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1
 Յունուար 2014 ին, Հ.Մ.Ը.Մ. համա– 

ձայնագիր մը սւոորագրեց «Կու– 
կըլ»ի հեւո, իբրեւ առաջին հայկա

կան ոչ հասութաբեր միութիւն, օգւոուելու 
«Կուկըլ»ի տրամադրած արհեսւոագի– 
տական դիւրութիւններէն։ Այս համաձայ– 
նագիրով Յ.Մ.Ը.Մ.ին պիտի ւորամադրոփն 
յատուկ դիլրութիւններ առաւել եւս զար
գացնելու արհեստագիտական իր կարե– 
լիութիւնները։ «Կուկըլ»ը Հ.Մ.Ը.Մ.ին պի
տի տրամադրէ համացանցային մարզու– 
մի եռամսեայ ծրագիր մը՝ աշխատանբի 
յաջողութեան համար։ օրագիրը պիտի
սկսի 7 Յունուար 2014-ին եւ համացանցային մար– 
զումի շրջանը պիտի աւարտի երեք ամիս ետք։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան եւ Արեւելեան Միացեալ Նա
հանգներու շրջանները պիտի ըլլան այս ծրագիրը 
առաջին օգտագործողները։ Հ.Մ.Ը.Մ. ունի աւելի քան 
25 հազար անդամներ՝ տարածուած 5 ցամաքամա– 
սերու մէջ։ Ան ունի 104 մասնաճիւղեր, որոնց 18-ն 
կը գտնուին Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու 
մէջ՝ 6800 անդամական թիւով, իսկ 10 մասնաճիւղեր 
կը գտնուին Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու մէջ՝ 
2000 անդամական թիւով։

«Իբրեւ համաշխարհային կառոյց, անհրաժեշտ է, 
որ օժանդակենք տարբեր երկիրներու եւ մասնաճիւ– 
ղերու մէջ գտնուող մեր միութենականներուն եւ պաշ
տօնէութեան, որպէսզի նոր կարելիութիւններով հա
ղորդակցին իրարու հետ եւ հետապնդեն ծրագիրնե– 
րու իրագործման մանրամասնութիւններն ու ընթաց– 
ՔԸ : «Կուկըլ»ի շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ իրագոր
ծել այս բոլորը», հաստատեց Յ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան։ 
Ան նշեց, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի անդամական ներքին տուեալ
ներու ծրագիրը (<<տաթապէյս»ը) պիտի չազդուի 
այս ծրագիրէն, որովհետեւ «Կուկըլ» կարելիութիւնը 
չունի որեւէ ձեւով ստուգելու կամ փոփոխութիւններ 
ներմուծելու հոն։ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու անձնական տըւ– 
եալները պիտի չփոխանցուին «Կուկըլ»ին, հաստա
տեց եղբ. Մկրտիչեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատգամաւորական 10-րդ Ընդհանուր 
ժողովը (Սեպտեմբեր 2011-ին) որդեգրեց ռազմավա
րական ծրագրաւորումի հոլովոյթին իրականացման 
քայլերը։ Ռազմավարական ծրագրաւորումի զանա
զան մարտահրաւէրներուն ծիրին մէջ է նաեւ արհես
տագիտական նորութիւններու հետապնդումը՝ 
օժանդակելու համար Հ.Մ.Ը.Մ.ի զանազան աշխա– 

տանքներուն։ «Կուկըլ» Հ.Մ.Ը.Մ.ին պիտի տրամադրէ 
արդի արհեստագիտութեան աշխատանքային նոր 
կարելիութիւններ եւ դիլրութիւններ՝ նշուած նպա
տակներուն իրագործման համար։

«Ներքին աշխատանբներու դիւրութեան կողքին, 
«Կուկըլ»ի ընծայած կարելիութիւններով կարելի 
պիտի ըլլայ մեր անդամները աւելի իրազեկ դարձնել 
Յ.Մ.Ը.Մ.ի կայք էջին ու զիրենք մղել, որպէսզի իրենց 
ներդրումը ունենան անոր յաջողութեան մէջ։ Նաեւ 
կարելի պիտի ըլլայ յատուկ ծրագիրով (ծոՅխնօտ) 
հետապնդել եւ ստուգել ընկերային ցանցերու ազդե– 
ցութիւնը», նշեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամ եւ ռազմավարական ծրագրաւորումի յանձ
նախումբի ներկայացուցիչ եղբ. Վիգէն Դաւթեան։

Ներկայիս 5 միլիոն առեւտրական հաստատու– 
թիւններ տարեկան դրութեամբ 50 ամ. տոլար կը վը– 
ճարեն «Կուկըլ» ծրագրի իւրաքանչիւր գործածողի 
հաշուոյն՝ օժանդակելու համար իրենց հաստատու
թեան աշխատանքներուն։ «Կուկըլ»ը ոչ միայն ձրի– 
աբար այս կարելիութիւնները տրամադրեց Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ին, այլ նաեւ երեք միութենականներ պիտի բոլո
րեն անվճար ուսուցողական եռամսեայ դասընթացք 
մը, շաբաթական 8 ժամուան դրութեամբ, 12 շաբաթ– 
ներու վրայ երկարող։ «Կուկըլ» պիտի հետեւի եւ 
պիտի մարզէ զանազան մասնաճիւղերէ 100 Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ական անդամներ եւ պաշտօնեաներ՝ գործածե
լու իր համացանցային ծրագիրները, ինչպէս նաեւ 
պիտի տրամադրէ ուսուցողական լուրջ ու կարեւոր 
դասընթացք մը Հ.Մ.Ը.Մ.ական համացանցային երեք 
պատասխանատուներու, որոնց պիտի փոխանցուին 
«Կուկըլ»ի զանազան ծրագիրներու (ինչպէս՝ 
7\ժ\/\/օրժտ, ծոՅխէւօտ, 7օս 1սեօ եւ այլն) մասնագի
տական գործածութեան մանրամասնութիւնները»,
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ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը խոր ցաւով 

կը գուժէ իր նախկին անդամներէն՝

ԵՂԲ. ՎԱՀՐԱՄ ԳԱՆԻԷԼԵԱՆԻ
մահը, որ պաւոահեցաւ Չորեքշաբթի, 1 Յունուար 

2014 ին, Ֆլորիւոայի մէջ։

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)։



Ղ.։;ՐԱ՚ւԱ ւ/Ո.1;ԼՈԻ ԿԱԱԲՈՎ
(ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ, ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ)

Ե
րեք տարիէ մութ ամպեր 
մթագնած են Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
կեանքի երկնակամարը աս– 
պնջականութեան եւ խա
ղաղասիրութեան երկրին 
մէջ։ Անորոշութիւնը կամար նեւոած է 
Սուրիոյ հայութեան կեանքին վերեւ։ 

Քաղաքական, ապահովական եւ ընկե– 
րատնտեսական սուր տագնապները 
ծանր կորուստներու մատնած են հալէ– 
պահայութիւնը։ Կորուստներէն վերջի– 
նը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հալէպի պարտէզ մարզա
րանին հրկիզումն է՝ կոյր հրթիռի մը զո
հը դառնալով։

Հրթիռներու ժխորը կանգ չէ առած 
տակաւին։ Մահը ինքզինք կը պար– 
տադրէ կեանքին, խաւարը՝ լոյսին, 
ատելութիւնը՝ համաձայնութեան, քաո
սը՝ խաղաղութեան։ Մտահոգիչ այս 
կացութեան մէջ, համայն հայութեան 
աչքերը սեւեռած են Հալէպի հայու– 
թեան վրայ, որուն յոյսի արեւը ստուեր 
չէ տեսած ու պիտի չտեսնէ։ Հալէպը, 
որպէս մայր գաղութ, ազգային իր կա
ռոյցներով ու միութիւններով, կը մնայ 
կանգուն, անխորտակելի, որովհետեւ 
ան խարսխուած կը մնայ հայու կրանիթ– 
եայ կամքին ու հաւատքին վրայ։ Հալէ– 
պահայեր ամէն օր կը քալեն մահուան 
հետ, բայց մահէն անգին մի շտ կը նա
յին կեանքին ու կեանքո վ կը լեցուին։ 
Հայու վճռակամութեամբ եւ նախան– 
ձախնդրութեամբ անոնք կառչած 
կը մնան իրենց իրաւունքներուն, իրենց 
ինչքերուն ու իրենց պատիւին։ Յար
գա՜նք իրենց։

Արի ու միակամ կեցուածքով, շրջա
հայեաց եւ իմաստուն քաղաքականու– 
թեամբ, հալէպահայեր կը վայելեն յար
գանքն ու գնահատանքը բոլորին, հա– 
յուն թէ օտարին, դրացիին թէ հեռաւո
րին։ Իրենց կեանքով ու գործով անոնք 
ցոյց կու տան, թէ հայը գիտակից է ու 
կարող իր կեանքին ընթացքը ինք 
ճշդելու, ինքն իր տէրը ըլլալու։ Ու աւե– 
լի ն, միայն շինելու ու վերաշինելու, 

կերտելու եւ ստեղծագործելու իրենց 
ոգիով, անոնք իրենց կեանքը կը պա– 
հեն կազմակերպ, կառոյցները՝ կենսու
նակ։ Պատի՜ւ իրենց։

ճիշդ է, սուրիական տագնապի քա
ղաքական հորիզոնը կը մնայ անորոշ, 
սակայն ամէնօրեայ ապրուող կեանքը 
որոշակիօրէն բոլորին կը թելադրէ 
առաջնորդուիլ տեւաթար վերականգ
նելու եւ վերակագմակերպուելու կամ
քով։ Ամէն գնով պէտք է վերականգնել 
վնասուածը, վերաշինել քանդուածը, 
վերակերտել եղծուածը, ամրացնել 
մեր ներքին տունը, զօրացնել գաղութը 
պահող կառոյցները, միշտ մեր ժողո
վուրդի միութեան ամուր պատուան
դանին վրայ կանգնած։ Մեծով ու պըզ– 
տիկով եւ ամբողջական նուիրումով 
պէտք է լծուիլ հալէպահայութեան վէր
քերը դարմանելու տենդագին ու անյե– 
տաձգելի աշխատանքին։

Աշխատանք մը, որուն մէջ հալէպա– 
հայութիւնը առանձինն պէտք չէ ձգել։ 
Արդարեւ, համայն հայութիւնը այսօր 
կոչուած է հալէպահայութեան յոյսին 
խառնել ու ի ր յոյսը, հալէպահայու– 
թեան քրտինքին՝ ի ր քրտինքը, լումա
յին՝ ի ր լուման, ի խնդիր գաղութի վե
րականգնումի ճիգին։

Ազգապահպանման ու մեր ազգային 
իրաւունքներու հետապնդման պայքա
րին մէջ անփոխարինելի դեր վերա– 
պահուած է հալէպահայութեան։ Գա– 
ղութը անցեալին փաստը տուած է, որ 
ինք գիտակից է իր առաքելութեան։ Հա– 
լէպահայութիւնը պէտք է մնայ ուժեղ եւ 
կազմակերպ Սփիւռքի ն համար, Հա– 
յաստանի ն համար, բովանդակ հայու– 
թեան գերագոյն շահերուն եւ իտէալնե– 
րուն համար։

Ա յս է որ կը սպասէ Սփիւռքի հայու– 
թիւնը։

Ա՜յս է որ կը պահանջէ մայր հայրե
նիքը։

Այս է որ կը թելադրէ հայոց պատ
մութիւնը։

շ ՄԱՐԶԻԿ, 32ՐԴ ՏԱՐԻ, Թիի 11 (377)



ՀՄ ԸՄԻ ^–ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ՝

ԴԱՐ ՄԸ ԵՒ ԱՆԳԻՆ
«Ով որ այլեւս չի կրնար կանգ 

առնել մտածելու եւ մեծ ակնածանքով 
մնալու, կենդանի մեռեալ մըն է, 

անոր աչջերը փակ են»։

ԱԼՊԷՐԹ ԱՅՆՇԹԱՅՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Մ. Նահանգներու 
Շրջանային Վարչութիւն
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

պարտանալու բազմաթիւ պա տճա ռ՜ 
նեո ունեն օ՝. ճաաոտ ենօ հայ երհտԼԱ

ԼՍ 111 ստեզծման ւսրւաֆին օրերու 
ն եր շնչեր $ եզ ա ս պան ո ւթենէն փրկ 

որբերու, որոնք իրենը ապաստանր գտան ֆո 
րու եւ սկաուտական շարքերու մէջ՝. Լվփիւ 
ման ու կազմակերպման տարիներուն, ՀՄ

զ մ ւսթիւ

ժէքներ, ժառանդո ւ

մթնոլորտ ել միջավայր մեր երի նդին համար

լի քան 28 երկիրներու 80 քազաքներ 
Ը՝Մ՝ վերադարձաւ Հայաստանի 

Հ՝Մ՝Ը ՝Մ՝–Հ՝Ա՝Ս՝1յ ՝Ո ստանձներ
էրներէ եւ սպառնալիքներէ՝. Հպարտ ենք եւ

նի (Լզգային

տ ա Շռաններու մէջ ալ հպա ր տ ան ա լո ւ բազմաթիւ արւիթնեբ

ցադրել ու՝.

Մենք հպարտ ենք որ կրը 
թիւնը, հասնելու եւ ծառայ

թւնինք բազմաթիւ մարզական համալիրներ, րնտա

մթնոլորտով ակումբներ՝.

