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          Եռամսեայ թերթիկ  
Բ.Տարի : Թիւ 1                                     Յունուար 2016 

                 Հրատարակութեամբ 
                                 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի շրջանի վարչութիւն. 

Պարունակութիւն 

 

- Ով որ քաջ է , ինչ    
կ՝սպասէ. 

-Չափ ու սահման. 
-Հաղորդագրութիւն. 
 -Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ. 
-Սկաուտական 
գիտելիքներ. 
-Սկաուտական երգեր. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. 
Ռազմավարական 
ծրագիր. 
-Պատգամաւորական 11-
րդ Ընդ. Ժողովի 
որդեգրուած 
կանոնագրային 
բարեփոփոխութիւներ. 
-Հ.Մ.Ը.Մ . Ալմելօ-ի 
տեղեկագիրներ. 
-ՀՀ սփիւռքի նախարարի 
այցելութիւնը. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի  
19-րդ մարզահանդէս. 
-Սկաուտական 

մարզահանդես 

Ալմելոյում. 

-Կաղանդի հանդէս. 
-Լուրեր Վա՜յ վա՜յ  
  կղզի-են. 

 

ՈՎ ՈՐ ՔԱՋ Է, ԻՆՉ Կ՝ՍՊԱՍԷ 

  

 14 նոյեմբեր 2015 Հ.Մ.Ը.Մ. 

Ալմելօ մեկուսի շրջանի սրահէն 

ներս տեղի ունեցավ միութեանս 20

-րդ ընդհանուր ժողովը: Օրուայ 

ժողովին ներկայ էին Եղբ.Գառնիկ 

Մկրտիչեան (Հ.Մ.Ը.Մ. 

Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ ) եւ Եղբ. 

Անդրանիկ Պահարեան (Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական 

վարչութեան անդամ): 

 Եղբ. Գ.Մկրտիչեան փոխանցեց ներկայներուն 

Կ.Վարչութեան խօսքը , անդրադառնալով օրուայ 

աշխարհային տագնապ մթնոլորտը եւ նրա ուղղակի կամ 

անուղղակի ազդեցութիւնը մեր ընտանիքի (Հ.Մ.Ը.Մ.) 

վրայ. Ապա ներկայացուց Հայաստանի պահպանման մեր 

Հայ բանակի սուրբ կատարած պարտականութիւնները, 

հետաքրքիր եւ գրաւիչ էին, երբ մանաւանդ Հ.Մ.Ը.Մ. 

ականներուն նմանեցուց հայ բանակին, որոնց պայքարը 

աւելի ծանր էր սփիւռքին մէջ  ուր նրանք անճշգրիտ 

ճակատ  ունէին : Այո այսօր սփիւռքի մէջ 

հայապահպանման աշխատանքները աւելի ծանր են քան 

հայրենիք կամ միջին արեւելք ուր երիտասարդական 

ձուլումի եւ միութիւններէ հեռանալու առիթները շատ 

շատ են: Ապա աւարտեց իր խօսքը Աշուղ Ֆահրադի 

Աղբիւր Սերոբի երգի առաջին տողով (ՈՎ ՈՐ ՔԱՋ Է, 

ԻՆՉ Կ՝ՍՊԱՍԷ): 
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 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ «ՄԱՐԶԻԿ»Ի ԹԻՒ 388-390 

 

ՉԱՓ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆ 
 Բնութեան օրէնքով ամէն բան ունի իր չափն ու սահմանը։ 

Ամէն ինչ իր չափին ու սահմանին մէջ հաճելի է, օգտակար է։ 

Սակայն երբ չափն ու սահմանը կը խախտին, ամէնէն օգտակար 

նկատուած բաներն անգամ կը դառնան վնասակար։ 

 Բնութեան օրէնքը կիրարկելի է նաեւ մարդոց համար։ Ամէն 

տարիքի, ամէն խաւի ու դիրքի մարդիկ ունին, պէ՛տք է ունենան չափի ու սահմանի 

իրենց զգացողութիւնը, որ պիտի կանոնաւորէ մարդկային յարաբերութիւնը։ 

Կրտսեր մանուկը չի կրնար շրջանցել ծնողքին սահմանը եւ կատարել բաներ, 

որոնք մեծահասակներու միայն կրնան արտօնելի ըլլալ։ Մարզիկն ու սկաուտը չեն 

կրնար ներկայացնել անսահման պահանջներ եւ ակնկալել, որ 

պատասխանատուները ընդառաջեն իրենց։ 

 Պետութիւններ, միութիւններ եւ հաստատութիւններ ունին իրենց 

օրինագիրքերը, որոնք կը ճշդեն իւրաքանչիւր անհատի իրաւունքներուն եւ 

պարտաւորութիւններուն չափն ու սահմանը։ Շրջանցողները կը նկատուին 

կանոնազանց ու կ’ենթարկուին համապատասխան տնօրինումի։ 

 Այս բոլորը ընդունուած եւ ընդհանրացած երեւոյթներ էին մինչեւ մեր մօտիկ 

անցեալը, երբ տակաւին գոյութիւն չունէր ընկերային հաղորդակցութիւններու 

մերօրեայ աշխարհը։ Մինչեւ երանելի այն օրերը, երբ ամէն ինչ կը մնար 

ժողովական, ակմբային սեղմ շրջանակի մէջ։ Երբ մարդիկ հեղինակութիւններ կը 

ճանչնային ու հանգամանքներ կը յարգէին։ Մեծերէն կ’ակնածէին, փոքրերուն 

հաշիւը կ’ընէին։ Չըլլա՜յ, թէ մեծերը վրդովէին, իսկ փոքրերը սխալ օրինակ 

տեսնէին։ 

 Երանելի այդ օրերուն ամէն մարդ գիտէր իր չափն ու սահմանը, ըսուելիքը եւ 

չըսուելիքը, նաեւ՝ այդ բոլորը ո՞ւր ըսելը եւ ինչպէ՛ս ըսելը։ Մարդիկ տասը կը 

մտածէին եւ մէկ կ’արտայայտուէին։ Խօսքը արժէք ունէր, խօսքը 

պատասխանատուութիւն կ’ենթադրէր։ 

Այսօր աշխարհը տարբեր է։ Չափ ու սահման չի ճանչնար։ Մարդիկ ընկերային 

հաղորդակցութեան միջոցներու մէջ իրենց խօսքը, նկարն ու տեսանիւթը կը 

փոխանցեն սանձարձակ ազատութեամբ։ Ամէն մարդ ինքզինքին իրաւունք կու տայ 

արտայայտուելու ամէն ինչի մասին, առանց մտածելու, թէ ըսելիքը, տեղն ու ձեւը 

կը պատշաճի՞ն իր հանգամանքին։ Վարժապետը դաս կու տայ վարչապետին, 

անառակը՝ կղերականին, նորեկ մարզիկը՝ վարչական պատասխանատուին, 

միութենէն հեռացուածը՝ միութենականին եւ շարքը երկար է։  
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
 

 Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան 11րդ Պատգամաւորական 

ժողովը տեղի ունեցաւ 7-11 Սեպտեմբեր 2015ին` Աղուերանի մէջ, Հայաստան, 

մասնակցութեամբ Շրջանային եւ Մեկուսի 20 շրջաններէ 65 պատգամաւորներու 

եւ 34 հրաւիրեալներու։ 

 Ժողովը համապարփակ քննութեան ենթարկեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի անցնող չորս 

տարիներու սերնդակերտման ու հայակերտման աշխատանքները, գնահատեց 

կատարուած իրագործումները եւ ապագայի հաշուոյն մշակեց նոր ծրագիրներ: 

Պատգամաւորական ժողովը լայնօրէն անդրադարձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութիւնը, 

մարզական կեանքը եւ երիտասարդութիւնը յուզող հրատապ հարցերուն եւ 

համապատասխան որոշումներով քայլեր առաջադրեց անոնց լուծման թափ 

տալու նպատակով: Ժողովը քննեց նաեւ միութեան կազմակերպական 

ընդհանուր իրավիճակը եւ ընդգծեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհասփիւռ մասնաճիւղերուն 

աշխատանքային դաշտերը ընդլայնելու կարելիութիւնները: Օրակարգի նիւթ 

դարձան նաեւ կանոնագրային տրամադրութիւններու կարգ մը բարեփոխումներ 

եւ միութեան Մարզիկ պաշտօնաթերթին ու կայքէջին զարգացման վերաբերող 

ծրագիրներ: 

 Պատգամաւորական 11րդ Ընդհանուր ժողովը ճշդեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի յառաջիկայ 

տասնամեակներու զարգացման ռազմավարական ծրագիրը` համահայկական 

մօտեցումով (Հայաստան եւ սփիւռք)։ Այս իմաստով, ժողովը տուաւ հիմնական 

որոշումներ` հայ երիտասարդութեան ներգրաւման, Հայաստանի մէջ 

աշխատանքներու ընդարձակման, միութեան կազմակերպական կեանքի 

արդիականացման եւ արհեստագիտական նորագոյն միջոցներու օգտագործման 

համար: 

 Պատգամաւորական 11րդ ժողովը առաջադրեց Հայաստանի առաջին 

Հանրապետութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան զոյգ 100ամեակներու առիթով 

ձեռնարկներու հնարաւորութիւնները եւ թելադրեց փառաշուք 

տօնակատարութեամբ յիշատակել զոյգ 100 ամեակները։ 
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  Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՌՆՀԵՄ           
  
 

  ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015թը Հոլանդայի Հայ բնակչութեան 

համար հիասքանչ օր մըն էր, այն առումով որ ԱՌՆՀԵՄ 

քաղաքի Հայ Համայնքը ունեցավ Դպրոց, 

Հայապահպանման,ազգային եվ մարմին զորացնելու 

վայր,կառույց .սիրելի քույրեր եվ եղբայրներ, կիրակի 15 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015թ-ի երեկոյան ժամը 17:10 ին , ԱՌՆՀԵՄ քաղաքը ստացավ Հայ 

Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան կերպար, եվ այդուհանդերձ կոչուեցավ 

Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՌՆՀԵՄ մասնաճիւղ. աննախադեպ միջոցառում անակնկալ դեպքեր: 

Գրական գեղարուեստական մասը լի էր Հայկական գաղափարաբանութեան 

ոճով,որը ընդգրկեց Հայոց երկիրը Հայոց խոսք ու սէրը իր Հայրենիքին: 

Հայկական պարերը մեզ բոլորին հիեացրեց, պարեխմբի զգեստներով որը կը 

համնկնեն Հայկական ավանդական բնույթով, բովանդակութիւնը եվ 

բանաստեղծութեան եւ Հայկական պարին կը ներառուէին սրտաճմլիկ արագիլը 

եվ քաջ Վարդանը , կը ցցներ ուրախութիւնը եւ ժպիտը, ի վերջապես , այս է 

սիրելի քույրեր եվ եղբայրներ մեր Հայը. իսկ փոքրիկները (գայլիկները եւ 

արծուիկները) մթնոլորդը քաղցրացրին իրենց ժպիտով ,ուրախութեամբ, իրենց 

ամենա կարեւորը սկաուտական տարազը ունենալով եվ ի մանավանդ երդման 

արարողութեան որը պիտի մնայ սերունդէ սերունդ այդ վարկյանները իբր 

հիշատակ.իսկ սկաուտական կազմը, մեզ բոլորին ոգեւորեց, ըլլալով 

մասնակցութեան սկաուտական երեք մասնաճիւղերը (ԱԼՄԵԼՕ, ԱԼՔՄԱՐ եւ 

ԱՌՆՀԵՄ) քաղաքներին, մեզ ցուցաբերեցին որ Հայերը միասնականութեան 

խենթ կը համարուին, ես համոզուած եմ որ համերաշխութիւնը Հայ ազգի ուժն է 

եւ ամրութիւնը. կազմակերպուած ,ոգեւորուած, բնութագիրը, նկարագրելը 

պատկերին դժուար է, սակայն ես հաստատ եվ լուրջ մտածելակերպ ունենալու 

գաղափար ունիմ,կը հավատամ եվ գոյութեան կը ենթարկեմ երիտասարդին 

սիրելու համար Հայրենիքը եւ Հայը:  

Ճրագ  Բ.Տարի : Թիւ 1 
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՌՆՀԵՄ մասնաճիւղի վարչութիւնը ջանք չխնայեց , գործեց 

