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այ սկաու– 
ւո ո ւ թ ե ա ն 
1 ՕՕ-ամեա– 
կի տօնակատարու– 

թիւնները յատուկ 
փայլք եւ նշանա
կութիւն ստացան 
Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի 
նոր ակումբին բաց– 
ման հանդիսու– 
թեամբ։

ծանօթ է, որ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. 1998-էն ի վեր կը գործէր Երեւանի 
« Ալէք Մանուկեան» փողոցին վրայ գտնուող եւ 160 
քառ. մեթր տարածութեամբ գետնայարկ գրասեն– 
եակի մը մէջ, որ գնուած ու վերանորոգուած էր Հա– 
մաշխարհային Սկաուտական Շարժումի եւ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի զանազան շրջաններու աջակցութեամբ։

Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութիւնը անցնող ամիսնե
րուն յաջողած էր յիշեալ գրասենեակը փոխանակել 
աւելի յարմարաւէտ կառոյցի մը հետ, որ քառայարկ 
շէնք մըն էր, 340 քառ. մեթր տարածութեամբ եւ 
ակմբային լայն կարելիութիւններով, օժտուած՝ եր
կու մեծ դահլիճներով, գրասենեկային եւ սկաու–

տական աշխատանքներու անհրաժեշտ սենեակնե
րով։

Քառայարկ այս ակումբին բացումը կատարուե
ցաւ հայ սկաուտութեան 100-ամեակին նուիրուած 
բանակումին բացման պաշտօնական հանդիսութե– 
նէն անմիջապէս ետք, Շաբաթ, 4 Օգոստոսի յետմի– 
ջօրէին։

Բացման պաշտօնական արարողութեան ներկայ 
գտնուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան, Կեդրոնա
կան Վարչութեան անդամ եղբ. Բագրատ Եսայեան, 
Համաշխարհային Սկաուտական Շարժումի ընդհա
նուր քարտուղար Լիւք Փանիսոտ, սկաուտական եւ– 
րոասիական բաժանմունքի տնօրէն Եուրի էմիլիան, 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութենէն ներկայացու
ցիչ մը, Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչական անդամներ, 
Հ.Ս.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նահատակ 
անդամ եղբ. Վարդան Բախշեանի մայրը՝ քոյր Այտա 
Բախշեան եւ 100-ամեակի բանակումին մասնակից 
պատուիրակութիւններու ներկայացուցիչներ։

Հոգեւոր հօր աղօթքէն եւ օրհնութենէն ետք, ներ– 
կաները ողջունեց Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետ 
եղբ. Հրաչ Շմաւոնեան։ Եղբօր բաբի գալուստի 
խօսքին յաջորդեց ակումբին բացումը նշող կարմիր 
երիզին հատումը պաշտօնական հիւրերուն կողմէ։ 
Ապա, հիւրերը շրջեցան ակումբին գետնայարկն ու 
երեք յարկերը եւ երրորդ յարկի դահլիճին մէջ ներ
կայ եղան իրենց ի պատիւ կազմակերպուած ըն
դունելութեան։

Յայտնենք, որ Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի նոր ակումբը 
կը կը գտնուի Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկե– 
ղեցւոյ կից։ Ան պիտի դառնայ սկաուտներու հաւա– 
քատեղի-ակումբ եւ պիտի գործէ իբրեւ Հ.Մ.Ը.Մ.– 
Հ.Ա.Ս.Կ.ի կեդրոնական գրասենեակ։
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Սեդա Պէշլեան (Լիբանան), 

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

Նահանգներ), Յակոր 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 ՏշթշրՁէւօո - Բհօէօցր^սրշ Բձ^ձ^ձո 
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

- սւ լ I

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ
Պուրճ Համուտ, էփնիշեանի Թաղ 

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

Բ-րոՁմ։ րո3րշւց@հօրոշո6էրո6ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒԽրորոօսժ, ԼշԵձոօո

ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

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

ճշդուածէ 48000 լ.ո.։
Լիբանանէն դուրս թերթին 

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

Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 
կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ 

(Տարեկան սակ՝ Միջին Արեւելեան
եւ Եւրոպական երկիրներ $70, 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա՝ $75)։
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Մ
արդու մը կազմաւորման ամէ
նէն կարեւոր շրջանը, անկաս– 
կած, պատանեկութիւնն է։ 
Մանկութենէն նոր դուրս եկած պատա

նին, երիտասարդութեան տարիքը թե
ւակոխելէ առաջ, կ՚անցընէ չորսէն 
հինգ տարուան շրջան մը, որ ճակա
տագրական կնիքով կը դրոշմէ անոր 
կեանքին ընթացքը։

Այդ շրջանին պատանին կը կազմա– 
ւորուի ֆիզիքապէս, հոգեպէս եւ բարո– 
յապէս։ Ի յայտ կու գան անոր հակում
ները, ձգտումները եւ նախասիրութիւն– 
ները։ Ձեւ կ՚առնեն անոր գաղափարնե
րը։ Կը ճշդուի անոր իտէալը։ ճիշդ այս 
զգայուն հանգրուանին, հարկ է հոգ 
տանիլ պատանիին դաստիարակու
թեան, հսկել անոր զբաղումներուն, 
ուղղել թերիները, կերտել անոր նկա– 
րագիրը, ուղիդ ճամբու դնել անոր քայ
լերը։

Պատանեկութիւնը պատրաստու
թեան շրջանն է, երիտասարդութիւնը՝ 
գործի, արդիւնաբերութեան։ Լաւ ար
դիւնք ունենալու համար պէտք է լաւ 
պատրաստել։

Առհասարակ, միութիւններու մէջ պա
տանիներ առողջ կերպով կը զարգացը– 
նեն իրենց միտքը, մարմինը եւ հոգին։ 
Կը թրծուին, կը դաստիարակուին՝ դառ
նալու համար իրենց կոչումին եւ պար– 
տականութիւններուն լրիւ գիտակցու
թիւնը ունեցող քաղաքացիներ, կարող 
զանազան պատասխանատուութիւն– 
ներ ստանձնելու եւ ղեկավար դիրքեր 
գրաւելու։

Մեր պարագան կը տարբերի սովո
րական միութիւններէն, որովհետեւ 
բազմատեսակ են մեր մտահոգութիւն– 
ները, մանաւա նդ Սփիւռքի մէջ, ուր մեր 
առաջնահերթ նպատակը պատանին 
հայ պահելն է, իր արմատներուն եւ 
հայրենիքին կապելն է։

Անշուշտ, անփոխարինելի դեր ունին 

մեր վարժարանները։ Սակայն, ժողո
վուրդին ծառայելու համար բաւարար 
չեն վարժարաններու մէջ ջամբուած ու
սումն ու զարգացումը; Անոնց կողքին 
անհրաժեշտ է ունենալ հանրային գիծ, 
հանրային գործերու նուիրուելու պատ
րաստակամութիւն։

Երբ այս մտահոգութիւնները հրա
տապ կերպով կը ներկայանան սեղանի 
վրայ, այն ատեն կը զգանք անհրաժեշ
տութիւնը սկաուտական շարքերու, 
որոնք հայկական վարժարաններու 
կողքին մէկական դպրոցներ են, ուր 
սկաուտներ կը պատրաստուին ծառա
յելու ազգին։

Սկաուտական շարքերու մէջ պա
տանիներ ամէնէն առաջ կը ստանան 
քաղաքացիական կրթութիւն, դառնա
լով նուիրապետութեան մը մէկ օղակը։ 
Սկաուտներ կը վարժուին հաւաքական 
կեանքի, կ՚ենթարկուին կարգապահու
թեան, կը սորվին հրահանգներ գոր
ծադրել, որպէսզի ապագային իրենց 
կարգին գիտնան հրամայել։ Հոն կը զար
գացնեն համագործակցութեան, ընկե– 
րասիրութեան եւ զոհողութեան ոգին, 
դառնալով սպասարկուները նոյն իտէա– 
էին։

Այս բոլորին կողքին, սկաուտներ 
կը զինուին հայեցի առողջ դաստիա– 
րակութեամբ՝ առաւելագոյն չափով 
կարենալ ծառայելու համար իրենց 
պատկանած ժողովուրդին։ Կը սորվին 
ճանչնալ ու սիրել հայկական արժէքնե
րը, կը սորվին գուրգուրալ հայ լեզուին 
ու մշակոյթին։

Չի բաւեր միայն նուիրեալ մը ըլլալ։ 
Այդ նուիրումը արժեւորելու եւ գործնա
կան արդիւնքի վերածելու համար, 
հարկ է անհրաժեշտ պատրաստու
թիւնը ունենալ։ Ահա ա յդ պատրաս
տութիւնն է որ կու տան սկաուտական 
շարքերը, որոնց ազգային կարիքը 
շատ ունինք մենք, այսօր եւ վա ղը։
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«ՆՈՐ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ, ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ 
ԵՒ ՆՈՐ ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐ»

ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 1ԿԿ-ԱՄԵԱԿԻՆ 
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ո ա ա յէն մինչեւ <^ԷԼզա ա ո լ–

ո ս ա ո ս

իրենց մասնակցութիւնը բերին Հ -Մ Ը Մ ի շրջաններէն
(Այրանան, Լ/ուրիւս, Հարաւային Ամերիկւս, Փարից եւ Ալմե–

ց անցքո

նէն, Հ՝Մ՝ Ը –Մ՝՜Հ՝Ա՝Ս–կն եւ ք)՝ուսիոյ, Պ իելո րւո ւս իոյ, Ո <֊ք՜ 
րանիոյ, ւԼրաստանի, Ա՝որոաւիոյ, "Լսյզաիյստանի, Չեիյիոյ եւ 
Հոնկ Փոնկի ազգային սկաոււոական կազմակերպութիւննե–

^ղանցքին իրենց մասնակցութիւնը բերին նաե 
ա ս ա ան ի սկաուտներ՝.
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ԱՅԷՆԲԱՆԱԿՈՒՄ

ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԵՒ 100-ԱՄԵԱԿԻ ԾԱՌԱՏՆԿՈՒՄ
100–ւսմեւսկի բանակումը ունեցաւ բաւական ճոխ ու բո

վանդակես րից յայտագիր։ թանակոզներր այտեւե9Ւն Ծի^երւ՜ 
նակաբերգի յուշահամալիր եւ յարգանքէ էբենց տուրքը մա~ 
տ ո ւցեցէն Հայկական $ եզ ւս ս պւսնո ւթեան մ է կո ւկկ ս մէլէոն 
նահատակներու յիշատակին։ Անոնք մագլցեցան Արագածի 
գագաթը (4095 //•) եւ օրական կազմակերպեցին խանգավաո. 
ու յէշատակելի խարուկահա նգկսներ պատմական եւ մշա– 
կութայէն յայտագէրնեըով՝ ազգայէն երգով ու պարով՝.

Յատուկ յիչա տ ա կո ւթեան արմանէ կ արհեստավարժ ձե~

կազմելով իրարու մրցակից թումբեր՝ ըստ երկրի եւ թիլի՝.

Լիեծ ոգեւորութեամր տեղի ունեցաւ հայ սկաուտութեան 
100 –ւսմեւսկի ծ ա րւա տն կ ո ւմր։ Հա մա շխա րհային Սկ ա ո ւտ ա - 
կան Շ ա րմո ւմէ րն դհան ո ւր քարտուղար Լէ՛՜ք Փանիսոտ՝ 
Շարլ Ազնաւուրէ <^Արմենիա՝Խ երգին րնկերակցութեամբ ՝ բւս~

կ ում էն յաջո ր գեց երգ

մանցի յայտագիրը–.

ու պարով Հ(հւս մ եմո ւած՝)) ո ւր ախ մա~

ՍՓԻՒՌԲԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԷ 
Հ Ս ՇԱՐԺՈՒՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՐՏՈՒՂ.ԱՐԸ 

ԵՒ ՀՄԸՄԻ ԿԵԳՐ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏԸցան բանակումէն ներկայ բոլոբ պա տ ո ւիր ա կո ւթի ւնն եր ր

տ ան է

թանա կում էն եր կր ո ր զ օ ր ը՝ 
կ էը ա կի, 5 Օգոստոսին՝ րանա–

թանակումին նաիյավեր^ին 
Ո՚-րբաթ՝ 10 Օգոստոսին՝ 

Հ ա յա ս -

Տիդր ան

Հ^բասոյշ Լյազոբեաս– ԷԼԽ այս 
արւիթով նաթարաբութեան ոսկկ 
մետայով պարգեւատրեց Հա

մաշխարհէս յէն Ակաուտական 
Շաոմումե ոնո հանուր օարտու՜

թեան ատենապետ եղբ. ^էառ.նիկ 
Մկրաիչեա ն ը: թ ան ա կ ո զն եր ր ՝ 
իրենց կարգին՝ նախարար Ա ա– 
եորեանր պատուեոեն սեաուտա–

ս ո
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100-ԱՄԵԱԿՀԱՅ 11Կ11ՈՒՏՈՒԹԵԱՆ

100-ամեակի ծառատնկումը։

իա ր ա–

րարեմաղթութիւնները յղեր բան ա կո ւմի 
մ ա սն ա կիրն եր ո ւն– ԼԼպա , հայ սկաուտնե–

եւ նոր հարիւրամեակներ մաղթեր անոնր՝.

