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Ս
ուրիոյ ծանօթ դէպքե– 6..
րը տագնապալի վի– Տ
ճակի մտանեցին հա– յ ♦ *
րիւրաւոր ընտանիք– ֊X–* լ» 
ներ, որոնց գաւակնե– 'րը, հարազատներն ու բարեկամ– 

ները մահացան կամ վիրաւոր– 
ւեցան ահաբեկչական ա– 
նարգ գործողութիւներով, € ճ
ռմբակոծումներով եւ ար– լ3®
ձակազէններու կոյր փամ– ք> .–^|
փուշտներով։ յ

Դէպքերուն թիրախ դար–
ձաւ յատկապէս Հալէպը, որ 7
կը նկատուի Սուրիոյ տնտեսա– ">^3® 
կան մայրաքաղաքը։ Դէպքերու 
պատճառով վնասուեցան ազգային 
բազմաթիւ հաստատութիւններ, եկեղեցիներ, մեծ 
թիլով գործատեղիներ եւ բնակարաններ։

Այս պատճառով ալ, անցնող ամիսներուն, Հա– 
լէպի հայկական շարք մը հաստատութիւնները 
վերածուեցան մարդասիրական գործի կեդրոննե
րու։ Ստեղծուեցան անմիջական օգնութեան մէկէ 
աւելի կեդրոններ, որոնք զբաղեցան հալէպահա– 
յութեան օժանդակութեան գործոփ Երկրի ապրած 
տագնապին պատճառով մեծաթիւ հայ ընտանիք– 
ներ դիմագրաւեցին տնտեսական լուրջ հարցեր։

Հալէպահայ ընտանիքներուն օժանդակելու

Հ.11՝.1\11՝.Ի ՀԱԱԼ֊ՈԻ III՝ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ
ԱԶԴՕաՏ ԱԵխԱՏԱՆՐՆԵՐՈԻ ՊԱՏՆԷՇԻՆ ՎՐԱՅ

նպատակով կազմուած բարեսիրական աշ– 
7 խտտանքներու յանձնախումբներուն մէջ մեծ 

դեր ունեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյրերն ու եղբայր
ները։ Անոնք մաս կազմեցին անմիջական օգնու

թեան, հայաբնակ թաղամասերու մաքրութեան, 
սննդակողովներ պատրաստելու եւ բաշխելու աշ– 
խատանքներուն, ինչպէս նաեւ՝ նուիրական զա
նազան ծառայութիւններու, որոնք մեծ արձա
գանգ ձգեցին ոչ միայն հալէպահայութեան, այլեւ՝ 
քաղաքի ընդհանուր բնակչութեան վրայ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյրերն ու եղբայրները իրենց 
կատարած երդումին իւրաքանչիւր բառը լիուլի 
իրագործելով, այսօր, իրենց ժամանակը կ՚անցը– 
նեն ազգօգուտ աշխատանքներոփ Բարեսիրա
կան աշխատանքներու ծիրին մէջ անոնք դարձած 
են մէկական նուիրեալներ, որոնց կատարած աշ– 
խատանքը կը նմանի պատերազմի դաշտին վրայ 

մարտնչող զինուորին զոհաբե– 
րութեան։ Իւրաքանչիւրը օրինա– 
կելի տիպար մը դարձած է իրեն 
վստահուած պարտականութեան 
եւ պարտաւորութեան մէջ։

Ազգանուէր այս աշխատանք– 
ներով Հ.Մ.Ը.Մ.ականը կու գայ 
անգամ մը եւս փաստելու, թէ ան 
կը մնայ ծառայասէր այն նուիր
եալը, որ իր գործունէութեամբ ու 
աշխատանքով կը բարձրանայ ու 
կը բարձրացնէ իր ազգակիցները 
հայոց պատմութեան, ամէնէն 
տագնապալի հանգրուաններուն

Րաֆֆի Սիւլահեան 
ՀԱԼԷՊ
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Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս 

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան

տօ

տՁուց

երը
1\/1/\0/\711\| 801780 1^10Խ7Ւ1Լ7 87 հՕ1718Խ871718Ի1

ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Սեդա Պէշլեան (Լիր ան ան), 

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

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■ Խմբագրական 2
■Պատգամ 3
■ Անդրադարձ 5
■ Պատմութիւն 9
■ Ակնարկ 13
■ Մեր Տեսակցութիւնները 14
■ Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 17
■ Մեր Կորուստները 36

(Լիբանան), Յարութ Մատէնլեան 
(Արեւմտեան Մ. Նահանգներ), 
Զարեհ Տէրվիշեան (Գանատա)

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ1օսր ՏշթշրՁէւօո - Բհօէօցր^սրշ Բձ1Ժձ^ձո

Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

Մանկապատանեկան 
Տարբեր Հայեացքով

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

38
40

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, էփնիշեանի Թաղ 

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

Բ-րոՁմ։ րոՁրշւց@հօրո6Ո6էրրւ6Ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒէՁռւրոօսժ, 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)։



ՅԱՋՈՐԴՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏԵՆՔ

Կ
եանքի անողոք օրէնքն է 
մահը։ Մահուան գերան
դին կը գործէ միշտ, ամե
նուրեք, եւ մասնաւորա– 
բար, մեր կեանքին մէջ։Մասնաւորաբար կ՚ըսենք, որովհե

տեւ մեր կեանքը աւելի դիւրութիւններ 
կ՚ընծայէ գերանդիին չարաշուք գոր– 
ծին համար։ Միութենական մարդը 
աւելի շատ կը տագնապի, շուտ կը մա– 
շի եւ... կը հալի։

Կը բաւէ թերթատել «Մարզիկ»ի 
վերջին տարուան թիլերը, ուր «Մեր կո
րուստներու բաժինը լեցուն է անուն
ներով, որոնք տասնամեակներ շարու
նակ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճամբով աշխատած են 
իրենց ժողովուրդին եւ հայրենիքին հա
մար, իրենց ուժերուն առաւելագոյն 
կարողութեամբ։ Անդարձ մեկնած են 
միութենական վաստակաշատ դէմքեր, 
որոնք անմոռանալի գործեր կատա– 
րած են իրենց կենդանութեան։

Սգալու համար չէ որ կ՚արձանագ– 
րենք այս տողերը, այլ՝ մտածելու հա
մար։ ճակատագիրը,– ինչպէս կը սիրէ 
ըսել մեր ժողովուրդը,– իր գործը 
կը տեսնէ, սակայն ճակատագիրը չէ 
որ կը կատարէ մահուան գործած 
աւերներուն դարմանումը, մարդն է, 
մարդիկն են, միութիւններն են, որոնք 
կրնան մեկնողներուն ճգած բացը գո
գելու աշխատանքը կատարել։

Նախ՝ վառ պահելով մեկնողներուն 
յիշատակը, չմոռնալով տարիներու 
ընթացքին անոնց ունեցած ծառայու– 
թիւնները եւ հետեւելով անոնց բացած 
ազգային, գաղափարական ու միու– 
թենական ուղիին։

Յետոյ՝ ինչ որ նոյնքան կարեւոր է ու 
անհրաժեշտ, մեկնողներուն տեղ յա
ջորդներ պատրաստելով։ Միայն այդ 
ձեւով կը յարատեւէ միաթիւն մը, ու ոչ 

միայն կը յարատեւէ, այլեւ՝ կը զար
գանայ։

Անշուշտ, ամէն սերունդ ունի ծառա
յութեան իրեն յատուկ ձեւը, աշխա– 
տանքի հասկացողութիւնը, ժամանա– 
կի պահանջները ըմբռնելու եւ գործե– 
լու եղանակը։ Կարեւորը այդ բոլորը 
չեն, կարեւորը մեկնողներուն հաւատ
քը ունենալն է։

Մեկնողները կը հաւատային Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ին, հայութեան, Հայաստանին եւ 
Հայ Գատին։ Պէտք է պատրաստել 
մարդիկ, որոնք սէրը, կապուածու– 
թիւնը եւ նուիրումը ունենան այդ բոլո– 
րին եւ պատրաստ ըլլան իրենց ժա– 
մանակը, հանգիստն ու կեանքը զոհել 
անոնց համար։

Մեկնողները կը հաւատային, որ 
իրենց նպատակներուն կարելի էր 
հասնիլ միութենական կեանքի ճամ
բով, հանրային գործով, անշահախնդ– 
րութեամբ եւ կարգապահութեամբ։

Նորերը պիտի մտածեն այս մասին, 
իրենց մէջ զօրացնելով միութենակա– 
նութեան ոգին, հաւաքական ու ներ
դաշնակ աշխատանքի տրամադրու– 
թիւնները, իրարմով ազգին պատկա– 
նելու գիտակցութիւնը՝ այդ բոլորը վե– 
րածելով ամբողջական մասնակցու
թեան մեր կեանքին եւ գիտակից յանձ
նառութեան՝ ի խնդիր ազգային մեր 
ձգտումներուն եւ իտէալներուն։

Լացն ու սուգը բաւարար չեն իւրա
քանչիւր կորուստէ ետք, որովհետեւ 
յարգանքի զգացումը մեծագոյն գնա– 
հատանքն է մեռնողներուն հանդէպ։

Մեկնողները գաղափարի եւ նուիրու
մի զինուորներ էին, որոնց յիշատակը 
իսկապէս յարգած կ՚ըլլանք, երբ անոնց 
արժանաւոր յաջորդները կը պատրաս
տենք։

Սգանք, բայց մտածենք, լրջօրէն 
մտածենք նաեւ այս ուղղութեամբ։
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Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԱՊՐՈՒՄԻ, ԳՈՐԾԻ 
ԵՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԵԱՆ ԶԱՀԱԿԻՐՐ

(Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 
ԵՂԲ ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻԶԵԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԸ՝Հ Մ Ը Մ «ԿԱՄԹ»Ի 

Մձ-ԱՄԵԱԿԻ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԵԱՆ, ԱԴԵԲՍԱՆԳՐԻԱ)

Առաջին ը րլ /ա / կր ն շան ա կէ նաեւ 
անդրանիկը ըլլար. /՜բարոյական պարտա

ւոր ո ւթիւն ր ունենալ մնադեալէն աւելի 
հասուն եւ փորձառու րլլա/ոլ՝, էինարեալփն օրինակ դառնա

լու եւ առաջնորդի դեր ստանձնելու՝.

աս–

նալ՝. Տ եւա կան ջանք թափել ա ռաջինը

կէ միշտ

ա ռաջին թոթո վանքը, 
ա ռաջին քա լո ւածքը, պա

տանիի մր ա ռաջին փոր

ձութիւնը, առաջին ուրախութիւնը, երի

տասարդի մր առաջին վկայականը, 
առաջին սէրը, առաջին ղաւա 
ա

եանքի մէջ միշտ առաջինը ո

թիլն ունենալը՝.

քայլե^րգ, կանոնագիրք թէ այր1 /րո Լո ե՚էն 
առա9 ապրում, ռոոծ եւ ւսռաօեւուե/հւն՝.

ստանձնած է ^այ մարմնակրթութեան 
մեծ վարպետէն ^աւալղ փրիսեանէն, 
ինչ որ կրկնակի պատիւ րցա/ու կո ղքին,

՝^րՒ սեանի ա լան դին

տ

Ալ անվարան պէտք է հաստատ

աո ւտա

նի արւաջինը ըլլալու

նինք ողջոյնի 
փ մր մասին,

՝ք՝րրսէյասր յրշա– 
աուտական լայն

սՏչ՝ ԷԼրդարեւ, Հ • ս ՝ Լ ՝ս •-«*/ասք» Հ,՝Ս Հ Ս ը աշրյարԿաս– 
փիւռ մեծ րնտանիքի 103 մասնաճիւղերէն առաջինն է, որ այս 
տարի կը բոլորէ իր հիմնադրութեան 100՜ամեակը։

Անծանօթներու կրնայ անհաս ս

Պ ա տ ա ս

ղ աղութին ճամբով եգիպտահայութեան եւ ամբողջ Սփիւռ

քին տուաւ հոյլ մը դէմքեր, որոնք ազգային ինքնութեան եւ 
դաստիարակութեան ախոյեանները հանդիսարան տասնամ՜

ատոր պատիլը կ երթայ Աղեքսանդրիսյ մեր գադութին, 
՚նհրամեշտութիւնը, բայղ մանաւանդ հեռատեսութիւնը

ատմութեան ոսկեմատեանը հարուստ է 
սնուանի մարզիկներուն անուններով՝.
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եանի, Արմենակ Արւյճաճեանի, Երուանղ 
ք՝ արմաքսրզ եանէ, Պերճ թոսունեանի, 
կ ա ր պիս Ափրիկեանի, իէաւկն րուտհա

նի, ճիմի Լաշինեւսնի, Արամ Ա ա ր դիս հա

նի, Անահիտ Աարդիս հանի, փա ր դ ան ո յշ 
Պ անտայեանի եւ բազմաթիւ, ուրիշներու՝.

կարելի՞ կ դլուիյ չխոնա րհե լ վաստա~ 
կին դիմաց ս կաոււոակ ան այն մեծ ւաւաի 
նորդներուն, որոնց ւււսհվիրան կը հան

դիսանա յ աննման քհ ա ր ս եղ Օհանեւսնը՝.

Տակաւին, պկտք կ յիչել այս բոլորր 
համադրող, կազմակերպող ու արւա^նոր– 

դող վարչականները Մանուկ էքանուկ– 
եանը, թ՝ովմաս ո զի կեան ը, էքելքի

կ՝լրնճեանը, Լեւոն Ափ ր իկեան ր, Ն ո ւպա ր 
Թ՝նկրրեանը, Գուպար Ա՝ւսն ո ւկեւսն ր, 

նը, Պերճ Հա լյւսճեա նը, Ռոպկր Հոչփկե ա՜

րալիա՝. Ասիկա իր նմա– 

ոյթ կ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պատ– 
ււն համար ալ (թԼշիւա ր– 

րացնկ լիովին, մանաւանդ որ Հ՝Մ՝ Ը՝Մ՝~ 
ձկամքյփ երկու անդամներ Մոնթրկա֊ 

լկն եւ Աիտնիկն, եղբայրներ Հրաչ Տկր 

Աարդիս հան եւ Աարդիս Տկր Պետրոսեան 
երկուքական նստաշրջանով պատիւը ու

նեցած են մաս կազմելու ՀՀի-Ը-Ս՝փ Կեդ– 

կավար անղամները աշիւարհ ասփիւրւ 
այս մեծ կա զմ ա կեր պո ւթեան ՝.

Աւելի՛ն, Աղեքսանդրիոյ ջուրը խմած,

ակումբին մկջ գաղափարական իբենց

բայրներր Հ՝Մ՝Ը՝Մի ներկայացուցիչները եղած են Համահայ–նը, Պերճ քսորասանճեանր, Արա Աբգարեանը, Աիլվա Հա լլաճ՜

աւուքճեաններր եւ ուրիշներ՝.

աւելի պատուաբեր բարձու 
ճել մասնաճիւղի մը կողմկ՝.

շի վրայ եղողները, որոնք ճ^-ամեակի այս հան դիս ո ւթիւն ր

կը կազմակերպեն, մասնաճիւղը ոտքի կր պահեն եւ համայն 
հայութեան ազգային գոյատեւման լաւագոյն պատգամներր 
կ ուղղեն Աղեքսանդրիայկն՝.

Կարելի չէ թեան մր խօսքի սահմաններուն

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ––Հհկամք^ի մեծ րն տ ան իքին ՝.

Այս ծափերով, յարգելի ներկաներ, դ 
100 ~ամեայ վաստակ մը եւ անոր անսակալ աստա նվերջ ուխտով՝.

3 ար գելին եր,

Աարգա՜նք իր ճՀ^-ւսմեւսկր բոլորող Հ-Ա՝՝Ը՝Մ՝՜^կամք))ին 
վարձքը կատար անոր հին ու նոր բոլոր երախտաւորնե՜

նկիւններր ս

նաեւ կ՝անատա

Ա ոնթրկա լի եւ Աիտնիի

ւած ն ա խկին ա ղ եքս ան դ– 
ր ահա յեր հիմն ած են իրենց

ճՒլղ Ւր ան դա մն եր ը 
տարածելով Միջին Արե

ւելք կն մինչեւ կ՝ ան ա տ ա

սւ–

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ծրագիրը ծանօթ կ ամկն հայու– (^Արւողջ միտք, 

արւողջ մարմնի մկջ՝)) նշանաբանկն մեկնելով Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ իր 
անդամներուն կը պատգամկ հաւատարիմ լդ/սդ ժողո

վուրդին, ծառայել ազգին եւ հայրենիքին՝. Աւելի դեղեցիկ 
պատգամ դժուար կ երեւակայել՝.

