


Թղթակից 
ԵՐԵՒԱՆ

ոկտեմբերի 20-ին, Մարւոունու տարա– 
ծաշրջանի Զոլաքար գիւղում (Հայաստա– 
նի 5-րդ գիւղն՝ իր բնւսկչութեամբ) պաշ
տօնապէս բացուեց Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի հեր
ձական տարածքային կառոյցը՝ Մարւոու–

նու միաւորը։ Բացմանը ներկայ էին Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի 
վարչութեան ներկայացուցիչ եղբ. Օշին Փիրումեա– 
նը, Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի Ընդհանուր Խմբապետ եղբ. Ռո– 
մանոս Պետրոսեանը, ինչպէս նաեւ միութեան Խմբա
պետական Խորհրդի ողջ կազմը՝ քոյրեր Լիլիթ Զա– 
քարեան եւ Նարէ Խլղաթեան, եղբայրներ Գէորգ 
Օհանեան եւ Գարիկ Քոչարեան։

Մարտունու միաւորի սկաուտների ու գայլիկների 
ջերմ եւ հիւրընկալ ընդունելութեանը յաջորդեց վար– 
չականների ու խմբապետների ողջոյնի եւ շնորհաւո– 
րանքի խօսքերը։

Ուրախալի է, որ հանդիպմանը ներկայ գտնուող 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայա
ցուցիչներն իրենց հերթին շեշտեցին պահի կարեւո
րութիւնը եւ հնարաւորութեան շրջանակներում նո
րաստեղծ միաւորին աջակցելու պատրաստակամու– 
թիւնը։

Ընդունուած արարողակարգի համաձայն, նորաս
տեղծ միաւորին յանձնուեցին Հայաստանի Հանրա
պետութեան եւ մեր կազմակերպութեան դրօշները, 
Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի կանոնադրութիւնը եւ սկաուտա– 
կան ծրագիր-կանոնագիրը։ Բացի այդ, Ընդհանուր 
Խմբապետը միաւորի պատասխանատուներին յանձ– 
նեց նաեւ «Ես սկաուտ եմ», «Ես գայլիկ եմ» գրքերն 
ու ներկայացրեց Խմբապետական Խորհրդի կողմից 
կազմուած եռամսեայ գործունէութեան ծրագիրը, 
որն այսուհետ պաշտօնապէս պէտք է ի գործի դրուի 
նորաստեղծ միաւորում։

Յուսանք, սա մի նոր սկիզբ է հայրենիքի բոլոր ան– 
կիւններում ազգային սկաուտական շարժման տա– 
րածման ու ընդլայնման համար։

ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի 
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ

Հ
.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի Երեւանի միաւորի սկաուտները Հոկտեմբերին միութեան 
կենտրոնական գրասենեակի շրջակայ տարածքում մասնակցեցին ծառա
տունկի։ Վերջինս կազմակերպուել էր «Դիտա» ՍՊԸ-ի տնօրէն Տարօն Յակոբ– 
եանի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ներկայացուցիչ Աշոտ Սանամեանի ջանքերով։ ծա
ռատունկի համար նախատեսուած 
ծառերը տրամադրել էր Տարօն Յակոբեանը։ ծա

ռատունկին մասնակցում էին մօտ 30 սկաուտներ։ 
Ամենաւիոքր մասնակիցը չորս տարեկան Արեւիկն 
էր, ով իր աշխուժութեամբ ու ժրաջանութեամբ

աչքի էր ընկնում անգամ սովորական անցորդների մօտ։ ծառատունկի 
նպատակն էր բարեկարգել շրջակայ տարածքը եւ նոր կեանք հաղորդել 
վաղուց մոռացուած այգուն։ Այն կը գեղեցկանայ նորատունկ եասամաննե– 
րով եւ վարդերով։
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Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

Միջազգային 17
Մանկապաւոանեկան 38
Տարբեր Հայեացքով 40

Խմբագրական 2
Անդրադարձ 3
Ակնարկ 9
Մեր Տեսակցութիւնները 10
Պատմութիւն 12
Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 18
Մեր Կորուստները 35

Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

31ՐԳ ՏԱՐԻ, 2012, ԹԻՒ 9-10 (363-364)

ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Սեդա Պէշլեան (Լի բան ան), 

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

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Գրիգորիս

Պողարեան, Աբօ Մոսիկեան 
(Լիբանան), Յար ութ Մատէնլեան 

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

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն • Շողիկ Պոյաճեան 

Շօ1օսր ՏշթշրՁէւօո - Բհօէօց^սրշ ՐձԼԺձ^ձո 
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, նինիշեանի Թաղ 

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

1=–րոՁւ1։ րոՁրշւց@հօրո6Ո6էրոշո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. ՒէՁրորոօսժ, 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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Ց
ուցականը եւ հիմնականը գոր
ծունեութեան մը երկու հակա– 
ռակ երեսները կը կազմեն։

Ցուցականով մարդիկ կ՚աշխատին 
ներգրաւել միամիտներ, ցոյց տալ 
անոնց թէ նախաձեռնութիւնը, որուն 
գլուխը կը գտնուին անոնք, հրաշալի 
նուաճումներ կը կատարէ։

Ամէն ինչ կեղծ, ամէն ինչ շպարուած 
ու չափազանցուած ներկայացնելով 
բազմութիւնները հմայելու խաբուսիկ 
աշխատանք մըն է ցուցականը։ Աճպա
րարներու կողմէ հետապնդուած մի
ջոցն է ան, որ նպատակ ունի միշտ խա– 
բելով, զարմացնելով ու զանգուածներու 
միամտութիւնը շահագործելով իրակա
նացնել առաջադրուածը;

Ցուցականը միջակէն վար բազմու– 
թիւնները ներգրաւելու գործելակերպ 
մըն է։

Հակառակն է լուրջն ու հիմնականը, 
որ կը ձգտի լաւին, կատարեալին ու 
անկեղծին։

Ցուցականօրէն մարդ կրնայ խաբել 
իր շուրջի միամիտները, բայց երբ հաշ– 
ւի նստի ինքզինքին հետ, կը զգայ թէ 
թերիներով ու կեղծիքով լեցուն են իր 
ըրածները կամ յայտարարածները։

Հիմնականին համար տքնողը կը խո
րացնէ իր միտքը, կը մարզէ իր հոգին ու 
յարատեւ ճիգերով օր ըստ օրէ ձեռք կը 
բերէ յառաջդիմութիւն։

Բոլոր անոնք որոնք հետամուտ 
եղած են ցուցականին մնացած են մի
ջակ։ Միջակ ու միջակէն վար ալ մնա
ցած են իրենց նախաձեռնութիւնները։

Ցուցականը մեր առօրեայ բարքերու 
մաս կազմող կեղծիքն է։ Ամէն տեղ եւ 
ամէն մակարդակի նախաձեռնութիւն– 
ներու մէջ դուք կը տեսնէք զանոնք։

Ամբոխը յաճախ անկարող ցուցա
կան գործերու էութեան թափանցելու, 
ծափերով կ՚ողջունէ անոնք որոնք 
նման աշխատանքներու գլուխը կանգ– 

նած են։ Ան տեսակ-տեսակ շռայլանք– 
ներով կը պանծացնէ անոնց գործը։

Ցուցականը շպարուած քարոզչու
թիւնն է, որ կը ներգրաւէ անձնական 
շահերով, հաշիւներով եւ նախաձեռնու– 
թիւններով կապուած անձերը։

Ցուցականը եղած ու ճակատագրը– 
ւած է մնալու միջակ մարդոց փառասի
րական ցանկութիւններուն գոհացում 
տուող գործելակերպ։

Անոնք որոնք ապագային կը նային 
կ՚աշխատին հիմնականին համար։

Մեծ ու տեւական գործերը, լուրջ եւ 
հետք ձգող աշխատանքները կ՚ենթադրեն 
համապատասխան պատրաստութիւն։

Սերունդը որ պիտի գայ գրաւելու այ– 
սօրուան առաջնորդներուն եւ պատաս
խանատուներուն աթոռները, պէտք է 
նետուի հիմնական եւ յոգնութիւն պա
հանջող աշխատանքներու մէջ։ Ցուցա
կանը եւ մակերեսայինը այժմէն պէտք է 
անընդունելի նկատէ եւ լծուի ուժերու 
լարում եւ քրտինք պահանջող ճիգերու։

Մարդկութեան մեծագոյն առաջ
նորդները հիմնականին համար մտա
ծող ու կատարեալին համար տքնող 
կամքերու մարմնացումը եղած են։

Ցուցականով տարուած անձերու 
վիճակուած չէ յետնորդներու ճամբայ 
բանալ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ստեղծումը ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
առաջադրանքներու համար գործող 
սերունդի մը աննկուն կամքին արդիւն
քը եղաւ։

Միութեան 94 տարիներու յաղթա
կան խոյանքը աշխատանքի նոյն ոճին 
եւ հոգեկան տրամադրութիւններուն 
արդիւնքը եղաւ։

Իմաստութիւնը կը թելադրէ, որ 95-ամ– 
եակի սեմին, չմոռնանք այս ճշմարտու
թիւնը եւ ցուցական նախաձեռնութիւն– 
ներէ հեռու, կառչինք յաջողութիւննե– 
րու կատարին առաջնորդող ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
առաջադրանքներու միայն։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿԻՒՆէ

( Տոքթ. Շահէ Ենիգոմշեան 
(Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական

Ռազմավարական 
օրագիրի Գործադիր 
Յանձնախումբին կոդմէ)

V ՍԱՆԹԱ ԳԼԱՐԱ ~

երկու զ ա ր դա ը ո ւմն եր 
մեծ ա զդեչյո ւթիւն ու~

եր^ին քանի մր տաս~ 
նամեակներուն արձա–

ա–

քւսղւսքական իրավիճակին վրայ՝. Արւա~ 
ջին հերթին՝ եւ գլիսաւորարար, մեր 
հայրենիքի վեր ան կ ա իսա ը ո ւմ ո վ 1991 
քժուաեանեն, Հ.ա ւասւոանքւ ււսնրաաե–

ուշադրութեան կի զա կէ տր

դա րձա ւ՝. վերջին շւ տարիներուն բաւական բարեփոիսո ւմն եր 
տեղի ունեցան Հայաստանի մէջ, սակայն, արդ արօրէն կարե

լի է ըսել, որ պետութիւնն ու կւս րւա վւս ր ո ւթիւն ր բաւարար 
չափով հետամուտ չեղան րնկերային արժ՜էքներր գերադասէ– 
/ու այեյատանօեն նաաստե/ու համար հա ւեաեան սաոա օա~ 

կական գաղութներր կր դիմագրաւեն տեղական միջավայրե~ 
րու հետ համարկումի խնդիրներ՝. Այս բոլորին կողքին, հա–

ա տ ո ւա դիտո լ– 
հլա տ ե ա–

Միւս կողմէ, վերիին չորս աասնամեակներուն, Միջին 
Արեւելքի կարդ մր երկիրներու մէջ տեղի ուներող րնկերա– 
յին-քա ղաքա կան զ ա ր գացո ւմներ ր պատճառ եդւսն մեծ թիլով 
հայերու արւոագաղթին դէպի արեւմտեան երկիրներ՝.

Աշիսա րհաքա ղաքա կան այս երկու իրադարձութիւնները 
պար տ ա դր երին, որ հայկական աւանդական Ա փիլաքը դարւ՜

պդս սրրտ ա ս ար ղ 
դիւնքր կը հանդի

Ասոնք ազգային լու

նդին մօտ զոյգ

քի ինքնութիւնը՝.

