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ԵՂԲ. ՍՏԵՓԱՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ԿԸ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԻ 
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ԿՈՄԻՏԷԻ ՓՈԽ ՆԱԽԱԳԱՀ
Սեպտեմբեր 2013 ին, Ստե– 
փանակերտի մէջ տեղի ու– 

է ւ ճ. ն եց ա լ Համահայկական
Խազերու Համաշխարհային Կոմիտէի– 
ընդհանուր ժողովը, որ որոշեց համա
հայկական ձմեռնային առաջին մար– 
զախաղերը կատարել 26 Փետրուարէն 
4 Մարտ 2014, օաղկաձորի մէջ, Հայաս– 
տան։

Ընդհանուր ժողովին ներկայ գըտ– 
նուեցան համահայկական խազերու 
գործադիր կոմիտէի նախագահ, Հա– 
յաստանի մարմնամարզի նախարար
Իշխան Զաքարեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնա
կան Վարչութեան ներկայացուցիչ եւ կոմիտէու– 
թեան փոխ նախագահ եղբ. Ստեփան Տէր Պետրոս– 
եան, կոմիտէութեան փոխ նախագահ Ալպէր Պո– 
յաճեան եւ մնացեալ անդամներ, երեք բանաւոր 
բացակայութեամբ։

Ընդհանուր ժողովի օրակարգի գլխաւոր կէտե– 
րէն մէկն էր գործադիր կոմիտէի կազմի ընտրու
թիւնը։ Անփոփոխ պահուեցան կոմիտէի նախագա– 
հը, երկու փոխ նախագահները եւ գլխաւոր քար
տուղարը։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի կողմէ եղբ. Հրաչ Սիսեռեանի 

փոխարէն գործադիր կոմիտէի անդամ ընտրուե– 
ցաւ Եւրոպայէն եղբ. Արամ Սիսեռեան։ Ընտրուե– 
ցան նաեւ Արթիւր Մոսիեան, Վարդան Բալայեան 
եւ Տիգրան Ալթուն։ Գործադիր կոմիտէի անդամներ 
Յակոբ Կիրմիզեան եւ Ղազարոս Ունան ընտրուե– 
ցան կոմիտէի պատուոյ անդամներ։ Կազմի մնաց
եալ անդամները մնացին անփոփոխ։

Որոշուեցաւ ձմեռնային յաջորդ մարզախաղերը 
կազմակերպել 2017 թուականին, ամառնային 
մարզախաղերուն հետ հերթական դրութիւն 
ստեղծելու համար։

ԵՂԲ. ՀՐԱՉ ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ Հ.Ս. ՇԱՐԺՈՒՄԻ 
ԵՒՐՈԱՍԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԿՈՄԻՏԷԻ ԱՆԴԱՄ

ԳՈՅԺ ԵՂԲ ԽՈՐՀՆ 
ՀԻՐԱԶԵԱՆՒ

Յ
Հոկտեմբե– 
րինտեղի ու– 
ն ե ց ա ւ 
Հ.Ս.Շարժումի Եւրաս– 
իական շրջանի հին
գերորդ համագումա

րը, որունմասնակից 
երկիրներու պատուի– 
րակութիւնները ներ
կայացուցին կատար
ուած գործունէու– 
թեան եռամեայ հաշ– 
ւետուութիւն։

Համագումարին ողջոյնիխօս– 
քով հանդէս եկան Հ.Ս.Շարժումի 
ներկայացուցիչներ եւ բարձրաս
տիճան հիւրեր։

Առաջին օրը տեղի ունեցաւ 
շրջանային կոմիտէի անդամներու 

ընտրութիւն։ Ներկա
յացուած վեց թեկնա
ծուներէն կոմիտէի 
անդամ ընտրուեցան 
առաւելագոյն ձայ
ներ ւսպահովածչորս 
ներկայացուցիչներ, 
որոնց կարգին՝ Հ.Մ.– 
Ը.Մ.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենա
պետ եղբ. Հրաչ Շմա– 
ւոնեան։

Այս առիթով իր
եզրափակիչ խօսքըփոխանցեց 
Եվրասիական շրջանի կոմիտէի 
գլխաւոր քարտուղար եղբ. Բագ– 
րատ Եսայեան։ Իր պաշտօնավա
րութեան շրջանը աւարտելով, 
եղբ. Եսայեան յաջողութիւն մաղ
թեց համագումարի ընթացքին։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ
րոնական Վար
չութիւնը կը գու
ժէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուլ– 
կարիոյ երկար 
տարիներու հա– 
ւատաւոր Հ.Մ.– 
Ը.Մական, «Արտակարգ»
պատուանշանի արժանա
ցած Եղբ. Խորէն Քիրազեանի 
մահը, որ տեղի ունեցաւ 1 Նո
յեմբեր 2013 ին, Սոֆիայի մէջ։

Եղբ. Քիրազեան մասնակ
ցած էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի Զ. եւ է. 
Պատգամաւորական ժողով– 
ներուն։
(Մանրամասնութիւնները 
յաջորդիւ)
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ՑՐՒՈՒՄ
Լիբանանի մէջ թերթին 

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

ճշդուածէ 48000 լ. ո.։ 
Լիբանանէն դուրս թերթին 

բաժանորդագրութիւնը 
կը կատարեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մեկուսի 
եւ Շրջանային Վարչութիւնները։ 

Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 
կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ 

(Տարեկան սակ՝ Միջին Արեւելեան 
եւ Եւրոպական երկիրներ $70, 
Ամերիկա եւ Աւստրալիա՝ $75)։
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Ա
նցնող 95 տարիներուն 
մագնիսի ուժգնութեամբ 
բառ մը իրեն քաշեց Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական յաջորդական սե
րունդները։ Բառ մը, որ այ– 
սօր ալ իրեն կը կապէ միութեան միջին 

սերունդը, այժմ պատնէշի վրայ գտնը– 
ւող տղաքն ու աղջիկները։

ծառայութիւնն է այդ։
ծառայութեան մեծ դպրոց մը եղաւ 

ինքը՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ը, ուր նորահաս սերունդ
ներու մարմնակրթութեան համար հա
զարաւորներ եկան ու գիտակից զոհա– 
բերութեամբ տուին ինչ որ ունէին 
կեանքէն ու անցան։

Կարգը այժմ հասած է Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
ներկայ սերունդին, երէց սերունդին յա– 
ջորդած միջին սերունդին, որպէսզի ան 
եւս գիտակցի այս ճշմարտութեան եւ 
կարենայ անձնական մօտեցումներէն 
բարձրանալ գաղափարական մարդու 
վայել բարձրութեան՝ դառնալու հա
մար տիպարը կրտսեր սերունդին, 
որովհետեւ վաղուան սերունդը եթէ այ– 
լասերի եւ դասալիք ըլլայ, ինք պա
տասխանատուութեան բաժին պիտի 
ունենայ այդ մեղքին մէջ։

Հետեւաբար, միութեան միջին սե
րունդէն մեր սպասումն է, որ գաղափա
րական իր համոզումները սակարկու– 
թեան նիւթ չդարձնէ։ Ազգային-միութե– 
նական իր արժէքներէն ետդարձ չկա– 
տարէ։ Հաւատայ ու գործէ ամուր նկա– 
րագիրով, ուժգին թափով եւ անսպառ 
խանդավառութեամբ։ Արդարեւ, խան– 
դավառութիւնն է աղբիւրը Հ.Մ.Զ.Մ.ի 
նման երիտասարդական բոլոր տեսա– 
կի շարժումներու։ Խանդավառութիւն, 
որ հետզհետէ ծաւալ ստանալով՝ 
կը կազմէ սերունդի մը հաւաքական 
կամքը՝ իր ընդհանրական հարցերուն 
եւ մտահոգութիւններուն իրագործման 
ճամբուն վրայ։

Եթէ մեր այսօրը վարդագոյն չէ, 
պէտք չէ յուսահատիլ։ Եթէ անցեալէն 
ժառանգուած թերութիւններ կամ դըժ– 
ւարութիւններ կան, պայման չէ որ 
անոնք նոյնը մնան եւ չսրբագրուին։ Այ– 
սօրուան սերունդէն կ՚ակնկալուի 
չկրկնել հիներու սխալները, այլ՝ հետե– 
ւիլ այն գեղեցիկ գործերուն, որոնցմով 
մեր կեանքը Հ.Մ.Ը.Մ.ական ձեւ եւ դիմա– 
գիծ ստացաւ անցնող 95 տարիներուն։

Ինչ որ կ՚ընենք այսօր, իր անդրա– 
դարձը կ՚ունենայ վաղը։ Ու եթէ կ՚ու– 
զենք,– անպայմա ն կ՚ուզենք,– որ Հ.Մ.– 
Զ.Մ.ական գալիք սերունդները ըլլան 
առաքինի, զոհաբերող, կարգապահ ու 
հաւատաւոր, նման սերունդներ պատ
րաստողներուն հաւատքը պէտք չէ ըլ
լայ զգացական տրամադրութիւններու 
շարք մը, այլ՝ մտածուած, ծրագրուած 
եւ լաւապէս հետապնդուած ծրագիր 
մը, որ նպատակադրէ միութեան հզօ– 
րացումը եւ միութենական շարքերուն 
թիլով ու որակով բարելաւումը։

Սեփական ուժի գիտակցութիւնը 
պէտք է ըլլայ այսօրուան սերունդը 
առաջնորդող սկզբունքը։ Աւելի լաւ 
պատրաստուելու եւ աւելի լաւ գործե– 
լու հրամայականը պէտք է ըլլայ օր– 
ւան մարտահրաւէրը, որպէսզի Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական խօսքն ու գործը աւելի ազ– 
դու ներկայութիւն ըլլան մեր կեանքէն 
ներս ու աւելի լաւ ծառայեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
նպատակին։

Այս հաւատքով կ՚ողջունենք միու– 
թեան միջին սերունդը եւ անոր յաջո– 
ղութիւններուն մէջ կը տեսնենք 95 ամ– 
եայ մեր միութեան փայլուն ապագան, 
իբրեւ գրաւական ընդունելով ծառայե
լու, անսակարկ ծառայելու, անվերջ 
ծառայելու անոր պատրաստակամու
թիւնը։
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յ/ՆԴՐԱԴԱՐՁ

«ԺԻՐԱՅՐ ԵԻ ՍՐԹՈՒԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ» ՄԱՐՏԱԴԱՇՏԻ 
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻՆ 200 ՀԱՏԱՐ ՏՈԼԱՐ ՆՈՒԻՐԵԼԷ ԵՏՔ

«Հ.Մ.Ր.Մ.Ր ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ է, 
ԻԲ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ 

ԵՒ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐՈՎ»
Կ ԸՍԷ Հ Մ Ը ՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ՆԱԽԿԻՆ ԱՆԳԱՄԵԳԲ ՍԻՐԱՅՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նա
հանգներու Շրջանային Վարչու
թեան յարաբերական յանձնա
խումբին որոշումով, վերջերս հան
դիպում֊ գրոյց մր ունեցանք վաս– 
տակաշատ Հ.Մ.Ը.Մ.ական, Հ.Մ.– 
Ը.ԼՐ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
նախկին ան դամ եդբ. Վիրայ ր 
Սարգիսեանի հետ։ Հանդիպումը 
կատարուեցաւ Սան Ֆրանսիսքո– 
յի իր աշխատանոցին մէջ։ Եդբ. 
Վիրայր Սարդի սեւս ն տէրն ու

քամաս, աւդա վերջնականապէս 
հաստատուած է Միացեալ Նա
հանգներու Սան Ֆրանսիսքօ քա– 
ղաքը, իր կողակիցին քոյր 
Սրբուկ Սարգիսեանի եւ երեք 
գաւակներուն ու թոռներուն հետ։

Եդբ. Ժիրայ ր Սարգիսեան 
վերջերս իշխանական նուիրա– 
տըւութիւն մը կատարեց իր շատ 
սիրելի միութեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սան 
Ֆեռնանտոյի «Մասիս» մասնա– 
ճիւդի նոր մարգադաշտի կառուց–

տնօրէնն է «ՎԻՐԱՅՐ» ոսկերչական հաստատութեան։ 
Լիբանան ծնած ու մեծցած ան աշխասոսնքային ծրա– 
գիրով տարիներ ամբոդջ ապրած է Ափրիկեան ցամա– 

ման նպատակին։ Մարզադաշտը պիտի կրէ «Վիրայր Ել 
Սրբուկ Սարգիսեան» անունը։ Մրագիրը ներկայիս 
կը գտնուի շինարարական փուլի մէջ։

Զրուցավար՝ ՍիլվաԳրիգորեան
Հ ՍԱՆ ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ

սսաԼլր ղարւ ասլրուսԼ 
ատարած մեծ րնտացաԾ ՀհՍ ՚Լ ՚Ս ր շլ 

հկնքին վրայ՝.

