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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Հ.Ա.Ս.Կ.ԻՆ ԿԸ ՏՐԱՄԱԴՐԷ 

30 ՀԱԶԱՐ ՔԱՌ. ՄԵԹՐ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ
Մարտին, պետական

/ որոշումով մը, Հայաս– 
աաա ■ տանի կառավարու

թիւնը Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.ին տրամադ– 
րեց 30 հազար քառ. մեթր տարածու– 
թեամբ հողատարածք մը՝ անհա
տոյց օգտագործման իրաւունքով։

Այս մասին կատարուած պաշ
տօնական լրատուութիւնը հաս
տատեց, որ «Գործադիրի որոշու
մով, Երեւանի վարչական սահմանին մէջ գտնուող 3 
հեկտար (30 հազար քառ. մեթր«Մ.>^ անտառային 
հողը, անհատոյց օգտագործման իրաւունքով, 
առանց ժամկէտի տրամադրուած է Հայաստանի Ազ– 
գային Սկաուտական Շարժում հասարակական կազ– 

ապաքաղաքական եւ ապառազ– 
մական կազմակերպութիւն է եւ 
նպատակ ունի դաստիարակել 
պատասխանատու, գիտակից, 
հասարակայնօրէն գործունեայ, 
հոգեպէս ամուր, հայրենասէր երի
տասարդ սերունդ»։

Այս առիթով իր կատարած յայ
տարարութեան մէջ, վարչապետ 
Տիգրան Սարգսեան դրուատեց

Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.ի գործունէութիւնը եւ ըսաւ. «Մենք 
պէտք է մեր գոհունակութիւնը յայտնենք այս կազմա
կերպութեան՝ անցեալին կատարած աշխատանքին 
համար։ Անոնց փորձառութիւնը ուսումնասիրելով, 
անոնց ճամբարները այցելելով, մենք կը տեսնենք, որ 

մակերպութեան, որ մանկապատանեկան, երիտա
սարդական, կամաւորական, արտադպրոցական 5

շատ ազգանուէր գործ կը կատարեն, ուստի վստահ 
ենք, որ այս որոշումը ճիշդ է»։

Հ ՄԸ. ՄԻ ՆՈՐ ՄԱՄՆԱՃԻՒՂԻ 
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ 
ԱԼ ԿՄԱՐ 77"/ Ա-ՔԻՆ ՄԷՋ

իբակի^ 16 Լքարտ 2014-^/ն, Հո~ 
լ ան ւուսյի ԼԼլկմար քաղաքին անաճիւղին ն դբ ան իկ

ա ւո են ա նիկ Ակբ ւոիչեա -

եղբ– Լ/եպուհ Աբրա–

սկաուտական փոքբ իյումբ մը եւ ֆութ

պոլի եբկու իւումբ՝. Անդամնեբուն թիլն 
կ 80, ո բ ոնցմկ 25-հ/ 18 ւո ա բ եկան կն

Եղբւսյբ Ակբտիչեան այս

ա~
համեան Լւսւոենադպիբ\ քոյբ ՝իբիստին

Աւետ ես եան (ո֊անձապահ), ռո /ր Անա֊

՚^Ւ՚-ՂՒ վաբչութեան ներկւսյացոԼցիչին–, ւքովսկսեան Լիւո բհ բ դա կանն եբ)՝.

լանտական եբկբոբդ քւսդաքն 
Լ, ուր կը գործէ Հ-Մ-Ը-Մ-– 
1996-^5/ ի վեր Հ-Մ-Ը-Մ-ի մաս–

մէջ–.

մասնաճիւդը կբ կացմակեբպկ

վաբ՝. Ւբբեւ դոբծունկո ւթիւն,

տաբե1(աս յ ա չ ԼՈ ա դ ն ա ւյ ո լ–

թիւն–.

Յայւոնենք, ոբ Ալկմաբ հո–



ւ;–էս Մարզական ամսաթերթ 
Հրատարակութիւն՝ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Կեդրոնական Վարչութեան

ք^ԻՒԸ-------
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ԽՄԲԱԳԻՐ
Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեւան Նազարեան (Ֆրանսա), 

Սեդա Պէշլեան-Սաղպազարեան, 
Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան 

Մ. Նահանգներ), Յակոբ 
Խաչատուրեան (Արեւելեան 

Մ. Նահանգներ), Տիրան 
Շահինեան (Գանատա), Ռազմիկ 

Յովհաննիսեան (Հայաստան)

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Գրիգորիս Պողարեան 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան 

Աբօ Մոսիկեան

ԹԵՔՆԻՔ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
էջադրում - Արշօ Պալեան 

Գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան 
Շօ1օսր ՏՑթօրՁէւօո - Բհօէօցր^սր© 

ԲձԽյ7ՁՈ
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■ Համահայկական Խաղեր 8
■ Միջազգային 13
■ Մանկապատանեկան 38
■ Տարբեր Հայեացքով 40

■ Խմբագրական 2
■Հաղորդւսգրութիւն 3
■ Անդրադարձ 4
■ Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 15
■ Մեր Կորուստները 37

ՏՊԱՐԱ՝Կ|

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

ՀԱՍՑԷ
Պուրճ Համուտ, Նոր Մարաշ 

«Սեւան» ՇԷնք, Գ. Յարկ
Հեռ։ 00961 1 248043, 260117 

Տ-րոՅԱ։ րոՅրշւց@հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. հՅրորոօսժ, 

ԼյԵյոօո

ՑՐՒՈՒՄ-ՎԱՃԱՌՔ
Լիբանանի մէջ թերթին 
ցրւումը կը կատարուի 

յատուկ ցրուիչով (71 239209) 
վաճառքի սակն է 4000 լ.ո. 

Տարեկան բաժանորդագրութեան 
սակ ճշդուած է՝ Լիբանան $32 

Միջին Արեւելեան եւ 
Եւրոպական երկիրներ $70, 

Մ. Նահանգներ եւ Աւստրալիա $75

ԲԱԺԱՆ Ո ՐԴԱԳՐ Ո ԻԹԻԻՆ 
Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 

կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեանդ։ 

Լիբանանէն դուրս թերթին 
բաժանորդագրութիւնը 

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

^^^.հօրո6ոօէրո0ո.օրց



ՏԵԻԱԿԱ,՝ ԱՐԺ՜ԵՔԸ

Ա
ռաջնորդել եւ առաջնոր– 
դըւիր ղեկավարել եւ ղե
կավարուիլ, այս է ընկե– 
րային, հասարակական, 
միութենական թէ ընտա
նեկան կեանքին հիմնական սկզբունքը։Չկայ որեւէ հաստատութիւն, կազմա

կերպութիւն թէ պետութիւն, որ առանց 
առաջնորդի եւ ղեկավարութեան կարենայ 
գոյութիւն ունենալ եւ արդիւնքի հասնիլ։

Առաջնորդելու համար պէտք է խոր 
հաւատք ունենալ մեր քարոզած սկըզ֊ 
բունքներուն եւ, յարատեւօրէն ու հաւա– 
տարմօրէն, մեր կեանքով հաստատել այդ 
սկզբունքները։

Աշխատանք մը կատարելու, ծրագիր 
մը յաջողցնելու հրահանգ արձակող ա– 
ռաջնորդը բոլորէն առաջ խնք պէտք է 
գործնապէս օրինակ դառնայ առաջնոր– 
դըւողներուն։

Ազգերռւ եւ միաթիւններու պատմու
թեան մէջ կարելի է հանդիպիլ բազմաթիւ 
առաջնորդներու, որոնք յաջողած են 
իրենց հետեւորդները նուաճումներու բար
ձունքին հասցնել, պարզ այն պատճսաով 
որ հաստատ համոզումը եւ հաւատքը ու
նեցած են իրենց իտէալին, քաջութիւնը՝ 
իրենց կեանքին գնով հաստատելու 
առաջնորդի իրենց դերը։

Հարցը անպայման կուռքերու կամ 
գերբնական կարռղութիւններու տէր մար– 
դոց չի վերաբերիր։ Հրաշագործութիւն նե֊ 
րու ժամանակն ալ շաւոոնց անցած է։ 
Պէտք է իրապաշտ ըլրսլ եւ ընդունիլ, որ 
հարցը շատ աւելի պարզ է։

Կեանքի առօրեան շատ դասեր կը պա
րունակէ իր մէջ։ Մենք ամէն օր կը գոր
ծենք։ Մենք ամէն օր առաջնորդի դեր 

կը ստանձնենք։ Սկսաւտական խմբակի 
մը վարիչը, մարզական խումբի մը մարզի
չը, մասնաճիւդի մը վարչական մէկ անդա– 
մը առաջնորդ մըն է։ Ան եթէ լաւ կատարէ 
իրեն վստահուած պարտականութիւնը եւ 
յարատեւէ իր գաղափարական գործին 
մէջ, ինքնին յարգուած առաջնորդ մը կը 
դառնայ։ Մեծ ու պզտիկ առաջնորդներու 
գումարն է, որ հաւաքականութեան մը հա
մար տեւական արժէք կը ներկայացնէ։

Հ.Մ.Ը.Մ. այս սկզբունքով գործեց անց
նող 96 տարիներուն, իբրեւ առաջնորդ ու
նենալով ոչ թէ հրաշագործ դէմքեր, այլ՝ 
բարոյական հզօր ուժով, բարեխիղճ ու 
յարատեւ աշխատողներ, որոնք իրենց բո– 
վանդակ կեանքը զոհաբերեցին հաւաքա– 
կանութեան շահին համար, միաթեւս ն վե֊ 
րելքին համար, հայակերտման վեհ գոր
ծին համար։ Դէմքեր, որոնք ոչ միայն բա
րոյական արժէքներու անունով խօսեցան, 
այլեւ՝ այդ արժէքներով գործեցին։ Ու ոչ 
միայն հաւատացին այդ արժէքներուն, 
այլեւ՝ այդ արժէքներով ապրեցան իրենց 
կեանքն ու իտէալը։

Շատերը այդ դէմքերէն ունեցան հա
մեստ եւ անշուք կեանք մը եւ, սակայն, 
դարձան մեծ հեղինակութիւններ, ուժ եւ 
հմայք ունեցող առաջնորդներ։ Անոնց 
կենդանի օրինակը, գործի դաշտ նետուե– 
լու, ամէնէն աւելի զոհաբերուելու պատ
րաստակամութիւնը կփգետրէ մեզ, թափ 
ու թռիչք կու տայ մեր շրջապատին, մեր 
գործին ու մեր գաղափարականին, պատ֊ 
ուիրելով մեզ միշտ ընթանալ անոնց ուղի
ով, արժանի ըլլալու համար մեր անցեա
լին, մեր ներկային, այլ մանաւանդ՝

Մեր իտէալին
Եւ լուսապայծառ ապագային։

շ ՄԱՐԶԻԿ, ՅՅ֊ՐԴ ՏԱՐԻ, 2014, ԹԻԻ 1 (379)



ՀԱՂՈՐԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՀհՍ -Լ Ս • (՚բ սւդատաԼլրս բրելա դր ո ւբրեա ս բ բւբա՜ 
քանչիւր քարւամեակի դա ղ թւս շիյւս րհի օտաբ ւսւիե– 
բ ո ւն մէջ կազմակերպեց համագաղութային ըս– 
կաուտական բանակումներ, ապա Հայաստանի

մէջ վ եր րնձիւղո ւմով ան դարձաւ համահայկական կարւոյց՝.

ոչինչ խնայել հողատարածքը բանակատեղիի վերածելու հա

մար, եւ ի վերջոյ իր կ ա տ ա ր ած բան ա կց ո ւթի ւնն եր ը դարձան

արդրւսաւդտ՝.
Արւ այդ, կեդրոնական *֊էաբչութեւսնս ատենապետ եր 

կ՝ա րւնիկ Մկր տիչեան կարճատեւ այցելութեամբ մը մեկներ

1994ՎՆ // հինգերորդ բանակումէն սկսեալ, համա-Հ-Ս՝––

Ը-Ս –ական իր բանակումները կը կազմակերպէ մայր հայրենիքի 
հողին վրայ ի մի հաւաքելով աշիսարհացրիւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի սկաուտ՜ 
ներր զանոնք առաւել եւս հա ղո ր դա կից դարձնելս// մայրենի հո~ ՀԱՍԿի

Սերմ Լ/արդսեանին հետ ներկայացնելու

ղին, պատմութեան, արժէքներուն

մներու

ու

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՄԻԶԵՒ

շնորհիւ, հ ա մա–ՀՄ ԸՄ■ ական
բանակումները պա ր բեր ա բ 
արձանագրեցին մ ա սն ա կ ց

ա տ ա -

ս ա

շրջանն եր ր ա–

2010֊/,ն 
նա կումին, 
լեցին Հայաստա Ար ւրորյ ղարշա– 
պետն ու Լ/փիւրւքի նախարարը, 
որոնց պարզուեցաւ բանակա - 
վայրին հոգային տարածքը եւ 
մասնակցողներուն թիլը՝. ԼԼնոնք

թիւնս կր դնէր լուրջ ու նիւթապէս

10–Ր7.
Կեպր ո սա
րս րւ ս^ն ա–

Փետրուարին, Հա– 
/ | յաստանի նախա–

գաեական պալա
տին մէջ տեղի ունեցաւ տեսակ
ցութիւն մը՝ նախագահ Սերժ 
Սարգսեանի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ
րոնական Վարչութեան ատե
նապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչ– 
եանի միջեւ։ Տեսակցութեան 
ներկայ գտնուեցաւ «Փիւնիկ» 
մարդկային պաշարներու հիմ
նադրամի հոգար արձու ներու
խորհուրդի պատուոյ նախագահ Գաբրիէլ Չէմպէրճեան։