ւսլ յանձներին վւս րՀա պետ Աարգսեանին:

քձ ան ա կո ւմի աւարտին, Շաբաթ, 11 0գո ս տոսին, պատուի– 
ր ա կո ւթիւնն եր ր փոէսանակերին յո ւշան ո ւկրն եր եւ իրարու

մոռ.անալի յիշատա

, ՚ I

Բանակողներ 
էջմիածինի մէջ։

րն 
■ւ>րյ
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100-ԱՄԵԱԿԻ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ՝

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆ ԵՐ ՀՈԳԵՒՈՐ 
ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Հ
այ սկաու– 
տուբեան 
1 00–ամեա– 
կի բանակումի աշ– 

խատանքներուն 
առընթեր, բանակու
մին ներկայ պաշտօ
նական հիւրերը 
առիթը ունեցան 
շարք մը տեսակցու– 
թիւններ ունենալու 
հայրենի հոգեւոր ու 
պետական վարիչ
ներու հետ։

Տեսակցութիւն– 
ներու շարքը սկսաւ 
Ամենայն Հայոց Կա– 
թողիկոսութենէն։ Հնգանդամ պատուիրակութիւն մը, 
բաղկացած Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանէ, Կեդրոնա
կան Վարչութեան անդամ եղբ. Բագրատ Եսայեանէ, 
Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետ եղբ. Հրաչ Շմաւոնեա– 
նէ, Համաշխարհային Սկաուտական Շարժումի ընդ
հանուր քարտուղար Լիւք Փանիսոտէ եւ սկաուտա– 
կան եւրոասիական բաժանմունքի տնօրէն Եուրի 
էմիլիանէ, այցելեց Մայր Աթոռ Ս. էջմիածին եւ Ամե
նայն Հայոց Կաթողիկոսի բացակայութեան՝ վեհա
րանի դահլիճին մէջ ընդունուեցաւ Նաթան Եպս. Յով– 
հաննիսեանի կողմէ։

Տեսակցութեան ընթացքին, Սկաուտական Շար
ժումի ընդհանուր քարտուղարը դրուատիքով անդ
րադարձաւ հայ սկաուտութեան մասին, նշելով որ 
աշխարհի տարածքին հազուադէպ են 100 տարուան 

պատմութիւն ունե
ցող սկաուտական 
շարժումները։ Իր 
կարգին, Նաթան 
Եպս. գնահատան– 
քով արտայայտը– 
ւեցաւ Հ.Մ.ն.Մ.ի 
սերնդակերտ ու 
մարդակերտ գոր
ծունեութեան մա
սին։

Յաջորդ տեսակ
ցութիւնը տեղի ու
նեցաւ նոյն օրը, 
յետմիջօրէին, Երե
ւանի քաղաքապե
տարանին մէջ։ ըՍ– 

կաուտական պատուիրակութիւնը այցելեց քաղա
քապետ Տարօն Մարգարեանին եւ սիրալիր մթնոլոր
տի հետ արծարծեց հայ սկաուտական շարժման 
թաւի տալու միջոցները։ Քաղաքապետ Մարգարեան 
իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց Երեւանի մէջ 
դպրոցներու բակեր տրամադրելու, իբրեւ սկաուտա– 
կան հաւաքավայրեր օգտագործելու համար։ Այս 
առիթով տեղի ունեցաւ յուշանուէրներու փոխանա– 
կում։

Այնուհետեւ, պատուիրակութիւնը տեսակցութիւն 
մը ունեցաւ Հայաստանի փոխ վարչապետ Արմէն Գէ– 
որգեանի հետ եւ անոր հետ քննարկեց նոր սերունդի 
դաստիարակութեան մէջ սկաուտութեան դերակա– 
տարութեան կապուած հարցեր։ Տեղի ունեցաւ տե
սակէտներու փոխանակում եւ Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի 
ապագայ ծրագիրներու ներկայացում։
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1ԶԵՏԱԿԱՆ Զ. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

ւսո.

րու ներկայացուցիչները կա~ 
տարեցին յո ւշան ո ւէ րն եր ո ւ

Ուրբաթ, 24 Օգոստոսը 
եղաւ համադումարին վերջին 
օրը՝. Կ ա զմա կեր պո ւեցա ւ եգ– 
ր ա փ ա կիչ արարողութիւն,

րս դրութիւնները։ Խ մբապետ– 
ները իրենց Շռաններուն 
անունով յանձնեցին յո ւշանը–

տա

բին կա զմա կեր պա կան անթե~

ս ա

Շ րֆանն եր 
րուն, ան

մարի աշխա

Սկ ա ո ւսւ ա

ա~

հաւո կամքով գործել ի իյնդիր 
նոր սերունդի ւսրւողջ դաստ

միակամ ճիգերով յա^ոդցնե~ 
սպարւիչ ծրադիրներուն իրա՜

ւսոււոա առս աուտական շարքերու վերել–

րււս կիցները հրամեշտ ւսրւին իրարմէ՝.

^ա–

կից Լուսանկարները՝ ՍՈՆԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆԻ
իյմբա պետն եր ո ւ աչալուրջ

հտրՁէօսրտ

/ՀրրոՅ^Յ
Արմավիա

Օւրշշէ ք՜Աօհէտ
ԲՀԲ1Տ

Բ.ՀԲ1Տ
ՏշէՇՉէ 
յ^օսր յօսւ՜ոշ^ 

Օսւծշծ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օձ^տ

11, րսշ ճշտ Ր\ր<ւրու<յօտ
75001 Բոոտ
101 331 42 96 10 10 
քո\331 42 96 18 77
ՏԶհշաէօսրտ@տշ1շ€էօւս՜.շօա

48, շօսրտ մշ 1ձ Լւհշրէշ
69003 Լ\օո
է61 334 78 60 13 66
1ն\ 334 78 60 92 26
տշՆՋո@տշ1շշէօսր.շօրո 

67, Լյ ՕոոօԽւծրշ 
13001 ձ1<ւրտօւ11շ 
էշ1 334 95 09 30 60 
1ն\334 95 09 30 61 
ուորտօւււշ^սոտէշշւտյր 

32-38, աշ I Խոռւհօէ1օււէւոո 
ձշրշրոո
161374 10 52 55 55
1ն\374 10 56 40 30
տյ հշռւ @Ջրրու ոշօ. շօրո
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ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՈՒՄԻ 
ԾԱՌԱՅՈՂ ԴՊՐՈՑ ՄԸՆ է

ՓԱՐԻԶԻ «ԱՑԲ կՖ կՄ»ԻՆ ԿԸՍԷ 
Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԱՆԳԱՄ ԵՂԲ ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆ

ղ ա փ ար ը յ

ենք, նոյնիսկ անիմաստ կ 
զայն ծանօթացնել այ– 
սօր, սա կայն 2012 ֊Հ7

Վերջերս, Փարիզ այցելեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան անդամ եղբ. Միհրան Շիմշիրեան։ Եղբայրը իր կե
ցութեան ընթացքին հանդիպումներ ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.– 
«Ֆրանս»ի վարչութեան, սկաոււոներուն եւ խմբապետա
կան կազմին հետ, ինչպէս նաեւ ներկայ գտնուեցաւ մար– 
զական խազերու։

Այս առիթով, եղբ. Շիմշիրեան հարցազրոյց մը ունեցաւ 
Փարիզի հայկական ձայնասփիւռ՝ «Այբ էֆ էմ»էն, եւ փո
խանցեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասին տեղեկութիւններ։ Զրուցավարն 
էր Վարդան Գաբրիէլեան։

Հարցազրոյցին շահեկանութիւնը նկատի ունենալով, 
ստորեւ կը փոխանցենք զայն ամբողջութեամբ։

թեան 1Տ$՜ամեակը։ Մենք

պատմութեան, բայց նա–

ապագային մասին, որով

հետեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը իր վ^ր՜ 
ջին Պ ատգամաւորական 
(փողովկն ետք ունի կազ– 
մակերպական եւ աշվսատանքային նորարար մօտեցումներ, 
որոնց մասին պիտի զրուցենք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Կեդրոնական վար
չութեան անդամ եւ գանձապահ եղբ* Միհրան Շիմշփրեանի 
հետ՝. Ակսինք յոբելենական այս տարիկն՝. Հայ սկաուտութեան 
ՃՀ^-ամեակ՝. Միշտ չկ որ, ամկն պարագայի բոլոր գաղութնե– 

ա ո ւտ ա կանգը սփիւրւքեան այս պայմաններուն մկջ 
շարժում եւ կարգ մը երկիրներու մկջ 
ւած. նոյնիսկ պիտի ըսկինք, այդ սկաուտութենկն անպայման 
բոլորս ինչ որ տեղ անցած ենք, բայց ոչ ամկն տեղ՝. Այս աո֊ու– 
մով կ՝արժկ սկաուտութեան մեր պատմութիւնը յիշեցնել մե–

>

Պ ո լս ո յ մկջ ուսանող

ւըարըս շուրշ՝. ԷԼսը1լա 
մինչեւ 1915, որոշ խմո
րս ւմնեը կ անցնելկ ետք,

հետաքրքրո ւթիւնը կը յա–

Ո-աշացսղ սղաուտու/սսաս Կրսսադրը Լորտ ՚՚^յտւ 
ւՒն՛

Պկյտըն Փաուըյ 1912-^2/ ետք հայ սկաուտութե 
գաղափար ունկը, բայց ինչսլկս գիտկք, 1915–ի Ցեղ

ին որոշ ատ են մը, մինչել. 1918։ 
1918–/,ն, հանդարտ վիճ ա կի

ընկերներ ո ւ

1918-^րն, Պոլսոյ մկջ կը սկսի սկաուտուՀ 
ւորուիլ, բայց կամաց-կամաց ա տիկ ա

թեան 100 ~ա մ եւսկին

1912-//Ն է որ հայ ս կ ա ո ւտ ո ւթի ւն ը մկջտեղ կու գայ՝. 1912֊

ա–
ւուս–

միտքը այդքան տարածուած չկր, ինչս՝ ւ ոչ մարզանքը երի– 
տ աս տոռներս համաքսմոեւու համար՝.

ս ա

թիւն մը տան՝. Այդ ատեն սկաուտութեան գաղափարը, 
սկաուտութեան րնթացքն ալ կարծկք բոլորին սըտին խօսող 
բան մրն կր, եւ այս երեք նուիրեալները, սկաուտութեան գա~

կը յաղթեն, կը ձգեն կ՚երթան, բայց սկ

փաըը կայ, ինքզինքը կեր տ ելո ւ ա
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տանքր կայ՝. Ակաուտութիւնը մւսրդա– 
կերտումի ծառայող դպրոց մըն կ՝. 
Մեր պարագային, ս կա ո ւտ ո ւթեան 
ճա մը ո վ, այգ օրերուն, երբ երիտա՜ 
սարդութիւնը որբացած կր, որբանոց– 

թիւնր կր զգայինք հաւաքել զիրենք, 
եւ ո ա ս տ ե ա ո ա 1յ ե / նաեւ ո ր ա ե ս ոե տ ա -

> ո

ատզր Կայ, եւ 
որ ս 1ւ ա ո ւտ ո ւ~

ելի լաւ,
տ–

Մարզանքը ընդհանրապէս 
խանդավառիչ բան մըն է, կու 
գան ֆութպոլ կը խաղան, պաս– 
քէթ կը խաղան, մրցումը 
ԿԸ յաղթեն, կը ձգեն կ՚երթան, 
բայց սկաոււոութեան մէջ որոշ 
դաստիարակութիւն կայ, մարդ– 
կային հասկացողութիւն մը, 
մարդու օգնելու գաղափարը 
կայ, ինքզինքը կերտելու աշ– 
խատանքը կայ։

Այսօր ՀՀք՝Ը՝Մ՝ը տասնեակ մը եր

կիրներու մկջ ունի աւելի քան 100 
մասնաճիւղ, ծաղկող կազմակերպու

թիւն կ, հակ 
Ակաուտու 
նակ, Մ"լ 
ճ/ո-ւշ, ար՚,

արւակ իր տարիքին՝. 
թիւնը ինչպիսին կ, °ե,Ւ՜ 
սկուա իբրեւ նոր մասնա– 
դեօք հոն սկաուտութիւն

1Ւ մէջ

մարզանքը այդքան ալ տեղ չունի,

ւս յ ա ս սւ ւս ս ւս ս ւչ ա լ սսյ ւյ ւս լ֊ յ ււյ յ ւէ ս չ ւ սււ ւ է է է Լ Լ Լ

*Հյիկոլ Ազբալեան հրաւիրեց Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ղեկավարները, որ– 
պկսզի Հայաստան գան եւ Հայաստանի մկջ ալ հիմնեն սկաու՜ 

պկստո ւթիւն, ո ր պկ ս զի հոն դտն ո ւո ղ 
որբացած երիտասարդները դաստ 
պար քաղաքացիներ պատրաստ են՝.

