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«ՄԱՐԶԻԿ»Ի ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆՆԵՐ Թիւ 408 
ՄԷԿ ՎԱՅՐԿԵԱՆ ՅՈՏՆԿԱ՛ՅՍ  

 Յարգանքը հազար ձեւ ունի։ Ձեւերէն մէկն ալ յետ-մահու  

յարգանքն է անոնց, որոնք կեանք մը ամբողջ նուիրաբերած են  

իրենց միութեան եւ ժողովուրդին։ Տքնած են, վազվզած են, միտք ու 

 հոգի մաշեցուցած են, առողջութիւն սպառած են՝ իրենց  

կենդանութեան մնալով շուքի եւ լուսանցքի մէջ։ 

 Խօսքը խոնարհներուն մասին է, որոնք պատմութեան էջերուն  

հազիւ յիշատակութեան մը արժանացած են։ Տարիներով լուռ ու մունջ ծառայած են՝ 

առանց սակայն օրին մէկը բեմերու մարդ ըլլալու։ Յանձնախմբային թէ վարչական 

հազարումէկ աշխատանք կատարած են՝ առանց անպայման ծափ ու գնահատանք 

ստանալու, միակ վարձատրութիւն ունենալով բարոյական գոհունակութիւնը, տալո՛ւ, 

ուրիշին օգտակար դառնալու մարդկային վսեմ զգացումը։ 

 Շատ են նմանները մեր կեանքին մէջ։ Ծանօթ-անծանօթներ են անոնք։ Իրենց 

կենդանութեան շրջապատը յաճախ չէ նկատած, որ ինչպիսի՛ արժանիքներու տէր են 

անոնք, որովհետեւ անոնց գործը ստուերի մէջ ձգած է անձը։ Անոնց անդարձ 

մեկնումէն ետք միայն՝ մարդիկ անդրադարձած են, թէ ինչպիսի՜ վաստակ կերտած են 

անոնք եւ ինչքա՜ն հետք ու դրոշմ ձգած են իրենց շրջապատին մէջ։ 

 Դժուար է թուել նմաններու նկարագրային բոլոր բարեմասնութիւնները՝ 

համեստութենէն մինչեւ կարգապահութիւն, խոնարհութենէն մինչեւ 

անշահախնդրութիւն, եւ դեռ աւելին։ Անոնց կեանքը իբրեւ դասագիրք կրնայ ծառայել 

յետնորդներու, մինչ իրենք զոհաբերութեան մէկական ուսուցիչներ կրնան ըլլալ 

տարբեր սերունդներու։ 

 Նմաններով հարուստ է Հ.Մ.Ը.Մ.ը, որ գիտէ յարգել զանոնք, մանաւա՛նդ 

հանդիսաւոր ժողովներէ եւ ձեռնարկներէ առաջ, երբ մէկ վայրկեան յոտնկայս 

լռութեան կը հրաւիրէ ներկաները՝ յիշելու եւ պատուելու իր վաստակաւորները, որոնք 

անցեալին մեզի հետ էին, բայց այսօր չկան։ 

 Վայրկեան մը յոտնկայս լռութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. կը հաստատէ, որ ինք ներկայի մէջ 

գործող կազմակերպութիւն մը չէ միայն։ Ներկան ծնած է անցեալէն, ուր անթիւ 

նուիրեալներ գործած են ,հսկայ նուիրմանե կամքով, Եռագոյն դրօշը բախտաւոր օր 

մը ,հայրենի լերանց հեռագոյնե կոթողելու տեսիլքով։ 

 Առանց այդ կամքին ու տեսիլքին Հ.Մ.Ը.Մ. գոյութիւն պիտի չունենար այսօր։ 

Կամքի ու տեսիլքի մարդիկն էին, համոզումի եւ գաղափարի Հ.Մ.Ը.Մ.ական խենթերն 

էին, որոնք այս միութեան 100-ամեայ փառքը կերտեցին։ Անոնք արժանի են միշտ 

յիշուելու, որպէսզի նորերը արդար հպարտութիւնը ապրին անոնց հարազատ 

ժառանգորդները ըլլալու։ Անոնց սկսած գործը շարունակելու։ 

 Վայրկեան մը յոտնկայս լռութիւնը թելադրանք է միաժամանակ, ազգային-

միութենական մեր կեանքի կարեւոր առիթներուն, որեւէ աշխատանքի ձեռնարկելէ 

առաջ, մտքով ու հոգուով պահ մը ըլլալու անոնց հետ, որոնք իրենց սեփական 

օրինակով ուղեցոյց կը հանդիսանան մեզի։ Ուժ եւ կորով կը ներշնչեն ընկրկումի եւ 

փորձութեան մեր պահերուն։ Վայրկեան մը լռութիւնը, այս պարագային, կրնայ 

բաւարար չըլլալ յիշելու միութեան բոլոր երախտաւորները, անոնք՝ որոնց հետ 

գործակցելու բախտն ու պատիւը ունեցած ենք եւ անոնք՝ որոնց մասին լսած կամ 

կարդացած ենք պարզապէս։ 
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 Վաստակաւոր մը յետ-մահու յարգել կը նշանակէ հեղինակութիւն  

