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հ օ րո 6 ո ©է րո 6 ո. օ րց
ԽՄԲԱԳԻՐ

Վիգէն Աւագեան

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 
Սեւան Նազարեան (Ֆրանսա), 

Սեղա Պէշլեան-Սաղպազարեան, 
Մարօ Քէշիշեան (Արեւմտեան 

Մ. Նահանգներ), Յակոբ 
Խաչատուրեան (Արեւելեան 

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

Յովհաննիսեան (Հայաստան)
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

Ռրիգորիս Պողարեան 
Պատրիկ Կիւլպէնկեան

Աբօ Մոսիկեան

ԹԵ ՐՆ ԻՔ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
էջադրում - Արշօ Պալեան 

գրաշարութիւն - Շողիկ Պոյաճեան 
ՇօԽսր ՏօթօրՁէւօո - Բհօէօցր37սրշ

Բձ^1ձ73Ո
Կողքի Ձեւաւորում Տպագրութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

■ Խմբագրական 2
■ Անդրադարձ 3
■ Արձագանգ 10
■ ՄասնաճիւղԷ Մասնաճիւղ 20

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

■ Միջազգային
■ Մանկապատանեկան
■Տարբեր Հայեացքով

16
38
40

ՀԱՍՑԷ 
Պուրճ Համուտ, Նոր Մարաշ 

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

Տ–րոՅւ1։ րոՁրշւց@հօրոօո6էրո6Ո.օրց 
Բ.Օ. 6օճ։ 80486 8. հՅրորոօսժ, 

ԼօԵյոօո

Ռ/Խրշւց
ՏԲՕ1Հ7Տ 1Ա/\Օ/\21հ18

ՑՐՒՔՒՄ-ՎԱՃԱԳՔ
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

ԲԱԺԱՆՍՐԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 

կը ստացուի անձնական 
բաժանորղագրութեամբ։ 

Լիբանանէն դուրս թերթին 
բաժանորդագրութիւնը 

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



ԿԱՐԴ ՈՒ ԿԱՆՈՆ

Ի
նչք ա՜ն կը խօսուի կարդ ու 
կանոնի մասին։ Ինչքա՜ն 
շատ ծնողներ, կրթական 
ու միութենական պատաս
խանատուներ կարգ ու 
կանոն կը յանձնարարեն իրենց դեռատի 
պատանիներուն։

Արդեօք մեր տուներուն, դպրոցներուն 
եւ ակումբներուն մէջ կարգ ու կանոնի կի– 
րարկումը գոհացուցի՞չ է։

Պատճառներ ունինք թերահաւատ ըլ
լալու այս մասին, որովհետեւ ազգային 
մեր յատկանիշներէն մէկն է... կանոնա– 
սէր եւ կանոնապահ չըլլալը։

Օրինակներ թուելու կարիքը կա՞յ։
Յիշենք միայն մեր անճշդապահ եւ ան

կանոն ժողովները։ Յիշենք մեր անկանոն 
եւ թափթփած աշխատանքները։ Յիշենք 
մեր «աչքը բաց» անկանոնութիւնները 
խճողուած ձեռնարկներու, պսակի, նոյն– 
իսկ թաղումի պաներուն։

Թուե՞նք նաեւ մեր անձնական թէ միու֊ 
թենական գործի կանոնազանցութեան 
մանրուքները, «այսպէս ալ կ5 ըլլայ, այդ֊ 
պէս ալկկւլլայ»ի մեր «լուծումները»...

Ուժի, ժամանակի եւ նիւթականի ինչ֊ 
քա՜ն մսխում կը կատարուի այդ վաքը 
կարծուած անկանոնութիւններէն։ «Ամէն 
բան իր տեղին ու ժամանակին» առածը 
կարծէք իր իմաստն ու հնչեղութիւնը 
կորսնցուած է այլեւս մեր ականջներուն մէջ։

Լատիներէնը եւ անկէ ծնած եւրոպա
կան բազմաթիւ լեզուներ կարգ ու կանոն 
իմաստով ունին ժւտշւբհոս բառը։ Բառին 
արմատը կը նշանակէ նաեւ աշակերտ։ 
Հետեւաբար, կանոնապահութիւնը կը նը– 
կատուի կենցաղավարական կրթութիւն 
մը, զոր աշակերտը կը ստանայ իր ուսու

ցիչէն կամ պատասխանատուէն, հնա
զանդութեան կարգով, հետեւողականու– 
թեան ճամբով։

Կարգ ու կանոնը պատանիին ու երի
տասարդին կու տայ վարժութիւնը ճանչ– 
նալու լաւն ու արդարը։ Ան կը ներշնչէ 
ձգսաւմը ուրիշներուն չընելու այն՝ ինչ որ 
պիտի չուզէինք որ ուրիշները ընէին մեգի։

Կարգ ու կանոնը կը յղկէ մարդուն նկա– 
րագիրը։ Կը կրթէ եւ կ9ազնուացնէ զայն։ 
Կարգ ու կանոնը մարդը կը դարձնէ տէր՝ 
իր ժամանակին, իր ֆիզիքական, իմացա
կան եւ նիւթական հարստութեան։ Ան կը 
հանդիսանայ հիմնաքարը հանրային բա
րոյականին եւ զսպիչ սանձը՝ գայթակղե
ցուցիչ փորձութիւններու։

Բոլորին պարտքն է յարգանք ու սէր 
տածել հանդէպ կարգ ու կանոնին, մինչեւ 
իսկ՝ սոսկալ անկէ, որովհետեւ դժուար եւ 
խստապահանջ բան է կարգ ու կանոնի 
պարտադրանքներու հետեւիլը։

Կեանքի մէջ, մեծագոյն դժբախտու
թիւները կը ծնին չափազանցութիւններէ, 
ծայրայեղութիւններէ եւ անկանոնութիւն– 
ներէ։ Դարերու փորձառութիւնը հակառա
կին վկայութիւնը չի տար։

Պէտք է սիրել կարգ ու կանոնը, սիրել 
չափաւորութիւնը։

Պէտք է յարգել կարգ ու կանոնը, յար֊ 
գել այն սկզբունքներն ու իտէալները, 
որոնք մեզմէ աւելի երկար կեանք ունին։

Ու նաեւ՝ պէտք է գործե՜լկարգ ու կանո
նով։ Օրէնք, չափ ու չափանիշ ճշդել մեր 
ծրագրածներուն եւ աշխատանքներուն 
համար, որպէսզի մեր կեանքը ըլլայ իսկա
կան զարգացումի կեանք, տեւական 
բարձրացումի կեանք, տեւական գոհու֊ 
նակութեան եւ երջանկութեան կեանք։
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ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԻ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱՅ 

ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱԵ ընդհանուր միութիւնը
- Բ.–

Տոբթ. Շահէ Ենիգոմշեան
ԼՈՍ ԿԱԹՈՍ, ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱ թային կազմակերպութիւն է։ իր

Հ.Մ.Ը.Ռ.Ի ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

ԵՒ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

տոԼլոս ր Ս ե 
դա ղ ութն եր աստ

երիտասարդ կա զմա կեր պո ւթիւն կ եւ որպկս ան դա մ կ րն~ 
դունի նոյնիսկ 4-6 տարեկան փ ոքր իկներ ը։ Որքան կանուիյ

բոքոբ մքւութիւններն

դեր ա կա տ ա ր ո ւթիւն ունին տարբեր դաղութներու մկջ հո. 
ցի դաստիարակութիւն ջա մբե լո ւ ա չէսա տ անքին մկջ՝. կե 
մը նոր կարւոյցներ , ինէսլիսին կ «311*էհՈ§հէ 7\1*Ո՜1Շ1՜11Ջ», սփի

/այ յանձնարւու հայը դարբնելու եւ անոր հայերկն իյօսակցա– 

աստ ա տ անքր ունի

նպաստ

յւսրդութեւսն հայեցի դա ս տ իր ա կո ւթեւսն կը 
աստանի հետ լփուելու արւիթներ րնծայելով։ 
ս րււս յո ւթիւն ունեցող պատանեկան եւ եր իտ ա–

Ս)Միութենական այլազան ծրադիրներու միջոցով հայեցի

սարդադաս ս ա Լլ ա ր դ ա Լք ր Կրսեաղաս Լլարւոյցեերե ես ՀհԾ • Ի՛ր 
երիտասարդական միաւորները՝ Համազդայինը՝ Հ՝ք՝–Ը՝Մ՝ը> 
Հայ Ե կեղեցին–/ծՕ՝Հ 0) եւ Հ-Մ՝Ը՝Մ՝ը՝

աուտական գիտ ելիքն եր ո ւ ճամբով արտաղպրոցա

իարակութեան իւնդրին պւստշաճ

գտնել, որովհետեւ

ատ ա նի-եր իտ ասար դու թի1֊ ն ն եր գրա– 
չխատանքը՝ ապա զանոնք հայկական

շրջանակի մկջ պահելր՝. ԼԼրււսնց թերագնահա–

ա տ ա

կազմակերպութիւններր ունին որակական եւ 
քանակական տարբեր ցուցանիչներ՝. Ներկւս~

ներու մկջ ալ՝ Հ-Մ՝Ը՝Մ• թկ՛ ^այ ծնողներու եւ

թկ պատանիներու

ա տա

աաա
ա -

թիլն։ ^ատ՜

ու այսօրուան իյնդիրներուն աո.
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այն ենթադրութեան՝ թէ ներկայիս օդտադործուող՝ հայերէ– 
նով դրուած սկաուտական դա ս տ իա ր ա կչա կան գիրքերն ու 
դիտելիքներ ը հասկնալի են սկաուտներու կողմէ՝ սխալ է 
ջա խջա խիշ մեծամասնութեան պարագային՝. Ախալ է նաեւ 
այն ենթադրութիւնը՝ թէ ներկայիս՝ Հ–Մ՝ԸՄ՝ի սկաուտներն 
ու մարզիկները ա չխա տ անքն եր ո ւ ընթացքին միմիայն հայե

րէն կը խօսին՝.

ութեան նահանջը կը վերադրուի ա յերէն լեդոլի գործած

մուտքի ՀՄԸՄական կառոյցները կը տանջՈլին՝. ՀՄ

ԸՄի Արեւմտեան Սփիւռքը կը ն եր առն է Արեւմտեան եւ 
Արեւելեան Միացեալ Նահանգները՝ Գանատան՝ Արմանթինը՝ 
Աւստրալիան եւ էւրոպայի զանազան շրջաններու երիտա

սարդ անդամները՝. Հայախօսութեան իմաստով՝ յարաբերա– 
բար պատկերը աւելփ լաւ է հ^անատայի եւ Ֆրանսայի մէջ՝.

Ընդունեյով հայախօսութեան նահանջին հա մադա ղո ւթա– 
յին փաստը՝ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ մտադրած է իր անդամներուն հայերէն

երկու տարրեր րնկերային հոսանքներու՝–

Փիրողութիւն է՝ որ արդի (եողովրդադրական ւի ո ւի ո խո ւ~ 
թիւնները ա րւաջն որ դած են Ս ւի իւրւքի հա յկա կան կարգ մը 
գաղութներու դիմադիծի փոփոխութեան՝. Այս մէկը նաեւ 
արւաջնորդած է հայկական տարբեր են թա մշա կո յթն եր ո ւ յա– 
րւսվացման եւ ինքն իր մէջ մեկուսացման: Այս իրողութիւնը 
ս տ եղծ ած է միասնականութեան պակաս եւ միջ՜ան դա մ ա կան

ուղղութիւնն եր ով՝. Այդ ո ւղղո ւթիւններ էն մէկն է հայ լեգու 
դործածութիւնը՝. Մօտեցումը դործնական է եւ չի նպատա

կազը եր հայախօս ո ւթիւնը պար տագր ել բո լո ր ին ՝ այլ ան– 
գամներու մօտ հայախօսութեան ենթահող պատրաստեր. Հ Մ՝՜ 
ԸՄ՝ի ռազմավարական մօտ եցո ւմն է քաջալերել հա յեր էն

ա– 
ա–

ցումը եւ մայրենի լեզուի դո 
գէթ հպա ր տ ո ւթեան զդացո ւ

որպէս հասարակ յայտարար՝.

Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ կ արտայոլացնէ նաեւ մեր գաղութներու 
պատկերը՝ ուր խառն ամուսնութիւններու թիլի աճը՝ Հ ա– 
մաշխարհայնւսրլումը եւ հաղորդակցութեան արդի միջոցնե՜

օս ո ւթեան ՝ դիտ ա կցր– 
ան եւ ա զ զ ա յին հպարտութեամբ մեծցող 

հայերու պատրաստութեան չորս բաղադրիչները հետեւեալ–

դաստ

Միջին Արեւելքի մէջ՝ ՀՄԸՄի ընտանիքը ( 
կարգ մր մարղիկներ) տակալին հայախօս է՝ սա

ներն են՝~

տ ա

լեդո ւո վ) կը հաղորդակցին իրարու հետ ա շխա տ ան քա յին

բ)Այդ ա ղո ր դա կցո ւթիւն ը

թեան՝.

ո ր ա կին

տաս

Այս աշխւստա

2* ճշդել երկլեզու միջավայրե

րու յատուկ հայախօսութեան (հա

յերէն լեդուով հաղորդակցո ւթեան) 
նուազագոյն չափանիշները՝ ան~ 
դամներու ա յն հատուածին հա

մար՝ որ (չկոտրտուածդ հայերէնի 
մակարդակ մր ունի :

մա կցո ւթիւն ր կր բա

տայայտուելու այլազան մակար

դակներէ՝ ծրադիր մր պիտի մշակ–
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ա շխա տ անքներ ա ա–

ներուն րնթացքին հա յա խօս ո ւթեան (իբբեւ 
հաղորդակցութեան միջոց հա յեր էն լեցուի 
խօսակցական գործածութեան) նուազագոյն 
հաւեանե> ո. մա սն ա ւո ր ա սա ր սեաուտաեան

լ՛) ԼԼպահո վել ու պատրաստել դաստիա

րակչական պա տ շաճ նիւթեր հայերէն լեղուով 
ու րարւամթերքսվ, բայց սկզյբնական շրջանին 
եւ ժամանակաւոր կերպով նաեւ ոչ-հայերէն

թեան այդ նպատակին՝.

• Փորձառու դաստիարակներ մեղի կ րսեն 
թէ հինգ-վեց ա մ ս ո լան րնթացքին, շաբւպ 
ՄԷԿ ԺԱՄ աշխ

կրնան տառաճանաչ կրնան՝. Եթէ նիւթերր հ
թէ ոչ<

Այ

չէ–՝՝ կարեւորր սիրցնելն է՝.

^Այս յօդո ւածին նպատակը հայերէնի իյօսակցական կամ 
դրական գասրնթացքի մանրամասն առաջարկներ ներկայացը–

կարեւորագոյն միջոցը մանուկ-պւստանի-երիտասարդ–

Այս նպատա 
/ եո ո ւա ռե տ

թիւնր պիտի վ ս տ ահո ւի ս կա ո ւտ խմբա պետ եր ո ւ եւ մա ր ղիչն ե– 
րու, փորձառական կիրարկումով (|311օէ |31՜0յՇԸէՏ)։

4– Հայերէն լեղու դասաւանդել Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի անդամներու՝.

ա • Այլ մՒութիւններու հետ գո րծա կցա բա ր քննել թէ 
թնչպէս Հ-ՄԸՄ՝ կրնայ սկսիլ արտադպրոցական հայերէն

Սյսինքն իրենք պէտք է մասնակից դառնան դաստիարակիչ 
գո րծ ո ւն է ո ւթեան, իրենց մտածելու եւ ապրելու ձեւը բուրե

ր՛ •֊ԼեբլուԾել լժդ ո ղ \ո ր դաստ 
ցական միջավայրի պատշաճ գաս լ յ

ամրապնդուի՝. Միջոցներր ղ ան աղան են–՜ բա ռա ր ան, համա– 
կա ր գիչ, համացանց, խտասալիկ եւ արդի արհեստադիտոլ– ւագոյն պարագային հայերէն յեղուն կը գործածեն իբրե

թեան բադկացոլցիչ րոլոր միջոցները՝. Երդերու եւ թաղերու 
ճամբով ուսոլցումը հաստատոլած ուրիշ միջոց մրն է՝.

ա րւո ւԱյս նպատա

բրօյշշէտ)։
փորձառական կիրարկման (թ11օէ

մնին

կը խօսին հայերէն, այսինքն դործնապէս չեն հասկնար հայե

ա ո

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

^դի յատու

ելի հանգիստ զգան 

բ) Մշակել աշխատանքային յատուկ ծրագիրներ, որպէսղի 
ոնք քաջա լեր ո լին հայեր էն ր գործածելու սկաուտական եւ 

սուցիչ, եկեղեցի, կաղմակերպութիւններ: Ռազմավարական 
իմաստով, սակայն, հայեցի դաստիարակութիւնը պէտք է ու– 
նենայ իրապաշտ պատկերացում եւ ծրագրուած քադաքակա

նո լթիւն՝. ԼԼրդ, կը թելադրոլի որ

մէջ դպր ոցա կան կրթ

լս ո ւտ ա կ ան նշանակ-պէճ մը)՝. դաս տ ստանայ համահաււս~
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ջնահերթ նշանակութիւն՝.

1ԸԱՌԱԸՁ

բիւրէն եւ դպրոցական դբ ա ս եղանն եբ էն ան~

ՓԼԼրւաթյահերթ եւ կարեւոր ն կա տ ո ւէ 
յեցի ոգիով ա պբ ել ո ւ եղանակը, անհաւո 
կեանքին մէջ գիտակցուած հայկւսկա

Փ^իա ղո ւթն եր ո ւ 
տ ա դպբ ո ց ա կան ու մի կա ղմա կեր պը–

սկաուտական, արուեստ Լերդի կամ եըւսժըշ՜ 
տական դպըոց, պարաիւումբ), բայց սկսի կա~

ա–

տաբիքէն (6 տա ա–

• ինչպէս դպբոցական դաստիաբակութեան պա բ ա դա յին, 
ա բ տ ա-դպբ ո ցա կան դաստիարակչական կարւոյցնեբու յա՜

■ԱՍ ■ տաբեղասցս, Կետ ռւո ղա ղա ս ցսրպոց,

ա ր եւմտ եան Սփիւրւքի եւ այլուր բնակող փոքբիկնեբուն 
կ ընծայէ աղգային ո դի եւ պա տ կանելիո ւթեան ղգացո ւմ 
մշակելու մթնոլոբտ, այս ձեւով կանուիյ տաբիքէն եւ իւրաց

ուած վաբժ՜ութեամբ ղիբենք կապելով հայութիւնը յուղող

իյն դիբն եբ ո ւ՝.

ՀԷԼբտւսղ պբոցական դաստիաբակութեան ծիբին մէջ, նոյ– 
նանման ա րւաքելո ւթիւնն եբ ո վ ուղեկից կա ղմ ա կեր պո ւթիւն– բա ււսբ աբ ո ւած շէ Սիջին ԼԼբ եւելքէն

ԷԼբ տ ա դպբ ո ց ա կան ծիբէն նեբս, ա– թեան կաբկինը ընդարձակել դէպի րոլոր են թա մշա կո յթն ե~

Հայեցի դաստ

ծում, ՀՄԸՄ ունի գործնական մօւոեցում, հետեւեալ ձե~ 
ւո վ

պատանինեբբ իբ

մ օտ

շարքերը ն եբ գբ ա ւելո ւ,

կին յաջողու 
ւս շիւ ատ ան ք է լ բ տ ա ց ա & եբ բտ ա - 

(7օսէհ Ըօսոտշ1օրտ),

պատշաճ վճաբումի կբ կարօտի՝.

111~

Հայեբէնով դիւրին արտայայտուող ան՜

լով հայաիւօսութեան մակարդակը բաբձըացը– 
նել անոնց մօտ, երիտասարդ իւմբապետնեբու 
կողքին փոբձաաոլ, ^այ լեցուին ծանօթ

(եմՇՈէՕրՏ) օման–

Ոբդեգբելով նոբ քաղաքականութիւն

լոր պատանիները եւ եբիտասաբդները՝. Հ-Մ՝՜ 
Ը Մ ասիկա կրնայ ծրագրել մի^-միութենա–
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ի մա սնա լո ր ի ՀՕՄ՜խ Հւսմազդայինի եւ 
Սեծի Տանն Կ իէիկիոյ Կ ա թո ղիկո ս ո ւթեան 
հետ ոոոծակոուքմեամո։ Ա/րւ ձեւուէ, հա /-

ա–

Լյման կա րւո յցն եր եւ ուղեկից մթու

թիւնն եր հա լան ա բա ր տալիք եւ ըսելիք 
պիտի ունենան ա ր տ ա դպր ո ցա կան հայեցի 
դաստիարակութեան համակարգի ստեղծման մասին՝. Յաջող 
րւազմա ւէա ր ո ւթիւն մը կր պահանջէ լայնաիւոհութիւն, ուժե

րու համադրում եւ համագործաէլցո ւթիւն՝. ԷԼրտադպրոցա– 
կան դաստիարակչական րւա զմա ւէա ր ո ւթիւն մր մչա կելո լ՝ 
գործադրութեան ուղեցոյց մը ունենալու եւ այս գծուէ իր դե~ 
րակատարութիւնը յստա 
նելու համար՝ Հ՝Մ՝Ը՝Մ\ 
հետեւեալները– -

• ԼԼրտազ պրոցական կո ւթեան հաւէ՝ահւսււււ- 
է՝ր փոխանցել ազդային

Համազգայինի եւ ԼԼզգա յին ԼԼո.աջնորդա– 

խմորը՝ ա ր տ ա դպր ո ց ա կան ա չա կեր տ ո լ– 
թիւնր՝ իսկ ւէերոնշեալ ազգային կարւոյցնե~ 
րր զաստիարակներու կորիզը (գա ս տիա–

ար տ ա

յեցի դաստ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ իր ծրագիրը ներկայացնէ եւ իւորհրդակցութիւններ 
ունենայ Գալուստ կ իւլպէնկեան Հիմն ար կ ո ւթեան Հայկա

կան Համայնքներու աժ՜անմունքին հետ՝ Ազդայթ Աււաջ՜ 
ն ո ր դա ր անն եր ո ւ՝ ա զգային այլ կառոյցներու 
թիւններու՝ ինչպէս նաեւ հայեցի դաստիարա ա–

այլ կարւոյցներոլ

է-եշ տո ւթիւններ ր 
ա տ ա ր ե ւ ՀՕՄ-ի, (Շար. 2 եւ վերջ)

^ւէհ էհ© շօրոթ16րո6ոէտ օք
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սկղբունքով, որն ՀՀարա՝)՝)յիր ու 
սելի է։

