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ՎԱՐԴԱՆԱՆՑԸ
Հ.Մ.Ը.Մ-ի
(ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ՕՐ)
Սկաուտական համաշխահային 27-րդ համագումարը
«Պիրմինկհամ 1979» որոշեց Փետրուար 22-ը յայտարարել
«Սկաուտի օր» , որ կը զուգադիպի սկաուտութեան հիմնադիրին
ծննդեան տարեդարձին եւ սկաուտութեան հիմնադրութեան:
Վազգէն Անդրէասեանի « Հայ Սկաուտին Առաջնորդը» գիրքին
մէջ (1945) կը հանդիպինք հետեւեալ ծանօթութեան . « Հայ
սկաուտներու հանդիսաւոր եւ պաշտօնական տօնի օր
կ՛առաջարկենք ընտրել Վարդանանց տօնի օրը, սկաուտական
մարմիններու նախաձեռնութեամբ սարքելով թէ՛ ժողովրդական
հանդէսներ եւ թէ զուտ սկաուտական ճաշկերոյթներ»:
Այս մտածումը եկած է այն իրողութեան , որ Սուրբ Գէորգը
Սկաուտութեան հիմնադիրին կողմէ նկատի առնուած է իբրեւ
սկաուտները հովանաւորող պաշտպան սուիրբ:
Հ.Մ.Ը.Մ-ի սկաուտ պատասխանատուները օրին , կրօնական
նոյն հաւատքը մեկնակէտ ունենալով , Սուրբ Գէորգը
փոխարինած են Ս.Վարդանով ,անգամ մը եւս ազգայնացնելով
միջազգային շարժումը:
Հ.Մ.Ը.Մ-ի սկաուտական խըմբապետական Ա. Համագումարը
(Աթէնք ,1982) Հ.Մ.Ը.Մ-ի «Սկաուտներու օր» ընդունեց
վարդանանց տօնը , վարդանանցի նահատակներու ոգին վառ
պահելու համար Հ.Մ.Ը.Մ.ական մատղաշ սերունդներուն մօտ:
Մարզիկ «

