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Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութիւնը իր քառամեայ 
գործունէութեան ժամանա– 
կաշրջանի (2011-2015) երկ– 
րորդ լիագումարը կայացուց 
28 Մարտ եւ 1 Ապրիլ 2013-ին, 
Նիկոսիա-Կիպրոս։

Երկօրեայ նիստերու ըն– 
թացքին վերագնահատելով 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհացրիւ 
մասնաճիւղերու գործունէ– 
ութիւններու արձանագրած 
արժեւորումները եւ հիմնուե
լով իր ընտրութենէն ի վեր 
կատարուած իրագործում
ներուն վրայ, նկատի ունենալով նաեւ մերօրեայ 
բազմատեսակ մարտահրաւէրները, լիագումարը 
առաջադրեց առաւելագոյն ներուժ մատակարարել 
բոլոր մարզերուն մէջ։

Ապահովելու համար միութեան շարունակական 
յառաջխաղացքն ու աշխատանքներու յարատեւ վե– 
րելքը, լիագումարը կարեւորեց Ռազմավարական 
օրագրաւորումի Գործադիր Յանձնախումբին ցարդ 
իրագործած աշխատանքները, ապա ճշդեց երկրորդ 
հանգրուանին անոր իրագործելի ծրագիրները, 
որոնք պիտի գործադրուին ենթայանձնախումբերու 
եւ Շրջաններու ու Մեկուսի Շրջաններու գործունէու– 
թեամբ։

Յաջողցնելու համար քառամեակին համար որոշ– 
ւած սկաուտական ու մարզական գործունէութիւննե– 
րը, լիագումարը քննարկեց անոնց մշակուած կազ– 
մակերպչական եւ նախապատրաստական աշխա– 
տանքներուն մանրամասնութիւնները եւ առաջադ
րեց իր ներկայացուցիչներուն ու յանձնախումբերուն 
վստահիլ անոնց իրագործումը։

Նկատի ունենալով որ ընթացիկ տարին կը զուգա– 
դիպի Հայաստանի առաջին անկախութեան եւ միու– 
թեանս հիմնադրութեան 95-ամեակին, լիագումարը 

որոշեց Շրջաններուն թե
լադրել միաժամանակ եւ 
յատուկ տօն ա կատար ու– 
թիւններով արժեցնել պան
ծալի յիշատակները։

Կարեւորելով Հայոց Ցե
ղասպանութեան 100-ամեա– 
կի ոգեկոչման միջոցառում– 
ները, որոշեց այժմէն իր 
շարքերը զօրակոչի ենթար
կել եւ ոչինչ խնայել կա
տարուելիք աշխատանքնե– 
րուն նկատմամբ, ինչպէս 
նաեւ գործօն դերակատա– 
րութիւն ունենալ բոլոր նա– 

խաձեռնութիւններուն մէջ։
Արծարծելով Արցախի մէջ սկաուտական ու մար

զական միաւորներ ստեղծելու կարելութիւնները եւ 
անոնց գրանցման գործընթացը, որոշեց գործուղում– 
ներով եւ տեղւոյն ընծայած յարմարութիւններով յա
ռաջ տանիլ աշխատանքները։

Վերատեսութեան ենթարկելով քոյր մասնաճիւղե– 
րու գործունէութիւնները եւ անոնց որդեգրած աշխա– 
տելաոճը, յետ քննարկման լիագումարը առաջադ
րեց յատուկ ուղեգիծի մը հիմամբ շարունակել 
սկսուած աշխատանքները։

Վերագնահատելով «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի 
լոյս ընծայման անհերքելի կարեւորութիւնն ու պա
հանջը, որոշեց միաժամանակ օգտագործել արդի հա– 
մացանցային դրութիւնը եւ անոր ապահովել անհը– 
րաժեշտ տարածումն ու նիւթականը։

Անդրադառնալով Սուրիոյ իրավիճակին եւ յատ
կապէս հալէպահայութեան առօրեայ դիմագրաւած 
դժուարութիւններուն եւ տագնապներուն, լիագումա– 
րը որոշեց բարոյապէս ու նիւթապէս սատար հանդի
սանալ Սուրիոյ շրջանին։

Վերարժեւորելով իր գործելաձեւն ու ներ-վարչա– 
կան կեանքը, ինչպէս նաեւ իր փոխ յարաբերութեան 
աշխատելաոճը շրջաններու հետ, լիագումարը առա
ջադրեց կառչած մնալ ընդհանուր կանոնադրու
թեան թելադրած տրամադրութիւններուն եւ ոգիին։

Վարչութիւնս իր երկօրեայ նիստերու աւարտով, 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի շարքերուն կը յորդորէ յանձնառու գիտակ– 
ցութեամբ շարունակելու սերունդներու առողջ 
դաստիարակութիւնը՝ ի փառս եւ ի պանծացումն մեր 
միութեան ու անոր վեհաբարբառ նշանաբանին 
«Բարձրացիր–բարձրացուր»ին։
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ԲԱԺԻՆՆԵՐ 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.Մի Մեկուսի 
եւ Շրջանային Վարչութիւնները։ 

Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 
կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ 

(Տարեկան սակ՝ Միջին Արեւելեան 
եւ Եւրոպական երկիրներ $70, 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա՝ $75)։



Ո*1ԻԻ ՎԵՐԱԵ֊ԵԼ

Շ
ինարարական աշխատանք– 
ները անպակաս են ազգա– 
յին մեր կեանքին մէջ։ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ն ալ իր բաժինը անի 
այդ աշխաւոանքներուն մէջ։ 
Կը կերտուին Հ.Մ.Ը.Մ.ի նոր կեդրոններ, 
կը շինուին նոր մարզադաշտեր, կը կա– 

ռուցուին արդիական բանակավայրեր։
Երեւոյթը խրախուսական է եւ խոր 

գոհունակութեամբ մը կը հաստատէ, որ 
զոհողութեան եւ նուիրաբերումի տրա– 
մադրութիւնները ոչ միայն չեն ցամքած 
մեր ժողովուրդին մօտ, այլեւ՝ մնայուն 
կենսունակութեամբ մը կը յորդին, հա– 
կառւսկ համաշխարհային տնտեսական 
տագնապին։

Քիչ մը ամէն տեղ կը գտնուին ազգա– 
յին բարերարներ, որոնք պատկառելի 
գումարներ կը նուիրեն ազգօգուտ ծրա– 
գիրներու իրականացման համար։ ժո
ղովուրդն ալ իր կարգին, յարատեւ ու 
ամէնօրեայ զոհաբերութեամբ, լայն մաս
նակցութիւն կը բերէ ազգային կառոյց
ներու շինութեան գործին։ Գաղութէ գա– 
ղութ ձեռնարկներու անվերջանալի շար
քը բաւարար է գաղափար մը տալու հա
մար, թէ ազգը ի նչ կու տայ հաւաքաբար, 
առանց ծափ ու պատիւ պահանջելու։

Բայց երանի՜ ընդհանրական ըլլար 
այս երեւոյթը։ Այդպէս չէ եւ չի կրնար ըլ
լալ, որովհետեւ մեր մէջ կան մեզի ծա
նօթ բարերարներուն չափ եւ անոնցմէ 
շատ աւելի հարուստներ, որոնք ան
տարբեր նստած են իրենց հարստու
թեան վրայ եւ իրենց մտքէն չեն անցը
ներ ո չ իրենց ողջութեան, ո չ ալ յետ մա– 
հու կտակով իրենց ունեցածէն բաժին 
մը հանել հայութեան։ Դիւրին չէ բաժնը– 
ւիլ նիւթէն։ Դիւրին չէ մէկ անգամէն ըն
ծայաբերել մեծ գումար մը, որուն իւրա
քանչիւր մասնիկին համար կեանք ու 
հոգի մաշեցուցած է տէրը։ Եւ դժուար ըլ
լալու համար է, որ բարեգործութիւնը 
գովաբանուած առաքինութիւն մըն է։

Մարդիկ առհասարակ նիւթապաշտ 
կը ծնին։ Դաստիարակութիւնը, ազգա
յին գիտակցութիւնը, միութենական 

պարտականութեան ըմբռնումներն են, 
որ հոգեփոխութեան կ՚ենթարկեն մար
գը ու կը մղեն զայն նիւթական կարե– 
լիութիւնները ոգեղէն արժէքներու ի 
սպաս դնելու, նիւթը ոգիի վերածելու։

Արուեստ է անհատները զոհաբերու– 
թեան մղելու կարողութիւնը։ Մեր մէջ 
«բան մը ըլլալու» մարմաջը ունեցող
ներ շատ կան, «բան մը ընելու» տար
տամ ծրագիրներ ունեցողներ ալ կան, 
որոնք կը փափաքին ձեւով մը օգտա
կար դառնալ, բայց կ՚ապրին տեւական 
վարանումի մը մէջ. տա՞լ թէ չտալ։ Ու 
տակաւին կան անոնք, որոնք առանց 
բարերարութիւն մը ընելու կը մեկնին 
այս աշխարհէն՝ իրենց հարստութիւնը 
յումպէտս վատնելով։ Շատ անգամ հա– 
յուն վաստակը օտար պետութեան մը 
բաժինը դարձնելով։

Հին է այս ցաւը։ ժամանակը եկած է 
ու քիչ մըն ալ անցած է, որպէսզի լուրջ 
մտահոգութեան առարկայ դառնայ հա– 
յուն հարստութիւնը հայո ւն վերադարձը– 
նելու կենսական կարեւորութիւնը։ Հե
ռատես ու սրտցաւ անձերու թափած 
առանձին ճիգերը կարեւոր են այս ուղ– 
ղութեամբ, բայց անբաւարար են։ Կազ
մակերպուած աշխատանք մը կրնայ 
աւելի լաւ արդիւնք տալ։

Ագգային-միութենական կեանքին 
զարգացումը պայմանաւորուած է նիւ
թական լայն կարողութիւններով։ ճիշդ 
է, «հոգին գերազանց է քան նիւթը», 
սակայն առանց նիւթին անդամալուծու
թեան կը մատնուին մեր բազմաթիւ 
ծրագիրները։

Դժուարութիւնը մեծ է, սակայն լուծե
լի է։

Կը բաւէ, որ մարդիկ անդրադառնան, 
որ հինէն ի վեր, իբրեւ մնայուն արժէք 
մնացած են ու կը մնան միայն այն 
հարստութիւնները, որոնք բարեգործու– 
թեամբ դարձած են մեր կեանքը շնչաւո– 
րող բերդ ու ամրոց, վանք ու դպրոց, 
հայապահպանման մէկական հնոց։

Մնացեալին ճակատագիրը եղած է 
հող ու փոշի...
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ՀԱՂՈՐԴԱԴՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՄԻՋ-ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԴԻՒԱՆՆԵՐՈՒ 8-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ

Հ
.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախա– 
ձեռնութեամբ, շրջաններու միջ-վարչական 
դիւաններու 8-րդ խորհրդաժողովը տեղի ու
նեցաւ 29, 30 եւ 31 Մարտ 2013-ին՝ Նիկոսիա, 
Կիպրոս։Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողքին, խորհըր– 

դաժողովին կը մասնակցէին Հ.Մ.Ը.Մ.ի 7 Շրջանային եւ 6 
Մեկուսի շրջաններէ 40 վարչական քոյրեր եւ եղբայր
ներ։

Խորհրդաժողովը նախ եւ առաջ լսեց շրջաններու 
իրավիճակին, գործունէութեան եւ դժուարութեանց մա
սին զեկուցումներ։ Ապա, Կեդրոնական Վարչութիւնը իր 
քառամեայ ծրագիրին հիմամբ ներկայացուց կատար– 
ւած աշխատանքները եւ իրագործումները, ինչպէս նա
եւ փոխանցեց յառաջիկայի իր ծրագիրներուն առըն– 
չըւող մանրամասնութիւնները։

Ռազմավարական ծրագրաւորումի գործադրութեան 
ծիրին մէջ ներկայացուեցան մանրամասնութիւններն ու 
հանգրուանները, դիմագրաւուած դժուարութիւնները 
եւ յառաջիկային զանոնք կանխարգիլելու համար նկա
տի առնուած քայլերը։ Շեշտուեցաւ շրջաններու միջեւ 
գործակցութեան կարեւորութիւնը՝ ապագայի աշխա– 
տանքներու իրականացման համար։

Սկաուտական աշխատանքներու մարզին մէջ, Կեդ
րոնական Վարչութիւնը ներկայացուց իրագործելի 
ծրագիրները, միջ-ցամաքամասային խմբապետական 
վերաորակաւորման դասընթացքներու մանրամասնու– 
թիւնները, «Արարատեան» կարգի մասնակցութեան 
վերանայուած պայմանները, 2014-ի ամրան իրագործե

լի Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ բանակումին առնչուող 
մանրամասնութիւնները, գիրքերը վերամշակելու եւ 
կայքէջին վրայ տեղադրելու ծրագիրները։

Մարզական բնագաւառին մէջ, Կեդրոնական Վարչու
թիւնը ներկայացուց մարզական յանձնախումբին պատ
րաստած եւ 2013-ի ամրան Հայաստանի մէջ տեղի ունե
նալիք Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9-րդ մարզախաղերու ամ
բողջական ծրագիրները եւ յայտագիրներուն ընթացքը, 
ինչպէս նաեւ՝ բացման հանդիսութեան, յայտագիրին, 
դաստիարակչական բաժինին եւ այցելութիւններուն 
առնչուող մանրամասնութիւններ։

«Մարզիկ» պաշտօնաթերթին առնչութեամբ կա
տարուեցան դժուարութեանց մատնանշումներ եւ զա
նոնք հարթելու կարելիութիւններուն մասին խօսուե
ցաւ։ Փոխանցուեցան նաեւ գաղափարներ ու կարծիք
ներ՝ շրջանները թերթին տարածման աշխատանքին մէջ 
աւելի ներգործօն դարձնելու համար։

Արծարծուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի 95-ամեակի տօնակատա
րութիւնը միացեալ թուականով կատարելու ծրագիրին 
մանրամասնութիւնները։ Փոխանցուեցան անհրաժեշտ 
թելադրանքներ եւ կատարուեցան առաջարկներ։

Ցեղասպանութեան 100-ամեակին ուղղութեամբ փո
խանցուեցաւ 100-ամեակի կեդրոնական յանձնախում
բին մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ներառնե– 
լու որոշումը՝ յանձինս ատենապետ եղբ. Գառնիկ 
Մկրտիչեանին։ Ներկայացուեցան առաջարկներ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի առնչուող ոգեկոչման պատշաճ ձեւերուն մասին։
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մի ո ւթ են ա կ ան իրենց դոբծօն

Այդ մԸանը կը հանդիսանար 
Հ՚Մ՚Ը՚Մ Սո ւրիան, որ քաղա

քական պայմաններու բեր ումո վ

եղած է միութենական կեանքէն, 
ունեցած է ա շխա տ անքա յին (այն 
ղա շտ, դաստիարակած է սե

րունդներ– իր օրրանէն ի^Լ՜ի^Լ

հաւատարիմ ան ո 
ղա ս տիար ա կո ւթեսմւ 
ղ աղութներ է նեբս,

ւյակայ շրջանի մը զեկոյցը՛.

