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 2016-ը յոբելնական տարի է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Փլովտիվի  

Մասնաճիւղին համար: եւ ինչպէս ամէն յոբելեան, այս մէկը  

եւս ուրախութեան եւ հպարտութեան աղբիւր է: Սերունդ- 

ներու վաստակը եւ զոհողութիւնը  յիշելու առիթ է:Յիշել եւ  

նորերուն  յիշեցնել, թէ ինչպէս սկսաւ այս մասնաճիւղը Պուլկարիոյ մէջ: Ինչու 

ըսկսաւ ան եւ ինչպէս կարողացաւ դիմանալ այսքան տարիներ: 

 Ամէն ինչ սկսաւ Հայոց Ցեղասպանութենէն քանի մը տարի ետք, Փլովտիվ 

ժամանած Հ.Մ.Ը.Մ.ի պոլսոյգործիչներով: Վերապրումի եւ մաքառումի ժամանակ-

ներ էին 1920-ական տարիները գաղութին համար: Եկան նուիրեալներ եւ ֆութպոլի 

ու աթլեթիզմի խումբեր ստեղծելով մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցին շրջանին մէջ: 

Յետոյ , կազմեցին սկաուտական շարքեր եւ կազմակերցին սկաուտական 

բանակումներ,որոնք առաջին տեղի ունեցաւ 85 տարի առաջ, Պոլկարիոյ 

կեդրոնական քաղաքներէն Քազանլըքի մէջ:Տասնօրեայ այդ բանակումին 

ընդհանուր խմբապետութիւնըստանձնեց եղբ. Խաչեր Վարդազամեան, պահեստի 

նախկին սպայ մը, որ մասնակցած էր առաջին հանաշխարհային պատերազմին: 

Յաջորդեցին տարեկան այլ բանակումներ եւ Փոլվտիվը ապրեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական 

փառքի իր օրերը, մինչեւ չարագուշակ 1944 թուական, երբ ամէն ինչ լուծուեցաւ , 

արգիլուեցաւ եւփակուեցաւ ՝ երկրին մէջ համայնավար իշխանութիւններու 

հաստատումով: 

 Մարդիկ Հ.Մ.Ը.Մ.ը արգիլեցին մեր կեանքին մէջ, բայց երբեք չկարողացան 

զայն դուրս հանել մեր կեանքէն: 

 Մարդիկ երբեմն նոյնիսկ հայանո՛ւմ անձնաւորութիւններ, հալածեցին 

Հ.Մ.Ը.Մ.ը, ձերբակալեցին ու բանտարկեցին անոր պատասխանատուները, բայց 

բնաւ չյաջողեցան զայն մեր ժողովուրդի միտքերէն եւ հոգիներէն հեռու վանել: 

 Մարդիկ ուրացան Հ.Մ.Ը.Մ.ական արժէքները՝ եռագոյնը, անկախութիւնը եւ 

անկախութիւն կերտած սերունդը, սակայն այդ բոլորը պահպանուեցան 

տասնամեակներ շարունակ, որովհետեւ Փլովտիվի պարարտ հողին վրայ նետւած 

Հ.Մ.Ը.Մ.ական հունտերը առո՛ղջ էին եւ ամուր:  
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 47 տարի Հ.Մ.Ը.Մ. Դադարեցաւ Փլովտիվի մէջ իբրեւ կազմակերպութիւն 

գոյութիւն ունենալէ, սակայն ան մնաց ու գոյատեւեց իբրեւ ոգի՛, մթնոլորտ եւ մտայն-

ութիւն: Հ.Մ.Ը.Մ.ական արժէքները հայրենիքի սէրը, նուիրումը, զոհաբերութեան ոգին 

եւ հայը հա՛յ պահող յատկութիւնները փոխանուեցան սերունդէ սերունդ, հասնելով 

մինչեւ արժանաւոր այն սերունդին, որուն ներկայացուցիչները հանդիսացան եղբայր-

ներ ԹորոսՏօնիկեան, Պօղոս Մեսրոպ, Ազատ Փափազեան, Կարօ Աքթէրեան եւ 

ուրիշներ: 

 Շնորհիւ այս սերունդին, Հ.Մ.Ը.Մ. 1991  թուականին արտակարգ ճիգի պէտք 

չունեցաւ իր գործունէութիւնը վերականգնելու համար շրջանին մէջ: Շնորհիւ այս 

սերունդին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշը պատուով ծածանեցաւ Փլովտիվի մէջ, երբ համայնավար 

բռնատիրուիւնը վերջ գտաւ եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Իր արժանի տեղը վերագտաւ Պուլկարահայ 

կեանքին մէջ: 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ը վտրադարձաւ, որպէսզի հայը հա՛յ մնայ Փլովտվիտի մէջ: 

 Հ.Մ.Ը.Մ. Վերադարձաւ, որպէսզի նորահաս սերունդները սկաուտական եւ 

մարզական գորունէութեան շնորհիւ մեր ժողովուրդի երթը շարունակաեն եւ մեր 

ազգային երազներուն իրականացումը հետապընդեն: 

 Հ.Մ.Ը.Մ. Վերադարձաւ , որպէսզի մարդուն մէջ քաղաքացին, հայուն մէջ 

տիպարը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ականին մէջ հաւատաւորը կերտուի անպայման: 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ի ինքնանպատակ կերպով չվերադարձաւ Ան առաքելութեան մը 

կոչումը ունեցաւ , դերակատարութեան մը պարտականութիւնը ունեցաւ: Այդ առա-

քելութիւնը , այսօր, 1991-ի պայծառ թուականէն 25 տարի ետք, կը մնայ անփոփոխ: 

Միջոցները կրնան փոփոխութեան ենթարուիլ, արդիականանալ, սակայն նպատակը 

կը մնայ միեւնոյնը. Ծառայել հայութեան եւ Հայաստանին, ապագայ սերունդներու 

պատրաստութեան նուիրական գործին ճամբով: 

 Գիտենք, դիւրին չէ այդ գործը: Աշխարհի տարածքին քիչ մը  ամէն տեղ սերունդ 

դաստիրակելը դժուարացած է: Ա՛լ չենք խօսիր հայեցի դիմագիծով ,հայերէն խօսող , 

հայերէն մտածող սերունդներու մասին, որոնք Հ.Մ.Ը.Մ.ի նման փառաւոր 

պատմութիւն ունեցող միութեան մը ժառանգորդները պիտի ըլլան: 

 Ու երբ կը խօսինք գործին մասին, չենք կրնար չխօսիլ գործողուներուն մասին: 

Անոնց, որոնք իրենց կեանքը մաշեցուցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծառայութեան ճամբուն վրայ: 

Անոնց, որոնք համայնավար բանտերու մէջ իրենց նահատակութեամբ նոր պատմութ-

իւն գրեցին: Ու անոնց, որոնք անցնող 25 տարիներուն գորեցին դժուարագոյն պայ– 

մաններու մէջ, զոհելով սեփական հանգիստ, հաճոյք եւ ընտանիք: 

 Պատիւ այդ սքանչելի միութենականներուն,Հ.Մ.Ը.Մ.ը Հ.Մ.Ը.Մ. Դարձնող 

նուիրեալներուն: Պէտք է խոնարհիլ բոլորին վաստակին դիմաց եւ վերահաստատել 

անոնց  գործը շարունակելու մեր աներեր յանձնառութիւնը, զիրենք ուղեցոյցներ 

ունենալով լաւ թէ վատ օրերուն: 

 Լաւ օրերուն փառք տալով անոնց , որ անցնող տասնամեակներուն, շնորհիւ 

իրենց՝ Փլովտիվի մասնաճիւղը հասաւ իր պատուաբեր յաջողութիւններուն: 

 Վատ օրերուն յիշելով զանոնք, որպէսզի տկարութեան մեր պահերուն ուժ եւ 

կարով առնենք անոնցմէ եւ , իրենց օրինակով, մեր գործը շարունակենք ամուր 

կամքով, անսասան հաւատքով եւ անսպա՛ռ խանդավառութեամբ: 



Շարունակութիւն 

Պատգամաւորական 11րդ Ընդհանուր ժողովին որդեգրուած 
կանոնագրային բարեփոփոխումներ 

 

 Յօդ. - Մեկուսի Անդամական ժողովները օրինաւոր  կը 

նկատուին, երբ իրաւասու ձայնի իրաւունք ունեցող 

անդամներուն մեծամասնութիւնը ներկայ է: 

Ծանօթ: Մեծամասնութիւն չգոյանալու պարագային, երկրորդ 

ժողովին ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն կը նկատուի: 

վարչութիւնը պարտաւոր է բոլոր անդամները նախապէս 

տեղեակ պահել Անդամական Ժողովի գումարումէն եւ անհրաժեշտ պարագային 

յետաձգումէն: 