Սեր պրոյցը սկսա

Հ Մ Ը Մի կեանքէն մկջ իր ծաուայութեամ՝բ, վաստակով

Սիրայր եւ քոյր Սրբուկ Ս՝արգիսեաններ /այն

&
մին ան պա տ ա ս

տ ա

ա ս տ ա

տով մը կր դիմաւորեն զիս իրենը գրա սենեակին մկջ՝. Այս

ա րւա

աղգաս

րունդի Հ .Լի՝Ը ՝Մ՝ ականներու ջերմ հանդիպում մըն կ ան, նա

եւ կ ա մրջո ւմ մը անցեալի եւ ապագայի միջել՝. Լիիտքերր

կը հոսին աղատօ ատակները կր տողանցեն անարգել,

զարգացնելու համար, պկտք կ անգւ 
ս կ ա ո ւտ եւ որպկս մարզիկ՛. Արւաջին աո. 
լիկ՚, 1947 թուակ անին : Սկաուտական տա

ւսրւողջ մարմինի մկջ՝հ 
ս
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սկաուտական եւ մարզական զանազան 
պա տ ա ս խանա տ ո ւո ւթիւններ ո ւ ստանձն– 
ման։ Հ–Մ՝Ը–Մ՝Է յարկին տակ կ, որ ծա–

Հոյր
ղակիցիս, որ իր կարգին ՀՄԸՄէ

նօթացած եմ նաեւ. Սրբ ուկին կո–

ա տ-

ատասրւասա– 
, տարիներով 

ս իննս ո ւնա–

Շ րջանա

թեան ան դա մ՚, վերտին շրջան ին ստանձ՜

«Ամէն հայորդի պէտք է իր 
կեանքին մէջ ունենայ առողջ 
դատողութիւն, լաւագոյնին 
ձգտելու ներքին կարգապա
հութիւն, իււկ Հ.Մ.Ը.Մ.ականը 
բան մըն ալ աւելի, որ կը կոչ– 
ւի ազգային գիտակցութիւն, 
որովհետեւ ազգային գի
տակցութիւնը կը հանդիսա– 
նայ կորիզը ծառայութեան 
օրինակելի հանգամանքնե
րու վրայ բարձրացած բարո
յական անխորտակելի այն 
կազմակերպութեան, որ կը 
կրէ Հայ Մարմնակրթական 
Ընդհանուր Միութիւն անու
նը »:

թին ներկայ իրւս վիճակին ու ձերւք բե

րած նուաճո լմներուն մասին յիշեցն ե–

տասնամեակներու րն թա ցքին գերա

զանցած կ ինքզինք կա զ մա կեր պ ա– 
կ ան, տնտեսական եւ բարոյական

տաս

ս

>

րապկս շատ լաւ յա ր ա բեր ո ւթիւնն ե– 
րու մէջ եդած են դա ղո ւթի քոյր կ ա զ–

էյ գիւզտոս

եկեղեցիին հետ՝. Այսօր, երբ կը նայիմ 
ԼԼմեբիկ ա հասակ ւսրւած նոր սերունդի 
ներկայացուցիչներուն, հոգիս կր խց–

գայլիկներս այսօր վարչական պա տ ա ս խւսն ա տ ո ւո ւթիւ ններ 
ս տան ձնած ՀՄԸՄ-ակ աններ են եւ իրենց աշխատւսնքր կր 
վարեն րստ միութեանս սկզբունքներուն եւ Հ Մ Ը Մ ի վայել

ա

աստանի անկախութենկն

ղբ– օ՝ըրայր Լլը պատղա սր ասճսուըաց ՀհՍ • /. ՝Ս –աղանսե– 
փաղանգին՝. <^Հին դպրոց՝))ի վերջին մոհիկաններկն ան 
ւսւատայ, որ (^նուիրեալ եւ օրինակելէ հայ արււսջնորգնե–

Մեը հան գիպո ւմր, որ աւելի քան մկկ (եամ տեւեց, համեմ– 
ւած կը նաեւ քոյր Սրբուկի օգտաշատ միջա մ տ ո ւթի ւնն եբ ո վ ՝ 
Ան ճիգ Լքղյ^յլսյեբ եգբ՝ Մէր այր ի խօսքեբ ո ւն վաւերական

թիւնը կը թրծուի ազգա յին իտկալներ ով ու Հ՝Մ ՝Ը ՝Մ՝Է ոգիո վ, 
եւ իբըեւ այդպիսին կը ծաո.այկ իր ազգին ու հայրենիքին՝))՝.

Այն հաըցումին, թկ որոինք են Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է մեծ րնտ ան իքին 
գլխաւոր մաըտահըաւկըները այսօը, եղբայրը իբըեւ ներկայի 
հըամայական նշեց, որ շրջաններու մկջ պկտք կ կարւուցուին 
մամանակի ոգիին յարիր մ ա ր գահ ա մ ա լիրն եր, որոնք իբըեւ 

րաժ՜եշտութիւնը– <^Ամկն հայորդի պկտք կ իր կեանքին մկջ 
ունենայ արւողջ դատողութիւն, լա ւա գո յն ին ձգտելու ներքին 

պատմական իրողութիւնները։ Ըայց Արբուկ միայն այս շկր.

թիւններր, յատ

ա

քեթպո 
սրմար կ , 

որ Լրբանանր Ա էչ ՀհՍ ՝ԼՀ ՝Ս ՝^ տարազով Ա արզադաշտ կ իջնեն 
օտարազգի մարզիկներ– (^էնչո ւ պկտք կ րնթացք տայ տյս 
երեւոյթին՝)>, հարցուց ան քիչ մը վրդոված դիտել տալով, որ 
Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ե նաատաեո մեա ւն ւաոեեեւ $ե. մեաւն ւաո քՅ՜անաենե– 

կւսրեւոր կրւուան կ, մանաւանգ օտար երկինքներու տակ

Մեր զրոյցը թաւախցաւ շատ մտերմիկ մթնոլորտի մկջ 
ւսււիթ տալով բոլորիս, որ սըտբացօըկն արտայայտուինք էբ՜

որ կը կոչուի ազգային գիտակցութիւն 
գիտակցութիւնը կը հանդիսանայ կորխ

ւ ազգային 

թեան օըէ–

ատ

տարիներու,

Հ–Մ՝Ը՝Մ՝տկան ամոլին հետ մեր զբոյցր րնդգրկեց նաեւ ձեր վաստակն ու պա տ կան ելիո ւթ եան զգացումը, ան աւել՜ 
Յոլ՜5՝ ^Ւնչպկ ս մարդկային կեանքը ունէ հանգրուաններ 
ծնունդկն մինչել մւսհ, Հ-Մ՝ Ը ՝Մ՝ ա կանն ալ միութենկն ներս
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կր բնոբոշոլին նախ ստանալու (դի՜ 
տութիւն, զարզացո ւմ, դաստիարա - 
կութիւն), ապա վերադարձնելու Լպա– 
տ ա ս խան ա սւ ո ւո ւթիւնն եր եւ նիւթա– 
րարոյական նեբդբումնեբ\ ել ի ւքեբֆոյ 
ս տ ա նձնեյ ու հ ան դ բ ո ւ անն ե ր ո վ»– Եդ֊ 
բայրըքիչ մը երկար կանդ արւաւ վեր– 
9ինին իւայ> ոբ ստանձնման հանգըր– 
լանն է– ան այս մասին խօս եցա ւ օրի– 
նւսկելի դաստիարակի մը նման պատ՜ 
մե/ով, թէ ինչպէ՛ս օր մը <^Աս պ ա ր է զ՝)՝) 
օրաթերթին մէֆ հանդիպած է ՀՀ(/ասիս՝>՝> 
մասնաճիւզի նոբ չէնքի գն մ ան ի 

րայրները միւսձայնութեամբ կը քուէ

արկէին նոր կեդրոնի բացման ի նը–

((քՀազմատաս

«Երբ կեանքը մեզի կու տայ, 
երբ կը յաջողինք մեր անձնա
կան բարօրութիւնը հաստատել 
մեր սեփական կեանքին մէջ, 
պէտք է պատրաստ ըլլանք նա
եւ մեզի հետ բարձրացնելու մեր 
հաւաքական կամքը՝ թռիչք 
տալով մեր ազգային երազնե
րուն ու ձգտումներուն, դառնա
լով ջահակիրը ազգային նպա
տակի մը, պարտաւորութեան 
մը թէ միութենական կարեւոր 
գործունէութեան մը։ Այլապէս, 
ի՞նչպէս կարելի կ՚ըլլայ մեկնա
բանել Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Բարձրացիր– 
բարձրացուր» կարգախօսին 
իմաստը»։

զինք մեր անձնական բարօր 
հաստատեւ մեր սեւեաևան ւ

աստ

ազգային երազներուն ու

գային նպատա

լոր ւլ. ո ր ս ւ / ւ ս ւ / ւլս ս ա ս ս ր. յհ ա ւ+յ ս , 
ի նչպէս կարելի կ րլ/այ մեկնաբա՜

ոգեւորիչ մթնոլորտ՝. Չկրցայ անտար

բեր մնալ այս գեղեցիկ պատկերին զփմաց եւ այդ պահո 
վճրւեցի ջահակիրի ղեր ստանձներ այսինքն տա 

նական միջոցներով՝. Ահա ա յս է, զ ո ր կ ուզեմ լուսարձակի 
տակ ա րւ՝1յ ե ւ իբրեւ ստանձնումի վերջին հանգրուան՝. Երբ

«ՍՂ1ՐԶԻԿ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ
• Եղբ. Յակոբ Կիւլիւմեան (Սիտնի) 300 $
• Եղբ. Գառնիկ Մկրւոիչեանի Սիտնի այցելութեան 
առիթով՝ Եղբ. Յովհաննէս Մարտոյեան 100 $

ՏհօՑՏ, 
քծտհւօո /^շշշտտօհշտ 
& <3|քէ 1է6էՈՏ

8օսրյ ՒԽրորոօսԱ - ՕօրՁ –/\րրո©ու9 Տէրտտէ - 8օ79փւՅՈ 8Խց. 
8©ւրսէ - ԼցԵջոօո

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

8–րո9ւ1։ հրՅէշհ@ցօԽ©որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հր9էշհԵօ7@հօէրո9ւ1.շօրո

հ. ս. 8օր/տյւծս & շօ.
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ը ԻՆՉՊԷՍ ԳՐԱՒԻՉ ԴԱՐՁՆԵԼ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ
ՄԵՐ ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԴԷՄՀԵՐԷՆ Ի՞ՆՉ ԿՐՆԱՆ* ՍՈՐՎԻ

ի Բժ. Շահէ ենիգոմշեան 
ՍԱՆԹԱ ԳԼԱՐԱ֊

դիրքեր <

բայց այլեւս չունի անցեա լի իր արւա

ամաչխարհայնացո ւմր եւ արդի ար^եստաղի– 

իւաղին օրէնքները՝. Փորձա– 

ատ կանիշներ են՝. Սենք ա կւսնւս– 
տես կ ր լ լանք մեծ կա զմ ա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ ղեկին երիտա

սարդ արւաջնորդներոս յատկանշական թիլի մը յայտնու– 

եւ երկրորդ հեզասահ գործակցութիւն երի 
րեց ղեկա վ ա րն եր ո ւ միջես։

Վ) ատմութիւնը կը հասաս տէ, որ Հ–Մ՝Ը՝Մ 
հիմնադիրներ–– Շաւարշ վձրիսեան, <իրիգո 

կա զ մա կեր պո ւած եւ միասնական կաղմակերպութիւն, մէկ 
հովանիի տակ համախմբելով մինչ այդ խուլօրէն միացած 
մաոոաեան ա ե ո ւմռներն ու ս ե ա ո ւտ ա ե ան ևտ ւմբեր ր։ ք-^աւո 
երը ՀհՍ ՝ԼՀ–Ս ՝ օրիսազասացաւ, Լ, ա ւա ր շ ՝ք՝րրս եա Ա արդէԱ Լւա– 
հատակուած էր (1915) եւ Հփնդլեան անդամ չէր հիմնադիր 
մարմնին՝. ի)ւ֊րեմն, ինչո՞ւ երեքն ալ ա 
րօրեն նեատուա հիմ֊

նադիրները՝.

ուր հա մա գո րծա կցո ւթիւնը կը դեր իշխէ, ուր երիտասարդ եւ Պատասխանը կը գտնուի այն փաստին մէջ, որ երեքն ալ 
զիրար կր լրացնեն ու կ ամբողջացնեն՝, էբեքն ալ հա ւա տ լա

այլ կա զմա կեր պո սթեան ն ման, նման 
անոնե՝. Մեն օ եո օա^աւերենօ եր ետ ա~

կզրի կարիքներուն ՝. Անոնք արմէքներու հանդէպ րնդ՜

ո ւ նեն ա

արւա

ըիքխ պէ^ք

լս ն եւ անցու 
միութեան կեանքին մէջ՝. Անոնք յաջոզեցան, որովհետեւ իրա–

չիլրը արմատա

սա

րու հետ գո րծա կցեցան

: Աեղի նման կացմակերպո ւթիւն–

ցութեան մշակոյթին ազդող գործօններէն:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԹԱՐՄ
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԿՈՐՈՎԸ

1910 թ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԿՐՆԱՅ 
ԼԱՒ ՕՐԻՆԱԿ ԾԱՌԱՅԵԼ

լոզ՝. Ս սզ զը Կրացսց այս զ՚աստը, լժց Հ, ՝ս ՝՜ 
Ը՝Մ՝ի հիմնադիր դէմքերր որքա՜ն ատակ 
էին՝, ի դէպ, Չյ^-րդ դարու սկիզբի մարտահ–

նեբուն միջոցները կրնան օգտակար ըլլալ 
լուծելու նաեւ Չձ.–րղ դարու սկիզբի մեր 
կարդ մը մարտահրաւէրները՝.

արււսշրս ըսդտանուր տեսլ 
կա ր իքն եր ո ւն յարմարելու

փար մը, սթաթուս քո– 
, որ կր պահանջէ մտա–

թիլն՝. Այդ թարմ դաղափարները դերիշխե–

Ընկերութիւնը բարեւիոխել

կիրքէն, երւան դէն մինչեւ ^իր իգո ր $ ա կո բ՜ 
եան, որ ղեկա վա ր եց մեր կա զմա կեր պո ւ– 
թեան միաձուլումր եւ եղաւ հայ ազգային 
արեաաետ, Տ մո րւն ա / ո ւ1 նաեւ ք^ու1հաննես

>
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աո.աջնորդութիւնը եւ իմաստութիւնը,

սերունդը, երիտասարդ եւ տարեց, շատ բան ունէ 
ս որ վ՛ելիք հիմնադիր դէ մքեբ ո ւ իրարու հետ դոը՜ 
ծակցութեան եղան ա կ էն՝.

