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Րաֆֆի Սիւլահեան 
ՀԱԼԷՊ

.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչու
թեան նախաձեռնութեամբ 
միութեան տարբեր շրջաննե
րուն մէջ կը կազմակերպուին 
վկայեալ կարգի դասընթացք

ներ։ օանօթ է, որ 2008-ին, համա–Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական միջ-խմբապետական Ե. խոր
հրդաժողովին, վաւերացուեցան Վկայ֊ 
եալ կարգի յատուկ տեսական եւ գործ
նական գիտելիքները։

Վերջին ամիսներուն, Սուրիան հար– 
ւածած տագնապալի օրերուն, առկայ 
դժուարութիւնները յաղթահարելով, Հ.Մ.–
Ը.Մ.ի Սուրիոյ Շրջանային Սկաուտ. Խորհուրդին 
նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ սկաուտական 
Վկայեալ կարգի սեմինարը, որուն երրորդ հանգըր– 
ւանը արդէն հասաւ իր աւարտին։

Սեմինարին դաստիարակչական ծրագիրը բաժ–

նըւեցաւ հանգրուաններու։ Առաջին հանգրուանի 
դաստիարակչական ծրագիրը փոխանցուեցաւ 
հիւր դասախօսներու կողմէ, որոնք արդիական մի
ջոցներով ներկայացուցին իրենց օգտաշատ նիւ– 
թերը։ Երկրորդ հանգրուանին դասախօսները 

եղան սեմինարին մասնակցող քոյրերն ու 
եղբայրները։ Իւրաքանչիւրին թեման 
եղաւ սկաուտական կեանքին հետ առըն– 
չութիւն ունեցող եւ խմբապետներու վե– 
րաորակաւորման անհրաժեշտ հետա
քրքրական նիւթեր։

Զոյգ հանգրուաններուն ամփոփումը 
եղաւ միօրեայ գործունէութեամբ մը, որ 
տեղի ունեցաւ «Արամ Մանուկեան» ժո– 
ղովրդային Տան մէջ։ Գործունէութիւնը 
յատկանշուեցաւ դաստիարակչական 
հարուստ ծրագիրով։ Սկաուտական խա
րերով ստեղծուեցաւ մտերմիկ մթնո
լորտ։ Յայտնենք, որ նախքան սեմինա
րին աւարտական հանգրուանը, մասնա
կից քոյրերն ու եղբայրները իրենց թեղե
րը պիտի պատրաստեն եւ Շրջ. Սկաուտ. 
Խորհուրդին փոխանցեն։
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Լիբանանի մէջ թերթին 

հատավաճառի սակն է 4000 լ.ո.։ 
Տարեկան բաժանորդագրութեան սս 

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)։



0 ւ, ԿՐՏՍԵՐ ՍԵՐՈՒՆԴ
(ԱԿՆԿԱԼՈՒԷԻ ԻՆՆԵՐ ^֊ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Հ
.Մ.Ը.Մ.ի 95-ամեակի տօնա– 
կատարութիւններուն հետ, 
բոլորին աչքերը սեւեռած են 
միութեան կրտսեր սերուն
դին, այսօրուան գայլիկ– 
արծուիկին, մարզական խումբերու 

դողդոջ ներկայացուցիչին, որ վաղը, 
միւս օր կոչուած է ըլլալու միութեան 
առաջնորդող տարրը։ Ինչե՜ր չեն 
թագնուած այդ սերունդի ներաշխար
հին մէջ. ի՜նչ երազներ, ի՜նչ ծրագիր– 
ներ։ Այդ վառվռուն աչքերը, որոնք 
միութեան ապագան կը ցոլացնեն, 
իրենց բոցկլտող կրակը առած են անց
եալէն ու իրենց սէգ նայուածքը ուղղած 
են ապագային։

Այսօրուան կրտսեր սկաուտը կամ 
մարզիկը վաղուան երէց-պարմանու– 
հին է, ներկայացուցչական խումբի 
մարզիկը, հուսկ Հ.Մ.Ը,Ա.ի վարչականն 
ու պատասխանատուն։

Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականը ազգին կո
րիզն է, վաղուան ազգը ամբողջ։

Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականները գիտե՞ն 
այս բոլորը։

Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականները ունին 
իրենց երազները, ծրագիրները։ Անոնք 
պէտք ունին անբասիր առաջնորդնե
րու։ Անոնք պէտք ունին իրենց հոգերով 
զբաղող պատասխանատուներու։

Իւրաքանչիւրը ունի իր երազը, որ 
ազգի մը երազն է։ Բոլորն ալ բարի 
երազներ են, շինիչ նպատակով։ Բո– 
լորն ալ ունին իրենց իտէալները, ու– 
րեմն՝ բոլորն ալ իրաւունք ունին ապրե
լու։

Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականը բոլոր 
կրտսերներէն աւելի ձգտում մըն ալ ու– 
նի.– ծառայել ազգին ու հայրենիքին։ 
Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականին աւիւն տուող 
ազգն ալ ունի իր ձգտումը, որ բոլորին 
իտէալներուն խտացումն է.– ամբողջա
կան ու հզօր Հայաստանը։

Բոլոր ազգերէն աւելի մե նք սիրած 

ենք հայրենիքը եւ անոր համար զոհած 
ենք ամէն ինչ։

Արդ, կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականէն կ՚ակըն– 
կալուի առաջին հերթին ըլլալ եռան– 
դուն հայրենասէր եւ ամէն ճիգ ի գործ 
դնել ապագային այդ հայրենասիրու
թիւնը գործնապէս արտայայտելու հա
մար, ամբողջական ու հզօր Հայաստա– 
նը քար առ քար կերտելու համար։

Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականը, իբրեւ պար
տականութեան գիտակից, արի ու վե
հանձն մարդ, կը սպասուի որ գիտնայ 
արժէքը կարգապահութեան եւ հնա
զանդութեան։ Արդարեւ, կեանքի մէջ 
յաջողելու գլխաւոր պայմանը կարգա
պահութիւնն է։ Գիտակցութենէ մղուած 
հնազանդութիւնը կարգապահութեան 
լծակն է։ Կարգապահութեամբ երաշ– 
խաւորուած անձերը եւ հաւաքականու– 
թիւնները միայն կրնան իրենց վստահ– 
ւած գործերը յաջողութեամբ կատա– 
րել։

Կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականը կը պատկա
նի այն միութեան, որ իրեն հաւատամք 
ընդունած է հայութիւնը։ Հետեւաբար, 
իբրեւ հայ կարենալ ապրելու համար, 
կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ականին անհրաժեշտ է 
նուիրում։ Անհրաժեշտ է Արարատի հա
ւատք՝ հայու աննկո ւն հաւատք։

Օ ն, կրտսեր Հ.Մ.Ը.Մ.ական, 95–ամ– 
եակը կը պատգամէ՝

ծառայել գաղափարին, երբեք՝ մար– 
դոց։

օառանալ ընդդէմ չարին, ըլլալ 
պաշտպանը արդարին ու բարիին։

Հպարտանալ հայութեամբ եւ հայօ– 
րէ ն քալել առաջ։

Որովհետեւ՝
Քուկդ է ապագան։ Բոլորին յոյսերը 

կապուած են քեզխ Չդողաս ու չսայ– 
թաքիս։

Քալէ՜ հաստատ, Հ.Մ.Ը.Մ.ականի ո– 
գիով ու հայու հաւատքով։
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«ԿԱՄԱՒՈՐ
ԲՄԵԱԿ»ԻՆ

Մ.Թ.
ՊԷՅՐՈՒԹ

ա սյ

ՈՂՋՈՅՆ

միութիւննեըէ:

վհետեւ 1915-^7 Մեծ Եղերւնկն ետք սեբունդնեբու կեըտումը, եւ ՀՀօ արւււթ նահատակ ցեէ 
մահնեբ՝^ քա յլեը գին ւսրււս ջին տ ո րյն ու շաըունակու 
սեղմ պատգամ մըն կ ուղղուած իլըաքանչիւը Հ–Ա՝–Ը-Լ 
նի, կակուղ թաթիկկն մինչեւ եըկց պարմանուհին, վւսստա–

սակայն կ ուզենք յիշեցնել, թկ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
անունին մկջ ՀԱՅ՜ը ունի անժամանցեիի իմաստ ու պատգամ,

գա պահպան ման ոգին։ Աեը ա կո ւմբն եը ո ւն 
եւ գաշտեըուն մկջ ան համախմբեց տաս 
հայոը րլ ինեը անոնց տալո

95 տարիներ արւա^ Հ՝Մ

թիւն։

ւս–

մաըցիկը։ Այգ պատգամին մկջ կայ էրւագոյն դը°շը Աըաըա– 
տե ոաո^աքՅ՜են եոեՒոոեւու եոձն ու հրամա ւաևանր։

ան միջՈցով անոնց ազգային ինքնութիւնը պահպանելու

95 տա թեանց գիտելիքները։

տ ա սոըվեցուց 
թեան աղբիւըը, մեը ազգային 

աըմկքնեըուն նեըշնչաըանը։ Անոը նպատակը չկ եղած անդա՜ 
մահալաք եւ եըբեք պիտի էբյյայ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի նպատակը եղած 
կ հայապահպանում։ Հ-Մ-Ը-Մ– այն սակաւաթիլ կազմակեր
պութիւնն եը կն մկկն կ, ոը յաճախ աո.անց նիւթական բաւա– 
ըաը միջՈցնեըու, հիմնուելով իը անդամներու նուիրումին եւ 
զոհաբերութեան ոգիին վըայ, եւ ամկնկն կաըեւոըը կամա– 
ւոը աշխատելու եւ նուիըաբեըելու յատկութիւններով կարո

ղացած կ կերտել յաղթանակներ եւ գոյատեւել։
Հ-Մ-Ը-Մփ նպատակը ա զգա յին-միո ւթեն ա կան ինքնոլ– 

չըյյայ երբեք–.

Ան կը կոչուի ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԼՌՈՒԹԻՒՆ, այսինքն մաը մն ա կը թա կ ան ասպաըկզնեը 
կ րնծայկ հայ պատանիին ու եըիտասաըգին, եւ անոը ան– 
ո ւսւն արւա ա տ ո ը ո–

ւնի
անաբանին հետ՝.

յ

ա րւ
կամքը՝.

ւս անի ին եւ եըիտասաըդին մկջ՝.
տ

դիւնքը ըլլան կամաւոը աշխատողներու եւ համակիընեը

լթպոլիստին, պասքեթպոլիս– 
ո լ ս կա ւա ո.ա կ ա ըձա կո ղՒն՛ 
տակաւին, միջ՜դպր որա կան

իւրաքանչիւր Հ–Մ՝Ը՝Մ–ական, իբըեւ անհատ ու իբբեւ հա

ւաքական ո ւթիւն, պկտք կ զօըակցի Հ՝Մ ՝Ը՝Մ՝ի վեը ելք ին: 

ա՜ 

տք կ ըլլան յաղթանակի ու հպաըտանքի արւիթ։

էյկկք այսօը խոնարհինք մեզմկ յաւկտ բաժ՜նուած բոլոբ 
ր Ը Մ• ականնեբու յիշատակին, ինչպկս նաեւ ողջունեն ք

ւատ ասնամեակնեը շաըու
կ ա տ աը եցին

Այսօը, աըհեստավաըմութեան հաըկադըանքը Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի 
դրօշն ու նշանտկը տաըածած կ ոչ-հայ մարզիկներու վըայ 
(ա ա եետո աոձանարւոե/ոմ $ենռ ուսեր ասս ա ւնամո/ի տաալո
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է Սերոբ Սահակեան 
Հ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

թիլն՝ ա

Ի ՍՊԱՍ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ 
ՅԱՆ ՁՆԱՌՈՒԹԵԱՆ

ս ս ւիիւրւքւս -

ամկնկն աւելի

\յ կ ա տ ի արւնելով վ եր ո յիշեա լ տ ո ւեւս լն եր ը՝ 
պարզ է թէ իւր աքանչիւր մասնաճիւղ իր պաշ

տօնական թէ կիսապաշտօն Հմեքւսնիզմֆները 
ամբողջական զօրակոչի պիտի ենթարկէ՝ 
գէթ ֆինանսական բերւբ թեթեւցնելու հա

մար մա սնաճիւղին թէ անհատ մարզիկին, 
որ ա ր դա ր ակնկալութիւնը պիտի ունենայ 
այդ աջակցութեան՝.

իւր աքանչիւր գիտակից

ստան՝ աւելի քան 600 մարզիկներ՝ որոնց մրցակց թեան՝.

