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կա մա ւորն երը պա ր բեր ա բա ր կր մաս

նակցին մայրաքաղաք է ր ելան ի հասա–

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ֊

ան ծիրկն ներս, Ը իւրականի բանա

ՀՀ/Սմբակային դր ո ւթիւնը սկաուտական գործունէութեան մէֆ՝>՝>՝. Ըանա– 
ւեց *իան իո յ սկաուտւսկան չարժ՜մա ն միջազգային դկմքերկն Մարթին 

ր իս իժեն ս րն, իրեն գործակից ունենալով երկու սկաուտ պա տ ա ս էս ան ա ւո ո ւն եր 
րիսւոիան *իովի եւ /իոնիա Փիքքարտ՝.

ա ս–

՝յին աննպաստ պայմաններուն, մասնակիցներն

ծեցին յարւաջիկային նման ծրագիրներ 
աւե/^յաճւսիյւսկի կերպուԼ իրականացնե՜

րակական կեանքին, իրենց լուման դնե

լով քաղ տքային ծրագիրներ ու իրւսկա֊ 
նացման մկջ՝.
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կիցներ ո ւն շնորհա–
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^յ^ԸԸ^ /7^ որ^ անկասկած, իյրաիւուս

անս ա -

ներր, միշ տ հաւատարիմ ւԲնարւվ ՀՄ–

լան անքին
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ՑՐՒՈՒՄ-ՎԱՃԱՌՔ
Լիբանանի մէջ թերթին 
ցրւումը կը կատարուի 

յատուկ ցրուիչով (71/ 239209)։ 
Տարեկան բաժանորդագրութեան 

սակ ճշդուած է՝ Լիբանան $32 
Միջին Արեւելեան եւ 

Եւրոպական երկիրներ $70, 
Մ. Նահանգներ եւ Աւստրալիա $75

ԲԱԺԱՆՈՐԳԱԳՐՈԽԹԻԽՆ 
Թերթը ուղղակի Լիբանանէն 

կը ստացուի անձնական 
բաժանորդագրութեամբ։ 

Լիբանանէն դուրս թերթին 
բաժանորդագրութիւնը 

կը կատարեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մեկուսի 
եւ Շրջանային Վարչութիւնները։
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Մ
էկ օրէն միւսը կարելի չէ 
պատասխանատու ըլլալ եւ 
հաւաքականութեան մը ճա֊ 
կւստագիրը տնօրինել։ Աշ– 
խարհի բոլոր օրինագիրքն֊ 
րը մէկու մը պատասխանատուութիւն 

վստահելու համար կը սահմանեն տրա
մաբանական ժամանակ; Ի վերջոյ, թեկ
նածուն պէտք է ճանչնայ իր ստանձնե
լիք պատասխանատուութիւնը, գիտնայ 
իր ընելիքը, ծանօթանայ իր դիմագրաւե
լիք դժուարութիւններուն եւ ըստ այնմ 
պատրաստ ըլլայ զանոնք դիմագրաւելու։

Պատասխանատուութիւնը կեցուածք 
է, խօսք է ու գործ է։ Ու այս բոլորէն 
առաջ՝ որոշ ապահովութիւն ներշնչող 
սեփական անձի օրինակ է, որ երկար 
տարիներու փորձառութեան, զոհաբե– 
րութեան եւ անշահախնդրութեան հա– 
րազատ ու համոզիչ վկան կրնայ ըլլալ։

Պատասխանատուութիւնը սակար– 
կութիւն չի ճանչնար։ Կէս կատար կամ 
ժամանակաւոր պատասխանատուս ւ– 
թիւններ չեն կրնար ըլլալ։ Մարդ կա մ լի
իրաւ պատասխանատուութիւն կը ըս– 
տանձնէ կամ երբեք չի ստանձներ։ Կա
րելի չէ պատասխանատուութեան դիրքե– 
րու վրայ ըլլալ եւ անպատասխանատու 
ընթացք ունենալ, ծոյլ ու անտարբեր ըլ
լալ։ Կարելի չէ պատասխանատու մար– 
միններու մէջ ըլլալ եւ գործելու անընդու
նակ ըլլալ, անկամ ու անկար ըլլալ։

Իրաւունքի եւ պարտաւորութեան 
հասկացողութեան մէջ, պատասխանա
տուն ունի յաւելեալ պարտաւորութիւն– 
ներ՝ քան հասարակ մահկանացուն։ Չէ՞ 
որ ան յաւելեալ փորձառութիւն, գիտու
թիւն եւ հմտութիւն ունի իր ստանձնած 
գործին մէջ։ Եթէ չունի այդ բոլորը՝ պէտք 
չէ ըլլայ պատասխանատու, իսկ եթէ ու– 
նի՝ պէտք չէ զլանայ իր գիտցածը այլոց 
տրամադրութեան տակ դնելու՝ վասն 
հաւաքական գործի յաջողութեան։

Պատասխանատու մարդը քաջ կ՚ըլ
լայ։ Ան չի վարանիր ընդունելու իր յաջո– 

ղութիւններն ու ձախողութիւնները։ Յա– 
ջողութիւնները կը վերադրէ հաւաքա– 
կանութեան, իսկ ձախողութիւնները՝ իր 
անձին, որ գլխաւոր պատասխանատուն 
է տուեալ գործին։ Ձախողութիւններէն 
ուսանելի դասեր կը քաղէ ան՝ ապագա
յին չկրկնելու համար զանոնք։

Պատասխանատու մարդը չքմեղանք
ներ չի փնտռեր իր ձախողութիւններուն 
համար. Ամէնէն դիւրին ձեւն է այդ պա– 
տասխանատուութենէ խուսափելու հա
մար։ Ո չ ալ ժամանակի եւ միջավայրի 
պայմանները յանցաւոր կը գտնէ ան իր 
անճարակութիւնը արդարացնելու հա
մար։ Պատասխանատուի իր հանգա
մանքով ան պարտաւոր է սկիզբէն այդ 
բոլորը նկատի ունենալ, նախապատ– 
րաստուիլ եւ ըստ այնմ քայլեր առնել։ 
Ուշացած մարգարէութիւնները օգտա
կար չեն կրնար ըլլալ այս պարագային։

Պատասխանատու ըլլալու համար 
անպայման պատասխանատուութիւն 
ստանձնելու կարիքը չկայ։ Հաւաքական 
մեր կեանքին մէջ բոլորը կոչուած են 
պատասխանատու ըլլալու իրենց կեց– 
ւածքներուն եւ արարքներուն։ Վա՜յ 
անոնց, որոնք պատասխանատուու
թեան զգացումէ կը հրաժարին, երբ 
վարչական պարտաւորութիւններէ հե– 
ռու կը մնան։ Վա՜յ նաեւ անոնց, որոնք 
իրենց պատասխանատու ըլլալը կը յի– 
շեն, երբ միայն վարչական աթոռներ կը 
վայելեն։

Պատասխանատու մօտեցումը կեան
քի ընթացք է, ապրելու ոճ է, մտածելու 
ձեւ է, զոր մարդիկ իրենց մէջ կ՚ունենան, 
պէ տք է ունենան, գիտակցական իրենց 
կեանքի առաջին օրէն մինչեւ վերջին 
օրը, այն օրը, երբ այս անգամ իրենց 
անշնչացած մարմինը պատասխանա
տու կերպով կը գրկէ այն դրօշը, որուն 
ծառայած էին անոնք իրենց կենդանու
թեան եւ որուն համար կ՛արծէր ապրիլ 
ոչ թէ մէկ, այլ հազա ր պատասխանա
տու կեանք։

շ ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9 (386-387)
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Ալէք Պաղտասարեան
ՊԸՐՊԷՆՔ ----------------

ւայ/ւն Ամերիկայի Հայ 
Աա բ մն ա կ բ թ ա կան Ըն ղհ ա - 
նուբ Սէո ւթեան ԼԼբ դեն տ է–

ա–

էյ ս խազերէն մասնակցելէ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Պըր՜ 
պկնքէ (հէ/է ւէ ւսն՝)՝) մասնաճէւղէ խմբէ հետ՝.

ես մսւուսհ եմ, հլուս օան$եւո անձ, ո մ հն$

ոբ բաս ՏասԼլանուս հ դ)ուբրպոլբց, դը ստա– 
ծէբ ԱՄՆէց Հ՝Մ՝Ը՝Մ է ֆութպո էէ թէմը Ար֊ 
դենտէնա տանելու ոչ խելամտութեան մա~ 
ս էն, քանէ ոբ խազերէն մասնակցելու կ էն 
ֆո ւթպո լէ խմբեբ Պ ր ւս զէ լէա յէց, ԷԼբգենտէ– 
նայՒ9< Ուրոլգուայից, Փերոլից ել Ձիէիից–

արւաթյայէն կ՝. էր անդամներէ մէջեւ դկպէ Հ–Մ՝Ը՝Մ• ականները եւ դկպէերկրներ, ուբ եբեխանեբէ համաբ ֆութպոլը 
՝^աջ գէտա կցելով, ոբ այս խաղեբում գլխււ 
յաղթանակը չկ, եւ ոբ կ,ւսււսսարղ եան խաղեբէն մասնակցող 
էւբաքանչէւբ մաբզէկ արդկն էսկ յակթոկ 2014 թէ Հոկ՜ 
տեմբեբէ Ջ-էն, շնոբհէւ @՝էմէ Աա բ տ էբ ո ս ե ան է մեծահոդու– 
թեան, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է Պըբպկնքէ «.Սէւէւսն՝» մասնաճէւղէ ֆութ– 
պոփ խումբը դաբձաւ Հէւս էս այէն ԼԼմեբէկայից ՀՄԸՄԷ 
ւսււաջէն խումբը, ոըը մասնակցեց Հաըաւայէն ԼԼմեըէկայէ

Հ-Մ-Ը-Մ-ը՝ ԱյԴԼկֆւ՛թւ՚ էհ1 մեր տպաւորութէւնր էտուարտո–

եւնոյնն կ, հանդէս ան ում կր Աան 3)եո.նանտոյէ (^Լքասէս՝^ 
մ ասնաճէւղէ՞ կամ Կլկնտկյլէ (^Արարատ՝)) մասնաճէւղէ ան~

Մեր մարզէկներէ շփումը այլ մարզէկներէ հետ չարունակ–

ս տ

Հըէստէւսն Տէր Գըէդոըեան, ՝Լաըդան ԼԼՃկմեան, Գուրդկն 
ԼԼճկմեւսն, ԼԼըգէն Հարլուբեան, ւԼւսըագա քՀկյնալէ, Յաը– 
թունեան, Տոմէկ ք^աղումեան եւ էշխան Աեթագայեան՝. Սեր 
թէմէ մաըցէչն էր Ալպկըթ էսկանտաըէն, մարղէչէւ օգնակա– 

րնկեր ա կան յա ր ա բեր ո ւթէւնն եր , որն ան շո ւշտ կը շար ո ւնա կ– 
ուէ յաջորդ տ ա սն ա մ եա կն եր է րնթացքում՝. Ւրենց հերթէն, 
մեր ֆութպոլէստները մեզ հպարտւսնք ներշնչեցէն որպկս էս–

կր, եւ խաղադաշտէդ դուրս ամկն էնչ ընկերական կր՝. Մեր 
մարղէկներէն այնքան կէն ընդունել էրենց հարաւ֊ամերէկ– 
եան խաղընկերները, որ դէմում կէն նրանց մէասէն նկարուե~

0 դան ա ւա ողջունեցէն էսկական Հ՝Մ՝~

այս կազմակեըպութէւնը Հ՝Մ Ը Մ՝ը այդքան խորը ընկերա
կան զգացումներ ստեզծել ւսմբողֆ աշխարհով տաըածուած 

նակ, եւ է յէշատակ էրենց բարեկամութեան փոխանակում 
կէն յուշանուկբներ :

Մեր ոնը ւսււաջէն խաղէ (եամանակ արդկն ապացուցեցէն, 
որ արմանէ մրցակէց են։ Հնարաւոր կ, որ կողմնապահութէւն
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եմ ան ում, բայք իմ կա րծ իքո վ Հա ր ա ւա յին ԼԼմեր իկայի ՚Նաււս–

դերի կատարմւսն ներքոյ՝ քայյելո

ս

ո

հեռաւոր դիրք ունեքող Հարալային Ամերի– 
կայի երկրներում այս համայնքները ոդֆ են 
սկսած 1920-1930 թուականներիք՝. Արանք այն 
ա ռա9ն ո ր ռն եոն են. որոնօ 9 ան ա ս երւսուս ո այ՜

, որպէսքի կա քմւս կեր պեն Ն

կոյթի ա նդին արժէքներէն եւ կիսելու այդ ժա

ռանգութիւնը՝. Հէնք այս լաւ. կա քմա կեր պը– 
ւած եւ ուրախ մէջ ո ք ա ռո ւմն ե ր ի ժամանակ է, 
որ անհնար է չյէշեԼ Ոլէէէըմ Սարոյեանէ յայտ– 
նի խօսքը «... Երր Ը3է3 երկուսը հանդի
պեն աշխարհի որեւէ մւսսում՝ ծիծաղեն ու 
ւսղօթեն իրենք մայրենի լեղ ո ւո վ՝ իրենք սւոեդ–

թեան մատնել բոլորայդպիսին՝ նրանք կարողացան ս 
մրքակիք թէմերէն ել հսլւսրտոլ

Ը՝Մ՝Է Պըրպէնքի <^Աիփան՝^ մասն աճիւղ բերելով արւա^նոլ– 
թեան քւսւաթը՝. ք^աքի այդ՝ մեբ իյա դա քո ղն եր իք վարդւսն 
Աճէմեանը արժանացաւ ա ռաջն ո ւթեան <^Ամէն ա ա րժէքա ւո ր

Ապրի Արդենտինայի հայ համայնքը՝ որ բարգաւաճել է 
եր կար տ ա սնա մեա կն եր ի րնթաքքում՝. Էինելով եր կրէ յաջո

ղակ քաղաքաքիներ ՝ նրանք հաւատարիմ են մնաքել հայկա~

դէպի Հայաստանը՝. ի հարկէ արդենտինահայ հա

մարող խուսափել այնպիսի հարքերիք՝ ինչպէսիք են 
հա մա չխա րհա յնաքո ւմր՝. Այք խնդիրներր աւելի

Հ՝Մ ԸՄ՝ի ակումբիք մինչեւ հիւրանոք մօտ 30 րոպէի ճա
նապարհ էր՝. Ամէն առաւօտ մեր թէմը հանրակառքով տեղա– 

րի միջել րնկած ժամանակահատուածը վայելելով ՀՍ ԸՄ 
կենտրոնի յարմարութիւնները՝. ԼԼր դեն ւո ին ա յի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ 
կենւորոնր իմ ւոեսւսծներիք ամենամեծն էր թեհր անի (^Արա~ 
լււստ՝)՝) կենւորոնիք յեւոոյ՝. Այն իր մէջ ն եր առում է երկու մեծ 
չափի լոդաւաղաններ ՝ բաքօթեայ եւ ծածկուած ֆութպոլի՝

աղսյայտ ես, սրրտասարդսերր չես քարող րւօսել Կայերքս՝.

Արդենտինահայ համայնքի ղեկավարներէն մա ղ թո լմ եմ 
լաւագոյնը աոստացած դժուարութիւններր յաղթահարելու 
համար՝, էյ ս հա ւա տ աքած եմ նրանք ուժերէն՝ տեղեակ լ ին ե լո վ՝ 
որ նրանք ջանասիրաբար աշխատ ո ւմ եւ ուղիներ են 
փնտռում այդ խնդիրներր լուծելու համար՝ որպէսղի հա~ 

լինեն տեղի հայ համայնքի եւ մեր հայրենիքի հետ՝.

՝ այլ խաղահրապարակներ՝ բաքօթեա յ եւ Այս յօդուածր ամբողջական չի լինի՝ եթէ չյիշատակենք՝ որ 
/ ուղեւորութիւնր չէր իրականանալ առանց թ-իմի Մար–

գիտաժողովների սրահներ՝, ինձ պատմեցին ՝ որ բոլոր տարի– տ
ւս–

գում նստելու վայելելով միմիանք բնկերակքութիւնը՝.

ի հարկէ՝ ինչպէս Հ Մ՝Ը –Լք '• ականների մերձաւորներէ եւ 
մասնաւորապէս որսլէս Ա Ս Ն էք առաջին անգամ Հարաւա՜ 
յին Ամերիկայի Հ Մ Ը Մ է խաղերի մեկնած այցելուներէ՝ 
մենք մշտ ա պէ ս շոյուած էէնք մասնակից տարբեր երկրների 

ւր րարեկիրթ եւ հաճելէ էէն եւ ժամա– 
մ մեղ հետ Լոս Անճելըս ի մեր համայն– նակը

էն՝. Անքեալում թէմին հովանաւորել է բաքմաթիլ 
դարհորդութիւններ մասնաճիւղի համար՝. \յա հա~

տար իքի հայերէն օգնելու յատկապէս հայ երիտասարդնե

րէն՝. Այս խաղերին քժէմիի նպատակր երբեք չէ եղ ել խաղերի

տ ա ս սյ

թիւնը միմիանք՝. Ա

աղայ 
կրթՈ ւթեան եւ ա սլ ա ղ ա

Առա ւել յիշարժան իր ա դա ր ձո ւթիւնն եր էէն բաքման եւ 
փակման արարողութիւնները՝ երբ տաբբեր երկրների ներկա– 
յաքո լցիչներն իրենք դրօշր պար քած հայրենասիրական եր–
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Հ. Մ.Ը. Մ.Ի 
ՅԱՂԹԱԿԱՆ 
ԵՐԹ-Բ

Արմէն Պալէոզեան
ԹՈՐՈՆԹՕ ---------

014-ձ ամրան, արւիթր ունեցանք մա սն ա կցե լ

սա, Անգլիա, Հոլ

չրֆ անն եր ր իրենց սկաուտա 
Չէանալուս, էի բան ան, ԱրեւԼ

ներ, Հարաւային Ամերիկա,

հագած կին զանազան գոյն եր ով կ 
4^ խորհրդանշէին Հ-Մ-Ը-Մ –ի սկաուտա 

քձանակումին նպատակներն կին

եղբայրներ ժամանեցին բան ակա վայր։ Անոնք հպարտօրկն

>

րը, արենոյշները, երկցներն ու պարմանուհիները–.