կո լթեան մը՝. Համեմատելով 1918-^ր կ-^ոլսոյ հիմնադրու

թեան մեր օրերուն, Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ ներկայիս տարրեր երկիրներու քային եւ շրջան ա յին կառա

ա–

Մենք հպարտ ենք մեր նոլիրեալ անդամներով, ս կա ո ւտնե– 
րով, մարզիկներով, մա ր զ իչն եր ո վ, դաստիարակներով, ծնող– ա տ ան ի– եր ի տ ա ս ա առիթր ստեղ–

հայրենիք այդելելու՝.
ղոլթեամբ՝. Լիենք յատկապէս

ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ Կ՝ՈՒՂՂՈՒԻՆՔ
Սեր կազմակերպութեան պատմութիւնր եւս հպարտանա– 

լոլ շատ առիթներ կ րնձեռէ՝. Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ անմրրյելիւ պատմու

թիւն ունի մեր երկրին եւ ժողովուրդին ւսջակդելու աշիւա–

հՍՀՄ– հ ամամարդկային ու ա զգային արժէքներով 
առաջնորդուող կազմակերպութիւն մրն է, որ յանձնառու 
կը մնայ երիտասարդներու կեանքը առանձին֊առանձին ըա–
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ւսռւս քելո ւթեան՝. Այգ է պատճւսրւր որ մենք

թենէնթիւնր իր աւանդակս 

ան դին հայեցի դաստ

տող հիմնա կան նպատակ մը ունի՝. Այդ իսկ 
պա տճա րւո վ սկաուտութիւնը անհր աժեշտ մի

ջոց մըն է մեզի համար՝. Լիենք վճրւած ենք 

յարմարիք օրուան պահանջն եր ո ւ ն եւ մեր 
ծրադիրներր աւելի պա տ չաճեցն ե լ, քա շո ղա~

էիենք նաեւ կր գիտ ա կց ինք, որ թէեւ մարմ

նամարզը միշտ ժողովրդային պիտի մնայ, 

սակայն Հ –Մ՝Ը–Մ ի մարզական նպատակը 
պէտք է ընդգրկէ մեր մարզիկներու ւիոխա– 
կերպումր պարզապէս «//ր ց ո ւմն եր ո ւ մաս–

աւելիով կապուած մարզիկներու,

աւելի լաւ մարմնաւորեն Հ-Մ՝՜

գա ղո ւթին

Ը-Մի առաքելութիւնն ու արժ՜էքները՝.

Լիինչ մենք բոլորս հպարտու 

անցնող 95 տարիներու ՀՄԸ

յինք եւ կը նշենք րաբերինք երիտասարդութեան հետ՝. Լիենք կ րնդունինք այն

իրենց մասին է եւ ոչ դ եկ ա վ ա ր ո ւթեան համար՝. Լիենք սկսած 
ենք մեր կազմակերպութեան իսկական արդիականացման եւ

պատանիները, երիտասարդները օժ՜տել առոդի, հզեր միտքով 
եւ մա ր մնո վ, ո ր պէ ս զ ի անոնք յսթս ղին իրենց անձնական

րիմ հայկական իրենց ինքնո ւթեան եւ պատկանե՜ 

յին ծաւալուն համակարգով եւ երիտասարդութեան հետ յտ– 
րաբերելու ժամանակակից բոլոր յարմարութիւններով՝.

Մենք ունինք նոր տեսլական մը մեր երիտասարդութեան 
համար՝. Մենք մեզ չենք րնութագրեր իբրեւ րացւսռապէս հա֊

մեբ դոբծունէութիւններր օբինաչափ չենք րնկալեր՝. կ անդ–

յաիյօս րնտանիքներու ծիրին մէջ գործողներ՝. Այսպիսի րն~ 
տ ան իքն եր եւ անոնց եր եիյան երր պիտի մնան մ եր ամրոցը՝, 
ի^այց մեր նպատակն է հասնիլ բորւ ր հայերուն, ըլլան անոնք 
ամբողջական կամ ծնունդով մասնակի հայեր՝. Մեր աԱռաքե

լութիւնը այժմ կը տարածսւի ղէսլի այն երիտասարդները,

հ՚ՍՀՍ՝ օասչցուաո ղ րբրեւ ս ա ր զ ա զ ա ս եւ սԼլաուտա– 
կան կազմակերպութիւն՝. Մենք կը գիտակցինք, որ այսօր 
ծնողներն ու երիտասարդները Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝էն բացի այշ րնտ՜ բաց ենք բոլորին՝.

թիւնը՝.

ո

անհատապաշտ ա եւ Լյւըոսլայը ԿայԼլ լս

ելի վաքը գաղութնե–

դիմա գիծ ր, յստա՜

իյարհի մէջ ս կա ո ւտ ո ւթիւնը 
տեղքւսյլի մէջ է եւ մենք կը

հիմքով՝. Լիեծ ա մա սն ո ւթիւն ը ո

ա՜

դ ա ր ս ա ս սուազ րյստապա՜ 
հանջ չափանիշներով՝.

Մենք ունինք վւ ո րձա րւա՜

ա ա~ 
իր նմա

նօրինակ այլ ծ ր ա զիրն եր ո ւ՝. 
Անիկ ա մասնաւորարար ուղղ՜ 
ւած է 18-25 տարեկաններու, 
զուարճութեան, ընկերային
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Լիենք այժմ ունինք կա զմա կեր պչա կւ 
ներքին կեանքի հգօրարման համար շարք 
նոր ձեւեր՝. Լիենք հպարտ ենք ըլլալով ւսրւա

յւսրաբերո ւթիւններ ու, դա ղո ւթա յին կաւ 
լոր ծարւայութիւններու, ինչպէս նաեւ ա

արդ ար

կազմակերպութիւնը, որ պաշտօնապէս կա 
լած է աշխարհի ամէնէն մեծ եւ նորարար ււ 
հեստադիտա 
հետ՝.

Հերջապէ

ցինք որ մեր եւ այլ կազմակերպութիւններ 

տաս

օգնել մեր հ այրեն իքին Հա/աստա

ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՒԵԼԻ ՀԱՄՈԶՈՒՄՈՎ ՊԷՏՀ
ՕԳՏԱԿԱՐ ԴԱՌՆԱԼ ՀՄՀՄԻ ԱՇԽԱՏԱԾՆԵՐՈՒՆ

աւատ

կախեալ Է երկու տարրէ րւ 
թիւն եւ ֆինանսական հզօրութիւն՝.

րր սւ ս ա տ ա ր սլ ՝՝>այսցր դաստ զմաթիւ

կողմեր, որոնք շահագրգրւուած ու ներարւնոլած են ազգային 
այս լայն հերււսնկարով աշխատանքին մէջ՝. Հ՝Մ՝Ը 
տենք այդ շղթային հիմն ական օղակներէն մէկը՝.

ա–

ատ կը նշանակէ թիլն

ԼԼրւտ

մէջէն Սփիւ֊ռ֊քի ^այ երիտասարդութեան արւիթր կ ընծայէ 
այլ հայերու հետ մշակելու եւ զարգացնելու րնկերային երկա–

տեւ յարաբերութիւններ ՝. 
Լյրկրորդ իրենց զաւակ

ա՜

աէ1 ԴՒւնքը կախեալ Է միշտ ւս~

ա–

տանիներուն մէ^ կ արմատաւորէ համամարդկային անհրւս– 
ժեշտ արժէքներ, ինչպիսին են քաղաքացիական հաւատար

մութիւն, ազգային հպարտութիւն եւ ինքնութիւն, կարգա–

գայ սերունդները, նախկիններուն նման, կ 
ազգային օրակարգին՝.

ԼԼրագօրէն փոխոլոզ այս ա շխա րհին մԼ

յւսնձնւս րւո ւ

այլն–.

կա տ ա– թներր եւ կա զ մակեր–

աշակերտական տարիքի միմիայն հինգ աո. հարիւրի համե

մատութեան՝. Լքնաոեա / մեծա մա սնո ւթեւ-նն աւ եաոեւոր ե՝.

Հետզհետէ կր դժուարանայ նախ պատւսնի-երի 
թիւնը ներգրաւելու աշխատանքը, ապա զանոնյ 

պութիւնները կա ր իքը 
գային իրենց նպատակէ

երիտասարգներու կազմաւ 
95-/27մեակր պատեհ արւ

ունեցող կազմակերպութիւն մըն է եւ իր կարւոյցին

մեր գաղութներուն ունեցած ն եր գր ո ւմին ու նուիրումին՝. 
Սօտէն ծանօթանալով, միաժամանակ, աւելի դիւրին կ ըլլայ 
գնահատել միութեան ազգային անփոխարինելի արժէքը եւ 
աւելի հրամայական կր գարւնայ այղ արժէքին պահպանման

ատանիներ կը ներգրաւէ՝. ^կատմ 
ւ/ւա ս տած ե եւ /սժո ոած Լ 18 տա
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ՀԱՅ ՄԱՐՄԵԱԿՐԹԱԿԱՆ ԶՆԴՀԱԵՈՒՐ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ 

(Թ. ԸՐՋԱՆ, 1931-1940)

ի Նեըսէս Աըջ. ^ախտիկեան Է191յմ989)
Հ ԱՆՏԻՊ, Թ. ՄԱՍ

ել Լեբանանհ բոլոո շբջաննեբէն ՀհՍ՝՝Ը՝Մ՚հ մարզհենեբը հա

ւաքուեցան Հալէպ, էսանդավաո. ու եբ^անէկ մթնոչորաէ մը

հութեւսմբ իր ակնարկ–նայ եւ հւսյութիւնը մեծ յոյսով եւ. վստւս

թիւնր մեր մէջ ա յնքան տեւական եւ տաք համակրանքի արժ՜ա

նացած

ՀՄԸՄ ը՝ Վերջին տասնամեակին, հոս մեր գաղութին մէջ

է Ժողովրդական լայն զանգուածներու, կողմէ, որքան

տասէ աւելի մասնաճիւղեր հիմնոլած են եւ երիտասարդու

թիւնը ւսրւանց էստ ր ո ւթեան հաւաքոլած է անոր շուրջ՝. Լիար– 
զական բոլոր միո ւթիւններ ը, փոքբ թէ մեծ, իրենց գոյու՜

պո ւթիւնը։ &նոբհիւ իր լաւ կազմակերպութեան եւ իր ան~ 
դամներուն արւորթ դաստիարակութեան, Հ–Մ՝Ը–Մ՝ը մեր դա

թին մէջ դարձած է ազգային տեսակէտով իյիսւո ւզատուա~

միութիւննեբ հետ

թիւններու եւ մբցումներու ընթացքին ցոյց տուած քաղաքա

կիրթ վարմունքն ու մարզիկի ոգին Հ Լի ԸՀիը աւլողին կարգի 
մարզական միութիւններու աստիճանին դասել տուած են։

--–((Հայրենակիցներ, աւելի գուրգուրանք եւ հետաքրքրու

թիւն պէտք է ցոյց տաք Հ-Մ–Ը-Մ-ին, եւ ցոյց տաք նաեւ անոր 
մար ղ ա ղ ո՛չ տն ու սկաուտական բանակատեղին ձեր զաւակ

ներուն—» («Աշլքֆա Լ|», 3 Մայիս 1933)։
^Սյս պահուն, երբ Հա լէ պ, այնքան իյւսնգավւսո. եւ եղբայ

րական մթնոլորտի մը մէջ տեղի կ ունենային Հ ՝Մ• Ը ՝Մ՝ի ^իջ 
մասնաճիւղային հանդիպումները, միութեան ՀԼահլէի մաս՜ 
նաճիւղի անդամնեըէն Յակոբ Պալըքճեան, երկու յաջորդա

կան յաղթանակներով կու դար դափնեպսակ մը եւս աւելցնել 

հայ մարզիկի համբաւին վրայ։

յթը 9ոյց Կ.

ա րւա ւօտ եան ժ՜ամը ւ)–ՕՕ՜ին, իէայաքի մէջ, մաս

նակցելով իւնիոն փելոսիփէտիք Տը Ֆըանսի կազմակերպած 
արագութեան ա իյ ո յե ան ո ւթի ւն միջազդային մրցումին, 
ա րւաջին ր հանդիսանալով, կր ստանայ պա տ ո լան շան մը պաշ–

Սփորթիվի կազ մա կ երպած 48 քիլոմեթր երկարութեամբ 
մըցումին, ուր 23 մրցորղներու մէջ արւաջինը կը հանդիսա– 
նայ։ ի)՝այաքաբնակ այս մարզիկր մասնաճիւղ դոյութիւն չու

նենալուն համար կ՝անդամակցի մօտի Զսյհլէին– Այլ առ.իթնե– 
րով ան մասնակցած է վեց միջազդային մրցումներու եւ միշտ 

արւաջին հանդիսացած ^՜» (« Աք(ք|.ա », 3 ՄայիԱ 1933)։

իրենց վայրերը, Պէյրութի մէջ կր սկսին կատարուիլ միջազ– 

նին։ Այս մրցումներուն կր հրաւիրուին իրենց մասնակց
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ա–

Աայիս 7֊ին, կիրակի.

արււսչ, Ս • Լյչաս ոզԾրլԾց– 
ւոյ շը9 ԱՀ փակին մէջ տեղի

րՒէ
հան զ ի ս ո ւթ ի ւն ը, 
միո ւթեան պւսւոուա

իփէկ եա ն կ ՚ըս է •

կը խնգըէը երագիը-կ

ն ա ս ի ը ե լ

Լիբանանի շրջանի ներ–

ս

Ընթացք

պէսզի մշակուելիք ներքին կանոնագիրին ոգին հ իմն ա ւո ր ո ւի

արիներու կազմակերպութիւնը՝. Անոնք են որ յոյսն ու ապ 

գան կը կազմեն ցեղին —» (« Ազդակ », 12 Մայիս 1933)։
Հալէպի կիւլպէնկեան վարժարանի արւա^արկր^ արւանձ 

մասնաճիւզով մաս կազմելու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին, կը զբազեց 

ա ՜

(^Եգիպտոս, Պուլկարիս^ Աումանիա քոյր շրջաններուն 
իյնզրելով անոնցմէ շրջանային ներքին կանոնագիրերէն մէյ

տ ա

փակումին^ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կեանքը կր ճոխանայ գեղեցիկ յաղթա

նակուէ մր. որ եր տանե Գամասեոսե ևաւմրր Տէ՝ Ա) ՝ Փէ՝ե

ա րււսնձին մասնա - 
ա

թիւն֊

աուտա

ա շխա տ անքն եր ը՝. Աո. 
ուս րա ր ձո ւեէեան եւ տ

ակը՝>՝> («Ազդակ», 25 Մայիս 
ասիոնին կա զ մա կեր պած ՝Հուփ

շալանժ՜ տիւ Լրվա նի վերջին մրցումին Տէ՝ Աշ՝
1933)։ Մի

րութ եւ Հալէպ^ դաշտ կ՝իջեցնեն իրենց մար

զիկները ոզիմպիական խազերու համար՝.