Հ՝Մ Ը Մ հիմնո ւեցա ւ 1918-^ն, բայց նախորդող 
տ արիները 1910-1914 ամէնէն կա զմ ա կեր պչա կան 
տարիներն էին՝. Այդ ժամանակ, Հինդլեւսն ա մ էն էն 
տ ա ր եցն էր, 3 ա կո բեան միջին տարիքի, փրիսեան

ա մէն էն երիտասարդն ու ամէնէն գործունեան՝.

ՀՒնդլեան իմաստունն էր, յարգուած եւ փորձւսռու 
դաստիարակը՝. Յակոբեան համազօր էր ւսյսօրուան

գործադիր խորհուրդի ղեկավարին, որ ոչ միայն 
մարզիկը հա մա խմբեց, այլեւ անձնական օր ինա կո վ

առաջնորդեց, նիւթապէս եւ բաըոյապէս աջակցելով 
ծ ր ա դիրն եր ո ւ՝. ք^այց իր ա կան ո ւթի ւնը այն էր, որ ու

ժական երիտասարդ գործիչ ի^րիսեանն էր փոփո

խութեան իս կա կան մղիչ դէմքը՝. Ւնք միւսն եր էն

առաւ, բայց ինքն էր որ իրականա՜

1911 ~ին ՀհԱ՝արմն ա մ ա ր զ՝Խ թերթր հրատարակելու,

Պէտք է նշել, որ 1910-^/2/ ի^րիսեան միայն 25 տարեկան էր՝. 
կ ակնածինք երբ ակնարկ մր նետենք նուաղ քան հինգ տարի–

Հինդլեանն է՝. Ան հայկական սկաուտու

վրայ–~ հայկական ո ղիմպիա կան արւա

Բ

ներկայացնողը՝, Ե ւ ո վ է դոըծնապաշտ խորհրդատուն, ւսռա–

մրցաշարքի հիմնադիր, ՀհԱարմնամարզ՝>՝> թերթի խմբագիր, 
արւաջինը, Հինդլեա նի եւ 3ակոբեանի հետ, հայկական ս կ ա ո լ– 
տաեան շարժումն նաՒսւսձեռնոո. <^Մաոմնամարո)՝)ե մէ9 հա / 

ջին սկաուտ առաջնորդը եւ նոյն ատեն նիւթա պէս ամէնէն 
առատաձերւն օթակցողը (հԱաըւ1՝նամաըղ՝)՝)ին՝. <էրիդոր Յակոբ– 
եանն է՝.

ո

/ *-/ Ս ալ / լ / 4՜՜/ * * ՚ I է I ՜ *** չ *** I է I

աթլեթիզմ կիրարկեն, Աղեքս անդր իո յ

1 ր զա կան շարժումի ս տ եղծ ման մղիչ ուժ՝.

Երեք ղեկավարներր աշխատանքի 
էին, զիրար ամբողջացնող ու լրացնող՝.

ԳԱՐ ՄԸ ԵՒ ԱՆԳԻՆ
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՒ

ատ աւ

ա տ ո ւ

րան՝. Տպաւորիչ է այն, որ ի^րիսեան շատ արադ բազմաթի

տարիքին 24֊29։ քժէեւ, ճիշդ է, որ ինք չէր 
կրնար այդքան նուաճումներ կատար ել 
առանց իր երէցներուն ուղղութեան, ս^ակ–

Աշխա րհաքա ղաքա կան պայմանները այսօր մեծապէս 
տարբեր են՝. իբրեւ ազդ մենք վ եր ա պը եցանք Յեղասպանու– 
թենէն եւ անհատապէս յաջողութփւ֊ններ արձանադլյեցէնք՝. 
ՀՄԸՄ– դարձաւ համաշխարհային կազմակերպութիւն՝.

Այժմ ու նինք ան կ ա խ պետո ւթիւն՝. Այսոլ–

բային աշխատանքին կարեւորութիւնը՝.

Օրինակները բաւ1 մաթիւ են - 1909-^7

ՅորԼԸ, ո3 դռ.ներ կր բանայ անոր դիմաց՝. 
Հինդլեանն է, յարգուած կրթական մշակը, 
դաստիարակը եւ Ակիւտարի դպրոտԻն տնօ

րէնը, որ ՝իրիսեանի առ.իթը կ ընձեռէ, որ– 
պէսզի իր աշակերտներուն հետ կիրարկէ

ԸԸ 4/2 մնան գրեթէ նոյնը, այսինքն դարձ

եալ մեր դիմաց կր ցցուի այն հարցումր, թէ

՚էսյր մը եւ անգին, մենք սկիզբի օրերու 
հետ բազմաթիւ զուգահերւներ կը դտնեն ք՝. 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ այսօր ունի միջին տարիքի փս՜ 
կոբեանի տիպարով ղեկւսվարներ , որոնք 
յաջողած են իրենց անձնական կեանքերուն 
մէջ, լաւ կարւա 
ա ռ ա տ ա ա տ ո ւ ներ են՝. 1էենք

ա–տ
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նի նման դաստիարակներ 
եւս: Մեզի կը պա կս ին

վառ. երիտասարդները։

ճիշդ է, ոը ՝ԸրՒլ

բացառութիւն մրն էլ

զայն, բայց ա 
տարե օր քժեւաԼ

ատա

Ւն՜

նակակից, նո րօր եւս յ ՝իրիս–

տ աղաւր ս պղտք ղ յա յտ սա

րեր ուին։ Այս երիտասարդ

մեծ րնղ ունակութիլ ննե՜ 
րով մեր շուրջն են։ Մենք

/1 լյ ւ յ ա ւլ ս֊յ լ / ս ս ււ ււյ չյ ա ս

ցային, հաղորդակցութեան, 
տ եղ եկա տ ո ւա կ ան ա րհես–

տադիտութեան տիր ա պետ

նին

թիւններ:

Բ

տուած փայլն/

ընել։ Այնպէս չէ ա– 
վի երիտասարդ ղեկա վ ա րն եր է : Մենք 

քապէս ունինք երիտասարդ ղեկավարներ, որոնք իրենց 
րջիններէն կր զանազանուին միջա զգային իրենց հմտոլ–

տեղն ու առիթը։

էս ւա տայ, լժ՜ղ ս եեք եեք ւրա– 
ռաջնորդել մեր կ ա զ մա կ եր– 
աշխարհին նման, ասիկա

Մեր հիմնադիր երեք դէմքերը զիրար ամբող^ացուցած են, 
եւ իբրեւ իյումբ գործած են։ Տարեցներր զօրակցած, ա 
ցած են երիտասա ա՜

յս սթս լջ ւյ * * <- V/ լ / սլ ւ լ / ս ր ւս ւյ ւ-ւյ I՛ ՚է^ ս ււ ւ-^ւս ւ-ւյ յ ւյ ւ ւյ յ

որուն հետ մենք պէտք է փորձենք գտնել հասարակաց տեսլւս–

եւ անոր տարիքը իրենց համար հարց չէ եղած։ Անոնք հասկը– 
ցած են երիտասարդութեան արժէքը, քաջա լեր ած են ուժւս–

սեր ու Տա ւաքա Լլա ն դրտ ա զցո ւլօբւն  ր ս 
լան փրիսեաններու կարողութիւններ 
որպէսզի նորօրեայ փրիսեանները ոտ 

տ ա ր իքի 20-40 սահմանը ամէնէն արդիւնաբեր եւ նորու 

կը ցոլացնէ երիտասարդութեան էոյսը– Մենք պէտք է դո ընե

լու առիթը տանք անոնց բարելաւելով եւ արդիականացնելով 
աշ խտտանքի մեր մեթոտները։ Անոնք ունի ն կարողութիւն՜ 
ներ փայլելու ել առաջնորդելու իրենց հասակակիցները եւ 
մեզ:

Հաղորդակցութիւնը ան*

թեան մր աւելի մեծ օգուտ

թիւն է կազմակերպու՜ 
: 2011 թուականի ճ^-րդ 
Հ-Մ-Ը-Մ- ունի երիտա– 

տ ես լա կան մը։ Մենք խօս– 
քի սահմաններէն շա տ ան դին դտնո ւո ղ հան գր ո ւանի մը մէջն 
ենք– մենք ի վերջոյ շօշափելի քայլեր կ առնենք այժմէակա– 
նացնելու համար մեր աշիյւստւսնքի մեթոտները։ Հիմա ա նհը–

ըիքի սերունդը։

կցութեան միջոցներով եւ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ

ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

իթներ։ Անոնք օգնելու մեծ կարելիսւթիւններ ու նին։

հանդէպ, միաժամանակ միութեան ընծայելով իրենց կորովն 
ու թարմ մտածողութիւնը։ Երբ անոնք զգան, որ ողջունելի

են, անձն առու

նի օրինակին։ Մեզմէ անոնք որոնք փորձառու են պէտք է 
յանձնառու մնան, բայց մենք պէտք է որոնենք, փնտռենք, 
վստահինք, զօրակցինք, աջակցինք, դաստիարակենք եւ խնա

մենք նոր փրիսեանները։ Այդ տաղանդաւոր երիտասարդ ղե~

ժեշտ է, բայց եբիտասարդութիւնր եթէ ինքզինք թումբին

տ ա , հաղոբ՜

առաջնորդներ եւ երիտասարդ մարզիկներ, բայց 
յղմավարական ծրագրումի հանդիպումներուն րն–

տ ա ս ա ր ղ ո ւ

ա րւո ւ տ ա -

նութեամբ կազմակերպութեան յարւաիււ տար դիրքերու

հասցնելու երիտասարդ, կարող ուժեր։
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Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԽՄԲԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ 
ԵՒ ՎԿԱՅԵԱԼ ԿԱՐԳԻ ՄԻԶ֊ՑԱՄԱՔԱՄԱՍԱՅԻՆ 

ՄԻԱՑԵԱԼ ԴԱՍՔՆԹԱՑՔ ԹՈԲՈՆԹՈՅԻ ՄԷԶ
Հ Թղթակիցէ 
Հ ԹՈՐՈՆԹՕ տ ա

ա ո ւտ ա

ան (Հհ՝անատա)1

ա~

յբ եւ եդրո եացաե ԱԼլաուտաց ա ս 
մբին կազմակերււլութեամբ, ւքիջ~

ս 
րոնթոյի

Կիրակի, 25 Օգ 
էնթ ՝Բւսթրինղ շբջւսնի

յրացեւսլ դա–

2013֊/^, քծ՝ո– եւ Սկւսուտ • իյոբհուրդներու անդամ–

ի՚մբ պ ետ ո ւ հիներ

ԲԱՑՈՒՄԸ

մէջ, մ ւս սն ա կց ո ւթեւս մբ 9* ան ա տ ա յի 
շրջան էն 24, Հարաւային Ամերիկայէն 
13, Աւստրալիայէն 4, Արեւմտեան Մի՜

Միացեալ *Էք ա հ ան դն եր Էն 3 դայլիկ– 
արծուիէբ արի-արենո/շ, երէդ-ւսար–

տ

1 ո ւթեն էն ետք, 
յի Շրջանային

ունենալիք դրա

ա–

ա 11 դ ր ա - 
րն թա ցք–

թիլն

՝ռ մւս–
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կեր պո ւի Թորոնթո1Ւ մէջ, հիւրրնկալութեւսն քաղցր պա ր տ ա– 
կանութիւնը վ ս տ ահելո վ Դանատայի շրջանին: դալեանին եւ քոյրեր Թա/ին Հ՝ինտոյեանին ու Ալին Պ ա ղ տ ա~

ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ

Ս ե9՜ոամ աօամ ասա

նեբուն ա ո.րն թեբ դա ս տ իա բ ա կելո ւ նորահաս սերունդները 
կակուղ թաթիկկն մինչեւ երէցները՝ եւ այն ակնկալութեան՝ 
ղո ր շրջաններու պա տ ա ս խան ա տ ո ւ մ ա ր մինն ե ր ր ու նին

խմբւս պետ-խմբւս պետ ո ւհիներ ր ՝ իրենց վարած պա շտօնն ե–

ա ս ւ/ւ

թիւն՝

քոյր՜եղբայրներուն հանդստու աստ

րնթւսցքին նիլթերը ա րւանձ–

նիկ *Լ,աղարկթեան իր կող՜ 
/աստուած յիշատակի ըս– մէջ, ապա խմբակին կողմէ

իրենցմէ՝. Ապա՝ խօսքը հիւրընկալ 
շրջան ին Դ աՂ

ասա

թիլն ս ա ա նձնելու՝. Օրուան

մար մինները, 
որոնք իրենց ջերմ հ ի ւր րն կա լո ւ~ արւիթր

նւՒ1–ՐԸ Ւր էար՜

ա–

ա -
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Դասրնթացքր րնդդրկեց նաեւ, սկաուտ

նիւթին պ ատ աս

ա տա

խմբւս պետ ո ւհին եր ր եր եկ ո յեան մեկնեցան բանակավայր :

Դա սընթւսցքին յայտագիրը րնդգրկեց խւսղեր, որոնք աւե– 
լի ա շխո ւժացո ւցին մասնակիցները՝.