Հ՝Մ՝ Ը ՝Մ՝՜^Կ ամք՝հի ճՀ&–ւսմեակին առիթով, արդարհպար– 

տութեամբ մը կը հաստատենք, որ Հ Մ՝Ը • Մ՝ ՜«^ամք՝)՝)ով 

ա^ՒՂՐ արլւԱե Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը այսօր դարձած կ ողջ հայութեան 
երիտասարդական մեծագոյն կազմակերպութիւնը, իր 103

Նոր ձՏ^-ամեւսկի մը սեմին, մեր մաղթանքն կ, որ 

ե–Ը՝Մ՝ակսյնի առողջ ոգին անպակաս րյլսւյ հհԱշիւարհա֊ 
Ա> Հ՝Մ Ը Մ –<(ձյամք՝)՝)ի բոլոր անդամներուն մօտ, որպկսզի 

ոնք շարունակէն իրենց սիրելի միութեան ճամբով ծարւա֊ 

իրենց պատկանած դաղութներուն, հայրենիքին ու հայու–

այԴ՝

Կեցցեն յալերմական հայութիւնն ու Հայաստանը՝.
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

ՎԱՀԱՆ ԶԵՐԱԶԻ ԱՂՋԻԿՆ ՈՒ ԹՈՌՆԻԿԸ ԿԸ ՎԵՐՅԻՇԵՆ 
ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐԻՆ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ

ԳԻԻԱ՜ՐԻԻ ՏՕՆԸ
Հայ սկաոււոութեան 100-ամեակի տօնակատարութիւները 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
նութիւներուն 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 կ5երթայ համայնավար խորշակին։

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 նախորդ թիւով տրուած 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.Ձրո» համացանցի կայքէջին մէջ։

( Վահան Իշխանեան
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ա րւակայէն սպորտէ ղարգացումը^>,

մ եծ ա ց ել,էրմայրը

րբերէն ջրացատկ էր սովորեր–մէ աշտարա

նում: էդ էէէ, 19™՜ական թ ո ւերն է րպատմում է Պ ա պ ո յեա -

տայէն մանկավար

ԼԼնունը գրել էէն դա շնա կցա կան աւանտէւրա, էնչ դաշ–

նակ, պո լշեւէկներ է վւս յր ա գո ւթէւնն եր էն չդէմացաւ ժ՜ողո– 
ր ս տ ա մբեց, ՜ աս ում է Պա պո յեանը,~ Փետրուար– 
ւմբութէւնէց յետոյ երկէրը հանգստացաւ, 
լ սպանութէւնները վ՛երացան։ էքէնչեւ 1923 թ–

երկէրր >ատ էյաղաղ էր, Չերազր ընկերներ էն նամակ էր

ս պոր

եան ժ՜ութեան ամպէոնէ պրոֆեսէօրպատկերացնում էք, որբե

րէ 100 ֆութպոլայէն թէմ է ստեղծել, որբանոցներէ դէմացը 
ամբողջ ֆ ո ւթպո լէ պաշտեր, ուր անընդհատ ֆութպոլ են 
խաղացեր Հէնց Հայաստանէ արւա^նութեան ա լաթէն ֆութ–

Պապոյեանր գեո. տասնհէնգ տարէ ւսրւաջ Զ եր աղէ, ՚Լոր– 
ղանեանէ ու Լքազմանովէ անունները վերականգնելու շար

ժում եո սե սեւ, ոաա են ժ՜ամանաեուա / ւՀ-Ս-աեան ռւս ոտ

ներէ ու

տ ա նում սկաո ւտա

Երբ արդէն <էէւմրէէ հէւր եր էն պէտէ դէմաւորէէն, մենք 
թէյԸ խմ երինք ու էջանք թ՝ումանեանէ անուտն գրադարան, 
ճակատէն քար է տեղադրուած էէԼԼյս տանը ապրել է Հայաս–

Հարդանո յ շէն տատէս 1937 թուէն է ս տ եղէց են տարեր 
«Արմենէ ա նաու՝>՝>ո ւմ գրել եմ մօրս պատմածը՝

Տէր Պետը ո սեւսնէն: 1925-1927»։
ա–

թե

կաէ կը լէնեմ՝)՝),– «Գէ շերը Ձեկան ներ խո ւժ՜եց մեր տուն,
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գնում էի Չեկ ա, հերթս

ըան՝. Վիշեըանոգով, ոտա~ Պ ա պո յեանը՝.

ս ո

սւ ա

էստեղ է դպիս ի

տ ա -

սը տարեկան աղջիկ, 

գնում էի բանտ, հերթ էի

էէ, տ ատ իկս ին շ 

չեբ էը սաըքում, 
ա ս ո ւ մ էի՝ տատի, դու

հեր թս

ա–

ըողագայ սօըւ 
բան հա ս գն ել՝, 
ամիս ո ւշա գ ո ւ 
րիցս բացիկ ստացայ, 
իյնդը ո ւ մ էբ ւոա ք հա~

«Տորք» հայ մարմնամարզական միութեան ֆութպոլի խումբը 
1908ին, Պոլիս։ Կեդրոնը, աթոռի վրայ նստած՝ Վահան Չերազ։

մամաս է լի յիչեց Է-Հոյին, 

թէ ինչսլէս էին տ ա տ ի 

հետ ընկած բանտիգ 1/Վք՝ 
մօր համար ո ւտ ե լիք տա~ 

նում, բայգ ա մ էն տեղ 
մ երմո ւմ էին վերցներ 

փոքբիկ աղ^իէը ոլ 
ծեը տատիկբ իըաբ ձերւ

ղմաթիւ դի՜ասագըս, որ այլեւս 
մումնեբին պատաս 
տասը տաըոլան աքսորի երւեակի կողմիգ, աոանգ նամակագ– 
ըուիժեան իրաւունքի՝. Հետադայում էյըելանի բանտիգ ադաւո

ւած մի կնոջիգ լսեգի, որ նա սպաննուել է էյրելանի բանտեըիգ

՜ ԿՊ՝ք՝՜իգ Հեըջը կարողացայ Վարդանոյշի գո ըծեը ի պատ

ճէնը ստանալ, քիչ ըան էը մնացեր. էնաեղ կայ, թէ ով է մատ–

մ եմ Պ ապո յեանին՝.

- Փ ք՛ ը ղ ա լ ա մ ե ան ը ՝.

ա - Հա, մէկը ինքը՝ *Լյաեւ 3ոլակ Հայկազեանը։

Մի քա 
լի ա կգ ո ւա

լի՝, քյ ս գեըազանգիկ էի, ու նկաըս 
՚իյտակին՝. Երբ մտայ դպըոգ, տե~ 
ս աոոեն համաուում եե մոոոմոո~

դի թշն ա մո ւ աղջիկէ։

ինչպէս Հաիսվեըտեանն է երդում իմ պապեըը ինձնիգ ջահել

Ս եղադրադաս եդր ա դա գո ւրյբւս ր Կադրւ ա դարդագւուս , 
մա մանա կին, գետարւը վարարել ա, լգուել ԿՊ՝ք՝՜ի աբիյիւ, ու 
փաստաթղթերի մի մասը ոչնչագել են, մի մասի շյըիֆտն է լ 

լղոզուել ա՝.

լ գրուած է, որ Վարդանոյշը Հոկտեմբերի &՜ից 
մ է ՆԿՎՀհ՜ի Լենինականի բան տ ո ւ մ՝.

՜ ի^ո*^ տատիկս էը՝. էքամաս չի կաըդագել ա ըձանա գը ո ւթիւննեը ը՝. Լքամ, դի՜

Բ
ա տ՝.

- Հարազատիգ աւելին՝, իմ սիրելի տատիկս՝. քջոն մամայիս 
արւաջին ամուսնու Պ^ղոս քէեննէեւսնի եղբօր կինն էը՝. ՚Լյըանք 

կողքի գիլղիՅ էին՝. Պետրոսը էյ ւըոպայում կրթուած մարգ էը, 
եկֆլ էբ իբ ղիլղբ զարգացնելու, դպըոգում ուսուգիչ էր՝ Ջաը՜ 

ըը մանում են գիւղ, Պօղոսին աշակեըտնեըի հետ գպը ո գո ւմ 
վւսրւում են՝. ԷԼմբողջ էդ գաղթի ճամբէքը մամաս էջոյի հետ է

՜ Լքամայիս ընկերուհու աղջիկը իեբեկը ընկեըուհի ունէբ 
ԿՊ՝ք՝–ում \,ոըան։ իեբեկին իյնդրեգի, ասի ինչ կը լինի խորա

յին հաըգըու ինչի են մամայիս տարեր. Հաըգըել էը, էկաւ 

նի ժ՜ողուինեը է կազմակեըպեը. ի նչ մոգով, մեը նկուղը աւե–

ա ս ագի,- Ու֊բեմն, տանն են արել,– Լքեր տանբ ոչ մի
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7 տ ս տ ա վազեանի, Փ իր ղա / ա մեան ի, կ ա ր ա պետ եան ի եւ միւսների 
ցո ւցմո ւնքներ ի բովանդակութիւնը կոնկրէտ եւ ո ր ո շա կ ի

- ԼԼրյր հայաստասը ս աս ւսյրս զզ ուշացրեց: Հայւսստււ 
ո րբերից էր եղել, կՊ՝ք±–ո ւմ մեքենագրուհի էր ա շխա տ ո ւմ, / 

յիշում եմ էդ °րը, ի 2 ե1 ո վ ՂաԱտնի> Ոե1 ոէ չտ եսն ի, էկ 
մեր տուն, Վարդանոյշ քոյրիկ, փախի էստեղից, քեզ բրւնե^ 

ղ ա տ ա

պատզա Լալու Տա Սգա ս ա սքր օ րս տոլ զ». 
կոպիտ խախտումներսվ է գործը ք 
սանկցիա շի եղել, մեղադրանք շի արւա 
տեղեկանքները հաւաստի չեն, թարգմանիչ չի հրաւիրուած եւ 
այլն ու վերջո ւմ կարճել դոբ^ը յանցանքը չապացուցուած լվւ–

Հ(իմ ուրիշ բանաձեւըֆ էսսէում դրել էի– թայց ով է Այվազեանը, 1937-^յ արձանագրութեան մէֆ 
յյ, գուցէ րւո ւս եր էն ք\& 1<3 351 հ* հա յեր էն ո ւմ Այվ ա զ եա ն է

<^Ա ա մա ս ասում է, որ մինչեւ Տ^-ականներ երազում էր, որ

մայրը, հնարաւոր է, շի գնդա կահա ր ո ւել, հաւանաբար ս

պիրեան աքսորում է, գուբէ ամուսնւսցել է, երեխաներ ունխ. 
է լ սպաս ել է, որ մի օր իր քոյրերն ու եղբայրները իրեն 
կր գտնեն՝. էւ միայն անցեալ տարի մօրս երազները փ/ո ւեցին, 
երբ ես ՍՍԾ~ից ստացայ փ ա ս տ ա թո ւղթ, որ տատիս 
նոյշ ԼԼնդրէասեանին, զնդա կահա րել են երւեակի որո

ա–

Արւաջին

Լլազեասր ասուսր աշքս սւս գոց, որոզԿՈտռւ գորօուս բսրո ւաս 
անուններից միայն նրան եմ ճանաչել՝. Աարզուած մարդ էր, 
ծեր տարիքում էլ ոտքով Հայաստւսնի մի ծեըից միւս ծերը

ւսրւա^ին տպաւորութեան տակ մարդու ն մա տ նիչ են համա

րել, բռնել, տւսնֆել են մարդուն, տատիս անունը տուեյ է՝.տարեկան երեխայ, գնացի կՊ՝ք՝՜ի պետի տուն,Տ ա սն մ է կ

էի նուաստ

րում էինք,՜ ցոյց ա տայիս մւսմաս աւտո 

՜ Այսինքն՝.

րեցին, բերեցին

Մկրտիչ Հեքիմեանին ու Աւետ իս Աովհաննիսեանին նոյն– եցին–.

- Գէ Հայկազեանը մեղք չունի, պատկերացնում եմ ինչ 
կտտանքնեըի են ենթարկել, որ իրենց ուզածր ասել է,՜ ասում 
ա մա մ ա ս :

16:15 Տօնական շքերթ

՜ Ջ,երբակա լել էին, 

այ չդՒտէխ իսկ Փիը– 
ղա լամ եան ին՝.

- Չէ, նրան չէին ձեր

բակալել՝. թոլորր դիտէ

ին Պ՝իւմրիո ւմ, որ բան– 
սարկութիւններ է տա

րիս ԿԳթ-ին՝.

ա ր զ ա ր ա զ ւ)՝ ան 1958 թ.

մէէ Հայկազ–

ա

որոշ ման

ա–

Հիմք են հանդիսացել օր–

հա ղո ր դո ւմն եր ր,

17:00 էս աչքարերի

պուրակի բացման արա

րողութիւնէ

ս անց 
քանիս, դիմացը երկար 
մա պա ւէն է ր կապուած

յայտն ո ւեցինք չոր

ու

տի լինէր՝. Աետոյ ՀհՀան–

16:30 իաղա^ապետա՜ 
րանի շէնքի բացման 
արարողութիւնէ

խաչքարերի մօտ

ցին մօտիկից նայենք՝. Ար–

ոստիկանները չխողե

ցի ու իմացայ, որ

բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ ի ւն ր , 
ի^չպէս եւ վկաներ Այ՜

Կամաւորներու խումբ մը, 1916, Երեւան։ 
Վահան Չերազ կանգնած՝ աջէն երրորդը։

ճէններն են՝.

ա–
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ո ս տ էւ կ անն եր ր ՝ր*լքյԽ ,

տի լին էր ըս տ ծր ա գրի •

Պ՝իւմրիի հ ր ա պա ր ա

պետ ար անի շէնքի յետեւով շրջան–

մտնենք՝, էլ ոչ մի տեղ ւսրւիթ չեղաւ.

՝յք, մամաս հան եղ 

՚Ը ոլ֊ 9ոյց տուեց՝ 
իրուած եմ։ թայց չանցաւ, մէկ

մէն ինչը

ա՛

17:30 տօնական համերգ Վա ր դա–

՜ երկիրը դո֊ 
իրենցն ա, ու 

ղովրդի աշքին թող են փչում,– ջղա՜ 
յին ասեց Աերմր–.

իրա–

Վահան Չերազի ձեռագիրներէն։

ւԼւսրղ ան Լիամիկոնեանը ձիու վրայ, իեւոնղ էրէցր թուրը 
ձերւին, իշխան կ ա մս ա ր ա կ անը, Լ)ահա կ ան ո յշր եւ է լի ինչ որ 
կաթողիկոս հերոսական արշաւում են ուղիդ վրադ։ քհլսյց, 
սպասի, Հայւսստանում առ. աջին կնոջ արձանն է Լ/ահակա՜ 
նոյշը։ Ձէ, է լի կան կանանց արձաններ, բայց սիմպոլներ են,

կոնկրէտ կին չեն, ինչ– 
պէս ասենք մայր

գում մամաս ցոյց է 
տալիս 80 տարի

պ ա ս ո ւտԾ պ ա տ - 
կերներ ը,~ էս սա

լայատակի քարե–

Վահան Չերազ 
(ձախին, նստած) 

1923ին, 
Աղեքսանդրապոլ 

(Գիւմրի)։

րը նոյն քաքերն են, ոչ մի բանի 
ձերւք չի տրուած՝. Այ էն չէնքը տես– 

նո՝ ւմ ես, թատրոնի հին շէնքն է,-

խարխուլ մի շէնք,– միշտ դերասան

ները դիմացը նստած էին՝.

- փու պատկերացնո ւմ ես ինչ 
հրաշք րան է էստեղ սահնակով մին– 
չեւ էնտեղ ղնալր, դէ պա տ կեր աց– 
րու, թէ ես ինչ ժա ման ա կ եմ անց– 
կացրել, իմ սահնակն էլ ա ր տ ա ս ահ– 
մանեան էր, ղեկով ղեկա վ ա ր ո ւո ղ,– 
ցոյց է տալիս մամաս Պ՝ո ր կա յից ղա~ 

րւիվար իջնող ճան ա պա րհը,– Չէ, լաւ֊ 
էր, որ եկանք, էնպէս երջանիկ եմ, 
չես պատկերացնի՝. ԷԼյ կարուսելները

գում էր ու երիտասարդներր պա

րում էին, դէ իմացի ինչ քաղաք էր՝.

18:00 Հիւրասիրութիւն <^Ովւոս~ 
իս՝Խ րւեստորանում:

- իիեստորան «//վ՝ասիս՝Խը սա է, էս՜

տեղ տերւասաձեւ իջնում էին երեք ջր ա ւա գան, շատ դեղեցիկ 
ջր ա ւա գանն երը հանել են էս րւես տ ո ր անն են սարքեր.

- Ջրաւաղաններր կան րանի մէթ են ,- ասեց Պապոյ–

աս, - հարցնում եմ:

՜ Չ դիոր եմ, եթէ հին ծանօթներիս կը տ եսն եմ, կ՝ ուզեմ

- ինչ հին ծանօթ, պաշտօնեաներ են լինել

Հա՞, կարծո ւմ ես՝. *իէ լաւ յետ ղնանք։

ԼԼյդում մուտքի մօ

նի կորտեմր անցաւ՝.

տ ասեցին, որ հէնց նոր Սերմ Սարգսեա~

Երեկոյեան «Հայլո ւր՝>՝> ո վ նայեցի էն ինչ չէի տես ել, հրա

պարակում աստղերի համերդ ու Արտակ Ալեքսանեանր ու֊ 
րախ ժպիտով ազդարարում է «Տէիւմրին վերածնւում է՝>՝>՝.

(Վերջ)
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ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱԵ ԸՆԴՀԱԵՈՒՐ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ 

(Բ. ԸՐՋԱԵ, 1931-1940)

Կը վերսկսինք Ներսէս Արք. Բախտիկեանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատ
մութեան նուիրուած կոթողային անտիպ գործին հրատարա
կութեան եւ «Մարզիկ»ի այս թիլէն սկսեալ մեր ընթերցողնե
րուն կը ներկայացնենք Հ.ՄԸ.Մի Միջին Արեւելքի գործունէու– 
թեան երկրորդ տասնամեակը՝ 1931–1940լ Բեղուն տասնամ– 
եակ մը, որ լեցուն է հայ մարդուն ճակատը բարձը պահող 
Հ.ՄԸ.Մական յաղթանակներով եւ իրագործումներով։

ս ա կ ա յն, ո ւշա ց ած ըլլալով Փարիզի մէջ գումարուող Պ ա տ դա-

3 ո ւն ո ւար 18-19-^րն։

նաեւ Յունուարի թուականը, որովհետեւ Փա րիզի ^ատռա՜

Եծ/7սԽ է//7ք.. Բախտիկեան (1911-1989)
Հ ԱՆՏԻՊ, Ա. ՄԱՍ

րս ր ղ շրջանին վարադոյրր կր բարձրանայ,– 
կա զ մա կեր պո ւմի ճամբուն վրայ խոչընդոտ

ներ ղիմակալած ու հարթած,– շնորհիւ մթու

թեան վարիչներուն եւ անդամներուն անն–

տարի, Աուրիոյ եւ Լիբանանի մեծ ու փոքր հայ

կա յացո լցիչ վրոյր Հալէալեան կր գրէր՝ որ ՀհԱուրիոյ եւ Պուլ– 
կարիոյ շրջանին տեղեկադիրները ջեր մօր էն գն ահա տ ո ւեցան 
Պատգամաւորական Ընդհանուր (Հո ղո վին կողմէ՝. (Հողովը

իր նիստերը շարունակելու վ 
կրնայ վերջացնել իր աշիյւստա 
Հուեյեւնո Ւսոոհե/ոոո 9ատև

ական գաղութներուն մէջ ճիւղեր նետած Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը, իր ղե

կավարներովդ սկսուած գործին վրայ ւսւեյի հաստատ հաւատ

քով կը գիմաւորէ 1931՜^/ Նոր Տարին ս ա րքելո վ Պէյրութ, Հա~

ո ւա ա–

ո ս

մարզական ու դեղարուեստա~ 
կան երեկոյթներ, սլւս տր աս լոր

դեր ա դո յն մո ղո վին՝.

