 7 ՅոլլԼս 2012-^ր 

կէ» գէլերէն, բազմա– 
հազար Հ Մ■ Ը ՝Մ՝ ասէր– 
ներու մասնակցու– 
թեամբ, <(ժկըրմէնկհամ 

Հայ Աքուլ՝)՝)է շբջափակէն ներս, տօնա

կան ուրաէյ մթնոլորտէ մէջ էբենց փայ

լս ւն աւարտէն հասան Արեւմտեան Մ • 
Նահանգներու շրջանէ Նա ւա ս ա ր դեան 
37-րդ մարզախաղերը՝.

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 6 (360) ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 6 (360)

ՀԻՒՐԵՐԸ
Հան դէս ո ւթեան հէւը եր ո ւ կա ր գէն 

էէն, վերոյէշեալ անուններէն բացէ, Հա

յաստան է դլխաւոր հէւպատոս կ՝րէգոր 
3 ո վհաննէս եան, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է կեդրոնա
կան վա րչո ւթեան ան դամ եղյբայրներ 
3ակոբ Թէւ֊ֆէնքճեան, Վփդէն կ՝աւթեան 
եւ վէգէն փորթեան, Հ-Յ-Ղ՝՝ Արեւմըտ– 
եան Ամերէկայէ կեդրոնական կոմէտ է է 
ներկայացուցէչ կ-օգօ թ՝ոփալեան, Հայ 
վատ է յանձնախումբէ ատենապետուհէ 
Նորա Յովսէփեան, ՀՕՄ՜Է Շէջանայէն 
վարչութեան ատենապետուհէ դոկտ– 
Նտյէրէ Տէրտէրեան, Ազգայէն վարչու
թեան փոխ ատենապետ ճորճ Չորպաճ՜ 
եան, վալփֆորնէոյ նահանգէ վերահս– 
կէչ Ժ՝ան Ձէա Լոս Անճելըսէ քաղա
քապետական խո րհո ւր դէ ան դամ Տենէս 
Զէխ, (շօոէ1՜օ11շք) ուէնտէ կրուրլ
եւ էր ա ւա բան վար մ էն Թ ո ւր թանչէ, 
Փտսատէնայէ քաղաքապետական խոր

հուրդէ ան դամ փրէս Հոլտրն, Պ ըր պէն– 
քէ քաղաքապետական խորհուրդէ ան~
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

մարզադաշւոին վրայ՝.

Լ֊ սյ ւ լ • 1 ս ,

ապա գրաւեցին իրենց

V

ա–

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Լոս ԼԼնճելը–

ւո ա ս
միա յն

մեծ

իր եր կար տարիներԸՄի

2012» տիտղոսին արմանացած քոյր Աա–

ս սւ տ Ո ս ա

նչիւբ յաղթանակ, 
ցրտութեան առիթ է

ւո ա

վա ղ եմի ա տ ա~

ծ ա փ ո ղջո յնն եր ո ւ ներքոյ սկիզբ 
առաւ անհա մրեր ո ւքժեա մո սւսասուոո

տողանցքը Հ-Մ-Ը-Մ-ի
Աո-ա

ելս Կը յէՂեն՝ջ ոլ– կը յէՂե5նենԸ՝ թէ հայ՜ 
կական այս մթնոլորտը մերն կ, Հ–Մ՚՜

րնտա

՚ւս հայաստասոր 
իյքով ու Ափիւրւքո

ւս~

ւս~

Ընդհ անուբ իյմբապետուհի քոյը 
իեւսլին Հինտոյեանի հբահանգով սկիզբ 
առ. ւսւ շքերթը– Մեծ ա պէ ս տպաւորիչ 
էին տ ո ղանցքին սկիզբը քալող այն 
նախկին Հ՝Մ՝Ը՝Մ■ ականները, որոնք 
քաղաքացիական իրենց պարտականու՜ 

տարյտազող սը դսւսԿւստսց սրւսօ՜ւսԱ ու

նակ անոր նկարը կրող շնորհաւորական 
հսկայ պաստառ. մը ներկայացնելով

ԲԱԺԱԿՆԵՐՈՒ ՅԱՆՁՆՈՒՄԸ

թեան ու աղատու

լսա գաԿ ս ու տրպար Ս Լ Ս ՝ աղա սբ 
Առաջնորդը խրախուսեց Հ՝Մ՝~ 
Ը-Մ–ականները իրենց երթը շարունակել 
Հ՝Մ Ը՝Մ ի դրօշին տակ, եւ եզ ր ա կա~ 
ցուց ըսելով– ((՝իւսլեցէք խրոխտ, հայու 
անունն ու վարքը բարձը բռնեցէք, մտ

ան կա խո ւ~ 
րհրդանիշը–. 
եդի աչքերը 

դուք շւսրունւսկէք ձեր երթը՝ մինչեւ որ

էին Աֆղանիստա 

պայմանները՝. ատուոյ հարթակին աոս

գնահատւսնք անոնց մա տ ո ւցած ազգու

տացող Ար պա ր գեւա տ ր եց րւր աքա սչրլ– 
րը՝. Այս ովԼ ս պա ր գեւա տ ր ո ւեցան իէո– 
պէրթ Աս ա տր ե անը, Արմէն Պապաս՜ 
լուքեանը, Ա արդիս Պ ոյաճ եանը, Պ՝ւսրօ 

րիթիքա շեանը, էվովիկ էիա ր կ ո ս եան ը, 
Ա՝ան Լիերկէօրեանր եւ Արա իՒ ա մա մեւս՜ 

րը, Շրջանային մարզական խորհուրդի 
անդամներու օգնութեւսմբ, յանձնեցին 
պատուոյ նւսխադահ ու է ր եւ տիկ– ^իա– 
գիկ եւ Լիւստինէ <իէ ո ր գեանն եր ը, տար– 
ւան ((Տիպար Հ–Մ՝Ը՝Մ–ական՝» քոյր Լիա– 
Ր° ՝ք*էլՒւեա նը, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական 

ֆէնքճեանր, Լրջանային վարչութեան 
ատենապետ եղբ– <ի առնիկ Արրահամեա–

Ալեք Արարատեանն ո 
նի պ ա տ ա ս իյ ան ա տ ո ւ ա՜

ծանին մեր բոլոր հողերուն վեբեւ, Աբա–

դարաւոր երազները^)՝.

Ը–Մ՝ի մեծ րնտանիքը, նորագոյն ((ՏԼա– 
ւախք՝հ մասնաճիւղէն մինչեւ շրջանի 
ա ռաջ ին եւ հիմնագիր Լոս Անճելըսի

ՆԱՒԱՍԱՐԳԵԱՆՏՈԳԱՆ8ԲԸ
քա լեցին, բարեւեցին պատուոյ հիւրե՜ 
րուն ու զիրենք խրախուսող ծովածա–

Պաշտօնական յայտագիրի աւար

տին, մարզագաշտին վրայ ծածանող 
վա՚ր առնուեցաւ, եւ, Ընդհանուր 

խմբապետուհի քոյբ իՒւսլին Հինտոյեա՜ 
թեան, նուիբ՜ 
հին։

նի ձե
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ՃԱՆՉՆԱՆՀ

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 37-ՐԴ 
ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ՊԱՏՈՒՈՅ

ՆԱԽԱԴԱՀ ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԴԱԴԻԿ
ԵՒ ՄԱՏԻՆԷ ԴԷՈՐԴԵԱՆՆԵՐ

Ն
աւասարդեան 37-րդ մարզախաղերը վայե– 
լեցին տէր եւ տիկին Գագիկ եւ Մատինէ Գէ– 
որգեաններու պատուոյ նախագահութիւնը։

Գագիկ Գէորգեան նախագահն է Յայ Ոսկերիչնե
րու Միութեան եւ «Տտէօէ յօ\^/օ1ր՜\< հօստօ»–ին։ Աւելի 
քան 30 տարիներ գոհարեղէնի արդիւնաբերութեան 
մարզէն ներս ծառայելով՝ ան արձանագրած է բացա
ռիկ յաջողութիւններ եւ արժանացած է համաշխար– 
հային ճանաչման։

Գագիկ Գէորգեան ծնած է Յայաստանի մայրաքա
ղաք Երեւան, ուր նաեւ հասակ նետած եւ ուսում 
ստացած է։ Շատ փոքր տարիքէն սկսած է աշխատե
լու իր հօրեղբօր՝ Երեւանի գոհարեղէնի աշխատանո
ցը։ 1977-ին սկսած է յաճախել գոհարեղէնի գոլէճի 
ձեւաւորման եւ ադամանդ տաշելու բաժանմունքը։ 
Աւելի ուշ, ան անդամակցած է Յայաստանի արուես
տի հիմնարկին՝ իբրեւ ձեւաւորող։

Հայկական գոհարեղէնի աւանդութիւններուն ար
դէն իսկ ծանօթ Գէորգեան, իր մարզէն ներս աւելի 
մասնագիտանալու համար, 1979-ին կը փոխադրուի 
Մոսկուա, ուր կը դիմագրաւէ նոր իրականութիւններ, 
կը յաղթահարէ իր դէմ ցցուած դժուարութիւնները, 
յաջողութեան կը հասնի՝ ստեղծելով իր պայծառ 
ապագան։

Արդէն ինքնավստահ իր արհեստին մէջ, Գագիկ, 
իբրեւ մասնագէտ ձեւաւորող եւ ոսկեայ նուրբ գործե– 
րու նորոգող, կը միանայ Խորհրդային Միութեան Ար– 
ւեստի հիմնարկին։ Մոսկուայի մէջ ան շուտով մեծ 
յաջողութիւններու կը հասնի եւ 1991-ին կը հիմնէ իր 
առաջին անձնական ընկերութիւնը՝ «էտէօէ յօ\^օ1ր7 
Ւ1օստօ»–ը, ապա՝ ընտանեկան փոքր գործարան մը, 
ուր տաղանդաւոր ոսկերիչներ կը ստեղծագործեն 
գոհարեղէնի իրենց գեղեցկագոյն նորաձեւութիւնե
րը։ Աւելի ուշ, այս գործարանը կը հանդիսանայ 
«էտէօէ» վաճառանիշը, որուն վրայ կեդրոնանալով՝ 
Գագիկ արագօրէն կը հմտանայ գոհարեղէնի ճար
տարութեան բոլոր գաղտնիքներուն։ Այսօր, ընկերու
թիւնը Եւրոպայի գոհարեղէնի ճարտարարուեստի 
մեծագոյն կեդրոններէն մէկն է։

Իր կենսագրութեան նոր եւ հետաքրքրական էջը 
կը բացուի 2009-ին, երբ Ռուսիոյ մէջ ան կը հիմնէ եւ 
կը նախագահէ Յայ Ոսկերիչներու Միութիւնը։ Երկու