մը մեծարել ու արժեւորել։ Կը նշանակէ՝ մեծութիւն մը յարգելով  

նախ ինքզի՛նք յարգել։ Յարգանքի այս արտայայտութիւնը արդիւնք 

 է Հ.Մ.Ը.Մ.ական դաստիարակութեան, վարուելակերպի եւ 

 կեցուածքի։ Հետեւաբար, արժէք է ան։ Հ.Մ.Ը.Մ. 100 տարի 

 բարձրացած է յարգանքով եւ անով արժեւորած է ինքզինք։ Ի՞նչպէս 

 կարելի է բարձրանալ-բարձրացնել առանց յարգանքի։ 

 Վաստակաւորներու յարգանքը, անկասկած, յարգանք է նաեւ միութեան 

պատմութեան։ Ուխտ եւ յանձնառութիւն է այդ պատմութեան տէ՛ր կանգնելու եւ 

անոր թաւալքին մասնակցելու, այնքան ատեն որ այդ պատմութիւնը կանգ չէ 

առած։ Վկա՛յ նոյն այդ պատմութիւնը. Պոլիսէն մինչեւ Պուրկաս, Պէյրութէն մինչեւ 

Պըրպէնք եւ Պուէնոս Այրէս, Հ.Մ.Ը.Մ.ի առաքելութիւնը անխափան կը 

շարունակուի՝ այնքան ատեն, որ աշխարհի վրայ մէկ հատիկ հայ կայ։ 

 Հ.Մ.Ը.Մ. կը շարունակէ գործել ,Պատուաբեր անցեալէն՝ յաղթական 

ապագայե նշանաբանով, 100-ամեայ փորձառութեամբ եւ այն խոր համոզումով, 

որ վայրկեան մը յոտնկայս լռութիւնը ապրուած կեանքի մը բազմամիլիոն 

վայրկեաններէն տարբեր վայրկեան մըն է, որովհետեւ ան իր մէջ կը խտացնէ 

միութեան բիւր-բիւրաւոր խոնարհներուն ադամանդեայ արժէքով քրտինքը։ Ու 

նաեւ՝ 

 Կը խտացնէ գաղափարանուէր ծառայութիւնը Շաւարշ Քրիսեաններու, 

Յովհաննէս Հինդլեաններու եւ Գրիգոր Յակոբեաններու։ 

Կը ներկայացնէ անսահման նուիրաբերումը Նշան Թիւսիւզեաններու, Յովհաննէս 

Շահինեաններու եւ Լուտեր Մասպանաճեաններու։ 

Կը մարմնաւորէ բոլորանուէր զոհաբերութիւնը Վարդգէս Տէր 

Կարապետեաններու, Բիւզանդ Թորիկեաններու եւ Միհրան Շիմշիրեաններու։ Կը 

խորհրդանշէ անձնուրաց հայրենապաշտութիւնը Վահան Չերազներու, Վարդան 

Բախշեաններու եւ Վիգէն Զաքարեաններու։ 

 Մէկ վայրկեանը ամբողջ մէկ դար կ’ամփոփէ իր մէջ, յարգանքով ապրուած 

դար մը, յարգանքի՛ դար մը, արժանի անպայման յոտնկա՛յս յարգուելու։ 
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Մարզական Յանձնախումբ. 

