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ՀՄ ԸՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
ԾԱՆՕԹԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՄԸՄ՝ի /2/7//7/7 ու շիյա տ անքն ե–թիլն յա յտն եց օժ՜անդակելու

չութեան քւսրւամեւսյ ծ ր ա դիրն եր ո ւն

նանի ՀսՐրւց Թեմի Ա 

 

նանի լքկ 9 Հայաստա

վայրի անդամները շարունակեցին

իրենց ծանօթացման հանդիպումները եւ յա՜
ւա–

ւա–

ո տ

ԴԵՍՊԱՆ ԱՇՈՏ ԲՈՉԱՐԵԱՆԻ ՄՕՏ
25 Յո ւնո ւաբ 2016՜ին, Կեդ–Երկու օր ետք, Երկուշաբթի,

կեդրոնական Կոմիտկի ներկայացուցիչ Յակոր ք^ագրա– 
տ ո ւ նիի հետ՝. տ ա

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ՄՕՏ

սն նստավայրի ան~ 
դամներր էիբան ան ի

3ո ւնո ւար 2016–/,ն։

տր դրուեցաւ Հ^ա– 
յաստան-Ա ւի իւռ. ք

օթացմ ան

Հան դիպ -

Հայոց Թեմի Առաջ

նորդ Շահէ էպս -
ո ւ (3 ե ա նայցև՜

ն ո ր րն տ

Այցելութեան րն~ մեծ ա մա սն ո ւթիւնր կեդրոնացած պիտի քրայ Հայաստանի 
մկջ ս ւի ի ւրւքւսհ ա յ պատանին ու երիտասարդը հա յբ են իքին

նական
ՀՄԸՄի Կեդրո

ի խնդիր՝

քւսրւա մեւս կի ծրադիրներ

հայեցի

Արւաջնորդ Շահէ ԵպԱ– Փանոսեան իր եւ Ազգային իշիւա

ն ո ւթեան ր ո լո ր մա ր մինն եր ո ւն կոդմկ պա տ ր ա ս տ ա

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ՅԱԿՈՐ ԲԱԴՐԱՏՈԻՆԻԻ ՄՕՏ

ա տ ո ւ~

Հ.Մ.Ը.Ա.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՊԱՏԿԵՐԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՅԹ

Հ.ՄԸ.Մ.ի աշխար հասփիւռ ըն– 

տանիքը 2018-ին արժանաւորապէս 

պիտի տօ նա կւս տար է մի ո ւթեան 

հ ի մ ն ա դր ութն ա ն 10 0– տ մ ե տ կ ր:

2015-2019 քառամեւսկի Կեդրո

նական Վարչութիւնը իր Ա. լիւսգու– 

մւււրի նիստերով որոշեց քառւսմ֊ 

եակին ընթացքին իրագործելի հա– 

մ ա֊Հ. Մ Ը. Մ ա կ ա ն ձ ե ռ ն ա ր կ ն ե ր ո ւ ն 

օգտագործել միութեան 100-ամեա– 

կ ի խ ո ր հ ր դա պ ա տ կ ե ր ը:

Առ այդ, խորեր դա պատկերի 

պատրաստութեան համար առիթ կը 

տրուի բոլոր Հ.ՄԸ.Մականներուն, 

որւդէսզի պատրաստեն եւ փոխան

ցեն իրենց օրինակը։ Պիտի ընտըր– 

ւի լաւագոյնը եւ ւդիտի օգտագոր

ծուի յառաջիկայ քառամեակին ըն– 

թացքին։

Լ ա ւ տ գոյ ն խ ո ր հ ր դա ււյ ա տ կ ե ր ի 

հեղինակը պիտի արժանանայ յա

տուկ յիշատակութեան եւ յուշանը– 

ւէրի։

Խ ո ր հ ր դապ ա տ կ ե ր ի օ ր ի ն տ կ ն ե– 

րը մինչեւ 15 Մայիս 2016 ւդէտք է 

փոխանցել օքքւ€6@հօռւ6ՈՐէուՐՈ,օր§ 

ե-նտմտկի հասցէին։

Հ.ՄԸ.ՄԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Յաբգեչի հեռաւոր

ՀհՍ Լ Ս ր Լևյսօաբր ադուսբր չրսաբարա– 
կան աչխատանքներր րն թա ցք աւլած են եւ

ա

մբին ւՅկջ

իրենց պատանեկութիւնն ու երիտասարդու

թիւնը անցուցած եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ–ի աււա քելու– 
թեան հաւատացող իւրաքանչիւր ւսնդաւՅկ, որ

ՀՄ ԸՄԻ

ԱՅՆՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.
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հս։ը.մ։–հ11 ս.կ.ի
ԱՇԽՈՅԺ ԱՌՕՐԵ1Ռ

ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 2-3

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ 4-6

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 7-10

ՄԵՐ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 10-11

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 12-13

ՄԱՍՆԱՃԻՒԴԷ ՄԱՍՆԱՃԻՒԴ 18-37

15 Հ.Ս՜.Ը.Ս՜.–Հ.Ա.Ս.Կ.ի 
նոր միաւոր Գեղար– 
գունիքի մէջ

1 5 «Արձագանգ գաղթա
կաններու» սեմինա– 

րի մասնակցութիւն

38-39

16 Թ. կարգի սեմինար 

մ ա ս ն ա կ ց ո ւ թ ե ա մ բ 

Թիֆլիւփ եւ ճ>ա– 

ւախքի ււկաոււոներու

տթօՈտ րոՅ§Ջ21Ո6 ւտ բսհհտհշճ 
հօուշոշէրոշո ՇշոէրՁ1 Շօրորուէէշշ– 

Տշհձո 8ա1ճւո§, 1Հսշ 77, Տշշէօր 4, 
Ցօսրյ հՋրորոօսճ. Ցշւրււէհ, Լշհսոօո. 
1©1։ 961 1 248043, 961 1 260117, 
Տ-Ո1Ձ11։ ւոՅրշւ§@1–1օւո6ոշէուշո.օր§, 
Ր.Օ.8օճ։ 80486 Յօսրյ ՒԽրորոօսճ, 
Լշհոոօո, հօրո6Ո6էրոշո.օրջ

1 յ Թազմազաւակ ընսւա– 
նիքներու բւսրեսիրա– 

կան օժանդակութիւն

Խմբագիր։ Վիգէն Աւագեան (\մշ1<€ոա\ա1Հ1սո@հօւոշո6էւոշո.օւ՜§)
Խմբագրական կազմ։ Գրիգորիս Պողարեան, Մարօ Քէշիշեան, Սեւան Նազարեան, Տիրան Շահինեան
Վարչական կազմ։ Պատրիկ Կիւլպէնկեան, Աբօ Մոսիկեան, Սիլվա Սաղրրեան, Ցարութ Ալաճաճեան, Նազօ 

Հապիպեան, Ռիթա Օղուլեան, Աւրլին Շամմասեան։
էջադրում եւ ընդհանուր ^եւաւորում։ Արշօ Պալեան, Կողքի պատրաստութիւն։ V Շօոշշթէ 1ոէշրոսէ1օո(11, Գրաշա

րութիւն։ Շողիկ Պոյաճհան, Տպագրութեան պատրաստութիւն։ Բհօէօ^ր^սրշ ԲսհԽբսրւ, Տպագրութիւն։ Հւսմազգայինի 
«ՎահԷ Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, Լիբանան։

Բաժանորդագրութիւն։ «Մարզիկ» կր հասնի աշխարհի 30 երկիրներու բաժանորդներու։ Տարեկան բաժանորդագրու
թեան սակ ճշդուած է՝ Լիբանան 32 $, Միջին Արեւելեան եւ Եւրոպական երկիրներ 70 $, Մ Նահանգներ եւ Աւարրալխս 75 
$: Լիբանանի մէջ թերթին հաւրավաճառի սակն է 5000 լ.ո.։ Ցրւում։ «Մարզիկ»ի ցրւումը Լիբանանի մէջ կը կաւրարուի յա– 
ւրուկ ցրուիչով (հեռ. 71/239209)։ Թերթը կարելի է ստանալ նաեւ «Համազգային»ի գրախանութէն։ Լիբանանէն դուրս թեր– 
թը կը սւրացուի «Լւհօո թօտէ»ի միջոցով։

«Մարզիկ» ամսաթերթ կը հրատարակուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ - Հասցէ։ «Սեւան» շէնք, թիւ 77 փողոց, թիւ 4 
հատուած, Պ. Համուտ, Պէյրութ, Լիբանան 9611248043, 9611260117 աււր/ւօ@է1օո1ՐՈՐէուԸՈ.օր« - 80486 Պուրճ Համուտ, Լի–
բանան - հօուԸՈԸէուօո - Հ.Մ.Ը.Մ. \ր\5^.հօտՉոօէո1ԸՈ.օր§



խմբագրական

Ի՞ՆՉՊԷՍ ՆԵՐԳՐ11ԻԵԼ...
Ա

մէն ժամանակ ունեցած է իր մարտահրա– 
ւէրները եւ զանոնք դիմագրաւելու միջոցնե
րը։ Ինչ որ մեր օրերը կը յատկանշեն՝ ժա– 
մանակի եւ հեռաւորութեան կապուած մարաահրա– 

ւէրներն են։
ժամանակը կապուած է արագութեան հետ՝ օր– 

ւան պահանջներուն հեա արագ քայլ պահելու, արագ 
պատշաճելու, արագ զարգանալու եւ արագ փոխուելու 
հրամայականին հետ։ Սինչդեռ հեռաւորութիւնը կապ– 
ւած է արդի արհեստագիտութեան հետ, որուն շնորհիւ 
աշխարհագրութիւն եւ սահման հասկացողութիւնները 
կը դառնան ժամանակավրէպ։

Սերունդներ այսօր հասակ կ9առնեն 
նոր պայմաններու մէջ, ուր ժամանակի եւ 
հեռաւորութեան հասկացողութիւները 
կը ջնջեն մարդոց տարբերութիւները եւ 
կը քանդեն հաւաքական ինքնութիւնները։ 
Կը վտանգուին ազգային արժէքներ, մշա
կոյթներ եւ ձգտումներ։

Աշխարեր փոքրացած է այլեւս, իսկ 
երիտասարդութեան երազները մեծցած 
են։ Երազներ, որոնք կապուած են ժամա
նակի եւ հեռաւորութեան նոր ըմբռնումնե
րուն։ Արդարեւ, երիտասարդներ աւելի կ5աշխատին, 
բայց նուագ հարստութեան կը տիրանան։ Աւելի բան 
ունին, բայց նուագ ուրախ են։ Աւելի շատ ծանօթներ 
ունին, բայց նռւազ՝ բարեկամներ։

Փոքրացող այս աշխարեր տագնապահար է եւ երի
տասարդութիւնը կը կրէ տեսակաւոր տագնապներու 
լուրջ հետեւանքները։ Արեւելքը կ5ապրի կրօնական 
ծայրայեղութեան տագնապ, մինչ Արեւմուտքը կը դի
մագրաւէ ծայրայեղ ազատամսաւթեան եւ աշխար
ելս յ նա ց ման տագնապ։ Արժէքներու բախում մը նկա
տելի է կրօնական, քաղաքակրթական եւ մշակութա– 
յին բոլոր մակարդակներու վրայ։

Այս բոլորին մէջ ո՞ւր է հայ երիտասարդութիւնը։ 
Մեր միութիւններուն մէ՞ջն է, շո՞ւրջն է, թէ... մեր կեան
քին գլխաւոր բացական է։

Իսկ ի՞նչ կփնենք մենք, իբրեւ մեծահասակներ, հա

մայնքներ, ազգ ու պետութիւն, եկեղեցի եւ միութիւն– 
ներ, հայ երիտասարդութիւնը հաւաքական մեր կեան
քին մէջ ներգրաւելու համար։

Ընդունինք, որ ցարդ որդեգրուած միջոցները իրենք 
զիրենք սպառած են։ Նոր իրականութիւնները կը թե
լադրեն նոր մօտեցումներ։ Համայնքային մեր կառոյց
ները սկսած են կորսնցնել երբեմնի իրենց գրաւչու– 
թիւնը։ Անցեալի գործունէութեան դրամագլուխը 
սկսած է մաշիլ, եթէ մաշած չէ արդէն։ Սիութենակա– 
նութիւնը դադրած է ժառանգական յատկանիշ մը ըլ
լալէ։ Զաւակներ անպայման չեն հետեւիր իրենց ծնող
ներու օրինակին, որովհետեւ դաստիարակութիւն հաս

կացողութիւնը փսխուած է եւ հարցում մը 
սկսած է ինքզինք պարտադրել, թէ՝ աւան
դական մեր արժէքները այլեւս որքանո՞վ 
կը համապատասխանեն նոր սերունդի 
մտահոգութիւններուն, պայմաններուն եւ 
սպասում ներուն:

Այսօրուան երիտասարդութիւնը շատ 
աւելի բան գիտէ՝ քան իր ծնողներն ու պա
տասխանատուները։ Կռապաշտ է ան. կուռ
քը մեքենա ն է, գործիքը, հեռաձայն, համա– 
կարգիչ, հեռատեսիլ թէ այլ։ Ան կ5ապրի

երէցներէն տարբեր վայրի մը մէջ, որ անիրական է, երե– 
ւակայական է։ Համացանցի աշխարեն է այդ, ուր ան 
աւելի ժամանակ կ5անցընէ՝ քան իր հարազատ տան ու 
շրջանակին մէջ։ Ի՞նչպէս հասնիլ այդ աշխարեր։ Ի՞նչ 
լեզոավ հաղորդակցիլ այդ տղոց ու աղջիկներուն հետ, 
որոնք օրէ օր կը տիրապետեն ընկերային հաղորդակ
ցութեան այնպիսի միջոցներու, որոնք հարցականի 
կ5ենթարկեն անպայման քով-քովի գալու, ժողով-սեմի– 
նար կատարելու անհրաժեշտութիւնը։