աշխատավ եւ իր էութիւնը հաստատեց իր գործնէութիւնը կատարելու ըստ իս, 

բարձր որակով ,այդ առումով ստացավ բարձր գնահատական. ժողովուրդից եվ 

բարձր աստիճանպատասխանատու անձնաւորութիւններեն.իսկ մեր սիրելի 

մարզիկները, ունեցան իրենց սիրուած միասնական խաղը զալգնդակի մրցումը, 

ժողովուրդը հաճիւքով կը դիտեր եւ կը հետեվեր խաղը , այդ մեկը ընթացավ 

ժողովուրդի քաջալերանքով, եւ արդիւնքն էր վերջապես հավասար. կարեւոր եւ 

շատ կարեւոր շերտը մեր Հայ ժողովուրդն էր որոնք վաղուց ժամանծ էին 

ԱԼՄԵԼՕ, ԱԼՔՄԱՐ եւ ԱՌՆՀԵՄ քաղաքներեն, խանդաուառութիւն մը 

ստեղծեցին,մեզ տուին ուժ եվ մենք իրենցմով ներշնչեցինք . սիրելի ՀՄԸՄ 

ԱՌՆՀԵՄ մասնաճիւղի քույրեր եվ եղայրներ,իմ եւ վարչութեանս խորհուրդը 

ձեզ բոլորին հետեվեալն է:  
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դուք եկած եք (առողջ միտք եվ առողջ մարմին) դպրոցեն, այդ դպրոցը որը 

1918թ.-էն կը գործէ եւ օրէ օր այդ տեսակի դպրոցները կը շատանան 

որովհետեվ կարիքը կա Հայ ազգը պահելու եւ պահպանելու, որոհետեվ կա 

այդ հանգամանքը որը երիտասարդին խոչնդոտ մը կստեղծէ եւ դուն 

զգացումտ կը պարտադրէ ընդգրկուել դպրոցի (ՀՄԸՄ)-ին. այսու սիրելի 

քույրեր եվ եղբայրներ,ձեր գործնէութիւնը լիիրավ էր միության բացման 

արարողութեան եւ տոնախմբութեան, կատարեցիք ձեր վրա դրուած 

պարտականութիւնը, եւ դուք էիք որ կազմակերպուածութեան նշանաբանը 

գորձադրեցիք , դուք էիք որ ձեր առաջի հայացքեն որոշեցիք ՀՄԸՄի 

հիմնադրութիւնը. 

կեցցեք սիրելի Հ.Մ.Ը.Մ. ԱՌՆՀԵՄ ի երիտասարդութիւնը եվ փոքրիկները. 

կը մնաք մեր նպատակի իրականացման կորիզը. 

ձեզ եւ բոլոր ՀՄԸՄ մասնաճիւղերին հաժողութիւն եւ առաջադիմութիւն. 

         Լիպարիտ Սիմոնեան  



 Կարելի չէ շարունակել այսպէս, անհաշիւ ու անպատասխանատու 

մօտեցումով։ Պէտք է վերադառնալ մեր բնական չափերուն եւ սահմաններուն։ 

Ընկերային հաղորդակցութեան միջոցները չեն կրնար փոխարինել ժողովական 

քննարկումները։ Առօրեայ դժուարութիւնները չեն կրնար բեմ գտնել միլիոնաւոր 

մարդոց դիմաց։ Ժամանակն է, որ մարդիկ՝ ֆէյսպուքահայեր գիտնան, թէ ո՞ւր ի՛նչ 

կրնան ըսել։ Ամէն մարդ ամէն մարդու հաշուետուութեան չի կրնար կանչել 

հանրային քննարկումով։ Հաշուետուութեան տեղը ուրիշ է։ Հասցէն ծանօթ է, 

կարգը՝ նոյնպէս։ 

 Չափ ու սահմանի խախտումէն ոչ ոք կ’օգտուի։ Բոլո՛րը կը վնասեն։ Իսկ 

մեծագոյն վնասողը կ’ըլլայ բարոյական արժէքներու մեր համակարգը, առանց 

որուն կը դադրինք կազմակերպ հաւաքականութիւն եւ ազգ ըլլալէ։Կը դադրինք 

սերունդներու տէրն ու ծառան ըլլալէ։ 
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 Իր աշխատանքներուն աւարտին, ժողովը ընտրեց յառաջիկայ 

քառամեայ նստաշրջանի նոր Կեդրոնական վարչութիւնը եւ ընդհանուր 

ժողովի դիւանի ներկայութեան կազմուեցաւ կեդրոնական վարչութեան 

դիւանը բաղկացած հետեւեալներէն. 

Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան - ատենապետ (Լիբանան) 

Եղբ. Րաֆֆի Կէօվօղլանեան - ատենադպիր (Լիբանան) 

Եղբ. Վաչէ Նաճարեան - գանձապահ (Լիբանան) 

Եղբ. Իշխան Եղիայեան (Լիբանան) 

Եղբ. Բագրատ Եսայեան (Հայաստան) 

Եղբ. Օշին Փիրումեան (Հայաստան) 

Եղբ. Վիգէն Դաւթեան (Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ) 

Եղբ. Հրաչ Մեսրոպեան (Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ) 

Եղբ. Մոսիկ Թօփուզեան (Քանատա) 

Եղբ. Անդրանիկ Պահարեան (Ֆրանսա) 

Եղբ. Ալէք Խաչատրեան (Լոնտոն) 

Եղբ. Վիգէն Քորթեան (Աւստրալիա) 

Եղբ. Արմանտօ Թորգոմեան (Հարաւային Ամերիկա) 

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ 11ՐԴ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԴԻՒԱՆ 

Շարունակութիւն   ( ՉԱՓ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆ) 

Շարունակութիւն   (ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ) . 



 

  

ԴՐՕՇԱԿԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 

 Սկաուտին համար սրբագոյն արարողութիւնը կը 

նկատուի դրօշակի արարողութիւմը: 

 Այս արարողութեան ներկայ կ՝ըլլան սճաուտական 

բոլոր կազմերը անխտիր լման տարազով, սակայն անոր 

կը մասնակցին արիները,արենոյշները երեցներն ու 

պարմանուհիները:  

 Այս արարողութիւնը կ՝ունենայ վարող մը, որ 

ընդհանրապէս աշխատանքներու հերթապահը կ՝ըլլայ, 

իսկ անոր կը նախագահէ ներկայ 

բարձրագոյնաստիճանաւոր: 

 Հերթապահիհրահանգին վրայ, խումբերէն դուրս 

կուգան դրօշակ բարձրացնողները, որոնք նշանակուած 

կ՝ըլլան իրենց խմբապետէն եւ խումբին ետեւէն վազելով 

կուգան ու կը բարեւեն հերթապաը եւ կ՝անցնին դրօշակի 

ձողին դիմաց: 

 Մինչ հերթապահը կուտայ (պատրաստ) 

հրահանգը: 

 (Պատուի ա՛ռ) հրահանգին դրօշակները կը 

բարձրանան կամ կ՝իջնեն: 

Ծանօթ :  Դրօշակները կը բարձրացնենք շատ արագ, իսկ 
երբ կ՝իջեցնենք դանդաղ: 
 Արարողութեան ընթացքին դրօշակը կը բարեաենք, 

