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Նոր Ճրագ  Է.Տարի : Թիւ 2 

Homenetmen - ՀՄԸՄ 
29 Մարտ 2021 

 

ՈԳԻ, ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՒ ԴՐՈ՛ՇՄ 
(Խմբագրական «Մարզիկ»ի, թիւ 420) 
Մեծերէն մէկն ալ գնաց։ 
 

 Եղբայր Պատրիկ Կիւլպէնկեանի մահով ամբողջ ժամանակաշրջան մը 

պատմութիւն դարձաւ։ Գեղեցիկ, փառաւոր եւ յիշատակելի ժամանակաշրջան մը, 

որուն կերտիչները հանդիսացան եղբայր Պատրիկն ու իր սերնդակից հոյլ մը 

նուիրեալները՝ Բիւզանդ Թորիկեան, տոքթ. Միսաք Արզումանեան, Երուանդ 

Տէմիրճեան, Վարուժան Մուրատեան, Յարութիւն Գեղարդ, Յովհաննէս Տէր 

Յարութիւնեան, Կարօ Թիւթիւնճեան, Միհրան Շիմշիրեան եւ ուրիշներ։ Անջնջելի իր 

դրոշմով՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի համահայկական կառոյցի երկրորդ սերունդն է այս, արժանաւոր 

յաջորդը Յովհաննէս Շահինեաններու, Նշան Թիւսիւզեաններու, Յովհաննէս 

Պայթարեաններու, Վարդգէս Տէր Կարապետեաններու եւ անոնց գործակից 

անդրանիկ սերունդին։ 

 Այսպէս, հիները կը մեկնին, նորերը կը շարունակեն - գէթ կը ձգտին 

շարունակել ¬ ինչ որ հիները չեն կրնար կատարել, կամ ժամանակ չեն ունենար 

կատարելու։ Բոլոր ժամանակներու, բոլոր սերունդներու ճակատագիրն է այս,- 

ձգտիլ, տքնիլ եւ հասնիլ կատարելագոյնին ու լաւագոյնին։ Արդարեւ, հոն ուր կանգ 

կ’առնէ ձգտումը, հոն կանգ կ’առնէ յառաջդիմութիւնը։ 

 Մեծնալու, բարձրանալու, յառաջդիմելու առաջին պայմանն է ձգտիլն ու 

տքնիլը։ Ասիկա սովորական պայման մը չէ, կանոն է, պատգա՛մ է, զոր հիները 

կ’ուղղեն նորերուն։ Այդ պատգամին նպատակը այն չէ, որ նորերը ձգտումներով 

տարուած՝ կտրուին իրականութենէն եւ մնան օդին մէջ, այլ՝ այն է, որ անոնք 

կտրուին օդէն եւ մնան իրականութեան ամուր գետնին վրայ։  

 Կեանքի մէջ դժբախտութիւն է բարձրանալու ձգտում չունենալը։ 

Դժբախտութիւն է մանաւանդ բարձրանալէ ետք բարձունքի կատարին առանձին 

մնալը, առանց նմանները իր հետ բարձրացնելու մարդկային ազնիւ ձգտումին։ 

Անոնք որոնք ձգտելու կիրքն ու մղումը չունին, անոնց ճակատագիրը «մեռնիլ է» 

քսան տարեկանին եւ թաղուիլ… ութսունէն ետք։ Այլ խօսքով, վաթսուն տարի 

«մեռած» ապրիլ։ Ասիկա ճիշդ է մարդոց համար, ճիշդ է նաեւ միութիւններու եւ 

ժողովուրդներու համար։ 

 Ահա թէ ինչո՛ւ, հիներու մեկնումով, նորերու ուսերուն կը մնայ իրենց 

միութիւնը, շրջապատն ու ժողովուրդը «իրենց պատկերով» վերակառուցելու 

պարտականութիւնը։ Իսկ վերակառուցման աշխատանքին համար բաւարար չէ 

միայն գիտնալը, անհրաժեշտ է մանաւա՛նդ կարենալը։ Գիտուն մարդէն, վկայեալ 

անձէն աւելի գործօ՛ն մարդն է փնտռուածը։ Մարդ, որ ունենայ 

պատասխանատուութեան գիտակցութիւն, կամք, վճռականութիւն, եւ այս բոլորէն 

առաջ՝ նկարագիր եւ դրո՛շմ, որովհետեւ սերունդներ իրենց դրոշմն է, որ պիտի տան 

այն ժամանակաշրջանին, որուն մէջ կ’ապրին եւ որուն մէջ իրենց յաջորդները պիտի 

ապրին։  

 