տարիներու պաշտօնավարութեան ընթացքին կա
րող առաջնորդ մը հանդիսանալով՝ ան կը յաջողի 
մարդիկ համախմբել իր գաղափարներուն շուրջ։ 
2011-ին միջազգային Յայ Ոսկերիչներու Միութեան 
նախագահը դառնալով՝ կը սկսի իր Գրագիրները ի 
գործ դնել։

Իր ղեկավարութեան ընթացքին կը սկսի հրատա
րակութիւնը Յայ Ոսկերիչներու Միութեան միջազգա
յին պարբերականին, իսկ 2011-ին, Յիմնարկութիւնը 
յաջող ցուցահանդէս մը կը կազմակերպէ Երեւանի 
մէջ, ինչ որ երկար տարիներու երազն էր Յայ Ոսկե
րիչներու Միութեան անդամներուն։ Յայ ոսկերիչնե
րու նոր հիմնարկութիւններ կը բացուին Յայաստա– 
նի, Չեխիոյ, Ռուսիոյ, Պելճիքայի, Միացեալ Արաբա
կան էմիրութիւններու եւ Արժանթինի մէջ։ Կը բացուի 
հիանալի կայքէջ մը, որ հաղորդակցութեան միջոց մը 
կը հանդիսանայ աշխարհի հայ ոսկերիչներու բոլոր 
հիմնարկութիւններու անդամներուն։

Գոհարեղէնի դպրոցին բացումը իր կեանքի կարե
ւորագոյն Գրագիրներէն մէկն էր, զոր կարճ ժամանա– 
կի մէջ իրականութիւն կը դարձնէ։ Իր գլխաւորու– 
թեամբ, Դեկտեմբեր 2011-ին, Յայ Ոսկերիչներու Միու– 
թեան առաջին դպրոցը կը բացուի Մոսկուայի մէջ եւ 
այնուհետեւ, այս տարի, երեք այլ դպրոցներ՝ Արցա– 
խի, Երեւանի եւ Լոս Անճելըսի մէջ։

Իբրեւ հայ՝ Գագիկ միշտ ցանկացած է օգտակար 
հանդիսանալ իր հայրենիքին։ Այսօր, Յայ Ոսկերիչնե
րու Միութիւնը աշխատանք կը տանի ստեղծելու 
ազատ տնտեսական գօտի մը Յայաստանի մէջ։ Ան 
խորապէս կը հաւատայ, որ հայեր միասնաբար 
կրնան յաջողիլ եւ ծաղկիլ։

Գագիկ Գէորգեան ամուսնացած է եւ ունի երկու 
զաւակ՝ Գայիանէ եւ էդուարդ։ Կինը՝ Մատինէ Պա– 
պայեան ծնած եւ հասակ նետած է Երեւանի մէջ, ուր 
նաեւ յաճախած է տեղւոյն արուեստի գոլէճը, ուրկէ 
վկայուելէ ետք՝ 1981-ին, ամուսնացած է Գագիկի 
հետ։ Մինչեւ 1999 թուական Մոսկուա ապրելէ ետք՝ 
փոխադրուած է Լոս Անճելըս։
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ՆԱՒԱՍա՚ԴԵԱՆ 37-ՐԴ Ս՜ԱՐՑԱԽԱՂԵՐՈՒՆ 
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Հ Մարօ Քէշիշեան

V ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

Նտ~ ա՜Ա յնուհետեւ սեղանները օրհնեց,

Արեւմտեան ԼԺեմէ Արւաջնո րդ (/ուշեղ 
Արք՝ Մարտէրոսեան։ Առաջնորդ հայրը 
նաեւ ընթերցեց (Լրամ Ա– Հայրապետէն 
օ ոհն ա ոե ր ո, որ ո ւո ո ո լած եր Նաւա–

էրակէ, 1 Ցուլէս 2012-^ր 
երեկոյեան, «^7ունէվրրսըլ 
Հէլթրն՝>՝) պանդոկէ սրահը

ղերուն յւսթւղութէւնները առ. է գնա

հատ անք Սպէտակ Տտն //րայ ծածանած 
ամերէկեան դրօշ մը եւ համապատաս~ 
էյւսն հաստատագէրր յանձնեց Շր^տնա– 
յէն վարչութեան ատենապետ ^Ղե1՝ 
վւսռնՒկ Աբր ահամեանէն՝. Ւր ս ր ւո է 
էյօսքր փ ոխանդեց նաեւ Լոս Անճելըսէ

37՜րդ Տենէս Ջէյն՝.

Ընթրէքէ դադարէն ցուցադրուեցան

ներու լաւասարդեան յաղթանակները։

(էամը 7-8, ընկերայէն ժամէն եւ յէ– 
շատ ա >

մուտք դործեցէն եւ դր ա ւեցէն էրենց

տեղերը։

ձեռնարկէ կա ղմա կեր պէչ յանձնա–

ձերւնա ր կէ հանդէսավարութէւնը կա

տար եՑ եղբ– Շ անթՀ այթայեան։ Ներկլա

տեսեր է ղն եր: Առւս^էնր կր ներ–

մ ականը

անոր արձանագրած յա^ողութէւնները 
էսկ եր կր որ դր պատուոյ նախւսգահ

եաններու կենսադրական դէծ եր ր եւ

տէր եւ տէկ– վագէկ եւ (/ատ էն է վէ ո ր գ–

րած յաջ ո ղո ւթ էւնն եր ր Տես եր էղներ ը

մեծ հետաքրքրութէւն ստեղծեցէն ներ–

բայրներ Յտկոբ ԼԺէլֆէնքճեան եւ վէ–

կաներուն մօտ։

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԻՒԸԵԸԸ
Այնուհետեւ, եղբ– Հայթայեան ներ

կայացուր օրուան պաշտօնական հէւրե– 
րը որոնց կարդէն էէն ԼԺեմէ Արւաֆնորդ 
(Ըուշեղ Արք– Աարտէրոսեան, Լոս Անճե՜ 
լրս է մօ տ Հ՝Հ՝ գրաւոր հէւպա տ ո ս 
վրէգոր 3 ո վհաննէս եան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ–Է

(Լմերէկայէ կեդրոնական կոմէտէէ ան~

Հարէ գալուստ մաղթելէ ետք, 
էրեց ղանոնք յոտնկայս ուն–

նէ եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է 4*այլերգները ղորս

ՊՐԵՏ ՇԸՐՄԸՆԻ ԵՒ ՏԵՆԻՍ 
ԶԷՅՆԻ ԵԼՈՅԹՆԵԸԸ

Ըն թր էքէն ետք գործադրու

ՀՕՄ՜Է Շր^անայէն Վա րչո ւթեան ներ– 
կայացուցէչներ, վա լէֆո րնէոյ նահան՜ 
գայէն խորհը դար ան է թեկնածու Ատ~

լս

վրէգորեան:
արւաֆէն բամէնո վ բեմ հրաւէրուեցալ 
քոնկրէսակւսն Պրետ Շըրմըն, որ շնոր–

ակւսն՝հէ տէտղոսէն արմանացած քոյք*՜ 
^77,/77//7^^/7՛ Հ՝ՄԸ՝Մ՝Է Շրջանայէն
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Ձախին՝ պատուոյ նախագահ Գագիկ Գէորգեան։ Կեդրոնը Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Արան Ա. Կաթողիկոսին օրհնագիրը կը յանձնէ Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Աբրա– 
համեանին։ Աջին առ ի գնահատանք Նաւասարդեան մարզախաղերու, քոնկրէսական Պրետ Շըրմըն Սպիտակ Տան 
վրայ ծածանած ամերիկեան դրօշ մը եւ համապատասխան հաստատագիրը կը յանձնէ Շրջանային Վարչութեան 
ատենապետ եղբ. Գառնիկ Աբրահամեանին։

վ ա ր չ ո ւ թի ւ ն ն եր ո ւ ցիչներ

եւ բազմաթիւ այլ հիւբ եբ ՝. Ան յատուկ

ա տ անքին՝. Ան

շնորհակւսլութեամբ ներկայացուր նա

եւ ձերւնարկի կազմակերպիչ յանձն ա–

կը զօրակցին Հ-Ս Ը Մ֊է վ^րելքին,
նմէջ ակն յայտ կին ծանօթ

ա ս ւս լյ յ

րԻն յոր

տադիոսկերիչներ, որոնք եկած կին յարգելու 
իբենց անդամակցած Հայ Ոսկեբիչնե~

ս տ ա ա ւա ֊ ս տա~տօն ա սլկ

ա տ ա ս
հա յր ենաս կ ր։սա

կը հասնի միայն իրենց ամբողջական 
նուեոումեն եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Ւ> (ԸքՀաոձրա–

րված կ րԱալ

Հ Մ Ը Մ– Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ւա տ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ի Շրջանային Վ ա րչո ւթեան

րին բ եմը յ ա նձնեց

եղբ՝ Վիգկ^1 Տագկսեան՝. Ներկաներր ող֊ նիկ Սբբահամեանին:

տեց– <ՏՀ1՝Ս ՝ե՝Ս ՝ը րսքսասպատաղ գազ– 
մակերպութիւն չկ։ Անիկա իր ժողո–

սլկսղի ծարւայկ նոյն ինքն իրեն ծնունդ 
տուած հա ւ ժո ո ո մո ւո րւեն: ւա ւա օա Լ ա–

ինքն ա ս ի ր ո ւթ իւն ը,

յ

ջունելկ ետք, եղբ– $ւսզկսեան բաբի գա

լուստ մաղթեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի րն տ ան իքի 
նոբագոյն անգամնեբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

«ՏԻՊԱՐ Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ–2^Ի՝ 
ՀԱՅՐ ՄԱՐՕ ՀԷՇԻՇԵԱՆԻ ԽՕՍՀԸ

ւասաբդեան մաբզա Եղբ՝ ԼԼբբահ ա մեան արււսջին հեբթին
նախագահ տկբ եւ տիկ– Պ՝ւսգիկ եւ Աա~ նեբկայացուց ՀհՏիպաբ Հ Մ• Ը Մ՝ական֊
տինկ Պ՝կ ո ր գեւսննեբ ո ւն եւ շ նոբհ

րե9 տ ա բ ո ւան «5 իպա բ Հ՝Մ Ը՝Ս –ական՝>՝)
քոյր Մարօ ^կշիշեանը՝.