 Յօդ.– Մեկուսի Շրջանի Անդամական Ժողովը.- 

 Ա. Կը քննէ եւ կը գնահատէ շրջանաւարտ Վարչութեւն գործունէութիւնը: 

 Բ. Կը ճշդէ յառաջիկայ շրջանի գործումէութեան ուղեգիծը: 

 Գ. Կը քննէ եւ կը լուծէ շրջանին մէջ առակախ մնացած հարցերը: 

 Դ. Ի պահանջեալ հարկին կը վերամշակէ շրջանի Ներքին Կանոնագիրը: 

 Ե. Կը պատրաստէՎարչութեան նախահաշիւը եւ կ՝որոշէ անդամական   

       ցենզը: 

 Զ. Կ՝ընտրէ Մեկուսի Վարչութիւն: 

 Է. Ի պահանջեալ հարկի կ՝ընտրէ Կանոնագրի սահմանած թիւով 

պատգամաւորներ՝ Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովին համար, ինչպէս 

նաեւ կ՝ընտրէ առաւելագոյնը 1 փոխ պատգամաւոր առանձին քուէարկութեամբ: 

 

ԲԱՐԵՓՈԽՈԽԱԾ ՁԵՒ 

 Յօդուած 6: Շրջանէ շրջան, կամ մասնաճիւղէ մասնաճիւղ փոխադրուած 

անդամ մը պարտի ներկայացնել իր միութենական փոխանցագիր: 

Ա. Մասնաճիւղէ մասնաճիւղ անդամի մը փոխանցումը կը կատարուի 

մասնաճիւղի վարչութեան արտօնութեամբ, եւ Շրջանային Վարչութեան 

Վաւերացումով: 

Բ. Շրջանէ շրջան անդամի մը փոխանցումը կը կատարուի մասնաճիւղի 

վարչութեան արտօնութեամբ, Շրջանային Վարչութեան վաւերացումով, եւ 

Կեդրոնական Վարչութեան միջոցաւ: 

 

ԲԱՐԵՓՈԽՈԽԱԾ ՁԵՒ 

 Յօդուած 129: Գ) Երէցներ եւ Պարմանուհիներ:  

Այս գլխի տակէն ջնջել Արարատեան կարգը: 
 
Հ.Մ.Ը.Մ.ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ 

 Միջոցներ—Կէտ մը աւելցնել. 

 18-30 տարեկան երիտասարդական բաժանմունքով: 
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ՈՐԴԵԳՐՈՒԱԾ ՁԵՒ 
 Յօդ. 355 «45» 

 Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովը կրնայ հիմնական 

փոփոխութիւններ մտցնըլ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ընդհանուր Ծրագիր– 

Կանոնագրին մէջ, պայմանով որ փոփոխութեան 

առաջարկները առնուազն վեց ամիս առաջ յանձնուած ըլլան 

բոլոր Շրջաններուն եւ Մեկուսի Շրջաններու 

Վարչութիւններուն եւ ժողովներու քննութեան, Կեդրոնական Վարչութեան 

միջոցով: 

 ԲԱՐԵՓՈԽՈԽԱԾ ՁԵՒ 

Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովը կրնայ հիմնական փոփոխութիւններ 

մտցնել Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ընդհանուր Ծրագրի - Կանոնագրին մէջ, պայմանով որ. 

Փոփոխութեան առաջարկները առնուազն չորս ամիս առաջ յանձնուած ըլլան 

բոլոր Շրջաններու եւ Մեկուսի Շրջաններու վարչութիւններուն եւ ժողովներու 

քննութեան. Կեդրոնական Վարչութեան միջոցով: 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի Ոտնագնդակի (Ա) Խումբը 
 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի սրահի ոտնագնդակի (Ա) 

խումբը , իր պաշտօնական մասնակցութիւնը բերաւ Հոլանտական 

Ֆութպոլի Ֆեդերացիայ ի (K.N.V.B.) ԹՈՒԵՆԹԱ շրջանի 2016-17 Թ. (Գ կարգի) 

բաժակի եւ ախոյեան մրցաշարին: 

Խումբը կ՝բաղկանայ 8 մարզիկներէ ի ղեկավարութեամբ Եղբ. Հայաստան 

(Հայո) Սարգիսեան , Եղբ. Րոպիկ Յակոբեան (օգնական) եւ Եղբ. Ասլան Ասլեան, 

Եղբ. Արման Խաջիկեան  (իբր խմբի 

վարիչներ): 

Մրցաշարը կ՝աւարտուի Մայիս 

2017 թ.ին եւ մինչ այսօր մասնակցած է 

3 խաղերու (երկու շահ եւ մէկ 

պարտութիւն) նկատի առնելով թէ այս 

Գ-կարգի մրցաշարին մէջ միութեանս 

խումբը միակ հայկական 

ոտնագնդակի խումբ ն է : 

Խաղերու արդիւնքները 

հետեւեալն է:                                                                                   Դ.   7/10/2016.  

Homenetmen Almelo vs  EZV.3 (3-4). 

Ե. 28/10/2016.   Tegenpartij De.1 vs Homenetmen Almelo (6-6). 

Զ .  4/11/2016.  Homenetmen Almelo vs De Lutte/Plexat 1 (7-8). 

Է. 11/11/2016.  TVO vs Homenetmen Almelo (5-9). 

Ը. 18/11/2016.  Homenetmen Almelo vs   EBZV`85 (4-1). 

Թ.  8/12/2016.  DZVV vs Homenetmen Almelo (9-2). 
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15/12/2016   Սփյուռք  

Ալմելոյի ՀՄԸՄ-ն նույնպես միանում է «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի 
համար» համահայկական նախաձեռնությանը 

Նիդերլանդների Ալմելո քաղաքի ՀՄԸՄ-ն  
միացել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախ- 
աձեռնած«Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար»  
 համահայկական շարժմանը, որին օրեցoր նոր- 
անոր երկրների հայկական համայնքներ, միութ- 
յուններ են միանում՝ իրենց զորակցությունն ու  
աջակցությունը հայտնելով Արցախին:  

 Ալմելոյի ՀՄԸՄ-ը հիմնադրվել է 1996 թվականին Իրաքից գաղթած հայերի 
կողմից, որի նպատակն է եղել հայ երիտասարդների համախմբումը և 
հայապահպանությունը: ՀՄԸՄ-ն ունի 2 հիմնական ուղղություն՝  մարզական և 
սկաուտական: Ալմելոյում գործում են ֆուտբոլի երիտասարդական խումբ, ովքեր 
մասնակցում են երկրի ֆուտբոլային մրցումներին: Ունեն նաև փոքրերի 
ֆուտբոլային թիմ, ինչպես նաև աղջիկների վոլեյբոլի խումբ:    

http://hayernaysor.am/archives/category/news/diaspora-news
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Տէր Մաշտոց քահանայ Պաղտասարեանի 5 ամեայ եւՊր. Մանուկ 
Մկրտիչեանի 10 ամեայ ծառայութեան յոբելեաններու միջոցառումը 

  

 13 Նոյեմբեր 2016թ.ին Ալմելօի Ս.Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ Կուլպենգեան սրահին 

մէջ տեղի ունեցաւ Ա.Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւի 

Տէր Մաշտոց քահանայ Պաղտասարեանի 5-ամեայ 

ծառայութեան յոբելեանի եւ Ա.Ս.Գ.Լ. Եկեղեցւոյ 

Ս.Մեսրոպ Մաշտոց կիրակնօրեայ դպրոցի տնօրէն Պր. 

Մանուկ Մկրտիչեանի ծառայութեան 10-ամեայ 

յոբելեանի , յատուկ միջոցառում: 

 Օրուայ ձեռնարկին արտասանուեցաւ շատ մի 

վկայութիւններ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօն միշտ մաս կազմած է 

այսպիսի միջոցառումներուն , ուր միութեանս 

ատենապետ Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան փոխանցեց 

վարչութեան եւ անդամներու ողջոյնները, 

շնորհաւորելով Ա.Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ Հոգեւոր հովիւի 

5ամեայ ծառայութեան  եւ Ա.Ս.Մ.Մ.Կիրակնօրեայ 

դպրոցի տնօրէնի 10 ամեայ ծառայութեան 

կապակցութեամբ արժանանալու Սփիւռքի 

նախարարութեան կողմէ պարգեւատրուած 

(ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԵՍՊԱՆ) մեդալին առիթներուն. Եւս 

Եղբ. Յարութիւն Պաղտասարեան փոխանցեց 

միութեանս կողմէ պատրաստուած ծաղկեփունջեր 

պարգեւատրուածներուն: 

  ''Աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին'' 

Դրամահաւաքի  գործողութիւններու յանձնախումբի 

ներկայացուցիչ (Դրամահաւաքի յանձնախումբ« 

Եղբ.Վարդան Պօղոսեան եւ Եղբ. Յովհաննէս Յովհաննէսեանի մասնակցութեամբ 

Պր. Մանուկ Մկրտիչեանի ») Եղբ. Վարդան Պօղոսեան զեկուցեց նիւթական 

փոխանցումի միջոցառումները ապա կարդաց վեհարանէ ստացուած նամակը: 



2016թ.ի առաջին անդամական խորհրդատու ժողովը 
 

Կիրակի 13 Նոյեմբեր 2016թ.ին 

Հ.Մ.Ը.Մ.Ալմելօ մեկուսի շրջանի սրահէն 

ներս. ի միութեանս (1/3 ) 54 անդամներու 

ներկայութեամբ ,տեղի ունեցաւ միութեանս 

2016թ.ի առաջին անդամական խորհրդատու 

ժողովը : 

Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան 

(Միութեանս Ատենապետ) բարի գալուստով 

յայտարարեց ժողովի բացումը , ուր ետք Եղբ. 

