


ՀՄ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵԱՆ ՏՈՒՐՔԸ 
ՍՈՒՐԻՈՅ ՏԱԳՆԱՊԻՆ

Սուրիոյ արիւնայի տագնապը, անցնող երեք տարիներուն, նիւթական եւ 
մարդկային ահաւոր վնասներ պատճաոեց երկրի բնակիչներուն։ Կոյը ռմբակո
ծումներու թէ զինեաւ բախումներու ընթացքին ինկան բազմաթիւ անմեղ զոհեր, 
որոնց կարգին 10 ՀՄ.Ը.Մ. ականներ, Հսղէպի եւ֊Բեսսւսյի մէջ։

Ստորեւ Րսւֆֆի Սիւյսւհեւսնի գրիչով ամփոփ անդրադարձ մր այն «Հեռացած 
ընկերներ »ուն մասին, որոնք ՀՄ.Ը.Մ.ի դրօշով թաղուեյու պատիւին արժանա
ցան. բաբի անուն եւ անջնջեյի յիշատակներ ձԳ^1ո11 Ւրենց եւրին։

վամիշւիվւ «Հիւսս իս՝հ ֆութ

պոլի իյո ւմբին լաւագոյն 
խազացողներէն մէկը եղաւ՝.

ր ո ւթիւն ր վեհ էր ինչպէս 
Մասիս սարը՝. Բ ա ղաքւսցի–

զինք ու

ԵՂԲ՝ ՐԱՖՖԻ ՏԱԱ֊ 
ԵԱՆ֊ Ծնած է Հալէպ՝ 
19օ6–^7^/։ Ղպր ոցա կ ան տա

րիներէն ան անդամակցած 
եՀՄԸՄե ս եաուտա Լան

գայլիկներէն մէկը՝. Տ ա ր ի–

ւսուտա

սյ–

Աս վակ դարձաւ օրինակելի 
եղբայր մր իր րնկերներուն 
եւ հասաւ մինչեւ վարիչ 
Ալն աջն որ դի ա ս տիճան՝ ըս– 
տ ան ձն ե լ ո վ ս կ ա ո ւ տ ա կ ան

րիական բանակին՝

խո ւմբին՝. Երկար տարիներ

կարգեր ու աստիճաններ, 
հւսսնեյով մինչեւ փոխ

Եղբ՝ Մասիս նահատակ– 
ւեցաւ Տէր Զ°րի Ժէջ, 31 
Մայիս շՕճՅ-ին։

ա–

աո ւտա

Ակ աո ւտ ■ Խ որհ ուրդի ան–

ւած էր իր րն կերն եր ուն եւ

ֆին խիստ եւ վճ

ԼյատատաԼլուեցաւ Հւսլդ– 
սլի մօտակայ էի ան սուրայի 
շրջանին մէջ՝ արձակազէնի 
մր ւհամւհուխտուէ. Ղ էիւս/ես

(իիւղի մէջ ինկած րւումբի 
մր ա ա տճա ււո ւէ, 31 էիւս/ես

թացքին, 22 Ղեկտեմբեր 
2012-^2/։ րիիակր յայտնա–

կին, որուն շարքերուն մէջ

2013֊//ն։

ԵՂԲ ՅԱՐՈԻՄ ՊԱԼԱ֊
ՊԱՆԵԱՆ ՝- Ծնած է Հալէպ՝ 
1961–//ն։ Փոքր տ ա ր իբէն 
ՀՄԸՄի ան դա մ ա կցելո վ 
մաս կազմած է Նոր Պվււղի

2013֊/րն։

ԵՂԲ ՅՈվԱԿ ԲՈՐԲ՝֊
ՄՈՍԵԱՆ՝– Ծնած է Բե– 
սապ, 1989-^ր^/։ էի անուկ հա

սակին անդամակցեցաւ Բե~ 
սապի մասնաճիւղի շարքե

րս ւն, որսլէս դայլիկ, ապա 
սկաո ւտ՝. Տիպար Հ իի Ը Մ ՜ 

նէն ամիսներ ետք՝.

ԵվԲ՝ ՄԱՍԻՍ ԽԱՉԱ– 
ՏՈԻՐԵԱՆ - Ծնած է Ղսյ– 
միչիի, 1992-^րն: Փոքր տարի– 
քին անդամակցեցաւ Հ՝Մ՝~ 
ԸՄի ս կա ո ւտ ա կան չար՜ 
քերուն, բայց մարզանքի 
հանդէպ ունեցած սէրր

ԵՂԲ՝ ՍԱԳՕ ՄԱՆՈՒԿ֊ 
ԵԱՆ՝֊ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ական ըն– 
տ ան իքի մէջ հասակ աւլած 
եղբ– Աւսդօ Մանո ւկեա ն ծը– 
նած է Ղամիշլի՝ 1994՜// ն՝. 
Փոքր տարիքէն ծնողքին քա՜

Շար.ը՝ էջ 38-39
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■ Խմբագրական 2
■ Արձագանգ 3
■Պատգամ 7
■ Անդրադարձ 9
■ԳԷմքերու հետ 14
■ Մասնաճիւղէ Մասնաճիւղ 15
■ Մեր Կորուստները 37

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

40■Տարբեր Հայեացքով

Մւսրզական ամսաթերթ
Հրատարակութիւն՝
Հ.Մ.Ը.Մ.ի
Կեդրոնական Վարչութեան

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 (Հայասւոան)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

Գրիգորիս Պողարեան 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան 

Աբօ Մոսիկեան

ԹԵ ՐՆ ԻՔ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
էջադրում - Արշօ Պալեան 

գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան 
Շօ1օսր Տ6թօրՁէւօո - Բհօէօցր^սրտ

Բյ1<1յ^ձո
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

ՀԱՍՑԷ
Պուրճ Համուտ, Նոր Մարաշ 

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

Տ–րոՁւ1։ րոՁրշւց@հօրո6Ո6էրո6ո.օրց 
Բ.Օ. 8օճ։ 80486 8. հՅրորոօսժ, 

ԼօԵյոօո

ատրշւց 

ՏԲՕքՀՆՏ
ՑՐՒՍՒՄ֊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

ԲԱՄԱՆՈՐԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 

կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ։ 

Լիբանանէն դուրս թերթին 
բաժանորդագրութիւնը 

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



ԴՐՕՇԱԿԸ

Գ
իտակից մարդու մը հա
մար կեանքի մեծագոյն 
հարստութիւներէն մէկն 
է հայրենիքը։ Կսար մը 
հող, ուր պապենական 
արմատները թաղուած են։ Հող, ուրկէ 

կը սնանի ան իր զգացումներով, երազնե
րով, ոգիով եւ բովանդակ էութեամբ։ Հող, 
որ քաղցր, ջերմ, ապրող ըլլալէ աւելի՝ ան
գին է ու սրբազա ն։

Այս է պատճառը, որ մարգ կը պայքա
րի իր հայրենի հողին պահպանման հա
մար։ Եթէ կորսնցուցած է զայն՝ կը պայ
քարի ամէն գնով անոր վերատիրացման 
համար։ Ու կը պայքարի անոր պաշտպա
նութեան սիրոյն, յանձն առնելով ամէն ձե֊ 
լի զոհողութիւն։ Արդարեւ, մարդ, իր շրջա
պատը, ընկերութիւնը, ժողովուրդն ու ազ– 
գը ԿԸ կազմաարուին, կը գոյատեւեն ու 
կը յառաջ դիմեն միայն հարազատ հողի 
վրայ, սեփական հայրենիքի մէջ։

Հայրենիքը ժողովուրդի ոգին սնուցա
նող, կամքը կռանող, նկարագիրը կերտող 
բնաշխարհն է, որ սակայն աշխարհագ
րական իր միջավայրէն անգին, դիրքէն ու 
ֆիզիքական գոյութենէն անկախ, մարդ
կութեան կը ներկայանայ իր խորհրդան
շաններով՝ քայլերգ, զինանշան, դրամա– 
նիշ եւ դրօշակ։

Դրօշակը այս պարագային կտոր մը 
կերպաս չէ, այլ՝ ժողովուրդի մը յաւիտե– 
նական ապրումն է, հարստացած նոյն ժո
ղովուրդի դարաւոր ապրումներով։ Ան 
ծնունդ կ5առնէ ժողովուրդի մը յոյգերէն եւ 
կը մարմնաւորէ անոր անցեալը՝ պատմու
թիւնը, յիշողութիւնը, վիշտն ու տառա
պանքը, երազն ու հաւատամքը, պարսաւ֊ 
թիւնն ու յաղթութիւնը, երէկը, ներկան եւ 
ապագան։

Դրօշակի մը խորհուրդը կը գրուի 
կեանքի գնով այն ժողովուրդին, որ անոր 

շուքին տակ կը ծնի եւ անոր շուքին տակ 
կը մեռնի։

Դրօշակը զինք ծնող ու փայփայող ժո
ղովուրդին հոգին է ու ոգին, անոր միտքն է 
ու բանականութիւնը, անոր երգն է ու պա
րը, անոր իմացական ճարտարապետու
թիւնն է ու երազներուն տեսանելի մարմ
նաւորումը։ Դրօշակը ժողովուրդի մը գու– 
թաներգն է ու ռազմերգը։

Սերունդէ սերունդ փոխանցուող դրօ
շակը անցեալի զգացումի մը արտացոլա– 
ցումը չէ, այլ՝ պատմութեան մարմնացու
մը։ Դրօշակն է, որ կը գօտեպնդէ զինոարն 
ու գաղափարի նուիրեալը՝ յանուն անկա
խութեան եւ ազատութեան։ Անկէ ուժ 
կ5 առնէ վիրաար հերոսը։ Ան կը հանդիսա– 
նայ յոյսն ու ապաւէնը իրաւազրկուած 
մարդուն։

Դրօշակը իր ժողովուրդին եւ խորհըր֊ 
դանշած հայրենիքին անձնագիրն է ու կալ֊ 
ւածագիրը։ Անոր գոյութիւնն է ու էութիւնը։

Մարդ իր աչքերը կը բանայ դրօշակով 
զարդարուած հայրենիքի մէջ։ Ան իր պա
տանեկան եւ երիտասարդական քայլերը 
կը նետէ դրօշակի առաջնորդութեամբ։ 
Չափահաս տարիքին դրօշակին ծածա
նումը իր գերագոյն երջանկութիւնը 
կը դարձնէ։ Հասուն տարիքին անոր օրհ
նութեան վայելքով կը զօրանայ, իսկ մայ
րամուտին՝ անոր շուքին ներքեւ յաւիտե– 
նականին յանձնուելու գոհունակութիւնը 
կհսպրի։

Իսկական մարդու կեանքը դրօշակի 
հովանիին ներքեւ իմաստ ու արժէք 
կը ստանայ։

Դրօշակը մարգն է։ Մարդը առանց 
դրօշակի ունայնութիւն է։

Դրօշակը կեանքն է։ Կեանքը առանց 
դրօշակի անիմա ստ է։

Դրօշակը հայրենիքն է։ Հայրենիքը 
առանց դրօշակի անապատ է։
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Հ– ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍՓԻՒՌԻԴ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ 
«ՀԱՅԵՐՆ Ա8Ս0Ր/, ՀԱՄԱՅԱՆ8ԱՅԻՆ ԿԱՅ֊Բ ԷՋԻՆ ՀԱՐՑԱՋՐՈՅՑԸ 

Հ Մ Ը Մ Ի ԿԵԳՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ՀԵՏ

ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ. «ԱԶԳԱ, ԵԿԵՂԵՑԻՆ, 

ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ ՍԻՐՈՂ ՄԱՐԳ է
Հ.Մ.Ր.Մ.ԱԿԱՆՐ»

(Զրուցեց՝ Լուսինէյյբրահամե^ւսնը 
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ենք ս 1լ ա ո ւ տ ա 1լ ա ն բաբով՝. ԷԼւրսոս, որ հայաստաԼաւս սար 
կան խմբեր չունենք եւ կը գործենք միայն սկաուտա

տ–

0 գոստոսը բա զմա զբա ղ է Հ՝Մ՝Ը՝Մի համար, նախ Րիւրա

կան ում տեղի կունենայ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի հերթական բանակումը, 
որին աշխարհի 18 երկրից մասնակցելու է շուրջ 800 պատանիէ 
իսկ Օգոստոսի ՅՏ-ը կը կայանան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի կենտրոնական

Վարչութեան լի ա գումար նիստ երը՝.

Այս եւ այլ հարցերի շուրջ է «Հայերն Այսօր՝>՝>ի զրոյցը 
ՀՄ՝Ը՝Մ*ի Կենտրոնական Վարչութեան ատենապետ առնիկ

Լիկրտիչեանի հետ՝.

ա ո ւտ ա կան մարզի մկջ ա շխա տ ո ւմ 
աւելի լաւ դաստիարակելու, աւելիենք երիւո ա ս 

լաւ եբիտաւ 
միտք, առոդջ մարմին սա մեր ն շան ա բանն եբ ից մէկն է։

Ափսոս, որ ՀՄ՝Ը՝Մ՝ն միայն Ափիւոքի մէթ է զարգացեր. 
Ատեղծուել է 1918 թուականին, ոլսում, յետոյ եկել է Հայաս– 
տան, զբա ղո ւել է սկզբում 3 եդա ս պան ո ւթեն էն վեբ ա պբ ած 
փոքրերի հետ, 1921 թուականին դարձել է ետ Ափիւրւք՝.

<եեդ կազմակերպոլթիւննեբից մէկը՝.
- ՀՄԸՄն դործում է աշխարհի 26 երկրում, ունի 104 

մասնաճիւղ, 10-^7 շրջանային մակարդակս //, 16-^7՝ ւիոքր, ինչ֊ 
պէս ասում են մեկուսի շրջաններով՝, բաւականին աշխոյժ՜

ՀՀ–

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ն մասնաճիւղեր ունի տարբեր երկրներումւ Այդ 
կա ռո յցն եբն այսօր կարողանո^ւմ են միութեան գաղափարա

խօս ութ իւնը, ն պա տ ա կն երն արւաջ տան ել, ման աւանդ որ հիմ–

Սփիւռքի

0 գո ս տ ո ս ին

ենք
Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեսւն Հայկական Ցեղասպանութեան 
100-ամեակի համահայկական մարմնի ժողովին, Երեւան։

նակ մենք մերշա ր ու

շեցինք այդ քայլն անել, քանի

որ Ա փ ի ւո.քի ն ա խա ր ա ր ո ւ

կր տեսնենք՝.