ողիմպիականը տ 
ֆրանսական զ ււ աս ու

Ռ-է աւելի մարզիկներ 
կր ւոոզանցեն ա րււսջն ո ր դո ւթեա մբ «^2/ ս

նք, թէ Շ րջանային

եբբ բոլոբ մասնաճիւղեբն ալ իբենց ողիմպիա– 
կաննեբբ կւսւոաբած կ՝ըլլան, սարքել Աուրիոյ
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Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի թումբը դարձեալ դեղեցիկ կջ մը 
կը բանայ կազմակերպութեան կեանքին մկջ՝. 
Միո ւթեան Չ* ամասկոսի դաշտին վրայ, «Եղ ա– 
նակի ամկնկն հետ աքրքր ա կ ան եւ հաճելի 
մրցումը տեղի ո ւնեցա ւ ՀՄԸՄիԳա մա ս կ ո - 
սի եւ ԼԼմմանի անգլիացի զինո ւո ր ն եր ու ն մի

ջել, հոկ՛անաւորոլթեամբ Աուպհի պկկ Պկրկ֊ 
քկթի՝. Ներկայ կին Անդլիոյ հիւպատոսը, ու

րիշ ծանօթ բարձրաստիճան անձն ա ւոր ո լ– 
էժեւննեո եւ Ւսուո-նեոամ ոաոմուեէեւն— Էէոա–

նակի ա մ կն կն խանդավաո. եւ , 
ր կն՝Խ մկկր կ ՝որակուի այս

Խ ւսղերկն ետք, ա

Լիր ան անիմէջ արւաջին միջ~մասնաճիւրլային ողիմպիւսկւս–

կը կարծենք իժկ ի վիճ ա կի են իրենց մարզիկներով նախաքայ–

ղային ողիմպիական մրցումները (« Ա€(ք|.ԼԱ1| », թիւ 903, 3. Շ.)։ 
էաթաքիոյ մասնաճիւղը ներքին տագնապ մը կ՝ապրի՝. Ս կկ

ւււաւս

, ..լ.

ո քժա–

րլավառ ու հաճելի մթնոլորտի մը մկջ յա$

ղութեան մաղթանքներ եղան երկուստեք, որ անգլիացիներու 
խումրին վարիչը չափազանց գոհ մերիններուն ցոյց տուած 
մաքուր եւ վարպետ խաղարկութենկն, հրալիրեց զիրենք Ամ֊

ցաւ>՝> («Ազդակ», 16 Յունիս 1933)։
Հալկպի մկջ, միԼԱ կողմկ, տա կալին կր շա ր ո ւնա կո լին 

Աելլում բաժ՜ակի մրցումները՝. իսկ տարեկան ողիմպիականի 
համար պատրաստութիւններ կր տեսնուին՝.

Հալկպի Ակաուտական Խորհուրդը 22 Յունիս 1933-^ր իր

կողմկ միութենկն հերւացած քանի մր տղաք աւրոս անու

նով ֆութպոլի խումբ մը կազմեր են՝>՝>, միւս կողմկ <(Հ)՝պրոցն

ան մատնել իրենց նոր ս

ա ո ւտ ա կան շար Ժ մ ա Ն

((՝^աղաք, Նոր Պ՝իւղ, Արիանիներու քկմփ՝ֆ՝. փաղաքի պա տ ա ս–

Արսկն

Ղ՝անիկլեան • Նոր 9՝Խ–Ղ Պետրոս թ՝աքելեան, Աակոր ճըրճի֊ 
եան, Նորայր Տի/պկրեան • Արիանիներու քկմփ՝ Զոհը ա պ Տկրա րւա

ՀհԼաթւսքիոյ խնդիրներր մօտկն քննելու եւ որոշում կա

յացնելու համար, պարտականութիւն յանձն ո ւեցա ւ Աիմոն 

Թ՝երճ անեանին Լաթաքիա երթալու՝^ (Ատենագրութիւն, 1 
Յունիս 1933)։

դիւնքը Ալ եքս ան տ ր կ թ Անտիոք հ

որ պատրաստ են այդ մրցումը Ալեքսանտրկթի մկջ կա– 
ելու՝. Միեւնոյն ատեն կը հաղորդեն, որ աշխատանքի մկջ 
ա ռա ւ1ա ո ո ւքժ եան մ ա լեր աոման ենքժւսրեեւու մասնաճիլ–

երկնի թարգմանուած

վՒ 

վււյզարեան, Եդուարդ ճ կ մճկ մեան, էղուարդ կիրակոսեան 
եւ Արսկն *Լուկ ասեան:

Ակաուտական զարգացման աւելի մօտկն հե~

նենալով մ

ղովՒ ղրոլ 
տար : 1933–/, սկիզբները կազմուած տասնապետական կանո

նաւոր Ժ՜ողովներու ատենադրութիւնր ցոյց կու տայ արդկն 

ր իչ ժ՜ո -

խմբակի տասնապետ Յարութիւն 
խմբակի տասնապ ետ Փ՝ Տկր Ղ ա զ ա ր ե 
^իկ Տնկիկեան, ^՜րղ Պ՝կորդ Չաղլւսս

յ

111 -

առ.

ս %-ին՝. Ո ր ո շո ւեցա ւ շրջաբերականով հաղորդել 

7երուն» (Աւոենգր. 9 Յունիս 1933)։

վի ա շխա տ անքներ ո ւն մասին, իրենց ա տ են ա դր ո ւթեն կն կը 

խնդիրներկն մկկն կ դարնանային դասացուցակը––
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կայով–.

<&–րդ խումբը եկեղեցի գնաց՝.

տուտ խմբապետ Աիմո ն @՝երճանեանը կը ղբկէ 
ա ծանօթ խնդիրներու կարդադրութեան հա~

Ծանօթ մարզիչ Լեւոն Աբդարեան կիպրոսէն փափաք

տասանութիւններ, կատա

ԿՒր ւսկի օրերը՝. Այս օրերէն արւաջ՝

իր ա րւաֆւս ր կ 
նիլ, ու եթէ Պ

ըանչիւր խմբակի մարցանքէ իերջ 
ան եւ աթլեթիկ խազերու ղասա՜ 
Հեի օրուան դա ս ախօ ս ո ւթիւնն երը

ւ լժց ոչ աչրւատրլ ղարօ՜արասր սը ս զչ տռ 

Հ» (Աւոենագրութիւն, 23 Յունիս 1933)։

թՒ–
ատարէ աթլեթիզմի

(Շար. 9)

(թԼմէն մէկ աղայ որ երկու շա բթո ւան մէջ բացակայ չոլ– 
նենայ մէկ բարենիշ պիտի ստանայ։ ք^արենիշները պիտի ըլ– 

րենիչներու թուական արժէքին համաձայն ս կ ա ո ւտ ա 
տիճան կամ մասնագիտական կայական կր տրուին 

գՒՆ։
Լ/կաուտական շարժ՜ ման աւելի զարկ տալու

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ
• Եղբ. Վահրւսմ Գանիէլեւսնի մահուան առիթով ' 
–Եղբ. Յարութիւն, Ազնիւ եւ Մանուկ Չիլինկիրեան– 
ներ (Ֆլորիտա) $ 250
>Եղբ. տոքթ. Պետրոս եւ Թագուհի Պաքըրճեան 
(Նիւ Եորք) $ 200
–Եղբ. Վարուժան եւ Անի Սերոբեան (Մոնթրէալ)

$ 100
֊Տէր եւ Տիկ. Հրաչ Տէր Սարգիսեան (Մոնթրէալ)

$ 100 
•Գարմէն Տէր Կարապեւոեան (Լոս Անճելըս) $ 100

Ղբտտշտ յստէ տէտբտ օաօբ շւոժ էհշ Բօրշ

ււօւ^տւ
Րս11 օք շհօրրոբ 
7՝օտէշքս1խ ժշշօրօէշժ 36 րօօրոտ 
աւժ 6 տսւէշտ ^ւոէհ ւււժէրէմսօ.1 
հշօ-էտՀ /ա ւր շօոժէէաո 
շԱրշշէ աշշշտտ էշևբհօոշ 1ւո6, 
աէշրոշէ շօոոշշէւօո, րոաւԽր, 
տսքշէբ հօ% աւժ ՏԱէշ111էշ ՈՀ 
ՐորսէՑ հսէհրօօրո \\մէհ հարժրջշր.

տաէշտ շաւ սշշօտրոօժՀւէշ 
3 օճս1էտ օր Աքօյուխ 
^ւէհ բարոէտ օոժ 2 շհմժրշո.

ւոքօտ@թ^աօո֊աօոշշծս.€օւո 
թ^ւ11օո–աօոշտՁս. շօա
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33 ՏԱՐԻ ԵՒ ԱՆԳԻՆ
ն Շահէ Ենյւգոմշեւսն 
ԿԱԹՈՍ, ՔԱԼԻՖՈՐՆԻԱ

ւոտղ զ արւսէ՝.

ըեք տարիներու

հԻԿ » պաշտօնաթերթի 2013 
լան վերջին թիլը 9 (375)։

Պ՝իտն ալո վ, որ մօտ օրէն

չաղան որեւէ նաԿանր ԼսդԿազա– 
րււսկը, կը ն կա տ եմ, թէ խմբագիր վի՜

կազմը կար ո զարած են Հ<.Լքար զի կ՝)՝)ի 
ն պա տ ա կա կէ տ ր պահել տյն, որ

նոր կայք էջով, փորձերի ձերբազա

տել են թա կա յա կան զգացո ւմն եր ս եւ

տայայտելով, ազգային արւոզջ նկա–

ղՒԿ» պաշտօնաթերթը թղթատել որ–

ղիկ՝^ը Ղ տւսյ ԳՐալՒէ՝ ԳեՂետՒկ քա՜ 
>ոոաեան եոոռոմ, մաօուր եւ հա–

լժրւսսեր սւրրւել՝. շ) ատԼլա սշազասը 

այն թէ տարիներու րնթա զքին 
<(1ք՝արզիկ՝հ դարձած է ընթերցողին 
աւելի մատչելի եւ պատանի-երիտւս– 
սարդներու ճ ա շա կին ա րւա ւել հա

ղորդակիցը Պ՝ա ղա փ ա ր ա խօս ո ւթեան 
ջահակիր ր լ լ ա յ ո ւ կողքին անիկա 
առիթ կ ընծայէ կա րծիքն եր ո ւ ւիո~

րւաջգիմո ւթիւն արձանագրած է, թէ՛

Յստակ է , թէ ՀՀՍ՝արզիկ^ը Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի ելի պարզ ել հա–

2013-ը ճչեց 

ՀՄ.ԱՄ.ի Լոս 

Ա նճելը ս ի մա ս– 

Լւաճիւղիմ 45-սւմ–

եակը։ Այս առիթով 

ւթեցի աԼւեցաւ մեծաշուք տօնախըմ– 

բութիմւ։ ՄասԼւամիւղք ոգեկոչեց իր 

ւիայյու(1 աեցեայը եւ յուսաւրու Լւեր– 

կաԼկ նաեւ չմոռցաւ պայծառ գաւի– 

քին ւիարոս հւսնդիսացող այն Հ1Լ- 

(ԼՄ. ականները, որոնք անցնող 45 
ւրարիներուն անմնացորդ կերսրսվ 

ծառայեցին մաււևւււճ1ււււ1ւն ու ւսն– 

ցան–դացին դառնայով յուշ եւ յիշա– 

տակ։

45-ամեայ յոբեյեանին նուիրուած 

իր յաւրուկ հրաւրայսսկութեան մէջ^ 

մասնաճխղր ներկայացոյց անւիուի 

բնութագիրները 15 եղբայրներու, 

որոնց վասւրակաշաւր անցեայը գօ– 

ւրեպնդիչ օրինակ կը հանդիսանայ 

սւյսօրուան եւ վաղուան ՀՍ՝ի.1Լ.ա– 

կաններուն։

Կողքի էջերով կը ներկայացնենք 

յիշեայ եղբայրներուն նուիրուած կեն– 

սացըական գիծերը։

խմբագրական էջով անիկա գաղա

փար ա խօս ո ւթիւն եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ• ական 
արժէքները կը սփրւէ՝. ^Անդրա–

նկարներու ճոխութիւնը (^Լիարզիկ^ը 
շատ աւելի գրաւիչ դարձոլզած են, 
աւելի հա մրն թազ պատանի-երիտա– 
սարգներու ճա շա կին՝.

՚րիներու ձգ

րնդմէջէն, նոր Հ-ՄԸՄ• ական ան–

ՀհԱ՝ասն աճի 
դիրին տա

ա–

ըրեաԱբ՝. պը գսաՏա տ ես պա շտօ ս ա– 
թերթին խմբագիրը եւ խմբա գր ա– 
կան ու վարչական կազմերը իրենը 
գնահատ ելի ա շխա տ անքին համար՝. 
էՍանդավաո. եմ անմիջական ապա

գայով, 2014 թուխն, ա մս ա թեր թի 
կողքին շուտով տեսնելու այժմէա–

թիւնները ըիկ՝>՝>ի կայքէջը \^^.րոՁրշւ§.ոշէ 
—

ՀԱՄԱ֊Հ.Մ.Բ.ՍՀԱԿնրՆ 
10-ԲԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ 

ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԲ ՆՇԱՆԱԿՈՒԱԾ

Համա–Հ.Մ.Ը.Մ.ական 
10 րդ բանակումի Ընդհա
նուր Խմբապետ նշանակ– 
ւած Է եղբ. Վաչէ Նաճար– 
եան Լիբանանէն, փոխ 
խմբապետուհի՝ քոյր Ալին 
Պաղտասարեան Արեւելեան 
Միացեալ Նահանգներէն, 
փոխ խմբապետ՝ եղբ. Ռոմա– 
նոս Պետրոսեան Հայաստա– 
նէն։
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ԴէԱԲԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԱՆՍՆԱՑՈՐԴ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ 
ԳՕՏԵՊՆԴԻՉ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ 

(հ-Մ Ը Մ Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
&-ԱՄԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐՆԵՐԸ)

խմբապետի աստ

ԵՂԲ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

ա րւաջին րս–

ԷԼնճելըսի մկջ՝. Աշխ

ստանձնելով ատե–

ւԼերջին ւսնդամ, ^՚ղբ– ք^աբսեղեան պա ր գեւա տ բ ո ւեց ա ւ 
2008-ին, մասնաճիւղի ձՕ-ւսմեւսկի ձերւնարկին րնթացքին, ան

սահման ուր աՒսո ւքժեան մքժնուորտ մր ապրեւով՝.