իսկ երբ կը գտնուի բարձր դիրքի վրայ: 

 Երբ դրօշակները բարձրանան կամ հակառակը՝ 

հերթապահը կու տայ (պատրաստ) ապա (հանգի՝ստ) 

հրահանգները: 

 Դրօշակիրները պարանները կ՝ամրացնեն ձողին 

վրայ եւ կը վերադառնան իրենց շարքերը, բարեւելէ ետք 

հերթապահը, բարձրագոյն աստիճանաւորը եւ իրենց 

անմիջական պատասխանատուները: 

         Հ.Մ.Ը.Մ Արի - Արենոյշ Ա.Կարգ. 
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Սկաուտական գիտելիքներ 
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 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ այսօր ինչպէս երեկ կ՝շարունակէ իր հիմնադիրներուն 

երթը, հայապահպանման պայքարը ծանր է. Մարտադաշտն ալ միութեանս 

օտար չէ, ուստի Ով որ քաջ է ինչ կ՝սպասէ, արդեն ժամանակն է , թող գա. 

Ծրագրված աշխատանքները շատ են եւ մեր միասնութեան դէմ ծանր չեն: 

 Երուանդ Տէմիրճեանի վկայութիւնով Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասին կ՝փակենք մեր 

խօսքը: 

 Ասիկա այն միութիւնն է, որ գօտիին ու գլխարկին վրայ կրեց Արարատ ու 

Արաքս եւ երթին մէջ բարձրացաւ ու բարձրացուց: 

 

Ծանօթութիւն/ Հաջորդ թիւեն մեր բացման խոսքերը պիտի ըլլան միութեանս  

ՄԱՐԶԻԿ պաշտոնական ամսագիրի խմբագրականեն 

Շարունակութիւն  (ՈՎ ՈՐ ՔԱՋ Է, ԻՆՉ Կ՝ՍՊԱՍԷ) 

Սկաուտական երգեր 

 

Արծուիկներու երգը 

Արծուիկ թիւ1 
Ապագայ սերունդն ենք, իրար հետ միացել ենք, 

Մեր լաւագոյն Արծուիկ թիւ 1 խումբը ստեղծել ենք, 

Իրար հետ շաը սէրով ենք ու լաւ աշխատանք պիտ տանինք, 

Սիրում ենք մենք միութիւն եւ նրանով հպարտենք: 

 

Աշխատանքի ժամանակ իրար հետ ուրախանում, 

Արշաւներում բանակում մենք էլ միշտ մտերմանում, 

Խաղ ու մարզանքի համար բակի շուրջը վազւզում, 

Ու վերջը շատ ուրախ յուշելով ենք տուն երթում: 

 

Պատրաստում ենք մենք,որ փոքր արենուշ լինենք, 

Բայցչենք մոռանայ, որ սրտում միշտ արծւիկ ենք մենք: 



Հ.Մ.Ը.Մ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 
Բ) Զանգուած եւ ճկուն գործելակերպի կարիքը: 
 Հ.Մ.Ը.Մ.ը կազմակերպութիւն մըն է, որ արմատներ ունի 

ամբողջ աշխարհի տարածգին: Անիկա կը ծառայէ մեծ, լաւապէս 

կազմակերպուած եւ ինքնաբաւ հայօճախներու, ինչպէս նաեւ 

համեմատաբար փոքր գաղութներու, ուրոնք սահմանափակ 

աղբիւրներ ունին եւ բազում տարբեր կարիքներ: 
 Զանգուածի համաձայն Հ.Մ.Ը.Մ.ի դերը կը տարբերի . 
 Կարգ մը մեծ հայօճախներու մէջ, ինչպէս օրինակ Լիբանան կամ Լոս 

Անճլըս, Հ.Մ.Ը.Մ. Ոչ միայն պէտք է լիովին կատարէ իր առաքելութիւնը 
իբրեւ երիտասարդական կազմակերպութիւն, այլ նաեւ պէտք է գործէ 
իբրեւ ազգային հպարտութիւնը ամրապնդող եւ պահպանող 
միջնաբերդ մը՝ հանրային սքանչելի միջոցառումներու ճամբով: 
Այսօրինակ ինքնաբաւ համայնքները պիտի շարունակեն առաջնորդել 
միւսները: 

 Այսուհանդերձ, համեմատաբար փոքր գաղութներու մէջ, զանգուածի 
բացակայութիւնը սահմանափակող անդրադարձկ՝ունենայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 
գործունէութեանց եւ, հետեւաբար,ռազմավարութեան վրայ: Շատ մը 
համայնքներու մէջ, ուր մերօրեայ հայ երիտասարդութիւնը նուազ 
չափով կառչած է հայկական աւանդութեանց ու հայ մշակոյթին եւ 
նուազ քաղաքականացած է ու աւելի անտարբեր է, 
ապամշաութայնացման եւ ձուլման մարտահրաւէրը աւելի զգալի– 
շօշափելի կը դառնայ: 

 Զանգուածի բացակայութիւնը լուսարձակի տակ կը բերէ հետեւեալ 
ռազմավարական հարցադրումը. .-Մեր համակիրները յանձնառու 
դարձնելէ վեր եւ անդին, որոն՛ց հետ մենք կրնանք համագործակցիլ մեր 
համայնքներիւն մէջ: 
 Ռազմավարականօրէն կրնայ ընդունելի եւ/կամ փափաքելի ըլլալ 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագործակցութիւնը այն հայկական միաւորներուն հետ, 
որոնք ներկայիս կապ չունին մեզ հետ: Եթէ այո, Ինչ դասաւորումով եւ 
մինչեւ ուր: 

 Պէտք է զօրակցութիւններ հաստատենք ոչ-հայկական 
կազմակերպութիւններու հետ, որոնքմիեւնոյն հիմնական 
արժէքներուն կը հաւատան: 

 Հ.Մ.Ը.Մ. Կը գիտակցի, որ թէեւ իրբոլոր մասնաճիւղերը պէտք է ձգտին 
միեւնոյն գերագոյն նպատակի իրագործման, այսուհանդերձ՝ տարբեր 
եղանակներ կրնան գործածուիլ այս նպատակը իրականացնելու համար: 
 Հետեւաբար, հաւատարիմ մնալով իր առաքելութեան եւ 
նպատակներուն,Հ.Մ.Ը.Մ. Պէտք է մշակէ աշխատանքի հունաւորման քրտէս 
մը, որ կազմակերպութիւնը իր ներկայ (բոլոր մասնաճիւղերուն համար ալ 
նոյն սովորական գործն է) վիճակէն տանի  դէպի փափաքելի այն դիրքը, որ 
աւելի ճկուն է եւ ընդունակ պատշաճ իւրաքանչիւր եւ ամէն գաղութի 
կարիքներուն: 
 Այդպիսով մենք պիտի կարենանք գաղափարականօրէն 
(կեդրոնացեալ) մնալ եւ, եթէ անհրաժեշտ է , նաեւ ըլլալ ապակեդրոն ՝ 
կազմակերպականօրէն ու գործունէութեամբ: 
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Պատգամաւորական 11րդ Ընդհանուր ժողովին որդեգրուած 
կանոնագրային բարեփոփոխումներ 