Հեռ. 20 Նոյեմբեր 1930-^ր^/, 

Շրջանային վարչութիւնը օրա

կարգի խնդիրներ ու հրահանգ– 
ներ պարունակող դոյդ շրջա բե~

րականներով կր հրաւիրէր 
շրջանի մասնաճիւղերր մաս– 

նակցեւոլ Հեկտ եմբերին Պէյ՜ 
րութի մէջգ ումարուելիք Պատ

գամաւորական (Հոզովին՝, էյ ւ

ճ^-ին դո ւմար ո ւելիք շրջան  ին

4/3 քծուին ներքին մեղուաջան

տդ սոր յանճնալսուսրող՝.

Բ՝րիփոլիի մա սն աճիւղը տա~

ւեստական երեկոյթէն ետք՝ 
կը ձերւնարկէ սլա սքեթպո լի 
դա շտ ին հա ր թո ւմինդ ս կա ո ւ– 
տական իյո ւմբե ր ո ւ կազմու

թեան Հայկ Հա ւիթեանի ու

Պատգամաւորական (Հողովը՝.

Մինչ այդ՝ մա սն աճ իւղեր ը

ատա նքի–.

ՊէյրՈւթդ Նոր Տարիին սար–
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կաւին կը զբաղեցնէ Շէանային վա ր չո ւթի ւնը՝ որ կախակայ– 
ուած վարչութեան տեղ կը նշանակէ առժամեայ վարչութեան 
ան դա մներ $իրան Օհանեան՝ կ իրակոս Պոյաճեան՝ Տիդրուն 
Չալեան ձմինչեւ նոր ընտրութիւնդ մասնաճիւղին գո րծեր ը 
վարելու՝, խնդիրը հոս կանգ չառներ։ Շիջանային վարչու

թիւնը՝ երկրորդ անգամ ըլլալով՝ քժ՝րիփոլի կը ղրկէ Խոր(ն 
Սուքիասեանը՝ որուն զեկուցումին վրայ կորոշուի 2 Փետր

ուար 1931-^2/ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝էն վտա ր ել Մինաս Արծրունին՝ Պ՝էորգ 
Փափազեանը եւ Յովհաննէս Ագրլեանը։ էւ սակայն՝ ասոնց 
դրդումով՝ իրենց հր աժա ր ա կան ը ներկայացնող 22 ան դամն ե~ 
րուն առիթ կը տրուի որ յետս կոչեն եւ ստանան իրենց անդա– 
մութեան իրաւունքը՝. Շիջանային վարչութիւնը նոյն ատեն 
կորոշէ ((մամուլի միջոցաւ /Ժրիփոլիի հայ հասարակութեան 
կոչ մը ուղղել՝ հրաւիրելու ժողովուրդը՝ ոյժ տալու 
Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ին եւ չքաջալերելու անջատողական ձդտում ունե

ցող որեւէ շարժումդ՝. Արդարեւ՝ հայ ժողովուրդը իր ոյժի բա

ժինը պիտի բերէր անվերապահ կերպով՝ իր ներկայութեամր՝ 
Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի ս ա րքած վարդանանցին՝ 14 Փետրուար 1931-^2/։

Հալէպ զբա ղած է ներքին լուրջ աշխատանքով–– Նոր Տար– 
ւան առթիւ սկաուտներու կողմէ հանգանակութիւն ՝ Ա– Ո՝ հ՝– 
եւ սկաուտական ֆութպոլի խումբերու վերակազմութիւն՝ 
իւնիոն Ափորթիվի՝ վասպուրականի եւ այլ խումբերու հետ 
մրցում, Սուրիոյ ել Լիրան ան ի Ո՝ Պ ա տ դա մա ւոր ա կան վ՝ողո– 
վի պատգամաւորներու ընտրութիւն՝ Ակաուտ - խորհուրդի 
կազմութիւն-- Աուրէն ՝իալենտ (ր։ Միսա կ Պըժեան՝ Պ՝եղամ 
Ագկիւլեան՝ տոքթ– վասապեան՝ կոպեռնիկ Մանսուրեան՝. 
Միւս կողմէ՝ թենիսի դաշտի օգտագործում՝ ՀալէպՒ<ա յկւս– 
կան քեմփի մէջ Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի ենթամասնաճիւղի կազմութիւն՝.

ՀԼահլէի մասնաճիւղը՝ որ լաւ սկզբնաւորութիւն ո ւնեցած 
էր՝ գաղութին ա զգա յին կեանքի պայքարէն ա զզուելով՝ 
ատեն մը անդամալոյծ վիճակի կ ենթարկուի՝. Այս վիճակին 
շարունակումը վնաս պիտի ը/ /ւսր եւ Հ-Մ Ը Ս ՝ին եւ թէ տեղ– 
ւոյն մատաղ սերունդին՝. Ուստի՝ Մարսւ 1931-^2/, երիտա

սարդներ ու պատանիներ կը հաւաքոլին տոքթ– 3 ա կոր Պէր՜

10 

պէրեանխն տունը։ Տոքթորը կը խօսի անոնց, 
կ՝ոգեւորէ, կ՝ոգեւորուին ու կը վերակազմեն 
մասնաճիւղը, երեք հոգիէ բաղկացած վարչա

կան կազմով կիրակոս խապաքեան, Սարգիս 
Ունճեան եւ Միհըան կ՝ալայճեան։ ԼԼյս ա ռ~ 
ժամեայ վարչութիւնը կը դիմէ Շըջանային 
վա րչո ւթեան առ ի վաւերացում՝.

Նորրնտիր այս վարչութեան առաջին դոր– 
ծը կ ըլլայ ֆութպոիի խումբին կազմութիւնը՝ 
հայթայթելով ֆո ւթպոլի գնդակ՝ գո ւլպա յ՝ 
կօշիկ ու շապիկ՝. Այս բոլորը դնելու համար 
անդամավճարները չեն բաւեր՝. Բերքին փո~ 
խառութեամբ այդ դումարը կը գոյացնեն ու 
կը պատրաստուին՝ ըստ Շէանային վարչու

թեան Աարտ 10 եւ 25 շրջաբերականներու 
հրաւէրին ՝ ^ատկուան միջ֊մա սն աճիւղային 
հանդիպումներուն ^էյրութ գտնուելու՝ Պա֊ 
ալպէքի մասնաճիւղին հետ խառն խումբով՝.

Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի Աուրիոյ եւ Լիբանանի կեանքին

գեղեցիկ ու գովելի երեւոյթներէն մէկը սկսեր էին դառնալ 
ԼԼատկոււսն միջ֊մասնւսճիւղային ֆութպոլի ախոյեանական 
մրցումները՝ կեդրոնական քաղաքներէն մէկուն կամ միւսին 
մէջ–. Տարուէ տարի աւելցող մասնաճիւղերը այս հանդիպում– 
ներուն դիմա գիծ ը պիտի փոխէին իրենց տողանցքներով եւ 
իրենց կարողութիւններուն համաձայն բաժանմունքով դա~ 
սակարգերու՝. Այս առթիւ 25 Մարտ 1931 թուակիր շ^աբերա– 
կանը կը բացատրէ ու կը հրահանգէ - ((Շրջանիս այս տարուան 
միջ~մասնաճիւղային ֆութպոլի մրցումները տեղի պիտի ու~ 

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 8 (362) ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 8 (362)

նենան Պ էյրութի մէջ՝ ԼՀատկի ա ռաջին եւ 
երկրորդ օրերը՝.

«Ն կա տի ունենալով մա սն աճ իւղեր ո ւ 
ֆութպոլի խումբերու կարողութիւններուն 
անհաւասարութիւնը՝ զանոնք չզրկելու հա

մար քաջալերանքէ ու յաղթանակէ՝ Շրջանա

յին վարչութիւնս մրցումները դասաւորեց 
այսպէս–

((Ա– Ախոյետնութիւն-

«/*• Ախո յետնութիւն-

((Առաջին ախոյեանական մրցումներուն 
պիտի մասնակցին Պ է յր ո ւթի ՝ Հալէպի եւ Գ ա– 
մասկոսի մասնաճիւղերը՝. Երկրորդ ախոյետ

նութեան մրցումներուն Լաթաքիա, Թըիփո– 
լի եւ Չ.ահլէ֊Պաալպէք խառն մասնաճիւղերը՝.

((իւրաքանչիւր ախոյեան խումբի պիտի 
տրուի մէկական արծաթեայ բաժ՜ակ՝.

((՝՝՝ Մրցումներուն սկսելէ առաջ տեղի պի

տի ունենայ ընդհանուր տողանցք՝ էրկու֊ 
շաբթի՝ դաշտին վրայ՝ նուադախումբի առաջնորդութեամր՝.

«Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի դրօշը պիտի գտնուի խումբերուն դլոլխը> 
մա սնաճիւղեր իրենց շրջանի թիլեր ո ւն կար գով պիտի հեւոե֊ 
ւին իրենց դրօշներուն՝.

((Ււրաքանչիւր մարզիկ՝ պարտաւորիչ կերպով՝ համազ

գեստի կուրծքին վրայ՝ ձախ կողմը՝ պէտք է կրէ կտաւէ 
պատրաստուած Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի նշանակը– համազգեստները 
պէտք է ըլլան միօրինակ եւ մաքուր՝.

((Ծախսերը սահմանուած են–

«ձ( Իւրաքանչիւր մասնաճիւղ կը հոգայ երթեւեկի իր 
ծախսը։

Շըջանային վարչութիւնը կը հոգայ իւրաքանչիւր 
մասնաճիւղի խաղացողներուն պանդոկի եւ սնունդի ծախքը։

«Խ ումբերը պէտք է անպայման Շաբաթ իրիկուն Պէյրոսթ 
գտնո լինդ՝.

Շիջանային վարչութիւնը այս շրջաբերականէն ետք՝ ար– 
դար հպարտութեամր՝ մամուլին մէջ կը յայտարարէ հայ հա

սարակութեան՝ որ վեց մասնաճիւղեր պիտի մասնակցին միջ֊ 
մասնաճիւղային ախոյեանական մրցումներուն՝ ուստի ((Հայ 
հասարակութիւնը կը հրաւիրուի իր ներկայութեամր քաջա

լերելու հայ մարզիկներըդ՝. Արձանագրենք՝ որ որպէս խումբ 
վեց է՝ իսկ որպէս մասնաճիւղ՝ մասնակցողներուն թիլը եօթն 
է–

Հ Մ Ը Մ ի կեանքէն ներս պարզուող այս գեղեցիկ երեւոյ՜ 
թին ի տես՝ հայ մամուլը պիտի կոչէր ԳԷՊԻ ԳԱՇՏ ու շարոլ– 
նակէր– ((Այս երեկոյ Պէյրութ կը հասնին Հ-Մ Ը Մի Աուրիոյ 
եւ Լիբանանի բոլոր մասնաճիւղերուն ֆութպոլիստները։

<(Հ Մ Ը՝Մ՝ի Շիջանային վարչութեան այս բացառիկ կար

գադրութիւնը կրկնապէս արժէքաւոր է եւ օգտակար։ հ՝նա֊ 
հատելի է այն ճիգը՝ որ Հ -Մ՝Ը՝Մ ի մարզիկները եւ մասնաւո֊ 
րաբար անոնց նկարիչները ի յայտ կը բերեն՝ մարզական 
ոգին վառ պահելու մեր երիտասարդութեան մօտ եւ հանրա֊ 
յին համակրանք շահելու անվերապահ քաջալերութեան ար

ժանի այս կազմակերպութեան օգտին։

((վաղը եւ հետեւեալ օրը՝ խաղադաշտին վրայ՝ մեր մար

զիկները պիտի ճակատին իրարու հետ՝ րնտրելու համար այս 
շրջանի ախոյեան խումբը։ Հանրային մեծագոյն հետաքրք

րութեան արժանի այս մրցումները ոչ միայն անձկութեան 
Ժամեր պիտի ապրեցնեն խաղացող հայ մարզիկներուն՝ այլ 
հազարաւոր պէ յր ո ւթահա յո ւթեան ՝ որոնք ան կասկած պիտի 
ողողեն ընդարձակ գաշտը։ Որովհետեւ չկայ աւելի մեծ հա

ճոյք եւ ուրախութիւն մեր ներկայ գաղթական կեանքին մէջ, 
քան տեսնել այն եգբայական հգօր կապը, որ մարգական ոգխն
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միացուցած է մեր երիտասաբդութիւնը իրարու՝. Մեր տզզա

յին ւսււօրեայ կեանքին մէջ պատահած ոչ մէկ դէպք կամ իրա֊ 
գւսրձութիւն պիտի չկարենար աբթնցնել այն սուր հետաքբք– 
րութիւնը, զոբ պիտի արթնցնէ մարզանքը՝.

(Հիէպի գաշտ՝. Ըոլոր պէյրոլթահայոլի 
շարքերով, վաղր եւ միւս օր, արւաջնորդուր րյաղագաշտ, զա– 

յեւեւ ու մեր անձնուէր մարզիկները, որոնք այս տօնական 

օրերուն ամէն կողմէ մեղի կու գան՝)՝> (« Աօլք|.ԼԱ 1| », 4 Ա1Լ|ք1է)լ 
1931)։

Աիջ֊մասնաճիւղային այս հանդիպումները տեղի կ՚ունե

նան՝. Այս արւթիւ, ((Հիսյրզիկ^ ստորագրութեա մբ (^Ազդակ^ի 
14 Ապրիլ 1931-^ր համարին մէջ կը կարդանք.

նկատ

մր նեբ կայացուր, յուսադրելով ապագային Նեբ կայան ալ իբ~ 
բեւ արւաջնակաբգ խումբեբէն մէկը՝. Անիկա տարաւ յաղթա

նա կը ու շահեցաւ Շրջանային փաբչո ւթեան կողմէ նուիբ– 
լած ք* • կարգի աիյոյեանական բաժակը՝. Շնոբհաւոբելի են 
այս չոբս մւսսնաճիւղերը իրենց թափած ճիգերուն համար՝.

մներէն ասդին՝. Ան ամբոզջ խա–

մրցոբղ Հա լէ պի խումբը ու գրեթէ համազօր ոյժ մը ն եր կ ա յա~ 
ցուց այս վեբջնոյն, ոըը փենալթիի մը տաըբեըութեամբ շահե֊

լի մրցումներր տ արւու

բւսզս ուբրեւսս սբ արւշրրւ, Հատ զբ ^բբազրս Հ Ս ՝ը ՝Ս ՝ր, 
էրկուշարթին Ամեբիկեան Համալսարանի դաշտին վբայ՝.

(^Սիրումները, որոնց մասնակցեցան եօթը մասնաճիւղեր, 

ա մ են ահետ աքրքր ա կւսն ը, ըլլայով Ա՝ կարգի ախոյեանութեան 
վճրւա կ ան խաղը՝. Այս խո ւմբեր ո ւն ամբողջ խաղաբկութեան

թեան

ա ւար տ ա կանն երը՝.

(^/Ժրիփոլիի խումբը, հակարւակ այդ քաղաքին մէջ ֆութ

պոլի ուրիշ խումբերու չգոյութեան ու վերջին ատ եններ ս տե

՛ւ Ւ ոլնեցած կարդ մբ քայքայիչ դէպքերու պատճարւաւ տկա

րացած ըլլալուն, ցոյց տուաւ անսպասելի խաղարկութիւն մը 
եւ գովելի կաբդապահութիւն՝. Ան իբ տկաբութեան դիտակ–

մէկ կէտովբ անիկա ա ատ ուէբ, եթէ Պէյ՜

, ա

ւսրւակ բո լո ր ո վին«-Հ ւսԿլէ–՝//աալպղք րււսրւս րւուսրը, Տւ 
նորակազմ ըլլալուն, ^ոյ^ տուաւ խոստ 
թիլն մը, ինչ որ գովելի էր՝.

է(Լա թաքիո յ խումբը, իր մկջ ունենալս

նախկին մարզիկներ ու մանաւանդ շարունակական ւիորձե–

(.է/Ս ա զաբ կո ւթեան ու ման ա լան ղ ււլարտո ւթեան ժամա– 
նակ, Հա լէ պի մարզիկներր ցոյց տուին մարզիկի վեհանձն ոգի 
մը, որ անկեղծօրէն գովելի էր՝. Անոնք, խազէն անմիջապէս 
մերԳ՝ վ ահրամ է*ւքժեւճեանե եոոմե տ ո ա մ ա րւո ո լած ահսո /եա՜

Պէյրութի իրենց եղբայրներուն հետ եւ անոնց ուրախութեան 
մասնակից ըլլալով, սրտանց շնոբհաւորերին զանոնք՝. Իսկ թէ 

ինչ կը վերաբերի Պկյրութի Ա՛ խումբին, որը 

ջնակարգ. խումբերէն է, կբկն ա–

թեան դեղեցիկ ծաղկեփունջ մը նուիրեց իբ 
մբզոբղ խումբին՝.

(^էիւս սնաճիւղեր ո ւ խումբեբուն, Մերձա

ւոր Ար եւելքի Որբերու Ընկերակցութեան 
նուագախումբին ա րււս ջն ո ր գ ո ւթ ե ա մր կա–

տ ա

լիեր, մանա ւանդ այն պահուն եբբ թբիպիւնին 
արւջեւկն կ անցնէր տ ո ղ ան ցքը՝.