https://www.facebook.com/MyHomenetmen/?__cft__%5b0%5d=AZXyHYRZwdQfDDq0rz5Z-zNBT96BCSIuUR5JFLiNnoGmgBaIBK9QZjwRWdpA2v1kgjJabTe4sQObaC7Gn64cRnKsQ8rjDmk2lOU1Qt4HwNYzTSWZJZtgNrrv-Dgwgnyr-kwh7Uo3Q2R7AHQnnv6B7cGj&__tn__=-UC%2CP-R
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 Նորերը կը դատուին համաձայն իրենց գործերուն եւ ոչ՝ իրենց 

խօսքերուն կամ գաղափարներուն։ Որքան հարուստ ըլլան անոնց 

բարոյական արժէքներն ու  միութենական սկզբունքները, այնքան 

հարուստ կ’ըլլայ անոնց գործը։ Որքան խոր ըլլայ իրենց կնիքը 

ժամանակին եւ տարածութեան վրայ, այնքան անջնջելի կ’ըլլայ 

անոնց հետքը սերունդներու վրայ։   

 Գիտենք, որ ընկերութիւններու մէջ սովորաբար քանի մը հոգի 

միայն կը գործէ, իսկ մնացեալը կը զբաղի կատարուած գործին արժեւորումով։ Քանի 

մը հոգի միայն կը ստեղծէ, իսկ միւսները կը սպառեն։ Քանի մը հոգի միայն կը 

կառուցանէ, միւսները կը նորոգեն կամ… կը քանդեն։ Քանի մը հոգի միայն նոր ուղի 

կը բանայ, իսկ մնացեալը կը հետեւին։ Քիչեր միայն նոր պայմաններ կը ստեղծեն, 

մինչդեռ մեծամասնութիւնը կը յարմարի օրուան պայմաններուն։ 

Նորերը պէտք է որոշեն, հետեւաբար, թէ գործեր արժեւորո՞ղ պիտի ըլլան թէ գործեր 

կատարող։ Ստեղծո՞ղ թէ սպառող։ Կառուցանո՞ղ թէ նորոգող։ Ճամբայ բացո՞ղ թէ 

հետեւող։ Շրջապատի պայմաններուն յարմարո՞ղ թէ իրե՛նք նոր պայմաններ 

ստեղծող։ 

 Այս հարցումներուն պատասխանները պիտի տրուին գործով ամէն բանէ առաջ 

եւ ոչ՝ խօսքով։ Իսկ գործը կը գնահատուի հաւատքի իր կշիռով, ծառայութեան այն 

չափով, որուն լծուած են գործը կատարողները։ Ի վերջոյ, մեծ գործերը 

կ’իրագործուին մեծ հաւատքով եւ անչափելի ծառայութեամբ։ Ի վերջոյ նաեւ, աւելի 

դժուար է հաւատքը խախտելը, քան՝ գիտութիւնը։ 

 Անշուշտ, այսօրուան աշխարհին մէջ գիտութիւնն ու հմտութիւնները ունին 

իրենց անուրանալի դերը, սակայն անոնք անբաւարար են Հ.Մ.Ը.Մ.ի նման միութեան 

մը համար, ուր ոգին գերակշիռ է՝ քան մնացեալ բոլոր առաւելութիւնները։ 

Գիտութիւնը եւ հմտութիւնները ուսանելի են, մինչդեռ ոգին մարդոց հետ կը ծնի ու 

կ’ապրի։ Ամէն բան կը հիննայ ու կը մաշի, միայն ոգին չի հիննար ու չի մաշիր։ 

Տաղանդ ըսուածն ալ այդ ոգին է արդէն։ Ոգի ունի՞ն նորերը։ Եթէ ունին, կը յաջողին։ 

Եթէ չունին, կը ձախողին։  

 Եղբայր Պատրիկ Կիւլպէնկեանը եւ իր սերնդակից նուիրեալները ոգի՛ ունէին, 

նկարագիր եւ դրո՛շմ ունէին, անոր համար ալ իրենց շիրիմները այսօր կ’ամփոփեն 

ինչ որ կորնչելի է իրենցմէ, միւսը՝ անկորնչելին արդէն իսկ կը պատկանի իրենց 

ժողովուրդի պատմութեան եւ իրենց միութեան ժառանգութեան հարո՛ւստ 

գանձարանին 
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ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ  (ՄԱՐԶԻԿ, 40-րդ տարի, Թիւ 420 ) 

Այս թիւով կարդալ.-  

-Խմբագրական-(Ոգի, նկարագիր եւ դրո՛շմ) 

-Հ.Մ.Ը.Մ.ի խոնարհ զինուորը (Վաչէ 

Նաճարեան). 