Երիտասարդութիւնը (արութիւն եւ արդիականու
թիւն կը փնտռէ իր շուրջ։ Հետամուտ է լայն հորիզոն
ներու։ Չի փափաքիր կառուցային-կանոնագրային 
կաղապարներու ենթարկուիլ։ Ան կը նախընտրէ միու– 
թենական աշխատանքի մասնակցիլ, բայց միութեան 
մը չանդամակցիլ։ Մնալ համակիր՝ քան յանձնառու
թիւն եւ պատասխանատոաւթխն ստանձնել։ Գործել
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առանձին նպատակի մը համար՝ քան միութենական 
պարտաարութիւններու շարքի մը համար։

Նորերու հետաքրքրութիւնը շատ աւելի համա– 
մարդկային հարցերու շուրջ է՝ քան ազգային եւ միու– 
թենական մտահոգութիւններու, որովհետեւ առաջինին 
գործադաշտը անսահման է, ըստ իրենց, մինչդեռ ազ֊ 
գայինն ու միութենականը դատապարտուած են մնա
լու սահմանափակ շրջանակի մէջ։

Այս բոլորը իրականութիւններ են, որոնք անպայ
ման թելադրել կու տան յարմարիլ նոր կացութիւննե– 
րուն եւ այսուհետեւ գործել աւելի արադ կշռոյթով, 
դաստիարակութեան եւ քարոզչութեան արդի մօտե
ցումներով, տեղեկատուական արհեստագիտութեամբ, 
կսաուցային ժամանակակից յարմարութիւններով եւ 
մեր շրջապատին աւելի լայնօրէն բացուելու քաղաքա– 
կանութեամբ։

Պէտք է հասնիլ մեզմէ հեռու գտնուող երիտասար
դութեան։ Իսկ հասնելու համար պէտք է արդիականա– 
նալ եւ զօրանալ։ Մրցակցութեամբ լեցուն այսօրուան 
աշխարեր տեղ չունի տեդքայլ ու ետքայլ կատարող– 
ներու։ ժամանուին է մեր հաւատքին միացնելու գի
տութիւնը եւ երիտասարդութեան ներգրաւման համար 
որոնելու անցեալէն տարբեր՝ աւելի սերսաւած, աւելի 
համոզիչ եւ ազդու միջոցներ։

Ներգրաւել երիտասարդութիւնը, բերել զայն մեր 
մօտ, անոր փոխանցել հայեցի ոգի եւ դաստիարակու
թիւն, որպէսզի ան հպարտ զգայ իր հայկականու– 
թեամբ, զօրանայ իր արմատներով եւ մեծնայ՝

Հաւաքական մեր կեանքին համար,
Հայութեան եւ Հայաստանին համար։

Հ ՄԸ. ՄԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱՃԻՒԳԵՐ, ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ
Հայաստան։ Երեւան, Մալաթիա, Զէյթուն, Կոմխբաս, էրէբունի, Աբուէեան, Չաբենցաւան, Հրազդան, Աբմաւիր, 

էջմիածին, Մարւրունի/Զօրաքար, Մարտունի/Ծովինաբ,Կիւմրի, Վեւրի. Վրաստան։ Ախալքալաք, Ախալցխւս, 
Թիֆլիս. Ռուսիա։ Մոսկուա. Լիբանան։ Պէյրութ, Զահլէ, Թրիւիոչի, Պուրճ Համուտ, Այն ճար, ՚ճիւնի, Ան թի փաս, ժր– 
տէյտէ, Պաուշրիէ, Ռաոււրա. Մուրխս։ Հալէպ, Դամասկոս, Լաթաքիա, Գամիշլի, Քեսապ. Յորդանան։ Աւէւհսն. Պա– 
ղեստին։ ԵրուսաղէւԼ Հւսյֆւս, Եաֆա. Եգիպտոս։ Գահիբէ, Աղեքսանդբիա. Իրաք։ Պաղւրաւր, Մուսուլ Քուէյթ։ Քուէյթ. 
Կիպրոս։ Նիկոսիւս. Յունաստան։ Աթէնք, Գոքինիա, Սելանիկ. Անգփա։ Լոնտոն. Աւստրիա։ Վիեննա. Ֆրանսա։ Փա
րի զ, Վալանս, Մարսէյ. ՀոԼսւնտա։ Ալմելօ, Աքքւ1ար, ԱռնհեւԼ Գերմանիա։ Սիւնիխ. Շուէւր։ Սթոքհոլմ, Վեսւրերոս, Սո– 
ւբեբթեփւս. Պողկարիա։ Սոֆիւս, Ռուսէ, Փլովւբիվ, Վառնա, Շունէն, Պուրկաս, Տոպրիչ. Գանատսւ։ Մոնթրէալ, Համիլ– 
թրն, Թոբոնթօ, Քէմպբին, Սէնթ Գաթրինզ, Լաւալ. Արեւմտեան Մ. Նահանգներ։ Լոս Անճելըս, Սան Ֆբանսիսքօ, 
Ֆրեզնօ, Մոնթեպելլօ, Փասաւրինա, Կլէնւբէյլ, ՕրէննՔաունթի, Սան Ֆեռնանւրօ, Սան Տիէկօ, Ինլընտ էւէւխսյբ, Սան– 
թա Գլարա, Քբեսէնթա Հովիւբ, Պըբպէնք, Լաս Վհկաս, Ֆխփքս, ՈւոլնաթՔրիք, Նորթ Հոլիվոււր. Արեւեւեան Մ. Նա
հանգներ։ Ուաշֆնկթըն, Պոսթըն, Նիւ Եորք, Շիքակօ, Ֆիլատելֆիա, Տիթբոյթ, Փրովխրընս, Ֆլորխրա, Ալւգընի, 
Շարլոթ. Հարաւային Ամերիկա։ Պուէնոս Այբէս, Գոբտոպա, Մոնթէվիտէօ. Աւստրափա։ Սիւբնի («Անդբանիկ»), 
Սիտնի («Արաբս»), Սիւբնի («Նաւէք»), Սիւբնի («Արարատ»), Մելւգուռն.
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իբանանահայ դպրոցներուն մէջ մարմնամարզը 
կիրարկելու եւ զարգացնելու հարցը եղած է Հ՝Մ՝՜ 
Ը՝Մ՝ի գլխաւոր մ տ ահ ո գո ւթիւնն եր էն մէկը՝. 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի իրերայաջորդ վարչութիւններ եւ պա
տասխանատուներ մեծ ճիգ թափած են, (/՜ամա

նա ա դր ած, ն իւթա կան զոհողո ւթիւն կա տ ա ր ած են

մարզանքի եւ մարմնակրթութեան սէրը վառ պահելու հա

մար աշակերտութեան մօտ՝.

Այն լաւ օրերուն, երբ վա րժ՜ա ր աններ ը մարզանքի մասնա

գէտ ուսուցիչներ ունէին, ամէն տարեվեբջին, անոնք կը կազ

մակերպէին մարզահանդէսներ, մասնակցութեամբ վարժ՜ա

րանի աշակերտութեան՝. Այդ մարզահանդէսները մեծ խան– 
դավառութիւն կը ստեղծէին իժէ ա շա կեր տ ո ւթեան եւ թէ 
ծնողներուն մօտ՝. Այդ շր^անին, գրեթէ քսանամեակ մը, մին– 
չեւ 1950, մեծ դեր կատարեց մարզանքի ուսուցիչ, Հ Մ Ը Մ-ա– 
կան սկաուտ խմբապետ եզր– Լեւոն Աբգարեանը, որ Աուրիոյ 
եւ Լի բան անի հայկական վա րժ՜ա ր անն եր ո ւ մա ր մնակրթու– 
թեան գլյխաւոր հիմնադիրը եղաւ՝. վ՝ամանակի րնթացքին, 
սա կայն, այս գեղեցիկ եր եւո յթը կո ր սնցո ւց իր փ ա յլքը տար– 
ւէ տարի նուաղեցան մարզահանդէսները եւ դտնո ւեցան 
վարժ՜արաններ, որոնք իրենց դասացուցակներէն վերցուցին 
մարզանքի դասը նիւթականի խնայողութեան պատճառւս– 
բանո ւթեա մբ՝.

ի՝սյց մը ստեղծուեցաւ մեր կրթական կեանքին մէջ, ու այդ 
բացը գոցելու պարտականութիւնը ստանձներ ՀՍԸՍ ր 
կազմակերպելով միջ՜վա րժ՜ա ր անային մարզահանդէսներ՝.

Միջ՜վարժ՜ա րանային մարզահանդէսները տեղի ո ւնեցան 
1958-^րն, 1961-^րն եւ 1962-^/2/, Հ-Մ՝ Ը ՝Մ՝ ի կազմակերպութեամբ 
եւ Ազգային Առաջնորդարանի Ուսումնական խորհուրդին 
հո վան ա ւորո ւթեա մբ՝.

11 ազգային վարժ՜արաններու եւ Համազգայինի ճեմարա

նի 1500 աշակերտներ մասնակցեցան մարզահանդէսներուն, 
որոնց ընդհանուր ղեկավարութիւնը ստանձներ մարմնակըր– 
թո ւթեան բազմավաստակ ո ւս ո լցիչ եզր– Յովհաննէս Տէր 
3 ա ր ո ւթիւնեան՝.

Արտասովոր եւ դժ՜ոււսր պայմաններու մէջ կը պատրաստը– 
ւէին այդ մարզահանդէսները։ Ընդհանուր ղեկավարը մար

զանքները կը սորվեցնէր վարժ՜արաններու մարզանքի ուսու

ցիչներուն, որոնք, իրենց կարդին, կը սորվեցնէին աշակեր– 
տութեան՝. Ապա, վարժ՜արաններու աշակերտները կը հաւաք– 

ՄԱՐԶԻԿ, 34ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9, 398-399 ՄԱՐԶԻԿ, 34ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9, 398-399

ւ֊էին մաս առ մաս ընդհւսնուր վարձե

րու. համար՝. Այս ծանր աշխատանքին 
իրենց մասնակցութիւնը բերած են մար

զանքի ուսոլցիչներ Անդրանիկ վուպիկ– 
եան, Խաչեր 3 ա կոբեան, Հայկազ 
ԼԺ՝րթռեան, Ա • վալայճեան, էք– Պ ա լյրքճ– 
եան, Ե– Լ/արպուշեւսն եւ 3՝ 3ակոբեան՝.

Աարզահանդէսները կը սկսէին աշա

կերտութեան չքեղ տողանցքով՝. Ապա, 
բոլոր աշակերտներու մասնակցու– 
թեամբ տեղի կ ունենային հաւաքական, 
չափական մարզանքներ, դիրերու եւ լի– 
բ ան ան ե ան մայրիի ծառի կազմու– 
թեամբ, գլաններով եւ մարմնամարզի 
փորձեր մեծ խան դա վա ռո ւթիւն ստեղ– 
ծելով ներկայ բազմահազար հանդիս ւս– 
կաններուն մօտ՝.

Երեք մարզահանդէսներն ալ, որոնք 
տեղի կ ունենան Պէյր ութի քաղաքապե– 
տարանի դա շտ ին (1958) եւ <&ամունի 
մարզաւանյփն մէջ (1961 եւ 1962), կը վա~ 
յելեն հովանաւորութիւնը հոգելոյս Չ.ա՜ 
րեհ կաթողիկոս Փայասլեանի եւ նախա– 

Առաջնորդ խորէն 
ոս 1/եծի Տանն Եի՜

դահո ւթիւն ը Լիբանանի Լժ՝եմի օրուան ւ 

Արք– Ոարոյեանի (հետաղային Եաթողիկ. 
լ^կիոյ)։

Ամբողջ դպրոցական տարեշրջանին կատարուած հեւ ի հեւ 
աշխատանքի արդիւնքն էին այդ մարզահանդէսները, որոնք 
պատրաստուած էին մեծ բծախնդրութեամբ հիացում պւսւո– 
ճա ռելո վ բազմահազար հան դիս ա կանն եր ո ւ՝.

Միջ՜վարժ՜արանային մարզահանդէսները մեծ շարժ՜ում եւ 
հետաքրքրութիւն կը ստեղծեն աշակերտութեան եւ ծնողնե

րու մօտ, բայց անոնք բաւարար չեն րյ րււ ր մարմնակրթու

թիւնը վա րժ՜ա ր անն եր էն ներս րնդհանր լսցնելու համար՝.

ՀՄԸՄ ան դամ մը եւս կը ձեռնար կէ հիմնա կան աշխա

տանքի այս ան գամ ստ եղծելով ԼԵվԱՄ՜ը (Լիբանանահւսյ 
Երկրորդական վարժ՜արաններու Աշակերտական 1/ւսրզա խա

զերը, այսօր վերանոլանուած Լիբանանահայ Երկսեռ վար

ժ՜արաններու Աշակերտական Մա ր զա խա ղեր)՝. Արդարեւ, 19 
Յուլիս 1966-^ր իր 21~րդ նիստին, Հ՝Մ՝Ը՝Մ ի Պ էյրութի մ ասնա– 
ճիւղը կ ոԸոչէ այս նպատակին համար յա ռաջացնել մւսրզւս– 
կան յանձնախումբ մը, որուն անդամներ կը նշանակէ եղ

բայրներ վարդգէս էսկիպաշեանը, վօգօ Եագուպեանը, Եղի՜ 
շէ Խոստեղեանը, էլի վրիգորեանը, Աեպո ւհ Անթիքաճեանը եւ 
Աազմիկ /Ժ՝ որիկեանը՝. 3 անձն ախո ւմբին մօտ վա րչո ւթեան 
ներկայացուցիչ կը նշանակուի եզր– վարուժ՜ան Աուրատեա֊ 
նը–.