(Շար. 1)
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ԼԵՎԱՄ֊Ր՝ ՄԵՐ ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
ԿԵԱՆՔԻՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆՐ

( Վ. Աւագեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

է ԼԵՎԼԼՄ-ը, որ ահա 45 տարիկ կը համախմբէ

կերտները՝. ԼԵՎ^ԱՄ՜ի խազերը մկկական պայ– 
՚ աշակերտութեան համար՝ սա կայն այդ պայ~

Ղփւրին չկ ԼԵՀԱՄ՜ի խազերուն կազմակերպումը այնպի

սի օրերու՝ երբ նոբ սերունգը դեբին դարձած կ արհեստագի

տական նորութիւններու՝ ու 

բջիջային հերււսձայն՝ Այ փէտ Այ փՈ1Ո մամերով զինք գամ–

պկտք կ ԸԱաԼ Հ՚Մ–Ը՝Մի պատասխանատուներուն՝ որ ԷԵ՜ 
ՎԱՄ՜ի խաղերու կազմակերպումով կը փորձեն ա շա կեր տն ե~ 

ԸԸ ր1ուե1ս թերխ ն ս տ ա կեաց ու մենակեաց այդ վիճա կկն եւ զա

նոնք կր շաղկապեն հայկական արւողջ մթնոլորտի հետ՝

Ս եր կեանքի իս կա կ ան յաջո դ ո ւթիւննեը էն մկկն կ ԼԵ՜ 
ՀԱՄ-ը։ Ան յաջողւսծ կ ու կը յաջո ղի շնորհիւ ԼԵՎ,ԱՄ~ի արււս–

շառաթավերտերուն իրենց զաւակները

ԼԵՀԱՄ-ի խազերուն մ ա սն ա կից աշակերտները իրենք զի 
րենք մկկ մասնիկը կը զգան կոչուող մեծ ընտանի

քին՝ որուն մաս կազմած են կամ կր կազմեն իրենց հարա 
զատները՝ հարազատներուն ծանօթները՝ իրենց դասրնկերնե 
րը՝ տարեկիցները՝ իրենցմէ մեծերը՝ ինչու չկ նոյնիսկ ուսու 
ցիչները. . Պ ա տ կանելիո ւթեան այդ զգացումը ամէնէն կա 

րեւոր յատկանիշն կ մարզասկր աշակերտներուն մօտ։ Այրէ 
զգացումին ամրապնգման շնորհիւ անոնք կը սորվին խմբա– 
յին միասնական խազ խաղալ՝ իրենց ու մրցակից դա ս րն կեր– 

քական ճիգերով կերտուած յաղթանակներէն անձնական գո– 

նալու րնկերային էակի մարդու վիճււ 
թկ մաս կը կազմէ իրեն նման մարդո ղկացած, բայց

ԼԵՀԱՄ՜ը միաժամանակ Հ Մ Ը Մ ի պա տ ա ս 

կեանքի հիմնական դժո ւա ր ո ւթիւնն եր ը կը լուծուին, եթէ 
անոնք գրաւը դնեն ԼԵՎ^ԱՄ՜էն եկող խոստմնալից աշակերտ– 
ներու վրայ եւ ներկայացուցչական իրենց խումբերը թար

մացնելու համար չդիմեն անծանօթ հասցէներու՝ որովհետեւ 
Հօտւսրեն հաոր ւեոո հե Լ > տաոնե/7», մանաւանո. ոո ա ւո

ա տ ա

ԼԵՀԱՄ-ի մասնակից աշակերտները մեր

երտներու հաւաքական ճիգեր ո ւն։ Ան կը յաջողի 
ս զոհողութեամբը այն ծնողներուն՝ որոնք իրենը նցմկ։
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ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ ՆՊԱՏԱԿՐ ԱՌՈՂԶ, 
ԳԻՏԱԿԻՑ ԵՒ ԾԱՌԱՅԱՍԷՐ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏԵՐ է
< ՄԱՐԶԻԿԻՆ կ ըսէ հմը մ ի սուրիոյ 

ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ԱՆԴԱՍՆԵՐԷՆ 
ԵՂԲ ԽԱԺԱԿ ՏԻԼՊԷՐԵԱՆ

Հ ֆւլրցազրոյցըւէարեց՝ Րււլֆֆի Սիւլւսհեան
Հ ՀԱԼԷՊ~֊

Կրնսմք մեզէւ ներկայացնել ձեր կեն սա գրականը եւ ըսեր 
է^նչպէս արւած էր Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ա կանէ ձեր առ.աջին քա յլեր ը

մէութենէն ներսէ

- Մնւսծ եմ Հալէպ, 1953 թ 
ս և ա ո ւտ ա և ան ոնո/քժ ունեռոո ր

ս ա

Հայրս երկար ւո ա

հէներէն մէկը՝. Այս պատճւսրւով, Հ՝Մ՝~ 
էէւնը մեր րն տ ան էքէն անբաժան մ ա սն է–

անալս զէս երբեք հերւու չպահեց էնքնաղար– 

ատանքներէն՝. Հյնորհէւ րնտանէքէս եւ Հ-Մ– 
հս կողքէն, ազատ ժամերուս սկսւսյ դէբք կար–

դար ԼԼսշուշտ, գրտեսք, որ Հ-Ա Լ-Ա ը այդ Ա րուլժրւնն Հ, որ 
դպրոցական տ ա բ էքէն հետ կ րնդունէ մանուկներ եւ պատա~ 
նէներ, հետեւարար ան եղաւ էմ երկրորդ դպբոցս ՝. 1961 

թուականէն մուտք դործեցէ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է շաբքեբը, որպէս 
դայլէկ՝. էէեր ժո ղո վն եր ը կը դումարէէնք Հէւսւարեւսն վ ա րժւս– 
ոանէն նեոս։ աումքւհն Ւսմոաաետն էր եոո– Ա ա ո ռհս Աո ւո ա սլ

տարէքէ եղբայրներ եւ տեղէ կ՚ունենւսյէն համապատաս 
դասրնթացքներ՝. (^կաքաւ^) թումբէ ա շէւա տ ելւսձեւը յաւ

նչՒլՐ

վսումբ ունէր էր յատկութէւնը– ոմանք աշխոյժ կին ֆո լէժպո– 

ւֆ մէջ> ոմանք դաշտայէն ա շէյա տ ւսնքն եր ո ւ ՝ էսկ մենք 
դա ս տ էա ր ա կչա կան դործ ո ւն է ո ւթեա^յԴ շրջանէն մեր 
էւո ւմրերու ժողովները կը դումարէէնք Հէնղ չաբթէ երեկոնե–

ԸԸ1 ՒԱ^Լ կէրակնօրեայ դործունէութեան համար կը հաւաք 
ւէէնք արւաւօտեան կանուէւ ժամերուն՝. ԼԼսոնց կողքէն ունէ– 

էնք հերթական արշաւներ, անշուշտ բոլորր կը կատաըէէնք

1963 թուա 
ցայ սկաուտա

էյումբէն պա տ ա ս

կանշուէէն ձեր աշվսատանքները՝.

վէճակը կը տարբերէր ներկայ օրե–

աուտ:

ցաե

քալելով եւ հետաէւուզական նշան

ներով– էւրաքանչէւրը էր հետ կ՚ու

նենար էր ծրարը՝.

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը սորլ1^3ոլՏ

- Մենք բոլորս գէտենք, որ ըս– 

կա ո ւտ ո ւթէւն ը պա տ ան է էն չար– 
քաշութէւն կը վարժեցնէ, սէրել 
կու տայ բնութէւնը, ես այդ պատ– 

ճարւով բնութեան հանդէպ ունե–

սէրս կը պարտիմ Հ Մ-Ը-Մի
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ւս~թեան։ Հեծիկ քշե–

ն երը։

Տարեկան բանակումները 
չ յիշատակներ ձգած են

ս տ ա

նի Ակ

ատենապետի պա շտօն ը։ 1995՜

ատարէինք եր 1լօրեայ կամ եռօրեւսյ դպր ո ց-բան ա կո ւմ~ 
որոնց յիշատակներով կ՝ապրիմ մինչեւ այսօր։ 1968-/.5/,

- 1960–ական թուականնե–

Սկաուտ • Խորհ ուրդի անդամ։ Խորհուրդին ատենապետն էր 
եղբ– իէաւէն Տէրվիշեւսնը, իսկ ես փոխ ատենապետն էի։ Եր՜ 
կու շրջան ետք նշանակուեցայ Շր ջանային Ակաուտ– Խոր–

, մար ցանքը, այս ր ո լո ր ր 
թեան

կողքին տեղի կ ունենային

1990 թուականին ցիո հր 
ւիրեցին Սկ տուտ– Խ որհո ւր 
անդամակցութեան։ Խորհու 
դին ա տ ենա պետ ը եղբ– Աք 
ր ան կաբապետեանն է

ատենադպիրը ես էի։ Երկ 
տարի ետք դիս նշանակեցին 
Սկաուտ– Խ որհո ւլ 

ա ո ւտ ա

աուտա

ներով։ Ամէն էն յատկանշական դէսլքր 1968-^ր

ս, երբ Հալէպի մէջ Բերիոյ Հայոց թ֊եմի

արթննալէ ետք, քայլարշաւով ո ւղղ ո ւեցանք հհ/էաս էլպա– 
սիթ՝ֆի ծովը, մեր հետ ունենալով մեր պաշարները։ Այդ Հե1^ւս՜

պա տ ա սխանա տ ո լներ ը

ջացաւ, դարձայ անոր անցածներէն մէկը։

տ ա ս ար դներ ո Լ

ներկայացուցիչ։ 1999 թուականէն ի վեր ւսնդս 
դոր էո ւս ա ւո ր իչ եկեղեցւո յ թաղականութեան։

նակավայր։ (քեկնումի ժ՜ամանակ ունեղանք վիրա– 
քյր մը– պատրաստեցինք սկաուտական պատգարակ Ի՞նչ կոչ 1լ ուղղէք ներկայ պատասխանատուներուն։

- Լ)կաուտական շարժումր (Ժամանակի ընթացքին միշտ են

թարկուած է միջավայրի ազդեցութեան, բայց հիմնա կան 
նսլատակր մնացած է նոյնր պատրաստել առողջ, գիտակից

ո ւշացո ւմո վ։ ճք՚շդ է > որ մենք օրին դմդոհ էինք երկար քալե

լէն, բայց այսօր մեծ հաճոյքով կը յիշենք այդ օրերը։

քշ ե/ր եւ Ա ար Ա Սաս ար ցր ց ա ր դա ցա ւ րս Աղչս։ ±ԾՕՕ լօ՜ո ւա ցա

նին համարձակութիւնը ունեցայ Հալէպէն մինչեւ Հ-Մ–ԸհՄ*ի 
իեսապի բանակաւքայրը հեծիկով երթալու։ Ու֊ղեւորո ւթիւնս 

եւ օ՜արււսյւսսէր երրւոասարդսեր: հոս ցր ս նայ յարն ւսրըլ պայ

մաններուն, որովհետեւ մենք այսօր չենք կրնար գործել այն 
ձեւով, որ կը գործէինք 1960-Լէ/կան կամ 1970–ական թուա

կաններուն։ Ներ կայ պատասխանատուները պէտք է աւելի 

պիլ ներկայ պայմաններուն, րլլայ իրենց դաստիարակչական 
ծրագիրները փոխանցելու ձեւին եւ կ ամ այլ աշխատանքնե– 
րու մէջ, որպէսղի նիւթերը աւելի հետաքրքրական դառնան

Ւ^նչ պաշտօններ վարած էք Հ*Մ*Ը*Մ*ի կամ այլ մարմին–

ւորական վերջքն երկու. Ընդհ ա ո

- 1972–/^, սուրիական բանակին ծառայութեանս պատճա– 
ռով ստիպուեցայ հերւու մնալ սկաուտական շարքերէն։ Այդ 
օրերուն ունէի Առաքն որ դի աստիճան։ (յր եքո ւկէ ս տարի բա

նակին ծառայելէ ետք, վերստին վերադարձայ սկաուտական 
շարքեր, եւ երկու տարի մնալէ ետք կեանքի պայմաններու

լա
լս տճ ա ռո վ որ

ոճաց մ ա վ ա ր ա կ ան ծրագիրը, որ Պ ա ա -

ուլժենէ։ աշրյաւոասքր երԼլրոր

սաւ պատասթանատու պաշտօններ ստանձնելով։

ջեւ կր պա տ կեր անա յ 
պէտք է րյյայ սկաոււ տ
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ն իր տա

Ա կա ո ւտ ա

նին

տուներուն իրենց դաստ 
րակչական ծրադիրները

տային գո րծ ո ւն կ ո ւթի ւնն ե~

նակին ընտանեկան

ջոցները չկային, անոր համար դիւրին կր անդամներուն հետ 
մարուե/Ո՝ Ներևա / ւս ա տ ա ս Ւսան ա տ ո ւն եո ո աաոտաւորուեէեւն

մանուկն ւ 
տ ո ւն եր կն 
կու գային անդամակցել

ւներն են՝. կը մաղթեմ, որ 
վերադաո-նան այդ օրերը եւ 
մեր րոլոր սկաուտները իրա– 
դործեն իրենց ծրադիրները՝.

ԼԼ յս օր ո ւան

կերպելու ներկայ պայմաներուն։

ան հիմնադրութեան 100-նս մեա կին

ներր՝. կը մաղթեմ, որ 2012

րի մը՝. Վ^երջին շրջանին, մեր 
ա շխա տ անքն եր ը սահմանւս–

^՚ԼՒ բ^՚աթ^յդիր մօտենան իրենց գործունկ– 
ութիւններուն, որովհետեւ մենք դիտենք, որ մեծը փոքրին 
հայելին կ՝ անոր համար սլ ա տ ա սԷս ան ա տ ո ւն պա ր տ ա ւո ր կ րյ– 
լալ դիտ ա կից իր պա ր տ ա կան ո ւթեանց եւ պա ր տ ա ւո ր ո լ– 

թեանց մկջ՝.

զիկ՝Տ>ի ^իջ^ցով արւիթր կրնծայկք մեղի ներկայանալու ըն

թերցողներուն՝.

է)>տ66Տ խտէ տէշբտ շւոձ էհշ Բօ.րշսօրւճւ

■Տ
Զ 
ճ1 տ

Րս11 օք շհսրրոշ, 
Բօտէշքս11բ ժշշօրօէշժ 36 րօօրոտ 
ււոժ 6 տաէշտ \\մէհ տժհմժսօ.1 
հաէաբթ՛շոր շօոժւէէօուո^, 
ժւրշշէ սշշշտտ էշԽբհօոշ 1ւոշ, 
Խէշրոշէ շօոոշշէւօո, րոհսհսր, 
տոքշէբ հօ% օհլԺ տօ.էշ11ւէշ ՈՀ 
Բորսէշ հսէհրօօրո րւոէհ հարմրբշր. 
Բհշ տաէշտ շսո սշշօրորոօժսէշ 
3 օճսհտ օրս քսրաէբ 
սոէհ բսրշոէտ սոժ 2 շհէ1(Խո.

աքօտ@բ^աօո–րոօոշ6ՋԱ. շօրո 
բ^111ՕՈ֊ՈՂՕՈ€63Ա. ՇՕ1Ո
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Հ.Մ.Ը.Մ. «ԿԱՄՔ»

Հ.Մ.Բ.Մ.–«ԿԱՄՔ»Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ I
ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵԲԲ

ԱՂԵՔՍԱՆԴԲԻՈՅ ՄԷԶ
ՊԱՄԲԵԹՊՈԼԻ ՄՐՏԱՇԱՐԲ՝ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ՀԻՆԳ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐՈՒ ՄԱՄՆԱԿՅՈՒԲ֊ԵԱՄԲ, 

ՄԱՐՋԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ, 100-ԱՄԵԱԿԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, 
ՃԱՇԿԵՐՈՅԲ-ՊԱՐԱՀԱՆԳԷՍ ՈՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ՝ ՄԱՍՆԱՃՒՒԴԻ 
ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀՒՆ ՈՒ ՆՈՐ ՄԱՀԱՑԱԾ ԱՆԴԱՍՆԵՐՈՒ ՅՒՇԱՏԱԿՒՆ

Հ Թղթակից
Լ ԱՂԵՔՍԱ1լԴՐԻԱ

սա ւքա՜ 

Աղեք– 
սանդրէոյ հայութէւնը 
7-9 Սեպ տ եմբերէւն ձերւ– 
նաբկնեբու չաբքով մը

ն ա ւո ր ո ւթեա մբ էյգէպտոս 
ԼԼրւաֆնորդ ԼԼչուո (յ պս • Լքնա

Նուպւսր եւ Ւրմա ա ննեբ

ւս–
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I Հ.Մ.Ը.Մ. «ԿԱՄՔ»

Ակումբը, 19/4-^ն, Հ ՄԸ ՝Մ՝ի համա֊ 
ան րնտ 
ւսն ա ր

սնիքին միանայո վ պիտի 
միո ւթեան երիցագոյն

՝իհնյ– Մուր ատեան, Հ ա յ կ ա թ ողիկհ 
Արւաջնորդ 9* ուսա ն Եպ ս– Օգոստինոս,

Փ ա րււս տ օնին նախօրեակին, երեկոյ–

միակը, հետ ա գային իրր,ր

Մոնթրէալի եւ Աիտնիի մէջ, ս տ եղծը– 
ւած Աղեքս ան գ ր ի ա յէն գաղթած

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ

ճ&ձ-ւսմեակի ձերւնարկներուն բացու

մը կատարուեցաւ մ ա ր ղ ա կ ան ւիւսրւա– 
տօնով մը, որ տեղի ունեցաւ Ու֊րբաթ, 7 
Սեպտեմբերի երեկոյեան (եամը (.ՅՕ՜ին,

ա կո ւմբներ ո ւ ա ս -

քեթպո/ի մրցա շա ր–

քեթպոլի արււսջին մրցումը, որ իրար

կոբ 9անիմեան, ՃՕ^՜ամեակի ձերւնարկ–

համայնքէն 3 ա–

եղբ՝ կ՝ւսրւնիկ Ակրտիչեան, Եգիպտոսի 
մէջ Հայաստանի գեսպանատան ներկա–

Փարւատօնին աղգանշանր տոււ 
Արա Մէորգեանի <^Հայ մարղիկներ

տ այացոլցիչ Ար

ա–րէի եւ Աղեքս ան դր իո յ թեմական եւ Մ

ղաքա կան Մոգողներու ա տ են ա պետն եր, 
ՀՄ՝ԸՄ՜((կ ւսմք))ի ներկայ եւ նախկին

մաս մը Աւս տ ր ա շիւսյէն, Մ՝ Նահանգնե–

գո րծ եց ին չոր ս դր օ շա կ ա կիրն եր Ար~ 
շա կ Փափագեան, Վիգէն է/ ո ր ա ս անճ

ետն, կար էն Մոմճեան եւ կ ա ր պ իս 
Լ^ինկլիղխԸ) կարապետեան էգիպտոսի, 
Հայաստանի, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի եւ 100 
դրօշներով՝. Հնչեցին Ե գիպտոս

ւս Լլո ւս բն եր ո

Հ

((Արարատ)),

ա~

Հ(Սրբ ու հի թ՝երեզ սյ՝>՝>,

Փ ոյ րւա տ օնին ներկայ 
գտնուեցան էգիպտո– 
սի Հայոց Արւաջնորդ 
Աշոտ Եպ ս– Մնացա

կան եան, Աղեք–

սանդրիոյ Հ^յոց

րէն, Լիբանանէն եւ Ապու Տապիէն։ ա–

յա ս տ ան ի քայ–

լերգները, ո ր ոնց

յաջորդեց յոԲեւ՜

եար մա ս\ ն աճի ւ–

ղիե խօսքլ/, գոր

կարդաց ՔՈԼԸ
Մարիա Հ ա 11 ա ճ–

եան՝.