ոս Անճելըսի մասնաճիւղի հիմնադրութենԷն

•րիքին փորձած կ դո՚րծօն

ճՕՕՕ-ա կան թ 
Ս՝իա ցեա լ

թեամբ՝. Այսպկս եղբւսյրը––

- 1968-^րն եղած կ նորաստեղծ մասնաճիւղի հիմնադիր

- 19(2–^ր7/ գլխա ւո բ ած կ նորաստեղծ մասնաճ իւղին մարզա՜ 
Ն եւ սկաուտական պատուիրակութիւնը, մասնակցելով Լիեր– 
ւ֊որ Ար եւելքի 35-րդ միջ՜մա սնաճ իւղային մրցումներուն:

֊ՀՄ ԸՄ իՆ աւասարդեան մաբղախաղեբու յաղթանակի 
արւաջին պարահանդկսի կաղմակերպիչ մարմնի պատասխւս– 
նատուն կր–

- 1087-ին մ ա սն ա կ ց ա ծ Է Աթկնքի մկջ դումար ուած ՀՄ ֊ 
Ը Մ-ի Պւստգւսմաւորական 9* • Ընդհանուր (կողովին՝.

- 1990-^րՆ, Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ի Լոս ԷԼնճելըսի մասնաճիւղը գն ահա–

տ ա

ԵՂԲ ԲԵՐՈԲ ԱՌԱԲԵԼԵԱՆ

կ ՃՕՕՕ-ին, ԷԼյնթապ՝. 1914՜ին, րն– 
տ ան եսեն հետ հաստատուած ե

Հալէյպ, Ա ո ւրրա : ւ&ԼՇ>–ր ս, վերա

դարձած կ ԷԼտանա՝. կ,ոյն տարին 
եղած կ Հայ ԷԼր ին եր ո ւ սկաու– 
տ ա կան իյումբի ա րւաջին ան– 
դամներկն՝. էիիայն թրքերկն էսօ– 
ս ա 1յ սա 1ւ ան ւեոուն եմա ոո ո եոռ–

7աւոբութիւնը կ՝ունենւս 
ին ծանօթանալու՝. ֊Բեմ ա

աս–

ծ կ Հ Մ՝Ը՝Մ՝ի ((Արժան եա ց՝)՝) շքան–

ոս ԷԼնճելըսի մասնաճիւղի վար–

ներկն փըլլայ՝. 1924-^ն, ս կա ո ւտ ա

ա րւաջին

1930 ին, ընտանիքին հետ կը փոխադրուի Լէեքսիքօ եւ 
կը միանայ երկրի ֆութպոլի թումբին, ել մինչեւ 1939 կը 
դաււնայ անոբ փայլուն աստղեբկն մկկը՝. Միաժամանակ, ան 
կը սկսի խաղալիքի աււուծախով զբաղիլ եւ մեծ յաջողութիւն–
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1964-^7 ն կը փոթա դր ո լի Աիացեւսլ կ^ահանդ ներ–. 1968֊/, ն մե֊ 

պկս կը նպաստ էՀՄԸՄիԼոս Անճելրս ի մասնաճիւղի

ա տ ենա պետ ի պաշտօնը՝. Ան մեծ ներդրում կունենայ Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ի Մոն թեպելյո յի մասնաճիւղի հիմնադրութեան՝.

19^6—1981, եղբ • Արւաքելեան յա ջո ր ղա կ ան երկու շրջան 
եղած կ Շրջանային ՚֊Լարշութեւսն ատենապետ՝. 19^9-^ն մւսս՜ 

տադիրներով պարդեւատրած են զինք՝.

Եղբ՝ 0 վա յեան մեծ դեր ա կա տ ա ր ո ւթիւն ո ւնեցած կ ՝Բ ա լի

ֆս րնիոյ Հայ Աշակերտական Ա՝արդաթաղերու (՝ԲԱՀԱՄ~ի) 

կաղմակերպման մկջ՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ^9-ամեակին զուգադիպող

ն ա կց ած կ կ իպր ո ս ի մկջ գումար Հո կտ եմբեր 2004-^ն, եղբայրը պա ր գեւա տ ր ո ւած կ շրջանի

մկ ի լիկեան Աս պետ՝Խ շքանշանին՝. 1993-^րն ս տ անձն ած կ

1939-//2/։ Սանճաքի պարպումկն 
ետք րն տ ան իքին հետ փոթադրը– 
ւածեՀաժա, Սուրեւս : Նո ւն տա

ԵՂԲ ՅԱԿՈԲ ՕՎԱՅԵԱՆ

րիներ ծարւ 
շ արքերուն,

ա–

ա -

, ստանձնելով պատաս

19 (4-ին, րն տ ան իքին հետ վերջն ա կ ան ա պկ ս հա ս տ ա տ ո ւած 
ոս Անճե/ոս: *1յո ւն տարեն ան րնտրուած կ Արեւմտեան Մ■

ԵՂԲ ՃԵՄԵԼ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Եղբ՝ ճեմիլ Ա ա ր դիս եան

նեկան համեստ յարկի մր տակ՝. 
Փ"քր տարիքկն անդամակցած կ

ա ո ւտ ա

դժ՜ո ւարՒն պայմանները անտե–

անոր շարքերը, հետադային քաջաբար կազմակերպելով բոլո

րին ծանօթ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հալկպի միջ֊մասնւսճիւղային մարզա՜ 
թաղերր եւ աննաթրնթաց շքեր թը ա րւա ջն որ դո ղ շեփորա՜

ղայուրրրւսբ ղարեւոր Սղատելող, եղբ՝ Լ 
կերսլշական մեծ աշիւատանք տարած կ 
արենուշական արւաջին թումբը՝. Իր չրէ 
թիւնը շահելով, ան նոյնիսկ կազմակերպած կ Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի Հա~ 
լկպի արենոյշներու արւաջին բանակումը՝.

Ակաուտականին արւրնթեր՝ եղբայրը եղած կ ֆութպոլի 
սիրահար, Հալկպի արւաջին թումբի լաւագոյն մարզիկ.

Հալկպի

(յատասդսերու. արւաշրս էթրչաԱայրս ^Լարշուրր&աս ասդաս Ծւ 
ս տ ա նձնած կ ատենապետի պա շտօ նը՝. Այնո ւհետեւ, մինչեւ 
1984, ան մաս կազմած կ Շրջանային վարչութեան յաջորդա–

րար՝. Ան երկար տ ա 

1968-^2/ ըն տ ան իքին հետ Լոս Անճ ելբս հա ս տ ա տ ո ւելո վ,

հետ նա~ ս

որոնք մինչեւ օրս մեծ ժ՜ողովրդականութիւն կը վայելէն 
շրջանին մկջ՝.

Եղբայրը մասնակցած կ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի բազմաթիւ Շթանա–

լո

կաղմակերպման արււսջին քայ–

Ա՝ո զովին, Աթկնք, Աունաստա

արւիթո վ, Շրջանային

ատելով եղբօր աղգանուկր գործը, հայու ւոիպւս– 
կարկ աշիաւտանքը, 199‘ձ-ին անոր պարդ եւած կ

Անճելքսի մաս ւս

ին՝.
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ԵԳԲ ՃԱԲ ՏԷՐ ՊՕԳՈՍԵԱՆ
զիկ։ Աւելի, քեթպո լէ մարզւսճէւղէն

խանատու եւ հէմը դրած

ա ա

ԳոլէճԸ ստացած ր ի ի ա ի ո ւէ եօթը 
տարեկանէն ան դա մ ա կց ած կ 
նոյն գոլկճէ ֆրանսական սկաու– 
յբրեւ գայլէկ, ապա 1934-^րն փո~

ծնած կ 1920-^րն, Տ կեր թեո ը 
լփկէա՝ այնթապցէ րնտանեկ 
համեստ յարկէ մը տակ։ Գպէ

աուտազաս շարքեր՝

Կէլէկէոյ պարպումկն ետք՝ 1939-^7^7, եզր՛ Տկր Պ°ղոսեան 
րնտանէքէն հետ փո խադրուած կ Պկյրութ, Լէրանան։ Ան մէշ տ 
սէրած կ արուեստր եւ եղած կ մասնագկտ նկարէչ՝. 1955-^/ն աշ

խատած կ Շէքակոյէ «^ՇթՏէՇր Ըհ1ՇԶ§0» ձ այնագրութեան րն~ 
կերութեան մկջ՝.

1956-^ն, վերջնակ ան ա պ կ ս հաստատուած կ Լոս Անճելըս: 
1968՜են եարո մր հա ւոոոենեոու հետ հեմնած ե Ճ-Մ՝Ը Ս ՝ե Լոս

ստա նձնած կպ ա ա ա ս

111111111

1971-^րն, եզր. Արզումանեան րնտանէքէն հետ փոէյւսդրը– 
ւած կ Աէոյցեալ \յահանդներ եւ նոյն տարէն ընտանեօք ան

դամակցած են Հ Մ Ը ՄԷ Լոս Անճելրսէ մասնաճէւղէն: Բե~ 
ղուն դործունկութէւն ցո ւցա բեր ած կ մասնւսճէւղէն ընկերա– 
յէն, սկաուտական եւ յատկապկս մարզական կեւ 
շրջանէ եր էտ ա ս ա ր դո ւթէւն ը համախմբելով 
ֆ ո ւթպո լէ եւ պա սքեթպո լէ խո ւմբեր կն ներս՝ է հարկէն

ան ստա նձ֊Բազմաթէւ տա

նած կ մա ր զա կան բաժան մո ւնքէ եւ յատկապկս պա սքեթպո– 
լէ բաժանմունքէ եւ զ անձնապահէ պատասխանատուութէւն–

Անճելյրսէ մասնա
ւած բոլոր պարտականութէւնները եւ

տական ա շխա տ անքներ ո ւ զարգացման՝. Բազմէցս րնտբուած 

պա տ ա ս լսա ս ա տ ո ւ պա շտօն ս եր: Լյղբայրր սեծ 7շւՕՀ7 ունեցաԾ ղ 
ՀՄԸՄ է Մոն թեպե լլո յէ, Սան ֆրւսնսէսքոյէ եւ Ֆրեզնոյէ

Մէոլթենական էր կեանքէն ա րւրնթեր ՝ ան ո ւնեցած կ դե– 

ստա նձնած կ «Երֆանկութեան Արցունքները^), «Հ/ասնոյ Ջ ա– 
ւակներ՝ի) եւ ՀՀՊաղտասար Աղբարը)՝) ֆէլմերուն մկջ՝. Արուես– 
տադկտէ էր ա րժան էքն եր ոն շնորձէւ֊) ՀՄԸՄ է ար էյէւներ ը 
հարուստ են եղբօր լուսանկարներով եւ տ ես երէ զն եր ո վ՝.

ւած կ բազմէցս՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Լոս Անճելըսէ մասնաճէւղը զէնք 
պարդեւատրած կ էբբեւ մա սնաճէւղէ (^Օբէնակելէ մէո ւթե՜ 

ղէն, էբբեւ թեթեւ աթխթէ մար֊

Եզր՝ Արզումանեան

ծնած կ Պկյր ութ. Լիր ան ան՝. 
Փոքր տարէքէն՝ րնտանէքէն հետ 
փոէւադրուած կ Պ ա զ տ ա տ , 
Ւրաք՝ ուր ան դա մա կցած կ

ԵԳԲ ՆԻԿՈԼ 
ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

1998-^ն, Հ ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Լոս Անճելըսէ մասնաճէւղէ 3^-ամեա– 
կէն արւէթով Շր^ոյնայէն *֊Լւս րչո ւթեւսն կողմկ արժանացած կ 

ա~

նին։

2004-^ն, ՀհՍար զէկ՝ք) պա շտ օն աթ երթէ 25–ա մեա կէն ւսրւէ– 
թով, ան կ եդրոնական փւսր էութեան կոզմկ յատուկ դնահա– 
տանքէ արժանացած կ պաշտօնաթերթէ վ ա րէւս կան աշխա– 
տանքներուն էր ունեցած մեծ նպաստէն համար՝.

Եղբ՝ Մէքայկ լ Ե մկնէճեան 
ծն ա ծ է 1928-ին, Յուն աս տ ան, 
ընտանեկան համեստ յարկէ մը 
տա կ՝. Յաճախած կ Աթկնքէ Ջ՝ւս~ 
ւաոեան Աոռաւեն նա Ւսա ե ր քժա–

ԵՂԲ ՄԻԲԱՅԷԼ 
ԵՄԷՆԻՃԵԱՆ

դժո ւար ո ւթէւնն եր ո ւն, եզր՝ Ե՜ 
մկնէճեան դործո ւնեայ անդամ եղած է ՀՄԸ Մ ի Աթկնքի 
մասնաճեւոե սեաուտաեան ոաժանմուն օեն նեոս. նւսՒս եոոեւ

ւյ ւք ոյ ււ ւ^սւ յ ււլ լյ.յ ս ւլ 11 ս / լ ւյ լյ հ * ւ±յ ււ^ լյ ւյ ւ ,

1949-^7^/, մօր ու եղբօր հետ գաղթած կ Արժանթէն՝.

Արժան թէն է մկջ ան հանդէպած կ էր կողակէցէն Օլկւսյէն, 
որու ն հետ ամուսնացած կ 1953-^71/ եւ ապագայէն բախտլա

լս ր ո ւած կ երկու զաւակո վ Մոնէքա եւ– Ալկքս՝.
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Կնոջ Օլկային օգնո ւթեա մբ, մեծ զ ոհո ղո ւթիւններ ո վ եւ 
եբկար ժ՜ամեր աշխատելով, նղբ– է, մէնքւճեւսն եղած կ յաջող 
գոբծատկբ եւ սեփականատկբ Արժ՜ան թին ի կօշիկէ աբտադ– 
րութեան հանրածանօթ գոբծաբաններկն մկկուն՝.