- Տա/ ազգային ու միո ւթենա կան դա ս տ իա ր ա ւ

սրտէն շատ

ատարեցին իրենց

սՒրեւՒ ՀՄԸՄ■ի բան ա կա վ ա յրին մկջ, որ - Աատ

նօթացման։

ուտո ւթեան միջազգային ծւս–

կը գտնուի ք՝ իւրական, Հայաստան։ 8անակումը տեղի ունե

ցաւ 31 8ուլիսկն 9 Օգոստոս 2014, մեր հոգեհարազատ ու տա֊ 
քոլկ հողին վրա յ> մ եր Հ այրենիքին մկջ֊. Հ այրենի բանա կա~ 

նօթացման։

Աեծ կ հա մա՜Հ-ԱԷ-Ը ֊1ե–ա կ ան բանակումներուն օգտակա՜

թիւնը, մանաւանդ որ այղ բանակումները կը կատարուին

հայրենիքի մկջ՝. Համա֊Հ-Ա՝• Ը Մ– ական 
բանակումներու մասնակիցները արւիթը 
կ ունենան ծանօթանալու զանազան 
շրջաններկ եկած քոյրերու եւ եղբայրնե

րու։ Անոնք կը սորվին նորանոր գիտե

լիքներ եւ աւելի ամրօրկն կր կապոլին 
իրենց հայրենիքին։ Այս բոլորր կր ստեղ

ծեն անմ՝որւանալի յիշատակներ եւ կը սա

տ

ս բանակումին մեծագոյն

Կա ւաքել ազատ 
մկֆ) Արագածի 
Երւադոյն դրօշին

անկախ հայրենիքի

լանա կ ո ւմին ամկնկն հետ աքրքր ա~ 
կան եւ հաճելի մասը դկսլի Արագած կա

տարուած արմաւն եր։ Արասած / ե ո ան
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

նիլ ԼԼր ա գած ի գագաթ, ուր 
շքացան մեր բոլոր ցաւերը՝. 
Յատկապէս տպաւոր իչ է ր

մ եր

Տոլ–ՏՒէ էՐ՛ Միայն ֆիզիքապէս 
տոկոսն տղաքն ու աղջիկները

յին ցաւեր, բայց մեր մտային

րապէս երեք ժամ՝. ԼԼյդ միջո–

րողացան Դ՝անատային ապա

հովել ա րւտջնր

սը։ Հանատա

նակը ցոյց ս

յաղլօ֊ա– 
շր ջ ան ին 
ո ւքժենա՜

րԸ

տաքրքրական էր հանդիպի լ

կիրն եր է եկած սկ

գա գա թէն գէպի վար պարգոլած չքեղ ազգուած են իրենց ապրած երկիրնե՜

նն էր <^ԼԼր ա գածէն ԼԼրարատ տէրն ենք մեր դատին»–. Ան– 
սկած, բոլոր Հ .Լի• Ը .Լի• ակւսններու փափաքն է օրին մէկը 
1լթեան դրօշով նկարուիլ ԼԼրագածի գագաթին՝.

ԼԼրշաւէն քանի մր օր ետք, Դ՝անա տ ա յի շրջանը մա սն ա կցե~

րական մտերմիկ մթնոլորտի մէջ եւ բոէոբը իրարու՝,

ք^ոլորը Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի նպատակին (Հք^արձրացի՚ր-բարձրա– 
ցուր՝)՝)ին հաւատալով ծարւայեցին նոյն նպատակի՛ն–. Այս կ ար–

կացաւ զանազան մրցումներէ։ քէալին կը պահանջէր Հ Մ ֊ 
ԸԼք֊ական եւ սկաուտական հարուստ գիտելիքներ, տեսական 
եւ գործնական բաժիններով՝. 9՝անատայի շրջանը կր բաղկ 
նար երեք խմբակէ՝. Մասնակիցները &իգ թւյ^յայ^ՅՒ^յ տաI
իրենց լաւագոյնը՝. ԼԼնոնք իրենց ուժերը կեդրոնացնելով կւս–

ա–

երկիրներու Հայ երիտասարգութիլնը, կը դաստիարակէ զւս՜

անցեալի սերունդները եւ այս կր կատա
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ԱԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ Հ.Մ.Ա.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ 
ԿՐՏՍԵՐ ԱՂՋԿԱՆՑ ՄԱՐԶԻԿՈՒՀԻԵԵՐէՆ 

ՔՈՅՐ ԱԼԻՆ ՊԷՄԵԻԼԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հարցազրոյցը վարեց՝ Րաֆֆի Սիւլահեան
Հալէս)-------------------------------------------------

ինչպիսի^ յատկութիւնն եր ով օժ՜տուած պէտք է րլ/այ 
պասքեթպո լի հետեւող մարզիկը* դուր ձեր անձին մէջ կը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական հը– 
նոցը միշտ կարողացած է 
պատրաստել այնպիսի խա
ղացողներ, որոնք իբրեւ ազ– 
նիւ ու տիպար մարզիկներ, 
յաջողած են արժանանալ 
բոլորին գնահատանքին։

Վերջին քանի մը տարի
ներուն քոյր Ալին Պէսնիլեա– 
նի անունը բազմիցս յիշուե– 
ցաւ պասքեթպոլի մասնա
գէտներու կողմէ։ Իր տարի– 
քի լաւագոյն խաղացողներէն մէկը ըլլալով, քոյրը 
մաս կազմեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի պասքեթպոլի աղջկանց 
առաջին խումբին եւ դարձաւ անոր լաւագոյն խա
ղացողներէն մէկը։ Հալէպի պատանեկան մրցումնե– 
րուն ան ընտրուեցաւ ախոյեանութեան լաւագոյն 
խաղացողը եւ արժանացաւ յատուկ պարգեւի։

Այս հանդիպումով մօտէն կը ծանօթանանք Հ.Մ.– 
Ը.Մ.ի ապագայ աստղերէն քոյր Ալին Պէսնիլեանին 
հետ։

Արնաք ներկայացնել ձեր կեն սա գրական գիծերը՝.
֊ Ծնած եմ Հայէպ՝ 1999 թո ւա կանին՝. ^Նախնական

ա ր թնցո ւց մէջս եւ ուզեցի միանալ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ին՝. Պ ա սքեթպո լի

Ի նչպէս մուտք գո րծեցիք Հ*Մ*Ը*Մ
՜ Հօրս հետ միշտ ներկայ կրլյայի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պասքեթպո– 

1Ւ աղջկանց մրցումներուն եւ անոնց ժէջ կը տ եսն է ի յաւյթա

նա կի կորովը՝. Այս մէկը պւս սքեթպո յի հետեւելու սէր մը

մարզիկներու շարժ՜ո ւձեւեը ո ւն: Աատկւսպէս քոյր ԼԼլիս իա 
Մակաըեանեն խաոաոճր ւաւ տաաւոոութիւն կը ձդէը վըաս,

ութիւններով մա ր զիկո ւհի մըոէ1 ա(՚թնցուց իր յաւոկ
դա րւն ա լս լ ւո

գտնէիք այդ յատկութիւնն եր ըւ

ըլլալն է–.
Նեըկայիս ինքղինքս կը նկատեմ նորեկ խաղացող մը եւ 

տակաւին կաըիքը ունիմ բաւական վարձերու՝ ոըպէսզի իրա

ներէն մէկը՝.

իիր մարզիչին կը պարտիք ձեր խաղարկութեան մակար
դա կըւ

- ԼԼրւաջին օրէն, երբ ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի պասքեթպոլիւ խումբին 
անդամակցեցայ՝ աըժ՜անացայ խումբի մարզիչ եղյբ– <եէոըգ 
Արթինեանի յատուկ ուշադրութեան՝. ԼԼնոը մօտեցումը եւ 
հսկողութիւնը տարբեր էը իմ եւ բոլոը խաղացողներուն 
նկատմամբ՝. Եղբ՝ Պ՝էորդը եըկաը տարիներէ ի վեր կը մարզէ 
աղջկանց պա տ ան եկան եւ կրտսեր խումբերը՝ որոնց շնորհիւ

միլՄ1 նէւՒ

անդրադարձ ունեցաւ ձեր վյրայ։
- ՝ք^ւսնի մը աո-իթներով հրա

ւիրուեցայ Հալէպի պասքեթպոլի 
հաւաքական՝. Անցեալ շրջան ին 
հաւաքականին մարզումր վրս՜ 
տ ահո ւած էր չեխ մարզիչի մը՝, 
ներկայիս մեր մարզիչը ճ ո րճ 
Շաքարն է՝. Երկիրը պատերազ–

Վերջերս՝ Հ ալէպի աղջկանց
նեկան ախոյեանութեան

կիսաւարտականի մրցումին են
թարկուեցաք արկածի մը եւ հե
ռս ւ մնացիք մրցումէնւ Ւ°նչ էր 
ձեր զգացումը։

աշխատանքներր սահմանավւակ–
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- ԼԼնհամբեբ կը սպ 
նիք եւ, ինչու չէ, Հա

կ ան մր ցո ւմին հաս–

ս ուսույաԱք ու սրզու– 
կան հասնիլ՝. ԼԼր կածի

միտքս մնար դաշտ՝. Վիւր ա ւո ր ո լիլս / 
զեւյոլթիւնը ունեցաւ ընկերուհիներ 
ճառ դարձաւ, որ խումբը անակնկս 

՚ւրէ–

Աւարւոին, ի՞նչ կուզէք ԸԱեէ ^Մ^րզիկ^ի ընթերցող–

- ՝\յւսիյ կ ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել (^էիար– 
զիկ՝)՝)ի խմբագրակազմին, որ միշտ մօտէն հետեւած է 
կրտսեր մարզիկներուն եւ քաջալերած է զանոնք՝. &նոր–

պէս նաեւ խումբի մարզիչէն եզր– Պ՝էորգ ԼԼրթինեանին ՝.

ընկերուհիներ ա–

ԱՆՄՈՌԱՑ ԴԷՄ֊ԲԵՐ ՈՒ ԾԱՈ֊ԱՅԱՍԷՐ ՄԻ ՈՒ ՃԵՆԱԿԱՆՆԵՐ ---------------------

ԵՂԲ. ՏԻԳԲԱՆ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ

Արմէն Քէօշկէրեան
ՀԱԼԷՊ----------------

վարչական, 1994-^/2/, եզր ՝ Տիգրւսն պասքեթպոլի ներկայա–

ւոարիքէն ան եղած է դայլյիկ, ապա

ղբ՝ Տիդըան $իդրանեան ծնած է Հալէպ, 1946-^/ն։ Հ Մ Ը Մ ի 90–ա մեա կին առ ա–

թերութեանց նկաւոմամբ՝.

պա սքեթպո լը՝. ԼԼն եըկաը տարիներ պա սքէ թ խազացած է 
նախ Հ-Մ Ը Մ ի եըկըոըդ կազմէն, ապա ն եր կա յա ց ո ւցշա կ ան 
առաջին խումբէն՝

նղած է պասքեթպոլիի յանձնախումբի անդամ, իսկ աւելի 
ուշ ընտրուած է Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի վարչական՝. Երեք շրջան ան ձեռն–

ԼԼն ա շ ա ռ

միո ւ թեա ն շահերը՝. ԼԼն ունի ազնուական հու 
Պարտութիւններու պարագային, կը յուզու թկայ,

ա

իոնին հեւո կապը եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ներկայացուցիչը՝. Մինչեւ օրս, հակառակ իր տարիքին, մեր սիրելի եղբայրը 
տեւաբար կը հետաքրքրուՒ Հ Մ Ը Մ ով, յաճախ կր տադնա՜

■տ

1972-^Ն, եզր՛ $ իդր ան իր մաս

ղանցքին, ուր Հալէպի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի պասքեթ֊

է ՚ լ՛ ՚ > * * է * * * յ * լ ւլյ

դաստիարակուած է ան փոքր տարիքէն՝.

ի՝ոլորիս կոզմէ սիրուած մեր երէց եղբօր կը մաղթենք քա~

ա
իր ո ւած է ԼԼմ ման Լքի ո ր դ ան սՀն),
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ՀԱՅ ՄԱՐՍՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷԶ 

(Բ. ԸՐՋԱԵ, 1931-1940)
Ներսէս Արք. Բախտիկեան (1911-1989)
ԱՆՏԻՊ, Ժ. ՄԱՍ ------------------------------

ոյն նիստին րնթարրին, <ԱԼզգային վար–

ս ո

հւսրը»ին անդրադառ. ա~

կատարէ հարկ եղած մար մինն եր ո ւն եւ խնդրէ որ

թիւնր շեշտ ո լի եւ քաջալերեն իրենը աշակերւոնե~ 
րր սկաուտա

ՀիՏէա բւ

արւանձհն

ա ո ւ տ ա

ո

վարժարաններէն անոնք որոնք կ ուզեն իրենը
եւ իրենը ո ւնաուտա

տոլ պիտի չունենան՝.աոււո

նշանները

ըիչներէն մէկը ըլլայ, այդ ատեն <^Վ^արժարաններու սկաուտ իյումբերը Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի 
ր ուն մէ ջ իրենը խմբական թիլեր ը կ ունենան՝»։

տ ե՜

Խորհուրդին ուղական Սկաուտ
ունենայ 1933 Յունիս

շւսբքե–

Պէյբութի մասնաճիւղր իր

25֊/^, Ս– Նշան վւսր–

Լըբասւսսր ս ղշ ղը շ ւսրուսաղուրս ու ա~ 
լանժ Տիւ Լըվանի մրըումները։ Յունիս ՀՋ-ին կի– 
րակին տեղի կ ունենայ երկրորդ աւարտականի 
վերջին մրըո ւմը, որ պիտի ո ր ո շէ ր ախոյեան

լս ւււս

աս

ո ս

լա

վիգ իր մարզիկնե–

ան հետաքրքրա

ա -
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ւսրււստր ղւճրւհր արյոյԾւ 
Ալով կր տանի, սա 

սարի ճ-ի գէմ 1 կէտի, ասիկա անհան դո ւրմելի կը դառնա յ Տէ՝ 
Աշ. Փէ ի խաղացողներէն Ար իֆ ին, ոը իր ոտքերուն աո.ջեւի 
գնդակին ճա ր պիկ կերպով խլուելէն աւելի եւս ջղայնացած, 
կը յարձակի փոխանակ գնդակին խաղացողին վրայ... իրա– 
ը անցո ւմ, խանգարում, խաղր շա ր ո ւն ա կելը կարելի չըլլար . . .»:

Այս դէպքին մասին կր գրեն «Հւս Լ)րրխ>, «Հ Օրիւսն՝)՝) եւ այլ 
թերթեր՝. Աւլողինը կը գրէ՝ <^Ւ ս կա պէ ս շատ ցաւալի է այս 
մրցումին մամանակ պատահած միջադէպը՝. ...խաղացողները 
պէտք էր գիտնային, որ եկած էին խաղալու ոչ թէ պարղ բա

գեղեցիկ վայելումը կ ունենային Հալէպի սկաու֊ 
տական արւաջին ողիմպիականին, որուն կը մաս

նակցէին 130 սկաուտներ:

Հ<.Ակա ո ւտ խմբապետ է/ շան իՒ իլս իւղեան ի 
արւաջնորղ ութեամբ կը սկսի տողանցքը, ... դաշ֊

ծափերու տեղատարափին տակ՝.

աւարւակ նետեր քայ1 ցատկեէ, արգելարշաւ ու

ս աղա ւ

ր ա մեան՝.

բիկ սկաուտները, որոնք անպայման յաղթանա– 
ու մտադրութեամբ ու կատարեալ մարղիկի Ոգի֊ 

ով իրենց անկարելին կր փորձէին շւսհելու, մրցանիշ ձերւք 
ձգելու՝. Երբ նկատի արւնենք իրենց տարիքը, մանաւանդ որ 
սա իրենց առաջին ողիմպիականն էր, վստւսհօրէն կարելի է 
յայտարարել, որ դոհացո լցիչ արդիւնքներ ձերւք ձգեցին

շրջանիս /ա~

ս տ

1Սաչատուրեասրս րր սատուցաո այսքան լժասղւսգր 
յութեան համար...» (« ԱքԼ Ր|.ԼԱ Լ| », 27 ՅՈԼնէքԱ 1933)։

ատ

վը։
ճկունութիւն. . . Ամէնէն ւսրււս ջ Արիֆն է որ ցոյց տուաւ մւսր–

աս
տ ա կը ներկայացնէին իԼւսհլէ, Ղ՝ամասկոս, Հալէպ, իՒրիփոլի, 

Ալէքսանտրէթ, Անտիոք, Լաթաքիա, Պէյրութ, իսկ Հոմսի ու 
Գրրգ՜Խսյնի պատդամաւորներր կր բացակայէԹ–

մէկ անղամ րնգմիշտ կը հաստատենք, ոը Տի՝ Աշ՝ Փէ՝ի փայ՜ 
/ուն խաղաղողներէն Արիֆ խ ո ւր ին է բուն պատասխանա

տուն... ո ս տ իկ անո ւթիւն ր չկարողացաւ կարգր պահեը»։ Տէ–

ցական գիտակցութենէ՝.

ձՏեղին չէ^ աւելցն

իրենք ամէնէն արւաջ չ

էտերող րր աշբւա– 
տ եղ եկ ա դիր ն եր է ն

ա -

տաղցուրրբւեր» Լ« Ա.ւլւ |>Ա1 Լ| », ՃՕ
Յունիս 1933)։

Այն պա հուն, 18 Յունիսի Եի–

ե կշիռը–

Անդամ Ա կ ա ո ւտ էփուտք Ա. ^ահեկան Ելք Ս՝ Ղ՝ահեկան
Հալէպ 79 154 39311 61482

Պէյրութ 115 32 40555 37619
փա մա ս կ ո ս 70 45 36494 39753
Թրիփոլի 42 ** 6936 6877
Անտիոք 22 21 4705 4587
Ալէքսանտրէթ 30 9 8000 6000
Հոմս եւ

Գրրգ-Խ ան 60 15 6000 6000
Զահլէ 27 * 1385 1337
Լա թաքիա 49 2008 1474
Գումար 594 276 143394 165129
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«Մա սնա եղեկագիրներր ցոյց կու տային ւոնտե– 
եււսնքով նիւթա կ ան ղծուարո ւթիւն, 

րպկս հետելանք կարդ մը մասնաճիւղեր իրենց տարեկ՝եր^ի

հա շիւն եր ր կր գոցեն բացո

ր ա ս տ ո ւած ներքին կանոնադիրը–

« օ • Սկ ա ո ւ տ ա

բ– 1քիջ~մ ա սն աճ իւղ ային ողիմպիականներուն– 
գ • Մա սնաճիւղային ողիմպիականներուն– 
դ– Սկաոււոական րնդհանուր բանակումին

ղ– ֆո ւթպո լի միջա զգա յին մրցումներուն:

«10– Հնւսրաւոր սահմաններուն մկջ ջանալ նոր մասնաճիլ– 
ղեր Հիմնել, տեղական ֆ եա եր ա սիոնն եր ո ւ մա սն ա կցի լ, կարե–

կը զարգանան, (եո ղո վո ւր դին համակրանքը կը շահին, հակւս՜ 
րււսկ փոքրոգի կարդ մը մարգոց միութեան գէմ ձերւն ա ր կւսծ 
իաւլ եւ եպերերի պա յքա ր ին, որոնց նպատակը եղած կ քայ

քայուած տեսնել երիտասարդական այս կո ւրւ կա զմ ա կեր պո ւ~
տ ո

)

ատանքներկն ետք կ րնտրու

ատ ա–

«Պատգամաւորական <Ւողովը նորընտիր Շրջանային վար

չութեան ո ւղ եգիծ ին կարգին կր շեշտկ

«1» Յարաբերութեան մկջ մտնել մեր քոյր շրջաններուն 
հետ է գիպտ ո ս, Յունաստան, Պուլկարիւս, Ո՝ ում անիւս, Հիրան–

ս տ

ւոըները մեկնեցան իրենց շրջանները, իրենց հետ տանելով

չութեան եղբայրական ող^ոյնները^ (« Ա(|ք|.ա 1| », 8 ՅՈԼլք1Ա
1933, Յ.Շ.)

ւչուլժեաս ա րււսշ ր ս գորօը ղ ըլլայ "/ատգա

վին որոշումները հաղորդելով շրջանն ե՜

մարզիկներ, որոնք շաբթուան մկջ քանի մը ան՜

մէջ–.

տ ա

Գրքոյկներ– Տ ե ղե կ ա տ ո ւ

«5. Կազմակերպել տարեկան միջ~մասնաճիւ~ 
քին ֆութպոլի մրցումներ, ողիմպիական իյա՜

ա ո ւտ ա Լլա1 
1 ւթիւններ:

տ ա ր ո ւան մկջ 
՚ ա տ կ եր ա զա ր ղ

ս–
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ղքո ւր դին •

էէ է / չւ ք է. ս է ւււ 11՛ Ա Հ > 4

բանանի շրջանին մէջ՝.

շՒ

տանիներր եւ կամ քո

թիլններուն տո

սերունդին սրբազան թիւններր, անոր

մէջ, մենք

ն ո լիր ա կան բա րքերն

ս տարիները բաւ եղան փ լա

՛ւ ն իւթա կանն ու ֆ իզփքա կա–

որ աւանդութիւններն ու րարքերը կը կազմոլին՝.