՝^ոյր Հ սյ 11 ա ճ -

եան նշեց, որ 100
տ ա ր ին եր

Միջեր կրակ անի

տ ա տ ո լած են

Աղեքսանդրիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի եւ Գահիրէի Հ.Մ.Ը.Մ.–«Նուպար»ի 
աւարտականին հասած պասքեթպոլի խումբերը։

անդա–

Աա րւո լած

Լուսանկարները՝ «ՍԹԻՒՏԻՕ ՌԵՏԱ»–ի
այԴ

Աղեք՜

18 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 8 (362)



տյսնԱճԻՒՂէ մսանալ

ա - անմիջաււյ կ ս շլ^ա ււլա տ~

լքիա

ԲԸ՝

Ե գիպտ ո ս ի հիւը ընկա լ հա յը են իքին՝.

Հալլաճեան լյյյս արւիթով շնորհակա

լէ ւթիւն յայտն եց 100 ՜ա մեակի ձերւ - 
նարկներուն հո վանաւոր ո ւթիւնն ու 
նախագահութիւնը ստանձնած ԷԼրւաջ– 
նոըդ Սըբազւսնին եւ Լկյլկկեան ամոլին,

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8 (362)



ֆիզիքա–

100 ֊ա մեա կի փարւատօ՜

սերունդներուն»:

ն շան ա կէ միշտ

տ ա նիքի ն տ ա ւա տ ա ւոր մէկ 
միաւորը հանդիսանալով

ա–

Անացեալին օրինակ դառնա լու 

եւ առաջնորդի դեր ս տ անձնե–

լու։

«Հ/ա պահուն, այս թո1ոե1 
մտ ածո ւմներ ր մեր միտքը կու

«Առաջինը ըլյալ կը ն շան ա կէ նաեւ 
անդըանիկը ըլլալ՝. /՜բարոյական պար

տաւոր ո ւթիւնը ու նենալ մնացեալէն

տա

դան՝ որովհետեւ մենք պար

տականութիւնը ունինք ողջոյ

նի խօսք փոխանցելու Հ–Մ՝~ 

Ը Մ՝ ական մ ա սն աճ իւղի մը

արււս–

ջինը ըլլալու միո ւթեան

մս ւթեան մէջ՝. Աըդաըեւ, Հ Մ–՜

Ը–Ա՝––«Կամք» Հ-Մ-Ը-Մի աշ–

ա լո

մեծ ըն տ ան իքի

103 մւս սնաճ իւղեր էն առաջինն է, որ այս

աս

եղբ– Մկը տ իչե ան

ըսաւ– « Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~ՀԿամք» եղած է Հ-Մ՜

^՝արւ նիկ Մկըտ իչե ան՝.

Եղբայըը յայտնեց– «Առաջինը ըլյալ կը

100-ամեակը»՝.

աւելի հասուն եւ փոըձառու ըլյա լու՝.

ՊԱՏԻՒՍ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԵՑ
ՅՈՒՇԱՄԵՏԱԼՆԵՐՈՒ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾԲՈՅՐԵՐՆ ՈՒ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ

Տ
ոքթ. Արմէն Գաւուքճեան 
(մասնաճիւղի նախկին ատե
նապետ), տոքթ. Գարլօ Կա– 
րապետեան (մասնաճիւղի նախկին 
ատենապետ), Գրիզոր Պազիրկան– 
եան (մասնաճիւղի ամէնէն հին ու 

երկարամեայ անդամ), Զոհրապ 
Գաւուքճեան (մասնաճիւղի երկա
րամեայ անդամ, վաստակաշատ 
վարչական), Վարդուհի Պէնօհան– 
եան (մասնաճիւղի երկարամեայ 
անդամ, մասնաճիւղին դաշտին բա
ցումը կատարած 1962-ին եւ 1986– 
ին), Սրբուհի Սարգիսեան (մասնա– 

ճիւղի երկարամեայ անդամ, պաս– 
քեթպոլի մարզիկուհի), Ալիզ Փա– 
ւիազեան (մասնաճիւղի երկարամ
եայ անդամ), Մկրտիչ Հաննէեան 
(մասնաճիւղի երկարամեայ ան
դամ), Լեան Գաղթացեան (մասնա– 
ճիւղի երկարամեայ անդամ ու բա
րերար), Անտոն-Թոնի Մինասեան 
(մասնաճիւղի երկարամեայ անդամ, 
մարզիկ ու վարչական), Կարպիս 
(«Ինկիլիզի») Կարապետեան (մաս– 
նաճիւղի երկարամեայ անդամ, 
մարզիկ), Ալիս Մոմճեան-Պահար– 
եան (մասնաճիւղի անցեալի խմբա– 

պետուհի), Սոնա Շիկիէցեան (մաս– 
նաճիւղի անցեալի խմբապետուհի), 
մասնաճիւղի կայքէջի յանձնախում
բի անդամներ Յովսէւի Օհանեան, 
Վահէ Պէնօհանեան, Կարօ Խանձ
ետն, Քրիս Խանձեան, էտի Թուիալ– 
եան եւ Արմէն Լէյլէկեան (վերջին 
երկուքը Մ. Նահանգներու մէջ)

ՅՈՒՇԱՏԱԽՏԱԿՆԵՐՈՒ
ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆՆԵՐԸ

Լեւոն Փաւիազեան («Յառաջդի– 
մասէր» մշակութային ակումբի 
ատենապետ), Կարօ Թումայեանց
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂյէ աաւսճ

Ը.Ս՝.ական ապրումի, դործի

ս ա ա

նա կրթութեան մեծ վարպե

տէն & աւարշ վՀրիսեանէն,

նւսճիւղ ին համար, ո ր ո վհե–

րւյլո ւ կողքին,

րը Ը1ԼաԼ՝՝

ւով մր աշխարհակալ մ ասնա–

թեան անունով մա սն աճ իւ

ղեր մէկական Հ–Մ՝Ը՝Մ՝~ 
«Կ ա մք՝)՝)եր Աոնթրէ ա/> ել 
Սիտնիի մէջ֊. Այսպէս, Հ-Մ-՜ 
Ը.Լյ՝.–<ձկամք՝ք)ը դարձած է ձե֊

ծելով Միջին Արեւելքէն մին–

չեւ կ՝անատա եւ հերւա ւո ր 
Ալստրալիա: Ասիկա իր նմանը 
չունեցող երեւոյթ է Հ-Մ– 
ԸՄի պ ա տ մ ո ւթեան մէջ, 
որուն համար ալ (հԱշխա րհա~

ովին կ արդարացնէ ան (եղ՜ 
բօր խօսքին ամբողջութիւնը տեսնել 
էջ 4)։

քԱօսքեր էն ետք հասաւ. պարդեւատ–
Հիւսն ա ւո ա

ա–

(Հ.Մ.Ը.1ր.-« Ար ա ր ա տ » ի ա տ ե ն ա֊ 
պետ), տոքթ. Կարպիս Թոսունեան 
(Աղեք ս ա ն դր ի ո յ Հ. Ս՝. Ը. Մ. –«Ն ո ւ– 
պար»ի ատենապետ), տոքթ. Կարօ 
Արգարեան (Գահիրէի Հ.Մ.Ը.Մ.– 
«Նուպար»ի ատենապետ), (Ւորժ 
Սարգիս («Սրբուհի Թերեզա»յի 
ատենապետ), Վահէ Պէնօհանեան 
(Աղեքսանդրիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի 
ատենապետ)։

100-ԱՄԵԱԿԻ ԴՐՕՇԻՆ
ԵՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՄԵՏԱԼՆԵՐՈՒՆ 
ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ

Յակոբ Սայեան (Հ.Մ.Ը.Մ.–«Արա֊ 
րատ»ի խմբապետ), Կարօ Վարժա– 
պետեան (Գահիրէի Հ.Մ.Ը.Մ.֊«Նու– 
պար»ի խմբապետ), Ռամի Սարգիս

(«Սրբուհի Թերեզա»յի խմբապետ), 
Կարօ Թոսունեան (Աղեքսանդրիոյ 
Հ.Մ.Ը.Մ.–«Նուպար»ի խմբապետ), 
Զաւէն Լէյլէկեան (Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի 
խմբապետ)։

100-ԱՄԵԱԿԻ ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆԻ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ 
ԱՆԴԱՍՆԵՐԸ

Յոբելեար մասնաճիւդի վարչու
թեան որոշումով, 100-ամեակի յու– 
շամետալներուն պիտի արժանա
նան մասնաճիւդի յուշւսմատեանին 
պատրաստութեան լծուած հետեւ
եալ եղբայրներր.–

ՀրաչՏէր Սարգիսեան (Մոնթրէսղ) 
Եդուարդ Ֆրունճեան (Մոնթրէսղ) 
Գրիգոր Մսղէզեան (Թորոնթօ)

Սարգիս Տէր Պետրոսեան (Սիտնի)
Յարութիւն Մատթէոսեան (Մել– 

պուռն)
Տոքթ. Սուրէն Պայրամեան (Գա– 

հիրէ։ 3 ո ւշ ա մ ե տ ա լի տ ո ւչո ւթի ւն ը 
կատարուած 100-ամեակի փառա– 
տօնին)
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ւո ա րյւո ա Լլ 
էյ գկպտոս

մ ա յնքկ Ա

ցՒէՒն՝

առկթով, 100–ամ եակկ

ա ս տ ա կա շա տ

ա -

րոնական վ արչութեան ատե

նապետ եղբ– Հարւ ^/74 Մկրտիչ– 
եանկ ձեռա ւքբ մկութե ան 
ՀԾ՝ ա ռա յո ւթ եան՝)՝) շքանշանով

փոքր տարկքկն յաճախած կ

կա ւո ր ՀՄԸ-Մ ■ ական ^՚ղբ - 
Անդրանկկ Ա կսքճեան՝. Ան

քեթպոլկ

ետք տեղկ

19 քո յր-եդբայրներու՝.

ա մետ ա չն եր ո լ

արժ՜անանան Հ Մ– Ը ՚Ս––ՀՀ.կ ա մք՝հկ 100–
ա մ եա կ կ

ա ռա տօնկն ներկայ րլլալո 
1այ ստացաւ կր յուշամետււ

դրօշներու եւ յկշատակկ մետալներու

խմբա պետն եր ո ւն (յուշատախտակնե
րու, յուշամետալներու եւ 100-ամեա– 
կի դրօշներու արժանացած ազգա– 
յիններուն, միութենականներուն եւ 
մարզիկներուն անունները տեսնել 
առանձին)։

Պ ա ր գեււս տ ր ո ւմն ե ր ո ւ սա եզ ծած 
մթնոլորտը գագաթնակկտկն հասաւ 
Հ Մ Ը Մկ ^Ծառայութեան՝^ շքանշանկ 
տուչութեամբ։ էկասնաճկւղկ վարչու

թեան առաջարկրւվ եւ Հ՝Մ–Ը՝Մ–կ կեդ–

Փ ա ռ ա Մ1 օն կն

պասքեթպոլկ մրւյաշարքկն երկրորդ 

մրց ու մը Հ-Մ Ը Մ –«Ն ո ւպա ր՝ծկ ղոյգ 
կազմերուն (կէ՝ահկրկ եւ Աղեքսանդրկա) 
մկջեւ՝. (կկզումը աւարտեբաւ կր նպաստ

ա

Այնուհետեւ, Հհէվ ա ռա ջ դ կ մ ա ս կ ր՝>՝> կ 
գեդատեսկլ պարտկզկն մկջ տեդկ ունե՜ 
ոաւ ճա > եերո ւէժ, ներեա ւուքժեամր 200

\/\Հւէհ էհ© շօրոբէօրոշոէտ օք
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ՀՄ Ը Մ ■ ականներու եւ հա մա կիրն ե– 
րու՝.

ՊԱՍՒԵՐՊՈԼԻ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՄՐՑՈՒՄԸ 

ԵՒ 100-ԱՄԵԱԿՒ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

Շաբաթ, 8 Սեպտեմբերին, պ ա ս - 
քեթպո լի մր րա շւս րքր շար ո ւն ա կո ւե~

ՊԱՏԻՒՍ 
ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԵՑ 

ՅՈՒՇԱՄԵՏԱԼՆԵՐՈՒ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ 
ՔՈՅՐԵՐՆ ՈՒ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ

՜ՀՀԼձրարա տ»ը։ ( 
79-47 արդիւնքո

Երեկոյեան ժամը 10-30-^/ն, յունա

կան «Աոթէրխ՝> ա կո ւմբին մէջ տեղի 
ու ներաւ 100 –ամեակէ պարահանդէսը՝. 
Օրուան երգիչ Աանոլկ Աինասեան,

ն եր կան եր ր խան դա ւ/ ա րւեր հայեր էն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏԸ 
ԵՒ ՊԱՍՀԵԹՊՈԼԻ 

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՄԸ

Կիրակի, 9 Սեպտեմբերի աո.աւօտ– 
եան, Աղեքսանդրիոյ Ա– Պօղոս ՜Պետրոս

ննջելյեախերու յիշւստակին–.

Երեկոյեան ժ՜ամը (.30-ին, պասքեթ

V՝ * --- ---

ղոյրր իջաւ ձՏ&–ւսմեակի ձերւնւսրկնե

ՀհԿամք՝չ)ր իրարու

եէ֊ ՀՀրր V* ա 
տրամ ադրր

եան ութեան տիրալյաւ Գա հՒրէՒ Հ Ս՝– 
Ը Մ՚՜ՀհՆ ո ւպար>՝>ը 84-43 արդիւնքու 
յաղթևլէ ետք Հ–Մ՝Ը Մ՝–<^Կամք^ին–.

Հ–^

օոժ 
. Տօ/ ՏշօսԱ *։»ո.ՀՀ՝ ձ1ց>լ«ո<1ր1« 1912
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱԵԿՆԵՐՈՒ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ 

ՎԵՐԱԵՈՐՈԳՄԱՆ ԱԴԻԹ ՄԸ ԿԸ ՀԱԵԴԻՍԱԵԱՑ 
շրջանի ՍԿԱՈՒՏԵԵՐՈՒՆ

Ը Մ Փ ասատինայի <ՀՍզա տ ա մար ///» 
մասնաճիւղի անդամ քոյր Մեղրէ Համ՜ 
բաբեանր, ապա ներկայացնելով զայն 
Ընդհ՛ Խ մբա պետ ո ւհիին եր կո ւքը մի

ւս սնա բա ր ւիչեցին եւ արարողութեան 
սկիզբր ազղարաբեցին:

(^ԷԼյս եղջիւբին կանչը մինչեւ օրս մեծ

որոնք պր Կետեւրե սղա ո ւտ ա պան շաբ–

Ժ՜ումի հիմնադիրին օաււերոլն՝. էէն րս–

տ ա

սկաուտութեան հի մն ա դիր Պկյտրն

1 Մարօ ՔԷշիշեան
V ԼՈՍ ԱՆՃեԼԸԱ .....-...

մին

շակի իրենց վերջին պ ա շտօն ա կ ան արա–

Փաուըլի քայլերուն եւ Հ Մ Ը Մ ի հիմ– 
նադիրներէն Շաւարշ ՝իրիսեանի հան

քերուն, մենք այսօր կր նշենք հայ 
սկաուտութեան ՃՀ&–ւսմեակր՝. Յատկա–

Օգոստոս 2012-^7 երեկոյեան 
I իր փայլուն աւարտին հա~ 

ճՄՐՄե Աոեւմոտ– իյմբերդելու իրենց հո դեհա ր ա՜

աուտական քայլերգը՝.աուտա Գ
ա–

թեքոյա բան ա կա վւս յր ի բնու 
դեղեց կո ւթ իւն ը եւ մանաւանդ

Ս կա ո ւտ ա կան Խորհուրդին

Խ մբա պետ ո ւհի քոյր թալին

այն֊

պէԱ, ինչպէս 1907-^յ ա մր ան,

կբ նաեւ Ամեբիկեան ւԼրր տ իւկօ Հ ի լ զ 
Սկաուտական Խորհուրդի նաիյադւսհ 
Տենիս Պարլոնս–

Սկաուտական զուարթ երդ ու կան–

համ ա խմբել ով

ճքրւշոո ոոէշ1օբշ էհշ 1Լսճս հօրո֊

սկաուտութեան հիմնադիր Պէյ՜
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Ց աս պանո ւթենէն

պէս այն 
կ ական

ա ա

ծեՀհ թէ ՀՀբո լորս 
հւլօր միաւոր մր,

մէկ րն տանիք ենք 
որ կ առաջնորդուի

քէ տ ա տ ա

ՀՀՍեր հաբազատ տան

հոգատար քո յբ-եղբա յբն եբ ո վ, որոնք 
պա

կեղծ են իրարու հանդէսլ, Հ՝Մ՝Ը՝Ս ՝ի 
մեծ րնտ ան իքին եւ մեր ազդին հան

սորվելու, հա բ ս տ արնելո ւ մ եր ս կ ա ո ւ- 
տական եւ ղեկավար ման դիտելիքները՝. 
Թ՝էեւ երկար ճամբայ կտ բ երինք, սա~ 
կայն դերւ յա րլէժահ ա բ ելո ւ բազմաթիւ 
մաբտահբաւէբնեբ ու նինք՝. Այսուհ ան–

բանակումի վեբջին գիշեբուան ծբագի–

թիւններու

յՒւա՜
տ ա

ւր ո րյ ա ս ր ռր ս զ ա ո ւ տ ա զ ա սր սերզայա՜ 
րուրիչ եզր– ԷԺ՝ ո վմ ա ս Տ էօքմէճեան, որ 
առաջին հերթին շնորհ ա ւո ր եր ր ան լո

կումի կազմակերպիչ ու մ ա սն ա կիր 
արի՜արենոյշները, որոնք յաջող բանա–

լաս արգրւսք 
նեբուն մէջ ա

ա–

մասնաճիւղը՝. ա յ լ էւ կ՜ ա ր ծ ո ւ ի կն ե բ ո ւ

բաժ՜ինին մէջ առաջին հանդիսարաւ թիւ֊ 
103 ապոյտ՝հ) էսմբակը, իսկ աըի-աըե– 
նո յշն եր ու բաժ՜ինին մէջ թիւ֊ 59 («/^ս/–

յին Սկաուտական Խորհւ 
ծրն կերն եր ո ւն , ին չպէ ս

գիտելիքներ սոբվերան, այլեւ Հ– 
Ը՝Մ՝ւսկւսն նոբ րն կեբ –րն կեր ո ւհ ին եբ

դրօշակի

բան ա կո զն եբ ը իբենր նոբանոբ գիտե

լիքն ե բ ը պիտի յա ջո ղին փ ոէս ան ր ելկումի կա զ մակեր պ~

մասնաճիւղեբուն,իրենր

ա ո ւտ ա

րը՝.