 Կիրակի 18 Մարտ 2018 թ.ին միութեանս սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

մարզական յանձնախումբի (միութեանս վարչութեան ներկայացուցիչներու հետ) 

խորհրդաժողով . ուր քննարկուեցաւ (21-րդ շրջանի)  մարզական խումբերու 

մրցաշարերուն եւ այլ մասնակցութիւններու տարուած աշխատանքները եւ 

արդիւնքները: 

 21-րդ շրջանի միութեանս սրահի ոտնագնդակի Ա.խումբը կարողացաւ 

լաւագոյն մասնակցութիւն բերել սրահի ոտնագնդակի ( K.N.V.B. ) ԹԻՒԵՆԹԱ 

շրջանի 2017-18 Թ. (Գ.կարգ)ի մրցումներուն .միաժամանակ մարզիկներու 

նախապատրաստական մանուկներու եւ պատանիներու հերթական 

պատրաստութեան աշխատանքները  աղբիւրը եղաւ Ա.խումբի : Բասկետբոլի 

խումբը շարունակելու է իր հերթական փորձերը: Առժամեայ բադմինտոն խումբի 

փորձերը յատուկ պատճառներով դադարած էն ուր նախատեսուած է մօտակայ 

ապագային շարունակելու նորանոր արհեստական կերպարանքով . իսկ սեղանի 

թեինիս փորձերը շարունակելու է : 

 Աղջկանց վոլեյբոլ խումբը շօշափելի առաջընթաց շրջանի մէջ գտնուելու է 

յատկապէս  նոր մարզուհիներ խումբէն ներս մուտք ունենալէ ետք: 

Ներքեւ միութեանս խումբերու փորձերու ժամանակացոյցը 

-Վոլիբոլ       Կիրակի   12:00 էն մինչեւ 13:30. 

-Սրահի ոտնագնդակ (Ա.Խումբ)  Երկուշաբթի  20:00 էն մինչեւ 21:30. 

- Բասկետբոլ      Երեքշաբթի  19:00 էն մինչեւ 20:30. 

- Սրահի ոտնագնդակ (Ա.Խումբ)  Չորեքշաբթի  20:00 էն մինչեւ 21:30. 

- Սեղանի թէնիս     Հինգշաբթի  18:00 էն մինչեւ 20:30. 

- Սրահի ոտնագնդակ (փոքրիկներուն)  Ուրբաթ   19:00 էն մինչեւ20:30. 



Օր Ժամ Խաղավայր Հիւրընկալող Հիւր արդիւնք 

12/1 21:30 Almelo   EBZV 85 7-6 

15/1 22:00 Almelo   De Tegenpartij 1 15- 4 

7/2 20:00 Almelo Almelo Futsal 

Combinatiell 

  3-6 

15/2 20:00 Rijssen Excelsier 315 

Rijssen 

  6-1 

23/2 21:30 Almelo   De Lutte 

Plexat1 

6-3 

9/3 21:30 Almelo   Jong eagles 

Oldenzaal 

12- 4 

16/3 21:00 Deurningen De Tegen 

Party1 

  2-3 

23/3 19:30 Almelo   EZV 3 

Enschede 

7- 6 

 

  

          
  Սրահի  ոտնագնդակի 

Ա.Խումբ 

 

  

 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի սրահի ոտնագնդակի Ա.խումբի 

( K.N.V.B. ) ԹԻՒԵՆԹԱ շրջանի 2017-18 Թ. (Գ.կարգ)ի եռամսեայ 

մրցումներու արդիւնքները: 
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 Հովանաւորութեամբ Ֆրանսայի թեմի Առաջնորդ 

եւ Արեւմտեան եւրոպայի Հայրապետական 

Պատուիրակ Գերաշնորհ Տէր Վահան Եպիսկոպոս 

Յովհանէսեանի եւ համագործակցութեամբ Ալմելօ 

Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ , Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ. 

եան եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանին . Կիրակի 4 

Փետրուար2018Թ.ժամը 13:00ին Ալմելօ Ս.Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Գալուստ Կուլպենկեան սրահին 

մէջ  կազմակերպուեցաւ Ոսկան Երեւանցի ի 

վաւերագրական տեսահոլովակի ցուցադրութիւն: 

 Երեւանցին 1666-1668 Թ. Ամստերդամ քաղաքին 

մէջ տպագրել է Հայերէն Աստուածաշունչի մատեանը. 

Որը կ՝համարուի հայ հին տպագրութեան լաւագոյն 

նմուշներէն մէկը: Նա տպագրած է նաեւ.- 

-1664-1665Թ.. Շարակնոց .Յամսդէլօտամ. 

-1666 Թ. Քերականութիւն . Ամստերդամ. 

-1666 Թ. Աստուածաշունչ , Ամստերդամ. 

-1667 Թ. Մաշտոց, Յամսթէլօտամ. 

-1668 Թ. Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց , Յամսթէլօտամ. 

-1669 Թ. Առաքել Դավրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, Յամսթէլօտամ. 

-1669 Թ. Շարակնոց Յամսթէլօտամ. 