«/։ հարկէ մեր հայրենիքին երկնամերձ լերւներն ու սրրն՜ 
ց գետերը միայն պիտի բաւէին մեր մանուկները փրկելու 
ասերումէ, րայց իրենց երազին մէջ անդամ չեն տեսներ

նկւսրադիրը– դա~

եւ աւանդութիւններ, որոնցմով միայն անհւստները անհատնե–

իրենց դրոշմն ու համակրանքը կր դնեն մեր մանուկներու հո

գիներուն մէջ՝.

<Այւ ամէն քայլափոխիդ հայ երդին տեղ օտար երդն է որ 
կ երկարի անոնց հոգիներէն ներս՝.

...(^ԼԼհա այս ծանր կացութեան աո.ջեւն է որ ՀՄՀՄի

(^Լիենք չենք սարսափիր ֆիզիքական ու նլ 
ջեւ՝ այլ կը սարսափինք հոգեկան փլատա ա՜ մէջ, կը դիմեն պա տ ան ին ե~

ս ա
րուն խմբելու լ 

այս կերպով կր

մը կը սկսի մանկական տա

...«Ահա՛ թէ ինչս* ւ կոչ կ ընենք ձեզ, հայ մարզիկներ ,հայ 
րովուրդ, մեր նպատակը մէկ է եւ միջոցը մէ՛կ՝. Մեր 
Հւնր, մենք Մեսրոպեան չորս համ ես տ տ արւեր ո ւ Հ՝Մ՝~

Ը՝Մ ի շոլրջ կր աւելի

Սուրիոյ եւ Լիբանանի Շրջանային Վարչու
թիւն, «Ազդակ», 25 Յուլիս, 1933)=

Լաթաքիոյ մասնաճիւղր սկաուտ արձանագ–

վիճակի չէին վճարելու, եւ ահա օժ՜անդակութեան 
ձերւք կ եր կարի է յր ո ւթէն մինչեւ Լաթաքիա։

կր զգայ հրապարակաւ

լժրւնը յայտսելու պ զյրոպժր յայտեր զա&արւա– 
կաններ քԱանամիրեան եղբայրներուն, որոնք սի

րտ յօմա ր նոլիրեցին 150 /լանդուն կերպաս, մաս~

(Շար. 10, ջարունակուած՝ թիւ 377-էն)

12 ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9 (386-387)



ԴՐԱԿԱՆ ԴԱՍԵՐ ԵՐՐՈՐԴ 
ԿՈՉՈՒԱԾ ԱՇԽԱՐՀԷՆ

յին՝. իսկ յա ղթա կան կազմը բնաւ իթէն օգւոը–

Վաչէ Բրուտեան 
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ ֊

տակ մով՝. Լիըցումը բնական

իրակի՝ 14 Դեկտեմբեր 2014-^ր կէսօրէ ետք՝ Լիեք– 
սիքայի մայրաքաղաքի <ՎԼզթեքա՝>՝> մարզադաշ– 
տին վրայ տեղի ունեցաւ երկրի ֆութպոլի 
ախոյեանուիմեան աւարտական մրցումը Ամե– 
ր իքա եւ քմիկրես կա զ մեր ո ւն միջեւ՝. կայանները 

կր խառ. շտկէի՝ երբ պատահմամբ միացայ ճիշդ այն պահուն՝ 
երբ իրաւարարբ մբցումին ազդանշանը կու տար՝.

Մոոումր ռետեոե. ոոոմհետեւ ճա Լ ա տ ա ււո ա և ան էր՝. Պետէ 
ճշդո ւէ բ երկրին ախոյեանը՝.

Ոնականաբար կարելի էր երեւակայել դաշտին մթնոլոր

տը՝. Լիօտ ա ւո ր ա պէ ս 100 հադարի հասնող համակիրներ՝ իրենց 
սլո րւչտո ւքներ ո վ, երդերով՝ կը քաջալեր էին իրենց սիրած 
կա զմեր ը՝.

^/Հ4/7/7/77 կիսախաղին՝ երբ ԼԼմեր իքա 2 կոլեը նշանակած 
էր՝ մրցակից կազմի երեք մարզիկներ՝ 10 վայրկեանի րնթաց– 

աւարտր՝. ԼԼպա ՝ քամակի տուչութիւն ՝ ուրախութիւն՝ ցնծու

թիւն՝ մինչեւ իսկ յաղթանակի լացուկոծ։ Մէկ խօսքով՝ Մեք֊ 
սիքա կր տօնէր իր ֆութպոլի մրցաշարքին փարւատօնը իս

կական փարւատօնային՝ ցնծութեան մթնոլորտի մէջ՝. Պարտը– 
ւած մարզիկները՝ իրենց կարգին՝ բարձը ճա կա տն եր ո վ՝ 
շ նորհաւոըեցին իրենց մրցակիցները՝ դիր կրն դխա րւն ո ւեցւսն ՝ 
համբուրեցին ու անցան գացին հանդերձարան՝ մարզական

ինծի համար ուշագբաւ էր՝ որ ԼԼմերիքայի կազմը բնաւ 
պատեհապաշտ վաբքագիծ ու վարմունք չցուցաբերեց մար– 
զադաշտին վբայ՝ այսինքն երբեք չմտածեց օգտուիլ մրցա կի– 
ցի 3 մարզիկներու վտարումէն՝. Չփորձեց կրկնել կ՝երմանիա~ 
Պրազիլ մրցումին պատկերը՝, կրնար– մրցակիցին պաշտպա– 
նողականր քարուքանդ եղած էր՝ ոՏ մէկ արդելք կար բազմա~

դուրս ելան խազի օրէնքներու, բացայայտ խախ
Որովհետեւ եթէ ընէր՝ երկրին ֆութպոլի որակը՝ աւարւ 

կանի տօնախմբութիւնն

աշխարհին մէջ՝.

*Ւչ թէ շա տ ճանշնալով 
լատին ամերիկեան հան ր ո ւ– 
թեան ֆ ո ւթպո լային կ ի րքր ՝ 
կը մտածէի՝ թէ ուր է ուր չէ ՝ 
դաշտին վրայ թէ թրիպիւննե– 
րուն մէջ՝ անհամ կացո ւթիւն 
պիտի ստ եղծ ուի՝ մարզիկներ 
կամ համակիրներ իրենց ջի~ 
7^77/7 աետե եորսնւյնեն՝. կւս–

խումբի մը 3 մարզիկներ 10

^այց ա ր տ ա ս ո

կազմի մարզիկները 8 հոգիով 
շարունակէ ցին ոդի ի բուին 
պ^յքարիլ՝ որքան որ կրնա֊

ԼԸսՒ Լէյ^ԸՐԳԸ ել Տիթրոյիթի 
Փիսխընզը՝. ( մրցումներէն

խելէ ետք՝ մրցակիցի դաշտին 
վրայ> Փ իս թրնզ պիտի հիւ

րընկալէր լոս անճելրսցինե– 
ԸԸ՝ Երկբոէ1 դ կիսախադր հա
զիւ սկսած, Լէյքըըզը արդէն

Ն ա զ ա րւա ղ պա տ զոր ը՝ հհքա– 
ղաքա կիր թ՝)՝) Ամերիկայի մէջ՝.

7 թէ 8 տարի արւա 
քեթպոլի ա ւ աբ տ ա

.թեան տիտղոսին՝. 
Լիտ ա բեր եցի ասւ

ա–
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կ ւսւուսր ելւս պէ ս

զի մարզիկները վայրենաբարոյ 
ու ան իյնայ շարունակելին րւրմ–

ֆիզիքական մոլեգին ու կատազի 
կեցուածք դր ս եւո ր երին դաշւոին 
վրւսյ, մի լիոն ա ւո ր դիւոոզներու

իր մարզիչ 3) իլ ճ ևքս րնի ճիդե–

ինչ դրամով չի գար՝, ինչպէս ազ– 
զային արժէքները, որոնց տարո–

Պարզապէս, ԼԼմերիքայի կազ

մը իր ակմրային կամ իւմբային 
շահերէն շա տ գերիվեր դասեց 
հա մրն դհան ո ւր չա^Ը) 
մա ր զ ա կան մթնոլորտին արւորթ 
նկաըադիըը՝. ԼԼտոը համար ալ 
օրինակելին այդ պէտք է հա մա ր–

գեղեցիկ պասքեթպոլ՝. Ո՛չ մէկ մարդական վեհանձնութիւն• 
գեղեցիկ իյաղ ցուցադրելու ոչ մէկ մտադրութիւն, այլ պար

զապէս դիմացինը աւելիո վ ճզմելու կիրք՝ Ուղղակի ս ր տ խա րւ~ 
նուք պատճւսրւող երեւոյթ մը կը պարզուէր այդ դիշեր ամ~ 

րւատեսիլի թէ այլ պատճարւներ ով աւելի ւսրւն չուած է ամե– 
ըիկեւսն ֆ ո ւթպո լին կամ պասքեթպոլին, աւելի հակամէտ է 
ազդուելու ւիիսթընեան ոճէն։ Հոս վտանդ կայ, որովհետեւ 
ան զդա լա բա ր, մեր մտածողութիւնը կը սկսի ձեւաւորուելու 
Փիսթրնզի եւ ոչ թէ ԼԼմերիքայի ւսրւսթարլրած ոճո վ–. Առ-աջի–

ս եզսաբաե ասդրադաբճաւ այս Ծ՜րւտաԼլաս երեւոյլժրե).

Ամերիքան ալ արհեստավարժ ու լաւ վճարուող մարզիկ– 
ներէ կը բաղկանայ, Փիսթրնզն ալ՝. Արհեստավարժ մարզա–

աս դուս արսեր զր օ՜ալսսուրե: իրա՜ 
ազդակները հոն եւս մեծ դեր կը իյւս–

ա րւա կը, ներքին ուժմըկը

սզսր ճեւաւորուելու եւ ս

Այնպէս որ, այս յօդ

ԲՀ81Տ

աստ
Տշ1շշէ 
^օււր յօսրոշ^ 
6սւմշճ7օսրտ 
քօր 8 Օջ)/տ 
օր 12 Օջ^տ

11, ուշ Սօտ Ր\ր<ւաւմօտ
75001 Րոոտ
էշ1 331 42 96 10 10 
1ն\331 42 96 18 77 
տոԵշաէօսրտ © տշ 1շշէօսր. շօրո

48, շօսրտ մշ ևւ I յհշրէշ 
69003 Լ\ օո
161 334 78 60 13 66
1ն\ 334 78 60 92 26
տժ73ո@տ61շշէօսր.շօրո

67, Խւ (ՅՋոշհւծրշ 
13001 \1որտօւ11օ 
էշ1 334 95 09 30 60 
Ռւ\ 334 95 09 30 6 1 
աո րտշ 111 շ @ \\7ւտ1շօ 1 տ. ք ր

32-38, ուշ 1 ևւոուհշմօսէւաւ 
ձօրշ\<ւո
է €1 374 1 0 52 55 55 
1ն\ 374 1 0 56 40 30
ՏԶհշրո@Ջրրուոշօ.շօւ՜ո
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խԻՋԱՁԳԱՅԻՆ

«ՉԵՄՓԻԶՆԶ ԼԻԿ»Ի 2014 -2015 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ 
Ա. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ԱՒԱՐՏԻՆ

Գ. էՅորոյեան
ՊԷՅՐՈՒԹ ------------------------------------------------------

Բ– խմբակին մկջ, Ո՝կալ է/ատրիտ եղաւ անսխալական՝. ԼԼն 
ոչ մէկ արւիթ տուաւ իր մրցակիցներուն՝, կը կարծուկր թէ 
Ռէախ ընկերակից պիտի րցայ Լիվրյրփուրր, սակայն Ջուիցեր֊

եմփիրնգ Լիկ^ի 2014-2015 տարեշրջանի արւաջին 
հանգրուանի մր ցո ւմն եր ը սկսան 16 Սեպտեմբեր 
2014-^րՆ եւ աւարտեցան 10 Ղ>եկտեմբեր 2014՜^ն։ 8

գերազանցել անգլիացիները եւ գրա՜

ս արւօրէս պայքարեցաս ապաԿողԵլու ր՝ ■ 
հանգրուանի իրենց տոմսը եւ այս մրցւս– 
չարքին իրենց ճա մբո ր գո ւթիւն ը արւա՜

Ս՝ խմբակին մէջձ ԼԼթլեթիքօ Լիատ՜ 
ե,1ււո) Եուվենթուս եւ 0լիմփիաքոս մրցե

ցան արւաջին երկու դիրքերուն համար՝. 
Սպանացիք համեմատաբար աւելի գիլ՜ 
ե՚ւ^ կարոցացան դրաւել խմբակին Ա– 
դիրքը, մինչ Ի տալիոյ <Լհսկան՝$) Եուվեն~ 
թուս դմո ւա ր ո ւթիւնն եր ո ւն եց ա ւ՝. 
Օլիմփիաբոս միայն մկկ կկ տի տարբե

րս լթեա մբ իտալացիներէն գրաւեց եր– 
Ըորգ Ղիբքը եւ ապահովեց (Այուրօ Լիկ՝^>ի

մխիթա ր ո ւեցս 
յաղթանա կո վ:
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ոլան փ ո ր ձեց ք)՝ոմայէն խլել երրորդ դիրքր, 
սակաւն Տ ւա9ո ո եռա լ։

Հ. խս բակին Ահէն 7աբսելոնայր եւ Այ

լ՛ իզ Սէն Ժ՝երմէնի աո-աւեէութիւնը անյայտ 
էր իրենց մրցակիցներուն նկատմամբ՝. Հո~ 
լանտայի Այաքսը չունի իր նախկին փայլքը 
եւ գրաւեց երրորդ դիրքը, ^ինչ կ իպրոսի 
Ափո է լի՛ մասնակցութիւնը գրեթէ անուա

րուիժիւն ունեցաւ արւաջին դիրքր գր տ ւելո ւ 
համար՝. • դիրքին համար պայքար մղեցին 
(իերմանիոյ Ծալքէն եւ Փ ո ր թո ւգա լի Աւիոր– 
թինկր՝ Պ*երմանացիք մէկ կէտի ա րււս ւելո ւ~ 
թիւն ձերւք բերին՝. Սլովենիոյ Լիարիպորը

երկիրը։
Ը– խմբա կին մէջ, Փոբթ

գրաւել յաջորդաբար արւաջին երկու դիրքերը՝. Զենիթ եւ մա

նարանդ Պ ենֆ իքա յուսախաբ րր ին իրենց համակիրներր՝. 
Փոըթուգալցիք գլխիկոը դուրս մնացին եւրոպական մրցա՜ 
շարքերէն՝.

0*– խմբակին մէջ, Պորուսիա Տորթմունտ եւ Արսենալ շատ 
դիւրութեամբ գերազանցեցին խմբակի միւս երկու կազմերը 
եւ գր ա ւեցին ա րւաջին երկու դիրքեր ը՝. Անտըբլէխթ պիտի 
մասնակցի (^էյուրօ Լիկ՝է)ին, իոկ թուրքիոյ ներկայացուցիչ 
կալաթասարայը դրական ոչ մէկ դրական արդիւնք կարողա–

կ՛ խմբակին մէջ, կ՝երմանիոյ Լիիւնիխը եւ Անդրիսյ Լիան– 

արւաջին երկու գիրքերուն վրայ՝. կ՝երմանացիք աւելի դրա

կան ու տպաւորիչ մրցումներ ունեցան՝, իտւսլիոյ Ա– Աէ՝ Ռո՜ 
ման յուսախաբ րրաւ իր եւ ֆ ո ւթպո լի համակիրներր եւ կրեց 
ւսնւոեղի ու ծանր պարտութիւններ՝. էիինչ Սէ՝ ԷՍ՝ ՝իԱ՝ Մոսկ՜

րութիւններու գրաւեց խմբակին արւաջին դիրքր՝. Շախթիոբ 
յաջողեցաւ ընկեր ա կցի լ փ ո րթ ո ւդ ա լցին եր ո ւն: Սէեծագոյն 
պարտեալ լ՛ Ապանիոյ Աթլեթիք Պիլպ աոն էր՝. Ան չկարողացաւ

քին՝. Ան անցաւ (թյուրօ Լիկ՝>՝)ի մրցումն եր ուն մասնակցելու՝.

Մինչ Պաթէ գոհացաւ միակ յաղթանակով մը՝.

ի* • հանգրուանի մրցումներր պիտի սկսին 17 Փետրուարին

ա զ ր ո

Փուրիդ Աէն (իերմէն - Չելսի

Մանչեսթրր Սիթի ~ Պարսեէոնա

(իոյյրէն Լեւերքուզրն - Աթլեթիքօ Աատրիտ 
էյ ուվենթուս — Պորուսիա Տորթմունտ 
Շալքէ֊ Ռէալ Աատրիտ

Շ ախթիոր - Պ ույէրն Միւ֊նիխ
Արսենալ - Մոնաքօ 
Պազէլ - Փորթօ
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Հ.Մ.Ը.Մ. ■ Հ.Ա.Ս.Կ.

ԲԻՒՐԱԿՆԻՑ ՄԻՆ՜ՁԵՒ ԲԻՒԲԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՀԱ8ՐՈՒՄ1^ 
Տ ԳԻ^ՄՐՒԻ ԵՒ ԳԱՒԱՌԻ ՄԱՆԿԱՏՆԵՐԻ ՍԱՆԵՐԸ

Երկիր Մետիա
ԵՐԵՒԱՆ -------

զը, բայդ չյաջո ղո ւեդ արմատախէ լ անել աաո 
բունդ կբթելու նբա գադափարը՝.

նակեդ Սփէւաքում՝. Այնտեղ ծածան~

| <^Խ ա ղա ղ ո ւթեան ս ո ւրհ ան դա կն եր՝Խ ծրագրէ

մասնակէդները դեո. եւս սկաուտներ չեն, բայդ 
չէ բադւսրււում, որ այս բանակումէդ յետոյ 
ս կա ո ւտ է երդում տան եւ դա րւնւսն լէէրաւ ան– 
<բն ապբում են էւմբէէ եւ Պ՝ւս ւա րւէ ման կա տ ը– 
1 ոեն եոերոոո տաոեն ե, որ անԿամռեր սպա՜

սում են Օգոստոս աուտա

ւ ( 0 տ ա

1989-^/2/։ Այսօբ արդէն կարւոյդն աշխատում կ շուրջ 2 հազար 
պատանէներէ հետ, էոկ մասնաճէւղերը հասել են մէնչեւ Ջ.ա՜ 

հետ կապէ մէջ են որթ տարուայ րնթադքում, էոկ 4 տարէն 
մէկ անպայման հանդէպում են՝. վէերջէն տարէներէն ժամադ

րավայրն անփոփոխ կ հայրենէք՝. Աո վ ո ր ա բա ր տարբեր երկրր–

արւաջՒն Հ անր ա պետ ո լթեան տւսրէներէն

Մա ր մն ա կր թա կան Ընդհանուր Անէութեան Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է աւլա

ծէն ներ կայադո ւդէչներ ր հա յր ենէք ժամանելով, Ալեքսանդ– 
րւսպոլէ ամերէկեան որբանոցէդ հէնդ այսպկս սկսեդէն 
սկաուտական շարժումն Հայրենէքում: Աո^աջէն համւսշխար– 
>այրս պա տ եր ա դ ս ի եւ Լլոտորա&ների Կետեւանքող դադ/(Լա

կան որբերով լդուած հայրենէքէ ղեկավարութէւնն այլրնտ– 
րւսնք չունէր– հաւաքուել էէն տարբեր տ ա ր էքէ երեխաներ, 
որոնք դրկուել կ էն էրենդ ծնո զներ էդ եւ անհր աժեշտ կր մտա– 
ծել նրանդ հայեդէ դ աստէրակութաան մասէն՝. Այդ պա տ ա ս– 
էւանատոլ եւ կարեւոր դործն էրենդ վրայ վերդրէն կրթու

թեան նախարար Նէկոյ Աղբալեանէ հրաւէրով Պոլսէդ հայրե– 
^էք ժամանած Տէգրւսն խոյեանը, Օննէկ Եաղմաճեանը եւ 

րւսգը տայԼլագան դ)ու1ժպոլր եւ սգաուտագա ս գագսւսԼչեր– 
պոլթեան հէմնադէրն էր ուղէն սկսում կ ԼԼնդրանէկէ կամա

կոր ական ջոկատում, մասնակդում մարտերէն մէնչեւ 1919 
թուականը՝. Վահան Չերադը, սակայն, թանկ վճարեդ հայրե– 
նէքում սկաուտութէւնը տ ա ր ածելո ւ եւ ա դ դա յէն էր մէւս

ձերւնւսրկներէ համար • 1923-^/2/ պո լշեւէկեան էշխանութէւն– 
ները մահապատժէ ենթարկեդէն գո րծչէն՝. Ա պաննո լեց Ըերւս–

Ա՝ամանակէ հետ աաաթյահերթութէւնները փոխուել են, 
բայդ հայ սկաուտները շարունակում են հաւատարէմ մնալ 
էրենդ խոստմանը էւրօրէնակ կամուրթ լէնել հայրենէքէ եւ 
Սփէւրւքէ մէջեւ եւ (Աքէ՛շտ պատրաս07» օրէնակ դարւնալ բոլո– 
րէն էրենդ կարգախօսով ՀհԲարձրադէ՛ր֊բարձր ադուռ»ով՝.