Միաժամանակ, ան շաբունակած կ Հ-Մ՝Ը ՝Մ• ականի իր 
գոբծունկութիւնը Արժանթինի մկջ ել եղած կ Պ ո ւկն ո ս Այրկ՜ 
սի մասնաճիւղի հ իմն ա դիրն եր կն մկկբ եւ սկաուտ խմբապե~

ըուս, որոնք հայզաղաս Օեղաս– 
պանութենկն հր ա շքո վ ազատած, 
գաղթականի ցուպը ձերւքին, 
Աուրիոյ դաժան անապատն երկն 
անցնելու^ հաստատուած կին Հա՜ 

էկպ, Աուրիա՝.

Փոքր տար իքին անդամակ–

տ ը՝.

Հա կա րւա կ անոր որ ան յսթսղած կ իր րնտանիքին բարե

կեցիկ կեանք մը ապահովել, սակայն Արժանթին  ի քա ղաքա–

ա ս~

նիքին հետ ան հաստատուած կ Լոս Անճելըս:

ան դաբձած կ Լոս Անճելըսի մասնա

ծանօթացած կ Եգիպտոսի

թիւնը բերած կ անոր զ ա ր դա ց– 
ման ա շխա տ անքնեը ո ւն՝.

1955-//2/, ա մո ւսնացած կ Ազ–

նիւ Աապունճեանին հետ, որուն 
Աղեքսանդրիա քաղաքը՝.

1964֊//ն, երիտասարդ այս զոյգը ւի ո խա դր ո ւած կ Միացեալ 
նահանգներու Լոս Անճելըս քաղաքը, ուր մասնակից դարձած 
է ՀՄԸՄի տեղւոյն մասնաճիւղին հիմն ա դր ո ւթեան ա զ–

յանձնեցին եղբայր չճ որճ Պ ա ղ՜

կեանքին 30՜ամեւս կը՝.

Ան ան դր ան իկ զաւակն կր

ԵՂԲ ՃՈԲՃ ՊՍՀԼՏՈՅԵԱՆ

Ապրիլ 19(9–^ն, Լոս Անճելըսի

թիւնը բերելով անոր հզօրացման եւ յատկա 
կան շարքերու խտւսցման՝.

Եղբ՝ Սապունճեան աշխատանքի

նեբ ապրած կ Աան Տիկկօ քաղաքր

մով երկար տաըի–

կեր պման՝.

Ափսո ս, որ անողոք հիւանդութիւնր ւսրւիթ չընծայեց 
բօր շարունակելու ազգային եւ միութենական իր գործու

տ

: Ծ՝նած կր 1951-^/2/, Պկյ՜

ա–

Երկւսր տարիներ անկողինին ծարւայելկ ետք, ան իր աչքե՜ 

ԸԸ ընդմիշտ փակնց 1 Ղեկտ եմբեր 2004-^/2/, արւանց իրակա

նացնելու իր կեանքի կարեւորագոյն տենչանքը, որն կր հաս

տատուիլ հայրենի հողին վրայ եւ հոն ապրիլ իր կեանքին Հեր

Փոքր տարիքկն ծնողքը զինք ա րւաջն ո ը դւսծ կ միանալու 
ե՝Ը՝Մ՝ին՝ Եղած կ սկաուտ, մարզիկ, մարզիչ եւ ապա 
րչական անդամ՝. Ան իր արտադպրոցական բոլոր ժամերը

19 (^–~ին, ծնողքին եւ բրր^ր Անիին հետ հաստատուած կ 
Լոս Անճելըս՝. ՛Նոյն տարին անդամակցած կ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Լոս 
ԼԼնճելըսի մասնաճիւղին եւ ցո ւցա բեր ած կ ա շխո յժ գործունկ–

ա~

ճիւղա յին ա րւա ջին մարզախա 
ղանցքին կագմակերպման մկջ՝.

Ա1 ո ՜

ա տ ա -

տա

ա–

պետի պաշտօններ՝.

Եղբ՝ Կաբպիս Եիյրտրմեան 
ՀՄ ԸՄ իԼ ո ս Անճելյըսի //ասն ա՜ 
ճիւղին անդամակցած է 1978–/, ն։

տա

մասնաճիւղի Ակաուտական 
Լյորհուրդի ա տ են ա պ ետ՝. 1981՜ 
1984 եղած կ վա ր չա կան եւ վա

րած կ ատենադպիրի եւ ատենա՜

ԵՂԲ ԿԱԲՊԻՍ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

1984-1988, յսթսրդական երկու շրջան, ան մաս կազմած կ 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շ րջանա յին

ԵՂԲ ՍԵՐՈԲ ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆ ատենադպիրի պաշ տօն՝.

Եղբ՝ Աերոբ Աապունճեան ծնած կ 1920-^րն, Այնթապ, Կի՜

լիկիա՝. Ան զաւակն կր Աարդիս եւ Աաթենիկ Ա ա պո ւնճ եանն ե–

1996-1998 նշ անակուած կ Նա 1~լճյսարդեւսն կազմակերպիչ 
յանձնախումբի ատենադպիր՝. 1988-2002 մաս կազմած կ 
Շրջանային դ աստիաբակչական յանձնախումբին, իբբեւ
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1998-2002, դարձեալ յսթս ր գւս կան երկու, շ^ան՝ մաս կազ

մած կ ՀՄԸՄէ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շր^ա՜

Ուրախ կր, որ տեսաւ 
Ամկն տ արխ 28 Աայիսէն,

Հայաստանի վեր ան կա խա ցո ւմը՝.

Հայաստանի անկախացումը յա

1991-^րն եւ 1995-^րն մասնակցած կ Հ՝Մ՝Ը՝Մէ Ե՝եւ Զ՝ Պատ

գամէս ւո ր ա կան Ընդհանուր (եոզովներուն, որոնց դիւաննե

րս ւն մկջ վարած կ ատենադպիրէ պաշտօն՝.

2007-^ն վերադարւնալով մասնաճիւղ րնտրուած կ վ ւս րչո ւ՜ 
թեան ան դա մ եւ վարած կ ա տ են ա պետէ պաշտօն՝. 1985–^^/ 
սկսեալ ան վարած կ Նա<–ասարդեան մարզախաղերու ւիակ– 
ման հան գիս ո ւթեանց խօսնակէ պաշտօն՝. 1993-^րն, ր^անա–

տուկ ձեւով կր նշկր րնկերներ ո ւն հետ՝ իր հիւրրնկա լու՜ 
թեամբ՝. Հէարեզին Նժ՜դեհի ազդային դաղաւիարախօսութենկն 
հմայուածդ Հայաստանի վեր ան կա խա ց ո ւմ կն ան մէջ ա պ կ ս 

ետք, 1991 ~էն, իր ուխտր կատարելով, բա րձր ացած է Խ ուս–

տ ո ւ տուրքր մատուցած կ անոր յիշա–

տ ա

Անողոք մահր կանուխ հերւացուց զայն այս աշխարհկն՝.

թեան՝$) շքանշանով՝.

1993-^ն, մասնաճիւղփ 25–ւս մեւս կին ւսրւիթով պւսրգեւատըր– 
ւած կ իբրեւ <Մ)րինակելի ՀՄԸՄ ■ ական))։ 1982՜^՜ն սկսեալ 
մասնակցած կ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Շրջանային ներկայացուցչական 
(եոզովներուն, յաճախ վարելով ատենադպիրէ պաշտօն:

ա

ԵՂԲ ՃՈՐՃ ԱԲԷԼԵԱՆ

զէ կ եւ եր կար տարիներ մ ա ր զո ւած ու մասնակցած կ իր տա~ 
րեկէցներու ֆութպոլի մրցումներուն:

1946-^ն, Գամասկոս, Սուրէա, քե– 
սապցէ ազգասկր րնտ ան եկան 
յարկէ մր տ ա կ՝. Փոքր տար իքէն 
րնտանէքէն հետ

կ 1944-^րն, Պ կ յր ո ւթ, Լիբանան, 
ա զ գան ո ւկ ր ու համեստ ընտանե՜ 
կան յարկի մր տակ՝. Փոքր տարի–

ԵՂԲ ԳԷՈՐԳ ԱՍԼԱՆԵԱՆ

ատ

ա ո ւտ ա

ՏասաՄ դ սրնչեւ երէց դւաղասզ.դ պատասր/ասատու պաշտօս– 
ներ ստանձնելով սկաուտական շարքերկն ներս՝.

Եղբ՝ Աս լան եան երիտասարդ տարիքին ն ետ ո ւած կ կեան–

քի ասպարկզ եւ յաջողած կ՝. 19^Օ–^/5> ամոլս 
թինեանի հետ եւ րախտաւորուած կ ե 
որոնք իր օրինակին հետեւելով եղած են իր

ձ.^(Տ–ինդ րնտանէքէն հետ փոխադրուած կ Միացեալ Նա՜ 
հանգներ՝ Լոս Անճելքս, ուր Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝է Լոս Անճելրս ի մասնա՜

ներկն՝. Աիւսրեամանակ, ստանձնելովդ նոյն յարկին տակ գոր– 
ծո ո ՀՄԳ ((Տեաոեոհն Ն(եո.եհ՝հ ե ո մետ ե ո ւքծեան ա Լ ո ւմ ռե

<ձՀայրիկ՝հի պատաս

լֆ ՀԱՅՐԻԿը––
կազեւսն <էոլկճր եւ այդ տարիներուն, Հայկական 3եղասպա

նս ւթեան նոլիրուած քայլարշաւին՝ $ եղա ս պւսնո ւթեան ոճի–

խնդիր եւ համ ես տ >

տ ա կո վ, տարււսպանքի հսկայ խաչր շա լկած դ մէնշեւ Պ էքֆ ա յա՜

տ

19/2-^ն վ երջնա կան ա պկ ս Լո ս ԼԼնճելրս ւէ ո խա դր ո ւելո ւէ 
եղբ՝ Աբկ լեան անդամակցած կ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է Լոս Անճելրսէ մաս՜ 
նաճէւղէն եւ մեծապկս օգտակար հանդիսացած կ անոր կազ

մակերպելս կան ա շխ ա տ անքն եր ո ւն –. ՀՄԸՄ ի հոգածու՜ 
թեան յանձնուած հայ երէտասարղ ութեան մօտ մարմնամար– 
զէ ել մանաւանդ ինքնապաշտպանութեան ոգին զօրացնելու

տ ո ւ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝է եւ հայկական կազմակերպութիւններու 
1եան եւ տխրութեան սեղաններր լեցուցած կ արւա–

ա–

նպատակուէ նախաձերւնած կ մասնաճէւղէ մարւ 
ա րւ աջ էն խումբէ ստեղծման, հմայելով մեծ թիւու 
երիտասարդներ՝. Ան մեծ նեբղրում ունեցած կ Հ՝Ս 
ւասաբդեան մարզախաղերու եւ յատկապկս երիտասարդա

կան շքերթներու կազմակերպման մկջ՝.

Եղբ՝ Գկորգ Աս լան եան սիրուած ու յարգուած կր իր շրջա

պատ կն: Ան ազնիւդ աո.ատաձեռ.ն ու պա ր կեշտ նկարագրի 
տկր անձնաւորութիւն մըն կր՝. կը սիրկր կատակել եւ (եպիտ 

անակնկալ կր բոլորէն՝.
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կա րճ

ծնած է 18 Սեպտեմբեր 1953-ին, 
Պ ա ղ տ ա տ •. Ընտա նիքին հետ Ա՝ •

ԵՂԲ ՐԱՖՖԻ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ

յ

Փոքր տարիքէն եղբ. ԼաֆֆՒ

I Անճելըս ի մարզական ել սկ

քեթպո լի բա

Աերուս՝. "Ւարրս եւ Ալւսաստ այԼլ 
կ՝ընթանան իրենց Հ°ըը ճամբով՝.

Մառաւասեր սեաուտ. մաոո,

տանձնէ նաեւ. Ո՝ող եւ Ալէք Փիլիպ ո ս

20 Յունիս 2003-ին, հազիւ 27 գա ր ո ւնն եր բոլորած, եղբ• 
Րաֆֆի զոհ կ՝երթայ անարգ ոճիրի մը, իր եաին անմխիթար

Լիարի Հւստցը՝.

ատեն մը ետք, ան յւսճւս– 

է ԱվԷ՝Ք Փիիիպոս ւԼւսրժա–

ո ս տ ո ս 1990 –ին կը պսակուի եւ կը բախ– 
սկով Ղարին եւ Արմանտ՝. Ան կր դառ՜

տատ

սիրահար մը՝. Փոքր տ արիքէն

ծնած է 24 Աեպտեմբեր 1979-ին, 
Պաղտատ : Հ Մ Ը Մ ին ան դա- 
մաեոած է 6 տաոեևանեն. Պաո–

ԵՂԲ ԷՏԻ ԷՏՈՒԸՐՏ 
ՆԱՇԱԴ

Հ .ր աղտւստր րւուս( 
1995-ին, իտի րնտա Ի լք . լ,ա–

Անճելըս ի

նաճիւղին: 16 ւոա 

րութ, Լիբ ան անի քաղաքացիա– 
կան պատերազմի ա մ էն էն բուռն 
օրերուն՝. Աեպտ եմբեր 1975-ին, 
Կիւրիւնլեան րն տ ան իքր կը ւիո՜

ԵՂԲ ՅԱՐՈՒԹ 
ԿԻՒՐԻՒՆԼԵԱՆ

ւղաւորիչ ելոյթներ՝. 2001-ին, Արեւմւոեան Ա՝'. է, ահանգներո ւ 
ֆութպոլի ն եր կա յա ց ո ւցչա կան խումբին հեւո ան կր մասնակ– 

է/ոյն տարին, ան ՀՄԸՄֆ Լոս Անճելըսի մասնաճիւղը կը 
ներկայացնէ համահայկական երկրորդ խազերուն, Երեւան՝.