ու յա֊

գիւնք են Հ Մ Ը Մ• ա կաննեբ ո ւ, կամա–

2012»/, տիտ ղ ո սին արժանացած բրւ յք 
1/արօ ՝քձկշիշեանի կենսադրական գիծե–

ա ա

տ ա

սաօ ղը ւրորօոս րյւս Սղարէդ ւսյղ չղ1ժա– 
յի^յ խյթացքըւ Անոնք իբրեւ արււսնձին
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րԱար՚ս

ներ առ

Պատուոյ նախագահը, Մուշեղ Սրբազանը եւ Յարութ Սասունեան։

ծաւէ ողջոյններ ով գնահատուեցան ներ–

էր ո ւթէւն-

եւ Սեր Կայ ազդր երրտասարդու 
հէմնական հէմքն կ, նա էսկապկ> 
մախմրում կ մեր ազդէն, եւ ես դդ

եմ ա ս ե լ,
ու

սեր էց ելնում կ ես պկտք կ անեմ, այս

ամենափոքր մր^նէկկն մէնչեւ տարեց 
ծերունէն եւ էնքզէնք հպարտ մառան– 
գոբդը ղգաց «Տէպար Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~ 
ւսեան՝հներու ա ւն > արանեն. որ ((Իարձ՜

տօն ա պկ ս ստա

ԼԼպա, ամկն րանկ ւ/եր դասելո կ մ եր 
հայրենէքն ու հայ լեզուն ան հրաւէրեց 
ներկաներր մասնակցելու կ,աւասարզ– 
եան եզրափա կէշ մրցումներուն եւ 
փակման հանդէսութեան ՝. ԼԼն Հայ է)ս՜ 
կերէշներու էքէութէւնն ու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 
եզր այրական մէութէւններ նկատելով 
էյոստացաւ էր գլէյւսւորած Ոսկերէթւե~ 
րու Մէ ո ւթե ան ան ո ւն ո վ թիկունք

հարազատ թարգմանը հան դէս ան ա լո վ 
շտ պատրաստէ ր/ լա / ս ո ր վեցո ւցած

է բոլորէն՝.

որդեան շն ո բ հ ա կա լո ւ թէ ւն յայտնե3 
էրենց րնծայուած պատէւէն եւ վստւս– 
հութեան հ ամար, որուն ւսռէթո V երհ՜ 
րորդ հայրենէք մր յայտնաբերած կբ՝.

թկն ետք, եղբ– ^էառնէկ ԼԼբբահամեան, 
առ ե ռնահատանօ 9» կ ո ր ռեանն եր ո ւ

նո ւէբ ո ւմէն

ս

կերէչ եւ այսօր լէնելով հա~ 
սյէն հայ ոսկերէչներէ մէոլ–

յ ւս ւ֊ ւ-ս է» ււյ ւյ լս ս 11 Լ.ւյ ա ւյ

ածելով այսօր ուան այս 
դն ահա տ անքր կր ձօնեմ մեզմէ առ յա–

/ />/ < / / < Ձ / < / *

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵԼՈՅԹՆԵՐԸ

որ ճէշդն ասաց էնձ համար մեծ յայտ՜ 
նա բեր ո ւթէւն եղաւ՝. էէօտ ^4 ամս էց

ներ ունեցան Լոս 1Լնճեյրսէ քազաքապե

տական ևտրհուրռե ան ոա մ Ո ւենտ եա

րրոսց ծառայուլօրւսր Տասեստա– 
ւս տարեցէն ել րււո. անցան, դա~

տութէւն ու

ծրնկերներկն Մայքրշ Լանդվըր՝.

Պաշտօնական յայտադէրէ աւար– 
ա–տ

ՊԱՏՈՒՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳԱԳԻԿ 
ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ԽՕՍ՝ԲԸ

սօր գտնուէյու^ այս դահ լէճո ւմ, էմ ազ

դէս ներկայացուցէք եր է շր^ ա սլա տ ո ւմ
Ա յնուհետել ա ւա–

ցած հայկական եւ մէջազդայէն երդերն 
ու պարեզանակներր //եծապկս էյւսնզ ա~

նա խա դահո ւթէւն ր յա տ կան շո զ էյռա՜ 
դոյն երէցներու փ ո խւսն ա կո ւմր՝ Եղբ՝ 
<էւսռնէկ ԼԼբբ ահա մետն X/ ա ւա ս ա ր դեան

ռս , քասր որ րս ^այ ազդս 
' կ ծնել այսպէսէ մէ դազա– 
րէներ շարունակ զարդա–

մէնչեւ ուշ Ղք՛

ա

ւս ռւս–
երէզբ պաշտօ ոլսասցեց (յաւա՜ 

մ ա ր զա խաղեբ ու 
ւթէւնը ստա նձ–

ԷԼպա, պատուոյ նախագահութեան 
արւաէսրկէն անդրադառանլով, ^կորդ

եան յայտնեց, թկ առածէն հերթէն հե– 
տաքբքբուած կ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է ազգօգուտ

տօնէ յայտա
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ՃԱՆՏՆԱՆ–ք<

2012-Ի «ՏԻՊԱՐ Հ.Ս՝.Ը.Մ.ԱԿԱՆ»Ը 
ՔՈՅՐ ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Ուրախութեամբ տեղեկացանք, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտ
եան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչու
թիւնը, բարձր գնահատելով բազմավաստակ միութե– 
նական, «Մարզիկ»ի եր կար տարիներու աշխատակից 
եւ խմբագրական կազմի անդամքոյր Մարօ Քէշիշեանի 
ծառայութիւնը Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընտանիքին, անոր շնորհած է

Շրջանային խմբա– 
պետուհիի աստի
ճանին՝ վարելով հա
մապատասխան 
պաշտօնը։ Պատաս
խանատու զանա–

2012-ի «Տիպար Հ.Մ.Ը.Մական»ի տիտղոսը։ զան պաշտօններ ըս– 
տանձնած է մասնաճիւղի եւ շրջանային մակարդակ–

Ք
ոյր Մարօ Քէշիշեան ծնած է Լիբանանի Այն– 
ճար հայաւանը, ազգանուէր ընտանեկան 
յարկի մը տակ։ Ան երրորդ զաւակն է Վահան 
եւ Սիրանոյշ Քէշիշեաններու եօթը զաւակներուն։

Նախնական եւ միջնակարգ ուսումը ստացած է 
ծննդավայրի Ազգ. Յառաջ վարժարանէն ներս, իսկ 
երկրորդականը՝ Պուրճ Համուտի Ազգ. Լեւոն եւ Սոֆ– 
իա Յակոբեան գոլէճէն ներս։ Համալսարանական ու
սումը ստացած է Լիբանանի Սէն ժոզէֆ համալսա
րանէն ներս եւ աւարտած է հայագիտական ամպիո– 
նը։ Պաշտօնավարած է Պուրճ Համուտի Նոր Սիս թա– 
ղամասի Ազգ. Աքսոր Գասարճեան նախակրթարանէն 
ներս, նախ իբրեւ հայերէնի եւ արուեստի նիւթերու 
ուսուցչուհի, իսկ աւելի ուշ՝ իբրեւ մանկապարտիզ– 
պանուհի։ Միաժամանակ հետեւած է Հայկազեան 
համալսարանի ուսուցիչներու յատուկ մանկավար
ժական ծրագիրին։

Քոյր Մարօ փոքր տարիքէն անդամակցած է Լիբա– 
նանահայ Օգնութեան Խաչի Այնճարի մասնաճիւղի 
արծուիկներու բաժանմունքին՝ իբրեւ մրջնիկ, իսկ 
աւելի ուշ փոխանցուած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուրճ Համուտի

ներու վրայ։
1984-ին ան փոխադրուած է Արեւմտեան Միացեալ 

Նահանգներ եւ աշխատած է շրջանի Հ.Յ.Գ. պաշտօ
նաթերթ «Ասպարէզ»ին մէջ, նախ իբրեւ գրաշար եւ 
թղթակից, ապա՝ իբրեւ խմբագրական կազմի ան
դամ։ Եղած է նաեւ «Հորիզոն»ի թղթակից եւ արխիւ– 
ներու պատասխանատու։

1984-էն ի վեր գործօն անդամ է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լոս Անճե– 
լըսի մասնաճիւղին։ Թէ՜ Լիբանանի եւ թէ Մ. Նահանգ
ներու մէջ, քանի մը շրջանի համար վարած է Շրջանա
յին խմբապետուհիի աստիճանը։ Բազմիցս ընտրուած 
է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան անդամ։

Իբրեւ սկաուտ ղեկավար եւ կազմակերպիչ՝ մաս
նակցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագաղութային եւ Հայաստա– 
նի մէջ կազմակերպուած Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական ընդ
հանուր բանակումներուն։

1990-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կող– 
մէ գործուղուած է Հայաստան, ուր սփիւռքահայ ու
սանողներու գործակցութեամբ նախաձեռնած է Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի կազմակերպչական աշխատանքներու, նախ՝ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի գաղափարը տարածելով եւ ապա՝ մասնա–

մասնաճիւղ՝ իբրեւ արենոյշ Վարիչ Առաջնորդ, ուր ճիւղեր հիմնելով Հայաստանի մէջ։
հասած է մինչեւ մասնաճիւղի խմբապետուհիի աս– Քոյր Մարօ Անդամ է «807 «Տօօսէտ օք/\րոօհօՁ»–ի
ւոիճանի։ Այնուհետեւ, ան արժանացած է Լիբանանի «\/օրժսցօ Շօսոօւ1»–ին։ Արժանացած է «\/7օօժ 

8Ձցօ»–ի երրորդ տախտակին (8օձԺ)։
Ան գործօն մասնակցութիւն բերած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Նաւա– 

սարդեան մարզախաղերու կազմակերպչական աշխա– 
տանքներուն։ Թղթակիցն է շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ին։ Միաժա
մանակ, մաս կը կազմէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի պաշտօնաթերթ 
«Մարզիկ» ամսաթերթի խմբագրութեան, աւելի քան 
25 տարի անոր մնայուն աշխատակիցը ըլլալէ ետք։

2011-ին արժանացած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական 
«Արարատեան» բարձրագոյն կարգին։

«Ամբողջ էութեամբ կը հաւատամ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գաղա– 
փարախօսութեան, որուն համար Հ.Մ.Ը.Մ.ը կեանքիս 
անբաժան մասը դարձած է», այս առիթով արտա
յայտուած է քոյր Մարօ Քէշիշեան։
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1<

ՍԼԸՃԼ Մ, ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 22-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ 

ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՆ ՀՄԸՄԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿՈՎ
ՀՒնԳ1 աբթի, 5 3 ուլիսի արւաւօտեան 

ժամր §~ին, <</քըրմընթաո ւն՝>՝> շրջանի 
<^Տիսքաւըրի Սվարթց Աենթըր՝)՝) մարզա– 
համալիրի դաշտերուն վրայ սկսան թըմ– 
րային թաղերը՝. Լքօտ ա ւո ր ա պկ ս 450
մա ր ղիկ-մա ր ղիկո ւհին եր , ծիլ, վւոքր,

ԽՄԲԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂ.ԵՐԸ

կրտսեր, երկց եւ վ եթեր ան դասակար–

իրենց մասնակցութիւնը բերին

Հ Վահէ Թանաշեան
Հուաշինկթըն

մթնոլորտ, ծառայելու

ա

զա իյա ղեր ր տեղի ունե

ցան 4-8 3 ուլիսին, հովա– 
մբ թեմի 1Լրւաջնորդ ()շա՜

պան դո կի միջանցքներուն թկ ամէն

սյ–

պկթ քազւսնճեաններու,

10 շրջանն եբ ո ւ մա սն աճիւղեր կն ■- ԼԼլպր– 
նի, Նիւ Եորք, Նիւ ճըրզթ Շիքակօ, 
Պ ո սթրն, Տիթր ոյթ, Փրոլ/իարնս, Ֆիլա– 
տ հլֆիա յ Ֆլորիտա եւ հիւրրնկ ալ մաս– 
նաճիւղ Ուաշինկթրնկն

ամբ Ո ւաշինկթրնի մասնաճիւղին–. 
ՀՄՐՄհ տարեկան ա ա մարո

Լուլիս ձ~ին ր ո լո ր մարղիկները, 
սկաոււոներր եւ հա մա կիրն երը, թումբ 
առ թումբ, ժամանեցին մայրաքաղաք 
Ուաշինկթրնի «/7ւոտլի ֆաբք Լք արիոթ^Հ

Ը Մ■ ականներ եւ հա մւսկիբնեբ, Հ՝Մ՝~

լած, կը հաւաքուին միջ֊մւս սնաճ իւղա

յին իյաղերու դրօշին տակ մրցելուհայ–

թաղերուն դա ս ա ւո ր ո ւմը, օր կնքն եր ր

պա յմ անն երր:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԽԱՂ.ԵՐԸ
Անհատական մարզաթաղերուն ար

ձանագրուած կին էոզի 31 մարզիկներ 
եւ աթլեթիզմի 50 մարզիկներ՝. Օղի չա

փազանց տաքութեան պատճարւով, եւ 
նկատի առնելով մարզիկներու առող

ջութիւնը, որոշուեցաւ ջնջե/ աթլեթիզ– 
մի թաղերը, որոնք տեղի պիտի ունենա–

Լողի մրցումներր տեղի ունեցան <^Տիս՜ 
քաւրր ի Լ/փորթց Լ/ենթըը^ մարղահա՜ 
մւսլիւրի լողաւաղանին մկջ, ուր ծնողնե՜

րանքով մարզիկները մրցեցան ասլահո– 
վելու ոսկի կամ արծաթ մ ետայ ներ: 
Հիւրրնկալ Ուաշինկթրնի մասնաճիլղի 
մարզիկները արժանացան արւաւելա–

ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՈՒ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

Օւրբ աթ, 6 Յուլիսի երեկոյեան տե~

Մարզիկներու իջեւանած պանդոկին

ա ռ

ժամ ան սյծ ԼԺսյթա Սիմոնեանին

եւ իր նուազ.աթումբին, րնկերակցու– 
թեամբ ձայնի հաղորդավար թ աֆֆԻին–.

մՒէ՜մ աս՜

կին, երբ ԼԼ12ա^յՒ

եՐԳՒէ

ներ կ աներր,
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Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբ. Յովիկ Աբգարեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 
եղբ. Հրաչ Մեսրոպեան, Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Մ. Նահանգներու Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ ժան Աւետիս– 
եան, մարզախաղերու նախագահ Գէորգ Գազանճեան, Առաջնորդ Օշական Արք. Չոլոյեան եւ Յայաստանի արտա– 
կարգ եւ լիազօր դեսպան Թաթուլ Մարգարեան։

որոնք արււսւօտ եան մամր երեքին սրա–

այս ձեռնադրութիւնը, մաղթելով նո~

ԳՆԱՀԱՏԱՆՐԻ ԵՐԵԿՈՆ

ն եր կայ գտնո ւեցան միխմա սն աճիւղա ՜ 
յին 22–Հ7/շլ մարղախաղերու նախագահ 
տկր եւ տիկին Պ՝կորգ եւ էյիպապկթ Գ ա– 
ղանճեաններ, թեմի Արւա^նո րդ Օշական 
Արք– Չո/ոյեան, Հայաստանի արտա–

եան, Ար ցա խի Հանրապետութեան Ո՚֊ա– 
շինկթրնի դրասենեակի ներկայացուցիչ 
Ո՝ոպկրթ Աւետիսեան, Հայաստանի գես~

նատա ա–ա

Արտակ Տմնոյեւսն եւ

Արտիոմ Պ՝կորգեան, թւ֊աշինկթրնի Ա–

“է

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻխաչ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Աարդիս 
՝իհնյ– Ագթաւուգեան, Հ՝ՄԸ՝Մի Կ եդ~

կ ա ղ մ ա կ եր պ իչ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ 
Շաբաթ, ( Յուլիսի եբեկոյեան տ

բահանդկսը Ո՚֊աշիկթընի <</7ւո տլի

ո ւն եցա ւ յաղթանակի

մկջ.

յարուցիչներ

կ ա ղմ ա կ եր պ իչ
պ ա տ ո ւո յ 
կին ա֊կ ալ–ելի Հ -Ա՝-Ը Հի• ա կանն եբ եւ

ատենապետ եղբ– Յովիկ Աբգարեան եւ
Հ՝Մ–Ը՝Մ՝ի Շրջանային ա րչո ւթեան

համակիբ ազգայիննեբ, ոբոնք ապրե

ցան յիշատակելի երեկոյ մը Հ-Մ Ը Մ ի 
մեծ ըն տ ան իքին հետ՝.

Ար եւե լեան 
Առա^ն ո ր դ

թեմի
Օչական Արք՝ Չոլոյեան,
Մ
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աստանի արտակարգ եւ լիազօլ 
պան թ՝աթուլ Լիարգարեան, Հ-Մ–

ս -

ա–

յեն
յ ս ւյ / ս ւ– է՛ ւ-ւյ յ ւ յ

սօրուան յաղթանակը այղ նպատակին 
իրադործման ա շխ ա տ անքն եր ո ւ յաղ–

արւա լ

մկջ ող^ոլներ Հ-Մ–Ը-Մի հաստատաքայլ 
երթը շրջանին մէջ ու ըսաւ, թկ <ձԼԼրե–

ղաս եղբ– Հբաչ Աեսրոպեան, Ա ա ր զա 
խազերու նախագահ ակր եւ Տիկին <իկ 
որդ եւ ԷլիզապԷթ հ՝ազանճեաններ, Ար 
րախի Հանրապետութեան Ուաշինկթը 
նի գրա սենեակի ն ս . ^արու 
ա ե ո 1Ժ /Լւ եւոեսեւսն. ճա/աստա

Ը-Մ-ի Ո ւաշինկթրնի մասնա 
նապետուհի քոյր էյրան Աիմոնեան, 
մարզախաղերու կազմակերպիչ յանձ՜ 

ա տ ենա ա–

Ոսպիկեան, ատենադպրուհի քոյր Է/ի՜ 
զ ա պկ թ Տրամկոչեան, գանձապահ քոյր 
Սրշօ Պ՝ան թւս րճեան, մարզականի ներ–

վուրդի յաղթանա

Ա ուածին խօսւ հիւր րնկա լ

տ անիքին, կ

աուտականի ն ե ր կա յա ր ո ւր իչ եղբ– 
յւսմ Գա ա ե րեա ն եւ եոո– Պերճ Փա~

կերպիչ յանձնախումբի կողմկ ատեն ա -

Շ ր ջ ան ա յին ո ղիմպիա կան խաղերը, 
որոնք այս տարի նոլիրուած են Հայաս

էրէ ան ի Հանրապետութեան ա զգային 
բանակի կազմութեան ՕՏձ-ա մեւս կին ու,

ա տ են ա–

Ըւաշինկթրնի մասնաճիւղին անունով 
բարի գալուստ մաղթեր ներկաներուն– նիքի բոլոր անդամներուն ու յատկա - 

պկս պատասխանատու մ արմիններու
կերպիչ յանձնախումբին, ենթայանձ–

ւ ւս լւ 11 ւ.ս ւյ ւս լ. Լյ • Լյ ւս ւ ւս ս ւլս սլւ 11 լ 

նի եւ Հ-ՄԸՄ ի քայէերդնե–

րն տ ան իքն եր ո ւն ու կազմակերպու 
թիւններուն, որոնք ամիսներ շարունա

ճիգին ու քր տ ինքին ա ր դիւնքն կ, որ 
կը ներկայանայ մեզի այսօր, մեր ան

կախ հա յր են իքի քաջարի բանա կին ար

ժանաւոր ներկայացուցիչներուն մաս– 
նակրութեամբ–.

զախաղերու նախագահին իրենր ներկա–

եանի կողմկ–. Ներկաներուն բարի գա

լուստ մաղթելէ ետք, ան հաստատեր, որ 
այս ձերւնարկր յաղթանակի ճաշկերոյթ– 
պարահանդէս կ անուանենք ոչ թէ 
անոր համար, որ այս խազերուն ար

դիւնքով կան յաղթող մարզիկներ, այլ

նիքին պա տ բ ա ս տ ա
փակեր ըսելով– (^Սիբեխներ ... մեբ հիմ

նադիրներու երազով ու մեր ս կա ո ւտնե– 
րու եւ մարզիկներու կամքով ամուր ու ա

բարռրարսռլ Տալու պատրւն ու Լլորոզը, 
րլյայ մարզ աղա շտի վրայ, ըլլայ ա նձն ա~

ա–

րենիքին–.
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷԱԼ

ոբոնք ի վերջոյ կը նպաստեն մեր

Արցախի հանրապետութեան 
Ուաշինկթընի գրասենեակի ներկա
յացուցիչ Ռոպէրթ Աւետիսեան եւ 
Հայաստանի դեսպանատան զին– 
ւորական կցորդ գնդապետ Մեսրոպ 
Նազարեան։

յի շ ա տ ա

եղած է հայ ազգի հաւատարիմ ծառան։ 
Ան իր խօսքը ուղղելով իր մեծ հօր ըսաւ– 
(^Լիեծ հայրիկ քեզմով շատ հպարտ ենք, 
գուն ծարւայեցիը ազգին ու հայրենի–

նեըը իրենց րն կերն եր ո վ, սկաուտներով 
եւ մարզիկներով եռագոյնը բարձը

Հ-ՄԸՄի Արեւելեան Ա– նահանգ
ներու Շր^անայէւն վարչութեան ատե

նապետ եղբ– ^ովիկ Աբգարեան իր իյօս–
աստա

շն ո րհա կա լո ւթիւն
կը միւսով հգ 
աւելի կը գօտ

վ իւբ աքանչիւբ ս րոյն՝»–.