կ ընեն,

Խօսքը մարզական ակումբներու մասին կ, որ մրցաշար– 
1 ունե եւ աետռ ե մճաոեւ

՜ Սյո՛, բայց ատով հանդերձ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը ո ւն ի իր մարզա՜ 
կան բաժինը, իր մարզիկները, որոնք սիրողական ս ահմ աննե–

Այս արդկն 1915-1918 Պսլիս, բայՅ նաեւ անկախ Հայւ 
տանի պայմաններուն մկջ՝. իսկ եթկ ան դրա դառնանք Ափի.

ղութներ, ուր դպրոց նոյնիսկ չկար, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը ի՞նչ դերակա– 
տարութիւն ունեցաւ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը րնդհանրապկս, եւ սկաու– 
տութիւնը մասնաւո րապկս՝.

- Հայաստանի ա շխա տ անքկն ետք, կամաց-կամաց քաղա

քական վիճակը սկսաւ իր անդորրութիւնը կորսնցնել եւ Պսէ՜ 
սոյ մկջ գկպքերը այնպկս մը ընթացան, որ 16 Աեպտեմբեր 
ճ§22–ին, Հ.Մ՝Ը՝Մ՝՜ի վարչութիւնը ինքզինք լուծուած յայտա– 

կընաը ս կ ա ո ւտ ո ւ

Լլր զատարզ, բայց սրշտ սրրողազան, եւ Կոն եւս շատ զգոյշ 
կ՝ըլլանք, որպկսզի ատիկա ըլլայ, կարելի սահմաններուն մկջ, 
միայն հայկական, որովհետեւ վերջին հաշուով նպատակր հայ 
երիտասարդը դաստիարակելն կ։ Ուրեմն, այս մարզականն կ, 
իսկ սկաուտականն ալ շորս տարին անզ ամ մը Հ ամա-Հ-Մ– 
Ը–Մ՝ական բանակումներ կը կազմակերպկ։

2012-^րն, քանի Հ~Մ՝Ը՝Մ՝ա կս՚ն կայ եւ անոնք ինչպկս 
բաժնուած են վարչական, սկաուտ, մարզիկ.

- Առ անց չափազանցելու, ա յսօր ո ւան մեր թիւր 25՜26 հա–
մկջ եղող երիտա–

սարդսերզս ոսասք, անցան Լ) ուսաստաս։ 1/ւրըշ ղեզազարներ 
դա ղթեցին Ֆրանսւս, Միջին ԼԼր եւելքի դաղութներ եւ որոշ 

ղեր, եւ անոնց մկջ բաժանմունքը եթկ պիտի առնենք, 60 առ 
հարիւրը սկաուտներ են, իսկ 40-Հ7 մարզիկներ՝.

ատանքը պկտք չկ վերադրել միայն Հ–Մ՝~
սկաուտական շարքերկն անցնողներ, որոնք սկաուտ րլ/ա/կ 
չեն դա դրիր՝, կ՝ ըս են ' «.մէկ ան դա մ սկաուտ ես, ալ Մ/յնչձ/. վերջ

Մեր վարչական բաժանմունքը րնդհանրապկս ս կա ո ւտ ա~ 
կան ճամբկն եկող տղաք են, նաեւ մարզիկներն ալ նախ րս~

թիւնը լուծեր, Ափ իւռքը սկ 
Լի բան ան, ԼԼ)րանսա սկսանվ 

շխատանքի եւ Աուրիա, 
հայ սկաուտութիւն՝.

աւելի յառաջ ղացած, կամ աւ
ՒնչՄ ւ այսօր 8 կամ 15 տարեկան տղայ մը պիտի միանայ 
ք՝Ը՝Մ՝ի սկաուտական շարժումին եւ այս՝ տարբեր երկիր–

- Շատ հետաքրքրական հարցում կ, բայց հոս կու գայ 
ծնողքին դաստիարակութիւնը՝. Ա՝ն ո ղքը կը հաւատայ, որ երբ 
իր զաւակը Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի սկաուտութեան կը զրկէ, անպայման

Հքին Մի" ւթիւն ը պիտի չըն գո ւն կ ը այդ՝. ս
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գիտակից մարդ, ս տազրց սարդ դ, 
տանիքին հանդէպ իր պատկանե– 
նկէ վերջ, որպէս մարդ ինքզինքը 

կարգի դնել դիտէ։ Անշուշտ, այս բոլորին ընթացքին կը ստա–

ւաո

թեան մէջ ինք կը դառ

մարդիկ կը հրապուրեն։ Լիա ր դիկ իրենց սենեակի չորս պատե֊ 

նեն եւ ասոր րնդմէջէն՝ շատ մը հետաքրքրութիւններ, որոնք 
րնդհանրապէս տունէն դուրս պիտի ուզէին ընել, յարաբե֊ 
րութիւններով ու բարեկամութիւններով։ Այսօր այդ բոէոըը 
կեդրոնացուցած կ՚ըլլան իրենց սենեակին մէջ, ինչ որ մտահո–

Անկախ Հ–Մ–Ը–Մ՝էն, մենք ունինք ընդհանրապէս լուըջ 
խնդիր, թէեւ աշխարհով մէկ կայ այդ խնդիրը երիտասար
դութեան մօտ, սա կայն խօսինք մեր մասին։ Հայ երիտասար

Պ ա տ

դը երբեմն չի գտներ իրեն համապատասխանող եւ գոհացնող 
պատճառ միանալու հայկական միութեան մը։ Լմենք ունինք

ւսրւա

ս ազարուբյրւն սը ճշդես այս պայԱաԱԱերը Սա 
րւաջիկայ տարիներուն իրենց ծրագիրը մշակել

անոնք որոնք անցած են Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ի ճամբէն գիտեն ձեր ըսած
ները կիրթ մարդ դառնա լու, յարգանքը դէպի ուրիշը եւ 
այլն, է ^չպէս (խ^լ, ՈԸ երիտասարդը ոչ թէ ծնողքին

լս տ դա ռա ղ մա վա

ա տ տ

ջիկայ տարի։ Հիմա 
քներու մէջ ենք։ Հի՜

ա ։ Անշ ո 

՚ջիկայ տարիներուն
համար, միշտ նկատի ունենալով ստեդծուած մ աններ ը

ԵՂԲ. ՄԻՀՐՄՆ 
ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ
ԱՅՑ ԵԼՈՒԹ-ԻՒՆԲ

Վերջերս, Փարիզ այցելեց եւ միութենական 
շարք մը հանդիպումներ ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ
րոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Միհրան 
Շիմշիրեան։

Եղբ. Շիմշիրեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար

կան դիւանակալական աշ–

չութեան փարիզաբնակ անդամ եղբ. Հրաչ Սիսեռ– 
եանի հետ, ներկայ գտնուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Ֆրանս»ի 
սկաուտներու կիրակնօրեայ ընդհանուր հաւաքին,
Մխիթարեան վարժարանի շրջափակին մէջ։

Դրօշակի արարողութենէն եւ Ակաուտական 
պաշտօնական հանդիսութենէն ետք, եղբայրը իր 
խօսքը ուղղեց ներկայ սկաուտներուն եւ թելադրեց 
անշեղօրէն շարունակել հայ սկաուտութեան 100– 
ամեայ աւանդութիւնները։ Ան դրուատեց Հ.Մ.Ը.Մ.– 
«Ֆրանս»ի գործունէութիւնը եւ թելադրեց յաւել
եալ թափով ու խանդավառութեամբ շարունակել 
սերնդակերտման նուիրական աշխատանքը։

Ակաուտական հաւաքէն ետք, եղբ. Շիմշիրեան 
հիւրը եղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.֊«Ֆրանս»–Հ.Մ.Ը.Մ. Քուէյթ ֆութ
պոլի մրցումին։

Յաջորդ օր, եղբ. Շիմշիրեան Հ.Մ.Ը.Մ.–«Ֆը– 
րանս»ի նստավայրին մէջ տեսակցութիւն մը ունե
ցաւ մասնաճիւղի վարչութեան հետ եւ մօտէն ծա– 
նօթացաւ շրջանը յուզող հարցերուն։ Հանդիպու
մին ընթացքին եղբ. Շիմշիրեան խօսեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ռազմավարական ծրագրաւորումի աշխատանքնե– 
րուն մասին եւ շեշտը դրաւ միութեան յատկապէս 
Եւրոպայի տարածքին ունենալիք գործունէութեան 
մասին։

Ապա, եղբայրը առանձին հանդիպում մը ունե
ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Ֆրանս»ի բարձրաստիճան խմբա– 
պետներուն հետ եւ անոնց ներկայացուց երկու դա
սախօսութիւն. «Ի՞նչ կը սպասուի Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
խմբապետէ մը» եւ «Խմբապետի մը արժանիքնե
րը»։
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ունենար այդքւսն թիւ կ՚ունենայինք՝.

Ասկկ անկախ, մեր բոլոր շբջաննե– 
ԸԸ, եըը առիթը ունենան, իրենց բա
նակումները Հայաստանի մկջ կ՚ընեն՝.

Ե լ ատիկա րնդհանրապկս հերւա ւոր 
ԼԼմերիկայկն կ՛երթան եւ իրենց բանա՜

սկաուտութիւնը ծանօթացնելու Հա

յաստանի մկջ՝. Հոն, Արեւմտեան Ամե– 
րիկայի, Լիբանանի, Աւստրալիոյ,

թիւնը ծա

օնողքը կը հաւատայ, որ 
երբ իր զաւակը Հ.Մ.Զ.Մ.ի ըս– 
կաուտութեան կը ղրկէ, ան
պայման որ կ՚ուղղէ ապահով 
տեղ մը, ուր կը դաստիարակ– 
ւի որպէս գիտակից մարդ, 
սկսելու համար։ Երբ որ գի
տակից մարդ է, կը նշանակէ 
արդէն իր ընտանիքին հան– 
դէպ իր պատկանելիութիւնը 
կ՚ունենայ եւ անկէ վերջ, որ
պէս մարդ ինքզինքը կարգի 
դնել գիտէ։

յա պա տ զա ն Ելրո ւբր Ծա Ա, ՏայապաՏ– 
սլանման եւ պահանջա տ իր ո ւթեան

- Այս ուղղութեամբ սլկտք կ ըսել, 
որ բնակւսնաբար մենք կը նկատենք,

լած կ՝. Հիմա եթէ ր

նօթացնելու ա

Աւստբա լիա եւ այխ որ կ՝ Ըսէք պետութիւններ են։

տասրյւս սատուսերր եւ այսօր սեր 
երիտասարդ տղաքբ ի նչ ձեւով 
կր դիտեն նոյն ան ման հարցեբ՝. Ես ձե֊ 
զի պիտի տամ պզտիԼլ օրինակ մը, որ 
չատ հետաքրքրական կ: Մեր վերջին 

Ընդհ անուր փողուէին կր, Արման թի

նի ներկայացուցիչն երկն մկկր ելաւ 
ըսելու ատենին այն հայ երիտասարդը կամ երիտասարդու

հին (մի խնդաք, իրականութիւն կ) որ կ՛ամուսնանար օտարի 
հետ, մենք ծուռ աչքով կր նայկինք, թկ անիկա մեր իրակա– 
նութենկ դուրս ե/աւ՝. Աաօր եկած ենք րսե/ու, որ ա ւդպկս չկ,

նը, որ առա սւուս նի մէջ, շօօՑ-^ն, չատ մեծ րն֊

մենք այդ օտարր ճամբելու փ ո խւս բ կն, բեբենք մեբ ակումբը 
եւ փորձենք մեր իրականութիւնը, մեր հա յկա կան ո ւթի ւն բ,

բացման արարողութեան շուբջ 30,000 հոգի ներկայ կր Երե~

ուղղուբրեասբ, ըսել 
(յ ը իտ ա ս ա ը դո ւի 

նիքին ծանօթացնել

ներ թերը լաւագոյն ապացոյցն են այդ 
թկ ի՛նչ որակի խաղեր կին՝.

