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ԿԸ ԿԱՏԱՐՈՒԻ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՄԷՋ
.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան նախաձեռ– 
նութեամբ, ընթացքի մէջ 
են միջ-վարչական դիւա– 
նական 8-րդ խորհրդաժո

ՂՄ.Ը.Մ

1918-2013

գործունէութեան զեկոյցներու ներկայա
ցում, գլխաւոր իրագործումներով եւ դի
մագրաւած դժուարութիւններով։

Ապա, Կեդրոնական Վարչութիւնը կը 
փոխանցէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ռազմավարական 
ծրագիրին գործադրութեան հանգրուան
ները, որմէ ետք խորհրդաժողովին մաս
նակիցները կը ծանօթանան յառաջիկայ 
երկամեակին համար Կեդրոնական Վար
չութեան մշակած ծրագիրին.– համա– 
Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9-րդ մարզախաղեր (Յու– 
լիս-Օգոստոս 2013, Երեւան), սկաուտա– 
կան խմբապետներու վերաորակաւոր–

դասընթացքներ (2013-ի ամառ), Արարատեան

ղովին նախապատրաստական աշ– 
խատանքները։ Խորհրդաժողովը տե
ղի կ5ունենայ Զատկուան շաբաթը՝ 29– 
31 Մարտ 2013-ին, Կիպրոսի մայրա
քաղաք Նիկուփոյ մէջ։ Նախորդ խոր– 
հըրդաժողովը կատարուած էր չորս 
տարի առաջ, գրեթէ նոյն օրերուն, 
Փարիզի մէջ։

Խորհրդաժողովին իրենց մասնակցութիւնը կը բե
րեն միութեան Շրջանային եւ Մեկուսի շրջաններու 
վարչական կազմերու դիւանի անդամները, որոնք 
աշխատանքային նիստերով կը քննարկեն 2011-2013 
երկամեակի գործունէութեան ընդհանուր պատկերը 
եւ իրազեկ կը դառնան 2013-2015 երկամեակի աշխա– 
տանքներու ընթացքին։

Խորհրդաժողովը իր օրակարգին վրայ կՆւնենայ 
շրջաններու եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան

ման
կարգ (2014), Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ ընդհանուր 
բանակում (2014-ի ամառ, Բիւրական) եւ սկաուտա– 
կան դասագիրքերու վերամշակում։

Օրակարգի նիւթ կը դառնան նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 95-ամ– 
եակի տօնակատարութիւնները, Հայկական Ցեղաս
պանութեան 100-ամեակի ոգեկոչումները եւ «Մար– 
ԳԻԿ » պաշտօնաթերթի աշխատանքները։

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ԳՆԱՀԱՏԷ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ

ԵՂՐ. ԿԱՐՊԻՍ ԳԱՊԱՍԱԳԱԼԵԱՆԻ 
ԿՐԹԱՆՈՒԷՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԻՒՆԸ

յ| ^ Դեկտեմբեր 2012-ին, լի֊ 
^Հբանանահայ կրթական

I մշակներու, մամլոյ պա
տասխանատուներու եւ մշակութա– 
յին միութիւններու ներկայացուցիչ
ներու պարգեւատրման հանդիսու– 
թեան մը ընթացքին, Սփիւռքի նա
խարարութեան «Պատուոյ գիր»ի 
գնահատագիրին արժանացաւ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ եղբ. Կարպիս Գապասագալ– 
եան՝ կրթական իր բազմամեայ ծա– 
ռայութիւններուն համար։

Պարգեւատրումը կատարուեցաւ 
Լիբանանի մօտ Հայաստանի դես
պանատան մէջ, արտակարգ եւ լիա
զօր դեսպան Մշոտ Քոչարեանի ձե– 
ռամբ, ներկայութեամբ շուրջ 40 հը– 
րաւիրեալներու։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչու

թեան ատենադպիր 
եղբ. Կարպիս Գապա– 
սագալեանի կրթանը– 
ւէր գործուն էութիւնը 
կՆրկարի աւելի քան 
30 տարուան վրայ։ Ան 
ուսուցչական ասպա
րէզ մուտք կը գործէ 
1976-ին եւ կարճ ընդ– 
հատումներով կրթա
կան իր ծառայութիւնը 
կը շարունակէ մինչեւ 
օրս։

Եղբ. Գապասագալեան պաշտօ
նավարած է Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
ճեմարանի (1976-1980), Մեսրոպեան 
Բարձրագոյն Վարժարանի (1977– 
1985), Գալուստեան Համապարփակ 
Վարժարանի (1980-1981), Ազգ. էհ– 
րամճեան Վարժարանի (1982-1985),

Հայ Աւետ. Շամլեան-Թաթիկեան 
Վարժարանի (1982-1985), Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Դպրեվանքի (1985-1995) եւ Հայ Կա
թողիկէ Հռիփսիմեանց Բարձրագոյն 
Վարժարանին մէջ (1998-2002 եւ 
2004-էն մինչեւ այսօր)։



Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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Պատրիկ Կիւլպէնկեան, 
Գրիգորիս Պողարեան, 

Աբօ Մոսիկեան

էջադրում - Արշօ Պալեան 
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■ Միջազգային 22
■ Մանկապատանեկան 38
■ Տարբեր Հայեացքով 40

Պուրճ Համուտ, նինիշեանի Թաղ 
«Սեւան» ՇԷնք, Գ. Յարկ 

Հեռ։ 01/248043, Բձճ։ 01/260117
Բ-րոՁմ։ րոՁրշւց@հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 

Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. Ւ/Ձրորոօսժ, 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)։



Ի
մաստուն հին խօսք մը 
կ՚ըսէ. «Եթէ երիտասարդնե
րը գիտնային..., եթէ ծերերը 
կարենային...»։ Առաջիննե
րուն «գիտնային»ը փոր
ձառութիւնն է, իսկ երկրորդներուն 
«կարենային»ը խանդավառութիւնն է։ 

Երկուքը զիրար չեն փոխարիներ, զի
րար կը լրացնեն։

օերերը փորձառութիւն ունին, բայց 
խանդավառութիւն չունին։ Երիտա
սարդները խանդավառութիւն ունին, 
բայց փորձառութիւն չունին։ Ո՞րն է կա– 
րեւորը կեանքի մէջ։ Խանդավառու– 
թիւնը, անկասկած։

Փորձառութիւնը կուտակուած իմաս
տութիւն է, բայց գործօն տարր չէ։ Խան– 
դավառութիւնը կուտակուած իմաստու
թիւն չէ, բայց գործօն տարր է։ Առաջինը 
ապահովագրութիւն է սխալներու դէմ։ 
Երկրորդը ապահովագրութիւն է ան– 
գործօնութեան դէմ։ Փորձառու մարդը 
նուագ կը սխալի, քան խանդավառ 
մարդը։ Բայց խանդավառ մարդը աւելի 
գործունեայ կ՚ըլլայ, քան փորձառու 
մարդը։ Առաջինը կը մտածէ քայլ մը 
առնելէ ետք, երկրորդը կը մտածէ քայլ 
մը առնելէ առաջ.

Աւելի լաւ է սխալիլ, բայց գործել, 
քան թէ չսխալիլ, բայց չգործել։ Այլա
պէս, գործելով կարելի է փորձառու 
դառնալ եւ ոչ թէ չգործելոփ Կը հետեւի 
ուրեմն, որ երիտասարդներու խանդա– 
վառութիւնը կը նախընտրենք ծերերու 
փորձառութենէն։ Ասիկա յարգանքի պա
կաս մը չէ ծերերու հանդէպ, որոնք 
ատեն մը գործած են, յաճախ իրենց 
խանդավառութիւնը միայն դրամագը– 
լուխ ունենալով։ Ասիկա նաեւ յարգան
քի յաւելեալ արտայայտութիւն մը չէ 
հանդէպ երիտասարդներուն, որոնք օր 
մը պիտի ծերանան անշուշտ եւ պիտի 
ուզեն իրենց փորձառութիւնը հակադ
րել երիտասարդներու խանդավառու– 
թեան։

Այս է ընդունուած կարգը հինէն ի 
վեր։ Մենք բացառութիւն չենք։

Կը բաւէ որ յիշենք հայ մարմնակըր– 
թական շարժումին մեծ ռահվիրաները. 
Շաւարշ Քրիսեան 25 տարեկան էր, երբ 
կը հիմնէր «Մարմնամարզ» թերթը։ 
Յովհաննէս Հինդլեան 23 տարեկանին 
կը դառնար Պոլսոյ եւ Իզմիրի հայ մար– 
զական շարժումին շեփորահարը։ Մինչ 
Գրիգոր Յակոբեան 27 տարեկանին հի– 
մը կը դնէր հայ սկաուտական անդրա– 
նիկ շարժումին։

Երեքն ալ ծեր չէին։ Փորձառու մար– 
դիկ չէին։ Ընդհակառակն, երեքն ալ երի
տասարդ էին, զուրկ էին փորձառութե– 
նէ եւ իրենց խանդավառութիւնը միայն 
ունէին իբրեւ դրամագլուխ։

Քրիսեանի, Հինդլեանի եւ Յակոբեա– 
նի օրերուն ալ կային փորձառուներ, 
բայց կը գործեն երիտասարդները։

Այսօր, որոշ հակադրութիւն մը կայ 
ներկայի եւ անցեալի երիտասարդնե
րուն միջեւ։ Ներկայի երիտասարդները 
չունին անցեալի երիտասարդներուն 
գադափարապաշտութիւնն ու զոհողու– 
թիւնը։ Մեր օրերու պայմանները ստեղ– 
ծած են աւելի հաճոյասէր, նիւթապաշտ 
եւ անձնակեդրոն նկարագիրով երի
տասարդներ, որոնց համար տակաւին 
կանուխ կը թուի գադափարներով, 
միութենականութեամբ եւ ազդով զբա
ղելու ժամանակը։ Անոնք կը մտածեն, 
թէ օրը կու գայ այդ բոլորին։

Օրը սակայն չի գար, որովհետեւ 
այդ օրը այսօրն է։ Ներկա ն է։ Վաղը 
կրնայ ուշ ըլլալ։

Հետեւաբար, միշտ եւ ամէնուր պէտք 
է կրկնել երիտասարդութեան կապ– 
ւած մեր արդար սպասումը, այն՝ որ 
աւելի լաւ է, որ երիտասարդները վար
ձառու չըլլան, բայց գործեն, քան թէ 
փորձառու ըլլան եւ չգործեն։ Թող 
սխալին, վնաս չունի, բայց թող գոր
ծեն։ Միայն թէ խորհելով գործեն, ինչ– 
պէս պիտի ըսէր Գրիգոր Օտեան։
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ԻՐԱՒՈՒՆՔԴ ՉՈՒՆԵՆՔ
ԱՆՁՆԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԴՐՕՇ ՊԱՐԶԵԼՈՒ

(ՀՄ Ը Մ Ի ԿԵԳՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ 
ԵՎՐ ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՄԻԸ՝ ԻՐԱՆԻ 
ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ «ԱՐԱՐԱՏ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ 

25-ՐԳ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ԱԿԱՆ ՄՈՂՈՎԻՆ)

իլ է կանգն իլ Յունուարին, Թեհրանի մէջ տեղի ունեցաւ 
Հայ Աշակութային «Արարատ» Կազմակեր
պութեան 25-րդ Պատգամաւորական Ժողովը, 
որուն ներկայ գտնուեցաւ եւ ողջոյնի խօււք 
փոխանցեց Հ.Ս՝.Ը.Ա.ի Կեդրոնական Վարչու– 
թեւսն ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մէրտիչեան։ 
Ատորեւ եղբօր խօււքը։

քոյր կա զմա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ փորձարւութիւնները կիսելու 
առիթէն–.

թեան 100–ա մեա կի ձերւնարկներ, 
յիշեցինք մեր ւսնցեւս լը, ո ր պէ ս զ ի 

ընելիքը–. 16

լժըւսը բերաւ <,լսյ սզաուտու 
100 –ա մեա կի ր ան ա կ ո ւ մին, ւս–

Ամէնուրեք կազմակերպեցինք 
մ ա ր զւս իյւս զեր-. Հ-Մ-Ա-^1 • եւս կազմակերպեց իրը, 4։4։~րդ հա–

ատեն ա

կ հանքին

Մ) ա տ 
զի հետ լա

տանին ու երիտասարդը իր ազգային ինքնութեան կապուած

լս տ գա– Այսպէս, մեր տեսակաւոր ձերւնարկներր ծառայեցին գա– 
ղութներու մէջ հայեցի մթնոլորտը վառ. պահելու եւ մեր երի–

հմաններէն անգին, Հ-Մ-Ա-Կ-ի աղ~

շէսւս տ ւսն քո

Ընթացիկ իմաստո ա–

ճշդում–. Այս պիտի ըլլար մէջ

մենք կ ապրինք սովորական պայմաններու մէջ՝. Արտադաղ– 
թր, տնտեսական ահագին դւՒո ւա ր ո ւթիւնն եր ը, ա յլա ս եր ման 
եւ օտարացման երեւոյթները արտակարգ պայմաններ չե ն 
ստեզծած արդեօք–, Ւսկ արտակարգ պայմանները արտա
կարգ լուծումներ չե^ն պահանջեր մեզմէ–.

թեան պա յմ անն ե– 
րուն մէջ–.

Մենք գործե–

ցինք, որովհետեւ

վրայ–. Կ ա զմա կեր լզեցինք հայ սկաուտու
սասքս ր ղսր ըսլրա
նալը մեր պարտա՜

Արդեօ՛ք մենք կ՝ ապրինք սո– 
վորական պայմաններու մէջ։ Ար– 
տագաղթը, տնտեսական ահա-գ– 
ին դժուարութիւնները, այլասեր– 
ման եւ օտւսրւսցմւսն երեւոյթնե
րը արտակարգ պայմաններ չե ն 
ստեղծած արդեօք։ Իսկ արտա
կարգ ււււսյմանները ւսրտակւսրգ 
լուծումներ չե՞ն պահանջեր մեզ
մէ։
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մենք, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ ել Հ-Մ-ԱԿ–, չենք 
կրնար, իրաւո ւնքր չունինք անձն ա - 
տ ըւո ւթեան դր°շ պարդելու, մեր դ <եո ւա ՜ 
րութիւնները պա տճ ա րւա բան ելո վ եւ 

Գործելը մեր առաքելութիւնն 
է, հոսանքն ի ւ|եր ընթանալը մեր 
պարտականութիւնն է։ Խոչըն
դոտները չեն տկարացներ մեր 
կամքն ու վճռակամութիւնը։ ժ՝ո– 
ղովուրդը մեզի կը նայի եւ, մենք,

րապէս եւ միո ւթեն ական միջավայրէ 
յատկապէս՝, ինչ րն ել եւ թնչպէս րն ե յ 
ա ա մա ո տ ահո ա ւէ ո ո ււսոեէահաոեւու հա–

թիւններ միշտ եդած են ու 
Ղ՝մո ւա ր ո ւթիւնն եր ր փոր–

նար, իրաւունքը չունինք անձ
նատուութեան դրօշ պարգելու, 
մեր դժուարութիւնները պատ
ճառաբանելով եւ պատնէշը լքե– 
լււվ։

թիւնը տ ո շխատանք–

տ ան ելո ւ՝.