(Լա րթխ՝) իր հաստատ գերադա–

իւրաքանչիւր ոք կարովդ կ դառնա լ ձեր կա զմա կեր պո ւ~ 
թեան ան դամ եւ դա անվճա^ր կ։

՜ Անդւսմւսգրման տես անկիւն իր կա զմա կեր պո ւթիւն բ բադ 
ե եւ֊ՈԱՀբանձեւ֊Ոե արւա^՝. Ան դա մ ա դր ո ւմն ի ր ա կան ա րն ո ւմ ենք 

րեկան եր եիյան երն ա շխա տ ո ւմ են5 տարեկան

ա րււսջին տա

ներ, իսկ աղջիկները արծուիկներ՝. 12-16 տ ա ր իքա յին իյմրում 
տղաները կոէւում են արիներ, աղջիկները արենոյշներ, իսկ

, աղջիկները պարմանուհիներ՝. ^Լ/շեմ, որ կա զ մա կեր պ

լժեանը յօօ՜արաղաս են անդաս ադրւուս եւ դարող են րանդա

րած պահի դուրս դա լ այնտեղիր՝. Երեխւսներն ամսական 
իրենը դո ր ծ ո ւն կ ո ւթի ւնն եր ի, յաճախումների համար չեն 

դասշաԼլաս ղ 1ՍՍ-ՕՍՍ դրաս՝. Ծստադ ղ ա ս ղ ս բսչ, լօ՜ղ որտսղ 
են ծ ա խս ւո ւմ այղ ան դա մա վճա րն եր ը գնւում են դր են ա կան 
պիտ ո յք , եր կար րն դմիջո ւմն եր ի մա ման ա կ նրանր համար նա՜

Այսօր, եթկ ֆին ան սա կան աջակցութիւն չունի կազմա

կերպութիւնը, նրան դմուար կ դոյատեւե/րւ ^ուք հովանա– 

նակութեան, ունեն նիւթական միջողներ, հանդկս են դարիս 
բարերարութեամբ՝. Յս^որդ ֆինանսական օղակը ծնողներն 
են, որոնք մամանակ առ մամանակ օմանդակում են՝. Միւս 
աղբիւրն կլ դր ա մա շն ո րհն երն են՝. Չնայած, պկտք կ ասեմ, որ 
մեր 1լաղմակերպութիւնը, միւսների հետ համեմատած, աւելի 

ներով՝. Հ ԱԱԿ ■ր նախորդ տա– 
լ ակ՝)՝) դրամական ֆոնտիր ստա– 
ողարանք աշխատել ընկերային

խնամքի հաստատութիւններում նպատակ ունենա/ով րնկե– 
րային համարկում ապահովել տեղի երեխաների համար՝.

րի «Խաղաղութեան սո

Ընդհւսնրապկս /ր՞նչ կատաբոլւ^ սկաուտներն

իրենց երկրի հասարակական կեանքում:

- Փսրձում ենք ա շխա տ անքն իրականացնել ման կա պա տ ա– 
նեկան եւ երիտասարդական դա շտ ո ւմ՝. է խելով տար իքա յին 
առանձնայատկութիւններիր սկաուտներն իրենր հասարա

կական ա շխո ւ(եո ւթիւն ը դր ս եւո ր ո ւմ են տարբեր օդա կն ե֊ 
րում ի նպաստ մեր հա ս ա ր ա կո ւթեան՝. Արի՜արենո յշներն 
առաջին հերթին ներդրաւուած են ծառատունկերի, տարածք– 
ների մաքրման աշխատանքներում, որով ւիորձու մ են իրենր 
դրսեւորել րնկերային ճիշդ անհատներ՝. իսկ երիտասարդ

ներն աւելի շատ մասնակրում են տարբեր քննարկումների, 
հանրօդուտ աշխատանքների՝. Սկաուտական կա զմա կեր պո լ– 

ւանի քաղաքաշինական խորհրդի, որի մկջ մտնում են մի 
շարք կառոյրների ներկայարուրիչներ եւ կաղմակերպում են

- կ ա զմա կեր պո ւթիւն ր դո րծո ւմ կ հասարակական հի– 
.նքով եւ մնայուն եկամուտի որեւկ աղբիւր չունի՝. Հ–Ա՝~ 
՚փ պիւտճկն դոյանո ւմ կ ան դա մ ա վճ ա րն եր իր, անհատ 
իր ա տ ո ւն եր իր՝. ԼԼնձինք, որոնք մեծարել են կազմակեր– 
ւթեան մկջ, հասել են որոշակի դիրքի ու ոչ պակաս հեդի–

Ակաուտո ւթիւնն արտա դպրոցական, կամաւորական, 
ապառազմական, ինչպկս նաեւ ապաքաղաքական շարմում 
կ։ Այդ դկպքում ինչո*ւ, երբ խօսւում կ շարժման մասին, բո–

•աւլան դառոյր ^՜։ Աստ 
ձեզ, ինչո3 ւ կ մարդկանց մօտ 
նման կարծիք ձեւաւորուեր

կազմակերպութեան մկջ 
մ ան կա պա տ ան եկան տ ա բ իքն 
ինքնին հասկանալի կ, որ քաղա՜ 
ռաեան ուոոուածուեկեւն տե եա– 

կան խորհուրդր, որը սկաուտա~ 
կ ան գործադիր մ ա ր մին կ եւ 

որը կազմակերպութեան վար

չական մ ա ր մինն կ, չափահաս 
անդամներիր կ բաղկացած՝. Ան– 
ձո, ոմ 18 տաոեևանեո ոաոձո կ

մակերպութեան անդամ կ, ապա

սկաուտութիւնն իր կենսաձեւն

Բայց դա որելՒցէ կերպով
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սանքին։ Մեր կաղմակերպութեան մկջ անձր կարող 
նկացած կուսակցութեան անդամ եւ կարող կ լինել

ՀհԾ– Ւ-ր Կետ ս ո յ ս ա ղ ա ս ա ց ս ե լո ւ Կաբցբս, ապա րյօսքրս 
ս կզբո ւմ նչեցի, որ կա ղմա կեր պո ւթ իլն ր 1989 թ• ին վերահիմ

նադրուեր։ Աա կարեւոր ն բ բո ւթիւն կ, քանի որ սկաուտական 
կա ղմա կեբ պո ւթիւն բ Հայաստանի արւաթւն Հանրապետու

թեան տաբածքում եւս գործել կ մինչեւ 1923 թ–։ Խ ո բհբ դա յին 
կարգեցի հա ս տ ա տ ո ւմից յետոյ կազմակերպութիւնը դադա՜ 

ջացաւ։ 1995-^/ն, Հ-ԼԼ-Ս Կ • ը, բացարւապկս դրուելով ա պաքա֊ 
ղաքական եւ ապւսրւաղմական հիմքեբի վբայ, յայտ նեբկա՜ 
յացրեց դառնալու Հ ա մա չէս ա բհա յին Սկաուտական Հյւսբծ՜– 
մ ան անդամ։ Եթկ որեւկ քաղաքական ո ւղղո լած ո ւթեա մբ

Հրատարակւում են <^էյս գայլիկ եմք) եւ <մյԱ սկաուտ եմ՝)՝) 
ուսուցողական ձերւնարկները։ Ովք^ր են հեղինակները, րն~

դո րծ ո ւն կ ո ւթ ի ւն ը՝

չղա դարեց սփիւրւքեան կարւոյ–

թեանը,

ե բ եիյ ան եր բ

դաստբարաղւուս ։ ԼոՇս-րս ղազ– 
մակերպութիւնբ վերահիմնադրր–

.ո ր ո ւթիւնն ունկր։ Ո 
իբելով Ափ իւրւքի պատ–

կ եր պո ւթիւնն եր ր պատկան ում
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նաըկներ են

մ կ պատասխանս։

տուին զարգացնելու իր գիտելիքնե–

դէրքն

մա կեր պո ւթեւսն նորագիր անդա– 
մին՝. կ ուզենամ անպա յման յիշա–

ասձյ ոզ յա ը ա բեր ա զա սօ ը ղ ս 
բացբել կ իր գիտելիքը, փորձ

Հ ի մն ա կ ան ո ւ մ

է, իլը աքանչիւր անձ կարող կ ձեռք 
բերել եւ ընթերցեր Աակայն այն ոչ 
թկ սկաուտի սեղանի գիըքն կ, այլ 
ս կա ո ւտ-պա տ ա ս խան ա տ ո ւի : Հրա՜

տակեմ կա զմա կեբ պո ւթեան նշա

նաբանը, ա յն կ (Հթաբձբացի՚բ– 
բաբձբացբու՝^)՝. ԼԼյս ինքն պատաս

խանատուն, հանոէս ս ա ։ ո ։1 որաես

թերցողները եւ դրանք ինչք ան ոՐվ 
են օգնում ս կա ո ւտ ո ւթեան տարած– 
ման գործում։

~ <թյԱ գայէէկ եմ՝հ եւ <^էյ ս սկաուտ 
եմ՝)՝) ո ւս ո ւցո ղա կան ձերւ՜

թիւնը, հմտութիւնը՝.

Մարտի %7-ին կայացած կառավարութեան նիստում գոր

- 2001-^րն քձիւրականում արւաջին անգամ կազմակերպոլ– 
սնր հող յա տ կա ցո լեց եր կ ա ր ա մա մ կ կ տ վ ա րձա կա լա կան 
ուն ռոմ, ոոե >ո9անաեներում Հ, •//•//• (/ • ր սեսեո եր ճամրա–

ծադիրը որոշում կայացրեց Երեւանի վարչական սահմանում ԼԼ յնուհետեւ, տարի

ւունքով տրամադրել կաղմակերպութեանը։ Վեր^ն տարինե– 
րին եւս տրամադրուել կր հողամաս խաղահրապարակ կա– 
ռուցելու նպատակով։ ինչպկս կք օգտագործելու տարածքը։ 

ներ շարունակ բաւական բաբեխիղճ վեբաբերուելով իրեն 
տրամադրուած տարածքի հետ կաղմակերպութիւնր կարո

ղացաւ վաստակել կառավարութեան վստահութիւնը՝. Լ/աը– 
գիկ նկատում եւ գնահատում են կաղմակերպութեան կատա–

ատա

տաս

եւ այլն՝. ^լւա ա

շըջանո ւմ, ո ր ր կա ռա վա ը ո ւթեան 
վերտին ո ը ո շմ ան համաձայն հա–

թ ՚՛ յ ւ ւ. ււյ ււ է • Լ– ս • ւյ լ ՚

իրենց յատկացուած 1 հեկտարում 
մամանակին կատաըել են բոլոը 
Ո-եւոատնտեսաեան ա > եյատան ռնե~

ւեց տարածքը, որը պկտք կ ծառայի 
պատանիներին ու եըիտասաըդնե՜ 
ըին բնութեան զրկում կենսագոր–
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Արւաջյէկայում է°նչ ծրագրեր ունէքՀ

~ Ակաուտական կազմակերպութէւնր գործում է հետեւ֊ 
ր Լյեոսյ– խմռաաետական ևւոոհուրոո 5֊7 հոււուո ռաոկա–

գած մարմէն է, որը տա

եակներով–. Սյլյ սլահէն մենք եզրաւէակում են ք ա րւաջէն 
երւամսեակը եւ պատըաստւում յաջո ր գէն–. ք^ոլորովէն 1/եր~ 
ջերս Ապըէլէ 18-էն, սկաուտն երր մեծ շուըով նշեւյէն էրենդ 
օրը– Այնուհետեւ անւյկաւյրեւյէնք սկաուտական դէտելէքայէն 
քննո ւթէւն, որը շատ կարեւոր էր ա դ ր աձո ւթէւն է։ Մօտ 70 
երեխայ տուերէն էրենց երկըորդ աստէճանէ քննո ւթէւն ը–.