-Յետ մահու նամակ (Գառնիկ Մկրտիչեան). 

-Ազնուութեան խորհրդանիշը (Վ. Աւագեան). 

-Անբասիր Հ.Մ.Ը.Մ.ականը (Կարպիս 

Գապասագալեան). 

-Եղբայր Պատրիկը բացակայ՝ առաջին 

անգամ ըլլալով (Սերոբ Սահակեան). 

-Վերջին հրաժեշտ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 

Վարչութեան նախկին անդամ Պատրիկ 

Կիւլպէնկեանի. 

-Հ.Մ.Ը.Մ. ունի իւրայատուկ նկարագիր, 

պարտականութիւն, պարտաւորութիւն եւ 

մանաւանդ կոչում՝ հայուն մէջ հայը 

անխառն եւ անաղարտ պահելու համար. 

(Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան). 

-Իրենց գծած ճամբէն պիտի տողանցենք ու 

իրենց լոյսով պիտի առաջնորդուինք (Գէորգ 

Յակոբճեան ). 

-Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը մայր հայրենիքի մէջ. 1918-1927 (Գ. մաս) (Յարութ 

Չէքիճեան). 

-Շարունակելու ենք մեր երթը (Սանտրա Վարդանեան). 

-Մեր կորուստները  (Յովսէփ Մարգարեան). 

Թիւը կ’ընդգրկէ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական կեանքի անդրադարձներ (Հայաստան, Ալմելօ, 

Մ. Նահանգներ, Գանատա, Վիեննա, Սուրիա, Աւստրալիա)։ 56 էջ 

 

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։ 
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  Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱԼՄԵԼՈՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՆՈՐ ԿԵԴՐՈՆԻՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ Կ’ԸՆԹԱՆԱՆ ՄԵԾ ԹԱՓՈՎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալմելոյի (Նետըրլէնտներու՝ Հոլանտայի) մասնաճիւղը շուտով 
կ’օժտուի արդիական նոր կեդրոնով մը, որ միութենական եւ ժողովական բոլոր 
յարմարութիւններով օժտուած տուն մը պիտի ըլլայ շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ին համար։ 
Կեդրոնի շինարարական աշխատանքներուն հիմնարկէքը կատարուեցաւ 11 Յուլիս 
2020-ին, հրապարակային հանդիսութեամբ մը, որուն ներկայ գտնուեցան քաղաքի 
հոգեւոր հովիւ՝ Մաշտոց Քհնյ. Պաղտասարեան, Հայաստանի Հանրապետութեան 
հիւպատոս Դաւիթ Միրզախանեան, Հ.Յ.Դ. «Արամ Մանուկեան» կոմիտէի 
ներկայացուցիչ Նուպար Վարդանեան, ՀՕՄ-ի, Հ.Յ.Դ. Երիտասարդականի եւ 
Պատանեկանի անդամներ, ՀԲԸՄ-ի ներկայացուցիչներ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ալքմարի եւ 
Առնհեմի վարչականներ, սկաուտներ եւ շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ։ 
 Յուլիսէն ասդին, հակառակ քորոնայի համաճարակին պարտադրած 
կաշկանդումներուն, ընձեռուած պայմաններու մէջ, կեդրոնին շինարարական 
աշխատանքները կ’ընթանան բաւական արագ։ 
 Կ’ակնկալուի, որ աշխատանքի այս թափով շինարարութիւնը իր աւարտին 
հասնի Մայիս 2021-ին եւ կեդրոնը Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու դիմաց իր դռները բանայ 
ամառնամուտին։ 
 Յայտնենք, որ կեդրոնին աշխատանքները յառաջ կը տարուին ժողովրդային 
հանգանակութեամբ։ Հետեւաբար, նուիրատուութիւններու ցանկը բաց կը մնայ բոլոր 
անոնց, որոնք կը փափաքին իրենց լուման բերել հայապահպանման այս նոր տան 
կառուցման։ 

https://www.homenetmen.org/hy/news/277
https://www.homenetmen.org/hy/news/277
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Homenetmen - ՀՄԸՄ 
9 February  
 

«Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԵՂԲ. ԳԱՌՆԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ ՖՈՆՏ» 
  
 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան նախկին ատենապետ 
եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի մահուան 
առիթով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական 
Վարչութեան որոշումով ստեղծուած է 
յատուկ ֆոնտ մը, որուն կանոնագր-
ութիւնն ու աշխատանքի եղանակը 
այժմ կը մշակուին։ 
 Առ այդ, Մկրտիչեան ընտանիքին 
եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան փափաքն է, որ եղբ. Գառնիկ 
Մկրտիչեանի յիշատակին կատարուելիք նուիրատուութիւնները 
հասցէագրուին այս ֆոնտին՝ միութենական օգտակար եւ մնայուն 
ծրագիրով մը յաւերժացնելու համար եղբօր յիշատակը։ 
 Լիբանանէն դուրս, նուիրատուութիւնները կարելի է փոխանցել 
դրամատնային հետեւեալ հաշիւին.- 
 
CREDIT LIBANAIS S.A.L. in BEIRUT - LEBANON 
Customer: Mm Comite Central Du Homentmen 
Account: 0012002778002 
Branch: BOURJ HAMMOUD 
IBAN: LB43 0053 00CA USD0 0120 0277 8002 
SWIFT Code (BIC): CLIBLBBX 
Currency: USD 
 
Լիբանանի մէջ նուիրատուութիւնները կարելի է կատարել «Վանայ 
Ձայն», «Շաղզոյեան» կեդրոն, երկրորդ յարկ նման կարելի է կատարել 
հեռաձայնելով 01-248043 թիւին։ 
  

 

https://www.facebook.com/MyHomenetmen/?__cft__%5b0%5d=AZUfgCM5_pnjiZzw3Qe6z3jCnAgd1_pSbf9vkOKc-1sOf4eHarQqmXZD32YD3hE5tpvCKuw0zjr85A30OANrzL1z_4KmLIYv2KlJ5J1Fwol4ksSh_3aLovCIJCtYpLAanVq1vGJaDMnVT4icybYoicFB&__tn__=-UC%2CP-R
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Homenetmen - ՀՄԸՄ 
20 Մարտ 2021 
 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԿԱԿՈՒՂ ԹԱԹԻԿ, ՆՈՐԱԳԻՐ ԵՒ ՆՈՐԸՆԾԱՅ 

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒԱԾ, ՆՈՐ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ՝ ՊԱՏՐԱՍՏ 

 Ուրախութեամբ պէտք է տեղեկացնել, որ արդէն իսկ պատրաստ են 

սկաուտական Կակուղ թաթիկ, Նորագիր եւ Նորընծայ գիրքերու 

վերամշակուած, նոր օրինակները, որոնք PDF օրինակով տեղ գտած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի 

կայքէջի հրատարակութիւններու բաժինին մէջ (Տեսնել այս կապով https://

www.homenetmen.org/hy/scout-books)։ 

 Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ Կեդրոնական 

Վարչութեան նախկին անդամ եղբ. Կարպիս Գապասագալեանի խմբագրութեամբ, 

սկաուտական այս գիրքերը առաջին անգամ հրատարակուած են 1999-ին։ Այնուհետեւ, 

քանի մը տարուան փորձարկումէ ետք, անոնք քննարկման եւ բարեփոխման 

ենթարկուած են համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետական յաջորդական 

համագումարներու ընթացքին եւ վերամշակման ենթարկուելով՝ արժանացած են 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան հաստատման եւ վաւերացման։ 