Պ էնկկօլէ հայկական Բէւ֊րակնէ ա դա տ ա

ապրում կ հայրենէքում, նրա թոանոլհէն նոյնպկ

րաԳԸ դ <Ւո1–ար թէ պատկերացնէր, որ հայրենէքում հայ որբե
րէ շրջան ում 1920 թուականէն սկաուտութեան տարածման 
գործը սկսելուդ 94 տարէ յետոյ մէկ այլ Բէւրականում՝ Արա– 
գածէ փկշերէ տակ, կրկէն բանակում կ անելու էր պաշտելէ 
կազմակերպութէւնը, որոնց շարքերէն մէանալու են հփւմ֊ 
րու եւ ^կաւարւէ մանկատներէ սաները՝.

ՄԱՐԶԻԿ, 33-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9 (386-387) 17



3 Հ.Մ.Ը.Մ Հ.Ա.Ս.Կ.

ԿԱՄԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ,
ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ,
ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԻՒՆ

ո -

երեխաներու ղարդացմւսն եւ րնկերային հւսմւսրկ– եալ հա ս տ ա տ ո ւթիւնն եր ո ւ 
շնորհւսկարսդիրներ ՝. Սյս առ.

՜ններուն յանձնուեցան 
տնօրէններ յոյս յայտնե՜

>
Գիւմրիի, Դի/իջանի եւ ք^իւրեդաււսնի երեխաներու խն ա մքի 
եւ պա շտ պան ո ւթեան հ ա ս տ ա տ ո ւթի ւնն եր ը՝. Ծրագրին իրենց 
մասնակցութիւնը բերած կամաւոր սկաոււոները, իբրեւ խա

ղաղութեան սուրհանդակներ, ցուցաբերեցին մեծ րնկերասի– 
րութիւն եւ իրենց դիտելիքն ու փորձարւութիւնը փ ո խանցե– 
ցին խնամքի կարօտ հաստատութիւններու սաներուն՝.

կողմանի զարգացման մկջ֊.

գործ կը դրոլ

տաս

«ՀԱՅԵԱՑՔ ԱՊԱԳԱՅԻՆ-2014»
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ------------------------------------

եացք ա պ ա գ ա յին-2014» բնա–

14 է/ոյեմբերի 2014-^րն, Երե

թիւններու ցուցահան. 
նեոաւ նո ւն լարէն տա ս տ լա

լս ա ս ա

կերպութիւններու ներկայացուցիչները, աւելցնել երիտասարդական բնադաւարւի դործունէութեան մասին հանր 
թութիւնր, խթանել երիտասարդական եւ ուսանողական կարւոյցներու գործակցութիւնր պետութեան, միջազգա

աուտա

յատկացուած տաղաւարին մէ^ ներկայացուր կացմա՜ 
ապադայի ծրադիրները՝. Ցուցադրութիւնր րնդդրկեց 
ներ եւ րանաւյան հ ր ա տ ա ր ա ե ո ւԹ եւնն եո: Ո ւ> ա ոո ա ւ

նեցան վր ան էն ներ
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԼ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԻ
ԵՒ Հ.Մ.Ր.Մ-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻ 

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՄՒԶ
\յոյեմբեր 2014-^7^/, հր ա պտ

25-սյ մ եա կը։ Հրազդանի նորակազմ 
վարչութեան կազմակերպած հանդի–

ւեր տնկեցին քաղաք տանող մայ– 
ղի/ւն եզերքը։

ներ։

նուագաքսու 
տ ո ցանցեցին

Ապա, քաղաքի երիտասարդական կեդ

րոնի բակին մէֆ կ ա զ մ ակեբպուեցաւ

սկաուտները ն ա իւ 
րն կ եր ա կցո ւթեա մբ

եղի ունեցաւ

10 օր՝.

Այն ո լհետ եւ, մասնակիցնեբր ուղղ

ուեցան երիտասարղ ա կան կեդրոնի 
սրահներէն մէկը, ուր կ ա տ ա բ ո ւեցա ւ 
ս կ ա ո ւտ ա կ ան ա րւօբ եան ներկայացնող

Ւրենց կոչումին հա ւա տ ա ր իմ

սկաոււոները յիչատակեչի ւսյս արւիթով

րն թա ցքին սկաոււոները հա մա պա տ ա ս~
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԿԻՊՐՈՍ

ԿԻՊՐՈՍԻ Հ.Մ.Ր.Մ.-Հ.Ե.Մ.Ի ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ 
ՄԱՐՏԱԴԱՇՏԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄՐ

Թղթակից
ՆԻԿՈՍԻԱ

նէ օբհներգներով սկ 
տաոեոո, որուն րաու)

< Ասյսսբսը
2014-^75>, Նէկոսէոյ մկջ 

// 
րւոյց մարգադաշտ

րեց քոյր պ^արդեսր թասապեաս՜կ ոս՜ 
տանեան՝. Ապ ա՝ մասնաճէւղէ ատենա

պետ եգբ* 3ակոբ կ՝ւսգւսնճեան ամփոփ

Հ-Ե-Մ-էն՝ որ իր հ է մն ա դր ո ւթ են էն 
1934-^ն է վեր կէպրահայ դաղութէն մէֆ

ա–

կէպրոսէ նախագահէ ներկայացուցի

տա նձնած կ, համախմբելու1 երէտասւսր- 
դութէւնն ու պատանեկութիւնը իր 
մարզւսկան՝ սկաուտական եւ րնկերւս~

ատենապետ ^՚գբ–

ւսրւոյց մարգադաշտ

թեան ատենապետէն՝ կէպրոսէ հլյյյ հա
չէն, Հ-Մ-Ը-Մ-է կեդրոնական Վ արչու

տեսեանէ՝ կ էպր ո սէ Լմեմ է կաթողՒԿ ո 
սա կան Փոխանորդ Նարեկ Արք. Ալփէ
մէգեւսնէ՝

մարմիններու

դա գութէ ազգայէն պա տ կան

արւէթով Լէբանանէն հրաւէր–պկս այս

կ էպր ո ս է նախագահ Նէկոս ԼԼնաս–
ուա ծ Հ-Մ-Ը-Մ–է շեփորախումբէն–.

կողմէ մապաւէնէ հատումով եւ Լմեմ է 
կ ա թո ղէկո ս ա կան Փոխանորդ Նարեկ 
Արք– Ափէ մէ գեւսնէ ա ղօթքո վ ու օրհնու՜ 
թեամբ բացուեցաւ հանդէսութէւնր–.

նիկ

ներր Նէկոսէայկն մէնչեւ Երեւան՝ 
Պ ո ւէնո ս Այր է ս էն մէնչեւ Պ է յր ո ւթ եւ 
Լոս Անճելըս–. Հ.Մ Ը Մ կ՛ օմտ ո ւէ նոր

դաւակնեբը պէտէ կապուէն էրենց էնք–

ա ս տ ա -

ա տ ա ~
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ ՄԼ1ՍԵԱ6ԻՒՂ

ա– ատեն ց ւս ւ

յին~միութենական մեր կեանքին՝.

«Այո մարզադաշտը նպատակ

կա տ ա ր ելո վ,

տի չրւրսյ մեր կրտսեր ս եր ունդին հա

մար, այլ միջոց մր հասնելու

եւ ամէնէն կարեւորը, յաղթանակներու 
ո ւր ա խո ւթեա մր ա զգային հպարտու

թեան դեղեցիկ պահել ապրիլ անհատա–

պա տճա րւն եր ո վ:

Խօսքերէն ետք, Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի Կեդրոնա֊ 
կան վարշութեան ատենապետ եղբ– «էտրւ~ 
նիկ Մկրտիչեան Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի «Ծ ա րւայու֊

դոյն նպատակին– ազնիւ մարդը, տի–
կիպրոսի հայ համայնքի ներկայա՜

կերտող մեր տ րւտ ջ ա ղ ր անքինշեշտեց 
եղբ– Լիկրտիչեան եւ աւելցուր,՜ Աե~ 
բունդնեբբ եբ ա Էստ ա պա բ տ ո լթեա մբ

պիտի յիշեն ոյյս մարզադաշտին կ^բ՜ 
տիչնեբը, ոբոնք վստահ ենք, ոբ իյում՜ 
բեբ կեր տ ելէ աւելի հոդինեբ պիտի կեր

տեն, նկաբադիբներ պիտի դարբնեն 
նոր սերունոո հերւու ա ահե/ո մ արւե

կը ստանայ այս շքեղ մ ա ր զա դաշտին

ԼԼնա ս տ ա ս իա տ իս ի ներկայացուցիչ 
իս Ֆո տ իո ւ կարդաց նախադահին

թեւսն՝Խ շքանշանով պ ատուեց Սեպուհ Ար–

ս եսազեասը, որուս ասճ սուղր աշրայ– 
տանքն ու անձնական օրինակը վճրւական

դեր ա կա տ ա ր ո ւթիւն ո ւնեցան մարզա– 
դաշտի ծրադիրի իրականացման մէջ՝.

թեան յաջորդեց Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՜Հ ՝Ե ՝Մ՝ի ոյ–

ազդային տօ–

ներկ՛. Այս մարզադաշտին վրայ 1ոե111 
պիտի սորվին մարդական ոդի ցո ւցա բե~

ուդերճր, որուս ս զչ աս րր շսորտաւո՜ 
րութիւնն ու բա ր ե մ ա ղթ ո ւթի ւնն եր ը

ակումբը դղրդաց Հ ՚Լ/՝.Ը –էիական

Յայտնենք, որ նորակարւոյց մարզա–

րր րնթացք արւին 2013–^ ամրան՝. Շինա–

յկ իբրեւ 
ւ ոն՝. Աա

ազդային թումբի եւ (^Ապոէր>ի նախկին 
անդամ իէոմիկ հք աչատբեանր, իրեն օգ

նական ունենալով Այեքսիս (Լւագեանը՝.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԿԻՊՐՈՍ

ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ՄԱՐԶԱԳԱՇՏԻ ԲԱՑՈՒՄԷՆ ՇԱԲԱԹ ՄԸ ԱՌԱՏ.՝

Հ.Մ.Ր.Մ.-Հ.Ե.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԵՐԴՄԱՆ 

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷԶ

ա՜

սեր ես 1Ծ ա ր ր-ա ր ե ս ո յշե եր, րյսբապո– 
տական կւսղմէ եղբ– Լհեմէն ԼԼյվազեա– 
նէ դլէյա սո ր ո սթեա մբ, Սկա ո ստ ա կան

հետ, պատրաստ

կէպրոսէ հայ համա

ւսւոենա–

ա~

ա~

էրենց մէամ–

դիւնքը։

Մարինէ Գալայճեան
Մանուշեան
ՆԻԿՈՍԻԱ-----------------------------

յելեցէնք աո.աջէն դէշերայէն դործոսնկ– 
ոսթեան հրճո սանքը, կաղմեցէնք արսա– 
ջկՆ կւսյմերը, վաո-եքէնք էսւսրոյկր ես

տ ո ստ ա -

կէպրոսէ հայոսթեւսն հա–

2014 –ը

ո սա

յէ շա տ ա՜

դին աչէսատանքկ ետք, է վերջոյ հ աս աս

ա ր ա ր ո ղո սրրեւս ն օ ր ը՝. 
երդման, որ հէմնովէն տար–

ներկն, որո

ս

տ ա անդր անՒկ

քայլ առ քայլ՝.

հոսրդէ անդամներ, մենք մէ– 
ասնաբար նորոգեցէնք րս–

սթեան Լ/– կ՝կ ո ր գէկ քւպր ո ս էւ սկ

տ ո րյ անցքէն՝.

ԷԼյսպկս, քայլ առ. քայլ հասանք մէն– 
չես երդման արարողոսթէսն՝.

թփսնը, երեկոյեան 7՜էն, Հ՝Մ՝~

տէն վրայ՝.

օս–
քերկ ետք րնթացք առ.աս սկ

ա–

ս
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ՄԱՍՆԱՏԻՒՂԷՄԼաԼ^

Երեք անկիւններէ յարւա ջացան միւսգոյն ս

արւաւ կիպրոսի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի սկաուտոլ– 
թեան աւագ ա ր իա պետ եղբ– Ա ա ր ո ւ~ 
թիւն Անմահունի, որ իր ապրումները

Այսպէս հասաւ երդմա\ 
գայլիկ-արծուիկները եւ ա

ա րւաջն ո ր գո ւթեա մբ չորս դրօշներու 
Հւսյաստանթ կիպրոսի՝ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի եւ 
կիպրոսի ս կա ո ւտ ո ւթեան՝.

Ներկ աներր միաբերան հնչեցո ւցին 
ՀՄՐՄհ ռաււեոռ <^եարւա9 նահա–

դթե, հայրենիքին եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝թե՝

Այս դեղեց իկ

րին տակ կերտերին Եռագոյնը՝.

Ապւս, ա ր ի՜ա ր ենո յշներ հաստատուն

եր կու

հպա ր տ ո ւթեան մեր արցունքները՝.

ք՜՝ ո յ ո ր ս գոհունակ տբամւսգրու–

թիւններով կր հետ եւէ ինք ա ր ա ր ո ղո ւ՜

թիւնը վերջ գտաւ

կաուտներու տողանցքով եւ ան ր 
ս կա ո ւտ ա կ ան բարեւով, բն կեր ա կց 
թեամբ «//վ Հայ Արխ> քայլերդին՝.ոստու՜ կրկին յարւա
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Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱԵԹԻԼԻԱՍԻ ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ 
ԱՂՋԿԱՆՑ խումբին մասնակցութիւնը 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐՈՒ ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԵԱՆ

Թղթակից
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

20 Հոկտեմբեր ԶՕՃՀ-ին, Հ-Մ–Ը–Մ՝ի Ս-նթիլ– 
ւասի պա սքեթպո լի աղջկանց խումբը իր 
ք՝ ա սն ա կցո ւթիւնը բերաւ արաբական

ակումբներու պասքեթպոլի աղջկանց ւսխոյեանու– 
թեւսն՝ որ տեղի ունեցաւ Աղեքսա նԴե1Ւոյ Եգիպ֊
տոս, կա զմա կեր պո ւթեա մբ <^Ափոբթինկ՝)՝) ա կո ւմբին՝.

Անթիլիւսսի խումբին հետ՝ մրցա շա բքին մասնակցեցաւ 
Լիբանան ի բամա կա կիր ԼԼիւստՒ ՊԿրութի ա ղջկանց

խումբը–.
Ախոյեանութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին 

ութ խումբեր, որոնք բամնուեցան երկու խմբակխ. Ա 
խմբակին մաս կազմեցին Ա՝ազիրա (էյգիպտոս)՝ 
Հ-Մ–Ը-Մ– Անթիլիաս (Լիբանան) (իամհիէթ Ամալ (1քա֊ 
բոք) եւ Աումամաա Փ եթբ ո լի (Ալճեբիա)՝ իսկ ք՝' խմբա

կին Ափոբթինկ (էգիպտոս), քիիատի (Լիբանան), Օրթո՜ 
տոքսի (խորդանան) եւ Աըմուհա (էյգիպտոս)՝.

Հ-Մ Ը Մ ի պատուիրակութիւնը բաղկացաւ հետեւ

եալներ էն•- Եղյբ՛ ի1 աֆֆի <Լւսսապեան (պա տ ո լիր ա կո լ– 
թեան նախագահ), եղբ– Անդբանիկ Պոյւսճեան (վաբչա–

Մուֆ արրէ<1՜> էլենա Փբլուվովիչ՝ էշլի Տանիէլ ճոնզ՝ Նա թա խս լ ս ք / Լ-Ա է՛ լ ւ ս֊լ ա ս / ւս ս չս ււյ ս ւս սւ ււ ւ. յ Ս ս ս / ՝–* ս սւ 11 լէ

(Սեր պիա, մարզիչ)՝ եղբ. Աեւակ եթէնճեան (օգն ա կան մար

զի չ), Տանա Խալլաթ (բմշկուհի), Ատէլ Խուէյրի (միջազգային 
իրաւաբաբ), Լուպնա ՝իաթալին-Ապտալլա, Նաթալի Ւթանի՝

Ա վաճ եան ՝ Աանտբա \յամըմ եւ Ա՝ակի ՀԼաքւսբեան (մաբղիկ–

ՀՄ՝Ը՝Մ– Անթիիիաս իր արւա
Ալիք Թ ա պաքեան ՝ Աեղրի իՒոբոս՝ Այտա 0) ախո ս, աթրէն 
Պապիկեան, Նայերէ Ոսկեբիչեան՝ Լկյլււյ 3)աբէս. *քՀրիսթին

ս ա ս զս զզտ 
յաջոբդաբաբ Այտա Պլ 
Տանիէ/ ճոնզ (13 կէտ,

ա~

ա ո ւն ւո

Երկրոբդ մրցումին՝ Հ-Մ-ԸհՄ՝ Անթիլիաս երկու կէտով 
պաբտուեցաւ ալճեբիական Փեթբոլիկն (67-65)։ Հ-Մ Ը Մ Ան֊ 
թիլյիասի աղջիկները բալլական սուր պայքար մղելով յաջողե՜ 
ցան մրցակից խու մբին 15 կէտի տարբերութիւնը պահ մը 

անոր՝.
որ ղ մրցումը եղաւ ճակատագրական՝ որովհետեւ 

յա ղ թանա կ մը եւ Հ-Ա՝– Ը ՝Մ՝ կ ա պահո վէ բ քա ո.ո բ դ աւաբտա–

, սա կայն ան ոնք չկա բ ո ղացան յաղթել
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անի իր տոմսը՝. 3 ա րլթանա կը չո ւշւս–

տութեան մատնեց է դիպտոսի (Հա

գիր ւսն եւ իր խմբակին եըկըորդ դիր՜ 
քը գրա ւելո վ պա ր տ ա ւո ր ո ւեցա ւ 
մրրելու երկրորդ խմբա կին եր բոբդ 
դիբքը գրաւող 3 որդան անի Օրթո֊ 
տոքսիին դէմ՝. (Հազիրայի դէմ մրցու֊

դր աւ

իրականացնելու Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի յոյս^~
րուն, երբ ԼԼնթիլիասի աղջիկները 65~(6 ա ր դիւնքո վ պարտու– նման կարեւոր մրցա շարքի մը, էսԿ ^ըկըորգ որովհետեւ 
թիլն մը կրեցին իրենց մրցակիցէն՝. Այնուամենայնիւ, խումբին մարզիկները իրենք զիրենք զգացին Լիբանանի մէ^

տա

սսար աբւոյեասուլժրւսը եղաւ բաւազաս յրշա– 
ս անոր համար որ ազջկանց երիտասարդ այս 
ջին անգամ րլլա/ով մասնակցեցաւ միջազգային

նկատի ո ւնենալո վ, որ մեծա թիլ եդիպտահայեր տեւաբար 
ներկայ գտնուեցան մըցումներուն եւ քաջալերեցին իրենց սի–

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ Ս՜ԱՍ՜ՆԱՃԻՒՂԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ
ԳԱՀԻՐԷԻ Հ.Մ.Ը.Մ.–«ԱՐԱՐԱՏ»Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ 

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ

Թղթակից 
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

Նոյեմբերին, Հ-Ա Ը ֊Մի 
Լիբանան ի րնտանիքը 
ներկայացրնոզ մարզւս–

Պատուիրակութեան մաս կազմեցին 
ՀՄԸ-Մի ԼԼնթիլիասի մասնաճիւղի 
պա սքեթպո լի տզոց եւ ազջկանց երկ– տն յայտագիրը սկ 

բացման արարոր

իթով կազմակերպուած պասքեթ–

կան պատուիրակութիւն մը մեկնե– 
ցաւ Գահիրէ մասնակցելու համար 
տեղւոյն Հ–Ա՝–Ը.Լք՝.–<ԼէԼրարատ՝^ մաս– 
նաճիլզվյ հիմնադրութեան 100-/7///՜ 

հանդիսութիւններուն եւ այդ

եայ հիւրը Գահիրէի Հ Մ՝Ը Մ՝~<^Արա- մինի ներկայացուցիչը, Հ Մ՝Ը՝Մ՝ի Կեդ

րոնական Վարչութեան ա տ են ա պետ

Կ՝արւնիկ Մկր տիչեան եւ ԼԼղեք– 
սանդրիոյ Հ-Մ■ Ը Մ՝~«Կամք^>ի վար–

պասքեթպոլի յանձնախումբի

Պ ա շտ օն ա կան բ ա մին էն
ա տ են ա 
Պ ա տ ո լ.