Շուրջ մէկ ժամ տեւած տեսակցութեան ընթացքին քննարկուեցան Հայաստան– 
Սփիւռք յարաբերութիւնները, երկկողմանի կապերը սերտացնելու անհրաժեշտու
թիւնը եւ այս իմաստով Հ.Մ.Ը.Մ.ի ունենւպիք դերակատարութիւնն ու ներդրումը։ 
Արծարծուեցաւ նաեւ հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի պետական յանձնա
խումբի աշխատանքներուն ընթացքը։

Նախագածին հետ տեսակցութեան ընթացքին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան ատենապետը անդրադարձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.֊Հ.Ա.Ս.Կ.ի Բիւրականի բանակա– 
վայրի կացութեան, զայն բարեկարգելու եւ ընդարձակելու ծրագիրներուն։ Նա
խագահ Սարգսեան դրական մօտեցում ցուցաբերեց այս ծրագիրներուն նկատ֊ 
մամբ, զանոնք նկատելով շինիչ ու կարեար՝ պատրաստակամութիւն յայտնելով 
պետական աջակցութիւն ցուցաբերելու։

Նախագահ Սարգսեանի եւ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի տեսակցութիւնը առիթ 
մը եղաւ նաեւ անդրադառնալու Հ.Մ.Ը.Մ.ի բազմաճիւղ եւ աշխարհատարած գոր
ծունեութեան։

ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, 2014, ԹԻԻ 1 (379)



անոր կից տ ր ա մա դր ո ւած հողաշերտը սարքելոլ անհրաժեշ

տութիւնը, ինչ որ հնարաւորութիւն պիտի ստեղծէ Ափիւրւ– 
քէն մեծաթիւ բանակոզներ հիւր ըևկա լելո ւ։

Նախագահ Սարգսեան դրական մօտեցում ցո ւցա բեր եց 
այս ծրագիրներուն նկատմամբ զանոնք նկատելով շինիչ ու 
կաբեւոբ եւ պատրաստակամութիւն յա յտնեց պետական 
աջակցութիւն ցուցաբերել «Փիւնիկ՝>՝> մարդկային պաշարնե

րու հիմնադրամի կոցքին:

Հ-ՄԸՄի սկաուտները միշտ երաիւտապարտ պիտի մնան 
իրենց բարերարներուն ն կա տ մա մբ։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Բ.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ 
ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ԹԵՐԹԻԿԲ

Համացանցի րնկերային հաղորդակցու

թեան միջոցներուն մէջ շ^ան ա րւո ւթեւսն մէջ 
է համա-Հ-Մ՝Ը ՝Մ■ ական ճ^-րդ բանակումի 
տեղեկատուական արւաջին թերթիկը– Երկլե

զու՝ հայերէն–անգլերէն թերթիկը պատ

րաստուած է բանա կումի խմբւսպետական 
կազմին կողմէ եւ կը նպատակադրէ ընդհա

նուր տ եղեկո ւթիւններ փոխանցել համա–

Հ-ՄԸՄ-ական բանակումներու մասին րնդհանրապէս եւ 
այս ամրան տեղի ունենալիք հա մա՜Հ-Մ-Ը-Մ■ ական ՃՌ-րդ բա
նակումին մասին յատկապէս :

իր արււսջնորդող խօսքին մէջ, թերթիկը կը նշէ, թէ միայն 
քանի մը ամիսներ մեզ կը բաժնեն համա-Հ-Մ-Ը Մ֊ական 10՜Ր7– 
ընդհանուր բանակումէն, որ տեղի պիտի ունենայ 31 Ա ո ւլիս էն 
9 0գոստոս 2014-^րն, Ըիւրականի բանւսկւսվայրին մէջ՝.

(^Ըանակ ումը, որ տեղի կ ունենայ Հա յկա կան 3եղասպա~ 
նութեան ՀՏ^-ւսմեւսկի նախօրեակին, անհերքելի ապացոյցն է 
հայ ժողովուրդի գոյատեւման եւ աննկուն կա մքին՝^, կը հաս

տատէ թեր թիկը–

անդին, թերթիկը կը տեղեկացնէ, թէ ծիւրականի բա~ 
նակավայրը կը գտնուի Արագածոտնի մարզին մէջ, Երեւա

նէն 40 քլմ՝ հիւս իս~ա ր եւմո ւտք, Արադած լերան լանջին։ 
Մարզին վա րչա կան կեդրոնը Աշտարակ քաղաքը կը գտնուի 
փասախ գետի կիրճին մէջ՛. Այս մարզին մէջ կը դտնուին նա

եւ ծիւրականի նշանաւո ր ա ս տ ղա դիտ ա ր անը եւ էյ ր եւան ի 
բնագիտութեան հիմնարկի տ իեզեր ա կան ճւսրւագայթներու 
հետազօտման Նոր Ամբերդի կեդրոնը։

քժերթիկը պատմական ակնարկով մը կը ներկայացնէ հա– 
մա-Հ-ՄԸՄ■ ական նախորդ ինը բանակումները։ Ապա, ան 
կը ՃհդԵ նման բանակումներու կա զ մա կեր պման նպատակը 
եւ մասնակցութեան պայմանները՝.

Վերջապէս, թերթիկը կը փոխանցէ նաեւ բանակումին 
նշանաբանը («.Արագածէն Արարատ, տէրն ենք մեր դատթո) 
եւ խորհրդանշանը, որ մտայղացումն է Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի 
շրջանէն եղբ– Աիամանթօ Աո մոքեանի։

8-22 Մարտ 2014-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան 
կագմակերպական առաքելութեամբ ւ1ր այցելեց 
Շուէտ, Հոլանտա եւ Ֆրանսա։

ՇՈհէՏԻ ՄԷՋ
Շաբաթ, 8 Մարտին, Շուէտ հասնելով, եղբ– Մկրաիչեան 

Վեսթերոս քաղաքին մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի 
Շուէտի մեկուսի վարչութեան հետ՝. Շուէտի մէջ Հ-Մ-Ը Մ- 
4^ երեք ակումբներու մէջ Վեսթերոս, Աոտեթերիա
եւ Աթոքհոլմ:

Վեսթերոսի մէջ ՀՄ Ը Մ ունի երկու խմբապետ եւ 15 
դայլիկ։ կը գործեն ֆութպոլի երկու խումբեր, քոնկ ֆուի 
խումբ մը եւ 37 հոգինոց երիտասարդներու խումբ մը՝. Միա

ւորին ընդհանուր թիլն է 183։
Աոտեթարիան ունի 132 ան դամ։ կր գործէ երւանդամ րԱ– 

կաուտ– խորհուրդ մը։ կան 45 տարազաւոըներ եւ ֆո ւթսլո– 
լի երկու խումբեր։ Ըւնին նաեւ յանձնախումբ մը։

Աթոքհոլմի մէջ կան 200 Հ Մ՝ Ը ՝Մ՝ականներ, որոնցմէ 
^֊ր դործօն են։ Այժմ աշխատանք կը տարուի շրջանին մէջ 
սկաուտական կորիզ մը ստեղծելու։

Նշենք, որ Ու֊փսալայի մէջ եւս կազմուած է Հ-Մ՝՜ 
Ը-Մականխումբ մը, որ յարւաջիկային կրնայ արււսնձին մի

աւորի վերածուիլ։ Մո թւս լայի մէջ եւս խմբուած են 50 սուր– 
իահայեր, որոնք տրամադրութիւն ունին Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ին միւս֊

Եղբ՝ Մկրս՛իչեան 9 Մարտին ներկայ գտնուեցաւ Շուէտի 
մեկուսի մասնաճիւղի ընդհանուր ժողովին, որ տեղի ունե

ցաւ Վեսթերոսի ակումբին մէջ, 94 անդամներու ներկայոլ– 
թեամբ՝.

Վ՝ո զովին բացումը կա տ ա ր եց ընթաց աւարտ վարչու

թեան ատենապետ եղբ– Վարուժան փէհէեան։ Ը ացման
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՐ 

ՇՈՒԷՏ, ՀՈԼԱՆՏԱ ԵՒ ՖՐԱՆՍԱ
աղօթքը կատարեց Շուէաի Արւաջնորդ Եղիշէ ^ըղ^՛ Աւետիս– 
եան։ Վողովի աւարտին րնտրուեցաւ 11 հոգինոց նոր վարչու~ 
թիւն, բաղկացած երեք ակումբներու (Վեսթերոս, Սոտեթար֊ 
իա, Աթոքհոլմ) ներկայացուցիչներէ։ Ն"րրնտիր վարչութեան 
մաս կազմեցին քոյրեր Արփինէ Աարտիրոսեան, Նաթամ՛ Ար՜ 
զո ւմանեան, եղբա յրն եր Ֆէտի էժաժրա, Եղիա Ը ա կոբեան, 
$ովիկ Ջ.ուլհաճեան, Հայրենիք Ըովսէփեան, Պօղոս Պետրոս– 
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եան, Համօ Երէցեան, Ալեքս Շարւոյեան, Տիգրան կէօվշէնեան 
եւ կ՝էորդ Ազէլեան։ Ղիւ֊անը կազմեցին եդբ– Ֆէտի /Ժաժրա 
ատենապետ, քոյր Արփինէ Մարտիրոսեան ատենադպիր եւ 
եղբ՝ Յովիկ ՏՀուլհաճեան գանձապահ:

Ընդհանուր ժողովին յաջորդող օրը՝ կեդրոնական Վար

չութեան ատենապետը այցելեց Սոտեթարիա եւ Աթոքհոլմքա~ 
ղաքները, ուր հանդիպումներ ունեցաւ Շոլէտի հայոց արւաջ~

նորդին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպան Արտակ Աբիդոնեանի հետ։

ՀՈԷԱՆՏԱՅԻ ՄԷՋ
Շուէտէն ետք, եղբ– Մկրւոիչեան այցելեց 

Հո լանտա։ 14 Մւսրւոին, Ալմելոյի մէջ ան հան

դիպում մը ունեցաւ Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ի տեղւոյն մաս՜ 
նաճիւղի նորընտիր վարչութեան հետ, որ հա

զիւ շաբաթ մը արւաջ րնտրուած էր հետեւեալ 
կազմով–– Եղբայր Ազատ Պօղոսեան ^ատենա

պետ), քոյր Աասմիկ Օհանեան (ատենադպիր), 
եղբայրներ Աիփան /սաչատուրեան (գանձա– 
պահ), Օհաննէս Օհւսննէսեան, Անդրանիկ 
Արամեան, Ըաֆֆի Ամիրխանեան եւ ք)՝ուբէն 
3ակոբեան (խորհրդականներ)։

Ալմելոն բ աւական աշխոյժ դաղութ մխյ է, 
բաղկացած իրաքահայերէ եւ սուրիահայերէ: 
1996-^րն հիմնուած այս մասնաճիւղը ունի 160



ան դամն եր, 80-հհ տարազաւորներ՛, կը գործեն ֆո ւթպոլի եր

կու խո ւմբեր։ ԼԼկաուտական հաւաքները կը կատարուին 15 
օրը անգամ մը։ Ըւնին ակումբի հարց։ վեցերս, սակայն, պե

տութիւնը մասնաճիւղին անվճար կերպով տրամադրած է հո

գա շերտ մը, որուն վրայ կը ծրագրուի կարւուցել հայ կեդրոն 
մը–,

Եղբ՛ Մկրտիչեանի ի պատիւ ԼԼլմելոյի մկջ կա զմա կեր պը– 
ւեցաւ ժո ղո վր դա յին հանդիպում մը, որուն ներկայ գտն ո ւե՜ 
ցան գաղութին բ ո էո բւ միութիւնները ք՝ ար եգործ ա կանը, 
Հ–3–Ղ՝–ն եւ ուրիշներ։

Յաջորդ օր, եղբայր Լիկրտիչեան այցելեց ԼԼլմելո յէն 250 
քլմ– հերւու դտնուող ԼԼլկմար քազաքր եւ ներկայ գտնուեցաւ 
Հ-ՄԸՄ-ի տեղւոյն մ ա սն աճ իւղին հիմնագրութեան (տեսնել 
Բ. կողքը)։

ներկայութեամբ։ էյ ղբայրները այս արւիթո վ Գել1ոլ9ե9Ւն Հ՚Մ•- 
Ը՚Մ՝ի մեծ րնտանիքին կատարած ա շիյա տ անքնեբ ո ւն եւ 
ա պա դա յի ծրագիրներուն մասին։ Ան դա մական հանդիպո ւ~ 
մին յաջո ր դեց ա ո. ան ձին հանդիպո ւմ մը մասնաճիւղին ին՜ 
նանդամ վարչութեան հետ։ Մասնաճիւղը ֆութպոլի կողքին 
այժմ զարկ տուած կ նաեւ սկաուտական շարժ՜ումին, պա

տասխանատու ունենալով ս ո ւրի ա հ ա յ եղբ– կարօ Ստ եւի ան եա - 
նր։

վալանսէն ետք, կեդրոնական վարչութեան եղբայրները 
այցելեցին Մարսկյ եւ հանդիպում մը ունեցան Հ -Մ–Ը ՛Մ՛ի 
տեղւոյն վարչութեան հետ։ Մարսկյի մաս նաճիւղր ունի 370 
ան դամներ, որոնք մեծամասնութեամբ ֆութպոլիստներ են 
եւ ունին հայաիյօսութեան դժ՜ո ւա ր ո ւթիւն:

Մարսկյի մկջ, եղբայրները այցելեցին նաեւ Համազգայինի 
ճեմարան եւ ծանօթացան ճ եմա ր անի նորակառոյց մարզա— 
սրահին։

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՄԷՋ
Եղբ • Մկրտիչի անի կա զմ ա կեր պա կան արււսքելութիւ-նը

րնդգր կեց նաեւ Ֆրանսան երկու հանգր ո ւա~

ր1՝հ% (մ/արո՚(). \1)>Տ€€Տխտէ տէշբտ օւոձ էհշ եշւրշ

«Օ1՝ՏԼ

նով։ ԷԼրւաջինը, 12-13 Աարտին, Շուէտկն Հո– 
լւսնտւս մեկնումի ճամբուն վրայ, եղբայրը 
եբկու օբով գտնուեցաւ Փարիղ եւ հանդի

պում մը ո ւնեցաւ Հ-Մ ՚Ը՚Ս ՚՜Ֆր անսի վարչու

թեան հետ։ Հ-Մ՚Ը՚Մ–ի կ եդր ոնա կան վարչու

թեան անգամ եղբ– Հբաչ Սիսերւեանի րնկե՜ 
ր ա կցո ւթեա մբ, ան այցելեց նաեւ 2013-^7 ւսմ՜ 
բ ան, մասնաճիւղի բանակումին դժ՜բա իյտ 
աբկածի ենթարկուած քոյր Ո՝իթա Սիմոնեւս՜ 
նին եւ բաբի ապաքինում մաղթեց անոր։

Ֆրանսա երկրորդ այցելութիւնը երկարե~ 
ցաւ 17-22 Մարտ եւ

Մարսէյ քաղաքները, ուր կը գործեն Հ-Մ-՜ 
Ը՚Ս ի մասնաճիւղեր։

վալանսի մկջ, եղբայրներ Մկրաիչեան եւ 
Սիսերւեան հանդիպում մը ունեցան Հ-Մ-՜ 
ԸՍի մասնաճիւղին հետ, շուրջ 70 հոգիի

ընդգր կեց վալանս եւ
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Րս11 օք շհսրէոտ, 
7՝ստէտքս11)> (1տշօրսէտ(136 րօօրոտ 
օ.ոժ 6 տսւէտտ ՝ւ\ոէհ Խմհւմաւ1 
հշօ.էէո%/սւր շօոմւէւօուոտ, 
ժւրտշէ օհշշտտ էտևբհօոտ 1ւոտ, 
ւոէշրոտէ շօոոտշէւօո, րուահսր, 
տօքտէբ հօ% սոժ տօ.էշ11ւէտ ՈՀ 
Րասէտ Խէհրօօրո ^ւէհ հարձրբշր. 
Ոտ տաէտտ շաւ սշշօրորոօժսէտ 
3 օճս1էտ օր ս քօ֊րու1բ 
՝,\>ւէհ ոււրտււէտ օ.ոժ 2 շհւ1ժրօո.
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աքօտ@բ^աօո– աօո շշյ ս. շօա 
բց\օ11օո–րոօոշ€&ս. շօա





Իսըայէլ Մելիւտոսեւսն։ Համահայկական խազերու, մա ր զիկի 
երդումը կարդար Սոչիի ո ղիմպիա կան խազերու. (2014) մաս

նակից վատոյէն Արման Աերեբրակեան:

ԽԱՂԵՐՆ ՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ
Համահայկական ձմերւնւսյին առ. աջին խազերուն մասնա

կից պա տ ո լիր ա կո ւթիւններ ը ներ կայացո ւցին հեւոեւեալ քա~ 
ղաքները––

Հայա ս տ ան՜Ար ցախ– էրելան, կիւմրխ "Աաղկաձոր^ 
Հր ա զդան, Ջեր մո ւկ, Վանաձոր, ՚֊Լար դենիս, ՝Ր Աղարան, ԼՂՀ՝

փիւո֊ք–՜ 7/ովատօ~՝Րալիֆորնիա-/^՝եքսաս (Մ ■ Նահանգ
ներ), ԷԼիեննա (Աւստրիա), Պուէնոս Այրիս (Արժանթին), թ՝եհ– 
րան (Իրան), Պ էյրութ (Լիբւսնան), Նիկո ս իւս (Կ իպրոս), Աոսկ– 
ուա (քիուս իա), Ախա լքա լաք (վրաստան), Թիֆիիս ^տԼբւսս– 
տա 2/), Նինոծմինդա (Վհ1 աստան), Փաբիզ~Մարսէյ (Ֆրանսա)։

Խազերը ընդգրկեցին Լորս մաբզաձեւեր դահուկավազք, 
լերւնադահոյկ, սնոպորտ եւ տափօղակով հոքի։ Դահուկային 
մարզախազերը կատարուեցան Ա՝աղկաձորի, իսկ հոքին է/րե– 
ւանի կարէն Դեմիրճեանի անուան մա ր զահա մեր դա յին հւս– 
մալէր էն մէէ. Հոքէէ մրցումներուն իրենց մասնակցութ՜իւնը 
բերին Երեւանի, էքոսկուայի եւ Լքոնթրէալի խումբերը։ Աոսկ– 
ուա տիրացաւ արւաջնո ւթեան, Ե ր ելան եր կր որ դո ւթեան, 
իսկ Լքոնթրէալ երրորդութեան՝. Աոսկուա 11-4 արդիւնքով 
պարտութեան մատնեց իր մրցակիցները՝.

Ընդհանուր արդիւնքները եղան ի նպաստ Երեւանի, Ր՝իֆ– 
իիսի եւ կիւմրիի խումբերուն, որոնք տիրացան արւաւելազոյն 
թիլով մետալներու–– Երելան 12 մետալ (4 ոսկի, 5 արծաթ, 3 
պրոնզ), ԼԺիֆլիս 4 (4 ոսկի), Կիւմրի 6 (2 ոսկի, 4 պրոնզ)։ Մե

տալներու արժանացան նաեւ Սաղկւսձոր, Հրազդան, Աոսկ՜ 
ուա, *Լյովւստօ, Ն իկո ս իա, Վ^անաձոր եւ Մսնթրէալ (մրցումնե– 
րու արդիւնքներուն ընդհանուր դասաւորումը տեսնել 
առանձին)։

Մլցումներու արդիւնքները պարցեցին հետեւեալ պատկե
րը.-

1– Մոսկուա

2– Երելան

3– Մոնթրէալ

ՏԱՓՕՂԱԿՈՎ ՀՈՔԻ

ՍՆՈՊՈՐՏ

ՈԼՈՐԱվԱՅՐԷՋՀ/ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1– Լուսինէ 3 արութիւնեան (Երելան)

2– Մարիանա (Ժ ովմասեան (Երելան)

3– Լուսինէ Պէրպէրեան (Երելան)

ՏՂԱՀ
1– Հայկ Հայրապետեան (Ծ աղկաձոր)

2– Կարէն Միրզոյեան (Սաղկաձոր)

3– Մոնթէ 3 արութիւնեան (Հրազդան)
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ՀՍԿԱՅ Ո ԼՈ Ր ԱՂԱՅ Ր ԷՋ*/ԱՂՋԻԿՆԵՐ 
1– Լուսինէ 3արութիւնեան (Երեւան) 
շ. Անի Ա տեւի ան եան (Երեւան) 
3– Մարիանա թովմասեան (Երեւան)

3– Դաթիա Դալստեան (Կիսմրի)

ՏՂԱՀ
1– քժեւոս թ՝որոսեան (Հրազդան)

2– Հայկ Հայրապետեան (Մաղկաձոր)

3– Մոնթէ 3արութիւնեան (Հրազդան)

ԼԵՌՆԱԴԱՀՈՅԿ

Ո ԼՈ ՐԱՂԱՅՐ է ՋՀ/ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1– Ր՝ամար Պէրպէրեան (Ր՝իֆլիս)

2– Եսա Պապոյեան (՝Ա՝ա ղկաձո ր)

3– Տաթեւիկ Մոսրատեան (Երելան)

ՀՍԿԱՅ ՈԼՈՐԱՂԱՅՐԷՋ՝Ր/ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1– ԼԺամար Պէրպէրեան (Թէֆլէս)

2– Եսա Պապոյեան (Մաղկաձոր)

3* Աիրանոյշ Մաղաքեան (Վանաձոր)

ԴԱՀՈՒԿԱՎԱԶՔ

3-75 ՀԼՄ ԴԱՍԱԿԱՆ ՈՃ/ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1– Աննա Մխիթարեան (Կիսմրի)

2– Աիւզաննա էԼւսր ոսեան (Հրազդան)

5 ՀԼՄ ԴԱՍԱԿԱՆ ՈՃ/ՏՂԱ*
1– Սերգէյ Միքայէլեան (Երեւան)

2– Արթուր Եզոյեան (Երեւան)

3– Դորիկ Դէորգեան (Կիսմրի)

3.75 ՀԼՄ՝ ԱԶԱՏ ՈՃ/ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1– Դաթիա Դալստեան (Կիսմրի)

2– Աիսզաննա *Լարոսեան (Հրազդան)

3– Լիլվիթ Տոնոյեան (Կիսմրի)

5 ՝ՐԼՄ ԱԶԱՏ ՈՃ/ՏՂԱՀ
1. Սերգէյ Մէքայէլեան (Երեւան)

2– Արթոսր Եզոյեան (Երեւան)

3– Դորիկ Դէորդեան (Կիսմրի)

ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ
Եհ ԷՋՍՆԱԾԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

28 Փետրուարը հանգէստի օր մը եղաւ ձմերւնւս– 
յին խազերու մասնակիցներուն համար։ Այդ օր, 
խազերու պատասխանատուներուն րնկերակցու– 
թեամբ, բոլոր պատոլիրակութիւնները այցելեցին

Միծեո-նակարերդ եւ էջմիածին։

Հա յկա կան 3 եղւս ս պան ո ւթեան մէկուկէս միլվւոն նահա

տակներուն իրենց յարգանքի տուրքը ընծայելէ ետք, էջմիածի– 
նի մէջ, մարզական պատուիըակութիւնները այցելեցին թան

գարան եւ լսեցին Դարեգին Ր– Ամենայն Հայոց Կաթողիկո սին 
պատգամը։ Դարեդին Ր– նշեց, որ <^Մեծ ուրախութիւն է տես–
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նել, որ երկրի իշխանութիւնները զանազան ծրադիրներու մի

ջոցով աշխարհի չորս ծագերու հա յեր ը կըհա մա խմբեն հայրե

նիքի մէջ՝. Ն^ան նպատակ ունի նաեւ համահայկական խազե

րու կազմակեբպումը։ Մոյբզական այս խազերը կը նպաստեն 
Ւնչպէս մարմնի ֆիզիքական, այնպէս ալ հոգեւոր զարդաց– 
ման։ Կը մաղթենք, որ մարզական ջանքերը բաբի արդիւնք

ներ կ ունենան եւ յաղթանակներ կը բերեն բոլորին՝^։

ՓԱԿՈՒ1ԼԸ
Հնգօրեայ մրցակցութեան աւարտին, 39 մետալակիրնե– 

րու եւ բաժակակիրի մը ինքնութեան ճշդումէն ետք, համա–

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՁՄԵՈՆԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ԽԱՂԵՐՈԻ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄԸ
ՔԱՂԱՔ ՈՍԿԻ ԱՐօԱԹ ՊՐՈՆԶ

1. Երեւան 4 5 3
2. Թիֆլիս 4 - -
3. Կիւմրի 2 - 4
4. օաղկաձոր 1 4 1
5. Հրազդան 1 2 2
6. Մոսկուա 1 - -
7. Նովաւոօ - 2 -
8. Նիկոսիա - - 1
9. Վանաձոր - - 1
10. Մոնթրէալ - - 1
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հայկական ձմեռնային արւաջ իյւսղերս, 
նեցաւ 3 էիար տին, էիա ղկա ձո ր ի Ե եչառ 
րի բակին մկջ՝ ֆակման հանդիսութես 
համահայկական թաղերու հա մա շթա րհւս յին կոմիտէի նա–

հղՒ ու– կը միացնէ

ի շխա 2/ Զաքարեան համահայկական ձմեռնային թաղերու

դրօշր յանձնեց Երեւանի քաղաքապետ

րօն Աարդարեան եւ բարձը աստ

վիկ Աբր ահամեան՝ Հայաստանի ւսրտակարգ իրավիճակնե– 
՚գետ Տսյ՜ 
թիւններ

կան է, որովհետեւ յառաջիկայ տա 
հայկական վեցերորդ թաղերու հթ

էիարդարեւսն եւս

«ճիլդ 15 տարի արւաջ Հայաստանի Հան ր ա պետ ո ւթեան մայ

րաքաղաք Երեւանի մէջ կա զմա կեր պո ւեցան համահայկա– 
րեց համահայկական ձմեռնային առաջին թաղերու մ ա սնա - 
կիցները եւ նշեց, որ 2015-ին մայրաքաղաք Երեւանը ի սրտէ

թաղերու մասնակիցներուն թիլը հասնելով 3244 իս կա պէ ս լուրջ խթան է ինչպէս Հա յւս ս տ ան-էվ փ իւռք կապե–

մեր հայրենակից երիտասարդներուն մօտ 90 առ հա ր իւր ը 
ա րււսջին ան դա մ ԸԱւս էո վ մայր հա յր են իք կը գտն ո ւէր)՝):

ԷԼւզւս, յաղթողներուն մետալները յանձնեց ԼԼղգային (իո~ 
ղովի նախադահ Հվովիկ ԷԼբր ահա մեան՝. Ւր կարգին՝ Աբ^ա– 
համեան շեշտեց համահայկական թա ղեր ո ւ կաղմակերսլման

ա շրւո ւօ՜ա ց Ա ա ս)> , ըսդգօ– եց յալւօս լյ արգարւրաս–.

