


ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ՄԱԲԶԱԽԱՂԵՐԸ 
27 ՅՈՒԼԻՍ-Յ ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ, ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հ
ամա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 8-րդ մւսրզւս– 
խաղերէն չորս տարի ետք, այս 
ամառ, մարզախաղերուն 9-րդը 
տեղի կ՚ունենայ Երեւանի մէջ, տաս– 
նօրեայ յայտագիրով եւ 8 մարզաձե– 

ւերով։ Առաջին անգամ ըլլալով, թե– 
նիսը նկատի կ՚առնուի մարզաձեւե– 
րու շարքին։

Մարզախաղերը ընթացք կ՚առնեն 
27 Յուլիսին, բացման մեծաշուք հանդի 
սութեամբ եւ կ՚երկարին մինչեւ 3 Օգոստոս։ ՜՜ 
Յայտագիրի վրայ նախատեսուած է մասնակից
ներու Սեւանայ լիճ եւ օիծեռնակաբերդի յուշահա– 
մալիր այցելութիւն։ Նախատեսուած է նաեւ յաղ
թանակի ճաշկերոյթ-պարահանդէս, մարզախաղե– 
րու փակման հանդիսութենէն ետք։

Բաժակներու եւ մետալներու տիրացման մըր– 

ցւսկցութիւնը կը կեդրոնւսնայ հետեւեալ 
մարզաձեւերուն շուրջ.–

• Ֆութպոլ– երէց եւ կրտսեր լողաք
• Պասքեթպոլ– երէց եւ կրտսեր 

տղաք ու աղջիկներ
• Վոլիպոլ– աղջիկներ
•ճատրակ– տղաք ու աղջիկներ
• Փինկ-փոնկ– տղաք ու աղջիկներ

• Թենիս– տղաք ու աղջիկներ
— •Աթլէթ– տղաք ու աղջիկներ

• Լող– տղաք ու աղջիկներ
Իբրեւ կրտսեր նկատի առնուած են 18 տարե

կանէն վար տարիքի մարզիկներ (1995-ի ծնունդ
ներ)։ Այլապէս, տարիքային որեւէ սահմանափա– 
կում չէ կատարուած մարզախաղերու մասնակ
ցութեան համար։ Մասնակցութեան միակ պայման 
ճշդուած է մարզիկներու արհեստավարժ չըլլալը։

ԵՌԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԵՒ Հ.1ր.Ը.Մ.֊Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ՄԻՋԵՒ

" Փետրուարին, Հ.Մ.–
Պ րԸ.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի Երեւանի
I /^□կեդրոնական գրասեն– 

եակին մէջ ստորագրուեցաւ եռա– 
կողմանի գործակցութեան համա– 
ձայնագիր մը՝ Հայաստանի կրթու
թեան, աշխատանքի ու ընկերային 
հարցերու նախարարութիւններուն 
եւ Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան 
միջեւ։

3 ա մ ա ձ ա յ - 
նագիրը կը վե
րաբերի «Անա
պահով երեխա– 
ներու կազմա– 
կերպման ու 
ներգրաւման » 
եւ կ5առաջադրէ 
մէկ տարուան 
ընթացքին 12– 
18 տարեկան 
700 անապահով

երեխաներ, մեծ մասամբ 
գիշերօթիկ հաստատու– 
թիւններու, ման կատունե
րու եւ հանրակրթական 
դպրոցներու սաներ, մաս
նակից դարձնել սկաու– 
տական աշխատանքնե– 
րու, զանոնք հեռու պահե–

լու համար ընկերային սայթաքում– 
ներէ եւ յոռի վարք ու բարքէ։ Կը 
նախաւոեսուի, որ 2014-ին 700 երե– 
խայ եւս միանայ այս ծրագիրին։

օրագիրը կը ֆինանսաւորէ Հւս– 
մաշխարհային Սկաոււոական Շար
ժումը՝ այս նպատակին յատկացը– 
նելով 17 միլիոն դրամ։



ատռւց

ՏԲՕՈ1Տ 171ՕԽ1հԼՀ < ԲԱՐՉՐԱԶիք.

Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեդա Պէշլեան (Լի բան ան), 

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

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

Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 
Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան 
Գրիգորիս Պողարեան 

Աբօ Մոսիկեան
Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■Խմբագրական 2
■Մեր Տեսակցութիւնները 3
■ Անդրադարձ 5
■Պատմութիւն 12
■Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 19

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

■ Միջազգային 17
■ Մանկապաւոանեկան 38
■Տարբեր Հայեացքով 40

էջադրում - Արշօ Պալեան 
Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան

Շօ/օսր ՏշթշրՅէւօո - Բհօէօց^սրշ ԲձՒ1ձ^ձո

Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն
Լ՝ն>|Ղ0Ո€6բէ ր ւ ւ»ր<էււ41ւօււձլ

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, եփնիշեանի Թաղ 

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

Բ–րոՁւ1։ րոՁր^՚ւց@հօրո6Ո6էրո6Ո.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)։



«^ԱՐՁՐԱՑԻՐ-^ՐՅՐՍւՑՈԻՐ»
(ՀՄ.Ը.Մ.Ի 95-ԱՄԵԱԿԻԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Բ
արձրանալու ձգւոումը մարդ– 
կային է։ Մարդ էակը այդ 
ձգտումով կ՛արծեցնէ իմա
ցական ու բարոյական իր 
գերակայութիւնը կենդա

նական աշխարհին վրայ։
Հակառակ այն իրողութեան, որ կեն

դանիներու մօտ եւս մաքի եւ բարոյա
կանի ըմբռնումը երբեմն կը համապա
տասխանէ մարդկայնական իտէալնե– 
րու, մենք կը հաւատանք սակայն այն 
աւանդութեան, որ կ՚ըսէ թէ՝ «Աստուծոյ 
պատկերով ստեղծուած է մարդը», այ
սինքն կատարեալին ձգտումը, ազնի– 
ւին ու բարիին հասնելու տենչը, սիրոյ 
եւ եղբայրութեան ծարաւը միայն մար
դը կրնայ գործնական արտայայտու
թեան վերածել։

«Բարձրանալու» հանգանակը ան
հատական նպատակ մը ըլլալով հան
դերձ՝ հաւաքական կոչում մըն ալ կ՚են– 
թադրէ։ Մարդկային ընկերութեան մէջ 
ապրող ամէն անձ, որքան ալ հարուստ 
ըլլայ նիւթական, մտաւորական ու հոգե
կան կարողութիւններով, ան կախեալ է 
հաւաքականութենէ մը, որուն մաս 
կը կազմէ ան մարդկային, ազգային կամ 
միութենական գծոփ Հաւաքականու– 
թեան մը արժէքներն ու շահերը այս պա
րագային նոյնքան պարտագիր ուժ ունին՝ 
որքան անձնական շահերը։ Ու եթէ մար– 
դիկ ներդաշնակուելու ստիպողութեան 
կը հաւատան կեանքի մէջ, անպայման 
պիտի ունենան նաեւ ձգտումը համա– 
մարդկային այն կոչին, որ կ՚ըսէ՝

- «Մի՜ ըներ ուրիշին այն, ինչ որ չես ու– 
զեր որ ուրիշը ընէ քեզի։ Ըրէ՜ ուրիշին այն, 
ինչ որ կ՚ուզես որ ուրիշը ընէ քեզի»։

Մարդ էակին արժանապատուութիւնը 
ճշդելու ամէնէն անսխալ փորձաքարն է 
այս։ Ու կը մղուինք ենթադրելու, թէ մար– 
դիկ իրենց կեանքի ամէնէն դժուար քըն– 
նութիւնը կու տան այս ճամբուն վրայ։

Այս իմաստով, բարոյական ու մարդ
կային խորիմաստ հանգանակ մըն է 
այն, զոր 1918-ին բանաձեւեցին Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի հիմնադիրները, անոնք որոնք հայ 

մարմնակրթական շարժումին ռահվի
րաները եղան.

- «Բարձրացի՜ր-բարձրացո՜ւր»։
Մի՜ գոհանար բարձրանալու ձգտու– 

մով, որ անհատաբար միայն քեզ կը շա
հագրգռէ. ունեցիր նաեւ իտէալը ուրիշ
ները բարձրացնելու, ինչ որ բովանդակ 
ազգը կը շահագրգռէ։

Ձգտէ բարօրութեան, սակայն ջանա՜ 
որ շուրջդ տկարներ ու կարօտեալներ 
չմնան։

Ձգտէ փառքի, սակայն փառքի բա
ժին մըն ալ ճանչցիր նաեւ նմաններուդ 
համար։

Ձգտէ հոգեմտաւոր զարգացման, 
սակայն աջակցէ նաեւ ուրիշներու իմա
ցական վերելքին։

Ձգտէ գոյութեանդ ապահովութեան, 
սակայն մի անտեսեր ազգային հաւա– 
քականութեանդ ապահովութիւնը։

Կը հետեւի, ուրեմն, որ եթէ «բարձ
րացո՜ւմը չ՚ընկերանար «բարձրա– 
ցիր»ին՝ ընկերութեան մէջ անխուսա
փելի կը դառնայ անհաւասարակշռու– 
թիւնը։ Անխուսափելի կ՚ըլլան ատելու
թիւնն ու թշնամանքը, չար մրցակցու
թիւնն ու քէնը, փոխադարձ նախանձն 
ու անհանդուրժողութիւնը։ Իսկ տուժո
ղը ուրիշները չեն ըլլար, այլ՝ բոլոր 
անոնք որոնք կը յաւակնին իրենց ան
հատական բարձրացումին մէջ անխո
ցելի նկատել իրենց անձերը, փառքերը, 
հարստութիւնը, մտաւոր պատրաստու
թիւնը եւ ամէն ինչ։

Բարձրացող ու բարձրացնող մարդն է, 
որ սիրոյ, ներդաշնակութեան, բարու
թեան, կատարելութեան եւ հաւաքական 
վերելքի ճամբան կը հարթէ ընկերութեան 
դիմաց։ «Բարձրացուր»ին դաւանանքն 
է, որ մարդուն կու տայ հանրային եւ հա
ւաքական դերակատարութեան կոչումը 
եւ արժանաւորութիւնը։

Ու մենք, իբրեւ հայ թէ իբրեւ հայու– 
թիւն, այսօր, բոլոր ժամանակներէ աւե
լի կարօտը ունինք այս դաւանանքի 
խոր համոզումին ու անկեղծ գործադ
րութեան։
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ԳՈՐԾԵԼ ՀԱՒԱՏՔՈՎ, ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ 

ԱՆՇԵՂ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
«ՄԱՐԶԻՉԻՆ ԿԸՍԷ ԱԴԵԲՍԱՆԴՐԻՈՅ ՀՄԸՄ^ԿԱՄԲ^Ի 

ԵՒ ՍԻՏՆԻԻ Հ ՄԸ Մ–«.ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ 
ԱՆԴԱՍՆԵՐԷՆ ԵԴԲ ԶԱՒԷՆ ԲՐՈՒՏԵԱՆ

Հարցազրոյցը վարեց՝ 
Յովհաննէս Մաըաոյեան

2012 թուականը 100-ամեակն էր 
Եգիպւոոսի նշանաւոր թաղարնե
րէն Աղեքսանդրիոյ մէջ հիմնուած 
«Կամք» Մարմնամարզական Ակումբին եւ 

Հայ Հետազօտիչներու Ընկերակցութեան։
Այս ակումբին եւ ընկերակցութեան 

ոսկէ յոբելեանը մեծ շուքով նշուեցաւ 
Աղեքսանդրիոյ եւ Մոնթրէալի մէջ։ Սիտ– 
նիի մէջ եւս գոյութիւն ունի համանուն 
մասնաճիւղ մը, որ հիմնուած է Աղեք– 
սանդրիայէն Խաղաղականի ափերը 
գաղթած «Կամք»ի ւողոց կողմէ։

Այսօր, ուրախ ենք մեզի հետ ունենա
լու Աղեքսանդ– րիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.–«Կամք»ի նախկին անդամ, 
Սիւոնիի Հ.Մ.Ը.Մ.–«Անդրանիկ» մասնաճիւղի 48 տարի
ներու գործունէութեան դաշտին մէջ վաստակ ու վարկ 
ունեցող եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի երեք շքանշաններու արժանացած 
եղբ. Զաւէն Բրուտեանը։

Հ^այզազաս արւաօը զըսդ– (Լաւսլը լաւ ուշ քաս սրբսք»՝. 
Այս հարցազրոյցը որոշուած էր կատարել 2012 թուականին, 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝–«Կւսմք՝)՝)ի հիմնադրութեան ճ^-ամեակին առփթով, 
սա կայն ակամայ տեղի կ ունենայ քանի մը ամսուան ուշա– 
ցումովւ քսնդրեմ, կրնանք ամփոփ ծանօթութիւնն եր տալ ձեր 
մասինէ

- էմնած եմ էյգիպտոսի Զ.ւսկւսզիկ գիւղաքաղաքը, 1931 
թուականին՝. աիյնական ուսումս ստացած եմ Ադեքսանդր

իս յ Ազդային Պօզոսեան փարմաբանին մէջ՝. 1945 թուականին 
մուտք դործեցի Մեծի Տանն իէի^իոյ Կ ա թո ղ իկո ս ո ւթեան 
Ղպբ եվ անքբ։ 9* ս> ս րն կերն եր է ս էբ շան Աարդիսեանր (հեւուս–

Մեծի Տանն իէիկիսյ 9*արեգին . կաթողիկոս եւ 
տպա կ՝արեդին Ա– Ամենայն Հւսյոց)՝. 1948-//2/ հբամեշտ տուի 
Դպրեվանքին, ուսումս Ազ եքս անդր իո յ մէջ շաբունակելու 
համար՝. Միաժամանակ ան դա մա դր ո ւեցա յ <ձկամք՝Խ Մարմնա

մարզական Ակումբին եւ Հայ Հետ ա զօտ իչն եր ո ւ Ընկեր ա կ– 

ցո լթեան, իբրեւ մարզիկ նախրնտրելու1 ա թ– 
յեթիզմի ճիւղը՝ Մարզիչներս եզան կարպիս

արւու

ին, էյ դիպտոս

, 100, 200, 400 մեթր 
ի մրցոսմներուն՝. 1953

նադրեցի նոր մրցանիշ մր 3-53 մեթր բարձ

րութիւն՝. Նոյն տարին, էյ դիպտոսի ախո յեա - 
ն ո ւթեան մր ցա չւս րքեր ո ւն, տիրացայ եր– 
րորզ դիրքի^ Ւսկ Աղեքսանդրիոյ մէջ գրա

ւեցի ալաթին ղիրքը՝. Եդիպտական բանա

կին մէջ երեք ու կէս տարի ստիպոզական 

շ տրունակեյո վ աթյեթիզմի եւ լո 
ձերս, ստացայ տ ա սն ա պետ ի աստիճա ն– Այն ու հետ ել. 
նա կերի <(կամք՝>՝)ին ծ ա րւայո ւթիւն ս մինչեւ Ալս տ ր ւդ 
տ ա տ ո լի/ ս ՝.