թիւններ. գայլիկներ, արծուիկներ , ա–

Պ ատ ո լ

քերով կատարեցին իրենց խոստումը՝. 
Ապ ա խօսքեր արտասանեցին Հահիրէի 
Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ՝~^Արարատ^) 100–ամետկի մար

պա սքեթպոլի

ա–

Գահիրէի

տեցաւ արաբական խումբին յար/թանա–
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կով։ էյ ր կր ո ր դ մր ցո ւմին, ԼԼնթիլիւսսի 
տղոց խո ւմբը հետաքրքրական ճակա

տում մը ունեցաւ ԼԼղ եքս ա նգրիոյ Հ Մ–

ա՜

նանեան խո լմբին յաղթանակին։ Երե

կոն ա լա ր տ եցա լ րն թր իքո վ։

3աջորդ օր, ԼԼնթխիասի պա տ ո լիր ա– 
կութիւնը Գահիրէի ՀՄԸ-Մ• ա կանն ե– 
բուն րն կեր ա կցո ւթեա մբ այցելեց հնա– 
դ ի տ ո ւթ ե ա ն թանդ աբ ան, ուբ աւելի

քան եբկու մամ մարզիկները արւիթր ու

նեցան մօտէն ծանօթանալու Եգիպտոսի

հետմիջօրէին, պ ա տ ո ւիր ա կո ւթիւն ր 
անդամ մր եւս ուղղուեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի
ա

<իահիրէի փոքր աղջկանց խումբը մրցե

ցաւ եգիպտական խումրի մր ղէմ։ Երկ՜ 
րորդ հանդիպումին, ԼԼնթիլիասի աղ –

պումը ԼԼնթիլիասի տղոց եւ ^իահիր էի 
տղոց միջեւ էր։ էիրցումը աւարտեցաւ

ա

ջին մրցումին
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ՍԱԱՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱԼ

յ

տեղէ 

շանուկրներ յանձնո ւեցան Պ՝ահիրկի եւ 
ԼԼղեքս ան դր ի ո յ շրջաններուն , որոնք 
իրենց կարգին փոխանակեցին յուշւսնը– 
ւկ ըներ՛. ԼԼնթիլփասի մասնաճիւղի վար–

կա դմա կ եր պ

Լյ դէպտոս այցելութեան վերջին օրը 
ագատ օր կր– էիբանանկն <էահիր կ հասած 
պատուիրակութիւնը չկ ր կրնար ԼԼնթի–

կկսօրկ ետք, խո ւմբը ^էահիր կ ի 
ակումբին մկջ մտերմիկ պահեր անցուց 
Հ –Լի-Ը –Լի.ական մարղիկներու, սկաուտ~

ներո ւ

լս շէսարհի հր ա շւս լիքներ էն ն կա տ ո ւո ղ 
բուրգերը ել անոնց հսկող Ափինքսը։ ԼԼր- տոլ

գեղեցիկ յիշատա

շան ո ւկ րն եր երկու շրջաններէն՛. Երե

կոն աւարտեցաւ ակումբին սրահին մկջ

անոնց յիշատակելի նկարներ ո լնե

Տհօշտ, 
Բւտհւօո ^ՇՇԸՏՏՕՈՑՏ
& <3ւքէ 1էշրոտ

8օսրյ հՁրորոօսԱ - Օօրց - /ն՜րոտուՁ Տէրտտէ - 8(^9է1յւ9Ո 81ճց. 
8©ւրսէ - ԼտԵցոօո

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

Տ–րոՅւ1։ հր9էշհ@ցօ1(16որոօսոէ9ւոտ.շօրո 
հր9էշհԵօ7@հօէրո9ւ1.շօրո

հ. Ւ1. տօ^օյւծս & շօ.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ԺՐՏՒՅՏԷԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 40-ԱՄԵԱԿԻ 
ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից
ԺԸՏԷՅՏԷ-

նէ քայլերգներուն ունկնդ–

Մելք ոն եան՝հ թատերասրահէն տեղէ

40 –ձձ/ մ եա կէ

բրս ղատարողուրրեասբ։ խարս աս ր/օս– 
քով հանդէս եկաւ ^–ամեակէ յոբելենա~ 
կան մարմ*նէ նեբկայարուրէչ քոյր Սէէ՜
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԷ

քաղաքական տագնապալի պայմաննև–

ւսրւած

իը երթը՝. (Լ^իտակգօըէն մեր ո ւս եր ո ւն

աււաքեւութիւններո// կր ձդտ ինք

անաչառ, գործէք եւ վայելէ լ արղվււնքը)՝),

նաճիւղին 40 տարիներու դոբծ ո ւն է ո ւ~ 
թիւնր ծանօթացնո ղ տ ես երիղ մը՝. 9՝ե՜

ՃԱՆԶՆԱՆԲ

ԵՂԹ. ՅԱԿՈԲՔԷՇԻՇԵԱՆ

Եղբ. Յակոբ –Բէշիշեան ՀՄ.Ը.Մ.ին անդա
մակցած է 1970-ին, իբրեւ Ֆանարի «Հայրե
նիք» ֆութպոլի խումբի անդամ։ Այնուհետեւ, 
ան մաս կազմած է Հ Մ.Ը. Մ.ի «Լէյլաւսւն», «Նաւ 
ւասարդեան», «ժըտէյտէ» եւ «Շանթ» իւումբե– 
րուն։

ցէցաւ քոյր Աիթա Վա բ դան՝. Ան ապրու

մով ա ս մո ւնքեց ղֆ^րթ՝)>ը՝. Լիէն ա պա~ 
րոմ մո հանո ես եեաւ օո ւր եՒենա ԽաԿս՜

Ան եղած է ՀՄ.Ը.Մ.ի ժըտէյտէի մասնաճիւ
ղի վարչութեան անդամ։ Ապա, չորս շրջան 2003-2007 եւ2009–2013 մաս կազ
մած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետի պաշ

տուրեաս՝. 1ԱուԱբ Աը արսսոյշ Ասր ԱԾը– 
կայացուցին հայկական պար մը, իսկ 
մասնաճիւղի ս կա ո լան եր կա տ ա բ եցին

երգեհոնի րն կեր ա կց ո ւթեա մբ՝.

նաճիւղի վաս տ ա կ աշ ա տ անղ ա մն եր էն 
եղբ– Աակոբ վձ է շի շե ան ՝. Ան անդբ ա դա բ– 
ձաւ Սւհեւրւռհ տարած ռէն Հ–Մ՝Ը՝Մ՝հ

տօնով։
Եղբ. Յակոբ –Բէշիշեան հազուագիւտ բարեբախտութիւնը ունեցած է 

մասնակցերս ՀՄ.Ը.Մ.ի երեք մասնաճիւղերու հիմնադիր ժողովներուն։ 
1974-ին եւ 1998-ին, իբրեւ ժողովական, ան ներկայ գտնուած է ՀՄ.Ը.Մ.ի 
ժըտէյտէի եւ Պաուշրիէի մասնաճիւղերու հիմնադրութեան, իսկ 2011-ին 
իբրեւ Շրջանային Վարչութեան ատենապետ, ան ներկայ գտնուած է 
ՀՄ.Ը.Մ.ի Ռաուտայի մասնաճիւղի ստեղծման։ Պաուշրիէն եւ Ռաուտան 
եղած են ժըտէյտէի մայր մասնաճխղէն ծնունդ առած մասնաճիւղեր։

Եղբ. Յակոբ 2007-ին եւ 2011-ին մասնակցած է ՀՄ.Ը.Մ.–ի 9-րդ եւ 10-րդ 
Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովներուն։

ա կ ե ր տ ո ւ 
աս տան հւհայակ եր տ ո ւ

դրօշին տակ

նութեան սէրր քանդա կեց մեր մտքին

անուանի մարղիկներ, ախոյեաններ, 
որոնք բարձրացան ու բարձրացո լցին՝», 
ըսաւ եղբ. ՝ի է շիշեան՝. Ան յիշեց Ա՝ըտէյ–

ԵՂԹ. ԳԷՈՐԳ ԱՒԸՆԵԱՆ

Եղբ Գէորգ Աւընեան փոքր տարիքէն ՀՍ7 
Ը.Մ.ին անդամակցած է Հսղէպի մէջ։ Իբրեւ ֆութ– 
պոլիստ, ան երկաթ տարիներ մաս կազմած է 
ՀՄ.Ը.Մ.ի Հսղէպի ֆութպոլի խումբին։

1966-1967 տարեշրջանին ան փոխանցուած է 
ՀՄ.Ը.Մ.ի Պէյրութի ֆութպոլի ներկայացուցչա
կան խումբ, սսւկայն ծանրօրէն վիըաւորուեւով 
հրաժեշտ տուած է ֆութպոլիստի իր ասպարէզին։

Եղբ. Գէորգ Աւընեան ներկայ գտնուած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Ժըտէյտէի մասնա– 
ճիւղի հիմնադիր ժողովին եւ մաս կազմած է օրուան Շրջանային Վարչու
թեան կողմէ նշանակուած առաջին վարչութեան, փոխ ատենապետի պաշ
տօնով։ Այնուհետեւ, 1974-1996 ան մաս կազմած է մասնաճիւղի յաջորդա
կան վարչական կազմերուն, շրջան մը իբրեւ փոխ ատենապետ ու ապա եր
կար տարիներ իբրեւ ատենապետ։

Եղբ. Աւընեան շրջան մը մաս կազմած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանա
յին Վարչութեան։

, // ա րւ

տասնա մեակնե–

ա~

)
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻ ԲԱՆ ԱՆ

Ալաճաճեան՝. Ան նկատ ել տր–

որ ամեակները առ.իթներ են հա~

ին մարդիկ, որոնք կը պա յքա–

ւաւ,

նալով ու իրենց հետ բարձրացնելով 
րիշներ՝)):

ո ւր աիյ ան ա լո ւ, տօնելու, 
աո-իթներ են նոր ծ ր ա գիր–

ն եր ու

դո րծո ւնկ ո ւթիւն։ էղրայրը աւելցուր–

«$արւաջիկւսյ տասնամեակներուն պիտի

որ ղեկավարներ, նոր եղբայրներ

ատա կներ ճշդելու Ան ըսաւ,

որ դժնդակ պայմաններու մկջ միշտ ալ

դան ն

ու քոյրեր, որոնք պիտի վերցնեն Հ–Ա–~

Ը–Մ՝ի ^ահը եւ երթան յարւաջ բաբձբա–

վեհ քայլե–

ՃԱՆԶՆԱՆՀ

ԵՂԲ. ՀՐԱՅՐ ՍԱՂԸՐԵԱՆ

Խ//շ. Հրայր Սաղրրեան երկսւր տարիներ 
գործած է ՀՄ.Ը.Մ.ի (Ւրտէյտէի մասնաճիւդի 
Սկաոււր. Խորհուրդի կազմէն ներս, 1985-1993 
վարերւվ Խորհուրդի գան^ապահի պաշտօնը։

1994-2003 եդբ. Սադրրեան մաս կազմած է 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի (Ւըտէյտէի մասնաճիւդի վարչու

ները, արի-արենոյշները, դայլիկներն ու 
մո կլիներր բեմ բարձրացան եւ հայ 
ս կ ա ո ւտ ի տիպար կեցո ւածքո վ եր ցեցին 
<^Ով Հայ արի՝)) քայլերդր՝. Ակաուտներու 
ներկայութիւնը մեծապէս ոգեւորեց 
ն եր կ ան եր ը՝.

Հանդիսութեան վերտին բաժ՜ինով

տկյակի մւսսնա

թեան, իրրեւ գան^ապահ։
2003-2006 ան եդած է ՀՄ.Ը.Մ.ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

անդսւմ, իրրեւ գան^ապահ եւ աթւէթի յանձնախումբի ներկայացուցիչ։

ԵՂՐ. ՀՐԱՆԴ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Եդբ. Հրանդ Պետրոսեան մաււ կը կազմէ 
ՀՄ.Ը.Մ.ի (Ւըտէյտէի մասնաճիւդի առաջին սե
րունդին։ Ան մասնաճիւդի վարչութեան մաս 
կազմած է 1977-1993։ երկաթ տարիներ եդած է 
պասքեթպոէի ներկայացուցիչ։ Իրերայաջորդ 
վարչական կազմերու մէջ ան վարած է ատե– 
նադ ս/ր ութե ա ն պաշ տ օնր։

եդբ. Հրանդ մինչեւ օրս իր մնայուն ներկա

րբ ա ս ա - 
ատենա -

ւատրեցին մասնաճիւդի վաստակաշատ 
ան դա մն եր եղ ր ա յրն եր կոկորդ Աւրնեա– 
նը, Հրանդ Պետրոսեանր, Հրայր Աա~ 
ղըրեանը եւ ԷՅակոբ իկշիշեանր (Պաք1– 
գեւատրեալ եղբայրներուն կենսագ– 
րական գիժերը տեսնել առանձին)։

էիկիոյ կաթողիկոսութեան միաբանու

թեան անդամներկն Նորայր էպս– Աչթգ՜ 
եան՝. Ան իր սրտի իյօսքը փոիյանցեց րսե–

երիտասարդը

դարբսսլու ռւ ասոր Կոդրրս ու ւ\ա1լա~ 
տին Կայկականութիւն դրոշմելու՝.

ա ՜

յութիւնը ունի մասնաճիւդի անդամական բորտ ժոդովներուն եւ ընթացիկ 
աշխատանքներուն։
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂ

Հ. Մ.Ը. Մ.Ի ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ 
Ն ԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ 
Թ՜ՐԻԱԹՎՈՆԻ 2014-Ի 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

Թղթակից
ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏ

զիկ Գէորդ Ալթու նեան (1 ժամ, 23 վայրկեան, 45 երկվայրկ֊ 
եանի. էրբորդ հանղիսացաւ ներքին ապահովութեան ուժերու 
մարզիկ Հաննա Պու Հիւսրհւսթ (1 ժամ, 38 վա յրկեան, 41 երկ

իրակի, 7 Ղ^եկտ եմբեր 2014-^/ն, Լիանա րայի <^Ա պայից

թրիաթլոնի Լիբանանի 2014՜^/ ա խո յեանո ւթիւնը, որ 
բաղկացաւ երեք մրցումէ 1որէ (^50 մեթր), հեծելարշաւ (20

ու շահեցաւ երկրորդ բա~ 
աս իյուրին եւ Ապտ Հա~ 
րձաւ թր իա թ լոն ի Լիբւս՜տ ա տ

Ախո յեանո ւթեան տիտղոսին տիրացաւ Հ–Մ՝Ը՝Լի–ի Պուրճ 
Համուտի մասնաճիւղի ներ կա յացո լցիչ Լիոհա մմէ տ Պաղտա– 
տի– Ան աո-ա^նութեան արժանացաւ 1 ժամ, 18 վայրկեան եւ 39 
երկվայրկեան արդիւնքով՝. Երկրորդ ղիրքը ղ^րաւ–եց Լիբան ա– 

նանի 23 տ ար եկս

Լիցցումներու 
ւեցաւ ն եր կ այո ւթեա մր ր անա կի հրամանատարին, ներքին 
ա պւսհո վ ո ւթեան ուժերու, րնդհանուր տնօրէնի ներկւսյացոլ–

ԵՂԲ. ԼԵՒՈՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 
ՊԷՅԸՈՒԹԻ ԵՒ ՌԱՇԱՅԱՅԻ ՄԱՐԱԹՈՆՆԵՐՈՒՆ

Թղթակից
ԱՅՆՃԱՐ -

կացութիւն՝. Լիրցումին մասնակցեցան 1800–^՜ աւելի երկսեո. 
մարզիկներ շ^ան ի ա կո ւմբն եր էն, դպր ո ցն եր էն եւ լիբւսն ան~ 
եան րանակէն:

նող ամիսներուն իր մաս– 
ութի եւ իիաշայայի մարաթոննե–

Լեւոն քժաշճեան հինգերորդ անդամ րլլալով կր ներկայացնէր 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ Այնճարը՝.

Եղբ– քժաշճեան 10 ք/մ– վազքը աւարտեց 1 ժամ 5 վայրկ– 
եան ժամանակէն ու իր 
տարիքային խմբաւոր

էք՝ ան մէ^ գրաւեց ւսրւա– 
ջին ԴՒե՚^Ը՝ Ւր պար– 
ոեւր ստաոաւ ոօր– Հա–

խաղաղութեանդ նշանաբանով՝. Ան 42,195^//– վազքը կատա– 
րեց Հայոց $եղասպանութեա ն ՝\ձ&–ամեակին համար–. Ան րնտ– 
րած կր 195 թիւր ի նշան 1915 թո ւականին:

Եոո– / եւոն քժատճեան 42,195 .0///– ւ/աս սր աւաոտեո 5 ժամ

իէաշայայի քաղաքա–

(Ժաշճեւսնի հինգերորդ

իր տարիքային խմրաւորման մէֆ՝.

Եղբայրը իր մասնակցութիւնր բերաւ նաեւ Լիբանանի ան

կախսւթեան տօնին աուիթով իէաշւսյայի քա րլ աքա պետ ո լ– 
թեան կազմակերպած վւսզքի մրցումին, որ ունէր 10 քլմ• եր

մրցումին եւ զայն 
հրւչակեց Հ($իպար մար– 
զիկ՝»–.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵԲՈՒ 
ՍԵՄԻՆԱԲ ԵՒ ՄԻԶ֊ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 

ԶԱԲԳԱՑՄԱՆ ՄԲՑՈՒՄ

Թղթակից
ԱՆԹԻԼԻԱՍ---------------------------

իրակի, 
2014֊/,ն,

յին խմ–

Շ ր ջլւյ նային Սկ ա ո ւտ ա -
որհուրդը մասնակցեցան Լիբա՜ 

նանի սկաուտական ֆետերասիոնի միջ՜ 

շա կո ւթա յին համալիւրին մկջ՝.

