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   (ՄԱՐԶԻԿ)-Ի ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ  Թիւ : 409  
«    ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ ԴՈՒՔ ՁԵԶ ՃԱՆԱՉԷՔ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻՑ...»  
   (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ) 
 
 28 Մայիս 2018 թուականը կը նշէ Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակը։ 100 

տարի առաջ, Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի մէջ «ամէն բան 

նորից սկսուեց, երբ ամէն բան պիտի վերջանար այնտեղ»: 

 600 տարուան զրկանքէ եւ անարգանքէ ետք, 28 Մայիս 1918-ին հայ ժողովուրդը 

ինքնահաստատումի, ինքնակերտումի եւ վերապրումի իր կամքով աշխարհին 

ներկայացաւ իբրեւ ինքնուրոյն պետութիւն: 

 «Ընդ հուր» եւ «ընդ սուր» ծնած Հայաստանի Հանրապետութիւնը շրջադարձ մը 

արձանագրեց հայ ժողովուրդի հոգեբանութեան եւ քաղաքական գիտակցութեան մէջ: 

Դարերու օտար լուծը այլափոխած էր հայ մարդը, զայն պարպած էր իր մարդկային 

էութենէն եւ վերածած՝ անջիղ, անկամ ու անդիմագիծ էակի: Մայիս 28-ը կերտեց 

գաղափարապաշտ, յանձնառու եւ իր իրաւունքներուն տէր կանգնող նոր մարդը, հա՛յ 

մարդը, որ այսուհետեւ դարձաւ հայկական պետութեան քաղաքացի: 

 Մայիս 28-էն առաջ հայութիւնը կը հաշուէր առանձին հատուածներ, հայեր, բայց 

ո՛չ հայութիւն: Մայիս 28-ը կերտեց հայութիւնը, իբրեւ ազգային մէկ միաւոր, մէկ ուժ, 

մէկ կամք, որուն զաւակները խիզախութիւնը ունեցան իրենց բորբ արեամբ 

սրբագրելու «աւազակապետներու կողմէ գծուած սահմանները»: 

 1918-էն առաջ կային Սասունը, Կարսն ու Վանը, սակայն չկար Հայաստանը: 

Վերջին անգամ 1045-ին երեւցած էր ան ազգերու քաղաքական քարտէսին մէջ: Մայիս 

28-ը պատմութեան փոշիներէն հանեց եւ իբրեւ յաւերժական հայութեան յաւերժական 

հայրենիք՝ զայն կոթողեց իր ներկայ սահմաններով, իբրեւ պատուար ցցելով 

համաթրքութեան երազին իրականացման դէմ: 

 Հայկական պետութեան հետ ծնաւ նաեւ հայկական բանակը: Սարդարապատի, 

Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի հերոսամարտերուն հայութիւնը առաջին անգամ 

ըլլալով իր թշնամիին դէմ հանեց ո՛չ թէ ֆետայական խումբեր կամ 

ինքնապաշտպանութեան ջոկատներ, այլ՝ կանոնաւոր բանակ, Դանիէլ Բէկ 

Փիրումեանի, Դրաստամատ Կանայեանի հրամանատարութեամբ եւ զօրավար 

Մովսէս Սիլիկեանի ընդհանուր ղեկավարութեամբ: 

 Մայիս 28-ով նուիրագործուած անկախութիւնը սերտօրէն շաղկապուած է հայ 

մարդուն վաղուան ընելիքին, որովհետեւ ան թանկագին ժառանգ մը ձգած է անոր՝ ո՛չ 

միայն հայրենիքին ու իր ոտնակոխուած իրաւունքներուն պաշտպանութեան 

պարտականութիւնը, այլ նաեւ՝ Մայիս 28-ը կերտած սերունդին գաղափարական ու 

բարոյական կերպարը, իբրեւ օրինակ եւ ուղեցոյց: 

 Արդարեւ, 1918-ի պատմական օրհասական օրերուն հրապարակ եկաւ իր 

ժողովուրդին ճակատագիրին պատասխանատու, գիտակցութեան եւ զոհաբերութ- 

եան բարձր ոգիի տէր ազգային ղեկավարութիւն մը, որ յանձնառու եղաւ լքելու 

Թիֆլիսի նման բարեկարգ հարուստ ոստան մը՝ երթալ-հաստատուելու համար այդ 

օրերուն երկրորդական գիւղաքաղաք մը՝ Երեւանը, ուր սով, համաճարակ եւ 

անապահովութիւն կը տիրէր:  
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 Քաջազնունիներու, Խատիսեաններու, Օհանջանեաններու եւ Վրացեաններու այդ 