Աւստրալփոյ մէջ ի՞նչ գործուն էութիւն ծաւալեց իքէ
- 1963-^րն րնտ անեօք դազթեցինք Աւս տ ր ա լիա եւ բնակ 

թիւն հաստատեցինք Աիտնի՝. Ապրուստս ճարելու համար յա

կան դործերու մէջ–, 1965–/,ն ամուսնացայ ^Լարղուհի Փաս~

տ ա

ճախեցի թեքնիք վարժարան մը եւ մասնագիտացայ ելեկտրա

աա

մասնաճիւղի վարչական կազմին մէջ, իբրեւ մարզականի 
պատասխանատու ու այդ հանգամանքով ղեկավարած եմ հա

մապատասխան յանձնախումբեր, մրցաշարքեր, միջ֊մասնա֊ 
ճիւղային է,աւասարդեան հանդիպումներ եւ միջ֊արուարձա- 
նային մարզախազեր՝. 3իշատակութեան արժանի են մասնա֊ 
ճիւղին հիմնադրութենէն երեք տարի ետք, 1968-//Ն, միջ֊մաս– 
նաճիւղային Նա ւա ս ա ր դեան տ րւա ջին հանդիպումներդ 
Աիտնիի ել Մելպո ւրւնի մ ա սն աճ ի ւղեր ո ւն միջել՝. 1979-^Ն 

րնտրուած եմ Հ Մ Ը Մ ի Աւստրալիոյ անդրանիկ Շէանային 
Վ՝ւսրչութեան կազմի անդամ՝. վէերրնտրուած եմ 1982-^Ն, եր–
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հքումբը Աարիքվիլ թաղամասին մէջ մասնակցեցաւ մրցա–

ա տ են ա ա տ ւս

Ակզբնական շրջանին, կատարած եմ Հ-Մ՝Ը ՝Մ՝ի ^Մարզիկ՝^> 
պա շտօն ա թեր թին թ ղ թ ա կց ո ւթի ւնն եր եւ մասնակցութիւնս 
բերած եմ ((Արմենիւս՝հ թեր թի խմբագրական կազմի աշխւս– 

կը ծառայեմ անկրկնելի մեծ կա զմա կեր պո ւթեան հայրենանր– 

սաք Արղումանեանի ձեռւսմբ արժանացայ Հէք՝առայութեան՝$) 
շքանշանին եւ ապա արտակարգ պատուանշանին (1997), իսկ 
200 ( ~ի ն ս տացա յ Հ էի -Ը-Ս՝ –ի ((.Արժան եա ց՝>՝> շ քան շանը, ձերւամ՝բ 
Հ Մ Ը Մի Կեգը ոնական վարչութեան ատենասլետ եղբ–

նիկ Մկրտքւչեւսնէն՛. 

ունեցան միանալու համագաղութային կառոյց ունեցող 
ՀՄԸՄի Աւստրալիոյ Աիտնիի նորակազմ մասնաճիւղին, 
պաշտօնապէս լուծուած յայտարարելով ((Ար մէն-Ար մեն իա՝Խ 
խումրը։ Օրին, մեծապէս գնահատուեցաւ մեր այս քայլը՝.

Եղբ– Զ աւկնէ գաղութը ծանօթ է ձեր բազմավաստակ աշ– 
խատանքներուն, յատկապէս Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մարզական կեանքին 
ձեր տրամադրած րսյն ժամանակին ու զոհողութիւններուն, 
միջ՜մասնաճիւղային մարզական խազերու պատրաստու
թեան, յանձնախմբային ու վարչական գործուն էութեան։ Նո
րահաս սերունդին ինչ ունիք ըսելիք այս գծով։

գնահատել իրարու արժէքները եւ հաւաքական շահերը գերի

վեր գւսսեյ անձնական խնդիրներէ։

Շնորհակալութիւն ձեր տուած շահեկան տեղեկութիւննե–
ըսելիք

՜ Այո, 1963 թուականին երբ Աւստբա/իա հասանք, աղեք– 
սանդբիացի խումբ մր տ ղո ց հետ կազմեցինք հայկական 
առաջին մարզական խո ւմբը ((Ար մէն-Ար մեն իա՝Խ ան ու նով: 

ագգայիններ, միութենական քոյրեր ու եղբայրներ գնահա– 
տանքով պիտի միանան ((վարձքդ կատար^ի սրտագին մեր 
մաղթանքին։

Բւո^ Ւ(ւրոԵ©ր1©7 ւտ ձո ©ճգսւտ՜ւէ© Ե1տոծ օէ ոՋէսրՋ1 /\ստէրՁհՁո բւոև 
ժՁրոօոծտ քրօրո էհ© /\րց71© րուո© ©ոծ \ձ/հւէ© ծւ©րոօոծտ տսրրօսոյ©ծ 
Ե7 18շէ ցօՍ. 7հ© յ6^©11617 Եշտւցոտ ©ր© սուգս© ©ոծ ծւտէւշէհ/©.
/\ստէր©1ւ©ո /\րց71շ բւո1< ծւ©րոօոծտ Ջր© էհ© ր©ր©տէ & րոօտէ բրտշւօստ 
ծւՁոոօոյտ ւո էհ© 77օր1ծ.
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ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԵՐԹՔ 
(ԱԿՆԱՐԿ՝ հ-ՄԸՄԻ ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

78 ՏԱՐԻՆԵՐՈՒ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐԶԱԿԱՆԿԵԱՆ֊ԲԻՆ)

կը նկատեն յար դոյնր՝. ԼԼյգ նպատակով անոնք կը դիմեն

Հ՜ Պատրաստեց Վ. Աւագեան
ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏ

մա ր ա

ՀՄԸՄի Մերձաւոր ԼԼրեւելքի Շրջանային վարչութեան

յւս յտն ե լո վ իրենք ծրադիրը՝.

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ
կանին, Պէյրութի ե(եկտ ր ա կ ան

լս ա~ լա

մէկ դիշերուան մկջ՚. Տասնեակ հագարա՜

կարանին մկջ մողովի կը հրաւիրուին մա ր գ ա կան էսումբե– 
րուն վաբիչնեբը, ՀՄԸՄի դա ղա փ ա բ ա կիրն եբ ու համա– 
կիբնեբ, եւ այդ օբ հիմը կը դնեն Հ Մ Ը Ս ի Պուրճ Հ ա մ ո ււո ի

անքնելով հիմր կր գնեն կիլիկիոյ գանագան քա–
նիկ Պ էօճեքեւսնի կոգքին, մո գո վին ներկայ կ ըլլան ԼԼր շա կո ւ֊ 
նի Ռւսֆայկլեան, ք^ենիամին Լքինասեան, Հայկ նարկիզեան,

թային հաստատութիւններուն կարգին, չ անտեսեր նաեւ նոր 
ծաղկող սերունդին ֆիզիքական եւ րնկերային դաստիարա

կութեան կարեւորութիւնը եւ, ք անագան կա գ մա կեր ւգո լ–

Հիմնադիր վարչութեան արւաջին դործերէն մէկը կ ըլլայ 
ւթպուե ոաոմաքժեւ Ւսումոեոեն ւարւա ւս–

թիւններ

, որոնք մկջ հիմ՜

թիւ֊նը կեդրոնաքնել միաքեալ ղեկա վ ա՜

կարգին՝ Կխիկիոյ չրջա նի ն ախկին ՀՄ–

Յովնան Ոսկերիչեան, իսկ ատենադպիրր

1936-^ր ս կ ի զբ ը, վերոյիշեալ վա ր չ
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թՒլը

ղովները տեղի կ ունենան Սարդիս

քայլերը արւ

ա–

Յովնան Ոօկերիչեան, Լիիսաք ճ ե– 
նանեան եւ <իէորդ <իւսս ապեան:

մինը կը կազմակերպէ անդամա

կը բխի մասնաճ իւղին ա րւաջին 
րնտրեալ վ ա ր չո ւթ ի ւն ր, բա ղկա - 
ցած հետեւեալներէն Սարդիս

ո ւ/»

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ 
ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԵՒ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ

տէ կազմակերպ

թեամբ, մաւ 
եր ս ե ա ո ւտ ա

ՂԸ ԿԸ

կը

ջևահերթ մտահոզութիւնը կը 
նայ միո ւթեան ապահովել հա~

ի ր եր ա յաջո ր դ վ ա րշ ո ւթիւններ 
մ եծ ա շիւ ա տ անք կր տանին կ ա զ– 
մակերսլական եւ վարչական 
իմաստով, շարքեր ր կր իյտանան 

թիլը կը բարձրանայ՝. ԼԼմէն ճիղ ի գործ կը 
–ղր հաստատ հիմերու վրայ դնելու, հետզհե–

նի–

Կ եւ յաո.աջդիմութեան արււսջին 
իսանատուներր կր նկատեն, որ

ՀԱՒԱՔԱՏԵՂԻԻ
ՀԱՐՑԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

ղին դիմող պատանիներուն պէտք էր բարոյական եւ մտաւոր 
դոհացում տալ, մ ա ր մն ին կողքին, դաստիարակել մարդը, 
հա յը, անոնց հոգին եւ մտային աշիյարհը՝. ԼԼյս նպատակնե

րուն իրականացման համար կր կազմակերպուին սկաուտա– 
կան իյումբեր ղեկավարութեամր սկաուտ ա րւաջնո ր դ ^էէորդ

Փ անճ արճ եանի՝

193|–^ր2/, էսմբապետ <վ՝րիդոր <իազւսնճեանի ղեկավար

Օրէ օր բազմացող նման մ զմ աճիւղ

եղիի մը՛. Հիմնադրութեան ա րւաջին օրերուն, 
՚ճ Համուտ կ ունենայ փոքրիկ սենեակ մը, սա–

գայ՝. ԼԼնդամներ

մէջ վա րձելո ւ հինզ սեն–

սրաԿոզ յարղարաօ՜ին ւ/ր, 
որ զիշեր-ցերեկ կր էսճող–

Այս ծրադիրի յաջո ղ ո ւ~ 
թեան մէջ իր ներդրումր 
կ ունենայ Լիիս աք ԷԼզիր– 
եան, այդ պատճաո^ով ալ

Սիսի ձէԼզիրեւսն՝>՝> մանկա– 
պարտէզի շէնքին մէջ եր

կու սենեակներ կր տրա՜ 
մադրուին մասնաճիւղին՝
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փլո֊-պ

այղ դիմագրաւած

ճառով, 1960–^/ սկղբնալո

քէ ո ւթեան ակումբը կը 
տ եղ ա փ ո խո ւի դեր եզմա՜ 
նատան յանձնախումբին 
լէնքը՝. 1961 թո ւա կ անին, 
լոը Էքարաշի աղգապատ–

քեթպո լի դա շտ ի մը շի–

1961 ֊ին, պասքեթպոլի

0 դնո ւթեա ն Խ աչի «Միհր֊

շէնքին յարակից հողա–

Ս ի ո ւ թ են ա կ անն ե ր ո ւ

դատ թ՝ն կըր եած» շէնքին տեղ Հ Յ Գա շն ա կց ո ւթիւն ր կը ձեռ

նարկէ (հողովրդային Տ սյն շինո ւթե ա ն։ Շ ինութիւնր կ րնդ– 
Գրկէ Հ-3 •Ղ>. «Ս ա ր գւս ր ա պա տ՝Խ ակումբը, Համաղդայինի 
«0 ակո բ Տէր Սելքոնեան՝>՝> թատերասրահը, ԷՕէՍ՜ի «Պնակ մը

«Ս շաղ>), «ւԼրէս», «Օառա 
«Ռոստոմ՝)՝), «*իրիստափոլ ու

կ եր ա կ ո է–ր>՝>ի ձեռնարկը եւ Հ–Մ՝Ը–Մի լւյկ ումբը ւս–

կր հաս–յին Տ ան երկրորդ յարկին վր ա յ վերջնականապէս հետաքրքրութիւն կը ստեղծուի մասնաճիւղին կիըաըկած այլ

տ ա տ ո ւի ՀՍ՝Ը՝Մ–ի Պուրճ Հա մո ւտ ի մասնաճիւղը։

ՏԵՂԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ 
ԵՒ ՄԱԿԸՆԹԱՑՈՒԹԻՒՆ

Օ աչոըդող տարըսերր ՀհՍ –ր 7ուրճ Հհ

ճիւղին թեքնիք յարւաջդիմութիւններու տա

թն տ մը, կը գործեն կաղ մակ երպա կան,

Օրերու հետ, մասնաճիւղը աւելյի կը գօրանայ ու ա ո ւ տ ա

ա~

ունենալով շրջանի բնակչութիւնը կը 
ակ դժուարութիւն եւ կր գոյատեւէ,

պատղաս գ>ստսրասրո սսերու ա 
րուն, կը կազմակերպեն այցեր նին

հան դիպո ւմն եր

իրենց չոլրջ՝՝ Մասնաճիւղին իւում~

տ են–

նաճիւղին՝. 1946 թուականէն ըս–

աււա

վրայ կը հասնի դէպի հա յը են իք 
ներգաղթը, սակայն այս եւս չվէ

մ ակնեըէ՝. Ակ 
ա շիյ ա տ ան քն

բաժակներու կը տիրանան միշտ 
հաւատար եմ մն ա / ո // ՃՄՐւրե

բանակումներու, ծնո 
ւաքոյթներու, խար ու

1960 –ական տարի 
հեւո են ս // ա ո ւտա
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քեթպոէէւ աղջկւսնէյ իւումբը,

Բոյն», Պէյթէտտ

Հկ իլիկիա՝)) թանգարան, 
Պ էյրութի հրշէջներու

կեդրոն եւ Պ է յը ո ւթի մի– 
ջազգային օդա կա յան՝.