թիւնները կը հանդիսաւորեն իրենց շրջաններէն մամանած 
յաւելեալ հազար համակիրներ ու երկրպագուներ: 

զաի/աղերուն՝ որոնք տ եղի կ ունենան 27 3ուլիսէն 3 Օգ ոստոս ՝ 
է րեւան ՝ Հայաստան՝. Եղածը փւսստօրէն պետական մակար

դակի նախաձերւնութիւն մրն է՝ որ կը կարօտի իւրաքանչիւր 
շրջանի ներումի արւաւելագոյն լարումին՝ նկատի արւնելով 

նիւթական այն հսկայական պահանջները որոնք իւրաքանչիւր 
մարզիկի համար կրնան արմել շուրջ 1500 տոլար ու աւելին՝.

Սյսու սիրելի Հ-Մ-Ը-Մ■ ական եղբայր ՝ համակիր թէ զօրա– 
վիգ> Հ>սյղիլ– թէ մեզ կը բաժնեն այն հոդեպարար պահէն՝
երր Մ ե ռոօյո ւսետե ւսանծա/ Եոեւա նե «Աս ա տ ո ւ՜ 

պատզաևելրուլժեաւյբդ ՀհՍ ՝Լ Ս ՝րս– 1/ւստր՝ այս պապուս լա

ւագոյնս նեբկայացման սիբոյն՝ կատաբեցէք ձեբ լաւագոյնը 
եւ ոսեօ ՀհԵս հո՛ս եմ ու ձեր աենեա/ուքմեւ֊նր աետե արրւա– 
ր ւսցնեմ՝հ:

ԵՐԱԽՏԱՇԱՏ ԵՐԿՈՒ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ
ՊԱՐԳԵՒ
ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ

1939-^ն կր հաստատուի

սամեան ծնած է Եոզ՜ 
կաթ՝ 15 Ս եպտ եմբեբ 
1915-^րն։ Փոքր տ ա բ իքին ՝

րնտանիքին հետ կր հաս

տատուի Պ ո ւI կ ար ի ո յ

է/ոֆիա մայրաքաղաքը՝

«Մարզիկ»ի նախորդ թիւով տեղեկացուցած էինք, թէ 
համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9-րդ մարզախաղերը պիտի ոգեկոչեն 
երախտաշատ միութենականներու յիշատակը։

Նոյն առիթով, ներկայացուցած էինք կենսագրական տըւ– 
եալները երախտաշատ 14 եղբայրներու։ Ստորեւ՝ կենսագ
րական տուեալները երկու այլ եղբայրներու, որոնք միու– 
թենական պատկառելի վաստակով իրենց անջնջելի հետ
քը ճգած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շարաւային Ամերիկայի շրջանէն 
ներս։

ԼԼրւեա նթինի

ղաք Պուէնոս Այրէս՝ 
ուր եղբօրր ԷԼրտաշէսի

եւ այլ հայրենակիցնե

րու հետ կը հիմնէ

Ը՝Մ՝ի տեղւոյն

տութիւնը։ Եղբ • Պար

ուս մեան 1944-1974 Հ-Մ–

ԼՍր ՚՚/ու^սոս ս՝յր$սր 
մասնաճիւղին ատենա

"4ա ո ւ

պետութիւնը կը վարէ

տ ա
ա ո ւտ ա

ա՝ ապա Պերլին՝. Դեկտեմբեր

13 անգամ՝. 0՝եկտ եմբեր 1974–/,ն, Հ-Մ Ը Մ-Ւ Ա– Պատգամաւո

րս/կան կողովին՝ ան կ րնտրուի Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ա/ւաջին կեդրո

նական Վյ֊սրչութեւսն անգամ՝ չորս տարոլան ժամանակաշըր– 
ջանի մը համար՝.
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Հ Մ Ը Մի Բ– Պ ա տ դա մ ա ւո ր ա կւսն 
(էողովին (1979, Նէկոսիա^ ան կը վեը՜ 
ընտըուի Հ-Մ՝Ը՝Մ՝է կեդրոնական վար
չութեան անդամ։

11 Նոյեմբեր 1989-^րն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է 
Պ ո ւկն ո ս Կրէ սի մասնա ճիւղի հիմնա դ– 
ր ո ւթեան տօնակատարութեան արւի– 
թով՝ երյբ. Չկարգել Պտրսամեան կր ըս~ 
տանաւ ՀԱարւա (ութեան՝Խ շօանշան՝.

կանի Սեպտեմբերին՝. Շ

նձն ա րւո ւ
Ա I Լ 111 Լ1 /1 / / Լ– 11 յ

մակւյութեան բաղմաթիւ արւիթներով 
1963-1964 եւ 1972-1978։ 1978-1981 ան Լո ւ

բերուն՝. Ան միջա պէ

1993֊/^, ան կ արմանանւսյ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է կեդրոնական վարչու 1952-1954, 1958-1959,
թեան « Արմանեաց՝>՝> շքանշանէն–.

Ան կ րլ /այ օրինակելէ՝ համեստ ու նուիրեալ՝ ազդային՜ 
մէութենական սկղբունքներու հաւատարիմ Հ Ա՝Ը Մ■ ական

մասնաճիւղին ատենապետութիւնը՝ եւ մեծ դերակատարու

մը՝, կր մահանայ ( Փետրուար 2004-^/ն, Պուկնոս Այրէս՝.

Ը՝Մ՝Է Ա՝ Պտտդ

ստեղծման մէջ՝.
թիլն կ ունենայ Հ.Մ՝Ը՝Մ՝Է Հար աւային Ամերիկ տյի Շր^անա–

( կ՝ եկ տ եմբ եր(է ո ղո վին 1974,

ՃՈՐՃ ՏԱԱԵԱՆ էիբանանի. 198^—1991 ան մաս կը կազմէ Հ Մ-Ը-Մ-ի եդրոնա–
ան վարչութեան՝.կ

ունուար 1925-^/1/։Եղբ՝ Ճորճ Տաղլեան ծնած է Հալէպ՝ 15 3
Հ ՄԸ Մին կ՝ անդամագրուէ մանկութեան տարիներուն՝. 
Երիտասարդութեան ան մաս կր կաղմկ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Հալ՛էպի 
պասքէ թի եւ վոլյիպոլի թումբերուն՝ ու կը ճանչցուի իբրեւ 
փայլուն մարղիչ՝.

Եղբ՝ Տաղլեան Պ ո ւէն ո ս Այրէս կը հաստատուի 1948 թուա

«ՍՂ1ՐԶԻԿ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ
արման Տա ղլեան (Արմանթին՝) 100 Տ

3ակոբ կ՝ալայճեանի մահոլան Ա. տարելիցին արւիթո 
վալայճեան րնտա նիք 100 Տ

Օհ՜շշէ Ր1ւշհէտ 
ԲՀԲ1Տ

ԲՀԲ1Տ
ՏշԽշէ 
^օսր յօա՜ոշ^ 
(յսւճշճ 1օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օջ)/տ

I 1, ալ՝ ճշտ Ր) րարոճշտ 
7500 ւ Րոհտ 
էշ1 331 42 96 10 10 
1ն\331 42 96 18 77 
ՏԶ1^աէօւս՝տ@տօ1շշէօււր.շօա

48, շօսրտ մշ 1ձ Լւեօրէճ
69003 Լ) օո
էԸ1 334 78 60 13 66 
1ն\ 334 78 60 92 26
Տ 0 V 3 Ո @ Տ € 16 շ է օ ս ր. շ օ ու

67, Լջ Օ-ՅոօԵւծրշ
13001 Խ131ՏՇ11Խ
101 334 95 09 30 60 
1հ\ 334 95 09 30 61 
րոո րտշ 111 օ @ \\Դւտէշ շ 1 տ. 1՝ ր

32-38, ւՂ1շ I■•ԽոռւԵօմօսէաո 
ձ շրօրոո
է61 374 10 52 55 55
1ն\ 374 I 0 56 40 30
ՏՅհՉրՅ@Ջրո՜մո€օ.շօա
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ԵԹԷ ՈԳԻ ՉԿԱՅ, Հ.Մ.Ը.Մ. ՉԿԱՅ, 
ԱՅԼ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆԱՑԱԾ ԿԵԱՆՔ ՄԸ

Կ՚ԸՍԷ Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԳՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ՆԱԽԿԻՆ ԱՆԴԱՄ՝ ԵԳԲ ՊԱՏՐԻԿ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ

եդրոնական վարչութեան նաիյկին ան– 
ատրիկ կիւլպէնկեան, երբ 1949-^ր^/ իրա– 
՚րուած է էյրութ, արւաջին անգամ այ–

րր կ ր է կո ււս ր Լքիյձւսւետիքեան պատաս

եղբ՝ կիւլպէնկեան՝.
Ընկերանալո

ս, ան րՒ

^ԷԼյդ շրջանին էր, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Պ էյրութի մասնա 
բարգաւաճ վիճակ մը կ՝ա^ւ °Ը մը Հ Մ Ը-Մի Ա

ուշ երկը էն մեկնեցաւ եւ ես

մէջ իյո ր ա ս ո ւզո ւելո վ

պատմեց, թէ օրին իրենց 
լի ո ր ձա րւո ւթիւն ը նաիյնա– 
// ա ն էբ> աւեւոնեւով սակաւն,

ա -

տական էսորհուրգր ա րււսջա ր կեց, որ մաս կազմեմ իր աշիյա– 
տանքներուն՝. Այս ծիրին մէջ երեք տարի զբաղեցայ այղ ա շ– 
էսւստանքներով ւսրւանց օր մր մտածելու, թկ կրնամ սկաուտ 
ըլլալ՝. Լ/ա կ ա յն յանկարծ ստացայ ս կա ո ւտ ղ ա ււն ա յ ո ւ հրաւկր 
մը ւ/ւոքթ– Վ՝ւսրդգկս $ովնանեւսնէն, որ բացատրեց, թկ կը 
կազմուի երէցներու իյումբ մը, եւ յարմար գտաւ, որ քանի մը

որ իրենք աուտական գիտելիքներու դիբք մը,

ՀՀՍկաուտական տարիներու ամբորթ շրջանին մենք սորվե

ցանք սկաուտական գիտելիքներէ), ըսաւ ան աւելցնելով, որ 
ինք սկւսուտական եբ էցա կան փաղանգի իյմբա պետ ո ւթիւն ր 
ստանձնած է չորս տարի՝

ըն կերն եր ո վ մենք ալ մաս կա զ մենք այգ իյո ւմբին։ ԼԼյղ օրե– «Երէցներուն թիւի բարձրացումը եւ անոնց աշխոյծ, կար–

ու պարկեշտ շարքերր հմայեցին

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Շրջանային Վարչութեան ան–

եղբ՝ կիւլպէնկեան՝.

Ան աւելցուց, որ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Պէյրու֊ 
թի մասնաճիւղին մէջ իբրեւ Ակաուտ– 
իլորհուրդի անգամ երկար ատեն աշիյա~ 
տե/ե ետռ. 1969՜/րն եոնտր ուե մաո^ու՜

ԵղԸ՝ Կ իպ պէն կ եան մաս կազմած է 
նաեւ Լիբանանի Շլանային Ակաուտ–

ան դա մա կա ցո ւթեան վերջին նստաշրջա–

)

ա ո ւ տ ա
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աս կը կաղմէ ((Լքարղիկ՝>՝> ամսաթեր - 

թի յա
րլ ամ եւ, մէկ նստաշրջանի դւսդա– 
ի մինչեւ 200 ( թո լական՝.

ա ո ւտ ա կան աշիյւս–

տանքներ տարած է ^77* ՜ Եար° Թ՝իւթիւնճեանի Հ 
չեւ օրս կա շիյա տ ի (^Լիարղիկ՝^ ամսաթերթին հետ՝.