Սեմինւսրը րն թա ցք առաւ արււսւօտ՜

եան ժամը Զ~ին դրօշակի ար ար ո ղո ւ~ 
թեամբ, Հ Մ Ը Մի Անթիլիասի մա սնա– սին տ ես երիզի ցո ւցա դր ո ւթիւն՝.

ճիւղի ս կա ո ւտն եր ո ւ

ներկայացուցիչ–Ապա, միութիւններ ու միո ւթիւններ ո ւ ներկա յ ա ց ո ւցիչն եր ո ւն

ները խմբակներ ու 
հեցին Լիբան ան ի

բաժ՜նուելով արծար– 
ս կա ո ւտ ո ւթիւն ը հե– թեան 100–ամեակի վկա յա դիրն եր ը–.

թային համա լիրին մկջ տեդի ունեցաւ 
Լիբանանի Շրֆանային խմբապետական 
կազմի զաբդացման մր ցո ւմր (1ՇՕ|ՅՋր–

Հ-Մ-Ը-Մ-ի Լիբան անի Շրջանային

տաքրքրող նիւթեր՝

Կ կ սօր ո լան ճաշի դադարէն ետք, 
խմբակները ներկայացուցին իրենց 
խմբակներուն պատրաստած ա ւաթա ր կ– 
ները, որմէ ետք տեղի ո ւնեցա ւ 2015-/7

ՄԻՋ.-ՄԱՍՆԱՃ ԻՒՂԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՐ8ՈՒՄԸ

^Աղբալեան֊Հ (/՝Ը ՝Մ » մ ա ր զա մշա կ 

ջանի աշխատանքներր Հայկական Ցե

ղասպանութեան 100-ււ/ մեա կին նուիր– 
ւած ր/ լա/ո վ զա ր դա ց ման մրցումին 
ն իւթեր ը ու նեցան հետեւեալ ենթաբա

ժանումները–– հայոց պատմութենկ դկպ–

ա~

ա–

ւթիւն)։

Զ.արցացման մրցո ւմին մա սնա կցե–

Հա մո ւտ,Անթիիի աս եւ օԼրտկյտկ–.

Մրցումր րնթացալ հւսճելի մթնոլոր– 
տի ^՝էջ՛ Մասնաճիւղերը ներկայացնող 
խմբապետները սկաուտական եւ մար–

դէմ՝ Լաւադոյնները արժանացան խրա՜
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Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՄՈՒՏԱ

Սկաուտ
ԱՆԹԻԼԻԱՍ

իրակի՝ 2 ^Նոյեմբերին տեղի ու

նեցաւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Անթիլիասի 
մասնաճիւղի ս կա ո ւտ ա կան

2014-2015 տարեշրջանի վեր ա մ ո ւտ ի 
հ ան դ ի ս ո ւթի ւն ը՝.

3 ետ միջօր կ ի մամը ^֊ին՝ ձԼԼղբա լ– 

հա մալիրի ՀհԼԼ տոմ եւ Ա ելլ ա թ՝նճ ուկ– 

ա–

մինչեւ ակումբ՝ րւսյւյ կլիմայական ան

նպաստ պայմաններու պւստճարւով տե– 

ղՒլ՚ը Դր°ւակՒ

աստ 
թեսւ 

կան եր ո ւ լուրջ եւ հետաքրքիր նայ

ուածքները կեդրոնացած կին աւելի քան 
234 տարազաւոր ս կա ո ւտներ ո ւ կոկիկ

թիւններու

աո ւտու

լօըւսը՝ Տոս տլւուաօ ս արղաղաս, ազգա

յին եւ դա ս տ իա ր ա կչա կան գիտելիքնե

րը՝. ԼԼն վստահեղուղ, որ 2014-2015 տա

րեշրջանին մասնաճիւղին կր ս պա ս են 

2015-Հ7 Հայող 3 եղւս ս պան ո ւթեա ն 100– 

հիմնադրութեան ՀՀ)–ա մեա կին կը ղո լ– 
դա դիպի՝. ԼԼպա խօսք աււաւ մա սնաճիւ– 
ղի Սկ աոլ–տ ա կ ան Խորհուրդի ատենա–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԼԻԲԱՆԱՆ

Կիր օ Սարտէրոսեան: էյղբայ՜

րր էյրաէսուսեր բոէոբը էբ^Յ զա ւա կն ե~ 
րր յանձնելու ՀՄԸՄին, ուր անոնք

պէտէ ստանան այն բոլոր հետ աքրքր ա~ 
կան գէտ ելէքներ ը՝ ղորս տան ել դպրո– 
ցէն մէջ մանուկն ու պատանէն պէտէ

չգտնեն՝.

Սպա էւօսք արւաւ

եղբ՝ (էանօ ^էչէճ–

Շրջանայէն րնդ–

ճՒլղՒ սկաուտներուն էրենց վերամու
տէն արւէթով՝.

Պաշտօնական հէւրերն ու ծնողները

րնդո ւ

կ արմէ նշել Շք՚քանայէն Սկաուտական 
էս որհո ւրդի եւ շրջանայէն էյմբասլե–

ներէն պատ

տ ո ւթեան ներկայարուրէչները, Անթէ–

ցուցէչ Հայկ Ոսկերէչեան, Մրզհերէ քա–

Լեւոն Տէր Սարդէսեւսն,
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ ՄԼւՍՆԱՀԻՒՂ

կան մաբմիններու ն եբ կա յա ցո ւցիչն եբ

Այս արւ ա–

ւս– դ ա յին դ եղ աբ
ն ա կ ա բա շիտ ւթիւն ը՝.

ղաե յա յտ ա դբբ ը, ոբուս բսբրացքըււ սաս– 
նաճիւղին սկաուտն եբը իբենց նեբկայա– 
սումնեոու/ մեսե տարմն մեր աաա են ա–

ցան Կողերբ ՍուշՀս օբդբասաղեբտ՝ 
Աուսա լեո-նկն ՀԷկյթուն–. Փոքբեբբ 
իբենց հա մա կբ ե յի պաբեբով եւ բո ւբ դե~ 
բուի իսկ մեծեբբ իբենց համաչափ շաբ–

տաբի արւա^ (^Անթիլիաս հաստատուե

յ

ձԱՂԲՍՀԵԱՆ-ՀՄՀՄ» ՄՍ.ՐԶԱՄՇՍ.ԿՈՒԲ-ԱՑԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՆ ՄԷՋ՝

ԺԱՆ ԱՊԱՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿԻ ՏԱԲԻՔԱՅԻՆ Ս՜ՐՑԱՇԱՐՔ

ԸՄի Լիբանանի Շբֆանային

յին համալիբին տեղի ունեցաւ

փինկ-փոնկի տաբիքային եբկսերւ մբցա՜

բին՝ կ իբ ա կի, 26 Հո կտ եմբեբին, «ՀԼղ՜ 
ոաւեան֊Ճ^ՄԸՄ^ մ ա ո ս ա մ > ա // ո ւ քժ ա -

եանի յիշւստակին՝.

Մբցաշաբքին իբենց մասնակցու

թիւնը բերին 50֊^՜ աւելփ մաբղիկնեբ՝. 
Աբ ց ո ւմն եբ ո ւ ւսւաբտին, մբցանակա 
կիբնեբու մբցանակաբաշխութիլնբ կա

2002-2004–/» ԾՆՈՒՆԴ ՏԱՒՒԱպաճեան, ն եբ կ այո ւթեա մբ Հ-Մ՝

թեան ատենա

2– Դէոբգ Դճըյեան

3– Նաբեկ Փանոսեան

Անթոնի Դաբբիկլեան
1– Ռիչյշր տ ՝Ւ ես մկեան
2– Աբտակ Ասատուբեան

3– Արման Նաճարեան
սւ տ ա ս 2005-2008֊/» ԾՆՈՒՆԴ ԱԴՋՒԿՆԵՐ Մարք Շալհ ու

կեցին Հ Մ Ը Մփ Պկյբութի փինկ֊փոն֊

1– ալինա Ջ՚կյթունեան

Մեղեդի Դանթաբճեան

2002-2004–/» ԾՆՈՒՆԴ ԱՂՋԻԿՆԵՐ 

2– Ռիթա Ոակոբեան
3– Մեղեդի Մկբաիչեան

բը–

1999-2001֊/» ԾՆՈՒՆԴ ՏՂԱՀ
1« Աեբմ Ակֆիք եան

2005-2008–/» ԾՆՈՒՆԴ ՏՂԱՀ
1– Էնւոբու Աբր ա հա մ եան
2– Աեբժ թա շճ եան

3– ստ Մե/քոնեան

Անթոնի Մելքոնեան

1999-2001֊/» ԾՆՈՒՆԴ ԱԴՋՒԿՆԵՐ
1. ճ ենիֆըբ էս այեաթ

2– Աեւա ն Ձկքմկեան

3– ԱրՒ^ Դապասադալեւսն
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԳԱՀԻՐԷ

ԳԱՀԻՐԷԻ Հ.Մ.Ը.Մ.֊«ԱՐԱՐԱՏ»Ի 
ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒՆ ՓԱՐԱՒՈՆԱԿԱՆ 

ԲՈՒՐԳԵՐ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.–«Արարատ՝»ի 
Սկաուտական Շարժման 
Խմբապետական Կազմ 
ԳԱՀԻՐԷ--------------------------------

ւ.ր բա թ > 19 Ղ՝եկտեմբեր 2014՜
կն, Գահիբկի
(^Արարատ

դամն եր ը մտան ՝քձէոփսի եւ. ՝ե՝եփրէնքւ 
բուբդերը եւ. այբելեբքւն Սփինքսը։

նօթանա լ էյ գիպւոուփ հնութէւններուն, 
օգտակար դառնալ եր կրէ ւյ բօ ս ա շ բբ՜

ընկեոակց նաճէւ.ղէ 100֊ամեա կքէ

ա տ ո ւ

/\ստէրՁհՁՈ /\րց71տ բ>ւո1< ժՁրոօոծտ Ձր6 էհ© րՋրշտէ & րոօտէ թրշշւօստ 
ժՁրոօոԵտ ւո էհ© \ձ/օր1ծ.
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Հ.Մ.Ը.Մ. ՍՈեճԻԱ

Հ.ՄՔ.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ 

աղջկանց ԿՐՏՍԵՐՆԵՐՈՒ ԽՈՒՄԲՐ
ԿՐ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱՅ ԵՐՐՈՐԴ

Րաֆֆի Սիւլահեան
ՀԱԼԷՊ-----------------

ւսրււսկ ՀալէպՒ

սա

եպտեմբերին, համեմատւս– 
մկջ, տեղիէ 

ա դիկ անց

թեանսա

բար խաղաղ պայմաններու, 
ունեցաւ քւսղւսքի կրտսեր

ճ ա լաւս 
40-39 ա

(Լէսո յեանո ւ երրորդ դիրքր

ձանագրեբ. ՀՄԸՄի կազմի իյմբապե~ւսրււսջինթեան

էին։

կ ի ս ա ւա ր հւսնդիպո ւմը,

Հու֊րիէն– Ախոյեսւնո ւթիւնր կատար– 
ուեոաւ Հաւեահ մաույաեան փետ եր ա՜

տու հի քոյր Ալփ՛ Պէսնիփան անհատա -

ա ա

բաղկւսցւսւ հետեւեալ քոյրերկն• -խմբա– 
պետուհի Ափն Պկսնիլեւսն, Ափք Աար– 
եան, միալար կտանեան, էիարիա Պապ՜ 
լանեւսն, փաքկլ Ծտհինեան, կ՝ւսրւնիՇ ա՜

ՀՄԸՄի եւ Հ Ե-Ը-ի թումբերուն մի
ջել, եղաւ բարձր մակարդակի։ Հ Մ

ԸՄի խա ղա ց ո ղ ները ՀԵԸի դկմ

սրբադրելով յաթւզեցան մինչեւ կիսա–

իրենց աոաջին մրցումին ս իյաչն երը

դիւնքով պար տ ո ւեցա ւ։

Հ–Մ*Ը–Մ՝ի կրտսեր աղջկանց խում՜

Արթինեան, \յարօտ ԼԼրթինեւսն, ՛է, արօտ 
րԼւսզարեւսն, Ափն Ա ա ր դիս եան–. Էա ում– 
բին մարզիչն կ Եղբ– Պ՝էորգ Արթինեան, 
օդնա կան մարզիչը քոյր Աեւյրիկ

ՀՄԸՄի կազմը իր արււսջթն մրցու՜ 
մը կա տ ա ր եց իթթիհատի դկմ եւ կարո

ղացաւ 68-26 արդիւնքով յւսղթեբ. Հ՝Մ՝~ 
Ը Մ–ի ա զիիկն եր ր իրենց երկրորդ եւ եր

րորդ հանդիպումներուն կրեցին 
անակնկայ պա ր տ ո ւթիւնն եր ճալւսայի

ա

գոյն խաղացող ըն տր ո ւ եցաւ Հ Ա՝ Ը .փ.ի 
թումբի խմբապետուհի քոյբ Ափն Պէս՜ 
նիփան (Քրոջ հետ կատարուած հար– 
ցազրոյց մը տեսնել էջ 7-8 - «Մ.»)։

ա տ ո ւ

բին ա ր դիւնքն երը ներկայ պայմաննե–

փ ո րձեր ը
պայմաններուն կողքին, իր

Տեղին է յիչեբ որ մրցաշարքի ա ււս–
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ՀԱԼԷՊԻ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱՀԻԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ 
Հ.Մ.Ր.Մ.Ի ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ ՏՂՈՑ ԽՈՒՄԲՐ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ ԵՐԿՐՈՐԴ

Րաֆֆի Սիւլահեան
ՀԱԼԷՊ --------------------------------------------

2014–//ն, Հալէպի «Ալ

Ասատ՝)) մաբզադաշտին վրայ տեղի ու–

թեամբ պա սքեթպո լի մրցւսշաբք մը,

դիրքը 86–օՅ ա բ գիւնքո վ պա ր տ ո ւթեան մատնե–

սւոո ւթեան, սա կայն Հ՝Մ՝Ը՝Մ*ի հնգեակը 
՚աւ բաւական տպաւորիչ խաղարկութիւն՝. 
Ա լաթին հ անգրուանին խումբը արձանագ

թիլն՝. 76-106
թիլն մը կրելէ ետք Ւթթիհատ ները՝. Տ ղաքը սրբա գրելով իրենց նա խորգ մրցումին ս խա լն ե– 

րը, յաջողեցան պարտո ւթեան մատնել Հալէպի լաւագոյն

դէմ՝. Այնո ւհետեւ, անոնք կրեցին աւււս 
եբկբոբղ պարտութիւնը այս անգամ (

կ ի ս ա ւ ա ր տ ա կ անին, Հ Մ-Ը Մ- անդ

նէ, իրենց ղիրքի բաժ՜ակը ստանձնեց խումրի խմրապետ եղբ՝ Վֆգէն 
թ՝ո ւճեան՝.

Այս յաջողութենէն ետք, ՀՄ՝Ը՝Մ՝ի Սուբիոյ & բջանային 
Կա ոՀո լքժեւն ր >ն ո րհա ւո ո եո Հաւեաե մասնաճեւոե մ ա ոհո լ–

թիւնն ու պա սքէ թի կազմը՝.

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ՄԻՆԻ֊ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄԻՕՐԵԱՅ ՄՐՑԱՇԱՐԲԸ

իր ա կի, 19 Հոկտ եմբեր, 2014-^րն, Լիբան ան ի 
սկաուտական ֆետերասիոնը կաղմակերպեց մի–

տական միութիւններուն համար՝. Աիցաշարքին մասնակ–

Ա՝ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ
Հ ՝Մ՝Ը ՝Մ՝ ՜ Մապարբա 1՜0
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ ՜ Անուաբ 8-0

ԿԻՍԱՒԱՐՏԱԿԱՆ
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ - (Գաբրահ 3՜1րու եղբայրներէ բաղկացած

Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի խումբը ունե֊

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ ֊ՆաշըէթՈ՚֊ա– 

թանիւս 2-4
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ՄԱՍՆԱՃԻ^

Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ 
ԱՐԺԱՆԱՎԱՅԵԼ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՄԲ ՄՐ 
ՆՇԵՑ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿՐ

Բերիոյ Նիուզ
ԴԱՄԱՍԿՈՍ ֊

տ օն ելո ւ,

են։

թահա րեն ու գո րծ ո ւն է ո ւթիւն կը ծա

երկրին մէջ տիրող ապահովական ծանր

պայմաններուն, Հ–Մ՝Ը՝Մ–ի քտմասկո–

պա տ ա ղսեր &շդելո ւ՝. Ղմնդա կ 
պայմաններու, մկջ միշտ ալ կը դտնոլին 
մա ր դիկ, որոնք կր պա յքա ր ին, կը յաղ՜

մեակները առ.իթներ են

աւ մասնա–Ա կա ո ւտ ա կան

Աւօ Աճէմեան, իսկ արաբերկնով մաս– 
նաճիւղի Սկաուտական ի) որհո ւր դի 
ատենապետ եղը– Հայրապետ ^իարակկօզ– 
եան։

իարակելու եւ հայօրկն դարբնելու 
անոր ծրա դիրին–. Ան յիշեց Գա մա ս կո ս ի 
մասնաճիւղին ունեցած բեղուն դործոլ–

մարմիններուն, պատաս

հուրդը, հո վան ա ւո ր ո ւթեա մբ մասնա– 
ճիւղի վւսրչութեան, Ո՚֊րբաթ, 12 Դեկ– 
տեմբեր 2014-^7 երեկոյեան մամը ձ՜ին, 
Պապ Լումայի ((Աւետիս Ահաբոնեան՝^) 
կեդբոնին մէջ կատարերՀ-ՄԸ-Մ-իԴ ա–

Աուրիոյ եւ

ա–

ր ին պա յմ անն եր ո ւն, կթեան 90–ա մեա կի հան դիս ո ւթիւն:

քա յլ եր դն եր ո վ: րուն, շարունակելին հիմնադիրներունթեան,Հայերէն

ծանր եւ պատասիյանատու դործը։

Ջերւնարկին րնթացքին դործադրը–

տադիր։ Լքա սն ա

ները, գայլիկները, հպարտօրկն եւ հայ 
սկաուտի տիպար կեցուածքս վ ներկ ա– 
յացան հանդիսատեսին։ Տեղի ո ւնեցա ւ 
սեաուտաեան >աոռեր ւեոՒսւսնոում: Ւո

ս

ա -
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Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ 
35-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՎՈՎՐ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ 

ՆՈՐ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ ԱԿՆԿԱԼԻՔՈՎ

Մարօ Քէշիշեան 
ԼՈՍ ԱՆՀԵԼԸՍ ֊

֊9 Նոյեմբեր 2014-/&, Հ՚Մ Ը Մ՛ի 
^ժէորգ Անտոնեան՝)՝) սրահին մէջ 
գումարուեցաւ Հ -Մ՛Ը ՛Մ՛ի Արեւ– 

մըտեան Ա ■ Նահանգներու &)–րդ Շիջա
նես յին Ներկայացուցչական ժողովը՛.