պուեւյ համահայաստանեան արշաւ գէպէ Աարդաըապատ–. 
Մեր ամենահետաքրքէր ծրագրերէւյ են մէաւորայէն բանա

նս ւ մնեո ո սկաուտական ճամուսրնեոր–. Ււոա ռանտհւո մեա– 

տական ճամբարը–, փուտով $ո ւլէսէ ձ^-էը մէնչել Օգոստոսէ 

որէն աննաէււսդէպ թուով սկաուտներ են մանակրելու՝. Մ°տ 
800 պատանէներ եւ երէտասարդներ բան ա կ ման մէջ են լէնե՜ 
լու՝. Նշեմ, որ այս տարէ Դեկտեմբերէ %-էն լրանում է կազմա~ 
կեբպութեան վերահէմնադրման 25-ւր/մեակը, որէն մեծ չոլ–

՚էյտշշտ խտէ տէտբտ օ^օ.^ օ-ոձ էԽ Ըօ֊րշ

ռօւ՝տւ
Րս11 օք ժարրրւշ, 
Մօտէ€քս11յ ժտշօրսէտժ 36 րօօրոտ 
աւժ 6 տաէշտ ^ոէհ ւո(1^1ժսՀւ1 
հշօ֊էտՀ/օմր շօոժւէւօոտ^, 
ժւրշշէ աշշշտտ էշԽբհօոշ հոշ, 
ւոէշրոշէ շօոոշշէւօո, րոսսԽր, 

հօ% օ֊ոճ տսէ(մ11է6 ՈՀ
Բասէշ հսէհրօօրո ^էէհ հսւրժր^շր. 
Բհշ տսւէՅՏ շտւ սշշօրորոօժօմշ 
3 ՕՀէսմէտ օր օ քօրրս.1^ 
րՀէհ բօրշոէտ օոժ 2 շհՕձրշո.

աքօտ@թ^ւ11օո–աօոշտՋս.շօրո 
ձձԴձ^-թՁ^ււօո՜աօււշտՅԱ-շօա
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Բ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Եթէ արւաջին հանգրուանը յատկանշոլեցաւ եւրոպական 
երկիրներու ձա խո ղո ւթեա մբ եւ ^ար դ՝>՝>ո վ, ապա երկրորղ. 
հանգրուանը ա մեր իկեան խումբեըու ձախողութեանց 
սկիզբն էր։ Չիլիցիք փ են ա լթին եր ո վ տեղի տուին Պրազիլի 
դիմաց։ Ոսրուկուէյցիք պաբտուեցան Աոտրիկէզի ո լո մ պ–

իայէն։ Հոլանտացիք վերջին վայրկեաններուն վերջ դրին ^եք– 
սիքացիներու յոյսերուն եւ դուրս ձդեցին զանոնք։ Ֆրւսնսա– 
ցիք հան դիս տ յաղթանակ մր տարին ^էյիճերիոյ կազմին դէմ։ 
Պելճիքացիք դժուարութեամբ, բայց գեղեցիկ մրցումով մը 
յա ղ թեց ին Միացեալ Նահանգներուն։ Արժան թինցիք շատ 
դժուար յաղթանակ տարին ^ոլիցերիոյ դէմ մրցումի երկ 
րաձգման վերջին վայրկեաններուն ։ ՝՝ք՝ոսթւս Աիքա ոսնաս- 
տան մոոումե 120 ժա ւրեեաններո աւաոտեռան հաւասաոոլ– 

ա~

տանը։ Ղ՝երմանացիք եւս քիչ մը դժուաըութիւն ունեցան Ալ՜ 
ճերիոյ կազմին դէմ եւ. վերջին վ ա յր կեան ին կարողացան 
յա ղթանա կը։

թկ իր ներկայացուցած հետ աքրքր ա կան ո ւթեա մբ կամ 
կար դա կով, այլեւ իր անն ա խա տ ես ելվի եւ անա կնկա լ մեծ 
գիւնքո վ։ հաւանաբար ասղսդս Ա ո լոո.ւս սդ դսրս ա սացը Տա– 
մակիրն անդամ չէր երագեր թէ Գերմանիա կրնայ նման ար

դիւնքով զգետնել Պրսյզիլը՝ Սրցումին արւաջին կէս ժամուան 
րնթացքին ստեղծուեցաւ այն տպաւորութիւնը, որ պրազիլ– 
ցիք դաշտ ներկայացած էին պա ր տ ո ւելո ւ համար։ Անոնց 
յետսապահ գիծը խայտարւակ մրցում մը ներկայացուր։ Անոնք 
կ՝երմանիոյ նշանակած կոլերու ժամանակ փոխանակ պաշտ– 
պանելու պարզապէս հանդիսատեսի դեր աւլած էին։ Աւելին, 
Պ՝երմանիոյ մարզիչ էով մւսրզակւսն բարձը ոգիով, դադարի 
ժամանակ իր մարզիկներէն պահանջած է յաւելեա լ կոյեր 
չնշանակել, այլ պարզապէս մնալ զգօն ել պահել յաղթանակը։

Երկրորղ մրցումը, որ իրարու դէմ կը հանէր Արժանթինն

Արծանթինեան կազմը ներկայացուր մրցաշարքի իր լաւա

գոյն խաղարկութիւնը։ Անոնց յետսապահ դիծր յս^ս ղեցա ւ 
չէզոքացնել հոլանտա 
զոյգը՝ Եբկուստեք ստեղծուեցան արւիթներ, սակայն արժան– 
թինցիք աւելի վտանգաւոր էին։ Մբցումի 120 վայրկեանները 
աւարտեցան արւանց կոլերու։ ճակատադրական փենալթինե– 
րու ժամանակ նժարը թեքեցա ւ Արժան թինի կողմը եւ անոնք

Գ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

3-4ՐԴ ԴԻՐՔԻ 1ՐՐՑՈՒՄԸ
Արւաջին մրցումը իրարու դէմ կը հանէր ֆրանսան եւ Պ՝եր– 

մանիան։ 3)րանսացիք հին վրէժ մը ունէին Պ՝երմւսնիոյ կազ

մէն։ Անոնք 1982-^7ն եւ 1986-^/1/ կիսաւարտականին պարտը– 
ւած էին գերմանացիներէն։ Մրցումի արւաջին վայրկեաննե– 
ր ո ւ ն նշ անակուած կոլր եղաւ ճակատագրական։ ^իերմանա– 

ա– ա

ա~

Երկրորղ մրցումին, Պ ր ա զ ի լի կազմր դժուար բայց կարե– 

պարտուբրեասբ։ ԷԼսոսք տազաւըս շսբրւսւբլած յ՝սրս ասըոյ պար

տս ւթեն էն, կրեցին երկրորղ ծանր պարտութիւն մը։ Արւաջին 
քսան վայբկեաններուն, երբ աբդիւնքր 2՜0 էր, կարծուեցաւ 
իժէ պիտի կրկնուի կ՝երմանիոյ մրցումին պատկերը։ ք^արե՜ 
բախտաբար այս անդամ պրազիլցիք կարողացան աւելի ներ

դաշնակ խաղով մեծ պարտութենէ մր խուսափիլ։ Միայն 
մրցումին վերջին վայրկեանին երրորղ կոլ մը ստանալով 
անոնք դլխիկոր հրաժեշտ տուին իրենց կազմակերպած մոնտ– 
իալյին։ Հոլանտացիք գրաւեցին երրորղ դի^քը՝

մին քո լո մպիա ցիք չկարողացան ներկայացնել այն բարձը ու 
գեղեցիկ խաղարկութիւնը, որ նախապէս ունեցած էին՝ 
Պար տուելով անոնք հրաժեշտ տուին մոնտիալիւն։

էյրրորղ մրցումին, Արժան թինի կազմը Պ՝երմւսնիոյ նման 
կանուխ կոլ մը նշանակելով Պ ելճիքա յի ղէմ յաջողեցալ շուրջ

Պ ելճիքացիք ութսուն վայրկեան յարձակեցան, բայց ապար– 
դիւն։ էքեսսի եւ ընկերները յս^ս ղ եցան դիմադրել ու յաղթել։

ւէերջին մրցումին, հոլանտացիք 120 վայրկեան տիրապե

տեր ին ^ոսիա Աիքա յի վրայ եւ բազմաթիւ արւիթներ չկարո

ղացան կոլի վերածեր վձոսթա ուիքացիք եւս ունեցան արւիթ– 
ներ: շքակատագրական ւիենալթիներով հոլանտացիք յաղթե– 
ցին եւ վերջ տուին ոսթա իէ իքա յի ոդիսականին։

ԿԻՍԱՒԱՐՏԱԿԱՆ

մէնէն ան մո րւան ա/ի մր ցո ւմն եր էն մէկը պի՜ 
յ ր տ ա կան ի Պ ր ա զիլ~<իեր ման իւս մրցումր, ոչ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ 1ՐՐՑՈՒ1ՐԸ / ԳԵՐՄԱՆԻԱ ԱԽՈՅԵԱՆ
Պ՝երմանիա–Արժանթին մրցումը կրկնութիւնն էր 1986-^ր եւ 

1990-^7 աւարտականներուն։ Անոնք երրորղ անդամ ըլլալով 
իրարու դէմ կու գային աւարտականին։ <իերմանացիք զգոյչ 
էին Աեսսիի յարձակումներէն, իսկ արժանթինցի յետսապահնե՜ 
րը լաւապէս կը կատարէին իրենց դերը։ Արժանթինցիք երկար, 
շատ եր կար ժամանակ պիտի չներեն Հիկո ւէնի, որ բ եր դա պա~ 
հին հետ արւանձին մնալով աճա պա ր եց եւ զնդակը հարուածեց 
բերդէն շատ հերւու։ Հյման երկրորդ արւիթ մը չներկայացաւ ար– 
ժանթինեան կազմին, իսկ երբեք պիտի չներկայանայ Հիկուէնի։ 
Մրցումին առ.աջին 90 վա յր կեանն եր ը հաւասար աւարտելէ ետք, 
կէս Ժամ երկարաձգման ընթացքին ակներեւ էր որ արժանթին՜ 
ցիք որոշած էին երթալ բախտի փենալթիներուն։ Աւսկայն կոթ– 
ցէի դաշտ ներկայանա  լր ամէն ինչ խանգարեց –. Մրցումի աւար

տէն քանի մը վայրկեան ւսրււսջ ան գեղեցիկ կոլ մր նշանակելով 
տիտղոսը պարգեւեց կ-երմանիոյ, որ իր պատմութեան մէթ չոր՜
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ՄՈՂյՏԻԱԼԲ
ՌԻՒ ԵՐՈ Վ

- 64 մրցումներու րնթացքին նշանակուեցան 171 կո– 
լեր (միջին հաշուով 2.67 կոլ իւրաքանչիւր մրցումի)։ 
Առաջին հանգրուանին նշանակուեցան 136 կոլեր, երկ– 
րորդ հանգրուանին՝ 18 կոլեր, երրորդ հանգրուանին՝ 5 
կոլ եւ վերջին չորս մրցումներուն՝ 12 կոլ։

- Առաջին հանգրուանին առաւելագոյն թիւով կո– 
լեր նշանակուեցան Բ. խմբակի մրցումներուն ըն– 
թացքին (22), իսկ նուազագոյն թիւով կոլեր նշանակ– 
ւեցան Գ. խմբակի մրցումներուն (12)։