-1673 Թ. Սաղմոսաց Դաւթի Մարսիլիա. 
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 Հովանաւորութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան կազմակերպութեամբ 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի Սկաուտական խմբապետական կազմին,  Կիրակի 11 

Փետրուար 2018 թ. ին տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի  հիմնադրութեան 100 Ամեակի 

տարելիցին նուիրուած «Հայ Սկաուտի օր»ուան տօնակատարութիւն: 

 Ըստ միութեանս խմբապետական կազմի (ամէն տարուայ աւանդական թարցած) 

ուխտաշխատանքին , այս տարի եւս  շաբաթ 10 Փետրուար 2018թ.ին միութեանս 

սկաուտները Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ մաքրութեան աշխատանքները կատարեցին  

(բոլոր սկաուտները  որեւէ ճիք չխնայեցին մաքրութեան  ուխտաշխատանքին), որուն 

աւարտին սկաուտները շարունակեցին իրենց նախապէս ծրագրուած աշխատանքները 

Եկեղեցւոյ (Գալուստ Կուլպենկեան) սրահին մէջ: 
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 Կիրակի Փետրուար 11, 2018թ.ին միութեանս սկաուտները  

մասնակցեցան օրուայ պատարագի արարողութեան . ուր ետք նրանք  

հպարտօրէն աշխուժ կանգնած Եկեղեցւոյ  սրահի մուտքին դիմաւորեցին  

օրուայ հիւրերուն. հօն խանդավառ մթնոլորտ մը կը ցնծար բոլոր տարիքի 

 մասնակցող սկաուտներուն:  
 
 
 
 
 
 

 

 Պաշտօնական Հիւրեր ներկայ գտնուեցան Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ 

վարչութեան , Արամ Մանուկեան Կոմիտէի , Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ. ան եւ այլ 

հոլանտահայ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հանդիսութեան բացումը կատարուեցաւ դրօշակներու սրահէն ներս մուտք 

ունենալէ ապա Նեդռլանտական Թագաւորութեան, Հայաստանի Հանրապետութեան  

(Օրհներգերը) եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի քայլերգ է հնչուելէ ետք: 

 Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ.Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տէր Մաշտոց  քահանայ 

Պաղտասարեան փոխանցեց ներկաներուն իր հայրապետական օրհնութիւնները  ուր 

ետք (ներկաներու մասնակցութեամբ) Տէրունական աղօթքով յայտարարուեցաւ  

օրուայ ձեռնարկի յայտագրի բացումը:  
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 Քոյր Փաթիլ Տատուրեան ներկաներուն ողջունեցնելէ ետք, փոխանցեց 

ներկաներուն միութեանս վարչութեան խօսքը նշելով  (Սիրելիներ՝ 
Հայրենակիցներ քոյրեր եւ եղբայրներ . միութեանս սկաուտական 
խմբապետական կազմը.  Հ.Մ.Ը.Մ. Կեդրոնական Վարչութեան 
հովանաւորութեամբ.  Ալմելօի Ս.Գ.Լ. Եկեղեցւոյ «Գալուստ  
Կուլպենկեան» սրահին մէջ կ՝նշէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան  
100 ամեակի առթիւ նուիրուած. հայ սկաուտին օրը: ) շարունակելով 
(Մեր Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ փետրուար ամիսը  
ազգային տօներու , աւանդութիւններու , հերոսական  
սխրանքներու եւ քաջագործութիւններու ամիս է: եւ ի մանաւանդ 
 այս տարի 2018թ.ը.  ուր կը զուգադիպուեն -Հայաստանի Առաջին 
Հանրապետութեան հռչակման 100 ամեակը (որը հիմնական դեր 
ունեցաւ), Հ.Մ.Ը.Մ. ի հիմնադրութեան 100 ամեակին:Փետրուարին  
է, որ կը նշենք Վարդանանց  հաւատքի ու գոյատեւման  
հերոսամարտը, փետրուարն ապստամբութեան հերոսներու  
աննկուն կամքն ու աննահանջ երթը, ինչպէս նաեւ 2018թ.է   
երեսուն տարիներ առաջ սկիզբ առած, հայ ժողովուրդի արդի  
պատմութեան ամէնէն փառաւոր էջերէն մէկը` Արցախի ազատագրումը: Այս 
բոլորը փետրուարին են, եւ ապա Հայ սկաուտի օրն ալ փետրուարին է: ) Քոյրը 

աւարտեց իր խօսքերը նշելով թէ (Միութեանս համար Հայ սկաուտին օրուան  
սկաուտական հերոսական եւ հայրենասիրական գործունէութիւնները կը 
միանան  ծառայասիրութեան, օգնութեան եւ մարդասիրութեան հոսանքներուն: 
վերանորոգելով  խոստումը  հաւատարիմ մնալ Հայրենիքի ազգային 
արժէքներուն միութեանս բարձրացիր բարձրացուր նշանաբանով: )   
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 Օրուայ ձեռնարկին արտասանուեցաւ եւ երգուեցաւ  Փետրուարեան ապստամբ-