Յարութիւն Պաղտասարեան (Միութեանս 

ատենադպիր) ներկայացուց միութեանս մէկ 

տարուայ բարոյական եւ միջ դիւանական  

9-րդ խորհրդաժողովի մասնակցութեան 

(Քննարկուած նիւթերու) զեկոյցները: 

 Զեկոյցներէ վերջ Եղբ. Ատենապետը 

ըստ օրուայ յայտագրին փոխանցեց 

ներկաներուն միութեանս մէկ տարուայ 

տեղի ունեցած (անհաճելի) 

իրադարձութիւններուն . շատ մի 

քննարկումներ եւ վերլուծումներ 

առաջարկուեցան ուր թեմաներու շարքերու 

ամենայն գրաւիչ ուշադրութիւնը գրաւեց 

միութեանս (Facebook ) կայքէջի (Hukker) 

յարձակումի ենթարկուելու հարցը , եւ  

ապագայի նման աշխատանքներ 

խուսափելու նպատակով . որոշուեցաւ 

(բոլոր ներկաներուն համաձայնութեամբ) 

դիմել պաշտօնական եւ օրինաւոր 

աշխատանքներուն (տեղեկացնել 

ոստիկանատանը վճռական 

գործողութիւններու): 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մարզիկ պաշտօնաթերթը մաս կազմեց օրուայ օրակարգին, ուր 

ցուցադրուեցաւ (Հ.Մ.Ը.Մ. ի Մարզիկ պաշտօնաթերթի 35 տարիներու 

մարտահրաւէր) պատրաստուած (Վիդեօ) տեսահոլովակը: 

 Հողի հարցը օրուայ օրակարգի հետաքրքիր թեմաներէ մէկն էր , ուր Եղբ. 

Վարդան Պօղոսեան ցուցադրելով զեկուցեց Հողի Յանձ.ի տարած աշխատանքները , 

արտայայտուելով 90% աշխատանքներէ աւարտած է : Եղբ. Մինաս Արսենեան (Հողի 

Յանձ.ի անդամ) մասնակցութեամբ Եղբ. Վարդան Պօղոսեանի յստակացուցին 

ներկաներուն քննարկուած հարցանշանները . առաջարկելով ստեղծել գովազդի , 

դրամահաւաքի եւ շինարարութեան  յանձնախումբեր: 

 Ժողովը աւարտուեցաւ անդամավճարի , 20-րդ մարզահանդէսի , 2017թ.ի 

Ընդհանուր ժողովի, մարզական , ընդհանրական հարցերով եւ առաջարկներով: 
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               Հ.Մ.Ը.Մ. Սոտեթալիա յի այցելութիւնը 

  Հինգշաբթի 24 Նոյեմբեր 2016թ. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի 
տարեշրջանային 20-րդ մարզական եւ սկաուտական մարզահանդէսի 
կապակցութեամբ. Ժամանցող Հ.Մ.Ը.Մ. (Շվեդ) Սոտերթալիա մեկուսի շրջանի 
սրահի ոտնագնդակի եւ սեղանի թէնիս ի խումբերը այցելեցին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ուր իրենց նախապատրաստական (սրահի ոտնագնդակի)  փորձերը 
կատարեցին միութեանս սրահէն ներս եւ  հանդիպում ունեցաւ վարչութեան 
կազմի ներկայացուցիչներու , մարզական պատասխանատուներու եւ 
մարզահանդէսի կազմակերպիչ անդամներու  հետ : 



 

 

ՀՄԸՄ-ի միջդիւանական 9-րդ խորհրդաժողով 
Հաղորդագրութիւն 
Գաղութային November 15, 2016 

27-29 հոկտեմբեր 2016-ին Նիկոսիոյ մէջ տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի միջդիւան-

ական 9-րդ խորհրդաժողովը` կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութ-

եան, հիւրընկալութեամբ Կիպրոսի ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութեան եւ մասնակցութեամբ 

միութեան համահայկական կառոյցի 7 Շրջանային եւ 12 Մեկուսի վարչութիւններու 

40 ներկայացուցիչներու: 

Խորհրդաժողովին առաջին օրը յատկացուեցաւ միութեան աշխատանքներուն 

ներկայացման եւ արժեւորման: Մասնակիցները լսեցին ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական 

վարչութեան եւ ապա` Շրջանային թէ Մեկուսի վարչութիւններու միամեայ գործուն-

էութեան տեղեկագիրները եւ իրազեկ դարձան յառաջիկայի անոնց ծրագիրներուն: 

Այնուհետեւ խորհրդաժողովը քննեց ՀՄԸՄ-ի համահայկական ընտանիքը 

յուզող մարզական, սկաուտական եւ վարչական հրատապ նիւթեր: Յատուկ քննարկ-

ման ներկայացուեցան ՀՄԸՄ-ի եւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակի 

տօնակատարութիւններուն վերաբերող ծրագիրներ, «Մարզիկ»  պաշտօնաթերթի, 

ՀՄԸՄ-ի համացանցի կայքի, վարչական ու դիւանական ընթացիկ աշխատանքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կազմակերպչական օրակարգով, միջդիւանական խորհրդաժողովը 

առաջադրեց Հայաստանի մէջ ՀՄԸՄ-ի տարածման եւ ամրապնդման նոր 

ծրագիրներ` յաւելեալ միաւորներու եւ կեդրոններու ստեղծման անհրաժեշտ-

ութեամբ: Կարեւոր անդրադարձ կատարուեցաւ միութեան Եւրոպայի նորաստեղծ 

մասնաճիւղերուն, որոնք օրէ օր կը բազմանան Միջին Արեւելքէն մեծաթիւ 

հայորդիներու տեղափոխութեան պատճառով: 

Միջդիւանական խորհրդաժողովը իր զօրակցութիւնը յայտնեց ՀՄԸՄ-ի 

Սուրիոյ ընտանիքին` երկրին դժուարին պայմաններուն մէջ իր կատարած 

երախտաշատ աշխատանքին համար: 
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 Համա ՀՄԸՄ-ական նախաձեռնութիւնները իրենց կարեւոր բաժինը 

ունեցան միջդիւանական խորհրդաժողովին ընթացքին: Առ այդ, քննարկումի 

նիւթ դարձան համաՀՄԸՄ-ական յառաջիկայ մարզախաղերը (2017) եւ 

բանակումը (2018) լաւագոյն ձեւով կազմակերպելու միջոցները: Որոշուեցաւ, որ 

համաՀՄԸՄ-ական մարզախաղերով ազդանշանը տրուի միութեան 100-

ամեակի տօնակատարութիւններուն, իսկ բանակումով եւ Երեւանի մէջ 

կազմակերպուած մեծաշուք հանդիսութեամբ փակումը կատարուի միութեան 

100-ամեակի յոբելենական տարուան: 

Միջդիւանական խորհրդաժողովը քննեց նաեւ միութեան քարոզչական 

համակարգին վերաբերող հարցեր եւ գոհունակութեամբ տեղեկացաւ, որ արդէն 

իսկ ընթացք առած են միութեան արդիական կայքի պատրաստութեան, 

«Մարզիկ» պաշտօնաթերթի թուայնացման եւ «Մարզիկ» երկլեզու լրատուին 

աշխատանքները: 

Իր օրակարգի վերջին բաժինով, միջդիւանական խորհրդաժողովը 

շեշտեց արդի արհեստագիտութեան միջոցներէն առաւելագոյնս օգտուելու 

հրամայականը: Այս առիթով ներկայացուեցան «Կուկըլ»-ի հետ ՀՄԸՄ-ի կնքած 

համաձայնութեան մանրամասնութիւնները եւ միութեան ռազմավարական 

ծրագիրի արդի արհեստագիտութեան բաժինին վերաբերող բաժինները: 

 