ՈԼ– եթէ հարցր միայն րնթացիկ աշխա– 
նքներու վերաբերէր տակալին դիւրին րլլար՝. ԼԼյսօր, մեր 
րջր կր զարգանայ նոր ձեւի կեանք մր արհեստադիտական 
7 ո ւԼ<ե եւնն եո ո ւ1 ւեսուն. եո ետ ա ս ա ո ոո ւեեեւն ո > ա տ արաս 

չո ւթեան ողջոյնի խօսքերուն հետ, ես 
պարտականութիւնը ունիմ ւիոխանցելու 
դօրակցութեան եւ աջակցութեան ան

կեղծ տ ր ա մա դր ո ւթիւններ , ո ր սլէ ս դ ի 
ձերւք-ձերւքի տուած, իբրեւ քոյր կաղմա–

յ>/,

ն երը

ւԼւսսն աւելի պայծարւ ներկայի, 
ի խնդիր փ ա յլո ւն ապագայի՝.

ՀՊԱՐՏ, ԽՐՈԽՏ ՈՒ ՎՃՌԱԿԱՆ
մանաւանդ իր ներկայով, յաջորդական ս եր ո ւն զն ե–

յաջորդոդ տասնամեակներր պատճաո. չդարձան, որ 
ա շխա րհա տ ա ր ած այս կա դ մա կեր պո ւթիւն ը տկա

րանա յ կամ րնկրկի՝. Լիա ր մն ա մ ա ր դին արւրնթեր

քին դիմաց մեծնալու, ապրելու իղձ, գաղթական 
իդեւսկներն ու հայահալած բեկո ըներ ր ո ր րո ւթեն է 
դուբս բերելու եւ տունկն դպրոց, ակումբ, եկեղեցի,

զանգուածները ոտա

իր ա զգա շէն դերին ակնածանք պա ր տ ա 
ապացոյցը կը կազմէ, յանձնարւութեան,

ա ո

իմաստ

ցոյցով եւ Ափիւրւքի հայկական օճախներուն մէջ կենսախինդ

ա–

ճիգով, դրկանքին դիմաց 
հպա ր տ ո ւթեա մը, թէկուզ 
թէկուզ տ ամանքէն մէջքր 
Ս հ ռաստհաոաևուեԼհւնո

ազդակ եր տ մ ան

աուտութեան նպատակը միայն

տ իեզեր ա կան նշանախօսքը վերածուեցալ ազգային ինքն

նէշի վրայ, որպէսզի <այկական գաղութներր ինքնա վ ս՜

վերածուին, ^այ բա զմ ո ւթիւնն եր ը զրահուած նկարագիր 
զգենուն՝.

Այսօր, օ տարութեան մաշեցնող պայմաններուն մէջ Հ-Մ՝՜
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ՀՄԸ-Մ Ը Հ ոյյը ենիքին մէ$ 
կ ա ց մ ա կեըպուի ու կազմակեը-

ւ/ըայ ոտք կոէսեց իը ծն ո ւն գ.ին իտ~ 
էա լական ս կզբն ա ղբիւր ը հան դի՜

տանի ու Աըցա իյի մ եծ եը ա գին՝. 
Լ Ս Ը Մ՝ հաւ եեանսեն մե9 եոա֊

ճումնեըու յոյսը պատ 
դաըձակէտ մը բո լոըել

ցեըադոյն արժէքները՝.

ՀՄԸՄ իր աո-աքելութեան 
ո եոո ամրոո 9աոուսսյծ տե տաևա–

մէն բքսող ապագայի յոյ՜

րէնքի ոյժ ստացած է

/ կամքի ու պայքարի 
ջնո ր դելո ւ համար հայ

նոր սեըունգնեըը պայքաըի բոլոը քուըա 
կերպութեան կենսախայտ դեըը կը իյւոա

նագըային ներլ իմաստներէն ու չափանիշներէն դուրս–.

Հայրենիքին մէֆ աւյգը կը ձեւաւոըուի, Հ–Մ՝Ը–Մ–ն ալ իը 
դիմադիծը կը կերտէ՝. Հայըենակեըտումի դոըծրնթացին մէֆ՝ 
Հ Մ Ը Մ րլեըա կատար պիտի ըլլայ համւսղդեստով կամ

Ազդէն ստացածը ա

ա՜

^//Հ) քանի իը մէֆ կր լւ1աԸփակէ հա~ յ
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ԽՈՀԵՐ ԵՒ ՅՈՒԸԵՐ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 
95-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Միհըան Շէլմշիրեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

մարմին կը ստանար 1918-^/Ն։ Եթէ 
ՀՄ ԸՄ աաօր ահւոհ տօնէր եր

100 –ամեւսկը, սա կայն 
բան պիտի տնօրինէր...

Միո ւթեան ա րւաջին
, պիտի ըլլար որրա

Որբանոցներու եւ դա ղթւս կ ա յանն եր ո ւ մէ՝^ հասակ ն ետ ած ս ե՜ 
րունդը մամանակի րնթացքին իյազն ու ս կա ո ւտ ո ւթի ւն ր պի

տի հայացնէր՝. Պիտի կաղմուկին Հ Մ՝Ը՝Մի մասնաճիւղեր,

ալ բուորը ւււիտի ողջունէին զինք՝. Պ ո լս ո յ Ազ դա յին կ եդր ոն ւս~ րջ կէս դար, մինչե

ճիւղերը ղեկավարող

10 Յունուար 1971. 19-րդ Պատգամաւորական ժողովի 
մասնակիցներ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պէյրութի ակումբին մէջ։

1974-^ն ասդին անցած են չո ւրջ 40 տ արին եր,

զանազան պատաս թիւններ ս տանձն ած

կը նետենք յիշեալ 30 տարիներուն վրայ, չենք կրնար 
չհպարտանալ բոլոր մակարդակներու վրայ միու–

55 մասնաճիլղերով, այսօր անդամներուն թիլը հա– 
ս ա ծ է 26 հազաըի 104 մասնաճիւղերով՝. Լիիութիւնը 
իքէ աոմատներո նետած է այքսարհե հենո սամաօա–

ԷԼմերիկաներ, Եւրոպա, Ափրիկէ (ուր 2 մասնաճիւ– 
ղեր գոըծեն Եդիպտոսի մէ^) եւ Ասիա՝.
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սկսած միջ֊մասնաճիւղային մրցումնեըը այս օր 
արդէն վ եր ած ո ւած են հ ա մա– Հ .ԼիԸ –Լի• ական

Սկաուտութիւնը ապրած է մեծ վերելք թիլով 
ու որակով՝. Հ– ՄՀ Մ -Հ Ա Ս Կ– 15 տարիէ ի վեր 
մուտք գործած է Հա մ ա շխա ըհա յին Սկաուտա– 

ա
հայրենիքի մէջ՝.

կազմակեըպական կեանքը, իր կարգին, ար

ձանագրած է մեծ յա ռս^դ իմո ւթիւն՝. Մա ս ն աճիլ–

առո

ետին կը կանդնին հոյլ մը նո ւիըեախեր, որոնք միութենական 
այս հսկայ ա շխա տ անքը յարւսվ տարած են ու կր տանին մեծ 
ոոհոոուերեամո, հա ւա տօո ւ1 եւ ւսռւսնո աԼնԼա/ուքրեեան: ԼԼհա

թափուող ճիգերուն՝.

նահատակ եղբ. վար գան ք-^ախշեանը, որ եղաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
հայրենական կառոյցի հիմնադիրներէն մէկը՝. ԼԼն իր կեանքը

ժեաս գաղտսրքը. յոտո՜ 
կնկալութեան գործելու 
սու համար արւոո^, ոե՜

զոհեց ԼԼրցաիյի հերոսական պայքարին՝.

խտտանքի մարգը՝. Մէկը որուն անունը սերտօրէն կւսպո ւե~ 
ցաւ ((Մարզիկդ պաշտօնաթերթին, իբրեւ անոր խմբագիրը 
1980-1994։տակից, դաստիարակուած ու պահանջատէը հայ մարգ, ոլ 

կա ր ենա յ պահել իր ինքնութիւնը, դիմա գիծը՝. Լիարդ, որ տէր լ 
րլյայ ազատ, ան կա խ ու միացեալ Հայաստանի տեսլականին՝. եւ <^Մարզիկ՝Խի 77 խմբագրականներու հեղինակը՝.

ս տաւորա՜ 
անա բանին

մանա կէն ու կա ը ելիո ւթիւննեը էն՝. ԼԼյսօր, կ աըժ՜է յիթ՚լ 
մեզմէ հեռացածները, անոնք որոնք հետք ձղեցին իրենց ետին 
եւ դարձան լաւ յիշա տ ա կ՝.

աուտական ա շխա տ անքն ե~

թեան անշահախնդիր սպասարկուն՝.

Եղբ– տոքթ– Միսլսք ԼԼրզումանեանը, տարբեր տեսակէտ

ներ համադրելու բացառիկ կարողութիւնը ունեցող լյրջախոհ

ա տ են ա պե տ ը՝.
առոյցին՝. ԼՀն եղաւ հիմնադիրը

ւլՄըւԱեասը, սողողա– 
թեան բծախնդիը հե–

կա ո ւտ ա նէ,չը–.

ալային ԼԼմեըիկայի կառոյցին անձ~

ստեղծման վաստակաշատ եղբայրը՝.

շրջանի ան խոնջ ծառայողը՝.

Գէմքերու շարքը հոս վեըջ չի գտներ՝. Մենք յիշե՜ 
ցինք վեր ջին 30 տարիներուն մեղի գործակից եղ–
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շատակին դիմաց ա մ ե~

անոնց դոբծը անցեալէ 
յիշւսւոակնեբ ո դեկո չե լո ս

մա տասնեակ ոսրիչն եր, 
Շրջանային ւԼար չո ս՜

թիսններոս ես մասնա՜

ու ն ե ր կւս յա ց ո սց իչ– 
, սլա ր ղ ան դա մն եր ,

բայրները միայն՝. Անոնց

ծրագիրր միոսթիսնր նոր 
հոսնի մկ ջ դնող դլխա– 
սոր միջոցն կ՝. Այդ ծրադ– 
ր ին շնորհիս միո սթիսն ր

ԸՄը ես Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ակա

՝Աատրաս տ ո սր սք ոս– 
րեմն 95 –ա մեակին, ճ ա– 
կ ա տ տ բ ա ղ ն եր կ այանա - 
լոս համար 100–ա մեա կին՝.

անցեալի ւք ա ս տ ա

«1Ո1ՐԶԻԿ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ
մ ար տահրասկրներ , որոնց յաղթահարման համար միոսթիսնը 
վերջՒն տարիներոսն ձեո.ն ա ր կած կ րսա ղմ ա ւքա ր ա կ ան յա տ ո ս/լ • Սարդիս Ապրիմեան (Նիւ ճըրզի) 300 $

•Գարմէն Տէր Կարապեւոեան (Գալիֆորնիա) 100 $
Հ Մ՝Ը՝Մ՝ի §5~ամեակի սեմին ես 100–

8օսրյ հցրորոօսճ - Օօրտ –^րրո©ուՁ Տէրտօէ - 8օ79ժյւ9ո 8Խց. 
8©ւրսէ - ԼշԵձոօո

7©Լ : 00961-1-248554, 8ձհ : 00961-1-248556 
1\/1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րո©ւ1։ հրՁէշհ@ցօԽ©ոոոօսոէ©ւոտ.շօոո 
հր©էօհԵ©5<@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. հւ. 8օր/տյւծհւ & շօ.
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ՀՄԸՄԻ
ԾԱԳՈՒՄԸ
(Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 95-ԱՄԵԱԿԻԵ ԱՌԻԹՈՎ)

Փ ա ո ւըւ 1907-^/1/ սկաուտու– 
ը անմիջական նսլւս– 
տաեեո եւ օոտաևար

ա–

կը իրագործեր սա

նր կը զգային՝. Ար դար եւ, 
ս կա ո ւտ ո ւթիւնն էր որ պատանիին պիտի տար նկարագրի եւ 
ֆիզ իքա կանի զ աստիարակութիւն ու ճիշդ այդ է ք1 ո [,

յ դա ս ա զա ր գը, ըսբրւսռլոզ աՀս շաը<ր– 
ւսրւիթ պիտի ընծայէր ս կա ո ւտ ա կան 

Հետզհետէ ս կա ո ւտ ո ւթիւն ը պիտի

ո

ճի մէջ էր՝. Աակայն մինչեւ 1908, մարզական կեանքը 
> ու եո Ֆ ո ւքՅ՜ա ո ւո մ ու օե$եր է են, որ Ֆ ո ւքժ ռյ ո / են հետ

աուտու
Սարմն ակրթանքի ընգհանըացումի հաըգը օրուան ղեկւս-

***

ն ԳԼիյալոԼ1 մտահոգութիւ֊նը կը հանդիսանար՝.արներու

լա

այլ պէտք էր նկարարգի կազմութիւն՝ վեհանձնո ւթիւնոըզ գաըու արւաջին տասնամեակին, հայ մողո– 
կաւին կ՝անցընէր զաըթօնքի շրջան մը՝. Պոլիս Օս՜

մանեան

մ ա յը աքա զւսքը

Այս բոլոըը իըագործե–

լս ա

ԼԼըդ, 1900-^-1/ սկսեաը Պոլ– 
սոյ մէջ ծն ո ւնդ ա րւն ել

՚րոնցմէ մէկը կը հ անդի–

ն ա լ ո ւղղո ւթ իւն

Կ. Պհլյյոյ <<1

սաս. ւսկօհս* Բ
1908

I

անձ

կն եր ը

ա
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մա կեր պ վիճա կը կը մտահոգէր փրիսեանը։ 
Այս պատճառով ալ ան կը գրէր–

«Ցաւով ստիպուած եմ խոստովանիլ, 
թէ Պոլսոյ մէջ տակաւին կանոնաւոր հայ 
մարմնամարզական ակումբ գոյութիւն 
չունի, անշուշտ ակումբ բառը իր իսկա
կան իմաստով նկատի ունենալով»։

Եթկ ՝&րիսեանի միտքը չարչր կ ո ղը 
ակումբներու անջատ վիճակն էր, անոր

թեան կազմակերպումն էր։ Արդ, ան կը ձըդ~ 
տէր երետասարռներր մէ Լ տ եո ե / մէկ ոոօ>ե

հայը։ Ահա այս նպատա

աւորներր՝Խ, այլ խօսքով

Անդփ ա5Ւ զօրավար Պ է յարն Փաուըլյի
կրթելու։ Պ՝ործակցութեամբ <էր իգո ր 3ակոբեանի, Հինդլեա– 
նի, Հ աջունիի, Չ երազի ու բազմաթիւ ուրիշներու, Հ^աւարշ

սզաուտազան շւս րօո ւս րս արճագասգր տագաւրս ուրոպա~ 
կան բազմաթիւ երկիրներէ ներս չթափանցած, հայոց մօտ կը 
ռտնէո /ա ւն րնո֊ունեաւեհեւն։ Ոմռռնեւոմ աւո յաոժման Լա

մարմնակրթական շարմման մէջ՝.