սերունդը հայ ժողովուրդին տուաւ իր սեփական  ուժերուն հաւատալու եւ ապաւինելու 

քաղաքական հասունութիւն, իրեն հանդէպ գործուած պատմական անարդար-

ութիւնները  սրբագրելու կամք եւ ամուր պետութիւն կերտելու վճռականութիւն, 

 ապագայ սերունդներուն փոխանցելով խորիմաստ ճշմարտութիւն  մը, թէ՝ պետական-

օրէն լաւ կազմակերպուած ժողովուրդներն են  միայն, որոնք ի վիճակի են ապահովելու 

իրենց խաղաղ զարգացումը, տնտեսական վերելքը եւ ազգային շահերուն 

հետեւողական պաշտպանութիւնը: 

 Ու եթէ այսօրուան Հայաստանին խնայուած է դրացի հանրապետութիւններուն 

նման՝ ներքին զինեալ հակամարտութիւններով մաշումն ու ջլատումը, ապա այդ եւս 

բարենիշ մըն է 1918-ի ազգային ղեկավարութեան՝ Արամներուն, Ռուբէններուն եւ 

Նժդեհներուն, որոնք գիտցան թրքական պալարը ինչպէ՛ս հեռացնել Երեւանէն, 

Արագածի փէշերէն ու Սիւնիքէն: 

 Մայիս 28-ով կերտուած Հայաստանի Հանրապետութիւնը շատ դասեր ունի    

տալիք այսօրուան հայ մարդուն: Այդ դասերէն մէկն ալ, հաւանաբար, Սփիւռք-

Հայաստան յարաբերութիւններուն կարճատեւ, բայց արդիւնաւէտ փորձառութիւնն է: 

1918-ին, իր պետականութեան հանդէպ հայ ժողովուրդի մեծ մասին անվստահութիւնը 

փարատեցաւ եւ արեւմտահայ ժողովուրդը, իր ղեկավարութեամբ, անկախութեան 

յաջորդող ամիսներուն տուաւ վստահութեան բազմաթիւ ապացոյցներ, Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը նկատելով ապագայ միացեալ Հայաստանի կորիզը։ 

 Ճիշդ է, 1918-ի Հանրապետութիւնը ունեցաւ միայն երկուքուկէս տարուան    

կեանք, բայց պատմական երեւոյթները իրենց տեւողութեամբ չէ որ կը կշռուին, այլ՝ 

իրենց ներդրումովը ժողովուրդի մը կեանքին մէջ, ազգային եւ համամարդկային 

տարողութիւններով: Իսկ ո՞վ կրնայ ուրանալ, որ առանց Մայիս 28-ի ազգային մեր 

իրականութիւնը այսօր տարբեր պիտի ըլլար, շատ աւելի բացասական եւ դժբախտ 

բովանդակութեամբ: 

 Ինչ որ Հայաստանի մէջ կատարուեցաւ անկախութեան երկուքուկէս տարիներու 

ընթացքին, քաղաքական, զինուորական, կրթական, ընկերային, մշակութային, 

տնտեսական թէ առողջապահական մարզերու մէջ, կ’ենթադրէ հրաշքի համազօր 

հաւաքական ճիգ մը, որ պատի՛ւ միայն կը բերէ 21 Սեպտեմբեր 1991-ի անկախութ- 

եամբ իր պետականութեան վերատիրացած եւ 23 Ապրիլ 2018-ի ժողովրդային 

շարժումով իր արժանապատուութիւնը վերականգնած հայ մարդուն, ազգային ու 

համամարդկային բարձր արժէքներու նժարի առջեւ դնելով իր զաւակներուն կեանքը, 

միտքն ու գործը՝ ազատ, արդա՛ր, ժողովրդավա՛ր եւ միացեա՛լ Հայաստանի մը 

կերտման ի խնդիր: 
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 Կիրակի Ապրիլ 8. 2018 թ. արեւային եղանակի պայմաններուն , 
սկաուտական խմբապետական կազմը իր հերթական սկաուտական 
հաւաքոյթին  դրօշակի արարողութեան եւ սովորական 
դասընթացքները աւարտելէ ետք ,փոխանցեցին ստացուած գիտելիք-
ները դաշտային  գործունէութիւնների (լուսանկարներ): 
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Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 3 