31 -րդ Տարի թիւ 1 »
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ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ
Պարսկաստանի Յազկերտ Բ. ( կրակապաշտ) թագաւորը , կ՛ուզեր որ
դրացի բոլոր ժողովուրդներն կրակապաշտ ըլլային : Ան կ՛մտածեր , որ
հայերը եթէ քրիստոնէութնը ուրանան , պիտի ձուլուին պարսիկներուն մէջ :
Միհրներսեհի խորհուրդով Յազկերտ նամակ կ՛ուղարկէ հայոց
Կաթողիկոսին եւ իշխաններուն առաջարկելով , որ անմիջապէս ուրանան
քրիստոնէութիւնը եւ դառնան կրակապաշտութեան:
Հայոց Կաթողիկոսը , երբ ստացաւ Յազկերտի նամակը , Արտաշատի մէջ
(Կղերականներուն եւ Նախարարներու ներկայութեամբ) ժողով մը գումարեց ,
ուր նամակը կարդացին եւ հասկցան Յազկերտին միտքը( ան կ՛ուզեր
քրիստոնէութիւնը ջնջել Հայասատանեն): Այդ ժողովը , նամակով մը
պատասխանեցին Յազկերտին , թէ իրենք պարսիկներուն դէմ չէն, կը յարգէն
թագաւորն ու իր ժողովուրդը, բայց չեն կրնար ուրանալ քրիստոնէութիւնը:
Հայերու գրած նամակը այսպէս կը վերջանար,(Այս հաւատքէն ո՛չ ոք կրնայ
մեզ հեռացնել, ո՛չ մարդիկ , ո՛չ հուր եւ ո՛չ սուր ...............): Յազկերտ զայրացաւ
երբ ստացաւ հայերու նամակը. Հրամայեց որ հայ նախարարները շուտով
Տիզբոն գան՛ բացատրութիւն տալու: Նախարարները գացին, Յազկերտ
սպառնաց անոնց որ եթէ անմիջապէս չուրանան քրիստոնէութիւնը եւ
կրակապաշտ չըլլան , աքսորել պիտի տայ զիրենք եւ պիտի աւերէ
Հայաստանը: Նախարարները տեսան որ եթէ իրենք աքսորւին , Հայաստանը
անտէր պիտի մնայ եւ Յազկերտ իր ուզածը պիտի կարողանայ ընել:
Մտածեցին եւ որոշեցին երեսանց ուրանալ քրիսստոնէութիւնը , ուրացած
իշխաններէն մէկն էր հայոց բանակներուն սպարապետը (ՎԱՐԴԱՆ
ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ):
Նախարարնրը, Հայաստան վերադառնալէ ետք , երկրորդ ժողով մը
գումարեցին , երդում ըրին խաչի եւ Աւետարանի վրայ , որ մինչեւ մահ
հաւատարիմ պիտի մնան իրենց կրօնքին եւ հայրենիքին: Այդ ժողովին
բացակայ էր Վասակ Սիւնի(Հայաստանի մարզպան , իր փափաքն էր
պարսիկներու օգնութեամբ թագաւոր ըլլալ:) , ան ալ համաձայն էր ժողովի
որոշումներուն:
ՎարդանՄամիկոնեան , կարգի դրաւ իր զինւորները եւ առաջին անգամ
յարձակեցաւ Հայաստանի գտնուող պարսիկ գունդերուն վրայ եւ փախցուց
զանոնք մեր երկրէն: Լուր եկաւ Վարդանին , թէ պարսից բանակը մտած է
Աղուանից աշխարհը , կը քանդէ եկեղեցիները եւ անոնց տեղ ատրուշաններ*
կ՛կանգնէ: Այս Միջոցին Վարդան լսեց , որ Վասակ դրժած է իր ուխտը եւ իր
շուրջ հաւաքելով կարգ մը մարդիկ կը գործէ պարսիկներուն հետ: Զատկուան
օրերէն քիչ ետք , Յազկերտին բանակը հասաւ Հեր եւ Զարեւանդ գաւարները
(Հայ - Պարսկակն սահմանագլուին վրայ):
*ատրուշան : Զոհի սեղան
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Հայ բանակը 66,000 հոգիով հաւաքուեցան Տղմոտ գետի եզերքը , Աւարայր
դաշտին վրայ , հոն ներկայ էին Յովսէփ Կաթողիկոսը, Ղեւոնդ Երեցը ,
բազմաթիւ եկեղեցականներ : Պատերազմին Վարդանի գունդը անցաւ Տղմուտի
միւս ափը եւ մտաւ պարսիկներուն մէջ, թշնամին սկսաւ փախչիլ: այդ միջոցին
հայոց գունդին մէկ մասը թուլացաւ եւ սկսաւ նահանջել, Պարսիկները սիրտ
արին յարցակեցան ու շրջապատեցին Վարդանի գունդը , վարդան եւ ընկեր ները կռուեցան մինչեւ իրենց վերջին շունչը: Հայ նահատակներուն թիւն էր 1036,
Պարսիկներէն մեռան 3544 հոգի: Վարդանին նահատակւելով պարսիկները
իրենց նպատակին չհասան , Հայոց մնացած գունդերը քաշուեցան երկրին
ներսերը եւ շարունակեցին կռիւը: այս Կռիւները երկար տեւեց : Ի վերջ
Յազկերտ հրամայեց , որ եկեղեցիները բացուին եւ Հայերը նախկին ձեւով
հետեւին իրենց կրօնքին:

Կակուղ Թաթիկ
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Հ.Մ.Ը.Մ.ի յարաբերութիւնը հայկական ազգային այլ
կազմակերպութեանց հետ
Հ.Ա.Ը.Մ.ի* նտապատկերի մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի դերը յաճախ սահմանափակուած է,
եւ միութիւնը յաճախ սահմանուած է իբրեւ սոսկ մարզական եւ սկաուտական
կազմակերպութիւն մը: Ասիկա կրնայ ճիշդ ըլլալ, բայց արդարութիւն չ՛ըներ
Հ.Մ.Ը.Մ.ի առաքէլութեան հորիզոնին նկատմամբ: Իրողապէս Հ.Մ.Ը.Մ.ը
երիտասադական կազմակերպութիւն մըն է եւ անոր ազգային դերը,
պատասխանատութիւնը կը կայանայ երիտասարդութիւնը բարոյականութեամբ
եւ արժէքներով դաստիարակելու մէջ, քաջալերելով զանոնք , որ մասնակից
մնան Սփիւրքի մեր համայնքներու կեանքին: Խորքին մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ը
զանգուածային անդամակցութեան աղբիւր մըն է ապագային գործունեայ
հայորդիներու մեծ հատուածին համար եւ իր երտասարդ անդամները կը պատ րաստէ, որպէսզի մուտք գործեն հայկական այլ կազմակերպութիւններէ եւ
գաղութային կառոյցներէ ներս:
Հ.Մ.Ը.Մ.ը կ՛հաւատայ եւ ամբողջապէս զօրակից է Հ.Ա.Ը.Ռ.ի
փիլիսոփայութեան: Իր գործունէութեամբ միշտ եղած է, այսօր ալ է եւ միշտ
պիտի մնայ ոչ-քաղաքական եւ անկախ կազմակերպութիւն մը: Հ.Մ.Ը.Մ
ինքուրոյն կը կառավարուի եւ իր ղեկավարութիւնը կ՛ընտրուի
ժողովրդավարական եղանակով: Անոր անդամները կ՛բաղկանան հայութեան
բոլոր շերտերէն եւ անոր շարքերը բաց են ոեւէ հայու առջեւ , անկախ քա –
աքական համոզումներէ: Ինչպս որ հաստատուեցաւ վերը , Հ.Մ.Ը.Մ.ի
կեդրոնացումը երիտասարդութեան դաստիրակութիեան վրայ է, որպէսզի
անոնք պահպանեն իրենց հայկական ինքնութիւնը եւ ազգային արժէքները, եւ
որպէսզի զանոնք գործունեայ անդամներ դարձնէ իրենց ընկերութեան մէջ:
Իրողութեան մէջ Հ.Մ.Ը.Մ. իր 25,000 անդամներով նկատառելիօրէն շատ
աւելի մեծաթիւ անդամներ ունի, քան միւս (ուղեկից կազմակերպութիւններ)ը:
Այսուհանդերձ ճշմարտութիւն է , որ անդամական թուաքանակները չեն
ցուլացներ որեւէ կազմակերպութեան ազգային եւ հասարակական
կարեւորութիւնը: Աւելի՛ն. Այն իրողութիւնը , որ Հ.Մ.Ը.Մ. Ունի ամենամեծ
անդամական թուաքանակը , զինք չի դարձներ աւելի կարեւոր : Այսուհանդերձ
անդամական այդ նշանակելի թուաքանակը ցուցանիշ է Հ.Մ.Ը.Մ.ի
ժողովրդականութեան եւ ապագայ կարողականութեան:

*Հ.Ա.Ը.Ռ : Հայ Ազգային Ընդհանուր Ռազմավարութիւն
Հ.Մ.Ը.Մ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ԱԼՄԵԼՕ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի
16-րդ ընդհանուր ժողովը
Կիրակի 24 Փետրուար 2013 ին ,Ալմելօ Հ.Մ.Ը.Մ-ի սրահին մէջ ժամը
13:30 -ին ,տեղի ունեցաւ միութեանս տարեկան 16-րդ ընդհանուր ժողովը:
Միութեանս ատենապետը ժողովը բաց յայտարարելէ ետք,
ստուգուեցաւ ներկայ անդամներուն թիւը ըստ վարչութեան ցանկին.
Ներկայ էին 51% անդամ :

Ըստ օրուայ օրակարգի շարքին ընտրուեցաւ օրուայ դիւանը,
ատենապէտ եղբ.Ազատ Պօղոսեան եւ ատենադպիր քոյր Յասմիկ
Օհանեան: Ընտրուեցան (արխիւային,հաշուեքննիչ. Քուէախոյս )
յանձնախումբները:
Եղբ. Սարգիս Տեր Ղազարեան«Միութեանս ատենապէտ»ը ընթերցեց
միութեանս միամեայ բարոյական եւ նիւթական գործունէութիւնը:
Քննարկուեցաւ միութեանս (ա-Մարզական . բ-Սկաուտական .
գ-Յարաբերութիւնները ) եւ տեղի հարցը:
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Առաջարկուեցաւ վարչութեան կողմէ որ շարունակէն երկրորդ
տարին , նկատելով նոր թեկնածու չըլլալուն ժողովը ընդառաջեց
առաջարկը: Վարչութիւնը պիտի շարունակէ նոյն կազմով եւ նոյն
պաշտոններով: Եղբայր Սարգիս Տեր Ղազարեան «Միութեանս
ատենապէտ» . Եղբայր Օհաննէս Օհանեան « միութեանս քարտուղար» եւ
Եղբայրներ Ասլան Ասլանեան «միութեանս հաշվապահ» Րաֆֆի
Ամիրխանեան , Մասիս Պողոսեան , Գեւորգ Օհանեան եւ Սեբան
Խաչատուրեան գործադիր վարչական անդամներ:

Բարեմաղթանքներով եւ առաջարկներով նորընտիր
վարջութեան բակուեցաւ 16-րդ ընդհանուր ժողովը: Ըստ սովորութեան
միութեանս Տիկնաց յանձնախումբին ներկայութիւնը շօշափելի էր իր
համեղ ճաշերով:

6

ՃՐԱԳ - Թիւ 2, Ա. Տարի

Սումգայիթի Ջարդերը
25 տարի առաջ, 1988 թ. Փետրուար 27 ին Ատրպեյջանի մայրաքաղաքէն
35 քլ. հեռաւորութեան վրայ գտնուած Սումգայիթ քաղաքի մէջ, պետական
հովանաւորութեամբ ու խորհրդային կեդրոնի հաւանութեամբ տեղի ունեցաւ
դառավերջին հակամարդկային յանցնագործութիւն մը , հայ ազգաբնակչութեան
ջարդեր . անմեղ մարդիկ սպանուեցան մի միայն այն , որ ազգութեամբ Հայեր
են:
Պաշտոնական տւեալներուն համեմատ ջարդերուն զոհ գացին 26
անձ,իսկ ոչ պաշտոնական աղբիւրներուն 100-էն աւելի զոհեր.ջարդերը
շարունակուեցան միւս քաղաքներն ալ մինչեւ կիրովաբաղ ,ղազախ ,խանլար,
դաշկեսան, մինգեչաուտ: 3000-էն աւելի հայեր թափարական եղան կորսնցնելէ
ետք իրենց տուները եւ կալուածները:

Եթէ տեղի ունեցածը հայ բնակչութեան համար անակնկալի էր, ապա
ատրպեջանական իշխանութեան կողմէ ամբողջութեամբ մշակուած ծրագիր էր:
Ըստ ականատեսի մը վկայութեան (25 Փետրուարին 13-րդ Միկրոշրջանը

այցելեցին անծանոթ մարդիկ, որոնք կըճշտէին հայկական թաղամասերը եւ
իրենց բնակավայրերը , ուր հայ բնակչութեան բնակարաններուն հասցէները
տրամադրուեցաւ ջարդարներուն, հայ բնակարաններուն դռները նշաններ
հաստատէր էին , թուրքապաշտոնեաներուն հրահանգուեցաւ այդ օրը
անջատել բնակարաններուն լոյսերը, անջատէր էին բոլոր հայերու
հեռախոսները, շտապ օգնութեան ծառայութիւնը չէր արձանագրէր հայերու
կանչերը եւ ոստինական ուժերը քաշուեցան իրենց շէնքերէն թողելով հայը
գազանացած զինուած վոհմակին առաջ անպաշտպան ................:
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Փետրուար 29 ին . միայն 3 օր յետռյ քաղաք մտաւ խորհրդային
բանակը , ջարդերը եւ թալանը դադրած էր հոն հայ չէր մնացած.
Ադրբեջանի իշխանութիւնը երբեք չդատապարտեց եղերնագործութեան
ոճրագործերուն այլ Ադրբեջանի <գլխաւոր դատախազի պաշտոնը >,
հպարտօրէն հայտարարեց թէ, (Սումգայիթի ջարդերու իրագործողները
այժմ խորհրդարաններուն մէջ ՛բարձր դիրքերով կզբաղին):
Եղերնագործութեան նպատան էր խոչընդոտել Լեռնաին
Ղարաբաղի հայ բնակչութեան խաղաղ ցոյցերը , որոնց պահանջն էր
իրականացնել ինքնորոշումը իրենց սահմանադրական իրավունքը , ուր
այդ դեպքերուն հաջորդեցին Արցախահայութեան միանալու
Հայրենիքին արդար պահանջը:
Ցաւօք, Սումգաեթի կազմակերպուած ջարդերը , համարժէք
քաղաքական եւ իրաւաբանական գնահատական չստացան:

Հայաստանի Հանրապետութեան
2013 -ի Ընտրութիւնների Արդիւնքները

Փետրուար 18 . 2013 ի. Հ.Հ.Ընտրութեան
քուերակութեան
տւեալներն էին:
1.-Սերժ Սարգիսեան.

58,64 %

2.-Րաֆֆի Հովհաննեսեան.

36,75%

3.-Հրանդ Բագրատեան.

2,15%

4.-Պարույր Հայրիկեան.

1,23%

5.-Անդրեաս Ղուկասեան.

0,57%

6.-Վարդան Սեդրակեան.

0,42%

7.-Արման Մելիքեան.