սագրողրս ս եր գ ա յո ւլ<ր եա ս բ՝. Աասսագրտա 
նիւթեբոլ կողքին, հաբց ու պատասխանի ձւ 
փ ո խանցո ւեցան չորս դա ս ախօս ո ւթիւններ •-

–կաց եւ մարմնի լեգուն («8օճ^

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Դասընթացքին վերջընթեր օրը, յետմիջօրկին, բանակող 

ները ւսոփթր ունեցան նաւա պտոյտ ով վայելելու *Լ,իակարայի 
ջրվկժները, իսկ երեկոյեան, Ակնթ Դաթրինգի ակումբին մկջ 
անոնք ընթրիքի հիւրր եղան ՝ք^կմպրիճի մասնաճիւղի վարչոլ–

ՓՍԿՈՒՄԸ
Դասընթացքի ւի ա կ մ ան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 

Հինգշաբթի, 29 Օգոստոս 2013-//Խ։
Դրօշակի արարողութենկն արւաջ, կեդրոնական *֊Լարշու.– 

թեան սկաուտ ական ն եր կա յա ց ո ւցիչ եղբ. կարպիս Դա պա ս ա -

մեծամասնութիւնը ի^ե

նթոյի մասնաճիւղի վարչութիւնր կ ա ղմա կ եր պեց բարի

բ/օսք արւեելող, արււսշրս Կերքժրս ասդրադարճաւ այս երեւոյ

թին, որ նմանօրինակ ձերւն ա ր կն եր ո ւն րնդհանրապկս նա

խատ ր ա մ ա ց ր ո ւթեա մ ր մը կը մկկտեղուին կւսգմւս կեր ոլոգ

ներն ու դասընթացքին մասնակցողները՝. էյղրայրը կարեւո՜ 
րութեամբ ընդգծեց շրջաններու պատասխանատու մ ա ր մին–

Օգոստոս

մասնակցո ղներր ընթրիքի

րանակավայր մեկնելկ արւաջ

կն կա / ո ւ

տակցութեամբ, յիշեցնելով

ստացած գիտելիքները լաւագոյն ձեւով կը փոխանցեն ու կը 
կիրարկեն իրենց սկաուտա

եկեղեցւոյ հոդեւոր հովիւ էքեղրիկ Ծ ՝ Վ/77^՞ ք՝արիքեանին եւ 
գեղեցիկ գո ւգա գիպո ւթեա մբ մը վ ւսյելեցին (Ժ՝եմի ԷԼրւաջն ո ր գ

պա տ ա ս խ ան ա տ ո ւ մ ա ր մինն երը ընկե– 
րային ջերմ մթնոլորտի մկջ հիւրըն

կալեց ընթրիքի երեկոյով մը՝.

Դասընթացքին մասնակիցները

յորդորներն

թացքի մասնակիցներու.ն /քԸՈ ւթիւննա -

ցին քաԼք աքին տես արժ՜ան վայրերը,

Դասընթացքին վերջընթեր գի շե

րը, ՝ք^ կ մսլր իճի մւսսնաճիւղր գասըն–

նիւթերու պատրաստ 
կայացման իմաստով՝.

աուտա
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ն վհատ՝.

կին թելադ–

ա–

րյսայաօ Հքւն դասըԱրացքրս ս ա ս ս ա դցո ւ/Մսա ս ^ւսսար ՝. Սղ՜ 
րայրր իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Վանատայի Շրջա

նային Վարչութեան, ի մասնաւորի (Ժորոնթոյի եւ իէմսլրիճի 
մասնաճիւղ եր ո ւն, որոնք իրենց բացառիկ հիւրընկալոլ–

էյ ղր այրը իր խօսքին աւարտին ջերմօրէն գնահատեց կեդ

րոնական Սկւսոււոա 
ապահովեցին գաս 
անւ/երւսւս ահ ս.ոո

Փակման արարող

ժացքին յսթսղութիւնր շնորհիւ իրենց 
կզութեան եւ անձն ուիր ութ եան՝. ԼԼն 
րնթացքին մասնակից շրջաններու վար՜

թացքով՝. խոլորին տէրերը անոնց վրւսյ մնացին անշարժ, վւոր– 
ձելուէ կասեցնել բաժանման պահը, ապա յո ւդո ւմն ա խ ա ուն 
ձերւք֊ձերւքի շղթւսյո լած բոէոք1Ը միա բեր ան երգեցին տ ե–

չութիւններն

ԵՂԲ. ԿԱՐՊԻՍ ԳԱՊԱՍԱԳԱԼԵԱՆԻ 
ՄՈՆԹՐԷԱԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԲ

լք՝ա գթեց եղբօր եւ խմբապետն եր ու

կատարուած աշխատանքը^ 
դիւնքր անպայման մօտիկ

ա ւի եր ու ւԼր ա յ աղ գայինք կրօնական 
ւքշա կո ւթա յին անեղծ արժէքներ վւ

// արդրս, Հ^-Ս-ԱՍր Կեդրոնա

կան Վարչութեան ատենադպիր ^^ք1՝

շ րջանն երը,

ասոր ապացոյցր նորահաս այն սե–րու,

վ եր լա
յՒն

լս տ ա

ա լի մասնաճիւղին կա ղմ ա կեր պ

իրենց կը միանային նաեւ Հարալային 
ԷԼմեր իկա յի խմբւս պետն երը, որոնք 
մասնակցած էին դաս րնթացքին, ին չ– 
պէս նաեւ նախկին խմբապետներ, 
որոնք անցեալին գործած էին եղբօր

Սկաուտ • Խորհուրդի ւսնդամները, 
տեղւոյն պատկան ւ1՝աբմիններր եւ մաս–

ւ/ասնակցած է

գիտելիքներով

բւսրձրացուր՝ք)ին թելադրականութիւնր՝.

են իրենց պա ր տ ա կ ան ո ւթիւնն եր ր րւյ՜

տ ա

օս–

տեղի

նա տայի Շլանային

դոր
ղեցւոյ հ ան դիս ա ս ր ահ ին մէջ՝. (Լրւաջին 
հերթին հրաւիրուեցաւ Հ՝Մ՝Ը ՝Ս ՚ի Գա– ա ս ա

ա -

նա տ ա յի

Ս կ ա ո ւտ

Շրջանային Վարչութիւնն

Խորհուրդը՝ որոնք խտագո՜

ու
աւա– որ շրջանի
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մա սն ա ւո բ ի @՝ ո բ ոն թոյի եւ Հէմպրիճի

111 Ո Լ Ա1 111

11 111

մինկն ետք՝ տեղի

թիւն։ տայի ք՝ ա բ ե ջ ան Ա

նա կիրն եր

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ԽԱՌԱԿ ԱՐԲ– ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՀԵՏ

ուատ ա–

ս ա

ակիրակի, 4 Սեպտեմբեր 2013 ՜ին եղբ–

եանի բնկերա կցո ւթեա մբ ,

բնղհանուբ դիծ եր ո ւ մէֆ իյ

տաղի

հակիրճ ձեւուք նեբկայացուր չաբթոլան

ընթացքը

>/\Հւէհ էհ© շօրոթ1©րո6ոէտ օք

1Հ՜տ էձւ և1 ր-յրյ է
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2013-2014 տարեշրզանխչեմփիրնզ լիկ»ի 
Ա. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՐՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺՆՒՈՐՈՒՄ

՚՛ Գ, Թորոյեան 
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

. ---------  Աեպտ եմբեբ 2013-^րՆ սկ սա ն<^Տեմվւիընզ
՜ ՜ ՜|| 2013-2014 տարեշրջանի Ա– հանդըր–

ա ւանի մբցումնեբը՝. 32 խումբեը, բաժնը– 
լած ութը խմբակներու մէջ, կր մրցին տի– 
ըանալու համար այս տարուան բաժակին՝. 

Յոլոբ երեւոյթնեբը ցոյց կու տան, ոբ պայքաբր պիտի կեդբո– 
նանայ վեբջին տարիներու մ եծեբ ո ւն միջել. ՀհՊ ա բ ս ա՝)՝), Պա~ 
(էրն ԱիւնեՒս եւ Աէա/ Ա^ատոետ տետոոսեն ուՒսաւոո Թեևնա–

Ա– խմբակին մէջ, չորս մբցո ւմնեբ է ետք, տակաւին ւսնո– 

դիրքը, սա կայն ան միայն մէկ կէտով կը դեըագանցէ Պայէը 
էեւեըքուգընը՝. Վեր^ինը, իր կաըդին, մէկ կէտ աւելի ունի 

սքո վ,խո ւմբեը ո ւն յա րախիկ այ 
սն բախտոբոշ՝. Այս խմբակին 
յաղթանակ աբձանադբած է եւ 
կցութենէն:

/Տ* խմբակին մէջ Աատըիտի քէէալը աբդէն իսկ ապահոված 

մէջ, Ռկ ալ Աոսիէ տատ ո

կը մղեն եըկըոըդ դիըքին համար՝. Հոս էուվէի կացմն է 
անակնկալը՝. Ան ցարդ ոչ մէկ յաղթանակ արձանագրած է՝. 
Հեր ջին երկ ու մըցումներուն իտալացիք սլէտք է յաղթեն, այ– 
լասլէս թուրքերը կամ դանիացիք կրնան զիը ենք գրկել եր կար 
ճամբոըդութիւննեըէ՝.

Պ" խմբակի ամէնէն ինքնավստահ կագմը Փոյրիւյ Աէն վէեը– 
մէնն է՝. Ան ապահոված է ւաջոըգ. հանգրուանի իր մասնակ– 
ցութիւնը՝. 3 ո ւն ա ս տ ան ի Օէիմւիիաքոսը անոր հաւանական 
ընկերակիցը կրնայ ԸԷԼա է՝ Պենֆիքւսյի կագ մը այնքան ալ չի 
տպաւորեր եւ արդիւնքները փայլուն չեն, իսկ Պելճիքայի 
Անտըըլէխթը արդէն իսկ դուրս մնար ած է՝.

0** խմբակին մէջ Պ այէրն (քիւնիխ անսխալական է։ Ման

Ս/՛/^փ/՛ կազմը՝. Չեխիոյ ւԼէթորիան իր չորս մրրոսմներր սււար– 

կատարէ առ. ի պարտականութիւն՝.

Ե՝ խմբակին մէջ մրցակցութիւնը սուը է Չելսիի, Շալքէի 
եւ Պազէւի միջել՝. Ամէնէն ապահովը կը թուի ըլլալ Չելսիի
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կր պա յքա ը ին եր կր որ դ դիըքի տ իր արման համար՝. Գերմանա

կան կազմը աւելի հզօր կ եւ աւելի դիւրին մըցումներ ո ւնի՝. 
Ո՝ումանիոյ Աթկո լային մասնակցութիւնէ/ ձեւական կ եւ ան

Զ* խմբակին մկջ սուը մրցակցութիւն կայ երեք զօըաւոը 
կազմերու միջել՝. Աը ս ենա է կր դրաւկ Ա– ղ իըքը։ Անոր կը յա– 
ջորդկ Ւտալիոյ ^յաւիոէին՝. Ան Անդլիոյ կ ա զ մին կր զիջի միայն 
կոէեէ/ու տ ա է/բեէ/ո ւթեա մբ։ Ամկնկն անակնկաէը Գերմանիոյ 

կ՝. Ան կը դրաւկ եր բորդ դիբքը երեք 
ջին երկու զիըքերկն։ Հետեւաըար, յա

ի՝ խմբակին մկջ Աթէեթիքօ էիատրիւո յւսզթանակկ յաղթա– 
նակ կը սուրայ՝. Ան այս տ ա է/եշէ/ջ ան ին թկ Ապանիոյ եւ թկ՛ 
այս մըցաշաըքին դլխաւոը թեկն ած ո ւն եր կն կ։ թ. դիրքի հա– 

կը դիմա դրաւկ՝. Այաքս ի կազմէ/ միշտ երիտասարդանալով 
ինքզինք ի վիճակի չկ պաէ/տադըելու, մինչ Աելթիք եւրոպական 
մակարդակի վըայ միշտ ալ մնացած կ է ո ւս անցքի վըայ՝.

թի ւն

ա

կցո ւթենկն՝.

ւկած կ երկրորդ հանգրուանի իր տոմսը։ Անացեաէ երեք կազ

մերը Ա– Ակ՝ Մի է ան, Այաքս Ամսթերտամ եւ Աեէթիք կը մրցին 
ճրՀՀկրորդ դիըքի տիրացման համար՝. Միլանի կազմէ/ կորսրն– 

ւանի վիճակաձդութիւնը տեղի պիտի ունենայ 16 Գեկտեմբ 
է/ին եւ մըցումնեըր կր վեըսկսկին 1( Փետըուալ/ 2014-^/2/։

Ցարդ, մըցաշաըքկ/ կոլ-սքոըըլ/ն կ վ/ոըթուդայցի ըիսթի 
նօ Ռոնա/տոն 8 ևուոմ՝.

եղի պիտի ունենայ 24
Մայիս 2014 ֊^ն, Լիզպոնի մկջ՝.
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Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 
ԴՊԲՈՑԻ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱ՜ՆԴԻՍՈՒԹԻՒ՜ՆԲ 

400 ՓՈՔԲԻԿՆԵԲՈՒ ՄԱՍ՜ՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ

ս տ

է ետք տեղի ունեցաւ, ինբ խո ւմբե– 
մաբզիկնեբու մետալներու տուչու– 
ն Հ ՝Մ՝ Ը ՝Մ՝ ա // ան նաևւեհն ա ա ս-

քեթ՜պոլիստնեբու ձերւամբ՝.

քեթպոլի յանձնախումբին

աչէսատանքնեբով, ամառ.նային դպ բ ո ցբ 
լաւապկս ծարււսյեց իբ նպատակին մ Է կ 
դբօշի տակ համախմբելով աւելի քան 
400 փ ոքբիկն եբ: Եղբ՝ Պ ա լկ ո զ եան անդ–

ելի

Հ Րաֆֆի Սիւլահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

> ՛՛լ յ/ > “
Նո. ւո ւս ահ ա տ

լս բ զ բւս քս եբ ո ւ, 
եղբայրը մետա

աննպաստ սլայմաննե–

4 ևբկբի քւսղւս–

ամւսրւնային դպբո–

9Ը՚՝
մաբզիկնեբու հսկողու–

զի դաստ

ԼԼմարւնային դպըոցի աւարտին, Գի~ 
բւսկի, 15 Սեպտեմբեր 2013-^րն, (^Գկոբդ

քեթպոլի

լի քան 400 փոքբիկնեբ իրենց մասնակ

ցութիւնը բեբին պ ա ս քեթ պ ո լի դպբո

ցին՛. 15 խումբեբկ բազկացած զ պբոցի

ցՒ

Ապ ա^ սբա

ա–

թիւնը՝. երկ–

բոբդ տեսեբիզի ցուցադրութիւնը՝.