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

Ա.Խումբը ավարտեց (K.N.V.B.) ԹԻՒԵՆԹԱ շրջանի 2017-18  

տարեշրջանի (Գ - կարգ)ի մրցաշարային մրցումները երրորդութիւնը  

արժանանալով: 

 Միութեանս վարչութիւնը իր սրտագին շնորհակալութեան խօսքերը 

կ՝փոխանցէ խումբի մաէզիկներուն  նմանապես խումբի մարզիչին , 

վարիչին եւ խումբի աջակցող բոլոր հայրենակիցներուն: 
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 Միութեանս սկաուտները մաս կազմեցին  Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100 ամեակի  
Homenetmen 100 քարոզչական յանձնախմբի նախաձեռնութեան  
«100% Հ.Մ.Ը.Մ.ական» նշանաբանով ընկերային ցանցերու արշաւին: 
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Հ.Հ. Դեսպանատան ընդունելութիւն ......... 

 Ապրիլ 11. 2018 Թ.ին Նեդռլանդներու Թագաւորութեան Հ.Հ.Արտակարգ լիազօր 

Պրն. Գարեգին Մելքոնեան իր հաւատարմագիրը յանձնելէ ետք Նեդռլանտներու  

թագաւոր (Վիլհելմ Ալեքսանդր)ին , Հ.Հ.դեսպանատան մէջ կազմակերպեց 

Հոլանտահայ կազմակերպութիւններու եւ կառոյցներու ներկայացուցիչներու 

ընդունելութիւն: 

 Օրուայ ընդունելութեան ներկայ գտնուեցան միութեանս ատենապետ Եղբ. 

Սարգիս Տէր Ղազարեան եւ միութեանս ատենադպիր Եղբ. Յարութիւն 

Պաղտասարեան : 

 Չնայած Դեսպանի առաջի աշխատաօրուայ , բացառիկ ներկայութեան եւ նեղ 

ժամանակին եղբայրները կարողացան փոխանցել Դեսպանին Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմեօ-ի 

հայապահպանման « Ալմելօ քաղաքին մէջ (հայաբազմաթիւ) բնակչութեան» տարած 

աշխատանքները , հիմնադրութիւնը եւ հակադիր մարտահրաւէրները: 

Արտակարգ Դեսպանի նախատեսուած ծրագիրներէն մէկն եղաւ գաղութային 

մօտակայ այցելութեան եւ ի մասնաւորապէս Ալմելօ քաղաքին 

ժամանակաընթացքին, յատուկ այցելութեան իրականացման կարելութիւնը 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ն, անմիջականօրէն ծանօթանալու միութեանս անդամներու եւ 

միութեանս աշխատանքներուն: 

 Կարող եք տեսնել ընդունելութեան տեսանիւթը սղմելով(https://

www.facebook.com/niderlandakan/videos/1775956775802385/) կայքէջին:  
 
 

https://www.facebook.com/niderlandakan/videos/1775956775802385/?fref=mentions
https://www.facebook.com/niderlandakan/videos/1775956775802385/?fref=mentions
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խաչքարի տեղադրման բացման եւ օրհնութեան  
արարողութեան ձեռնարկ... 

 

 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի համար ազգային միջոցառում-
ներուն մասնակցութիւնը միշտ իր առաջնահերթ պարտաւորութիւն-
ներէ  մէկն եղած է: 
 Շաբաթ Ապրիլ 21.2018 թ Միութիւնս իր մասնակցութիւնը բերաւ 
Ամստերդամի Ս. Հոգի Եկեղեցւոյ պատին (Հայոց Ցեղասպանութեան  
զոհերու յիշատակին) խաչքարի տեղադրման  բացման եւ օրհնութեան 
արարողութեան  ձեռնարկին: 
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Համաշխարհային Բ. պատերազմի նահատակներու  
յիշատակին 

  