Շ^ան, որ իր հիմնադրութեան

, սա

Շրջաններու զեկո յցներ ո ւն

ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ

ի ւսրւաւօտեան, (^Աեմբլիւ՝^ պանղ ոկի

սրածէն ներս տ

«3 արւա
տակ՝)՝) քայլերդի երգեցողութեամբ եւ Կեղբոնական Վաբթու

թեան ատենապետ եղբ– Դարւնիկ Մկբաիչեանի բացման խօս՜ 

յոտնկայս րւութեամբ յարգելու յիշատակը մահացած Հ-Մ-՜ 
Ը-Մ–ական քոյր-եղբայրներու։ Ապա ան շեշտեց նման խորհր

դածողս ւքն եր ո ւ ան^րա <եեշ տո ւթիւն ր միո ւթեան յասաթղ ի– 

մողովի հիւրրնկալ շրջանին Կիպրոսի Հ Մ• Ը Մ ՜Հ ՝Ե-Մ-ին եւ 
յաջողութիւն մաղթեց ժ՜ողովի աշիյատւսնքներուն:

ՇՐԶԱՆՆԵՐՈՒ ԶԵԿՈՅՑ

Յաջոբդաբաբ, իբենց եբկամեայ դոբծունէութեան ղե~ 
կոյցները նեբկայացուցին Շբջանային եւ Մեկուսի շրջաննե

րու ներկայացուցիչները (Սեպտեմբեր 2011, Հ Մ Ը Մի ՜Լ^՜րդ 
Պատդամաւոբական ժ՜ողովէն մինչեւ օրս)՝.

այնքան յուղիչ սբտի խօսքը, որ կաբդացուեցաւ Կեդրոնական 
՝֊Լաբթութեան ատենապետ եղբ– Դարւնիկ Մկբաիչեանի կ ո ղմէ։ 
Նամակին յուղիչ ալիքներբ թբթրւացին իւրաքանչիւր Ժողո

վականի սբտէն նեբս, <^Բայց այս դաժ՜ան պայմաններով հան

դերձ, մենք կը յաջողինք մեր դոյո ւթիւն բ պ ահ պան ե լ եւ 
նուազագոյն սահմաններու մէջ դոնէ հաւաքուիլ եւ անսա– 
կարկ օգտակար դառ.նալ դաղութի շտապ օդնութեան բոլոբ 

տակից մեր դաղափաբաբանութեան եւ վեհ սկզբունքներուն, 
4/3 ջանանք մեր անկաբելին րնել կանգուն պահելու մեր ազ– 
դային ՜ միութենական բո/ոբ կարւոյցնեբբ)՝)–. (ՒՍ0Աքէ|ն ԼԱմ՜ 
բողջութիւՕը տեսնել էջ 16-17)։

այդ տողե– 
տուն մօտ,

ոբուն ան միջա կան անդբադաբձը եղաւ միութենական զօ– 
բակցական արւաջաբկ բաբոյական թէ նիւթա կան՝.

Աո-աջին հեբթին իւբաքանչիլբ շրջան իր զօբ ա կցա կան ղիբբ

ատուուլժեան զբայ ղուսաբ– 
ական նուիբատուութիւննե–

Զեկո ւցա բեբն եբն էին եղբ– Դարւնիկ Աբբ ահա մեան 
(Աբեւմտեան Միացեալ Նահանգներ), քոյր էւ1,Լ1աս1 էՄ Տբամ–
կոչեան (Աբ եւելեան Միացեալ Նահանգներ), եղբ– Տիբան 
՝^ա>բատսաս \լհւս տբ ա լբ ա յ, ողբ– Հբբաս Լ, ատրսեաԱ \^իաԱա– 
աա), եղբ– Լուիս Կոստանեան (Հաբաւային Ամեբիկա), եղբ– 
Հայկ Բ՝ապադեան (Լիբւսնան), եղբ– էդմոնտ Աբբահամեան 
(Լոնտոն), եղբ– Աեբոբ Ա ահա կետն (Ե բ ո ւս ա ղէ մ) եւ եղբ– ՝Լահէ 
Պաղճեան (Բուէյթ)–

ԿԵԳՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿԱՄԵԱՅ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ

-Մ Ը-Մ ի Կեդրոնական Վ աբչութեան եբկամեայ

ծունէութեան տեղեկադիրը ներկայացուր ատենադպիր
դոր–

եղը.
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սւ–

իսկ երկրորդը 28 Սարտ 2013 ՜ին, կիպր ոս, մէջ՜

ատ~

111 ~

111 -

րյաղ եր ու, արտ ես տաղ. քւտ աղաս –տ եղ եղ ա տ ո ւո ւ՜ 
անց, (^Մարզիկ^) պաշտօնաթերթի եւ քոյր մաս–

մի կ՝ործա դիր 3անձնւսխումբր իր ծրաղիրներր յոյ– 
րւսթ տանելու համար կեդրոնական վարչութեան 
միֆո ցո վ շրջաններու ներկայացուցիչներով յարւա՜

ծիրկն ներս, կեդրոնական վկարչութենկն 
ւսրւնիկ Լքկրտիչեան մաս կը կաղմկ Հայկա–

կայքկջին վրայ տեղադրումր՝. իբրեւ նորութիւն, խմբագրական & եղ ա ս պան ո ւթեա ն 100–ամեակի ողեկոշման կեգրոնա՜ 
կան մարմնին–. էսկ Համահայկական խաղերու Համաշխար– կանը հ ա յեր կն ո վ սկ սած կ տ եղ ա գր ո լի լ միո ւթեան դիմա տ ետ–

րի էջին վրայ–.

ներով եղբայրներ Ստեփան Տէր Պետըոսեան, Հրաչ Սիսերւեւսն

Սկա ո ւտ ա )

Ս Կ ր եա– 
թեան 100֊

շաններու տուչութեան կանոնագիրին վրայ, 2012-^րն <^ԼԼր– 
ման եա շքանշանով պարգեւատրած կ վաստակաւոր նղ– 
բայրներ–.

ամեակի պանծ ա լի յիշատակին նոլիրոլած րնդհանուր բանւս– 
կումր տեղի ունեցած կ Հայասաանի մկֆ եւ վայելած կ Հա

մաշխարհային Սկ ա ո ւտ ա կ ան Շարժումի րն գհան ո ւր քար– 
տուղարին ներկայութիւնը:

Օգոստոս 201%-ին, կ)՝աղկաձ որի մկջ Հայաստան, իրա~

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԻ 
ԳՈՐԾԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐ

ա
ա~

ղաե րւսբա պետ աղա ն ՀՀ ֊ Տասւս– 
դումարը։ Ընթացքի մէջ են 
սկաուտական կարգերու դիտե

լիքներու գիրքերու վեր ա մշա կ– 
մ ան եւ լւյ ք1 րլ ի սւ կ ան սւ ց մ ան ա շ– 
խատանքները, խմբապետներու 
վերաորակաւորման դպրոց-բա– 

մկջ եւ <^ԼԼրարատեան՝)՝> կարգը՝.

Մի ո ւթեան պաշ տօնաթերթր 
«Մարղիկ՝)՝) ՀՄԸՄ-ի 1^-րղ 
Պուտդամաւորական (վ՝ողովկն ի

յ

^Մարզիկ^ի խմբագրականնե

րուն անդլերկն թարգմանու–

Գ՜
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մասնակից քո յր-եղբա յրն երը նկւստեց 
<Հարւաքեւսլֆներ, որոնք պարտականու

թիւնը ունին րւագմավարական ծրադրի 
ա շխա տ անքն եր ը փոխանցելու. իրենց 
վարչութիւններուն, իրազեկ դարձնելու, 
զանոնք, որպէսզի մասնաճիւղերէն ան~ 
դամներ նախ դործօն մասնակցութիւն 
ունենան են թա յանձն ա խո ւմբեր էն ներս, 
այնուհետեւ նպաստեն այղ աշխատան՜

թեան եւ զարդացման գր

խումբին զեկոյցը–.

ծարւիր 3 լոնձն ա -

ՀՄԸ-Մ-Է Տ֊ըդ

կան (ի՝ո զովին ծը–

Այնուհետեւ, լո լսաբանական հարցումներու րնդմէջէն 
ներ կա յացո ւեցան պա ր դա բան ո ւմն եր ծրադրի իրադործման 
կա ր ելյիո ւթեանց, հա լան ա կան ո ւթիւնն եր ո ւ եւ հա ղո ր դա կցա

կան հարցերու շուրջ, որուն շղթային րնդլայնումր իր արդիւ

նաւէտ անդրադարձը կ՚ունենայ ծրադրին իրադործմանմկջ–.

նունո աււած ոա~

ղա փ ա ր ը միո լ–

թեան ա պա դա յ

ո. ա զ մ ա վարու–

թիւնր ճշդելու,

մ ա ր մին ստացած

էր օրին, յանձնա -

խո ւմբի մը կազ–

ԿԱՏԱՐՈՒԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ա) Մարզական

Հւսմւս–Հ-ՄՀ-Մ ական 9-րդ (27 Յուլիս

Օգոստոս 2013 Հայա ս տ ան)

Կեդրոնւսկան Վարչութիւնը ներկայացուր 2013-^յ ամրան,

Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք համւս-Հ-Մ՝Ը ՝Մ–ական 9-րդ

մ ա ր դա

- 3

Անոր քարւամեայ տքնարան ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւիեիւններն ու 
աշխատանքին արդասիքը ներկայացուած էր ՃՕ-րդ Պատգւս– 
մա ւոըական (Վ ո ղո վ ին եւ ստացած դ ործնականացման 
հանգրուաններու անցնելու կանաչ լոյսը՝.

զիկներու դաստ
թիւններուն րնթացքը, մար– 
բած՜ինը եւ այցելութիւննե~

Աարզական յանձնախումբի կողմէ եղբ՛ Հրաչ Շմաւոնեան 
պատասխանեց Ժողովականներու հա 
լո ւս ա բան ո ւթիւնն եր տալով մարզա 
չական խնդիրներուն, Հայաստանի ւ

կազմակերպ -

վին կողմէ որ– բ) Սկաուտական 
Շաբաթ, 30 Աա ր տ

հանգրուանին, ուր են թա յանձն ա խո ւմբեր ո ւ կազմութեամբ 
աշխատանքները րնթացքի մէջ դրուած են՝. Պատրաստոլած 
են ծրագրաւորումի ցուցակի օրինակներ եւ ճշդուած են ա շ - 
խատանքի (եամկէտներ՝

Ռազմավարական 3անձնախումբին անունով եղբայրները 
բացատրեցին յանձնախումբին ակնկալութիւններր դիւաննե– 
բէն՝ Անոնք ժ՜ողովի ուշադրութեան յանձնեցին, թէ այսօր– 
ւան ներկայացուած պատկերը կը ն պա տ ա կա դր է ր դիւանն ե~

տանքնեբուն նոլիրուած
ս կա ո ւտ ա կան ծրագիբնեբուն եւ ն ա խ ա տ ե ս ո ւած աշխա–

բած՜նի պատասխանատու եղբ՝ կարպիս Վա պա ս ա ղալեան 
մանրամասն կերպով ներկայացուց յարւաջիկայ երկու տարի

ներուն նախատեսուած սկաուտական ղ ործունէութիւններր՝.

րնթացքին իրենց նեցուկն
դասընթացք

(2013-^ր ամրան)

՚^^ՃՅ՜ի ամրան տեղի պիտի ունենան խմբապետն եր ու
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ր ա ո ր ա կ ա ւոր ման երկու, դասընթացք

ներ, բաժնուած ցա մաքա մա ս ա յին դբու֊ 
թեամբ Միջին Աբ եւելք֊է լբ ո պա (միաց
եալ) եւ (Լմերիկանեբ (Ար եւե/եան , 
արեւմտեան, հարաւային)՝.

ԼԼա ոասոնքժաոօեն նաատաևն ե րա֊

յ ան ո ւթիւնն եր ը, 
ւսուտւս1ւ ան մա -

^«Արարատ^>եան^ կարդ (2014)
<(Աբ ա բ ա տ եւսն՝)՝) կարգի ուղղու–

տ տ ա -

, որ արւա Ապա, եղբ.

իյմբւս պետ-իյմբա պ ետ ո ւհին եբ ո ւ, որոնք լքացուցին տեսական 
դասընթացք մը, ապա գործնական բանակում մը։ էյդբայբր 

ՃՕ՜րգ բանակումի կա գմ ա կեբ պՀւս կան ւսշիյւս– 
ն մասին (2014)։ Արձանագրենք, ոբ չորս տարին

թիւնը՝.

Այս կարդին րնթացքր կր նաիւատեսուի 2014-^ր^/, համա–

թեւս մբ օգտւսգոբծելի վիճակի մկջ չի գտնուիր,

■ քս 11 օք Շհյրրոօ հօէշ1, Շօոտէրսշէւօրւ, Բրջոժւ ձրշհ՚ւէՀՇէսրշ, 
1ոէ€րոոէ՚ւօոո1 Տէասհրւէտ, 100 ու քրօու էհէ Ը.է՝րււհ1և Տղսորշ 
ոոժ 15 ա՚ասէշտ քրօու էհօ ճօրօրոո 1ոէշրոօէ՚ւօոօ1 ւՀւրրօրէ.

■ 44 Աօօուտ <նո<4 3 Տսւէշտ ս4էհ ^11 շօաէօրէտ,
ո11 ժ՚ատէօ շօոէրօևմ, ու՚ւահօր,
տհօաշր օր Խւէհրօօու րՀւէհ րր՚ւրոէօ հօւրմրրր.
Տօէօ11՚ւէօ IV, ՚աէօրոոէ՚ւօոօ1 ւէ՚ւրօօէ Ժւօ1 բհօոշ.
Խէօրոօէ & Շոտ՚մ օօօշտտ.