նր Հաւաստան տանի/–բերելու, հաւրե–

ան ալ մեղի հետ զգայ՝. Ո ւր եմն, ասիկա ինքնին ր ան մը 
կը նշանակկ, մտածելու ձեւ մը կը նշանակկ, թկ մենք որքա

նս՞ վ կրնանք օրուան հետ րնտելանալ, պայմաններու հետ դա~ 
սաւորել մենք մեզ, որպկսզի մեր րնթացքր շարունակենք՝. Ել 

, տեսաճիշդ ասոր համար կ, որ Հ Մ Ը Մ ի թի ւ֊ը չի 
կաւորներր կը շատնան, բայց մեր մտային 
ցումը իրենց սեփականութիւնը կր փորձենք դարձնել, ինչ որ

իաըակելով իր տղա–

ցելով, որ հայրենիքին հանդկպ իրենք ինչ պարտաւորութիւն 
ունին, ի՛նչ զգացում պկտք կ ունենան եւ ինչ ձեւով հա յբ են ի– 
քին օգտակար պկտք կ ր/լան, եւ ասիկա Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնական 
նպատակներկն մկկն կ՝.

ունենալով, այսօր արդեօ ք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի երիտասարդութեան, 
սկաուտ կամ ոչ սկաուտ, թիլը բարձրացման մկ՞ջ կ, արդեօք 
թիւի անկում ունի՞ք, արդեօք սփիւռքեան պայմանները 
մենք վերատեսութեան կ՛ենթարկե՞նք, որպկսզի 1960-^ր մե

թոտներով չաշիսատինք, խօսքը միայն համացանցային կամ 
արհեստադիտական նորութիւններու դործածութեան մասին 
չկ, այլ նաեւ աշվսարհայեացքի մկջ կ, թկ մենք ի՞նչպկս 
կը հասկնանք մեր երիտասարդները։ Մեր երիտասարդները ոչ 
միայն համացանցի վրայ են եւ այդպկս պկտք կ գտնել զի

րենք, բայց նաեւ երիտասարդներուն հետ պկտք կ խօսիլ, փո

խանցել, մեր աշխատանքներուն մասնակից դարձնել զանոնք։ 
Եղածը ըստ ձեզի բաւարա՞ր է, որպկսզի մենք ապահովենք 
Սփիւռքի մէջ յատկապէս, Հայաստանը իր կարգին, 
Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ի գոյատեւումը, բայց նաեւ գոյատեւումը այդ հա–

Հյնորհակալութիւն բացատրութիւններուն համար, մենք 
լսեցինք բաւական պատմութիւն, որ անծանօթ էր թէ՛ Հ*Մ՝~ 
Ը՝Մ՝խ թէ՛ սկաուտական շարմման առումով։

Պփտենք, որ մեր ունկնդիրները կը ճանչնան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը> 
բայց ձեր ներկայացուցածը շատերուն նորութիւն էր, որով

հետեւ պէտք չէ մոռնալ, որ մեր դաղութին մէջ կան մարդիկ, 
որոնք հին Ափ իլո֊քը կը կազմեն, սա կայն կան մարդիկ, որոնք 
նոր Սփիւռքը կը կազմեն։ ֆատ կարեւոր է կրկնել պատմու

թեան այս էջերը։ կ ւսրեւոր էր նաեւ, ու յատկապէս իմանա լ, 
որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը այսօր կը շարունակէ որպէս երիտասարդ կազ

մակերպութիւն գործել, ու նաեւ ինքնափնտռտուքի մէջ է 
այս նոր, նորարար մօտեցումները կիրարկելու կազմակեր– 
պութենէն ներս՝.

Հարցազրոյցը գրի առաւ' 
ՍԵՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

ՀԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶԻ ԱՂՋԻԿՆ ՈՒ ԹՈՌՆԻԿԸ ԿԸ ՎԵՐՅԻՇԵՆ 
ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐԻՆ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ

ԴԻհՍ՜ՐԻԻ ՏՕՆԸ
Հայ սկաուտութեան 100-ամեակի ւոօնակաւոարութիւնները պակասա

ւոր պիտի մնան առանց Վահան Չերազի յիշատակին ոգեկոչման։
Չերազ՝ հայ սկաուտութեան մեծ երախտաւորը իր անջնջելի կնիքը ու– 

նի Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան սկաուտական շարժման կազմա– 
կերպման ու տարածման մէջ։ 1920-ին, ան մաս կը կազմէ Երեւանի իշխա– 
նութիւններուն հրաւէրով հայրենիք գործուղուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի եռանդամ 
մարմնին։ Որբերէն ան կը պատրաստէ սկաուտներ։

Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, Չերազ իր աշխատանքները 
կը շարունակէ իբրեւ ամերիկեան որբանոցներու ուսուցիչ։ Կը կազմէ 
սկաուտական նորանոր խումբեր եւ կը մարզէ որբեր։ Ան կը գործէ 
դժուարին եւ նոյնիսկ անկարելի պայմաններու մէջ, մինչեւ որ 1927-ի 
չարաբախտ օր մը, ան զոհ կ* * * * 5երթայ համայնավար խորշակին։

՜ա ՜ա յ ս,Ես, լԸա Տան, էն ս եւ շէնքը, Կ ա զ ւ
ա ա կդտեղ եմ ծնո ւեյ,- մեքենայի լուսև 

ցսյց է տալիս ճամբէ ձաիւ կոզմու
ւող շէնքըւ Մտանք Պփւմրի՝.

Մի շաբաթ արւաջ մամաս ւսսեց– ((Տէիւմրիի տօնին մ ա սն ա կ–
ոեւու հոաւէո եմ ստաոեւ, անաա/ման ււնաաւ եմ. եր ռա ս

Վահան Չերազի կինը ըլլալու «յանցանք»ով կը սպաննուի նաեւ 
Վարդուշ Չերազ։ Կը փրկուի միայն Չերազ ընտանիքին դուստրը՝ Բիւ
րակնը, որ մինչեւ օրս կ5ապրի Երեւանի մէջ։

Այս եւ յաջորդ թիւով տրուելիք յօդուածը կը կրէ Բիւրակն Չերազի զաւկին՝ Վահան Իշխանեանի ստո
րագրութիւնը։ Յօդուածին մէջ, 85-ամեայ Բիւրակն Չերազ եւ զաւակը կը վերյիշեն իրենց հօր ու մեծ հօր 
ապրած ոդիսական պայմանները, ձերբակալութիւնն ու գնդակահարումը Բերիայի կողմէ։

Յօդուածը գրուած է անցեալ տարի եւ հրապարակուած է «1օրէ.3րո» համացանցի կայքէջին մէջ։

( Վահան Իշխանեան
Հ ԵՐԵՒԱՆ

արւանց սափբուելու կկայ՝. էս չես սափըուել,– դմդոհեց՝.

է^այց պաբզուեց սափըուելու հաըկ չկւսբ՝. Մենք *էիւմբի 
գն ա ցինք մի հբ ա ւկ բ ո վ, բայց չմ ա սն ա կց եցինք եւ ոչ մի միջո՜

1

16-00 Հիւրերի դիմաւորում քաղաքի մուտքի մօտ

Մաֆիկ Պապոյեւսնի տանը համով-համով ուտում տիկին 
Սուսաննայի ս ա բքած ճաշերը՝, ինչիէ դն դա կահա բ եց ին Զերա
զին,– Տաըցնում կ Սերմը, մեզ <Լիւմըի բերած վաըոըդը՝.

“Կ

դան ղո ւկա ս եան ի ս տ ո բ ա դբ ո ւթեա մբ՝. «$ ես , դրէք են Զերւսզ - Արւա ա՛
լիս որբանոց՝. Սկ

Սամա յի ս ա

ւս~ կբ տեղեկացնել ղեկավարին՝. Մինչեւ Զեբազը դա
տանելու պատոլին:

Մինչեւ 10 տարեկան մա մա յիս ազզ.ա յ ա պ տ ա

կթեր Լիզան վաիւից ազգանունը փոխել դաբձբել ԼԼնզբէաս–

եբբ մօբը դնդակահարել են ու մամաս որբ կ մնացել, քերւու

էդպէս էւ էՒ արեբ՝ Ի“կ հէմա հՐ աւկրին գրուած Ձեբազ՝.
հհկ ը ս ա փբ ո ւես՝Ւ, ասի «Տա, կը ս ա փբ ո ւեմ՝>՝>: \,աիյոբզ օրը 

կլի զգուշացրեց կը սափըուես, բայց տենց կլ չս ա փ բ ո ւեցի, 

ընկնում են՝. Աււս/ֆին անդամ ձեբբակալում են տանում ԷՆ՜ 
ԿԱՎԵԳԷ՝ Շ կնքը ճճ-բդ փողոցի վբ ա յ կբ, ամբողջ փողոցը 
լցւում են որբերը ու պահածոյի շիշերու կափարիչները ձերւք– 
ներին չիյկչիսկացնում են • չվսկչիյկոցի ձկնը բրւնում կ քազա– 
ՀԸ Չերազին ազատում են ու որբերի ուսերի վբայ լետ տա~
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ծնւում, ու մի քանի ամիս

նա կցական, տանում Թ՝իֆ՜

լիս, ու ք&՝ իֆ լիս ո ւմ գնդա–

դրքում

« Հ/ղ եր ական

կերպով րնդհ

բայց
ն եր կան՝ Ո լրԼՀԼո լլ^ եմ
Վահան Չերապր ոչ թկ

Վար դգկ ս ԼԼնդրկասեանը

Տեսնես ո՞վ կ դրեր /աւ

ւՒ-րը “Ււսււ–

կրտսեր եղբայրն կ ^ղել

Լիինաս վերազի, այլ եղ–

նում եմ կնո^ ու դստեր

տեզ եկութիւն -

«Ջ երազի կնոջը Վարդա–

մ ա ս ին

եղբայրը

որդեգրում կ

ւսւոոււսծ Ւր
բո վան դա կ

26 Յուլիս 1920. Հայասւոան գործուղուած Հ.Մ.Ը.Մ.ի եռան– 
դամ պատուիրակութիւնը։

Կեդրոնը՝ Վահան Չերազ։
աղջկայ ազդանունր դար

ձնել ո վ Անդրկ աս եան:

(կապիս մասին միւս աղբիւրը իիաֆիկ Պ ա պո յեանի ձՖիղի– 
քական կուլտուրան Հայաստանում 1918-1920 թ՜թ–՝է) գիրքն կ՝. 
Լիի մկջբերում անեմ– (^Լինել ով ԼԼնդրւսնիկ ղօրավարի հայկւս–

ա -

տ աւսւելացնո ւ

սխրանքներ՝, իէկնքր մի կողմ դնելով եւ հայրենիքին ծարււսյե– 

որբերի դաստ

- Հա, այդպկս աս ու մ են, շա տ եմ լսել՝. ԼԼսում են թերիան 
հ ա ր ցւսքնն ելիս անընդհատ ասել կ հօրս թկ էսոստովւսնիր որ 
դա շնա կցա կան ես՝. Հայրս կ լ, կլ շի համբերել, ասել կ այո, 
ուՒսես ուևւաոեո, ձերւոիս ւի ա ւտ ո. եոոռիս > ո ւն ո ուս >նա և ուս–

Ապասի սրրչ տամ, տեսնեմ Վահան Զերագ ի^է կը թ^րխ Ա»յ 
քեղ բան, Ո ւիքիպէդիայում յօդո ւած -

0 եր ո ւմ կ եւս մի լինք Զ1հԱ1ՈԷ)– Ձ.Մ1 ֆորումում քննարկում

տասը հա. 
դիրն երկն՝.