տու. ես տղոց կր թեյագը էի, որ հերւու մնան գետեցերքէն, 
երր յանկարծ իմ ոտքս ս ահեցա ւ եւ ես գետ ինկայ, լսյր1– 
վայրկեանին բոլոր տղաքը ա մ էն ճիգ կատար երին, որպէսղի 
դիս արատեն– անոնք չէին դիտեր, որ ես լողալ գիտէի՝. է*նծի 
համար ոյյրլ դէպքը շա տ տպաւորիչ էր, որովհետեւ հոն է, որ 

մէկ 

մէկն է, որ յուսահատիլ շի գիտեր՝.
<^իմ յուշերէս ինչ որ ալ պատմեմ պատմութեան ս ահման՜ 

ներուն մէջ պիտի րցայ եւ ոչինչ պիտի բերէ Հ -Մ Ը Մ ին, որ 
95 տարիէ ի վեր ապրած է հա կ ա րւա կ բոլոր տեսակի դժուա
րութիւնն երուն: է/ակայն այս օրերու ն Հ-ՄԸՄ• ական երի՜

1981. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան 
կազմը։ Ոլոքի, ծախէն աջ՝ եղբայրներ Րաֆֆի Գաւոեան, 
ժան Ապաճեան, Պետրոս Շեմմէսեան, Պատրիկ Կիւլպէնկ– 
եան եւ Արա Յակոբեան։

Նստած, ծախէն աջ՝ եղբայրներ Վարդգէս Հայրապետ– 
եան, Նշան Պապիկեան, ժոզէֆ Նալպանտեան եւ Յովհան– 
նէս Տէր Յարութիւնեան։

կիւլպէնկեան շեշտեց, որ ՀԼքարգիկ՝Խը դաստիարակիչ դերա–

տ

Ան ա ւելցո ւց, որ ա մ ս ա իժ եր թին մէջ աղգային եւ միո ւթենա–

աուտական ա շիյա տ անքն եր ո ւն ցոլա
պէտք է պահել, այլապէս կարելի չէ տո 
Ը՝Մ՝ին՝ Ղ՝ժուարութիւններ կան, սա 1լ ա

գիտել տուաւ, որ միշտ պէտք է աւելիին ձգտ

ԼԼն նկատ ել տուաւ, որ հա կա րււս կ <^Լիարգիկ՝^ի դիմագրա
ւած դժուարութիւններուն ոչ մէկ ճիգ իսնայուած է էհԱար– 
զԻկ՚»Ը աշիյարհի բոլոր կողմերը հասցնելու համար՝. Հ<.իբրեւ 

հետ կապը պահելու իմաստով՝^, ընդգծեց ան՝.

*֊Լաստակաշատ եղբ– Պատրիկ կիւլպէնկեան Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
մեծ րն տան իքին իր ծ ա րւա յո ւթիւնն եր ո ւն համար արժանացած

իդիմ ելու
եւ ոչ թէ ճամբէ շեղելու 
համար՝.

« Հ ՝Մ • Ը ՝Մ՝ ը պահո ղը
ազդային ղդացո ւմն է եւ

ոգին, ոէ թէ ս կ աուտական 
գիտելիքները՝. Եթէ ոգՒ 
չկոմյ, Հ Մ Ը Մ՝ չկ^յ, այլ՝ 

ա ն ա ց ա ծ
կեանք մր՝)՝), ըսաւ ան՝.

ՀէՍարզիկ՝^ ամսաթեր
թի շրջադիծին մէջ իր աշ– 
իյատանքին եւ քա րւո ր ղ 
դարու փորձարւու թեան 
մասին իյօսեյով

(2006) եւ էիբան ան ի րս–
շքանշան,

նի շքանշան (2001)։

Եղբ. Պատրիկ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան եւ սկաուտա– 
կան ֆետերասիոնին շը– 
քանշանները ստացած 
պահուն։
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Հ.Ս՝.Ը.Մ.Ի Ն11Ր «ԷՓ»Ը
(՜ ԹղթակիցV ԻԿԸԼՌԱՔ

28 ւս-

<ձիփ՝>՝>ը (/ՀԲԲ), որ տր ա մա դր ելի կ ^՛՛

Մայիսին, Հ–Մ–Ը՝Մ–ի Արեւմտեան
Ս • ^Նահանգներու բն տ ան իքը բա

ատենապետ եգբ– Ա՝հեր Ղ՝ա ւիթեան կը յայտնկ, 
թկ «իւի^ին կարիքը զգա ցո ւած կ յատկապէս 
Հէյ ա ւա ս ա ր դեան իյւսղերուն ընթացքին, երբ 
ՀՄԸՄի անդամներն ու համակիըները միշտ

ընթացող այլ ձերւն ա ր կն եր ո ւ մա սին արադ տե~ 
զեկութիւններ ստանար.

<Լիփ՝Խը կարելի կ ձրիաբար ստանալ «/\|3|01Շ 
ՏէՕ1՚Շ»^՜ն կամ ո ւ կըլ՝>՝>ի «ԲԽ^ ՏէՕ1՝Շ»–^՜ն
ւինտո-ելով « 8Օ\4 8Ի1 111Խ1 ՏԻ1»բարւը՝.

Հայաստանի ա րախին հանբապետո ւթեան անկախութեան 
^ն՜ամեակին առիթով կատարուած այս հբապւսրակումը իրա~ 
կանացա ւ «00\17\, Ե1Ը«» ընկեբութեան կողմկ, որ 2000-^5/

ՍՏԱՑԱՆՔ
յօտ ^ւա1ձ1՝1Խ\Ի( րատտտ ւր»

կազմակերպիչ յանձնաիյումբի

8ւհ1ւօ§րոք)հ1Ը31 էԶհ1շ
Ըօրոբւ1շծ

Օր. ՏՕՍքէՏԻւ ԻԼ
Ըարօ-2013, ՒԽսէ)Յր Բհոէաջ ՒԽււտշ

Տհօշտ,

Բծտհւօո ^€Ը6ՏՏՕր16Տ

& <3ւքէ 1է6րոտ

Տօսրյ հՅրորոօսյ - Օօրց –/\րրո6ու3 Տէրտշէ - 8օ73(1յւ3ո 8Խց. 
8շւրսէ - ԼշԵձոօո

761. : 00961-1-248554, քՅՃ : 00961-1-248556 
1\1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

8–րոցւ1։ հրՁէշհ@ցօ1€|6որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հրՅէշհհօ^@հօէրո8ւ1.շօրո

հ. հ1. 8ՕՆ\0յ1ծՒ1 & շօ.
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հայ մարսնակրթական ընդհանուր 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ 

(Թ. ԸՐՋԱՆ, 1931-1940)
Հ Ներսէս Արը. Բախտիկեան (1911-1989) 
Հ ԱՆՏԻՊ, է. սալ

նի եօթր լաւ խազ 
Հ ս Պե 1Ոուքժե ւաւա

քիր ի/աղ մր կր պա ր դ ո ւի հանդիսատեսներուն աոթւ, որոնք

նին՝. Աուրիոյ եւ Լիբանանէւ

հեւ ի հեւ կը հետեւին խո ւմբեր ու միջեւ տարուբերուող 
գնդակին՝. Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի աղաքր գոյդ կու տան րաըսյրւիկ ճիգ ու

... տղոը
ստեղծեը Ղ՝ ա մա ս կ ո ս ի մէջ, մանաւանղ օրուան տօնական
կը յաղթեն

թիւնն երո 
կը կրթոլ 
կա դ մա կ եր սլ

երէն ներս, հայ ֆիզիքական ուժն է որ 
ւր գրաւէ ա ււու^ն ա կա ր գ տեղ՝. Հալէպի մէջ 
ծ (^Միջ-դպր ոգա կան մեծ դաշտահանդէսին, 
սկան տարիներէ ի վեր տեղի կ ու ն են ա յ Ամե– 

ր իկեան Հիոյէճին կողմէ, այդ տարիներու րնթաըքին հաս
տատուած մրգանիշներր կր կտրո լին միմիայն հայ մարզիկ
ներու կողմէ • - - Հիրեթէ բոլոր արւաջնու֊թիւն շահողնեբը հայե

րը կ՝ ըլլանք) (« Ա€լ1ֆա1ք », 11 Մայէ|Ա, 1932)։ Ւսկ 29 Մայիս 
1932-//Ն, (Րիամասկոսի հայութիւնր աննախընթաը օր մը 
կ՝ապրի,՜ Ադ դա յին ազատագրման տարեդարձի տօնակատա
րութիւնը, մեծ շուքով տօնուելէ ետք, նոյն օրը, յետ մի^օր է ին, 
ՀՄ Ը Մ ի աո ա^ին խումբը Պէյրութի ՝Ր լո ւպ-Ա փ ո ր թիվի հետ

հանգամանքովն) (« Աքէ^-ԼԱ Լ| », 8 ՅՈԼնէ|Ա 1932)։ Սերունդին 
փրկութեան գործին նուիր ուած Հ-Մ Ը Մի վարիչները, Պէյ~

իրենը կոչով–֊

«ՀՄ Ը Մ ի Պէյրութի ս ն ո ր
վերակաղմեյու, Պէյրութի մէջ, հայ սկաո ւ տ ականլծուած է,
պիտի գտնոլի Ակաուտական Խորհուրդի եւ

րող խմբապետի մր խնամքին տակ՝.
(.(.Այս ւսրւթիւ կոչ կ՝րնենք հայ ծն 

արժ՜էքր մեր այս ջանքին, չգլանան 
յանձնելու իրենը պատանի տղաքը՝.

ո ր վ եըն ե լ՝.
ա պ ա կ ան ած մթնոլորտ

կ ա -

վւսլի խնամքին

Այբ ասասր պւստուոյ սա բաւ գւսԿ ՝է՝ասպար 1'ւրգզսաս՝.
(Հ.Սփորթիվի էսումբր, զօրաըած Պ է յր ո ւթի ԼԼմերիկեան Հա մին, ադնիւ բնաւորութիւն եւ ուշիմ միտք՝. 

(^Մենք կը հաւատանք որ միայն սկաուտա -
ըին մէջ պատանին ա րւիթր ո ւն ի

կար ինքնավստահ,
ւս ո ւտ ա

ա լա

համագործակըութեան յատկութիւնները՝. 
<^Ամէնէն մեծ արւաջնորդր ս կ աո ւտին մօտ 
՝տուոյ ըմբրւնումն է եւ իր պա տ ո լին ՝–,ւս~ 
ր ան այնքան նախանձախնդիր է, ինչպէս

րին վստահութեան ու մեծարանքին՝.
(^Ասոնը ղուգրնթաը, անոր մէջ կր զարգա

նայ մարդասիրութեան ու հայրենասիրու
թեան զ դաըումր՝. էք ւ ասոնը համար ան ՄԻՇՏ

ՊԱՏՐԱՍՏ <•.
ՀհՍկաուտ մը կ իւրաընէ այն ինչ որիսկ ա– 

կան տդամարդուն է ՄԵԾ ԿԱՄ՝Ր, ՄԵԾ ՍԻՐՏ, 
ՄԵԾ ՀՈԳՄ–
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«/7 ւր եմն սիրելի ծնողներ, աՀա կիղ եղկք մեղի մեր մատաղ

թի մա սն աճիւղի նորընտիր վարչութեան 
անդամներն են՝ Օննիկ Պկօճկքեան, Սար

դիս Ռւրֆւսխան, Պօղոս Շահինեսյն, Օն

նիկ Փիէիկեան, կարապետ Մերտինեան, 
ԼԼրտ աւագդ Հաճետն եւ Ֆերտինանտ փեհ–

եա յեան՝.
նորընտիր բոլոր վարչո ւթիւններն ալ 

դօտեպնդուած Հ ՚Մ՚ Ը –Լի'• ա կ անի ոգիով,

կը լծուին շինարար ա շխա տ անքի՝. Պկյրու՜ 
թի վարչութիւնը իր արւաջին նիստին իսկ

դկպի ^Լ/Լսհր իպրահիմ՝.

բ– Աարմնի դեղեցկո ւթեան մրցում կա

գ՛ Հա լկ պ՜Պ կ յր ո ւթ ֆութպոլի մրցումԸ

անպայման յաջողցնել աշնան, անմիֆա–

ֆո ւթպո լի եղ ան ա կր կր սկսի՝.