ԼԵՎԱՄ֊ը կը հետապնդէ մարզական եւ դաստիարակչա

կան լուրջ նպատակներ, որոնք րնդգծուած են իր կանոնադ

րութեան ՀԵպատակ՝^ բաժ՜նին մէջ՝.

Յօդուած 2.– ԼԵվԱՄ՜ի նպատակն է զարկ տալ մարզական 
շա րժ՜ո ւմին լփբանանահայ երկսեռ վա րժ՜ա ր անն եր էն ներս 
կազմակերպելով մարզական մրցաշարքեր դպրոցական տա~ 
Ըեշրջանին եւ օժ՜անդակելով վարժ՜արաններուն կատարելա– 
գործելու համար իրենց մարզական դաստիարակութիւնը՝.

ԼԵվԱՄ՜ը կը ձգտի–
- Հայ աշակերտին մէջ արթնցնել սէրը հանդէպ մարմ

նակրթութեան՝.

- Ւ մի հաւաքել տարբեր վարժ՜արաններ յաճախող հայ պա

տանիները, զարգացնել անոնց մէջ մրցակցութեան եւ պայքա՜ 
րի ոգին ազգային եւ եղբայրական մթնոլորտի մէջ՝.

- Պատանիէն պատրաստել կարդապահ քաղաքացիներ՝.

1966-1967 տարեշրջանին կը կազմակերպո լին ԼԵՎ.ԱՄ՜ի



ԷԼյսպէս, տարուէ 
տարի զարդանալով՝ ԼԵ~ 
ՀԱՄ՜Ը կը դառ.նայ լիբա–

արւա

եան, Հըայը ԷԺապադեան, Ալէքքօ Պէզիրեան ՝ լԼարոսժան

րէ համախմբեց 950 

կէր

1969֊/րն, 
Լի բան ան ի 

Շրջանային ճՏ~րդ Պւստ՜

քրոս 
թիցմ՝ հեծելա ր շա ս,

նկատի ո սն են ա / ո // նա–

ա ւսանցքր դսլրոցա– 
տ ա րիներո սն։

Անցնող տ ա ր եշրջա– 
նին՝ ԼԵՀԱՄ՜ը լիբանա–

տւպւած քը

մէջ

էի բան ան ի

Մրցոսմներոսն մասնակցեցան 8 տարեկանէն սկսեալ աչա՜ 
կեր տ~ւս շւս կեր տ ո սհին եր :

Մրցո սմն եր ո ս ասարտին, յատուկ բաժակներով պարպե– 
սատրոսեցան Լէք ՎվԼՄ՜փ լաւագոյն մարզիկը՝ մարզիկոսհին ես 
մ ա ր ց իչը՝. Յատուկ վահաններոս արժանացան նախակրթարա~ 
նի, միջնակարդի ես երկրորդականի լասագոյն արդիսնքներր 
արձանւսոոած ւ1աոժարաններր՝.

՚է^տշշտ յստէ տէտբտ օ.^Օ)> Աոձ էհտ Բօրշ

■■®օրտւ

1Հսմ օք շհշտոշ, 
Մօտէշքսէխ ժշշօրսէՅժ 36 րօօրոտ 
աւժ 6 տսւէ6տ Խժէրւժսօ.1 
հշ(1է1ոչյ/օ.1ր շօոժէէէօուո^, 
Ժ1րշշէ աշշշտտ էշէշբհօոշ 1հւշ, 
ւոէՀրոշէ շօոոշշէւօո, րուուԽր, 
տօքտէբ հօ% սոժ տսէ€11ւէ6 13V. 
Րրհսէշ հսէհրօօրո \աէհ 1աւրժրբշր. 
1ն€ տսւէշտ շաւ ռշշօրոտօ(Խէշ 
3 6ւժս1էտ օրսքսրուխ 
սմէհ բէւրաէտ աւժ 2 շհւնԽո.

յօսքքրօ^
^3156,79 25 <«է^ I –>՝յ 

աքօտ@թ^ւ11օո–աօո€€Ջս.շօա 
թ^աօո-աօոշշՋս. շօրո

6 ՄԱՐԶԻԿ, 34ՐԴ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 8-9, 398-399



Սերոբ Սահակեան
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ --------

իրենց զաւակներուն հետ՝ ւ 
նակի պահանջներուն հետ՝ ս

դարձակման աշխատանքները զիս տարին իննսու– 
ն ականներ ու սկիզբը՝ երբ նման ն որ ո գո ւթիւնն եր 

տուն կձւ տային աւելին քննադատութեան քան գնահատան– 
քի՝ մինչեւ իսկ վէ^ի եւ սուր րնդհարումի՝.

ա–

նացած էր՝. Տուն վեր ա դա րձի ծրադիրները այլեւս իրենց 
դործնական փուլր անցած էին՝. Արդեօք ինչո^ւ նիւթական 
մսխել իր արեւամարը ապրող Սփիւրւքի տարածքին՝.

Ւրաւ՝ ինչո*ւ՝. Այնո ւհետ եւ գտնուեցան անոնք՝ որոնք տուն 
վերադարձի անմի^ականութիւնը սակարկեցին՝ ներդաղթի րն~ 
կալման հայրենիքի անպատրաստութիւնը մ ա ւոն ան շեցին ՝ 
մինչ ուրիշներ իբրեւ Հայաստանի թիկունք Սփիւրւքի գոյու

թիւնն ու շարունակականութիւնըխտագո վեցին՝.

մօտեցո ւմր եթէ ճիշդ չէր, գէթ իր ա կանն էր՝ արւարկայականն 
էր՝. Հա յր են իքը ո՛չ միայն տուն վերադարձի հրաւէր չո ւղա ր– 
կեց, այլ ւյաւ ի սիրտ դիմագրալեր ա ր տ ա դա ղթի մեծ ալիք՝.

Շուտով յստակացաւ՝ որ Սփիւրւք րսուածը՝ ժո ղո վո ւր դի 
աւելի մեծ թիլերով՝ թերեւս կրկնապատկոլած, պիտի մնայ

Հետ եւա ր ա ր ՝ ամբողջ եօթանասուն տարի Տուն վերադար

ձի երազներով օրօրուող Սփիւրւքը շարունակեց օտար ափե

րուն վրայ իրեն պարտադրուած կեցութիւնը՝ տեղին շինելով 
նոր ակումբ՝ նոր եկեղեցի՝ ազդային նոր տուն՝.

Այսպէս ՝ իրենք զիրենք հսկայական նոր մա ր տ ահր ա ւէ ր– 

ղին քարքարոտ փ ո ր-փ ո ս խաղավայրը կրնար ծարւայել իբրեւ 
ֆութպոլի դաշտ՝. ԼԼմէն բան պէտք էր րլլար ժամանակալւՒց 
պահանջներու համապատասխան՝ որովհետեւ ոչ միայն տեղ– 
ւ֊ոյն իշխանութիւնները զտյն պիտի պահանջէին՝ այլ ինքնին 
մասնաճիւղին նորադիր պատանիներու ծնողները՝.

Իբրեւ հոգեւոր արժէքներու հաւատացող՝ մենք միշտ ալ 
1՝արդու շունչն ու ոդին՝. Երբեք 
ծքի էերկ պա տ եր ը ա ո. ան ձինն

պատ 
ո րեւԼ

դոց՝. Աիամամանակ, սա 
լան նիւթական աշխարհին մէջ՝ չէնքը՝ ակմբային կարւոյցն ու 
ներքին յարմարութիւններր իրենց մեծ դերը ունին մարդը 
նոյն յարկէն ներս ներգրաւելու իմաստով՝ այլապէս սե

րունդներու դաստիարակութեան արւաքելութիւնը աւելվւ պի՜ 

տուներէն արւաջ՝ հոգացէք ձեր հաւաքական կեանքի ամրոց

ներուն եկեղեցի-դպրոց~ակումբի շին ա ր ա ր ո ւթիւն ը՝ ուր ձեր 
զաւակները ձեր կարծածէն շատ աւելի երկար ժամեր պիտի 
անցրնեն՝. Այդ ամրոցներուն մէջ անոնք պիտի դտնեն իրենց 

շքեղ տուները աւ

Հետեւաբար՝ մինչեւ Հայաստան վերադարձը՝ եկէք Պէյ՜ 
րութ՝ Հալէպ՝ Լոս Անճելըս ՝ Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի յարկին ներքեւ մեր 
զաւակներուն հոդիին խորը աւելի կանդուն ու թարմ պահենք 
տուն ւ1եոառաոձհ երաոր եւ ա ա ա ե ս ո մ աոռարաոնենռ

կեանքը արւաջնորդող կ ա զմւս կեր պո ւթիւնն եր ը՝ որոնք ոչ 
միւս յն տարածքային իմաստով քայլ պահեցին աշխարհացրիւ
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ո ս տանեանկ արւա

Հարցազրոյցը վարեց 
Եղբ. Արմէն Քէօշկէրեան 
ՀԱԼԷՊ-----------------------

մեր ցեղի ֆիզիքական յարութեան ջահակիրն է, 
որ չի վհատիր եւ է ը^կրկիր անթիւ դմուարու–

թիւնն

ցուրտը իմաստալից է՝.
2015-Հ7 նչեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի հիմնադրութեան 97–ւսմեւսկր, իսկ 

Հալէպի մէջ հիմնադրութեան Զ^-ամեակը՝. Այս առիթով 
հանդիպում մը ունեցանք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի չարքերուն մէջ տարի

ներէ ու ծառա աւքԺեւն ունեօոո, ւ/աստւս 11 ւս սսՄւ 2 . Ս • Ը • Մ՝ տ ՜

կան երլբ– Պ՝աբրիէլ օղիկեան ի հետ՝.

թիւննեը
տ ա կցո ւթիւն

Կրնանք համառօտ կերպով ներկայացնել ձեր կենսագրա
կան գիծերը եւ Հ՝Մ՝Ը՝Մ–Այկան կեանքըւ

- Ծնած եմ Ւսկէնտէրուն, ՝^ըրք քսւսն, 1930-^ն։ Ծնողքիս 
ք ա ջ ա չ ե ր անքո ւի 6-7 տարեկանիս անդամակցեցայ Հ՝Մ՝~

բերէն մեր ակումբին եւ գաղութին՝.

Պոլինկի մեր իյումբը 2015-^/2/ տիրացաւ մրցաչարքի բամա– 
կին֊.

վերջապէս, յիշենք ֆութպոլի մեր ակադեմիան, որ մեր 
ակումբի մ ա ր զ ա կան դլիսա ւո բ առաքելո ւթիւնն է՝.

մկջ, ապա սկաուտ՝. Սանճաքի պարպումէն երկու տարի

ըիչ եւ հիմնեցի Հհվենի

սելող դարճայ լուսասԼլա– 
նկարչական հաստատու–

ա ոսւոոս 2014-^2/, կղ զ ի ին ան տ ե ս ա կ ան
վձանթ տարի ծառայած էք Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի շարքերուն, իբրեւ 

սկաուտ եւ մարզիկ՝.

ու
յին մրցաչարք մր կա ղ մա կեր պելո ւ՝.

Այս եւ նմանօրինակ ծր ա դիրն եր մենք պիտի կարողանանք 
եր ա ոո ոծ ե / >նո րհէւ մեր 30 ե ր տ ս եր եեուքժաո ւեստներուն, 

իբրեւ գայլիկ, ապա սկաուտ՝. Տիրացած եմ ւիոքր առաջ

նորդ աստիճանին, ծառայած եմ մինչեւ 1961, երբ գործի բե

րումով չկարողացայ չաբունակել սկաուտական կեանքս՝. 
Մասնակցութիւնս բերած եմ մասնաճիւղի տարեկան բանա

ին ՝. Մենք պի–

մաըղիչին Աոմիկ էՍ ա չա տը եանին, որուն ղեկա վա ր ո ւթ եան

ա

ին հետ իր ձփչդ եւ արհեստավարժ՜ մօտեցումո վ, ան բոլորին 
համար ընդունելի, հաճելի եւ վստահելի մարզիչ է՝. Այսօր մենք 
կը պատուենք ՌՈՄՒԿ ԽԱԶԱՏՐԵԱՆԸ իր ծառայութեան

Որո նք եղած են միութենական կեանքի ձեր անմիջական 
գործակիցն երը։

Սկաուտական չարքերէն ներս միութենական րնկեր– 
ներ չատ ունեց ած եմ, ինչպէ ս Արսէն Գ անիէլեան, <՝էէորգ

Այս առիթով, Հ-Մ՝ Ը ՝Մ՝–Հ ՝Ե ՝Մ՝ ի վարչութեան կողմէ 
կը չնոըհաւորենք բոլոր մարղիկները իրենց մարզական 
բարձր ոդիին համար՝. Ղ՝ուք իբրեւ մարղիկ, այս մակարդակին

անմոռանալիէ յիչ

Ջեր վարձքը կատա ր։

Ջեր միութենական կեանքէն կարելիէ է յիշել յատկանշա
կան դրուագ մը, որ տակաւին թարմ կը մնայ ձեր յիչո ղո ւ՜ 
թեան մէջ՝.