ութեան, Վարդանանցի, Արցախի ազատագրման եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Հիմնադրութեան 100 

ամեակի կապակցութեամբ վկայութիւններ եւ  արտասանութիւններ. Օրուայ ձեռնարկ-

ին եւս  պատուեցաւ (միութեանս 20-րդ շրջանի սկաուտական խմբապետ )Եղբ. Ճաք 

Մատաղուտողեան միութեանս վարչութեան կողմէ պատրաստուած  յուշանուէրով:  

 

 

 

 Եղբ.Սեւան Կորկիսեան (Միութեանս սկաուտական կազմի խմբապետ) 

փոխանցեց ներկաներուն Հայ սկաուտութեան 1918 Թ.է սկսեալ պատմական 

հանգրուաններու  ընթացքը եւ Հայ սկաուտի օրուայ պատգամը: Կանխուած 

հանգամանքներու քահանայի բացակայութեան պատճառով , միութեանս սկաուտ-

ները (Սկաուտական ճաշակեցու ով) օրհնեցին օրուայ ձեռնարկին միութեանս 

սկաուտական օժանդակ յանձնախումբի կողմէ պատրաստուած ճաշապուրը: 
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    Վարձքդ կատար Եղբ. Ճաք Մատաղուտողեան 
    30 տարուայ սկաուտական տարազաւորէ ծառայութիւնէ ետք,   

       միութեանս նախկին մասնաճիւղի խմբապետ Եղբ. ՃաքՄատաղուտողեան 

            հեռացաւ միութեանս սկաուտական դաշտային ծառայութիւնէ: 

    Հրաժեշտի հանդիպումը տեղի ունեցաւ Կիրակի 14 Յունուար 2018թ. 

              սկաուտական պարբերական ժողովներու ժամանակ. Ուր միութեանս                

                վարչութեան եւ միութեանս Սկաուտական խմբապետական կազմի  

     ներկայացուցիչները փոխանցեցին Եղբ. Ճ.Մատաղուտողեանին 

յուշանուէրներ. Որու աւարտին տեղի ունեցաւ գնահատելի փոխադարձ ելոյթներ: 

 Հանդիպումը աւարտուեցաւ Միութեանս Սկաուտական օժանդակ Յանձնա-

խումբի ,սկաուտական խմբապետական կազմի եւ վարչութեան ներկայացուցիչներու  

մէկ սեղանի շուրջ հաւաքուած մաղթեցին եղբօրը ջերմ առողջութիւն եւ առաջընթաց 

յաջողութիւններ: 

 Կիրակի 11 Փետրուար 2018թ.ի Հ.Մ.Ը.Մ.ի  հիմնադրութեան 100 Ամեակի տարելիցին 

նուիրուած «Հայ Սկաուտի օր»ուան տօնակատարութեան ձեռնարկին, եւս  եղբայրը 

պատուեցաւ միութեանս վարչութեան կողմէ պատրաստուած յուշանուէրով:   

 

 

 

 

 

 

 Եղբ.Ճաք Մատաղուտողեան՝ Ծնած է 1967 Թ. Պաղտատ Իրաք . իր հիմնական  

ուսումը ստացած է Մայրաքաղաքի Հայոց ազգային վարժարան ապա երկրորդական 

ուսումը կ՝ստանայ պաղտատի պետական վարժարաններէն ներս. Նա  իր ուսումը կ՝ 

շարունակ Պաղտատի Արհեստական Ինստիտուտի Էլեկտրոնիկան մասնագիտութեան 

ճիւղը: 

 

 

 

 

 

 

 Եղբայրը փոքր տարիքէն (իբր Մատաղ ուտողեան Ընտանիքի անդամ) յաճախած  

եւ մեծացած է Պաղտատի Հ.Մ.Ը.Մ. ուր 1988 Թ.է սկսեալ մաս կազմած է Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

սկաուտական շարքերէ ներս .  իր ծառայութեան ընթացքին տիպար սկաուտի  

օրինակներէն  մէկն  շարքերէն ներս  ընդգրկելով փոխ տասնապետէն մինչեւ  

խմբապետի աստիճանները :  

 

 

 