ԷԼզ գա յին (իողովի նաթագահ քվովիկ ԼԼբըահամեան շնոր–

թաըհային կոմիտէի նաթագահ Ւշթան քՀաքարեաեին, հ ա մա–

հայկական թաղերու կազմակերպիչ կոմիտէին, բոլոր մաս

նակիցներուն եւ կազմակերպիչներուն–. ԷԼպա՝ ան վյակուած 
յայտարարեց համահայկական ձմեռնային առաջին թաղերը–.

Տհօ6Տ, 

ք^տհւօո ^ՇԸ6ՏՏՕր16Տ

& (յւ՚քէ 1է6րոտ

8օսրյ հՁրորոօսմ - Օօրց - /\րրոտուՅ Տէրտշէ - 8օ73€1յւ9ո 81ճց. 
8©ւրսէ - ԼտԵձոօո

161. : 00961-1-248554, Բձճ : 00961-1-248556 
1\/10Ե.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

Տ–րոՅւ1։ հրՅէշհ@ցօԽ6որոօսոէՅւոտ.շօրո 
հր8էօհԵօ7@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. ո. 8օրծօյւ/ա & շօ.
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ՄՈՆՏԻ ԱԼԻ
ԱՌ ԵՂԾՈՒԱԾԱՅԻՆ
26 ԵՒ 27 Օ-ԻՒԵՐԲ

ՄԻՋԱՁԳԱՅԻՆ

ս էն ■

Գ.Թոըոյեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

ն/,

յ/ն՝. թնա կանա բա ր, ասոնք մէջ 
նէն թէ լրագրողները, թէ պա տ կեր ա ս փ էւրւէ մա ր ղա–

է գրասենակները։

Հրույֆ, Փլ
նա լու տիտղոսէն որքան իրենց տէտղոսակէր մրքակէցները՝.

Վիճակագրական տուեալները կը էսօսէն հետաքրքրական

Ղ՛՝
ա~

կւսն պայքարէն մէջ արւա ւս–

տ ա

ատու

ստներր իրենք են՝. ԼԼմէն էնչ կախեալ կ տ ո ւ

մութէւնը, պիտի նկ

թկ այդ թէմերը պարզ զ ուգաղէպութէւն ր/լան՝.մո ւթենէն՝. ԼԼնոնք կը պայքարէն, որպէսղէ իրենց եըկէըր ար

ին ըստ այնմ՝.

1982-^/2/, Փաոլօ էէոսսէ մոնտէալէ երկրորդ հանգրր– 
նէն իր ղարթօնքր կ ապրէր ես կը դաունար մոնտէալէ կոլ–

ա ւա

սա

րեկան էր՝
1986-^րՆ, եբբ Աաբա–

թեկնածուներէն մէկը՝.

սքորըրը անդլէացէ Կէ– 
րէ Լէնեքըը եւս 26 տա~

սքորրյրը,

ժ՜ակէն, մէայն 26 տ ա -

մոնտէալէ բա

հբ ա չքնեբտ ոնա

տէալը, ա րժ՜ ան թին է
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ւլ ա ս ս ր : ւ ւչփ/ւս

վ^րույֆ, Փ / ա թփն ի եւ 
Պաճիօ իրենց ւիարւքի

մոնտիալի բաժակին 
տ ի ր ան ա ը երբ.. .

տարեկան եղած են։

Արդեօք այս բոլորը

կոլ-սքորրքը, Պր ա զիլի 
պա ր գեւելով իր հինգե

րս րղ տիտղոսը։ Ան 26 
տաոեեան եր։

2002-^րն, իիոնւսլ տօ

ա–

1990-^/ն, Պ՝երմանիա երրորղ անգամ րյյալով կր տիրանար 
մոնտիալին։ Անոր երիտասարդ աստղր էյուրկրն ՝իլինսմրն 
միայն 26 տարեկան կր՝ Ւոկ իտալացի Աքիլաչի, որ մոնտիալի 
սկիզբը պահեստի մա ր զիկ կր, գաշտ ներ կայն ալով կը դարւ՜ 
նար 1990-^ր մոնտիալի կո լ~սքորրրր։ Ան 26 տարեկան կր՝

1998-^/5/, երբ եերանսա արւաջին անգամ ըլլալով կը իյլկր

զո ւգա գիպո ւթթ ւն են։ իմ եր եւս: իմ իլեր ո ւ լեզուն ինքզինք

Այս իր ա կան ո ւթեն կն մեկնելով մասնագկտներ կը յիշեցն են, 
թկ էիոնկլ Լիեսսի այս տարի 26 տարեկան կ։ Արման թին 1986-^ր 
նման հիմնական թեկնածոլ չկ։ Արդեօք էիեսսի պիտի յաջողի 
Արմա նթինը արւաջնորգել իր երրորղ տիտղոսին եւ նկատուիլ 
Մար ատոնայի արմանի յաջորդը։

գոյն ֆ ո ւթպո լիս տն եր կն իՀիննկտին

իիվւտան 26 տա
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Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ե.Մ.Ի ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ԽՈՒՄԲԻ ԽՄԲԱՊԵՏԵԵՐԸ 

ԿԱՏԱՐԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ԵՐԴՈՒՄԸ

Հ Յ.Գ.
Հ ՆԻԿՈՍԻԱ

ւս ո ւա ա -

ատ–

21
ԼԼպրէլէ երեկոյեան ժ՜ամը ճ-ին, Հ • Մ–Ը • Մ՜ 
Հ՝ԵՄի Նիկոսիոյ ակումբին մէ^ տ եղի

կ իպրոսի ԷԼրւաֆ–
՝֊Լաը ո լման

ման ա ր ա ր ո ղո ւթիւն ը,

Հ եր կ ել եա ն ի,

կսյրդդկս Աահտ ես եան ի, Հ-Յ՚Ղ՝՝ կ իպր ո ս ի կո–
միտկի, ա կ ո ւմբի 
վա ր չո ւթի ւնն եր ո ւ

րու ա տ են ա պետն եր ը՝ *Լք ա ր եկ ւք ա րմա ր աննե– 
րու հոգաբարձութեան ատենապետը եւ տնօ
րէնս ւհին՝.

ԼԼրւաթւն վարկեանկն

վ ա րւո ւթիւն ը, ուր էրւադոյն դրօշին, միոլ–
բակին մէջ ներկաներուն մօտ տիրող իյանղւս

ե՝ ացման իյօսք արտասանեց Հ–Մ՝Ը՝Մ՝~
•ե–Մ ի կիպրոսի մեկ

աւււտա

լա

լս արներ ու պահը– քոյր Ռինա քսաչատուըեան, եղբայրներ Ար՜ 
մէն Այվաղ եան եւ 3 ակոբ Սթաշեան մօտեցան ՀՄԸՄի

ակումբի

ի վարչութեան ատե–

Արք–

ՄԱՐԶԻԿ, ՅՅ֊ՐԴ ՏԱՐԻ, 2014, ԹԻԻ 1 (379) 15



աուտա

Ը Մ -Հ Ե Մ է Կիպրոսի մեկ

ւո ա

3արլթանակոդ այս արարողութեան յաջորդեղ

էսւսնատուու կցութիւնը–.

թքււնը՝ ջերմ մթնոլորտՒ մԸ

«ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐ»ՈՒԱՆ 
Ն ՇՈՒՄ ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԷԶ

23 Փետրուարին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալմելոյի մասնաճիւղը «Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ յատուկ 
ձեռնարկով մը նշեց Վարդանանց տօնը։ Նոյն առիթով մասնաճիւղը յարգանքի իր տուրքը մատուցեց 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նորոգ հանգուցեալ անդամ եղբայր Միհրան Շիմշիրեանի։

16 ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ. 2014, ԹԻԻ 1 (379)



Հ.Մ.Ը.Մ. ՖՐԱՆՍ

Հ.Մ.Ը.Մ.– ՖՐԱՆՍԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

ւնենալով գոհացնել բոլոր մասնակիցները՝.

ա ա

ներկայացուցիչներ հոն էին–.

տաս՝)՝) նուադա

գրաւելով իրենց յա տ կա ցո լած տեղերը–.

ատ

տարւիկներ, որուն արււս

սուտո ւթեան աչխատանքներ էն նկարներ–.
՝ք՝ ոքթէյլի սրահէն ներս մտերմիկ մթնոլորտէն ետք ներ–

մթնո լո ր տ ը՝.
*֊Լիճա կահանո ւթիւն, անակնկալներ , 4հ/^ ու նուագ երեկո

յին տուին իր գրաւչութիւնր ու ներկաներր սրահ էն հեռացան

Սեւ ան Նազարեան 
ՓԱՐԻԶ

2014-4 երեկոյե ա ն, Փ արիղի «Մ*

մտերմիկ, ներկայացուած յայտագիրը ա 

ներն ու ծրագիրները–.

Ան յիշեց սուրիա 
թիւններն ու շրջանէ

կցութիւնը՝
Այնուհետեւ Հ –Ա՝–Ը-Ա՝• ի Կեդրոնական վարչութեան խօսքը

ան ման դործին մէջ, եր խռա
սարգութեան մօտ վառ. պահելով ագգային գիտակցո ւթիւնը։

Օրուան մեծագոյն անակնկալն էր Լիրանանի նախկին 
վարչապետ Աաատ Հարիրիի ներկայութիւնը, թէեւ կարճ պա~ 
հով մը՝. ^ատուոյ ^ի՚֊ԸԸ 4երկայացուց իր րարեմաղթութիւն– 
ները եւ իր սրտի խօսքը ուղղեց Հ-Մ-Ը-Մ՝ին՝. Նշենք, թէ Հարի–
լէ ի տա

կերն եր ֆո ւթպո լ, պաս

«ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՖՈՆՏ»ԻՆ ԿԸ ՆՈհԻՐԵՆ

•Եղբ. Անդրանիկ Պահարեան (Փարիզ) 200 $ 
•Տէր եւ տիկ. Սեւան Ալեքսանտրեան 100 $ 
•Տէր եւ տիկ. Սեդրակ էմիօղլեան

եւ զաւակունք 100 $
•Տէր եւ տիկ. Նուպար եւ Մարօ

Պաղպուտարեան 100 $
•Տէր եւ տիկ. Նագարէթ Պապուքեան

եւ զաւակունք 50.000 լ.ո.
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
95-ԱՄԵԱԿԻ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ 

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱԷԷՊԻ ՄԷԶ

ի Թղթակից
Հ ՀԱԼԷՊ

ին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Եուբիոյ ընտա– 
նիքր Սո ւլէ յմ անի է ի «Տհէորգ 
Ե ս այեւսն՚հ սրահէն մկջ մեծա
շուք հան դիս ո ւթեա մբ մը նշեց

թեբիոյ թեմի ներկայացուցիչը,

շո ւըքեա ն ասդաս ողբ– Կ ա ր պ րս 
Թո վմասեան, ՀՕՄ՜ի Կեդրո–

եան, Լքեծի Տունն Կ իէիկիո յ Կա
թողիկոսութեան ԼԼզգային

ա ս տ ա ա–

ընկերուհին, ք^երիոյ Թեմի ԼԼզ՜

միո ւթեա ն 95~ւս մեա կը՛

ք^երիոյ Թեմի Հւսյոց ԼԼո.ա

ութեան անղամներ, հալկպահայ կազմակերպութիւններու, 
՝շակութւսյին, բաըեսիրական, մաբզական եւ հայրենակցա– 
ան միութիւններու ներկայացոլցիչներ եւ հոդեւոր հայրեր՝.

ա ս ասնա՜
ա տա

լս

ա ր դելո ւ յիշատակը Հ՝Մ՝Ը ՝Մ ի ննջեց– 
կներուն, 16 Փետրուար 2014-^7^/, Պկյ՜Արք՛ ՍՀայ Կ ա թո ղիկկ Լէրւաջնորդ Պետրոս ԼԼըք–

/ Ա –ր պՈդբոսաղաս պ^արչուր^եւսս դասճա՜ 
պահ եղբ– Միհբան Շիմշիբեանին, ինչպկս նա
եւ վերջին տաբինեբուն Աուբիոյ մկֆ ինկած

Երբ բեմին վարագոյբը բացուեցաւ հանդի– 
սատեսին դիմաց կոկիկ եւ դեղեցիկ ղարղ ա–

հեբթին, պաստաո-ի մը վրայ ցուցադրուեցաւ 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ամփոփ պա տ մա կաՄինչ բեմին
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍևԱՃԵԷՈ,

ււյ տ ւււ

տ ա ս ա -

եղբ.
սլուքեան, Շիրաց Համա մճեան (յե 
արււսւ կէնը)։

տուկ յուշանուիր յանձնուեցաւ թերիոյ Հայոց թեմի Աուաջ~ 
նոբդ Շահան Արք՝ Աար դիսեանին՝. Պիաք ի նշել, որ այլ արւիթ–

միքճեան (փոխան եղբօր շքանշանը ստանձներ կինը), ի1 աֆֆ ի 
Տէր 3 ակոբեան, խաժակ Տիլպէըեան, Արմին փիօշկիրեան,

Արտասանուած իւօսքերին ետք, ((Հա յր են իքիս հետ» երդը ներով յուշանուիրներ յանձնուած իին Հայ կ ա թո ղիկի Արւաջ~ 
նորդ Պետրոս Արք՝ Միրիաթեանին, Հայ Աւետարանական

րագիրը կրող քեր թո ւա

իա փիլիճեան մեներդեց <(Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝ մեծ դսլրոց» երդը՝. Տեղի ու
նեցաւ ղուգերդ ((Անցեալի աււյա– 
գայ, Հ՝Մ՝Ը Մը ներկայ», ղոր 
մեկնաբանեցին եղբ՝ Աուրէն 
Աճիմեան եւ քոյր Նոր տ Աիմոն– 
եան՝. կ՝եղ ա ր ո ւես տ ա կ ան գեղեցիկ 
ներկայացման եւ սլատրաստոլ– 
թե

նխ 111–

տոս կարին կ՝րիդորեանին ՝.