Ժողովը սկսաւ Ուրբաթ՝ 7 Նոյեմբերի 
երեկո յեան ժամը ՜(~ին՝ մասնակցոլ– 
թեամբ 9/ լիազօր ներկայացուցիչներու 
եւ աւելի քան 30 հրալիրեալներոլ՛, ժողո– 
•Ա* մասնակցեցան նաեւ Հ Մ՚Ը՚Մ՚ի Կեդ
րոնական Վարչութեան անդամ եղբայր
ներ Վիգէն ժաւթեան ել Ըակոբ Թիւ՜ 
ֆէնքճեան ՝ անցեա լի Նաւասարդեան 
մա ը զա խա ղեր ո լ պատուոյ նախազահ– 
նեը եւ ((.Տիպար Հ-Մ՚Ը՚Մ–ականթներ՛.

Ժողովին բացումը կատարեց ընթա– 
ցա ւար տ Շրջանային Վարչութեան 
ատենապետ եզր– Վարւնիկ Աբըահամ– 
եան՝ որ ողջունելի ետք ներկ ան եը ը՝ 
հրաւիրեց զանոնք յոտնկայս յարգելու 
յիշատակը անցնող տարեշրջանին մեզ
մէ յաւէտ բաժնո ւած ՀՄ Ը Մ■ ական
ներ Կ եդրոնական Վա րչո ւթեան ան– 

44

դամ եղբ– Ա՝իհրան Շիմշիրեանի՝ Կեդրո
նական Վա րչո ւթեան ն ա խկին ան դա մ 
^րլբ՛ Վահրամ ժ՝անիէլեանի՝ Շրջանային 
Վարչութեան նախկին ատենապետ եղբ– 
Րաֆֆի Իսբէնճեանի ել անդամ եղբ– 
Պետրոս Պէրպէրեւսնխ.

Ապ ա՝ եղբ– Աբր ահա մեան ժողովա
կանները հր ա լիր եց րնտրելու ժողովի 
դիւանը՛. Ատ են ա պետ ի պա ր տ ա կան ո լ– 
թիւնները վստահուեցան եղբայրներ 
Մհեր Գաւիթեանին եւ Պերճ Պետոյետ

նին՝ իսկ քարտուղարութիւնը քոյրեր 
Պէթի Մկրեանին՝ Աեդա Ա ա ղպա զա ը եա~ 
նին՝ Զեփիւո. Մարգարեանին եւ Ա՝արի– 
նէ Շահինեանին՛.

(Ժողովի անհրաժեշտ յանձնախում
բերու ել խո րհր դա կցա կան ձայնով 
հրաւիրելսլներու ըն տր ո ւթիւնն եր էն 
ետք՝ րնթերցուեցան ըն թա ցա ւա ր տ 
Շ րջանային Վարչութեան երկամեայ 
գո րծ ո ւն է ո ւթեան ն իւթա բա ր ո յա կան 
տեղեկադիրները՛. Ապ վականնե–
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րը լուսաբւսՆական հարցումներով 
ել համապատասխան պա տ ա ս խան~ 
ներով աւելի մօտէն ծանօթացան րնթա֊ 
ցաւարտ Շրջանային Վա րչո ւթեան ա շ– 
խատանքներուն՛. Այնուհետեւ տեղի ու
նեցան Շիջանային Վարչութեան նիւթա
կան եւ բարոյական տեղեկադիրներու 
ըստ էութեան քննաըկումները՝ որոնցմէ 
ետք ժողովը ընթաց աւարտ Շ ր ջանա յին 
Վարչութեան եր կա մեայ գո րծո ւնէ ո ւ֊ 
թիւնը գտաւ ((ՎնաՀատե/խ՝):

Շաբաթ՝ 8 Նոյեմբերին՝ ժ՜ո ղո վա– 
կանն եր ը խմբակներու բաժ՜նուելով 
քննեցին եւ համագրեցին մասնաճիւղե՜ 
րէ ներկայացուած ա (ւա ջւս ը կն եը ը՝ 
որոնք կ ա ունչս ւէ ին շրջանի կա զմ ա կեր– 
պական ներքին կեանքին ՝ որ կ՝ ընդգր
կէր կա զմա կեր պչա կան ՝ դաստիարակ– 
չական՝ քարոզչական՝ մարզական՝ ըս~
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կան՝ Նաւասարդեան ձերւ~ 
նարկներ եւ Հ-Մ՛ Ը ՛Մ՛ը յու֊զող այլ նիւ
թեր՛. Րոլոբ բնագաւարւնեբէն ներս ժ՜ո
ղովականները շեշտեցին Հ -Մ՚Ը ՚Մ՚ի հո~ 

ԼԱ Ը Ս -հ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՍՒՀՃսԱԼ ՆԱՃԱնԳՆԵՐՈՒ 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ նԵՐԱԱՅԱծ ՈՒձՉԱԿ ԱՆ 
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գածո ւթեան յանձնուած երիտասար
դութեան արւողջ միջավայր ստեղծելու՝ 
մարզական եւ սկաուտական մաքուր 
ոգին զօրացնելու՝ անոր մէջ ազգային 
գիտակցութիւնը եւ հայրենիքի հետ կա
պը ամրապնդելու կարեւորութիւնը՚.

Նորընտիր Շիջանային Վարչութեան 
գործունէութեան ծրադիրին օդտակար 
հանդիսացող բանաձեւերու որդեգրու– 
մէն եւ համապատասխան նախահաշիւի 
վաւերացումէն ետք՝ տեղի ունեցաւ նոր 
Շրջանային Վարչութեան ընտրութիւն՛.

(Ժ՛ողովականները 2014՜2016 շրջանին 
համար ընտրեցին ինը հոգինոց Շրջա
նային Վարչութեան կազմ մը՛.

Արխիւային եւ հաշուեքննիչ յանձնա֊

թենէն ետք՝ շնորհւս– 
կալական եւ բաըեմաղթանքի խօսքերով 
ելոյթ ունեցաւ. ՀՄԸ Մի Կեդրոնական 
Վարչութեան ներկայացուցիչ եղբ– Վի~ 

գէն Կ՝աւթեան՝ որ գնահատեց րնթացա– 
ւարտ Շրջանային Վա րչո ւթեան գոր՜ 
ծունէութիւնը եւ իր բարեմաղթանքնե֊ 
րով ողջունեց նորընտիր կազմը՛. Դիւա
նին անունով սրտի խօսք փ ոխան ցեց 
եղբ– Ահեր Կ՝աւիթեան՛.

Շբջանի Հ-Մ՚Ը՚Մ՚ի բարձրագոյն (Ժո
ղովը վ^բջ գտաւ Կիրակի, 9 Նոյեմբեր 
2014-^7 յետ միջօր է ի ժ՜ամը Յ-ՅՕ՜^րն, 

Հ՚Մ՚Ը՚Մ՚ի քայւթրգ «5 
տակ՝>՝)ի խմբերգումով՚.

գումարեց 
երեկո յեան

ՆՈՐԸՆՏՒՐ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԸ 
Նորրնտիր ՇՐջան ա յին 

թիւնը իր ա րւաջին Ժ՜ողովը 
Երեքշաբթի՝ 11 Նոյեմբերի 
եւ ա շխատանքնեը ո ւ բաժանո ւմը կ 
տարեց հետեւեալ ձեւով––

Եղբ՛ Մանուէ լ Մար սէլեան– Ատեն 
պետ

Եղբ՛ Սա գօ Կարապետեան~ Փոխ 
ա տ են ա պետ

՝Րոյր Մարօ ՝Րէշիշեան– Ատենադպիր
Եղբ՛ Արամ Եբեմեան– Վանձապահ

Եղբ՛ Արթ° Վազաըեան– Ակաուտա– 
կան բաժանմո ւնքի կապ

Եղբ՛ Արամ (Ժ՝ ո մա ս– Մարզական բա~ 
ժանմո ւնքի կապ

Ե ղբայբնեբ Փիէր Մանուկեան՝ Պերճ 
Պ ետ ո յեան եւ Արման ՝Րիլէճեան– Խ ո ըհըը– 
դա կ անն եր

աաաաքա



Լհ.մ,ը,մ. մ. նահանգներ

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԼԷՆՏԷՅԼԻ «ԱՐԱՐԱՏ» 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂՐ 36֊ԱՄԵԱԿԸՆԸՈՒԵՑ 

ՏՕՆԱԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ

անդ ամնեբին,Թղթակից
ԿԼԷՆՏԷՅԼ------------------------------

ւած են (՜քՕ

ա շիյ ա տ ան քն եբ ը՝.

մ են թէ՛ ա ր–նեբի դործեր,

տ ա բ եկան

<^ԼԼր ւս ր ա տ՝ք) մասնաճիւցն

մեակր նչեց համայնքի 
7ա միւս սին՝. ինչպէս 

անդամներր նշեցին <^ԷԼյս

վարժ՜ նկաբի%նեբ , քանցակա– 
7ը> թէ՛ սիրողներէ), տ եղեկա ցբ եց

տ ա

ւԼա հէ Փիրումեանի ա շ խա րհ ի տար

բեր անկիւններր պատկերով սեւ ու 
սպիտակ եւ գունաւոր լուսանկարների 

նի մեթոտներ, որոնցից օրինակ պրա՜ 
դիլական (թիթեմւի ո ւո րք՝Խ կոՀուոց հրմ–

տութիւնները, եւ հիմնականում կիրա– 
րւում եմ մետաքսէ։ <^ԷԼր արատէի 30 
տարուան անցամ Լիաննիկ Պատմադր– 
եանի ա շխա տ անքն եր ից մանրակրկիտ 

րլ անիներն ու թււչուն*Լ 
տուկ Էին իրենց ոճով

հայ համայնքին եր ի տ ա ս ա ր դ ին՝ֆ :

ս ր ահն եր ու մ Ս եսլւո եմբեր ի 14-^րն ւոօնւս–
ա–

կան ւոօնւս ա–

շաբքուս բւրայւստուԼլ էյբ 0 ալժեւբ վան

քը, որ մի սլահ ներկաներին տերլափո

խում էր հայրենիք–. <ձէյ ս <ձԱբաբատ՝)՝)ին 
անդամակցել եմ 1979 թիզ եւ եղել եմ 
արւաջին սկաուտներից՝. կապն այս

, կա ցմ ա կեր պչա կ ան միաւոր–

ա -

նում Էր խեցեցո րծ ա կ ան իր ւսչիյւս– 
տանքները։ իր մի քանի նկարներով 14՜ 
ամեայ Փո֊ենի Ո՝իդւսնեանր միայնակ

որ այսօբ ւսրւիթ տրուեր ներկայացնել

ճիմ՝)՝)ո ւմ,

սին մասնակցում էին տարբեր տաբիքի

նաբկի րնթացքում հանը ո ւթեան բ ծա–

այս սրահում)), ^շեց Փիբումեանը՝. 
Բնոյթով բւսցարւիկ Էին Աանիա Պատ~ 
մագբեանի ձերւքի ա շխա տ անքն եր ը– Հհիմ

<ձԱր ա ր ա տ՝Խ ի ակտիւ մարցուհու հետ 
միասին, փայտի վրայ հայոց այբուբենի 
միջոցով մեր պատմութեան իր նկարա

զարդս ւմներն էր ներկայացնում Փռե

նիի մայրը ԼԼնիթա ՌիԳ անեանր՝. թալին 
եւ ԷԺ՝անեա Ռուենեան ռո աեոն ե/, որ
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կ ան աչ սը ահում: ԷԼը իկ կ՝ կ ո րգեանր 
նեըկայացըեց ((Արար 
մ ան պա տ մ ո ւթիւնն կնեը ը

ըատ՝հ մասնաճիւղ, մեծ ուրախո ւթեա մբ 
կը իր ա շիւ ա տ անքն եը ը նեըկայացըել

<թԼը ա ր ա տ՝>՝)ի պա սքեթպ ոլի թիմից են, 
պատմերին իրենց ա շխա տ անքն եը ի մա

սին՝. նկարչուհի ԷԼնկթ ԼԼբնո ւսը, ում

Որ անի Հայ Ա շակութային (ՀէԼրարատ՝^ 
միո ւթեան ւսկտիւ ան դա մներ: Ա/օ 
Օջաիյեւսնր նշեց, որ մեծ սիրով կ ներգր– 
ր ա ւո ւե լ էի • Նահանդների ՀհէԼր ար ա տ՝» 
միութեան ձերւնարկին՝.

ա–

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Կլէնտէյլի մասնաճիւղի

անցկացնում են ա զգային, ընկեր ային 
միֆա վա յր ո ւմ: (ձէԼըարատ^ի սաները 
ներկայացրին րւիթմիկ մար մն ա մար զի 
եւ քա ր ա թկ ի իրենց հ մ տ ո ւթի ւնն եը ը՝. 
Հկւսնօր՝» եր դչա խմբի ման ո ւկն երն ու 
պատանիները կա տ ա ը եցին կ ո միտ ա ս ի 

ա շխա տ անքն եր ո վ զարդարեցին ձերւ– 
նաոևո՝. ւԼւնուհետեւ մատուոուեոեն հւս~

Զերւնւսրկին ներկայ կ ին Հ^ԷԼրա՜ 
տ՝>՝)ի աւ երի քան 300 անդամներ, րւս–

ատ ա~

աւ

թեան, դա դա րիմ լինե֊

զական, մշակութային խմբակները, որ– 
տեղ միութեան շուրջ 2400 անդամներ, 
հայ երիտասարդներ, իրենց ժ՜ամ ան ակն

յացնելու (թԼր ա ր ա տ՝Խ ո ւմ գործող մար–

արւիթ կր նաեւ ն եր կա

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԼԱՒԱԼԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԴԱՇՏԱՀԱՆԴԷՍԸ 
ԵՒ «ԵՂԸ. ԲԻՒԶԱՆԴ ԼԱԽՈՅԵԱՆ» 

ՄԱՐԶԱՐԱՆԻՆ ԲԱՑՈՒՄԸ
Թղթակից
ԼԱՒԱԼ-----------------------------------------

նա տայի Շթա–

սւ ւա
ւթեան եւ ընկերային յանձ՜ 
Լաւաիի մասնաճիւղի տա– 

ոահանդկսը տեղի ունեցաւ 
Շաբաթ, 30 եւ կիր ա կի, 31 Օղ ո ստո ս 
2014–/»*/, կաւալի Հայ կեդրոնէ 
կին մկջ–. Տեղի ունեցան նստա

ճիլզի վմյր

ա–

ա–

զիկները մեր իժ րն ղ մերթ կ ա տ ա ր եցին 
մարզական ներկայացու մներ: սօ
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մ ա ր ղ ա ր ա Ս՝ եկեղեցւոյ հոդեւոր հովիւ

նեցին ՀՄԸ-Մի
Հեւսն ա ա են ա ա եա

գՒ Զձյթւե ան)) կոմիտէի նեըկայարու
ցիչ Հարեհ Տէբվիչեան եւ ահանա յ 
Հայրը՝. Անոնք շնո րհա ւո ը եցին մասնա– 
ճիւղին վարչութիւնը ւսյս նուաճումին

յատ

<իւսն ա տ ա

ա

աւա

\\ ՜յ լյ֊յ ս ըյ // ւյ լլյ ւ֊յ լյ ւս լւլհ լ. յ1 լ ւ լհ ւ.ս I ՚ ՀՀ ՚ I

Հ-Յ-Գ՛ «Սարդիս իէէյթլեան՝)) կոմիտէի,

թեան, «Արմէն ^էաբօ՝^ Ո

ա– <իաբր իէ լ ՝^հնյ– հ՝ամայեւսն աղօթքով եւ

զիկները։
բացումը,

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ՝ ՄԱՀԱՑԱԾ 
Հ Մ Ը Մ ԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Տիրան Շահինեան
ՄՈՆԹՐԷԱԼ----------

ա–

աւա

եւ Հ Ս՝ Ը Ս՝ ի դերին

ւիշաւոակ ին–.

ումի եւ հայակերաումի դարբնոց մը, ուրկէ ելան բարձ– 
իճան եկեղեցականներ, ազդային ղեկավարներ, հայ մո–

ա~

մարղիկներ եւ մեծ թիլով հաւաաաւոր միութենականներ:ա՜

ն երուն իրենց ղաւակներր վ Հոգեհանգիստէն ւսրււսջ խորան բերուեցալ Հ-Մ՝Ը-Մ-ի Լա–

ա ա ա

ասաակր եւ մաղթեց, որ անոնց բոլո–

ա–

Եկեղեցական արարողութենէն ետք, ներկայ ժ՜ողովուրդը 
Հ-Մ-Ը-Մ-ի պատասխանատուներուն յայտնեց իր ցաւակցու– 
թիւններր՝.
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԵՂԲ ԿԱՐՊԻՍ ՎԱԲԳԱՆԵԱՆԻ 3ԻՇԱՏԱԿԻՆ

Սգսւկիր եղբայր մը
ԱԹԷՆՔ ---------------  

ւո ա

ւիրեալ եղբօր մը յիշա– 
տա կ ին

լս ւո

թար ձգելով իր սիրելիներն ու Հ–Մ՝~ 
Ը Մ ի մեծ րնտ ան իքը՝.

Եղբ՝ Ե ւս ր պիս ծնած կր ԼԼթէնք, 24 
Մարտ 1935-^ն։ Մէկ ու կէս տ ա ր եկան ին 
րնւոանիքին հետ կը փ ոխա դր ո ւի ԼԼե՜ 
թիմն ո յ։ 18 տարեկանին ան մուտք կր 

տ ան իքը կր վերադառնայ ԼԼթէնք՝.

ԷԼարդանեանը, որ 25 ^Նոյեմբեր 2014-^/2/

Եղբայր Վաղա<եեան կը պսակուի ԼԼյ՜ 
տա 0սքեանի հետ եւ կը կաղմէ րնտանե– 

կով ԱԼրթին եւ Վեր ոնիք) եւ

կը հանդիսանայ ազգային կեանքը^ ԼԼն 
անսաեարև նուերումոմ եր ստանձնէ /Լա

դային Մեր անորի խնա մա կա լո ւթեան 
ատենապետի պաշտօնը՝. Եր դառնայ Հա–

թիւն– 
նձնւս–

Հ Շրջանային Ակ ւսուտա՜

տեսապետ եւ Լ, րչւս սւս՜ 
անդամ՝. Երկաբամեայ 
Ններուն համար ան

ուա&քոզ եւ զարս ուսքոզ սրուբրեսազա– 
նր՝. իյստապահանջ ու համոզիչ միո ւթե՜ 
նական էր ան, միշտ հետ աքրքր ո ւո ղ 
միութեան վերելքով եւ զարգացումով՝.

Հողը թեթեւ գայ վրադ, սիրելի՛ եղբ–

•ԸՈՅՐ ՆԱԶԻԿ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ 
ԿՈՐՈՒՍՏԸ

–Մ՝Ը՝Մ՝ի Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը եւ ւիինկ– 
փոնկի Շրջանային յանձնախումբը կը գումեն վաստակա

ւոր մարզիկ, Լիբանանի երկար տարիներու ախոյեան քոյր 
լվհաննէսեանի մահը, որ պա տ ահեցա ւ Լոնտոնի մէջ՝.

յազիկ Յովհւսննէսեան Հ–Մ՝Ը՝Մ՝ի փինկ-փոնկի ոսկեայ տա
րիներ ր կերտած ա–

ռաջին աստղերէն է՝.

ԼԼն Լիբանանը ներկայազուցած է արաբական (1956-1960) եւ միջազ– 
գային ախո յեան ո ւթիւնն եր ո ւ (1989)։ Յովհւսննէսեան Լիբան ան ի 
ախոյեան հռչակուած է 1957-^/ն եւ 1965–^՜ն 1991, 26 տարի անրնդմէջ՝. 
Պէյրութի նահանգի ախոյեանութեան տիրացած է 1962-1968, իսկ ան

կախութեան մրւլաշարքի առաջնութեան 1972-1982։ է* ր մահով

կա յարուցիչներէն մէկը, որ անկրկնելի մարզիկ մր ըլլալու
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

՝ՒՈՅՐ ԱՐՓԻ 
ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆ֊ 
ՊԷՐԹԻԶԼԵԱՆԻ 
ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ 
ԿՈՐՈՒՍՏԸ

Հոկտ եմբեր 2014-^րն, անո - 
ղոք մահը Հ -Մ Ը Մ ի Լիբա՜ 
նանի րն տ ան իքէն էւյ լ և րյ վաս

պ ա տ ա ստակ ա > ա տ միութենա կ ան, սկաուտական ա շ խա տ անքն եր ո ւ

քոյր Արփի էթիե֊

մե ղե ան էրթի զ լե անը՝.