միջական գործակիցներուն օմանդակութեամբ, 1911՜// Փետըր– 
ւարին կը հրատարակէր (^Ս՝արմնամարզ՝)՝> պարբերաթերթը։

կը մտնէր նոր փուլի մէջ՝. Առաջին թիւով իսկ փ ր իս եան կ՝ար

տայայտուէր. «Մեր նպատակը պիտի ըլլայ մարդ պատ– 
րաստել ու մարգեր են որ կը պակսին մեգի»։

նամարզական Ակո ւմբ՝Խ մը մարմնակրթանքը աւելի զօրաւոր 

զազաւիարախօսականը ու Հինգլեան առաջինը կըլլայ մեկ

նաբանելու սկատութիւնը։ թացատրելէ ետք այս գեղեցիկ 
շւսրմմւսն իմաստն ու օգտակարութիւնը, կու գայ հետեւեալ

«... Ես հիմա պիտի փափաքէի որ Պէյտըն Փաուըլի 
հիմնած սկաուտներու ակումբներու նման ակումբ մը 
հիմնելու ետեւէն չըլլաք, այլ ձեր բարքերուն մէջ մտցնէք 
այդ ձեռնարկին ոգին, որ կը հաւատամ թէ շատ յարմար 
է ազնուացնելու մեր ցեղը, եւ գիտենք թէ մեր ցեղը որ
քա՜ն պէտք ունի ազնուանալու»։

Հինդլեանի կոՀր մեծ ազդեցութիւն կունենայ հայ հասա–

կը ստեզծէ ու 1911 Ապրիլ Տ~ին (Լէիարմնամարզ^ի խմբագրա

տան մէջ տեղի կ՝ունենայ առաջին խորհրդակցական (հողովը։

ի կազմակերպել մար–

ւս տ–

0րերու հետ ա

տաքրքրութիւն կը ստ եղծէր ու ՀհԼէարմնա– 
մաոո^ե տ ա տեսնեւէն մեզ ամես ետյ>. Պուսու

թիլը
կր հասնէր տասն ութի։

ա~

մարզ^ի չբանակին։ Անհրաժեշտ էր, խումբ 
րու ճիգերը աւելի արդիւնաւոր դա րձներ

սական խնդիրը։ Որքան ակումբներու անջատ 
գոյութիւնը, նոյնքան գաւառներու անկազ–
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դպրոցր կ՛ ըլլայ սկւսուտու 
սաևա /ն ա րւա9 են հա հ սեւս

թանքը աշ աւելէ կը էսրաէյուսեն հւսյ երէտա՜ 
սարդութէւնը՝ րցայ Պոշէս, րցայ գաւարւնե– 
րու մե9։ ԷԼնյու> տ ո եև ա ւ/ա ոն եր ո ւ համար

էւը կ՚երթայ Սկէւտարէ

կը ՂԸեր՝

րւա

ա -

զէնադա դա ր ը

կւս ր ա ւանն եր ը։

ու շարքէն

Պատերազմէն հետ եւեցան Ա՝եծ էյղերւնը ու 
տա~

թկ երեք տարէ արւա^ոլան գեղեցէկ ծբադէբ 
ա ս տօ ա -

«Անձնական համոզումով, 
անհատական նախաձեռնու– 
թեամբ ու գաղափարին համա
կիր անձերու օժանդակու– 
թեամբ հիմնած ենք Հայ Մարմ
նամարզական Ընդհանուր 
Միութիւն եւ Հայ Սկաուտներ 
անուն կազմակերպութիւն մը։ 
Առաջինը, գէթ իբր գաղափար 
բոլորովին նոր պէտք չէ ըլլայ 
մեր ընթերցողներուն... Երկ– 
րորդ շարժումը, թէեւ իբր գա
ղափար դեռ շատ նոր է մեզ 
համար, սակայն իրականին 
մէջ Հայ Մարմնամարզական 
Ընդհանուր Միութենէն տար
բեր նպատակ չունի։ Երկու
քին ալ նպատակն է հայ ցե
ղի «բարոյական եւ ֆիզիքա– 
կան ազնուացման աշխա–
տանք»։ Հետեւաբար, երկուքն ալ միջոցներ են եւ ոչ 
անջատ նպատակներ, ինքնին իրարու օժանդակ են»։

ւասարդեան ողէմպէականը՝ “/V2 այթեց

«921. կ. Պոլսոյ
Զաւէն Պատրիարքին* 
նամակը Հ.Մ.Ը.(յ.ին; ՚

Նկատէ ունենալս

վէճակը, րէսեանէ նւսէյկէն դործակէցներն

քէ կանգնէլ ու վերստէն համախմբել պւստւս– 
նեկ ո ւթէւնն ու երէտ ա ս աբ դո ւթէւնը դր°շէ

դայէն մեծ աղէտէն վբայ, անոնց դէւբէն պէ՜ 
տՒ է,11աք՛ արտասանել Հայ Սար մն ա կրթ ա -

ժ՜եշտ 
ա ա կ

Այս պատաս
սողը պրտր տասդրսասար ՝ք՝ ր րս սա ս ր աշրւա– 
տակէցներէն ր էդո ր 3ակոբեան, որուն

նպատակն էր ֆէղէքական կրթութեան հետ

գէտա
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ու ըս–

կա ո ւտ ւս կան

վ եթեր ան-

Պ՝ըիգոը 3ակոբեա՜
լ՞՝֊

ները, իրագոծելու

համար մարոանռն ու

ս կա ո ւտ ո ւթիւն ը մի

ւս կ կազմակերպու

թեան մը մէջ միացնե

շար֊

՚Հյեըկանեըն են ոբ 
կազմեցին Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի 
ա ռա9 են քսար ես եյր

Հինդլեան, իյորա–

սա նճեան, 9*– Ս երճ ա
նօֆ՝. (յ ա տ շուտով 
Հ Մ՝Ը՝Մ• ունեցաւ իր

Վարչութիւն, քանի

Ւրենց, ինչ–

3 ովհանն էս

նպատակը բացա տ–

զ է տ Պետրոս ԷԼտ–

որ յրւարյալյեմբեը 1918 –ին տեղէ րունիի,

նիստր– ներկայ էին Հայկ 3իզմէճեան, Տիղրան իքոյեան, ^իարլօ ր ացո ւր՝Խը՝.

Հաւատա

ին Պ՝ր իգո ր 3 ա կոբեանի տեսակէտը՝. Առաջին նիստին իսկ> 

տակ, իբրեւ լյր ացո լցիչ մաս իրարու եւ ւսյսպէսով 
առաւ Հայ Ս՝արմնակրթական Ընդհանուր Լիիութիւնը։ 

միութիւնր չմոռցաւ իր ազգակիցները, 
1 ւթիւն ր բազմաթիւ առաքելո ւթիւններ 

ղրկեց գաւառ, ու
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Օւրշշէ Ուճհէտ 
ԲՀԲ1Տ

ԲՀԲ1Տ
ՏշԽշէ 
^օսր յօսրոշյ^ 
(յս՜ւծշճ 1օւ։րտ 
ք՜օր 8 Օձ^տ 
օր 12 Օջ)/տ

11, րււօ մշտ Բ^րՁրրմճօտ
75001 ԲձոՏ
էշ1 331 42 96 10 10
1ն\331 42 96 18 77
տյ հօռւէօսրտ @ տշ1շշէօսր. շօրո

48, շօսրտ մշ 1ո ԼւԵշրէճ
69003 ՕՈ
էշ1 334 78 60 13 66 
1ն\ 334 78 60 92 26 
ՏՇՆՋՈ@Տ61Շ€էՕ11ր.ՇՕՈ՜1 

67, Լջ Ծոոշհւծրշ 
13001 \ևս*ՏԸ111օ 

1Շ1 334 95 09 30 60 
Ռ1Ճ 334 95 09 30 61 
րոԶրտշւ11շ(Ջ)\\ԶՏէ€շ1տ.քր 

32-38,1110 I ևւոռւհօ(1օււմՅո 
ձօրօրՋո
էօ1 374 10 52 55 55
1ն\ 374 1 0 56 40 30
տձ. հօ ա @ ձ րու ւոօօ. օօ րո
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, , ՄԵՐ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՄԵՐ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Չէ 
ՄՈՌՆԱՆ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԻՐԵՆՑ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԵՐԸ

Հարցազրոյցը վարեց Րաֆֆի Սիւլահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

֊ՄԱՐԶԻԿ, ՒՆ ԿՐՍԷ 
Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԳՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԱՆԳԱՄԵՎԲ ԿԱՐՊԻՍ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ
սկաուտական պատուոյ առաջին խումբին, ոբմէ ետք 1966

. Մ.Ը. Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ եղր 
Կարպիս Թովմասեան Հ Մ.– 
Ը. Մ. ական ֆութպպի հան
րածանօթ դէմքերէն մէկն 

է։ 1966-1981 ան մաս կազմած է Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Հսղէպի ներկայացուցչական 
խումբին, նախ իբրեւ Բ. խումբի ան
դամ (1966-1968)ք ասրս իբրեւ ԷԼ խում– 
բի հիմնական մարզիկ ու խմբապետ 
(1971-էն սկսեսղ)։

Եդբ. Կարպիս ՀՄ.Ը.Ս՝.ին մաս կազմած է իբրեւ զայէիկ եւ 
սկաուտ։ Ֆութւզոլիսւրի կեանքը սկսած է սկաուտական պա– 
տուոյ առաջին խումբին հետ։ Նախնական ուսումը ստացած 
է Ազգ. Սահակեան Վարժարանը, որմէ ետք յաճախած է Քա
քէն Եւիւիէ Սզզ. ճեմարան։ 1976 թուականին աւարտած է Հա– 
ւէւզի պետական համարւարանին երկրաչափութեան ճիւդը։

ՀՄ.Ը.Մ.ի մէջ ան ստան^նած է զանազան պաշտօններ. 
1997-2001 թուական ընտրուած է Հ Մ.Ը. Մ.ի Սուրիոյ Շրջանա
յին Վարչութեան անդամ։ Ասրս, երեք տարի վարած է 
ՀՄ.Ը.Մ.ի Հսղէպի պետական վարչութեան ատենապետու
թեան պաշտօնը։ 2008-ին արժանացած է Սուրիոյ Շրջանա
յին Վարչութեան «Ծառայութեան» շքանշանին։

2011-ին, ՀՄ.Ը.Մ.ի 10-րդ Պատդամաւորական (Ւողովին, 
եդբ. Կարպիս ընտրուած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչու
թեան անդամ։

Եղբ՝ Կարպիս, թնչպէ ս մուտք գործած էք Հ՝Մ՝Ը՝Մ• եւ ին–

- Ծնողքիս քս^ա քերանքով չորս տարեկանիս Հ–Ս՝՝Ը՝Մ՝ին 
անդամակցեցայ որպէս դայլիկ եւ մասնակցեցայ 1955-^ր տա– 
րհկ ան աւանդական տողանցքին՝. ԷԼպա, եղայ սկաուտ՝. 
Շրջան մը վերջ մարղական կեանքը հետաքրքրութիւն սւոեղ՜ 
ծելով եւ ֆութպոլ խաղալու ձիրք ունենալով, մաս կազմեցի

աոււոա

Եղած էք Սուրիոյ յարձակողական դիրքի նշանաւոր խա

ղացողներէն մէկը* խնչ կը փոխանցէք ձեր մարզական օրերէն՝.

- 1964-1981 մաս կաղմած եմ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ֆութպոլի թում
բերուն, որպէս յարձակողական դիրքի խաղացող՝. Տասր տա–

ս

ա–

մասնութիւնը ճեմարանականներ էինք եւ մենք մեր մասնակ– 
ցութիւնը կը բերէինք միջ՜դպրոցական մրցաշարքներու ու 
կր տիրանայինք Հալէպի ա իյո յեան ո ւթեան ՝. Որսվէս մարղիկ– 

հՒլամանակ մեր ուսումը կր շա ր ո ւն ա կէ ինք՝. Լիեղմկ իւր ւսքւսն՜ 
չիւրր այդ օրերուն հասաւ ուսման լաւագոյն դիրքերու։ իմ

1973-1974 թաւ խա դա ր կո ւթեանս շնո րհիւ,

տագային, 198^—1988, դար–

ս տ անձն եց ի պա տ ա ս խ 
նատու այլ պաշտօններ՝.