էիասնաճիւղին սկաուտ– 
ներր կր մասնակցին Լի– 
բ ան ան ի սկաո ւա ական

կերպած վՈԼԼՈ պէԼՈճ/ր եւ 
ձիրքերու, յւսյտնաբերման 
յայտ ա դիրն եր ո ւն, արձա՜

արդիւնքներ : էքւս սնաճիւ– 
ղին ս կ ա ո ւտն եր ր կր կւս– 
տ ա // են ն ա եւ օա ո ո ս $ ա -

կ ան զանազան ա շիւ լա

լս ան քն եր շրջանի հայկա–

երրորդ դասա

յաջողութիւններու շարքով մը.

ասակարդ։ 2010–/, ամր ա ն, մասնաճիւղէն

իրենց մաս

28 քոյրեր եւ եղբայրներ

ՄԵՐ ՕՐԵՐ
ըը Լիբանան կր վերադարւնւսն 7 մրցանակներով՝.

2011 Փեւորուարին, ((Հայ Ակ տուտի 0Հ7»ոլան առ. 
տուև նաՒսաձերւնուքՅ՜եամբ. մո մա սնաճեւո Ո օոնուքժ

2005-2010, Լիբանանի մէջ տիրող անապահով կացութեան 
պատճարւով շատ մը աշիյւստանքներ կր մատնուին ձաիւողու~ 
թեան՝. 2006-^ր ամրան, Յուլիսեան պատերազմին պատճաո.ով, 
ՀՄԸՄե Լեռանանե ա ա տ ո ւեո ա ե ո ւքժեւ֊ն ո տե եոնաո եր

լս ան իքին բոլոր կ ա ր իքն եր ը, նորոգելո 
տ ան իքին ամրոցէ տունը՝.

ան լա քեթպո լի

նիւ,

պայսաԱԱԼրու տաղ ղը 
շարունակէ իր ւսշիյւս– 
տ անքն եր ր ս կա ո ւտ ա կ ան

ծ ա դր ո ւ

թիւններ

Ա կ ա ո ւտ ա

Անոնց

ա ո լ–

տ աղ ա Ա այ/ աշրւատ ա Լք

ներ, ազգային, րնկերային

ստանի մէջ՝.
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2006 տարեշրջանին, խու մբը 
երր որդ դասակարգէն կը

բարճրանայ երդրորդ դասա

կարգ՛. 2007-2008 տարեշրջա–

րորդ դա ս ա դար դր Ծրրորդ 
դիրքը– Յաջորդ տարեշրջա–

ա ռա ա–

ջին դասակարգ՛.

կր մ ա սն ա կցի Լիբանանի Հ-րդ 
դասակարգի աիյոյեանու–

Փինկ՜փոնկր կը պարդէ լ՛ա

թն լաւ պատկեր, իր շուրջ

համաիյմբելով մեծ թիլով պատանիներ՛. 18 տ ա ր եկանէն վար 
Լիբանանի 2010-^7 իյմբային աիյոյեանութեան, մասնաճիւդին 
ւիինկ-փոնկի աղ^կանը իյո ւմբը կը հանդիսանայ իր դա ս ա կա ր– 
գին երկրորդը, իսկ տդաբր կը գրաւեն չորրորդ դիրքը՛

ս յ

78 տա ր իներ ա րւա եղբա յրներ

՝ ին միշտ մօտ եղող Արար

Ղ՝Էպի յւսղթանա՛կ, դէպի ԼԼղատ ա–

ՀՄԸՄփ ջահը վաո.երին Պուրճ Հ ա մո ւտ ի սրտին մէջ՚. Այդ

Բծտհւօո ^ՇԸԸՏՏՕՈՇՏ

& Օւքէ 1էշրոտ
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ՀԱՅ ՄԱՐՄԵԱԿՐԹԱԿԱԵ ընդհանուր
միութիւնը մերձաւոր արեւելքի մէջ

(Բ. ԸՐՋԱԵ, 1931-1940)
դոյն մասնաճիւղը, անկասկած, որ աւելիս վ կարիքը ունէր 
նիւթական աղբիւրներու, ատոր համար ալ շարժ՜անկարի երե– 
կոյթ, վէճա կահան ո ւթիւն, պա ր ահ ան դէ ս միջո ցն եր էին հա–

Հալէպի մա սնաճիւղը, նաիյանձաիյնդիր հայկական բոլոր 
ւմբերու համագործակցութեան ու վերելքին, դարձեալ 
հյաձերւնարկ կ՚ըլլայ յա րւա ջ ա ցն ե / ո ւ հայկական լիկ մաչի 
ղեր ու շարքը՝. Ւ ր հրաւէրին կը պատասխանեն (թասպու՜

սմաղասպ)) ու Աերձաւոր Արեւելքի Որբերու Ընկերակ– 
թիւնը՝. լէողովը տևղի կ՝ու նենայ 12 9՝եկտ եմբեր 1931-^րն, 

ք-Ը-Մի ակումբը՝ Հ-Մ Ը Մի ներկայ կ՝ըլլան պա

յտի եւ սկաուտական խումբի ներկայացուցիչները՝. 9՝եղե– 
կ տ ր ա մա դր ո ւթեա մբ ճամբայ ելած այս ձեունաբկը,

եըկըորդր տեղի չունենար՝. Զերւնարկը կը ձախողի՝.

18 Ղ՝եկտ եմբեր 1931-^ն, Հալէպի ֆ ո ւթպո լյի ա /ւսթին 
խումբր ճամբայ կ ելլէ դէպի Պէյրո՚-թ մրցելու ԼԼմեր իկեան 
ճամաւսաոանհ եւ տեոաևւսն ուոհ) Ւսումոհ մր հետ՝. Փոքսա–

Պէյըութի մէջ, անկասկած որ մեծ հետաքրքրութիւն պիտի 
ստեղծէր Հ-Մ ՝ԸՄ ի շուրջ՝.

Սկաուտական հարցը, սեպուհ նպատակըՀՄԸՄփն,

յրէն, արւաջէն մասնաճիւղէն մինչեւ միւսները, ու այդ 
մասնաճիւղերուն իրարու յաջորդող բոյոր վարչութիւն– 
ներ ը ամէնէն շատ զբաղեցնողը եղած է, ամէնէն նուաղ

ելվւ ամոլը հիմեր ո ւ վրայ

Հ՜ Ներսէս Արջ. Բախտիկեան (1911-1989)
Հ ԱՆՏԻՊ, Դ. ՄԱՍ

մներէն մէկը, Շրջանային 
'ունենայ իարհրդակցական

ա–

լի չէ ք1 հայթայթել այդ մրցումներէն՝»։

ասպար իփէկեան՝. (կողովի 
ոներու կազմակերպմւսն ղո

կի, կարե

Ընդհանուր գործին ղարգացման ու վերելքին համար էա

կանը նիլթականն էր, բան մը որ կը պակսէր Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 720/77/7
նաճիւղերուն՝. Ղ՝ահեկւսնները մեծ նշանակութիւն ունէին 

մուտքի թէ ելքի հաշիւներուն համար՝. Հալէպ, որպէս հայկա

կան ամէնէն հոծ դաղութը ու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի համար կարեւորա–

Հոկ տ եմբեր 1931-^7 նիստին, անդրադարւնւսլով իարհր դա կցա

կան մողովի որոշումին, սկաուտական վերին մ ա ր մն ին 
կբ ^մանրամասն տեղեկութիւն ուղուեցաւ Աուրիոյ

շրջանը ղրկուելիք սկաուտ մարզիչ (վ՝իըայը Լքինթանճեանին
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ումբերը

1959. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լաթաքիոյ ֆութպոլի խումբը 
միջ-մասնաճիւղայ

1955. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պէյրութի եւ Հալէպի պասքեթպոլք^սղջկս 
միջ-մասնաճիւղային մարզախաղեբու ւսռթի

Հերււս ւոը վրրք Խա 
նէն, որ կը գւոնո լի Հալէ 
պէն 100 քխ 
ս ան տ ր է թ ի 

լ1րայ^ բլոլրՒ մը կորլջէն> 
ուր կ ապրին երեք հա– 
րիւր տուն կիլիկեւսն 
դազթականներ, հոն եւս

բա ղկացած Հրան 
պաճեանէ, կիրակ 
պաքեւսնէ, ԱԴ

Ունճեանէ: Անոնք կը դի

թեան աո. ի վաւերացում, 
խնդրելո վ նոյն ատեն Այ

սուհետեւ մասնաճիւղը 
լահելֆ վարչա– 
ան դներ ու ն ել 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեանքին մտ

իր վերակազմութիւնը՝. Ատեն մր շւսրունակելէ ետք, ներքին 
համաձայնութեան մը հետեւանքով, մասնաճիւղը կը կաղայ։ 
Շիմանային վարչութեան անդամ կ՝էորդ Աազճեան, դործով 
Ջւսհլէ ա յցելո ւթեան արւիթէն օդտուելով, կը խրախուսէ տղա~ 
քը, որոնք կը դումարեն մողով մը եւ կ՝ընտրեն վարչութիւն մը

մտ ածո ւի կազմել լաւագոյն խաղացոզներէ Լ 
ումբ, որ մէֆտեզ պիտի դայ միայն օտար խումէ 
ի նչ պիտի ըլլայ մեր զիրքր՝ Ջեր պատասխանին 

նք՝>՝>։ Շրջանային վարչութիւնը 16 Հոկտեմբեր 1931՜ 
ի նիստին, նկատի ւսրւնելով տեզական կարդ մը պարագա

ներն ու պայմանները, Լաթաքիոյ կ՝ արտօնէ մասնակցել 
կա զ մ ո ւելվւք խումբին՝.

նոյն նիստին, նկ. 
նեյո Հ Կ^դրոնակա ե •դար 
չութեան նամակը, Հորոշ 
ուեցաւ պատասք 
խնդրեյ պատդա 
կան (Ւողովի ալ 
նոր կազմուած ծրադիր– 
կան ոն ա դր ի պա տճ էնր,

նաեւ պատճէնր ֆրանսա

կան կարւա վարութեան

իրենց արտօնագրին 
(ձՈրուուեոաւ ա եւ 

ազճանք յայտեել անոնց 
ւսմա ձայնական եզր մլ 
.տնել եւ համերաշխ դոր 
ել այն Հ Ը Մ• ա կաննե 
ու ն հետ

աւորակ՛ան (Ւո դ ո վ էն հե–

, այծմ (լԷԼլա ր զ ա չխւս րհ՝Խ անունով պարբերաթերթ մը 
հրատարակելու ձեււնա ր կած են՝»՝.

վամասկոս իր 19 Հոկտեմբեր 1931 թուակիր նամակով, 
Շէանային վարչութենէն 100 անդամատետր ոլզելէ ետք, 
անոր վաւերացման կ՝ենթարկէ մասնաճիւղին նորընտիր 
վարչութիւնը, որուն անդամներէն են Աեզար /ծ՝երճուման– 
եան, Հվովհաննէս Թնճ ու կեան, Աիս ւս կ ^ոյա ճեան, Մելիքոֆ 
Արսլանեան, Անտոն Աւետեան, Աարո ւթիւն Օղլա գ եա ն եւ 
կարապետ Լծ՝ոքւսթլեւսն՝.