քԸ Ըաղկանայ կազմակերպ ՝ադութներէ, 
թներ, ո ր ոն ք

կր ւոարւապին օր րսւո օրէ հայութեան թուաքանակի նուա

ղումէն եւ կազմակերպուած կարւոյցներու բաղակայութե՜

ԷԼյս նոր իրականութիւններու դէմ յանդիման հայ ժ՜ողո

վուրդը այսօր կը դիմագրաւէ նոր մարտահրաւէրներ : 
Ստեղծուած է րւուսահայ հսկայ Ափիւրւք մը, որ տակաւին նոր 
կը սկսի կազմակերպուիլ՝. Միեւնոյն ատեն, արեւմտեան եր

կիրներու եւ, աւելի փոքր տոկոսով, Մի^ին Արեւելեան հայ–

պահպանել Սփիւրւքի մէջ, ո քաղւսքւսրիութիւն կարե– 
է Հայաստանի մէջ՝. Հետե֊ 

ւաբար, Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի նման կազմակերպութիւն մը, որ կը ձդտի 
սկաուտութեան եւ մարմնակրթութեան միջողով ազդել մեր 
հասարակուիժեան վրայ, պիտի չյւճյ^որլթ իր արւաքե/ութեան

ատա ա րւո

մկջ–.
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անոնց մէֆ զարգացնելով աւելի լա ւ 
արժէքներ եւ օգնելով՝ որ անոնք դարւ՜

շուշտ՝ իւրաքանչիւր կազմակերպու

թիւն ունի իր գործունեութեան ծիրը 
եւ ծրագիրներու ա րւա^նահեր թո ւթիւն– 
ները՝. Օրինակ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի արւաքելու

թի ւնն է կրթել պատանիները՝ երիւոա–

մնա կրթութեան միջո ցո վ կը փոր– 
նիլ այգ նպատակին՝.

)

անա մը երկիրներ

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԱՏԿԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՒՈՒՄ

ստա

վ ինքզինք աւելի լաւ ս ահմա- 
7Լ ամէնէն ե ա ր եւո ո ո աւեւէ

րազաս ւ\)–րդ / ս դԿա ս ո ւր օրողոզրս ս շա զո լաս րր րւա զ ս ա ղա– 
րական ծրագիրին միջոցս վ վերատեսութեան ենթարկեց իր

ա տ ո ւ

տ ա

որ հայկական ոչ մէկ կազմակերպ

ազգային մեր վերջնական նպատա

է I / I լ / ք I– I Լ/ 11Լ–ԱԱԱ1111Լ–^ 
ոն դմէջէն՝. 1քաոգ

ձաո-ու կագմակերպութիւն մը ունենայ ազգա 
կի րււսզմավարւս

թիւններ ս տ 
նկատուի նա 
մեքեն ան տոզ 

ա–

եր ի տ ա -

բոլոր հաստատո

ն ■> անաեա

կա գմա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ

կեանքին յւսնձնարւու հա մա կիրն եր ո ւ՝.

ՀՄ ԸՄ ազգային ա յն կարեւոր <Հգո րծ ա ր անն՝Խ է, որ 
փոքր տարիքէն կը պատրաստէ ու կը թրծէ ապագայի հայը՝. 
Ո՛չ մէկ կազմակերպութիւն իր թ 
չատ քիչեր
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ամբ շահագրգիռ ղեկա վա ր շր^ա՜

մո դ ո

Հ-ՄԸ-Մը ինքն է, որ պէտք է բա ր ելա֊

վ ուրդի ապագային վրայ՝. ք^այց

է իր պատկերը եւ ինքդ ինք պա տ շւս՜

ո–

ճեցնէ նոր իրականութիւններուն: 
ՀՄ ԸՄ•ը եւ իր ղեկավարներր անգրա– 
ռաոձած են ռաո մաւ1տոա//ան ա ա ևա~

նակներու կոդմէ, որ ո վհետ ել ատիկա 
եթէ ճիշգ ձեւուէ ընկալոլի, ան դրական 
բացառիկ ադդեդութիւն կ ունենայ մեր

ՆԵՐԿԻՆ ՄԱՐՏՍՀՐԱՒԷՐՆԵՐ
Այս երկուքը պէտք է միասին կատարոլին–. Ասիկա կը նշանա– 
կէ, որ ՀՄԸՄ– պարտի գրաւել այսօրուան երիտասարդոլ–

*Լ,երքին ճակատի վրայ, Հ՝Մ՝ԸհՄ– նաիյ պէտք է վ եր ա կա դ– 
մակերպէ ինքդինք դառնալու համար արդիւնաւէտ, Ժամա

նակակից եւ աւելի գրաւիչ կազմակերպութիւն մր՝. Ան պէտք

ա նձեր: ՀՀ յ

է շեշտէ նաեւ իր պատ ա

Տհօ6Տ, 

ք^տհւօո ^€Շ6ՏՏՕր16Տ 

& (Յւքէ 1է6րոտ

8օսրյ հցրոռւօսծ - Օօրց –/\րրո6ուց Տէր©6է - 8օ73վ|ւցո 8Սց. 
8©ւրսէ - ԼշԵձոօո

161. : 00961-1-248554, : 00961-1-248556
հ/10Ե.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–ոոձ||։ հրՅէշհ@ցօԽ6որոօսոէցւոտ.շօրո 
հրՅէշհԵօ7@հօէրո9ւ1.շօրո

հ. ս. տօր/տյւ/ա & շօ.
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ելՒ ճհշդը

ման։ Պատանիներն 
ո լ երէտ ա ս արդներր 
էւրենւյ հայկական էնք–

ա ա ււ ա–

կը–.նկ Սփիւրւքի ղեկա

թրւ-ն–

կական խնդէրներ

ա ւս

արւա

Ւթը ունքւ ծ ա րււս -
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Հ Մ Ը Մ-^ԿԱՄ^Ւ ^֊ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

ՏԱ1ՀԻ ՓՈխԱՆՑՈԻւքԸ

Հ Վրէժ-Արմէն 
\ Մոնթրէալ քը, այլ խօսքով՝

Ջահը լոյս կ ու կրակ՝. (Լռ.անց յոյսի մաբդը աո.ջեւը չի 
տեսներ, ճա մբան կը կոը սնցնկ, արւանյ կրակի ջեր մո ւթեն կ 
կը ԳԸկոլՒ> կեանքը կընայ վրայ տալ՝.

Այս ԸՈԼՈԸԸ ՈԼ միւսյն ֆիզիքւս կան ա րւո ւմո վ, այլեւ ու մւս~

ն եբ կա յա ցո լցիչն եբ ջահը միասին կը կրկին տո~

Աըաբքը աւ ա ս տ ա ւոբ ո ւէբ ստեւ ասոր Կասաբ, 
բայց հայըենի հողին տեսիլքով ասլ–

թիւննեբը ջահո վ կը պա տ կեբ ա ցն են իրենց տաբբեբանշաննե– 
ըը–.

լայ ԼԼղեքս անդը իա, կ– Պոլիա, (իահիըկ թկ այլուր, հաըիւը 
տաըիկ ի վեը կը շաըունակուի տակաւին այլ երկինքներու 
տակ Ա ոնթբ է ալ, ք(Ւ ո բ ո նթօ, Պոսթըն, Լոս ԼԼնճելըս, (Լիանի թկ

իմաստութիւնը կը կրենք մեր մէջ, ատիկա բյղայ

ի նման,

7 ւթեան, տաս

նա ս բո զ, պա տ ա ն եԼլւս ս-եը բ– 
միջոցաւ թկ աՀԷ կարւոյցնե–

ատ

«ՄԱՐԶԻԿ»Ի «ՔԱՋԱԼԵՐ ԱՆԴԱՄ»ՆԵՐ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի 10րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովին որոշումով, վերահաստատուած է «Մար– 

զիկ»ի «Քաջսղեր անդամ»ներու դրութիւնը։ «Քաջալեր անդամ» կը նկատուին բոլոր անոնք, որոնք 
տարեկան 300 տոլար եւ աւելի կը նուիրեն թերթին բարգաւաճման ծրագիրներուն։

«Մարզիկ»ի «Քաջալեր անդամ»ներ են.–
ԼԻԲԱՆԱՆԷՆ Տէր եւ տիկին Գրիգորիս Պողարեան, Նուպար Սոֆեան։
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԷՆ Պետիկ Տէր Վարդանեան։
ՅՈՐԴԱՆԱՆԷՆ նորճ Տաքէսեան
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ԱԵՐ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ր ԻՆԾԻ ՍՈՐՎԵՑՈՒՑԱԾ է 
ՄԻՇՏ ԿԱՏԱՐԵԼ ԼԱՒԱԳՈՅՆՍ

< ՄԱՐԶԻԿԷՆ ԿԸՍԷ ՀՄ Ը Մ Ւ ՀԱԼԷՊԻ 
ՆԱԽԿԻՆ ՖՈՒԹՊՈԼԻՍՏ ԵՒ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԵՂՐ ՉԱՒԷՆ Է-ՐՄԷ֊ՐՃԵԱՆ

ՀՀարցազրոյցը կաւոարեց 
Րաֆֆի Սիւլահեան

^ՀԱԼԷՊ~

Հ
.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի ֆութպոլի խումբի 1970– 
ական թուականներու ասւողերէն է եղբ. Զա– 
ւէն էքմէքճեանը, որ փոքր ւոարիքէն միու– 
թեան շարքերուն անդամակցած է իբրեւ 
գայլիկ։ Ֆութպոլի հանդէպ իր ունեցած մեծ 
սէրը զինք մղած է կանուխէն մաս կազմելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

ֆութպոլի երկրորդական խումբերուն, որոնց հեւո աս
տիճան առ աստիճան բարձրանալով հասած է մինչեւ Ա. 
խումբ։

Իբրեւ խաղացող, մարզական կեանքին վերջ տալէ 
ետք, եղբ. Զաւէն հեռու մնացած չէ Հ.Մ.Ը.Մ.Է0 եւ միու– 
թեան մէջ ստանձած է պատասխանատու զանազան 
պաշտօններ, նախ որպէս յանձնախումբի անդամ, 
ապա՝ վարչական ու ատենապետ։

Եղբօր աշխատանքները Հ.Մ.Ը.Մ.ով չեն սահմանա– 
փակուած։ Երկար տարիներ ան ծառայած է Ազգ. Հայ

սս ղարդսրը յաճա^յաՕ սս ար է Ա է,ւր ւր է Ա՝զգ. ճեԱա֊

Տասը տ ա ր եկան իս ան դա մա կցած եմ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի շւսրքե– 
, իբրեւ գայլիկ՝. Մարզանքի հանդէպ ունեցած սէրս

ւյ>

կազեան վարժարա
նին, իբրեւ հոգաբար
ձութեան անդամ եւ Ս. 
Աստուածածին եկե– 
ղեցւոյ թաղական։

Եղբօր երկարամեայ 
ծառայութիւններուն 
մօտէն ծանօթանալու 
համար, «Մարզիկ» 
հետեւեալ հարցազրոյ– 
ցը կատարեց հետը։

(րսողքրս քաչւ 
կ ր ա ս ե րն ե ր ո ւ 
ա ս ւոիճ անն երը՝.

- Իբրեւ գայլիկ, արւաջին Սքելլաներս եղած են եղր. Ա ա ր դի–

կը փափաքինք ամփոփ տեղեկութիւն մը ստանալ Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ական ձեր կեանքին եւ վարչական գործունեութեան մա
սին՝.