 

 Պատգամաւորական 11-րդ ընդհանուր ժողովի որոշումով կանոնագրային 

բարեփոխութիւնները ձեզ պիտի հաղորդենք հերթային: 

 

ՈՐԴԵԳՐՈՒԱԾ ՁԵՒ 

 ՅՕԴ : 23. Այն շրջանը, ուր Շրջանային Վարչութիւն գոյութիւն չունի, կը 

 կոչուի Մեկուսի Շրջան,  եւ կը՝ունենայ իր ներքին կանոնագիրը, որ կը 

 վաւերացուի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ: 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԱԾ ՁԵՒ 

 ՅՕԴ : 23. Այն շրջանը , որ Շրջանային Վարչութիւն չունի , կը կոչուի Մեկուսի 

 Շրջան: 

 

ՈՐԴԵԳՐՈՒԱԾ ՁԵՒ 

 ՅՕԴ : 24. Շրջանային Ներկայացուցչական ժողովը շրջանի մը գերագոյն 

 ժողովն է , որ կը գումարուի նուազագոյն երկու տարինանգամ մը: 

 Ծանօթ 1. Շրջանները պարտին գումարուէն նուազագոյնը մէկ ամիս առաջ 

 տեղեակ պահել Կեդրոնական Վարչութիւնը. Իրենց Անդամական 

Ընդհանուր  Ժողովներուն (Մեկուսիներուն պարագային), գումարման մասին 

նամակին  կցելով ժողովին կապուած օրահարցերը: 

 Ծանօթ 2. Շրջանային կամ Մեկուսի Շրջան կը գումարէ յատուկ ժողով

 ( Շրջանային Ներկայացուցչական Ժողով—Անդամական Ընդհանուր Ժողով) 

 այն պարագային երբ Կեդրոնական Վարչութենէ ստացած է 

 Պատգամաւորական Ժողովի օրակարգը: 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԱԾ ՁԵՒ 

 ՅՕԴ : 24. Շրջանային Ներկայացուցչական Ժողովը շրջանի մը գերագոյն 

 ժողովն է,որ կը գումարուի երկու տարին անգամ մը: 

 Ծանօթ 1. Շրջանները,  ժողովի թուականէն նուազագոյնը մէկ ամիս առաջ, 

 պարտին նամակով տեղեակ պահել Կեդրոնական Վարչութիւնը, նամակին 

 կցելով ժողովին կապուած օրահարցերը: 

 Ծանօթ 2. Շրջանը կը գումարէ յատուկ Շրջանային Ներկայացուցչական 

 ժողով, այն պարագային երբ Կեդրոնական Վարչութենէն կը ստանայ 

 Պատգանաւորական Ժողովի օրակարգը: 

 Ծանօթ 3. Շրջանային Ներկայացուցչական Ժողովի մը , որուն քննելի 

 օրակարգը ճշդուած է , չի կրնար ինքնիրեն իրաւունքտալայլ օրակարգի 

 մըքննութեան համար իր ժամանակըերկար ձգել: 

 

Յարգելի ընթերցողներ  / Շարունակութիւնն յաջորդ թիւ ին մէջ: 
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԼՄԵԼՕ ՄԵԿՈՒՍԻ ՇՐՋԱՆ 

                                                 ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ  
  

 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի 20րդ անդամական ընդհանուր ժողովի 

կողմէ , միաձայնութեամբ իրաւասու ձայնի իրաւունք ունեցող անդամներու 

կողմէ եւ ի ներկայութեամբ Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի (Կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ) եւ Եղբ. Անդրանիկ Պահարեանի (Կեդրոնական 

վարչութեան անդամ), ընտրուեցան հետեւեալ քոյր եւ Եղբայրները մէկ տարուան 

վարչութեան անդամներ :  

Նորընտիր վարչութեան տիւանը:   

Եղբ.  Սարգիս Տէր Ղազարեան.  (Ատենապետ). 

Եղբ.  Յարութիւն Պաղտասարեան. (Ատենադպիր). 

Քոյր. Փաթիլ Տատուրեան.   (Գանձապահ). 

Եղբ.  Վարդան Պօղոսեան.  (Գործօն անդամ). 

Եղբ.  Գեւորգ  Օհանեան.   (Գործօն անդամ). 

 
        Եղբայրական բարեւներով 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Չրջանի 

                 Վարչութիւն 

                 
 

Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԼՄԵԼՕ ՄԵԿՈՒՍԻ ՇՐՋԱՆ 

Յայտարարութիւն 

    Յարգելի քոյրեր եւ եղբայրներ, 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի վարչութիւնը կ՝յայտարարէ իր 

բոլոր անդամներուն. որոնք կ՝փափաքին գործել հետեւեալ  

յանձնախումբերու մէջ. մօտենալ միութեանս վարչութեան մօտ . 

իրենց անունները արձանագրելու: 

-Մարզական յանձնախումբ. 

-Սկաուտական օժանդակ յանձնախումբ. 

-Ընկերային յանձնախումբ. 

-Գրական յանձնախումբ. 

-Տիկնաց յանձնախումբ. 

 

       Եղբայրական բարեւներով 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Չրջանի 

               Վարչութիւն 
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Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԼՄԵԼՕ ՄԵԿՈՒՍԻ ՇՐՋԱՆ 

                                                  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ  
  

 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի վարչութիւնը, իր 

երկրորդ ժողովին նշանակեց Եղբ. Ճագ Մատաղուտողեան 

Միութեանս ընդհանուր սկաուտական խմբապետ: 

 

     Եղբայրական բարեւներով 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Չրջանի 

               Վարչութիւն 

Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԼՄԵԼՕ ՄԵԿՈՒՍԻ ՇՐՋԱՆ 

                                                  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

 
  Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի վարչութիւն-ը, իր երրորդ ժողովին. 

նշանակեց հետեւեալ  անձնաւորութիւնները (ՀՈՂԻ - ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ)ի 

անդամներ: 

1.Եղբ. Վարդան Պօղոսեան.  