Լաթաքիան, անելի մատնուած, կր գրէ Շրջանային վար

չութեան. (^վՀաղաքիս մէջ Հ-Մ Ը Մ էն զատ կազմուած են իս~ 
լամ եւ յոյն ֆութպոլի խումբ եր:
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հիմը կը գրուի Հ-Մ Ը Մ ին։ Նորակազմ վարչութիւնը կը գրէ 
Շրջանային վարչութեան•

«/7ւրախ ենք յայտնելու, թէ տեղւոյս երիտասարդները 
համախմբուած են Հ-Մ Ը-Մ–ի անուան տակ եւ գործի սկսած, 
ղեկավարուելով արւծ՜ւսմեայ վարչութեան մը կողմէ։

(^վարչութիւնս անմիջապէս գործի ձեռնարկելով Հալէպէն 
բերել տուաւ ֆութպո լ մը եւ ծրագիր-կանոնագիր, որուն տրա

մէս դրութիւններուն համաձայն ան դա մա գրուեցան։

((Այս առթիւ ձեզմէ կը խնդրուի որ բարեհաճէիք պէտք 
եղած կարգադրութիւնը րնել մեզի համար, քաջալերելով ձեր 
ամէն տեսակի օ ծան դա կո ւթիւններո վ»։ Նամակը գրուած է 1 
Հոկտեմբեր 1931 թուակիր եւ ստորագրուած է ատենապետ

Արամ Մինասեանի եւ ատենադպիր Մ• վրիգորեանի կողմէ։

Պ էյրութի վարչութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկագրէ 
Շրջանային վարչութեան, որ եր կար աշխատանքէ ետք կարո

ղացած են դաշտը վերստանալ նոր պայմանագրութեամբ մը, եւ 
որպէսզի վարչութիւնը կարենար գոհացնել պայմանագրու

թեան նիւթական տրամադրութիւնը, կ աճապարէ շարժանկարի 
երեկոյթ մը տալ ու կը պատրաստուի տօնել, Հ-Մ-Ը-Մ-ի ՃԶ-րդ 
տարեդարձը, նախագահութեամբ վասպար իփէկեանխ

Պ ուլկարիոյ շրջանէն շրջաբերականով մը կը յայտնեն, որ 
((ցարդ գայլիկներու որպէս ուղեցոյց որեւէ գրքոյկ հր ատա– 
րակուած չէ - համախորհուրդ շրջանիս Ակաուտակւսն Շիջա

նես յին Խորհուրդին որոշեց այս գրքոյկը հրատարակել»։ էւ 
Շ րջանա յին վարչութեան կը ղրկեն 25 օրինակներ, որոնք 
կը բաժնոլին Աուրիոյ եւ Լիբանանի մասնաճիւղերուն։

Պ էյրոլ–թի մասնաճիւղը, խորհրդակցական ժողովի որո
շումով, ամէն ջանք կը թափէ (վիրայր Մինթանճեանի Լիբւս– 
ն ան-Ա ո ւր իա մո ւտքի արտօնութիւն ստանալու համար։ 
Մափուած աշխատանքը ապարդիւն կ՝անցնի։

Շրջանային վարչութիւնը իր 10 Փետրուար 1932-^ր նիս

տին, նկատի առնելով որ ((կեդրոնական վարչութիւնը ցարդ 
ուղարկած չէ միութեան ներքին կանոնադիրը եւ պատդամա–
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ւո ր ա կ ան Ժ՜ողովի որո

շումները, որո շեր նամա

կով մը պահանջել որ րն– 
թացք տրուի, հա կա ռա կ 
պարագային պիտի ստիւղ

ուինք Աուրիոյ շրջանին 
համար առ ան ձին ներքին 
կանոնագիր մշակելու»։

Որպէսզի Դ ա մ ա ս կ ո ս 
եւս ապրի հայկական 

կ եա նք,մար զա կան

կական բոլոր խա լեր ո ւն 
մկջ, Շրջանային վարչու

թիւնը դեղեցիկ մտածու

մով մը կը գրէ վամաս՜ 
կոս հասկնալու համար 
թէ ((Հնարաւորութիւն 
ունթ այս տարի հոն կազ

մակերպելու ո ղիմպիա– 
150 հոգի պիտի մասնակ–կանը, նկատի ունենալով որ մօտ 

ցին»։ Աինչ այդ կ որոշոլի Հդըել բոլոր մասնաճիւղերուն, որ 
Մայիսի վ^րջերը տեղի պիտի ունենան Հ-Մ-Ը Մ-ի տարեկան 
ողիմպիականը, վայր եւ վերջնական թուականը պիտի յայ

տարարուի հետագային։ Այս առթիւ կը թելադրուի բոլոր 
մասնաճիւղերուն, որ սկսին վարձերուն։ իւրաքանչիւր մաս– 
նաճիւղ պէտք է կատարէ իր տեղական ողիմպիականը եւ 
մինչեւ Մայիս 15 տեղեկագրէ արդիւնքը։ Տեղի ունենալիք 
խազերն են 100, 200, 400, 1500 մեթր վազք, մէկ եւ երեք քայլ 
ոստում, դրօշարշաւ, բարձրութիւն ցատկել, սկաւառակ եւ 
գունդ նետել, պարան քաշել» (Շրջանային Ա-Այր^ՈԼթեան 

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 1 (367) ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 1 (367)

ատենագրութիւն, 10 Փե
տրուար 1932)։

վամասկոս Շ(՛ջանա - 
յին վարչութեան կը պա

տասխանէ 26 Փետրուար 
1932 թուակիրով, ողիմսլ– 

թեամբ–

–––((վ աղութիս մէջ ան

կարելի է այդ տեսակ բան 
մր կազմակերպել հայու– 
թեան քիչ եւ աղքատ ըլլա

լուն պա տճա ռա ւ։ վայով 
թո ւա կան ին, կատիկը 
յարմարագոյնն է երբ կա

րելի է քաղաքէն բացա կա– 

յՒւ–
« Փ ետ րո ւա ր

Հս/լիպէն, Սելչ Ո Լ մ եղ֊ 
բայրներէն ստացանք նա

մակ մր– անոնք բաժակ մը տ ր ա մա գր ելո վ, ախոյեան ական 
մրցումի կը հրալիրեն։ Այս մասին Ջեր կարծիքը կ ոլզենք»։ 
Հալէպի մասնաճիւղն ալ նման հրաւէր մը ստացած ըլլալուն, 
իր 16 Փետրուար 1932-^7 վարչական նիստին կ որոշէ մասնակ

ցիլ յայտ ագրին ծանօթանալէ ետք։

Պէյրութի մասնաճիւղը, միութեան ճՅ-րդ տարեդարձը տօ

նելէ ետք, 2 Մարտ 1932-^ն, կ որոշէ ((մարզական-գեղարուես՜ 
տական հանդէս մը սարքել Ապրիլ ամսուան մէջ եւ հասոյթը 
յատկացնել դաշտի վարձքին»։ Ւսկ ((Մայիս ամսուան մէջ կա

տարուելիք տեղական մարզահանդէսին խազերը կա զմա կեր– 
պելու համար կը նշանակուի յանձնախումբ մը հետեւեալնե–

ր է՝ Օննիկ Փիլիկեան, Հայկակ Տէր Մանուէլեան, կարպիս 
Մերտինեան եւ Ներսէս վազազեան։ վարչութենէն հրաժա

րող ((երեք անդամներուն տեղ նորերու րնտրութիւնը կը կա

տարուի Փետրուար ճձ-ին ու Շրջանային վարչութեան վաւե– 
ր ացման կ՝ենթարկուի 2 Մարտ 1932 թուակիրով։ Այդ երեք 
անձերն են Պետրոս Շամլեան, իքաչեր Եըէցեան եւ Յակոբ 
Պ ուճիգանեան։ Լաթաքիա նոյն թուակիր նամակով, 2 Մարտ, 
մասնաճիւղին նորրնտիր վարչութեան կազմը կը ներկայացը– 
նէ Աիսակ Տէմիրճեան, Պ՝րիգոր Ձ պո ւքճեան, Հայկ վազար֊ 
եան, Գալուստ Շխրտըմեան, Յակոբ վա մպո ւր եան, կարա

պետ Աերայտարեան, Պետրոս Ուղուրլեան։ իսկ Մարտ Յ-ին 
գրուած նամակով, Հալէպ կը տեղեկագրէ մասնաճիւղին նո~

րընտիր վարչականները Լուտեր էքասպա նաճեան, Միձրան 
կարապետեան, Աակոբ Աիւլահեան, խորէն Հելվաճեան, Նշան 
քձ՝ իլս իլզեան, Անդր անիկ Աթթա ր եան, Ա ար ո ւթիւն խաչա

տուր եան։ Շրջանային վարչութիւնը Հալէպին ուղղած 9 
Մարտ 1932 թուակիր վաւերագիր նամակին մէջ, ան դր ա դա րւ~ 
նալով տարեկան ողիմպիականին ու ֆութպոլի ախոյետնա

կան մրցումներուն կըսէ– ((Որոշած ենք մասնաճիւղերո ւն 
որոշում տալու համար, միջ~մ ա սն աճ իւղա յին ֆութպոլի 
մրցումները զատել ողիմպիականէն։ Ց)ութպոլի մրցումները, 
մա սնաճիւղերու փ ա փ աքին համաձայն, նորէն տեղի պիտի 
ունենան, ըստ սովորութեան, ՀԼւստկուան առաջին եւ երկ– 
րորդ օրերթ Հալէպէ, մէջ՛.

((Այս առթիւ պարտք կը դրուի Ջ.եր վրայ օգնել Շէանային 
վարչութեան, դիւրացնել անոր աշխատանքները եւ արդիւ

նաւորել։

((Այն մասնաճիւղերը, որոնք պիտի մասնակցին ֆութպոլի 
մրցումներուն, իրենք պիտի հոգան ֆութպոլ խաղացողնե– 
րուն երթեւեկի ծախսը, իսկ անոնց սնունդն ու պանդոկը պի

տի հոդացոլի հասոյթէն։ Եթէ աւելորդ գումար մը մնայ, կէ՜ 
ԱԸ պՒտՒ յատկացուի Ջեր դա շտ ին, կէսն ալ պիտի մնայ 
Շրջանային վարչութեան։ Յոյս ունինք որ մեր այս առս^ար–



ա տ ա

ենք––– աս խանն երբ ստանանք պիտի գրենք Զեզիյ>՝. 
տարեկան միջ՜մա սն աճիւղա յին ֆութպոլի

կիբ նա մա կովՀՄԸՄի լաւագոյն մարզիկներէն

րը հը դրուին բոլորին կողմէ ու հաւաքաբար լուծուԱ կու 
տան՝. Այս մողովները զբաղեցնող հարցերն են–– ֆուիժպոլիստ- 
նեոու ն ո ո >աաեե Չատ1ւոււսն մրոումներուն Կամար,

Հակ առակ որ մի^որր զիս հերւու կր պահէ Ջեզմէ եւ ա րւի~ 
թր շունիմ իմ համեստ բամինս բերելու Զեր եւ իմ, բոլորիս 
այնքան սիրած միութեան աշխւստանքներուն, այսուա մեն 
նիւ, թերթերու եւ նամակներու միջոցաւ տեղեկանալով է 
յաոաթլիմութեան ու տ

այդ միութե

մի^՜մ ա սն աճ իւղ ա յին 
կու գամ իմացնելու,

ան իքին՝.

պիտի ունենաք ս ո վ ո ր ա կան

Ջեր մրցու մները, այժմէն 

հ -Ս լ ՝Ս ր ւծ-բդ տարԾդ ար<\.ր պատշաօ տօ ս ա ղ ա տ ար ո ւլս րւս, 
խմբապետ Աարդիս Ունճեանի րնտբութիւն, Պաւսլպէքի հետ

մր ցո ւմ, սեղմ շրջանակի մէջ նո լիր ահա լաք շապիկներուն 
համար, էիերձաւոր Արեւելքի Որբերու Ընկերակցութեան ր 
ծարքր եւ անոր անդամներուն Կրաւէր ուղղելու իյնդիր, Ղ՝ 

տ մոոեւու հրաւէր

ա -

մ աս աս

մ ան ա ւաո ւա

7 դոր°բ ղբայ տ։ ԼԱա. 
սարքէն ճոիյ յայտաւ

թրիփոլւսհայութեան որպէս

բակային վիճաբանական ասուլիս՝Խ (« Ա(2լր|֊ԼԱԼ| », 1932 554)։

տակ՝. էյ ւ առ. այդ պիտի խնդր է ի որ ըյլալիք բոէոբ կարդադրու– 
թիւններր բարի րլլայիք կատարելու եղբօրս Պօղոսին հետ:

(^էյրանի թէ բա խտ ա ւո ր արւիթը ունենայի ականատես ըյ–

(Շար.4)

Օւրշօէ Ուջհէտ
ԲՀ81Տ

Բ.Հ1Հ1Տ
Տշ1շշէ 
^օսր յօսրոշ^
Օւոմշծ 7օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օջ^տ

1 I, րււշ մշտ Ր^ռւրումշտ
75001 Րոհտ
է01 331 42 96 10 10
1ն\331 42 96 18 77
տո հշ ւ <ւէօսրտ (Տ1 տշԽշէօււր. շօրո

48, շօսրտ ճշ Խ Սհշրէճ
69003 Լ\ օո
է61 334 78 60 13 66

334 78 60 92 26
տ6րՋււ@տշԽօէօսր.շօրո

67, Լո Օւոշհւշրշ 
13001 ւ\1<ւրտշւ11շ 

1Շ1 334 95 09 30 60
334 95 09 30 61

ո՜Մ1 րտշ 111 շ @ \\ոտէ շ շ 1 տ. ք ր

32-38, ուօ 1 Խոռւհշ4օււէ ևւո 
ձշրօրոո
է Շ1 374 1 0 52 55 55 
1ն\374 10 56 40 30 
ՏՅհշրՅ ©որո՜մ ոշօ.օօրո
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ա մա րւր ան կր ստանձնէ Ս էն թ էիիրրն ակումբի 
( Գ. Թորոյեան 
Հ ՊԷՅԸՈՒԹ

մարզիչի պաշտօնբ եւ 1976-1977 տարեշրջանին անոր հետ կբ

շահի Ակովտիոյ ա իյո յեան ո ւթիւն ր՝.

սա կիրն եր

նայէժրտի ամէնէն երկարակեաց մա ր զ իչն է։

Ո՞վ է ԼԼլեքս Ֆերկըսրն՝.