Սկաուտական եօթը գիրքերու երկրորդ հրատարակութիւնները լոյս պիտի տեսնեն 

«Եղբ. Միհրան Շիմշիրեան սկաուտական ֆոնտ»ի նախաձեռնութեամբ։ Մինչեւ 

հրատարակութիւնը, սակայն, գիրքերը կարելի պիտի ըլլայ օգտագործել 

ելեկտրոնային ձեւով, նոր ձեւաւորումով (էջադրող-ձեւաւորող՝ եղբ. Յովիկ 

Փամփալեան) եւ արդիական շունչով։ 

 Հետագային, Կակուղ թաթիկ, Նորագիր եւ Նորընծայ գիրքերուն պիտի յաջորդեն 

Միաստղի, Երկաստղի, Բ. Կարգի եւ Ա. Կարգի գիրքերը։ 

 Յայտնենք, որ «Եղբ. Միհրան Շիմշիրեան սկաուտական ֆոնտ»ը ստեղծուած է 

2014-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ, բազմավաստակ 

Հ.Մ.Ը.Մ.ական եւ սկաուտական աշխատանքներու մեծ երախտաւոր եղբ. Միհրան 

Շիմշիրեանի մահուան առիթով կատարուած նուիրատուութիւններուն շնորհիւ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/MyHomenetmen/?__cft__%5b0%5d=AZXTR--F0S5j0oEjhLXMwrA6kuIH_ls7WXqjZpsgPJN0DwCF5hTqbeiTa5f5BgXhGEzdy_bjkiBdxTHNyibOt0MIc3VmgDkhSqwvraSSq1j1B1_MZGnq2yjiFecTEqxQOyhrtjci_ezx5VF9mZ9C_H8hafoQRY0wZLDuzZmmlxiPpw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.homenetmen.org/hy/scout-books?fbclid=IwAR3BY0gz3E6wELYBM_gBWZ6a-fStMmPUUuWMUEjrP3_vi6rVp1zOl31IMAQ
https://www.homenetmen.org/hy/scout-books?fbclid=IwAR3BY0gz3E6wELYBM_gBWZ6a-fStMmPUUuWMUEjrP3_vi6rVp1zOl31IMAQ
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Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ 

Ալմելօ .14 Մարտ 2021 

Հանդիպում Պր. Մարթէյն վան Հելւերթի հետ 

 

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ, 

Այսօրերուն ,  Մարտի 17-ին կայանալիք Հոլանտայի 

խորհրդարանական ընտրութիւններու առթիւ Ալմելօ-ի Հայ 

Առաքելական եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի 

ունեցաւ  CDA կուսակցութեան խորհրդարանի 

անդամ Պր. Մարթէյն վան Հելւերթի (dhr Martijn 

van Helvert, CDA, lijst 3, nr. 25) հանդիպում  

հայկական կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներու հետ: Օրուայ հանդիպման 

ներկայ էր նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի միութեան 

ներկայացուցիչը: 

Հանդիպման անդրադարձ եղաւ անցեալ 

տարիներուն CDA կուսակցութեան կատարած 

աշխատանքները, մասնաւորապէս այն 

դիրքորոշումները, որոնք նպաստաւոր էին 

Հոլանտահայ համայնքին, հայկական դատին, 

Հայաստանին ու Արցախին, եւ ի 

մասնաւորապէս Պր. Վան Հելվէրթի կարեւոր եւ հայանպաստ ներդրումները: 

 

Սիրելիներս, 
Բոլորիդ կը յորդորենք օգտուիլ ձեզ տրուած ժողովրդական եւ քաղաքացիական 
իրաւունքներէն, մասնակցիլ կայանալիք խորհրդարանական ընտրութիւններուն եւ 
քուէարկել ի օգուտ այն կուսակցութիւններուն եւ թեկնածուներուն, որոնք ճանաչուած 
են իրենց հայանպաստ դիրքորոշումներով: 
 

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի Վարչութիւն 

 

https://www.facebook.com/Homenetmenalmelo/?__cft__%5b0%5d=AZXfcuZ_uT6Nm_1EcYm1SKKHV0diDQtppQrHm1Nq9OGglG93ijWbI3qJPKZCA2AcGVbLJHCF0bafcjZf-40_be3hcWm31Xi1FhPgI8qMmAKyTxmIdY3Wjer0gmN4om5vfzu3_0PF3g-Cwh8hhQeyebxK&__tn__=-UC%2CP-R
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Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ 
15 mart 2021 
 

 

Just a little longer and it's time! Donate and together we will get through the 
last stretch! 

Dear compatriot , brothers and sisters, 
The construction of our new association building is almost at its end! In order to 
realize the project, however, additional (and unexpected) costs have to be covered. 