նին կատա

ուէլեանին՝. 1982 թո լակա

նին , երեք տարի ստանձնե– 
ցի արւաջին խումբի մաբ–

եմ

ա–
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ո ւս մ ան ս

մա սն ա կցած եմ անոր փոըձե–

ներ բոլորս ունէինք մեր 
անձնական դո րծեր ը եւ ո լ–

՜ Այդ շրջանին մարզանքը

է, որ մամանակը այդ կը պա

հանջէ, բայց ըսել չէ որ մեր 
մարզիկները պէտք է մոռնան 
միութենական իրենց պար

տական ո ւթ իւնն երն ու պար

տաւոր ո ւթիւնն երը՝. Պէտք է 
աըմեւոըեն իրենց կրած տա

րազը եւ աւելի լուրջ մօտենան

թե

նի մր ցո ւմն ե~

նաճիւղին մէջ ս տանձն ած էք 
պետական վարչութեան ատե– 
կ5արմեւորէք Հ .Ա՝.Ը.Ա՝.ականնապետի պաշտօնը* ի՞նչպէս

ֆութպո լը այսօր՝.

- Հ-ՄԸՄ՝ միշա պէտք է մնայ լաւադոյն դիրքերոլ վրայ,

Զեր ո՞ր մա ր զիչթն կը պարտիք խաղարկութեան լաւագոյն 
դիրքերու հասնիլը։

- Ունեցած եմ քանի մը մարզիշներ, որոնցմէ իլը աքանչիլ–

կայւսցնենք, այլ հալէպահայ դա ղո ւթը՝. Հա լէ պը մեծ դա ղո ւթ

Աարզական խումը մը լաւագոյն դիրքեր

Ա կա ո ւտ ա կան խումբի մարզիչս եղած է եզբ– Անդրա^4 ՍՒլ՜ 
լիււքճեանը, որ միշտ քաջալերած է զիս՝ Առաջին խումբին մէջ 

կը կարօտի հսկայ նիւթականի՝. ճիշդ է> որ մամանակի րն– 
թացքին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի խումբերր շատ լաւ արդիւնքներ արձա

նագրած են, այսօր ալ կրնանք յաջոզութիւններ ա ր ձան ա գ– 
րել եթէ ապահովոլին անհրամեշտ միջՈցները՝. Հիմն ականը,

Կրնա՞ք մեղի ներկայացնել ձեր մարզական կեանքէն յատ

կանշական դէպք մը։

պէտք է ունենալ մաըզախազԼ 
համար ապադայ մարզիկներ՝.

- Հալէպի մէջ ճակատադրական մրցում մը կատարեցինք

ճառ.

մեր յաղթանակը՝. Հանդիպումին Ճ5~ըդ
Տէր Ջ°րի «ՀԼազխ» Լայմմ <&$)ութուէ») խումբին հետ՝. Մրցու–

մ են ք առաջին կոլը՝. էյ ս ո ը պէ սստա

Ւբրեւ մարզաւանի շիւնարարական յանձնախումբի ան~ 
դամ, ո՞ւր հասած էին ձեր աշիսատանքները վերջիւն դէպքերէն 
առաի՝.

- վերջին դէպքերէն առաջ, մարզաւանի չինարարութեան

տեցի արցունքոտ 
ր ո վ՝. կազմին մ

հասած էին իրենց

տեցան եւ հան դիպո ւմը 
շարունակեցին մ եծ թա

ւի ո վ՝. Աւարտին, մենք յաղ՜ 
թեցինք 2-1 ա ր դիւնքո վ,

Ներ կայ մարզիկները 
ինչո՞վ կը տարբերին անց

եալի մարզիւկներէն։

- Ներկայ մարզիկները

ելի նիւթապաշտ: ճիշդ

աւարտին եւ մենք ունէինք շինարարական աշխատանքնե–
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րուն ձեռնարկելու բոլոր տուեալները։ (Լն~ 
շուշտ, դծա զ ր ո ւթիւնները ո ւս ո ւմնա ս իր– 

տերասիոնին կոզմէն։ Յարդ ունինք մինի 
ֆութպոլի դաշտ մր։ 3առաջիկային, երբ 
երկիրը իյաղաղի եւ բնականոն կեանքի վե– 

շ ին աՀ7 ա ր ո ւ
ասոր ս ուտքերոզ սլրտր Լլա ռո ւզեսք ւրա 
սլոլի մեծ դաշտ մր իր թր իսլիլն ո վ, ււլւսս

շրջաններու մէջ՝. *Լյաիյպէս մենք ունեցա

ո

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեդրոնական Վարչութեան անդամ ըլլալը թնչ
պարտաւորութիւններու առջեւ կը դնէ ձեզ որպէս Աուրիոյ ա~

ներկա յազո ւզիչ՝.

ունի մեծ թիլով անդամներ եւ համակիրներ։ Ան իր աշիյա– 
տանքրււի սկաուտներով եւ մարզիկներով միշտ ունեցած է իր

ս տ ահո ւ
ս տ ահո ւած պա ր տ ա

թիւնները։

ա շխա րհի տարածքին զանազան
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ձերւնարկելնուն• • •: Ամկն միջոց գործադրուած կ յաջորդ վար–

, սա

նկ բաւարար եւ դոհացո ւցիչ՝ք> (ԱԼՈենագրՈւ– 
թիւն Պատգամաւոր ժողովի, 28 Յունիս 
1931)։

Պատդամաւորական (հողովը կըքննկ օրա

կարգի հետ եւեա լ խնդիրները–– մեր կապը 
քոյր շրջաններու հետ, մեր վ եր ա բեր մ ո ւնքը 

թիլն, պա շտօնա  թեր թ, սկաուտական եւ մար

զական տարազ, ԼԼզդ– դրօշակի հարց,

(Հ^֊Լերջին երկու տարուան րնթացքին մասնաճիւզ ս ունե֊

ֆետերասիոնի խնդիր, սկաուտ վարիչ մը բերելու անհըրա– 
մեշտութիւն, հիմնադրամ գոյացնելու պկտքը, Շէանային 
վարչութեան վճա ր ո ւելվւք մասնաճիւղերու տարեկան սակր,

շխա տ ա
զմաթիլ մրցո ւմներ կ ետք, վերջեր ս ին Տ ա մա պ ա տ ա ս

եկած ենք՝. Մէկը Հ ալկպի Մերձաւոր Ար եւեյքի որբերու 
((Աս տ զ՝$) խումբին, իսկ միւսը դարձեալ Հալկպի Ււնիոն 
Աւիորթիվի՝.

ա սն ա կ ց ած ենք միջ՜մա սն աճ իւղա յին ախոյեանական 
մրցումներուն ու հան դիս ա ցած ախոյեան՝.

«— Ողիմպիականներ չունեցանք––– մարզիկ չունինք՝. 
Մարզիկներ ունենալու համար պկտյ> կ ո րե տրուե ս ե ա ո ւտ ա– 
կան կազմակերպութեւ 
ս ե ա ո ւտ ա

պ ա տ ո ւա

աս

ան՝. Ասոնց պատրաստու

տարի մեծ զոհո զ ո ւթիւն–

եղած կին եւ որմկ մեծ բացը— երանի թկ զ ոհո զ ո ւ 
դարացներ արդիւնքը– սկաուտ խմբապետին

ղեցան՝. *֊Լերջին տարին գայլիկներու համար 
չորս ս կա ո ւտ առաջնորդներ պա տ ր ա ս տ ե– 

ցՒն^։

ենք––– ունեցած ենք մուտք 526,58 լ– ոսկի, ելք

618,98 լ– ոս բաց 92,40 է ո սկխ՝> (Քաղուած՝
28 Յունիս 1931-ի տեղեկագիրէն)։

Մասնաճիւդերու տեղեկադիրներկն ետք,

լժէյաս տեղեզադըրը, ո 
կր հանկ սա բանաձեւը–

ա֊

ունենալու խնդրով, սկդբունքը

Օրակարգի հա րցեր ո ւ քննութենկն ետք,
քը՝>՝>։

ու տա

քը տոքթ– Ա– Պկզճեան, Հայկ ՝իալենտկր, խորկն Լ/ուքիասեան,

Սիմոն Ո՝ երճան եան,

րջանային

կր կատարուի

սա ա

Ալպեր 3 ակոբեան,Պ՝կորդ Աազճեան,

թեամբ ընդունեց նորընտիր վարչութիւնը եւ այդ աոթիւ հե~
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նձնեց վարչութեան––

եթէ որեւէ պատ

րել համեմատաբար առաւել քուկ ստացող–

Պ ատգամաւորները կը մեկնին իրենց շհհհհ–

տա նել ու

ցա

վին աշխատանքները ու զրկել մասնաճիւզե~ 
րուն՝. Տպադրել ու զրկել նաեւ արւաիսրկ ան~ 
զամւս կզութեան թո ւզ թերր եւ անդամա՜ 
տետրներր՝. ւԼւսւերացնել նորընտիր վարչու– 
թիւնները Աէեքս անտՀա՜

ա շիւա տ անքի էսաղ, ակումբ, լսարան իր օրակարգի գլիսա ւո ր 
հաբցերն են, իսկ Ալերս անտրէթ, ուր արդէն կազմուած էր 
մասնաճիւղ, իր 26 3ունիս 1931 թուակիր նամակով պաշտօ–

րական <եո ղո վէն անմիջապէս ետք, Պ է յր ո ւթի
<^ԼԼյս նամակով կը փութանք Զեզ յայտելու, որ 1931 Յու

նիս §–ին, տեղւոյս մէջ հիմնեցինք Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի մ ա սն ա ճ ի ւ ղը, 
քանի մը երիտասարդներու նաիյաձերւնո ւթեա մբ՝. ԼԼրււսջին

առ.

րեցին եօ– 
հոգիներն

Տէր Պապետն, Հիերտինանտ ՝իեհեայեան։ են՝ 3 ակոբ ՝^էշիշեան, Աանուկ Պալեան, Պարգեւ Ծամլեան, 
էութֆիկ Շւսմլեան, ԼԼրմենակ 3՝ Պալեան, ԼԼրմենակ Լ– Պ ա լ–

(քՀիինչեւ օրս

ստ

ս դա վա րւո ւթիւն յա~ 
28-ին, «Ռ աս Պկյ–

՝8~ի՝. — Պիտի է> ոե1 պատուարման վարչ
րի ըյյլար մեզ վաւերացնելու որպէս մասնաճիւղ

րւա

աւազուտ՝ տ ա

պատրաստութիւն կը տեսնու 
մակերպել դէպի Ջ.ահլէ–.

ԼԼա ռուոոեն աւ ե/ե ս ա 11 ա /)

ո ւսրւա

ո ղիմ պիա կան

դատու մարմինը՝.

Հալէպ, գործերու գեղեցիկ բամանումով, իր ենթամար– 
միններովւ կը տանի ոչ միայն տեղական գործ, այլ նաեւ

Լա թաքիո յ, ԼԼլեքս ան տ ր է թի եւ վերջեր ս կա զմո ւած ՝իըրք-Խ ա–

պ ա տ ա ս կցա– կ°չիկ> գոլլպա,հ

նեւԽ ՚ԴՀոցները՝^՝. Խոըհըդակցական մո~ ս

.նքի մր պարադային:

խաղաղ հունի մէ՚ֆ ինկած կը հետամտի ներքին (Շար.Յ)
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Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ 
ՆՆՋԵՑԵԱՕյԵՐՈՒ ՅԻԸԱՏԱԿԻՆ

յար–

տ ա–

զոշէ յր շա տ ա սւ

բաժնուած ննջեցեալ բոլոբ Հ՝Մ՝՜

Տարեկան իր սովորութեան հանաձայ ն, 
Հ.11.Ը.Մփ Լիբանանի ընւոանիքը հոգեհան– 
գըստեան պաշտօնով մը յարգեց մեզմէ յաւէտ 
բաժնուած Հ.Մ.Ը.Ս՝.ականներուն յիշատակը։

Այս առիթով, Շրջանային Վարչութիւնը 
հրաւզարակեց իւօսք մը, զոր կը ներկայւսցը՞
նենք ստորեւ։

որոնք եր կար տ ա ր ին եր քր տինք 
թափեցին մր ցո ւմի դա շտ եր ո ւն 
վրայ բարձը պահելու համար 
միութեան դըօշը՝.

Ինչպէ՚ս չյիշել այն վա րշա կան 
քոյրերն ու եղբայրները, որոնք 
իրենց անձն ու եսը զոհեցին 
զրկուելով անձնական հաճոյքնե– 
րէ. ժամանակ տրամադրեցին ծր–

՝ուտէ մարզիկ թէ վ ա ր չտ

ան դ ա մ - ան դ ա մ ո ւհին եբ ,

մեզի հետ րլյային այսօր, ա* 
ին իրենց ան ս ա կա ր կ նու 
միո ւթեան՝.

կէ–

բեր ու անդամները, սկաոււոական բաբձբադոյն դիրքերու 
վրայ գոբծած մեր քոյր-եղբայրնեբն ու պատասխանատունե֊ 
րը, ո(,ո^յք անշահախնդիր մօտեցումով սկաոււոական այբոլ– 
բենը ս ո ր վ եցո ւցին նորեկներուն, հպա ր սւօր էն տողան ցեցին

Անոնք անցեալին դործած անմահներ են, որոնք համոզ–

<իործեցին անհաշիւ, տուին արւանրյ սակարկելու եւ մինչեւ 
իրենց վերջին շունչը նոլիրուեցան Հ՝Մ՝Ը՝Մի վսեմ դաղաւիա՜

նին՝.

իրերայաջորդ սերունդներու զաւակներ իրենց տասնեակ 
տարիներու վա ս տ ա կը ունեցան այս միութեան 
վերելքին մէջ՛ միութիւն մր, որ բազմանւսլո 
ւելով աշխարհի տարածքին, դարձ վ ա նթա–

կ երթայ նահատակուելու րԼարաբաղի խուներուն վրայ՝.

Այս բոլորր պարտք կր դնեն մեր վրայ ոդեկոչել յիշատակը 
բոլոր անոնց, որոնք նուիրուեցան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին ու դործեցին ի 
խնդիր այս մեծ միութեան՝.

չենք անոնց վառ. յիշատակը յիշեշով մանալանղ վերջին շրջա–

նին մեզմէ բաժ՜նուա

ատակր այն բոլոր մարզիկներուն,

ա տ ո

տ տ ո

թիւնը կը խոնարհի ննջեցեալ բոլոր Հ՝Մ՝~ 
Ը^Ա՝.ականներու ամենահա մ ես տ մարզիկէն ու 

թիւններու մաս կազմած եւ դիրքերու վրայ դոր

ծած ու անոած օո աեոուն ու եոոատնեոուն ւե>ա–
տակին առջեւ՝.