արդկն ծրագրը–

1931)։

Սկաուտներու համար,
պ կս որ

ա ս ա ւ ա ն դո ւթիւնն եր ո ւ

այեը,– արժանաւոր զաւակներ մեր աղնիւ, կենսոլ– 
դիւցազնական ցեզին՝)) («Ագգա1| », 21 Յունիս

կր սկսի՝, վարչութիւնը պաշտօնի կը կանչկ նաեւ. Տ– Պալպա լ– 
եան, Բ– Մխս ա ւետ իքեան, իք՛ էյր կ ցեան կա զմե լո ւ դաշտի 
յանձնախումբը, իսկ Մ՝ ճ1ւյմբուլեան ու 3՝ Հացագոըծեան

Հ ՄԸ Մի Պէյր ութի վարչութեան նամակը ուղղուած 
Շրջանային վա ը չո ւթեան 25 Արայիս 1932-^/ն, որով կը յայտնկր 

ո շո ւ Շըջա–
սցնկ • (Հ(իող ովը 
: Աիաձայնու՜

Հա լկ պկն Շլանային վարչութեան հասած նամակները 
կր բացատրեն (Լիըենց դժո ւա ը ին կացութիւնը^), յարււսջ եկած 
վարչութեան եւ (Լանդամներու միջել գոյացած անհամաձայ– 
նութենկն))՝. Շրջանային վարչութիւնը, խնդիրներր տեղ լոյն

տ քննու

լժեասբ զալերացուց սրուրրեսգս արտաքսուեր ՝ւքըսք՛ 
ԼԼճկմեանի եւ է փրեմ իլլկզեանի՝. կ՝ալով Շաւարշին

ղըկեք (Շրջանային Վարչութեան օրագր. 24 Յունիս 
1932)։

ր Շաւարշր մինչեւ ւսյսօր եղ
սոր դարչուլօըւս, որուս ս աս 1լր ղազս ես տոք/ժ՛ ԷԼտուր ՝ք՝ա– 
պադեան, Տոքթ– 3ակոբ (իասպարեւսն, վարդան Ազիրեան,

բնաւ նման յանցանքի մկջ չկ գտնուած եւ 
որ ինք կ անգունի իր յանցանքը, պատիժը 

սոխ) (օրագր. 9 Յունիս 1932)։
թրիփոլիկն 8 Յունիս 1932 թուակիրով, 

կը հաղորդեն տեղւոյն մասնաճիւղին ան– 

կազ ԼԼթմւսճեւսն, թենիամին Լիին աս եան. 
Մանուկ Ձ ալեան, Միոաք ԼԼ/ապոգանեան,

Արի ս ԷԼթմ աճեան՝. փամասկոս եւս իր նոր

ընտիր կազմը կր ներկայացնկ Շլանային 

կր կազմեն վահան Տօնապետեան, Պերճ 
կ արապ ետեան, Մ՝ Աաալեան, Յովհ՛ Պո– 
յաճեան, Յովհ– թնճուկեան՝, իս կ Պէյրու–
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լուսկան ԼԼ– էսումբը՝. թործերը լաւ հիմերո վ
եւ ծաւա լուն կերպով տանելու մտօք, ւէար–

թիւնր յւսնձն ւս էսո ւմբեր կը նշանակէ– 
ա • ԷԺենիս Լ) էւս աք Պ րժ՜եա ն, Ջ ա ր եհ ճե–

րահ եան, կ՝րիգոր Զափրաստեւսն, կարա
պետ ԼԼգճեան, Հւս յկւս զն ԼԼնտոնեան՝.

բ. վաշտ եւ ակումբ քս որէն աճ~ 
եան, *կշան իՒիւս իւզեան, ԼԼնդրանիկ Աթ– 
թարեան, *Լյիկողոս Փի/աւեան, ԼԼնգրանիկ
9* ա ւիլ ան ե ան:

գ. Սկ աուտակ ան եւ մարմնամարզ 
տոքթ– Ա– Հիապւսդեան, կոպեունիկ Լիան–

1947. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի ֆութպոլի խումբը։

ս ո ւր եան, X, շան էծ՝իւսիւգեւսն, Տիգրան 3 ո վւս կիմ եան:
դ • <2)/7ւթպոլ տոքթ– 3՝ Դասապետն, Լեւոն Լիուրատեան, 

Հէարեհ Պ զտիկեան, Հրայր Երկաթունի, կ՝րիգոր Ւլ/կպէյեան, 
կիկոգոս Փի/աւեան:

Հալէպի սկաուտական իւումբը Դամասկոս չերթար– նոր 
կարդադրութեամբ , Ղ՝ամասկոս կր ծրագրէ Հւսլէսլ գար. Լ/ա– 
կայն Հալէպի պահեստի էսո ւմբր ԼԼնտիոք կ՝երթար. ԼԼյս այցե
լութեան մասին կր կարգ անք <^ԼԼգ դակ՝)>ի 23 Յոլ֊լիս 1932՜/; հա

ա ա ա
ո ւթիւնն եր ո ւն, պիտի ըսել որ շնորհիւ եր–

ընէժա ցքին, ակնկալուածէն շատ աւելէի յա ԼՆսյէդ իմեց ու ամ– 
սոյս 17 –ին, կ իր ա կի օր, ունեցաւ իր անգրանիկ մը ցո ւմր Հա~ 
լէպի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է1 երկրորգ էսումբին հետ՝.

(^Հւսլէպէն 60֊^ ւսւելէւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝կ աններու ժամանումը, 
անոնց հիւըասէւըուէժիւնը Տւսֆնէէւ իւարւաա պարտէզներուն 
մէջ, մինչեւ կէսօր, Հ-Մ Ը Մ• ական ջերմ մթնոլորտ մը կը ըս–

մարին մէջ՝. նօթո ւթիւնն եր ո ւ

<^Ասկէ մօտ երեք ամիս արւաէ ընդամէնը 15 անդամներով,
Հ Մ Ը Մ ի մասնաճիւղը– ընտրեց իր անդըանիկ

ներ՝. Լիրցումր տեգի կվարչութիւնը՝. ԼԼրււսջին անգամ վաը շո ւթիւնը յա ը ա բեր ո ւ~ 
էժեան մէջ մտաւ Հալէպէւ հետ եւ ապա Շրջանային *–Լւսրչու~ որ կը վեըջանայ էյ նպաստ ԼԼնտիոքին: 

(թԼնտիոքէւ մարզիկներուն այս սյրւաջէ.
մ եծ ԴՐ կան մըն է իրենց յ սյ րւա ջ րլ էւ մ ո ւթեան՝.տեգէւ

նեն իրենց աշէսւստանքէւ թափը,

թեան մր՝Խ՝. ԼԼնտիոք այս յսթԼ1 րյութենէնքա–

Հալէպի վարչութիւնը տ ա ը եկա ն Ւք 
ոզիմպիականի պատըաստուէժեան համար

ա–

ԼԼնդրանիկ ԼԼէժթարեան, Հրանդ Տէտէեան՝. 
Մինչ ո գիմպիա կան ի պատրաստութիւնը,
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թեան մամանակը եւ թկ վա ըչո ւթեան ան– 
գամներկն տոքթ– Պկզճեան տ եղա փ ո իյ– 
ուած կ Պարյտատ, նո յնպկ ս Հայկ վ^ալեն–

տ
տ ~

1Լյս պարագային երբ

թիւ֊ն պկտք է

Մինչ այդ, Հալկպի Հ-Մ ԸՄ ի մեծ ըն– 
տանիքը, գեղեցիկ օր մր Լլ ա պրի 4 Դեկ

տեմբեր 1932-^րն։ ԼԼւելի քան 50 նո ր ընծ ա յ 

իրենց երդմւսն ա ր ա ր ո ղո ւ
կու տայ, ան դա մ ա վճա րն եր ը կը հետապնդէ, կօմանդակկ 
ԼԼլեքս ան տ ր կ թին պետական արտօնագիրի համար ու կը

հաւատարիմ հայրենի– 
սեյտաոար տանո եսաս -

րփակելու թ՚՜՚ԼՀ՚բԸ)
(Լյս մասին կր դրկ Շր^անային վա ր չո ւթեան -

«Հ/կա ո ւտն եր ո ւ եր դմ ան արարողութիւնը որոնուեցաւ 
կատարել 27 *ԼքՈյեմբերի կիրւսկի օրը, մանկապարտկղի սրա

հին մկջ, նոյն օրը տօնել նաեւ Հ-Մ-Ը ՝Մ՚ի օրըի>՝.

«լ կ ա տի ունենալս

թենկն մասնա մներկն շատերը սրահին փոքր

դի երրորդ օրը զուտ անդա քիչ թուով համակիրնե–
Ը Մ՝ի մասնաճիւղ հիմնել, ուստի Հա լկ պկն կր իւնդրեն ա^ակ–
ցութիւն, միութեան կանոնագիր, նաեւ

իլ Հա լկ պին՝^–. Հալկպ անմիջապկս կանոնագիր մը կը ղրկկ

Մուսուլ, (^իսկ վարչական հարցերր կր թողու Շլանային

յ պ^ա րչո ւրրեա ս ՚// ատ գաս ա լոր աԼլա ն լյ՝ողող 
ա ո.աջա ր կին, մա սն աճ իւղեր ր կր լիազօրէն 
սոուքժեւնր, որպկսոե ւաոմւսոաււո ւն անձեոոմ

ներփակելո վ Մուսուլի նամակը (Հալէ" 
պի աւոենագրութիւն, 22 Նոյեմբեր 
1932)։

վրայ ոլ
թիւններ, 
կ գաշտին

ա՜

գահ պրն֊ Դասպար իփկկեան իւոստա–

նպատակին յարմար դաչտը գտնուիմ) 
(Աւոենագրութիւն 13 Նոյեմբեր 
1932)։
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տհն 1ւ
սուար ԼԾՇՇ-ր սրս– 
տ ոքթ– Զենի ա մին

շրջանի սլատուակալ նախաղահ պրն- 
վա ս պա ր է> վւ է կեան ին հետ խորհրդակցելէ

Շբջանային վարչութեան այս նիստի 
օրակարգի կա ր եւո ր խնդիրներէն մէկը 
կր կազմէ նաեւ (հԱիջազգային արւմամեայ

111–

միութիւն՝>՝> ՝. Այս արւթիւ կը հր ահանգո ւ 
տեղական վաըչո ւթեան որ նմանապէ

դամներէն Հ այկ վ^ալենտէրի մահը, տհղի ունեցած Հալէպի 
մէջ՝. վարչութիւնը կ որոշէ <^Ազդակ՝>՝> եւ ՀհՅաՈ-ա^ թերթե֊ 
րուն մէջ մահազդով իր ցաւակցութիւնը յայտն ել՝.

31 3 ու նուար 1933-^2/ սեսեաւ տոռէ(է– վու/աոեան եւ Յոմ–
աս

նամակով մը ^կը խ^Ղ^Է անդամակցիլ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի րն տ ան իքին 
եերեւ ւսրւանձեն մասնաճեւո, 1ւաաուեւու1 մեաւն ՇրԳանաւեն

ա-

տ

ԼԼտեսապետ– տոքրր՛ ր՝ ■ ՝/՝ուլաւ 
Ատենադպիր - Ա– ք^աբախեան 
վանձապւսհ - քէ) • Աուքիասեան

ղրկելով ^կը յւսյտ^յէ թէ եղած արւա^աըկր ա րւա 
թեան կը կարօտիդ՝.

թիւնները, որոնց կարելի է հանդիպիլ, եւ այղ ա րւ~

Սկաուտ իյմբապետ - Ս– Մ երճանեան

յ

ճիւղին վ ա րչւս կան նոր

, ու նոյն ատեն

դիւբութիւննեբը բլ/այ սնունդի եւ թէ պարւկելու՝Խ ՝. Այս <եո~ 
ղովը հաբկ կը տեսնէ դարձեալ շրջաբերականով իմացնել որ 
(^Միջ՜մա սն աճիւղա յին մը ցո ւմն եր ը տեղի պիտի ունենան 
Զա տ կին, վայր ը Հալէպ, Շրջանային վարչութիւնը կը ըս- 
սւ ան ձնէ եյումոերու սնունոե եւ աարւեե/ու ծաՒսսեոՀ7» : Ասեե

կըխնդըէ Հգայլիկներ պատրաստելու համար գրաւոր հրա
հանգներ ու ծանօթո ւթիւններ՝^:

1933 Յունուարին կը պատահի է յր ո ւթի Ա– խաչ քէմփի 
աղէտը՝. Մէկ դիշերուան մէջ բաղմահազար ժ՜ողովուրդ, ձմերւ 
ատեն, կր մնայ րաց երկինքի տակ, անպատսպար ■ հրդեհը 
կըլափէ ամէն բան՝. Այս աղէտին աո.ջեւ, բազմաթիւ այլ կազ–

պ ա ա

գրնթաց տեղի

քոյր մւսսնաճիւղ Մրի փ ո/իին

վՐա1՛ Մրիփոլի կը ղրկէ պահեստի իյումբը, որ ջերմ րնղունե–
ա–

կանով մը իմացնել յ

տրամադրել իրենց

որպէսզի Պէյրութի աղէտեալներուն համար գրաւոր դիմում 
կատարեն իրենց տեղական Ազդ– իշխանո ւթիւններ ուն կամ 

ա // մ ուած
տ ր ա ս տ ա աջ ա կցո ւթիւնը (Շար. 7)
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ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ 
2013-2014 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ 

ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՇԵՄԻՆ
ի Գ. Թոոոյեան
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

Աանչեսթըր ՍՒթՒ՝ էվըքթըւ՛ ս լծոլած են նորեկներով հա
մարը ելու իրենց կազմերը՝. կ ենթադրոլի որ այս տարի Անդլ– 
իոյ ա խո յեանո ւթեան մրցակցութիւնը ըլլայ աւելի սուր եւ