These costs have arisen gradually and were not known beforehand. 
Once again we appeal to you and ask for your generous donations to successfully 

realize the project of our new association building. 
Donations can be made through the following Tikkie:  

https://tikkie.me/pay/egn36qugog6ick6b5k9p 
or via a bank transfer to the following account number: 

EN 83 RABO 01 0335 3683 for the Homenetmen foundation o. v.v v.v v.v ′′ 
Donation New Build Homenetmen ′′ 

For cash donations please contact 06-86 142 355 
 

https://www.facebook.com/Homenetmenalmelo/?__cft__%5b0%5d=AZUP1VSxv4u3VFw-Mhb9Pwcp5TL4w_8qWlSr8X4h3Yiss2chcsuzC03tmuSGQRva5pYPN8gONAOAFlIXrYv12UbD2LS7jiLr6jKjgarIe2dYdaN9jisqpjPSWfEsoqIepeahF2PcR_GkGkBtz5STO0Ut&__tn__=-UC%2CP-R
https://tikkie.me/pay/egn36qugog6ick6b5k9p?fbclid=IwAR377w6poR31a7CcRjhNWzgLynVT09zdORB3MQ9eCESzP06Vh5CsxgOGobE
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Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի կեդրոնը եւ ամենորեա  լրատուամիջոցները 
 

 Հ.Մ.Ը.Մ. կեդրոնի շինարարութեան աշխատանքները հասել են 

գրեթէ իր աւարտին եւ այս աշխատանքներու  ուշադրութիւնը գրաւած են 

ոչ թէ միայն  Ամելօ-ի հայութեանը այլապէս բոլոր Ալմելօ քաղաքի 

բնակիչներուն , եւ մանաւանդ լրագրողներին:    

  Միւթեան ատենապետ Ե. Մինաս Արսէնեանը շարք մը հարցազրույց-  

ներ  տուած է Radio Almelo , Online AA Visie  եւ Tubantia  , Overijssel  մարզի 

ամենորեա  լրատուամիջոցներուն: 

   Եղբ. ատենապէտը   ներկայացրած է   սեփական կեդրոն 

ունենալու  անհրաժեշտութիւնը ուր նա ոչ թէ միայն մեր հայ համայնքին 

եւ երիտասարդին  կարեւորութիւն ունի  այլ նայեւ  Ալմելօ քաղաքի 

բնակիչներուն: 

Նման կեդրոն մը պիտի ըլլայ  հայ երիտասարդի  սովորելու յարգանք, 

կարգապահութեան եւ համագործակցութեան օճախ : Իսկ մարզական  խաղերը եւ 

սկաուտական շարժումը   պիտի սերտացնեն հայ երիտասարդի  ինտեգրացումը 

հոլանտական ամենօրեայ եւ մշակութային կեանքին մէջ: 

 Արսէնեանը նշեց որ կեդրոն ունենալու նշանակութիւնը , ծրագիրը ապա 

նպատակներու իրականացման հասնելու է ի շնորհիվ   25 տարուայ միութեան 

բոլոր  անդամներու,վարչութիւններու եւ ապա իր համակիրներու  ջանքերուն : 

 
Այլ մանրամասնութիւններ կարող  էք ընթերցել յաջորդ էջերուն (Հոլանտական լեզուով)  

Եղբ. Մ.Արսէնեան  
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Armeense scouting in Almelo bouwt aan enorme thuisbasis; 500 vierkante 
meter voor respect, discipline en samenwerking 

 
ALMELO - Scoutingclubs? Die opereren toch meestal vanuit tochtige blokhutten of omge-
bouwde schuren? De Armeense scoutinggroep Homenetmen vanaf komende zomer niet 
meer. Als het meezit, is hun nieuwe onderkomen dan klaar. Een droom die uitkomt voor le-
den en oprichters. 
Jeroen de Kleine 15-03-21, 10:14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM 
Scoutingvoorman Minas Arsenian voor het nieuwe scoutinggebouw dat in de stijl van 
een grote houten boerderij wordt opgetrokken. © Reinier van Willigen 
 
Slagregens dalen onafgebroken neer op het terrein aan de Burgemeester Schneiders-
singel. Hagel en harde rukwinden geselen de bebouwing. Twee leden van Homenet-
men verrichten ongestoord wat schilderwerkzaamheden, nipt uit de wind. In de cen-
trale hal van het grote bouwwerk liggen her en der wat plassen water. Niet zo vreemd, 
want de dakbedekking is nog niet helemaal voltooid.  
 