3 ա ղթ ւսն ա կ իմէջ յայտնեցքին

կայացո լցիչին, զինուորական կցո ր դին 
եւ Արցաիյի ներկայացուցիչին, որոնց

օս–ա տ ա

շին կթրն ի մասնաճիւղի վարչութեան,
կազմա կ երպիչ

ազգային դիտ ա կցո ւթեան սլ ա հ պ ան - 
մ ան, ազգասիրութեան ու հայրենասի– 
րութեա ն, ինչպէս ն ա ես՝ Հ-Մ Ը Մ ի 
րնդմէջէն ծառայելու մեր համայնքի

մանաւանգ Ափի

ատ~

աչխ

ս

բին,

Շ րջանա յին ին, եղբայրը բեմ
իրե՛նց ատա

մար, ինչպէս նաեւ շրջանի տասը մաս– ւողր Եւ տրւլրս ՝1՝գորզ 
զանճեանները եւ ա

ա–

հսկայական աշիւատանք կր տանին շա~

նաճիւղերու վարչութիւններուն, ո ր ոնէ

սւո սւլ ա նո սց դուստրը Ա արաւ րա~ 
զւսնճ եւսն֊Պ ո զաճեան ր։ Ան ըսաւ, թէ տ

իր անուրանալի ներդրումը ու նենա ր

նիքին մէջ, ուր ազատ

Եղբ– Աբգաբեան իբ խօսքին մէջ նա

ւին յաղթողներ ու պաբտուոզներ, այ/ 
անկէ անգին նպատակ ու նին Հ-Մ– 
Ը–Ա՝–ականին վայեր ազնիւ մրցակցու

Ան շար

թեան մթնոլորտի մէջ քով–քովի գալու, 
նաիյկին ծանօթութիւննեբ ա մր ա պն դ ե~

լու ու նոբ ծ՜անօթութիւններ հա ս տ ա տ ե–

պա տ անեկո ւթեան տարիները ու ստա

ցած է եր հա ւեոե ոաստեարաեուեեեւնո–

տան, որ մեր ազգի վեր ելքին համար 
միշտ կարիքը ունինք երիտասաըգու–

Ա արա լ վա զանճեան՜Պ ո զաճեան հաս–

ա–

Այս առ

Ը - Մ-ի մեծ ըն տ ա
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^4 Փ* Հ.Ա.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ւաճման բանալին, իսկ գաղափարա
պաշտ ե բ ի տ ա ս ա բ դո ւթ ի ւն կերտելու 
դոբծը Հ–Մ՝Ը՝Մի ո լիր ա կան ա րւաքե– 
լութիւնն է, որուն պէտք է աջակցինք 
բո

ճըւղայրս Լյաւասարդեաս այս րյաղորր 
նոլիրուած են հայրենի բանակի քսա– 
նամեակին, որովհետեւ մենք նմանու– 
թիւններ կը տ եսնենք այս երկու կա~ 
րւոյցներուն միջել՝. ճիշղ է, Հ՝Մ՝~ 
Ը-Մ՝ականը հայրենիքի սահմանները շի

Առաւելագոյն կէտեր հաւաքած Ուաշինկթընի մասնաճիւղի մարզիկներ։

հ-Ս Լ-Ս –ը Ըր սննդեաս ւսրւաչրն օրէ” 
եղած է հայապահպանման աւււսջին դի՜ 
ծեր ու վրայ՝. ճիչդ է) ոը մեր շարքերը

հիմնադիրները

գան, մարդկային ու ազգային արժէք

ներով զինեցին զայն, որպէսզի կարե–

ւս -

ազգային դոյատեւման եւ իրաւունքնե

րուն ձերւքբեր ման))։

վէերջին խօսքր արտասանեց Առ.աջ~

մներէն էր 2011 Լիեպտեմբերին Ծաղ՜ 
ձոոե մե9 ոումար ո ւա ծ 10-/7ՀԼ Պ ա լո

ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 22-ՐԴ 
ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Միջ-մասնաճիւղային մարզախաղերու աւարտին, արդիւնքնե
րը պարզեցին հետեւեալ պատկերը.–

եան,~ աւերը Կաս ոզուաօ եսք, որ ազգա– 
յին արժէքներով զ ին ո լած, ազդին ու 
հայրենիքին ծարւայելու գաղափարին 
կ ա րւչած երիտասարդութիւնն է ազգի 
ու հայրենիքի գոյատեւման ու բարգա–

միջ՜մասնաճիւղ ային

ւթիւններ եկած ու գացած են, բայցպո

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը 28 Մայիս 1918-^7 պայքարէն
ու մ եր ժո

կր մնայ միշտ երիտասարդ՝. «ՀՄ ԸՄփ

ՄԱՐԶԱԽԱՂ ԱՌԱՋԻՆ ԵՐԿՐՈՐԳ

Բ66 7766 83Տ1<0էԵՅ|| Նիւ ճըըզի Ուաշինկթըն
Բ©© 7766 Տօշշօր Նիւ ճըըզի Ուաշինկթըն Բ.
171Խց6է 83Տ1<6էԵ311 Նիւ ճըրզի Տիթրոյթ
յսուօր 17|6Ո՚Տ 8տտ1<6էհ3|| Ֆիլաւոելֆիա Պոսթըն
յսուօր 77օրո6ո՚տ 8օտ1<6էհ311 Նիւ ճըրզի Պոսթըն
Տօուօր 1716Ո՚Տ 8ՑՏ|<6էԵՅ|| Նիւ ճըրզի Նիւ Եորք
Տօուօր 77օրո6ո։տ 83տԱ6էհ311 Ուաշինկթըն Նիւ ճըրզի
Տօուօր 1716ո՚տ Տօշշօր Ուաշինկթըն Պոսթըն
Տ6Ո1Օր 77օրՈ6Ո՚Տ \/օ1|67է>8|| Ուաշինկթըն Նիւ ճըրզի
Տ6Ո1Օր 17|6Ո՚Տ \/օ1|67հ811 Ուաշինկթըն Շիքակօ
\/6է6րՅՈ 83Տ|<6էհՅ|| Նիւ Եորք Ֆիլաւոելֆիա

ները, երբ իբրեւ դւսյլիկ եւ սկաուտ

կր կերտուէր Հ–Մ՝Ը՝Մ՝էն ներս՝. Ան
ցինք այս րն տան իքին,

է մեր ժողովուրդի նկա՜

րագրին՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը մերն է ու կը պահէ

ո ւթեան 20 –ա մ եակին

մեզ »:

անզրա

ւս ստա

պանէ հայ ժողովուրդը, իսկ հոս Հ-Մ՝՜

Ը Մ–ականները կը պաշտպանեն հայ

ղ ո վ ո ւր դր, արթու նա լո վ

ժո–

անոր իրաւունքներուն^)։ Ան շարունա–

որ այս օտ
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ք Ո ք ք 11 - ք Լ-ՈՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ.

Հ.Մ.Ը.ՄԸ ՀԻՄՔ է ՍՏԵՂԾՈՒՄ 
ԳԱԼԻՔ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(ՀԱՏՈՒԱԾ՝ ԳՆԳ– ՄԵՍՐՈՊ ՆԱՋԱՈԵԱՆԻ 
ՀՄԸՄԻՆ ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍ՝ԻԷՆ(

Թ
ոյլ տուէք ողջունել ձեզ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ամէ– 
նամեայ խաղերի եւ հայոց բանակի 20– 
ամեակի կապակցութեամբ կազմա
կերպուած այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Արդեօք 

պատահակա՞ն է, որ այս երկու առիթները շաղ– 
կապւում են։ Ի հարկէ՝ ոչ։ Ոչ, որովհետեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ը 
մի կարեւորագոյն հայկական կառոյց է, որը տաս– 
նամեակներով կոփել եւ կոփում է առողջ երիտա
սարդ սերունդ, պատանիներ եւ աղջիկներ, որոն– 
ցից շատերը մի օր, եթէ Աստուած մի արասցէ հարկ 
լինի, կարող են գալ իրենց երկրի սահմանները 
պաշտպանելու։ Որ մի հայը, Հայաստանում եւ 

Սփիւռքում, չգիտէ այն ներդրումի մասին, որ 
Սփիւռքի մեր հայրենակիցները մօտ երկու տաս– 
նամեակ առաջ բերեցին հայրենիքի պաշտպանու
թեան սրբազան գործին։ Արտասահմանի մեր հայ
րենակիցները նաեւ կենտրոնական դեր ունեցան 
Հայաստանին նիւթական եւ մարդասիրական օգ
նութիւն տրամադրելու առումով։ Ուրեմն կեցցէ՜ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը, որը վառ պահելով աւանդոյթները՝ հիմք 
է ստեղծում գալիք յաջողութիւնների համար, մար– 
զում, կոփում առողջ, պատուախնդիր եւ հայրենա– 
սէր սերունդ այստեղ՝ Ամերիկայի Միացեալ Նա
հանգներուն։

այս կա զմւս կեր պո ւթիւն ը կը մնայ ՝իրիստափոր ԷԼր ա պեան մթնոլորտը 
աւելի իյան դա ի ւս րւեց ա զգա յին՜յեզա փ ո-

անոր գրօչը կը ծածանի աշիյւսրհի բոլոր

տին, ներկաները վայելեցին կ՝անատա– 
յկն ժամանած երգիչ ^արո ւթ Պետը ոս–

ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԻՒՆԸ
կ իր ա կի, 8 3 ո լիիս ի կկսօրին տեզի 

ունեցաւ մարզ աիյազ երու փակման

Փակման հ ան զիս ո ւթեան, ն ա իյ 
֊տք գո բծեցին պատուոյ հիւր եր ը, 
ա Ու֊աշինկթրնի նոբակազմ շեփո՜ 
կյումբին րնկերակցութեւսմբ , գրօ~

ա–շակակիրներ 
պետի արւաջ

մթնոլորտը իյանզ տւք առ.

ւիկներու եւ գայլիկներու իյումբ

10 մասնաճիւզեբու մարզիկները՝.

տաս՜

կկս գիչերկն ետք՝ երիտասարդ երգիչ

եղբ՝ ^՝էոբՂ Թաթարեան–.