միջեւ:

նչպէ ս ա մկն տարեշրջանի սկիզբը՝ այս տարի 
եւր ո պա կան մ եծ երկիրներու ակումբները 
լծուած են նոր մարզիկներ ((որսալու)) աշիյւս՜ 
տանքին՝. Անոնք անգամ մը եւս րաւական լայն 
բացած են իրենց քս ա կն ե~ 
երր ձերւք ձգելու եւ աւելի

Սպանիոյ մկջ պատկերը այլ կ։ վէերջին տասնամեակին մե~ 
շնորհ հաստատա ծ Պար սա եւ ԼԼկայ այս տարեշրջանին եւս 
թուի թկ ախո յետնութեան միակ թեկն ած ո ւ֊մր ցա կիցն եր ր 
տի ըլլան՝. Անցնող տարեշրջա նին, Ակ ալ ներքին վկճերու

ա

հետ չյաջողած եւ Անդլիոյ մկջ միշտ 
իյնդրայւսրոյց իր յայտարարութիւննե–

՚ այն րսչ որ /ի^ալր Կետ 
ԼԼրսենալ՝ Լի վըր փ ո ւ լ՝

պրտր ւրորճղ 1յոյս ա ր դրւԱքԱեր  ը ալւճա՜ 
նադրեբ. թ՝կ համակիրներր եւ թկ մրցա

կիցները անհամաբեր են տեսնելու է ո ւ– 
նայթըտը աո.անց ֆերկըսրնի–. էրկրորդ

Անգլվիոյ մկջ, իիերկըսընի հերւանալկն 
ռ, աևւուեան Աան^եսքՄոո ՒյունաւքՄոտ
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111

111ր 11 ա յի արւ ջէրւ՝. Ա՝որինիօ 
Նոր մարզիչ ԼԼնճելո թի

ա ո ա

թիլն, սա կայն քկկալի համակիրները 
պահանջկոտ են։ ՝֊Լարչական պատաս

տասարդ մարզիկներով
եւսՊ ա ր ս ա

տանքի մկթ Է, մ ա սն ա ւո
Ախոյեան

մար։ Անցեւսյ տարի անոր աքի յ լկ ս եան

դարձաւ եմփ իրն զ Էիկ՝հի իր պա ր տ ո ւ~
թեան։ Պ ա ր ս ա յաջողեցւսլ պրազիլցի յտ~ 
րւաջա պ ահ կ յմւս ր ր միացնել իր կազ

խանատու նշանակուած կկիտան բաւա
կան աշխատանք կը տանի կազմը երի

կան մեծ արւեւտուրի մկջ են մարզիկնե~մին՝. ւԼտանդւսւոր այս յարւա^աւզահը, Լ/եսսիի կողքին, լուրջ 
մտահոդութիւն կ բոլոր թումբերուն համար՝ Աթ լեթիքօ 
Աատրիտ, վէւսլենսիւս, կկկալ Աոսիկտատ եւ Աեւիլլա ա շ խա
ւս սւնքի մկջ են իրենց կազմերուն նոր մարզիկները միացնե
լու֊՛ Աթելթիքօ Աատրիտ կոըսնցուց իր լաւագոյն յարւաջա– 
պահը ֆւս լքւս ոն, որ ուղղուեցաւ Ֆըանսա՝.

իտալիոյ ախոյեան Էյուվենթուս այս տարեշրջանին եւս 
պիտի փորձկ անսխալական րյյալ՝. Ան ունի քանի մը նորեկ
ներ՝. Աւսկայն անոր մրցակիցները լաւապկս կը պատրաստը– 
ւին զայն հանղիստ շձդելու համար՝, կ/ւսփոլխ որ անցեալ տա

րի Եուվկի դրեթկ միակ մրցակիցն կր, &իշՀ1 կ ր/Հ7 կո ր ս րն– 
ցուց իր լաւագոյն յա ւաթ ա պ ա հն եր կն ՚^աւաննին, սակայն 
ձերւք ձգեց քանի մը նորեկ մարզիկներ՝. Ա– Սկ՝ Միլան անցեալ

Ֆրանսայի մկջ, ախոյեան ֆարիզ Սկն Ժ՝երմկն կը մնայ 
ամկնկն ինքնավստահը՝. Մարզիչ Լորան Պլանի ժամանումը

կիրներուն՝. ԼԼնոր մրցակիցն ու ոխերիմ թշնամին Ասւրսկյր 
բաւական մեծ գումարնեբ կը տբամադբկ նոբեկ մա ր զ իկն ե~ 
բու ս ա կ աբ անին։ Լիոն, Աոնփելլիկ ել ման աւանդ ա րւա ջին 
դասակարգ վեբարլաբձած Էիոնւսքոյի կազմը բաւական մեծ 
գումաընեբ կը տըամադբեն անուանի մաբզիկնեբ միացնելու 
իբենց կազմերուն։ Այս /3/7//7/7 նախապատըաստութիւննեբը 
կը յուշեն, թկ Փուըիզի կազմին համար այս տարեշրջանի

տարեշրջանի դարձի մրցումներուն ինքզինք գտաւ եւ յաջո– 
ղեցաւ բարձրանալ վերի դիրքեր։ Այս տարի ան իր հա մա կիր– 
ներուն կը խոստանայ ախոյեանութեան սկիզբկն իսկ ԸԱաI 
անսխալական։ Ա՝իլանի երկրորղ կազմը Ւնթկ ր, Ա– իս– կկո

ւս ա ր ի։
Հկերմանիոյ մկջ, բոլոր տուեալները ցոյց կու տանէթԷՊ ա - 

յկրնի տիրակայութիւնը պիտի շարունակուի այս տարի ալ։ 
ճիշդ կ մարզ՚իչ Հայնքկս մեկնւսծ կ, սակայն Լկիւ֊նիխ ժամւս–

Ան Պարսայի հետ տիրաց ա
ւոր բոլոր տիտղոսներուն, պիտի 
փորձկ նոյնը կրկնել Լկիւնիխի կազ
մին հետ։ ^կայկրնի կազմը պատրաստ

նորեր գրպանելու։ Անոր մրցակիցնե– 
ր կն Տորթմունտ բաւական ա շխ 
տանք կը տանի իր կազմը աւելի զօ
րացնելու համար։ ւԼերջեր ս անոր 
կազմին միացաւ հայազգի անուանի 
մարզիկ Հենրիխ Մխիթարեան։ Շալքկ

ա–

սա–

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, Թիի 4 (370) 15



Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Մ.Ը.Մ.

ՆՈՐԸՆՏԻՐ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ

վարչութիւններ
Անցնող ամիսներուն, Շր

ջանային Ներկայացուցչա
կան իրենց ժողովները գու
մարեցին եւ նոր Շրջանա
յին Վարչութիւններ ընւորե– 
ցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային 
Ամերիկայի եւ Գանաւոայի 
շրջանները։

Ստորեւ՝ նորընտիր կազ
մերը իրենց պաշտօններու 
բաժանումոփ–

•ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ
Եղբ. Արմանտօ Թորգոմ– 

եան– ատենապետ
Եղբ. Տանիէլ ճուպան– 

եան– փոխ ատենապետ
Եղբ. Լուիս Կոստանեան– 

ատենադպիր
Եղբ. Վիսենթէ Յովասափ– 

եան– գանձապահ
Եղբ. Կուսթավօ Խաչա– 

տուրեան– փոխ գանձա
պահ

Եղբայրներ Արի Զարուկ– 
եան, Կիժերմօ Զէքեան, Յա– 
կոբ Յակոբեան եւ Մելքոն 
Սանդուրեան– խորհրդա
կաններ

•ԳԱՆԱՏԱ
Եղբ. Տիրան Շահինեան– 

ատենապեւո
Եղբ. Րաֆֆի Հատիտ– 

եան– ատենադպիր
Եղբ. Գրիգոր Ապրաք– 

եան– գանձապահ
Եղբ. Սեւակ Քիւփէլեան– 

հաշուապահ
Եղբայրներ ժանօ Սար– 

խանեան, Բաբգէն Կարա– 
պետեան եւ Սամսոն Քահ– 
քէճեան– խորհրդականներ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ 
ՄԱԱԵԱՃԻՒՂԻՆ 

ԵՌ֊ՕՐԵԱՅ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

Հ Ներկայ մը
Լ ՄԱԼԱՆՃԵԼԸԼԷ

ն իրենց մասնա

Մ Ը Մ ի Լ ո ս ԷԼնճելըս ի մասնաճիւղի սկաուտներու դաստիարակ
չական ծրւսգիրի ամբոցջացմւսն, սկաուտական կա ր եւո ր դիտ ե լիք– 

եւ ձիրքերու ւիոիյանցման նպա տ ա կո ւի երւօր եայ ր անա կո ւմ 
լի ունեցաւ 26՜28 Ապրիլի չաբաթավերջը, իլւսու՝)) բանակա՜

վայրին մէջ֊.

կիզբը անոնք վրանները լար երին՝. ԷԼպա, խմբապետներր դաստ ա–

կ իր ա կի ւսրւաւօտեան՝ ս կ աուտնե– 
րը իրենց կար դերը ս տ ան ա յ ո ւ համար

Շւսրւսթ երեկոյեան տեղի 
ա ւանց.ա կան իւա ր ո ւկահանղ

կան նիւթեր փոխանցեցին սկաուտնե՜ 
րուն՝ որոնք նաեւ աււիթր ունեցան

ճե/վ, ու ան մ ո րւան ա -
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ
38-ԲԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵԲՆ ՈՒ ՓՈՌԱՏՕՆԲ 
ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՆ ՄԵԾ ՅԱԶՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Հ ԹղթաԼփց
ԼՈՍ ԱՆ6ԵԼԸՍ մաըզիկնեբով եւ զիըենք քս^ա լեը ելո ւ

Արւաջին անդամ բ^ալուկ այս ւիարւաաօ– 
նբ բնդգբկեց նաեւ մանկական յատուկ 
իյազալքայբ մը, ուբ փոքբիկնեբը արւիթբ

Պասքեթպոլ, ֆութպոլ, վոլիպոլ, մէկ 
քայլ ոստում, լո ղ, թենիս եԼ փինկ– 
փոնկ– ահա՛ այն մաբզաիյաղեբը, ոբոնք 
կիբաբկուեցան մ եծ ո դեւոբ ո ւթեա մբ՝.

ճիգեբ ո

18 մասնա

ես րւա
ւզա ս քեթպո լի 
ա ո ա հ/7 » մա ս -

տակ համաիյմբեյ

լի սյ րւա տօ~ 
նը Պըքմինկհկմ Հայ Սքո՝֊լՒն մաս–

մաբզիկնեբու, ըս՜ 
տաբիքի միութե– 

նականնեբու եւ մողովրդային հոծ բազ
մութեան՝. Ջոբսօբեայ ւիաուատօնին ըն

եկան իրենց յաբ–
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՏԱ1ԹԱՆԱ1/1– ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ նին, մինչ 7/ ուբեան ամոլին շնո բհո ւե–

բու.