Trots als een pauw stapt scoutingvoorzitter Minas Arsenian door de ruimte. „Dat 
komt allemaal wel in orde. Het is immers niet klaar. Over een week of zes is dat een 
heel ander verhaal, let maar op.” Begin mei moet de thuisbasis gereed zijn, geeft Arse-
nian aan. Ongeveer 10 maanden na het begin van de bouw. „Dan begint het echte 
werk voor onze vereniging en gaan we verhuizen.” 
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De wens 
De voorzitter is jaren bezig met de plannen voor het nieuwe onderkomen. „Toen de 
club 25 jaar geleden opgericht werd, was het al een wens van de oprichters om ooit een 
eigen scoutinggebouw te hebben. In alle jaren hebben we namelijk gebruikgemaakt van 
wat voor handen was. Een gymlokaal, een zaaltje bij een school. Dat is straks allemaal 
voorbij. Dan is dit ons thuis.” 
 
Toen de club 25 jaar geleden opgericht werd, was het al een wens van de oprichters om 
ooit een eigen scoutinggebouw te hebben 
Minas Arsenian, Scouting Homenetmen 
 
Terwijl de wind woedend op de wanden beukt, houdt Arsenian een korte rondleiding 
door het pand van acht à negen ton. „De ingang komt aan de kant van de Bleskolk-
singel. Wie binnenloopt, ziet links een kantine en wachtruimte met keuken en aan de 
andere kant de sanitaire voorzieningen.”   Douches en wc’s moeten we er op dit mo-
ment nog even bij bedenken. „Aan de zijkant van het gebouw richten we een kantoor en 
bergruimtes in. Daarboven komen vergaderruimtes. Allereerst voor onszelf, maar mis-
schien dat we die in de toekomst ook wel verhuren.” 
 
Kroonjuweel 
 
Kroonjuweel is echter de centrale hal, waar straks een groot deel van de activiteiten 
worden gehouden. „Hier kunnen onze leden, van jong tot oud, trainen, spelen en spor-
ten. Basketbal en voetbal bijvoorbeeld, waarin we zeer actief en bedreven zijn. Prettig is 
dat we ook buiten wat ruimte hebben, zodat we daar kunnen kamperen. Dat hoort er 
toch wel een beetje bij, nietwaar?” 
 
De in boerderijstijl gebouwde thuisbasis van Homenetmen, wat zoiets betekent als Ar-
meense Organisatie Scouting en Lichamelijke Opvoeding, ligt op iets meer dan een 
steenworp afstand van de Armeense kerk van Almelo. Hoewel de banden er zeker zijn, 
is de scouting geen verlengstuk van de geloofsgemeenschap, benadrukt de voorzitter.  
 
„We hebben veel hulp gekregen, want de kerk heeft nou eenmaal veel contacten. We 
zijn allemaal christenen en veelal lid van de kerk, maar de scouting staat er als organisa-
tie los van.” Homenetmen staat bovendien open voor iedereen. „Natuurlijk, al zal het in 
praktijk zo zijn dat er vooral mensen met een Armeense achtergrond bij ons komen.” 
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Minas Arsenian, voorzitter van Scouting Homenetmen heeft alles onder controle in de centrale 
hal van het bouwwerk. © Reinier van Willigen 
 
160 leden 
De scouting heeft met 500 vierkante meter in elk geval de ruimte om de huidige 160 le-
den te ontvangen. „En hopelijk ook veel andere scoutingverenigingen. We werken inten-
sief samen met andere organisaties uit de regio. Nu kunnen wij eens een activiteit voor 
meerdere groepen op eigen terrein organiseren.” Hij lacht. „Dit is echt een droom die 
uitkomt.” 
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Nieuw verenigingsgebouw voor Homenetmen Almelo  

 
Homenetmen Almelo organiseert deze actie. 

 
Homenetmen Almelo krijgt 
na 25 jaar te bestaan haar 
eigen gebouw. We zijn blij u 
te kunnen mee te delen dat 
we er al bijna zijn, maar we 
hebben uw hulp nodig om 
dit project waar te kunnen 
maken. 
 
We zouden het erg op prijs 
stellen als u doneert en ook 
uw vrienden uitdaagt om 
hetzelfde te doen. 
 
Homenetmen  Almelo is going to have its own new building after being active for 25 
years. We’re happy to inform you that we’re almost there but we do need your help to 
complete the project. 
We would truly appreciate if you would donate and would also challenge your 
friends to do the same. 
 