- Առաւելագոյն կոլեր նշանակող կազմը եղաւ Գեր– 
մանիա (18 կոլ)։ Նուազագոյն կոլեր ստացող կազմը 
հանդիսացաւ Քոսթա Ռիքա (2 կոլ)։

- Առաւելագոյն կոլեր ստացող կազմը եղաւ Պրա– 
զիլ (14 կոլ), իսկ նուազագոյն թիւով կոլեր նշանակե– 
ցին Քամերուն, Հոնտուրաս եւ Իրան (մէկական կոլ)։

- Մրցաշարքի կոլ-սքորըրը հանդիսացաւ քոլոմպ– 
իացի ճէյմս Ռոտրիկէս։ Ան հինգ մրցումի րնթացքին 
նշանակեց վեց կոլ։

- Մրցաշարքի ամէնէն կանուխ կոլը նշանակեց 
ամերիկացի Տէմփսի, Ղանա-Մ. Նահանգներ մրցումի 
30-րդ երկվայրկեանին։ Իսկ ամէնէն ուշ կոլի հեղինա
կը դարձաւ ալճերիացի ճապու՝ Գերմանիա-Ալճերիա 
մրցումին 121-րդ վայրկեանին։

- Մրցաշարքին առաջին կոլը նշանակեց պրազիլ– 
ցի Մարսելօ, Պրազիլ-Խրուաթիա մրցումին 11-րդ 
վայրկեանին, իր բերդէն ներս։

- Մրցաշարքին առաջին փենալթին նշանակեց 
պրազիլցի Նէյմար, Պրւսզիլ-Ւսրուաթիա մրցումին 71– 
րդ վայրկեանին։

- Մրցաշարքի ամէնէն կանուխ փենալթին նշա– 
նակուեցաւ Պրազիլ-Հոլանտա մրցումին 3-րդ վայրկ
եանին։ Փենալթին նշանակեց Վան Փերսի։

- 64 մրցումներէն 51 մրցում աւարտեցաւ յաղթա
նակով, իսկ 13 մրցում՝ հաւասարութեամբ, որոնցմէ 
եօթն՝ սպիտակ (0-0)։ Չորս մրցումներ աւարտեցան 
վիճակաձգութեան փենալթիներով։

- Քամերուն, Աւստրալիա եւ Հոնտուրաս իրենց 
երեք մրցումներն ալ աւարտեցին պարտութեամբ։ 
Վերոնշեալ երկիրներու կողքին, ճափոն, Անգլիա, 
Իրան, Ղանա, Ռուսիա եւ Շարաւային Քորէա ոչ մէկ 
յաղթանակ արձանագրեցին։

- Երկու մարզիկներ՝ գերմանացի Թոմաս Միւլըր եւ 
զուիցերիացի Խերտան Շաքիրի դարձան հէթրիքի 
հեղինակներ։

- Գերմանացի Միրոսլաւ Քլոզէ Պրազիլ-Գերմանիա 
մրցումին երկրորդ կոլը նշանակելով դարձաւ մոնտ– 
իալներու պատմութեան լաւագոյն կոլ-սքորըրը՝ 16 
կոլով։ Նախորդ մրցանիշը կը պատկանէր պրազիլցի 
Ռոնալտոյի (15 կոլ)։

- Առաջին հանգրուանի աւարտին եւրոպական 13 
կազմերէն միայն վեցը յաջողեցան անցնիլ Բ. 
հանգրուան։ Ամերիկեան ցամաքամասէն Հոնտուրաս 
եւ էքուատոր դուրս մնացին, իսկ մնացեալ կազմերը 
անցան Բ. հանգրուան։ Ափրիկեան երկու կազմեր 
կարողացան անցնիլ Բ. հանգրուան։ Իսկ Ասիոյ ներ
կայացուցիչներէն որեւէ մէկը Բ. հանգրուան չանցաւ։

- Հոլանտա, Քոլոմպիա, Արժանթին եւ Պելճիքա 
իրենց առաջին հանգրուանի երեք մրցումներն ալ 
աւարտեցին յաղթանակներով։

- Ախոյեան Գերմանիոյ կողքին, Հոլանտա եւ Քոս
թա Ռիքա մնացին անպարտելի։

- Ամենամեծ արդիւնքով յաղթանակը արձանագ
րեց Գերմանիա՝ կիսաւարտականին Պրազիլի դէմ, 
7-1 արդիւնքով։ Նշեալ արդիւնքը մոնտիալներու 
պատմութեան մէջ, կիսաւարտականներու րնթացքին 
արձանագրուած ամենամեծ արդիւնքն է։ Այս ար
դիւնքը նաեւ Պրազիլի կրած ամենածանր պարտու– 
թիւնն է թէ7 մոնտիալներուն եւ թէ առհասարակ ֆութ
պոլի իր պատմութեան մէջ։ Այս արդիւնքը նաեւ ամե
նամեծ արդիւնքն է, որ կազմակերպիչ երկիր մը կը 
պարտուի իր դաշտին վրայ, մոնտիալի մը րնթացքին։

- Կոլառատ մրցումներ եղան Ֆրանսա-Զուիցերիա 
(5-2), Հոլանտա-Սպանիա (5-1), Հոլանտա-Աւստրալ– 
իա (3-2), Արժանթին-Նիճերիա (3-2), ՊրազիլՔամե– 
րուն (4-1), Քոլոմպիա-ճափոն (4-1) եւ Ալճերիա-Հա– 
րաւային Քորէա (4-2) ճակատումները։

- Գերմանիա հանդիսացաւ եւրոպական առաջին 
երկիրը, որ յաջողեցաւ ամերիկեան ցամաքամասին 
վրայ ախոյեան դառնալ։ Այժմ եւրոպացիք աշխարհի 
ախոյեանութեան տիրացած են 11 անգամ, իսկ հա– 
րաւային ամերիկացիք՝ 9 անգամ։
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՀԻՐԷ

Յոբելենական սյյ^րեդարձի կազմակերպիչ 
յանձնախումբը գեղարուեստական յայտագրին 
մասնակցած արուեստագէտներուն հետ։

ԳԱՀԻՐԷԻ Հ.Մ. .Մ.–«ԱՐԱՐԱՏ»Ր
ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԵԿԱՆ

Հ Թղթակից
Հ ԳԱՀԻՐԷ

Ե գիպտ ո ս ի հիլրրնկալ ափերուն վրայ՝.

Հետագային, Հայ Մա ր մն ա կ ր թ ա կան Ընդհանուր Մի 
թեան դրօշին տակ, իբրեւ անոր ա րւաքելո ւթեան հաւատալ

1 914-^ն, Կ՝ահիր կ ի մէջ, խումբ մը հ աւատաւոր մար– 
գասէր երիտասաըդներ , դ լիսա ւո ր ո ւթեա մբ Ատե– 
փան Ամիրայեանի, կը հիմնեն <^ԼԼբաբատ՝>՝> մա ր դա–

եակի տար/՚ն։

Այս նշանակալից ա րւ
երկսեո. մաբ զիկն եր ո վ,

բը ձեււնարկներու շա րքո վ մր Հ 
նշել <(ԷԼրարատ՝հի յոբելենական ւ 
Այդ ձերւնւսրկներու շարքին արւա

թի, 26 Աունիս 2014-^ն, Հելիոպոլսոյ (հուսա

ր՛ եր » ա ե ո ւ մոե «/■ եւ Ա– Կ՝ա ր ա ոա > եան՝ֆ սրա–

հին մէջ։

կազմակերպիչ յանձնախումրին հրաւէրՒն 
րն դա րւաջե լո վ ձեունարկին ներկայ եղան 
Ե գիսլտ ո ս ի մօտ ՀՀ– արտակարգ եւ լիազօր 
դ ես պան դո կտ • Աբմկն Մելքոնեան, Եգիպտա

հայս ց Արւա^նորգ Աշոտ Եպ ս– Մնացագանեան,

դամն եր, Աղեքս ան դր իո յ Աղդային իշխան 
թեան անդամներ, եգիււլ տ ահ ա յ մարդակ

կան ներկայացուցչական դկմքեր՝.

ա–

ա–

ս
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՁհլ

ւանանէն հր ա լիր ո լած երգիչ ԷԼրարատ Ահար ոնեան, ար

ու աղէտներ &ա նթ Տիչչէքէնեա ն եւ 3արութ Պրրնճեան։

Հանդիսութեան սկիղբը, օրուան հանգիստ վար քոյր Սօսէ 
աո ւեւսն-Պ ա ւրամեան ճ Ս• լ Ա •–<ԼէԼո ա ր ա տ՝)՝) // անուն ու/ րա~

րի գալուստ մաղթեր ն եր Լլան եր ո ւն, ոգեկոչեց յիշատակը 
«ԷԼր ա ր ա տ՝>՝> ի հիմնադիր սերունդի նոլիրեալներուն եւ յարա

տեւութիւն մա ղթեց <(.Ար ա ր ա տ՝Խ ի միութենական դործ ո լ– 
նէութեան, հայութեան դոյապայքարի ճամրուն վր ա յ բարձը

Աղեքսանղրիոյ Սզգա յին իշխան ո ւթի ւնն եր ը, ^ահիրէի ու~ 
ս աբեր՝Խ Մշակ ութային Ընկերակցութիւնը եւ Հայ կապոյտ

պա ր դեւն եր ո ւ։

ա տ ո ւո ւթիւն–

ա–

Մեծապէս ողջունելի էր եգիպտ ահա յ րոլոր միութիւննե–

ներ կա յացո լցիչներ ո ւն մասնակցութիւնը յոբելենական

այս ձերւնարկին։ Պ՝ահիրէի Հ-Մ• Ը ■ Մ• ՜^-Նուպար՝>՝)ի վարչու

•֊Լարճքր Լլատար ՀհՍ • /. Ս ՝՜^Լերարատ»ր ղարչուլժեաս եւ 
յո բելենա կան այս ձերւնարկի կագմակերպիչ յանձնախում

բին, որոնց անմնացորգ նոլիրարերումով կարելի եղաւ յաջո– 
ղութեամբ պս ա կել ճաշկերոյթը, արժանանալով բո լորին

թեան անունով ատենապետ Սիրայը §եփոյեան ինքնատիպ 
յուշանուէր մը յանձնեց յոբելեար Հ-Մ ՝ Ը ՝Մ ՝՜^1Լր ա ր ա տ՝)՝> ի

գնահատա
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՔՈՒԷՅԹ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆՐ

ւաւ ա

ի 3. նեըոբեաշ
Հ ՔՈՒԷՅԹ

տո ւթեան 96 –ամեակին: Հանդիսութեւսն պատւոյ հիւրն էր 
■^ուէյթի մէջ Հ.Հ. հիւպ ատոս ԼԼրմէն Աարդիսեան՝.

Ներկայ էին գաղութին պատկան մարմիններու ներկայա

ցուցիչները, Հ ■ Ա՝• Ը ֊Լք՝• ական քոյրեր եւ եդրայրներ, ինչպէս 
նաեւ մօտ է)00 հանդիսականներ՝.

Փարււստօնին հան դիս ա ւո ր բացումը կա տ ար ո ւեցա լ

Ը՝Մ՝ի իսկական նպատակն է չարքւսչ, 
կաըգապահ, վեհանձն հայ պատանիին ու 
պարմանուհիին մօտ զարգացնել հայրե– 

ցո ւմն երը՝.