Ոնիկ սկովտիացի Ֆերկըսրն ծնած է 31 *)՝եկտ եմբեր 1941֊ 
ին՝. ԷԼն եդած է աննշան ֆ ո ւթպո լիս տ, սակայն իբրեւ մարզիչ

1978-^2/ տ 2/ 4/2 հՀՒանայ ԷԼպբրտին իյումբին եւ կը սկսին 
Ֆեբկրսրնի յաջողութիւնները՝. ԷԼն ԷԼպրրտինի հետ երեք ան–

բաժակին, մէկ ան դամ Լի կայի բաժակին եւ, ամէնէն կաբե– 
ւորր, Ապրրտինի կ ապահովէ եւբոպական աո.աիին տիտզոսբ,

ք^աժա–

կին Լ այժմ $նջուած) եւ նոյն տարին կր ի> / է Ելք1ոպայի Աուփըր

երբ 1983-^/2/ ԷԼպյւր տին կր տիրանայ Ո աժա կա կիրն եր

րածանօթ մարզիչ՝. 1985-^/2/, կարճ ժամանակի համար, ան 
կը ստանձնէ ազգային իյումբի մա բ զ իչի պաշտօնը եւ կը մաս

նակցի 1986֊/; էիոն տիւս յին՝ էիոն տիւս լի աւարտէն անմիջապէս

ս տ, Ֆերկըսըն

Տա 11Դհ ս եդաօ դ ս Լյ ո դ տ ր ա դ ա ս 
"իուինզ Փ^յբք^ Սէնթ ճոնսթրն, 
Տանֆբրմյայն եւ ք)՝է յնճբր դ 
ա կո ւ մբնեբուն հետ՝. 1965-1966, 31 
կոյսի ան հանդիսացած է Սկոիտ– 
իոյ կոյ-սքոբրր՝. ԷԼպա, կը միանայ 
Ֆա յքր իք ա կ ո ւմբին եւ ֆութպո–

ին, երբ աբդէն մալ 
Սթիբյինկշայրք ա

*Հյոյեմբերին կը ստանձնէ էիանչես– 
թրր Եունայթըտի մարզիչի պաշ–

Ֆերկըսրնի էյ ունայթրտ ժամա–

թէ Ֆերկըսրն փայյուն մարզիչ

սատանքներր արդիւնւ 
կը սկսին 1.^^0-ական իժ
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այդ պատճառով 
բեմն մարզիկներ

ներ չեն յ ւս րւա ջ ւս րն եր 
կազմէն ներս։ ՝ի անթ ո - 
նայի կամ Պեքհամի մեկ–

րին դարանները՝.

Ֆերկրսրնի խաղաոճը 
ււլաը զ ու յստակ Է։ ԼԼն

Ան հա ւաքա

ինքզինք վերագտաւշ ո ւտ

թար շաւը։

ա

եւրոպական չափանիշով ան ինքզ ինք կը 

ն՝. Ֆերկըսրն կը ստեղծէ

թաքթիքր տակաւին իրենը պտուղները կու 
տան մինչեւ այսօը՝. Շուր^ 26 տարիներու

ԼԷյ ունա

Անգլիոյ բաժ՛ակի տիտղոսներէն հինգը 
շահուած է Ֆերկրսրնի տարիներուն՝. Լի–

կայի չորս բաժակները Լյունայթրտ շահած է Ֆերկրսրնի հետ՝. 
Չեմւիիրնզ Լի կ ի երեք տիտղոսներէն երկուքը Ֆերկըսրն 
ապահովեց Լիանչեսթրրի՝. էյւր ոսլայի բաժակակիրներու բա

ժակի տիտղոսը 1991 –ին Եունայթրտ շահեցա ւ Ֆերկրսրնի 
հետ։ Չ երիթի Ծիլտի բաժակներէն տասն Ֆեբկրսբնի օրով 

եկաւ Լիանչեսթըր–. Միջ-ցամաքամասային երկու բաժակները 
եւս Ֆերկըսրն պարգեւեց Լյունայթրտի։ Այլ խօսքուի Ֆեր կը՜ 
սրնի 26 տարիներու մարզիչութեան շրջանին Լյունայթրտ յա՜ 

խանձելի թի1֊ է թէ ակումբին եւ թէ մարզիչին համար՝. Այս 
տարիներուն բազմաթիլ անուանի խաղացողներ մաս կազ

մած են հրւչակաւոր այս ակումրին • ֆրանսացի էրիք փանթո– 
նա, Դոյ իին, Լիարք Հփուզ, Փիթըր Շմայքըը Տէյվիտ Պ եք– 
համ, Փօ/ Արուս, ե ա ւի ԱԼԺամ, ետուին Վան Տէր Աաար՝ Նեռի

Այս մարզիկները իրենց խաղընկերներուն հետ յաղթանակնե

րու անմոռանալի պահեր պ ա ո ոեւած են ԼյունաւԼԺրտի սերա–

ԷԼյլյ բազմաթիւ յաջո– 
ղութիւնները Ֆերկըսընի 
տուին Սրր տիտղոսը՝. Այս 
տարեշրջանին^ հակարւակ 
որ ակումբը անուանի 
մարզիկնեբով չէ օժ

տուած ՝ ինչպէս որ մրցա

կիցներն են, սակայն ան 

ա–

նութիւններ ո ւն ի ՀԼեմ– 
փիրնզ Լիկի նկւստմամբ, 
հա կ ա րււս կ որ մրցակիցը

Ֆերկրսրն փորձառու եւ չյուսահատող մարզիչ է։ Ան դի՜ 
տէ ւաւադոյնս օդտագործել իր ակումբին կա բ ելիո ւթիւննե– 
բը եւ օգտուիլ հակառակորդին թեբո լթիւններէն։ 3 աճ ախ 

նեբը, պատաս

ւս կո ւմբին։ Չեմւիիրնզ Լք’^11 1998-1999 տարեշրջանի աւաբտա~ 
ն լաւադոյն ապացոյցն է։ Լիրցումի ՏՕ 
սծ էին եւ Պսյյէրն Աիւնիխի մարզիկ– 
ւներն ու համակիրներր արդէն տիտ– 
ատէին։ Ֆերկրսրն եւ իր տղաքր սա– 

անակնկալ կոլերով անոնք կարողացան գրպանել տիտղոսը։ 
Այս մրցումը կը մնայ Չեմւիիրնզ Լիկի ամէնէն անակնկա/

Ֆերկրսրն արդէն յոգնած է եւ տրամադիր է հրաժարելու 
մա է1 ղՒ էՒ 1'1՛ սլսյչտ°նէն։ Աակայն Լիանչեսթրյւի պւստասխա
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Հ.Մ.Զ.Մ.Ի 95-ԱՄԵԱԿԻ
ԵՒ «ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐ»ՈՒԱՆ 

ՄԵԾԱՇՈՒՔ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

(՜ Թղթակից
Հ ՊՈՒյշէլՀԱՄՈՒՏ

ՀալԷպի Լվերջին դէպքերուն պատճա– փոնֆ) տողանրքով։ Տողանցքին իր մաս

ա

Օրուան յայտագիրը սկսաւ Հ՝Մ՝~

Ը՝Մ՝ի շեփորախումբին արւա 9նորդ ոլ–

ա ս -Հալէպի, 37-36
քեթպո ը ֆ ո ւթպո ը ճատրակ, փինկ–

քեթպոլի խումբը՝.

նականութիւնը բերաւ Հ-Մ Ը Մփ Հ ա լէ–

ա տ ա -
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մեծ

ա նմ ահն եր ո ւ

ա տ Այ

լք եծ ալիքին–. «/7րով՜

ա

ան՝.

ակ մերօր– 
բա զմ ա թիւ

ղին խօսքը փոխան

ցեց եղբ– Յակոբ

մենք Ժխտական երեւոյթները եւ պայ

ծառ. հոգիով ու աչքեր ո վ կը նայինք 
ապագային, մենք կը գիտ ա կցինք մար– 
ւոահըաւէըներուն, կը վերցնենք ձերւնո–

ա–

իբրեւ ն ահա տ ա

Աս–աու՜

լու. լաւագոյն միջոց

ներէն մէկն է–. «Այ–

սաԼլա ս դերաԼլատա– 
րութիւն մաբդոց հո

գիներուն մէջ վեբա–

աուտաԼլաս

1 ունի կեն–

արւանց անոնց կը

թիւնը, կը

գաթներր սլացող

ան՝.

Ապա,

րոյս զւսրւի վարին 
դէմկըցցոլՒ Հ Մ – 
Յ-Մո. ւատԼւաաէս

ներր իրենց զա

ւակն ե ր ր տեսնեն

Աստուծոյ հետ եւ 
հայրենիքը կ՝ար– 
մեզ ր կո ւի ամբոզջ

օբւներ եւ ոչ բրէ ստո– 
ր ո տն եր ր սողացող սո~

տ ո ւ

մւսններուն ան րբ 
Չպլւսքեան դիտել

իվաը:

ծ ո ւն է ո ւ թ ե ան

դաչտերը ներկայացնող տեսերիզ մր ւատքը եւ հայրենիքի սէրը, որովհետեւ

(տեսեբիզին բո վ ան դա կ ո ւթիլն ր տ եսն ել 
արւա նձեն ոոուքմեամո մո, ե9 5-ՍԼ), որուն

ա

Պ՝եղար ո ւես տ ա կան բամինին իրենց 
մասնակցութիւնը բերին արենոյշներր 
նազսլարով եւ երէց փաղանգր րուրդի 
ներ կա յացումո վ–.

եղբ– Յակոբ ի է շի շ–

յյ
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ր ո վ գործող ՀՄԸՄէ կարեւորու՜

տարին 
իրեն հետ

եղբայրը դիտել

պատ իլը՝

եէի հգ°րարման ու Սփիւրւքի, 
յնի եւ ԼԼր րա խի մկջ հայ մողո՜ 
• արւաջղ իմութեան ի խնգիր 
ամոաանոման եւ մեր ւ1ա/սէ\ա–Ւր

սերունդներ ու անթիւ՝

ղիկներ՝ պատրաստեր իր կոչումէն տէր

հայ

՝իկշիշեան–. կբկնապատկել մեր ճիգերը՝

Եղբ– ^էշէշեան շեշ

նեբու՝ գործիչներու՝ ղեկավւսբնեբու՝

կարելի ըլլայ այգ բո/ոբ՚ր փոխանցել 
(Լարի ու չարքաշ հայ սկաուտին՝ աղնիւ 
մարզիկին եւ խոնարհ ու արւաքինի 
միո ւթեն ա կան էն ՝ որոնք իրենը գործ՜

Սյս արւիթով եղբ– ՝էկշիշեան դիտել 
տուաւ՝ որ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է հիմնադրութեան 
&5–ամեակի սեմին նման ձերւնարկի մը 
կազմակեբպումը գնահատելէ նաէսա– 
քայլ մրն կ էիրանանի րնտանիքին կող– 
մկ գործադրելի շարք մր տօնակտտա

լս ն գ ա մ ն ե ր ո ւ ՝ 
մարզիկներու եւ

ՃՒ՜

անհ ա ա ա

քրտին–

իւրաքանչիւրը իր 
մարգին մկջ՝. (Լղա

յարատեւ

վճրւա

րին մէջ Հ Մ Ը-Մը

ու

քարը–.

ն ա կե լ

ծակեան ՝ Աարօ 
Փանոսեան ՝ Աերոր 
3 ա կ ո ր ե ա ն եւ ւԼէ՜ 
դկն Տէշչէքկնեան՝ 
էսկ Պ՝արւնիկ Աա ր–

դիս եան մ եկ նար ա՜

ԳԸ՝՝
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

կներն են,

ո ւստինիքին,

Հ ա ս տ ա տ մն ա ցոր

են եւ հաստատեց, 
որ իր եննդեան 
ա ո ա 9հն օոէն Ճ Մ•-

ԼԼչըգեան՝. Ան դնա–

ձերւնար կի

Արարատը

հայրը իր խօսքը

տուրրեասբ Կաս~ 
դկպ իրենց կեանքը

Տօնակատարութեան ելոյթ կ՚ունենան երգիչներ Սարօ Փանոսեան, 
Սերոբ Յակոբեան, Վիգէն Տիշչէքէնեան, Հրաչ Կայծակեան 

եւ Գառնիկ Սարգիսեան։ բու կերտման մէջ 
իրենց մեծ ներդ–

հ ա յա կ եր տ մ ան

պա ր տ ա ւո ր ո ւթիւն,

Հ ան դ ի ս ո ւթի ւն ր

րւււթ նահատակէ) քայլեր գոտուաւ, որ ՀՄՀՄին

այլնութիւն չկ,

՚Ղ ատ Միո ւթեան ՚1Կ՚Հ դտ ա ւ (Հ 3111 ՜
րոց՝. Ան դիտել

նիքին

շարքերուն մկջ սերունդներ կր սորվին,

որ իրենք 3 երլ ենթարկ

թիլն արւած ազգի

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

զիկէ «Քաջալեր 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, Սարդիս Ապրիմեան։
ՅՈՐԴԱՆԱՆԷՆ էտրճ Տւսքէսեան։
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ

ՕՐԻՆԱԿԵՍ*
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ

(Հ Մ Ը Մ Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ 
ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԲԸ)

Թղթակից
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

ԼԼնթիլիասի

սիրական յատուկ ա շխա տ անք՝. ԼԼրւաջին 
ան դամը չէր, որ նմանօրինակ ւսշխա–

կ ա ղ մին

կն կրլքէջ՝ սւս

ծնողներն ու բարեկամները՝ ինչպէ

ասնակից դարձնել այս ա

ա՜

ա~

բոլորր մդէ մնայուն կեր պո վ բարեսիրտ–

թիւն մր ապահովեց՝. Ոմանք այցելեցին 
իրենց դրացիներուն եւ օժան դա կ ո ւ~ 
թիւններ հաւաքեցին՝ ուրիշներ իրենց 
դանձ ան ա կ ի դրամով իյա դա լիք գնեցին՝ 
իսկ ոմանք ալ դիմեցին իրենց ծնողնե

րուն եւ ա ղդա կանն եր ո ւն ՝ ո ր սլէ ս դ ի

իրենց խանութներէն

ո ւտ ո

սյ ւ֊չ֊ I I Լ-Ա Ա1 I

շիկւ տան անհ֊

կ ան եր ՝ ան կ ո - 
ղին ՝ մահճ ա -

մադրեն՝. ԼԼրենուշական խումբը շրջա

նին մէջ կարկանդակի վաճ

ա

որուն շ նորհիւ

քեր դնել՝.