Հանդիսութեան վերջընթեր բւսմի–

մաբ զիկնեբ բ իրենց զնդա

բը նեբկայացը֊ 
նոզ տես եբիզը,

մասին՝. Հէյեըկւս– 
ն եր ը դիտեց ի ն

ցան եղբայրներ

ՏՒգր ան Գտնա

նախկին մար

զիկներ, մար

զիչներ եւ պա

տասխան ա տ ո ւ~ 
նեբ՝. Այսպէս,

16 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375)



•1*1*1* 9* ւՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱՃԻԷՂ

եան, քմ ո վ մա ս Է*նքն ա տ ո ս եան,

փ ան եան, %արեհ Ատեփանեան, 
Սարդիս կ^րատեան, Ներսկս Սար

դիս եան, կոկորդ Լքւսւեան, Խաչիկ 
Սաւեան, Ման օ Մա ր դւս ր եա ն, 
Սերմ Փալապանեան, քոյրեր ԼԼնա~ 
հիտ Մարդարեան, Ա/ին Աարկոս– ըսաւ– (Հհայ Ծնիլը պատիւ Հ, Կայ 

ապրիլը պայքար կ, Հ Մ'՝ Ը ՝Մ՝ ա կան 
րլլալր կր կնա կի պատիւ կ եւ հայ

«Հայ ծնիլը պատիւ կ, հայ ապրի/ր 
պայքար կ, ^,ւսյ մերւնիլը յաղթա

նակ ե մեհաւեաո-են ևւօսռեոր

գկն վեհափաո-ին խօսքերը յիշեԷ"վ 
սահանաւ հաւրր րսաւ, թկ վեհա–

հայրը

ամարւնային դպրոցին աշխա–

տանքը, նչելո վթէ Հ Մ Ը Մ ղ մուարու՜ 
թիւններր ւքիշտ յաղթահարելով կարո

ղացած կ դաղութին մկֆ րն ա կ ան ոն 
կերպով շա ր ո ւն ա կ ել իր աշխատանքը՝.

՝ԸաԿանայ Կայրր րսաւ, /ժղ Հ-Ս ՝Լ՝Ս ՝ա՜ 
կան փ ոքր իկն եր ը բեմին վրայ իրենց 
միութեան դր օ շա կա կիրն երր դարւնա– 
/ով, Էիենց դրօշակը ստացան նախկին 
մ ա ր ղ իկն եր կն ՝. Երջանկայիշատակ վա ղ–

կը, մեր մեծ միութեան մաղթելով 
նորանոր յաղթանակներ՝. կրկին 
սւք եոռ՝ ոոոճ Գւսլա լճեան հանոես

ո.ւսջ նահատւս

ա~

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՀԱՒՒՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ^

Հ Րաֆֆի Սիւլահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

իրակի, 21 Լուլիս 2013-^/2/, աւելի քան 350 քոյը՜

Այդ °ր սովորականկն տարբեր եււանդուն եւ 
խանդավառ. մթնոլորտ մր կր տիրկր բոլորին 
մօտ՝. Սկաուտական կանչերն ու աղդայնաշունչ 
փկ-ւսրծ ո ւիկին հԼլա ւա դո յն՝հ ը, ա ր ի~ա ր են ո յշին 

ւաստ՝հը կր դ՚յիդկի Ա^ՒղՒ^Ւ մօտակայ ւիողոց–

ները, բոլորին

տա

Աո.իթը սկ աո ւտա

ՀՄ ԸՄ ի սկաուտր հաւա

տեղի ունեցաւ ՀՄԸ՝Մի Հալկպի մասնաճիւղի Ակաուտ–

Խորհուրդին հ ո վան ա ւո ր ո ւթ եա մբ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հ^՚էկ^ի մաս՜

ցաւ Աւլածն ո ր դի եւ Փոխ Աւլածն ո ր դի աստիճանի տ ո ւչո լ–

աուտական իրենց եր–

տող քո յր –եղ րւս յրն եր ր արիական շարքերկն

մԻր վոհմակի եր ա մն եր ր

էս որհուրդի ատենա

տ

րեց նորակաղւք երկց-պարման միաւորի քո յր֊եղբա յրն եր ը, 
բոլորին մաղթելով կորովի աշխատանք՝.

ստացան երկւսստղի վկայական՝.

դայւիկ-արծուիկ միաւորներու կար–

եւ §–րդ դասարանի պետական քննութիւններո ւն յաւա12՜Ր7
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՐ

մ Թղթակից
Լ ՊԷՅՐՈՒԹ

ւպներ՝ ղորս հա գո լած կ էն թոէո(1Ը 
տսերագոյն անդամկն մէնչեւ ըՍ՜ 
աւտ– Խորհուրդէ երէգագոյն անդւս–

Ւ(՝լ11կՒ< Օգոստոս 2013-/7 երե~

սը՝ ապրելոզ հսա սը ՚7էյրոպ^ր յա՜ 
տ ո ւ կ մթնուորտը եւ յէշելով Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է 
Պէյրութէ յատուկ նշանաբանը «Մէ՛կ 
մասնւսճէւղ՝ Սկ կ րնտ ան էք՝Խ՝.

ր ա ս տ ա կ ան ա շէյ ա տ ւսնքն եր ը ս կ ս ան 
3ո ւնո ւա ր 2013-/.Ն։ 3աջորգող քանէ մբ

յճէւղայէն ձե– 
էրագործման: 

ա րւաջէն չորս օրերը 
յատկացուած կ էն բանա կաւք այրէ մեծ 
ձերւայէններուն՝. էքրկուշաբթէ, 12 Օգոս

տոսէն՝ բս 
կր պարղու

րւայէն աշէյ

կէրը–

ա–

ա Լլո լ սբր 
դաշտէն մկջ վերջէն գոյքէ զետեղումով 
վերջ գտաւ մա սնաճիւղէն 2012-2013 
տարեշրջանէ տարեկան բանակումը՝.

Պասօէնթւսւէ Աարմ Օ-էւ– ոէն մկջ 11

ատ

կր ներկայագնկէն Հ-Մ–Ը՝Մ՝է սկաուտա– 
կան չորս ճէւղերը եւ կր կաղմկէն ծա–

կր տեսնկէն «//ա յր աքա ղ աք՝)՝)էն կեգրո՜

Ւր

էր թեմա–

սյ-

արւասրյ որեւէ աշրյւստաեքր սուաղեղ– 
ման ու որեւկ ճփդէ էյնայմւսն՝.

Հետեւաբար՝ Հէնգշաբթէ> 8 Օգ ո ս - անակավայրէն դրօշակէ կայմր կր

տ ա եքե եր ո վ՝ սվաուտաղա ե յատուկ 
կաղմակեբպութեամբ, 160 մա սնա կէգ– 
ներ ու աննաէյրնթագ թէւով՝ էր տեւո– 
ոուքՅ՜եամո ե>ո.ոմժոմ եւ սեաուտաեւսն կ ձերւայէն

սքան չելէ ո գ էո վ:

ԷԼյս արւէթով ե, 11 Օգ ոստոս 2013-^2/, գայ– 
էկ աստէճանաւորական կ ա ղ -

Յանակավայրէն մեծ ձերւայէնր 
կը ներկա յագն եր մ եծ շուկայ մր՝ « 1^1311»,

Պկւոք չկ մորւնւսլ նաեւ բաղնէքները՝ 
տաօ 9ուոե սարօաւոոումոմ ւոոաոան–

րամշակուած ն էլթեր կ հաւաքուած 
ամբողջ տարեշրջանէ րնթագքէն^ 
կը ներկայագնկէն Պկյրութէ փողողնե

րը՝ նոյնէսկ... էրենգ փոսերով եւ մա–

Յանակավայրէն ճա մբաներ ր էրենգ

ա–

18 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375)



ս օրերու ա շթա տ անքն եր էն

տէի մասնաճիւղր կր բանակէր մօտա

կայ հո զւս շեր տ ին մէջ՝. Այդ “ 
դի ունեցաւ միացեալ թարու 
Երեքշաբթի, 13 Օգոստոսին՝.

թումբերու յայտագիրներէն հարկ է

մէջ ցանեցին 10 շոճիի եւ 1 մայրիի ծա՜ 
րւեո։ 1Լւս արւեքժոմ ծնոոնեոր հելրաս հո

օրերուն կ ա զ մեցին Պէյրո ւթ հՀքա–

ա ո ւտ ա

երէցներ, հիներու երկօր– 
շաւ ^ասքՒնթա

նաճիւդի Ակ աուտ֊ Խորհուրդը, որ բարի

ստ պար մանուհիներ,

Պեւուսկան դրամատուն արիներ,

ա

տ ելա ճ ս ւո զ՝.

• Պ ետ ա

• Արի-արենոյշներու հհրւալի լի է յւի ըր՝>՝>, 
արշաւ եւ հանգրուանային թաղեր՝.

• Պ՝այլիկ–ա րծո ւիկներ ո ւ հանգրր– 
ւանային թացեր՝.

• Հրշէջներու դ ասաթօսութիւն, որ~ 
մ է ետք արիները այցելեցին մօտակայ

160 ս կ ա ուտն երն

Աւ

նին • Արա Ազատի գծաւ 
տանքային հանդիպում

մասնաճիւղին փոքր 
ը, վերջ գտաւ «5 արւաջ 
քայլերգի երգեցողու֊

նը գայմ՚կներ՛

• Պէյբութի շուկաներ աբժուիկներ՝.

• Եւ վերջապէս Պէյրութի միջազգա

յին օդակայան մոկլփներ՝.

ք^անակա վայրի մուտքին զետեդ–

կցո ւթիւն զւսնա– Փակման ա ր ա ր ո դո ւ թ են էն

ւած էր բանակումին պատի թերթը, որ 
կր ներկայացնէր Պէյրութի եւ ի մասնա–

16 Օգոստոսին, բանակավայր ժամա

նեցին մասնաճիւղին մոկլիները, 3՜6 
տ ա ր եկան, թիլով 15, ու բան ա կո ւմին 
կազմը ամբոդ^ւսցաւ՝.

Շ ուբ աթ, 17 Օդոստոսի յետ միջօր էի

ա–

Զ ո ր եքշւսբթի, 14 Օգոստոսին բանա– 
կավայբ ժամանեցին փոքր դայլիկները 
եւ արծ ո ւիկն երը՝. Այն ո ւհ ետ եւ սկսան

կաուտները կը կրէին բան ա կո ւմի յա՜

ցան դարձեալ հանդիպիլ իրարու՝.

*Լյերկաներու մեկնումէն ետք ծւ

տ տ զ օ տ ա

յ

տ

՝ ւս ~

տ ա

րջպարն ու քէֆր,

լիկներն ու արծուիկնեբը իրենց աշիւ

ձերւայիննեբը ու հաւաքել բանա կա վայ–

վայրՒն՛

2012-2013 տ ա
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սա

յ սա

Աննւսիյրնթաց իր

թեամբ, մասնակիցներէ

րիլ բնութեան ղ իր կր–.

կարելի է դիտել Հ Ա՝ Ը Մ ի Պէյրութի

մասնաճիւղի դիմատետրի էջով 
հէէբ։//քոշ€հօօ1<.շօւո/§րօսթտ/հօւո6ոշէ– 
րոշոեշւրսէ

ա~

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՐ

Հ Սկաուտ. Խորհուրդ
Հ ՊՈՒՐ6ՀԱՄՈՒՏ

մասնաճիւղի 2012-2013 տ ա~ 
բ եշբջան ի տ ա բ եկան բանա– 

էղի ունեցաւ 1՜8 Աեպտեմբերին,

տաբուան բանա կումին եւ իւաբուկ ա - 
հանդէսին թեմ ան էր : Արէց-պար ման ո լ– 
հի «–րաջ Նաղար)), աբի խումբը (^Ընկեբ 
Փանջունի)՝), աբենոյշ իյումբը <ձկիկոս՝Խ, 
գայլիւկ վոհմակը (^Պույ պույ մկնիկէ), 
աըծուիկ երամը <^կաթիլ մը մեղը՝$), մոկ–

րը եւ ձերւայիննեըր այս պատմութիւն– 
նեըուն կը վերաբերէին–. Խարուկահան–

ԳայւՒկ<

արւտու բա~

, ուղղուեցան րասաղա– 
Յչաբթի, 4 Սեպտեմբերին

մէջ–.

կիբակի, 1 Ա եպտ եմբեր ին աբի-ւսբե–
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄՍԱՆԱ

գիրները Շրջանային խմբապետ եղբ–111՜
կւսն գիւղ ր՝.

թիւզանգ Մկրտիչեան: Ան չնորհակա– 
ւո լ խեւն ւա ւտն եո մա սն աճ եւ֊Ո հ Ս ե ա ո ւտ -

րկյ Շիրինեան, Սարին 3 ա ր ո ւթիւն եան, 
Լիեղեդի Պուտագեան, Լիւսի ^երւճայեան,

ս տա–

օ– ճիւղի Սկաուտ • խորհուրդին

Շաբաթ, ( Սեպտեմբերին, պաշտօ–

սապետեաս ստաբաս 1Լւլ ււ 
վկայագիրն երբ եւ պկճեբը՝.

ճիւՂՒն սկաուտա

ա ա–

ԼԼնտոնեան, ա 
Պ ա ս մաճ եա ն, եան, մ ա սն աճ իւղին Սկաուտա կան մա ր մինն եր ո ւն, թաղականոլ– 

յբ, հա յր ենա կբա կան միութիւննե՜

եղբ՝ Սահա կ Պուտաբիքեան, ա րծ ո ւիկ 
եբամկն քոյր ՄիրԷյ (իրմմօ ստաբան 
թումբերու լաւագոյն անդամի վկայա–

Սկաուտ • Խոր 
կան կագմին,

տա

լլլ ՚–" լ՛ չ լ վ– / / լւ ււ ս ւյ ս

են մասնաճիւղին 95–ա մեա կի հան գի– 
սութեւնո եւ Ֆ ուՍպո/ե Ւսումոեն համւս–

սւ րյսբապետա– 
ան խոնջ աշխա– 
արե/ե եոաւ ոա–

լւեւ–
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Մ.Ր.Մ.Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՍ

Թղթակից
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

Օգոստոս 2013-^/2/ տեղէ

նակներուն հետեւելով տողանցեցէն 
մէնչեւ դրօշակէ կայմը՝.