բողչացսէյլղ ոտք ւր ո րւա Լւցո լլած եԱ սԼլաուտաւլան շարքեր 
դարձած եմ լ ոբ Գիւղի «(Հաքաւ՝)՝> իյումբի անդամ^ պատասի 
նատու ունենալով եղյբ. Սիհբան կաբապետեանը։ Մասնակց

կրնանք ներկայացնել ձեր կենսա գրականը եւ ըսեր թէ 
չպէս սկսած են ձեր արւաջիւն քայլծրը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝էն ներս՝.
- Ծնած եմ 1956 թուականին, Հալէպ՝. 7/աիւնական ուսում ս

քձ ան ա կ ո ւմն եր էն ամէնէն հետ աքրքբ ա կ ան բ եղած է վեբ– 
ջին բանակումս՝. ԷԼյդ տարի, 1974 թուականին, մեղի րնկե՜
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ր ա կցեցան ^ամասկոսի մասնաճիւղի եղ ր ա յրն ե– 
րը՝. Այր1 տարուան բանակումը, արւաիւն անգամ 
ըլլալով, դայ/իկները անջատ արար կատարեցին, 
արւանց ս կա ուտական խումբերու բաժ՜անումի՝. 
1975 թուականին, մենք Լորս ընկերներ դա դր ե–

մր ունենալով՝. ԼԼ.յրլ֊ օր ու

սցո ղո ւթիւն 
յեցի միայն

րա ւա կան /աւ խա ղա ր ո զն եր, որոնցմէ կր յիշեմ 
եղբայրներ կարոյիս թ՝ովմասեանր, Ա՝անօ էպէճ–

թեանս շրջանին թ է ե 
գտնուէի, բայց միշտ ալ կցութիւնս կր բե~

1985 թ

եւ Հ Մ Ը Մ ի Ս՝ իւումբին մարդումի պաշտօնը՝. 1990-1991 
թուականներուն ն շան ա կո ւ եցայ ՀՄԸ Մի րնտանեկ ան 
պարտէդի յանձնախումբի ատենապետ՝. 1999-2002 մաս կադ– 
մեոհ ՀՄ՝Ը՝Մ՝հ ԺաոՀուքժեան. եորեւ Ֆուքժււլոլհ ւանձնա -

Զեը շրջանին ինչ էր ֆո ւթպո լի իւումբին վիճակը։
- իյ աղացող եղած շբջան իս, մեբ իւո ւմրր Սուբիոյ Ա– դա

սակարգի խո ւմր եր ո ւ կարդին կր դասուէր եւ մեր ա ր դիւնք– 
նեբը բաւական գոհացոլցիչ էին՝. Սեր մրցակիցները րն դհ ան–

լուս սեր Լլը Լլատարէրսք եւ րսղ֊ 
յններէն կը նկատուէինք՝. 1983 թ

ցո ւցչա Լլա ս Լ, ր շ ա ս ա յր ս չորս սող/ 
եւ Որդ, 1993, 1995, 1997 եւ 1999 թ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Ւ^չ պաշտօններ վարած էք ազգային
կեանքէն ներս։

Ջ, եր վարչական պաշտօնավարութեան շրջանին ինչպիսի՞ 
դժ՜ուարութիւնն եր ու հանդիպած էք։

- 1992-199 (, հրաւիրուած եմ Ազդ– Հայկազեա 
ն, իբրեւ հոգաբարձու, իսկ 2002-2009 պաշտօնա

վ բոլոր մարզիկները վճարովի են։ Նի

Ւբրեւ վարչական, ինչպիսի՞ աշխատանքներու ձեռնար
կած էք ձեր պա շտօն ա վար ո ւթ եան շրջանին՝.

եւ մենք շնորհիւ մեր համակիրներու ցո ւցա բեր ած օժ՜անրլ 
կութիւններուն կը յաջողէինք յաղթահարել բոլոր դժ՜ուար 
թիւնները՝. Փորձերու յատուկ դաշտի մը պակասը մեր օրել 
դժ՜ուարութիւնն եր էն մէկն էր, որ մինչեւ այսօր կր շա ր

ատանքներէն մէկը եղաւ

Կրնա՞ք յիշել յատկանշական դէպք մը, որ արձանագրը– 
ւած է ձեր մտապատկերին մէջ՝.

կազմեցին եղ– - 1994 թո լականին, Հոմսի մէջ ճակատագրական

մրցում մը կը կատարէինք ոստիկանական իյումրին դէՀ

Այդ տարիներուն, մենք թէեւ ն իւթա կան դժուարութիւն– 
ն երու հանդիպեցանք, բայց մեր կարողութեան համաձայն 
լիորձեցինք մարղական թումբերը պահել լաւագոյն դիըքե–

մ ենք կ ա ր իքը ո ւհաւասարութեան կամ յաղթանակի

դասակարգի խումբերուն մէջ, որովհետեւ եթէ պարտուէ– 
ինք պիտի փ ո խանցո ւէինք Գ՝ ղ ա ս ա կ ար ղ: ո լր նշանակ– 
ւած պահուն ուրախութիւնս անսահման էր, այնքան մը որ ես11111111

գետին իյնալով մարեցայ եւ խումբին բժիշկը կատարեց նախ
այդ սերտ նական դարմանում՝. Օրին, այս դէպքը արձանագրուեցաւ 

Սուրիոյ թերթերուն մէջ՝.
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ՀալԷպի մէջ եւս, ՀՄԸՄը միշտ գործակցեր Է լիկ-մաչփ

ան տեղեկատուութիւնը եւ ընտըելու նորր ա ր ո յա

լք արՀո լ թի ւնւ Ջ.եկուցաբեր Լուտեր Աասպանաճեան

կեանքը, կը յիշէ որ այս շրջանին մասնաճիւղը ունե–

Լաթաքիա, իրենը ցաւա

ժ՜ո զովին կարելիրն դհան ո ւր

չրրար, ծ ր ա դիր –կ ան ոն ա դի ր ի հիմունքով, վարչա

կան լրիւ կազմի մը ընտրութիւնը ամբողջացնել, 
հրաժարողներուն եւ համեմատական մնացողներուն 
պատճարւով։ (փողովը կր կրկնոլի Սայիս 11 –ին, կը ըս–

վարիչներուն հետ իր դործօն մասնակցութեամբ։ 1931-^7 Հա

լս

ս տ ա ց ա

ւս-

րին հերթական ժողովներուն՝. Սինչ այդ, ՀւսլԷպի մ ա սն աճ ի ին հարթումին հետ, կը հ ետասլրն–

ԼԼր ա ր ա տ մրցումներ կազմակերպելու խնղ իրը։ 
ն կը զբաղի նաեւ ողիմպիականի սլւստ–

քժենիսի դաշտ

ատ լու հարցով, սկաուտա

եանէ Տիդրանակերտի Հայրենակցական Լքիութեան խնդրան

քին, իրենց մարզիչ մը յատկացնելու, կը ղրկուի ԼԼնդրւսնիկ

ղին 200 ր ոսկիի բացը,

ա ւի լան ե ան ը՝. Էքասնաճիւղը 1931-^7 ֆութպոլի ԷԼ– խումբր կր 
կազմէ հետ եւեա լն եր է թիւզան դ Ա՝իս իր եան, ԼԼնղրանիկ Աթ– 
թարեան, Սարդիս ԼԼս ա տ ո ւր եան, /Լաւէն Չորսլաճեան, Փ ու

կազմակերպել մրցումնեբ ԼԼընեսանսին եւ (Լմերիկեան հա

մալսարանին հետ, կազմակերպել վիճակահանութիւն, փու

թացնել ողիմպիականը, իսկ ակումբին անմիջական վճարուե֊ 
լիք վարձքին համար կնքել ներքին փ ո խւս րւո ւթիւն՝.

9՝ ա փլ ան ե ան : Սա սն աճիւղին ք՝ • խումբին մաս 
կը կազմեն /Լուրէն ^ովանեան, Հայկ Լփինասեան, 
էյ ադուպ Ւշխանեան, Մկրտիչ ^ափլանեան, (/• ^՝աս՜

պարեան, Լ/ուրէն (քինասեան, փահան Թրւիանճեւսն, 
ճ ո ն Լքեսրոպեան, ԼԼրմէն ԼԼբդարեան, Տիրւսն <Լաւ–

լագեան, Աարդիս ^Լաբրիէլեան, իսկ պահեստի Ար֊

մենակ ՀԼէորգեան՝.

ա–

յթներէ զատ ա–

3 Մայիս 1931 –^7տեղի կ ունենայ Հալէպի մասնա՜
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Պէյւ՛ութի վարչութիւնը, միւս կոպմէ, «/>մանա~ 
լով որ Հ– թ • Ը –Սիո ւթեան տ եղւոյս Հէլէկեան Սիս– 
ուան որբանոցին մէջ կարդ մը դոյքեր աճուրդով 
ծախուեքու վրայ են, որոնց կարդին հինդ հարիլր 
սեաոլուանան ոաւաոան, նո/նռան աւ սոււետ. մաո֊

ա–

/Ւչ նու ա–

կին մէջ պիտի շեշտու

թեանս, որովհետեւ այդ ա րւա ր կաներ ր մեպի համար 
անհր ամեշտ պէտք են, բայց նիւթական միջոցներու 
անբա ւա ր ա ր ո ւթեան հետ ելանք անհնարին է պա– 
նոնք դնել՝» (Մտենագրութիւն, 26 Մայիս 1931)։

»//,/> ա րւմա մեւս յ երեք հոգինոց վ ա րշո լ–

կցի միջ~մասնաճիւղային հանդիպումին, իր լայն X կը շարունակէ իր աշիյատանքները 
տ եպեկո ւթիւնն եր ո ւն, մօտ ա տ են էն

կերպելով նաիյ Ապրիլեան սդահանդէսր ել 
Մայի ս 28-/7։ Այն մեծ ճիգ ով կր հետապնդէ, ր «քՀ յսքան

վրայ մեծ յաջո պո ւթիւն ձերւք կր ձդէ ու իր պարտա

վստահուած աշիյւստանքր կր մական Ընպհ ա–

կը կապմեն Հայկապ ԼԼթմաճեան, ճիւղերէն կը խնդրոլի իրենց պատգա–

Շրջանները, տ

Շրջանային *֊Լա րչո ւթիւնր իր 9 3 ուն իս 1931 ֊// ն իս տ ին 
կորոջէ Պ ա տ դա մ ա ւո ր ա կան իէողովին վերջնական թուակա

նը ու շրջաններուԿ.Ը 7^4^ 15 3 ունիս 1931 թուակիր հետել– 
եաւ շրջարերականը>

մի մէկ, իսկ անկէ

անցեալին մէջ դումարու Մինչ այդ, Պ

է՝ • 7 ատ դա 
րիպի Պ ա տ

ա–

տի փութայ իր 25 3ունիս 1931 թ

^Ջեր Պրն • Լ)րապեանին ուղղա ծ 10 Յունիս 1931 
ւ.ակիր նամակը Շիջանային փարչութեան ներկւս– 
յուած րււաւոմ ամենաՒսոր հաճուռու/ տեոեեա–

երւանդուն աշիյատանքը՝. Այս արւթիւ պարտք կը ըզ– 

հանջներուն անմիջապէս պիտի չկարենանք գոհա– 
սում տաւ սանն ոո ա ա յար^ու >ո9անես Պատուս–

զբաղած վիճակ մը ունխ Պատդամաւորական 
վէն անմիջապէս վերջ, մեզի յաջորդոպ Շք^ա–

թիւ իսկ Ջեր իյնպփրը աչքի ւսրւջեւ ունենայ՝. էիինչ

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9-10 (363-364) 15



ճանեան՝.

այդ, հաճեցէք թելա դր ել վար–

Թրիվ,ոլխ 2(

Պ ա ա

արժանի րնթացք եւ յաջողութիւնդ՝.

մաճ ե ան՝.