կարելի

մը՝

Գոյ՜

Աշխատանքը ԼՕԽ՜ի «ԼԼրաքսի Պ ուր

դս ւրճեան՝>՝> ընկերա–բմշկական կեդր ոնի 
րնկերային ծ ա րւայո ւթեան դրա սենեա

ա մ ա դ– 
ր ելո ւ համար՝. Ակո ւմբին մէջ աշխա– 
տանքբ բաժնուեցաւ թումբերու՝. Փոք

եր ու 
ա րե–

կին հետ համադրելով՝ սկաուտներ 
ճշդեցին երեք կարիքաւոր րնտանիքներ

րարեմաղթութեան բացիկներ՝ իսկ

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367) 23



բաղկացած երեք խո ւմբեր ր ա յցելեցէն 
րն տ ան էքն եր ո ւն եւ յանձնեցէն նուկր– 
ներն ու Ամանորէ դէչեր ո ւ 
ընթրէք ^ը՝ Սկաուտներր լս

ն էքն եր ո ւն մա ահո գո ւթ էւնն երն ու դըծ– 

սււօաււրս ա զգո ւա<յ ց ր ս եւ րս ցա սլ ց ս 
հասկցած էրենց կատարած աշխատան՜ 
օեն ե ա ո ե ւ ո ր ո ւ 13՜ ե ւնն ու անոր եսեա–

սւտա

30 փեկտ եմբեր 2012-^2/, Ամանորէ

հետ եւ անոնց մաղթեցէն լաւ. տա

տ եղեկա ր ո ւց, թկ էր րն տ ան էքր 
հաքէ յաւելեայ օժ՜անդակութէւն՜ 
ղարկել էր այրելած րնտանէքէն,

նոյչները դասաւորելէն Ս՝եր թ խ ան ե ան

ա ո

ա լ ա ա ա

ս կա ո ւտն եր ո ւն ցանկուէՅենկն եւ համո–

ա ա ա -

աս

ա–

րՒմ՚նտ>–ճէւղէն

մեկնելով Հ՝Մ՝Ը՝Մ–Է ԱնթԷլԷասԷ մաս՜

նէքնե֊

ա տան քէն վերտէն

գհրր պէաէ շր/ յայ արտա

լացն սւ ա

լոր րնտանէքներու , հաւատա 
/ո ւ/ ս // աուտ ա// ան ոաւանան 

ււլէտէ կրկնեն վերոյէշեալ աշխատանքր 
փորձելով աւելէ րնդլայնել մասնակէց– 
ներուն ծէրը^ ո ր ւղ, 

կ ել ա ւելի յ 
ան էքն եր ո լ։

՝1հտհհտխտէ տէշբտ օոձ էհշ Բսրշ

ՏՕ17ՏԼ

ս V օւ
* .

“յ

V

11

Րս/1 օք շհռրրոտ, 
՜Խտէշքս1կ շԼշշօրօէշշԼ 36 րօօրոտ 
շւոժ 6 տսւէշտ սոէհ տժհէժսՀւ1 
հօօէւոք/ օմր շօոժւէւօոԽք, 
ժւրօշէ շւշշշտտ էօԽբհօոօ Աոշ, 
տէօրոշէ շօոոշշէւօո, րոտ1Խր, 
տօքշկ հօ% ոոժ տՀւէշաէշ ՈՀ 
Բրրսօէշ հօէհրօօրո սոէհ հրսրժրյօր. 
Բհօ տաէօտ շրտ Աշշօրորոօշ1օ.էշ 
3 օճսէէտ օր <ւքսրուկ 
\\ոէհ բրւրշոէտ սոժ 2 շհՕժրօո.

1

՜՝–» ՜՝–ՀՀՃ^

3 րս« յօսքքրօր 
56*79 25 00 - քնս

■ I ւոքօտ@թ^աօո–աօոշ€Ջ ս. շօա
\VՀV\V.թ^V^11ՕՈ-աՕՈ^^&ս.^ՕIՈ

Լևաճ ՚աԼԼ'7 ԱէմճճյՏ

24 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 1 (367)



Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱԶԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

Ը Թղթակից 
Հ ԿԼԷՆՏԷՅԼ

րւա

յիշ ատակր Տեաունրնգա– 
՚ա տօնա կին, 13 Փետրուարի

ինդշաբթի, 14 Փետր

իՒեմի Արւա^նորդ Աուշեղ Արք՝

եկեղեցւոյտէյլի Ս Ա ս տ ո ւած ած ին

եղ ա ն եւ

ՀՍԸՄի սկաուտները, արենոյշներն

կերին

ու իյմբա պետն երը՝.

էյ կեղեցական եւ ժ՜ողովր գային արա

րողութիւնն եր կն ետք՝ եկեղեցւոյ հոգա

եկեղեցին տօնեց ՝Ըրիս~

կէաբչութեան հիւբրնկալութեամբ տեղի 
ունեցաւ սիրոյ ճաշ, որ ԼԼրւաֆնորդին 
կողքին րն թր իքի սեղանին շուրֆ հա

մախմբեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի սկաուտական ներ

կայացուցիչներ ր թիւուք շուբջ 100 նեբ– 
կանեբ՝. Ընթրիքի րնթացքին, ի/մբա՜ 
պետնեբ ներկայացուցին սկաուտական 
իրենց կաղմերր եւ Սրբարանին նուիրե– 

տ ա

դաստիարակ արւաֆնորդները, որպկսզի 
միշտ ղկպի յարււսջ, բարձրին, կատար– 
եալին ու դեղեցիկի յաղթանակին րնթւս–

նեցին հիւրրնկալ
ա~

«ՄԱՐԶԻԿ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

եղբ՝ Ղ՝ուո.նիկ ԷԼբբ ահա մեան, Լ/– ԷԼստ–

լս տենա պետ Հէարեհ ւիարդարեան, ԼԼղգ– 
Վարչութեան ատենապետ ու հի Ռիմա

Պ օղ ո ս

դ ո ւթի ւնն եր ո ւ։

ՀՄԸ-Մի ըն– 
տ ան իքէն ներս,

հի քոյր @՝ւսլին Հին տ ո յ– ա ո ո րթ

• Տէր եւ Տիկ. Գրիգորիս Պողարեան 300 $

ՍՏԱՑԱՆՔ
«ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԱՆՈՒԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐ» 

ԱԼՖՐԷԴ ՀԱՒԱՆ 
«Նայիրի» հրատարակչութիւն, Թեհրան։

25ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367)



Մ.Ք.Մ.Ի ԿԼԷՆՏԷՅԼԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

( Անոյշ Ալեքսանեան-Հովեան
Հ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

ճիւղի հ(Պ ա ղ տ ա ս ա ր ե ան -Շ ւսհին– 
սր ահո ւ ւք, «ԱրՒ 4» իյմբի ըս–

քս քհոսւփն եւ ԼԼրմկն Ղ^ազարեանր 
^Սրե ո լի կ)) ՏշՕԱէ) կարգի

ա ս տրւ\ ա ս ո ղ։

<^ԼԼրծ ո ւիկ)) կարգը ամերիկեան սկաուտական

կեանքի ամկնկն իւրայատուկ ծրադիրն կ, որ միայն 
արիներր կարող են նո ւաճել այդ դժուարին փորձու՜ 
թիւնները ա յն կլ միայն մինչեւ 18 տարեկան–. <^ԼԼր~ 

ա ո ւա ա 11 անծուիկ՝)) կարգր

Խնամուած, նպատա մն ա լից մի9 ո ց ա րւո ւմ

կր– Հ-Մ-Ը-Մ-ի Կլկնտկյլի ((Արարատ)) մասնաճիւղի ս կաոլ–

ոստ

տական կազմակերպութիւնր, երեք տարի կ համաւ 
ծ ա կդո ւմ կ ա մեր իկեան ՕՕԱ1*է Ւ101՜101՜ ս կա ո ւտ ա

կա զմա կ եր պ ո ւթեան հետ–. Այս տարի բաիյտն ունեդայ ներ

տ ա

1ր եւ դն ա հ ա տ ո լեցին իրենդ զաւակների կո ցքին: 
՚րիները իրենդ ելոյթով բեմիդ հանգիստս բահ կին 
^նտա նիք, Միութիւն, Պատիւ եւ Պ՝ործունկութիւն

ա ո ւ տ ա

ա ս տ ու ւո տասա–

միտ աս 
աւե/ի յ

րոսեանը, էտըմ Շիֆի ներկայացուցիչը, կլկնտկյլ 
քոլկճի ո ս տ իկանա պետն երը, միութիւնների եւ

1ւս ցուցիչն եր, ա մեր իկեան եւ 
աստիճան արի~արենոյշներ ու մեծ 
ք՝աստալից արարողոլթեամր րազ– 
դիրներ եւ շքանշաններ յանձնուե֊

բիք– Ներկաները յոտնկայս անԱերշա– 
ւրութեամբ գնահատեցին երիտասարդ 

ու իյոստմնաիից արին երին–.

26 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367)



ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼՐՍԻ ՄԱՍ՜ՆԱՃԻՒՂԻ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐՐ Կ։ ԱՅՑԵԼԵՆ «ԱՐԱՐԱՏ ՏՈՒՆ»

ր ա տ տ

մօտէն ծանօթան

օմանցա կ մարմինկն ւսն դամն եր այ

ցելեցին Աիչրն Հիլզի մկֆ դտնուո ղ 
հայ տարեցներու տունը իրենը տա

լդիկներն ու պապիկները զուարճա– 
ոնե/ուե անոնւյ հոամոնեւու1 հաւԼւա–

թեան ւԼ եր ած ո ւած «Ար ա - 
յլն» տարեկան այցելութիւնը 

այս տարի ւոեդի ունեցաւ Կիրւս 4/,, 24 
Փ ետր ո ւ արին:

Հ ՄԸՄի Լոս ԷԼնճելըսի մւսսնւս–

ԼԼնճելըսի

աուտա

մն ա ց ածայցելութենկն րաըայայտօրկն դոհ տ

զրու֊ 
ա ւելի

ա

^ւէհ էհ© շօրոթ|6րո6ոէտ օք

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367) 27



Հ.Մ.Ը.Մ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

Հ Մ Ը Մ Ի ԱԹԷՆՀԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՋԵՌՆԱՐԿԸ

(՜Նեըկւսլ մյԼ 
Հ ԱԹԷՆՔ

էսադահ եղբ* կւսրպէս վույումճեանէ, 
Հ-3-Գ- Ֆէքսէ Կ ոմէտէէ, Հ Կ Խաչէ Ֆէք

սէ «Ռ ուբէնա՝Ի մասնաճէւղէ եւ ՚Լյէոս

վողմոսէ Ա■ կարապետ եկեղեցւոյ թ՝լո

Հ-Մ-Ը-Մէ ԱթէնքՒ մասնա–

Փետրոլարին, Ֆիքսի «ՀՀճ.4– ղա յէն մարմնէ ան դա մն եր ո ւ, ս կա ո ւտ~

տէքեան՝^) ուած

մէջ տեղէ

տ ա

ունեցաւ

, մարզէկներու եւ համակէրներ

ԼԼր լէն վեւոնղեան՜. Ան էր էւօսքէն մէջ 
ան դր ա դա րձա ւ ՀՄԸ-Մէ համաշխար

կը, ն եր կա յո ւթեա մբ շրջանէ հո դեւոր 
հովէւ ՚Հյարեկ էհնյ* (էտհէնեանէ, Հ-Մ-՜ 
Ը-Մ-է Յունաստանէ Շրջանայէն վար

չութեան եւ <էոքէնէոյ մասնաճէւղէ ան– 
ղ ա մն ե ր ո Լ , Հ*Մ ԸՄ է պատուակ ալ նա՜ 

հէս յէն կարւոյցէ ^ն՜ամեայ պ 
թեւսն–.

Ապ ա, ՀՄԸՄիՅո ւն ա ս տ անէ Շ րր՜ 
ջ ան այէն վարչութեան ա տ են ա պետ եղբ* 
քվւսկոբ 3ովակէմեան ներկաներր ողէոլ– 

նելով կոԼ ոլ՜ր1Ղ^՚Ա ծնողներուն էրենց 
ղաւակներր վստահելու ՀՄԸՄին–.

Հ-Մ-Ը-Մ-է Աթէնքէ մասնաճէւղէ 
ատենապետ եղբ* Ֆէլէփ Ծերոնեան 
ւսնոոաոարձաւ ւ/ա ր $ ո ւքՄ ե ան ա>Ւսա~

կացութեան՛. 7/ եր կայէս ւ 
բացէ սկաուտական մէա 
ճատրակէ, հեծելանէւէ, լո

Ւնչպէս ամէն տարէ, այս աա 
տեղէ ո ւն եց ան պարդեւատրու

պո(է երէցներու,

Հ–Մ՝Ը՝Մ–Է Աթէեքէ սկաուտա

ւնէ

՝եր,

28 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367)



ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷՄԼ

Ֆխիփ Մերոնեան–. Պասքեթսլոլի թում

ո ս տ ա

Յովիկ Տկր 3ովակիմեան, քոյր Ակնկս 
թ ոքա թ լեան՜Աբ ա պեան ի եղբ– կարպիԱ 
Պ կքկրկճեւսն, Մո վսկս եա ն ա մոլին եղբ–

քեթւղո լի երկու, մարզիկներ, որոնք տա

րիներ շա ր ո ւն ա կ մ ա ս ե ա ս մ ա ծ են 5ութիւնը շրջանի ս կա ո ւտ ա~է

դ եւ ա տ ր ո ւ եզան 
Մով1 սկսեաններ,

նաեւ կարօ եւ Աիլվւս 
Աթկնքի եւ Գոքինիոյ

բին մարզիկները իրենց ստորադրու՜ 
թիւնները կրող գնդակ մը նուիբեցին 
եղբ– Աերդօ էթիմեանին, որ այս տարի

Ը-Մ-ի Աթկնքի աղիկանը թումբին։ Ան 
երկար տարիներ իր գոբծօն մասնակ–

սա

կ՝ույումճեանի կողմէ։

հ/անղ ավարւ մթնոլորտի մկջ յս^որ

Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի իաւմբերուն եւ տար ե շրջանի

րՒն՚– Պ ար գեւատբուող ն եր ո ւ շարքին

կին քոյր Ակնկս թ՝ ո քաթ/ե ան ֊Սր ա պ֊ 
եան իբրեւ վեթեբան մարզիկ Հ-Մ-՜

աս–

քեթպոփ բոլոր իրենց

ՀԱՄԱԿԱՐԳՁԱՅԻՆ 
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՒ 

ՍԵՄԻՆԱՐ ԱՐՄԱՒԻՐԻ ՄԷՋ

ի Թղթակից
Հ ԱՐՄԱՒԻՐ

Ս Կ ի Արմալիրի դրասեն

եակին մկջ տեղի ունեցաւ

ԱՐՄԱՒԻՐԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐԸ 
ՄԻԱՑԱՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ

ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ 
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՆ
^^Փետրուարին, Հ-Մ • Ը Մ • ՜ Հ • Ա– Ս-Կ • ի Ար՜

7 ■ ■ մալիրի միաւորի սկաուտները համացան– 
ցային հաղորգակցութեամբ (Տ1հ^|ՅԸ) միւս~ 

ն Յունաստանե սևաուտներու նաեյաձերւնու եէեան

համակարղ չային դիտելիքներու ուսուցման երկօրեայ սեմի–

նար, մա ս Արմալիրի եւ էջմիածինի ս կ ա ո ւտ -

ներու՝.