ւայ ս արզրղ, պոլսոյ եւ Հայաս՜ 
աուտական շարւեման թււէ՝նա–

ատ

կաս տարօրինակ չկ– Անձնադ֊ 
անունն իր պատմութիւնն ու– 
հան կր, ազգանունը Չերադ՝. 
անունր եոոհե, ոոոմհետեւ նա

գրող Լիինւսս Զերւսզի՝. Ան հիմնադիրներկն եղաւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի 
սկաուտական շարմման՝. Արւաջինն կր որ ֆութսլոլիի իյւսղը 
բերաւ Օսմանեան կայսրութիւն– հիմներ ֆութպոլիւ իսումրեր 
եւ կա զ մա կեր պեց իււսղեր՝. 1920-^/2/, անսալով Հայաստանի 

վերջին ճիւղն կր, իսկ Չ երազները ադնուական տոհմ են եղեր. 
Աովետի մամանակ թո,Ա ձփն աուել ազգանուանր կպցնել եւ 
դարձնել Չերազ-իշիյւսնեան, ոչ կ/ թոյլ են տուել անուանր 
դծիկով կպցնել (Վահան՜Չերազ), րԷԸա համար ս տ իսլո ւած

նիքի մկջ մարղական կեանքին զարկ տալու համար՝. Այդ 
շրջանին, Ցեղասպանութենկն վերապրած որրերու մկկ մասր 
Ալեքսանդրապոլ կեդրոնացած կր՝. Հայաստանի իյորհրդայ– 
նացումկն ետք, մինչ իր ընկերներէն շատեր կր փաիյչկին, ար–

Պապոյեանի շնորհիւ վեց տարի արւաջ Վիւմրիի մի փողոցը 
եւ ո ղ իմպիա կան հեր թա փ ո իյի դպրոցը ան ո ւան ա կո չո լեց ին 

անունուի նա 1920 թուին իարսի յանձնման մամանակ տեսնե~ 
/ով հա /կական թանակի ւիաիյուստո ինռնասպան եր երեր. Նա
28 տա

զգուշացումները, ան նւսիյրնտրեց մնալ հայրենիք, իր 
՚°։ Հակարււսկ որ Վահան Զերւսզ շարքա– 

յին դաշնակցական չկ ր, 192 ( –ին ղ ինք ա յդպկ ս ղ ր պա ր տ ե լո վ 
թ՝իֆլիսի մկջ թերիան անձամբ սպաննեց ղինք ՜*»։

յբապետ Համազասպի ու հանրապետութեան ուրիշ զին– 
ր ա կաններ ի հետ կացնահարել կին պո լշեւիկներ ր 1920
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օԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1) «Չերազ Վարդոյշ Ալեքսանովնա, կինը գնդակա– 
հարուած յայտնի դաշնակ, Ակաուտական շարժման 
կազմակերպիչ եւ անգլիական լրտես Վահան Չերազի։ 
Ինքը, հին, ակտիւ դաշնակ է։ Կապ է պահպանում դաշ
նակցական բիւրոյի հետ, որտեղից ստանում է համապա
տասխան դիրեկտիւներ եւ իրականում հակայեղափո– 
խական գործ է ծաւալում, ինչպէս քաղաքում այնպէս էլ 
նրա շրջաններուն, լայն կապեր ունի դաշնակ էլեմենտնե– 
րի հետ, մասնաւորապէս նախկին սկաուտների, հետզհե
տէ նրանց քաշում է դաշնակցական գործունէութեան 
մէջ։ Բաւականին խորամանկ, զգոյշ, փորձուած, կոնսպի– 
րատիւ դաշնակ է։ Դաշնակցական գործունէութիւնը տա– 
րել է հին ակտիւ դաշնակների միջոցով՝ մեր կողմից 
ջախջախուած, որոնք խմբակային մշակուած «Ակտի– 
վիստներով» Յովհաննիսեան Աւետիս, Հեքիմեան 
Մկրտիչ եւ այլք։ Հանդիսանալով ղեկավարը արտասահ
մանի հետ կապեր պահող բաւականին քողարկուած 
դաշնակցական կենտրոնի, գործում է շատ զգոյշ։ Ունի 
մի շարք դաշնակ ազգականներ, ինչպէս Փարիզում, այն
պէս էլ կապիտալիստական այլ երկրներում՝ Թուրքիա– 
յում, Ամերիկայում եւ այլն, որոնց հետ սիստեմատիկ նա
մակագրական կապ է պահպանում։

«Քննութեամբ պարզուել է, որ այս տարուան սկիզ
բին, Իրանից եկել է խոշոր դաշնակի կինը՝ Մամբրէ Վար– 

սիկը, ով նրա տանն է մնացել եւ հակայեղափոխական 
զրոյցներին մասնակցել է Յովհաննիսեան Աւետիսը (մեր 
կողմից բռնուած), վարել են հակայեղափոխական բնոյ
թի զրոյցներ, հետաքրքրուել են դաշնակ էմիգրանտների 
ճակատագրով (բառը չի հասկացւում), Իրանում 
գտնուող Մօրուք Կարոյով (յայտնի դաշնակ խմբապետ, 
անլեգալ անցել է Իրանի սահմանը 1925 բուին) եւ ուրիշ
ներով

«Շարադրուածը հաստատուել է Հայկազեան Ցոլակի, 
Յովհաննիսեան Աւետիսի (այս գործով մեղադրուող), 
Փիրղալամեան Հայկի, Կարապետեան Աբրահամի, Հե– 
քիմեան Մկրտիչի եւ մեղադրեալի՝ Վարդուշ Չերազ Ալեք– 
սանովնայի մասնակի խոստովանութեամբ, վկայութիւն– 
ներով։ Որոշեց. հետաքննուող գործ Ա1470 Չերազ Վար– 
դուշ Ալեքսանովնայի մեղադրանքով ուղղարկել ՆԿՎԴ 
եռեակի քննութեանը»։

(ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ)

(2) Վճռեց
Չերազ Վարդանուշ Ալեքսանովնային գնդակահարել, 

նրան պատկանող գոյքը գրաւել։

(Շար. 1)

՝1բտշտտ յստէ տէտբտ (աօբ օոմ. էհշ Բօրշ

«Օ1՝ՏԼ

աքօտ@թ^ւ11օււ–աօււշ6Ռս. շօա 
ՕՁ ՝\^111Օ11–Ո1ՕՈ€ՇՁԱ. ՕՕՈ1

Րս11 օք շհշւոոճ, 
7օտէ€քս11բ ժշշօրօէշժ 36 րօօրոտ 
Ռոմ 6 տսէէշտ ԽմԽսԽօՅ 
հշօէէոՀ/ րմր շօոժւէւօոէոՀ, 
ժրրշշէ շւշշշտտ էշԽբհօոշ Աոշ, 
տէշրոտէ շօոոշշէւօո, րոտ1Խր, 
տօքօէբ հօ% աւժ տշւէ€11ւէ€ 
Րրրսօէշ հօ֊էհրօօրո \\ոէհ հօ-էրժրբշր 
7Դւ€ տաէշտ շւտ ռշշօրորոօ(Խէ6 
3 (1ճս1էտ օր օ.քօա11բ 
սոէհ բօրշոէտ րտժ 2 շհւնԽո.
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ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ ԴԷՄՔԵՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ ԱՆԴԱՍ՝ 
ԵԴԲ. ԴԷՈՐԴ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՄԱՀՆ ՈՒ ԹԱԴՈՒՍԱ

ի 7՝աֆֆի 1)իզահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

ԼլէւՂյ անդա

Եղբայրը,

)

մեծ րնտանիքր Հինգշաբթի, 9 Օգ ո ս– 
III ո ս 2012–// առաւօտեան ստացան 

ւզմավաստակ ան գամն երկն,

դամբան ա կանն եր ո ւ

թիւններու

տրտասա սեր Լ, րշա Սայրս Հար շուլօ՜եա ս ատե

նապետ եդբ՛ Վիգէն կ՝ւսպադեան, իսկ ՀՄ–

կ ար պիս քծովմասեան (խօսքը տեսնել էջ 
34)։ կ՝ամբանաիւօսներր իրենց ելոյթներուն 
մկջ անգրագարձան հանգո ւցեա լին անձնա–

ու ազգ.ա–

ծոզ միո ւթիւն է՝. Ան իր յո ւշեր ո ւն մէջ միշտ կը յիշէր պատմա

կան այն օրը, երբ պատիւր ունեցած էր Հ–Մ՝Ը –Մ–հ Հ(Նաւա– 
ս ա ր դ եա ն 
յին հերոս 
գա լո ւս տ է 
հասակ ա. մուի որ ագգային՜միութենա՜ 

իրական ու սրբազան գործ մրն է, ինչպէս որ 
սրբազան գործ է ^այ երիտասարդին ազգային դաստիարա

կութեան աշիյւստանքը–. էյրիտասարդութիւն, որ պատուաբեր 
գո րծ ո ւն է ո ւթ եա մբ ազգին ու հա յր են իքին պարծանքին 
ա ո ար կան կը դա րւն ա յ։

որ եր կար տարիներ կեանքը ն ո լիր եր միո ւթեն ա կան աշիյւս՜ 
տանքներուն, դարձաւ օրինակելի միութենական եւ տիպար 
հայր–. Ապա, թերիսյ քմեմի Արւսթնորդ Շահան էպս • Աարգիս– 
եանի ձերւամբ տեղի ո ւն եցա ւ հան գո ւցեա լին Հ-Մ-Ը-Մի ^Ար՜ 
ծան եա ց՝ֆ շքանշանի տուչութիւնը՝. կյ ա իյա պէ ս ծրագրուած 
պարգեւատրումը տեղի պիտի ունենար ամիսներ արւաջ, սա– 
կայն եդյբօր անհանգստութիւնն ու երկրի պայմաններր պատ

եւս լին որդին կարօ կարապետեանր։

Եգր՝ Պ՝էոբ՚վ կարապետեանի յո ւղա ր կա ւո ր ո ւթիւն ը տեղի 
ւնեցաւ Հինգշարթթ 9 Օգ ոստոս 2012-ին, Հ ալէպէ Ս Ա ս սւ- ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐ

ւած ածին եկեզեցւոյ մէջ՝. Արարողութեան ներկայ գտնուե

ցան թերիոյ Հայոց քծեմի Արււս^նորդ Շահան էյ պս • Աարգիս– 
եան, Հ-Մ-Ը-Մի Կեդրոնական Վարչութեան անդ ամ եդբ– 
կ ա ր պիս էմովմասեան, Հ-Մ-Ը-Մի Սուրիոյ Շրջանային եւ 
Հա լէ պի մա սն ւսճ իւղեր ո ւ վա ր չո ւթիւնն եր ը եւ Ակաուտ - Խոր

հուրդները, մեծ թիլով միութենական ընկերներ, Հ-Մ՝՜

Եղբ՝ Պ՝էոբգ ծնած է Հալէպ, 1941-//Ն։ կախակրթութիւնր 
ստացած է Հալէպի Ագ գային Աահակեան վարժարանէն, 
ապա թարւէն էփփէ Ազգ. ճեմարանէն՝. Տասը տարեկանին

րումով, վաքը տարիքին հեռացած է դպրոցէն եւ ուդղուած է 
գործի արհեստ ընտրելո վ մեքենագործութիւնը։ 1946՜/րն ան 
անդամադրուած է Հ-Մ-Ը-Մի Հաւէսւ11 մասնաճիւդի զայլի–Ը-Մ-ական քոյրեր եւ եղբայրներ, դաղութի կազ մակերպ

թիւններո ւ եւ միո ւթիւնն եր ո ւ ներկա յարուցիչներ

զատներ:

թ ո ւղա ր կա ւո ր ո ւթենէն ետք, թաղման կարգի համար նե^

ուր Հ-Մ՝՜

Ը՝Մ՝ի շեփորախումբին արււսջնորգութեամբ, էղբ. Գէորգ

կան եր ր մեկնեցան Հա լէպի Ազդ– գերեզմանատուն,

ծածին եկեզեցւոյ ներքնասրահը վերադառնա լո

կական շարքերուն–. 1954–//^/, երգման արարողութիւն կւս– 
տարելով ւի ոիյւսնցո ւած է ս կ ա ո ւտ ա կ ան շարքեր, մա ս կազ– 
մ I ով«Կրւունկ՝)) իյումբին՝. Ակաուտական շարքերուն մէջ հա– 
սած է Վարիչ Արււսջնորդի աստիճանին–. Ակաուտական զ որ– 
ծունէութեան աո.րնթեր, ան մասնակցած է ՀՄԸՄի մ ա ր֊ 
զական կեանքին, ի մասնաւորի աթլէթի եւ ֆոլթսլոլի մար– 
զաէսադերուն–. Օրին կը գործէր ֆոլթպոլի «7/աւասարգեան՝հ 
իյո ւմբր ել իրեն վստահ ուած էր թումբին իւմբ ա սլե ա ո ւթիւն ը՝.
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արւա

եՐՒ

ա րւ ա 9հն ա տ զ ա -

ա–

Ւն ԼՒբ ան ան, 2003 եւ. 2007 թա -

դիրներ Էն

ա ա ա ս

Մ –ի մեծ րն տ ան իքին 
եւ Ս ա ո ե ատե . ուր 55

զ պարապետեան ա 
2/» շքանշանին՝.

ին կիպրոս, 1983-^2/ եւ 198 (՜ին 3 
նաստան, ուր րնտրուած է կեդրո*Լ

2001 –ին ան մասնակցած է Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ի միջ֊դիւանական է– խորհրդւս–

(՚ծի ծանը պայմաննե՜

ԵԳԲ ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՒԸՆԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ
Հ Րաֆֆի Սիւլահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

< ր իներ ո ւ 
է այն~

ք Ւրենտ

Աբրահամ ԼԼւրնեանր՝. Եղբօր համաբ Հ–Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ը ամէն ինչէ արւա^ եղաւ դպրոց– Ան 
միշտ կ րս էր • <^Հ –Լի՝ Ը ՝Մ՝ ին անդամակցողը

ա լո

ստանձնած եզր– Աբր ահա մ Աւրնեանը՝.

սիմեանց եկեղ եցւո յ վարժ՜արանը՝.