էինք եկեյ 2013 թուա

Վերջին անգամ Հայաստան

ո ս տ ո ս

թիւնր կր գիտենք նաեւ որպէս 
մեր րլ եսպան, իսկ աիկին Հրա~ 
ն/7 յշ 3 ա կ ոբեանին Սփ իլո~քի 
միո ւթիւնների դես պան ր

ցո ւթեան արձանագրութիւն 
ստորադրել՝. ճիշգ է, տարիներ
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նեը կը վայելէն անդամւս–

նական աշիսատանքը երի

տասարդների հետ կ,

կա զմա կեր պո ւթիւնն ենք, 
որ 3 եւ 93 տ ա ր եկան ր եղ

բայր են մթութեան մէջ,

այսօր, հասկանալի պատ՜ 
ճառներով, մի ւիոքր բար– 
դացեչ է։

- էս իմ խօսքերի մէջ

Ի Հարկէ, Հարց երի մէջ 
ունենք կազմակերպչա–

կէ՝ Հիմա, որ Հայաստանն

միայն թղթէ Արարատ

փել հայրենի հողը, Հայաս՜

սերունդը տա

րիներ շարու
ին ա ռան ց

տեսնելու, զայն՝.

տեսնել հայրենիքը, Արա–

լ եր կայ ս երնդին ես 
միշտ ասում եւք, որ դուք

բանակումների ընթ ա ց–

մակարդ– 
յ ն համար դործում են տարբեր յանձնախմբեր ու ենթա– 
նձնախմբեր, ինչպէս մարզական, ա յնպէ ս էլ ս կա ո ւտ ա~

1 աւիարաիյօսութեան հարցը ճիշդ դրիք՝ Ախ շատ //7ձ՜/7^ 
այսօր։ Մեր նպատակը եղել է, ինպէս ասացի առողջ 
առողջ մ ա ր մին, այսինքն եր իտ ա ս ա ր դն եր ին հեռու

՛ական լինելը իւրատեսակ դպրոց է յատկապէս 
երիտասարդների համարէ Հետաքրքիր է, ապագայում տար– 
բերւո*ւմ են այդ երիտասարդները։

- Աշխա րհի բոլոր կո դմեր ո ւմ կը ղգաք, որ դիմացինը Հ՝Մ՝՝~

շուրջ առանց ոլ

Մեր նպ ատա 
տ եսնեա։ ճեմա,

յյ եւ Ազ ատ, ււսւլ արյ հայաստաս 
արդէն Միացեալի վրայ ենք աշ–

է, կա զմւս կեր պչա կ ան լաւ

Մեր տղանեըը կը զանազանուեն այլոց կողմէ, բայց, ան~

նանք Ազատ, Ա1
Այս իմաստս ա տ ա– ճիշդ է Սփիւրւքր քիչ մը տա 

էլ ունի երիտասարդների հԼ թիւններ,

ձում ենք այսօրուան մեթոտներով կրթել մեր երիտասարդնե

րուն՝. Լուրջ հարցերի արւււվ ենք կւսնգնած– հա մ ա շխա րհա յն ա - 
ցում ա ս ո ւած ը կուլ է տալիս շատ բան եր՝.

Մեր միութիւնր նաեւ ազգւսյին է. մենք զուտ սկաուտա– 
կան րամին չենք եղել, սկաուտական գաղափարներ միայն 
չենք կիրարկել, վարձում ենք պատրաստել նաեւ աղդային 
երիտասարդներ՝. Ա կա ո ւտ չէ, որ կր մեծացնենք, մեծացնում 
ենք հա յ սկաուտ: Հայ սկաուտ դառնալը քիչ մը աւելի 
դմոււսր է՝. Տարբեր երկրների մէջ զանազան միութիւններ, 
խմբա կցո ւթիւնն եր կան, որոնք կը կիրարկեն սկաուտու՜ 
թիւն, բայց մերը քիչ մը տարբեր բան է՝. Ել կը ւիորձենք այղ 
ամէնով մենք մեզ ամուր սլահել՝.

կամ քրիստոնեայ, որոնք կը կիրարկեն սկաուտութիւն, բայց 
կը հետ եւեն միայն համաշխարհէս յին խորհը դի օրին ակն երին՝. 
Լիենք ունենք յատուկ ոճ, կը հետեւենք, անշուշտ, բոլոր այդ 
աշխատանքներին, բայց այդ ամէնը կ անենք հա յկա կ ան տե~ 
ս անկի ւնով՝. Լիեր ծրագրերի աո.անցքն են կազմում Հայաս

եռ ան ր, Հայ Լյ կեղեցին, ազդային հիմունքները– մենք այդպէս 
կը դ աստիարակենք։

ԼԼր ա ր ա տն առանց տեսնելու մեր տ ղ ան եր ր գիտեն ԼԼրա՜ 

խնդիրներ։ Որքան է լ վարձում ենք այդ ամէնը շրջանցել, 
բայց ձեւով մը կը տագնապինք– մամանակին աւելի դիւրին

, որ կարելի կը /ինի շրջանցել ու յաղթահարել 
երը Հա յա ս տ ան-Ափ իւռք դո րծա կցո ւթիւնն ե–

է Սփիւռքի նախարարութիւնը աւելի մօտեցնելու Ափիւռքն 
ու Հայաս տանը, հայրենասիրութիւնն աւելի ապրեցնելու 
երիտասարդութեան մէջ՝. $ուսամ, որ ծամանակի րնթաց– 
քում այլեւս երիտասարդները կը զգան հայրենիքի դա դա ւի ա՜ 

բայց դուրս ինները ունեն, որովհետեւ երկըոըղ քա դ աքա ցո ւ 
ս 11 ո ռո ւնօո ւ1 // աարեն։ Մ ա ման ա հ են մենո ասում է են ռ հա / 
ենք, յետոյ լիբանանցի, հտյ ենք յետոյ ամերիկացի, ֆրան

սացի եւ այլն՝. ԼԼյսօրոլան երիտասարդն այդպէս շի մտածում, 
նա արդէն ամերիկացի է, ֆրանսացի։ Աւս շատ լուրջ հարց է, 
որը, համաշխարհէս յնացման արդիւնքում, սկսել է ո ւռճանա լ, 

մթնոլորտ ս տ եղծո ւի։
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Պարո՚ն Մկրտիչեան՝ ասացիք՝ որ Օգոստոսին Հայաստա– 
նում Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հերթական բանակումն է շինելու։ կը 
խնդրէի՝ որ այդ մասին մի փոքր խօսէք։

- (իամանակին մեր րանակումները կազմակերպում էինք 
Սփիւրւքի զանազան դաղութներում՝ իսկ 1989 թուականիդ ի 
մեո եո րւոոծեն օ Հա ւաստանե հոոե մուսր. Յեւոաեանում ու~

ւցանք Հայաստանի 
նի նախադահ Աերժ՜

Աարգսեւսնի միջ տ մտ ո ւթեա մր եւ օգնո ւթեամբ, «Փիւնիկ)) 
հիմնադրամի ն իւթա կան ներդրումով՝ կարողացանք նոր բա~ 
նակավայրր միացնել նա խո ր դին՝. Արդիւնքում նաիյկին 450՜ 

հոզ անոց լաւ բանակում: 3աւականին մեծ գործ է՝ տա յ Աստ

ուած՝ որ յաջողենք՝. Ապասւում են մասնակիցներ աշխարհի 
շուրջ 18 երկրից–.

ք^ացման պաշտօնական արարողութիւնը տեղի կ ունենայ 
3 ո ւ ւեսե Յճ՜են « ճ ան ր ա ա ե տ ո ւքժ ե ան)) հր ա ա ա ր ա ե ո ւմ, /ա՜ 
չորղ օրս արդէս սեր սԼլաուտները Լլը բարձրանաս Է՝րւրա~ 
կան, կր մնան մինչեւ Օգոստոսի 9-հհ։ Այդ օրերի րնթացքում 
զանազան ա շխա տ անքն եր ո վ կը շփուեն հայրենիքի տարբեր 
շրջանների հողի՝ քարի՝ ջրի հետ՝.

Տարիքային սահմանափակսւմներ կւմն՝.

- Ա յո , 14 տարեկան եւ աւելի՝ մեր սկաուտական կարդերն 
այդպէս կր թոյլատրեն՝, խմբապետների պարագայում եր– 
բեմն 25-ն անց տղաներ՝ աղջիկներ կ ունենանք՝.

Այս տարուան մեր յայտագիրը բաւականին լու//ք է ՛– Պիտի 
փորձենք նաեւ անպայման ունենալ Հ՝Հ՝ պաշտպանութեան 
նախարարութեան զօր ա կցո ւթիւն ը՝ ո րպէսդյի մեր պա տ անի– 
ներն այցելեն նաեւ զօրամասեր՝ սովորեն՝ տեսնեն՝ ծանօթա

նան հայկական բանակքէ կարողութիւններին՝ ինչու չէ նաեւ 
հայկական բանակի աշխատանքներին՝.

Յուսամ՝ որ իւրաքանչիւր մասնակից լաւ ձեւով ու լաւ 
տպաւորութիւններով կը վ եր ա դա ռն ա յ իր երկիրը՝.

Օգոստոսի 3~5~ը Հա յա ս տ անո ւմ տեղի են ունենալու նաեւ

Հայաստանի սկաուտական մասնաճիւղը տարբերւո ւմ է 
Ափ իւռքո ւմ գործող կառոյցիդ՝.

- Ներքին իմա ս տ ո վ ոչ մի տարբերութիւն չկայ՝ բտյց ար

տաքին ճակատի վրայ՝ ինչպէս ասացի՝ մեր սկաուտները ներ– 
կայացնում են Հայաստանը եւ մասնակցում են միջազգային 
զանազան հաւաքների՝ սեմինարների՝. Աշխարհի չորս ծագե– 
րում նրանք տարբեր դաստիարակութիւն կը տեսնեն՝ որը եւ

Մենք Հայաստանից ներկայացոլցիչ ունենք Ա՝Պ՝Հ՝ տւսրա– 
ծաշրջանի երկրների սկաուտական միութիւնում՝ պիտի փոր– 
ձենք մեր ներկայացուցիչն ունենալ նաեւ համաշխարհային

Ասացիք՝ որ կարդախօսներից մէկն է «Առողջ մարմին՝ 
արւողջ միտք՝))՝. Այսօր Ափ իւռքո ւմ շատ խն դիրն եր կան ինք

նութեան՝ ձուլման։ Ջեր կարծիքով այդ կարդաքսօսը բաւա– 

փարներ են պէտք՝.

- Ը. կա ըծ եմ ՝ որ մեր իրականութեան մկջ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ն միակ

ջի կայ 10 տ արքէներին՝.

Այզ արլումով րաւականին հարց 
ժո ղ ո վն եր ունեցանք՝. Անցեալ 
որր չորս տարին մէկ Է տեղի յ 
Սփիւրւքի զանազան դաղութներից՝ ճշդեցինք նաեւ նոր ռազ

մավարութիւն ճիչրլ Ջեր այս մտահոգութեանը համաձայն՝. 
՝իննարկուեց՝ որ պէտք Է վախել մեր նաիյկին կա րւո ւց ո ւածքը 
այսօրուան երիտասարղութեանն աւելի յարմարուելու՝ աւե

լի լոզունքայինէն դուրս գալու եւ օրուան մթնոլորտը յւսր՜ 
մարեցնելու մեր միութենական ա շխա տ անքին արւանց մեր 
սկզրունքային արժէքներէն հեռանալու՝.

X

ջի կայ միքանի տա–

ր քէն եր քւն մենք մեր Ո-ԼԱ

ո ւղղո ւթիւններ ր փոխել ւսսին Է՝ ուզ զութիւններր 
կը մնան նոյնը՝ պարզապէս

նիստերը՝.

*Լա ր չո ւլօրւԱ ր ւլ ր րաղզա– 
նա յ 13 անդամներից՝ ^–ը 
Լիբանանից են ՝ միւսն եր ր 
արտասահմանեան երկրնե– 
րից, նաեւ՝ ան շո ւշտ ՝ Հա– 
յաստանից՝. Տտրին մէկ ան~ 
դամ հաւաքւում ենք՝. Այս 
տարի զուդադիպեց՝ որ բա

նա կո ւմ ի րն թ ա ցքո ւմ պէտք 
է հոս լինենք՝. էյ ւ այդ ժա– 
մանակ է՝ որ կր քննարկենք

տասարդին մօտենալու, եղւս–

շատ չր երեւուԱ ՝ բայց ւրոքր 
գաղութների մէջ չատ ցցուն

Մենք այսօր Սփիւռքի մէջ 
ունենք հա յա խօս ո ւթեւսն

մեծ վնաս

Կարց Աաեւ՝ շատ օրշդ ւսսա– 
ցիք, ինքնութեան հարց՝. Այս 
ամէնը մեծ գաղութների մէջ

ս տ ի պո ւած օտ ա ըներ ի
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տ ա ը եսք՝. /» ԿաըԼլզ, լրսուս ես շրշս 
ներ, օրինակ Ամեր իկ ան, կ օդտ 
դործենք երկու լեղու հայերկն եւ անդլերկն, որո 
տենք, որ շատերր հայերկն չդիտեն՝.

Ունենք շատ աղուոր տղաներ ԱըդենտինայուԱ , Հ^արալա

յին Ամերիկայում, հայ կր ղդան, հայ կ ապրեն, հայերկն կ եր– 
դեն, րայց արւանյ բարւերը դիտնալու, դիտեն, որ աղդային

Պ՝իտ կք, մենք մեր նամակագըո

փաըական, հա յը են իքը սիրելու հաս– 
կացողութեամբ՝. Եւ կը փորձենք հի– 
նեըկն արւածր փոիյանցել նոը սեըն–

Էս անձնա պկ ս շատ բան կը պար

տիմ այս միութեանը՝. Էւ գիտեմ, որ 
իմ սերնդակիցներր, նրանցից արւաթ

Հետաքրքիր կ, բանակումնեըր 
քան լեզուն հայերէնն կ։

՜ Է, բայց Կը պատա

թիլն կ ու նենան՝, թայց մենք էսր

արււսղը, ըբրե թեան մկֆ

շատ րան սորված կ միութիւնից, միութեան մկջ՝. Ազդը, եկե

ղեցին, հայրենիքը սիրող մարգ կ Հ .Էի.Ը-Ա ■ ականը՝.

Մենք ունեցել ենք ծնողներ, ովքեր իրենց զաւակներին լաւ 
չեն հետեւել, րայց այդ զաւակները մեր միութեան մկֆ շինե

լով իրենց ծնողներին դաստիարակել են՝. Աա մի օրինակ կ 
միա յն...

Ո լ֊ նենք (^Լիարզիկ՝^ ամսաթերթը, նպատա 
ցանցային տարր երակն ունենալ՝.

էյւ իմ վերջին հարցը– ի^նչ կ Զեզ տուել Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ը՝

- Այս միութիւնր ս ւի իւրւքահւս յ երիտասարդութեանր շատ 
մեծ բան կ տուեր Անձնապկս կը կաբծեմ, որ մեր հիմնական 
դաստիարակութիւնը, ընտանիքից յետոյ, ի հարկկ, եղել կ 

իյւսրարութեանր՝. Չեմ ուզում թերագնահատել ուրիշնեըին, 
րայց ղոնկ իմ ճանաչած մարդկւսնցից Հըա նոյշ 3ա կոբեանն 
ա ւն ա նձն Է. ոմ մեծ նեոորում ե եատարում եր ոուոր րնեեա– 
ցիկ աշիյատանքների մկթ՝.