շ ատակին՝.
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ԱՌ Ի ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄ
րութիւն (ՀՄարդիկ՝^

պա շ տօնա թեր թի,

(^Մարդիկ^ի 2012 տ ար ոլան 

ներըֆ բա

յիշատակին վկայր 
վերնագրով յօդուա 
վերտին պա ր բեր ո ւ 

է//՚նՐ

րուն, ինչպկս

ժադսերու տուշուլժյււս յադբրա– 
կան մար դիկներ ո ւն, ձերւա մբ

(որոնք տեւերին ամբողջ օր մը), 
տեղի ունեցաւ մետայներու

մեղի՛.

Պարբերութիւնր հետեւեալն էը՝~

(^թայց նաեւ ափսո ս, որ իր աշակերտներէն ոչ մէկը անդ

րադարձաւ իր մասին՝. Միայն «Մարդիկ՝>՝> դուժ՜եր անոր մահր

մրցա շւս րքին լրատուութիւնը՝.

(^ԼԼզդակ՝» օրաթերթը եւ լիբանանեան ա 
ե) 23 Յու/ես 2011–/րն, եոո. Պօոոս 3

Այո՛, ա պ շանք ու 
մեդի, որովհետել.–

տ) Եղբ՝ Պօդոս 3 
Հլ)րանս ա /հ Կ ա /ա նս

լան քարւասունքին արւիթո վ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի Լիբանանի Շէանա

յին Վարչութիւնը ձԱդդակ՝)՝) օրաթերթին մէ^ տրուած յ°դ՜

ս տ ո

յիշա տ ա կին

լժեասր \որուս սաս Լլր Լլադսդ ըր ա շա դեր տ սեր դ ս եդբ. / աՀր– 
ֆի Մունջօղլեան), Ս՛ Յակոբ եկեղեցւո յ մէջ տեղի

ունեցաւ հոդեհանդստեան յատուկ արարոդութիւն՝ եղբ. Պ օ– 
ղոսի յիշատակին՝. Արարողութեան ներկայ գտնուերան Հ .Ա՝.- 

ա ր ա ր ո դ ո ւթենէն ետք, Շիմանային Վարչութիւնը մահացած 
այւ եղրայրներու շարքին յիշեր եղբայրներ Պօդոս Յովհան–

դամներ, ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի փինկ֊փոնկի թումբերու մա ր դ իկ՜մա ր– 
դիկուհինեը, Լիբան ան ի փ ինկ-փ ոն կի ֆետերասիոնի նաիւա- 
դահն ու անդ ամները՝.

ր 31 Յո ւնուար 2012-ին մահ ա–

չուլօրւսր գուօ՜Ար <ԼԱ^զդադ7>ող՝. Լյդբ. պ^աԿագԱ Հ) ոդպ>աԱԱդսՍա

նի յիշատակին կա դ մա կեր պո ւերա ւ փինկ-փոնկի յատուկ

թերթով՝. փ ինկ-փ ոն կի ֆետերասիոնր տա

է յիչեալ ֆետերասիոնին) իր կարգին դուժեր եղբօր թիւնները պա տճենահանուելո վ յանձնո ւեցան եդր

Դ՝> Կիր ա կի, 24 Յուլիս 2012-^րն, նաիււսձերւնո ւթեա մր ^7///2' ս տ ա

ւււ–

նանի փինկ-փոնկի ֆ ետ եր ա ս իոն ին, <^Ադ ր ա լեան-Հ^Մ՝ Ը ՝Մ՝՝>> 
մարդամշակութային համալիրին մէֆ տեդի ունեցաւ փինկ- 
փոնկի միօրեայ մրցաշարք մը ն ուիր ուած եդբ. Պ°ղոս Յով– 
հաննէսեանի յիշատակին՝. Մըդաչաըքը բաժնուած էր երեք 
դա ս ա 1լա ր դեր ո ւ՝. Մրցու մներո ւն մա սն ա կցեցան (8 երկսեռ. 
մաըդիկներ ՝.

ցտծ ու չեն մոո.նաը անցեալին դործած ցենդաւոր բոլոր Հ՝Մ՝~ 
Ը Մ• ա կանները։

ՀՄԸ-Մ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ՄԻՋԱՁԳԱՅԻՆ

«ՉԵՄՓԻՔՆԶ ԼԻԿ >Բ 
Բ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՍԵՄԻՆ

( Գ. (Յորոյեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

Բ՝ խմբակին մէջ ամէնէն ակար կազմը 
Մոնւիրլիէն էր՝. Մրցակցութիւնը սուր 

էր Շալբէի, Արսենալի եւ Օիիմփիա֊ 
քոսի միջեւ՝. Ա րւաջին երկուքը 

շնորհիւ իրենը տոկունութեան եւեմփ իրն զ Լիկ՝)՝>ի արւա՜

սկսած էր 8 Աեպտ եմ֊ 
բեր 2012֊/^, աււսրտեցաւ 5 Դեկ
տեմբերին՝. Աիցող խումբերէն 16՜^հ 

անցան Բ • հանգրուան, ութը խում
մի այն ա

ն9եւ յոյները ել անցնՒւ

Դ՝ խմբակին ան ա կն կա լը րԱ– 

կամ <Հենիթի նման կազմեր գրաւեր 
խմբակին ա րւա ջին դի^քը՝ Զենիթ եւ Ա^իլան

ԼԼրւաջին հանգրուանի մրցո ւմն եր ո ւն 
ցան երկու անակնկալներ։ Անցեալ տա 
Չերսեն Տ/աՀոոեոաւ ա նոներ Բ՝ հան րւո ո ւս

րորդ զիրքը գրաւելով ան պիտի մասնակցի Հհէյուրօ էիկ՝>՝>ի 
մր ցո ւմն եր ո ւն: 1քինչ Անգլիոյ ախոյեան Լքանչեսթըր Աիթին

Ա– խմբակի մրցումներուն, Փարիզ Աէն Ա՝երմէն եւ Փորթօ 
գմուարութիւններու առջեւ չգտնուեցան՝. Անոնք յաղթանա– 

կէ յաղթանակ սուրալով ապահովեցին Բ՝ հանգրուանի իրենց

պա յքա ր եցան Բ՝ ^ի^քի^ տիրացման համար եւ իտա– 
լացիք կարողացան միմիայն մէկ կէւոի արւաւելութիւն ձերւք 
բերել՝. Մինչ ՊելճիքայՒ Անտրլէխթը փ ո րձեց բաներ մը ըներ 
ս ա զ ա յն րստ երեւոյրրրն տաԼլաւրն Լլասուլ~ս ց՝.

Դ՝ խմբակին մեծագոյն պարտեալր Մանչեսթըը Աիթին էր՝. 
Ան ոչ մէկ յաղթանակ արձանագրեց՝. Դեր մանիս յ Տ ո րթմո ւն֊

տը ամէնէն ինքնավստահը եւ ամէնէն լաւ արդիւնքները ար– 
ձանգրողն էր։ էիատրիտի Աէալր պահ մը երերաց, սակայն 
կարողացաւ գրաւել Բ՝ Ամ ս թեր տ ա մի Այաքսը յաջո–

զեցաւ յազթեք միայն Լքանչեսթրր Աիթիին, ինչ որ բաւարար

տոմսը։ Տինամօ Բիեւ յուսախաբ ըրաւ իր համակիրները եւ 
գրաւեց երրորդ դիրք(Ն ^՝ինչ Տինամօ Զ. ւսԼԼբւ կ ււլ ոչ մէկ յաղթւս- 
նաև արձանարւրեո։

չէր Բ հանգրուան հա մ ա

1յ* խմբակին մէջ երեք խումբեր է ուվենթուս, Շ ա խթիո ր

Տոնեցք եւ Չելսի յամառ. պայքար մզեցին։ Հոս Շ ա խթիո ր

րէյճՒն շնորհիւ ան գրաւեց խմբակին Բ– դիր֊ 
քը։ Եուվենթուս գրաւեց Ա. դիբքը՝ Դանիոյ 
\յորթսեալանտը ոչինչ ունէր ընելիք վերոնըշ–

Զ* խմբակին անակնկալը Ֆրանսւսյի Լիխ

մեծեր ը ա

պարագլուխի երկու դիրքեր ը։ %ո լիցեր իոյ

տոմսը ապահով եր.

ի* խմբակին մէջ Պարսելոնա ամէնէն ինք

նավստահն էր՛ Հակարւակ Աելթիքէն կրած իր
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ասական մրրակրութեան՝. Պ՝երմանա–պարտութեան, ան ոչ միայն գրաւեր պա ր ա դլո ւիփ դիրքը, այ՜ 
լեւ աուանր դժուարութեան յաղթանակներ արձանագրեր 
մրրակիր կաղմերուն դէմ՝. Սելթիք եւ Պ ենֆ իքա մրրերան երկ

րորդ գիրքին համար եւ ս կո վտ իա րին եր ր աւելի բախտաւոր 
գուբս եկան՝.Մոսկ ուայի Ապարտակը, հակաոակ արւաթւն թա

ղին իր կրած սլւս ր տ ո ւթեան, տպաւորեր, սակայն յաջորդ մրր~ 

րիք աւելի լաւ կազմ ունին, իսկ Արսէ^ Վ^ենկըրի կազմը դրժ–

Պ՝եր մանիոյ երրորդ ներկայարուրիչը Տորթմունտ պիտի 
մրրի մրրաշարքի անակնկալներէն Եախթիորի դէմ։ <իերմա~

ա՜

ւսսա

ան ա : թ՝ուրքիոյ կա–

է պարտութեան մատնելու որեւէ կաղմ՝.

Լքի լան դարձեալ պիտի մրրի Պարսայի ղէմ՝. ԼԼնրեալ տարի 
այս կազմերը մրրերան իրարու դէմ եւ Պարսա յա զ թա կան

ս աա

դեր ա զ անրեր զանոնք։ Լքինչ թուրքերը գր ա ւերին երկրորդ 
դիրքր շնորհիւ ՝քլիււժ՜ի դ էմ Ւե՚ենր արձանագրած դրական 
արդիւնքին^ քղմրակին վերտին դիրքը գրաւող Փորթուգալի

ա–Գեկ տեմրեր 20-^1/ կատարուերաւ ք՝ ■ հանգրուանի վիճ 
կւսձգո ւթիւն ր։ Այս հանգրուանի երթի մրրումները տեղի կը 
կատարուին 12 եւ 13 Փետրուարին, իսկ դարձի մրրումները

՚ր այս հանգրուանի մր րո ւմն ե~ 
թի դրութեամբ։

ա լ ա լժ ա ս ա - 
աւելի մեծ

ս ր ա ւո ր ո ւթ իլններ ու նին Բ 
Սելթիք պիտի մրցի Ի տ ա 
/: Ւտալարիք այս տարի ր

իթ չտան աւելի

սա

^Լստահաբար, այս հանգրուանի ամէնէն հետաքրքրական 
մըրումը պիտի ր//այ իէէալ Լքատրիտ-Լքանչեսթըր Եունայթրտ 
ճակատումը։ Լքատրիտի կազթ՝ը ւ1^*ք1^չւս է տարւա–
պի, մինչ Եո մն ա յթըտ յաղթանակէ յաղթանակ կը սուրայ։ 
Անոնր միջել կայւսնալիք երկու մրրումներն ալ կրթուին ըլլալ

Լ/պանիոյ ւԼւսլենսիան պիտի մրրի Փարիզ Ս էն Ա՝երմէնի 
դէմ՝. Այս մրրումը պիտի ըլլայ ակմբային դասական մրրում 
մը՝. Ֆրանսարիք րարդ կը թուին աւելի համոզիչ՝. Ապանարիք 

թեան աոջեւ գտնուիլ՝.

Փոըթուգալի մեծերէն Փորթոն պիտի մրրի Ապանիոյ այս 
տարեշրջանի կազմերէն Լքա լակայի դէմ։ Երկու կազմերն ալ

հերւուներր եր թա լո ւ։

Արս ենալ Պայէրն 1/իւնիիյի դէմ մրրելով ականատես պիտի նի են անրնելո ւ
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

2013-Ը ՆՈՐԱՆՈՐ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ 
ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ԴԻՄԱՒՈՐՈՒԵՑԱՒ 

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՐՆՏԱՆԻՔԻՆ ԿՈՂՄԷ

1/արօՔէշիշեան
Հ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

թեմի ԼԼրւաֆնորդ Ա՝ուշեղ Աբք– 
ոս եան, ընկերակցութեամբ

ա ա ս սերյաննեբբ քւբ բնծու.

տ անտ ա

եղբ• Արիդ

բեմարյ թո ւթքււննեբ բ ւիոխան– 
ւապ եւո եղբ– ^՝արւ նիկ ԼԼբբա–

ա 1յա ս ս եբ 
ամեն տա

հա մեան՝.