մասնաճիւղին 40 ՜ամեակին առիթով 
Անճելըսի ֆութպոլի խումբին: Թէե 
գիտացման կրթանպաստ 
համալսարաններէ, սակսղ

րկներ կը ստանայ չո ր ս

ա–

նայ մագիստրոս աստիճանին՝.

ՀՄԸՄֆ Լոս Անճելըսի մասնաճիւղր եղբ՝ էտիի կեան–

տանայ մխիթա  ր եանն եր ո Լ վարժարանին մէջ, իս կ միջնա– 
րն կեր ա ս է ր

յ

իր սիր ելիւն եր ո ւն եւ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի մեծ րնտանիքին՝.

լին՝. 16 տարեկանին ան Լլ անգամակցի Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի Լոս Անճելը–

ա

ա ռւս

ա ա

77ն™.հօրոԸՈ6էրո6ո.օրց \^77\^.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց \^^^.հօրո6ոօէ– 
րո6ո.օրց ^^^.հօրոօո6էրո0ո.օրց \^\^\^.հօրո6Ո6էրո0ո.օրց 
77^\ձ/.հօրրւ6Ո6էրո6Ո.օրց \^/^\/7.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց \/7\/7^.հօրո6Ո6է֊ 
րո6ո.օրց 7777\^.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 77^\/7.հօրրւ6Ո6էրո6Ո.օրց

®ր\«/^.հօրո6Ո6էրո&ո.օրց, 
^77\/7.հօրո6Ո0էրո6Ո.օրց \/7^777.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց \/\ո/7\/7.հօրո6Ո6է– 
րոշո.օրց \^/\/\/\Հ/.հօրո6Ո6էրո0Ո.օրց \/7^^.հօրրւ6Ո6էրո6Ո.օրց 
77\/7\ձ/.հօրո6Ո6էրո0ո.օրց ^77\/7.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց 77\/7\/7.հօրո0Ո0է– 
րոշո.օրց ^Ա7\/7.հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 7777^.հօրո6Ո6էրո6Ո.օրց
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ի Սեւան Նազարեան
Հ ՓԼԼՐԻԶ

1Լրիորվիիի <^Լաւիիկբ՝ք> մարզասրահին մկջ՝ պա սքկ թի 18 ւսրւս– 

ուրեք տօնախմբեր մի

ա–

ա ա

անոր հետ եղբայրանալոլ ու

կր եւ արեւելքն ու արեւմուտքը շղթայող օղակը՝ իր կարգին

կար նաեւ ւիինկ-ւիոնկը՝ ուր 20 մաբգիկնեբ կատարեցին 
իբենգ մրցումները՝.

համար ոչ մէկ ճիգ խնայած կին Հ-Մ՝Ը՝Մ■ ՜^Ֆ ր ան ս՝)՝) ի վաբչ

Լիարղադաշտը ստացած կր հայկական գիմագիծ Հ–Մ՝~

էքարզադաշտ այցելեցին Հ •էի*♦ Ը –ք/՝– ա կանն եր ՝ համակիր–

առ.

թեան ՝

տ ա ս ա ր գա–

բաղկացած այս ձերւնարկին 
առաջինը պա սքեթպո լի մրր– 
ցաշարք մրն կր, երիտասար-

ասոր Կստ բասնելու տօ

նախմբութեան հաճոյքը–

ա -

կրներ՝ մեծ թիւ՜ 
սբգներ՝ որոնք

ա տ են ա

զիկներուն փոխանցեցին 
մրցաշարքի կաղմակերպման 
նպատակն ու սրտի խօսքը:

Մրցաչա

մրցանա

ճա > ա
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35-ԱՄԵԱԿԻ ՀԻՒՐԱՍԻՐՈՒԹԻԻՆԸ պով նեբկայացնելով օրուան ընթացքը մրցաչարք՝ %-ւսմեա– 
կի տօնախմբութիւն՝.

ցաւ եղբ– ԷԼրամ Աիս երւեան, ներկայացնելով Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝ի պաւո–

Կրթարանի, Ա• օղոս~Պետրոս եկեղեցւոյ, ինչպկս նաեւ մամ~ 
լոյ ներկայացուցիչները՝.

ԷԼրւաջին ժամուն, ճոիյ սեղաններու շուրջ հիւրեր, Հ՝Մ՝~

Ը.Ա՝.ականներ թկ համակիրներ ապրեցան բարեկամական

բեմ աղթո ւթիւննե֊ 
/ն, ապա ֆութպոլ

ատկեր– իբրեւ մարզիկ դւսչւո

սարդն եր ո ւն «Մի՛ անձնալորկբ երկիրը

էյ ս ո ր ր ւո ա - 
րիս տու նն

լա

լս ան մկջ՝հ՝.

թեան 95–ա մեա կը.

սա

դործը հայ պահելո վ դաղութները, 
օդնելով, որպկսզի չձուլուի երիւոա–

ա՜

՝֊Լերջին ելոյթ ունեցողը

ս 1/1 ա

Եղբայրը կեդրոնական

ս -

թեան ընդմկֆկն՝. Եղբայրր մա տ–
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ԱԱՍՆԱՏԻՒՂէ ՄԱԱՆԱ6

նւսնշեւյ, թկ «ՀԼյսօր հպարտութեամբ կրնանք ըսել, որ 95 տա

րեկան ենք՝ դժ՜ուար պայմաններու, մկֆ շարունակած ենք 
դաստիարակել ու կր հպարտանանք մեր կատարած գործութ)–.

ուԵղբայրը յոյս յայտներ, որ եր իտ ա ս ա ր դո ւթիւն  ը պիտի կ 
ւայ այս մեծ միութիւնր արււս^նորդել նոր յսթս դ ո ւթիւննե֊

յ թ՜ եան արւա

, սա

Օւրշշէ Ուջհէտ 
ԲՀԲ1Տ

ԲձԲ1Տ 
Տշ1շՇէ 
^օսր Խսրոշ^ 

6ա<ԽՈօսրտ 
քօր 8 Օջ\տ 
օր 12 Օջ)/տ

11, 1116 մշտ Ր) րոոււմշտ 
75001 քնոտ 
էշ1 331 42 96 10 10 
1ն\331 42 96 18 77 
տւհշռւէօսրտ @ տօԽշէօսր. շօա

48, շօսրտ է1շ Խ Լւհշրէշ
69003 Լնօո 
էշ1 334 78 60 13 66 
1ն\ 334 78 60 92 26 
քշրԶո@տ616շէօսր.6օա

67, Խւ ՕաշԵւշրշ 
13001 \ևս՜տշւ11շ 
Ա1 334 95 09 30 60

334 95 09 30 61 
ոա րտշ 111շ © \\ ոտէշշ1տ. 1՝ ր

32-38, ւււԸ I եւու^Խմօււէւաւ 
ձՕրՕՆՅՈ
էշ1 374 10 52 55 55 
01X374 10 56 40 30 
տյ հշ ր<ւ @ <ւ րու ւ ոշ օ. շօ ա
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ք քՂսֆֆի ՍխՀահեան
Հ ՀԱԼԷՊ

աբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2013-^րն, 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հալէպի պարտէզ֊մար–

վ դաշտ

ա–

մօտակայ բնակարանի մը վրայ 
հրթիռ մը ինկաւ, եւ անկէ արձակո

ւած բեկորներուն պա աճառով հրդեհ մը յառաջա
ցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պասքէթի եւ թենիսի դաշտերուն 
մէջ, պաաճառելով ծանր վնասներ՝.

ք^արեբախտաբար, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի համակիրներու, 
անդամներու եւ փրկարար Հրչէջ ջոկատներու 
արադ միջամտութեան շնորհիւ կարելի եղաւ 
առաջքը առնել տարածուող հրդեհին։ փուտով 
դէպքին վայրը այցելեցին Հալէպի պետական մա
կարդակի պատասխանատուներ, միութենական– 
ներ, ինչպէս նաեւ օժանդակելու նպատակս 
փութացած մեծ թիւով համակիրներ, որոնք ձեռք– 
ձեռքի տալով բաւական եր կար պայքարեցան հսկայ 
բոցերու դէմ։ Նախախնամութեան շնորհիւ արկա– 
ծը պատճառեց միայն նիւթական վնասներ։

Հրկիզուող դաշտին հետ այրեցան հազարաւոր 
Հ*Մ՝Ը՝Մ՝ականներու յիշա տ ակն երը։ Լուրը յուզեց 
աշխարհատարած Հ՝Մ*Ը՝Մ՝ ականները, որոնցմէ 
շատերը ունէին դաշտին կապուած յիշա տ ակն եր։ 
Արդարեւ, դաշտին մէջ պատրաստուած եւ մարզը– 
ւած են հազարաւոր փոքրիկներ, մարզիկներ, դայ– 
լիկներ եւ սկաուտներ։ Նոյն դաշտին մէջ էր որ 
պատրաստուեցաւ տակաւին շաբաթ մը առա 
լէպի ախոյեան հանդիսացած Հ՚Մ՝Ը՝Մ՝ի պասքէթի 
աղջկանց պատանեկան խումբը։ Այս դաշտին մէջ էր 
որ պատրաստուած էր 2000-^րն Աուրիոյ ախոյեան 
հանդիսացած պասքէթի աղջկանց խումբը։ Այս 
դաշտին մէջ էր որ մարզուեցան Աուրիոյ ախոյեան 
հանդիսացած թենիսի մարզիկները։ Ալ դեռ, այս 
դաշտին մէջ էր որ կազմակերպուեցան սկաուտա– 
կան բազմաթիւ դաշտահանդէսներ եւ փառատօն– 
ներ։ Չկայ հալէպահայ մը որ այս դաշտին մէջ 
գնդակ բռնած շր/լայ։ Չկայ հայ մը որ այս պարտէ
զին մէջ աղ ու հաց կեր ած շրլ/այ։

Արկածը, ան կասկած, խոցեց հազարաւոր Հ՝Մ՝~ 
Ը •Ածականն եր ու հոգիները, բայց անոնց առաջին 
արտայայտութիւնը եղաւ մեր հայրերը կառուցե– 
ցին այս դաշտը, այսօր մենք պատրաստ ենք կրկին 
ան գամ կառուցելու զայն։ Մեր բոլորին ջանքերով 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ր պիտի մնայ կանգուն։ Այս կառոյցը պի
տի վերադարձնենք աւելի լաւ վիճակի եւ նոյն դաշ
տին մէջ պիտի կերտենք նորանոր յաղթանակներ։ 
Մեր զաւակները այս դաշտին մէջ պիտի մարզուին, 
նոյնիսկ եթէ անոր չորս պատերը միայն մնան, 
որովհետեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ականը յուսահատիլ չի գիտեր 
եւ կը մնայ մի՛ շտ պատրաստ։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆՍհ

ԿՆԲԱՀԱՅԲՈԻԹԵԱՄԲ ԵՂԲ ՋԱՒԻԿ ԳԱԼՖԱՅԵԱՆԻ '

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԴՊՐՈՑԻ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀՈՒՆՁՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐՈՒ

ԹԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Հ Թղթակից
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

րոլ–.
մարզիկներու ծնողներու, եւ հրա

տղոց դիմաց, այսօր կ ունենայ չրջանւս–

հ ո ւնձքը

ու՝.ւիրելս ի.ւ եր

տասանեց ծնողաց յանձնաիւումբի ա տ ե՜ 
նապետ Աո ւբէն էյւիրեմեւսն՝ Ան ըսաւ–

կը ստանանք

դպրո

լս բութ՝ 9 նոյեմբեր 2013՜

Արիս» դւսչւո

կը թո ւթիւն, 
դպրոցը կոլ

դիսու

ա տ են ա լա

դրւները բացաւ

մաքի կր թո ւթեան կողքին

նաիյկին մարզիկներէն ^՚ղբ–

Զաւեե Գ ա ւաա ւեանե, ներհա

ւս–

աշւսկերտները պիտի անցնին

Շ ւսրունակելով, էւիրեմեան 
■հաստատեց– <^2ւււարււււ ենռ, ոո

բուբենը սորվեցնելով ^այ 
մարզիկին, որպկսզի ան ձդւոի 
լաւագոյնին, հասնի յւսջողոլ–

է5 I
յ ւ • ֊

* 1 Խ
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ներկայացուցչական իւումբին երւադոյն

հայր եղբ– ի^աւիկ <կ ա լ ֆ ա յ ե ան ր ՝. Եղբ՝ 
Պ^այֆայեան Հ–Մ՝Ը՝Ս՝ի ֆո՚֊թպոլի ներ–

կայացուցչական թումբին մաս կազ 
կ շուրջ 20 ա արի, 1960-1970–ա կան թ

Պ՝աչֆայեաններու եղբայրն է՝. Հազ

ա ա

1975–^ր5>, Լիբւսնանի քաղաքացիական

11111

Կեն սադրականին

ր անալո վ,

հ((կզւս ց ո ւած

(իւսչֆ ա յեան

ւս արժ՜անի չեմ

եղբ.

տ ա կա լին քիչ 0>։ Ապա, իր իյօսքը պա

տանի մարզիկներուն ուղղելով ան շա–

դպրոցը կ

պկտք է զգաք, որ կը կրէք 
՚ ւկետ ո / կ Ւսումոեն տարա

պայքարին դաշտերու վրայ հպւսրտանքի 
արւիթներ ստեղծելու համար Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի

զիկնեբկ կր տա

ս

Ը՝Մ՝ի բազմահազար համակիրներուն, 
կանաչ դաշտերու վրայ տեսնելու Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ի նորօրեայ դեղին սատանաները^, Ե րջանա յին

տ–

Լլանրս՝. Աեզր Տասար աւոեսրս երազ զր 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի տարադր կրե/ր, ձեզի համար

տ

նձքը

բուն րլ >՝>՝.