տ ան իքին հետ
ա–

Ֆրանսացիներուն Աուրիայէն հերււսնալէն 
ետք եղբայրը իր ընտանիքին հետ կը վերա– 

, ուր կր նետոլի գործի ասպարէզ, միեւնուն

ղա յին ոգի՝. Մարզիկները պէտք է հերւու. մնան շահախնդիր
Եր կար տա

) ա–

որպկսզի ապահովէր իր մարզական պիտոյքն եր ը՝ հետ եւա–

մէկր մաս կամելով երկրի հաւաքականին՝.

թեան անդամ: Ազդւսյին կեանքի մէջ ան ստանձնած է զ անա - 
զան պատասխանատուութիւններ, ինչպէս ԷԼզզ – Ո լսումնա - 
սիրաց վարժարանի հոգաբարձու, Պ՝աւարւական Մոզովի ան– 
դ.ամ, քաղաքական Մողովի անդամ, ՝իարւէն էփփէ Ազդ՝ ճե֊

ա ս տ ա
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ան շունի անցեալի լաւ կ 
րայց դիւրին պատաո. չկ 
րկպի Տ ինամօն եւս բաւ 
փ ո ր ձա րւո ւթ իւն ունի

ք^– խմբակին դլխաւոր թեկ

նածուներ ր Անգլիոյ Ար ս ենա լն 
ու Պ՝երմանիոյ & ա լքկն են՝. Ար~ 
սենա լ երիտասարդ կազմ ունի, 
րայց վարձարւու մարզիչ Վեն- 
4/7/7/ր առ–ա^նորդութեամբ /աւ

ա կն կա լո ւթ ի ւնն եր ր

արւաֆին հանգրուանով՝, կվոլ– 
նաս տ անի Օլիմւիիաքոսր հա– 
կարւակ իր երկրին մէջ յա^ոդ 
ա ո ոնւն օն եր ո ւն , հւոոաաւ1ւ

Գ^Թոըոյեաշ
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

մկջ ւիայլուն չկ՝. 3)րանսայի Մոնփրլիկն համեմատաբար նո

րեկ մրն է եւ կրնայ րաւական սուղ վճարել իր անփորձոլ–

խմբակին <(հս կան)՝> Ւ տ ա լիո յ Ա. Ս է ՝ Միբսնն կ՝. Ան ւոա՜

վՒ–Օգոստոս

ճակաձգութիւնը էու– էֆ– Ա՝ի եմփ իընզ Լիկ՝ծի

ցան ութը խմբակներու եւ իրենց արււսջին մրցումներր կւստւս– 
րեցին 18 եւ 19 Սեպտեմբերին՝. Պէտք կ արձանագրեր որ

աւ 

րիներկ ի վեր շուքի մկջ կ այս մրցաշարքին մկջ՝. Այս տարի եւս 
մեծ խոստումներ չունի՝. Անոր գլխաւոր մրցակիցը Ապանիոյ 
Մաշական կ, որ տպաւորիչ ելոյթներ կ ունենայ՝. Անտըրլկխթ 
Պ ելճիքայի ամկնկն զօր ա ւո ր կազմը ըլլալով հանդերձ էյւրո– 
պայի մէջ անոր մրցումները լուսանցքային են՝. ք)՝ուսՒոյ %ե՜ 
նիթը բաւական լաւ կազմ ունի եւ վեբջին տաբինեբուն իր 
խօսքը ունի միջազգային մբցաշաբքեբուն՝. Այս խմբակին մկջ 
անորոշ վիճակ կը տիրկ եւ չորս մասնակիցներն ալ կրնան

Ա* խմբակին մկջ

զիկնեբով օժտուած 
մեծ յոյսեր ունի՝. 
Փորթօ տոկուն կազմ 
կ եւ այս մրցաշարքին

Գ՝ խմբակին «Ալ– 
ֆան ու Օմեկ ան» Ռկ– 
ալ Աատրիտն կ՝. Ան

դժ՜ուար թկ տեղի տայ

իր մրցակիցներուն 
դիմաց հւսկարւակ որ 
անոնք անուանի ա–

կումբներ են՝.

մանիոյ Տորթմունտր 
պիտի վւորձկ նուաճել

նոր տ իտ դ ո ս մը։ Ան

ն ո ւթ ե ան ցարդ ար

ձանագրած կ միջակ

արդիւնքներ՝. Անգլֆոյ

Մ Սիթին ա մր ո դ ջ ա -

կան կազմ մր ունի եւ 
Ո՝կալկն յետոյ գլխա

ւոր թեկնածուն կ՝. Ան

Գեր֊

Պ՝եր մ անիո յ
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րորզ կազմը Ամսթերտամի Այաքսն կ, որ վերտին տարինե

րուն հետզհետէ սկսած կ ինքզինք վ եր ա գտնել ու դեղեցիկ եւ 
տպաւորիչ ելոյթներ ու նենալ։ Ան դծ՜ո ւա ր թկ կարենայ անց–

Ֆր անսայի Լի ԱԼ եւս պիտի

մին հաշիւները՝.
Ե՝ խմբակին մկջ բուոն պայքար պիտի մղեն ախոյեան 

Ձե,սեն, Ւտաւեու Հ(ն> ւսնած» Եումենքմուսո եւ ՇաՒսքմեոո $ո~

իոյ <հ/1)արուսէն կ։ ԼԼն կուարտիոլայի մեկնումէն ետք ոշինչ 
կորսնցուցած կ իր մակարդակկն՝. Փորթուգալի Պ ենֆիքան

այլել–՝ լււ,լւնեւ ՝7ւ յա^որդա~ 
ին՝. է ու վ են–

մեծ ՀՀախորմա կ՝ֆն եր ո վ:

տոզուԱ զազս է ու Կա ւա սա զա ս ւ>ր զրոըզ րռւլսաօուս $ այս 
խմբակին՝. Ակովտիոյ Սելթիքը իր երկրին մկջ տիրապետող 
կազմ ըլլալով հանդերձ էւրոպայի մկջ միշտ ալ ձախողած կ՝. 
ԼԼն զ Ժուար թկ կարենայ ա ր դերս կել ^ալւսայի, Պենֆիքայի 
կամ է/պարտակ Լքո ս կո լայի ճա մբան՝. Ա պարտակ եւս մեծ 
ա կն կա լո ւթիւննեբ ո վ է–. Ան արւաջին մբցումին դմ՜ուաբ տեղի 
տուաւ Պւսբսայի դիմաց եւ յուշեց՝ թկ թեկնածու կ թ • հանգըր֊

պայքար պիտի մղէ վերոնշեալ երկուքին հետ Ը* խմբակին մկջ անորոշութիւն կ ՝. ճիշդ է. Լք ՝ Լունայթըտ

Ջ* խմբակին մկջ այկրն Լքիւնիխ հաստատ քայլերով պի՜ 
ոլղզուի ք՝ • հանգրուան՝. Սպանիոյ *֊Լւսլենսիան եւս մեծ

ւսնուխ հրաժեշտ տալու Պաթկի կազմը դրական

մրցաշարքր եւ կրնայ մեծերուն (Լդլվսացաւանքֆ պատճարւել՝. 
իելորւուսիոյ ներկայացուցիչը վերջին տարիներուն դրեթկ

ւեղօ՜ել անոր Կասար՝. ոբրրուդալր ւբրաԼլաս տոզուս զա. 
նի եւ կրնայ անակնկալներ ստեղծել՝. քժուբքիոյ կալւսթ

սարայր միշտ ալ մեղի համար տհաճ անակնկալներ կբ ստեզ–

ծէ՝ Նոյնիսկ Աումանիոյ ք լիւմ՜ր լաւ կազմ ունի եւ ի վիճակի

կ Լ4- հանգրուան անցնելու՝. Այս խմբակին մկջ իւրաքանչիւր
կկտ շատ սուզ պիտի արմէ մասնակիցներուն՝.

■ ք ս 11 օք Շհչւրրոշ հօէշ1, ՇօոտէրսշԱօո, Ըրօոօհ ձրժւէէօշէսրզ
1ոէօրոօէւօոօ1 ՏէոորԽրրէտ, 100 ու քրօու էհշ ԽբսհԱշ Տզսռրօ 
սորէ 15 ու՚ասէօտ քրօու էհշ ճօրօրօո 1ոէ€րոռէ՝ւօոօ1 Հւրբօրէ.

■ 44 1Խօւոտ <դոԺ 3 Տսւէշտ սւէհ <ւ11 շօաքօրէտ,
օ11 շ1տտէօ օօոէրօևւԼ ա՚տ՚ւհօր,
տհօ^օր օր հօէհրօօու սոէհ Լր՚ւրօէօ ԱՀՇ, հօւրր1րչ>օր.
Տօէօ11՚ւէօ IV, տէօրոօէւօոօ1 (Խօշէժ՚սմ բհօոօ.
1ոէօրոօէ & Շու(ս1 ոօշշտտ.

® 1ոժ^և1սօ1ւ26ժ <աժ
բէ՝րտօո<ւ1 տշր\4<։6,
24 հօււր րօշօբէ՚ւօո 
օոմ րօօու տօր\4օօ

Տ 3<մ

XV XV XV. շսրօօշհօէշ1. աո
32-38, 143.որՁ.հ6ճօսէաո Տէրշշէ, 

375010, /\րուշուււ
7շ1 374 1 0 54 60 60 • Բաճ 374 1 0 
տ ձ. 1 շ տ @ շ ս րօ թշ հ օ է շ 1. ււ րո

54 60 50
I
I
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Աարքւն Աարմազեան - Պարմանուհի

ներու փոխ խմբապետ (Սէմպրիճ) թիւնը ւուս կւս–

կապեր շաբթուան ս կ ի ղբ ը։ Տեսանք 
ինչպէս մեբ կբտսեբ քոյրերն ու եզ եա յին

մասն Է:

տ ա արւ

Ափնա
քա թլեան

մեծ

/ծ՝ո–

ս կ ա ո ւ տ ո ւ -

րին մէջ մէկ֊ 
տ ե ղ ո ւ ա ծ : 
Հպարտ Էի, երբ

Արւաջին ան դամ 
բ1 քա/ո ւք մենք

կեբական կապը,

որ հաստատ–

Սէորդ Պ ո յաճեան - 
խմբապետ ^էքոնթրէալ)

Այսքան հայոր զիներ

քին։ ԱոնթրԷա֊ 
էէն, թ՝որոնթո– 
յէն թէ Գէմպրի֊ 
ճէն, կ ա ր եւո բ

(քուքսէւի Զամիչեան - Սայլիկներու

ՕՈէՅՈՕ

^՝ա յլիկներու Արենոյշներու փոխ խմբապետ Լթ՝որոն–

խմբապետի օգնական (/&*որոնթօ)

դա յլիկն եր ո ւն հետ՝. Ակն յայտ էր սերտ

կապր դայլիկնեբուն եւ խմբապետնե՜

1ՕՕէհ ձոո^օրտտրր 
օէ ծրռւշո՚ՅՈ Տշօսէւոց

*ԼահԷ & ահինեան - Արիներու 
խմբապետ ԼԱ՝ոնթր է ա լ)

Արււսջին դրօշակի ա ր ա ր ո զ ո ւ՜

բուն միջել–,

Լիա Տ էրտէրեան - Պարմանուհի 
Լթ՝որոնթօ)

Վերջին (^Անաք քձլսրին՝$> Սէ մպր իճի
ՕՈ Եէհօէքօքէհէ Շօոօ^

■ՈԱյ որու րրարԱ ™
^օսօո Տրօսհոտ հէ0“^ >ՕԱՈՏ և*Տ՛

օս;^.ոՏ <օ ^օոՀօսոոՏ
ւ րօրոյո^ճ օէ1հքՈէ քօր էհէէր էօ Եա1ձոՏ

Չ,տ““տտ

>օս օրէքօտէէոոտ 10 Օոէմոօ -

դրօշակին ձոզին վրւսյ–, Ակւսոււո– 

ձոզբ

լորս

քծ՝ինա Տարտարեան - Արծուիկ– 
1ու խմբա պետ ի օգնական

աստ ս բս Հր, որ ո ւս երրաս 
սերտ րնկերնեբ մեբ կեանքը

Արէն Տաղլեան - Երէց (Մոնթրէալ)

Վեբջին պահա կ ո ւթիւնս իբր ա բէ

րւէ03է օէԱքէ "1յհ“ քօր ° է1էՈ.է.Տ 
^րՀօոո,^ օու1 քօր ոսրհ (Մոնթրէալ)

լ^սս^ Տս^ո8. –րօրօաօ ^այլՒւ1 ֊աբծուիկնեբու փնտըրւ֊
Խ1> ՜՝ 1 ւոուքի արշաւը (ՏՕՋ\^ՇՈՉ։Տք 14ս11է)։