էրենց

արէներուն, 
ար են ո յշն եր ո ւն, երէցներուն, պարմա– 
նուհէներուն, Սկաուտ - Խորհուրդէն, 
վւսրչութեւսն եւ մատակարար էյմբա կէն՝.

Տ ա մ ա էյ մբ եց 
մա ս նաճէւղէն

հայերէն 
օսէն՝Խէն ՝.

յարգել էյմբա–

մփոփեքով գէտ ե լէքն ե~

մասնաճէւղէ Ս կա ո ւտ

հաւատա  ր էմ 
մնալ սկաուտական դա~

մէացան դա յ լ է կ՜ա րծ ո ւէկն եր ը եւ մոկլէ–

ոստոսէն տեղէ ունե՜

ս ա

ա -

Հ.Մ.Ս.Մ.Ի ԱՅՆՃԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՍ

Հ՜ Թղթակից
Հ ԱՅՆ6ԱՐ

ա ո ւ տ ա ա–

Լքուս ա

- 18 Օգ ո ս տ ո ս 2013–/>ն, Այնճ արէ մէջ տեղէ ունե~ էերւ՝$) պարմանուհէ փաղանդը,

ք^անակումէն էրենց մա սն ա կց ո ւթէւն ր բերէն

Լք ասնակցողներուն րնդհանուր թէւ֊ն էր 178։

մա ս

թեան եւ արկածախնդրութեան ոդէն՝.

աշէյատանքներով եւ րնկերայէն պա

ար շ ա

տոլ

նաէյկէն էյմբա պետն եր, էնչպէս նաեւ մեծ թէւուէ համակէր–

նաճէւղէն կադմը,ս կ աուտները,
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էն քոյրերն ու եղբայրները երԼ/ կա ո ւտ

կերսլո վ օղ տակար ղերէն «Ց տեսութէւն» երդը եւ խանդա վ ա ո. տրամադրու՜անս ա կ ա ր կ

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹՐԻՔ՝ Ի ՊԱՏԻՒ 
ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ 

ԼԻԹԱՆԱՆԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ

: Ընթրէք էն

Ընթրէքէն բացումը կատաբեր եւ (ք բ^անայէն Վյսրչոլ– 
սն անունով խօսք աոաւ Հ–Ս՝՝Ը՝Մէ էէ բան ան է Շ րֆանա յէն

ղմա կեր պո ւթեա մբ Հ՝Մ՝~ 
ա–

շւսբթէ՝ 22 0դոստոս 2013֊//

հատ քոյր-եղբայրներր, որոնրնախա–

ա րւո ղ9, հա ս տ ա տ եր ան՝.

Ւ*ր եյօսօեն ա ւա ո տ ե

լք եծ ա դո յն

կեանքը տա

ոււքը էնքնէն նուա–

ա ՜

ա

Եղբ՝ ԷԼլաճաճեան բաբէ գալուստ մաղթելէ ետք ներկանե– 
րուն ըսաւ՝ որ բարարւէկ եւ յատուկ ւսրւէթով մը կաղմակեբսլը– 
ւած է այս րնթբէքը, յատուկ այն էմաստով, որ արւսթէն ան– 
դամը լյլա/ով Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է էէբանանէ րնտանէքր կր նուաճէ

տէրանա/ այղ բամւս կէն: 
Ընթրիքի ա ւար տէն, Հ՝է 
րՏո լքժեան ատենապետ ե

ա–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՖԵՏԵՐԱՍԻՈՆԻ ա֊ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԳԻՍՈՒԹԵԱՆ՝

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԻՒՆԲ 
ԿԱՐԺԱՆԱՆԱՅ ՅԱՏՈՒԿ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ

լիբ ւսնանեան

100 -ամեակը՝. Այս ա րւիթո վ, նա~

խագահ Միշէէ Ս՛էէ յ ման շքան–

ն ան եան

ննեբով եւ100֊ամեակի շքա

ան դա մա կցած միութիւննևբ եւ

ֆեա եր

շարքին իին

Ա եպո ւհ

ՀՄ–

հի քոյր Արաքս Շիմ–

ա–լեմ՝>՝> միո ւթիւն ը՝.

յատ
ա ս
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Հ.Ս.Ը.Ս. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԻԶ֊ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 

12-ԲԴ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՍ

Հ Լոռի Պարազեան
Հ ԱԹԷՆՔ

նի Շ ր^ւսն ա

–մա սնւսճիւդ ային ճԳյ-րդ

տական ֆեւոերւսսիոնի Լքունիսյի բանւսկաւ/այըին մկջ, 23-24
111111111II

նենա լո // եղբ • Պետը

Կա ս ա ա ա ն, եւ 25 Օդ ո սա ո սՕդ

իյանատու ու ոս էիիքայկ լեանը–.

Բ ան ա կո Լմին մա սն ա կ ց եց ան 24 դա յյիւկ-աըծ ո սիկն եր, 28
աըի՜արենոյշներ , 6 երկց-սլարմանուհիներ, 15 իյմբապետնեը 
եւ Սկաոււո՛ Խորհուրդի 6 քոյրեր եւ եդբայընեը, րնդհանուր 
թիւ֊ 80 հոդի՝. ք^անակավայրը բաժ՜նուեցաւ եբեք հատուածի ութ՜իլն էիանուկեան–. էին իւօսեցաւ <(Տի ա դ թ ա կ ան ո ւթիւնը Ւ* դ՜

դա յլիկ-ա րծո ւիկներ

ն ո ւհին եբ ո ւ։

միբկն ԷԼթկնք եւ դ աղթականութեան կադմակերպումը արւա՜ 
թւն շբ^անին՝ք> նիւթին շուբջ՝. ^Ներկայացումը կատարուեցաւ

ԳԱՅԼԻԿ֊ԱՐԾՈՒԻԿՆԵՐԸ կան բաժնին մկջ, եդբ~ 3ակոբ Եթիմեան իւօսե–

նեբ դկսլի դ ան ա դան երկիրներ, ծանօթանալով տ ա բ բեբ ա դ– 
դեբու մշակոյթին ու ապբ ելա կ եր սլին ՝. ԷԼյս աշխատանքին ԷՀ) Բ համաշքսաբհային սլատեբադմ եւ 3

ն ա կան

ո ւն ա ս տ ան

լք ա սնա

ցելուք անոնց կաբիքնեբու ա րւաթյւյյհեբթո ւթ եանց, ինչպկ ս 
ան դբ ա դիտ ո ւիժիւն, անօթութիւն, պատերազմ, աո.ոդ^ապա– ՜ււնաստանի դբաւման շրջա նին 1941-1944։ 

ադդայինի հիմնադբութիւնր, համահայկա ա–

սահմաններուն մկջ դօբա

Բանակավայբ այցելեց օդաչու Սիսի վէեբ եթեքն իտ ի, 
լիկնեբուն բացատրեց օդանաւ 
բը։

1Լյս աշքսատւսնք

փՈյՕթ//// նեբկայաց

թիւննեբ դադութի սլագային շուբջ՛.

ԱԲԻ֊ԱՐԵՆՈՅՇՆԵՐ

նեցա ն փաուըր ՀԿԽ աէՒ 3>Ւքսի «Ռուբինա՝ֆ մասնաճիւդին կոդմկ քոյրեր 
իէ՝ոդա Պաբսամեան, կ/ուսւրրլ Տալրւոյեան եւ էյ բ ան ո ւ հի ԷԼպ– 
բոյեան նեբկայացուցին ՀՕՄ՜ի եւ Հ-կ Խաչի պատմութիւնբ

ԵՐԷ8-ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻՆԵՐԸ

աւա

կան դկ պքեբ ը կենդանի ձեւով ն եբ կ ա յա ց ո ւեց ան ս կա ո ւտն ե֊ 
բուն կոդմկ՝. Խ ումբին դաստիաբակչակ 
տադիբը բնդդբկեց երկու մաս–– աււաիս

նեբ, եբկբոբդը ձերւա յին եւ շինւսբաբւսԼ

ԷԼրւաքին օրուան նեբկայացումբ կատ 
նաստանի Շրջանային Սկաուտ • իքոբհու

ա ս ա

Ե բ կ ց՜պա բ ման ո ւհին եբ ո ւ ա շիյա տ անքն եբ ը բնդդբկեցին 
ա բ ա բ ա կ ան աշխատանքնեբ, չաբքաշութիւն եւ այցելու

էս Լաւբբոյբ տ ս ա դբ տ ա դա ն լժա ն դաբ աս:

Երէցները այցելեցին նաեւ Աունիոյի հբշկջնեբու կեդբոնբ 
ունեցան միօբեայ նաւապտոյտ մը դկւդի Հի իա կդդին՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

կղզիին ւքրայ անոնք այցելեցին մեղուաբուծարան մը, ծանօ՜ ԾՆՈՂՆԵՐՈՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Բանակումին վեըջին օրը, կիրակի, 1 Սեպտեմբերին, բա

նա կաւկայր այցելեցին սկաուտնեբու ընտանիքները եւ մաս–

տեղի ունեցան փորձառական սուզումներ ՝.

Բանակումի նաիւավերջին օրը մասնակիցները հետեւեցան 

մաըզումին եւ թկ շուները ինչպկս կրնան օգտակար ր/լտ/ 
անդամալոյծ եւ կոյր անձերու՛. կ՝ւսսաիւօս Աոպկրթ Աինաս– 
եանին կ րնկերանար ոստիկան զօրքի ներկայացուցիչ մը իր

իյմբային իյաղեբուն՝.

Բանակողները ա ո. Իրենց 
ցին բանակակայրր՝. Այ՜ 

ցելունեբը կկսօբին ճաշեցին բանակավայբին մկջ՛. կկսօբկ 
ետք, ծնոզներու ներկայութեամբ տեղի ունեցան սկաուտա–

թիւններ՛. քհո/որ բանակողները, ձերւքերով ամուը շղթայ մը 
կազմելով, եըդեցին տեսութիւնը երդը՝.

ՓԱԿՄԱՆ ԽԱՐՈՒկԱՀԱՆԴիՍԸ

2013-^7 յոբելեաններու տարի կ ՚. Բանակումէ 
օրը> Ուրբաթ, 30 Օգոստոսի երեկոյեան տեղի

մ ա սն աճ իւղեր ո ւ կազմութեան 90՜րւ/ մեակը եւ 89- ա մե ա կր, 
Հ-Մ՚Ը՚Մ՚ի հիմնադրութեան 95–ւսմեակը, ինչպկս նաեւ հայ

Իրենց անփոխարինելի օժանդակութիւնը բերին երկ 
սնաճիւզերու Ակաուտ– Խորհուրդներու քոյրերը, որո

ա ս տ ո ւթիւնն ու սպասարկութիւնը՛.

Անոնք ստա նձն 
նումհ բա<քփնը՚.

փարչութեանց կազմերու ներկայացուցիչներ, Շրջանային 
Ակաո ւտ - Խորհուրդի, Աթէնքի եւ Գ ոքինիոյ մասնաճիւղերու 
Ակաուտ • Խորհուրդներու անդա մներ, Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ի տարազա

ւոր շքանշանակիր քոյրեր ու եղբայրներ, նաիյկին էսմբւս պետ– 
ներ եւ յունական սկաուտական ֆետերասիոնի ներկայացու՜

ՒանաԼլոդ սերու առողշուրրեւս ս եւ ապաԿոզուրրեւսե Տա

մար իրենց կամաւոր աջակցութիւնը բերին հետեւեալ բժիշկ

ները–– Աակոբ Աւա գեան, Աըամ կ՝ա ս արճեան, Ա ա ը ո ւթիւն 
Պկրպկրեան, փաչկ Տկր կարապետեան եւ տիկին Աոլման ա:

ցիչներ–.

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ
ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՐ

ի Սերոբ Սահակեան
Հ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

ա ա դպրոցական տարեմուտի սե– 
մին, հակաո.ակ ծանրաբեռնը–

Հ Մ Ը Մ ի Եր ո ւս ա ղկմի Ակ աուա ■ Խոր

հուրդը որոշեց կազմակերպել շրջան ին 
ձհձ-րդ ամարւնւսյին բանակումը, ի հեճուԼ

Արդարեւ, 18 Օգոստոս 2013-^7 առաւօտուն, մօտ յիսուն 
արի-արենոյշ, դա յլի կ-ւս րծ ո ւիկն եր բարձրացան Բեթղեհէմ

տա կ՝ո ւմի՝Խ կոշուած կրօնական համալիրին պուրա 
ւնո օր ապրեռան սեաուտաեան Լւ ա ո ս. ու սար օոմ,

գային նոլիրական յանձնարւու

որ նման տղաք տա

նինք մենք՛.

26 ՄԱՐԶԻԿ. 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375)



Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

Հ.Մ.Ո.Մ.Ի ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇԲԶԱՆԻ

ՄԻԶ֊ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 43-ԲԴ ՄԱԲԶԱԽԱՂԵԲԲ

Հ Տ. Շ. ՜
V ՄՈՆԹՐԷԱԼ

նթոյխ հ՝կմպր իճի եւ հիւրաբար րիշներ պա ր տ ո ւ

-13 Հո կւո եմբեր 2013 ~ին ՝ 
| | Մոնթրկալի Հոլկճ Պ ուա

Պ ո ւլոնիոյի երեք մար– 
.. սսյււքւււյ՝,նեքւււ (եամարւոա–

I ս • / ւ. ս էլ սթ ւ֊ւյ լ

զիկո ւհիներ ո ւք:

գիւնքները, այնսլկս մր որ զանազան 
մասնաճիւզերկ քով-քովի եկած քոյր– 
եոոա ւրնեոր, Հ -Մ Ր -Մ■ ա 11 ան ՝-, ա ւ> ա ւ> ա ա

ՕՀ7, բազմաթիւ համակիբնեբու ներկա– 
յութեամբ, մարզախազերր շարունակ–

մթնոլորտի ւմ1^ջ^ մտերմացան 
հետ, երգեցին ու սլարեցին մինչե.