■ 1ոժ^ւժս<ւ1ւշ։€(յ ււոժ
բշրտօոււ1 Տ€ր\4շշ,
24 հօսր րօօօբէ՚ւօո 
օա1 րօօա տշողօօ

■I 8<ւր

ՀՀ Հ //1ԳՈ7ՀՀ

ՀՀՀՀ/Հ1 է/ /

XV XV XV. շսրօթշհօէշ1. սրո
32-38, ԽԽորսԵօճօԼւԱսո Տէրշօէ, 

375010, /ււ՜րոօոա
ՂՆ1 374 10 54 60 60 • Խէճ 374 1 0 54 60 50 
Տ3.1 ԹՏ @ ՕԱ 1’0 թօ հօ էօ 1.3. Ո1
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՚աԿեՐՊՁԱԿԱՆ

տազւարաղ չըլլալուս պատ 
թիլէն ս ահ ման ա փ ա կո ւմռ 
հոգութենէն թելադրուած։

վ։ Ան նշեց մա սնակէցներ Ս՝ո ղո վա կաններ ը այս ուղղութեամբ կատարեցէն առա

ջարկներ, էնչպէս շրջաններու ձեռնարկներու յաջորդաբար 
տեոառոումո համաոանոե մոա /, 5-6 //ա /ոեեան տեւոոու–

• Սկաուտական կարգերու գէրքեր 
Սկաուտական բաժն էն մէջ, եղբ. *

ն ան ման ձեռնարկէ մր կա զ մա կեր պո ւմը։

Սէտքերոլ բէւրեղացումներէ ետք, կեդրոնական վւսրչ 
թեան կողմէ հետագայէն ո ւղղո ւթէւնն եր կը տրուէն ւ

ր ա դա րձա ւ նաեւ ս կա ո ւտ ա կան կաբդերու գէտելէքներ ո ւ 
գէրքերու վ եբ ա մշա կման եւ արդէականացման ու նոբ հրա– 
տարակման հարցէն, էնչպէս նաեւ համացանցէ կա յքէջէ վրայ 
տեղագրման խնդբէն։

Սկաուտական հարցեբով ելոյթ ունեցաւ նաեւ կեդրոնա–

գէ Հայկական Ցեղասպանութեան ձմ^-ամեակ

կեդրոնական վարչութեան այս քառամեակր կը զուգադէ–

որուն կազմակերպէչ հա մահա յկա կան կեդրոնական մարմ–

ասդաս զ հ՝ աս աշր/ար այլւս Ադաուտազա ս Լ, արժ՜ուսր է՝րւրո~ 
յՒն–

(յ ղրայրր րացատրեց ու ներկայացուր այն արւաւելո ւթէւն– 
ները, որ կ ընձեռէ Համաշէսարհայէն Սկաուտական Շ ա րժո ւ՜ կազմէ էւրաքանչէւր եր կրէ ներս

վէն րն թա ցքէն թե~

դրօշէն տակ Հ-Մ՝Ը՝Մ–է որեւէ մասնաճէւղ կամ անդամ կրնայ 
մա սն ա կցէ լ հա մա շէսարհա յէն ն ա էյ ա ձեռն ո ւթէւնն եր ո ւ կամ 
ձեռնարկներու։ Ըրենց զեկուցումներու աւարտէն եղբա յրն ե~ 
րը պա տ ա ս խաներէն ժողովականներոԼ հարցումներուն։

• Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ Հէմնա դրո ւթեան ^–ամեակ 
2013-^7 կը համընկնէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է հէմնադրու

Ընթացէկ դարձած առաջարկներէ եւ ձեւերէ դուրս գալու 
հեռանկարով, մողովր մտայղացումր ուՒբրել Հ Մ Ը Մ՝, 
էր սկաուտական ենթարամանումէն մէջոցով, անպայման նո– 
րո ւթէւն մր բերելու մէջազգայէն րնտանէքէն ներս այս նէլ– 
թթ արծարծման առումով։ հ՝էտ ա կցելո վ, որ սկաուտոլ–

մէջեան հարցերէ, առաջարկ ներկայար

տ ա

՝րէն կր խո րհբ գան շո ւէ էնքն էբ թէւով հարստացած ճամպորէէն պատշաճ ձեւը գտնել բոլոր ցեղասպանութէւննե~

մրն էր ո ւղղա կէ թելադբւսնք կատա
«//՝արզէկ՝)՝)

դ) ^Մարգվէկն

ւոօ–

Մէհրան Շէմշէրեան։ Եղբայրը պարղեր Հ Մ՝Ը՝Մ՝է պաշտօնանաէսմբեն Հ՝Մ՝Ը՝Մ–է հէմնադրութեան 95՜ւէ/մեակը։

Հ(.Սարղէկ՝)՝) կը ցըուէ աշխաըհէ 
տարածքէն, բաժանորդագրու

թեան հէման վրւսյ, էսկ էէբանա

նէ մէջ ունէ հատավաճառէ սպա–

թեըթէն

մտած ուած են էսմբա գրականնե

րու թա ր ղմանո ւթեան ո ւղղո ւ~ 
թեամր անգլեր էն, սպաներէն։

թերթ <թքարգէկ՝>՝>է աշխատանք– 
ներր ու մանաւանղ դէմադրա–

Եղյբայրը ^շեց, թէ «Մաբ–

մ ո ւքժե ան

ման ա ւան գ ան պատ– 
աղբէւր է։ Ձեւեր

նէւթա կ ան վէճա կը։
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ա

ԷՒ ղ թւս տ ա ր ա կան վերջէն շրջանէ 
անհամեմատ յաւելու մները,

առաքումներու ծախսը, էնչսլէս 
նաեւ Աուրէոյ մկջ (Աքա ր զէ կ» է

ա -

աուա

ա ա

ա ւա

գտած էբ, ^Ղե1՝ Մկրտէչեւսն

ներկա յա ցո ւցէչն եր ո ւն կողմէ յ 
կումով եւ հՐարւաջ նահատակ՝)՝) ը

կողմէ (ԼէբանսմԼւ), խյկ ^յոյ^յ տարուան Հոկտեմրերէն ստա

ցած է Հ՝Հ՝ Սփ 11լրլքէ ն ա խա ր ա ր ո ւթեն էն խր ա խո ւս ա կան

Եղբ՝ Շէմշէրեան

արււսջար կներ 
էր, Ւնչպէւյ՝

ներ հաւաքել եւ ն 
ստեղծուած (Հքաջա լեր 
ն եր՝)՝) ո ւ դրութէւնը զարգացնել, 
թերթէն նէւթական հ աւա ս ա -

Եղբ՝ Շէմշէրեան հաստատեց, որ (^էէարզէկ՝Խ կարէքը ունէ 
յատկապէս շրջաններու նէւթական նեցուկէն, նկատէ ունե

նալով, որ այլապէս թերթր բովանղ ակութեան հարց չունէ՝.

Եղյբ– Շէմշէրեւսն հա ս տ ա տ ա կ ա մօր էն շեշտ եց, որ ^ասւղա՜ 
մաւորական (էողովէ որոշում է պահել (^Աարզէկ^ը, որուն

թէւն ստա նձնել պահել

թերթ է զուրս 
էնչպէս օրէնակ հայ ^էբքէ ^^՜ամեակէ տօնակատարու 
թէւններու ծէրէն ներս, Մայէ ս 2012-^ն, Հէքւսրղէկ՝» յա տոլ 
զնահատագէրէ արժանացած է Հայկազեան համալսարանէ

վ՝ականները քնն ա ր կեցէն կա ր ելէո ւթէւն–
ները,

ոստացան էրենց կարելէն է

ատանքներու առ

րեփոխելու խնդէրը։

րգէական մԷ9ո ցն եր

ԽՈՐՀՐԴԱէԴՈՂմԻԼԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ, ԱԿՆԱՐԿ

ՀհԱ՝արզէկ^էն՝.

Այլ հարցեր

վէն աշխւս–
ա ա

Ակրտէչեան ներկայացուր վարչական, դէււսնա կա լա կ ան աշ–

Խ որհրգամոգովէն շրջաններու դէւաններէ ներկա յաց֊ 
ւած զեկոյցները, էրենց էրագործումներուն կողքէն, կը պար– 
զէ էն ու կը մատնանշէէն անպայմանօրէն բազմապէս է եւ 
բազմագոյն դժուարութէւններ :

Եթէ անոնք Լքէջէն Արեւելեանէ եբկէրնեբուն համար նէլ– 
թական, տնտեսական կամ քաղաքական են, պատկերը այլ 
բնոյթ կը կրկ Հայրենէքէն ներս, ունենալով նոյն գժուարու– 
թէւնները, սա կայն անոնց վր ա յ կը բար գոլէն ա կո ւմբէ ու 
մանաւանդ մա ր գո ւժէ խնդէրը (երէտասարզ ներու պարազ ա~
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յին բանակի ծարււսյութլ 
նաեւ միայն սԼաուտա

ատ

պիտի հրամցոլին իրենց մաս՜ 
նւսճհւոեոուն՝ եռոեւ 1/ենսա–

ներր ա 
ներ գտնելու ըն թացքին մկջ են

թե

թէ ովկիանոսի միւս 
(ՀԼմերիկաներ), կը դիմ 
մւսր գուժ՜ի՝ միութ<

Հ.Մ.Ը.Սփ Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ եղբ. Ստեփան Տէր Պետրոսեան։

ն ա գր ո ւած յաջո ղո ւթիւնները՝ տու

երկրի կեանքէն ներս իբրեւ լիիբաւ քազ աքացիներ ձերւք բեր– նէ ո ւթեան արւորթ շարունակման՝.

ւած ն ո ւաճ ո ւմն երը՝ ա պր ո ւած եր կիրն եր ո ւ մամուլին մէ^ 
տեց գտած՝ միութեան թէ մարզիկներու մասին յաթւրյու– 
թիւնները ու մանաւանգ հայրենիքի մէջ ի նպաստ երկրին 
ՀՄ Ը Մ • ականներու կատար ած ա շիյ ա տ անքն եր ը՝ երկրի 

ւՏ*կ 1ղ մասնիկն

Լուսանկարները 
Տիրան Շահինեանի, 

Յովսէւի Շնորհօքեանի 
եւ« Կիպրահայեր» եիթերթի

Օւրշշէ Ու §հէտ

Բատ 
ՏշԽշէ 
^օսր յօսաշ^ 

Օսւծշճ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 0ջ)/տ

1 1, րս€ ժշտ Ր) րա՜ամշտ
75001 Բձոտ
էշ1 331 42 96 10 10 
14x331 42 96 18 77 
տոհ€ՌւէօւսՀ@տշ1շ€էօսր.շօրո

48, շօսրտ է1շ 1զ Լւհշրէշ
69003 Լ^ՕՈ
էշ1 334 78 60 13 66
1Ջ\ 334 78 60 92 26
ՏԸ\ԶՈ@ՏԸ1Ը€էՕԱր.€ՕՈ1

67, Լջ Օոոօհւծրշ 
13001 \1որտշւ11օ 

1Շ1 334 95 09 30 60 
1Ո\ 334 95 09 30 61 
ՈՆ11՜Տ 0111Շ @ \\ Ո Տէ6 61 տ. քր

32-38,1Ղ1Ը 11աւռւհշ€1օւրէւՁՈ

101 374 1 0 52 55 55
Ռ1\ 374 1 0 56 40 30 
տյ հշ րո @յ րրրմ ոշօ. էօրո
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ԿԻՊՐՈՍԻ Հ.Մ.Ր.Մ.-Հ.Ե.Մ.Ի ՐՆԹՐԻՔՐ 
Ի ՊԱՏԻՒ ՄԻԶ֊ԴԻՒԱՆԱԿԱՆ 8֊ՐԴ 

ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ

ակումբկն ներս տ

ակի՝ 31 Լք արտի երեկոյեւսն՝ կիպրոսի Հ–Լք՝~ 

ընթրիք մը, ի

մասնակիըներուն՝.
կ՜ողովին մա սն ա կիը 40 քոյր-եղբայբնեբն ու կ եդ– 

նեկան մթնոլորտ բուրող *Էյիկոսիոյ հա յկա կան հա մա յքի 
ա կո ւմբկն ներս՝ նոյն սեղանին շուբֆ հր ամեշտ տալու իրա

րու՝ յիշատակելի քանի մը օր իրարու հետ ապրելէ ետք՝. Լքեծ 
կր ներդրումը կիսլրոսի Հ . Լք Ը Լք ՜Հ Ե Մ՝ի վաբչականնեբուն ՝ 
որոնք մողովի ամբողֆ տեւողութեան՝ անսակարկ իրենը կա~

Ներկաներու շարքին կին կիպրոսի Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝~Հ ՝Ե ՝Մ՝ի ան~

Երեկոյին բաըո ւմր կատա 
թեան ատենապետ եղբ– Լյարեկ ՚իաւիթեան՝. ԼԼն բարի դա– 
լուսւո մաղթեր Հ –Լք ՚–Ը –Լք '• ական բոլոր քոյր ֊եղբայրներուն 
<</7րոնք խարիսխ նետեըին կիպրոս իրենը հետ բերելով հայ

յաղթելու
վճրւա Ապա եղբայրը

Ե1֊ այդ գիշերը պսակումը կր դառ.նար այդ համադրումին՝.
Երեկոյին ներկայ կին կիպրոսի քՒեմի կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Վճարում ան ԼԼրք– Հերկելեան եւ կիպրոսի խո րհըր–

ւր ծրադրրրս Սարւա– 
կնկա լո լթիւննեըը՝.

ատ ենա
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ր էն նղր– Սրթօ թելլալեանր պար դեւա տր ելո ւ ՀՄԸՄ-Ւ 
ՀհԾա րււսյո ւթեան՝)՝) շքանշանով, որովհետեւ <լԼԼո.անր եղբ– ԼԼր– 
թոյի կարւուցողական լուր ջ դործու 
լա յն ա ս ր տ ո ւթեա մբ եւ հա մրեր ո ւիօ 
մտքի ու կ 
լա յնւսծաւ

ա

լաւագոյն ձեւով կազմակերպելու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի միջ֊դիւանա–

Երեկ ոն շարունակուեցաւ հա յկա կան երդերով, երդիչ է) ո 
վիկ Մոյնուշեանի կողմէ։

Ստեղծուած խանդավառ. մթնոլորտին մէթ կատարուեցան 
սրտաբուխ նուիրատուութիւննեբ , մաբզահամալիրի կա–

թեան ատենապետ ե 
տարուած ա •> Ւսա տ ա

արւնիկ Մկրտիչեան դրուատեց կա՜

Երեկ ոն այլ գոյն սւոալյաւ ւքաբԼա Լբսն~բեսաւՀար եղբ* է)ա~ 
րութ թահմազեանի շնորհիւ։ (Լսմունք, երդ ու ծիծաղաշարժ 
պա տ մո ւթիւնն եր, (^կենդանի պա տ կերն եր՝)՝) համեմեցին երե

կոն հաճելի ու հայաշունչ մթնոլորտով՝.

կ իպր ո ս ի կաթողիկոսական Փոխանորդ Վարոլման ԼԼրք–

սեց երի

Եղբ՝ Մկր տ իչեան բոլոբ մասնակիցներու անունով իր 
շնորհակալական խօսքը յայտնեց կ իպր ո ս ի վարչութեան, որ 
տնտեսական դժն դա կ այս օրերուն ոդի ի բրւին ա շխա տ ած էր

թրարմով զօրացած ու

թիւններ յուսա

ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ 
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐՐ

ՀԱՅ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ֆերմ զգացումներ։

կարդ մը շրջաններու ներկա

յացուցիչներ, իրենց կարգին, իբ– 
րեւ երախտագիտութիւն, յու~ 
շանուէրներ փոխանցեցին անոր։

մասնակից քոյր-եղբայրները հիւ֊բը եղան կիպրոսի խորհրդւս–

3արգելի երեսփոխանը տիկնոջ հետ իր րնտանեկան յար

կէն ներս հիւրընկալեց Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի բազմամարդ պատուիրա֊ ԵԿԵՎԵՑԻ ԵՒ ԳՊՐՈՑ

ա տ են ա -

հըը դաժ՜ո ղո վին մա սն ա կիցն եր ր

Եիրակի^ 31 1իւսրտ 2013-//1/, 
Ս՝ Յարութեան տօնին արւիթով, 
Հ ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի միջ֊դիւանական խոր–
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Ա. Աստուածածին եկեղեցի եւ 
նեոէւաւ սանս լեսան Ս ■ Պա~

թիւնր ստացաւ կ ա թո ղիկո՜ 
ս ւս կ ան Փոխանորդ ւէա ր ո ւ~ 
(եան Արք՝ Հերկելեանի օրհ–

թիւնլւ՝ ինչպէս նաեւ այցելեց եկեղեցւոյ կից Նարեկ վար–

Հերա քծ՝ահմւսղեւսնի հետ՝.