թուն հսկեց ամրոցէ դի շերը եւ հասաւ 
իր նպատակին պահպանելով դրօշակը–, 
Իբր խումբի արւաջնորդ, հպարտ էի րն– 
կերներովս , որոնք հակաււակ իրենց 
յոդնութեան, նոլիրում ցուցաբերեցին 
այդ դՒւեր–

թաֆֆի Սլըպոզեան - Արի ՀԹորոնթօ)

Այս բանակումը յատուկ էր ինծի հա–

րնկերներ ունեցայ։ Սկզիբր էէի ուզեր

՝» ւօ֊լ ււյլք լյ ւ ՛՛Լ՛ Աւքայ Հք Ա խ ա 1ք > I Լ-Ա ք < Ա ՚ է՛ 
տօներ ՝՝>այ ս կա ո ւտ ո ւթեա ն 100 ՜/77 մ եա–

Տարօն Տէրտէրեան - Երէց ՀԹորոնթօ)

նա կրած եմ իբրեւ սկաուտ, բայր այս 
ամենալաւն էր՛ ք՝անակումին ըն– 

թարքին ծանօթացայ նոր ընկերներու, 
հան դիպեցայ հին ընկերներու եւ միւսս– 
նաբար հւսճելի փ ոըձա րւո ւթիւն ձերւք
ձդեցինք–.
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ՊՐԱԴՕ ՏՂԵՐՔ
Ստորեւ տրուած սրտի խօսքը կը պատկանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրո

նական Վարչութեան նախկին անդամ, Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի հիմնա
դիր դէմքերէն եղբ. Յարութիւն Յարութիւնեանին։ Խօսքը տեղ գը– 
տած է դիմատետրի անոր էջին մէջ, «Մարզիկ»ի անցեալ թիլին 
«Հայաստան կը պատրաստուի 2014-ի Մոնտիալի զտումի մըր– 
ցումներուն» յօդուածին առիթով։

ա -պոլային թիմ ստ 
յաստանի ֆութս 

պատկերացնել, որ արւաջին չեմպիոն թիմր լֆնելու կ իմ եւ իմ 
րնկերների ջանքերով ստեղծուած Հ՚Մ՚Ը՚Մ•ը։ 1/աեւ այդ °/7^՜ 
րին չկի կարող պատկերացներ որ այդ թիմի ամենահամեստ 
եւ ուսեալ տ ղան *֊Լարդւսն Աինասեանր տարիներ յետոյ

ա–ս ա ա

մամանակուայ Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ը՝ որ ստեղծեցինք լուսահոգի Հա– 
ղարոս Տկօքմկքճեանի հետ^ իր ուրոյն հետքը թողեց հայկա
կան ֆութպոլի ասպարկղում։ էյ ւ որքան կլ այսօր ոմանք 
ւիորձեն տիրանալ այս տղաների դափնիներին, միեւնոյնն կ, 
նրանք պատմութեան մկջ մտան որպկս նոր սերնդի ֆութպո -

Փարւք ու պատիւ Աադոյին, *–Լւսրդանին, ԼԼրթիւրին ՝ ԼԼրմկ– 
նին, Հայկին եւ րոլոր ա յն տղերքին, որ ցուրտ ու մութ տա
րիներ ին եր կրից չհերւացան, այլ մնացին եւ իրենց ան մնացորդ

իյարինելի աւադը՝, թւսյց դեռ. այն մամանակ ես վստա
նակիցներր դարձան՛. Պ րա ւօ տղերք՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Մ.Ը.Մ.

ԳԷՄՊՐՒՃԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՍԱՐԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐ ՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒՆ ԱՌԸՆԹԵՐ՝

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՈՂՆԵՐ ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ, 

ԼԱՒԱԼԻ ԵՒ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ Ս՜ՒԶ

կի տօ^ա

■Մ Ը Մփ Գէմպ 
րիճի մասնա

տա րր ղատարլած ս 
թեան ծիրկն ներս 

ա -

չո ւթեան ատենապետ

եղբ– Գ արւնիկ Լքկրտիչեան 
շարք մր հանդիպումներ 
ունեոաւ ԼքոնԼժրեաւե՝ Լ ա~

թիլն

քւսնւսւոտյի հայոց թեմի արւաջնորղ Խտմւսկ Աբք՝ 3 տկոբեա֊եղբ– Լքկրտիչեան Լքոնթբ կ ա լի մկջ ներկայ գտնուեցաւ 
ՀՄԸՄ-ի տեղւոյն մա սնաճիւղի անդամական ընդհանուբ 
հաւաքին, ապա ան ա ո. ան ձին հանդիպումներ ունեցաւ մաս– 
նաճիւղի ւԼարչութեան եւ Սկաուտ– Խորհուրդին հետ՝.

Լաւալի մկջ եւս եղբայրը ներկայ գտնուեցալ անդամական 
րնդհանուր հաւաքի մը–. Ան տեսակցութիւն մրն ալ ունեցաւ 

նի հետ՝.

քծ՝որոնթոյի մկջ, եղբ– Լքկրտիչեան հանդիպում մր ունեցաւ 
Ա– Աս տ ո ւած ած ին եկ եղ եց ւո յ հոդեւոր հո վիւ Լքեղրիկ Լք - Վրդ– 
քարիքեանի հետ՝. Ան ներկայ դտնուեցաւ նաեւ թորոնթոյի 
մասնաճեւոե անո ամաեան հաււս ռեն–

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՎԱԼԱՆՍԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽՈՒՄԲԻՆ 
ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԱԲԴԻՒՆՔՆԵՐՐ

կարգին մկջ՝.

ւաբեր ղիրքին, կր հաշուկ 42 հայազդի ֆութպոլիրստներ Ա– եւ

ասակարդին վեցերորդ ղիբքը^ իսկ ք՝ ՚ ի>ումբը
ութերորդ ղ֊իբքը– Այս տարի, իւումբերր ցարդ յաղթած են 
Ֆրանսայի բաժակի իրենց արւաջին երկու մրցումները–.

ատենապետէ, Փտթրիք Տէր–

տ ո ւ-

տկրեան (դանձապահ), կարօ Ատեւիանեան, Արամ Աարգիս–
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էI ՝Ըրտօ, իսԼլ Ւ՛ բւու֊ս բր այս տա
րի կը մարզէ հայրենի մարզիչ 
Արթիւր ԷԼբրահամեան: իյումբե֊ 
րր ՒՐ^Յ փո Ը^երը կը կա տ ա ր են 
<Հ(վ՝իղոտէ^> մարզադաշտին վրայ, 
շաբաթը երկու, անդամ, Ե ր եք՜

մարզիկները Հ-Ս Ը Ս ի շապիկը 
կր կրեն անվճար կերպով եւ յա–

տարեկան ու

Ւը

թիւնը կր կատա
ւոեւաբւսր համակիրները տեղեակ կը պահէ թաղերու թ

Յւսյտնենք, որ ^–Լալանսի մէջ կը գործեն Հայ ԱշակոյթՒ

հազար եւրոյի յատկաքում, մնաք եւսլ գումարը մասնաճիւղին 
վարչութիւնը կ ապահովէ այթւայլ միջոցներով (տարեկան

կոյ> նուիրւսւոուո ւթիւննեը եւ այլնի. ի/ումբին քարոզչական

(այն աջա կցո ւթիւն կր քո ւքաբեր է շրջանի <^Ո՝ատ ի° 1Լ–՝$>ն, որ

կ եդրոնր եւ Հ-կ • Խաչի «Աղուիթւս՝)՝> միօըեայ դպրոքր (Չորեք

շաբթի օրերը երկու (Ւամ) :

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
Ա. ՄԻԱՒՈՐԻ ԵԲԿՕՐԵԱՅ ԲԱՆԱԿՈՒՄՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյր մը
Հ ԱՆԹԻԼԻԱԼԷ

ա
15 Յուլիս ^ա֊ին, 
Հ-ՄԸ-Մ-ի Անթիլիա– 

սի մասնաճիւղի ԼԼ– միաւորի բո– 
րւր թումբերը միասնաբար մաս– 
նակքեքան երկօրետյ բանակումի

գիտելիքներ, ինչպէս նաեւ չեչ– 
տը դնել խմբա կային դրութեան 
եւ ր ան ա կ ո ւմի յատուկ գիտե
լիքներու վրայ–.

Երեկոյեան, իյաըոյկին շուրջ 
հաւաքուած, արիները վարերին

տ տ

րոլորր խանդավարւ մթնոլորտի 
մէջ փակեղին յայտագիրը–.

կ իր ա կի ա րւա ւօտ եան տեղի

թիւն, յլիկները

երվուտ՝>՝> բանակավայրին մէջ՝. 
Իրենք խմբա պետն եր ո ւն սյլլսւի 
նորդութեամբ, կրտսեր գայլիկ– 
ները, մեծ գայլփկները, արիներն

ու եր է գն եր ը բան ա կա վա յր ժ՜ա մանեգին Շաբաթ կէսօբէ ետք, 
անմիջապէս լարեղին իրենք վրանները եւ պատրաստեքին 
դրօշակի ձողը–.

Հերթաբար, տարազաւորները հետեւեքան տեսական եւ

կող ձերււսյին աշթատանքնեը , 
՝ւն վրայ–. կ՝ ա ս ա թօ ս ո ւթի ւնն ե–

դոբծնական դա ս ա խօս ո ւթիւննեը ո ւ, ւ 
ամրապնդել բանակողներու սկաուտա 
տելփքները, ւիոխանքել կ ա կո ւղ թաթի

ըու աւար տրն, իւուսբերը 
ապրանքները հանրակառղ

Երկօրեայ բանակումի
ազգային գի– տ տ
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ՀԱՒԱՏՔԻ ՈՒ ԺՐԱՋԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՐԴԸ

(ՀՄԸՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ 
ԵԴԲ ԿԱՐՊԻՍ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆԻ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆ ԽՕՄԲԸ՝ 

ԵՂԲ ԴԷՈՐԴ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

մ եծեր ո ւն՝.

Եր կար տարիներ ան

Հա լէ պի ազգային ոգեշնչող մթնոլորտին մէջ՝.

քերէն ու ծանօթացաւ հայ կեանքի

ս տ ա նձնեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

Ս ո ւր իո յ Շրջանային Վա րչո ւթեան ատենապե– 
տութիւնը՝. Լիա սնա կցեցա ւ Հ՝Լի՝Ը՝Մ՝ի բազմա–

ա ւա ր տ ինժողո վի

ան–

ա ս տ ա

ա–

մ եծ ոււակներուն, այլեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Սո1֊րիոյ րնտանիքի

հրաժ՜եշտովդ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը

ւիոքր ան դա մն եր ո ւն:

ՍՒՐեԼՒ եղր՝ Գէորդ,

անձն ա

ա ս տ իճ ան առ. աստիճան, եւ իւրա

քանչիւր ա ս տ իճ ան ի հետ որքան

ա տ ա ս Ւսան

թիւնները այնքան աւ

ա տ ո ւո ւ~

աւելի

արժէքներուն,

կր դարձնեն, դա դա փ ա ր ա կ ան իր 
արժէքներով տոկուն, բարոյական

ս

տուտ ա

շա րքեր ո ւ 11111111

կենդւսնութեանդ ժամանակ՝. ԼԼյժմ,

դեւա տ ր ենք Հ ՄԸ Մի «Արժան֊

թեան բարձրագոյն (^ԼԼրժանեաց՝» 
շքան շան ո վ, սա կայն մահն ու Երկ– 
րին պայմանները չարտօնեցին որ

քին կր իւոնարհինք վաստակիդ ու 
յիշատակիդ տո^եւ՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի
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ԱՆՃԵՈՒՐԱՑ ԾԱԱԱՅՈՒԹԵԱԵ ՕՐԻՆԱԿԸ
(Հ Մ Ը Մ Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ, 
ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ ԵՂԲ ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՒԸՆԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Սիրելի սգակէընեը, յա ր գելէ հաըաղատ– 
ներ,

ժարա նին մէջ–. 1939–/,Ն, ընտւս– 
նէքէն հետ կը փոխադրուէ Տ կը 
Ջօր, ուր կ՝ասլրկէն մօտ 400 
հայ ընտանէքնեը՝. Հոն կը յա– 
ճախկ Հո-էփ ս էմեանբ եկեղեց–

ան, Շը 9անայէն Սկաուտ • Խորհուրդէն,

րիքէն աչքի

ր 1945–/,, յա դթան–

1946-^/2/, ^Ղե1՝ ԱբԸաՀամ կը հաստատուէ

վաստակաշատ եըբայընեըկն եղբ՛ ԼԼբըահամ 
ԼԼւընեանի տէկնոջ, զաւակներուն Լ 
զ ա տն եր ո ւն, բաժնեկէըը դարւնալո 
տքսրութեան եւ բաւէն՝.

Եղբ՝ ԼԼբբահամ ծնած կ 1930-^/2/, ԼԼնտէոք՝.