տկբ եւ տիկին կ՝կորգ եւ էիիզապէթ կ՝ա– 
զւսնճեաննեբ, Արցա իյի Հանրապետու

թեան Ու֊աշինկթրնի գբասենեակի ներ

կայացուցիչ Ռոպէրթ Աւետիսեան, Հա–

ցուց պատուոյ Կրւրեր 
Նահանգներու Արւա

ա~

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 6 (360) 27



րենիքբ իբ պետականութեամբ եւ բա

նա կով, իսկ Սփիւրւքը իբ կազմակեր

պութիւնն եբ ո վ, կը կազմեն մկկ ամբող

ջութիւն, ի դկմ հայ ազգի դիմա դր ա ւած 
մաբտահրաւկբնեբուն՝. ԼԼյս իբականու– 
թիւնբ լաւապկս աբտացոլուած կբ

/ ա ւյ ս ա ս լյյ ւյ ւլ ք ւ ւյ 11 ւ֊(ս ս ս թ ԼՍ մԳ1 * յ 

երբ Հայաստանի ու ԼԼբցաիյի պետական 
եւ զինուորական ներկայացուցիչները, 

ու քաղաքական ղեկավարութեան հետ 
միւս սին հաստատեցին «//կ կ հայրենիք,

Շրջանային Վ^աբչո ւթեան ատենա

պետ եղբ– Յովիկ ԼԼբգա բ եան շնո բհա– 
կա լութիւն յայտնեց բոլոր ներկանե–

Շրիսնա–

ղիկներու եղբայր ակ

մարզիկներուն եւ

թեամբ պիտի շաբունակկք դոբծել, մին– 
չեւ հասնի այն օրը, երբ Հ-Մ-Ը-Մ-ը իբ 
դո բծ ո ւն կ ո ւթիւն ր տանի ԼԼբ ա բ ա տ ի

կեդրոնւսկւսն կոմիտկի ներկայացուցիչ

թեան ատենապետ եղբ– քվովիկ ԼԼբգա ր– 
եան՝. էյ ւ որովհետեւ միֆ-մասնաճ իւղա

յին ՀշԶյ-րղ մաբզա իյա ղերը ն ո ւիր ո ւած 
կին Հայաստանի ղինեալ ուժ՜երու 20– 
ւսմեակին, գն դա պետ Լք ես բ ո պ կյւսղար–

վիկ ԼԼբդաբեան, Հ՝3՝կ*՝ կ եդր ոնա կան 
կոմիտկի ներկայացոլցիչ լք1ւյն ԼԼւետիս - 
եան, մա ր զա իյա ղեր ո ւ նա իյւսգահ կ՝կ՜ 
որդ կ՝աղանճեան, ԼԼրցաիյի Հանբապե– 
տ ո ւթեան Ուաշինկթրնի դրասենեակի 
ներկայացուցիչ Աոպկբթ Աւետիս եան, 
դեսպան @՝ ա թո ւլ Լքարդարեան, կեդբո–

1անջին՝.

Արցախի Հան բ ա պետ ո ւթեան Անա

լին կ թ րն ի դրասենեակի ներկայացուցիչ 
ի)՝ո պկ բ թ ԼԼւետ իս եան ազատ ԼԼբ ցա իյի

պետութեան եւ մողովուբդին անունով 
ողջունեց Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ազգանուկր երթը, 
հաստատ եց

Հ-Լք-Ը-Լք-ականնեբու եւ ազգային բա

քրս Հ րս Հ^այաստաԱր Հ^ա սր ա պռտ ո լ– 
թեան դես պան ա տ ան կարղ ադրու՜ 
թեամբ, Միացեալ նահանգներու այլ

նակի ներկայացոլցիչներու հաստատա

կամ քայլերը ւսրւաւել եւս պիտի ամ~

եան՝. Օրուան դ

Լր Հա ւա ս տ ա

րանակկն երկու ս պան եր ԼԼրտակ Տօ– 
նոյեանր եւ ԼԼբ տ իո մ կ՝կորգեանը, որոնք 
կ ուսանին ա մեր իկեւսն ո.ա զ մա դիտ ա~ 
կ ան ուսումնական հա ս տ ա տ ո ւթիւ ննե֊

Լքաբ զա իւա ղեր ու նաիյա դահ կ՝կոբդ 
կ՝ ա զ ան ճ ե ան հա ս տ ա տ եց, թկ իրեն եւ

ըն տան իքին
ա–իյօսք առ.նողներր դրուատ

ԸՄ-Ւ ա զ դ ան ո ւկ բ դա դաւի արին՝. ԼԼն ու~ 
ւն յայտԼԼյս արւիթով իյօսքեր արտասանեցին ր ա իւո ւթի նեց տ եսնելո ւտ ա տ
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9ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱ&Է ՚

1ՀՍ–ր աաղ Կաւաքո ւաԾ ^այ
մարղիկները, սկաուտները եւ մաղթանք 
ւայտնեց հայո ւթեան ղաւակները տես՜

նելու

րենիքը Հայաստ անբ

շրջաններուն՛. Էրկրորդր համա-Հ-Մ՛՜ 
Ը –Մ՛ական մա ր ղա վսա ղեր ը, որոնք տեղի 
պիտի ունենան Հայաստանի մկջ, Օգոս
տոս 2013 –ի ն։

Թեմի Աո-աջնորդ Օշական Արք՝ Զո՜ 
լոյեա

ահպանիչֆով հանգիսութիւնը հասաւ

5– 3)իլատեւֆՒա
6– Շիքակօ
7– Տիթրոյթ

8– Փր ո վիտրն ս
9– Ֆլորիտա

10– Աէպընի

33 կկա

19 կկա

12 կկտ

9 կկա

5 կկա

4 կկտ

4 կկտ

Ա յնուհետեւ տեղի

նակի ս պան եր ո ւն միատեղ տողանցքը, 
ուժ՜ եւ կորով մա ղթեց բոլորին շարոլ– 
նակելու հայ ժ՜ողովուրդին երթը դէպի

իր աւարտին՝

եղբ՝ Ար ա Մա ր կ ո ս ե ան ի յիշատակին

պայծւսրւ ապագայ՛.

Հրաչ

հինգ տարուան շրջուն բաժ՜ակին տիբա–

մ ա սնաճ իւղ

Այսպկս, միջ֊մասնաճիւղային ԳյԳյ-րդ

Հ Մ Ը Մ՛ի

վարքր ունեցող մասնաճիւղի բա~
թեան

ա– ն ո ր ո գեցին իրենց ուխտը, քս ան եր կ ու
Ն եդ ր ոն ա կ ան

րեւոր ձերւնւս ր կներ ո ւ, ա րււսջինը միջ~

դոյն 
ժակը՝. իս կ հիւրրնկալ մասնաճիւղը

2012–/րն, Արժանթինի մկջ, մա սնա կցո ւ՜

տեղի պիտի ունենան

Ո ւաշին կթրնը

ղեցին հետեւեալ պատկերը––

ո րոնք

ԼԼրեւելեան եւ Արեւմտեան Մի֊ 
Նահանգներու, 9՝անատայի, մկջ–.

Ալս տ ր ա լիո յ եւ Հարաւային Ամ երի կայի

1– Ու֊աշինկթրն 
2– Նիւ– ճըքղի

49 կէտ

41 կկտ

Տհօշտ, 

Բւտհւօո ^€Ը6ՏՏՕՈ6Տ

& Օւքէ 1է6րոտ
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Թղթակից
ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ

թեան
ա տ ա

շրջանէն մէջ տեղէ ունե–

բոբդ տարէն ր/ լա լո վ՝ Աք՜ 
մանթէնէ մայրաքաղաք

ղեցուց բոլորը–,
լաէյապատրաստական աշէյատանք– 

ներէ ետք, մասնակէցնեբը պատրաստը–

Հ Մ՝Ը՝Մէ կա զմա կեր պո ւթեա մբ՝. 3 եւ 8

աւելէ քան 2000 հողէ՝. ԼԼնգամ մը 
(^Սր մ են էւս կը վաղէ հաւասարու

րուն բամնեկէց ոչ-հայերու, որ էրենք 
ալ էրենց մ ա սն ա կց ո ւթէւն ը բերեն աբ– 
րւեն ալանո ու/էՒեւն ոաոձած ա ա նաՒսա–

մերէն սկ 
ր ա ս տ ա կ ւ

ձերւնւսբկէ մը՝, \յւսէյորղ տարէներ

շա ր ո լեց ան մ ո ւտքէն աո^ջեւ, էրենց շա~ 
պէկներով կազմելով հսկայ եռագոյն 
մը, ուր կարմէրը, կապոյտն ու նարնջա– 
գոյնը աննման պատկեր մը պարզեցէն՝.

ԼԼո-աջնութէւնը շահողը 8 քէլոմեթր– 
նոց ճամբան կտրեց գրեթէ 30 վայրկեւս– 
նէն։ Լքրցանակներ յանձնուեցան ո՛չ 
մէայն սովորական մարզէկներուն, ույլ

նեբ, երէտասարդներ, 
ծնողներ, մեծ հայրեր

ներկայացումը կա–

ղ լ, ա լս ս ա ս ,

փոքրէկները հեծա՜

նէքներընման,

ցէն մանուկները է–

րենց ծնողներուն ըն

կեր մը տա~

Երկրորդ տարէն

էյէցանա կներ ր յանձնեցէն Հայաս՜ 
տա նէ Հանըապետութեան ղ ես պան Վա

հագն էքելէքեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Եեդրոնա–

Սէֆէրեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Հաբաւայէն 
ԼԼմերէկայէ Լրջանա յէն Վարչութեան 
ատենապետ եոո– Զ աոուեեեւն ե) ո մհան–

ո ս

Աապաքտանեան եւ վարչական այ/ ան~

ԼԼր մենէո ւ/» ն

ո ս
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մարաթոնի վարժ մարզիԼլներ , որոնք

վերֆին հաշուո թեցին հհէԼր մեն–

ԼԼյս աո.

դեսպանատան եւ ԷԼցդ– ԷԼրւաթյոբդաբա– 
նին իրենց հ ովանաւորութեան համար, 
ինչպէս նաեւ բոլոր մասնակցողներուն,

ցուց իր վերջին խտ ա ս ա լիկին «/7վկիա– 
նոս՝հի եղանակները, մեծապէս խանդա– 
վաո-ելով բոլորը՝.

ւսրւին տ ա ր ո ւան ա րւա^ին ամիս ներկն, 
կա զմա կեր պելո վ ձերւնարկին բոլոր 
մանրամասնութիւնները– Աակայն կա

մէն ճիգ ի գործ

Այժմէն արդէն սկսա ծ են 2013 թոլա

կանի <^ԷԼրմենիա կր վադէ՝$> մարաթոնին

ցոյց տալու համար, թէ ունինք յիշողոլ– 
թիւն, թէ կը ցանկանանք հաւասարու~ 
թիւն, թէ կը պայքարինք արդար հարցի 
մը համար, եւ թէ երբե՛ք պիտի Հղի^ի^՚բ՝

Ոչ ոք կրնայ բացակայիր.
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ՖՐԱՆՍ»

գՒ

ա–

թենէն րն դա մ էն ը հ ին դ 
տարի ետք հասաւ որբե

րու օգնութեան, ինչպէս 
նաեւ ոործեո Հսյւասսւա–

ս»ի 35–ա մեա կը։

Եղբայրը յիշեցոլց, թկ

սահմաններէն ներս՝. Ւսկ 
1991–/, ան կ ա խ ո ւ թ են էն 
ետք, ան վերադարձաւ

ր ան ս՝Խ ը, 35 տարի 
արւաջ ճամբայ ելած, իր 
աշխատանքով, րւսյց /էա

ասլազաս։ ԱԵ լսրար/ուսեց Տայ եբրտւս– 
սարդութիւնը երթալու հայրենիք,

ա– իր ղաւակնեուն՝. Ան եզր ա կա~

րջ 1200 հո–

այն հանգրուանին, որ ունի 250 անգամ, 
մեծ թիլով համակիրներ եւ կը վայելէ 
մանաւանդ դաղութին յա ր դանքը։

ա~
սկաուտութեան 100-ս/մեակին եւ մի 

յ
բայրը

ս

նա խկին

՝ւ/ ար զ տ ս որ Կրւր ա բ

կը գտնո ւէ ը շրջան, իր բա ր եմա ղթ 
թիւնները ուղղելով նշեց, թէ ՀՄ-ԸՀ

խ մբ ա պե տն երը՝.