\ձ/^\^.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց \^\ձ/\ձ/.հօրո6ՈԸէրո6Ո.օրց \/\ո/\ո/7.հօրո6Ո6է– 
րո©ո.օրց \^\ձ/\^.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց \^\ձ/\ձ/.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 
\^^\ձ/.հօրոօոօէրո|ո.օրց ^^^.հօրո6Ո6եո6Ո.օրց \^^^.հօրո6Ո6է–

011Ո ©Ո 6101 ն Օ ք€հ
\/\ո/^.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց \ձ/\^\ձ/.հօրո0Ո6էրո6Ո.օրց ^^\^.հօրոԺԽ^է– 
րոշո֊օրց 77\«/^.հօրո6Ո6էռւ6ո.օրց \^\^\^/.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց

/\ստէրՋ1ւՋՈ /\րց\<1© Բ՛ոհ։ ծւՋրոօոծտ Ջրշ էհշ րՁրշտէ & րոօտէ բրտշւօստ 
ժՅրոօոծտ ւո էհ© \ձ/օր1ծ.
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ԱՁՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԸ՝ ՄԻՋՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԴԻՒԱՆՆԵՐՈՒ 8-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻՆ

Սիրելի Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյրեր եւ եղբայրներ,
Պատմական յիշատակելի այս պահուն, երբ աշ– 

խարհի չորս ծագերէն բոլորդ հաւաքուած էք Կիպ– 
րոս, Ս. Զատկուան տօնական զուարթ մթնոլորտին 
միախառնելու մեր պաշտելի միութեան հոգերը, 

մտահոգութիւնները եւ ծրագիրները, Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Սուրիոյ Շրջանային Վարչութիւնը սրտանց կ՚ողջու– 
նէ պատուարժան խորհրդաժողովին բոլոր մասնա
կիցները եւ կանխաւ յաջողութիւն կը մաղթէ ձեր 
բոլոր աշխատանքներուն հեզասահ ընթացքին, յու–

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԳՐԱՒՈՐ ԶԵԿՈՅՑԸ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՄԻՋ֊ԴԻՒԱՆԱԿԱՆ 
8-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻՆ,ՆԻԿՈՍԻԱ, ԿԻՊՐՈՍ

Ա– ԱՆԳԱՄԱԿԱՆ ԹԻԻ*

Ս՝ասնւսճիւղ Սկաուտ Մարզիկ Օժ՜ւսնդա կ Ընդհ-թիւ. 18 եւ. վեր
Հալէպ 800 675 900 2375 1000
Ղամաս կոս 260 145 150 555 200
Գամիշիի 270 160 200 630 300
Լաթա ք11Լս 230 70 100 400 150

ես ա պ 250 40 50 340 100
Պ՝ումւսր 1810 1090 1400 4300 1750

* Սուրիոյ դէպքերէն աոաջ ճշդուած թիլեր։
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սալով որ խորհրդաժողովը կու գայ նոր քար մը 
աւելցնելու մեր մեծ միութեան՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի կառոյցին 
ամրապնդման եւ հզօրացման ի խնդիր։

Ահա, ազգանուէր այս բոլոր աշխատանքներու 
մթնոլորտէն այսօր դժբախտաբար կը բացակայի 
Սուրիոյ շրջանը։

Սիրելիներ,
Սուրիոյ շրջանի երբեմնի աշխոյժ եւ բեղուն գոր– 

ծունէութեամբ լի հինգ մասնաճիւղերը այսօր 
տխուր վիճակ կը պարզեն։ Եթէ քիչ մը աւելի բախ
տաւոր կը նկատուին Գամասկոսի, Գամիշլիի, Լա– 
թաքիոյ եւ Քեսապի մասնաճիւղերը, ապա Հալէպը 
եւ հալէպահայութիւնը՝ այդ շէնշող, կայտառ եւ 
առոյգ գաղութը ծանրակշիռ օրեր կ՚ապրի։ Հալէ– 
պահայութեան մօտ մէկ երրորդը հեռացած է քա– 
ղաքէն, վերջնական կամ ժամանակաւոր կերպով՝ 
մերձակայ կամ հեռաւոր երկիրներու մէջ կեցու
թեան նոր վայրեր որոնելով։

Սուրիական ներքին պատերազմը, դուրսէն ար
շաւած արդի բարբարոսները եւ Նոր Օսմանակա– 
նութեան վայրագ խուժանները չխնայեցին երկրին 
որեւէ ձեւով։ Ընդհանուր քանդումի եւ հրկիզումի 
մթնոլորտին առընթեր, հալէպահայութիւնը կորսըն– 
ցուց հրոյ ճարակ դարձած Ս. Գէորգ եկեղեցին եւ 
Սեսրոպեան վարժարանը, քանդուեցան եւ կո
ղոպտուեցան Հայ օերանոցը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզա– 
ւանը, կիսափուլ վիճակի մէջ է նորակառոյց Ազգ. 
Պատսպարանը։ Այդքան եռուն եւ հայկականութիւն 
բուրող երբեմնի Նոր Գիւղի հայկական թաղերը մա
սամբ լքուած կամ ամբողջովին ամայացած են եւ 

շատ յուզումնալից պատկեր մը կը ներկայացնեն։ 
Ել տակաւին, զարկերը կը շարունակուին ու չենք 
գիտեր մինչեւ ե՞րբ։ Իսկ ամենացաւալին՝ հալէպա– 
հայութիւնը մօտ չորս ամիսէ ի վեր լրիւ շրջափակ– 
ման մէջ է։ Վաղուց փակուած են օդակայանն ու 
կայարանը, իսկ ցամաքային ճամբաները գրեթէ 
ամբողջութեամբ անդամալուծուած են։ Անկարելի է 
երեւակայել քաղաքէն դուրս շարժելու մասին։ Ան
գործութիւնը մօտ 100 առ հարիւր է։ Այսօր մտահո– 
գութեան եւ թշուառութեան պատկերը կը կարդանք 
ամէն հալէպահայու աչքին մէջ։ Բայց այս դաժան 
պայմաններով հանդերձ, մենք կը յաջողինք մեր գո
յութիւն պահպանել եւ նուազագոյն սահմաններու 
մէջ գոնէ հաւաքուիլ եւ անսակարկ օգտակար դառ
նալ գաղութի շտապ օգնութեան բոլոր աշխա– 
տանքներուն։

Յամենայնդէպս չուզելով ձեր ժողովական ու– 
րախ մթնոլորտը յուզումի վերածել։ Մենք, որպէս 
Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ, գիտակից մեր գաղափարաբա– 
նութեան եւ վեհ սկզբունքներուն, կը ջանանք մեր 
անկարելին ընել՝ կանգուն պահելու մեր ազգային– 
միութենական բոլոր կառոյցները։

Վերջապէս, դարձեալ կ՚ուզենք շնորհաւորել ձեզ 
եւ փոխանցել մեր լաւագոյն բարեմաղթութիւնները 
ժողովական բոլոր ընկերներուն։

Եղբայրական ջերմ բարեւներով։

Հսղէպ. 25 Մարտ 2013

Ր– ՄԱՍՆԱՃ ԻՒՂԵՐ ՈՒ ԹԻԻ ԵՒ ԻՐԱվՒՃԱԿ

յ

իւս սա ս Լլո ս , ՝է՝ա ս րշլր, Լաքժաքրա եւ ՝ք՝եսապ։ օդր /Հ° լ 
կւսր սկաուտական կորիդ մը, որ 2012-//Ճ դադրած կ դո

Լքինչեւ տարի մը ւսրււսջ, բոլոր մա սնաճիլդ երր աչիյ 
դործօն կին, սա կայն երկրի աննպաստ եւ ան ա պ ահո ղ

ս տ ա

ւ/աններուն բերումով, Հալկպի մեծ մասնւսճիւղր իր աշիւա– 
տանքները կրճւստեր ամփոփուելովդ մէկ կեդրոնա տեղիի մկ^՝ 
կ,մ անօրինակ ս ւսհմ ան ա փ ա կ ո ւմն եր կատարեցին մնացեալ

Գ–ՇՐՋԱՆԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄՆԵՐ
5-10 Սեպտեմբեր 2011, շրֆւսնկն I եղբայրներ իրենց մաս~

նակցութիւնը բերին Հ-Մ-Ը-Մ-ի ձՏ^-րդ Պատդամաւորական 
(իողովին Հայաստան, Սաղկաձոր՝. <վ՝ողովին չրջանկն եղր. 
կարպիս /(Ւ ո վմա ս ե ան րնտ ր ո ւեցա ւ կեդրոնական Վարչու
թեան անդ ամ։

մւսհւս յկա կան լաւագոյն երիտասարդական կ ա դ մա կ եր պ
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երկրորդ դիըքը՝ Այս առիթով

ամեակին առիթով 4 
կազմակերպած բա

տուհին իրենց մւս սն ա կցո ւթիւն ը բերին

20-24 Օգոստոս ^^ճ^-ին, շրջանի

2012-^7 Օգոստոսին՝ շրջան էն 31 
քոյր-եղրայրներ 2 պատասխանատուով 
մասնաեոեոան 1ա ւաստա նե Հանր աաե–

100,000 հայկական դրամի պարգեւ՝.

3-11 Օգ ո ս տ ո ս 2012-^ն, շր^ան կն 9 
քոյր ՜եղբայրներ իրենց մ ա սն ա կցո ւ~ 
թիւնր րերին հայ սկաուտո ւթեան 100–

>

թեան Մւսրմնին բոլոր ա շխա տ ւսնքն եր ո ւն ՝.

տասրսերու եասբւսրրս, Հւսյաստաս^ հասքաւաս՝.

Շրջանային Վարշութիւնը բիւրեղացնելու համար Ա ո ւբ իո յ 

թեանց թերթիկներ եւ զանոնք յղեց բոլոր մասնաճիւղերուն, 

իոյ շրջանի կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ եզր– 
կարպիս թովմասեանի ձեռամբ՝ յետ մահու եղբ– կ՝էորգ կա

րապետ ե ան ին շնորհուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի <(ՎԼրմանեաց՝Խ շքանշան՝.

Հարկ է նշել՝ որ այծ՜մ երկրին աննպաստ ու անապահո վ

րային գո րծ ո ւն է ո ւթիւնն եր ր մեծ մասամբ դադբած են։ կը շա~

սկաւորման յատուկ սեմինար՝.

Հկայեալ կարգի սեմինարը րնթացքի մէջ է 4 հանգրուա–

I տեսական՝ թէզի պատրաստութիւն, դպրոց-բանակում

2011-2012, չՐջա նը ունեց աւ

եւ կլոր սեղանի զրոյց :

Ս՝ՂԳ ւսյին եւ կրօնական տօներ ու առիթով՝ Շբջանային 
Ակաուտ • խորհուրդը պատրաստեց թերթիկներ եւ յո ւշան ը– 
լերներ, նաեւ հրատարաեեո օանե մր եեեւ «Հ/ոե//ր» եւ «//1յաոլ–

Շ էանային Վա րչո ւթեան նախկին ա 
Աւրնեան եւ 3արութիւն Արոլշեւսն, նս.

աստ Գ՝ ՅԱՌԱՋ.ԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՇրջանը 30 հոգինոց

տին ձւսյնր՝Խ պարբերաթերթերէն՝

Ծրագրուած են հայ սկաուտութեան 
Հ ՄԸ Մի 95–ամեակին նո լիր ո ւած շարք

100-/77 մեա կին եւ 
մր ձեռնւսրկներ՝

Ընթացքի մէջ է Հ Մ Ը Մ ի 95 –ամեակին առիթով միու՜

թեան պատմութիւնը ներկայացնող տես երիզի մր պա տր ա ս~
տ ո ւթիւնը՝. ԼԼշխատանքի մկթ է նաեւ սկ

Ը*Մ՝սյկան երդերու
սւո ւտ ա // ան եւ ՀՄ–

քարա ոքէի տես երիղ մր՝.

Ե– ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

սլաստ պայմաններուն բերումով՝ Սուրիոյ շրջանր գիմագրա–

ԼԼնցնող երկու տարիներուն՝ երկրին անասլահով եւ աննր–

կամ մողովրդային դետնի վրայ՝. կ նիւթականի մեծ տադ՜այ 
նապ՝ քաղաքներու միջել կապի եւ ւիոխաղրութեան անկարե՜ 
/իութիւն՝ ապրուստի ահռելիւ սղաճ՝ ինչ որ պատճառ կը ղ առ~ 
նայ որ միութիւնը գործէ շատ ղգուշաւոր եւ սահմանափակ 
կ եր պո վ:
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ՄԵՐ ՏԵՍԱԿՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հ.Մ.Ը.ՄԸ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, 
ԱՊՐՈՒՄ ԵՒ ՀՈԳԵԿԱՆ ՈՒԺ է

«.ՄԱՐԶԻՉԻՆ Կ՚ԸՍԷ ՀՄԸՄԻ ՀԱԼԷՊԻ 
ՖՈՒԹՊՈԼԻ -ՈՍԿԵԱՅ ՍԵՐՈՒՆԴԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՏՈՒՏԻՉՆԵՐ ԷՆ ԵՂԲ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱԼԵԱՆ

Հ Հարցազրոյցը վարեց Րաֆֆի Սիւլահեան
Հ ՀԱԼԷՊ~~

Եղբայր Ան դրանիկ, կրնանք ներկայացնել ձեր կեն սա դրա
կանը։

- էմնւսծ եմ Հալէւդ, 1944 թո ւա կան ին: Յաճախած եմ Պ ա լ– 
եան ման կա ւզա ր տ է զը, ապա նախակրթութիւնս ստացած եմ

եմ ՝^արէն էյ փփէ Ազդ– ճեմարանէն։ 1967 թո լականին, տարի

ներս, ո ցիէ՝ Աւարտած եմ Հալէաի 
.տրական դիտ ո ւթիւնն եր ո ւ 
եցայ Լիբանան, մաս կա զ մ ե՜

ւյ ամ Լիրւսնան ժամանեցին հետս 
ր անակցութիւններ կ ատ արելո ւ

եղբայրներր զիս համոզեցին ըսե– 
լով թէ Ամերիկայի մէջ ֆութսլո՜

սյ-ներէն մէկը, լաւ

կր կազմուի։ էյ զրայրներր փա

փաք յայտնեցին որ Պ՝ալիֆորնիւս մեկնիմ միաժ՜ամանակ

էրներ ստացայ անոնց տարազը կրելու։ Անճելյըս հ ա ս տ ա տ ո լՒւ– Որոշում մը,

ջարկները աւելի

Կը յիչէրք այդ խում բերը։

Պրոնտպին, որ այդ շրջանին կը գրաւէր երկրի ախոյետնու

թեան երկրորդ դիրքը– Կ ուզեմ յիշել, թէ այս խումբը 1965

հր ա պո ւր իչ, հաստատ եւ ապահով էին քան րաըեկամի մը 
ապարդիւն խօսքին վստահիլը։ Լոս Անճելրս մեկնելէ ետք յա

ճախած եմ կլէնտէյլ քոլէճ հետեւելով «14օէշ1 1ՀշՏէՅԼ1 ՐՋ1Դէ 111311՜ 

3§շրոշոէ ՅՈճ Բսհ1ւշ 1<Շ13է1011Տ» ճիլղերուն։ ներկայիս կը բնա~ 
կիմԼոս Անճելըս, Կ՝ա լիֆո րն իա եւ ունիմ երկու մանչ զա ւա կ։

րեկանիս ա
Ւնչպվիս առիք Հ*Մ• ականի ձեր առաջին քայխրը։

ա ւ ա ս

ա–
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րնգհանրապէս կը յաղթէինք՝. Տիրացած ենք

ժակներուն եւ այլ արւիթնեըու1 հասած ենք 
ա ւա ը տ ա կան՝. Տեղացի իըաւաըաընեըը մեզյի 
գէմ յստակ կողմնակցութիւն կ ընէին եւ մեղի 
գժո ւա ը ո ւթիւննեը ո ւ կը մատնէին՝, Աենք հա–

ո բարձը պւսԿաԾ եԱք եւ Ա եր %ա~ 
հա մա կիրն եր ո ւն տուած ենք 
իլ ու մեծ հպաըտութիւն՝.