 4 Մայիս 2018թ. Ալմելօի Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ  
Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչները միասնաբար Հ.Մ.Ը.Մ.Ալմելօ  
մեկուսի շրջանի եւ Հոլանտայի Հ.Բ.Ը.Մ. ներկայացուցիչները ,  
Ալմելօ քաղաքին մէջ կառուցուած յուշարձանին մօտ,Ալմելօի Հայ 
համայնքի անունով Հ.Մ.Ը.Մ.ի .Սկաուտական թափօրով յարգանքի 
տուրք մատուցեցնի համաշխարհային երկրորդ պատերազմի 
նահատակներուն: 
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 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջանի մասնակցութեան 

պատուիրակութիւնը  Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ բանակումին որը 

տեղի պիտի ունենայ 19-29 Յուլիս 2018 թ. Բիւրական – Հայաստան 

 Նստած ձախէն – աջ :Քոյր Անիթա Գորգիսեան . Եղբ. Սեւան 
Գորգիսեան եւ Եղբ. Յակոբ Գասպարեան. 

 Առաջին շարք ձախէն – աջ: Քոյր Թամար Արշակեան. Քոյր Մարիամ 
Մխիթարեան. Քոյր Ալին Մուրատեան. Քոյր Արաքսի 
Խաչատուրեան. Քոյր Ռիթա Մուրատեան. Քոյր Մարգրիտ 
Գորգիսեան . Քոյր Ճիուա Ներսիսեան. Քոյր Սօնեա Խաչատուրեան 
եւ Քո՛ր Թանեա Ատօմեան. 

 Երկրորդ շարք ձախէն- աջ :Եղբ. Ազատ Պօղոսեան. Եղբ. Յակոբ 
Գորգիսեան. Եղբ. Ճաք Տէր Ղազարեան եւ Եղբ. Հովիկ Մովսեսեան. 
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 Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 100 ամեակի նուիրուած. Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի 

Շրջանի 9 սկաուտները մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.մ. Ֆրանսի կազմակերպուած գարնան 

բանակումին: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ֆրանսի գարնան բանակումին մասնակցեցան Հ.Մ.Ը.Մ.Ալմելօ ի , Լոնտոնի , 

Սթոքհոլմի, Նանսի եւ Ֆրանսի մօտ 100 սկաուտներ . սկաուտական եռօրեայ 

հանդիպումը  նպաստաւոր եղաւ մասնակցողներու Եւրոպայի տարածքէն ներս  

միասնաբար հզօրանալու , խանդավառուելու, փորձառութիւններ փոխանցելու եւ 

ապա միասնաբար տօնախմբելու միութեանս 100 ամեակը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 100 ամեակի տօնակատարութիւններու 

կապակցութեամբ , միութեանս սկաուտները մասնակցեցան Կիրակի 22 Ապրիլ 2018 

թ. Հ.Մ.Ը.Մ.Ֆրանսի վարչութեան (Թիէի Գերեզմանատան մէջ) կազմակերպուած 

Հ.Մ.Ը.Մ. ի հիմնադիր Գրիգոր Յակոբեանի շիրիմի վրայ ջահավառութեան 

տօնակատարութեան ձեռնարկին:     



Վա՜յ վա՜յ  կղզիէն . Լուրեր       

 Մեր կղզու եռամսեայ մտաւորականներու եւ գիտնականներու ժողովը 
այս անգամ այլ ասելի ազգային տարբերակ ունեցաւ  երբ նրանք հայրենիք 
ժամանցած ժամանակաընթացքին ականատես եղան մեր կղզու եւ ապա 
մօտակայ կղզիներու հայրենիք  ժամանցող հիւրերը , Երեւանի կեդրոնի 
օփերայի հրապարակի, Մայր Հայաստան յուշարձանի , Ծիծեռնակաբերդի, 
Սարտարապատի եւ Արագածի գագաթին նրանց կղզու դրօշակները 
ծածանեցին եւ վերադարձին նրանց բնակած կղզիներուն մէջ 
Հայաստանեայց դրօշակը: 
 Իրօք տարօրինակ ժողովուրդ ուր սփիւռքը հայացնելու եւ Հայրենիքն 
սփիւռքացնելու հոգեբանութիւնն կ՝կրեն:  
 

  

13 

 Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 3 

  

 

 Կիրակի 15 Յունիս 2018 թ. Ալմելօ-ի ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 

Գալուստ Կուլպենկեան սրահին մէջ. Միութեանս վարչութիւնը նշեց 

Հայրերու օրուայ տօնը . օրուայ ձեռնարկին կազմակերպուեցաւ նաեւ 

Պինկօ-ի խաղեր .  
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 Եւս կ՝շարունակուի Նեդռլանտական թագաւորութիւնէ  