Ւյօսօ ա

երիտասարդութեան մօտ կր զարգացնէ 
ազգային արժ՜էքներ հա յկ ա կ ան մտածե

լակերպ, հայեցի դաստիարակութիւն եւ

ա ս տ ա

Սյս ա ո-իթո վ մասնաճիւղին ս կ ա ո ւտ ո լ– 
թիւնը ներկայացուց կոկիկ յայտագիր մրէ 
որ ընդգրկեց բուրդ, ձերւային աշիյա– 
տանք, մարտական մարգաիյւսդեր, արւա–
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ 1Ո1111.11Քհ1–
~—■  ----------- -------------■-- - ՃՃ-. ՜ ...-. ..

ֆփն բոյմ օգնութեան ներկայացում՝ երդ՝

ա ա ա

աո-ւս

թը.

Հնչեց շեփորաԱ լծորդեց տողանցքը՝.

խումբը՝ որ առաջնորդեց Հ Ս• Ը -Ա'• ական

անց ան արիները՝ արենոյշներն ու դա յյփկ–

Անոնքները՝

դիմաց։

Ա յնուհեւոեւ ա ս տ իճ լաաւ

լս ո ւ տ ա

ջլ,ն ելոյ–

թեա ն 96 ՜ամեակին 
թեան՝Խ շքանշանո 
ւոաոքւնեո մեուե/եա 

կրնկրը յանձնելու համար

տ ա

հհո պո ւյոա ս ար տ ա ս ա ս Ծյ ո ւ Տ ա Ս ար ւրա– 
րււսւոօնին փակման խօսքը՝. Հայր Սուրբը

թեան ա ւա ր տ էւն ՝

ա՜
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իր խօսքին մկջ նախ

ու պատգամին, կոԼ ո ւղղելո ւՀ ներկաներուն եւ մանաւանդ

կերտող

ւսււս Սայիս 28-Հ7
ս երու.նդին, հերոսներուն ու նահատակներուն,

Ապա,

մը ւ՚ււ՚՚՚յ ոլ այԴ արմկքնեբուն ի սպաս

այր Սուրբը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի արւաքելութեան անդրադարւնալով

որոնք հիմնեգին Հայաստանի

ու

Հայր Սուրբը աւելցուր,

Փարւատօնը վերջ դտաւ (Լէք ա րւսթ նահատակէ) քայլեր գով՝.

Տհօ6Տ, 
քծտհւօո ^ԸԸ6ՏՏՕՈ6Տ 
& <3ւքէ 1է6րոտ

8օսրյ Ւ1Ջրորոօսէ1 - Օօրտ –/\րրո©ու8 Տէրտշէ - 8օ79€1յւ9ո 8Խց.
8©ւրսէ - ԼշԵձոօո

161. : 00961-1-248554, Բձճ : 00961-1-248556 
1\1օԵ.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

Տ–րո9ւ1։ հրՁէօհ@ցօ1ծ6որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հր9էշհԵօ7@հօէրոՅւ1.շօրո

հ. հւ. տօրծօյւ^ս & շօ.
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ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ 

շրջանային ՍԵՄԻՆԱՐ ՌՈՒՍԹԱՒԻԻ մէզ

Հ՜ Թղթակից
Հ ԵՐԵՒԱՆ

ևրնաւ դրամաշնորհսւյին իր ծրադիրր ներկայարնեչ \՚՚1 0 ք5

ք^ոլոր եր կ իրն եր ո լ « իյ ա ղ ա ղ ո ւթեան սուրհանդակները՝)՝) 
ա յց ե յ եց ին ի)՝ո ւս թա ւիի դպրոցներկն մէկը՝ ուր հւսճերի մամա՜

~Ծ Օ ու նրսրլյ, ^Լր ա ս տ ա սր է 
մկջ տեղի ունեցաւ Հա մա 
Սկաուտական վարժումի 
կան շրջանի ազդային սկ 
կազմակերպութիւններու ղեկա վա րն ե~

քա ցաքին

ա՜

ա -

րը։

Սեմինարր րնթարաւ դրական մթնոլորտով՝. ԼԼզ~ 
դային սկաուտական կազմակերպութիւններու 
ներկայարոլցիչներր ներկայացուցին իրենց աշի/ա– 
տւսնքները, որոնց միջոցով կատարուեցաւ շրջանին

Ակա ա ո // սեմինա ր ի մասնակիցներուն կւստարեց

յութիւն ունեցող թերացումները՝.

Սիամամանակ տեղի ունեցաւ ցանցի րնդլայն– 
ման եւ «///աոաոուքժեան սուոհանո.աենեո՝Խ նաՒսա–

ա տ ա -

դրո ւթիւն ր եւ յորդորեր աւելի ա շիտ յժ րւլւսլ՝. իսկ 
շրջանային դրասենեակի անդամ Տ՝ Ամիկովսկայա 
բացատրեր այն րն թւս ցքը, որուն միջոցս վ իւրաքա՜ 
նիլր ազդային սկաուտական կազմակերպութիւն

տՒն տեղւոյն դպրոցականներուն հետ՝.
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԼ

ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 39-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ 
ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 

ԲԱՐՑՐ ԽԱԵԴԱՎԱՌՈՒԹԵԱՄԲ
Տարիներու աւանդութեան համաձայն, Յուլիսի 

առաջին շաբաթավերջը յիշատակելի եղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
Արեւմտեան Մ. Նահանգներու ընտանիքին համար։ 
Արդարեւ, ամիսներ տեւող մարզական հաճելի ու հե
տաքրքրական մրցումներէ ետք, Նաւասարդեան 39– 
րդ մարզախաղերը իրենց աւարտին հասան յաղթա
նակի պարահանդէսով, փակման հանդիսաւոր տո
ղանցքով եւ ժողովրդային փառատօնով։

Նաւասարդեան 39-րդ մարզախաղերը վայելեցին 

տէր եւ տիկ.Պետիկ եւ Մարօ Ֆերմանեաններու նա
խագահութիւնը։ Տարուան «Տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ա– 
կան»ը հռչակուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վար
չութեան նախկին անդամ եղբ. Համլէթ Չրախճեան։

Այս էջերով ներկայացուած նկարները խօսուն 
վկայութիւնները կը հանդիսանան Նաւասարդեանի 
փակման գեղեցիկ մթնոլորտին, տպաւորիչ իր տո
ղանցքով եւ խանդավառ իր փառատօնով։
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ՍՓԻՒՈ-ՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐԸ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐ. ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ՆԱԽԿԻՆ ԱՆԴԱՄ ԵՂԸ. ԳՕԳՕ ՊԱԼԵԱՆԻՆ ԿԸ ՅԱՆՁՆէ 
Հ. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

ԵՒ ԶԱՅՆ ԿԱՐԺԱՆԱՑՆԷ ՅԱՏՈՒԿ ՄԵՏԱԼԻ

ստ

քաղաքացիութեան ա

շատ

ա–

ահայ անուանէ գործիչներուն Հ՝Հ՝ քաղաքացի 
նձնագիր յանձնելու իրաւունքը՝.

տաս ա

նախարարութեան ոսկէ մետալով՝. Հ<Պ՝օգօ Պալեանը այն եզա

կի հայերէն է, որ մասնակցած է վէիէթնամի պատերազմին՝. 
Ջայն կը ճանչնան թէ՛ Աւիիւրւքի եւ թէ հայրենիքի մէջ, եւ Հ՝Հ՝ 
քաղաքացիութեան անձնագիրը հայազգի ւյ։ո11^իԼը յաւերմ կը 
կապէ մայր հայրենիքին՝^, նշեց նախարարը՝.

րը՝.

ան Հիմնադրա

յանձնեց Հ՝Հ՝ քա ղաքացիո ւթեան անձնագիրը՝.

Այս աո-թիւ իր արտասանած խօսքին մէջ, ն

տաս)) Հ. սյ-

ւս-

ւս -

ա տ ա–

ս
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ

«ՊՈՅ ՍԿԱՈՒՏՑ ԱՖ ԱՄԵՐԻԿԱ^Ն Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆ 
ԵՐՄՐ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ԿԸ ՇՆՈՐՀԷ «ԱՐԾԻԽ ՇՔԱՆՇԱՆ

ի Թղթակից
V ԿԼԷՆՏԷՅԼ

ացքին֊.

ման համար իրենք իրագործած ծրագիր– 
նեոոսն մաս/ւն՝. Աաա ւոեոե ունեցաւ

շնո րԿասո րագրրսեր յղաԾ րր ս քո ս Լլր ր ս ա - 
կան էւոըմ Շիֆ։ Լոս Անճելըս ի քւս ղւսքւս–

Այս արւ

իրեց բեմ–.

Հեղինա կա սո ր (^Արծիս^) շքանշանին արման արան եղբայր–

գորեան, Լոս Անճելըս գասարսի վեր ահըս– 
կիչ Սայք Անթոնովիչ ես 9՝ա /իֆ ո րն իո յ

Տը Լիոն՝

Արարողոսթեան ասարաին, <^Արծիս՝Խ շքանշանով մեծար–Շահկարոեանս : 3ագ ւս

եղի

Լ)կ ա ո սա ա սլե ա Արթօ Ղ^ազարեան այս արւ թիւն։

/\ստէրՑ1ւՋՈ /\րց\Հ1© ծւՁոոօոծտ Ձր© էհ© րՑրտտէ & րոօտէ թրշշւօստ
ՍւՁրոօոծտ ւո էհ© \^օր1Ե.
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ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ ԸՐՋԱՆԱՅԻՆ ՉՈՐՐՈՐԴ 

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ՄՈՆԹԷՎԻՏԷՈՅԻ ՄԷՋ

ՀՀ.Մ.Ը.Մ.ի Հարաւային Ամերիկայի
Շրջանային Սկաուտական

Խորհուրդ
ՀյյըՆԹԷՎԻՏԷՕ

՜4 Աւսյէս 2014-^րՆ, Ուրուկ֊ 
ու-կյի մայրաքաղաք Մոնթէ– 
վէտէոյէ մէջ տեղէ ո ւնեցա լ 
Հ՝Մ՝Ը Մէ Հարաւայէն Ամե

րէկայէ սկաուտական ղեկա

վարներու

մ ա ր ը, Հ-Ա՝ Ը Մ է Սկ աուտա կան Շրջանա՜

յին Խորհ ուրդէ կա զմա կեր պո ւթեա մբ՝. 
Խորհուրդէն մաս կը կազմեն քոյրեր ^յեն– 
սէ թ՝ա դէ ո ս եա ն, Ս եսէլէա Տ ա ղլեւսն, Պէ՜ 
աթրէս Աէֆէր եան ել Աէլվանա Աւսւսճ–

եւսն, եղբայրներ վէ)երւնւսնտօ Ա

յին Ամերի կայի 
ԼԼկո ւս թէն Անալ–

եան, յ / ւ ր ո ւ Լլ ո ւ ղ յ ր սԼլաուտազաս շարօ՜ուսր ատենապետ 
Աարքոս Աէքէ լէն է, Ուրուկուէյէ սկաուտական շարմումէ մէ– 
ջազղ այէն ներկայացուցէչ Աեպասթէան Աւսնթոս եւ նոյն շար–

Ամէն տարէ դումարուող այս համադումարէն նպատակն է 
Հարաւայէն Ամերէկայէ մէջ Հ ՄԸ Մէ սկաուտակ ան աշէւա– 
տանքները համադրել եւ յարւաջէկայէ ծրադրումները կատարեր