Ի՞նչպէս կարողացաք ձեր խաղարկու

թիւնը զարգացնել որպէս խաղացող՝.

՜ Ս՝յԴ °րերոլն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը Հալէպի եւ Պէյ– 
ըո Լթի մէ$ ո ւնեցած է նուիրեալ պատասխա– 
նւստուներ, բայց դժբախտաբար արհեստա

վարժ կա ր ո գո ւթեա մբ մա ը զիլն եը չէ ունե

ցած՝. Խ աղացողները ունէին ձիրք եւ զոհողոլ–

իրենց գո րծ ո ւն է ո ւթիւնն եր ը՝. կ իր ա կի ա րւա ւօտ մը, Պ ա լո ւ 
պատասխանատու մը մօտ եցա ւ ինծի եւ լւսաւ– ՀՀ.Տ ղա ո, նկւս~ 

թեան ոգի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին եւ համայնքին համար՝. է* մ կարոգոլ– 
թիւններս գարգացուցած եմ մանկութեանս օրերուն անդա՜ 
գար խաղալով՝. Սյղ օրերուն Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ ունէր 14 երկրորդա–

տ ա ո ւտ ա

եզ ս կա ո ւտ արձանագրեմ՝^)՝, էյ ս պա տ ա սխան եցի, թէ 
չեմ ուզեր ըլլալ, ես կը ւիաւիւսքիմ միայն ֆութպոլ ատարէինք այլ դպրոցներու եր կր ո ր դա կան

ատաս եղբա յը ը զարմացաւ

թիւննեը ո ւս:

խաղացողները ա

համար՝. 1962-1966 մեր ւիայլուն

ա ո ւտ ա կան (Լնդրանիկ խում–

Այս սլէ ս ո վ ա րւի

աւււսջին քայլերս

ինծի՝. 1961-^ն, երբ ճեմարան 
սեսաւ ւաճա Ւսեւ, արոեն >ատերր

լի խումբին վիճակը՝.

- 1962-^րն երբ մաս կ ազմեցի

ներ արձանագրեց տ եղ ա կա ն ել 
միջա զգային ակումբներու գէմ՝. 
Ե ւրոպայէն, հյորհրդային Միու~ 
թենէն եւ արաբական երկիրներէն 
Լ/ուրիա այցելող խումրեր ո ւն

կելու,

լաւագոյն խաղացողներէն 
շարժումներ կը սորվէթ թէ 
ին չլզէ՛ ս կր կառավարէին

փ ա կի պա տ

ա֊

կը գծէի եւ մինչեւ ուշ ժա

մերը գնդակը կը հա ր ո լա

դւսշտին վրայ ընկերներուս 
հետ եր կար ժամերով խա

ղարկութիւնս գ ա ր գա ցն ե–

դէպքեր կը յիչէք ֆութպո

լիս տի ձեր օրերէն՝.

- Իմ ե լ րնկերներուս հա

ատ

քեր, որոնք մինչել այսօր յի~

20 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 2 (368)



հա ս տ ա տ ո ւթիւնը կա զմեց

1– Սուրիոյ «// է(Ւի)՝) ծխախոտի պետական

ա -

կանի եւ արււսնց իրենց ակումբնեբէն հերւանա–

լու։ Զիս աք հրաւիրեցին մաս կազմելո ւ այդ 
խումբին։ Ղ^ամասկոսի մէջ, Հ-Մ-Ը-Մ-ի Հաէէ՜

բ ե կ ա մա կ ա ն

դա ս ա ւո բ ո ւած էբ «Ռէմխհի խո ւմբին դէմ։ 
Ա րցո ւմէն ետք, հիւրանոցի սբահին մէջ, ձքեէ– 
մի՝հի տնօրէն Աուհամմատ է/ Աւսյէւո, որ նաեւ

թէ դուն ինչո՝ւ

էս քեց կր յարգեմ եւ կր սիբեմ խաղաոճդ։ Ես 
պա տ ա ս խանեցի «Եթէ ֆութպոք պիտի խա– 
դամ, միա յն Հ-Մ-Ը-Մ• ին հետ կր խադամ՝>՝> :

2– խորհրդալին Արիութեան ֆութպ ոքի

որ 1964 թուականին

թ֊ոքիոյի ողիմպիական խւսղերուն, Լիբանանի կացմր պար– 
տութեան մատնեց (-0 արդիւնքով, Օ^ամասկոսի բանակի 
խո ւմբր 5-0 արդիւնքով, իսկ Հ–Մ՝Ը՝Մ–ի Հ ալէպի խումբին 

ք օրերուն մարցական արւիթներէն անկախ ան~ 
աստա ն մեկնիլ։ Օրին, Սուրիոյ կրթական նա~

ա ւ յաղթել,

սար։ Այդ °րր յատկանշական է ինծի հա մա բ, որովհետեւ իբ՜

ատա բ եցինք,

շաբաթ Ան ղ ր ան ի կ Ա՝ալեանին արդի լչկ

բեւ հայ կամ Հ-Մ-Ը-Մ ական մբցում մբ չէր որ կ

ժւ>
այլ հ ա մ ա յն ա վա ր ո ւթեան դէմ պայքաբ մ ղեցինք։ կ ուցեմ յի–

ա–

նիկ Աիւլիւքճեւսնն էբ, որ հբ աշքներ գործ՜եւյ մեր ւք արպասր

մրցումներուն ես ն շանա կեցի 13 կոլ եւ դարձայ 1| Ո Լ“Ա|ՅՈ |111 |Ն 
Անշուշտ, համեստութեան հակարւակ է այս րոլորր յիշատա– 
կե/ր, սակայն այս բոլորին համար ես հպարտութիւն կր ցդամ 
ոչ իբրեւ Անդրանիկ Աալ եան, այլ իբրեւ հայ ու յատկապէս

3. 1968-^ն, երբ ՀՄԸ Մ ի Լիբ անանի ներկայացուցչական
խումբին մաս կադմեցի, եբբոբդ մբցումս «Հ/ացբաա՝>՝> ակում

բին դէմ էր՝ Մրց ա կիցր 196/՜^ էիբանանի ախոյեանն էբ ու 
կր խորհէին, թէ մեղի պիտի յաղթեն–. Անոնց դարպասը ջախ– 
ջախեցինք Յ՜Օ աբդիւնքով–. Այդ մրցումին ես մէկ վայբկեանի 
մէջ երկու կոլ նշանակեցխ

4– Նոյն տարին, Լիբանան այցելեց էդիպւոոսի ախոյեան

Անցեալի մարզիկները ինչո* վ կը յատ կան չուէին եւ ինչո՝վ 
կը տարբերէին ներկայի մարզիկներէն։

- Անցեա ւին, Հ-Մ-Ը-Մ-ը Հ ա էէ պ ի կամ էյրութի մէջ ունե֊

ա–

ա–

կարդակի խաղացողներ, որոնց ցանկը եըկար է, սկսեալ 1940– 
ական թուականներէն։ Ղ՝մբախտաբար, լսածիս համաձայն, 
վերջին 40 տարիներս ւ ն, Հ Մ Ը Մփ խում բերը անցեալի ւսյդ

1խբջ գտած հ ան դի պո ւմին հաւասարութեան կորը։ Այս կէտին 
մէջ հետաքրքրականը այն է, որ յաջորդ օր սուրիական մա֊

Ես քննադատ

ա
արձաւ եւ ըսաւ– «//ուրի– 
ատիլը ւիրկեց եւ նշանա– Մեր օրերու մարցիկներէն կ ուցեմ յիշել միջնապահներ 

^եէորդ Աւրնեանը, ճ որճիկ Աւսսկելէնեա նը, Օննիկ փէօշկէր–

ա ս տ ղեր էն նուաղ մարցիկներէն չէ ին, միակ

5– 1969 ֊ին է ո ս Ան ճ ելքս կր խաղայի–. Աաս կաղմեցի կ՝ալի– 
ֆոբնիոյ հաւաքականին եւ ես խումբին միակ հայն էի։

ա–
կան երկիրներու դսլբ ոցա կան խո ւմբեբ ո ւ մբցաշաբք մը՝.

տի ունենար դէպի Զինւսստւսն։ 3)ութպոլի ֆետերասիոնի նա֊ 
խադահ ցօր– Ֆարուք Պ ո ցոն փափաք յայտնեց, որ ես ացդա֊
յին խումրին հետ մեկնիմ Չին

լսսսյս ղււցքրս ւււսլւս սրլլօացաս /այս ւսչացցուրյըւս։ ԼԱղՏա– 
նուր արւմամբ, միջազգային ֆութպոլը ներկայիս անցեալէն 
աւելի արադ, տոկու ն եւ ւսրթիսթիք է–. Անցեալին արթիսթիք 

իսկ տոկունութիւնը եւ արագութիւնը մեծ դեր չունէին 
միջազգային ֆութպոլին մէջ՝.

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 2 (368) 21



աԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ը եղաւ, եղբ* Ան դրանիկին համար

տակցութիւն չունէի՝. Երագս 
ղալն էբ՝ Երբ տար իքս յւսր 
Հ՝Մ Ր Մ•ր անհա տ ա ե ան ո ւեմքւ

ս

ա~

Ծասք եւ. պւստրւ. տա^։ յատկապէս սեԾ յարգանք եւ երարյ– 
տիք ունիմ մեր համակիրներուն, որոնք լքելով իրենց ընտա

նեկան եւ հանրային կեանքը՝ իրենց մամանակր ն ուիր ած են 
Հ -Մ՝Ը՝Մ՝ին՝. իյոնարհ, բայց ազգային եղած են մեր համակիր– 
ներր՝. ինծի հետ դիմատետրի ճամրով հաղորդակցող անցեա

լի րն կերն եր եւ հա մա կիրն եր տակաւին կ ապրին իւումրին 
պատուաբեր արդիւնքն եր ր եւ յա ղ թան ա կն ե ր ր՝. կը զգամ 
իրենց ապրումներն ու անկեղծ ղգացումներր 50 տարի ետք՝, 
կարդա՜նք ու պատիւ մեր համակիրներուն: կ ա րմեւո լ 
կը գնահատեմ իրենց զոհողութեան սիրտն ու ոգին՝. է/ո

կան այղ սերունդի համակիրները արմանի են մեր սիրոյն՝. 
Այդ եղաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը Անդրանիկ Աայետնին համար՝.

111՜

, 7սււծ րօ օոաօտ Տ
' շօռ □
■ ՜ րճ

I յ տրձՈտ։ ր«1էէ<1* <Ա 
րրՀէտրո«.՝օւ4 54 րԱ,
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անսահման յաղթանակնե–

պաբծ անք, հպարտութիւն 
ու պատիւ՝. 1962-1972, տա

սը տարիներու րնթւսցքին ՝ 
ես Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հալէսլի՝ Պէյ– 
րութի եւ Լոս Անճելըսի

կած եմ մօ ա ա ւո ր 300 կ /7/յ 
նաեւ 40 կ ոլ միջա զգային 
մր ցո ւմն եր ո Լ րնթացքին՝

օտ ար դէմ՝.

էյզքափւսկիչ խօսքով ի՞նչ կ՝ ոլզէք փոխանցեր

- Անցեալին, Միջին Արեւելքի՝ յատկապէս Աո 

հի ֆութպոլի հեղինակաւոր անձնաւորութիւններէն արմանի 
դնահատականս ստացած եմ՝ բայց նախրնտրելի է որ Հ–Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ը գնահատէ եւ արմեւորէ իր նախկին վաստակաւոր 
մարզիկները՝ որոնք իրենց տաղանդով եւ անհատնում նուի

րումով կերտեցին միութեան յաղթական երթը եւ ոչ միայն

մը չէր, այլել– հոգիներու դարբնոց՝. Հսկայ րանւսկ մրն էր թ է՛ 
Ս ո ւբիոյ եւ թէ Լիբանանի մէջ՝. Մեր անցեալի իւումբերբ իրենց

թիւնր պէտք է շինիչ քննադատութեա 
լի բարդաւաճման եւ իերելքի համար՝.

՝1յտշ6տխտէ տէշբտ օ.ոժ էհշ արշ ե

«Օ1՝ՏԼ

օք շհշտոտ, 
Մօ.տէշքս1խ ժշշօրււէշժ 36 րօօատ 
աւժ 6 տսւէշտ \^.էհ ւոշԱրւժսօ.1 
հշօ.էաչ>/՚ռւր շօոժւէւօոտչ>, 
մւրշշէ օ.շշ€տտ էշԽբհօոշ 0.Ո6, 
ւոէշրոշէ շօոոշշէւօո, րոէրսԽր, 
տօթէխ հօ% ասէ տօ.է€11էէշ

հսէհրօօրո ^ւէհ հարժր^շր. 
Մհշ տաէշտ շօ-ո սշշօրոտօժօմշ 
3 (2(1ս1էտ օր ս քօրուխ 
\\մէհ բօրշոէտ ոոժ 2 շհւ1ժրօո.
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–ր ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
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ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ

(Բ. ԸՐԶԱԵ 1931-1940)

լէ

յեքսանտրէթի մասնւսճիւղյը 15 Ա՝արտ 1932 թուակիր

Մ• Տ էօվ/է թեան կը շարունակէ–

ներր չկրցան յուսահատեցնել

<</7ւստի, կր խնդր ենք, ձեր կա ր դին, րլ/ա/ոմ հա 
Ազդ ային վերին մարմինը, մեղ ճան շնաք ու

«՝Այ

ծին գագաթնակէտին, վկայ մեր տղոց 
աննախընթաց յաղթանակը՝.

տայ (հԱղ ղ ակ» թերթի Հալէպի թղթակիցը 15 Սարտ 1932՜^5>։
Հէքեր կայ եղանակին բացու

մէն վևրջ, Հ՝Մ Ը՝Մ՝ի Հալէպի

մթն ոլորտէն– թէ աղ
ա

հուրդս կր յայտն է Զ,եղ, որ կը ճանչն այ Ջ, եր միո ւթիւն ր որպէս 
հայ հասարակութեան մէջ գործող կաղմ- կր մաղթէ ձեղ յա–

Հ Ներսէս Արց. Բախտիկեան (1911-1989)
Հ ԱՆՏԻՊ, Ե. ՄԱՍ֊֊֊֊֊

«(Հասն ա
Պ է աք է

ո լնե

պահպան մա ն 
ծին՝. ԼԼմէն գետակից

թենէն ետք,

տ

14 Մարտ 1948, Պէյրութ. Զարեհ Սրբազան (հետա
գային Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ) կը հե– 
տեւի Հ.Մ.Ը.Մ.–Ռընեսանս ֆութպոլի խազին, որ 

,պիտխ աւարտէր 3-1 ար^ուկ^ւփ ի^նպաստ Հ.Մ

նՒ–

լիթէրին դէմ, մօտ երկու հա– 
ղ ար հանդիսատեսներու ներ -

«•• ՝Այլյ պէ ս > եղ անա կ ի բա֊

՚, ասսոյս \յ–րս, ^րրա– 
արււսջին մրցումը կա~

քաջալերելէ՝, թաց

մէնէն վսեմն ու սուրբն է՝.