Յատկանշական եւ Ւսւսնո ամառ օր մրն եր 1947՜էն, երր 
իթով, արւաջքՀհ տ ո ղ անցքը կւս~
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՜ ՄԵՐ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՒԱՏԱՐՌՕՐԷՆ ԾԱՌԱՅԵԼ Հ.Մ.Ը.Ռ.ԻՆ 
ԵՒ ԹԱՐՁՐ ՊԱՀԵԼ ԱՆՈՐ ԱՆՈՒՆԸ

«ՄԱՐԶԻՉԻՆ Կ ՚ԸՍԷ ԵՂԸ– ԳԱԲՐԻԷԼ ՊՕՂԻԿԵԱՆ

տարեցինք ^իամասկոսի մկֆ

կւսվարն էր եղը– Փիէր իլո յեւսն՝.

թիւյսիւղեանի, շուր^ եօթը օրուան րնթա ցքին, 
Աղիղիկի դւսչւոին թիթեղեայ ցանկա պատեր ր

ն երուն մկջ՝. Սա սնա կցած եմ ւուս

միութենական րն կերն եր ո ւս հեւո:

իբրեւ եղյրւսւիակիչ խօսք, պիտի ր//այ

բուն դին եւ Հալէպի մեր ջերմ գաղութինւ
ու նղին կը մա ղթեմ, որ միութենական կեանքէն 
, շատ բան ու նին սորվելիք, հետեւաբար հաւա–

կան մեծ տ ո րլ անցքին տ ա
օրը, աղուսբրս ս դչ տեսնելու &որօ Ա արտրղեա սր՝. (յոյս օրը, 
ակումբին մկջ ւիարւաւոր րնղ.ունելութեամբ դիմաւորեցինք 

տողանցքին՝. Այդ °ր տողանցքին իրենց մ ա սն ա կց ո ւթիւն ր

Այս ւսրւթիւ, խորին շնորհակալութիւնս կր յայտնեմ ձեղի, 
որ միչա կ՝անմահացնէք մեր երէց եղբայրները թարմացնէ– 
լու1 անցեալի անոնց յուշերը՝.
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Գ. Թորոյեան
ՊԷՅՐՈՒԹ----  

՝րի, Մայիս ա

նարկուած հարցով մը պայթեցաւ ֆութպոլի 
մի^ւսղգային ֆետերասիոնին ՖՒՖՍ՜ի նիւ– 

րամասնութիւնները՝ այլ պիտի ւիորձենք կեդրոնանալ քանի 
մր երեւոյթներու վրայ՝ որոնք կրնան յուղել ֆութպոլասէր– 
ները՝.

կւսրգ մը մեկնաբանները գիտել կու տան՝ որ այս հարցին 
ա ոծ ա ոծ ման եւ նման ա ա ւքծո ւմե մր հասրնեւուն մեֆ ոերաեա՜

ջին երկ կան երկիրները՝ մա

ւած էին Պլէթրր՜Փլաթինի զ ոյգին։ Անոնք ֆութպոլի իր ա կա -
էին Աէփ Պլէթըրն եւ. Միշէլ Փլաթինին։ թնականաբւսր ՝ այս 
եր կո ւքը ունեցած են գործակիցներ ու համ ա իյոհներ։ ք^ոլոր

ղՒլ–
Ր) լլ 

ւրուբրսլոլր աշրյւսրտրս ս ղշ շրչա սարւուլժեա ս ս ղչ գրուող գու

մարներուն մեծամասնութիւնը կու գայ մեծ երկիրներէն ու 
անոնց մեծ ա կո ւմբն եր էն։ Ֆ ետ եր ա ս իոնն եր ո ւ շահու հիմն ա– 
կան աղբիւրները կը հանդիսանան այս երկիրներու մեծ 

ակումրներուն մարզիկնե–

րակատարները եղած են ՖՒ՜ 
ՖՍ՜ի քարտուղար Պ (է թրրն ու 
ԵՈՒ– ԷՖ– Ա ի նախագւսհ Լքի– 
ւէլ Փլաթինին։ Անոնք ամբաս
տան ո ւեցւսն մի լիոն ա ւո ր տո
լարներ կա շա րւք ստանալու՝
եր կիրն եր ո ւ

ա

Ա ենք պիտի չքննարկենք

Լ/ակա յն,

տ

ա՜

նչակից են

այս երկիրներուն եւ
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ընդգծել, որ այս դա յթւս կղո ւթեան արմատներր շւս տ հին են 
եւ կ՝երթան մինչեւ ՖՒՖԱ՜ի նաիյկին քարտուղար Ա՝ան Հաւե– 
ւանժ՜ե օոերր։ Ան եւս ամոաստանուած ե ռրւնատեոուեեեւ֊ն
հա ս տ ա տ ա ըդիւնքնե–

անարդար , Սէփ Պ/էթրր նկատուի Հաւելանծի ա րծանա ւո ր 
յաթյրդր– ^երոշեալ երկուքը յաջողած են տարիներ շարունակ 
ւեոբր աեաուեէեւններր 1/ա > արւեւ Ւսոստումներո//, նեւ֊Թաեա–

կ եդր ոն ան ո ւցած են իրենց ձերւքեր ո ւն մէջ՝. թնականաբար

Ահաւասիկ, հի 
պացիներուն պորւ վհետեւ, ինչպէս նշեցինք, ֆութ– 

1 մատակարարներն են ՖՒՖԱ՜ին,

@տ1^տթօրէտո6\0տհց քՁՇՕհօօհ

րեկան պիւտճէները,

ա պ ա

կ՝ուղղուէին ՖՒՖԱ՜ին Ա՝ոնտիալներ 
հիմք ստացան՝, ի՝ ա զմւս թիլ ֆութպոր 
արթնցաւ նոյնիսկ իրենց երկիրներու

Բ6օթ1օ ^հօ 1օ\/օ քօօէեՁհ տսշհ ՁՏ 
I ծօ, աւ11 րօրոօրոԵօր 26էհ 35 
օո© օք էհ© աօրտէ օէ էհ© 
հւտէօր/ օք I րօւէօրՅէ© ահձէ I
տտւծ 1ժտէ ^հժէ ւտ
հՅթթ€ուոտ 06X1 քհծ37 «Ո 2սհշհ 
րէ*տ ոօէ 8ո օ1օ€էւօո. Աօա, էհՔրօ*տ 
րոսօհ րոօր© թ€օբ1օ ^հօ 
**ւէհ րոօ. 7օ շոր© օօոտօոէ էօ էհւտ 
ւտ յ րուտէՅԱօ.

ծագումով ղուիցերիացի ճիաննի ինֆանթինօ, որ 2009-^2/ ի 
վեր կր ւկար էր ԵՈՒ՝ ԷՖ՝ Ա՝ի նախագահի պաշտօնը՝. Ան 
դժ՜ուար աոաքե/ութեա ն մը աո.ջեւ կր գտնուի՝. Անոր արւաջին 
պարտականութիւնր պիտի րցայ վերականդնել ՖՒՖԱ՜ի վար–

Բւո1<Ւ<ւտԵ6ր167–ՇՕՌՆՁս

Բւո1< Ւ<ւրոԵ©ր16^ <տ ջո ©ճզսւտւէտ Ե1©ոծ օէ ՈՁէսրՁ1 /\ստէրՁ1ւՑՈ բւո1< 
ՍւՁտօոծտ էրօրո էհ© աւո© յոՍ \ձ/հւէ© ՍւՋրոօոծտ տսրրօսոծՅծ 
Ե7 18շէ ցօՍ. 7հ© յ©\^Հ©11@ր/ ժտտւցոտ Ձր6 սուգս© ձոԵ Եւտէւշէ^©.
/\ստէրՁհՁՈ /\րց>/16 բ>ւո1< ծւՋրոօոՍտ Ձր6 էհ© րՁրշտէ & րոօտէ թրտշւօստ
ծւՁրոօոյտ ւո էհ© \Հ/օր1ծ.
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ԿԱՆՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԵՐՈՒ 
ՅԱՏԿԱՑՈՒԱԾ ՍԵՄԻՆԱՐ՝ ՄՈԼՏԱՒԻՈՅ ՄԷՋ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ -

-13 Փետրուար 2016-^/ն, 
| | Հ Մ Ը Մ ֊Հ Ա Ս Կ ի երեք

անոամնեո մասնաեոեոան
իոյ շրջանի

ա զգային սկաուտա

սեմին ա~

Տկյվիտ Շելմերթայնը (Լքեծն ք^բի՜ 
ւուսնիա) եւ փոխ նախագահ Աելի– 
սա փ ա զ ա կր ան ա էն (քկ ր ա

Սեմինաբին րնթացքին քննար–

պ զս նաեւ Լյ ւրասրաԼլա ս շրշա սա՜ 
յին կո միտ է ի նախագահ Ւ ր ին ա 
Պրուիձկն •. Աեմինարը վարեցին 
Սկաուտա կան & արժո ւ մի Հ սյ մ ա > -

ա գր ա -

կան բ ա զա գ ր իչն եր ը՝ ա զգային 
սկաուտական կագմակերպութիւններու եւ Հ ա մ ա շ խ սյ ր հ ա ~ 
յին Սկաուտական Շարմումի կանոնագրութիւններուն միջեւ

ին:

յ ան ձն ա -
այլն՝. Անգրագարձ եղաւ

րեկան Ղ՝էորգեանը եւ կանոնագրային բարեփոխումներու 
յանձնախումբի համակարգող քոյր Լիէիթ Զաքւսրեանը՝. Ւ բ– 

նեւ մեկնեցաւ եղբ– Հրամաւոնեւսն
Շ բջանի ս կա ո ւտ ա կան կա գմ ա կ եր պո ւ թի ւնն եր ո ւ 

յացո ւցիշներ ո ւն կողքին, գաս րնթացքին նեբկայ գւո\ 

թեան եւ ա զգային սկաուտական կ ա զ մ ա կեր պո ւթիւնն եր ո ւ 
պարտաւորութիւններուն՝. Աեմինաբին վեբջին օրը նուիբ– 
ւած էր րնդհանուբ աջակցութեան գնահատ ման գործիքի 
(0Տ./\7՝) ներկայացման՝.

Աեմինաբին աւարտին՝ մասնակիցները ներկայացուցին 
իրենց ապագայ գործունեութեան քայլերը՝ որուն յաջորգեց

ատակիցները՝ ինչ՜

•ԲՈՅՐ ՍԻՒՆԷ ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ 
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆ֊ԲԻ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ

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

«.Սկ

ա րււս

ական շրջանի յուսանկար– 
մրցանքին ար գիւնքները։

վ մՐՑանքին

թեամբ մը՝ քոյր Սիւնէ Պ՝էորգեւսն իր 
մրցանակր ստացաւ Հ Ը ՝Մ–՜Հ • Ա՝~

ենեակին մէջ՝.

Սրցանակը ստանալէ ետք՝ քոյրը

ուրո ասրաԼլա ս շրշա սր ս 1լսյուտա 1լ ա ն 
մեծ րն տ ան իքի քո յր եր ո ւն եւ եզ ր ա յր–

Այս առիթով՝ յատուկ հան զիս ու~

Ս-Կ-ի Ե ր ելան ի գրա

բաղձալի յաղթանակին արծանանա–
սաս՚. ՝ր՝րոչ լուսասզարը տեղ գտաԾ ղ սԼլաուտազան եւրոաս՜ 
իական շրջանի այս տարոլան օրացոյցին առաջին էջին ւքրայ–.
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ՄԱՍՆԼ1ՃԻՒՂԷ Լ

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ՆՈՐ ՄԻԱՒՈՐ

ԳԵՂԱՐԳՈՒՆԻՔԻ ՄԷՋ
Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ -

նոր շրջաններ՝.

■Ս Լ Ս ––^ Մ Ս Գ-ը զր շա– 
րունակկ բազմապատկել իր 
շարքերը՝ Ակաուտական 
^րու աշխարհագրութիւնը

Սի ա ւո 
հան դիս ա ւ թեան մեծ

ւՒց

նիքի մարզի Ծովինար գիւղին

նի աւելի քան 180

նի մօւո 5000 բն ա–

կՒւ

տուին իրենց ս կա ո ւտ ա կան 
ոք1 ոլ/ ամրազրեցին միա՜ 

ւ զարգացման հերւանկարները՝. *1յոյն 
Լրո ւ եւ շահագրգիռ, գիւղ ագիներ ո ւ 

համար, տեղւոյն դպրոցի դահլիճին մկջ կազմակերպուե~ 
ցաւ Հ ՝Մ՝Ը՝Մ՝–Հ ՝Ա ՝Ս՝Կ ՝ի մասին ֆիլմի ցուցադրութիւն՝.

նորաստեղծ միաւորի վարչութեան անունով ներկա~ 
ները ո ղջՈ ւ նեց եւ յաջող րնթացք մաղթեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~

աուտ ա 
եան՝. Ներ կաները իրենց կա ր գին շեշտ եցին սկաուտու՜ 
թեան ղերը պատանիներու դա ս տ իա բ ա կո ւթեան եւ հա–

բի կաբգավիճակ

(ԱՐՁԱԳԱՆԳ ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒ» 
ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ -

անիոյ սկաուտ ական կազ

մակերպութեան (ՒԸքՍԽ1– 
Տբշյ՜ժշաշ I ԲոորոՋրԼ) նիւ–

ԼԼբթուբ քԱաչատբեան 2ք~29 Նոյեմբեբ 
2015-^րԽ, ոփենհակընի մկջ մասնակ

ցեցաւ Հա մա շիյարհային Սկւսուտակ 
կազմակերպուած (թԼբձա գանգ գաղթս

Լ/եմինաբին ներկայ կին եւրոպական Ղ7 երկիրներկ աւելի 
քան 100 մասնակիցներ, որոնք ժ՜ամանած կին ոփենհւսկրն

աշխատանքային քննաբ–

Արեւելքի եբկիբնեբ

Աեմինաբը բաղկացած

տին բանախօսները ներայացուցին իրենց անձնական պատ

մութիւնն եր ը եւ բւսժնեկցեցւսն իրենց կարծիքներն ու տպա

Սեմինաբին վեբջին օբը մա սնա կիցնեբ ը մչակերին գոբծ–

ս -

Աֆղանիստանկն, իբիթբիւսյկն եւ այլ երկիրներկ եկած գազ–

արւաջաբկոլած ծբ ա գիբն եբ ը՝.
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հհՍԿԱՈՒՏՈՒԹԵԱՆ 
ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ» 

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ 
ԽՈՒՄԲԻ 

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ ֊

վին մէջ

տո

եռքերս,

մաս կւսզմեցէն ԼԼզգայէն (կողովէ

Սէքայէլ Մանո ւկեան եւ ԷԼղգւսյէւն

Բ ԿԱՐԳԻ ՍԵՄԻՆԱՐ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ 
Հ Մ Ը Մ Ի ԹԻՖԼԻՍԻ ԵՒ ՋԱՒԱԽԲԻ 

ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ
3 ո վհաննէս եան՝.