ներ ու եւ ամրապնդեցին 
իրենց ծանօթ կարդ մր զիտե– 
լիքներ–. Աւար տին , մա սն ա - 
կիցն եր ո ւն տրուեցան հաս

տատ ա դիրն եր :

հեստա դիտակ ան նորո ւթիւն–

երկիրներու սկաուտներուն հետ։

Արմաւիրի սկաուտները համացանցով ողջունեցին 
ա շխարհի ս կա ո ւտն եր ը եւ, ինշսլկս կր պահանջո ւկր, 
հնչեցուցին կանչ մը, որուն արձագանգեցին յոյները։ 
Թ՝կեւ այս բոլորը միայն 5 վայրկեւսն տեւեց, սակայն 
ան յատկանշուեցաւ իր ջերմութեամբ եւ հաճելի մթնո–

Հ Մ Ը Մ -Հ Ա Ս Կ– արւաջին անդամն կր որ կը մաս– 
նակցկր նման նւսթաձերւնո ւթե ա ն մը։ ԱրմաւՒրՒ

թիւնը ներկայացուցին աշխարհի սկաուտներուն՝.

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367) 29



Հ.Մ.Ը.Մ. ՊՈՒԼԿԱՐԻՍ

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ՝
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՎԱՌՆԱՅԻ ՄԱՍԵԱՃԻՒՂԻ 

ՍԿԱՈՒՏԵԵՐՈՒՆ ՆԱԽԱՏ ԵՈՆՈՒԹԵԱՄԲ

Հ Թղթակից
Հ ՎԱՌՆԱ

Փ ետր 
սալ. 
տ օն

ծկքները պահպանոզներ, ամկն տարէ/ կր ն շեն 
իրենց ո սխտին վերւսնորոդմւսն տօնը՝.

ղիմկ ո ս

Այս արւի–

թՈվ ան նչեւր Հ^ինչպկս որ Աոսրբ ւԼարդան (քամիկ լո սթենկն,ոնեան ա մ–
տօ

իյնդր են ք մեզմէ իսրաքանչիսրին

Հ.Մ.Ր.Մ.-ՀԵ.Մ.Ի ԿԻՊՐՈՍԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԷ 

ՉԻՐԱԳՈՐԾՈՒԻ ՅԱԶՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

՞քեկտ եմբեր 2012-^/ն տեղի

էք սա յեանի ես

Ա՝–ի կիպրոսի մասնաճիսղի 
արահանդկսր ասելի քան 

250 մասնակիցներով՝, Խ ան դա վւս ու երի

տասարդները մինչես ա ռւս սօտ եւսն մտ

ցին կ իպր ա կան Տ Ւկ Ո կո սս ա կցո սթեւսն նախադահ 
Մարիոս կարոյեւսն, Ստրո վոլո սի քարլաքապետ Լւսզւս– 
րոս Աասիտիս, պետական ներկայացոսցիչ Տէր ես տի– 

տկի ներկայացոսցիչ ւոկր ես տիկին Արթօ ^քասիթեան՝.

համար, որպկսզի Աս տ ո սած միշտ մեր մէջ վառ. պահկ Աոսրբ

մայր հայրենիքէն հե~

ւԼարդան Աամիկոնեւսնի ոգին, ո ր պկ ս զի մենք ալ պայքարինք

րակնօրեայ դպրոցի ոսսոսցչոսհի ւԼարդոսհի իյաչիկեանի նա– 
իւաձեռնոսթեամբ կազմակերպեցին ոզեկոշական ձերսնարկ 
նոսիրոսած ւԼարդանանց յիշատակին՝. Անոնք եկեզեցսոյ մէջ 
նեոկա ւաոոսոեն Վաոոանանո պ ա տ մ ո սքմ ե սն ո, ոոմե ետ օ

այրր ի մաս~ 
նասորի շնորհասորեց ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի վարւնայի մասնաճիսղի 
ատենապետ եղբ– Խաչիկ (քանկիկեանը, ասագ խմբապետ եզբ– 
կարէն Պկյլկրեանը ես մասնաճիսղի բոլոբ անդամներր մաղ

թելով, որ անոնք իրենց հոգիներոսն մկ^ միշտ վառ պահեն 
Աոսրբ վարդան էքամիկոնեանի ոգիին անմաբ կրակը՝.

VVVVVV.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց \^\^\^.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց ^^\ձ/.հօրո6Ո6է–

րո6ո.օրց ^^\^.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց ^յ^յ\Ւյ. հ օրոօոշէրո 6 ո.օրց

30 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367)



ՀՄԸ-Մ-Ի ՀԱՅԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 
ԸՆՏԱՆՒՀԸ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐԵՑ 

ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 1^-ԱՄԵԱԿԸ

Հ Թղթակից
Հ ՊՈՒԷՆՈՍԱՅՐԷՍ

յին Ամերիկայի Շ էանայի 
թեան եւ Շլանային Ակ

կատաբեց 
տ ո ւթեան

Օթերօ եւ ՀՄԸՄ ի ս կա ո ւտն եր էն եղբ– 
կարօ Աէֆէրեան սպաներէն եւ հայե՜

աւոարեցին պա տ կեր ա ս փ իւրւի 
որ /ոառ ոոո , քսօսնաե 1ուես

100 - ա մե ա ե ը մ) ո ւէն ո ս 
Սէֆ է ր եան՝)՝)

րմանթինի հայո ւթիւն ր

նասիօ Տէ Լոմո չա)) սկաուտական խում–

Արման թ ին ի սկաուտական կա զ մակեր– 
պո ւթեան անդամ, Արման թին ի ազդա– 
յին խմբա պետ քԱ եր ա ր տօ Աաթթէ, որ

Հցարրսայր եւ ըսո րԿ ր դա տ ո ւ ՝ք՝ լււ 
Սեր է պոն էի ընկեր ա կցո ւթեա մբ–.

Մելիքեան, Հ-Մ-Ը-Մ-ի ((Արարատ)՝) ըս֊ 

քոյր Ժ՝էսիքա ԼԼչարճեան, Սիյիթարեան 
մեա թան ո ւքմեւսն «//• Վ արղւսն)՝) ս կ ա ո ւ~

օ տ ա

բերու ն եր կա յա ցո ւցիթյ եր ը, ինչպէս նա

եւ Արմանթինի սկաուտական շ^աննե՜ 
րու խմրապետներ կ՝արլոս Փերէս Սի՜ 
պէս եւ Աիլվիօ Չէանալէ՝.

Արմանթինի եւ Հայ նՒ քայ–ա ս տ ա

յերգներու եր դերո ղ ո ւթեն էն ետք, Յու՜~ 
րա դր ո լեր ան երեք տես եր իրն եր, պատ

րաստուած Աննա կապրիէյա Օհաննէս– 
եանի, ^Լար դո ւշ Ագա ր ր ահա մեան ի եւ 
Ալէքս կ՝ աբ լ ան ե անի կողմէ– Տ ես եր իզն ե– 
րր ներ կա արո ւրին Արմա նթինի եւ. Հ ա– 
յաստանի սկաուտութեանր պատմակա

նո, ոործունեուէմեւ֊նր եւ Սար Տե/ Փւա~

Աւլողին տես երիզը ներկայացուր հայ 
ս ե ա ո ւտո ւ քմեան ա րւա 9 են ւ/ւ ո ր ձւս րւո ւ~

սին–. Ան ի միջի այլոր յայտներ– (^Այսօր, 

րինք հայ սկաուտութեան ճ^^-ամեակը–. 
Հարկ է յա յտն ե ւ, որ Արման թին ի սկ 
տոլ ա -

ս

ա ո ւ տ ա -

ա ն վիճ ե լիւ արմէքները կը համախմբէ–. 
Լքենք կը ցանկանք ձեզ տեղեկացնել, թէ 

թիւնր Արմանթինի սկաուտութեան հա

մար–. Մենք սրտանր շնորհակալո ւթիւն 
կր յայտնենք հայ համայնքի բոլոր ան– 
դամներուն, որոնք անցեալին, ներ կա–

Խաչիկեան՛. Ւրենց մասնակցու՜ նի եէ տարի պիտի կա զմեն սկ 
սեսրունռներուն հ/

թեան––. Այդ

րանիոյ, Լեհաստանի սկաուտական 
թումբերու, (^Ա ան Փաթրիսիօ)), ((Ա ան 
Լեարթին Տէ (մուրով), «Հ/ան $)րանսիսքօ 
հք աւիէր)), էնիթօ Աենա)), «Հ/ան ի կ–

Այս արւիթով իյօսք արւաւ Արմանթի

նի սկաուտական կա զմա կեր պո ւթեան 
ան դամ, Արման թին ի ա զգա յին խմբա

պետ էդ եր արտօ Աաթթէ, որ հետաքրք–

քը> ի նպաստ մեր երկիրր րնակոզ մա

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 1 (367) 31





ՀԱՅ ԵՒ ԱՐԺԱՆԹԻՆՑԻ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐ
ԵՂԹԱՅՐԱՑԱԾ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ

ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ԾԻՐԻՆ ՄԷՋ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի 

Շրջանային Սկաուտական Խոր
հուրդը, որուն կը կազմեն քոյրեր 
Պէթի Սէֆէրեան, Սեսիլիա Տաղլեան 
եւ Նենսի Թադէոսեան, իր գործու– 
նէութեան հիմնական նպատակնե
րուն մէջ կարեւորութեամբ կը շեշւոէ 
Արժանթինի սկաուտական շարժու
մին հետ եղբայրական կապերու 
ամրապնդումը, 2011 թուականի Յունուարին, 
Պրազիլի Քուրիթիպա քաղաքին մէջ տեղի ունե
ցած սկաուտական միջազգային խորհրդաժողո
վին սկիզբ առած յարաբերութեան որպէս շարու
նակութիւն։

Այս ուղղութեամբ, 19 Մայիս 2012-ին, Պուէնոս 
Այրէսի Ռամոս Մեխիայի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզադաշտին 
մէջ տեղի ունեցաւ բարեկամական ճաշկերոյթ մը, 
որուն ներկայ եղաւ Արժանթինի սկաուտական 
շարժումի վարչութեան նոր կազմը՝ սկաուտ 
խմբապետ Խերարտօ Մաթթէ, գանձապահ Գար– 
լոս Ֆարինա, կազմակերպութեան կրօնական 
խորհրդատուն, վարչականներ Քլաուտիօ Սերե– 
պոնէ եւ Քրիստինա Փանէթթա, նախկին Սկաուտ 
Խմբապետ Մարսէլօ Ռիվաս եւ Ռամոս Մեխիայի 
թիլ 15 շրջանի պետ Տանիէլ Շիվօ։ Հանդիպման 
հրաւիրուեցան նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան անդամ եղբ. Գարլոս Սէֆէրեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Շրջանային Վարչութեան, Պուէնոս Այրէսի մասնա– 
ճիւղի վարչութեան եւ «Արարատ» սկաուտական 
խումբի անդամներ։

Այս առիթով տեղի ունեցաւ սկաուտական ւիող– 
կապներու ւիոխանակման արարողութիւն։ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի «Արարատ» (Պուէնոս Այրէս) եւ «Արագած» 
(Գորտոպա) սկաուտական խումբերուն կողմէ 
Պուէնոս Այրէսի Սկաուտական Տան նուիրուեցան 
խոհանոցային սարքեր։ Իր կարգին, Արժանթինի 
սկաուտական վարչութիւնը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտա– 
կան Խորհուրդի առաջարկին ի պատասխան, իր 
պատրաստակամութիւնը յայտնեց Ազգային Հա
մայնքներու Համախմբումի մը ստեղծման։

Հայ եւ արժանթինեան սկաուտական յարաբե– 
րութիւններու ամրապնդման իբրեւ հետեւանք, Ար

ժանթինի սկաուտները առիթը ու
նեցան ներկայ գտնուելու անցեալ 
Օգոստոսին Բիւրականի մէջ տեղի 
ունեցած հայ սկաուտութեան 100– 
ամեակի խորհրդաժողովին, ուր 
ներկայացուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արա
րատ» սկաուտական խումբի ան
դամ եղբ. Կարօ Սէֆէրեանի կողմէ։ 
Սէֆէրեան կրեց արժանթինեան 

պատուիրակութեան սկաուտական փողկապը։ 
Նոյն ձեւով, 1972 թուականին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արա
րատ» սկաուտական խումբի հայ սկաուտները 
ներկայացուցած էին արժանթինեան եւ հայկա
կան սկաուտութիւնները ճափոնի մէջ տեղի ունե
ցած միջազգային խորհրդաժողովին։