Պ է յր ո ւթ) 160

Տէկ

Աթ–

ատ

անղ ա մա կցութեան 
թուղթեր • մինչեւ ասոնց պատ~ 

ի1Ը ^1ե՚ նաեւ

եան, Ման ու կ Տէօվլէթեան, կլա

լս տուհաս

Ալպէր 8ա–

Հեեոփակ կը ղրկենք Հ՝Մ՝~

Ը՝Մ՝ի Պ է յր ո ւթի ակումբին մէջ՝

Պ ատգամաւորական մողովին իրենց ներկայացուցիչներով

տ ոքթ՝ Ա՝ Պ էղճեան՝. Իր

եղեկա դիրն եր ը՝.ս

^/ոյաՇևեաս, կարապետ քՍ։ 
անղ Միաաւետիքեան: (Շւսր. 2)

Օւրշշէ Ուօհէտ
ԲՀԲ1Տ

ՏշԽշէ 
յ/օսր յօսրոշյ/ 

Օւոճշծ 1օսրտ
(օր 8 
օր 12 Օջ\տ

յ

11, րււշ ժշտ Ր) րոո՜ոժշտ
75001 Բյոտ
է01 331 42 96 10 10
1յ\331 42 96 18 77
տոհշռւէօսրտ@տօ1€€էօսր.€օրո

48, շօսրտ ճշ Խ Սհշրէշ 
69003 Լ\ օո
1Շ1 334 78 60 13 66 
Ռւ\ 334 78 60 92 26 
տշ\ոո(ջ տշ1շշէօսր.էօու

67, Լջ Օւոօհւշրշ 
13001 ւ\1որտշւ11օ 
101 334 95 09 30 60 
1ն\ 334 95 09 30 61 
աո րտշ 111 շ © սոտէշշ 1 տ. ք ր

32-38, րսշ I Խոռւհշճօււէետ

էշ1 374 10 52 55 55 
1ն\ 374 1 0 56 40 30 
տձ հշ ւ՜Յ @ յ րրո ւ ոշօ. շօրո
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ՊԱՐՍԵԼՈնԱՅԻ 

«ՏՂԱՆ» 

ԱՆՏՐՒԱՄ 

ԻՆԻԵՍԹ֊Ա

ՀԳ. Թորոյեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

տ ա

վայրկեանին էնիեսթա կր նշւսնւս– 
կէր Սպանիոյ եւ մրցումին միակ յա ղթա կան 
կո լը՝ ամէնէն աւելի ցնծացողները կր հանդի

սանա յրն (Լ^)արսա՝^յէ հ ա մ ա կի րն եր ը՝. Ս*յր1 վայրկեանէն 
սկսեալ անոր նկարները կր սկսէին տեղագրուիլ Պարսելոնա

նա լիւն անոր կեանքէն մէջ՝. Ազզային խումբին հեւո ան կր տի–

1/եսսէէ նկարներր վար կը սկսէին արւնոլիլ պատ ա

քի կը զարնէ իր գեղեցիկ 
զիւ 18 տարեկան՝ ան ալ

՚յս մարզիկը փոքր տարիքէն աչ– 
խելւսցի խազարկութեամբ–. Հ ա– 
յ գաշտ կր ներկայանայ <^Պար– 
ճէ հ ամակիրներու Արտերը՝. Ան

28–ամեայ այս մարզիկը իր իյմբակից Չաւիի հեւո կը կազ

մէ ամբողջական զոյդ մը թէ՛ Պարսելոնւսյի եւ թէ Ապանիոյ 
ազգային խո ւմբի միջնապա հ գիծին վրայ՝. Անոր 1Ո(1Լէ|

ին, ղէնք վերածած են աշխարհի լաւագոյն մարզիկներէն մէ–

2005-2006 տարեշրջանէն սկսեալ ու արսւս՝Խյի հզօր կազմին 
հետ կը նուաճէ բազմաթիւ տիտղոսներ՝. կը ղարւնայ Ա պան իո յ 
ախո յեան ՝ Ապանիոյ բւսժ՜ւսկակիր ՝ կր տիրանայ Ապանիոյ Ս ՈԼ" 
փըրքափհ^յ կը ւոիրանայ <ձՉ եմւի իընզ Լիկ՝>՝)ին՝ էյւրոպայի 
Սուփըրքափին, աշխարհի ա կո ւմբն եր ո ւ ա խո յեանութեան 
եւ 2011-2012 տարեշրջանի ՀհՁեմւիիրնզ Լէկ^>է լաւագոյն մար–

փէ կը մատնեն մրցակիցները՝. Ան մինակ շէ: 
սնոր օգնո ւթեան կը հասնին Զալին ու Լի ես սին՝

ա–

Հ.Պար ս ա՝Խյէ ա ա

, որոնց համար կր պայքա

ա տ ա

Այո յաջո ղո ւթիւնն եր ը պա տճւս րւ դարձան՝ որ ՖՒՖԱ՜ն 
զէնք նկատի ունենայ հիմնական երեք մարզիկներու շարքին՝ 
որոնք այսօր իբրեւ թեկնածու կը ներկայանան աշխարհի լա

ւագոյն մարզիկի տիտղոսին՝. Անոր մրցակիցները են իրեն 
խմբակից ա րծւսն թինցին Լիոնէլ Լիեսսին եւ իր ոխերիմ

մրցումին՝. Ազգային խումբին հեւո ան իր 
արւաջին կոլը կը նշանա կէ I Փետրուար 2007– 
ին ՝ Անգլիոյ գէմ բարեկամական մրցումին 
ընթացքին՝. Յաըգ՝ ան ա զգա յին խո ւմբին 

10 կոր. Յնականաբւսր՝ ինչսլէս ամէն 
նացիի՝ այնպէս ալ ինիեսթայի հւ 

տոն՝. 3արւաջիկայ 3ունուարին՝ Պրոյզիլի մէջ 
ՖԻՖԱ՜ն պիտի ճշդէ՝ թէ այս երեք մարզիկ

ներէն ո՞վ է արմանին՝. Ւնիեսթա ակմրային 
տիւոոոսներու Լ/ոոօին պիտի լիաւիա բի տիրա–

ա
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1
Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ 
ՎԵԹԵԲԱՆՆԵԲՈՒ ԽՈՒՄԲԲ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԲՍԻ 

ՄԷԶ ԿԲ ՄԱՍ՜ՆԱԿՑԻ ՍՈՒԲԻԱՀԱՅԵԲՈՒ 
ՕԺԱ՜ՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

Մաըօ Քէշիշեան
Հ ԼՈՍԱՆՃԵԼԸՍ

մէշ տ ա/ լա ւն մոգովրդւս–

մկջկն հա յկա կան գաղութներու մկջ, 
այլեւ էրենց ապրած եր կրէ ազգայէն

լս ղա տլաւճեան՝^ մանկամս ուրէն կէց գտնուող

ըսուեր սրշտ բաբճբ պա– 
դմաթէլ օբէնակնեբ գո

էյումբէ հէմնադէրներկն վաստակաշատ 
ՀՄԸՄ• ական եղբ– ^աքար Զ ո ր պաճ–

Ը Մ• ա կանն եր ո ւն: եղբ– ճէկկրճեւսն

) գր պան կն հան եց

հոն

րած մարղական յաջո ղո ւթէւններ ր 
փ ո րձենք գրէ ա ոմներ ապա վստահաբար 
ԷԸեՐ Կը լեցուին–.

էէ բան ան է քա ղ աքա ցէ ա կ ան պատե

րազմէն հետեւանքով, էնչպկս նաեւ ճա

կատ ա գէբ է բերումով) ֆութպոլէ բազ– 
մաթէլ նման մարզէկներ հաստատուած 
են ա լէֆ ո րն է ո յ հերււս ւո բ ափերուն 
վբաբ ուր հա կ ա րււս կ էրենց յա րււս^ ա ցւսծ 
տաոհռքւն, մա ոո աեան եեան օեն Տեն

Ունճեանը) $արութէւն Աասունեանր եւ

էին նաեւ եղբայրներ Ալպկր

«.խ ենթ՝)՝) եր ո ւն, որոնք անցեալէն էրենց

0 դնութեա ն Մէութեան

ցէկ նւսխաձերւնութենկն շնորհաւորեցէ 
եւ շնո րհա կա լո ւթէւն յայտնեցէ րոլո–

Աւելէ՛ն) 1983-^րն, ֆութպոլէ այգ 
աստղեբը քով-քովէ գալով հէմնած են

պարգեւելով անոր–,

Փորձերը կը ղեկավարկր եղբ– Խաչէկ 
ճէկէրճեւսնը) բոլորէն ծանօթ <^Հայաս~ 
տանցէ քսաչէկը^), որ 19 ( 0~ականներուն

հետ աքրք–

տ

թերաններու աստղերկն մէկը՝.

դրութեամբ կը շարունակեն էրենց բն~ 
կեբական վարձերը–.

փերջերս) ընդաո-աջելով մեր սէրելէ 
ֆութպոլէստներոլ հրաւկրէնք ա յցելեցէ 
Սրբոց Նահատակաց ՀՕՄ՜Է «Աշխկն Փէ՜

անցեալէ փայլուն աստղերկն եղյբ* Աար– 
գէս Նկնկճեանէ հետ–.

«29 տարէներու պատմո ւթէւն մը ու

նէ այս խումբը՝>՝>) ընդգծեց եղբ– ճէկկրճ~

վարձերը–. Տղաքը էրարու հետ կուտակե

լով, էրենց արձանագրած կոլերուն եւ 
գնդակէ գեղեցէկ փոխանցումներուն 
մ ա ս էն խօսելով դուրս եկան մա րգ լա

ները անոր հէմն ա դէրն եր ո ւն • եղրայր–

ա–
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տ ղ աքր, որո 
Լոս ԼԼնճելըս՝.

տ արին իսկ, 1984՜ին, ինքնավստահ 
այս տղաքը Լի– Նա հանդներ հր աւի–

պայեան, ւԼարո ւծ՜ Փ ա թր իկեա ն (հհՊո– 
յինկ»), Մայք Թորոսեան («//////»), 
նոյն ինքն Խ աչիկ ճ իկէ րճեան եւ

լորին ծանօթ <^Միկ^>ը^ եւ ցոյց տա

լով վ եթեր ան իր ընկերները 
լւսաւ– ((ԱյԱ տղաքը հինէն ի վեր 
միշտ նպատակ ունեցած են ֆութ–

<եեշ տ տալու մ եր սիրելի վեթերան 
մար զիկներո ւն, ինծի մօտեցաւ

տաքրքրութիւն ստեղծած են շրջանէն

հ ան գ ան ա կ ա յին 
ք՝ա//երաե/ու/ եա–

ման մեծ աշխատանք կր տանի, եւ որուն 
հաւատալով է, որ վեթերաններու իրենց 
Ւսումրւո եր ւեորձե օոտաեար հանոեսա–

րուն յանձներ. Անոնք յաիղա ծ են՝)՝)։

Այո , յաջողած են, սիրելի եղբայր՝.

նել հերոսական Արցա խին՝.

«Երբ լսեցինք Աուրիոյ քաղաքական

կր գործեն եւ կր ղօր ա կցին մւսր–

կաղմակերպութեան, որ գիտէ արմեւո՜ 
րել իր անդամները, ֆիզիքականին 
արւրնթեր անոնց տալով նաեւ աղդային

դժ՜ուարութիւնները, ան մԼ^ա պէ ս 
շեցինք 1000 տոլարով արձագանգէ ա ս տ ա լից իր կարդա–

ք^արի երթ ձեգի, սիրելի վեթերան

թիւնը ս տ ա

նարկ մր պիտի կաղմւսկերպենք եւ հա

սոյթը դարձեալ ՀՕՄ՜ի միջոցով պիտի

եւ կիրակնօրեայ իր ւիորձերը կը կատա

Լլր բր սբր ս ւ ս ասք։ էԼսղպ անւլարյ, յատուդ 
նպատակներով պարբերաբար րնկերւս– 
յին ձերւնարկներ կա գմ ա կեր պե լո վ

կը հաւաքոլինք, անցեալի յիշատակները 
կը վ եր ա պր ինք եւ ուր ախ ծամեր կ ան

ցընենք^), չարունակեց եղբ– ճ իկէ րճեան։

Խումբին թուական պատկեբին անդ– 
րաո արւնաւա1 ան ււս րոնեռ. 1ծե ներեա–

ււս Կոգր ես^ սաԼլայն Կրնգ %ա– 
ելի Հ ամակիրներ ունին։ Անմի–

ս ա–

կը հիլբ ըեկա/են՝. Աահ ունեցող իրենց 
ան դա մն եր ո ւն կը ցա ւա կցին եւ ի հար

կին օդտակար կը հանդիսանան անոնց 
րնտանիքնեըուն:

Եղբ՝ ճիկէրճեանի Հ ամար ՀՄ-ԸՄը 
այն գլխաւոր կագմակերպութիւններէն

Հ.Մ.Ը.Մ.–«ԱՐԱՐԱՏ»Ի ՄԱՐԶԱՍՐԱՀԸ ԿԸ ՄԿՐՏՈՒԻ 
ՔՈՅՐ Ո-ԻՄԱ ՍԱՂՐԵԱՆԻ ԱՆՈՒՆՈՎ

կատի ունենալով Հ.1ք.Ը.Մ.–«Արարատ» մաս– 
նաճիւղի եւ Արեւմտեան Ա. Նահանգներու 
Շրջանային Վարչութեան վադամեռիկ ան֊ 