Տհօ6Տ,

Բ^տհւօո ^€€6ՏՏՕր16Տ

& <3ւքէ 1է6րոտ

Տօսրյ հՁրորոօսմ - Օօրտ –/\րրո6ու9 Տէրտօէ - 8օ73(1յւ3ո 81ծց. 
8©ւրսէ - ԼօԵյոօո

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

Տ–րոՅւ1։ հր9էշհ@ցօԽ6որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հրՅէշհհօ7@հօէրրւ9ւ1.շօրո

հ. հւ. տօ^օյւծս & շօ.
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ԼՍԵՑԷՔ ՍԱԲԴԱՐԱՊԱՏԻ 
ՋԱՆԳԵՐՈՒՆ ՂՕՂԱՆԶՐ

(ՀՄ Ը ՛Մ՛Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՆԳԱՄ 
ԵՂԲ– ԿԱՐՊԻՍ ԳԱՊԱՍԱԳԱԼԵԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԸ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ՝ 

ՀՄ Ը ՄԻ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ)

ԼԱ~

28 Աայէա 1918 օր վերածնունդի ու յաղ

թանակի։

28 Աւսյէւս օր ինքնորոշման ո 
նո ւթեան։

Սեր ապադայատեսիլ հերոսները Ազատ եւ 
Անկա իյ Հայւսստանի Հանրապետուէժիւնը կեր

տեցին , ո ր ո վհետ եւ ու նէին ա մբ ա կո ւռ հա

ւատք իրենց ազդային ըմբռնումներուն մէջ՝ 
տենդ աղին սէր իրենց ժո ղո վո ւբ դին նկւսւո՜ 
մամբ եւ աբտակաբգ նուիրում՝ ցոր փաս տե

ղին իրենց կեանքով՝ երբ կեանք տուին հայոց 
պատմութեան նորագոյն հբաչքին՝ Ազ ա տ, 
Անկ աէս եւ Միացեալ Հայաստանի համւսզդա– 
յին գաղափարին։

105 մասնաճիւղեբ ո վ՝ էյ ռագ ոյն դրօշին ներքոյ 
ա մէն ո ւր եք եւ ամէն ժ՜ամ ստեղծելո վ ՀՆոբ Հ ա– 
յաստան)) մը՝ նորահաս սերունդին ջամբելով

հայեցի

թիւն ատանիին

գին , միտքը՝ մաբմինը

միո ւթեան

աստ

դպըոցը միաժամանակ

կերտող այս մեծ

ու եբիտասաբդին հո

այսինքն իր ա նձէն ւսրւաջ եւ իր անձէն ետք իր

րացո ւը՝ֆը՝ որ կը մա ր մն ա ւո ր է դեր ա կշիրւը՝

մո ւթիւն ը։

Հեր ջին տասնամեակին՝ մեր

յսօր՝ իւրաքանչիւր հայորդի՝ Արարատի վեհաշուք 
կերը իր աԼքերուն, նոյն օճաէսին մէջ ծնելու եւ ապրելու 
ոէն ղրկուած՝ իրարմէ հեռու՝ բայց հոգեպէս մէկ ամ֊

բողչուլըրրւս Լլազս աՄ աշքսւսբտր տալ 
կը կրկնէ ցեղին նոյն երդըէ

Զանգե՜ր, զօզանջէք, 
Սրբազան քաջերին կանչէք 
Այս արդար պատից։
Սերունդնե՜ր, դուք ձեզ ճանաչէք,
Սարդարապատից։

Աբդարեւ՝ տօնաէսմբութիւնները կը դառնան մի– 
ՀՄ Ը Մ ի առաջադրած վ եհա դո յն նպատակի 

սզո բծումին։

Այս հզօը միութեան մեր անդամակցած օրէն իսկ

քձանակ ատ եղէւ ունենանք թէ ոչ պատաս 
տու աետե տանօ։

ատեղէւ ու նենանք թէ ոչ վարչական պիտի

էջերը՛.

վկայ որբանոցէն ծնած այս հզօբ միութիւնը՝ ոբ 
ա > Ւսա ոհե ոոաո սա մա ռա մա ս եո ո ւն մե9 եո ոոոծե եո

ռամթերքին մէջ աւելցաւ նաեւ մեղ նոր ղոհողութիւններու

հրաւիրող <^մ արտահրաւէհհ » բառը:

4Հ7^/7 ա մէնօր եւս յ իրողութիւն ր/լա/է չի դադրիր՝ յատկապէս 
մեղի Միջին Արեւելեան մեր բնակավայրերուն մէջ, ուր 

վո ւէժիւն կը շնչենք ամէնուըեք։ Անցեալին՝ մենք ազգովին յոյ–

իրք(Կ որոնք մեզ
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ա

մի շտ կ

պատ ա

իյլեցին մեր ար մա տն եր էն 
եւ սակայն մենք ազգովին 
անտեսեցինք ւէահը, ո ր ո վհե~

յարատեւ, պայքարէ եւ մեր Լիի ա իյ ա րւն ե լ 
կեանքը ԼԼրցա իյեան 
ւոազ ր ակ ան պայքալ 
սւսշող ապագային՝.

- Լիիասին զգսյլ, միասին 
մտած եը միասին գործեը 
միասին յաււաջ ընթանալ եւ

Անշ ա հ աիյն գր օը կն 
մասնա կցիլ հայրենիքի վե~ 
րելքի համա զգային ճիգե

րուն եւ հա յր են իքը միշտ 
լոմէն բանէ գերիվեր ու վեհ

ա զ ա -

գանգերուն ղօղանջը՝ որ ա 
կը թելադրէ՝

Եկէ՛ք, ուրեմն՝ միասնաբար հաստատաքայլ ընթանանք 
դկպի մեր պայծառ, ապագային հորիզոնները^ արւա^նորգր– 
ւեն օ մեո նահատակներէն մարւանւււսծ ետաեուէ եւ ուՒստու/.

մէքները, թիւններն ու ազգային ինքնուրոյն նկա– որոնք պրւոր լ ո ւս ա ւոր Ո Ա ս Որ ու սոր զայր, ու ապագայր ո ւ՜ 
ղին, մինչեւ իրականացումը մեր մեծ երազին ԼԼգւստ, Ան

կախ, ԼԼմրոզջական եւ Միացեալ Հայաստանին՝.

ա ր դա ր եւ անծամւսնցելի գատը՝.
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ԱԸՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱԵ ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 
ԵՒ ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ

տերկն մէկը՝. Այս դծով էիեծի 
Տ ա նն Կէլիկիոյ Կ աթո դի կ ո ս ո լ–

ատ

ատանիներ դաստ

Երկդ որդ կկտը այս յօգուա

ւմ երկու հարցի վրւսյ–– ի նչպկս նոր դ աստ

եր պատրաստե/ եւ թն^ս/էս աւելի մ եծ 
րւաջին հարցր

ՇահԼԵնիգոմշեան 
ԿԱԹՈՍ, ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ

այեցի դաստ

կր հանդիսանայ մեր ա զգա յին

կրթական երեք համագումարներ, Հ^ջինը 
2011 –//2/, ուր ներկայացուած են յսւ 
ջադրանքներ^՝. Դաստիարակներ ր 
րականներ պարբերաբար բոլորիս 
թեան կր յանձնեն այս հարցին կ

ա րււսնդքն ու

ցի դաստ

լուսանցքային խօսա

2013-^/2/, Արեւմտեան էի• ^Նահանգներու Ազդ ային Ա Առաջ

նորդ ա ր ան ին կոդմկ կեանքի կոչուեցաւ յանձնախումբ մը

ատա ատա Հ^այեցր դաստրարացուԼժրւսը ունր երկու տարբեր, բայց 
իրարու լրացուցիչ երեսներ դպրոցական եւ ա ր տ ա գպր ո ցա~ 
կան՝. էԼերջինին դերը միշ տ նուազ գնահատուած կ: Տրուած

պկնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու ք՜՝ա~ 
ժ՜անմունքին հնգամեայ ծրագիրը, որուն ա ո^աջնահեր թո լ– 
թեան արւաջին բնադաւարւն կ (Հ^արկ տալ հայերկնի ու հայ 
մշակոյթի պահպանումին եւ Աւիիւրւքի զարգացումին իրա

րու կամրջելով Աւիիւրւքի տարբեր հատուածները եւ ումերը 
ներոնեւույ ե ր ք^ո ւքժեան որորանն մե9^Կ՝. մ^ւսնն մր ամնս 

ծո ւմն եր քննելու ա շխա տ անքին մկջ կ, 
զենք արտա դպրոցական հայեցի դաստ

ս, րր արտադպրոցադաս սարյա– 
աստիարակութեան մկջ իր ունե–

ա րւա աստ

արւաւ այս նիւթը՝ Նաեւ շատ հետաքրքրական նամականի– 
զրոյցի մը արւիթը տրուեցաւ Հ^Ազդա կ՝$>ի կջերկն, արեւմտեան 
աշխարհի մկջ հայերկն լեզուի գործածութեան գծուի \ Օգտա

կար կր նաեւ ըսել « ՍՕ 111Տէ1էԼ1է6»^ դաստիրակչական

ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՐԾԱՐԾԵԼ ԱՅՍ ՆԻԻԹԸ

նոր Մկնիկի փորձարւական օրինակը եւ (Հ.Աշակութային ինք

նութիւն եւ Հայաստսյն-Ափիւրւք յարաբերութիւններ՝^ նիլ– 
թով կա զմա կեր պո լած հա մա գո ւմա ր ին արտայայտուած տե–

նհեթեթ եւ ի զուր կ: *Լյման մ տ ած ելւս կ եր պո ւՀ անձ եր 
յդրեցնել այս յօդուածին ընթերցումը՝. Այս յօդուա–

ա–ա ս տ ա
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րումէ ա րււս ջն ա հ եբ թ ո ւ թ եան հաբրը չէ որ 
կր քննուէ՝, կասկած չկայ, որ թէ ներկայէս եւ 
թէ ապագայէն էս կական ա րււսջնահերթո լ– 
թէւնը Հայւսսւոանէ էրավէճակէն բարելա

ւս ւմն ու հղօրարումն է՝. Լքակայն, Աւէէւրւքէ 
մէջ հայերէ դա ս տ էա ր ա կո ւթեան ամրապրն–

էմ աստւս

կէ օգտա

Ուրեմն, հաբրը կբ վերաբերէ Հայաստա– 
/ դուրս, է մ ա սն ա ւո բ է արեւմտեան Լէ փ էւրւ–

կարներ որ Սփէւրւքէ

մէջ հայերէ դաստ

գէէ կերաում:նարկումէ կր կարօտէ, աՀԷ լաւագոյն արդէւնքէ հասնելու 
համար րւա գմա վա ր ո ւթեան մը եւ ուղեդէծէ մը մշա կումը՝

գէտելէքներու ուսուրում յարւաէււրնել ա֊

ա–
տ ո ւթէւն էր երկու բածէններովսարւոյրներու պարտա

Ի ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

ս րս ա ս տ ո 
նհա տ ը–~

ՆԵՐԿԱՅ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՈՒՍՄԱՆ ԵՒ

ՀԱՅԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

ա տեղեակ հայոր պատմութեան, Հայ ե կեղերւոյ օս

րյլալ՝. Պատմակւսնօր 
գարբնորը՝. եր կայէ

սօրուան էյնգէբնեբուն

- էյ ւ, վեբջապէս, հաւատացող ու յանձնարւու հայու 
ապագայ եբագնեբուն եւ Հայաստանէ նպատակներուն.

տա յա յտո ւ ր այսօր Սփ էւրւքր

գայ էն դէմա գէծ շէ կեր տ ո ւ

մը հայկականութէւնը անձէ մը գէտակրութեան մէջ դա բ բն ե՜ 
լու անհրամեշւոութէւնն է– հայերէն լեդուէ գէտութեան գու~ 
ղ ւսհերւ, թէ՛ գէտակրուած եւ թէ՛ հոգեբանական մտածողու֊

նա լո վ, 
խէ(1)։

որ մէկ հատէկ

տ նպատա

ներող կրթութէւն, որ կը կ

հե9
Հ^այերբ դաստրարաԼլուբրրւսլ 

տեւեւսլ երեք բաղադրէ^ներով––

բա գ մարո ւմը մեծապէս պէտէ օգնէ ագգայէն դէմագէծէ 
պահպանման, բայր այս օբերուս Լ/փէւրւքէ հայկական հա~

թեան տո
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կւս զ մա կեր պո ւթիւնն եր ո լ անդամակցութեան տոկոսը 
աւելի քան տասը առ. հա ր իւր^ ՝.

Այս թիլեր ը կը ներ կա յացնեն այսօրուան կացութիւն ը,

ա րւա

առ. հարիլ–կութեան միջոցները զարգացնել

մ եծւս մ ասնու

որուն հիմամբ Ա փ իւրւքի ներկայ (եւ ապագայ) սերու

Սփիւրւքի(ներու) մէջ հայկական բարձրորակ վարժարաննե–

րէն անգին, գպր ո ցա կան գր ա ս եղանն եր էն անգին երթալով՝. 
Սյ/ խօսքով արտադպրոցական հայկական արեւելումով նւս~

ա կա տ ա ր ո ւթիւն, արժեւորումի եւ արդիւնքներու վր ա յ

ա -

((մէկ հատ 
կան րւաղլ ա րւաջա դր անքր

մա ր–

հան^ր կարելի պիտի րլյայ հայթայթեր, իսկ ինչ կր վերաբերի 
այդ դաստիարակութիւնը տալու միջոցներուն, հա յկա կան 
վա րժա ր անն եր ո ւ կատարած անցեալի ազդեցութիւնը կարելի 
չէ վերականգնել (Երկնենք, որ բոլորովին այլ հարց է ուսու– 
ցիչ՜դա ս տ իա ր ա կ պատրաստելու եւ, հետեւաբար, հւսյաղի–

ա շխա տ ւսնքա յին ձեւերու

Ո՞Վ ՊԻՏԻ ԶԲԱՂԻ ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԶՒԹԵԱՄԲ

կան հիմնարկ հաստատելու հարցր)՝.