Այս առիթով իր սրտի էսօսքր

աստանի, Աբրա– 
•Ը–Մ՝ե եւ ոանա–

Ակաո ւտակ ան

էէ իշւս տ ա կի նկաբներ առՀՒւզ

Խ ոբհուբդի նա–

վըր տ ի ւկօ

բան ա կո զն եր ը,

կավայբը՝. Ամբողջ մէկ 
Հա ւաստանե ւ/երածււսծգեղեցիկ

կր– Մէկ առ մէկզի իրենր աշէսատանքները կազ

մակերպեն մ տ ած ո ղո ւթեա մբ ,

ղերիկ ձեռային ա
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խմբերգեցին ցտեսութեան երդը՝. , լոզով, ձերււսյին

***

կեր պո ւո

բակի, 5 Օգոստոս ՂՀՀՃԶ-ի արւաւօտ՜

Չոբեքշաբթի, 8 0դոստոս ԶՕՃԶ-ին, 

գայլվւկ-արծուիկները՝. Եզակի այս բա

նակումին շբջանի 15 մասնաճիլդ 
մասնակցած կին աւելի քան 500

Ամկնօր եայ զարթնումի, մարզա 
սններու մաքր ո ւթեան, դրօ շա կ ի 
ա ր ո ղո ւթիւնն եր ո ւ ծ ր ա գիրն եր ին

տակ ան

ս տ եղծ ա դոբծ ա կ ան եւ րնկեբային նիւ

թեր, որոնք մեծ հետաքրքրութիւն 

ները՝.

Ընկերային դետնի վրւսյ, օրուան րն~ 

ա շխա տ անքն եր ո վ եւ խարուկահան՜ 
ա ս տ ո ւթեամբ՝.

ւմներ ու ա մկնկն դեղեցիկ

ու հաճելի պահերը խարուկահանդկս-

կերային հւսճելի պահեր տրամադրելի 
աւելվւ, դեղեցիկ արւիթ կը հանդիսա

նան բացայայտելու անոնց թաքուն 
ձիրքերը։ Այս բանակումին, ամկն դի՜

իկ ծրագիրներ–.

իկներ հա մա խմր ած 
անմոռանալի յիչլ 

դրոշմեց մասնակիցներու սէ 

Ւնէ ՈՐ մրւՒէ ում պիտի հան

տաշատ դասախօսութիւններ ՝. Անոնք 

4 ԴԳI144՜Ւն սկաուտական, րնկերա– 
ւեն, աատմաևան. Հ.ա / եատե. հա/ոո

թիլն մրն կ եղբարք, միայն

ՏհօՑՏ,

Բձտհւօո ^(2Ը6ՏՏՕր16Տ

& <3ւքէ 1է6րոտ

8օսրյ հՅրորոօսմ - ՕօրՅ –/\րրոտուՅ Տէրտօէ - 8օ73է1յւ3ո 81ծց. 
Տտւրսէ - ԼյԵյոօո

161. : 00961-1-248554, Բյճ : 00961-1-248556
1\/1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812

Տ–րո8ւ1։ հրՅէշհ@ցօԽ6որոօսոէՅւոտ.շօրո
հրՅէշհհօ7@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. հ1. 8ՕՀձ0յ1ձհ1 & շօ.
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ՖՐԵԶՆՈՅԻ «ՍԱՍՈՒՆ » ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ԳԱՅԼԻԿ֊ԱՐԾՈՒԻԿՆԵՐՈՒ ԲԱՆԱԿՈՒՄՍ

Հ Սարդիս Փանոսեան
Հ ՖՐԵԶՆՕ

Ս՝՝ԸՍ՝՝է Ֆրեզնոյէ ^Աա– 
սուն)) մասնաճէւղէ խրմ– 
բա պետ ական կ ա զ մէն

կազմակերպութեամբ, 
14-16 Սեպտեմբերէն տե– 

դա յ լէկ-ա րծ ո ւ էկն եր ու

նակ ո ւ.մր, Մըլըրթրն /Է&Է 
ափէն, րնկերակրութեամբ սկաուտ եղ–

Ո ւ֊ր բաթ, 14 Սեպտեմբերէ յետ մէխ– 
րկէն, 30 դայլէկ, արծուէկ եւ սկաուտ 
եղբայրներ ու. քոյրեր, էրենր խմբապե

տական կազմէն հետ, մեկներ ան դկպէ

6-7, հսկոզութեամբ մեծ ս կա ո ւտն ե~

տաքըքըական դա ս ա խօս ո ւթէւն մը՝. Փօլ 
Սարմազեան դեղերէկ եւ րոլոըէն մատ՜

ա–

էրենր զաւակներուն, որոնք ուր 
թեամբ ՀհՍնաք բարով՝)) րսելով ( 
շարժներ ո ւզդո ւերան դկպէ 41 ազւս– 
տ ո ւ ղէն՝. Ծն ո զն երն ու բարեկամներր 
վերադարձան էրենզ տուները, կրկէն 
ամայազնելով ակումբէն բակը՝.

ա–

թեան յւսֆոր դերէն (^կրակ 
որձեր. ևան)եր. երււեր. քսա

շա կէ ա ր ա ր ո դո ւթէւն, ապա այրելոլ– 
թէւն լէճ, ուր դայլէկներր լոզարէն, էսկ 
երկր սկաոււո եղբայրները ձեււայէն աշ–

մ՚ճՒն ւսփը, սկսանք վրանները լաըեք ու, 
մինչ սկաուտ եղրայընեըը դրօշակէ ձո~ 
ղր պա տ ը ա ս տ երէն՝. Երեկոյեան, ընթրէ–

կը կատաըկէն: հակ ութէւն կատաըե– 
րէն նաեւ դայլէկնեըը, որպկս արւաջէն

վ ւՒճՒն դՒ
մարէ ա

մակեըպչական դործուն կ ո ւթեա ն մա– 
սէն՝. (յրեկոյեան, ծնողները բանակա–

չեըով դէմաւորուերան լէւճէւ ափէն սպա

սող գայլփկներու եւ մրջնէկներու կող– 
մկ՝. Լէճկն վերադարձէն, տեղէ ուներաւ 
դասախօսութէւն: ԷԼքելլա քոյր Լէսա 
Փւսնոսեւսն քսօսեոաւ ճ–Մ՝Ը՝Մ՝ե հեմնւս–

ա տ ար եր էն, նաեւ

ոս–
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իկներու երամինը ՝ինար

ՀՀՕ ր ո ւան խա ր ո ւկ ա վա րն կր 
քոյր Սօսէ Պ՝նտոյեան։ Ան գեղե

ր ո վ՝. Աայտադիրը վերջարա ւ 
«$տ ես ո ւթիւն» երդուէ որ խան–

նակողներուն կողմէ, թն դա րն ե՜

/ո ւ/ ծառաստանն ու ո անա // ա -

դիրն եր՛. Գայլիկ֊

նայ։ էնչպկս վթր^ր իմ արանք, եբբ 
մենք մեկն ո ւմի կը պաբւսստուկ– 

նա կա վայրին դրօշակը ւիախրնե– 
լու, սակայն մեր սկաուտները 
եժո // Տտունն. ոո անոնս ոանա ե ւս~ ո ւ՜րէ կ կերպով եւ մեծ վստահ

վայրը–. Ուշ գի շերին,

վայր մօտենան»։

Ապրի՛ք խմբւս պետ ա կան կազ

մի պատասխանատուներ, ապրիք 
գայլիկ եւ մրջնիկ քոյրեր ու եղ

բայրներ, ինչպկս ձեր երկր ըս֊ 
կաուտ եղբայրները թոյյ չտուին 
եւ պաշտպաներին իրենր դրօշա

կը, դուք ալ այդ դրօշակին ձողին 
շուրջ հասակ ւսրւկք եւ պաշտպու

նեցէք ձեր ինքնութիւնը Հ՝Մ՚՜ 
Ը Մի մեծ րն տ ա նիքի հովա նիին

տ ր ա մա ղ ր ո ւթեա մբ եւ յոգնած, բոլոր իբաբանրումի մէջ են։ Անոնք կը նշմւս– լուս

եղբայրներն ու քոյրերը 
վրաններր եւ քնարան։

(Լկիրակի առաւօտեան

մտան իրենր րեն ինքնաշարժի լոյս մը, որ դկպի բա~

դայ։ Անոնք անմիջապկս պաշտպանո՜ 
ղականի կ անրնին եւ թոյլ չեն տար, որ

համար։ Աիրելի քոյ–

րեր եւ եղրայրներ, չկ՞ որ <^Աենք, միայն 
մենք Արարատ ունենք՝»։

պահա կն եր րմ եր ո ւն,
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ՄԼ1ՍՆԱ6ԻՒՂԷ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՓԱՍԱՏԻՆԱՅԻ 
«ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ»ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

35-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

ի՜ ՄարօՔէշիշեան 
Հ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸԼԷ

լ ս ս ք ՚ ա ւ-ւք ս ա // ւ֊ ւ ս ս լւ ս ւ– յ 

մ ա ր զի կ– մ ա ր զի կ ո ւհին ե– 
բու եւ մաբզիչնեբու ւոի~

աբաթ, 13 Հոկտեմբերի

նա խրնթա ց

իա ս ար ա Լլո լբյրւսը հաւաքուած պր տօ

նախմբելու 35~ամեակր այն մասնաճիւ՜

րւն ա բ Լլբ նաեւ պ հրա

հան դի պմ ան դեղեցիկ

ւսրւիթ մրն կր բոլոբին՝.

(իամբ Ջ-ին սկիզբ 
արււսւ տօնախմբութիւնը՝. 
ԼԼւ֊ելի քա ն 300 մ ա սն ա– 
կիցներ՝ սբահի մուտքին

ղբս՝ որ պ ա ր ո ղ ա ց աե Հր ս պ ա ո ւտ ա պա ն 
եւ մարպական իր շարքերուն րնդմկջկն 

մկկ ԳՐ°Լի տ ա կ համախմբել շբջանի 
երիտասարդութիւնը՝ ապգային դիտակ–

յիշատակի ն կա բն եբ ա րլ– Քոյր Սիրան Մարսէլեան 
եւ եղբ. Սեւակ Կարւսպետեան։

ս ա տ

ֆնոբպուեցւսն իրենց տեղե–

չրջանի Ա - (/արդիս եկեպեցւոյ հոգեւոր Զերւնւսբկին հ ան դ ի ս ա վա ր ո ւթ ի ւն ը 
ւնհասօոեն եատաոեո մասնաճհւոե

ա ո ւտ ա թիւններուն հա~

նա առ. նիկ Աբ֊

ա–

եւ ՀՕՄ-ի «Հ/օս^» մաս– 
նաճիւղի ներկայացո լցՒ1՜ 
ներ ՝ համակիրներ՝ հիլ–

եղբայրներ Ալկք Արոյ–

ա

նետած եւ մինչեւ մա սն ա– 
ճիւղի խմբապետի պա շտօ–

քաե պաշտօնաԼլան յայ՜ 
տադիրին սկսիլը՝ եղբայրը 
ն եր կան եր ը հր ա ւիր եց

յոտնկայս յարգելու յիշա–

ա–

րուն ճիգերը՝ որոնք ար գիլն ա ւոր ո լե

սան մասնաճեւոո ս եւե ա ե ան մաոսա–

(Լպա ՝ ան բեմը յանձնեց մասնաճիւ– 
ղի ատենապետ եղբ– Պերճ Պետոյեանին՝

35 - ա մ ե ա կ բ

ԸՄ-տկ աններ՝. (Լկնյայտ 
կր մասնաճի֊-ղՒ ան ց եա լի

Տէր եւ տիկ. Գէորգ եւ 
Սօսի Սէմէրճեաններ։

նեբը՝ իր հպարտանքը 
յայտնեց 35-տմեակի ձեռ– 
նարկին արւիթով Հ՝Մ՝~

ա–

րոց– ^յ ս սրուբրրւնը՝ օապատա– 
տ ա կ ա լին տասնամեակներ պիտի 

եւ պիտի շարունակկ մեր սրբա–
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35-ԱՄԵԱԿԻ 
ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ 

ՄՈՄԱՎԱՌՆԵՐԸ
- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչու
թիւն
- Հ.Յ.Գ. «Լեռնավայր» Կոմիտէ
- ՀՕՄ-ի «Սօսէ» Մասնաճիւղ
- Տէր եւ Տիկ. Թոնի Ագեան
- Մի ոմն
- Տէր եւ տիկ. Վարդան Անւոոնեան
- Տէր եւ տիկ. ժիրայր Պաղպու– 
տարեան
- Թալին եւ ճէնիֆըր Պաղտատլ– 
եան
- Տէր եւ տիկ. ճօ Պաղտատլեան
- Տէր եւ տիկ. Պերճ Պետոյեան
- Տէր եւ տիկ. Յովիկ Պէհէսնիլեան
- ՇհւոՁ ԲօՋր1 1ոշ.
- Տէր եւ տիկ. Սարդիս Կարապետ– 
եան
- Տէր եւ տիկ. Յակոբ Ղազարեան
- Տէր եւ տիկ. Պերճ Կուրտիկեան
- Տիկ. Մակի Իլանճեան
- Տէր եւ տիկ. Րաֆֆի Յարութիւն– 
եան
- Օրդ. Փերուզ Յարութիւնեան
- Օրդ. Տէպի Իվոն/ՇՅհքօրուՅ 
ՏտէՅէօ 1ոշ.
- Տէր եւ տիկ. Շահէ Գաբրիէլեան
- Տէր եւ տիկ. Արթիւր Գարճեան
- Տէր եւ տիկ. Մերուժան Կիտցին– 
եան
- Տէր եւ տիկ. Վիգէն Լապպատ
- Տէր եւ տիկ. Վահէ Մաճառեան
- Տէր եւ տիկ. Գէորգ Մանուկեան
- Տէր եւ տիկ. Թոնի Մարկանեան
- Տէր եւ տիկ. Մանուէլ Մարսէլ– 
եան
- Պրն. Աւօ Նալպանտեան
- Տէր եւ տիկ. ժագ Նազարեան
- Տէր եւ տիկ. Սարդիս Նուրեան
- Տէր եւ տիկ. Սարդիս Թաթիկ– 
եան
- Պրն. ժիրօ Թաթիկեան
- Տէր եւ տիկ. Արա Չաղլասեան
- Տէր եւ տիկ. Մայք Չոլաքեան
- Տէր եւ տիկ. Երուանդ Վարդան– 
եան
- Տէր եւ տիկ. Հրատ Եադուպեան
- 2օթհ7ր Շօքքօօ հօստօ

ՀէէԼրւաջ֊ 
այ/ կր պատ

ան հր ա լիր եր

թէ

իրենց

դէպի նոր

ա~

ա–

յ

ա ո ւտ ա

զիկներուն, մա ր ղիչ–

ան ս ա–

թ ի ւնն ե ր ը

մար մինն եր ո ւն, հա

մակի րն ե ր ո ւն, բարե–

Եղբ. Գառնիկ Աբրահամեան, քոյր Սիմա 
Կարապետեան եւ եղբ. Պերճ Պետոյեան։

զօր ա կրո ւթեան կւս~

մա կեր պիշ յանձնաիւումբին, չմ

1չրղեան ասոլը, որոնք րրենր րշրյա– 
կան նոլիրատուութեամբ, սեւիական 
րղադաշտով մր օմտերին կեդրոնը՝. 
Այնուհետեւ, ան բեմ հրաւիրեր քոյր 
ւա Չ ա ւե ա ր եան ո, որ >ն ո ր տ ա ւո ր ա - 

դաս տ աս–

նաճիւղի ատ են ապետին, ա 
տանք մասնաճիւղի 35 տա

ա–

ղամուհիներու անիյոնջ ու անսակարկ

Պ՝ն ահա ւո ա գր ի յանձնումէն ետք՝ 
րն թրիքի ս եղանն եր ր օրհներ եւ մասնա–

Գիւնը ն եր կա յա րն ո ղ տես երիզը՝. 
Ըն թր իքէն ետք տեղի ուներաւ

լէ ետք (տեսնել

կ զոր 
կերպով

մակերպիչ յանձնա–

հի քոյր Սիրտն Ս՝արսէլ–

եան՝. Չորս Հ՝Մ՝~

ԸՄ –ականներ պա ր գե–

ճիւղէն ներս

մա սնա–

իրենր նուիրեալ ղոր~

դիծերը ներկայարուե՜
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԼ

առանձին), քոյր Լ/արսկ/եւսն բեմ հրա

ւիրեց զանոնք ս տ ա նձնելու իրենց գնա՜ 
հատադ իր ն եր ը:

իր երկար տարիներու անսակարկ 
նուիրումին եւ մասնաճիւղի վեր ելքին

ՃԱՆ9ՆԱՆՀ

111՜

35-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ 
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵԱԼ ՔՈՑՐ-ԵՂԲԱՑՐՆԵՐԸ

տ ո

է/րսա •֊/ ա ր ա պ ս տ ե ա ս : հաս ււարււտաս– 
իւան յո ւշա տ ա իւտ ա կ ր յ ան ձնեց մասնա՜ 
ճիւղի ատենապետ եղբ– Պերճ Պետոյ– 
եան, րնկեր ակցութեամր Շլանային

Աբր ահա մ եւսն ին: 

ճիւղկն ներս երկար տարիներ մարզիչի 
պա տ ա ս խան ա տ ո ւո ւթիւն ր բծ ա իւն դ–

ները յանձնեց մասնաճիւղի վարը 
թեան մարզական պա տ ա ս իւան ա ս 
քոյ11 Անիթա Տկրտկրեան, րնկերակց 
թեամբ մասնաճիւղի ատենապետին՝.