դամ քոյր Ոփմա Աբեդի-Սաղրեանի նուիրեալ ծառայու
թիւնը միութեան, Կլէնտէյլի Հ.Մ.Ը.Մ.“«Արարատ» մաս– 
նաճիւղի կեդրոնին «Կաւդոյտ» մարզասրահը այսուհե
տեւ պիտի կոչուի քոյր Ռիմայի անունով։

Այււ առիթով տեղի ունեցած յատուկ ձեռնարկի մը 
ընթացքին, բացումը կատարուեցաւ քոյր Ռֆմայի յիշատակին պատ
րաստուած յուշատախտակին եւ անոր սկաուտական օրերու տարազնե
րէն, լուսանկարներէն պատրաստուած յատուկ անկիւնին։ Նաեւ յիշուե– 
ցան քրոջ իրագործումները եւ անոր անունուԼ հաստատուած կրթանպաս– 
տը, Աբեդի եւ Սաղրեան ընտանիքներու նուիրատուութիւններով գոյա
ցած։ Ձեռնարկին գգացակւսն ելոյթ մը ունեցաւ քոյր Ռփմային ամուսինը 
Տէյվիտը։ Խօււքեր արտասանեցին «Արարատ» մասնաճիւղի վարչու
թեան ատենապետ Հելիկ Իսաղուլեան, Կլէնտէյլի քաղաքապետական 
խորհուրդի անդաւէ Րաֆֆի Մանուկեան եւ հանդիսավար Արիկ Գէորգ– 
եան։
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հատեց նաեւ րնթացաւարտ

դո րծ ո ւն կ ո ւթ ի ւն ը,

իսկ նորընտիր Շրջանային

կա մեւս յ

ա ւա գոյն

ան ո լ–(իողովի դիւանին

մա ղթո ւթիւնն եր ը՝.

ՂոյԴ
ա տ են ա պետն եր ը,

ներ ո ւն աչա լուրջ ւ/օ տ եց ո լ–

մը, աււողջ քնն ա ր կո ւմն երն

ղութիւն մաղթեցին անոնը

մասնաճ իւղային եւ

ցիչը, որ կը վարէ շրջանի ՀՄԸՄփ

Կիրակի, Ա Նոյեմբերին, կկսօրկ ետք 
(Ւամը 3~ին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ՀհՅարւաջ նահա

տակդ քայլեր գո վ։

էյրկուշաբթի, 12 Նո յեմբեր ի երեկոյ– 
եան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Յճ֊րդ Շէանային Ներ–

ա–

ւկրով, տեղի ո ւնեցա ւ նորընտիր Շլ^ա–

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Շրջանային վարչութեան

ենեակէն ներս , մա սնա

րայրներ վիգէն կ^ա ւթեանի եւ Յակոր 
թիւֆէնքեանի՝, (վողովի րնթացքին, բա~

դիւանի րնտ՜

ա -

շր ջ ան ա յին 
Յատկապէս Լիարօ ՝իկշիշեան շնորհւս–

մո ո ո ւ/ ա 1/ անն ե~յայտնեց

արււսջին ներ կայացու՜

րո ւն,

կա լ ո ւթիւն

Սլէք Արարատեան՝.

ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈԸԴԻՆ

ր եքշա բթի, 4 9*եկտեմբերին, ս ա>րսա~

դաբանի կբօնական մո ղո վի ատենա

պետ Սիւո.ոն Ծ՝ Հէ՚՚ւ՝ ԼԼղնիկեան եւ ԼԼզ–

ԼԼււաջնորդ Լիուշեղ ԼԼրք– Լիարտիրոսեա~ 
նին՝.

ԼԼււաջն ո ր դ Արբաղանին կողքին,

տաԱքրս Ա էչ ՀրՍ ՝Լ՝Ս ՝ը ղը ղստաԿԷ 
ԼԼրւա ջն ո բ դա յւ ան ի կաղմած դաստիա–

ՀհՍ ՝Լ՝Ս ՝ը ւբադւաքրս Կասաճայս, ԼյՈ~ 
յեմբեբի արւաջին կիրակին կր նչուի իբ–

Ողջոյնի խօսքեր էն ետք, խո րհր դա կցո ւթիւններ ը 
ընդգրկեցին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի յ ա ո. ա ջ ի կ այ աչխատանքները 
մարզական, սկաուտական եւ դաստիարակչական մարղե– 
րու մէջ, ու այս իմաստով ԼԼզգային ԼԼււաջնորդարանին

միութեան ննջեցեա ին երր՝. Որոշումը 
արււսջին անդամ ըլլալով գործադրուե

ցաւ այս տարի ու պիտի չարունակուի 
յաււաջիկայ տարիներուն՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ներկայացուցիչներր 
ԼԼււաջնորդին ու Ազդ– Վ արչութեան անդամներուն ներ

կայացուցին այն ծրագիրները, որոնք կը միտին մասնա՜ 
ճիւղերը օծ՜տելու սեփական կեդրոններով ղարկ տալու 
համար մարոաեան եւ սեաուտաեան ա > եւատան ռներուն: 

ները, որոնք դիմաց կր կանդնի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը> ի խնդիր նոր 
սերունդներու աււողջ ու հայեցի դաստիարակս ւթեան՝.

աուտական ա շիւ ա տ անքն ե~

րու մ ա ր ղին մէջ, Առաջնորդարանը Հ–Մ՝Ը

^ՒՐա՚ՐԿե «Հ/՚՝ Մեսրոպ Մաշ տ ոց՝դ ս կ ա ո ւտ ա

ա ո ւտ ա–

թեան

ցի կբթութիւն եւ ճանապարհդ հատո

24 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9-10 (363-364)



Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

կ Գարեգին Կիւրիւնլեան
ՄՈՆԹՐԷԱԼ

(Լբդաբեւ–, 1 Օգոստոս 1912-^/ն, 
էյգէւպտոսկ ԼԼգ եքս ան դբ կա քարյաքկն

ւա ւո ո ւ. լւ
աշկյա ա անքնե~

կին

տօ~

մ ա սն ո ւթկւնն եբ ը։մկն ինչ–.

սեմկն

ա–

1/1

թա վեըջկն:

եանկն վայել տ օն ա էս մբ ո սթկւ֊ն մը 
պէւոք էբ կա դմւս կ եբ պէ կնք՝. Չէ ոը ան

ճկւղը կը յսյրւաէարյնէլւ ԷԼրլեքսանդբկա

յէն Լքոնթըէաք գաղթած <Հկամք՝հկ նակյ–ւոեսակկն մէէ ւսրւաֆինը Սփիւ֊ո֊քի մէջ՝.

ԼԼրւաէնոբդանկստ Լքայբ էկեղեցւոյ մէջ

շատակէւ գբքո

թկւն, տողան/յք եւ. սլւսսքեթսլոլկ բաբե– 
կամական մբւյում «ձքամք՝>՝)կ ւէեթեըան–

յաւէ^տ բւսօ՜ւ 
բու. յկշատա

եւ. Տկօ/նա Հաճէթեան՝^ մաբւլասբահկն 
մէջ ւոեղկ պկտկ ունենայկն 100~ա մեա կկ

ա–
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I Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

Աանիշ ակազոյն մ եր շապիկն եր ո վ 
մարզասրահ մուտք կը գո րծենք: Հ ան-

էսումբր ն ո ւա գել կ կը գագրի, զգաս

ղ իսատեսներու ն մեծ մա ս ը ոտքի կ։

կ ա ղա ղա կ են • ո ւր իչներ իրենը ափերը

ղա շտ ին կեդր ոն ը։ սյ -

տութիւն մը կու գայ վրաս։ կը նայիմ 
չորս դիս՝ Աստուա՜ծ իմ, արիներու բա

նա կ մր կայ շուբ^ս՝. եր կայ են բոլորը–

ներ, արենոյշներ, արծուիկներ, գայլիկ– 

ներ, մարզիկներ––– եւոԼոէ,էԼ^ եւՈ1Ո է1 եԼ՝

դկմքերր ու զգացուած։ կարծես գիտա–ատ կաուտ– Խ որհուրգի անդամ եղբ– էեւոն 
ԼԼրւսպեան– ((^արւա^ եղբայրներ, օրր 
ձերն ^՜»։ Օրը մերն կ–––։ ԼԼյոՀ մեզմովկա զմա կեր պո ւթիւննե֊ու

հարիւրամեայ <^կ ա մք՝ք) ին

օրն կ։ Այլեւս իր ձայնը անլսելի կ– Մենք, տողանցեցին անոնք։
անցեալի օր երկն մեր մկջ

սյ տ ա~ր ու

կը հետ եւինք մեր հոգիներ

ա աս ա

շ ւսբաթավերջը՝. ձաա էս : Ու֊ մենք կր քա լենք, մեր հո

գիներուն մկջ մեղի հետ տանելով ներ–

հՒ ք՚՚յւ՛ Ս°՜
սր ծայեաս–. ԷԼպա, Կա ս դրս ո ւրրեա ն կազ

մակերպիչ յանձնաէսումբին կ ո ղմկ եղբ–

100-ԱՄԵԱԿԻ ԲԱՑՄԱՆ

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՏՈՂԱՆ8ԲԸ

Ո եր բա թ, 26 Հո կւո եմբեբ 2012-^7 երե–

պիկներ, հարի

՚ուգական մեծ կազմակերպութեան 
ւլ սյ տ կ ան ե ւ էւ ո ւթե ա ն վեհ ա նձն հպար– 
թիւնը զգալով՝.

րիները, անոնցմկ ետք մենք։

այրս ՝֊Լարօ՜արասր րգրաս եւ յրա– 
Հաճկթեան՝$> մարզասրահին քովի

Նիւ֊ ճ րր զ իկն ու էոս ԷԼնճելրս կն եկած 
եղբայրներ։ Հանղիսատեսներն ու հրա

ւիրելս լներ ր հասած են ու մարզասրա

հին մկջ իրենց տեղերր գրաւած։ Մենք

գաբ Միջերկրականի

վեթերան մարզիկ եղբ– փարուման ՝իիլ–
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ

ափին ծնունդ արւած <^կամք՝^ի Ողիմպո

սէն Աղ եքսանդրիայէն:

թեր ան մարզիկը, դանդաղ վազքո

դիծին միւս ծայրր եւ կը յանձնուի պա

տանի մարզիկին՛ (^կամք՝))ի ո դին է որ

կը յանձնուէր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝՜^կ ամք՝ի)ի նոր

սեր ու նդին,
քեթպոլի բա

թեր անն եր ու

ր եկ ա մ ա կ ան մրցումով մը, ամք՝ի)ի վե~

րուն միջել՝. Խազը 1/եր^ կր գտնէ յայտ– 
նօրէն /աւ մարզուած Հ-Ր-Ը-Մ՚ի յաղ՜

նի մեր գիծին ծայրը, կը յանձնուի հոն

ա–

նի մարզիկ

կոն կր չա ր ո ւն ա կ ո լի պ տ եցաւ ՀՄԸՄ՜Հկամք՝)>ի յաղթանա

կով։ Տեղի ունեցան նաեւ պասքեթպորի 
տյ/ մրցումներ Հ-Մ՝Ը–Մ՜«(Համք՝>)ի պա

տանեկան թումբերուն միջել ու, վէր– 
ջ ա պ է ս , գնդակի ազատ արձակման 
մրցում Հհկ ամք՝հի վեթերաններու մի–

Արւա
յի հայո9 թեմի

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐՈՒԱՆ ՄՐՑՈՒՍՆԵՐԸ 
ԵՒ ա֊ԱՄԵԱԿՒ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

Նոյն որը, երեկոյեա ն ժ՜ամը ( ՏՕ՜ին, 
Հայ կեդրոնի <^Ահ ա ր ոն ե ան՝>՝> սրահին

մէջ տեղի ունեցած քոքթէյքին յաջորդեց

ՊԱՌՒԵԹՊՈԼՒ

ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑՈՒՄԸ րին,
սօ՜

էին Ու֊աշինկթրնէն յատ

հանդիս ո ւթեն էն ետք,

<ձկամք՝ք)ի եւ ՀՐ՝Ը–Մի երէց իյումբե–

եր ե~

տ

ները։ Ա

էյյ,

ան դա մ եղբ. Արմէն կէ 
՝յար եր Ւսօս օեն մէ9 ռնա

ա

ա ս տ ա

ս
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աստառ.