Հա բցեբ ր եթէ իւորապէս եւ իր ա պա շտ ո ւթ եա մբ քննենք

Սւիիւրւքի մէջ նոր սերունդը ի նչպէս կրնայ հայ ըլլաք եւ 
հոգիով հայ մնալ՝. պէտք է ստանձնէ նոր սերունդին հա–

պէս անցեալին, ապագային ալ, ծնողք, ցիչ, եկեղեցի,

որ արեւմտեան Ափիւրւքի տուներուն մէջ հայերէնր 
օս ա ե սա 11 ան ւերյու ո.ոոծածեւր ա րւա ւե / ա րւա ո եոև–

հայկական վարժ՜արաններու մէջ ուսման գիտելիքներ 
ճամբով, արտադպրոցական ձերւնարկներով, մամուլով, կա

Պէտք է այլեւս րնդու

ջացնող երկու եր ես ունի՝. Լա ւա գո յնը հա յկա կան վարժարան– 
ն երու մէջ դպրոցական ուսումն է, իսկ գործնականը արւաջի– 
նին կողքին ա ր տ ա դպր ո ցա կան հայկական ծրագիրի մը մշա–

ըլյար թայ5 Լալ՜ Հ*այ չըյյա1՝ կք*Լ՚այ նաեւ հայերէն չգիտնալ, 
բայց շա տ /ալ հայ ԸՍաէ՝ Ւաէալք եբկոլքին համագբութիւնր

դիմաց ենք, հայերէնի հմտութեան անկումը 
պէտք է փոխարինենք գիտա կցուած հայկա

կան ո ւթեան ա ճո վ՝ Սորվեցնենք հայերէնը 
հայկական վարժարաններու միջոցո վ, բայց

գի–

Լւ ա–տաղցոլլած Կ ա յղա Լլւս ս ո ւքժեւս ս բ ասր 
րելիութիւնը՝. ԼԼյսօր բաղմաթիլ են օբինակնե֊

օս ա–

արւու հայեր են՝. Եթէ շարունակենք

ազգասէր փաղանգր, եթէ անտեսենք տեղա

կան կենսաձեւին համարկուած հայ պատանի

ները, եթէ զանոնք միայն քննադատենք եւ զի

րենք կոչենք գունաթափ կամ անտարբեր, սա– 
կայն շարունակենք պայքար խրատել արւանց

մակերպութիւններու ճամբով եւ ակմբային ու եկեղեցական 
կեանքի նա խաձերւնո ւթիւններ ո վ՝. ((Արւա ր կ ա յա կ ան դիտելիք

ները պիտի ամրապնդուին ենթակայական միջոցներով, ըն– 
տ ան իքէն ներս, անհատական հա ր ցեր էն անգին հաւաքական

հանջէ դպրո

օսա

տան

տ ա
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նեկան

սուցումր կ իյնայ դպրոցներ 
րւո յցներո լ

տ ա - 
բար վերապւսԿուա& զ աշւսկերտազաԱ տարի– 
քի սերունդին փոքր համեմատութեան։ Մը֊ 
նացեալին հայեցի դաստիարակութեան պատւ

թիւնը ինկած կ արտադպրոցական կւսրւոյցներու ուսերուն, 
որոնք կարծկք սակայն անգիտակից են տյդ պա ր տ ա կանո ւ~

թիւնները, կուսակցական երի

սիրելի դարձնել իրենը զաւսւ 
մկջ հայերկնր գործածել իբրե 
Ւ(եոա Ւստաո ա ո . սա

.֊•

ի
Լ -. -՜ ' '

ւ * X * *

տւ ա
յւփ
1

Լ V

* 1

ա ոյցներ կը մնան Ափիւրւքի մկջ ա ը ւո ա դպ ը ո ցա կան

Որո նք են ա ր տ ա դպր ոցա կան այդ կարւոյցները՝. Հայաս– 
տանի անկաիտւթենկն ետք, մեր գաղութներու մկջ ի յայտ 
եկան անհատական զանազան նա էսաձերւնո ւթիւններ, երբեմն 
նոր կարւոյցներ՝. Սյս կարւոյցները բարեսիրական կարեւոր 
օժ՜անդա կո ւթիւն կու տան հայրենիքին եւ ւսրւիթ կ րնծայեն 
Սփիւրւքկն որոշ թիլով երիտասարդներու, որսլկսզի Հայաս~ 
տան այցելեն՝. Այս կա րւո յցներն ու նւսիււս ձերւն ո ւթիւնները, 
ան կասկած, այնպկս ինչպկս իրենց կողմկ սահմանուած են, 
էեոուե աահաւսնումե հետ ա րւնձո ււսծ ձեն՝. նաեւ, ա ա ն ա Ւսա - 

ջամբեն, ինչպկս օ

Արեւմտեան Միացեալ նահանգներու մկջ, ՀՕՄ՜ը ունի տասն– 
հինգ չւս բա թօր եա յ եւ միօրեայ դպրոցներ մօտ 750 ա շա– 
կերտներով՝. Արեւելեան Ա՝• նահանգներու եւ էյւրոպայի մկջ 
Լմանաւանդ Հի ր ան սա ), ՀՕՄ՜ը ունի քանի մը տասնեակ շա~ 
բաթօրեայ դպրոցներ՝. Մ՝ կ էջմիածնական եւ թկ կիիիկիոյ թե
մի եկեզ եցիներ ր արւիթր կ ընծայեն շա բա թօր եա յ դպրոցնե՜

ձերւնութիւններու մասնակից երիտասարդներուն թիւր տա

կաւին փոքրամասնութիւն կ։ քհարձր գնահատելով հանդերձ 
նման ն ա իյաձերւն ո ւթիւնն եր ը, երբ կը խօս ինք ա ր տ ա դպր ո ցա–

եայ դպրոցներ^՝. կան նաեւ այլ կարւոյցնեը, օրինակ Փարիզի

այլ դիւր ացնո զ դաստիարակներու (ք՝ՁԸ11 ւէԶէօր) վե–

սրե, գոր&ՍաԼլաԱօրզս զր րյօսրսք ս եր զերչրս տարրւր տար– 
ւան Ափիւրւքի գաղութներու աւանդական կազմակերպման

դրութեան, այսինքն եկեզ եցի–

արւաջնորդարանի, կո ւս ա կցո լ– 
թիւններու եւ բա ր ես իր ա կան–

ա -

կան-րն կեր ա յին

իյատա

ԱԲՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 
ՕՃԱԽՆԵՐ

Գաս ական օճ ա իւն երն ու 
կարւոյցները, որոնց կարգին 
հայ եկեղեցին եւ եկեզեցւոյ չա– 
բա թօր եայ դպր ո ցն եր ը, ծրի–

թիւնը, իր կարգին, մշակոյ–

մազդայինի կւսրւոյցին կապ–

բա զ մ ա թիլ

ւած կան երեք ամկնօրեայ եւ

մաթիլ միօրեայ դպրոցներ եւ 
կեդրոններ՝. Համազգայինը ու՜ 
նի հայերկնագիտական նիւթե– 
րու ս փիւրւքահւսյ ո ւսո լցիչն ե~

սանին Համազդայինի
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ս/ու ո ւս ա նին

ան եւ ե ա>հււււ՜

եւ կա զմւս կեր պո ւթիւնն եր էն էւր աքանչէւր ը ո ւնէ էր էւր ւսյւս– 
տուե օռտ աեաոութեւնր՝. թուորեն համար ա/ որակաւոր եւ

Ա1 ցէչՆ ՀամաՂԴայՒնI՛ Մ,ա կնէ։ս

տ ա քրքր ո ւթ էւնն եր

ուղեկից կա զմա կեր պո ւթէւններ ո ւ մէջեւ համագործակց 
թիլն ա ռհա ս ար ա կ դո յո ւթէւն չունէ՝. Արւաւեր ա յսօր ո ւ

տ ա՜

սարրլ աղաԱ րւուսբոր \րայց ոչ տ

Սրհեստադէտական նորարո 
թէւնները եւս հասանելէ են այւ 
թեան՝ րւ/ւսյ համւսցանցայէն թէ 
ղ ասրնթացքներով՝. 2004 թոււ 
ՀրտշուՅ 7ւրէւա1 Ըօ11շ§շ֊շ/ արւէէօ

ււսսզեց տարեզասղս զար) : 
թէւններր եւ նաէսւսձեռնոլ– 
օրոլան հայ երէտասարդու–

մարտահրաւէրը բոլորէն համար ալ նոր անդամներ ներգրւս– 
ւելն է՝. Սեր շրջանակներէն հեռու՝ ոչ-հայկական դպրոց յա՜ 
ճաթող պատանիներու ներգրաւումը հէմնական է՝. Տարեւոր 
է կարկէնր լայնցնել եւ ներդրաւել ցարդ հայկական շրջանակ– 
ներէ հերւու մնացած կամ (Հսլահ ուրտւսծ՝>՝) սլատանէ-երէտա՜

ս ար ղ ն երը ՝.

2ա ւեոե ռաստ

ելէ հասուն տ ա

սուցման էւրայատուկ այս մէջոցր արտադպրոցական դաստ

իարակութեան նոր հորիզոն մր կր բանայ՝. Հայերէնէ ուսուց– 
ման այս նոր ձեւր ժ՜ամանակէ րնթացքէն, անկասկած, որ 
աւելէ պիտի զարգանայ՝ բայց փոքր տար իքէն հա յկա կան

ձեռնութէւններու՝ կապուտ 
ն ո ւկ-պ ա տ ան էն եր ո ւ լեզու

ա դպրոց աղան սւսրււս– 
տական տ ա ր իքէ մա~

վոյթէ անհր ամեշտ ո ւթէւն ր պիտի չվեր անայ՝. Անկւսսկած, որ 
դասական կառոյցներու պահանջր պիտի շարունակուէ, էր 

կապ ունեցող ա ր տ ա դպր ո ց ա կան ա շէւա տ անքն եր ո ւ վրւսյ, 
համայնքէ կառոյցներու թէ՛ աւանդական ծրադէրներու մէ–

Հայկական մթնոլորտ ստեղծող վերոնչեալ կառոյցներէն ՝ Վերջապէս,

\ոՀւէհ էհ© շօրոբ1©րո6ոէտ օք

ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, 2014, ԹԻԻ 3 (381) 13



յւսղւսնց կւսրեւոր է նաեւ, կարդ մր ուղեկից կազմա կեր– 
իժիւններու միէեւ ա շխա տ անքա յին հա մա դո րծ ա կցո ւթիւն

(Շար. 1)
Յաջորդիւ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հայեցի դաստիարակութեան տզ

զային առաքելութիւնը եւ դերակատարութիւնը)

ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
1) հէէբւ- օրաշաՋռօրէհօժօճօհսրշհ– օր^օ1ժ–ա^հԽշտ/^4/– 

ժօշ/Շօոքշրշոշշտ/շօոճՕ. հէու
2) հ1^)։//օտհԶր62.շօրո/օաւ/186020
3) հէէթ։//^^^. §ս1հ6ՈեԽո.բէ/1ՈՏէ/6Ո/շ\օէ^1է16Տ/- 

^ւրաօաաւՇօոաւսւսճշտ ՀՆԳԱՄԵԱ8 ԾՐԱԳԻՐ– 8անուն կենսու

4 )եէէբ։//\ձԴ^.հՕՈ2ՕՈ^6Շե17–0Ջ/ա11ՇԽ/Ժ6Ա11տ/116 Վէիգէն 
քժիլֆէնկճեան՝.

5) հէէբ։//\\Դ^.Օ2էՋ§Ժա17–Շ°ա/Զ1՜Շ11Խ6տ/167802։ եէէբ։//Ջ2Ա§Ժձ1֊ 
1^.00րո/Ձրշհ1՝\Հ6Տ/171511#.Ս\Ղ1\\^\^էւ16Շ–61ՈՋ11, հէէբ։//\\Դ\^.&2Ա§– 
(Խ117- շօա/Ձրօհ176տ/173156#. ՍVսԼԲո^8բI^I. օոա1

6) հէէբ։//^օսէսեժՑօէէսԼԲրշշՉ։ /ւ ՈՇ^ բ6(Խշօ|րշշւ1 ծբբրօծօհ էօ 
էրօռտաւէէաջ էհօ յ^րաօաօո 1աւ^ւա§6 ա էհշ Բ1Ջտբօր& ջ Շջտշ ՏէսՖ/ 
օք շԺաշջՃօոջ1 ^օրետհօբ, ճօոօսո ճհծշհծժօսոՅո

7) հէէբ:Ջ2էՋ§ժսւ17– օօա/Ջրօհւ7տտ/165420
8) Լաւատեղեակ աղբիւրներէ հաւաքուածէ
9) հէէբ։//ծտհօրտշ. շօա/117870/Ձրտ–օոշ֊ճՋ\֊տօհօօ1տ֊Զ^ւէ31֊1ւոճ– 

էօ–շս1էած1–սոժշրտԱոժաջ/
10) հէէբ։//Ջ§ես.օր§/շժսշԶեօո/տշեօօ1տ
11) Համազգայինի եեդրոնական Վարչութիւնէ

12) հէէբ://&§հս. օր^շժսշՋեօո/ճրաշա&ո-^ՏՂրէսՅւ-շօւԽտշ/

նակ ապագայի մըւ

ԳԷՄՀԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 
ԵՂԲ. ԱՒԵՏԻՍ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԸ

է՜ Աըմէն ^էօշէէըեան
Հ ՀԱԼԷՊ

աս~

12 տա

դի մը ն եր կա յւս ցո ւց իչն եր էն մէկն է եղբ– Աւետիս 
ան՝. Ան ծնած է Լաթաքիա, 1932-^ն։

ատա՜

ւոաճա–

սաչ սղաուտ, ապա եղւսԾ ղ ղյո ւ1ժս( ոԱւ րսուսբր սարդրդ՝. 
1948-^ն սկսեալ մասնակցած է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Հալէպի միջ՜ 
մասնաճիւղային բոլոր տողանցքներուն՝. 1958~ին՝ իբրեւ

տաղար ղ ա ր Ճլած ղ շ ր V ա ւղ ա - 
տին) մանալանղ երիտասարդ

ներունէ էյրկւսր տարիներ, երբ

սէր՝ Ան իր հանդարտ ու

ղր ս արղաղաս լսուսրերը Լա՜ 
թաքիա կ՝ այցելէ ին կ՝ արժա

նանային եղրօր շատջերմ ու 
էսանղավաո. րն ղո ւն ել ո ւթ ե ա 
ՀՄԸՄի Լա թաքիո յ ներկայացուցիչ, իր մասնակց

ա–

կին՝. 1953Հ2/ ան ն ո լիր ո ւած է աղդա՜

հիմնադիրներէն մէկը Համաղդայինի 
Լա թաքիո յ ՀհՀամօ 0 հ ւսնթ ան եան)՝>

րիներ եղած կա ր եւ երֆւսնիկ տարիներ, մաղթելով 
որ ան միչտ մնայ պա տն է շի վրայ^ յա՜

Ժողովներուն՝. իր մտերիմ գործրնկեր– 
ները եղած են Աովհաննէս Հէւսհինեա– 
նը, Հայկազ 1քեսումեանր՝ բ^իչկ Պէր՜ 
պէր եանը, է, րջւսն իկ կ ա ր սլո ւշեան ը, 
Պօղոս Վաղարեանր եւ ուրիշներ՝.

ծ արասր %ոդաբարճու, սաեւ Ս Ս. ս ւո-
ւած ածին եկեղեցւոյ էծաղական խորհուրդի անդամ՝.

թնա ւո ր ո ւթեա մբ եղբ՛ Աւետ իս շատ հեղ է, կւսրդւս–

րւաէւս ցած տ արիքյ 
իր սիրելի միութեան եւ ժողովուրդին՝.
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ՍԵԲՈ
ԳՈՒ-Ք ՁԵԶ Ճ1ՌԱՉԷ-Ք "

**» ր ■ ■ ք

^ՊԱՏԻՑ...
• 1

նՒդ տնապան մարպերէն 180
ատ՝.