2.Պր.   Օննիկ Գելիջի.  

3.Եղբ. Մինաս Արսենեան. 

4.Եղբ. Մասիս Պօղոսեան . 

5.Քոյր նուշիկ Սեւտալեան . 

  

Յանձնախումբի հանձնարարութիւնները: 
Ա.  Շարունակել հողի վերաբերեալ ծրագրուած աշխատանքները: 
Բ. Լաւագոյն տարբերակներ ընտրել: 
Գ.  խորհրդակցիլ  քաղաքապետարանի եւ վարչութեան հետ ապա           
 իրականացնել: 

  
  Եղբայրական բարեւներով 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի  

              վարչութիւն 

  

Ծանօթ: Իւրաքանջիւր անդամ կամ հայրենակից, ով ինքզինքը օգտակար 
 կ՝գտնայ (հողի հարցի վերաբերեալ) միութեանս ծրագիրը  
 իրականացնելու . կ՝խնդրուի մօտենայ միութեանս վարչութեան կամ Հողի 
 Յանձնախումբին մօտ: 



 
   ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանուշ Հակոբեանի       

             այցելութիւնը Ալմելօի Ս.Գրիգոր     

     Լուսաւորիչ Եկեղեցի 

 
 16 Հոկտեմբեր 2015 ին ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանուշ Հակոբեան 

այցելեց Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցին: Ըստ սովորականին 

միութեանս սկաուտական մասնակցութիւնը նման ձեռնարկներուն մեր 

առաջադրանքներէն մէկն  էր: Նախարարը Սկաուտական թափօրով 

ծաղկապսակ դրեց ցեղասպանութեան զոհերի հուշամալիրին, այնուհետեւ 

եկեղեցիին բակի մէջ ծառ տնկելէ ետք մտավ եկեղեցի ապա սրահ , ուր 

հարիւրաւոր հայրենակիցներ դիմաւորեցին նրան: 
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 Օրուայ երեկոյին Քոյր Ռոզա Պավուքեան փոխանցեց միութեան խօսքը , 

արտասանելով Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ին պատմութիւնը, հայապահպանման 

գաղափարախօսութիւնը եւ  նրա պայքարը. նաեւ միութեան մարզական խումբերու 

համահայկական բանակումներու եւ մրցումներուն մասնակցութիւները: Քոյրը 

փակեց իր խօսքը արտասանելով(Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ն իր երիտասարդ պատմութեան 

մէջ եղած է համազգային փարոսներէն մէկը եւ պիտի շարունակ պատրաստէ 

ֆիզիքական տոկուն իմացական եւ հոգեկան բարձր արժանիքի տէր հայեր եւ 

տիպար քաղաքացիներ  կրելով բարձրացիր եւ բարձրացուր նշանաբանը): 

 Նախարարը շնորհակալագրով պարգեւատրեց Հոլանդահայ գաղութին մէջ 

գործող միութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն . Եղբ.Օհաննես Օհաննեսեան 

ստացավ միութեանս շնորհակալագիրը: Օրուայ ձեռնարկին  եւս միութեանս 

տիկնանց յանձնախումբը ներկայ էր: 



Ալմելօ-ի 19-րդ Սկաուտական եւ մարզական հանդէս 

 Շաբաթ. 28 Նոյեմբեր 2015,առաւօտեան ժամը 10:30 ին, 

ներկայութեամբ Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 

հոգեւոր հովիւ Տեր  Մաշտոց քահանայ Պաղտասարեանին (եւ 

Տէր խաչատուր աւաք քահանայ Ֆրանքեանի), Ալմելօ-ի 

((Sporthal Schelfhorst ) մարզասրահին մէջ տեղի ունեցավ  Հ.Մ.Ը.Մ  -Ալմելօ  

մեկուսի շրջանի վարչութեան, տարեշրջանային 19-րդ մարզական եւ 

սկաուտական հանդէսը .ի մասնակցութեամբ  Անի Միութեան, Երեվան 

Հաստատութեան,  Հ.Մ.Ը.Մ.Առնհեմ մեկուսի (նորակազմ) շրջանի, 

Հ.Մ.Ը.Մ.Ալքմաար մեկուսի շրջանի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Գերմանիոյ (Միունխ) մեկուսի 

շրջանի Ներկայեացոյցիչներ եւ մարզական խումբեր:  

   Օրուայ կազմակերպուած մարզահանդէսին ներկայ էին նաեւ . Հ.Յ.Դ. Արամ 

Մանուկեան կոմիտէի, Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր լուսաւորիչ եկեղեցւոյ, Հայ դատի 

Յանձ.ի, Ա.Խ.Մ.Ա.ի,Նիդեռլանդների Հ.Բ.Ը.Մ. եան  եւ Հողոֆեն ՆորԿյանք 

միութեան , ներկայացուցիչներ եւ շատ հետաքրքեր ընտանեկան ներկայներ:  

 
 
 
 
 

 
 Օրակարգը սկսուեցավ ըստ սովորութեան դրօշակի բարձրացման 

արարողութիւնով , որուն աւարտին Եղբ. Սարգիս տէր Ղազարեան փոխանցեց 

միութեանս խօսքը. ներկայացնելով( Հ.Մ.Ը.Մ ի գաղափարախօսութեան երթին մէջ :  
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իտէալութիւնը, նրա հայ հոգիի եւ նկարագրի յաղթական ուժեղացումը) 
շարունակելով թէ (իւրաքանչիւր անհատ Հ.Մ.Ը.Մ.են  ներս ըլլալ . կ՝նշանակէ 
հայոց պատմութեան, եկեղեցւոյ եւ Հայաստանի հողի վրայ ըլլալ) ապա ( Սփիւռքի 
մէջ միութեանս հարազատ մնաց հայրենիքին ուր իր սկաուտական շարքերեն 
ներս իրենց գօտիին ու գլխարկին վրայ կրեցին Արարատ ու Արաքսը եւ իրենց  
գօտիին ու գլխարկին վրայ կրեցին Արարատ ու Արաքսը եւ իրենց երթին մէջ 
Բարձրացաւ ու Բարձրացուց). աւարտեց իր խօսքը բարի գալուստով եւ 
շնորհակալութեան խօսքեր ուղղելով  բոլոր աշխատող յանձնախումբներուն:  
Բացման խօսքեն ետք Տեր Մ.քահանայ Պաղտասարեան ողջունեց ներկաներուն 
ապա իր օրհնութիւնը հաղորդելէ ետք ներկաներու հետ  միասնաբար (ՀԱՅՐ 
ՄԵՐ)-ով հայտարարեցին բացումը օրուայ մարզախաղերուն:  