100 - ա մ ե ա կ ի

ային հպա ր տ ան՝ 
մական նկարներ՝.

Աւելի ուշ, մտերմիկ պա

կ երթար կազմակերպութեան

եաններ ը։

դաղութի կ աղ մակերպման մէջ:
կանդն ած կին դկպի խորան 

ա ո.ա^ն որ դո ղ ան ցքին երկու կողմերը՝.

արտասանեցին դաղու

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏԸ ԵՒ 
ԿԷՍՕՐՈՒԱՆ ՃԱՇԸ

բկն երկու հողի, անցքէն քալելով, ծաղ

կեպսակ մը զետեղեցին խորանին ա ո.– ինչ՝. Այսօր, ամկն ինչ արդէն դարձած կ 
յիչա տ ա կ՝. Այն չա բա թւս ւՀ երջը, որ քով–

ւօ տ եան, յա ւա ր տ Աուրբ Պատարագի, 
Աոնթրկւսլի Աուրբ Աակոբ Արւա^ն որ դա - 
նիստ էյ կեղեցւոյ մկջ, տեղի ունեցաւ հո– 

ունեցաւ Շևաշղերոյլժ ^այ Կսդրոսր պա

տէ պատ լեցուն <^Ահ ա ր ոն ե ան՝Խ սրահին 
մկջ՝. իքօսք ւաւաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Պ*անատայի 

շուք լեցուց մեր հոգիները, նոր իմաստ 
տուաւ մեր կեանքին, դաստիարակելու

Ո

կին՛. Այդ օր

.ամներու յիչւստւս– 
րիչ կր երկսեո. արի–

Հայկ Ակոբեան՝. Այս արւիթով 
>ի մասին պատմական ակնարկ աւանդը՝.

խտշշտխտէ տէտբտ տսօբ օոժ էԽ Բօրօ

յւժրու
Տ® Օ ւ

Րս11 օք շհօ.ոո.6,
Բօտէշքսէխ ժշշօրօէշժ 36 րօօրոտ 
ասՅ 6 տսւէշտ ^ւէհ ւոժւ\մժսռ1

ժւրշշէ ըլշշհտտ էշԽբհօոշ 1տշ> 
տէտրոշէ շօոոՀՇէէօո, րուոէհշւր, 

տօքշէ)Հ հօ% աւժ ՏԱէ611ւէ€ 7^1Հ 
Բրհօ-էշ հօ֊էհրօօտ \բւէհ հարժր^շր.

Բհշ տաէշտ սշշօաոՂօժօ-էշ

3 օճս/էտ օր օ քօրուխ 
բօրշոէտ օոժ 2 շհԱժրշո.

-

ւոքօտ^բ^աօո-աօոօշՅսշօրո 
թ^Vաօո-աօ11^^^ս. շօա

/ . V.

1 ■ շա
10X7 Ո ւո. է՛11՜։

•

1 լւ
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.

«տա –աւաք, 
ււ<7Հ7/ րօսո տււ։ր>> 
ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ 
ԳԱՍԸՆԹ-ԱՑ-Ք

Հ Թղթակիցէ 
Հ ԵՐԵՒԱՆ

պտեմբերէւ ^Տ-ից Հոկտեմբերի 6֊ր Հ-Մ Ը Մ ՜ 
–ՍՍԿի էո(,ս անդամներ մեկնեցին Ո ւքր լյյն՜ 
ա մասնակցելու Լվովում կ ա ց մա կեր պո ւած 

«Տւր-հ/ԽճՋրո, \\նէշհ ՝՝/օսր Տէշբ» ո ւս ո ւրո ղա կ ան 
դասրնթացքինթեման մարդու իրաւունքնե՜

ս

րՒ կրթ^լ֊

(^Երիտասարդութիւնր շարմման մկէ՝;՝) 
(7օսէհ ւո ճշէւօո) ծրագրէ/ շրջանակնե–

դիսանում կր դործրնկեր կաց մա կեր– 
պութէ/ւն։ Ծրագրին մասնակցում 
կէ/ն քա/ւասուն երիտասարդներ եւրո

պական տասը երկրներից՝. Հարկ կ 
նշեը որ մ ա սն ա կիրն եր իր ին ը յատուկ

/Ա՜

միջ~մշւս կո ւթւս յին երեկոյէ/ րնթաց–

կարքիներով երիտասարդներ կին– կադմակերպիչներն հոգւս՜

րնթացքում՝. Ն ա էսն ա կան պա յման ա ւո ր ո ւած ո ւթեա ն համա

ձայնէ թեմաներից մի քանիսը մա տ ո ւցո ւել են հկնց մա սն ա կից– 
ներէւ կոցմից, /Հ^/7 քալ արւիթ կր դասրնթացավարի հմտու֊

(յրիտ ա ս ար ցն երէ/ն ներկայացուել 
նաեւ, մւսրցու իր ա ւո ւնքն եր ի կ րր՜

նո9Ը–

տ ա ս

ԳԱՅԼԻԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵԲԻ
ԴՊՐՈՑ֊ԲԱՆԱԿՈՒՄ

Պ՝րեթկ բոլոր մի

ան~

այստեց կին հաւաքու

դամների դայլիկների պա~

ման կա վարմո ւթեան ոլորտից, ովքեր 
հանց ամանալից ներկայացրեցին փոք–

Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ւս շէսատանքը արւաէիկ այ//ւմ 
ս տ ա նձնել ո ւն պատրաստակամ քո յր՜ 
եցր այր ներ :

կ ո ւթի ւնն եր ը՝.

տակն կր համակարդել աո.կայ դաստիա

րակչական ացբիւրներն ու պատասխա
/ս֊

ոյեմբերի ԶՅ՜ից 2ւ5~ը Հ–Մ՝~ 
Ը-Մ ՜Հ Ա Ս Կ ի կենտրոնա– 
կան ց.ր ա ս են եա կո ւմ աշիյոյմ

ց.իտ ելիքներ եւ կ ա ցմա կ եր պչա կ ան 
հմ տ ո ւթիւնն եր տեցերում համակարդը– իր ավիճա կային էսնդիրների միջոցով
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որ գւս յլիկո ւթիւն ըմասնակիցներն աո.իթ ունեցան զգալ 
իրենց գայլիկի դերում հասկանւսլու 

մինարներ եւ գործնական հմտ ո ւթիւն– 
ների կատ արելագործմանն ուղղուած

յլիկների հետ

ա ա

վերֆիններ իս բուն կա ր իքն եր ր սկ

աՆխ

տ

Հ.Մ.Ր.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի
ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԴ 

«ՒՃՇՒԼՏՇՕՄՒ 2012«ՈՒՄ

ս ա գսր պո ւսց եւ յաշո ղո ւլւեեա Ա բ ա Ացղ ացո լեց արշաւ՝. Ուշագ

րաւ էր ա զգային երեկոն՝ որի մամանակ ներկայացուեց ազ– 
գային խոհանոց՝ երդ ու պար՝.

Հ՜ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

կտ եմբերի 9 -14, 
ե ա ո ւ տ ա ե ան //

տ ա ր ած ա շ ր^ան ի 
՚7 ա սնո կ ա մենկ ա , 
ս շրջանի չավւա– 

դամների (1՜0\րՇ1՜) վերապատրաստման «5ճԸ61ՏԸ0Լ1է 
2012» ՀԾրադրի՛ր քո ուղին՝ խաղա քո խւսղրք) խորագրով

տասւսրդների՝ ովքեր պէւոք է աշխա–

յին մա–

ազգային սկաուտական ինը կազմակերպութիւններ:

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝–Հ Ս Ս Կ ■ ը ներկայացնում էր 3 հոգանոց պատ– 
ւիրակութիւն ^ղբ՝ Հայկ կալւապետեան, քոյրեր ԷԼնն ա 
ԼԼսատրեան եւ Լենա Հայրապետեան: ներկայ էր նաեւ քոյր 
նարէ Խ լղաթեանը, ով հր աւիրուել էր ո ր պ է ս երիտասարդ 
փորձագէտ՝.

կանի՝. Մասնակիցները վերադարձան հաճելի յու–

թիւններն ու գիտելիքները ծրադրերի մշակման ոլորտում 
ներդնելո ւ՝.
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ6ԻՒ2

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԻ 
ՏՈՂԱՆՑՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

նցքէն ետք, սկաուտաՀ Թղթակից
Հ ԱԹԷՆՔ

էրակէդ 28 Հոկտեմբերէնդ

Գոքէնէոյ

կ եբ պո ւած տօնակատարութեանդ դափ

նեպսակէ ղետ եղ մ ան եւ տողանցքէն՝.

*1յաէյորդ տարէներու նմանդ այս

ծն ողներ ու եւ հա յր են ա կ էցն եր ո ւ ներ–

մաքճեան՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Պ՝ոքէնէոյ վար

չութեան ատենապետուհէ քոյր /րէթա

նաստանէ աղդայէն տօ~ 
արւէթով Նէքէայէ

կան շարքերր էրենց ներկա–

ա ս տ ա նէ Շր^անայէն

Կ՚Ք^յՒ Օսի ա վ^սենէէ կեդրոնական 
պողոտայէն վբայ՝. Տողանցքէն ՀՄ֊ 
Ը՝Մ՝Է Պ՝ոքէնէոյ մասնաճէւղբ մասնակ–

Սկաուտ ■

թէւննեբով արդէւնա–

տ ւո ա

մակնեբէն սկսեաք մէնչեւ սկաուտներդ 
երէցներդ ա ս տէճ ան ա ւորն եր , թմբկ ա– ա ս տ

նցքէն ւսրււս եԴՒ ղ ա

ԸՄ-Է անունով դափնեպսակ մր ղետե– 
ղեց & բջանայէն սկաուտ ճէւղէ խմրա թէւնը՝.

Հ-Մ Ը Մ Ի ՆՈՐ 
ՎԱՐԶ ՈՒԹԻ ԻՆՆԵՐ

Անցնողշաբաթներուն, ւսնդա– 
մական իրենց ընդհանուր ժողով– 
ները գումարեցին եւ նոր վարչու– 
թիւններր ընարեցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Ալմելոյի, Լոնտոնի եւ Փարիզի 
մասնաճիւղերը։

Սսւորեւ նորընտիր կազմերը։

Հ.Մ.Ը.Ժ. ԱԼՄԵԼՕ
Եղբ. Սարդիս Տէր Ղազար– 

եան– ատենապետ
Եղբ. Օհաննէս Օհաննէսեան– 

ատենադպիր
Եղբ. Աւղան Ասլանեան– գան

ձուլդ ահ
Եղբայրներ Րաֆֆի Ամիրխան֊ 

եան, Գէորգ Օհանեան, Մ՜ասիս 
Պօղոսեան եւ Մի փան Խաչա– 
տուրեան– խորհրդականներ

Հ.Մ.Ը.Մ. ԼՈՆՏՍՆ
Եղբ. էտմոնտ Աբրահամեան– 

ատ ենա պետ
Եղբ. Ալէք Խաչատրեան– փոխ 

ատենապետ
Քոյր Մելինէ ճէյքոբ– ատե

նադպիր
Եղբ. Շի բագ Վարդանեան– 

հաշուապահ
Ե ղբ. Պ ե տ ր ո ս Մ ա ր տ ի ր ո ս– 

եան– սկաուտական
Քոյր Ափն Աբրամեան– տըն– 

տ եսական
Քոյր էտրիան Խաչատրեան– 

մարզական

Հ.Մ.Ը.Մ.-ՖՐԱՆՍ
Եղբ. Անդրանիկ Պահարեան– 

ատենապետ
Եղբ. Անտրէ Տատւսյեան– 

ատենադպիր
Քոյր Այտա Խանճեան– գան– 

ձապահ
Եղբ. Նազօ Նաճարեան– հաշ– 

ւապահ
Եղբայրներ Լեւոն Պաղսսս– 

սարեան, Արամ Սիսեռեան, ժո֊ 
զէֆ Պետիկեան, Աբօ Վէգիլեան 
եւ Ալպէր Մահպուպեան– խոր– 
հըրդականներ
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

Հ Մ Ը ՄԻ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՊԱՄԲԵԹՊՈԼԻ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ 
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԸ

թութեան մաբղիշբ ֆուատ վԼբյրմէս,

Հ Թղթակից՜
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

բձփշկը

քեթպոլի աղջկանց թումբին նեբ կա յա–

պւս սքեթպո լի ֆետեբաս իո~ 
Հ-ՄԸՄի ներկայացուցիչ

տոքթ– ճ Ո նի Իպրահիմ, վիճա–

Ժ՝ոէլ Ապտկլնուր։

ճաշկերոյթին րնթացքին հայերկն եւ

Անթիլիասի մասնաճիւ՜

՚քեթպո լի յանձ–

պէյլ/1 «Օշրն պլու՝ք> ճաշարանին մկջ՝.