ատա տ ա~
ատ

նեց աստիճաններ եւ Լլւսրգեր ՝. Հաստատապ իրներ



Հ.Մ.Ը.Մ. Հ.Ա.Ս.Կ.

ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶԻ ԱՆՈՒՆՈՎ ՍՐԱՀ 
ԳԻՒՄՐԻԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷԶ

ՇհւրՅձշտոէրշ. օրց
ԳԻՒՄՐԻ

Այս արւէթով տեղէ ուներաւ

բու շարքէն էէն Չեբաղէ հարազատները եւ Հ– Հս 
պետ ո ւթեան մարմնամա բ ղէ եւ եր էտ ա ս ա ր դո ւ

նէ դա սա

Վահան Չերազի կիսանդրին, գործ՝ 
քանդակագործ Արւոուշ Պապոյեանի։

111՜

ւււ ս ա ա

ն եր Էն Պ՝Էւմբ ԷԷ

թեան ներկւսնե–

Վ112ՍՆ ՉԾՐԱՁ 
1886-1927

էճան–սւո ւտատ աշխատանքէ–. ք^սրւրր կատար եղէն մաքբո ւթեան սղ 
: Աաքբ երէն տեղւոյն աղբերը եւ հա ւաքերէն չոբրած ճէ

Ւնչպկս էր եղբա
Աայտադէբէ գործադրութեան արւէթո ւ/, Աբմաւէբէ եւ 

էջմէած էն է սկ աո ւտ ները ողջուներէն Հ • Մ ■ Ը Մ • ՜ Հ ԱՍ Կ • է 
րնդհանուր խմբապետ եղբ* <էկոբդ Պ՝ւսսպաբեանը եւ էյրելա

նէ խմբապետ եղբ– ւԼէդկն 3 ո վհանն կ ս եանը՝. Ա աջո ր դեր

ա ւա տ ա բ էմ մնարէն էբենր 
սևաուտաեան ոալանա^ւ օե

ս Iւաուտու 1<յեան
դիրի յաջՈղՈլ
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ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ 
1սՏՐԱԿԱԵՈԻԹԵեՈյ ԴԷՄ 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՍԵՄԻնԱՐ՝
ՎՐԱՍՏԱԵԻ ՄԷՋ

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

20 Ապրի լին, Վըաստան/ւ Լ՝ ա կ ո ւրիան քա ղ աքին 
(՝էջ տեղի ունեցաւ, միջ աղդային սեմինար մը, 
յրուն մասնակցեցան 11 երկիրներէ հա ս ար ա կ ւս- 

ւսն կ ա ղմւս կ եը պո ւթիւննեը ո ւ ներկայացուցիչներ: Աեմինա– 
րին նպատակն էր դիտելիքներ փոխանցել ընկերւսյին խտըւս–

Աեմինաըին Հտյւսստանը ներկայացնելու պատիլը վ ս տ ահ~ 
աւ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿի անդամ եղբայրներ *֊Լլա տ իմիը 
՚ււտ եւսնին, Ղ՝ աւիթ Փանոսեանին եւ քոյր Լուսինէ Գէորդ֊ 

եւսնին– Անոնք շատ կարճ ժամանակի մէջ կարողացան սերտ 
յարաբերութիւններ հաստատել տարբեր ազդերու ներկայա

ցուցիչներու հետ, անոնց ծանօթացնել իրենց կա զմա կեր պո լ– 
թիւնր եւ, արւհւսսարակ, աշխոյժ մասնակցութիւն բերել սե

մինարի ա մը ողջ րնթացքին։

Մասնակիցները Երեւան վե 
ներ ո վ, անհր ամեշ տ ւիորձարւր 
նոր ընկերներով հարստացած–.

տ ա

Հ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

3 այտ ագրին մէջ լայն տեղ

րով եւ այցելոլթիլններով։

Ապըիլէն 3 Մայիս 2014, Վքւ աստանի ք՝ ո րժո մի քա– 
ղաքին մէջ տեղի ունեցաւ սեմինար նուիրւած ֆի՜

մ ա սն ա կիցն եր ր
մարդոց ընկերութեան մէջ համարկման հարցերուն–.

Աեմինարին մասնակից երկիրներ ս տ ա–
նը, թ ւքրանիան, Պ ուլկարիան, Մդլտաւիան, Լաթվիան, ԼԼու–
մ անիան այԼ երկիրներէ Հայաստանր կը ներկայացնէր

Մ Ը-Մ--Հ -Ա-ՄԿ –ր՝ Աեմինարին նիւթը լաւապէս ուսումնաս
րելու ել համապատասխան լուծումներ որոնելու նպատակս 
ճշդուած էին համապատասխան վարժութիւնն եր եւ մասնաղվ

ներկայացուցիչներ էին եւ փ որձա րւո ւթեան փոխանակման
իմաստով շատ հետաքրքրական էր իրար

ծանօթացումը։ Հ-Մ-Ը-Մ-՜Հ-ԼԼ-Ս –ի ներկայացուցիչներ Լի/իթ 
Զաքարեանը, Հայկանոյշ 3ովհաննիսեանը, Նսյրե1լ ԼԼսատրեանր 
^յլ– Շա֊շան ԼԼսատրեանը սեմինարին կարողացան լաւագոյնս

ներկայացնել իրենց կա դմ ա կեր պո ւթիւնթ յատուկ հետաքրք 
րութիւն ստեղծելով սկաուտութեան նկատմւսմբ–.

ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, 2014, ԹԻԻ 3 (381)







Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼԻԲԱՆ11ՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ 
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԸ

քը 8 յաղթանակով, 1 հ ա ւա ս ա ր ո ւթեա մբ եւ 1 պա ր տ ո ւ~ 
թեամբ։ 10 մրցումներու րնթացքին թումբը նշանակեց 24 կոլ

տարեշրջանը աւարտել պատուաբեր վեցերորդ դիրքի լթւայ՝

քով պա ր տ ո ւթեան մատնեց Լիբ անանի աթո յեանը եւ եր կար 
տարիներու սպասումէ ետք պատիլը ունեցաւ բարձրացնե

անի մը տարիներու զգա լի տ եղքայլէ ետք, 
մար զ ա Լլան 2013-2014 տարեչրջա նը Հ-Մ– 
ԸՄ-ի Լիբանանի րն տան իքին համար եղաւ 
բաւական արդիւնաբեր– ՀՄԸՄ-ի տղաքն 
ու աղջիկները տարբեր մարզաձեւերու մէջ 

ֆութպո լ, պա սքեթպո լ, աթլեթիզմ, հեծելարշաւ, ճատրակ եւ 
փինկ-փոնկ արձանագրեցին պատուաբեր յաջո ղո ւթիւնն եր, 
մետալներ ու բաժակներ ապահովելով իրենց, ազգային 
հպարտութիւն եւ ուրաթութիւն համակիրներուն։

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՆԵԲԿԱՅԱ8ՈՒՑՁԱԿԱՆ

եւ ստացաւ 9 կոլ։

Ւր թմբակին պարադլութի դիրքը գրալելէ ետք, Հ-Մ -ԸՍ • 
ստիպուեցալ թաղալ փէէյ՜օֆի մրցումներ 9՝ • դասակարգի 
մնացեալ երեք թմբակներուն ա րււսջին դ իրք երը գրաւած 
թումբերուն Իսլահ Պ ըրժ Շ իմա լիի, Շ ա պա պ Հումին ԼԺահ– 
թայի եւ Շարքի դէմ։ Սիրումներէն երկուքը ան աւարտեց 
յաղթանակով, մէկը պարտութեամբ (2/շանակեց 6 կոլ, ստա

ցաւ 6 կոլ), հետեւաբար Ւս/ահ Պ ըրմ Շիմալիի հետ ան իրա

ւունքը ստացաւ բարձրանալու Բ– դասակարգ։ Շապապ Հու

մին Թ՝ահթւս եւ Շարք մնացին Գ դասակարգ։

... ԻՍԿ ԱԴՃԿԱՆՑ ԽՈՒՄԲԸ

ԿԸ ՀԱՆԳԻՍԱՆԱՅ ԵՐԿ ԲՈՐԴ...

Ւր կարգԻն, ՀՄԸՄ-ի աղջկանց պասքեթպոլի թումբը լու Լիբանանի բաժակը։

ԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ԲԱԲ2ԲԱՆԱՅ Բ ԳԱՍԱԿԱԲԳ
3 աջողութիւններու ա զգան շանը տուաւ ֆ ո ւթպո լի ներ

կայացուցչական թումբը, որ հինգ տարի Դ– դասակարգ մնա

լէ ետք, Շաբաթ, 19 Ապր իլին, յաջո ղեցա ւ բարձրանա լ Բ • դա

սակարգ։ Կ արմէ նշել, որ Հ-ՄԸՄ-ի ֆութպոլի թումբը 
2004-^րն հր աժեշտ տուած էր Ա– դասակարդին, իսկ 2009՜^ն 
Բ– դասակարգին։

Դ– դա ս ա կա ր դէն Բ– դասակարգ բա րձր ացո ւմը դիւրին չե

ղաւ։ թումբը նաթ երթ ու դարձի դրութեամբ ճակատեցաւ 
Դ– դասակարգի Բ - թմբակին մաս կազմող հինգ թումբերուն 
դէմ (ՀՄՍՀ Հարըֆ Ըրտէ Խէյրթ Շեքքա, քապապ Արապի, 
ԼԼմալ թ՝րիփոլի) եւ 25 կէտով գրաւեց թմբակին արււսջին դիր՜

ՊԱՍԲԵԹՊՈԼԻ ՏՂՈ8 ԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ԳԲԱՒԷ 
Ա ԳԱՍԱԿԱԲԳԻ ՀԵՅԵԲՈԲԴ ԴԻԲԲԸ

ունեցաւ տպաւորիչ ելոյթներ 
եւ լաւագոյն քարւեակի մրր՜ 
ցո ւմն եր էն ետք հասաւ մին– 
չեւ աւարտական հանդըր– 
ւան, ուր տեղի տուաւ Ո՝իա՜ 
տի Պ է յր ո ւթի Հզօր կազմին 
դէմ։ Աւա ր տ ա կան ի երեք 
մՒ9ումները եղան ի նպաստ 
ՀՄԸՄ-ի մրցակիցին 63-41, 
43-36 եւ 72-63 արդիւնքով։

22

Անցնող տարեշրջանին Ա– դասակարգ բարձրացած Հ-Մ-՜ 
ԸՄի պ ասքեթպոլի տղոց ներկայացուցչական թումբը բոլո

րեց յիշատակելի տարեշրջան մը։ ԼԺէեւ երթին սերպ մարզիչ 
Նեն աԹ ՀըրզՒՄ՝հետ թումբը յուսաթաբ ըրաւ համակիրները 
7 պարտութեամբ եւ միայն 2 յաղթանակով, սակայն դաբձին 
պոսնիացի մարզիչ Ալէն Ապազի հետ ան արձանագրեց 8 յաղ

թանակ, 1 պա ր տ ո ւթիւն ել հասաւ լաւագոյն ո ւթեա կի 
մՐ9ումներու հանգրուան։

Ութեակի մրցումներուն Հ-ՄԸՄի աղաքը ունեցան հե

տաքրքրական եւ սուր ճակատսւմներ, եւ ի վերջոյ յաջողեցան

ԵՒԿԸ ՏԻՐԱՆԱՅ 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԲԱԺԱԿՒՆ 
Լիբան ան ի բաժակի մրր– 

ցո ւմն եր ո ւն, ա ղջկանց պաս– 
քեթպոլի թումբը եղաւ անս

խալական եւ մինչեւ աւար

տական հ ա սն ե լո վ «վրէյ-ը 
լուծեցի Ո՝իա տիի ա ղջկանց 
թումբէն, երբ 52-39 արդիւն–
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.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒԻ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԲԱԺԱԿԻ

ՄՐՑԱՇԱՐՔՒՆ ԵՈՒՍԷՖ 
ՆՍՏԷՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

Մայիս էւն տեղի ունեցօ

մակի մրցա շարքը մասնակ–

Լքրցա շարքը, որ 82-5 քլմ՝ եր
կարութիւն ունեցաւ, կբեց 

ւոերասրոնր նա րպրս նարյա– 
դահին (1971-1998) թ ան իո ս 
Միրի ան ո ւն ը՝.

Լքրցա շարքին ա զղան շանը

Լքա սնակիցներր ուղղուեցան

Շեքքա, ապա Նահր Ւ պր ահիմ

Ֆըթրի Պիր ՀՒԹ գՒ՚՜ՂԸ բաբձ՜
ԱԹԼԵԹՒԶՄՒ ԱԽ ՈՅԵԱՆՈ ՒԹԵԱՆ 
ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ 

Աթլեթիզմի Լիբանանի տարիքային ւսխոյ

բանալով հասան մա ման ման գիծ՝.

Լքեծերու մրցումին, Հ-Մ՚ԸհՄ՝

ա

ո ւս Ե ատդր
ւն արդիւնքներ 

արձանագրեցին նաեւ անոր խմբակիցները Սալահ Ռապպահ

II

մրցումներուն լուսարձակները իրենց վրայ ա մէնէն աւելի 
հրաւիրեցին հետեւեալ եղբայրներն ուքոյրերը––

Աերմ Տ իշչկքկնեան– բարձրութիւն ցատկելու եր կր ո ր դ

(1995-1996-^7 ծնունդներ)՝
Աելին 3 ա կո բեւսն–

Կրէկ Ֆրրնկիչեան– գունտ նետելու երրորդ (199 I-1998-/7 
ծնունդներ):

ՃԱՏՐԱԿՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱԽՈՅԱՆՈՒԹԵԱՆ
16 ԿՐՏՍԵՐՆԵՐ ԿԸ ԽԼԵՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

նետելու երրորդ (1999-2000-/7
տ ա

րորդ եւ երրորդ դիբք^րը–
Արւաթյ ութիւններու տիրացան Ա/իք Թ է մպեշ եւսն (8 տարե

կանէն վար աղջիկներ), Նանօր Աո.ն ելեան (10 տ ա ր ե կ ան էն 
վար աղջիկներ), Նարօտ Դ/րպողեան (12 տարեկանէն վար աղ–

մի երր որ դ (1995-1996-ի

Անդրանիկ ՚Լա ղա ր եւսն~ մէկ քայլ 
1996-/7 ծնունդներ)՝.

ր ո ւթիւն ցա տ կելո ւ չորրորդ 
(1999-2000-/7 ծնունդներ)՝.

Քաե Պու Թ ան ո ս - 250 
մեթր վաղքի չորրորդ 
(2003-2004-/7 ծնունդներ)՝.

Լքարին ա Պու Թ ան ո ս– մէկ 
քայք ոստումի չորրորդ (2001– 
2002֊// ծնունդներ)՝.

ճորճ Լքկրտիչեան– գունտ 
նետելու հինգերորդ (1999– 
2000-/7 ծնունդներ)՝.