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադրութեան 95–ամեակին նուիր 
նակատարութեան իր սրտի իյօսքը փոիյանցեց թեխ 
թեմի Արւաջնորդ Շահ ան Արք՝ Աարդիսեան՝. Արբաղ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադրութեան 95՜ամեակին արւիթով, ի՝եր՜ 
իոյ Հայոց թեմի ԱրւաՀնոր դ Շ ահան Արք՝ Աարդիսեանի,

թեան դիրերու տոլ

ւսրւակ Աուրիոյ ներքին սլւսյման–

ներ ո ւն, տակալին ան կր մնս 
Արւաջնորդը իր իյօսքին մկ 

կին կ օրհնենք հայկական ո 

նկշի վրայ–.

ու

ան դ ա մ ~ ան դ ա մ ո ւհ ին եր ը <(թ ա ր ձր ա ցի ր ՜բա ր ձ ր ա ց ո ւր» ի կող

քին իրենց դործունիութեան նշանաբան ունենան ((վերանո

րջ դտաւ ((3Աւրւաջ նահատակ» քայլերգով եւ 
7 <(Պահոլանիէ»ով ու խաղաղութեան ողջոյնով՝, 
թենին ետք, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Աուրիոյ Շրջանային

ցս վր դա յին Տան ((Նոր Սպի տակ» ճաշասրահին միջ տեղի 
նեցաւ մտերմիկ հաւաքոյթ՝.

Լուսանկարները՝ «Բհօէօ \/Ը1\1ՍՏ» ի
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.հԱլ

Եղբայր վ^էօշկէրեան վար գան անց հերոսներու յիշա տ ա կին 
անդր ա դառնա լո վ կոՀ ո1֊ղղեց ե եր կան եր ո ւն, իբրեւ արժա

նաւոր Ժառան գորգը այդ սերունդէն, կ ա ռչած մնա/ մեր ազ– 
գային, կրօնա կան եւ միութենական ս կղբո ւնքն եր ո ւն եւ

ծուներուն եւ շնո րհա կա լո ւթիւններ ը ծնողներուն, որոնք 
բարձր դիտ ա կցո ւթեա մբ, ի դին ամէն զոհողութեան, իրենց 
զաւակները վստահեցան ՀՄԸՄին, հաւատալով հայա– 
կեբտման ու հա յա պահ պան մ ան անոր 95–/^/մեայ վաստակին

ՀՐՈՅ ՃԱՐԱԿ ԴԱՌՆԱԼԷ ԵՐԿՈՒ ԱՄԻՍ ԵՏՔ՝

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՐՏԷԶՄԱՐԶԱՐԱԵԸ 
ԿԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՐՀԱՒԻՐՔԷՆ 
ԵՒ ԱՊԱՑՈՅՑԸ ԿՈՒ ՏԱՅ ԱՄԷՆ ՏԱԳՆԱՊԷ ԵՏՔ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՀԱՅՈՒ ԿԱՄՔԻՆ

ա ռա ւել միւսսնակամութեամբ ու հա մեր ա շխո ւթեա մբ ւսշխւս– եւ ա ռաքելո ւթեան։

Հ Թղթակից՜ 
Հ ՀԱԼԷՊ

^այ Սկ աուտի 0ր՝)՝)ոլան գործունեութեան ծի– 
քՏ ճ րէն ներս, կ իրակի, 26 Փետրուարի առաւօւո՜

եան ժամը ճ^-ին, պատերազմի աւերին վերա

կանգնած հՀ-Ս ԸՍի Հալէպի պա ր տ է զ՜մա ր զա ր ան ին մէթ 
տեղի ունեցաւ վկա յեա լ կարգի վկայականաց բաշխման եւ 
պէճեր ո ւ տուչութեան հանգիսութիւնը, հովանաւորութեամբ 
ՀՄԸՄի Աուրիոյ Շ բթանային վարչութեան, կազմակեր– 
պութեամբ Հա լէ պի մա սնաճիւղի Ակաուտ - խ ո րհո ւրդին։

Ծանօթ է, որ պա րտէզ~մա րզարանը 21 Դեկտեմբեր 2013՜ 
ին հրոյ ճարակ դարձած էր, երբ մօտակայ բնակարանի մը 
վրայ հրթիռ մը իյնալով հրդեհ յառաթացուցած իր Հ -Մ՝Ը ՝Մ՝ի 
պա սքէ թի եւ թենիսի դաշտերուն մէթ, պատճառելով նիւթա

կան ծանր վնասներ (Տեսնե լ «Մարզիկ», թիւ 377, էջ 20– 
21)։

Աւերն ու քանդո ւմը կարելի եղաւ վերականգնել շատ 
արադ, շնորհիւ հայ մարդու վեր ա կանդո ւմի կամքին ել 
ՀՄԸՄ• ական գործը ամէն դնով շարունակելու անպարտե~ 

լի ոգիին՝. Ապացոյցը տրուեցաւ վկա յեա լ կարգի վկա յա կա~ 
նաց բաշխո ւմի այս հանդիսո ւթեա մբ, որ կա տ ա ր ո ւեցա ւ բա

րոյական բարձր կորովով ու միո ւթենական խան դա վա րւո լ– 
թեամբ՝.

Հանդիսութիւնը սկսաւ 
շեփորախումբի առւսթնոր - 
դութեամբ կատարուած 
սկաուտական տողանցքով։ 
Ապա, Հա լէ պի մա սնաճիլ– 
ղի խմբապետ եղբ– Տաթեւ 
Պէպէճեան հրաւիրեց Շչլր

թանային Ակաուտ– խոր

հուրդի ա տ ենա պետ եղբ՝ 
Ման ու կ Հէ°շկկրեանը, որ 
((Հայ Ակաուտի Օր» ո լան 
ա ռիթո վ շն ո րհա ւո ր եց 
մա սն աճիւղին Ակաուտ– 
խորհուրդը, խմբապետա

կան եւ աստիճանաւորա– 
կան կազմերը, բոլոը գայ– 
լիկներն ու սկաուտները։

ա
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տիլ եւ շարունակել Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի առաքելութիւնը։
իր խօսքին աւարտին, եղբ– էօշկէրեան փոխանցեց Ըբթա

նային Ակաուտ– խորհուրդին շնորհաւորութիւնները թեկնա–

Այս առիթով տեղի ունեցաւ վկա յեա լ կարգի վկայակա

նաց բաշխո ւմ, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Սոլ֊բիոյ Շ բթանային վարչութեան 
եւ Շբթանային Ակաուտ– խորհուրդի քոյրերուն եւ եղբայրն ե~ 
րուն ձեռա մբ, ապա & բթանա յին Ակաուտ - Խորհ ուրդի ատե~ 

դա–

նասլետ եղբ– Մանուկ ՝Ւ էօշկէ ր եան փոխանցեց վկայեալ կար

գի պէճեր ը։ իրենց կարդին, եղբայրներ 3ովիկ Փամփալեան 
եւ Ծերուն վահո լէճեան ս տ ացան գնահատ ական դիրեր, 
սրնթացքը գովելի արժեւորումով աւարտած ր/լալուն 
մ ար։

վկայականաց բաշխման աբարողութեան յաթորդեց 
տ իճան ա տ ո ւչո ւթիւն Հա լէ պի մա սնաճիւղի աստիճանաւո– 
րական կազմին։ Ապա, ՀՄԸՄի Աուրիոյ Շ բթանային 
խմբապետ եղբ– Աւօ Տէրվիշեան հրալիրեց վկայեալ կարդ 
ստացող քոյրերն ու եղբայրները վերանորոգելու իրենց եր

դումը եւ ստանալու խմբապետի իրենց աստիճանները։

((Հայ Ա կա ո ւտ ի () ր՝))րւ ւան ուրախ առիթով եւ վա ր գան անց 
հերոսներու ոգիով տոգորուած աւելի քան 400 դայլիկներ, 
սկաուտներ եւ երէցներ, (^էաւագոյնր^>, ((Մի շ^ պատրաստ՝)՝) 
եւ ((Ծառայողէ կանչեր ո վ թնդացուցին Հ–Ս՝–Ը–Մ–ի մարզա– 
դաշտը եւ Չպատուի արլ»ով, Հայ աք111 քաո՚1 ս(աշ՜ 
տօնապկս ւիակոլան յայտարարեցին հանդիսութիւնը։
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Հ ՐաֆՖհ Սիզահեան

Հ ՀԱԼԷՊ

լէպի Ս– Ա Ատուած ած էն եկեղեցւո յ մէջ տեղէ

ն Շէմչէրեանէ եւ ՀՄԸՄ• ական ր ուոր 
ննջեցեալներու յէշւստակէն հոդեհանդստեան պաշտօն։ քծ՝էեւ 
նոյն օրր եկ եղ եցւո յ շլ^ւսկայքը էնկած հրթէրւները մեծ ւէյաս–

աղօթքներր բարձրացնելով երկնաւոր Տէրո^մէ քսնդրեց՝ որ 
Ւսաոտոուեեեւն աարո եւե Սուոեո / եւ մ ան ա լան ո Հա/էա ռա

ս արւ

ա

ստ

նեց եղբայր Շէմ~

ատենապետ եղբայր ^՝արւ նիկ Մկրտ է չե ան էն

տաղւսսուրրրւս Կրաօ՜եշտր րյ<.

Շ է^շէրեան  է մա սէն, որ տա

նել եղբ– Մէհրան

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԻԶՈՑՆԵՐՐ 
ԻԲՐԵՒ ՈՒԺԻ ԱՂԲԻՒՐ

Հ ՐաֆՖհ Սիւ/ահեան

Հ ՀԱԼԷՊ

ջարյուրյ քաբող–

դէմատետրէ Հ Մ Ը Մ– Աուրէա (հՕՈ1ԸՈ6էՈ1ՇՈ Տ^ՈՈ) էջէն մէջ

՚բկեց նաեւ դասա

կէց դարձնել
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ՅԱՐԳԱՆՔ՝ Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ

ԵՂԲ. ՄԻՀՐԱՆ ՇԻՄՇԻՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

ա րւո յւլ

իըենց կեանք էն ընթացքին՝.

հայ երիտասարդու

ելի քան

6 տասնամեակ ծարւա ւե/ո վ

ա ա

Ապա,

Աւարտին, ներկաները իրենց ցաւակցութիւնները յայւոնե~ 
ցին Հ-Մ-Ը-Մ–ի մեծ րնտա նիքին:

այս աշէսարհին

նայ իր հ ա ր ա ղ ա ան եր էն, բա

րեկամներէն, միութենական 
քոյրերէն-եղբայրներէն եւ կր միանայ երկինքի մէջ դտնուող

՜Նամեայ եղբայր Շիմշիրեա–

ատանքը սահմա՜

ան կեանքը կ անցընէ ծարււս–

Տ աէժե

1 մՒւտ դնահատա 
անդամները իրենց կենդանութեան, յարգած է նաեւ իր ննջեց

եալներուն յիշատակը՝. ԱնոնՅմէ մէկն է Միհրան Շիմշիրեա–

մը, ոըուն արւաջէւնը տերլէւ ունեցաւ կիըակի, 23 Լիա ր տ 
կոյեան, Ս• Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահը, 
ղո ը դա կցո ւթեան միջոցներր՝>՝> նիւթով։

ա–

սածնեըն ու թիւնն եր ը, ա յս պիս ո վ մաըդը 
սկսաւ շըջապատը հաղորդա

կից դարձնել իր ներքին աշէսարհին։ Լիարիա ^քաբրիէլեան

եղբ– ՐաֆֆՒ Սէ֊-լահեան՝. Ան նաիյ նեըկայաց

օ։ \յաէսքան դա ս ա էսօս ո ւթիւնը, տեսերիզի 
ան արդի հաղորդակցութեան միջոցներու 
րիքի ազգայիններու կարծիքները–.