Մեծ է քոյր Արփիին երախտիքը ՀՄԸՄի ս կա ր 
թեան՝ իբրեւ Անթիլիասի մա սնաճիւղի ւսնդամ՝ Լիբլ 
Շրջանային խմբապետական կադմի եւ Շրջանային Ակ 
խորհուրդի ներկայացուցիչ՝. Հայաստւսնի վ եր ան կա ի

նի մէջ վ եր ընձիւղ ման աշխատա նքներոլն, 1991-ին եւ 1992-ին 
եր մասնաեոուեեեւնր ոերե/ու/ 2ա ւաստանե մե9 սևաուտաեան

ՄԱՀԱԶԴ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը գուժէ 

ւլ ւււ ս տ ա կ աշ ա տ Հ. Մ. Ը. Մ. ա կ ա ն'

ՔՈՅՐ ԱՐՓԻ ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆ– 
ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 14 Հոկտեմ
բեր 2014-ին, Պէյրութ, Լիբանան։

ատանքներու պատաս– 
ր ա տ ո ւո ւթի ւնը՝.

կումի կազմակերպիչ յանձ

նախումբին եւ բանակումի 
գործադիր մ ա ր մն ին րս– 
տանձնելով քա ր տ ո ւղա ր ո լ–

կաղմակ երպման : 1994 –ին

քին, քոյր Արփի էթիեմեզ–

եան~Պէրթիզլեան ծառայած է լփբանանահայ կեանքի դրեթէ 
բս/որ բնագաւառներուն՝. Հայո ւթեւսն եւ Հայ Ղ՝ատի ծառա՜

՝Իոյր Աըփի եղած է նաեւ Համաղդայնական: Ան իր մեծ 
դեր ա կա տ ա ր ո ւթիլն ը ունեցած է Համաղդայինի Հայագիտա– 
կան քձարձրւսդոյն Հիմն ա ր կին մէջ եր կար տարիներ՝ մինչեւ

ՄԱՀԱԶԴ
Հ.1ԼԸ.11.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը իտր ցաւով 

կը գուժէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ամմանի վաստակաշատ եղբայր–* 
ներէն, նուիրեալ Հ.Մ.Ը.Մական, Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արժան– 
եաց» շքանշանակիր

ԵՂԹ. ՃՈՐՃ ՏԱՔԷՍԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 15 Դեկ
տեմբեր 2014-ին, Ամմանի մէջ, Յորդանան։

պաշ տօն

Իբրեւ կրթական մշակ՝ քոյր Արփի տարիներ դասաւան

դած է լփբանանահայ վարծաբւսններու մէխ Ան պաշտօններ 
ս տան ձնած է նաեւ էի բան անի Հայոց իձ՝եմի Ադ գային Առաջ
նորդարանին մէջ՝.

՝^ոյբ Աը փ իին յո ւղա ր կա ւո ր ո ւթեան եւ թաղ ման արարո

ղութիւնը կատարուեցաւ Զորեքշաբթի՝ 15 Հոկտեմբեր 2014֊ 
ի^Անթիլիասի Աուրբ կ՝րիգոր Լուսաւորիչ Աեայր տաճարին
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ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԹԵԱՆԻ 
ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԸ ՔՈՅՐ ԱՐՓԻ 

ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆ-ՊԷՐԹԻԶԼԵԱՆԻ 
ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Արփի իթիեմեզեան տասնեակ սերունդներու գիտ ելփքրփի իթիեմեղեան ան ո ւնր ո ւղղա կիօ ր կն 
կապուած կ կյրութի երբեմնի Հա մա ղդա յի– 
նի Հւսյւսգիտական ք^արձրագոյն Հիմնարկի

ան ղ ասա տարի, իր անխոնջ ալիյա տ ան -

րանքով ու պ ահանի կ ո տ ո ւթեւս մբ եղաւ Հիմնարկի երկրորդ 
մայրը րոլոր եւ յատկապկս հան ր ա կա ըա բ ան ի մկջ ապրող ու

սանողներուն համար՝. Ուսանողներ, որոնղ մկ9 անոր համրած

դաստիարակութիւնը դարձաւ ո ւղենիչ աշխւսբհի տարբեր 
եր կիրներ ո ւ մկ$ իրենը ստանձնած աղդանուկր պաշտօնները

վարելու գործուհիմնար կի կա ր եւո ր ա գո յն հիմն ա սիլն եր կն մէկը՝.

Անգնահատելիի կ նաեւ Արփի իթիեմեղ– 
եանի աշխատանքր Հայաստանի մէջ Հ.Մ– 

տ ա կա ս լաըո ւթեա մբ ու գործունեայ իյւսրւն– 
ուածքով մեծ ներդբում ո ւն եըա ւ հայրենիքի

պատասխանատու գործին մկ^՝.

Արփի իթիեմեղեան հայուհին իր գիտ ա կ–

ԿայրԾԼյրքղս դուրս ապրելոզ Կանգերճ, ան 
միշտ ապրեըաւ հայրենիքով, հայը հայ պա~ 

դաստիարակելու այնպկս, որ անոնք իրենը 
հերթին պատրաստ ր//ան դիմա գր ա ւելո ւ

գոյնս աշխատելո

սա

աԳԴՒ ոլ Հա յե1 էքի գործող համեստ ծա– 

Ը այ1յէ1յ կեանքը,

անդաստանի մկ 9

թիլն սւիրւել յա տ կա պկ ս իր հա ր ա ղա տնե– 
րո ւն, ընկերներուն եւ ուսանողներուն

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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1ՐՈՒՍՏՆԵՐԸլլ

ՀՄԸՄԻ ԱՄՄԱՆԻ ՄԵԾ ԿՈՐՈՒՍՏԸ՝ 

ԵՂԲ ՃՈՐՃ ՏԱԲԷՍԵԱՆ

Սերոբ Լ/ահակեան
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ-----------

պաւոասր ու

բերկրանքը՝.

ատուութիւնն ե~

քանչիւր անդա

րկն իլը ւսքանչյիւր ը կը բա ղկանա յ քոյրերկ եւ եղյբայրներկ,

որոնք իրենց միջեւ. հաւասարապկս կը բամնեն մասնաճիւղե–

իրումի դր ս եւո ր ո ւմո վ ինքնաբերւսբաբ ու անդդալաբար

ըո ւմը՝. Պ ատ մո ւթիւն ը նման դկմ–

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Սրւրի ամենախոը ցաւով կը սգանք հաւատաւոր ՀՄ– 

Ը.Մական, երկարամեայ վաստակաւոր ատենապետ, ան
խոնջ ղեկավար, մեր երէց եղբօր Գէորգ (Մորճ) Տաքէս– 
եանին ւսնակնկսղ մահը։

Որպէս եղբօր մօտիկ ծանօթներ, միութենական գոր
ծակիցներ եւ գաղափարական ընկերներ, խորապէս կը 
հաւատանք, որ եղբայր Գէորգին մատուցած ամբողջան– 
ուէր ծառայութիւնը, անսակարկ նուիրումը Յորդանանի 
հայ գաղութի ազդային–միութենական եւ հասարակա
կան բնագաւառներէն ներս, պիտի դառնայ ներշնչող

օրինակ այսօրուան երիտասարդ սերունդին շարունակերս իր ազգօգուտ աշ– 
խատանքը։

Արտագաղթի պատճառով Յորդանանի հայութեան թիւը սկսաւ նուաղիր 
եղբայր Գէորգին վիճակ ուեցսււ տէր կանգնիւ ստեղծուած կացութեան, 
ստան^նեԼով առաջնորդի դերը, մեծ տքնութեամբ հետեւեցաւ գաղութի ազգա
յին ու մարդկային կեանքին եւ որպէս արդիւնք հայ գաղութը օրինապահ քա
ղաքացիի հանգամանքով արժանացաւ երկրի իշխանութեան եւ ժողովուրդին 
համակրանքին ու վստահութեան։

Սգաւոր այս պահուն մեր խորազգաց ցաւակցութիւնը իր տիկնոջ Մարի 
Տաքէսեանին. զաւակներուն, եղբայրներուն եւ քրոջ. ՀՄ.Ը.Մի Կեդրոնական 
Վարչութեան, ՀՄԸ.Մի Ամմանի մասնաճիւղի վարչութեան եւ բոէոր անդամ– 
անդամուհիներուն:

Բիւր յարգանք, խունկ ու աղօթք անթառամ յիշատակին։
Աստուած հոգին Լուսաւորէ։

Եղբայրօրէն 
Յովհաննէս Մարտոյեան, Պերճ Մոմճեան, Վազգէն ՓայԼսւկեան, 

Արմէն (Ազատ) Պէքարեան, Լեւոն Աշճեան, Գրիգոր Թաշճեան 
ճորճիկ Խողմունեան, Գառնիկ Մոմճեան

քեըը կը նեըկայացնկ ոըպկս ողնա

շարն ու կենդբոնական սիւները

կ անշքանան :

եղբայր

մին, Հ ՄՀ Մի Ամմանի մ ա սն սյ - 
ճիւղի մեծ եղբօը թկ խնամակալ

ա

)

քին։ Վեբջին կկս դաբու 
Ամմանի մասն աճէւղի

մկջ մեծ եղած կ եղբայբ ^ոըճ Տսյ՜

Այս աղնիւ մաբդուն հետաքըք–

Ը՝Մ՝ի մեծ ընտանիքը, անոր դա 
կը, մաըղիկը, սկաուտը ու ոչ ւ 
կաս անոր յաճախած դպրոցն 
եկեղեցին՝.

յ/Ւ

քան ոըքան իր անմիջական բնտա– 
նիքին կը, նաեւ Հ-Մ Ը Մ ին կը,

բայց ո աս

Եղբւա յբ ճորճ, հողը թեթեւ ղ այ
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ԵՂԲ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
ԱԲԳԱԲԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Սգակիր մը
ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏ

■Լք■ Ը-ԼՒ■ ի Պուրճ Համուտի րն տ ան իքը կորսնցուց հա~ 
ւատաւոր ան դամ մր եղբ՛ 3 ովհաննէս ԼԼբգարեանը՝. 
Եղբ՝ Յովհաննէս Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ֆութպո լի երկրպագու

ներէն էքր՝. ԼԼն կը պաշտպանէր միութեան դաղափարաէսօսոլ–

ա րւա սն ից Լ/ան կ անց

եան կը լեցնէր անոնց լուրերով, նոյնիսկ

ա

էր ա ղ դա յին՜եկեղեցա կան մեր կեանքին՝.

Աս տ ո ւած ա վաիյ եւ եկւ

ԼԼն երկարտարիներ ծս 
եկեդեցւոյ թաղականու

Հողը թեթեւ դույ վրադ, եղբ՛ Յովհաննէս՝.

Հ անդի՜ ստ յ ողն ատ ան ջ մարմնիդ՝.ւսր՝. ՀհՍ ՝Լ՚Ս ՝րո օարւալաԾ ղր Հա/ղ պղ ս սրսչեւ ՝՚1ուր& Հա– 
մուտ, ստանձնելով վարչական եւ յանձնաիյմրային զանազան 
ա շիւա տ անքն եր: Ւր երկարամեաւ ն ո լիր ա բեր ո ւմին հա մար,

65–ա մեա կին

ս պատանի հա ս ա կէն ան դա մա կցած կր

ցաիյը կր կազմէին իր արւօրեւսն՝. ԼԼն կը հետաքրքրուէր <^վա– 
նայ ձայնէի եւ (^ԼԼզդակ՝^)ի բոլոր անցուդարձերով՝. Ւր արւօր–

«ՄԱԸԶԻԿ»ԻՆ ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ
•Եղբ. ԳԷորգ (ճորճ) Տաքէսեանի մահուան առիթով՝

Սիտնիէն խումբ մը Հ.Մ.Ը.Մ.ական եղբայրներ՝ 
Յովհաննէս Մարտոյեան, Պերճ Մոմճեան, Վազգէն 
Փայլակեան, Արմէն (Ազատ) Պէքարեան, Լեւոն Աշճ– 
եան, Գրիգոր Թաշճեան, ճորճիկ Խուլմունեան եւ
Գառնիկ Մոմճեան 400 աւստր. տոլար

^ւէհ էհշ շօրոթ16րո6ոէտ օք
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Ա.ՆՌՒՆ
Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան
ՊԷՅՐՈՒԹ------------------------------

նուԼյր աեճր Ս ր ասուասուսս զ, որող ւս ս 
կը ճանչցուի ընկերութեան մէԱնո ւններ ը

ս տ

Հին մամանակ փոքրիկները կը կոչէին իրենց իյւսրւնր– 
ծքին կամ տեսքին համաձայն, կամ այնպիսի անուն–

ւս~տեսնել զանոնք, օրինա

մեստ, Աազմիկ, Աաքրու

անուններ, որոնք ծագած են ծաղիկնե~

րու, կենդանիներու ան ո ւան ո ւ մներէն,

օ

ներէ, օրինակ ^Եայիրի, Արարատ, Մեղ֊

“եաՆ” նունը, օրինակ Տ իդր անի որդի Արամ՝.

նները Մկր տիչ, Գալուս տ,

Եղիչէ, Ն արինէ եւ այլն՝. ՝է^րիստո

եւսն անունները՝ օրինա 
3 ակոբ, Ս աուա , Պետը ո ս, 
սեւե եւ. ա ոն՝.

1/ԱԿԱՆՈ/-Ն
նձնացած,

ններ

ա րւ~

որովհետեւ մարզիկ կ ապրէին

փոքբ բնակավայրերու մէջ ել բոլորը զիրար գիտէին՝.

չկայի՚ն,

Հին եւ միջին դարերուն մականուն ունեցած են միայն ազնուական ըն֊

տ անիքներ ը, օրինակ՝ Աա մի կոն ե անն եր , 
Արծրունիներ, ա գր ա տ ո ւնին եր: Երբեմն 
մաբդոց անունին կը կցէին իրենց ծնած

Գրիգոր

այլն–.

ցաւ, անկարելի եղաւ զանոնք միայն անուն֊

հայբանունով զանազանելը, այս պատճսյ– 
ո՜ու1 աԼ յա ո֊աջացան մականունները՝. Մա

կանունը կը կրէր ամբողջ տոհմը ել կր ւիո֊
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ատ

ան ո ւն ո վ, որով կը զբաղէին տո հմակիցներէն մէկր կամ քանի մը անձեր՝. 
Օրինակ Տարրին եան, Ո^կերիչեան, Հացա գո րծեան՝. Ու֊նի վեյյջաւոյյու~ 

ամէնէն տար ածո ւ.ածը եան վ եր ջ ա ւո ր ո ւթեա մբ մականուններն էէն՝, ք)Լ–՜ 
նին նոյնինքն ենցն էր : Օրինակ ԼԼր ա մ եան ց-ԷԼր ա մ են ց, այսինքն ԷԼրամի 
տոԿսրս պատզասող՝.

ԼԼյսօր, Հայաստանի Հանը ա պետ ո ւթեան մէջ կը գործէ օրէնք մը, որուն 
համաձայն քաղաքացին իր փափաքին համաձայն կրնայ փոիւել իր անունն 
ու մականունը ՀԱՆԵԼՈՒԿ

ՀՐԱՁԵԱՅ ԱՃԱՈ-ԵԱՆ
սեւ ցորեն

ոտք կը դնէ Պորյոյ Աամաթ–

աչքով հնձեմ:

(Պատասխանը՝ յաջորդիւ։ 
Թիւ 382-ի հանելուկին պատաս
խանն էր վարդ)։

մը գտնելով գիտութեան մէջ՝. ԼԼն կը 
դառ.նաւ մեծ գիտն ա կ ան, հաւա–

տ արիներէն մեծ սէր

ցեղակից 
օեո ա ե ա–

թեան տարիներուն՝. Ա տ իպո ւած 
եղած է երեկոյեան թեր իժ ծաիյեչ,

հոդւսլ՝. ԼԼՃաաեան գրած է հհԼիակա–

ա

ի հւսմեմատութե 
ը ո ւ» ա շիյա տ ա ս ի

տ ա
ա րւաջին գի կարղ ոլ–

րնկեր ո ւթեան ու կ րնտրուի ընկե

րութեան անգամ՝. Տասնհինգ տա

րեկանին ան կ րնգունուի Աորպոնի

ք
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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

4 3 6 1 7 8 5 2 9
1 5 9 2 3 4 6 7 8
7 8 2 5 9 6 3 1 4
5 9 4 7 8 3 1 6 2
6 2 7 4 1 9 8 5 3
3 1 8 6 5 2 4 9 7
8 4 5 9 2 1 7 3 6
2 6 1 3 4 7 9 8 5
9 7 3 8 6 5 2 4 1
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ՀոՍՕՕԱՌ» ԹԻՒ 2|2 ԺԱՄԱՆՑ

1– ճատրակի աշխարհի ճ.§՜րգ ախոյեանր՝.
2– Լյ շան ա կո ւթիւն - Երգեցիկ թ րւչո ւն:
3– Անհ ա մբ եր - Պ տ ղ ա տ ես ա կ :
4– Անձն ական գերանուն - կրկնուած ձայնա

ւորներ - Այբո ւբենէն՝.
5– Ստնտու - Փոբթուդալեան նախկին դա ղ թա–

վայբ Հնդկաստանի մէջ –.
6– Անդլիոյ քաղաքնեբէն - Եղնամոբ.
7– Տամկանկար - Տարւի մբ դրացիները - Յար~

ախւսրւն շաղախ՝.
8– թ ո ւծ ան ած, սնուցանած - Փ ս փ ս ո ւք՝.
9– իք ոփր արօրին միացնող փայտ - կ՝ոհաբ - Դա

տական մա սնիկ - կրկնուած բաղա–

ր ա կուր՝.
11– իիուս թենիս վումրն - Աբ ա ք1 ածն եր ՝.
12– Մորթէ շինուած պարկ - Տիւ֊ ու դիշեր - 

Շ ա ղ կ ա պ՝.
13– (Հրաբական երկիր՝.

14. Արւնուադն - Կք՛ 1/^՛ոլա^ բարյաձայններ :
15– Գինդ - Ընկճին, յու սահատին:
16– Չորցուած սն ա մէֆ դդում - Ւ ծնէ ՝.
17– ճեղենակ - Եկեղեցական ա բ ա բ ո րլո ւթիւն–

ներկն՝.
18– <(կ՝եղ եցիկ՝Խ ն ահա պետ ր - թ՝ել մանելու ձե֊ 

րւային ղործիք - Հոտաւէտ ծաղիկ՝.

20– Ջրալախուր - Սանձ - Որթ

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
քիուսահայ կրււիա մարտիկ - Աակայն՝.

Եգիպտական գից ՜ Առարկայ Ոն ա կ ո լած2.

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

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

տ տ

տ ա

9– Արաքսի հին անուններէն - Այբուբենէն - կդուխր կախ կնքահայր՝.

10– Աստուածային - կրւուորլներու խումբ - իո/տմ կրօնաւոր՝.
ա

13– <^Ց)որմիւլա ճ.՝)՝>ի Ւտալիոյ մրցուղին գտնուող քաղաքը - Ւգտկան անուն՝.
14. Ստացւսկւսն ածական - Հին ձեւով իգական «Ն/հ/» - Արական օտար անուն՝.

առնիի հետ դոր–

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20| Ո

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

Պատրաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱՋԱՐԵԱՆ
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