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Լիագումարի Նիստերը 

ՀՄԸՄ-ի միջդիւանական 9-րդ խորհրդաժողովը կանխեց ՀՄԸՄ-ի 

Կեդրոնական վարչութեան երկօրեայ լիագումարը, որ քննեց միութեան վերջին 

Պատգամաւորական ժողովէն` սեպտեմբեր 2015-էն մինչեւ օրս միութեան 

կատարած աշխատանքները եւ յառաջիկայ երեք տարիներու ծրագիրները: 

Լիագումարը լայնօրէն անդրադարձաւ համաՀՄԸՄ-ական յառաջիկայ 

մարզախաղերուն եւ բանակումին կազմակերպման աշխատանքներուն: 

Արծարծուեցան նաեւ միութեան կազմակերպական կեանքը յուզող 

ընդհանրական մտահոգութիւններ. Եւրոպայի մէջ նոր մասնաճիւղերու 

ստեղծում, Հայաստանի մէջ կազմակերպական ցանցի ընդլայնում, 

սկաուտական միջազգային համագումարներու եւ ճամպորիներու 

մասնակցութիւն, միութեան քարոզչական  համակարգի վերակազմակերպում, 

տնտեսական հզօրացման նախաձեռնութիւններ եւ այլն: 

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան լիագումարը իր երկօրեայ նիստերուն 

ընթացքին մշակեց նաեւ միութեան 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն, 

հրատարակութիւններուն եւ համաՀՄԸՄ-ական տարբեր 

նախաձեռնութիւններուն համապարփակ ծրագիրը: Որդեգրուեցան 100-

ամեակի նշանակը, բնաբանը, երգը եւ ձեռնարկներու ընդհանուր 

ժամանակացոյցը: 

 

ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ  

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 



Նոր Ճրագ  Գ.Տարի : Թիւ 1 

11 

 Կիպրոսի ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի Սկաուտական Հանդիսութեան Ներկայութիւն 

 Շաբաթ, 29 հոկտեմբերի երեկոյեան, ՀՄԸՄ-ի միջդիւանական 9-րդ 

խորհրդաժողովի մասնակիցները ներկայ գտնուեցան Կիպրոսի ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի 

մասնաճիւղի սկաուտական հանդիսութեան, ուր տեղի ունեցաւ սկաուտներու 

գնահատագիրներու յանձնում եւ աստիճաններու տուչութիւն: 

 

 Հանդիսութեան խօսք առաւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեան: Խօսքին աւարտին, ան ՀՄԸՄ-ի 

«Ծառայութեան» շքանշանով պարգեւատրեց ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վաստակաշատ 

անդամ, ատենապետ Յակոբ Գազանճեանը: Նոյն առիթով, ան յուշանուէրներով 

պատուեց կիպրահայ համայնքի երախտաշատ անդամներէն Արթօ Դաւիթեանը, 

Նիկոսիոյ հոգեւոր հովիւը, ՀՅԴ կոմիտէն եւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը: 
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Միջ Դիւանական 9-րդ խորհրդաժողով եւ (Քոյր- Եղբայր)ական 

մտերմնութիւնները 

Միջ Դիւանական 9-րդ խորհրդաժողով (27 էն 29 Հոկտեմբեր )ի 

կապակցութեամբ Կիպրոս , Նիկոսիա քաղաքի մէջ ժամանցող միութեանս 

ներկայացուցիչ Եղբ. Յարութիւն Պաղտասարեան . 27 Հոկտեմբեր 2016թ.ին  

Կիպրոսի Խորհրդարանի Հայ երեսփոխան Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանին 

տան մէջ փոխանցեց Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի կողմէ պատրաստուած 

յուշանուէրը:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խորհրդաժողովի արդիւնաբեր քննարկումներու զուգահանդերձ 

ուշադրութիւնն եղաւ եւս մասնակցողներու փոխադարձ  հանդիպումները . ուր 

Հ.Մ.Ը.Մ.ական (Քոյր-եղբայր)ական ընտանիքի նոր մտերմութիւններ 

հաստատուեցաւ նմանապէս հին մտերմութիւններն ալ նորոգուեցաւ: 
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Վարդգէս Մահտեսեան 
  

 Վարդգէս Մահտեսեան.Կիպրոսի հայ համայնքի 

երեսփոխան 2006 թ.է ի վեր . յայտնի գործարար 

Նիկոսիա (Կիպրոս) քաղաքի մէջ. Նա կ՝տնօրէնէ 

երկու ընկերութիւններու Կիպրոսի եւ Արաբական 

Միացեալ Էմիրութիւններու երկիրներու մէջ: 

 Ծնուել է Նոյեմբեր 13. 1950 թ ( Կիպրոսի- 

Նիկոսիա). 1970 թ. Մելիքեան –Ուզունեան եւ Անգլիական վարժարանները 

աւարտելէ ետք կ՝ստանայ Hatfield Էլեկտրամեխանիկական համալսարանէն իր 

բիզնեսի կառավարման դիպլոմը .ապա  1974թ. մագիստրոսի աստիճան: Իր 

մասնագիտութիւնը կ՝սկսի 1975 թ՝է ի վեր Հոյն-Իթալական ընկերութիւնի մէջ 

(Պարսկաստանի շրջանի տնօրէն): 1978թ.ի կը փոխադրուի Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններ նախ որպէս առեւտրական տնօրէն եւ ապա ընդ. Տնօրէն: 1986 թ. 

կ՝վերադառնայ Կիպրոս հիմնելով իր սեփական ընկերութիւնը: 

 1990 թ. սկսեալ նա Հ.Մ.Ը.Մ. Նիկոսիա (AYMA) վարչութեան ատենապետի 

եւ ոտնագնդակի մարզիչ պաշտօնները  վարած է:1998թ – 2004 թ Կառավարման 

Անգլիական դպրոցի խորհրդի անդամ .1999թ-2006 թ.. կ՝ընտրուի  Կիպրոսի 

հայկական թեմական խորհուրդի անդամ:  

 Մայիս 21. 2006 թ. կ՝ընտրուի (52,60% ձայնով)Կիպրոսի հայ համայնքի 

երեսփոխան. 

22 Մայիս 2011 թ.կ՝վերընտրուի եւս (67,67 % ձայնով): 5 Մայիս 2016թ. 

Մահտեսեանը  պաշտօնապէս կ՝հռչակուի եւս Կիպրոսի համայնքի պետական 

ներկայացուցիչ 2016-2021 շրջաններու համար: 

 Վարդգէս Մահտեսեանը ամուսնացած է Մակի սահակեանին հետ եւ ունի 

մէկ որդի Վիգէն եւ մէկ աղջիկ Գառլա:  

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 
3 Հոկտեմբեր 2016 թ.ի Հ.Մ.Ը.Մ. 
Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սրահէն 
ներս. միութեանս վարչութիւնը 
հանդիպում ունեցաւ Արամ Մանուկեան Կոմիտէի 

անդամներու հետ . ուր քննարկուեցաւ 2016թ. կազմակերպուած 
փոխադարձ  իրադարձութիւնները եւ համադրուեցաւ յաջորդ 
եւ 2017 թ.ի  ծրագիրները : 
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Սկաուտական Գիտելիքներ 
 
Սկաուտական  Ոգի. 
 (Շարունակութիւն). 
ԱՐԻ-ԱՐԵՆՈՒՇԻՆ ԽՈՍՏՈՒՄԸ 
Ա. ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՄ ԸԼԼԱԼ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ ԾԱՌԱՅԵԼ 
ԱԶԳԻՍ ՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ: 
Բ. ՄԻՇՏ ՕԳՆԵԼ ՈՒՐԻՇԻՆ ԵՒ ԳՈՐԾԵԼ ԻԲՐԵՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԳԻՏԱԿԻՑ, ԱՐԻ ԵՒ ՎԵՀԱՆԶՆ ՄԱՐԴ: 
Գ. ՀՆԱԶԱՆԴԻԼ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԻՆԵՐՈՒ/ ԱՐԵՆՈՒՇՆԵՐՈՒ 
ԴԱՒԱՆԱՔԻՆ: 
 Սկաուտութիւնը կրօնական շարժում չէ, սակայն  

Աստուծոյ հանդէպ հաւատարմութիւնը կարեւոր արժւնիք  

մըն է, որ կ՝ենթադրէ չշեղիլ բարի ճամբէն, խորունկ սէր  

ունենալ մարդկութեան հանդէպ եւ հետեւիլ աստուածային  

պատգամին, որ իւրաքանչիւրին ցոյց կու տայ մարդկայնօրէն  

ապրելու լաւագոյն ուղին, ինչ որ կ՝իրագործուի հաւատքով  

եւ կրօնական պարտականութիւններու կիրարկումով: 

 Հայրենիքի ծառայութիւնը քեզ կ՝առաջնորդէ հայրենիքդ  

սիրելու եւ անոր համար ի հարկին զոհուելու, նման ՀԱՅ  

ժողովուրդի շքեղ պատմութիւնը կերտած հերոսներուն, որոնք  

գործած եւ նահատակուած են հերոսաբար: 

 Ուրիշներու օգնութիւնը եւ պարտականութեան գիտակցութիւնը քեզ կը 

վերածէ այն տիպար մարդուն, որուն արժանիքը ուրիշները սիրելն է, ինչպէս  

Պէյտըն Փաուըլ կ՝սէ.-« Կը հաւատամ որ կեանքի մէջ երջանկութիւնը չի կայանար 
հարստութեան եւ յաջողութեան մէջ,» Հետեւաբար , փորձէ շրջապատիդ  օգտակար 

դառնալ անաղմուկ. Նկատի ունեցիր որ կան բարիքներ գործելու եւ օգտակար 

դառնալու բազմաթիւ միջոցներ, կը պատահի նաեւ յաճախ . Որ ոմանք մերժեն 

օգտակարութիւնդ, մի յուսահատիր, կը բաւէ որ դուն փորձ մը կատարես....... 