ո ւն երյւս լ Շաբաթ, 29 Յունիս 2013-^րն, 
պա տ ո

տիկին Սարդիս եւ Ա/ին 7/ուրեաններոլ,

38~բդ
ա - նիքին նկ

եղբ՝ Զաբեհ էբմկքճեա–

Բւոէ< 1<ւրոԵ6ր167 >տ ձո ©ճզսւտւէ© Ե1©ոժ օէ ՈՁէսրՋ1 /\ստէրՁհՁՈ բւոև 
յւՁրոօոՍտ էրօրո էհ© րուո© ©ոծ \^հւէ© ծւՁրոօոծտ տսրրօսոԵշծ

18շէ ցօէծ. ՜1՜հօ յ©776116ւ7 Եշտւցոտ Ջր© սուցս© ձոԺ ԵւտէւշէԽ©.
/ՀստէրՁհՋՈ /\րց71© բւր>1< ծւՁրոօոծտ Ձր© էհ© րՁրշտէ & րոօտէ բրտշւօստ
ժՋրոօոժտ ւո էհ© \ձ/օր1ժ.
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
ՄԻՋ-ՄԱՍԵԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 23-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ 

ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՆ ՓԱՅԼՌՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

ք՜ Նայիրի Աղաճանեան

■ՊալանեանV ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ
Ֆիլատ կ

վի տ րն ս եւ Ֆիլ ատ
քԱումբ առ. խումր, մարզիկներ, ըս~

ա ո ւտ ներ եւ Հ-Մ-Ը-Մ–ի մեծ րն տ ա նԽՒ

23– 
եղի 
ւես

զբայրական սիրոյ քազա–

բերին շրջանի 9 մասնաճիւզերր•- ԼԼլպը– 
նի, Նիւ– Եորք, Նիւ֊ ճրրզի, Շիքակօ, 
Ո լաշին կթրն, Պոսթրն, Տ իթրոյիթ, Փրո֊

(^էիարիոթ՝^ պանդոկը, ուր ներ կանե–

անդամները մա մանեցին օդակայանի

2013–//ն,

Թեմի Ա

ա տ

ա–

իյաւոր նպատակն կ համաիյմրեւ 
սկաուտներ, մարզիկներ եւ համակիր– 
ներ, ո ր պկ ս զի րն կ եր ական եւ Հ՝Մ՝~

ա–

օրկնքները, ներկայացուեցաւ յայտա–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱ&ԻՒՂ
— - ■■

տասրւա սատուսսրուս Լլողս ղ:
ԶՋ-րդ միջ֊մասնաճիւղային իյաղերը 

սկսան Լուլիս ձ՜ի՝ ա րււս ւօտ եան մամր 
9֊//ն , ձԼԼփըր Լիէրիոն՝» բարձրագոյն

ղաւազանին եւ սրահներուն մէջ–. 
իլ ա ղեր ը ս կ ս ան մեծ ոգէ

մէջ՝ Մթնոլորտը միշտ

ալ շա տ հետաքրքրա
էին։

<ին ահա տ

111֊

նային էիարղական 3անձնաիւումբը–.
Աւելի քան 500 մարզիկ-մարղիկուհի–

րով՝ իւմրային ու անհատա

կազմակերպուած կին երեկոյեան իւրաիյ–
Յերեկային իյա ղեր ո ւ

դիտել ա մկն տ ա ր իքի երիտասարդներ՝
որոնք Յու/իս 4։~ի երեկոյեան՝ մեծ հա

վ իրենը մա սն ա կ–

ա–
իւութիւնր ոգեւորիչ կր> որովհետեւ 
վերֆ ի վերջոյ յաղթականը Հ-Մ-ԸհՄ՝՜

կր մասնակցին

ագան սըն ղր՝
ԼԼնձեր՝ որոնց կարելի չկ տեսնել հայ–

ներ՝ ծիը փոքր՝ կրտսեր՝ երկը ու վեթե՜

հա տ ա

ԼԼմկն օր՝

*Լյկատ

(թԼրցւս իյ՝)՝) ՝ ՀՀՏ ա շեղ)՝) (/\ Տթ11Ոէ61՜) եւ «Վ//՜
զւս՝>՝> թումբերու երդերը՝. Յլսյտլսգիրր

ոճեր —

թր ինո վ հացը՝.

րերը գայն կր ծաիյկին՝ այլ համեղ ուտե
լիքներու գ ո ւգահերւ՝. ա իւ տ ճ ա շ ի հա~

մեծ իււսն դա վ ւս ուո ւթիւն ստեղծեց՝ որ 
նոյնիսկ անթացուպով երիտասարդներ

ճոյքով կ՚ունկնդրէին եւ կր պարկին
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պոլէ խազերը ներկաները էրենց <^մատե– 
րուն վըայ՝Խ պահեցէն, էսկ պա սքեթպո– 
ա. ււյահեո երան, որ մարրւեե >ուն$ Հա

ոտէն, ո ր պէ ս զէ հա կա րւա կ խումբէն 
դնդակը էրենց կողովը չմտնէ։ Շ ատ հե

տաքրքրական, գեղեցէկ ու տպաւորէչ 
էր մա սն ա կէցն եր ո ւ հպա ր տ ո ւթէւն ը 
ՀՄ ԸՄ է անդամակցելուն եւ մեծ պա
տելով մա ր ո ա Ւսա ո եր ո ւն մա սն ա ե ոե~ 

յ

լժեաս բ եԼքած հ1,1յ ս ըցելո Լ–՝ ԼՀԼւԿատաԼչաս 
խազերն ալ չատ հետ աքրքր ա կան ու 
քաջալերական էէն՝.

Փակման հանդէսութէւնր սկսաւ Կ է– 
րակէ, Լուլէս (–էն, կէ սօր ո լան ժամը 
ՃԶ-էն, (^Մարէոթ՝)) պանդոկէ մեծ սրահ

ներէն մէկուն մէջ՝.

րյլալ աւելէ քան 500 
եւ մարղէկներու տո՜

զ անցքէն, շեփորախումբէ նուադներու 
րն կեր ա կցո ւթեա մբ :

Ղ՝ ր օ շա կա կէրն եր ո Լ ա րւաջն ո ր դո ւ~ 
թեա մբ, կարդով տոցանցեցէն շրջանէ 
ս կա ո ւտ ա կան կա զ մերն ու մա ր ղէկն ե՜ 
րը՝. ասւ հետաքրքրական էր ու յուզէչ, 

բծեցին

խազերու օգնականները, որոցմէ շա~ 
տեր էրենց թ ո րւն է կն եր ո ւն այ
Հ Մ ԸՄ• ականներու ձերւքէն բրւնած

//////

շա տ ո

մէշ տ զ օրա

Օ սորտրւլ ՝րարագԾլԾաս Հ^ՍՍ՜ր շսոր%ա– 
ւո ր ո ւթեան կողքէն րն կեր ո ւհ էն եր ո ւ

ա ս տ ա

ԼԼրա Իշխանեւսնէն, որ էր շնորհակալոլ–

խէւ–ններն ու բար եմաղթո ւթէւնները

ւրեան
փոխանցեց ներկաներուն: Հըա նդ Խ ա ~

թէւնները,
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷՄ1 է»,

յ

>

Եղբայրը շեշտեց, 
թեան յաղթան ա կ\

ա
սա

նե3> որ մայրուղիներ է րնթանալր աւեքի 
դիւրին է, սա կայն մայր ուղիները ան~ 
հատ մը տոլն չեն տանիր՝ այէ փոքՅ &ա՜ 
նապարհները կր տանին. ճ ան ա պա րհ– 

րոտ են, մեղ տուն կր հասցնեն՝. \յոյնպէս 
ալ կեանքի մէ$, դիւրին ձեւերը ճիշդ տե~ 

ուղիներն են, որ մեղ կր հւսսցնեն՝. Փակ՜ 
մւսն հանդիս ութեւսն ա ւա ր տ էն ւսրւսթ

ա նձնեց,

նեցող մասնաճիւղին կ երթայ, տրուե~ 
ւյաւ Փրովիտրնս^ի մասնաճիւղին, /ողր 
Ո լաշին կթրնին, ւ^աղքը Ֆիլա տ երիիո յ, 
կրտսեր տղոց պա սքեթպոլը 3)իլա -
տելֆիոյ, երէց տղոց պասքեթպոլը Նիւ֊ 
ճըյ^ղիի^ վեթերաններու պա սքեթպո լյը 
Ֆի/ատելֆիոյ, ւիոքր տղոց պասքեթպո՜ 

ֆութպո լը ք) ւա շինկթրնի, երէց տղոց 
վոԼՒււ1ոԼՒԼ Ո *֊ա շինկթընի, երէց ւսղջկանց

Կը 3>Ւլ ատելֆիոյ–.

Ս՝եծ

լատելֆիոյ, Ւս11 ^Ամէնէն 
չատ կէւոեր հաւաքած

մեծ հ պ ա ր տ ո ւ
ր ա ժ~ ա կն եր ը

ւաքեն, ս ա կ ա յն յիշա– 
տակներն են, որ յաւերժ՜

մա կներր (Ւամանա կի 
ոնՒՒաոռեն մա>ե Լւո հա–

ա -

թէ

է

շրջանէն 51 մարզիկ՜ 
մ ա րղիկու հիներ, իրենց 4 մ ա ր - 

ղիչներուն հետ, Յուլիս Զ4=~էն Օգոստոս 
4, Հա յա ս տ ան պիտի ա յցելեն, մասնակ–

2014–/, միջ-մսյսն ա ճիլ.ղա 

քը, Խեղերը տեղի պիտի ունենան Նի 
Եորքի մէջ–.

Փ ա կման հանդիս ո լթեան աւար տ ին 
հայրական իր շինիչ ու լաւատես պատ 
ււամր տուաւ Սրոաոան Հա/որ, Ու
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՆՍՈՒՏՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՐ 
ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ 
ՊԱՀԱՆԶԱՏԻՐԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑԻՆ

Այնուհետեւ, Հ-ՄԸ-Մ-ի ըս՜ 
կա ո ւտն եր ո ւ տ ո ղանցքո վ

ցո ւցա ր ա րն եր ը ո ւղղո լեց ան 
դէպի թրքա կան դես պանա

ՀհհՅ թրքական դեսպանատուն–.

Տեղւոյն վրայ հոդեհանդսւո~ 
եան պաշտօն կատարեցին Ալ՜ 

մելոյի հոգեւոր հովիւ Մաշտոց 
՝Ցհնյ– Պաղտասարեան եւ Ամսթեր–

ւեցաւ հայ (/՜որլովուրդի պատմութիւնն 
ու հայրենիքի հանդէպ սէրը–.

24 Ապրիլին , Հ-ՄԸՄի ԱէմեԷՈյի 
սկաուտները իրենց մասնակցութիւնը 
բերին Ալմելոյի Ա– Գրիգոր Լուսաւորիչ

Հ Թղթակից՜ 
Հ ԱԼՄԵԼՕ

ճ^ոլանտայի Հայ 7՝ ա տի դրա֊ 
սենեակի կա զմ ա կեր պո լ– 
թեամբ, Եղեռնի ԶՏ-ամեակի 

բողոքիէցոյցը տեղի ունեցաւ 23 Ապրիլ 
2013-^ն, Տանհ ա քաղաքին մէջ՚. Ցոյցին 
մասնակցեցան Հ Մ–Ը Մ–ի սկաուտները, 
անդամներն ու հայ համայնքի զաւակ
ներ ը–.

առաւօտուն, քա ղա–

այ ոյն երեկոյեան, Հ-Մ Ը-Մ ի անդամ֊ 
ները մասնակցեցան հս կո ւմ-քա յլա ր– 
շաւի մը, որ ծայր առաւ խո րհր դա ր ան ի 
հր ա պա ր ա կէն եւ ո ւղղո ւեցա ւ դէպի

տա մի հոդեւոր հովիւ Տարօն ՝է՝հնյ– Մա

ղէ ոս եան:

Գործադրուեցաւ դեղարուեստական 
յայտագիր, որուն րնդմէջէն ներկայաց

եկեղեցւոյ մէջ կազմակերպոլած յուշա– 
հանդէսին, մատուցելով ազգային եր

դեր եւ արտասանութիւններ :

խո րհր դար անի հրապարակին վրայ՝. 
Ներկայ էին տ ա ր ա զա ւո ր 40 ս կա ո ւտ~ 
ներ եւ 10 գայիիկներ, քոյր միութիւննե– 
րու եւ կա զմ ա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ ան֊ 
դամներ–. Ց եղա ս պան ո ւթեան ոգեկոչ֊ 
ման մա սնա կցեցան նաեւ հայկական 
հարցին աջակցող հոլանտական զանա

զան կուսակցութիւններու ներկա

յացուցիչներ, որոնք փոխանցեցին խօս– 
քեր– կոչեր եղան Ցեղասպանութեան 
միջա զգային, ինչպէս նաեւ թոլրքիոյ 
կառավարութեան կողմէ ճանաչման 
ո ւղղո ւթեա մբ–. Այս ուղղոլթեամբ պա֊ 
հանջադիբ մը փոխանցուեցաւ խորհր

դարանի արտաքին գորեերոլ յանձնա
խումբին։

^ւէհ էհտ շօրոթ16րո6ոէտ օք
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ

«ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿՆԵՐ» 
ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ 

ՈՒՔՐԱՆԻՈՅ ՄԷԶ
տադայ աշխատա

ա ա ոաս

կ

նքներուն քննարկման նպա–
արածաշրջանէ ըս~

աուտական կեդրոնէն մկջ

կա, Ուքրանէա) տեղէ

Լկ ր ա սն ո կ ա մ են~

նար, որուն մասնակցեցան Հ-Մ-Ը –Մ՝~Հ–Ա՚՜
ՍԿի ատենապետ եղբ– Հրաչ Շմաւոնեան եւ 
ԼԼր մա ւէր է խմբա պետ ո ւհէ քոյր Նոյրկ էքլղա–

թեան՝.
Ա եմէնարէն յաջորղեղ շրջանէ սկաուտա–

Հոկտեմբերէն ՝էէեւէ մկջ

վին–

«.ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿՆԵՐ» 
ԾՐԱԳՐԻԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

Հ Թղթակից՜
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ԲԻՒՐԱԿԱՆԻ ՄԷՋ
<լ/աաղաղութեան սո ւրհանղ ւսկներ -Հայաստան՝$> ծրագրէ 

ծէրկն ներս՝ $ու նէսէն, Բէւրականէ մկջ տեղէ ունեց աւ րնկե՜ 
րայէն խնամք ներկայացնող 10 հ աստատութէւններու անա -

ա -
մաշէյւսրհայէն Ակ

ղէրը, նպատակ ունենալո

դպր ո ց-բան ա կ

Iէքները, անոնց մօտ էյթանեյով անհատական 
կարողութէւններու րացայայտումն ու ղար՜
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ԵՌԱԲԱ1ՒՐ 
ԱՅՑ Ե ԷՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից 
ԵՐԵՒԱՆ

ր ոն ա կան

ունիսի ճ-ին՝ եղբ՝ ւԼա ր գան 3 ա խշեան ի
ծննդեան
մա տ ո ւցեյո ւ նպ ատակով՝ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Կ եդ–

օրր, Է՚է՚^յ յարԴանՔՒ լ/ւոլ(՚քը

ա ս տիճ ան ա ւո ր ա կան կազմը այցելեցին
^արւ *Ւկ

իր ընկերներ ի ջանքեր ի շնորհիւ, մայր հայրենիքում

միշտ վառ. կր պահեն ւԼա ր դւսն ի յիշաւուսկը...