տօնական հիւրեր, Հ–Մ՝Ը–Մ՝ի Անթիլֆա– 
սի պասքեթպոլի աղջկանց էսո ւմբին հո

վանաւոր ՀՀ՝ի ոնթին ենթՀ7Հ» Հաստատու

թեան ն եր կա յացո լցիչը, Անթիլիասի քա~

ցո՚֊ցիչյշ եւ Հ-Մ Ը֊Մի Անթիլիասի ըն– 
տ անիքը՝

Այս ա րւիթո վ տեղի ո ւնեցա ւ մասնա–

ճիւղին 2012-2013 տարեշրջանի սլւսս–

Լիբան ան ի

եղբ՝ Եղիլւյ Աբապոնեանի եւ Ասիոյ ֆե–

տ ա ս ա քեթպո լիտեր ասիոնի րնդհ անուր քարտուղար 
եղբ՝ Աակոբ ԼՍաչեբեանթ

Հ-ՄԸՄի Անթիլիասի մասնաճիւղի

քեթսլոլի թումբին մաս կբ կ ա ղ մեն

2012-2013 տաբեշբջանի աղջկանց պաս–

3)ւսբկս, Աուլա Աբր ա մեան, վ^բիստին 
Աուֆւսբկժ՜, *Հյայիբի Ոսկեբիչեան, 
էո ւպնա Ապտալլա, Լիեղբի թոբոսեան, 
էասմին Աբապ՝ Լիակի Ջրաքարեան, Աա– 
յա ֆաբահ , աՄԿ Սէմէրճեան, Ն1յյՐ^աւ11 
Իթա նի, Աաբին Ավա ճեան, աթրին Հա մ

եւ Լաբա ^Լբաճեան։ իյումբին գլիյաւոբ 
մար զիչն կ ճոբճ Արիքի, մա բ մնա կբբ–

քոյր

քեթպո լի ներկայացու

երգիչ Արարատ Ահարոնեան։

ճ ա շկեր ո յթին

ա–վերջին բաժինով,

նիկ Աաբ–

Հ Մ Ը Մ Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԲԱ8ՄԱՆ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԻ ԻՆԸ

թեամբ, 200

տ ա կ ան

Հ Թղթակից՜
Հ ԱՆԹԻԼԻԱՍ

տարեշրջանի բացման հանդիսութիւն։

•Մ՝Ը՝Մ՝ի Անթիյյիասի մասնաճիւղի վաբչ

Ակաուտական Լք ո բհ ո ւր րլին ու խմրապետա֊ 
կան կազմին կազմակերպութեամբ, կիրակի,

ղանցեցին Համաղդայինի Մե–
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ՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ

ին տեղէ ունե–

թիլն՝.

Հրաւիրելսլներու շարքին էին Պսայիմ– 
1իրղհեր~1իա(եզո ւպ շրջանն եր ո ւ քաղաքա֊

ն Տէր Սարդիսեան, Անիժիւիաս֊Նաքքաշի 

րիչեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի Շրջանային 

եան, էիբանանի Շրջանային Սկաուտական 
հյորհուբդի ներկայացուցիչներ, Շրջանային 

մինն եր ու ն եր կա յա ցո լցիչն եր , ծն ո ղն եր, 
համակիրներ եւ ՀՄԸՍի բա ր եկ ա մն եր ո ւ

8 արիներ կատարեցին իրենց երդման արարողոլ

8 արենոյշներ ստացան ք՝ • կարդ՝. Տեղի ո ւնեցաւ իյմր 
կան կաԳմՒ ա ս տ իճ ան ա տ ո ւչո ւթիւն հետ եւեա լ ձեւու^

պար մը, արիները ներկայացուցին չարքաշութեան կենդանի

Աարւոււլոաս \ւրոբյ բա բապետ), պօքլ ՚//ալեա ս \դւորւ բարա

պետ), կարին կ էօքճեան (պալու) եւ 1իարլինա ֊իէչիչե տն(պ ա՜ 
ղիրաի–

Ապ ա ներկայացուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր մր, 
որ ն ո լիր ո ւած էր հայ ս կ ա ո ւտ ո ւթ եան 100-/77 մետ կին: Յայտա

գիրը կ ընդդրկէը թատերական ներկայացում մր, որուն 
դէպքերը տեղի կ ունենային 2037 թուականին հայ սկաու՜ 
տութեան հիմնադրութեա 2/125 ֊ամեակին, եւ որուն րնդմէջէն 
օրուան իյմբա պետն եր ը կը յի շէ ին մասնաճիւղին մէջ իրենց 
ապրած օրերն ու յիշատակները, մասնաւորապէս , 2012 
թուականի վերամուտի աշիյատանքները՝. ԷԼյսպիսով, մոկիի– 
ները եր դեցին մոկլիին երդը, պարմանուհիները պարեցին 
հայկականը ու եւրոպականը միաիյւսրւնող պար մը, գայլիկնե– 
րը, արծուիկներն ու մոկլիւները կենդանի պատկերով մր ամ– 
բողջ դաշտին տարածքը օդտաղործելով գրեցին «100~ա մ–

Յայտադիրր փակուեցաւ ւ 
7ւն մա սն ա կ ոեոան ս//աուտա

թէ յայտ ագրի ըն թացքին ցուցադրուեցան քանի մր տե

սեր իղն եր, որոնցմէ մէկը կը ներկայացնէր մասնաճիւղին ա շ–

նէն գաղթած մասնաճիւղի նւսիւկին իյմբա պետն եր ո ւն կո Ղմէ> 
որոնք իրենց սրտի իյօսքն ու հաճեչի դրուագներր կը փոիյւսն–

յին աշխ

ա–

ս ղաուտա 
ա ր ի~ա ր են

ճիւղերէն մէկը մոկլի, դայլիւկ֊արծուիկ, 
էց֊պարմանուհի։ Ջերւքերուն վրայ դրր~ 
լի ն որ տարեշրջանի ա շիյա տ անքն եր ո ւն

Հ Մ Ը Մ Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԽՄԲԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ՄԻՋԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ՋԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՐ8ՈՒՄԸ

ի Թըլջակի^
V ՊԷՅՐըՒԹ

րի, (իըտէյտէի, Պէյրութի, Պուրճ Հա֊

ի եւ ճիմնիի իյմբապետական կաղ–

մեբուն, ոբոնք եբեք մամոլան ընթաց ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ

կտեմբերին, մասնակց

քին գիտելիյքներու իրենց պաշարը րս– 
տ ո ւգեցին մրցակցո ւթեան հաճելի ու

ՕՐԻՆԱԿԵԼՆ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

ս կ ա ո ւտ ա կ ան հե

մթնո լո րտՒ մԸ
Զ ա ր դ ա ց մ ան ա րւա

կի, 28
թեամբ ՀԱ Ը-Ս ի ԼԼնթիլիասի, ԼԼյնճ

մցցումին ջՒն

հ ան դ ի ս ա ց ա ւ Հ,–ՄԸՄի Անթիլիասի

ա–

տաքրքրական եւ օրինակելիւ յայտադիր–

տ ա

Մասնաճ իւղեր ո ւ

ամիսներուն նաէսաձերւնած է ՀհՍասնա–
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յ

Հ Մ Ը Մ Ի ԱՅՆՃԱՐԻ ՇԵՓՈՐԱԽՈՒՄԲԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՌԱՇԱՅԱՅԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ

ի Թղթակից՜
Հ ԱՅՆՃԱՐ

պիտի ղործադրէ սկաուտական օրինա

կելէ յա յա ա դիրն եր :

Նաիյաձերւնութեան արւաջին աչիյւս– 
տանքը տեղի ունեցաւ Կիրա կի, 28 Հոկ

տեմբերին, ճիւնիի մկջ՝. Շրջանային

ա–

ա–

ո ւն եցա ւ ա րւա–

աուտակւսն հետ ւսքրքր ա կան յայտա՜
կա տ ա ր եց լիբ ան ան ե ան բանա կի շեփորախումբը, ապա

ա րւաչս ո ր 
տար իներ

ուղղուեցան ղկպի ք)՝աշայայի բերդ, ուրկէ 69

■ ք սII օք Շհյւրրոշ հօէշԼ Շօոտէրսշէւօո, Բրօոժւ ձրշհւէտշէսրտ, 
1ոէ€րոոէ՚ւօոօ1 Տէէամռրէե, 100աքրօու էհշՄշբսհ1և Տղւարշ
որսէ 15 րաաւէտտքրօու էհօ ճշրշրրտ 1ոէտրոոէ՚ւօոո1 ձւրթօրէ.

■ 44 8օօուտ օոժ 3 Տսւէշտ ^ւէհ յմ1 շօրոէօրէտ,
ո11 օ1՚ւոաէօ շօոէրօևմ, ու՚աւեոր,
տհօաջր օր հօէհրօօու ա՚ւէհ բրԽօէօ \\քՇ. հօէրժր^օր.
Տռէշ11՚ւէշ տէշրոէ1էւօոէւ1 մւրօօէ ւէ՚ա1 բհօոօ.
Խէտրոտէ & Շուա1 օօօշտտ.

® 1ոԺԽ1Ժա<ղ112։€(1 <ւո(1
ք>6րտօաւ1
24 հօււր րշշշթէ ՚ւօո 
որսէ րօօու տօրր՜ւօւ՝

■ 8<ւր

XV XV XV. ©սրօթշհօէշ1. <ւրո

< ^/Դհհ^/հհ/ /<) ,

ՀՀՀՀ՚ՀՀ ՏՀ .

32-38, Լ43.որՁ.հօճօսէ1Ձ.ո Տէրօօէ,
\օր^Ձ.ո 375010, >\րրՈ6ուՋ. |
1շ1 374 10 54 60 60 • Ր<ԼՃ 374 10 54 60 50 ք 

ՏՁ1օտ@©սրօթօհօէօ1.Ձ.րո
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ԵՂԲ. ՎԱՐԴԳԷՍ 
ԾԲՏՈՒՐԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
ի Յակոբ Քէշիշեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ ~

ւստու

2012-^ն, Ծ ա տ ո ւր եան գ եր դա ս տ ա ն ը, Հ • Լք՝ • - 
Ը–Լք՝՝ի Լի բան անի րն տանիքը ել լիբանանեան 
հեծելա ր շւս ւր ունեցան մեծ կորուստ մը, երբ 

տանիքին, հա ր ա զա ան եր ո ւն ու իր շ^ւսն ա կի բոլոր եղբայր– 

իբրեւ հեծիկի մարզիկ՝. ԼԼն եղած կ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի եւ Լիբանանի 
ւսզգային խո ւմբի մարզիկ, մարզիչ, հեծիկի յանձնաքսումբի 

պատրաստութեան դասընթացքներու

ինչպկս նաեւ Լիբան անէ հեծելարշաւէ ֆետերասիոնի ան~

լուրւ ու

սա կայն խիզախօրկն կարծիքները արտայայտող ժողովա

դարբնոցը հայ դպրոցն կ, եղած կ ԼԵՀԱՄ՜ի հիմնադիր ան~ 
դամներկն մկկը տարիներ շարունակ վարելով Հ Մ Ը Մի ԼԵ–

կան՝.