ա՜Արւէթէն օդ տ ո ւելո վ, երկու կաղմակերպութեանց ներկ 
յացուցէչներուն մէջեւ տեղէ ո ւն եցա ւ հանդէպո ւմ, որո 
նեոեւսւ երան Հ-ՄՐ-Մե ՇՈ9անա /են Վ ա ր Տ ո ւքժ ե ան ատենա՜

րու (Ս՝ոնթէվէտէօ, <էորտոպա եւ Պուէ 
կան 32 ղեկա վա րն եր ը, մեծ յանձնարւու

ա ո ւ տ ա -

պետը եւ կազմէ այլ անդամներ, Ակաուտական Շրջանւսյէն 
Խորհուրդը, Մոնթէվէտէո յէ մասնաճէւղէ ատենապետուհէն, 
Հ ՝Մ՝Ը՝Մ է Հարաւայէն Ամերէկայէ շրջանէ ս կա ո ւտ ա կան 
երեք էսումբերու խմբապետներր եւ Ուրուկուէյէ սկաուտա– 
կան շարժումէ ներկայացուցէշները՝. Հանդէպման րնթացքէն 
արծարծուած ն էւթեր ո ւ կարգէն եղան երկրէ ս կա ո ւտ ո ւ~ 
թեան հետ կապ ունեցող հարցեր, ծրադէրներ, էնչպէս նաեւ 
1ԺԷ՛ Արժանքժենե եւ Թէ՛ Ուոուե ուէ ւե հա / ռ աոուեեներու երա–

նա լէք շ լուսնա յէն բանա կո ւմ եւ Հայող $ եղ ա ս պան ո ւթեան 100՜ 
ամեակ (2010 Ապր էէ՝. Այսպէս, տաբուան րնթացքէն դործադրը–

Հա ս ա դո ւս ար ր ն բա ցս ա ն ներզայ եղան Հ՝Ս ՝Լ՝Ս ՝ր Հարա

ւս յէն Ամերէկայէ Շրջանայէն ւԼւսրշութեան ատ ենապետ եղբ– 
Արմ ա տօ Թորդ ոմեան, Շրջանայէն ^Լարչութեան անդամներ 
եղբայրներ կուսթավօ Խաչատուրեան եւ քվւսկոբ Աակոբեան, 
Աոնքժէմետէո յե մասնաճեւոե ատենաաետուհե թուր Նատեա 

վէճակը, ւսրւաւել Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է դերակատարութէւնր համայն 
ւսշէյւսրհէ տարածքէն էր հէմնադրութեան օրէն մէնչեւ այ– 
սօր՝. Հանդէպման արւէթով, Հ–Ա՝՝Ը՝Մ՝Է ներկայացուցէչները 
կազմակերպութեան եւ հա յո ւթեան վերաբերելս լ նէւթեր 
յանձնեցէն էրենց հէւրերուն՝.

ւսարրս / / ւր ո ւղո ւդ յր սւլաուտաղաս շարժ՜ո ւս ր 
ցէչներուն ն եր կա յո ւթէ ւն ը մեծ դեր ունեցաւ, 
պէս յաջողցնելով զոյգ կաղմակերպութէւննե–

ա

աուտա թէն Անալ–

դէւնքներէն մէկը եղաւ մողովէն քանէ մր օր ետք Հ-ՄԸՄէ 
Սոնթէվէտէոյէ մասնաճէւղէ (^կամք՝^ սկաուտական էսումբէն
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գր անցո ւ մը Ուրուկուկյի

ա ո ւտ ա կան էսումբե՜

սկաուտութեան մօւՈ) ինչ որ) անկաս

ա ղ դա յին

նիւթեր

եղբայրներ Ար ի Ակֆկրեւսնին) կարօ 
Ակֆկրեանին եւ վո ր տ ո պայի մասնա՜

ւււսսւյսյս սյ ս ս սյ ։յ^ս ս ււ Լ

ղած կին վկւսյեայ կարգի աշիյւս ատ

եանին եւ իկնասիօ Անալեանին՝. 
Ան ոնք տարի մը արւաֆ մասնակցած 
կին թ՝ որ ոնթոյի մկջ ^անատա) տեղի

ս -

մկջ ղործօն ղեր ստանձնելկ ետք կաղմակերպութեան ղ ե– ղուսր եւ քսսարԼլուսր կատարաԾ ցբ ՀրՍ ՝Լ՝Ս ՝ր Սղաուտա~ 
կան Շրջանային Խորհուրդը եւ յաջող արդիւնքը տուած կր

տո ւթիւնը՝.

Արւաջին նիստի աւարտին) երեկոյեան) իբրեւ նորո ւթիւն) 
տ եղի ունեցաւ թարուկահանղ կս , որուն րնթացքին բա ցա տ՜

Համադումար  ին) հւսմացանցի միջոցով Ա|Յայփ/7// կապ 
հաստատուեցաւ Հ Ս Ը-Ս հ կեոոոնաեան վարժութեան ան–

թեւսն, է 
Այս արւ

թեւսն, ընթացքին եւ ղարդացման մասին՝, 
սւային Ամերիկ այի Շրթան ա յին Ակ աուտա -

նին հես1) որ Հա մա շիյւս րհւս յին Ակաուտական Շաբժ՜ոԼմի Բիլ–

Շ աբաթա վ՝երֆին, *֊Լկ ա յեա լ կարգի շքանշան յանձն ո ւեցա ւ 
կնոս Այրկսի մասնաճիւղկն քոյր Լվելինկ Լիովսկս եանին,

Հ Մ Ը Մի Հար աւային Ամերիկայի սկաուտական ղեկա

վարներու Շրջանային չ ո ր ր ո ր դ համագումարի փակման 
արարողութենկն ետք) մասնակիցները իրարմկ բաժ՜նուեցան 
հաստատ ղիտնայո ւի որ տակաւին շա տ րնեիիք կայ) միա սն ա -

ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 (382) 33



Հ.Մ.Ք.Մ. ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 
35-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՕՐԲ

Թղթակից
Հ ԼՈՆՏՈՆ

ոսնի, րւսյպ անոր կը սպասէ լս 
աղջիկները նոյնքան խանդա վ

ա~

իրակի, 18 Մայիսը յիշատա 
Հ Մ Ը Մի Լոնտոնի րնւուսն 
Յէ)–ւսմեւսկի իր տօնակատայ

((() ս թրր յի՝)՝> մար պակ ան կեդրոնին մէջ՝ 
Լիա ր պ ա կան օրր րնդգր կեպ ւո ղո պ ու ապ^կանպ պասքեթպոը 

ւոոսԼլ տ ա պ ա սա ր ո պ ււր աԱոսք պ աեւսրսեպրս տեսապասոր ոստե

լիքներ , որոնպ հասոյթը ւորամապ.րեպին իրենպ խոսմբին կա

րիքն եր ո սն ապ ա հ ո վման: 

քեթպո լիի տղոպ խոսմբերը վեթերաններ ես ներկայի մա ր պիկ՜ 
ներ՝. ի տարրերու,թիսն աղֆկւսնպ խումրին՝ լոպոպ խոսմբր ոս~ 
նհ սանն մր տ ա ր ո սան ևեանօ՝. Օո֊ոստոս 2013-//Ն, քսո սմոր

թերան մա ր պ իկ-մա ր պ իկո ս հիներք

ցՒ1

ն աճիսղին ա պրկանք վեթեր ան ես

ԼԼրպիսնքը թէես վեթերաններոսն ի

պէս մասնաճիսղին երիտասարդ ես

Լիա ր պական օ ր ո սան ա րւաջին

եանի միջես՝. 3 աղթանակը եղ

ես տիրապաս արսա

ղո սլւրրսս ես ՕՕ֊±Ս ա ր դրսեքո ղ 
պա ր տ ո սթեան մւսւոնեպին վեթե– 
րաններոս խոսմրը՝.

Փինկ՜ւիոնկի մէջ^ ճ ա կա տ ո ս մը

եանի տղաքր այս մրպոսմին ո ս նե–

ԿՒցը
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՍԱ

լած վերտին մրցումը եղաւ ֆութպոլը։ Աասնաճիւ– 
ղին 1980-էէ/կան տարիներու վեթերանները մրցեցան 

(Լտաք՝^ սղսաս սրցուսը եւ սոյնիսղ Ճ՜Ս ս 
յարւաֆդիմութիւն մը ա ր ձ ան ա դ ր եցին, սա 
ձարւո ւ 
տեցա ւսստ վեթերաններուն։

ցան տաղաւարներով ս տ եղծ եղին հաճե– 
ւ։ ա ղմա կերպի չ մարմինր մտ ած ած կր 
եսականներուն մասին։ ԷԼնոնց համար

եւ նուկրներ։ Միաժամանակ, տեղի ո ւն եցւս ւ մասնա՜ 
ճիւղին 35 տարիներու ւսնցեւս լը ներկայացնող հրա

ցա դր ո ւթիլն: 
Սարղական օրը իր

ան մկջ, երբ մաս՜եղ ր ա փ ա կ իչ հան դի 
տասանեցին օրուա

եւ մասնաճիւղի ատենապետ եղբ • ԼԼրմանտ Աբր ա մեան։ 
ԼԼնոնք շնորհակալութիւն յայտնեցին բոլոր մասնակիցներուն 
եւ ևատաոեոեն ա Ւսո ե ւանն եր ո ւ մետա/ներու տուՀուքժեւն։

րն տ ան իքի պա տ կան ելիո ւթեան ղդացողու 

րր նոյն եր դիքի տա

Բւրշշէ Ու§հէտ
ԲՀԲ1Տ 

\ՏԲ5\;.Հ1\
Բ.ՀԲ1Տ 

Տշ1շշէ 
յ^օսր յօսրոշ^ 

Օւււժշէ11օսրտ 
քօր 8 Օջ^տ 
օր 12 Օջ^տ

1 1, ուշ՝ մշտ րոաւմշտ
75001 Բջոտ
էշ1 331 42 96 10 10
14x331 42 96 18 77
տոհշ՝րոէօւււ՝տ@ՏՉ1շշէօսր.շօա

48, շօսրտ ժօ Խ Լւհշրէճ
69003 Լ> օո
1Շ1 334 78 60 13 66 
14\ 334 78 60 92 26 
տշ\ՁՈ@տօ1օշէօսր.շօա

67, Լջ Օաշհւշրշ 
13001 .\Խրտշւ11օ 

101 334 95 09 30 60 
14\ 334 95 09 30 6 1 
ՈՂՋ 1*ՏԸ 111շ @ \\ ՋՏ1ՕԸ 1Տ. ք 1՜

32-38, Ո1Ը 1 1ՋՈ1ՋհօԺՕԱ11ՋՈ 
ձշրօրՋՈ
1Շ1 374 1 0 52 55 55
1 Ջ\ 374 1 0 56 40 30
տջ հշ ւտ @ ջ րրո ւ ոշօ. շօա
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Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 68-ԲԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՔ

13ղթակից
Հ ԱԹԷՆՔ

Աւա դեան ի եւ Պ ա ղ տ իկ ա տ ե~

նադպրութեամբ քոյր (քարի Տ ոյն կո ւր եանի՝. Հողովը մէկ

ս Հ-ՄԸ-Մի մահա–

■Մ Ը Մի 3 ո ւնա ս տ ա նի 6Տ~րդ Շ թան ա յին 
Ներկայացուցչական (Հողովը տեղի ունեցաւ 
կիրակի, 8 Յունիս 2014-^րն, Ֆիքսի ձԼԼրամ Սա– 
նուեեան՝)՝) աեումոե «/^՝– եւ Ռ– ԼԼւետե ռեան՝Խ

տաս

ա ս տ ա

, Աթէնքի եւ Գոքինիոյ մասնաճիւղերու սլատ–

Շ լրանային Ակաուտական խորհուրդի պա՜

ա– 
մազդայինի ր^անային վարչութեան ներկայացուցիչները եւ 
«Ազ ատ Օը՝>՝>ի խմբագիրը՝.