0,24%
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Քառասնօրյա պահքի խորհուրդը
Պահքերից առաջինն ումեծը սուրբ Քառասնորդացն է,որ օրինադրեցին ու
պահեցին մարգարեները, որը նաեվ Քրիստոս պահեց եւ մեզ աւանդեց: Պահքը
սկսում է Բարեկենդանին եւ աւարտում Զատիկն,եւ այն «Քառասնորդաց» է կոչւում որուհետեւ պահոց երկրորդ կիրակիից մինչեվ Տիրոջ ընթրիքը կազմումէ
քառասունօր: Եվսա ունի բազում խորհուրդներ:
Նախ որովհետեվ այս քառասունը սատանայի փորձությունների ժամանակն է, որովհետեւ Քրիստոս քառասնօրյա պահքով հաղթեց փորձող սատանային:Նոյնպես եւ մենք քառասնօրյա պահքով հաղթում ենք սատանայի փորձություններին. Նա հերանում է մեզանից , ինչպես ասում է Ավետարանը.«Այդ
տեսակն ուրիշ բանով չի ելնի , եթե ոչ ծոմապահությամբ ու աղոթքով»
(Մարկ Թ28):
Երկրորդ՛ այս քառասունը ժամանակն է մարտերի ու պատերազմների,
մեր մարմինը զրկելով պատերազմում մենք ընդդէմ ախտերի ուհաճույքների:
Պահքով անոթի ծոմով ուողորմությունտալով հաղթում աշխարհին, իսկ խո–
նարհությամբ հաղթում սատանային , ինչպէս Սաղմոսն է ասում « Չարչարւեցի
եւ սատիկ կորացա, մռնչացի սրտիս հեծությունից» (Սաղմ ԼԷ 9):
Հին ու նոր Կտակարաններումքառասնօրյա պահքի վերաբերյալ
բացումվկայություններկան, ինչպէս օրինակ տապանի եւ տաճարի չափերում,
նաեւ Սողոմոնի պալատի տաշտերի չափերում (տե՛ս Գ Թագ. Է 38), ինչպես
նաեւ ջրհեղեղի օրերի, Մովսեսի ու Սամվելի կյանքի,Դավթի ու Սողոմոնի
թագաւորույան տարիների թվում:
Այս պահքը կոչվում է նաեւ (Աղուհաց) որովհետեւ նախկինում այս
պահքի կերակուրնաղ ու հաց է եղել: Այսպես պահել են հավատացյալներն
առաքյալների ու առաջին հայրապետների ժամանակներում ,երբ դեռ ջերմեռ–
անդ էին քրիստոնեական հավատի մեջ, իսկ այնուհետեւ թուլանալով աստիճանաբար սկսեցին ուտելնաեւ այլ կերակուրներ:
Այս օրերին ծածկվում է եկեղեցու խոռանը եւ արգելում Ավետարանի
համբուրումը, որովհետեւ մենք մի ամբողջ տարի մեղքեր գործեցինք ապրելով
սխալական կյանքով ու տկար մարմնով, ինչպէս Ադամին մեղքից հետո Տերը
զրկեց դրախտից ուԿենաց Ծառից: Ադամին հրամայվեց ուտել բոլոր ծառերից եւ
միայն մի ծառից պահել, իսկ մեզ համար օրինադրվեց ուտել միայն Բարեկենդանի ու Զատկի օրերին եւ նրանց միջեւ եղած օրերը պահել:
Մարդը երկակի բնոյթ ունի մարմնավոր ու հոգեւոր, մարմնավոր
հաճախ է ենթարկվում կերակուրի հարկադրանքին, մինչդեռ Մեծ պահքի
օրերին բազմանում է հոգեւոր կերակուրը, որպեսզի հոգին չմեռնի:
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Այդ, այս պահքը սուրբ Քառասնորդաց պահք է ասվում որովհետեւ քառա–
սուն օր է տեւում այսինքն մինչեւ վեցերորդ շաբաթվա ուրբաթ օրը, որը Ղազարոսի
Հարության օրն է : Սա հոյժ խորհուրդավոր օր է, որովհետեւ Տերն Ադամին արարումից քառասուն օր հետո միայն դրեց դրախտում, եւ մեզ պաքը
պահողներիս ,հարություն է տալուՂազարոսի օրինակով:
Քառասուն թիվը շատ խորհուրդներ է պարունակում: Նախ մոր որովայնում
Պտղի հոգի ստանալու եւ որպէս մարդ գոյանալու համար քառասուն օր է պահանջվում, մենք էլ պահքի որովայնում քառասնօրյա ժուժկալության ծնվում
ենքորպես Աստծու որդի եւ հասնում կենդանության:
Նոյի օրերին ջրհղեղի ժամանակ , անձրեւը քառասուն օր եկավ, եւ եթե
մարդիկ ապաշխարեին , չէր լին քառասնօրյա անձրեւ: Ջրերի քաոասուն օր
հորդելն ակնարկում է քառասնօրյա պահքը, երբ պահքի ջուրը մարում է հոգու
մեղսալից կրակն ու մաքրում ախտերից:
Աբրահամը քառասուն օր ու քարասուն գիշեր պահեց, որովհետեւ ուխտեց
ոչինչ չուտել առանց հյուրերի, քանի որո ղորմած էր եւ դրանով եղավ Աստծուն
հաճելի եւ արդարների հայր:
Մովսեը քառասուն օր գիշեր ու ցերեկ, պահեց եւ արժանացավ Աստծու
տեսությանը եւ երկու քարղեն տախտակներին:
Սա նաեւ մեր Տերը պահեց:
Գրիգոր Աստվածաբան վարդապետն ասում է.« Մեր երեք ծնունդներն էլ
Քրիստոս իրենով պատվեց իր ծննդյամբ, մկրտությամբ, ու հարությամբ»
Նախ իր քարասնօրյա տաճար մտնելով մեզ մաքրեց անեծքից ու ծննդական
աղտեղություններից եւ մեզ մտցրեց տաճար ընծայելով Հորը:
Ապա Հիսուսի մկրտությունից հետո քառասնօրյա պահքի նշանակում է
նաեւ մերվերստին ծնունդից մինչեւ մահ տաժանելի կյանքի բոլոր օրերը մեծ
սուգով եւ տարապանքով անցկացնելը:
Իսկ հարությունից քառասուն օր հետո առանց քառասնօրյա վայելումով
Տերը համբարձվեց: Յարությունից քառասուն օր անց համբարձումը նշանակում է
նաեւ հարույունից հետո մեր համառնալն ամպերով Տիրոջն ընդառաջ ՛ ըստ
Պողոսի խոսքի ( տե՛ս Ա Թեսաղ. Դ 16):