Այնուհետեւ, խօսք արւաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

եան՝ Ան ըսաւ, որ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ի ֆութպոլի

մ ա ր զի կն եր ը, պատասխանատուները 
մարզիչներն ու ծնողները, որոնք կը քւս– 
ջայերեն իրենց զաւակները յաճաիյելու

ներ կա յացո լցիչ եղբ– Հրայր Հիեր ման–

նիքին:

(կալֆայեւսն կատար եցին 16 
ւարտներու վկայականներուն 
մը՝. Ծն ո ղա ց յանձն ա իյո ւմբը, 
դին, յո ւշան ո ւկ րն եր յանձն եց

շրջանա– 
բա շիյո լ–

եղբայր–

Տա ս ար , որոնք Տոլար տ ս ա ղ ա տ ո զ պրտր 
կրեն Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի շապիկը, պիտի մրցին

անի, Հրայր Հիերմա ն եան ի, Զ ա–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ԵՂԹ. ԺՈՐԺ ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆ ԼԻԹԱՆԱՆԻ 
ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ՖԵՏԵՐԱՍԻՈՆԻ ՀԱՇՈՒԱՊԱՀ

Հ Թղթակից
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

Դեկտեմբեր 2013-^րն, ճիմնիի անթբաչ>՝> ա կո ւմբին մկջ

Ըն ւո բ ո ւթ ի ւնն ե բ ո ւն ի բ են ց մ ա սն ա 
ցութիւնը բերին ֆետեբասիոնին անդւ 
մ ա գրո ւա ծ 129 ակումբներէն 120-հո Ո ււ 
/հա Ն աս ս ա ո հ ո ւևւաւորած 15 հոռենոս ւ հցաւ, մինչ մրցակից կաղ֊ 

ա, ձաիյո ցեցա լ։

սոմեր Նասսաոե ուհւաւո–

տ ա

^ւէհ էհ© շօրոբւշրոշոէտ օք
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ 
ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԻ 45 ԱՄԵԱԿԻՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ
ի Մւսրօ Քէշիշեան 
Լ ԼՈւՈՈյճԵԼԸՍ

խօսքր փ ոխան  ցեց Հո լիվո ւտ ի Ս– կարա–

Օրհնութեան իր

մ^հնյ– Երէցեւսն, որ վեր առնելով Հ-Մ՝՜ 
Ը՝Մ՝ի առաքելութիւնը ըսաւ– <Մքեզի

լու, հա յո ւթեան նուիրու ելո ւհ ա մա ր : 
Հ Մ Ը՝Մը լուսանցքի վրայ երբեք չէ 
եոած եւ ոչ ալ կրնայ ըլլայ՝. Լիենք հայու–

ըենք եւ ոչ պարտականութիւնդ՝.■Մ Ը Մի Լոս Անճելըսի մսւս– 
նաճիւղի 2013–/, ա շխ ա տ անք– 
ները պաշտօնապէս եղրա– 
սն սկաուտական րաժանմուն՜

ՀՄ Ը Մի սկաուտներր հայրե՜

հ այ ժողովուրդի ակնկ ալո ւթիւնները 
շատ են եւ յոյսերը բաղում։ ԼԼկնկալոլ–քի տարեկան հան դէ ս ո վ, որ ն ո լիր ո ւե

Լ/կաուտական բաժանմունքի խօսքը

ա ուտցաւ մա սն աճիւղին ^ւն՜ամեակին՝.

Հանդէսը տեղի ո ւն եց ա ւ կիրակի, 15 
Դեկտեմբեր 2013-^ր եր եկոյեան, ((Տէարնս–

թիւնները շատ են, որովհետեւ մենք, 
երբ մեր աչքերը բացիեք Հ Մ Ը՝Մ՝ը տե

նան Հ Մ Ը Մ ին ես յաջողութեան կ ա~

տոլ կէլըրի՝)՝) թատերասրահը, մեծ թիլով ա

սանք, ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի աշխատեցանք ու

ռաջնորդեն զայն՝.

համա

կի րն ե ր ո ւ եւ յատկա

ՀՄ ԸՄ• ականներու,

ա ո ւտ ա

պատրաստուած «ՀՄԸՄ»

երր,տառ.

ա ո ւտ ա

չորս

չարքաշ կեանքը ներկայացը–

նող մ եծ ա պէ ս

րեցին հիլրերըւ

դործեր ր

առաւ դրօշակի տպաւորիչ

տ ա

ա ո ւտ ա

/ ւ։ ւվ ւս ւյ յ ՚ ՚ է՛ 
հին մէջ կարելի 
մառեւ սակաւն

դեղեցիկ լոյսերու

ա–
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( Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

կւսն պատկերը ներկայացնել բեմէն 
վրայ՝. Ջեո.նարկին հ ան դէ ս ա վա ր ո լ– 
թիւնը կատարեցին սկւսուտ պատաս -

ւյւսցաւ ս աս ս աօրւղր սւլաուտազա ս 
ք՝բողջ բաժան մ ո ւնքը՝. Տեղի ունեցաւ 
աուտաևան ւատուե ա ո ա ո ո ո ո ւքժեւն՝.

ա րւաջին հերթին շնոր–

, որոնք երբեմն

գեղեցիկ խօսքեըով, երբեմն ալ սկ 
տ ա կան հինգ ծ ա փ երն ու ող 
կանչերը մասնակիցներուն սո 
/ով զուարթ մթնոլորտ մը ս ւո

Տարիքի բերումով, խմբակ մը գայլիկ– 
ներ վեբջին անգամ կատարելով իրենց էրին, այն մասնա ճիւղին, որ 1968՜^ր2/

՚ր վեցն ե՜ 
եղծեցին

տ ա

տ ա կան զանազան աստիճաններ եւ 
պաշտօններ այն քո յր-եղբւս յրն եր ո ւն, 
որոնք սկաուտական գիտելիքները իւ~

թիւնը

ոս ԼԼնճելրսի մասնա–

ազգային ոգին ու հայրենասիրութիւնը

կակուղ թաթիկկն մինչեւ եր կց՜սլւս ր~ 
մանուհիներ իրենց բաժինը բերին օր–

անշահախնդիր գո ըծ ո ւ որուն համար կը պարտինք 45 տարիներ 
շարունակ գործած անցեալի սերունդնե– 

ցան եղբ– ԼԼրմկն Աաֆարեանն ու քոյր կ ուզեմ յայտնել հոս ներկայ եւ բացակայ 
ան դամն եր ուն։ 45 տարիներ շարունակ,

մթնոլորտ մը ստեղծելով՝. Տպաւորիչ 
ԷՒն կակուղ թաթիկներու էյրււսգոյն

դրօշ

տումը, գա յ լի կ-ա րծ ո ւի կն եր ո ւ <^Ւմ

ինչպկս

խմբերգումը՝. Այս բ ո էո՚րը

ո ր ոնք

ոգեւորեցին եւ յուսագրեցին

իլըաքանչվիւր ելոյթ՝.

կան իրենց երդումը հըա–

ան ո ւ նը 
բերդն ու <^քսօսք իմ որդւ ոյն՝» 
արտասանութիւնը կիթա րւի

ԼԼնճելրս ի մասնաճիւղը այս

բարձունքին հասնկՀ/», րնզ զ ր– 
ծեց եղբ– Շահինեան՝. ԼԼպա ան

շնո րհա կա լո ւթիւն

ծնողներուն, որոնք իրենց զա

ւակները կր վստահին Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ին եւ ի դին մեծ զոհ սղու

կարելի կր որ Հ-ՄԸ-Մի Լույ

յայտնեց

թիւնն երուիրենց զաւակները 
կր բերեն Հ՝Ս՝Ը՝Մ՝ի աշխա–

ա ո ւ ւ/ւ ա
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ

դերագոյն մարմինին, որոնք հա~ 
մոդումուք ու մեծ սիրուք ւ ա ւա պ է ս 
կր կա տ ա ր են իրենց յանձնուած 
պա ր տ ա կ ան ո ւթ իւնն եր ը՝.

Հ-ՄԸՄ՝ի Արեւմտեան Ա՝■ Նա– 
հ ան դն ե ր ո ւ Շրջանային Ակ աու– 
տ ա

շն ո րհա ւո ր ա կան ելոյթ ունեցաւ 
քոյր թ՝ ա լին Հինտոյեւսն՝ որ 

անիկ ա «45 տարիներ շարունակ 
կը փաստէ ՝ թէ Սփիւրւքի մէ^ ^այ

ա - նեցան տոլ ն, Հ-Մ Լ 
ր ա ե ոե / ո ւ հաստատ

: Ա կ ա ո ւտ ա

կրած սկաուտ մր կր ներկայացնէ կա՜ 

ստեղծւսծ րլ (եուարութիւններն ու ար՜ 
գելքները», շեշտեց քոյր Հինտոյեան՝.

Օրուան խրախուսիչ յայտագիրր

ար ի՜ար են ո յչն երն ա 
մանուհիները 2014-հհ նոր

վերջ գտաւ

ււ ւյ ր / <- ւչ ւ-ս^ւ ււ ւ.սյ ա լ֊լ սլ ւ ս֊չ ււ ւյ ւչ ւ-սլ ւ ւլ. ւս ւ-ս * 7 1 

այլ նաեւ գիտակից է իր պա ր տ ա կ ան ո ւ~ 
թեան՝. Ակ ա ո ւտ ա կ ան իր դաւանանքն

նահատակէ) քայլերգի խմբերգումով–.

Տհօշտ, 8^տ,
ԲծՏհւՕՈ ^€Շ6ՏՏՕՈ6Տ

& <3|քէ 1է€ՈԴՏ

8օսրյ հցրորոօսԱ - Օօրց –/\րրո6ուց Տէրտօէ - 8օ73է1յւ3ո 8Խց. 
8©ւրսէ - ԼշԵձոօո

1©1. : 00961-1-248554, Բյճ : 00961-1-248556
հ/10Ե.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812

Տ–րոց՚ւ1։ հր9էշհ@ցօԽ6որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հրՅէշհԵօ^@հօէրո9ւ1.շօրո

հ. ո. 8ՕՀ/տյսս4 & շօ.
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Հ.Մ.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
38-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ 

ԺՈՂՈՎՐ ԵՒ ՊՈՍԹՐՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
40-ԱՄԵԱԿԻ ՐՆԹՐԻՔԻ ԵՐԵԿՈՆ

եւ սկաուտական գործունԷ ութիւննե– 
ր ո ւ

Ը Մ֊ական խաղերը՝. 2014–// համ ա՜Հ Մ - 
Ը–Լք՝–ական բանակումին արւնչո ւթեա մբ

կերպչական, նիւթական, Հ^Լիարցիկ^) 
պաշտօնաթերթի, օրացոյցի եւ կայքէջի

շրջանի վերջին երկու

կարգր րնդդրկեց Հ –Լի-Ը-Մ–ի Արեւելեան

դեկոյցը, ներարւեալ

րկներ:

տ -

։Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

տ եկշիրւր, հանգա՜

(յաԿասգսերու Օօ~րդ Լպրշա

նային ներկայացուցչական

-10 նոյեմբեր 2013-//Ն, Հ՝Մ՝~

Սկ ա ո ւտ ա

Շ ր^անա յին

Լքիւսցեալ

ա–

ա–

ա -

ցուցիչները, ուղեկից կադմակերպու– 
թիւններու ներկայացուցիչները եւ հրա–

կին ատենապետներն Էին եղ–

տ ա

ելի աշի/ատանք–

Պ րր /ինկթրնի ^Շերեթրն՝հ պան դո կին

եւՒ նեւ1կայա9ոլ֊ցՒէաւ Ատեւիանեան, ատենադպրու

ներ, որոնք կր ներկայացնէին ինը տար

բեր մասնաճիւղեր Ալպրնի, Նիւ էորք, 
նիւ– ճըրղի, Շիքակօ, Տ իթրոյթ, Ո Լա

շին կթրն, Պո ս թրն, Փրովիտընս եւ 3)իլա–

շիշեան եւ Լք իր ան <քդւիդորեւսն ՝.

ա րւաջին հերթին ունկնդրեց մաս–

Լք՝ի ա ց եա լԱ ր եւ ել եա ն

տերիիա՝. ներկայ Էին նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝՝ի

թեան նիւթաբա ր ո յա կան տ

ՀհՕ-Ր– ԿԿր ւ>ւ հ-ՍՀ-Ս-ր ւ/եդրոսա– 
կ ան ւԼարչո ւթեան ն եր կա յա ց ո ւց իչն եր ր 
դնահատանքի իյօսքեր ուղղեցին դիւա

նին եւ ներկայացուցիչներուն՝. Անոնք 
նաեւ բա ր եմ ա դթ ո ւթիւնն եր եւ յաջո՜ 
ղութիւններ փոխանցեցին ն ո ր րն ւո իր

Հուսկ, ժ՜ոդովը րնտրեց 2014-2015 
տարեշրջանի եօթնանդամ նոր Շրջանա–

(Ուաշինկթրն), Արա ք>շխանեան (Ֆիլա՜
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տ ՂՓէ1ա կ ս՝ր ա Ա 7՝ այս Հրեաս \՝ւ/ոսրրըս), 
ք)՝ազմիկ Փանոսեւսն (Պ ե ս թրն), Պերճ

եան եւ ԼԼնմեյա Հածժար ն եր կ ա յա ց

ցէն Մ– Ն ահ ան դներ ո ւ, մաղթելէ ետք ներկաներուն, բեմ հր ա~

տ ո զ անցք ս կ ա ո ւ տ ա - ճէք Պեճաքեանն

եան (Նիւ– ճրյրզի)՝

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի քայլերգները,

ա–

ՊՈՍՌԸՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻԻՂԻՆ 
^–ԱՄԵԱԿԻ ԸՆԹՐԻՔԻ ԵՐԵԿՈՆ

ՅՋ-րդ Շրջանային Ն եր կա յա ցո ւցչա– 
ն (իողովի աւարտին, <Հ(Էեր եթրն՝հ

պանդոկի ս ր ահն եր էն մէկուն մէֆ կա 
տարուեցաւ Պ ո ս թ րն ի մա սնւսճիւղ ի 40 
ամեակին նոլիրուած ըն թր իքի երեկոն՝. 
Նւսխքւսն այս ձերւնարկր, կազմակերպ–

ւյ ւլ ա լ։ սսլւ ււ ւ. էյ ՚ ՚ I 1Հ ՚ ՚ /11–ս ,

՚յն մասնաճիւղին 40-/7/մ եակին

ամեակին ա րւիթո վ՝.