ա

Մենք հպւսբւո 
կ եբ պ ակ ան

լուս
սա “Կ

յա յա աբ ա -

ցիչներ՝
ա -

եանն ու ա–
սա

քբ ես ւո ոն 
հաւատա

ԷԼպսյ,
գործընթաւյը) ո ր /հ

2012 տարեշյւ^անէւ «5* ի պ ա ր Հ-Մ-՜
մա ղթեց, ոբ 2013-Հ7 բսյէ րլջ աա~

անհատա

ա -
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱԿԻԷԴ

րղ Ա աբղաբսաղռբու պատուոյ սաքսւս– 
գահ Պ՝ ադիկ Պ՝էորգեանբ ((միշտ իր սրյր՜ 
տեն մօտեև պետն աահե Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Ո եւ 

ման պիտի յիշէ Հ՚Մ -Ը-Մ ՝ը թկ՛ բաբոյա– 
պէս եւ թկ իր կեանքի աբդար վաստա

կած արդիւնքկն նիւթապէս ղօբակցու~

Այս արւ ի խօսքբ ւի ո խան~

ա շ իյ ա -

տանքային նոր սւա

ՀՀի ւր աքանչիւր ՀՄ՝Ը՝Մ՝ակ ան ա ր– 
(եկքա ւո ր է– փ ոքբ իկից, երիտասարդիդ 
բրւնած մինչեւ տարեց անդամները 
իրար հետ աշխատեն, իրարից սովորեն 
եւ քայլ արւ քայլ ամէն տարի մեր աշիւա– 
տանքը մղեն յա րւաջդիմո ւթեա մբ՝. Ամէն 

իբւսբ շուբջ, յիշենք անցնող տարին եւ 
վստահ լյինենք՝ որ այս տարի աւելի ա– 
րւաջ եւ աւելի մեծ քայլեր ենք վեբցնե՜

բին մա ղթեց ուրա ղթ տա

մթնոլորտի մէջ՝. *էքերկ ան երբ ղիրար 

ներ փոխանցեցին՝. Եղբ՝ Արիդ Գէորդ–

նթՒՒ (^Ա ա ր դա ր ա պա տ՝Խ մւսսնա– 

եան՝ աքոբտիոնի րնկերակցութեամբ ՝ 
ՀՄ Ը Մ• աևան. սԼաուտաեան եւ մոոո–

ն, Հ Մ Ը Մ ի իրենց մ ա սն աճի

ձանագբելու հաստատա

\^Հւէհ էհտ շօրոթւտրոտոէտ օք

^ՑՏՋաւր՚Ջււն՚ւ
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.Ը.Մ. ՍՈՒՐԻԱ

ԱՄԻՍՆԵՐՈՒ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԷ ԵՏՔ՝
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱԵ ԿԵԱՆՔԻ ՎԵՐՍԿՍՄԱՆ

ՓՈՐՁ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷԶ
ի Րաֆֆի Սիււահեան
V Հալէպ

աուտաղ ա ս 
եղբայրները, 

ամիսներու բա ցա կա յո ւթեն կ ետք, ան– 
գամ մը եւս թաւի տուին իրենը անսա

լս ոււոա

Ակաուտւսկան տ ա ր ա ղը կրող քոյրե՜

րուն եւ եղբայրներուն դեղա դկ մ դկ մքեր ո ւն վրայ ժ՛պիտը ան

պակաս կը, թկեւ անոնցմէ իւր աքան չի ւր ին սրտին մէջ յւսւ ու 
վիշտ կար, սակայն (^Ակաուտր միշտ ղուարթ եւ իյւսնդավարւ

թիւնը կա զմա կեր պեց ին Նոր Տարուան եւ Ս– Ծննդեան տօնե

լէ ո ւն արւիթով հաւաքոյթ մը Սուրբ Աս տ ո ւածածին եկեղեց–

ւղեգիծ ունենալով

ստեղծելով բո լո բ ը իբենց տո

յա ղթահա՜պա տ բ ա ս տ կ

Ա կա ո ւտ ա- 
ւր եւ մաս–

թիւնները։

Այսպկս,

կաուտր միշտ

ԱՍՏ ԻՃԱՆԱՏՈԻՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Սկաուտական խ ո րհո ւբ դին , կիրակի, 23 
Դեկտեմբեր 2012-^Խ, Ազդ– կիլլպկնկեան 
վարժ՜արանի շրջափակին մկջ տեղի ունե

ցաւ սեաուտաեան Ս արետ Աուա9նորրե եւ

թեան արարողութիւն՝. Աս տիճ ան ստա– 
9ՈՂ քոյ9երն ոլ՜ եղբայրները իրենց քրն՜ 
նութիւնները նախապկս յաջողութեամր

տ ա ս խան աստիճաններ՝.

ս–

ատեանին մկջ՝.

տ
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ՅԻՇԱՏԱԿԳ ՄԻՇՏ ՓԱՌԱՒՈՐ 
եղբայր ՎԱՐԴԱՆ...

երոսների համար նախանշուած բարձր 
պատուանդանին կանգնած է նա Վարդան 
Բախշեանը, իր հոգսերով ու մտորումներով, 
գիտնականի իմաստութեամբ եւ քաղաքա– 
ցու խրոխտ կեցուածքով, բիւրեղեայ հոգւու 

մաքրութեւմմբ, յաղթանակի ու գալիքի հանդէպ ունեցած 
մեծ հ աւատ ոփ

Այդպիսին էր Վարդանը որդին Ազատի, նուիրեալը 
գաղափարի ու հայրենիքի։ Մի մարգ, ով չնայած երիտա
սարդ տարիքին մտահոգուած էր կրթել սերունդ, որը 
հայրենիքի համար դժուարին պահերին ասում է «ՆԵԲ–

դաձորի հերոսա
կան մարտերին։ 
Սակ այն, 1991 թ. 
Դեկտեմբեր 16-ին, 
Հաստն ա պ ա տ ի 
յաղթական մար
տս ւմ Վարդանն 
իր արեամբ շա– 
ղախեց Արցախի 
հողը, եւ նրա հո
գին միացաւ իր

ԿԱՅ »: Այդ նպատակով նա իր գաղափարակից ընկերնե– 
րի հետ հայրենիք վերադարձրեց Հ.Մ.Ը.Մ.ը։ Սակայն 
նրա ագատատենչ հոգին չբաւարարուեց միայն Հայ սա
տանի մանուկների առողջ դաստիարակութեամբ։ Չէ որ 
Արցախում հազարաւոր մանուկներ էին որբանամ։

1988-ի առաջին օրերից նա նուիրուեց Արցախեան 
շարժմանը։ Շատերն էին փորձում ետ պահել նրան ճա
կատ մեկնելուդ, քանզի վստահ էին, որ ապագայ փայ– 
լուն մտաւորականի կեանքն է վտանգւում։ Սակայն բո–

փայփայած հերոսների փաղանգին։
Եռաբլուրում նրա շիրիմը դարձաւ ուխտավայր մտե– 

րիմների, ընկերների եւ իր իսկ սաղմնաւորած կազմա
կերպութեան անդամների սկաուտների համար։ Դեկ
տեմբեր 16-ին նրանք հերթական անգամ մեծաքանակ 
կազմով այցելեցին Եռաբլուր։ Օրը ցուրտ էր, ցուրտ էր 
ճիշդ այնպէս, ինչպէս 21 տարի առաջ 1991-ին։ Ու 1991– 
ից ի վեր իւրաքանչիւր Դեկտեմբերի 16, ցուրտ է Վար– 
դանին ճանաչող ու չճանաչող, բայց քաջատեղեակ իւ

լոր ջանքերը ապարդիւն էին...
1990-ից Վարդանը ճակատում էր։ Մասնակցեց Թեր–

րաքանչիւրի հոգամ...
Յիշատակդ միշտ փառաւոր եղբայր Վարդան...

«ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 2012»

ք ^ղթաԼւԻց
Հ ԵՐԵՒԱՆ

կ ւո մբերէ 25–

աուտաևան ա մ են ա մեծ

անցկացո ւեց ըս–

ցերէա) էջաղդայքւն ըս–

ներ իրենց 140 
ւք ասնակիցնե– 
րով։ ՀՄԸՄ– 
Հ ՀԼ Ս Կ ՝ը ներ–

եղբ՝ Նա բեկ Ա–

Ակադեմիա յի

էս յլ կազմակերպութփւն՝Խ ՝ (^Հազորդակ– 
ցո ւթիւն եւ աճ», Հարթելու նոր եզա– 
ն ա կն եր՝Խ, ր ի տ ա ս ա ր զն եր ի իր ա ւո ւնք~

ա–

ն ակն երի մա ր տ ահ ր ա ւէ ր ըֆ թեմաներով 
քնն ար կ ո ւմն երին:

ԷԼրււս ւօտ եան ա շիյա տ անքա յին նիս

տեր ը, զո լիցեր իա կան եւ միջազգային 
եր եկոներ ը՝ շր ջւս դա յո ւթ ի ւնն երն ու

կրթա կան ծրագրեր ից մկկր աոլ–

ւոական ԼԼկադեմհա 2012»^հ, որն տարե
կան բնոյթ ունի–. Այն կացմակերպում կ 
սկաուտական էյ ւրոպա աարածաչր^ա՜ 
նր՝ «ՏՍ ^/օսէհ տ /\շէւօո Բրօ^ռււո»// չլ՚ջա–

րաքանչիւր մասնակից բազմաթիւ թե~ 
մանեբից հնարաւորութիւն ունէր րնտ– 
րելու իրեն աւելի հետաքրքրողը՝. Եզր՝ 
Ն աոեե ո նեո1ւաւ ոտնուեո «Եոե տ ա -

սակ կերպով հա մեմեցին առ. անց այդ է լ 
հ ետ աօրօե ո եւ արռեւնաւէտ մտած

սարդների հն ա ր ա ւո ր ո ւթ ի ւնն եր ի մե~ 
ծացում՝>՝>, (^ի նչպէս գաղափարներր փո~ տ ա

ԼԼյս տարի մասնակցում էին 40 երկրր– իյանցել մի կ ա զմ ա կեր պո ւթիլն ից մէկ կին։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼՈՆՏՈՆ/ԼԻԲԱՆԱՆ

Հ.Յ.Դ. ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ 
ԱՐՄՒՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ Բ 

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԼՈՆՏՈՆԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵԲՈՒՆ

Թղթակից
Հ ԼՈՆՏՈՆ~

Դեկտեմբեր 2012՜էն, Հ՝Մ՝~

յասսւա

9ո,–5Ւէ Արմէն Ռ ուսւոա մ եան–.

ա–

ա–

9ոյ9ով> սակայն յարգելէ հէւ-բը առփթը

ւս–

ք)՝ո ւս ւո ա մեան էբ սբւոէ էսօսքբ ւէո– լքը անոնք հնաբաւոբութէւնը ունենան 
էբենց հայրենիքը այցելելու։

Սկաուտնեբբ հայբենէ հէւբէն փո~

անձն Այ

ատա

ՔՈՅՐ ՆՈԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿԻ 
ԼԻԹԱՆԱՆԵԱՆ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՈՏՂԸ

012 տարէն յաջողութէւններով լեցուն տարէ մբ եղաւ 
• Ս՝-Ը-Մէ Պ է յբ ո ւթէ մասնաճէւղէ ւէէնկ-փոնկէ վաբ– 
եւո քոյբ ՝է,ոէլ ՝^էշէշեանէ համաբ, ոբ արւաջէն ան–

բոբդ դէբքը՝. ՝Ըէչէպաշեան 
եբբոբդ դէբքը գբաւեց նա–

փինկ-փոնկէ կէպրոսէ մէ– 
ջագցայէն մբցաշաբքէն եւ 
Ո՝էթա Պըսւսյպէսէ հետ ան–

աղջկանց արւաջնութեւս^ 
բաժակէն՝.

3այտնենք, ոբ քոյր Նո

է լ ՝@էշէշեանէ էյմբակէցնե

ա

Զոյգ աղջկանց մբցումնեբուն, Լաբա֊Գուէն ղոյցբ
ցաւ եբրորդ դէբքէն պաբտու 
3)աուաբէ մբցակէց ղոյցբ–.
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Հ Մ Ը Մ Ի ՌԱՈՒՏԱՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂՀ 
ՆՇԵՑ ՀԻՄՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ Ա ՏԱՐԵԳԱՐՋԸ

Հ Թղթակից 
Հ ՌԱՈՒՏԱ

ցիչՊետիկ ե)՝ արւու

ԷԼյւյ առ.

ԷԼյս արւիթո վ՝ Կիրա կի> 2 Տիեկտեմբեր 
2012-ի առաւօտեան, ք)՝աուտայքւ ա~

/ ՜լ / լ ս V/ ս լյ լ ւ ս ւս ւ֊ է-ս լ / ս ւ լ / ւյ յ 
եղբ՝ Տերվիչեան շեշտեգ, որ

սպարւնագող տարբեր վտանգ–

լաւագոյն արաագոլագումր եղաւ մաս՜ կներր հա

թիւնը,

ստանան , ըսաւ ան՝.ԶերւնարկթԼւ բագման քոօսքո վ հան՜

ա տ են ա պետ եղբ– Տէնի Տկրվիչեան–, Ան

Հեցին վար֊

ա ա–

Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ի Լիբանանքյ Շրր– 
^անայքէն վարչութեան քսօս– 
քր արտասաներ ա տ են ա դ–

ա շքսա տ ան քնե–

ա ա–
սակի յ յայտնեց

ո միտէ ո ւթեա ն 
Հ -Ա՝՝Ը–Մ՝է մասնւս–

մեծ ն եր դր ո ւ մին 
համար՝. ԼԼն քւր

ա ր

Խօսքեր կ;արտասանեն Շրջանային Վարչութեան 
ատենադպիր եղբ. Հայկ Թապագեան եւ «Շուշի» 
կոմիտէութեան ներկայացուցիչ Պետիկ օառուկեան։
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԵՒ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱՐԶԱՀԱՆԴԷՍԸ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալմելոյի 
մասնաճիւղի վարչութիւն
ԱԼՄԵԼՕ

- կաուտներու եւ մարզիկներու՝.

Սկաոււոական չարքերր մարզական 
խմբակներով հա մա խմբո լած կատարե՜

ղին գեղեցիկ տ ո ղանցք մը՝. ՝Բ ահանայ 
հօր ((Հայր մեր))ով բացումը յայտաբար– 
ւեցաւ մարզախաղերուն–. Տէր հօր օրհ

նութեան խօսքկն ետք տեղի ո ւնեցա ւ 
դրօշակի արարողութիւն՝.

Մասնաճիւղի վարչութեան անունով 
ելոյթ ունեցաւ քոյր $ասմիկ Օհանեան–. 
Ան պատմականը կատարեց րնդհանրա– 
պկս Հ Մ-Ը-Մի եւ մասնաւորապկս Հ-Մ-՜ 
ԸՄփ Ալմելոյի մասնաճիւղի եւ փո

խանցեց միասնականութեան ոգի ներ– 
շեչող խօսքեբ ■

Այնո ւհետ եւ տեղի ո ւնեցա ւ ս կա ո լ– 
տական աստիճաններու եւ պաշտօննե– 
րու տուչութիւն՝. ՝Բոյբ վանկ Աեւիոյեան 

եւ եղբ– Մասիս վահանեան ստացան 
վարիչ ԼԼրւաջնորդի աստիճան, քոյր վա~ 
յիբի ՍԱ լանեան փոխ վոհմա կա պետ ի 
պաշտօն, իսկ քոյբեր վալար Տէր վա՜ 
զարեան եւ Լուսին Աւանն կ ս եան փոխ 
երամապետուհիներու պաշտօններ՝.