Հակառակ Հայաստանի եւ Արժանթինի միջեւ 
գոյութիւն ունեցող աշխարհագրական հեռաւորու
թեան, 1912 թուականը յատուկ խորհրդանիշ է եր
կու ազգերուն համար, որովհետեւ այդ տարին 
անոնց ազգային սկաուտական շարժումներուն 
առաջին քայլերը առնուելու սկսան, հայերու պա
րագային՝ Շաւարշ Քրիշեանի, Գրիգոր Յակոբեա– 
նի, Գարլօ Շահինեանի եւ Յովհաննէս Հինդլեանի 
ձեռամբ, մինչ Արժանթինի համար՝ Փերիթօ Ֆրան– 
սիսքօ Փ. Մորենոյի կողմէ։ Մինչեւ օրս, սկաուտա– 
կան զոյգ շարժումները երկար ճանապարհ 
կտրած են՝ յաղթահարելով ընկերային, քաղաքա
կան եւ տնտեսական խոչընդոտներ, սակայն միշտ 
հաւատարիմ մնալով սկաուտական շարժումի 
սկզբունքներուն։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի Շրջանային 
Սկաուտական Խորհուրդը երջանկութեամբ կ՚ոգե– 
կոչէ զոյգ 100-ամեակները, իր առօրեային մէջ 
միշտ բարձր պահելով սկաուտութեան հայկական 
դրօշը։

Երջանիկ 100-ամեակ հայկական սկաուտու– 
թեան եւ երջանիկ 100-ամեակ Արժանթինի սկաու– 
տութեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
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ա ս ա

տ ա ււ ար ղ ո լ– 
11 ման եմաս՜

>

Պէյտրն Փ

ա–

այս հայ երիտաս ար ղ ներր 
սկաուաական հո դիո վ ներշնչը–

ա -

ւյ ւ յ ա ս 11 ք սւ ւյ ւ ւք ա ս լյ լ ւ լյ Հ> > 

ւն ան նկատի ո ւն են ա ւ 
երկրի ս կ ա ուտն եր:

ա րւա ջ/,ն ւօօ–ամեակը տօնեց 
հայրենիքի մէջ՝ Արար ա ա լե~

րան դիմաց կաղմակերպուած

նա կցեցան 16 երկիրներէ աւելի քան 200

նէութիւններր մեծ մարդոց համար են»։ 
Այս օր էնքին համաձայն դործած են Հ /77՜ 
մաշիւարհային Ակաուտական Շօւրժու՜

սա Պէյտրն Փաուրյ՝ արժան թինցի Ֆրւսն– 
սիսքօ Փ– Մորէնօ՝ Հ-Մ-Ը-Մ-ի հիմնա

դիրներէն Շաւարշ "քձրիսեւսն՝ հ՝րիգոր

էյ ր ր ո ր դ տ ես եր իղր անդրադարձաւ 
սուտութեան 100-/77 մ եա կի տ օն ա -

Ակաուտ ա կ ան

ուրիշներ՝ որոնց այսօր կր պատուենք 
ջերմ ու անկեղծ մեծարանքով՝ եւ մեր

րՒն մՎ–

մ ա ս կաղմեցին էուիս 0 թ եր օ

կաուտական Շարժումի ք՝իւր 
եղբ՝ ք^ագրատ Եսայեւսնի՝.

<^Ժ՝ողովրդային իմաստու

վերադառնա յ հայրենիք՝

տ ա կ . . .»:

^իքՆ Թոնի Ափիկեան (տհոչ) եւ Արմէն 
Աքաւինօ Լերդեհ ո ն), ինչսլէ ս նաեւ ^ւէն–

տ ա Աճէմեանց երդով՝

ա
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՖՐԱՆՍ

Հ.Մ.Ք.Մ.–« ՖՐԱՆՍ»–Ի
ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՐ

Սեւան Նազարեան 
Հ ՓԱՐԻԶ ֊

նուար 2013. ւոօնա–

ն ա կե լր այ/ հաճոյք էր՝

մէՀ ուրախութիւնը շարոլ–

Փարիդի (թքա ր իո թ Ռիվ Կոշ» պանդո֊

երանդ ՀՄԸՄ– ~ ^Ֆրանս^ի նշանր կրող արւթւ՝)՝)

Շիրինեան իր աղեղի գրաւիչ հարուածներով մատուցեց 
երաժշտական դեղեցիկ կաորներ , որուն արդիւնք րնթրիքը

վայրին։

ելի հաճելիք.

մինը–.

ատրր, հա ւա տ արիմն երը, անդամները՝.

Երեկոյին քոքթէյ/ր, որ կր ծարւա 
սակցութեան մղելու, կր պատրասւ 
երեկոյին մուտքը՝.

րյօ–

նցՒկ ա~

մ ա կիրներու

ա տ–

Ը ՝Մ՚ին ու մասնաճիւղին զօրակցութիւնը յայտնեց ան ո

ա–

ա~

Ւր կարգին, կեդրոնական ՛վարչութեան էյ լրոպայի ներկ

ա ա

ս երւեան անորա–

ա ւս

իբրեւ ա րւա ջին

դերին, որ ՀՀշտա– 
պեց հայրենիք՝
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ

111 -

րւա

Սփիւրւք տարաւ հայրենիքի 
խորհրդանիշ հայկական Երւա–

տկր

111 նոր– Ւ ս կ 1991–// ա ն կ ա խո լ– 
թենէն ետք Հ-Մ-Ը-Մ– կրկին 
վերադարձաւ. հայրենիք ու 
հիմներ Հ-Մ-Ը-Մ ի մա սն աճ իւ

ղեր միշտ տԷր կան դնելով

հայկական արժէքներու– իր շարքերէն տուաւ նաեւ ղոհեր ի 
խնդիր հայրենիքի պաշտպանութեան: Եղբայրը իր խօսքր եղ–

, անակնկալներ

ման։

հայրենիքին եւ ա^ակ–

եան, որ Հ-Մ -Ը-Մ ականի իր խօսքը ուղղեր ա յն միո ւթեան, որ

Ինչսլէ ս միշտ, ամէն սկիզբ ունի իբ ւ1եբջը–. ԷԼրւաւօտեան 
Ժամերը ներկաներր իրարմէ բաժն երին ուր ախ տրամադրու՜

՚// ար աԿա ն դղ սր, պւշդ զ, րյԱՕոյքր ւէայր ղ, սաղայհ ՀհՍ –՜ 

Ը Մի կ՞ղմէ կ ազմակերպուած ձերւնարկ մը նաեւ ազգային 
է, եւ կարելի չէ շրջանրել ա զգային ու միութենական մտահո– 
դութիւնները, որոնր թարգմանը հանդիսարան ամ ւի ոփ ձեւով 
իրենր սրտի խօսքր փո խանդող եղբայրները–.
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ԱՆԶՐԵՒ
Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

ծ
ըկինքի ա մպեը ո ւ ձեւերը բա զմա ղան են՝. Եր՜ 
բեմն անոնք կը յիշեցնեն բա մպա կի վիթիյարի 
քուլւսներ, իսկ երբեմն ալիքնեբ ՝. է ր բեմն ալ եր

կինքը կը ծածկո ւի համատարած միապաղաղ գորշ շղար–

ԼԼմպեըը ջուրի կա թի լներ են եւ ս ա րւո յցէ թէ՛1–/1 ^ղիկ՜ 
կ ա ն մեծնան՝. ԼԼյն–

քան ատեն որ ամպը միայն մանբ կաթիլներէ բաղկացած է, օղին վեբընթաց հոսանքները չեն ձդեբ, որ կաթիլները

թա փին՝.

կաթիլները կը մեծնան երկու ձեւով՝. Ս Հինը երբ ջուրի մանբ կաթի/ներուն մէջ «կը նստին» ջրալին գոլորշիի 
մասնիկներ, այէ իւօսքով երբ ամպին մէջ կը կատաըուի ջրալին խտացման ընթաւլք։ էըկրոըդ երբ արւանձին կա

թիլներ ամպին մէջ բոլոր ուղղութիւննեըով շաըմելով յա&աիյ իրարու կը բաիյին եւ իրարու կը միաձուլոլին՝.

Ան. ու.տ. եոեու ձեւերն աւ մե.տ անձր եւ $են պատրաստեր՝. Է/ԱԷ ամպր ոաոկաոած է միայն 9ուոի կաթի/ներէ, 

կաթիլները չատ դանդաղ կը մեծն 
ւաղն մէկ միլիոն մանը կաթիլներ՝.

• թայլէնտի 
մէջ միայն գիչերը

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ
ԱՆՁՐԵՒՐ ՍԱՍՐՆ

ւուն տակ կենալ ու էթըջու֊իր ինչո՞ւ–

Անապատին մէջ կընանք անձըե–

կաթիլները հողին չեն հ ա սն ի ը եւ

^Ու֊կանտայի մէջ, տարին 
անսամ ամպրոպ ու անձր եւ

հ անոն եր ո ւ մէջ

Աիաւյեալ \,ւս–

մը, ուր հաըիւը տաըիէ ի Հեր, 
արւանւյ ընղմիջումի, Լուլիս ԳՋ-ին 
կ անձըեւէ:

մէջԼյինչդերւ ո թցո ւան ա լի

օղին մէջ կը գո լո ը շի ան ան ՝.

250 
կու
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ւս ս տ ա ծ եհւ

Ս կղբն ւս կան

նն եր իր ա ւո ւնք

միա յն

Օրին, հովա֊

ունեցած են

մինշեւ 1750 թուական,

մինչեւ որ իյելացի անգլիա

ցի մը հաս

կարելի կ գործածել նաեւ 
ա նձր եւկն պաշ տպանուե~ 
լու հա մարէ Զկ որ ԷԼնգլիա 
անձրեւներ շա տ կր տ ե~

ՀՈՎԱՆՈՑ
ա

ներու համար, րայց ոչ անձ~ 
ա շտ պանո ւե/ո ւ՝. Հիմնակա–

ջին անգամ չինացիք պ

ցած կ հինկն ի կեր՝. ԼԼրւա–

ցր օգտագորԾաՄ ես որպգս 
պանական մի^ոց, բայց ոչ ւ

ա տ~

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
I

ելու հա մար: Մի՜

Ե՞ՐԲ ԱԿԱԱՏ ԵՆ ԵՂԱՆԱԿԻ 
ՏԵՍՈՒԹԵԱՆ Ս՛ԱՄԻՆ

ԼԼնձրեւ կը թափկ՝.

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ 
Նախորդ թիլին պատասխանն Էր 
ցորեն)։

յացոլիլ, երբ

ՀԱՂՈԻՂՈՒՄՆԵԻՕ

լի իւրւկն

տ ա

ա–

յայաա

Ի՞ՆՁՊէՄ ՄՏԵՂՏՊքԱՏ է
ՏԱՐՑ ԽԱՂԸ

արց իյաղը ստեղծուած կ անձրեւի պաւոճարւո 
ձիգն եր ու մրցումներու մա մ ան ա կ սաստիկ ա 
տաձիգները կ որոշեն գարեջրատուն երթալ ւ

անձր եւը դա դրի՝. Մինչ ւսյղ, անոնք կը կա րճեցնեն նետերը եւ կր սկսին հար–

ա ա՜
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
2 9 1

8 4 3 9 . *
6 9 7 8

7 2 8
9 3 6 5
2 5 3

8 4
3 8 2 1

6 4 3

Նախորդին լուծումը

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 ար
տօնուած է թուանը– 
շան մը կրկնել միեւ
նոյն շարքին, սիւնա
կին եւ բաժինին մէջ։ 
Սկսելու համար, կարգ 
մը թուանշաններ իրենց 
ճշգրիտ քառակուսի
ներուն մէջ զետեղ– 
ւած են։

Պատասխանը՝ յաջորդիւ
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

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

2. Լիպիոյ վերջքէն թագաւորը - Հնդկաստանի 
ահա բեկեա լ վարչապետն եըԷն:

3– Արււստ - քանակուած վա ւր եր - Ա տ ա զ ա կ ան ածա–

կ ա ն:

4– Անձն ա կ ան դերանուն - ճ ա ղա տ դառնա լ՝.

5– ւար , տաժ՜անելի - Ցլոնզ իմանո ւթիւն ՝.

6– «9*Հ»7եչյքւկ^) կոչո ւած նահապետը - Ձայնանիշ - 
Մորթէ շինո ւած պարկ՝.

7– ք՜՝ ո լսական կապոյտ ներկանիւթ - կիլիկեան

8– ԷԼնտաո ային թրւչնագդի՝.

9– Պարտիզպանի գործիքներէն - Ղ՝րկից գՒԸ^Ը՝ 

10– Երկըարբարւ մր - *Լ,իհար - կրկին՝.

11– Մթոր - Անորոշ դերանո ւն՝.

12– Լերւնաշզթայ - Ն որ էն, դարձեալ՝.

13– կրկնուած րազաձայններ - քէուս թենիս վո ւ–

մըն:

14– Ելեւմտական դործաո.նութեանց կեդրոն - ՝՜ք՝ո~

ղա զ երծելո ւ :

15. Այբուբենէն - &ոդակ - Փտութիւն՝.

16– հքումբ - Հայկական (Լմայր դետ՝Խ՝.

1 ք • ճօշան - Մահլիճ - Ռո ւս եր էն ոյյո ՝.

18. է*դական օտար անուն - էական բայէն՝.

19– 1001 եկեղեցիներ ո ւ քաղ աքը - Անգլիացի թենիս– 
մէն՝.

20– Փոթ - Մե/ մանելու ձերւային գործիք՝.

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1– ՀՀէն. Պի– էյ ՝>՝>ի կ ազմեբէն - Տնկելի ոստ՝.
2– Յետ միջօր է - Ար ա ր ա կան երկիր - Ց ո ւց ա կ ան 

ածական՝.

Յ– Ձտյնակից տաւլեր - Ական - Մտնրորջիլ՝.

4– Ամերիկեան համանուն գետ եւ ջրվէմ - Ւորրո -

1

Չ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

±Ս– Լէւց ուս - Հ աբաւա 
նող մասնիկ՝.

11. Սեւ աորււսւ - Մ՝ա

ՐԸ՝

յէն ~ Տարւի մը դրացիները - Այբուբենէն:

ա քաղաքի հիմնադիր թա դա ԼՈ

նիկ - Անասունի

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 121 3 14 15

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ
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