 Օրուայ օրակարգը սկսուեց. Սկաուտական շարքերը համախմբուած եւ 
մարզական բոլոր խմբակներով  շքեղ տողանցքով մարզադաշտին կեդրոնը 
խմբուեցան, ուր սկսուեցավ  սկաուտական շարքերու  խոստումի եւ երդման շքեղ 

արարողութիւնները: Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ  աստիճանաւորներուն եւ 
պաշտօններուն բաշխումը, նորընտիրները խոստովանեցան որ պատրաստ պիտի 
ըլլան շարունակելու Հ.Մ.Ը.Մ-ի Սկաուտական դաստիրականութիւնը եւ 
փոխանցել յաջորդ սերունդներուն:  
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Աստիճանաւորներուն եւ պաշտօններուն բաշխումը: 

Ա.Պարմանուհիներ:  

1. Քոյր. Փաթիլ Տատուրեան արժանացավ (փոխ խմբապետուհի)  պաշտօնը: 

2. Քոյր. Ռոզա Պավուքեան  արժանացավ  (փոխ վոհմակապետուհի) պաշտօնը: 

3. Քոյր. Սաթիկ Մուշեղեան արժանացավ  (փոխ վոհմակապետուհի) պաշտօնը: 

Բ.Արի եւ արենուշ որոնք փողկապ ստացան (14-16): 

 Քոյր Եվա Ներսեսեան  եւ Եղբ. Հերոս Բոզենցեան 

Գ. Արի եւ արենուշ որոնք փողկապ ստացան (11 - 13): 

 Քոյր Գայանե Սիմոնեան. Քոյր Նարինէ Մովսեսեան. Քոյր Փաթիլ Ղուկասեան 
 Եղբ. Հոսիկ Սարգիեան. Եղբ. ՀերոսՍարգիսեան. Եղբ. Պեյազ Ակոբ. Քոյր. Վալենին 

 Երգադեան եւ Եղբ. Նարեկ Մուրատեան  

 Դ. Մոկլիները որոնք փողկապ ստացան: 

 Եղբ. Արեն Մարտիրոսեան, Եղբ. Գառի Տիգրանեան, Քոյր Գարինէ Հակոբեան, 

 Եղբ.Լեւոն Արեսդակեան, Քոյր Նաթալիա Տէր Պօղոսեան, Եղբ. Նշան 

 Գասապեան, Եղբ. Շահան Հակոբեան , Քոյր Քրիստինա Տէր Պօղոսեան եւ Քոյր 

 Նաթել Պետրոսեան: 
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Ե:Գայլիկ եւ արծւիկ որոնք փողկապ ստացան: 

 Եղբ. Արազ Ղազարեան , Եղբ. Դաւիթ Ասլանեան  եւ Քոյր Նուեր Բադալեան: 

Բոլոր գայլիկները եւ արծւիկները աստղերի արժանացան: 

 Սկաուտական աստիճաններրուն եւ պաշտօններուն բաշխումին աւարտեն 

ետք.  սկսուեցավ սկաուտական պատրաստուած տողանցքը եւ բուրգերու 

ցուցադրութիւնը եւ սկաուտական խաղերը. ընթմիչուեցավ մարզական  

փոքրիկներու եւ երիտասարդներու (Սրահի Ֆութբոլ)ի, (երիտասարդուհիներու) 

Վալի-բոլի  եւ (երիտասարդներու) բասգետբոլի խաղերը:  

 Մարզահանդեսի աւարտին պարզ էր թէ միակ հաղթանակի մեդալններու 

արժանացողները  Հոլանդահայ գաղութն է : Գեղեցիկ  յիշատակներով եւ 

տպաւորութիւններով բոլոր ներկաները բաժանուեցան յոյս ունենալով եւս 

համախմբուած հանդիպելու  յաջորդ մարզահանդեսին:  

  

 Մարզահանդեսի  թուակիան պատկերը տալու համար, մարզահանդեսին 

մասնակցեցան. 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմար : 12Մարզիկներ. 

Հ.Մ.Ը.Մ. Միունխ:  19 Սկաուտներ եւ 12Մարզիկներ. 

Հ.Մ.Ը.Մ. Արնեհեմ:20 Սկաուտներ  եւ   19 Մարզիկներ. 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ:     87 Սկաուտներ  եւ  50 Մարզիկներ. 

Երեվան հաստատութիւն :7 Մարզիկներ. 

Անի միութիւն : 6 Մարզիկներ.   

Ընդհանուր հիւրերու եւ ներկաներուն թիւը: 200. 

Ճրագ  Բ.Տարի : Թիւ 1  

19 



Ճրագ  Բ.Տարի : Թիւ 1 

20 

 Երեկոյան ժամը 17:00 ին, Բաժակների եւ մեդալների  բաշխումը տեղի 
ունեցավ  Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ (Գալուստ Կուլպենկեան )
սրահէն ներս:  

 Պատրաստական շրջանին  միութեանս վարչութիւնը իր մարզական 
յանձնախումբի, Սկաուտական խորհուրդ (Եղբ. Սեւան Գորկիսեան Խմբապետ 
Գայլիկ  արծվիկ ) (Ագելլա)  , Ճաք Մատաղուտողեան  (Ընդ. Սկաուտական 
խմբապետ) ,Քոյր Անիդա Կիրակոսեան -Գորկիսեան (խմբապետուհի երեց-
պարմանուհի)   Քոյր Փաթիլ Տատուրեան(փոխ խմբապետուհի երեց-
պարմանուհի) եւ օժանդակ մարմիններու  խոր պարտաւորութեան ոգին ներկայ 
էր 2-3 ամիս առաջ մարզադաշտերուն մեջ, ուր բոլորն ալ խանդաւար զբաղուած 
էին պատրաստութիւններով :Ինչպէս ամէն տարի, միութեանս տիկնանց 
յանձնախումբը եւ սկաուտական օժանդակ  յանձնախումբը ներկայ էին  օրուայ 
ձեռնարկին : 
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07/12/2015   Սփյուռք    

Սկաուտական մարզահանդես Ալմելոյում 

 Նոյեմբերի 28-ին Ալմելոյի Սխիլֆորստ 

մարզադահլիճում տեղի ունեցավ Ալմելոյի ՀՄԸՄ 19-

րդ սկաուտական մարզահանդեսը, որն այս տարի 

նվիրված էր Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 

տարելիցին: 