Հ"՝Հ՝Մ Ը Մ–ի ա շխա տ անքը, օր֊

«Աշխ

, դա րբն ել հայ 
երիտասարդին ֆիզիքականն ու
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ՊԼՏՔ է ՄԻՇՏ ԲՆԴԱՐՁԱԿԵՆՔ ՄԵՐ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԲ ԵՒ ՓՈՐՁԵՆՔ 

ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՅՆ ԳՈՐԾԲ ՏԱՆԻԼ

ԱԹԷՆ֊ՐԻ «ԱԶԱՏ ՕՐԻՆ Կ՚ԸՍԷ 
հ-ՄԸՄԻ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԱՆԴԱՍ՛ ԵԴԲ ԱՒԵՏԻՍ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ

՝քանթ ան դամ ունէ ձեր շրջանը։

սմ, երեք մա սնաճիւզեր ո ւ մէջ՝ Լիենք 
նինք 800 մարզիկներ, 280 ս կա ո ւտ -

Պ ա ր զ ա • զր յատա

կը կազմեն

նական մարզիկներ գր անդո ւմ չունին, 
հաևարւաեորո Ւսո ւմրեր ո ւ ռեմ ձեն

կրնար մրցիր.

Հ-Մ-Ը-Մ–ը ե՞րբ հիմնուած է Արման– 
թինի մէջ–.

- Հ-Մ-Ը-Մի Պուէնոս Այրէսի մաս– 
նաճիւղը հիմնուած է 1927-ին։ Այնուհե– 
տեւ կազմուած կ Կ՝ո ր տ ո պա յի մա սն ա՜ 
ճիւղը, 1929-^1/ եւ Լիոնթեվիտկոյի մաս~

Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դիււսնակսւն խորհրդաժողովէն 
վերադարձին, կարճատեւ այցելութեամբ մր 
Աթէնք գտնուեցաւ ՀՄ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերի
կայի Շրջանային Վարչութեան անդամ եղբ. Աւե
տիս Կոստանեան։

Եղբ. Կոստանեան տեսակցութիւն մր ունեցաւ 
Աթէնքի «Ազատ Օր» օրաթերթի խմբագրութեան 
հետ, հետաքրքրական տեղեկութիւներ ւիոխան– 
ցերւվ ՀՄ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի ընտա– 
նիքին մասին։

Յայտնենք, որ եղբ. Աւետիս Կոստանեան 12 
տարի գործած է ՀՄԸ Մի Պուէնոս Այրէսի վար
չութեան մէջ. ապա րնտրուած է Հարաւային Ամերիկայի Շրջանային Վար
չութեան անդամ։ Ան կր նշէ, որ Հարաւային Ամերիկայի իննանդամ Շրջանա
յին Վարչութիւնը կր գործէ միացեսղ ուժերով, անդամներէն հինգը Պուէնոս 
Այրէսէն են. երկուքը Գորտոպայէն. երկու հոգի ալ Ուրուկուէյի Մոնթեվխրէո– 
յի մասնաճիւղէն։

նաճիւղը 1987-^րն։ Լիոնթկվիտկոյի մկջ շարժ՜ումը ս կաո ւտա՜ 
կան իւումըեըով սկսաւ, ապա մաըզական խումըեըով ամ~ 

անոնք չունին թենիս– վ՝ոդ

բողջաց

մենք շատ կը ճամըոըդենք, քանի ոը կաըիքը կայ իըաըմկ բա~

Իւըաքանչիւը լիադումաը նիստ 
մասնաճիւզի մը մօտ։ Մեր նստաչը^

Ֆութպոլի խումբեր չունխք՝.

՜ Ո է, տասնմկկ հոգինոգ ֆոլթպոլի խումբեր չո 
Հսյկարւակ որ երկիրը աւանդութիւն ունի տուեալ մ 
խաղկն ներս, յարմար դաշտ չունենաշու պատճաուո 
ո ա ր ոսյոո լոած Ֆո ւքժպ ո ւր ( ւա տ Լ ան > ա ե անօ ր են րսԼ

7000 տ ո լա ր ի

իք րն կ մաըզական ձեր մեծադոյն ձերւնարկըւ

դա դա շտ ը, ուր մեր բոյոր խո ւմբեր ը իրենը փ ո րձեր ր կր կա–

մասնաճիւզ տարբեր մաըզաձեւի մկջ զօըաւոը կ։ ^ուկնոս 
Սյրկսը, օրինակի համար, շատ զօրաւոր խումբեր ունի տզոզ 
թենիսի եւ ֆո ւթս ա յ ի մկջ՝. Աղջիկներս ւ պարագային

Կը նաիյրնտրենք այսպիսի մեծ գումարներ տրամագրել 
տուտ ական մեր շարժումին, երբ տղաքր կր ճա մը որ դեն

հկնտպո/ եւ վոլիպոբ.

/Ւ
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Սկաուտական յարմար բանակավայր ունթք Արժան թինի

մէջ.

իատ մեծ աշիւատանք է եւ կամաւոբ մատուցումի կարիքը 
ո ւնի։

տոպան եւ Ու֊րուկուէյր իրենց մօտ՝. Անկէ ետք, երեք տարին Լայն շրջանակները ինչպէս կը մօտենան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝իե։
- Անղ ամներու մեծ մասը հայկական վարժարաններէն կ

իւրաքանչիւր անդաս ս ա ս ն ահիւղ սը ղը ս տ ա սճսղ ղաղ– 
մակերպչական աշխատանքր, անշուշտ Սկաուտական խոր– 
հուր դին հետ գործւսկցւսբար։ *֊Լերջին բանա կումբ կ ա ղ մա

կեր պո ւեցա ւ Ո^իուկուէյի մօտ՝.

3 ա րւաջիկ ա յ տարի Հայաստանի մէջ հա մա-Հ-ՄԸՄ–

ղայ մեղի։ Որքան որ վաքր են տարիքով, սկաուտական շար

ժումին կր մասնակցին աւե/Ւ – Հետղհետ է մեծն ա լ ո վ եւ իրենց 
հետ աքրքր ո ւթիւնն եր ո ւն համեմատ կը սկսին մասնակցիլ

ա -

ն ա կն եր է հա յո ւթիւն կր համախմբուի մեր մօտ։ատ ւա

թեան պատճարւով՝. կ իպր ո ս մեկնելէս շաբաթ մը արւաջ մեծ 
աճ արձանագրեցին տոմսերու դին եր ը, որոնք այսօր կը տա

րուբերին 2400-2800 տոլարի միջեւ՝.

Ի՞նչ են յառաջիկայի ձեր ծրագիրները։
- լ եր կ այիս կ՝ ա շխւս տ ինք նոր մա սնաճէ.

ււ 11 ւ~ս ւս ս լ * • ւս ւյլ լ / ս ւ^ V ս ւյս ս ւ յ ւյ » / ւ֊ ւյ լյ սյ գյ լ ( IՀ I

Սան Փաուլոյի, նոյնպէս Ջ/ղ/վ՛ եւ էիոզարիոյի (Արժանթինի 
մէջ) դաղութներուն հետ, ուր տեղական ուժեր կան։ Արդէն 
կապեր ունինք անցեա լէն, տրուած ր շ / ա / ո վ որ երբեմն անոնք

12 հոգիով, Պրաղիշէն 45 հոդի եկան, Ջիլին նոր սկսաւ 15

Արժան թինի մար զւս կան՜ս կա ո ւտ ա կան ֆ ետ եր ա սիոննե

րուն հետ ձեր յարաբերութիւնները թնչ մակարդակի են։
- Ընդհ անրապէս շատ լաւ են յա ր ա բ եր ո ւթիւնն եր ը եւ 

անոնք մեղի օգտակար կր դարւնան։ 3սթւ1 ղլւյծ ենք մօտենալ 
ԱբԺա նթինի մէջ դ ոբծող Ս կ ա ո ՚–տ ա կ ան կեղբոնական ւԼւսբ–

տ ա

իքւր պիտի կեդրոնացնէք ձեր արւաջնահերթութիւնները 
յա ուաջիկային։

- Պէտք է միշտ ընդարձակենք մեբ աշխատանքնեբը եւ 
լիոբձենք արւաւելադոյն դոբծը տանիլ։ Այս մէկը անշուշտ րո~ 
լո ր ին կողմէ ն ո ւիբ ո ւ մ եւ տրամադրութիւն կր պահանջէ։

վեբջին տա

շուրջ 400 հոդի կր մասնակցի *Հյ ա ւա ս ա ր դեւսն է 
^ատ մարղ կը հաւաքուի, որովհետեւ մարղիկներ 
համակիրներու շատ լայն շրջանակ մր կը հաւաքուէ 

տաբի ՝ք՝արւնիղ Սաբդիսեանը Կբաւիբլած էինք։ (Հն իբ երդերով 
խ ան դւս ւէւս րւեց բոլոբը։

Պուէնոս Այբէսի մէջ, Ապրիլ 24՜^/ նա խօր եա կին, կը կա

տարուի մատաղի պա տ ր ա ս տ ո ւթ եան աշիւատանք, ին շ որ 
աւելի քան 800 հոդի կը համախմբէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի դաշտին մէջ՝.

հայկական միջավայբին: Մենք կը ւիոըձենք հասնիլ այդ ընտա– 
նիքնեըու տղոց, համախմբել ու դաստիարակել ղ անոնք

ջիկային մեբ ուժեբը պէտք է լւսբենք յաջողցնելու

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ...
Շարունակուած 3-րդ էջէն

Վարչական-դիւանակալական աշխատանքնեբը 
աւելի զարգացնելու դիտաւորութեամբ, Կեդրոնական 
Վարչութիւնը ժողովական կանոններու հասկացողու
թեան վրայ հիմնուելով, տուաւ ուղղութիւններ եւ ցուց
մունքներ, փոխանցեց թելադրութիւններ ընդհանրապէս 
փոխ-յարաբերութեանց մարզերու մէջ, ապա կատարեց 
լուսաբանութիւններ՝ ընդհանուր կանոնագրութեան 
որոշ յօդուածներու շուրջ։

ժողովականները յուզումով ունկնդրեցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան առաքած սրտի խօս– 
քը եւ միաձայնութեամբ որոշեցին սատար հանդիսանալ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ շրջանին, նիւթապէս եւ բարոյապէս։

Խորհրդաժողովը իր շնորհակալական խօսքը ուղ
ղեց Կիպրոսի Հ.Մ.Ը.Մ.–Հ.Ե.Մ.ի Մեկուսի վարչութեան, որ 
ջանք չէր խնայած լաւագոյնս կազմակերպելու ժողո– 
վին առնչուած բոլոր մանրամասնութիւնները, հակա– 
ռակ երկրին մէջ տիրող տնտեսական վերջին իրադար– 
ձութիւններուն։

Խորհրդաժողովին մասնակիցները համոզումով մեկ– 
նեցան՝ հաստատ եւ ամրակուռ քայլերով շարունակե– 
լու Հ.Մ.Ը.Մ.ի անվերջ ու կազմակերպուած աշխատանք– 
ները, միշտ հաւատարիմ մնալով միութեան նշանաբա
նին՝ «Բարձրազի ր–բարձրացուր»ին։
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԻՐԱՒԱՐԱՐ 

ԵՂԲ. ԳԷՈՐԳ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Եղբայր Գէորգ,

իրաւարարը եղած էք, ե՞րբ եւ 
թնձաես սեսած ե ձեր ասաա–

՜ Ես Սուրիոյ ֆուփժպոլիֆե–

լած իրաւարար եղած եմ 1985– 
ին՝. 198 (–ին րաթտր ունեցայ 
Լաթւսքիոյ Միջեր կր ա կան եան

Վերջերս Լիբանան կը գտնուէր 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ հանրածանօթ 
իրաւարարներէն եղբ. Գէորգ Խա– 
չաւոուրեան։ Եղբօր ներկայութե– 
նէն օգւոուելով, «Մարզիկ» հետեւ
եալ հանդիպումը ունեցաւ հետը։

մ՝ ֆետեբասիոնին մօտ՝ 
1985֊/^ սկսայ Ա ո

աՒսո քեւսնուեէեւսն Ւ՝ • ո

իա եւ երրորդ դ

- 1984֊/^ երբ Հալկպ վե~

կեց իբա֊

1989-^րն մեկն եցա յ Գա լփֆո բն~

աս ա

տաբիներ շարունակ մնացի իրաւարար՝. 2002 –^7 Ն բա

Ե՞րբ մուտր գործած էք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Լաբքեր եւ է^նչպէս հա– 
սած էք իրաւարարութեան հանգրուանին։

- Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը եՂ ած կ աոաջին տունս՝. ՀՄԸՄփն անղ ա - 
մագրուած եմ 1966-^րն, իբրեւ գայլիկ ու ապա սկաուտ: Մին– 
չեւ 19 I3 մաս 
կայացու

մկջ միջ՜մասնաճի

ա՜

իբրեւ (իեբզինիօ՝. 191 ՀՏ-ին հբաւիբուած եմ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբա՜ 
նանի ֆութպոլի ն եր կա յա ց ո ւցչա կան իսումբ՝. Օրին, մարզիչը 
Աւետնս Գա/մւա ռեանն եր՝, ՚հմոաևւտաոար. /հոանանհ րարա՜

կան մրցու՜

իեորոնթոյի եւ Ո՚֊ա՜ 
շինկթրնի խումբե

րը՝. Տիտղոսին տի~

մներ վարեցի՝.

թելկ ետք՝.

վարած եմ նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Պկյրութի 
կարդ մը մր ցո ւմն եր ր Հա լէ պի մկջ,

Ւսկ է^նչպէս կը ներկայացնէր իրաւարարի ձեր ասպարէ– Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հալկպի թումբին դէմ՝. Եր յիշեմ Փանոսը, Գրօն,

բեբդապահ Աադօն եւ ուբիշներ՝.

Վարած եմ նաեւ Հ-Մ՝ Ը ՝Մ՝ րնդդէմ (ԼԱրարատ՝^ մրցո ւմբ, 
նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~ ոտայյյ)) մբցումը՝.