 

ՀԱՅ ՍԿԱԻՒՏԻՆ ԴԱՒԱՆԱՆՔԸ 

ԴԱՒԱՆԱՆՔը իր 12 յօդուածներով պարտք մըն է քեզի համար՝ աւելի քան 

ստիպողականութիւն մը, ինչպէս առածը կ՝ըսէ.(Ազատօրէն տրուած խոստումը 
պարտաւութիւն մըն է): Նոյնպէս ալ ազատ կամքով սկաուտութեան 

անդամակցութիւնը քեզ կը մղէ պարտաւորութիւններու: 

1.- ԱՐԻՆ/ԱՐՆՈՅՇԻՆ ԽՕՍՔԸ ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ Է: 

2.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ ՀՆԱԶԱՆԴ Է: 

3,-ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ԵՒ ՈՒՂՂԱՄԻՏ Է: 

4.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ ՄԻՇՏ Կ՝ՕԳՆԷ ՈՒՐԻՇԻՆ: 

5.– ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ ԲԱՐԵԿԱՄ Է ԲՈԼՈՐԻՆ ԵՒ ԵՂԲԱՅՐ/ՔՈՅՐ՝ ԱՄԷՆ ՈՒՐԻՇ 

ՍԿԱՈՒՏԻՆ, ԱՌԱՆՑ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԻ ԽՏՐՈՒԹԵԱՆ: 

  
 Շարունակութիւն էջ .17 
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Վա՜յ վա՜յ  կղզիէն . Լուրեր       

   Մայրենի լեզու  
Մեր Հայերէն Մաշտոցեան լեզուի գեղեցկութիւնը կը գոյանայ այն սրբական 

38 տարերը (7  ձայնաւոր + 31 բաղաձայն) իրար հետ շարելով բարի ապա 
նախադասութեան ....եւ այլն  կազմելու. որոնք սահմանուած են գրական որոշ 
օրէնքներուն : 

Ուստի մեր կղզու գիտնականներու եւ լեզուաբաններու վերջին նիստին 
ժողովի թեման եղած վէճն էր երեք խմբակներու միջեւ ուր .- 

Ա. Խմբակի ներկայացուցած ծրագիրն էր ըստ (երաժշտական նոտաներուն 
որոնք 7 հատ էն եւ կը կազմեն բազմաթիւ գեղեցիկ երաժշտութիւններ) մեր լեզուն 
ալ հիմնուիլ միայն 7 ձայնաւոր տարերու վրան: 

Բ. Խմբակը. Հնարաւորութիւն չի տալու  միայն ձայնաւոր տարերու 
տիրապետելու հայ լեզուի վրայ եւ ի ընդդիմադիր ներկայացուցիչ իր 
ներկայացուած ծրագիրն էր ,լեզւուի քերականութեան օրէնքները փոխել եւ 
հիմնուիլ միայն բաղաձայն տարերու վրայ: 

Իսկ մեր Գ. Խմբակը , թէպէտ թիւով բազմաթիւ չէինք մեր նախատեսուած 
ծրագիրն էր թէ . մեզ կ՝բաւէ գրաբար , աշխարհաբար, կամ Արեւելահայերէն եւ 
Արեւմտահայերէնները . հարկ չունինք նոր հայերէն միայն ձայնաւոր կամ 
բաղաձայն ունենալ: հարկաւոր է մեզ մեր նոր եւ գալիք սերունդներուն հայերէն 
լեզւուի քերականութեան օրէնքները յստակօրէն պարզել եւ դիւրինացնել ապա 
լեզուն զարգացնել: 

Դժբախտաբար ժողովի Ա.եւ Բ. Խմբակներու ձայները այնքան բարձր էին որ 
մեր  փոքրամասնութեան ձայնը անլսելի էր: 
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December 7, 2016 ·  

 

ԲԱԶՄԱՎԱՍՏԱԿ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 

ԲԻՒԶԱՆԴ ԹՈՐԻԿԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է 

 

Միութենական շուրջ երեք քառորդ դարու վաստակով մը 

բեռնաւորուած, երեքշաբթի, 6 դեկտեմբեր 2016-ին, կեանքէն 

հեռացաւ բազմավաստակ ՀՄԸՄ-ական Բիւզանդ Թորիկեան: 

Թորիկեան կը նկատուէր ՀՄԸՄ-ի սփիւռքեան գործունէութեան 

երկրորդ սերունդի ամէնէն կարկառուն դէմքերէն մէկը, որուն վիճակուած էր, 

հաւատաւոր այլ ՀՄԸՄ-ականներու հետ, ՀՄԸՄ-ը համագաղութային 

կազմակերպութեան վերածելու պատասխանատու աշխատանքը: Ան ծնած էր 

Հալէպ, 1932-ին եւ փոքր տարիքէն փոխադրուած էր Լիբանան: 

Թորիկեան ՀՄԸՄ-ին մաս կը կազմէ 1943-ին, Պէյրութի Ս. Նշան վարժարանի 

աշակերտութեան օրերուն, հանրածանօթ ՀՄԸՄ-ական Լեւոն Աբգարեանի շնորհիւ: 

Այնուհետեւ, ընտանեօք ան կը փոխադրուի Ժունիէ, ուր 1951-ին կը հանդիսանայ 

ՀՄԸՄ-ի Ժունիէի մասնաճիւղի հիմնադիրներէն: Մինչեւ 1957 մաս կը կազմէ ՀՄԸՄ-

ի Ժունիէի մասնաճիւղի յաջորդական վարչութիւններուն, ապա Պէյրութ 

հաստատուելով` վարչական գործունէութիւնը կը շարունակէ ՀՄԸՄ-ի Պէյրութի 

մասնաճիւղին մէջ, 1958-1968 ստանձնելով մասնաճիւղին վարչութեան 

ատենադպրութեան պաշտօնը: 

Բիւզանդ Թորիկեան 1958-ին կը պսակուի Տիգի Չպուքճեանի հետ եւ կը 

բախտաւորուի չորս զաւակով: Ան յանձնառու մասնակցութիւն կ՛ունենայ 

լիբանանահայ ազգային կեանքին` բազմիցս մաս կազմելով Լիբանանի հայոց թեմի 

Ազգային երեսփոխանական ժողովին եւ Ազունիէի խնամակալութեան: 

Բիւզանդ Թորիկեանի նախասիրութիւնը եղած է աթլեթիզմը: Ան տիրացած է 

աթլեթիզմի միջազգային իրաւարարի տիտղոսին: Իբրեւ ՀՄԸՄ-ի ներկայացուցիչ, 

1965-ին եղած է լիբանանեան աթլեթիզմի ֆետերասիոնի հիմնադիր անդամներէն 

մէկը, նաեւ` գլխաւոր հիմնադիրներէն ԼԵՎԱՄ-ի մարզախաղերուն: 

1969-ին, Բիւզանդ Թորիկեան ընտրուած է անդամ ՀՄԸՄ-ի Մերձաւոր 

Արեւելքի Շրջանային վարչութեան, որ օրին կը նկատուէր միութեան գերագոյն 

մարմինը, տրուած ըլլալով, որ ան կը ղեկավարէր ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ, Լիբանանի եւ 

Յորդանանի մասնաճիւղերը: 1969-1974 Մերձաւոր Արեւելքի Շրջանային 

վարչութեան մաս կազմելէ ետք, 1974-ին, ՀՄԸՄ-ի Պատգամաւորական առաջին 

ընդհանուր ժողովին, Բիւզանդ Թորիկեան կ՛ընտրուի ՀՄԸՄ-ի անդրանիկ 

Կեդրոնական վարչութեան անդամ: Հետագային, ան կը վերընտրուի 1979-ին եւ 1983

-ին: Այսպէս, ան ՀՄԸՄ-ի համագաղութային բարձրագոյն մարմիններուն մաս կը 

կազմէ 1969-1987` 18 տարի անընդմիջաբար: 1999-ին, չորս տարուան համար, ան 

դարձեալ կ՛ընտրուի ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ եւ կը վարէ 