 Մարզահանդերին ներկա էին հոգևոր 

հովիվներ, ՀՅԴ Արամ Մանուկյան կոմիտեի, 

Ս.Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու, Հայ դատի 

հանձնախմբի, ՀԲԸՄ և այլ միությունների ներկայացուցիչներ: Այս մասին 

Ալմելոյից «Հայերն այսօրին » տեղեկացնում է Մանուկ Մկրտչյանը:  

  

 Մազահանդեսին իրենց մասնակցությունը բերեցին ՀՄԸՄ Ալմելոյի, 

Առնհեմի, Ալեքմաարի, Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքի ներկայացուցիչներ և 

մարզական խմբեր, ինչպես նաև Ալմելոյի «Երևան» համայնքը և Դորդրեխտի 

«Անի» միությունը: 

 Օրակարգը սկսվեց դրոշի բարձրացման արարողությունով, որից հետո 

բացման խոսքով ելույթ ունեցավ Սարգիս Տեր Ղազարյանը: Ողջույնի խոսք ասաց 

և իր օրհնությունը փոխանցեց նաև Տ. Մաշտոց քահանա Բաղդասարյանը: 

Այնուհետև միասնաբար Հայր մեր աղոթքից հետո՝ հայտարարվեց 

մարզախաղերի բացումը:  

Շարունակութիւնն էջ. :  23 

http://hayernaysor.am/category/news/diaspora-news/
http://hayernaysor.am/
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                     Կաղանդի հանդէս 

 Դեկտեմբեր 24 2015թ. Կազմակերպութեամբ Ալմելօ-ի 

Ս.Մեսրոպ Մաշտոց կիրակնօրեայ դպրոց , համատեղ 

մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանին. Տեղի 

ունեցավ Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ 

Կուլբենկեան սրահին մէջ.Ամանորի եւ Ս.ծննդեան. Ալմելօ-ի հայաբնակ 

սաների (կաղանդի) հանդէս:  

 Երեխաները տոնական տարազներով իրենց ընտանիքներուն հետ 

սրահէն ներս հաւաքուած անհամբեր սպասելու էին ձեռնարկի բացման 

յայտարարութեան: Ալմելօ-ի Ս.Մեսրոպ Մաշտոց կիրակնօրեայ դպրոցի 

տնօրեն Պր.Մանուկ Մկրտիչեան  փոխանցեց  բարեմաղթանքներով օրուայ 

բացման խօսքը.ետք Ալմելօ-ի եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիվ Տէր Մաշտոց քահանայ 

Պաղտասարեան ողջունեց ներկաներուն ուր (Հայր Մեր )ով յայտարարւեցավ 

օրուայ օրակարգի բացումը: 

 ՀՀ օրհներգով (ուր բոլորն միասին) բացումը կատարուեցավ այնուհետեւ 

երեխաները իրենց ուսուցիչների հետ միասին պատրաստած էին բազմաթիւ 

երգեր, պարեր,արտասանութիւններ և անակընկալներ:Ուրախ երգով ու 

պարով երեխաները դիմաւորեցին Կաղանդ պապին,ով հանկարծակի ներս 

մտնելով սրահը նոր շուք և ուրախութիւն հաղորդեց հանդեսին: (D.J) ը 

խանդաւար մթնոլորտ ստեղծեց օրուայ ելույթին: 



Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl հետ: 
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Շարունակութիւն : Սկաուտական մարզահանդես Ալմելոյում 
  

 

 Սկաուտական խմբերը համախմբված, շքեղ տողանցքով հավաքվեցին 

մարզադաշտի կենտրոնում, ուր սկսվեց խոստումի և երդման արարողությունները: 

Այնուհետև տեղի ունեցավ աստիճանավորների պաշտոնների բաշխումը: 

  

 

 

 

 

 Պաշտոնների բաշխումից հետո սկսվեցին սկաուտական խաղերը տարբեր 

մարզաձևերից (ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ): 

 Գավաթների և մեդալների հանձնումը տեղի ունեցավ Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ 

Եկեղեցու Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում: 

 

 

 

 

 

 Միջոցառումներն ավարտվեցին գեղեցիկ հիշողություններով և 

տպավորություններով, հույս ունենալով՝ համախմբված հանդիպելու հաջորդ 

մարզահանդեսին   

 

 

 Ալմելօ-ի Ս.Մեսրոպ Մաշտոց կիրակնօրեայ դպրոց (ընտանեկան 

յանձնախումբը)եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի (Տիկնանց  

յանձնախումբը)օրուայ ձեռնարկին պատրաստած էին նախուտեստներ: 

 Ձեռնարկը աւարտեց Կաղանդ պապի նուէրնեը ստանալով, երգով,  

պարով եւ ջերմ յաճոոյքով: 
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Ակրոստիքոս 

 Մեր կղզիին քաղաքապետարանի կեդրոնական գիտաժողովներու սրահին 

մէջ . տեղի ունեցավ երկօրեայ գիտական քննարկումներ,Եղիշէ Չարենցի 

պատգամ (ակրոստիքոս)  բանաստեղծութեան վերաբերեալ: 

 քննարկումները շատ հակասական կարծիքներու եւ խստաշունչ էին 

(ակրոստիքոս շուրջ). ուր առաջին մասը կ՝պահանջեր հաստատել ոտանավորին 

առաջին տառը,միուսն ալ երրորդը տառը եւ ուրիշներն ալ վերջին տառը. ի  

վերջով երբ չի համաձայնեցան ակրոստիքոսի որոշ օրենք տեղադրել, ժողովին 

երրորդ օրը հեռացան ժողովեն .իրարմէ զայրացած, մօռանալով իրենց առաջին 

օրուայ բարեկամութիւնները: 

 հետաքրքիրն այն էր թէ մեր մտաւորականները եւ գիտնականները խեղճ 

Չարենցի պատգամը(Ո՜վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական 
ուժի մեջ է) իրականացնելու փոխարեն այլ խրովացան: 

Ակրոստիքոս: Ոտանավոր, որի առաջին, երբեմն նաեւ երկրորդ կամ վերջին  

         տառերը. անուն կամ նախադասութիւն կը կազմեն : 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջան 

Յարգելի Քոյրեր եւ Եղբայրներ 

Նոր Տարուան եւ Ս.Ծննդեան 
առթիւ ընդունեցեք Հ.Մ.Ը.Մ. 

Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 
վարչութեան 

շնորհաւորութիւնները եւ 
ամենաջերմ ողջոյնները. 

Մաղթելով աշխարհի 
խաղաղութիւն եւ ձեր բոլորին 
առողջութիւն  եւ առաջընթաց 

յաջողութիւններ: 