Պ ա տ գւս մ ա ւո ր ա կան էս ումբը 
1է) Դեկտեմբեր 2015՜^ ԼԼզգայէյն Թղթակից

ԵՐԵՒԱՆ---------------------------------
կազմակերպեց սկաուտա

՜31 Յունուարէն, Հ՝Մ՝՜
/ ^<^\Ը՝Մ՝–Հ Ս Ս Կ է Երեւանէ 

մ ա սն աճէլ-ղը, Հ՝Մ՝Ը՝Մ–

Հ–Մ՝Ը՝Մէ Թէֆքէսէ մասնաճէւղկն տ ա– 
սր եւ 9աւաՒս ոէն տասնեոեու հաւ եոե–

Հ-ՍՍԿԷ վարչութեան եւ խմբապե ջի կային

ա–ներդրդո ւթեան

քերու ա

օ ր կն ս դր ա–

հարցէն շուրջ մէջաղգայէն

ա ո ւտ

տական խորհուրդէն աջա կցո ւթեա մբ, ա ո ւտ ա

°րը> մասնակէցներր այցելեցէն Երլլս՜ 
բլուր էրենց յարգանքէ տուրքր մատու՜ 
ցանե/ու հայրենէքէ համար զոհուած 
հա յ որ դէն եր ո ւն : Ազ ա տ ա մ ա ր տ է կն ե– 
րուն նո ւէր ո ւած յո ւշա կո էժո զ էւն մօտ, 
սեմէնարէն մ ա սն ա կ էցն եր ո ւն ներկա–

տ ա սսԿրնդ երզց-պս 
ւէն էրենց սկաուտա

հէէն եր տը–

եմէՀնւսրէն մասնակէցներր վեր աղար
ան <^ԷԼրամ Լ/անուկեան երէտասարդա– 
ան կեդրոն՝^, ուր տեղէ ունեցաւ սեմէ–

նարը։

Սեմէնարէ ա շխա տ ան քներ ո ւ ծէր էն 
մկջ, կազմակերպուեցաւ Երեւանէ
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ՄԱՍՆԱԿԻԷ*

րեցին
մասնա կիցներր եւ նպւսստ աուտական ընկերային

ա~

մասնա կիցներր հարստացուցին իրենց 
ա ո ւտ ա կ ան դիտելիքներն ու փորձու

թիւնը՝.

ԲԱԶՄԱՋԱՒԱԿ ԸՆՏԱՆԻՆԵՐՈՒ 
ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Թղթակից
ԵՐԵՒԱՆ ---------------------

Երեւանի կեդրոնի միաւորի 
սկաուտներր եւ երկցներր այ

ցելեցին բադմազաւակ երկու 
րնտանիքներու, որոնց իբրեւ

■լիքն եր եւ սննդեղկն՝.

Ն ախա ձերւն ո ւթիւնը եկաւ ան գամ մը եւս ս կա ո ւտներ ո ւն մէջ ամրացնելու մարդասիրական դդացո ւմներ ը եւ ւսրւիթ տուաւ 
հաւատարիմ մնալու սկաուտական իրենց խոստումին՝. Այս քայլը եկաւ նաեւ ա պա ց ո ւց ել ո ւ, որ սկաուտները հաւատար իմ են 
իրենց ուղեգիծին եւ շաը ո ւն ա կ ո դն երն են Պ է յարն Փաուըլեան այն մտքին՝ որ երջանկութիւն տանող իսկական ուղին ուրիշ
ներուն երջանկութիւն պարդեւելն կ:
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ԿԻՊՐՈՍԻ Հ.Մ.Ր.Մ.-Հ.Ե.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԽՈՍՏՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒՔ-ԻՒՆՐ

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

եոկոորդ

դա լարադեղ դւսշտին մկ $, ս կա ո ւտ ա կ ան

տ ա կան

րիչներ–.

ա ո ւտ ա

տՒէ

տողանցքսվ, բարեւեցին ներ– 
ւ յա րւ ա ջ ա ց ան սկաուտուա–

տ ես եան՝. Ներկայ էին նաեւ 
միո ւթենւս կ ան պատասիյւս - 
նատունեո եւ Հ-Մ-Ը–Մե ւ/ա–

Տ եղի ունեցաւ րնթերցասի–

Գալայճեան-Ա՝անուշեանի բւսցմւսն իյօս– 
քկն ետք, արծուիկները ս կա ո ւտ ա կան 
սուլիչին հետ եւելո վ կա զմեցին բուրդ 
մը, ներկայացնելով Հ Մ • Ը Մ ՝~ Հ Ե ՝ Մ ի

Կիպրոսի ս կ աուտակ ան 77-րդ իյու մբին

դբօշը՝.

եր դեցին Հայաստանի եւ Կիպրոսի քայ–

տուտ ա

օ ս -

քը։

աուտները՝. Ւրենց պւսրտա– 
ւնահ ռ.ոոծունեուեեեան հա–
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ԼԼր ա ր ո ղո ւթեան յայտագիբբ ընդգրկեց 
եւ պաշտօններու տուՏուեեհւն՝. Աասնա–

օրւղր ս զ աո ւտազ ա ս բււ 
մին միացա ն փոխ ԼԼրւա

ւԱսբապետ քոյե՛ էա Ղա է1 "ա յ > ր/2/7*71՜
երէցներու պատասխանատու, եւ *֊Լւսրիչ 
ԼԼրւաջնորդ եղբ– Լքերուծ՜ Լքիրզոյեան՝ իբ–

տաս

թեան ըս–

ԷՒն ա ւ

ա ո ւտ ա

ա

հետ եւեցան եբ–

չիւրր կ ԼԱ բծես ինքն իր մէջ կր վեր անոր ոգէր իր խոստումը՝.

խոստման արարողութիւնը ւիւսկուեցաւ (Լ^արւաջ նա հա

թեան ւսրււս– 
ջին տարեգարձին նշումը՝. Սյս ուր ախ ւսրւիթով ներկայ հիւրե՜ 
րը հատեցին Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի վահանով զարդարուած դեղեցիկ

լս ա կք՝> քայլերգով։
ԼԼյսպէս՝ միասնաբար տօնեցինք կիպրոսի Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝~ 
՝Մ՝Ի ս կա ո ւտ ո ւթեան ա րւաջին տարեղարձը՝. ԼԼրծ՜եւո ր ե՜

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԵԴԱՐՋԻ ՆՇՈՒՄ
էՍ ո ս տ ման արարողութեան յւսֆո ր դեւյ կիպրոսի մէջ

իՒ՜

Տհօշտ,
Ւծտհւօո ^ՇԸ6ՏՏՕր16Տ
& Օւ՜քէ 1էշրոտ

8օսրյ ՒԽրորոօսժ - ՕօրՅ –/\րրո6ու9 Տէրտշէ - 81<3ց.
Տտւրսէ - ԼօԵյոօո

161. : 00961-1-248554, քՅՃ : 00961-1-248556 
1^0Ե.։ 00961-3-882811 - 00961-3-882812 

Տ–րոՅւ1։ հր8էշհ@ցօ1է16որոօսոէ8ւոտ.շօրո 
հրՅէշհհօ7@հօէրո8ւ1.շօրո

հ. ս. տօր/տյւ/ա & շօ.
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.Մ.Ը.Մ. ԳԱՆԱՏԱ

Թղթակից
ԹՈՐՈՆԹՕ -----------------------------

յիշատակին կատարուած 
զանազան նաէսաձերւնու– 
թիւններու շարքին, Հ-Մ՝՜

ազջկանր երկու միջա զգային վարպետ՜ 
ներ, ՖՒՏէ՜ի Հին^է վարպետներ եւ ^ւս– 
նատայի եօթր վարպետներ՝.

Արգա շարքի ւսրւա

Հարկ կ ն շե ը որ կազմակերպիչ

տ
ա–

՝զ ա ր րղ–. Լյ ր զր ո ր դ եւ երր որ դ Կա ս զ֊րս ա– 
ցան ՖԻՏԷ-ի վարպետ Միշկլ Սոնկ ել 
մէջազգայէն վարպետ ՝է այիկէ էյանկ՝.

մրցաշարքը կ 
ջ ին ն ո ր ո ւթ ի

ս, գեղերիկ գաղափա՜ 
կազմակերպելու ճատրակէ

Սիւյաշարքի կ ա զմ ա կեր պի չն եր կն
ԷԼրամ իդիպարեան նշեգ, որ մրչյաշարքր

րար մրգաշարք մը «Ըհշտտ էօ րշրոշրոհշր»
էքիգաշարքին իրենը մասնակ– դիրքերր ԴՍ ալ^*սՒ^յ Փեւիին Լքանա լօ եւ

նօթ դկմքեր– մէկ մեծ վար–
ա տ ո

մեր մկջ կը զօրազնկ հաւատքը աշխա
տելու, որպկսզի նման արարքներ 
ոաոձեաւ Հաատահեն՝. Տ ո ւած ոււաւոմ

աշիյարհին մկջ՝ եւ այս մրգաշարքր պա
տեհ արւիի/ն կ յիշատակել 
տակներր եւ ըոյչյ տալու

կդիպարեան ա ւ1 
շարքը մեզի ւսրւիթր 
ճատրակի քանի մը

>

22 ՄԱՐԶԻԿ, 34ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9, 398-399



ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԷ ԱԱԱևԱՃԷԷ2
~. ------- — —

Հ.Մ.Զ.Մ.Ի ՆՈԲ ՎԱԲՉՈՒԹԻՒՆՆԵԲ

Անցնող ամիսներուն, ժողովական կարգով, Շրր– 

ջանային թէ մասնաճիւղային նոր վարչութիւն֊ 

ներով օժտուեցան հետեւեալ շրջանները.–

ՀՄԸՄ– ՄՈՆԹԷՀԻՏիՕ
Եդբ– Ար ամ Պետրոսեան– ատենապետ -

՝իոյբ Նիքո( Պարպարեան– ատենադպիր - 
էյդբ– ԷԼնդբանիկ Փանոսեան՜ գանձապա՝

ՀՄ Ը Մ– ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ պետեան, ԷԼլ եքսիա ա

Եդբ– Ե^րիկ Պետրոս հան– ատենադպիր–
էյդբ– Տեբիք ^արամեան– դանձապահ–

Եդբայբնեբ Հբաչ ՝իէօսկեան եւ Սբպի 3 ար ո ւթիւն եան՜
ՀՄ Ը Մ– ՄՈՍԿՈՒԱ

բադկադած հետեւեաքներկն•֊

Եդբ– Սարդիս Աար գս եան՜ ա տ ենա պետ -

Եդբ– Գրօ Պ՝Նտոյեան– ատենադպիր -

Հ-Մ ԸՄ-ՀԵ Մ ԿԻՊՐՈՍ

էյդբ– Հբայբ րԼազարեան՜ ատենադպիբ -

Աղբ– Ղ ա X ատո
հրդականներ -

Եդբայրներ ք)՝ոպկրթ ԼԼբաղեան եւ ԷԼրթիւր ԷԼբրահամեան֊

Բ^Բ1Տ 
Տշ1շշէ 
^օսր 101111167

11, րսշ ժշտ Ր\ րաուժշտ
75001 Րա՜ւտ
է01 331 42 96 10 10 
14x331 42 96 18 77 
տոԻշռւէօսրտ@տշ1շ<։էօսր.€օա

48, շօսրտ ժշ Խ Լւհշրէշ
69003 1^-011
101 334 78 60 13 66 
14\ 334 78 60 92 26 
տօ\ոո@տօ1օշէօսր.€օու

67, Լո Օոոշհւշրշ 
13001 Խևւրտշւ11շ 
էշ1 334 95 09 30 60 
14\ 334 95 09 30 61 
աո րտ շ 11Խ @ \\րոտ էշ շ1 տ. քր

32-38, րսշ IԼսսոհշմօսէւԶՈ 
ձ՜օւ՜շրաւ
էշ1 374 10 52 55 55 
14x374 10 56 40 30
ՏՅհԸրՈ@ՅրՈ11ՈՇՕ.€ՕՈԴ

ՕւոմշճԲօսրտ 
քօր 8 0ջ7տ 
օր 12 0ջ7տ
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26 ԱՐԻ-ԱՐԵՆՈՅՇՆԵՐ ԿԸ ՍՏԱՆԱՆ 
Հ.Մ.Ը.Մ.Ի «Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ» 

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆԸ

Մարօ Քէշիշեան
ԼՈՍ ՍՆՃԵԼԸՍ ------------------------

նա յին

շրջանի

ա ո ւտա

Մեծ Պ ահորյ ս կիղբը ադդանշող ժ՜ա մեր - 
ռուԹեան եւ Տ եա րւն րն ոա ո.ա$ ե նաեյա–
տօնա կին

իյօսքերով եւ պ ատուիրաններով լուսա
տօնն ^»։ Ան մա ցթեց, որ Աստուած իր

եայներու հոգիները՝.
Հարողին մկջ, Արււսջնո ր դը իր գնա

հատ ա նքը փոիսանցեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ըս ՜

կ ա ո ւտներկն ™֊ը>

Ը-Մ-ի «Ա՝ Մեսրոպ Մաշտոց))ի կրօնա–
րնթացքներուն հե– 
աս տուկր ստանալ

՝քձլսրոզկն ետք, 1քուշեղ Արք՝ օրհնեց

նեցո ղ շքանշաններ րՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ
ՆԱԽԱՏՕՆԱԿԸ
քարոցր կաւուսրեց քծ՝եմի

Լքուշեղ Արք՝ Աարւոիրոս–
Օրուան 

ԷԼրւաՀն որ դ

նեց, թկ <Հ$ եա րւն րն դա րււսջի հիմնական

կ,աեւ այս ւոօնը Տիք՚ր՚ջ (՚^՛^ արւա^ երթա
լու տօնն կ, Տիրոջ հանդիպելու տօնն կ 
եւ Տիրոջ հետ դկմ յան դիման գալու

մէկ
նձնեցՀ ա մա ա տ ա սա ո

յորդորելով իւրաքանչիւրը, որ (Հայն

ստանաք, այրլ բոլորր յարւաջիկայ տա
րիներուն ձեր ամկնօրեայ կեանքին մկջ

թիլն պիտի ունենաք՝))՝.