միութեան ատենապետի պաշտօնը: 

 

https://www.facebook.com/HomenetmenOffice/photos/a.588797397817053.1073741827.587780927918700/1500576623305788/?type=3
https://www.facebook.com/HomenetmenOffice/photos/a.588797397817053.1073741827.587780927918700/1500576623305788/?type=3
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1990-ականներու սկիզբը, Բիւզանդ Թորիկեան կը լծուի 

ՀՄԸՄ-ի հայանուէր գործունէութեան պատմագրութեան 

աշխատանքին եւ չորս հատորով կը հրատարակէ միութեան 

պատմութիւնը` նախահիմնադրութեան հանգրուանէն 

մինչեւ 21-րդ դարու սկիզբը: «Հայ մարմնակրթական 

ընդհանուր միութեան պատմութիւն» խորագրեալ իր 

ստուար աշխատասիրութիւնները լոյս կը տեսնեն 1995-ին, 

1999-ին, 2003-ին եւ 2007-ին: 

Վերջին տարիներուն, Բիւզանդ Թորիկեան կը ձեռնարկէ 

ՀՄԸՄ-ի թանգարանի յուշամատեան-ալպոմի 

պատրաստութեան: Աշխատանքը գրեթէ հասած է աւարտին 

եւ հրատարակութեան կը ներկայանայ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակին 

առիթով: 

Համագաղութային իր պատասխանատուութիւններուն բերումով, Բիւզանդ 

Թորիկեան այցելած է սփիւռքեան գրեթէ բոլոր գաղութները եւ ամէնուրեք ունեցած է 

ՀՄԸՄ-ի գաղափարախօսութեան եւ ազգային-բարոյական արժէքներուն մասին 

ելոյթներ: Ան ներկայ գտնուած է ՀՄԸՄ-ի բոլոր Ընդհանուր ժողովներուն, բացի 

վերջինէն (2015): Յաճախ հանդէս եկած է բանախօսութիւններով եւ միութեան 

«Մարզիկ» պաշտօնաթերթին աշխատակցութիւններով: Երկար տարիներ մաս կազմած 

է «Մարզիկ»-ի խմբագրական եւ վարչական կազմերուն: 2004-ին, ան արժանացած է 

ՀՄԸՄ-ի բարձրագոյն` «Արժանեաց» շքանշանին: 

Բիւզանդ Թորիկեանի մահով ՀՄԸՄ-ը կը կորսնցնէ բազմավաստակ ՀՄԸՄ-

ական մը, որուն բովանդակ կեանքը հայ մարմնակրթական շարժումին ճամբով 

բոլորանուէր ծառայութիւն մը եղաւ հայութեան եւ Հայաստանին: 

Շարունակութիւն 

Սկաուտական Գիտելիքներ  
 

6.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ ԲԱՐԵԿԻՐԹ Է: 

7.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ  ՄԱՔՈՒՐ ՀԱՅԵՐԷՆ ԿԸ ԽՕՍԻ 

ԱՄԷՆ ԱՏԷՆ ԵՒ ԱՄԷՆ ՏԵՂ: 

8.-ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ  ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԲՈՅՍԵՐԸ 

ԿԸ ՍԻՐԷ ԿԸ ՊԱՇՏՊԱՆԷ: 

9:ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ  ՄԻՇՏ ԶՈՒԱՐԹ ԵՒ 

ԽԱՆԴԱՎԱՌ Է: 

10.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ  ԱՇԽԱՏԱՍԷՐ ԵՒ ԿՈՐՈՎԻ Է: 

11.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ  ՏՆՏԵՍՈՂ Է: 

12.- ԱՐԻՆ/ԱՐԵՆՈՅՇԸ  ՄԱՔՈՒՐ Է ՄՏԱԾՈՒՄՈՎ, ԽՕՍՔՈՎ ԵՒ ԳՈՐԾՈՎ: 



 

Նոր Ճրագ  Գ.Տարի : Թիւ 1 

18 

 



Նոր Ճրագ  Գ.Տարի : Թիւ 1 

19 

               13 Կազմակերպութիւններու ներկայութեամբ, 

                     140 Մարզիկներու, 92 սկաուտներու եւ 

                          աւելի քան 350 Հայրենակիցներու  

                             ներկայութեամբ Տեղի ունեցաւ  

                          Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 

20-րդ մարզական եւ սկաուտական տարեշրջանային մարզահանդէսը: 
 

Հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան, 

Նեդռլանդներու Թագաւորութեան  Արեւմտեան ԵւրոպայիՀայրապետ- 

ական Պատուիրակի փոխանորդ Հայր Առէն Վարդապետ Շահինեանի 

հոգեւորութեամբ, Ալմելօի Հոգեւոր Հովիւներու Տէր Մաշտոց Քահանայ Պաղտասար-

եանի եւ Տէր Խաչատուր Աւագ Քահանայ Ֆրանքեանի, Ալմելօի եւ Ամստերդամի 

Ծխական խորհուրդներու (Պրն. Օնիկ Գելեջի-ի եւ Պրն. Գրիգոր Յովհաննէսեանի) եւ  

Հ.Յ.Դ. Արամ Մանուկեան Եղբ. Մինաս Արսենեանի ներկայութեամբ .Հ.Մ.Ը.Մ. 

(Սոտեթալիայի, Ալքմառի եւ Առնհեմի) Մեկուսի շրջաններու , Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի , 

Նոր Կեանքի, Կիլիկիայի եւ Երեւան Միութիւններու յաւելեալ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի 

շրջանի ներկայացուցիչներու, 140 մարզիկներու, 92 սկաուտական եւ աւելի քան 350  

Հայրենակիցներու ներկայութեամբ  տեղի ունեցաւ Շաբաթ 26 Նոյեմբեր 2016 թ.ին 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի 20-րդ մարզական եւ սկաուտական տարեշրջանային 

մարզահանդէսը: Օրուայ մարզահանդէսին հետաքրքիր մասնակցութիւնը էր Հ.Մ.Ը.Մ. 

Երուսաղեմ Եղբ. Սերոբ Սահակեանի, ուր նա նախորդ պատրաստած էր 

մարզահանդէսի նշանաբանը (Մեր քսանամեայ երթը , վաղուան արձակուած նետը): 

 Մարզահանդէսէն օր մը առաջ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ սրահէն ներս տեղի ունեցաւ 

Սեղանի թէնիս ի , Բադմինտոնի եւ Բասկեդպոլի. մրցումներու սկզբնական 

մրցաշարերը: Սեղանի թէնիս ի մրցաշարին մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ. Սոտեթալեայ 

(Եղբ. Ալեքս Շարոեան եւ Եղբ. Խաչիկ Սիմոնեան) , Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ. (Եղբ. Վահիկ 

Ալեքսեան եւ Եղբ. Ալեքս Անդրանիկ) , Նոր Կեանք (Եղբ. Արարատ Յովհաննէսեան) եւ 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ (Եղբ. Ազատ Պօղոսեան եւ Եղբ. Գէորգ Թոքեան): Մասնակցողները 

բաժանեցուեցան երկու խմբակներու , մրցաշարին ժամանակ մարզիկներու 

ոգեւորուած փորձառութեան ներկայ էր, ուր վերջնական որակաւորման առաջնութեան 

մրցումին բարձրացան Եղբ. Ալեքս Շարոեան (Հ.Մ.Ը.Մ. Սոտեթալիա 3 խաղերու 

յաղթանակներով) եւ Եղբ. Խաչիկ Սիմոնեան  (Հ.Մ.Ը.Մ. Սոտեթալիա 3 խաղերու 

յաղթանակներով) ուր Եղբ. Ալեքս Շարոեան առաջնութեան  յաղթանակի արժանացաւ 

3 -0 փուլեր շահելով:  
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Խաղերը սկսուեցան ժամը 15:00 էն ուր աւարտուեցաւ ժամը 18:00ին , օրուայ 

մարզական յանձնախումբի Եղբ. Ռուբէն Յակոբեան (Դաշտի պատասխանատու) 

մրցաշարը սկսելէ առաջ բարի գալուստ մաղթելով մասնակցող մարզիկներուն , 

փոխանցեց խաղի վերջին օրէնքները , մաղթելով յաջողութիւն բոլորին: Եղբ. Նշան 

Շահինեան եւ Եղբ. Արման Խաչիկեան իրենց մասնակցութիւնները բերին օրուայ 

ձեռնարկին իբր (սեղանի թէնիս) սեղանի դատաւորներ եւ Քոյր Մարիամ Մխիթարեան 

եւ Քոյր Րիթա Մուրատեան իբր օգնականներ: 

  

 

 

 

 

 

Սեղանի թէնիս ի խաղերը աւարտին սկսուեցաւ բադմինտոնի մրցաշարերը ուր 

մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ էն (Քոյր Մարիամ Մխիթարեան եւ Քոյր Րիթա 

Մուրատեան)  , Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ. (Եղբ.Կարօ կարապետեան  եւ Քոյր Սեզա Շուքրի ) 

եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ էն («Եղբ. Արա եւ Քոյր Նինա» Ասլանեանները): Առաջին խաղը 

տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի միջեւ ուր Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ. 