Պաշտօնական բաժ՜ինկն ետք սկսան 
մարզական մրցումները սրահի ֆութ

պոլի (փոքրերու եւ երիտասարդներու)) 
ինչպէս նաեւ աղջիկներու վոլիպոբ

քԱ աղեր ու աւարտին տեղի ունեցաւ 
բաժ՜ակներու եւ մետա լներու բաշվսում՝. 
Հ Բ Ը Մի նա խա դահ 3արութիւն Տկր 
Մովսկսեան պարգեւատրեց Արւաջին 
հանղիսացող աղջկանց վոլվւսլոլի խում– 
բը (Հ-Մ-Ը-Մ–)– Եղբ– Սեւան Ւշվսանեան 
մետալներ բաժ՜ն եց յաղթւսնւսկի արժ՜ա

նացած կրտսեր մարզիկներուն) իսկ
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երիտասարդներու յա ղթան ա կի բա

ժ՜ակն ու մետալները բաժ՜ներ Հ -Մ-Ը -Մ ի 
Ալմելոյի վարչութեան ատենապետ 
եղբ– Սարդիս Տկր վազարեան («ծ ր ե– 
ւան)) ակումբի մարզիկներուն)՝.

Մար զահանդկ սի ա ւա ր տ ին յստակ 
կը, թկ միակ յաղթականը բաժ՜ակներու 
եւ մետա լներու ա րժ՜անացածը) հոլան– 
տահայ գաղութն կր՝. Անոնք գեղեցիկ 
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յիշատակներով ու տ պա ւոր ո ւթեա մբ, 
յարւաջիկւսյ տարի կրկին հանդիպելս ւ 
յոյսով բաժ՜նուեցան իրարմկ՝.

Մարզահանդկսին թոլային պատկե

րը ներկայացնելու համար կ արձանագ

րենք մասնակիցները իրենց բաժ՜անում~ 
ներով - ՜

20 զ այլիկ-արծուիկ) 40 արի-արե~ 
նոյշ) 3 խմբապետ եւ 7 աստիճանաւոր

ներ) Հ -Բ -Ը-Մ՜ի 8 մարզիկ) «Երեւան՝^) 
ակումբի 8 մարզիկ) տիկնանց յւսնձնւս– 
խումբի 5 անդամ) Ալքմաար, եմեխն 
եւ Արնեհեմ շրջանն երկն 8~ա կան մար

զիկ եւ 200 հոգի) հոլանտահայ գաղոլ– 
թի ան դամն եր՝.

ախ ա պ ա տր ա ս տ ա կ ան ա չխա տ անք– 
ներու կազմակերպիչ յանձնախումբին, 
բացի մասնաճիւղի վարչութենկն) 
իրենց մասնակցութիւնը բերին ընդհա

նուր խմբա պետ Լ՚ղբ– Աեւան կ ո ր կիս– 
եան) Միա ւո ր ի խմբա պետ եղբ– (վադ 
Մոյտաղուտողեան) Աքելլա քոյր Անի– 
թա 1լիրակոսեան–1լորկիսեան ել օժ՜ան– 
դակ մարմինը՝.

Աշխատանքի նկատմամբ անոնց հա

ւատքի ոգին ներկայ կր 2-3 ամիս աււաջ 
մարզադաշտերուն վրայ, ուր բոլորն ալ 
խանդավարւութեամբ լծուած կին աշ

խա տ անքի ժ՜ողովներով) ծրադիրներու 
իր ա կանացմա մբ ու կա զմա կեր պելո վ–. 
մինչ այս ձերւնարկի յաջողութեան մկջ 
իր կա ր եւո ր դեր ա կա տ ա ր ո ւթիւնը ու

նկը նաեւ րնտանեկ ան օժ՜ան դա կո ւ՜ 
թէւնը։

֊ճ; Նոյեմբեր 2012-^1/, Աէմելոյէւ 
I / (Հոլանտա) «ՏքՅՕքէՏ 1՜1ջ11

I ՝^/1ՈԺրՈ01ՇՈհ1՜061<» մարզ աս– 
րահին մկջ տեղի ունեցաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
մարզական եւ սկաոււոական չո ր ր ո ր դ 
մար զահան դկ սը, հո վան ա ւո ր ո ւթեա մբ 
Ս– վրԷղ՜ոI* 1 ԼոլսաԼՈէ1Ւէ եկեղեցւոյ հովիւ 
Տ է բ Մաշտոց ա ղտ ա ս ար ե անի, մաս– 
նակցութեամբ Հ՝Բ՝Ը՝Մ՝ի ((Երեւան՝)) 
ա կո ւմբի) Արնեհեմ, Ալքմա ա ր եւ *Լ,աե~ 
մեխն շրջաններու վար չա կանն եր ո ւ, 
նեբկայացոլցիչներու, ֆութպոլի խում– 
բերու, ինչպկս նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ըս՜
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Հ.Մ.Ք.Մ.ԱԿԱՆ «ՃՐԱԳ>>Ք
ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.Ի ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

հ (( ճ ր ա զ )> սզաուտազաս 
թերթիկը, իբրեւ Հ-ՄԸՄի Աէ՜ 
ուանտւս) մեևուսե մա սն աճ եւո հ

թերթիկ։
<Լճրագ՝»ի արւաջին թիւր (Ա՝ տարի, թի

Թերթիկը կը բաղկանայ 6 էջէ եւ կը սկսի 
((Մեր իյօսքըՀչ արւա^նոըգոզ գրութեւսմբ՝.

կայացնէ ւսյսպէս՛ «1 Դեկտեմբեր 2012-^2/, 
Հ ՄԸ ՝Մ՝ի Աէմելոյի մեկուսի մասնաճիւզի

մասնաճիւզին 2012 տաըոլան գործունեու

թիւնը, այլազան լուրեր եւ կարճ հատ– 
ւա ծներ Հ Մ Ը Մ ի ռազմավարական ծրա– 
դիրին մասին ւոոքթ– ահէ էքնիգոմշեանի

առիթով թէյասեզան Ա• ^Լրիզոր էուսաւո՜ 
րիչ եկ եզ եցւո յ սրահին մէջ՝.

3-4 1քարա– Սկաուտական բանակում 
Ս՝ Լուսաւորիչ եկեզեցւոյ սրահին

մէջ՝

8 ԼԼպրիլ՝~ Ա՝ ԼԼա տ կո ւան պարահանզ էս :

30 Ապրիլ-ձ ՄաՏիս–– Ակաուտական ընդհանուր բանա

րով, ի նպատակ ունենալսվ ծանօթացնել Հ ֊Մ• Ը Մ• ի եւ մէու
թեանս ա չիյւս տ ւսնքն եր ր հոլանտահայ համայնքին եւ բոլոր

կողմէ կազմակերպուած Պ՝առնիկ Աաբգիսեանի համերգին

֊Րիչ անգին, թերթիկի ա շիւա տ ա կա զմին 
<ձՍ՝եր իյօսքր՝)՝) կը հաստատէ՝ «Մեր յանձնա ի 
ոչ թցթակիցներ են, ոչ ալ հայ գրականուլ 3 Նոյեմբեր •- Լ/կ ա ո ւտ ա

լս ռիթո վ թէյասեզան՝.

տարեկ ան

րեն ՀՄ՝Ը՝Մ՝ը ծանօթացնելու մեր րն թեր ցո զն եր ո ւն՝ֆ ՝.
ՀՀ^րագ՝>՝> կը պատրաստուի երկլեզու ձեւով հայերէն եւ հո~ 

լանտերէն՝. Առաջին թիլին մէջ ներկայացուած են «5*էրունա– 
կան ազօթք՝)՝), Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ծրագիր-կանոնագիրի մուտքի րա

մին ը (Հ ֊Մ ՝ Ը Մ ՝ ի անուն եւ նպատակ), «Ի՞նչ է ռազմավարա

կան ծբադիրր>՝>, «Հ7՞վ է գայլիկը՝», «Ինչո՞ւ եղբայր կամ քոյբ^>,

31 Դեկտեմբեր.– <^Հայ Տունկի հետ

ւոքօ@հօուշո6էու6ոհօ11Ջոծ.ո1, ՐՅՇ6եօօ1ժ14օրոշո6էւո6ո Ճ1ուշ1օ.

մ ա սնաճիւղ ի

32 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 11-12 (365-366)



Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ

ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ
ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ի Յովհաննէս Մարտոյեան
Հ ՍԻՏՆԻ նեկան

Ը ՇՈէ1՜Շ»// նորակարւոյց չք^ղ մարզ 
մալիրին մկջ՝.

յին մարզական

իւ մրեց ամկն տարիքի հալ 
զիկներ եւ մարզասկր իւ

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ 
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Նոյն օրը, յետմիջօրկի ժամը 4ւ–00~ին 
տեղի ունեցաւ. Նոււասարղ եանի բաց–

րակի, 23 Դեկտեմբերի առաւօտեան մա–

կեր պ ո ւ 
«Արաքս»,

ք՝ապմահաղար ներկաներու շարքին կին

աւոենւս–

յ
ւոի մկջ՝.

միջ՜մ ա սն ա ճի ւ. ղա յին
տ՜

եան, ՀՕՄ՜ի Շ բջանային Վ արշոԼ~ 
թեան ատենապետուհի Աի լւՀ ա

«7*/7Օ» Արւա նձն ա կի Կ ո միտկի ան–
111

2012–/^,

շարքեր ր ընդգրկեցին երկսեո. 
պ ա սքեթպ ո լի, ւիինկ-փոնկի,

«Անդրանիկ» , 
«Արարատ՝)՝), «Նլուա՜
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ութիւնր՝. ԷԼւստրալյիոյ մէջ, ազգովին 
խոր մտահոդութիւն կ՝ ա պր ինք եւ բաժ՜

նեկից կը դւսռնւսնք սուրիահայ մեր ժ՜ո–

Սուրիոյմագրաւեն սիրելի Հա լկ ւզը եւ

են տեղ ւ
վա դր ած կ Հ՝Մ՝Ը՝Մ• ական դործունկ–

ոյն ազղային մեր կառոյցները՝.

նմիջական կարիքներուն
ա -

մա ղթանքն կ, որ շրջանին մկջ տիրկ

մ եր սիր ելի համա յնքրՒսԿ

եղբ. վ ա հը ա տ եա նԷԼյ ս առիթով)

կր Սուրիոյ դկպքերուն զոհ
լս սնա–

Եղոյեւսնը) որպկսզի վկան ըլլայ իւրա

քանչիւր մասնաճիւղկ մ կ կ մարզիկի

ա տ լա

Ը՝Մ՝ի ՀՀՍարզիկ՝)՝) պաչտօնաթեր  թի ներ– զիկնեբու հաւաքական երդման արարո՜

լոր հայորզիներուն՝.

Ապա) իր խօսքր շա ր ո ւն ա կելո վ, ան 
յայտնեց) թկ անցնող 44 տարիներուն)

մ ա ը զի կն եը ո ւ ւստ ր ա յաջո ր դ Շէանային վարչո ւթիւնն եր

յ նակա միջոցը վ եր ածելով հայկական
մաըզահամւսլիը մուտք գոըծեցին դրօ– 
շակակիընեըը բարձը բռնած Աւսւոբալ– 
իւԱ) Հայւսսւոանի) Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի եւ մասնա– 
ճիւղերու յատուկ դրօշակները՝, իեըմբ– 
կահաընեբր իրենց կշռութաւոր նուա

գով առաջնորդեցին սկաուտական

իրենց շուրջ համախմբելով բւսզմահւս– 
զար եբկսեռ մարզիկնեբ, ծովածաւալ

զիկնեըը, մարզիչները)

քոյրերն եղբ ւս յրն եր ը՝.

բ իմ ա ս տ

տ եւմ ան

Հա յաս տ ա նին՝.

առ

Հնչեցին ԼԼւս տ բ ա լիյ ո յ)

յոյսը

ել Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի քայլերգները–. Օրուան 
հանդիս ա վա ր Շրջանային վարչու

թեան անդամ եղբ– թաֆֆի Պ ո շնւսքեան

բաբի դա լուստի ջերմագին իւօսքեր ո վ

ողջունեց ներկաները, ներկայացուր օր– 
ւան յայտագիրը) ապա հրալիրեց վւսս– 
տակաշատ Հ՝Մ՝Ը՝Մ ական եղբ • Աահակ

դական մթնոլորտի) որուն հիմնական 
նպատակը եղած կ ու կը շա ր ո ւնակկ

ԷԼյսօր կը սկսին մարզախւսղերխ– շա– 
.նակեց անբոլոր ս նախանձախնդիր

ենք անոր

34 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 11-12 (365-366)



ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ Մ11ՍՆԱՃԻՒԴ

Ս րցո ւ մն եր ու

սլւս ր տ ո ւո ղսեր, սւսզւսյս Հ. 
նի ոգին պէտք է ըյյայ տ

44-Հ7 դ

քով ւսրւեեւորեյ եղբայրական տյդ ոդին,

ղամ եղբ* ^Լիդէն ո ր թեան։ Ան հանդւս– 
մ անօրէն որթ ու նեց Ն ա ւա ս ա ր դեան 
մա ր դա իււս ղեր ո ւն գովելի մակա ր դա կո վ

ա -

ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ

ա–

կցո ւթիւն

ք^ացման տպաւորիչ հանդիսո ւթեան

մր ((Արարատ՝)՝) եւ ((Անդրանիկ՝)) մւսսնւս–մաղթեց բոլորին: ներն ու

ումեան իր սրտի իւօււքր ար– 
ււ եւ «.Պւսհպանիչ՝հո// մ ա ր ղիկ–

րւանձնակի կոմիտէ– 
րւնեցաւ Արա Պ ո յւսճ–

աւասարղեան մւսր ւլա

նդՒ տիրական ներկայութիւնը։ Ան 
//-, որ Հ 3 Դ «Գ/7Օ» Ա ււանձնւսկի կ ո~

ո–

րաղդաց գԱաՏատասքր յւսյտսեց Լպրշա

նային ւԼւսրչութեան եւ (^Անդրանիկ՝^ , 
((Ար աքսի , ((Ար ար ա տ՝)՝) , ((հաւասարդ՝)) եւ 

յւսսուղր եւ ւսղգւսշւսԿ այս ՕերւսարԼլրս 
համար։ Ան մաղթեց նորանոր յաֆողու

թի ւնն եր եւ հոդեպարար (Լ^ահպա– 

ճիւղերուն մի^եւ։ Չ ա ւի ա ղ անց հետա

քրքրականդ ((տաք՝)՝) ու բարձր մակար

դակի մրցումր ւէերֆ գտաւ (թԼրարատէի 
յաղթանակով 2՜1 ա ր դիւնքո վ։ (իԱրա~ 
ր ա տ՝)՝) տիրացաւ «/^՝ ո ր ո ս 9՝ ա ր ա ման - 
եան՝Խ շրջուն բաժակին։

Երկուշաբթի, 24 Դեկտեմբերի կէսօ֊ 
ր է արււս^ ժամր 9 –00-^2/ սկսեալ^ 
«1Հօօքէօբ 8զտ1<շՖձ11 Տէծճարո»// դա շտ ե~ 
րուն վրայ տեղի ունեցան ամէն տարիքի

ա ս տ, տ–

ի մա սնա ւո ր ի սերնդաււլահ ս 
թեան յա՝^ողութեան ի խնղիր։ լորին–.