35 տարուած
յ # կը րերէ

ս կաուտները պիտի փոխանցէին իրենց 
սկաուտական աո-Օրեան։

խարոյկին բոցերր գրաւեցին նաեւ 
ներկաները։ իւրաքանչիւր պատոլիրա–

ա– մարգը, հայը, տիեզերական քաղաքա՜ սա, ն եր կա յա ցո ւ 
ներ երդ, ասմու

Մահպ ո ւպեան էն բացի, յաջորդաբար 
եղբայրներ Հրայր Տէր Գրիդորեան, Ար

մէն ւինւսցականեան, Նարեկ Արթինեան, 
Արա Աա տ էն եան եւ քոյր Ար թին է Շմա–

ջալերել այս միութիւնը, ուրիշներ

1Լյդ պահուն ներկայ քոյր Արթինէ 
աւոնի եւ եղբ. Նարեկ Արթինեանի, 

կատակ ու (Ւպիտ։ Մէկուկէ ս մամ, եւ 
պարղապէս քանի մը վայրկեանի նման։

Այդ տրԼաքը Հոլ(1^ տասը օր դեղեցիկ 
մամեր անցո ւցին միասնարար, զօրա– 

յի ներկայացուցիչ եղբ. Հր^չ Աիսերւ֊

ա–

գՒըը––
Ւրենց սրտ

Ը-Մ–ը ^բ^թ^՛ իր ա կանացո ւց իր ցանկու– 
թիւններէն մէկը՝ կաղմել Հւսյաստան կը ստեղծեն վստահութեան ներշնչման 

ու եր սերտաօնեն կապերս. որուն երա֊
ցան պատուոյ բոլոր հրալիրեալները՝.

Արւաջին հերթին Ֆրանսայի մօտ Հա

յաստանի դեսպաՉ իթէճեան

ա՜
ա

եր իտ ա ս ա բ դու
վթէ

են, տարբեր շրջաններէ եկած մասնաճիւ

ղերու րնկեր ա կցո ւթեա մբ, տօնա խմրե– 
1Ո լ թէ՛ հայ սկաուտութեան 100-ա մեա–
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Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ 
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 
ԾԱՏՈՒՐԵԱՆԸ
Հ Յակոբ ^Քէշիշեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

վ հողէն յւսնձնեցէնք մար– 
վասսւակաւոր եղբօր մր

ատուրեասրս, որ սրուբրեաս ս ղշ 
արէներու դործունկ ութէւն: 
՝ւրեւսն փոքր տարէքկն մաս կւսղ– 
ս9են օա ււերո առ.նեւու1 սեաուտա–

նոր մրցանէշ մր, երբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ յաջորդական հէնդ տարէներ

թեան 1961, 1962, 1963, 1964 եւ 1965 տարէներուն՝. Մրցանէշան մարզէն մկջ, մասնակցելով սկաուտակւսն հաւաքներու 
ւ բանակումներու, ասլա եղած կ մարզէկ, մարզէի հեծե– 
.սո>աւհ ւանձնւս Ւսո ւմռե անոա մ, Պէւր ոլքՅ՜/ւ մա սն ա ճ հԼՈ հ

տ ա կելի–.

զումներուն հսկողութեամբ, Հ ՝Մ՝Ը՝Մ՝ական Հրաչ եւ Վա

Մատուրեան եղբայրները Լէրանանը կը ներկայացնեն ողիմ–
յ նէ

ա֊

Եղբ՝ 3ովհ աննկս եղած կ օրէնւսկելէ եւ ւոէպար մարզէկ,

դէւնքներկն ետք, եղբ՝ Յովհաննկս Մատուրեան կր նուէրու

նէ արէյէւներր եւս կը վկայեն ՝Օ՝ատուրեան եղբայրներուն 
Վւսր դդկ սէն եւ Յովհւսննկսէն 1950 ՜ական եւ 1960 –ական 
թուականներուն լէբանանեան հեծելարշաւէ մարզէն մկջ ու

նեցած սէյր ա դործ ո ւթէւնն եր ո ւն, դերէն եւ ներդրումէն մա– 

վար չա կան դործունկութեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է եւ Լէբանանէ հեծե
լարշաւէ ֆետերասէոնէն մկջ դաոնալով ֆետերասէոնէ ւէոէս 
նաէսադահ, էսկ 2006կր ստանայ Լէբանանէ հեծելարշաւէ

Հեծիկին հետ եղբ՝ 3 ովհաննկս Մատուրեանէն հեքէաթը 
4/1 սկսէ 1951-^/2/, երբ սէբողական մարղէկներու յատկացուած 
աոա^էն պա շտօն ա կան մրցումէն՝ Պկյր ո ւթ՜Տ ս> մուր֊Պկյր ութ 
մայրուղէէն վրայ ան կը նուաճկ ա ուսիէն ղ֊էրքը՝

1952-^րՆ, ւսյսէնքն ճէշդ 60 տարէ արւա^ ան կ անդամակցէ

Եղբ՝ Յովհաննկ ս Ծատուրեանէ մահով հեծելարշաւէ աշ– 
էսարհկն ներս Հ Մ Ը Մ ական տէտանէ մը պատմութէւնն կ, 
որ կ աւարտէ արււսնձէն ձդելով մեղ, սուգէ մատնելո վ Լիբա– 
ն ան է հեծելարշաւէ մարզը ընդհանրապկս ու էր ընտանեկան 
պա ր ա գան եր ը, հարազատները, բարեկամներն ու էր պատ–

ւք եր պա Սէրելէ՛ եղբայր Յովհաննկս, 
3՝ուն, որ եղար տէաար մ ա

Եգէպտոսէ մկջ տ^՚ղէ ունեցած մրցւս շա րքէ մը, էսկ 1957–/, միջ– 
արաբական թաղերուն ան կը հանդէսանայ ն՜րդ՝ ղէրք մը, ղոր 
/էբանանցէ ոչ Մէկ հեծելանւորդ կարողացած կ նուաճել ցարդ՝.

1960–/^ եղբ՝ 3ովհաննկս կը ստանձնկ ՀՄ՝Ը՝Մ՝է հեծելար–

յ

Վարձքդ կատար, սէրելէ եղբայր՝. 
ՀորԷԸ թեթեւ դայ վրադ՝.
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ԱՆՇՐՋԵԼԻ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԾԱՏՈՒՐԵԱՆ

Հ Ուատիհ Ապւոելնուր
(Լիբանանի հեծելարշաւի ֆետերասիոնի 
նախկին ընդհանուր քարտուղար)

\պէյրութ

վհաննէս ՝0՝աւոուբեանր ճանչցայ իբրեւ հեծերս ր– 
աւի սիրահար, երիտասարդ տարիքէն մինչեւ ծե֊ 

իժեան, մրցումներուն եւ ախոյեաններուն մասին սկսելով իր 
օրերէն, անցնելով իր եղբօր Հարդգէսին ժամանակաշրջա- 
նէն, հասնելով մինչեւ Հրաչին եւ Հաչէին սերունդները։

ու միշտ մա սն ա կցի միջա 
յին մրցումներուն։

Լիբանանի հեծերսր շա ւ 
հոգի իԻանիոս Միրխ բա

լական փորձարւութիւն ձերւք ձգեց Յովհաննէսի վաըչական 
տաղանդէն, թեքնիք գիտելիքներէն եւ հարցերը լուծելու ու

նակս ւէժենէն, նկատի ունենալով անոր աւելի քան կէս դարու 
նո ւաճո ւմներ ը, յաղթանակները, որոնց մասին Ը1ՈԼՈԸ,Ը 
կը վկւսյեն– Լիբանանի ա խո յեանո ւթիւններ ո ւ մասնակցու–

ստանձեց Լիբանանի հեծ ե լա ր շա լի ֆե~ նիշներր անհատական իժէ խմբային մակարդակներուն վրայ։

կը ան

ս Ծատուրեան, ա նշրէելվւ ճշմար տոլ 
իրելիներուդ համար։

նիքիդ ու րն կերն եր ո ւդ։կեզ կազմակերպե/ մրղում~

ս ւյ II լ.ս ս ս լ 1 էէ ս ԷԱ մ Լ/ / Լ/ 9 է* ւսւ/ սI է ւ ւյյ ւ. լ ւ լսւ ւ ւ.ս էհ սէ ւ յ / լ. ւյ

մարզեց ազգային խո ւմբեր ը, ընկերակցեցաւ անոնց, նոյնիսկ

Ը՝Մ՝ի հեծելարշաւի արւաջնորզն ու նահապետը, որ կարողա

ցաւ զարգացնել այս մարզը եւ յայտնաբերեց ախոյեաններ 
տասնեակ տարիներով։

անցա ր գելն եր ո ւն։

դարձան լաւ խաղացողներ եւ ախոյեաններ։

՚^յ^իկ աԼ հերււս ցա ւ այս ա
որ սեղմէ յաւէւո բաժն ս

կր սկսի ճ&50–ակւսն թուականներէն, երբ մարզական երւուն

ւնի յիշատակին, 
ի 9 Յունիս 2011–

Ան մարզիչ էր բւսրւին իսկական արւումով եւ իր շուրջ հա

շուած էին տասնեակէ մը աւելի երիտասարդներ։

Սկիզբը պարզապէս փինկ-փոնկ խաղացող մըն էր, աւելի

շզարողացայ ասդրադարւսալ րր Լլատարամ դոը&րԼւ։ Իայց նա

եւ ափսո ս, որ իր աշակերտներէն ոչ մէկը անդրադարձաւ իր 
մ ասին։ Միայն «Աւսրզիկ)՝) դ ումեց անոր մահր եւ մահադրու– 
թեամբ մը ծանօթացուր զայն նոր սերունդին ( « ՄԼՍՇԼի Լք », 
թիլ 346-348, էջ 36–37–«Մ.»յ։

ԵՂԲ– ՊՕՂՈՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

ՊԷՅՐՈՒԹ

փինկ-փոնկի Մարզական ճիւղին շուրջ՝.
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ՎԱՀԱԳՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ 
ԵՒՍ ՄԱՀԱՑԱԾ

վ կը տ եղ եկանանք, թէ Պօղոս

փինկ-ւիոնկի երկարամեայ ախոյեան, իր մահկան ւս– 
ցուն կնքած է Սունաստւսնի մէջ՝.