Այս ա րւիթո վ, Արւաջն ո ր դը գնահա

տեց եւ օրհնեց Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի բոլոր պա
տասխանատու ն երն ու Լրջանային 
Վարչութիւնը ել մա րյ թեց, որ «2016

մեր եկեղեցւոյ պայծարւու

ԽԱՐՈՅԿԻՆ ՇՈՒՐՋ

ա~

ա~

թենկն ետք, էքուշեց Արք–

24 ՄԱՐԶԻԿ, 34ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 8-9, 398-399



ՄԱՍՆԱ6ԻՒՂԼ 1Ո111հԱՈԻ1 Ղ

կանն եր ը, շրջանի Հ . Ս ՝ Ը Մ ի պ ատ աս~ 
իյանատուներն ու ա ր ի~ար են ո յշն երը, 
ինչպէս նաեւ հաւատացեա լ մո ղո վո ւր դը 
ո ւղղ ո ւեցան եկեղեցւո յ ^ւ մասնա

կից դարձան աւանդական խա ր ո յկը վա

ռելու արարողութեան՝. իյարոյկին 
շուրֆ անոնք խմբերգեցին ազգային ու 
կրօնական երդեր– շատեր ցատկեցին 

կրակէն իրենց վառած սոսերով վ եր ա՜

որոնք ԷԼրւաչսորդ Հօր, Կր 
ներուն եւ իրենը պատաս 
ր ո ւն հետ յիշւստակի խւ 

ղեցւոյ (^Արմենակ Տէր Պ ետրոսեան՝^ 
սրահը, ուր Արւա^նորդ Ս ուշեղ Արք՝

նային Ս կա ո ւտ ա կ րոսեանը, Արտակ վ^հնյ– Տէմիրճեանը եւ 
Նարեկ Ա– ՝իհնյ– Փ եհլիվան եանը՝. Իսկ

միասնական ընթրիքով, «Սիըոյ սե~ 
ղւսն^ի շուր^–

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ

«ՍԻՐՈՅ ՍԵԴԱՆ»Ը
Ըն թր իքին մասնակցեցան Ա– Աստ– 

ւածածին եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան 
ներկայացուցիչ վա ղ ին ա կ Պ ապա յեան, 
Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Շրջանային Վա ր չո ւթ են էն 
ատենապետ եղբ– Մանուէ լ Մարսէ լեան, 
քոյր Մարօ ՝Իէշիշեան, եղբայրներ Արտօ 
Լաօարեան եւ Պերճ Պետո/եան, Շրջա

/ըն Կրւզէը՚աս, քոյրեր Լ,ողեր ԷԼրրս֊ 
եան, քիիթա Կիւլէսէըեան, ինչպէս նա– 

յացուցիչներ, մ ա սն ա ճ ի ւղեր ո ւ խմբա– 
պետ-խմբա պետ ո ւհիներ եւ աւելի քան

60 աստ

Եզակի այս երեկոյին մասնակիցները

^ունեո եւ հան ռես ա մ ա ր ո ւԹեւն ր հա

ներ կան եր ուն բաբի գալուստ մաղթելէ 
ետք ներկայացուր ձեռնարկին ներ կայ 
հո ո եւո ր հա ւր եր ր Կոմետաս ՝ք՝հնւ– /ս՝ո– 

իր սեղանակիցները՝. Հ ետաքըքրական 
եւ քաջալերական էր Ֆրեզնոյի ՀհԱա՜ 
սուն)) մասնաճիւղէն ինը քոյր-եղբայր

ներ ո ւ մ ա սն ա կցո ւթիւն ը, որ մեծ ա պէ ս 
գնահատուեցաւ մասնակիցներուն կող– 
մե՝. Աւսա. ռահանա / հաւրր >նորհաեա~ 

եկեղեցւոյ հո դա բա րձո ւթեան, որ ա 
տ տ ր ե սերու/ եր ստանձնէ ա ւս ե ա ր ե 

՝Ւ ա հւսնայ Աթմաճեան, շնո րհա ւո ր ելո վ 
շքանշան ստացող քո յ ր ~ե ղր ա յ րն ե ր ը

իրենց կեանքին մէջ՝. Ան շնորհակալու

թիւն յայտնեց Արւաջնորդ Հօր, որ նման 
գեղեցիկ ծրագիր մը կը հովանաւորէ եւ

մաղթեց, որ անոնք հաւատքով կը ծա

ռայեն իրենց շրջաններու եկեղեցին ե~

թացքին։ Եղբայրը մաղթեց, որ այս գա֊
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տարի ասելի մեծ թիսով արի-ւսրենոյշ– 
ներ ներգրասէ՝

Երեկ ոյին վերտին բաժինով >այրա~

հետ, որպէսզի Աստոսծոյ տիպար զա– 
սակներր դարսնան՝. Ե զր ա կա րն ելո վ, 
Արսա^նորրլր ըսաւ– Հհէթէ մենք Աստոս~ 
ծոյ տիպար դասակներ ենք, նա ես հայ 
ժողովոսրդի զասակներ ենք, հայ քրիս՜ 
տոնեայ զւ 
Աս տո սծո յ

սակներ ենք՝. Ւ ս կ երբ մենք 
լոյսր մեբ մէջ ոսնենանք

100 –ամեակի սրբապատկերն ու մեծ էֆի 
վրայ գեղերկօր էն պատկերոսած $ է ր ո ս֊ 
նաեւսն աոօԱռո։ Ան ձմո րսոա ս նաես

ա ո սա ա -

միտքի լոյս, հոգիի լոյս, սրտի լոյս, մեզ

մէ կը ճարւա ա ա–

րջ սկսած տւսրիներոս այս ասանգոս՜ պան ո սթեան ճ^^-ամեակի

րսաջի ւոօնին արսիթով՝. Ան խըախոսսեր 
ս կա ո սան եր ը, որ ըլլան իրենր պարտա
կանութեան գիտակիդ, իրենր կեանքին
մէջ գիտնան նոսիրաբերել, մտերմանան

ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐՈՒ
ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆԸ

իյորհբդասոր ես իմաստալիր (^Աիրոյ 
ս եզ ան))ի րնթրիքը Հեր^ գտաւ 
Հ Մ Ը Մ–ի«3 արւա^ նահատակէ) քայ/եր– 
դով՝. Արսւսջնորդ հայրը իսրաքանչիսր

Երեկ ոյի ասարտին, մասնակիդ արի– 
արենոյչները գո* 
ներան տոլ ն՝ Տե ւոյսո

Արսա

մո սթեան ես ղ ե կա վար ման ձիրքերոսն

նի գանի միսիոնար դոկտոր էիէյնոլդզը՝. 
Հեր ջինը վանի մէջ կը բանայ որբանոր,

զիսղր, մելիքա կան րն տ ան եկան յարկի 
տ ա

Մ.Ի ԿԼԷՆՏԷՅԼԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ԿԵԴՐՈՆՔ ԿՈՉՈՒԵՑԱՒ

ՎԱՀԷ ԱՈԾՐՈՒՆԻԻ ԱՆՈՒՆՈՎ
Թղթակից

ԼՈՍ ԱՆ5ԵԼԸՍ —

րս, V, ա՝՝,ղս ւրայւոսս ւլԼլայաԼլա– 
նով կ ասարտէ ամերիկեան դպրորր ես 
իք1 ոսսոսրիչներոսն քաջալերանքով

տա

շրջանին վանի երիտասարզոս–

ա–

կակիցնհրո ս ն հետ կը մտնէ

ա–
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&տւԱՆԱՔԻՒՂԷՄԱԱՆԱՃէ–

հկն կը հասնի Ա • Նահանգներ ք կ րն– 
դո ւնո ւի Հարվըրտ համալսարանը եւ 
1913-^ն կ աւարտկ միջադգային օրկնքի 
եւ իրաւագիտութեան բամանմունքը) 
մագիստրոսի տիտղոս

1919-^ն, Հայա ս տ ա

քմեան եարւսյ ա -

թեան՝. ԼԼն կը գործակցի ԼԼ– (Լհարոնեա– 
նխ Համօ Օհանջանեանի եւ ԷԼրմկն կ՝ա~ 
րոյի հետ՝. ԷԼսլա, Հ ա յա ս ա ան ի կա ռ.ա վա

րս ւթիւնը դա յն կը հրաւՒրԷ Հայա ս - 
տան՝ իբրեւ ներդաղթի ա շխա տ անքն ե~ 

ա շխա տ ել ո ւ հա մար Ա• Ն ահ ան դներ ո ւ 
եւ Անգլիոյ հետ՝.

1920-^7 ԼԼպր իլին կ անցնի կարս դա

սաւորելու. համար ն եր դա ղ թի գործերը՝. 
կ ա ր ս ի մկջ, ԼԼմերիկայի իսլւս ս տ ա մա

տոյց կո միտ կին օման դ ա կ ո ւթ ե ա մբ ,

ճակը երկար չկ ր կրնար տեւեր 1921-^ր
3 ո ւ֊ն ո ււս ր Ճ5~ին, *֊Լա հկն 15 րն կերն եր ո ւ

հետ կր ձգկ կ արսր եւ կը հասնի Ւս ո րհրր–

կ՝ահՒրէՒ ուսաբեր՝Խին, Փարիզի «3 ա– 
րւաջ՝>՝)ին, թ՝եհրանի <^Ալիք^> օրաթերթին

մա կեր պկ

ա պս տ ա մբո ւթեան ընթացքին, էիեգրիի
Ղջա–

րիզի մէջ կը լծու ա–

ի պայմանները, սա

րենիքի կարօտն ու պանդուխտի դարւ– 
ն ո ւթիւնն եր ը–.

իր աղջիկը Յուշիկ Արծրունին իր եւ

րը կը գրա

1932-//Ն կր տեղափոխուի /մեհրան, 
եր >արունակե եո հա /րենասերա- յրենիքի սիրով

կան) կըթ

կը փն

ւր տ ես ա կ ան րամին ր 
Լէրծրունին, ս ա կա յն 
մերիկացի է։ Այս վի–

հկն կ՝աշխատակցի Պոսթրնի մկջ 
եսնող (^Հայրենիք՝)) ամսագիրին)

<^Սրարատ՝ֆ մասնաճիւգինւ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի «ՍԵՒԱՆ > ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
ՄԻԶ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 31 ԲԴ ՄԱԲԶԱԽԱՂԵՐՄ 

60 ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
Թղթակից
ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ--------------------

րդէն դեղեցՒկ

ա ՜

սլւսհել ՀՄ-Ը-Մի Ս ան Տիկկոյի «Սե֊
ւան՝>՝> մասնաճիւղին,

կր կազմակերպէ տարեկան իր մարզւս– 
կան մեծագոյն նախաձեռնութիւնը
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տ իմփայբրի ա–

ա

ա ս Հեկ ասՒ աիյ՝>՝>

ս ա
լերեցին

,բչա– 
ատ ե–

նեբուն, անոնց մա ր զիչն եբ ո ւն, ծնոզնե– ա ո.

ա մի հետաքրքրա– 
>, ճակատագբա–

րնթ ին թ րբն կ շրնրյ՝հ համալսարա
քեթսլոլի, վո֊

զաճիւղերու մասնակիցներուն համար՝.

Լյ ո.օրսայ այս սրցուս սսբուս Լլազսա– 
կեբպչական ա շիյա տ անքն եբ ո ւն մեծա–

թեան բամա կին՝. ^կտք կ ընդգծել, թկ

ԼԼնճելըս ի մա սնա՜
րկութիւն ց ո ւց աբ եր եցին,

յՒ

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Ֆրեզնոյի «Հ/ա ս ո ւն՝>՝>

լս ս աւո

ա–

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Օրկնճ ՝իաունթիի

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի Մոնթեպելյոյի մաս֊

լա

ջոյններ ո վ՝. <իեղեցիկ եբեւոյթ Կ՛ 
մբցումնեբէն ետք տեսնել պաբտուոզ

ա–
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ՄԱՍՆԱՃ1

հո ւն ա կ ո ւթեա մր մեկնեցան տուն դե

ղեց իկ յիչատակներ դրոշմելով իրենց յի– 
շո զո ւթեան մէջ՝.