ներս Հայոց Ցեղասպանութեան 103-րդ  յիշատակին նուիր- 

ուած հայ համայնքի բողոքի  եւ պայքարի միջոցառումները : 

  

 17 Ապրիլ 2018 թ. ին միութեանս սկաուտները եւ անդամները 

մասնակցեցան  Հոլանտահայ Համագործակցող Կազմակերպութիւններու 

(S.A.O.)  կազմակերպեցուած  բողոքի եւ պայքարի ցոյցին: 
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 Ցոյցի քայլարշաւը տեղի ունեցաւ քաղաքի կեդրոնական  

փողոցներուն, սկսեալ խորհրդարանի վայրէ  Թուրքական  

դեսպանատան ուղղութեամբ  .միութեանս սկաուտ- 

ական թմբկահարները  եւ սկաուտական խումբերը հայկ- 

ական դրօշակները ծածանելով առաջնորդեցին արշաւը :  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 Ապրիլ 2018 թ .ժամը 20:00ին   միութեանս անդամները մաս կազմեց-

ին  Հ.Յ.Դ.Գարեգին Նժդեհ երիտասարդական միութեան 

կազմակերպութեամբ եւ համագործակցութեամբ Ալմելօ-ի Ս.Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ կազմակերպուած  ջահերով երթին: Ջահերթը տեղի 

ունեցաւ Ալմելօ քաղաքի (Winkelecentrum Schelfhorst)  շրջանէն մինչեւ 

Ալեմլօ ի Ս.Գ.Լ. Եկեղեցւոյ բակը , ուր երգուեցաւ հայրենասիրական երգեր 

եւ արտասանուեցաւ հայապահպանման արտասանութիւններ եւ 

քարոզչութիւններ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 Ապրիլ 2018 թ.ին Միութեանս Սկաուտները մասնակցեցան  

Ալմելօ-ի Ս.Գ.Լ. Եկեղեցւոյ Ա.Խ.Մ.Ա.ի կազմակերպած յուշ երեկոյին: 
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 Հոլանտայ(Losser)  քաղաքի (Scouting Teylersgroep De Welpen)  

սկաուտական բանակավայրին մէջ միութեանս 35 սկաուտներու 

մասնակցութեամբ Մայիս 1 էն մինչեւ 4 2018 թ.ին տեղի ունեցաւ  

(Հ.Մ.Ը.Մ. ի  հիմնադրութեան 100 ամեակի նուիրուած ) Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ  

Մեկուսի Շրջանի Սկաուտական 12-րդ բանակումը: 

 Սկաուտական խմբապետական կազմը նախապէս (Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100 ամեակի 

կապակցութեամբ) ծրագրած էր աշխատանքային 4 օրուայ ծրագիր (բացի առօրեայ  

դրօշակի բարձրացման եւ առաւօտեան մարզանքին) սկաուտակն գիտելիքներու 

դասընթացքներ, ազգային դասախօսութիւններ եւ  Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100 տարուայ 

պատմութեան քարոզչութիւններ:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ալմելօի սկաուտական 12-րդ Բանակումին գնարկուեցաւ 2017-18 Թ. 

տարեշրջանի սկաուտական  տարուած աշխատանքները եւ ապա նախատեսուած 

2018-19 թ. ծրագիրները . հոն հնարաւորութիւնը ունեցան Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ 

բանակումի (Երեւան 19-29 Յուլիս 2018 թ.) մասնակցողներու նախապատրաստական 

տեսլական եւ գործնական դասընթացքները: 
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 Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 3 

 12-րդ բանակումը ընդգրկեց նաեւ Բ.Կարգի Սեմինար  ուր տպաւորիչ 

յաջողութեամբ աւարտեցին մասնակցող (Եղբ.  Ճագ Տէր Ղազարեան.  

Եղբ. Ռազմիկ Արամեան. Քոյր Սօնիա Խաչատուրեան. Քոյր Թանեա  

Ադօմեան. Եղբ. Յակոբ Կորկիսեան . Եղբ. Սարգիս Սիմօնեան. Եղբ.  