մի չորրորդ (1995՜

ջիկներ), Փասքա/ Պետրոսեան 
(14 տարեկանէն վար տղաք) 
եւ Յուշիկ Դայմագամեան (18 
տարեկանէն վար աղջիկներ)–.

Երկրորդ հանդիսացան 
Անմել ին ա Դարբինեան (8 
տարեկանէն վար աղջիկներ), 
Հրակ Լախեան (10 տարեկա– 
նէն վար տղաք), Աթեֆանի 
Կիրակոսեան (10 տարեկանէն 
վար աղջիկներ), ճ ի° Դա~ 
լո ւս տ (12 տարեկանէն վար 
տղաք), Ալիս Դարաճեան (12 
տարեկանէն վար աղջիկներ),

(1999-2000-^7 ծնունդներ)՝.
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ՄԱՍՆԱՇԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻԷՌ

կանէն վար տղաք) եւ է, անի 
Գալո ւս տ եան (14 տարեկանէն 
վար աղջիկներ)՝.

Երրորդ դիրքի տիրացան 
Լիակ Մարտիրոսեան (10 տ ա՜

րեկան էն վար աղջիկներ), Լե– 
ւոն Գալայճեա ն (12 տ ա ր եկա– 
նէն վար տղաք), Հրակ Գ լր՜ 
ւզո զ եան (16 տարեկանէն վար 
տ ղաք) եւ. ԼԼրամ Աբր ա համ
ետն (18 տարեկանէն վար

Հ Մ Ը Մ Ի ՓԻՆԿՓՈՆԿԻ 
ԱԳՋԿԱՆՑ ԽՈՒՄԲԸ 

ԿԸ ՏԻՐԱՆԱՅ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 
ԽՄԲԱՅԻՆ 
ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԵԱՆ՛՛.

Շաբաթ, 31 Մայիսին ա–
Լիբան անի ւիինկ–

ւիոնկի աղջկանց ԼԼ- դա սա

թ ի աղջկւսնց խ ա տ ո ւա Բամաթիկն–, Հ-Մ Ը Մ Պէյ֊
ՎԻԳԷՆ ԶԱԲԱՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒՄՍ ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒԻ ՄՐՑՈՒՄ

տիտղոսին տիրաց

ետք մրցակիցը՛.
ԼԼբցախեան աղա՜

ա~
ատակին հեծելարշաւ

ա

րուրր) /<յ րոտորօ ՝ք՝ ա լւս շր \Շ–\յ), Ա աբրասա Ա աԿա զեւս ս իուրս 
էիունջօղլեանի (3-2)։ Հինգերորդ եւ ճակատագրական վերջին 
մրոումեն, Նոեւ վձէ > ե> եա ն 3-0 արո եւնռոմ ւաոթեւէ ետ բ Մա–

ցիչնեբուն, հեծելարշաւ

Մրցումին սկիզբը, նեըկաները ողջունեց Լիբանանի հեծե–

ՀՄԸՄ՛ Պկյըութի տղւսքը, իրենց կարգին, գրաւեցին Լի՜ 
բանանի տղոց խմրային ա խ ո յեան ո ւթեան եբբորգ ^ի^քը՝ 
ԼԼո.ա9ն ո ւթեան տիրացաւ իէիատի Պէէրութ, իսկ ծոկոոոո

... ԻՍԿ ԼԱՐԱ ԲԷԶԷՊԱՇԵԱՆ Կ՚ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԲԱԺԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐԲԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹԵԱՆ 

լորդ եղբ– Վիգէն Լ^ւսքաբեանի յիշատակին՝. Մբցումին մեկ– 
նաբկը տուաւ ֆետերասիոնի նախագահ եղբ– Վաչէ Մատուբ– 
եան՝. Մա սնակիցները, 63 հեծելանւորդներ, բաժնուեցան եր

կու խմբակի։ Պատանիներու եւ վեթեբաններու մրցումը ու

նեցաւ 60 ք/մ՝ երկարութիւն, իսկ արհեստավարժ հեծելան–
արւաի տեղի ու նե–

ւիինկ-ւիոնկի Լիբւսն անի բաժակի մր ցւս շւս րքը, որուն

աւարտականը եղաւ զուտ Հ-Մ՝ Ը ՝Մ՝ տ կան, որովհետեւ իրա

րու դէմ հանեց Հ-Մ Ը Մ՝ Պէյրութի մարզիկուհիներ Լ արա 
Բէչկպ աշեանն ու է/ ո Կ ՝^ԷՄ՚շեանը՝. Գ^էչէպաշեան 3՜1 ար
դիւնքով յաղթեց իր խմբակիցին՝. Եբբորգ դիբքր գրաւեց Լիի– 
թա Պրսէյպէս («ՀԼնդրանիկ» Պէյբութ), իսկ չորրոբդ հանդի

ՄրՑու մին աւարտին տեղի ունեցաւ ւէ՝բցտ^ւուկաբաշիա լ– 
թիւն՝. Գաւինեկիբներուն բաժակները յա նձնեցին Վիգէն Զ ա– 
քաըեանի մայրը, քոյրը եւ Հ Մ Ը Մ ի Լիբանանի Շրջանւսյին 

դիրտերը դրաւ.
մին արւա

ա–
սացաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ Պէբութէն քոյր Գուին Մո ւնջօղլեան:

դրհր.ձանա
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. Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՀՄԸՄԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՀԵԹԵՐԱՆՆԵՐՈՒ 
ՄՏԵՐՄԻԿ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԸԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ՄԷՋ

ՀՍւսլբի Թէքկէլեան
Հ ՔԱԼԻՖըՐՆԻԱ

րախ մթնոլորտէ մկջ անցեա լի իրենց յէշատակները վեր ա պր ե–

նա

960-1970–ա կան թ

եալէ աստղեբկն եւ այմմ վեթեբաննեբու 
ն ա տ ո ւ եոո– Աաոօ Նկնկճեան, անոա մ1

ա~

ա՜

րէները կ ապրկր, հա յկա կան

ա՜
^աւարւ՝)՝) ճաշարանէ սեփականաա

4/2 Ւ1Լ.ԷՍ բազմահաղար համակէրներկ, հպարաու

ժպոլրստ ները Կպարտու 
ա տ ա կելվւ դր ո ւա դներ ը

լայն բանալ՝. Այդ պատճարւոէ ալ, վեթեբաններու խումբը 
մէշտ գնահատած կ իր բոլոբ համակէրները, որոնք տարէնե– 
բու րնթացքին նուէբաբեբած են անխտէբ՝. Համաձայն ոյյրլ 
ս ո վոբ ո ւթեան, հԼլա բ դէվա րւ Մելքոնեւսն, $ էղբ ան կէլլկսկբ–

դօ՜բաբ/տաբաբ, աշբսարԿող ս^ղ ցրուեցան Եւ 
մկկ մասը հաստատուեւյւսլ Հարաւային ֊ի ա ւ(

Լէնալով սա կայն հաւատարէմ Հ–Մ՝Ը՝Մ՝Է 
զէքա կան ա րման էքն եր ո ւն, վերջէն քանէ ւ) 
Հարաւայէն ՝էալէֆորնէա գաղթածներկն 
ոմանք, հակարւակ էրենց յարւաջացած տարէ–

իրենց ցո ւցա բեր ած հետ աքրքր ո ւ 
ջա լեր անքէն եւ նէւթական նու

ա ա րւա–

բը յաճախ մտ եր մէկ եւ ընկերական հանդէ– 
պումներ ունենալու գեղեցէկ ս ո վ ո ր ո ւթէւնն 
ալ ունէ՝. Այդ հանդէպումներկն վերջէնը տե

ղէ ունեցաւ 1( Ապրիլ 2014-^ն, Հոլիվուտի

եւ հա մա կէբնեբ ո ւ,

զան ա ղան

ա ա

սէն հաւատւսրէմ վեթերաններու

դուքուրդէ վեր ելքին եւ յարւաջրնթացին–.

Անոնք մեծ ա պկ ս

օ՜
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ <•յ

Հ Մ Ը Մ Ի ՖՐԵԶՆՈՅԻ «.ՍԱՍՈՒՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐՈՒ 

ԵՒ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՈՒ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ

( Սարդիս Փանոսեան 
Հ ՖՐԵԶՆՕ -

Սպա, 
յայտն ելէ

ք՞յր
գնահատեր «Հ/ա ս ո ւն՝)՝)

շն ո րհա ւո ր ո ւթիւն ը

խմբ ապետական կազմին ա շիյւս տ անքն եր ը, մաղթելով աւելի 
բեղուն գործունէութիւն յարւաջիկայ տարիներուն։ ԼԼն շնոր–

կները վստահած են ՀՄԸՄի մեծ ընտ ան իքին:

դա վ ա ո.եցին–.
բայրները

ա զմ ա կեր պո լթ եա մբ Հ-Մ-Ը-Մ-ի Ֆբեղնոյի <ձՍ ա ~ 
սուն՝>՝> մա սնաճիւղ ի իյմբ ա պետ ա կան կաղմին, կիրա– 
կի, Մայիս 4-^2/, յետմիջօրէէ ժ՜ամը 3~ին, Հայ կեդրո

նի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ սկաուտական շքանշաններու

(<</7 ւո ւտ Պկճ») եւ աստիճաններու տ ո ւչո ւթեւսն հան դիս ո ւ~ 
թիւն ներկայութեամբ Շլանային Ակաուտ– Խորհուրդի 
իյմբա պետ ո ւհի քոյր թ՝ աւԻն ՀՒն տ ոյեանի, ԼԼմերիկւսյի <էՊոյ 
Սկաուտ՝)՝)ի ներկայացուցիչներու, մեծ թիւով ծնողներու եւ

աններ դա շնակ

սակայն, անոնը թաթիկներէն եւ մանկական շրթներէն

ու։

ԼՈ՝Ւ

նակ կը հնչէին իլըաքանչիւր մօր ականջին։

կանչերը վստահ քաղցր

ան գլեր էն լեզուով բաբի նաեւԵղբ– Նշ ա ն Տէր Գալուստ

սեսաւ սեաուտաեան աստիճ անն երու տուչութիւնը։ ՝իոյը էի՜
Փ ան ո ս եան

արւիթր ունեցան մտերմիկ ղրոյր մը
սա

ճան, քոյր կարինէ Գնտոյեանի միաւորի

III II ւո

ա տ լա

լս ո ւհի ի աստ ա~

րաօ աշր/ատասքըս Կաս աճայն։

Ծափերու տարափին մէջ, կրկին բեմ 
բարձրացան քոյրեր Լիսա Փանոսեանն 
ու կարինէ Գնտոյեանը, որոնք ԼԼմերի– 
կայի <^Պոյ Սկաուտ»ի ներկայացոլցիչնե~ 
րուն ձերււսմբ ստացան «//ւո ւտ Պէճ »
շք ան շանը

Փոքըիկ քոյրերն
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Հ.Մ.Ը.Մ. եՐՈՒՍԱՂէՄ

րես եւ մեծ ուրախութեամբ զիրար կը շնորհաւորէին իրենց 
ստացած աստիճաններուն համար, իսկ ծնողներ եւ բարեկամ 
ներ, շնորհաւորելէ ետք իյմբապետական կազմի քոյրեբն ու 
եղբայրները ուրախ տրամադրութեամբ եւ ապագայի լաւա

գոյն հերւանկարներով հերւացան սրահէն՝.

Այգ Կիրակի օրը, Հ ՄԸ Մի եղբայրական ոգին կը տիրէր 
Հայ կեդրոնի սրահին մէջ՝. Վստահ, իւրաքանչիւր անհատ ապ

րեցաւ եւ զգաց այս մեծ կազմակերպութեան ազգօգուտ գոր– 
ծունէութեան արգասիքը եւ, վստահաբար, իր զաւակը պիտի 
ւսրւաջնորդէ գէպի ակումբ, որովհետեւ մեր վւ ր կո ւթեան մի

ւս կ ((տապանր)) մեր ակումբներն ու միութիւններն են՝.

ՄԱՅԻՈԵԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հ.Մ.Ը.Մ. ԵՐՈՒԱԱՂԷՄԻ ՅԱՐԿԻՆ ՏԱԿ

մ Սերոբ ՍաՒւակեան
Հ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

ղէմի յարկը, երբ Հայաստանի 
օնին աւելի քան 120 երկրպւս–

մաւորեցին մեծ տօնը, որ հա կա րււս կ (Ււսմւսնւս–

՚յին ոգիով կլանելու

մէկ մն

տ ին ու միայն օրուան հանդիսավար Ըարոլթ Պ աղւսմեւսնի 
ընդմիջ ումները արգիլեցին հեզասահ րնթացքր պահէն «դի՜

երէց եղբայր եւ տարիներու ատենա

ա

լս զգային դա ս տ իա ր ա

Սրտաբուխ ն ո լիր ա տ ո ւո ւթիւնն եր էն եւ վիճա կահանո ւ~ 
թեան արդիւնքներէն բաւարարուած հանդիսավարր վերջա

պէս ու վերջնականապէս բեմը յանձնեց երիտասարգներուն, 
որոնք Վինոյի ներկայացուցած յեղա փ ո խա կան մէկ երդին 
արձագանգեցին տասով ու ամրոցէ մւսմ մր նո ւա գո վ թէ 
նուագէն անկախ բեմը դղրդաց Աարդարապատեան խենթե
րու ո աքերուն տակ՝. Ամրոցէ ժամ մը բարձրաձայն հնչեց 
«.Արիւնոտ ղրօչ)՝)ը, «Մենք անկեղծ զինուորեր, Գրօն, Աերոբը,

Եղբօր իյօսքէն եւ «Մեր հայրենիք^ի յոտնկայս երդեցող 
թենէն ետք, բեմը ստանձնեց գաղութի ծանօթ երգիչ Վին 

ս սուս »ը, որ սգալ ասդաս Աը եւս բո լորին ԿաԱ ոգելու, որ ի 
տես այս հիանա/ի երիտասարդութեան մենք վախնալիք բան 
չունինք, որովհետեւ ուրախութենէն թէ Մոյյիսեան ոգիէն գի

նով այս տղաքը տեղին պատրաստ են ու ատակ են լերւներ
ա~

օ–
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՆՈՐ ԿԱԶՄԵՐ

Ատորեւ նորրնտկր կազմերը՝. Հ-Մ Ը Մ ԳԷ-ՄՊՐԻՃ

«Հ ՄԸՄԿԱՄԸ» ՄՈՆՄՐԷԱԼ

Հ-Մ-Ը Մ– ԼԱՒԱԼ

Հ Մ Ը Մ– ԹՈԸՈՆԹՕ

արւա էղիւսյեւսն– Ատենադպիր

ԼԼնրնոդ ամիսներուն, Հ-Մ-Ը-Մ–ի Պ՝անատայի շրջանի չորս 
մասնաճիւղերը կա տ ա ր երին ան դա մ ա կ ան իրենւյ րն դհան ո ւր 
մողովները եւ րնտրերին 2014-2015 տարեշրջանի վա ր չա կան Եղբ– Արմէն կ՝րիգորեան– /Ա ո րհր դա կան

Բւո1< էՀւրոԵ©ր1©7 ւտ ձո ©ճզսւտւէ© Ե1©ոծ օէ ՈՁէսրՁ1 /\ստէր©1ւ©ո բ>ւոէ< 
ծւՁրոօոծտ քրօրո էհ© /\րց\/16 րուո© ©ոծ \Հ7հւէ© ՍւՁրոօոծտ տսրրօսոծշժ 

18շէ ցօՍ. 7հ© յ©\^Հ©11©ր^ Ետտւցոտ ©ր© սուգս© ©ոծ ճւտէւշէ^©.
/\ստէր©հ©ո /\րց\Հ1© Բ>ո^< ժւՁրոօոծտ ©ր© էհ© ր©ր©տէ & րոօտէ բրտշւօստ 
ծւ©աօոծտ ւո էհ© \ձ/օրԽ.