ՃԶ60~ա կան թ թեան իբրեւ գնահատա

մրցանիշ մը, երբ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ յաջորդական հինգ տարիներ շա

հած կ Լիբանանի հեծելարշաւի իյմբային ախոյեանս ւթիւն ը 
1961-1965։ Լիրցանիշ մը, որ ցարդ կը գոյատեւկ՝.

լարշաւի միջազգային շարք մը մըցաշարքերու։ 1959֊/րն ան 
մասնակցած կ Միջերկրականեան խազերուն, 1963-^րն իտալ– 
Ւոյ եափոիի քաղաքին մկջ տեղի ունեցած միջազգային մրցւս– 
շարքին, իսկ 1966-^2/ թ՝այլկնտի միջազգային մրցաշարքին եւ 
ասիական խազերուն՝.

Հեր ջին անդամ ան հեծելարշաւի մրցաշարք մը շահած կ 
1972-^5/, երբ արդկն ամուսնացած կր եւ ունկը երեք զաւակ՝.

կ աւարտի՝. ԼԼն մեկնեցաւ ւսրւանձին ձգելո վ մեղ ու 
մա տ նել ով Լիրանանի հեծելարշաւի մարզր ընդհանրա 
իր ընտանեկան պա ր ա գաներ ը, հարազատները, բա

Սիրելի՛ եղբայր Հարդգկս, 
Մո ւն, որ եղար տիպար ւ

լարշալի ֆետերասիոնին մկջ րՒ՜

ՀՏՀՏ^-ւսկւսն թ
Հարձքդ կատար սիրելի՛ եղբայր՝. 
Հողը թեթեւ գայ վրադ՝.
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ԾԱՌԱՅԱՍԷՐ ԵՒ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ՎԱԲԴԳԷՍՐ

ա կա տ ա դի ը ը երբեմն իը 
դաժ՜ան օըկնքնեըլւ կը բա~ 
նեցնկ մեը վըայ՝ նոյնիսկ

)

չ ալ տխրութիւն՝.

ախոյեաններու մա ր ղ իչ ր ՝ ազդա 
բերու մա ր զիկը՝ տափարակ ճա 
վըայ թկ լեռն ա յին հայրերու՝ Աս

թՈւատիհ Ապտել Նուր
Լիբանանի
հեծելարշաւի ֆետերասիոնի 
նախկին ընդհանուր քարտուղար 

\ ՊԷՅՐՈՒԹ

ատ սիրելի կ ոը

Կարծես ան շա 
նախրնտրեւյ միանալ իր կողա 
Լուսինին՝ ու երթալ հ ոն՝ ուը ո չ րյա լ

աշխատանքր թ կ՛

վըայ թկ այլուր հասնելով մինչեւ հեււաւոր 
երկիրներ՝ ա պա վեր ա ղ ա րւն ալո վ Լիբան ան 
հիմր 7^,^//7/՜ ԼԵՎԱՍ՜ին՝

դուն վաղերյիը ծառայու– 
նտեսելով տաըիքդ՝. Աղար 

քաջալերող՝ երկու յատկանիշներ՝ ոըոնք

Սիրելի՛ ւԼաըդդկս, կը խնդրենք Ա

բանանի մկջ Ա՝ ատու^ 
նիքն կ՝ տասնեակ տա

լ մնաւյիր մինչեւ կեանքիդ վեըջը՝. Լի՜ 
եան ըն տ ան իքը հեծելարշաւի ընւոա–

Մեր միակ մխիթարութիւնը քու ժարււսնղած ըն տան իքդ 
Լս տա՚< եղիր, որ անիկա վառ. պիտի պահկ քու յիշատակդ՝

ղուս սեր՝ ալսոյեւսսւս– 
թիւննեը՝ թեքնիք եւ

«էսկկր Աը–

դյո ւէժսլո լքս տ 
փ ահքկճե ա նխ 
թին՝ֆի մահը–

տ ա

դուժ՜եւյրն սրուրրեաս դաս՜ 
նախկին մաըզիկնեըկն՝

աուտա

Հալկպ՝ 1938 
կանին՝. Փոքլւ տաըի–

ըբբ֊՛– ղայո։լք 
ֆութպոլը յատուկ հե

տաքրքրութիւն ս տ եղծ ե~ 
յ ո վ՝ պա տ ան ի տ ա ը իքկն

ԵՂԲ ՅԱՐՈՒԲ՝ 
ԲԱՀԲԷՃԵԱՆԻԿՈՐՈՒՍՏԸ

միո ւթեան

Տ արի

մւսկւյած կ

խո ւմբին՝.

7ք, մա ս

ի 7հսֆֆի Ժիւլահեան

Հ ՀԱԼԷՊ -
Ա– խումբին–. 

կանին՝ իբըեւ 
՝ ֆութպոլկն 

դադըելկ ետք՝ աւելի քան 
տասը տարիներ ան ս՜ 
տ ա նձնած կ Ւսումռեն

1970 թ

նութիւնը՝. 1980-^-ն ետք՝
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ական թումբերուն՝. ԼԼն ո րեր կար տարիներ ան մ ա ս կազմած կ

եղած կ կիշէՒ

ու համ ես տհեզ ստանձներ նաեւ Լք– Պ՝ր իգո ր

սակարկ ծառայող անդամներկն մկկը՝. 
Ծանօթ կր իր ներողամիտ սրտով՝. ԼԼն

ո ւ ս ա ւ որէչ եկեղեցլոյ դպրաց
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ՋԱՂԱՑՔ
Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

նոյնպէս:

ր մտիքն երը աղալու 
գործիքը կը կոչուի 
«Ջաղւսցք՝», գործի֊

բնութեան ո լծ՜եր էն օգտ~ 
ո ւիր Շինեցին հովի ո լ–

չորս

հոսքին ումով աշխատող 
ջաղացքներ՝. Մեր օրերէն

շինուած այս ջաղացքնե

մտիքները մաքր ել ու աղւսլ ոլզեցին 
եւ նախնական ջա ղացքներ շինեցին՝. 
ԷԼրւաջխև ջաղացքը նման կր սանդին 
(հաւան), որուն մէջ ցորենը կը էեցը–

րը շա տ

եղան ա կի կը փսխուէր

նէին եւ քարէ թակով կը ծեծէին՝.

Ե գիպւո աղիներ ը ա լիւր ը կ

քը՝. Այս պաւոճարւով 
մարդիկ ջաղացքին մօտ

ա -կը հսկէին եւ աղօրիքին անիւը կեդ–

ղացքնեբը գործարաններու մէջինք– 
նագործ կը բանին՝. Ցորենը կճեփէն

կո ւ

յին երկու տափակ քարերու մէջ– Եր–

քա ր եր ը հ ա կա րււս կ ո ւղղո ւթեա մբ

բոնէն կը դարձնէին հ ովինկամ ջո լ–

րին ուղղութեամբ՝. Հոլանտացիներր

կը դարձնէին՝. քվետոյ, հրւոմէւսցինե–

աշխատողներուն թիւր

հարիւրաւոր տարիներ ա ոաջ շինէ– 
ցին հսկայ հողմաղացքներ, որոնք 
այսօր երկրին յատկանիշները դար

ել քիստէն կը ղատեն, հողերէ եւ փո

շիներէ կը մաքրեն, յ

ալիւրի կը վերածեն ՝. Աղաց–

մէկՒ Ւ2եցոլցՒն– ձած են՝. ւած մաքուր ալիւրը կը լեցուի տ ո

Այսպէս, նախնական ջաղացքնե

րը ԿմԼ գործէին մարդկային ումով եւ 
շատ յոգնեցոլցիչ կ ըլլային՝. Երբ տա՜ 
րիները յարւաջացան, մարդիկ սկսան

գարուն, ջա ղա ցքն ե ր ը

սկսան բանիլ «շ ոգ եշ արժ՜>> մեքենա– 
ներով, իոկ 2§~րդ գարուն ելեկ–

րակներու մէջ կր վաճարւուի շու–

որենը մէկ տարի ապրող

մրն է՝. Ան տարածուած է աշխարհի բո–

վայրի եւ մշակովի 25 տեսակ՝. Ան մշակուած

կանէն ի վեր՝.

ել մաքարոնի արտադրութիւններու մկջ–. Անկէ կը ստանան բարձրորակ ալ

քոլ, օսլայ եւ սոսինձ՝. Ա՝ ղոտը կ օղտադործուի ո ր Աքէ ս ցամքար եւ ան ա սն ա - 
կեր, ինչպէս նաեւ թուղթի արտադրութեան մէջ՝.

ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9-10 (363-364)



ԿԱ8ՈՒՆԵՈՇ հԻՆ

ԿԱՏՈՒՆԵՐԸ

կատուները ըն ւո ե

(/ ա տիներէն Բշ11Տ 

ՇՋէԱՏ) ընտանի, 
մսակեր կաթնա– 
ս ո ւ ններ են։ Ա ՜ 
նոնռ եր աատեա–՝

ւ, ս իպիր եան կւ 
ատու, ԼԼնգորա

Մարզիկ անոն 
որպէսզի ազատ

ա ՜

կր նկատու.

տ ո ւն ե~

տ ա

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

Աչքը յարւած երկնքին,

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ 
խորդ թիւին պատասխանն էր 
սին)։

Ընտանի կա տ ո ւն եըն ալ, ինչպէ 
իրենց վայրի ցեղակիցները Հեղէդ

ԵԳԻՊՏԱՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ
ին եգիպտացիները կ երկրպագէին կատուները, զանոնք նկատելով մսուրը՝» 
կենդանիներ՝, իրենց ա ս տ ո ւածուհիներէն Փաշթին անոնք կը պա տ կեր է ին 

տարիները կը հաւատային, որ իրենց աստուածուհին

տալիքը, թէ կ ա տ ո ւս~

այնպէս ինչպէս մար դը:

Հին եգիպտ արիներ ը կը հա ւա տ ա 
վհուկները կը թաքն ո լին կատուներու սեւ դիմակին 
տակ՝. ԷԼյրլ պատճարւով ալ սեւ կատուի հանդիպիլը
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան —1

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
3 1 7 2

9 6
5 3 8
9 1 6 7

4 9 6
8 3 4 ֊Լ

5 1 8
3 9

3 8 7 1

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

Պատասխանը՝ յաջորդի։.

40 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9-10 (363-364)



ԺԱՄԱՆՑ

ո ս

կ - Ողիմպիական դրօշին Ամերիկան

տա

13– Ե ր՛^ ա ղիծ - Հո լո վա կեր տ մա սն իկ - Ակ

նի աւանն երկն։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

իդական «Նա»։
1 ր • Ց ո ւց ա կ ան ածական - Ե ռանդ - Ղրկից տառեր։

18– Մկկը - Անգլիական տիտղոս - "Ւաղցած։

19– կենդանական սեռ. - Առաջնորդ, ռահվիրայ։

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ա–

3– Հացի բորբ

4– Պիելո ռո ւս

5– իՒմրանիւթ մը - Աիամանթոյի ծննդավայրը - Որոշուած դին։

10– կիսաչոր ծիր ան - Երկսայրի տապար - Ան 
րո ւ վաճառանիշ մր:

10. Ֆ ութպոլի միջա զդա յին կա զմա կեր պո ւթիւն ը -

12. կրկնուած բաղաձայններ - Ցաւի &ի^ ՜ Ստացական ս 
եանի երկերկն - կոկորդի դեղձ։

13– 3ադենաը բաւարարոլիշ - Ամեբիկացի թենիս մկն։

14. կռտած ոչիյւսբ - Ոգելից ըմպելի - Ֆրանսական դետ։

15. Արական օտար անուն - Հաստ ծ ա յր ո վ ղ ա ւա ղ ան - Ա– 
հան դի մայրաքաղաքր։

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂ.ԱԶԱՐԵԱՆ



Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ

34-ՐԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐ
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