իր եաչն երը հա 

ցած քոյր-եղբայրներուն յիչատակը՝.

/ եա սօր ա ո հոն եր ո ւ ս տ ո ւո ո ւմ՝ ր ևատա

եքննիչ եւ ւսրիյի լային յանձնաիյ թիւնը՝.

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԻՒՆ

Նաի^ ամփոփ ղեկոյցն 
քինիոյ եւ Ֆիքսի մասնաճք

յՒն

նարկներու կաղմակերպումը՝. Այս բամինր աւարտեցաւ նի

Ընթերցուեցան նաեւ &րջանային Լ/կաուտ– խորհուրդի եւ 
րնթացաւարտ Շրջանային վարչութեան տեղեկադիրներր եւ

իրենը ղօր ա կցո ւթիւնն ու քա

նա

թեամբ եղբայրներ

եանի հետ ան կատարեց լիաղօրւս– 
գիրներոլ ստուգումը–. ԼԼպա, (եո–

ա~

երէցներու ել կրտսերներու իյում՜ 
բեր–. Ա ելան իկի մասնաճիւղը ունի

Աթէնք Հոքինիա եւ Աե/անիկ՝. կը 
պահուին պասքեթպոլի՝ լո ղի,

ա–
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ.

ծէրէն ներս, շրջանը կազմակերպած է գաթայէ կտրումներ, 
մէջ՜վւսրչական մողոլքներ եւ յարակէց այլ գործեր՝. Աասնւս– 
ճէւղերը (այն աշխատանք տարած են մարդական մրցումնե֊ 
րու կադմակերպումուք, արշաւներու եւ ձերւնարկներու էրա֊

Անցնող երկամեակէն, Ապրէլեան ո գեկոչա կան ձերւնար կ– 
աւ ծէրէն ներս, կ ա ղմ ա կ եր պո ւած է հեծելարշաւ մր, որ

քա ղաքա պետ ո ւթէւնն եր ո Լ հետ դործակցաբար:

Երկրէ դէմագրաւած նէւթական տադնապր էր դգալէ ազ– 
րւեոուՈ եւնո ունեոած է մեուքՅենաեան ա > Ւս ա տ ան օեն մոաւ,

ՍԿԱՈՒՏ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԵՐԿԻՆ 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՀԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

ատա - Խորհուրդէ կանոնադրէ ւքերամը– 
ւծ ր եւ էր աշխատանքէն արդէւնքր

յանձնեց վարչութեան, առ.

ԱՇԽԱՏԱՆԲՆԵՐ

2. Մ Ր Մ հՅ ո ւնաս տ ա

բա պետն եր ո ւ. համար ս եմէն արն եր ո ւ շարք մը–.

բուն հետ, շրջանայէն կամ մ ա սն աճ էւդա յէն մակարդակէ 
վրայ։ Հ.ՄԸՄ րնդարւաջեց ձ երւն ա ր կն եր ո ւ հրաւէրներուն 
եւ բա դ մա թէւ ւսրւէթներով ներկայ դտնուեցաւ սկաուտական

կադմակերպման մէացեա լ յանձնախումբէն, որ մօտ 
գայէն պէտէ ներկայացնէ էր աշխատանքէն ծրագրուէ

ՕՐԱԿԱՐԳԻ ֊ՐՆՆԱՐԿՈՒՍ՝

(իոոովը ւաջորոարար քննես միոսթեան կաղմակերպչա–

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
Եէջանը սկաուտական երկու մէաւորներ ու նէ Աթէնքէ եւ 

Դոքէնէոյ մէջ մոկլէներու, գայլյէկ֊արծուէկներու, սկաոլա

ւս ր են ո յ շն ե ր ո ւ , եր է ց-խմբա պետն եր ո ւ, թմբկահարներու 

Կ ադմակերպչական գետն է ւքրայ, նկատէ ա ռն ո ւեցա ւ կւս~ 
յցէ կադմակերպման, հղօրացմւսն եւ րնգլայնման հարցը–. 
շտուեցաւ մէութենական շարքերէն ներս գաստէարակու~

Անցնոդ երկամեակէն կա դ մա կեր պո ւեցան ս կա ո ւտ ա կււ 
երկու բան ա կո ւմն եր, ա րւաջէնը Աալամէնայէ ՝Ւ ան աքէ 
շրջանր, երկրորգր Աունէոյէ ՍԷՓ՜Է բանակավայրէն մէջ.

2012-է Օգոստոսին՝ շրջանը խմբապետով մը իր մասնաէ

ա սադաս օգսաԾ՜ասրս ա 
սա կայն յստակ վճրււս

յթներուն մէջ արւ

ար տ ա յա յա ո ւ

է/կ ա ո ւտ ա

ՆՈՐ ԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
հանդէսներուն, կրօնական եւ եկեդեցէներու ան– 
ււԹեան տօնեոու ն. 3 ունաստանե մեԳ 2– ճանրա– թէւն հետեւեալ քոյր–

ատէ յանձնա խո ւմբէն կա զմա կեր պած Ապրէլ– Յակոբ էթէմեան, Կ արպէս շ^անէկեան, Խաչէկ Մէնասեան– 
Շրջանայէն Ներկայացուցչական 68~րգ մողովը փակուե՜

Այս տարէ, դա յլէկւս կան վո հմակները ՀԿ՝ Խ աչէ (^Աէրոյ 
ղար՝$>էն պատրաստեցէն եւ վաճարւեցէն քաղցրեղէններ,

արւա
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ԾՐՐՒԱՆԴ ՔՐՉԱՐ

Պատրաստեց՝ Շաղիկ Գէորգեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ

ա

ծնած է վրաստւսնէ մայրաքաղաք Ր՝էֆ(էլյ, 

1899-^/2/։ Ան յաճա խած է Թէֆլէսէ Ներսէսեան

ր ո ւթեան նկարէութեան դսվրոցը՝

Եղած է նկարչութեան ուսուցէչ հայկական դպրոցնե֊ 
րու մէջ՛ Անհատական ցուցահանդէսներ տալով ան ցո~ 

թէւնը արտայայտել ղգացումներու զօր ա ւո ր դոյներով՝.

Հոչար 1922-^/2/ կը մեկնէ արտասահման՝ կ այցելէ

1936-^/ն կը վերադարւնայ 
հայրենէք եւ հաղորդակցոլ–

1948-^2/, մո ման եր կեր ո ւ էր 
լտին համար, Հայասաանի

1955֊//ն ան կը կերտէ

ՄԻՏՀԵՐ ԵՐ ԱՒԱՆԴ ՀԱԶԱՐԷՆ 
՜ Աւելէ րսւ֊ է շտապել՝ քան ուշս

թեամբ, բայց անոբ ապբելակեբպը կը յղկէ եւ կ ամբող

ջացնէ այղ պակասը՝.

- Սէրր մէակ բանն է՝ որ կ ապրէ երր սոված է՝ կը

Արծփւը, յ

թէ պղնձեայ ար– 
ձանը՝. 1984 թուա–

ԳԻՏեՒ՞Ք ՈՐ...

ա՜ (Րամանակ արււսս տաղէն վա ր դեր 1լ ր 
թւսփէէն մասնակէցներուն վրայ՝.

Հէն Հրւոմէ մէջ՝ խնճոյքներու եւ 
տօնա խա մբո ւթէւններ ո ւ մա ման ա կ 
դահ լէճները կը ղարդարէէն թարմ

ստանէ մէջ՝.
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ո

ՄԵՂՈՒՆԵՐ

//հ/, զոր կը գո րծածեն ինքն ա պա շտ -

թշնամիները՝. Ըայց խայթոցը (ասե՜

Մեղուները իրենց փորին վերջա–

ալ կը մահանան՝.

Մեղրը կր պատրաստեն մեղրա

գործ մեղուները, որոնք մեծ բազ–

իտենք, որ մեղուները 
կր պատրաստեն շա տ 
համով եւ սննգարար 
մեղը, որ անպակաս

Մեղուներու դլխուն վր ա յ կը

(մայր

ա–

ՎԱՐԴԸ

ցանկիւն բջիջներու ուղղաձիգ կար

գեր, որոնց մկջ կը լեցնեն մեղրը։

տած բոյները ՀփեթակՆ. Երբ յար–

Մեղ ուներր իրենց

նան միմիայն հա ւկիթ

գործաւորները կը սկսին շփնել իրա~

ղուները ան միջա պկ ս գործի կը 
լծուին՝. կ,ախ ամկն արլտոտութիւն 
դուրս կը հանեն եւ կր մաքրեն 
իրենց բոյնը։ ք՝ոլոր ծակերը մեգյրա–

հաւկիթ կ ածկ, ուրկկ կը ծնին բո– 
լոր մեղուները՝.

, ս նամկջ (պ ա–

թուփ մրն կ՝. խաղիկները պարզ են կամ բազմա

թերթ, բուրաւկտ եւ բազմագոյն (կարմիբ, ճեբ– 
մակ, վարդագոյն, դեղին, նարնջագոյն, մանու

շակագոյնի. փաբդենիի որոշ տեսակներ կ ունենան մինչեւ 10՜12 մեթր եր– 
կարութեամբ սողացող, մագլցող կամ փաթթուող ընձիւղներ: Ընձիւղները

ւԼարգենիի ծաղիկկն կը պատրաստեն գինի, հիւթեր, անոյշ ել այլն՝.

ՀԱՆԵԼՈՒԿ

Ինքը կարմիր,

(Պատասխանը՝ յաջորդի ւ։ 
Թիւ 377-ի հանելուկին պատաս
խանն էր ձնծաղիկ)։

•
ք/1 .Հ

* ա

■ 
է

Ջ
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Տարբեր Հայեացքով

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

40 ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 (382)



ԽԱՉ ԲԱՈ– ԹԻՒ 216 ԺԱՄԱՆՑ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1– «.էն– Պի՝ էյ՚՝>՝>Ւ կազմերէն՝.

3– Առ-աջին շունր անջրպետի մէջ - Լուսաւորու֊ 
թեան միջոց ֊ Զայնանիշ՝.

5– Սրուակ՝.

րացիները–.

ր ա միջոց՝.

13– Ջայնա կից դիրեր - թեմական ներկայացումի

Կրկին՝.

ա ա:

ա ա

20– Արտայայտումի 
ղաւարտ , պաղպաջ:

ա–

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1– ճատրակի հայրենի կրանտմասթըր ՝.

2. Նշանաւոր որկրամոլը - Արււսւօտ - թ՝աղիք՝.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3– Շ իր վան դադէի երկերէն «/7ւնէՈր - • •» - թազմաթիւ:

աստաո. - Հարսին քոյրր փեսային նկատմամբ՝.

ա ո.

8– Լքեղմ ալիք - <^Եու– է– էֆ • Ա՝՝2)ի նախագահը՝.

9– Զարայուշութիւն - Ափրիկեան երկիր - Այբուբենէն - Ւրէանտայի նաիյկին ա–

սա՝.

14– Օծանելիք - Պ ա ա 
Պ աղի՝.

15– Ղփբտ կապէ - Մորթէ շինուած պարկ - Խորք - Որակ՝.

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱԴ.ԱՋԱՐԵԱՆ
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