Տէր Մաշտոց քհն. Բաղդասարեան
Ալմելոյի հոգեւոր հովիւ
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Հայ Սկաուտի օրը եւ Վարդանանցը
Ալմելօ-ի մէջ
Անգամ մը եւս ,սկաուտները գիշերեցին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ
մէջ: Կարծես աւանդութիւն եղած է , ամէն տարի նոյն թուականին,խմբապետական
խորհուրդը կը կազմակերպէ բանակում,առաւել իրենց մնայուն յայտագրին բոլոր
սկաուտները կը մասնակցին եկեղեցւոյ մաքրութեան: Ամէն մէկը իր կարողութեան
սահմանին մէջ իր կարելին կ՛ընէ ,առանց ջանք խնայելու:
Շաբաթ,փետ. 16 ին գայլիկներ ,արծուիկներ, արենուշներ եւ արիներ,
աշխատանքը աւարտելէ ետք , հանդիպում ունեցան Ալմելոյի հոգեւոր հովիւ
Հոգեշնորհ Տէր Մաշտոց Պաղտասարեանին հետ . հանդիպման ընթացքին
գոհացուցիչ բացատրութիւնները սկաուտներուն հարցումներուն ,եւ Վարդանանցի
շունջէն ոգեւորուած խրատական քարոզը լաւ տպաւորութիւն ձգեց ներկաներուն
վրայ:

Կիրակի փետրուար 17 ին ,ժամը 8:00 ին սուլիչը փչեց եւ արդէն բոլորը
արթուն էին.նախաճաշէն վէրջ բոլորը միասին ուղուեցան դէպի եկեղեցի
մասնակցելու Ս. պատարագին: Խմբապետական կազմը համագործակցելով
քոյր Սոնա Տէր ղազարեանին եւ քոյր Յասմիկ Օհանեանին հետ
պատրաստած էին , կոկիկ յայտագիր մը նուիրուած վարդանանց տօնին:
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Ըստ սովորութեան միութեանս տիկնանց յանձնախումբը
յանձն առած էր պատրաստել յաջորդ օրուայ Քաղցրեղենները ,իսկ
ընթրիքը ,նախաճաշը եւ յաջորդ օրուայ ճաշը որ ոսպով ապուր էր
պատրաստուեցավ Սկաուտներու կողմէ:
Սկաուտները ցրուեցան ,իրենց հետ տանելով վարդանանցի
խորհուրդը:

Վա՜յ վա՜յ կղզի-են լուրեր
“ՄԵԾ ՊԱՀՔ”
« միայն մեր կղզիին մէջ , եւ ոչ թէ կղզիյէն դուրս»
Մեր կղզիի բոլոր դաւանանքներու հոգեւորական 5-րդ ընդհանուր
ժողովին , որոշեցին հետեւեալը:
Իւրաքանչիւր հայը կարող է ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ (Մեծ պահք)ը պահել , պայման
միայն զրկուիլ միս ուտելէ, քաջալերելու (մեր) կղզի-ի հայութեան մասնակցելու
ծոմապահութեան:
Նկատի ունենալով որ ամէն հայ կարող է ինքզինքը զրկել բոլոր
ուտելիքներէն կաթէ, պանիրէ.................եւայլն. Եւ նմանապէս բոլոր տեսակի
միսերէն կովի, ոչխարի , հաւի ................... եւայլն , բացի (Հայը հայուն միսը

ծամելը) համեղ կ՛զգայ:
Առաջարկներու համար կը խնդրուի կապ հաստատել homenetmen.djrak@gmail.com հետ:
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10 Մարտ, 2013

Djrak
Սկաուտական թերթիկ

Հրատարակութեամբ

Հ.Մ.Ը.Մ. (Ալմելօ) -ի Մեկուսի մասնաճիւղի Սկաուտութեան Գրական յանձնախումբ:

Inhoud
• Vartanants en scouting
dag
• Oorlog van Vartanants
• Betrekkingen Homenetmen met organisaties
• Scouting dag Homenetmen Almelo
• Presidentsverkiezingen
2013 in Armenië

Gegevens
Adres Homenetmen Almelo
Dahliastraat 9A 7601 AW
Almelo, Nederland
Email
info@homenetmenholland.nl
Website
www.homenetmenholland.nl
Facebook
Homenetmen Almelo

De Vartanants van
Homenetmen
(scouting dag)
De World Organization of the Scout Movement (WOSM) heeft in
1979 tijdens de 27ste algemene vergadering die in Birmingham
werd gehouden, besloten dat voortaan op 22 februari de wereld
scouting dag zal worden. Op deze dag is de scouting ooit ontstaan. De dag is tevens de geboorte dag van de grondlegger
(Robert Baden-Powell) van de scouting.
In een boek van Vazken Antresian (een vooraanstaande in de
Armeense scouting) uit 1945 komen we het volgende tegen:
“Wij stellen voor om de Armeense Scouting dag te houden op
de dag van Vartanants, zodat op die dag de scouting een festiviteit of een noenmaal organiseert. Dit voorstel komt voort uit het
gegeven dat Baden-Powell de Heilige Sjors (Kevork in het
Armeens) als beschermheilige van de scouts heeft beschouwd.
De toenmalige vertegenwoordigers van Homenetmen hebben
vanuit dit evenwel religieus oogpunt de Armeense scouting dag
verplaatst van Surp Kevork naar de dag van Vartanants.
Daarmee hebben ze wederom een internationaal evenement
genationaliseerd tot een Armeens evenement.
De scoutingraad van Homenetmen heeft tijdens zijn eerste
algemene raadvergadering (Athene 1982) besloten om voortaan de Armeense scouting dag op de dag van Vartanants te
vieren. Om op die wijze ervoor te zorgen dat de geest van Vartanants voort blijft duren bij de jonge generaties van Homenetmen.
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De Oorlog van Vartanants
De Iraanse Hasgert-p geloofde in de vuurnatie en hij overtuigde zijn vrienden,
kennissen en dorpelingen om ook in de vuurnatie te gaan geloven. Hij onderdrukte het Armeense volk door een brief te schrijven naar de Armeense bisschop.
Mihrensereyi schreef in deze brief dat zij ook in de vuurnatie moesten gaan geloven, als zij dat niet zouden doen dan zouden er consequenties volgen. Wanneer
de Armeense bisschop de brief had ontvangen stelde hij voor om zo snel mogelijk
een vergadering te plannen met de diaken en de ministers in Ardasht. In die
vergadering hebben zij een brief naar Hasgert geschreven waarin stond dat zij
niets tegen het Perzische volk hebben en hen respecteren maar dat zij hun
geloof niet verloochenen. Aan het einde van de brief was er een citaat: “Niemand
kan ons het geloof afnemen geen mens, geen vuur en geen wapen.” Wanneer
Hasgert de brief had ontvangen werd hij kwaad en accepteerde hij zo‟n antwoord
van de Armeniers niet. Hij verplichtte de Armeense bisschop, de ministers en de
koningen om zo snel mogelijk naar het drop Dizpoen te komen om uitleg te
geven over de brief die Hasgert had ontvangen. Wanneer de Armeense bisschop,
de minister en de koningen naar Dizpoen gingen dreigde Hasgert dat hij Armenië
zou gaan vernietigen als zij niet in het vuur zouden gaan geloven. Als Armenie
zou worden vernietigd zou het land zonder regering blijven. De Armeense
bisschop en de ministers keerden terug naar Adasht. Wanneer zij teruggekeerd
waren werd er zo snel mogelijk een bijeenkomst gepland. Vartan Mamikonian de
koning van de generalen kwam tot de conclusie dat zij akkoord moisten gaan
met het voorstel van Hasgert maar dat zij moesten zweren dat zij niet zouden vergeten waar zij vandaan komen en waarin zij geloven. Tijdens de bijeenkomst hebben alle aanwezigen gezworen op de bijbel en het heilige kruis dat zij trouw
zullen blijven aan hun beslissing.
Tijdens de vergadering was de Armeense gouverneur Vazak Suni afwezig. Het
doel van Vazak is altijd geweest de Perzen te helpen om ooit koning te worden.
Door zijn afwezigheid gaat hij alsnog akkoord met de beslissingen die zij maken
tijdens de bijeenkomst. Na de bijeenkomst maakte Vartan Mamikonian zijn
soldaten klaar voor het gevecht. Allereerst vielen de soldaten van Vartan de
Perzen die in Armenië verbleven aan. Vartan kreeg bericht dat de Perzische
soldaten het dorpje Agvanitz hebben aangevallen en kerken slopen en
vuurkorven bouwen. Later kreeg Vartan te horen dat de Armeense gouverneur
Vazak zijn belofte niet is nagekomen en de Perzen hielp.
Pasen was in zicht en de mannen van Hasgert waren bij Zerevant „de ArmeensPerzische grens‟. De 66.000 Armeense soldaten en burgers hebben zich rondom
het rivier op het Avarayl veld verzameld. Daar waren onder andere Hovsep de
priester en velen anderen aanwezig. Tijdens het gevecht kwam de groep van Vartan aan de andere kant van het veld terecht. De Perzen omringden de groep van
Vartan en vielen hen aan. Doordat de Perzen in de meerderheid waren duurde
het gevecht niet lang. Vartan en zijn vrienden hebben tot hun laatste adem gevochten. De Perzen hebben hun doel toch niet bereikt. Van de Armeense vechters zijn er 136 die het niet gehaald hebben en van de Iraanse vechters zijn er
3544 die het niet gehaald hebben.
Waardoor de Armeniers de oorlog hadden gewonnen en terugkeerden naar Armenië. Hasgert heropende de kerken en de Armeniers konden hun geloof weer
uiten.
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Betrekkingen Homenetmen met Armeense nationale organisaties
Volgens het beeld van de HAER is de rol van Homenetmen beperkt tot sport en
scouting. Dit zou waar kunnen zijn maar dit rechtvaardigt de missie van
Homenetmen niet. In werkelijkheid is Homenetmen een jongerenorganisatie en
haar nationale missie en verantwoordelijk bestaat uit het stimuleren en aanbrengen van morele waarden bij de jongeren die deel uitmaken van de gemeenschappen in de Diaspora. Van origine vormt Homenetmen een groot deel van de
leiders van toekomst en bereidt haar jeugd voor op om de steunpilaren van de
gemeenschap te steunen.
Homenetmen gelooft en is een voorstander van de denkwijze van HAER.
Homenetmen is in het verleden altijd al een onafhankelijke organisatie geweest
vrij van politieke invloeden en zal dit ook altijd blijven. De besturing van
Homenetmen is altijd democratisch bepaald en zal ook zo bepaald blijven
worden. De leden van Homenetmen bestaan allerlei soorten Armeniers en
Homenetmen is er voor alle Armeniers ongeacht hun politieke overtuiging. Zoals
eerder vermeld is, is het belangrijkste doel van Homenetmen het vormen van de
jeugd zodat zij hun Armeense identiteit en nationale waarden behouden en hen
vormt tot actieve leden van de maatschappij.
In werkelijkheid heeft Homenetmen met haar 25000 leden veel meer leden dan
soortgelijke organisaties. Het feit is dat het aantal leden van een organisatie de
nationale en publieklijke waarde van de organisatie toont. Daartegenover staat
dat Homenetmen zichzelf niet belangrijker acht omdat zij een groot aantal leden
heeft. Dit toont de werkwijze en de toekomst van Homenetmen aan.