 

 

 

Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ 

14 Փետրուար 2021 

 

 Այսօր կատարուեցաւ քառասունքի հոգեհանգստեան պաշտօն 

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեդրոնական նախկին վարչութեան   

ատենապետ ԵՂԲ. ԳԱՌՆԻԿ  

ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ հոգւոյն. Ալմելօ-ի  

Ս. Գրիգոր լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ: 

https://www.facebook.com/Homenetmenalmelo/?__cft__%5b0%5d=AZXjAWvF9wrYf1uWq2c9lrmLgviAXWqz1AP6lls6sLwSwfDbycPOWSJw5EAF0KEGfBkTmWiiAhA5vuIkhv3002W1RgS1IrCwWV5a8g925ms-LhCcZ_MCROsI0BbYttOkZrzcm9D-efXJeT-7cmS4JPO_&__tn__=-UC%2CP-R
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Հայ սկաուտի օր 
  

Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի հիմնադրութենէ 25 տարիներ շարունակ 

մինչեւ այսօր Հայ Սկաուտի օրը եղած է եւ պիտի 

շարունակէ միութեանս ուխտաւոր եւ աւանդական 

տօնակատարութիւնէ մէկը . անտախ 

բացառիկ համաճարակի 

համատարածման եւ ապա երկրի 

գերակշռուող օրէնքներուն պատճառով 

այս տարի միութեանս խմբապետական 

կազմը նշեց Հայ Սկաուտին Օրը 

առցանցային տարբերակով : 

 Խմբապետական կազմը օրուայ 

տօնակատարութեան պատրաստած էր 

միութեանս հայ սկաուտի օրուայ 

նուիրուած 10 տարուայ աշխատանքներու տեսանիւթ : Քոյր Մարիամ 

Մխիթարեան եւ Եղբայր Յակոբ Գասբարեան տրամադրեցին օրուայ 

պատրաստուած ծրագիրը : 

 Այլ մանրամասն տեղեկութիւններ ստանալու նպատակով կարող էք 

այցելել ներքեւ նշուած կայքէջը : 

 

https://www.facebook.com/Homenetmenalmelo/videos/879776915916258 
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Շինարարութեան վերջին նորութիւններ 

 
 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ կեդրոնի շինարարութեան աշխատանքները 

շարունակուելու է , յաջորդ ամիսներուն նա հասնելու է իր աւարտին: 

 Միութեանս անդամները նուիրեալ նրանց մասնակցութիւնը 

տրամադրեցին   շինականութեան ընկերութեան հետ կեդրոնի  շինարարութեան 

ծրագիրը արագ հասցնելու իր աւարտին  

Լուսանկարներ.- 



Կայք էջ . Website  :  homenetmenalmelo@yahoo.nl  

Facebook   :  Homenetmen Almelo / ՀՄԸՄ Ալմելօ 

Instagram           : homenetmenalmelo 

                       

 

 

Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmenalmelo@yahoo.nl ով 
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 Կոչ. 
 ՈԳԻ, ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՒ ԴՐՈ՛ՇՄ Խմբագրական «Մարզիկ»ի, թիւ 420) 
 Մեծերէն մէկն ալ գնաց։ 
 Հայ Սկաուտի Օր. 
 Լոյս տեսաւ  (ՄԱՐԶԻԿ, 40-րդ տարի, Թիւ 420 ). 
   Հ.Մ.Ը.Մ.Ի Ալմելոյի մասնաճիւղի նոր կեդրոնին շինարարական 

աշխատանքները կ՝ընթանան մեծ թափով 
 Հ.Մ.Ը.Մ. Ի Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան Ֆոնտ. 
 Սկաոտա կան կակուղ թաթիկ , նորագիր եւ նորենծայ գիրքերու 

վերամշաուած  նոր օրինակները՝ պատրաստ. 
 Հանդիպում Պր. Մարթէյն վան Հելւերթի հետ 
 Together we build the future  

 Հ.Մ.Ը.Մ. Ալմելօ-ի կեդրոնը եւ ամենորեա  լրատուամիջոցները 
 Beste landgenoten, broedere en zusters  
 Armeense scouting in Almelo bouwt aan enorme thuisbasis; 500  
 vierkante meter voor respect, discipline en samenwerking 

 Մարզական . 
 Nieuw verenigingsgebouw voor Homenetmen Almelo  
 Քառասունքի հոգեհանգստեան պաշտօն  
 Հայ սկաուտի օր (Ալմելօ) 
 Շինարարութեան վերջին նորութիւններ 
 Բովանդակութիւն  
 

https://www.homenetmen.org/hy/news/277