թնչ թելադրանք ունէք նոր սերունդէն։

0՝ ել ա դբ անքս, աւերի ճիշդ փափաքս կ, որ հայ րն տ անիք– 
ներ իրենց զաւակները վստահին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին եւ իրենց զա~

ա ո ւտ ա

Են որհա կ ա/ո ւթեան խօսք ունիմ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի էիբւսնանի 
քոյրերուն ել եղբայրներուն, որոնք Աուրիոյ տագնապի այս 
դմո ւա ր ին օրերուն իրենց կարեյփն ի զործ կը դնեն մեզ 
արււսնձին չձգելոլ համար՝. Շնորհակալութիւն նա եւ ((Մար– 
զիկ^ին, ոբ աոփթը ընծայեց այս հանղիպումին:
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ԱՐԱԶ ՕԶՊԻԼԻՍ

քուկէ

ֆո ւթսլո լի ակադեմիային մէջ՝. Ան մաս կազմած կ <ձԱյւսքս՝2> 
ակումբի տարիքային բոլոբ խումբերուն եւ ի վերջոյ 2010-^7^/, 
ա րւաջին ան դամ ըլլալով՝ կը կրկ ^Այտքս՝Թ ի առաջին կազմին 
շապիկը՝ 2009 ~ի Փետրուարին՝ ան երկուքուկկս տարուան 

իլն մր կր կնքէ Հ(Այաքս՝>՝)ի հետ՝. Այս երկու֊ 
ն մկջ ան յաճախ կր կրկ ^Այտքս^ի շապիկը

ք»1՜ԽէՒ<
կի եւ թկ նոյնիսկ (^Չեմւիիրնզ լիկ՝>)ի մրւյումներուն՝. Հոլւսն֊ 
ւոաւյի մարզիչ էիարթին էյ ո լ անոր վրայ մեծ վ ս տ ահո ւթիլն ու

նենա լով յաճախ նկատի կ ունենայ զայն իբրեւ հիմնական 
մարզիկ՝. (^Այաքս^) ի հետ ան իր պայմանադրութիւնը կը վ երա

նս բոզ. կ մինչեւ 2014։ Աւս կայն՝ 0 զո ս տ ո ս 
2012 ֊ին՝ կր միան ա յ ռուսական (հիուպան 

® (՚ա Ա^յ Ո Մ՛ա ք1^ իյՈ լմր.ին չո(1Ա տարուան
4 ■ պայմանազրութիւն մը կր ստորադրկ վե֊ 

: էիինչեւ այսօր 

ա֊

ուտող ու՜ 
ւուսնի ազ՜

դային խումը՝. Ան առաջին անդամ Հայասւոան կր մա մ ան կ 30 
Մայի ս 2010-^րն։ Ցարդ ան ազդային խումբին հետ կատար ած

՝ սա

Արազ միջնաւզւսհ մարզիկ մրն կ՝. Ան բաւական լաւ դնզւս֊

ճախ նաեւ կոլեր նշանակոզ կ՝. Անոր ամկնկն գեզեւլիկ կոլր նշւս– 
նակուած կ 31 Լի արտ 2013-^7^/, «Հ/պարտակ Լիոսկուա^յի դկմ՝ 35

ւանդ հայրենի ազդային խումբի խադերուն

ծանօթ անուն կ Արազ 0զպիլիսր Լիկպիլիս֊ 
եանի. ճիշզ կ, որ ան մեծ հռչակ չունի ւոա– 

այն բոլոր տուեալները ունի յառաջիկայ տւսրինե֊

հետ աւելի յաջոզ ելոյթներ ունենալու եւ լուսարձակները իր

Ո՞վ կ Արազ Օզպիլիս՝
Արազ ծնած կ 1990-^րն, Պոլիս՝. Հսլատակութեւսմր թուրք՝ 

սա կայն ազգութեամր այս հայ ֆո ւթսլոլիս տը փոքր տ ա ր իքին 
րն տան իքին հետ կր տեղափոխուի Հոլանտա եւ ֆութպոլի 
հանդկւզ իր հետաքրքրութիւնն ու սկրր զինք կր մզեն միանա

լու աշխարհահռշակ <^Այաքս^> ա կ ո ւմբին՝.

Արազ ֆութպոլիստի իր այբուբենր կր սորվի (^Այաքս^ի 

մեթր հեռաւորութենկն զօրաւոր հարուածով մը՝. Արազ նաեւ 
եզաւ <ձԱյաքս^)ի առաջին մարզիկը՝ որ յսթոզեւյւսւ կոլ նշանա֊ 
կել Հ<1իանչեսթըր էյ ունայթ՜ըտ՝$)ի դկմ 0/տ Թրէ տֆորտի մկջ՝.

ինականաբար ՝ Արադ 0զպիլիսի մեծագոյն իրադործումը 
կը մնայ (^Այաքս՝^) ա կո ւմբին հետ արմանթինեան (^ինտի֊ 
փենտիրնթ՝^) ակումբին դկմ կատարած րարեկամական 
մրւյումին անոր նշանակած կոխըը՝ Արազ եօթը վայրկեանի

էմկ հայրենի կազմին եւ թկ

երուն՝ վստահ՝ աւելի շատ 
ղին մասին՝.
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ՀձԼԸ-Մ. ԼՈՆՏՈՆ

( Գէորգ Յայյոբճեան
Հ ԼՈՆՏՈՆ

III 111

աոււոէ 0բ՝)՝)ոլան ւոօնակատւս–2>^–բդ աա

ա 2013–/, եբեկոյեւսն, Լ ոնաոնէ մէջ կազմակեբպը–

խուժէ բարձրացան բեժ^ ուր տեղէ ո ւնեցա ւ դրօշակէ ա ր ա բ ո - 
ղութէւն Հայաստանէ քայլեբդով՝. Ապւս, յա՝^ ո բ դա բա բ խօս– 
քեբ աբտասանեցէն մասնաճէւղէ խմբապետուհէ քոյր թ՝էնա 
Օհանեան՝ ժասնաճէւղէ վաբչութեան ատենապետ եղբ– էտ՜ 
ժոնտ Ապբահամեան, էէէացեալ թադաւոբութեան մէջ Հ ա– 
յաստանէ Հանբապետութեան հաւատաբմատաբ ԼԼբա Սաբ– 
դաբեան՝ ոբոնք անդբադաբձան հԱյյ ն ո բ սեբունդնեբու 
մաբդկայէն եւ ադդայէն դաստէաբակութեան մէջ Հ ՝Մ Ը Մ է

թեւսն, էնչպկս նաեւ 
աբութէւննեբու.ն զօ~

ազդայէն պատկւս էթ բնծա– գէբն եբ ո ւ բա էճանատուչութէւն–. կ աբժկ յէշխը

Հանդէսո ւթեան ներկայ էէն Լէէացեա լ (Ժ՝ ա դա ւո բ ո ւթեան 
Հայա ս ա անէՀ անբապետութեան հաւատաբժատաբ Արա 

Լէաբդւսբեան, էէեծն թբէտանէոյ եկեղեցական ու համայնքա՜ 
յէն խորհուրդէ ատենապետ ԷԼբա ալ ա մո ւտ եան, Շնո բհք

ուտեանէ շքւս

թեան աւլածէն բաժնէն

՝էհնյ՛ Պադտասաբ– 
եան, քոյր ժէու– 
թէւննեբու նեբկա– 
յացոլցիցիչներ ,

սաղաբուԿբ քոյը 
Աբփէ Աաեփ ան հա
նէ բաբէ դալուսաէ

թեան 
բաժ՜էն բ

աագբբ 5Ր ՝ 7՝,յյՀք՜ 
ւէւկնեբն ու աբծբ– 
ւէկնեբբ, աբէնեբն 
ու աբենոյշնեբը՝ 
ա ս ա հ ճ ան ա ւ ոոա–

մէո ւթեա ն 34֊ ա մա

հակէն ն ո ւէբ ո ւած 
կարկանդակը՝.
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քԱՃԻՒՂԷձ

ն աճ իւղի Ակաուտ– Խորհուրդն ու վարչութիւնը ամիսներու

չյին հայա շունչ,
ետք,

ա ս տ ա

Հ Մ Ը-Մ ի նշանակին տակ (^Ս՝ի շտ պա տր ա ս տ՝)՝> ր լ լ ա լ ո ւ խոս
տում տուող խմլ՛ային երդ։ Ամէն ի^չ հայկական էր ու 
Ւսո ոհ ո ուսն > ա Լ ան. են$ որ արւա ւե / // եմա ս տ ա ւո ր ե ո եոեեո ւեն

ւոքնւսջան աշխատանքներէ

տ ա

շուրֆ լսւս տեսողական տեղեկութիւններ ստանալէ ետք, կը 
ներկայացնէին համապատասխան յայտագիր։ Օրինակ Կի~ 
էիկիոյ մասին տեղեկութիւն ստանալէ ետք, խումբ մը 
սկաուտներ կատարեցին ի/իկիսյ՝)՝) մաղթերդը, (խուշին ծա~

կցո ւթեան արտայայտութիւններով։

կենդանի պատկերի միջոցով, Ծ իե ե ուն ա կ ա - 
լ Սարդարապատ ա յղել ո ւթիւն եւ, վերջապէս,

տեւելու հիմնական երաշխիքներէն մէկը Հ՝Մ–Ը՝Մ–ի սկ 
տական շարքերուն մէջ կր խտանայ։ իսկապէ՚ս ՀՄԼ 
հայակերտումի ու մ ա ր դա կեր տ ո ւմի ամրոց է։

ձ/Մւէհ էհ© շօրոբւօրոօոէտ օք
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ԵՂԲ. ԶԱՐԵՀ ԷՔՄԷՔՃԵԱե

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱԵԳՆԵՐՈՒ 
2013-Ի «ՏԻՊԱՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ»

Թղթակից ֊
Լ ԼՈՍ ԱՆՈԵԼԸՍ

• ^արեհ էքմկքճեանի միո ւթե–

Մ՝Ը՝Մ՝ի Արեւմտեան Միաց
եալ նահանգներու Շրջանային

տ~

Եղբ՝ էքմկքճեան ծնած եւ հասակ նե~ 
ծ է Գամասկոս, Սուրիա, 15 Աեպ–

տեԱ բեր Լ^^Լ-րս՝. ԷԼս երԼչրորդ եւ զրտսեր 
որդին կ Մարտիրոս եւ Արարսիէքմկքճ– 
եաններուն՝. 5 տարեկանին անդամակ

ցած է ՀՄՐՄե Դամասևոսե մասնա–

ա -

նակ նշանակուելով մաս– 
նաճիւ ղի Սկ աուտ • Խ որ֊ 
հուրդի անդամ եւ Հ՝Մ՝~ 
ԸՄի կապ Աուրիոյ

1956–/րն ան մասնակ

իէ ե ա ոառաե ան ա րւա-

տ ա ս րյ ա ս ա տ ո 
ներ : 19 7Օ-ին

Սիէթըղ–
1971–/^, րն տ ան իքին 

հետ վերջնականապկս 
հ ա ս տ ա տ ո ւ ա ծ է Օքլյընտ,

ջին ճա մպո ր իին, 1000-ին 3ունա ս տ անի, 
իսկ 1961–/րն Աւստրալիոյ հւսմւսշիյար–

հային սկ կան ճամպորիներ

Հակարւակ Հ-ՄԸՄ• ականի իր րւսզ–

ստանձնելով պա–

լուսնալով իր անձնական 
ա շ էս ա տ ան ո ց ը բացած կ

ա լ ն

ՀՄԸՄիՍա ն 3)ր անսիսքոյի մւսսնւս–

Պ րր ք/իի ձ՝կջ–. Անոր նաիյրնտրութիւն ը 
միշտ եղած կ ՀՄԸՄը, որուն համար

ա ո ւ տ ա ն:

ցած եւ գործօն մասնակցութիւն բերած

Ակաուտ– Խորհուրդի անդամ՝. 1974՜/ր2/
էյ ր իտ ա ս ա ր դա ց ^կա շնա կցո ւթեան

պա սքեթպո լի, լո ղի, ծանրաբարձու՜ 
թեան, աթլկթի մարզական ճ իւղերուն՝. 
Աակայն, հեծերս րշաւր եզ ած կ իր մեծա–

1962֊1963֊/րն, զինուորական իր եր–

աւարտելկ ետք՝ Մայիս 1964֊/րն, ման

կութեան րնկերոջ Աս ս ա տ ա ս ս իս ի

արւա ջին Շրջանային

արւաջին Ընդհ. Խմբա պ ետ կ ա զ մ ա կ եր - 
պած կ շրջանի արւաջին րնդհանուր բա

նակումը, դոյո ւթիւն ունեցող չոր ս

ներու հասած կ՝. 1956–/^ 2/ ան տիրացած կ

թեան, ա պ ա 1957–/քն եւ 1958-^ն Ղ՝ա–

մասկոսի եւ ւսմբող^ Աուրիոյ՝. Այնուհե–

հետ կատարած կ իր երազած հեծելար

շաւը ա շէսա րհի շուրջ, սկսելով Լիբանա– 
նկն՝ անոնք անցած են քանի մը տասն

մասնաճիւղերու սկաուտական բածւսն– 
մունքներով (էոս Անճելըս, Աան Ֆրւսն– 
սիսքօ, Ֆրեզնօ եւ Մսնթեսլելլօ): Եղրւսյ–

տ եւ, 1959 –/ր ՀհՇգիպտոսի շրջագայոլ–

եակ եր կիրն եր կ եւ ի վերջոյ 1966՜/րն հա

սած են Անգլիա՝. Պի՝Պի՝Սի՝ն եւ մամլոյ
րԸ Ւե1 ներդրումր բերած կ նաեւ 1070-ին 
կա զմա կեր պո ւած ա ւա ս ա ր դեան

թեանդ մրցումին,

երկիբներուն՝. է*սԿ ԼՒբ ա~ 
նանի «ՀՀիջեր կրակ ան եան 
շրջագայութեանդ մրցոլ– 
մին ներ կայացո ւցած կ

կեանքին արւընթեր, ^///* • 
իքմկքճեան սիրով կեդրո– 
նաոած Լ ս ե ա ո ւ տ ա ե ան

ս ա Լլա յն շպ աւարտ 
իր ենց ար կ ածաիյնդր

րունակած են իրենց ճամ

բորդս ւթիւն ը դկպի

Մոնթրկալ, ^~եանատսյ, ուր 
հասած են Մայիս 1966–/յ2/։ 
ՄոնԹոկաւե մէ9, եոո. 9ա–

այլ ներկայացուցիչներ

հեծելարշաւին՝. Այսքանով

արւա ջին մարզաիյւ 
ա շիյա տ անքն եր ո ւն ՝.

ծ ր ա գ ր մ ան

իր երեք զաւակները Ալինը, Ան ին եւ 
Մարտիրոսը, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի մկջ ս տ ա ն ձնե
լս վ մասնաճիւղային եւ Շիջանային մա

կարդակի պատասիյանատու զանազան 
սլա շտօններ՝.