՝ք՝ոյբ Ցոլինկ ՝քձկշիշեան– ԷԼտենադպրուհի
ա րւո ւ

Եղբ– Շ անթ Աարմաղեան– Լյարղակւսն

՝ք^ոյր Լք արի ԼԼբիկեան– ^անձա պահ 
Եղբ– Արմէն էՒէպէքեան– Հաշուապահ
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ՀՄԸՄԻ ԳՈՔԻՆԻՈՅ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՄԻԱՒՈՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

90 ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

(^Թղթակից 
Հ ԱԹԷՆՀԷ

եւ Սկաուտական էսորհուրդկն:

(Լ^ա ւա ր եան՝Խ կեդրոնկն որ բակէն

ս 2014-^րն, 
ա ս տ ա նի Գո– 

քհնեոյ սկաուտական միաւո–

ա մկնչել տ ա ա ո ւ տ ա -

ար րյրւո ղ՝.
Օրուան յայտադկրր սկսաւ

հդւիգոր Չ աքմաքճեան։ 3 տ^սր դեր յո
բելեար մկաւորկ 90՜ամ եա յ պ ա տ մ ա կ ա -

ՆԵՐԿԱՆԵՐԸ
Իրենց ներկայութեամբ տօնա

կատարութիւնը պատուեցին Յով– 
հաննէս Աբղ. Սաղտըճեան, փոխ 
նահանգապետ Լէոնիտաս Աթա– 
նասիատիս, Նիքէայի-Այ Իոաննի 
Ռենտիի քաղաքապետ Եորղոս Իո– 
աքիմիտիս, փոխ քաղաքապետ Նի֊ 
քոլաքիս, տիկիններ Ռումեան, Սո– 
թիրոփուլու եւ Վալիանաթու, 3.3. 
դեսպանատան զինուորական կը– 
ցորղ գնդապետ Ս. Ռամազեան, 
Յ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Շրջանային 
Վարչութեան, Շրջանային Սկաուտ. 
Խորհուրդի եւ Շրջանային խմբա
պետութեան ներկայացուցիչներ, 
տեղւոյն ըսկաուտական ֆետե– 
րասիոնի խնամակալ Ֆիլիփու, 
3.3.Գ. «Վարանդեան» կոմիտէու– 
թեան անդամներ, Յ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի 
մասնաճիւղի վարչութիւնը, ըՍ– 
կաուտ. Խորհուրդը եւ խմբապե
տութիւնը, 3. Կ. Խաչի Գոքինիոյ 
«Սօսէ» մասնաճիւղի վարչու
թիւնը, 3. Կ. Խաչի «Զաւարեան» 
ազգային վարժարանի անօրէնու
թիւնը, ուսուցչական կազմը եւ օնո– 
ղական միութիւնը, «Զաւարեան» 
կեդրոնի խորհուրդը, Յ.Յ.Դ. Երիտա
սարդական միութեան Գոքինիոյ 
«Փոթորիկ» խումբի վարչութիւնը, 
3. 3. Դ. Պատանեկան Միութեան Գո
քինիոյ «Քրիստափոր» խումբի 
վարչութիւնը, Յ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ 
մասնաճիւղի նախկին վարչու– 
թեանց ատենապետներ, Սկաուտ. 
Խորհուրդի ատենապետուհիներ, 
խմբապետներ ու անդամներ։
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տա

^իոքինիոյ վաբչութե

եղբ– Պետրոս Միքայէլեան, Նկքէայի-Այ

ԱբմԷն Ակխույիլկտկսի ԼլողմԷ–.

Սկա ւո բ ին չոբ ս իւմբա ւո 
վեբանոբ ոգեցին իբենց իւոսւ

տ տ -

§

60 50
ՏՁ.1շտ@օսրօթ©հօէշ1.Ձ.ւո

՚1՚1"1,

հ°լ

XV XV XV. ©սրօթշհօէշւ. որո Փ է/5 
Փ

32-38, Լ^Ձ.որ3.հ€ճօււէ1Ձ.ո Տէրօշէ, 
375010, շ\րրոօրսՁ.

ն կ աո–

րը։

Սուրբը–.

Այս առ

Պ՝բ իգո բ Զաքմաքճեան–.

–ււտաւլաս Հբոտսրասրո– 
իւնամակա լ ՖՒլհփ ու եւ

թիւնըիր ողջոյնի քին մասը վերջ

ք ս 11 օք Շհօրրոշ հօէ€1, ՒԽմ Շօոտէրսշէւօո, Ըրօոօհ ձրժոէջշէււրշ, 
Խէշրոոէ՚ւօրւու Տէոոժորմտ, 100 ու քրօրո էհշ 1Հ€րսհ1ւշ Տղսռրշ 
օո(115 րաոսէ€Տ քրօու էհշ 7օրօրոո 1ոէօրոոէւօոո1 ձ՚ւրրօրէ.
44 1Խօրոտ օոժ 3 Տսւէշտ XVIէհ օ11 շօրոքօրէտ,
ո11 շ1Խաէշ օօոէրօևՎ րո՚ա՚ւհոր,
տհօ^օր օր նօէհրօօու ր^՚ւէհ բր՚ւրօէօ ԱՀՇ, հօ՚ւրժր^ր.
Տօէօ11՚ւէօ 1\Հ տէօրոօէ՚ւօոօ1 մ՚ւրօօէւ1՚ա1 բհօոօ.
1ոէշրոօէ & Շրոա1 օշօօտտ.
Iո^^^V^Ժս^^1^2էՂ^ Յոժ
թշրտօոտմ Տ€ր\ՂՇ6,
24 հօււր րօշօբէւօո
ոորէ րօօու տօրրև՚օ
1Հ։ր
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ԳԱՀԻՐԷԻ Հ Մ Ը Մ «ԱՐԱՐԱՏՍ՝ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ ԲՈՑԱՎԱՌ ՋԱՀԸ 

ԿԸ ՓՈԽԱՆՑՈՒԻ ՍԵՐՈՒՆԳԷ ՍԵՐՈՒՆԳ

Հ՜ Թղթակից
Հ ԳԱՀԻՐԷ

ՀԱԿՈՒՄԻ ԵՐԵԿՈՅ

տ ա 60 դայլիկ-ւսրծուիկներով,
Հ՝Մ Ը Մ–֊«Արարատ՝)՝)էւ հարիւրամեայ միութեան սկաու

նեցաւ Ապրիլ 2014-^րն, այն օրերուն երբ հայրենիքն ու Սփիւրւ՜ 
քը կ ոգեկոչէին ԼԸեծ Եդերւնի 99–ա մեա կը՝.

Արդարեւ, Զ որեքշաբթի, 23 Ապրիլ 2014֊//ն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~

«Ար ար ա ւո՝ծի ա կո ւմբին մէջ,

է,երկայ էին եգիպւոահայ թեմի Արւ ափնորդ Աշոտ էպս • Անա՜

ար//-ար են ո յշ -

եան եւ երէցկինը, էյ գիպւոոս ա~

պար Աիմոնեան, <իւսլ

«Ժ ուսա

իկին Աիմոն Ջամքերթէնեան, 
սյարուցիչ Պետրոս Ս՝իյւոիկեան,

Ձախէն աջ՝ Եգիպտահայ թեմի Առաջնորդ Աշոտ Եպս. 
Մնացականեան, «Յուսաբեր» Մշակութային Ընկերակ
ցութեան ատենապետ տոքթ. Սուրէն Պայրամեան, 
Եգիպտոսի մօտ Հ.Հ. արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
դոկտ. Արմէն Մելքոնեան եւ օրէնքի մասնագէտ դոկտ. 
Այման Սալամա մոմավառութեան եւ երթի պահուն։

ս

տոքթ– եւ տիկ– Աուրէն Պայրամեան, ՀՄ՛ Ը –Մ-՜^Ար ար ա տ՝>Հի

կայացուցիչներ, եգիպ
տական մ ամուլի թղթա

կիցներ, սկաուտներու ծը– 
նոդներ եւ աւելֆ քան 150 
ներկաներ:

գային իշխանութեան ան– 
դամներ, միֆա զգա յին

օր էն քի մաս

մ աԱյման Աալա ա տ մա–

դոկտ •

րու մասնադէտ դոկտ • 
Ա ոհա մմէ տ Աէֆաաթ,

տ ւււ
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԱՍՆԱ6

մէ պատրաստ/ 
Տեղի ո ւնեցաւ

կա ղմո ւեցա ւ ծադիկներով 

ծաղիկներ, որմէ ետք ներկաները ուղղուեցան մարզադաշ–

նորդուլժեասբ, դզպր բոցազարւ րյարոյղը, որպզս աԱԱար 
կրակի խորհրդանիշ՝, էյրթին մասնակիցները անցան տարա՜ 
ղաւոր ս կա ո ւտն եր ո ւ շա րքեր ո ւն րնդմէջէն՝. Ակա ո ւտն երը

յիշա տ ա

ներով ցուցատախտակներ յիշեցնելով դար մը արւա^ կա տ ա ր– 
ւած ջարդերու վայրերը՝, իյարոյկին շուրջ 12 ս կա ո ւտն եր ատ»ի ((Հքէօթեմէտեան» սրահ.

նա րհած պարիսպներ՝. 1Լյս արւիթով ներկաները ղետեղեցին 
ծաղիկներ, որոնք կը տրամադրուէին մո ւտքին՝. ՝^անի մը 
վայրկեանի ընթացքին, անմար կրակին շուրջ՝ միեութեանմ^ջ 

թեան որբերը» («Օւ՜թհՋՈՏ 01 է1՜16 Օ0ՈՕ01ԺՇ») վալերագրական 
տ ե ս եր ի ղ ր ՝.

Երիզի ցուցա դրո ւթենէն արւաի հա յեր էն եւ ա ր ա բեր էն լե~

ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 
ԽՄԲԱՊԵՏ ԵՂԲ. ԱՐԱ ՔԷՕՀՆԷԼԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

Ա
յսօր, այսւոեղ ներկայ ենք, ոգեկոչելու հա
մար Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակը։ 
Ոճիր մը, անմարդկային արարք մը, որ խլեց 
մէկ ու կէս միլիոն անմեղ զոհեր։ Թշնամին մինչեւ օրս 
կը մնայ անպատիժ։

Կը գտնուինք Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամ֊ 
եակի սեմին։ Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ հայու– 
թիւնը կը պատրաստուի արժանավայել կերպով նշե– 
լու 20-րդ դարու առաջին Ցեղասպանութեան 100–ամ– 
եակը։

Ջարդին, տեղահանութեան եւ հողի կորստեան 
կողքին, Ցեղասպանութեան լուրջ եւ մտահոգիչ հե
տեւանքներէն կփլլան անտուն ու անտէր հազարա
ւոր որբերը։ Մեծ Եղեռնի ցաւէն ու տառապանքէն 
երեք տարի ետք, սակայն, Պոլսոյ մէջ կը ծնի մանուկ 
մը։ Ան կը մկրտուի ջարդին արիւնով եւ կը կոչուի Հայ 
Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն՝ Հ.Մ.Ը.Մ., 
որուն պարտականութիւնը կփլլայ յաւիտեան ծառա
յել հայ ժողովուրդին, առողջ ու ամուր նկարագիրով 
հայ մարդը պատրաստելու նպատակով։

Արեւելքէն արեւմուտք, 105 մասնաճիւղերով 
Հ.Մ.Ը.Մ.ը, Ցեղասպանութեան օրերուն դարձաւ հա
զարաւոր որբերու ծնողքը, խնամողը, դպրոցն ու 
դաստիարակողը։ Անմեղ որբերը դարձան իր զաւակ
ները, իրարու կոչելով քոյր եւ եղբայր։

Մենք եւս, մեր կարգին, որպէս Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ, 
մեկնելով այս իրողութենէն, Ապրիլեան այս օրերուն, 
երբ մեզմէ անբաժան կը մնան մեր ծնողներէն թաց 
աչքերով փոխանցուած Ցեղասպանութեան տեսա
րանի զանազան դրուագներն ու յուշերը, այսօր, 
պատիլը ունինք երկար տարիներու ընդմիջումէ ետք 
յայտարարելու Գահիրէի Հ.Մ.Ը.Մ. «Արարատ »ի 
սկաուտական շարժման պաշտօնական վերածնուն– 
դը։

Մեծ Եղեռնին եւ բոլոր ժամանակներուն ինկած 
անմեղ զոհերն ու հերոսները նուիրեցին իրենց կեան
քը, ամուր պահեցին իրենց հաւատքը, իբրեւ քրիս– 
տոնեայ եւ իբրեւ հայ, որպէսզի մենք ապրինք ու 
մնանք։

Հետեւաբար, պարտինք ամէն գնով նոր սերուն
դին փոխանցել մեր պապերէն ժառանգած հայա– 
պահպանման դրօշը, ինչպէս նաեւ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի գաղա– 
փարաբանութիւնը, որովհետեւ կը հաւատանք որ 
կեանքը պէտք է շարունակուի ի նչ ալ ըլլան պայ
մանները։

Շնորհակալութիւն, որ ներկայ էք հսկումի այս 
երեկոյին։

Իսկ դուք ծնողներ, մեր 60 գայլիկ-արծուիկներու, 
արի-արենոյշներու եւ երէց-պարմանուհիներու մայ
րեր ու հայրեր, մեր երախտագիտութիւնը կը յայտ֊ 
նենք ձեր բոլորին, որ վստահութիւն ունեցաք մեր 
վրայ եւ ընդունեցիք որ ձեր զաւակները մաս կազմեն 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիքին։ Ձեր զաւակները մեր զա
ւակներն են, որոնք կոչուած են հաւատարիմ ըլլալ 
Աստուծոյ, իրենց ծնողքին, ծառայել ազգին ու հայ
րենիքին, միշտ օգնել ուրիշին եւ գործել իբրեւ պար
տականութեան գիտակից, արի եւ վեհանձն մարդ, 
աշխատիլ հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն իրա– 
գործման համար, միշտ պահպանելով հայ լեզուն, 
հայ մշակոյթը եւ ազգային նկարագիրը։