*Algemeen Armeense nationale strategie
Strategisch plan Homenetmen
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Scouting dag en Vartanants in Almelo
De scouts van Homenetmen hebben een nacht doorgebracht in de Armeense kerk te
Almelo. Het is een soort traditie geworden dat elk jaar de scouts een camping houden
in de Armeense kerk en de kerk daarbij schoonmaken. Net als de voorgaande jaren
hebben de scouts naar hun vermogen gewerkt in de kerk.

Op zaterdag 16 februari hadden de scouts na het schoonmaken een ontmoeting met de pastoor van de kerk in Almelo, Der Mashdots Baghdasarian.
Op zondag 17 februari waren de scouts om 8 uur ‟s ochtends al wakker. Na het
ontbijt hebben zij allen deelgenomen aan de mis in de kerk. Samen met Sona
Dergazarian en Hasmik Ohanian was er door de leiders van de scouts een programma voorbereid ter ere van Vartanants. Zoals gewoonlijk had het vrouwen
comité van Homenetmen diverse lekkernijen voorbereid. De scouts daarentegen hadden het ontbijt en de maaltijd voorbereid. Zo hebben de scouts ter ere
van Vartanants de scouting dag afgesloten.

Presidentsverkiezingen Republiek van Armenië 2013
De resultaten van de presidentsverkiezingen van de Republiek van Armenie van
18 februari 2013 zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serj Sarkissian
Raffi Hovanessian
Hrant Pakradian
Barouyr Hayrikian
Andreas Ghougasian
Vartan Setrakian
Arman Melikian

58,64%
36,75%
2,15%
1,23%
0,57%
0,42%
0,24%

Voor op- en/of aanmerkingen kunt u mailen naar homenetmen.djrak@gmail.com
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