ԵՂԲ ԼԵՒՈՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ
հայկական «ողիմպիական օր ,ոիան

ի Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

՜ա ՜ա մէն տարի՝ քվու֊նիս ամ~ 
ա ա ս ո ւն ՝ Հայ ւս ս տ ան կր նշէ 

միջւսղգային «/7ղիմպի֊ 
ական օր՝)՝)ր՝. ԷԼյս առիթով՝ Հայաս
տանի մ ար ղ ա կ ան նազարարու
թիւն ր կր կւսգմւսկերպէ զանազան 
ձեռնարկներւ Ս(ղ ձեռնարկներու 
շարքին՝ այս տարի՝ նախարարու
թիւնը ՂՂ Յունիս 2013-^րՆ կազմա–

եկած էին Հայաստանի զանազան

վազողները դիմաւորեցին միջա զ– 
դային ողիմպիական կոմիտէի եւ 
Հայաստանի ողիմպիական կոմի–

ուեցան (^ԷԼմիրեան՝^ փողոց՝ ապ 
Լիաշտոցի պողոտայի ստորերկ 
եայ անցքէն եւ յաղթանակի կ

ա–

ա–
ս ա ս ղ ս հայաստաս ԿաստատուաԾ եղը. Լեւոս 1<րսղհեան։

Լյիջաղդային ողիմպիական կոմիտէի եւ Հայաստանի 
ողիմպիական կոմիտէի հո վան ա ւո ր ո ւթեա մբ տեղի ունեցած 
վազքի այս մրցումը ունեցաւ 8000 մեթր երկարութիւն՝. ԷԼն

Հիւս գիկ Ծառուկեան՝.
Եղր՝ Լեւո ն Թաշճեան 3000 մեթր վաղքը ա 

վայրկեանէն եւ գրաւեց տարիքային իր իւմբաւոլ

ԳՒՐՀԸ.՝ ստարալ– վկայական մը՝ ստորագրւ

արւսյ–

րնթացք առաւ էյր ելանի ((Հանր ա պ ետ ո ւթ եան՝Խ հրււ 
կէն, մասնակցութեամր (000 երկսեռ վազողներու՝
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

Հ Մ Ը Մ Ի ԱԹԷՆԲԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.ԻՆ ԼՈՂԻ 
ԵՒ ՊԱՄԻԵԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՄ ԸՄ Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ^֊ԱՄԵԱԿԻՆ

Հ Ներկայ մը
Հ ԱԹԷՆՔ

յէսէն, ՀՄԸՄէ մասնաճէւղը լողէ եւ
ա սքեթպո/է (ՅճՅ) մրցա շարքեր ո վ նշեց մէու՜

Լո դէ մրցաշարքը տեղէ ունեցաւ, կ էր ա կէ, 19 Աայէսէ արւա՜ 
ւօտու ն, Նէ ա Հկմէրւնէէ փակ լոդաւադանէն մէջ՝.

Հւււյ եւ յոյն բարեկամներու ու մարդասէրներու ներկա–

յս լլս ս ւս ս յ ս լ ւ ւյ ւս լ ււյ լ * ,է*ր ս է էյ • • «- *-* Հ * •յ ս • լ–*յ բ ս ՚ *~ Լ I
ատենապետ եղբ– 3)էլէփ Մերոնեւսն՝. Ան էր էսօսքէն մէջ անդ–

ս րձա ւ ՀՄԸՄի հ ա մ ա ս փ է ւրւքեան կարւոյցէ &5~ամեայ 
մութեան, Հ Մ ՝Ը՝Մէ Սթէնքէ մասնաճէւղէն եւ էւումբե– 
գործունեութեանդ նկւստել տալով որ թուականր կր դու՜

դա դէսլէ պոն տ ո ս կան էն՝.

թէւնը կը էյոնարհէ 1914-1923 Օսմանեան թուրքէոյ նաէյճէր– 
ներուն զոհ դարած հադարաւոր ւդոնտոսցէներու յէշատակէն

Սպա, էյօսք արւսյլ

: Ան անդրադարձաւ Հ-ՄԸՄ-Ւ լոզէ մարդէկներու 
աւան յաջո դո ւթէւնն եր ո ւն, համաատէկէէ լո դէ 
՚րու ծէրէն ներս՝ որոնց մասնակցած են 10 մարդէկ– 
ա ծ են 5 աւլածն ուեեեան մետաւնեո. եսե մնաւյեա/նե֊

թեակէն մկջ՝.

Խօսըերէն ետքդ Հ՝Մ Ը՝Մ՝Է լողէ 100–^ աւելէ մարդէկներ

մասնակցութեան յէշատակէ մետալներ՝.

ՊԱՄՐԵԹՈԼԻ (3x3) ՄՐ8ԱՇԱՐՀԸ
Լողէ մրցաշարքէն 10 օր ետք, 29 Մայէսէն 2 խունէս, Ֆէք՜ 

սէ «ՀԼրււսքելեան-կէւտէնեան» մարզադաշտէն վրայ տեղէ ու
նեցաւ պասքեթպոլէ մրցաշարքը նուէրուած Հ-Մ Ը ՄԷ հէմ~

թեան 95–ա մեա կէն:

Մրցուշարքէն բացումը կատարուեցաւ Չ որեքշարթէ, 
Մայէսէնդ բերնէ-բերան սրահը լեցուցած հայրենակէցներ 
ներկա ւութեամթ՝. ^ոյ^տ/ւն եերւոոնր մեծ աաստւսրւե ւ1Րա / ռ
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մին, մրցաշարքր յաջորդ օրը շարունակ

միններ ո ւ:
ՀՄԸՄի 95-/77մեակին առիթով մասնաճիւղը տպած՜ կր

գունաւոր թի-շըթներ ՝
բերու մարզիկները՝.

Հակառակ առածին օրուա

Ւթը ունեցան համտեսելու համեղ ճա–

որոնցմով ներկայացան բոլոր թում

Սթկնքի մասնաճիւղի վեթեր ան

առաջինր բաղկացած Աիմիւոեան ԼԼբ՜

տ ա առա
Մասնակցեցան 14 մարզիկներ: ԼԼռաջնութիւ 
Եթիմեան Սեր զօ՝. <վ՝ամր հասած կր ա ւա ր տ ա 
1/ուր մրցակցութենկ ետք առաջնութեան տիրռ
խումբը։

Մրցա շարքին աւար տին,

ջՒն

էութեան, շրջանի հոգեւոր հովիւ Տ • Նարեկ վ^հնյ. Ծւսհինեա– 
նի, ԼԼ1^ա<1յՒ Հ'8'Գ– «Սրամ Մանուկեան՝>՝> կոմիտկի, Հ կ Խաչի 
<ձք)՝ո ւբինա՝^) եւ Հկւսյիրի՝)) մա սն աճի լզեր ո ւ, Ա. կարապետ եկե֊

ա տ են ա

տայայտուեցաւ 95՜

Հ'3'Ղ՝՝ Երիլ/յլւյլյլճյրրյւյյկան եւՊա–
տանեկան միո ւթիւնն եր ո լ ներկայացուցիչներու եւ Հ՝Մ՝~

տ ա ու

ա ս տ ա
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3 ւսջորղ երէն արւա
սետալսերու յանճսուսօ Լլէւոր ա րւաշս ո ւրրրւս ր շաԿող սար– 
պէկէն ու աւարտականէն երկրորդ հանդէսացած մարղէկնե–

ու հայրենակէցներր մեկնեցան ղ.ո~

Հ Մ Ը Մ Ի ԱԹԷՆԲԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽՈՒՄԲԻՆ 
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ' ՆԷԱ ԶՄԻՌՆԻԻ 

ԲԱԳԱԲԱՊԵՏՈ ՒԹԵԱՆ ԿՈ՞ԼՄԷ

Հ ԹղթակիցէV ԱԹԷՆՔ

սունքէն կապս ակերպ

տեղէ ո ւնեցաւ պա ր գեւա տ–

ա -
ա -

տ ա -

Խա֊

Խա֊

պա տէլէն

ա /ւա
որ եր կր ո ր դ դասակա

րելու էր հայրենա՜ 
կէցնեբու էւումբը–.

(Տե ս «Մարզիկ »ի անցեալ թիւր, էջ 26)։ յղացումն է։ Ապա ան

բած՜ան մո ւնքէ պրա սենեակէ ներ կա յա
րս ւցէչր հա ւաքո յթը բանալով րսւսւ, թկ Փ ո լէտ ո ր ա ս Աէրէղոսէն՝ որ է 

րուն մօտկն հետեւեցալ, չզլացա

ա

լալով կը կաղմակերպուէ։ Ապա ան ներ
կայացուր անձնական արւա^նութէւն 
շահած չորս մարզէկները եւ անցաւ հանջներուն։ Ան յայւոնեց, թկ ւուսրէնե–

ա–
ււ յ տ ա -

խօսքը վերջացուր յայտնելով, թկ հ աւա–

ասակարգէ մկջ վերելքէն հա~

ներ, բարէ մրց ա 
քր ո ւղղ ելո վ խր 
իրենց պատասէյւսնատուներուն, ան 
ըսաւ, թկ (^մենք լաւապկս տեղեակ ենք

օս–
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ լ

իրենց թափած ճիգին, հետեւաբար 
կը գնահատենք իրենը աշխւստանքը՝

մէջ–»։
Շարունա կ եշո վ՝ ան * 

ՀհԱ ենք կը հաւատանք ան 
թեանը այս թումբերուն՝ > 
աշխատանքին սիրոյն երի

Այս արւիթով Ծուքաքիս յայտնեց՝ թէ 
քաղաքապետարանը պրն– Աիրիղոսի մի–

արւա

ներ եղան Հ՚Մ՚՜ 
Ը՚Մ՚ի հա սգէին՛, 
իիտեւ տրուեղաւ՝

ինչպէս 
ելի մեծ

թիւնը տ եսն ել յա–
ո-ա^իկ ա յ տ ար -

թիւններուն՝ իր կարելիութեան սահ– որ «.Ար մեն իքի՝>՝>

տադրեգ դա շտ ին 
մէջ՝ իր մարգիկնե~

ա շխւս տ ա

ա րւա լ մարղա

քաղաքապետ պրն– Աիրիղոս : Ան եւս

ս անցեալին՝ նաեւ

կար հւսնդիսա–

Անդրադարւնալով <(Հէա լ ա քս ի ա ս՝Խ
կեդրոնին՝ ան նշեց՝ թէ անցեալին երի–

եղբ.

ոգիով:
փերջին խօսողը

եղաւ ՀՄԸՄ-ի

ղիկն եր էն
Աերգօ էրջէնեանր՝. Ան նախ շնորհակա–

տ ա յ նման հ ա ւաքո յթն եր ո ւ կւսղմւս– 
կերպման՛. Ան ւիաւիաք յայտնեգ աւելի

անկեղծ ա ր տ ա յա յտ ո ւթիւնն եր ո ւ ն հա–

սակարգի բարձրացում յա րախիկ ա յ 
տարեշրջանի մրցումներուն րնթւսցքին՛.