Հիւր ա ս իր ո ւիժենէ ետք, պա շտօն 
պէս րնթացք աո.աւ րնթրիքի երեկոն՝.

Ա/իք Խ աչիկ եան, Սարին Սարու
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թիւնըԵղբ– Պեճւսքեան յւսյտնեց՝ որ հետե–

ւԼար ղան ե անը։

ա–

ներ կա յացո ւց 1982՜^ն ի վեր շրջանէն 
ներս րնակութիւն հաստատած Հ–Մ՝~ 
Ը–Ս՝–ական եղբայրը, որ վերջին երեսուն 
տաոեներուն հ ետ եւո ո ա կ անօ ր կն ծա–

ա–

կը զգայ որ

թիլն յայտնեց–.եւ շ

Այսպկս, Հ Մ• Ը Մ'- ա կան քոյր երն ու

եղբայրներր վերադարձան իրենց 2 բբ՜

աններր քաջալերուած՝ որ կամաւոր

թիւններ ա րւիթը կր ստեղծեն՝ որ

դ աղութներկն

Ըն թրիքի րնթացքին, յոբելեար Պ 
մեր դիմագիծր՝ ինքնութիւնն 
տ ա ս ա ր դո ւթիւն ը՝.

րիներ շա~մասնաճ իւղին 40–ամեակր– Սն նշեց նա–

■ ք ս 11 օէ Շհօրրոշ հօէժ, ձ՚րո՜ Շօոտէրսշէւօո, Րրօոշհ ^րշհ՚ւէտ^էււրտ, 
1ոէ€րոէ1էւօոօ1 ՏէոոժօրԺտ, 100րոքրօրո էհօ Հօրսնէս։ Տղսորշ
աւժ 15 ոսոսէշտ քրօրո էհտ ճշրշրօրւ 1ոէՀՈ1Ոէ՚ւօոռ1 Հյրթօրէ.

■ 44 ճօօւոտ օոժ 3 Տսւէօտ էհ <ւ11 շօուէօրէտ,
ո11 շ1՚ւրոոէշ մօոէրօևՎ րոտ՚ւհոր,
տհօաշր օր հոէհրօօրո րրւրօէօ հարժր^օր.
Տոէօ111էօ 7ՂՀ ՚ւոէտո1ոէ1օոռ1 ւէ՚ւրօօէ թհօոտ.
111էՕՈ1€է & Շո1(1՚ւ1 ՈՇՇՃՏՏ.

■ IոԺ^V^Ժս31^2^Ժ ՅՈ(1
բշրտօոո1 Տ6ր\4€6,
24 հօււր րօօօրէ՚ւօո 
ուսէ րօօու տօրրւօօ

■ 1Խր

XV XV XV. 6 ս րօ ռօ հօէօ 1. ջ ու
32-ՅՏ, Ւ4ս.ուՂւծօէ1օս1ւււո Տէրօօէ, 

375010, /\ոոօուս.
ՅՆ1 374 1 0 54 60 60 • Բօճ 374 10 
տձ.1 օտ <Ջ՝ շ ս րօ թօ հ օ էօ 1. ձ. ու

54 60 50
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ 
ԴԻՄԱՑԻՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԹ

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

աւանդոյթներն ամփոփող Զէթո ղցեւսններ է թանգարան։ ԼԼյ՜ 
նուհետ կազմակերպուեր այց ան ա կում բնակող մէ բազմա–

քաղցր ա ո ւա

եղբայրները վաղ էց Ղփւ-մրէում է ին է

էերուս ս ղ ա ո ւաա 1լ ա ն աշ 
ու հա ս տ ա տ ո ւթէւնն եր է սա

ա–

ներէ ջանքերով։

օգնութէւն,

ս կա ո լան եր ր Ֆրէտ ոֆ *Եանսկնէ ան ո ւան դէշերօթէկ դպրո–

ցում ճաշեցէն հաստատու 
ս կա ո ւա ա կ ան ծափերով, ւ 
մօտ Ղ ժամ անցկացրեցէն։

ս ա

ները։

Երկրաշարժէ զոհերէ յէշատակը յաւերժացնող յուշարձա

նէն ծաղէկներ դնելուն յաջո ր դեց այցը ^էէւմրէէ կենցաղն ու 
ս րւա քե լ ո ւթեան սկզբունքներէց մէկը ((պա տասէյւս– 
թէւն դէմացէնէ նկաւոմամբ՝)>։

Հ.ՄԸ.Մ-Հ.Ա.Ո.Կ.Ի ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ 
ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ԺՈՂՈՎՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

է Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

013 թուականէն կատարուած 
աշէյատանքն ամփոփելու եւ 
յարւաջէկայ անելփքներր յստա–

կացնելու նպատակով, ՀՄԸՄ-ՀԱ-

ղով-հանդէպում։ Հանդէպմանը ներկ

ճանաւորական կազմէ տարեմոլտէ ժո - 

այ 
կէն նաեւ սէրէահայ այն Հ-Մ-Ը-Մ–ական
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քոյրերն ու եղբայրները, ովքեր որպկ 
աստիճանաւորներ ս կ ս ե / են այՒսա

տանք տաներ.

րեցէն մէմէանց Ամանորն ու Ս– Ծնուն– 
դը եւ մաղթեցէն, որ 2014 թուականը 
ըլլայ արդէւնաւէտ տարէ՝. (Լյնուհետ, 
էնչպկս Խմբապետական հ/ որհրդէ, 
այնպէս կլ մէա ւո րն եր է կա տ ա ր ած տա

րեկան ա շէսա տ անքն եր ր ներկայացուե–

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՄԲՑՈՅԹԻ ՅԱՂԹԱԿԱՆԸ

Հ՜ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

«

հա ս ցր եց հաս

րւա

ա ո ւ տ ա -

շէյա տ ա

է մանկատան սաներէց թ՝ելման

/աուտ։ Լէնելով շնորհալէ պատանէ 2014-^ր ամանորէն րնդա՜ 
տ մէտք ծագեց էր ու րն կերն երէ օգտ ա գո րծած տետրերէ

ողջոյնէ էյօսք ու ա–

ներկայացրեց բնապահպանական տօնածառերէ ց ո ւց ահան դկ ս –մր ց ո յթէն ՝. Գաղա

փարը շատ հետաքրքրեց ժէւր էէն ու թղթէ տօնածառը արժանացաւ պատուաւոր 
աո.աջէն մրցանակէ՝. թելմանը որպկս յուշ ստացաւ բնական եղեւնէ, որը էր էսկ 
ա ռա9 ա ր կ ո ւե սա րն ան ո ա / ո ւն աես եր տնկուե սկաուտական ոանակամա ւրում՝.

ներկայացուելէն մէջաղգայէն 
մ ա հ ա յա ս տ ան ե ան տարեկան

ատանքներէ համար նէւթեր դնե–

Տաթձ (Եշր Փշմրօտտաո

Տձրոտ ^Աէօքւաօ.1կշր յր<սէ(Խ (ք^–

123 ՇերԱոշշ ՏէրշԱէ

2000
> ՅՀսձէրօեա

Փքւօոտ։ +61 2 9290 2199 
քօՀ։ +61 2 9262 1630 

Գ12տ6տ1է8։ հմ(Ն(ն՝. ւեւտտւցսշս՚օ ԼւՒւտտ. ւօրո 
(ԼտձւԷ 1ոքօ@ւհտտւղս8ստէ€քւշտՀՕւրէ
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Ւ ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵՂԲ ՎԱՀՐԱՄԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ 
ԿՈՐՈՒՍՏԸ

014–/, Ֆ/որիտա–

էՏք կար տարիներ

միո ւթեան ա շիյւս տ անքն եր ր յարւււվ տանեյու 
տարբեր դի րքեր է եր կար տարիներ ծ ա րւա յեց

ա ա–

տարի արւա^ հայրենիքէն կը վերադառնար՝ մասնա կցած , որ հայրենիքի հետ կապը տա

ս ա՜

աստանի մէ^՝

500՜^՜ աւելի մասնակիցներ

իմաստով ալ ան կը շեշտէը Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի կազմակերպչական 
ա չխւս տ անքին կարեւորութիւնը՝ ո ր պէ ս զի նորահաս ս ե–

թեան արժ՜էքները՝ ազ–

դային առորթ զ աստ

պետութեանդ հրապարակին վրայ, 35-40 հազար հայրենակից

ներու ներկայութեամբ, երկրի քաղաքական՝ մշակութային 
եւ մարզ ական ներկ այազուցիչնե~

նդին

Եղբ՜ Ղ աԿրաս սեԾապղս Կե– 
տաքրքրուած էր հայ երիտասարդ 
սերունզփ ազ դային դա ս տիար ա– 
ևուէժեամրլ. ոետաեոե/ո// ոո մաո–

((Աղատ Օր՝^>ը^

>

ա ո ւա ա
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Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

լս ս–

մ ա գէ

յՒ
ւսրււս^էն գործիքներէն է՝.

տեն մի այն լասաշո

մէկ տարի՝, կը չորցնենք ես

ու

ԱՒԱՆԳԱԶՐՈՅՑ ԼԱՒԱՇԻ ՄԱՍԻՆ

Ւ՞ՆՉՊԷՍ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՆ ԼԱՒԱՇԸ

7 որ կը շինեն ես կը բաժ՜նեն սանը

կթաձես

ա ս տ սւ

պայման կը դնէ Արամին՝ որ տասր օր անօթի մնայ, յե~ 

աոյ իր հետ նետաձդոսթեամր մրցի՝ եթէ յագթէ ագատ

Ո ան սւ կ ո ւի 

տ ա ր ած են
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կ արձակուի՝. Յաջորդ °ԸԸ Աըալ^ կը պահանջէ, որ իրեն բերեն իր լանջա– 

պանակը՝. Ասորիներու մաքին չիր անցներ, որ հայերը զրահի մէջ նր բահաց 

կր զնեն՝. Երբ կը բերեն զրահը, Արամ կ ըսէ, որ իր ո լզածը չէ, եւ այսպէս

քով պահո ւած կ ըլլան բարակ լաւաշներ՝. Տ ա սն մէ կեր ո ր դ օրը Արամն ու

որը կը մրցին՝. Նոսորր կր կարծէր թէ Արամը տասը օր անօթի մնացած 

. ո ւմա ս պա րւ եղած, սակայն Արամ ինքզինք կայտառ. կը զգար՝. Արամ

կը յազթէ մրցակիցին եւ տու 

վւսրտակ կ աբ ձա կ է , որ այսո

ա

կը վարւէին եւ

ԹՈՆԻՐ

Ան գետնա–Թոնիրը հաց թխելու տեղն է՝.

ատուած՝.

րու քարէ շէնքերուն մէջ կը մտնէին թոնրա–

Թոնրատունբ տան ամէնէն

ստանի մէջ հաստ ու բազմաձեւ ՀԱՆԵԼՈՒԿ

այլ սենեակներ՝. (Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ Թիւ 
376-ի հանելուկին պատասխանն 
էր կարապ)։

իծոնիր կ՝ ունենային մեծ եւ փոքր՝. Աեծը հաց թխելու համար, իսկ փոքրը

թխելու գործիքները՝.

Թոնիրին շուրջԾերերը եւ փոքրիկները կը քնանային թոնիրին շուրջ՝.

դհրը,

ՁՆՏԱՂԻԿ
նծ ա զի կը շքան ա ր կիզն եր ո ւ 

ըն տանիքին պատկանոզ

ս ո խ ո ւ կ ա ւ ո ը բագմ ա մեա յկարճ,

ա~

ղիկի քսան ա

ան տ ա րւն ե~

երկուք են եւ գծաձեւ՝. Հքաղիկնեբր

կի գաընան սկիզբը՝. Պտուղը տու– 

փիկ է* Հա յա ս տ ան ի մէջ կ աճի 

ձնծ ա ղիկի երեք տեսակ, որոնցմէ

մէջ՝. Տերեւներբ մեծ մասամբ

երկոլքը յիշատակուած է «կարմիր դիրք՝)՝>ին մէջ՝.
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էլի Հոզիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
Հորիզոնական եւ ուղղահայեաց 9 շարքերով եւ սիւ

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

Նախորդին լուծումը 

□□□□□□□□□ □աաւնա ոոո րաորա

Պատասխանը' յաջորդիւ
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ԽՍ Չ ԹԱՌ– 0-ԻՒ 212 ԺԱՄԱՆՑ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3– Սանրէ , կեն սԻԿ ՜ ՆԿՒց տառ.եր:

5. 2013 տ ա 

հՒլւը–

Խ ագ՝.

I– է/արւասայր - է/պ ա ս ղ - ՀԼերւսարԼլւսԾ:

8– 2000 թուականի Ողիմպիականները հիւըրնկա– 
յած քաղաքր - Սոււոանի լիճերէն , Ց ո ւց ա կ ան դե–

ջին կաթը՝.

10 ճ աղատ -

12– Եղեգնացուպ - Երէխ

13. Մեյտաեան մասնհե

14– Ափրիկեան երկիր - է ական բայէն՝.

ա ո ա

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

1– Որակ - Եկեղեցի - աիյարակ՝.

2– Լիիջնաղ արեան Հալաստանի մայրաքաղաքներէն - Մագլցող բոյս։

3– ճորտին յանձնո լած հոգա շերտ - Ւ ո.ն ա շիսա տ ո ւթիւն - ի^անի - Ջ^րալի ցեխ՝.

4– ^էպՒ յարւաջ րնթացք - խաբեբայ - Տուբք՝.

5* Ու֊կանտայի երբեմնի բռնակալ նաէսագահը (19 ք 1-19 9) - Ասիական ծով՝.

6– Լքանելիք - Սեղքերու թողութեան վայբ - Զայնւսնիշ՝.

9– Մթնոլորտային գոլորշի - Աարոքեան քաղաք - Տնկելի ճիւղ - Շ ա ղկա պ ֊ Ն 
սա հօր կողակիցը՝

ա -

Ջ

12– ԼԼմերիկացի թենիսվումըն - Ձին թենս իվո ւմրն՝.

15– Պետրոս Ղ"Ուրեանի քերթ

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ
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