րնթացան «Հ/եւան՝ք) մա սնաճիւղին կազ

մակերպած միջ֊մա սն աճիւղային մար–

մներով՝. Շրջանային

րով՝ մեծ ճիգ կը թափէ, որպկ ս զի նման 
մարզախազեր միայն պասքեթպոլով

տկ շրջանկն ներս,

րր նաեւ ւսրւիթ կը հանդիսանան մասնա~ 
կից խումբերուն իրենց ուժերը չափեւու

31-ՐԴ ՄԱՐՋԱԽԱԴԵՐՈՒՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

ա՜

ա–

ՀՄԸՄ-ի Սան Տիկկոյի «Ս ե– 
ւան)) մա սնաճիւղր այս մարղախա

զեր ո ւն կազմակերպումո վ ո Հ

Լյ րչա սայրս դարշուրրեաԱ Աարզա– 
կան ներկայացուցիչ եզր • ԼԼր ամ

Սան Տիէ կոյի հայկական փոքրաթի

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ

Ա. ԳԱՍԱԿԱՐԳ-ՄԱՆՉԵՐ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (1) մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սասան» մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (3) եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արա

րատ» (4) մասնաճիւղ

Բ. ԳԱՍԱԿԱՐԳ-ՄԱՆՉԵՐ
1. Յ.Մ.Ը.Մ.ի «Ազատամարտ» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սասուն» մասնաճիւղ
3. –ԼՄ.Ը.Մ.ի Սան Ֆրանսիսքոյի եւ Լոս Անճելըսի 

մասնաճիւղեր

21 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՒ ՎԱՐ ԳԱՍԱԿԱՐԳ-ՄԱՆՉԵՐ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (3) մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մասիս» մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (1) եւ «Արարատ» (2) 

մասնաճիւղ

18-16 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՒ ՎԱՐ ԳԱՍԱԿԱՐԳ-ՄԱՆՉԵՐ
1. Յ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (1) մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Շանթ» մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (2) եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արա

րատ» (3) մասնաճիւղ

Գ. ԳԱՍԱԿԱՐԳ (16 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՒ ՎԱՐ)–ՄԱՆՉԵՐ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Շանթ» (1) մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սան Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Մասիս» (1) եւ «Մասիս» (2) մաս– 

նաճիւղ

Ա. ԳԱՍԱԿԱՐԳ-ԱԳՋԻԿՆԵՐ
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Ազատամարտ» (1) մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Ազատամարտ» (2) մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» եւ «Մասիս» մասնա– 

ճիւղեր

ՎՈԼԻՊՈԼ-ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (1) մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (2) մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» (3) եւ «Ազատամարտ» 

(2) մասնաճիւղեր

ՖՈՒԹՊՈԼ-ՄԱՆՉԵՐ

1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Արարատ» մասնաճիւղ
2. Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Սարդարապատ» մասնաճիւղ
3. Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սան Ֆրանսիսքոյի եւ «Շանթ» մաս– 

նաճիւղեր
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ՆԵՐ

Հ.Մ.Ը.1ԼԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՍԵՄԻՆԱՐ

Մարօ Քէշիշեան 
ԼՈՍ ՍՆՃԵԼԸՍ ֊

իժելեթոնի ն պա տ ա ում եր ի կա ցի նշանաւոր դրող թոմ Փէ՜

նա յին

տ ոն եան)> սրահէն ւք է ջ ա ե~ 
ղի ունեցաւ Արեւմտեան

ա–

ա~
կան 110 պա տ ա ս խան ա տ ո ւն ե 
կը ներկայացնէին մ ա սն ա

մասին անդրադարձաւ ս ո ւր էու
թեան դիմա դր ա ւած րնկերային,

կարեն մեր հայրենակիցներուն մաս

նակցելով թելեթոնին՝

Ապա, Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝Է հաշիւներու վե֊

չեն ստեդծեր, այլ շատ աւելի ղեկավար–

կ՝ըսկ • (ՀԼեկա վա րն եր ը հետեւորդներ

ա տ ա ս

նակներով եւ իրողութիւններով րնղ դը–

անդրա– 
ւատև ա–

խն դիր, համարձակ,ծեց ա

ղծ ա -

Աեմինարին մասնակիցները, արւիթր 
օդտադործելով հետաքրքրական հար–

ա -

ս -

ՐԸ։
Մասնակիցներու արձանադրու՜

թիւններէն ետք, սեմինարը սկսաւ ա–

բացատրելով 1ոէՇ1՜ՈՋ1 ք^ՇՈԱՇ ՏՇ1^1Շ6֊ 
ին (1ՈՏ) տարեվերջին ներկայացուելիք 
հաշիւները, եըկըի արդարադատու
թեան բածինին կ ո ղ մ է պահանջս ւո ղ 
հա շո ւեքնն ո ւթեան ճշգրիտ ներկայաց

7ւղղեցին եւ սպարւիշ պատաս– 
ստաոան Հա ւ Գատե ա>Ւսա–

կ ան անձն ա ս -

տան իր
ա ս ~

Աեմինարին ա րւաջին նիւթը կր վերւս–

մէն կա ղմ ա կեր պած

Աեմինարին դ լխա ւո ր նիւթերէն էր 
(^Համայնքի ղեկավարը)) դասախօսու

թիւնը, ղո ը ներկայացուր շրջանի Հայ
Ապա, Հ՝Մ–Ը՝Մ՝ի Շլանային Վար

չութեան ապադայ ծրադիրները ներկա–
թելեթոնին

կա զմ ա կ երպիչ

իմա ս տն
ղեկա վա ր ո ւթեան 
կները՝ յիչեցուց

շրջան ա յին
ո ա ս տ // ա–յ

յ ա -
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ՄԱՍՆԱՃԻԷՂԼ -

քաջա լերական ընթաց– 
քի մէջ են ։

ետք, «Ընկեր ային մւս–

Աասրն դա սա 
«Աւլա տ ա մ ա ր ///»

Անճելըս դա ւա ու

եան մարցախացերու 
ծրադիրներուն, ինչպէս

յայտարարեց, իժէ Շ րր՜

ա–

յշտօնեայ ^ղբ • 
Շ իր ինեան՝. Ան 
րիչ օրինակնե

րս դոյն չափով անոր միջոցներէն

ա ս–

իյօսներր իրենց նիւթերը 
ան ն կա րն եր ո վ ներ կա~ 
պաստաո-ի վրայ ասելի

մի^ոցները։ Անձեսերուն մասին, որոնք կըուելո ւ

ա ս ա

ծրագիրի մր կարիքները, ղայն իրակա–

ա ո ա ւլսյր ս ա ս 
։ Տեո եա<ա֊ տպասորելող ս աս սաԼլրցսերը՝. ԼյրսրրԵ– 

րոս ներկայացոսմէն ետք, ներկաներոսն

ս

լան վերջին նիւթն էր, 1ՈI1 ներկայա
ցոյց ՀՄԸՄի Լոս Անճելըսի ախոյ–

յա տ կո ւթիւնն եր ր ներկայացնելով, Պ՝ւս–

եան, Մէյֆլաուր ն ա էսւս կր թւս ր ան ի տնօ
րէն ցոկտ– ԼԺ՝ամւսր Պ՝ւս թա ր ո յեւսն՝. Յա՜

) իչ կերսլով պատաս -

ա ու

թով Պարդես Շ իրինեանի Հրա զդանի

Աեմինարը վերջ գտաւ յետմիջօրէի 
ժ՜ամը 3-30-ին։ Մասնակիցները դ ոհո ս– 
նա կո սթեա մբ մեկնեցան տուն ղեկա– 
վաբի մը պատասիյւսնւստոսութիւնները
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Հ.Մ.Բ.Մ.Ի ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐԶԱԿԱՆ 

19-ԲԴ ՄԱԲԶԱՀԱՆԴԷՍՔ...
Թղթակից
ԱԼՄԵԼՕ-----------

՚Մ՚Ը՚Մ՚ի Ալմելոյի մաս–

/ա

մասնւսճիւղեբէն, <^ԼԼնի» միութենէն, 
«Հհ ր եւան» հ ա ս տ ա տ ո ւթեն էն եւ Հ՚Մ՚՜
Ը՚Մ՚ի կ՝եբմանիոյ Լքիւնիխէ մասնաճիւ– 
ղէն 232 մւսբզիկնեբ եւ ս կւսո ւտներ:

Լքա բ զահւսն դէ ս ին ներկայ գտնուե

ցան ԼԼլմելոյի Ա • ^Հ7/77/77/7 Լուսաւորիչ

տ ո -

ա ս տ

էդ վոլիպոլ ել պասքեթպոլ՝. 
Երեկոյի աւարտինդ յա

Մարզական մետալները պարզապէս 
կը մնային միջոց բուն նպատակին հաս– 
նե / ու համար՛. Լէերեաներր ւաւ ւեյա–
տա

եկեզեցւո յ հո գեւո ր հովիւ ԼԼ շտոց 
՝ք^հնյ– Պ ա զւո ա ս ա ր եան, Խաչատուր ԼԼ- 
՝^հնյ– Ֆրանքեւսն, Հ՚Յ՚Գ՛ «ԼԼբամ Լքա–
նուկեան» կո միտէի նեբ կայացո ւ
Հայ ր)՝ատէ Յանձնախումբիդ ԼԼ՚Խ՚~

ՄՍ՚խ ՀԲԸՍի ՀՆոր կեանքէ միու–
թեան ն եբ կա յա ց ո ւց իչն եր բ եւ աւելի 
քան 200 ներկաներ:

դրօշակի

մարզիկ •

մարզիկ •

•Հ Մ Ը Մ Ալմեչօ– 87 
մ արզիկ•

Հ Մ Ը Մ– Ալքմար– 12 մարզիկ– 
Հ Մ Ը Մ– Առնհեմ– 20 սկ տուտ,

ա ս տ ա տ ո ւ

^^1Լնի» միութիւն– 6 մաբզիկ–

>

19

50

12
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ՄԱՍՆԱՃԻՒՂէ

...«ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ«Ի 
ԵՒ «ՄԱՅՐ ԵՆԻ 
Լ ԵԶՈՒ»Ի 
ՕՐԵՐՐ

Թղթակից
ԱԼՄԵԼՕ -

օրերը,

Մ Ը Մ ե Ալմելոյէ շրջա֊

եւ (Այայրենէ լեղու

՝ՐՊհոյէ Ս՝ Լոլսալ֊ոՐԸջ 
եկեդեցւոյ* Հհկ՝ ա լո ւ ս տ կ է լ լպէն կե ւսն՝հ 
սրահէն մէջ՝

Ապ աէ նախատես– 
ւա ծէն նման՝ Ալմե– 
լոյէ Ս՝ Մեսրոպ 
Աաշտոց կէրակ–

րութեան 20 –ամեւսկը՝. Այդ օր ս կա ո ււոներ 
արւաթւն հեր թէնկա տարեցէն եկեդեցւոյ

հետ տեղէ

ուրիչին՝» յօդ– տօ–

լան կորկէսեան ներկայացուր մասնա– Զերւնարկէն բա–

թէւնը) որմէ ետք րնթացք արւ 
տաեան եաոսերու ոասրներաս..

էյրեկոյեան) դասընթացքէն մյ 

կէց սկաուտները ստացան Արսկն

տադր էն՝.

Կէրակէ, 21
Փ ետրուարէն, յայ՜ 
տ ա գէր ր սկսաւ Ա–

անոնր հետ ել գէչերեցէն եկեղեցւոյ

դպրոցէ աշակերտները) որոնք մեծա–

կորկէսեան եւ անդրադարձաւ Հ՝Մ՝~ 
Ը՝Մ՝Է հէմնական ա րւաքելո ւթեան

աստել ֆէղէքապկ ս տոկուն) էմա–

ետք ներկաները ճաշակեցէն հաճոյքով՝.

ԳՒն
խումբը՝.

ցական եւ հոդեկան բարձր աբժ՜անէքէ 
տէր հայեր եւ տէպար քա ղաքա ցէն եր:

րէ եւս սկաուտները պատ–

ս ե ա ո ւտ ա ե ան յանձնա–
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԻԲԱՆԱՆ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱՇԽՈՅԺ ԱՌՕՐԵԱՆ

ՎԵՐԱՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ

ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՍԵՄԻՆԱՐ
Շաբաթ՝ 6 եւ Կիրակի՝ I Փետրուար 2016-^2/ տեղի ունեցաւ 

Հ՝Մ՝Ը՝Մ՝ի ՊէյրՈւթի մասնաճիւղի գայլիկ եւ ա րծ ո ւիկ վեցա– 
կա պետն եր ո ւ եւ վարիչ վեցա կա պետներ ո ւ վեր ա ո բ ա կա ւո բ– 
մ ան սեմինարը՝ Հ՝Մ ՝Ը՝Մ ի Պ է յր ո ւթի մ ա սն աճիւղի ակումբին 
մէջ–,

Աեմինարին մասնակիցներր լսեցին շարք մր դասախօսու~ 
թիւններ մասնաճիւղին նախկին արծուիկ եւ գայլիկ խմբա

պետն եր ո ւն կողմէ՝. Անոնք մտերմիկ մամանակ մը անցուցին 
իրենց խմբա պետն եր ո ւն հետ՝. խաղացին «ՏՏԸՁք)Շ 1Ւ1Տ 1^00111», 
Ղիշ֊երը այցեխցին «Օսո1^1ո ՕօրաէՏ» եւ նոր գիտելիքներով 
հարստացած աատոաստուեոան > արունաեե/ու սեաուտա~

կան իրենց տարեշրջանը՝.