յաղթանակի արժանացաւ երկու փուլով: Երկրորդ խաղը տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. 

Ալմելօի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմի միջեւ ուր Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ յաղթանակի արժանացաւ 

երկու փուլով: Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմի եւ Հ.Բ.Ը.Մ. վերջի մրցաշարի խաղը տեղի ունեցաւ 

յաջորդ օրը մարզահանդէսի սրահին մէջ: Մրցաշարին խաղերու դատաւորները եղան 

Եղբ.Գարլօ Մուշեղեան (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ) եւ Քոյր Սեզա Շուքրի (Հ.Բ.Ը.Մ.): 

 

 

 

 

 

 

  

        Բասկեդբոլի խաղերը ընդմիջեցին բադմինտոնի խաղերուն. բասկեդբոլի առաջին 

խաղը  տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմի միջեւ , ուր Հ.Մ.Ը.Մ. 

Առնհեմ յաղթանակի արժանացաւ :Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի եւ Հ.Բ.Ը.Մ. միջեւ տեղի ունեցած 

խաղին, Հ.Բ.Ը.Մ. Արժանացաւ յաղթանակի :Եղբ. Հովհաննէս Յովհաննէսեան, Եղբ. 

Նշան Շահինեանի մասնակցութեամբ օրուայ բասկեդբոլի մրցաշարի խաղերուն 

դատաւորներն էին:  

Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմի եւ 

Հ.Բ.Ը.Մ. վերջի մրց- 

աշարի խաղը տեղի  

ունեցաւ յաջորդ օրը  

մարզահանդէսի  

սրահին մէջ:  
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 Մրցաշարքերու աւարտին հարկաւոր էր շուտով գնալ Ալմելօի քաղաքին մէջ (Sport 

Park Almelo) գտնուած  մարզադաշտը , ուր ժամը 20:00էն սկսուեցաւ սրահի 

ոտնագնդակի խաղերու մրցաշարը. ի մասնակցութեամբ,  Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ , Հ.Մ.Ը.Մ. 

Սոտեթալիա, Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ, Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ, Հ.Բ.Ը.Մ. , Երեւան եւ Կիլիկիա 

Միութիւնները: մասնակցողները բաժանուեցան երկու խումբերու. մրցակցութիւնը 

հետաքրքիր բարձր մակարդակի էր: Երորդ հանգրուանին բարձրացան Ա. խումբէն 

Հ.Մ.Ը.Մ. Սոտեթալիա եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ իսկ Բ. Խումբէն Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ եւ Հ.Մ.Ը.Մ. 

Ալմելօ :Երկրորդ փուլի եւ վերջին (փակման) խաղերը տեղի ունեցաւ մարզահանդէսի 

օրը: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի սրահին մէջ մրցաշարքերուն եւ սրահի  

ոտնագնդակի դաշտերուն մէջ մասնակցող խմբերու  

քաջալերուելու եւ ներկայացուցիչներու թիւը գնահատելի  

հետաքրքրական էր :  

 Շաբաթ Նոյեմբեր 26, 2016թ. ի Առաջնորդ Հորը եւ  ներկաներու 

մասնակցութեամբ . Տէրունական աղօթքով բաց յայտարարեցին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի 

մարզական եւ սկաուտական մարզահանդէսը , ուր ետք մէկ վայրկեան ոտնկայ 

(ներկաները) ի յարգանք պարգեւեցին նահատակներուն: Ձեռնարկին յայտագրի 

առաջին միջոցառումը եղաւ Դրօշակներու բարձրացման արարողութիւնը ուր (այս 

տարի կ՝զուգադրուէ Հ.Հ. եւ Լ.Ղ.Հ. 25 հռչակման եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի հիմնադրութեան 

20  տարելիցերու) բարձրացուեցաւ Նեդռլանտական Թագաւորութեան, Հ.Հանրապ-

ետութեան, Լ.Ղ.Հանրապետութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրօշակները. Արարողութեան 

աւարտին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի ատենապետը (Եղբ. Սարգիս Տէր 

Ղազարեան ) փոխանցեց միութեանս վարչութեան խօսքը. ներկաներուն  



Նոր Ճրագ  Գ.Տարի : Թիւ 1 

22 

ողջոյնելէ ետք նա նշեց (Ներկաներուն) Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօի կ՝ներկայացնէ 
Հ.Մ.Ը.Մ. ընտանիքի մի փոքր խորիզ մը. շարունակելով (Տարիներ շարունակ նա 
դարձաւ հոլանտահայ միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու 
համագործակցութեամբ. մի գործօն եւ կենդանի օճախ . թէպէտ փոքրաթիւ բայց 
ամուր եւ կենդանի) , աւելացրեց (Տարիներ շարունակ միութիւնս հարուստ եղած է, 
իր գործօն յանձնախումբերով եւ համակիրներով. որոնք որեւէ ջանք չեն խնայած 
միութեանս ծրագիրներու իրականացման: նրանք հիմնական մաս կազմեցին  

միութեանս պատմութեան մէջ ուր մենք այսօր, հպարտ ենք մեր պատմութիւն-
ով).նա աւարտեց իր խօսքը (անդրադառնալով մարզահանդէսի հիմնական նպա-
տակներէն մէկն է համախմբել մարզիկներ եւ սկաուտներ փոխադարձ յարաբեր-
ութիւնները ամրացնելու նպատակով): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եղբ. Ատենապետի խօսքը աւարտին Առաջնորդ Հայրը ներկաներուն 

փոխանցեց  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ուղղուած 

օրհնութիւնները եւ բարեմաղթանքները Միութեանս հիմնադրութեան 20 ամեայ 

առթիւ եւ օրուայ մարզահանդէսի ներկաներուն .մաղթելով  խաղաղ եւ երջանիկ 

տարի աւարտին: 

Առաջնորդ Հայրը հայրապետական օրհնութիւններով իր պատգամը 

փոխանցեց երիտասարդութեան . անդրադառնալով ազգիս փրկութեան խորհուրդը 

նա մեր ինքնութեան շարունակութիւնը է (Սփիւռքի) օտար ափերի վրայ, ուր նման 

մարտահրաւէրը ոչ միայն Եկեղեցու պարտականութիւնն է այլ նման 

յանձնարարութիւնները իւրաքանչիւր անհատին (առանց տարիքի խտրութեան) 

կամ կազմակերպութիւններու պատասխանատուութիւնն են. Իր խօսքը աւարտեց 

(կեցցէ Հ.Մ.Ը.Մ.ը, կեցցէ Ալմելօի Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր մարզիկներով, սկաուտներով եւ իր 

ժողովուրդով) խօսքերով:  
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 Ատենաբանութիւններէ ետք սկսուեցաւ սկաուտական յայտագիրը ուր 

Մուկլիկներուն փողկապներ փոխանցումէ ետք սկսուեցաւ Գայլիկներու , Արի եւ 
Արենուշներու խոստումներու արարողութիւնները . ապա  Վարիչ Առաջնորդի 

աստիճանի փոխանցում ,Սկաուտական տողանցք, Մարզական խումբերու տողանցք 
Եւ աւարտուեցաւ Սկաուտական քայլելու ցուցադրումով եւ սկաուտական խաղերով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Սկաուտական յայտագրի աւարտին սկսուեցաւ մարզական յայտագիրը ուր 

շարունակուեցաւ սրահի ոտնագնդակի մրցաշարի երկրորդ եւ վերջին փուլերու 

եզրափակիչ խաղը աւարտուեցաւ (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ vs Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ) Հ.Մ.Ը.Մ. 

Ալմելօ ի յաղթանակով . իսկ Բադմինտոնի մրցաշարի եզրափակիչ խաղը 

աւարտուեցաւ (Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ vs Հ.Բ.Ը.Մ. )  Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ յաղթանակով եւ 

Բասկետբոլի մրցաշարի եզրափակիչ խաղը աւարտուեցաւ (Հ.Մ.Ը.Մ. Առնհեմ vs 

Հ.Բ.Ը.Մ. )  Հ.Բ.Ը.Մ. խումբի յաղթանակով: 
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 Փոքրիկներու սրահի ոտնագնդակի խաղերուն մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ. 