Համեստ մարդու ճակատադիր՝.

Եթէ այսօր լիբան ան ե ան եբկնա կամարին վրայ ւի խնկ

էի ոնկի ւիւսյլուն ախոյեաններ ունինք, ատիկա արդիւնքն է 
այն տքնաջան ա շխւս տ ւսնքին, զոր եղբ՛ Պօղոս Յովհաննէսեա֊

րՒ
այսօր կը շարունակէ իր

կւս ր տարիներ եղաւ.

Սիրելի եղբ՛ ^օղոս^ կեանքը եւ պայմանն եր ը ս տիւղեցին 

միջա զգա յին մ ա ր ղիկ՝. Սն Լիր ան անի ախոյեան հանդի

սացած է 1948-^2/, 1950-^րն, 1951-^ն, 1952-^րն, 1953-^րն եւ 
1965–^րն։ Միաժամանակ, 1952-1963, ան մաս կազմած է 
Լիրանանի խմբային ա խո յեան ո ւթեան տիրացած 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի տղոց խումբին Ս^օղոս Ս ո վհւսնն է ս եան, 
Յարութիւն <~Լույումճեւսն, էյրուանդ Լծ՝երղեան, Աւսր– 
դիս Պ՝էորդեան, (էահէ Թիւթիւնճեան, Հայկ Սշգլսբ՜ 
եան, Զ արեհ Պաղտասարեան .. .): 1965–ին, \յա զէկ Յով– 
հաննէսեանի հետ ան տիրացած է Լիբանանի երկսերւ

Ունինք մխիթարութիւն մր սակայն, որ գործդ կը չարոլ– 
նակուի շնորհիւ քու պատրաստած ա շա կեր տն եր ո ւդ՝.

Եթէ անոնք մո րւցւսն քեղ, ներկ՝. ԷԼնոնւյ կողմէ ես շնորհա՜ 
կալութիւն կը յայտնեմ քեղի մահուանդ տարելիցին՝.

Հողը թեթեւ դայ վրւսդ, սիրելի եւ աննման եղբ՛ ^օղոս։

արաբական երկիրներու ախոյեանութիւններու մաս

նակցած է 1955-^7 ն եւ 1956-^1/, իսկ միջազգային մրցա– 
շարքերու 1954-^7^/, 1955-^7 1957-^հ եւ 1959-^7

Հ7ւէհ էհշ շօրոբ1©րո6ոէտ օէ

յՂտտԽսրշւա
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ՈՂՒՄՊՒԱԿԱՆ ԽԱՂԾՐԸ
Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

սր արւա^ Կրս Լ) ուԱւսստասր ս դչ սղսաս 
՝յ ղմ ա կեր պո ւի լ մրցումներ, ուր մարղիկ– 
րը կը մրրէին ումով, ճւսրպիկութեւսմբ

րաղդատ էլր շա էլ ո ւ՜ 
նի թագաւորը 394

ա՜

մարմարէ անուանւս–

Մեծա գո յն կը

ն յաղթած է։ 1998 թ

կա զմ ա կեր պո ւէ ին Ողիմււլիա քա ղւսքին մէջ եւ ի պա տ 
այս քաղւսքին կը կրէին Ողիմպիական խւսղեր անոււ Այս տարի, Լոնտոնի ողիմպիական խազերուն, Հւս– 

յաստանի Հան ր ա պետ ո ւթեն էն մա սնա կցեցան 24 մար

զիկներ, որոնցմէ մէկը տիրացաւ արծաթ մետալի, իսկ 
երկուքը պրոնզէ՝.

նելէ ետք, Ողիմպիական 
կայսեր իՒէոդորոս ւսրււս՜ 

ջինի հրամանով՝. Ողիմպիական խազերու երկրորղ 
ծնունդը տեղի ունեցաւ 1896 թո ւա կան ին, քվունւսսւուսնի 
մայրաքաղաք Աթէնքի մէջ, ֆրանսացի հասարակական 
գործիչ Փիէր Տը ուպերթէնի նա խաձերւնո ւթեւս մբ՝. 
Այդ °(1է^յ ի ^ոըս տարին անդամ մը, տարբեր երկրի 
մե$ եր եատարուեն Ոոհմւսեաեան Ւսաոերր՝. 1924 եեոււս֊

՝Բրի ս տ ո

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ է
Այս տարի Լոնտոնի 

ողիմպիականին ւսրձւս–

աքըքք–

ա լաթին անդամ ըյյալով, 
Օսքար Փիսթորիուս ,

կանէն ի վեր չորս տարին անդամ կը կ 
եւ ձմեռ.նային ողիմպիական խազերը՝.

որուն ոտքերը անդամահատուած էին տասնմէկ ամսու 
եղած շրջանին, պա յքա ր եցա ւ տղամարդոց 400 մեթր 
ւԼազքի մրցումներուն ողիմպիական ոսկի մետալի հա~ 
մ ա ր : Ան իր մասնակցութեան իրաւունքը ձերւք բերաւ

ՀԱՅԵՐԸ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՆ
Հին ւհա ման ա կն եր էն հայերը մասնակցած են ողիմ–

դւս ւորը՝.

ա~

թան դ

Ո ՚էիմ պիա կան

մէջ մինչեւ այ

տն֊

մ ո ւթեա ն այս տ ա–

իկներ ո ւ

տ տ ւււ

րուս որպդս անղաքս 
մարզիկ՝. Եթէ ան յաղ

թէր պիտի հնչէր ողիմ

պիական քայլերգը՝.՝.

ներ՝. Ո ղիմպիա կան կո

ւմիւո էն անն ա խ րն թ ա ց
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յթն եր ը օղին մէջէն

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

Ո ՛/ 4, Ւ՝նէ Է,
ԼԼն կր ծնի հու

րէն ու ջուրէն՝.

Ս եզի կը Ժպտի 
հորիզոնէն՝.

Ունի աղեղ եօթնա լար՝.

(Պատասխանը յաջորդիւ։ Թիւ

ԼՍ

ԼԱ

նման ծիածանը կազմուած եօթը 
դոյնէ կարմիր, նարնջագոյն, դե~

358-ի հանելուկին պատասխանն էր 
արծիւ)։

նենք որպէս ճերմակ լոյս՝, ք^այդ 
ա հա ճ ան ա պա ըՀ 
ա նձեւի կ աթիլ յ 
ները կը բեկոլին

նեըով՝. ճեըմա կ

կը բաժնուի բաւ 
դայթնեբու եւ երկինքին վեբեւ կը

Այս եզակի երեւոյթը, որ ծիա– 
ծանանման ամպ կը կոչեն,

Ինչո ւ օդին մէջ նման հըաչք 
կը յա րւա ջ ան ա յ՝. ԼԼս ո ը պա տճա ււը

ա ս տ ո ւա ծ Տի–

ՏԱՆ ԱԷՋԿՐՆԱ՞ՆՔ
ՆԵՆԱԼ

յթներ–

ՏՐԱՏԱՆ
ԼԼնշուշտ, որ կընանք ո 
Լքեզի անհր ւսժ՜եշտ է մլ

Լյարյ եւ արււս

ն տակ՝. 3ետոյ, հայելին կը դնենք ջուըին մէջ եւ այնպէս 
դայթնեըր իյնան հայելիին վըայ՝. Յետոյ, հայելին այն– 
ւան պատին վըայ՝. ԼԼյսպէս, կը յաջողինք պատին վըայ

տեսնել ծիածանի զոյները՝.

Պ ա տճ ա րւը այն է, որ ա ր եւո ւն ճ ա ււա դա յթն երն իրենը մէջ կը պար ունակէն ծիածանի 
բոլոր ղ ոյները, զորս մենք Հենք տեսներ՝, ք^այդ երբ ճա րւա դայթնեբը կ իյնան ջուրին մէջ, 
դոյնեբբ իրարմէ կը հերւանան եւ մենք կը յաջողինք զանոնք տեսնել՝. ԼԼյս պէ ս ալ կը յա~ 
ԼՆսյջանայ ծիածանը երկնակամարին վըայ՝. ԼԼըեւուն ճա ււա դա յթն եր ը կ անդնին անձրե–
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ

4

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՝ յաջորդիւ

Նախորդին լուծումը
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ԽԱՉԲԱՈ֊ ԹԻՒ201 ԺԱՄԱՆՑ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

2. Փայտփոր թրսՀոսն - Լքարդակ։

4– Ցատկոսթիսն - Ընտիր - Ղրկէր դիրեր՝.
5– Ւ՝րսնի ոսձրի աշխատանք - Օրինակելփ՝.
6– Արոսնքի պահպանակ - Տաո֊է մը դրացիները՝.
7. Լքաքրողական տերեսներով բոյս - Վ՝այրի էշ։

10– Ղեղամ Սարեանի երկերէն - Սարսափ - Փոսթով՝. 
11– Աերոբ Աղբիսրի քաջարի կողակիցը ֊ էմիլ Զ"՜
լայի երկերէն–, 
12– Ըն դհ ա տ 
Թի^

հ արսա

Սարդ՝.
ամիսր - կրծող փոքր կենդանի՝.

բայաջորդ դիրեր՝.
16– Լք էս ո վ սնանող - Կոստան Ջարեանի երկերէն

17– Ղրկէր տարսեր - Ջորի ՜ Այբո սրեն էն - Ո ր ո վհե՜

արսւս
Հ եբ ետիկ ո ս

փ ես ա ն:

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1– Աիրանիշերոս Հ^կինէս՝^) դիբքին յիշատակոս՜ 

թեան աբմանարած լիբանանահայ միջա զգային
նախկին մրցավար՝.

ա

4– Արիսնա լիր բորրոքոսն պալար - Տա ր ո սան 
2Օ1Օ–^5> ես 2011-^րՆ - Ածականակերտ մասնիկ՝.

ա ս ա

7 • Ակ ան ջ - ք՝երք - Ո լղ ա ա փ ո սշ՝.

մը դրարիներր - Արաբական լրատոս դործակալոսթէ 
10– Աոսրեո / օոաւեոեյոսեէեան մա ւոերեն - Արական ա

12– Ղիրանոյշ - 2011 տարոսան հայրենի լասադոյն մա րղիկը: 
13– Անլոսծելի - ճակաճան - Որոզ այթ՝.

ւրոլսադրասրչոր - իրսր ա ղ ւս րս՝.
րծի փայտէ շրջանակ - աչքի ծիածան՝, նիկ - կղպանքի ծակ

սար ' 2009–/,Ն,

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

ա րւա

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱԴ.ԱԶԱՐԵԱՆ
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