Վա՜յ վա՜յ  կղզիէն . Լուրեր       

 Եւս կ՝շարունակուի մեր կղզու եռամսեայ մտաւորականներու եւ 

գիտնականներու ժողովները . այս անգամուայ ժողովը տեղի ունեցաւ 

աւելի բարձր միջազգային հետաքրքրական մակարդակի թեմայով: 

 Ժողովին քննարկուեցաւ (Մեր կղզու բնակիչներու սոցիալական 

լրատուամիջոցներով հետաքրքիր քաղաքական ուսումնասիրութիւն-

ներու  եւ վերլուծումներու ապացուցեցուած պատճառով ) Մ.Ա.Կ.ի եւ 

Եւրոմիութեան  կազմակերպութիւններու (մեր իմաստուններու) 

օգտագործուելու կարելիութիւնը համաշխարհային քաղաքական եւ 

տնտեսական ռազմավարական ծրագիրներու իրականացման 

հնարաւորութիւնը  յանուն աշխարհին: 

 Իրօք նշանակելու եմ թէ քննարկումները  վերոյիշեալ թեման չէր այլ 

հետաքրքրող  հարցերն էին (մենք չունինք որեւէ հասարական անձեր  
բոլորն ալ  քաղաքական գործիչներ են ) արդեօք այսքան խելացի 

քաղաքական գործիչներ ունինք ինչու.- Մեր կղզու մէջ ականատեսեալի է  

քաղաքական անկայութիւն: 

 Այս անգամ հպարտօրէն կխոստովանիմ իրօք տարօրինակ աշխարհ 

եւ ոչ թէ տարօրինակ ժողովուրդ!!!!!!!! 
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 1998 Թ. ին կամքէ անկախ երկրի տագնապ կացութեան պատճառով նա իր 

ընտանիքին հետ կ՝տեղափոխուի Հոլանտա (ըստ իր գերդաստանի անձնանուէր եւ 

ազգային բարձր զոհաբերութեան ոգիով) կշարունակէ Հ.Մ.Ը.Մ. ական անձնանուններ  
 
 
 
 
 
 
 
 

առաքելութիւնը այս անգամ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ ին մէջ. Նա որեւէ ճիք չխնայեց Ալմելօ ի 

սկաուտական շարքերու զարգացման աշխատանքներուն: 

  

 Վարձքդ կատար Եղբ. Ճաք Մատաղուտողեան 
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 Նոր Տարուայ եւ Ս.Ծննդեան տօներու առթիւ միութեան վարչութիւնը  

(ի մասնակցութեամբ 750 անդամներու եւ համակիրներու ներկայութեամբ ) 

Մարդին Մկրտիչեանի մասնակցութեամբ  Հոլանտական Հենկլօ քաղաքին 

մէջ կազմակերպեց ընտանեկան պարահանդէս: 

Լուսանկարներ .-  
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15 

 Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 2 



  

16 

 Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 2 

  
         
 
 
     
-ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏԻ ՕՐ  

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտները Վարդանանց սերունդի  

ասպետական ոգիէն ներշնչուած, հինէն ի վեր Վարդանանքը  

յայտարարած են Հայ Սկաուտի Օր։ 

 Այդ օրը պաշտօնապէս հաստատուած է Փետրուար 1982-ին,  

համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետական առաջին համագումարին, Աթէնք։ 
 
 

-Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏՈՒԹԻՒՆԸ 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութիւնը անբաժան մասն է Միութեան ընդհանուր 

կառոյցին եւ անոր անդամները կը կոչուին Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներ։ 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութեան նպատակն է՝ 

   Ա. պատրաստել ամուր նկարագրի եւ բարոյական բարձր արժանիքներու տէր, 

հաւատաւոր եւ անձնուէր հայեր՝ ծառայելու ազգին եւ հայրենիքին ու նուիրուելու 

հայ ժողովուրդի ձգտումներու իրագործումին։ 

   Բ. Պատրաստել առողջ, չարքաշ ու արի անհատներ։ 

   Գ. Զօրացնել իրենց մտային կարողութիւնները։ 

  Դ. Զարգացնել իրենց մէջ պարտականութեան, պատասխանատուութեան եւ 

պատուի զգացումները, ինչպէս նաեւ՝ վեհանձնութեան եւ զոհողութեան ոգին։ 

   Ե. Արթնցնել համագործակցութեան, ծառայասիրութեան, ընկերասիրութեան 

ոգին, պատրաստելով տիպար քաղաքացիներ։ 

  