1001-ին, եղբայրը իր երկու ղ ուստրե՜ 
րուն հետ մասնակցած կ հայրենիքի մկջ 
կազմակերպուած եւ պատմական նշա–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃՒԷԶ**-*–* ՝֊– ~ --------^Յօտտտա

ական արւաֆին բանակումին՝.
Եղբայրը մեծապէս օգտակար հան

դիսացած է 2000-^/2/, Ո ւ֊ո չն աթ Հրիք/՛ 

աո^ա^ին ատենապետբ։

Եղբ՝ էքմէքճեան Հ-ՄԸՍ ականի իր 

նակր հան ղ իս ա ցած է միո ւթեան 
(^Բարձբացի ր-բա րձր ա ցո ւր՝Խ կ ար դախօ
սին, որուն հարազատ թարգմանը եղած 
են նաեւ իր զաւակներն ու իժոռ.նեբը։

արժէքներուն հաւաւոա

ԱԼՄԵԼՕ

«ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 
ԵՐԿՕՐԵԱՅ ԲԱՆԱԿՈՒՄ ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԷԶ

( Թղթակից 
Լ ԱԼՄԵԼՕ

16 եւ Խ Փետրուար 2013-^/2/, Վւսրգւս– 
«Հայ Ակաուտի Օր՝)՝) ու ան արւի–նանցի եւ

թով, Հ Մ Ը Մ ի Ալմելոյի սկաուտները կա՜ 
տաբեցին եբկօբեայ բանակում մը։

դի շեր երին Ա. ^էրիգոր Լո ւս ա ւորիչ եկեղեց՜

Անոնք

քին հետ՝. Ւսկ իրեն համար, վերջին ք0 
տաոեներուն, եր համաւնօո Հ–ՍԸ՝Ս՝Ր

աուտական իրենց յա յտ ա դիբն եբ ո ւ աւարտին

ԸՍ՝ • ա կանն երու հանդիպելու իր երա
զին իր ական արման աղբիւրը։ Աւե յին, 

Ակաուտնեբ այս արւիթով հանդիպո 
շտոց ՝Բհնյ. ժ)աղտասաբեանին հետ, 
նանց պատմութիւնն ու խոբհուբդը։

կա ղմ ա կ եր պ ո ւթիւ նը:

Թ ո ղ եղբ՝ ^աբեհ էքմէքճեան  ի տի
պարը բաբի օրինակ ղ արւնայ բոյոբին։

7կան կոկիկ յայտագիր մր ներկայացուցին ժողովուրդին։ 3լւյյ՜ 
տւթեան մէֆ մեծ էր ղ երբ մասնաճիւղի խմբապետական կադ– 
ա Տեո Ղ աոարեանեն եւ ո աս մեե Օհանեանեն։

8օսրյ հՁրորոօսԱ - Օօրց - ^րրոշուՁ Տէրտտէ - 8օ73մյ՚18ո 8Խց. 
8©ւրսէ - ԼտԵձոօո

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

Տ–րոՅւ1։ հրՁէշհ@ցօԽ6որոօսոէՅւոտ.շօրո 
հր9էշհԵօ^@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. ս. տօրձօյւ/ստւ & շօ.
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Հ Մ Ը Մ Ի ՖՐԵԶՆՈՅԻ «ՍԱՍՈՒԱ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՈՒ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆԸ 

ԵՒ ՉՄԵՌՆԱՅԻՆ ԵՌՕՐԵԱՅ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

( Սարդիս Փանոսեան 
Հ ՖՐԵԶՆՕ -~

-Մ-Ը-Ս ի Ֆրեզնոյի (^Սա֊ 
սուն» մասնաճիւղի խըմ՜ 

կա ղմին

Կիր ա կի, 24 Փ եւո ր ո ւա ՜ 
զ» ա կո ւմբին մէջ տեղի 

աուտակ ան ա ս տ իճ անն եր ո ւ

ւււ ո

1 այսպիսի արւիթներով մեր 
րջ րոլորուած կր տեսնենք մեր

սղաուտաղա ս րւո ւս բսր ո ւ

անո նք միայն կրնան ըմբո չխն ե լ ու 
զգալ պարզուած տ ե ս ա բ ան ին 
քա ղ ցր ութիւ նը:

թեան ան ո ւն ո վ ր ա ր ի գալուստ 
մաղթեր եւ ըսաւ– (վիրապէս մենք 
մեղ ուր ախ եւ հպարտ կր զգանք,

մեծ թի՜ 

իրապէս գեղեցիկ էր պահուած տե՜ 

րեբը, որոնք իրենը ղաւակնեբն ու թորւ՜ 
ները կ արւաջնոբդեն Հ-Մ-Ը-Մ–ի մեծ րն՜ 
տանե ո։ Ւ նձաես Հպարտանա/, երբ.

Ակաուտ քոյբ երը, եղբ այբնեբն ու 
գայլիկնեբը իրենց երդերով, կանչերով

I / սI / / ւլ ւյ ւս ս ւչ 11 լ լս ս ւս ւյ ս լւ ս լւ սլ / էճ լ լ լ ւ ս ս հ* ս֊ւ 

այս փորբիկներուն պէս արւոյդ եւ կւսյ՜ 
տւսրւ, կ եբդէին եւ սկաուտական ծափե~ 
րով իրենց դո հունակութիլնը կը յայտ՜

կր տեսնենք մեր աչքին դիմաց նստած 
փոքբիկնեբ սկաուտական իրենց տա

րը, ապա տեղի ունեցաւ աստ 
տուՏոլքնելն եւ մաՒսանոում:

րազներով ու փողկապներով, կակու

աս տթա թիկն եր

ապրած ու դո բծ ած են

կը մասնակցէին դայլիկ,

քաղցր

ա՜

դայլիկ եղբայրներ, ամրողջացնելէ ետք

կա կո ւղ թա թիկի դիտելիքները, փող

կապ ստացան, իսկ 9 գայլիկներ փո՜

տական երդերով ու

, ԼՄդա Խաչիկ՜

ա ո ւտ ա

ծափերով:

ՋՄԵՌՆԱՅԻՆ

ԵՌՕՐԵԱՅ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ
Կազմւսկերպութեամբ մասնաճիւղին

ծն ո ղն եբ ո ւ։

Ֆրեզնո յի «Հ/ա ս ո ւն» մասնաճիւղին 
ձմերւնային բանակումր տեղի ունեցաւ 
անտարւախիտ եւ ձիւնածածկ Շէյվրք (փ՜ 
ճի ափին, մասնակցութեամբ աւելի քան

ԷԼքելլա քոյր Լի սա Փանոսեան, իյմբա՜ 
պետոլհի քոյր կարինէ ^Լնտոյեան եւ
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

Պաղիրա քոյր Սօսէ <էնտոյեան, րնկե՜ 

ներու, Շէյվըր լիճ ուղղ
կա վայրի պատրաստութեան աշ խտ

տանքները կ ա տ ա ր ել ո ւ համար։ Հւսկւս– 
րւակ եղանակի աննպաստ պայմաննե

րուն, անոնք երկյարկանի հսկայ շէնքր

ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ ՈՒ ԱՆՍԱԿԱՐԿ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ

(ԵՂԲ– ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐՈՒՇԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

կ ընկերանային երկ

Երեկոյեան, երկու ծնողներ Շէյվրր 
լիճ մեկնեըան իրենը հետ տանելով 

պ ար ա ա

ա–

Այ

տա

կիր անձն էր իր ստանձնած բոլոր պար
տականութիւներուն, միշտ պատրաստ

բանակավայր ժամանեըին, տեղի ունե՜ 
ըաւ ընթրիք, ապա խմբապետուհին, 
քոյր ք)՝իթւո /Աաչիկեանր եւ սկաուտնե– 
րը ներկայաըուըին գիտելիքներ եւ հայ 

մամանեըին 12 գայլիկներ։ Դրօշակի 
ա ր ա ր ո դո ւթենէն ետք, քոյր կ ա ր ին էն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ 
Շրջ. Վարչութիւն
ՀԱԼԷՊ

//երջնա կ անա պ է ս

տու, նաեւ մարզիկ, որպէս 
պասքեթպոլիստ : Սրհեստով 
ան բերւն ա տ ա րն եր ո ւ վա՜ 
րորդ էր–.

գային իչխա– 
զանազան պաշտօններ

ա ս պա–

ա~

հիմնէ կերպասի

Հալէպի մէջ, եղբ– 3արութիւն Արուչ֊ 

ա շխ ա տ ան քր զանազան

դիրին համար ան րնդհանրապէս

Սրկար տարիներ կ րյյւսյ կիչէի յանձնա
խումբի անդամ, ապա վարչական։ Ան 
միշտ պատրաստ էր նիւթական օման–

ասու նցի Գ աւիթի
էր 1931 ֊/,Ն, Պիթիասի մէջ, Իսկէնտ է ՜ 
րուն։ 8 տարեեանեն, ծնոոօ/ւն եւ Մուսա

լերան ամբողջ հայութեան հետ տեղա՜ 
հան կ րյյւսյ ղէսլի Սյնճար, ուր ֆրան

սական ՒսւսնուեԲեւնո հոոա > երտ մր

1980–ական թուականներուն ղինք կր 
տեսնենք ՀՄ՝ԸՄ–ի Սուրիոյ Շրջանային

խա ր ո ւկահան դէ ս ի պա տ ր ա ս տ ո ւթիւն, 
որ տեղի պիտի ունենար նոյն գիշերր, 
ձիւնապատ լերան լանջին։ 3 աջոր դեը 
ընթրիքի պատրաստութիւնը։

ատ նչիլր դա դ թա– ՛րի, մինչեւ 199Ե։

լու համար։ Սն ւիոքր տարիքէն 
կը կորսնընէ հայրը։ (իւոյրը ղխյք 4 ոլ՜ 
ղարկէ կ իպր ո ս ո ւս ւսնելո ւ Մելքոնեան

օրուան դի շեր ա յին պ ա տ ա ս

ա տ

տարւր օաԱբաԱերուս ղրայ, Աայ 
րն ո ւթեան անդորրը եւ ան տ ա ո.

կը հետապնդէ ղինք, եւ Սյնճա ր ի մէջ 
տնաշինութեան համար իրենը յա տ կ ա ը–

տ ա

Սն ամուսնաըած էր քէեբեկւս Ֆո֊ո ւնճ~ 
նի հետ եւ բա խտ ա ւո ր ո ւած չորս դա

ձիւնի ւի ա թիլն եր ր։
կ իր ա կ ի ա րւա ւօտ , նախաճաշէն ու 

բանակավայրին դիմաը ձիւնադնդակ 
յ

մ ա դր ո ւ թիլն ն ե 
իրենը տուները։

տուտ,

ա

տ ա

Հեր ջին տարիներուն անողորմ 
ւանդութիւնը չխնայեը իրեն եւ պալո
յս. դարձաւ մահո լան։ Սն մահա ըա ւ

թա ղո ւեըալ Այնճարի մէջ, 16 Յուն–
աստ
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Պատըսյստեւլ ՇաըյլԼլ Գէոըցեւսն

թելերու օղ

ա կան ջներ ո ւն 
ցան «պոչիկները»

(եանելի մ ա սն իկ–

ԱԿՆՈՑԸ
ՊԷՅՐՈՒԹ

պատրաստել թան կ ա ըսէք քան, Հրւոմի լքէջ՝ մարզիկ սկսան 
րերկ ակնոցի ապակիներ, որոնք կը տկարացնէին աչքերու մւ 
գւսյթները՝. Անոնք շւստ ասանելի չէին բոլորին: 3ետոյ սկսան պատբաստել ակ–

մեծ կ երեւին՝. Այսպէս, քայլ աու քայլ 
սեսած ե ոարոանաւ ա են ո սա > են ո ւ~

ատու սկիզբը,

կնոցներր կր նկատուկին անհասնելի, թանկարծ՜կք արւարկա*1 
ւն միւսյն հարուստները ունենալ՝, ք^այց, ահա, ձ.^2/0~ական թ 
ւ^աեաւոր ձեւա

Ւրենց կարդին, տեսողութեան ակնոցները արւա

րկ տուած են ակնոց–

քիթին վրայ, բայց ան կը ցաւցնկր 
քիթը՝ Միւսյն ճճ՜րդ դարուն կ, որ

ռն թա ոքին
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չափերով են,

297 տ ես ա կ։ Աղաւնիները 
կ ապրին բւսրե 
կիրն եր ո ւ ^էջ՝.

փոքըիկ դլու

ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ

սրատես է, կրնայ թեան վրայ։

կը հասկնան զիրար–. Աղաւնիները 
կը սնանին հաւազգիներու հատիկ

Ան մա ր դո ւ նման շատ լաւ 
կը զանազանէ գոյները։ է^ւ

թրւիչքի իր ճամբան ճիշղ գտնել

Աղաւնիները կրնան ապրիլ 
մինչեւ 30 տարի։ Աղա ւն ին միւս

լօ՜էյա ս բ: յա տ զո ւլժէքա ս շնոր

հիւ, աղաւնիներ մասնակցած են 
համաշիյարհ ային երկու պաւոե–

նիները իրենց հետ կը տանէին, որ– 
աեսոե օոան ա ւե ե ո ոծ ան մ ան աա~

նիները երեք անդ

թիւնը քան մարդիկ։

ա ս տ ա

ո ւնի ա ղա ւնիի վե9 տ ե~

ՇԱՐԼՐԹ ՀԻՒՏՀՀ/ԱՐԹԻՆ
նգլիացի & ա ր լո թ Հիւզ-Աարթին երեսուն

տագիտուհի դարձաւ, ապակեայ իրերու 
վրայ իր կիրարկած տարբեր թեքն իքո վ։

Ան կաթի շիշերու վրայ յատուկ թեքն իքով մը 
կը փորագրէր կենդանիներու եւ ագարակի տեսւս–

ցիները երբ այդ շիշերը

անակնկալէն, կը հետ աքրքր ո ւէ ին թէ 
ո՛վ էր այգ գեղեցիկ շիշերուն հեղինա

կը։

սա
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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 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

Նախորդին լուծումը

2 4 5 7 9 8 3 6 1

1 8 7 4 6 3 2 9 5

3 6 9 2 1 5 7 8 4

7 5 1 3 2 6 9 4 8
4 9 3 1 8 7 6 5 2

8 2 6 9 5 4 1 3 7

5 7 8 6 3 1 4 2 9

9 3 4 8 7 2 5 1 6

6 1 2 5 4 9 8 7 3
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ԽԱՉ ԹԱՌԹԻՒ207 ԺԱՄԱՆՑ

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

5– Միջազգային կազմակերպութիւն - Արաբա
կան դրա մանիշ՝.

ուաստ, ա

>Հ/ ապրսդ - է՝արւայրն սասսրւլ՝.
13. Աղուամաղ - Ւրերայաջորդ դիրեր - Մո ր թա~ 

թել եղունգի արմւստին շուրջ՝.

16– Ան ձն ա կան դերանուն - Մոլեգին - Ցերեկ օր– 
Ար գելա կան:

17. Լիբանանի լերւներէն - կ ր կնուած ձայնաւոր–

18– Ջ^աղարք - քէՒիկունք - Սպասէ՛–.
19– կ՝ա ղ թո ղ թրւէուն - Սամիթ, համեմային

տունկ: 
20– Օձադա

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1– Հայաստա

3– Ց ո ւցա կան ածական - Տ ա ղաչա փ եա լ քեր թո ւած - Ա՝ աման եր–.

6– Պրազիլի ֆութպո իի նախկին աստղերէն - Աակոբի խ 
նանիշ:

7• իրերայաջորդ տարւեր - խարազան - Եոկորդի գեղձ՝.

ան - Լծորդութիւն՝.
ուասւո - Նզովք ՜ կտակեր թրւչուններու արւաջին ստամոքսր՝.

12– Ղ՝րկից ՜ Մեծագործութիւն - Ասորես
13– Հառոմ ուտեւե - Ջ.ՐաւաՒսուր - Արաեան օտւ

15– Միջեր կրականեան մայրաքաղաք - Ղ՝եղա մ Աարեանի երկերէն՝.

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱԴ.ԱԶԱՐԵԱՆ
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