տարարուեստի դար ձայնասփիւրւի, պատկերասփիւրւի եւ ի 
վերջոյ համացւսնցէւ ու արբանեակներու յա յւոն ա բեր ո ւմ։ ԼԼն 
լո ւս արձա կէւ տակ ւսրււսւ հանրային կա րծիքին կա ր եւո ր ո լ–

րաղ արձաւ հաղորդակցութեան միջոցներու զարգացման 
հան դր ո ւանն եր ո ւն մարդկութեան ծագումէն մինչեւ մ եր 
օրերը–. Ան նչեց, թէ հաղորդակցութեան միջոցները գոյու

թիւն ունեցած են, որպէսզի մարդ կարենայ բաւարարել իր 
կարիքները, արտայայտե/ իր ապրումները, զգացումները եւ 
սլահա նջն եր ը:

Ղ-ա բր իէ լեան ըսաւ, որ հա ղո ր դա կցո ւթեան միջոցներու 
շնորհիւ մարղուն ընկերային կեանքը բարելաւուեցաւ, ան 
կարողութիւն ունեցաւ վերարտադրելու իր լսածները, տե–

ա տ ո ւա միջո ցն եր ո ւ մասին էսօսելով,

ա–

ըսաւ, թէ արդի հաղոըդակցութեան մէւֆոցնեըը, իբրեւ ումի 
աղբէււը, դրական ազդակներու կողքէւն ունին նաեւ բացա ս ա~

,իլ անոնց ընծայած մզոցներէն եւ օգւոագործել զա~
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«ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿՆԵՐ » 
ԾՐԱԳՐԻ ԿԵՂԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԵՄԻՆԱՐ

Փետրուարին, Հ՚Մ Ը ՝Մ՝֊Հ Ա Ս Կ ի Երեւանի կեդրո
նական ղ րասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ սեմինար

րու ներկայացուեցան յա /ւսթիկէս  յ օրերուն ընկեր ային խնամ

քի հ ա ս տ ա տ ո ւթիւնն եր ո ւն մէջ տ ա ր ո ւելիք սկաուտական աշ–
ո ւն են ւս -

կաղմակերպման ձեւը եւ հա ղո ր դա կցո ւթեան արդի մկթ1 ցնե–

<հՍորվէ, ո ր պէ ս զի ս ո ր վ եցն ես՝Խ ս կզբո ւնքո վ ներկաները 
պատրաստակամութիւն յայտնեցին փոխանցելու իրենց ձերւք 
ձղած դիտելիքները անոնցմով բարձրանալու եւ բարձրացը–

ա–

տելու իրենք՝.

ԵՒՐՈՊԱ-ԵՒՐԱՍԻԱ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՐՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ - 2014

Հ՜ Թղթակից 
Հ ԵՐԵՒԱՆ

րծ րն կեր ո ւթ եան նուիրուած

երկիրներու սկաուտա 
պատուիրակներ:

կ ա զմա կեր պո ւթիւններ էն 10

Եւրասիոյ սկաուտական

լիթ Ջրաքարեանն ու եղբայր ք)՝ոմանոս Պետրոսեանր բոլոր 
մակարդակի իրենց շփումն երուն ընթացքին ներկայացուցին 
կաղմակերպութեան զարդացման եւ ընդլայնման րնթացքը՝. 
Հ Ս՝Շարմումի եւրոպական շրջանի երկիրներէն դործրնկեր– 
ներ ներդրաւելու նպատակով անոնք ունեցան լայն քննար–

.մներ ապադայ ծրադիրներու վերաբերելս լ՝.

Հանդիպման իբրեւ արդիւնք հաստատուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~
ԼՍԿի ել. Ղանիոյ սկաուտական կազմակերպոլթիւննե–

թիւն ձեո.նարկել
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ

Բ. ԿԱՐԳԻ ԴՊԲՈՑ-ԲԱՆԱԿՈՒՄ
>,3 Մարտին, Հ Մ Ը Մ ֊ 
՝Ա՝Ս՝Կ՝ի 80 նորընծայ քոյ–

ոըուն նպատակն կը զաըդաէյնեյ ս կա ո ւտ - 
նեըու դիտելիքներու մակարդակը եւ 
գործնական կ ա ր ո ղո ւթիւնն եր ը՝.

3 ո վան դա կա լից եւ ան միֆւս կ ան մթնո

լորտի մկջ, ծըագիըը իրագործուեցաւ յա~

ցեցան ԼԼդաւնաձորի մկջ կադմակերպ–

րյաւ ղւսրդացման մրցում, որուն րնթւսց– ՍԿ
քին մասնակիցները ի յայտ բերին թ– կարգի գիտելիքներ

իրենց իմացութիւնը՝.

ւսուտ ա Լ ան

ՍԿԱՈՒՏՔ ԿՐ ՍԻՐԷ ԵՒ ԿՐ ՊԱՇՏՊԱՆԷ 
ԲՈՅՍԵՐՆ ՈՒ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՐ

ի Թղթակից

Հ ԵՐԵՒԱՆ

ր ստորադրեց ՀհԼյրրտասարդ 1լեսսա
րն կ եր ա կցո ւթիւն՝)՝) հասարակական 

կա ղմա կեր պո ւթեան հետ՝.

3 ուշադ իր ր կր նպատ ա ■քին մի ջ

Յուշագիրին հիմամբ , ԼԼրմալիրի սկաուտներր կա ր ե լիո լ– 
թիւնը պիտի ունենան իրենց մասնակցութիւնր բերելու կեն

սաբաններու մասնագիտական սեմինարներուն եւ դաշտային 

տ ելիքն եր ը եւ դործնապկս կիր ա ր կելո վ ս կ ա ո ւտ ա 
նանքի ութերորդ կկտը, ոյյն որ (^Սկաուտր կ 
կը պաշտպանէ բոյսերն ու կենդանիները՝^՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԲԻ-ԱԲԵՆՈՅՇ 
ՃԻՒՂԵՐՈՒՆ ԱԲՇԱՒ-ԲԱՆԱԿՈՒՄԲ

Հ Թցթա1//7ց՜
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

ան անի ^ք^անա

եղի ունեցաւ. 26 եւ 217 Ապրիլ 2014—^/2/։

տէյտիի եւ Ռաուտայի մասնաճիւ ղերէն 210 արի՜արենոյչներ, 
Շաբաթ, 26 Ապրիլ 2014-^/5/ արշաւեցին իքֆ ա յա յէն Պոլոնիա

ա ս ա նիայի անտարւնեբուն

կի) 27 ԱպԼ՚ՒԼ արւա ւօտ եան, դրօշակի ա ր ա ր ո ղո ւթ են էն
ետք, խմբակները անցան խմբապետութեան կողմէ պատ– 

մբցա կցո ւթեան,

ղո ւթիւն, ո բ ո ւն րնթացքին յա յտ ա բ ա բ ո լեց ան լս 
խմբակները՝, Լաւագոյնները աբմանացան սկաուտա

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԵՐԷՑ-ՊԱՐՄԱՆՈՒՀԻՆԵՐԲ 
ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷԶ

Հ Թղթակից՜
Հ ՊԷՅՐՈՒԹ

Կիրակի, 
27 Ռ^ք^իէ 2014-^/2/ տեղի ունեցաւ եբէց– 
պաբմանուհի ճիւղեբու միացեալ յայ՜ 
տ ա

տ ա

նին մէջ՝.

Միացեալ յայտագիր 
Ապրիլեան նահատակն 
99-/77 մեա կին, հաւատա

ա–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՏԻյ՜Ղ

ցակւսն խոստումին ՀհԾառայել ազդիս, 
հայրենիքիս ու ամբողջ ումովս աշխա

տիք հս 
վերատ ր՚Ււ ար

եւ ազգային ն կ ա ր ա դիր ը՝)՝)՝.

3 այտ ա դիր ը ս կսաւ ք1 աֆֆի Տ կ միրճ~ 
եանի դա ս ախօս ո ւթեա մբ հհքծ՝ րքա կան 
կառավարութեան ուրացումի քաղա

քականութիւնը եւ հայ երիտասարդին 
դեբբ զայն դիմ ա կա լելո ւ՝ֆ նիւթո վ: 
է ր կ ց-պա ր մ անուհիները ո ւշի– ո ւշո վ 
մտիկ ըրին Տէմիրճեանի օդտ ա շա տ տե– 
ղեկութիւնները, բացատրութիւնները եւ 
դիտեցին թրքական կառավարութեան 
ուրացումի քաղաքականութիւնը ներկա– 
յացնող կարդ մր տեսերիղներ՝.

Ապ ւս. Հայկազեան Համ

ՂոյԳ նն եր ո ւ տնօր կն ո ւհի

Սոնիա Սիսլեան ա մփ ո ւի կերպով ներ

ւր՝ որսղ սաք ւրաղաԱդսսրը տաս սսա

կէս յին դրութեամբ առիթր ունեցան օդ– 

կարճ մամանակի րն թա ցքին ւինտըռ՜ 
տ ո ւք-պր պտ ո ւմն եր կ ետք ներկայացու– 

ա ՜

նեց, թկ պկտք կ ՀհՅիշենք Հայկական Ցե

ղասպանութիւնը) յիշեցն ենք հա մ ա յն

ա

սին իրենց ձերւք ձդած տ եղեկո ւթիւնն ե–տանքի եղանակր եւ բացատրեց

կայացուր դրադարաններու մկջ ւսշխա–

ր անն եր ո ւ

տ–

Օւրշշէ Ու§հէտ

ԲՃ81Տ 
Տշէշշէ 
7օւււ՜ յօսրոշյ, 
Օսւճշճ 1օսրտ 
ք՜օր 8 0ջ7տ 
օր 12 0ջ7տ

ն ա տ ա տ ար տին Շ(վան ա յին

1 1, րսշ մօտ Ր^րոոււմշտ
75001 Բոոտ
էօ1 331 42 96 10 10
քո X 331 42 96 18 77
տո հշ ւ <ւէօււրտ © տշ1ժշէօսր. շօա

48, շօււրտ <16 1ո Լւհշրէճ
69003 I
101 334 78 60 13 66 
1ն\ 334 78 60 92 26 
ՏՇ\–ՅՈ@ՏՇ10ՇէՕԱր.€ՕՈ1

67, Լո Օաշհւծրշ 
13001 ԽԽրտշւ11շ 
161 334 95 09 30 60 
1ն\ 334 95 09 30 6 1 
ոա րտօ 111 շ @ \\Ղ1տ է օ շ 1 տ. ք ր

32-38,1116 1 Խոա1՚)6մօււէւ<սւ 
ձ՚6ր6\աւ
161 374 10 52 55 55
1ն\ 374 10 56 40 30
տյեօ րո (հլ ո րոււ ոշօ. շօու
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.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

«ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐ»ՈՒԱՆ
ՆՇՈՒՄ ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՄԷԶ

Հ՜ (Յրյյայ1յից

Հ ՊՈՒՐէՀԱՄՈՒՏ

յցեւեսԻն վ^րսա–

րնկե՜ 
րակցութեամբ, րնտրեցին իրենց նոր հագուստներն ու կօշիկ– 

որմէ ետք ո ւղղո ւեցան Համաղգայինի դրախանութ՝
ուր սաաւյան տարր եր տ ես ա կի պա տմո ւթեան դիրքեր: ԷԼւզւս, 
անոնք ուղղուեցան աւոկեր՝հ ճաշարան հայկական համեղ

ՏՈՂԱՆՑՔԸ ԵՒ ՁԵՂՆԱՐԿԸ

մը ուտելու Ւ“կ անկէ ետք՝ ճիւնիի շրջանէն ճոպաատարւ

ձանին մօտ աղօթելկ ետք վերադարձան ^Սիթի մոլ՝ֆի կից

սուլժեասբ ւ/ր սշեց (ՀՀայ ս Լլա ո ւտ ր օր»ը : ԱԼլաուտ սեր աո.ա– 
$ին հերթին տ ո ղ անցեցին Պուրճ Համուտի ւիողոցները՝ որմէ 
ետք սկիզբ արւաւ տօնա կա տ ա ր ո ւթիւնր ն եբ կա յո ւթ եա մբ

, անոնք այցելեցին Հ–Մ՝Ը՝Մ–ի Պուրճ
աուտա

մասնաճիւղի աբի թումբի անղ ամներուն,ղ ո ւթեա մբ

տասանեց քոյր (Լ/ին (Լր ա պա ղլեան: ԼԼն ըսաւ՝ 
թկ ((Հայ սկաուտի օրր կը տօնենք Փետրուար

ամիսր կը

տ ես եր իղի ցուցադրութիւն՝.

տ Պէյտըն

ա ա–

ա տ ա–
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Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱ՜ՆՔՆԵՐՐ

«ՍԿԱՈՒՏԸ ՄԻՇՏ ԷՐՕԳՆԷ
ՈՒՐԻՇԻՆ» ԴԱՒԱՆԱՆՔԻ

ԳՈՐՄՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
3)իզիքական ղաբդարման կ որբին, կիր դարւնալո 

հեւո:

Արենոյշ ներ այս ա յրելո ւթիւնն եբ ո ւն 
րնդմէջկն հասկցան, թէ ինչքա՜ն հաճելի 
եւ >ենե$ ժամեր հարելն ե անորնեւ նյօսւս–

• մական ՀաւաստաՆի մասնիկ 
և տակաւին հա/Երու/ բՆակու աձ 
Չաւախցը այսօր Վրասւոանի 
տիրապետութեան տակ է

• Օէա արյար.է։ւՀ սւ/սօր 
խսւրակաՆութՇաՆ գոո ըււաւոկ 
հ(.տզՈԵ<ոէ սօ զրկուի իՈ

*՛ աւա.ւ«.նքնէ.րէՆ
• ՜71.՜.ւ , ցանուեր "՚ի**՝.* ,

զրկուաՕ է ♦ք**"

սոաօսէսրս 0 ո»»՛"1՛՝

Ը Մ է Պէյրութի ւսրենոյշներր կւսղմւսկերպերինքարողչւսկւսն 
արշաւ, եւ հանգանակութիւն Ջ^աւախքի հայութեան համար՝. 
(^Լքիւս սն ա բա ր Ջւսււսիւքի համարէ) նշան ա իւօսքո վ, մէկ ա մս -

«ՄԻԱՍՆԱՐԱՐ ՋԱՒԱԽՔԻ ՀԱՄԱՐ»
ա ո ւ տ ա

սկաուտներ իրենր

րում կու տան նաեւ իրենր շրֆապատին եւ 
կ օժանդակեն ուրիշին, ինշ պ է ս որ կր թե

լադրէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ս կա ո ւտ ա կան դաւա
նանքի կէտերէն մէկը «Հ/կաուտր միշտ կ օգնէ ուրիշին՝Խ՝.