Յատուկ շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնք 
նեցուկ կը կանգնին մեզի եւ իրենց լուրջ մասնակցու
թիւնը կը բերեն սկաուտական շարժման յաջողու
թեան։ Անոնց անվերապահ նուիրումը բնական ար
դիւնքն է Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշին իրենց կատարած երդու
մին, հաւատալով Հ.Մ.Ը.Մ.ի նշանաբանին՝ «Բարձրա
ցիր բարձրացուր »ին։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԵԳԻՊՏՈՍ

ւսր ա ա ս ա

ոդելու յիշւս տ ա 
ան ւաւաարար

ւս–

Հ – Ս – Ա – Ս ■ –^1/ր՛ար աա»ր սղաուտաղաս շաբօ՜ուսբս պաշտօսա– 
կան վեբ ածն ո ւն գը (1"Ս0Ա|Յը ԼՈեսնել աՈանճ^ն)։

Աբենոյշ քոյր կարին կրպոյեան ներկայագո ւց րուցադրը֊ 
ւելիք տեսեբիզին մասին ւո եղեկ ութիւններ, որմէ ետք ցու՜

ՏՈՂԱՆՑՀ֊ԱՅՑԵԼՈ ՒԹԻՒՆ 
Ս ԳՐԻԳՈՐԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ

Հինգշաբթի, 24 Ապրիլ 2014֊// երեկոյեան ժամը Շ-ՅՕ֊ին, 
/■ ԸՍ–(ձԱբ ա ր ա ա՝)՝> ի սկւսուտական կազմը տ ո ղւսնւյքո վ 
,ւոք գոբծեր Գահիրէի Ս Ղրիդոր Լուսաւորիչ եկեղերւոյ

նին՝ յա բ գանքի իր տուրքը մատուրելու1

կ եր աս ա– Ե ղի պ ա ո սի, Հա յա ս տ անի եւ Հ Մ Ը-Մ ի սկաուաա կան դրօՀ ա
կակիրներուն, որոնց կը յաջոըդէին թմբկահարներ եւ ապա

հայ Պէզիկեան րնւուս

եկեղեցւոյ բակը, Հայկական Ցեղասպանութեան զոհ 
շ ա տ ա կին տ եղ ա ղբ ո ւած խաչքարին սւրմեւ յիշա տ ա

Տեղի ուներ
Խ աչքա ր ին

ԼԼւար ւոին, ս կա ո ււո ա կան շար (եմ ան յաբատեւման հւսմւս

Սրբացան Հօր մաղթանքներէն ու ահպանիչֆէն ետք՝ ներ–
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵՂԲ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ 
ՔԱՀՔԷՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 
(ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀԸ)

Հ 7՝աֆֆի Սիւլահեան
Հ ՀԱԼԷՊլ -

ցած է ՀՄԸՄ–ի սկաուտական

Փոքր տար իքէն ան անդամակ

կեր պո

րն տան իքին՝. Եղբ՝ Անդբ ա Նիկ

մ եղբայր Ան դրանիկ ՝Ըահ– 
յիս 2014-^ն, անժամանակ 

իր սիրելիներուն եւ Հ-Մ-Ը-Մ-ի մեծ

նահա տ ա կո ւեցա ւ Տէր Զ°բի

անդ ամներէն մէկը՛. Անոր համար ծառայութիւնը պարտակա

նո ւթենէ մը աւելի պարտաւորութիւն է ր ՝. Ան եղաւ միութեան 
օր ինա կելի եւ տիպար անդամներէն մէկը՝. Շուրջ չորս տարիէ 
ան կր ծառայէր սուրիական բանակին: Հալէպ ամէն ա յցելո լ– 
թեան ան կ արտայայաուէր, որ իր մահը բնական մահ պիտի

ա դրայ՝. ԷԼս րր սատատաղուըրոասբ ղա րռղք ողաւ 
թիլն յայտնելու ասպնթսկան այն երկրին, որ

.րդին տաււապեալ ղաւակները, մեծ հայրերն ու մայրերը՝. 
Եղբ՝ Անդրանիկ ՝Ը ահքէճեան ծնած է Հալէպ, 1991-^րն։

Մււայ–
Եղբ՝ Ան դրանիկի նահատակութիւնը յա տ կան շա կան այ/ 

իմաստ մրն ալ ունեցաւ, երբ ան յաջոբդեց ամիսնեբ արււթ իր 
խումբի նահատակուած րնկերոջ եղբ– *֊Լրէժ ՝Ըէշիչեանին, որ 
դարձեալ նահատակուեցաւ պատերաղմի ճակատին վրայ՝.

Սիրելի՛ Անդրանիկ, թնչպէս կարելի է մոռնալ

հայրենիքին՝. Մուն նահատա 
ապրինք՝. *Նահատակոլեցար

Անդբ ա նիկ։

ր իա կան

ա–

՝. իուն ֆիղիքապէս հեւււսցար

մեղմէ, բայց անթաււամ յիշատակդ պիտի մնայ մեր 
Արտերուն մէջ՝. Հողը թեթեւ գոյյ վրադ, սիրելի՛ եղբ–
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Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵԱՆ ՏՈՒՐՔԸ
Շարունակուած Բ. կողքէն

ջւսլեր անքո վ կ անդամակցի տ ա նիսկ, երբ ւսրւէթը կ ընծայ–

ըս–

տու պա շտօսներ եւ ղը ստա

նայ ԼԼո-աջնորդի աստիճան՝. 
ԼԼն էր մասնակցութէւնը կը

զւս ւո ըներ կն մկկը՝. Ազնիւ, 
համեստ, ընկերասկր, բա

րեկիրթ ու աշխատասկր եղ

բայր ւԼէկ^է քա ղ աքացիա–

թիւններուն եւ ընկերնե՜

գայ օրը, երբ երկիրը պիտի

ԼյաԿատաէլու եցս 
ա դ ա տ ա դ ր ո ւ մէ

ա ա ո ւ
կՒ

րիական բանակին–. Պա– կայն իր փափաքը տեսնե–

ներ ու եւ մէջ~մասնաճէւղա՜

մ կջ տ 

լողէ երկրորդ դէր^ը՝ Մաս

ւած կ ԱԵՄ֊Է շարքեր՝.
7/ ա Հ ա տ ա կ ո ւ ե ց ա ւ 

միշլիի մէջ իր ււ

Օգոստոս 2013՜^/5/,

կողքին անդամակց 
նաեւ Պատանեկան

ան դա մն եր կն մկ կը: Ան դ–

թիւնը պարտականս ւթենկ

տ ա ս

Բեսապ, 1962-^/1/։ Ան ճանչց

ուած կր ոչ մէայն Բեսապի,

նագըլեան ծնած կ Հա լկպ, 
1995-/7^։ Կ ակուղ թաթէկէ 
հա ս ա // կն ան մաս կազմած

թիլն մը՝. ԼԼն եդւսւ մէոլ– 
թեան օրինակելէ ել տիպար

ԵՂԲ՝ ԳԲԻԳՈԲ ԱՇՆԱ֊ 
ԳԸԼԵԱՆ֊ Գեդադկմ եւ

ԵՂԲ՝ ԱՆԳԲԱՆԻԿ ԲԱՀ֊ 
Բ ԷՃԵԱՆ֊ Ծնած կ Հալկպ, 
1991-^/ն։ Փոքր տարիքկն ան~ 
դա մ ա կց եց ա ւ ՀՄ Ը Մի 
սեաոլտաեան > ար ոերունԵՂԲ– ՎԱԲԳԱՆ ԱՆՏՐ– 

ԵԱՆ֊ Չարքաշ նկարադի–

ԵՂԲ– վՐիժ ԲիՇԻՇ– 
ԵԱՆ - Ծնա ծ է 1992-ին, Հ /77՜ 

խպ՝ Բր երկց երկու եղբայր
ներ ուն օրինակին հետ եւե– 

ճաս էյ դայլէդ եւ սւլաուտ՝. 
Ամիյո յժ եւ պարտաճանաչ 
եցբ՝ Պ՝րէդորր սէրեց միու՜ 
քեեւնր եւ դարձաւ անոր 
օր էն ա կ ե լի անդամներկն 
մկկը՝. Զինուորական ծա– 

ծո ղութէւններու (ես 
նակ, 16 Ապրիլ 2014-^/ն։

1994-^ն, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Բեսա– 
պի մասնաճիւղի վերակազ– 
մութեան արւաֆին օրկն էսկ 

աճիւղի պա– 
ներկն մկկը 
տ ա ր ե շր ջան - 

ճէւղէ Սկաուտ • իք որհուր - 
դէն՝ ԼԼն էր մասնակցու

թիւնը բերաւ մէջ֊մասնա՜

յէս 2014-^րՆ։

կէ ծւսրւա–

բայց տիրող պայմաններուն 
բերումով եղը– Ան դրանիկ 

չոբս տարէ՝. ԷԼՆ դարձաւ ան՛ 
կեղծ ղինուորը հայրենիքին՝.
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16 Արայէս ԳՌՃՃ-էն՝. ԵՂԲ ԳՐԻԳՈՐ
ԳԻԶ.ԻՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հ Կարօ Աւագեան
Հ ԱԹԷՆՔ֊

Շրջան

մր աշխա–

ԵՂԲ– ԿԱՐՕ ԱՍՏՈՒՐ֊ 
ԵԱՆ՜ Եղբ՝ Կարօ Աստուը– 
եան ծնած կ Հա լկ պ, 1982– 
էն՝. Ընտանէքէն մէակ մանչ 
զաւակն կր ան՝. Փոքր 
րիքէն սիրեց երդն

աո ւտ

Ը՝Մ՝Է Յունաստանէ րն տան քր

տնցնող Ապրէլէն դւեբախտոլ–

ս ա–

տ

տա~

Կ՝րէզոր Գէզէրեանր՝.

Կ՝րէդոր Կ՝էզէրեան ծնած ու մ եծցա ծ Կ՛ 
Կ՝ոքէնէոյ մկջ՝. Յաճախած կր Կ՝ոքէնէոյ

նով եւ տպաւորէչ կատարողութեամբ էր 
մեներգներով ան կը ճոխարնկբ հաւաքոյթ– 
նեբր եւ ձեռ.նաբկնեբու յայտագէբնեբը՝.

Եղբայր Կ՝րէդոբ յօբէնած կբ սկաուտա– 
կ ան քանէ մբ երդեր, որոնք շարունակ

տեւբնաւ շէբ ^երւաբաս (ԼՀՀա ւա ր եւս ե» ր շո լ– 
քկն՝. Փոքր տարէքկն ան դործօն մասնակ– 
ոո ւքժեւն բերած եր Հ.–3՝Ր՝ տատանեն ա ն եւ

արւաջէն բանակումէն քայլեր

ուս ած ե Հ Մ Ր Մ հ Կեորոնա–

բաւ մէջ –մւս սն աճԷւղա յէն 
տողանցքներու, ազգայէն 
եւ տօն ական արւէթներով 
կազմակերպուած ոդեկո՜

Պատանէ տաբէքկն ան անդամադբուած կբ 
ՀՄԸՄ է, նախ ոբպկս մաբզէկ, ճկուն 
ֆութպոլէս տ, եւ ա պ ա ս կա ո ւտ հասնելո վ 
խմբա պետ է աստէճանէն՝. Եբբ էբեն յանձնը– 

երգաբանէն մկջ, Փկյրութ, 1987։
Անշուշտ, բոլոբր կր յէշեն էր յօրէնած 

սէրայէն հանրածանօթ երդերը <^Սէ ամա–

ան ստանձներ դայլվւկ– 
անկկ ետք ամբողջու

դ ը ո ւթէ ւնն եը ը 
բաբճբ պւսԿելող՝. Լևյս երդերը ճայնադրյբ– 
ւած են Փկյրութէ մկջ եւ մեկնաբանուած են

օբէնակելէ եղբայր
թեան մեծապկս

անձն ա–
երդեր կր սորվեցնկր դա յլէկն եը ո ւն, վայե–

տա

պէ Աէւլկ մանէկ շրջան էն 
մէջ էնկած րւո ւմբէ մը

համբոյր տէկէն Լո 
Սէրվարդ Տկր Խաչ 
նէքկն, ընտանեկան

ս

Եղբայր Կ՝բէդոբ շնորհալէ ձէըքերով 
ւ\ մբն կբ– Ւր յա տ կ ան է շն եբ կն կբ գծադ–

2014-^Խ
քեր, տեսարաններ էր դըէչվւն տակ կեանք 
կր ստանայէն: (էամանակէն, ան նկարա

զարդ պարբերաթերթէ մր մկջ լոյս ընծայել

15 Յունիս 2014

տանէքներ կազմերէն եւ նուէրումով լծուե

կ ունենալով էբենր ծնողնեբը՝.

Եղբայր Կ՝րէդոր էր կեանքէն րնթարքէն 
ոծեո մեյտ որւսես ն ո ւեր եա / ճ ♦//'♦-

էն քն ա շէյ ա տ ո ւ
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ՍՈՒՏՈՔՈՒ
Հորիզոնական եւ ուղղահայեաց 9 շարքերով եւ սիւ

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

Պատասխանը' յաջորդիւ

Նախորդին լուծումը

8 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 7
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

յսԱՉ ԲԱՈ. ԹԻՒ 215 ԺԱՄԱՆՑ

ւած մա կդիը - Պաա մական մայրաքաղաք մը - 
կ ա նդնի ր։
7. Զայնւսկիրյ դիրեր ~ ԼԼըական անուն - շանա–

8– հյօսք մտիկ ընել - Ամբողֆովին:
9– Խմիչքի ւո ես ա կ (հակ–) - թւսքուն պայթո ւցիկ։

10– Պարտիզպանի զործիք - ուցւսկւսն ածական - 
Սպասուած ւիըկիչ -
11. կ՝եր իշխանօր կն - Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ի նաիյկին մամուլկն։

15. Աերդկյ Միոնովիչի կ

տ ա
թիւն։

ո ս ա ա

18. $ արիք - (իխտական պ աւո ասխան - վայրի երւյկ
- վրաբար հասկցի ր։
19– Եղելութիւնը ա րււս ր կա յա կւսնօր կն արմեւորող

- կ՝արդաւաճի:
- Ըն տ ան իքի

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
աւանի ա/ւա

տանի ահաբեկեալ վար չա պետն եր կն:

2. վա զգկն Շ ո ւշան եանի ՀհՂ՝ ի չերն եբր^> - Արաբ իշխան - Շ ին Ց)կյնի եր բեմն ի ղին–

ա -

մեմ։
ո տ :

թ թենիսմկն։ ճ
9– ^այմանակ ան - Տարածքի միաւոբ - Ակկը - կերպասի լայնք։

11– Հոլովակերտ մասնիկ - Ողիմպիական դրօշին Ափրիկկն խորհրդանշող օղակը 
- թուաբանութեան հասարակ կոտոբակին վերի թիւր - խարազն։

Ջ

վայրի ոչխար - Ւրաքեան լրատու գործակալութիւն։

Պատրաաոեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ



ՃԱՆԱՉԷ-Ք
ՍԱՐԳԱՐԱՊԱՏԻՑ

ՍԵՐՈՒՆ ԳՆ ԵՐ
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