Եղբայրը եր ա խտ ա գիտ ա կան խօսք 
ուղղեց քաղաքապետին՝ իր

շապիկը պիտի կախէ իր 
գր ա ս ենեա կին ա մէնէն աչ–

խնդրեց րն֊

ա–

<ձԱր մենիքի՝)՝)
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1

Հ.Մ.Ը.Մ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԳՈՔԻՆԻՈՅ ՄԱՍ՜ՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՎՈԼԻՊՈԼԻ Ա. ՄՐՑԱՇԱՐՔԱ

կը.

հքմնո ւած է Ւզմքրք մկջ, Ւզմքրք աղկ–

երկցները.

Պ՝ոքՒնՒո յ 
մրցաշարքը.

Լքրցաշա բ 
թքւնը բերքն

95 տարի ւսրւաք քՒուրքքոյ տարածք 
Պո/սոյ մկջ, եւ. հայաջքն^ ս պանդէն

հքմնած են Նոր Ւղմքր (*Լքկա 
քաղաքը. Փլւյնքոնքւոս խումբը եւ.ս փո~

լք ա կեր պ

ա~

ս ա՜

հա դ ա ր ա ւո ր մարզիկ
ներ, դրեթկ բորւր մար–

Սփի ւ.ո.քք ղւսն ա պ ան 
դա ղո ւ֊թն եր ո ւ.ն մկջ

ա -

յքս 2013 ~ին, Աթկնքի «Զա՜

36 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 (370)



ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ

յին եւ մարզական մէու
թիւնն եր, որոնք իրենց

պարագային, <եողովուր– 
դին երկու երրորդը 
կը բնակի Սփիւռքի ղա֊ 
նազան երկիրներու մկջ

պան մ ան կեն ս ա կան
նպա տա կին՝.

թ ո լ ո ր դաղութները 
հետ ելան օն են ճաւևա–

լու համար ո ւն ի եկեղե
ցիներ, ակումբներ, բա

111 ~

ւս ււ ՜

ճիշդ կ որ ներկայիս ո ւ~ 
նինք ազատ, անկախ Հայաս

էրէ ան, անկախ ԷԼրցտխՒ Հ ան֊ 
րապետութիւն, սա կայն մենք 
հայերս պիտի չդադրինք պայ– 
օաոեէե. մենձեւ որ Թ՝ ո ւրօեւս

աս՜

ւո

դոր 1915 –//Ն 
կազմակերպեց Թուրքիւսն, բնաջնջելո ւ 
համար թ՝ ուրքիոյ տարածքին ապրող 
հայութիւնը՝. Յեզւսսպանո ւթենկն եւ

Ա փ իւրւքի զանազան երկիրներու մկջ՝.
Վերջացնելով իր խօսքը, եղբ. 3 ո վակիմ–

ե ան դոհունա 
շնորհիւ Ափիւրւքի մկջ տարուած քաղա– 

խատանքին, այսօր միթ ա զ դա յին հան
րութիւնը տեղեակ կ Հայկական Հար– 
ցին՝. Ս^-ելին, մեծ թիլով եր կիրն եր 

միկ զրոյցով՝. Էիեկնելու մամանակ

հայութիւնը յայտնեցին Հ–Մ՝~ 
ատաս քսանատուներուն:

ջազդային կազմակերպութիւններ ճանչ–

՚1յտ6շտ խտէ տէտբտ օ^օ.բ օ֊ոմ. էհշ Բշւրշ 71տօւ^տւ
Բս11 օք շԽւրրոշ,
Բօտէ€քս1խ ժշշօաէշժ 36 րօօրոտ 
ւտժ 6 տսւէջտ րտէհ տմէձ>ւժսօ.1 
հ&ւէւոշ/ օմր շօոժւէւօռէո^, 
ժձրշշէ օ֊շշշտտ էշԽբհօոշ 1աշ, 
հւէշրռշէ շօոոշշէԽո, րոնսհտ; 
տռքշէբ հօ% աւժ տօ.էշ11ւէ€
Բորօ֊էշ հօ֊էհրօօրո րւոէհ հօմրժրբշր 
Բհշ տաէշտ շօ.ո Աշշօրորրւօժօ-էշ 
3 (1(Խ1էտ օրօ.քօ.էուխ 
\\մէհ բօ֊րշոէտ շտճ 2 շհէ1ժրշււ.

աքօտ(^թ^ւ11օո–ւոօո€6&ս. շօրո 
թՁ^\0ԱՕՈ.–1ՈՕ11Շ€&Ա. ՇՕՈՅ
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Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

կնճիթին շնորհիւ անոնք կր ծծեն ծա~ 
ղիկներու նեկտարը՝, թ իթեո.նիկնե֊

Թ Ւ Թ Ծ Րւ Ն Ր Կ Ն Ե Ր

իթերւնիկնեբը միջա ան եր են ՝ 
կը ճանչցուին իրենց կնճիթանման

էս Ա ղ ս կ

Այս պ
մաթիւ վայրեր նդ Հնղկաստա

ԱսՒ1 մ^1՚– ^երամին իսկական հայրենիքը Զինաստանն

ոտք եւ կրծելու յարմար կզակներ ՝. թիթերւնիկները շա

տակեր միջատներ են՝. Անոնք կը բաժնոլին եբկու թում

բի ցեբեկային եւ դիշեբային թիթերւնիկնեբ ՝.

Յեբեկային թիթերւնիկնե–

բԸ ^1եԼ ճանչցուին ի բ են ց

ցեբ եկա յին թիթեանիկի հինգ

Շերամին թիթեանիկը Յուլիսի վերջեր ը բոմոժ՜էն

նեբը սնամէջ գ աւաղ աններու մէջ պահելով մ)ոլիս կը բե– 
տակար միջատը կը սկսին բուծանել 

յին Ֆբանս ւսյի մէջ՝.

ս ա՜

Թիթերւնիկներր վն ա ս ա - 
կար միջա տն եր են ՝ րացի շե

րամէն՝. Յայց եթէ թիթեանիկները չր/լային ո՛չ ծաղիկ՝

միջատներն են որ կը թարւին ծաղիկէ ծաղիկ ու կը ծծեն 
աւիյ եւ ծաոիններու հիւիի իրենո ոեոմնաւիո > ին տւսրա–

վրայ–.

ՇԵՐԱՄ
նշուք ճեբմակ թիթերւ նիկ մըն է–. Հ ա ս ա

չերտեր : կ՝բեթէ 
բոլոր թիթերւ– 
նիկնեբուն մէջ

հաստ ատաւՈյա– 
ճ եւ

ձմերւը կը մնան՝. Հիարնան՝ Մայիսին՝ կը ծնին՝. Այդ միջո֊ 
ըթյ թթենիները իրենց կանաչ տերեւներով կը զարդար– 
ւին՝. Շերամները կը սնանին միայն ճերմակ թթենիիի 
տերեւներով՝. Շատակեր են ՝ շա տ շուտ կը մեծնան՝ մին՜ 
էեւ որ կատարելապէս աճին՝ չորս անգամ իրենց մորթը 
կը փոթեն։ Այս շրջանը կը տեւէ չորս շաբաթ՝. Յետոյ՝ սո

վոր ա բա ր ծ ա րւեր ո լ ճիւղերուն միջել իրենց րոժ՜ոմը

բոմոմի թելերը մե

տաքս եայ են։ 18-20 
օրէն թր թո ւր ը թի՜ 
թերւնիկի կը վեբ ած
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ՀԱՅԿ ՀԱՐՐԻ ՓՐՒՍԹ

տանէքէ մը մէջ՝. ԼԼնոր 
կան ունԸ ՝&էւԽ.եան է:

մէջ կա զ մ ա կեր ււչը–

այկ Հարրէ Փր/՚ւյթ 
ծնած է 23 նոյեմբեր 
1896-^/2/, Ֆբեզնօ՝ հայ

1920

ղհն Հայկհն կը յհշեցնեն անհե–

այսէնքն 77 տարէ ետք՝ Ա՝• Նա~ 
ղ էմպէա կան կոմէ֊

ւաքւսկանէն հետ եւ ջրացատ

Սէջւսզգայէն ք)ղէմ

պէա կան էքոմէտէէն՝. 2000-^ր ողէմպէ– 
աեան ևւաոերուն, Լյետնեե մե9 Լա

մետալէ՝. Փրէսթէն հետ

ծ։ 1997 թ

թէւնը՝.

Անծա նօթ ււլւս տճա ո նե֊ 
րով՝ ո ղէմպէա կան մար–

դրօշը, ղո(1 տա 
հած է ճամպըուկէն մէջ՝.

Ի վերջոյ, դրօշը վե–

Այս արւ

լ ԴաԱ 1920֊/,

ԿԱՊՈՅՏ ԳՒԷՂՒՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԴ

մա մ ան ա կ՝ 103 տ ա ր ե կան Փ ր է ս թ 
դրօշը յանձներ կոմէաէէ նաէսադահ 
հքուան Ան թոն էօ Ա ա մ ա ր ան շէն ՝. 
Այմմ դրօշը կը ցո ււյա դը ո ւէ Լողան է 
մէջաղդայէն ողէմպէական թանգա՜

աւարտէն՝ Փրէօթ էրեն 
էյմբա կէց Տէւ֊ք ՝ք^ահա–

մէջ դէւղացէները աւանդաբաը ճերմակ 
երդէքները՝. Օր մը՝ Հոլէվուտեան ֆէէմէ 

հրդիք–

անէոյ Անտալոս 
կը ներկէէնէրենց տո 
ներկայացուցէշներ կ աուաջարկեն՝ որ բոլորը էրենց 

ները կապոյտ ներկեն ֆէ/մէ մը ծանուցումէն 
մար՝. ՀԼէլցացէներր կը համաձայնէն՝ այն համոզ

Ւ վերջոյ՝ դէւղէն 220 բնակէշնե– 
րը Լալ քուէարկեն գէւղը կապոյտ

նումներու աւաըտէն կըկէն կը ներ

կէ բոլոր տուները րնակէչներ

րէն, ղբօ ս ա շր ջէ կն եր ո ւ
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Տարբեր Հայեացքով

էլի Հուլիշեան —

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
6 1 8 4լ 9

7 4

7 4 5 1

9 8 7

4լ 7 6

5 3 4
2 9 3 7

6 9
4 3 2 5 8

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

Նախորդին լուծումը

Պատասխանը՝ յաջորդիւ
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ղւսձայններ:

8

9

։/այՐ գՒլղը–

19
ա՜

20

ԺԱՄԱՆՑ
9 10 11 12 13 14 15

2

նի1ր.

Մէկ աչք ո ւնեցո ղ - Աղբիւր :

քաղաք՝.
16» Պ ւս ր տքեր ը վճարէք
Սպանարի գեղ ան կա ր իչ՝.
17– Փոքրարնող մասնիկ - Այբուբենէն:

5

6 Տ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. «^ն– Պի– էյ ՝>՝>ի կազմերէն՝.

3. Ֆր անսական քաղաք - Մորթային բիծ՝.
4. Այծո ւղտ - Ափբիկեան երկիր - Որովհետեւ՝.
5. Հայկա կան աղօթագիրք - Մանուկներուն կ 
ոալու պտկաւոր սրուակ - Անձնական դերանուն՝.
6. Հո անեւԹ - Տաոած օե մեաւոո - Կոենուած ոա–

8. Լծկան կենդանի - 3 իշա տ ա կէ :
9– Ծ եւի ելո ւ չագաիւ - Հիւլէական, միֆուկային՝. 

ւօ. Մէջր պարապ րնակարան - Պաա - X,աղանք

13– Գիրկիդ դիրեր - Զայնանիշ - Հայ դուսան՝.

20. Հետք՝ ուղի - Արտադաւիթ՝.

ՈՒՂՀԷԱՀԱՅԵԱՑ
1. Տարոլան ամիսներկն - Համբոյր՝.
2. Հր ասւոանի գետերէն - Օտար սրբուհի - Ապ

10

13

14

18

3» Րագմութիւն - Ած ա կ ան սյ կ ե ր ա մասնիկ - Յա
րութիւն Շահրիկեանի ծածկանուններ էն՝.

1– Այեր - Հայաստանի 2012 տարուան լաւագոյն մարզիկը՝.
5. Աս տ ո ւած ա յին - Ատ արական ածական - էենսա

ա ա ո
8. 3 ո ւրա կան ածական - Արական անուն - Փոքրագնող մ ա սնիկ;
9. Տկարակազմ - Ապարտակ Ա՝ոս կոլայի հայաղդի մարզիկը՝.

10. Զայնանիշ ԼհակՊ ՜ Արւատ հաւկիթ հայթայթող (Հ

զինելս լ կա զմակեր պո ւթիլն մը - Ջ այն ա նիշ (հակ ■)'.

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱԶԱՐԵԱՆ
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