 Առաջադրուած նպատակին հասնելու համար կը դիմուի հետեւեալ 

միջոցներու.- 

   - Հ.Մ.Ը.Մ.ը կը կազմէ սկաուտական խումբեր հայրենիքի եւ գաղութներու մէջ՝ 

իրագործելու համար իր սկաուտութեան նպատակները։ 

   - Սկաուտներու ազգային, քաղաքացիական, ընկերային, սկաուտական 

դաստիարակութեան եւ որակաւոր ու կարող աստիճանաւորներու 

պատրաստութեան համար կը կազմակերպուին դասախօսութիւններ, դպրոց-

բանակումներ, դասընթացքներ, արշաւներ, բանակումներ եւ համագումարներ։ 

   - Ծանօթացնելու համար սկաուտութիւնը եւ տարածելու համար անոր 

նպատակները՝ 

       Ա. կը կազմակերպուին ծնողական հանդիպումներ, հրապարակային 

դասախօսութիւններ եւ ձեռնարկներ։ 

       Բ. Կը հրապարակուին գիրքեր եւ յօդուածներ՝ մամուլով։ 

       Գ. Յատուկ աշխատանք կը տարուի սկաուտութիւնը ծանօթացնելու հայ 

աշակերտութեան։ 
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 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ  , Հ.Մ.Ը.Մ. Միւնիխ 

մեկուսի շրջանի կազմակերպութեամբ  եւ մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի  

( 12 )շրջանային (մեկուսի շրջաններու) ատենապետներու եւ ներկայացուցիչներու 

մասնակցութեամբ , տեղի ունեցաւ Գերմանիոյ Միւնիխ քաղաքին մէջ Հ.Մ.Ը.Մ. 

Եւրոպայի ատենապետներու Գ. Ժողով. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջան 

մասնակցութիւնը տեղի ունեցաւ օրուայ ժողովին Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան 

(միութեանս ատենապետ)ի ներկայութեամբ :   

Կ.Վարչութեան ատենապետ Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան ժողովի մասնակցողներուն  

ջերմ ողջուններով յայտարարեց երկօրեայ ժողովի բացումը . ժողովին ըստ 

նախապատրաստուած օրակարգին (Կեդրոնական վարչութեան անդամներու եւ 

ներկայացուցիչներու ներկայացումէն ետք) զեկուցուեցաւ եւ քննարկուեցաւ 

Միութեան 100 ամեակի նախատեսուած ձեռնարկներու տարուած աշխատանքները, 

Համա –Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ բանակումի , Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ 

մարզախաղերու եւ կազմակերպական (Արխիւային, Նորաստեղծ միաւորներ)ու 

թեմաները: 
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 Քննարկուեցաւ յատկապէս Եւրոպայի մէջ աշխատաոճի  (Սկաուտական, 

Մարզական եւ կազմակերպական ) ճշդումներու թեմաները ուր 

ուսումնասիրուեցաւ .- 

Ա) Սկաուտական  

-Գործունէութիւն եւ բանակումներ 

-Դիմագրաւած դժուարութիւններ 

 

 

 

 

 

 

Բ) Մարզական 

-Համահայկական մարզախաղեր 

-Եւրոպայի մարզական խաղեր -2019էն սկսեալ (առաջարկ – Լոնտոն «Մարտ 

2019 ին 40 ամեակի առիթով»Մարսէլ « 18էն 22 Ապրիլ 2019» 

-Ընդհանրական դժուարութիւններ 

 

 

 

 

 

Գ) Կազմակերպական  

-Շրջաններու մտահոգութիւնները 

-Շրջաններուն մէջ անդամներու աճման կամ պակսեցման արձանագրուած 

թիւերը 

-Նոր անդամներու ներգրաւելու աշխատանքները 

-Կ.Վարչութեան կողմէ ճշդումներ եւ թելադրանքներ 

-Կանոնագրային պարզաբանումներ 
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 Ժողովի օրակարգը աւարտուեցաւ յաջորդ շրջանին աշխատանքային 

բաժանումով , երիտասարդական ֆորում Կ.Վարչութեան կազմակերպութեամբ եւ 

այլ հարցերով: 

  Հ.Մ.Ը.Մ. միւնիխի վարչութիւնը ժողովի աւարտին պատրաստած էր շքեղ 

հանդիսութիւն ուր արտասանուեցաւ հայրենասիրական ոտանաւորներ , 

աստիճաններու բաժանում եւ սրտագին խօսքեր փոխանցելով աւարտին 

միութեանս ատենապետ Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան փոխանցեց Կ.Վարչութեան 

ատենապետ (Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան)ին եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Միւնիխ ի Ատենապետին 

միութեանս կողմէ պատրաստուած օրուայ միջոցառումին յուշանուէրներ : 
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 Միութեանս սկաուտական եւ սրահի ոտնագնդակի խումբը մասնակցեցան   

24 մարտ  2018 Թ.ին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ Մեկուսի Շրջանի (Ալքմառ քաղաքին մէջ) 

կազմակերպած սրահի ոտնագնդակի մրցաշարին:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Միութեանս սկաուտները կատարեցին օրուայ ձեռնարկին դրօշակի 

արարողութիւնը ուր ետք Եղբ. Մասիս Աբրահամեան ողջունեց մասնակցող խումերուն . 