տաբեկան երկօրեայ ձիւնագնաո ւնեցաւ

ԲԱՐԵԿԵՆԳԱՆԻ

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ նուհիները չարքաշ պայմաններու մէջ կատար եցին իրենց 
ձիւնի բանակումը՝ գայլիկնեըը՝ աըծո ւիկնեըն ու մոկլինեըր 
մեկնեցան Ամւսլթունի ծանօթ պանդոկներէն մէկը՝ ուր լողա–

Աիաժ՜ա մանա կ՝ Շաբաթ՝ 6 Փետրուարին՝ մասնաճիւղին 
ա րծո ւիկներ ը՝ գայլիկները եւ մոկլինեբր տօնեցին Րարեկեն–

ր ւ-ւյ ւ լ ւ-ւյ ւյլ ւ ս յ 

9է՝ն–

մթնոլոր տ ո լս սն ա
ին անդամներր ցուցադրեցին իրենց տ ե~

ն իբենց ծնողներուն ղէմ՝. Կէսօբին՝ մասնաճիւղային

ԵՐԿՕՐԵԱՅ

ՋԻ ՒՆԱԳՆԱ8Ո ՒԹԻՒՆ
ո ւարի շաբաթավեբջին տե~

Աետմիջօբէին՝ ելո1ոե1Ը աուն վերադարձան անմորււսնալի 
յիշա տ ա կն եր ո վ՝.
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ՄԱՍՆԱ6ԻՒԴԷ 1Ո1111,ւաԻՒԴ

Հ.Մ.Ք.Մ.Ի ՊՈՒԲՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ԱԲԵՆՈՅՇՆԵԲՈՒՆ 
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՈԲԲԵԲՈՒ «ԱԲԱՄ ՊԷԶԻՔԵԱՆ» ԹԱՆԳԱԲԱՆ

ա ս -

«Ար ամ Պեզիքեանյչ թանդւսրւս– 
նը, ուր ղ ան ա ղ ան դիտելիքներ ստացան հայ որբերու

ԷԼսլա, քոյրերը պարտեցան (իիպէյլի պատ

ու ն եւ շուկաներուն մէջ՝

ԵՂԲ. ՆՈՒՊԱԲ ՌՈՒՄՈՒԼԵԱՆ ՊԱԲԳԵՒԱՏԲՈՒԵՑԱՒ 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՖԵՏԵԲԱՍԻՈՆԻՆ ԿՈՂՍ՜Է

ֆետե

արի

ր ա–

՚յՒն
ա ս–

Ս ա ա

տ ա
թիւնը՝. 
ա ո ւա ա

նաեւ Շրջան ային Սկ աո ւտա

Թղթակից
ՊԷՅՐՈՒԹ

տակ ո ւն եցո ղ վեթեր ան սկաո ւտներ ու 
պա ր դեւա տ ր ո ւմ– Հան դիս ո ւթիւն ը տեղի

1970 թ

ստանձնե/ոի պ ա տ ա ս
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ՏչԼՀ.Մ.Ը.Մ. ԵՐՕյ-ՍԱՂԷՄ

Հ Մ Ը Մ Ի ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ԱՆՍՈՒՏՆԵՐՈՒՆ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈՂԱՆՑՔԸ ԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ՄԷՋ

Տարիներու գեղեցիկ սովորութեան համաձայն, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Երուսաղէմի սկաուտները 2016-ին եւս տո– 
ղանցեցին հին տոմարով հայկական Ս. օննդեան ւոօնին 18 Յունուարի առաւօտեան։

Սկաուտները տպաւորիչ շարքերով եւ ոգեւորիչ նուագներով Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Նուր– 
հան Արք. Մանուկեանը առաջնորդեցին Բեթղեհէմի Ս. օննդեան տաճար։

Ստորեւ տրուած նկարները ընդհանուր գաղափար մը կու տան այդ օրը ստեղծուած մթնոլորտին եւ 
խանդավառութեան մասին։
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ԳԵՂԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ՝
Ի ՆՊԱՍՏ ՉՔԱՒՈՐՆԵՐՈՒ 
ԵՒ ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒ

յթ Ակ–Մ–Ը–Մ–ի Աթէնքի եւ Գոքինիոյ Սկ ա ո ւա ա

դա դր ո ւթենկն կը տեղեկանանք, թկ անցնող 
ամիսներուն, *է/ոյեմբեր 2015-0ետրուար 2016, 
ՀՄ ԸՍ ի 3 ունաստանի ի^ր^անային է/կ աոլ– 

ւոակւսն հուրդր եւ ի/մբապետութիւնը, ԼԼթէնքի եւ ^եռ

քին իոյ տեղական Խորհուրդներու եւ մասնաճիւղերու քոյրե–

տական Խորհուրդի անդամներ քոյր ԼԼգնէս թոքաթլեան, 
եղբայրներ Պետրոս Լիիքայկլեան եւ Օննիկ ԼԼւագեան՝. կազ
մակերպութեան ԼԼթկնքի գրասենեակի պա տ ա ս իյան ա տ ո ւն ե՜ 
րր տիկիններ կ՝– կ-ւսր տ ա միցի եւ Տ՝ կ՝ո ւցա ւլի ջեր մօր կն ըն~ 
դունած են Հ-Մ-Ը-Մ-ի պ ատոլիրակութիւնը եւ անոր ծանօ
թացուցած են կաղմակերպութեան շկնքի զանազան բաժին

ները պահես տ ան ո ցն եր ը, բժշկա ր անն եր ը եւ

իյարհի բժիշկն եր)) (1\4 ՇճՇՇ 1ՈՏ ճս 1\401՜1ճշ) կա զ– 
մ ա կեր պո ւթեան ԷԼթկնքի մասնաճիւղին:

առ աշիյւստանքի իբրեւ

իրենց ա շիաւ տ անքն եր ո ւն–

ձ/Մւէհ էհ© օօրոթ16րո6ոէտ օք
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ր

ՍՏԵՂՃՌՒԵՑԱՒ ԴՐԱ1/Ը
Պատրաստեց Շաղիկ Գէորգեան

ՊԷՅՐՈՒԹ----------------------------------------

Անոնք էրենց որսերու աւելցած մոր թեր էն տոսէն դրա–

ՒՆՉրրՒ ԵՒ Ւ՞ՆՁՊԷՍ

քէն հետ շատ (Ւամանակ կ անցնէր, սյյր1 պատճարւորուն մարդէկ շատ աւելորդ էրեր չունէէն, որպէսզէ փո

խանակէ էն էր ա ո ո ւ հետ, էսկ երր ս կ ս ան հող մշակեր

ատ հէն (Ւամանակ մարդէկ որսորդոլ– 
թէւն կ րնէէն ես քարանձաւներոս մէջ 
կ ապրէէն։ Օր մը տեսան, որ դրացէ ցե~

Աշէյւս րհէ զանազան եր կէրն եր 
են տարրեր տեսակե որամներ նւ

- - Ո /է

ղափարը, անհր աժ՜եշտ ո ւթէւն ը ա 
մէջոցով կարելէ ըլլայ փոէյանակել ամէն էնչ՝. Կը ստեղծը–

ծ է այդ երկէրր կամ ժ՜ողովուրդը՝. Օրէնւսկ,

մթերք էր՝. էւ֊րո պա՜

եան տոլար՝. ա

սա

էրենց ա պր ան–

Անէկ ա տ ա 
անցքով:

1քօտաւորապէս 4500 տարէ արւաէ Եդէպ 
էական եր կէրն եր

յի շատ

մարդէկ ահագէն 
(Ւամանակ կը 
վատնէէն մէնչես 
որ կը գտնէէն 
թէ ո վ ունէր 
էրենց անհր ա– 
ժ՜եշտ ա պր անքը, 
մէնչեւ անոր հա

մս զէէն, որ զայն

տոսր ես աս– 
մէջ մարդէկ կը սկսէն էրենց ալզ

ել մետաղներու (ոսկէէ, արծաթէ,

սլղնձէ) հետ: Աւ-ելփ ուշ, անոնք կը սկսէն այդ մ ետ ա զն ե– 
կերներ դաջել, այզպէսով զանազանե՜ 

ո ր ա մն ե կամ ո ր արռա ւկն կամ ւկա–

դրամը շատ հէն (Ւամանակներուն արսաջէն անդամ Չէ՜ 
ն ա ս տ ան կ մէՀ պատրաստուած ե : Թ ո լո 1Ժ ե ռրամր մե~

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄՆԵՐ

տ ա ս ո
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վերջքերր դրամներ հատած են Ա՝ոփքի հայոց թա~

հա տ ո ւած են յատկապէս Ար տ ա շէ ս եան թազ աւո - 
րութեան շրջանէն եւ անոնցմէ նմոյշները հասած 
են մեզի՝. Տէգրւսն ղիմանկարով դրամներ

հատուած են $ իգր ան ա կեր տ ի) Ար տ ա շա տ ի եւ 
Անտի ոքի մէջ՝.

տէրամներ հատուած են նա եւ Կիլիկիոյ մէջ–. կի– 
էիկիոյ ոսկէ դրամները կը կոչուէին դահեկան, 
արծաթէ դրամները դրամ՝ թագուորի, իսկ մե~ 
տադեայ դրամները քւսրտէզ՝ ւիոդ՝.

ԱՆՍՈՎՈՐ ԴՐԱՄՆԵՐ
Աշիյարհի զանազան երկրներու մէջ վերջերս տարածուած է նորոյթ մը՝. 

Կարւավարութիւններ կր պատրաստեն եւ կը հրապարակեն մէկը միւսէն 
աւելի զարմանալի) գո ւն ա ւոր, նկարազարդ յո բելին ա կան դրամներ՝. Ա եծն 
ք՝րիտանիոյ էլիզապէթ թագուհիին դիմանկարը կրոզ ^ս^վայ մետաղեայ 
դրամը կը կշո֊է հարիւր քիլոկրամ՝. Ան կ արմէ... մէկ միլիոն տոլար ՝.

ՀԱՆԵԼՈՒԿ
«■■/ է, Ւ՜Խ է–
Այս ա շէսարհի 

Լորս ծագերուն՝

Ո ր ո՞ ւն հարցը֊

նես կը ճանչնայ^

Անուանի է, մարզ, չէ ս ա կայն, 
Ամենազօր է Աստուած չէ՝.

(Նախորդ թիլի հանելուկին 
պատասխանն Էր անտառ)։

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ

կն է, երբ

աս

կաշիի եւ թաղիքի վբայ՝.

զմաթիւ թելերով ու բազ–

նեբ) թանկա դին քա բ եբ) ոսկեթելեբ) աբծաթեայ թելեբ եւ այլն՝.

տեսակնեբ՝. Ասեդնագոբծութիւնը կու գայ շատ հին մամանակնեբէն՝. Հա– 
յաստան նշանաւոբ եդած է ասեզնազ ործութեան արուեստով՝. (իինչեւ այ– 
ոօը) հայո ւհիներ ասեղնագործ իրերով կը զարդարեն իրենց տուները՝. 
Անոնք կ ասեղնագործեն հագուստներ, սփրւոցներ, վարագոյրներ) ծած–

կոցնեբ եւ անմիջական գոբծածութեան այլ 
րաշի, Այնիմապի) Ուբֆ այի) Ավազի եւ պատ

ա~
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Տարբեր Հայեացքով

ՍՈՒՏՈՔՈՒ

Նախորդին լուծումը

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

□□□□□□□□□
Տ II® □□□□□□□□□

□□ոցոօոօց
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1. <<^*Խ -Պ ի–էյ–^>ի կազմերէն՝.

յսԱՉԲԱՌԹՋՋ
ԺԱՄԱՆՑ

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

3– Անհրաւէր - Զեւ, կերպ–.
4– Հա մա դա ս ա կան շաղկապ - Զիու մազ։
5– Աարսաւի - Ամերիկադի նաիյկին թենիսմէն՝.
6– Հա ւա ստանե հնամա ւրերեն - Լուաօ՝.

տ

մասնիկ - Այբուբենէն՝.
8– Աովսէւի էմինի ծննդավայրը - Փարախ՝.
9– Ման կ ա պ ար տ է զի արււս^ին կարդ - Սխալ՝.

10– Հին վէրք - Հ րւո մէ ա կա ն դՒցոլհՒ–
11– Ղ-ե՚հ - հալելով ընթացող - Անպէտ՝.

ա–13– Շին $)էյնի զինուորական նախկին թեւը - Ա ի 
լոր թիւ֊ ՜ Եզեդնւսրյուսր.
14– Հայ բիւ֊զանդադէտ Տէր Ներ ս է ս եան (1896֊ 
1989)։
15– Լք եծ մայր - 9*աբրիէ/ Աունդուկեանի թատրեր– 
գութիւններէն (երեքբարւ)։
16– Տարի ֊ Խ րւովութիւն - Հայկական ամիսներու

18– Ողիմպիական (Հզ եղին՝>՝> դամաքամւսսը - Լիբա
նանի գետերէն - կրակ–,
19– Զայնւսնիշ - Ակնկալութիւն - Պաղի՝.
20– Աամպոյի 2013֊^/ ա շխւս րհի ախոյեան ա րդւս խղի 
մ ա ր զի կր՝.

ՈՒՂՂՍՀԱՅԵՍՑ

2– Պարբերութիւն - Մէ^ի կողմ - Ապասուած փրկիէ՝

տողի թազման վայրը - Մեզմ ւսյիք - Զ.

յ ձւսզ - իշխանական աթոո. - Զայնակխյ դիրեր - Տուդական ածական՝, 
աս տանի գետերէն - «<2)/7 ր միւլ ա 1»֊^ր պր ա զիլզի մրդավարորդ՝.

ա րւ

10– թատրոնՒ ՒյցՒԿ ՜ Յովսէփի ա ո^ջին եկը–.

ո տ , տ

ա~

Պատբաստեց՝ Տ.Մ. ԱՂԱՋԱՐԵԱՆ
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