Ալմելօի 3 խումբեր յաւելեալ Կիլիկիա միութենէ խումբ մը , որոնց  մրցաշարը 

հետաքրքիր մթնոլորտ խանդավառեցին ներկաներուն:  

 Մարզահանդէսի մասնակցող մրցաշարքերու մարզիկներու մեդալներու 

բաշխումը տեղի ունեցաւ Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ 

կուլպենկեան սրահին ներս ուր հոն ներկայ գտնուեցան բոլոր խումբերու 

ներկայացուցիչները եւ մարզիկները: Մեդալներ ստացան բոլոր մասնակցողները 

երկօրուայ մարզաշարքերուն պարտութեան ենթարկուողները միայն 

մարզահանդէսի եւ օրուայ խրախճանքին բացականներն էին իսկ բոլոր 

մարզիկները եւ ներկաները յաղթանակի մեդալներու արժանացան:  
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Փոխանցուեցաւ եւս (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ մեկուսի շրջանի հիմնադրութեան 20-րդ 

ամեակի) յուշանուէրներ խմբերու ներկայացուցիչներուն: 

 Բարձր տրամադրութիւններով եւ ճոխ ելոյթով խրախճանքը աւարտուեցաւ 

Քոյր-Եղբայր ները իրարմէ հեռացան հաւատարիմ ըլլալով յաջորդ տարին եւս 

հանդիպելու են իրար այլ մասնաճիւղերու մասնակցութեամբ:   

Հ.Մ.Ը.Մ.  Ալմելօ Մեկուսի  
Շրջան 
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   Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 2016 թ. 

Չորրորդ եռամսեայ իրականացուած իրադարձութիւնները 

(Հոկտեմբեր- Նոյեմբեր- Դեկտեմբեր) 
  

 1 Հոկտեմբեր- Յարաբերական (Հենկլօ)  

Համագործակցութեամբ Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Եկեղեցու վարչութեան հետ կազմակերպուեցաւ Հենկլօ 

քաղաքին մէջ (Սեպիլ)ի երգահանդէս: 

 3 Հոկտեմբեր -Յարաբերական (Ալմելօ) 

Հանդիպում Հ.Յ.Դ. Արամ Մանուկեան կոմիտէ ին հետ ուր 

քննարկուեցաւ նախորդ եւ յաջորդ շրջաններու փոխադարձ 

աշխատանքներու ոճը: 

 10 Հոկտեմբեր – Յարաբերական (Դան Հախ) 

Միութիւնս իր մասնակցութիւնը բերաւ Հայ Դատի եւ Հոլանդահայ 

Կազմակերպութիւններու Համագործող 

կազմակերպութիւններու .կազմակերպուած համագումարին (Թէման: 

պատրաստութիւններ 2017 թ. Ապրիլեան միջոցառումներուն):  

 28 Հոկտեմբեր Մարզական  

Միութեանս սրահի ոտնագնդակի խումբը հանդիպում ունեցաւ (Tegenpartij De.1 ) 

խումբին դէմ . որը աւարտուեցաւ 6-6 արդիւնքով 

 27-29 հոկտեմբեր –Յարաբերական (Կիպրոս – Նիկոսիա) 

Մասնակցութիւն ՀՄԸՄ-ի միջդիւանական 9-րդ խորհրդաժողովին` 

կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան, հիւրընկալութեամբ 

Կիպրոսի ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութեան եւ մասնակցութեամբ միութեան 

համահայկական կառոյցի 7 Շրջանային եւ 12 Մեկուսի վարչութիւններու 40 

ներկայացուցիչներու: 

 4 Նոյեմբեր Մարզական (Ալմելօ) 

Միութեանս սրահի ոտնագնդակի խումբը հանդիպում ունեցաւ (De Lutte/Plexat 1 ) 

խումբին դէմ . որը աւարտուեցաւ 7-8 արդիւնքով 

 11Նոյեմբեր Մարզական (Ալմելօ) 

Միութեանս սրահի ոտնագնդակի խումբը հանդիպում ունեցաւ (TVO ) խումբին 

դէմ . որը աւարտուեցաւ 5-9 արդիւնքով 

 13 Նոյեմբեր 2016թ.ին Անդամական 

Ալմելօ մեկուսի շրջանի սրահէն ներս,տեղի ունեցաւ միութեանս 2016թ.ի առաջին 

անդամական խորհրդատու ժողովը : 

 13 Նոյեմբեր Յարաբերական (Ալմելօ) 

Ալմելօ ի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ Գուլպենքեան սրահին մէջ 

միութիւնս մաս կազմեց Տէր Մաշտոց քահանայ Պաղտասարեանի 5 ամեայ ի եւ 

Ս.Մեսրոպ Մաշտոց Կիրակնօրեայ դպրոցի տնօրէն Պր. Մանուկ Մկրտիչեանի 10 

ամեայ ծառայութեան յոբելեաններու միջոցառումին: 

 18Նոյեմբեր Մարզական (Ալմելօ) 

Միութեանս սրահի ոտնագնդակի խումբը հանդիպում ունեցաւ (EBZV`85 ) 

խումբին դէմ . որը աւարտուեցաւ 4-1 արդիւնքով  
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 8Դեկտեմբեր  Մարզական (Ալմելօ) 

Միութեանս սրահի ոտնագնդակի խումբը հանդիպում ունեցաւ (DZVV ) խումբին 

դէմ . որը աւարտուեցաւ 9-2 արդիւնքով 

 10 Դեկտեմբեր Յարաբերական (Ալմելօ) 

Մասնակցութիւն Արամ Մանուկեան Կոմիտէի կողմէ կազմակերպուած Հ.Յ.Դ. 

հիմնադրութեան 126 ամեակին (որը տեղի ունեցաւ Ա.Ս.Գ.Լ. Եկեղեցւոյ Գալուստ 

Կուլպենգեան սրահին մէջ): 

 17 Դեկտեմբեր Միութենական (Տօսլտօրֆ) 

Կազմակերպուեցաւ Պտոյտ դէպի Գերմանական Դօսլդօրֆ քաղաքը 

 25-26 Նոյեմբեր Միութենական (Ալմելօ) 

Միութիւնս կազմակերպեց իր տարեկան (երկօրեայ) 20-րդ մարզական եւ 

սկաուտական մարզահանդէս 

 15 Դեկտեմբեր Սկաուտական (Ալմելօ) 

Միութեանս Սկաուտները մաս կազմեցին Հ.Հ.Սփիւռքի նախարարութեան 

նախաձեռնուած (Դու ինչ էս անում Ղարաբաղի համար) ծրագրին: 

 23 Դեկտեմբեր Միութենական (Ալմելօ) 

Կաղանդի տօների առթիւ կազմակերպուեցաւ Պինկօ –ի ձեռնարկ 

 25 Դեկտեմբեր Յարաբերական (Ալմելօ) 

Ալմելօի Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ Գալուստ Կուլբենկեան սրահին մէջ 

Ա.Ս.Մ.Մ.Կիրակնօրեայ դպրոցի հետ համագործակցութեամբ կազմակերպուեցաւ 

մանուկներու կաղանդի հանդէս: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 
 
«ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ (ՄԱՐԶԻԿ) .ԱՄՈՒՐ  ԿԱՄՔՈՎ 
-Պատգամաւորական 11րդ Ընդհանուր ժողովին որդեգրուած 
կանոնագրային բարեփոփոխումներ. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ի Ոտնագնդակի (Ա) Խումբը 
-Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար»  
-Տէր Մաշտոց քահանայ Պաղտասարեանի 5 ամեայ եւՊր. Մանուկ 
Մկրտիչեանի 10 ամեայ ծառայութեան յոբելեաններու միջոցառումը 
-2016թ.ի առաջին անդամական խորհրդատու ժողովը 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Սոտեթալիա յի այցելութիւնը 
-ՀՄԸՄ-ի միջդիւանական 9-րդ խորհրդաժողով 
-Կիպրոսի ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի Սկաուտական Հանդիսութեան 
Ներկայութիւն 
-Միջ Դիւանական 9-րդ խորհրդխժողով եւ (Քոյր- ԸԵղբայր)ական 
մտերմնութիւնները 
-Վարդգէս Մահտեսեան 
-Հանդիպում 
-Սկաուտական Գիտելիքներ 
-Արծուիկներու Քայլերգ. 
-Վա՜յ վա՜յ  կղզիէն . Լուրեր    
-Բիւզանդ Թորիկեան    
-Տօնական Շնորհաւորանքներ 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 20-րդ մարզական եւ 
սկաուտական տարեշրջանային մարզահանդէսը 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի 2016 թ. Չորրորդ եռամսեայ 
իրականացուած իրադարձութիւնները 
(Հոկտեմբեր- Նոյեմբեր- Դեկտեմբեր) 
-Բովանդակութիւն 

Հասցէ    . Adres  :  welgelegen 8 . 7608 JZ - Almelo 
Կայք էջ . Website  :  homenetmenalmelo@yahoo.nl  

Facebook    :  Batil Bozizyan (Homenetmen Almelo) 