<~ե ան ա տ ա յի շրջանի միջ՜մա սնաճիւզ ա–

տօնական մթնոլորտ 
իրենց շոլրջ–.

եղին երգիչ Գէորգ (Լրթինեան եւ

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

ՄԱՐՁ.ԱԽԱՂԵՐՈՒ

ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

լայս՝Խ սրահին մկջ՝. 
ճաշկերոյթին ներ–

ո ւն ե–

ցաւ

հ անդ կսր <իՓ ա -

ա յ գտն ո ւ եց ա ն

մասնակցած բոլոր

կո լհիներր, ոմանք 
ուրախութիւն ճա

ռագայթող դկմքե–

Կիրակի, 13 Հոկտեմբերի յետմիջօրկի 
նեց 
գիսութիւնը, ոլէճ Պ ուա Պու/ոնիոյի

բա զմ ա թի

սութեան ներկայ կին Հ-Մ՝Ը–Մ–ի Կեդրո–

կան Լ/ոմիտկի ներկայացուցիչ ի1 աֆֆի

միններ ու եւ միութիւններու

ցուցիչներ–.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

Ապալալ 250Հ աւելի մարզիկներու եւ ըս– 
կաուտներու տ ո զ անցքին : Փակման 
հան դիս ո ւթեան տ ո զ անցքր սկսաւ դբօ՜ կա զմա կ եր պիչ

շա կ ակիրներ զիկ-մ արզիկու հիներըւ Պ՝ ան ա տ ա

թոյի, ք^էմպբիճի, (^է/ար դար ապատ եւ ո ւթեան ան դր ա - 
^Ահաւասիկ, ՀՋ֊բդ

յանձնեց մաբզա

փկները

սի/քի հւսւատազոզ անմահ զեզի զաւա

մարզիկները, որոնցմէ ետք Լքոնթբէա–

արի~ւսրենոյշները, արծ, 
եւ կակուզ թաթիկնեբբ՝.

վրայ կր համախմբէ մեզ, իբրեւ մէկ եւ

տ տ ա

ա տ ենա

աստ

թիւնը

դիրր Հա մա զ գա

յինի ՀհԼԼնի՝)՝) պար ա–

ց ո ւցի չն եր ո ւն ՝.

&ետմիջօրկին, Հ՝Մ՝Ը–Մ–ի Պ՝անատայի 
շրջանի միջ՜մասնաճիւզային Հձ~րդ մար– 
զա իյա զեր ր հ ա ս ան իրենց աւարտին, 
սա կայն անոնց յիշատակներն ու յաջո–

մ ա սնա կիցներ

43-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ 
ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

ՊԱՍ-^ԵԹՊՈԼ/ ԿՐՏՍԵՐՆԵՐ 
1– թորոնթօ 
2– "քթմպրիճ

ՊԱՍՀԵԹՊՈԼ/ԵՐԷՑՆԵՐ

1– Լքոնթրկա/ 
2– քձէմպրիճ

ՖՈՒԹՊՈԼ/ԵՐիՑՆԵՐ

1– Լքոնթրկալ

2« թ՝որոնթօ

ՖԼՈՐ ՀՍՀԻ/ԵՐԷՑՆԵՐ

1– Լքոնթրկալ 
2* թ՝որոնթօ

28 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375)



ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ ,

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ Ս՜ԻՕՐԵԱՅ ՍԵՄԻՆԱՐՐ

Հ Տ.Շ.
Հ ՄՈՆԹՐԷԱԼ

նթացիկ տարեշրջանի իր գործու

նեութեան ծիր էն ներս՝ կիրակի, 15

կ՝ ա ն ա տնյ

մա կերպեր մարգ ական պա տ ա սիյ ան ա տ ո ւն ե~ 
ր ո ւ միօ ր եայ ս եմինար մը, որ տեղի ու նեցաւ

ա–Օնթարիօ նահանգի կանւս* 
նանոք Ւն՝)՝) պանդո կին //է

Ս եմինարը սկսւսւ արւաւօտեան մամր 9-30-ին։

ն եր, Կարգիչներ եւ յ

ցան 27 3 ո Լ լիս էն 3 Օգ ոստոս 2013-^2/, Երեւա նի մէջ–. Ան ներ–

ա տ ա

նիւթերը–– Լ/եմինարի դաստ ժինով ներկայացուեցաւ

- կ՝ան ա տ ա

Ապա, րզական վեր ելքին՝)՝) նիւթը–.

Եղբ– Պ՝բի*1ոբ Գերձակեան ներկայացուր (^էիարգիչի մր գի–

կիրն եր ը օրակա

Սեմինարի մասնակիցներր մեծապէս 
հատեոեն նեոեա ւաոուած նեւ 1մեոո՝ ՝ք^ա9ւ

թիլն մաղթեց

Արրւս յա յտ ս սց դա ս արւօս ն եր ո ւն:

Միօրեայ սեմինարը վերջ գտաւ յետ միջօր էի 
մո 4–30–/ր2/, արււսԳ ն ահ ա տ ա և՝)՝) ռաււեոնու1՛

ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375) 29



Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 16-ՐԴ ՀԱՒԱՔՍ

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

Հ՜ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

0 մաշիւաբհւսյին եբ իտ ա ս ա բ դա կան մչակութային փոիյանակմա 
\լաուտական հաւաքն անցկացուեց Աեպտ եմբեբի 4~14հ7 0 ման ում–հ ա մ ա ւփւ ա ս տ ան -

գոստոսի 6-16-հ/ ո ւթ ա յի ս ո ւմ

անղկ ացուած

նակցությունը բեբեց Հ-Մ - Ը-Մ –՜ Հ • ԷԼ-՜ 
Ա կ փ պատուիբ ա կութիւնբ բաղկա

ցած 42 անդւսմնեբից–.

Բ

դա ր գւսցնել

Հ Մ-Ը Մ--Հ Ա Ս Կ ը նեբկայացնում էին եղբայբնեբ Տաբօն Պփւլիւմեւսնն ու Հայկ 
Ղաւթեանր, ովքեր հնարաւորութիւն ունեցան նեբկայացնել հւսյկա կան մշակոյթն 
ու ծանօթանաք ինչպէս հիւրրնկալող կողմի, այնպէս էլ մասնակից ԳՌ-ից աւել 
եբկբնեբի մչակութային աոանձնայատկութիւններին :

Ծրագրի չբթանակնեբում մասնակիցնեբն այցեքեցին իքասւսբ քաղւսքի պատ–բացայայտել

անակման րն թա ցք

տ ա բ բեբ եբ կբն եբ իցնաեւ ա անա ա ո ւ տ ապէս

Հ.Մ.Ք.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-Ի ԶՈԿԱՏՔ 
«ԲԱԶԷ 2013 » ՀԱՒԱՔԻ 

ՅԱՂԹԱԿԱՆ
< Թղթակից 
Լ ԵՐԵՒԱՆ

^^^՜՜2013» համահայկական եբ իտ ա~ 
սաբդական հաւաքը այս տաբի Մա ղ –

եբիտւսսաբդնեբխ ինչպէս Հայաստա

ա -

նուբ զաբդացման արւորթ մբցա

Ղ ոԲյ1Լ ւ1այեփց յաղթանակի բեբկբանքբ–.

30 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 9 (375)



ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ

պատանիները 1Լր ա գածի գագաթին ծած ան երին Ե ՌԼԼՊ՝ Ո ՅՆ Ը

(՜ 13ղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

եւ իրենը կ եանքո ւմ նոլաճ ած արւաթւն բարձունքը նուիրեցին

՜ա աղաղութեան սուրհասգ ակներ՝հ ծըագրուս 
//.7 ՜Ս ներարւնուած եըեիյանեըի հերթական ձերւք–

Ա Ս բերումը ԼԼրագածի բարձունքի նուաճումն

կր։ Շուրթ երկու պւսւոանիներից բաղկացած

նմկկը գիմաւոբեց ԼԼբագածի հաբաւային գագաթին։

3 աբ դո ւթիւնն եր ո վ եւ փ ո ր ձ ո ւթի ւնն եր ո վ լի ճանապարհր 

հնարաւոր եղաւ յաղթա հարել Հ Մ Ը Մ -Հ Ա Ս Կ ի սկաուա–

ների հետ միասին։

Յաղթանակի ր թեան անթաքո յց ղգացումո

ՀՀ– ՍՆԿԱԽՈՒԹԵՍՆԸ :

ԲԱՆԱԿՈՒՄ, ԲԱՆԱԿՈՒՄ, 
ԲԱՆԱԿՈՒՄ է...

^ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿՆԵՐ» ԾՐԱԴԻԹ)

Հ (Յղթակից
\ ԵՐԵՒԱՆ

արիքաւոր րնտանիքների երեխաների հա~ 
միսներ արւա^ մեկնարկած հհքՍարյա–

ո ս տո ս 
կ ա ո ւտ ա կ ա 

ցեցին 350 պատանիներ 

Գերէց–

ա–
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.Ը.Ա. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼՐՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՎԻՆ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՍ

Թղթակից
Հ ԼՈՍԱՆՃԵԼԸՍ~

ա–

ա–

ա սն ա՜

տրսւ

քձանակումին րնթացքին) 4~18 տ ա ր եկան ս կ ա ո լան եր մաս

նակցեցան շարք մր էսւս ղեր ո ւ, երդեր ս ո ր վեց ան, լողացին) ձե~ 
ոււսյին ա շիւ ա տ անքն եր կատարեցին) ն իզա կո վ նչանւսրւու–

դկսներու մասնակցեցան, ինչպկս նաեւ դիչերեցին վրաննե– 

ֆորնիոյ ո ս տ իկւսն ո ւթեն կն եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մի Արեւմտեան Ա՝• նա

հանգներու Շրջանային ^Լւս ր չո ւթեն կն ներկայացուցիչներ՝.

ո ս ա ո ս

ճիւղի հանրային յարաբերութեանց յանձ1 
ումկն լուսանկարներ ցետեղած կ ղիմաա

\\Դ\Ղ\՚.քնշԸ13Օօ1<.շօտ/հօտշոտէուԸոևւ եւ աս^հօւոշոշէւոշո–
Խ.օր§

«ԱՐԱՐԱՏ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱԶԳ. ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
27 Օգոստոս 2013-ին, Արեւմտեան Մ. Նահանգ

ներու Թեմի Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոս– 
եան Ազգ. Առաջնորդարանի «Սիւլահեան» դահ
լիճին մէջ ընդունեց այցելութիւնը Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
«Արարատ» մասնաճիւղի վարչութեան՝ գլխաւո– 
րութեամբ ատենապետ եղբ. Թոմիկ Աբրահամեա– 
նի։ Ներկայ էր նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան անդամ եղբ. Վիգէն Դաւիթեան։

Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան ողջու– 
նեց այս այցելութիւնը եւ բարձր գնահատեց 
«Արարատ» մասնաճիւղի բեղուն գործունէութիւ– 
նը, որ հպարտութիւն կ5առթէ ո չ միայն Հ.Մ.Ը.Մ.ին, 
այլեւ ամերիկահայութեան ու մեր ամբողջ ժողո

Ա՝օտաւորպկս 50 ծնողներ ու համակիրներ ներկայ եղան

ա ո ւտ ա

վուրդին։ Ան օրհնեց 
« Արարատ »ի վարչա
կաններուն եւ կամա– 
ւորներուն նուիրումը՝ 
մաղթելով, որ 35–ամեա– 
կի հանգրուանը ըլլայ 
նոր մեկնակէտ մը դէպի 
նոր նուաճումներ։

32 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375)



(ԵՂԲ ՎԱՐԳԳԷՍ ԷՍԿԻՊԱՇԵԱՆԻ 
ԱՆԹԱՌԱՄ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ՝)

ի՜ Հրաչ Տէր Սարգիսեան
Հ ՄՈՆԹՐԷԱԼ

, ե ս ա ս

ինքն ա դո վո ւթեն կ հերւու մնացող կերպարդ եւ քու ո ւնեցածդ 
բարեկամներուդ եւ ընկերներուդ հետ բաժնեկցելու անհուն

կր մխիթարեն ու

ոսւոո

յ

գեկան վիճակդ . . .

կիզբը

Կը յիչե՞ս սիրելի ընկերս,

ցիչ֊մարղիչներ, 
ասնաո ետ ա // ան

սա ա սն ա ւո ր ի լիրա՜

նանեան աթլեթիգմին ել ԼէյՎՍՄ՜ի թաղերուն ունեցած մեծ 
ներդրու ատկերացնել, թկ ինչքան

ուտ մեկնեցար այս աշէսւսրհկն եւ րլ արւն սու 
մատնեցիը ըն տան իքդ, հաըաղատնեըդ, աշակերտ– 
ներդ եւ միութենական քոյրերդ ու եղրայրներդ՝.

տ արւա պ կ իր ան բու

ս տարիները Լիղսլոն, 
եր րւարեեամուե՚եան :

ձուց անբաժան ընկերներ՝.