Ս» յեո ւհետեւ, տեղի ունեցաւ մաս*Լ 
ճիւղի 35 տարիներու րեղուն դործու

ս տեղաղրը–

մկկ արւ

զկֆ Պ՝ր իգո ր եան իր ն ո ւա դա իւո ւմբին

մթնոլորտը իր գւս դա թն ա կկ տ ին հասաւ 

երգՒմ՚ն հքամցուցած ա ղդա յին-յեղա -

ատ

ր աիւո ւթեա մբ յայտարարուեցաւ, թկ 
մասնաճիւղի երկարամեայ եւ հաւատա–

եւ Սօսի Սկմկրճեաններ տասը հազար 
տոլար կը նուիրեն աո. ի ղօրակցութիւն 
մասնաճ իւղի հղօրացման ա շիաւ տան ք–

• ՍԻՄԱ ԿԸՐԱՊԵՏԵԼ1Ն.– Ծը– 
նած է Պէյրութ, Լիբանան։ 1963-ին 
անդամակցած է Հ.Մ.Ը.Մ.ին, իբրեւ 
ւսրենոյշ եւ հւսսած է մինչեւ գայ լի կ 
խմբ ապհտի պաշտօնի ն: 1978-ի ն 
մասնակցած է համա–Հ.Մ.Ը.Մ.– 
ական առաջին ընդհանուր բանա
կումին, Աթէնքի մէջ։ 1989-ին, Մ. 
Նահանգներ հաստատուելով միա
ցած է Փասատինայի «Ազատա–
մարտ» մասնաճիւղին, ուր ստանձնած է պատասխանատու զանազան 
պաշտօններ։ Ան ծնողական յանձնախումբի եւ մասնաճիւղի վարչութեան 
անդամ է, վարչութեան ներկայացուցիչ քոյր կագմակերպութիւններու մօտ։

1991-ին արժանացած է ամերիկեան սկաուտութեան \\օօժ 8օժ«–ին։ Մաս 
կազմած է Շրջանային Վարչութեան զանազան յանձնախումբերուն. Նաւա– 
սարդեան, Յաղթանակի պարահանդէս, Նաւասարդեան փառատօն, Թեքոյա 
բանակավայր եւ այլն։ Եդած է շրջանի Ս. Մարգիս եկեղեցւոյ տիկնանց օժան– 
դակ մարմնի անդամ։ Միշտ պատրաստ եղած է օգտակար հանդիսանալու 
ազգանպաստ աշխատանքներուն, թէ նիւթապէս եւ թէ բարոյապէս։

• ճ/րՔ ՂԼԼԶԼ1ՐԵԱՆ.– Երեք տասնամեակէ աւելի անդամ է Փասատինա– 
յի «Ազատամարտ» մասնաճիւղին, նախ իբրեւ մարզիկ եւ ապա մարզիչ։ 
Օրինակելի Հ.1ք.Ը.Մ.ական մըն է, որ միշտ կը քաջալերէ իր մասնաճիւղը 
նիւթապէս եւ բարոյապէս։ Տարիներու ընթացքին գործւսծ վարչական կազ
մերուն հետ ան գործակցած է համբերութեամբ։ Հանդարտութեամբ կւստա֊ 
րած է մարզիչի իր ս|ւսըտականութիւնները պատրաստելով տիպար եւ 
ճկուն մարզիկներ։

+ ՊԵՐՃ ԿՈՒՐՏՒՔԵԱ.Ն֊ 1980-ին, իբրեւ մարզիկ անդամակցած է Փա– 
սատինայի «Ազատամարտ» մասնաճիւղին։ Ապա, ստանձնելով մարզիչի 
պարտականութիւնը, մարզած է բազմաթիւ խումբեր։ Ներկայիս ան կը շա
րունակէ մարզել պասքեթպոլի մէկէ աւելի խումբեր։ Կւորտիքեան լրջօրէն 
կը կատարէ իրեն վստահուած աշխատանքները, պատրաստելով պասքեթ– 
պոլի լաւ մարզիկներ։ Ան միշտ ներկայութիւն է մւսսնաճիւղային աշխա– 
տանքներու մէջ եւ յաճախ կ՚օգնէ վարչութեան, «Ազատւսմարտ»ի խումբե– 
րը զբաղ պահելու գործին մէջ։

*ԷՏԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ.– Փոքը տարիքէն մասնակցած է Փասատինայի 
«Ազատամարտ» մասնաճիւղի ւսշխատանքներուն, որուն վարչականներէն 
եղած է ան։ Իբրեւ մարզիկ, եօթը տարեկանին անդամակցած է մասնաճիւ– 
ղին։ Եղբ. էտի հասակ նետած է «Ազատամարտ»ի շարքերուն մէջ եւ եղած 
է փնտռուած մարզիկ ու մարզիչ։ 2005-ին եւ 2009-ին ան եղած է օգնական 
մարզիչը Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու պասքեթպոլի հաւաքական 
խումբին։ Մինչեւ օրս ան կը մարզէ պասքեթպոլի քանի մը խումբեր։
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Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

առաջնորդութեան ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԿԼԷՆՏԷՅԼԻ 

«ԱՐԱՐԱՏ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ՄԷԶ

( Սյալնաճէււրւյւ Վարչու@1ււն
\ ԿԼԷՆՏԷՅԼ

եւ «\\^օօճհսւ7» հա մ ալ–

թեամբ, /X\0/X՜I5\՜է հա– 
ութեամբ, 29 Սեսլւոեմբեբէն, 

«\7օօճհսր7» համալսարանէ «1"1տէԸհՇք 
յօոշտ» հէմնա դր ա մէ լսարանում կայա

ցաւ «Տ1շ\ՀՈէՇ 2012» արւաթյոբրլո ւթեան 
զարգացում (ԼՕՁճօրտՒսթ 0Շ7Շ10թ1ՈՇՈէ)

լակերպէն, բացատրեց, թկ 
ինչպէ՛ ս են նրանք րն կա լ ո ւմ 
էրենց ղեկա վա ր ման դերը եւ 
աոմեօւսւեն են$ համաեաոռ.

են օդտադորօուս ւսշրւատա– 
վայրում։ Ըստ նրա, ղեկա

վարներն արւաջնորղւում են 
ոչ թկ հարցերէն պատասխա

նելով, ա // պ ա տ ա սխանն երր

մարէ կազմակերպման գւսգափւսրը։

թէւններ ամրագրել անդաս էրենց գե՜ 
րւսդոյն ա րւաջն որ դն երէ մահէց յետոյ։ 
Ըստ ՝Ըասաթեանէ, ա րւաջն որ դո ւթէւնը 
վեր է մտքէ կարողութէւններէց եւ չէ 
սահմանտւեա 1ււում անհատա1ւան օսոո–

Ա՝րագէրր վարեց Աեւադա 
Նա հա մա րւօտ ուսուս տ ո ւ

ԼԱ

ԼՍ ս ւո

րէն ըստ

նջարկ կը լէնէ»։

*Նաէյքւսն կարճ ընդմէջ

ա

ն եր կա յա ցո ւց էչ Նւսրէնկ <է ւսր ա գա շեան, 
քոն կր կ ս է ան դամ էւորմ Շէֆ > նահանգէ

Սա կսլւս ւզեւսնէն։ կը։ Ըստ Զէանկէ, հարկ կ էւրաքանչէււր 
անհատ էր ամենալաւը ներդնէ, լսէ մար– 
դու կարէքները եւ արդէւնքում կը յաջո

ա– ա

Աա կււլա ւզեւսնէն։

3ովսէփեան, ՀՕՄ՜Է Արեւմւոեան ա ներկ ա ներէ հեւո Ւր՜

կլկնտկյլէ մէացեալ կրթաշրջանէ վար

չութեան ան դամ կր կ կ <էր էգո ր եան եւ 
9՝ալէֆորնէոյ (^էութերն^) համալսարա–

• ՍՒլվա <էա ր այեան: 
ներկաներէն բարէ/ է֊յ / • ւ֊ ւ ս ս / ս I–

գալստեան խօսք ուղղեց Փ°լ Տ եքըր ը, ով 
կ ա զ մ ա կ եր պ էչ

«\^օօճհսւ7» < ա մ ա լս ա ր ա ն՛է

ւոանքներէ համաղրողն կր։

Ապւս բեմ հրաւ

ջ էն բանա

յանձնախմբէ եւ

ա շ էյ ա -

Լուրս ր՝աւրա– 
թեան րնթաց–

կէսեց էր ասպարկդում ունեցած յաջո

ղս ւթէւններ ր եւ ներկայացրեց դրանց 
հասնելու էր տարած ա շխա տ անքն եր ը։

երկկողմանէ բնոյթ ունէ, որւոեզ մկկ

ԼԼպա խօսքը տրուեց կլկնտկյ/է քա

ղաքապետարանէ գործակատար Արտա- 
շկս վձւսսախեւսնէն, ով ներ կայացր եց 
մեծ կւսյսրութէւններէ եւ րնկերութէւն֊ 
ներէ յաջողութէւններէ օրէնւսկը, որոնք 

ղեց մարտւսրուեստէ ( 1X4 Խ1 /X) անուանէ 
մարզէչ եւ 0 ք" € մարզադահլէճէ հէմնւս– 

նայ դրական էէցք, էէ^է ա շխա տ ա ս կ ր եւ 
արդէւնքէ հասնելու համար մամանակ 
չէսնայէ։ խյ ներ կայացր եց դւսհլէճո ւմ 
ներկայ էր մարզէկներէն եւ ասաց, որ 
արւաջէն հերթէն նրանք սովորում են լվւ–

0րկընւսյզըյրզ՝^ ընկերութեան դլխա ւո ր 
տնօրէն եւ նա հայ ս ա հ էհոանռ /էե/ ռոն–
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ՄԱՍՆ

եանր՝ Խօսելով իր կիր ա րււսծ 
մեթո տներ ի մասին, ան հիմնը– 
ւեց այն փաստին, որ արւ Ափ

նորդին անհրաժեշտ կ ունե՜

որ մարգը պատրաստ կ դի՜ 
մւսւորել արւիթները՝.

փերջին րանաի/օսից յե~ 
տոյ, կազմակերպիչ յանձ–

արւաԼ/ճսասոսս զ շ ոսզայուս : 
Ըստ Լքելքոնեանի, յսթ ո ղ ո ւ~

դիրը, որո

նա պետ Հ^լիկ Ւ ս ա ղո

ներին եւ ներկաներին՝. Նա

ա շա կ եր տոլ

թիլն

նա իյմբի անդամ Սթիլ ԷԼրթինեանը հլո նդիս ատեսնե–

ւէ՝ ա րւօա ներկայացրեց օրուան

ցես յին լըագրող եւ հիւրընկալող Տլւյյա՜

հիւրին՝ «1՜1011^ՏՇ00|3» ծրագրի ժաման

տա ր իներ ա րււս ջ

տ ա նք կ տար ել Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ի համար եւ իր

կել են իբ ծնողները, 
ընկերուհիները՝. Նա 
քանչիւր անհատ պկո

ա՜

սիրողաբար

հերւուստատեսային ասպարկղր սկսել կ 
<ձ.1Լրարատ՝է)ի յարկին տակ՝.

Նա ասաց, թկ յաջող ւսրւաջնորդ լի

պիչ յանձնա իյմբի

ԼԼղաիւանեանր եւ

կաղմակեր - 
ժ ԷԼր մ ոն տ

իյօսն երին,

մասնագիտական ւիորձարւութիւնների 
ու մտքեր ի փ ոիյւսն ա կո ւմից բացի նա 
արւիթ եղաւ մօտ իկից ծանօթանալու 
համայնքի յաջողակ դկմքերի հետ եւ 
բացայայտ ման աւելի լայն դրւներ բա–
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Հ.Մ.Ը.Ս. յ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼԱՍ ՎԵԿԱՍԻ 
«ԱՐՑԱԽ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ ՏՕՆԱԽՄԲԵՑ 

ԻՐ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 15-ԱՄԵԱԿԸ

< Թղթակից
V ԼԱՍՎԵԿԱՍ

ր ո փիքանա՝)) պանդո կի <^Փ ա ՚֊էհ/7/7^7»

ա շա կեր տ ո ւ

սա

ա՜ ունկնդրելու

կ իրն եր հւղւսր տ անքր 

տարր սերզւսյուրյրւս եղաւ Լաս դողա ս ր 
մէջ եւ փորձեց իր շուրջ համախմբել 
շրջանի երիտ ա ս ար դո ւթիւնը մւսրզւս– 
կան եւ ս կաոււոակւսն իր շարքերուն 
ընդմէջէն։

Պ ա րոյր Ա եւա կի գօտեպնդիչ քա

ռերով ան ըսաւ– «Մենք քիչ ենք,

կա նք, պրտր լրսե նք ու դեռ շա

տանանք՝^՝. Ապա հրալիրեց ներ–

յայտնեց տեղւոյն հայկական 
դաղութի հզօրացման համար,

Ս՝ ■ կյ ա Հ ան զն եր ո ւ, Հայաստանի 
եւ ՀՄԸՄ• ի քայլերգները, 
զորս ն ո ւա դեց (Լ՝էնար՝^ նուա–

Ը-Մ է խտացող շարքերով, ՀՕՄ՜

Մասնաճիւղի 
հիմնադիր 

անդսւմներէն 
եղբ. Կարօ 

Անթիքաճեան։

Սեղանները օրհնեց եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է 
Լաս Հեկ ասի ՀհԱրցա  խ՝>) մա սն աճ իւղին 
բարի երթ մաղթեց Ս՝ կարապետ եկե– 

լի վարչական եղբ. էյրուանդ Տկմիրճ֊ 
եան եւ պասքեթպոլի սիր ուած մարզիչ

Ապ ա, Լձ՝ասլաքեան յատու

ո~

Ըն թ ր իքէն ետք գործադրուեր

ղար՛ 1“–ւյ յ“յյյ՚յ“լյ էԼ1
որոնք անցնող 15՜ ա մեա կին օգտակար

(/ ասուԼլեաս, տեղւոյս Հ Օ ի– <(յ>շրյաս» 
կոմիտէի, ՀՕՄ՜Է ՀՇուշի» մասնաճիւղի, 
շրջանէ նորակառոյց եկեղեցւոյ հոդւս– 

քոյր մ ա սն աճ իւղն եր ո ւ ներկայացուցիչ

ներ, ՀՄԸՄ• ականներ, համակիրներ 
եւ բաղմաթէւ հիւրեր՝.

Ժ՝ամը Հ-8 րն կեր ա յին հաճելէ (եամ էր, 
որմէ ետք մասնակիցները ուրախոլ– 
թեամբ գրաւեցէն իրենց տեղերը սկսե–

պաշտօնական կարճ ու կոկիկ յւսյտւս– 

կատարեց կազմակերպիչ յանձնախում

բի ատենապետ եղբ. ^Լրէժ՜ Լծ՝ասլաքեան, 
որ ոչ միայն <(ՀԼր ցա խ՝ք> մասնաճիւղի 
հիմնադիրներէն եղած է, այլեւ երկար 
տարիներ վարած կ ս կ ա ո ւտ ա կան շար

քերու սկաուտ խմբապետի պատասխա–

ա ռաջին հերթին 
ոտնկայս յարգե– 

հանդիսացած են մասնաճիւղի վեր ել

քին՝. Այո իմաստով ան յատկապէս նշեց 

եւ բեմ հրալՒե,ե9 ՝Հոյ9 Մար° ՀէշՒչեա– 
նը, եղբ. Աարգիս Լքահսէրէճեանը, ղոր 
ներկայացուր դուստրը Արտ ան, նաեւ 
եղբայրներ կարօ Անթիքաճեանը, վկազ– 
րիկ Աաքարեանը, Ա^թըը կ՝ասարճեանր

կնքա մ ա յր-կնքահա յր եր ը յայտարար–

Զեռնարկի կազմակերպիչ յանձնա

խումբի անունով ներկաներր ո ղ^ո ւն եց 
քոյր Հուրի Տարագճեան, որ շնո րհա կա– 
լո ւթիւն յա յտն եց ձեռնարկէ մասնակից՜ 
ներուն իրենց քաջալերական մասնակ–

լու յիշատակը մ ա սն 
դամներուն, որոնք 
իրենց պա ր տ ա կան ո ւ 
եւ գեղեցիկ յոլշեր . 
տուած կին այս աշխռ

օրւղր րյսբապստուտր քոյր իալար ^ա– 
րագճեանի եւ քոյր Սէրնա Տ կ միրճեանի

Մսրլեան, կ՝ր իգո ր կ՝ասապեւսն,
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լան ձեո.նա ր կր վ՝ս տ ահեցո ւց, թէ այս

վեր կ, այնքան ատեն որ շրջանի հայու՜ 
թիւնը թիկո ւնք կը կանդնի անոր՝.