Եղբ. Աբրահամ աջ կողմէ 
երկրորդը, ոտքխ

մէ^՜մ ա սն աճէւղ ա 
մկ$ կը հանդէսանայ ա 

ղովուբդը աղքատ կբ եւ շատեբս ֆութպոլը 
կը խազայինը րոպիկ, բայց այդ մէկը մեզ

1950-ա կ ան

րիները

Եղբ՝ ԼԼբբահամ 1954-1958 թ

Վերը. Եղբ. Աբրահամ կեդրոնը, նստած։
Վարը. Եղբ. Աբրահամ աջ կողմէ առա

ջինը, նստած։
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վարած է՝. Արպէս սկաուտ,

• Խորհ ուրդէ ան դամ:
. Արր ահա մ տարիներով եդած

իո յ Լրջանային Վարչո ւթեան ան~ 
դամ՝. Եղբ՝ Սբրահամը կը տեսնենք 
նաեւ տզզային զանազան պաշտօն

ներու վրայ, ըլլալով Ազդ– Ծերանոցի 
եւ ի աո.էն Ե փ փ է Աղդ՝ ճեմարանի 
խնամակալ՝. 1970-ին, ան կ՝ րնտրուի

դա ա ւա րւա -

Եղբ. Աբրահամ մրցումի մը պահուն։

(Հրժ՜անացաԾ է ՀհՍ ՝Լ ՝Ս բ «Շ/ ա– 
րւա յո ւթ եան՝Խ շքանշանին եր կար 
տարիներու իր անսակարկ եւ անձ

եւ մա սնա կցած է միջազդային զանազան մրցա շա րքեր ո ւ, 
նոյնիսկ երկրէն դուրս՝. 190ծ–էն սկսեալ ան ստանձնած է 
խումբին մարզիչի պաշտօնը, զոր տարիներով լաւագոյնս

շատ սիրելի Հ Մ Ը Մ-ի հզօրացման

եւ վերելքին սիրոյն՝.

3արգա՜նք քեղի բոլոր Հ-Մ՝Ը՝Մ–ականներ կողմէ՝.

Հողդ թեթեւ գայ, եղբ. Աբրահամ Աւրնեան՝.

^ւէհ էհ© շօրոթ16րո6ոէտ օք

Ր 151 ււ րտ; Ո I

36 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 7 (361)



ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵԳԲ 8ԱԿՈԲ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.թ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն 
ՊԷՅՐՈՒԹ

աժ՜ան են մահն ու ճակատադէրը, ս ա կա յն անոնց հետ

Յունէսէն, մեզմէ յաւէւ 
բարէ եղբայր մը եւ ընտա 
բութ շրջապատէն կողմէ՝ նք պարտադրելով էր անձին

տ էյբ եցո ւց բոլոր Հ-Մ-Ը-Մ–ականները, էնչպէս նաեւ էր բոլոր 
ծանօթները՝.

կ ուղղէր էր ս երն դա կէց– 
ներուն աշխատակցելու 
(թ/՝արզէկ՝>՝>էն - <թյ ս կը ւէա֊

տանի մէֆ> («Մարզիկ՝>՝>, 
թիլ 206)։ Այլ արւէթով մը, 
2000 թուականէն, ան կոչ

բայրները դրմն էբենց յոլչերը եւ զրկեն զանոնք թերթէն՝. ԼԼյ– 
սօրուան սերունդը պէտք ունէ անցեալէ յաջողութէւններով 
ներշնչուելու– Աւ֊նէնք վաստակաւոր բազմաթէւ եղբայրներ, 
որոնք վստահարար ահադէն յուշեր կամ դրուագներ ունէն

էն նաեւ այդ յու֊շերը՝. ^Մարզէկ՝հը յարմար տեղն

ա բժ՜ան էքն եբ ո ւն մասէն՝.

Եզր՝ Յակոբ ծնած էր Տ էդրանակեբտ, 1926 –էն–. Փոքր տա՜ 
2012-^ր Լքայէսեան ւէ արւա տօ

րէքէն գաղթականութեան զրկանքները ապրելէ ետք, ծն ո ղ–
թենէն ճո

ներէն Հ ատ էթէ շրջանը՝. Եղած էր Հ Մ Ը Մ է տեղւոյն մւսսնա– 
ճէւղէ հէմնադէր անդամներէն եւ 1949-1960 ծւսրւայած էր 
Հ-Մ Ը ՄԷ Հատէթէ մասնաճէւղէն՝. ԼԼպ ա, մասնաճէւղէն լու– 

նաճէւզէն, 52 տարէ դարւնւսլով անոր հաւատաւոր ւսնղ ամնե– 
րէն մէկը (Հատէթի Հ.Մ.Ը.Մ.ական գործունէութեան մա
սին տեսնել «Մւսրզիկ »ի է. տարուան (1988) թիւ 82-ին 
մէջ լոյս տեսած իր յօդուածը– «Մ.»)։

Երկւսր տարէներ, եղբ. Յւսկոբ կ անտեսէր անձբեւն ու 
աբեւը եւ ամէն կէբակէ ներկայ կ ըլլար ԼԼնթէլէւսսէ մայբա–

րկներէ, տօնական հանդէ

քներէ՝.

Լյղբայր Ծազոբ ԿպարտուբրեւսԱբ ղ արտայայտուէր, որ 
էնք «Ս՝ար զէկ՝>՝> պաշտօնաթերթէն բաժ՜անորդագրուած է 
ա րւաջէն օրէն ել ունէ թերթէն ա մբո ղջ ա կ ան հա ւաքածոն՝.

ղոպրած սերունդէն, էնքնաշխ 

թէւններու հաւատարէմ հայ րնտանէք ու հայօրէն դաստէա– 
րակած էր էր զաւակները՝.

Ան գործեց անսահման նուէրումով եւ անձնազոհու– 
թեամբ ազգայէն, կո ւս ա կցա կան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է եւ Տէգրանա– 
կեբտէ հայբենակցական մէութեան կ ա րւո յցն եր ո ւն միջ–. Ան 
եղաւ նուէրեալ կուսակցական՝. 1950-^Ն մէնչեւ 2012, 62 տարէ 
անշահաէյնդրօրէն ծարւայեց Հ-3 ՝Ղ՝աշնակցութեան դրօշէն, 
մաս կա զմելով Պէյրութի Հ.՝էրէս տ ա փ որ՝>՝> կո մէ տ է ո ւթ եան ՝.

ազգայէն ցալերով։ Ապրեցաւ հայրենէքէ կարօտով, ո ւր ա խա֊ 
ոաւ Հաւաստանն անեաեյաոոլ մոմ եւ ահ օեոո ւեաեեո ոոհու– 
նակ տեսնելէ ետք նորանկախ հայրենէքէ անկաէյւսցման 20– 
ամեակէ տօնակատարութէւնները՝.

Սէրեէէ՛ ^ր11ւլսյե՛ Յակոբ, մէշտ պէտէ յէշենք քեզ՝.

ա–
նոնք ՀհԱարզէկ^է խմբագրութեան կը ներկայացնէր, հր ա տ ա–

թ՝ող երթդ բարէ ըլլայ, հակարւակ ա 
կորուստդ եւ ւսնմորւանալէ յէշատա

ստորագրութեամբ թերթէն մէջ լոյս տեսած են երեք ՀԵամա– 
կանէյչներ՝. 1999-^ր^/, ան կը գրէր. «63 տարուան Հ–Մ՝~

մէտքս. էնչՄ ս -

գէներուն մէջ :

Երթդ բարէ, որու 
շահախնդէբ վա ս տ ա 
մեզ:

Խ ունկ ու մոմ քու անթարււսմ յէշատակէդ՝.

քէներու անմնացոր ղ ու ան–

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, Թիի 7 (361) 37



ԱՂԹԱ(/ԱՐ ԿՂՔք՝Ն

Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

սած է իր ծ ա ղկմ ան գագաթնակէտին՝. ԼԼնոր օրո

տաճարը եւ պալատը, որոնցմէ ցաւօք այսօր կանգուն է միայն Ս– Խաչը տաճարր՝. ԼԼրծ ր ո ւն ին եր ր ԼԼղ՜

թամար կղզիին 4մ1 աՀ կարւուցեցին իրենց մայրաքաղաքը՝. (/■ քԱաչ տաճարը

915-921 թուականներուն՝. ԼԼն

հայկական ճարտարապետութեան գլուիյ գործոցներէն մէկն է՝. Ւնչպէս 
պատմիչ (ծ՝ովմա ԼԼրծրունին կը վկայէ, Պ՝ագիկ ԼԼրծ ր ո ւն ի հրամայած է, 
որ ան ունենայ քարււսսուն կանգուն երկարութիւն, նոյնքան ալ լայնք եւ

Եկեղեցիի

ծաղիկներ, ծւսրւեր, դէ մքեր, ար–

մնան բագ մաթիլ քա

Կանգուն– երկարութեան հին 
չափ մըն է, որ հաւասար է 
մօւոաւորապէս կէս մեթրխ
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ՎԱՆԱՅ ԼԻՃ

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
(Ներսէս Շ*եոր– 

հալիի հանելուկնե–
էն բնորոշ են 
կայ Նազիկ փ– 
,ւ աոե արոեւ֊

սպա, Աչաունեաց, Բզնունեանց 
վ՝. Աակերեսը 3760 քառակուսի 
/ութիւնը մօտ 125 քլմ–՝. Ոմնի ան~ 
նկիւնի տեսք՝. Անցեալի ջրային մեծ աւազանի մը մնացորդն է

ա~

Ամբ ողջ օրը տունը կը նսս 
Բարձին վրայ կը քնանայ,

ւնռ, Բերկրի, Արծկէ, Խ լա թ,

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ Նա
խորդ թիլի հանելուկին պատաս
խանն էր ծիածան )։^

կղզիներ Աղթա մար, Լիմ, կտուց 
էր՝ Անոնցմէ ամէնէն մեծն 

որը Աղթամար կղզին է՝.

ՎԱՆԱՅ ԿԱՏՈՒՆ

ա տ ո 
միակն են աչիյարհի

բեմն ա

Արժ՜էքա ւո ր են յատ 
ա

անայ լիճին շրջակայքը տար ածուած են կատուն եր ու 
եզակի ցեղերէն վան այ կատուները՝. Անոնք ճեր մա կ, մետ աքս ան ման, 
փափկամազ կենդանիներ են՝. Ոմնին ջղուտ մարմին, զարգացած ուղեղ եւ 
լուածք՝. Անոնց պոչը աղուէսի պոչին նման է, իսկ ա^ք^րը տարբեր գոյնի 

են՝. իյելացի են եւ ճա ր պիկ՝. վանայ կա տ ո լներ ը իրենց աչքեր ո ւն գոյն ով կը բածնո լին
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Հ՜

Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան -

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՝ յաջորդին

Նախորդին լուծումը

40 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 7 (361)
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3– Աաւառնիլ - Զայնա կից դիրեր՝.
4. (Փ/ստաեան մասնեե - 3արաբ ա՜

տ ս

8– Արմէն կարոյի ծննդավայրը - կատա

10. Արու, ուղտ - (յ 
11– Արււսջին ա նձը՝

12– Արւա ա~

13– ՝(յա ղկանց լերւն ա շղ թա յի գագաթներէն (հակ.) -

15« 1958-^7 /աւագսյն ֆիլմը (Հ ակ–) - Անբացատրելի՝.

Տարիք՝.

յւօ– Հ^ա ս տ ա տ ա Լլա ս պա տ ա ս բսա ս - Սգ ՜ Ս ա ր ս ա ւր: 
19– Ափրիկեան երկիր - Որովայնը կուրծքէն բաժ–

տոլ.

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
Լ– Հ^ա յւլա 1լա ս Կեբրասոսա 

3 ա ր գանկ ո ղ ին՝.
մարին Ո՝ • ամիսը -

3. փանգում - Այբուբենէն - Աիլվեսթըր Աթալոնի ֆիլմերէն՝.
4– Անասնամիտ - Արական օտար անուն - Ձին թենսիվումըն - փ ա մ ան ո ւմ: 
5– Գեոատեսեէ տերեւներու/ բուս - Տառե մր անունր - Ս բահուած հոո - Եաեսեոս

6– Զուարթ - Նախանձի՛ ր - Արդի ՜ Երոլիւանի «Աղջիկը»՝. 
7– Ղ՝երի - իր դասակարգին մէջ ա շխա րհի նոր մրցանիշ ՝

8– Փաութիւն - Պարտքերը վճարելու անկարող 
9– ֆրանսական քաղաք - Տապալփ - Զայնանիշ։

12. ճատրակի հայրենի մեծ վարպետ - Այբուրենէն՝.

նեցող - Ցերեկ՝.

ա ~

Պատյւսւստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ
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