Որպէ ս մ ա ր մն ակրթանքի ապագայ ու 
չորս տարի օտարութեան մկ^ ապրելու^ 
դասընթացքներու կողքին, մենք մեր արւօ

նապներուն եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ը մտահոգող հար– 
ցերուն՝. Լք ենք ուխտեցինք աղդային մեր ծա– 
րւայո ւթիւն ր կատարել Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ^իջոցո վ, 
նոլիրուելով հայ պատանիին ու երիտասար -

ըլլան բարձը մակարղակի մարղիկներ, տի

պար հայեր եւ երկրի օգտակար քաղաքացի–

Սիր երի՛ ընկերս,

իր նկա–

ԿըյՒմս––

Անցեալ տա

որ իմ այցե/ութիւնս (Հպւստա

ֆիզիքական ն

այլ րԼ–ոլ–^յ սկսար մխիթար անքի խօսքեր ո վ

Այսօր մեղմէ յաւկտ բաժ՜նուած ես, բայց 
յիշա տ ա կդ միչտ վառ. պիտի մնայ մեր ս ր տ ե–

Վարձքդ կատար, սիրելի՛ եղբայր՝.
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

111
դրաւրշ քսոստուս Աել. 
սերնդակիցները եղա

111 ս Ա1 ո րտերուն ու հոգիներու ն ՒՐենՅ 
թիւնը իրենց կութեան մկթ կրեցին

յին հ պա ր տ ո ւ

ս րւր ա եք

ցկեանս :

«Պղաիկ Աբօ»ն կրնայ ֆիղիքապկս հերւացած րյյալ աշ– 
իյա բհկն, ս ա կա յն կասկած չկայ, որ Հ–Մ՝Ը՝Ս ՝ը կը շարունակկ 
սաւարւնիլ անոր հոգիին հետ՝.

ԵՂԲ ԲԱՐՍԵՂ ԳԱՒՃԵԱՆԻ
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

( Հ.Մ.Ը.Մ.ի Անթիլիասի Մասնաճիւղի Վարչութիւն
Հ ԱՆԹԻԼԻԱՍ

«Ո°վ կրնայ առագաստանաւ 
մը քշել առանց հովի, ո°վ կրնայ 

ընկեր մը ձգել առանց արցունքի...»։

1970–/, ն,

Անթիյիւսսի մա սնաճիւղի հիմնադիր Ժողովին մասնակցելով,

ա
ֆիղիքական, ղին յիշա տ ա կր թեան՝չ) շքանշանին՝.

ատա նքի դիրին ել ՀԱ արւա՜

ա–

Այդպկս կ պարագադ, ս 
ւսմեսէ ե ւ/եո ոուն հերւաոած “Կ ա ա ա -

Կելոզ յր շւս տ ա դ ղ եւ Լլւս տ ա ր լած դորսերուդ դաստաղը՝.

Պ՝ործի հանդկպ սկրը, սիրելի եղբայր, ինչսլկս սերնդակից– 
ներուդ, կարծես քեղի ալ տրուած կր ի ծնկ։ Պատանի հասա– 
կկդ անդամակցեցար Հ Մ Ը Մ-ին եւ ըմբրւնեցիր հ ա մես տ ո ւ~ 
թեան, նուիրումի, անձնազոհութեան արմկքները, եւ մանա– 
ւանդ (^թարձրացի ր-բարձրացուր՝^ նշանաբանի ոգին, ղա–

ԿԿԻ է

էյ ղբւսյր թարս եղը պիտի յիշենք իր ա յս յատկանիշներով՝.

Անցնելով կեանքի ճամբուն վրայ գտնուող եր իտ ա ս ա ր– 
դութեան հանգրուանը, եղբայր թարս եղ հիմնեց ընտանեկան 
բոյնը, եղաւ տիպար ամուսին, դուրդուրոտ հայր եւ ապա 
մեծ հայր՝. Ընտանեկ ան արւօրեային միացոլց միութենական 
արւօրեան՝. իբրեւ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղի

ստ, ան ա նցաւ Հ Մ՝Ը ՝ 
ւդւսհեո. ս տ ան ձն ե լ ո վ 

ցին մկջ՝. Այսպկ ս կր եղբայր թարսեղը, անտեսելով իր ունե՜ 
ցած պաշտօնները, ան միշտ դործած կ հա մես տ ո ւթեա մը եւ

Լյ *լ լ յ լ • / թ սյէ^ լ–լյ սթ Ա Ա ս լ ւ ս հ/ ւյ ս ք ւ ՚ Լյ ս ա * Լ/ * է՛

Անթիլիասի մասնաճիւղկն ֆիղիքապկս բաժնուած ես, Հ-Մ՝՜ 
Ը՝Մ՝ի Լի բան անի ընտանիքկն անակնկաւօբկն հերւացած ես՝. 
Տիուն մեկնած ես խիղճդ հանգիստ, իւա ղ ա ղ ո ւթեա մբ եւ պար– 

տ ա ե ան ո ւքժ/ւ ւն ո եատաոած ո / / ա ւ ո ւ ոո հ ո լ–

օ ա ս բ ո ւ ս ղ ր ա յ ահ ս տ ա հճհեց Հ^-Ս Լ Ս ր 
Լիբան ան ի ֆութպո լի ն եր կա յա ցո ւցչա կ ան

միֆա զգա յին

ասպարկղին մկֆ իւո ր ան ա՜

արւսթ թող երթայ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի ա րւա՜

Հողր թեթեւ գայ վրադ , եղբա յր թար

36 ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 9 (375)



ԵՂԹ. ՎՐԷԺ* ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 
(-ՒԱՂ.Ա-ՒԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅ 

ԶՈՀՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱ8 ԶԻՆՈՒՈՐԸ՝)

Րաֆֆի Սիւլահեան

լրիական տագնապի արիւնա– 
ւ դէպքերը կը չարունակուին

կներր, հարաղատներն

ու բարեկամները նահատակուած կամ ւքիրա–

կի^տ պատճարւած է

ւաօր, Կար իւր տ ո ղ ո ս ո ղ Կա ւա տ ա ր րս Ա Աւսլոզ 
Աստուծոյ, ծարւայելոկ ազգին ու հայբենիքին՛.

Եղբ– Հրէշին սկաուտական արւաջին օրերը

նին մկջ՝. ք^արեկիրթ, աղնիւ, րնկերասկր, հա

մեստ եւ ա>Ւսատասկր եոոօո մասեն քսօսօեր

ցցունքով, բայց

այն անմորւանալի օրերը, երբ կը կրկիր Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ի սկաուտական տարազը՝.

կարելի չկ մո ո. նալ 2008 տ արեշրջանին ՝իե~

սա

Եղբ՝ հ^րկժ ՝իկշիշեան, 1992՜/; ծնունդ հայ 
զ ին ո ւո ր ր ան~

> ա

ա -

ւււ–

Հայզոզ շա– 
րիահայ նա–

հատակներու անմահ ւիաղան– 

գԻՆ։
Այսպկս, եղբայր Վրէժ կա– 

ւո ա ր եղ ՀՄ՝Ը՝Մ ի սկաուտա~ 
կան խոստումին արւաջին յօդ՜

աըր-աըեսոյշ ս րա ւորր տա 
մին յիշատակելի օրերը, ուր 
, աշխատասէր եւ օրինակեր

սղ՝ Օրին, դուն եւ խումբի ընկերներդ 
ոստացաք աւելի լաւը կատարել Հ-/Է

ա տ աը երիք ղ ա յն ամեն այն ձեռնհւսսու

ստացած պահուդ դկմքիդ անմեղ ժպիտը՝.

թիւնդ, րնկե–

Այս բոլորին կողքին անկաըելի կ մոռնալ շրթներկդ բարձ–

գը՝.

^Ւր^/Ւ՛ ն ա հ ա տ ա կ

՝. Անոնց մկջ

^1դՂ Պ7 դուն այսօր ֆիղիքապկս հերւու 
ես րնտւսնիքկդ, հա ր ա զա տն եր կ դ , րնկերնե֊

քոյեյեե1կԴ^ բայտ յՒւատա47 անթարւամ պի

տի մնայ մեր բոլորին Արտերունմկջ–,

ՀորԷԸ թեթեւ գայ վր ա դ սիրելի եղբ՝ 
Վրկմ ՝Հկշիշեան–.
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տ \\

(Լնգամ մը

զգագւսծ , թէ որքան ա

ա -

իչը կարելի է

տա–

ա

րւսծքէն։ Այսօր ան արադ սն ո ւնդի 

ամէնէն տարած ուած մէֆոգներ էն մէկն

> եՐԲ

անւսկէ, եւ այդ պատճարւով ալ հաճելէ 

կը թուէ բոլորէն։ Ա էնտ ո ւէչէ գործւս~

ՍեՆՏՈՒՒ՚ՏՆԾք՝
Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

էչԼ՚երը, զորս այնքան շատ կ 

նք, Լոյս աչխարհ եկած են 
.ն եւ իրենը ստեղծէչէն Լոր

ԼԼոնթեքիու Սէն

էչ Աեծն քգւէտանէոյ արտա

արայիպեան աւազանին իիլրասաօ կղզիին նահանգապետը լէք

տ ո լ–ճերմակ գոյնն է։ Ուստէ, ան քա ղաքա գ էն եր ո ւն կը հրահա 
ները է՚նչ գոյն որ կ ուզէք ներկեցէք, բայգ ոչ ճեբմակ՝>՝>–.

Ահա, այսպէս, ^էւբասաոյէ մայբաքաղաքը մաբդու մը հէւանգութեան

պատճարւով կը ստանայ խայտաբղէտ տեսք։ Այմմ ^էւրասաոյէ մայրաքա֊ 
ՂաքԸ ԵՈՒՆԵՍ^Օ-է համաշխարհայէն մարւանգութեւսն գանկէն մէջն է։
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ՈՔՆԻՆԾՐՃ
զնիները ւիոքր եւ 

միջին մեծ ո ւթեա մբ 

կենդւսնիներ են:

Անոնց կր հ ան դի

պինք կլիմայական 

զբ կ բո լոր գօտ ինեբ ո ւ մկջ՝ Մեզի 
յայտնի են ոզնիներու, քսան տեսակ–

կը մօտեցնեն ջրային

Ոզնիները կը Հ ւս– 

ղորդակցին սուլող

ներով, բսյյց եթկ 
յանկարծ բւսրկւս–

ն թա ըն տ ան իքն եբ ո ւ արւնկտանման 

զնինեբ եւ իսկական ոզնիներ՝. իս~

փնթփնթալ՝. Այս ի

ր ա յա տ ո ւ կ կենդ ա–

կ աճին նորերը,նիները շատ քէէ 4 ապրին, հազի

4ե9 ինչպկս մարդուն մազերը՝. Մենք

մինը կը վերածոլի փշապատ

կի՝. Այս տեսակին մենք շատ

դիպինք՝. Անոնք կը բնակին անտարւ–

յ
մկջ՝ Անոնք հե– 
տ ա բ ած քնեբ կ՝.

ոզնինեբը ոչ

միայն կը բնակին ջբային տաբածք– 

նեբկ հերւու, ա սեւ կբ խուսափին

մը եթկ իյնայ ոզնիի մը վրայ, ոզնիին

ինքզինք–. Այս

ո զն ինեբթշնւս մինեբ ը,

Այդ տարիներու մեծտարի՝.

կրնանքշատ հանգիստ շոյել ոզնինե~

որովհետեւ ոզնիները ձմրան խոբ 

քուն կը մտնեն՝, կը քնանան մօտաւո~

բը՝. Անոնք չեն վնասեը մեզի, եթկ 

զանոնք շոյենք դկմքկն դկպի մկջք 

ուղղութեամբ ՝.

ա

դիւրին կ՝ըլլայ

Ոզնինեբը աղմուկով կ ուտեն՝.

միջատներ: Ընտանեկան կեանքը ոզ

նիներու քով յաջող չկ^ Փոքրիկնե֊ 
րու ծնունդկն ան միջ ա պ կ ս ետք 

հայր-ոզնին կր հերւանայ անոնցմկ,

վրայ կը յայտնուին ւիւս– 

փուկ փշուկներ՝. Ամկն օր 

ոզնիներու փ ո ւշեբ կն քանի

չիսր ըն տ ան իքի մկջ կը ծնի 
հինգ ոզնի՝. Փ ոքը իկ ոզնի

ները լոյս աշխարհ կու գան 

մեըկ եւ կոյը, կը կշրւեն 

հազիւ 12 կրամ՝. Ըւսյց քա–
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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 զետեղու
ած են։

Պատասխանը՝ յաջորդիւ

Նախորդին լուծումը
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ԽԱՉԲԱՌԹԻԼ210
ԺԱՄԱ ՆՑ

Ղ– Ջախ - Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ական նախկին մամույկն՝.

ւնակաւորիչ մակբայ - Օձի տեսակ՝.

ա ս տ ա նի Ազդ ային Ողիմպիական կոմիտկի

"7՝ Աեր մնա փ ա կ - Աիգանք - կ ր կն ո ւած բաղա֊

րւտ ա–

10– Արմանթինըի անուանի նաիյկին ֆո ւթսլո լիս տ~

7 տ

ւսրւի մը դըաըինեըը՝.

15– Սեւ աղո ալ - Փովաշուն։

16– Արային ւիոխադրամիջոց - կրկնուած բաղա– 
ձայններ - կորուստ՝.

17 • ուած դիրեր - Հայ դուսան - օԼխտական

18– Ւսմայկլի մայրը - Ամերիկացի թենիսմկն՝.

, տ ա

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

ս տ ա

5– Աարսաւի - Խնդածաղիկ - Ա՝աղեղ - Ա՝իամեայ ուր. 
6– Աստուածային - 0րականով աշխատող բանուոր 
7– Որոգայթ - Լեր ան շուք մւս ս ր - Ղփր ՜ Էական բա^

9– կարաւանի ա/լուֆնորր 
10. Աուսերկն այո - Ղրւ 
րկն ատանութիւն՝)՝) :

- 3 ո վ ս կ փ Էմինի ծննդավայրը՝.

12– Ֆրանսական քաղ աք - Աշխա րհի ճատրակի Ճ2>–րդ ախոյեանր (1985-2000) - Ո՚֊ր՜

13– Լ/ոփը արօրին միացնող փայտ - կանացի օտար շաբաթաթերթ - Լիե ղկ ան ա ր.

15. Արական օտար անուն - կիլիկեան լերւնւսշդթայ - Ո՝ոլրիկի ծննդավայրը՝.

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱԶ.ԱԶԱՐԵԱՆ



Հ Մ Ը Մ– ԵՐՈՒՍՍՀԼԷՄ
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