Այս նպատակո վ ալ, 2014֊/, արւաջին օրերուն, ՀՄԸ

ՊէյրՈւթի մասնւսճիւղի արենուշական էսմբակներր այրելերին 
շրջանի տարերներու տ ո ւն եր ր եւ ն ուիր երին իրենր կողմէ 
պատրաստուած բարիկներ, ձերւայիններ եւ անուշեղէններ՝.

Անոնք մտ երմիկ ու հաճելի պահեր ան ր ո ւր ին 
հետ ներկայացնելով երդեր ու մաղթանքներ :

աս

ի թեր թեր,
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Հին հերթին արենո յշներ, իրենց խմբա պետն եր ո ւն օման՜ 
ուիեեւսմբ, կատա 
ւսիյքին ու ա 
ամեն մեե

ա–

միջո զն եր ո վ ըս տ տարիքի յարմարութեան–, ք^երանացի ներ

կայացումներու կողքին երէցներուն ու պարմանուհիներուն 
ցուցագրուեցան տեսերիզներ, արիներուն բաժ՜նո ւեցան բա~ 
ցատրողական թղթիկներ, գայլիկներուն համար պատրաստ–

թիւնները՝
մէն մէկ

գրաւչո ւթիւնխքի մէջ տիրող տալու րնթացիկիմ աս տ,
ա~

կերային ծանր պայմանները՝ վե^ասլէս, ա ր ենո յշներ ը յայ՜

ա ո ւտ ա որ դասախօս քէիմա Զոլաքեան, իբրեւ կրթական մշակ եւ 
փ որձա րւո ւ ուսուցչուհի, տ ես ա կան ի կողքին, ներկայացուց

արենո յշներ ու ա–

իկներուն փոխւսնցը–
ա ւա

սա

քային գործիքներու 
թիւնը, ղո ր ներկայւ 
ԼԼնիթա իեոլթիկեան:

զարգանայ հայրենիքի հանդէպ պարտա ՇԱՐԱԹՕՐԵԱՅ ՅԱՅՏԱԳԻՐ
ՔԱՀԼ-Ի ԾԵՐԱՆՈՑԻՆ ՄԷՋ

ԱՐԾՈԻԻԿՆԵՐՈԻ ԿԵԱՆՔԷՆ
ատԼ/ կա ո ւտ ա կան

Արծ ո ւիկի մր յատուկ ((միործել բարիք մր ամէն օհհ» խոս

տումին անսալով, արծուիկներ իրենց շւսրւսթօրեւսյ յայտա՜ 
գիրներէն մէկը կա տ ա ր եցին վձ ԱՀ Լ–ի ծերանոցին մէջ մա միկ– 
ներուն եւ պապիկներուն հետ բամնեկցելով ուրաիյ մթնո–

ա

ա ս ա

լոր տ՝.

Արծուիկները արգէն նախապէս պատրաստ 
րիկ ձերւային աշխատանքներ՝ Անոնք նաեւ ծնո ա -

այլն–.

& այտւսգիրին մասնակցեցան 30 արծուիկներ եւ խմբապե

տական կազմի անդամներ՝. Անոնք ներկայացուցին խմբային 
երդեր ոլ՜ կա^չեր՝ Նոյն արւիթով, անոնք նուէրներ բամնեցին

Մթնոլորտը շատ ջերմ էր, մտերմիկ եւ ընտանեկան՝. Արծ՜ 
ւիկնեըը զր ո ւցեցին մամիկներուն եւ պա պիկներ ո ւն հետ, 
աատմուեեեւններ աատմեոեն եւ աաոեոան ոնտանեեան հա ւա՜

պէս պէտք է միշտ յիշել երէցներն
ներր՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Բ.Մ.ԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ

Համա Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10րդ բանակումի նախապատրաստութեան աշխատանքներու ծիրէն ներս, 
«Քինկըսթն Տելթա» համալիրին մէջ տեղի ունեցաւ խմբապետական սեմինար մը, մասնակցութեամբ 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մոնթրէալի, Թորոնթոյի եւ Գէմպրիճի մասնաճիւղերու պատասխանատուներուն։

\ՂՀւէհ էհշ շօրոթԽրոտոէտ օէ
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յ.Մ.Ը.Մ. Հ.Մ.Ը.Մ.

ԻՐԱՒԱՏԷՐ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐ
ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԸ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
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ՄԱՍՆԱՏԻՒՂէ ԱԱԱև
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ 
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ 46-ԱՄԵԱԿԸ ԿԸ ԹԵՒԱԿՈԽԷ 
ՆՈԸ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵԸՈՒ ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՄՈՒԹԵԱՄԲ

Հ Մարօ Քէշիշեան

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸԼլ

թիւնր դեղեցիկ գաղափարը յղացաւ կազմակերպելու րնթրի–

րի, զոյդ ձեռնար կներո վ իր հիմնադրոլ–

ոս Անճելրսի մասնաճիւղը ա շխո ւժո լ– 
թեամբ դիմաւորեց 2014 տարեշրջանը, վարշութեան նոր կազ–

Ներկ աներր բա 
տ էեաս երըտասարղ ատենապետ &ոզրզ Հյատրս– 

ջին հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց ներկա~

Լքասնաճիւղի ^իեկտեմբեր 2013-^7 տարեկան ընդհանուր 
ժողովր մասնաճիւղը ղեկավարելու դժուարին պարտակա

նութիւնը վստահեցաւ եօթը երիտասարդ Հ –Լք՝ • Ը-Լխ ա կան 
քո յր-եղբ ա յրն եր ո ւ–– իքովիկ ահինեան (ատենապետ), Օննիկ 
Պէրպէր17ան (փոխ ատենապետ), կարին է Պոնեւսնեան (քար
տուղար), Լուսի ԼԺիլթիլնճեան (գանձապահ), Լ^աֆֆի խա
միս եան, Անդրէաս Հինտոյեան եւ ք*աֆֆի Պապայեան՝.

Լք՝ա սն աճիլղին ամանորեայ առաջին ղ ր ա կ ան քայլը ա ռն ը– 
ւեցաւ սկաուտական ր աժան մո ւնքին կո ղմէ։ 5 3 ո ւնո ւա ր 
2014-^7 գիշերը, հայկական Ա• Ծնունդին առիթո վ եւ ս կա ո ւտ 
վարիչ կազմին դլխաւորութեամբ, բաժանմունքր այցելեց իր

մար, ինչ որ ինքնին աշխատա

ս տ ա

ա ~

չութիւնը՝. Ջեղմկ իւրաքանչիւրը իր աշխատանքով կրնայ նո~

սա
ոս ԼԼնճելրսի մասնաճիւղը, որ մայրը կր հանդի֊

դըւ Երրորդ տարին ըլլալով, այս նախաձեռնութիւնը
մ եծ ա պէ ս գնահատուեցաւ հիւր րն կ ա լ անդամներու րնտա– 
նիքն եր ո ւն կողմէ՝.

ա–

Աման ո ր ի

ատ

նիներր եւ ստա՜

Միւս կողմէ նորընտիր վարչութիւնը կեդրոնացաւ մաս– 
նաճիւղի կ ւս զ մ ա կեր պչւս կան ա շխա տ անքն եր ո ւն վրայ գլխա
ւոր նպատակ ունենահո // առաւել ա շխուժացնե/ սկաուտա– 
կան եւ մարղական բաժանմո ւնքներ ր եւ անոնց րնդմէջէն 
խտացնել իր ան դա մակ ան շարքերը, ին շսլ է ս նաեւ ընդարձա
կել համակ իրն եր ու շր^անակը՝.

Հւ՝Ս–Լ Ս՝ր պատԱաղաե 1լարեւորուԼժեան եւ Կայու– 
ւած նպաստին անդրադառնալով ընդգծեց անոր ու~ 
ւ յա պա Կպան ման առաքելութիւնը՝. Եղթ՝ Մկր^իչեան 
ր յատկապէս Աիջին Արեւելքի մէջ կազմակերպուած 
ի սկաուտական խրոխտ շա րքեր ր եւ ֆութպոլի 
ւերս արձանադրուած յաղթանակները ո՛չ միայն հա– 
հաարտանօր ոաոձած են, ա սեւ հեաոմուն ռ սւատճա՜

ա ւո ա

աուտա

դակ եւ րնկերային, աշխւստա նմ"–ր ԼԼպա, եղբայրը վարչութեան նուիրեց երկու օրինակ իր 
ստարակած «Երդեր Ու֊ Վէրքեր» դիրքէն՝. Այնուհետեւ,

, ս ղ ա ո ւ տ ա

>
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ԱԱԼԼ
--------------------------.... ------------------------------------------------------- -- --------------- I 1.1.

կան ծրագիրներն միջոցները՛.

ո ւնեցան մասնաճիւղի անցեա լի խմբա սլետ՜սլա տ ա ս 
տուները՝ որոնք խոստացան իրենց ւսֆա կց ո ւթիւն ր

Եզակի այս երեկոն վերֆ գտաւ դիշերուան ուշ ժամերուն՝.

Երեկ ոն րնկերային գեղեցիկ հաւաք մը ըլլալուն ա րւընթեր ՝ 
նաեւ վերանորոգուելու գեղեցիկ ւսրւիթ մը հւսնդիս ւսցաւ ներ– 
կաներուն համար, որոնք ոգեւորուած հերւազան սրահէն,

մա սնաճիւդ ին վ եր ելքին՝.

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԼՈՍ ԱՆճԵԼՐՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ «ԱՐԱՐԱՏ ՏՈՒՆ» ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՍ

իրակի՝ 9 Փետրուարին տերլի ունեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
Լոս ԼԼնճելրսի մասնաճիւղի սկաուտներուն <^ԼԼրա– 
րատ Տուն՝)՝) տարեեան ա ւոեւոլքժեւնո. որուն մաս–

ւիկներ ր արտասանեցին (^խօսք իմ որդուն՝Խ ար տ ա ս ան ո լ– 
թիւնր՝ իսկ «ՀՀ/7/7» խմբակր տարկցներր հիացուց կազմելով
մարդկային երեք բուրդեր ՝.

իրենց կարդին՝ կակուղ թաթիկներր արտասանեցին <^Հայ

աուա ա

լող այս ա յցելո լ– 
րկցներր գեղար– ր սկաուտներր արւիթր ունեցան անհատա

րեցներուն հետ աւելի մօտկն ծանօթանւս–

յրք մր երդեր ու կանչեր, ինչ՜ 
ւիունֆ մր՝. կ՝այ/իկներն ու արծ~

/\ստէրՁ1ւՁո /\րց\Հ|© Բ՚|Ո^ ժւՁՈ՞ւօոՍտ Ձր© էհտ րՑրշտէ & աօտէ թրշշւօստ 
ՍւՁր՜ոօոՍտ ւո էհ© \^/օր1ծ.
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.Ը.Մ. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՊԵՏԻԿ ԵՒ ՄԵՐԻ ՖԵԲՄԱՆԵԱՆ ԱՄՈԷՔ ՆԱՒՄՍԱԲԴԵԱՆ 
39-ՐԴ ՄԱՐԶՄԽԱՂԵՐՈՒ ՊԱՏՈՒՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀ

(^Աուփրյր փինկզ Մարքէթ»ին, Հ Մ Ը Մ ի 
մեծ րնտանիքին մաս կր կազմէ տասնամ– 
եակներէ ի վեր՝. Ան ա րււս տ ա ձերւնօր էն րս– V I

■ /■ Տ
Հր յ*.

դի տու.

րապէս մեր համայնքին համար՝. Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի

թեան՝. Մեծ ա պէ իյ ենք, որ արւիթր 
ան ա պէ ս մասնա–

3)երման եան՝.

բու (յրշա սայրս դարչո ւրրրւԱը չԱո րԿա զա֊ 
լո ւթիւն կր յայտն Է Ֆերմանեւսն րնտ անի– 
• Ս–ե մեծ ոնտանեօեն Գեոմառուն եոաՒստա֊

ֆբեզնոյի «սասուն» մասնաճիւղի
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱՌՕՐԵԱՆ

Փանոսեան նիքներուն կողմկ՝

թիլն֊

•Մ՝Ը՝Մ՝ի Ֆրեղնոյի <թվ ա ս ո ւն՝ծ ա րւիթո վ տեղի ու նե֊

դոզ ասանքրս՝. /(յուսր 
ցած են ծնողներ՝.