Վահիք Տէր Պօղոսեան. Եղբ. Հերոս Սարգիսեան. Քոյր Մագի Կորկիս- 

եան եւ Քոյր Արաքսի Խաչատուրեան.)ները: 

 Մայիս 4 2018թ.ին ըստ սկաուտական աւանդական սովորութիւնին բանակումը 

կ՝աւարտուի միշտ խարուկահանդէսով . վերջին օրը միութեանս գայլիկ արծուիկները 

եւ մուկլիկները կ՝միանան նրանց աւագ քոյր/եղբայր-ներուն. Օրուայ ձեռնարկի 

վրաններու քնութեան եւ տողանցքը աւարտին տեղի ունեցաւ միութեանս 

սկաուտական աստիճանատվուութիւն ուր .- 

- Եղբ. Յակոբ Գասբարեաբ ստացաւ խմբապետի աստիճան. 

- Քոյր Սօնիա Խաչատուրեան ստացաւ փոխ խմբապետի աստիճան. 

- Քոյր Մարիամ Մխիթարեան ստացաւ փոխ խմբապետի աստիճան. 

-Եղբ. Յակոբ Կորկիսեան ստացաւ վոհմակի փոխ խմբապետ աստիճան. 

-Քոյր Ռիդա Մուրատեան ստացաւ վոհմակի փոխ խմբապետ աստիճան. 

-Քոյր Թանեա Ադումեան ստացաւ վոհմակի փոխ խմբապետ աստիճան. 

-Քոյր Ռոզալիա Միրօեան ստացաւ վարիչ առաջնորդի աստիճան. 
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 Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 3 

 Վարչութեան անունով միութեանս Ատենապետ  Եղբ. Սարգիս Տէր  

Ղազարեան շնորհաւորանքի խօսք ուղղեց նորանոր աստիճանաւորներուն 

(ապագայի ղեկավարներ անուանակոչութեամբ) մախթելով նրանց առաջ- 

ընթաց  յաջողութիւններ. Նաեւ վարչութեան անունով շնորհակալութեան  

խօսք ուղղուեցաւ սկաուտական խմբապետական կազմին նրանց կազմա- 

կերպուած գործունէութեան եւ բոլոր քոյր / եղբայրներուն որոնք մաս կազմեցին  

12-րդ բանակումի ծրագիրներու իրականացման: 
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 Նոր Ճրագ  Դ.Տարի : Թիւ 3 

     

    Ինչպէս միութեանս բոլոր սկաուտական միջոցառումներուն 12-րդ  

   բանակումին եւս միութեանս սկաուտական օժանդակ  յանձնախումբի  

   ներկայութիւնը խարուկահանդէսին սքանչելի եւ տպաւորիչ էր: 
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 Հայաստանի Առաջին հանրապետութեան 100 ամեակի 

առթիւ միութեանս վարչութիւնը կիրակի 27 Մայիս 2018 թ. ժամը 

12:00 ին  het Hulsbeek te Oldenzaal զբօսավայրին մէջ կազմակերպեց ընտանեկան 

դաշտապտոյտ. (Լուսանկարներ):  
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 Ս.Յարութեան տօնի առթիւ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի  Հիմնադրութեան  

100 - ամեակի առիթներու Կիրակի 1 Ապրիլ 2018 թ.ի Հենկլօ քաղաքին  

մէջ միութեանս վարչութիւնը կազմակերպեց ընտանեկան  

պարահանդէս: 
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Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl ով 
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-Վկայութիւն (Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ Մեկուսի Շրջան). 
-Մարզիկ-ի Խմբագրական Թիւ 409. 
- Սկաուտական. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի Սրահի ոտնագնդակի Ա. Խումբ. 
-100 % Հ.Մ.Ը.Մ.ական. 
- Հ.Հ.Դեսպանատան  ընդունելութիւնը...... 
-Խաչքարի տեղադրման բացման եւ օրհնութեան   
արարողութեան ձեռնարկ..... 

-Համաշխարհային Բ. Պատերազմի նահատակներու 
յիշատակին. 

-Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ բանակում. 
-Հ.Մ.Ը.Մ. Ֆրանսի գարնան բանակում 
- Վա՜յ վա՜յ  կղզիէն . Լուրեր.  
-Հայրերու Օր. 
-Բողոքի եւ պայքարի ցոյց. 
-սկաուտական 12-րդ բանակում . 
-Դաշտապտոյտ.  
- Ընտանեկան պատահանդէս. 
- Վկայութիւններ Հ.Մ.Ը.Մ. ի  մասին 
-Բովանդակութիւն.      

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

Facebook    :  Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ 