Ս”կ ա ժ ա մ ան ակ դ Հայ Մշտկութային կեդ–

ուրւսիյ մթնոլորտո

րնդմէջէն միջ֊մւս սն աճիւղա յին ^Լյաւա–

Զորեքշւսբթիդ 26 Դեկտեմբեր 2012-ին, 
«Ռօօքէօթ 8ծտ1<շէԷա11 ՏէՋճաւո»// բոլոր

թիլն էր– երիտասարդութիւն, նորահաս 
սերունդ, մարղւսսէր հայ հասարակու~ 
թիւն, մեր անցեալի \,ւսւասարդեւսն տօ– 
նակատարութիւնները յուշող ազգային

ղտուԱԱերը եւ զւսրդ սր աւարտա 
ները։ ՛կոյն երը, երեկոյեան, տեղի /

նեկ ա ն երեկ ոյթ–. Երկ ու ձեււն ա ր կ–

ո–
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տարի իր ա ր հան եղ Աիտնիի

հ(Արարատ՝)Հը եւ Աելպուրւնի <(Աբ աքս՝>՝) ը՝
դէմ

ումը վերջ գտաւ

ոգիով ((Ար ար ա տ՝>՝>ի
տ ո ւչո ւթիւն, մնեբով մբց

ատ մարզիկ՝ իրենց չա
յերուն արժ՜կքր վերածեն

Անմորււսնալի պահեբ ՝

Հ ետաքբքբական ՝

ս ա ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ֊ՊԱՐԱՀԱՆԳիՍԸԸ.Լի. ական եղբայրական ո դին էբ՝. Ահա 

գաղտնիքը Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ին՝. կը դիտես

կը բարեւեն՝

իրարու ձերւք կը ս եղմեն,

« \\^ՋէՇ1՜\Հ1Շ\\Հ»^7 Հ֊քե՚Լ պարասրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ աւասարդեան յաղթա

նակի ճ ա շկեր ո յթ-պար ա Հ ան գէ սը՝.

Ը-Մ-ի մեծ րնտ ան իքի յաղթանակին՝.
Օրուան հանդիսավար քոյր ^Լիվիան 

Տէր թ՝ադէոսեան կազմակերպիչ յանձ
նախումբին անունով որթունեգ ներկա– 
նեբը՝ նեբկայաւյուգ երեկոյին բնթացքին 
գործադբուելիք յայտագիրը եւ իր խօս– 
քր չւսրունակեց՚ ((.Սիրելիներ՝ երեք օր–

այս դիչեր լաւագոյննոբհաւոբեն՝. Այս է հողին՝ հայո ւ ոգին՝.
զիրար կը չը֊

տՂոՑ պաս քեթպո լի

1^/ / / ւ.ւ / չ » V/ • Լյ • • Լյ • ւ^յ ւյ ւս ս ս սւյյ ւյ ւս

կիրն եր ՝ կազմակերպիչ յանձնախում–

ներուն չոլրջ վայելեցին Հ – Մ՛ Ը ՝ Մ֊ ավա-

Շ րջանա յին

Անի (Հանոյեան՝. Ան ողջՈւնեց

յանձնախումբին բծախնդիր 
աչխատանքբ երեկոյին յա^ո՜

բու եւ համակ իրն եր ու ներ

կայս ւթիւն ր եւ մեծապէս

տ ա բ ինեբ ո ւ

ա -

36 ՄԱՐԶԻԿ, 31ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 11-12 (365-366)



մտսնտ -թեամբ՝. ԼԼպ ա յ ան գովելի դ տալ.

ճիւղեր ո ւ

մօտեղու

նուր հարղերու նկատմամր՝. ԼԼն դր ո ւա–

վարչութիւններուն դրական

ա–

րնկերա յինտեղ նաեւ

աս արկ եղին

ուած ենք իբրեւ մկ կ բն տ ան իքի անդ ա լք

ներ, կր տօնա կատարենք քանի մբ օր

ուան մեր յի շա տ ա կն եր ո ւն արդիւնքը, 
մ եր բոյորին յադթանակր՝. Յաղթանակի 
այս պարահանդկսր \յ ա ւա ս ա ր դեան 
Հանդիպումներուն վերջին բաժինը ըլ– 
ւաւու1 հանոերձ . նաեւ ն սյ եյ ա ա ա տ ր ա ս -

ւողջուբրրւս եւ յաչո– 
թիւն ձեր անհատա–

ծ ր ա դիրն եր ո ւն՝ֆ, եղրա– 
փակեղ քոյր Անին՝.

Խր ա թճ ան ք-պարւս–

հարուստ եւ ա 
ոդիով՝. Լրջանային 
Վ՝ա ր չո ւթի ւն ր հաստա

տակամ կ, ձեր դործակ–

զգային

ճիւղային յաջորդ թաղե

րը՝ Կրկին շնորհակա– 
ւուքժեւն ռուորեո՝. ՝ք՝ա~

եան հանդիպումներու

երր մթնոլոր֊ թումբերը ամբողջ դիշեր, փոթն ի փոթ
ա՜

երդիչներո ւ

յ

ւս ւս

ա ղ ղ ա -

ո ւնեղա ւ Լիիաղեա լ ահան դն եր կն նոր 
ժամանած Կ՝տ գիկ Պատալեւսն իր նուա– 

ա -ծամեր ս տ եղծ եղին սքանչելի թան դա վ 
րւո ւթիւն՝. թոլորր տուն մեկն եղան ր

դաթումբով՝. ԼԼյսպկս, երկու նուադա֊

Բւո^րոԵ6ր167^օրո.Ձս

Բ՜ւո1< 1<ւրոԵ6ր167 ւտ ձո ©ճզսւտւէ© Ե1տոծ օք ՈՋէսրՁ1 /\ստէրՁհՋՈ բ>ւո1< 
ՍւՁրոօոԸ1տ էրօրո էհ© /\րց\Հ1© րուո© ձոԵ \ձ/հւէ© ծւՁտօոծտ տսրրօսոծտծ 
Ե7 18շէ ցօԽ. 1՜հ© յօ\^/©11©ռ/ ծշտւցոտ Ցր© սուգս© ձոՍ ծւտէւշէԽ©.
/\ստէրՁ11©ո /\րց71© բ>ւոհ ճւՋրոօոծտ ©ր© էհ© րՁրտտէ & րոօտէ թրշշւօստ 
ծւՋրոօոծտ ւո էհ© \^/օր1ծ.
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որուն վրայ իջեւան ած կՊատրաստեց 
Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

ւս յն լերւն կ ,

ջրհեղեղի մա մ ա–

իր գեղեցկութեամը ու վեհու

թիւն ձգած կ ժողո վուրդինԱՐԱՐԱՏ
Արարատը տա

Ան ա ււանձին լերւն ա գան գո ւած մրն կ։ 
կազմուած կ կոն աձեւ երկու մասկ

վրայ՝. Արժանացած կ պաչ

հին հաւատքին մկջ Մասիսը քաջաց

մո ւնքի

գիներու դիցարանն կր՝

Մասիս (51է)6 //•) եւ Աիս (392է) մ.): Ա լութին անդամ Մասիսի գագա

Մասիսը ունի դկպի հիւսիս թեք–

Յակոր Մծբնեցի ճգնաւորը

Լանջեր ը տուած են ճարււսգայ– տապանը գտնելու եւ մասունք բերե– 
/ու նպատակով՝. Աա կ ա ւն , ճւսնա–

հարթաթՒ
ու քա

1829 թուականին Ղ*ոըպատի հա~

վայր կ ծածկ

ա–

ԱՐԱԳԱԾ

Ան ու

ս տ ա ա–

ս գագաթ՝. Ամ կն կն

ւայինը 3879 մ-:

Աբագածկն կը բիյին բազմա թիւ 
ււնորակ աղբիւրներ՝.

Մարգագետինները հարուստ են 
անուշահոտ ծաղիկներով մանու–
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Արագածի կենդանական աշիյաը–

հի ներկայացուցիչներն են ճագարա

մուկը, նապ

, մոգ կոները, մասամբ կրիաներն

ու օձերը, շատ են թո.չո ւններ ր

ԱՐԱ ԼԵՌ

ա ս ա

ջեւ՝. ի՝արձրութիւնը 2577 մ• կ։ կքլի

զումն եր ը 300-400 մմ՛՝.

ա ս տ ա կ ը, ա դ ո ւկ ս ը, գայ–

մէնն է Արա դեղեցէկԸն, որ զոհոլած

նակ, Արան իր զօրքը դասաւորած կ

Արա լերան

ամրողջ լերւը կը պատոլի դոյնզդոյն 
փարթամ ծաղիկնեըով՝. Ոմնի բազ

մաթիւ կենդանիներ՝. <իագաթի քաը–

ս աո

օձերը՝. ատ

Ըստ աւանդութեան, քեո^ը կ ո չ– 
ւած կ Արա դեղեցիկ ա ըքա յին ան ու

ջՒն։

Ըստ տո ասսյԼւԸՆ, Արա յեոր ւէսւր
(Լուսանկարները՝

Զօրիկ Գալստեանի)

ԼԾ/ԴՆԱԳՆԱՑԸ

Աերգկյ ^իայֆաճեանի հետ բարձրացաւ Արարատի գագաթը՝.

((Անունս Ամատունի կ, կ ապրիմ ք)՝ո ւս իո յ Տոնեցք քաղաքը, բայց ես 
ինծի հայ կը նկատեմ՝. Արարատ լերան մասին հայրս պատմած կ– հոն իթ»~ 
ւանած է Նո ւեան տաաանո, ասոր մասեն Ֆե/մ աւ ո֊ետած եմ՝)՝)~ ե ոսէ ւեո օ~ 
րիկ լե ուն ա զն ա ցը՝.

Հայր եւ որդի Պ՝այֆ աճ եանն երը ճամբայ ինկան իրենց պա պեբ ո ւ եր կիր ը 
եւ 13-14 Օգ ոստոս 2001-//2/ բարձրացան Աբբազան լերւը Արարատը, իսկ շա

բաթ մը ետք 20 Օգոստոսին անոնք նուաճեցին փոքը Լկասիսի գագաթը՝.
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էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
Հորիզոնական եւ ուղղահայեաց 9 շարքերով եւ սիւ

նակներով (9x9) կազմուած գծացանցը բաղկացած է իւ
րաքանչիւրը 9 քառակուսի հաշուող 9 բաժիններէ (3x3)։ 
Բացառումի սկզբունքին կիրարկումով իւրաքանչիւր քա
ռակուսիի մէջ թուանշան մը զետեղել՝ այնպէս մը, որ հո
րիզոնական իւրաքանչիւր շարք, ուղղահայեաց իւրա
քանչիւր սիւնակ եւ 9 քառակուսինոց իւրաքանչիւր բա
ժին ունենայ 1-9 թուանշանները՝ իւրաքանչիւր թուանշան 
միայն մէկ անգամ
գործածուելու պայ– 
մանով։ Այլ խօսքով, 
ոչ մէկ պարագայի

Նախորդին լուծումը

8 3 6 5 4 1 7 9 2
արտօնուած է թուան– 1 2 9 6 8 7 4 5 3
շան մը կրկնել միեւ
նոյն շարքին, սիւնա– 5 4 7 2 3 9 1 8 6
կին եւ բաժինին մէջ։ 9 1 4 3 2 8 6 7 5
Սկսելու համար, կարգ շ 7 5 4 9 6 8 3 1
մը թուանշաններ իրենց ի֊ ■
ճշգրիտ քառակուսի– 6 8 3 1 7 5 2 4 9
ներուն մէջ զետեղու– 7 5 2 9 1 4 3 6 8աս սս.

4 6 1 8 5 3 9 2 7
Պատասխանը՝ յաջորդիւ 3 9 8 ա 6 2 5 1 4
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1– Իտաւեո / Ֆու)

3– Յանդիմանութիւն - Փ ոքը ացնո ղ մասնիկ։

4– Աղբիւր - Անստոյգ, երկբայական–.
5– Ասիոյ Պ ա սքեթսլո լի ֆետերասիոնի րնդհա

քարտուղարը–.

6– Արեւու ջերմութիւն

7– Հետք - Հրանիւթ - 1982-^7 լաւագոյն ֆի/մի Օս՜

- էյ ր բեմն ի պոլսահայ մեծւսհա–

թիւն - 3 ասմկաքար՝.

հայրը ւիեսային նկատմամբ–.

13. էյ տին դարձած ֆրանսացի թենիսվումրն - Տա՜

14– Զայն ան իլ - Ֆրանսական գետ–.

15. Ի Ոտ ե ան օտար անուն - Վատ, ,

- Զայնսյ–
նիչ–.

նին - Ամսանուն մը - Անծայր
ցնծո ւթիւն՝.

19– Իրլանտա ս - կ ա րւո լցո ղ - Ատացա–

20– Զայնակից դիրեր - 3արմար - էյ ր ի կ ա մ ո ւնք՝.

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

աւազգի–.
տակ - ՇԸ^ակայք֊.

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

5– Ապանիոյ պատմական մարզերէն - Պտուղի աղուամազ - 3որենի հատիկ՝. 
6– Լյալանջ - Աաղաւարտի փետրափունջէ զարդ - Ամօթահար - Պարուտակ՝. 
7• Արւաո//ա / - Յւսւե ճեձ - էյ աւաո > Նաոոունեե ծննո ա ւ/ա /որ - էյ ա ես // ո ա ո ս ա

8– ճափոնի կղզիներէն - Լոս Անճելրս Լէյքրրզի մարզիկներէն՝.

10– Աւա գան - Աստուած - Անգլիական տիտղոս - Ար ա մէ ա ցին եր է սերած մոգ

13. Արական օտար ան

իրէ՛ ՜ Փոքր Ասիոյ պատմական երկիրնե–

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱԶԱՐԵԱՆ
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