մրցաշարի աւարտին Հիւրընկալ (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ) մեկուսի շրջան արժանացաւ 

առաջնութիւնը: 

 

 

 

 

 

  

 Մրցաշարի հետաքրքիր ձեռքբերումներէն մէկն եղաւ նոր պատանի մարզիկներու  

մասնակցութիւնները որը կ՝համարուի նախապատրաստական շրջան մասնակցելու 

միութեանս սրահի Ա. Ոտնագնդակի խումբին:  

 Մրցաշարին աւարտին Միութեանս Ատենապետ Եղբ. Սարգիս Տէր Ղազարեան 

միութեանս անունով  ողջունելէ ետք կազմակերպիչ Մեկուսի շրջանին 

շնորհակալութեան եւ քաջալերանքի խօսքեր ուղղեց ներկաներուն փոխանցելով 

միութեանս կողմէ պատրաստուած յուշանուէր: 
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 Միութեանս հերթական հանդիպումներու  

ընթացքին սկսուեցաւ Գայլիկ Արծուիկներու հայերէն  

լեզուի զարգացման դասընթացքները : 
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21 Մարտ 2018 թ. Ալմելօ 

 Միութեանս Եղբ. Ռուբէն Գելեջի Ալմելօ քաղաքի ավագանու 

 աթոռը պահպանեց Քրիստոնեա-Դիմոկրատական կուսակցութ- 

եան (CDA): Եղբայրը ցուցակի 7-րդն էր սակայն նրա հաւաքած  

ձայներու հաշուին  կարժանանայ Ալմելօ քաղաքապետարանի  

ավագանու (CDA) կուսակցութեան 2-րդ աթոռը: 

 «Շնորհակալութիւն Ալմելօ-ի հասարակութեանը մեր  
հիասքանչ հայ համայնքին, կրկին ընտրուել եմ 4 տարի  
աշխատելու: Շնորհիւ անհատական ձայների Ես հիմա  
CDA- կուսակցութեան մէջ Ալմելօի մէջ  դարձայ 2-րդը : » 
Ֆէյսբուքային էջ  
Ռուբէն Գելեջի  
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17 տարուայ անդադար ծառայութենէ ետք  ...... 
 Աւելի քան 17 տարուայ անդադար ծառայութենէ ետք դադարեցան 

Միութեանս տիկնաց յանձնախումբի տիպար անդամուհիները (Քոյր Սոնա Տէր 

Ղազարեան,Քոյր Վարդոյշ Թոսունեան եւ Քոյր Օսան Չաթալեան ) յանձնախումբի 

աշխատանքներէ : 

 Յանձնախումբի Քոյրերը միութեանս վարչութեան եւ իրենց անունով 

պարգեւեցին դադարած քոյրերու տարիներու աշխատանքները գեղեցիկ նիստով: 



Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl ով 
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-Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ բանակումի յայտագիր. 
-Մարզիկ-ի Խմբագրական Թիւ 408. 
   Մէկ Վայրկեան յոտնկայ՝ս. 
- Մարզական (Մարզական Յանձնախումբ). 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի Սրահի ոտնագնդակի Ա. Խումբ. 
-Ոսկան Երեւանցի. 
- Հայ Սկաուտի Օր-ուայ տօնակարութիւն. 
-Վարձքդ կատար Եղբ. Ճաք Մատաղուտողեան. 
- Վա՜յ վա՜յ  կղզիէն . Լուրեր.  
-Նոր Տարուայ եւ Ս.Ծննդեան տօներու առթիւ  
 (Ընտանեկան պարահանդէս - Լուսանկարներ). 
-Հայ Սկաուտի օր եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտութիւնը. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Եւրոպայի Ատենապետներու Գ. Ժողով  
   16-18 Մարտ 2018 Թ. Միւնիխ. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալքմառ Մեկուսի Շրջանի  
 Ֆութպոլի մրցաշար 
-Ռուբէն Գելեջի. 
- 17 տարուայ անդադար ծառայութիւնէ ետք.... 
-Բովանդակութիւն.      

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

Facebook    :  Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ 