վեր^ապէս , «//ասո

կազմը դեղեցիկ դա ղ ա ւի ա ր ր 
ունեցաե էր շրջանին մէ^ դործոզ ամե֊ 
ր իկացի ս կա ո ւտն եր ո ւն հետ բա ր եկա֊

փոյրերն ու եղբայրները ճաշով հիւրա~ 
սիրուե/է ետք, ուրաիյ տրամադրու՜ տեղի ո ւնեցա ւ Շէյվրր եի^ի ափին, մաս–

ս ււյ ւչ ւս ս ւչ ւս սղ ս լ յ ս ս ւ ս ւս լւ ւ ւ. ս ւ. ւ^յ յ ՚ է

տակով, կիբակի, 9 Փետբուարի կէսօբ– 
արււս^ին հանդիպումը 

տեուո/ն Լաւ կեորոնե

Լյ ա ե ւ, տարիներէ ի վեր, ա ւան ղո լ– 
թիւն դարձած է, որ Խթման դիշերր

նա կցեցան 40 քոյրեր, եղբայրներ եւ

տ եղի

ամերիկացի սկաուտներու՝.

Է,աիյ իւր աքանչիւր ր ներ կա յացո ւց

չր^եւով քրիստոսի Ծնունդը աւետեն, 
սա կայն այս տարի, հայրենակիցներու 
փափաքին րն դա ո.ա ե չ ո վ, այրք ^՝էկր

րի, ինչպէս

տ ա

տ ա

հա ր ց ա դր ո ւմն եր եւ կա րծիքն եր

հանդիպո ւ մներ՝. Ամերիկացի սկ

ա–

ր եկ ենդ անի

հյթման ընթրիքին՝. Խմբապետական 
կազմը սիրով րնդարււսջեց հա յր են ա կ ից–

րթ 40 տուներ՝. Անոնք

կանաչապատ ւսնտարւի մէջ. մեր քոյ՜ 
բերն ու եղբայրները վայելեցին անտա՜ 
րւին գիշերային րւութիւնր, իսկ ցերեկը, 
արչաւներու (եամանակ, դիտեցին իփտ 
ւսնտարւին դէպի երկինք բարձրացող 
ծարւերը եւ ունկնդրեցին թրւչուններուն
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հին,

մին տեղի ունեցան զեկոլցումներ զա

նազան նիւթեր ու մասին, ձմերւնային 
աշխատանքներ, արշաւներ եւ ընկերւս–

բերով եւ ան ա կն կ ւս լն եր ո վ պաբուր–

ԵՂԲԱՅՐ ՇԱՀԷ
ՉԱԱԱՍԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հաճելի էին դիշերային այս հանդի

պումները, որոնք արւիթ ստեղծեցին քոյ– Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ
Շրջանային Վարչութիւն
ՀԱԼԷՊ

անտ արւ էն դ է պի դա, 
ղինեբը յաա

բայբնեբը դէպէ

կումը ամրող^ութեամբ հայաբոյր էր, 
սկաուտական եւ ա զգային երդերով

Աարտին, անակնկալ մահը իղեց

■ ■ 2>Հ// իրեալ Հ–Մ՝Ը՝Մ• ական ծղր ա յր 
Շոյհէ Չաղլասեանր՝. Եղբ՝ Շահէ 

փոքր տար իքէն անդամակցած է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
Հաւեւսե սեաուտաեան եւ մարւսա//ան յարւբե–

ս–

պատանի եւ երէց բյուսբերուս, րսչպդս սաեւ

սկաուտական (^ԷԼնգրանիկ՝^) եւ հհՍիամանթօ՝)՝) ֆութպոլի էսումբերուն՝.

Եոո՝ Շ ահէ եոէար տ ա ո էն եր ե ա ո.ա ւաե է ոոաէս ւանձն ա եւո լմրե ա

2008-2011 ա

իրենց սիրտերուն մէջ ազգային եւ Հ՝Մ՝՜ ս տ ա

ները, որոնք արւիթներ կը 
ստեղծեն նոր ծանօթս լ– 
թիւններու եւ բար եկ ա -

ստա նձնելով գանձապահի պաշտօնը՝. Մաս

նակցած է ներկայացուցչական բազմաթիւ 
ծողովներու, ինչպէս նաեւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի 
վարչական դիւանա կան մո ղո վին ԼՖրւսնսւս,

2009);
Եղբայր 

բծախնդիր,

մին պատճարւով ւս րւա

ւս–

ՄԱՀԱԶԴ

էիբւսնւսնի շրջանի

միշտ լաւատես էր եւ թեթեւ ժպիտով մը յոյս 
եւ կեանք կը ն եր շնչէր շրջապատին, ս ա կա յն սիրտը դա լաճ ան ելո վ զինք արւ 
յաւէտ հերւա ցո ւց մեզմէ, իր ետին ձգելով հարազատները, րն կերն եր ը, եղ

բայրներն ու բարեկամները՝. Լք ահէն ծամեր արւաջ, երբ Հ-Մ Ը Մ■ ական եղ–

աւոադիըր շւստ շուտ

«Ար՜ 
տակաբղ՝)՝) շքանբ– 
շւսն ա կիր

ԵՂԲ. ԺԱՆ ԱՊԱՃԵԱՆԻ

շատ բան ունէբ տալիք իր րնտանի

քին, ՝^էՂՒԱՒ հայր ենա կցւսկան 
միութեան, ԷԼզգային Հ ա յ կ ա զ ե ան -

եւ ՀՄԸՄի մեծ րնտանիքին եւ 
իր պատկան ած կազմակերպոլ–

ը, որ պա տ ահեցա ւ Ե բ եքշւս բթի, 
տ 2014-^ն, Պէյրութի մէջ՝.

Հողըթեթեւ գայ վրադ եւ յիշա տ ա կդ անմաբ մնայ, եղբայր Շահէ–.

ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, 2014, ԹԻԻ 1 (379) 37



ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ՆՈՒԱԳԱՐԱՆՆԵՐ

ՏՈԽՏՈՒԿԸ
Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ

ններ ստանանք՝.

յա ս տ ա

կիրներո ւն մէջ տ ա ր ած ո ւած 
փո գային գործիք մրն է՝. Ան կը 
պ ա տ ր ա ս տ ո լի ծ իր ան ի կամ թթենիի ծա– 
րւերու փայտէն՝, էյրկարութիւնը 30-5 սմ է՝. ւԼերջին 
րիներուն ան չատ տարածուած է աշիյարհի մէջ՝.

տ ւս~

գարանները կա~ 
կեանքին մէջ՝. ԼԼմէն գործածեն իրենց սա

կը >ւււա կը

գիտնաը թէ ո ր ատ

ՊԱՐԿԱՊԶՈՒԿԸ
ո ր ագգին կը պ

պարկը սեղմելով.էյրբեմն ժողովուրդներ կը վիճաբանին նոյն ն ո ւա գւս ր ա–

Ասով կր նո ւադ են ո ւրաիյ պա
ծնն րւեան շուրջ–. Մենքնին

րէ ղան ա կն ե ր :

ՍՐԻՆԳԸ
Սրինգը կամ փ ո ղը զ

րաստուի փոքր եղջեր աւոր 
կենդանիներու տ իկեր էն՝. Նը՜

տ ա
, ազգային

ա մբողջ աչխարհի մէջ՝.

Ան կր պատ

տաղէն՝. Լյր 1լարուքժրւնր <էՍ–։Ս սս • է, Կաստուբեաս տրա

մագիծը 2-5-3 սմ–՝. Ոմնի 10 ծակ՝. կը գործածեն վերին 
ութ ծ ա կեր ը,

ՔԱՆՈՆԸ

ա տ են 
կը նո ւա -

ՀՒն 
ս ր ինգ 
գէին հովիւները,

դէին–. դրուած՝.

անոնը լարային կսմիթային նուադարան մրն է՝. Սե

րով՝. Ոմնի 24-26
ւսրւա նձին

կնտկնտոգի միջո~

նո ւադեն

ոտքը աջին վրայ

երւակի լար՝. կր նուագէն մատներուն
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ՏՀՈԼԸ
Տհոլը եր կթաղան թ հարուածային թմբուկ մըն կ, որուն շրջանա կը պատ

րաստուած կ եղեւինիի, ընկուզենիի, սոճիի փայտկն, իւյկ դլանը այծի կամ 
հորթուկի կաշիիկն՝. Գլանը 30֊40 սմ– կ՝. Տհոլը ուսկն կաթելու համար խա

չաձեւ պարաններուն ա մր ագո ւած կ գօտի՝, ^այն կը ն ո ւա դեն ձերւքի մատ

ներ ո ւ

հաստութեամբ եւ կր կոչո լին տարբեր անուններով թւսկիչ, տմբիչ, ճիւղոտ 
եւ այլն՝.

միֆոչյով կամ փայտիկներ )

ՔԱՄԱՆՉԱՆ
՝իամանչան գունդի ձեւով ա ղեզն ա լ ա ր ա յին նուադարան մըն կ, որ ու~ 

նի 3՜4 մետաղեայ լարեր՝. ԼԼն շատ տարածուած կ նաեւ իրանի մկթ. կ/ուա՜ 
զելու ատեն զայն կը բրւնեն ձախ ձերւքո վ, իսկ աղեղը աջ՝, կ/երկայիս տա

րած ո ւած կ 4 լարանի ՝իամանչան, որուն հեղինակը հայազղի քամանչահար 
Օհանեղւսշուիլին կ:

«ՏԱՐԵՐՈՒ ԱՆՏԱՀԿԸ

էյուննան դաւարւին մկջ, 
ունի 12 հազար քարւ– 
քլմ՝ տարածութիւն՝. ԷԼն 
ղած կ փ ո թո ր իկներ ո ւ,

հանեն։

եթէ զար–

տրեր ու ւսն~

տաո.՝)վն ճամբաները 
խճճուած են, կարելի չկ

ր ա փն եր ո ւ եւ

րէ– Այս ժայռերը 
ձեւեր, կը նմանին

ունին զանազան 
սուրերու, փիղե–

ԼԼնտարւին ամկնկն գեղեւլիկ բա

ժինը կը կոչուի <թԼշիմա՝>>՝. Հոս կը

հիին՝

<^Աշիմ ա

դոյնին–.

տարբեր զոյս։ ՝ք՝ ա ս ր ս ր օր ետք, սա~ 
կայն, անոնք կրկին կր վերադառ

նան իրենը բնական դոյնին մոխրա–

տ ա )

ա
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էլի Հուլիշեան

ՍՈՒՏՈՔՈՒ
5 3 2 7

6 4 3

3 6 4

4 1 6

2 7 5 1

00 6 3

7 6 5

9 7 4

6 3 2 1

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

օօ 6 7 1 3 9 2 4 5
1 4 9 2 5 8 6 7 3
3 2 5 4 6 7 9 1 8
9 8 1 7 2 6 3 5 4
4 3 6 9 8 5 7 2 1
7 5 2 3 4 1 8 9 6
6 7 8 5 1 2 4 3 9
5 9 4 6 7 3 1 8 2
2 1 3 8 9 4 5 6 7Պատասխանը' յ ա ջո ր դի ւ
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1– Գերմանիոյ ֆութպո լի կազմերէն՝.
2. Օդ ՜ Մարդաբնակ - Ստացական դերանուն՝.
3– Նուաստ - Լկտի, հեշտամոլ՝.
4– Հաճբնի գիւղերէն ֊ Սարսափ՝.
5– ճատրակի հայբենի կբանտմասթըր :

7» Ֆրանսայի 2013՜^ լաւագոյն ֆո ւթպո լիս տ ին

9. ւԼահան Թէքէեանի երկերէն - 3իշատակէ՛:

11– Հեծանոց - Մլ՚պրւոն Խալիդ Մըպրանի երկերէն՝. 
12– Զայն ա նԻւ ՜ Բուսնիլ - ճատրակի հայրենի 
կրանտմասթրրի մը մականունը։
13– Արական անուն - Զայնակից տարւեր - Աանրէ : 
14– Լրիկ ՜ Փոքրացնոց մասնիկ։
15– Սկ տուտ - Մահմետական - Ւրերայաջորդ զի՜

կիրներ էն։

18– Աանկերւ - ճատրակի աշիյաբհի 1985-2000 տ ա՛
րիներու ախոյեանին մականունը՝.
19* Ածականակեբտ մասնիկ - Ս էկուն դէմ չարիք 
նիւթել - Ց^փիԼՈ-՝.
20– Տրէ ՜ Ոչնչութիւն - Զայնանիշ՝.

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

2. Ֆրանսայի նախագահական նստավայրը - 
։սահակեան դիւդի նախկին անունր։
3* Ափրիկեան երկիր - Ւրլանտա նախապէս։

Ջաբդ՝.
5– Հա ս տ ա տ ա տ ա կան պատասխա ն - Պաղատեսակ - Այբուբենէն - Ֆրանսական 

քւսդւսք։

7* Հիւս իս ա յին Ամեր իկա յի լիճեր էն - Տ ա րւ

9» Ւրերայաջորդ դիրեր - Գաշտ ո ո. - Ծաուայութիւն։

Անդոյր։

Արաբական օդանաւային րնկեբութիւն մբ՝.
12– ԵբՀուած ընկոյզ - Ակ ովտիւսցի թենսիմէն՝.

14– Գրաբար հասկցի ր - Ածա կանա կեր տ մասնիկ - Այբուբենէն - Գէլ■: 
15« ^արծարմաշ կ - Չքանար ոչնչանալ - Ա ո ւտ ան ի յիճեբէն:

- ճ եր մա կ շին ա–

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՎԱՋԱՐԵԱՆ
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