մա սնաճիւղի հիմնադիր ւսնդամներէն 
եղբ՝ կարօ Անթիքաճեանը, որ շնորհա

ւոր ելոի մասնաՀիւղին 15–ա մ եա կը իր 
հրճուանքը յայտնեց դմո ւա բ ո ւթիւնն ե– 
րու յա ղ թահար ման եւ շր^ան էն ներս աս

արւիթին համար, ա սլ ա

թիւնը կը հա մա խմբէ իր շուրջ, այլեւ 
կր նպաստէ անոնը հայեցի դաստիարա–

ձերւն ա ատկապ էս քոյբ– 
ււ մասնակցոլ–

օրւղրս տ ար ոդար ճը բաբ<\.բ 
դնահատեց տասնհինգ տ ա բ ին ե~

կեան։ Ան ա ո. աջին

անոր համար, որ <^Արցախ^ը ոչ միայն

կաներուն, իրենց զօր ա կցո ւթեան հա

համագործակցելով իր քոյբ՜մասնաճի

ջանք չէր խնայած արժ՜անավայել կեր–

մակեր պիչ յանձնախումբի կազմին, որ

ման կարեւոր կեդրոններէն Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ի

(^Արցախ՝^ մասնաճիւղի հիմնադրու–

անոնց համակրանքը։

Ապա ան հրաւիրեց ներկաները մի

ասնական կենաց մը խմելու <^Աբցա խ՝>՝> 
մասնաճիւղի ՃՀ5–ամեւսկին արւիթով։ Այ՜

ստահելու իրենց զա

թիւննեբով ան մէկ ւակները Հ-Մ-Ը-Մ-ին, որ ան կա ս կ ած

մէկ ներկայացուր եւ յայտարարեց տակ մը յանձնեց մասնաճՒլղՒ ա տ են ա -

ւԼիգէն Աւսբխանեան, քոյրեր Աիրուն ըինե– յայտագիրի

իա Տէմիրճեան, Ար շօ Լիահս է բ էճեան, 
Ազնիւ Գ ասա մանեան եւ Անն ա միա

պատեան։

ա–

սաղարղ ս ո ւբր ուս րս։

մինահատագիրի ստանձն ո 
եղբ՝ միտսամանեան շնորհա

երգիչ Անթո ւան Պէզճեան եւ <^ինար՝ք) 
ն ո ւա ո.ա Ւսո ւմոր։ Հր ա մօո լած հւս/Լւա–

կան եւ միջազգա

դա զա ո. դարձաւ արդղս րսղ ուրարյ 
մթնոլորտը, որ շարունակոլեցաւ մին՜ 
չեւ ուշ գիշեր։ Յատկապէս տպաւորիչ 
էր երգիչին հրամցուցած ազգային-յե–

մախմբեց ներկայ երիտասա

սծ տեղի ունեցան սրտա– 
ատուութիւններ:

նակիցները գոհունակու
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ԽՕՍՔ ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ք Ս. Մկրտիչեան
Հ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

Յ
արութիւն Գույումճեւսն մարգը երբ չկայ ւսյ– 
լեւս, երբ անոր մարմինը յանձնած ենք յաւիւոե– 
նական հողին, թոյլ տուէք ցաւակցութեան եր
կու խօսք ըսելու անոր յիշւստակին։

Եղբ. Յարութիւն Գույումճեւսն ծնած է 1930-ին, նուի
րական Հալէպ քւսղաքը։ Այն հիւրասէր, մարդասէր քա– 
ղւսքը, ուր թուրքէն հալածուած, ջարդուած մեր ւդաւդերր 
կայք դրին, սուրբ ու սրբազան ընտանիք կազմեցին 
իրենց նահատակ ւդաւդերուն յիշատակը յաւերժացնելու 
համար։ Թայց. կեանքին գաղտնիքը մարդ չի գիտեր։ Այ֊ 
լապէս այդ ի՞նչ ցաւ էր, այդ ի՞նչ զուլում էր, որ եկաւ Գու– 
յումճեան ընտանիքին գլիւուն։ Հայր ու մւսյր մէկ օրուան 
տարբերութեամբ մահացան ու գացին։ Ծանր էր։ Թայց 
այդ է օրէնքը բնութեան։

Թայց այսու առաւելաբար պիտի անդրադառնամ 
«Գույում»ին Հ.Մ.Ը.Մ.ակւսն կեանքին, անոր նուիրումին։

Եղբ. Յարութիւն Գույումճեւսն ւիոքր տարիքին կ՚ան
դամակցի Հ.Ս՝.Ը.Մ.ի շարքերուն։ Ան 4’ըլլայ գայ լի կ, 
ւսպա ււկաուտ, ու կը մեծնայ Հ.Ս՝.Ը.1քփ ընտանիքին մէջ.

կ՚առնէ անոր դաստիարակութիւնը յարգանքի, համես
տութեան նուիրումի ոգին, ազգին ու հայրենիքին ծառա
յելու մաքրամաքուր սէրը։ Նաեւ կ5ըլլայ ընտանեկան, 
ազգային, թէ ընկերական պարտականութեան գիտակից 
մարդ։

Ուրախանալի է, որ այսօր «Գույում»ին զաւակները 
կ՛ընթանան իրենց հօրը ճամբով։

Թնաւորութեամբ համեստ, մարդամօտ ու անկեղծ այս 
երիտասարդը ժամանակին առընթեր կը սիրաշահէր շա– 
տերուն համակրանքը, սիրտն ու սէրը։ Այդ է կեանքին 
գեղեցկութիւնը նաեւ։

«Գույում» ֆութպոլ խաղաց սկաուտական իտւմբէն 
եւ յետոյ անցաւ Հ.Ս՝.Ը.Ա.ի առաջին խումը, ուր խաղաց 
բաւական երկար ժամանակ։

Ֆութպոլը սիրուած խադ մըն էր. լաւ ֆութպոլ խաղա
ցողը կը գնահատուէր։ Հալէւդի մէջ ֆութպոլը սերունդ կը 
դաստիարակէր, հւսյուն մէջ հայը կը պատրաստէր, թէեւ 
ւ|ճարովի խաղալու հարցը դեռ չկար։

Այսօր ո՞ւր են, ո՞ւր Հ.Մ.Ը.Ս՝.ի այն տղաքը, որոնք յաղ
թանակի ծառաւ հայութեան համար եղան երգ, եղան հա֊ 
զար֊հազար ազգային, եղան կանչ ու ծաւի։

« Գայ ում», լաօ, ի՞նչ ես պառկեր։ Ել, ել երթանք 
դաշտ, Հ.1ք.Ը.Ս՝.ւսկան տղաքը քեզ կը ււպասեն։ Ել։

ԵՂԲ. ՄԿէՆ ԱԼ ՅՍՆ ՁՆԵՑԻՆՔ ՍԵՒ ՀՈՂԻՆ

Հ Արմէն Քէօշկէրեան
Հ ՀԱԼԷՊ

րամա յրն

մօտ, կը հան դիպիմ եղբ՝ Անդ– 
ըւսնիկ Սիւլիւքճեանի դո րծա՜

ալկպի արիւնալի դկպքերու 
նախօրեակին, աշխատանքային

կներ ուն։

խանեմ:

աս աւ

Եղբ՝ Մկրտիչ Լիիր զո յեւսն ծնած կր Գ ա - 
ճիշլի, 1938-^ն։ Ն ախնական ո ւս ո ւմր ան 
ստացած կ Ասռ– Եմոտտ մաոմարանեն՝.

հ 8 Գ ա չն ա կց ո ւթ ե ան, որպկս (^անկեղծ 
զինուոՀ7» : <իւս միշլի ապրած շրջանին 
ստանձնած կ դայլիյկներու Աքելլայի պաշ

տօնը՝. իրեն վս տ ահ ո ւած պա ր տ ա կան ո լ– 
թիւնները կատարած կ լիուլի՝.

նօթ Մկկն–. Եղբ՝ Սիւլիւքճեանի հեւո ան

կաւին երիտասարդ կ, օրը կը հասնի կը գրեմ՝Խ, կը պա տ ա ս–

ատ

1959-^րն, Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ի Միջին Արեւելքի մասնաճիւղերու 
դպր ո ց-բան ա կո ւմին (իէմմարւ, Լի բանանք, ոբպկս աստիճա

նաւորն եր, ՀԼամիշլիկն իրենը մասնակցութիւնը կը ըերեն եղ

բայրներ Մկրտիչ Միրզոյեւսն եւ ւԼա ր դդկ ս Աիմոնեան՝.

տ ա
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(յ ղ բ՚– Ս պրտրշ եղած ղ նաեւ Կա~ 
մազղ այն ական եւ տ իգր ան լո

կեր տցին եր ու հ ա յր են ա կց ա կան

խանձա խնդիր մէւութենական:

Եոո– Մեոտհէ եո ւսաւոԼս

111 -

րիներ շարունակ ան

բարոյական) րլ/ա յ նիւթական՝. 
Ինչ որ ունէր ան կտակեր իր պաշ–

տուի 1/ուսա

ուս Լյ 

«Ար

Այո՛, ան բաժնուեցաւ մեզմէ) 
սա կայն մենք միշտ պիտի յիշենք 
զինք՝. Սիշւստակը անջնջելի պիտի

թ՝ո ղ հողդ թեթեւ դտյ վրադ) 
սիրելի՛ Մկէ։

տարի ան ան

կեան՝Խ կեդրոնին.

Հալէպի մէջ իր ու նեցած 60 տ ա ր ~

յ

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԵՎԲ ՄԿՐՏԻՉ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻ 
Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ ԿԵԱՆԲԷՆ

I Վարդգէս Սիմոնեան
Հ ԳԱՄԻՇԼԻ- ս

959-^ր \\եկտ եմբեր եան օր մը, Հ՝Մ–Ը–Մ–ի Պ՝տմիշյիիի 
աեումոեն մեԳ տեոե ունեոաւ մասնաճեւոե Աևաուտ–

Խորհ ուրդին ծնողական հաւաքոյթը,

Տեղւոյն Հ-Մ-Ը-Մ-ի Սկաուտական Խ ո րհո ւր դին կազմւս– 
կերպած Սնող ական հաւաքոյթը տեղի ու նեցաւ 1959 *իեկ– 
տեկմբեր %-ի երեկոյեան ժամը 7–.20֊ին) Հ-Մ-Ը-Մ–ի լթեղ սրա

հին մէջէ ուր նոյնպէս եղաւ ողջերթի երեկոյ մը ի պատիւ 
եզբ– Մկրտիչ Միրզոյեանին (դա յ լիկն եր ո ւն Աքելլւսն)) որ յտ– 
ջորդ օրը պիտի մեկնէր սուրիական հայրենիքին ծարւայելու 

լան Կաւաքոյ/ժբն րսաոտր–. եզբ– Օազոբ բացատրռց ՕսողսՍ՜ 
րուն) թէ տյս հսկայ կազմակերպութիւնը պէտք ունի քաջա– 

դեղեցիկ նպատակի համար սարքուած հաւաքս յթներ կամ 
ձերւնարկներ) այն ատեն միութեան կամ կազմակերպութեան

տ

մեղի կը հե~

օս–

թին մէջ) եւ անոր օգտա ա–

Լքիրզոյեանը) որպէսզի սկսի օրուան յայտագրին գործադ

րութեան–. Եզբ– Մկրտիչի հսկողութեան տակ նաիւ գայլիկնե– 
րը եբդեցին Հ –էի• Ը-Լք ■ ի քայլերգը, ու իրարու յաջո րդեցին զա

նազան դեղեցիկ անակնկալներ) զանազան ազգերու լեզո ւո վ 
սկաուտական կանչեր) կենդանիներու պարեր, ազդային ու 
Ժողովրդական երդեր ու ար տ ա ս ան ո ւթի ւնն եր : Եզր– Սքելլ 
յին վերջին հանդիպումն էր գայլիկներուն հետ– դա յիիկն եր ը 
տիւուր էին) որովհետեւ իրենցմէ պիտի բաժնուէր իրենց այն

քան սիրելի Աքելլան–. Եզր– Մկրտիչ վերջին 3 ամսուան մէջ 
մեծ խանդա վա րւո ւթիւն սա եղծած էր դա յիիկն եր ո ւ շարքեր էն

ա՜

ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը 

կը գուժէ իր շրջանի վաստակաշատ եղբայրնե
րէն՝

ՎԱՐԳԳԷՍ ՕԱՏՈՒՐԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 24 Սեպ

տեմբեր 2012-ին։
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Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

ազարաւոր տարրսեր անցան այն օրէն՝ երբ սեր 

նախահայրերը հնարեցին իրենց մտածումները 

արձանագրելու յարմարագո 

հագար տարի ւսրւաֆ եգիպտա պՒրո– 

ներ էն

րն թուականներուն 3)րետերիք 

Հելւէր անունով գերմանացի

Ժ//Ն քարւապատ

ՀԵՏԻԿԸ
ատ տ արին եր 

ւսրււսջ, հեծիկնե–

միջոցն էին մարգոց

պէտք եզան մինչե

ն տ եսքո վ փոխա գր ա միջոցներ ՝.

1808 թուականին, Փարիգի մէջ յայտն հեծիկի

ֆոն Տբէբ անունով գերմանացի մը հեծիկին աւելցուր 

ղեկը՝ ապա աւելցան ոտնակները՝, էիարգիկ փորձեցին 

աւելցնել անոր արագութիւնը՝ Աո֊ջեւի անիւը աւելի մեծ 

պատրաստեցին, իսկ ետեւինը մնաց փոքր՝. Այս բոլորէն

Այսօր կան հեծիկի բազմաթիւ տես ակն եր

թեամբ մանուկնեբ 

թէ մեծեբու

հերթով կը չար–

տ ո տ՜

1817-^րն, վձւսրլ

հեծիկ-

Հեծիկ քշելը

կը ն կա տ ո ւի նաեւ 

մա ր զաձեւ՝. Աչխա րհի

կէ, մրցումի բազմա

թիւ֊ մբցաչարքեբ՝. 

Եթէ Դ ո ւն վւոքբ ես 

կրնաս վաբել երււսնիւ 

հեծիկի որ անվտանգ է

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8 (362)



Փ ր ա յտ ը

ա

Պ՝իշերով ան լոյս
ա -

կ ապրէ ճիշդ մէկ ամիս։

կիշիյէ իր շրջապատ

ա–

կէ

լիի հանելուկնե

փ ե լի մռնչիւն, 

՚ւի ամբողջ տա

են։տ իչներ

Անոնք կ՝ ւս պր ին

էգերը

րիւնները արւա միսները

Լլ անցրնեն իրենց մայրիկին հետ, 

սնիքի միւս ան դամն եր էն

նձին։ Երբ արու ձագերը կը 
ն ան երեք տարեկան, աուաջ՜

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ Նա
խորդ թիւին պատասխանն Էր 
կատու)։

Անքաղաքավարսւթիւն է պն ա կին մէջ

տէն, որպէսզի սորվին այ^ 

արւանձին ապրիլ եւ փորձել գ

ա տ ա

տ ա

Ի՞ՆՉՊէԱ ԱԾՂԱՆէՆ ՃԻՇԴ ՁծքՈՎ 0Գ8ՈԻԻԼ
րէ լորս ալ կը սիրենք համեղ ո ւտ ելիքն եր 

տել, բայց ուտելէ արւաջ նաիյ պէտք է գ

ն ոնն եր ը։

ԼԼմէնէն առա

տ–

ււ լյ / 11Լ.Ա1Ա111Լ ա ս / ս ս յ յ ա ս / ղ ւս ււլ ս Լէ է I Լ Լ թ^թասը 11ԼԱ1ԱԱ1փ> ւչ ա յ . Լյ Ա /Հ ԼԱ Աէ / Ա Լիէ/ԼԱյ

դրուած ճաշի ամաններէն երբեք պէտք չէ օգտուիլ սեփական պատառաքաղով։ 

Անոր համար առ ան ձին սպասք կայ։ Ամէն ինչ կարելի է վերցնել առանց ձեռքեր ր

Զեռքով կարելիի է վերցնել հացը, պտուղը եւ այլն։ Հրամցուած ճաշի ամանէն եթէ 

որեւէ բան պիտի վերցնէք պէտք չէ անպայման լաւագոյնը վերցնէք, այլ պէտք է 

վերցնէք այն ինշ որ ծայրր գրուած է։ Զմ
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան —

ՍՈՒՏՈՔՈՒ

5 2 1
8 5 3յլ 2 5
1 2 8

7 9 1 8 6 4
5 9 1

7 8 3
7 3 4

9 3 6

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
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հւԱՕԹԱքՆ ԹԻՒ 20Ց
ԺԱՄԱ ՆՑ

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

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

նիկ–.

2– Օգ - Կրկնոց, վերարկու։

3. Երկրորդական դիրքի վբայ ՜ Շին Ֆէյնի եր–

4– Տարիք - Նախանձի՛ ր - Ամայի։

6– Ամո ը ձիքի պարկ - Ե ա ը ո ւն ա կ։

(• Ապացոյց, հիմնաւոր ում - Կողմ։

10– քիուսա

12– Յարգական տիտղոս։

13– (իամանեց - 3ետոյք, նստատեղի։

18– $ա ր իքո վ մեծ - Յետոյ - Մորթային բիՏ։ 
19– Ո ղրա ՜ էական բայէն - Ղոյշտ - ^րաբա 
20– Ղոյ րձեա լ - Ե կեղ եցա կան պատուիրակ

1* Խեղանդամ - Աւիրիկեան երկիր։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

4–

եծարանք - Հարաւային Ամերիկայի ոստաններէն։

աստատական պատասխան - ՝Ծովային երկպատեան կենդանի - ՀհՂեղեցիկ^> 
.ած նահապետը - Փ ո ր թո ւգա լեան նաէս կին դա ղթա վա յը Հնդկաստանի մէջ - 

եղանակներէն - Կ՝եղ ւս մ Աարեանի երկերէն։

9. Ղղրր՚ց ՜ Անծին այծ - Անտերունչ - Եղանակաւորիչ մակբայ։

10– Եւրոպական րնդյատակեայ զինեալ կաղմակերպութիւն մը - Յարաբերական 
ղերանուն - էմովեղերեայ քարամայո. - Ասիական երկիր - Աղամանդ։

11. X ա ւե ոն ա ե ան ենօն ա > ա ր (են եր ո ւ ւե աճա ո.անե> մր - 9ա րւ/ււ/ա ր ոետեոեր օ - Փոր։

12– ճնշիչ ՜ Խւսկ - Ենորհակա/ - Տարւի մր անունը։

13– Ցուցական դերանուն - Արական օտար անուն - Ամէնէն արւաջ՝.

14. 3ուսական կարմիր ներկ - Այբո ւբենէն ՜ հհԱկնոցաւոր^ օձ։

15– Խոպան վայրեր աճող բոյս - Անիծոտ։

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱԶԱՐԵԱՆ
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